
 

ע"מ  בענין גורם לברכה שא"צ 
  לוקתאו ממחלהנצל מן הספק 

 הפוסקים 
 
 
 

ות (ל"ג ע"א) כל המברך ברכה בברכ בגמ' אמרינן 
שאינה צריכה עובר משום לא תשא. וכן פסק  

(ברכות פ"א הט"ו) וז"ל: כל המברך ברכה  הרמב"ם
ה צריכה הרי זה נושא שם לשוא והרי הוא  נשאי

כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו אמן. והעתיקו להל  
 "ג. או"ח סי רט"ו ס בשו"ע

ציא קודמת  דברכת המו הרמ"א ובסי רי"א ס"ה כתב 
(שם ס"ק   המג"א לברכת בורא מיני מזונות, וכתב ע"ז 

ט) בזה"ל: ונראה לי דמיירי בלחמניות, דאם הוא  
דגן צריך לברך על הפת תחילה כדי   י תבשיל ממינ

שיפטור התבשיל דאסור לגרום ברכה שא"צ כמו  
 שכתוב בסי רט"ו.  
(סי רט"ו ס"ק י"ח) וז"ל:   במ"ב והביא דבריו להל

כגון שמברך בתוך הסעודה על  -אינה צריכה ברכה ש
דברים שנפטרו כבר ע"י ברכת המוציא דזו הברכה 

וסקים דאפילו  פשלא לצורך היא כלל, ועוד כתבו ה 
אם עכשיו לא היה הברכה לבטלה ג"כ היא לפעמים  
בכלל ברכה שא"צ כגון אם שולחנו ערוך לפניו ודעתו  

ה ומברך לך וליטול ידיו ולאכול ולוקח קודם הנטיללי
על דברים שדעתו לאכלם בתוך הסעודה ג"ז אסור  
דגורם לברכה שאינה צריכה, וכ"ש המפסיק בין  

טל הברכה הראשונה בהברכה לעשיה דגורם שתת
 לגמרי בודאי אסור.  

והוסיף בשה"צ (שם ס"ק י"ח) דה"ה אם יש לפניו ב  
ה אחת והוא מברך על כל דברים שיכול לפוטרם בברכ

בזה בסי רי"ב בבה"ל ד"ה אם   אחת (ויעויין עוד 
סי רט"ו ס"ד   בשו"ע הרבהעיקר מעורב). [אולם יעוי 

י"א, ובקו"א  ווה, וסי רי"ב ס"ח, ובסי רמ"ט ס"י 
 שם אות ד].          

 הרא"שוהנה לענין שתיית משקין בתוך הסעודה כתב 
אלו את בן זומא מפני  (ברכות פ"ו סי כ"ט) וז"ל: ש

ים מחמת הסעודה בתוך מה אמרו בדברים הבא
הסעודה אין טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם,  

  , א"ל הואיל ופת פוטרתן, אי הכי יין נמי נפטריה פת 
שהוא כדבר הבא מחמת הסעודה בתוך הסעודה לפי 
שא"א לאכילה בלא שתיה, ומטעם זה פוטר (הפת) כל  

ת לעיל. אבל בה"ג פסק שיש  מיני משקה כדפרישי
בתוך הסעודה, ופי ה"ר יו"ט ז"ל לברך על המים 

הטעם דכי פריך הכא יין נמי נפטריה פת ביין שייך  
יני  ילאקשויי הכי משום דזיין אבל מים לא ז

כדאמרינן בנדרים כל הזן עלי מותר במים ומלח ואין  
הפת פוטרתו. ולא נהירא שהיין פוטר כל שאר מיני  

ג דברכת ב"פ הגפן לא שייכא מידי לשאר  משקים אע"
קין לפי שהיין הראש לכל מיני משקין הוא עיקר  מש

לענין ברכה וכולן טפלין לו, וכן נמי כיון דפת הוא  
נם באים אלא בשבילו  יעיקר הסעודה והמשקין א 

הפת פוטרתן ואע"ג דלא זייני, דמים נמי מיקרו באים  
שחרית  מחמת הסעודה כדאמרינן (ב"ק דף צ"ב:) פת 

רך על המים וקיתון של מים מבטלן. וי"א שיש לב
באמצע סעודה על כל פעם ופעם דנמלך הוי שאין אדם  
שותה מים אלא לצמאו, ולא מסתבר לי כלל כי יודע  

ר לו לאכול בלא שתיה ואין מסיח דעתו  שהוא שאי אפ
משתיה כל זמן שהוא אוכל. והרוצה להסתלק מן  

ם סעודתו ויברך  הספק קודם נטילת ידים ישב במקו
הסעודה. עכ"ל הרא"ש.  על המים אדעתא לשתות תוך

 סי קע"ד ס"ז. בשו"עוהובאו דבריו להל 
ולכאו דבריו צ"ב דהלא למ"ד דהמים נפטרים בברכת  

עיקר לדינא לדעת הרא"ש] נמצא שבזה   ן הפת [וכ
שמברך על המים קודם הסעודה הוי גורם לברכה 

 שאינה צריכה.
ש דכל שגורם לברכה ע"מ להנצל ומבואר בדברי הרא"

