
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ÔË˜Ï Â˙Â�˜‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ıÓÁ‰ ˙‡ ÂÏ ˙Â�˜‰Ï È¯Î� ‡ˆÂÓ Â�È‡˘ ÈÓ?  
 Ô˙˘¯Ù·ב''א מ''י ÂÎÂ ÔÂÁ‚ ÏÚ ÍÏÂ‰ ÏÎ 'Ì‰ ı˜˘ ÈÎ ÌÂÏÎ‡˙ ‡Ï. 

  

מקומות דאסור לספות איסור לקטן ' ילפינן מגא ''ד ע''יבמות קי' בגמ
' שם מסביר מדוע צריך ג' ובגמ, ל''ואחד מהם ילפינן מפסוק הנ

  .ש''וקים עיפס
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שנמצא בסמוך לזמן הביעור של חמץ ואינו מוצא 
גוי כדי למכור לו את החמץ האם יכול להקנות החמץ לקטן כדי 

  .שלא יעבור בל יראה או אסור משום ספיית איסור
  

Â˘· ‰�‰''¯˘ÂÈ È¯Ó‡ ˙ נסתפק במי שהגיע סמוך ' ח סימן ג''רוא א''ח
רי שיקנה החמץ ולא מצא האם לזמן הביעור חמץ וחפש אחר נכ

והחמץ יהא מותר אחר הפסח שהקטן אינו , יכול להקנותו לקטן
ולא שייך בזה קנס כמו שגזרו בכל חמץ שעבר עליו , מוזהר עליו

 וכן כתב ,א''וכן במנחת חינוך מצוה י' ב אות ב''ג בפתיחה כוללת ח''כן כתב בפמהפסח 

ה שור ''א ד''ט ע''ק ל''י ב''נס ומביא ראיה מרשא דבקטן לא שייך ק''ק שורש פ''ת מהרי''בשו
ד דדבר פשוט ''ומסיק ואפילו בלא שום ראיה נראה לענ, דכתב דיתמי לאו בני קנסא נינהו

ת בית דוד ליטער ''עיין בשו, דאין הקטן בשוס קנס דאין מעשה קטן כלום להפסידו ולענשו
  .ם נאסרמה שהאריך בענין חמץ של קטן שעבר עליו הפסח הא' סימן א

  

˜ÈÒÓÂ:י '' דאסור ליתנו לקטן דכיון הקטן זוכהו מן התורה ע
כ עובר בבל יראה ובל ימצא וקטן אינו ''א, דעת אחרת מקנה
 אריכות נפלא בענין זהט על פסח ''תשסמעדני אשר בספר עיין יכול לבטל החמץ 

ויותר טוב , ועובר על ספיית איסור לקטן שאסור מן התורה
ואם ימכור ,  רק על דרבנן של ביעור חמץשישאר אצלו ויעבור

  .לקטן יעבור על לא תאכילום דאוריתא
  

Â�ÓÊ È�ÙÏ ¯ÂÒÈ‡ ˙ÈÈÙÒ ‡ÈÂ‰Â ¯·ÂÚ Â�È‡ ÔË˜‰ ÂÈ˘ÎÚ˘ Û‡Â ,
Ó''¯ÂÒ‡ Ó:  כתב על הא דכתב 'ק ו''ו ס''ח סימן רס''רואא ''ברמדהנה 

המחבר דמי שהיה בא בדרך וקידש עליו היום דנותן לשוטה 
כתב דדוקא , ך ונוטלו ממנו כשהוא עומדוקטן כשהוא מהל

, אבל אם נותן להם מבעוד יום מותר בכל ענין, משחשכה
ובמשנה ברורה שם הסביר דזה אינו נקרא מאכיל בידים כיון 

כ יעקור את רגליו ''ומה שהקטן אח, דעתה עדיין ליכא איסורא
ה ''ג ד''סימן פת חתם סופר ''וכן כתב בשו, הוא עושה מדעת עצמו

מ המגן אברהם '' מ'זהלכה ' הלכות שבת פרק כמ ''וכן כתב במא ''בוהרש
שם הוכיח דאף בנותנו מבעוד יום איכא איסור של ספיית 

כ אין ''א, ע הרב וכן במשנה ברורה שם''וכן פסק בש, איסור
 היתר להקנותו לקטן לעבור על איסור תורה של ספיית איסור

  .דן בזה אם האמרי יושרב מה ש''ת מחזה אברהם סימן פ''ועיין בשו
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''˙ ¯ÊÚÈÁ‡ ליתן לקטן חמץ במתנה א'' סימן פ'חלק ג 
 הז יש בזה דין ספי"קודם זמן איסורו היכא דידעינן דישהה אח

  . בידים אף דאין האיסור עכשיו אלא לאחר זמן איסורו

  

 ÌÈ‚„Ó ÌÈÚÏÂ˙ ÏÂÎ‡Ï ‡�È·¯Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÍÈ‡  
Âˆ˜˘˙ Ï· ÏÚ ¯·ÂÚ ‡Â‰ È¯‰?  

