
  

    

  
  
  
  
  

   .איסור מהתורה או מדרבןד.  .טעם האיסורג.  .איסור על החכם או על השואל. ב .חברו רשאי להתירחכם שאסר האם א. 

  . הוראה כללית י.. באיסורים דרבן ט.. לשאול חכם אחר דבר דומה ח.. חכם שטימא ז. בזמן הזה ו.. אם רשאי חברו לאסורהחכם שהתיר  ה.

  .שאל על דעת לשמוע חוות דעת החכם יא.
  התירל רשאיחברו האם  שאסרא. חכם 

"ט י(שבת פ הירושלמיז"ל . והשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר, לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר (ז.) בע"זאיתא 

 הרמב"םאולם  .(פ"א סי' ג) רא"שהו )ברי"ף א: ע"ז( רי"ףהפסקו  ןכו לחכם אחר שמא יתיר.שאל לחכם ואסר אל ישאל  ה"א)
   בזה.לקמן  'דין זה, ועי השמיט

הוראתו של  האף אם לא חלרשאי להתיר  חברואין מע דשהביא דין זה ומסתימת לשוו מש סי' רמב סע' לא)יו"ד ( רמ"אב עי'ו
בדעת  סא) - ס יות(אות הערוה"שוכן הבת  .הוראתו הדבעין שחל כמו שכתב בהמשך דבריו בעין חכם שהתירראשון, 

אבל אם שיהם  ,הייו שכבר חלה הוראתו כתב על דברי הרמ"א (ס"ק ב) הש"ךהוראתו, אבל  ההרמ"א דלא בעין חל
(אות  והגר"א (שם) בבית לחם יהודהמובא  והכה"ג (ועי' להלן אות ה' עוד בגדר חלה הוראתו). כ."בבהמ"ד יכול להתיר, ע

משום טעם האיסור הוא ד דס"ל להש"ך ח"ב סי' פ) '(מ' תל בטטו"ד ביארו[. (כלל קד אות ו) החכ"א. וכן פסק כתבו כהש"ך עב)
הבעלים  עשוהוודהחכם יכול לעשות חד"א, אלא הכווה דהבעלים קיבלו הוראתו בזה אין הכווה ו להלן) עי' בזה( שחד"א
  . ]ולכך בעין חלה הוראתו דאז כיון שגילה דעתו שמקבל הוראתו וסומך עליו לכך עשה ע"י כחד"א כחד"א
איו ראוי להוראה או שהוא שתוי אבל אם אם החכם הוא ראוי להורות ע"פ התורה,  שכ"ז(מצוה קב אות י)  במ"ח וכתב
   ', בודאי אין בהוראתו כלום.ווכד

  השואלב. איסור על החכם או על 
האיסור הוא על החכם השי ש, כלומר שעל החכם הוא אומר שלא יטהר ולא על השואל ת סי' קסג)"(לר בספר הישר וכת'

 'כת (שם ד"ה והה וד"ה ובאמת) בעבודת עבודהו. (דה כ: סד"ה אגמריה) בתוס'וכן מבואר  .שלא להורות אחר הוראת הראשון
כתב דודאי (עדויות שם)  ובחסדי דודכבר אסר.  הראשוןהשואל עובר על לפ"ע אם שאל את החכם בלי להודיעו שחכם מ"מ ש

 (ע"ז שם ד"ה השאל) התוס' כת' ומ"מ. , ע"כהשואל איסור קא עביד דהא מבקש להתיר חד"א המובא להלןהראב"ד  םלפי טע
 .)שם(הרמ"א  וכן פסק .דעתו שמא הראשון טעה בדבר משה, רשאיאם השואל מודיע לחכם שכבר שאל ורוצה לדעת מה ש

  ].האם חברו רשאי להתיר הראשון טעה בשיקול הדעתמה הדין כש[ועי' בגליון כ"ג שהארכו בס"ד לעין 
  . טעם האיסורג

דאיסורא ושוב אין לה דכיון דאסרה ראשון שויא חתיכה טעם האיסור הוא ד הראב"ד בשם (שם א: ד"ה השאל) הר"ןוכתב 
אלא משקול  'בדבר שאין בו מחי מילי וה ,בחכמה ובמין הראשוןגדול מהשי אפי'  ,היתר דאפי' התירה שי איה מותרת

אבל בחיוב וזכות חברו  ,ומאיסור להיתר מטומאה לטהרה י מיליוה ,אבל אם טעה בדבר משה חוזר ומטהר ומתיר ,הדעת
(שם ריטב"א וה (פ"א סי' ג) רא"שה וכן קטו , ע"כ.הרמב"ןו' ולזה הסכים הרשב"א וכו' וכ"כ המומחה ממו חוזר ומזכה וכ

ועי'  ועוד כדי שלא תראה תורה כשתי תורות. אתין עלה מפי כבודו של ראשוןד ,אחר עםטכתב גופא  הר"ן אולם .ודה שם)
   הוא דוקא כשהחכם השי יודע ששאלו כבר לאחר. שמבואר שהטעם דכבוד (שם) בעבודת עבודה

 (יו"ד סי' רמב) ובבדק הביתין בו כח לחלוק. אקט כהראב"ד וכתב דאפי' הר"ן שחלק חתם ש (סי' ריג) האבקת רוכלמעשה לו
, פליג על דבריו יד אות יח) (שם ס"ק ח וחו"מ סי' כה ס"ק והש"ךהביא סברת הר"ן,  )שם( רמ"אהו הביא פלוגתת הראשוים ה"ל.