כא בזה משום גורם לברכה שא"צ,  מן הספק לי
ומבואר דאף בכה"ג דמעיקר הדין א"צ לברך [כדהכא 

ת  כדס"ל לרא"ש עיקר לדינא דהמים נפטרים בבר
הפת] אלא דגורם לברכה ע"מ לצאת יד"ח כל הדעות 

 ליכא בזה משום גורם לברכה שא"צ. 
ע"ד ס"ד) שכתב וז"ל:  (סי ק  בשו"עוכיוצ"ב מצינו 

המזון א"צ לברך על היין שבתוך  אם קבע לשתות לפני 
המזון, דיין שלפני המזון פוטרו, וכן יין של קידוש  

השולחן פוטר  פוטר יין שבתוך המזון, וכן המבדיל על
יין שבתוך המזון, וי"א שאין ברכת יין הבדלה פוטר 
אלא א"כ נטל ידיו קודם הבדלה, הילכך המבדיל 

דה, נטילה יכוין שלא להוציא יין שבתוך הסעו קודם
ובדיעבד שלא כיוון כך פוטר יין שבתוך הסעודה  

 דספק ברכות דרבנן להקל. עכ"ל השו"ע.
כווין שלא  יוה"נ צ"ב מאי מהני ההיא תקנתא ד

להוציא יין שבתוך הסעודה, הלא עכ"פ למ"ד דיין  
הבדלה פוטר יין שבתוך הסעודה איכא בזה משום  

ה שא"צ, דהלא כעת יצטרך לברך שוב על  גורם לברכ
 . ן שבתוך המזוןהיי

וה"נ מוכח מדברי השו"ע אלו דכל דגורם לברכה ע"מ 
משום גורם לברכה להנצל מן הספק תו ליכא בזה 

 סי רמ"ט בקו"א ס"ק ד]. גר"זבעוד  יע[ושא"צ 
דכל שגמר סעודתו   השו"עוהנה בסי קע"ט ס"א פסק 

 בס"ד 

 מיקתא עא מעתש

 דינא דמלכותא דינא  בענין

משמע ש סי כח ס"ק ג) "ה(אע מואלשבית ב ויעויין. דינא דינא דמלכותאד קיג:)( ב"קו ) י:( גיטיןאיתא בש"ס 
(חו"מ סי ח   שו"ת חבצלת השרוןבועיין . (החדשות ססי טו)הבנין ציון וכן דעת בנן. דין דר אאל ן זהשאימדבריו 

דטעם דד"ד הוא משום דבני המדינה  הרשב"ם רק תקנתא כמ"ש הוא  דודאי כל עיקר דד"דכתב ש ד"ה ואף)
 .. ועיין לקמןמקבלים עליהם מרצונם חוקי המלכות

מוכח שדין זה הוא מן התורה שהרי כתב שבעינן (פר משפטים מובא ביוסף אומץ סי ד)  המזרחימדברי  אולם
דינא דמלכותא דינא אמרינן  מ"מ  דאף כשאין דנין בדיננו נאה אמיקרא דאסור ללכת לערכאות משום דהו

 ואין כאן גזל, קמ"ל, ע"כ.  ,כדאיתא בפ"ק דגיטין
 וכ"כ דד"ד הוא מה"ת., וכתב הנ"ל על דברי הב"שתמה  לא דבעיקר)(שם ס"ק ב ד"ה א לואיםיבאבני מ וכן

הוא בלי  מן התורה ,נא דמלכותא דינאתן ענינים דקי"ל דיבאוד סי שיד ד"ה אמנם ראיתי)( יו"דבחלק  חת"סה
ד"ד נפקא ד שכתב )ד"ה היוצא מדברינו סי רח( או"חבחלק  חת"סב ועיין. )(שםויש לתמוה על דברי הב"ש  ,ספק

 ובצי"א (מע הדלית כללים אות נז) בשד"ח, (ח"א סי א ענף ב) בדבר אברהם עוד ועיין. ליה מקרא דדברי קבלה

שכתב דד"ד הוא כעין קנין מלחמה דילפינן  (חו"מ ליקוטים סי טז אות ט) והחזו"א. .שית)(חט"ז סי מט אות ד ד"ה רא
 דנכרי קונה. (לח.)גיטין 

דדינא דמלכותא  ינן דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר שכתב בשם תוס (נדרים כח.) הר"ן דברי כבר ידועיםו
אבל במלכי ישראל לא  ,אתכם מן הארץ דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש

שאין זה נוהג אלא במלכות של (גיטין י:)  רש"י, ע"כ. וכן נראה דעת כל ישראל שותפין בה רץ ישראללפי שא
בשם אביו שהוכיח כן (סי קי ד"ה ועוד כתבתם) המהר"ח אור זרוע  (ח"א סי תרלז) הרשב"א עכו"ם. וכ"כ

 . ד"ה גמרא)  שם( השטמ"קנמי  וכ"כ (כ:)מסנהדרין 
. וכן "בין שהיה המלך ישראל"בין שהיה המלך עכו"ם  "ד הואדדשכתב  (גזלה פ"ה הי"א) ברמב"םולם עיין א

