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:נערך וסודר לדפוס ע"י חברי המערכת שיחיו
הת' השליח שמואל בן שרה חנה שיחי' קסלמן
הת' השליח חיים ישראל בן עטא שיחי' פייגעלשטאק

פתח דבר
"לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא".
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש בפני קהל מחבבי תורה ,רבנן
ותלמידיהון ,תלמידי התמימים אנ"ש והשלוחים ,קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש'
היו"ל ע"י הישיבה גדולה – מלבורן ,ובו הערות ,ביאורים ופלפולים ,בנגלה,
וחסידות ,הלכה ,מנהג ותורת רבינו.
ידועה ומפורסמת הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בריבוי מקומות ,שתלמידי
התמימים ש"תורתם אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשא לה" ,ויעלו
חידושיהם על הכתב ,ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה ,על מנת לעודד ולחזק
לימוד התורה ופילפולא דאורייתא ,מתוך חיות ותענוג.
ובהתאם לכך מוציאים אנו לאור גליון זה ,על מנת לעורר ולחזק בין כותלי
הישיבה ובכל המדינה את לימוד התורה בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי תורה.
ובמיוחד בנדו"ד ,הרי בכתיבת חידושי תורה מתקיימים דברי רבינו שאמר ביחידות
הראשונה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה – מלבורן” :אייננעמען אוסטרליא
דורך לימוד התורה!".

*
קובץ זו רואה אור לכבוד כ"ב שבט ,שלשים שנה להסתלקות של הרבנית
הצדקנית מרת חי' מושקא זי"ע .ולכבוד כינוס תלמידים השלוחים דאוסטרלי',
שיתקיים בעזהי"ת שבת זו.

*
"פותחין בדבר מלכות – "אי לזאת ,הדפסנו בראש הקובץ שיחת כ"ק אדמו"ר
שמסר בכ"ב שבט תשמ"ט ,בהמשך לסיום ס"ת לכבוד היארצייט הראשונה של
הרבנית הצדקנית .וידוע שכל תמים נקרא ס"ת (המהלך) ,ובפרט תלמידים
השלוחים שכל ענינם הוי אך ורק 'לימוד התורה בשקידה והתמדה'.

*
כדאי להעיר ,שכמה מההערות בקובץ זו נאמרו בכינוס תורה דימי התשלומים
לחג השבעות ה'תשע"ז ,והוכנו לדפוס בשעתו ע"י התמים השליח מ"מ שי'
טאלער ,ולא הספיקו להדפיסם עד עתה.

*
בהזדמנות הזאת באנו להודות לכל אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה לאור ,הן
ברוחניות ,ע "י כתיבת הערות וחידושי תורה ,והן בגשמיות ,ע"י מימון הוצאות
הכספיות וכו' ,תבוא עליהם ברכה .ובקשה על להבא ,שכל מי שיש תחת ידו איזו
הערה בכל תחומי התורה ,יואיל נא בטובו לשלחם אלינו ע"מ לפרסמם בחוברות
הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה ,נזכה להגילוי ד"תורה חדשה
מאיתי תצא"” ,לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה" ,ויקויים היעוד ”ומלאה
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

המערכת
אור לכ"א שבט ,ה'תשע"ח
מלבורן ,אוסטרליא
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ב "ה
כ"ב שבט ה'תשע"ח
גליון ב [קנה]

מפתח ותוכן
דבר מלכות
ספר השיחות ה'תשמ"ט ש"פ יתרו ,כ"ב שבט9...............................................
שיחת כ"ק אדמו"ר שמסר בכ"ב שבט תשמ"ט ,בהמשך לסיום ס"ת לכבוד היארצייט הראשונה
של הרבנית הצדקנית

תורת רבינו
בענין גדר המצות דמשפטים בתורת רבינו17................................................
הרב ירחמיאל שי' אהרון
שיחת כ"ק אדמו"ר בנוגע קיום המצוות דמשפטים כחוקים ,מקור לביאור זה ברס"ג

נגלה
באשה ששכחה להדליק נש"ק בעש"ק21...................................................
הרב צבי הירש שי' טלזנר
שאלה באשה ששכחה להדליק נרות ש"ק ,הדין בשו"ע והרמ"א שחולק\ המקילים להוסיף מעט
שמן\ שיטת הפוסקים שבמקום שיש חשמל בוער אין חיוב בנרות ש"ק בכלל\ השבט הלוי
שחולק\ שאלות על הר' אלישיב וסייעתי'\ דין השו"ע אדה"ז בנוגע לאמירה לנכרי להדליק נרות
ש"ק בביה"ש\ עד"ז בנוגע לטבילת כלים\ אין שייך להביא ראי' משו"ע אדה"ז שהרי כתב בפירוש
להיפך בקו"א

בישול "סו וויד" כהטמנה בדבר המוסיף הבל23........................................
הרב שמואל משה שי' לשס
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סברא להתיר "סו-וויד" על פי התוספות והרא"ש הובא במג"א סימן רנ"ז סקי"ח\ מקור דברי
המג"א\ הראשונים שחולקים על הטעמים שבמג"א\ פסק אדה"ז בשו"ע ובקו"א סי' רנ"ז\ דעת
אדה"ז במהדו"ב לסי' רנ"ט\ באמת א"א להתיר אפי' להטעם שהניח שלא לשם הטמנה\ באמת א"א
להתיר אפי' להטעם שאין ראוי להטמין בתוכה

כיבוד אב ואם בדבר שאין להם הנאה35..................................................

הרב מיכאל שי' שטרן

ידגיש מעלת מצות כיבוד או"א \ יביא שיטת כמה מהראשונים והאחרונים דאינו אלא בשיש להם
הנאה \ יברר דכ"ה דעת כ"ק אדמו"ר הזקן \ יביא שיטות מהראשונים והאחרונים החולקים עליהם
\ יגדיר כמה הגדרות אפשריות ע"פ כמה מהפוסקים בהשיטה דאינו אלא כשיש להם הנאה \ יסיק
ע"פ כהנ"ל בנוגע לפועל

בענין דילוג שבת ע"י העברת קו התאריך41.............................................
הרב משה שי' דאנענבוים
שאלה בענין לדלג שבת ע"י בטיסה ע"ג הקו התאריך\ ב' שיטות במקום הקו\ מחלוקת הראשונים
בדין לנסוע בספינה ג' ימים לפני השבת\ חשש תחומין במטום ,מסקנא להקל\ שיטת ר' משה
פיינשטיין

בענין בת קול וגדרתה בהלכה44.................................................................
התמים שמעון ישראל שי' משנינוב
ישאל על מה דפסקינן בתר בת קול וכיו"ב \ יציע סתירה בסוגיות הש"ס בענין זה ותירוצם של
התוס' \ יביא דברי הרמב"ם בזה \ יקשה עליו ממשנה ביבמות \ יבאר כפירוש התוי"ט \ יקשה על
פירושו ויבאר באו"א \ יטעים הא דפסקינן בתר נביא ובת קול וכיו"ב ע"פ דברי החיד"א

The status of the Shehecheyanu bracha recited on
Chanukah ...............................................................................................47
Rabbi Yonason Johnson
Shehechyanu on the Yomim Tovim and when fulfilling their Mitzvos / Is the
Shehecheyanu of Chanukah for the Yomtov or for the Mitzvah of lighting? /
Shehecheyanu when lighting on subsequent nights / If someone does not light
on the first night, but makes the blessings on seeing someone else’s candles,
would they recite Shehechyanu when they actually light for the first time
themselves? / If someone is away and their wife is lighting for them on the first
night, would they still recite Shehechyanu when they return and light for the
?)first time themselves (either that night or on subsequent nights
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בענין גדר המצות דמשפטים בתורת רבינו
הרב ירחמיאל שי' אהרון
א' מאנ"ש
שיחת כ"ק אדמו"ר בנוגע קיום המצוות דמשפטים כחוקים ,מקור לביאור זה ברס"ג

לעילוי נשמת טויבא בת מאיר לייב ואליהו בן ירחמיאל חיים
בספר השיחות תשנ"ב פרשת משפטים מבאר כ"ק אדמו"ר ענין של קיום המצוות
דמשפטים עם אותו קב"ע כמו חוקים .ובסעיף ה' שם מבאר הענין באופן אחר מדרך הרגיל
 ,וז"ל :ובעומק יותר" :ואלה המשפטים"" ,אף אלו מסיני"  -י"ל פירושו ,שגם הסיבה
להחיוב השכלי ד"משפטים" הוא מסיני ,ולולי נתינתם "מסיני" לא הי' שכל האדם מחייבם
(כמו "הראשונים") .וההסברה בזה  -שהחיוב השכלי הוא כתוצאה מזה שבציוויים אלה
נתלבש רצונו של הקב"ה (שמצד עצמו הוא למעלה מהחכמה) גם בחכמתו ית' (בתורה)
וכיון שהתורה היא "דיפתראות ופינקסאות" שבהם נברא העולם ,נעשו דברים אלה
מחוייבים בגדרי העולם ,ובמילא גם בשכל האדם (ועד לשכל דאוה"ע) שדעתו נוטה
לדברים שמחוייבים מצד חכמתו של הקב"ה ("סיני") ".עכלה"ק .ובההערות נראה שאינו
מציין למקור לחידוש זה (אבל ראה הערה  42שם).
והנה לכאורה מצינו מקור לביאור עד"ז בספר 'אמונות ודעות' לר' סעדי' גאון 1בתוך
ה"מאמר השלישי  -בצווי ובאזהרה" .הרס"ג מחלק המצוות לשני סוגים :ה"שכליות",2
שהם המצוות שהשכל מחייבם ,וה"שמעיות" ,שהם המצוות שאין השכל מחייבם .אחרי
הרס"ג מגדיר את המצוות שכליות ,הוא מסיים (ע' קי"ח בדפוס קאפח)" :וכל סוג מאילו
שנצטוינו בו ,נטע בדעתינו אהבתו ,וכל סוג מהן שהוזהרנו עליו  -נטע בדעתינו ריחוקו,

1ראה תורת מנחם תשמ"ב חלק ב' ע'  826שכ"ק אדמו"ר מביא שגם שהמושג "העצם כשאתה תופס
במקצתו אתה תופס בכולו" יש מקור ברס"ג .וגם שם בע'  1061מביא כ"ק אדמו"ר שכתוב בספרי חסידות-
פולין שהבעש"ט הי' גלגל של הרס"ג (אבל ראה שם מה שאמר כ"ק אדמו"ר על זה).
**2ראה מה שכתוב הרמב"ם בשמונה פרקים שלו פרק ו' על השם "שכליות" בשביל המשפטים .הרב
יצחק שילת כתב בהביאר לשמונה פרקים שלו (הקדמות הרמב"ם למשנה ,מהדורת שילת) שהרמב"ם לא
רצה לקבל את השם "שכליות" לחלק מהמצוות בשביל המשמעות מזה ששאר המצוות אינו "שכליות",
שזה נגד שיטת הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' פרק כ"ו.
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כמו שאמרה החכמה שהיא השכל "כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע .בצדק כל אמרי
פי ,אין בהם נפתל ועקש .כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת (משלי ח:ז-ט)“ עכ “ל.
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באשה ששכחה להדליק נש"ק בעש"ק
הרב צבי הירש שי' טלזנר
מרא דאתרא דק"ק ישיבה סענטער
שאלה באשה ששכחה להדליק נרות ש"ק ,הדין בשו"ע והרמ"א שחולק\ המקילים
להוסיף מעט שמן\ שיטת הפוסקים שבמקום שיש חשמל בוער אין חיוב בנרות ש"ק
בכלל\ השבט הלוי שחולק\ שאלות על הר' אלישיב וסייעתי'\ דין השו"ע אדה"ז בנוגע
לאמירה לנכרי להדליק נרות ש"ק בביה"ש\ עד"ז בנוגע לטבילת כלים\ אין שייך להביא
ראי' משו"ע אדה"ז שהרי כתב בפירוש להיפך בקו"א

