
 

נטל ידיו, ובעוד ידיו רטובות נגע 
 אחר בידיו, כיצד ינהג

נטל לידו אחת ושפשפה בחברתה, טמאה. ]ידים פ"ב מ"ג[ תנן 
אם שפך מים על ידו אחת ]חולין פ"ח סי' י"ח[ ופי' הרא"ש 

ושפשפה בחברתה כדי ליטול שתי ידיו, אין נטילה זו 
על שתי ידיו בבת אחת,  מועלת, אפי' שפך את האחרונים

לפי שהמים ששפך על ידו אחת נטמאו, וכששפשף בחברתה 
נטמאת חברתה, ואין האחרונים מטהרין אלא המים שנטמאו 
מחמת היד עצמה, ולא המים שבאו מחמת יד אחרת. הלכך 
השופך מן הכלי על ידו אחת ונגע בשניה, צריך לנגב ידיו. 

אין אחר יאחז הכלי  והנוטל צריך שישפוך אחר על ידיו. ואם
בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו, או ישפוך על זו 
רביעית ועל זו רביעית ואח"כ ישפשפם זו בזו, שהשופך 

 רביעית על ידו כאחת אין צריך מים אחרונים לטהרה.
]ברכות פ"ו אות משמיה דהגהות מיימוניות ]סי' קס"ב[ וכתב הב"י 

שלא נטל את ידיו  בשם סה"ג שה"ה אם נגע בהן אחרח'[ 
בעודן לחות מהמים, דצריך לחזור וליטול, שהרי זה טימאם 

 ע"י המים שעליהם. 
בשם הראב"ד ]סי' כ"ג[ משמיה דהכל בו ]שם[ עוד כתב הב"י 

דאם שפשף ידיו זו בזו, צריך שיהיה נזהר שלא יגע חוץ 
 ממקום שנפלו בו המים, מפני שהן מטמאות זו את זו, ע"כ.

י הכל בו איירי דווקא בשלא נטל כל יד ולא פי' הב"י א
 מרביעית, או אף שנטל כל יד מרביעית. 

שפך מים על ידו אחת  -]סי' קס"ב ס"ד[ ולדינא כתב בשו"ע 
ושפשפה בחברתה, לא עלתה לו נטילה, אפי' שפך באחרונה 
על שתי ידיו, לפי שהמים ששפך על ידו אחת נטמאו 

מטהרים אלא  וכששפשפה נטמאת חברתה, ואין מים שניים
המים שנטמאו מחמת היד עצמה, ולא הבאים מחמת היד 
האחרת, הלכך השופך מהכלי על ידו אחת ושפשף בחברתה 
צריך לנגב ידיו ולחזור וליטלם כראוי. לפיכך הנוטל ידיו 
צריך שישפוך לו אחר עליהם, ואם אין לו אחר יאחוז הכלי 

פוך על בראשי אצבעותיו וישפוך על שתי ידיו כאחד, או יש
כל אחת רביעית ואח"כ ישפשפם, שהשופך רביעית כאחד 
א"צ מים שניים לטהרם שעשו רביעית בבת אחת כמו 
טבילה שא"צ שטיפה ב' פעמים. אם נגע בהם אחר שלא 
נטל ידיו בעודן לחות מן המים, צריך לנגבם ולחזור וליטול, 
שהרי זה טמאם ע"י המים שעליהם, לכך צריך ליזהר 

לישית שהם שניים לבד מהראשונים, שלא כששופך מים ש
יגע יד בחברתה עד שישפוך גם זה על השניה, או שישפוך 
מתחילה על שתיהן כאחת, ואם נטל כל יד מרביעית א"צ 

 לכל זה. 
והנה מפשטות דבריו נראה, דכל שנטל ידיו מרביעית, א"צ 

 ליזהר שלא יגע בהם אחר. 
ר שלא יגע חוץ אם שפשף ידיו זו בזו יזה -וא"כ מ"ש בס"ז 

ממקום שנפלו בו המים מפני שהן מטמאות זו את זו. היינו 
 דוקא שלא נטל ידיו מרביעית. 

ואם  -כתב על דברי השו"ע בס"ד ]שם ס"ק י"א[ אולם המג"א 
 נגע בה אחר, ידיו טמאות. עיין ס"ז.

והיינו דס"ל דהשו"ע בס"ז איירי אף שנטל כל יד מרביעית, 
א נפלו בו המים, נטמאו ידיו, ואפ"ה כל שנגע במקום של

 וה"ה בנגע בידיו אחר שלא נטל ידיו. 
הנוטל ידיו ברביעית שלם  -וכן משמע בלבוש שכתב בס"ז 

בבת אחת, או בזה אחר זה במים ראשונים שניים ושלישיים, 
אחר שנתן עליהם המים השלישיים שהם השניים לענין 

המים  הטהרה, צריך לשפשף ידיו זו בזו כדי לקנח יפה כל
קודם ניגובם במטפחת, שבזה נטהרו יפה. וכשמשפשפן זו 
בזו יזהר שלא יגע  חוץ ממקום שנפלו בו המים, מפני 

 שחוזרות ומטמאות זו בזו. ע"כ. 
ועל דברי השו"ע בס"ד כתב ]ס"ק י"ג[ וכבר עמד בזה הא"ר 

דאם נטל כל יד מרביעית, אף שאחר שלא נטל נגע בידיו, 
פך רביעית על כל יד בבת אחת. אין בכך כלום, כיון שש

אולם ציין דמדברי הלבוש בס"ז משמע דאף ששפך רביעית 
בבת אחת צריך ליזהר שלא יגע חוץ ממקום שנפלו בו 

 המים, וכ"כ המג"א. וצ"ע עדיין דברים הללו. עכ"ד.
כתב להעיר על דברי המג"א, דלדבריו ]א"א י"א[ ואף הפמ"ג 

