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 פרוטה דרב יוסף 

הנאת עצמו האם נחשב עוסק להעוסק במצוה 

הבמצו
: כותבי תפילין ומזוזות הם  )או"ח סימן ל"ח ס"ח(  שו"עהכתב  

ותגריהם ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמים פטורים 
 מהנחת תפילין כל היום זולת בשעת ק"ש ותפילה. 

ותגריהם  המג"אוכתב   להמציאן "פרש"י    –:  כדי  הלוקחין 
  משמע דאם עושה כדי להשתכר בו לא "  למכור למי שצריך להם

במצוה. עוסק  ע"ז    מקרי  ל"ג:(    המג"אוהקשה  )דף  מנדרים 
שמשמע שם שמחזיר אבידה נקרא עוסק במצוה ואע"פ שנוטל  
עליה שכר. ותירץ ששם אינו נוטל אלא שכר בטלתו, א"נ שעיקר  
כוונתו להשיב אבידה, משא"כ במוכר תפילין להשתכר שעיקר 

עכ"ד להשתכר.  ברורוהמ.  המג"א   כוונתו  דבריו    השנה  הביא 
אף שמרויחין מזה. ודוקא אם עיקר כוונתם  –יהם וכתב: ותגר

כדי להמציאן למכור למי שצריך להם, אבל אם עיקר כוונתם  
 רק להשתכר לא מיקרי עוסק במצוה. עכ"ל. 

)פ"ב:(, שאיתא שם   ציעאבא מהקשה עליו מב   הביאור הלכה
שהמלוה לחבירו על משכון, באופן שהמלוה צריך את המשכון 

להי ופוסק  בו,  להשתמש  מחמת  בשביל  מהחוב  פוחת  ות 
ההשתמשות, שדעת ר"ע שנחשב עוסק במצוה ופטור מליתן פת 

כש ודינו  שכרלעני,  זו.  ומר  מהלואה  שנהנה  ואע"פ  וכתב  , 
.  שעכ"פ אם כונתו לשני הדברים בשוה, מיקרי עוסק במצוה

, שאם תקע בשופר להתלמד וגם לצאת ידי חובת מהא"רוהביא  
, שאם אדם עושה  הבה"למצוה, יצא ידי חובתו. נמצא מסקנת  

נקרא עוסק  וגם לשם מצוה,  ומכוון בה לטובת עצמו,  פעולה 
 במצווה.
אדם שרוצה מעצמו לעשות מעשה, ואביו ג"כ מצווה לו כמו"כ  

מקיים  אם מכוון לשני הדברים   המשנה ברורהלדברי  לעשותו,  
 במעשה זה מצוה של כיבוד אב.

המגן שי"ל עוד ישוב על שאלת    הגר"י קנר שליט"א  השיבעוד  
עוד(   אתוון דאורייתאי דעות האחרונים )כן דעת הלפ,  אברהם

שבמצוות שבין אדם לחבירו אין דין מצוות מריכות כוונה כי  
  ,לחבירור  יוצא מזה לעזועיקר מטרת המצוה היא התועלת ה

א"כ י"ל שמוכר תפילין שהיא מצוה שבין אדם למקום, צריך  
תפילין להשתכר   שעיקר כוונתו תהיה לשם מצוה, וע"כ המוכר

לחבירו  והמלוה  אבידה  שומר  אבל  במצוה,  עוסק  נקרא  לא 
שהם מצוות שבין אדם לחברו, אע"פ שאין עיקר כוונתו למצוה 
ולפי"ז מיושבת גם הראיה שהביא   שפיר נקרא עוסק במצוה. 

ממלוה על המשכון, שהיא מצוה בין אדם לחברו, שבה    הבה"ל
)להחפץ  אכן יש לציין שמבואר באהבת חסד  ]  הכונה אינה מעכבת.

שגם   מצווה  חיים(  לשם  כוונה  צריכות  לחבירו  אדם  שבין  מצוות 
ולפ"ז   עצמו  לדעת  בעשייתן,  עדיין  הבה"ל  אברהם  מהמגן  ראייתו 

 . [ימתקי

שכיון שמצוות כיבוד אב היא מצוה שבין הביא לפי זה,  כמו"כ  
אדם לחברו, אע"פ שאין עיקר כוונתו למצוה שפיר מקיים בזה 

 מצוה. 

