
 בס"ד

 
 

 

 ולקיים - ללמוד
 בבלי על סדר הדף היומי -הערות מעשיות להלכה 

 אגרת הרמב"ן -" ת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו"וכאשר תקום מן הספר: תחפש באשר למד

 יב -ו נזיר                             גה'תשפ" שבט  ⚫  שלחבפרשת                                       טנק גליון

 ליון זה מיועד לעורר לב המעיין ולא לסמוך עליו למעשהג                              
 

                                                         ו דף 

 

 

 מקצת היום ככולו 

  בנזיר מקצת היום ככולו ה אמרינןהאם בליל 

   ורה ובשאר דיני הת
יש לעיין בדיני נזיר האם אמרינן מקצת   ם:נזיר בליל שלשי

לפי  היום ככולו כבר בליל שלשים או דוקא ביום שלשים, ו 
ה דתלדברי  קרבתוס'  בהבאת  אלא  נ וי  קרבנות  ואין  ותיו, 

, ויש בנזיר  ביום ברור שלא אמרינן מקצת היום ככולו בלילה
וע' תוס' נזיר )דף טז ד"ה זבה בענין זבה( לעין לדעת רש"י.  

והביא את   ,דלא אמרינן מקצת היום ככולו מתחילת הלילה
דעת רש"י )פסחים דף פא ד"ה אי נמי( דלמ"ד מקצת היום 

 לספירה.  ככולו תחילת הלילה תהא נמי ככולה
התורה   דיני  ככולו  ובשאר  היום  מקצת  האם  לעיין  יש 

 מתחילת הלילה. 

 מקצת היום ככולו באבילות 
א  )יו"דאבילות  הל'    בשו"עע'   סעיף  ששצה  שעמדו  (  כיון 

מנחמים מאצל האבל ביום שביעי, מותר בכל דברים שאסור  
ככולובהם תוך שבעה,   יום דמקצת היום  , לא שנא מקצת 

שביעי לא שנא מקצת יום שלשים, כיון שהנץ החמה ביום 
 .שלשים, בטלו ממנו גזרת שלשים

השבעה: נגמר  שביעי  בליל  באבלות  תשובהבו  י"א   פתחי 
אי בעינן  (  בטורהביא מחל' הפוסקים )שהובא  (  ס"ק א)שם  

ודעת   הלילה  מקצת  אפילו  או  היום  מקצת   המחברדוקא 
ועיין   בעינן  היום  מקצת  דדוקא  מרוטנבורג  הר"מ  כדעת 

הרדב"ז ת)  בשו"ת  דלענין  שהכריע  תקנ"ט(  סי'  למוד  ח"ג 
למפסק   תורה לן  אית  מצוה  בהו  דאית  המטה  ותשמיש 

כדברי המקילין דמקצת לילה ככל היום אבל ברחיצה וסיכה 
המחמירים  כדברי  בהו מצוה פסקינן  דלית  ושאר הדברים 
צריך  ומיהו  הלילה  מקצת  ולא  דוקא  היום  מקצת  דבעו 
כדי   רגיל  שהוא  ממה  מעט  יותר  בלילה  מלשמש  להמתין 

החדשות  )  ברדב"זות ע"ש ועי'  שיהא נוהג גם בו מקצת אביל
 בענין זה. עוד ועי' להלן   .סי' רס"ח(

 האם להקדים לנחם אבלים לפני ליל שביעי
 ראוי להקדים לפני הלילה האחרון משום מקצת יום ככולו:

שליט"אכתב   שטרנבוך  והנהגות)  הגר"מ  תשובות   שו"ת 
המאחרים ובאים לנחם אבלים רק   אלו בענין    ח"ו ס'ק רלד( 

עד   לבוא  יותר  דראוי  האחרון,  השישי בלילה  יום  סוף 
)סי' שצ"ה( פסק כדעת   השו"עלאבילות, וכמו שנבאר, דהנה  

ביום  הבוקר  אור  עד  נמשך  שהאבילות  והרא"ש,  התוס' 
להפסיק  א"א  אבל  ככולו,  היום  מקצת  דאמרינן  השביעי, 
אבילות בלילה, דלא חשבינן מקצת הלילה ככל היום, אבל 
מקצת  דאמרינן  האבילות,  נפסק  שבלילה  הרמב"ן  דעת 

שם ס"ל כדעת הרמב"ן,   ובביאור הגר"אלילה ככל היום,  ה
שמכריע למעשה משו"ת הרדב"ז  שהביא    בפת"שועיין שם  

כדברי   פסקינן  מצוה  בהו  דאית  תשמיש  או  ת"ת  שלענין 
בשאר  אבל  היום,  ככל  הלילה  מקצת  דאמרינן  המקילים 
דלא   המחמירים  כדברי  פסקינן  מצוה  בהו  דלית  דברים 

היום עי"ש, אבל המנהג להחמיר    אמרינן מקצת הלילה ככל
מצוה,  בדבר  אף  השביעי  יום  בוקר  עד  האבילות  להמשיך 

מלונדון,    האדמו"ר רבי שלום משאץ זצ"לובא על  ה)אמנם  
 שכשהתאבל על בניו הלך ללמוד בליל שביעי(.  

