
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÂÈ· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ‰�ÎÒ Â· ˘È˘ ‰ÏÂÁ

È‡˘¯ Ì‡‰ ˙·˘ ÏÏÁÏ ‡Ï˘ Â‡ ¯ÂÙÈÎ?  

 Ô˙˘¯Ù·ה' ט'˘Â¯„‡ ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï ÌÎÓ„ ˙‡ Í‡Â . 
  

˘¯·Â''˘¯„Ó‰ Ì˘· È דמכאן ילפינן שאסור לאדם לאבד את 

  .עצמו
  

‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ·Ó¯"Ì צמוההורג את עד  'הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב, 

שופך דמים הוא ועון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים ואין בהן 

  .מיתת בית דין
  

¯Â˜ÁÏ ˘È חולה שיש בו סכנה שמותר לאכול ביום כיפור האם 

מותר להחמיר על עצמו שלא לאכול או דילמא יש לו איסור 

  .להחמיר על עצמו דהויא כמאבד את עצמו
  

˙È˘‡¯עבירות ' ץ מג דבר יש לחקור בכל עבירות שבתורה חו

שחייב ליהרג עליהם אם מותר להחמיר על עצמו כשרוצה ליהרג 

  .עליהם
  

‰ ·˙Î ‰�‰·Ó¯"Ì כשיעמוד עובד כוכבים   'הלכות יסודי התורה פרק ה

ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה 

 שנאמר במצות אשר יעשה אותם , יעבור ואל יהרג,או יהרגנו

ואם מת ולא עבר , חי בהם ולא שימות בהםו, האדם וחי בהם

ם בודאי שאסור ''כ לדברי הרמב''א, הרי זה מתחייב בנפשו

  .ואם החמיר הויא כהורג את נפשו, להחמיר על עצמו
  

‰ ˙ËÈ˘ Ï·‡˙ÂÙÒÂ˙ ק א''ז ס''ד סימן קנ''ע יור''ועיין ש, 'ז עמוד ב''עבודה זרה כ '

ר מצות רשאי  בשאלואם רצה להחמיר על עצמו אפיד ז שם''ובט

ל " א,אבא בר זימרא דירושלמי שהיה אצל עובד כוכבים' כמו ר

, ל אי בעית למיקטלי קטול"אכול נבלה ואי לא קטלינא לך א

ל אם רוצה להחמיר עצמו ולא לאכול ביום ''כ לפי שיטה הנ''א

  .כיפור רשאי
  

· ‰�‰ÂÂ˘"·„¯ ˙"Ê שאלת ממני על מה ל ''כתב וז ד'' סימן תמ'חלק ג

ם ל כי חלה חוליו אשר מת בו וחל יו"א ז"שם ריבשכתבו ב

 באותן הימים ואמרו לו הרופאים אם לא תאכל ודאי כיפור

ל אמר ברי ושמא ברי עדיף " תחיה והוא זתמות ואם תאכל שמא

ה ורצית לדעת דעתי אם יפה עשה "ולא רצה לאכול ומת תנצב

  .אם לא
  

·„¯‰ ˜ÈÒÓÂ''Ê:ל " דהא קיי,לל לגבי הדין אין ראוי ללמוד ממנו כ

 לוכ ואפי"ספק ספיקא של פקוח נפש דוחה את השבת ואת יוה
 לו ואפי,ש לספק שמא ימות שמא יחיה" כ,לחיי שעה חוששין
 לפי דעת האחרונים שאמרו דמי לו ואפי,לספק שבת אחרת

שהיה דינו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי הוא במחיצת 
מ "מ ה" מ,א דעתיל וכן הו"ם ז"הצדיקים ושלא כדעת הרמב

 אבל מי ,ברךבמקום דאיכא קדוש השם שמסר עצמו על דתו ית
 לושהוא חולה שיש בו סכנה ואמדוהו לאכול יש לו לאכול ואפי

 גבי חולה שיש בו סכנה ואמרו ביומאל "ן ז"ל הר" וז,על הספק
 וכי מדת חסידות שימנע עצמו ,בקיאין לחלל עליו את השבת

 כי אפשר ,ך אין ראוי ללמוד ממנולפיכ, ואינו אלא שופך דמים
 שיאכל ימות דלב יודע מרת לול הרגיש בעצמו דאפי"א ז"דריב
 והיינו דקאמר ברי ושמא ברי עדיף כלומר הברי שלי עדיף ,נפשו

