
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 „È ‡Â‰˘ ÔÈÓÈ „È ÏÚ ‡ÏÂ Ï‡Ó˘ „È ÏÚ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÁÈ�Ó ÚÂ„Ó
ÌÂ˜Ó ÏÎ· ·Â˘Á‰?  

Ô˙˘¯Ù· ז''ג ט''יÂ‚Â ÍÈ�Ú ÔÈ· ˙ÂÙËÂËÏÂ ‰Î„È ÏÚ ˙Â‡Ï ‰È‰Â '.  
  

Ó‚· 'Ï ˙ÂÁ�Ó''Ú Ê''‡ יד כהה שהוא יד שמאל"ידכה" ינןאמר , Ô‡ÎÓ 
Ï‡Ó˘ „È ÏÚ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ„ Ô�ÈÙÏÈ ,ר פרשת ובספר מעדני אש

ח סימן ''ל אור''א וכן קימ''ב ע''ברכות ס' איתא בגמז הבאתי קושיית האחרונים על הא ד''ואתחנן תשס

Â˘˜‰Ï ˘È˙ „, ולא בימין משום דקושר בה תפילין, ביד שמאלבבית הכסא  דצריך לקנח ט''כ
‡ÙÈ„Ú Ï‡Ó˘ È¯‰ ,ÔÈÏÈÙ˙‰ ÂÈÏÚ ÌÈÁÈ�Ó È¯‰˘ ,‡''‰ÓˆÚ ‰˘Â„˜‰Â ‰ÂˆÓ‰ ‡ÈÂ‰ Îש '' עי

  . רוצים נפלאיםת
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע מצות חשובה כמו מצות תפילין מניחים
הרי יד ימין הוא החשוב בכל , אותו על יד שמאל הפחות חשובה

  .וכן באור החיים הקדוש, וכן בכלי יקר, כך מקשה בחזקוני בפרשתן ,מקום
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  
ם לפי לפי שהימין מזומנת לכל דבר ומושיטין אותה בכל מקו .‡

שהיא עסקנית מן השמאלית ואין נכון שיהיו השמות נתונים 
  .כך תירץ בחזקוני בפרשתן, עליה

לפי שהימין מזומן לקשור התפילין על יד השמאל ולא  .·
  .כך תירץ בחזקוני בפרשתן, השמאל על הימין

לפי שיד , המלחמה' להורות שלא בכח יגבר איש כי אם לה .‚
' ולה או קטנה אם לא כי יד ההאדם כהה וחלושה מלעשות גד

להניח התפילין אשר ' ועל כן צוה ה, עשתה זאת המחזיק בידו
החזקה הימנית ' חקוק בהם על יד כהה להורות שיד ה' שם ה

ולהורות נתן בלבם שאין שום , היא הנותנת כח ליד כהה זו
כך כתב בכלי , יתברך' מעשה תלוי בפעולת האדם כי אם בעזר ה

  .יקר בפרשתן

 לכן מניחים אותו ביד ,היותו מכוון כנגד הלב שבצד שמאלל .„
 ÔÈ�Ú·Â ÏÚ ·Ï‰ ÂÏ ˘È˘ ÈÓז ''מנחות ל' פ דברי הגמ''כך כתב האור החיים ע, שמאל

ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�È „È ‰ÊÈ‡· Â�ÈÓÈ „ˆ ת דובב מישרים ''וכן בשו ,ו''סימן קטת ארץ צבי ''עיין שו
  .ין מניח תפילין בשמאלואפילו נתברר שיש לו לב בצד ימש ו''סימן מ' חלק ב

  

 ÔÈÓÈ „È· ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ÔÈÓÈ „È· ˜˙Â˘Ó ‰˘Ú�˘ ÈÓ
‰‰Î‰ „È‰ ÂÈ˘ÎÚ ‰Ê˘ ÔÂÈÎ?  

 ‰ÏÂÁ ¯Â˜ÁÏ ˘È שנחלה במחלת השיתוק ונשתתק יד ימינו אם
 או דילמא יניח עכשיו יניח ביד ימינו היות היא יד כהה אצלו

  .ביד שמאל כמו כל אדם
  

‰··¯Ó ÏÂ‚„· ‰�‰ כתב על מה שהביא שם המגן ז''ח סימן כ''אור 
 מחלוקת הפוסקים באדם שהרגיל עצמו לעשות 'ק ט''בסאברהם 
מחדש הדגול מרבבה שאף , על איזה יד יניח תפילין, איטר יד

לכן , לשיטות שאינו נקרא איטר יד כיון שהרגיל עצמו כן מרצונו
היא אבל מי שמן השמים , סבירא ליה דהרגלתו לאו כלום

יהו דהיינו שנולד לו חולי בימינו וניטל הכח ממנו וצריך הרגל
כ לפי ''א, לעשות כל מלאכתו בשמאל בודאי דינו כאיטר גמור

  .ל בודאי שצריך להניח תפילין ביד ימין דזה היד הכהה''הנ
  

Â˘· Ï·‡''¯˘ÂÈ È¯Ó‡ ˙ כותב דדברי הדגול מרבבה ד''סימן י' חלק ב 
כ מחמת ''חוליו ואעפכ מ''מיירי דווקא באופן כשנתרפא אח