 האם להציע פרס כספי עבור השבת אבידה
חנם: אבידה  להחזיר  ומציאה  בשו"עכתב    חיוב  אבידה    הל' 

א( הרואה אבידה חייב להחזיר בחנם אם   (  )חו"מ סימן רסה
הוא בטל אבל אם הוא עוסק במלאכה ובטל ממלאכתו ששוה  
דינר והחזיר אבידה ששוה מאה דינר לא יאמר לו תן לי דינר 

לו שכר כפועל בטל שיבטל מאותה מלאכה    שהפסדתי אלא נותן 
 שהיה עוסק בה. 

חכ"א פירסם  (ג סימן תסג)ח"  תשובות והנהגות ת  "בשו תב  כ
דמה שיש מציעים פרס למשיב אבידה אסור מן הדין, שמפורש 
בשולחן ערוך חושן משפט ריש סימן רס"ה הרואה אבידה חייב 
להחזירה בחנם אם הוא בטל, ורק אם מבטל ממלאכתו הותר  
אני   וזהו איסור מה"ת שנאמר מה  שיעור שכר שמפסיד,  כפי 

ינן מקרא שהוא  בחנם אף אתם בחנם, או ילפינן מפריקה דילפ
בחנם, ולשון הרא"ש פ"ב דמציעא )כ"ח( שבפריקה אינו רשאי 
לו תשלום מרצונו,  בעה"ב מציע  ומשמע שאפילו  ליטול שכר, 
אסור ליטול השכר כיון שמצוות צריך בחינם, וכאן שמשלם לו 
תמורה עבור המצוה יש איסור, ולפ"ז במפרסם מודעה שמציע  

נגד זהו  אבידה,  להשבת  ו  פרס  אפשר הדין  והיה  עכ"ד.  אסור 
לבעלים  מודיע  אם  אבידה,  השבת  דין  בעיקר  דהרי  ליישב, 

רבינו שמצא אבידה ונמצאת אצלו סגי בכך, וכן שמעתי בשם  
זצ"ל אבידה.   החזו"א  השבת  יד"ח  יוצא  לבעלים  שבמודיע 

בהודעה   סגי  דלא  היינו  כספי  פרס  על  דכשמפרסם  י"ל  ולפ"ז 
שמ הוא  זה  ועל  לו  ויחזיר  יטרח  כשלא אלא  לפ"ז  אכן  שלם. 

 יטרח אלא רק יודיענו שמצא יהא אסור.  
תשלום  מבקש  כשהמוצא  דוקא  הוא  שהאיסור  נראה  ולע"ד 
עבור ההשבה ובעל האבידה משלם, או עכ"פ בעל האבידה רוצה 
לשלם תשלום על מעשה ההשבה, כה"ג אסור לקבל שכר זה כיון  

מציע    שלא מגיע לו מה"ת, וכה"ג מיירי הרא"ש, אבל כשבעה"ב
ונותן תשלום כאות הוקרה ולא כתשלום, וגם יודע שמן הדין 
אין חיוב תשלום עבור השבת אבידה, אין שום איסור לקבלו, 
לו  שכדאי  ידע  אחד  שכל  אבידה  השבת  לעודד  רק  שכוונתו 
להיות ישר ולהחזיר האבדה, והנוטל שכרו אינו נוטלו כשכר על 

רג מביע  שהאובד  בכך  שרואה  אלא  ההשבה  תודתו מעשה  שי 
והוקרתו על יושרו, והוי כמתנה בעלמא, שרק מרגיש עצמו בזה 
טוב יותר, ויודע שמדין תורה אין עליו התחייבות, שזה מודיע 

 . )ע"ש עוד(לו 



 

 

 

 לד דף 

 ככרי עליך 

של חבירו בחדר אוכל בישיבה  מנה בטעות לקח 

 על לא תגזול  האם עבר
 , וא"כ כבר קנה  האםעל הצלחת שלו  עוף    המנשם    כשבחוריש לדון  

בר ע  (לזהזה  , שכל המנות דומים  זה שלוש)שחשב    הלוקח ממנו
 . בלבד חה בצלחת, א"ד עדיין לא קנה בהנעל לא תגזול

 הרא"ש והר"ן ולכאורה זה תלוי בדין אורח בסעודה דנחלקו בזה  
ככרו  עליו  לאסרו  יכול  עליה  ואזמין  עליך  ככרי  בסוגיין האומר 

 דעדיין שייך לבעל הבית. 
' כיון לאסור  הככר שייך לאורח ]ולכן כשאמר 'ככרי  הרא"שדלפי  

וכן   זה[  באופן  פרץגם  וברבינו  ולפי  ברשב"א  של   הר"ן .  הככר 
 דבעל הבית לא זכה.  בריטב"א ובמאיריאורח שייך לבעל הבית 

אורח שיושב אצל (  סימן כח סעיף יז  )הל' קידושין  הרמ"אוכתב  
 בעה"ב, ונוטל חלקו וקידש בו, הוי מקודשת )הגהות אלפסי(. 

