
 

לאדם  האם מותר 
לסכן עצמו לצורך  

 עשיית מצווה 
 

משום  ד.[ע  הדריןבסנמרינן  א יוחנן  א"ר   [
בית  בעליית  וגמרו  נימנו  יהוצדק  בן  ר"ש 

אומרים   נתזה אם  שבתורה  עברות  כל  בלוד 
עבור   לאדם  יהרג,  לו  ואל  יעבור  תהרג  ואל 

עריו וגלוי  כוכבים  מעבודת  ושפיכות חוץ  ת 
 דמים.
ט']  הרא"שוכתב   סי'  דע"ז  רוצה וא  [פ"ב  ם 

ע ליהרג  עצמו  על  להחמיר  שאר האדם  ל 
רות בצנעא רשאי ולא מקרי חובל בעצמו,  עבי

זימנא   בר  אבא  ר'  בירושלמי  הוה כדאיתא 
נבילות   אכול  וא"ל  כוכבים  עובד  אצל  חייט 

למיקטל   ואי בעית  אי  א"ל  לך,  קטלינא  לא 
ומ אכילנא,  דלא  היה קטיל  בצינעא  סתמא 

להחמי  שרצה  אלא  כוכבים  עובד  על  בבית  ר 
 .  ד"ה יכול][כ"ז ע"ב התוס' עצמו. וכ"כ שם 

מ  בגמ'ואמרינן   גזרה ט.[שבת  אחת  פעם   [
ישר על  גזירה  הרשעה  רומי  שכל מלכות  אל 

והיה אלישע ינקרו את מוחו,   המניח תפילין 
רץ  אחד,  קסדור  ראהו  לשוק,  ויוצא  מניחם 

אחריו ורץ  נטלן  מפניו  אצלו  שהגיע  וכיון   ,
ל אמר  בידו,  ואחזן  בידך,  מראשו  זה  מה  ו 

פש יונה,  כנפי  לו  ונמאמר  ידו  כנפי  ט  צאו 
 יונה. 

[דף כ"ב ע"ב מדפי הרי"ף   הר"ןוהקשה שם  
ה הכא]  ומקשו  ומנח,  ד"ה  נפשו  מסר  יכי 

בדב מחוייב  שאינו  כיון  נמצא והלא  ר 
מחוייב   שאינו  אע"פ  י"ל  בנפשו,  מתחייב 

ק על  נפשו ליהרג  למסור  רשאי  אפ"ה  יומיה 
מצוה שמסרו ישראל  עליה ומקבל שכר, שכל  
הג בשעת  עליה  מוחזנפשם  בידם זירה  קת 

ומקבלין עליה שכר הרבה, ואמרו בבראשית 
שמלתי את בני,    רבה מה לך יוצא ליסקל על

את   שנטלתי  על  ליצלב  יוצא  לך  הלולב, מה 
התפילה  על  נפשו  שמסר  בדניאל  מצינו  וכן 

 ן. שהיא דרבנ
[כ"א ע"ב] ת"ר  בעירובין  וכיוצ"ב מצינו בגמ'  

האסורין  מע בבית  חבוש  שהיה  בר"ע  שה 
ע הגרסי משרתו, בכל יום ויום  ה ר' יהושוהי

היו מכניסין לו מים במידה, יום אחד מצאו 
מימך ש היום  לו  אמר  האסורין  בית  ומר 

ל שמא  אתה מרובין  האסורין  בית  חתור 
לו חציין, כ ונתן  שבא אצל צריך, שפך חציין 

אני   שזקן  יודע  אי אתה  יהושע  לו  ר"ע אמר 
אורע, חיי תלויין בחייך, סח לו כל אותו המו

לו   אמר אמר  ידי,  שאטול  מים  לי  תן  לו 
מר לו  לשתות אין מגיעין ליטול ידך מגיעין, א

מוטב  מיתה,  עליהן  שחייבין  אעשה  מה 
יתת עצמי ולא אעבור על דעת חברי,  אמות מ

ש עד  כלום  טעם  לא  מים אמרו  לו  הביאו 
 ונטל ידיו. 

שם   מוטב  התוס'וכתב  אמות [ד"ה  מוטב   [
עצמי   דבפרק  –מיתת  [דף    אע"ג  י"ז]  קמא 

רחיצת  במחנה  פטורים  דברים  ארבע  אמר 
מחמיר   סכנה,  במקום  וכ"ש  עצמו ידים,  על 

 היה.       
יסודברמב"ם  אולם   מהל'  התורה [פ"ה  י 

את  ויאנוס  גוי  שיעמוד  דבשעה  כתב  ה"א] 
ור על אחת מכל מצוות האמורות ישראל לעב

יעב יהרגנו  או  ואם מת בתורה  יהרג,  ואל  ור 
   נפשו.       מתחייב ב ולא עבר הרי זה