 וכבר נשאלתי על כיוצא ,משמא שלכם ולפיכך לא רצה לאכול
ת דברי "שווכן פסק ב, בזה פעם אחרת והעליתי דאין זו מדת חסידות

   .ה'' סימן ל'כיאל חלק המל
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: ל " וזו" טק''ח ס''ח סימן תרי''אור פסק במטה אפרים
 ,במקום שהדין נותן שהחולה מותר לאכול והוא אינו רוצה

 �‡ÚÂ‰Ê Ï ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï ÌÎÓ„ ˙‡ Í‡ ¯Óחסידות של שטות הוא 
˘Â¯„‡ ואל תהי צדיק הרבה ולכן אין לשמוע לו ומאכילין אותו 

  .ז"רדבה ציין כמקור לפסקו לדברי א"שם סקי למטה  ובאלף,כ"בע
  

ÔÎÂ ‰¯Â¯· ‰�˘Ó‰ ˜ÒÙ דאם החולה רוצה 'ק ה''ח ס''ח סימן תרי''אור 
עליו נאמר אך את דמכם לנפשותיכם , להחמיר אחר שצריך לכך

  .אדרוש
  

 ·˙Î ÔÎÂÏ‡ÂÓ˘Ó Ì˘ ¯ÙÒ· ה אל חתנו שהיבסוף ספר חלק המועדים 

ירך מאד לבל תצדק הרבה בדבר הנני להזהל ''וז ,פ"חולה ביוהכ
אם יאמרו ו,  כן תשמור לעשותרופאוכפי אשר יאמר לך ה, הצום

 כי מי שצוה לצום ביום , חלילה לך להחמיראתה צריך לאכולש
ובטח זכור תזכור , הכפורים הוא ציוה לשמוע לרופא ושלא לצום

שעיקר היהדות להיות , מה שכבר שמעת ממני הרבה פעמים
 ואפילו שיאמרו לך על שמאל םתורה וחכמיהאדם בטל לדעת ה

 הוא שוה יותר ,וזה שאדם מבטל דעתו לדעת התורה, שהוא ימין
כי במה , פ" ועל כן אין לך להצטער אם לא תצום ביוהכ,מהכל

אם הרופא ציוה , שתשמע לדעת חכמי התורה שציוו שלא לצום
 ת האלף לך"בספר שוועיין , הוא שוה יותר מעיקר הצום, שלא לצום

א שכותב שבחשש ספק סכנה מותר לאדם להחמיר על עצמו "שנ' ח סי"רשלמה או
ק " וכשמעיינים היטב בדברי הגרש,כ ולאדם חשוב ראוי להחמיר על עצמו"ביוהענות ולהת

אלא , כ בספק סכנה ממש"שם רואים שנזהר בלשונו ואינו כותב להתיר אפילו לגבי יוה
  .אין פוסקים כמותוג "בכה'  ואפי,מדגיש לכתוב בלשון בחשש ספק סכנה
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 ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‡·È˜Ú È·¯Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

‰˙ÈÓ È„Î „Ú ÌÈ„È ˙ÏÈË� ˙ÂÂˆÓ·?  

Ó‚· ‡˙È‡' תנו רבנן מעשה ברבי עקיבא שהיה 'מ ב''א ע''עירובין כ 

והיה רבי יהושע הגרסי משרתו בכל יום , חבוש בבית האסורין

 שומר בית  יום אחד מצאו,ויום היו מכניסין לו מים במדה

שמא לחתור בית האסורין , אמר לו היום מימך מרובין, האסורין

,  כשבא אצל רבי עקיבא,ונתן לו חציין, אתה צריך שפך חציין

אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך סח , אמר לו יהושע

 אמר לו ,לו כל אותו המאורע אמר לו תן לי מים שאטול ידי

 אמר לו מה אעשה ,יך מגיעיןלשתות אין מגיעין ליטול יד

מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על , שחייבים עליהן מיתה

  .דעת חבירי אמרו לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איך החמיר רבי עקיבא על עצמו והכניס עצמו 

ובשלמא לשיטת הראשונים שגם בשאר מצוות רשאי , לסכנה

ה "בפם שפוסק "הרמבאלא לשיטת , רלהחמיר על עצמו אתי שפי

 דכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה ת"מיסוה

, תאאלמא דאסור להחמיר אפילו באיסור דאוריי, מתחייב בנפשו

ץ ''וכן במהרי, א"התורת חיים עירובין ככך מקשה , כ איך החמיר על עצמו''א

וכן בתפארת ישראל ברכות פרק , ב''א ע''בין כא בספרו פתח עינים עירו''וכן החיד, חיות שם