· Ô˙˘¯ÙÈ''Ó ‡''‚ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡ Âˆ˜˘˙ Ï‡ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אבלע לי ואנא   אמר לה רבינא לאימיה'ז עמוד ב''חולין ס
ל רב " אהכניסי לי את התולעים שבדגים לתוך הדגים שלא אראה אותם, איכול

א "ויקרא י מאי שנא מהא דתניא משרשיא בריה דרב אחא לרבינא
ל הכי "שבבהמה אואת נבלתם תשקצו לרבות את הדרנים 

מדלא קא מהניא , והני, השתא בהמה בשחיטה הוא דמשתריא
 אבל דגים באסיפה בעלמא ,להו שחיטה באיסורייהו קיימן

  .והני כי קא גבלן בהיתרא קא גבלן, מישתרי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ב''ע' שבת צ' הרי איתא בגמ,  איך היה מותר לעשות כן 
כך הקשה , תיכםדהאוכל חגב חי עובר משום בל תשקצו את נפשו

  .ב"ד סק" וכן בפרי חדש סימן פט שם בחולין''במעדני יו
  

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈˆ¯˙ÓÂ :רק היכא שמאוס ,אין שייך בל תשקצוד 
אבל כאן שאינו רואה את זה אינו מאוס לו ליכא איסור בל , עליו

  .ב"ד סק"ח בסימן פ" הפרכך כתב ,תשקצו
  

· ÔÎÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ הנה כתב  ה ומה שכתב"א ד'' סימן ל'יורה דעה חלק א
לאו דבל תשקצו שייך רק כשידוע להאוכלו שהוא דבר ברור ש

מ אוכל אבל כשלא ידוע לו שהוא דבר מאוס אין "מאוס ומ
להאוכל שום איסור אפילו בשוגג ומותר לכתחלה להאכיל לאדם 

ה לא "ד' כתובות דף ל'  ומפורש זה בתוס,דבר שאין ידוע לו למאוס

 חזיא  שמחמת שהתרומה שתחב לו בבית הבליעה שנמאסוצריכא
והא תרומה , לשלא בפניו שלא ידע שנמאסו איכא חיוב ממון

ם אלא לכהן שאסור בלאו דבל תשקצו "אינו יכול למכור לעכו
כ לא הפסידו כלום דאף אם היה מחזיר לא "ואסור להכשילו וא

היה יכול למוכרו אלא ודאי דכיון שלא ידע שהוא מאוס אין 
רו לכהן שלא היה שייך איסור בל תשקצו ולכן היה מותר למוכ

  .בפניו אם היה מחזירו והפסידו בזה שלא החזירו וחייב
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Â·¯ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÏ‰ ˙Â¯Â‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  

‰ÎÏ‰ Â˙Â‡ ÌÈÏ‡Â˘ Â˙È· È�· È˘�‡˘Î?  

Ô˙˘¯Ù· ב 'י'‰ È�ÙÏÓ ˘‡ ‡ˆ˙Â  '‰ È�ÙÏ Â˙ÂÓÈÂ Ì˙Â‡ ÏÎ‡˙Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' הרבה טעמים משום מה נענשו א ובמדרש''ג ע''עירובין ס 

מפני שהורו הלכה בפני ' י אהרון ואחד מן הדברים איתא בגמבנ

  .וכל המורה הלכה בני רבו חייב מיתה, רבם
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם האיסור של להורות בפני רבו זה רק כשמורה 

לאחרים אבל לעצמו ולבני ביתו מותר או דילמא האיסור נמי 

להורות לעצמו ולבני ביתו ואם בני ביתו שואלים אותו צריך 

  .ת לשאול את הרבללכ
  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ïאם בני ביתו של תלמיד ב ''ב סעיף י'' יורה דעה סימן רמ

חזינן , לא יורה להם במקום רבו, הוצרכו להוראה ושאלו לו

   .להדיא שאסור להורות אפילו לבני ביתו במקום רבו

  
  

 ˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡· ‰�‰Âב''ד סימן רמ''יור א''מובא בגליון מהרש  Ô˙˘¯Ù·

˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ט''י' י ˙‡ Â·È¯˜‰ ÌÂÈ‰ Ô‰ ‰˘Ó Ï‡ Ô¯‰‡ ¯·„ÈÂ 

