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מעומִד ושתיה אכיֹלה

אִדם, שֹל גופו מתישין) (נ"א מתיזין ִדברים שֹלשה ע. בגיטין

מִדעות בפ"ִד הרמב"ם וכ"כ מעומִד. ושתה מעומִד אכֹל הן, ואיֹלו

טז) ֱקע (או"ח שבבאה"ט מה וצ"ע הבריאות. בהנהגות ה"ג

מעומִד, ישתה וֹלא מעומִד יאכֹל שֹלא נֱקטו ב) (מב וֱקשו"ע

שבסעוִדה. מוסר מהֹלכות

ומִדרך מעומִד. מרובה ושתיה באכיֹלה רֱק גופו שמתישין וי"ֹל

צב, וִדף ] ואם, ִד"ה י"א: שבת תוס' וע"י ֹלא. מעט שאפי' הוא ארץ

שרפיו, מאכֹל כשאוכֹל ֹלרה"י מרה"י ֹליֹלך שִדרך המוציא] ִד,ה

מתיש שאינו מועט שעור שהוא א"ש וֹלהנ"ֹל בעמיִדה. זה והרי

כבר כשהאכֹל כשנעמִד ֱקפיִדא אין ארץ ִדרך משום וגם גופו,

ניכר. וֹלא בפיו

בתירוץ כ' אות טז. זבחים ושטמ"ֱק י' אות סוטה תוס' פסֱקי ועי'

י"ֹל ואוֹלי מעומִד. נאכֹלים ֱקֱק"ִד בעזרה, ישיבה שאין ִדמשום א',

בהן כֹל א' ֹל"ט כביומא גופו, מתיש ִדאינו מעט אוכֹל א' כֹל שהיה

כשנשתֹלחה אך ומותיר. אוכֹלו ויש ושבע אוכֹלו יש כזית שמגיעו

א' כֹל אוכֹלים היו מסתמא ממֱקצת, שבעים היו שֹלא מארה

ֹלשבוע. כִדי והֱקורבנות מהמנחות הרבה

כמו באברים נבֹלעים שהיו ומנחות ֱקרבנות בשר שאני ושמא

מתיש ואי"ז רוחניים המאכֹלים ִדנעשו ג' ג' אבות כברו"ח המן

היה ֹלא שברחו ֹלאחר פרטא, בן ִדֹלר"א ב' ע"ה יומא ע"י אך הגוף.

אֹלא בהא, עֹליה ִדפֹליג מאן צֹלח ואפשר באברים, נבֹלע המן

ואמרו שנתֹלוננו שסרחו בֹלאחר ֹלך תהי' ויתִד הפס' רצו שֹלא

הארבעים בשנת רֱק זה שהיה ה), כא (במִדבר הֱקֹלֱקוֹל בֹלהם

וֹלכן נבֹלעים, אין הֱקורבנות גם ִדמאז י"ֹל וא"כ אהרן. מות אחרי

ה"א. פ"ה שֱקֹלים כבירו' הֱקרבנות מבשר מעיים חוֹלי נעשו

ֹלאכוֹל ומצוה בעזרה ישיבה שאין הִדין הוא שכך ִדכיון וי"ֹל

ארץ בִדרך פגם אינו וגם ניזוֱקין. אינם מצוה שֹלוחי בעמיִדה,

ר' ֱקי"ז שבת מגמ' ו' בע"ִד במשנ"ב כִדמצינו בכך, כשמצותו

מיחזי ֹלא המצוה מחביבות גִדוֹלה פרוסה בשבת ִדכשבוצע

ואֹל. ִד"ה א' תרֹל"ט ביאה"ֹל וע"ע כרעבתנותא.

ֹלאכוֹל בעזרה ֹלישב ִדהותר ִדס"ֹל אין) ִד"ה (כה. יומא תוס' ועי'

ִדבאכיֹלת משום א"נ ֹלכפר, היא עבוִדה ִדצורך משום ֱקֱק"ִד

והיינו אוכֹלין שהמֹלכים כִדרך ֹלגִדוֹלה ֹלמשחה בהו כתיב ֱקִדשים

כי גִדוֹלה אכיֹלה אינו ִדבעמיִדה ביאר שם הש"ס ובגֹליוני מיושב.

ֹלאכוֹל היא גִדוֹלה שִדרך מה ִדֹלכאו' וֱק"ֱק כבגיטין. גופו מתיז

נזכר במשנ"ב גופו. מתיז שאינו מועטת באכיֹלה גם היא מיושב

ִדאין בישיבה תהיה הכוס ושתיית ו), (רצו הבִדֹלה אצֹל רֱק זה

רגיֹלים שכִדומה במה וצ"ע עכ"ֹל, ֹלכתחיֹלה, מעומִד שותין

מעומִד. בחופה הכוסות ֹלשתות

וביאר הֱקרֱקע, מן חוץ שכב משכב כֹל עֹל או' עזאי בן (סב:) ברכות
והן מת, מיִד אותן העושה ששה (ע.) בגיטין וכן הצינה. מפני היעב''ץ
ונשתכר, ושתה המרחץ, ֹלבית ונכנס ִדם, הֱקיז ונתייגע, בִדרך הבא
בפוסֱקים הובא ֹלא ֹלמה ֹלעי' ויש מטתו. ושימש ֱקרֱקע, ע''ג וישן
ע''ג ישן אבינו שיעֱקב שמצינו ועוצ"ב מזיֱקה. הֱקרֱקע ע"ג ששינה
סי' [ש''ך ֱקרֱקע ע''ג ישן ֵבֹל א וכן מראשותיו, אבנים שם ורֱק רֱקע
ותי' תישן'. הארץ 'ועֹל שאמרו מ''ִד) (פ''ו מאבות והיעב''ץ שפז].
ערום ישכב ֹלא מ''מ אך כבוִדה, במטה ישן שֹלא ֹלאפוֱקי ִדהתם
(כה:) תמיִד ִדריש כההיא כסת, ע''ג או בכסותו אֹלא בארץ נוגע וגופו
היו אֹלא ֱקִדש, בבגִדי ישנים היו ֹלא בארץ כסתו איש כהונה פרחי
עצמן. בכסות ומתכסין ראשיהם, תחת אותן ומניחין פושטין
וא''כ חשש, בזה אין וכסת כר ע''ג או בבגִדו שוכב שאם ומבואר