  .'ק ג''ז ס''ד סימן קנ''וכן בפתחי תשובה יור', משנה ג' א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:   

שמא יש לחלק דכל היכא דברי לו שיהרג אינו רשאי למסור  .‡

,  שהרי לסוף הביא לו מים, ושאני הכא דספקא הוה,עצמו

וכן ', א עמוד ב''יים עירובין  כתורת ח כך תירץ ה,לכן היה רשאי להחמיר

  .ב''א ע''ץ חיות עירובין כ''תירץ במהרי

Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙· ·˙Î ÔÎÂ מובא בפתחי תשובה ' משנה ג' ברכות פרק א

 דמותר להכניס עצמו לספק סכנה היכא דלא 'ק ג''ז ס''ד סימן קנ''יור

וראיה מרבי עקיבא , שכיח היזיקא ומצוה דעסיק אגוני מגני

לספק בנטילת ידים שהיה סומך את עצמו שהכניס עצמו 

  .שלא יניחו שומר האסורים למות בצמא

 הכא רבי עקיבא היה יודע שודאי דינו להריגה ומיתתו קשה .·

והיה רשאי לחבול בעצמו , כמו שאמר ליה רבי אליעזר רבו

אמנם מרוב קדושתו וידיעתו , כדי שלא יתעללו בו כשאול

, ובל היסורין באהבהכמה תיקון נעשה בשמים ממעל היה ס

שמבטל נטילת ידים ובעבור שלא לבטלה מת  אבל עתה 

אשר ציוה לא תסור באופן זה שודאי דינו להריגה ' לכבוד ה

וזה שאמר מוטב , שפיר קדמיה למות בשב ואל תעשה

שאמות מיתת עצמי דייקא ולא יתעללו בי ולא אעבור על 

    .ב''א ע''ירובין כא בספרו פתח עינים ע''כך תירץ החיד, דברי חבירי

ח "בספר זרע אמת חאוכך תירץ ,  הדור פרוץ בזה על כן מסר עצמוההי .‚

  .'ה' בחידושי ברכות סי

כל  ד בן סורר ומורהסנהדרין סוף פרקקי יוסף ו הנמפ מה שכתב'' ע.„

, ז מתחייב בנפשו"היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג אם נהרג ה

, שהדור פרוץ בכךומיהו אם הוא אדם גדול וחסיד ורואה 

על מצוה קלה כדי שיראו ' ולמסור עצמו אפי' רשאי לקדש ה

חידש  ד"ת ה"ה מיסוה"בפ סף משנהוהכ', העם וילמדו ליראה את ה

ל ''לפי הנ, ם''דחידושו של הנמוקי יוסף זה אף לדעת הרמב

לכן היה , אתי שפיר דאין לך חסיד יותר גדול מרבי עקיבא

כך תירץ הגאון רבי עובדיה , לת ידיםמותר להחמיר על עצמו על נטי

  .ב''א ע''יוסף בספר מאורי ישראל עירובין כ

Â˘· Ï·‡'' ˙ÏÂ„‚ ¯Â‡ שדעת  כתב ה והנה"ד בד"דף ג ע, א' סי

סתם דבריו שכל מי שנאמר בו מד, י"ם דלא כהנמק"הרמב

ולא , ז מתחייב בנפשו"יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה

  .חילק בין אדם גדול או לא

‡ ÂÈÁ‡Ï ˙ÎÏÏ ÛÒÂÈÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ  

‰�ÎÒÏ ÂÓˆÚ ÒÈ�Î‰ ÍÈ‡Â Â˙Â‡ ÌÈ‡�Â˘ ÂÈÁ‡˘ Ú„È È¯‰?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי יוסף ,  איך היה מותר ליוסף ללכת אצל אחיו

כ סיכן בנפשו ללכת אליהם "ידע שאחיו היו שונאים אותו ואעפ

 שהפר ראשית רבהב ו שכתב במדרשוכמ, כדי לקיים מצות כיבוד אב

דברים אלה היה נזכר יעקב ומעיו , ויאמר לו הנני יג' ד סי"פ

 ,יודע היית שאחיך שונאים אותך ואתה אומר לי הנני, מתחתכים

רוצח ושמירת נפש ' א מה"בפים "ש הרמב"ת כמ"ע ול" על מכ איך עבר''א

 ולא תשים דמים מר שנאא תעשה שהמסכן נפש עובר בלד"ה

ך הקשה הפרי כ, השמר לך ושמור נפשך מאד' ובעשה שנא, בביתך

  .א" וישב דף נ עשתתיבת גומא פרפרו בסמגדים 
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 שגם בשאר מצות סוף פרק בן סוררוקי יוסף הנמפ מה שכתב '' ע.‡

