
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈ„È‰ ˙ˆÈÁ¯ ˙Ú· ÌÈÈÏ‚¯· ˙Ú‚Ï ÌÈ�‰ÎÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  

Ì˙Â‡ ‡ÓËÓ ‰Ê È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''י' ל Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ Â�ÓÓ ÂÈ�·Â Ô¯‰‡ ÂˆÁ¯Â 

Â‚Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מניח ידו ,ר כיצד מצות קידוש"ת 'מ ב''ט ע''זבחים י 

  וידו השמאלית על גבי רגלו,הימנית על גבי רגלו הימנית

 רבי יוסי ברבי יהודה אומר מניח שתי ידיו זו ,השמאלית ומקדש

  .על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דהנוגע ברגליו צריך ח''ק י''ס' ח סימן ד''אורל '' הרי קימ 

כיון שנטמא כשנגע , כ איך היה כשר הקידוש ידים''א, נטילה

כך מקשה השפת , ידוש נטל ידיוואין סברא לומר שאחר הק, ברגליו

וכן , ק בעל המנחת אלעזר בספרו חיים ושלום בפרשתן''וכן הגה, ב''ט ע''אמת זבחים י

  .א"ח ע"ג דף פר" פתח הדביר חכן בספרו, ז''ע סימן ע''ת לבושי מרדכי אה''בשו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אם נוגע לצורך מצוה אין ,  כשנוגע במקום הטעון נטילת ידים.‡

 נטילה כמו שכתבו הפוסקים דכשאוחז בשערות צריך

וכן כתבו , כשמלביש תפילין של ראש אין צריך נטילה

לפי , הפוסקים דמוהל שנוגע במילה אין צריך ליטול ידיו

ל אתי שפיר שכיון שנוגע לצורך מצוה ליכא בזה חשש ''הנ

ק בעל המנחת אלעזר בספרו חיים ''כך תירץ הגה ,טינוף שצריך ליטול ידים

ז הבאתי הרבה פוסקים '' פרשת וארא תשסÈ�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ‡˘¯, שלום בפרשתןו

 לפני שהוא קוראה את הצריכה ליטול ידאינה אשה כשעושה חליצה דסבירא להו ד

  .כיון דהוא נגעה לצורך מצוה, נגעה בנעלייםהיא  שפ''אע ,הפסוקים של חליצה

בבשר ידו כיון דדרך הכהנים לילך תמיד יחפי רגל הוי כנוגע  .·

כך תירץ השפת אמת זבחים , ופניו המגולה תמיד דאינו צריך נטילה

   .ב''ט ע''י
אבל לא נגעו ממש רק כיונה ,  אולי הניחו ידיהם על רגליהם.‚

ק בעל ''הגה כך תירץ, מרחפת ועל כן לא היו צריכים ליטול ידיהם

, ז''ע סימן ע''הת לבושי מרדכי א''וכן בשו, המנחת אלעזר בספרו חיים ושלום בפרשתן

  .וכן ביפה ללב  

 ·ÏÏ ‰ÙÈ· Ï·‡אות ד' ח סימן ד"א או"ב קונט"ח' ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ¯ÈÚ‰: 
שמשפשף רגליו  א"ב דזבחים מ"פ בינו עובדיההרממה שכתב 

  .ברגלוכ חזינן שהוא נוגע ממש ''א, בידיו בשעה שהוא מקדש

 שאם נגע ברגליו כשהן רחוצות יפה  מכח קושיא זו יש ראיה.„

צ נטילה ולכן בקידוש ידים "קיות מכל לכלוך וזיעה שאונ

כך , כ נטילה" צריכים אחיוהא  לורגלים שרחצו רגליהם היטב

  '  ח סימן ה"סעיף י' ח סימן ד"ע או"לשוהגהות  בספר פקודת אלעזר תירץ

‡Ï·‰ÚÈˆ˜Â ¯ÂÓ·  ·ÚÈ¯‚‰Ï"ıפשיטא ליה דברגלים 'ל סימן ד" ז 

ולדבריו לא עלתה אפילו הם רחוצים זוהמא דבקה בהן 

  . ל יפה"תשובה הנ

דעת קצת אחרונים דנוגע ברגליו צריך נטילה משום רוח רעה . ‰

השורה על הרגלים ולכן אפילו רגליו נקיות צריך נטילה 

 ש לומרכן י ועל ,ז"סאות ' סימן דעצי היער ' עיין סכשנגע בהן 

  .כך כתב בספר רוח חיים בפרשתן, לא שייך רוח רעהדבמקדש 

  
 ÍÈ‡ ÌÈÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˘Â„È˜ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ�‰ÎÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰  

‰ÁÎ˘Ï ‰˘˜ ‰Ê˘ ÔÙÂ‡·?  
˙Â˘˜‰Ï ˘È: שבקידוש ידים אומר שיהודה ' יוסי בר' ר על שיטת

ג זו "ג זו ועל גבי שתי רגליו זו ע"ידיו זו ע' מניח בורגליים היה 

 ב''ג ע''הוריות י' הא איתא בגמ, איך היה מותר לעשות כן, ומקדש

  .ג זו בא לידי שכחה"ליו זו עהרוחץ רגד
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ה ''וה, במקדש לא היה שכיח כל הדברים הרעים כגון מזיקים .‡