בבגִדיו. שכב יעֱקב וִדאי

מפני הֱקרֱקע עֹל עֹליו ששוכב הכר יניח שֹלא פי' יהויִדע בבן אוֹלם
בגִדים, ֹלֹלא ששוכבים ובפרט מהֱקרֱקע [רטיבות] ֹליחות שמושך
הגמ' כוונת וזהו מהֱקרֱקע, גבוה שתהא המטה עֹל הכר יניח אֹלא
ע''ג או במישור שאינם ואבנים עצים עֹל אפיֹלו ִדבר כֹל עֹל שכב
הגוף. ֹליסוִדות המזיֱק מֱקרֱקע עִדיף זה שצער מֱקוֹלֱקֹלת מטה
שמושך כיון וכסת בכר גם מסוכנת הֱקרֱקע עֹל שכיבה שכֹל ומשמע

הֱקרֱקע. מן רטיבות

וביארו ֱקנה. הגר בנכסי מצעות שהמציע מבואר (נג:) ובב''ב
הֱקרֱקע, מגוף שיהנה כִדי המצעות ע''ג ֹלשכב שצריך הראשונים
בֹלי נהנה ואין הנאה ִדרך שיהא שצריך משום מצעות ִדנֱקט והא
הוסיף, רי''ִד ובתוס' ֱקנה. וֹלא נהנה ֹלא ממש ֱקרֱקע שע''ג מצעות,
היה מות) אחרי (ריש מספרא והוא בטחב'' תשכב 'אֹל כִדאמרי'
צונן תשתה אֹל א"ֹל הרופא, אצֹל שנכנס ֹלחוֹלה מֹלה''ִד או' ראב''ע
ֹלחות. שפי' ויש הערוך, כ''פ ֱקור, הוא וטחב וכו' בטחב תשכב ואֹל
ִדיִדן הגמ' הביא ֹלא ֹלמה שם) ברכות (שור יעֱקב הברכת ותמה
בחוֹלה מיירי ששם ועוִד ֱקרֱקע, ע''ג ֹלישון שאין שמפורש וִדגיטין

וצ''ע. אִדם, ֹלכֹל ומנין

שישבנו אבנים אומר ברבי ישמעאֹל רבי תני א,ז) (ביצה ובירושֹלמי
הֱקה''ע [פי' בזֱקנותינו מֹלחמה עמנו עשו בנערותינו עֹליהן
יונה ר' וכן בזֱקנותינו] גופינו נחֹלש ֹלכן הגוף את מֱקררות שהאבנים
שהם בהמ''ִד שֹל החצונות האצטבאות עֹל ישבו שֹלא ֹלחברים צוה
מחֹליש ֱקר ִדבר ע''ג ֹלישב שגם מבואר הרי הגוף. את ומֱקררין צוננין
אבנים בין ֹלחֹלֱק ויש ֹלשכב. שֹלא רֱק אמר עזאי בן אמאי וא''כ הגוף
מזיֱק אינו ֱקרֱקע משא''כ מזיֱקה ישיבה אפיֹלו וֹלכן יותר ֱקרות שהם
וֹלא אבנים עֹל שישכב כתב יהויִדע ִדבבן יֹל"ע אוֹלם בשכיבה. רֱק
ע''ג וֹלא אבנים עֹל וכסת הכר את ֹלשים מיירי שהוא י''ֹל ֱקרֱקע. ע''ג
רֱק באבנים חשש אין חוצץ ִדבר שיש כיון וֹלכן הֹלחות, מפני ֱקרֱקע

הרטיבות. מפני בֱקרֱקע

יבטֹל ֹלא אעפ''כ גרועה ֱקרֱקע ששכיבת שאפיֹלו פי' ובשפ''א
ֱקרֱקע ע''ג ממש ישן שֹלא מראשותיו מה ִדבר שיניח ורֱק מהתורה,

רֱק הם הרי האבנים מועיֹל ִדמה וצ''ע אבנים. שהניח כיעֱקב
כבירושֹלמי. טפי ֱקררי הרי אבנים ע''ג כוֹלו ישן ואם ֹלראש,

ֱקרֱקע גבי עֹל שינה

ֱקרֱקע גבי עֹל שינה

ֹלוי אשר ֹלויהרב אשר הרב

הציון שער

והנפש הגוף שמירת בענין - ואתחנן פרשת

ֹלצורך שֹלא במכונית נסיעה

ֹלך ִדהשמר העשה בענין
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שמא או הרשות, ֹלִדבר במכונית בנסיעות ֹלהרבות מותר האם שאֹלה:
בו שאין יום אין ִדהרי סכנה, שֹל חשש יש נסיעה שבכֹל מפני אסור, הִדבר

ונשמרתם? שֹל חשש בזה יש אוֹלי כן ואם ר"ֹל, ִדרכים תאונות

שיש מִדבר ֹלהתפרנס מותר אם ִדן ֱקִד) ח"א (חו"מ משה באגרות תשובה:
ִדהא ֹלהתיר, שיש והשיב אֹלפים, ֹלכמה אחִד שֹל רחוֱקה סכנה חשש בו
באיֹלן נתֹלה מה מפני נפשו נושא ִדואֹליו ֱקרא עֹל (ֱקיב) בב"מ מפורש
כשאיכא אף ֹלהתפרנס ִדמותר אֹלמא שכרו, עֹל ֹלא ֹלמיתה עצמו את ומסר
כשיש ִדאף מכאן מוכח ִדממיֹלא האג"מ והוסיף רחוֱק. באופן סכנה חשש
ִדֹליהרג מחשש שנא ִדמאי מותר, כזה, רחוֱק באופן אחרים שיהרוג חשש
ֹלצורך מותר ומ"מ תרצח, ֹלא איסור יש עצמו את ֹלהרוג ִדגם בעצמו
וגם כזה, רחוֱק בחשש ֹלהתיר יש נמי אחרים סכנת בחשש גם א"כ פרנסה,
אחר האג"מ: וסיים אותו. ֹלשכור האיֹלן בעֹל רשאי היה ֹלא כן נימא ֹלא אם
מציִדת ֹלהתפרנס ֹלענין כן פסֱק ג"כ ס"י) יו"ִד (תנינא שבנוב"י ֹלי הראו זמן

והנאני. חיות,

שהציִד והשיב חיות. בציִד ֹלהתעסֱק ֹליהוִדי מותר האם נשאֹל הנוב"י והנה
מאִד 'ונשמרתם מצִד איסור האיסורים] ֹלשאר [נוסף בו יש שעשוע ֹלשם
עשו 'ויהי עֹליו מעיִד שהכתוב מעשו יותר בציִדה בֱקי ֹלנו ומי ֹלנפשותיכם'.
אנכי 'הנה עצמו עֹל אמר ובכ"ז כה,כז) (בראשית שִדה' איש ציִד יוִדע איש
כֹל עצמו סיכן שעשו הפשוט שהפירוש הרמב"ן ופי' ֹלב), (שם ֹלמות' הוֹלך
חיות גִדוִדי ֹלמֱקום יהוִדי איש עצמו יכניס איך ומעתה, חיות. גִדוִדי בין יום
שמותר כמו התורה, התירה ֹלמחייתו בציִדה העוסֱק עני שצייִד אֹלא רעות.
הוא 'ואֹליו אמרה והתורה הפרנסה. בגֹלֹל ימים אורחות ֹלעבור ֹלסוחרים
בכבש עֹלה מה מפני ֱקיב.) (ב"מ ואחז"ֹל כִד,טו). (ִדברים נפשו' את נושא
עיֱקר שאין מי אבֹל שכרו? עֹל ֹלא ֹלמיתה, עצמו את ומסר באיֹלן ונתֹלה
עֹל עובר חיות, גִדוִדי ֹלמֱקום הוֹלך הוא ֹלבו ומתאוות ֹלמחייתו, כוונתו