אם אדם גדול הוא רשאי למסור עצמו אם היו מזלזלים בדורו 

ל אתי שפיר דלכן היה מותר ליוסף ''לפי הנ, באותה מצוה

כך , היה חסיד והיו מזלזלים בזהמשום ש, להחמיר על עצמו

  .תירץ הפרי מגדים

¯˘‡ È�„ÚÓ: יש להעיר דתרוץ זה אינו אלא לשיטות שבן נח 

בענין אם בן נח מצווה על כיבוד אב ואם עיין אריכות , נמי מצווה בכיבוד אב

 אבל לשיטות שבני נח אינו ט''תשס' בספר מעדני אשר פרשת ויצא חלק ד

יך לומר שבגלל שהיו מזלזלים בזה מצווים בכיבוד אב אינו שי

  . היה מותר להחמיר על עצמו

דדוקא היכא שברי  ב מובא לעיל''א ע''ערובין כ ש התורת חיים"פ מ"ע .·

אבל כאן ספק היה שהרי , לו שיהרג אינו רשאי למסור עצמו

י "נ לא חשד יוסף את אחיו שע"וה, לסוף הביאו לו מים

 לא רצה לבטל ומשום חשש רחוק, שנאתם ירצחוהו נפש

  . ג''ד סימן י''יור' ת יביע אומר חלק ו''כך תירץ בשו, מצות כיבוד אב

ל שהמחמיר על עצמו מתחייב "ם דס" שאף הרמבש לומר י.‚

, היינו בישראל דכתיב ביה וחי בהם ולא שימות בהם, בנפשו

ל דרשאי "כ בבן נח י"משא, ל דמהכא ילפינן איסורא נמי"וס

ם " להראיין וע,תיב ביה וחי בהםדלא כ, להחמיר על עצמו

 שהקשה שאיך עבר משה רבינו על מצות מילה ' כד' שמות דשתפר

והלא עדיין לא ניתנה , נ שחשש לסכנת הולד"משום פקו

 דמסברא ידע רץ ותי,תורה דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם

שיותר טוב לבטל מצוה אחת במקום סכנה כדי שיוכל לקיים 

 ,קיים מצוה אחת ויבטל כל המצות ממה שי,כ כל המצות"אח

. נ אין איסור משום וחי בהם ולא שימות בהם"מוכח דלגבי ב

היינו שלא , והא דכתיב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

הגאון האור שמח בספרו משך וכן כתב להדיא , במקום מצוה

פרשת דרכים דרך האתרים דרוש שני ועיין , א"ב ע"פרשת וזאת הברכה דף שלחכמה 

 דבן  דסובר שבן נח אסור להחמיר על עצמוט"בשם דרשות מהרימ, ה ודע דנחלקו"ד

, כ ישראל שמתחייב בנפשו"משא, נח רשאי ליהרג על המצות

, ם ולכן תמר מסרה נפשה שלא להלבין פנים"ש הרמב"כמ

ם " עכולו מנין שאפינןאמריא ''עט ''נרין סנהד' גמג דב"ואע

מר אשר יעשה אותם  שנאהן גדולשעוסק בתורה הרי הוא ככ

, ם"ת כי אדם ממעט עכו"שם בשם ר' ובתוס, האדם וחי בהם

ל דההיא דרשא בעלמא ועיקר "י. ם"אבל האדם כולל גם עכו

 ב ראיתי שוב"ד ע''סנהדרין ע' ש התוס"וכמ, קרא משתעי בישראל

לפי  ,ט''מההיא דלעיל נ' ד התוס"א שם שעמד ע"במהרש

יה לו ולכך היה רשאי ל אתי שפיר דיוסף דין בן נח ה''הנ

להחמיר על עצמו ולהיכנס לספק סכנה במקום מצוה של 

ז פרשת וישב ''ועיין בספר מעדני אשר שנת תשס, מעדני אשר, כיבוד אב ואם

  .ש''אריכות גדולה איך ניזוק יוסף שמכרו אותו הא שלוחי מצוה אינם ניזוקים עי



 Â˙Â‡ ÌÈÏÏ˜Ó Â¯Â·„· „ÓÂÚ Â�È‡˘ ÈÓ ÚÂ„Ó  

Ï˜· ‡˜ÂÂ„ÏÂ·Ó‰ ¯Â„ È˘�‡ Ï˘ ‰Ï?  