תמוה לי מאד האי פסקא דהא (  ס"ק לד  )שם  ט"זהוכתב על זה  
ממה  ליתן  רשאין  האורחים  אין  צ"ד  דף  הבשר  כל  בפ'  איתא 

ם כן נטלו רשות מבעה"ב שלפניהם לבנו ולבתו של בעה"ב אלא א
ליתן לאחרים שלא   כן כ"ש שלא  ואם  וכן פסק באו"ח סי' ק"ע 

בזה   לקדש  יוכל  ואמאי  בעה"ב  כאן ברשות  דאין  נראה  כן  ועל 
  בחכמת שלמה. ועיין  קידושין ודאי אלא ספק כן נראה לי ברור

)חולין שם( שכתב לחלק בין אם נתן האורח אחר שאכלו כל צרכו, 
בר אינו שלו, לבין אם צמצם באכילתו, ואת שמנע שאז הנותר כ

דעת  את  מישב  ]ובזה  שלו.  אלו  שמאכלים  להם,  נתן  מעצמו 
שם[    הרמ"א שיעוריםמגמ'  שמה   ובקובץ  הרמ"א  בדעת  תירץ 

שאמרו שאין לאורח חלק הוא משום שאין דעת האורח לקנות, 
אבל אם קידש בזה אשה וכדומה, גילה דעתו היא אכן לקנות, ולכן 

 ק זה שלו. חל
סעודה וכתב   בהל'  אורחים   השו"ע  י"ט  ס"ק  קע  סימן  או"ח 

הנכנסים אצל בעל הבית אינם רשאין ליטול מלפניהם וליתן לבנו 
 או לעבדו של בעל הבית אא"כ נטלו רשות מבעל הבית.

וא"ר דדוקא בכה"ג    המג"אס"ק מ' וכתבו    המשנה ברורה וכתב  
בע"ב    1בש"ס ומתבייש  מצומצמת  סעודה  להם שהיתה  שיחסר 

אבל אם יש הרבה על השלחן שלא יחסר עי"ז רשאין ליתן להם 
 חוכך בכל זה להחמיר.   מעשה רוקחמהשיירים ובספר 

שאין לאורח בעלות על המאכלים   המשנה ברורה ושו"עולכן דעת  
 ולפי זה תלמידי ישיבה אין להם בעלות על האוכל. 

אז יש אם יש דעת של התלמיד לקנותו    הקובץ שיעוריםאך לפי  
לפי   ועוד  בזה  שלמהלדון  דבישיבות    החכמת  לומר  מקום  יש 

מעשה  משום  ובבעה"ב  באורח  ]רק  לתלמידים  הכל  את  מקנים 
 שהיה שהיה חשש בושה לא אמרינן כן[.

מתי הישיבה   "לקזצו הגרנ"צ פינקל  מרן רה"י  את  ולמעשה שאלו  
את האוכל, והשיב סמוך לכניסת האוכל לפה, ולפי זה אין   יםמקנ

 חבירו. חשש גזילה אם לקח צלחת

אם מותר לאורח להפריש תרומות ומעשרות 

 מאוכל בעה"ב
ו תרומות  ולהפריש  להקל  מקום  יש  טבל  מעשרות, בספק 

לאורח הפירות  את  מקנה  שבעה"ב  כך  על   דברי)  ולהסתמך 
תרומות ומעשרות פ"ט סע'   משפטי ארץע'  הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

ובהערה   מדרכי .  (13ח  באחד  מנתו  את  יקנה  שהאורח  ורצוי 
ובפרט אם מתארח אבל בעה"ב שאין לו נחת  , כגון בהגבהה.  הקנין 

רוח מההפרשה, ודאי אינו מתכוין שיהיה שליחו להפריש תרומות 
וקונה   מגביה  האורח  אם  זה  במקרה  הרי ומעשרות,  מנתו,  את 