ולקבל  הבוקר  עד  האבילות  להמשיך  יכול  להרמב"ן  ואף 
ש שם,  להדיא  ברמב"ן  וכמבואר  שיכול תנחומים,  כתב 

לפסוק האבילות מתחילת הלילה, והקשה מהא דאיתא שם 
בגמ' שאבל ביום השביעי כיון שעמדו מנחמים מאצלו, מותר 
שגמרו   אחר  רק  ברחיצה  מותר  שהוא  דמשמע  ברחיצה, 
השביעי,  ביום  לבוא  שרגילים  מפני  דהיינו  ותירץ  לנחמו, 
ורוצה לקבל תנחומים, ואז צריך לנהוג אבילות עד שיבואו  

נחמה,   שייך  אבילות  כשנוהג  שרק  רוצה לנחמו,  אם  אבל 
מתחילת   האבילות  לפסוק  יכול  תנחומים,  לקבל  שלא 

   הלילה.
ל תיקון  הוא  אבלים  ניחום  מצות  חסד ה והנה  וגם  נפטר 

לאבלים, וכן מפורש ברמב"ם פרק י"ד דאבל ה"ז "יראה לי  
שנחמת אבלים קודם לביקור חולים, שניחום אבלים גמילות 

חיים ועם המתים", הרי שניחום אבלים הוא חסד חסד עם ה
לו   י"ג ה"ד "מת שאין  ועיין רמב"ם לעיל פרק  עם הנפטר, 
ויושבים  כשרים  אדם  בני  עשרה  באים  להתנחם  אבלים 
במקום כל שבעת ימי האבלות ושאר העם מתקבצים עליהן"  
עי"ש, הרי דאף שאין אבלים, גם כן יש חיוב לבוא בביתו,  

   וזהו תיקון לנפטר.
וכשם  לנשמתו,  תיקון  הוי  הנפטר,  שמכבדים  דמה  ]ונראה 
שבהלויתו כשחולקין לו כבוד יש לו בזה תיקון, כן כשבאים 
הנפטר,  מזכויות  כשמספרים  וכ"ש  תיקון,  הוי  נמי  לנחמו 
שזהו טובה גדולה עבור הנפטר, שבזה מעורר שאם היה חי  
מצוה  לעשות  אדם  "חשב  בגדר  זה  והרי  בזה,  מוסיף  היה 

בזה ונאנ עליו  ומתעורר  כאלו עשאה",  נחשב  ולא עשאה  ס 



 

 

מבואר   )וכן  זכויות,  מהרש"אהרבה  שד"מ   בגליון  סימן 
לענין הספד שמציל את הנפטר מגיהנום( ויש לו בזה תיקון  

 גדול מאד[.  
נראה דלדעת הרמב"ן  )שם(    הגר"מ שטרנבוך שליט"אכתב  ו

דמקצת הלילה נמי מהני לומר מקצת היום ככולו,    והגר"א
השביעי יכול להמשיך ורק אם רוצה לקבל תנחומים ביום  

האבילות, נראה דניחום זה מועיל דוקא לאבלים, אבל אי"ז  
דמדינא   דכיון  מעליו,  הדינים  להקל  לנפטר  להועיל  כבר 
מקצת הלילה ככולו, א"כ בשמים נפסק תוקף הדינים שבימי  

דכיון אבילות על הנפטר בתחילת ליל שביעי. ולפי זה נמצא  
עד הנפטר,  טובת  גם  בניחום  לנחם שמחפשים  לבוא  יף 

קודם ליל השביעי, שאז הדינים תקיפים ומועיל להקל מעל 
 עכ"ל.  ,הנפטר וכמ"ש

 נישואין ותספורת בליל ל"ג 
כתב   נחלקו הפוסקים האם אבלות נוהגת בליל ל"ג בעומר:

ב)  הרמ"א ל"ג בעצמו  ( שסימן תצג סעיף  עד  אין להסתפר 
( ס"ק יא  )שם  המשנה ברורהודעת    ולא מבערב )מהרי"ל(.

]יש  ד מבערב  להסתפר  שמקילין  יו"טעממאחרונים   דני 
דמ"מ לענין נשואין לא ראיתי מקילין כ"א    א"ר[ וסיים  וא"ר

ל"ג   ולא בלילה שלפניו אכן כשחל  ביום ל"ג בעומר בעצמו 
בעומר בע"ש והוא לו שעת הדחק לעשות ביום אפשר שיש 

 . להקל לו לעשות בלילה שלפניו
משהוכתב   אגרות  ב  בשו"ת  וכן  קנט(  ס'  בעומר )ח"א  ל"ג 

לא    (ס"ק י"א)  במ"בהובא    הא"רבלילה וביום דזה שמחמיר  
 החת"סמסתבר כלל דנישואין ודאי קילי מתספורת כדכתב 