ל יד מרביעית א"צ מ"ש השו"ע בסוף סעיף ד' "ואם נטל כ
לכל זה", קאי שלא יגעו ידיו זו בזו, ודבר זה כבר כתבו 

 בריש הסעיף. והניח הדבר בצ"ע.
אחר נטילת מים שניים על ב' ידיו  -כתב ]סי' קס"ב ס"ח[ ובגר"ז 

או רביעית בבת אחת, ישפשף ידיו זו בזו. ואם לא נטל אלא 
ו עד מקום חיבור באצבעות לכף היד, יזהר כשמשפשפן ז

בזו שלא תגע זו בזו בכף היד במקום שלא נפלו שם מים 
ולא נטהר, שמקום זה מטמא מים שעל ידו השנייה בנגיעתה 
בו, והמים חוזרין ומטמאין את היד אע"פ שהם מים שניים, 
אבל אם שפך רביעית בבת אחת א"צ ליזהר בזה שמי 
רביעית מי טהרה הן ואינן מטמאין. וי"א שלא אמרו מי 

טהרה הם אלא במקום שהם מטהרים, שאז אינן  רביעית מי
מטמאין מאותו מקום, כגון אם נטל רביעית עד מקום חיבור 
האצבעות ויצא משם לכף היד, אין הכף מטמאתן לפי 
שמטהרים הם למקום שבאו שמה, אבל אם יד אחת טמאה 
נגעה בהם טמאתם אע"פ שהם מי רביעית )ויש להקל בדברי 

 סופרים(. עכ"ל.
ה קמייתא משמיה דהב"י, ודעה בתרייתא משמיה וציין דע
 דהמג"א.

כתב לדינא, דאף אם נטל ידיו ברביעית ]ס"ק מ"ה[ ובמשנ"ב 
בב"א שכבר נטהרו ידיו לגמרי, אם נגע בהם אחר שלא נטל 
ידיו )בעוד ידיו לחות מהמים(, צריך לנגב ולחזור וליטול 

 כראוי.
למג"א  דכ"מ מהפמ"ג דאף]ס"ק ל"ו[ )וביאר בשער הציון 

שהביא בשם היש"ש בס"ק י' להקל בנגע ביד אחרת שא"צ 
ניגוב, כאן מודה. וכ"כ בדה"ח. ובמחה"ש בסקי"א סובר 
דלמג"א בשם היש"ש גם בנגע בהם אחר א"צ ניגוב 

 ברביעית(.
דאף בנטל כל יד ברביעית צריך ליזהר  -ובס"ק מ"ט כתב 

ב שלא יגע בהם אחר שלא נטל ידיו, וכנ"ל בס"ק מ"ה. וכת
הח"א דמ"מ אם בירך על נטילת ידים ונזכר יחזור ויטול ולא 

 יברך.
דזה הדין גופא שהסכים  -]ס"ק ל"ט[ )וביאר בשער הציון 

המג"א דרביעית לא מהני לאם נגע בהם אחר או ידו השניה, 
לא ברירא ליה, עיין בנשמת אדם. וכן בגר"ז מוכח דס"ל 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" וישלח פ'  –' ברגליון 

לנהוג בו  צריךחשוד למכור פירות שביעית, האם המקבל עודף מ
 קדושת שביעית

בפרט ובקדושת שביעית.  ותקדושהיש מהם מא ש ותעקב שנת השבע מתעוררת שאלה מצויה, האם יש לחוש במעות המצוי
אינו סומך עליהם  מקבל העודףשהתרים פירות ע"פ  בחנות המוכרתאו  ,לחשוד על השביעית כתים מוצרים בחנות השייכשקונ
 לענין איסור קנית דברים שיש בהם זיקת שביעית מחשוד על השביעית[.)סי' י ס"ק יב ד"ה ירושלמי מעשרות(  ובחזו"א )שו"י פ"ח הי"ד( ברמב"ם]ועי' וכדו'. 

 בקדושת שביעית המעות ל פירות שביעית ושאר מוצרים נתפסותם עא. האם ע"י תשלו
דשביעית תופסת דמיה. וע"כ המוכר פירות שביעית חל קדושת שביעית על , )פ"ז מ"א ופ"ח מ"ז( במסכת בשביעיתמבואר והנה 

 ם.ים בזה בס"ד בגליונות הבאיונאריך בפרט .)פ"ו הל' א, ו, ז( הרמב"םהמעות )אפי' מוכר בהיתר, כגון מזון ג' סעודות(. וכן פסק 
 בקדושת שביעית בדמים שמצויים בשוק למעות קדושות. לחוש ב

דאזלינן  ,משום מעות שנתפסו בקדושת שביעית ע"י חשודים על שביעית וכדו' לחשוש איןבשוק  יותמעות המצו לעניןוהנה 
 . בתר רובא

מהם בשביעית, ולא יתחייבו הנמכרים הם מחו"ל, יקחו  דהיכא שידוע שרוב פירותשנקט )ח"א סי' כא( מבי"ט ב וכן מבואר
"ל ומח אוכיון דרוב ,אזלינן בתר רובא ,שאין ידוע אם הם פירות שביעית אם לאו דכיון .)פ"ג דדמאי(בתוספתא כמבואר  בביעור

שת שביעית דאזלינן ים בשוק לא חיי' משום קדוי. וא"כ ה"ה לענין מעות המצועכ"ל ,או מערב שביעית נינהו פטורין מן הביעור
 בתר רובא. 