  .(כלל קד אות ו) חכ"אהוכן ראה דעת  ,עז) אות(שם  בביאור הגר"א קט וכן כי אף הר"ן לא מלאו לבו לחלוק על הראב"ד.
שהרי  ,של הרמ"און לדקדק בלשו היה לכי  שתמה על תמיהת הש"ך על הרמ"א (באסאן עמ' סב טור ג) בלחמי תודהאלא דעי' 

ובחכם שהתיר כתב דחברו אין לו  ,לומר שאיו רשאי כלל משום דהאוסר שחד"אכ להתיר איו רשאי 'גבי חכם שאסר כת
כבודו שיש משום דס"ל להרמ"א דבהא כו"ע מודו  ,(ועי' עוד להלן) לאסור כלומר דאין לו לעשות כן משום כבודו של ראשון

 .בדעת הרמ"א )שם( בחכ"א וכן מבואר .(על הרמ"א שם) הרע"א והביאו כ."של ראשון ושלא תדמה התורה כב' תורות, ע
 בהלכות כבוד ת"ח.  זה שהביא דין )שם( מהרמ"א. וכן משמע קצת (מדו' רב' סי' רמב סע' לא) בטוב טעם ודעת 'וכסברא זו כת

קט בדעת הרמ"א (אות סא)  "שהוהערואין חשש משום כבודו של חכם.  מבואר שלהראב"ד אות ב)ברי"ף (ע"ז א.  בשלט"גמיהו 
  כהראב"ד וכהר"ן. הרמ"א ס"ל לד צאומרוב הפוסקים ילמעשה . ו(שם) מהלבוש שפסק רק הטעם דשחד"א. וכן מוכח

  איסור מהתורה או מדרבנן. ד
אין זה דין על כרחך ש ביאר )שם (שם על תוס' עבודהבעבודת ו .ןדרבמשדין זה הוא בפשיטות שקט  (סי' ג) בחכם צביעי' ו

 'שכת (סי' כה ס"ק יג ד"ה ואם כן) תומיםב שו"מאולם  .ן אדם אוסר דבר שאיו שלואיכי  בכה"ג לא שייך שחד"א כי מה"ת
דאיסורא. קבל ע"ע הוראתו שויא "אפשיה" חתיכה כיון שמששאל למורה שע"כ אין החכם אוסר החתיכה, אלא השואל 

   .)כמ"לואועי' להלן אות י', קבלה בלב, שיש משום שאחד"א ע"י דס"ל  ע ח"ב סי' קא ד"ה הה)"(אה בחת"ס 'עיו(
, וא"כ י"ל דלעולם הדבר תלוי בחכם אלא שבאמת הראב"ד לא כתב שוויה אפשיה חד"א אלא שוויה חתיכה דאיסורא

   .אותושאלו לא אם בהוראתו חד"א אפי'  החכם שויאש (ח"ב סי' ט) דבר המשיב קט וכן
כתב כסברת התומים  (מ' תל' ח"ב סי' פ ד"ה וליישב) בטטו"ד אולם .ה"תשדין זה הוא מלומר  יש מקוםועכ"פ לפי סברת התומים 

שכת' שאיסור זה הוא מטעם  (ע"ז שם) הר"ןמכדמוכח שדין זה הוא דרבן  (שם על דברי הגמ') עבודת עבודה ואעפ"כ כת' בספרו
  [ועי' לעיל מש"כ בשמו]. וע"כ שומעין להקל. דלא יראה כשתי תורות,

 ששואל כגוןאיו שלו לו, אבל אם לחכם על דבר ששאל שואל אלא כשה יךשי דין זהאין עכ"פ לדעת התומים י"ל שמ"מ ו
 המשיב דבראלא שלפי  ל."כ כי אין אדם אוסר דבר שאיו שלו א"א לאוסרו לבעליוכיון ש י שקהולפ אתרוגעל כשרות 

וכן  .ריו הם חידוש גדולב. אמם דחילוק בזהאף אם לא שאלו את החכם אלא הוא אסר מעצמו הדבר אסר אין כת' שש
ששאל ממו תחלה "גמר בלבו" לעשות ככל אשר יורה  כיוןד 'כתששמוכח כהתומים  (ע"ז שם ד"ה השאל) י"המוקמהעירוי 

  .כתב "שהרי קבלו דעתו" על כן אין חברו רשאי להתיר (סי' שעט) הריב"שאותו. וכן 
  לאסור חברואם רשאי החכם שהתיר ה. 