לכן היה מותר , דברים המשכחים לא היה שייך במקדש

   .ד''ש אות י' טהרת המים מעבספר   כך תירץ, לרחוץ בכזה אופן

�‰ „ÂÒÈ·Â''¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· È˙ˆ¯˙ Ï הא ח פרשת תצוה''תשס 

 לחד א''ט ע''יומא ס' בגמדהקשו האחרונים על הא דאיתא 

תרוצא דהכהנים היה מקפלים בגדיהם תחת ראשיהם והיו 

' הא מבואר בגמ, יש להקשות איך היה מותרד, יושנים על זה
 'ח סימן א''משנה ברורה אור', ח סימן ב''ג אר''ומובא להלכה פמ, ב''ג ע''הוריות י

כ ''א, שותיו משכח את הלימודדהמניח את בגדיו תחת מרא

ל אתי שפיר '' לפי הנ,מדוע לא חששו הכהנים לדבר זה

, דבמקדש לא היה שייך כל הדברים הרעים שקשים לשכחה

  .ש אריכות נפלאה''עי

ש "מהרכך תירץ ה, שלא יבא לידי שכחה,  הקידוש מגינהמצות. ·

  .ז''ס י"ד ס"ת שם משמעון חיו"פאללאק בשו
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È ˘Â„È˜ È�‰Ó ÍÈ‡ ÌÈÓÈ ¯˘ÚÏ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ„  

˙Ú„‰ ÁÒÈ‰ ‡ÈÂ‰Â ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú‰ ÍÂ˙· ÔÂ˘ÈÏ ·ÈÈÁ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' היה עומד ומקריב על גבי מזבח כל 'מ ב''זבחים יט ע 

 ,דברי רבי, טעון קידוש ידים ורגלים דהיינו בבוקרלאורה , הלילה

, ש אומר כיון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה"רבי אלעזר בר

  .עד עשרה ימים אינו צריך לקדשאפילו מיכן ו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: הרי אי אפשר שלא יישן תוך עשרה ימים כמו 

מלקין אותו , ימים'  הנשבע שלא יישן גא''ו ע''נדרים ט' דאיתא בגמ

הרי שינה , כ כיון שישן''וא, וישן לאלתר דהויא שבועת שוא

 דישן ג"ה מביאת מקדש ה"פם "רמבפוסלת בקידוש ידים כמו שכתב ה

  .כ איך מהני קידוש ידים לעשרה ימים''א, יך לקדש שניתצר
  

ÈÓÏ˘Â¯È· ˙Ó‡·Â איתא בדברי רבי אלעזר א''ע' י' הלכה א' ביומא פרק ב 

וכתב שם בקרבן העדה , ימים אינו צריך לקדש' ברבי שמעון כל ג

, ימים שיותר מכאן אי אפשר שלא ישן בנתים' דדוקא נקט ג

' ס על ירושלמי יומא פרק ב''קשה בגליון השכך מ, שלנו קשה' מ על גמ''אבל מ

וכן בהגהות תפארת יעקב על קונטרס חומר בקודש לבעל התפארת ישראל , א''ע' י' הלכה א

   .ב''ט ע''וכן הגהות חשק שלמה זבחים י, ו''וכן במנחת סולת מצוה ק, בתחילת סדר קדשים
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  

 ה"הגב 'מ א'' ע' כםיזבחתוספות פ מה שכתבו ה'' נראה לתרץ ע.‡

ה ''ה, דלרבי אלעזר ברבי שמעון דסובר דלינה אינה פוסלת

כ לדידיה גם שינה שהוא משום ''וא, היסח הדעת אינו פוסל

' ס על ירושלמי יומא פרק ב''כך תירץ בגליון הש, היסח הדעת אינה פוסלת

  .א''ע' י' הלכה א

 ˙ÏÂÒ ˙Á�Ó·Âו''מצוה ק‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ :בי  דלפי זה יוצא דלר