ולא חיישינן  ,דאין לחוש לקנות מע"ה דבר שאין בו זיקת שביעית )שביעית סי' י ס"ק יז ד"ה והא וד"ה במש"כ( בחזו"א וכן מצינו
מע"ה עץ כשלוקחין פירות ידמי ד"ה לענין קנייתן( פ"ט ה"ו)סירליאו  ש"ברוכן מבואר  .דאזלינן בתר רובא ,דילמא דמי שביעית הן

אלמא דלא חיישינן שמא הביצים דמי  )ומבליע בו דמי הפירות(, ליקח ממנו ביצים או תרנגולת וליתן הכסף בעד הביצים
]עיי"ש  , ע"כ.(ס"ק ט"ז) ואע"ג דשביעית אוסרת בכ"ש מ"מ שפיר אמרינן כל דפריש מרובא פריש וכמש"כ דמאי סי' א' .שביעית

. ומבואר דס"ל להקל אע"פ שיש כאן (דחשוד הוא ואלוכיון שא"א לש)ותולין שלקח בהיתר  מהרובבדמאי שכתב החזו"א דבכה"ג נחשב פירש 
 [.לענין זה, ואכמ"ל (וססי' טז ס"ק ו )סי' קב ס"ק א בפת"שמשום דבר שיש לו מתירין שהרי אפשר לחלל את המטבעות כמבואר לקמן. ועי' 

 ברוב( יםשביעית בטלות פיר)האם  . כשידוע בודאי שיש מעות שביעית תוך הקופהג
 ,דאזלינן בתר רובא. אולם בחנות שידוע שהתערבו בקופה דמי שביעית במעות חוליןבשוק די"ל  ותבמעות המצוי "זדכאלא 

 דכל שמעורב איסור במקום אחד אם איננו בטל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי.  ",זיל בתר רובא"לא שייך למימר 
 כל האיסורים בטלין ברוב. וכן הואד )זבחים עג: ד"ה אחא אמר רבא( בתוס'מבואר דהרי  "תרי בטילחד ב"דאמרינן  אפשר מיהו
 .סימן ק"ט, פרט לאיסורים שחז"ל החמירו בהם שלא יתבטלו כגון חמץ בפסח בשו"עוכן מבואר . ורפה( רעא' סי א")ח א"ברשב

ן וכ". שביעית אוסרת כל שהוא במינה ושלא במינה בנותן טעם כו'ה הכלל "ז )נח.( ובנדרים( פ"ז מ"ז) במס' שביעיתאלא דשנינו 
  .)בתערובת מין במינו( חזינן דקדושת פירות שביעית אינה בטילה ברוב .ספ"ז(שמו"י ) הרמב"ם פסק

 בכל שהוא תשביעית אוסרפירות קדושת . הטעם דד
אין אותה התערובת כי " ,בכל שהוא תאוסר שביעיתקדושת פירות דשפירש דהיינו טעמא  (פט"ו ה"ח)מא"א  ברמב"ם ועי' עוד
שפירש דהרמב"ם הוסיף האי טעמא לתרץ  )שם(בכס"מ , ע"כ. ועי' , אלא חייב לאכול כל התערובת בקדושת שביעית"אסורה

ונתן  ם שהוציאו טבל ויין נסך,רים שבתורה כששביעית מכלל כל האיסו )ע"ז עג.(קושיא אחת והיא למה הוציאו רב יוחנן ור"ל 
מבואר ]והנה אע"פ דהיתר מתבטל כ. )שם( בלח"מ עי'וערובת אסורה ונמצא שאין שם איסור תורה נופל בה. תם מפני שאין אותה הטע

מ"מ  ,)סי' צז ש"ד סס"ק א( והפמ"ג )סי' צט ס"ק כב( הפר"ח )סי' רצט ס"ק א(,הש"ך וכן פסקו  (,העזרי כהאבידלא ) )סי' נז( ובשו"ת הר"ן )סי' תתלא( בשו"ת הרשב"א

 .טעם הנזכר[ע"פ אלא דקשה להרמב"ם קושיא הנ"ל וע"כ כתב ליישב  ,הכא החמירו חז"לצ"ל ד
 )על הרמב"ם שם( הרדב"ז . וכ"כ"דבר שיש לו מתיריןכ"הוי כיון שיכול לאכול בקדושת שביעית ד.( נדרים נח) ר"ןהאולם דעת 

. ועי' ברדב"ז בסמוך כמבוארטול דוקא לפני זמן הביעור, )ולדידהו ליכא בי אף בדעת הרמב"ם )מעילה פ"ז ה"ו( משנה למלךוה
 . (לדשיל"מ דדמי שכתב

, אלא שנשאר באיסורודבר ב 'אפידשיל"מ  דאמרינןהסובר  )חולין לב: ברי"ף( הרי"ףהר"ן ודעימיה אתו כדעת  לכאורהאלא ד
 ,)שם ס"ק נו( הש"ך נן דשיל"מ. וכן נקטודבכה"ג לא אמרי)סי' סט סע' יד(  השו"ע . אולם כבר פסקשבידו לעשות בו בדרך היתר

ובתערובת מעות חולין ] .בדעת הר"ן הנ"ל (נג 'סי )יו"ד תנ'בנוב"י ושו"ר שכ"כ ועוד.  )יו"ד סי' סז( כת"סה ,)סי' קב ש"ד סס"ק יא( הפמ"ג
אפשר דהרי  ,דבכלל דשיל"מ הוא דאף החולקים על הרי"ף יודו איכא למימר )או פרי שני שהתערב בפירות חולין( "שועם מעות שיש להם קד

משום  שצריך לפדותו לענין מעשר שני שהתערב)שם(  נדריםבו (נג.) ב"מבוכמו שמצינו  .לידי היתר וויבוא על מעותשבתערובת  המעות לחלל
 [.בסמוך. ועי' סי' ק"ביו"ד , אלא ע"י טרחא אין זה בכלל דשיל"מ כמבואר בלחלל. אלא דלפי טעם זה אם אין לו על מה דשיל"מ

 בכל שהוא לפני או אחרי זמן הביעור ריםשביעית אוספירות האם . ה
)על  הרדב"זו (שם) רש"י ,.(נדרים נח) ר"ןה, (פט"ו ה"ח)מא"א  ראב"דהדעת  ]א'[בביאור משנה הנ"ל  והאחרונים ונחלקו הראשונים