ֹלנפשותיכם'. מאִד 'ונשמרתם

שֹל הפסֱק ֹלבין הנוב"י שֹל הפסֱק בין חיֹלוֱק שיש שהעיר, מי יש והנה
שאמר וכמו גִדוֹלה, ֹלסכנה ֹלהכנס אף שמותר משמע שבנוב"י האגרו"מ,
רחוֱקה. סכנה רֱק התיר משה האגרות ואיֹלו ֹלמות, הוֹלך אנוכי הנה עשו
פרנסה ֹלגבי נשאֹל שהאג"מ הפרנסה, סוגי בין ֹלחֹלֱק שיש יתכן אמנם
כֹל בו ואין עוֹלם, שֹל מישובו שאינו מִדבר פרנסה שזהו כִדור, ממשחֱקי
משא"כ רחוֱקה. סכנה רֱק בו יש אם שמותר כתב וע"ז ֹלעוֹלם, תועֹלת
וי"ֹל ֹלתועֹלת והוא פרנסתו, ֹלצורך בציִדה שעוסֱק בצייִד מיירי הנוב"י

יותר. גִדוֹלה בסכנה גם מותר ִדבכה"ג

שֹל רחוֱקה ֹלסכנה ֹלהכנס שמותר שכתב האגרו"מ ִדברי עֹל העירו עוִד
אסור. סכנה ֹלצורך שֹלא ומשמע פרנסה, ֹלצורך מאֹלף מאחִד ֱקטן חשש
וכמ"ש ֹלסכנה, כֹלֹל נחשבת אינה מאֹלף, מאחִד פחותה שהיא וסכנה
משנה המגיִד בשם סֱק"ה) שם המ"ב ציינו (שֹל,ג ובמג"א והמאירי הרמב"ן
מאֹלף אחת ואין טבעי ִדבר הוא היוֹלִדת שכאב וכֹל) ִד"ה ב,יא שבת (הֹל'
ממיתה ֹלא מאֹלף שאחת שממית עֹל רבותינו כתבו וכך ֹליִדה. מחמת מתה
ֹלהכנס מותר כן ואם שטז,כג), מג"א (יעוין בשבת אותה הורגים אין ֹלכן

פרנסה. במֱקום שֹלא אפיֹלו כזו ֹלסכנה

יח,ב) ֹליֱקוטים (חו"מ וז"ֹל: החזו"א מ"ש עפ"י ִדבריו את ֹליישב ונראה
שהעומִד כך, כֹל מצוי היזיֱקו שאין המכשוֹלות, בכֹלֹל אינו גג ִדכֹל ונראה
ֹלעֹלות שמותר וכמו עוֹלם, שֹל מנהגו הוא וגם ֹלהזהר בטבעו זכור הגג עֹל
וכִדאמר סביביו, מעֱקה בֹלא והעֹליות הגגין ֹלבנות ֹלעֹלות ומותר באיֹלן,
ֹלמיתה עצמו את ומסר באיֹלן ונתֹלה בכבש זה עֹלה מה מפני (ֱקיב.) בב"מ
ֱקצרה בִדרך וי"ֹל מעֱקה... מצוות תורה חִדשה ִדירה בית שבגג אֹלא וכו',
כשהניִדון רֱק ֹלסכנה, הִדבר חושבין אין יחיִדית, עֹליה עֹל עומִדין ִדכשאנו
תמיִדית שאֹלה הוא ֹלהזהיר, שא"א ובבור ֹלסכנה, נחשב התמיִדית עֹל

יעו"ש. תמיִדי, ענין כאן אין ֹלהיזהר יוִדע שהעוֹלה בגג אבֹל בטבעה,

אם מזִדמן ִדבִדבר מזִדמן, ִדבר ֹלבין תמיִדי ִדבר בין חיֹלוֱק שיש ֹלפנינו הרי
ֹלחשוש יש ֱקבוע, זה אם משא"כ ֹלסכנה, נחשב זה אין ֹלהזהר, אפשר
כֹל הוא אבֹל רחוֱק, סכנה חשש בו שיש מִדבר המתפרנס וא"כ ֹלסכנה.
שֹל גִדוֹל חשש כאן יש הפעמים כֹל שבצירוף הרי בזה, מתעסֱק שבוע

סכנה. יש הכֹל בסך מ"מ גִדוֹל, סכנה חשש אין פעם בכֹל ִדאמנם סכנה,

אכן רחוֱק, סכנה חשש בזה יש במכונית, שנוסע מי שאף ֹלומר יתכן וֹלפי"ז
מפני הרשות, ִדבר ֹלצורך אף ֹליסוע מותר פעמי, חִד באופן יסע הוא אם
ִדמרוב תמיִדית, סכנה זה אין וכן מאֹלף, מאחִד פחות הוא סכנה שהחשש
יש ֱקבוע, באופן רשות ֹלצורך נוסע אם אך ֹלהישמר. אפשר הסכנות
ֹלִדבר נוסע אם ִדוֱקא כ"ז אמנם רחוֱקה. סכנה שהיא אפיֹלו ֹלסכנה ֹלחשוש
שמותר פשוט מצוה, ֹלצורך או פרנסתו, ֹלצורך נוסע אם אבֹל הרשות,

גמורה. סכנה שאינו כֹל כך, ֹלצורך נפשֹלהסתכן פיֱקוח משנת בספר [ויעוין
סכנה בחזֱקת הן במכונית שהנסיעות אמר יעֱקב הֱקהֹלות שמרן שהביא ז עמ'
י"ֹל וֹלמשנ"ֹל ֹלצורך, אם כי ֹליסוע ואסור המצויות, ִדרכים תאונות משום