נשאלתי ,בדין אשה שמרוב טרדתה במוצאי החג שהיתה ליל שבת שכחה להדליק נרות.
אע"פ שבנותי' שהן בת-מצוה הדליקו .מה דינה ,האם צריכה להוסיף בכל שבת נר אחד
כמובא בשו"ע אדה"ז סי' רס"ג? והנה מקור דברי רבינו הוא במהרי"ל [עמוד ר"א] ,והובא
דבריו בשו"ע [וגם בדרכי משה להרמ"א] .אולם בד"מ כותב הרמ"א ,שכל אלו חומרות
רחוקות ,ואדרבה נראה שכל המוסיף גורע ומפסיד הכוונה שכנגד זכור ושמור .אלא שהנשים
נ והגות כדברי מהרי"ל ,שכל ששכחה פ"א מדליק ג' נרות כל ימי' .ובאלי' רבה סי' רס"ג סק"ג,
"די שתוסיף על הנר של מצוה או נר אחר גדול או מעט שמן יותר בנר" .וכ"כ הרב מטה משה
סי' תכ"ד .ויותר מפתיע ,איתא בפמ"ג ,שאפילו שכחה אחד מן הנרות להדליק ,והדליקה
השאר ,ג"כ מחויב להוסיף ,והרבה אחרונים חלקו עליו ,המשנ"ב סי' רס"ג ס"א ד"ה ששכחה,
המלמד להועיל ,ועוד.
ונחזי אנן ,מה דעת אדה"ז נבג"מ בנידון .ראשית כל ,האם אנו אומרים ,דכיון שיש עוד
נרות על השולחן או יותר מזה החשמל בוער ,שאין זה כ"כ גרוע .דהרי כל ענין הדלקת נרות
הוא שיהי' אור ,וכאן הרי יש רבוי אור ,ולמה נקרא זה שלא הדליקה נרות? הרי יש הרבה אור?
וכמה פוסקי דורינו ,ובראשם מוהר"ש אלישיב ז"ל ,כתבו כדברים אלו ,ראה בספרתם .אולם
השבט הלוי בח"ה סל"ג ,וגם בשו"ת שרגא המאיר ח"ז סי פ"ג ,והציץ אליעזר חכ"א סי' י"א,
כתבו להחמיר .והגאון החיד"א בברכי יוסף בשיורי ברכה סי' רס"ג אות א' ,כתב בשם גאון א'
שיותר טוב ממה שתוסיף נר אחד ,תספיק שמן לפני' כדי שתדליק.
והנה לכאורה ,כל הדין אם נמצא חשמל בבית יוצאים י"ח בענין הנרות ,מופרך לגמרי!
הלא אנו מדליקין כל שב"ק ,והחשמל בוער ,האם נאמר דהברכות הם לבטלה ח"ו?! .אלא
כיון שענין הנרות הוא יופי ,שהם על השולחן או בחדר ,אנו אומרים דהוי הוספה באור שבבית
ולכן אנו מברכים עליהם .והלא אדה"ז נבג"מ פסק בשו"ע ,שאם כמה נשים מדליקין על
שולחן אחד ,מיתוסף שמחה בבית .וכן המנהג ,אצל כל אנ"ש בכל מקומות מושבותיהם .וגם
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הלא רבינו הזקן פוסק באותו סי' רס"ג ס"ק י"א ,וז"ל "ומ"מ לא תצוה להדליק אלא נר אחד
על השולחן ,שזה עיקר המצוה [אבל נר אחד אפשר להתיר לה אם יש שם כבר נר דלוק
עכ"ל]" .הרי רואים בפירוש שאף שיש שם נר ,יכולה האשה בכגון דא ,שמצוה לעכו"ם
להדליק (בבין השמשות) ,להוסיף .ולא אמרינן הרי כבר יש נר ,שיוצאים י"ח ,ולמה צריכים
להוסיף ,וכמו שממשיך אדה"ז נבג"מ ,הרי זה כצורך גדול שהתירו בו שבות בבין השמשות.
וחזות קשה ,ראיתי בס' חזון עובדי' הל' שבת דף קפ"ו ,דכתב ,דבין השמשות לא תברך
על הדלקת גוי .דאחר שמביא מחלוקת הראשונים בזה ,מסיים דהוי ספיקא דרבנן ,ולאח"ז
שקו"ט בענין הברכה .ומביא דבטבילת כלים ע"י עכו"ם ,מביא הט"ז דבטבילת כלים ע"י
עכו"ם ,אינו מברך ,כיון שהגוי אינה עושה כלום .ומביא שהפר"ח כן סובר ,דמברכינן עיי"ש.
ואח"ז מביא דברי אדה"ז נבג"מ בקונטרס אחרון סי' רס"ג סק"ג ,דרבינו עונה על הקושיא
בטבילת כלים ,דשמא הוי הטבילה גמר המצוה ,אבל כאן הרי נהנים מהאור .ורוצה לדחוק,
דההדלקה הוא עיקר המצוה ,ולא הנאה מהנר .ועוד יותר ,דאפילו אין שום הנאה הוי מצוה.
וכל דבריו שמה ,אינם לענין כלל ,דהרי אדה"ז כותב בבירור ,שהדלקת נרות הוא כלשונו ,הרי
הוא אינה ההדלקה בלבד ,אלא הנאה ותשמיש לאורה הוא עיקר המצוה .רק ההדלקה הוא
התחלת המצוה .והיסוד הוא דברי המרדכי[ ,הובא במ"מ על אתר] ,ומתאמץ להביא אחרונים
דלא כאדה"ז נבג"מ ,ואינו יכול להבין איך השו"ת באר משה כאדה"ז אתמהה .וכנראה ,לא
העמיק בדברי אדה"ז נבג"מ כלל וכלל ,וכל הראיות שמביא שהקשו רעק"א ,והרי כבר ענה
עליהם רבינו בקונטרס אחרון .ואין שייך ראי' כלל וכלל .ומה שהביא מהס' נזירות שמשון,
שפסק שלא יברך ,צ"ע ,דהרי בספר כותב להיפך מפורש.

e
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בישול "סו וויד" כהטמנה בדבר המוסיף הבל
הרב שמואל משה שי' לשס
ר"מ בישיבה גדולה
סברא להתיר "סו-וויד" על פי התוספות והרא"ש הובא במג"א סימן רנ"ז סקי"ח\ מקור
דברי המג"א\ הראשונים שחולקים על הטעמים שבמג"א\ פסק אדה"ז בשו"ע ובקו"א סי'
רנ"ז\ דעת אדה"ז במהדו"ב לסי' רנ"ט\ באמת א"א להתיר אפי' להטעם שהניח שלא לשם
הטמנה\ באמת א"א להתיר אפי' להטעם שאין ראוי להטמין בתוכה

א .סברא להתיר "סו-וויד" על פי התוספות והרא"ש הובא במג"א סימן רנ"ז סקי"ח
במגן אברהם סימן רנ"ז ס"ק י"ח איתא" :יש מקומות שבמקום שמסיקין האור ובשלו
הקדירות גורפין הרמץ ונותנין הקדירות לצורך מחר ומכסין אותם באפר צונן ,ואף על פי
שהכירה מוסיף הבל ,מ"מ שרי ,דדוקא כשמניח לשם הטמנה ,וגם אין ראוי להטמין בתוך
הקרקע ליכא למיחש (הרא"ש שבת פ"ד ס"ב) ,והתוספות (שבת מ"ח ע"א ד"ה דזיתים) כתבו
טעם זה לחוד מפני שאין ראוי להטמין בתוכה ,וכתב רש"ל בתשובה (סימן ס') דאפר חם אין
מוסיף הבל אא"כ מעורב בגחלים ,וכתוב בספר התרומה (סימן רל"א) שאף אם מצא למחר
בתוכו קצת גחלים שרי בדיעבד ,עיין סעיף א' ,ובתוספות דף מ"ח (שם) כתבו וז"ל דכירה
שלנו אין חומה אלא מחמת האש וכל שעה מתקרר והולך אבל הגפת מוסיף הבל מעצמו".
והנה ,במאמר שהופיע בגליון "מגזין צעירי-ישיבה" ( Young-Yeshivah
 )Magazineלחג הסוכות ,כתבתי שבישול הנק' "סו-וויד" ( )sous videיש להחשיבו
לכאורה כהטמנה בדבר המוסיף הבל ,ושלכן אסור אפי' מבעוד יום ,עיי"ש מילתא בטעמא.
אלא דחכם אחד העירני שלכאורה יש מקום להתיר ע"פ דברי המג"א הנ"ל מצד ב' סיבות,
חדא משום שחז"ל אסרו הטמנה דוקא כשמניח לשם הטמנה ואלו תהליך הסו-וויד הוא לשם
בישול ,ועוד משום שאין ראוי להטמין בגוף מכשיר הסו-וויד כ"א בהמים שבתוכה ,וחז"ל
לא אסרו המטנה ע"ג דבר המוסיף הבל כשאין ראוי להטמין בתוכה.
אבל לאחר העיון ,נראה מכמה טעמים שקשה להתיר מטעמים הנ"ל ,וכמשי"ת.

קיצור :הצעה להתיר בישול הסו-וויד מב' טעמים ,א' כיון שמניחה לשם בישול ולא לשם
הטמנה ,ב' שאין ראוי להטמין בגוף מכשיר הסו-וויד אלא בהמים שבתוכה.
ב' .מקור דברי המג"א
ראה שבת דף מ"ז סוף עמוד ב' ,שם איתא" :אמר רבי זירא משום חד דבי רבי ינאי ,קופה
שטמן בה אסור להניחה על גפת של זיתים" ,והטעם מבואר שם משום "דזיתים מסקי הבלא".
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וביאור הגמרא הוא שאם נטל קופה והניח את הקדירה לתוכה וגם עטף מוכין סביבות הקדירה
שבתוך הקופה ,באופן דהוי הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל שמותר מבעוד יום (קודם
השבת) ,אלא שאח"כ הניח את הכל ,ר"ל הקופה עם הקדירה והמוכין שבתוכה ,על גפת של
זיתים ,הנה כיון שגפת של זיתים מעלים הבל הרי שוב דינו כהטמנה בדבר המוסיף הבל ,זאת
אומרת שאע"פ שהמוכין והקופה שסביבות הקדירה אינם נחשבים כדבר המוסיף הבל מצד
עצמם ,מ"מ יש כאן דין הטמנה בדבר המוסיף הבל מחמת הגפת שמלמטה[ .ולקמן יתבארו
הטעמים לדין זה].
והתוספות כתבו על זה (שם מ"ח ע"א ד"ה דזיתים)" :מכאן יש לאסור להניח גחלים תחת
הקדרה ,אפילו יתן עליהן אפר אין להטמין קדרה עליהם ,שהרי הגחלים מעלין הבל למעלה
כמו גפת של זיתים ,ויש תימה היאך אנו מטמינין על כירות שלנו שקורין אשטר"א ,ואף על
פי שגורפין אותו הוא מוסיף הבל כמו גפת של זיתים ,ואומר ר"י שיש ליתן טעם לקיים
המנהג ,דגבי גפת איכא למיחש שמא יטמין כולה בתוכה ,אבל בכירות שלנו לא שייך למיחש
הכי  ...ורבינו ברוך פירש שיש לחלק בין תוספת הבל דגפת לתוספת הבל דכירה שלנו ,לפי
שהכירה אין חומה אלא מחמת האש ולעולם מתקרר והולך ,אבל הגפת מוסיף הבל מעצמו".
והרא"ש (שבת פ"ד ס"ב) כתב" :יש מקומות שבמקום שמסיקין האור ובשלו הקדרות כל
היום ,לעת ערב מסלקין את האש וגורפין הרמץ ונותנין הקדירה לצורך מחר ומכסין אותה
באפר צונן ,ויש לתמוה על מנהגם דאסירנא הכא לתת קופה שטמן על גפת של זיתים דמסקי
הבלא ואין לך מוסיף הבל יותר מן המקום שבשלו שם כל היום ,ויש לתת טעם למנהגם דשאני
התם שנתנו הקדירה לקופה לשם הטמנה ,וגם ראוי להטמין בתוך גפת של זיתים ,הלכך איכא
למיחש דילמא אתי למימר מה לי ליתן גפת תחת הקדרה מה לי להטמין בתוכו ,אבל במקום
שבשלו שם הקדירה כל היום ,תחלת נתינת הקדירה שם לא היתה לשם הטמנה ,וגם אין ראוי
להטמין בתוך הקרקע ,הלכך ליכא למיחש".
ועד"ז כתב הרא"ש בתוספותיו" :לענין אסוקי הבלא דזיתים מסקי הבלא ,יש מקומות
שבמקום שהסיקו האור ובשלו הקדרות כל היום כולו לעת ערב גורפין ומסלקין האש והרמץ
ונותנים שם הקדירה ומכסים אותה באפר קר והיא טמונה שם עד למחרת ,ותימה הוא על מה
סומכין ,דהא אסרינן הכא להניח קופה שטמן בה ע"ג גפת של זתים משום דמסקי הבלא ,כ"ש
מקום שבשל בו כל היום שהוא רותח ומסיק טפי הבלא ,ויש ליתן טעם על מנהג שלהם,
דשאני הכא שניתנה הקדירה שם לשם הטמנה ,וג"כ ראוי להטמין בתוך גפת של זיתים,
הילכך איכא למיחש דילמא אתו למימר דמה לי ליתן הגפת תחת הקדירה ומה לי להטמין
בתוכו ,אבל במקום שבישלו בו הקדרות כל היום ,תחלת נתינת הקדירות שמה לא היתה
לשום הטמנה ,וגם אין ראוי להטמין בתוך הקרקע ,הילכך ליכא למיחש".
המורם מכל הנ"ל שיש ג' טעמים להתיר המנהג שנהגו ,וע"פ הסדר שהביאם המג"א:
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הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל על גבי דבר המוסיף הבל אינו אסור אא"כ עשה כך
בתחילה לשם הטמנה ,משא"כ היכא שעשה כך בתחילה לשם בישול (טעם א' ברא"ש)
הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל על גבי דבר המוסיף הבל אינו אסור אלא היכא דאיכא
למיחש שמא יטמין כולה בתוך הדבר המוסיף הבל (התוס' בשם ר"י ,טעם ב' ברא"ש)
הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל על גבי דבר המוסיף הבל אינו אסור אא"כ הדבר המוסיף
הבל מחזיק חומה ,משא"כ היכא שמתקרר והולך (התוס' בשם ר"ב)

