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שלשה דברים עלו במחשבה ליבראות וכו' . 
הקשה המהרש"א, שהרי גם אור ופרד עלו במחשבה בערב שבת, 
ותירץ שאינם דומים, שהשלשה  ולא נבראו עד מוצאי שבת. 
שנמנו כאן, הביאור הוא שעלו במחשבה בכח להיברא בפועל 
לאחר זמן, כשיהא מת או תבואה. אבל אור ופרד היו ראויים 
את  הקב"ה  שהניח  אלא  בריות,  כשאר  שבת  בערב  להיברא 

בריאתן עד מוצאי שבת, שיצאו לפועל על ידי דעת אדם.

ויש אומרים על המטבע שיצא . 
דבר שבטבע.  הקשה המהרש"א, מהו החידוש בזה הלא הוא 
החידוש, שיגזרו על הוצאות מטבעותיהם  ותירץ, שזהו עצמו 

במשא ומתן.

מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין . 
האיסור  כ"ג( שלכאורה טעם  )סי' תקנ"ד ס"ק  כתב המגן אברהם 
עוד  האבילות.  מן  דעתו  יסיח  שלא  כדי  הוא  מלאכה  לעשות 
כתב, שיתכן שהטעם הוא משום עינוי, ובין כך ובין כך האיסור 

מתחיל כבר מהלילה. 
המלאכה אינו אלא ביום  )יג.( שאיסור  רש"י בתענית  אכן דעת 
אבל בלילה אין איסור מלאכה. והקשה הגבורת ארי )תענית ל:(, 
שבשלמא בתענית ציבור, שאיסור המלאכה הוא משום עצרת, 
ונלמד מאסיפת זקנים, יש לומר שהאיסור הוא רק ביום, אבל 
היסח הדעת אין סברא לחלק  בט' באב שהאיסור הוא משום 

בין יום ללילה, וצ"ע. 
והתרומת הדשן )סי' קנ"ג( כתב שטעם האיסור הוא משום עינוי, 
שעינוי הוא מה שבטלים ממלאכה, ואין חילוק בין מלאכות של 

טורח או לא, הכל אסור משום עינוי.
והרמ"א )סי' תקנ"ד סכ"ב( כתב, שנהגו להחמיר שלא לעשות כל 
מלאכה שיש בה שיהוי קצת עד חצות. וביאר הגר"א, שכיון שכל 
ישכח מהצער, אינו שייך רק במלאכה  האיסור הוא רק שלא 

שיש בה שיהוי.

אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד . 
פירש רש"י, הואיל ואין צריכין גשמים. והקשה בחידושי הר"ן, 
מדוע אין תענית ציבור על צרות אחרות, והרי מבואר במסכת 
תענית שצרות אחרות חמורים הם יותר מחסרון גשמים. והביא 
מהראב"ד שפירש הטעם שאין תענית ציבור בבבל, מפני שיש 
בה צינה, וצריכים הם לנעילת הסנדל, וכן עניים הם ולכך צריכים 
וכתב הר"ן שמשמע מזה שהטעם שאין  הם לעשות מלאכה. 
תענית ציבור בבבל הוא משום שאין יכולים לקיים את כל דיני 

התענית. 
בבבל,  ציבור  תענית  שאין  שהטעם  הרמב"ן,  בשם  הביא  עוד 
הוא משום שאנו הדיוטות, ואין בית דין כשרים אלא לדון דיני 
ממונות, משום שאנו עושים את שליחותם של בית דין של ארץ 

ישראל, ולא נקרא תענית ציבור אלא כשגזרוהו בית דין. ואפילו 
במקום שכולם מקבלים על עצמם להתענות, אין לזה גדר של 

תענית ציבור, אלא תענית יחידים היא.

