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 הגדה של פסח ברכת השיר דיני מכירת חמץ אות ב

 

  מומר ישראל שבעלה כריתלנ חמץ למכור מותר אם-אות יא כ סי' החלק  חיים אורח משה אגרות

, מומר ישראל בעל לה שיש לנכרית פ"קוה החמץ למכור שאין שכתב, השיר ברכת בהגדה ה"כתר שראה מה

 בדיני וודאי הנה. בהנאה דאסור מומר ישראל של חמץ שהוא ונמצא, בעלה קנה אשה שקנתה מה שכל מטעם

 אבל. הנכרית אשתו בנכסי זכות שום להישראל אין, בנכרית מומר לישראל תופסין קידושין שאין כיוון, התורה

 זכות לו יש המומר לישראל גם הרי, אשתו בנכסי הנוכרי לבעל זכות איכא המדינה בדיני אם, הערכאות בדיני

 שייך זה באופן ורק. לה למכור אין נמי, בערכאות זכות בעלה המומר לישראל שיש וכיוון. הנוכרית אשתו בנכסי

 משום, אסור, כלום המומר בעלה קנה שלא דאף מטעם דהוא לומר ואין. נתכווין כזה לאופן רק ומסתמא, זה

 חנות באיזה הנכרית בקונה אלא זה שייך דלא. וליהנות לאכול, המומר לבעלה לה שיש מה מכל נותנת שהיא

 הוא קנייתה תחילת שגם, כך כל כברור זה והווי. לבעלה שקונה ממה תיתן שוודאי, לצורכה אסורות מאכלות

 בשביל ישראל לה שמכר במה אבל. דלפני לפני מצד להתיר ואין, ממש עיוור כלפני זה להחשיב שיש, לבעלה

 ולא. לצורכה משם כלום תיקח לא עצמה היא שגם ברור הרי, ימצא ובל יראה בל על יעבור שלא כדי, הפסח

 .כדלעיל ערכאות מדיני בעלה שקונה מצד אלא לאסור שייך

 כ סימן א חלק יעקב שבות ת"שו

 והוא דבר בכל נכרית מנהג נוהגת והיא כדת לא אשר נכרית נשוי אחד ישראל בקרבה יושב אנכי אשר במדינה

 אי הפסח אחר עמה אתה שנמצא חמץ ספק לנו ונפל חולקים הולדות וגם ישראל כמנהג דברים בשאר נוהג

 של כחמץ בהנאה ואסור בעלה קנה אשה שקנתה דמה נימא או הפסח עליו שעבר נכרי של כחמץ בהנאה מותר

 : ישראל

' וכדאית בעלה קנה אשה שקנתה דמה פסח עליו שעבר חמץ משום דאסור נראה ראשונה בהשקפה תשובה

 ה"פ' סי ה"ובא ב"רכ' סי ד"בטי כמבואר ל"קי והכי ס"בש פעמים כמה מבואר וכן ובסנהדרין דנדרים ס"בש



 האומר' פ בקדושין וכדאיתא בה תופסין קידושין דאין כיון שאני דנכרית ולומר לחלק סברא ואין ז"קכ' סי מ"ובח

 ס"בש שם ויליף ונכרית שפחה ולד זו ואיזה כמותה הולד קדושין אחרים על ולא עליו לה שאין מי כל ב"ע ו"ט דף

 מנהג בה דיש נראה מ"מ לנכרית אישות דאין אמרינן נמי ט"ומה' בתוספ ש"ע תקח ולא בם תתחתן דלא מקרא

 אמרינן תואר יפת גבי וכן חבירו באשת ולא בו ודבק מיתות ד"פ בסנהדרין' וכדאית דברים הרבה לענין אישות

 להם דאין אמרינן ומיתה לאו ראיסו לענין רק אישות להו דאית מ"ש איש אשת' אפי אשת' כ דף דקדושין ק"פ

 הוי ממון קניית לענין ה"דה' ונרא ש"ע ז"נשג משום ה"ד ב"ע ו"ל דף מעמידין אין' בפ להדיא' התוספ כ"וכ אישות

' ואחרי קנאה ראשון הזונה על שבאו' עשר' בתוספ שם שהובא דברכות הירושלמי מלשון משמע וכן כאישות

 ממון קניית לענין דאף משמע קונה מלשון. כ"ע נח בבני קונה בעילה אמרה הדא איש אשת משום עלה חייבין

 כלי על הממונה נכרי י"פרש) טורזינא א"ע' פ דף חלון' פ בעירובין' דאית מהא' ברור' ראי להביא נראה וכן אתמר

 אמר הכי ליה אמר מדביתהו למיגר מה ליה אמר זירא' דר לקמיה אתיא להו אוגיר לא רשותא לן אוגיר ל"א( זיין

 נכרי אשת דמדמה הרי מדעתו שלא מערבת אדם של אשתו חנינא' ר ומנו רבה דגברא משמיה לקיש ריש

 ח"בא והטור ם"הרמב פ"וכ דבר לכל כאשתו היא ממון קניית דלענין מ"ש רשותו להקנות' דיכול ישראל לאשת

. פסח עליו שעבר ישראל של כחמץ והוי בעלה קנה אשה שקנתה מה דידן נדון לענין נמי אמרינן כ"וא ו"שס' סי

 קידושין ואין עבירה דיש נכרית הנשוי ישראל כ"משא נכרית שנשוי נכרי בין לחלק יש מ"דמ האומר יאמר ואם

 בעירו ס"בש דאמרינן הא על ומצה חמץ' מה ד"פ מ"בהמ' מבוא מ"מ דהא אינו זה גם כלום בעלה בה קנה לא

 ובספרי מ"ת' סי ח"בא י"בב והובא לבער חייב ישראל באחריות המלכות ודין מחוק שהוא דכל חילא דבני חמירא

 על ושליט שורר איש כל להיות אחשורוש כמלכות המלכות ודין מחקי דידן בנדון ה"ה כ"וא' א ק"ס שם יעקב חק

 לחלוק דין הבעל ירצה אם ואף. פסח עליו שעבר ישראל של חמץ בכלל דהוי נכסיה ועל לו המיוחדת אשתו

 שהרי לכתובה' והמיוחדי' נדוניית נכסי על רשות שום לבעל שאין הוא המלכות ודין החק דאדרבה להיפך ולומר

 ולא בעלה ממון שהוא אפשר החמץ בזו מ"מ. שתרצה למי נכסיה ולהוריש להנחיל' רשו' אפי לה יש דיניהם לפי

 נראה העיון אחר איברא. הפסח עליו שעבר חמץ משום ונאסר ישראל שהוא הבעל ברשות הוא כ"וא מנדונייתה

 מי אשתו בנכסי בעל חמא בר רמי בעי ב"ע ו"צ דף השואל' פ מציעא בבבא' אית דהא אחר מצד היתר להמציא

 למד ומזה כ"ע דנקני ליה ניחא לא איסורא דנקני' לי ניחא היתרא בעל למעול לימעול מאן רבא אמר מעל

 דאיסורא משום רשותא ליה קני לא הישראל ששתק' אפי מחמץ לישראל דורון הביאו דאם שעה כל' בפ ש"הרא

 איסורו זמן' קוד חמצו והפקיר דביטל ד"בנ ה"ה כ"א ל"קי והכי ח"תמ' בסי ח"בא' הטו פ"וכ דנקני ליה ניחא לא

 עליו שעבר נכרי של וחמץ ברשותה' והו הפסח ימי כל דלקני' לי' ניח לא איסורא' ואמרי ברשותו אינו שוב כ"א

 החמץ למכור רשאי אי נשאלתי ל"וז' ג' סי ח"א חלק אפרים שער בתשובת' דאית מהא תשיבני ואל. מיתר פסח

 קנאה וכאלו רבו קנה עבד שקנה מה מטעם' שאסו נראה לכאורה תשובה לישראל הקנויה לשפחה פסח בערב

 הרי ל"עכ דנקני ליה ניחא לא' ואיסור דנקני ליה ניחא דהתירה' בגמר שאמרו מטעם ולומר לדחות ואין ישראל