קיצור :טעמי התוס' והרא"ש ליישב המנהג הנהוג עם הסוגיא דקופה שטמן בה ע"ג גפת.
ג' .הראשונים שחולקים על הטעמים שבמג"א
והנה ,חשוב להעיר שבפשטות יש חידוש גדול בשני טעמים הראשונים הנ"ל ,זאת אומרת
סברת הר"י והרא"ש ,שלטעמים האלו ,הנה הטמנה בקופה ע"ג גפת לא נחשב כהטמנה בדבר
המוסיף הבל בעצם ומעיקר הדין ,וחז"ל לא אסרוהו אלא מחמת גזירה אטו הטמנה בדבר
המוסיף הבל .והראיה ,שאם דינו אכן כהטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם ,א"כ הי' להם לאסרו
לגמרי ,ומה מקום לחלק (כטעם הא') בין היכא שעשה כך בתחילה לשם הטמנה להיכא דלא,
וכן לחלק (כטעם הב') בין היכא דאיכא למיחש שמא יטמין כולה בתוך הדבר המוסיף הבל
להיכא דליכא למיחש כו' ,סוכ"ס הרי עתה נמצא במצב של הטמנה בדבר המוסיף הבל .אלא
על כרחך דסב"ל לתוספות ולרא"ש (לפי טעם הא' והב' הנ"ל) דקופה שטמן בה ע"ג גפת
בעצם לא הויא הטמנה בדבר המוסיף הבל.
וכן מוכח מדברי הרא"ש דטעם איסור הטמנה בקופה שע"ג גפת הוא משום גזירה" :ויש
לתת טעם למנהגם ,דשאני התם שנתנו הקדירה לקופה לשם הטמנה ,וגם ראוי להטמין בתוך
גפת של זיתים ,הלכך איכא למיחש דילמא אתי למימר מה לי ליתן גפת תחת הקדרה מה לי
להטמין בתוכו" ,משמע דכל טעם האיסור בקופה שטמן בה ע"ג גפת הוא מצד "דילמא אתי
למימר כו'" ,אבל לולא זאת לא הי' אסור ,א"כ מוכח דהטמנה בדבר המוסיף הבל לא הויא,
ואינו אסור אלא משום גזירה .וכך עולה מדברי התוס' "דגבי גפת איכא למיחש שמא יטמין
כולה בתוכה" ,משמע דקופה שטמן בה ע"ג גפת אינו אסור מצד עצמו אלא מטעם שמא
יטמין כולה בתוכה ,ומוכח דהטמנה בדבר המוסיף הבל לא הויא.
[ואין להקשות דא"כ להר"י והרא"ש איסור ההטמנה בקופה שע"ג גפת הויא גזירה
לגזירה ,דאסרוהו אטו הטמנה בדבר המוסיף הבל דהיא עצמה גזירה שמא יטמין ברמץ,
דבאמת גם איסור הטמנה בדבר המוסיף הבל הויא גזירה לגזירה ,דאסרוהו אטו הטמנה ברמץ
דהיא גופה גזירה שמא יחתה בגחלים הנשארים בתוך הרמץ .אלא שכתבו המפרשים לבאר
דמ"מ גזרו ואסרו הטמנה בדבר המוסיף הבל אף דהוי גזירה לגזירה ,או משום דכולה חדא
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גזירה היא או משום דלפעמים גזרו גזירה לגזירה (ואכמ"ל) ,וא"כ ה"ה בקופה שטמן בה ע"ג
גפת דנמי איכא למימר הכי].
אבל מדברי רבנו ברוך בתוס' אין הכרח לומר שאיסור הטמנה בקופה ע"ג גפת הוא מחמת
גזירה .ומדברי שאר הראשונים מבואר ההיפך משיטת הר"י והרא"ש ,שהרי כתבו כמה
טעמים לבאר גדר איסור הטמנה בקופה ע"ג גפת ,והיוצא מכולם שקופה שטמן בה ע"ג גפת
אכן נחשב בעצם כהטמנה בדבר המוסיף הבל .ושיטתם בקיצור:
א .הרמב"ן (שבת שם ד"ה הא) כתב בזה ב' דרכים" :הא דאמרינן קופה שטמן בה אסור
להניחה ע"ג גפת של זתים ,בשאין לה שולים או שהן הופכין קופה על פיה להיות הקדרה
טמונה בתוכה ומונחת על הגפת והקדירה עצמה נוגעת בהן ,והלכך הבלא דמצד אחד כהטמנה
היא כיון דמחוברת לקופה שההטמנה בתוכה ,דכולה קדירה טמונה היא וצדה אחד טמון בדבר
המוסיף והוא מעלה הבל לכולה בתוך הקופה ,אבל בשאין הקדירה נוגעת בהן הו"ל כעין
שהוי ,ואף על פי שהקדירה טמונה בתוך הקופה ,הטמנה לחוד ושהוי לחוד  ...ואפשר שאפילו
יש שולים לה כיון שהן נוגעין בגפת עצמו נקראת הטמנה ,שאם טמן בדבר שאינו מוסיף וטמן
על הכל בדבר המוסיף אף זה אסור ,וצד אחד אסור ,ובלבד במיני דמסקי הבלא ,אבל שהוי
הוא על גבי כסא של ברזל כמו שפר"ח ז"ל ואינה נוגעת כלל בגחלים ,ועל פי סברא זו נהגו
במנהגי הטמנה במקומות הללו וברוב העולם".
וכן כתב הר"ן בחידושיו ביתר ביאור" :יש מי שאומר דכי אמרינן דאסור להניחה ,דוקא
בששולי הקדירה נוגעין בגפת ,אבל בקופה שיש לה שוליים והניח בה הקדירה כדרכה מותר
להניח על גבי גפת של זיתים ,שכיון שאין הקדירה נוגעת בגפת שהויי הוי ולאו הטמנה כמו
שפירשנו בפרק כירה ,ואף על פי שהקדירה למעלה טמונה בקופה ,מה בכך ,אותה הטמנה
דבר שאין מוסיף הוא ,ונמצא שהשהה אותה על גבי דבר המוסיף דהיינו גפת אבל בלא הטמנה
שרי ,דלא עדיף גפת מכירה דשרינן לעיל בנתינת אפר כל דהו ,ואף על פי שטמנה למעלה
בדבר שאינו מוסיף נמי שרי ,שמותר להטמין בדבר שאינו מוסיף חום ,ונמצא השהוי שלמטה
ענין לעצמו וההטמנה שלמעלה ענין לעצמו ,וכל חד מינייהו שרי ,הלכך כי אמרינן אסור
להניחה דוקא בשאין שולי הקופה מפסיקין ,ויש מי שאומר על דרך סברא זו ,דנהי דאמרי'
דהיכא דאיכא הפסק בין קדירה לדבר המוסיף שרי ,דשהויי ענין לעצמו והטמנה ענין לעצמו,
הני מילי היכא דמפסיק אוירא ,אבל היכא דלא מפסיק אלא שולי קופה אסור ,דהו"ל כהטמין
בדבר שאינו מוסיף ואחר נתן על הכל דבר המוסיף דאסור ,ומנהגינו עכשיו ע"פ סברא זו,
שטומנין את החמין בבגדים ובדבר שאין מוסיף הבל ,וקדירת החמין עומדת על גבי כירה
קטומה שהיא מוספת הבל ,ושרינן הכי משום דס"ל דשהוי ענין לעצמו והטמנה ענין לעצמו,
וכי אסרינן הכא דוקא בדלא מפסיק אוירא בין גפת לקדירה שנמצאת כולה מוטמנת
כדכתיבנא ,וזו היא שיטת הרמב"ן ז"ל.
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וביאור דברי הרמב"ן בדרך הראשון הוא שהגפת מצטרף להמוכין שטמן בהן את הקדירה,
והרי זו כהטמנה אחת שבכללותה מוסיף הבל ,ואין הכוונה שהמוכין והקופה עצמם נעשו
כדבר המוסיף הבל ,אלא דמצב ההטמנה כולל הגפת שהוא דבר המוסיף הבל בכל תוכיות
הקופה ,ולכן דין הטמנה זו כדבר המוסיף הבל ,וזהו דוקא היכא שהדבר המוסיף הבל נוגע
בקדירה המוטמן עכ"פ מצד אחד.
ובנוגע לדרך הב' ,הנה בפשטות הי' נראה לומר דדומה בעיקרון לדרך הא' ,ואין חילוק
אלא בזה ,דבדרך הא' סובר הרמב"ן דלא אמרינן דמצב ההטמנה כולל הגפת אא"כ הגפת נוגע
ממש בקדירה המוטמן עכ"פ מצד אחד ,ולדרך הב' אמרינן דמצב ההטמנה כולל הגפת אפי'
אם יש הפסק קופה בינו לבין הדקירה ,כל שאין הפסק אויר ביניהם .ומשמע (ממש"כ "ועל
פי סברא זו נהגו") שזהו מסקנתו .וכן אפשר ללמוד בדעת הר"ן ,הן בחידושיו והן בדפי הרי"ף.
אלא דאדה"ז במהדו"ב לסי' רנ"ט (קרוב לתחילתו) ביאר דברי הר"ן על הרי"ף בענין אחר,
(והר"ן שם לא הביא הדרך הא' הנ"ל כלל כ"א רק הדרך הב' הנ"ל ),וכמשי"ת להלן באות-קטן
ג' ,ובקו"א (סי' רנ"ז אות ב') מבאר אדה"ז גם דברי הרמב"ן בדרך הב' בענין זה ,וגם מוכח
מדברי הרשב"א שהבין דברי הרבמ"ן כהבנת אדה"ז ,וכמשי"ת כל זה לקמן אות-קטן ג'.
ב' .הרשב"א (שם ד"ה גמרא וד"ה ועוד נראה לי) כתב" :אפילו אין הקופה דבוקה ממש
על גבי גפת של זיתים אלא שהיא תלויה עליו אסור ,דכיון שטמן כבר גילה בדעתו שהוא
רוצה להניחה למחר ומקפיד עליה שישתמר חומה ואתי לחתויי ,דכיון דמשום גזירת חתוי
הוא מה לי נוגעת בדבר המוסיף מה לי אינה נוגעת ,כל זמן שגלה בדעתו שהוא מקפיד
שישתמר חומה [ ...ו]נראה דמה שלא אסרו כאן אלא בשטמן בקופה היינו אפילו בשאין
שולי הקדירה והקופה דבוקים על פני הגפת ,אלא אפילו בתלויה עליו ,מפני שהוא מעלה
הבל ומרתיח קצת למה שהוא עליו ,וכל זמן שהוא טומן מגלה בדעתו שהוא מקפיד להיות
חומו משתמר ואתי לחתויי"[ .והר"ן (על הרי"ף ובחידושיו) כתב שזהו גם דעת רבנו יונה].
ובפשטות ,ביאור דבריו הוא שכל מצב שמרכיב וכולל ב' ענינים – א' הטמנה ,ב' הוספת
הבל – דינו כהטמנה בדבר המוסיף הבל ואסור ,ואפי' בענין שהההבל לא ניתוסף מחמת
ההטמנה אלא מסיבה אחרת ,משום דאכתי שייך טעם איסור ההטמנה דשמא יטמין ברמץ
ויחתה בגחלים .וה"ה בקופה שטמן בה ע"ג גפת ,דהמוכין שבתוך הקופה הויא הטמנה ,והגפת
מוסיף הבל ,ולכן דינו כהטמנה בדבר המוסיף הבל.
ג' .עוד יוצא מדברי הרשב"א (שם) שאם הקופה נוגע בגפת בלי הפסק אויר ,דינו כהטמנה
בדבר המוסיף הבל ואסור כיון דאית ליה דהטמנה במקצת הטמנה היא .אלא דסב"ל להרשב"א
דדוחק להעמיד הגמ' בהכי ,דא"כ תיקשי למה נקט הגמ' שהקדירה הי' מונחת בתוך המוכין
שבתוך הקופה ,ה"ה אפי' מגולה לגמרי ועומד על הגפת בלי הפסק ,ומשום קושיא זו ביאר
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הגמ' באופן אחר וכנ"ל .ומ"מ יוצא מדבריו דסב"ל דבמצב שאין הפסק אויר ביניהם ,הטמנה
בקופה ע"ג גפת דינו כהטמנה בדבר המוסיף הבל ואסור ,כיון דהטמנה במקצת הטמנה היא.
ולעיל הבאנו שהרמב"ן והר"ן כתבו ב' דרכים לבאר דין קופה שטמן בה ע"ג גפת ,וכבתנו
לעיל לבאר דבריהם בדרכם השני באופן פשוט ,אבל גם י"ל ביאור אחר לגמרי ,שנתכוונו לדין
הטמנה במקצת ,וזהו דעת אדה"ז (וכן נקטו עוד מן האחרונים) .דהנה ,ראה בדברי אדה"ז
ב מהדו"ב לסי' רנ"ט בתחילתו שמבאר שזהו אכן שיטת הר"ן בדפי הרי"ף בביאור דין קופה
שטמן בה ע"ג גפת ,ומדייק כן ממש"כ הר"ן "והכי נמי שולי הקדרה מוטמנין הן בכי האי גוונא
והויא לה הטמנה בדבר המוסיף כו'" ,הרי מבואר דמספיק שיהא שולי הקדרה מוטמנין כדי
ליחשב הטמנה בדבר המוסיף( ,ויש להעיר דלשון זה מופיע רק בדברי הר"ן שעל הרי"ף ,אבל
לא בחידושיו וגם לא בדברי הרמב"ן ),וראה גם בדברי אדה"ז בקו"א לסי' רנ"ז אות ב' שמבאר
דעת הרמב"ן כן .ומיישב אדה"ז את קושיית הרשב"א הנ"ל (אמאי הקט הגמ' טמונה בקופה
כיון שגם מגולה אסור) כי היכי דלא תיקשי להרמב"ן ולהר"ן ,דהרשב"א נתקשה בקושיא זו
משום שהבין שהגמ' נקט קופה בדוקא ,ומשמע דלולא הקופה הי' מותר להניח הקדירה ע"ג
הגפת ,וזה לא ייתכן לדעת הסוברים דהטמנה במקצת הטמנה היא ,ואלו הרמב"ן והר"ן יתרצו
שנקט קופה לרבותא ,דהטמנה במקצת אסור לא רק היכא דלא מפסיק מידי ,אלא אפי' היכא
דמפסיק קופה אסור ,כיון דלא מפסיק אויר עיי"ש.
גם מוכח מדברי הרשב"א שהבין כן את דעת הרמב"ן ,שהרי הביא דעת הרמב"ן בזה
הלשון" :ויש מפרשים קופה שטמן בה אסור להניחה על גבי גפת של זיתים ,ודוקא בששולי
הקופה נוגעין בגפת דהוה ליה כטומן בדבר שאינו מוסיף וטמן את הכל בדבר המוסיף ,ואם
כן לדבריהם הא דר' זירא אתא לאשמועינן דאפילו טמן בקופה שדפניה מבדילין בין הקדירה
והגפת אסור" ,הרי דהקשה ותי' על הרמב"ן ממש כמו שהקשה ותי' אדה"ז ,והרי קושיא זו
לא קשה כלל אלא אם נאמר דהטמנה במקצת הויא הטמנה ,אבל אם הטמנה במקצת לא הויא
הטמנה אין מקום להקשות אמאי נקט קופה ,דהא בלי הקופה מותר לגמרי ,וכיון שהרשב"א
הקשה קושיא זו על הרמב"ן ,ע"כ דנקט בדעתו דאית ליה דהטמנה במקצת הויא הטמנה.
ד' .הב"י (סי' רנ"ז ד"ה ומ"ש רבנו ,ובשו"ע שם ס"ח) כתב שאיסור קופה שטמן בה ע"ג
גפת נובע מכך שהמוכין עצמם נהפכו להיות כדבר המוסיף הבל מחמת הגפת שמוליך בהם
החום.
הצד השוה שבכל השיטות הנ"ל הוא דהטמנת קופה ע"ג גפת (עכ"פ בלי הפסק אויר)
אסור מעיקר הדין ,משום דהוי הטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם ,ולא פליגי אלא בטעם הדבר,
ולסכם השיטות:
חשיב הטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם כיון שההטמנה כולל הגפת שהוא דבר המוסיף
הבל בכל תוכיות הקופה.
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חשיב הטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם כיון שההטמנה מרכיב ב' ענינים – א' הטמנה ,ב'
הוספת הבל – אע"פ שהההבל לא ניתוסף מחמת ההטמנה אלא מסיבה אחרת.
חשיב הטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם מחמת הגפת בלבד ,והטמנה במקצת הויא
הטמנה.
חשיב הטמנה בדבר המוסיף הבל בעצם כיון שהמוכין עצמם נהפכו להיות כדבר המוסיף
הבל מחמת הגפת שמוליך בהם החום.
ו לפי דברי כולם ,הנה לכאורה אין מקום לחלק כהר"י והרא"ש בין היכא דאיכא למיחש
שמא יטמין כולה בתוך הדבר המוסיף הבל לבין היכא דליכא למיחש כו' ,וכן אין מקום לחלק
כהרא"ש בין היכא שעשה כך בתחילה לשם הטמנה לבין היכא שעשה כך בתחילה לשם
בישול.
וא"כ יש לעיין האם אפשר לסמוך הלכה למעשה על שיטת התוס' והרא"ש נגד שאר
הראשונים.