אלעזר ברבי שמעון לא יצרך קידוש רק בפעם הראשון כיון 

  .ויש ליישב, וכן לינה וכן שינה, דלדידיה היסח הדעת אינו פוסל

, אולי עד עשרה ימים לאו דווקא ולישנא בעלמא קא נקיט. ·

וכל , ימים בלא הטלת מים' דהרי בלאו הכי אי אפשר לג

בהגהות חשק שלמה כך תירץ , הטלת מים צריך קידוש ידים ורגלים

  .ב''ט ע''זבחים י

' ואחר ג,  יש לומר דרק שינת קבע פוסלת בקידוש ידים ורגלים.‚

ימים מוכרח לישן שינת ארעי וזה אינו פוסל בקידוש ידים 

בהגהות תפארת יעקב על קונטרס חומר בקודש לבעל התפארת  כך תירץ, ורגלים

  .ישראל בתחילת סדר קדשים
  

È˘ ÈÓ˘ ¯·„‰ ÌÚË· ‰�‰Â˙È�˘ ˘„˜Ï ÍÈ¯ˆ Ô˘ כתב הכסף 

 דישן צריך לקדש שנית משום היסח ג"ה מביאת מקדש ה"פ משנה

  .הדעת
  

 ˙Ó‡ ˙Ù˘·Âב''ע' זבחים כ‰�˘Ó ÛÒÎ‰ ÏÚ ‰Ó˙ :ולא משמע ל '' וז

 תבו דגבי תפלין כעוד ו, ישן או הסיח דעתותבם דכ"כן ברמב

 ולהכי לא מיתסר שינה ,הראשונים דשינה לא חשיב היסח הדעת

  .מטעם שמא יפיחרק 
  

˙È�˘ ˘„˜Ï ÍÈ¯ˆ Ô˘È˘ ÈÓ ÚÂ„Ó ˘„Á ÌÚË ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ·˙ÂÎÂ: 

  .דהוי כיצא לחוץ דהנפש יוצאת ממנו בשעת שינה
  

·˙Î ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ÏÚ Ì˘ ˙Â‰‚‰·Âב ב"תענית י' גמב'  עיל'' וז' 

' ש שם דישן שלא בקביעות לא הוי הפסק והיסח דעת ועי"וברא

 בשכיבה אסור בעזרה כ הכא דלישן" אד"תקס' ח סי"אוע "בטוש

ש ובעמידה " אהא דכתיב ושמואל שוכב עח ב"בקידושין ע נןכדמקשי

כ ישן בסמיכה דמותר " וע'א ב"יבמות קכ' גמב' אי אפשר לישן כדאי

 היסח הג גרע משינת ארעי ולא מסתבר שיהי"בעזרה ושינה בכה

  . משום יוצאהדעת ואי יצא וישן כדרכו תיפוק לי

‰ ˙‡ ıÂÁ¯Ï ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó ˙Á‡ ÌÚÙ· ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È  

 ·Â˙Î˘Î„ Ô�È¯Ó‡ ÌÈ¯ÂÙ· È¯‰"˙‡ "˜ÒÙ‰ ‰Ê?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''י' ל Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ Â�ÓÓ ÂÈ�·Â Ô¯‰‡ ÂˆÁ¯Â 

Â‚Â'.  
  

 ·˙ÎÂמקדש ידיו ורגליו וכך שנינו בזבחים הי בבת אחת הי"רש 

  .ג רגליו"כיצד קידוש ידים מניח ידו הימנית ע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ד "ואימא פרזים בי ב''ע'  בהמגיל ' מהא דהקשה בגמ

ד לחודש "ו כדכתיב להיות עושים את יום י"ד ובט"מוקפים בי

ו "ד וט" ומשני אי הוי כתיב את יום י,ו"אדר ואת יום ט

ו אתי את " יום טÂ‡˙ד "יום י‡˙  השתא דכתיב ,כדקאמרת

 אתי את ופסיק נן שאמריחזינן, ו"ד והני בט" הני בי,ופסיק

 גם כן נימא דאתי את ,ו את ידיהם וקשה גבי ורחצ,הענין

כך , קדש ידיהם ורגליהם בבת אחתצטרכו לוהפסיק הענין ולא י

וכן , ד''ת חתם סופר אורח חיים סימן קצ"שווכן ב, ח''ת שער אפרים סימן מ''מקשה בשו

ת בית שערים חלק אורח חיים סימן "שווכן ב, ב''ע' א בספרו פתח עינים מגילה ב''החיד

   . חכמה בפרשתןוכן במשך, ע''ש
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ד לחדש אדר "שם גבי מוקפים כתיב להיות עושים את יום י .‡

 לכן אמרינן דאתי את ופסיק ,ו"ואחר כך כתיב ואת יום ט

 ,ו"ד וט" דקאי אשלמעלה דהיינו שיעשו יום ינןדאי אמרי

ו לחדש אדר ואז "ד ואת יום ט"ל למכתב את יום י"קשה דה

 ומה שאין ,ו"ד ובט"פיר דמוקפין קורין ביהיה יכול למילף ש

ו "כן עתה שהפסיק לחודש אדר באמצע וגם אמר ואת יום ט

 ומה שאין כן , שהפסיק העניןנןו לכן אמרי"ולא אמר ויום ט

יא  אף שקשה על זה דהו,גבי ורחצו את ידיהם ואת רגליהם

 אבל זה , בקיצור לחודש אדר הפסיק העניןלומר' ליה לגמ

  .ח''ת שער אפרים סימן מ''כך תירץ בשו  ,אינו קושיא

 ובשניה ,פעמים ורחצו' אפשר לומר דבקידוש ידים כתיב ב .·

כ יש לתרץ ''א, כתיב ורחצו ידיהם ורגליהם ולא כתיב ואת

 י בבת אחת היה מקדש נלמד מקרא בתרא"מה שפירשד

 אך לפי זה קצת קשה למה לא מציין ,ששם אינו כתוב את

  .ה''ח בהג''ת שער אפרים סימן מ''תירץ בנו של שוכך , י בקרא בתרא"רש

· ÔÎÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ יעיין מר ל '' תירץ וזד''אורח חיים סימן קצ