Â‚Â Ì˙ÏÂÚ ˙‡Â Ì˙‡ËÁ 'ÊÂ ·˙Î'' Ï יש לחקור תלמיד שדר

ל דאסור להורות הלכה בפני רבו האם לעצמו ''במקום רבו דקימ

  .מותר להורות או דילמא זה נמי אסור
  

¯˙ÂÓ˘ ËÂ˘ÙÏ ·˙ÂÎÂ: ממה שראינו שהורה אהרן הלכה זו 

ואין לך רב מובהק כמשה ,  שמותרלעצמן ושרפו החטאת משמע

  . חזינן שלעצמו מותר להורות, לאהרן
  

˙ÂÁ„Ï ˘È ÈÏÂ‡„ ·˙ÂÎÂ:כפי מה ,  כי אין הוראה זו הוראה

 שדן אהרן קל וחומר ממעשר 'מ ב''ע' י שם ה"יומא רש' שאמרו בגמ

, כ"קודש חמור לא כל שכן ע, הקל אמרה תורה לא אכלתי באוני

ן מעשר כאלו אמר לו משה לשרוף וכיון שנאמר לו מפי משה די

כי בכלל מעשר חטאת בקל וחומר , ולא הורה הוא לעצמו כלום

אבל , וקל הוא מביעתא בכותחא, וכגון זה מותר לתלמיד להורות

  .ועיין בכלי חמדה במלאוים אריכות גדולה בענין זה, שאר דברים אסור

  

ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ Â¯ÙÒ· Ï·‡ אי מותר  כתב דלעצמו בודב''ד סימן רמ''יור

כ לבני ''משא, להורות במקום רבו דאין זה נקרא בגדר הוראה

  .ביתו הויא בגדר הוראה לכן פסק המחבר שאסור
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :מסכת ש "ראיש לתמוה על האור החיים מהא דכתב ה

 ואם בני ביתו של תלמיד הוצרכו להוראה ושאלו ל'' וז'עירובין פרק ו

הא דאמר וצורבא מרבנן  מידי דהוה א,לו איכא לספוקי אי שרי

 או דילמא הני מילי בדיקת סכין שאינו אלא לכבודו ,חזי לנפשיה

של חכם וכי האי מחיל ליקריה שלא להטריח צורבא מרבנן לבא 

 אבל דבר איסור והיתר אפילו לעצמו אסור להורות במקום ,אליו

כ איך פסק להדיא שמותר להורות ''א, ר והדעת נוטה לאסו,רבו

  .לעצמו
  

Â˘·Â''˙¯È‡È ˙ÂÁ  כתב בפשיטות דכל הוראות איסור ב"סימן קכ 

והיתר שבא לאדם בתוך ביתו שרי להורות אם בר הכי הוא 

פ הדר צורבא "ואפילו במקום רבו כדאיתא במסכת עירובין ר

  .מרבנן חזי לנפשיה מותר
  

‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù·Â שלא הביא כלל דברי  תמה עליוב''ד סימן רמ''יור 

ש שם שכתב דהדעת " לא דברי הראהטור והמחבר בכאן וגם

אבל ' נוטה דדוקא בדיקת סכין שאינו אלא לכבודו של חכם כו

  .ה אפילו לעצמו אסור להורות במקום רבו"דבר או

Â·¯ È�Ù· ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÓ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ‚‰Â� ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì‡‰?  

ÓÒ· ‰�‰"˜ י הא דאמרינן "ל אמר ר" כתב וזא"ה נ"א הג"מצוריך מצוה קי

זהו בזמן התנאים והאמוראים שמוציאים ' ותלמיד אל יורה וכ

, ההוראות מעומק ופלפול ומידיעה ונוטל הרב עטרה בהוראתה

אבל עתה הפסקים וההוראות נכתבים והכל יכול להסתכל 

בספרים הפסקים ולהורות אין עטרה לרב כל כך כמו באותן 

 .הימים
  

ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡·Â בותינו וחרב בית כתב מיום שגלו א א"כ' ת סי"ת' הל

מקדשינו ונשתבשו הארצות ונתמעטו התורות והלבבות אין לנו 

וכל הדינין הראויין לעשות , עוד לומר מורא רבך כמורא שמים

תלמיד לרב נתבטלו כי הגמרות והפירושים והחידושים 

ולכך היו רגילים שבעירם יחזיק ', והחיבורים הם המורים וכו

  .  המורה הלכה לפני רבוהתלמיד מדרש ולא אמרינן בהא כל

  

‰�˘Ó ÌÁÏ· ÔÎÂ כתב בשם אחד שבזמן הזה ד"ה מתלמוד תורה ה"פ 

ליכא מורה הלכה בפני רבו מפני שאנו לומדים מפי ספרים 

  .ש"והספרים הם המלמדים עיי

  