כמ"ש  י"ל  הנ"ל  הראשונים  ראיות  ובישוב 
ף י"ח ע"א מדפי הרי"ף] [סנהדרין ד הנמוק"י

דאמרינן   היכא  וכל  יהרג וז"ל:  ואל  יעבור 
ה',   קדושת  על  למיתה  עצמו  למסור  לו  אין 

אם ו אבל  בנפשו,  מתחייב  זה  הרי  מסר  אם 
גדול אדם  ורואה   הוא  שמים  ירא  וחסיד 
ב  פרוץ  ל שהדור  רשאי  ולמסור כך  ה'  קדש 

העם  שיראו  כדי  קלה  מצוה  על  אפי'  עצמו 
 לאהבו בכל ליבם. וילמדו ליראה את ה'

פס  ובטור קנ"ז]  סי'  ריש  כדברי [יו"ד  ק 
הרא"ש והתוס' דאם ירצה להחמיר על עצמו 

 שאי. וליהרג ר
[ני"ח ח"ג  הר' ירוחם[שם] הביא דברי    ובב"י

מתכוין ק כשהגוי  דוקא  דהיינו  ע"ד]    ס"ה 
אבל אם מתכוין הגוי להנאתו הרי    להעבירו,

 זה חובל בעצמו.      
ג'ובגר"א   ] כתב להוכיח כן מדברי [שם ס"ק 

י דאם  כתבו  דבע"ז  על  התוס',  להחמיר  רצה 
ד"ה   [ע"ד ע"ב  ואילו בסנהדרין  עצמו רשאי, 
[קכ"א   ביבמות  דאמרינן  ההיא  גבי  קטול] 

ל דאמר  קטיל ע"ב]  לישראל  עכו"ם  יה 
לא ואי  ל  אספסתא  כדקטלינא  קטלינא  ך 

לי  בשיל  ליה  דאמרי  ישראל  בר  לפלניא 
כתבו   –טילתיה  קדירה בשבתא ולא בשיל וק

הדין    התוס' דשמא לא היה בקי בהלכה דמן
הנאת  במקום  עצמו  למסור  לו  היה  לא 

כת ומדלא  היה עכו"ם.  פלוני  דאותו  בו 

   בס"ד

 מיקתא עתא מעש

 צינה צער במקום איסור "לא ילבש" ישהאם 
 . הכניס עצמו למצב זהו.  .דעת היד הקטנה  ה. .דעת הבינת אדם ד. .אינו מתכוון אלא להנצל מצער ג. .בצנעהב.   .לאו דלא ילבש א.

נעלי בית בצבע    שינתו באמצע    ומו שבקבמי  ובדא הוה  ע האם איכא    ל השוא  , ושאלהמיועד לנשיםהזדמן לו 
   .ה) פס' ב "כ פ(דברים  ילבש גבר שמלת אשה"  "לא  דהרי פסוק מלא דיבר הכתובבלבישתם איסור 

 א. לאו דלא ילבש 
חכמת  ב  עי'ו  ."וכיוצא בו  בגדי צבעוניםילבש  כגון ש  השש עדי איעדה אילא  "  (יו"ד סי' קפב סע' ה)  שו"עה   כתב
  ז "לפיו  .סורא   ן מחמת צבעו ם מחמת עשייתו ותפירתו בישהמלבוש הוא שוה לבגד נשידבין  (כלל צ אות א)    אדם

בית ללבוש   גבריםשע  בצב  נעלי  אצל  התפשט  היכן .  אסור  לא  צבע  שה  אבל  ללבוש  כתב  זה,  כתפשט  כבר 
, אולם עוד  אין משום "לא ילבש"  ם)ויג  '(אפי   דנהוג  דכיון  )סע' א  , הביאו בחידושי רע"א שם  אות היו"ד שם  (  הפרישה

      .מ'י' בזה בגליון  עי
 בצנעה  ב.

על לאו   מיד בשעת הלבישה עובר ו  אף בצנעה הוא ל הנ"סור אי איששכתב דלענין   (על הפס' שם) בפנים יפות עיין ו
  אסור להןש  'כתד  (מצוה תקמב)  בחינוך  וכן משמע.  עד שתלך בין האנשים  אינה עוברתאשה  ועיי"ש עוד ד.  זה

בין נשים מחמת עשיי ם  בשים שדרך האנשים באותו מקוומל  "לצאת"ייתא  מדאור   צבעו   מחמת  תו ותפירתו 
ז)  בדרכי תשובהו   אסור. יפות.   ששנ  (סי' מא)תשובת הר"ר    הביא בשם  (סי' קפב ס"ק  אר בצע"ג על דברי הפנים 

 . .נשאר בצ"ע בזה (ח"ה סי' קכו בהגה)  בבצל החכמהוכן  
 ר אינו מתכוון אלא להנצל מצעג. 