 לא הא משום אי' בעל קנה אשה' שקנת מה דאמרינן אשה לגבי ה"ה כ"וא עבד לענין זה היתר שדוחה להדיא

 בנכסי בעל לגבי ס"בש אתמר דנקני ליה ניחא לא דאיסורא זה דין דהא לחלק אנו צריכן כרחיך דעל תברא

 רבו רשות בלא כלל לרשותו נכנס ולא רבו בלא לבדו זכייה שום לו דאין ודאי כנעני עבד דגבי אלא אשתו



 ידה על מזכין באשתו כ"משא ט"נ דף בעירובין' להדי' כדאית כלל ידו על' העירו מזכין אין ט"ומה הישראל

/ מזונות/ מזונת לה במעלה חולקין דיש אך'/ י/ יוד' סעי ו"שס י"ס ח"בא וכמבואר' במתני שם' כדאית העירוב

 שעבר חמץ לענין הדין הוא כן ואם ע"בש שם' כמבוא ידה על ומזכין בעירוב המיקל אדברי שם סומכין ובדיעבד

 חמץ ספק ט"דמה ט"תמ' סי יעקב חק בספרי זה דין בביאור שהארכתי וכמו מקילין דרבנן רק דהוא פסח עליו

 :יעקב ק"ה להקל ל"נ לכן שומעין ולהקל דרבנן ספק דהוי פסח לאחר מותר הפסח עליו שעבר

 ב עמוד קטז דף פסחים מסכת ח"צל

 של רביעית כוסות ארבע מן ולשתות מרור וכן מצה כזית לאכול צריכין זו ובלילה בשעתה מצוה וחביבא והואיל

 כדברי שלא שהוא במופת לי שנתברר לדעתי שעולה מה הרביעית ושיעור הכזית שיעור לברר אני צריך, תורה

 מדידה י"עפ לי שנתברר לפי ואמנם. ביצה חצי הוא כזית ששיעור ו"תפ סימן ע"בש מבואר באמת כי, ע"הש

. התורה שיעורי שבהם מביצים ביצה חצי רק הוא שבזמנינו שלימה הביצה הנה, בימינו עתה המצויות שהביצות

 בבואי כאן שמצאתי ישנה מדה פינט שהוא מדד ט"והתיו, וחומש ביצים ג"מ הוא חלה שיעור כי הזה והמופת

 תשיעית' ב פחות אגודלים שבע המחזיק כלי עשיתי ושוב, מפינט פחות שהוא ומצאתי מדדתי ואני, לפראג

 שיעור של חשבון פי על והוא, ד"שכ סימן ד"בי ע"בש המפורש חלה שיעור שהוא מרובע ורום ורוחב באורך

, זה את זה מכחישים חלה שיעורי שני כן ואם, פינט שני שהוא זיידלך משמנה יותר מעט מחזיק זה והכלי, מקוה

 הלכה הוא מקוה שיעור וכן, מסיני למשה הלכה הוא וחומש ביצים ג"מ שיעור כי, מסיני למשה הלכה ושניהם

 בימי שהיו מהאגודלים יותר גדולים והמה נתגדלו שהאגודלים או, בזמנינו שנשתנה כרחך ועל, מסיני למשה

 הולכים שהדורות וידוע. התנאים בימי שהיו ממה קטנים בזמנינו והמה נתקטנו שהביצים או, התנאים

 בזמנינו הביצים רחךכ ועל. ס"ש חכמי בימי שהיו מאגודלים יותר גדול שלנו שאגודל אפשר ואי ומתמעטים

 אבל, ט"התיו של שיעורא על להקל באתי לא כי, ברכה בלי החלה יקח קמח פינט שעל מזהיר אני ולכן. נתמעטו

 על נתקטנו שלנו שהביצים שנתברר וכיון. יותר ומעט מחוקים קמח פינט שני שיהיה עד יברכו לא ברכה

 שיעורי בכל ומרור מצה באכילת אשער וכזה. שלנו כביצה הוא ביצה חצי שהוא זית שיעור כן אם, מחציתם

 ק"ק פה שמצאתי הישן הזיידל של זיידל מרובע יותר הוא זו מדה פי על תורה של רביעית ושיעור. התורה

 .לחומרא דייקינן לא ופורתא, לערך תורה של מרביעית ומחצה רביעית' ג יש ובזיידל, פראג

 קכז סימן( חיים אורח) א חלק סופר חתם ת"שו

 שיעור ומדד דטרח[, והואיל ה"ד ב"ע ז"קט] פסחים ערבי פרק ח"צל הגאון עתק צדיק של בספרו ראיתי ראה

 חלה שיעור מדד ושוב, למקוה סאה' מ חשבון י"עפ שהוא[ ו"הט] מבכורים ו"פ ם"הרמב של שעורו י"עפ חלה

 כפי פעמים שני מחזיק הראשון הכלי והיה, ו"תנ' סי ח"א ע"ש בטור ש"כמ המים מן ביצים ג"מ שהפילו מה י"עפ

 כל כ"וא, הקדמונים בימים שהיו ממה במחצית נתקטנו הביצים כרחך שעל ל"ז הגאון שפט כן על, הזה שיעור

 מצה כזית אכילת וכן, ביצים ג"מ של חלה שיעור וכן, ומחצה ביצה משערים שאנו רביעית בשתיית הן שעורינו

 בחלק אפרים בית' בס מצאתי עתה והן. בכפל להיות וצריך הטעאה הוא והכל ביצה כחצי משערים שאנו ומרור



 שאמר תלמיד כאותו ו"ח ואיננו חכמים דברי כל נאמנים והנה, היטב שם עיין' וכו ומצאתי ה"ד ז"ט' סי ת"שו

 תורה יגדיל מ"מ, מעשיהם אחרי מהרהר לי חלילה, חכמינו דברי על מלגלג, האמנתי לא ראיתי לא אילו ג"רשב

 בינונים שעורות' ז רוחב נגד שבזמנינו בינוני אדם של אצבע ומדדתי טרחתי לתלמידים הלכה ולהראות ויאדיר

' ו ארכו מדה קנה ועשיתי[ ט"ה] ת"מס ט"פ ם"הרמב בימי שהיו כמו עדיין ממש מכוונים ומצאתי שבזמנינו

 ליה ומייתי שבוש נדפס פסחים ערבי' פ ן"ובר[ )ו"הט] מבכורים ו"פ ם"רמב ש"כמ ל"מהנ תשעיות ושבע אצבעות

 חשבונו כי( שם עיין הראשון בדרך מבכורים ו"בפ ם"רמב ש"כמ שם להגיה וצריך בשבושו ו"תנ' סי ח"בא מ"ד

 מדה בקנה וגבהו ורחבו ארכו כלי עשיתי כ"ואח, השני חוט ספר בסוף כן גם ש"וכמ מאוד מדוקדק ם"הרמב של

 אלא אינו ביצים ג"מ שהפילו ומים, עסטרייכער זיידל ו"ט מחזיק והוא אצבע ושליש א"שי בתשבורת העולה ל"הנ

 לאטה ז"נ לערך שלנו ביצים ג"מ קמח במשקל גם, ערכם בחצי הביצים נתקטנו נמצא זיידליך משבעה יותר

 דראכמין דראהם ושקלתי, מצרית דראהם כ"תק שהם כתב( ו"תנ' סי א"מג עיין) ם"והרמב קווינטל ח"רכ שהם

 דראהם כ"תק נמצא, ל"הנ קווינטל והיינו אונטץ ובלשונם אונקיא שמינית שהוא ומצאתי אפטעקר הרוקח אצל

, ד"קי להיות ראוי היה והכפל לאטה ז"נ שהוא ראשונה שבמדה הקמח משקל מכפל יותר והוא לאטה ל"ק' הי

 פ"עכ אבל מצרית ודראהם מצרית הקמח משינוי שיהיה אפשר כפל על הנוספות הזה לאטה ז"ט של והשנוי

 הוא דינר וכל דינרים' ד סלע שבכל שלישית' וב סלעים ו"פ משקל בהקמח שיש ם"הרמב ש"לפמ וגם, הוא כפל

