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לז"נ הרבר'מאיר קוטלרז"ל
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הבעת תודה
ברכה מיוחדת להרב זאב גוטליב נ"י על התמסרותו
הבפלאה בהוצאתיפר זה ברב פאר והדר ,תשואות חן חן
לו ויתברך בכלמילי דמיטב.

חברי חמערכת

הרבצני שוסטאל ,הרב צבי רוטנרנ
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תוכן הענינים
הקדמה
מצבה
מכתב מהמנוח ז"ל

מבתב הה"ג ממאטערמדארף זצוק"ל
מבתב מהגר"מ סיינשטחן שליט"א
חרו"ת

בדין כוורת
רבנו בעל אבן האיל זצוק-ל
בענין שור ובור שמסרן לחש"ו
רבנו ראש הישיבה זצוק"ל
בסוגיא דאשו משום חציו
רבנו ראש הישיבה זצוק"ל
מחידושי המניח ז"ל על התורה

הערות המנוח ז"ל-על מס .נלים
בענין רקיק
בענין תוך תוכו
בענין התפסה בנדרים
מרן ראש הישיבה שליטיא
בענין הוספח בן א"י למנין ביד"ט אחרזן בחו"ל
מרן הגר-מפיינשסיין שליט"א
בענין הדלקת נר חנוכה
מרן הגר"מפיינשטיין שליט"א
בעגין לקט
בענין

מרן הגרא"מ שך שליט"א
אתנן בעופות "

מרן הגרי'" הלוי רודרמן
ברין שפיכתשירים בבכור ,מעשר ,ופסח
הרב ר' יחיאל מיכלפיינשטיין
בריני אין מתבוין ופסיק רישא
הרב ר' ארי.לייב באקשט
בענין הולכה בצסון
הרב ר' לוי קרופני

בענין רציחה ושפ"ד בישראל ,בעכו"ם ,וברודף

הרב ר' אלי' שמהה שוסטאל
בדין לא תתגודדו

הרב ר' יעקבחיים סרנא
הערותבריני עגלה ערוסה
הרב ר' 'עקב יהושע וואלפא

בענון חיוב עבור מדילת חוב
הרב ר ,דוב לנרו

בענין נישואין מפולין וצרת ערוה
הרב ר' משה הלל הירש
בגדרי הנחה במלאכת הוצאה
הרב ר' אביעורפילץ
בענין ר'שיטין הפטק בס"ת
הרב ד' אשר ב"ץ
בדין זריקה מועלת ליוצא

הרב ר' בנימין צביילמרק

בענין פשרה
הרב אברהם דוד
בעגין תחלתו בפשיעה וטופו באונס בבור
הרב אברהם יורקנסקי
בענין עשה דוחה ל"ת
הרב אברהם רודניצקי

בעניןוידוי יזה"כ
אברהם רפהק-
בענין שיעור כעדשה בשרץ

אברהם חיים שטיינווארצעל

בעגין איטור אשת אח לענון פטור צרה
הרב אברהם יצחק סטארטש
בענין נסכים מתקדשין ע"י שחיטת הזבח
אהרן פרלוב

בעניןזמני קריאת המגילה

אהרן קוטלר
בענין שמן המשחה
הרב איסר זלמן קוטלר
שבועה בעי שם
הרב איסר זלמן שוורצמן
בענין צרורות משלם ח"נ מן העליה
אהרן רבינוביץ י
בענין נקביחיבור מים רכשפזה"נ במקואות
הרב אליהו כרודנא

בענין כיבזש יחיד

אלי ,ברוך שולמן
ידזת בנדרים ובנזירות

אלכסנרר שטרנבוך
בענין פגול בלוג שמן של מצזרע
הרב אלעזר יונה גינזבערג
בטוגיא
דכח כחו לטומנוסאי ככחו דמי
הרב ארון רייך

ק'ב
קטז
קכג
קכז

קכט

קלב
קלד
קלט
קמב
קטה

קנ

קנד

קנח
קס
קסג

קעא

קעד
קעח
קפג
קפו

קצ

בענין שלא לשמה בהקרבת נדבה בקרבנות חובה
הרב אדי' מלביאל קו17לר
בענין יבום באלמנה בכה"ג
הרבבנימין וורצברגער
בסוגיא דהלך אתר הנוף

הרב ברוך סולובייציק
בענין איטור
הרב ברוך אלי' גהלדעסכויט
רירת עכו"ם בנוגע לעירובי חצירות
הרב ברוך יהורה גרידון
שיטת ר"שבדיןעיגו ראיתקצאי לבוה"ש
הרב ברוך צבי גראסמאן
בענין שחיטה והעלאה גחוץ
מלאבה בחוה"מ

הרב דבלעיינסקי
בעניןאין אונסבגיטין

הרב רוב אהרן בריזמן
בענין ד"א בדינא דתחומין

הרב דוכ פולק.

בענין מהלך כעומד
הרב דוד אפען
בענין בתר מעיקרא וצרורות

הרב דוד גיבער
בענין בשר שור בכלי ראשון
דורב דודויסקינד

מליחת קרזצים
הרב דור היינעמאן
בענין אדם המזיק
דוד יאמפאלסקי
מקורה
בענין פטור מזוזה בביתשאיני

הרב דוד צוקער
ברין שבירה בכלי חרט
הרב דוד ראזענבוים
בענין באיסורא אחאלידיה
הרב דוד מו~כי רוטנכרג
בענין אשז משום ממונו
הרב דוד צבי שוסטאל
ביאורקנין מתנת שכ"מ במקצת
הרב דור שמחה רפאפורט
בדין השלמה בע"ע שברח
דץלל נזאנדעל

בענין נשך ותרבית
הרשל לייטגער
שי' הרשב"אבענין יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
הרב ואב עגערט

בענין התורם משלו על של חבירו
הרב ואב פיפרמן

כל המשנה ממטבע שטבעו חכמיםבגיטין

הרב ואב מנחם טשאפף
ביאור בשיטות הראשונום בדין דחזקתו בדוק
ואב ולמרקי
בגדרי מקום פטור

הרב חיים גרינעס

בענין

שרטוט

הרב חיים פעולשטיין
בענין ביטול בגיד הגשה
חיים בער ויכערמאן
בדין קרבן גר שמתואין לויורשין
הרב ריים ירוחם גינובורג
חיובא דרודף
הרבחיים ישעי'ווייס
בענין איסור מעשה שבת ע"י עכו"ם
הרב חיים שלמה בריסק
בענין שיטת הרמב"ם בע~נום אוחזין בבלי
הרב חנינה שמחה פחנר
בסוגיא דריש הוריות

הרבידידיה איינהארן
בענין היקף של יותר מבית סאתים
הרב יהורה נייווירטה

בענון רוב וחזקה
הרב יהורה ברוך דאפעלט
בענין ברכה על מוכה ומצה כל שבעה
הרב 'הודה העשיל לעוונבערג
בענין לאסיים אתרי'
הרב יהדשעבנימין קרופני
בענין חציצה ברין עצמו של כהן
יואל דוב כהן
ביאור ברברי ר ,נחמי' דאיןכלי ניטל אלא לצורך תשמישו
הרב יו,ט ליפמאן העללער
בענין טוען טענת גנב

בענין

חטאת חלב לשם חטאת דם

הרב יוסף צימבאל
בענין אין מוסרין ד"ת לעבו"ם
יוסףצבי טשאפניק
בענין כל דאלום גבר
יחזקאל נורמאן
בענין פסולמים שאובין
הרב יחיאל מאיר וואקסמאן
בענין גדר חובת בריקת חמץ
הרב יחיאל מיכל קלוגהויפט
בענין חיוב השבה וחיוב רמים של גזלן
הרב יעקב בוסל
בענין איסור יציאה מעיר מקלט
הרב יעקב עקלביץ
בענין קישות שנטעה בעציץ
הרב יעקבל,בניק
בחיוב שבועת מודה גמקצת ,ושבועת גלגול
יעקב עבערט
בענין דבר היורד מן השמים
הרב יעקב וויינרערגער י

בעניןאינייודע אם פרעתיך

יעקב אהרן שפירא
בענין איסור מקיףוניקף
הרב יעקב אליעזר שוורצמן
בעניןדיינים
הרב יעקב אפרים פארכהתמער
בדין איטור טעימה לפני קידוש
הרב יעקב דב שחר
בענין שתיה בכלל אבילה בדם
הרב יעקב דוד המניק
בגררי מוקצה

הרב יעקב דוד לובאן

בענין שומא הדרא
הרר יעקביוסףריינתאן
בשיטת הרמב"ם בענין החבסה בנררים
הרר יעקב מרדרי ליכט
בענין תקנת בפ"נ ובפ-נ

הרב יצחק דרשובי,ן
בדין שפחה חרופה דמביא קרבן א' על כמה עבירות
יצחק שרגא קוטלר "

בענין

תמות ומוערות וצר תמות במקומה עומדת

יצחקרייניץ

.שיטת הרמב"ם בעניןאין מתכוין
הרב יצחק שטיינבערג
.בענין שנוי דלידה
הרב יצחק אשרגליי,על
בענין תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזקין
הרב יצחק ריים כהן

בענין שוטת הרשב"א בגיטול חר בתרי
הרב יצחק יעקב קוזלוביץ
בענין העברת ד"א ברה,ר למעלה מראש,

יקותיאל .יהודה בערגער
בענין חזקה
הרב יקותיאל מנחט וואקטמאן
בענין חזקה ג"ש בקרקעות ובעבדים

וקרב ירוחם אלשין
וערך עליה העולה
הרב ירוחם ליוואויץ
בענין דלתות הראווות לנעול
הרב ישעי' יהורה קעגעל
בחיוב ברכה במצוהקיומית
הרב ישראל טאפלין
בעניןלחי למחיצה רביעית
הרב ישראלניומאן
בענין יצא מוציא מטעם ערבות
הרב ישראל סג"ל
בענין סוכה שחמתה מרובה מצלתה
ישראל סלומדן
בענין קרושת בתי כנסיות
הרב ישראל צבי ברוירא

בענין

השבת גזילה
הרבלוי גודמן

בעניןעירוביןבעיירות גדולות
הרב לף יצחק בערנאטה
בשיטת רש"יבעניד פסיק רישא ומלאכה שאצ"ל
הרב מאיר ברנר
בענין השובת בריבוע העיר
הרב מאירבןציוןלוי
בענין משוח מלחמה

מיכאל פרעטבורגר

~~,ץ

בעניןצדי רה,ר וג' מחיצות
הרב מיבאל שלאס

תצח

בענין הנחה ע"ג משהו
הרב מנחם מענדעל שלאמאוויטץ

תקר

בעניןשני ומים דראש השנה
הרב מנחם שלמהזופגיק
אםלאחר.ס עושה מחיצה לעצמו לא כ"ש
הרב מרדכי מנדלבוים
בטלסול כלים המוקצין בשבת
הרב מרדבי יהודה קנר

בענין השגיד בערבין
משה קופיץ

בעגין אשו משום חציו
הרב משהרייך
בענין מחוסר קציצה בגט

הרב משה אהרן פאסקאוךטץ
גענין פקע פיגולו ממנו
הרב משה אלעזר ענגלארר
ברין נאמנותריכיר
הרב משהיוסף לבוריץ
בשיטת הרמב"םבדין איסורי עשהלענין דחייה
משה מררכי ליעבער
בענין פיגולבזייקה שלא במקומו
הרב משה צביווייס
בענין הפסק בק"ש וברכותי'
הרב משה שמעון שפירא

בדין דבל תוסיף
הרב משה תו .חאמסקי
בעניןקניני גזילה

תקו

תקט

תקיא
תקיז
תקיט
תקכה

תקלא

תקלר
תקלו
תקמא

תקמה
תקמז

הרב משולם פייש גינובערג

תקמט

הרב מתתיהו פרידמן

תקנד

בעניןכל.

המקדש

ביאורשי' הראבי"ה אם גקבים דקים מצטרפין לשפוה"נ
הרב משולם זרשא וואקסמאן "
בעגין כרמ רבעי בחוץ לארץ
הרב נסים רביבו
בגדר החיוב דעשיית תקלה בבור
הרב עקיבא יוסף שטייגמעץ
גענין חצי עבר חצי ב"ח
פנחס וואקסמאן

תקנז
תקסא

תקסט

תקעא

בענ,ן תשלומ ,גזילה
הרב פנחס רורק,ימין
בעניןפסולי בקירש
צבי יה,שע בערגער
בעניןספיחי שביעית

קלמן ,הורה ראטענבערג
בענין כחב שיכזל
לבה,זרייה
הרב ראיבן צ
ורומן '
בענוןריבית במקח יממכר
הרב ראובן לפטן
ברון שריפת תרימה טמאה

רפאל שמולביץ

עשה דיחה ל,ת במצותיבים
הרב שאול מילר

בענין
קבלת הרםע,י אוירבלי
הרב

שלמהאייזין
בגרר מזוק ברבר שאיןגיפו נחסר
הרב שלמה אלטיסקי

בענין איסור בליחל
הרב שלמה קנריץ
בענין ביטול ברבר הניכרוביאירשי' הרשב,אבדין טעם בעיקר

הרב שמואל פעלזער
בעניןשינוי השם
הרב שמחה קלאר
שיר לזכרז
הספד ממרן הר,מ שליט,אביום השלישים
הספד מרן המשגיח שליט.א
הערכה מהרב ישראל צבובריידא
הספד ביזם סיום הש,ס

קוים לדמותי

מפתח הענינים בסדר הש,ס

י המאמריכ
ברונם נדפסולפי סדר הא' נ'! ,כמקצתכלפי סדר קבלתם לדווס.

תקעה
תקעח
תקפא
תקפג

תקפז
תקפט
תקצב

תקצו
תקצט

תרב
תרה
תרט

תרטז
תרכ
תרכב
תרבה
תרלג

הקדמח
קייו"יי"
ת זח שאנומגישים לקחל חלומדיםושוחרי חתורח ,מוקדש
חוא לשמו ולזכרו של אחובנו חרב ר' מאיר קוטלר ע"ח ,שעזבנו לאנחות
ביוםשביעי שלפיח התשל"ט ,וחוא אך בן כ"1שנים.
יבש תמעין ונקצץ חאילן  -חמעין חשופעחיים ,טוהר ושוך ,חאילן

הפורח והמלבלבבאביבו .לא חמלים יתארו את עומק חאסוןשאין ערך
ביטויו במלכות חחבעח .מאז שגת ומעלחמרגיש כל אחד בהכרתו ובתת
הכרתו כאב נסתר בלב ,שחסר לו מה ,משהו שהיה קרוב לו מאד ונתרחק
י מחלתו,
פלאים .לא נגלד הפצע האנוש שעוד התחיל לכרסם בעצםימ
אלא שאז מהולים חיו הרגשות בתקוה ותפילח עד שעלתה נשמתו
השמימה ונותר החלל העצום.
אולם נחמה פורתא מוצאיםאנובדברי המד"רויקהל ושם בפרשה מ"ח
עה"פ טוב שםטוב משמןטובויום המ~ת מהולדו,יופמיתתו של אדםגדול
מיום לידתו וכו' אמר ר'לוי משל לשתיספינותשחיו פורשותלים הגדול
אחת יוצאת מן הלמין (חוף הים) ואחת נכנסת ללמין,זו שיוצאת הכל
שמחין בהזו שנכנסת לאהיו הכל שמחין בה .פקח אחדהיה שם ,אמר,
חילופי הדברים אני רואה כאן,זו שהיא יוצאת מן הלמין לא היו חכל
נןיודעיםבאיזה פרקהיא עומדה ומהימיםמזדווגין
צריכים לשמוחשאי

לה ומה רוחות מזדותות לה1 ,ז 1שנכניתללמיןחיו הכלצריכים לשמוח
לפי שהםיודעיפ שנכנסת בשלום ויצאה בשלום מן הים .כך אדם נולד
מונין לו למיתה מת מונין לו לחיים 1כ .'1ועל רישא דקרא ממשיך שם
במדרש וז"ל טוב שם טמ משמן טמ  -טובהיו שמותן שלחנניח מישאל
ועזריה משמן המשחה שנמשחו נדבואביהוא .למה,שאילו נכנסו לחקריב
ויצאו שרופין ואלונכניו לכבשן האש ויצאו בשלום,הוי טמ שם טוב
משמן טוב ,עכ"ל המדרש .עם פטירת מאיר ע"ה נתמזגו לאחד תחילת
הפסוק עם סופו  -לא רק שנכנס ללמין בשלום  -לא טרדוהו הגלים
חזועפים לסחפו עם זרם החומריוה ,ולא סרפוהו הרוחות הסוערות ,אלא
אףיצא מכבשן האש בשלום ,כבשןיסורין הוא,שעלוליםחיולהעביר אדם
עלדעתו ,לא פגעו בשלימותו אלא אדרבחצירפווזיקקו את להטאמונתו.
את הכל קיגלעליו באהבח ,ובשלותו המופלאהמצויד בתורתו ובדקדוק
המצוות שנחרתו בטבעו ,הביטישר לתוך חמותוחכריעחו.....
קעץ תורני זה שנכתב לזכרו ע"יידידיו ומוקיריו מתוך עמלויגיעה
בתורה,בבחינת פרידת מתוך דבר הלכה ,מקוים א4ושיה"לעילוי נשמתו
הטהורה .עשם שבחיים חיותו מקושר היה לדורות שקדמו בקשר של
קיימא  -עכשיו לאחר העדרו ,שחזר ונתדבק למקורו ,מתפללים אנו
שיחזור ויתקשר משםלדורנואנווימליץ טובבעד משפחתו החשמה,בעד
הישיבה הקדושה ובעד כל ישראל אמן.
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עלהאי שופרא

ן

י מאורפנים אשר שמח לבבות,בגווניכשרונותיוהרניןכליודעיו.

:
י ראה וחכמה בנפשו
:
 .התורה.

אציל רוח,נעים אהוב ואותב ,הצנע לכתחן ושכל טוברופדו ארחות .

'

,

חייו.

נפגשו ,חברו אל עומק הלב והיקף ידיעות(

( רובייסוריו לאעממותו ,קבלם באהבהצרפוהוורוממוהו.
'
( ענף לאילנותרבי פארות ,חתהלך בצלגדולי הדורות ואל מקומם שאף
חרח.

(

האברך הרב ר מאיך קוטלרז"ל
בן הרב ר'יוסףחיים שניאור שליט"א

י"ב טבת התשי"ג -שביעי של פסח התשל"ט

זאת אשרחריתעל מצבת קברו
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נהוראי
מכתבוח נמצאבעזבונו -נועדיאחיו שיחףוי
א,שיח לתעודתו  -מתגלים
בו כחות נשגבים באמת מדח ענקי דורות .ומעיד חוא גודל רוממות
נפשו חמנוחז"י ,יחוד 9
חלב
יוטחרתו בתמימות חאטווהועימק עדינות

שי

חחרגשחיזויתו.

עי

בס"ד

בודאי תסלחלישכתבתיעלפיסתנייר קטנח אךע"וחשתדלתי לכתוב
באותיות ברורות מאד .וסיבת חקטנותחיא שזח מה שחשגתיבלי טורח
רגדול,
מיוחדמשיני חקרובלמקומיבביח"מועצלאנכי מלטרוחאחריניי
ואתך הסליחח.
גדעתי לנסוע לאה"קבקיץ חזח שעוברעלינו לטובומפני כמחטעמים
שבינתיס הפכמוסיםעמדי לגלותםלביתיולחוריםשליט"אועכ"פישארו
כמוסיפ עד שאברר טעמי אצל מח"ג מרן אדמו"ר חגרמ"פ שליט"א
ואפרטם אחת אל אחת .לפני כו' שבועות ז"א לערך בזמן מתן תורתינו
התחלתילחרגישכאביפברגליחימניתוגםחרגשתי חולשחכללית אך לא
ייחסתי לזה חשיבות עד כעבור שבוע שחכאבים לא פסקו וגם חחולשח
בתוקפח עומדת אז חבנתי שר"ל את אשריגורנו בא וחרב חדח מונחת על
צואריומידעשיתי פעולותבענין חנסיעח לאדמו"ר חגרמ"פשיחי' לארך
ימים ושנים טובים אבירים ונעימים ויקבלפני משיח צדקינו בב"א אך
ברצוני להסוות אתנייעתיאליו במסוח שליתמיותדחיתיומיוםליום
י
עד שהתחיל לחושבלבי לבהאריואינייכוללהגיעאליו לחתנות אתצרת
באזניו ואני מחכח ליום בו אוכל לבא לפניו ואמצא ניחם ומרגוע אך
בינתיםעשתונותיבענין חרע(לעיגים) הזחורעיוני מעורפלים וחשקט לא
אויל וכמובן גם העסקבתורתינו הקדושה המשיבת נפש וכלגופו של אדם
עולה בה ורפאותהיאלבשריושיקוילעצמותי  -נחלשה מאדע"יזהואנה
אני בא ומתי אעשה לנפשיואוי למי שבא לשםואין תלמודובידו.
וברצוני לברר אצלו כמה דברים .א] אם נתחיל לטפל בענין אאלץ
להיותיוצא ונכנס לבית חחולים וגט תחתטיפולרפואי מתמיד שרחוקה
מתועלת לרפאות שבר זה המיוחד וקרוב להפסידלענינים הידועיט לך.
וגם מגחינה נפשית והכגתצידה לדרךשמוליכיןבו קשהביותר במצב של
י
טיפולים בבתי החולים וע"כ נפשי בשאלתי האם לפי דתה"ק מותרל
להמנע מפעולותגעניני רפואות וכדו' ואף שבדרך הטבעבוודאי יתקצרו
וכו' .ב] כ"זבנוגעאלי -ומצידי מוכןאני לזה אם מותר  -אד אפ מותר
לי שלא להתחשב עםרצון אשתי שתח" וחחוריםשיחיושאין האשהוכו'
אלא לבעלהוכןוודאילהיפד.ג] האםישענין בהעלמתמצבי מהנ"ל כדרך

שהעלמתי עד כה.
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ת

לאח"ק תלו" ועומדת בכל השאלות חללומפני שאם אצטרך
נסיעתי
ברפואות בוודאי אחל מוכרח לחשאר בארח"ב ע" 3לא אוכל
לטפל
מרן שליט"א ואחרי חקדמח זאת אבא
להחליט עד שנדע ברורות
י
פ
מ
נשאר
ן
מ
ז
כמח
לגלות טעם רצוני לנסוע עכשיו ראשית כל לא אדע
לי
לקיים כמח מצוותלפני 1כ'1
להיותמבניציון -שנית,וזחחעיקר,רצו
נילחיות שם ,וחלק מהםשאינם
חלק מהםתלויים בארץ ממש וע"כ אצטרך
תלויים בארץ מדינא אלא שהנסיבות ותמציאות בארץ נח יותר לקיים
מ31רחיםלקיים לפחות פ"אבחייםומי שטרח בע"ש
מצוות חאלו,וח
ןריחבדל אם חע"שחיא שלקיץאו אם שבת חורפית קצרח
יאכל בשבתואי
שלא טרח לאיאכל.ועוד טעם אחר כמעט ולא אוכל
ומי שטרחיאכלומי
לחעלות ע"גחגייר זכורני בשעח שר' מאיר פייסט זצוק"ל
משום בושה
נפטר ונתגלחלנושרצונו הל לחקבר באמריקח ותמחנו שחמבציוןכמותו
לאירצח לחקבר תחת המזבחולדעתי1ין חסכיםעמי אבא שליט"א טעמו
ונימוקו עמו ומשום מח שארז"ל ותבאו ותטמאווכו' לא באתם 1כ '1אל
סוף סוף לאחצליח לחאחז באח"ק ואף שדלערדכמוני -
תבאווכו'
והרי מלאוין מפורשין בתורח 3מ 1שחנני נתפס לדברים כאלו
י
ת
ד
ח
פ
הלואי
ח
ת
י
ח
מ"משד"ז מטרדני 1ל1זכיתי לפחותלתיות באת"קלפניכן
דעתי
אד
בצער "3כ חוץ מחפחד על נשמתי חכתומח
עצם
ן
י
נ
ע
ח
ל
ע
ו
נ1חה
י
נ
ו
א
שתחף ועל חמשפחח שיחל ובאמת
בעוונות ועיקר הצער על גורל
אשתיש"ב פ'י"אאיך אפשרשירגיש בשו"ד
מעולם'התקשתי במח שכתב נפח"ח
שאפשר צער הזולתבענין של עצמו יותר מצערו שלו.
כן  -אדידעתי
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ב"ה

נדרשתי לאשר שאלוני אברכי חכולל של חישיבח חגדולח
בלייקוואד שנתעוררו לחנציח אתזכרו של אחדחמיוחד שבהם
ששבק לןחיים ח"ח חרבה"ג המנוח מח" 1מאיר ז"ל ,בןיקיר
לאהמי מחותני הרב הגאו 1חג' המפורסם כקש"ת ר' שניאור
קאטלער שליט"א ,מגזע תרשישים ,למדן גדול שלמד תורח
ן ובעל מדות תרומיות שנקטף בדמיימיו ר"ל.
מתוךייורי
ם
נ
ו
צ
ר
ועתה ב
שמעתתא
ס
י
פ
ד
ח
ל
תורח
לעילוי
ודברי
חידושי
נשמתו הטהורח ,וחנחענין זהאיןצריד לתפכמחכי יוונתם
וגם מעשיחם רצויים ביותר וחז"ל אמרו אין עושין נפשות
לצדיקים שדבריחם הם זכרונם ,ובטח ימליץ טמ שם בעולם
הנפשות לכל חעושיפ והמעשים.
מימינו תחזינהעינינובניןעירינו במהרח אמן.
ו'ניסן תש"ם לפ"ק
חכ"ד לכבוד חתורח ולומדי'
חק' שמוא' בלא"א מוח"ג מח" 1ש"ב זצוק"לזי"ע
מלפנים אב"ד דק"ק מאטערסדארף יע"א
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הנה דברגדולעושין אברכיהישיבח חקדושחבית מדרש גבוחדליקוואוד
שפר זכרון לחרח"ג ר' מאיר קאטלער זצ"ל דלבד שחוא בןדגדולי עולם
הוא עצמוכפישאניהכרתיוהיהראוי לאותחאיצטלא דגדלותולפירכותו
בשנים חיה אדם גדול בתורח וגם באמונח ובמעשים וחצדקתודין שמים
היח גדול מאד ובעולם חאמת נחשב 3מ 1אםהיחי בעולם ונתגדל שחיח
גאון עצוםכפי מחשידוע כמח דורות למעלחשהיוגדולי עולם ,שלכןיל
עולם התורה היוצרייים לחספידו כלשון תקרא מספד גדול וכבד מאד
חיינו גדול בריבוי עפ וריבוי זמן וכבד באיכות כפי חצער חגדול שיש
להצטער מזה ולכן ספר זכרון זה עבורו חוא דבר גדול בידיעת חרושם
שעשה זה על כל בני חישיבה והאברכים דבית מדרש גבוח שחכירוחו
ביותווכן על חרבניםוגדוליישראל שחכירוחו ממשועל כל עולם התורח
שיודעיס כולם את חמשפחה חגדולח הזאת מרביצי תורח כמה דורות
עולםיאמרו שהוא דברגדול מאד לכבוד תורתו וצדקתו שלר'מאירזצ"ל
שנקטףבדמיימיו מעולם זה ושוכן עתחבגנזי מרומיסויתן השי"ת שלא
יחיחעוד ח" 1כזה במשפחחגדולח חזאת מכל עולם התורחוישואלונזכה
בקרוב לראות גאולתישראלע"י מלך חמשיחובתחיית חמתיסכפי שאגו

מחכים ומצפים תמיד

חכו"ח בצער גדול ובשברון לב משחפיינשטיין

קובץ
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רבנו בעל אבן האזל זצוק"ל

בדיןכוורת
הומכ"ם בהלכותכלים פרקי"ד הלכהי"א-י"ב,כוורת פחותה אע"פ שסחם הפחת בקש
אינה מצלת מיד כלי חרם שהרי אינה כלי ,החמת והכפישה שנפחתו במוציא רמק אע"פ
שבטלו מתורחכליהריאלומציליןמידכלי חרסוהואשיהיה הפחתלמעלה משפתכלי חרס
מבחוץ והיה בית קבול שלהן משולשל לחוך כלי חרס.
והנה במשנה כלים פרק ט' משנה ח'תנןניקבו העשוילאוכליןשיעורןבזיתים העשוי
למשקין שיעורן במשקין העשףלכךוכךמטילע אותולחומרו בצמידסתילובכונס משקה,
והר"ש בפירושו הקשה דמצינו ג' חילוקים דהכא חנן כמוציא זיתים ובמס' שבח איתא
ברברבי כמוציא רמון ,ובתוספתא ס"פאיןכלי חרס דגם לנפחתוכמוציא רמעמהני צ"פ,
וכתב הר"שדג'דיניםיש דעדכמוציאזיתים חוצץאפילו לא סתמו,ובניקב כמוציאזיתיס
אם לא סתמואינוחוצץ ואם סתמוחוצץובניקבכמוציארמון ומהדחניא בתוספתאדאפילו
נפחתו כמוציא רמוןמהני צ"פ 1ה1בניקבו ממילאדישבו ב'חילוקים דעדמוציא רמק לא
צריך מירוח ואחר כמוציא רמון מהני מירוח.
ובפה"מ להרמכ"ם וז"ל וזה המאמר לא יסחור השרש אשר התבאר בגמ' שבת והוא
שכלי חרסיצילבצמידפחיל עדשיפחתרובו,לפישאיןהכוונה ולאהמובןממנושכלי חרס
המוקף צמידפחיל כאשר נפחת בפחותמרובו לא יטמא מה שבחוכו ,ואמנםירצהבו שהוא
נפחתהכלי בפחותמרובו עדהיקף הפחתופיהכליג"כבצמידפחילשהואיציל מהשבתוכו,
ואע"פ שהוא אינוכלילענין טומאה ולא יקבל טומאה נחשבהוכלילענין שהואיציל מה
שבתוכו ,אולם כאשר נפחח רובו הנהאינוכלי כלל ולאיציל מה שבתוכו ואע"פ שמקום
הפחת מוקף צמיד פחיל עכ"ל.
והנה בגמ' שבת סוף המצניע חמש מדוח בכלי חרסניקב כמוציא רמונים טהור מכלום
ואם הוקף צמידפתיל עד שיפחח רובו,ופריך מרבא דאמרשיעורוכמוציא רמקומשני הא
ברברבי האבזוטרי ומפרש רש"יברברביברובובזוטרי כמוציארמון(!שיעוררברביחוטרי
לא נתפרש) ותוס' מפרשים איפכא דרברבי כמוציא רמון וזוטרי דמוציא רמון הוא יותר
מרובו שיעורו ברובו.
ומדברי הר"ששהבאנו מבואר דמפרשכפי'התוס'דברברביכמוציא רמת א"כ אםהנקב
כמוציארמון כבר בטל הוא מחורתכלי,ולכןאי אפשרלחרץכתירףן הרמב"ם דבלאמירחו
הוא כמוציאזיתיםוההיא דהמצניעמיירי במרחו ואפ"ההוא דוקאכמוציא רמתדלזה קשה
מההיא דחוספחא דחמח וכפישה שנפחתו במוציא רמוןדקתנידמצילין באהל השרץ .ומזה
ראי'דמצילין ג"כ באהל המתדהיינו בצ"פ,ולכךמוכרח הוא לחדש ולחלקביןניקבממילא
לניקב בכוונה וכמו שבארנו.
אמנם הרמב"ם מפרש כפירש"ידברברכי הוא עדרובוכלילענע צ"פדהרילהדיא כחב
בפה"מוזה המאמר לאיסתור השרש אשר החבאר בגמ' שבתוהואשכליחרםיציל בצ"פעד
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אשר יפחותרובו עכ"ל ,ומדקאמר רובו ולא קאמרבמוציא רמון ש"מ דמפרשכפי' רש"י,
וכן בהלכותיו פרק כ-ב מהל' טומאת מת הלכה ג' ת"לכלי חרס מציל בצ"פ עד שינקב
כמוציא רמון ובגדול עד שיפתת רובו ,וא"כלפידברי הרמב"םדאינו בטל מתורתכליעד
שיפחות רובו א"כ לא קשהכלל מהא דהחמתוהכפישהדקתני בתוספתא רגבבניקבבמהניא
רמון מציל בצ"פ משום דבכליגרולמציל עד רובו ,אמנםצריכים למרח את הנקב דבלא
מירוחאינומציל אלא עדכמוציאויתים וכמש"כ הרמב"ם בפה"מדההיאדהמצניעדקתני
עדרובומייריבמירח ,אמנם הכא בתוספתא לאניח"ללאוקמיבמירח דסתמאקתני,ולכך
אוקמה חרמב"םדמיירידהימהפיהלמעלהומציל מטעםדהויכמומירחהדכיקדלמטההוא
סחום אע מקום לטומאהליכנס ולא נצטרך לדעת הרמב"ם לחלקביןניקבהבכוונהלניקבה
ממילא.
[וישלעייןבזה אםפיהלמעלה לאהוי אלאבמומירחואועדיףמזה,והנהזהודאידכל'
שלםופיה למעלהעדיף ממירחו דהאאפילועל הטומאהמציל כמבוארפי"רדכליםהל' ט'
והל'י' ורק דמספקאלובכלישבורדאינומציל אלא מכחצמידפחיל אםפיה למעלהמציל
על הטומאה וישלעייןבזה].
אמנס הר"ש א"אלו לחרץ כהרמב"םדהיתהפיה למעלהדכיון דהר"ש מפרש כהתוס'
דברברביהואכמוציארמון ,א"כ אם הואכמוציארמון כברהוא בטלמתורתכליולאמהני
מירוחולכןאףבהיתההנקב למעלהג"כ לאמהני[דכלזההואגדרמירוח]והטעםדלאמהני
משום דכבר בטלה מתורתכליולכן מוכרח לחלקבין ניקבה ממילא לניקב בכוונה.
והנה בהלכהי"א כתב כוורת אע"פ שסתם הפחח בקשאינה מצלתמידכלי חרסשהרי
אינהכלי עכ"ל ,והקשההמי נפתוח דאמאי לאהילק הרמב"םבזה דאםהיה הפחת למעלה
מצלת כמוגבי חמת וכפישה ,ואי משום דבתוספתא קתני זהלגבי חמת וכפישה אבל על
החוספחא גופא דאמאי לא נקטהאידינא על כוורתהשנוי' במשנתנו .ונ"ללחזק קושהחו
דהנה מסתברא דהפחת למעלה הוא בגדר מירח הנקבדכיון דהפחת למעלה א"כאין מקום
לטומאהליכגס,וכיוןדתני שסחם הפחת בקשהיינומירחו א"כ אמאיאינה מצלחמידכלי