,  (ס"ק לה) גר"אבשפסק כדעת הי"א, עיין  )שם סע ח (הרמ"א מוכן נראה . (חו"מ סי שסט סע ו) הטשו"ע ופסק
 . יד) -"ד עמ יג(ח חי חושןבפת שכת וכן מצאתי .(גזילה אות טו) הגר"ז. וכ"כ ודו"ק

ולכאורה היינו משום שלא ס"ל כסברת הר"ן שהוא מחמת שהוא בעלים על אותו מקום אלא כמ"ש 
שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך (ב"ב נד: ד"ה והאמר שמואל)  הרשב"ם

 .  (ח"א סי קנח) ץהתשב"וכ"כ  ,הי"ח) שם(ברמב"ם וכן מבואר  דין גמור הוא, ע"כ.
שלפי טעמו של הרשב"ם אין לחלק בין מלך  (חו"מ סי מד ד"ה והנה בהא דמלכותא) החת"סוכן מצאתי שכתב 

לשבטים נתחלקה מ"מ כל  ילו מלך ישראל שאין הארץ שלו כי אםלמלך ישראל שהרי אפ מות העולםאו
אף הר"ן לא פליג אלא י"ש שכתב דיעו .הם ברצונם ומחילה גמורה הוא, ע"כנימוסיו וחוקיו מקבלים עלי

דהטעם משום דניחא להו ואין  מודה (נד:)ב"ב בסיה כמו וונימ האבל במנהגי על כרחםבמסים ומכס שמטיל 
 .לחלק בין מלכי ישראל לאו"ה

קצבו שלא  ה"ה בכל הדיוטות שבעולם שאםדלאו דוקא מלך אלא  שכתב )(נדרים פ"ג סי יא ברא"ש עייןו
(סי קי ד"ה   המהר"ח אור זרוע(ב"ק סי תמז),  האור זרועוכ"כ צבתם שדיניהם דין. בקלא ם איהנה אדם בארצ

ממונה מאת המלך דינו דין.  ילודאפ הוסיףו (שרש קצד) המהרי"ק (נדרים כח.) ובשיטה מקובצתועוד כתבתם) 
 . (ח"א סי סט אות ט) בשו"ת להורות נתןוכן מצאתי 

 .האם אמרינן כן גם בזמן הזה ותא דינא הוא גם בארץ ישראלמלכא דעתה יש לדון לפי מה דקי"ל דדינמ
לטון שאינו שומר אין רוצים בשף דוא ,יש כאן הדין בזמנינו הדין כן דהרי שלטון ולכאורה יש לומר דהוא

הרבה  במלכות עכו"םהרי גם נו מ"מ רחאלא בעל כ אין אנו מקבלין ע"ע את תקנותיהןותורה ומצוות 
בטלה דעתם כיון זה מ"מ לטון דאף הרוב הרוצה ש "למאידך יד"ד. אולם דאמרינן  "מומ ,כןפעמים היה 

 . , וצ"עשאין הולכים ע"פ דעת תורה
כיון שמשפטיהם לקוחים ממשפטי  בזהדיש לדון שכתב  (ח"ז סי קלח סד"ה והנה אם אמרינן) במנחת יצחק ו"מש

 שמשפטי המלכות למלכי אומות העולםכתב  )מאני ד"ה ועוד אפ  (סי צא  פאת שדךוב ., ע"כהעכו"ם בעוה"ר
בשם  (ח"י ססי קט) ח"יהמנוכ"כ  .שיש להם דין מוכס העומד מאליו החזו"אבשם עיי"ש שכתב . ונתנו

  י סט) ס(ח"א ס הלהורות נתן (ח"ג סי ססי תעו) התשובות והנהגות ,סי קא) ר(ח"ב  הקנה בושם ן דעתוכ ,החזו"א
 .עסקי המטבעות, עיי"ש]פרט ל[ ה ובמלכי)ד"  קיב(ח"ה סי   והמשנה הלכות

"ד שהרי אין יד דפני שא"א לעמוד בזה כלל אם לא נדון בקצת דברים בדמד בפאת שדך כתבאולם שוב  
כראות עיני הדיינין ונאמר דלב ב"ד מתנה על יש לדון בזה מפני הדחק  ,ישראל תקיפה לתקן תקנות כלל

 . ע"כ ,אותן הדברים שנראין הגונים בעיני ב"ד
הפתחי וכן שמענו בשם בעל  נקט דאמרינן דינא דמלכותא דינא באר"י. (חו"מ ח"ו סי כח)  הישכיל עבדי אבל

שובי הפוסקים חשמענו מ. וכן לא כתב הכרעה בזה (ח"ד עמ יד ד"ה ועפ"י)פתחי חושן בספרו אע"פ ש ,חושן
 הבאר שריםוכ"כ  .ו לעילתבנכש מיםטעהמבארץ ישראל  שאף בזמנינו איכא דינא דמלכותא ,בירושלים

  .(ח"ו סי צ אות ה) 
חלילה להתיר איסור גניבה  "י התורה,דאף שאין מתנהגים עפ שכתב) ח"ה סי קעא אות א( בשבט הלויועיין 

(למו"ל של ס חוט שני,   ייםמים חבספר  עוד , ע"כ. ועיוגזילה ואין זה לגדר דינא דמלכותא אם שייך או לאו