 דינר ושקלתי', ו משנה ב"פ חלה' דמס המשנה' פי ועיין מבכורים ו"בפ שם מ"כ ש"כמ וחצי דראהם משקל

 ח"צ והצוואנציגר גראט ך"סמ בו יש דראכמאן כי ל"הנ ומחצה לדראכמאן קרוב כן גם והוא בזמנינו צוואנציגר

 שכתב ד"שכ' סי ד"חי מאהבה בתשובה ראיתי והלום, מועט דבר והוא ם"הרמב מדינרי יותר גראט' ח והיינו

 : ל"כנ בינונים שעורים' ז פ"ע מדדתי דהרי ליתא והא, מאבריו ללמוד ואין היה בדורו ארוך ל"ז ח"צל שהגאון

 מעט נשתנו ודראהם הדינר ומשקלי הקמח משקל וטבע כלל נשתנו לא השעורים שיעורי י"עפ האצבעות נמצא

 משתנים שהדורות מעולם ידעו כי גם ד"שלפע כתבתי אחרת ובתשובה המקומות וריחוק הזמן באורך מזעיר

 כל ישתנו השינוי זאת י"עפ ומסתמא אדם בני אותם של אגודלו לפי ודור דור בכל שישערו הדין כן מ"מ, והולכים

 אותן לפי והמצות האיסורים ושיעורי דור אותו אנשי לפי דור בכל האמה ותהיה הדור שבאותו הבינונים הדברים

 אך, השני חוט' ס שבסוף הנפלאה בתשובתו י"חו הגאון זו סברא על עמד שכבר מצאתי הזאת וכעת, המדות

 נתקטנו הביצים אך ורק שם עיין מובן לו אין אצבעיים על מאצבעיים יותר הוא' א שביצה תשובה באותה ש"מ

 ואולי ם"והרמב ף"הרי במקומות גם ואפשר ל"חז שבמקום ל"י אולי ואם. ומתמיה נפלא דבר והוא, ערכם בחצי

 נאכלים מסורת להם שיש ובמדינות יש תרנגולים מיני דכמה, אחרים תרנגולים מין להם היה ספרדים חכמי כל

 ואולי המסורת מפני נאכלים ואינם טהרה סימן להם שיש הינר פערל במדינתינו נמצאו לזמנינו שקרוב וכמו

 במדינות מ"ומ זו במדינה להו דדמי טמאים איכא או, ב"ע ב"ס בחולין דאגמאי כתרנגול הזמנים מן בזמן ידרסו

 והטור ש"והרא הרוקח אשכנז ארץ גדולי על התימא אך, משלנו גדולים וביציהם שרי במסורת שנאכלים

 רבה ואליה ט"תי[ הגאון( ]גאון) מאוד קרוב שבזמנינו האחרונים על וביותר ו"ורי ו"ומהרי ל"ומהרי והמרדכי

 : ובאדם בקמח ולא בשעורים ולא בביצים דוקא כזה שינוי קצר בזמן יצוייר איך ודומיהן



 כאחד ואוכל ומרור מצה פסח כורך שהיה להלל כ"וא האמיתי זית הוא שבזמנינו ביצה כ"דא טובא ע"צל תו

 בשום מחזיק בעולם הבליעה בית אין וזה', כא ובולע ואוכל זמנינו ביצים' ג כשיעור כורך היה[ א"ע ו"קט פסחים]

 ה"מו הרב לו שהקשה ו"תפ' סי השקל מחצית ש"ומ', ד ק"ס ה"תע' בסי בזה א"מג ש"מ ועיין, מרוסק אפילו אופן

 דהיינו ל"וז שם שכתב פירוש, שם דכריתות ישנים בתוספות לעיין ורמז א"ע ד"י כריתות ס"מש ל"ז פ"ה ישראל

[ במי( ]מי) התנא מיירי ולא מהראוי ביותר מרסקו אינו וגם לבלוע עצמו דוחק שאינו לומר רצונו, אכילה כדרך

 כמו בבליעה נדחקים וגם היטב הדק מרסקים היו ומרור מצה פסח אוכלי אמנם, ובליעה בריסוק עצמו שדוחק

' סי שם ל"ז השקל מחצית הגאון כוונת היה זה, קושיתו מ"ולק כראוי מצותינו לקיים פסח בליל היום עושים שאנו

 מיירי כ"יה לענין דהתם אמרתי' ובחי. שם דכריתות מסוגיא להקשות אין ה"דבלא ו"תפ' סי חדש פרי ועיין, ו"תפ

( ה"ג פ"ס ועיין) החניכים בין ממנו שנדבק אחר במעיו כותבת שישאר מרובה שיעור בעי ע"לכ כ"דיה וכותבת

 ח"פ בירושלמי איתא זו וסברא תעונה לא אשר על עבר לא כזה שיעור למעיו נכנס שלא וכל כתיב נפש דעינוי

 א"ל דכתובות ס"מש סמוכים עשיתי ואני, בזה איסורים לשארי כ"יה בין לחלק שם מפרש עיין[ א"ה] דתרומה

 להדורי מצי דלא הבליעה בבית מחייב דאגניבה משום כ"אע, כ"ביה לחמו אמר ולא חבירו של חלבו הגונב א"ע

 בית שאין אמר דהתם כ"דיה גדול שיעורא ולענין, חלב כ"משא למעיו דנחית עד חייב לא כפורים דיום ואאכילה

 ד"מ איכא קרוש ודם מצטרף אינו ושותה דאוכל לכותבת משלים אינו ודם] מרוסק אפילו זית עוד מחזיק הבליעה

 מחזיק שפיר מרוסקים מצומצמים זיתים' ג אבל[, ש"ע' וכו גמר ה"ד א"ע ג"כ שבועות' תוס ועיין, עליו חייב דאינו

 הקונטרס בסוף ה"אי ולקמן, בחניכים שנדבק מה מהם וחסר מצומצמים המה ומרור דמצה וזיתים, הבליעה בית

 ביצים' ג מחזיק הבליעה בית שיהיה מכחיש החוש אבל, כ"כ ק"ל דכריתות ס"מש מ"מ, לזה סמוכים אעשה

 : ואתר פתר ליה לית דידן הא כ"וא, מרוסקים אפילו זמנינו

 ג"פ שקלים בירושלמי ה"וכ, כזית על ולעמוד לקרוש יכול דרביעית אמרינן[ א"ע ז"ע] יין המוציא פ"ר בשבת והנה

 ביטול כשמשערים א"ע ד"רצ דף ב"ז דפוס הנשה גיד פרק ן"הר הביאו ה"הרא כתב ומזה, ש"ע 'ג הלכה סוף

 דבריו ואין, ל"וז עליו השיג ן"והר', וכו כזית על ויעמוד יקרוש שאם ומחצה ביצה לכזית ברוטב משערים' בס

 נותן לך שאין ל"חז שיערו שכך אותו משערים שהוא דכמות משמע סתמא ברוטב דמשערים דאמרינן כיון נראים

 עב הוא אם והיתר באיסור ולעיין לשיעורים הדבר ליתן לחוש צריכים היינו כ"שאל ברוטב אפילו' מס יותר טעם

 נמוח כולו כאלו ליה וחזינן מיניה נפיק כמה ידעו דלא בכולו משערים ה"דמש כיון ה"הרא כוונת, ל"עכ דק או

 כאילו הרוטב נחזה אי בהיפוך וכן, ומחצה ביצה נעשה זית שמכל עד מתרבה מקפה ונעשה שנמוח הקפוי ודבר

 כיון כ"כ ל"חז החמירו לא ל"ס ן"והר, השיעור בשלישית אלא לשער אין כ"וא' א זית זיתים' מג ונעשה נקפה

' בתשו ואמנם', ד ק"ס סוף ז"ובט ה"סק י"ר' סי א"מג ועיין, בהכי דסגי לרבנן להו וקים האיסור גוף דמסלקינן

