
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ËÂÁ˘Ï Ô�·¯ Â¯Ò‡ ÍÈ‡  
ÈÏÎ ÍÂ˙Ï ËÂÁ˘Ï ¯˙ÂÓ˘ ˘¯ÂÙÓ ‰¯Â˙· È¯‰?  

Ô˙˘¯Ù· הד''י ' ÌÈÓ ÏÚ ˘¯Á ÈÏÎ Ï‡ ˙Á‡‰ ¯ÂÙˆ‰ ˙‡ ËÁ˘Â 
ÌÈÈÁ.   

  

ÓÈ˜'' Ïשלא יאמרו , אין שוחטין לתוך הכלים 'ק ג''א ס''ד סימן י''יור
ז אין שא,  ואם יש בכלי מים,מקבל הדם לזורקו לעבודת כוכבים

שלא יאמרו , אם הם צלולים לא ישחוט בו, הדם ראוי לזריקה
  .מותר,  ואם הם עכורים,לצורה הנראית במים שוחט

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי הדבר , ל לשחוט לתוך הכלי'' איך אסרו חז
Á‡‰ ¯ÂÙˆ‰ ˙‡ ËÁ˘Â˙ "מפורש בתורה להיתר בפרשתן דכתיב 

ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÏÚ ˘¯Á ÈÏÎ Ï‡"תוך כ התירה התורה לשחוט ל'' א
הרי כתבו , ל לאסרו''ואיך יש כח ביד חז, כלי ולתוך המים

, ח'ח סימן תקפ''ב וכן הטורי זהב אור''ע' מאירי מגילה דהראשונים והאחרונים 

 דדבר המפורש בתורה אין כח ביד 'מ סימן ב''וכן חו, ז''ד סימן קי'וכן יור
דרק בדבר דאין מפורש בתורה לא לאיסור ולא , חכמים לאסור

אבל דבר שמפורש בתורה להיתר אין כח ,  יכולים לאסורלהיתר
ת טוב טעם ודעת להגאון רבי שלמה קלוגר ''כך מקשה בשו, ביד חכמים לאסור

, ג''ד סימן מ''ת בית שערים יור''וכן בשו, ג''ת בית  דוד ליטנר סימן קמ''וכן בשו, ב''סימן כ
ת ''וכן בשו, רה בפרשת מצורעא וכן בספרו על התו''ד סימן י''וכן בילקוט הגרשוני יור

  . ז''ש סימן מ''הרא
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
פסקינן דמותר לשחוט לתוך ,  כיון דכשיש מים עכורים בכלי.‡

כ לא הויא דבר המפורש בתורה '' אא''ע סימן י''כמבואר בשהכלי 
 ,דאפשר דהפסוק מיירי כשיש מים עכורים בכלי חרש, להיתר

  .ה''ד סימן ל''רת ברכת יוסף יו''כך תירץ בשו

˙Â�Î˘Ó·Â ÌÈÚÂ¯‰ ח ''מ י''בקונטרס עת שלום ע¯ÈÚ‰Ï ·˙Î: דלפי מה 
משום דעפר , נהרות'  דפסולן של דב''ד ע''ב ע''ב' שכתבו התוס

דעפר וטיט מעורב , וטיט מעורב בהן ואין כאן מים חיים בכלי
כ ''א, בהם מחמת שהם מי ביצים ומפסיקין בין מים לכלי

ורים לא נקרא מים חיים דטיט מעורב אפשר לומר דמים עכ
  .כ אי אפשר לומר דהפסוק מיירי במים עכורים''א, בהם

ı¯˙ÓÂ:אף אם לא ,  דמשכחת שיהיו מים עכורים במראיתן
  .יהיה בהם עפר וטיט

התם צריכים להדם כדי להזות על כן היה מוכרחים לשחוט . ·
ר נחרב הבית המקדש ואין ''כ כעת שבעוה''משא, לתוך כלי

ל שלא יאמרו שמקבל הדם ''כ חששו חז''א, ו כעת להזותלנ
וכך , ל''א שור זצ''ז להרב ר''ש סימן מ''ת הרא''כך תירץ בשו, לזרוק לעבודה זרה

  . ג''ד סימן מ''ת בית שערים יור''תירץ בשו

  המפורש דבר  הויא  גזרינן  ולא  גזור ל ששייך  היכא    דווקא .‚
דאין שבות במקדש ולא שייך כ במקדש ''משא, בתורה להיתר

כ לא הויא מפורש בתורה להיתר דאף ''א, כלל גזירה שם
ד סימן ''כך תירץ בילקוט הגרשוני יור, במקום ששייך גזירות דלא גזרינן

ג דן באריכות ''ת בית דוד סימן קמ''ובשו, ש שמביא עוד כמה תרוצים בענין זה''ועי, א''י
�˘ÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÈ‡ ÔÈ�Ú·Â· ÌÚ Ô˙Á˙‰Ï ¯ÂÒ‡Ï ÌÂ˘¯‚ Â�È ' ˘¯ÂÙÓ È¯‰ ÌÈ ¯·, בהאי תרוצא

¯˙ÂÓ˘ ‰¯Â˙· ,ו פרשת כי תצא אריכות גדולה בענין ''עיין בספר מעדני אשר שנת תשס
ÔÈ�Ú·ÂÂÎÚÏ ˙È·È¯· ˙ÂÂÏ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ¯ÂÊ‚Ï ÌÈÓÎÁ ÌÈÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÈ‡'' ‰¯Â˙‰ ‡‰ Ì , זה

˘Â¯ÈÙ· ‰¯È˙‰,ח'' עיין בספר מעדני אשר פרשת בהר שנת תשס.  