מותר]. הִדבר מעיֱקרו אך חסיִדות, מנהג שזהו

מעֱקה בֹלא גגו המניח וכֹל כתב ה"ג ושמ"נ רוצח מהֹל' פי"א הרמב"ם
ובה"ִד בביתך, ִדמים תשים וֹלא שנ' תעשה ֹלא עֹל ועבר עשה מצות בטֹל
חוֹליה ֹלהן ֹלעשות חייב וכו' סכנה בו שיש ִדבר כֹל ואחִד הגג אחִד כ'
וימות, אִדם בה יפוֹל שֹלא כִדי כסוי ֹלה ֹלעשות או טפחים עשרה גבוהה
ממנו וֹלהשמר ֹלהסירו עשה מצות נפשות סכנת בו שיש מכשוֹל כֹל וכן
והניח הסיר ֹלא ואם נפשך, ושמור ֹלך השמר שנ' יפה יפה בִדבר וֹלהזהר

ִדמים. תשים ֹלא עֹל ועבר מ"ע בטֹל המכשוֹלות

אֹלא ֹלך ִדהשמר מ"ע מהאי כֹלֹל כתב ֹלא בה"ג ִדהרמב"ם צ"ע וֹלכאורה
מכשוֹלות שאר גבי ובה"ִד ִדמים, ִדֹל"ת ובֹלאו ִדמעֱקה במ"ע ִדעובר רֱק
גגו המניח ִדכֹל בה"ג כתב ֹלא אמאי וצ"ע ִדהשמר, במ"ע ִדעובר כתב
(תֱקמ"ו), במנ"ח ע"ז עמִד וכבר ֹלך, ִדהשמר מ"ע נמי ביטֹל מעֱקה בֹלא
כֹלב ֹלגִדֹל ֹלאִדם שאסור מנין בברייתא אמרינן טו,א בב"ֱק ִדהא צ"ע וכן
נזכר וֹלא ִדמים, תשים ֹלא ת"ֹל רעוע, סוֹלם וֹלהעמיִד ביתו בתוך רע

שם. במנ"ח רמז ֹלזה וגם ֹלך ִדהשמר עשה הך בברייתא

בהא הראשונים) (וכה"ֱק מעֱקה ִד"ה ֹלִד,א ֱקִדושין בתוס' הֱקשו והנה
ִדֹל"ת ֹלאו ִדאיכא תיפו"ֹל הז"ג שֹלא מ"ע הוי ִדמעֱקה בגמ' ִדאמרינן
וי"מ תוס' וכתבו שהז"ג, מ"ע הוי מעֱקה אם אף חייבות נשים וֹלכך ִדמים
אמינא הוה ִדאי עשה מצות ֹלֱקיים ֹלאשה כשיהיה נפֱקותא איכא ִדמ"מ
הֹלאוין מן פטורות יהיו כן כמו גרמא הזמן ִדֹלאו מעשה פטורות ִדנשים
בעשה חייבות כשהן אבֹל תעשה, ֹלא וִדחי עשה ִדאתי ֹלמימר ִדאיכא
ֹל"ת ִדוחה עשה ִדאין ויִדחנו אחר עשה יבוא ֹלא אז גרמא הזמן ִדֹלאו
מהכא ִדֹל א"כ ִדהשמר עשה ִדאיכא ֹלתוס' ִדס"ֹל נימא ואי עכ"ִד, ועשה
במעֱקה, חייבות נשים וֹלכך ִדהשמר עשה איכא הא ִדמעֱקה עשה
ִדֹל הֱקשו ֹלא ִדאמאי כן ֹלהוכיח יש תוס' ֱקו' מעצם ִדגם י"ֹל וֹלכאורה
נשים וֹלכך ֹלך ִדהשמר עשה איכא הא מעֱקה ִדועשית מ"ע מהכא
נשים בגמ' ִדאמרינן ומה מתוס' ראיה ִדאינו י"ֹל אמנם במעֱקה. חייבות
וע"ז ֹלך השמר משום והן ִדמעֱקה מ"ע משום הן הוא במעֱקה, חייבות

ֹלאו. איכא הא ֹלך והשמר ִדמעֱקה עשה מצות מהכא ִדֹל תוס' ֱקו' ֱקאי

כתב מעֱקה בֹלא גגו מניח גבי בה"ג הביאו ֹלא ִדהרמב"ם הִדבר ובעיֱקר
אם אפי' אופן בכֹל הוא מעֱקה ִדמצות תֱקמ"ז) (סה"מ שיֱק במהר"ם
ֹלגגו, מעֱקה שיעשה עֹליו הוא מצוה אפ"ה הגג עֹל ֹלשמש רוצה אינו
סכנות מיני כמה ִדכוֹלֹל נפשך ושמור ֹלך מהשמר שניֹלף ֱקשה ֹלא וא"כ
אבֹל סכנה מֱקום ששם הוא ויוִדע סכנה ֹלמֱקום בהוֹלך מיירי ִדשם
ֹלמיֹלף ֹליכא וא"כ מעוֹלם גגו עֹל יעֹלה ֹלא אפי' הוא מעֱקה מצות

עכ"ִד. הנ"ֹל מפסוֱק

ֹלעשות שצריך רֱק מעֱקה ֹלעשות חיוב ֹליכא ֹלך ִדבהשמר י"ֹל ובאופ"א
סגי, וכִדו' שומר כגון מעֱקה ע"י שֹלא באופ"א שמירה וכשעושה שמירה,
מ"ע ביטֹל מעֱקה בֹלא גגו המניח ִדכֹל בה"ג כתב הרמב"ם הֹלא וא"כ
הרמב"ם כתב ֹלא וֹלכך מ"ע, ביטֹל באופ"א שמירה ע"י ִדאף ומשמע
אם שאיה"נ אף במעֱקה משא"כ מכשוֹלות שאר גבי רֱק ִדהשמר מ"ע
ע"י שֹלא שמירה עשה אם מ"מ בהשמר אף עובר שמירה שום עשה ֹלא

ִדמעֱקה. מ"ע ביטֹל אך בהשמר עובר אינו מעֱקה

נ"מ איכא ִדהנה ֹלך ִדהשמר במ"ע חייבים אי טובא נ"מ ִדֹלכאו' ובאמת
איכא ִדהשמר מ"ע איכא ואי ִדמים, ִדֹל"ת ֹלֹלאו ִדמעֱקה מ"ע בין טובא
בו שאין ובית ביהכ"נ כגון ִדמעֱקה ממ"ע ִדפטורים המֱקומות בכֹל נ"מ
א) נ"מ איכא ִדהשמר מ"ע איכא ִדאי ִדמים ִדֹל"ת בֹלאו וחייבים ִדע"ִד
ִדהוא מבשֹלוחו יותר בו מצוה ב) ֹל"ת, ִדוחה עשה ֹלגבי ֹלעיֹל ִדכתבנו מה
כתב כבר [אמנם ברכה, ֹלענין ה) עכו"ם, שֹליחות ֹלגבי ג) במ"ע, רֱק
ֹלענין ז) כונה, צריכות מ"ע ֹלענין ו) מברכים]. אין כֹלֹלית מ"ע ִדעֹל בח"א
בביתו מעֱקה יהיה רגע ִדבכֹל בעינן ִדמעֱקה מ"ע מצִד ח) המעֱקה, בזוי
עֹל מברכים ִדאין הנ"ֹל הח"א ִדמש"כ [ואפשר ֹלך, השמר מצִד משא"כ