קיצור :טעם איסור קופה שטמן בה ע"ג גפת להר"י והרא"ש הוא רק מחמת גזירה ,ושאר
הראשונים חולקים וסוברים דהוי בעצם הטמנה בדבר המוסיף הבל.
ד' .פסק אדה"ז בשו"ע ובקו"א סי' רנ"ז
והנה ,אדה"ז כתב בשולחן ערוך (סימן רנ"ז סעיף י')" :קופה שטמן בתוכה הקדרה במוכין
או בשאר דבר שאינו מוסיף הבל ,אסור להעמידה מבעוד יום על גבי פסולת של זיתים לפי
שהם מעלים הבל למעלה בהמוכין ,והמוכין מוסיפין הבל בקדרה הטמונה בהם ,והרי היא
כטמונה בדבר המוסיף הבל" .וביאור דבריו הוא דקופה שטמן בה ע"ג גפת דומה לגמרי
להטמנה ברמץ ,כיון שהמוכין עצמם נהפכו להיות כדבר המוסיף הבל מחמת הגפת שמוליך
בהם החום ,ולא איכפת לן שהוספת הבל של המוכין אינו מכח עצמם אלא מכח הגפת
שמלמטה ,וממילא מובן דקופה שטמן בה ע"ג גפת הויא ממש כשאר הטמנה בדבר המוסיף
הבל ,ובשניהם שייך אותה חשש שחששו לה חכמים ,שיבא להטמין ברמץ ,ודינם שוה לגמרי.
הרי שפוסק כטעמו של הב"י ,ומובן שבזה שולל סברת הר"י והרא"ש להלכה ,ולכן לא
הביא את דברי הר"י והרא"ש כלל בפנים השוע"ר .וכן הוא להדיא בדבריו בקו"א (שם אות
ב') לפסוק כטעם הב"י ,והביא אדה"ז כמה וכמה ראיות והוכחות שהטור וב"י חולקים על
סברת הר"י והרא"ש להלכה ,ומביא כמה ראיות מן הראשונים דסב"ל דאיסור קופה שטמן
בה ע" ג גפת ע"כ אינו מטעם גזירה( ,וביניהם :א' דא"כ יש מקום לגזירה אפי' כשמגולה
למעלה ואינה טמונה בקופה כיון שסוכ"ס הגפת מעלים הבל בקדירה ,ב' לדעת הסוברים דדין
קופה שטמן בה ע" ג גפת מיירי כשיש הפסק אויר (כדעת הרשב"א לעיל) ,עכצ"ל דהאיסור
אינו מחמת גזירה שמא יטמין בתוכה ,דלזה הי' די בהכירא לאסור על גבה ממש ,ואמאי
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הוצרכו לאסור אפי' כשיש הפסק אויר ),ומסביר אדה"ז דסב"ל להטור והב"י שהר"י והרא"ש
לא כתבו דבריהם אלא ליישב מנהג יש מקומות ,אבל לא לסמוך על זה למעשה ,ועיי"ש
שאדה"ז מביא משיטת הרא"ש עצמו בעלמא להוכיח שאין טעם קופה שטמן בה ע"ג גפת
משום גזירה כ"א דהוי הטמנה ממש ,והב"י שהמציא וחידש הטעם שהמוכין נהפכו ונעשו
כדבר המוסיף הבל ,הנה לא כתב כן כל עצמו אלא כדי לבאר אמיתת דעת התוס' והרא"ש
והטור על נכון ,כיון דהטעם שכתבו משום גזירה לא הוי שיטתם באמת כ"א כעין לימוד זכות
לאותם מקומות שנהגו כן ,ומסיק אדה"ז" :ומכל הלין טעמי לא כתבתי בפנים הטעם משום
גזרה".
וכן ראה בדברי אדה"ז בפנים להלן (סי' רנ"ז סעיף י') שבפועל מסביר טעם ההיתר למנהג
אותם מקומות כדברי רבנו ברוך ולא כדברי הר"י והרא"ש" :וכן מותר להעמידה בתוך הכירה
שנתבשלה שם להטמינה שם בדבר שאינו מוסיף הבל ,ואף על פי ששולי הכירה שהקדרה
עומדת שם הם חמין מאד ,מכל מקום כיון שאין חום הכירה מחמת עצמה אלא מחמת האש,
וכל שעה היא מתקררת והולכת ,אינה נקראת דבר המוסיף הבל ,ואינו דומה לפסולת של
זיתים וכיוצא בהם שהם מוסיפים הבל מעצמם".
ומכל הנ"ל מוכח דאדה"ז אינו פוסק להלכה כסברת הר"י והרא"ש דקופה שטמן בה ע"ג
גפת הוא רק מחמת גזירה ,ושלפי"ז א"א לסמוך להלכה על החילוקים הנ"ל של הר"י והרא"ש
להתיר הסו-וויד.

קיצור :אדה"ז בשוע"ר פוסק הלכה למעשה שאין לסמוך על סברות הר"י והרא"ש.
ה' .דעת אדה"ז במהדו"ב לסי' רנ"ט
אך מדברי אדה"ז במהדורא בתרא לסי' רנ"ט נראה שלומד דעת התוס' והרא"ש באופ"א:
ראשית כל ,מדבריו משמע שהתוס' והרא"ש אכן כתבו דבריהם הלכה למעשה ולא רק
כלימוד זכות ליישב המנהג .ועוד נקודה ,שהתוס' סוברים שיש לסמוך על סברת הר"י בלחוד,
ואלו הרא"ש סובר שאין לסמוך אלא היכא שאפשר לצרף שני הטעמים יחד .וזהו מש"כ שם
אדה"ז במהדורא בתרא סימן רנ"ט (בתחילתו)..." :קרקע הכירה אינה ראוי להטמנה ואין
לגזור בו כמו שכתב הרא"ש ,וכן הוא בתוספות טעם זה לבדו ,אלא שהרא"ש לא רצה לסמוך
על זה הטעם לבדו אלא בצירוף עוד טעם ,דשאני התם שנתן הקדרה בקופה לשם הטמנה כו',
ומשום הכי נמי לא הביא הטור דברי הרא"ש אלו ,שלא ללמוד מהם להקל בטעם זה לבדו
שאין ראוי להטמין בתוכו כו'".
עוד מבאר אדה"ז במהדו"ב שם (ד"ה והשתא אתי שפיר – וע"פ הביאור בספר הערות
וביאורים בשולחן ערוך) למה מצריך הרא"ש ב' טעמים ,משום דמסתפק בטעם דין קופה
שטמן בה ע" ג גפת ,די"ל שאסור רק מטעם גזירה אטו הטמנה בדבר המוסיף הבל ,אבל גם
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י"ל שאינו מטעם גזירה אלא שחז"ל אסרו כל אסוקי הבלא (במהדו"ב מבאר יסוד האיסור
לצד זו דסב"ל דכל אסוקי הבלא ,כגון הגפת שמרתיח לקדירה ,דינו כהטמנה בדבר המוסיף
הבל) ,ולכן הוצרך לו להרא"ש ב' טעמים להתיר ,כלפי ב' הצדדים ,דכלפי הצד דקופה שטמן
בה ע"ג גפת אסור מטעם גזירה אהני טעמא דקרקעית הכירה אינו ראוי להטמין בתוכה ושלכן
אין לגזור ,וכלפי הצד דקופה שטמן בה ע"ג גפת אסור בעצם משום אסוקי הבלא ,לזה אהני
טעמא דתחילת נתינת הקדירה שם לא היתה לשם הטמנה[ .וזהו שלא כמו שכתבנו לעיל
ריש אות ג' דטעם זו לא שייך אלא לצד דהויא גזירה (וכדמשמע מדברי אדה"ז בקו"א),
דהשתא אמרינן דאהני נגד הצד דכל אסוקי הבלא אסור בעצם].
ולפי"ז מש"כ הרא"ש" :ויש לתת טעם למנהגם דשאני התם שנתנו הקדירה לקופה לשם
הטמנה ,וגם ראוי להטמין בתוך גפת של זיתים ,הלכך איכא למיחש דילמא אתי למימר מה
לי ליתן גפת תחת הקדרה מה לי להטמין בתוכו ,אבל במקום שבשלו שם הקדירה כל היום,
תחלת נתינת הקדירה שם לא היתה לשם הטמנה ,וגם אין ראוי להטמין בתוך הקרקע ,הלכך
ליכא למיחש" ,הנה לביאור אדה"ז במהדו"ב ,המשפט "הלכך איכא למיחש דילמא אתי
למימר מה לי ליתן גפת תחת הקדרה מה לי להטמין בתוכו" נמשך וקאי אך ורק על מש"כ
קודם לכן מיד לחלק בין דבר הראוי להטמין כגון גפת של זיתים לבין דבר שאינו ראוי להטמין
כגון קרקעית הכירה ,דבזה איכא למיחש דילמא אתי למימר כו' ובזה ליכא למיחש .אבל
הטעם האחרת שכתב לחלק בין נתן הקדירה מתחילה לשם הטמנה או לא ,הנה חילוק זה לא
נאמר כלפי הצד דגזירה מה יאמרו העולם ,אלא אתא לבאר הצד האחרת דחז"ל אסרו כל
אסוקי הבלא ,ומחדש דזהו דוקא היכא דמתחילה נתנו הקדירה לשם הטמנה.
וכל זה הוא דלא כדמשמע מדבריו בפנים השוע"ר וקו"א דשני טעמי הר"י והרא"ש קאי
לההנחה דטעם קופה שטמן בה ע"ג גפת הוא מחמת גזירה ,דבמהדו"ב אכן מחלק דרק טעמא
דהר"י קאי להנחה זו ,אכן הטעם שמוסיף הרא"ש קאי לההנחה דקופה שטמן בה ע"ג גפת
לא נאסר מחמת גזירה כ"א שאסרו כל אסוקי הבלא ממש כהטמנה בדבר המוסיף.
גם יש לציין דלביאור אדה"ז במהדו"ב לא קשה כל הקושיות וההוכחות שכתב בקו"א נגד
שיטת הר"י והרא"ש (וכמבואר שם) ,וא"כ אין ראי' מדברי המהדו"ב לדחות דברי הרא"ש
הלכה למעשה ,ומאידך אכתי מובן ששאר הראשונים (הרמב"ן הרשב"א והר"ן) לכאורה
חולקים עליו.

קיצור :אדה"ז במהדו"ב מבאר הרא"ש באופ"א ומיישב דבריו ,ואולי על פי דבריו יש
מקום לסמוך על דברי הרא"ש הלכה למעשה עכ"פ בצירוף ב' טעמים.
ו' .באמת א"א להתיר אפי' להטעם שהניח שלא לשם הטמנה
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אלא דבר מן דין ,אפי' לדברי הר"י והרא"ש לכאו' נראה שאין מקום להקל בבישול הסו-
וויד ,וכמשי"ת.
דהנה ,במש"כ הרא"ש "יש לתת טעם למנהגם דשאני התם שנתנו הקדירה לקופה לשם
הטמנה  ...אבל במקום שבשלו שם הקדירה כל היום ,תחלת נתינת הקדירה שם לא היתה
לשם הטמנה" ,יש לחקור האם מש"כ "לשם הטמנה" העיקר הוא מחשבת וכוונת האדם הנותן
את הדקירה או אופן וציור נתינת הקדרה .והנפק"מ הוא לענין הסו-וויד ,דאם העיקר הוא
מחשבת האדם ,הנה שפיר יש לומר דמחשבת האדם בסו-וויד הוא לבשל ולא להטמין ושפיר
דמי ,אבל אם העיקר הוא אופן וציור נתינת הקדרה ,הנה דוקא שם מותר כיון שבתחילה נתן
הקדרה באופן שלא היו מוטמן אלא מגולה ,ורק אח"כ הטמינו ,משא"כ בסו-וויד שכל עיקר
ואופן בישולו הוא מצב של הטמנה ,ומתחילה היה מוטמן ולא רק בסוף ,יש לאסור.
והנה ,אע"פ שבדברי הרא"ש יש מקום לומר לכאן ולכאן ,מצינו להריטב"א ולהשטלי
גבורים שכתבו כסברת הרא"ש בשם ר"ת ,ובדבריהם מוכח שהעיקר הוא אופן וציור נתינת
הקדרה ולא מחשבת הנותן.
וז"ל הריטב"א" :ושאלו רבותינו בעלי התוספות א"כ מה מקום היתר למה שנהגו להטמין
על גבי כירה שהיא קטומה בבגדים ,נהי דבגדים דבר שאינו מוסיף מ"מ הכירה אף על פי
שהיא קטומה הוי דבר מוסיף טפי מגפת של זיתים ,ואומר ר"ת ז"ל דשאני קופה שבתחלה
טמן הקדרה לתוכה וכשמניחה על הגפת חשיבא דבר המוסיף ,אבל קדירה שמניחה על גבי
הכירה מגולה אין זו הטמנה ,והנחת בגדים שאחרי כן הויא ליה הטמנה בדבר שאינו מוסיף".
וז"ל השטלי גבורים (על המרדכי פרק אין טומנין אות ב')" :קשה על מה שנהגו להטמין
ע"ג פטפט שקורין טרפידנא ,מאי שנא מקופה שטמן בה שאסור להניחה על גבי גפת של
זיתים ,ואומר ר"ת דשאני קופה שבתחילה טמן הקדרה בתוכה קודם הנחה על גבי הגפת
ונראה כמטמין לכתחילה ,אבל לדידן שמניחים אותה על גבי פטפט ותחתיו גחלים ,ואח"כ
מכסין ומטמינין אותה ,שרי".
וכיון שבדבריהם מפורש שההיתר אינו מחמת כוונת האדם כ"א מחמת שתחילת נתינת
הקדירה הי' באופן של בישול ולא באופן וציור של הטמנה ,א"כ י"ל שזהו גם כוונת הרא"ש,
דאפושי פלוגתא לא מפשינן.
[אולם יש להעיר דבדברי הריטב"א והשטלי גבורים אין הכרח שהאיסור בקופה שטמן
בה ע"ג גפת הוא מחמת גזירה ,אלא ייתכן דסב"ל דקופה שטמן בה ע"ג גפת נאסר מעיקר
דין הטמנה בדבר המוסיף הבל ,אלא שסוברים דאיסור הטמנה בדבר המוסיף הבל הוא רק
היכא שניתנה הקדירה שם בתחילה לשם הטמנה ולא לשם בישול .ולפי ביאור הקו"א בדברי
הרא"ש שהאיסור בקופה שטמן בה ע"ג גפת הוא מחמת גזירה ,א"כ הרא"ש אינו עומד
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בשיטה אחת עם הריטב"א והשטלי גבורים ,ואין ראי' לפרש כוונת הרא"ש כדבריהם .ומ"מ
לא נראה לומר כן ,חדא דכיון שגם אפשר ללמוד בדבריהם דסב"ל לגמרי כהרא"ש שהאיסור
בקופה שטמן בה ע"ג גפת הוא מחמת גזירה ,אפושי פלוגתא לא מפשינן ,ועוד ,דאם קופה
שטמן בה ע" ג גפת דינו בעצם כהטמנה בדבר המוסיף הבל ,מה המקום להתיר כשלא הניח
הקדירה בתחילה לשם הטמנה אלא לשם בישול ,הרי סוף כל סוף עשה פעולה אח"כ לשנות
המצב מבישול להטמנה בדבר המוסיף הבל והו"ל לאסור (כסברא שכתבנו לעיל ריש אות ג'),
אלא נראה דסב"ל שהטעם משום גזירה .ועכ"פ ,אפי' אם נינקוט בדעתם דקופה שטמן בה
ע"ג גפת נאסר מעיקר דין הטמנה בדבר המוסיף הבל ,אכתי י"ל דלא פליג הרא"ש עם
הריטב"א ושטלי גבורים אלא בטעם ההיתר ולא באופן ההיתר ,זאת אומרת דכולם יודו שאין
היתר אלא היכא שבתחילה לא הי' באופן של ההטמנה ,וכוונת הנותן לא מעלה ולא מוריד,
ולא פליגי אלא בטעם ההיתר ,דהרא"ש סב"ל דקופה שטמן בה ע"ג גפת לא נאסר אלא מחמת
גזירה ובכה"ג לא גזרו אטו הטמנה בדבר המוסיף הבל ,והריטב"א ושטלי גבורים יסברו דקופה
שטמן בה ע"ג גפת היא עצמה הויא הטמנה בדבר המוסיף ולא רק גזירה מחמתה בלחוד ,אלא
דבכה"ג לא אסרו הטמנה בדבר המוסיף הבל.
וכל זה לא כתבתי אלא לביאור הקו"א בדעת הרא"ש .אבל לפי ביאור המהדו"ב בדעת
הרא"ש ,אה"נ דהריטב"א והשטלי גבורים לא סב"ל שטעם האיסור הוא משום גזירה ,וגם
הרא"ש סובר לטעם זו דהאיסור אינו משום גזירה וכנ"ל ,כ"א דכלפי הצד דחז"ל אסרו כל
אסוקי הבלא אהני טעמא דתחילת נתינת הקדירה שם לא היתה לשם הטמנה ,וא"כ דברי
הרא"ש הם הם בעצמם דברי הריטב"א והשטלי גבורים בשם ר"ת].
ולפי"ז אין להתיר בישול הסו-וויד על פי דברי הרא"ש ,כיון שגם בתחילת בישול הסו-
וויד המאכל אינו מגולה אלא נמצא במצב של הטמנה ,וכוונתו לא מעלה ולא מוריד.
[וכן לפי"ז מש"כ בשבת כהלכה (פי"א חלק הביאורים אות ט"ו) להסתמך על סברא זו
של הרא"ש כסניף להתיר הטמנה בקראק פאט אפי' לדעת הסוברים דקראק פאט הוי הטמנה,
וכלשונו ,שסברת הרא"ש "אכן שייך כמובן גם בנדון דידן ,שהדרך שמניחים החמין לכל זה
לבישול איטי ונשאר שם לכל השבת" ,לכאו' אינו מוכרח ,וכנ"ל שכוונת הנותן לא מעלה ולא
מוריד אלא עיקר ההיתר הוא דוקא היכא שמלכתחילה לא הי' במצב של הטמנה ,לאפוקי
קרא ק פאט ,דאם נינקוט דהויא הטמנה א"כ הי' במצב של הטמנה מתחילה ,וכוונת הנותן
לבשל ולא להטמין לא איכפת לן מידי].