למימרא דסבר שמואל תשעה באב  . 
בין השמשות שלו אסור וכו'

ספק דרבנן, וכל ספק  יש לעיין מדוע שיהא איסור, הלא הוא 
דרבנן הדין הוא לקולא. וביאר השפת אמת, שאין הכוונה לבין 
השמשות ממש, אלא שיש דין תוספת במשהו, שצריך להוסיף 
קצת על התענית, והתוספת צריכה להיות מלבד בין השמשות, 

דהיינו שחז"ל תקנו שצריך להוסיף להתחיל קודם ביה"ש. 
והמגיד משנה )תענית פ"ה ה"ז( כתב שאף שהוא ספק דרבנן, מכל 
מקום הולכים לחומרא, ולא ביאר כוונתו. והמנחת חינוך )מצוה 
מדברי קבלה,  י"ט( כתב, שבזמן השמד חיוב התענית  שי"ג אות 

ודברי קבלה הרי הם כספק תורה. ולפי זה יש לומר שאף שלא 
קבלו עליהם כמו דברי  בשעת השמד, שאינו אלא מנהג, מ"מ 
קבלה, ולכך יש להחמיר גם בספק של בין השמשות. ובגבורת 
יב:( כתב, שאין שייך להקל בזה משום ספק דרבנן  )תענית  ארי 
לקולא, שא"כ גם בבין השמשות של מוצאי תשעה באב יבואו 
להקל והרי זה תרתי קולי דסתרי אהדדי, ואין אומרים בזה ספק 

דרבנן לקולא.

עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו  . 
כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכפורים

צריכות  שהן  שמשמע  ה"י(  פ"ה  )תענית  משנה  המגיד  כתב 
להתענות דוקא ביוה"כ ובת"ב, אבל לא בשאר ג' צומות. והרמ"א 
)או"ח סי' תק"נ ס"א( כתב, שמעוברות ומניקות שמצטערות הרבה 

אין צריכות להתענות, ואפילו אם אינן מצטערות אינן חייבות, 
אלא שנהגו להחמיר על עצמן.

והאמר רבי יוחנן תשעה באב אינו  . 
כתענית ציבור מאי לאו לבין השמשות

בין  ואילו  אסור,  ציבור  תענית  של  השמשות  שבין  כלומר, 
ויש לעיין, מדוע אי אפשר  השמשות של תשעה באב מותר. 
וכמו  מותר,  ציבור  תענית  של  השמשות  שבין  להיפך,  לומר 
ונמצא שאכן תשעה באב  שנקטה הגמ' לעיל לדעת שמואל, 
אינו כתענית ציבור שבין השמשות של תענית ציבור מותר, ושל 

תשעה באב אסור. 
בדלא תניא,  תניא  הוא תולה  הרי  כן  ביאר, שאם  והמהרש"א 
שהרי שנינו בתענית צבור אוכלין ושותין מבעוד יום, שמשמע 

שבין השמשות אסור. 
והשפת אמת ביאר, שהלשון 'אינו כתענית צבור' משמע שאין 
לו את החומרות של תענית ציבור, ולא משמע שהכוונה שאינו 

כתענית ציבור משום שיש בו חומרא שאין בתענית ציבור.

נד:
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תנא קולי קולי קתני . 
העירו התוס', שלכאורה גם לולא דברי רבי אלעזר היינו צריכין 
לומר שכתב התנא קולי קולי, שהרי בת"ב אסור לרחוץ את כל 

גופו גם בצונן, ובתענית ציבור מותר. 
ובחי' הגרי"ז על הרמב"ם )הל' תענית, עמ' 20(, כתב לבאר שבאיסור 
הרחיצה בתשעה באב ישנם ב' דינים: א. משום איסור התענית, 
אבלות, שהרי רחיצה היא  ב. משום דיני  שאוסר גם רחיצה. 
בשם  הרא"ש  מדברי  זאת  והוכיח  אבלות.  מאיסורי  אחת 
הרמב"ן שאיסור הרחיצה מתחיל מזמן סעודה המפסקת, אף 
מדיני  שהוא  מוכח  ומזה  התענית,  בדיני  התחיל  לא  שעדיין 
האבילות שמקצתם מתחילים מזמן הסעודה המפסקת. ומכך 
שבתשעה באב אסור גם להושיט אצבעו למים מוכח שהוא גם 
מדיני התענית, שהרי מדיני אבילות אין איסור אלא ברחיצת 

