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 א עמוד קז דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 רב אמר אבהו רבי דאמר, למתא דסמיכא ארעא תזבין לא, אחי רבין: נחמן רב בר לרבין יהודה רב ליה אמר

 .בקמותיה שעומדת בשעה חבירו שדה על שיעמוד לאדם לו אסור: רב אמר הונא

 ב עמוד קז דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 ותשעה תשעין: אמר. דעבד מאי עבד, קברי לבי סליק דרב, לטעמיה רב. עין זו: רב אמר, חלי כל ממך' ה והסיר

 הא, ולשמואל. ברוח הכל: שמואל דאמר, לטעמיה שמואל. הרוח זה: אמר ושמואל. ארץ בדרך ואחד, רעה בעין

 .וחיי סמא להו עבדי - זיקא לאו אי, נמי הנך -! מלכות הרוגי איכא

 א עמוד קמא דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 דלא: דאמרי ואיכא, לאחהא דמרביא: דאמרי איכא. לבנים יפה סימן תחלה בת: חסדא רב דאמר, חסדא וכדרב

 .בישא עינא ביה שלטא

 חזון איש מסכת בבא בתרא ליקוטים סימן כא

 

 סעיף ו קמא סימן חיים אורח ערוך שולחן

 יט ק"ס ובמשנ"ב שם .הרע עין בשביל אלא מניחים ואין האב אחר והבן זה אחר זה אחים' ב לקרות יכולים

 שמחמירין ויש הרע עין על מקפידים שאין אומרים ואפילו האם מן או האב מן אחים בין מ"נ ואין .הרע עין בשביל

 .בנו בן עם להתיר יש הצורך ובמקום בישא עינא משום בנו בן עם אב אפילו



 א עמוד קז דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד
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 (כח, לח) וישב' פ ת"עה גאון חפני בן שמואל רב

 

 

 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 הואס"ק לב ששם  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

 (נ-מט) לד סימן והיתר איסור שער אדם בינת

 שירום עד חומץ להיותו אפשר שאי שנתברר הברית ספר בספרו אחד חוקר שכתב החומץ דין שאלה( מט)

 חומץ לאכול אסור שלכך וכתב תולעים מלא החומץ כל יראה( מיקרישקאפיע) שקורין בזכוכית והמסתכל תולעים

 סינון מהני זה ואחר החומץ יבשל שמתחילה אלא תקנה לו ואין מאד דק בגד דרך אפילו מהני לא סינון שאפילו

 :דק בבגד



 כתוב וכן שרי דלאחריני מכלל' וכו יין חומץ בנזיר אמרה התורה שהרי הוא הבל חומץ לאסור שכתב מה תשובה

 למשה פה בעל לומר או מבושל חומץ תפרש לא ולמה לאו באיסור תסתום התורה וכי בחומץ פתך וטבלת ברות

 כן דאם תולעים בו יש בכח שהחומץ דכוונתו לומר אין וגם בישול צריך שהחומץ מסיני למשה הלכה ה"ע רבינו

 הוא הבל דבר אלא תרנגולת נראה הביצה ובקשר אדם נראה אדם שבזרע כן גם כתב שהרי נאכל לא ביצים

 :לפועל שיצא מה אלא שבכח מה תורה אסרה ולא

 תולעים בו שיש חומץ דין לו דיש נראה וזה תולעים בו נראין השמש נגד שכשמסתכלין חומץ דיש כוונתו אך

 פירשו נקרא לאויר פירשו אם תולעים בו שיש חומץ: לשונו וזה ירוחם רבינו בשם הבית בבדק יוסף הבית שכתב

 בתבשיל דאף ומסתברא' ט ק"ס חדש הפרי וכתב. לשונו כאן עד ומותרים פירשו הוי לא לתבשיל החומץ מן אבל

 לחוץ המאכל מן פירש אם אבל דמי ושפיר רביתא היינו עצמו במאכל למקום ממקום פירש אם ואף מיירי צונן

 בלילה אבל ליה דחזי ביום אלא זה תבשיל לאכול אין זה ולפי רביתא היינו דלאו אסור מבפנים הכלי בדופני אף

 שיש בחומץ ליזהר יש בקדירה אוכל אם אבל' ו ק"ס הלשון בזה דבריו העתיק ופלתי והכרתי. לשונו כאן עד לא

 המאכל שנא מאי נפשך דממה אינו זה דעתי ולעניות. לשונו כאן עד לאוכל חוץ מאוכל יפרשו אולי כי תולעים בו

 שבקדירה מה כל חושבין דאנו לומר וצריך רביתא הוי האוכל על פירש דאם נאמר אם הקדירה מדופני עצמו

 אלא בתוכו התולעים נתגדלו שלא ואף רביתא היינו בהדיא אמרינן הכלי בדופני בפירש והרי הכלי גוף הוא כאלו

 מותר שני כלי דופני על פירשו ואם כראשון שני כלי דין לכלי מכלי המערה דאף יוסף הבית כתב כבר אחר בכלי

 שרץ דין שכתב אחר אסורות מאכלות מהלכות' ב בפרק ם"הרמב כתב בהדיא שהרי חומץ או מים שנא ומאי

 כך ואחר מותר השכר לתוך או המים לתוך ונפל וחזר החבית לדופני פירש: לשונו וזה וכלים שבבורות המים

 ושכר לחומץ מים בין חילוק דאין להדיא הרי שפירשנו כמו שותה סינן לא אם אבל' וכו וחומץ יין מסנן דין כתב