È¯‰Ó· Ï·‡"˜ ק כתב שנראה " אחרי שהביא דברי הסמט''שורש קס

מדכתבו , ם והטור סוברים כן"דאין שאר הפוסקים כמו הרמב

סתם שהמורה הוראה בפני רבו חייב מיתה ולא אמרו שאין דין 

שהרי לא באו , ל דגם עכשיו הוא נוהג"מ דס"ש, זה נוהג עכשיו

  .ז"להגיד לנו הדינים אשר אינם נוהגים בזמה

  

„˘¯‰Ó·Â"Ì כתב עליו שאינו מבין הכרעתו ובפרט 'א' מ סי"חו 

נוהגים ובין הבלתי בין ' ל שהעתיק דיני התלמוד וכו"ם ז"להרמב

וכי תימא שאין התלונה אלא למה לא פירש הנהוג אינו , נוהגים

ש שיש בו טעם לשבח כי בקעה "ל כ"ם ז"כ תימה להרמב"כ

פרוצה ראה וראה להעתיק הדין כמו שנזכר בתלמוד לבד פן 

ואלו התלמידים , כ"והטור הביא לשונו ג, יפרצו פרץ על פני פרץ

ק " אני אומר שעינינו הרואות שמהריועוד', שלא הרבו תורה וכו

ל לא ראה הלשון הנזכר לעיל ולפי שהיה מסופק בלשון "ז

ל אולי "אבל אילו ראה הלשון ובפרט כל הנ' ק מצוריך וכו"הסמ

  . ש שהאריך בזה טובא"עיי' היה מודה וקרוב לודאי הוא וכו

  

ÚÂ"ÏÂ‡˘ „È· Ú ז לא "כ לחלק בזה דבזמה" שכתב גח"ב סק"סימן רמ

מורה הלכה בפני רבו כיון דהלכות פסוקות יש ועיין במחבר הוה 

א "ובערוך השולחן סעיף כ, ב"ק י"ך ס"ז ובש"ב ס"רמ' א סי"ורמ

ס שהיו לומדים "א לחלק בין זמן הש"ש ביישוב דעת הרמ"מ

כ בזמנים האלה שלימודנו "משא, פ מכמה רבותיו מובהקים"בע

' ם לפנינו וכובספרים וכל התלמוד והחידושים והפוסקים כתובי

ולפלא שלא הביאו האחרונים משיטות הראשונים . ש"עיי

  .ל"והפוסקים הנ

  

Â˘·Â"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ האריך בכל שיטות הפוסקים א''יורה דעה סימן קל 

  . בענין זה



 ÏÈÚÓ Â˘·Ï ‡Ï˘ Â‰·‡Â ·„� Â˘�Ú� ÚÂ„Ó  

ÏÈÚÓ ˘Â·ÏÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ ËÂÈ„‰ Ô‰Î È¯‰? 

‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ משום ,  נענשו נדב ואבהו דלכן'פרשה כ בפרשתן

 .שלא לבשו מעיל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי נדב ,  מדוע נענשו משום שלא לבשו מעיל

כ אין להם חיוב להלביש מעיל ''א, ואבהו היו כהנים הדיוטות

וכן בגבורת ארי יומא , ג''ש סימן י''ת הרא''כך מקשה בשו, שהוא מבגדי כהן גדול

וכן , ט''וכן באתוון דאוריתא כלל יו, ה בפרשתןוכן בדברי שאול מהדורא חמישא, א''ט ע''ל

  .במתנות כהונה על המדרש

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 וסגן הוא ב" קזבחים ' גמ כדאיתא ב הם היו הסגנים של כהן גדול.‡