אבל אם נתערב לאחר  זה לפני זמן הביעור שכן דעת הרמב"ם. ועי' עוד בזה בנוב"י שבסמוך(, דכלשכתב )ועיי"ש  הרמב"ם שם(
עור יהב זמןדרק אחר  ,להיפך אות סו(יכין ) "יתפאוה )שם( הר"ש, הרא"שדעת  ]ב'[תן טעם. הביעור אין אוסר אלא בנוזמן 

הטעם ד( נג 'סי )יו"ד תנ'ב"י ובנ )ופירש .הביעור אין בו קדו"שזמן אבל אם נתערבו קודם  ,החמירו לאסור מין במינו בכל שהוא
אבל אחר שעבר  ,הביעור עדיין לא עשה שום איסורזמן הוא משום דלפני  ,הביעורזמן הביעור יותר מנתערב לפני זמן להחמיר בנתערב אחר 

לפיכך גזרו שלא יהיה לו  ,ו יעבור ולא יבערשו חכמים שאם יהיה היתר בתערובותוגם ח ,זמן הביעור ולא ביערו כבר עבר במה שאינו מבערו
דבשניהם אין אוסר אלא בנ"ט  .(נח)נדרים ב תוס'הדעת  ]ג'[, ע"כ(. וכדרך שאסרו ספיחי שביעית באכילה מפני עוברי עבירהביטול 

 .(עיי"ש איך שפירשו דברי המשנה הנ"ל)
ין הביעור אזמן אחר הביעור אוסרים במשהו, ולזמן לפני דאם נתערבו  (קובץ אגרות ח"א סי' רה ובמכתבים)החזו"א דעת ולהלכה 

 .(מה 'סי)ק'  והמנח"ש )ח"ו ססי' קכט(המנחת יצחק . וכן דעת אלא בנ"ט יםאוסר
 מעות שביעית ב ביטול ברוב. ו

מעות  התערבו)דהרי  דהוי כמין במינו שאינו בטל ,י"ל דלא בטלים ,ולפי"ז בגוונא שידוע שיש מעות שביעית תוך הקופה
  .)שם סד"ה גם אפשר( מנח"שהו ל הנ"ל()שם ד"ה והנה כ מנחת יצחקה שכן כתבו . שו"רבמעות(

 םייראוהם אכתי למה שהם עומדים ד ,וכדו' מיהו היה מקום לדון דעד כאן לא החמירו דליכא ביטול אלא בתערובת פירות
השתא ו ,בכל מקום יש לנהוג בהם קדושה, משא"כ בתערובת מעות שהם עומדים בעיקר להוצאהדמ"מ אלא  (לאכילה דהיינו)

י"ל  ,לדעת הר"ןאפשר דאף ו .שייך לטעם הרמב"ם הנ"ל די"ל דבכה"ג לא גזרו ספק זה. )ולקנות רק אוכלשה בקדונתפסות 
 ל"מ דיינינן ליה לכו"ע.ישדכיון דאפשר לחלל המעות י"ל דכד . אלא דלפי מש"כ לעיל(ריןיו מתלש ישבר נחשב כ"כ לד אינוד

)שביעית פ"ג אות אור לציון המנראה וכן  דדמי שביעית מתבטלים, ת טו(שער ג או טשזנר -שמיטה שערי ) הגריש"א זצ"לשדעת  משו"

 .צ"עו ולא חששו להא דמין במינו אינו בטל, ,ב(
 בר חשוב ביטול ברוב בד. ז

. נו בטלשאי )סי' קי סע' א( השו"עשכתב  חשוב בכלל דברי"ל דהם  שהרי מטבעות ,בלא"ה א"א להתיר ע"י ביטוללכאורה אלא ד
דאין י"ל  ים,בטל הפירות לאחר זמן הביעורד ובין למ"ד, יםת בטלישביעפירות הביעור לפני זמן דלמאן דאמר  ביןונפ"מ בזה 

 מטעם הנ"ל. המעות בטלות 
 'שכת )מעילה פ"ז ה"ו( במשנה למלךה. ועי' חשיבאינה בטילה ברוב משום דמטבע ד (פרוטה ה"ד: כא )מעילה 'בתוסמבואר  הנהו

 מעות אינן בטלין משום דבר שבמנין. דלולי דברי התוס' בלא"ה 
הרשב"ץ דמעות היתר שנתערבו במעות איסור בטלים כדין יבש  שהסכים לדברי ד"ה עוד( י' הסח"א ס) מהרי"טבאולם שו"ר 

ואני תמיה על שני המאורות הגדולים איך לא השגיחו שהביא דבריהם וכתב " )שם(במשנה למלך . ועי' ביבש דחד בתרי בטיל
' שכתבו דמטבע חשיב ולא בטיל. ומלבד דברי התוס' הללו נראה דמטבע לא בטיל מדרבנן דלא גרע מדבר שדרכו בדברי התוס

 .(ותנקט בנ"ד דמעות אינן בטל( שם) "יבמנחוכן )". לימנות דלא בטיל וכעת צל"ע
דבר שבמנין י"ל דסברי  ם מיירי במעות קטנות דלא חשיבי )ומשוםתכתב ליישב דה )מעילה פ"ג ד"ה פרוטה( בחסדי דוד מיהו

שנינו, אבל למ"ד את שדרכו להמנות אין  תמחמירים אין זה אלא למ"ד כל שדרכו להמנוהכהשו"ע המובא לקמן. ואפי' ל
כת' דמטבע ודאי חשיבא אף לדעת המהרי"ט, אך מי יודע אם היה להם )יו"ד ח"ב סי' מה אות ט( ובשו"ת בית יצחק  פרוטה בכלל(.