 הבור מן בכלי לשאוב דאסור לן דקיימא מה לפי ועוד רביתא דהיינו מותר הכלי דופן על פירשו אם אף כן ואם

 האוכל גם כן ואם פירש שמא חיישינן אסור פירש דאם דהיכא מוכח דבגמרא ש"הרא שכתב מה פי על והיינו

 .הקדירה דופני על פירש שמא אסור

 האוכל לאכול מותר וחזר הכלי לדופני פירש אם אף דבודאי לומר דרצה חדש הפרי דכוונת כרחך על לי ונראה

: לשונו וזה' ו ק"בס שכתב דבריו פי על וזה עצמו בפני התולע לאכול אסור הכלי לדופן פירש דאם דכוונתו אלא

 עליו ששוחה ואף ולאכלו בידו התולעת ליקח שמותר למימרא לאו מותר הכלי לדופני בפירש דאמרינן דהא ודע

 כשהם דוקא אלא לאכלם ששוחה אף משתרי לא לחודייהו ובבורות שבכלים שבמים תולעים וכן אסור ואוכלו

 דחזר וטעמא כאן עד מותר המים לתוך ונפל וחזר החבית לדופני פירש שכתב ם"הרמב לשון מדוקדק וכן במים

 איריא מאי הכי לאו דאי השכר לתוך כשחזרו אף היינו שסיננן יבחושין לאיסורא דמרבינן והא אסור הכי לאו הא

 הכי כוונתו כן ואם. לשונו כאן עד בהדיא התרומה בספר כתב וכן ם"הרמב שכתב וכמו נמי סיננן לא אפילו סיננן

 והמשקה האוכל עם ודאי אבל עצמו בפני לאכלו התולעת אסור הכלי לדופן אפילו האוכל מן פירש דאם נמי

 דדבריו אף הכלים דופני גבי על שפירש בקמח אפילו מתיר חדש הפרי שהרי ועוד ברור לי נראה זה מותר

 פירש לא אפילו אסור שהתולע אף דעתו חדש הפרי דגם מוכח מקום מכל ברור והוא ופלתי כרתי עיין דחוים



 :המאכל מותר כשחזר אבל

 מחמת מדאורייתא שאסור מדבריו ומשמע אסור עצמה בפני שהתולעת חדש לפרי ליה דפשיטא מילתא ואמנם

 כוונתו בהדיא התרומה בספר הוא דכן שכתב מה הנה כלל לדבריו ליתא דעתי ולעניות טובא לי מספקא שרץ

 שכתב ממה יותר מדבריו מבואר אין כן ואם אסורין ליין חזרו כך ואחר היין סינן שאם התרומה בספר כתב שכן

 לאכול אפילו מותר דבודאי לי נראה ואמנם אסורין וחזרו דבפירשו ו"ל סימן התרומה בספר כתב וכן ם"הרמב

 כל דאורייתא איסור בו אין הבור לתוך שוחה אם אבל ממש פירש הוי דאז בידו יטלנו שלא ובלבד בעין התולעת

 בכלים הא תיכול לא ליה דלית אכול ליה אית דכי הוא ובנחלים בימים בחולין אמרינן שהרי לחוץ פירש שלא זמן

 בימים לו דיש היכי כי כן ואם בימים לו ליש ממש דומין הם בכלים לו אין כן ואם אכול ליה דלית גב על אף

 תיתי מהיכי כן ואם כלל שרץ נקרא דלא ובבורות בכלים לו אין נמי הכי משקה בלא עצמם בפני אפילו מותרים

 דהא פירש כבר הרי הבור מן דכשיוציאנו הבור בתוך אם כי עצמו בפני לאכלו אפשר אי דבבורות אלא לאסור

 השורץ השרץ כל לך דמסייע תניא שם בהדיא כדאמרינן הארץ שרץ מטעם אסור הוא הרי לבור חוץ פירש אפילו

 שרץ משום ועובר לכסא נפיל והדר מצבייתא לעיל פריש דילמא שם ועוד שסיננן יבחושין לרבות הארץ על

 .כאן עד הארץ שרץ נעשה קצת והלכה דרחשה דכיון שם י"רש וכפירוש הארץ על השורץ

 מן פירש אפילו בבור שהוא זמן דכל המים שרץ משום בו אין לעולם בכלים או בבורות הגדלים שרצים אלו אבל

 כתב ם"שהרמב ואף הארץ שרץ מיקרי שפירש ואחר לגמרי מותר מבפנים והכלי הבור דופן על לגמרי המשקין

 עלמא לכולי מקום מכל שם עיין המים שרץ ומשום הארץ שרץ משום או המים שרץ משום לוקה' וכו היין המסנן

 שלו המצוות בספר עיין ם"רמב ודברי) בימים סנפיר לו דיש דומיא כלל שרץ נקרא לא הבור בדופן שהוא זמן כל

 הבור או הכלי לדופני פירשו: לשונו וזה שכתב א"ק סימן מכלבו משמע וכן( ג"קס סימן ובחינוך ט"קע סימן בלאוין

 דבורות נקטינן הילכך: לשונו וזה שכתב ן"הר מלשון משמע וכן מותרין עצמן הם דאפילו משמע מהם נמנעין אין

 לחוץ יצא שלא זמן כל אבל משמע שם עיין הארץ שרץ משום אסור לחוץ ויוצאו פירשו אבל' כו ושותה שוחה' וכו

 או אסור מדרבנן מקום דמכל אלא מותר התולע גם התורה מן באמת לי נראה ולכן עצמו התולע אפילו מותר