מלא ראיתי שמקילין אינה ראיה דאדרבה על    הא"ר והוכחת  
לא  וזה  לאסור  שהנהיגו  וברור  מיוחד  מנהג  צריך  נישואין 

 . עכ"ל ידוע ממה שלא ראה
האחרונים  ]ובאמת   בימי  העירו  נישואין  לדחות  מנהגנו  על 

העומר שחומרא דאתי לידי קולא של ביטול פריה ורביה רק 

, ועכ"פ זה עוד טעם לסמוך  פרי חדשדלא מסמנא מילתא, ע'  
)ובזמננו   בעומר  ל"ג  בליל  המקילין  רוצים על  שאין  ע"י 

להתחתן בליל ל"ג בעומר החתונה נדחית עד לחודש מנחם 
 ([. אב עקב מחסור באולמות פנויות

 שמיעת כלי זמר בליל ל"ג בעומר 
אע"פ שלענין תספורת ונשואין מחמירים לכתחילה בליל ל"ג  

דר הילולא  לכבוד  מ"מ  להדליק בעומר  העולם  מנהג  שב"י 
וכן כתב   כידוע.  ולשיר   בס' שער המועדיםמדורות לרקוד 

בס' . וכתב  הגר"ח קניבסקי זצ"ל)עמ' קו הערה כא*( בשם  
שלכאורה אין היתר אך   שבת ח"ד עמ' שפ, ע"ש()  חוט שני

א דבר אולי  דחשיב  רשב"י  לכבוד  מתכוין  אם  להקל  פשר 
 מצוה עכ"ד. 

)שם( שמ"מ סתם ריקודים וכלי זמר של   שער המועדים כתב  
רשות שאין להם שייכות להילולא דרשב"י לא מצאנו היתר 

 בליל ל"ג בעומר רק ביום. 

הל' וע'  עוד טעם שמקילים בארץ ישראל בליל ל"ג בעומר: 
בחג ש  חג  עו(  עמ'  העומר  במנהגי  )ספירת  מדינא  היקל 

הטעם  וביאר  ישראל,  בארץ  בעומר  ל"ג  בליל  אבילות 
שנוהגים להקל, כיון שבארץ ישראל המנהג להחמיר הרבה 

 ימים, ממילא נהגו להקל בליל ל"ג בעומר.   33יותר מ 
בדברי   להקל  במ"ב)הובא    הלבוש ועוד מבואר  ( שיש טעם 

 בליל ל"ג בעומר.  
בשם    המ"ב]אמנם   ביום   הב"חכדס"ל    הלבושהביא  דרק 

ככולו היום  מקצת  משום  מותר  בעומר  עוד    ל"ג  ראה 
 [.1בהערה 

קל בליל ל"ג בעומר שיש ועכ"פ אולי ניתן לצרף עוד צד לה
לענין אבילות גם בלילה, וא"כ אומרים מקצת היום ככולו  

 . נ"לכ  ספירת העומראבילות דמנהגי ה"ה לענין 
 
 

 ט דף 

 ן הדבילה ומות  גר ונזיר מן הגר הריני 

 הקצות החושןדברי   –  חזרה תוך כדי דיבור
 

ג  חו"מ)  השו"עכתב   סעיף  רנה  אינו (  סימן  נכסיו,  כל  המקדיש 
ני עלי או כלי זה של פלוני הוא, נאמן לומר אחר שהקדיש חוב לפלו

 שמא יעשו קנוניא על ההקדש. 
דיבור:ל כדי  תוך  החושןהוכתב    חזור  ב  )שם  קצות  (   ס"ק 

דאפילו תוך כדי דיבור אינו יכול לחזור בו.   בעיר שושן בשם  
ודברי    סמ"עועיין   המה דברי    עיר שושן)סקי"ד( שהשיגו. 

פ"ה   הרמב"ם בפירוש המשניות פרק כיצד מערימין )תמורה
מ"ג( וז"ל, ואמר ר' יוסי הרי זו שלמים ואח"כ נמלך וחזר 
ואמר ולדה עולה ואף על פי שהוא תוך כדי דיבור אין סומכין  
אלא על דיבור הראשון, ולפי שהעיקר בידינו תוך כדי דיבור 
ומקדש  ע"ז  ועובד  ומגדף  ומימר  במקדיש  זולתי  כדיבור 

ס, מקדיש ומגרש, ואלו ששה דברים הוציא אותן בגוף הש"
ומימר הרי נתבאר במקום הזה, ובסוף נדרים )פז, א( הוציאו  
מגדף ועובד ע"ז ומקדש ומגרש וכו', והלכה כר' יוסי עכ"ל.  
וכ"כ הברטנורה שם. וכ"כ תוס' במנחות דף פ"א )ע"ב ד"ה 

)סק"ה( כתב ז"ל, אכן תמהני    ובש"ךתודה מן החולין( ע"ש.  
)פ משנה  וכסף  וברטנורה  הרמב"ם  על  ממעשה מאד  ט"ו 