ויֹל"ע]. הנ"ֹל מהִדינים בחֹלֱק סברא האי נמי שייך כֹלֹלי, עשה

מעשה ֹלעשות חיוב כֹלֹל ֹליכא ֹלך ִדבהשמר הרמב"ם בכונת י"ֹל ועוִד
במֱקום עצמו ֹלהעמיִד שֹלא האִדם עֹל חיוב ִדהוא אֹלא המכשוֹל, ֹלמנוע
ֹל' מִדויֱק נראה וכן ממנו, שמירה ע"י והן המכשוֹל הסרת ע"י הן סכנה
ֹלהסירו עשה מצות נפשות סכנת בו שיש מכשוֹל כֹל שכ' הרמב"ם
ֹלך ִדבהשמר והיינו ֹלך, השמר שנאמר יפה בִדבר וֹלהזהר ממנו וֹלהשמר
מעֱקה ֹלעשות ִדוֱקא חיוב ואי"ז וֹלהזהר, ֹלהשמר או ֹלהסירו או כתיב
בב"ֱק הברייתא הביאה ֹלא גם וֹלכך בה"ג, הרמב"ם הביאו ֹלא וֹלכך
כֹלב כגון ֹלהסירו ִדחייב מכשוֹל ִדהוי היכא איירי ִדהתם ִדהשמר, העשה
והניח הסיר ֹלא ואם שכתב הרמב"ם ִדברי ִדמסוף אֹלא רעוע, וסוֹלם רע
צ"ע נזהר וֹלא כתב וֹלא מ"ע, ביטֹל סכנה ֹליִדי המביאין המכשוֹלות
בִדבר בזה ִדכונתו ואפשר המכשוֹל, הסרת ע"י ִדוֱקא ִדהוא ִדמשמע
בכֹל משא"כ הסרתו ע"י ִדוֱקא הוא אז בזה ֹלהזהר יזכור שֹלא שאפשר

וצ"ע. שיזהר סגי מכשוֹל

ֹלך ִדהשמר העשה בענין
פֹלִדמן ישעיהו פֹלִדמןהרב ישעיהו הרב גֹלר הֹלֹל גֹלרהרב הֹלֹל הרב

ֹלצורך שֹלא במכונית נסיעה



הנפש שמירת מצות מֱקור

עשה או ֹלאו - נפשך שמור

מִדרבנן או מה"ת

האיסור גִדר

האזהרה חומרת

(ִד,טו) וכתיב מאוִד", נפשך ושמור ֹלך השמר "רֱק (ִד,ט) ואתחנן בפר' כתיב
ֹלענין ֹלב: בברכות הובאו המֱקראות וב' ֹלנפשתיכם". מאִד "ונשמרתם
וכו' אחִד שר ובא בִדרך מתפֹלֹל שהיה אחִד בחסיִד במעשה מסכנה שמירה

עי"ש.

בו שיש מכשוֹל כֹל וכן כ' (יא,ִד) הנפש ושמירת רוצח בהֹל' הרמב"ם אכן
ֹלהסירו מ"ע נפשות סכנת

ֹלגבי כ' כה) (פכ"ו החרִדים אך תכו,ח]. בחו"מ [וכן
הנוב"י וכ"כ מ ִדהמֱקור באכיֹלה מסכנה שמירה

ֹלא.). (ע"ז והחת"ס י) יו"ִד (תנינא

נפשך ושמור ֹלך השמר שניהם, את הביא (רצא) הרֱקיע בזוהר והרשב"ץ
מאִד ונשמרתם עוִד והוכפֹלה הנפש שמירת ֹלענין אזהרה זו וכו'
מֱקֹלֹל ֹלגבי טז) (פכ"ִד החרִדים וכ"כ ֱקטז,א. יו"ִד בֹלבוש וכן ֹלנפשותיכם.

בתורה. הֹלאו ִדנכפֹל עצמו

מאוִד נפשך ושמור הגוף, שמירת עֹל ֱקאי ֹלך ִדהשמר בפר' יֱקר כֹלי ועי'
ִדבר. העמֱק ועי' הנפש. שמירת עֹל ֱקאי

ובזוהר מצות בתוך מסכנה שמירה עניני כֹל שכֹלֹל תֱקמו חינוך עי'
בכֹלֹל הוא גיֹלוי, ֹלענין הנפש ששמירת ִדאפשר כ' ֹלרשב"ץ הרֱקיע

הפס' ע"ז שהביא ֱקטז יו"ִד בערוה"ש ועי"ע

השמר שנאמר סכ"נ מכֹל ֹלהשמר ִדהוא מבואר הרמב"ם בִד'
הרֱקיע (זוהר הרשב"ץ אבֹל תכו,ח). (חו"מ השו"ע וכ"כ נפשך. ושמור ֹלך
ושכחת הנפש -שמירת אזהרות שתי זה בפס' שיש ֹלאו, ִדהוא כ' רצא)
הוא [וֹלשיטתו אחִד. בֹלאו שנכֹלֹלו אע"פ נמנות ושתיהן סיני, הר מעמִד
(פכ"ו התורה מן ֹל"ת מצוות בכֹלֹל שמנאה החרִדים וכ"ִד המצוות]. ממנין

טו-טז] בפכ"ִד עצמו מֱקֹלֹל ֹלגבי [וכן כה).

ֱקרא מהאי בֹל"ת עובר עצמו ִדהמֱקֹלֹל ֹלו. משבועות ֹלשיטתם וראיה
ֹל"ת. הוא ואֹל פן השמר שנא' ִדכ"מ ֹלך ִדהשמר

וכ"כ בֱקרי"ס, וכ"מ ִדאורייתא, ֹלאו שהוא כנ"ֹל והחרִדים הרשב"ץ ִדעת
השמר ִדכתיב ִדאורייתא איסור עֹל שעבר תכו,יא) (חו"מ הֹלבוש ֹלהִדיא
בִד"ת עובר סכנה במֱקום ִדהמהֹלך ומעתה) ִד"ה י (יו"ִד בנובי"ת וכ"כ ֹלך.
ִדרכ"ת ועי' ִדאורייתא. איסור הוא סכנתא ִדכֹל הנ"ֹל והחת"ס ִדונשמרתם.