קיצור :מש"כ הרא"ש "לשם הטמנה" ,לכאו' קאי על אופן נתינת הקדרה ולא על מחשבת
הנותן ,ולפי"ז א"א להתיר בישול הסו-וויד מחמת מחשבת הנותן.
ז' .באמת א"א להתיר אפי' להטעם שאין ראוי להטמין בתוכה
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ובמש"כ התוספות " ואומר ר"י שיש ליתן טעם לקיים המנהג דגבי גפת איכא למיחש
שמא יטמין כולה בתוכה אבל בכירות שלנו לא שייך למיחש הכי" ,וכן הרא"ש ":דשאני התם
ש...ראוי להטמין בתוך גפת של זיתים  ...אבל במקום שבשלו שם הקדירה כל היום ...אין
ראוי להטמין בתוך הקרקע" ,והעיר החכם הנ"ל דה"ה שיש להתיר סו-וויד כיון שאין ראוי
להטמין המאכל בתוך מכשיר הסו-וויד עצמו ,כ"א בהמים שבתוכה.
אבל לכאו' יש מקום לחלק ,דדברי הר"י והרא"ש שייכים דוקא בהנידון אודותו דיברו,
שבקרקעית התנור אין עתה גחלים המחממים ורק חום הקרקעית הוא המחמם ,וקרקעית
התנור אינו ראוי להטמין בתוכה .אבל בבישול הסו-וויד ,הרי המחמם היא גוף החימום
החשמלית שבתוך המים ,ודינו כגחלת של המתכת ,והרי בגחלים אכן קיימת אפשרות של
הטמנה .וראיתי כעין סברא זו בספר שבת כהלכה (פי"א חלק הביאורים אות ט) לחלק בין
נידון של הר"י והרא"ש לבין הטמנה ע"ג פלטה חשמלית ,אלא דשם כתב סברא זו רק בדרך
אפשר .ומ"מ דוקא שם יש להסתפק בסברא זו כיון שגוף החימום בלפטה אינו בעין אלא
מוטמן בתוך הפלטה ,והגחלת של מתכת נמצאת עכשיו במצב שבפועל א"א להטמין בתוכה,
משא"כ במכשיר הסו-וויד שבדרך כלל גוף החימום עומד לעצמו ,א"כ הויא ממש כגחלת של
מתכת ושייך בה הטמנה.

קיצור :מש"כ הר"י והרא"ש להתיר כשא"א להטמין בתוכה ,הנה יש לחלק בין קרקעית
הכירה ובין גוף החימום החשמלית במכשיר הסו-וויד דהויא בעצם כגחלת של מתכת.
סיכום :קשה להתיר הסו-וויד ע"פ שיטת הר"י והרא"ש ,חדא משום דאדה"ז בשוע"ר
ובקו"א פוסק דלא כמותם ,ובמהדו"ב אין הוכחה שחזר לסמוך בזה על הרא"ש למעשה ,ועוד
דאפי' לשיטת הר"י והרא"ש ,הנה בישול סוד-וויד אינו דומה להנידון אודותו דיברו.

e
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כיבוד אב ואם בדבר שאין להם הנאה
הרב מיכאל שי' שטרן
חבר הכולל  -כולל מנחם
ידגיש מעלת מצות כיבוד או"א \ יביא שיטת כמה מהראשונים והאחרונים דאינו אלא
בשיש להם הנאה \ יברר דכ"ה דעת כ"ק אדמו"ר הזקן \ יביא שיטות מהראשונים
והאחרונים החולקים עליהם \ יגדיר כמה הגדרות אפשריות ע"פ כמה מהפוסקים
בהשיטה דאינו אלא כשיש להם הנאה \ יסיק ע"פ כהנ"ל בנוגע לפועל