 הככר שעל מדם גרע לא דודאי גבינה של בתולעים חטאת תורת בשם ך"הש שכתב כמו עין מראית משום

 בל משום דאסורין אלא מותרים הדין דמן פירשו שלא בתולעים החינוך שכתב וכמו תשקצו בל משום או דגוררו

 אתי ובזה כאן אין תשקצו בל דאפילו לומר רצה נמנע ואינו ושותה שוחה שאמרו מה החינוך מפרש ובזה תשקצו

 הפוסקים כל וכן והחינוך התרומה וספר ם"והרמב מותר התולע באמת תורה לדין כתבי וכלבו ן"דהר שפיר

 כאן ואין מודי עלמא כולי ובזה מדרבנן היינו התולע אסור חזרו לא אבל משמע מותר וחזרו פירשו שאם שהזכירו

 והא כתב שהרי דמדאורייתא משמע מלשונו אלא כן חדש הפרי דעת דגם ואפשר הפוסקים בין כלל מחלוקת

 :שסיננן יבחושין דמרבינן

 יבחושים להביא תשקצו נבלתם את איתא' י הלכה' ג פרק כהנים בתורת שהרי לזה גמורה ראיה עוד לי ונראה

 בכל' וכו תשקצו אל' ג הלכה ב"י ובפרשה ודגים המים שרץ בפרשת שכתוב מה הוא זה ופסוק כאן עד שסיננן



 כתב וכבר תשקצו מאל ילפינן וחזרו דפירשו להדיא הרי וחזרו לארץ שפירשו את להביא הארץ על השורץ שרץ

 כרחך על כן ואם השרצים בכל וכן הארץ בשרץ ובין המים שרץ על בין נאמר זה דלאו המצוות בספר ם"הרמב

 לא ולכן חייב סיננן דאם איצטריך לגופא אלא חזרו בלא מיירי שסיננן ליבחושין תשקצו מנבלתם דילפינן הא

 וצריך איצטריך חזרו שלא פי על אף דלסיננן כרחך על אלא התם כדאמר וחזרו שסיננן כהנים בתורת הזכיר

 פירשו דאפילו אמינא והוה בימים לו דיש דומים וכלים בבורות לו אין התורה שהתירה כיון אמינא דהוה לומר

 וממילא הארץ שרץ או המים שרץ משום או לאיסור חזרו פירשו דאם לן משמע קא טהורים כדגים מותרין לגמרי

 שהרי ראיה ועוד שרצים מיני כל כולל שזה תשקצו אל מפסוק והיינו אסורין הכי אפילו בחזרו הדין דהוא ידענו

 ומאי עצמו בפני אסור התולע לעולם חדש הפרי ולדברי פירש מקרי אי וקלטו לאויר בפירש בגמרא איבעיא

 לא אם כרחך על אלא פירש מיקרי דלא בכך מאי כן ואם הפרי מן פנים כל על פירש כבר שהרי ליה איבעיא

 בכל לך דמסייע תניא חסדא' ר דאמר שם בחולין שלנו גירסא ליישב יש ובזה מותר התולע אפילו פירש מיקרי

 וכן דגים בפרשת האמור נבלתם מאת ילפינן כהנים בתורת ובאמת שסיננן יבחושין לרבות' וכו השורץ השרץ

 חסדא' דר ליישב יש שכתבתי ובזה' וכו נבלתם ואת דתניא הגירסא ש"ורא ף"ברי ובאמת בחומש י"רש כתב

 אם אבל דחייב בעין ואכלן סינן דאם רק ילפינן לא נבלתם ואת דמפסוק הונא רב דברי לכל ראיה להביא רצה

 השרץ בכל פסוק ואמר בלשונו חסדא' ר קיצר ולכן לכסא נפל דילמא אמר הונא ורב מיניה משמע לא חזרו

 מותר בפירש אפילו דשמא פירש שייך המים בשרץ גם אם ידעינן דלא אלא ופירשו חזרו אם גם ילפינן דמיניה

 לקצר ס"הש דדרך לו וקם הכסף ונתן גבי התוספות כתבו לזה ודומה שסיננן יבחושין לרבות אמר ולכן

 :הפסוקים

 בעין לאכלו אסור מדרבנן אלא מותר לכלי חוץ דהיינו לגמרי פירש שלא זמן כל התורה דמן שבארנו זה ולפי

 אין זה ולפי. כראשון שני כלי דין לכלי מכלי עירה ואם להם אחד דין כן גם שבחומץ בררנו וגם תשקצו בל משום

 ניחוש דלמאי חי אפילו ולפתן ירקות במיני לערבו או ודגים בשר עם לבשלו תולעים בו שיש בחומץ כלל חשש

 יתיבש אם אפילו אלא מותר דודאי טופח שהמשקה זמן כל מבעיא לא הכלי לדופני או לאוכל יפרוש שמא לה

 אלו אבל באוכל התולע כשרואה אלא שייך לא וזה מדרבנן תשקצו בל משום אלא איסורו דאין כיון המאכל לגמרי

 טריפות אלו בסוף לאימיה רבינא ליה כדאמר תשקצו בל משום כאן ואין כלל נראו שלא שבחומץ תולעים

 פה פוצה שמענו לא מעולם וכן בם ואקוץ אותה אראה שלא י"רש פירש איכול ואנא לי אבלע שבדגים בתולעים

 לסננו שלא ליזהר צריך אך החומץ לבדוק כלל חוששים ואין בחומץ מאכלם אוכלים מעשה ואנשי חסידים ואפילו