 [. )סי' תרעז סי' ד ד"ה ובהיות( בספר החיים]ועי' כא קפידא ולא חשיבא. מטבע אולי מעות דלי
 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

יים המחבר דלדעת הב"י רביעית מהני ע"ש, ולדבריו מה שס
"א"צ לכל זה" גם אנגע בהם אחר קאי, ודלא כמג"א בס"ק 

בס"ז אם שפשף וכו', רק אמים שניים י"א, ומה שכתב 
 קאי, ולא אאם נטל ברביעית מים, וצ"ע למעשה(. 

]סי' והגר"ש שבדרון זצ"ל בהערותיו על הדעת תורה 

עי' משנ"ב  -העיר בזה הערה נפלאה וז"ל קס"ב ס"ד[ 
א בשם הח"א והגר"ז שפקפקו גם כן ס"ק מ"ט שהבי

על דברי המג"א, ולפיכך כתב הח"א דאם כבר בירך 
על נטילת ידים ונגע בהם אחר, יחזור ויטול ידיו אך לא 
יברך, יעו"ש עוד בזה. ולענ"ד יש ליזהר שאם עדיין 
לא בירך ענט"י יגע במקום הטינופת בגופו קודם 

טל נטילתו שנית, דמכיון דאיכא דעות בזה שאם נ
מרביעית לא נטמאו ידיו, א"כ האיך יברך על נטילה 
השניה, וכמ"ש המשנ"ב בסי' קס"ה ס"ק ב' בשם 
האחרונים בענין עשה צרכיו ורוצה לאכול וכו', דצריך 
ליזהר שלא יטול בפעם הראשונה נטילה גמורה, 
דאל"כ הרי נטהרו ידיו בפעם הראשונה, ואין שייך עוד 

בסי' קנ"ח ס"ז ע"ש,  לברך על הנטילה השניה כמבואר
וצ"ע שלא כ"כ במשנ"ב כאן, ואולי יש לחלק בזה 
דבנ"ד יכול לברך ממ"נ ותעלה לו הברכה על הנטילה 
הראשונה אם היתה כדין, כפי שכתבו האחרונים הנ"ל 
)אם לא הפסיק בינתיים(, שהרי התכוין בה לנט"י 
לאכילה. אבל יעויין בסי' קנ"ח סי"ב דלכתחילה אין 

ניגוב, והכא ודאי צריך לנגב ידיו קודם לברך אחר ה
נטילה שניה, ובפרט להט"ז שם דמחמיר אפי' בדיעבד 
שלא לברך אחר הניגוב, לכן נלע"ד דלכתחילה ודאי 

 יש לעשות כמ"ש שלא להיכנס בספק ברכה. 
ס"ל לדינא דבכל ]ש"ר פרשת שמיני ס"ז[ ואכן הבן איש חי 

ב, לא נטילת ידיים, אם שכח ולא בירך קודם הניגו
יברך אחר הניגוב, משום ספק ברכות. אלא יגע בבשרו 

 בידיו ויטמאם, ויחזור ויטול ויברך קודם הניגוב
דכיון דאיכא ]סי' קנ"ח ס"ק פ"ה[ וכן פסק הכף החיים 

פלוגתא בזה, אם שכח ולא בירך קודם הניגוב, יחכך 
בראשו או יגע במקומות המכוסים בגופו כדי שיתחייב 

 יברך קודם הניגוב. בנטילה אחרת, ואז
סתם וכתב דאף ]ס"ק מ"ד[ אולם המשנ"ב בסי' קנ"ח 

דלכתחילה יש ליזהר מאד לברך קודם הניגוב, מ"מ 
למעשה אין לנהוג כדברי הט"ז )דאחר הניגוב לא 
יברך(, כיון דרבו האחרונים שמסכימים עם הרמ"א 

 )הסובר דאם שכח לברך קודם הניגוב מברך אח"כ(.
בסי' קנ"ח ס"ז ובסי' קס"ב ס"ד( ואפשר דלא הזכיר )

דיגע במקום הטנופת ויטול שוב ידיו, מפני  -עצה זו 
שסובר דכיון דרבו האחרונים המסכימים עם דעת 
הרמ"א, אין לו להכניס עצמו לגרם ברכה שאינה 

 צריכה, ע"מ שיוכל לברך אף לדעת הט"ז.
ואע"פ שאכתי לא בירך על הנטילה הראשונה, ונמצא 

ך רק ברכה אחת, מ"מ כיון דהשתא דבכל אופן יבר
פטור הוא מנטילת ידים, וגורם לבטל הנטילה 
הראשונה, ונוטל שוב ומברך על הנטילה השניה, הרי 

 הוא גורם לברכה שאינה צריכה.
 

 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 

 פניני מוסר
 ()ותפילת שחרית  -עניני שבת קדש 

ואחר שירת ויושע מוסיפין " - טעם אמירת 'נשמת'

'נשמת', מפני הנשמה יתירה שיש לאדם בשבת, וגם שיש 

בו מענין יציאת מצרים שהוא מעין שירה לכך סמכו 

 לבוש סי' רפא()". אחריה

מרום מראשון הוא לכם, " - גודל השבח של 'נשמת'

לכוין בהתחלת "נשמת" לקבל עליו תוספת הנפש של יום 
וספת זו יכוין בברכות דיוצר. השבת, וגמר קיבולה של ת

 האר"י ז"ל.

הנה גודל שבח זה יתבונן האדם על מקומו בזהר הקדוש 

שהוא מונה במספר כל התבות של השבח זה... כנגד מספר 

השמות הקדושים והנוראים של עולמות העליונים 

הקדושים. ותקנו לנו עם קדוש לשבח שבח הגדול הזה... 