מש"כ בשם  *)15(סוכה עמ שד הגה  ספר הלכות חג בחגבו .שליט"א "קחוהגר "קנהגר בשם מש"כ ה כ)גפכ"ד ה
   .(שביעית סי כ אות ח) ובמעדני ארץ (פסח ח"א סס"י עג) במקראי קדש, בעל הקהילות יעקב
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 פניני מוסר
 חסר 'לו' לראות די מחסורו אשר י

 מה חסר לשני 
איפוא, היכן נעוץ הקושי לראות את החסר   "... נתבונן

 להזולת. 
את כל  מה שחסר לעצמנו אנחנו יודעים היטב וחשים ז 

נו למלאותו. אולי אנו שקועים  רגע ומשתדלים בכל כח
יותר מדאי בעצמנו, ואין לנו לב להתפנות לצרכי הזולת?  

 אנחנו, אנוכיים גדולים...   בודאי זוהי הסיבה. אגואיסטים
אנו מצליחים בהתלמדות זו: אנו באמת  נניח, שמעתה 

מתרכזים על ריענו לדעת מה חסר לו. אבל הננו מתפלאים  
וצאים, כי חסר לו בדיוק  דבר חדש: רוב הפעמים אנו מעל  

ואיך זה רוב בני אדם שאנו פוגשים   מה שחסר גם לנו,
האנוכיות שלנו  סובלים בדיוק ממחסורנו אנו? כאן שוב 

כל אדם עם קנה המידה  הטעתה אותנו: אנו מודדים 
 שלנו, והחסר לנו נדמה לנו שחסר גם לו. 

ך הזולת, כאילו כל  איך זה? אנו רואים את עצמנו בתו
לקראתנו הוא רק ראי שבו אנו רואים שוב את   אדם הבא 

עצמנו! הוי אומר: עדיין לא יצאנו מהמבט האנוכיי שלנו 
איננו זהה עמנו; אחר הוא, שונה   ולת כדי לראות  שהז

ו בתכלית, ועלינו לעמוד על מה שהזולת שונה מאתנ
שור  עלי( לנו". ולא את החסר מאתנו ולחפש את החסר לו,

 )ח"ב עמ קצט

 י מחבר סדרת נערך ע"
 "עבודת המועדים"

  
 

 
 

 

 

 

 

ונים אינו יכול לאכול ולא לשתות עד  ונטל ידיו למים אחר
, ואם אמר הב לן ונבריך הוי היסח הדעת  ז"בהמך שיבר 

שם   ובט"ז. ואסור לו לשתות אלא א"כ יברך עליו תחילה
לחלוק על דברי המחבר הנ"ל והסיק לדינא   (ס"ק א) האריך 

בזה"ל: ובאמת אין נטל ידיו חמירא כלל מהב לן וכו  
, ואין שייך  ז"בהמברכת המוציא ולא ובשניהם אין צריך רק 

 כאן להחמיר דיש לחוש לברכה לבטלה. עכ"ל. 
ך  ולכאו לפי המתבאר עד כה דבריו צ"ב דהלא אף אי יבר

המוציא ליכא משום ברכה לבטלה   ויחזור ויברך  ז" בהמ
ממש אלא משום גורם לברכה שאינה צריכה, וכיון שעושה  

תו ליכא בזה משום   כן משום שחושש לדעת המחבר א"כ
"כ נימא דס"ל לט"ז דאין כלל מקור לדעת [אאאיסור ברכה לבטלה 

 . המחבר וע"כ ס"ל דכה"ג איכא בזה משום ברכה לבטלה]
, דנח שם המחבר והרמ"א  "א במגיוצ"ב מצינו בסי קפ"ד  וכ

באוכל פת ועוקר ממקומו הראשון, דדעת המחבר לפסוק  
ה שאכל וברכת המוציא על מ   ז"בהמכהרמב"ם דצריך לברך  

ודעת הרמ"א לפסוק כהרא"ש דא"צ   על מה שעתיד לאכול,
כלל ברכה לא למפרע על מה שאכל ולא להבא על מה  

ה"ג שכבר  "ק ג העלה בדעת המחבר דבכשיאכל, ושם בס
על מה שאכל   ז"בהמ עקר ממקומו ויש לו עוד פת יברך 

אח"כ  ויברך המוציא על הפת שרוצה לאכול במקום השני ול
ב שם בתוך דבריו וז"ל:  בשנית, וכת  ז"בהמיחזור ויברך 

בראשונה ברכה לבטלה, הא כבר   בהמ"זוא"ת להרא"ש הוי 
 ל.  "י בסי קע"ח כהרמב"ם. עכ" הכריע הרב ב 

ולכאו מ"ש דלהרא"ש הוי ברכה ראשונה לבטלה ע"כ צ"ל  
דכוונתו משום דהוי ברכה שא"צ, דהלא ודאי דאינה לבטלה  

מחה"ש  בפמ"ג, בש כיון דמברך על מה שאכל [וע"ש ממ
], וה"נ צ"ב דהלא לפי המתבאר לעיל כיון שגורם  ש"ובלבו

ק תו ליכא בזה משום  ברכה שא"צ ע"מ להנצל מן הספ
א"צ, וא"כ אף אי לא היה מכריע המחבר בסי  ברכה ש