  

‰Ó ÍÈ‡ ‰Â˜Ó· ‡ÓËÏ ‰ÏÈ·Ë È�  
Â˙Â‡ ÌÈ‡ÓËÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÓ‰Â ÌÈÓ‰ ˙‡ ‡ÓËÓ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ט''י'¯‰ËÂ ÌÈÓ· Â¯˘· ˙‡ ıÁ¯Â .  
  

· ‰�‰Â˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ סימן 'ם חלק ג"ת מהרש"שו מובא בג''יורה דעה סימן רי 

 חדראיתי מקדמון אל ''כתב וז ג''ד סימן קי''ת דברי יציב יור''וכן בשו' ק
 הלא "ÌÈÓ· Â¯˘· ıÁ¯È" דאיך אמר רחמנא ,כעתושכחתי מקומו 

 ,טובלההמים מתטמאים מהטובל בהם וחוזרים ומטמאים 
 םלטמא אחרי שמשקים אינם יכולים א''ז ע''פסחים טד "ואפילו למ
מ הוי חוקה טפי מפרה " מ, רק טומאת עצמן יש בהםמן התורה

  . ויטמא המים,זו שיטהר הטובל, אדומה
  

ı¯˙ÓÂ:א סמך אסברה חצונה שירחץ במים  קרלא על כרחך א
 והם המבוארים בקרא דאך מעין ובור מקוה ,םשאינם מתטמאי
 שצריך שיהיה טהור ואינו ם נמצא כל התנאי,מים יהיה טהור

מקבל טומאה דהיינו מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים 
ודוקא מעין אף בזוחלין ומקוה באשבורן דוקא וכל כיוצא בזה 

מאה ויש לו דין מחובר אותן מים כשרים לוירחץ שאינו מקבל טו
 מאלו התנאים ומקבל טומאה חדבשרו במים אבל כל שחסר א

 כות ועל סברא זו נבנו כל הל,אין הטמא עולה מטומאתו לטהרה
  . המקוואות על פסוק זה

  

Â˘·Â''·È˘ÓÂ Ï‡Â˘ ˙ ו"ק'  סי'לק ג ח'מהדורא ד  ‡È˘Â˜ ı¯˙Ï ·˙Î
�‰''Ï:תוך הארבעים סאה פשיטא  נראה דבאמת כל שבא ב

ועיקר קושייתו היה דטרם שבא כלו , דהטהרה קדמה לטומאה
כ ''לתוך המים עוד נטמאו המים שלא נטהר האדם עדיין ואח

אבל גם זה לא קשה שהרי המים שנגעו בשטח , נטמאו האחרים
כמשפט , הגוף בטלו לגבי המים האחרים מתורת זריעה והשקה

  .המים טמאים שבטלו בזריעה והשק
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:כך מביא , א''ל בשם הרשב'' יש שמביאים קושיא הנ

ל כותב ''ת שואל ומשיב הנ''אבל בשו' סימן ק' ם חלק ג''ת מהרש''בשו
  .דלא מצא היכן מקומו
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ÂÈ„‚· ˙‡ ÚÂ¯˜ÏÂ ÂÈ¯Ú˘ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ¯˙ÂÓ Ú¯ÂˆÓ ÏÂ„‚ Ô‰Î Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה''ג מ''יÚÂ¯Ù ‰È‰È Â˘‡¯Â ÌÈÓÂ¯Ù ÂÈ‰È ÂÈ„‚·   

‰�‰· ‡˙È‡ ·Ó¯"Ìהן גדול אפילו כ'הלכה ו'  הלכות טומאת צרעת פרק י 

דכתיב ביה ראשו לא יפרע ובגדיו ג ''אע ,שנצטרע פורע ופורם

·ÍÈ‡ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ÔÈ�Ú ,  עשה דוחה את לא תעשהמ''מ, לא יפרום

Ú¯ÂˆÓ ‡‰È ÏÂ„‚ Ô‰Î˘ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È ,ÂÈ· ÌÈÚ‚�‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÔÈ‡ È¯‰''ÂÈ ‰�˘‰ ÏÎ ÂÏˆ‡Â Ë'' Ë

  .ט פרשת תזריע מצורע''עיין בספר מעדני אשר שנת תשס
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ילפינן מהא דכתוב והצרוע ב''ד ע''ק י''מו'  הרי בגמ 

ם מהטעם ''כ מדוע שינה הרמב''א, דרשינן לרבות כהן גדול

א בספרו ככר ''וכן החיד', ק ג''א ס''כך מקשה במנחת חינוך מצוה קע', המבואר בגמ

, וכן מקשה השואל ומשיב בספרו דברי שאול בפרשתן מהדורא תליתאה',  זק סימן''לאדן מו

  .'ק ו''ד ס''וכך מקשה בהדרש והעיון פרשת נשא מאמר נ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  