לפי עליית העולמות  דוקא בשבת קדש ולא בימות החול,

 יסוד ושורש העבודה ח, ח() עתה ביום הקדוש הזה".
ובודאי ראוי להלהיב לב " - השמחה באמירת נשמת

האדם כאש אוכלת לדבר התבות בכח גדול ועצום, ולהכניס 

שמחה לאיש במענה פיו בדברים האלה, שמחה עצומה 

 מאד באלקותו ית"ש ויתעלה...

שי, בודאי השמחה שראוי אחי ורעי, זרע קדש, אהובי נפ

להיות לאדם מעם קדוש הישראלי בעת שאומר השבח 

הגדול הזה, יותר מכל השמחות ותענוגים שבעולם. וביחוד 

"ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע וכו' אין לנו בתבות 

ישמח שמחה עצומה על שיש לו מלך גדול  מלך אלא אתה"

חה עצומה זו כזה, ושזכה להיות תחת מלכותו... וילך בשמ

 יסושו"ה שם()". בכל השבח הגדול הזה עד סופו

 נערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים
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משא"כ בזמנם.  אין המטבעות חשובות מצד עצמם ובטלי, עצמי אין למטבע שום ערךשולפי דבריהם י"ל דה"ה בזמנינו 
אלא דאכתי י"ל  .ער ג אות טו()ש הגריש"א זצ"לדעת נראה וכן  שגם כתב כן. )ח"א סי' מה ד"ה אולם בעיקר( במנחת שלמהושו"מ 

 דבכלל דבר שבמנין הוא.
 בר שבמניןדביטול ברוב ב. ח

ואע"פ שמבואר דמטבעות ושטרות שלנו אינן בכלל דבר חשוב, אכתי י"ל אם אינן בטלים משום דבר שבמנין. ובאמת מצינו 
 )חולין ן"כהר )שם( הרמ"א, אולם דעת שפסק כהמ"ד בש"ס דדבר שבמנין בטל )מא"א פט"ו( כהרמב"ם הכריעש )רסי' קי( להשו"ע

, ועיי"ש דלדעתו יש להחמיר אם לא במקום הפס"מ )שם ס"ק א( הט"זדכל דבר שנמכר רק במנין אינו בטל. וכן פסק  ף("לו: ברי
אלא דלדידיה יש  ,)ס"ק ט( הש"ךכדעת המהרש"ל דאף בגוונא דלפעמים הדבר נמכר באומד ופעמים במנין אינו בטל. וכן פסק 

(. ולפ"ז לדעת והחכ"א )כלל מב אות ב( המנחת יעקבחמיר כהמהרש"ל אף במקום הפס"מ. )ומ"מ כבר הודו לדברי הט"ז לה
  .דס"ל דאין משום דבר שבמנין באיסורים דרבנן[ )ס"ק ג( בפר"ת ןיויעויהרמ"א יש לאסור כל התערובת. ]

א דבר שבמנין. אלא דאפשר לומר יבטלה מחמת שה שלא כתב דמטבע אינההנ"ל רי"ט התמה על המש )שם( במשנה למלךועי' 
)אלא דלא בעינן שיהו  אע"פ שמונים אותם כלל בכלל דבר שבמנין היכן שהמעות אינן חשובות הדס"ל למקילין דמטבע אינ

כתב דלא מקרי דבר שבמנין אלא דבר שמונים  )סי' קג(בתרוה"ד  . דהנהת מחמת דבר חשוב(ואל"כ אינן בטלד כ"כחשובות 
דאין הטעם שהדבר נמנה הוא חשוב מחמת  ומשמע. עיי"שולכך לא בטל, בהכי ניכר שהוא דבר חשוב, ד ,ו בשוק במניןאות

אלא הוא חשוב מחמת עצמו והמנין הוי גילוי שהוא חשוב. ולפ"ז אפשר דדבר שאינו חשוב אע"פ שמונים אותו  ,שמונים אותו
 מין תילתן )ד"ה תילתן( ופרש"י דתילתן בכלל דבר שבמנין. )עב.( בזבחים אינו בכלל דבר שבמנין. וכן מוכח מרש"י דהרי שנינו

 הכרכשתא מוכרין דאין האידנא דאף (נ' סי ה"פג ש"יש) ל"במהרש . וכן מבוארלפרי, ע"כ שוה העץ טעם שאף מאד חשוב תבלין
ל. והביאו "עכ ובטילה, ניןשבמ דבר לה מהני ולא חשיבותה גרע מילוי י"ע אלא לאכלן דרכן שאין מאחר מ"מ במנין אלא

ולפי"ז י"ל דמטבעות שאינן חשובות מצד עצמן אינן בכלל דבר . (סי' קא ס"ק ז)סי' קי ס"ק יג ו בש"ךועי'  .)סי' קי סוף אות ג( הב"ח
 ועוד העירוני דלעולם י"ל דאין המטבע חשוב דבר שבמנין שהרי אינו מונה את המטבע אלא את הערך הנקוב עליה. שבמנין.

)ועי' לעיל בשם  .להא דדבר שבמנין בנ"ד שלא חששו )שם( והגריש"א זצ"ל )שם( המנח"ש ,)שם( מהמנחת יצחקמוכח  וכן
 החסדי דוד(.