חרס.
ולכאורה היתי רוצה לומרדיש הוכחהדגבי כוורתמיירי דהיה פחחה למעלה ואפ"ה
קאמר הרמב"ם דאינה מצלת ,ותתחזק קושית המי נפתוח דאמאי אינה מצלח כמו חמח
וכפישה ,דהנהזהידועדאיןדיןצמידפתילמציל אלאבכלי חרס וכמש"כ הרמב"ם בפכ"א
מטומאת מח הלכה א'ומפי השמועה למדושאין הכתוב מרבר אלאבכלי חרס בלבר ענ"ל,
והנה כוורח אינהכלי הרס אלא שלקנים [וכראמרינן בשבת דף ה' ורק כוורת וכו' א"א
לקרומיות של קנהוכו',וכןמוכחמדברירבהאי גאקעוקצין פרקג' משנהי' שכתבכוורת
פי' חלתאדאמרינן בשבת ע"דב' ,ושם מוכתדחלתאהוא מעץשחייב משוםזומרנדפירש"י
שםעיי"ש].וכיון שכוורתאינהכלי חרס א"כאין גאןדיןצמידפתיל,ואינימאדמיירי
שהנקבהיהבתוךהתנור א"כ למההוצרכנו לטעמא משוםדאינהכליולכךאינה מצלתתיפוק
לי' משום דהטומאהנכנסתדרךהנקב ,ואע"פ שהנקבפקוקה בקשהנהפקוקה דקשלאחשיכ
אלא כצ"פובכליעץאעמציל צ"פ ,אלא ע"כמיירי שהנקבהיהלמעלהמפיהתנור,ונימא
דהא דפיה למעלהיותרמהניצמידפתילואפילובכלי שטףובכליעץ וכמש"כ הר-ש כאן
דכלי שטףמצילין בכל' חרס,ולכךצריכים אנו להטעם משוםראינהנלי ,אבלעל כלפנים
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אמנםיש לתרץעפ"ידברי הרמב"ם בפכ"א מהלכות טומאת מתהלכה א' אחרשהביא
שכלי חרסמציל בצ"פ כתבוז"לוק"1לכלהכלים שאמנםמקבלים טומאהשיצילו בצ"פוהם
כליגלליםכלי אדמהכליאבניםוכלי עצמוח הדגועורו ועצמותהעוףוכליעץ הבא במדה
ונסריםשלעץשהןפשוטיןואמנםכליםוגלמיכלימתכותכלאלומציליןבצמידפתילעכ"ל,
ומבוארבדבריו שכלהכליםשאינםמקבלים טומאהמצילים בצ"פ ,וא"כ כלהכלים שנשברו
בכדי טהרתן ,ג"כצריךלהיותשיצילוכצמידפתיל ,וא"כהךכוורתשניקבה ובטלה מתורת
כלי א"כ אינה מקבלת טומאה ושפיר מצלת כצמיד פתיל לולא הטעם שאינהכלי.
אך קשה עלדברי הרמב"ם שחשיב כלמיניכלים שאינםמקבלים טומאה שהםמצילים
בצ"פ ולא השיב גםכלי שנשברה ונטהרה מרע קבלת טומאה שמצלת בצ"פ,ולפי' הר"ש
דסוברדשיעור צ"פ הוא עד כמוציא רמון לא קשה דשיעורכלי שטף לטומאהנמיבמוציא

רמון אבל להרמב-ם דסבר עד רובו קשה.
[ולכאורההייתי רוצה לתרץ ראיברא שמטעם הנקבאינה נכנסח טומאה שזהו צ"פ אם
סותמו ,אבלכיקשהדיןדאין צ"פ מציל אלאגכלידהיינושיהי' שםכליעלי' וכמו שכתוב
וכלכלי פתוח אשראיןצמידפתילעליו טמא הוא משמעדבעינןשיהי'כלי,וכיון שנשברה
הכלי בשיעור טהרתה מלקבל טומאהאין זהכליואינה מצלת ,ובאמתוה מבואר ברמב"ם
פי"דמהל'כליםהל'י"א שכתבכוורת אע"פ שסתםהנקבאינה מצלתשהריאינהכלי,ולכך
לאהיהיכוללהביא גםכלי שנשבר שהוא באמתאינומצילכיתשאינוכלי,וכלאלוהכליס
שהביא בהל' טו"מ הם בעצםכלים אךאינםכליםלקבלטומאה,דהאגבי חמתוכפישה כתב
דמהני אםהוי למעלה אע"פ שנפחתו במוציא רמון מציל אע"פ שבטל מתורתכלי,ויותר
קשה דהא בפהמ"שרכליםסוף פרק ט' כחבדמירחומהניעדרובו אע"פ שבטל מתורחכלי,
וא"כ יקשה לנו דאמאיגבי כוורת לא מהני הפקיקה בקשדהיינו מירחווהוי צ"פ].
ולפי הנ"לקושיחנולא יקשהעל הרמב"ם ,אךקושיתהמינפתוח קשהדאמאילאחילק
הרמב"םגםגביכוורת אםפיהלמעלהדמצלת.ועי'עודבדבריהמינפתוח שכתבדגםמדברי
הר"ש משמעדאפילוהיתהפיהנקב למעלהמןהתנורג"כמציל,דזהלשון הר"שכליםריש
פ"ח ד"ה ופקקה בקשואפילופי' למעלהמפי התנור לא מצלתעלהאוכלים שבתוכו ענ"ל,
ומזה מדייק המי נפתוח דהר"ש אינו סובר כהרמב"ם דהאגבי חמת כתב דאםהיה הנקב
למעלה מציל ,אמנם לדעחי נראהדאין מדברי הר"ש אלו שום הכרח שכוונחויהי' עלפי
הפחת שהיתה למעלה ,אלא כוונחו פשוט הוא עלפיהכלי ,דע"כ כוורתישלה פה למעלה
שיכנסוהדבוריםושיוציאו הדכש,ועלזה כתבדאפילוהיהפיהכלילמעלהאינומציל ,אבל
אם היהפי הנקב למעלה אפשר דהר-ש מודה לדברי הרמב"ם דמצלח ,אבליקשהקושיתו
הראשונה דגם הרמב"ם מחלק בכוורת דאס היתה פיה למעלה מצלת.
והנה המי נפתוח כתב לחרץ דהרמב"ם סוברדלגבידין הצלה אמתדבעינן שסכליואז
היא מצלת ,ואםאינהנליאינה מצלח ,אבלדילנו אםהיאכלי בשוםמקום הףכבר שםכלי
ומצלת,ומצינושלגבינטילתידיםהוי שםכלי ,שכתבהב"י באו"חסי' קנ"ט בשם הרמב-ם
דהא דניקבהכלי פסול לנט"יהיינו דוקא אם נוטל דרךפיו שמה שהוא דרך הנקב ולמעלה
אינו חשוב כלי ,אבל אםיטול דרך הנקב שרי ,אף כאן בחמת וכפישה לא ביטל הנקב את
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תורתכלי מהם רק במקוס נקב ,אבלמן הנקב ולמטהעדייןראויים לתשמישם,ולכך אםפי
הפחת למעלה נאמר דל מהכאדופני הכלי מפי הפתת ולמעלה וקרינןבי' תוך תוכו ,אבל
בכוורת שעשוילקיבוץדבוריםכיון שנפחת שובאיןראו' לתשמישוובטל שםכל'מעליוגם
במה שלמטה מהפהת ואינה מצלת כמו מחיצה עכ"ד.
אבל באמת דבריו תמוהים שכתב בהא דחמת והכפישה שנפחחו במוציא רמון אע"פ
שבטלו מלקבל טומאהבכל זאתמצילין באהלהשרץ משוםדהםנליםעדייןלנט"יועדיין שם
כליעליהםמצילין,דמדברי הרמב"ם משמעדדיןנוטליןלידיםתלויבדיןקבלת טומאה,דז"ל
בפרקו' מברכותהל'י"אוכלים שנשברושבירה המטהרתאותןמידיטומאהאיןנותנים בהם
לידיםמפני שהן שבריכלים עכ"ל ,א"כ מפורשמרבריודדין קבלת טומאההיןכלילנט"י
דין אחד הוא ,ואםכןכיון שנשברוכמוציארמוןונטהרומליבל טומאהפסולים ג"בלנט"י,
ואף דהכס"מ שםמדייק מלשון הרמב-ם דס"ל דאםהיההנקב למעלהמשיעוררביעיח כשר
ליטול דרך הנקב ,צ"ללפי דבריו דגםלענין קבלת טומאהיהי' עדיץ שםכליעליה לקבל
טומאהכיון שהרמב-םתל'להובהדדידין קבלתטומאהלדיןנט-י ,ובאמת אפ נשאר שםכלי
למטהמןהנקבאולאתלויבתירוץר"' ור"ת בשבתדףצ"וא' תוד"הולענין,דר"יפירש שם
דהאדבעינןשיבטלמתורתכלינפחתברובוהיינו אםנפחתהלמעלהדעדיין נשארשיעורכלי
למטה ,אבל אם ניקבה למטהדיבמוציא,יתים ,ור"תתירץ שםבענין אחר כפמש"כמדברי
הפה"מ ,ואיכרא שהרמב"ם מפרש כר"ת מ"מיכוללהיות שמודה גםלפי' ר"י דאם הנקב
למעלה משיעור כלי הוי כל' גם לטומאה כהכס"מ וא"כעדיין נשאר לנודברי הרמב"ם
מוקשים דאמאילא_חילקגבי כוורתבין פי' למעלה או לא כמוגבי חמת וכפה2ה.
ונראהליישבדברי הרמב"ם עפ"י מהשנקדים במהדמצינוךדיןקבלח טומאהודיןהצלה
בצמידפתילשניעניניס הםואיןשיעורזשוה,וביותרדלפעמיםמצינושמחמיריםבדיןקבלת
טומאהיותרמבדין הצלה,ומצינוגםשמחמיריםיוחרבדיןהצלהמבדיןקכלת טומאההנריך
לבארבזה .והנה הרמב"ם בפי"ד מהל' כלים הלכה ט' כתב ,היתה הכוורת או החמתנקובין
אינןמציליןוכו' וכמהיהי'בנקב אםהי'בכלי שטףבמוציאזיתיםובכליחרס אםהיהמיוחד
למשקיןשיעורו בכונס משקה ,והשיגעליו הראב"ד דמשמעדבכלי שטף אפילוהיהמיוחד
למשקה ג"כדינובמוציאזיתיםוזהלאמצינו,וכתב הכס"מ משום דהרמב"ם משוהריןהצלה
לדין קבלת טומאהוניון דמקבל טומאה עד כמוציאזיתלכךמציל ,אבלוה קשה דהאלגבי
קבלת טומאההויבליעדכמוציארמוןדתנן כלכליבעליבתיםשיעורןכרמונים ,וצ"לדלא
כהכם"מ דלאתלידין טומאהבדין הצלה ,אלאדלגבי טומאה -הדין דמקבלת טומאה עד
כרמונים,ולגבי הצלה  -הוא עדכמוציאוית,ולעניןצמידפתילמצינולהיפךדהואמצילעד
שיפחותרובוכמו שבארנולדעת הרמב"ם,ואפילולשיטת התוס'דברברביהואכמוציארמון
עכ"פ הואעדיףמלענין קבלת טומאהדכלי חרסהעשוילאוכליןשיעורובמוציאזית'ס ,אלא
דהםשניענינים דאםיש נקבקטן ולא מירחוסגילעניןשיכנס הטומאהכמוציאזית אע"ג
דלענין טומאהעדיין מקנל טומאהמפנישעדייןכלי הוא ,אבללענין הצלהכיון שהוא כבר
פתוהיש כבר מקוםליכנס הטומאהוקרינןבי' וכלכל' פתוח וכמו שכ' הראב"דבתו"כ בפ'
שמיני דהאדאמרינןדבכליחרס העשוילכךולכךמטיליןאותו לחומראובכונס משקה הטעם
משום דבעינןכלי פתוח ולגבי משקה פתוח הוא ,וכבר נקרא הכלי וכלכלי פתוח[ ,אח"כ
ראיחי דהראב"ד כתבעלזהגופאדכלי שטףשיעורוכמוציאזיתיםלענעצמידפתיל,ותימה
גדולה דבהשגות סותר דברי עצמו שכתב בתו"כ בפ"א שסוברים דזהו ראב"ד אחד].
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וכן הואלענינינו אםהגקבבמוציאזיתיפ כבר נקראתכליפחוחונכנסת הטומאהוכלזה
אם הנקב פתוח ולא מירח הנקב אבל אם מירח הנקב מה דלאהויכלי לקבל טומאה הוא
מטעם אחרלגמרי ,משוםדכליכזהאינו חשובלגבי' לחשמיש אבללא משוםדבטיל שםכלי
ממנו ,ושפירמדוייקלשת הרמב"ם שכתבפי"ט מהל' כליםהל'ב'וז"לניקבבמוציאזיתים
טהורוהרי הואככליגללים ואבניםשאין מקבלים טומאהדבזה שכתב הרמב"ם דהףככלי
גלליםמשמיענודהטעםדאינומקבלטומאההוא משוםדלאחשיבהכלי אלא כמוכליגללים.
ולפ"זנימאבדברי הרמב"םדכוורתשניקבהאינהראויהלכלוםולכךאינה מצלתדאינה
כלי ,ולכן אפילו אם היה הנקב למעלהאינה מצלת ,אכל חמת וכפישהמיירי דלמטההוי
מקבליסוראויים לחשמישולכךהוישפיר שםכליעליה ומצלת,והאדאינה מקבלת טומאה
הוא משום דלא חשיבוהויככליגללים ואדמה,ודעהצמידפתיל לאתליכללבטומאה אלא
בדיןכלי,ולכך אםניקבההכליעדרובו אע"פשאינהמקבלתטומאה אפ"המצלתבדיןצמיד
פתיל משוםדהויכלי שראוי' לתשמישכיון שהנקב באמצע ולמטה שלם ומה דלא מקבל
טומאההוא משוס דלאחשיב,ומדייקלשון הרמב"םדגבי חמתוכפישהכתב אע"סשביטלו
מת1רתכלי.
ולפ"ז מבואר מה שהקשה המי נפחוח במש"כ הרמב"ם בפה"מ דאמרו לו חכמים
לר"א דאשריתחייבלהציל באוהל המתאינו באשר הואכלי ,והקשה המ"נ דהאכוורתהוא
כלי שטףאינומציל אלא אםאינוכליולא אם הואכליעי'-שבדבריהאכן לפמש"ב בדעת
הרמב"םצריךלדין צמידפתיל דוקאבלי רק שלאיהי'כלי המקבל טומאה אבלצריךכלי
לדין צמיד פתיל אבל אם אינוכליהוי כאוכלע שגבלן בטיט.
אכן ישלעיין לפי שיטח הר"ש דמירוח מועיל אפילו נפחתה יותר מלקבל רימונים
ומשמעדאפי'יוחרמרובו דהא חדשיעורא הואי וא"כ מוכח לשיטתו דא"צ דץכלילגבי
צ"פ ,וא"כשפירמייחי ר"א הק" 1אםהצילבמחהחמורדהא במחמצילבצ"פ,וצ-לדאה"נ
דע"ז גופא השיבולודדין צ"פ שמציל במת הוא כמושחולקיםאהלים ,ולפ"ז לא תלףדץ
הצלתכלי חרסבדין צמידפחיל ,והר"שהביאבסוף פ"ט חוספחא דאיתא שם שנלשאינו
מציל באוהל המתאינומצילבאוהל השרץ ,וצ"ללפ"זדרקכלשאינומציל במחאינומציל
בשרץ אבללהיפוך לאנימאוהלשוןלא משמעכן ,אבללפי' הרמב-םנוכללכאורהלומרכן
דדין הצלהמירכלי חרסווין הצלהבצמידפתילמטומאתאוהל המת[וזהובכליחרס כמש"כ
הר"ש כאן משום דאשכחןכלי שטף דמצילמידכלי חרסואינומצילבאוהלהמח] .ומשום
דלהרמב"םבדיןלהצילמידכלי חרסצריךדוקאכליסכדחגן פרק ח' משנהג'וכןבדץצ"פ
צריך דוקא כלים וכמו שבארנו ,ויש עודלעיין בוה.

אמהניצ-פיהא
~.בר,דמדמנ'.הגיהמרן~ו.לוס-ממסתבראדנםיהר-שנבי~יקבזססילא אס ;שהתרונוי
הף כסו אוכלץ שגבלן בטיט.
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רבבו ראשתישיבתוצוי"לעלמי' ב"ק
*
שיעוריבעבין שור ובור שמסדן לחש"ו
א.גמ' ט' א' ,ת"רכלשחבתיבשמירתוהכשרחי אתנזקוכיצדשורובורשמסרןלחש"ו
והזיקוחייב משא"כ באש במאיעסקינןאילימא בשור קשור ובור מכוסה דכוותהגבי אש
גחלת מ"ש הכא ומ"ש הכא וכו' לעולם כשור קשור ובור מכוסה דכוותהגבי אש גחלח
ודקאמרת מ"ש הכא ומ"ש הכא שורדרני'לנתוקיבורדרכי'לנתוריגחלת כמהדשביקלה
מעמיא עמיא ואזלא וכו' וברש"י ד"ה שורדרכי' לנתוץי כ' וז"ל ,והו"ללאסוקי אדעתי'
שאפי'אין החרשמתירוסופולהחיר א"עהלכךשמירהרעועההיאואפי'התירו החרשה'יב
בעל השור עכ"ל,והיינודמיירי בקשרו שלא כראוי ,אמנם בתד"ה בשור קשור כ' וז"לפי'
כראוידאי כשלא כראוי לאו כלום הוא ועודמדפריך מ"ש הכא כלומר ובשניהםהיה להם
ליפטר מדהדרמוקילה בשור מותרובורמגולהעכ"ל,ולקמן ד"השורוכו'פי'דדרכולנתוקי
ע"י חרש קאמר דגרע משום דמסר לחרשוכו' .וכמו"כ נחלקו הרמב"ם והראב"ד ,דבפ"ד
מהלינזקיממון ה"וכ' הרמב"סוז"ל מסר בהמתו לחש"ו אע"פשהיה השורקשורהבעלים
חייבין שדרך השורוכיו"ב להתיר הקשר ולצאתולהזיק אפילו שמרוה שמירה מעולהוכו'
ובהשגות הראב"ד כ' וז"לחיי ראשי וכו'כי מה שאמרו בור מכוסה ושור קשור שמסר
לחש"ו שהואחייבבאינו קשורואינומכוסהכראויעסקינןוכו' עכ"ל,והוא כנ"ל דהרמב"ם
מפרש כשיטתהתוס'דמייריבשמרוכראוי אלאשהייב מחמתפשיעתמסירה לחש"[1ואסכי
ל' הרמב"ם מוקשה שם בסופו ,אבל עכ"פ כך נקטו הראב"ד והמ"מ בשיטתו] והראב"ד
מפרש כרש"ידמיירי בשמרו שלא כראוי ,וק' עלפי' רש"י וראב"ד קושיות התוס' דמגמ'
משמע דפטור ככה"ג ואי בשמירה שלא כראוי אמאי פטור ,וצ"ע.
כסוגיין לשיטת הראב"ד בשט"מבדף כ"ג א'',דאיתא שם בגמ' (על המשנהדכלב
שנטל חררהוהדליקהגדיש משלם ח"נ)מאןתייב בעלכלבוליחהבנמיבעלגהלתבששימר
גחלתו,אי בששימר גחלתו מאיבעי כלב התם בשחתר אמר רבמריברי' דר"כ "1א סתם
דלתועחו"ה-תורותהן אצלכלבוכ' התד"ה בששימרגחלתו וא"ת מהשמירההיאווכיוןשיכול
הכלבליכנס שםבחתירה דסתםדלתוח חחורותהן אצלהכלבוי"לכיוןדנטרכדנטריאינשי
לא אטרחוהורבנןטפי עכ"ל ,אמנם בשט"מ שם כשם הראב"דמתרץדלגבי שמורגחלתסגי
לי' בדלת שיכולה לעמודברוחמצוי' דהתורה מיעטה בשמירתהדכתי' המבעיר את הבערה
עדדעבידכעיןמבעיריעיי"ש,ותוינן מד' הראב"ד דאע"גדברישהכונס מפורשרבין באש
בין בשן ורגל ושארמזיקין מיעטה התורה בשמירתן אבלעדיין חלוק אש משארהמזיקין
דבאש נתמעט'ותר (וכמושדייק הראב"דדבעינןכעיןמבעיר והוא כעק סברח התוס' כ"ב
ד"החציווכו'דבעינן קרובלודאיהיוק ,ויתבארזהיותרלקמן).וק'לדבריומגמ'דידןדמץ'
דאי בשור קשור ובור מכוסה דכוותהגבי אש גחלת מ"ש הכא ומ"ש הכא ,הא אמאי לא
נוקיםהברייתא בקשרשאינוחוק כ"כדסגילגביחיובשמירח אשולאסגילגבישמירתשור
ובורוע"כ בשורובורחייב משא"כ באש ,ואדרבא לפ"זהיהיותרמרווחלשוןהברייחא -
משא"כ באש -וכןלקמן  -חומרבשור מבאשוכו' מסרו לחש"1חייב משא"כ באש -
תרב ארוןרייך מתיך כתבי מרן זצוק"ל ,בתוספת חסבר מתוך
 1דברים אלו נכתב1ע"י
נ"י
תחקלטות.
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דמשמעדישחילוקכדיןבין שורובור לאש,ולפיפיהגמ' דבאשמעמיאואזלא ל"החילוק
בדין אלאבהיכי-תימצי דבאש ל"ה פשיעה ,משא"כ אםהיינומפרשים כנ"להיתההפשיעה
שוהבשניהם אלאדלגבישורובורסגיפשיעהזולחייב ובאשלאמיחיב,והיאתמי'עצומה.
ב .במשנה כ"א ב' ,הכלבוהגדי שקפצו מראש הגגושברו אתהכלים משלם נ"שמפני
שהן מועדין ובגמ' שם טעמא דקפצו הא נפלו פטור אלמא קסבר תחלתו בפשיעה וסופו
באונס פטורוכו'הניחא למ"דתחלתובפשיעהוסופובאונספטוראלא למ"דחייבמאיאיכא
למימר כגון דמקרבי כלים לגבי כותל דכי קפצי בקפיצה לא נפליעלייהו ואפי' תחלתו
בפשיעה ליכא ,והץ' שם הרשב"א דממ"נאי ל"ה פשיעה א"כאפי' קפצונמי לאיתחייב
ותי' וז"לוי"לדלגביקפיצהקרוב לכותללאחשבינןלי' בתחלחו פושע גמורשיתחייבעליו
אף על האונס בסופוואפי' למ"ד תחלתו בפשיעהוסופובאונסחייבלאאמרינן אלא במקום
פשיעה גמורה עכ"ל,וחזינן מדבריו דאע"ג דקפצוהוי פשיעהוסגילחייב בשן ורגל אבל
אכתי ל"ה פשיעה גמורהולגביתחלתובסשיעהוסופובאונסבעינןפשיעהגמורה ,וצ"בגדר
החילוץגין פשיעה דשו"ר לפשיעה גמורה דחחלתו בפשיעה וסופו כאונס.
ונ' דהרשב"אאזיל לשיטתו בר"פהמניח שהק' בהא דנתקל בקרקעונשוףבאבן דחיב
(לר'נתן) דלמ"ד נתקל פושעהרי הואניזוק בפשיעחווכ' שם ר"לונ"למכאןדאפי' למ"ד
נתקל פושע הוא לאו פושעגמורהוא אלא לאפוקישאינואנוסולאכפשיעהשמתחייבעליו
ש"ח עכ"ל ,ומבואר מדבריו דיש חילוקכין פשיעת ש"ח לפשיעתנזקין ,דבש"חבעינן
פשיעהגמורה אבלגבינזקיןכלדל"האונססגי אע"גדל"ה אלאכעיןגניבהואבידה,וביאור
החילוק נ' דבנזקין לא קאתינן עלהלחייבו מחמת פשיעתו דזה עצמו שממונוהזיק הוא
המחייבו אלא דבעינן שלא יהא אנוס דאם הוא אנוס פטרחו התורה דכחי' ולא ישמרנו,
משא"כ בש"ח שכלהמחייבהוא רקהפשיעהעצמה,בזהשפירבעינןפשיעהגמורהדרקבזה
הף פשי
הףעההמחייבת.ונ'דזהוביאורד' הרשב"א הנ"לגבי קפצהדכיתדמקרביכליםלגבי
כותל קפצו רברשאינומצוי כ"כ ול"ה פשיעה גמורה אלאדאכתיאונס ל"ה כ"אכעין
גו"א ובכה"גסגילחייבבנזקין כנ"ל ,משא"כלגביתחלחובפשיעהוסופובאונסדלזהבעינן
פשיעהגמורה שחתבעליו ש"ח ,וכמש"כ התוס' במס' ב"מדף צ"גס' דבתחלתוכעיןגו"א
וסופו באונס פטור ורק בפשיעה גמורהחייב אפי' סופו באונס.
ג .ויראה דגם עצם החילוק שכ' התוס' הנ"ל דחחלתוכעין גו"א וסופו באונם ל"ה
כתחלתו בפשיעה גמורה מתבארכנ"ל ,דהנהאינימא דהא דתחב"פוסופובאונסחייב הוא
משום דכה"גכיון דהאונס בא מחמח הפשיעה לאו אונס הוא א"כ ודאי א"א לחלק וגם
בתחלתוכעין גו"א וסופו באונסחייב בש"ש ובע"כ מוכח מהתוס'דהוי אונס אלא דאכתי
הפשיעה שבחחלתומחייבת (וכ"כ הגרע"א בדו"ח) ,וע"כ צ"לכנ"לדרק פשיעהגמורההוי
פשיעה המחייבת ,משא"כ בגו"א אע"ג דש"שחייב עליהם אבל התנו רק משום שקיבל
אחריות ובזה שפיר מיפטר מטעס אנוס ורק בפשיעה גמורה ל"ש פטור אונס דהחם עצם
הפשיעה מחייבת ,וכמש"נ.
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אונסואינו משלם אלא מהשנהניח דר"כ מוקילי' בהוחלקהבמימירגלי' ורבאמוקילי'
בשדחפה חברחה,ואיחא שםבגמ' דלרבכהנא דאמרהוחלקהרוקאבכה"גפוטראבלדחפה
חייב דא"לאיבעיא לךעבורי חדא חדא ,ורבא פוטר גםבזה .ובגמ' ב"מ צ"ג ב' איחא,
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דבעובדא כה"גגבי ש"ש חהבי' ר"פ משום דא"לאיבעיאלךעבורי חדא חדא אבל בש"ח
מבואר שם דפטור ,והק' שם התוס' מגמ' דב"ק הנ"לדהויפשיעה מה"ט וא"כליחייבנמי
ש"ח ותי' דאה"נ לרב כהנאדמחייבגבינזקעיחייב ג"כגביש"ח אלא רר"פ ס-ל כרבא
דפוטרגבינזקין וה"הגבי ש"ח ,אלא דס"לדאכתיהויכעין גו"א וחיבעלי' ש"ש ,אמנם
בשיטת הרי"ף והרמב"ם א"א לומרכן,דפוסקיםבין כר"כ בפרק הכונסכנזקיןובין כר"פ
דהכא דרוקאגבי ש"שחייב,ותי' שם הרמב"ן בשט"מ דבנזקעחייב בכה"גדהוי בכלל
שמירה סחותה אבלגבי ש"חהקילוכיוןדנטרכדנטריאינשי,ולכ' ההסברכנ"לדכיוןדנטר
כדנטריאינשיל"הפשיעהגמורהלחייבעליו ש"ח אלא ש"ש ,משא"כבנזקיןחייברפשיעת
נזקין לאבעי פשיעת ש"ח אלא כל רל"ה אונס תףב.
אולםיש לדחות הראי' מד' הרמב"ן הנ"ל ,די"ל דהא דנטרכדנטריאינשי ל"ה חסרון
בהפשיעה כלל אלאדהוידע כקכלח שמירה ,דבש"ח דכלדיןחיוכובשמירההוא מחמת מה

שקיבל לשמור ליכא קבלת שמירה אלא לשמור כדנטריאינשי ובש"ש מקבל לשמור בכל
אופן ,וע"כבנוקיןדחייבה התורה לשמורבהמתו ל"ש פטורזהדנטרכדנטריאינשידהוירק
דין בקבלת שמירה ,ולפ-ז אודא הוכחתנו מהרי"ף והרמב"ם הנ"ל דפשיעתנזקין קילא
מפשיעת ש"ת דל"החסרון בהפשיעה כ"אדין בקבלתקמירה ול"שזהגבינזקין .אלאדיש
להוכיח דהא דנטרכדנטריאינשי ל"ה רקדין בקבלת השמירה כ"א חסרוןבהפשיעה,והוא
דהנה הוכחת התוס' דתחלתו בגו-א וסופובאונס פטורהיא מגמ' סו"פ השוכר אתהפועלים
דס"ללרבהדנטרכדנטריאינשיפטורואיתיבי'אביימברייתאדרועהשהניחעדרוובאלעיר
ובא ואבוטרףוכו' אםיכוללהצילחייב ואםלאו פטורמאילאודעלבעידנאדעייליאינשי
לא דעל בעידנא דלאעיליאינשי א"ה אמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו כאונס הוא וכו'
והק' התד"ה א"ה וכו' וא"ת לאבינמידמוקילי' בעידנאדעייליאינשימיניחא והא מ"מ
אםיבוללהצילחייב אלמא חחלתו בפשיעההיאוי"ל דלאחשיבלי' פשיעה אלא גו"א '1ש
ללמוד מכאן דתחלתוכעין גו"א וסופו באונס פטורוכו' עכ"ל,וכןחירץ הרמב"ן שם,ואי
נימא דהא דנטרכדנטריאינשי ל"החסרון בהפשיעה אלא דבש"ח לאקיבלשמירה ככה"ג
וע"כ פטור א"כ בש"ש דבשכר מקבל לשמורגם דלאכדנטריאינשישובהוי פשיעהגמורה
ואמאי לאנימא תחלתו בפשיעה וסופובאונסחייב ,ובע"כ כנ"ל דהא דנטרכדנטריאינשי
חסר בעצם הפשיעהוהוי רקכעיןגו"א וע"כ ל"שלחייבמדין תחלתובפשיעהוסופובאונס,
והכיאור כנ"ל דרק פשיעהגמורההויפשיעההמחייבת .ולפ"ז האדהילק הרמב"ןגבידחפה
ביןנוקין לש-חאתי כסשוטודכיון דל"ה פשיעהגמורה אלאכעיןגו"אפטור ש"ח ,משא"כ
גב'נזקעדחייב בכלאופן ובלבד שלא יהא אנוס כמש"כ הרמב"ןהנ"ל .ולפמש"כדבנזקין
גם פשיעת גו"א סגי דכמעשה בהמתו מחיב מצ"ע (כל דל"ה אנוס) ולא בעינן פשיעה
המחייבתנ' דמבוארתשיטת הראב"דדגבי אשבעינןפשיעהגמורה,דאע"ג דאשונמי משום
ממונו אבל הנא דכתי' מבעיר עדדעבידכעין מבעירבעינן שפשיעתהבעליםמתייבח,ווה
ל"ש אלא בפשיעה גמורה רחייב עליו ש"ח וכמש-כ דרק בכה"גהוי פשיעה המחייבת.
ה.ולפ"ז מבוארתשיטתרש"י והראב-דבסוגיאדמסרן לחש"ושהבאנולעילרמפרשים
דשור קשורמיירי בלא שמור כראוי והק' התוס' דא"כ לאו כלום הוא ואמאי מק' הגמ'
דליפטר ,אמנם להנ"לניחא דהנה לשיטת רש"' והראב"דדעבידלנתוקימאליו א"כ נמצא
דהמסירה להחש" 1לא מעלה ולא מוריד דל"התיקון ולא קלקול,ועיקרהחילוק הוא בעצם
השמירה דלגבי שור ובור ל"ה שמירה דעבידי לנתוקי ולנתורי ובאשהוי שמירה דמעמיא
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עמיא ואזלא ,וא"כ ק' למאי נ"ממוקיהברייתאחילוקזה דוקא במסרן לחש"ו הא משכחח
לד שפיר גם בלא מסירה כלל ,אמנם פשוטדהברייתא אשמעינןדאפי' מסרו לחרשוגילהו
החרש דמצ"עהוי אונס דלא רמיאעלי' לאסוקיאדעתי' שהחרשיקלקל אבלכיון דתהלתו
בפשיעה (דעבידלנתוקי מאליו) אע"ג דסופו באונסחייכ (וכ"כ הרמב"ן במלחמות בפרק
הפרה דאליבא דרש"י החיוב הואמדין תחב"פ וסופובאונס) .ולפ"זמיושב משה"ק התוס'
דאי לאו כראוי ודאי חייב דבעינן שמירה כראוי ,די"ל דאע"ג דל"ה שמירה כראוי והף
פשיעהדחייבגבינזקין אבלאכתי ל"הפשיעהגמורה (וכמש"כלעילדפשיעתנזקיןלאבעי
פשיעה גמורה) וע"כ במסרן לחש"ו פטורדלחייב על תחב"פ וסופו באונםבעינן פשיעה
גמורה כנ"ל.