לרבים מן הפוסקים הפך בעלים על האוכל ויכול להפריש תרומות  
ז)דברי    תומעשרו אלישיב  ב  .שם(  ל" צהגרי"ש  הליכות  "וראה 

של    [54]"  שדה אפרתמאמרו  שליט"אהגר"י  שבאופי  שבע,  ל  ן 
שאורח  הפוסקים  על  לסמוך  אפשר  אם  להפרשה  מתנגד  הבית 

 
 פסחים דף כט אות קלא   1

לאכילה )ראה רמ"א אבה"ע ס' כח סע'   יומה שנותנים לפנקונה  
יעקב  , קהילות  או"ח ס' קע  מהרש"ם,  יז, ט"ז ס"ק לד דעת תורה

 הוספות לב"מ ס' ד(.
ירושלמי )דמאי ריש פ"ז( ת"ח בע'    צ"ל:ח קניבסקי זהגר"  דברי

ח תרו"מ מכל מה שאוכל, המתארח אצל עם הארץ מפריש הת"
אינו  ולכן  בסעודתו  לאורח  רוח  נחת  שיהא  הבית  בעל  שרוצה 
מקפיד אם מפריש מפרותיו תרו"מ ומשליך קצת לאיבוד. וכתב  

)דרך אמונה הל' מעשר פ"ט ס"ק נט( ע"פ    הגר"ח קניבסקי זצ"ל
ואין בזה משום גזל בעה"ב שהרי בעה"ב אומר שכבר הירושלמי  

לי' לבעה"ב בנחת רוחו שהרי הזמינו ואין   עישר דאנן סהדי דניחא
אותו  חושדין  אם  ומסתכל  שיושב  רואים  אם  ואפי'  ע"ז  מקפיד 

 . לעשר עוד הפעם מ"מ אמרי' שאין מקפיד ע"ז

 המתארח בליל הסדר
במצה שנותן לו בעל    תוהמתארח בליל הסדר, ובא לצאת ידי חוב

)פסח סוף ס' כג( שלכאורה צריך   בשו"ת אמרי בינההבית, כתב  
לכוין אף    היה  כן  לא  שאם  שאוכל,  המצה  את  לקנות  במפורש 

שמותר לאורח לאכול ממצת בעל הבית, מ"מ אינה שלו ולא יצא 
, שיש כמה צדדים לישב מדוע השפת אמתידי חובה, וכעין זה כתב  

 אין נוהגים כן. 
פסח פ"ט סע' ד(   הליכות שלמה)  הגרש"ז אויערבך זצ"לוהורה  

ל המצה  את  במפורש  ולקנות  להדר  ואחד שראוי  אחד  כל 
 הגרי"ש אלישיב זצ"למהאורחים. אמנם, אם לא עשו כן, דעת  

שמעיקר הדין יוצאים בה ידי חובה, שכיון שבעל הבית הזמין  את  
ידי  בה  שיוצאים  באופן  לאכול  להם  לתת  שדעתו  ודאי  אורחיו, 
לתת   שדעתו  ודאי  אורחיו,  את  הזמין  הבית  שבעל  שכיון  חובה, 

ידי  שיצאו  באופן  לאכול  שדעתו   להם  לומר  יש  ולכן  חובתם, 
  ח"א עמ' קנא(   ישא יוסף)  להקנות להם את המצות בקנין גמור

זו כתב   זצ"לשם[.    השפת אמת]כעין סברא   והגרש"ז אויערבך 
)שם דבר הלכה אות ט( הביא טעם נוסף ליישב את מנהג העולם, 

)פ"ו מהל'   המהר"י קורקוס והכסף משנהשאולי נוקטים כדעת  
, שלענין אכילת מצה די בכך שיש הרמב"םבדעת  ביכורים ה"ד(  

לו בה היתר אכילה בכדי שתיחשב כשלו, ואין צריך שתהיה שלו 
 [. בשו"ת אמרי בינהלגמרי ]כעין סברא זו כתב 

זצ"ל קרליץ  שני)   והגר"נ  הביא    חוט  א(  ס"ק  סוף  פי"ג  פסח 
הגרי"י  לא הקנה את המצות למסובין עמו, וכן דעת    שהחזון איש
יעקב(  "לקניבסקי זצ והפנה   פניני רבינו קהילות  עמ' צט  )ח"א 