 .שאם התיר רשאי לאסור (ע"ז שם) בתוס' שאם חכם התיר חברו רשאי לאסור. וכן מבואר הראב"ד י"ל לוהה לפי טעמו ש
  שמטהרה לטומאה ומהיתר לאיסור הלך אחר המומחה שבהם.  שכתב (ע"ז ז.) בריטב"אכן מבואר ו
אבל לסוברים דמטעם כבוד  ,חד"אחכם שהתיר חברו רשאי לאסור דהרי ליכא טעמא דשדכתב  (ע"ז א. אות ב) "גלטשה כןו

אם אין שיהם מסכימים לדעת אחת אין הב' יכול לאסור מה שהתיר הא' דאכתי איכא משום כבודו דראשון.  אתין עלה
אע"פ שכתב שהעיקר כהר"ן מ"מ כתב שאם הראשון טיהר והתיר יכול השי לטמא ולאסור אע"פ (ע"ז שם)  מאיריה  אולם

  ותו.שאיו מומחה הימו או אפי' כמ
 חברושחכם שהתיר אין  )שם( הירושלמי בשםהביא שחד"א אתין עלה ו םשפסק כהראב"ד דמטע (ע"ז פ"א סי' ג) רא"שב ועי'

 .(יו"ד שם) רמ"אה וכן פסקעליו.  חברוע"ז דצריך לאוקמי שכבר חלה הוראת הראשון טרם שחלק  'וכת ,רשאי לאסור
 כ"כו .תערב בין דבר היתר  שחלה הוראתו הייו שעשה איזה מעשה להקל כגון שאכלו קצת או (שם ס"ק יח) בט"ז ביארו
 כתב שהט"ז(ס"ק לז)  בבאר היטב. אולם (אות ס) הערוה"שו ח"ב סי' פ) '(מ' תל טטו"דה, (אע"ה סי' עא) החת"ס, (סי' ג) חכם צביה

 )ס"ק ב וה( מהש"ך ר'וכן  לאפוקי כששיהם בביהמ"ד. ,לא דק שהרי ברא"ש מבואר שהגדר הוא שתפשטה הוראה זו
   ה.הוראתו הוא כפשוטו והייו שכבר הור השכוות הרמ"א דחל 'כתב) סי' (ח"א  מ"אפוה

 
 
 

 

הפסח  'שואלין ודורשין בהל(ו.) בפסחים  תיא -א 
קודם הפסח ל' יום, רשב"ג אומר שתי שבתות. מאי 

שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר  "קטעמא דת
ויעשו בי ישראל את הפסח במועדו  'על פסח שי שא

 וכתיב ויהי אשים אשר היו טמאים לפש אדם.
משה תיקן להם לישראל שיהיו  תיא(ד. לב.) ובמגילה 

 'פסח בפסח הל 'ם הלשואלין ודורשין בעייו של יו
דאין חיוב אלא לדרוש  '[דרחג בחג.  'עצרת בעצרת והל

 באותו היום].
דאע"פ דדורשין (מגילה ד. ד"ה מאי אריא)  התוס'ופירשו 

 ביו"ט ל' יום לפיו, אפי' הכי דורשין בו ביום. 
דמן הפורים והילך  דכתב(ז.) בר"ה  ברש"יויעויין עוד 

התחילו הדרשים לדרוש ברבים בהלכות פסח. וכן 
כתב דבאין לשמוע הל' הרגל קודם לרגל ל' (קיג.) בב"ק 

 [ויעויין עוד בדבריו בסוכה ט. ד"ה ב"ש פוסלין].יום. 
ומקמי פסחא  -(הל' פסח)  בבה"גוכיוצ"ב איתא 

יומי מבעי ליה לישראל למגמר מילי דפסחא  בתלתין
ואגמורי אישי ביתיה, דתיא שואלין בהל' הפסח 
קודם לפסח שלושים יום רשב"ג אומר שתי שבתות.  