חוליו הרגיל עצמו לעשות בשמאל ואחר שנתרפא נמי עושה כן 
הויא איטר גמור אף להסוברים דהרגיל עצמו לא הויא כאיטר 

אבל בימי חוליו , י חולי מן השמים הרגיל עצמו''הכא כיון שע
שאי אפשר לו לעשות בימין ועושה בשמאל הן במכה שסופה 

ע לא נעשה איטר ''ד להתרפא לכלהתרפא והן בדבר שאינו עתי
  .   כלל ויניח ביד שמאלו כמקדם

  

‰¯Â¯· ‰�˘Ó· Ï·‡ אם מן השמים  פסק בפשטות דז''ח סימן כ''אור
הרגילוהו דהיינו שנולד לו חולי בימינו וניטל הכח ממנו וצריך 
לעשות כל מלאכתו בשמאל בודאי דינו כאיטר גמור ויניח על 

  .הרצוצההיד 
  

· ˜ÒÙ ÔÎÂÂ˘"·˘ ˙ÈÂÏ‰ Ë דיניח בימין כיון שנעשית ' סימן ג'חלק י 
 Â˘Ó È¯Ó‚Ï˘ „È·Â˙˜˙, יד חלשה ומעתה יעשה כל מלאכתו בשמאל

  . ל''ובאמרי יושר הנ', ח סימן א''ת אבני נזר אור''עיין שו ,האם יש לה דין כנקטעה
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„·ÚÈ„· ‡ˆÈ Ì‡‰ ÔÈÓÈ „È· ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰˘ Ì„‡?  

 ‰�‰Â˘·"·˜ÚÈ ˙È· ˙ המניח תפלין של יד בימין נשאלט '' קממןסי 

  . בדיעבד או לאדי חובתואם יצא י
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:ט "תפלין חלק החמישי דנ' בהלבעל העיטור  מהא דאיתא ב

ומסתברא לן דדוקא תפלין דמדאורייתא א  "י סימן תרנ"ובא בבמ, ד"ע

, אבל לולב דמדרבנן הוא ומשום חשיבותא, מניח דוקא בימין

, ונוטל לולב בימינו שהוא ימין כל אדם, אדםאיטר הרי הוא ככל 

הרי מפורש , דלא גרע מתפלין, ואי עביד איפכא לית לן בה

  . ח"בהדיא שגם בתפלין אי עביד איפכא לית לן בה ויוצא י
  

· Â‰ÈÓÂ˘''˙¯‰Ó "‚¯Â·�ËÂ¯Ó Ì מוכח , יואל הלוי'  בשם רב'' ימןסי

  . 'צא וכו בדיעבד לא ילו אם הניח בימין אפירייתאדבתפלין דאו
  

·Â‰·Â˘˙ È¯Ú˘ דאין  תבוכ,  הביא דברי הבית יעקבא"ז סק'' כמןסי

אבל סתם אדם שיש לו , ראיה מבעל העיטור דהתם באיטר קאי

  .חיוב דאורייתא להניח בשמאל אין ראיה שאם היפך יצא
  

Â˘·Â"È�˘‰ ËÂÁ ˙ שאיטר שהניח בשמאל ככל אדם כתבח"כ' סי  ,

דמהיכא תיתי , ין לא יצאכשם שכל אדם שהניח בימ, לא יצא

א "ועוד דהרמ, ועוד שלא מצינו שום פוסק שיאמר כן, לחלק בזה

, בעל העיטור' ומקורו מד, כתב גבי לולב שאם היפך יצאא "תרנ' סי

ל להעיטור שגם בתפלין אם היפך יצא היה לו "ואם איתא דס

ת אם היפך "לכתוב דין זה שם גבי תפלין לרבותא דאף דהוי מה

ש "ל כוונת העיטור במ" ולכן נ, שם לא כתב כלוםואילו, יצא

דגבי איטר ' ה אמרי"ואפ, ידך זו שמאל' דלא גרע מתפלין שכ

ה לענין לולב שצריך ליטול "וה, ימין של כל אדם הוי שמאל

ט דאי "כ ה"וא, שמאל כל אדם לגבי איטר חשוב ימין, בימין

ה "הלא, עביד איפכא לית לן בה הוא משום דלא גרע מתפלין

כ גבי תפלין דליכא למימר הכי "א, בדיעבד אם היפך לא יצא' אפי

 מן יד אהרן סיפרבסכן כתב ו, רייתאבדיעבד לא יצא כיון דהוי מדאו' אפי

  .ג"מ ע"שלמי צבור ד' ז ובס''כ
  

‰ÎÏ‰ÏÂ · ·˙Î‰ÎÏ‰ ¯Â‡È· בתפילין גופא בודאי ד 'ק ו'' סז''סימן כ

לו בדיעבד לא אם היפך והניח בימינו שהוא שמאל כל אדם אפי

כ מצאתי בחוט "יצא דבאיטר שמאל דידיה הוי כימין כל אדם אח

  . כתבנוכמו בראיות ט"בעהע דברי כן שמבאר השני
  

  

ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰Ï ·ÈÈÁ ÂÈ„È È˙˘· ËÏÂ˘˘ ÈÓ ÚÂ„Ó  

ÔÈÏÈÙ˙Ó ¯ÂËÙ ‡‰È ‰‰Î „È ÂÏ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïק ו''ז ס''ח סימן כ''אור' ÂÈ„È È˙˘· ËÏÂ˘ Ì‡ ,˘· ÁÈ�Ó ÏÎ Ï‡Ó

Ì„‡.  
        