ב דל  "ילכאורה  ו דידןאין  להוא    ,אלו  םנעלי  לבששהטעם  רי  שה  ,איסור  נידון  ולא  י הכדי  מקור  לנוי  נצל 
  מצער ליכאנצל  י הי אלא לשאין אדם מתכוין לנו דכ  )גבול יש לו(נזיר נט. ד"ה    בתוס'   עיין ו  אשה כלל.ל  להדמות ו

ו גבר  יחבול בעצמומותר לה  ע"כמשום כלי  כדי שלא  דעת  .  סתכל במראה    בתוס' מובא    תם  בינורוכן הוא 
ד"ה    כיון שאינו מעבירם משום יפוי אינו   ויו משום שמצערים אותשכל מי שמעביר שערות   ) לא עשה  (יבמות מח. 

וכדעת  .  כז הובאו דבריו בדרכי משה סי' קפב אות א וסי' קנו אות א)(שבת סי' ש  המרדכיושרי. וכ"כ  תיקוני אשה  בכלל  נ
תר  ת השחי לצורך רפואה מושער בי  שהעברת  (ח"ה סי' רעא)  הרשב"את  עאולם ד,  סי' קנו)יו"ד  (  הרמ"א תוס' פסק  

 ., כתבנו עוד בדעת השו"ע בגליון כ"וסי' קפב סע' ד)יו"ד ( שו"ע בנן, ועיין כי העברת שער אינו אסורה אלא מדרב
  ו תונ וכשאין איסור אפי' בדבר שהוא נוי וקישוט אא"כ    הנ"ל  וכיח מדברי הראשוניםשה  (שם אות ה)   בב"ח  ועיין

כדי אם  אבל  לאשה,  ה   להתדמות  מפני  או  החמה  מפני  איסור.קורלהגן  אין  שמ"ועיי[  ,  כן  מ  "ש  עושה  אם 
(ססי' טז    הר"י מינץ בתשובה, ודלא כמ"ש  שפו)-(סי' שפה  ביראים, וכן מוכח  אסורד   כתב שם  משום שמחת מצוה 

אות  (פכ"ט    החרדיםוק אסור. והביאו  חבאופן ארעי ודרך ש  'שאפי  ביראיםועיי"ש  .  בכה"גאף  שמותר    ל דבר)ד"ה ע
   . ])סט

דאם לובש ממש בגדי אשה  [ועיי"ש    (ס"ק ז)  ךהש"  וכן פסק  .שו"עדעת הכן  וכתב ש  ס"ק ד)(  הט"ז  נקט  וכבה"ח
ועיעד שאינו ניכר שהוא איש וכן איפכא בכל ענין אסור כתר"ה מהא    (יו"ד  באג"מ  ' .  ומה שהקשה  ד"ה  סי' סא  ח"ב 

עוד א השמשמע מהש"ך    שנתפשט) זיסור שאסור להתדמנ"ל שיש  ואיסור  יותר חמור  ות לאשה  שאסור אף  ה 
 ].  נהיבשביל חמה או צ

 דעת הבינת אדם  .ד
שלא תצא    ובש"ס דילן,  מה דאיתא בספרי   ל פייצא לדחות דברי הב"ח ע  (שער או"ה סי' עד)  שהבינת אדם   לאא

אסור    ' להציל מגשמיםילנוי. וא"כ אפ  ומה אע"פ שלבישת הכובע והשריון במלחמה אינאשה בכלי זיין למלח 
זיין  וכדמוכח   דכלי  ש מהא  יפוי  לשם  שלא  במראה  לספר  דמותר  והא  ואינו  וכנ"ל.  לקישוט  שהוא  דבר  אני 

ע"כ.   אסור,  לקישוט  כשעושה  דדוקא  לומר  מלבוש,  רצה  לשמהוכן  תורה  ריד)  בשו"ת  ד  (סי'  דחה  אלא  שוב 
   .החילוק

וי אלא  וע"כ אע"פ שלא מתכוונים לשם נ  'לנוי 'ם לכך ולא  אני שכל יעודשדכלי מלחמה  י"ל  הב"ח  דעת    יישבלו
, אבל בדברים אחרים כשאין כוונתו  זה גופא הם עומדים וזה הטעם שהם כלי גברלשמירה מ"מ אסור שהרי ל

 . (או"ח ח"ד סי' עה אות ג) אג"מבועיין  לנוי כלל י"ל דשרי.
לאו בת מלחמה כמבואר    דאשה   שתירץ  הובא בדעת תורה יו"ד שם)  (סי' עב ד"ה ומה שכתבת,  בתשובת אבני צדק שו"ר  

ולמה תצטער עצמה על שאין לה כלי זיין אלא שהיא רוצה לצאת ללחום בכ"ז להתדמות    (מצוה תקכה)ינוך  בח
אסור.   וזה  לאיש  שנקטבזה  להכ  ועיי"ש  מפני  שעושה  דכל  והט"ז  הב"ח  בה.ידברי  לן  לית  מקור  ועיין    נצל 