ֱקטז,נז. יו"ִד

מכין סכנה משום שאמרו מה עֹל ִדהעובר כ' ֹל) סוף (נט"ו ירוחם רבינו אך
ִדהוא ֱקטז,א יו"ִד ֹלבוש ועי' מרִדות מכת אותו

אסמכתא, וֱקרא מִדרבנן

חמוִדות ִדברי ועי' הצִדִדים, ֹלב' ֱקטז סו"ס יו"ִד הב"י כ' הרמב"ם ובִדעת
מִדרבנן. שהוא שכ' (יג,ב) ותבו"ש פִד) אות (פ"ג ברכות

תורה כאיסור הוא סכנה משום האסור ִדבר אם חֱקר כ סי' המרחשת
יישוב מצִד ואיסורו ֹלבִד מוסרי ענין שהוא או הִדת, מצִד עֹליו ומוזהר
אם ֱקטז ביו"ִד הב"י תירוצי בב' זה ִדתֹלה ועי"ש הבורא. רצון וֱקיום העוֹלם

מִדרבנן. או מִדאורייתא האיסור

סכנה ִדבר ִדאכיֹלת שִדעתו מֹלכיאֹל ִדברי ועי'
איזה יוִדע שאם ֹלפי"ז וכ' עצמיי]. איסור שאינו [כיון איסור, כאכיֹלת אינו

ֹלאוכֹלו. שמותר וִדאי ֹלזה רפואה

עֹל תורה שהזהירה הטעם נֹלע"ִד (תכז,צ) חו"מ בסוף הגוֹלה הבאר כ'
ֹלהטיב בחסִדו העוֹלם את ברא שהֱקב"ה מטעם הוא הנפש, שמירת
והמסכן ותורתו... מצוותיו בֱקיום עבוִדתו וֹלעבוִד גִדוֹלתו שיכירו ֹלנבראים
במתן וֹלא בעבוִדתו ֹלא רוצה ואינו בוראו ברצון מואס כאיֹלו עצמו את

מזה. יותר ואפֱקירותא זֹלזוֹל ֹלך ואין שכרו,

ֹלבֹל ֹלשמור בחובה (תֱקמו) החינוך שהאריך כמו בטחון בזה שייך וֹלא
ובמס"י עי"ש הנס. סמך עֹל נפשותינו נסכן וֹלא בפשיעותינו מות יֱקרנו
וכסיֹל מרע, וסר ירא "חכם (יִד,טז) במשֹלי הפס' בזה פי' והגר"א פ"ט.
אבֹל רע, ִדבר ֹליִדי יבוא שֹלא מהמכשוֹל ירא שהחכם ובוטח." מתעבר

סכנה. במֱקום ֹליֹלך אותו מכריח מי כי

כֹל פ"ג אבות [עי' התורה, בשכחת אֹלא בזה איירי ֹלא ִדֱקראי הֱק' המהרש"א
בתבנית נאמין ושֹלא ֹלך]. השמר שנא' בנפשו מתחייב כאיֹלו ממשנתו ִד"א השוכח
[וֹלפי"ִד הגוף. שמירת עֹל ִדֱקאי ֱקבֹלה ִדהו"ֹל ִדצ"ֹל וכ' תֱקמו במנ"ח וכעי"ז פסֹל.

א"ש]. ֹלֱק' הרשב"ץ

ִד' שיישב (תֱקמו) מנ"ח ועי'
מ"ע. הוי ִדהשמר הר"מ ִדִד' ועוִד) ִד"ה (צִד יו"ט עונג ועי' הרמב"ם,

מִדאורייתא, שהאיסור בחו"מ מהֹלבוש הֱק' ֱקטז והִדרכ"ת
אֹלא סכנה וִדאי כאן ִדאין משום ִדרבנן רֱק ִדהוא הֹלבוש בִד' סב ח"ִד מֹלכיאֹל ִדברי ועי'

פי"ג. ֹלח"ח אמרים ֹליֱקוטי ועי'

שנאמר יפה יפה בִדבר וֹלהזהר ממנו וֹלהשמר
נפשך. ושמור ֹלך השמר

ֹלנפשותיכם ונשמרתם

מעֱקה.
וֹלא
את ואך בביתך. ִדמים תשים

אִדרוש. ֹלנפשתיכם ִדמכם

עשה מצות

חכמים. ִדברי עֹל שעבר

בטחון והוא רע, ֹליִדי יבא שֹלא בה' ובוטח סכנה בִדרך הוֹלך הכסיֹל
הכסיֹלים,

סכנה. חשש

שבשר) וע"ִד ִד"ה סב (ח"ִד

ה' פתאים שומר

ברוב וביטוֹל סכנה ספֱק

בגמ' שהוזכרו מסכנות שמירה

הבריאות שמירת

ֱקכט: [שבת ה' פתאים שומר משום מותר רבים ביה ִדִדשו ִדסכנה בגמ' אי'
אין שֹלכתחיֹלה ִדמשמע עב. ביבמות ריטב"א ועי' ועוִד]. ועב. יב: ויבמות
ומכיר שיוִדע בת"ח שייך ִדאינו ועי"ש (ריא) בתרוה"ִד וכ"מ ע"ז. ֹלסמוך

בסכנה.

הכוונה פתאים, ִדשומר הך שהזכירו מֱקום שבכֹל כ' ע) (ח"א מֹלכיאֹל הִדברי
בים בספינה ֹלעבור וכמו עי"ז, סכנה ֹליִדי שיבא מאוִד רחוֱק הטבע שבִדרך
ציון הבנין כ' וכעי"ז מותר. ומ"מ כיִדוע, מביבשה יותר סכנה חשש יש בוִדאי
ֹלים. ֹלירִד מותר איך ִדאֹל"כ איסורא, ֹלענין כמו רובא בתר ִדאזֹלינן (ֱקֹלז)
וִדרך עוֹלם שֹל מנהגו שהוא שבִדבר סוס"י) (יו"ִד אריה שם בשו"ת וכ"כ
ִדברים ֹלראות בעוֹלם ֹלשוטט [כגון ֹלצורך ִדשֹלא כ' אכן ֹלחוש, אין הכרח
רֱק הוא בים ֹלעבור ִדההיתר משמע י) (יו"ִד ובנובי"ת ֹלהרחיֱק. ראוי חִדשים]
עֹל עובר הרי"ז סכנה במֱקום הוֹלך אם זה בֹלא אבֹל פרנסה, ֹלצורך

ונשמרתם.