 : שם עיין י"ב קאמר קרוש דביצה בפשיטות מיישב ו"ט' סי ב"ח מאירות פנים

 כוס מביא עושה הוא כיצד[ גפן ה"ד] א"ע' ו דף דסוכה קמא פרק התוספות ליה דמייתי דנזיר בתוספתא והנה

 זית י"ע היוצא היין הא לאקשויי ליכא, ל"עכ חייב בו כיוצא שתה אם ושופע לתוכו ונותן איגורי זית ומביא יין מלא

 וחרצנים זית שליש שהוא בזית חייב ביין דנזיר שיעורא בהך התורה גזרה כך ל"י, זית שליש רק יהיה יקרש אם



 יתנם שאם יין לרביעית מצטרפין ועלין וזגים דחרצנים[ כדי ה"ד] התם י"רש ש"למ וכן, ממש קפוי זית צריך וזגים

 גושיים המה ועלים וזגים דחרצנים ג"דאע, כ"ג בפשיטות ניחא הוא' וכו יין רביעית מהם ויוציא יין מלא לכוס

 חרצנים קילי ולעולם, התורה גזרה כך האופן בזה אלא מחייב לא מ"מ רביעית' ג יהו ימחו אם שלהם ורביעית

 גם. רביעית' ג יהיה ולכשימחה רביעית בעי וזגים וחרצנים, זית יהיה דלכשיקרוש ברביעית לחייב ביין דסגי, מיין

 דנפיק וההוא לתוכו ונותן זית ומביא משקין מלא כוס מביא חלב זית חצי ב"ע ח"ק הבשר כל פרק בחולין י"רש

 גדי כשיעור חלב להיות הכתוב גזירת כך מ"מ, זית שליש רק הוה ליה קריש דאי גב על אף, ש"א נמי כזית הוה

 תאמר אי בכך מה מ"מ בשיעוריהן שוו דלא גב על אף, מצטרפים בשר זית וחצי חלב זית חצי אכיל נמי ואי

 ועיין, זיתים חצאי' ג יהיה לכשימחה בשר זית חצי נמי והכי זית מחצי שליש אלא יהיה לא לכשיקרש החלב

 מטומאת ד"פ ם"רמב ועיין, שהיו כמו או משערים עתה שהן כמות האיסורים כל אי פלוגתא א"ע ד"נ מנחות

 ומכניסים מלא כלי ממלאים הכלי כל נגד' ס משערים כיצד המרדכי בשם ח"צ' סי ד"יו י"ב ועיין[, ו"ה] אוכלים

 שיש מה, ל"עכ זה נגד בהיתר וישער הקדירה דופני שיעור הוא היוצאים והמים כלי אותו לתוך האסור הכלי

 : להקל מודה ה"הרא גם הקדירה בחרסי ואפשר, ל"הנ ן"והר ה"הרא בפלוגתת נכלל הוא כבר זה על לפקפק

 אחריהם הנמשכים וכל ל"ומהרי ירוחם' ור ומרדכי ו"תנ' סי ח"א וטור חלה הלכות ש"הרא על גדולה תימא אך

 ג"מ מחזיק הוא אותם המחזיק הכלי הנותרים שהמים ביצים ג"מ י"ע מים הפלת י"ע חלה לשער כתבו כולם

, גושיים המה ביצים דהרי הביצים ג"ממ השליש יהיו יקרשו אם מים ביצים ג"מ דהרי ליתא והא, קמח ביצים

 לגמרי המים יוקפו לא אם ואפילו, הקליפה כל ממלא אחד בשיעור הכל יהיה יצלוהו או הביצה יבשלו אם ואפילו

 בין ההפרש שיהיה אפשר פ"ועכ כ"ג כמים/ נמס/ נמוס אינו אמנם כחיטים קפוי שאינו הקמח כאיכות יהיו רק

 הביצים איכות בתר אזלינן אי פ"דממנ, מים בהפלת זה לשער אפשר איך כ"וא מהשיעור החצי לקמח מים

 כמו בחלקו ומדובק גוש איננו קמח שהרי תימה זהו, קמח יתמלא הביצים אלו המחזיק וכלי המים המפילים

 וקמח המים כאיכות החלקים מופרד איננו שקמח פשוט הא קשה הנימוסים מים איכות בתר ניזיל ואם, ביצים

 בקמח נאמר שליש על יעמדו לכשיקרשו מים משערים אם כ"ע, המים לנמיסת הביצים אדוקת בין ממוצע הוא

 ובתשובות[ ו"ט סימן' ב כלל] ש"הרא בתשובות והוא א"מהרשב שאל ש"הרא והנה. חציו על יעמוד שכשיודבק

 עשירית מחזיק היה מן עומר המחזיק דהכלי כיון, ו"תנ סימן חיים באורח י"ב ליה ומייתי[ ה"תס סימן] א"הרשב

, וחומש ביצים ג"מ משיעור טפי נתרבה קמח משנעשה כ"וא במדוכה ודכוהו טחנוהו המן שהרי חטים האיפה

 כל לפני הנשים נהגו ה"דמש ש"הרא והעלה, בחלה דחייב הוא חטים ביצים ג"ממ הנעשה קמח הלש כ"וא

 עיין חטין ולא אמרו דקמח, דחה א"והרשב, ל"הנ לפי שחסר מה בהגודש להשלים כדי המדה לגדוש הגדולים

 גב על ואף, ונמס השמש וחם[ א"כ - ז"ט שמות] כדכתיב כפור כמו רך היה וגם ככפור דק היה דהמן ל"ונ, שם

 ירוחם רבינו דברי ליישב מקום יש ובזה, ש"הרא' קו כ"כ קשה ולא, גריסין לקמח קרוב היה מ"מ במדוכה דדכו

 הא ו"תנ' סי ח"א מ"ד ותמה, חלה שיעור הוא המחזיק והכלי מים פעמים ג"מ ביצה למלאות שכתב התמוהים

 שנוהגין העיד ש"והרא בקמח דמשערין הא א"ולהרשב השיעור לזה מציאות יש ל"ולהנ. הקליפות' לי חסרו

 הוא קליפה בלא ביצים' דב הגדה בסדר העיד ל"והמהרי[, א"ע ה"ל שבת] תילתא הוא והגודש, המדה לגדוש



 ואינך המדה לגודשים השיעור זה כתב ואך, ה"של בשם' ב ק"ס י"ר' סי א"מג כ"וכ בקליפה ומחצה ביצה כמו

, חכמים דברי לקיים טוב מ"מ מלשונו כן משמע שאין פי על אף מ"ד ש"כמ קליפה בלא נמי מיירי שכתב שיעורים

 : ס"מש ל"מהרי לדברי סמוכים נעשה ה"אי ולקמן

 ולולי. הנמנע והוא קמח ביצים ג"מ שיעורו יהיה ביצים ג"ממ הנופלים שהמים שיערו האיך ג"צלע פ"עכ

 השיעור אלא, מים ביצים ג"במ לשער ל"ז חכמינו אמרו שלא אומר הייתי, כך שיערו האלו רבותינו שהגאונים

 באורך האיפה עשירית שיעור יהיה, אמות' ג ברום אמה על אמה סאה' מ מקוה שיעור י"עפ הכלי בגודל הוא

 ששיערו ומה, ביצים ו"פ שמפילים מה מים מחזיק הכלי וזה, ל"הנ מבכורים ו"פ ם"רמב ש"כמ וגובה רוחב

 ל"הנ בכלי הנכנס הקמח אלא המים שמפילים מה לא, פסחים בערבי ף"הרי ש"וכמ בביצים א"ע ג"פ בעירובין

 והוא, וחומש ביצים ג"מ ממנו לעשות יכול חללו וממעכים ביד הקמח שמקבצים' פי, ביצים מהקמח נעשה אם

 ואמנם, ביצים ו"פ של השליש מהם יהיה כחטים קשים ויהיו המים יקרשו שאם מים ביצים ו"פ שמחזיקים מה

 משערין בקמח א"ולהרשב ביצים ג"מ ממנו יהיה ממים טפי ומקובץ מחטין טפי וטפוף רפוי שהוא קמח לעשותם