הקרבנות ה"א ופ"ב מתמורה ה"ד( והתוס' דאשתמיטתהו  

 
חדא    1 בעומר,  ל"ג  יום  כל  להתיר  טעמים  ב'  דיש  מבואר  בלבוש 

דמקובלים שלא מתו תלמידי ר"ע ביום ל"ג בעומר ועוד ע"פ דברי התוס'  
הימים   לא  כשמנכה  בעומר  דבל"ג  ומסיק  וכו'  אבילות  ימי  ל"ג  ישאר 

מתו, )וגם משמע בהמרי"ל מקור הרמ"א שלא מתו בל"ג בעומר בערב,  

ש"ס ערוך פרק מרובה )ב"ק( דף ע"ג )ע"א( איפלגו רבנן ור' 
יוסי גבי עדות, ואמר התם בש"ס אלא בתוך כדי דיבור קא 
מיפלגי, רבנן סברי תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי ור' יוסי  

כי לית ליה לר' יוסי כדי שאילת שלום   וכו'  סבר כדיבור דמי,  
תלמיד לרב שלום עליך רבי, כדי שאילת הרב לתלמיד שלום 
עליך אית ליה. הרי להדיא דהקדש ומימר דינו כשאר דברים 
דהא פריך מהתם לעדות ומשני דתרי תוך כדי דיבור הוי וכו'.  
בשאר  כמו  בהקדש  דיבור  כדי  תוך  דמהני  שהעלה  וע"ש 

 )תמורה כה, ב( ע"ש. בספר ברכת הזבחדברים. וכן הקשה 
למלך )ה"א(   ובמשנה  הקרבנות  מעשה  מהלכות  ט"ו  פרק 

זו   סוגיא  דחה  דרבינו  לומר  לי  והנראה  וז"ל,  ליישב  כתב 
דסוגיא דמרובה הוא אליביה דמאן דאמר פרק    וכו' דמרובה מהלכה  

שבועת העדות )שם( דתוך כדי דיבור ]דהוי כדיבור הוי[ כדי שאילת הרב  
לרב   וכו', אך  יוסי  יוסי אדר'  דר'  דלא תיקשי  ניחא  ולדידיה  לתלמיד, 
אחא וריש לקיש דריש פ"ד דנזיר )כ, ב( דאית להו דאפילו כדי שאילת  
יוסי   אדר'  יוסי  דר'  קושיא  לתרץ  אפשר  אי  דמי  כדיבור  לרב  תלמיד 
לדידהו   למימר  לן  אית  וע"כ  כמאן,  דלא  אתי  דא"כ  דמרובה  כסוגיא 

בתמורה הוא משום דבהקדש לא אמרינן תוך כדי דיבור  טעמא דר' יוסי  
כר'   פסקינן הלכתא  ואנן  חזרה,  דלא מהני  וכו', דשאני הקדש  כדיבור 

 . כו'ויוסי 
ט: דף  מנזיר  הרמב"ם  לדברי  החושןכתב  ו  ראיה   הקצות 

לענ"ד נראה דודאי הרמב"ם דחה סוגיא זו דמרובה. )שם(  
ומה שהביאו לזה נראה מהא דאמרינן ריש פ"ב דנזיר )ט, 

בהא דתנן הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה בית שמאי    א(

שמותר   צז  עמ'  יושר  הלקט  דברי  את  שליט"א  קארפ  הגרמ"מ  והביא 
לספר הזקן בליל ל"ג בעומר כיון שאין אומר תחינה בלילה, וכ"כ הגר"ז 

 נוהגין להסתפר בליל ל"ג בעומר.והיעב"ץ בסידורו והערוך השולחן ש



 

 

עלה  אומרים נזיר ובית הלל אומרים אינו נזיר, ומקשי בגמ'
דבית שמאי אמאי מכל אשר יעשה מגפן היין )במדבר ו, ד( 
אדם  דאין  מאיר  כר'  סברי  שמאי  בית  כו',  רחמנא  אמר 
דאמר  יוסי  כר'  לה  סברי  הלל  ובית  לבטלה,  דבריו  מוציא 
ובית   הוא,  עמו  ופתחו  נדר  והאי  נתפס  אדם  דבריו  בגמר 
שמאי נמי האי נדר ופתחו עמו, אלא בית שמאי סברי לה כר' 

דאמר מ וכיון  לבטלה  דבריו  מוציא  אדם  אין  דאמר  איר 
ומן הדבילה   כי קאמר מן הגרוגרות  נזיר,  נזיר הו"ל  הריני 
אין   דאמרי  לטעמייהו  שמאי  ובית  דקאתי,  הוא  לאתשולי 
שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות, 
כדרך  התנדבו  שלא  דאמר  שמעון  כר'  לה  סבר  הלל  ובית 

ו קא המתנדבים.  לאתשולי  לאיתשולי(,  )ד"ה  תוס'  כתבו 
אתי, לאו דוקא לאתשולי דהא לא בא לשאלה, אלא מתחרט 
חרטה   לחכם מחמת  נדרו  על  בו כאדם שבא לשאול  וחוזר 
שהחכם מוצא לו פתח וחרטה והוי נדר טעות ובטל. והקשו 