 : היא תורה ישראל ומנהג ואסור כפירש הוי סינן דאם

 :עירוי ידי על דוקא או מהחביות בכלי לשאוב מותר אם לבאר אנו צריכין עדיין אך( נ)

 והשתא בבור היה דמעיקרא משום דוקא היינו אסור בכלי דלשאוב ש"הרא שכתב דמה כתב יוסף הבית הנה

 יוסף הבית כוונת כרחך ועל לשני ראשון כלי בין חילוק אין בכלים שנתגדלו התולעים אבל כפירש והוי בכלי

 ש"הרא מן לקושיתו מקום אין כן דאם לכלי מכלי לערות רק דכוונתו לומר דאין לשאוב אפילו מותר דבכלים



 בכלי שואב אם כן אם בבור גדילתן דאם יוסף להבית ליה דסבירא כרחך על אלא עירוי שייך לא בבורות שהרי

 וכמו לשאוב אסור נמי דביד הדין והוא וחזרו פירשו שמא וחיישינן פירש הוי הכלי לדופני רק פירשו אם אפילו

 הפרי וכן לזה ראיה משה בדרכי שכתב וכמו כראשון שני כלי דין בכלי שנתגדל מה אבל הכלבו בהדיא שכתב

 דכתב נרגא ביה שדי ופלתי הכרתי אך חדש ופרי משנה ולחם ך"והש ולבוש ח"וב ל"רש כתב וכן שם עיין חדש

 עם שהוא זמן דכל מותר במערה דדוקא לעירוי שאיבה בין הוא החילוק אלא לכלי בור בין חילוק אין דבודאי

 השרץ דנדבק דכיון אסור מכלי אפילו לשאוב אבל רביתא דהיינו מותר השני הכלי לדופני יפרוש אם אף המשקה

 מחוץ ירחוש שמא וחיישינן משקה בלא מבחוץ הכלי דופן על השרץ הרי לחוץ הכלי וכשמוציא הכלי באחורי

 .ישרה סברא הוא ובאמת אסור דחיישינן היכא וכל המשקה אל לקרב בכך שדרכו לפנים

 על אלא לבם על זו סברא העלו לא חיים אנו מפיהם אשר הגדולים כל על לומר ושלום דחס לי נראה ואמנם

 גדילת דרך שהוא כל התירה שהתורה אלא והיתר איסור גורם וחיצון פנימי צד דאטו להו דסבירא כרחך

 אויר בתוך שהיא זמן כל אך לרחק ולא המשקה אל להתקרב התולעת ודרך רביתא היינו כדאמרינן התולעת

 ששם והבור הכלי חלל בתוך אלא במשקה תמיד דוקא להיות שלא דרכם שכן כלל פירש נקרא לא המשקה

 ולכן( לקיניה חזי והדר דמדדה היכא כל לדבר דוגמא) הכלי וחלל לאויר חוץ לצאת דרכם אין אבל המשקה

 שנתגדלו בכלי תינח הא ואמנם חיותו ממקום פירש שכבר אסור והכלי הבור שפת על החלל לאויר חוץ כשיצא

 אפשר אי שהרי שוין כולן והפנימי חיצון צד כן אם המשקה למקום כולו והכניסו בו ששואב בכלי כן שאין מה בו

 חיבור הכל הוא ובחוץ בפנים שיש המשקה כל כן ואם ששואב מהכלי החיצון צד על גם טופח משקה יהיה שלא

 לא מעולם שהרי גדילתו דרך הוא הכל לפנים רוחש מבחוץ המשקה שנתיבש שלאחר נימא אי אף כן ואם אחד

 הגדולים דברי כל מקויימים ובזה כלל פירש נקרא ולא חיותו למקום מתקרב אדרבה חיותו ממקום פירש

 :בהיתר ויצאנו לעיל הנזכרים

 בכלי ולשתותן בהם שהשרצים שבכלים המים מן בכלי לקחת יכול ואם: לשונו וזה שכתב גבורים בשלטי וראיתי

 ש"ברא אבל לכלים בורות בין לחלק יוסף הבית שכתב כמו דלא וזה שם עיין' וכו דעות שתי הביא ש"הרא אחר

 כתב שלמה של בים ל"ורש לעיל הנזכרים הגדולים כל וכדברי אבורות דקאי אלא שבכלים ממים כלל נזכר לא

 והבו סינן או ממש פירש אלא נזכר לא דבגמרא חומרא אלא אינו בבורות דאפילו כתב דיפה יוסף בית דברי על

 מצא אחת שפעם ש"רא ביאורי בשם ל"רש כתב א"קי סימן סוף בלאוין ג"הסמ על ל"רש ובביאורי להוסיף דלא

 דברי מהם שנעלם הנראה וכפי שם עיין החומץ לבדוק רוצים שאינם שאמרו הלומדים עם והוכיח בחומץ תולעים

 שבחומץ תולעים לאסור דעתם על עלה מה ידעתי לא מהם נעלם אפילו ואמנם יוסף הבית שהביא ירוחם רבינו

 שהתולעים שנאמר לא אם עיון וצריך המים עם המשקין לכל אחד שדין ם"הרמב כתב בהדיא והרי מבמים יותר

 :לתוכו שנפלו אלא בחומץ גדלו לא

 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

 קמו סימן ב חלק דעה יורה משה אגרות ת"שו

 אם מת ונחשב כלום שאינו לומר ראדיאגרם בעלעקטריק תגובות רואים הרופאים באם להקל דן ה"שכתר ומה