א .בנוגע לכללות הענין של כבוד או״א איתא בס׳ יערות דבש וז״ל :״והנה זה תוכחת
מגלה בעונותינו הרבים כפרץ ישראל בכבוד אב ואם ,אוי לנו כי בעונותינו הרבים עולם הפוך,
האבות מחנפים לבנים שלא יכעסו עליהם  . .אם לא ישלחו האבות לבנים מנות כפי הראוי,
או שירבה לאחד וימעט לאחר ,הלא יכעס על אביו ולא יבוא אליו ,או יבוא בפנים זועמת
וכדומה" ,ע"כ .נראה מכאן נחיצות ההתחזקות במצוה זו.
וכן בספר חיי אדם (כלל ס"ז ס"ג) מודגש מעלת מצוה זו וז"ל" :הכיבוד הוא במחשבה
ובמעשה ובדיבור  . .שמכבדם בלבו שהם חשובים בעיניו ובלבו דהיינו שידמה בעיניו שהם
גדולים ונכבדי ארץ" ,וכבר שקו"ט איך אפשר לעשות כן אם הוריו אינם אלא אנשים פשוטים.
עכ"פ נראה מזה גודל מעלת מצוה זו.
וע"כ ראיתי לנכון להציע ענין בקשר למצוה גדולה זו כי רבה היא.
ב .הענין שנבוא לברר הוא ,מי אמרינן שהחיוב דכיבוד או"א הוא רק בדברים כאלו שיש
להם הנאה ממנו או בכל מילי .ולמשל אם אמרה לו אמו שרצונה היא שלא ילך לשום מקום
בלי מעיל היות שנמצאים בזמן החורף ,אם הבן הזה ילך בחוץ בלי מעיל האם עבר על מצות
כיבד או"א ,א"ד אמרינן דהיות שאי"ז נוגע לה באופן ישר ,אינו מחוייב לשמוע אלי'?
(באמת סוגיא זו כבר דשו בה רבים ,ונביא כאן מדברי כמה מהראשונים והאחרונים בענין
זה ,ואין בהמ"ד בלא חידוש ,ותן לחכם ויחכם עוד ,וד"ל).
ג .מצינו בגמ' (ב"מ לב" ).ת''ר מנין שאם אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר
שלא ישמע לו שנאמר [ויקרא יט-ג] איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה'
כולכם חייבין בכבודי".
והקשה ע"ז בשטמ"ק (בשם הרמב"ן והרשב"א) "איכא למידק פשיטא שלא ישמע שהרי
אין לאביו כבוד כשאינו מחזיר וכיון שכן ליכא עשה כלל דנידחי .פירשו בתוספות דהכא
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כשאמר לו אביו אל תחזיר אלא עסוק בכבודי להביא לי גוזלות או לשמשני" .מוכח להדיא
דלשיטתם אין הבן מחוייב בכבוד או"א אא"כ יש להם הנאה.
ובשו"ע [יו"ד סי' ר"מ סע' כ"ה בהגה] כותב הרמ"א "וכן אם האב מוחה בבן לישא איזה
אשה שיחפוץ בה הבן אין צריך לשמוע אל האב".
ומצויין שם דמקורו הוא בשו"ת מהרי"ק שורש קס"ו .המהרי"ק מביא שם ג' טעמים לדין
זה וז"ל" :לע"ד נראה אם היא אשה ההוגנת לו שאין כח ביד האב למחות ביד הבן ,חדא דאפילו
לענין ממון [אורו] (אודי) ליה רבנן לר' ירמיה כמאן דאמר משל אב  . .כל שכן הכא שהוא
דבר השייך בצערא דגופא להניח אשה אשר חפץ בה ויצטרך לקחת אשה אחרת אשר לא
תישר בעיניו כל כך ,ועוד דקרוב הדבר בעיני להיות כמצוה לעבור על דברי תורה שהרי אמרו
רבותינו ז"ל אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה  . .הרי שהקפידו שיקח אשה אשר
יחפוץ בה ותמצא חן בעיניו  . .מאחר שיש בה נדנוד עבירה  . .ועוד דעד כאן לא מיפלגי אם
משל אב אם משל בן אלא בדבר דשייך האב בגווה [כגון] פרנסת האב שצורך גוף האב וקייומו
אבל במילתא דלא שייך בגווי' כי הכא פשיטא דאין כח לאב למחות בבן לא משום כבוד ולא
משום מורא  ,". .עיי"ש.
יוצא מזה דגם לדעת המהרי"ק (לפי טעם הג') (ולכאורה גם לדעת הרמ"א) החיוב דכבוד
(ומורא) או"א הוא דוקא בשיש להם הנאה.
וכן נראה דעת מהר"ם מלובלין ,דבתשובותיו שאלה קל"ו שאלו ממנו "ילמדנו רבינו
ביעקב שביקש מראובן בנו הגדול שבבניו שיתן שטר חליצה בחנם לאחיו כנהוג וראובן אינו
רוצה ליתן שטר חליצה לאחיו מטעמים רבים שעמו אם עובר ראובן על מצות כיבוד אב ואם
או לאו" ,ושקו"ט באריכות ,וקרוב לסוף דבריו כותב "ועוד בר מדין ובר מדין נראה לי דנדון
דידן אינו ב כלל ,לא בכלל מורא אב ולא בכלל כיבוד  . .בדבר הנוגע בגוף עצמו של האב . .
אבל בנדון דידן שאינו שום כיבוד לגופו של אב  . .אין זה כלל וכלל בכלל כיבוד אב ואם".
ומסיק שם "אבל מכל הלין טעמין שכתבנו למעלה נראה פשוט בתכלית הפשיטות שבנדון
דידן אין שום חיוב על הבן ליתן שום שטר חליצה בחנם ואין בזה שום מצות כיבוד אב ואם
ואין זה צריך לפנים".
ועד"ז הוא דעת בעל הבן איש חי בתשובותיו "תורה לשמה" וז"ל" ,הנה בש"ע י"ד סי'
ר"מ פסק א"ל אביו השקני מים ואמו אומרת השקני מים מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו
ע"ש ,והנה בא ראובן ושאל לנו שבזה היום בא אחד עובר אורח לבית אביו  . .והאב אמר לבנו
ראובן שילך עם זה האיש ויראה לו החנות  . .גם אמו בקשה ממנו בעת ההיא שילך למקום
אחר להביא לה דבר אחד שהיא צריכה אליו לגופה עצמה  . .אם גם בכה"ג חייב לקיים דברי
אביו ויניח דברי אמו או"ד הכא שאני כי אביו אינו רוצה הדבר ההוא לעצמו ואין לו הנאה
מזה" ,ומסיק שם בתשובתו "וא"כ השתא הכא נמי בנ"ד דאמו צוותה אותו בדבר שיש לה
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הנאה בו דאיכא בזה מ"ע של כבוד התורה ואביו צוה אותו בדבר שאין לו בו הנאה של כלום
דליכא בזה מ"ע מן תורה דהא ודאי צריך לעשות דברי אמו שיש כאן חיוב מ"ע ממש ויניח
דברי אביו".
ד .וכ"ה לדעת כ"ק אדמו"ר הזקן ,דמצינו בשו"ת מהרש"ג שמביא דבריו של הרמב"ן
והרשב"א דלעיל ,דאין כיבוד אלא בדבר שיש לו בו הנאה ,ובהמשך לזה מדייק כן ג"כ מדבריו
של אדה"ז בשו"ע ,וז"ל" ,וז"ל ש"ע התניא בה' מציאה ופקדון סעי' מ' אעפ"י שממונו של
חבירו נדחה מפני כבודו אינו נדחה מפני כבודו של אביו ושל אמו וכו' שאם אמר לו אביו אל
תחזור האבידה עכשיו כי אני צריך עכשיו שתאכילנו ותשקינו לא ישמע לו שנאמר וכו' עכ"ל.
הרי שכיבוד אב ואם בענין שלא להחזיר אבידה לא משכחת לה אלא באופן שמקיים כיבוד
אב עתה בקום ועשה דהיינו שאביו צריך באותו שעה איזה שימוש והנני בזה דו"ש".
וכן איתא בספר מאה שערים אגרת י' ,שכתב הרב אליעזר כ"ץ לכ"ק אדה"ז שבעירו
התחיל מנין חדש ששינו לנוסחא אחרת ,והרבה מהצעירים הצטרפו למנין זו החדש ,והאבות
אינם שמחים בזה מצד שינוי הנוסח ומוחים בבניהם שלא ללכת ,וזלה"ק "עיניו ישר יחזו
ועפעפיו יבחנו בני אדם המתנגדים על המנין שבמחנהו הטהור להפך בזכות אבות המוחים
בבניהם לילך למנין מפני שינוי הנוסחאות שמשנים במנין שלא כדת לפ"ד מעכ"ת  . .וכתב
על תשובת מהרי"ק שהוא נגד משמעות הגמ' והפוסקים" .ויענהו כ"ק אדה"ז "ונהפוך הוא
כמבואר בחידושי רשב"א ביבמות שם בשם ר"ח דאדרבה כן הוא משמעות הגמ' פ"ק
דקידושין איזהו כבוד מאכילו כו' וכן הוא לשון כל הפוסקים ובשו"ע יו"ד סי' ר"מ סעי' ד'
איזהו כו' ,ואיזהו משמע זהו דוקא".
ה .אבל לאידך גיסא מצינו דעת ר' יהודה החסיד בספר חסידים וז"ל "אסור לו לענות
נפשו ממה שאביו ואמו מצטערים בתענותיו" ,ולכאורה אין לההורים הנאה ממה שאין הבן
מתענה ,ואעפ"כ אסור לו להתענות נגד רצון הוריו .הרי שחולק ע"ד הראשונים דלעיל.
וכן משמע לכאורה ממ"ש בפתחי תשובה בשם בעל הנודע ביהודה וז"ל "הא דהברירה
ביד הבן לשמוע למי שירצה דוקא במגורשת ,אבל באלמנה אם אביו צוה לו איזה דבר לעשות
אחר מותו ואמו האלמנה מצוה לו להיפך יניח כבוד האב ויקיים כבוד האם דלעולם כבוד החי
עדיף מכבוד המת .ואף דאמרינן [קידושין לא ]:מכבדו בחייו ומכבדו במותו מ"מ עיקר
הכיבוד הוא בחיים ואם כן מניח כבוד אביו המת ועוסק בכבוד האם שהיא בחיים ,ע"ש" .מזה
משמע דלולא הא דציותה לו אמו היה חייב לקיים דבריו אביו המת אף שאין לו שום הנאה
ממנו.
וכן איתא בשו"ת חות יאיר בנוגע למעשה באשה שציוותה לבנה שלא ישכור את ביתה
לשום אדם ואח"כ נפטרה ,והיה דר בו לפנים ת"ח אחד ,ושאל הבן אם מותר לו להשכיר הבית
להת"ח נגד רצון אמו ,והשיב לו "היה נראה לכאורה לומר שאינו מחוייב לחוש לה מאחר
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שלוי (שמו של הת"ח) מתמיד בתורה היום ובלילה לא ישבות ומשתמש גם כן לעתים בספרי
הבעל הבית וקיימא לן [מגילה טז ]:גדול תלמוד תורה מכיבוד אב ואם ואמרו רז"ל [בב"מ
לב ].יכול אמר לו אביו היטמא וכו' תלמוד לומר אני ה' כולכם חייבים בכבודי וקיימא לן
[שו"ע יו"ד ר"מ ט"ו] אפילו איסור דרבנן" .וממשיך שם "מ"מ אין כל זה מספיק לע"ד
שיעבור הבן על צוואת האם כי לא דמי להיטמא או אל תחזיר  . .דכולם מצוה דגופו נינהו
עשה או לא תעשה משא"כ שיניח לת"ח ללמוד בביתו אף כי ודאי טוב וישר הוא מכל מקום
אינו חובה ולא מצות עשה דרמיא עליה כלל" .מזה מוכח דלדעתו מצוות כיבוד הוא גם כשאין
להם הנאה ממנו ,דהרי כל השקו"ט הוא רק מצד שאפשר שהשכרת הבית יחשב כמצוה,
ובכגון דא אין שומעין לה בשום פנים ,אבל לולא זאת היה מחוייב לכבדה גם במותה.
ו .והנה ,אף דרוב הדעות סברי דאין החיוב אלא בשיש להם הנאה כנ"ל ,מ"מ בהא גופא
מצינו עוד הגדרות.
בספר המקנה איתא וז"ל" ,נראה דכל דבר שמצווה לו אביו אף בדבר שאין לאביו שום
הנאה ממנו שאינו בכלל כיבוד אפ"ה אם אין לבן שום הפסד ממנו זה בכלל מורא שאם לא
ישמע לו הוי כסותר את דבריו ,ועיין ביו"ד סוף סימן ר"מ בהג"ה אם האב מוחה בבן לישא
איזה אשה שיחפוץ בה הבן אין צריך לשמוע לו ע"ש ,משמע דלדברים אחרים אע"פ שאין
לאב הנאה ממנו צריך לשמוע לו" ,עיי"ש בהמשך דבריו .הרי גם הוא ס"ל כדעת מהרי"ק,
ולגבי מצות כיבוד מודה הוא שאינו אלא כשיש להם הנאה ,מ"מ מצות מורא שייך גם כשאין
להם הנאה ,ולכן בנוגע לפועל חייב הבן לקיים את דבריהם בכל מילי חוץ מלישא אשה
כמש"כ הרמ"א.
ולפ"ז צ"ל דהא דפסק הרמ"א כדברי מהרי"ק הוא מצד שני הטעמים הראשונים ,ולא מצד
טעם הג' ,דהרי לפי טעם הג' לא שנא לישא אשה משאר דברים בעלמא ,משא"כ ב' הטעמים
הראשונים הם דוקא לענין לישא אשה.
ובשו"ת ערוגת הבושם" ,וע"ד שאלתך אם אתה מחוייב לשמוע בקול אביך שגזר עליך
במצות כיבוד אב לבל תטבול אפילו לעת הצורך כ"א במקוה חמה ועי"ז תצטרך לעבור על
מה שכבר הורגלת זה כמה לטבול קודם התפילה ובפרט לזהר בתפלת עזרא ונסתפקת אם
אתה מחוייב לשמוע בקול אביך מאחר שדבר זה אינו נוגע לכבודו כלל אם שייך בזה מצות
כיבוד  . .ונראה דבמידי דאינו נוגע כלל לכבודו אינו חייב לשמוע אליו וראי' מש"ס יבמות .
 .וכן מוכח בקידושין  . .ושוב מצאתי הדבר מפורש בחידושי רשב"א  . .אלא דצל"ע ממש"כ
הרמ"א ביו"ד סס"י ר"מ דאם האב מוחה בבן לישא  . .ומשמע דדוקא בזה דהו"ל כמו לעבור
על המצוה אבל בלא זה היה מחוייב לשמוע משמע אפי' במידי דאינו נוגע לכבודו כלל ,ושוב
עיינתי במהרי"ק שורש קי"א שממנו דין זה הנ"ל וכתב כמה טעמים בזה וחד מינייהו שם
בענף ד' דל"ש כיבוד אלא כגון מאכילו ומשקהו וכו' וכן כיו"ב דשייך לאב  . .מיהא מדלא
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כתב הרמ"א דין זה אלא באם מוחה בבן לישא אשה ולא כתב כן ע"ד כלל ש"מ דדוקא בזה
אין צריך לשמוע לו משום דאיכא נמי טעמים אחרים  . .ועיין בס' חסידים סי' ש"מ דבן היודע
באבותיו שמצטערים אם הוא מתענה אסור לו להתענות ודוקא בתענית שאינו חובה לאחרים
אלא לעצמו עיי"ש ונראה דבזה כו"ע מודה כיון דאביו מצטער אם יעבור על רצונו א"כ ודאי
הו"ל דבר דבר שנוגע לאביו ואית ביה משום כיבוד דאורייתא וא"כ בנ"ד נמי אם ידעת שאביך
יצטער על שאתה עובר גזרתו אתה מחוייב לשמוע לו אפי' במידי שאינו נוגע לו בעולם כש"כ
לפי מש"כ משמע מדברי הרשב"א דמצוה מיהא איכא בכ"ע וכדמוכח נמי קצת מדברי הרמ"א
הנ"ל".
סיכום דבריו :לדעת הרמ"א בשאר מילי חוץ מנישואין חייב הבן בכיבוד אפי' אם אין להם
הנאה .וגם לדעת מהרי"ק ,אם יש להם צער ממעשיו הר"ז נחשב כנוגע להם ,וחייב לשמוע
אליהם.
ועוד איתא בשו"ת משיב דבר להנצי"ב וז"ל "נראה דהא דאי' ביו"ד (סי' ר"מ סכ"ה) וכן
אם האב מוחה בבן לישא איזה אשה שיחפוץ בה ,א"צ הבן לשמוע אל האב ,זה אינו אלא
באופן שאין באשה שחפץ בה בזיון וצער לאב אבל ביש בזיון אסור לישאנה .והנה נאמר ע"ז
הדין שאר טעמים במהרי"ק (שורש קס"ו א') דכבוד אב אינו אלא במה שנוגע לו להאכילו
וכדומה  . .ולפי זה הטעם אם היה נוגע נשיאת אשה זו להנאתו היה מחוייב לישאנה ולא
אחרת וכש"כ שאסור לישא אשה שהיא בזיון אב דגרע טובא דקאי בארור מקלה אביו ואמו
ואפילו מחילת אב דקיי"ל דאב יכול למחול ע"כ מכ"מ על בזיונו א"א למחול  . .עוד נאמר
טעם ע"ז הדין במהרי"ק שם משום דמצוה לישא אשה שנושאת חן בעיניו וא"כ יש בדבר
נדנוד עבירה  . .איברא כ"ז דוחה מצות כ"א  . .וכ"ז אינו אלא מ"ע דמורא וכבוד אבל בזיון
דקאי בארור לא מצינו" ,ע"כ.
ז .ונחזור לשאלתינו הראשונה ,אם אמרה לו אמו שרצונה היא שלא ילך לשום מקום בלי
מעילו ,אם הוא מחוייב לשמוע אליה .מכל הנ"ל יוצא דלדעת רוב הראשונים ואחרונים אין
החיוב אלא בשיש להם הנאה ,וכן הוא גם דעת אדה"ז ,ולכן אינו מחוייב לשמוע לדבריה.
אמנם עדיין יש מקום לומר דחייב הוא לשמוע אליה מצד ג' טעמים .א) מצד מצות מורא,
דהוי בכלל לא יסתור את דבריו (ספר המקנה) ,ב) מצד מקלה אביו ואמו ,אם הוא באופן של
בזיון (שו"ת משיב דבר) ,ג) אם יש להם צער הר"ז בכלל כיבוד ,כי זה נחשב כדבר הנוגע להם
(ערוגת הבושם).
אולם לדעת אדה"ז נראה שאינו חושש משום מורא ,דהרי לא הזכיר מצוה זו כלל במכתבו
דלעיל .אבל אפשר דיודה הוא שיש לחשוש משום מקלה או"א ,ובמקום שיש צער משום
כיבוד.
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וכ"ז הוא אם בקשו ממנו דבר רגיל ומקובל כהא דלעיל  -ללבוש מעיל בזמן החורף .אבל
אם בקשו ממנו דבר משוגע ,כגון שילבש מעיל בזמן הקיץ ,אז אינו מחוייב לשמוע אליהם
אפי' אם יש להם צער ,כי אי"ז נחשב כמצערם אלא שהם מצערים א"ע.

e
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בענין דילוג שבת ע"י העברת קו התאריך
הרב משה שי' דאנענבוים
רב דקהילת היכל התורה
ראש ישיבה דיש"ק עדת ישראל
שאלה בענין לדלג שבת ע"י בטיסה ע"ג הקו התאריך\ ב' שיטות במקום הקו\ מחלוקת
הראשונים בדין לנסוע בספינה ג' ימים לפני השבת\ חשש תחומין במטום ,מסקנא להקל\
שיטת ר' משה פיינשטיין