כתב דההיא דל' יום לשאול (מגילה ד.)  הרשב"אאולם 
ולא לדרוש, ופקא מיה דכל שהוא סמוך ל' יום 

בעין.   לפסח כל השואל בהם בעין הפסח שואל הוא 
וביאר דב' לשוות אלו  .)שם( הריטב"אוכיוצ"ב כתב 

חלוקים הן בעיייהם, כששואלין ודורשין בהלכות 
הפסח בפסח הייו לדרוש בהלכותיו ממש ברבים, 
ואידך כששואלים בהל' הפסח ל' יום הייו שיש רשות 
לשאול בבית הועד. ולהכי לא גרסין ביה דורשין, 

 וליתא בוסחי דוקי.
מייתי ראיה לדבריו מדברי (שם)  הרשב"אוהה 

שואלים  -דאיתא התם (פ"ג דמגילה ה"ב)  התוספתא
בהל' הפסח בפסח והלכות עצרת בעצרת הלכות החג 
בחג בבית הועד שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 
שלושים יום רשב"ג אומר ב' שבתות. אלמא ההיא דל' 

 יום לשאלת בית הועד היא שויה. 
. (פ"א דפסחים הל' א') בירושלמיתוספתא איתא וכלשון ה

כתב להעיר על דברי (סי' תכ"ט ס"ק א')  בחק יעקבואכן 
 הפוסקים דאשתמיטתיה לכולהו לשון הירושלמי.

דאחר שהביא דברי החק ס"ק ב')  שם( בא"ראולם יעויין 
יעקב, ושכן איתא בתוספתא, כתב דמ"מ "ל כיון 

, סהדרין יב:, וע"א ה:) (מגילה כט:, פסחים ו.דבש"ס דילן 
מייתי ברייתא זו בסתם שואלין קודם ל' יום וכו', ולא 
לשתמיט בחדא דוכתא לומר בבית הועד, אלמא דלא 

 ס"ל הכי לש"ס דילן. 
תיא שואלין [ודורשין]  -כתב  (ריש סי' תכ"ט) ובטור -ב 

בהלכות הפסח קודם הפסח ל' יום, הלכך ל' יום קודם 
 יעור. הפסח חל עליו חובת ב

מהא דמגילה, ומתחילה תי' כהר"ן  (שם)  הב"יוהקשה 
דהא דתיא שואלין ודורשין לאו למימרא דאו 
מחויבים לשאול ולדרוש אלא לעין דהוי שואל כעין. 
והדר תי' עוד די"ל דדיי הפסח עכ"פ יש להודיע לעם 
ל' יום קודם הפסח כדי שיהיה שהות רב להתעסק 

מצות והגעלת כלים בטחית החיטים ובאפיית ה
וביעור חמץ, דאילו בפסח לית להו תקתא אי לא 
עביד להו כהלכתייהו מקמי הכי. משא"כ בשאר 
מועדים, דבעצרת ליכא דיים יותר מבשאר יו"ט, 

מצות סוכה ולולב א"צ ללמוד  שישובסוכות אע"ג 
בהם כ"כ דיים, ועוד שאין טרחת סוכה ולולב מרובה 

חג, ומש"ה לא בעי לשאול ודיין להתעסק בהם בערב ה
כ זמן קודם. ורק בפסח שואלין "ולדרוש בהלכותיו כ

ודורשין בהם ל' יום קודם ובסוכות יום או יומיים. 
ועוד תי' די"ל דטעמא דבעין קודם לפסח ל' יום הייו 

שכל ישראל חייבין  'מפי הקרבן לבודקו ממומין, כלו
 'בהל להקריב קרבן לחג זה צריכין ל' יום לדרוש להם

פסח כדי שיהא שהות לכולם ליקח להם קורבות 
בדוקים ממומין, ואע"ג דהשתא בעווותיו אין לו 
קרבן, כיון דבזמן שהיה קרבן התקיו שיהיו דורשין 

 ל' יום קודם, תקה לא זזה ממקומה. 
שואלים  -(ריש סי' תכ"ט)  בשו"עולדיא סתם וכתב 

 המג"אוביאר שם  בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום.
 הט"זדהייו לדרוש קודם לחג ל' יום. אולם (ס"ק א') 
 [דפ"ק לעין שואל כעין ע"ש]. הביא דברי הר"ן (ס"ק א') 

חית לדייק הא דהמחבר (ס"ק א')  העולת שבתוהה 
דאפשר דסבר כהר"ן  'השמיט מילת "דורשין", וכת
שואלין לעין שואל  'דאין חובה לדרוש אלא דקא

 . על דברי הט"ז](משב"ז ס"ק א')  הפמ"ג[והביאו  כעין.

 
 בס"ד    

 



  

שהביא ראיה גד  י"שועי דחה דברי הרא"ש דלעולם יכול חברו לאסור כמבואר בתוס' וכן יוצא מהראב"ד. (ס"ק ט) הש"ךו  
(על דברי  רע"אוה ראיה.ה ודח ח"ב סי' פ) '(מ' תל טטו"דבו )שם( בחכם צבימיהו  .עז) אות(יו"ד שם  בביאור הגר"א קט. וכן הרמ"א

וכהרמ"א  .פסקין אף כטעם של כבודשיישב דברי הרמ"א וקט שאיסור זה הוא משום ש )שם( לחמי תודהמההביא  הרמ"א)
כבוד החכם שהורה להתיר הוה כמו הפסד מרובה אין לאסור כי הוראתו  השהטעם דלאחר שחל וכת' )שם( החת"סקט 

כתב שהשי איו יכול לאסור אבל הראשון  (סי' כה ס"ק ה) קצותוה דרבן.שעת הדחק באיסור בבעין שאפשר לסמוך עליו 
חכם השואל יכול לשאול עכ"פ כתב דאף לרמ"א ש (שם) בעבודת עבודהגופיה יכול לאסור אם ידע שטעה בשיקול הדעת. ועי' 

  .אין משום כבוד (ומשום חד"א אין בכה"ג)דתו  ששאל את הראשון עדאחר, אם החכם השי איו יו
  מן הזהבזו. 