 תולעים י"ע שמתחמצים שידוע אף שנתחמצו דברים כל לאכול שמותרין למה זה ודימה, לנשום הפסיק אך

 כדשמע לעינים שנראו ורמשים ושקצים תולעים אלא אסרה לא שהתורה מפני, במיקראסקאפ אותם שרואים

 צריך היה לא ובעצם, ל"זצ מבריסק הלוי חיים' ר הגאון אמר כן אשר ל"זצ זעליג שמחה' ר הגאון זקנו מפי

 כמה האדם בולע ונשימה נשימה ובכל, כאלו ורמשים משקצים מלא האויר כל דהא שנתחמצו מדברים להביא

 שזקנו למה דימה וכן, בתורה שנאסרו ורמשים השקצים בכלל שאינם ובהכרח מהם מיליונים ואולי אלפים

 סכין ופגימת תפילין של ברבוע לא וכן, מיקראסקאפ עם דמים במראות להתחשב שאין אמר ל"ז ז"הגרש

 לדבר זה ידענו קטנים קטני אנחנו ואף, כלל להסתפק שייך שלא ופשוט ברור דין הוא כ"שג, וכדומה לשחיטה

 השתמשו לא והחסידים והצדיקים הגאונים הכשרים הדורות וכל' בגמ זה הוזכר לא כי. לפנים צ"שא פשוט

 חשיבות לזה לדמות אבל, באונס אף דבר בשום נכשלו ולא התורה דיני כל קיימו שהם וברור, במיקראסקאפ

, מת נחשב לב תגובות שאיכא ראדיאגראם עלעקטריק י"ע הרופאים שרואים שאף לומר דהאדם לומר מיתה

 שמחות במסכת דאיתא דהא כתב א"סק ז"שנ סימן ד"יו ת"בפ הובא בתשובה ס"דהחת. כן שאינו ד"לע נראה

 דלכן מאד רחוק מציאות שאיכא הוא, שנים ה"כ וחי אחד שפקדו ומעשה ימים' ג עד המתים על פוקדין א"ה ח"פ

 תיכף לקוברו ומותר לזה לחוש אין דלכן דמיעוטא ממיעוטא אפילו רחוק הוא אבל, האמורי דרכי משום בזה אין

 העלעקטריק שרואין במי כ"וא. כזה רחוק לדבר לחוש לנו אין נ"פק ענין שהוא דאף נשימתו כשפסקה

 והוא ליכא מיעוט גם ואולי, מת שהוא לומר רוב אפילו שוב ליכא זה אופן על הרי חיות איזה לו שיש ראדיאגראם

 מאחר, שנה ה"כ כ"אח וחי נשימתו שפסקה מחמת בהכוך שנקבר ההוא כאיש, נושם שאינו אף ממש החי

 יהיו ואדרבה כזה לאיש לקבוע אסור יהיה ולכן. זה במציאות דאיכא היחידי כ"ג וזהו, מציאות איזה פ"עכ דאיכא

 . בשבת שגם ומסתבר אפשר אם ברפואות להשתדל מחוייבים

 הרבוע דהא, מיקראסקאפ להצריך שייך לא זה בלא גם התפילין של רבוע מדידת בענין אשר אכתוב ואגב)

 שאמרו אלכסון אותו להם שיהא כדי כרחבו ארכו מכוון ריבוען שיהיה דהיינו ט"ל סעיף ב"ל בסימן/ ח"או/ איתא

 דאמתא החשבון אין דהא במציאות שליכא דבר וזהו, באלכסונא חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא כל ל"חז



, ז"נ דף עירובין' בתוס הוא וכן אמתא כל ה"ד' ח דף סוכה' מתוס ט"נ ק"ס א"המג כדכתב מכוון חומשי ותרי

 האלכסון שאין ממש מרובעין שהן תפילין לכתחלה גם שכשר ונמצא כזה ריבוע גם שכשר שהכוונה ובהכרח

 ג"ל ק"ס/ ב"ל' סי ח"או/ ז"הט ודברי, )יותר חומשי בתרי המכוון באלכסון שהוא מכוון שאינו הריבוע עד מכוון

' ב באלכסון לו יש לו שיש השיעור כל חכמים שיערו ממש כרחבו שארכו גמור בריבוע' פי שכתב תמוהין לכאורה

 במשבצות ג"הפמ כדכתב רק כוונתו ואולי', התוס דברי מיניה ואישתמיטתיה כהאמת דלא דהוא, נוסף חומשין

(, ממש בריבוע החשבון שהיה כמו והרוחב האורך חשבון לפי בו שיש אף רחבו על יותר שארכו כל למעט דהוא

 כ"שג ואף, פורתא טפי אלא בדיוק יותר חומשי תרי האלכסון יהיה לא הרי מיקראסקאפ י"ע ריבוע כשיעשה כ"וא

 אף לצמצם א"א ד"למ' הגמ שהקשה ז"י דף בבכורות איתא הא נמי זה בלא אף וגם. מעלה שום ליכא אבל כשר

 למעבד דמצית היכי ובכל עביד אמר דרחמנא התם שאני ותורץ, המזבח ומדת הכלים ממדת א"דבנ במעשה

 פחות מעט שהוא ואפשר יותר מעט שהוא אפשר הרי לצמצם א"ובא, יפה צמצמו לא ולעולם י"ופרש, לו ניחא

 הא כ"שג דתפילין בריבוע גם הוא ודאי וכן, לכתחלה רחמנא הכשיר שכולן ובהכרח, מצומצם שהוא גם ואפשר