[ואפשר  קע"ח כהר"מ ליכא בזה משום גורם לברכה שא"צ 
מת קאמר דהמחבר הכריע כדעת הר"מ דאה"נ אלא דהמ"א הא

 פיר טפי].דהשתא ש
(סי רי"ב ס"א) גבי עיקר וטפל, דבבה"ל   במ"בעוד מצינו 

דהיכא   הח"אביא את דעת שם (ד"ה אם העיקר מעורב) ה
נכר ומובדל כל מין בפנ"ע מברך על כל מין ומין ולא  דמי

אזלינן בתר רובא, וכתב ע"ז בזה"ל: ולמעשה נראה דספק  
ה קל ולא יברך אלא כברכת הרוב וכו, והרוצברכות לה

לחוש לדעת הח"א ימעך הפרי אדמה ויהיה מעורב עם  
יאכלם ביחד  פתיתי העיסה או הגרויפין על ה מיני דגן ו

 י מזונות על שני המינים ביחד וכו.  ויברך בורא מינ
וה"נ צ"ב דהלא לפי המתבאר לעיל בכה"ג י"ל דיברך על  

את הטפל ויחזור ויברך על הטפל   העיקר ויכוין שלא לפטור
אף לדעת החיי אדם, וכיון שעושה זאת ע"מ   ע"מ לצאת 

להנצל מן הספק תו ליכא בזה משום גורם לברכה שא"צ  
 כנ"ל.  ו

לכאו יש לומר בפשטות   ז והמ"א והנה לבאר דברי הט"
דשאני דברי הרא"ש לענין יין הבדלה, ודברי השו"ע לענין  

א יגרום לברכה שא"צ נמצא  שתיית משקין בסעודה, דאי ל 
כל בלא ברכה, ויש לומר דע"כ התירו  דנכנס לחשש שאו

לגרום לברכה שאינה צריכה. משא"כ בגווני דהט"ז והמ"א  
נמצא דבכל גווני יברך על מה  , וז "בהמלבסוף יברך  דהלא 

לכתחילה   ז" בהמשאכל, אלא דלדעת הר"מ היה צריך לברך 
סק באכילתו [אולם בדיעבד  קודם לכן כבר בשעה שעשה הפ 

שיברך לבסוף עולה אף על מה שאכל   ז"בהמאף לדעתו 
 בתחילה], וא"כ יש לומר דבכה"ג  ס"ל לט"ז והמג"א דאין

רך כך, ועל כן חששו בזה  מותר לגרום ברכה שא"צ לצו
 משום ברכה לבטלה.    

אפשר דס"ל דשאני עיקר וטפל משאר    הבה"לובביאור דברי 
הא דנפטר הטפל אינו מחמת שברכותיהן  דוכתי דכיון ד

וכיוצ"ב אלא מפני שנטפל למאכל העיקרי אפשר   שוות
   .ויל"ע דבכה"ג גרע טפי.  

 שליט"א] פ.  [נכתב ע"י הרב ש.
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 אם הותר איסור יחוד מפני כבוד הבריות   ה

 . דעת התוס, הרמב"ם ודעימייהוד.  .שב ואל תעשה -גדר בקום ועשה ג.  .יחוד מה"ת או מדרבנן איסורב.  .היתר דכבוד הבריותא. 
 .באיסור יחוד ז.. דעת האחרוניםו. . דעת החינוך ודעימיה ה.

 היתר דכבוד הבריותא. 
במקום   רבנן אפילו בקום ועשה וגם"גדול כבוד הבריות". והנה כלל זה דוחה איסור ד יט:)( בש"ס ברכות כלל גדול למדנו

 . (סי יג ס"ק טו) ובמ"ב פוסקיםבכמבואר  בלבד במקום בזיון גדולובשב ואל תעשה  רק וחה דאיסור תורה אבל בזיון קטן.  
 איסור יחוד מה"ת או מדרבנןב. 

כי יסיתך אחיך בן  " רמז ליחוד מן התורה מנין שנא  (פ:) בקידושיןשנינו ולענין איסור יחוד אם הוי מה"ת או מדרבנן, 
וכבר   ריות, ע"כ.עומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל א לאל , וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית  ", אמך

(סי עג ד"ה ועוד, הובאו בפת"ש אה"ע סי  חו"יה ודעת. (כלל קכו אות א) החכ"א כמ"ש דאיסור יחוד אסור מה"ת, נקטו רוב הפסוקים 
בדבר הלכה  אלא מדרבנן. וכן פסק נו אי  דאיסור יחוד מה"ת הינו דוקא באיש ואשה לחוד אבל ב נשים ואיש א וכדו כב)

   .(סי א אות ח)
 ואל תעשה שב -בקום ועשה גדר ג. 
 סור יחוד הוי איסור "קום ועשה" או "שב ואל תעשה".יעתה יש לדון האם אמ

ום ער וכבשכהן שש (סי רפה) "דההתרוע"פ  (יו"ד סי שעב סע א) הרמ"א ולכאורה דבר זה תלוי באשלי רברבי. דהנה כבר פסק 
 אצלו אסור לו להמתין עד שילביש עצמו, ע"כ.    והוא באהל עם המת אם כבר הגידו לו דאיכא מת