 . הש"ך)ובגוף דברי  רמג ד"ה '(ח"ב סי במהרש"ם 
 דעת היד הקטנה  .ה
הלבישה  איסור לא ילבש הוא על  באמת  ד  ,דברי הב"ח  כתב סברא נוספת לדחותרעט:)  עמ'  (  הביד הקטנ  יהומ

בוש  מתכוין הוא לל  סוף סוף   הרי   אפי' אינו מתכוין להתדמות לאשהוכל שלובש בגד שהאשה רגילה לילך בה  
בגליון  ה  בז  עוד  'ועי.  הוא  פסיק רישאד  ,ין שאינו מתכוו   משום  להתיר  א שייךל  בזהו  הבגד שאסרה תורה עליו

 .כ"ו
(מצוה  בחינוך כמבואר  דכיון דטעם האיסור הוא משום תועבה דהם סברי ולם יש ליישב דברי הב"ח ודעימיה א

  י' קעג) ס(יו"ד    במהר"ם שיק עוד    ' ועי.  נצל מצער שרייאלא רק להמשום תועבה    עושה א"כ היכן שאינו    תקמג)
 .שכתב שדברי היד הקטנה אינם מוכרחים ראב"י) (פ' כי תצא פיסקא י ד"ה  נצי"בבעמק ה  'ישוב אחר. ועי

דהיכן דהטעם מוכח    וכ'  'ח   נותבגליו  בס"ד  ואין להקשות דהא לא דרשינן טעמא דקרא שהרי כבר הארכנו 
  יא אות ש) (ע"ז פ"ב סי'  בפלפולא חריפתא 'ועי, ) סי' יז אות באו"ח ( מהלבוש [וכן מוכח טעמא דקרא  דרשינן הפסוק מ

ילבש  ן משום  י אדלצורך רפואה שרי   תועבהדלא  כי הוה  מוכח מהפסוהרי הכא    .]לא נאסר אלא    וק הטעם 
   .ודו"ק, )(יו"ד סי' קלח אות ד  בשו"ת ערוגת הבשם שו"מ כדברינו  .ד"תועבה" כתיב

 זה  צבמ כניס עצמו לו. ה
  מפני  אלא היכן שלובשו  הב"ח ודעימיה שעד כאן לא התיר  יצא לחדש  ש  ד)  (ח"ב סי' קח אות   במנחת יצחק  ועי'

וה דה חמה  מזה משא"כ  זה  צינה  למנוע  ברצונו  תלוי  עצמו  אינו  שמכניס  הי היכן  של  צינהתלמצב    ר מחמת 
מדברי הפוסקים לא משמע הכי, ועוד    . אולם, עיי"שהביא ראיה לדבריו מהכנה"ג בביאור דברי הר"ןו.  'ו וכד

(או"ח ח"ד    האג"ממ  משמעוכן  .  ה וכד' כללנכא היתר מחמת צי הר"ן לא ס"ל דאיש  אפשרד   ראייתו  יש לדחות 
שאין לחייב את הנשים שלא יסעו למקום שרוצות כדי  כתב  הרי  שדאין מחלקים בזה    סי' עה אות ג ד"ה אבל בעצם)

 ]., עיי"שבמקומות המסוכנים כנהצטרכו לשאת כלי מלחמה מחמת הסשלא י
 -אמסקנא דדינ-

ללבוש    'א צבעונימותר  נעלי  גכ  ,בגד  ורון  חום   , וכדו'  ודות בית  מחמת  או  צינה,  וצער  דוחק  כגון    ,במקום 
אחרים בית  נעלי  לו  ואין  חם  שהחול  במקום  ברכה.  שנמצא  עליו  תבא  להחמיר  בידו  אם  ומ"מ   . 

י  כ   צל ואין בזה חשש איסור  לעשותכדי    בצבע ורוד וכדו'כגון מטריה צבעונית  מותר להשתמש בכלי צבעוני    ב'
 .  מותר  דעותלכל ה ן כוש ועל אין כאן מלב 

 ב "| ה'תשע  לך לך| פר' ע"וגליון 
 ' שיבות))- רמות בקהילת ))חניכי הי 

 



 

ר, מוכח דהיינו  מחמיר על עצמו ליהרג ולא לעבו
רו על דתו, אבל  כרי להעבידוקא היכא דכוונת הנ

להחמיר  אין  עצמו  להנאת  שכוונתו  בכה"ג 
 ירוחם.  וליהרג, וכמ"ש הר'

דאם   כדברי הר' ירוחם [שם]השו"ע ולדינא פסק 
וליהרג רשאי אם העובד   ירצה להחמיר על עצמו

 מכוין להעבירו על דתו. כוכבים 
יתי שפיר  השו"ע  לדברי  אותן  והנה  כל  ישבו 

דרבותי דמצינו  ע המקומות  מסרו  על נו  צמן 
קדושת ה' אף בשאר מצוות, דכיון דהתם כוונת  

על דתן, שרי להחמיר על  העכו"ם היתה להעבירן  
 עצמו וליהרג.  