· ‡˙È‡‰�˘Ó נתן לו מעות ולא משך הימנו א''ד ע'' מבבא מציעא 

 אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ,פירות יכול לחזור בו

, ומאנשי סדום ועמורה וממצרים ביםמוסיף ' ובגמ, ודור הפלגה

ואם בן מותר לקלל את אביו במי , עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו

  .ז'' עיין בספר מעדני אשר פרשת משפטים תשסשפרע
 

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע מי שאינו עומד בדבורו מקללים אותו דווקא 

מה שיכות לאנשי דור המבול , בקללה של אנשי דור המבול

וכן בחנוכת , א''ח ע''מ מ''וכן המאירי ב, א''ח ע''מ מ'' כך מקשה בשיטה מקובצת ב,דווקא

וכן בכלי חמדה , ב בסופו''מ סימן ל''ת אבני נזר חו''וכן בשו, התורה פרשת קדושים

וכן בכתב סופר פרשת , א''ד ע''מ מ''וכן בבן יהודע ב, וכן בערבי נחל בפרשתן, בפרשתן

  .וכן בארץ צבי בפרשתן, קדושים
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 שהיו מלאים חמס ולא היו עומדין ,מי שפרע מדור המבול .‡

 ומצרים לא , ודור הפלגה נקט אגב דור המבול,בדיבוריהם

עמדו בדיבוריהם שבכל שעה היו אומרים לשלח את ישראל 

  .ש''בשם הרא' מ א''ח ע''שיטה מקובצת בבא מציעא מכך תירץ ב ,וחזרו בהם

מפני שמעשיו של זה דומין למעשיהם שהיו גוזלין על צד  .·

שלא היו בית דין יכולין להזקק לתובע והוא שאמרו 

 הוה חד בר נש , מה היה חמס של אנשי דור המבולירושלמיב

נפיק וטעין קופה מלאה תורמוסין היו באים ונוטלין ממנו 

פחות פחות משוה פרוטה כדי שלא תהא גזלתם יוצאת 

ט הארכתי בקושיא האחרונים מה ''ובספר מעדני אשר פרשת נח תשס בדיינין

 וכן מזכיר המצריים ש''ה עיהרויחו בזה הרי בן נח נהרג אף על פחות מפרוט

שלא היו עומדין בדבורם כמו שנאמר בהם היתה הרוחה 

כך תירץ המאירי , והכבד את לבו והוזכרו האחרים אגבן של אלו

  .א''ח ע''מ מ''ב

כ נענשו יען עשו דבר " להם תורה ואעפה כי המה לא הי.‚

 על כן אף שמן הדין ,שהשכל מחייב שהם מעשים מתועבים

ת אבני "שוכך תירץ ב, מתועבהדבר מובן מעצמו שהוא יכול לחזור 

  .ה מגור"ם זצללה"הריהחדושי ק " מרן כישמע מפ מה שב''נזר חלק חושן משפט סימן ל

  
  

 Ú¯Ù˘ ÈÓ ˙ÏÏ˜ ÂÈÏÚ ˘È˘ ‚Â¯˙‡ ÂÏ ˘È˘ ÌÈ‚Â¯˙‡ ¯ÎÂÓ  

‰·ÂÁ È„È ‰Ê· ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ Ì‡‰?  