א .נשאלתי כבר כמה פעמים שאלות בענין אם מותר ליכנס במטוס אף שבאמצע הטיסה
יכנס שבת ויצא תוך הטיסה מסיבת קו התאריך .ולמשל אברך א' שמשפחתו גרו בלאס
אנגלס והוא היה עושה פרנסתו כאן במלבורן ,וכל יום של עבודה היה מאד יקר אצלו מחמת
קושי מצב פרנסתו וכו' ,והוא רצה לטוס לל.א .ביום ששי ע"מ שיגיע שם ביום ששי בבוקר
אלא שבנתיים יכנס שבת ויצא .ועוד א' שרצה לנסוע מהאנק קאנג לנוי יארק במוצ"ש וחשש
שמא יכנס לשבת באמצע הנסיעה.
באמת יש ב' שיטות לגבי מיקום קו התאריך כידוע .לדעת בעל המאור (וכן פסק החזו"א
ועוד) הוא ו' שעות למזרח ירושלים ,שזה יוצא באמצע חלק המערבי של אוסטרליא .ולדעת
בעל היסוד עולם (וכ"ה דעת בעל הגשר החיים ורוב הפוסקים) הוא י"ב שעות למזרח
ירושלים (וכן למערב דהיינו הך) ,והוא נמצא קרוב לקו התאריך הבינלאומי (קצת למזרחו),
קרוב להוואיי.
שאלה זו היא לשיטת היסוד עולם (דפסקינן לדעתו) ,דאם יתחיל לנסוע ביום ו' ע"פ רוב
יכנס שבת (לילה) לפני שיעברו על הקו ,וכשיעברו על הקו יחזורו ליום ששי ,והשאלה היא
אם מותר להיות במטוס בשבת ,דהרי אפשר להזהר שלא לעשות שום מלאכה.
ב .הנה באמת כ"ה דאפשר להזהר ממלאכה ממש ,אבל נוסף על חשש מלאכה עוד יש
מקום לחשוש מטעמים אחרים ,וכדלקמן.
דבמס' שבת (י"ט ע"א) איתא "ת''ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת
במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי" .ויש בזה כמה מהלכים
בהראשונים בפירוש ברייתא זו ,ומהם:
א -כאן מדובר בזמן שהספינה גוששת במים ובמילא יש כאן איסור תחומין .וכיון דספיקא
לן אם יש תחומין למעלה מעשרה ,הרי לשיטה זו באמת יש לחשוש בספינה אפילו בשאינה
גוששת תוך עשרה .וכיון שאלפים אמות של תחומין אינה אלא מדרבנן ספיקו לקולא ,אבל
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בי"ב מיל דהוי דאורייתא ספיקו לחומרא .וכ"ז ביבשה אבל בים אפילו י"ב אינה אלא מדרבנן,
ויש להקל.
ב -כאן מדובר בישראל ששכר מנכרי ,והאיסור הוא משום שהמלאכה אינה נעשית אלא
בשבילו.
ג -והרי"ף מפרש דאינו אלא משום עונג שבת "דכל שלשה ימים הויא להו שינוי וסת
משום נענוע הספינה".
והעיקר לנו הוא כדעת הרי"ף דכך נפסק להלכה בשו"ע סי' רמ"ח סעי' א-ב ,דטעם
הראשון שמובא שם הוא משום עונג שבת .אלא שבהמשך דבריו מביא ג"כ "אבל מקום
שידוע לנו שמקרקע הספינה לקרקע הנהר פחות מעשרה טפחים אסור" היינו משום תחומין.
ובהגהות הרמ"א שם "וכן בספינה שיצטרך הישראל לבוא לידי מלאכה בשבת אסור ליכנס
בה שלשה ימים קודם השבת ,אפי' הם נהרות הנובעים (דאין בו משום חסרון עונג) והוא
למעלה מעשרה (דאין בו משום איסור תחומין)".
ג .והנה הרבה מהפוסקים פסקו שמותר ללכת בספינות תענוגות ( cruise shipבלע"ז)
בשבת ,דאי משום תחומין ,ע"ג מים מקילין אפילו בי"ב מיל ,ואי משום מלאכה ,מכיון
שנמצא שם רוב גויים אין כאן איסור ,ומשום עונג ודאי ליכא למיחש דהרי כל עניינם של
ספינות כאלו הוא שמתענגים בהם.
ונלמוד מזה לעניננו גבי מטוס ,דאם מדובר בטיסה ע"ג מים (כהא דרצה לנסוע ממעלבורן
לל.א ).אז בודאי אינו אלא תחומין מדרבנן ויש להקל .אבל אם הנסיעה היא ע"ג קרקע
לכאורה אז יהיה תחומין מדאורייתא ,ובי"ב מיל יש להחמיר.
והנה בשו"ת חת"ס מבואר בענין זה שגבי רכבת אפילו אם הוא למעלה מי' טפחים יש בו
משום תחומין ,דכיון שיש בו ד' על ד' ה"ה נחשבת כארעא סמיכתא .ועפ"ז מפורש בשו"ת
מנחת יצחק דה"ה גבי מטוס דכיון דיש בו ד' על ד' ה"ה נחשבת כארעא סמיכתא ,עיי"ש.
וי"א שאפשר רצה לחלק בזה דבשלמא גבי רכבת דהיא מונחת ע"ג קרקע אמרינן דהיא
כארעא סמיכתא ,משא"כ גבי מטוס .ועוד פירש שם להקל בזה ,דדוקא מי שקנה שביתה ע"ג
הארץ משחשיכה חל עליו דין תחומין ,אבל הכא שנמצא באויר אין בו דין תחומין כלל .וסברא
מחודשת היא זו החולקת על כמה מהפוסקים.
וכן יש להקל בטעמא דמשום מלאכה ,דהולכין בזה אחר הרוב ,וכיון שיש רוב גויים מותר.
אבל לפי דעת הרי"ף לכאורה אין להקל ,דבד"כ במטוס אין נוח לאדם בישיבתו ,והוא
תמיד בכיווץ ,ובמילא יש בזה ביטול עונג שבת [משא"כ אם הוא יושב בחלקים הנכבדים של
המטוס דאז לכאורה יש להקל] .ויותר דומה הוא לרכבת כנ"ל מהחת"ס.
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אלא דבזה יש להקל ,דכבר נ"ל דלדבר מצוה מותר אפילו תוך ג' ,והיינו משום דעוסק
במצוה פטור מן המצוה  -מצות עונג .ומבאר הרמ"א (סו"ס רמ"ח) "י"א שכל מקום שאדם
הולך לסחורה או לראות פני חבירו חשוב הכל דבר מצוה ואינו חשוב דבר הרשות רק כשהולך
לטייל" .וא"כ גם כאן מכיון שהיה נוגע לפרנסתו לנסוע בע"ש ,הר"ז נחשב כדבר מצוה.
עוד זאת כותב החת"ס (שם) דנוסף על ענין העונג יש כאן ג"כ משום שבתון ,וכמ"ש
הרמב"ן בפרשת אמור (פרק כג פ' כד)" ,שיהיה יום שביתה לנוח בו" ,היינו שלא יטריח א"ע.
ומחלק ואומר דגבי ספינה אין בו אלא משום עונג ,אבל גבי רכבת יש בו גם משום שבתון.
וא"כ גם בעניננו לכאורה יהיה אסור משום שבתון.
למסקנא לכאורה יש מקום להקל ולהחשיבו כדבר מצוה ,והא דשבתון לא חיישינן לה.
אבל טוב יותר ,אם אפשר ,לקנות מקום במקומות החשובים ששם אין בו כיווץ ,ובמילא אין
בו ביטול עונג ולא ביטול שבתון.
אבל כדאי להעיר דרב משה פיינשטיין ענה על שאלה כזו בלי כל החשבונות באמרו ,מה
מקום יש ליר"ש לנסוע בשבת ,הר"ז מופרך לגמרי.

e
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בענין בת קול וגדרתה בהלכה
התמים שמעון ישראל שי' משנינוב
בחור בישיבה גדולה
ישאל על מה דפסקינן בתר בת קול וכיו"ב \ יציע סתירה בסוגיות הש"ס בענין זה
ותירוצם של התוס' \ יביא דברי הרמב"ם בזה \ יקשה עליו ממשנה ביבמות \ יבאר
כפירוש התוי"ט \ יקשה על פירושו ויבאר באו"א \ יטעים הא דפסקינן בתר נביא ובת קול
וכיו"ב ע"פ דברי החיד"א

א .ישנם הרבה מעשות וסיפורים מגדולי הצדיקים ובעלי רוה"ק ששאלו שאלות מן
השמים ,ופסקו הלכות על פי הדברים שקיבלו או ע"פ מה שראו ברוה"ק .דבר זה מועררת
שאלה פשוטה ,איך אפשר לפסוק ע"פ דברים כאלו ,הלא ידוע ש"תורה לא בשמים",
ו"התורה לא ניתנה למלאכי השרת"?
והנה באמת מצינו בזה סתירה בדברי הש"ס ,דאיתא בב"מ (נט" ):תנן התם ,חתכו חוליות
ונתן חול בין חוליא לחוליא ,ר''א מטהר וחכמים מטמאין ,וזה הוא תנור של עכנאי .מאי עכנאי
אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו .תנא באותו היום השיב רבי
אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו .אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח
נעקר  . .אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב ,חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים
יוכיחו  . .אין מביאין ראיה מאמת המים ,חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש
יוכיחו  . .אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר''א שהלכה
כמותו בכ''מ ,עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי
ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה
אחרי רבים להטות .אשכחיה רבי נתן לאליהו א''ל מאי עביד קוב''ה בההיא שעתא ,א''ל קא
חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני" ,ע"כ .מגמ' זו מוכח דאין משגיחין בבת קול.
אבל בעירובין (יג ):איתא" :שלש שנים נחלקו ב''ש וב''ה הללו אומרים הלכה כמותנו
והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה
כב''ה" .נראה מכאן דמשגיחין בבת קול.
וכבר הקשו התוס' בקושיא זו בב"מ ותירצו בשני אופנים .א) הא דלא השגיחו בב"ק גבי
ת נור של עכנאי ,הוא רק משום שהב"ק היה נגד הכלל ד"אחרי רבים להטות" ,משא"כ הא
דגבי ב"ש וב"ה ,הרי ב"ה היו הרוב ,והב"ק בא רק להודיע שראוי לילך אחריהם אע"ג דב"ש
מחדדי טפי .ב) גבי תנור של עכנאי הב"ק בא רק לכבודו דר"א ,משא"כ גבי ב"ש וב"ה .ויש
כמה אופנים בהבנת דברי תוס' האלו ,וכדלקמן.

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

45

ב .וברמב"ם (הלכות יסוה"ת פ"ט ה"ד) בנוגע לנביא שקר מבואר "וכן אם עקר דבר
מדברים שלמדנו מפי השמועה או שאמר בדין מדיני תורה שה' צוה לו שהדין כך הוא והלכה
כדברי פלוני הרי זה נביא השקר ויחנק .אף על ּפי שעשה אות .שהרי בא להכחיש התורה
שאמרה 'לא בשמים היא' .אבל לפי שעה שומעין לו בכל".
והפרי חדש מבאר דס"ל להרמב"ם כר' יהושע (הנ"ל בב"מ) דאין משגיחים בב"ק ,והא
דב"ש וב"ה (עירובין) היה רק "משום כבודן דב"ה לאחשובינהו טפי ,והא דקי"ל  . .כותייהו
דב"ה דרבים נינהו ודוק".
ולכאורה קשה דביבמות פט"ז מ"ו איתא "ומשיאים ע"פ בת קול" ,ומפורש ברוב
המפרשים דהיינו בת קול כפשוטו והיא כדעת ב"ה ,היפך ממ"ש הרמב"ם שאין לסמוך על
הבת קול.
בפשטות י"ל שהרמב"ם ס"ל כדעת התוס' יום טוב דמפרש שמשנתינו לא מדובר אודות
בת קול כפשוטו אלא בקול ששמענו ואין אנו יכולים לברר מאין באה הקול .ומפרש כן מכמה
טעמים :א) שאין משגיחין בבת קול כמש"כ התוס' בב"מ הנ"ל .ב) המשנה מביאה שני
דוגמאות לדין זו שמשיאים ע"פ בת קול" ,מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר ,איש
פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת ,הלכו ולא מצאו שם אדם ,והשיאו את אשתו .ושוב מעשה
בצלמון באחד שא מר ,אני איש פלוני בן איש פלוני ,נשכני נחש ,והרי אני מת ,והלכו ולא
הכירוהו ,והשיאו את אשתו" .והרי כאן לא דובר אודות בת קול כפשוטו אלא קול בעלמא
שאיננו יכולים להבהיר .ואם הבת קול במשנתינו הוא בת קול רגילה הרי מעשים אלו הם
מעשים לסתור .וכן משמע מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות" ,בת קול ,הוא אשר ביאר
במעשה באחד ומעשה בצלמון".
והרש"ש דחה דברי התיו"ט ,דאי"ז ראי' מדברי התוס' ,די"ל שדברי התוס' הם רק לשיטת
ר' יהושע ,אבל לדידן קי"ל דמשגיחים בבת קול כב"ה.
וכ"ז אינו לדעת הרמב"ם דס"ל דהלכתא כר' יהושע דאין משגיחין בב"ק ,כנ"ל.
עוד הקשה ב"עצי עדן" ליבמות שם" ,ודברי התוי"ט תמוהים דאין משגיחין בבת קול
להכריע דיני התורה דכתיב לא בשמים הוא אבל בדבר המסופק מתירין אשה ע"פ נביא אמת
או בעל רוה"ק כמרן האר"י ובעש"ט שצפה ממש בכל ההוה שבעולם כאילו בעינא חזי  . .ועל
בת קול בודאי סומכין בלי ספק אלא אפילו שמע קול שאינו מן השמים אלא קול בעלמא
מהו דתימא ליחוש לצרה קמ"ל".
ולפ"ז ביאור המשך דברי המשנה הוא" :אין משיאים ע"פ בת קול" (וזה פשוט מכיון שבת
קול זו אינה מכרזת על הלכה פרטית ובהא לא אמרינן ד"תורה לא בשמים היא" ,וא"כ בודאי
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יש לסמוך עליו) ,ועוד זאת דאפילו קול בעלמא שאין ידוע מאין באתה ג"כ נאמנת ,והמשך
דברי המשנה "מעשה באחד  . .ושוב מעשה" היא שלב נוספת.
ועד"ז הקשה ב"צבי תפארת" על התוס' יום טוב ,וז"ל "לא ידעתי מנין לו זה ,ולענ"ד אינו
נכון דלמה לא נסמוך על זה יותר ממה שסומכין על אמירת עכו"ם ועד אחד ואילו אתי נביא
ואמר ודאי שסומכין עליו ומה שהביא ראי' מתוס' תמיהני מאי זה ענין לכאן דהתם לענין
פסקי הלכות אתמר כדתני טעמא משום לא בשמים היא".
ומפני קושיות אלו יש לפרש שהרמב"ם לא ס"ל כפירוש התויו"ט שהבת קול כאן הוא
בת קול מאדם שאינו ידוע אלא שהוא בת קול כפשוטו .ואין זה סותר למש"כ בספר היד ,כי
בספר היד מדובר אודות נביא שפסק הלכה פרטית ,ובנוגע להלכות אין לנו לסמוך על בת
קול כי "תורה לא בשמים" .אבל בכדי לברר מציאות דבר ודאי יש לסמוך על בת קול .וזהו
הפירוש "משיאים ע"פ בת קול" ,שאינו אלא לברר מיתת הבעל.
ג .אבל עדיין צ"ב בשאלתנו הראשונה מה שכמה צדיקים ובעלי רוה"ק שאלו שאלות
בהלכה (ולא רק לברר המציאות) משמים ופסקו ע"פ מה שראו או ע"פ התשובה שקיבלו?
ויל"פ זה ע"פ דברי החיד"א בענין זה .בספרו ברכי יוסף הוא מביא שיטת מהר"ם ן' חביב
שסובר שאין משגיחים בדברי בנביא אפי' לברר מציאות דבר .והוא חולק עליו ומביא ראיות
מכמה סוגיית בש"ס ומסיק שיש לסמוך על דברי הנביא לברר המציאות עיי"ש בארוכה.
ובספרו עין זוכר ושם הגדולים הוסיף על דבריו "דאפי' לדעת הרמב"ם שכתב שהנביא שיאמר
סברת פלוני אמת יחנק היינו שחכמי הדור יכולים להכריע הדין ההוא אבל אם נפל המחלקת
בין חכמי הדור ואין מכריע שרי לשאול מן השמים כמי מקדושים ההלכה ומצינן למעבד על
פי מה שראוהו מן השמים וכמ"ש הראב"ד 'רוח הקודש הופיע בבית המדרש'".
ועפ"ז אתי שפיר הנהגת הצדיקים האלו ששאלו משמים ופסקו ע"פ התשובה שקיבלו,
כי באמת שרי למעבד הכי במקום שיש ספק או מחלוקת ואין הכרעה לדבר ,ואין אומרים
תורה לא בשמים היא.

e
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The status of the Shehecheyanu bracha
recited on Chanukah
Rabbi Yonason Johnson
Rosh Kollel – Kollel Menachem
Shehechyanu on the Yomim Tovim and when fulfilling their Mitzvos / Is the
Shehecheyanu of Chanukah for the Yomtov or for the Mitzvah of lighting?
/ Shehecheyanu when lighting on subsequent nights / If someone does not
light on the first night, but makes the blessings on seeing someone else’s
candles, would they recite Shehechyanu when they actually light for the
first time themselves? / If someone is away and their wife is lighting for
them on the first night, would they still recite Shehechyanu when they
return and light for the first time themselves (either that night or on
subsequent nights)?