  

ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â¯È·Ò‰Â :ג דלדידיה לאו כהה הוא דהא שולט "אע

כך כתב , עוד שהיא כנגד הלבו לגבי אחריני הוי יד כהה ,בשתי ידיו

   .ז''לבוש אורח חיים סימן כה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :בירא ליה דסב''וכן חולין צ, ד''יבמות קן ''מברהשיטת ל 

ו עובד מפני שאין לו איטר אינו חולץ כלל כשם שכהן איטר אינד

ולא אמרינן דאזלינן בתר ימין ,  וגזירת הכתוב דבעינן ימיןימין

כיון דכתיב ביד ימין איטר מניח שכ בתפילין נהי " א,דעלמא

מ שולט בשתי ידיו לא "מ, שזה יד ימיןידכה והרי יש לו יד כהה 

כך , כיון שאין לו יד כהה,  לא שמאל ולא ימיןהיניח דהא לית לי

ת "שווכן בא '' סימן ע'חלק בת אבן העזר "שווכן ב', מ ב''א ע''חתם סופר חולין צמקשה ה

   .ב''רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן קכ
  

ÌÈˆ¯˙ÓÂ :יש לומר היכא דיתבטל המצוה לגמרי אזלינן בתר ד

 םוכן בכהן תתקיי,  אבל בחליצה הרי יכול ליבם,שמאל דעלמא

א לקיים ותתבטל "ן דאכ בתפילי"משא, המצוה על ידי כהן אחר

כך תירץ , ידיו אזלינן בתר עלמא' ה בשולט בב"המצוה לגמרי מש

ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא "שווכן ב ,א'' סימן ע'חלק באבן העזר ת חתם סופר ''בשו

   .ב''סימן קכ

ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓÓ ¯ÂËÙ Ì‡‰ ‰ÏÂÁ ¯‡˘ Â‡ ˘‡¯ È·‡Î ÂÏ ˘È˘ ÈÓ?  

  .ו דילמא פטור מן התפיליןיש לחקור האם חולה חייב בתפילין א
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' ח חזייה " לפני רדרמי בר דיקלא בא 'מ א''י ע''חולין ק

ל חולי מעיים "ט לא מנחת תפילין א"ל מ"דלא מנח תפילין א

י "רשוב חולה מעיים פטור מן התפילין בי יהודה ואמר ר,אנא

Ô�ÈÊÁ ,  מפני שצריך לחלצן תדיר,טור מן התפיליןבטעם הדבר דפ

„ Â�È‡ ‰ÏÂÁ ¯‡˘ Ï·‡ ÚÓ˘Ó ÔÈÏÈÙ˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ÌÈÈÚÓ ÈÏÂÁ

ÔÈÏÈÙ˙‰ ÔÓ ¯ÂËÙ.  
  

ÔÈÏÈÙ˙· ·ÈÈÁ ‰ÏÂÁ˘ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˘È:סנהדרין '  מהא דאמרינן בגמ

  כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו לבקרו'מ א''ח ע''ס

, ונכנס הורקנוס בנו לחלוץ תפליו, ואותו היום ערב שבת היה

  .יב בתפיליןחזינן שחולה חי
  

ÂÊ ‰È‡¯ ˙ÂÁ„Ï ˘È Ï·‡:רבינו שא ''ד ע''קכתובות '  דהרי מצינו בגמ

ואיך עשה , חולה מעיים ואפילו הכי הניח תפיליןהיה שהקדוש 

 היה מנהיג עצמו בקדושה יותר נגד הלכה ותרצו התוספת שרבי

ה רבי אליעזר היה יכול ''כ ה'' א,מדאי והיה יודע היטב ליזהר

  .ראיה שחולה חייב בתפיליןכ אין ''ליזהר א
  

 ‰�‰Â ÈÎ„¯Ó‰ ·˙Îמ ב''ד ע''ימ ''ע  תפיליןכותהל' ÔÓ ¯ÂËÙ ‰ÏÂÁ˘ 

ÔÈÏÈÙ˙‰.  
  

‰˘˜‰Â :דרבי הגבי שבבותי א''ד ע''כתובות ק' מהא דאיתא בגמ 

דאמר אמתיה סלקא לאיגרא אמרה עליונים מבקשים רבי 

ר שיכופו התחתונים את העליונים "ותחתונים מבקשים רבי יה

ן דחזיא דעל כמה זימנין לבית הכסא ומנח תפילי וקא כיו

 ומתרץ, ר שיכופו עליונים את התחתונים"מצטער אמר רבי י

שאני רבי שהיה מתנהג בקדושה ובטהרה יותר מדאי והיה 

אליעזר שלבש תפילין בחוליו שמת בו ' מחמיר על עצמו כמו ר

סמוך למיתתו בפרק ארבע מיתות שהיה מחמיר על עצמו לפי 

ח סימן ''ץ בספרו מור וקציעה אור''והנה היעב, יה מתנהג בקדושה ובטהרהשה

  .הקשה מדעת עצמו על המרדכי ופלא שלא ראה שהמרדכי גופיה הרגיש בזה ז''ל
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :מתפילין  חולה מעיים פטורח''אורח חיים סימן לל ''קימ 