ובזהיתיישב גם שיטח הראב"ד (שהבאנולעיל) דאשבעייותר פשיעה משארמזיקע,
וכברהקשיגולעיל דא"כמאיקושיתהגמ' מ"ש הכא ומ"שהכא האשפירישלתרץדמיירי
בפשיעה קצתדהויפשיעהלגבישורובורולאלענין אש,אבללהנ"לנ'ראדרבאהסוגיאיותר
מרווחת אליבא רהראב"ד ,דהראב"ד (בהשגות) מפרש כפירש"י וא"כי"ל דאה"נ לכתחלה
קסברהגמ'דזהוהחילוקביןשורובור לאשדמיירידל"הפשיעהגמורה המח-בתוע"כ באש
פטור ובשורובורחייב ,אלא דהגמ' מק'דכית דלאמיריבפשיעהגמורה וע"כ באש פטור
מ"ש הכא ומ"ש הכאוהיינו דבשור ובורנמי יפטר כשמסרן לחש"ו דבסופו באונםאין
לחייבו אלא כחחלתובפשיעהגמורה ,וע"כהוצרךהגמ'לחלקרבשורכיתדדרכי'לנתוקי הף
פשיעה גמורה אבל באש מעמיא עמיא ואזלא ול"ה פשיעה גמורה ופטור(אפי' בלא מסרן

לחש"ו).
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אבל
יתכן לפירש"יבסוגיין
לפירוש התוס' והרמב"םדמיירי בשמירה כראף והמסירה לחש"ו גופאהוי פשיעה בע"כ
מוכחדלא כהראב"דדאל"כ תקשידאמאילא מתרץהגמ'דהמסירה לחש"1הויפשיעהכעין
גו"אדסגילחיבו בשורוכורולא באש ,וע"כ הראב"רלשיטחי' הוצרך לפרשכפירש"יולא
כתוס',ווהושהשיג הראב"דעלהרמב"ם דא"א לפרש האדמסרןלחש"וחייב אלאבשמירה
שלא כראוי .ולפ"ז נראה דהרמב"ם ג"כ אויל לשיטחי' במה שפי' כהתוס' ולא כפירש"י,
דלדידי'ליכאלפרושידמייריבשמירה שלאכראוידא"כהדרתקשיקושיתהחוס'דמאימק'
הגמ' דליפטר,דאין לומר כנ"לדלחייב בסופו באונםבעיגן פשיעה גמורה דהרמב"ם סובר
(בפ"ג שכירות ה"ט) דגם בתחלחו בכעין גו"א וסופו באונס ח-ב ,וע"כ החנרך לפרש
דהשמירה כראוי אלא שהמסירה לחרש הף פשיעה וכשיטת התוס' ,ונמצא דהרמב"ם
והראב"דאזלי לטעמייהו כמש"נ.

.1ונ' דגם רש"יוחום'דאיפלגו בפירושאדמסרן לחש"1אזדולטעמייהו,דהתוס' לאהיו
יכולים לפרש כרש"י דמיירי בשלא שמרו כראוי דא"כ ק' קושיחם דאמאי מק' הגמ'
דליפטר ,דלשיטת התוס' א-א לומר כמש"כ לעיל דלתחב"פ וסופו באונסבעינן פשיעה
גמורה (אע-ג דהתוס' עצמם ס"לכן בב"מ דתחלחובכעין גו"א וסופו באונס פטור) דהא
אינהו לא סברי כהיסוד שהבאנו מהרשב"א דפשיעחנזקין א"צלהיוח פשיעהדחייבעליו
ש"ח ,דהאגבינתקל פושע ברישהמניחדימוהתוס' פשיעהדנזקיןלפשיעח ש"חעיי"ש,וכן
מוכח מהתוס' הנ"ל שכ' דר"פ דפוטר ש"ח בדחפה בע"כ דפוטר גםגבינזקין דלא ככל
הראשונים דמחלקיבין פשיעתנוקין לפשיעח ש"ח כנ"ל,וכן בדף כ"ג שהק' דמה שמירה
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היאזולגבי בעלגחלתותי' דנטרכדנטריאינשיולאתי' כהראב"ד(דשאני אש משור דאש
בעיפשיעה גמורה) הוא ג"כלשיטתייהודאפי'אינימא דהאדעבירכעיןמכליר משמע דאש
בעי פשיעה גמורה אבל לשיטחם בשורג-כבעינן פשיעה גמורה וא"כליכא לחלקבינייהו,
וע"כ לשיטת התום' אימיירי הא דמסרן לחש"ו כשמרו שלא כראוידחייבגבי שורובור
בע"כ צ"לדהיינו פשיעה גמורה (דאי לא-ה לאמיהייבמידי) ,וא"כ היה מהני גס בסופו
באונסמדין תחב"פוסופובאונס ,וא"כשסירהוכיחו מהאדמק' הגמ'דליפטרדמייריכשמרו
כראוי ובע"כ רהמסירה לחרשגופי'הוי פשיעה ,אבל לרש"י והראב"ד דמפרשים בשמירה
שלא כראוי ואעפ"כ ל"ה פשיעה גמורה ,מוכחא דשיטתם כשיטתהראשונים דפשיעתגו"א
ג"כסגי לפשיעתנזקין .ונ' דמה שלא תי' הראב"ד בדף כ-ג כהתוס'(דכיון דנטר כדנטרי
אינשי לא אטרחוהוטפי) הוא ג"כלטעמי' ,דהא דנטרכדנטריאינשיאינומועיל אלא דל-ה
פשיעהגמורה אבלאכתיהויכעיןגו"א כמש"כ התוס' הנ"לבס' השוכר אחהפועלים ,וא"כ
התוס' לשיטתייהו דס"לדנזקיןבעי פשיעה גמורה שפיריכולע לתרץדכיע דנטר כדנטרי
אינשי ל"ה פשיעה גמורה .אבל להראב"ד דס"ל כשאר הראשונימ דפשיעתנזקיןסגי גם
בכעין גו"א אכתי ק' דיתחייב ובע"כ צ"ל כמו שתי' דאש דבעי פשיעה גמורה.
ונ' דגם רש"י ,שהוכחנולעיל דס"לדפשיעתנזקין לאבעי פשיעה גמורה ,אזללטעמי'
דהנהבדף ל"א ב'כ' רש"י ,דרבא ס"לדגםרבנן דר"מ ס"לדנתקל פושעוחייבבנזקין,והק'
הגרע"א ז-ל בגלה"ש דבמס' ב"מ,גבימעבירחכית ונתקל ,רבא עצמו מסרשדלרבנן דר"מ
ש"שחייב וש"ח פטור והף האיכדיני' והאיכדיני' ומדפטרו ש"ח בע"כ דלאו פושע הוא
וכמש"כ שם החוס' בריש פרק המניח .אבל להנ"ל י"ל דרש"י ס"ל כמש"כ הרשב"א
שהבאנולעיל דאע"ג דנתקל פושע אבל ל"ה פשיעה גמורהלחייבעליו ש"ח,והיינודהוי
כעין גו"אובנזקין חיב גם בנה-ג לשיטתרש-י הנ"ל ,והתום' שהביא הגרע"א ככר כתבנו
לעילדאזדולטעמייהו דס"לדפשיעתנזקין ג"כ צ"ל פשיעההמחייבתגבי ש"ח ,ונמצאדגם
רש"י ותוס' אזלי לטעמייהו בזה ,וכמש"נ.
.והנהבדףנ"ג א'איתא ,שורשדחף אתחבירולבורוכו' ר'נתןאומרבעל השור משלם
ז
מחצה ובעלהבור משלם מחצהוכ' שם רש"יאפי'הוישורהניזקפיקחחייבדליכאלמימר
איבעילךעיוניומיזל דהאחכירודחפועכ"ל אכלהתוס' שםכ'וז"לבשוטהאומהלךבלילה
קאמרדאי בפיקח ביום הא תנינא לעיל דפטור וכ"ת ה"מ כשנופל מעצמו אבל הפילוהו
אתריםחייב א"כ כשנופלנמי מעצמוליחייב דתחב"פוסופובאונסוכו' וצ"עלשיטתרש"י
קושית התוס' דלעולםיתחייבמדין תחב-פ וסופו באונס ,ולהנ"לנ' בפשיטותדאזדו רש"י
ותום'לטעמייהו דלרש"יי"לדאע"גדהויפשיעהלענין דהפה אבלאכתי ל"ה פשיעה גמורה
כיוןדאינומצוי כ"כ ,ועוד דמסתמאיש להשורהמזיקבעליםהחייבים בשמירתו  ,והף רק
פשיעהכעיןגו"אדגםזהסגילפשיעתנזקין לרש"יכנ"ל,וע"כ אע"גדחייבגבידחפהאכתי
פטורכשנפל דל"שלחייבמדין חחב"פוסופובאונס כ"אבפשיעהגמורה ,אבללשיטתהתוס'
דפשיעתנזקיןבעיא פשיעה גמורהשפירהוכיחו דממ"נאיחייב בדחסה בע"כדהויפשיעה
גמורה וא"כ גם בנפליתחייב מדע תחב"פ וסופו באונס.
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שיעורי רבנו ראש הישיבח זצוק"ל על מס' ב"ק

בסוגיא דאשו משום חציו

א .גמ' כ-ב א' ,אתמר ר'יוהנן אמר אשו משוםחציו ור"ל אמר אשו משום ממונווכו'
ת"שהמדליק אתהגדישוכו' עברכפותלווגדיסמוךלוונשרףעמופטור בשלמא למ"ד אשו
משוםחציו משו"ה פטור אלא למ"ד אשו משום ממונו אמאי פטוראילו קטלתורי' עבדא
ה"נ דלאמיחייב אמרלך ר"ל הב"ע כשהצית בגופו שלעבדדקלב"מ .וברמב"םפי"דמהל'
נוקיממוןה"יכ' וז"להמדליקבתוך שדהחבירוויצאה האשונאכלהגדישוהיהגדיכפותלו
ועבד סמוךלו ונשרף עמותייב שכןדרך בנ"א לעשותבגדיש .היה עבדכפותוגדיסמוךלו
ונשרף עמו פטור עכ"ל ,ובהשגות הראב"דכ' וז"ל,בתוך שדהחבירו א"א~האינייודע מהו
דהכא לאו בטמוןקמיירי עכ"ל ,אמנם מד' הרמב"ם מבוארדהגדי בתוך הגדישישלודין
טמון וע"כאינוחייב אלא במדליק בתוך שדהחבירו ,וזהו מש"כ הרמב"םחייב שכן דרך
בנ"א לעשותבגדישוכו',והיינודכיוןדהוידברים שדרכןלהטמיןחייב מיהאבמדליק בתוך
שדה חבירו(רבדבריםשאין ררכם להטמין פטור בכלאופן כמבואר בפרק הכונס) ,וכמו"כ
מבואר במ"מ דלהרמב"םהוי טמון (אלא שמש"כ שם המ"מ שכן הוא בתוס' כשם ר"ח
לכאורההוייןשנידבריםנפרדים ,דהחוס' מפרשיםדחידוש המשנה הוא דלאנימא דמיפטר
דל"ה כעין קמה דלאו אורחי' הכי  -והיינו דקס"ד לדרוש דרשה מיוחדת דכמו דטמון
מיפטר משום קמה ה"נ מיפטר כל דלאו אורחי' הכי  -וקמ"ל דלא דרשינן כן ,אמנם
הרמב"ם קאתי עלהמדיןטמון ממש וכמש"כ שכןדרךכנ"אוכו'והיינודהוידרכןלהטמין
וע"כחייבבמדליקבתוך שדהחבירו) .ושיטת הרמכ"ם צ"עדלמאינ"מפירשובטמוןומיירי
במדליק בתוך שדה חבירו הא כמו"כ הו"מ המשנה לדברבאופן דל"ה טמוןואפי' במדליק
בתוך שלו ,וכן צ"ב מחלוקת הרמב"ם והראב-דבוה.
ב.והנהישלחקורבמי שעשה אשבאופן שבשעתעשיית האשהיהמתחייבמיחה ואח"כ
בשעה שהזיק האש לא היה המבעירמתחייב במיתה אםיש בכה"ג פטור דקלב"מ או לא,
ובדין אשו משום חציו לכ' פשוט דאין לחייבוכיון דעיקר חיובו מתמת מעשה ההבערה
(שהואכעיןוריקת הץ) וע"כ אם באותו שעהמתחייבבמיתהליכאלחיובי' (ומה שברשב"א
יש משמעוחהיפךמזה קשהבין מסבראבין מגמ' כאשריבואר) ,רקדבדין אשו משוםממונו
אכתייש להסתפקאיאזלינן בתר שעתההיזק לחודאו ג"נ בתר שעתעשיית האש.וביאור
שניהצידים הוא די"לדכיתדעיקרגדרהחיובהוימדין ממונו א"כעשיית האש ל"ה כלל
מחייב אלאהיכי ת'מצי בעלמאשיהי' ממונו ,ונגוןקנייח שור דפשוטדאפי'יהי' הבעלים
מתחייכים במיתה בשעתהקניי' לא יפטר ממהשיזיק אח"כ השורמדין קלב"מדאיןקניית
השורמחייכת כללבהיזק אלאדע"יהקניי'הויממונווה"נדכוותה ,אמגםי"ל דאע"ג דאשו
משוםממונואבלאכתיל"דלקנייתשור ,דהתם עצםהקניי' לאוכלוםהוא אלאדע"יהקניי'
נעשה ממונו משא"כגבי אש עיקרדין ממונו ל"ה משום דבמציאות הוא שלו אלאדכיון
שהוא עשה האשחייבבאחריות האשחיוב ממונו ,וא"כ אע"ג דמעשההיוק הוא אח"כ אבל
עכ"פ מהשנתחייבבהי~יקות של האשהוא מחמת מעשה ההבערה שעושהולבעל האש ,וא"כ
עדייןיתכן בוה פטור קלכ"מ .ולכאורהי"ל בזה צדג' ,והואדאפי' נימא דמצדהיותו בעל
האש ליכא פטור קלב"מ כנ"ל אבלאכחיכיון דממונושהזיק לאמיחייב בלא פשיעה א"כ
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הוי הפשיעה דכרהמחייב וע"נ מיפטר בשעת עשתת האש דהאחוץ מזה שבעשהחו נעשה
לבעל האש 'ש עוך בזהדין הפשיעה של ממונוהמזיק(היכא שלא פשע עוד אח"כ) ומצד
פשיעתו פטורמדין קלב"מ .אמנם אפשרדגם ז"א דאע"ג שלא פשעעודועשיית האשהיא
הפשיעה אכתי ל"ש בזה פטור קלב"מ דבממונו שהזיקאין הפשיעה עצם המחייב אלא זה
שממונוהזיקמחייב מצ"ע ,רק דאם אנוס פטרתו החורהדכחי' ולא ישמרנו,וכיק דכל מה
דבעינן פשיעה הוא רקכדי שלאיהא אנוס(וכמושביארנוזהכשיעורדמסרן לחש"- 1ע'
לעיל) ל"שדין קלב"מעל הפשיעה דהא סו"סליכא אונסלמיפטרי'.ונמצינולמידיםבזהג'
צדדים ( -א)דבכלאופןהיכא דבשעתעשיית האשמתחייבבמיתהפטורמשוםקלב"מדלא
נעשהכלל לבעל האש( ,ב) או דבכלאופןחייבהיכאדליכאחיובמיתה בשעתההיזקעצמו,
(ג) או דהיכא שלא פשע לאחר עשייח האש פטור והיכא שפשע אח"כ חיב.
ג .ונראה דכל ג' הצדרים הנ"ל מפורשין בראשונים ,דבתוס'בסוגיין משמעדיש פטור
קלב"מ עלעשיית האשאפי'היכא שפשע אח"כ ,דבתוס' כ"בב' ד"הוהיהוכו' מפרש ר"ת
דהא דהמשנה משמיענוחיובהגדיבאופן שהוא כפות הואדלאנימאדכיוןדאיןדרכולהיות
כפוח פטור דל"ה כעע קמה ופטור כטמון קמ"ל דפטור ,וכ' התוס' שם דאפי' לם"ד אשו
משום חציו דליכא למפטרי' מ"מ אצטריך לאשמועינן היכא רכלו לו חציו וכו' ואע"ג
דשריפח העבד מחמתחציו ושריפתגדי מחמת ממונושייךבי' שפיר קלב"מהואילוע"י
מעשה אחד בא הכל ,ומפורש כנ"ל דאע"ג דבשעת עצם ההיזק ליכא קלב"מ אבלכיון
דבשעת ההבערה מתחייב מיחה לא נעשה כלללבעל האש,והנה בתוס' מפורשדמיריבכלו
לו חציווהיינו כמבואר בגמ' דהיה לו לגוררה ולא גדרה שהיתה פשיעה מחודשת לאחר
ההבערה ,ואעפ"כיש פטור קלב-מ דלא נעשהכלללבעלהממק .וברשב"אנ' מבוארלהיפך
לגמרידבכלאופן לא מיפטר(למ"ד אשו משופממונו) משוםהחיובמיתה שבשעתההבערה
דהנהבסוף ד' הרשב"אבסוגייןהק' אמאידמוקי הגמ' להא דעבדוגדיש בשהציתבגופו של
עבדדמאימהניהחיובמיתה שלההבערהותי' דאה"נדחייברקעלחלקהגדיש שנשרף ממש
בשעת שריפת העבדעי"ש .ומפורש דאע"ג דבשעת עשהח האשהיהמתחייבמיתה (מחמת
שריפח העבד)אכתי נעשהלבעל האשוחיבעלשהיפתהגדיששלאח"כ.ולכאורהק'דאמאי
לאחירץ הרשב"א שלאהיחה שוםפשיעה לאחר ההבערהוכיקדבע"כקאתינןעלה לחהבו
מטעם פשיעת ההבערהחייל ע"ז פטור קלב"מ ,ומוכח מזה דשיטת הרשכ"אדאפי' היכא
שלא פשע אח"כ לא מיפטר מחמת קלב"מ דשעת ההבערהכיתדחיובו הוא משום מעשה
ממונוולא משוםפשיעחו,וכנ"ל .והנה הרשב"א מפרשדהךדעבדכפותוגדיסמוךלודפטור
משום קלב"מ הוא משוםדנתחייב עלהעכדמדיןרודף,והק' האו"שבהל' רוצח ושה"נ פ"א
ה"ח דאימייריבאופן שא"א להצילו באחדמאבריו א"כ מהוקושית הגמ' דרקלר"יאיכא
חיוב מיתה לפטור הממון ולא אליבא דר"ל ,דבשלמאגביחיוב רציחהדבעינןמעשיולחיב
א"כזהתלויאי אשו משוסחציואו לא ,אבלבדיןרודף פשוטדאפי' לר"לדאשול"החציו
אבל אכתימידירודף לא נפקא דגם גרמא בעלמא לכ' הףרודף .אמנם להנ"ל א"שדוראי
לר"לישנונמילדין רודף אלא דל"ש לפוטרומדין קלב"מדכיון דאשו משום ממונו א"כ
החיוב ממון הוא אח"כ בשעת שריפת הגדיש ,ובשעת ההבערה  -דאזהוי רודף  -לא
נעשה אלא לבעלהממון ול"שע"ז פטור קלב"מ כמושהוכחנו מהרשב"א הנ"ל ,וע"כשפיר
הק' הגמ'דליחייב ,משא"כלר"ידאיתלי' דאשומשוםחציו(וקאיהגמ'עכשיודר'יוחנןלית
לי' נמי אשו משום ממונו וכמפורש ברשב"א לקמן) ועיקרחיוב ממון בא מחמת ההבערה
שפיר מיפטר משוס קלב"מכיון דבשעח ההבערה היה עליודין רודף.
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וברש"י נ' מבואר כצד הג' הנ"ל ,דרק היכא שלא פשעעודשייךדין קלב"מ ,דאיתא
בכתובות ל"א א' ,מורה רנבה"ק בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהואחייב שנברנתחייב
בגניבה קודם שיבאלידיאיסורחלב .לימאפליגא רר'אבין ראמר ר' אבע זרק חץ מתחלת
ארבע לסוף ארבע וקרעשיראיןבהליכתו פטור שעקירהצורך הנחההיא ה"נ הגבההצורך
אכילההיאוכו' ,א"נ התםאיבעילאהדורהלאמצימהדרלה הכאמצי מהדרלה,ולכ' סברח
החילוק בקמצילמיהדראו לא הוא דאפ א"אלמיהדר אז כברמיד משעתזריקתהחץהוי
מעשה שלחיוב מיתה וע"כ פוטר הממון שלקריעתשיראיןכית דבשעתהקריעהמתחייב
במיחה מחמת ההעברה משא"כ כשאפשרלמיהדר לא מיהשבא כלל כהתחלתהחיובמיתה,
אמנם רש"י פירש שםדכיק דלאמצילמיהדרהלכך משעתעקירהסופולקרזעלושיראע,

ולכ' תמוה דלמאי נ"מ אם התחיל החיוב ממון משעת העקירה ,ובמקו"א (בשיעורי מס'
כחובות) פירשנו עפ"י מה שהוכחנובראיוח ברורות במס' שבת דשיטת רש"יהיאדעיקר
החיוב של העברת ד' אמות הוא עלהעקירה וההנחה ,וההעברהבינתייםאינו כלל חלק של
המחיב ,וע"כפירש"ידהיכא דאפשרלמיהדראזחיובממוןכעבורקריעתהשיראיןמתחיל
רק בשעת הקריעה עצמה ואז לא מיחייב מיתה ושפיר מתחייב ממון ,משא"כ כשא"א
למיהדראז כבר משעתהעקירהמתחיל מעשה שלחיובממוןוכיוןדהויעקירה שלחיוב שבת
מיפטרמהיזקהשיראעדקלב"מ .רקדלכאורהישלהק'עלרש"ידהאאפי' באש דהףמשום
חציומסקינןדאיתבי'נמי משוםממונו ,וא"כזריקתחץעצמוכ"כ שיש לחתבולא רקמדין
אדםהמזיק אלא ג"כמדיןממונוהמזיקע"יהזריקה ,וא"כ אע"גדעלדין אדםהמ!יקשפיר
מיפטרע"יקלב"מכיוןדעיקרחיובו בשעתה!ריקה כ"3לואז הףעקירה שלחיוב ,אבלאכתי
יתחייבמדין ממונוהמזיק שחיובו הוא בשעת קריעתהשיראיןואזליכא כלללחיובמיתה.
וכע"כ צ"לדכיון דא"א למיהדר ולא עשה שום פשיעה לאחרזריקח החץ א"כ בשביל
פשיעחו של שעתהזריקהאנומחייבים אותווע"זמיפטר משום קלב"ט ,והוא כנ"לדעכ"פ
היכא שלא פשע עוד לאחר עשייח האש מיפטר מטעם קלב"מ,
ד .בירח2למי (פ"ב ה"ה) מבואר בהדיא כשיטת הרשב"א הנ"ל דאיתא שם  -על
מחלוקת ר"י ור"למתניתא מסיעלר"י(ודאיתאבירושלמי ר"ל ט"ס הוא) עבד כפותוגדי
סמוךלו פטור אם אומר אחשאיןכזורק אח החץ ממקוםלמקוםעלשיבולתראשונהנחחיב
מיחהמיכןואילךתשלומין עכ"להירושלמי .ומבוארבירושלמידעלשיבולתהראשונהפטור
גםלר"ל,והואבהדיא כהאו"שהג"לדגםלר"לישחיוכמיתה עכ"פמדיןרודף!,עודמפורש
דלר"ל אע"גדמיחייבמיתה בשעח ההבערה לאמיפטרמהממון שלאח"כלר"ל,והואבהדיא
כהרשב"א הנ"לדכיוןדחיוב הממון הוא בשעת ההתק לא מיפטר מחמתהחיובמיחה של
שעת ההבערה (אע"גדאז נעשהלבעל האש) ,ומפורשעורדאפי'היכא שלא פשעעודאכתי
מתחייב דאל"כ לא מק' הירושלמי ממץ דאיכא לאוקמא המשנה כשלא פשע עוד ,ובע"כ
כהרשב"א הנ"ל דבכל אופן ליכא פטור קלב"מ.
ה.והנה לשיטת הרשב"א הנ"לדליכא למיפטרהיזק האש מחמחהחיובמיתה של שעת

ההבערה לר"ל דס"ל אשו משום ממונו ,ק' רלמסקנא הלא גם ר'יוחנז דס"ל דאשו משום

חציואיחלי'דהוינמי משוםממונווא"כתקשינמילדידי'דבעבדכפותוגדיסמוךלואמאי
סטור ,דאע"ג דמתחייב מיתה בשעח ההבערה אבל על החיוב דאשו משוס ממ1נ 1ליכא
למיפטרי' מטעם קלב"מ ,וכמש"כ דאפי' לר"לחייב מיתה בשעת ההבערה מדין רודף
ואעפ"כחייב עלההי!ק שלאח"כ משוםשעיקרהחיובממו!הואעל שעחההיזק ,וא"כ ה"ה
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לר"ינמי .הנ"לדאה"נ למסקנאדר"יאיתלי'נמי משוםממונוצריךלתרץכמו ר"לדמירי
בשהציתכגופו שלעבד.וסירצגרוללזה מגמ' לקמן מ"גב' ,ומנ"ל לרבא דלא משלם (אשו
שלא ככוונה דמים) אילימא מדתנן עבד כפותלווגדי סמוךלו פטור האר"לכגת שהצית
בגופושלעבדדקלב"ט,ולכאורהק' דהאעיקרהתירויןהואדהאדפטורמשוםדמייריבכוונה
וחייבמיחה ,וא"ככיתדקיי"ל אשו משוסחציו(וכן ס"ללרבאגופי'בדף כ"ב)ובכלאופן
חייבמיתה א"כ אמאיבעיכלל אוקימתא דר"לבשהציתכגופו של עבד הא בכלאופן חהב
מיתה ,אמנםלהנ"ל א"שדהגמ' קושטא קאמרדאפי'לר'יוחנןדאיתלי' דאשומשום"ציו
לא מיתוקמא אלא בכה"ג כיק,דס"ל נמי משום ממונו ולא מיפטר על ההיזק שלאחר
ההבערה.
אלא דצ"עעל הרמב"ם שלאהביאכללהאוקימחאדהציתבגופו שלעבדומ'דבכלגווני
פטורוק' כנ"ל ,ולהרמב"ם עצמו ק'ביותר דהא הגר"א מפרשבשיטתו דמסקנח הגמ'היא
רממונו משום חציהדהיינו שהתורה נחנהלנזקי ממונו דאש דץחציג ולפ"ז מסתברודאי
דלמסקנאליכא לר'יוחנןחיוב רוצח כלל על אשוכיק דל"החציו ממש אלאממונו(ולגבי
חיובנזקי ממון מיחשבא כחציו ,משא"כדין רוצחדכלעיקרו ל"ש כללבנזקיממון) וא"נ
נמצא דלמסקנא ליכא שום חילוק בע ר"' ור"ל כללדלתרוייהוליכאחיוב מיתה בעבור
האש ,ובאופןדחייבמדיןרודף לר"יחייב ג"כ לר"ל כסברת האו"ש וכמו שהוכחנולעיל,
וא"כ צ"ע טובא דכמו דלר"ל מחרץ הגמ' בשהצית כגופו של עבד ה"נ צ"ללר"י (דבל"ז
ליכא כלל פטור קלכ"מ) ואמאי השמיט הרמכ"ם הך אוקימתא.
.1ונ' שע"כפירשו הרמב"םבטמון ,והוא כמש"כ המ"מדכיוןשנשנית משנהזוביןדיני
טמון משמעדפטורומדיןטמון ,ואע"גדבעינן ג"כ לפטור קלב"מ אבל מצד קלב"מלחויי'
לא מיפטר דהאהחיובממוןהוא אחוכ בשעתההיזק כנ"ל וע"כצריכיםלפוטרו מדץטמנן,
אלאדגם פטורטמת מצ"ע לא מספיק רהאמייריכמדליקבתוך שדהחבירו ,אבלבזהשפיר
י"לדכיתדכעצםהואטמוןוכלהמחייבהוארקההדלקהבתוךשדהחבירו א"כנמצאדעיקר
החיוב הוא על שעת ההדלקה שמדליק בתוך שדהחבירו(וברש"י ס"א ב' ד"ה בחוך שדה
חבירוכ',איןלו רשותוהוי כמאבדבידיםעכ"ל,ומבוארכנ"לדעיקרהמחיבהוא ההדלקה
עצמה) רנל שעת ההדלקה פטורמדין קלב"מכיק דבשעח ההדלקה רודף הוא (ואע"גדעל
חיוב אשו סשוםחציוליכא פטור טמת כמפורש בגמ' כ"ג ,אכלמדיןחציו בלא"ה מיפטר
מחמת קלב"מלחודי'כיתשעיקרחיובובעבור ההדלקהואזהוירודף) .ומתורץ משה"קעל
הרמכ"ם דאמאיהוצרך לפרשוכלל בטמקכיוןדמייריבתוך שדהחבירו,ולהנ"ל א"שדאנו
צריכים לשני הפטורים ביחד ,דאי משוס קלב"מ אכחייתחייב מחמת אשו משום ממונו
(שעיקרחיובו בשעתההיזקולא בשעתההבערה) וע"כפירשו הרמב"ם בטמק ,אלארגםזה
לאמספיקלפוטרוכיתדמייריבמדליקבתוך שדהחבירו,אבלבזהשפירישנולפטורקלב"מ
כיון דעיקר שם מדליקכתוך שדהחבירוחייל בשעת ההדלקה ואזמתחייב בנפשו(ולשיטח
הרמב"םדצריכיםאנוג"כלפטורטמוןנ'דפטוררקעלהגדישישלודעטמוןולאעלהגדיש
ובלא"ה יש ראשונים ז"ל דסבריהכי).
ז.ומה שלאחירץבירושלמיהנ"לכןדלר"לפטורעלכלשיבולתושיבולתדמייריבטמת
ובתוך שדהחבירווכנ"ל,נ'דהירושלמיאזיללשיטתי' דס"לדפטור טמק הוא רקבאיןדרכו
להטמין והכא דרכו להטמין (כמבואר ברמב"ם דחייב בתוך שדה חבירו שכן דרך בנ"א
לעשוחבגדיש) וע"כלהירושלמי ל"שתי'הנ"ל .אלארעדיין ק'עלגמ'דילזדמאי מק' הגמ'
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לר"למעבדכפותוגדיסמוךלוהאשפירשייךגםלר"לפטורקלב"מאימיריבטטקכנ"ל.
ונ' דבהו"אדגמ'לאפירשהגמ' דטתריבאופן דא"אלהצילו(ע' ברשב"אדהתנושהואסמוך
לאש) ףש בודין רודף אלא קס"ד דקלכ"מ סחסתחיוב מיתה של רוצח ושפיר הק' הגמ'
דלר"לאילוקטלתורא עבדא וכרוליכאחיובמיתהוע"כ ל"ש פטורקלב"מ ,אבללמסקנא
דגם לר"י פטור משום רוצח ,ורק שהוא ממונו שחיב כמוחציו וכנ"ל ,א"כ בע"כצריך
לפרשומדיןרודף ול"צלאוקימתאדהציתבגופושלעכרדי"לכנ"לדמייריבטמתיבמדליק
בשדהחבירוועל ההדלקהפטור מדץקלב"מ.וישליישכעודדהגמ'קאילר'יוחנןלקךטתי'
דאיתלי' בירושלמי דפטור טמון הוא רק באץדרכולהטטין וע"כ לר' יוחק ל"שלתרוצי
כנ"ל אבל לפי"מ דקת"ל דטמת פסור בכלאופןשפירי"ל כנ"ל ול"צ לאוקימתא דהצית
בגופו של עבד.
ח .אבל לשיטת הראב"דעדיין ק' דהא הראב"דמשיג על הרמב"ם במה שמפרש להא
דעבדכפוח בטמת ,וא"ככיתדהראב"דמפרשובגלויהדראקושיא לדוכחאדכיתדאשונמי
משוםממונוסאימהני קלב"מ לפטור מה שהאשמדליק אח"כ,ואיןלומר דאה"נ למסקנא
פטור רק כשהציתבגופו של עבד דהראב"ד לא השיג על סתימח הרמב"ם בזה ומ' דמודה
דבכלאופןפטור.ונ' דהראב"דאזיללשיטתי'בזה דס"ל דאשבעיפשיעהגמורהכמו בש"ח
ושארמזיקין לא בעו פשיעה גמורה אלא דלאליהוי אונס ,וכבר הארכנו כביאור שיטתו
(בשעורדמסרן לחש"ו  -ע'לעיל).וכ' שםשהגדרהוא שבכלנזקיממתלא הפעדעהעצמה
מחתבת אלאזה עצמושממונוהזיק הואהסחייבו (רקדבאונספטורטולאישמרנו) משא"כ
באשבעינן שהפשיעה עצסה מחייבת כמו שהביא הראב"ד מהא דכעיק נעע מבעיר .ונ'
דמקור סברת הראב"ד הוא מהשהוכיחוהתוס' כ"ב ב' ,דלמ"ד אשו משוםחציו ל"החציו
אלא כשקרובלודאי העק,והיינו כנ"ל דל"החציו אלא כשהפשיעה עצמה מחיבח .ולפ"ז
נמצא דחילוקו של הראב"ד בץ אש לשארמזיקין ל"ה אלא לר'יוחנן דאשו משוםחציו,
ואע"גדלמסקנאהוינמימשוםממונואבלנ' רהראב"ד ס"לבזה כהרמב"םדממונוגופי' הף
משוםחציו (מדלא השיגעל מש"כ הרמב"ם דכל אש פטורבטמון) וע"כגם למסקנאקאי
הדין הנ"ל דאש לאמיחייב אלא בפשיעה גמורה ,משא"כ לר"ל דאשו משוס ממונוגרידא
הוי ככל ממונו שהזיק דלאבעינן פשיעה גמורה.
והנהלעילפירשנושיטת הרשב"אדחיוכ מיתה שבשעת ההדלקהאינו פוטר עלההיזק
שלאח"כ גס היכא שלא פשע עוד ,דהוא משום שאין עצם הפשיעה מחיבח אלא שאונס
פוטרו וע"כ ל"ש כזה קלב"מ ,דסו"ס ל"ה אונס .אמנם להראב"ד הנ"לזהתלוי במחלוקח
ר"י ור"ל,דלר"ידבעינןפשיעה גמורה ושהפשיעה עצמהתחייבשפיר שתך פטור קלב"מ,
אבללר"להוי כשארממונושהזיקדלאמחייבינן מחמתפשיעתואלאדמהשסמונוהזיקהוא
מחייב מצ"ע (כל דל"ה אנוס) וע"כ לא טיפטר מחמח קלב-מ .ולפ"ז א"ש מה דלאבעינן
אוקימתא דהציתבגופו של עבדכית דלפי"םדקיי"ל דאשו משוםחציו מיפטר בכלאופן
מחמת קלב"ט,ורקלר"ל דל"שלפטורי מחמת קלב"מהוצרךהגמ'לאוקימתאדהציתבגופו
שלעבד,ושפירהשיג הראב"דעל הרמב"ם שמפרשובטמוןכיוןדלדיהי' ל"צלזה .והרמב"ם
ג"כ אזיל לטעמי' שהוכחנו (בשעור דמסרן לחש" )1דמדמפרש בסוגיא דמסרן לחש"ו
זשורלאשמוכח דהרמב"םלא
דהמסירה לחש"והויהפשיעה ואעפ"כ סק' שםהגמ' מ"שכי
טחלקבע שור לאשובכולם לאבעינן פשיעהגמורה אלא דמה שממונוהזיק הואהמחייבו,
וע"כ לא היה סגי לפטור מדץ קלב"מ אי לאודסיירי בטמת כנ"ל ,ונמצא דהרמב"ם
והראב-ד לטעמיהואזלי כמש"נ.
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חדפסנו בזה רשימות ,חערות ,וחידו"ת בחלכח ובאגדה שנמצאו
בעזבונו של חמנוח זצ"ל ,וחובה עלינו להודיע בזה ,שלא גתב
הדברים אלא דרךלימודו,ובודאי לא גתבם על מנתלהדפייס,ואין
עושים נפשות לצדיקים  -דבריהם הם זברונט.