 ואמרינן ,הממונה לשמש תחת כהן גדול כשיארע לו טומאה

בגדים וקרי ליה התם משוח ' וסגן משמש בח ב"הוריות י' גמב

  .ג''ש כלל י''כך תירץ הרא, שעבר

È¯‡‰ ˙¯Â·‚· Ï·‡ לבעל השאגת אריה א''ט ע''יומא ל ÂÈÏÚ ‰Ó˙ :ל''וז 

 דוודאי כל זמן שלא שימש ביום הכיפורים ,וכל דבריו תמוה

תחת כהן גדול אינו נקרא משוח שעבר ואינו אלא ככהן 

  .הדיוט

·˙Î˘ ‰ÓÂ:בגדים ליתא '  דבהוריות איתא דסגן משמש בח

 אדרבא איפכא , קרי ליה התם משוח שעבר וגם לא,התם

הוא דאמר משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה 

בגדים קודם למשוח שעבר מחמת קריו משוח שעבר מחמת 

קריו קודם למשוח שעבר מחמת מומו עבר מחמת מומו 

 שמע מינה ,קודם למשוח מלחמה משוח מלחמה קודם לסגן

 ,ה מעלות בין זה לזה וכמ,דמשוח שעבר וסגן תרתי הווין

ותמה על עצמך איך אפשר לקרותו בשם משוח שעבר כל זמן 

שלא אירע בו פסול בכהן גדול ושימש תחתיו ואי בשימש 

תחתיו אין מעלתו מפני שהוא סגן אלא מפני שנעשה כהן 

גדול על ידי עבודה שעבד ביום הכפורים ואפילו כל כהן נמי 

ים לשמש תחתיו אלא שהסגן ממונה לזה וקודם לכל הכהנ

ש ''עי ,אבל בעוד שלא שימש תחתיו דינו כהדיוט לכל דבר

  .שהאריך עוד בהרבה ראיות

ולא מצינו הקטורת , כיון שהקטירו קטורת אשר לא צוה השם .·

ולפי טעותם עברו גם על ונשמע , לפני ולפנים אלא כהן גדול

   .א''ג סימן כ''ש כלל י"ת הרא"שוכך תירץ ב. קולו בבאו אל הקדש

‡˙È¯Â‡„ ÔÂÂ˙‡· Ï·‡ ד הדברים ''ל ולענ'' תמה עליו וזט''כלל י

תמוהים שאיך נענשו בשביל טעותם אם לפי האמת לא היו 

הרי מה שהיו מחוסרי בגדים לפי טעותם , מחוסרי בגדים

ובבני , ה מצרפה למעשה''הויא רק מחשבת עבירה שאין הקב

 בזדון אהרן גם מחשבת עבירה לא היה כיוון שוודאי לא עברו

  .רק מחמת איזה טעות

דלכן לא  וכן כתב בטור על התורה, 'ויקרא פרק יחזקוני פ מה שכתב ה'' ע.‚

פ שכהן הדיוט מטמא ''נטמאו אלעזר ואיתמר לאחיהם אע

אמרו חכמים שאין כהנים ביום משיחתן מ ''מ, לקרובים

מטמאין לשום מת שאף כהנים הדיוטות ביום משיחתן יש 

שהרי מצינו אלו שהוזהרו ביום משיחתן  ,להם דין כהן גדול

ל אתי שפיר שנענשו שלא היה להם ''לפי הנ, ג"בכל דיני כה

  .'סימן ו' כך מתרץ היפה תואר פרשת אחרי פרשה כ, בגדי כהונה

‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„ Ô˙˘¯Ù· ÏÂ‡˘ È¯·„· Ï·‡:מהא דאיתא בגמ  '

ומשמע ,  וכי הם הקריבם שהם הדיוטים אני הקרבתיא''זבחים ק

  . הם דין הדיוטיםדהיה ל

 ‰‡ÓË ÛÂÚ ‡Â‰ ‰„ÈÒÁ‰ ÚÂ„Ó  

 ‰˘ÂÚ ‡Â‰ È¯‰˙ÂÈ¯ÊÎ‡ ˙„Ó ‰Ï ÔÈ‡Â „ÒÁ?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''א י''יÛÂÚ‰ ÔÓ Âˆ˜˘˙ ‰Ï‡ ˙‡Â .  
  

‰ ·˙ÎÂ·Ó¯"Ô  והן 'ט א''חולין נורבותינו למדו סימנים בעופות 

 ,להכיר בהן שאין בעל אותן הסימנין מן המינין האלה האסורים

שכל עוף הדורס לעולם ,  היא הדריסהוהסימן הגדול בעופות

Â˙ÂÈ¯ÊÎ‡Ï ÌÓÂÁÓ ÂÓ„˘ È�ÙÓ Â‰˙˜ÈÁ¯‰ ‰¯Â˙‰ ÈÎ , טמא

Ò‚Â ¯ÂÁ˘Â ,ונותן אכזריות , ומוליד המרירה השרופה השחרחורת

וכן כתב , ואין בכל העולם עוף שידרוס מלבד הנזכרים בפרשה. בלב

  .ם במורה נבוכים''הרמב
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï''È‰ ‡ÓË ÛÂÚ„ Ô˙ÂÈ¯ÊÎ‡‰ ÌÂ˘Ó ‡ ,

ג ''חולין ס 'הרי איתא בגמ, כ מדוע אסרה התורה את החסידה''א

 שעושה חסידות ,אמר רב יהודה למה נקרא שמה חסידה 'מ א''ע

  .כ אין לזה אכזריות''א, עם חברותיה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דמתכוין ,  כיון שעושה חסד רק עם חברותיה זה לא חסד.‡

לכן זה מדות , עם מי שחבר שלולטובתו שהרי אינו עושה רק 

וכן בספר הדרש , ם''כך תירץ בחדושי הרי, אכזריות לכן הוא עוף טמא

  . 'ק ג''ד ס''והעיון פרשת חוקת מאמר י

 מפני שסבורה היא שמעשה חסד היא עושה לפנים מורת .·

  .בעוד אין זו אלא התנהגות מינמילית, הדין

במקום שצריכים להושיע  יען נוהגת כהרבה מן החסידים ש.‚

וזה מה שכתב , לחבריהם עם מעות נותנים להם חסידות

י שעושה חסד עם חברותיה במזונות במקום לתת ''רש

  .ק רבי נפתלי מרופשיץ''כך כתב הרה, מזונות ומתחיל למכור לו חסידות

  

Â˙ÂÓ· ‡ÓËÓ ˘Á� Ì‡‰?  