 ט"י' לבקמייתא , כי תשא כתיב תרי קרא' בפנים בפסוק פ

,  כתיב ורחצו ממנו ידיהם ורגליהםא"שם כובתנינא , כתיב את

כ אתין "אופסוק זה מיותר דהדר ערבינהו לידיהם ורגליהם ו

שוב הראוני , דקרא קמא לשום דרשא אתיא לא למפסקינהו

  .ח ותירוץ זה מבן המחבר"מ' זו בשער אפרים סי' קושי

 שאכילת קדשים ז''פרשת קרח פיסקא קט על פי מה ששנינו בספרי .‚

 אי מה להלן קידוש ומקשה הספרי, ן קידוש ידיווכעבודה וטע

אמרת מקום רץ הספרי ומת,  אף כאן ידיו ורגליו,ידיו ורגליו

 דהיינו שעושה את שצריך ידיו ורגליו מקדש ידיו ורגליו

 מקום ,העבודה בידים ורגלים צריך קידוש ידים ורגלים

נמצאנו למדים נטילת ידים , שאינו צריך אלא ידיו מקדש ידיו

ודע דדוקא אכילת קדשים . ולכן פסיק קרא, מן התורה

אבל לא אכילת , הדמתנות כהונה בעי קידוש ידים מן התור

דזה רק מתקנת שלמה כדאמר בפרק , קדשים לבעלים ישראל

  .כך תירץ במשך חכמה בפרשתן ,קמא דשבת

 ת אחת להוכיח דהוי בבה בפרשתן בגור אריה שכתבלפי מ .„

היה , דאם הוי בזה אחר זה, מהא דכתיב ידיהם קודם רגליהם

כ "וא, כ הידים משום מעלין בקודש"צריך לרחוץ הרגלים ואח

  .ב'' סימן קנ'ת מנחת יצחק חלק י"שוכך תירץ  ב, לא קשה מידי



 ÏÎ· È¯‰ ˙·˘ ‰ÁÂ„ ˘Ù� ÁÂ˜ÈÙ˘ „ÁÂÈÓ ˜ÂÒÙ ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó

˘Ù�‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‰¯Â˙‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''א ט''ל˙·˘‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ˙·˘‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È�· Â¯Ó˘Â .  
  

Ó‚· 'ד דפקוח נפש דוחה שבת'' ילפינן מכאן לחד מב''ה ע''יומא פ.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי רק ,  מדוע צריך פסוק שפקוח נפש דוחה שבת

כ כשאדם במצב פקוח ''א, עבירות צריך למסור את הנפש' בג

וכן , ב''ה ע'' יומא פכ"בתוספת יוהכך מקשה , נפש ידעינן שמותר לחלל שבת

  .בספר שיח יצחק שם
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כ לודאי ''משא,  הא דבעינן פסוק זה רק לספק פיקוח נפש.‡

פיקוח נפש אין צריך פסוק דזה ידעינן מסברא כמו בכל 

והתלמוד דוחה ראיות , התורה דאין צריך למסור את הנפש

 ינן ואסיק,שלהם דאין ראיה מהתם אלא לודאי ולא לספק

כך תירץ בספר תוספת יום , דעיקר הראיה היא מדכתיב וחי בהם

  . ב''ה ע''וכן בשיח יצחק יומא פ, ב''ה ע''הכפורים יומא פ

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙משיבת נפש פרק אטרסו קונ'' סימן ט' חלק ח  ' ‰Ó˙