יש לחקור מוכר אתרוגים שקיבל מעות על אתרוג ולא משכו את 

ה דאינו חייב לקיים את המכירה רק משום שפרע האם יכול ז

המוכר לצאת ידי חובה עם אותו אתרוג או דילמא אינו יכול 

  .לצאת דהויא מצוה הבאה בעבירה
  

Â˘· ‰�‰''˜ÁˆÈ ˙È· ˙ ד ''מובא בשדה חמד מערכת הלמ 'ק ה''ז ס''ח סימן ק''אור

באופן  כתב אם קנה אחד אתרוג בקנין כסף 366מ ''א ע''כלל קמ

דהמוכר בעצמו אינו יוצא , דהמוכר אינו צריך לקבל רק מי שפרע

כיון שצריך לקבל , כ באתרוג זה דהויא מצוה הבאה בעבירה''אח

והלכה כרבא דמילט ליטינן ליה אף דכתיב ונשיא , מי שפרע

ח ''מ מ''ב' כדאיתא בגמבעמך לא תאור משום דאינו עושה מעשה עמיך 

יא מצוה הבאה בעבירה כמו שכתב  ואף בעבירה דרבנן הוב''ע

 דמי ו''סימן ל ˙ ‰¯ ‰Â˘ ˙ËÈ˘Ï ‡ÈÚ·ÈÓ ‡ÏÂ''ÏÓ¯Î ה''פסחים לי ''רש

דבודאי המוכר אינו יוצא דהויא , שקיבל מי שפרע נפסל לעדות

 'ת כנסת יחזקאל סימן ח''שו ‡ÂËÈ˘Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Ï˙, מצוה הבאה בעבירה

  .נו יוצאמ הויא מצוה הבאה בעבירה ואי''מ, שאינו נפסל לעדות
  

˜ÁˆÈ ˙È·‰ ˜ÈÒÓÂ: מיהו במכרו לאחרים יוצא בו דלאחרים לא 

ק ''ט ס''סימן תרמהויא מצוה הבאה בעבירה כמו שכתב המגן אברהם 

 ואף להפוסקים דלפני יאוש אף אחר אינו יוצא אף בשאר 'ג

היינו משום שאינו שלו ובכל רגע הויא גזילה חדשה מה , ימים

שעבר על מי שפרע לכולי עלמא שאין כן כשהוא של המוכר רק 

  .אחרים יוצאים

 ¯ÂÒ‡Ï È·‚Ï ÛÈ¯Á ¯·„ ‡ÈÂ‰ ÌÈ˙ÈÊ Ì‡‰  

¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ÔÈÎÒ· ÂÎ˙Á Ì‡?  

· Ô˙˘¯Ùא'' י'ראשית חב ‰ÈÙ· Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰�‰ÂÂ‚Â '.   
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי אלעזר אמרה  'ח עמוד ב''סנהדרין קב וכן ''ח ע''עירובין י

 של עולם יהיו מזונותי מרורים  רבונואיונה לפני הקדוש ברוך הו

ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר , כזית ומסורים בידך

  .ודם
  

‰ ‰�‰˘"Í ל הלכה דמהא ''הנ'  לומד מגמ'ק כ"ו ס''יורה דעה סימן צ

מ דיש לזית דין דבר חריף כמו ''ש, דאמרה היונה דזיתים מרירים

  .צונון שבלוע יותר משאר דברים שאינם חריפים
  

 ˘È˙Â˘˜‰Ï :מהא , ך שכתבו דזית גופיה הויא דבר חריף''על הש

מרור שם ד' על הא דאיתא בגמ 'מ א''ו ע''פסחים  ל תוספותדכתבו ה

ליכא למימר מרור ד 'וכתבו התוס, נו ממין שחייב בבכוריםאי

 והנה עלה זית טרף בפיה 'בגמהיינו זית שהוא מר כדדרשינן 

שזית האילן משום ' כואמרה יונה יהא מזונותי מרורים כזית ו

 רשתמכילתא פב ואמרינן נמי , ולא הפרי כדמשמע עלה זית,מר

כ איך ''א, עץ זהו זית שאין מר באילנות כזית' בשלח ויורהו ה

וכן , א''כך מקשה הנודע ביהודה בספרו דורש לציון דרוש י', ך על תוס''חולק הש

  .'ק ב''דינים מערכת חריף סוכן בשדה חמד אסיפת , ד'' סימן כ'ת משיב דבר חלק ב"שוב
  

ı¯˙Ï ˘È:מהו לפצע זיתים ופירש ב''ע' שבת נ' פ מה דאיתא בגמ'' ע 

י סבירא ליה דזית ''חזינן דרש, על הסלע למתק מרירותוי ''רש

כ אפשר ''א, י''וכן דייק שם במלא הרועים מדברי רש, גופיה מר

ר ''ן תירץ הגושמחתי למצוא דכ, מעדני אשר, י''ך יסבור כמו שיטת רש''דהש

  .ו''ח סימן תנ''ע אור''ראובן מרגליות בספרו נפש חיה על ש
  

·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì מהא ,  הביא ראיה דהזית גופיה מר' סימן ע'חלק א

תלמידי חכמים שבבבל שמרורין זה ד א''ד ע''סנהדרין כ' דאמרינן בגמ

  .חזינן דהזית גופיה מר, לזה בהלכה כזית
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:כך תירץ , ולא על הזית גופיה,  דהכונה על עצי זית