‰ ‰�‰ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡Ô˙˘¯Ù· ˘Â„˜‰  ויש לחקור  הקשה ויקרא פרק יא

ת איך לא מנה הכתוב הנחש שהוא אב הטומאה לכל טומאת זא

  .השרצים ודומיהם
  

ı¯˙ÓÂ:ובמותו ף אולי שטומאת הנחש הוא בנפשו ולא בגופו 

ישאר הגוף ריקם מכל כעפר הארץ כי אין טומאה דבקה בגופו 

ד ''מ קי"בל " וכיוצא בזה תמצא שאמרו ז,לצד שאין בו ולא כלום

וישראל מטמאים באהל והוא , ל גוים אין מטמאים באה'במ ''ע

ולזה , וטומאת השרצים בגופם יותר מבנפשם, מהטעם עצמו

הא למדת כי הנחש טומאתו יותר , יטמאו במותם ולא בחייהם

  .הנה מדבריו משמע שנחש מטמא במותו, מטומאת השרצים
  

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘·Â בספרו דברי שאול בפרשתן ÂÈÏÚ ‰Ó˙ל ובמחילת '' וז

 ד''מאבות הטומאה הלכה י' פרק דם ''ו דברי הרמבכבוד תורתו נעלם ממנ

והכסף משנה לא , שהנחש אינו מטמא כלל אפילו טומאת אוכלין

דנחש א ''ע' כריתות דס ערוך ''וכתבתי בגליון שהוא ש, רשם מקורו

  .  ב דדבריו תמוהים''ג ע''א עירובין י''ועיין במהרש, לאו בר טמויי כלל

  

·ÂÈÈÁ· Â�È·¯ אלה : "יר שמונה שרצים ואמר בהם הזכ כתב'לא ''י

 ויש לתמוה בזה כי ראוי ,והנחש אינו בכללם, "הטמאים לכם

כי הוא שורש הטומאה , היה בודאי שיהיה נחש טמא ומטמא

ואם כן למה לא הכניסו , והזוהמא כידוע מן הנחש הקדמוני

אבל הענין הוא מכללי דרכי , הכתוב בכלל השרצים הטמאים

לום שלא רצתה לטמא הנחש במגעו התורה שכל נתיבותיה ש

  . שאם כן היה אדם נמנע מלהרגו כדי שלא יטמא



  

  
  

ò à÷ååã äæ íéøåôá øëúùäì áåéçä òåãî''é éïé 
íéøåôá úåúùì éîåñáì ùðéà áééç ìù äåöîä òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , àåä

ïééá à÷ååã ,øçà ä÷ùîá øùôà éàå ,øëúùéù ø÷éòä àìä ,á òãé àìã ãò ïîä øåøà ïé
ôð éàî éëãøî êåøáì"åì àáé ïôåà äæéàá î ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  

õøúì äàøð ,ò''á àúéàã äî ôíéøåô øãñ íåéä øãñ øôñ  ãéîùäì ù÷á òùøä ïîäù
ùìå ãáàìå âåøäì øàùðù ãò äçîù êåúî äæì áåø÷ ïéðò äùòð íéãåäéä íã êåô

åðéîã ìò íã óéñåð åðàå íã êåôùì áùç àåä øçà ãöîå äöøà íéáëùåî íéúîë ,ëò'' ì
óåâá íã óéñåî ïééã ùåøéô ,à''à÷ååã ïéé úåúùì ùé äîì àçéð ë.  

  

èéìù éùåðà ìàðúð áøä'' à ÷øá éðá  
õøúì äàøð , ïåéëùë ïééì äìùîð äøåúäîâá øàåáîù åî 'æ úéðòú 'ò'' äæá æîøì åöø à

ïéé ìò à÷ååã åð÷éú ïëì äøåú åæ äøåà äúéä íéãåäéì ìùå äáäàá åäìá÷ øãä ìù ïéðò.  
  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' àìåëì÷øàô àøàá øåâ   
øåà é÷åîðáã ïééöì äàøð''öøú ïîéñ ùàè÷ðåî ç''æ úåà ä 'æéøàäù àéáä'' éåáéø áúë ì

éúîî íéãñçåëå ïééä ÷'.  
  