  .אפילו אין לו צער
  

· ·˙ÎÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó מזה דאסור להחמיר על  משמע 'ק א"ח ס''סימן ל

 ה מפקיע נפשיר דיקליהעצמו דאי היה מותר לא היה רמי ב

 , היה מנח תפיליןבי הקדוש שרד"כתובות ק 'משמע בתוס ן וכ,מיניה

 היה מנהיג בינו הקדוש ררצווהקשו והא חולי מעיים פטור ות

ל משמע "עצמו בקדושה יותר מדאי והיה יודע היטב ליזהר עכ

  .ש ותפלה מותר"ל דבשעת ק"מיהו נ ,דשאר כל אדם אסור
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú·Â: ראיה ברורה לזה דהא במקור הדין בחולין  הביא

 שהרי פלפל עמו כמבואר שם ,ש ותפלה"שם לא היה בשעת ק

ל "אלא שמפני שדרכם היה לילך בתפילין כל היום לכן שאלו וא

  .אבל בשעת תפלה מותר להחמיר, שהוא חולי מעיים
  

‰ÏÂÁ ¯‡˘·Âאם מצטער בחליו ואין דעתו מיושב , א'' כתב הרמ

וכותב במשנה ברורה דמותר ,  חייבואם לאו, פטור, עליו

  .להחמיר על עצמו
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:שמהלכה  הבאתי ו''פרשת שמות תשס  בספר מעדני אשר

דבאף מצוה ליכא פטור  ב''בברכי יוסף סימן תע א''ל הוכיח החיד''הנ

ג סימן ''ח ז''בת הרד''ו בשכמו שכתבודלא  רק בסוכה, של מצטער

 פטור משניים מקרא חולהד ה''ח סימן רפ''מובא בכף החיים אור, ז''תתס

ש אריכות ''עי ,ואחד תרגום כיון שהוא מצטער וילפינן מסוכה

  .האחרונים שחולקים עליו



ÁÒÙ· ·ÏÁ ˙Â˙˘Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰ ÁÒÙ· ıÓÁ ÂÏÎ‡˘ ˙ÂÓ‰·Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''ב י''י ‰˙¯Î�Â ıÓÁ ÏÎÂ‡ ÏÎ ÈÎ  ˙„ÚÓ ‡Â‰‰ ˘Ù�‰

Â‚Â Ï‡¯˘È'.  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘È האם יש איסור לשתות חלב בפסח מבהמה שאכלה

  .חמץ או דילמא ליכא איסורא
  

 ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ˙ËÈ˘ ‰�‰לאסור  'ד סימן ס''וכן ביור, בסופו ח''ח סימן תמ''אור

, תוך מעת לעת משאכלהלשתות מחלב של בהמה שאכלה חמץ 

וכל שאין לו , רו במשהוואיסו, מפני שחמץ בפסח אסור בהנאה

  . אסור זה וזה גורם,ביטול
  

‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰ Ï·‡:  

Ì„‡ ÈÈÁ‰ ‰�‰ נשאל אם יש איזה 'ק ט''ט ס''ג כלל קי-אדם חלק ב נשמת 

  .חומרא להחמיר שלא לאכול חלב בפסח מבהמות שאוכלין חמץ
  

‰·Â˘˙ :אני לא ראיתי מזה שום דבר באיזה ראשון או אחרון ,

תי שמקום חומרא זו היא ממה שכתב המגן אברהם אך שמע

פ הוי "כ חלב נמי עכ"וא,  דזה וזה גורם אסור בפסחה"ח סימן תמ''אור

  . זה וזה גורם ואסור
  

Â�È‡ ‰Ê„ ÈÏ ‰‡¯� Í‡ :ד "ביז "כ הט"דדוקא לענין שבח עצים כמש

ע בזה וזה גורם מותר בשאר " אבל לכ,ז"ק ט"ובס' ק ד"ב ס"סימן קמ

ב "א בהדיא בסימן תמ"כ המ"וכ  א"ד שם סעיף ל"כדאיתא ביבעין דברים שאינו 

ג "א דזוז" וכן מוכח דדוקא לענין תנור ועצים כתב המט"ק צ"ס

  .ש שהאריך להביא ראיות לזה''עי, אסור

  