כל הגוף. 
שאף  ללמד  שבא  אלעזר  רבי  דברי  את  לבאר  יש  זה  ולפי 
הרחיצה האסורה מדין תענית, אינה כשאר תעניות, אלא אסור 
כמו יוה"כ. ועל זה הביאה הגמ' ראיה מאין בין ת"ב ליוה"כ וכו', 
יוה"כ  הא לכל דבריהם זה וזה שוין, ומשמע שדין ת"ב כדין 
לכל דיני תענית. וע"ז הקשו מהברייתא שאין בין ת"ב לת"צ 
וכו', הא לכל דבריהן זה וזה שוין, הרי דדין ת"ב כת"צ לענין 
דברים הבאים מחמת התענית, וממילא איסור הרחיצה הוא 
רק בכל גופו ולא בהושטת האצבע במים. ועל זה תירצו שתנא 
ציבור לענין  קולי קתני, שאין תשעה באב קל מתענית  קולי 
זה לא  יכול להיות שהוא חמור. אבל בלא  דיני תענית, אבל 
היינו צריכין לומר שתשעה באב חמור יותר מתענית ציבור, ואף 
שאסור לרחוץ כל גופו בצונן, אף שבשאר תעניות אינו אסור 
זהו מדיני האבילות ולא מדיני התענית, ורק כיון שחידש רבי 
אלעזר שגם לענין הושטת אצבע, שהוא מדיני התענית, חמור 

תשעה באב משאר תעניות, הוצרכו לתרץ דקולי קולי קתני.

אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה . 
כתב הצל"ח )ברכות יז:(, שהרי"ף והרמב"ם פסקו כתירוץ זה של 
יכול  שחתן  רשב"ג  סובר  ולכן  השיטה,  שמוחלפת  יוחנן  רבי 
לקרות קריאת שמע, והלכה כמותו במשניות. אלא שהקשה, 
מנין לנו שהמחלוקת בברכות מוחלפת, שמא המחלוקת כאן 
היא המוחלפת, וכפי שמבואר ברש"י כאן שלא הכריע איזה 

מהן הוחלפה. 
אינו  גמליאל  רבן  של  המעשה  הרי  גירסתנו  שלפי  ותירץ, 
מעשה  זה  שאין  טז.(  )ברכות  התוס'  שכתבו  ואף  בנו,  כרשב"ג 
לסתור, משום שמי שהוא גדול ובוטח בעצמו יכול לקרות, מכל 
מקום כתב הצל"ח שהוא דוחק, ורק לפי תירוץ הגמרא שאין 
מובן בפשיטות,  יוחנן  כן, אבל לפי רבי  הופכים צריך לדחוק 
שכיון שהוחלפו השיטות, יש ראיה מהמעשה של ר"ג לשיטתו.

מעיקרא תנא מנהגא ולבסוף תנא איסורא . 
משמע  אוסרים,  שמאי  בית  שכתוב  שממה  רש"י,  פירש 
כיצד  יודע  שאינו  המהרש"א,  וכתב  אוסרים.  מקום  שבכל 
משמע בכל מקום, אלא שממה שאמרו ב"ש שהלילה אסור 
בגליל, וממה שכתוב אוסרין משמע שהוא איסור. אבל התוס' 
ביארו שהראיה שלבסוף תנא איסורא היא מכך שהביאו בזה 
כיצד  חזי  פוק  שהרי  מחלוקת,  שייך  לא  ובמנהג  מחלוקת, 

נוהגים באותו מקום, ומזה משמע שהוא איסור ממש. 
והפני יהושע כתב, שגם כוונת רש"י כדברי המהרש"א בדעת 
שכיון  היינו  מקום,  בכל  שמשמע  רש"י  שכתב  ומה  התוס', 

שהוא איסור, שוב אין שייך לחלק בין מקום למקום.

וסבר רבי יהודה י"ד מותר בעשיית מלאכה . 
יהודה,  יהודה סבור כאנשי  מנין שר'  הר"ן הקשה,  בחידושי 
שמא הוא סובר כאנשי גליל. ותירץ, שאם היה ר' יהודה סובר 
יהודה  שלאנשי  להשמיענו,  לו  היה  מתירים,  היו  שביהודה 
המנכש בי"ד שותלה במקום הטיט, כדי להשמיענו שאומרים 

גם ב' מקצת היום ככולו.