ÂÈÏÚ:דמשמע דהשאלה ,'מלבד שאין זה במשמעות של הגמ ש 

, היתה גם על ודאי וגם על ספק וזהו הלשון של אשכחן ודאי

ומינה דמיהת , והיינו דנמצאנו למדים מזה רק על ודאי

  .צריכים לימוד גם לודאי

 מותר לעבור על המצות דהא אין השאחר יהיים לימוד צריכ .·

כך תירץ בשיח יצחק יומא , חביריך אומרים לאדם חטא כדי שיזכה

  .ב''ה ע''פ

 דמומר לחלל א"ע' ה' ובחולין ד ב"ט ע"עירובין ס 'פ מה דמבואר בגמ'' ע.‚

ובעירובין שם , שבת הרי הוא כמומר לכל התורה כולה

כ " וכ, ושבת כהדדי נינהוז"בלשון אלמא ע' מסיימת הגמ

י בחולין שם דהאי תנא חמירא ליה שבת כעבודת "רש

ה והמחלל שבת "כוכבים דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב

ה במעשה "כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב

ל השבת " וזו"שבת הט' מה' בפרק ל Ó¯‰ ˜ÒÂÙ ÍÎÂ"Ì·, בראשית

 כנגד שאר ועבודת כוכבים ומזלות כל אחת משתיהן שקולה

ה ובינינו לעולם "כל המצות והשבת היא האות שבין הקב

לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי 

ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת 

'  בתוסיעיון ו,ם לכל דבריהם"כוכבים ומזלות ושניהם כעכו

חלל  שמ דמסברא היה נראהדכתבו ה שנאמר"א ד"ט ע"קי' ב ד"ב

ז דבכל דוכתא אמר דדומה "דון בסקילה כעובד עי נשבת

ל ''לפי הנ, ז"ז דהיינו מחלל שבת בפרהסיא לעובד ע"שבת לע

ז על כן אילו "בהיות שהמחלל שבת דינו כעובד עאתי שפיר ד

לא היה לנו לימוד מיוחד דפיקוח נפש דוחה שבת היה הדין 

, ז"ד ענותן שנדמה דין עבירה לחלל שבת כדין עבירה לעבו

וכשם ששם יהרג ואל יעבור כך גם לענין עבירה לחלל שבת 

ז אפילו " והוינן אמרין דכשם שאין מתרפאין בע,דינא הכי

 כך ,ו"ת ה"יסוה' ה מה"בפ ם"כנפסק ברמבבמקום סכנה ופקוח נפש 

י חילול שבת אפילו במקום "לענין שבת כן דאין מתרפאין ע

דמנין , רק בנוגע לשבת' שאלו בגמ שפיר ה"ומשו, נ"פקו

כי לגבי שאר המצוות הוה פשיטא  ,לפיקוח נפש שדוחה שבת

עבירות אמרו דיהרג ' דוחה אותן כי רק על ג לן שפיקוח נפש

ואל יעבור אבל בנוגע לחילול שבת הרי יש סברא לומר דאין 

לכן , ז ממש"נ דוחה את השבת בהיות דהוקשה שבת לע"פקו

והוצרכו שפיר לבוא , דוחה אותונ "שאל דמנין דפקו

ו '' סימן ט'ת ציץ אליעזר חלק ח"שוכך תירץ ב ,בלימודים מיוחדים לכך

  .' משיבת נפש פרק אטרסקונ

 ¯ÂÂÚ˙È˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ÌÈ�ÈÚ ·‡Î ÂÏ ˘È˘ ÈÓ  

˙·˘ ÂÈÏÚ ÏÏÁÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 ‰�‰‰ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ ˙Â‰‚‰· נשאל ש קלוגער"להגרו ''ק מ''ח ס''סימן שכח "או 

על עיניו בחולי הסנוירים הנקרא שווארצע שטור במי שנלקה 

רק בעיר אחת , ל עד שנתייאשו כל הרופאים למצוא לו מזור"ר

רוצים לקבלו אל בית החולים של נכרים למצוא לו רפואה שלא 

אך , פ"יתקלקל מאור עיניו לגמרי שעדיין בידו לילך בעצמו עכ

  . אם רשאי לעשות כן או לא, צריך לאכול שם טריפות
  

Â·‰ÏÈÁ˙ „„Èˆ ¯ÂÒ‡Ï:ל אינו " בהיות דהך חולי של סנורים ר

 ומכל הפוסקים ,סכנה לכל הגוף רק נדון כסכנת אבר אחד בלבד

משמע דמלאכה דאורייתא לא דחינן בשום ענין עבור סכנת 

  .אבר
  

¯È˙‰Ï ·˙Î ÛÂÒ·Ï Í‡: בהיות והנידון הוא שיש סכנת עורון 

 משום ,דוחה שבת ולטעם אחד הרי לכך פקוח נפש ,בשתי עיניו

כ הרי " וא,דמוטב לחלל שבת אחד כדי שישמור שבתות הרבה

י "מובא בבו " ולדעת רי, סומא פטור מכל המצותבי יהודהלדעת ר

מ אין " מ,וניהו דרוב הפוסקים חולקים עליו, י"ל כר" קייג"תע' סי

 ,ו דסומא פטור"כ יש לחוש לדעת רי"נ אחר הרוב וא"הולכים בפ

, לחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבהולכן בודאי מוטב 

י "מ נראה כיון דע"ו מ"ואף אם נימא דלית מאן דחש להא דרי

סמיות עינים יתבטל מתלמוד תורה וקריאת התורה והרי אמרו 

כ אם בשביל המעשה מוטב לחלל "ל תלמוד גדול ממעשה א"חז

ש עבור התלמוד הוה "שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה מכ

ת ודאי "י סכנת האבר ההיא יהיה ביטול מן ת"א דעלכך היכ, כן

ש בסמיות "ומכ, דמותר לחלל שבת כדי שישמור שבתות הרבה

ולכן מכח זה , ת ויתבטל מכמה מצוות"עינים דודאי יבטל מת

ל "נראה דודאי מותר לעבור על איסור תורה דהרי אמרו חז

והצלת נפשות ודאי דדוחה כל , ת יותר מהצלת נפשות"דגדולה ת

 ואף דלא מלאני לבי :ÔÂ˘Ï· ÌÈÈÒÓ ÛÂÒ·ÏÂאיסורים שבתורה ה

מ נראה היכי דאפשר לו להיות נזהר "מ, לסמוך על זה לבד

לאכול פחות פחות מכשיעור דבזה יש לנו לסמוך על דעת 

י ישראל אף דבר שקרוב "זה בסכנת אבר לעשות ע' המקילין בסי

ל פחות ש דמותר לעבור ע"כ מכ"לבוא לידי איסור דאורייתא וא

צ "דרבנן יכול לאכול הרבה וא' ואיסור' פחות מכשיעור וכו

כן נראה , למעט בהם כי איסורי דרבנן ודאי מותרין בסכנת אבר

  . ד נכון לדינא"לפענ

  