 כ"מש על ופלא. מצומצם אינו שמיא שכלפי אף לכתחלה הכשר הריבוע הוא לעין שנראה ואיך לצמצם א"א

 (.במיקראסקאפ דתפילין ריבוע כשימדדו מעלה שיש סבור היה ל"זצ הלוי ז"שהגרי ה"כתר
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ם יש שם ג יבערו עד לאחר זמן ושלאם לסדרם ינין התנורים שיכולעמה דהות קמן ב

.ט" אם מותר לעשות זה ביו,כפתורים להעמיד החום על איזה דרגא  

 

י יוסי ברונן  מחלוקת רבא"עכ "ל כתבי דף קכשנו חכמים בלשון המשנה בשבת פרק 

ד "של' י סח" אוע"ובש . ה בפני הדליקה בכלי חרס חדשים מלאים מיםצאם עושין מחי

עו כשיגיע להם קב יתאיפ שוד"והוסיף המחבר שאע, ב פסק כחכמים דמותר"כ' סעי

  דמשמע,י יתבקעוה שודא"וכתב הביאור הלכה שם ד  .גרם כיבוי מותר ד,הדליקה

.גרמאוא הוין לזה מותר כיון שדאפילו אם מכב "ז ע" שם דף מ'גממה  

 

טת רבינו יואל המובא י כשא במקום פסידף דגרם כבוי מותר רק שם הוסיא"הרמ 

.  רמא מותר רק במקום היזק אבל בסתם אסורגט ד"צש' יבמרדכי פרק כל כתבי ס

 י עשייתו אין כאן כבובשעתפ דמכוין לכבות כיון ש" מזה דלשיטת המחבר אעשמעומ

רק מדרבנן  וא ה,סר גרמאוולרבי יוסי דא.   מקרי גרמא ומותרכ נעשה הכבוי"ורק אח

כל לא תעשה "ב דכתיב "כ ע"שבת ק' תא בגמע כדאי"התורה גרמא מותר לכודמן 

. יוסייסר רבוא גרמא שרי ורק משום גזירה א דאסור הואעשיה ה" מלאכה  

 

  מדרבנן וא גם כן במקום פסידא אסור לכבות הא דשלא"היוצא מזה דלשיטת הרמ

ה בכל " כבוי דהכתב דלאו דוקא ,גרם כבוי מותרה ד"ד שם ד"לש' סיובביאור הלכה 

 של לא תעשה כל אנו לומדים מהפסוק תו דכל המלאכ,המלאכות גרם מותר להמחבר

גרמא בכל המלאכות מותרת במקום פסידא א "הרמומינה דל.  מלאכה דגרמא שרי

   .דוקא 
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ה "ב ד"ז ע"בשבת מ' סו דהתג"י מים בלי כלים אע"יסוד זה אמת גם כשרוצים לכבות ע

י "י כלים אבל ע"ף גרם כבוי מותר רק ע"ריח וה"ת הר"ת ר דלפי גירסו כתב,מפני

ז דהיינו מדרבנן "ק מ"יון סצה בשער ב וכת, או קרח אסורשלגי "ן עגוצה של מים כחימ

וזהו הדעה הראשונה בסעיף ' מק "ך השולחן שם סוכיון שהוא גרמא וכן משמע בער

אם נותן מים על פ הכרעת המחבר והאחרונים דגם "מ הלכה כדעה שניה שם ע"ד מ"כ

.שם מותרלכבה כשיגיע י שהבה הטלית שהדליקה צק  

 

ה "ב ד"ב ע"ב דף כ"בב' ד דכמו גבי נזיקין יש גרמא ויש גרמי וכתבו התוס" לענראהי

ין גרמא ובין גרמי פטורים אלא ב בתירוץ בתרא דבאמת מן התורה ,זאת אומרת

א האסורה מת ויש גרכאן גבי שבת יש גרמא המותרה "שחכמים קנסו במקום גרמי ה

. להמחברכה כולם מותריםהללף כירה אבל וס' סכ התו"שממדרבנן כ  

 

שמותר ' ד סעיף ג"תקי' יט ס"א בהלכת יו"רמא בהלכות שבת כתב ה"רי הרמבנגד ד

יד שם אם כבר הרוח להעמיד נר במקום שהרוח שולט כדי שיכבה אבל אסור להעמ

דאסור בשבת גרם כבוי כזה ובשער ' ף בז סעי"ער' ימס' יק "א שם ס"מנשב והקשה המג

סר וא א"מ הרמ"גרמא מהוא ס " דסוג"א ביאר הקושיא דאע"ק ל"ד ס"תקי' ייון סצה

ט גם "שביו' י ק" מרדכי בסאמרהמ' יון תיצ והביא השער הגרמא במקום שאין פסידא

 בביצה 'משמעות התוסהוא א במקום פסידא ושכן ל מודה דגרמא מותר אף שא"הרמ

 והסכים ,ט שרי"מ ביו"ג דגרם כיבוי אסור בשבת מ" דאע,תפקה והמס"א ד"דף כב ע

ו דכתב דלא מצינו חבר לרבנו יואל "ד סוסק"ז תקי"יון לזה בצירוף דברי הטצהשער ה

.דגרמא מותר רק במקום פסידא  
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 איסור וי דלא אמרינן גזירה אט"א מרשי שהבא"סעיף יד "תקי' סיעיין בערוך השולחן 