ל שנוהג בו דין ''י שם לרבות כהן גדול וז''פ מה שכתב רש'' ע.‡

ובכי האי גוונא , ד דאינו נוהג בו דין צרעת''דהויא ס, צרעת

דאפשר דהפסוק , לומר אתי עשה ודוחה לא תעשהלא שייך 

ולהכי צריך קרא דאתי עשה ודוחה , לא מיירי כלל מכהן גדול

וכן תירץ השואל ', ק סימן ז''א בספרו ככר לאדן מו''כך תירץ החיד, לא תעשה

  .ומשיב בספרו דברי שאול בפרשתן מהדורא תליתאה

שלא היה דווקא כל ,  דיש לומר דהצרוע בא לרבות כהן גדול.·

אבל כשהיה עליו , בגדי כהונה עליו כגון שלא בשעת עבודה

איסורים אחד על איסור של ' בגדי כונה שצריך לעבור על ב

לכן , א שאסור''הו, ואחד על פרימת בגדיו, פריעת הראש

ם דהטעם שנוהג  צרעת לכהן גדול זה משום ''כתב הרמב

,  עשהלאוין דוחה' וסבירא ליה דאף ב, עשה דוחה לא תעשה
  .כך תירץ השואל ומשיב בספרו דברי שאול בפרשתן מהדורא תליתאה

ÔÈÂÂ‡Ï È¯˙ Û‡ ‰ÁÂ„ ‰˘Ú„ ·˙Î„ ‰Ó ‰�‰:כך כתבו התוס  '

 סימן ד''ת כתב סופר יור"שווב', מ א'' ע'ביצה חפני יהושע  וכן הב''ע' יבמות ג

' וראיה מהא דאמרינן בגמ,  דעשה דוחה אף תרי לאוויןו''קכ

ויש , ג ונזיר מה לי חד לאו ומה לי תרי לאוין"גבי כ ב"ח ע"נזיר מ

  .חולקין על זה

  

‰Â˜Ó· ‰ˆÈÁ¯ ¯Á‡ ˘ÂË ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' ח דבר גזרו טומאה שיפסול "דבגזירות די א''ד ע''י

 מטעם שהם , מי שבא ראשו ורובו במים שאובים,את התרומה

 היו  ואחר כך,היו טובלים במערות של מי גשמים סרוחים

 וההמון שאינם ,רוחצים בשרם במים נקיים כדי להעביר הסרחון

 טעו לאמר ,בקיאים בדינים מפני שנעשה זה למנהג קבוע

 מקוה תדהטהרה היא המים נקיים וחשו חכמים שיתבטל תור

  .גזרו טומאה על זה
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èרשאים הם האם ,  הנוהגים להחמיר לטבול לקרייןלו א

 או דילמא יש ענין  במקוהלהתרחץ בחמין אחר טבילתם

  . להחמיר
  

· ‰�‰Â˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ כתבו ובהאמור ''ה ט"ד ד''א סימן ס''חלק י 

ז שמותר להם בשופי לשטוף את גופן "בטבילת אנשים בזהד

טבילת דמשום , לאחר הטבילה וכן ליכנס באותו יום באמבטיא

 הוא רק ממנהגא בעלמא דהא בטלה תקנה מן הזהבז, בעלי קריין

  .ש עוד דברים נפלאים''עי ,זו

  

ÂÔÂ¯Á‡ Ú˘Â‰È ˜ÓÚ ¯ÙÒ· ה שכתבהביא מש אחר ב"ב סע''דף קפ 

שיש להשתדל שאחר טבילת בעלי , בספר יסוד ושרש העבודה

ג "הקשה על זה בשם הרהו, קריין לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין

שבת מפורשת ' מגמ, ל"ר מגור זצ"ק אדמו"רבי מאיר אלטר בן הגה

ל גזרו על הבא ראשו ורובו במים שאובים לפסול " שחז'ד א''י

מפני שהיו אומרים לא אלו מטהרים אלא אלו , התרומה

  . 'מטהרים וכו

 ‰Â˜Ó· ÌÈÏ·ÂË˘ ÌÈ˘�‡  

‰ˆÈˆÁ ÌÂ˘Ó ˙Â·˙Â˙‰ ÌÈ�È˘‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‡‰?  

יש לחקור אנשים שטובלים במקוה האם צריכים להוציא את 

  .השינים התותבות משום חציצה
  

‰�‰ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó·  כתב שמעתי בשם גדול אחד שנסתפק פ''מצוה ק 

  .האם חציצה פוסלת בטבילת בעלי קרי או דילמא אינו פוסל
  

‡È·ÓÂ ‰È‡¯:ההוא דהוו קרו  'מ ב''ה ע''יבמות מ ' מהא דאיתא בגמ

כ כיון שכבר ''א, לקריו ל מי לא טבל"אמר ריב, ליה בר ארמאה

 בר ליה קרי כ מדוע''א, יםגר כבר מהני נמי לטבילת, טבל לקרייו

כ איך ''א, קרי אינו פוסל חציצה שלבעלי ואם נאמר, ארמאה

 שפוסל מ''ש אלא, גם לגירות הרי שם פוסל חציצה הטבילה מהני

  .מהני גם לגירות ולכן ,בזה גם חציצה
  

·˘¯· ÔÎÂ''‡ דחציצה פוסל בטבילת איתא  ה גירסת"ב ד"ז ע"יבמות מ

משום ,  ולערב ישפשף דכתבא''ח ע''פיומא  Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ''È¯˘, קרי