˙·˘ ‰ÁÂ„ ˘Ù� ÁÂ˜ÈÙ È¯‰ ‚¯‰� ˙·˘ ÏÏÁÓ˘ ÈÓ ÚÂ„Ó?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי במקום שיש ,  מדוע מי שמחלל שבת נהרג

 אף שחילל שבת מדוע נהרג הרי נפש כ''א, סכנה לאדם אין שבת

ע מובא ''ק רבי ברוך ממעזבוז זי''כך הקשה הרה, של האדם יותר חשוב משבת

  .ביציב פתגם למרן הדברי יציב בפרשתן
  

ı¯˙ÓÂ: כי בחללו את השבת נכרתה נפשו משרשה וגברא 

קטילא קטלינן וזה שאמר הכתוב מחלליה מות יומת ולא תקשה 

לזה אמר כי כל העושה בה , שבתהא פקוח נפש דוחה את ה

ק רבי ברוך ''הרה, והרי זה כגברא קטילא, מלאכה ונכרתה הנפש ההיא

  .ע מובא ביציב פתגם למרן הדברי יציב בפרשתן''ממעזבוז זי



  
  

äåöî úîçìîá íéîåúå íéøåàá ìåàùì êéøö òåãî  
åìå÷á íéòîåù äéä úàöì àì áúåë äéä íà éëå 

øùé úãîçä íùá íúù÷äù äî ìàñ äåöî øð ñøèðå÷''ö ÷'' äáîøä úèéù ìò'' óàã ï
íéîåúå íéøåàá ìåàùì êéøö äéä äåöî úîçìîì äàéöéá , úîçìîã úåù÷äì ùéã

úåîåà äòáùå ÷ìîò úîçìî åðééä äåöî ,íéîåúå íéøåàì ìåàùì êééù äî , íà àä
 åàì äøåúã íéîåúå íéøåàì òåîùì ïéàù éàãå úàöì àìù íéîåúå íéøåàä øîàé

îùáàåä íé ,íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
õøúì äàøð , íéèôåù øôñá ïééòãà 'à 'äá ìàøùé éðá åìàùéå ' éðòðëä ìà åðì äìòé éî

åá íçìäì äìçúá ,ä øîàéå íéîåúå íéøåàá åìàùã íéùøôîä åùøéôå ' äìòé äãåäé
éò äìçú'' äåöî úîçìîá íâã àîìà ù äìçú êìé éî íéîåúå íéøåàá øøáì êééù

íéðòðëäî õøàä ùåáëì äåöî úîçìî äéäå íçìäì.  
  

íäá ïéìòåî ïéà åúååöî úéùòðù øáã ìë éøä åìáù äðåäë éãâáá ïéìòåî òåãî 
áîøä áúëù äî ìò êìîì äðùîä íùá íúù÷äù äî''ä ÷øô äìéòî úåëìä í ' éãâá

íéùã÷ øàùë íäá ïéìòåî åìáù äðåäë ,ì ùéãé÷ éøä úåù÷ä" åá äùòðù øáã ìëã ì
îâá àúéàãëå åá ïéìòåî ïéà áåù åúåöî 'ë íéçñô"à å'' äðåäë éãâáá ïéìòåî òåãî ë

åúååöî úéùòð éøä åìáù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ïøèù äãåäé øéàî â'' àø''ãåãùà ìéáàðøàùè úáéùéá î  
õøúì äàøð ,ä áúëù äî éôì íééçä øåàúåîù ë ÷øô''çî ÷åñô  'æå'' ìúøàôúìå ãåáëì , 

á íòô ïë øîàù íòè ' íéçáæá åøîàù äî æåîøìé"á ç'  åà ïéùèùåèî åéä íðåùì äæå
äìåñô åúãåáò ãáòå ïéòøå÷î,íéùãç åéäéù ãá íù ãåò àéðúå ,ùá åøîàå " íéùãç ñ

åëå íéøùë íé÷çåùî àéðúäå àì íé÷çù ïéà 'åëå äåöîì àìà ,'à àåäåãç ãâðë ãåáëì 
÷àáåëòì äæå íéòåø ,äåöîì äæå íéùãç ãâðë úøàôúìå , øîåì áåúëä êøöåä äæìå

íäéðù,  íåùî ùã÷ä éöôç øàùî øúåé äðåäë éãâá úìòîã ïåëð ìò áùåéî äæ éôìå
úôñåð äùåã÷ ïéã íäá øîàðù.  