„ÂÚÂ:א דאסור "אי לאו דכתב קרא להיתר הו,  שהרי חלב

ו  אי משום דדם נעכר ונעשה חלב אב"ע' בכורות דף ו' כדאיתא בגמ

ה "פ יש בו איסור גמור ואפ"ועכ, משום דהוי כמו אבר מן החי

דוגמא , כ אמרינן הואיל ואישתרי אישתרי"וא, התיר רחמנא

,  הואיל והותר לצרעתו הותר לקריוב"ע' יבמות ז' כדאיתא בגמ

א דחלב "וכדאיתא נמי בבכורות דאי לאו גמל גמל לאסור הו

סור אחד דהיינו והיינו משום דכבר הותר אי, טמאה נמי מותר

הותר נמי איסור טומאה ולכן צריך קרא , דם או אבר מן החי

  .לאיסור אבל הכא מותר
  

¯ÓÂÏ ÔÈ‡Â:א " דאדרבה מדאיצטריך קרא להתיר חלב מוכח דה

כ חידוש הוא ומחידוש לא ילפינן ונימא דדוקא דם "וא, לאיסור

כ אפילו אכלה שאר איסורין נאמר דהחלב "דא, זה אינו, התיר

ד "כ שאני דם דהוא גופא נעכר ונעשה חלב ולכן ס"אע, אסור

  .מה שאין כן שאר דברים אינם בעצמם נעשים חלב, לאיסור
  

Â˘·Â''„ÒÁ ˙¯Â˙ ˙ א''ח סימן כ''אור ‰Ê ˘Â„ÈÁ ÏÚ ‰Ó˙:פ מה '' ע

 דגבי בעל קרי דשם דוקאד ה רבא''א ד''ע' יבמות ח' שכתבו התוס

רי דחד לאו הוא  הואיל ואשתרי אישתנןטומאה אחת היא אמרי

שני שמות לא אמרינן הואיל ואישתרי ב אבל ,בבעל קרי ומצורע

שמות דם וחמץ לא שייך לומר הואיל ' כ כאן דזה ב''א, אישתרי

  . ואשתרי אשתרי
  

· ÔÎÂÂ˘"ÌÈ¯Ù‡ ˙È· ˙ מובא בחבורו תשובה מאהבה סימן ה''אורח חיים סימן ל 

הוא  אם מותר החלב מבהמות של נכרי בפסח שנשאלח ''תמ

  .מאכיל אותם חמץ
  

ÌÈ¯Ù‡ ˙È·‰ ·È˘‰Â:באחרונים לא העירו בזה רק בפרי מגדים  ד

 לא ד כאןד אין כאן בית מיחוש דע" ולענח"ס תמ"ח ס"ובא' ד סימן ס"ביו

 משעה שאכלה איסורי הנאה ת לעתכתבו הפוסקים דבעינן מע

ע אלא לענין איסורי הנאה "וכן חילקו אם די לה באכילה מעל

ג דאסור " אבל חמץ בפסח אע,שהם אסורים לכל העולם

ח "ועיין בא' ש סימן ת"ש הריב"כמם "לישראל בהנאה אף מחמץ של עכו

ם עצמו לא שייך איסור הנאה " מכל מקום על העכוו"סימן תמ

יתר הוא מאכיל את החמץ לבהמותיו ואין ואיהו משרי שרי ובה

 ואף שאסור הישראל ,בזה כלל משום נתפטמה באיסור הנאה

ם "ד שהעכו" אבל בנ, היינו מחמץ בעין,ם"ליהנות מחמץ של עכו

 ואין ,האכיל לבהמותיו בהיתר גמור ועכשיו הוא חולב הבהמה

כאן דררא דחמץ כלל וחמץ אסרה תורה ולא חלב ואיזה הנאה 

נכרי שהיה לו חמץ לד יש לדמות " ולענ,שראל מהחמץמגיע להי

כ "ושרפו בפסח דשרי לישראל לקנות האפר וליהנות ממנו וא

ל "מ ה"ד שאפילו תימא שהחמץ גורם לחלב שיבא מ"ה בנ"ה

  .כחרכו קודם זמנו
  

 È˙ÈÏÙ·Âד סימן ס''יור'  ‰Ó‰·Ó ·ÏÁ ˙Â˙˘Ï ¯È˙‰Ï ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î

ÁÒÙ· ıÓÁ ‰ÏÎ‡˘הבהמה מחמץ מותרת ל אפילו נתפטמה'' וז 

הא , דעל ידי כך מגיע הנאה מאיסורי הנאה, משום דמה בכך

ת חלקת יואב מהדורא ''עיין בשו, הויא שלא כדרך הנאה ואין לוקין על זה

  .שהאריך להעיר על כל הסברות' תניניא סימן כ
  

Â˘·Â'' ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ˙ח סימן ''א אור''ת מהרי''וכן בשו, ה''ד סימן שכ''יור

ל שלא כדרך הנאה '' וז: ˙ÂÈÏÚ ‰Óא''ת תורת חסד סימן כ''וכן בשו, ז''רכ

פ אסור מדרבנן ולא התירו כי אם לחולה שאין בו סכנה ''עכ

כ ''א, בכמה מקומות' ובתוס' מהלכות יסודי התורה הלכה ח' ם פרק ה''כמבואר ברמב

איך כתב שההיתר לשתות חמץ בפסח זה משום דהויא שלא 

  .כדרך הנאה
  

ÎÏ‰ Ô�ÚÏÂ‰:ולענין ל ''וז ג''ק ל"ח ס''סימן תמח ''אורמשנה ברורה  כתב ב

חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו היא של נכרי נחלקו 

ע "ג להתיר החלב שחלבו אחר מעל"אחרונים בזה ודעת הפמ

 ויש מקילין אפילו בו ביום אם אוכלת שחרית ,שאכלה חמץ

  .וערבית מדברים המותרים
  

Â˘· ÔÎÂ''‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙  כתב דמדינא ליכא שום ז ''סימן קמ' אחלק

  .איסור לשתות מחלב שאכלה חמץ בפסח
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: בהרבה מקומות נהגו להחמיר בזה כיון שיש 

  .פוסקים האוסרים ויש מחמירין לקנות חלב רק קודם הפסח
  

·ÂË ÌÂÈ· Ì˜ÈÏ„‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ˙È¯·· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â�˘ ˙Â¯�?  