The Gemora1 rules that when we light the candles on the first night
of Chanukah we recite three brachos. The blessings are all recited before
lighting the candles. The three brachos are;


 להדליק נר חנוכהon the candle lighting.



 שעשה ניסיםin thanks for the miracle.



and שהחיינו

On subsequent nights Shehechyanu is no longer recited2 and only the
first two blessings are said. The Gemora’s ruling is codified as Halacha
in the Shulchan Aruch.

Shabbos 23a as codified in Shulchan Aruch OC 676
See Bach OC 676  ד"ה ואיכאwho explains that even though the miracle was
renewed each night, Shehecheyanu is recited on the Simcha of lighting the
Chanukah candles. All the nights of candle-lighting have the same status.
1
2
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In this article we will analyse the nature of the Shehecheyanu bracha
of Chanukah and some of the practical ramifications associated with its
status.
Shehechyanu on the Yomim Tovim and when fulfilling their
Mitzvos
The bracha of Shehecheyanu is a thanksgiving to Hashem for having
sustained us and kept us alive to reach a particular time or experience.
It is recited on hearing good news (such as on the birth of a child), eating
a new fruit, buying new clothing etc.
The bracha of Shehecheyanu is also recited when performing Mitzvos
which come from time-to-time i.e. on a particular Yomtov. Examples
include fulfilling the Mitzvah of Lulav and Shofar for the first time each
year.
Shehechyanu is also recited over the Yomim Tovim themselves to
thank Hashem for allowing us to reach the particular Yomtov. The
Shehecheyanu over the Yomtov is recited during Kiddush (women
customarily recite the Shehecheyanu when lighting the Yomtov candles).
Because the Shehecheyanu is on the Yomtov itself, if one forgot to
recite Shehecheyanu during Kiddush, they are required to recite it at the
point that they remember, even if it is the following day (or any of the
subsequent days of Yomtov) and even in the market place3.
(One the first night of Sukkos, the Shehechyanu recited during
Kiddush over the Yomtov also covers the Mitzvah of Sukkah which is
being observed at that point in time. This is why it is recited after the
bracha of Leishev Basukkah on the first night when one fulfils the
Mitzvah of Sukkah for the first time that year).

3

Eiruvin 40b. See Shulchan Aruch Harav hilchos Pesach 473:2
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Is the Shehecheyanu of Chanukah for the Yomtov or for the
Mitzvah of lighting?
Based on the above, the Poskim discuss and question whether the
Shecheyanu recited on the first night of Chanukah is for the Yomtov itself
(like other Yomim Tovim) or whether it is recited specifically for the
Mitzvah of lighting the Chanukah candles (like other Mitzvos where
Shehechyanu is recited on the Mitzvah such as Lulav and Shofar).
There would be a Nafka Mina (practical point of difference) arising
from this discussion in a number of situations such as;
If someone will not able to light Chanukah candles at all during
Chanukah e.g. a traveller who has no house.
If someone forgot to recite Shehecheyanu on each of the eight nights
of Chanukah, but remembers during the daytime of the final day (when
they will no longer be lighting candles).
If the Shehechyanu of Chanukah is going on the Yomtov itself (and is
therefore technically not connected to the lighting), one would be
required to recite Shehecheyanu in both of the cases above.
If the Shehecheyanu of Chanukah is over the Mitzvah of lighting
candles, it would not be said in either of the above scenarios.
The Mishna Berura4 brings the second case and quotes Yeshuos
Yaakov who leaves it as an unresolved question. However, the Meiri 5
writes that someone who will not be lighting during Chanukah should
recite Shehechyanu on the first night and Sheasa Nisim on each of the

Shaar Hatziyun 676:3
Shabbos 23a. However this contradicts the Meiri’s own ruling quoted below in
Megillah 4a
4
5
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remaining nights. The ruling of the Meiri is based on the premise that
the Shehechyanu is on the festival itself.
The Pri Chadash6 and Pri Megadim rule that Shehechyanu of
Chanukah is only on the Mitzvah of lighting and not on the Yomtov itself.
Therefore in the cases above, Shehechyanu would not be recited at all.
This is accepted Halocha, especially since it is a case involving a doubt
whether a bracha is required (Safeik Brachos) and we do not wish to risk
making a blessing that is not required.
According to this view that the Shehecheyanu is on the candlelighting, there is no requirement to recite Shehecheyanu for the Yomtov
itself, making Chanukah different to the other Yomim Tovim. They
understand the Gemora in Eiruvin which says that Shehechyanu on the
festivals is recited even in the marketplace (since it goes on the day
itself) to refer specifically to the Biblical festivals. The Meiri7 explains
that any festival where Kiddush is not recited (i.e. Chanukah and Purim),
we do not recite Shehechyanu (over the day itself).
The rationale to distinguish between Chanukah and Purim and the
Biblical festivals with regards to reciting Shehechyanu for the Yomtov, is
explained at length by Rabbi Moshe Feinstein in his Igros Moshe8;
The Biblical Yomim Tovim are essentially and innately holy days.
This is expressed in the fact that Melocha is forbidden on these days.
Being able to celebrate a day which has this unique and innate holiness
necessitates a Shehechyanu.
Purim and Chanukah on the other hand are essentially weekdays
with no Kedusha imbued in the day itself (hence one is allowed to do
Melocha). The Kedusha of these days is only created via the fulfilment of
676:1
Megillah 4a
8 OC Volume 5 20:2 and 43:2
6
7
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the unique Mitzvos of the day. Therefore on Chanukah and Purim,
Shehechyanu is recited only on the performance of the Mitzvos and not
over the day itself.
Shehecheyanu when lighting on subsequent nights
Once we have established that the Shehecheyanu of Chanukah is for
the Mitzvah of lighting the candles, we need to determine if this is only
when lighting on the first night of Chanukah or wehther the
Shehechayanu may be recited when lighting on any other night.
This discussion is relevant for a person who forgot to recite
Shehechyanu when lighting on the first night. It is also relevant for
someone did not light candles at all on the first night or otherwise recite
the brachos. May they recite the Shehecheyanu when lighting on the
second night?
The Tur9 rules that in these situations, Shehechyanu should be
recited. In contrast, the Bach quotes Minhogei Maharash10 that
Shehechyanu was only established when lighting on the first night and
may not be recited on subsequent nights. The Bach rejects this view and
concludes like the Tur that Shehechyanu is recited on the second night.
He notes that that this is also the opinion of the Mahara”m Mintz11. This
opinion is codified as Halacha in the Shulchan Aruch12.
Even though the Gemora13 seems to indicate that Shehechyanu is not
recited on subsequent nights, this is referring to someone who had lit on
the first night and recited Shehechyanu then i.e. Shecheyanu is only
recited once each Chanukah on lighting candles. The Shehechyanu is an
OC 676. See Orchos Chaim hilchos Chanukah
Siman 540
11 Teshuvos
12 676:2
13 ibid
9

10
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expression of joy and thanksgiving on being able to perform this
Mitzvah. It is not restricted to the first night and should be said on a later
night even if they had lit already on a previous night and forgot to recite
it.
(From the wording of the Bach, it appears as though he agrees that
the Shehecheyanu blessing goes on the Mitzvah of candle-lighting.
Therefore he writes that one may recite Shehecheyanu when lighting
candles, as long as 8 nights have not passed. If he were of the opinion
that Shehecheyanu is recited on the Yomtov, then it could be recited
during the 8th day as well, as discussed above).
If someone does not light on the first night, but makes the
blessings on seeing someone else’s candles, would they recite
Shehechyanu when they actually light for the first time
themselves?
On Chanukah, Chaza”l instituted Birkas Haroeh. Someone who is not
going to be lighting candles that night and does not have anyone lighting
for them at home e.g. one’s wife, are required to make the blessings if
they see someone else’s lit Chanukah candles. On the first night they will
recite  שעשה ניסיםand Shehecheyanu (they cannot recite  להדליק נר חנוכהas
they are not lighting the candles).
When such a person comes to light Chanukah candles themselves for
the first time that Chanukah, should they recite Shehechyanu or are they
already Yotzai with the Shehecheyanu recited when they saw the candles
on the first night?
The Beis Yosef quotes a Teshuvah Ashkenazis14 that they should not
recite Shehechyanu as they were already Yotzai on the first night. The
Beis Yosef explains that this is because we rule that Shehecheyanu may
even be recited in the marketplace on a Yomtov and one need not recite
14

Shu”t Mahara”m 57
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it over the cup of wine at Kiddush. It appears that they understand that
the Shehecheyanu of Chanukah goes on the Yomtov itself and therefore
like any other Yomtov, is not limited to the time of fulfilling the Mitzvah.
Therefore one is Yotzai with the Shehechyanu recited on the first night
on seeing the candles, even though they themselves did not do the
Mitzvah of lighting.
However, the Bach gives a different explanation which would also fit
with the view that the Shehecheyanu is going on the Mitzvah. We recite
Shehecheyanu when eating a new fruit. If a person recited the
Shehecheyanu when they first saw the fruit they are Yotzai and would
not make the bracha again when they eat that fruit15. Shehecheyanu is an
expression of joy and can be said either on seeing or when eating the
fruit.
So too, when the individual made the Birkas Haroeh on the first night,
it was recited over the Mitzvah of Chanukah candles – even though it was
not on the act of lighting of the candles (which would be akin to eating
the fruit), but rather on seeing the Mitzvah candles.
If someone is away and their wife is lighting for them on the first
night, would they still recite Shehechyanu when they return and
light for the first time themselves (either that night or on
subsequent nights)?
Even though one’s wife (or other Shliach) fulfils the Mitzvah on their
behalf without them having to be physically present, does this apply to
the Shehechyanu blessing recited by the Shliach as well?

15

See Shulchan Aruch OC 225
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The Bach16 rules that certainly they would require their own
Shehechyanu on the next night when they themselves would light. See
below for why this is different to the preceding case.
The Magen Avraham17 challenges the Psak of the Bach and rules that
Shehechyanu would no longer be recited. If it were true that the wife
does not exempt her husband from the Shehecheyanu, why would he not
be required to recite Birkas Haroeh on the first night so that he can recite
the Shehecheyanu? We must conclude that the reason he does not make
Birkas Haroeh in this case is because he is Yotzai with his wife’s
Shehecheyanu18.
Elya Rabba19 and the Pri Chadash rule like the Bach. They explain that
whilst one’s wife or Shliach fulfils the Mitzvah of lighting on their behalf,
the same does not apply to the Shehechyanu. They explain that the
Shehechyanu is like a Birchas Hanehenin (a blessing recited over food)
which is a personal obligation ( )חובת הגוףand cannot be fulfilled via a
Shliach. Therefore one must either recite it themselves or hear it directly
from someone else and be Yotzai, since hearing the blessing is
considered as though one had said it themselves ()שומע כעונה.
Based on this distinction, we can explain why according to the Bach
this case differs from the previous scenario of Birkas Haroeh. In the case
of Birkas Haroeh, the individual has recited their personal Shehecheyanu
on the Mitzvah of Chanukah candles (albeit on seeing the candles as
opposed to lighting them). In contrast, where one’s wife lights on their
676
OC 676:2
18 See Eishel Avraham 676:2 who explains that the Bach’s opinion is consistent with
his opinion that Birkas Haroeh are recited even if one’s wife is lighting for them at
home. We see from this that they are not exempted from Shehecheyanu by their wife
and would need to try to say the blessing themselves on the first night by seeing
other’s candles. The case at hand refers to someone who was unable to recite Birkas
Haroeh, for example someone who did not see any candles that night.
19 676:5
16
17
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behalf and recites the blessings, this cannot be considered as having said
one’s personal Shehecheyanu.
The Shevet Halevi20 writes that we Pasken like the Bach in this latter
case. This is especially so since there are Poskim who maintain that
Shehechyanu of Chanukah goes on the day itself and could be recited
even without lighting candles at all. Whilst we do not rule like them (as
discussed above), we rely on them to rule against the Magen Avraham
in this case and obligate a bracha.
May we be zoche to recite the blessing of Shehecheyanu on the
greatest joy of the coming on Moshiach and on seeing the lights of the
Menorah in the Beis Hamikdosh Hashelishi.

e

20

4:64
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כ"ב שבט – ה'תשע"ח
מוקדש
לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
יה"ר שירווה נח"ר רב מבניו–התלמידים השלוחים,
בתוככי כלל התמימים ואנ"ש שיחיו
ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה
ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש

נדפס ע"י ולזכות התלמידים השלוחים
שמואל שיחי' גורארי'
ישראל ארי' ליב שיחי' וואגעל
מנחם מענדל שיחי‘ ווילענסקי
מנחם מענדל שיחי‘ טאלער
שלמה שיחי‘ נפרסטק
מנחם מענדל שיחי' סארקין
חיים ישראל שיחי' פייגעלשטאק
מנחם מענדל שיחי‘ קונין
שמואל שיחי' קסלמן
אליהו שיחי‘ שולמאן
מנחם מענדל שיחי' שישלער
שלום דובער שיחי’ שריף