  .ל''י הנ''ב הביא ראיה מרש''א י''ק י''ה ס''ח סימן נ''ת דברי יציב אור''עיין שו, חציצה
  

 Ï·‡Â˘˙·˙Â·ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó  ח"פ' סיח ''אור ערי תשובהוהובא בש 'וב'  אמןסי 

 ממה הוהביא שם ראי, דאין חציצה פוסלת בטבילת עזראכתב 

ואף דבשאר תקנות לא , ובלים לקרי בחפיפהדחזינן דלא נהגו הט

מ טבילת קרי שהוא דבר הרגיל בכל "מ, אמרינן ליחזי היכא נהגו

ש בבית הסתרים ששיטת "ומכ, אמרינן ליחזי היכא נהגו, יום

וכן מבואר באשכול , א ורבו דראוי לביאת מים הוי רק דרבנן"הריטב

  . 'סימן א
  

Ó‚Ó Ï‡Â˘‰ ÂÏ ‰˘˜‰Â '�‰ ˙ÂÓ·È''ÚÓ˘Ó„ ÏÏÒÂÙ ‰ˆÈˆÁ˘ .  
  

ÂÒ·¯ÙÏÂ‡˘ „È  ח''סימן קצÎ ·˙�‰ ‡È˘Â˜‰ ·˘ÈÈÏ "Ï,ד "ולפע ל" וז

 א''ברכות כ סבירא ליהל "וריב, ל הוא דאמר הכי"ל דביבמות ריב"י

ומפיק לה מדכתיב והודעתם , ת"ק צריך טבילה מה" דבעב''ע

, א בחורב"וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה, לבניך ולבני בניך

כ בודאי שאף "וא, ק אסורין" אסורין אף כאן בעק"מה להלן בע

  . כ לדידן דבטלוה לטבילתא"משא, ק צריך טבילה גמורה"בע
  

בענין מי שנזהר נשאל  ח'' סימן פ'חלק ו ˙ Â˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó‰�‰ ·ו

אם צריך להסיר השיניים , בטבילת עזרא ושויא עליו כחובה

  . הזרים בשעת טבילה
  

˜ÈÒÓÂ : על מה שכתב במאמר מרדכי דמדינא אינו צריך וסומך

מ מהיות טוב בודאי אם אפשר בקל להוציאם מהנכון "ומל ''הנ

  .להסירם קודם טבילה
  

· ÔÎÂÂ˘"ÛÒÂÈ ÔÚÈÂ ˙ במי שנזהר בטבילת נשאל ו ''אורח חיים סימן מ

אם צריך להסיר השיניים הזרים , עזרא ושויה עליו כחובה

ה שהוא צ להקפיד אלא במ"א :ÈÒÓÂ˜, שבתוך פיו בשעת טבילה

 ואפילו מיעוט המקפיד אינו חוצץ אלא, חציצה מדאורייתא
 ומסתבר דרבנן לא גזרו ב"ע' עירובין דף דמדרבנן כמבואר בגמרא 

 אבל בטבילה של תקנת ,אלא באותן הצריכין טבילה מן התורה

מסתבר דמוקמינן , עזרא דהוא מדרבנן אפילו קודם שבטלוהו

ה "א ד"ה ע"קידושין כא "יטבולדעת הר, ליה אדאורייתא דאינו חוצץ

ל " דראוי לביאת מים בבית הסתרים לא בעי אלא מדרבנן הודתנן

ופוק חזי מאי עמא דבר דלא שמענו מחסידים , תרתי דרבנן

ואנשי מעשה שיהא מקפידין לסרוק שער זקנם קודם טבילת 

מזה חזינן דלא , עזרא דאם נקשר שער לחבירו הלא חוצץ

  .מקפידין על חציצה דרבנן
  

 ‰‡¯� Â�È‡ ÌÈÈ�È˘‰ ¯ÈÒ‰Ï „ÈÙ˜Ó Â�È‡ Ì„‡‰˘ ‰Ó ÁÎÓ Ï·‡

Ï˜‰Ï: כגון אחר אכילת , כיון דלפעמים האדם מקפיד להסירן

מקרי מיעוט , מאכל חלב ורוצה לאכול בשר דודאי צריך להדיחם

וגם יש מקפידין להסיר , אפילו אם כעת אינו מקפיד המקפיד

  .השיניים בעת שינה



ÈÓ ˙È¯·˘ ˜ÂÒÙ ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó ˙·˘ ‰ÁÂ„ ‰Ï  
‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘ ‰˘ÂÚ Â�È‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ג''י'Â˙Ï¯Ú ¯˘· ÏÂÓÈ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·Â .  
  