 Ô˙˘¯Ù·ז''ב ט''י ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎ  ÏÎÏ ÏÎ‡È ¯˘‡ Í‡ Ì‰·

ÌÎÏ ‰˘ÚÈ Â„·Ï ‡Â‰ ˘Ù�.  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘È נרות שנוהגים להדליק בברית מילה האם מותר

  .להדליק כשיש ברית ביום טוב
  

˙È¯·· ˙Â¯� ˙˜Ï„‰Ï ¯Â˜Ó‰ ‰Ó ¯¯·� ¯·„ ˙È˘‡¯ :  

 מנהג להדליק נרות  כתב'הלכות מילה סימן ז ספר שבולי הלקטהנה ב

אה לי על שם כי נר מצוה בבית הכנסת שיש בה ברית מילה ונר

 עוד נראה לי טעם אחר ,ותורה אור והוא דרך שמחה וכבוד

שסמכו על האגדה או על הירושלמי שכך היו נוהגין בימי הגזרה 

להדליק נרות בבית שיש בו ברית מילה לאות ולסימן לעוברין 

דרך שם שיכירו וידעו ישראל שיש שם ברית מילה וילכו שם 

  .ב''ב ע''סנהדרין ל' ב התוסוכן כת, לשמוע הברכות

  

‰¯Â¯· ‰�˘Ó· ‰�‰ ואם יש ברית מילה בבית  כתב ד''ח סימן תקי''אור

שנוהגין להדליק נרות מסתברא דמותר דכל זה כבוד וחיבוב 

וכמו שמותר להדליק נר של בית הכנסת מותר נמי , מצוה הוא

  .לברית
  

·˙Î ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó·Â דמותר להדליק נר בברית מילה ביום טוב 

  .ם דסבירא ליה דנר של בטלה מותר''סומכין על שיטת הרמבד
  

ÂÔÂÈˆ‰ ¯Ú˘· ד'''ח סימן תקי''אור ÂÈÏÚ ‰Ó˙: דבודאי , באמת זה אינו

וכמו נרות של בית , מותר בכגון זה שהוא מפני כבוד מצוה

  .הכנסת



    

  
  

øôñì åì øúåî ùôð çå÷ô ùéù ïôåàá íàä åì åìéâù äàåôø äìâé àìù òáùðù íãà  
îîâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù ä 'ô àîåé''ò ã''à ,ò''ë æ''ò ç''à äéä ïðçåé éáøù 

 äìâé àìù òáùéù åðîî äù÷éáå äàåôø åì äìéâå àúéðøèîì êìä íé÷æç íéáàë åì
îâá äù÷äå äàåôøä úà ïðçåé áø äìâå äàåôøä ãçà óàì 'òáùð éøä ,úåù÷äì ùé äî 

ä ìë äçåã ùôð çå÷ô éøä àéùå÷ääøåú ,úåìâì øåñéà àäé òåãî òáùð åìéôàå ,
íúöøúå.  

  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù øèñééîøáåà ìàøùé íééç áøä'' àøéî úáéùé ììåë  

åéðôì äðëñ åá ùéù äìåç ùéùë ÷ø äçåã ùôð çå÷éôã õøúì äàøð , éáø ìöà íù ìáà
äìåç ïééãò íù äéä àìã ïðçåé åá ùéù äìåç àäéùë äàåôøä òãéì ÷øå äðëñ åá ùéù 

äðëñ ,äòåáùä ìò øåáòì øéúäì ïì àðî.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,ùôð çå÷éô ìù ùùç ïàë êéééù àì ïëìã , úëìì øùôà éøäù

äàåôøä úà äìâú àéäå àúéðøèîì.  
  

ù õøååù ìàøùé éáø ïåàâäèéì'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
íúàáäù äî íùä ìåìéç àëéàã àëéäã õøúì ,øåáòé ìàå âøäé úåøéáò øàùá óà ,

úåìâì øåñà äéä ïëì äìâé íà íùä ìåìéç àëéà äìâé àìù òáùðù ïàë ïëìå , äàøð
îâá àúéàã àäî øéòäì 'ð äëåñ''ò â''á î 'ù äòùá àòáå àîåäú àô÷ ïéúéù ãåã äøë

 äéãùðå àôñçà íù áúëîì éøù éà òãéã àëéà éî ãåã øîà àîìò àôèùîì
àîåäúá ,á äù÷äåðì êåøòøéä äîì ä ùôð çå÷ô éðôá ãîåòù øáã êì ïéà àä ÷ôåñî 

ùë ììçì øúåî úáù åìéôàå" íåäúä äöøù äæî ìåãâ ùôð çå÷ô ùé éëå åàì øåñéà ë
å àîìò óèùîìõøúî ìòã éä ïëìå øåáòé ìàå âøäé úåöî øàùá åìéôà íùä ìåìçä 

 äøåúä äøéúäù äîî èåùôì êøöåäå íùä ÷çåîù äî íùä ìåìç ììëá äæ íà ÷ôåñî
äèåñ éáâ ÷åçîì.  