וכתבו דשאני הכא )בד"ה אין( תיפוק ליה דאין בו חרטה,  
, ולבית שמאי לא מהני  ן צריך חרטהדתוך כדי דיבור הוא ואי

ביה שאלה בהקדש וה"נ לא מהני שאלה בנזירות. )ושם ד"ה  
ובית הלל( והא דהוצרך לומר טעמא דבית הלל שלא התנדב 
בהקדש,  שאלה  ]יש[  דסברי  ליה  תיפוק  המתנדבים  כדרך 
דא"כ נהי דנזיר מיין לא הוי נזיר, מגרוגרות ודבילה מיהא 

בית )שמאי( ]הלל[ כר' שמעון שלא  ליהוי, לכן אמרי דסברי  
ומבואר מסוגיא דנזיר דכל היכא התנדב כדרך המתנדבים.  

כדי  דתוך  חזרה  מהני  דלא  ה"ה  לחכם  שאלה  מהני  דלא 
כדי  דיבור תוך  חזרה  מהני  דלא  שמאי  דבית  טעמא  דהא   ,

דיבור משום דסברי אין שאלה בהקדש, ומשום דחזרה תוך 
כמו דיבור בטעות, וכיון  כדי דיבור לא משוי דיבור קמא אלא  

מהני   ולא  הקדש  שמיה  טעות  הקדש  שמאי  בית  דסברי 
 הקצות החושןתב  וכשאלה ה"ה תוך כדי דיבור לא מהני.  

פ"ב מהלכות שבועות הל' י"ז ז"ל,   ובא וראה לשון הרמב"ם
מי שנשבע והיה פיו ולבו שוין בשבועה ואחר שנאסר חזר בו  
מיד תוך כדי דיבור והוא כדי שיאמר שלום עליך רבי ואמר 
אלו   בדברים  וכיוצא  חזרתי  או  ניחמתי  או  שבועה  זו  אין 

הרי זה מותר ונעקרה השבועה שענינם שהתיר מה שאסר,  
הרי מבואר דחזרה דתוך כדי דיבור   שזה דומה לטועה עכ"ל.

וכמ"ש, וכיון דקי"ל    אינו אלא משום דהו"ל כמו טעות נדר
. וכ"כ הרמב"ם פ"ד מנדרים וכו'דאין נשאלין על התמורה  

מיהא   נקוט  וא"כ  ע"ש,  התמורה  על  נשאלים  דאין  )ה"ז( 
פלגא בידך דגבי תמורה לא מהני חזרה תוך כדי דיבור כיון  

 .הקצות עכת"ד  דחייל בטעות
חזרה תוך כדי  כתב לחלק בין  (  )שער ה פכ"ב  ובשערי יושר(  ב

]והוה   'חזרה' בתוך כדי דיבורן שמהני  קני מעשה  דיבור של  
דלא מהני 'חזרה' אלא לנדרים    ,כאילו נעשה הכל בבת אחת[

עמו ופתחו  'נדר  גם פק]ונ  . 'נחשב  שחל  שדבר  א'  לדעה  "מ 
וכמו"כ   בור[.דילא מהני לתקן בתוך כדי  בטעות כמו הקדש  

שלעני  יתכן  צדקה  נדרי  דיבור  ן  כדי  תוך  חזרה  מהני  לא 
( מה שכתב עמ' תתעדאורים  )בבי  ספר כל נדרי ע'    לן.וכדלה

 .בזה
נדרי] על  בגליון  פ ראה  דף  ב  זם  האחרונים בטעם דברי  עוד 

 . [בורהיתר לחזור תוך כדי די
 

 בור בתוך כדי די  נדרי צדקה לחזור מ
 

לצדקה   אומריםנדר  אפילו  ש   יש  מנדרו  לחזור  יכול  אין 
סימן יח והו"ד   שו"ת ושב הכהן  )ע'   בשיעור תוך כדי דיבור

  ה אינו קר לצדדמי שנדר דב  (רנח ס"ק ז  ןסימ   בפתחי תשובה 
לחזור בו תוך כדי דיבור כיון שגם לגבי צדקה אמרינן    יכול

הגר"ש וכתב  .  "שדאמירתו לגבוה כמסירה להדיוט' ממש ע
מועדים)  זצ"לדבליצקי   הלכות  יוה"  קיצור  צד   כדיני  עמ' 
לב נשמות  (סעיף  בהזכרת  לומר  עדיף  זה  בעבור  '  שמטעם 

בעבור שאתן בלי נדר' לחוש לכתחילה  'שבלי נדר אתן' ולא  
דיבור כדי  בתוך  חזרה  מועיל  לא  שבצדקה  אלו  . לשיטות 

 ובעיקר הדין אם יש להקפיד באמירת יזכור' לומר בלי נדר
 . (עיי"ש פרק ה סעיף ז)