שותלה במקום הטיט ואין שותלה במקום הגריד . 
ליקלט  שתמהר  כדי  הטיט  במקום  שותלה  רש"י,  פירש 
קודם העומר. והקשה המנחת חינוך )מצוה ש"ג אות ה(, מה בכך 
שישתול עתה במקום שלא יקלוט קודם לעומר, הלא בשעת 
הקצירה יתבטל ברוב. ואין בזה משום ביטול איסור לכתחילה, 
כיון שעתה אינו מבטל, שהרי עכשיו כל השדה אסורה, ורק 
הביטול מאליו, והרי זה כמו היתר בהיתר, וכמו  אח"כ נעשה 
שכתב הט"ז )או"ח סי' תמ"ז סק"ה( שמותר לערב חמץ קודם פסח 
ולבטלו. וראה שם מה שכתב עוד שאין לומר שהוא דבר שיש 

לו מתירין. 
היה  שכשהאיסור  קו(  סי'  )יו"ד  דעת  החוות  מדברי  והביא 
מתחילה, ואח"כ נתערב ההיתר, לא אומרים בזה ביטול ברוב, 
וכעין מה שכתב המרדכי, שכל שההיתר לא היה ניכר בעצמו 

מתחילה, אין אומרים ביטול ברוב.

והאיכא ארביסר חמיסר ומקצת שיתסר . 
כתב האור שמח )מאכלות אסורות פ"י ה"ד ד"ה והנה( שכל זה כשהיו 
נאמר  עומר, אם  בזמן הזה שאין  מקריבים קרבן עומר, אבל 
האיר המזרח מתיר, א"כ אין מקצת היום של ט"ז קודם הזמן, 
וממילא אם אינו מושרש קודם שהאיר המזרח ביום ט"ז, אינו 

מותר עד עומר הבא.

והאיכא ארביסר וכו' . 
כזרוע  אינו חשוב  שלא הושרש,  זמן  מבואר בסוגייתנו שכל 
לענין העומר. וכן כתב רש"י לעיל )כה.( לענין כלאי הכרם, שכל 

נה.

המשך בעמוד הבא
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)מצוה  כמונח בכד. ובמנחת חינוך  שלא הושרש הרי הוא  זמן 
רצ"ח אות י"ד( העיר, לענין מלאכת זורע בשבת, שהרי אינו נשרש 

אלא אחר השבת, ומדוע מתחייב הזורע בשבת, הלא זה דומה 
למבשל בשבת שאינו חייב אא"כ נתבשל קצת בשבת, ומה 
לחלק,  וכתב שעל כרחינו  שנתבשל אחר שבת אינו מחייבו. 
שהלשון זריעה כולל גם מיד כשהוא מנפץ הזרע על הקרקע, 
וגם בלא השרשה חשוב מלאכת זורע אף שהזרעים נחשבים 

תלושים לגבי ענינים אחרים, ע"ש עוד בזה.

ר"מ אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם לי"ד גומרה בי"ד . 
במקום  אפילו  הוא  זה  שדין  פירש,  ב'(  עמוד  ריש  )להלן  רש"י 
פ"ח  יו"ט  )שביתת  שנהגו שלא לעשות מלאכה. אולם ברמב"ם 
הי"ט( מבואר שאפי' במקום שנהגו לעשות מלאכה, לא יתחיל 

לעשות מלאכה בי"ד, אע"פ שהוא יכול לגמרה קודם חצות, 
ורק מה שהתחיל קודם י"ד יכול לגומרה בי"ד.

אימתי בזמן שהתחיל בה קודם ארבעה עשר וכו' . 
יש להעיר, שמאחר ואמרו 'גומרה', א"כ ודאי התחיל בה קודם 
י"ד, ומדוע הוצרכו להוסיף ולומר 'אימתי' וכו'. וביאר הרש"ש 
ולגמור  להתחיל  שמותר  לומר  אפשר  שהיה  א.  דרכים:  בב' 
המלאכה בי"ד, ועל זה אמרו שההיתר הוא דוקא אם התחיל 
קודם. ב. שהכוונה שהתחיל סמוך לי"ד, ולא הספיק לגמור עד 
שבא י"ד. אבל אם התחיל כמה ימים קודם י"ד, והניחה ולא 

גמרה, אסור לגומרה בי"ד, שהרי זה כמתחיל מחדש.