Ó‚· Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ' דמילה דוחה שבתא''ב ע''שבת קל .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: בחבלה ד 'מהלכות שבת הלכה ז' פרק חם " הרמבלשיטת
 ,תולדה דדשדמשום מפרק רק משום נטילת נשמה איסור ליכא 

דהרי מפרק צריך , ליכא איסור דאורייתא כללבשבת ילה כ במ"א
ובדם מילה ליכא , ם שם''שיעור של כגרוגרת וכמו שכתב הרמב

כך מקשה במגן  , להתיר מילה בשבתכ מדוע צריך פסוק''א, כגרוגרת
ת ''וכן בשו, ו''ד סימן קט''ת כתב סופר יור''וכן בשו', טור ב' מ ד''מ בענט ע''אבות להגר

מ ''ע' ובילקוט הגרשוני אות ט, ו''ח סימן נ''ת אבני נזר אור''ובשו, ט''ד סימן רמ'רא יו''מהרי
   .'ק ב''ס' ת יד סופר סימן א'ובשו', ה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
לכן המצוה מחשיבו אפילו ,  כיון דמצוה להטיף דם ברית.‡

ב ת כת''וכן בשו', טור ב' מ ד''מ בענט ע''כך תירץ במגן אבות להגר, בטיפת דם
וכן בילקוט הגרשוני אות , ו''ח סימן נ''ת אבני נזר אור''וכן בשו, ו''ד סימן קט''סופר יור

   .'ק ב''ס' ת יד סופר סימן א'וכן בשו', מ ה''ע' ט
‰‡ÏÙ� ‡È˘Â˜ ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈˆ¯˙Ó ‰Ê·Â :לשיטת  דקשה

מה מתרץ רב אדא , ם דחיוב חובל בשבת משום מפרק"הרמב
ד דכל שלא ''למ' מקשה בגמ על הא דא"ו ע"שבת קלבר אהבה 

כ איך ''א, שהה שלושים יום אחר הלידה עדיין דין נפל עליו
ומתרץ דמלין אותו ממא נפשך אם חי , מוהלין אותו בשבת

, ואם לא מחתך בבשר בעלמא הוא, הוא שפיר קא מהיל
, דקשה איך מוהלין אותו דהא איכא במציצה מלאכת מפרק

  א''ה ע''שבת ע' כמבואר בגמולענין מפרק ליכא חילוק בין חי מת 
כך מקשה הפרי מגדים בפתיחה כוללת בסוף הלכות , כ מה מהני מה שמת''א

ולפי ' וכן בילקוט הגרשוני אות ט, ו''ד סימן קט''ת כתב סופר יור''וכן בשו, שבת
משום דבחובל בעינן כגרוגרות רק במילה  ל אתי שפיר''הנ

ר משום דלא ואי נפל ולאו מצוה שוב פטו, המצוה מחשיבו
  .ז''ח סימן נ''ת אבני נזר אור''שווכן ב, ו''ד סימן קט''ת כתב סופר יור''כך תירץ בשו, הוי כגרוגרת

מובא במנחת חנוך מוסך , א''ע' כתובות הפ מה שכתב בשיטה מקובצת '' ע.·

כ ''א,  דמילה בשבת יש בזה איסור גוזז'ק ח''השבת מלאכת גוזז ס
איסור של מילה בשבת נמי ם ה''אפשר לתרץ דלשיטת הרמב

  .מעדני אשר, משום גוזז לכן צריך פסוק
  

¯Â¯· ¯·„ Â�È‡ ÊÊÂ‚ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ˘È ˙·˘· ‰ÏÈÓ„ ‡‰· ‰�‰Â: 
,  כותב דליכא איסור גוזז במילה בשבתב''ג ע''בערובין קש ''דהרש

 דמקלקל בחבורה א''ו ע''שבת ק' ומביא ראיה מהא דילפינן בגמ
הא חובל בעלמא , מילהמדאיצטריך קרא למישרא , חייב
כ איך יליף ''ואם נאמר דיש איסור גוזז במילה א, חייב

הא הוצרך קרא למישרא מילה משום , דמקלקל בחבורה חייב
אבל באמת משום חובל לא הוצרך דמקלקל פטור אף , גוזז

ובספר מעדני אשר פרשת תזריע , מ שאין איסור גוזז''אלא ש, בחבורה
  .ה מקובצתח כתבתי איך יתרץ השיט''תשס

  
  

‡ÎÈ‡ ‚ 'ÈÓÚË ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ÌÊÊÂ‚:  
‰�Â˘‡¯‰: משום דליכא איסור גוזז דווקא בדבר שגזעו 

  .ש''רש, כ מילה אין גזעו מחליף''משא, מחליף

‰È�˘‰:ל''ש הנ''רש, צ לגופה'' משום דהויא א.  

˙È˘ÈÏ˘‰: גוזז שייך דוקא בדבר שהוא חוץ לגוף אבל מילה 
כך כתב במרכבת ,  שייך גוזזהוא חלק מן הגוף אינו

ת ''שו', ק ו''ב ס''ובתורת חסד סימן י, ח''ט ה''המשנה הלכות שבת פ
  .'ק ו''ה ס''ח סימן ל''בית יצחק אר

 היינו במקום , כגרוגרותהאינו חייב אלא אם כן יהי הא ד.‚
ואם אין בו שיעור , שאינו חייב אלא אם כן צריך לדם

 אבל בחובל בחבירו דחייב אפילו אין צריך ,גרוגרות פטור
ועל כן במילה שאין צריך לדם ,  מה שייכות גרוגרות,לדם כלל

ת אבני נזר "שוכך תירץ ב ,רק למצוות התינוק מה שייכות גרוגרות
  .ז''אורח חיים סימן נ

  