אך לדעת כמה פוסקים אפשר לחזור מנדר לצדקה תוך כדי  
 : ויתכן שלכתחילה אסור לחזור מצדקה לכל השיטות דיבור
דקה  צ)  מחנה אפרים  (רנה סוס"ק ב  ' ס)  ושןחת הבקצועיין  

שכתבו דנדון חזרה   (מצוה תעט אות ו)  ומנחת חינוך  (סימן ח
לעניים  בנודר  אומרים  אם  תלוי  דיבור  כדי  בתוך  בצדקה 

להדיוט כמסירתו  לגבוה  הראשונים   אמירתו  בזה  דפליגי 
 (ס"ק ב)סימן סו    והתומיםשם    המנחת חינוךוכמו שהביאו  

שהסיק    בקצוה"חועי'   אומרים שם  אין  דלדינא  שכיון 
ואין אמירתו עושה קנין אלא שצריך    בצדקה אמירתו לגבוה

בפיך זו צדקה' ממילא מהני בזה 'לקיים נדרו משום דכתיב  
דיבור כדי   ח צדקה סימן    במחנה אפרים ועי'    . חזרה בתוך 

יואב דאמירה   ובחלקת  זה  בנדון  שהאריכו  כא  סימן  יו"ד 
יו"ד סימן  )   הערוך השולחןוגם    . ני אם עושה קנין או לאלע

כתב   (רנח סעיף יט ובדבריו בחו"מ סימן רנה סעיף ה בקצרה
אמירתו   אומרים  שאין  בפוסקים  מבואר  דלדינא  שכיון 

בצדקה ממילא יכול הוא לחזור בו    לגבוה כמסירתו להדיוט 
דיבור כדי  שגם   .תוך  שיתכן  לתמוה  שם  שכתב  מה  וע"ע 
גופא   מה בהקדש  עיי"ש  דיבור  כדי  בתוך  בו  לחזור  יכול 

לחזור   הוא  שיכול  לדינא  שהעיקר  סיים  ולכך  בזה  שהביא 
דמכל  שם  ביו"ד  בדבריו  והוסיף  דיבור  כדי  בתוך  בצדקה 

ח"ג סימן  )  ובשו"ת מהרש"םמקום המחמיר יחמיר לעצמו  
  כדי דיבור  כתב דהנדון אם מהני חזרה בתוך  (פה ד"ה אבל

רטה גרידא ם בחיתרצדקה תלוי אם נדרי צדקה נ בובהקדש 
פתח נ  בלא  צדקה  שנדרי  בפתחשלסוברים  בין  בין    תרים 

כל נדרי )עי'    . א"כ מהני חזרה תוך כדי דיבור עיי"ש  בחרטה
 (. פי"א סע' ו

 
 

 

 דף יב 

 כי משוי איניש שליח במילתיה דאיהו מצי עביד

סדר הפרשת תרו"מ בועדי הכשרות בדבר שלא  

 בא לעולם 
ע' תוס' נזיר דף יב )ד"ה כי משוי( שאי אפשר למנות שליח על דבר 
שלא בא לעולם. אכן בסדר הפרשה של ועדי הכשרות השליח איננו 
מתמנה מדי יום, אפילו אם בעלי החנות נמצאים במקום, ובודאי 
ואיך הפרשתו  כאשר הבעלים אינו במקום אלא אחד הפועלים, 

כל   שליחות  מינוי  אין  והרי  למנות מועילה  א"א  ]ולכאורה  יום 
ס' שכח   ביאור הגר"אשליח על סמך ש'בידו' לקנות פירות )ראה  

ס"ק ט(, וקל וחומר שאינו יכול למנות שליח כאשר הפירות טרם 
שליח   למנות  אפשר  ואי  לעולם,  בא  שלא  כדבר  זה  דהרי  נקטפו 

לתקן הדבר   הגרי"ש אלישיב זצ"ללדבר שלא בא לעולם. והורה  
)פ"ו הל' גיטין ה"ג ובמהדורה הישנה   בת המשנההמרכ  דעת  על פי

ובכה"ג מועילה השליחות אף לדבר למנות שליח בכתב,  ריש ח"ב(  
עצת   ע"פ  ועדי הכשרות  בכל  נהגו  )וכן  לעולם  בא  הגרי"ש שלא 

זצ"ל ואמנם  אלישיב  המשנה  דעת(,  יחיד   המרכבת  כמעט  הוא 
ו  הגרי"ש אלישיב זצ"לבשיטתו הורה   בפרט  כי כדאי לנהוג כן, 

שאליבא דרוב הראשונים תרו"מ בזמן הזה מדרבנן. אבל הוסיף 
( בבית  שוב  להפריש  כן  מחמת  שראוי  להגר"י  ואמר  יוסף  ישא 

]ע' להלן בענין זכין לאדם שלא   זרעים עמ' רכא(.  אפרתי שליט"א
 בפניו[. 