 פריש אכל דפריש מרוב .ט
כי חז"ל שהמעות אינן בטלות  דבר שבמנין, מ"מ מבואר לעילמשום  ולאמשום דבר חשוב לא מעות אין באע"פ די"ל דמעתה 

)עי' בזה באות ו' בשם המנח"י והמנח"ש. ועיי"ש מש"כ בשם הגריש"א  דאינו בטל כלל שביעית במין במינוהחמירו בתערובת 
 בשו"עכמחצה על מחצה דמי כמבואר שכל קבוע . וא"כ שוב כל התערובת דינה כזצ"ל והאור לציון שמשמע שמקילין בזה(

מחמת שהוי דבר דכ"ז אם נימא דהמעות אינן בטלות מחמת חשיבותן או  אלא]ש. ירקא פולא תלינן שהמעות שקיבל מרובא  ,(ו )סע'סימן ק"י 

)סי' טז  פרישהב ,)פ"ה סי' ו(ביש"ש , עי' ל"מ לא גזרוידהרי יש סוברים דבש הקבועיקח מ האם גזרינן בנ"ד משום שמא יל"מ, יש לדוןדשדלפי הטעם  מנין אבלשב

כמ"ש  ,בכלל פירש הוא ,כל שלקח ע"מ להוציאו ,והנה אף בגונא שאכתי המעות תוך החנות .ואכמ"ל, לב()ש"ד ס"ק פמ"ג בו )סי' קי אות ו( ג' מהרש"אב ,אות טז(

 [.רובא פרישאמרינן דמכל שפירש ממקומו על דרך פרישה ד דנחשב פירש אף כשהוא תוך החנות )סי' צט( בחת"סו )שער הקבוע סי' ט( בבינת אדם

 כשאין בודאות דמי שביעית בתערובת. י
 סי' תרה) הט"ז. אבל בלא"ה כבר כתבו )וכגון שראה מי שקנה לפניו ונתן מעות( בודאות התערבו מעות שביעיתכשכ"ז אלא ד

וכן מבואר  .)מה"ת סי' קד(בשו"ת תשורת שי  כן נקטודלא אמרינן כל קבוע אא"כ איכא איסור ודאי.  )ס"ק ו( מ"אהו ס"ק ד(
 )עי' לעיל אות א'(. )שם( והחזו"א )שם( במבי"ט

אפשר שעדיין לא קנו חוץ פירות וירקות, א"כ  מוצריםאם קונה בחנות שמוכרים הרבה  דהרי ,הרבה פעמים הדבר בכלל ספקו
ות עאין בקופה מא"כ ו ,או בהקפה )שאין המעות נתפסות בקד"ש( י'קבצאו  ,יאלמו בכרטיס אשרישוכמו כן אפשר ש ,פירות

דהרי הרגילות הוא  ,הכל לפי העניןאלא ד .)חוט שני שביעית עמ' שכז( אהגרנ"ק שליט"וכן דעת  קדושות בקדושת שביעית.
 ,)יו"ד סי' קכב סס"ק ח( בט"ז, )סי' קעא( בתרוה"דאינו בכלל ספק כמבואר  טובאיל פירות וירקות כל יום. וכל דבר הרגשמוכרים 

  . "ז ס"ק ו()סי' לג מ בפמ"גוכ"כ . "ק יז(ס על הט"ז )סי' פד נקה"כוב )סי' תסז ס"ק יח( במ"א
 -מסקנא דדינא  -

דמין במינו אינו בטל בדבר הקדוש  ,אינן בטלות ,לפני זמן הביעורבמעות חולין דמעות שביעית שהתערבו  ומעתה יוצא
וע"כ אם  .[ואין לחוש משום דבר חשוב או דבר שבמנין בטיל, אולם לאחר זמן הביעור אמרינן חד בתרי]בקדושת שביעית, 

 )שם(המנח"ש ו )שם(המנח"י )ודעת  או מעות ת שביעית או יפדה אותם על מאכלעליו לנהוג בהם קדוש ,זו קיבל מעות מתערובת
 בגליונות הבאים בזה נאריך מ"מו מוכר,ל נתןעודף מתחלל על מעות שהלא אמרינן שו ,מחשודשמקבל עודף ככן אף הדין ש

  ל בלא"ה אזלינן בתר רוב המעות שהם חולין. אב ,התערבו מעות שביעיתאו קרוב לודאי שוכ"ז אם בודאי  .(בס"ד

 

 ם חייבת לחנך את בנהא  האם ה
אמר  ,שים אמהיורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמ ,סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה )ב:( סוכהבש"ס  שנינו

ויוצאין לשם ולא אמרו לה  רבי יהודה מעשה בהילני המלכה בלוד שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה והיו זקנים נכנסין
אי אפשר דלא הוי בהו חד ו אמר להן והלא שבעה בנים הוו לה ,אמרו לו משם ראייה אשה היתה ופטורה מן הסוכה ,דבר

)ואין  .. ומשמע להדיא שחובת חינוך היא גם על האם, ע"כ)וכל שאינו צריך לאמו חייב בסוכה מדין חינוך( שאינו צריך לאמו
לא אמרו "ולדחות לפי הסוברים דחובת חינוך הינו על הבן דליכא ראיה דמשום חובת בנו אתינן עלה. דהרי משמע מהגמ' 

 (.דעכ"פ אף עליה רמיא לחנכו "להילני דבר
 ,א בנזיראמר הלכה הי יש אין אבל אישה לא, מ"ט ר' יוחנןודייקינן בגמ' א ,שנינו האיש מדיר את בנו בנזיר )כט.( בנזיראולם 

ואין  קסבר איש חייב לחנך בנו במצוות ,אישה נמי 'אי הכי אפי ,ורבי יוסי ברבי חנניא אמר ריש לקיש כדי לחנכו במצוות
 . לכאורה דרב יוחנן פליג עליה אינה חייבת לחנך את בנה. ומשמע הֵאםמבואר דדעת ריש לקיש דך בנה. והאישה חייבת לחנ

)יומא פב. ד"ה בן  בתוס' ישנים. וכבר עמדו בזה את בנה חייבת לחנך הֵאםדם הדבר קשה מהא דסוכה דמשמע דמוסכאלא ד

היתה מחנכם. ובדרך אלא דמצוה בעלמא מיהא איכא, ועל כן הילני המלכה  הֵאםדלעולם ליכא חובת חינוך על ותירצו  שמונה(
. )מאכ"א פי"ז, הכ"ח( הרמב"ם וכן משמע מלשון. )שביתת העשור פ"ב אות כ( ובהג"ה מיימוניות )נזיר שם( בשיטה מקובצתזה כת' 