לדברי האמרי בינה(, שאין האורח צריך לקנות את המצות, כיון 
והוסיפו   לגמרי.  שלו  הריהן  המצות  לעיסת  הגרי"י  שמשעת 

)שם(, שמסתימת הפוסקים   קניבסקי זצ"ל והגר"נ קרליץ זצ"ל
שלא הזכירו שיש לאורח לקנות את המצות מבעל הבית משמע 

 שלא חששו לזה. 
)שם( דאפשר דכל מה דאמרינן שאין אורח   בישא יוסףעוד כתב  

קודם שהגביה את מנתו או  זוכה במנתו המונחת לפניו הוא דוקא
קודם שאכל, אבל מתי שהגביה את המנה או מתי שהכניס את  
מנתו לפיו ודאי שזכה בזה, ולפי זה במצה שהוא מגביה ומכניס 

וע'   בזה.  שזכה  ודאי  לבלפיו  חקרי  קמז(   בשו"ת  ס'  )חו"מ 
)שם( בהמשך דבריו   במהרי"טשמגביה קונה לדעת כולם. אכן  כד

להסתפק, יש  ועוד  רק    ד"ה  או  בהגבהה  אם  קונה  וכיצד  מתי 
כשמכניס לפיו וכתב שם שמסתבר שאינו מזכה להם אלא משיתנו 
לתוך פיהם )ועי"ש ראיתו(, וא"כ לפי זה במצה יזכה מתי שהוא 
מכניס לפיו ומקיים בזה המצוה כראוי דחשיב לכם. אלא שבזה 

)ס' תנד ד"ה   בבה"לצריך שהקנין יהיה לפני הלעיסה. דמבואר  
דם( שכתב שאם קונה בזמן הלעיסה נמצא שהקנין בא ע"י אין א

לעיסה  בלא  בלע  אם  ואף  מהני  דלא  תרמט  בס'  וקי"ל  הלעיסה 
המצה  טעם  שיהיה  כדי  לעיסה  לכתחילה  צריך  עכ"פ  הא  יצא, 
בפיו  שיקנה  צריך  וא"כ  הלעיסה.  קונה  שיקנה  צריך  ולכן  בפיו, 

ון שמהני קודם הלעיסה וצ"ל שקונה בקנין חצר. אלא שבזה יש לד
קנין חצר במה שמונח בידו אם זה דוקא ביד שבו התחדש קנין 

]ע"ש עוד שדן לענין נתינת   ,עכ"ל חצר או דאף בפיו מהני ואכמ"ל
 . [מעשר ראשון ומעשר עני של המצות



 

 

 

 לה דף 
 

קרבנות  א וכל  אשתו  על  עשיר  קרבן  מביא  דם 

חריות דאית ליך עלי כך כותבת לה ואחייבת שש
 מן קדמת דנא 

בעד   םלאביוני נתבאיזה אופן אפשר לתת מת

 קטןאשה ו
זדעת   קרליץ  שליט"א)שיעורי    "לצ הגר"נ  קנר  שאי"צ   (הגר"י 

אחר, דהנה בנדרים   להקנות לאשה את המתנות לאביונים ומטעם
דף ל"ה: כתוב שהבעל מקריב את קרבנות אשתו מכיון שכותב לה 
חייב  שהבעל  שמכיון  ומבואר  עלי.  לך  דאית  ואחריות  בכתובה 
לדאוג לה לקרבנות, הקרבנות נחשבות כקרבנות שלה, וא"כ ה"ה 
תוכל  שאשתו  לדאוג  חייב  שהבעל  שמכיון  לאביונים  במתנות 

כאיל  נחשב  המצות  את  אי"צ לקיים  וע"כ  שלה,  מהכסף  נותן  ו 
  2להקנות לה. 

 

 

 עבור אשתותשלומי תרומה לשלם 
ה  שאלה: האם  בשוגג,  תרומה  אכלה  לשלם אשתו  צריך  בעל 

 עבורה לכפרה? 
)ס' רפא ס"ק ד( ואם אשה זרה אכלה   המנחת חינוךכתב    תשובה:

כפרה  הויא  והחומש  דהקרן  כיון  לכאורה  נראה  בשוגג,  תרומה 
)כמו שכתבתי לעיל מצוה רפ אות לג( בשם תוס', וקי"ל )נדרים לה 
וכו'( דאדם מביא קרבן על אשתו כיון דכפרה היא, וכאן דחומש 