  
 äëäù éøöîä âåøäì äùîì øúåî äéä êéà  

ãáåò åðéàù éîá úåëäì êéøöå àðéã àúåëìîã àðéã éøä  
úà äùî âøä êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî úà äëä òåãî ìàùù éìá éøöîä 

éøáòä ,äúéî áééç ìàøùé úà äëîä çð ïáã óàå ,î''îé÷ éøä î'' ìåç''ñù ïîéñ î'' è àðéã
àðéã àúåëìîã , àì íàù íéùâåð íäéìò äðéîå åãáòéù ìàøùé ìò øæâ äòøô éøä àëäå

íúåà äëéä ïëì êìîä úåöî ìò éøáòä øáò øùôàå íúåà åëé åãáòé , òáøàá íúöøúå
àíéðôå.  
  

èéìù ïòöèåî äéòùé øùà ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''  àãðì áøä ìù åðéã úéáá ö  
ò õøúì äàøð''ä áúëù äî ôø" ïë íéøãð''ò ç''à î'  ïðéøîàã íòèã àðéã àúåëìîã àðéã

õøàä ïî íëúà ùøâà éúåöî åùòú àì íà íäì øîåì ìåëéå åìù õøàäù éðôî , éôì
ðä''àë éøäù øéôù éúà ìõøàäî úàöì íäì äùøä àì äòøô ï , àðéã êééù àì

àúåëìîã.  
  

äøä''èéìù õéáø÷ øæåò íééç â'' àíéìùåøé íéëøáàì ùøãî úéá ùàø  
 íéëøã úùøôá áúëù äî ïééöì äàøðà äùøô úåîù äáø ùøãîá ïåùàø ùåøã íéøúàä êøã 'ë ïîéñ''è 

"ùéà ïéà éë àøéå "íéëìîá êìîð êë äùî äàøù ïåéë ,äì øîàåäâéøä äæ áééç í ,
ïä åì åøîà ,øäî áúëå''åëòë åúàëä ìò äúéî áééç íà íéëìîá êìîðù äôé ù'' í

 åàáù ãò äæ ììëá àì ìàøùé éðá  ïééãò àîù åà äúéî áééçù ìàøùé úà äëîä
éðéñì ,ïä åáéùä íéëàìîäå , íäì ùéå çð éðá ììëî åàöé íäøáà úåîéîã äúéî áééçã

ìàøùé ïéã ,ðä éôì'''éúà ìøéôù .  
  

 òà äæ ìò âøäéì êéøö äøæ äãåáòì äåçúùîù äàøðùë íàä'' äåçúùî åðéàù ôòì"æ  
 ïéãä úà ùé éîð äøæ äãåáò ìù ïéòä úéàøî ìò íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
 øáåòù åúåà ãåùçé éðùäå äøæ äãåáòì äîåãù øáã ùé íà åðééäã øåáòé ìàå âøäéã

 âøäéì êéøö íàä äøæ äãåáòäæ ìò.  
  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
äøä''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
äøä'''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  

 íééç øå÷îã ïééöì äàøðøåé''÷ ïîéñ ã''ñ ð''â ÷ ' øéîçäì êéøöã íéøáåñä úåèéùì äéàø àéáä
ïéòä úéàøî ìò íâ ,àã àäîîâá àúé 'ð ïéèéâ''ò æ''á äùòî áäùà äéðá úòáùå åëå' 

àå éòéáùä úà åàéöåäùë" åøîéìã éëéä éë äéì÷ùå ïéçâå à÷ðôùåâ êì éãùéà øñé÷ ì
å àëìîã àðîøä äéìò ìéá÷âøäðå äöø àì , ìàå âøäé ïéòä úéàøî ìò óàã ïðéæç

øåáòé ,ì äöåø íà úåøéáò øàù ìò óàù äéì àøéáñã úåçãì ùéã áúåëå øúåî øéîçä
âøäð ïëì ,îé÷ éøä øåñàù úåèéùì åìéôàå'' àðàñîã àú÷øò åìéôà ãîùä úòùáù ì

øåáòé ìàå âøäé.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä''' àïåãðåì  
äøæ äãåáò ìù ïéòä úéàøî ìò âøäéì áåéç ïéàù äéàø íúàáäù äî , åáúëã àäî

ñåúä ' úà øåñîì íéëéøö äéä àì äéøæòå ìàùéî äéððçù ïåéë úååçúäùì àìù ùôðä
÷ø ùîî äøæ äãåáò äéä àì äæù àèøãðéà , ïéòä úéàøî ùéùëã ÷ìçì ùéã øéòäì ùé

ñåú éôì íâ æà äøæ äãåáò ãéì úåúùì äçåùù ïåâë ùîî äøæ äãåáòì ' âøäéã øùôà
ùîî äøæ äãåáò äæ ïéàã àëä éðàùå øåáòé ìàå.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
äì äàøðîâá àúéàã àäî ùôðä úà øåñîì êéøö ïéàã äéàø àéá ' äìéâîé ''ò á''à  àì íä

á÷ä óà íéðôì àìà åùò"íéðôì àìà íäîò äùò àì ä, ìò øåñîì áåéç àëéìã ïðéæç 
ïéòä úéàøî.  