תקשי מההיא עובדא דעירובין דר"ע,   מיהו אכתי
כוונת ה היתה  לא  דתו. דהתם  על  להעבירו  נכרי 

ה הנמוק"י  כדברי  צ"ל  הוא ולכאו'  דאם  נזכר, 
שהדור פרוץ    מים ורואה אדם גדול וחסיד ירא ש

בכך רשאי לקדש ה' ולמסור עצמו אפי' על מצוה  
שיראו   כדי  ה' קלה  את  ליראה  וילמדו  העם 
 לאהבו בכל ליבם. 

י כ   מהרצ"חעויין בהגהות  אולם  דכתב    ]:א [עירובין 
ד ממעשה  הרמב"ם  להקשות  שיטת  על  ר"ע 

ולהכניס   עצמו  על  להחמיר  לסכנה  דאסר  עצמו 
ליישב וכתב  עבירות,  הרמב"ם  דלא אסר    בשאר 

אלא היכא דאיכא ודאי סכנה גדולה, אבל היכא 
כגו גלויה  הסכנה  דדילמא  דאין  דר"ע  במעשה  ן 

רה לו באמת שוב  יזדמן לו מים אחרים כאשר ק
 מותר להחמיר על עצמו.

הב זו  סברא  [ברכות    ישראלהתפארת  יא  [וכעין 
כ"ה]  דאף להרמב"ם    -"ל  בדרך את  פ"א מ"ג אות 

ואל דיעבור  אינ  דבמקום  להחמיר יהרג  רשאי  ו 
ולא   סכנה  ודאי  דליכא  היכא  עכ"פ  עצמו,  על 

מצוה הזיקא  אגוני    שכיח  בה  דעסיק  בעידנא 
שהכני מר"ע  וראיה  לספק מגני,  עצמו  את  ס 

ומר  סכנה בנט"י, שהיה סומך א"ע שלא יניחנו ש
 בית האסורין למות בצמא ע"ש].      

[יו"ד סי'  מהרשד"ם  ת כתב בשו"ת  וגדולה מזא
וקצ"ב וז"ל:  לאדם ]  שראוי  לדעתי  ראיה  עוד 

כדאמרינן   חסידות,  מידת  לקיים  כדי  להסתכן 
והביאו  ושלמי  ביר ה"ד]  פ"ח    הר"ן [תרומות 

יוה"כ תבעיה   בפרק  נש  בר  האי  בהלכות, 
ריב"ל, לגבי  ללוד  וערק  מלכא   מלכותא  ואקיף 

והוה אליהו רגיל דמ ויהב להו,  גלי ליה  מדינתא 
צ כמה  וצם  ליה,  אגלי  לא  דותו  עד  אתגלי ומין 

ליה  אמר  מתגלי,  אנא  לדלטור  ליה  אמר  ליה, 
ליה אמר  עשיתי,  משנה  חסידים   ולא  משנת  וזו 

ש שאע"פ  בפירוש  הרי  ע"כ.  הגמור  היא,  הדין 
נתכעס  זה  כל  עם  יהושע  ר'  שעשה  מה  עם  היה 

 הו עמו מפני שלא עשה מידת חסידות.אלי
תוובפירוש   הנ"ל   אריפה  הירושלמי  דברי  על 

דמכאן דמי  כתב  למסור   משמע  מחוייב  שאינו 
להמסר   חסידות  במידת  להחמיר  ורצה  נפשו 

וד דמי,  מתחייב שפיר  דהוי  דאמר  כמאן  לא 
 בנפשו.   

דחות דהתם לא היתה הקפדתו של איברא דיש ל
ל מה שר' יהושע  אליהו על עצם המעשה, אלא ע

כן מצינו  בעצמו הלך ועשה את מעשה המסירה, ו 
תי התם ההוא  דמייצ"ד]  [בראשית רבה פלהדיא במדרש  

עובדא וסיים בה המדרש בזה"ל "אמר וכי משנת 
י להאי מלתא מתעבדא על ידי חסידים היא, מבע

 אחריני ולא על ידך". 
את   להכניס  להתיר  ראיה  לנו  אין  לדינא  ומ"מ 

פק סכנה ע"מ לקיים איזה מצווה עצמו אפי' לס
נכר דליכא  היכא  דתו) (כל  על  להעבירו  המכוין    , י 

דר לדחדההיא  יש  הנמוק"י    תו"ע  מ"ש  ע"פ 
וע"כ  בכך  פרוץ  שהדור  וראה  היה  גדול  דאדם 