 והקמח מים ביצים ו"פ דהיינו פעמיים ביצים ג"מ מחזיק הכלי כי באמת ח"צל הגאון דברי יצדקו כ"וא, בחטין ולא

 לא והביצים, זית על יעמדו יקרשו אם והיינו ביצים' ג מחזיק רביעית וכן, ביצים ג"מ חלה שיעור יהיה יתקבץ אם

 הוא כביצה אתרוג ושיעור, שהיו כמו הם ומרור מצה זית כ"וא, נשתנו העולם כל ערך לפי נשתנו ואם כלל נשתנו

 ונמשכו הקדמונים סמכו ועליו קבלה דברי דבריו שכל, ברוקח ראיתי ואמנם. ישתנו ולא נשתנה לא שהיה כמו

 וחומש ג"מ כשיעור מחזקת שהיא עומר כשיעור הפסח מדת, ל"וז ד"רע' בסי שכתב, והטור ש"הרא אחריו

 יתן בו ששפך האחר שבכלי המים אותם ולוקח המים ממנו שהורקו בכלי ויניחם בינונים ביצים ד"מ ויקח, ביצה

, ל"עכ בחלה שחייב העומר מדת הוא המים מן אחר בכלי שנשאר ומה הכלי שיתמלא עד הביצים שבו בכלי

 דק לא ביצים ד"מ ש"ומ, ו"תנ' סי ח"בטא ש"כמ לכתוב להגיה וצריך שורות איזה כאן שחסרו המובן והנה

 יהיה, קצת להוסיף דטוב ד"שכ סימן ד"בי הבית בדק דמייתי ד"הראב ש"וכמ היתירים ביצה חומשי' ד אתוספות

 : אחריו נמשכו כולם והם המים מהפלת זו המצאה וכתב הרוקח קדם כבר שיהיה איך

 ח"מ וקח אחר בכלי ושים המים אותם ותוציא מים' א כלי תמלא' וכו עומר לשער, ל"וז כתב ח"שנ' בסי איברא

 כלי באותו ותשפוך אחר בכלי ששמת המים אותם וקח המים מהם שהורקת (הביצים על) כלי באותו ושים ביצים

 כאן עד בחלה שחייבים עומר והם ביצים ד"כ שיעור הם האחר בכלי שישארו ומים הכלי שתמלא עד הביצים

 כל דעתי עניית לפי כי ויען, הוא סופר טעות כ"וע, לכאן ביצים ד"וכ ח"מ ענין מה תמוהים מאוד והדברים, לשונו

 חיים אנו מפיהם אשר הללו הקדושים ברבותינו טעות לתלות וחלילה הטעאה היא המים מהפלת ההמצאה

 ד"וכ ביצים ח"פ להגיהה צריך ביצים ח"מ, והיא מועטת ה"הגה להגיהה ל"נ כ"ע, בצמא שותים אנו ומימיהם

 קמח מחזיק הוא אותם המחזיק הכלי ביצים ח"פ המפילים שהמים ורצונו, ביצים ד"מ להגיהה צריך ביצים

 ביצים ד"מ שכתב ד"רע' בסי אלא, ל"כמש ממש והוא חלה שיעור והוא מקובץ מקמח ביצים ד"מ ממנו שיקובץ

 בכל נפל ס"ט הרוקח אחר נמשכים שכלם אחרי כ"וא, שורות איזה שם חסרים כי ה"הגה שום או ח"פ ל"צ

 : מוטעת ה"בהגה הספרים ושבשו ל"הנ כוונה על המעתיקים עמדו לא כי העתקות



 שאל[ ד"י' סי' ב כלל] ש"דהרא והוא, קצת וחריפות פלפול ד"ע ה"הגה שום בלי הרוקח דברי לקיים יש או

 ל"דקיי כיון בחלה יתחייב אי ביצים ג"מ בו ויש תפח אפייה י"וע חלה משיעור פחות שהיתה עיסה א"להרשב

 באפייה ולא בעיסה חיובו דעיקר א"תס' סי בתשובתו האריך א"והרשב, החלה חיוב בא התנור צירוף י"ע דגם

 עיסה וכשנעשה ביצים ג"מ משיעור פחות שקמחו עיסה ע"צ לדידי מ"מ, באורך ש"ע אזלינן לא אפייה בתר כ"ע

' ה משנה ט"שבתי ג"רלב ועיין, שם י"רש ובלשון ה"רפ מנחות במשנה כמבואר שנאפה טרם המים י"ע נתפח

 דחייב ל"הול כתיב דעריסותיכם עיסה בשעת הוא החלה חיוב עיקר והרי, שם עיין' וכו וכופל ה"ד דמנחות א"פי

 ג"ממ יותר והיה מים י"ע ונתפח אותן וערסו ביצים ג"מ קמח היה כך האיפה עשירית דהעומר לדחות ויש, בחלה

 כיצד' פ ובעירובין, ל"וז להדיא כתב ז"שנ' ססי ברוקח וראיתי, כן כתבו לא א"והרשב ש"הרא מ"מ, ל"כצ ביצים

 דבעיסה משמע, ל"עכ ביצה וחומש חלה כמנין ביצים ג"מ העיסה דשיעור עריסותיכם מראשית מפיק משתתפין

 הגדול שבת של ובפיוט קרח' פ רבה ממדרש והוא עיסה דהוא חלה מרמז משמע וכן, בקמח ולא שיער

 נילוש קמח לוג דכל מצה באפיית שנה לשלשים קרוב זה נסיתי זה כי, אקדים ועוד[. הרוחות אלקי המתחיל]

, ל"נ והשתא. הקמח משיעור מרובע פחות יהיו המים יפה יפה נילוש ואז מעט פחות לרביעית קרוב במים

 והגדיש, הקמח לגדוש הנשים שנהגו ו"תנ סימן ח"בא י"הרב שהביא לעיל שהבאתי בתשובה ש"הרא ש"לפמ

 ב"ע ד"י ובעירובין א"ע ה"ל בשבת כדאיתא ביבש כוריים מחזיק בלח סאה' מ ממחזיק כמוכח מלבר תילתא הוא

 מדוקדקים ח"שנ' סי רוקח דברי ז"לפ נמצא(, כ"כ דקדקתי לא ו"רי ביישוב ש"במ ולעיל) הוא מלבר תילתא דהאי

, ל"כמש ביצים ד"כ שיעור קמח מחזיק המים אותן המחזיק הכלי יהיה ביצים ח"מ י"ע הנופלים מים, והוא, היטב

, ביצים' ח או' ז כמו היינו מים חלק מרביעית פחות עליהם לכשתוסיף, ביצים ו"ל ליה הוי מלבר תילתא וגדישא

 ביצים ו"דל גב על דאף, )דייקא מעיסה חלה שיעור והוא ביצים ד"מ או ג"מ כשיעור מזה הנעשה העיסה יהיה

 אבל, מים שהם זמן כל היינו מ"מ, ביצים ח"י כמו מים הרובע ויהיה ל"הנ לפי מים ביצים ב"ע הוה קמח

 באופן ביצים' ז או' ח כמו מים ביצים ו"י ויהיו קמח לשיעור ויחזרו ונקפאו נקרשו ונילושו הקמח עם כשיתערבו

 שיעור' בעי אלא כוותיה ל"קיי לא דבהא נהי והשתא(, מצומצם עיסה חלה כשיעור ממנו הנעשה העיסה שיהיה

, מעיד החוש וכאשר המבוקש ביצים משיעור החצי הוא מים דהפלת מיניה ילפינן מ"מ, מעיסה ולא מקמח חלה

 ז"ולפ, הכוונה הבינו שלא מעתיקים י"ע הספרים נשתבשו מים בהפלת הרוקח אחר נמשכו אשר הגאונים וכל

 : ד"מ במקום ח"מ להגיה צריכים ברוקח ד"רע' בסי

 בלא חלה יטול ביצה וחומש ג"ממ שנפלו מים המחזיק דהכלי ח"בצל הגאון ש"כמ ולמעשה להלכה ל"נ לכן

 הנופלים מים המחזיק כלי הוא הנצרכים דברים לכל ורביעית, יברך ביצה וחצי ו"פ שמפילים ומה, ברכה