ומציו בכמה מקומות  םבחכמתומבעל השו"ע וו"כ שהביאו דין זה מבואר שהוא והג אף בזמן הזה שירדו הדורות 
בבית . אולם ז)ב ו יו"ד סי' רמג סע'( ברמ"אכמבואר ליטרא דדהבא  את החכם שיתן המביישכגון לעין  שמחמת זה אין דין חכם

הביא שחולקין שבשכה"ג שאין דין זה והג בזה"ז וכתב שאף  הרמ"ע פיגובשם יצא לחדש  על סע' לב) (יו"ד סי' רמב לחם יהודה
אבל בעו"ה בזמיו שהמורה יורה כבן סורר ומורה ואין להם שיקול הדעת וכו' אם אוסר רשאי להתיר כי בודאי לא  ,ע"ז

חומרא או גדר וסייג איו יכול להתיר ואפי' במעשה אבל אם חכם הראשון אוסר מחמת  ,יתיר אא"כ יש לו ראיה ברורה וכו'
   .(יו"ד סי' רה) והאלף לך שלמה )שם( לבוה עציהוכן פסקו  אחר וכו', עכ"ל.

ספרי הש"ס והפוסקים  דין זה משום דס"ל דעכשיו שכבר תפשטו השמיטוכתב שהטור והרמב"ם (שם אות סג)  בערוה"שו
 ולא שייך כלל דין זה שהרי כבר תבאר דדין זה איו אלא כשחלקו בסברא בעלמא ועכשיו אין לך דבר הוראה שאין ל

  .ראיה מאיזה גמ' וכו' ורחוק בכלל להורות בסברא בעלמא וכו', עכ"ל
אע"פ שבאו  (יו"ד ח"ב סי' פא) בדברי חייםו (שם) "אבחכ הואהביא הלכה זו. וכן  (ההגות שואל עם השאל סדר א אות ה) פמ"גהאולם 

כמבואר לעיל ליכא ת"ח כמה עיים שלבזה"ז כתב דלפי הטעם של הר"ן (עדויות שם)  ובחסדי דוד. אחרי הבית לחם יהודה
 .ולא כת' שאין דין חכם לעין זה הר"ן הרמ"א פסק כסברתהרי שעליו יש לתמוה  אולם. , ע"כא"כ גם בדין זה יש להקל

   .שדין זה והג אף בזמו דה סי' קפח)חוט שי ( והגר"ק שליט"א יא)-(הל' הוראה סי' ט שלמת חייםהקטו וכן 
  חכם שטימא ז. 

 הראב"ד וזה בכלל מש"כ ,קיים וכדו' אין השואל רשאי לשאול חכם אחר הולפי ה"ל י"ל שחכם שטמא בדיקת שבע
שכתב שבדבר התלוי  (לר"ת סי' קסג) בספר הישר כן הואו ומאיסור להיתר. מטומאה לטהרהכשהחכם הורה  איסור זה כוללש

כגון מראות הדמים שאיו תלוי אלא בסברא ובראיית העין אין חכם אחר רשאי להתיר, ע"כ. וכ"כ  בסברא ובאומדן דעתא
שכתב בעין מראות הדמים דבזמיו אין בזה הוראה  )שם( לדברי חייםודברים אלו הם סתירה . (יו"ד ח"ב סי' יד) הבית שלמה
 וביארמר איסור זה. אשבדיי ממוות לא  הראב"ד ועיי"ש[ אין מורין רק מה שאיו דומה כלל לאודם, ע"ש. כלל דאן

  .]לא שייך שאחד"א בזה דהזכות לזה הוא חובה לזה ומאי חזיתדבכה"ג  ד"ה וכתב) שם( חת"סה
  לשאול חכם אחר דבר דומהח. 
ם הורה בה איסור, אבל על אחרת כאותה בדיקה או אותה חתיכה שהחאיו אסור לו לשאול אלא כששואל על ד ראה ומ"מ

הראב"ד  כטעםשקט  (סי' ריג) באבקת רוכל דיעוייןוכן מבואר בפוסקים אפילו דומה לה רשאי לשאול לכתחלה לחכם אחר. 
(ח"א המבי"ט מיהו  .לאסור הורה התיר מה שהואצא לחלוק על דבריו ואיך י המבי"טעל בר פלוגתא דיליה תמה ו ה"ל,