כז

כחוראי
מחידושיו על התורה
בראשית[א'א']

ברא אלקים  -פירש"יולא נאמר בראה' שבתחלהעלה במחשבהלבראתובמדתהדיןוראה
שאין העולם מתקיים והקדים מדת רחמיס ושתפה למדחהדין וההנודכתיבביום עשות ה'
אלקים ארץ ושמים .והינו שבעולמות אבי"ע ,בריאה במדת הדע ועש"בדין ורחמיםוכן
כתוב (שם ב' ,ז') ריצר ה' אלקיס אח האדם וגר שגםיצירה בדו"רוהינו משוםשביצירת
האדס כתיב יצירה בשנ'יורין וע"ז פרש"י שתי יצירותיצירה לעוה"ז ךצירה לתחה"מ,
שבריאת החמרים עפרמן האדמה והנשמתחייםכלוליםבבריאת העולםשבדין נבראת אך
יצירתושהיא לעוה"ז ולעוה"ביחדכדין ורחמיםהיתה ומש"כ (שם א' ,כ"ז) רברא אלקימ
את האדם בצלמו בצלם אלקיס ברא אותו וגו' ,הינו מה שהאדם בצלם אלקים(ועי' נפש
החיים ש"א פ"א וב') נברא במדת הדץ ושאריצירתו בדו"רוהיינורכתיב (בהפטרה) ועתה
כה אמר ה' בוראךיעקבויוצרך'שראל .דהנה אמרוהז"ל [ב"ר פ"ב ,ב'] דמות פרצופו של
יעקבאבינו חקוקה בכסא הכבודוהיינו שעודלפנ'היצירהוהעשי' היחהדמותיעקב חקוקה
[וכידוע דכה"כקאיעלעולםהבריאה] ושפירכתובלשוןבוראךביעקב.וביאורהעניןנראה
דהנהכתיב (שם א' ,כ"א) ויברא אלקים אתהתניניםהגדוליסוגו',ועיי"ש ברש"י שהביא
דרשת חז"ל הואלויתןובןזוגו שבראם זכר ונקבהוהרג את הנקבה ומלחהלצדיקיםלעחיד
לבוא.ועי' במפרשים שדקדקו למה לא נכללו באתכל נפשהחי' הרומשתוגו'שהריגם הם
דגים או רמש .רש לתרץ(ואולי זאתהיא כוונת המפרשים בדקדוקם)דכיון שלאנתקיימו
היתה בהם רק בריאה ולא עש"( .ומהשנתקיימולעתידלבואהינוגסעולם הבריאהכידוע
בשם הארת"ל) וע"כנזכרו בפרטלעצמן(.ואוליבזהיתישכעודקו' התוס'נדה כ"בב' ד"ה
המפלת ,אהא דקאמר הגמ' התם אלא מעתה המפלתדמותתנץ חהא אמו טמאהלידההואיל
ונאמרבויצירה כאדם שנא'ויבראאלקים אחהחניניםהגדוליםוגו'והק' החום' דהמ"לדגים
סתמא ,דבקרא דויברא את התנינים כתיב נמי כל נפש החי' הרומשת אשר שרצו המים,
עיי"ש .ולהנ"לדדגיםהי' בהםיותרמויברא שנאמרבתנינים א"שדע"כ נקטההגמ'תנינים
שבהםהיחה רקבריאה)וכן לכאורהכלדבר שלאנתקייםלעולםולכןגבייעקב נאמרלשון
בריאה .ואף שהשם יעקבקיים ופעמים נקרא יעקבופעמים ישראל ,אך לכאורה שםיעקב
בעולםהבריאה,וע"ע[.ועי'ברכותי"גא',רישראלעיקרויעקבטפללו]וצ"עדפעמיםכתיב
עשי' כשם אלקים .ויש לחרץ.

י.

י

י

אטרתיבקידוש פרשת נח תשל"ט להולרתבתי נחמהתחי' לאיט"א

בראשית [א' כ"ט-ל']

לכםיהיה לאכלה ולכל חית הארץ [א' ,כ"ט-ל'] מכאן דרשו חז"ל סנהדרק נ"ט כ',
שלאדם הראשוןהי' אסור לאכול בשרוהותר רקלנח כדכתיב (בראשיתט',ג')כירק עשב
נתתי לכם את כל עה"ש .והנה בגמ' הקשו מאבוח דרבינתן שמלה"שהיוצוליןלו בשר

ומסנניןלוייןוכו'ותירץ שבשרשירדמןהשמיםהי'עיי"ש.ולכאו' צ"עדהנהבמנחוח ס"ט
כ',בעי ר'זירא חטעשירדובעבים מהו ואמרואי למנחותאמאי לא אלא לשתיהלחם וכר
עיי"ש ,ונחלקו רש"י וחוס' במהותחטיםשירדובעביםדלרש"י הםמספינה שבלעוהעבים,
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ועי' תוס' שהק' על רש"יופי'חטיס שלנס ממשכגון הנהו אטמהתארסנהדרין נ"טעיי"ש.
והגה ע"ז קאמרי שלמנחות כשרין וע"כ הוא חטים ממש ,וא"כ בשרמן השמיםהוי בשר
ממש ואמאי מותר לאדם הראשת וצ"ע .ולכאו'הי' אפשר לומר ררש"י ותוס' לשיטתייהו
קאזל'דהנה הרמב"ם כחכ בפ"ט מהל' מלכים על ששהדבריסנצטוה אדה"ר ואבדמןהחי
לא חשיב [ועי' כס"מ דסברח הרמב"ם היא דכיק דלא הותר לו בשר כלל ל"שצווי על
אבמה"ח דאסור בלא"ה] אבל תוס'סנהדרין נ"וב' סברי ,שאדה"רנצטווה באבמה"ח בנפל
מאליו ,דהי' מותר בלאו איסור דאבמה"ח דנבילה שמחה מאלי' מותרת לו עיי"ש .ועי'
מהרש"א על חוס' הנ"ל שכ' דרש"י חולק וס"ל דגם כמחה מאלי'הי' אסור .והנה בסברת
המחלוקתי"לדפליגיבגדרהאיסורדבשר,דתוס' ס"לדהוא משום שלאניתן לאדה"רשליטה
על הבע"ח שיהא לו רשות להמיח ולאכול ורק לנח ניתן שליטה גם על בע"ח וכמש-כ
הרמב"ן בפרשת בראשית (א' ,כ"ט) ועלכן במתה מאלי' ודאיי"ל דמותר ,אבל הרמב-ם
ורש"י [לפי המהרש"א] ס"ל דהאיסור הוא בשר וכל' הגמ' "אדה"ר לא הותר לו כשר
לאכילה" ועלכןליכא נפ"מ במה שמתהמאלי'כיוןדהאיסור הוא על הבשר בעצמו ,ולפ"ז
י"לדלשי' התוס'שפירהותרבשרמןהשמים לאדה"רדלאגרעמנבלהעמתהמאלי' ,ורש"י
דס"ל דהאיסור הוא מצד בשר עצמוי"ל דס"ל דבשרהיורדמן השמים לאהוי בשר ממש
והרי לשיטתי' שפירשחטיןשירדובעבים שנבלעובספינה,איןראי'דחטיןשירדובגסהוי
כחטין ממשוכשריןלמנחוח,וה"נ בבשרמןהשמיםי"ל דכאמתלאהוי כבשר ממש.והתוס'
לשיטתםפירשו דמחהמאלי' מותרת ומה"ט הותרלו בשרמןהשמיסוכנ"ל .אבל באמתיש
להוכיחמגוףהסוגיא דבשרהיורדמןהשמיםהוי בבשר ממשדר'זיראבעי אםירדהלודמוח
חמורמהואמריל" אץדבר טמאיורדמןהשמים ,ומשמע דאםהי'דבר טמאיורדהויחמור
ממש ואסור וא"כ לשי' רש"י והרמב-ם רגם מתהמאלי' אסורה ,קשהאמאי הוחר בשרמן
השמים דהאהוי בשר ממש וכנ"ל[.וכן בגמ' שם דר"שכן חלפתאירדלו בשר ואתאלבי
מדרשא בעי עלה דבר טמא הוא זה או דבר טהור הרי דהוי כבשר ממש].
אךיש לחרץ דהנה בגמ'חולין ק"ט כ' ,אמרהליה ילחא לרב נחמןמכדי כל דאסרלן
רחמנא שראלןכוותי' וכו'חזיר מוחא דשיבוטא(פירוש מוח שלדג ששמושיבוטא טעמו
כטעםחזיר ומותר  -רש"י) ,אשת אח,יבמה .ובמדרשדברים רבה פרשהד' עה"פ ואמרת
אוכלה בשר1ג '1איתא ,ה' מתיר אסורים אלו ישראלכיצדרבנן אמרי ח'דברים אסרלהן
הקב"הוהחירלהן ח'בהןוכו' אףלהלן אסרבשרתאוהוכאן[בא"י]התירולהןעי'"ש.והנה
לכאו' הי' נראה דלא נאסר בשר תאוה מעולם אלא דהכשר אכילת בשר במדבר היתה
בשחיטה בפחח אהל מועד ,ובא"י הותר התנאי הזה וגם שחיטתחולע מכשרת ,אךמדברי
המדרש משמע שבשר תאוה הוא שהי' אסור במדכר ובא"יהתירהלהן ,אמנם בשרשלמים
הי' מוחר במדבר .והנה הנפ"מבין במדברלא"י מבואר בנפשהחיים [שער א' פרק ח' וט']
שבמדברהיתה הנהגח רשכ"י [דאמרבמס' ברכות ל"ה ב' ,אפשר אדם חורש כשעתחרישה
וכו' תורה מה תהא עלי' אלא כזמן שישראלעושין רצונו של מקום מלאכחן נעשית ע"י
אחריםובזמןשאיןישראלעושיןרצונו של מקום מלאכחןנעשיחע"יעצמן שנאמר ואספח
דגניך ].ובא-יהיתה הנהגת הציבור הנהגתרבי ישמעאל [דאמר שם ואספתדגניךוכו'לפי
שנאמר לאימוש ספרהתורה הזהמפיךכו'יכולדבריםככתבן ת"ל ואספחדגניךהנהגבהן
מנהג ד"א] עי"ש בנפה"ח בהבדל כרובים שעשה משה וכרוכים שעשה שלמה עייש"ה.
ולפ"זי"לדלכן נאסר בשר תאוה במדברשהיו כמלאכיס [וזכולהיות מאוכלי שלחן גבוה
לחםמן השמים דבריוםביומוכן הוא ל' הנפה"ח שם פ"ט] ומשלחן עצמןהי' אסור להם
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לאנול בשר ,משא"כ שלמים שמשלחן גבוה קזכוהי' מוחרלהן לאכולוהבן .ומעתהי"ל
דה"נ אדה"ר בג"עהי' יושב(כלשון הגמ')ועדיין לא נחערבטובורע ונאסרבאכילת בשר
משלחן עצמוהיינו מחיות הארץ משא"כ משלחן גכוה הוחר לאכול שמשלחן גבוה קזכי
וההנו בשרמןהשמיםוהבן.וישעודלהטעיםבזהשלפניעירוכטובורעהי'רקטובבלישום
חציצה וא"כאכילתוכקרבנות נחשבה וממש בשרשלמיםהי',ובפרקי דר"א פרקמ"זאיתא
שבנ"י במדברהיוכמלאכי השרת שלאהיויוצאיןלנקביהםואפי' בשאראכילותלא רקבמן
עד שסרחו בעגל וכ"ה במדרש פ'כי תצאיחדתהי' לך עלא1נך  -לאחר שסרחועיי"ש,
[רעוי' במס' יומא דף ע"ה ב' בענין 1ה] ודו"ק היטב.

וירא [כ'י"ג]
ויהי כאשר החעו אותי אלקים מבית אבי וגר אמרילי אחי הוא.עי' תרגום אונקלוס
ופירש"י,ועין תרגוםיוב"ע ששם מפורשיותרכוונת ח"א ח"לוהוהכדבעו לאטע~היתי
פלחיטעוותאונפקיתמבית אבאוגו' חהוגםכוונחח"א .וצ"ב דמה קשרמםביןזהלאמרילי
אחי הוא .ולפירש"י שהיה משוטט ונד ממקוס למקום וידע שיעבור במקום רשעים מובן
הפסוק דע"כ אמר לשרה אמרילי וכר אך להתרגומיס צ"ב כנ"ל .ונראה דהנה ביציאת
אאע"ה מאורכשדיםכתוכבסוף פר'נח ללכח ארצהכנעןובאמתכשהלךהלךמידלא"יוכך
היתה תכליתיציאת אאע"המבית אביו לירשא"י .אךכיתשנגזרד' מאות שנה ,לא נתנה
א"' לאאע"ה אלא לבנ"יהיוצאים ממצרים אך ודאיהיתהע,דסיבהליציאת א"א מאור
כשדים -והיינו לצאתמביחאביו שעכומ"ז ,ולעבור אח ה'..הנפ"
מבע שתיהסיבות -
(א' ירושת הארץ ,ב' התרחקות מע"ז)  -כתכליתהיציאה; שאם לרשח ארץכנעןילךמיד
לארץכנען אך אם להחרחק מע"זהריהתכלית שלהיציאה הוא רק לצאחואין נפ"מלאיזה
מקוםילך .ובךפי' הכחוב"ויהי כאשר התעואותי וכו'" ובעו לאטעאהיחיפלחיטעווחא
ומשום כךהיהצריך לצאת מביתאביו  -וא"כ העיקר הוא היציאה ושובאיננויודעלאן
הולך ,וע"כ ביקש משרה אלכלמקום אשרנבוא שמהוכו'(והעניןיותרעמוק -דאילולא
חטאואבוחיו באור כשדים  -תרחוקודמיו -ודאי לאהיהפסולבזרע אברהסולא בזרע
יצחקוגם לאהיהצורךבכורהברזל-ארץמצרים  -ובכלללאהיהנגזרגזרתדי מאוח שנה
עבורהבמה אדעודו"קהיטכ ,אךכיון שעע"1שוכהיהצורךבזיכוך ומשו"הלאירש אתא"י
מיד וסיבת 'ציאתו היתה להחרחק מע"זותליים זב"ז ,ודו"ק).

תולדות ["5ז י"ט]
ויאמר יעקב אלאביווגר קום נא שבה ואכלהמצידי בעבור תברכנינפשך .ופירש"י
שבה,לשוןמיסכעלהשולחן.ולכאורה צ"ע דמשמעדיצחקהי'מיסבואמריעקבקוםוהיסב
שוב .ונ"ל עפי"ם שאחז"לדשניגדייעזיםהיו א' לקרבן פסחוא'לחגיגהוא"ליעקבקום,
וחעשההסיבה לשום מצוחאכילח קרבןפסח[ .וכה"גמצינובנרחנוכה (שבת כ"בב') דאם
הדליקהבפניםוהוציאהלא עשהכלום אלאצריךלכבוחהולחזורולהדליקהואפי'איהנחה
עושה מצוה והטעם משוםדליכאהיכרניסא (רש"י).ובמצותד'כוסוח ,שהם משוםחירות,
איתאבפסחיםקי"בא',דהיינופרסומיניסא ,וא"כהסיבהשהיאג"כ משוםחירותהיינונמי
פרסומי ניסא וצריך ג"כ היכרניסא].
אאש.

ל
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יאמר אליהם ראובז אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבריד

אל

חשלחובווגר.ובזוהראיתאדנוצטוהי'שידונוהומשמים דאם הואזכאייתרחשניסאוידם
לא תשפוךדס.וצריךלומרדקיםלהודאםהואזכאייתעבידניסאדהאטבוארכיבמוחקכ"א
א' ,נפל לגוב אריותאין טעידץעליה לחפורה מלאה נחשים ועקרבים מעירץעליו דאגב
איצצאמזקילי'ובוראיטת.וכאןצריךלוטרעפ"יהאדאטרוברכותל"גא' ,אץערודממית
אלא החטאממיתורחב"דשםרגלועלחורושלערודונשכוומתהערוד -וע"זדנוהוליוסף
דאם הוא זכאי יארע לו כמו שאירע לרחב"ד.
ולחדורינראהלומרדהנה קשהאמאיסעידץעלאשתוהאאיכאלספוקי שמאהואצדיק
ואץבוחטאשימותבודאיןערודטפיחוכר.ונ"לדהנהאיןהקב"המביאתקלהע"יצדיקים
ואמרושאפי'ע"יבהמתן(חולץה'כ'),ופי'בתוס' משוםדגנאיהואלו ,ואסבבהמתואמרו,
באשתו לא כ"ש .ומעתה א"ש דממ"נ מעטין על אשתו דאח"ל שהוא ציק כרחב"ד א"א
שתבוא תקלה ע"י אשתו ,ואםאינוצדיק כרחב"ד א"כ שובוראי מת מנשוכת נהש.

וישב [ל"ח י"א]

ךאמריהודה לתמרכלתושביאלטנהביתאביךעדיגדלשלהבני.'131והק'בנו"ב מה"ק
חאה"ע ס"יו"ד האםרימה אותה ומההיתהכוונתובזהוכ'לתרץדהנהנחלקו ר"מ וחכמים
ביבמות ס"אב',איקטןמייבם דר"מסברדאינומייבם שמאימצאסריסונמצאפוגע באשת
אח שלא במקום מצוה וחכמיס לא הששו לשסא ימצאסריס ,וכ"זלגכיאיסורא אבללגבי
סכנה הטהוששין שטאימצאסריסדסכנתאחמירא מאיסורא דאםהי' אפשר לחשוש דאם
ימצאסריס ה" עומדבסכנה בהא מורים חכמים שלאייבם .והנה כיבמה שמתוב' אנשיה
זא"ז והוחזקהקטלנית מוחרלייבמה משום דשומר מצ 01לאירע דבר רע וכ"זביבםגדול
דודאימקיים מצוה אבלבקטזדאיכא למיחש שמאימצאסריסואינוסקים מצוה חוששע
לקטלמתוע"כ אמרלהיהורה עדכייגדל שלהדאזידעודאישאינוסריסומקיםמצוהבזה
ותוליכא למיחש לקטלנית  -ונראה לפ"זלהוסיף דהנה עה"פולאיסף עוד לדעתה (שם
כ" )1פירש"יי"א לאהוסיףוי"א לא פסק .ולמ"דלאהוסיףישליתן טעם דבשלמא ביאה
ראשונה שהיא מצוה[ועי' רמב"ןדלפני מ"תהי' מצותיבום בכלהקרובים] לאהי' חשש

קטלנית,אבלביאהשני'דאיןעלי'דץיכוםואינהמצוהשובלאשייךבהשומרמצוהלאירע
דבר רע(ועי' יבמותכ' ב').
ויגש [גו" 1כ"ט]

ויפל עלצואריויבך עלצואריועוד .ופירש"י אבליעקב לא נפל עלצוארייוסףולא
נשקו ואמרורבותינו שה" קורא אתשטע .וכברדשובזהרבים למה ברגעזה קרא קריאת
שמע .ונראה לומרדהנה כברהכריחו המפרשיסשיוסף נפגש עסאביובגבולא"יומצרים,
והנהאיתא במו"ק כ"הא',דאיןשכינהשורהבחו"לאבלאם שרחהכברעלנביאבא"ישוב
אינו פוסק אף כשיוצא לחוץ לארץ כדמוכח מיחזקאל ששרחהעליושכינה בארץ כשדים
וע"-ש ברש"י .ובפשטות הטעם הוא משום דבטומאת ארץ העמים א"א להגיע למעלת
הנבואה אכל אם כברהגיע למעלחובא"י ,אפשר שלאיפולכשיצאלחו"ל.וכתב הרמב"ס
[עי' פה"מ סנהדרין פ"ק ,דנבואההיינו התנשקות שכל האלוקי עם שכל האנושיוהיינו
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שמגיענשנלועדהדרגאהעליונה שלדביקות בהקב"ה וא"ככשיוצאהנביאמא"ילחו"לאז
צריך לההזיק דביקותו שלאיפול ממדרגתו ולפיכך קרא יעקב קריאת שמע ברגע שהגיע
לחו"ל( .אך ק"ק ממ"שבמכילתא פ' בא דהא דנת3כא משה בחו"להיינו משופדעןיע לא

נתקדשה הארץ ,וצ"ע).
ונראהעודלתרץדהנהאיתאבפסחיםנ"וא',ביקשיעקבלגלותקץהימעונסתלקהממנו
שנינה אמר שמא ח"ויש במטתי פסולוכו' אמרולוב3יו שמעישראלה'וכו' כשם שאע
בלבך אלא אחדכךאיןבלבנו אלא אחדעיי"ש ,וברמב"ם פ"א מהלכוח ק"ש הל"דשמביא
זה .וצ"ע ,דחררתיעקבאבינו ע"ההיתה שמא אחדמבניוישבלבו שרש פרה ראשוגר אבל
בעצמולא חשדכללולמההוצרכולומר כשםשאיןכלבךוכו'והנראהבזהשירעויעקבובניו
שמה שישמעאליצא מאברהם ועשו מיצחק ,היה מצדויכוך זרעם כדי שיצא הפסול אבל
יעקכהיתהמיטתושלמה ,וכמ"שחז"לעה"פ (בראשיתל"ז)כיארדאלבני אבל שאלהוגו'
סימןזההיה מסורבידיוכו' אםלאימות א'מבניבחיי מובטתאנישאינירואהגיה3ם(רש"י
שם),והיינו משום שאמימות א' מהםבחייוידעשאינומשבטיי-ה ,וע"כ לאקייםשליחוחו
להעמידי"כ שבטים .וא"כ כלחסרוןשיהיה באחד מהשבטים באמונת אחדות הבוראסימן
הוא שחסר משהוביעקבאביהם וע"כ אמרו שמע ישראלאבינ 1כשםשאיןבלבך אלא אחד
כךאיןבלבנו אלא אחד שאםקיימתשליחותך להעמ~רי"ב שבטים בשלימות א"אשיהיה
פסול בא' מזרעך .והנה כשבא יעקב למצרימ לאירע אם עמדיוסף במדרגתו שם כדמוכת
בכמה מקומות מקראי ובמדרשים ,וע"כ כשפגשו בדק את עצמו כנ"ל ,שאם הוא במדריגה
שלמה ע"כבניו חוסף בכלל ג"כ במדרגה שלמה ,וע"כ קרא ק"ש וראה שהואעדיץדבוק
בהקב"ה כמקודם ואז האמק שגםיוסף ע"כ במדרגתו עומד ,ודו"ק.
שכו11צ [ד' ל"א]
י פקרה'
יל"ע במה שבתחילה כשדבר משה לישראלהאמינו כדכתיבויאמן העםוכו'כ
אתבניישראל.ואילו כשבא בשםהוי-הלאהאמינומקוצררוחוכו' ,ולכאורה קשה שבפעם
הראשונה בא בשם אהי-ה[ג' י"ד] שפירושושיהי' עמם נדפירש"' ,ובפעםהשני' בא בשם
הוי-ה שפירושוהיה הוהויהיהוכו'וכפי' רש"י על הפסוק ושמיה' לאנורעתיןו'ג']נאמן

לאמתדברי שהרי הבטתתי ולאקיימתיעיי"ש .ולכאורה בפעס הראשונההיוצריכים שלא
להאמין שהיתה רק הבטחה לגאולה וגם אז היה להם קוצר רוח וכו' משא"כ אח"כ כשבא
בשםהוי-השפירושוקיום הבטחהוהיינו שכברעכשיומקויימת ההבטחה בכח,וצ"ע.והנה
איתא במדרש  -מקוצר רוח מעבורה זרה שהיה בידם ולכן כלומן שהיה בגדר הבטחה
לעחיד,יכלולהאמיןשיגאלם הקכ"הויטהרם מע"ושהיתהבידם,אך כשבא משה בשםהוי-ה
שהם כבר עכשיוגאולים לאיכלולהאמיןששייךגאולה בפועליחד עם ע"ז שהיתהבידם.
ובאמתכןהיה  -שפסל מיכה עבר אתהיםיחד עםבנ"י כמו שדרשו רז"ל עה"פלך ה'
הצדקה וכו' (חנחומא) ,והנהידוע שהוציאם הקב"ה ממצריסקוים זמנם לצאת אחר רד"ו
שנה ולא ד' מאות משוםשהיו נשקעים בשער הנ' של טומאה ע"כהוציאםבחפזת משא"כ
לע"לכחיב('שעיהנ"ב)כילאבחפזוןתצאווגו'הולךלפניכםה' שאזתהיההגאולה השלמה
ותיקון הגדולולכן לאיהיה בחפזון (מכילחא פר' פ"א ףלק"ש שם) ,אך במצרים הוצרך
להוציאס בחפזוןולכן נשארו במ"טשערי טומאה וא"כ א"א שתהיהגאולהבפועליחד עם
עבידחע"ז.ומדוייקים מאדהפסוקיםכילאבחפזת תצאו1ג'1כיהולךלפניכם הף-ה,היינו
שמנהיגם הקכ"ה בשס הוי-ה וא"כ א"א שיהיה בחפזק  -וא"כידבר משה כןהיינו
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שמסרם שםהוי-ה כמ"ש רש"יולאשמעואל משה מקצררוח  -מע"זשהיתהבידם,וא"כ
ע"כיהיה בחפזת ולאיתכן זה עםקיום ההבטחה הכלולה בשםהוי-ה .וכוונת המקרא הוא
שאחרישיגאלםבזרוענטויהכתיבולקהתיוגו'וידעתםוגו' ואח-ככתיבוהבאתיוגר,שודאי
הגאולה השלימה חהיה רק אח"כ .ובמדרש איתא אמר לו הוב"ה למשה לך אמור להב
לישראלכי שמי אהי-ה אשר אהי-ה כשס שאתה הוה עמי כך אני הוה עמך ופי רח"ו
בנפה"ח ש"א פ"זדקאי על התחברוחכביכול עם הארםונטייתוכביכולע"ימעשיו.והיינו
כמש"כ שאז האמינו למשה שירעו מדרגתם וידעו שהקב"ה עמם לפי מדרגתם ,משא"כ
אח"כ.
וארא [ '1ד']

וגס הקמתי אחבריתי אתם לתתלהם את ארץכ!ען אתארץמגוריהם אשרגרובה .צ"ע
בכפל הלשק "ארץכנען" ו"ארץמגוריהם".ויש לומרעפ"י מה שאחז"לדמהשזכובארץ
ישראל הוא משוםדירח~ה להס מאבותיהם (ע"ז נ"גב'),ופירש"ישהרי לאברהם נאמרכי
לך אתננה ,וטבואר דחזקת האבות היתה משום שגרו בה וא"כ דוקא משום שהיא ארץ
מגוריהם זכו בה בניהם אחריהס.

וארא [ו' כ"ז]

הם המדבריםוגו' הוא משהואהרןופירש"י הםבשליחוחם ובצדקתםמתחילהועדסוף.
וקשה שהיה להם עוד הרבהשליחויותלישראל עד פטירתאהרן ומשהשהיה לאחרמ' שנה
ומהשייך כאן מתחילה ועד סוף .והנראה לומר דה!ה הרמב"ם בפ"ז מהל' 'סוה"ת הביא
החילוקיםבין נבואח משה לשארה!ביאים שמשהרואההדברעלבוריובלאחידהובלא משל
וכו' עומד עלעומדו שלםוכו' ולא חזר לאהלו הראשתלפיכךפירשמן האשהוכו'עיי"ש.
ומשמע שכ"זחלויםזהבזה וראהבאספקלריא המאירהאחרישפירש מאשתווכו' אבלכ"ז
שהיה במצרים (לכה"פ בתחילח שליחותו) -עדיין לא עמד במדרגתאספקלריא המאירה
 והנה המשך חכמה כתבלהוכיח שמשה החעלהעלדרגתהנביאיםובמעלתולאהיתהלובחירה,עיי"ש בפרשת שמות .וא"כאחרישהגיע למעלההזאחשובלאשייך"עומדבצדקתו
מתחילה ועדסוף" שכביכולאינובידוואךלסנישהגיעלזההיהשייךלומר שהוא בשליחותו
ובצדקחו מתחילה ועד סוף .ולכך כתבו באן; שאחרי יציאת מצרים התחיל לראות
באספקלריא המאירה ,כמ"ש כרמב"ן .ועור שיציאח מצרים היתה ע"י הקב"ה בכבודו
ובעצמו ול"ש בזה הוא העומד בשליחותו ובצדקתו.

2א[י' כ"ח]
ויאמר משה גם אחה תתןבידנוזבחים,עולות .יל"ע דהול"לצאן ובקר ולמהיתן להם
זבחיםועולוחשכאילוהי' פרעהמקדישם דמהצורךישבכךשהואיקדישם.ועודקשהלמ"ד
דאיןבן!חמקריבשלמים(מ!חות ע"גב') -איךיפרשמלת"זבחים".עודצ"עדלאמצי!ו
שנתן להם פרעהזבחיםועולות(ועי' ראב"עלהלןי"ב ,ל"באךבפשוטוקשה).גםיל"ע מה
היתה כוונת משה באמרו שלשחימים דמשמע שאח"כישובולמצרים הלא שקרהי' ח"ו.
ויש לומר דהנהלוהי' פרעהמויה באמתת הקב"ה ומשלחם מארצומידוראי לאהיו
צריכים רקלג'ימים עדשיגיעולחכליתיציאתם ממצריםשהרי כל מה שנחעכבובמדכרמ'

בחודאי

לג

שנההי' רק משום הערברב כמבוארבססרים ,ומהשעלו אתםערברבהינו משום שפרצה
הכביד אתלכווגרםלהםשיצאובתפזת,וממילאלאהי'תיקון השלםכדמוכחיקראידלעתיד
שיהי'תיקון השלםכחיב(ישעיהנ"ב,י"ב)כילאבחפזוןתצאוובמנוסהלאחלכוןוגו' .וא"כ
אם סרעה לאהי' מכביד אתלבו כברהי' אזתיקון השלםוגם הואהי' מקויב קדבנוחלה'
כמ"ש(ישעיהב' ,כ')ונהרואליוכלהגויים .ונמצא שמה שאמר משה שלשתימיםוגם אתה
תתןכידנו וגו' הכלהי' אמת אילו לא הי' מכביד את לבו.
ובזהיחיישבוגם שארהקו' ,דהנה מהשאין ב"נמקריכשלמים לר"ע,דרישלה טאשר
תקריכולה' דדוקאעולה שכולה לה',והינו משוםשאין ב"ני~דע לצמצם שערכאן לשםה'
ועדכאן לשםאכילה משא"כבעולהשכולהלה' .אךכ"זבעוה"זאבלבעוה"בדכתיב(ישעיה
י"א ,ט')כי מלאה הארץ דעה את ה' וגר שאפי' הארץהלוותהי' מלאה דעת אתה',יוכל
להיות שאפי' בחלק האכילה תהי' דעח את ה' ,ואולייוכל ב"נ להקריב גם שלמים.
בשלח [ט"ז ב']
ךצא העם ולקטו דבריוםביומווגו' .ות"א פחגםיוסביומי'.ולשוןזהמצינובדכר משה
אלבני ישראל שאמר זה הדבר שהוא נבואה כמו שאחז"ל(ספרי מטוח ב')מוסיף עליהם
משהשנתנבאבזההדבר.וגם שם ח"אדיןפתגמא.וגם קשה לפמ"שרש"י עה"פילינולפי
שכלה הלחםדעראזאכלומצוח .וא"כ למהנתןלהם בשרהרילא התרעמורק משום שחסר
להם הלחם [ועוד דבתחילה אמרהנני ממטיר לכם לחםמן השמים 1ג '1ולא הזכיר כלום
מהבשר ורק אח"כ בפסוק י"כ נאמרבין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחםוגו'].
ואפ-ל דהנה על המן נאמר לחם אבירים אכל איש (תהלים ע"ח ,כ"ה) ואחז"ל לחם
שמלאכי השרח אוכלים אותו(יומא ע"הב') וא"כלאו לחם פשוטהי'שאיןמלאכי השרח
אוכלים ושותים [ועיי"ש בגמ' ובמהרש"א] ,אלא ודאישענין נבואה הוא שהי' המן השגה
בזיו השכינה שמזה קימים מלאכי השרת ,וזשה"כ דבריוםביומו .והנה איתא בשבתל' ב',
דאיןהשכינה שורה אלא מחוך שמחה,ואין שמחה אלא כבשראו-ן(פסחיס ק"טא'),ולכן
היוצריכים לכשר ,וא"ש.