 זכין מאדם שלא בפניו
רישין חלה בלא  אין מפ(  שכח סעיף ג  'חלה ס  'הל  "דיו)  "עשו הכתב  



 

 

   רשות בעל העיסה.
מיהו אם ידעינן דזכות הוא לבעל העיסה, כגון    )שם(  הרמ"אוכתב  

שהיתה העיסה מתקלקלת, מותר ליטול חלה בלא רשותו, דזכין 
בלא  חלה  ליטול  יכולה  שבבית  משרתת  וכן  בפניו.  שלא  לאדם 
רשותו, כיון שרגילה היא לפעמים שבעלת הבית נותנת לה רשות  

שותפין אין צריכין ליטול רשות זה סי' קפ"ח(. ב'    רומת הדשן )ת
ליטול  פ"ד דתרומות(, אבל אחר צריך  )ב"י בשם הרמב"ם  מזה 

 רשות משניהם )ב"י בשם סמ"ג(. 
הדין   דברי    מצרפיםם  ההכשריומעיקר  חלה   הרמ"אאת  בהל' 

בפניומשזכין   שלא  להלכה  )שמענו    אדם  בהמ"ד  מרבני 
, ועל  בהל' פסח )ס' תמ ס"ק ח(  במשנה ברורה, וע'  (בהתישיבות

ההפרשה חל  בהדיא  שליחות  מינוי  בלי  אפילו  זה   .כן  אם  ]רק 
   [.עכו"םין ל בבעלות גוי אין שליחות וזכ

בהל'   הרמ"א( שהביא את דברי  ט)ס' רמג ס"ק    חושןבקצות הע'  
ס'    דשןת השפסק על פי דברי התרומע' ג(  )ס' רמג ס' שכח סחלה  

להחמיר שלא כדבריוכתב  פח,  ק הוכיח מדברי הרשב"א  וו  שיש 
יל הפרשה של חבירו על חבירו מדין דאין מוע  ע"בותוס' נדרים לו  

דוקא שליחות  מינוי  וצריך  מדעתו  שלא  וזכיה  דברי ,  את  הביא 
 ע"ש.אדם מ  שלא אמרינן זכין שמעיר דף יב שמוס' בנזהת

זצ"לוכתב   קניבסקי  אמונה )   הגר"ח  ד    'הל  דרך  פרק  תרומות 
א את  וז"ל    (הלכה  המשלח  שקנה  לפני  שליח  אותו  מינה  אם 

הפירות לא מהני שליחותו אך אם כבר יש לו אפי' אינו חייב עדיין 
יכול  לעשות  שבידו  כיון  עיסה  לעשות  ורוצה  קמח  לו  שיש  כגון 

חלה להפריש  שליח  שליחות    .למנות  מדין  מהני  דלא  דנהי  וי"א 
א"כ זכות הוא לו שיפרישו יון שעשהו שליח ולא חזר בו  מ"מ כ

ויכולין להפריש מדין זכיה דהוי כשליחות וכן פסק הרמ"א וכן  
אך דוקא אם מינהו אבל מה שרגיל למנותו הרבה פעמים   המנהג

ועכשיו לא מינהו לא מהני אך אם רואה שהעיסה תתקלקל אם 
אפשר להפריש לא יאפה מיד יכולה להפריש חלה מדין זכיה ואף ש

זכות   והוי  עיסה  בעודה  חלה  להפריש  המצוה  עיקר  אפיה  אחר 
מקפדת   שהאשה  לחוש  יש  אם  מיהו  לה  ניחא  ובודאי  בשבילה 

 עכ"ל.  ורוצה לקיים בעצמה המצוה לאחר אפיה לא תפריש
 לרמ"א מקור    יג(ס"ק    )שם  ציון ההלכהבוהביא    ש:דעת החזון אי

וכמש"כ   ס"ג  שכ"ח  סי'  לקוט)  בחזו"אביו"ד  ו' זרעים  סי'  ים 
דמאי   דבחזו"אדמה"ט מהני גם בזה וביארנו בבה"ל ואף    (סק"ג

זכי'   זה  כ' דהפרשת תרומה אין  כאן שעשאו פ"א סי' ט' סק"כ 
 . כאן הטעמים שכ' שם א שייךדל  שליח לתמיד בודאי הוי זכי' 

לקוטים זרעים )   בחזו"אוכ"פ  )שם ס"ק טו( כתב  ן ההלכה  בציו וכן  
יו"ד סי'    בחדרי דעהחולק ע"ז ועי'  ש  כקצה"חדלא    (סי' ו' סק"א

דלא   ג"כ  סי'   בגידולי הקדשוכן    כקצה"חשכ"ט ס"א דהסכים 
ס"ג ארץוע'    עכ"ל.  שכ"ח  ה)  משפטי  סע'  פ"ט  תרו"מ   ( הל' 

 שלמעשה הקיל בזה. 
ומיהו אם נתן )שם(    השו"עעוד כתב    נתן רשות לאחר להפריש:

רשות לאחר להפריש, אפילו בעודו קמח, מועיל, אף על פי שעדיין 
מכל  חלה  לו  להפריש  הבית  לבעלת  יאמר  והאורח  נתחייב.  לא 

שיהיה בביתה, כדי שלא תצטרך ליטול עיסות שתעשה לו בעוד  
פעם בכל  ד"ה ש  יאור הגר"אב'  )ע  רשות  יב  דף  נזיר  לתוס'  ציין 

 מ"ט(.