ומסר נפשו אפי' על מצווה קלה כדי    קידש את ה'
 למדו ליראה את ה'. שיראו העם וי
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 הן זצ"ל ן יעקב זאב בן עקיבא הכ הרב הגאו 

 יני מוסר  פנ
 י בטחון בה' נעני

  -  החיים של הבית היהודי  הבטחון בה' בכל שלבי
המ" הפרטית  ההשגחה  שה"משפחה" ...  יוחדה 

לה   מחיי    -זוכה  אחת  בנקודה  מצומצמת  אינה 
נתבר אם  כיהבית.  לנו,  נושא    ר  הוא  "בית" 

הבית  השכינה בישראל, הרי ברור ופשוט גם כן, כי 
 .מדרש לבטחון הוא בית
יבור על הבטחון בה', אף  דא ייחדנו את העד כה ל
מעלה כה נשגבה, חיכינו עד עכשיו, כי בית  כי זוהי  
כולו על בטחון, וממש אי אפשר לנהל בית מיוסד  

ב בטוח  להיות  מבלי  אחד  יום  חיאפילו  כל  י  ה'. 
גידול  לידה,  הריון,  המשפחה,  חיי  כל  הפרנסה, 

ת כל יום ממש, כי אין  הכל מראה לבני הבי  -בנים  
על אבינו שבשמים. שלוה נפשית    להם לסמוך אלא

וחת נפש שורה רק בלב אדם הרואה השגחת ה'  ומנ
 יתו. בחיי ב

בטחון מרגיע את הפחדים המכרסמים בלב כל בן 
ברורה   באמונה  החי  בהאדם.  שגחה וודאית 

העליונה, חי בעולם בטוח, שהוא יודע שאי אפשר 
שיב המוחלט  הנמנע  החוץ ומן  מן  מקרה  ואהו 

מבויפ לרעה  בו  אותו  לגע  הזמין  עולם  שהבורא  י 
אמיתת היותו   מצד  או  מעשיו  מצד  לו  מגיע 
 .      ח"א עמ' רנח)שור  עלי(". עצמו...

 

 קונטרס "עבודת המועדים"  ערך ע"י מחברנ

 שלא לאחרמקום סעודתו כדי   האם מותר לעקור
 לימודולמקום 

 . לצורך מצוה כשדעתו לסיים סעודתו במקום השני ד. .לצורך מצוה  ג. .מקומו ע"מ לחזור עוקר ב. .שינה מקומו בסעודת פת א.

 .ת פת)ודינוי מקום בסע(לסוברים שיש ש ואכל במקום השני שינה מקומו וחזר ה.
 עודת פת בסומו  מקה  שינא. 

הראשונים  נ ברכה.    אםה חלקו  חיוב  לענין  דינו  מה  ולאכול,  לחזור  ורוצה  פת  סעודת  באמצע  מקומו  ששינה  דעת  למי 
פ"ד)  הרמב"ם מה שאכל וחוזר למפרע על  ריך לברך  ינה מקומו צאם פסק סעודתו והלך לבית אחר וחזר הואיל וש  (ברכות 

באוכל יחידי דאם אוכל עם עוד אנשים ונשארו בני חבורתו במקומן א"צ לחזור   וכ"ז,  סעודתו  מרוגו   ה כה ראשונומברך בר
 . (סי' קעח סע' ב) שו"עב כמבואר ולברך לכו"ע

ו  פסחים(  הרא"שולם דעת  א א)  סי'  ולא על מה  דבכה"ג א"צ לברך כלל לא על מה שכבר  כיון שמחויב  אכול, דשעתיד לכל 
אחרונה בורא נפשות, איכא משום שינוי מקום  האם אכל דבר שברכתו לם  וא[שינוי מקום   םמשו   ומו איןמקב ז"בהמלברך 

 ובמ"ב   (סי' קעח סע' ה)בשו"ע  , ולענין אכילת ז' מינים עי'  בדל'ראשונה'  אלא שלדעת הרא"ש חייב ברכה  וחייב ברכה  לכו"ע  

   .]ל סע' ג)שם וסי' קפד ע(
(סי' קעח א"א ס"ק יב וסי' ז מ"ז    בפמ"ג  ' ועי.  נקט כהרא"ש  ב)סע'  (שם    הרמ"א   אבל  .כהרמב"םשפסק  (סי' קעח סע' א)    שו"עב  עייןו

ב) כלום   ס"ק  הרמ"א  הכרעת  אחרי  שאין  עוד    , שכתב  ברכה)  בביאור הלכה ועיין  בלא  ד"ה  קעח  חוששין    (סי'  אנו  שאין  שמוכח 
   . אות ב) שם( בתהילה לדודמסיק   ין זה. וכןת הרמב"ם בענלצאת דע

לחוש לדברי דיש  (שם אות א ואות יד)    והכה"ח   (פר' בעלותך אות ב)  הבן איש חי  ' כת  סקי השו"ע,הנוהגים כפרד  פסלבני    אף ש  אלא
ב אות יז וח"ב פי"(ח"א סי'    ןאור לציוה  דעת  [אבל.  הרמ"א, וע"כ המשנה מקומו אינו מברך לא ברכה אחרונה ולא ברכה ראשונה 

בה ול  גה)יד  לנהוג כהרמב"ם,  חשש  דיש  שא"רביכא משום  עוכה  כי  לכו"עצ  כן לצאת  בזה  שה  קדמו  וכבר    . ) (שם  דל"בתה. 