, )או"ח סי' ע דף קכח ד"ה ולדידי החק"ל נקט וכן דאפי' במקום שאין אב כהא דהילני המלכה, אפי"ה פטורה(.מבואר התוס' )ומ

ייב על הבן קי"ל במצות שהאב חדחז"ל פטרוה כי טעמא כי כן דעת רוב הפוסקים. ועיי"ש דהיינו  הובא בשעה"צ סי' תרטז אות ז(
משך וב ע"כ. ומאי דתקון רבנן כעין של תורה תקון, ,שאין האם חייבת ,דהיינו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה

 , ע"כ.הוה כמו מצות עשה של תלמוד תורה, דהאשה פטורהפירש דהיינו משום  דמצות חינוך  (יט ')בראשית פי"ח פסחכמה 
וס' כת' שדברי הת בב"י סי' תרמ( )סי' צד, הובא בתרוה"ד . וכןהלחנך את בנ חייבתדהאם  הו()חגיגה ב. ד"ה איז רש"ידעת אולם 

חולק על ריש  )שם(בנזיר  ורב יוחנן ,מסיק גם שחייבת בחינוך)שם ב: ד"ה ואיהי דרבנן(  והערוך לנר .דחוקים וע"כ אין להקל בזה
 "תוכחת"והנשים מצוות על  דרך ארץ אות כו(-)שער האותיות השל"ה: ל")וז. )סי' תרם ס"ק ה( בבכור"י. ועי' לקיש וקיי"ל כוותיה

 בניהם כמו האב ויותר מהם, ע"כ(.
רישו )ולשון זה אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפ ,שפסק שקטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווין להפרישו )סי' שמג סע' א( בשו"ע ועי'

)סי' תרטז  המטה אפריםוכן נקטו  )ס"ק א(במ"א . וכ"כ במצות ולהפרישו הרמב"ם הנ"ל(. ומשמע דדוקא אביו חייב בחינוךהוא מ

במ"א ]ועי'  .)א"א ס"ק ה( בפמ"ג ועי' .)סי' רכה ס"ק א( מהישועות יעקב. וכן משמע אות ד(שם ) הגר"זו (סי' שמג), התוספת שבת סע' ו(

 (שם) במחצה"ש אולם עי'. בתוספת שבתהובאו דבריו  האורח מישורתמה  שכן דעת התרוה"ד. ודבריו תמוהים שהרי התרוה"ד הנ"ל פסק להחמיר. וכן שכת'

מצוה כדי בשקטן יוצא בעירוב אמו כיון ששיך  )פב. ד"ה קטן( תוס' בעירובין ע"פ כת')ס"ק ג( קשה על המ"א גופא שהרי בסי' תי"ד  '. ולכאושתירץ דברי המ"א

 צוה אית לה כמו שכתבנו בשם תוס' ישנים אבל חיוב לית לה[.מצוה לחנך את בנה, וע"כ צ"ל שרק מ , מוכח שיש לאםלחנכו

 'הביא שתי דעות בזה ללא הכרעה, ]אולם באות ג' נקט בפשיטות שלגבי לאפרושי מאיסורא אפי כלל ס"ו אות ב'"א ייחוה
קרן וב. ת ח"ב אות י()פתיחה הכולל בפמ"ג ועי'. עיין שם ,)נזיר כט. ד"ה כשם( המאיריוכן משמע מדברי . [מדרבנן גם האם חייבת

שאישה מחויבת לחנך בנה במצוות חיוביות וכעובדא דהילני המלכה אע"פ שהיא אינה מחויבת )ומשמע נקט  )נזיר שם( אורה
 מדבריו שדוקא במצוות חיוביות אבל לא במצוות שהם רשות(. 

כת' שלכמה פוסקים גם  ס"ק ה'ט"ז ובסי' תרשם ס"ק ב'  המ"בו. בנה פסק שהאם חייבת בחינוך )סי' שמג אות א( ש"ובערוה
הביא  )ס"ק ה( . ובסי' תר"מים שאיכא חיוב חינוך גם באם, ע"כמיהו יש פוסק ,להאם אין חיוב חינוך אם לא למצוה בעלמא

 ועכ"פ משמע מדבריו שנוקט להחמיר בזה.  אמו וב"ד חייבים לחנכו. ,בשם י"א שאם אין לו אב
שאם האב מת חל חיוב על האם  )אות ד( פתח הדבירין חיוב על האם אלא שהוסיף בשם שא כתב )סי' שמג אות ט( כה"חה אולם

י דניחא ליה ליתום בעשיית המצוה. משום דאנן סהד ,'ובמצות שחיובם ע"י ממון כמו סוכה ולולב וכד 'ואפי ,ועל אחרים
שכת' שאף  )ח"ד עמ' הרע ד"ה נמצא( ט שניבחוועיין  .את האם מחובת חינוך נקט לפטור ()ח"ב סי' ר"ה ונראה תשובות והנהגותבו

אבל חינוך ליר"ש  ,ה"מ בחינוך דרבנן שהוא חיוב לחנך באופן פרטי את הקטנים במצוות ,לראשונים שאשה פטורה מלחנך
ודאי שמוטל גם על האם וזהו "אל תטוש תורת אמך" ומסתברא דכולם חייבים בזה ויותר מוטל על המתעסקים בפועל עם 

 הקטן, עכ"ל. 
 -מסקנא דדינא  -

 ,בין בשר לחלב עליה להפרישוש אוכל גבינה תוך זמן ההמתנה ותווע"כ אם רואה א ,בנהאת האם חייבת לחנך ומעתה יוצא ד
 ת האב )והאם(ולענין חוב . אולם דעת הכה"ח להקל אא"כ אין לו אב(.דס"ל להחמיר בזה )וכן מבואר במ"ב וכן כל כיוצא בזה

 ן ר"א.עי' בגליו ,לחנך את הבת