אבל  או משום כבוד הייו לאסור אותה בהמה,שחד"א דבין לסוברים דאיסור זה הוא משום  האבקת רוכלכתב על  סי' קו)
 הוא כןו ,לא שוויהו חד"א כיון שלא היו בעין אז וקודם שאסר הוא האחרותדלאסור כל העתידות להיות כך אין אסרות 

  .(שם) רמ"אהוכן פסק  ,(ע"ז שם) במאירימבואר  "קוכהמהרי. ע"כ ,(שרש קעב ד"ה ועוד) מהרי"קב
ס"ק ס)  שם (יו"ד  ש"ךהכמ"ש  ס"למודה בזה אלא ד אבקת רוכלהדודאי  כתב (מ' רב' סי' רמב על סע' לא בסוף) בטוב טעם ודעתו

רק שלא אין להתיר האחרות למהרי"ק  ףאו ,אין רשאי להתיר דבר אחרדמה שהוא מכח גדר וסייג אף על המהרש"ל בשם 
   .שיבת ציוןה על דיו של המהרי"ק בשם(ס"ק כא)  ש"בפת מש"כועי'  .בפי חכם האוסר אבל בפי חכם אסור להתיר

  איסורים דרבנןבט. 
אם רשאי לשאול  יוצא בזהאף בהוראה על דיים דרבן. ופ"מ לעין חכם שטמא כתם דרבן וכ 'ויש לעיין האם דין זה א

אין לחלק בין דאו' געו בה סוברים דמפי כבודו של חכם לד 'כת (שם ד"ה והה סתפקתי) בעבודת עבודה חכם אחר. והה
באיסור תורה  דוקא הייושלכבודו של חכם, י"ל  'לדרבן, אך להיפך בחכם שהתיר להסוברים דחברו יכול לאסור ולא חיי

במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, אבל באיסור דרבן כי לכבודו של חכם דבזה י"ל דלחומרא אין חוששין 
 י"שדוחה ל"ת שבתורה. ועישבדרבן אמרין גדול כבוד הבריות כי רשאי לאסור  חברואף הם מודים דחכם שהתיר אין 

  י"ל דהיא גופא תקה ותקתא לתקתא לא עבדין. , כיון שאיסור זה הוא מדרבן שלסוברים שהאיסור הוא מטעם שחד"א
 '. ועי(כתובות ט. בתוס' ד"ה ל"צ) "יפה. וכן דעת שקט שאין שאחד"א באיסורים דרבן(שער דף קטו)  בדק הביתב 'אלא דיעו

דאמרין אף קט  (סי' צג) יעקב בותשהשדה"ה ב"ד. אלא ולפי"ז י"ל  .בזהמש"כ  )רכבו יק צט, סי'ו (סי' רכא אות יב בשו"ת רע"א
   דעת הפוסקים רבן בתראי.שכן  'כת מע' השי"ן כללים יב)(בשד"ח ותקון.  'דכל דתקון רבן כעין דאובדרבן שאחד"א 

  הוראה כללית. י
שאיסור זה אמר משמע  ,דאיסורא שהטעם של דין זה הוא משום דשויא חתיכא 'מפשטות לשון הראשוים שכת 'מ"מ רו

וכן מצאתי יו שהוא טמא וכדומה, אבל לא בהוראה כללית. לכגון בשר או מראה שפסקין ע ,כשהוראה חלה על דבר מסוים
  עלה, לא שייך דין זה אא"כ איכא "חפץ ידוע". אתין חד"אדלפי הסוברים דמשום ש ד"ה והה בהיותי) שם( בעבודת עבודה

 ,(אישות פ"ט הט"ו) שער המלךב 'עי ,האם דין שויא אפשיה חד"א הוא משום דר או משום אמות' המח מתוהה כבר מפורס
שדר לא חל (מן התורה) על  (יו"ד סי' ריג סע' א) בשו"ע"ל ילהסוברים דהוא מטעם דר הרי קי 'ולכאו, (סי' לד ס"ק ד) תבקצוו

כתב  (אה"ע ח"ב סי' קא ד"ה הה) חת"סה אולם. דבר שאין בו ממש. [ולפי הסוברים שמדין אמות אתין עלה גם יש לעיין בזה]
 סי' כג) 'ע ת"(אה הוב"יחל אפילו על דבר שאין בו ממש כמו אשה פרק זה וכמו קבלת תעית, ע"כ. וכן מוכח מדברי ש