יתרו[י"ח י"ב]
ויקחיתרוחתן משהעולהחבחיםלאלקיםוגו'.וישלדקדק ממהשארז"ל(מנחותק"יא')

בא וראה מה כחיב בפרשת קרכנות שלא נאמרבהן לא א-לולא אלקים אלאה' שלאליתן
סתחון פה לבעל דץלחלוק.ועי' רמב"ן בפסוקויהי ממחרח שכ'שיתרוהקריבלאלקיםלפי
שעדיין לאהכיר אתה'.וק' דמ"מאסורלהקריב לשםאלקיםבלתילה'לבדו [-ועי'רמב"ן
משפטים עה"פ זבח לאלקים יחרםוגו' וע"עהיטכבדבריו רקרא א',ט' - ].ונראה רהנה
אמרו רז"לוהובאבפירש"ירהי ממחרת ,ממחרחיוה"כ(ודקדק בזה הרמב"ן) ,ונמצאדיום
שהקריב הזבחים יוה"כהי' ואמרו ביומא כ' א' ,השטן בגימטריא שס"ד שביוה"כאיןלו
רשות לקטרג .וא"כ ביוה"כאין מקום לבעלדין לחלוק וזהו לאלקים ,ודו"ק.

יתרו[י"ח ט"]1
כייבא פירש"יכי בא לשוןהוה .ושם פסוק ט"זכייהי' להם דבר בא  -פירש"ימי
שהי'לו הדברבא.וישל'עיון מהאדתנןבנגעיםפ"ז מ"אדעעיםשלפני מ"תאיןמטמאים

לד
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והרמב"םהביא הדרשה דת"כ אדםכייהי' בעור בשרומן הדבורואילךלאומרויה" כלשת
עחיד עכ"ל .ולהר"ש שפי' כייהי' מן הדיבור ואילך דבעינן שיולד הנגע משעה שראף
להטמאבו ולא קודם ,ל"ק[.ועי' בהגר"א שפי' מדכתיב אדםכייהי' בחר לאמרכלומרמן
האמירה ואילךיהי' ולא שכברהי' קודם הדיבור.ן
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לה

מהערותיו על הש"ס
העייתמי' כלים
פ"א
מ"א ,אבות תטומאות חשרץובו'.
א.חולין קכ" 1כ' ,מתני' ביצת השרץ המרוקמת טהורה מקבה כ"ש טמא ,ובגמ' ת"ר
הטמאיםלרבותביצת השרץוקולית השרץיכולאפי' לאריקטה ת"ל השרץמהשרץשרקם
אףביצת השרץ שרקמהוכו',וכ'התוס'וז"ל,יכולאפי'לא רקמהת"להשרץ ,וא"תולרקמה
ל"ל קראלעניןטומאה ,הא לענקאכילה פשיטאלןבלא קראבפ'אלוטרפות(לעילס"דא')
שאם רקמה ואכלה לוקה משום השרץ השורץועל הארץ ,אלמא שרץאיקרי,וי"לדוראי
רקמה שרץאיקרי ,אבלצב ועכבר לאאיקרי ,וכה"גאמרינןבפ' בהמה המקשה(לעיל ע"ה
א')גבי חלב ~לאאיקריחלכשור כשבועזעדשיצא העוברלאוירהעולם,אץנ מקרא דהכא
קיםלן באלו טרפוחלענין אכילה שלוקה עכ"ל ,והנה תר הראשת דאם אכל פשיטאלן
שלוקה,דכיון שרקמה שרץ הוא כבר ,אבללענץ טומאההריבעינןקרא.דאףדאיקרישרץ,
אבל מ"מ לא חלבי' שס צבאועכבראו חד משאר שמותהטמאיםמדיןשרץ .ת"עדמהיכי
תית' דחלוק הואדלעניןאכילהתלינן בשםהכללידשרץ,ולענין טומאהחלינן כשםהמסוים
דצבאועכברוכדומה,דהנה אםנימאדשרץהוא,ודאיאינו אחדמן שארשמותדשרץ,אלא
שרץ דצב הוא ,וא"כ אמאיניחלק .רצוד תרצודגםלעניןאיסוראכילהבעינן קרא ,ומקרא
דהכאקיםלן באלו טרפותלענין אכילה שלוקה יעף"ש,ישלחקור אסחידוש הקרא הוא
דברקמההגיע למעלתצב ,אודחידושו הואדאינוצריךשיהי' צב ,אלא שרץלבדגם מטמא,
וצ"ע.
ובאותוענין יעוף' ברש"י במשנה ד"ה ניקבהכל שהוא טמאה ,ואעפ"י שלא נגע אלא
בקליפתה ,שהשומר מוציא טומאה .וכן ברש"י קכ"ה א' ,ד"ה נבלה כתב דשומר פירוש
הקליפה מכניס ומוציא טומאה ,אם יכול ליגע ואפי' כחוט השערוו טמא יעוי"ש ,וצ"ל
דגזה"כ הוא דאם יכולליגע בטומאה ואפילו כל שהוא ,אז טמא אפילו אם לא מע אלא
בשומר ,ואםאינויכוללינע בטומאה,היינובאיןבו נקב כ"ש ,אז השומראינו מטמא כלל,
ופשוט.
והנה בהמשך הגמ' שם ,ת"ר הטמאים לרבוחביצת השרץוקולית השרץוכו'יכולאפי'
לא ניקבו ,ת"להנוגע יטמא את שאפשרליגע טמא ואת שא"אליגע טהור ,וכמהנקיבתה
כחוט השערה ,שאפשרליגע כחוט השערה,דהיינו שנטמא דרך השומר .וכתב רש"י ח"ל,
כחוט השערה שער ראשו וזקנו המחובר לו אםיכניסנו לתוכו הרי נגע וטמא ,שהשער
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ז שער טמא שנגעבו הטהור טמא,
המחוברהרי הוא כבשר בץ שער טהורהנוגע בטומאהבי
דתניא בתו"בהנוגע בבשר הזבולא בצואהשעליוולאבקלקליןוכו' ,הואעירבוב שערתלחם
וכו' ואינו מחובר,יכול שאני מוציא את השער ואח הצפורן ת"ל טמא ,הא למדת ששער
הטמאהרי הוא כבשרו ,ושער הטהורנמיתניא החם וכל אשריגעבוהזבוכו' עכ"ל,רהיינו
שרש"י מביא ראי' לדברי הברייתא דביכולליגע כחוט השערה נטמא דרך השומר ,מהא
דאיתא בתו"כ ששער אדם (מחובר)הנוגע בזב נטמא האדם ,וצ"עדאפילואינימא דהנוגע
בשערו שלוב או שערזב שנגעבטהוראינו מטמא ,מ"מכיון שהשומרפתוח,ושיעור הפתח
הוא כל שהוא כדאיחא במשנה ,ומפרשבגמ' שכלשהואהיינוכחוט השערה,הריהוא נטמא
דרך השומר ,וא"כ צ"ע ראיית רש"י מהחו"כ ,ואולי אפשר ליישב ,וצ"ע.
ב.מעילהי"ז א' ,פירש"' דר"חפירשדמצטרפיןדוקא כשפרישמאותושרץעצמו,אבל
משרץ אחר לא ,וריב"ח הקשהדאפי' משרץ אחר ,ותרצובגמ' האבכולו הא במקצתו ,דאם
פריש משרץ שלם מצטרףואפי' מב' שרצים ,והא,דפריש ממקצתשרץואינומצטרף.והביא
הגמ' ראי' ממת דדם שנשפך במקום אחדוהאהילעל הכל ,אפ הדם בא ממת שלם מצטרף
ומטמא באהל ,ואם לאו אינו מטמא.
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טומאה ומצטרף ,ה"נ שרץ הבא משרץ שלם איכאעליודין טומאה ומצטרף .דפ מת הבא
מחצי מתוכן דם שרץ הבא מחצי שרץאיןעלייהודין טומאהואעמצטרפין ,ותמוה ,דא"כ
אפילו בבא מאותו שרץ אםזהחצישרץ,אמאי מצטרף כשפריש,ורש"יכתב מפורשדלר"ח
אפילו פריש מהשרץ אםזה מאותו שרץ מצטרף ,ודלא כחוס' שכ'דאינו מצטרף אלאבעודו
בו ,וצע"ג.

והחוס'פי' דר"ח סברדאינומצטרף אלאבעודותוךהבשר,וריב"חסוברשחמידמצטרף
ואפילו פרישואפילו עם שרץ אחר,ותרצודבכולו מצטרףאפילופרישואפילו משרץ אחר
ואס ממקצתו של שרץ מצטרף דוקא בעודובו ,וראי' מדס שנשפך .שאם נשפך ממת שלם
והאהילעלכולולחצאע מצטרפע ,ואםהגיסאעפ"ישמאהילעלכולו לחצאץאיןמצטרפין
משום דבאמחצי מתוכרש"יכנ"ל,והיינו דמשםראי'דדם הבא ממקצתו של מחאעבודע
טומאהלבדברביעית ,וה"נ דם שרץ הבא ממקצת שרץאיןבודיןטומאהבכעדשה,ולכןגם
אינו מצטרף לבשר ,משא"כבעודובומצטרףואפי' פריש ממקצח שרץ ,וע"ז הקשה בשרץ
ןדלאפירשפשיטאשמצטרפע,ועורמהיכיתיחילחלקבץבא ממתשלם,לבאמחצי מת,
כיו
ור"נ גאק דצריךשיהאדם שלשרץזה,ואז אםנגעבמקצתומצטרף ,אבלאםנגעבין
בדםבע בבשרפא
מב' שרצים מצטרפים,וראי' מדם
ינוצריךשיהא משרץ אחד ,אלאהילעלכולו מטמאאפי' בהצטרפות
הנשפךהאהיל על מקצתואינו מטמא (בהצטרפות)והא
אפ-
ע"כ .וע"כאינו שנגע בהבשר בצדזה ובהדם בצד אחר,דוראי אע מצטרפק אלא בשניהם
יחד ,וממ"נאי מצטרפי וכעדשה אחת הף,אמאישניאלןבץנגע בחדאובשניהס,ואי לא
כחרא חשיבא ,אמאימצטרפין ,האהויכשנידבריםנפרדים .ובדם גםאיכאלמיפרך דהתם
באמתכיוןדלאמצטרפי הףב'דבריםנפרדים,ולכןהאהילעלמקצחואינומטמא ,וא"כגם
במאהיל על כולו אינו מטמא.
והרמב"ם בפ"ד מאבוח הטומאות ה"זובפ"ב ממאכלוח אסורות ה"ט פסק דאע מצטרף
הדם והבשר אלא בעודן כחד ממש אבל פרישלא .והק' הלח"מ (פ"ב ממא"ס ה"ט)אמאי
השמיט הרמב"ם חילוק הגמ' בע כולו למקצחו ,ולא בארו הרמב"ם כלל עי"ש.
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ג .מ"א ,אבות הטומאותוכו' ושכבתזרע.יעוי"בנדה מ"גב',דתניארבינתןאומרמשום
ר"יזבצריך כחתימחסי האמה ולאהודולו ,מ"טדר"י דאמר קרא אוהחתים בשרומזובו,
ורבנן ההואמיבעילי' לח מטמאואינו מטמאיבשוכו' ,א"רחנילאימשום ר"א בר"ש שכבת
1רע לרואה במשהו לנוגע בכעדשה וכו' א"ר פפא כתנאי וכריעוי"ש .והנה במחלוקת ר"נ
וחכמיםאירואה מטמא בכלשהוא אובחתימתפי האמה,ולכאורה מחלוקותםתלוי(וכךפי'
הר"מ והריטב"א) אם טמא משום רואדאו משוםנוגע.ובגמ' !חלקובנוגעאי כעדשהאוכל
שהוא .ובנדה כ"ב א' ,בעאמיני' רבה מרבהונא הרואהקריבקיסם מהו ,ממנו אמר רחמנא
עדנפיק מבשרוולאבקיסם ,או"רהאיממנועד שתצא טומאתולחרןואפי'בקיסםנמי ,א"ל
ת"ל דהוא עצמואינו מטמא אלא בחת'מתפי האמה ,למימרא דנוגעהוי ,אלא מעתה אל
'סתורוכו' ,ופירש"י ח"ל,אינו מטמא אלא בחתימתפי האמה ,עדשיצא ממנוכדיחתימת
פי אמתו ,והנאכיוןדהכניסלי'קיסם בצרל"שיעוראכדיקיסם עכ"ל,והתוס'פי'דחתימת
פי האמה היינו דצריך הש" 1ליגע בחת'מת פי האמה ,משום דטומאת ביח הסתרים לא
מטמאה,לכךפריךכיוןד!וגעהוי ,דקא מטהרתבקיסם עדשיגעבפיהאמה ,מעתהלאיסתור
בזיבה יעוי"ש ,וקשה דהרי הוא עצמואי!ו מטמא אלא בתתימתפי האמה,הוי כר"נ דהוא
דעת יחיד ,ולא הודו לו חכמים ,וע' בכס"מ פ"ה מאבוה"ט ה"א ד"ה אחרי שכתבתי 1ה
יעוי"ש.
והרמב"ס (פ"ה מאבוה"ט ה"א) פסק דהרואה בכל שהוא (וכדברי רבנן דר-נ) ,ואע
הרואה טמא עד שתצאממנוויחתוםממנופי אמה שנאמר אשר תצאממנו שכבתזרע,ועיי'
השגת הראב"ד .והכס"מ פי' דהרמב"ם סובר כהתוס' בפי' הגמ' צריך כחתימתפי האמה,
דבאמת נטמא בכל שהוא ,אך רק משוםנוגע,ואיןלודיןמיוחד שלרואה,ולאושיעוראהוא.
והק' הכס"מ דא-כ אמאי פסק שם הרמב"ם עוך -11ל ,לפיכך אפילו ראה בקיסם הואיל
והגיעהלפי אמה נטמא עכ"ל ,והא בקיסםלפי' התוס' לאהגיע כלללפי אמה .וע' בכס"מ
שכתב לפרש בצע"ג.
ד .מ"א ,אבוה"ט וכו'ומי חטאת ,שאין בהםכדיהזייה ,הרי אלו מטמאע אדםוכלים
במגע וכו' ואינם מטמאין במשא.והיינומי חטאתשאיןבהןכדי הזאה ,מטמא משוםנוגע
ולא משום משא ,הא ישבהןכדי הזאה מטמא משום משאנמיכדאמרינן כמש!הב'( .ומזה
לבד טהור ,והיינו דוקא נוגע או נושא לצורך).
והרמב"ם (פט"ו מפרה ה"א) פסקדישבהןכדי הזאה מטמא בגדיםאפי' מגען ,ותמה
עליו בכם"מ רבריש כלים שם אנבלה ומי חטאת שיש בהם כדי הזאה שהם מטמאים את
האדם במשא לטמא בגדים וחשוכיבגדים במגע ,פירש ר"ש שמונעיםהבגדים מטומאהאי
איכא מגע בלא משא,ותי'דאינויכוללנגעובלילהסיט והוא נושא ,אבלעיי' במל"מ שכ'
דהרבמ"ם כעצמו כותב ש!גיעהכמי חטאח שיש בהםכדי הזאה מטמא בגדים משוםהיסט,
והוא בפ"ומאיוה"ט הי"ג ,והתוס' יומא י"ד א' ,ד"ה אלא ,כתבו מפורשדאיןנוגעבמי
חטאתאפי' כשיעור מטמא בגדים יעוי"ש .ועל הרמב"ם קשה עוד ,דהנה בגמ' (נדה ט' א')
אמרינןוהכהיבומזהמיהנדהיכבסבגדיו,מאימזהנוגע(,וודאיהאינוגעכשיעור,דהרימזה
משמעכן ,ועודדמומזהלמדע,וק' דנושא דוקאכשיעור) .ומקשה בגמ' (שם)ועוד מזהבעי
כיבוס נוגע לא בעי כיבוס ,משמע דלא כהרמב"ם בפסקו,וגם לאכתי' הכס"מדאיןנגיעה
בלא היסט ,דבגמ' כאן משמע בנגיעה לבד ,וצ"ע.

לח
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ח .מ"ג ,למעלה מהן בועל נדה שהוא מטמא משכב חחחוןכעליון .מפרשברישבנות
כותים(נדה ל"בב')דאיאיכא עשר מצעות 11ע"גזושיהי'תהתונושלבועלנדהכעליונושל
זב.וע' בר"שכאן שמסתפקבבועלנדה אםישלומעיינותאולא,וכןנגיעה וטשאיעוי"ש.
ובנגיעהנחלקו כעלנושאו .ר"מורש"יסוברים דמטמא אדם לטומאתבגדים .ושארראשונים
סוברים דמטמא אף אדםוכלים ,ומשמע מהמפרשים דהרמב"םסוברכן,ואלו בטומאתצרעת
פסקדגם מצורע מוחלט מטמא טומאת משכב ומושב ומטמא אדםובגדים,דלאכגמ'פסחים
ס"זב',דאמרינןדזבחמורממצורעשכן מטמא משכב ומושב,ע'בהגהותהגר"א שם(פסחים
ס"ז ב') אות א' יעוי"ש.
 .1טבוליום ומחו"כ באכילת קדשים ותרומה.
מ"ה ,מחוסר כפורים אסור בקדש ומותר כחרומה וכמעשר ,חזרלהיותטבוליום אסור
בקדש ובתרומה ומותר במעשר.
א .יבמותדף ע"דב' ,דרשו מקרא דמחו"כ אסור בקדשומותרבתרו"מ ושקו"טבגמ'
איאוקמיקראילהיתר בתרומה ולאסר בקדשאואיפכאובגמ' שםרבא אמרבלאהנךנפשן
וטהרה מכלל שהיא טמאה ס"ד בקדשים
לא מצית אמרת אמר קרא וכפרעלי'
איקריכאן והבשר אשריגעבכל טמאלאהכיהאןכלאלא ש"מבתרומה,ובתוס'והאקי' ד"הקריכא,
תימה לר"י דה"ל למימר איקרי כאן וטומאחועליו ונכרתה דבטומאתהגוףקיימינןוי"ל
דלרבותי'נקטי'דאפילו טומאת בשראיכא ע"כ ,מבוארמד' התוס' דמחו"כ שאכלקדשהוא
בכרת ומשו"ה הוקשה לתוס' דהי' לו לינקט קרא "וטומאתועליו ונכרתה" אבליעויןבד'
הרמכ"ם פי"ח המל' פסוה"מ הל' י"ד רכתב דאין כרח למחו"כ שאכל קדש דאיקליש
טומאחו[ .אלא שד' הגמ' תמוהין טובאכיון דבתרומה נמי איכא לאו בטומאה א"כ מהו
הראי' במחו"כדאיירי בקדש משוםדקרי כאן והבשר אשריגע בכל טמא הא בתרומהנמי
איכא לאו על אכילת תרומה ,וצ"ע].
ב .יעוה' ברמב"םפ"יטהל' אבות הטומאותהל' א' שכ'כל המתטטאוכו'טבלהרי
הוא כשני לטומאה עדשיעריב שמשווכו' ,ובהל' ב' כתבדכל אבות הטומאהדינםכךכגת
זבוח וכו' ומצורע וכו' ,ובהל' ג' כתב וז"ל ,טבוליום פוסלאוכלי חרומה ומשקה תרומה
ואוכלי הקדש ומשקה הקדש וכו' ,כיצד טבו"י שנגע באוכלין של תרומה עשאןשלישי
לטומאה וכו' ,נגע טבו"י במשקין של קדש טימאן וה"ה רביעי לטומאהוכו'.ודין מחו"כ
וטכו"י בנגיעח הקודש אחד הוא עכ"ל(,ודין נגיעת מחו"כ בקדש נלמד ביבמות ע"ה א',
יעוי"ש) .ובפשטוחאין נפ"מ בענגיעה בקדש לאכילת קדשים ,וברמב"ם פי"ח מפסוה"מ
הי"ד פסק רמחו"כ שאכל קדש לוקה ואין לו כרת,כיוןדאין כל טומאתועליו ,עת' שם
ובכס"מ ,והיוצא מכ"ז הוא דלהרמב"ם מחו"כבאכילתקדשים עובררק עללאוואינוחייכ
בכרת כשאר טמאים שאכלו קדשיס.והיינו משום שטכל נעשהשני לטומאה וכמש"כפ"י
מאבוה"ט ה"א ,והעריב שמשו נטהר כמעט לגמרי ,ורק אסור עור באכילת קדשים.
והנה הרמב"ם בפ"ה מהל' מטמא' משכב ומושבהל'ד' פסקדיו~תשילדהבזובוטבלה
לסוף שבועוכו'הריהיא טבולחיוםבכלאותןהימיםעדשיושלמוימיטוהרהויעריב שמשה,
וכ' הרמב"ם בד"א שהיא כטבו"ילענין תרומה ומעשר ,אכל לקדשים הריהיא כראשת
לטומאהשעדיין לא טבלוכיו"ב ,נמצאת אתה למדשהיולדתבתוךימיטוהראוכלתבמעשר
ופוסלת את התרומה כטבו"' טהור כמו שיחבאר ןהיינו בפ"י מאבוה"ט] ,ומטמאה את
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הקדשים כולד הטומאות עדשתשליסימיטוהרוחהי' טהורהלכל עכ"ל,וע"זהשיג הראב"ד
ח"ל ,ותהי' טהורה לכל ,א"א כמהדבריו מבולבליןואיךתהי' טהורה לכל והלא מהוסרת
כפרההיא ,ואף משתביא כפרתהצריכהטבילהלאכילת קדש ,ומשנהשלימההיא,ואם'אמר
ה"מ לאכילה אבל למגע לא ,הרי דבריו סותרין וא"ו עכ"ל,ועיי' כס"מ שתי' דהרמב"ם
מתכיןלומרדאחההבאתקרבנוחי'תהי' טהורהלכל עף"ש ,מ"מ תמוההואדהרסב"ם פסק
מפורש דטבו"י הואשני לטומאה ,וכאן כתב להיפך ,וצע"ג.
ג .ועו"ק דהרמב"ם בפ"ז מהל' תרומות ה"ב פסק דטבוליום אסורבאכילח תרומה,
וז"ל,אין הטמאעאוכלין בתרומה עדשיעריב שמשןעכ"ל ,משמעדטומאתןאינהעוברתעד
הערב שמש ועורנו נשאר בטומאתו ,וצל"ע אמאי בקדשים פסק הרמב-ם דנחלפתדינו
ז טמא שלאטבלוטמא
במחו"כ,ואינוחייב כרח אלאלוקה,ובתרומה פסקדאעכלל נפ"מבי
שטבל ולא העריב שמשולענין אכילת תרומה.
ד.נזיר מ"ה א' ,דתניא טמאיהי' לרבוח טבוליום ,עוד טומאתו בו לרבות מתוסר
כפרה,דאסוריןבביאת מקדש .וכתבו התוס' דמחוסרכפורים שנכנסלמחנהשכינה ,ובמקדש
היינולעזרתנשיםולפנים,חייב כרת .אבל ברמב"ם ס"גמהל'ביאת מקדש ה"ז כתבמעזרת
ישראלולפניםאפי' מתו"כ לאיכנס לשםשעדיע לא טהר טהרהגמורה שנאמרוכו' משמע
שמדאורייתא אסור למחו"כליכנס למקדש ,וההנוסוגיאדנזירהנ"ל,ובהל' ט' כתבדטבול
יוםאו מתו"כ שנכנסלעזרתישראל אע"פשאינולוקהמכיןאותו מכתמררות עכ"ל,והשיג
הראב"דדחייב כרת [כשיטת התוס' הנ"ל] ,ולכאורהדברי הרמב"ם בהל' ו' והל' ט' סחרי
אהדדי ,דבהל'ז' משמעדהוימדאורייחא ,ובהל' ט' משמעדהוימדרבנן ,ומשו"האינולוקה
רקמכין אותו מכ"מ ,וכן קשה על הר"מ בהל' ט' שכתב דהוי רק מדרבנן ,מהא דאיתא
בברייתאנויר מ"ה א' ,דטבו"י ומהו"כ אסורע בביאת מקדש מדאורייתא ,וצ"ע.
ה.ור' א"לנ"יהראנידהנההתוס'בזבחיםל"בב',חלקובעטבוליוםדהואגםמחו"כ
דאסורבכניסה למקדשוחייב כרתעלכניסתו,לביןטבול'וםדאינו מהו"ככגוןזב שראהב'
ראיותוכעלקרידמותרבביאת מקדשיעוי"ש ,וצ"לדגם הרמכ"ם ס"לכן,דטבו"ישהואגם
מהו"כ חמוריותרמטבו"ישאינו מחו"כ אשרלפי"זמיושביםכלהקו'שהקשינו ,רמשה"ק
באות א'אינו קשה,דביולדתגם טבולתיוםוגם מתו"כקאיירי,ולכןבאכילתה בקודשאיכא
כרת,וזהוראייתו של רבא ביבמות ע"דב' .כמ"ש שם התוס' ,ומשה"ק באותב'אינו קשה,
דמה שפסק הרמב"ם בפי"ת מפסוה"מהי"דדמחו"כ שאכל קדשלוקהואעלוכרת,הינועל
מחו"כ לבד,ולכן רק לוקהואינוחייב כרת ,ומשה"ק באותג'אינו קשה כ"כ כמושיחבאר
להלן בעז"ה ,ומשה"ק באותד' דהרמכ"ם סותרעצמו,וכןהוילהיפךמסוג'דנזיר מ"ה א',
ג-כ לק"מ ,דהרמב"םמוקיסוג'רנזיר מ"ה א',דמרבינן איסורביאת מקדש בכרתבדאיכא
תרתיהיינוטבו"יומחו"ככתוס'בזבחים ל"בב' ,ורקבזה אסורמדאורייתאודייבכרת,ובזה
קאיירי הרמב"ם פ"גמביאת מקדשה"ז,דאיתנהותרתיטבו"יומחו"כ ,אבלבהל' ט'קאיירי
בדאיכא חדא רטבו"ישאינו מחו"כ או מחו"נשאינוטבו-י ,ומשו"ה רקלוקה מכתמרדוח
מדרבנן.
 .1היוצא מכל הנ"ל ,דהתוס' והראב"דסבירידאין נפ"מבין טבוליוס שלא העריב
שמשו באיסור תרומה ,למחו"כ באיסור קדש[ .ואפי' בע זב שראה ב' ראיותואינוחייב
בקרבן שטבלולאהעריב שמשוואסורבתרומהובאכילתקדש,לזב שראהג'ראיוחוטבלולא

מ
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העריב שמשווגם מחוסרכפורים] ,כולם טמאים כטמארגיל,והייבין כרתעלאכילתקדשיס,
ומיתה שטיס עלאכילח חרומה .וגםבנגיעהאין נפ"מלדידהוביןטבוליוםדאיתבי'
חדא לטבול
בק-יוםדאיתכי'תרתי,וגםבכניסה למקדשליכאנפ"מ[.והאדכחבוהתוס'כזבתים
ל"ב ב',היינודוקאלרבינוחייםכהן] .וע' כהשגת הראב"ד בפ"גמביאת מקדש ה"ט ,אבל
הרמב"ם סוברדטבו"ידאיתבי' תרתיהיינוגם טבוליוםוגם מחוסרכפורים חיב כרח על
אכילתקדשים ומטמא קדש כשארולד הטומאהוחייב כרתעלביאת מקדש[וקצת קשהלמה
לא הביא הרמב"םדיןזהדבאיתבי' תרתיחייב כרתעלביאת מקרש,וצ"ע].ואילוטבו"י
דאיתבי' חדא או מחו"כ לבדאינוהייב כרת אלא מלקותעלאכילת קדש,ובנגיעה בקדש

פוסלואינו מטמא[.ועי' בתויו"ט פ"'דנדה מ"ור"הכמגעט"מ ,שהקשהעל הרמב"ס מפ"ה
מהל' מטמו"מ לפ"י מהל' אבוה"ט ,וגם ממש"כ בפ"ז מהל' טומאתאוכלע הל'ז' ,ונשאר
בצ"ע].וראי' מלשון הרמב"םדבפ"י מהל' אבוה"ט ה"א כתבלשוןפוסל את הקדש ,ובפ"ה
מהל' מטמו"מ ה"ד כתכ ומטמאה אתהקדשיס.ובכניסה למקדשנמיאינואיסור ל"ת ,אלא
מכין אותו מכת מררות מדרבנן[.ואין לומר דהרמב"ם פסקכן נפ"ה מהל' מטמו"מ משום
דסבר דמחו"כדזבכזבדמי ובשארמחו"כלא וכדמובאלקמןשיטתרש"י -דא"כטבו"ידזכ
על אחח כמה וכמה דכזבדמי וכדמפורש בזבחיםי"! ב' ,ובטבו"ידזב פסקדאינו מטמא
קדשים אלא פוסלן לבד ,ע' ברמב"ם פ"י מאבהו"ט הל' א' ,ב',י"ג,וכן מה שפסק כפי"ח
מפסוה-מ הי"ג קשה דסותרלזה,ועי' בכס"מ שם שלמד ברמב"ם שםהפוך ,דסברדמחו"כ
ד!ב לאו כזב דמי,וזוהיודאי מנגד לחירוץ זה].
ומצינועוד שיטהכזה ,והוא שיטח רש"יבזבחיםי"זכ' ,דאליבא למ"ד מחו"כדזבכזב
דמיחייב כרתעלאכילת קדשועלביאת מקדשולא קלישא טומאתיהכלללגביקדשים ,ואם
נוגע בקדש עושהו ראשוןושניוכן במצורע [וצ"ע בשארטומאות] ,אבל למ"ד מחו"כדזב
לאו כזכ דמי ,איקלש טומאתי'לגבי הכל ,ואם אכל קדשחייב רק מלקות ,ואם נגע פוסלו
ואינו מטמאו ,ואם נכנס למקדשאינוחייב מיתהוכו';,וצ"ע בסברח פלוגתתהני רבווחא.
ז.עוד צ"עבדברי הרמב"םדאינו משמעלדידי'דאיכאנפ"מביןטב"ידאיחב"תרתי
לטבו"ידאיתבי' חדאלעניןתרומה,וכדכתב הרמב"םפ"זמתרומות ה"בכלהטמאעאסורין
כאכילת תרומה עדשיעריב שמשןוכמו שכברהובאלעילאותג' ,וצ"ע מהנפ"מביןחרומה
לקדש בנוגע איסור.
ח[ .הגה"ה -והי' אפשרלפרשד' הרמב"םכאופן אחר,דקסברדטבו"ידזבכזב דמק
ולא כרש"י דסוכרכן גם בשאר טמאים כמש"כוכן למצורע ,אלא דוקא בזבאמרינןכן,
(ושוב נצטרך לחלקבין טבו"י דאיכא חדא לאיכאבי' תרתיוכדלקמן) .ומה שפסק בפי"ה
מפסוה"מ הי"דדאין כרת למחו"כ שאכל קדש משום דמקליש טומאתי' ,על שאר טמאים
הוא ,ולא על זב ,ומה שפסק בפ"ה ממטמו"מ על טבו"י דזב הוא( ,דזב זבה נדה ויולדת,
טומאה אחת להן כדמבואר בכסה מקומוח ,וע' הקדמת הרמב"ם) ומה שפסק בפ"י
מאבוה"טדהוילאוולא כרת ,ע"כהיינוגם לשאר טמאים,ולאזכ ,ומה שפסק בהל'ב'דגס
טבו"י דזיבה,היינו זב בעל ב' ראיות דאיתבי' חדא וכנ"ל].
ז .מ"ה עשרקדושותהן,ארץישראלמקודשתמכלהארצות,ומההיא קדושתהשטביאי!
ממנה העומר והבכורים ושתה"ל מה שאיןמביאיןכן מכל הארצות .בהגהות שהכיאו
הערוך בשםרבהאיגאקדא"יאינובכללי'קדושות .ובאמתבלעדיא"יא
ע-יכא עשרקדושות.
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תן מדחק ברמכ"ם שהביא קודםדין א"י ,ואח"כ הלנה דעשר קדושות .וצל"עדאמאי לא
רצה התנאלמיתנינמיא"יבכללן,וי"א קדושותהן ,וצ"ע,וע' בכאור הגר"א כאןדכ' והא
רתני עשר וחשיב לחד עשר,היינולפי שלא חשיב הא דמשלחין מתוכן מצורעין יעף"ש.
והנהיעךי' בהגהוח הגר"א דמוחק מלתבכוריס,וגורס ומההיא קדושתהשמביאיןממנה
העומר ושחה"לוכו' .וכ' הגר"אבאליהו רבא ח"ל,בכורים לאו משום קדושת ארץישראל,
אלאשהיאחובח הארץ,ואינהנוהגת אלאבא"י ,אלא עומר ושחה"למהשאעמביאיןאותה
אלא מא"יהיא משום קדושתא"י עכ"ל ,ולכאורה כוונתולומר,דהרי התנא גם לאהביא
שמביאין ממנה תרומות ומעשרות ,דהוא רק בא"י ,ומהאי טעמא לא גרס ובכורים ,דהף
דומיא לתרו"מ דלא תניק ,וע"כ לאו משום קדושת א"יהיא,וכן כחב בביאור הגר"א על
מתני' (נדפס בסוף מס' נדה) "11ל ,חיבתהבכוריםמיותר ,וצ"לבמשנה ח'לפניםמן החומה
וכו' ,דהאהני לאו משום קדושתא"יהיא,שהרייש כמהדבריםשאינןנוהגין אלא בארץ,
דהיינוכלהמצוותהתלויותבארץ ,אלא דהכא חשבהאישהחיובהואעלהצבורלהכיא,ואין
מביאי 1אוחן אלא מן הארץ עכ"ל .אבל הרמב"ם (ם"ז מבית הבחירה הי"ב) כ' ומההיא
קרושתה שמביאין ממנה העומר ושתה"ל ובכורים וכו' ,וגרס והבכורים במתני' ,ומשמע
מדבריודדע הבאתבכוריס דוקא מא"יולא מחו"ל,הוא ממעלותי' ומשום קרושתא"יהיא,
וקשה מ"ש מתרו"מ ושאר מצווח התלויות בארץ וכקו' הגר"א ,וצ"ע.
ח .מ"ז ,עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מחוכן אח המצורעין
ומסבבעלחוכה מת עדשירצויצאאיןמחזיריןאותו.ע' בר"שדדיןמוקפתחומהדהףטחנה
ישראל ,ומצורע משתלחחוץלג'מחנות .ורש"י בפ' נגמרהדין (סנהררץ מ"ב ב')כ'ידין
מחנה ישראל הוא רקבירושלים,ולכןהיחהבית הסקילהחוץלירושלים ,ושאר ע-רותהי'
בית הסקילה חוץ לעיר דומיא לירושלים יעוי"ש ,משטע דאפי' עירוח שלאהיו מוקפוח
חומההוידומיאלעיירות המוקפותחומה .אבלהתוס' שםבסנהדרין (מ"בב') כתבו דטעמא
דמלתאדביתהסקילההיתהחוץלעיר,הוא משוםדעיירותהמוקפותחומהישלהםדיןמחנה
שלישיח .איברא שדעת רש"ידוא כדעח התוס',דירושליםהוי בוג' מחנות,ובעינןבית
הסקילהחרןמג' מחנות,ועיירוחהמוקפות חומהישלהםדע מחנהשל"טית .אבל הרמב"ם
פ"זמבית הבחירההי"ג,וכןבפי"ב משטיטהויובל הט" ,1משמעדקדושתעיירות המוקפות
חומהלאו מחמתדעמחנהישראלהוא ,אלאקדושתןהיאמעצמן מחמתדמוקפותחומההן.
ומשו"ה מצורעים משתלחין מחוכה .וע' תוס'ערכין ל"ב ב' ד"ה וקדשו ,דכחבודוטילוח
מצורעיםחו,ן לעיירות המוקפות חומה ,דגמרינן חוץ למחנה טושבו דכתיבבי' במצורע,
ממושבדכתיבבית מושכעיר חומה יעף"ש .והרמב"ם פ"גמביאת המקדש ה"ח כתבוז"ל,
וכן מצורע שנכנסלירושליםלוקה ,אבל אםנכנס לשארהעריסהמוקפותחומה אע"פשאינו
רשאילפי שנאמרבודישבאינולוקהעכ"ל ,ומשמעדאיסורמצורעבעיירותהמוקפוח חומה
הוא מגזה"כדבזלישב,וזהודיןשילוחמצורעין,וכ"ככאןהרמב"םבפיהמ"שעלהאדחנינן
שמשלחין מתוכן אח המצורעין ,אמר השם במצורע בדדישב מחוץ למחנהיעוי"ש ,רלא
כמש"כ בהל' בית הבחירה ,ושמיטה ויובל ,וצ"ע.
ט .מ"ט,ביןהאולםולמזבח מקורשממנווכו',וכ' הר"שכלהנידתנן הכאוכגוןישראל
הנכנסלעזרתהכהנים שלאלצורךמעלותדרבנןנינהו,וסתריאהדדי הגמ' במנחותפ'הקומץ
רבה (כ"זכ') דשם מבוארדטהורשנכנסלפניםממחיצתובהיכלבמלקותובק"קאפי'לרבנן
במיתה ור' יהודה אומר דגם בק"ק ולא כנגד הכפורת במלקותונגד הכפורתבמיחה.ואילו
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בתוספתאדכלים פ"א מבואר דמח' ר'יהודה ות"קהוא בק"ק אםהייבמיתהאוכרת,וצע"ק

בוה,

י.