  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

ò ïééöì äàøðá áúëù äî õåøú ãå ãåã ùã÷îà ïîéñ íéùã÷ 'ñ''å ÷ ' ãòã äàøð" äæ é
åúåöî úéùòð áéùç àì äìáù,ò åúåöî úéùòðùë ÷øå ''ò àìå äëìä ô'' úåàéöî ô
äæá ùîúùäì øáë øùôà éàù  

  
ùã÷îä éìëá ùîúùäù äæ ìò ùðòðù åîë äðåäë éãâá ùáìù ìò ùåøåùçà ùðòð àì òåãî 

ä ìò äð÷îä íùá íúù÷äù äîîâá àúéàã à 'é äìéâî''ò á''à î ' úìâîá ÷åñôä ìò
 øúñà"åúìåãâ úøàôú ø÷é úàå åúåëìî ãåáë øùò úà åúàøäá " øá éñåé éáø øîà

à øúñà áéúë äðåäë éãâá ùáìù ãîìî àðéðç ' ïúùøôá áéúëå åúìåãâ úøàôú ø÷é
ë"úøàôúìå ãåáëì ç ,úåù÷äì ùéã åîë äðåäë éãâá ùáìù äæ ìò ùðòð àì òåãî 

ùã÷îä éìëá ùîúùäù äæ ìò ùðòðù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá                        èéìù é÷ñáùéø÷ ìàðúð áøä'' àíéìùåøé  
ò õøéú ïéîéðá ìåáâ øôñáã ïééöì ùé'' äðåäë éãâá ùáìù ãîìî á÷òé ïåéòä úñøéâ ô

òá ãîòå ãåáë íäá âäðù åðééäã ãîòå óèòúðå ïë íâ àåä óèòúðå íéãâáä ãåáëì äãéî
 ùàø ãáåë ïéðòîâá øàåáîù åîë 'é úáù 'ò'' à åúìåãâ úåàøäì äéä ùåøåùçà úðåëå

 øôñá åîùî àéáä ïàë ãò ùðòð àì ïëìå ïåãàä úìåãâ úòãåð ãáòä úìåãâîù êøáúé
àúôéøç àìåôìô.  

  

èéìù éùåðà ìàðúð áøä'' à÷øá éðá                 äáä''ëãøî çéð äèàø é'' åà÷ååéøèñîçàø úáéùé  
øäîäã ïééöì ùé'' ìãá äìéâî úòñî ìò ùãç øåà åøôñá''åúåàøäá äðä äìàùá ïã ''ì ,

íãà éãâá ìåãâ ïäë éãâáã õøúîå ,ïåéæá àéåä àìã íùáìù ìò ùðòð àì ïëì ,àùî'' ë
íéìëä ìò ÷ø ùðòð ïëì úøù éìë.  

  

ä øåäøä ìò øôëéù èðáàä úà êéøö äéä òåãîäáùçîä ìò íéùðòð ïéà éøä áì 
îâá àúéàã àä ìò úåôé íéðôä íùá íúù÷äù äî 'ô íéçáæ''ò ç'' á äéä äðåäë éãâáäã

úåì÷äå úåøåîçä úåøéáòä ìë ìò íéøôëî ,øçà øáã ìò øôëî äéä ãçà ìëå , èðáàäå
îâá àúéà 'áìä øåäøä ìò øôëîã íù , àúéàãë øåäøä ìò ùðåò ïéà àä úåù÷äì ùéã

îâá 'åã÷ì ïéù''ò è'' áøåäøä ìò øôëéù èðáàä úà êéøö òåãîå , òáøàá íúöøúå
íéðôåà.  

  

äøä''èéìù õøååù øæòìà éáø â'' à÷øá éðá äøåúä ÷îò ììåë éðáøî  
õøúì äàøð ,ò''àøä éøáã ô'' ùé äðùä ùàø''ò æ'' áîâá íúä àúéàã àä ìò äù÷äù '

êéøö òåãî àèçéù íãå÷ úåù÷äì ùéã àèçéù íãå÷ íùä éðà íù õøéúå íéîçø 
îâá àúéàã ' ïëúéå äøôë êéøö äæ ìòå äùòîì äáùçîä óøöî ïë äøæ äãåáò ïååòáã

áìä øåäøä ìò äøôëá ïéðòä åäæù.  
  

çàå úðåúëä íãå÷ ùáìúäì äùòî éùðà åâäð òåãî''íééñðëîä ë ,êåôä äéä äðåäë éãâáá éøä  
äì äùòî éùðàå íéãéñç äáøä âäðî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî íãå÷ ùáìú

çàå úðåúëä''íééñðëîä ë , íùù äðåäë éãâáá íéðäëä íéâäåð åéäù åîë àìã äæã
çàå íééñðëîä íãå÷ äåöîä''úðåúëä ë , åðàöîù åîë åùòé àì òåãî øåàéá êéøöå

äðåäë éãâáá ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù âøáðèåø éáö äðåé áøä'' àíéìùåøé  
äôñáã õøúì ùé''øäîì íé÷éãö øåà ÷''à ïîéñ ùøéôàô í 'ñ''ç ÷ ' åùáìáù áúë

ïè÷ úéìè åðééäã úåöî ìù ïåùàøä ùåáìî äéäé íéùåáìîä ,àå'' ùåáìì çøëåî ë
àùî úéöéöä úùéáì íéã÷äì éãë ÷åìçä íãå÷î'' úòùá úéöéö åùáì àìù íéðäëä ë

íééñðëîä íãå÷ ïéùáåì åéä äãåáòä .  
  