 ¯˘‡ ÈÓÚËÓ- ˙·˘· ‰ÏÈÓ È�È�Ú·  
  ? ולולב ולא גזרינן שמא יעברנו כמו בשופר, מדוע מותר למול בשבת

  ?י קטן ''מדוע מילה דוחה  שבת הא אפשר למול ע
  ?מדוע מותר למסור הסכין של מילה בשבת לאדם אחר הרי זה מוקצה 

 ?האם יש ענין שלא להיות מוהל בשבת 
  ?איך מותר לאליהו לבא לברית בשבת 

  ?מי שמל מילה שלא בזמנה בשבת האם יצא 
  ?מוהלים בשבת ' י ב''האם מותר למול ע

  ?ז יחלל שבת"ג שעי''מותר למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי אעהאם 
  ?האם מותר לחלל שבת בליל שבת על מילה של יום המחרת 

  ?האם צריך לעזוב את ביתו בשבת כדי ללכת למול רחוק 
  ?מ סמכו העולם לזרוק הדם של מילה בעפר בשבת הרי עובר על לש ''ע

   ?מדוע מילה דוחה שבת הרי מילה הויא אות 
  ?האם מותר לבקש תחינות בזמן שהילד בוכה בברית מילה בשבת 

˙·˘ ‰ÁÂ„ ‰�È‡ ‰ÏÈÓ ˜ÙÒ ÚÂ„Ó   
˙·˘ ‰ÁÂ„ ˘Ù� ÁÂ˜Ù ˜ÙÒ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïדעל ספק חיוב מילה אין דוחין את השבת ג"א סק'' של'ח סי''או.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' מנין לפקוח נפש 'מ ב''ה ע''יומא פא וכן ב''ב ע''שבת קל 
שהיא אחד , ומר ומה מילהאבי אלעזר ר ,השבתשדוחה את 

,  דוחה את השבת,ממאתים וארבעים ושמונה איברים שבאדם
  .ש עוד כמה דרשות''עי,  שדוחה את השבת,קל וחומר לכל גופו

  

˘¯·Â''˘¯ÈÙ ‡ÓÂÈ· È : ומה מילה שהיא תיקון אחד מאיבריו של
כך , לפי שחייבין עליה כרת לאחר זמן, אדם דוחה את השבת

משמע מזה דמילה חשיב כמו פקוח , יה בתוספתא דשבתשנו
  .נפש מחמת הכרת

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :כ מדוע ספק מילה ''א, אם מילה הויא פקוח נפש
לפי האמת ילפינן מוחי בהם דגם הרי , אינו דוחה את השבת

, פ"כ ספק פקונ"פ דוחה שבת והרי מילה הוא ג"ספק פקונ
ה ''פת יום הכפורים יומא פכך מקשה בתוס, ובאמת בתוספתא כבר הקשו כן

   .ס'' סימן ק'חלק בם ''ת מהרש''וכן בשו, ה''ת בית שערים יורה דעה סימן שנ"שווכן ב, ב''ע
  

ÌÈ�Â¯Á‡ Â˘˜‰ „ÂÚ :שם ביומא לרבי אליעזר מנלן ' מה פריך בגמ
הרי גם במילה אין זו , ידעינן דספק פקוח נפש שוחה את השבת

נמול אותו אין שום חשש שאם יחיה עד מחר ו, נ"אלא ספק פיקו
אבל אין זה אלא , י שלשמא ימות חיישינן"אעפ, של סכנת כרת

  .ספק
  

ı¯È˙˘ ÈÓ ˘È ÂÊ ‡È˘Â˜Â: שהפירכא אשכחן ודאי ספק מנלן ,
ועדיין לא , ההצלה ודאית, י שהסכנה ספק"ששאני מילה שאעפ

י מצפה "ת בית אב"בספר שוכך תירץ , נ כשגם ההצלה ספק"ידענו בפיקו
   .ז"ח סימן ל"חלק או, ליב ברודא מלבוב' יינא להגאון ראריה תנ

  

ÌÈ�Â¯Á‡ Â˘˜‰ „ÂÚ :כ מדוע מילה שלא בזמנה אינה דוחה ''א
  .ב''ה ע''ש יומא פ''כך מקשה הרש, הרי זה פקוח נפש, את השבת

  

·È˘Ó‰ÎÏ‰Î   

Í¯Ú�Â ·„Â� ‰Ê ¯Â„Ó Ú''Â�È„È„È È ËÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰''ÔÈÏ Ẫ¯· ‡  

  

מי ששואל אותו חבירו בבבין ' ד כ"א ס"תפ' ח סי"ע או"בשו] א
השמשות כמה ימי הספירה בזה הלילה יאמר לו אתמול היה כך 

ע "וצ, שאם יאמר לו היום כך וכך שוב לא יוכל לספור בברכה, וכך
 דמכלל לאו אתה שומע הן מה יועל מה שיאמר לו דלמאן דאמר

שהיום כך וכך , אתמול היה כך וכך הלא מכלל זה אתה שומע הן
  .ע יודו שמכלל לאו אתה שומע הן"ובנידון זה כו

מי שספר ספירת העומר ותוך כדי דיבור היה נראה לו שטעה וספר ] ב
ולמחרת נודע לו שמה שתיקן היה טעות האם יכול , אחרת
  .ך ולספור בברכהלהמשי