האם מינוי השליחות מועיל על חמץ שעדיין לא בא  

 לעולם
מינה את הרב לשליח למכירת החמץ, ואח"כ קנה חמץ נוסף, יש 

הא שאלה  בשעת בזה  בעולם  היה  שלא  החמץ  על  חל  המינוי  ם 
יב בנזיר  תוס'  ודעת  הואיל  משוי(    המינוי,  כי  מועיל )ד"ה  שלא 

 .  א לעולםבא מינוי שליחות לדבר של
היה  שלא  אלא  המכירה  בשעת  בעולם  היה  שקנה  החמץ  ואם 
ברשותו, הרי זה תלוי במחלוקת האם מועיל קנין על דבר שאינו 

שם לא   ולש"ךן רט' ס"ק כג' מועיל,  סימ  הסמ"עברשותו, שלדעת  
 . ס"ק כג בנתיה"ממועיל, ועיי"ש 

אבל אם לא היה בעולם )כגון חמץ גמור שנאפה אח"כ( לכאורה 
 לא מועיל מינוי השליחות. 

)גירושין פ"ו( דע"י שטר כתוב מועיל    מרכבת המשנהאמנם דעת  
מינוי שליחות גם לדשלב"ל. אלא שיש שחולקים עליו, והביא שם 

ובית דינו היא שלא כדבריו, ושכן דעת    הרב מליסאבדבריו שדעת  
 המגיה על המל"מ. 

על  הל' מכירת חמץ(    דברות יהודה )  הגר"י קנר שליט"אוהורה  
ההרשאה, יאמר בפיו כן, אם קנה חמץ לאחר החתימה על שטר  

שממנה את הרב לשליח, ומועיל המינוי בע"פ. וראוי לומר כן בפני 
 שני עדים. 

ל)וע'   שכתבנו  ברור הרמ"א  מדברי  עיל  מה  פסח  הומשנה  , הל' 
יותרוכאן   גרע  איששלדברי    לכאורה  מינוי   החזון  עשה  שלא 
לעולם  שליחו בהדיא  וצת  זכין  על  לסמוך  ניתן  מינוי לא  ריך 

 (.שליחות דוקא

 

 חזקה שליח עושה שליחותו 

 עם גבאי טרוד  –מתנות לאביונים 
)או"ח ס'    בשו"ת האלף לך שלמהכתב    משלוח מנות ע"י שליח:

הוא נאמן   ,שפג( שאם הוא חזר למשלחו ואמר לו שעשה שליחותו
ומ"מ אפילו אם לא חזר השליח מדין ע נאמן באיסורין,  ד אחד 

עליו  לסמוך  שאפשר  שם  צידד  שליחותו,  שעשה  למשלח  ואמר 
שעשה שליחותו, כיון שאם לא עשה שליחותו זה עשוי להתגלות  
לנותן[.  מנות  משלוח  מחזיר  שהמקבל  העולם  דרך  ]שהרי  מיד 

ליח )ח"ג ס' עג אות ד' ד"ה ומה( צידד שאם הש  ובשו"ת אחיעזר
לא חזר ואמר שעשה שליחותו אין לסמוך עליו שעשה שליחותו, 
כיון שמשלוח מנות היא מצוה מדברי קבלה ]שדינם כשל תורה[. 
קבלן,  דין  לו  ויש  עושה שליחותו תמורת שכר  אכן, אם השליח 

 הסתפק שם אם זה מועיל, ונשאר בצ"ע. 
יש לעיין במי שנתן מתנות לאביונים אם יכול לסמוך על  לכאורה  

הפורים מצוי  עקב שביום  עושה שליחותו,  חזקה שליח  זה שיש 
עקב   וכן  שכור,  נעשה  הגבאי  או  העני,  מוצאים  שלא  המכשלה 

מצויה השכחה  היום  ארגוני טרדת  בהרבה  נהוג  בזמנינו  אכן   .
בשבילו לזכות הכסף  במקרה שאין מוצאים העני בפורים  צדקה  

אחר ידיעתו  ע"י  שניוראה    .בלי  צדקה   בחוט  גבאי  דאם  ע  עמ' 
אינם נותנים את המעות לידו של העני, אלא מזכה להם המעות 

לו מעות  "י קנין,  ע לעני בפורים שידע שיש  זאת  צריך שיודיעו 
, דאם אין העני יודע מזה אין זה נחשב שיכול ליהנות אצל הגבאי

ממעות אלו בפורים ואין בזה משום מתנות לאביונים אלא משום 
בעלמא צדקה  להוסיף   לכן  .מצות  כדאי  הספק  מן  לצאת  כדי 

 .מתנות לעוד עניים או לתת לעני שאוסף לעצמו
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