מ"ט,בין האולםולמזבח מקודשממנו,שאין כע"מופרועי ראשנכנסיםלשם,ההיכל
מקודש ממנו שאע נכנס לשם אלא רחוץידים ורגלים וכו' ,א"ריוסי בחמשהדבריםבין
ןושלארחוץיו"רנכנסעלשם,
האולםלמזבהשוהלהיכלשאין בע"מופרועי ראשושתויייי
וכ' הר"ש ד"הופרועי ראשוז"ל.והאדחשיבגביהיכל שלארחו,ויי"ר'יאילומחוסרבגדים
ן לאחשיב תנאושייר ,אבל מדר'יוסידסיפא קשהדלאמשייר אלא חדא מחוסר
ושתויייי
בגדיםלחודייהו ,ועודדתנימניינא עכ"ל,יעךי' בהגהות הגר"א אותה' דכתב דבאמת לא
שייר ,דשתויי יק לכחחילה אינו נכנס ,אבל שלא רחוץ יו"ר נכנס אפי' לכחחלה ,והביא
חוספחא מפורשת דלת"ק מותרלאינורתוץידו"רליכנסבין האולםלמזבחלכתתילה,וצ"ע
בדברי הר"ש.
והנה יעוי"ש בהר"ש שתי' ח"ל ,ר"ל משום דפעמים נכנסים לתקןכדתניא בתוספחא
דכלים פ"ק הכלנכנסיןלבנותולתקןולהוציא את הטומאה ,מצוהבכהנים,איןכהניםלוים
נכנסיס,איןלויםישראלימנכנסין ,והשתאכשהכהניםנכנסיםלחקןאסורבבע"םושתויייין
ופרועי ראש ושלארחוץיו"ר,דבתוספתאנמיקתנימצוהבתמימע,אבלבגדיכהונהאסורים
בלבישה שלא בשעתעכודה,רלאהותרכלאים שלא בשעחעבורה,ועורדלאנתנוליהנותבהן
עכ"ל ,ותמוה טובא ,חדא מה גדרדיןזהדיתקנוכהנים ואםאיןכהניםלוים ואםאעלוים
ישראלים ,ממ"נ אם מותרלישראליםליכנס בשעתהצורך ,למה אסור שלא בשעת הצורך,
ועוד דלהר"ש מה שר'יוסי אומר הינו דוקא באופן זה ,דבעצםאינוצריךליכנס,ודבריו
גאמרוכדילומרדיןזה ,וצ"עדודאי אםאיןתמימיןיכנסובע"מ,ואםאין אלאפרועי ראש
יכנסופרועי ראש[,ובזה לאשייך  - -דעצםדינאהכי],וכך פסק הרמב"ם מפורשבם"ז
מבית הכחירה הכ"ג ח"ל ,מקום שהי' בעליי' מכוון על "-ק אענכנסין לו אלא פעם א'
בשבוע לידע מה הוא צריך לחזק בדקו ,בשעה שנכנסין הבנאים לבנות ולחקן כהיכל או
להוציא משם את הטומאה ,מצוהשיהיוהנכנסין כהנים תמימים ,לא מצאותמימיםיכנסו
בע"מ ,ואםאין שם כהניםיכנסולוים ,לא מצאו לרםיכנסוישראלים ,מצוהבטהורים ,לא
מצאוטהוריםיכנסוטמאים ,טמאובע"מיכנס בע"מואליכנס טמא שהטומאהדחוי'בציבור
עכ"ל[ ,ויש לדקדק הא דהרמב"ם הקדים כהנים בע"ם לפני ישראל .וצ"ע בזה] ,והנה
הרמב"ס תלאו בטומאה דחור בציבור,דיכנס בע"מ ואליכנס טמא ,משום דטומאהדחוי'
בציבור ,וצ"ע בזה מה הקשר וש-כות לדחוי' או הותרה ,ומ"מחזינן דאית לזהשייכות,
דמכיון שרק דחוי' ,ע"כ אע בעצם היתר לטמא ליכנס ,ואשר ע"כ בע"מ קורם.
ואולי אפ"ל כדעת הר"שדהיינומדין הקדמה,דחידושודר"י הואדצריךלהקדים שאע
פסוליםלפסולים אלו ,דהאר"י אומר בה' דבריםבין האולם למזבח שוהלהיכל,ואיתימא
כדאמרינן לאו דוקא בזה ,אלא בכולה דוכתי איכא דע קדימה ,גם בשאר מקומות מותר
כניסה,ור"י באלאשמעינןדבטקומותאלודיןהקדימהבאלוהדבריםודחוק,ועודצ"עטובא
בזה.
י"א .מ"ט שם ,בר"ש ד"ה שלא רחרןידיםורגלים ,מסתפק אםחייבשאינורחוץיו"ר
עלביאהריקניחאיעוי"ש ,ובתו"כ פרשמיני משמעדאפי'עלביאהריקניתאמיחייב,וצ"ע
על הר"ש דלא הכיאו.

בהוראי

מג

פ"ב
א .מדרכליזכוכית

תנן ברפ"כ,כליעץוכליעורוכליעצםוכליזכוכיחפשוטיהןטהוריםומקבליהן טמאים
וכו' וכתב הר"ש ,כלי זכוכית רבנןגזרו עליהם טומאה שמונים שנה עד שלא חרב הבית
כדמפרשינן בפ"ק דשבת,הואילותחלחברייתןמןהחולשוינהורבנןככליחרס,והא דמטמא
מגבו ,הואיל ונראה תוכו כברו .ואיכא דמפרש התם טעמא,דכיון דנשברויש להם תקנה
שוינהורבנןכנלי מתכוח ,והאדפשוטיהןטהורין,עבדובהןרבנןהכיראכיהיכידלאלישרוף
עלייהו תרומה וקדשים וכו' עכ"ד .ומבואר בדבריו ו"ל דב' שיטות איכא בגמ' בגדרכלי
זכוכית ,חדא דהואיל ותחלתברייתן מן החולשוינהורבנן ככלי חרס [והא דמטמא מגבו
הואיל וגראה תוכו כברו] ,ושיטה הב'דכיוןדכי נשתברויש להם-תקנה שוינהורבנןככלי
מתכות.

אבלהתוס' [שבת ט"זא' ד"ה אלאכיוןןכתבודל"ג אלאכיתדכינשברויש להםתקנה.
דלא הדרביה ממאי דאמרשוינהורבנןככלי חרס ,דמשום טעםדנשברויש להם תקנהאע
סברא להוריד להם טומאה ,אלא משום דלכלי חרס דמו לגמרי ,וכיק דכבר הורידו להם
טומאה משום דדמו לכל"ח ,משוםכיון דנשברויש להם תקנה שרנהורבנן כמתכותלענין
טומאתגבן ,עכ"ד .ומבואר דס"לרלעולםכליזכוכיתככליחרסשויוהורבנן,וטאידאמרינן
דכיון רנשכרויש להם חקנהשוינהורבנן כמתכותאינו אלא טעםלענץ טומאחגכן,דלענין
זה דמוכלי זכוכיתלכלי מתכות.
וכן נראה כדעת הרמב"ם דס"לדכליזכוכית ככל"ח וככל"מדמו ,שכתב (בפ"א מהל'
כלים ה"ה),כליזכוכיתאינם מק"טמד"תוחכמיםגזרועליהםשיקבלוטומאההואילותחלת
ברייתםמןהחולככל' חרם ה"ה ככל"חוכו'ולאגזרו טומאהעלפשוטיהן אלא עלמקבליהן
וכו' .ולכאורה צ"ב דאיכליזכוכיתככלי חרס דמו ,לא קשיא כללקושית הגמ' (ט"ז א')
פשוטיהןמיהאליטמא,רקושיאזואינה אלאאיאמרינןדכליזכוכיתככלימתכותדמו,אבל
איכליזכוכית ככל"ח דמואין מקוםלגזור טומאהעלפשוטיהן ,דהאפשוטי כל"חטהורין,
ומהו שכתב הרמכ"ס ולא גזרו טומאה עלפשוטיהן וכר .וע"כ צ"ל דס"ל להרמב"םדכלי
זכוכית דמו לכל"ה ולכל"מ [ככל"חלעניןדאין להם טהרה במקוה וככל"מלענין טומאת
גבן].

וע' בתוספות רע"א ו"ל (אותי"ג)דעל מש"כ הרע"ב ז"לדכליזכוכיתהווככלי חרס,
הוסיףדלהכיליתלהו טהרהבמקוה ,וכ"כ הרמב"ם בפ"א מהל'כליםה"ה ,אבל הר"שבסוף
מסכתע(פ"ל מ"ד) כתבבפשיטותדישלהםטהרהבמקוהוצ"ע עכ"דהרע"א ז"ל,ולמשנ"ח
לעיל בדעח הר"שדב'שיטותהןבגמ',ולמ"דדכליזכוכית ככל"הדמואה"נראעלהםטהרה
במקוה ,אבל למ"ד(וכך נקט הר"ש) דככל"מדמו,שפירישלהם טהרהבמקוה,דאינן אלא

ככלי מתכות.
ב .בדק פשוטיכלי עץהראויים לטשכב ומושב
כתב הרע"בז"ל ברפ"ב,ופשוטיהן(דכליעץ)טהורימדתנן הכאהיינו מדאורתתא אבל
חכמיםגזרו על פשוטיכליעץרצור ועצםוכו'ומדאורייתאנמיאינןטהורים אלא מטומאח
מת או טומאתשרץ ,אבלטמאים טומאת משכבומושב אםחםראויים למשכבומושב.וכתב
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ע"ז הרע"א ז"ל (אותי"ב) ,וא"כ טמא ג"כ מטומאת מתושרץ .וכ"כ הרא"ש שם בהוספת
דברים,דפשוטיהםדחזו למדרס טמאים מראורייחא דכל המטמא מדרס טמא מת(נדה מ"ט
א') .ולפ-ז הא דתנן פשוטיהן טהורקהיינובאינם ראויים למשכב ומושב.
שטומאת
אבל הרמב"ם בפ"א מהל' כלימ ה"י גתב ,במה דבריס אמורים
פשוטיהם
,מדבריסופרים ,בשארטומאותחוץ מטומאתמדרס ,אבלבמדרסהזבוחבריומתטמאין מה"ת
שנאמר כל המשכב אשר ישכב ,כלהעשוי למשכב או למרכב כמושבארנו ,עכ"ד .ומבואר
דס"לדפשוטיכלי עץהעשויים למשכב ומושבאינם מק"ט מה"ח אלא טומאת מדרס ,אבל
בטומאח מת או שרץאינם מק"ט אלא מדרבנן ,וצ"ע ,רהא בל המתטמא במדרם מתטמא
בשאר טומאות[כדתנןנדה מ"ט א' ,וכמבואר בתוס' שבת פ"דב' ר"המפץ ,דמק"1דפכים
קטניפקיי"ל בכל דוכתא דכל המטמא מדרס מטמא טמא מת].
ג.בדין שבריכלי חרס
ע' בר"ש פ"ב מ"ב דשברי כל"ח שנחרבו לקבלת טומאההיינואפילו בלאיהוד,דאי
צריכיןיחוד משעה שנשברהכליטהרו ,כדאמרינן בתוספתא שכל"ח שטהר שעה אחת שוב
איןלו טומאה לעולס ,ויעו"שבדבריו [וכ"מדברי הרמב"ם בפי"טדמייריבלאיחוד] .אבל
התוס'חולין נ-ה א' ד-השיעורן ס"לדאין שבר כל"ח מק"ט משום גיסטרא אא"כיחדו.

פ"ה

א.ברעשיעורתחלתוושיריודתנור
תנן ברפ"ה,תנורתחלתוד'ושיריוד'דברי ר"מ,וחכמיםאומריםבד"אבגדולאבלכקטן
תחלתוכל שהואושיריוכרובו.וע'חולין קב"ד א' ,וכמהכלשהוא,אמרידכירביינאי טסח
וכו' טעמא דאיכאשיריוד' האליכאשיריוד' טהור,אמרי החםדצלקיה מצלק הכאדעבדיה
גיסטרא .אמר מרשיריוברובו ,רובודטפחלמאיחזיא ,אמראביישיריגדולברובו,והאמרי
רבנן ארבעה ,לא קשיא הא בתנורא בר תשעה הא בתנורא כר שבעה .ופירש"י שם לקולא,
כלומר בתנור בר שבעה קאמריד',הואילורובובציר מד' הוא לאמטמינןליהברובו ,דלא
חמירישיריו מתחלתו ,דהא תחלתו כשהוא שלם לא הף התנורכצירמד'.והאידקחנירובו,
בתנור בר תשעה ,דאע"ג דבחציו איכא ד' לא מטמא עד דהוי רובא.
וע' תוס'נדה כ"וב' ,ד"התחלתו שהקשועלפירש"ידא"כל"ללמינקט ברתשעההו"ל
למנקט ברשמונה .ומש"הפירשולחומרא ,כלומר ,בר שבעהשיריוברובוואע"גדלא ה11ד'
וא
.ין תנור פחוח מד',הואילומחחילתוהיהכלי חשוב משחמשעבשיריו אע"פשאיןראויק
כ כ,ובתנור של תשעהדרובו הףשיעורגדולמטמאבשיריובארבעהכתחלתו .והשתאניחא
דנקט שפיר בר תשעה לרבותא דאע"ג דארבעההוימיעוטא מ"מסגי ,וכ"כ הר"ש והרא"ש
ברפ"ה.

והרמב"ם בפט" 1ה"ב כתב ,תנור שהתהיללבנותו אםהיהגדולמשיתחילבוד'טפהים
והקטןשיריו רובו ,כיצד אם נשבר בגדול ד' וכקטן רובו מקבל טומאה ,פחות מכאןאינו
מק"טוכן אם נטמא ונתצווכו' .וצ"ע אמאי השמיט הרמב"ם ז"לכלהנידיניהמבוארים
בסוגיאדחולין הנ"ל.
ב.בדיןידוחדכלי חרס
חנן בפ"ה מ"ב,אבןהיוצאמןהתנורטפחומןהכירהג' אצבעותחיבורוכו'וכתב הר"ש,
ובריש פרק העור והרוטבאמרינן תנורוכיריםיוחץ טמאים הם לכס ,לכם לכל שבצרכיכם
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לרבות אתהידוח .ונחלקו הראשונים ז"לבדיןידותרכליחרס .דעתהתוס'(בכורות ל"ח א'
ד"ה הרי,וחולין כ"ד ב' ד"הוגבו) דמאידאיתרביידותהיינו רקלהוציא ולאלהכניס,דלא

עדיףידמגבו של כל"חדאינומכניס טומאהלכלי .אבל הרשב"א בר"פ העור והרוטב כתב,
איכאדקשיאליהומיעדיףידמגבושל חרס,ותירצובתוס' דגזה"כהיא.והרמב"ןז"לתירץ
דהכאאייריבידהלולה ,כגק שנטמא מאוירו וכשנטמאביד נטמאהכלי .א"נביד שלעץאו

שלאבן ומחוברתבובאוירו,ו1והיששנינוהאבןהיוצאתמןהתנורטפח .ולאהבנתיחירוצו,
דמ"מכיוןשאיןיד האבן והעץחלוליןהיאך הם בעצמן מק"ט,ותירוץ התוס' נראהביותר,
עכ"ד הרשב"א ז"ל .ולכאורה אף אי נימא בדעח הרמב"ן ז"לדנגיעהבידהכלי חשיבא
כנגיעהבאוירהכליעצמו ,מ"מאבןאינו מק"טואפילוהואחלול ,והרשב"אז"להקשהמצד
שאיןיד האבן והעץהלולין ,וע"1ישליישב דמגע טומאהביד חשיבא כמגע בתוכו שלכלי
וכנ"ל ,אבלגבי אבןאיןהיד מק"ט מצד עצם החומר ,דאבןאינומין חומר המק"טוצ"ע.
והרמב"ם פי" 1מהל' כלים ה"א כתב ,כלידות הכליםהריהןככלים ואם נטמא הכלי
נטמאהידווכו' ואם נטמאהתנורוהכירה נטמאואבניםאלו,ואוכליןומשקיןהנוגעיןבאבנים
אלו נטמאווכו' ומבואר דס"לדכי נתרבוידות לכל"חהיינולהוציא דוקא ולאלהכניס,וע'
במל"מ שם שהאריך בזה.

ג.בדיןבית הפךוביתהחבליןובית הנר שבכירה
תנן בפ"ה מ"ג,בית הפךוביתהתבליןוביח הנר שבכירה מטמאץ במגעואינןמטמאין
באויר דברי ר"מ ור"ש מטהר .וע' רש"י בפ' במהטומנין (מ"ח ב' ד"הבית הפך) שכתב,
כירה  11מטלטלתה,אומתובריןלהכל' חרסקטנים,ביחהפךשמושיביןבתוכושמןלהכשיר.
וע'במגיה שעל הרא"שאמתניתין שהקשה,הואילוגזה"כדתנורוכירים מק"טאפילוכשיהיו
מחוברים לקרקע ,אמאי קאמר רש"י בפירושו כירה  11מיטלטלת היא ,וחירץ דשמא נקט
כירה המיטלטלת משוםכליםהמחובריםלה,ביתהפךוביתהתבליןוביתהנר ,דאםנטמאוהם
במגע נטמאת הכירה מחמתן ,וכלים אלואילוהיו מחוברים לקרקע לאהיו מיטמאים ולא
מטמאים1ולתן .ומסתימתדברי הרמב"ם(בפי" 1ה"ה) נראה,דאפילו במחובר לקרקעמיירי
מתניתין .וצ"ע סברת רש"יז"ל(אליבאדהמגיהבפי' הרא"ש),דכיוןדגזרורבנןבביתהפך
וביתהתבליןובית הנר שיקבלו טומאהכדין תנורוכירים ,אמאי לא יטמאואפילו במחובר

לקרקע.
ובגמ' פרק במהטומנין מבוארדמאי דאמר ר"מדבית הפךוכו' מטמאיןבמגעוכו'היינו
מדרבגן ,וכ"כ הר"ש (שם) וכ"כ הרמב"ס(בפי"ו ה"ה) .והרב כס"מ כתבעל מש"כ הרמב"ם
לפישאינםחיבורלה אלאמדבריסופרים ,בפרק במהטומנין כ"כרבינו שמשק וצ"ע ,עכ"ד
הכם"מ ,וצריךעיון בצריך עיוגו,
ד .בדין תנור שנתן בו עפר עדחציו
תנן בפ"ה מ"ו ,חנור שנתן בו עפר עדחציו ,מעפר ולמטן מטמא במגע מעפר ולמעלן
מטמאבאויר.ופירש הרא"ש ,מטמא במגעו אםהתנור טמאואוכליםטמונים בעפר ,אםנגעו
בחנורטמאים ,אבלאינםטמאים מחמחאויר שהעפרביטלו,ולאהויכאוכליןשגיבלןבטיט,
וכן אמ שרץ בעפרהחנור טהורערשיגעבתנור .ומבואר דס"ל דהעפראינומבטלו מתורת
כלי ,אלא מבטלדיןאוירו.ולכאורה צ"עמאידאמרינןרמעפרולמטן מטמא במגע ,האכל"ח
אינו נטמא במגע שרץ כלל ואמאי יטמא במגע כשמלאו עפר.וביוחר קשה לדעח הרמב"ם
(פי"ז הי"ב) שכתב דאם נטמא מאוירו בלבדאינו מתטמא אלא סעפר ולמעלה ,ואם נטמא
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במגע ונגעה טומאה בו מתוכו ,נטמא כולן אף מעפר ולמטה ,עכ"ר ,ומבואר דס"ל רבמגע
נטמאכולוולכאורהכיון דנטמאמאוירע"כאכתיאיכאעליה שםחנור ,וא"כ מה"תדאיכא
על תנור זה שם טומאת מגע ,וצ"ע.
ה .בדץ תנור שנטמא כיצד מטהרע אותו
תנן בפ"ה מ"ז,תנור שנטמאכיצדמטהרין אותו,חולקןלג'וגורר אחהטפילהעדשיהא
בארץ ,ר"מ אומראינוצריךלגרור אתהטפילהולאעדשיהא בארץ אלא ממעטומבפניםד'
טפחיםוכו' ואיחא בגמ'חולין קכ"ד א' דה"ק ,תנור שנטמאניצדמטהריןאותודבריהכל
חולקולג'וגורר אתהטפילהעדשיהא בארץ,והרוצה שלאיבואתנורולידיטומאהכיצדהוא
עושה ,חולקו לג' וגורר את הטפילה עד שהיא בארץ ,ר"מ אומראינוצריך לא לגרור את
הטפילה ולא עדשיהא בארץ ,אלא ממעטומבפנים מד'טפחים .ולכאורהכיוןדמודה ר"מ
דבמאי דממעטומבפנים מד' טפחיםאינו נטהר מטומאהשעליו דהאהלים וקאק א"כהיאך
מהני דלא יבואלידי טומאה וצ"ע.
 .1בדץ תנור של מחכת שעשה לו טפלה
ע' בר"ש פ"ה מי"א שהעתיק התוספתא רכליס (ב"ק פ"דה"י) ולהגר"א ז"לגירסא
אחרת בתוספתא ,וכךהיא הצעה של שמועה לגירסת הגר"א ז"ל.
תנור של מתכח שעשהלוטפלה ועשהל!מוסףוחלקולשניםונטמאאימהןבאויר,הוא
טמא וחברוטהור .נגעבו השרץ מתוכו ,הוא מטמא במגעובאירוחברו מטמא במגעואינו
מטמא באיר ןולגירסח הר"ש מטמא,מי באויר ותמוה] וטפילה טהורה ,נגע בו השרץ
מאחוריו ,כולו מטמא א' ופוסלא'.נגעבוכזיתמן המתמאחוריו,כולו מטמא א'ופוסל א'
מפני שנעשה אב הטומאה ומטמא אתגופוואוירומטמאאוכליןומשקיןהדיםדברירבי,רבי
'שמעאלברבייוסי אומר משם אביואינו מטמאא!כליןומשקיןוידיםשאין כל"ח מטמא
מאחוריוכו' .וע' בביאור הגר"א ז"ל ונבאר בזההתילוקשביןפי' הר"ש ז"ללפי' הגר"א
ז"ל.

(א) הר"שפי' דחלקולב'קאינמיעלהמתכות ,והגר"אפי'דחלקוקאירקאטפילה אבל
המתכת נשאר בשלמותו( .ב) הר"ש ס"ל דעע שרץ מתוכוהוא מטמא במגעובאוירוחברו
מטמא במגעובאויר ,והגר"א ס"לדאין חברו מטמאבאיר,רכית דטומאחאוירהוימדיני
כל"ח לא מהני מה שנטמא הא' לטמאותחברובאוירו רק במגע דהואמדין טומאתכל"מ.
ולפי' הר"ש קשה אמאיטהורההטפילה דהא כל"חהויוגם בטומאתכל"חמהני מה שנטמא
הא' לטמאותחברו .ולהגר"אאתישפירדהויכב'כליםנפרדים ממש(,ג) הר"שפי' דאם עע
בו כזית מן המת מאחוריו דמטמא במגע ובאויר ,דנטמא במגע כדע כל"מוכיק דהףנמי
כל"ח מטמא מאוירוכדין כל"ח .והגר"א ס"לדאיז כל"ח נטמאמאחוריו,והוי כב'כלים
נפרדים ,אלא משוםדתוךהכל"חנגעבמתכותלהכינטמא,ורביישמעאלברבייוסיס"לדמה
שכל"ח נוגע במתכותהוי כנגיעח ביח הסתרים דטהור.
ז .בדץ תנור שחצצולשנים והסיק אחרמחלקיו
ע' חוספחא כלים ב"ק פ"ד ה"ה וג' גירסאות איכא בתוספתא זו:
א.גי' הנדפסת בש"סשלפנינו  -תנור שחצצ!לשנים והוסק אחדמהן ונטמא ,הוא
טמאוחברוטהור ,בשרץכולו טמא!,העובישביניהןכולו טמא,הוסקושניהן ונטמא א'מהן
ר'יוסי אומר משום ריב"ןחולקין אתעוביה המשמש את הטמא טמא והמשמש אתהטהור
טהור .בד"אבזמןשחצצוואח"כהסיקה אבלהסיקוואח"כחצצומטטאבמגעובאיר,נטמא
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א'מהן במשקההריחברוטהור[.וע"זכתב הראב"דבהשגות פט"ו ה"הולא נתבררהאצלי

כהוגן ,ובעל הסדי דוד דחק למצואתירו,ן ותמוה הוא].

ב.גי' הגר"אז"ל  -תנור שחצצווכו'והוסק אחדמהןונטמא,הוא טמאוחברוטהור,
הוסקו שניהם ונטמא א' מהן בשרץ כולו טמא ,נטמא א' מהן במשקה חברו טהורוהעובי
שביניהןכולו טמאוכו' בד"אוכו' אבלהסיקו ואח"כ חצצוכולו מטמא במגעובאויר ,תנור
שנחלק לשניס ,נטמא א' מהן במשקה הוא טמא וחברו טהור.
ג .גי' הרמב"ם ז"ל בפט"ו מהל' כלים ה"ה  -תנור שחצצו לשנים והסיק אחד
מחלקיו ונטמא במשקק ,הוא טמא והברוטהור .נטמא בשרץ[וכיו"ב מטומאות שלתורה]
הכל טמאועובישביניהן טמא .הוסקושניהן ונטמא אחדמהן במשקין באחר,הולקין את
עוביו המשמש לטמא טמא והמשמש לטהורטהור .בד"א בזמן שחצצו ואח"כהסיקו ,אבל
הסיקו ואח"כ חצצו ונטמא אחדמהןאפילובמשקין נטמא הכל(וע' בהשגת הראב"ד שם

ובכס"מ).

והנהלגי' א'וג' תנור שחצצולשניםוהוסק א'מהןונטמא ,הוא טמאוחברוטהור,מירי
בטומאת משקין ,וה-נו טעמאדחברו טהור משוסדכיוןרהוסק רק א'מהן,אכתי לא חלעל
חברו שםתנור לק"ט,אך לפ" 1צ"ב ההמשך ,אמאי אםנטמאבשרץ שהוא טומאה שלתורה,
כולו טמא ,הא אכתי ליכא עליה שם כלי ,וצ"ע.
ואלוחילוקי הדינים המסתעפים מחילוקי הגירסאות הנ"ל( :א) הוסק א' מהן ונטמא

טומאת שרץ[וכיו"ב מטומאות של תורה],לגי' א'וג' הכל טמא,ולגי'ב' הוא טמא וחברו
טהור( .ב) הוסקושניהם ונטמא א' מהן במשקין ,הוא טמא וחברו טהור ,אלאדלגי' א'וג'
חולקין את עוביו המשמש לטמא טמא ולטהור טהור ,ולגי' כ' העובישביניהן כולו טמא
(כת"ק דכלים פ"ב מ"ז ודלא כריב"נ).