  . א''ד ע''בהגהות עין משפט סנהדרין כ
  

Ï‡ÂÓ˘ ¯·„·Â הביא ראיה מהמדרש דזיתים גופיה א ''ו ע''פסחים ל

למה נמשלה התורה לזית  ' ג'דברים רבה זל "חזמהא דאמרו , מרים

  .מה זית זה תחילתו מר וסופו מתוק אף דברי תורה כן
  

‰ÈÁ ˘Ù� ¯ÙÒ·Â  כתב להביא ז''ח סימן תנ''ראובן מרגליות אורלהגאון רבי 

 השואל 'מ פרק ב''במהא דאיתא בתוספתא , ראיה שהזית גופיה מר

ובלבד שלא יבקיע בו לא צנון , מחבירו קרדום מבקיע בו עצים

א משום דחריפות הצנון והזית מקלקלים ''ומפרש המג, ולא זית

ועיין , הרי יש תוספתא מפורש דגם הזית עצמו מר, את הקרדום

  .  ד''ד סימן קי''ך יור''וכן בש, ח''ק ל''ז ס''ח סימן תמ''מגן אברהם אור
  

· ‰�‰Â ˘Â·Ïזיתים שחתכו אותן בסכין של כתב  אורח חיים סימן תמז

יש אוסרים , חמץ אפילו היה הסכין נקי ואפילו אינו בן יומו

מפני שהזיתים חריפים הם כמו קורט של , לאכול אותם בפסח

רינן חורפיה מחליא ליה לשמנוניתא שעל גבי דאמ, חלתית

חורפיה דזיתים עושה  הכי נמי, ל כנותן טעם לשבח"הסכין והו

ל שאין "דס, ויש מתירין כשאין הסכין בן יומו, אותו בן יומו

  .הזיתים חריפים כמו קורט של חלתית
  

·Â‰·¯ ‰ÈÏ‡ כן בשם ו ח''כלל ל מביא בשם איסור והיתר ז''מסימן ת

 אבל ,דוקא אחר שנכבשוחריף  שהזית ב''ק י"ד ס"סימן קיד "ריוך "שה

ח סימן ''אורא "ד ומג''ק י"ז ס"טה וכן' סעיף גח " אבל הב,קודם לכן אנו מר

  . הויא זיתים מרוריםאף קודם שנכבשוסבירא ליה ד ח''ק ל"סז ''תמ



óéñåú ìáá øáåò åðéà åîöò ìò øéîçäì äöåøù äëåñäî øòèöî òåãî 

ùá íúù÷äù äî øéîçîå äëåñä ïî øåèôä ìëå øáçîä áúëã àä ìò íéøåòéù õáå÷ä í

èåéãä àø÷ð åîöò ìò , øåñéà íåùî äëåñá úáùì øòèöîì øåîâ øåñéà àäé àì òåãî

åîöò ìò øéîçîå áééç åðéàù óéñåú ìá , ìáá øáåòù äëåñá éðéîùá ïùéäî àðù éàî

îâá øàåáîë óéñåú 'ë äðùä ùàø''ò ç''áééç åðéàã ïåéë á ,à'' áééç åðéàù øòèöî ë

åîöò ìò øéîçîùë óéñåú ìáá øáåò åðéà òåãî ,íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

äøä''èéìù ìáàì äîìù éáø â'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð , óéñåîù åà äëåñá éðéîùá áùåéù ïåâë íåé óéñåîùë ÷ø êééù óéñåú ìáã

ä ïåâë õôç'äôñåä ïåùì êééù äæ ìòã ïéìéôúáù úåéùøô  , äëåñá áùåé åðéàùë ìáà

 ìá ìò øåáòéù äôñåä ììëá äæ ïéà õôç àìå ïîæ àì óéñåî åðéàã øòèöî àåäùë

óéñåú.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

øòèöî åîéà àîúñî åîöò ìò øéîçîã ïåéë õøúì äàøð ,à''åì ïéà ë áåéçîå øåèô 

øéîçäì øúåî ïëì äåöîá.  

  

ùãç áìåì äàøéù éãë ÷åøé òáöá áìåìä úà òåáöì øúåî íàä 

 ùãç øúåé äàøéù éãë áìåìä úà òåáöì äöåøù éîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

 ìá øåñéà àëéì àîìéã åà ïéî ãåò óéñåîù óéñåú ìá øåñéà åì ùé íàä ÷åøé øúåéå

óéñåú ,øúéäì íú÷ñôå.  
  