כל מלאכה שהיא לצורך המועד גומרה בי"ד . 
כתב הרא"ש )סי' ח'( בשם ר"י, שמלאכה לצורך המועד מותרת 
בערב  מלאכה  עושים  בברייתא  לקמן  אמרו  שהרי  היום,  כל 
פסח עד חצות, ומשמע מזה שלצורך המועד מותר כל היום. 
אבל הרא"ש דחה הראיה, משום שלא יכל היה לכתוב בענין 
אחר, כיון שכתב עושים מלאכה בע"פ, הוצרך לשנות עד חצות.

נה. )המשך(
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מקום שנהגו אין לא נהגו לא . 
פירש הר"ן )יח. בדפיו(, שאם נהגו שלא לעשות, אסור להתחיל 
בשום מלאכה, אף שהיא לצורך המועד, אבל במקום שנהגו 
לעשות, מותר עד חצות, ואפילו להתחיל, ולפי זה 'לא נהגו' 
רש"י מבואר  לא נהגו איסור מלאכה. אולם מדברי  פירושו 
ש'לא נהגו' היינו שנהגו שלא לעשות מלאכה. וכעין זה כתב 
המהרש"ל, שמדברי הגמ' משמע ש'נהגו אין' היינו שבמקום 
אבל  המועד,  לצורך  לגמור  מותר  מלאכה  לעשות  שנהגו 
מלאכה,  לעשות  שלא  שנוהגים  דהיינו  נהגו,  שלא  במקום 

הכל אסור.

תנא החייטין שכן הדיוט תופר כדרכו וכו' . 
הגמ' במו"ק )יג.( הקשתה, שאם טעם ההיתר בערב פסח הוא 
מותרות בחוה"מ, א"כ  משום שיש אופן שהמלאכות הללו 
כל המלאכות, שהרי כל המלאכות מותרות  יש להתיר את 
במקום שאין לפועל מה יאכל. ותירצה הגמרא, שמה שהתירו 
מלאכות אלו בי"ד, היינו לצורך יו"ט. וכתב שם הריטב"א, שתי' 
הגמ' הוא שעיקר טעם ההיתר הוא לצורך המועד, והטעמים 
שהובאו בברייתא הם רק סניפין להיתר זה של צורך המועד. 
איסור  שטעם  יהודה,  ר'  בשם  שכתב  במה  שם  עוד  וראה 
מלאכה בחוה"מ אינו מאותו הטעם של איסור המלאכה בי"ד.

אבל לאחר שלשה למרדה דפרח  . 
לה צימרא מינה וכו' לא מהדרינן

זה, שאם  זה או  רש"י, שהכוונה או  בדעת  רבינו דוד  פירש 
אין מחזירין אותה, אף שהוא  ימים שמרדה,  ג'  לאחר  הוא 
לאחר ג' ימים לישיבתה אף שלכאורה יש להתיר כדי שלא 
במקום טירחא  יהא הפסד גמור, והוא דבר האבד, אך מ"מ 
יתירא אין מתירים אף דבר האבד. אבל רבינו דוד עצמו חולק 
וסובר שלעולם מחזירים, אלא אם כן הוא שלשה ימים לאחר 
שמרדה, וגם תוך ג' ימים לישיבתה, שאם הוא תוך ג' ימים 

למרדה, אפי' אם הוא תוך ג' לישיבתה אין כאן הפסד, אולם 
אין טירחא כלל, ולכן מותר. וכן אם הוא לאחר ג' לישיבתה, 
מותר  יתירא,  טירחא  כאן  ויש  למרדה,  ג'  לאחר  שהוא  אף 

משום שהוא דבר האבד.

אין מביאין כלים מבית האומן . 
רש"י )ד"ה לחצר( פירש שהטעם הוא מפני הטורח. אבל הנמוקי 
הרואים  שיחשבו  משום  הטעם  ביאר  בדפיו(  )ו:  במו"ק  יוסף 
שהאומן תיקנם  ויאמרו  נתנם במועד לתקנם,  שבעל הבית 

במועד.