  

íòô åâäðù åîë äìòîì íéãé úôé÷æá ììôúäì íéâäåð ïéà òåãî  
æá íéììôúî åðà ïéà òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî àø÷îá åðéöîù åîë íéãé úôé÷

íéîòô äîë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù é÷öéùåù ïøäà áøä'' à÷øá éðá  
 øùéä á÷á áúëù äî ïééöì äàøðñ ÷øô'' â úâùäîå äáéðâå ìæâî íééé÷ð åéãé ïéà íàã

åéãé úäáâäá åì ïåøúé äî ìåáâ.  
  

â ìò øåáòì åäñðà 'åãòì øùë íàä íäéìò øáòå úåøåîçä úåøéáòú  
 íùá íúáúëù äîåù"áéøä ú" ùò÷ ïîéñ''à  øáòù éîùâ ìò ' úåøéáòñðåàá , ïéãäù

øåáòé ìàå âøäéù ,úåãòì ìñôð àì âøäð àìå øáò íà , ïåéë åéøáã ìëì àåä ìàøùéëå
åéìò åìôð úåî úîéà éðôîå ñðåàá ïë äùòù,á ïéà éøäù "êë ìò åúåà ïéùðåò ã.  

  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àåë ùàøñ ãåîìúä øåàî ìì .ìéæøá àìåàô  
ã ïééöì ùéøâä øåàéá" àé÷ ïîéñ äòã äøåé''ñ è"ë ÷'' âîøä áúëù äî éôìã øàåáî'' àåç'' ïîéñ î

ì''ñ ã'' áäå úåãòì ïðáøãî ìåñô äéìò íéùéòî ïéã úéá ïéàù äøéáò øáòù éîù'' ïåâëá ä
ïðáøãî ìåñô âøäð àìå ñðåàá øáòù ,øëä íãå÷ ìáà äæøëäá à÷åãå ïéãë øùë äæ

 ïðáøã úåãò éìåñôåçá øàåáîë''ñ íù î''ë ÷''â.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
ãñçäå ùòîä ùéà øàåôîä ãéâðä éðáøä  

 áøäïäë ÷çöé íééç èéìù'' àíéìùåøé  
åîà úîùð éåìéòìäáåùçä äùàä   

 úøîúéãåäé äãàø äðç  ãéñçä áøä úáãìôðééà äãåäé éëãøî ò''ä  
ðä äøèô 'ú èáù.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
ïðáøã àçåìù äðåîàá øåáéö éëøöá ÷ñåòä 

 áøäøù ïåòîù á÷òé èéìù''à  
ëðî''äéðúð úéøò ùàø ïâñå æðàö úåãñåî ì  

åéáà úîùð éåìéòì  
 áøä ìàëéîá áøä ïïåòîù á÷òé æ''ì  

áìð"òç  'ú èáù.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
âðäãéãáëðä   

 áøäøòééî äîìù èéìù'' à ÷øàô àøàá  
åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäáàæ íìåùî  áøä ïáäîìù æ''ì  
áìð"òç  'ú èáù.ð.ö.á.ä.  

íéîìåò ééçì çáùäå øéùä  
 ïåéìâ úòôåä ìâøì"úåàî òáøà"  

ä úà äãåà 'ùùòîî éðòä éîò ìéãâä , õéáøäì äëåæ éðàù
ì äøåúúåááø  ìàøùé úéá êîòåúáùá úáù éãéî êùîá " òùú

úåôåöø íéðù"ä ìá÷úäù éúéëæå ïåéìâìàøùé úåöåôú ìëá  ,
éøåîãà äáøäù éúéëæå''úåáéùé éùàøå í íéìôìôúî ÷ãö éøåîå 

òåáù ìë äæá, éøåîãà äîëå'' ïåéìâä úà äáåèì åøéëæä í
 éììë øåòéùá äæ úà åøéëæä úåáéùé éùàø äîë ïëå íéáøá
 úà íéðéëîù éðôá åãéòä ìáú úåö÷ ìëî íéðáø äáøäå

 íéøôñäîå ïåéìâäî úáùì íéøåòéùä êôäð äæ íéúá äáøäáå
úáù ïçìùá íäìù ãåîéìì.  

ãåð úàæä úòáå íúåëæáù íéãáëðä íéîøåúä ìëì äùé 

 úà åðìúåøùôàääøåúä úöôäá êéùîäì .   

åíéîùáù éáà ìà éôë ùåøôà , àìå êéîçø éðåøæò äðä ãò

êéãñç éðåáæò ,ä éðùèú ìàå åðéáæòú ìà 'çöðì åðé÷åìà, 

úåòéðî íåù àìá úàù øúéá êéîäì ìëåðù.  

 åðéòøæ òøæ éôîå åðéôî äøåúä ùåîé àìù àåòø àäéå 

íìåò ãòå äúòî.  