ז גרמא אסור "וזרים ולפאין ג לאו באיסור כרת אבל משום איסור רייתא אלאודא

 י וכן בספר מבקש.  גרמא מותר,עשהו וט שהוא לא"בשבת שלא במקום פסידא אבל ביו

ל דלפי הטעם " הביא תשובה של הרב שלמה זלמן זצ,ז"יה וע"ד' א'  תורה סי

שממעט כשום דא חייב משום מכבה הוא מ"ב ע"ביצה דף כ' שהמסתפק משמן הנר במס

נר בכ "ה או מתמעט אהלהבת הדולק ומיד השלהבת כשאת השמן הוא מרחיקו מפי ה

.ט"ב רק גרם כבוי דשרי ביוו מהשלהבת חשושל שמן עם פתיל הצף דאין מרחיק  

 

ט וכמדומה " גרם כיבוי אסור ביו'פה כתב דא"ח סעיף כ"צ' ע סי"ומיהו בספר קיצור ש

א "גא המוזכר לעיל ומסיק המ"תירת דברי הרמא בס"גשמקורו הוא משום קושית המ

רונים המקובלים ד דבתר דעת רוב הפוסקים האח"ט גרמא אסור אבל לפענ"שגם ביו

. ובפרט בגרמא דהוא מלתא דרבנן, והערוך השולחןב"דהיינו המאזלינן אצלינו   

 

 על ץח בין הזמן שלו, כדי דיבורך יותר מתו,אשר על כן בנידן דידן כיון שיש הפסק זמן

ט "ביו איסור הדלקה או כבוי םהכפתורים ובין הזמן שהאור נדלק או נכבה אין כאן שו

.י גרמא של איחור זמן"כיון שהוא ע  

 

ל חום  דהא כשלוחץ על הכפתורים להעמיד התנור ע,ד שיש לדון מצד אחר"נראה לענ

.הדרוש בודאי נעשה איזה רושם בהמחשב שיש בהתנור שיש לחוש בו לאיסור  

 

 דלא נתנה ,לעשותואיסורי תורה הם רק מה שבידינו להכיר  לכ זהו דבר ידוע דמיהו

 מותר לאכול גבינה כן ול,ה בא בטרוניא עם בריותיו"תורה למלאכי השרת ואין הקב

י "י חידקים שאין בהם שום סימני כשרות משום שאינם נראים ע"ג שנעשה ע"אע
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 זכוכית המגדלת ואנו יודעים י"פ שיכולים לראותם ע"ה אע"העינים שנתן לנו הקב

פ "משמע שהגאון רמ' ב' ד סי"ד ח"ומשה ית וובאגר.   לא נאסרומ" מ,םשם הבודאי ש

ותה אבל אין ניכר מחמת קטנותה עם יכולים לרא' נה אפטנוטה שאם יש תולעת ק

. והוא מהאי טעמא,ש"דבריו ע' ל פי" כנ,ה אין להחמיר בכ"א תולעת גשהי  

 

י זכוכית המגדלת נראה "י ראות עינינו אבל ע"ת ע"וקים בס דבראיםבאם אותיות נ

י זכוכית "ה אם נראים מופרדים וע"ת פסולה וה"מ הס"שיש הפסק דק ביניהם מ

 עיניו של אדם ביניני ראותזיל בתר את כשרה דהכל "סההמגדלת נראים דבוקים 

ד המתחיל ודע " בסו,ה אות אחת"ה ד"כ' ב סעי"ל' וגדולה מזה פסק הביאור הלכה בסי

שמש כשר ואין צריך שום תיקון הראה רק נגד נ דאם ההפסק דק מאוד עד שאין ,עוד

.ש"יעי  

 

 ואין שום ,לוחצים על הכפתורים אין שום דבר נראה בשעת מעשהשכ בנידן דידן כ"א

א לידע כלל ששום דבר נשתנה שאין " וזולתי בכלים מיוחדים א,דבר מורגש או נשמע

י חושים "כ יכולים להרגיש הדבר ע"אא או קול ואינו נקרא מלאכה ץצוכאן שום ני

.אן השתנותכה שיש "שנתן לנו הקב  

 

 ויי לחיצת הכפתורים הכין תנור שיכולים לאפות בו כרא"לכאורה עדיין יש לפקפק שע

זמן כשיתחיל התנור לאפות כראוי מ לאחר " דעכשיו אין התנור פועל עדיין מג"ואע

י חושים שלנו שהכינו " שתיקנו לבישול ואולי זה מקרי ניכר עלאי מלתא למפרעאג

.קון מנא או בניןי על תרועוב  

 



5 

ה "ט ד"סק' נ' יא הלכות שבת ס"ועקטרי איתא בחזת נר האלטעם נוסף לאיסור הדלק

 שמלבד איסור מבעיר ואיסור מבשל ,ה ובפתיחת חשמל"ה עוד יש בזה וד"מן האמור וד

ל דמה "שלמה זלמן זצ' ש והקשה לו הגאון ר"יון מנא עיכ מטעם בונה או תיק"גאסור 

ב שאין בהם משום תיקון כלי "ק י"ג ס"שכ' יא ס"ג ובין כסוי כלים המוזכר במהבין ז

תמש בהם ש רק להוי חשמל נעש"ה דברים הנפעלים ע"ך והבכוסותר כלי כיון כדרכו 

 שייך בזה כיון ה או תיקון מנאונזרם ואיזה בכ מפסיקים ה"ואח םמושיכשרוצים בש

וגם אין בו משום  וים אותרלת בכותל אין בו משום בנין כשסוגד ט"השדרכו בכך ומ

ו "תרכ' יא בס"כ הרמ"וכ' גג סעיף "שי' יח ס"כ באו"משכ ותואסתירה כשפותחים 

.י צירים"לענין גג הנפתח ע' גסעיף   

 