ואם חושש שמא יגנבו מביאין בצנעא בתוך ביתו . 
כתב בתוס' הרשב"א, שחשש זה לא שייך בבית האומן, לפי 
שסתם בית האומן משתמר הוא, ורק בבית הסמוך לו שייך 

חשש זה.

מרכיבין דקלים כל היום . 
לאחר חצות אסור לדעת כולם, ולפי  הקשה הצל"ח, שהרי 
הירושלמי הוא איסור תורה, ומדוע לא מיחו חכמים בידם. 
דבר  ותירץ שכיון שמצינו שי"ד קל יותר מחוה"מ, א"כ אם 
י"ל  וא"כ  בי"ד.  מותר  שהוא  ודאי  בחוה"מ,  מותר  האבד 
שמדובר שכבר התחיל הדקל להתייבש קצת, והחשיבו זאת 
לדבר האבד. ואף שחכמים לא החשיבוהו לדבר האבד, ולכך 
היה שלא ברצונם, אעפ"כ כיון שאנשי יריחו החשיבוהו לדבר 

האבד, לא מיחו בידם. 
איסור  שעיקר  שכיון  סברו  יריחו  שבני  פירש  המאירי  אבל 
אלא  איסור  אין  הקרבן,  משום  הוא  חצות  אחר  המלאכה 
איסור  להם  אין  מירושלים,  שרחוקים  הם  אבל  לקרובים 
שסברו  אלא  בזה,  בידם  מיחו  לא  חכמים  ואף  מלאכה. 
שמכוער הדבר לעשות מלאכה גם חוץ לירושלים, ואף בזמן 

הזה, ולכן לא היה זה מרצונם.

נה:
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גירר עצמות אביו על מטה של חבלים . 
חייב  נ(, שהטעם שלא היה  )יכין אות  פירש התפארת ישראל 
)אות  ובבועז  מעשה עמך.  בכבוד אביו הוא מפני שלא עשה 
י"ח(  )סעי'  ביו"ד סי' ר"מ  ג( הוסיף, שזהו רק לשיטת הרמ"א 
כיבוד אב כשאין האב עושה מעשה עמך, אבל  שאין חיוב 
לשיטת השו"ע )שם( כהרמב"ם שחייב בכבוד אביו אפילו אם 
לאחר  בחייו, אבל  דוקא  לומר שזהו  צריך  גמור,  האב רשע 
מותו כיון שהחיוב אינו אלא מדרבנן, לא חייבו חכמים לכבד 

אב כשהוא רשע.

גנז ספר רפואות . 
אלא  חוליים,  על  לבם  נכנע  היה  שלא  לפי  רש"י,  פירש 
מתרפאין מיד. אולם הרמב"ם )בפירוש המשנה( תמה מאד על 
ספר  חיבר  המלך  ששלמה  אחר,  באופן  ופירש  זה,  ביאור 
רפואות בדברים שלא התירה תורה להתרפאות בהן, כגון על 
ידי חכמת הכוכבים, אולם אף שאסור להתרפאות בה, מ"מ 
מותר ללמוד להבין ולהורות, ולכך היה מותר לחבר ספר זה. 
להתרפאות  והתחילו  דרכם,  אדם  בני  השחיתו  כאשר  אבל 

באותם הדברים, הסירם וגנזם. וראה שם פירוש נוסף בזה.

קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו . 
בשו"ת עמודי אור )סי' קט"ז ט' י'( ביאר שיסוד מחלוקתם הוא, 
כן  וכמו  חבירו,  בממון  עצמו  להציל  שמותר  סבר  שחזקיה 
מותר להציל עצמו בממון גבוה, וחבריו שלא הודו לו סברו 

שאסור להציל עצמו בממון חבירו, וכן בממון גבוה.

מנחי כופרא דיכרא לנוקבתא . 
רש"י )בלשון ב'( פירש, שהיו מרכיבים דקל זכר על דקל נקבה. 
עץ  הרכבת  זה  י"ח(, שאין  ס"ק  ב  סי'  )כלאים  החזון איש  וכתב 
מאכל עם אילן סרק, שיש בה איסור של כלאים, כיון שהם 

מין אחד אף שאחד הוא עץ מאכל ואחד של סרק.