äèéìù ïäàæëåøá éëãøî áø'' àäéøáè  

øéòäì äàøð ,øâä úåäâäáã''öæ øùéô é'' ÷éáãäì øéúä íéðéîä úòáøà øôñì ì

 ìèá ÷áãäù ïåéë óéñåú ìáì ùåùçì ïéàã è÷ðå ãòåîá çúôé àìù éãë ÷áãá úîåéúä

áìåìäì ,à'äã èåùô ë''áìåìä úòéáö ïéðòì ä.  

  

íééúîå÷ ìù äèîá äëåñá ïåùéì øúåî íàä 
äî íéøëæ äîë íðùéå äáåøî äçôùîäå äðè÷ äëåñäùë íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù 

 äøùòî úåçô ÷ø äèîì äèî ïéá ïéàå äèî ìò äèî íéùåòå äëåñá ïùéì íéöåøã
íéçôè , äèî úçú äèî àéåäã äéúçú ïåùéì ìåñô àîìéã åà äéúçú ïùéì øùë íàä
ìåñôã ,øúéäì íú÷ñôå.  

  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ò íéçôè äøùò ïéà åìéôà íééúîå÷ äèî åøñàù äèéùäã íúàáäù äî'' øàåáîã äî ô

 êåøò ïçìåùáøåà''ëøú ïîéñ ç''â óéòñ æ ' ñåøôì øåñà äèîä éùàø òáøàî íéàöåéä íéöò
åéúçú ïùéìå ïéãñ ïäéìò  ,äøùò íéäåáâ íðéà íà åìéôà ,òàå äøåøá äðùîä áúëå'' â

 ïéàùë åðøúä äèéîä úçúùé äåáâ ' àìà äéúçú ïùéì äéåùò ïéàù íåùî åðééä íéçôè
äáâ ,àùî''ãá ÷æåçá òåá÷ù ïàë ë ' úåçôá óà ìåñô äéúçú ïùéì éåùòå äèîä éùàø

äøùòî , íù ïéàùë óà ìåñô éîð äéúçú ïùéì éîð éåùòù äèéî úçú äèî äæ éôì
äøùò ,ã éðôî àåä äèîä úçú ïùé àåäù íòèä äèîä úçú äèîáã úåçãì ùé úå÷ç
íå÷îä ,ïåúçúä äèîä éáâ ìò ïåùéì ÷ø àåä åðåöø éàãå ìáà.  

  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
âäì íúëìäë íéðéîä úòáøà øôñáù ïééöì ùé''èéìù æåéð øëùùé øéàé ø''ò à''ñ÷ î'' æ

øâä ïøîì åæ äìàù ìàù''èéìù é÷ñáééð÷ ç''øâä åì áéùäå à''æå ç'' áåúëù ïéã äæ ì
ùá''äèéîä úçú ïùéä ò.  
  

ïë úåùòì áåéç åì ùé øòèöî àäé àìù úåìåòô úåùòì ìåëéùë íàä äëåñäî øòèöîù íãà 

 ùé íàä øòèöî àäé àìù úåìåòô úåùòì ìåëéå äëåñä ïî øòèöîù íãàá íúðãù äî
áééç åðéà àîìéã åà ïë úåùòì áåéç åì ,áééç åðéàã íú÷ñôå.  

  

ø ïåàâäèéìù ïéöéñéì ãåã éá'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
åøåãú ïééòë åáùú äåöîä ïééðòã íåùî äëåñä ïî øåèô øòèöîã íòèä éôì øéòäì ùé ,
êëá äåöîä ïéðò ïéàå øòö ìù äøéãá øã íãà ïéàù åøåãú ïéòë åðéà øòèöîùëå , ùé

øòèöî àäé àìù úåìåòô äùåò øòèöî àåäùë úéáá éøäã úåù÷äì ,îå äëåñá òåã
øòèöî àäé àìù úåìåòô úåùòì áåéç àäé àì.  

  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
øâäì éðù èåç øôñáù ïééöì ùé''èéìù õéìø÷ ð'' àåä øòèöîäù ïôåàáã ÷ìçì áúë à

úåëåñä ìëá ,î àäé àìù éãë úåàöåä àéöåäì êéøö äëåñ åì ïéàë àéåäù àöîðøòèö ,
äìéìá àìå íåéá àîâåãì øòèöî àåä ïîæäî ÷ìç ÷øù ïôåàá êà , åì ùéù äæá áùçð

úåàöåä àéöåäì êéøö ïéàå äëåñ .  
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