 . ],  וצ"עגופא בענין ברכת לישב בסוכה  (פ' האזינו אות ה) הבן איש חיוהעירוני שבאמת כדברי האור לציון כתב 
יש לדון בשאלה מצוימ ה ה, האם החושעתה  ק סי, רשאי להפז"מבה ואין לו מספיק זמן לברך  הסעה לכולל  ש לאחר את 

   עת לגומרה שם. על ד סעודתו
 חזור מקומו ע"מ ל עוקרב. 

לג)  מ"בה  כתבמ"מ    כשאוכל פת,   ליכא משום שינוי מקוםהנ"ל  הרמ"א    שלדעתאע"פ  והנה   ר  ודלכתחלה לא יעק  (שם ס"ק 
,  ימרלג ז"בהמפסיד  קומו או שישהא עד שירעב ויול ולברך במשמא ישכח לחזור ולאכ שינןילחזור דחי  ממקומו אף על מנת 

  אותו במקום השני. ועיי"ש דאף כשאין משום חשש הנ"ל, וכגון שמזמינים  לאכול גם  דעתו בשעת המוציא    אם לא שהיה 
  מור ובירך המוציא היה דעתו לג ון שבשעה שקבע כאן לאכול  לאכול פת במקום אחר אפ"ה לכתחלה לא יעקור ממקומו, כי

   ה במקום שאכל.מקום הראשון צריך לברך לכתחלודתו בסע
 צורך מצוה ל. ג
(סי' קעח ד"ה    בביאור הלכה  כמבואר  רשאי לצאתלצורך מצוה אף שאינה עוברת  כשיוצא לדבר הרשות, אבל    כל זה   ולםא

משום    איכא תובצא  דהרי  ,רשאי להפסיקד  בנד"ד  "לולפ"ז י.  שהתיר דוקא במקום מצוה עוברת  (סע' ב)  כהרמ"א דלא    עוברת)
מ  צורך וגדולה  כתב  מצוה,  ד"ה  שם(   ב"יהזו  קנח:  בו)   עמ'  הכל  מצוה   וכתב  בכלל  הוי  יחד  החברים  לימוד  זמן  דעובר  דהיכן 

 . "עוברת"
פי הנ"ל,  י"ל    עודו סעודתו    מור לג   מותרשוב  (ובנד"ד ללמוד תורה בחבורה)  צורך מצוה  ל  עקור מקומו כיון שרשאי לדעל 

לג)  במ"בואר  מבכ  )כל שם לחםוא  אם(קום שנמצא  מקומו דמברך במ  עבר ושינה לא גרע מה"ג  דבכ  מו השני,במקו  .(סס"ק 
יש  ו(כגון במונית) האם אכתי יש לו היתר הנ"ל, וצ"ע.   ע"י הוצאת ממון שיש בידו להגיע לכולל ללא איחורכאלא דיש לדון [

 (שם) ש חי  אי   הבן צ. וכן לדעת  גרם ברכה שא"בזה משום  יש לדון    (שם)  השו"עאבל לפי  לפי הרמ"א הנ"ל,    נד"ד הואלהעיר ד
 . ספק ברכות] בהרי מכניס עצמו ר דאסור לעקור ש לומיש  (שם) "ח כהוה
 יים סעודתו במקום השניסכשדעתו ל צורך מצוהל. ד

כשדעתו לגמור במקום    אין להקל אפילו לצורך מצוה עוברת אם לא היה דעתו על זה מתחלה ש  שהכריע  )ו(אות    גר"זב  ועי'
להקל  משמע שלא חילק בזה  המ"ב סתימת בואר ממ  וכן. בכה"גומו לעקור מק רשאימבואר ד(אות ח)  בערוה"שאולם  .השני
   .(ח"ג סי' י) האפוד חשבוב (ח"ו סי' מח) במנח"יועי'  .בזה 