 קרבן קאי צריך לשלם עבורה. במקום 
אך לדעת הר"ש פ"ז דתרומות, שדעתו היא )ומביא ירושלמי( דלא 
הוי כפרה, נראה שאין הבעל צריך לשלם עבורה דלא דמי לקרבן, 
והוה כאילו לוותה או הזיקה שאין הבעל צריך לשלם עבורה, רק  
משלמת לאחר מיתת בעלה או לאחר שנתגרשה. עכ"ד ]וגם שיטת  

 רא ליה דהוה כפרה[.הרא"ש סבי
או  עבורה,  מיד  לשלם  כדאי  כפרה,  לדחות  כדאי  שאינו  ]ומכיון 

 לזכות לה חולין, והיא מביאה לכהן[. 
 

 ו דף ל

התורם משלו על של חבירו צריך דעת כיון דזכות  
 הוא לו לא צריך דעת 

 עצה לתקן כל פירות ארץ ישראל מאיסור טבל
אויערבךכתב   מאיסורא"   זצ"ל  הגרש"ז  "לאפרושי  בקונטרס 

שלמה)הו"ד בהקדמה   לסימן קל"ג( אחד   תנינא  בשו"ת מנחת 
בראותו הגה"צ מוה"ר דוד בהר"ן שליט"א  מגדולי ירושלים הרב  

טבלים  פירות  ו"האוכל  תרו"מ  בהפרשת  כראוי  נזהרים  שאין 
כאוכל נבילות וטריפות" ]תנחומא ראה פ' י"ז[ השכיל ומצא תקנה 

וע"י זה   שהוא מפריש "לאפרושי מאיסורא" לזכות את הרבים 
י יום ביומו תרו"מ באופן כללי מכל מיני תבואה ופירות הארץ מד

]הנוסח מובא    שלא תוקנו ולא יתוקנו מאיסור טבל ע"י הפרשה
 להלן[ 

בדרך כלל ברור הדבר ללא שום   הגרש"זובהסבר הדברים כתב  
ספק שיותר מאחד ממאה מכל מיני מאכל מתקלקל ונפסד ודאי 

מזה, וכמו"כ מסתבר   מן העולם באופן שאין שום אדם נהנה כלל
דאף חלק זה שנפסד ומתקלקל לאחר זמן מ"מ כל זמן שעדיין לא 
הקריאת   שבשעת  ואע"פ  תרומה,  לעשותו  שפיר  אפשר  נתקלקל 
בזמן  כיון דתרו"מ  עדיין החלק המתקלקל מ"מ  לא מבורר  שם 
שאף   מסתבר  כן  כמו  ברירה.  על  שפיר  סמכינן  מדרבנן  הזה 

להם   או הפסד הריקנים שבישראל בשעה שאין  כלל שום טורח 
ממון ודאי ניחא להם בהיתרא טפי מאיסורא וכ"ש שאינם רוצים 
ח"ו להיות חוטאים ומחטאי רבים. ועל פי כל ההנחות הנ"ל מצא  
תקנה להפריש מעשר ראשון ושני ועני משלהם על שלהם דאע"ג  
שאין הבעלים יודעים כלל מזה וגם אינם רוצים כלל לקיים מצות 

ר טבל מיהו פקע, ואילו תרומה גדולה ותרומת  נתינה מ"מ איסו
אותו  על  מעכשיו  שם  קורא  הוא  הרי  באכילה  שאסורין  מעשר 
החלק המתקלקל ונפסד לאחר זמן, משום דכיון שהוא כלה ונפסד 
מהעולם שלא ע"י מאכל נמצא שגם אם מתברר אח"כ שחלק זה 
היה תחילה תרומה מ"מ לא נעשה בו שום דבר שאסור להעשות  

 , ע"ש. בתרומה

ז דף ל

 ת שבתינוקות לא קורין בתחילה ב

 בשבת  דסדר לימו
אין קורין לתינוקות בשבת  (  רמה סעיף יד  ' ס  "ד)יו  השו"עכתב  

לא למדו, משום טורח שבת. אבל מה שקראו פעם מתחלה, מה ש
 אחת, שונים אותו להם בשבת.