, שלנו כביצה הוא אתרוג שיעור וכן, שבזמנינו בינונית ביצה חצי בשיעור נשארו הזיתים ואמנם, ביצים משלשה

 : שלנו מביצה פחות שהוא שלנו מכותבת קצת פחות הוא סכנה בו שיש לחולה כ"יה אכילת וכן

 קוניץ ליזר ה"מו המופלג החרוץ החסיד ה"ה כברזל קשה אדם שהקשה' א לקושיא ישוב למדנו דברינו ומתוך

 חלה מפרישין כיצד ו"מ פסחים' במתני א"תכ' סי א"ח מאהבה תשובה' בס והובא, א"יע פרוסטיץ ק"מק ל"ז

 שמאי מתלמידי אליעזר' ר הא ל"הנ והקשה, שתאפה עד שם לה תקרא לא אומר אליעזר' ר ט"בי בטומאה



 של ט"ובי מכביצה יתר הוא שמאי דבית ששיעורו קאמר[ ב"ע ט"ע] כ"יה' ובפ[ ב"ע' ז ביצה] בכותבת חמץ ל"דס

 אפילו ח"ממ' א טמאה חלה הפרשת ושיעור, א"ע ח"מ שם כמבואר חלה משיעור גדול שיעור אופין אין פסח

 ביצה לשיעור יגיע לא ממנו ח"ממ אחד כ"א ביצים ג"מ הוא העיסה שכל וכיון[ ז"מ ב"פ חלה] ב"בעה בעיסת

 קאמר יראה דבל שיעור חצי דמשום משמע ולא', כוותי ל"דס אליעזר' ור שמאי לבית יראה בבל עליו עובר ואינו

 דהרי, לחוד שמאי ובית לחוד שמאי מ"מ[, ב"מ א"פ עדיות] לחלה מקב אומר דשמאי גב על אף, ]לכאורה ע"וצ

 ליכא דבקמח החלה דחיוב דנהי ניחא ל"ולהנ[, א"ע' ג נדה עיין, נשים' ד א"ולר שעתן דיין הנשים כל לשמאי

 ולא בעיסה ביצים ח"ממ אחד הוא והפרשה, ביצים ד"נ ממנו נעשה המים תוספת י"ע מ"מ, ביצים ג"מ אלא

 כשיעור האוכל ב"ע ג"פ בעירובין ש"מ ז"ולפ. ש"לב כותבת כשיעור מביצה יותר הוא ממנו ח"ממ' וא, בקמח

 קמא י"בנב ועיין, ביצים ד"נ שהוא וחומש ביצים ג"ממ הנעשה עיסה כשיעור היינו, ומבורך בריא זה הרי הזה

' וכו זימני תרי שתה' אפי' וכו כגון ה"ד א"ע ג"כ שבועות' תוס דברי אזכיר ענינא בהאי דאיירי ואיידי. ח"ל סימן

 פ"בר לישנא לחד לומר יש אבל, הוא ס"ט ואולי', ב מחייב נמי שיעורא בחד זימני תרי לי למה ע"וצ, ל"עכ

 דשתיה גב על ואף יאכל שלא דהנשבע ל"נ וגם, רביעית הוה לא כזית דקלישי דמיא משמע[ א"ע ז"ע] יין המוציא

 שלא שבועה לשיעור כ"משא, מרביעית טפי לזה בעי ובמים אכילה כשיעור זית שיעור לשתות צריך מ"מ בכלל

 מים להוסיף צריך ועדיין אשתה לא משום חייב רביעית לשתות כשכלה כ"וא, מצומצם ברביעית סגי אשתה

 : ד"כנלע', תוס' שכ זימני תרי והיינו אוכל שלא משום שיתחייב

 בין דנשאר גב על אף בצמצום סגי מצה דכזית להא סניף לעשות[ ע"צל תו ה"ד] לעיל כתבתי אשר נדרי ואשלם

 לא אבל במרור שני טבול לטבול שצריך מפני ידים נטילת על ומברכים ט"רפ בסימן הרוקח ש"מ והוא, החניכים

 ח"קנ' סי ח"א י"ב ליה ומייתי, נטילה צ"א מכזית פחות דעל נטילה צריך אין בכזית יוצא שהוא מצה אכילת על

 הוא הסעיף כל ולכן כזית היא מצה שהרי לו נזדמנה מוטעת נוסחא, כתב ד"סק א"ומג, ג"ס שם ע"בש וקבעו

, ידים נטילת בעי לא המזון ברכת משיעור פחות האוכל כל להרוקח ליה דסבירא דנימא רק נכון הכל ד"ולע. ס"ט

 כ"משא ידים נטילת פירי בעי לא דלחולין בפירי הא בנהמא הא[ ב"ע ח"י] בחגיגה ס"ש דמשני מה בכלל והוא

 נינהו המזון ברכת בני דלאו כיון מינים' ה של תרגימא מיני ה"ה[ א"ה ו"פ ברכות' ה] ם"רמב יליף ומזה, תרומה

 כל ממש פת נמי הדין הוא להרוקח ל"ס, תרומה סרך משום בחולין ידים נטילת בהו גזרו ולא פירי בכלל הוה

 ה"ד ב"ע ו"כ דף סוכה' תוס ש"ממ מוכחת זו וסברא, לחולין ידים נטילת בעי לא המזון ברכת שיעור אכל דלא

, ידים נטילת בעי נמי דחולין ליה תיפוק הוי דכהן ל"ל וקשה, ש"ע' וכו הוי כהן צדוק' דר כן' פי ובחנם במפה נטלו

, לחולין נטילה בעי הוה דלא ה"וה מכביצה לפחות המזון וברכת אחרונה ברכה בעי לא צדוק' דלר משום כ"אע

 ה"מו הגאון כתבה בעינא זו וסברא, ידים נטילת נמי בעי לא המזון ברכת' בעי דלא מכזית לפחות לדידן ה"וה

 דברכות ב"פ ש"הרא מלשון מסיק ז"כ' סי ב"ח מאירות פנים' בתשו והנה[. ז"סק] ח"קנ' סי שם ל"ז ווילנא' אלי

 החניכים בין של עם מצומצם בכזית חייב אסורים של דבאכילה נהי, בעינן במעיו אכילה המזון דברכת' ו' ססי

 מדבריו ומבואר. מעיו שישבעו בעי ושבעת דכתיב המזון בברכת מ"מ[, ב"ע ג"ק] הנשה גיד פרק סוף כמבואר

' תוס ש"ממ לזה קצת ראיה להביא ויש, מצומצם בכזית סגי שביעה ולא סתם אכילה' בי דכתיב המצות כל ה"דה



 דעתיך סלקא ואי, דחדש תעשה לא ולדחי דמצה עשה דתיתי ירושלמי בשם[ דאקריבו ה"ד] א"ע ג"י ה"בר

 דמיעקר דבעידנא, מידי קשה הוה לא, למעיו שיכנוס עד יצא לא מצוה וידי גרונו בהנאת עבר כבר חדש דאיסור

, שם עיין' וכו ללאו עבר העראה דמשעת כופין ה"ד א"ע ג"י בתרא בבבא' תוס ש"למ דומיא עשה מקיים לא ללאו

, ל"הנ' תוס כסברת ליה סבירא לא ר"הרנב בשם ב"ע ריש ו"ע ב"ז דפוס מציעא דבבא ב"פ יוסף בנימוקי מיהו

 פנים מוכיח ל"הנ דברכות ב"פ ש"ומהרא, אזלינן גרונו בתר נמי מצות דלענין מוכח ב"ב' תוס מסברת מ"מ

 ידי יוצא כבר החניכים בין לו ונשאר מצומצם כזית מצה האוכל נמצא, המזון לברכת בעי מעיו דהנאת מאירות

 לא מכזית בפחות ע"בש קבע ויפה הרוקח כתב ויפה, ידים מנטילת ופטור הגיע לא המזון ברכת ולחיוב מצה