ואל תעשה, וכל כי האי כבוד הבריות   בדאע"פ שבכה"ג עובר על איסור טומאה בש (סי כח ס"ק יב ד"ה ועוד תירצו) התומיםוכתב 
אף ד"ה ואי) ד(סי צה  החו"יאין כבוד הבריות דוחה. וכן דעת  ה,ומאדידוע דהולך בשביל ט דוחה, מ"מ כיון דהוי בזיון זוטא

יסתו לשם שהרי אכתי לא היה שם מת, מ"מ אין כאן היתר דכה"ב כיון שהכהן לא עשה איסור בכנ , שב ואל תעשה דהוי 
לבריות שהולך וע דידדהוי בזיון זוטא, אם הוא במקום שאין ריבוי עם. או שביתו קרוב ואין צריך לילך כמה רחובות. ועוד, 

 .   יון כיון שלא בא מחמת פשיעה, משא"כ בפושט כלאים ז בשביל טומאה. וגם דהכא יש פחות ב
להקיצו ולהגיד לו כדי  צריכין  , ומת עמו באהל , כתב על הא דכתב הרמ"א שם דכהן שהוא ישן (יו"ד שם ס"ק ג) הש"ךוכן 

. וע"כ צריכים לומר לדעת הש"ך דס"ל , ע"כאיכא וראאיס , מ"מ "אינו עושה מעשה "דאע"פ שעובר בשוגג וגם שיצא, 
ולפי"ז אפשר דה"ה בנ"ד לענין בדעת הש"ך. (המובא לקמן)  "צהצנאי קטן. וכן הבנת דברי התומים הנ"ל דיציאתו ערום הוי גכ

  ל י טאגלה שן נחשב לשוא"ת שאין בידו עתה לצאת, וכסברת יש לדחות דדוקא יו אולם לכאורה איסור יחוד חשיב שוא"ת, 
 .  המובא לקמן 

 ימייהו ודע הרמב"ם, תוס' הדעת ד. 
  , שםנמצא כבר נכנס לשם באיסור וכגון שהמת "ת, אבל אם איתר יש כאן איסור בשוה מבואר שכל שהכניסה היה בועכ"פ 

 צ: ד"ה כולהו)( יבמותב תוס'מ  יוצא וכן .(שם)ביד אברהם בחו"י הנ"ל, וכ"כ  מבוארוכן  .כל זמן ששוהה שםעובר בקו"ע 
סדין בציצית היכי הוי שב ואל תעשה דכי מכסה בטלית דבת חיובא היא ואין בו ציצית הרי עובר בידים וי"ל  ד הקשוש

דבשעת עיטוף אכתי לא מיחייב עד אחר שנתעטף דכסותך משמע שאתה מכוסה בה כבר ואשר תכסה בה אתא לדרשא 
משמע כשהוא לבוש   )כ.(ברכות בואל תעשה הוא וא"ת  ולאחר שנתעטף דמתחייב שב) (מא.אחרינא כדאמרינן במנחות 

כלאים ואין פושטן לא חשיב שב ואל תעשה אלא עמוד ועשה ואר"י דשאני כלאים דעיקר האיסור בשעת לבישה שלבש  
יטוף באיסור אבל כאן לא מתחייב עד אחר שנתעטף כדפרישית ומיהו קשה מדמברכינן להתעטף בציצית משמע דבשעת הע

מבואר מדברי תוס שכל   .עביד מצוה ומלשון להתעטף מוכיחות נמי [בה"ג] דקיימא לן בציצית דחובת גברא הוא, ע"כ
בדעתם ולפי   (שושנת העמקים כלל וא"ו ד"ה ודע ביבמות)הפמ"ג שהמעשה מתחילה היה באיסור אף השהיה הוא מעשה. וכ"כ 

 דר"א כל ששהה כדי פשיטה וכו לוקה היינו כי תחלת הלבישה היה באיסור . וכ"כ בתורה לשמה  (כא:)דבריהם הא דמכות 
) ס"ק ג ד"ה והנה בגוף הדבר)י "סי יג ארועיי"ש , (סי ח אר"י ס"ק ב ד"ה ובשו"ת שאג"א ובארצות החיים וס הנ"ל. בדעת ת(שאלה שז ד"ה וכן) 

 .תוס שהוי שו"א דכיון שתחילת הלבישה אין בה חיוב ציצית עד אחר שנתעטף שוב נחשב לאין בו מעשה נקט כ 
בדעת (אבל פ"ג ה"ז)  מס" כה. וכ"כ בפסח "כ קנה חמץ אל יראה אא לוקים על בשל כתבש (חו"מ פ"א ה"ג)מב"ם מהרכן נראה ו

לוקים על לאו זה אא"כ קנה חמץ בפסח אבל אם קנה  מבואר מדברי הרמב"ם שאינו .הרמב"ם בתירוצו הראשון 
(או"ח ח"ב סי עד ד"ה ולדידי  החיק"לוכן למד מדברי הרמב"ם לפני פסח משמע שלאו שאין בו מעשה הוא ואינו לוקה. 