 äìéìá äìéâîä úà àø÷ àìå ñðàðù éî  
íééîòô íåéá äìéâîä úà úåø÷ì áåéç åì ùé íàä  

 úà àåø÷ì áåéç åì ùé íàä íéøåô ìéìá äìéâîä úà àø÷ àìå ñðàðù éîá íúðãù äî
îé÷ã åîë ïéîåìùú ïéãî íéøåô íåéá íééîòô äìéâîä'' äìôú øéñçä íàù äìôú éáâì ì

à íéìùäì êéøöã úçàíéìùäì êéøö ïéà àîìéã å , éìåãâ íùá äëìäì íú÷ñôå
êéøö ïéàù íé÷ñåôä.  

  

äøä''èéìù ïîøôå÷ íçðî éáø â'' àùîù úéá úîø ïåéö úáäà úìä÷ áø  
éöðä áúëù äî éôì øéòäì äàøð''á úåà øáã ÷îòì äîã÷äá á 'éøâäå'' ÷éöéáìåñ ã

à íã÷ éøøä 'ëø ïîéñ''áéø úøîéî ïéðòá è'' äìéìá äúåø÷ì ìíåéá äúåðùìå , å÷ã÷ãù
äúåà äðåùå øæåçì äðåùàø íòô àøå÷ä äîåã åðéàù äúåðùì ïåùìî ,æç åð÷éúå'' ì

øúåé áì íéùéå ïðåáúé íåéä ìù äúàéø÷áù éãë äìéìá àåø÷ì , àéä äìéìä úàéø÷å
íåéä úàéø÷ì äðëä øãâá ,ìéìá àø÷ àìá äæ éôìåä àì íåéá íééîòô àåø÷ì íå÷î ùé 

ë àìà ïéîåìùú ïéãî äçâùää ìãåâå äìéâî øåôéñ úà ÷îåòì ïéáé äééðùä äàéø÷áù éã
á÷ä ìù íéñðäå''ä .  

  
ìëåàä ìò íåéá ãçà íòô íéëøáîù íäì éã íàä íéøåôá óñë óåñàì íéëìåäù íéøåçá?  

 íäù úéá ìëá íàä íåéä ìë íéøåôá óñë óåñàì íéëìåäù íéøåçáá íúø÷çù  äî
íå÷î éåðéù íåùî êøáì íéëéøö íä íéòéâî åîë úéá ìëá êøáì íéëéøö ïéà àîìéã åà 

ãîé÷''ìøåà '' çò÷ ïîéñ'' íå÷îá ïéëøáîå íéáùåéå íëåìéä êøã íéìëåà íéëøã éëìåä ç
íúìéëà íåéñ.  

  
  

äøä''èéìù ãìòôðæéåå äãåäé íäøáà éáø â'' à  
çî''çáèîá úåøùë ñ ,çîå''øå úåëøáå úáù úåëìä ìò íäøáà íëùéå ñ''íééç úøàôú úáùéá î  

áøäèéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé '' àïåãðåì  
íéëøã éëìåä ìù ïéã íäì ïéàù äëìäì èåùôã øéòäì äàøð ,á äðùîäã íåùîøå  äø

íå÷îì íå÷îî êìåäå ììë úåòéá÷ åì ïéàù éî ìò øáãî , úåòéá÷ íäì ùé ïàë ìáà
íäìù úåòéá÷ä äæ úéáå úéá ìëã ,àåää íå÷îá ääù ïîæ äîë éåìú äæ ïéã ïéàå , ïëì

ïåéë íå÷î ìëá øîâå ìëà àìà ììë êøãá äæ ìëà àìå íå÷î ìëá úö÷ ïéúîäì áùéù 
 äðåùàø äëøá êøáì êéøö ïëì íéëøã éëìåä ïéã íäì ïéàù èåùô ìëà àìå íå÷îå

úéáå úéá ìëá äðåøçàå.  
  

ùåøåùçà úãåòñá øîæ éìë äéä àì òåãî  
øäîäå êéùìàä íùá íúù÷äù äî''éù í''íéðåøçà ãåòå ó ,ä àì òåãî øîæ éìë äé

ùåøåùçà úãåòñá ,îæ éìë éøäøíéëìî úãåòñá èøôáå äãåòñ ìëá ùéù øáã àåä  ,
àã äéäù øîéîì àëéìå''íéøáãä øàù øëæðù åîë äìéâîá øëæåä àì òåãî ë , íúöøúå

íéðôåà òáøàá.  
  

ë"åîãàä ïøî ÷" õàùî øèéìù" àíéìùåøé  
äøä''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

äáä''éð øèëéì øéàî ç'' åíéìùåøé  
äáä''ëéì àéùåæ íìåùî çéð øè'' åíéìùøé  

 äàøðã éåìä úåðî øôñá õøéúù äî ïééöì ìàøùé éðáù äöø àì åúòùøá ùåøåùçà
äáåùúá åøæçé ,ä êøãáù úåéäìåèéåñî øîæ éìë ùé òá àìå áìä úà íéøøåòîä íéî

øîæ éìë ììëá àéáä àì ïë ìò äáåùúá åøæçéù äöø  .  
  