  שאפילו על דבר שאין בו ממש אמרין שאחד"א, ע"ש. 
ס"ל אע"פ שאין בו ממש  אפשר דדוקא כשההוראה היא על דבר מסויםד ,לדחות דאף החת"ס והוב"י יודו ב"ד שי אולם
  דומיא דהידון דשם דהוא על איזה יום יש להוג יוה"כ, אבל בהוראה כללית גם הוא יודה דלית לן בה. ,הכי

  על דעת לשמוע חוות דעת החכםשאל יא. 
פ"מ רבתי בזה, והייו בגווא צא וי ,אם החכם עושה חלות האיסור או השואלה והה ממח' התומים והמשיב דבר ה"ל

שהשואל שאל החכם רק לדעת חוות דעתו, וכוותו שיהיה לו אפשרות לשאול גם חכם אחר. דאם אמר שהחכם עושה 
סר, אבל אם ימא שהדבר תלוי בשואל שוב י"ל דליכא איסור לשאול לחכם אחר. אלא חלות האיסור בכל גווי הדבר א

לפי ש )שם( בטטו"ד וכ"כדאכתי ראה דבהאי גווא מי אסור לדעת הרמ"א שפסק שאסור לשאול לחכם אחר משום כבודו, 
של חכם אסור אף בזה דמה בכך שלא יעשה כהוראתו סוף סוף כיון שטיהר השי הוי בזיון לראשון, אבל  כבודוהטעם ד

  .איו אסור רק אם רוצה לסמוך על הוראת השי אז אסור חד"אשלפי הטעם ד
 צורךוכמו כן ראה שעכ"פ בשעת הומ"מ איכא פ"מ בזה שהרי אם כבר שאל לחכם השי והתיר עכ"פ הדבר מותר וכ"ל. 

חולקים על הטעם דכבוד וכמו  א"יש מקום להקל כי הש"ך והגר רגיל אליו לשאול איו יכול לעות כעתשהוא כגון שהחכם 
  כן יש סוברים שאין דין זה והג בזמו.

  

שכבר אם השואל מודיע לחכם השי  ב' אין איסור זה אלא מדרבן.וחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. א'  העולה לדיא,
הוראתו וגמרה  הרשאי להתיר דוקא אם חל חברואין י"א ש' גרשאי.  ,בדברהיה  ותשאל ורוצה לדעת מה דעתו אולי טע

כי באופן זה לא חלה ההוראה של  יכול חברו להתיר(או בבית הוראה) מדרש הבבית  החכמים , אבל אם שיהראשוןשל 
שכבר הגו היתר בדבר הידון ויש מפרשים ש יש מפרשים( הוראתו הוחלי"א שחכם שהורה להתיר  'ד ., וכן עיקרהראשון
אין חברו רשאי לאסור. ויש אומרים שחברו רשאי לאסור. ולכל הדעות אם לבו של השואל וקף רשאי לשאול חכם  )הורה
לדעת הרבה פוסקים רשאי  אלא לשמוע חוות דעתו בלבד, הכרעת החכם הראשון לאם השואל לא גמר בדעתו לקב' ה אחר.

חכם אסר או התיר דבר מסוים יש משום דין זה, אבל דוקא אם ה' ו בשעת הצורך יש מקום להקל בזה.ולשאול חכם אחר. 
אין חברו  דרבן דיןעל  הורה חכם הראשוןהאף אם  'ז אם החכם הורה הוראה כללית אין איסור לחברו להתיר או לאסור.

  , ומ"מ בשעת הצורך יש מקום להקל בזה.רשאי להתיר
  
  

הביא תי' קמא דהב"י דכתב כהר"ן, (ס"ק א')  "יהחוכן 
דע"כ לא קט המחבר לשון חיוב, רק כלשון  'וכת

הש"ס, ואע"ג דבש"ס קט לשון שואלין ודורשין, 
השמיטו הטור והמחבר לשון דורשין, משום דעיקר 

 בזמן הבית משום תקת הקרבן. הדרישה היתה
אולם לכאו' אי אפשר לדייק לשון המחבר מהא 
דהשמיט מילת "דורשין", שהרי המעיין בב"י יראה 
דהיה גורס בטור רק מילת "שואלין", ועל דבריו אלו 
כתב ברישא כדברי הר"ן והדר כתב תי' אחריא 
דצריך לדרוש לרבים ל' יום קודם הפסח בהלכות 

 עצמו לא חית לדייק הלשון.החג. הרי דהוא 
דכתב לדייק איפכא, (ה"ל)  בית דודויעויין עוד בשו"ת 

דמלשון השו"ע ראה שפוסק דלא כתי' הר"ן, דאי 
ס"ל לדיא כתי' הר"ן לא ה"ל לכתוב בשו"ע סתם 
שואלים בהל' הפסח כיון דלא פק"מ אלא לשואל 
כעין, אלא ודאי ס"ל דחיוב הוא, וטעמו דפסק גד 

מפי שמהטור ז"ל שכתב סתמא משמע שהוא הר"ן 
חיוב. וכן המהג פשוט בשאלויקי שבכל הישיבות 
פוסקים מללמוד העין שבידם ולומדים הל' פסח מיד 

 במוצאי יום פורים. 
והה בדברי התוס' והרש"י הזכרים לעיל מבואר  -ג 

ט ולא רק בפסח. "דההיא דיא דל' יום איתא בכל יו
' תירוציו האחרוים, מבואר בב הב"יאולם בדברי 

דס"ל דההיא דיא ישו דוקא בפסח מפי דייו 
 הרבים או מפי הקרבן. אבל לא בסוכות ובעצרת. 