ועיי"ש שכתב  ( וכתב דמעשה איסור בעינן ואף בשוגג מעשה איסור חשיב אבל כניסה למצרים אינו איסור כללאחרי המ"ר) 
מחייבים משום השייה וע"כ נראה שגם המניח  (פ"ה, ה"ט)  הריטב"א והראב"דשנראה שאין שאר הפוסקים מודו בזה הרי 

קנאו או חמצו חשיב השייה מעשה ולקי לפי מאי דס"ל דאין לאו  חמץ מברשותו שהיה לו קודם פסח כיון שעשה בו מעשה ש
 .)שם( בתורה לשמהוכן הוכיח מדברי הרמב"ם  .)זה לאו הניתק לעשה 

 דעת החינוך ודעימיה. ה
שכתב שאם לקח חמץ והצניעו בביתו לוקה. משמע מדבריו שאפי קנה לפני פסח לוקה ונחשב   (מצוה יא) בחנוךאולם עיין 

 ללאו שיש בו מעשה אע"פ שהמעשה נעשה בהיתר.
מדברי  (מצוה א ד"ה והנה המ"ל) ביבן ושמועהכתב שע"כ החינוך קיצר בדבר שהרי כבר הוכיח  (שם אות כא) ח "שבמנאלא 

מבואר שבכה"ג נחשב  .שנקט שהנכנס למצרים אף שנשתקע שם אין לוקה דהכניסה היתה בהיתר(מלכים פ"ה ה"ח)  םהרמב"
שמסתפק   (ביאת מקדש פ"ג הכ"א) למלך המשנה  עלתמה ש במנ"ח גופא ועיי"ש  (מצוה קמ) החינוך , וכהמרב,ם הנ"ל כתשוא"ת

 . בזה 
ו ופרע אותה דאיירי שהנכנס מסייע להסיר המעזיבה. פירשו בהא דנכנס בשידה תיבה ומגדל ובא חביר (נזיר מג) בתוס'וכן 

בתירוצו (אבל פ"ג ה"ז)  הכס"מ. וכן נקט לדעה זו(שאלה שז ד"ה מיהו)  לשמה בתורהוכ"כ . משמע דאם אינו מסייע אינו לוקה 
 . מבואר שכל שהכניסה היתה בהיתר נחשב שעובר בשוא"ת. בדעת הרמב"ם הראשון

ובאמת היה מקום לדחות הראיה מהא דלשתקע במצרים. דלכאורה יש לחלק בין מעשה המחייב כתוצאה ממנו איסור  
אפי שהוא מעשה היתר למעשה שאינו מוכרח שהרי באמת אע"פ שנכנס יכול להמלך ולא להשתקע משא"כ בלבישה שהוא  

 מעשה הגורם בודאי איסור. 
 םרוניח דעת הא ו. 
אות  ( עיי"ששאפי תחילתו בהיתר הוי קו"ע. ו )שם(מוהריטב"א  יר יז.)(נז תוס'שהוכיח מדברי "ק ח) (קוצר סי ס ס טל יבאגל"ר שו

וסוף   סי צג אות ד "עה(ליבאוויטץ א הצ"צדחה ראית המשנת חכמים מדברי הרמב"ם לענין להשתקע במצרים ע"פ סברת ש ס"ק ז)
ידו להוציא בגדו , אבל בלאו הנ"ל לא אליבא דהראשונים  שהביא האגלי טל. דכל זמן שלובש כלאים נחשב קו"ע כי ב) אות ה

שייך לומר כאלו עשה מעשה כשבמעשה ליכא איסורא וכמו במי שנתעטף בד כנפות דהוי שוא"ת ולא אמרינן כיון דהעיטוף 
היה מעשה יחשב השייה ג"כ מעשה, והיינו משום דלא שייך חומר כאילו נתעטף עתה דהא בשעת עיטוף אין חיוב וא"כ  

  (סוף אות ה) מי א"א להחשב כאילו נכנס שם עתה דבשעת כניסה לעולם אין חיוב, ע"כ . [ועיי"ש שמסיק המשתקע במצרים נ
מה שאינו פושט חשוב מעשה גמור ולא משום שהלבישה היה באיסור וסדין בציצית שאני שאין   רוב הפוסקיםדלפי דברי 

יים אבל י"א דכל שלא היה מעשה איסור תחלה אין האיסור בלבישה רק שמ"א להטיל ציצית, ע"כ. אולם בקיצור שם ס
 מה שאינו פושט חשוב מעשה]. 

שלפי הרמ"א הנ"ל כשנודע לכהן חייב ואפ)  (מכות כא: ד"ה תוס' שכתב ע"פ  ק או"ח סי לה ד"ה והנה לכאורה נר)מהדו ( בנוב"יועיין 
הרמ"א   ישהוא מקור דבר ה"דו בתר ועיין .דוחה  בריות ן כבוד ה וע"כ אי , עשה וי זה נקרא קום הרלצאת מיד הוא משום ש

   .(או"ח ססי יג ד"ה אמנם הנר לנו) במגן גבוריםוכמ"ש לקמן, ועיין  רי כניסת הכהןמבואר שהמת מת אח ש
כגון לבישה דא"א ללא  ( ל שתחילתו אי אפשר אלא ע"י מעשה דכ (סי לב ד"ה אבל מה שנראה לי בזה) השאג"א  בדרך זה כתו