פ"ז

א.בדץ כסא שעשאודכת
תנן בפ"ז מ"ב,דכתשישבוביתקיבולקדירותטהור משוםכירהוטמא משוםכליקיבול
וכו'ויעוע בר"ש שסשהביא התוספתאכליםב"ק פ"ה ,כסא שעשאודכת אע"פ שמשמשבו
טהור ,היה טמא ועשאודכון טמא עדשיקבענו במסמר וכו' וצ"ע חדא ,כסא שעשאו דכק
אע"פ שמשמש בו טהור ,ר"ל שמשמש בו לכסא ,וא"כ אמאי בטלמיניה שם כסא.
ותו דהר"ש הקשהדבפ' במה אשהמבוארדאיןחילוקביןקיבלטומאהולאקיבלדלעולם
איןדברעולהמראיות טומאחו אלאבשינף מעשה,ותירץ דשמאישלחלקבין משכבומושב
לשארכלים,דכיקשיחדואומריםלועמור ונעשהמלאכחנו .וצ"ע דלא אמרי' עמורונעשה
מלאנתנו אלאלעגיןדלאליחול שםכלי למו"מ אבללאאיפכא.ותו דהר"שכתב בפ"כ מ"1
גבי האדתנןסדין שהוא טמא מדרס ועשאווילק טהורמן המדרס,דבראוי לטמאמיירי(רכל
סדיןראוי לטמא מדרס) ועשאו היינו שעשהבושינוי מעשה ,ומבוארבדבריודאףלענין
מו"מ אף אם לא קיבל טומאהאין עולה מראיוח טומאתו אלא בשינף מעשה !צ"ע.
ב .ברץ חצרהכירה
תנן בפ"ז מ"ג ,חצר הכירהויבלו-
מן שהוא גבוה ג' אצבעות מטמא במגעובאיר ,פחותה
מכאן מטמא במגע ואינה מטמא באויר ,כיצד משערין אותה ,ר' ישמעאל אומרנותן את
השפודמלמעלןלמטןוכנגדן מטמא באךרוכו' וצ"ע ,דאםיצוירכלישישלושפהגבוהמצד

מח

נהוראי

אחד ושפהנמוכהמאידךגיסא,סשיטאדכיתקיבולוהוירקעדהשפההנמוכה,וכןמצינוגבי

נטילתידים ,ואמאי משערין חצר הכירהבענין אחר.
11"]5
א.בדץבלוצוצ"פ
חנן ברפ"ט ,מחטאו טבעת שנמצאובנחושחו שלתנורוכו'נמצאובטפילתהתנורמוקף
צמידפתילוכו' נמצאו במגופתהחביתוכו' והרמב"םז"לפירששוקעיןלחוכה,שבולטיןמן
המגופהושוקעין עדכנגדהללה שלחבית טמאים אםאיןעליהםטיט,לפישכלי חרסאינו
מציל עלכלים שבתוכו ,וצ"ע דא"כ אפילויש עליהםטיטנמיכיוןשהכליאינומציל גם
הטיט לאיציל ,וכבר הקשה כן הרא"ש ז"ל בפירושו.
ךעויןבפי' הר"ש והרא"ששפירשו האדנמצאובמגופתהחביתמכנגדפיהטהוריםוכו'
נגדפיה למעלה מאוירה והםבלועיםבתוךהמגופה,וכן אםאינםבלועיןלגמרי אלאנראים
אבלאינםיוצאיםלאוירהטהורים ,אע"פשאיןהטיטצףתחחיהםחשבינןליהלהצילבצמיד
פתיל ,אע"ג דלא חשיב כתוך לענק דאםהיוטמאים לאנטמא .ת"עמאי נפ"מבע טומאה
להצלה בצ"פ .ותו אמאי ניצל בצ"פ משום תוך נימאדהוי בלוע חוך המגופה ,וצ"ע.
בדין גפת שנעשיח בטהרה
ן בר"ש פ"ט מ"ה שהביא התוספתא (כלים ב"ק פ"ו) גפת שנעשיח בטהרה ונפלה
יעי
לאוירהתנוראפילו בשעתהסיקוטהור,ושנעשיתכטהרהונטמאחונפלהלאוירהחנורבשעת
הסיקו טמא ,שלא בשעתהסיקו טהור ,ור"ש מטהר(אפילו בשעתהסיקו) ור"א בר"ש אומר
ב"שמטמאין וב"המטהריןוכו' .אבל הגר"א ז"לגרס,גפתשנעשיתבטהרהונגעבו טומאה
ונפלהלאוירהתנוראפילו בשעתהסיקוטהור[רמשקיןהיוצאיןמהןטהורץדמחחילהנעשו
בטהרהוכינגע בו טומאה המשקיןבלועין] ,ושנעשית בטומאה ונפלה לארר החנור בשעח
הסיקו טמא ,שלא בשעתהסיקוטהור [דכבר נטמאוהמשקיןשיצאו מהגפתוכיחזרוונבלעו
בו לא פרחה טומאהמינייהו ,והשחאדהוסקהתנורנפקו משקעוטמאוהתנור]וכו'והדברים
ברורימ ושמחים כנחינתםמסיני ברוך שככה לו בעולמו וחילק מחכמתוליראיו.
ובפ"ט מ"ו תנן ,הגפת והזוגץ שנעשו בטהרה והלכו עליהם טמאין ואח"כ יצאו מהן
משקעטהורין שמתחלתןנעשובטהרהוכו'וכהב הר"ש דסתםמתניתיןכר' שמעק בתוספחא
דלעיל .כלומר ולת"ק אמנם טמא .ולכאורה אמאי טמא דהאהמשקיןכלועיןהוובתוך הגפת
והזוגין וכמשנ"ח בביאור הגר"א ,וצ"ע.

פי"א

א.בדק טשאהישנה
תנן גר"פ י"א,כלי מתכות פשוטיהם ומקבליהם טמאין ,נשברו טהרו ,חזר ועשה מהן
כלים חזרו לטומאתןהישנה ,רשב"ג אומר לא לכל טומאה אלא לטומאתהנפש .ובחוספתא
דכלים ב"מ פ"א איתא ,רשב"ג אומר לא לכל טומאה אלא לטומאת הנפש,ר' שמעון אומר
אפילוכל' מחכותשהיהטבוליום מטמא מתחזרלהיותטבוליום.וביארהחסדידוד ,דר"ש
נמי כרשב"ג ס"לדלאגזרו אלא לטומאת הנפשבלבד ,וטעמא משוםגדרמי חטאח ,וסד"א
דדוקא בטמא מח דאכתי לא הזהולא טבלגזרו ,אבל בטבוליום דטמא מתדכברהזה ושנה
וטבל ותוליכא למגזרביה משום גדרמי חטאח אימא לא גורו ,קמ"ל דל"פרבנן בטומאת
הנפשואפילובטבוליוםדיריהגזרו .ואמנםמדקתניר'שמעון אומרול"ק אמר ר"ש ,משמע
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ה וכמשנ"ח.
דרשב"ג אה"נדפליגוסכרדלאגזור אלא בטמא מת ממש %א בטבוליוםדייי
אבל דעת הגר"א ו"ל דר"ש דתוספתא כת"ק דמתני' (ולא גרסי' כדברי ר"ש טמא מת).
ב.בדין כל"מ שישלו שם בפ"ע
יערןנר"ש פי"א מ"בשהביא האדתניא בספריזוטא דבר,לרבוחכלישישלו שם תואר
עצמי ומשחמש יחד עם בלי אחר ,כל דבר ,לרבותכלי שבעצםהוי חלק מכלי אחר אך
משתמשלבד .וצ"במאי קס"דברישא ,וע"כ משום המשתמשיחדעםכלי אחרבטל שםכלי
מיניה.וי"לבב'גווני ( -א)דכיון דמשתמש עםכלי אחרבטל שםכלילגמריונעשהלחלק
מחלקיהכלי האחר( .ב)דהוידין בקבלת טומאה דהלה רק עלכלי דמשתמשלכדו .וקמ"ל
דטמא משום דלא בטל שםכלימי,יה .ושובי"ל בב'גווני ( -א) דלאבטיל שםהכליכלל
ולהכי מק"טכדין כל כל"מ( .כ) דבטל שםהכליאךמדיני הטומאהדחלהנמיעלכלי כה"ג
המשתמשיחד עםכליאחר.ובסיפאנמיי"לבב'גווני,א'רכית דמשתמשלבדחלעליה שם
כלי,ב'דדין הוא דטומאה חלהאפילועלחלץבכליגדול,וצריךהכרע.ומאידקתניבמתני'
כל כל' שישלו שם בפ"ע טמא וכו' כתב הרא"ש דאתילאפוקיכלי שהוא טפללכלי אחר

כגת כסוי וכו'.
ג .בדץ העושה כלים מן העשת ומן החררה
תנן בפי"א מ"ג ,העושהכליםמן העשחומן החררהומן הסובב שלגלגלומן הטסץומן
הציפויין ,מכני כלים ומאוגני כלים ,מאזניכלים מן השחולת ומן הגרודותטהורין וכו' ע'
בר"ש וברא"ש וראב"ד שפירשודמתניתיןמיירילענין טומאהישנה ,אבל הרמב"ם בפ"ח
מהל' כלים ה"ב ממאן בפירוש זה ,דס"ל דלאחיישינן לטומאהישנה מספק ,ופירשדהיינו
משום גלמיכלי מתכות.

*,ייס"
נערך ועובד ע"י"רב אליעזר פורטמן מפרק ב' רכלים ער סוף המסכתא.

נ
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א .ב"נ י"ט ב' ,א"רטובי ברקיסנא אמר שמואלרקיקאינו ממעטבהלוןופריךלהלן
בגמ' ותיפוקלי' דהו"ל דבר שהוא מקכל טומאה וכל דבר שהוא מקבל טומאהאינו תוצץ
בפני הטומאהומשנישנילשבמיפירותועי' רגמ"ה "11לוכלדבר המקבל טומאהאינוחוצץ
בפני הטומאה לסתוםבוחלון שהוא טפח על טפח שלא תצא הטומאה אולמעטווכו' ע"כ.
משמע שגםסתימה בדבר המק"טאינוהוצץ .והרע"ב אהלותו'ב' כתב ,דאם סתמולגמרילא
בעיביטול אבלבמיעטובעיביטול,ועי' תוי"ט .והנה בחוס'כ' א' ד"ההיאגופהישמחלוקת
ב1ד ,דריב"םס'דצריךביטולגם בסתמוכולו ור"תור"'ס'דכיון דסתמוכולולאבעיביטול.
דרמכ"ם סובר דבעיביטול גם בסתמו שכ' בפט" 1ה"ד מהל' טומאת מת דסתמובכלי חרס
צריך שיהא מנוקב ומאוס ,והראב"דהשיג וס' כר-תור"י .והק' בתוס' מהאישבת קנ"זב'
דאמר שפקקו את המאור וכו' והתם לא כיטלו דבונה הוי ותי' החוי"ט דלהרמב"ם לאו
בטומאהאיירי  -והנה בגמ' הקשו אחבית מלאה גרוגרות היא גופה תיחוץותי' דמקבל
טומאהכיתדפומי' לגאו אוכתי' השני הכ"ע בחבית של מחכח וע"כגסאליבא דר"תור"י
בדבר המקבל טומאה לאיועיל סתימח כלהחלון  -וצ"עמאי נפ"מבין דברשאינומבטלו
וסופו לפנותו משם ,לדבר המקבל טומאה,
ב.עי' רמב"ן שהק'איךיועיל הגרוגרותהרייקח החביתותי' שמבטלהחבית .ונךפי'
הגמ' דגרוגרות בחביתחוצציןהגרוגרוח וע"כ כשביטלשניהםוהק' בגמ'ויחצוץהחביתוחי'
דמקבל טומאה  -ואה"נ אם לא ביטל החבית לא יחצצו הגרוגרות דעחידלפנותן כשיקח
החבית ,והתוס' תי' דאפי' יקח החבית מ"מחוצצין .משמע דאפי' עחידלפנוחן במציאות,
ניוןשביטלןחוצצין .והנהלפיהתוס'מובן במקצתאמאיקאמריכלשאילוינטלווכו' דאל"כ
איןבוחציצה בפנ"ע אבללשי' הרמב"ןדגםצריךלבטלהחביתואפי'ביטלהתבןוהגרוגרוח
לאו כלום הוא ,כלזמן שעתיד לפנותו במציאות צ"ע אמאי קאמר הגמ' "רואין כלשאילו
ינטלווכו' " .אע"כ צ"ל אליבא דהרמב"ן דאם בא לפנותהחביתליקח גםהתבןאינוחוצץ
וגם אם אינו מפנה החבית דהרי ביטלו מ"מכיתדאינו חוצץ מצ"ע דהא מקבל טומאה
וכמסק' הגמ' והתבןאינויכול לעמודבליהחביחאינוחוצץ וכד' התוס'  -אך צ"ב במה
נחלקו.
ג .והנה בדבר המקבל טומאה גופאיש לחקור  -דהנה התוס' ד"הרקיק הביאשיעורי
חלוןהשנויים במס' אהלותוהיינו  -חשבועליו לתשמישבפוחח טפח,לאורה כמלא מקדח
גדול של לשכה  -נפתחה מעצמהכגון שחררוהושרציםוכו' שעורה כאגרופו שלבןבטיח
היינו ראשו של אדםואם בנעשהמעצמווחשבועליולתשמישאולמאורחוזרלשיעורןפותח
טפח או מלא מקדחוכו'.וישלעיין אם נעשה מעצמו ולא הגיעלשיעוראגרוףוישבואויר
טע"טועדיץלא חשבו לתשמיש וסתמו עדלפחותמכדי טע"ט כדברהמקבל טומאה ואח"כ
חשבו לתשמיש אםנימא דחוצץ אולא .ולכאורה ברורדיחצו!,כיוןיעדייןאיןבוריןחלון
 דאם נימאדחוצץ ,א"ככשיבנהכוחלובחלקויבנהובדבר המק"טלעולםלאיחצוי,בפניהטומאה דהא חלוןישבו .וע"כ אאל"כ אלאכיון דכלזמןדאין בכותלחלוןאין טומאה
עוברת וא"כגם בנ"דאיןעדיעחלון דהא חשבולתשמיש כשהי' סגורעורולא חלעלי'דין
חלקואין טומאה עוברח אלאבחלון ,והאדאין דבר המקבל טומאהחוצץ כשממעטחלתבו

בהוראי

בא

היינו משום ואיכאעלי' שם חלת ובא למעטווכיון דאינו חוצץ בפני הטומאה א"כלגבי
טומאה לא הופקעה שם חלת וכמאן דליתא דטיא ואפי' סתמו לגמרי וכנ"ל באות א'.
ד.עי' רש"י ד"האינו ממעטבחלוןוכו'איןרקיקוכו'דכיוןדראוילאכילה לאמבטיל
להתםדנהוינמחיצה עכ"ל ךשלעיין בהא אסנימאראינו ממעט משוםדעתידלפנותוולכן
אינומיעוטבשיעורהחלוןועדייןישכאן טפח על טפח  -אודלמא דאה"נעכשיואיןכאז
טע"טבחלוןכיוןשמונד הרקיק מ"מ *כיוןדעתידלפנותו משםאין על' 1שםמחיצהדאינו
בטללחלוןולכןאינוחוצץבפני הטומאה ומשום דאםהי' כברשיעורבחלון אע"פדעכשיו
אין שיעור מ"מכיתדהרקיקאינו חוצץאינו מעכב את הטומאה דנעשה כמו דבר המקבל

טומאה בזה,
ח.וברקיק דלאביטלונמייש לחקורכנ"ל ,האם אפשרלחלק מהאדרקיקלדברהמקבל
טומאה,דברקיקכיוןדעתידלפנותו כמאןדליתא דמיא ממשואפי' בנה כותלובחלקובנהו
בדברשעתירלפנותוודאיאיכאעליודיןחלוןכיוןדעתידלפנותו,אודילמא מ"מענשיואין
פהחלוןשתעבורהטומאה,ומעולםלאהי'בוכשיעור .ואת"לדחוצצתמשוםדמעולם לאהי'
בושיעורחלון(והיינו משוםדדיןחלון הוא דאםישבושיעורחלוןיכולה הטומאה לעבור
ואםחישבולמאור רשבורק פותח טפחאינוחלוןכללואםחישבולחשמישואי
,בופותח
טפח גםכןאינו חלת כלל ,אבל אםהי' בו כשיעור ומיעטו בדברדאינו ממעט א"כלגבי
טומאהאין כאן מיעוט נללועדייןיש כאן חלת אבל אם סתמוכולו אף אם נימא דעתיד
לפנותו וכמאן דליתא דמיא מ"מאין כאן חלון כלל).ואפי' אםנימא דרקיק באמת חוצץ
מצ"עוהאדאינוחוצץכאן משוםדכמאןדליחאדמיאואיכאחלון  -אפשרגםלחקורכנ"ל
אםנימאדכיוןדעתידלפנוחוהריעתיד פהלהיות חלק בשיעורחלון ,א"כ כבראינו חוצץ
בפני הטומאה א"ד מ"מ לאהי' כאןחלוןובמציאות סתום הואוהייגו משוםדאפי'ישכאן
חלון,ואסי'שמיעטובדברדעתידלפנוחואינוחוצץ,היינומשוםדעתידלפנוחווכמאןדליתא
לדבר הממעטואיכאחלון ,אבל אם לאהי'כאןחלוו א"א לומרכןכיךדאיןכאןחלון וא"כ
גם בסתמוכולוהריעכשיואיןכאןחלון,ווה דוקא אםנימאדרקיק בעצם דברהחוצץהוא.
אבל בטומאה דבעצםלאודברהחוצץ הוא א"א לומרכןולכןאליבאדתוס' איכא נ"מ בק
ביטול לדבר המקבל טומאה,דבביטול סתמוכולו לאבעיביטול ,ובטומאהאינומועיל .אבל
הרמב"ס והריב"ם סבירא להו דגם ברקיקהדין הואדאינו דבר החוצץ כלל וכללולכן לא
שייךלומרכן.וכןנמיפי' פלוגתתתוס' והרמב"ן דמרסברדרקיקלאו שםמחיצהעלי'וכמו
דביטלו נעשה שם מחיצהואין נפ"מ אם עחיד לפנותו במציאות והרמב"ן ס'
טומאהונית
דרקיקשעתידלפנותכמאןדליחאדמיאולכןאינוחוצץואםכן אםעתידלפנותוע"יהחבית

אינו חוצץ.

.שושן'.

.

כטושמצינובטומאהדאינו"וב~אףדודאילאיפנהווא"כאץכאןשיעורחלתואפ-האינוחונ,והינומשום
ודבר
טוסאהאינו השץ וכמאןדליהא דמיא ,א"כ נם בדברדעתיד לפנוהו -

המקני

נב

נהוראי
בענין תוך תוכו

א .בתו"כ שמיני פרשתא ז' פסקתא ז-ח ,כל אשר בתוכו יטמא ולא מה שבתוך תוכו.
כיצד חביח שהיא נתונה בתנור ופיה למעלה מפי התנור ,השרץ בחבית אוכלין ומשקין
שבתנורטהורע ,ע"כבתו"כ .ואםפיהלמטהמפיהחנוראוכליןומשקעשכתוכהטמאים,פי'
שרץ דמונח בכלי חרס מטמא אוכלין אחרים המונחים בתוך הכלי ,וווהי טומאתאוירכלי
חרס ,אבל אם האוכלין מונחיםבכלי אחר אםהכלי עצמו מונח בתנור ,לאו תוכו הוא אלא
תוך תוכו ,וטהורין.
ובגמ' זבחיםדף ג' א' ורמא מילתא אחריתא,מי אמררביהודה אמר רב חטאת ששחטה
לשם עולה פסולה ,שחטה לשםחולין כשרה ,אלמא דמינה מחריב בה דלא מינה לא מחריב
בה .והתניא תוכו ולא תוך תוכוואפי'כלי שטףמציל,ופירש"י ד"ה ואפילוכלי שטף מציל
וז-ל כלומר ,לא מיבעיא כל' חרס המונח בתנור דמציל עלאוכלין שבתוכו דהא תוך תוכו
הוא,וכליגופי' ליכא למימרדמיטמאמאוירויטמאאוכליןשבו,דאיןכלי חרס מיטמאמגבו,
אלא אפ"כלי שטף שמיטמא מגכו הכא טהורומציל דאמר בפ"ק דפסחים (דף כ' א') כל'
שטף מציל ,אלמא דלאמיני'חייץבי' לבטל אח שםתוכו ,הכאנמיליחול שםחוליןוליפסל
עכ"ל.

ובתר"ה ורמינהו הקשו הא ידעינן דרק אוכלין מיטמאין מאויר כל' חרס ואין כלים
מיטמאין מאוירכלי חרסואין שום נפ"מ בזה איוהכלי הוא ,וא"כ מה החידוש בכלי שטף
יותר מאשרבכלי חרם .וע"כפירשו התוס' דהחידחםבכל' שטף הוא דאע"פדלאומיני' הוא
והו-א שלאיציל מטומאה קמ"ל,וגזה"כהואכדאמרי'לקמן בע"בד'חוכוכתיבוכו'עיי"ש.
וקשה ,דמא' נפ"מ אםמיני' הוא או לא ,הא מ"מכלי הוא,ואיןהאוכליןמונחים בתוךהכלי
חרס שבו מונח השרץ אלא בתוך חוכו ,והך דינא דתוך תוכו אינו נטמא ירעינן מקרא
אחריתא ,ואמאי כעי קרא מיוחד דכלי שטף מציל.
ורבינו גרשום בחולין (דף כ"ה א') פירש וז"ל ,ומה אמר אפילוכלי שטף ,כלומר ,לא
מיבעיא כל' חרס רחשיב תוךרידי' וחשיב תוך תוכו ,אלא אפי' כלי שטףדאין חשיב תוך
דידי' ,אפ"ה מציל לפירוח שבתוכו עכ"ל .והביאור בדבריו ,דכיון דאין כלי שטף מטמא
אוכליןמאוירו ,לא חשיכתוךדידי'כדיןחוך ,והו"א שלא יחשבנמיתוךתוכו קמ"ל .ודבריו
צריכיםביאור ,דאם לטמאאוכליןבאירכל' חרסבעינןשיהיוהאוכליןוהשרץמונחיםבכלי
חרס אחד ,מאי נפ"מ אם תוךהכלי שטףדין תוךעלי' או לא ,הא מ"מכלי הוא,ודאוכלין
אינן בתוךהכלי חרסיחר עם השרץ ,אלא בתוךכלי אחר המונח גתוכו ,ואמאיצריך קרא
למימר דלאו חוכו הוא.
ב .והנהבגמ' שםאיתא,ושניעשוחולין אצלקדשים כמחיצה אצלתנור ,מהמחיצה אצל
תנור לא מהניא ליה כלל ,אף חולק אצל קדשים לא מהניא ליה כלל ,דתנן ,חנור שחצצו
בנסרים או ביריעוח ונמצא שרץ במקום אחד הכל טמא ,כוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש
ומשולשלת לאויר התנור ,שרץ בתוכה התנור טמא ,שרץ בתנור אוכלין שבתוכה טמאים.
ופירש"י ד"ה ושני ,כלומר לעולם דלאומינה לא מחריבבי',וכלי שטף אצלכלי חרםמיני'
הוא דהא מנא והא מנא ,אבלחולין אצלקדשיםהוידלאומיני' כמחיצה אצלתנור,דאמרינן
לי' לקמן דלא מהניאבי'להיות חציצהבין שרץלאוכלין ,כדאמרןדלאומיני' לא מחריב בה
עכ"ל .ובד"ה אוכלין שבתוכה טמאים כחב רש"יוהיינו דאמרן דלא מינה כגת מחיצה לא

נתוראי

נג

מחריבביה לגטל שםתוכו ממנועכ"ל .וקשהדאפילו אםנימא דלאומינה מחריב בה ,אבל

לא מצאנו שדברחוצץיבטל אתהכלי,והלאגם השרץוגםהאוכליןעדיקמונחיםבתוךכלי

אחד ,ולמאימהניא החציצה.
ג .וביותר קשה אליבא דר"א דפליג על רבנן ,וסובר דמחיצה וכוורת מהני להצילמן
הטומאה ,קל וחומר ממת ,דאם הציל במת החמור לא כ"ש דמצילבכלי חרס הקל .ובגמ'
בע"ב מפורש דר"א ס"ל דלאומיני' לא מחריכ בה ,והא דמחיצה מצלתיליף מק"ו,ופריך
דבחולין אצלקדשיםנמילימא ק"ו דאם קדשיםמחללים קדשיםחולין לא כ"ש,ותירץבגמ'
דטעמא דרב גזה"כ הוא ,ולאיחללו את קדשיבני 'שראלוגו' קדשיםמחללים קדשים ואק
ה"נליחיתוכולפקי' מק"ו,
חוליןמחללים קדשים,ופריך בגמ' אלמא אתא
קראכוא.פקי'לל"י
 ,ופירש"י בד"ה ה"נליתי חוכו "11ל,
ותירצודמיבעיאלי' קרא לאוכליןשגיבלן בטיטו
קרא יחירא דדרשינן לקמן תוכו ולא תוך תוכו ,וקאמרת מסברא דלא ממעט אלא תוךכלי
אחר ,אבלמחיצהדלאומיני'ליחלי' לאיחרובי'אי לאו משום ק"ו ,ואמאי אמרת ק"1ליתי
תוכו ולפקי' מדמעט תוך תוכו מכלל דחוכו לעולם טמא ,דאי מחיצה מצלא למהלי קרא
למעוטיתוךתוכו ,השתא חוכומצילתוךתוכומיכעיא,והאי שבעברהמחיצהתוכוהואלרב,
דהאמרח דלאומיני' לא מחריבבי' עכ"ל .ותמוה הוא ,דהרי מפורש דמודה ר"א דמחיצה
אינה מבטלת שם תוכו שלהכלי ,א"כ מה מועילה המחיצהוהריעדייןמיקרי תוכו ,וצ"ע.
ד .והנה בעיקרהדין דתוך תוכו ,שרץבחיצוןואוכליןבפנימי אםפיהפנימילמעלהמפי
החיצוןמצילמן הטומאה משוםדאמרי'חוכוולאתוךחוכו ,ואםפיהפנימיבתוכואינומציל,
נראה דאינו משוםדכיון שנמצא בפנימי חסרה כאן המציאות דחוך החיצון ,שהרי מ"מ
האוכלין שבתוךהפנימי מוקפים מכל צדדיהם גםע"יהחיצון,והיאךיועילהפנימי להפקיע
שם החיצון.

ואם נאמה דכית שנמצאים בכלי אחר שיש עליו שם כלי הרי זה מופקע מכלל תוך
החיצון .א"כ לכאורה גם כשטיהכליהפנימי למטהמפיהחיצון צריךלהציל ,דהרייש כאן
כלי אחרוהאו~לים נמצאיםבתוכוולאבתוךהחיצון ,וע"כ צ"לראיןזהחציצתהכליהפנימי
הנותן לזה שם חוך תוכו.
ה .אך הגדר הוא דהמטמא בכלי חרס הוא האויר,דהיינו מה שאמרה תורה כל אשר
בתוכו היינו באוירו.
ועלכן כשפ'הטנימי למטהמפיהחיצון,הריאוירהפנימיאינוחלוקמאוירהחיצק דחד
אוירהוא ,וא"כהאוכליןהמונחיםבפנימיהגם שבפועלאינםנמצאיםככליהחיצון ,מ"מהרי
נמצאיםבאויר החיצון ,והאויר הואזה שמטמא ,ולאמהני מה שנמצאיםבכלי אחרלאשווי'
להו תוך תוכו.
אבלכשפיהפנימי למעלהמןהחיצון ,הריאו'רהכליהפנימיחלוקמאוירהכליהחיצון,
והגם שבפועל הםמונחים בחוכו שהרימוקפים הםעל'דומכלצד ,מ-מאינםמונחיםבאוירו
אלא באויר הפנימי ,וזה הוא דמשוי להו תוך תוכו.
 .1ובזהיחורץ מהשהקשינו באותג' במאידס"ל לר"אדמחיצהוכוורתמציל ,דבאמתגם
לר-א מחיצהאינה מבטלת הכלי ,וגם מעברלמחיצהתוךהכלי הוא וכדמפורש בגמ' ורש"י,
אך מ"מיליף ק"ו ממתדמהנימחיצהלחלק משום דס"לדמעברלמחיצהאויר אחרהואולכן
מצלח ,הגםשודאיעדיין תוכוהוא( .והא דנחלקוהראשונים שם בר"אאיסברדגםמחיצה
מצלח או רק כוורת ,תלף באופן הלימוד ממח,ויעחין בתוד"ה שכן),
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ז .וזה גם הביאור ברבנן ,דבאמת אי לאו דאמרינן דלאו מינה לא מחריב בה הו-א
דמחיצה תציל ,שהרי אויר הכל' נחלק ע"י המחיצה ,וקמ"לרבנן דמחיצה לאומינה היא
ואינה מועלת אף לחלק האויר ,ול"ד למת.
ח.והיינונמידבעינן גזה"כמיוחדלמימרדאפילוכלי שטףמצילוחשיבתוךתוכו,דהרי
רנמ"הבחולין כתבדכיון דלאומינ" דכלי חרס הוא דהא אינו מטמא מאוירו ,הו"אדאין
אוירו נחשבכתוךבפניעצמו ,ואףשהאוכליןבכלי אתרעדיין נחשבכמונחיםבתוכו שלהכלי
חרס ,ע"ז באה גזה"כ לומר דאררכלי שטף חשובכאוירכלי תרס להקראתוך,והריוהבכלל
תוך תוכו.
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מרן ראש חישיבח שליט"א

בעבין התפסהבנדרים
א .רמב"ם פי"ב משבועוח הל' ג-ד "וכן
הנשבע בנביא מן הנביאים או בכחב מכחבי
הקדש ,וכו',איןזו שבועה ,וכו' ,בד"א בשאר
כה"ץ ,אבל הנשבע בחורה אם נשכע במה
שכתוב בה דעתו על ההזכרוח ,ואם נשבע בה
סתם דעתו על הגויל ואין כאן שבועה".
ובהשגות "מה ראה לחלק בין תורה לשאר
כה"ק,וכו',והרי:ימודיעשאיןהעניןהזה כמו
שהוא סובר ,שלא על ה:שבע בתורה קאמר
אלאעלהמתפיסבס"ת ,שאם אמרככרזועלי
כסה"תהזה ,אם מ:חא אארעא לא אמרכלום
דדעתי'אגויליםוגויליסאין בהם קרושה אלא
בשביל האותיות שעליהן הלכך אין כאן
התפסה ,אבל אי נקיט לה בידי' דעתי'
אהזכרות שבו ,ואזכרות כדבר הנדור הוא
שע"י הכתיבה והכוונה לשם קדושה הן
קדושות ,וכ"ש אם אמר במה שבחוכה שהיא
התפסה ואע"ג דמ:חא אארעא .ובירושלמי
מפורש בתורה ה"ז מותר כקדושת התורה,
כלומר ואין זה כדבר המקודש בידי אדם,
בכתוב בהה"ז אסורדקדושהכתובבה,כלומר
שהם מקודשים ע"י אדמ וכוו:תו לץדושה".
הנ"ב בסברת המחלוקת[ .ובפ"א מנדרים הל'
כ"ז-כ"ח כ' ההלכה גם לענין נדר "הנודר
בתורה כגון שאמר פירות אלועלי כזו ל"א
כלומ ,וכו' ,נדר במה שכתוב בה ה"ז אסור
שהרי כחוב בהאיסורונדר ".ובהשגות "דומה
ששכח ולבסוף נזכר ,שהרי כתב ענין אחר
בהל' שבועות ".אמנם צ"עדלכאורהמשמעות
ל' הרמב"ם "שהריכתוב בהאיסורונדר" הוא
מעניןיד ,וממקומוהוא מוכרע שהעמידהבין
ההלכותדידוח ,עי"ש].
ב .פ"א מנדרים הל' '"ג "האומרהריהן
עלי כמעשר בהמה הרי אלו אסורין ,הואיל

וקדושתובידי אדם ,הרי הן עלי כבכורהרי
אלו מותריז שאין קדושתו בידי אדם ,ואינו
יכול להתפיסו ב:רר שנא' לא יקדיש איש
אוחו" .ובכס"מ הביא שנשאל ע"ז הר"אבן
הרמב"ם דהרי מפורש בגמ' טעמו של ר'
יהודה דמתיר משום ץרא דכי 'דור  -בדבר
הנדור ,אכלליכא מאןדיליף מלאיקדיש -
י מצוה להץדישו - ,ומלא יקדיש הרי
יהר
נלמדע:ין אחר דאין משנין אותו מקדושה
לץדושה  -וכן הרי הביאו הרמב"ס בפ"ד
מתמורהלדיןשינוי בבכורוכל הקדשים.וחי'
הר"א דבאמתיסוד הטעם כמ"שבעצמושאין
קדושחובידי אדם ,אךהוסיף טעםלחזקהענין
מצר אחר,פי' דשמא תאמר דאעפ"כישל:דר
בו מעלהכגון שישנה קדושתו לקדושת עולה
והואילוכן יחשב דבר הנידר "אינוכן ,אלא
לעולםאעלנדרבותפיסהוא"ילשנוחו כמ"ש
בתמורה והראי' מלאיקדיש,ואיןכוונתוכלל
לתפיסה האמורה בגמרח נדריםבענין ד' ר'
יהודה",עיי"ש .ולכאורההחי'מוסיף תמיהה,
דאמנם אילו הי' אפשר לעשותו עולה היתה
קדושתו המחורשח באהב:דר - ,אבלעכשיו
הרי בכור הוא וץדושתו מאליו ,וכיצד :וסף
בזה חיזוק לטעמו של ר' 'הודה.
ג .פ"א הל' ט"ו "הי' לפניו בשר קדש,
וכו' ,אבל אם הי' בשר בכור אםלפניזריץת
דמים ה"ז אסור ,ואם לאחרזריקתדמים ה"ז
מותר ,וע' כהשגות ,ובכס"מ שהרבה לתמוה
דסותר מ"ש בהל' י"ב דל"מ התפסה בבכור
שאין קדושתובידי אדם ,ובסוף דבריו הביא
מ"ש בזה הר"א בנו של הרמב"ם "שהפרש
גדול יש בין המתפיס בבכור בין המתפיס
בבשר הבכור המונחלפ:יו קודםזריקתדמיס,
שהמתפיס בבכור מתפיס בדבר שאינו נידר,
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שאין אדםיכול לעשוח קדושתבכורולהחזיק
חולין בכור - ,אבל בשר בכור המונחלפניו
הואיל וזינו כדין בשר שלמים שאינו ניתר
לאוכליו אלא בוריקת דמים ,וקדושת שלמים
אדםיכול לעשותה בנדר ,הו"למתפיסבקרבן
שהוא אסור" ,וצריך ביאור לביאורו.
ד .פ"א הל'י' "ההטאת והאשם אע"פ
שאיגןבאיןבנדרונדבהכמושיתבארבמקומו,
אפשר לנודר להביא אותם מחמת נדרו,
שהנודרבנזיר מביא חטאח ואם נטמא מכיא
אשם כמשי"ת ,לפיכך ,וכו' ,ואצ"ל עולה או
שלמים" וכו' -.ובהל' י"א "כחלת אהרן או
כחרומתו הרי אלו מותרין שאין שס דרך
להביא אלו בנדר או בנדבה .ובהשגות -אנו
רגילין לפרש מפני שהחלה והתרומה לכהן
נכסיו הן וכחולין לגבי ישראל ,וכן החטאת
והאשםכית שקדושתןע"י אדם מתפיס בנדר
הוא,שאין דוקא נדר ונדבה" וכו' .ומחלוקחם
דלרמב"ם צריך שתהא עצם הקדושה יכולה
להעשוחע"י אדםולבאבנדרונדבה ,ולראב"ד
סגי במה דחלות הקדושה הואע"י האדם.וכן
בחלהותרומה ,דלרמב"םלאמהנימהדבפועל
חלה הקדושהע"ידיבורוכיון שא"ילבאבנדר
מצד עצמםמבלי שיהאדיןטבלמקודם .וצ"ב
בגדרי המחלוקת.
ה .פ"ג מנדרים הל' ג-ה "ביצד המתפיס
בנדרים חייב ,שמע חברו שנרר ואמר ואני
כמותך בתכ"ד ה"ז אסור במה שנאסר בו
חברו ,וכו' - ,וכן האומר הבשר הזה עלי
אסורוחזר ואמר אפי' אחר כמהימים והפת
הזאת כבשר הזה הרי הפת נחפשה ונאסרה,
וכו',הרי שמתאביואורבוונררשיצום אותו
היום וצם ,ולאחר כמהשנים אמרהרייוםזה
עלי כיום שמת בו אביו או רבו ,ה"ז אסור
לאכול בו כלום שהרי החפיסיום זה ואסרו
כיום האסורלו,וכן כלכיוצא באלו" .והעירו
דצ"עשהתחילכאן מחדשדין התפסהבנדרים
כאילו לא הוזכרעדיין  -והרי בכל פרק א'
שנשנו ההלכות דכקרבן וכהקדש הוא עוסק