 ) ת פת ודעי מקום בסינושסוברים שיש  ל( במקום השני ואכל וחזר קומו ה מ שינ.  ה
מה הדין   ברכה ראשונה)המחייבים את מי ששינה מקומו לברך ברכה אחרונה ו(  הנ"לוהשו"ע  הרמב"ם  דעת  עתה נדון בו
  , ז"בהמייב לברך פעמיים  בירך ברכה אחרונה, וחזר ואכל וסיים סעודתו, האם עתה מתח   " ולא"שינה מקומו  שכבר   גוונאב
ונפ"מ    עולה לשניהם.   'א   ז"בהממפני חיוב האכילה השניה, או דלמא    שון מחמת ששינה מקומו, והשניוב הראמפני החי  'א

לאכול לחם ולהתחייב שוב  ודים  , האם מהני ליה ליטול יז"בהמבירך    ק האםמקומו אחר סעודתו ומסתפבזה במי ששינה  
 כדי לפטור ספקו.  ז"בהמב

ת חייב דם שהטיל מים והסיח דעתו מלהטיל מים ואח"כ נמלך והטיל מים פעם אחרשא  כת'ש' ג)  (סי' ז סע  שו"עב  עיין  ה והנ
 . , וצ"עפשר דה"ה בענין ברכת המזון שמתחייב לברך פעמייםא לפי דבריו. ואשר יצרברכת  פעמייםלברך 
מתחייב    של אדם   בטבע  ליו ן הברכה השנית בא מאכיוצא בה שזמ ב'אשר יצר'    תדדוקא ברכשכתב  (שם)    לבושב  ו"מ ש  אולם 

י  , אם שכח מלברך עליהם הראשונה ואכל ונהנה ודאז"בהמ, אבל ברכה הבאה ע"י בחירתו של אדם כגון  ברכה ב' פעמים
  נו מתחייב איבנד"ד , ע"כ. מבואר ש' פעמיםלברך ב "צא  זה המין פעם שנית 'מעוות לא יוכל לתקון הוא, וכשבא לאכול אפי

ג)    םהמגן גבוריכ  וכ"  , ב' ברכות אחרונות  לברך אות  יד)  ש "והערוה(שם   וש בהל  ומש"כ( .  בכה"ג חייב ברכה א'ד  (סי' קעח אות 
 . )חייב לפטור שתיהם בברכה א' שבאמת היה עליו ב' חיובים, אלא שעתה שמעוות לא יוכל לתקון, מסתבר שכונתו 

ב)  שהפמ"גאלא   מ"ז ס"ק  ז  הסיח דעתו  אם  הנ"ל  "ם  מב, דלדעת הרבסי' ז'אליבא דהשו"ע    )(שם  הט"זנקט לפי ביאור    (סי' 
  בחיי אדם  ועיין .  ק א)(שם על המ"א ס"  בגר"ח צאנזרנות, וכן מבואר  ושוב אכל מתחייב בב' ברכות אחרו  מהאכילה הראשונה 

   .(כלל ז אות ז)
משמע א להלכה  ד"קעסי'  ב  מהשו"ע  מנם  סע'  ב  ' ח  בכה"ג  מצאתי  ' א  ז"בהמדמתחייב  וכן  יעקבבי.  ב)  שועות  ס"ק   (שם 

בדעת   (סי' קעח ס"ק ט)  הט"זביאור  אולם לפי  ,  ות המחבר הנ"ל שחייב רק ברכה א' ודחה דברי הט"ז הנ"לממשמע  שהוכיח 
 . אין סתירה לדבריו בסי' ז', אלא שהמ"ב בסי' קע"ח לא הביא דבריו 'השו"ע שם סע' ד

 -נא דדינא קסמ-
אחרונה (ברכת המזון) במקום שאכל מ"מ אם שינה   סעודת פת שהדין הוא שצריך לברך ברכה שאפילו בדעת השו"ע    א'

קומו, וחוזר ומברך ברכה  מקומו אפילו חזר למקום הראשון, צריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל כבר לפני שעקר ממ
לא על מה    אין צריך לברך כלל  אולם דעת הרמ"א שבאופן זה   עיקר להלכה לבני ספרד.   וכן   ראשונה על מה שעתיד לאכול. 

ל ולא על מה שעתיד לאכול, דכיון שמחויב לברך ברכת המזון במקומו נחשב הדבר כאילו לא עקר ממקומו ואין  כשכבר א
שינה מקומו משום ספק ברכות  אף לבני ספרד הנוהגים כדעת השו"ע, אם מ"מו לבני אשכנז.הלכה וכן  משום שינוי מקום.
ישכח לחזור י יש לחשוש שכמקומו אף על מנת לחזור  מלכתחלה לא יעקור  ף לדעת הרמ"א הנ"ל  א  ב'  להקל אינו מברך. 

עת המוציא לאכול גם במקום  לגמרי, אם לא שהיה דעתו בש  ז "בהמולאכול ולברך במקומו או שישהא עד שירעב ויפסיד  
    .ינה עוברת רשאי לצאתלצורך מצוה אף שאומ"מ  ,השני