èéìù øèñáéì ìàéçé áøä'' à÷øá éðá  
 øéòäì äàøðùøá ïééåòéã'' ùë àîåé''ã â'' åøùá ìò ùáìé ä åéìò ìåç éãâá ãåòáã øéáñîù

çàå äðåäë éãâá ìù íééñðëîä úà ùáåì'' úà ùáåìå ìåç éãâá øàù úà èùåô ë
ðä éôì íéãâá øàùå úðåúëä''íéãéñçä âäðî øéôù éúà ì.  

øùà éðãòî:åùá ''ò õøúî øáòù òåáùá éúðééöù øéëù äðùî ú''ùøä ô''ðä ù''ì.  
  

 íéøéùë íéãò íù åéä àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà 
 àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà áéöé éøáãä íùá éçéå úùøôá íúù÷äù äî

íéøùë íéãò íù åéä ,ò õøéúå''îâá ïðéøîàã äî ô 'ñ ïéùåãé÷"ò ä" á ãçà ãòá ùã÷îä
åéùåãé÷ì ïéùùåç ïéà ,íåùî íéãåî íäéðùá åìéôàåùøôå éðéøçàì áééç à÷ã " é

äá ïéøñàð åéáåø÷å åá åøñàð äéúåáåø÷ù ,àùî'' íúàáäå íéáåø÷ åì äéä àì íéøöîá ë
 úëøòîì íéáúëî øåãîá äåöú úùøôá ìù äøòääáä''øçù ïîìæ äîìù çøéòäì ùéã  ,

 íäéìò äøåñà úðñàå íéøöîì àåáì íéìåëé åéä óñåé éçà éøäù àðéøçàì áç äæ ïééãòù
ò''åã÷ é ìò äúåà øñåàù àðéøçàì áç àåä úðñà úà óñåé ùãé÷ùë àöîð óñåé éù

åéçà.  
  

èéìù êééø ïñéð áøä'' àùîù úéá æðàö äàøåäì ììåë  
ò ùãé÷ óñåéã ïåéòøäã õøúì äàøð''ïéã ìòá úàãåä é , øôåñ íúçá àáåî øáë úåùøã

â ÷ìç 'ò''è÷ î'' æúåáàäã ïåéë óñåé éçàì àðéøçàì áç äéä àìã øéáñîå åøîù àì 
áîøá øàåáîë õøàì õåçá äøåúä''æçá çëåîãë øîù ïë óñåé ìáà ï'' àì àìîéîå ì

ò íäì äøñàð''ò äøåñà çð éðáìã ïéùåã÷ä é'' åôéñåä àì ïéùåãé÷äå àîìòá ãåçéä é
õøàì õåçá íåìë ,ò íäì øñàéú ìàøùé õøàì äìòú àéäùëã ïééòì ùé ïééãò êà'' é

é àìã øîåì øùôà éìåàå ïéùåã÷äæçá øàåáîë íéøöîî úàöì åìë''ò ì'' ïðéæçå óåùéë é
úàöì äòøôî ãçåéî úåùø êéøö äéä óñåéã.    

  

 áãåð äæ ïåéìâ          
úîùð éåìéòì 

åöåø äáåùçä äùàä''ç   

 úøîìâñ òèðòé ò''ä 
èçìáé úá'' à  

 áøä äãåäé ÷çöé
 ïéåøáðäòùéä''å ïåãðåì  

 äðù úàìî ìâøì
èôìéäúø  

äéîé éîãá äøèôð  
è''ùú øãà å''ò ú.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäéîæåø íééç äîìùï èéìù'' à÷øá éðá  

åðá éàåùð úçîù ìâøì  
äáä'' çäãåäé íäøáà éð''áò å'' åðéãéãé úá â

 áøäéñâà ÷çöé éëãøî èéìù'' àïéì÷åøá  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  
äøä" éáø âìåàéðø÷ ùåáééì èéìù"à  

íéìùåøé àæìòá ïåéò ììåë ùàø  
éçú åúá éàåùéð úçîù ìâøì 'áò"â   

äáä" çøìè äùî éð"å  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç  

åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
åúîëçì úîãå÷ åúàøé áåùçä êøáàä  

á÷îúåôé íéðô øáñá íãà ìë ì 

 áøäùéìà÷ ïåòîù óñåé èéìù'' à  

ùîù úéá àæìòá úéø÷  

éð åøåëá åðá úãìåä úçîù ìâøì"æîá å''è  
 äëæéù àåòø àäéòàà ìù åúéøáá åñéðëäì"åðîæáå åúòá ä  

íéëøáîääøáçä éðá    
æéåäðèøâ éùøòä       õéáå÷ùøä àáà  

õéáå÷ùøä äùî      ùåáééô ïøäà      ç÷åø ãåã  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

áøä ùéìà÷ ïåòîù óñåé èéìù"à  

ùîù úéá  

éð åøåëá åðá úãìåä úçîù ìâøì"å  

äé úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø à

öåé ìëî"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç  
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