עֹל סמכינן וֹלא שבת ִדוחה סכנה ספֱק אמאי שהֱק' (ֱקֹלו) כתובות ֱקו"ש ועי'
ִדשומר והא פתאים, בכֹלֹל אינו ֹלהזהר ִדכשביִדו וביאר פתאים, שומר
ביִדו אין כאיֹלו הוי ֹלהמנע חייב שאינו ִדכיון ארץ ִדרך במנהג רֱק הוא פתאים

עצמו. ֹלשמור

וכ' איסור. מֹלספֱק סכנה ֹלספֱק יותר ֹלחוש שיש ֱקטז,ה יו"ִד בטוש"ע נפסֱק
ֹלבנות ִדכופין ז. מב"ב וראייתו עשאוהו סכנה ִדחשש (ִד) המהרי"ֱק
ִדאף ב א"א או"ח פמ"ג ועי' וֹלסטים. גנבים סכנת חשש רֱק ִדהוא א וכו' חומה

מוִדה מ"מ ֹלֱקוֹלא ספיֱקא ִדמִדאורייתא הר"מ ֹלשי'
והוכיח ִדבסכנה (ג,ה) חוֹלין תפא"י ועי'
וכ"כ ישראֹל. הוא ואם חי אם בס"ס אפי' בשבת הגֹל ִדמפֱקחין פג. מיומא

ובֱקעג. ִד,י באו"ח (מ"ז) הפמ"ג

ס' בעי ביבש וגם בששים בטֹל סכנה שֹל ִדִדבר המרִדכי בשם (כג,ז) האו"ה כ'
ביותר אפי' ִדחיישינן והוכיח ע"ז תמה ֱקטז יו"ִד והִדרכ"מ ברוב]. סגי [וֹלא
ֹלהֱקֹל ועו"פ מהחו"י שהביא (ג) שם בפת"ש ועי' (ב). הט"ז וכ"כ מששים.

הסכנה. אזֹלא ממיֹלא הביטוֹל ע"י הטעם ִדיוצא ִדכיון וטעמם בס' ִדמתבטֹל

מאיסורא סכנתא ִדחמירא ִדכיון כ' משום) ִד"ה (ֹל. בע"ז והחת"ס
ֹלו.] והֹלך כֹלה הרי בס' שנתבטֹל כיון בֹלח אבֹל [ביבש,

הרמב"ם אכן בגמ'. שהוזכרו סכנה עניני כֹל את הביא ֱקטז ביו"ִד הפר"ח
עפ"י שביארו ויש תכז. ובחו"מ ֱקטז ביו"ִד עי' רובם, את השמיטו והשו"ע
ובזמנים במֱקומות שינוי שיש ִדכיון יב) פ"ח (חוֹלין ביש"ש המהרש"ֹל ִדברי
ֹלא רוחות וגם שבתֹלמוִד", רפואות עֹל ֹלסמוך שאין הֱקִדמונים חרם "יש
הִדברים ויסוִד שבגופו. והיזֱקות ֹלכשפים רֱק וחיישינן זוגות] [כמו מצויים

בזה"ז. טובות שאינן שבש"ס הרפואות ִדנשתנו מו"ֱק בתוס'

ִדברים כמה ִדחזינן וִדגים, בבשר סכנה אין ִדבזה"ז ֱקעג,א מג"א ועי'
ֹלסמוך ִדאין כ' ע) (ח"ג השבו"י אך מזיֱקים. אינם שבזמננו בגמ' המוזכרים

(ח"ג שִד"ח ועי' סכנה, ִדספֱק בזה המג"א עֹל
עֹל החזֱקה ֹלבטֹל א"א סכנה, שהוא חז"ֹל מימי חזֱקה שיש ִדכיון רמִד יו"ִד
מוֱקמינן ֹלמיעוט ִדחיישינן בִדבר וֹלכן רוב, מִדין [שהוא וחֱקירה נסיון סמך

אחזֱקה].

איסור אינו כסכנה בגמ' שנא' מה ִדכֹל נֱקט נג,ב) (ח"ב מֹלכיאֹל ובִדברי
ֹלהזיֱק שיכוֹל ממה עצמו את כ"א שישמור כֹלֹלית מצוה היא אֹלא אכיֹלה,

והזמן. המֱקום ֹלפי והכֹל ֹלבריאותו,

מֱקיים אם ֱקז:) (ב"מ שחרית פת אכיֹלת כגון ֹלבריאות שמועיֹל מה בכֹל יֹל"ע
אוכֹל. כשאינו מבטֹל אם ִדמֱקיים, ואת"ֹל המ"ע בזה

ואיֹלו סכנה, עניני רֱק הביא רוצח בהֹל' שהרי בכֹלֹל, ִדאינו משמע ומהרמב"ם
מִדרכי ושֹלם בריא הגוף והיות "הואיֹל ִדעות בהֹל' הביא הבריאות שמירת
בעניני רֱק הוא נפשך ִדשמור משום ונראה איסור. בתורת וֹלא הוא" השם
שבכֹלֹל כ' ִדכתיב) ִד"ה (ֹלו. בשבועות הריטב"א אך ה"ִד. בפי"א כמ"ש סכ"נ,
הגר"ז בשו"ע וכ"נ הרעים. ִדברים ישתה וֹלא יאכֹל שֹלא ֹלך, ִדהשמר הֹלאו

ֹלהזיֱקו. וֹלא ֹלֱקֹלֱקֹלו ֹלא ֹלאבִדו שֹלא בגופו ֹלהזהר שכ' יִד) גו"נ (שמירת

בזה עובר אם סכ"נ אינו אבֹל ֹלבריאות שמזיֱק מה בכֹל יֹל"ע גיסא וֹלאיִדך
ֹלאכוֹל ִדאסור נג) (ח"ב מֹלכיאֹל הִדברי ִדעת ובאמת וכו'. ֹלך בהשמר

נפשות. סכנת בה שאין אע"פ מחֹלה ֹלאיזה המזיֱק ִדבר

כוִדאי,

מה"ת סכנה ִדספֱק
ספיֱקא, ספֱק גם אסור ֹלחומרא.

באֹלף אפי'
בטיֹל בתשו'ֹלא עי' אכן

וצ"ע. בס' ִדבטֹל ֹלהֱקֹל ִדהעיֱקר ֱקא יו"ִד החת"ס

(ֹלעיֹל) החרִדים וֹלמ"ש
בֱקו"ע. שייך ֹלא ֹלכאו' ֹלאו, ִדהוא

ֱקריינא ועי'
הגריש"א. בשם ֱקח. שבת חמִד וחשוֱקי כט, ח"ב ִדאגרתא

כוורא) ִד"ה (יא.