"ש נראה קצת דכ (  סימן רמה ס"ק ו  "דיו)  פתחי תשובההוכתב  
שלא ישנה להם דבר ישן מה שלמדו כבר דהא איתא ביומא דף 

 . כ"ט מגמר בעתיקי קשה מחדתא ]מיהו יש לחלק[
כתב   יב   )שם  עהשו"עוד  חוץ (  סעיף  כלל,  התינוקות  יבטלו  לא 

 
שגם לפי"ד  ץ זצ"לבשם הגר"נ קרלי  א"הגר"י קנר שליט הוסיףו 2

רבינו זצ"ל אי"ז מועיל בקטן דאף שאביו חייב לחנכו אי"ז חיוב 

   מערב שבת וערב יום טוב בסוף היום.
ב"י כתב  )שם ס"ק ט( הביאו שה  והש"ך(  ס"ק ד  )שם  ט"זההביא  

 .שמדברי רמב"ם נראה דגם ביום טוב מבטלין
 
 

 

 

וע"כ צריך לתת לקטן ממש או להקנות גמור כמו שחייב לאשתו,  
 לו. 



 

 

 ח דף ל 
 

ו חבית  רה מותר למלאות להמדיר בנו לתלמוד תו
דמסתמא  של   הר"ן  ופ'  הני    זוטרי   מיליממים  כי 

 ה ול תורה לא אדרי בהו ביט  ליכאד

 בגדרי ביטול תורה 
תורה  עהשו"כתב   תלמוד  יז)יו"ד    בהל'  סעיף  רמו  אין (  סימן 

דרש אלא בדברי תורה. אפילו מי שנתעטש, אין משיחין בבית המ
אומרים לו: רפואה, בבית המדרש. וקדושת בית המדרש חמורה 

 הפרישהבשם    ק טז(ס"  ם)ש  ש"ךה וכתב    מקדושת בית הכנסת.
אפשר דזהו דוקא בימיהם שלא ראו מספריהם לחוץ כל שכן שלא 

נזהרים אומרים רפואה   היו משיחים אבל עכשיו דבלאו הכי אין 
לכתוב "  הפרישהעל  שם( כתב  )  הט"זמאידך    .ע"כ לו  ולא היה 

דבר זה לבדות קולא מלבו דאף דמצינו בא"ח סימן )פ'( ]ע'[ סברא  
כזו לענין חתן שקורא ק"ש עכשיו כיון שגם שאר בני אדם אינם 
מכונים היינו משום שנמשך מזה דבר טוב שיקרא ק"ש מה שאין 
כן כאן שימשך מזה דבר מגונה שהשומע סבר מדהותרה עכשיו 

רצועה וישיח גם כן שיחה בטלה וכבר אנו לומר רפואה הותרה ה
מוזהרין בזה בעונש גחלי רתמים ח"ו ע"כ אין להשגיח בזה להקל 
ואדרבה יהיה הרב מזהיר ע"ז וילמדו ק"ו לאיסור שיחה בטילה 

   עכ"ל. "והמרבה בכבוד התורה ה"ז מכובד ומשובח
 אותואין מבטל  כי  ד"ה המדיר את בנו שכתב "גיין  בסווע' ברא"ש  

 תורה". כ"כ מתלמוד

 

האם הכוונה גם בבין   תורההמדיר בנו לתלמוד 

 זמניםה
ה תצ מעשה שהיה באשה שנדרה בעת צרה, לא ליהנות מבנה, כי ר

ניתוח,  חדר  דלתות  לפני  נעשה  זה  נדר  בלבד.  בתורה  שיעסוק 
כשהבן חלה והוא זקוק לרחמי שמים, הניתוח ב"ה הצליח, וכעת  

ממנו למזוג לה כוס קפה, שאלה אם הבן, האם מותר לה לבקש  
ליהנות  לא  נדרה  הרי  כי  בבית,  החשמל  את  לה  להדליק  או 

 ממעשיו, כדי שיהיה פנוי ללימוד התורה?
נדרים   חשוקי חמדב)הו"ד    א" שליטהגר"י זילברשטיין  יב לה  הש

הנה מצינו במסכת נדרים דף לח ע"ב המדיר בנו לתלמוד (  דף לח
תורה מותר למלאות לו חבית מים, ולהדליק לו את הנר, ופירש 

ממ אביו  יהנה  שלא  הדירו  האב  יתבטל הר"ן:  שלא  כדי  נו. 
ממילי  דמסתמא  מים  של  חבית  למלאת  מותר  תורה,  מתלמוד 
זוטרי כי הני דליכא בהו ביטול לימוד תורה לא אדריה. וכן פירש 
הראב"ד )פ"ו מנדרים הי"ז(, ואם כן גם בעניננו מותר לֵאם ליהנות 

 מבנה במזיגת כוס קפה והדלקת החשמל. 
דידן שהיה נדר בעת    אך אולי אפשר לחלק ולומר, דשאני מעשה

צרה, ואולי נתכוונה האם לא ליהנות כלום מהבן, כדי שיהיה כולו 
 קודש לה'.

 מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאלתי שאלה זו את מו"ח  (  כתב )שםו
והשיב: מסתבר שבזמן פגרא של הבן דהיינו ערב שבת אחר חצות, 
סדרי  הם  וכך  מאחר  לאסור,  התכוונה  לא  הזמנים  בין  ובימי 

ולכן בהדיא   הישיבות,  ותפרש  מחדש,  ותידור  הנדר,  על  תשאל 
עמ"ס שבת    בחשוקי חמדשלא מתכוונת לזמן זה של פגרא, יעוין  

 )דף לב ע"ב(. 
גם אנו נאמר כך, שבן תורה הנודר ללמוד תורה תדיר ולא יעזבנה 
לעולם. מסתבר שאין בכלל זה זמני הפגרא דהיינו מעבר לסדרי 

ול בחשק  הישיבה  בסדרי  והלומד  נחשב הישיבה,  מבטלם,  א 
לעוסק בתורה תדיר ולא עוזבה, ולכן אם יכול לעמוד בזה נחשב 

 כממלא נדרו. 
)ערך ביטול תורה, עמוד יא( שכתב בשם   בספר ארחות יושרויעוין  

שאם ילמד הרבה בלי הפסק, דעתו תתבלבל עליו, ועל כן   הגר"א
בכדי לאוקמי גירסא צריך הוא מזמן לזמן לשיחה קלה, וכך כתב  

במשניות בקניני התורה שהם "במיעוט שיחה"   ת ישראלהתפאר
כלומר מיעוט שיחה יפה לתורה. כדי שתנוח הנפש קצת על ידי זה, 

 עכ"ל. 

 מ  -  דף לט
 

 עיקר מצות ביקור חולים 
 ]יו"ד ס' שלה ס"ק ג[ עיקר מצות ביקור חולים  בערוך השולחן ע'  

, כדאיתא בנדרים לעיין בצרכי החולה ולעשות לו מה שצריךהוא  
ונכנס   וכו'  מ "מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה 
רבי  א"ל  חיה  לפניו  וריבץ  שכיבד  ובשביל  לבקרו,  עקיבא  רבי 
החייתני, יצא רבי עקיבא ודרש כל שאינו מבקר את החולים כאלו 

גורם לו שיחיה שמתפלל  שופך דמים, וכו' וכל המבקר את החולה  
 עליו שיחיה". 

 לא להכביד על החולה 
יש ליזהר בביקור חולים שלא יהיה ]שם ס"ק ד[ "  ערוך השולחן ע'  

, דלפעמים יש שקשה עליו הדיבור ומפני המבקר למשא על החולה

כבוד המבקר מוכרח לדבר, וגם יש שצריך לצרכיו והוא בוש לומר  
ן בזה, ומטעם זה אמרו חז"ל  לו ולכן צריך להיות זהיר וחכם ומבי

מא[   ולא ]נדרים  העין  לחולי  ולא  מעיים  לחולי  לא  מבקרין  אין 
לחולי הראש דהדיבור קשה להן, וחולי מעיים משום שמא יבוש 

, וכיצד יעשו, נכנסים בבית החצון לא בהחדר לומר שצריך לצרכיו 
שהחולה שוכב שם ושואלים ודורשים מבני הבית אולי צריך דבר 

 עין צערו ומבקשים רחמים ומתפללים עליו עכ"ד. מה ושומ
לא  ליזהר  ויש  החולה,  לבקר את  מגיע מרחוק  לפעמים המבקר 

 .3לשהות עם החולה יותר מדי זמן שזה יכול להכביד עליו, וכנ"ל 
והעיקר לברר מה שהוא באמת צורך החולה כעת ]שאכן מעוניין 

 בביקור חולים[. 
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חביריו הצעירים שרצו לקיים מצות ביקור חולים, אמנם זה 
היה קבוצה גדולה, ונשארו שם זמן רב, ולא  -הפריע לו מאד  

 . היה יכול ללכת לישון כדבעי

 לע"נ זקנתי האשה הצדקנית 

   מרת פרומה יארע ע"ה
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