דבחג  'ר(סהדרין ז: ובסוכה ט.) רש"י שמכתב  ובב"ח
 ר'יום קודם. אלא דביאר ד ל'ובעצרת מי דורשין 

דאין זה מעיקר התקה, דאין זמן ל' יום אלא בפסח 
והגין כן גם בשאר כד פקא לן מקרא, אלא שהיו

המועדים שלא לחלק, אבל מעיקר הדין א"צ ל' יום 
אלא בפסח משום קרבן פסח שצריך לבקר אחר קרבן 
 מובחר יפה וטוב. ע"ש מ"ש עוד משמיה דהמהרש"ל.

כתב לדיא דה"ה בשאר ימים טובים (ס"ק א')  ובמג"א
 (ב"ח). "ח  דורשין קודם לכן ל' יום. וציין לדברי הב

דמחמשה באייר מצוה (ריש סי' תכ"ט)  בגר"זוכ"כ לדיא 
לדרוש בהל' הרגל, ועל כל אחד ללמוד הלכות הרגל 

  עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה. ע"ש.
בפסח  מבואר דדוקא(ריש סי' תכ"ט)  הגר"אאך בהגהות 

וסוכות בעין ל' יום קודם החג משום קרבן פסח 
וקרבן חגיגה, אבל בעצרת א"צ לדרוש ל' יום קודם 

וברש"י שם (יז:) החג, כמבואר בסוף פרק שי דברכות 
 , ומ"מ מאחד בסיון יש להקדים.(ד"ה שבחא דאורייתא)

 סתם ברישא דה"ה דבשאר(סי' תכ"ט ס"ק א')  [והמש"ב
ימים טובים דורשין קודם לכן ל' יום בהלכותיהן. 
והדר כתב דבביאור הגר"א דעתו דבעצרת סגי מיום 
א' סיון, והדר הביא די"א דהחיוב שלושים יום הוא 
רק בפסח משום דיש בו הלכות מרובות. ע"ש 

 בשה"צ].
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 (ז)סעודת מלוה מלכה 
סעודת מלוה מלכה ממשיכה קדושה לסעודות 

"ודע כי שי מיי תוספת קדושת שבת  - השבוע
התפילות של  תוסף ביום השבת, והם הא' ע"י כות

שבת, והב' ע"י כות הסעודות. וכגד המשכת תוספת 
קדושת שבת לימי החול מבחית הסעודות, אחו 
עושין סעודה רביעית במוצאי שבת, וכותה היא 
להמשיך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי 
החול. וכגד המשכת תוספת קדושת שבת מבחית 

של ויהי ועם,  התפילות, אחו אומרים מזמור זה
שעי"ז אחו ממשיכים אותו ועם לכל תפילות 

 (בן איש חי שה ב' פרשת ויצא)השבוע". 

"חמין  - עין שתיית חמין במוצאי שבת, וטעמו
-[רפואהבמוצאי שבת מלוגמא רש"י]  -[לשתות ולרחוץ 

(גמ' שבת קיט:), פת חמה במוצאי שבת מלוגמא". רש"י]

"טעם הדבר דיש לכבד השבת בסעודת לויה בדבר  -
חדש שתחמם אחר השבת ליהות ממו שהיה אסור 
בו ביום חמין ופת חמה וקרוב לזה טעם ברכת מאורי 
האש במ"ש וביוה"כ על הר שהוא דבר שתחדש 
ליהות בו עתה שהיה אסור בו ביום שבת העבר 
ומשום דרוב אכילות ומשקין בשבת קרים רע לחולים 

אמר דהחמין בסעודת לויה במוצאי שבת הם רפואה ק
 (מהרש"א שם, והובא בשערי תשובה סי' ש)כמו מלוגמא". 

"סעודת מוצאי שבת קודש יש לשתות בה ג"כ, כיון  -
שהאבר שאיו הה רק מסעודה ההיא וממו תחילת 
תחיית המתים הוא עצם, ועצמות הים משתיה, כמו 

היכר בעצמות אם היה  אודות[דה כד, ב] שאמרו חז"ל 
יין מזוג. ומכל מקום יש ג"כ סמיכה על שתיית יין 

 (אשל אברהם מבוטשאטש סי' ש)הבדלה היטב". 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"

 