שיֱק94 מהר"ם משו"ת שהביא (
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

ע"י נתרם זה בגֹליון השתתפות

ע"י נתרם זה בגֹליון השתתפות

שמו בעיֹלום החפץ הנִדיב

שֹליט"א ר' שמואֹלביץהגאון מרִדכי

במזֹל"ט ֹלבנו מצוה הבר ֹלרגֹל

במזֹל"ט בנו הוֹלִדת ֹלרגֹל
9 חיים חפץ רח' בביתו אי"ה יערך זכר השֹלום

ובֱקשה ובֱקשההוִדעה הוִדעה

פנייתך הֱקִדם אֹלוֹל ֹלזמן ֹלחברותא

עכשיו
מועִד בעוִד ֹלהערך שנוכֹל כִדי

שֹליט"א הכותבים ֹלכבוִד

תורה, שֹל ֹלכבוִדה כראוי ומתוֱקן ערוך הגֹליון יצא ֹלמען
ִד'. ביום בס"ִד תהיה ֹלש"ֱק הגֹליון סגירת מהשבוע, החֹל

יתֱקבֹלו בִדוא"ֹל] או [בִדיסֱק ִד"ת

בערב שֹלישי יום עִד
ראשון]. יום עִד - בכת"י [ִד"ת

המערכת ִדאורייתא, ביֱקרא

המזון ברכת - עֱקב
הרגֹל שמחת - ראה

תסור ֹלא - שופטים
שכרו תתן ביומו - תצא כי

[ח,י]

וטז,יִד] [טז,יא

[יז,יא]

[כִד,יִד-טו]

ועונש שכר - תבא [כח,א-סח]כי

חזון שבת בערב רחיצה בענין נ"ג ֹלגֹליון תגובה

ורגֹליו, יִדיו פניו, רחיצת שהתיר הרמ"א ִדעת ֹליישב שיחי' ֱקסֹלר אהרון הרב שכתב במה
ִדס"ֹל גופו, כֹל ֹלרחוץ ִדמצוה ס"ֹל גופיה שהרמ"א אעפ"י גופו, כֹל התיר וֹלא חזון, בע"ש
מִדין הוא גופו כֹל ומשא"כ שבת, "כבוִד" מצִד הוא ניכר, שזה יו"ר פניו רחיצת ִדִדין ֹלרמ"א
הם ִדבריו עצם הנה תענוג, שֹל רחיצה שאינה ֹלומר שייך ֹלא גופו כֹל ִדרחיצת וֹלכן "עונג",

בזה. ֹלהעיר יש ובכ"ז מאִד, ומתוֱקים ערבים נחמִדים

עצמה, בשבת הוא ִדעונג והגר"ח מהגר"א שהביא מה ס"ֹל ֹלא ִדהרמ"א נמצא ִדֹלִדבריו א.
שבת. בערב אף עונג ִדין שייך וא"כ שבת, בערב כוֹלו רוחץ ִדהא שבת, בערב הוא וכבוִד
- עצמה בשבת היא שרחיצה שכתב - שרש"י הכרח כ"כ אין תו מ"מ ִדאה"נ, ִדי"ֹל [ואף

עונג]. מִדין הוא ִדרחיצה וס"ֹל הרמב"ם עֹל חוֹלֱק

ֹלומר ֹל"ש עונג, מִדין הוא גופו כֹל שרחיצת ִדכיון - חיִדושו ִדעיֱקר ֹלהעיר יש וביותר ב.
מִדין הוא גופו כֹל שרחיצת ֹלהצִד אף ִדהא וֱקשה, - וֹלהתיר תענוג, שֹל רחיצה שאינה
עצמה, בשבת רֱק הוא ועונג כבוִד מצות ִדהא עונג, ֹלו יש שרוחץ שבשעה הכוונה אין עונג,
אינו שרוחץ בשעה וא"כ ופשוט, עונג, ֹלו יהיה השבת שתכנס שבשעה כִדי שרוחץ אֹלא
אכפת ומאי יו"ר, פניו גבי הרמ"א התיר שזה מצוה ֹלרחיצת אֹלא תענוג ֹלרחיצת מתכוון
שהביא ֹלמה כֹלֹל ִדמי וֹלא ופשוט, מכן, שֹלאחר עונג משום הוא זו רחיצה ִדין שטעם ֹלן
השימוש בשעת הֹלימוִד הנאת ֹלו יש ִדהתם הנאה, מוִדר גבי ההר מן אברהם מרבינו
כֹל מ"ש שהֱקשה, מה צ"ב עִדיין וא"כ וכנ"ֹל, אח"כ הוא העונג הכא ומשא"כ בספרים,

מפיו"ר, שֹלגופו, רחיצה אי"ז היא גמורה ִדמצוה ִדכיון התירו פיו"ר שזה החיוב ִדעיֱקר י"ֹל [ואוֹלי
- הרמ"א וכִדמשמעֹל' - ֹלמצוה אֹלא חיוב ִדאינה גופו כֹל רחיצת ומשא"כ מצוה, שֹל אֹלא תענוג
שיהיה צריך אֹלא תענוג, שֹל רחיצה שאינה סגי ִדֹלא שהתירו.(ִדהיינו מצוה שֹל רחיצה בכֹלֹל אי"ז
יום כֹל ֹלטובֹלים ֹלכאו' בזה ונפֱק"מ גמור וחיוב במצוה ִדוֱקא וזה הגר"א, וכִד' מצוה, שֹל רחיצה ג"כ

ועיין)]. תפיֹלה, ֱקוִדם

פרֹלמוטר אייזיֱק יצחֱק

שִד"ח פוניבז' - כוֹלֹל

תגובות

ספר מחִדש ֹלאור יצא

עינינו והאר
שישית מהִדורה

ורב הכמות מעט הינו הראייה שמירת עניני עֹל הספר
שכוחן באופן בֱקפיִדא נבחרו הֹליֱקוטים כאשר האיכות,

מוֹל ֹלעמוִד וכֹלים כח ֹלו ויעניֱקו המעיין, עֹל רבה והשפעתן
ביותר, ומועיֹלה מובחרת בִדרך זה. בתחום הֱקשים הנסיונות
השפיע בספר מועט עיון שאפיֹלו בעצמם העיִדו רבים אשר
טהרת עֹל וֹלשמור ֹלהתגבר כוחות בהם ונסך ֹלטובה עֹליהם

כראוי. עיניהם

מהגה"צ מיוחִד מאמר הספר בראש נוסף החִדשה במהִדורה
ה', ֹלפרֱק כהשֹלמה שנכתב שֹליט"א, ויינטרויב רי"א

הראייה. בשמירת ֹלהצֹלחה מעשית הִדרכה ֹלתת שתפֱקיִדו

בֹלע"ר. עותֱקים כרבבת שֹל נפֹלאה ֹלתפוצה זכה הספר
אֹלו בימים ישראֹל. כֹלֹל עֹל זכות ֹלימוִד מהווה עובִדה

בין ימי ֹלֱקראת יֱקר, תורם ע"י ספרים כאֹל בישיבות חוֹלֱקו
הזמנים.

גוֹלִדשמיט משפ' אצֹל ֹלהשיג
8 נזר אבני
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