 : ה"ב קיימין חכמים דברי וכל ידים נטילת בעי

 ח"צ חולין למסכת' בחי לשוני אעתיק, ביצה שליש הוא ביצה דקליפות להא ס"מהש סמוכים לעשות גבן פש תו

' תוס ש"מ י"ועפ קאי בקליפתה אביצה ליה דמפרש ו"ט ק"ס ו"פ סימן ד"י ך"ש עיין', וכו ז"במ שיער לא אבא א"ע

 טעם ן"הרמב ש"עפמ, בפשיטות ס"הש לפרש יש ז"עד ד"ולפע. ש"ע הירושלמי י"עפ געולי ה"ד ב"ע ד"ס בחולין

 קטנות בהם ויש הביצים מספר במנין אלא בשיעור מדקדק אינו ביצים לשער דהבא משום ביצים על' א שהוסיפו

 גם ליה סגי הוה, ערכו לפי וגדול קטן כל בשיעור הבקי, מדבריו מבואר, ן"ר עיין, אחד הוסיפו כ"ע מחבריהם

 יש ז"ולפ', א והוסיפו רבנן פלוג לא כ"ע לשיעור ולא למנין יבואו הרואים משום אלא, מצומצמים' בס בביצים

 מצומצם' בס סגי האסורה הביצה נגד' ס שיעור מהם בפחות שיש גדולים ביצים לפנינו ימצאו אי לומר מקום

 ליה ומייתי שלו בהגדה ל"מהרי כתב והנה, שיעורא בתר אלא מנין בתר אזלינן דלא יבחין הרואה אדרבא דהרי

 נגד' ס הוי בקליפתן ביצים ה"מ ז"ולפ, מביצה שליש הוא הביצה דקליפות ב"סק י"ר סימן א"מג הביאו ה"של

 למנות יבוא שהרואה להתיר רבי רצה לא מאוד מכוון הוא והשיעור הואיל אך, קליפתה בלי האסורה ביצה

 בהם היה ואילו ביצים ז"מ אחרת פעם רבי לפני בא שוב, מחבריהן קטנים דאיכא ישכיל ולא ביצים ה"מ לעולם

 כל כ"א השיעור רק מכוון המנין דאין כיון לתקלה למיחש דליכא בהם משער היה הקליפות עם מכוון' ס שיעור

 ל"נ והשתא', ס הוה לא הקליפות עם ז"במ שאפילו עד קטנים כך כל שהיו אלא, וימנה יספור ולא ישער אחד

 כל קטנים ביצים דאיכא קמן הרי קטנותן מפני ז"במ לשער יכול היה לא אבא אמר ביצים ה"מ לפניו כשבאו ג"דר

 ויבוא הקליפות עם' לס מכוון מספר הוא ה"מ מ"מ, כשיעור בהם יש דהני גב על אף, ה"במ אשער אני ואיך כך

 באו רבי בר שמעון' ר לפני ואמנם', ס ליכא ז"במ דאפילו דאיכא חזינן והרי ה"מ לעולם וימנה לטעות הרואה

 אמר כ"ע, הרואים שיטעו מקום כאן ואין והקליפות הביצים מנין י"עפ שלא מכוון' ס בהם שהיו גדולים ג"מ לפניו

 אשער שפיר אני אבל', ס שיעור משלימים קליפות ה"מ מכוון שהמנין מפני ה"במ לשער רצה לא אבא בניחותא

 שימצא אופן בשום אפשר דאי ס"הש וידע בשלשים לשער דבעי דמשמע חייא' ר אך, לטעות מקום דאין ג"במ

 דליכא טעמא ס"הש תמה כ"ע, המין שבאותו קטנה אפילו ביצה נגד' ס שיהיו שבגדולות גדולים אפילו שלשים

 אולם של כפתחו פתח יפתח מדעתינו רחבה שדעתו ומי, לבאר שרצינו מה והרי, בחידושי ל"עכ', וכו שלשים

 : יטול הרבה ושכר יקרא אומן ורופא
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 קעב סימן א חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו

 . וכדומה דשופר עשה מצות קיום בשביל בחולי להכנס מחוייב באם

 איזה עוד שם ל"שצ אומרים הרופאים אבל ונרפא החולים בבית והוא שטות במחלת חולה שהיה באחד נשאלתי

 שבבית שופר מצות שיקיים כדי משם להוציאו צריכים אם, ו"ח יתקלקל שלא כדי השגחתם תחת שבועות

 אונס נחשב מחומש יותר ממון אונס גם עשה על כי להוציאו צריכים אין ד"שלע והשבתי. אפשר אי החולים

 הערה ט"פ' סי ק"ב על משה דברות ובספרי ז"סק ח"או א"במג ו"תרנ' בסי עיין מחומש בפחות גם ואולי לפוטרו

 אנוס שנחשב ממונו כל אף להתרפא מוציא שהיה ויותר ממון מחומש אף להאדם שעדיף זה ש"כ כ"וא, ח"כ

 .פיינשטיין משה. ופטור דשופר עשה ממצות

 ו סעיף תמב סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 להם וישס"ק כח  ובמשנה ברורה שם .שיסמוכו מה על להם ויש ,חמץ בהם שנגע והכסאות הכתלים לגרר נהגו

 מן סמך לזה יש אלא יתירא וחומרא שטות מנהג שהוא לומר המנהג על ללעוג דאין ל"ר - שיסמוכו מ"ע

 :לבער חייב בצק ביתו הטח שם דאיתא הירושלמי

 צפורן שמיר סי' ט אות קלב (חיד"אעבודת הקודש )

 

 סעיף ב קו סימן תפלה הלכות חיים אורח ערוך שולחן

שם  רורהבובמשנה . גרמא הזמן שלא ע"מ שהיא מפני, בתפלה חייבים ש"מק שפטורים פ"שאע, ועבדים נשים

 היא תפלה מצות עיקר אבל סופרים מדברי הם התפלה זמני שרק ם"הרמב לדעת ז"כ -' וכו ע"מ שהיא דס"ק 

 מן ידוע נוסח לה שאין אלא תפלה זו אומר הוי בלב שהיא עבודה איזו לבבכם בכל ולעבדו שנאמר התורה מן

 התורה מן ח"י יצא בלילה או ביום א"פ ומשהתפלל שירצה עת ובכל שירצה נוסח בכל להתפלל ויכול התורה

 בבוקר מיד שאומרות לפי וערב שחר בתמידות ח"י מתפללין שאין הנשים רוב נהגו זו סברא פ"שע א"המ וכתב

 ן"הרמב דעת אבל יותר חייבו לא חכמים שאף ואפשר בזה יוצאות התורה ומן[ ה]בקשה איזה לנטילה סמוך

 ומנחה שחרית אותן להתפלל הסדר על ברכות ח"י שתיקנו ג"כה אנשי שהם ס"מד היא תפלה מצות שעיקר

 אפילו גרמא שהזמן ע"מ מכל פטורות והנשים גרמא שהזמן ס"מד ע"מ שהוא פי על ואף רשות וערבית חובה

 בקשת היא ותפלה הואיל אנשים כמו ומנחה שחרית בתפילת אותן חייבו כ"אעפ הלבנה קידוש כגון ס"מד

 ח"י שיתפללו לנשים להזהיר יש כ"ע' ארי שאגת בספר הכריע וכן הפוסקים רוב דעת כן כי[ ו]עיקר וכן. רחמים

 ברכת כ"ג ויאמרו' ע בסימן כדאיתא ישראל שמע פ"עכ שיאמרו דהיינו שמים מלכות עול עליהן שיקבלו כ"ג ונכון



 ערבית תפלת אבל[ ז]ומנחה שחרית לענין ז"וכ' ע בסימן א"המ שכתב כמו לתפלה גאולה לסמוך כדי ויציב אמת

 אין ורובן עליהם קבלו לא הנשים מ"מ לחובה ישראל כל עליהם קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף רשות שהוא

 :ש"עי דחייבות פסק גבורים מגן בספר אבל דפטורות כתב ח"בצל מוספין ותפלת. ערבית מתפללין

 

 