ולא היו מפסיקין . 
'אחד' ל'ואהבת', והדין  שלא היו מפסיקים בין  רש"י פירש, 
הוא שצריך להאריך באחד ולהפסיק בין קבלת מלכות שמים 
לדברים אחרים. ודייק המהרש"א, שלדעת רבי מאיר אין צריך 
שיש  בברייתא  שכתוב  מה  כרחך  ועל  וכו',  שם  ברוך  לומר 

לאומרה, זהו לדעת ר"י. 
אלא שהקשה, שלפי הלשון השני ברש"י בדעת רבי יהודה 
משמע, שההפסק הוא במה שאמרו 'ברוך שם', וזהו מה שלא 
לדעת כולם אין לאומרה.  היה ברצון חכמים, וא"כ לכאורה 
שהיו  מה  היה  שההפסק  משמע  שבמרדכי  שהביא  אלא 

אומרים ברוך שם בקול רם, ובאמת יש לאומרו בלחש. 
ובביאור הלכה )סי' ס"א סי"ג( דן האם אמירת ברוך שם מעכבת 
או לא, וכתב, שלדברי המהרש"א בדעת רש"י, שלר"מ אין 
צריך כלל לומר ברוך שם, א"כ אין לעשות מחלוקת רחוקה בין 
ר"מ ובין ר"י, אלא יש לומר שאף רבי יהודה מודה שבדיעבד 
אינו מעכב. עוד הוכיח כן מהלשון הראשון ברש"י שאף לדעת 
רבי יהודה לא מיחו חכמים בידם על מה שלא אמרו ברוך שם, 
היו  מדרבנן,  אלא  אינו  אם  אפילו  בדיעבד  מעכב  הוא  ואם 

צריכין למחות בהם, אלא ודאי משמע שאינו מעכב.

שמע ישראל . 
פירש רש"י, לאביהם היו אומרים. וכתב בהגהות מהרש"ם, 
שאמרו 'ישראל אבינו', וכמו שהביא הפתחי תשובה )יו"ד סי' 
ר"מ סק"ב( לגבי רב שאם אומרים 'רבי פלוני' מותר. וכן מוכח 

ממה שאמר יעקב )בראשית לב, י( 'אבי יצחק', ולא אמר 'יצחק' 
של  תואר  תוספת  בלא  אביו  שם  להזכיר  שאסור  לפי  לבד 

כבוד.

שמע ישראל וכו' כשם שאין בלבך אלא אחד וכו' . 
במדרש רבה )פ' ויחי פ' צח( הוסיפו על זה, רבי ברכיה ורבי חלבו 
שישראל משכימים ומעריבים  בשם רבי שמואל, הדא הוא 
בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו 

דבר שציותנו עדיין הוא נוהג בנו, ה' אלהינו ה' אחד.

אנשי יריחו קוצרין לפני העומר ברצון חכמים  . 
וגודשין לפני העומר שלא ברצון חכמים

מקום  שהיה  לפי  דאורייתא,  איסור  כאן  שאין  רש"י,  פירש 
שאין מביאים ממנו עומר, ולכך אין שם איסור קצירה לפני 
העומר. וגם אין חשש שמא יאכלו ממנו, שהרי היו מובדלים 
מזה כל השנה. אבל מכל מקום אין גודשין ממנו, כיון שאין 
בזה פסידא, גזרו רבנן שימתינו שמא מתוך שהוא מתעסק 

בו יבואו לאכול ממנו. 
)שו"ת החדשות, בענין חדש סי' ד'( כתב, שלפי זה  ובשאגת אריה 
מה שאין אוסרים קצירה לפני העומר, זהו דוקא בקצירת בית 
קצירות,  שאר  אבל  הפסד,  לידי  יבא  ימתין  שאם  השלחין, 
שלא יבוא לידי הפסד גוזרים שמא יבא לאכול ממנה. אלא 
שאין  מקום  שבכל  ומשמע  בזה,  חילק  לא  שהטור  שהעיר 
יכולים להביא משם עומר מותר לקצור, ואפילו אם אין שם 
שדעת הטור שאין הטעם משום  וראה שם שביאר  הפסד. 
שמא יאכלנו, אלא משום חשד ומראית עין, ומשום שהגדיש 

נעשה בפומבי.

נו.
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