ום שמו א דמי לדלת של בית שאין בפתיחתא דל"ישוב לקושיא זאת השיב לו החזו

 פתוח לכנס בהפתח ואסותר ובסגירתו משום בונה דכיון שמשתמשים בו כשה

כניסה כשאין הכניסה לרצון או למנוע היציאה וגם הומשתמשין בו כשהוא סגור למנוע 

למנוע הקור והחום מלכנס וכדומה לכך מקרי רק השתמשות של הדלת אבל חפץ הפועל 

 וכאשר גמר האלעקטרי ם כחאשר זורכי אין ההשתמשות אלא רי האלעקט"ע

 לא משום שמשתמשים בו ,האלעקטריג שמכבים "ואעמלהשתמש בו אין בו השתמשות 

ולכך  , שבא בדמיםהאלעקטרי צורך וחס על איבוד ומשום שאין ב אלא ,האלעקטריבלי 

.לא מקרי השתמשות אלא בונה  

 

ירות  של קרגובהז בתרמוסטט במקרר שדרוש קור של איזה "משום זה כתב הגרש

כ נפסק כח הקרירות עד שנתחמם "וא קר ואחהריק עד שטי האלעק"שהמקרר פועל ע

יהא  שיהא קר וההפסק משתמשים בו שלא ומעט וחוזר ומקרר שהקרירות משמשין ב

כ מפסיק "אחוה בתנור שצריך חום הדרוש ועושה חום " ולכאורה ה.  מותר,קר ביותר
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 שהחום צריך לו , החום וחוזר חלילאכ חוזר"י התרמוסטט שלא יהא חם ביותר ואח"ע

.א שאין בו משום תיקון מנא או בונה"וגם ההפסקה צריך לו מודה החזו  

 

 יב מספר קובץ מאמרים בענינ"פסוף ' אלו הדברים הובאו בספר החשמל בהלכה חלק ב

 והגם שהרבה אחרונים ,ח"ז פרק י"י' ב ס"ת מעשה חושב ח" וגם בקיצור בשו,חשמל

מ יכולים ללמוד מזה שאין חשש "א בענין בונה לגבי חשמל מ"וטת החזהו שיללא נראה 

יכת תרמוסטט שהוא כמו מטה או כסא המתקפלת שמותר רתיקון מנא או בונה בע

.תחה ולקפלה בשבתולפ  

 

ים עוצעצד ש"ז סעיף י"תה פרק טכספר שמירת שבת כהלב זו גם סברהעין ראיתי כ

הות הביא ט בהג" ובאות ל,חקים בהם בילדים המשי קפיץ אין למחות"ם עניענהמ

שם עיקר דדמי לשעון שאסור להכינו משום תיקון מנא דלא ל "ז זצ"ששמע זאת מהגרש

תפקידו להיותו תמיד נכון להראות את השעה לכן כשנפסק הילוכו מקרי כלי שבור וכל 

לילך כך צריכים ריכים צוע כמו שצעצבכ "פעם שמכונן אותו מקרי תיקון מנא משא

 הוא כמו משתמש בכלי וליסק הילוכו וכשמפעוק הילוכו לכך לא מקרי שבור כשפשיפסי

.ל"ש והוא כמו סברה הנ"עי  

 

א שגרמא מותר רק במקום פסידא אסור "הרמכ שבשבת שנוהגים ,רוחלקי מכל האמ

שלא ' ט שגרמא מותרת אפ"לכונן התרמוסטט משום שגורם הבערה וכבוי אבל ביו

אלו ונשאר רק מה שהוא מכונן את המחשב שמוליד אש ת ובמקום פסידא אין בו חשש

ל דאין ניכר שום דבר בשעת מעשה " יז"ע , התנור או יכבה התנור לאחר זמןאתלהדליק 

מ כיון "נן את התנור למלאכה מככ ניכר למפרע ש"ג שאח"ואע  .ואין בו שום איסור
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ן מנא ולא בונה קו לא מקרי תי, ונעשה לכך לכוננו תמיד, לכונן התרמוסטטהואשהדרך 

.תקפלמהל כמו כסא "דהו  

 

ט מאיזה יהודי " ויבתזממתי שמשום זה אינו דומה לאחד שרוצה לעשות מקלטת בש

 מקרי ת כשפועלפצאט כיון שניכר הח"ש ויו"י שיכין הכל מע"עט "בשבת וביוהמדבר 

 שיכולים ג" אע. שאין מקלטת עומדת למחוק ולהשמיע בו דברים אחרים,תיקון מנא

הרבה פעמים משאירים הדברים שרוצים בהם לזכרון ולכך  אבל אינו עומד קומחול

ה יתרמוסטט בתנור עומד לכך להעריכו בכל פעם שחום הבישול או האפכ "משא ,לעולם

.צריך לשינוי חום  

 

ט לכתוב במחשב בלי לגלות האותיות על " גם אם רוצים ביו,קשור בזה ההסבר

ם דבר בשעת ו הא אין ניכר ש, אמאי אסור,המוניטור רק שיהא שמור בתוך המחשב

ס ממנו מקרי תיקון מנא שאין מה יל גם כן כיון שיש חפצא שיכול להדפ" י.מעשה

 אמרתי  לכן, כמו שהוא וברוב פעמים נשאר במחשבקשטמון במחשב עומד למחו

יצרן להשתמש בהם בשבת מותר להפעיל התרמוסטט שהתנורים שהם מוכנים מצד ה

. קט בלי פקפו"ביו  
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