נסתפק לגבי ספירת העומר האם כתיבה ] ט"א סכ"ת ח"בשו[א "הרעק] ג
ע הרי "וצ, כדיבור ובאופן שיכתוב את הספירה האם יצא ידי חובה

האם יעלה על הדעת , יש עוד מצוות בדיבור כמו קריאת שמע
  .א רק כאן"כ מדוע נסתפק הרעק"ששם יהיה טוב בכתיבה א

מלמד שכהן בתורת כהנים דרשו  –שנית ' וגוכהן וראה הויקרא יג ו ] ד
מה יהיה במקרה שמת הכהן , שרואהו בראשונה רואהו בשניה

  .באמצע
  

·Ï ÂÓÈ˘ - ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ ÌÈ˘„Á  
1 .‰�ÂÎ� ‰·Â˘˙ ÏÎ ,˙Á‡ ‰Ï‡˘Ï ÂÏÈÙ‡ Ò�ÎÈ‰Ï ÁÏÂ˘‰ ˙‡ ‰ÎÊ˙ 

 ÍÒ ÏÚ ‰Ï¯‚‰Ï1000§ .  
2 .‰Ï‡˘ ÏÎ ÏÚ ‰�ÂÎ� ‰·Â˘˙ ÏÎ ,‰Ï ˙ÙÒÂ� ˙ÂÎÊ ‰�È‰ Û˙˙˘

‰Ï¯‚‰· , ÏÈ„‚Ó ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎÏ ˙Â·Â˘˙ ¯˙ÂÈ ÁÏ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘ ÍÎ
‰Ï¯‚‰· ÂÈÈÂÎÈÒ ˙‡.  

3 .˘„ÂÁ ÏÎ ,ÌÈÁÏÂ˘‰ ÏÎ ÔÈ· ‰Ï¯‚‰ Í¯ÚÈ˙ ˘„ÂÁ ˘‡¯· , ‰ÎÂÊ‰
ÂÈ˙Â·Â˘˙ Â˜„·ÈÈ ,˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â·Â˘˙ ˜¯Â Í‡ ÂÏ·˜˙È.  
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îé÷ éøä íéøöîá çñôä úà åèçù êéà''ìåñô íéìøòì åèçù ì  
ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî àúìéëîá àúéàä äùøô àá úùøô 'ùøá àáåî''é 
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ñåúä íùá íúàáäù äî 'äçé÷ìä ìéìá åùåøéô äìéìä åúåàá åìîã äøåúä ìò ,öå'' ò
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 äàøðõøúì ,ò''øâä áúëù äî ô''öæ ÷ñéøáî ç'' ìã ïëì íäøáà íéé÷ úååöîä ìë

äååèöð àìù ãò åðéáà ,àùî''äååöèðù øçà ÷ø íéé÷ àì äìéî úåöî ë ,ã àìã ïåéë
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íéøáã äð÷éù åì çéèáî àáàä , åà êì äð÷é éðà ùåøéôá àáàì øîåì øúåî íàä
øáã øáãå êöôç àåöîî íåùî øåñéà àëéà àîìéã , øéëæäì øåñàù äéð÷ éëøö úáùá
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êì ,à''íéîù éöôç ììëá àéåä ë.  
  

áá àìå çáæîä ìò íéù÷áî äéçîä ìòá ÷ø òåãîïåæîä úëø  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'î úåëøá''ò ã''à î'  ùìù ïéòî úëøááã

 ïðéøîàä íçø ' êùã÷î ìòå êøéò íéìùåøé ìòå êîò ìàøùé ìò åðéäìàêçáæî ìòå, 
çáæîä ìò íéù÷áî ïéà ïåæîä úëøáá òåãî úåù÷äì ùéã , ùìù ïéòî úëøáá ÷ø

íúöøúå.  
  

ë''åîãàä ïøî ÷''åâðåàî øèéìù øàå'' àïéì÷åøá  
õøúì äàøð ,ò''îâá ïðéøîàã äî ô 'î úåëøá''ò ç'' á ìòå êîò ìàøùé ìò ï÷éú êìîä ãåã

êøéò íéìùåøé ,ùåã÷äå ìåãâä úéáä ìò ï÷éú äîìùå , áåðá áéø÷äì øúåî äéä æàå
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úåðáø÷ åáéø÷äåù ïééòå ''øåà áéöé éøáã ú''öø ïîéñ ç''îëàå â'' äæá ìî''çà øúåî äéä î'' çáæî úåðáì ë
ïáø÷ áéø÷äìå ,äðë éùðà åð÷éú øùàë íðîà'' øáë ùìù ïéòî úëøáå úåëøáä â
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ìù ïééèùøåîøî éáö ïåøäà ïåàâäèé'' à÷øá éðá õéðæéå èøòñ ììåë ùàø   
õøúì äàøð ,ò'' äðùîá àúéàã äî ôö íéçñô''ò è'' á ãò ìëàé àì ìàøùéáù éðò åìéôàå
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íééç , éîìùåøéá àúéàåà ÷øô 'ä äðùî äìøòã 'äéá úéìëúñî úéàá äéøáçî ìëàã , ïë ìò
úåøéçä úà íâ ùéâøé äáéñää íòù åúéáá áñééù éãë íééðòì úåòî úúì åð÷ú.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''ãéçä áúëù äî ô''ùâäá à'' ôàäá ìâøä úçîùàéðò àîçì  åðéáøä íùá 