èéìù õéáåðáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî''êãåà éðà íâ ñ  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä''à íéìùåøé øàîèàñ ììåë  

øäîäù ïééöì äàøð'' íäá äéäù ùåãéç íäá ùéù íéøáã ÷ø äøéëæî äìéâîäù áúë ì
áø óñë úàöåä ,íéãòåñ éôìàì íéøøåùî äøùòá øùôà øîæ éìë ìáà.  

  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' à÷øá éðá ãñçå äøåú ììåë  
õøúì äàøð ,ùò úà úåàøäì äéä ùåøåùçà úøèîùìåãâä åø ,àå'' åéäé íàù ùùç ë

 àìå ùùç ïëì åì ùéù úåøöåàä ìëì áì åîéùé àìå øîæ éìëì åáéù÷é íéùðà øîæ éìë
øîæ éìë àéáä.  

  
ò úåðî çåìùî úåöî íéîéé÷î íàä''ïîåæî óñë é  

ïîåæî óñëá úåðî çåìùî úåöî íéîéé÷î íàä íúðãù äî , íé÷ñåôä íùá íú÷ñôå
úåðîá ÷ø íéîéé÷î ïéàù.  

  

øäèéìù õéáø÷ óñåé á'' àúéìéò ïéòéãåî  
öøú ïîéñ ùãç éøôäã ïééöì äàøð''íéìåâðøúî øùá åðééäã ïëåî øáã êéøöù áúë ä 
äðëä ïåùì úåòîùî ïëù íéèåçù , àìù äàøð íééç íéìåâðøú åøéáçì çìù íà ìáà

îâá òîùîã åîë äåöîä íéé÷ 'é äöéá''ò ã''åéá ïéçìùî ïéà íéøîåà éàîù úéá á'' è
ìàúåðî à ,àå''óñëá åúáåç éãé ïéàöåé ïéà äæ éôì ë.  
  

 äìéìä êåúì íéøåô úãåòñ úà êéùîäì íéìùåøé éáùåú åëîñ äî ìò  
øåáòé àìå ìù øåñéà ùé éøä  

ïéô÷åîä éðáî äáøä åâäð òåãî íéðåøçà ãåòå íéøùéî ááåãä íùá íúù÷äù äî ,
è íåéá íéøåô úãåòñ úà íéëéùîîù''àåäù äìéìä êåúì øãà åè ''øãà æ , íä éøä

øåáòé àìå ìò íéøáåò ,öæ é÷ñðùåã éáö óñåé éáø ïåàâä úîàáå''áà ì'' úòá íéìùåøé ã
 àìå åøîàá äãåòñä úà øîåâ äéä úéáøò ïîæ òéâä øùàë íéìùåøéá íéøåô úãåòñ

áåúë øåáòé ,î ìáà''äù÷ íìåòä âäðî ìò î ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àéáìòùí  
 ïå÷éú àéä éøäù íéùã÷ ïéòë àéä íéøåô úãåòñã íìåòä íéöøúîù äî ïééöì ùé
 äæá åùîúùäå ùã÷îä éìë úà åàéöåä òùø åúåà ìù úåãåòñáå ùåøåùçà äúùîì

åéðôìù íåéä øçà êìåä äìéìä íéùã÷áå.  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïîãìå ÷çöé èéìù''à  
íéìùåøé  

åéáà úîùð éåìéòì  
 áøäïåòîù   
 áøä ïáäéøà äùî æ''ì  

áìð"ë ò''á øãà á 'ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ðéãéãé éå  

 áøäèåø äîìù íäøáà èéìù''  à  

 äéðúð æðàö úéø÷  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäìàéêìî  ïá áøä÷éæà ÷çöé æ''ì  
áìð"ë ò''á øãà à'  

ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäïîãéøô á÷òé íééç ïøäà èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  
 äåöî øáä úçîù ìâøì  
íéëçå ÷éðé ãìéä åðáì  

 øîëù ãåãäîì éð''å  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  

äøä'' éáø âøòëééø ïøäà èéìù''à  
ø''ãñç úøåú úáéùé äùåã÷ä åðéúáùéá î  

 úçîù ìâøìåúá úãìåä éçú 'æîá''è  

 áøä åéáàìåäîìù ÷çöé èéìù''à äáéùéä ãéãé  

àåòø àäéåðôé øùà ìëá åçéìöéå íäéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úåàøì åëæéù   
 íéëøáîä- äáéùéä ùàø -äáéùéä éðáø   

äáéùéä éãéîìú   
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