 לו סעיף פד סימן דעה יורה השולחן ערוך

 תולעים מלא בחומץ יראה א"ספאקטיוו שקורין המגדלת בזכוכית דהמסתכל הטבע חכמי בשם שכתב מי יש

 מים מיני שבכל שמעתי אמנם התורה התירה בתלוש המתהוים דהתולעים שנתבאר כמו חשש אין בחומץ והנה

 במרחקים שהיה אחד מפי שמעתי ובילדותי לראותם יכולה העין שאין דקים ברואים מלא גשמים במי וביחוד

 שהרי מים שותים אנו איך ז"ולפ ברואים המיני כל במים פעמים כרבבות מאד עד המגדלת זכוכית דרך וראה

 תורה ניתנה דלא בו שולטת העין שאין במה תורה אסרה דלא הוא האמת אמנם במקורם נתהוו הברואים אלו

 פותח וכשהאדם הדקים מן דקים ברואים מלא הוא האויר כל שגם כתבו מהחוקרים כמה הרי כ"דאל למלאכים

 אמנם הוא כלום לאו בהם שולט העין שאין כיון הוא כן אם ואף פיהם יפצה דהבל ודאי אלא מהם כמה בולע פיו

 :גמור שרץ הוה הדק מן דק ואפילו השמש נגד אפילו לראות יכול שהעין כמה

 יג סעיף לב סימן תפילין הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 .לשתים חלוקה בו נראית האות תהא שלא דהיינו, עליו עובר הדיו שאין נקבים בו יהא שלא שלם הקלף יהיה

ס"ק ובט"ז שם . ו"עסט[ ח"ב] כשר השמש נגד הנקב ניכר' אפי ואז'. וכו שלא דהיינושם ס"ק טו  ובמגן אברהם

 מכל הנקב חלל שנראה פי על אף שלו ירך או האות גג בתוך נקב יש דאם משמע לכאורה. לשתים חלוקה, ז

 ס"הריא בשם י"ב' כ שהרי כן אינו באמת אבל לשתים חלוק אינו דאז מקיפו ודיו באמצע דהנקב כיון כשר מקום

 נקרא אינו לשתים נחלק האות שאין נסתם בדיו הקולמס עליו מעביר שאם עד מחט של' כחוד קטן נקב פירוש

 כ"ע אלא נסתם דוקא דבעי ותו עדיין נכתב שלא עד לשתים האות נחלק שקורא הרי ל"עכ' וכו ג"ע וכותבין נקב

 כך כל קטן נקב שם שיהיה בעי אלא הנקב מקום אותו שם לשתים חלוק מקרי מקום מכל מקיפו שהדיו דאף



 כשר האות בתוך ניקב שנכתב אחר אם אבל כתיבה בשעת והיינו השמש נגד כלל נראה ואינו סותמו שהדיו

 .תוכו ניקב לענין בסמוך ע"וש הטור ש"כמ

 נרגש הנקב ואין בדיו הנקב נסתם בקולמוס עליו שכשמעביר עד כך כל קטן הואשם ס"ק לב ש משנה ברורהוב

 ניקב אם אבל ,כשר השמש כנגד דק נקב ונראה ההוא במקום דיו מעט שנפל פי על אף עליו כותבין בקולמוס

 בגגו האות עובי באמצע הנקב אם ואפילו ידו על לשתים חלוקה נראית שהאות פסול עליו עובר הדיו שאין כ"כ

 לאחר אם אבל כתיבה קודם ז"וכ. אות צורת יש הנקב מקום עד אם ואפילו פסול צד מכל מקיפה ודיו בירכו או

 בסמוך שיתבאר וכמו כשר הנקב מקום עד האות צורת בו יש אם רואין נקב י"ע לשתים האות נחלק כתיבה

 .הלכה ביאור ועיין ז"ט בסעיף
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Orthodox Compulsive Disorder?

February 15, 2010 

by Sharon Udasin

attend regular Saturday programming.

to certain populations,” Friedman said. “Since the community is so small, most of 

about them.”
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though not necessarily in exactly the same form, Friedman explained. For example, 

themselves before prayer.

experience.”

oven in his basement. Intrusive thoughts may also extend to aggressive and sexual 

-

-

-

ing God or engaging in something blasphemous, a fear of hell, of Satan, of doing 



is a popular obsessive fear.

that is all too often left out of medical school and doctorate curricula, according to 

-
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Suspending Mitzva Observance to 
Treat OCD

T

Halacha

berachos
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bedika
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beracha

berachos

Shema or Amida

mitzvos

Karyana De-Igresa

siddur

Shu”t Minchas Asher

mitzva

 

halacha mitzva 

mitzva



 

mitzva

mitzva

mitzvos asei

Iggeros Moshe

halacha

mitzva

mitzva

Avnei Nezer

mitzva mitzva

Chasam Sofer

Chasam Sofer

mitzva

beracha

beracha berachos
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mitzva

Chasam Sofer

Chasam Sofer

mitzvos

 

mitzva mitzvos

Chasam Sofer

techumin amos Chasam 

Sofer Tosfos Maseches Shabbos

techumin

halacha

mitzvos

Chasam Sofer

berachos

mitzvos

Chasam Sofer 



 

mitzvos

Chasam Sofer

Chasam Sofer

Beis Yitzchak Chasam Sofer

Chasam Sofer

mitzvos Chasam Sofer

Chasam Sofer Chasam 

Sofer

Chasam Sofer

Chasam Sofer
Bava Kama

F
A

M
IL

Y
 &

 H
E

A
L
T
H



 

Beis Yitzchak

mitzvos

 

mitzva

mitzva 

Teshuvot Ha-Meyuchasos La-Ramban

Admas Kodesh

Bei’ur Halacha

shechita



 

mitzvos

      

mitzva

kiddush

kiddush

mitzva kiddush

mikveh 

chatzitzos

mikveh

Hilchos Nidda

mikveh
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chatziza

Rav Asher Weiss 

on Headlines with Dovid Lichtenstein*

davening

daven or bentch

teshuva Minchas Asher talmid chacham

to bentch Shema daven psak

Shem

beracha pasuk

Chasam Sofer

mitzvos

mitzvos psak 



 

mitzvos 

mitzva teshuva

sefarim chelek Shu”t Minchas 

Asher chiddush

mitzva

psak

mitzva mitzva teshuva

mitzvos mitzva

mitzva

Chazal Midrash Tehillim

Tehillim

Hilchos Teshuva

mitzva teshuva

teshuva

 

teshuva

pasken

Moed Katan vidui

vidui

mitzva

Midrash Rabba Shir 

Ha-Shirim

Ha-Kadosh Baruch Hu
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teshuva mitzvos

mitzvos mitzva

teshuva

Ha-Kadosh Baruch Hu

Berachos

davening

teshuva

davening Ha-Kadosh Baruch 

Hu

mitzva mitzva teshuva  

daven or bentch pasken

mitzva

Ha-Kadosh Baruch Hu

Ha-Kadosh Baruch Hu

mitzva

tevila chatzitza

mikveh

chatzitza

mitzvas asei teshuva 

Chasam Sofer

* 



 

 

on Headlines with Dovid Lichtenstein*

mitzvos

Ha-Kadosh Baruch Hu mitzvos 

pasuk

Chazal mitzvos daven Mincha

shki’a

Davening  

Ha-Kadosh Baruch Hu

simcha

aveira

mitzva

mitzva

halacha

machlokes psak

machmir

halacha

beis din

poskim

mikvaos

New York 

Times
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matza

teshuva

mitzvos asei

kezayis matza

machmir

chumra

Mekubalim

matzos

Shemoneh Esrei

Birkos Ha-Shachar berachos

daven

daven

Birkos Ha-Shachar Shemoneh Esrei davening

chumra 

halacha

chametz

chumra



 

 

on Headlines with Dovid Lichtenstein*

mitzva

mitzva

mitzvos

zt”l

halacha

poskim

or halacha

chaver
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Ribono Shel Olam

shiur

Ribono Shel Olam

Gehinnom

halacha 

halacha

halacha

*  

 

on Headlines with Dovid Lichtenstein*

Gehinnom halacha



 

treif

rav

rav

rav rav

* 
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