äéä íéøöî õøàì íúåìâ úáéñù ééçá , éøö åéäå íééðòì ä÷ãö íéðúåð åéä àìù íåùî
ïéò ,å"ïéò éøö "éøèîâá 'ú''íéøöîá úåéäì íéøæâð åéäù íéðùä êñ ì , ïáåî äæ éôìå

íéøöî õøàî åàöé øùà ùãåçá çñôã àçî÷ úåöî.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àìùåøéøàîèàñ ììåë íé  
äæ ïéðòá íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøð ,à{ êéùìà äùî úøåúá ì óã øåîà úùøô'' â õøúî

åëå íéáåè íéãñç ìîåâ äøùò äðåîùá øîà úàã äîë íéãñç úåìéîâ äéä çñôáã '
åëå ìàåâ àéáîå 'íéøöî úàéöé àåäù ,ìåëéå éúé ïéôëã ìë ãñç äùòð ïë ìòå ,á{ 
 ùáã úåøòéáà ÷ìç 'åøãè ù''éì å'' úáè à åìàâð ä÷ãö úåëæá íøîàë ä÷ãö ãâðë ïñéðã õøúî

ìàøùé ,àçñôã àçî÷ ïúéì êéøöã øîà ïëìå ,ä÷ãöá äúéä íéøöî úìåàâ éë.  
  

èéìù øîèù ùéøòá áã áøä'' àæðàö íéììåëä æëøî ìäðî  
íééðòì úúì åð÷ú íéãòåîä ìëá éë áùééì äàøð ,íéðåùå íé÷ìåçî úåîùä êà ,íéøåôá ïåâë 

"íéðåéáàì úåðúî " äëåðçá"äëåðç úåòî " ä÷ãöá íéáøîù äëìäá òéôåî óà úåëåñä âçá
úåëåñä âç áøòá , äìôúá øáë íéøîåà íéøåôë íåéå äðùä ùàøá" ä÷ãöå äìôúå äáåùúå

åëå ïéøéáòî 'òéôåî ïéàù úåòåáùä âçá èòîì ,øö÷ âç àåäù ïåéë éìåàå.  
  

 äùò úåöî íéé÷î íàä çñôá õîç ìëåàù éîíëéúáî øåàù åúéáùú ìù àúééøåàã  
åù íùá ïëå øâééà àáé÷ò éáøä íùá íúàáäù äî''äáäàî äáåùú ú , íùá ïëå

åúéáùú ìù äùò úåöî íéé÷ çñôá õîç ìëàù íãàã êåðéç úçðîä .  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àìåë ùàøìú ãåîìúä ìëéä ''à   
åù íùá íúàáäù äî'' äùî áéùä úî ïîéñ'' ãäù÷äã äðùîá øàåáîã àä ìò  àî÷ ÷øô

 úåúéøëãúàèç áééç ââåùá çñôá õîç ìëåàäã , íéé÷î äìéëàá íâã úåèéùì äù÷ã
åúéáùúã äùò úåöî ,à''ëìã äåöî äùòå äåöî øáãá äòåè äéì àéåä ë'' øåèô ò

ïáø÷î ,à''ïáø÷ àéáäì áééç òåãî ë ,íéðôåà äîëá õøéúå , õîçá éøééîã õøúì äàøð
î àëéìã éåâ ìùåúéáùú ìù äåö ,åúìéëà ìò áééç ìáà.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
 ìë éë íëéúáî øåàù åúéáùú ïåùàøä íåéá ÷åñôä ìù úåòîùîäîù øéòäì äàøð

ùôðä äúøëðå õîç ìëåà , àáé àìù éãë àåä äúáùä úåöî ìù íòèäù òîùî
úøë áåéç åá ùéù çñôá õîç åìëàì , øáúñéî åðéà äæ éôìå úåöî íéé÷î àåäù

çñôá õîç ìëåà àåä íà åúéáùú ,àåä äúáùä ìù äåöî ø÷éòä éøäù , àìù éãë
çñôá õîç ìëàé.  

  

ìåçì úáùî ïéëî äæ éøä úáù éàöåîá úéáøò úìéôú éðôì øåãéñ íéç÷åì êéà  
 úáùá úñðëä úéáì íéàáù éåöîù äîá úëøòîì íéáúëîá øéòäì íúàáäù äî

äçà''÷åìå úéáøò úìôú éðôì öúéáøò úìôú êøåöì øåãéñ íéç , åæ äçé÷ìá ïéà íàä
äìôúä úìéçú ãò øåãéñá íéðééòî àì éøäù ìåçì úáùî äðëä íåùî .  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
øéòäì äàøð ,èéìù äëìî øéôåà áøäî éúòîùù'' úéáøò ììôúäì ìéçúîùë éøäã à

úáù ïééãò äàöé àì ,åëå ìéãáîä êåøá øîà àì éøäã 'àå'' åðúððåç äúàì òéâîù ãò ë
ìåç êøåöì ÷ø àìå úáù êøåöì íâ øåãéñä úà ç÷ìù àöîðå åìéáùá úáù ïééãò .  
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