  ) או"ח ססי יג( "יבב כמבואר  "ת אלובש ד כנפות בלא ציצית חשיב שווהא דה  קו"ענחשב היתר הוא מעשה  אפילו  )מעשה 
ולא דמי לאיסור כלאים   ,דרמא רחמנא עליה  ת חסרון מעשה של מצות ציציתמשום דאין הלבישה אסורה אלא מחמהיינו 

בידים שאין עושה איסור   דהלבישה מצד עצמה אסורה הילכך אין הלובש בגד בת חיובא בלא ציצית חשיב כעושה מעשה 
 וכדברי .(סי פח ד"ה אך מדסיימו התוס) הבית יעקבוכבר קדמו בזה  ., ע"כבשב ואל תעשה  בלבישה זו אלא שחיסר מצוה 

  .ח"ג סי  ד ד"ה וכבר כתבתי)ו (ח"א סי כח מהרש"גוה (סי צד ד"ה ומ"מ נר ראיה) עונג יו"טה ופסק השאג"א 
שאע"פ שהביא דברי תוס ביבמות שם, משמע דס"ל דהוי שוא"ת משום טעמו  (סי יג ס"ק ח)  המ"א וכדבריהם משמע מדברי 

שם   המחצה"ש. אולם (שם) המ"בשכתב השאג"א שהוא באמת סברת המרדכי שהביא הב"י שם עיי"ש. וכן הוא פשט לשון 
ובארצות גי. כתב דאפשר שהתוס והמרדכי לא פלי(שם א"א סס"ק ח)  הפמ"גו כתב שכוונת המ"א כדברי התוס ביבמות.

שלמד שהמרדכי  (שם) כהשאג"א כתב דשתי הסברות מצרך צריכי, עיי"ש, ודלא  (סי ח אר"י ס"ק ב ד"ה ובשו"ת שאג"א) החיים
 .המ"א והמ"ב בריולפ"ז ליכא ראיה מד ותוס ביבמות פליגי. 

 ד איסור יחוב. ז
ם שכל  של איסור, לפי הפוסקי בבהיתר, ואח"כ נוצר מצי שנמצא במקום יחוד, אם הלך הנה לפי הנ"ל שוב יש לדון דמו

ל לאסוקי אדעתיה שכל שהו" (לפמ"ג כלל וא"ו ד"ה הן אמת) בשושנת העמקיםועיין  .א"ת ה"ה בנד"דושהתחיל בהיתר נחשב ש
  .ת פ"ג ה"ז)(נזירו הכס"ממדברי  הוי קו"ע מחמת ההליכה וכדבריו נראה שאפשר שיהיה מצב של איסור 

  דבר הלכה עיין , באיסור יחוד משום לתא דאבזרייהו דג"ע שיש אם נאמר י ואפ ,במקום בזיון גדול דוחה  ושוב י"ל דכה"ב
אפשר דגם   ,(יו"ד סי קנז סע א) רמ"א עיין בשוא"ת דאינו חייב למסור את נפשו, מ"מ  ,על סי ב על סע ט)(סי טו אות ג ובהוספות שם 

 ביחוד  ישאפ  (ח"ו סי מ פ"א מס"ק יא) בצי"א . ועיין יד)-כה"ב אותיות יג(ערך  במלא הרועיםכה"ב דוחה, וכן מצאתי בכה"ג 
   .ורייתא ליכא משום יהרג ואל יעבורדא

הכניסה בהיתר גמור   אם היה יואפ ,ניסתו היה בהיתר הוה קו"ע ה"ה כאן ואין כה"ב דוחה שככ ף ברים שאאולם להסו
  .(שם) והחו"י (שם אות ה) בצ"צה"ד שם איירי שהמת מת אח"כ, וכ"כ ואסור שהרי בתר

 ףניתן לצר, אלא שבנ"ד ש שמחמיר במקום ספק כה"ב(סי יג ד"ה אבל)  בבה"ל מבואריש להחמיר כי  ספק  שהוא כיון למעשה ו
ימהר  אם הוא ערום וכדו  סמוך עליהן, וע"כבשעת הדחק גדול כזה יש ל ,אלא מדרבנןיחוד אינו איסור דעת הסוברים ש

    ויצא מיד.  ע"מ למנוע בושה גדולה, ללבוש חלק מבגדיו
 -דינא ד מסקנא -

כבוד הבריות דוחה איסור דרבנן בקום ועשה במקום בזיון קטן. ואיסור תורה בשב ואל תעשה במקום  א'  ,העולה לדינא
הנכנס למקום שיש שם יחוד נמצא עובר בקום ועשה אף בשהייתו שם. אולם אם נכנס למקום בהיתר. י"א  ב'  . בזיון גדול

וי"א שהיא בכלל איסור קום ועשה, כי הגיע לשם ע"י הליכה או משום שבידו  ששהייתו בכלל איסור בשב ואל תעשה. 
ע"מ למנוע  בזיון לסלק ה ימהר , ועכ"פ אין להקל בדבר. ולמעשה אף במקום בזיון לסלק מעליו האיסור ואינו עושה כן

 ). אחרכמו שבארנו במקום אם נמצא בבית הכסא וכדו נראה שבכה"ג יסמוך על נעילת דלת . (ובושה גדולה, ויצא מיד