בדיני התפסה -והריכן מבו' בראשוניםדל'
כקרבן הוא מיסוד ועיקרענין התפסה.
ו.גם ברי"ףבשבועות פ"גמצאנולכאורה
שצמצם ההל' דהתפסה לאופנים אלו דנזיר
ושמע חכרווכו' ,והברייתאדכיום שמתאביו
וירושלים בחורבנה .וצ"ב שדילג על כל

המשניות המפורשות דכהקדש וכקרבן.
[והריטב"א פי' בוה דשםמיירי כאמר אסור
כאימראוכו'  -שפירשוותלאובדברהנדור.
אך צ"ע דלכאורה לא נתפרש בכל המשניוח
והמימרות דהוא רק באופן זה].
ן .הרמב"ן ברפ"ב דנדרים מיסד ענין
התפסה מסוגיא דשברנות דאיזהו איסור נדר
ולא נדר עצמו ,מקרא דכי ידור והברייתא
דנדור ובא מאותו היום ,וכולל בו המשגיוח
דכאימרא וכקרבן וכדומה ,וכענין דרמב"ח
בבשר שלמים  -ומרחיב לבאר ד"חדדינא
וחד טעמא הוא" ,ותרויהו משום דברהנדור.
והיינו דצריך הדבר לאמרו ולשנוחו ששני
אופני ההתפסה ,בנדר ובהקדש,דין אחדהם.
ולאדיבזהדחדדינא הוא ,אלאשעדייז החקק
להדגשה נוספת,דמתפים בדברהנדורומתפיס
בדבר שהוא למזבחכיהניחרוייהו גם "חדא
גונא נינהו" ומשום מחפיס בדבר הנדור הוא
דחייל עלייהו גדרא "ולא קרושה חיל
עלייהו" .וצ"ע טוכא מאיזו הנחה .אחרת בא
לאפוקי ,ומהיכאתיתילן סוג אחר שלנדרים
יתר על עצםדין התפסה בדברהגדור - ,ומה
ההו"א דבמתפיס בדבר שהוא כמזבח חחול

קדושה.
ח .רמב"ם פ"ד ממעילה הל' ט' "יש
מעילהבנדרים,כיצד האומר ככרזועליקרבן
או הקדש ואכלה מעל אע"פ שהיא מותרת
לאחרים,לפיכךאיןלהפריתשהריאינה קדש
אלא לוה בלבד .אמר ככרזו קדש או קרבן
ואכלהבין הואבין אחר מעל ,לפיכךיש לה
פדיון ".ובמל"מ שם "עוד נסתפקתי באוסר
איזה דבר ולא התפיסו אי איכא מעילה,
דאפשר דוקא במתסיס אינא מעילה משום
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דעשאו כהקדש ,אבל אםאינומתסיס לא"וכ'
דתלוי אס עיקר הנדר בהתפסה ובלא"ה הוא
מדין יד ,דלפ"ז כל נדר מקורו והתחלתו
מהקדש ,משא"כ אם 'שנו איסור נדר בלא
התפסה,עי'"ש- .וע'בנתיבותסי'קי"ז ס"ק
ב'דהניחכןבפשוטו[,וכ"ה בתשו'רדב"ז] -
ובמאירי נדרים כ"ח ב' כ' דלא אמרו שמעל
בקונם פרטי אלא שהודרובל' הקדשאוקרבן,
שלעניןזהל'קרבןמובןבענין הקדש ,אבל אם
נדר בל' קונם שהוא מיוחדבל' נדר ,וכו' ,אע
כאן מעילה כלל ,שהנדרזדונו מלקות ושגגתו
בלאכלום[ .אמנםשי' דבאוסרלכלהעולםחל
הקדש ממשגםבל'קונם,וצ"בבמיוחד] .ונ"כ
בדף ל"ה א' שאם אסרדרך פרטכגון ככרזה
עליונו' אםבל' הקדש אוקרבן אמרההואאו
אותופלוני מעל ,וכו' ,ואם כל' קונם אף הוא
לא מעל ,וכהנחת המל"מ.
ט .ונראה דהדברים מוכיתים כן כל'
הרמב"ם ,כיצד האומר ככרזועלי קרבן או
הקדש ,וצ"ב הרי כבר נתפרשו כל הלכות
נדרים ולשונותיהס ,ומה צורך לפרט כאן ל'
הנדר[ .ועוד דאילו הזכירו בתור ציור ,הרי
מספיקקרבןבלבד].וכןבהל'י' האומרלחברו
ככריעליך הקדש .ובסוףהל'" "וכלהדברים
הנאסריםעליו מנדרכזה מצטרפין ,ואם נהנה
מכולם בשו"פ מעל" .וצ"ב מה הכוונה בל'
"מנדרכזה" .ולכאורה ,אם ר"לדהצירוףהוא
רק מאיסורי נדר ולא מהקדש ממש ,הרי
מיותרת מלת "כזה" .ומסתבר פירושו דנדר
כזה בלבד ,היינו דקרבן או הקדש יש בו
מעילה ,משא"כ נדר של איסורגרידא.
ונראהדכן מתבאר מל' הרמב"םריש הל'
נזירות "הנזירות הוא נדר מכלל נדרי איסר,
שנא'כיידורנדרנזירוגו' ".ואם נאמרדבכל

אופנינדריאיסורממנוגדר של קדושהומכאן
הרי ל"ש ענין זה לנזירוח,
דין מעילה
כמובן .וע"כדישנודיןמיוחד שלנדריאיסור
שנכלליב בו כל האיסורים החלים ע"י נדר,
ונזירות בכללם ,ונדר שע"י הקדשענין אחר

כז

 .ולפי הנחה זו דרק נדרים הנעשים בל'
י
הקדש יש בהםדין מעילה ,ובלא"ה ה"ז רק
איסור נדר - ,מבוארדתריגווני הם ,נדרים
שענינםותכנםאיסורבלבד,וסוג אחר שמהות
איסורם הוא מגדר חלות קדושה דעי"ז הוא
דתל האיסור שבהם .ומכיון שכן ע"כ דאין
ההתחלהוהמקורדנדריסע"י התפסה מהקדש,
אלא שישנודין איסור נדר כשלעצמו ,והנדר
דהקדש הוא אופןמיוחד שלאיסור החלע"י
עשייתו כהקדש ,ועצם האיסור מדין קדחיה
הוא.
~במשנה ל"ג א' מקוםשנוטלין שכר תפול
הנאה להקדש י"מבזהדלאודוקא הקדש,וע',
 אמנם ברא"ש שם בד"ה תפול וכו' כ'"וצריךליתנו להקדשלפי שאסרעליו הנאתו
כהקדש ,הלכך כל הנאה הבאה לידו ממנו
הקרשהוא,ולאמצילהוליכהלים המלחדלאו
כלכמיני' להפסיד להקדש"- ,והינודדייק
מהכא בגמ' דיש מעילה בקונמות"[ .אמנם
ברמב"ם פ"א הל' א' כ' "שנים שנאסרה
הנאת כ"א מהן על חברו בין בנדר בין
בשבועה ,וכו' ,יפול השכר להקדש- ",
ובשבועה הרי ל"שענין קדושה ,וע"כדאינו
מדין ההקדש שבההנאה ,וצ"ע] .וכ"ה
משמעות ל' הרמב"ם בפ"ד ממעילה שם
"לפיכךאין להפדיון שהרי אינה קדש אלא
לזהבלבד - ,ומשמעדלזה קדש הוא,ובקונם
כללי בלשון הקדש אלים גם למתפספדיונו.
י"א%1 .דאתאן להכא נראה רכל ההלכות
דכקרבן וכהקדש אינם מענין החפסה כלל,
אלא דחל נדר ע"י עשית חלות של קדושה,
ומזה יסוד האיסור .ופשוט דזה תלוי אם
הקדושה הנעשיתהיא מסוגדנידרונידב,שיש
אפשרות לעשות חלות איסור זה הנוכע
מקדושה בעצמו.
וזה מפורשיוצא מל' ההלכות בפ"א הל'
ז-ח "האומר פירות אלועלי קרבן ,וכו',הרי
אלו אסורין עליו מפני שאפשר שידור אדם
קרבן ויעשה בהמה שהיתה חול קרבן ותאסר
עליו[ .ודוקבלשונו שהואמכותלאופן הדרגח

נח
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העשי' - ,שיכול לעשותמחולקרבן "ותאסר
עליו"  -שההתחלה מעשית קדושה ומזה

האיסור].

ובהל' ח' אבל האומר כבשר חזיר ,וכר,
הריאלומותריןואיןכאןנדר ,שא"א שיעשה
דבר שאינו בשר חזיר כבשר חזיר"[ .ורוק
בלשת "הרי אלו מותרין ואין כאן נדר",
ולבאורה ההוספהדאיןכאןנדרמיותרת,דסגי
כמותרין - ,וכמדומה לא נמצא דוגמתו- ,
ולהנ"ל המכוון דאיז כאן ההתחלה שממנה
תוצאותלאיסור] - .עדשנתןבזהכלליסודי
בהל' ט' "זההכללכלהמשיסדבריםהמותרים
כדברים האסורים ,אפ אותו דבר האסוריכול
לעשוחובנדרהריאלואסורים,ואםאינויכול
לעשוחו בנדרהרי אלו מותרין".
י"ב.ודין התפסהבנדריםנשנה בפ"גבנדר
שמדין "לאסור איסר" -ובזהההל'דמתפיס
בנדר של איסור ובאופן דזה כזה .והבדלים
עיקרייםיוצאיםמוה .דבכלעניןהנדר דהקדש
לא הוזכר כלל דצריך שחהא התלי' בקרבן
והקדש מסוים ,וחל הנדר גס כשאין קרבן
בעולם - ,משא"כ בדין החפסה דהוא רק
בנדר שכבר חל בפועל .ונראה עור לפמש"נ
במק"א ,בסוגיא דהאומר כירושלם ,דיחכן
לעשות חלות נדר בדברשאין בו מעילה ,אם
היתרו הוא מצד מה דניתנוליהנות בהן ,ולא
מצדחסרון בהקדושה -והיינו דהשורשישנו
ושפיר יחול על 'דו האיסור המסחעף- ,
ופשוטדאילוהיינוזקוקיםלדין חתפטהבנדר
הקודם לא הי' חלבאופן זה ,דעכ"פאיןכאן
איסור .עודנחב' שם לצדדבאיסורדלאנהנין
ולא מועליןדיתכן שיחול נדרעי"ז [אםדינו
מכח הקדושההיסודיח,וע'קרןאורה] -ואם
נכונה ההנחה פשוט דיהא גם מעילה בהנדר
ודו"ק[ .ויש מק"ע אם שייכא בהקדש גם
ההתפסה דזהכזה -כשיתפיסבקרבן והקדש
מסוים ,ונ"מ גם לגבי הדין דהוחר הראשון
הותרו כולם ,כמבו' בפ"ד הל' ט'י' .וילה"ע
רלא נמצא כרמב"ם האופן דזה כזה בקרבן,

וגם בעיא דרמב"ח כתבהבין ההל' שכפ"א
וצ"ע.].
י"ג .ובזה מבו' שי' הרמב"ם בחטאות
ואשמות ,דאלמלא האפשרות שיביאם מחמת
נדרו הי' נחשב אינו בא בנדר ונדבה ,וכנ"ל
דחלות הנדר דהקדש הוא עשי' מחודשת של
איסור ע"י קדושה ,וחלוי אם 'כול לעשוחה,
וזוהי שיטתו גם בחלה ותרומה ,דהטעםמפני
שא"' לעשות קדושהזו כעצמו[ .והנה השגח
הראב"דהיא לכאו' דאעהאיסורלזרים מגדר
קדושה ,וכמבו'בחי' הרשב"אכעי"ז  -וצ"ל
דסובר הרמב"ם ריסוד האיסור הוא חלוח
הקדושה שבהם ,והותרו לכהנים למצותן,
ואכ"מ].
י"ד .ולפ"זי"ל במ"ש הכס"מ בשם הר"א
בהל' ט"ו [אוח ג']  -דהקדושה המסוימת
דשם קרבןבכוראינה דברהנידר ,אבל בבשר
בכור המונחלפניויש לחלק ,דאמנםאילוהי'
צריךלהתפיסבומדיןזה כוה,הריגםזהאינו
אלא השם המיוחד דבכור ,אבלכיון דפירושו
של נדר כקרבן הוא עשי' עצמית של חלוח
קדושה ,לזה מספיק מה רהוא נכלל גם בסוג
הבללי של בשר קדשים כשלמים דעלמא
שתחשב עשי' של קדושת קרבן[.ועדיין צ"ב
הטעם בלאחר זריקתדמים].
ט" .1ולפמש"נישלהבין מהשפי' הר"א,
בכס"מ בהל' י"ג [אות ב'ן  -דאילו הי'
אפשר לשנות הבכור לעולה הי' נחשב עי"ז
דבר הנידר ,ותמוה דהרי עכשיו בכור הוא
וקדושתואינה מכחנרר .ונראה דלכאו'גחזי
אנן ,מה ההו"א דיכול לשנותו ,והרי "קדושה
שבו להיכן הלכה" .וצ"ל דבלי הקרא היתה
בעלותו בקדושת הבכורה נוחנח לו הזכות
לשנות קדושה זו עצמה של בכורה לקדושת
עולה ,וא"כהריישנו כח שלעשי' בקדושה 11
וחפיסת חלות של קדושה בידי ארס ,ועי"ז
היתה קדושה זו בכלל סוגי הקדושה רנידר
ונידב ,וע"ז הביא הקרא דאין קדושחובירי
אדם כלל.
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בט

י"ז .והן-הן הדברים היוצאים מפורשים
ושוב תלף במה שנת"ל ,דודאי לדין
התפסהדזהכזהאיןיתרון בהוספהזו ,דעכ"פ מד' הרמב"ן ברפ"ב כשחולק על שי'
עכשיו הרי קדושח בכורה שבו מאלי' היא הרמב"ם- ,וד' הרמב"ןמתפרשיםבזהכמין
באה ,אבל מכיון שהנידון בעשי' של קדושה חומר ,שלא נאמר דרק התפסה דנדר היא
כזוע"ינדר,ישצורךלהוסיףדאין בקדושהזו באופן דזה כזה אוואני וכו' ,אבל ל' הקדש
וקרבן הואדין מיוחד של עשיח איסור קדש,
שום אחתה לנדר.
ט"ז1 .מח11ר פי' הרמב"ם בפי"ב ולשי' זו הריאין ראי' מהמשניות דכאימרא
אזכרות ,דסובר הראב"ד וכו'לדין התפסהולהנידון בסוגיא דשבועוח,
משבועות בדין
 ע"ז כ' דתרוייהו חד דינא וחד טעמאדקדושתם דבר הנדור היא שע"י הכחיבה
הוא" ,ותרוייהו משום התפסה בדבר הנדור,
והכוונה לשם קדושה הן קדושות ,אמנם
 וזהו מה שהוסיף לבאר ,דלשי' הרמב"םלפמש"נ בשי' הרמב"ם דחלות הנדר בל'
ורי"ף,הרילא רק שזהול' נדרמיוחד אלאגם
קדושהתלוי' באפשרותולעשותקדושהזו,
לקדושת אזכרות ,דאמנם  -סוג אחר של נדר ,ובדינים מיוחדים[ ,וכן
הריאין זה
מתקדשות עניןהכתיבה והכוונה היינו הן דאינם תלויים זב"ז בהותרה ,לזאח קבע דגם
ע"
ע"י
י "חדאגונאנינהו" .חהושמסיים ד"לא קדושה
עשייתס כהלכתם ,אבל עצם חלוח הקדושה
היא מצדקדושת השםולא מעשההקידוש חייל עלייהו" - ,והיינו כמש"נ דלהשיטה
של הכוחב,וממילא אי"זבעכ"לילקדושהשיכול האחרח זהו יסודהענין דבאמת קדושה חיל
עליהו.
לעשותה[ .ויש לבאר עוד שי' הראב"ד בהל'
זו ,וביתר הפלוגתות הנ"ל].

"4

מרן חגר"מפיינשטיין שליט"א

בעביןצרוף אחד שחואבןא"י לתשעח לתפלת מוסףביו"ט
שבי ובאור שיטת הרמב"ם שמחדש שבזה"זאין מערבין
ואין מעשרין על תבאי שתמות מאד
ובדבר יו"ט אחרק שהיו רק תשעה
מתפללין והעשירי היה בן א"' אם אפשר
לצרפו לחפלת מוסף ,הנה מכיון שאף כשיש
ששה שלא התפללו וארבעה שהתפללוגוהג'ן
שמתפלל הש"צ בקול רם ואף בתחלה בלחש
כדאיתא כמג"א סימן ס"ט סק"ד ,ועיין
בחשובתי בחלק או"ח סי' כ"ח ד"ה ומה
שכתבתי חלוק המג"א לענין חפלת הש"ץ
בלחש שביש ששה מתפלל גם בלחש ובליכא
ששה אף שהואסוברדיכול הש"ץלהתפללכל

התפלהגםבשביל אחד שלא התפלל דמ"מ לא
יתפלל בלחש אלאיתחילמידבקול רם ,שהוא
מטעם דעל ששה יש חובח צבור כשאיכא
עשרה
לכןישגםדין צבורוה שצריך
צרסו
י התפלה תחלה ובליכא ששה
דור
הש"ץבל
שליכא חיובי הצבור ורק שבשביל קדושה
צריךבקול רם לאחייבוהולסדר מחחלה וא"כ
נמצא שעל התשעה מהעשרה איכא חיובי
הצבור שהוא להתפלל בלחש תחלה תפלת
המוסף בצבור יחד ולחזרת הש"ץ התפלה

ס
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כשאיכא בצרוף עשרה אף עם אלו שכבר
נפטרושלכן גםבןא-י אף שהוא פטור בעצס
נמי מצורףדדין העשרהשצריכין הא בארתי
שם בריש הסימן דבשיעורים לא שיך ענין
רובו ככולו אבל על הדינים שמתחייבין
כשאיכא צבור הוא נירון בדין רובו ככולו,
שאם רוב הצבור מחוייבין נעשה על הצבור
החיובין ,דכן משמע מלשון הר"ן בשם
הרמב"ן במגילה דף ה' ד"ה אמר ,דכתב דנל
אותם דקא חשיב התם חובת צבור הם ואין
עושין אותם אא"כ בעשרה או רובןמחוייבין
בדבר ,אך נסתפקתי אם בשביל העשרה גם
הארבעה שנצטרפונתחייבואו שהצבורהועיל
רק לחייב מי ששייך להתחייב ,עיי"ש
שהארכתי בזה ,עכ"פ איך שנימא מצטרףבן
הא"י להתשעה להייבם לעשות סדר תפלת
המוסף כתפלת צבור במוסף כשכל העשרה

מחוייבע.

אך שלכאורה יש קצת לחלק ,דלבן א"י
הרי אם היה מציאוח נזה בזמן שקבעו ע"פ
הראיה שהיה בחו"ל ססק ממש שיהי' אתד
מא"י בחו.ל ,דמסתבר דלא היה מצטרף
מאחר דלדידי' טועין אלו שבחו"ל וגם הם
פטורין בעצםולכן מאחר דהתקנה שיעשו אף
עתה שגם בחו"לידועקביעאדירחא האאיתא
בביצה דף ד' דשלחו מתם הזהרו במנהג
אבותיכם בידכם שמטעם זה דחהאביי סברת
ר'זירא דהלכה כר'אסי אלא כרבדנולדהבזה
מותרתבזה משום דנשאר החקנהשיחנהגו רק
בדין ספק כמואבותינובזמן הספקולא שתהא
תק קבוע בלא ספק ,וא"כ גם הצרוף לכאורה
יש להיות כבזמן הספץ ממש שמסתבר שלא
היה מצורף מאחר דלדידי' הםטועין וגם הם
פטורין ממוסף .אבל נראה דהוא רק לענין
אופןההיובדעשובדינ'יו"טשניבזה-ז ,דעשו
רקכדין הספקשהיה אז ולאכדיןהודאי אבל
החיוב באופן שעשו הואדין מוחלטלנובני
תו"ל ולא שייך שיאמרו בגי א"י עלינו
שאנחנוטועין כמו שאמרו על אבותינו בזמן
הספק ממש ,ומטעםזה הואכשבני תו"לבאין

לא"י אסורין ביו"ט במלאכה וצריכין לנהוג
בכל המצוות דיו"ט כמו בחו"ל אף שבזמן
הספק ממש כה-גהיומותריןדהוא ג"כ משום
דדין הספק שעשו עלבני חו"ל מטעם חשש
קלקול גזרו עלייהו בדין מוחלט בכל מקום
שיהיו ,ול"דלזמן הספק ממששעדייןלאגזרו
כלום שלא היה טעם לגזור ועשו כפי הדין
שלכן כשבאו לא"י שגם להם היה ברוראיזה
יום הוא יו"ט לא היה שייך גם להם ענין
חשיבות יו"טביום השנישיודעין שהוא חול,
אבל בזה-ז שגזרו מפני חשש הקלקול לאלו
הבאים לא"י רק לזמן ,ג"כ הרי יחזרו כפי
מחשבחם לחו"לויהיובאותו חששקלקול ,הם
באותודין .המוהלט שגזרולבני חו"ל שינהגו
דין יו"ט בדין ססץ גם כשהן בא"י .ומאחר
שדין הספק הוא עכ-פ מוחלטלבני חו"ל לא
שייך שבן א"יידון אתבני חו"לכטועין ,ואף
דלדידי' מחוייבין בנ' תו"לבדיני יו"ט בשני
אך שהוא בעצמו פטור ,שלכן כיון שרוב
הצבור דהעשרה הם מבני חו"ל שחייבין
במוסףשייך שיצטרף להם המיעוטדבני א"י
לחייבם בדיני הצבור דתפלת מוסף ונשיאח
כפים ,ועדיף בזה"ז מכפי שהיה בזמן הטפק
ממשלענין זה.
ועיין בתשובתי באגרות משה חלק או"ח
השניסימן צ"טבבןחו.לשישלובית חרחטח
בא"י ושכיריו ישראלים ,שאסיקנא להיתר
מטעם דמאחר דהלכה כרב שפסץ רבאכוותי'
שהאיסורהואבדיןספק כמושהיהבזמן הספק
שאו כה"גהיה מותרלשכיריו שבא"י לעשוח
מלאכתו מחמת שלהשכירים בני א"י ברור
שהואיום חול אףשיודעים שהוא ספק לבעל
בית החרחמת שנמצא בחו-ל שלכן גם בזמן
הוה יש להחיר אף דעל בעל בית החרושת
איכאדין מוחלטלהתנהגבדיןיו"טשני מספק
בכל מקום שנמצא והיהשייך להחמיר בזה"ז
אף שבזמן הספק ממש לא היה אסור .אבל
ל"ד כלל ,דהתםדע זהדיהי' אסורלבני א"י
לעשות מלאכתבן חו"ל בא"י לאהיה מעולם
ן שאסרו על בני חו"ל להתנהג כמו
ולכןכיו
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שהיונוהגיןאבוחינובזמן הספק אף שהואדין
מוחלט עתה עכ"פדין 1ה הא לא היונוהגין
מעולם ולאשייך לאוסרו בכלל איסור זה.
אך 1ה שכתבתי שםבסוף התשובהורשאי
אףלצוות להםשיעשו ,אפשרלדוןדכיוןדהוא
אסור במלאכה יש עכ"פ לאסור אף שכה"ג
לא היה א 1אסור משום דבעשייתם דשכיריו
המלאכה נתברר שגם הוא בעצמו היה מוחר
אם היה שם במקום המלאכה ,אבל בזה"ז
שהוא אסור אף אם היה גם הוא בא"י דהוא
מקוס המלאכה ,היה לנו לאסור שיאמר להם
לעשות כמו שאסור בעצמו ,וסגי הטעם דלא
שייך לאסור מאחר שלא היה א 1אסור רק
כשעושין בעצמן דעל השכירים שעושין
בעצמןליכא שוםעניןאיסורדלהםאינויו-ט,
ורק מצד האיסור דאיכאלמי שנעשה בשבילו
היהשייך לאסור ,שלכןכיון שלאהיה מעולם
איסור זה לאשייך לאוסרו בכלל מהשחייבו
להתנהג בדיני יו"ט כפ' מה שנהגו אז .אבל
מסתבר דלא שייך זה באמירה לישראל
דעשייתואףלהבן חו"להוא משוםדאינויו"ט
וגם לא אפשר לעשותוליו"טדאמירהכזו לא
היתה מעולם אסורהדלכןאינו בכלל האיסור
שאסרו בזה"ז ביו"ט שני ,ואמירה לעכו"ם
שייך לאסור אף בא"י כמו שאסור לו לומר
לעכו"ם בחו"ל ,דהא עשיית העכו"ם אינו
משום שאינו יו-ט אבל לא אמירה לישראל.
וגם התם הא להט"זבסימן רס"ג סק"גליכא
גם בלא זה איסור אמירה לישראל המותר
בהמלאכה שלכןמדין ספקדרבנן וביו"טשני
שהוא עוד דרבנן היה לן להקל ,שלכן אף
שכתבתי שמן הראוי להחמיר שפיר אסיקנא
דאין להחמיר לומר לישראל שהוא בן א"י
שאיכא עוד הטעפ הגדול שלא שייך כלל
לאסור.

ומש"כ בחידושי רעק"א בשו"ע סימן

תצ"ו על המג"א סק" 1בשם גנח וורדים,
דאסור לבן חו.ל לומר לבן א"י לעשות
מלאכה ,נראהדאיירי בחו"ל דאף שהבן א"י
עדייןחוץ לתחום שמותרעדייןלעשותמלאכה

סא

אסור לבן חו"ל הנמצא ג"כ שם לומר לבן
הא"י שיעשה מלאכה שהרי שם הא היה
האיסור גם לאבוחינו בני חו"ל בזמן הספק
ממש ש1ה הא ודאי הוא בכלל האיסור ,ואולי
גם להט"1יש לאסור שםדאין להחשיב מקום
1השהוא מקום שלא נאסרלכלדהרי אםיעשה
שם ישוב הוא מקום האסור לכל נוספר גנת
וורדיםאין אצלילעיין בו וסמכתי עלשציין
רעק"א דבריו על המג-א דאיירי כאופן זה
ואם איירי בבן חו-ל הנמצא בא"י תמוה].
ולענין צרוף לתפלה איבא עוד טעם דהא
אם לאיצרפו אותו באשר הואבן א"יהריאין
לך פרסום גדול מזה שאסור לשנות מפני
המחלוקת,ועיין בפסחים דף נ"א דאמר רבא
ד-ואלישנהמפני המחלוקתקאי אסיפאדנותן
טעם על מה שבהלך ממקום שאין עושין
לסקוסשעושיןנותניןעליוחומרימקוםשיצא
משם ולא ליעבד משום דאין בזו מפני
המחלוקת מאי קאמרת הרואה אומר מלאכה
אסורה מימר אמרי כמה בטלני הוו בשוקא,
הרי הוא כמפורש דאם היה שייך מפני
המחלוקת אף שהוא לעבור איסור מלאכה
דהוא דבר אסור היה מותר דגדול השלום
לדחות איסור המנהג דאיסור מלאכה דאסור
כמנהג מקומו ,וא"כ אפשרשייך להתיר גם
להבן א"י להתפלל מוסף דאף שאם הוא פטור
הוא באיסור ברכה לבטלה דחמיר מאיסור
מלאנה דקודם חצות בערב פסח דהוא רק
מנהגא ,דהרי אפשר מפני המחלוקת תיקנו
שגםלו יתחשב יו-ט ,גמו שהיהשייך לרבנן
לתקן עצם יו"טשני בזה"1מפני חשש רחוק
דקלקול ,שייך נמי שיתקנו מפני המחלוקת
ואולי עוד כ"ש שיתחשכ גם לו כיו"ט ולא
תהיה ברכתו לבטלה ,ולטעם 1ה יכול גם
להתפלל בעצמו .עכ"פ להצטרף לעשרה
כשיתפללו כתפלת הצבור בלחש ובחזרת
הש"צ וכנשיאת כפים ודאי מצורף.
ועיין ברמב"ם פ"ו מהיו"ט הט"ו שכחב
ולפיכך אני אומר שאין מערב אדם ומתנה
בזה-ז לאעירוביתבשילין ולאעירובי חצרות

סב

נחוראי
מצר ספק אלא דץ ודאי ,שלא יוכלו לערב

ולא שיתופי מבואות ואינו מעשר הטבל על
תנאי מטעם שכתב בהי"ד שבזמן הזה אינו
ספק אלא מנהג ,שלכאורה תמוה מ"ש מביצה שלכאורה היא קושיא גדולה אבל הוא משום
שנולדה בזה שמותרת בזה ומה שניצור ונעקר דבזמן שהיה ספק ממש בסוכותוהיחה החקגה
בראשון מותר בשני ,כדפסק הרמב"ם בפ"א שלא לחלוק במועדות,היתההתקנהלהחשיבם
מיו"ט הכ"ד אף בזה"ז משום שהלכה כרב ספק ממש גם בפסד ושבועות ,דהרי שיך
כדכתב המ"מ ,הרי דגם בזה" 1הואבדין ספק לתקןזה ,דהא איכא מציאות שלא ישמעוגם
ומ"ט ההמיר באלו,ועיין בלח"ם שהקשה זה בזמןגדול כשבועותמתי נקבע ר"חניסןכגון
ותירץ בדותק דהוא משום דאין יכול לומר שהיה שעתחרוםגדול,שלכןאיןלהחמירבהס
לשון התנאי,ואוליזהוגםכוונח המ"מ .ולמה יותרמסוכות ומפסח במקום שאץמג"שץשלוחי
שבארתי שאף שגם בוה"ז הואבדין ספק הוא תשרה אבל בזה"ז שאץ הילוק בץ חר'ל
עכ"פבדין מוחלט שהואיו"טלדיני ספק כמו וא"י ולאשייך לחקןשיהי' ספק ממש בשום
שהיו הדינים בזמן אבותינו שהיה רק בדיני מקום שנמצאיםיהודיםואיןצורךלהם לשמוע
ספק מחמת שאז היה ספק,לכן שפיר מחלק דוקא מא"ילכן סובר הרמב"ם שהתקנה היא
הרמב"ם דלא שייך לאסור ביצה שנולדה שיתחשב ודאי '"1ט ,רק בדיני ספק ,כיון
בראשון ומהשניצוד וגעקר בראשון גםבשני שהתקנה היא שלא ישנה ממנהג אבותינו,
אף בזה"זדאינו ספקכיע שעכ"פהיה מוחר שלכן בהכרת סובר שחמיר לענין זה שאין
אז ,וכן הם גם בוה"ו שתי קדושות לענין לערב ולעשר על תנאי כדלעיל .ולחירוץ
עירובי תחומין כדפסק בפ"ח מעירובין ה"ה הלה"מ דלא שייך לשק החנאיכיון שליכא
דאין לאסור בזה"ו שהוא מצד מנהגאבותינו ספק ,קשה דגם בזמן הספק הו"ל להרמב"ם
יותר ממה שהיה אז .אבל עכ"פלעניןדברים למינקט חילוק שבפסח במקום ששלוחיניסן
הצריכים להעשות בחול כעירובי תבשילע מגיעע ובשבועות בכל מקום לאיוכלו לעשר
וחצרות ושיתופי מבואות ולעשר טבל ,אף ולערב עלתנאי דהאבזמןשקבעו ע"פהראיה
דבזמן הספק ממשהיו'כולין לעשותעלתנאי היה שייך להזדמן שני יו"ט של שבועות
אם הואחולבזה"ז אץיכוליןוחמירלעניןוה ,בחמישי ובששי ,ובפסחבימים הראשונים גם
משום דבזה"ו אינו ספק אלא ודאי אךבדיני בזה"זנזדמן שהואבחטישיובששי,והיהשייך
למינקט גםדיןעירוב עלתנאישאין לעשות,
ספק.
ודין המעשרות האשייך בכל שסועות ופסה,
ו
נ
י
א
ש
וניחא לפ-ז מה
ק
ל
ח
מ
הרמב"ם
שקבעו ע"פ והיה לו למינקט שגם אז לאיכלו לעשות על
לעיל מוה בהי"א ובהי"ב בזמ
ןשיכול לערב תנאי ,אבל למה שביאדתי ניחא.
הראיה שהיה ספק ממש שכחב
אך מ"מ אף שבארת' טעם נכון לשיטת
עירובי תכשילין על תנאי ולעשר על תגאי
שהוא רק במקומותשהגיעושלוחי תשרי ולא הרמב"ם וגם הראב"ד כתב שהוא טעם,פליגי
במקומות שלאהגיעושלוחיחשרי ,שמ"מהיו עליו כמעט כלהפוסקים וכדפסק המחכר שגם
עושיןשניימים גם בפסח אף שכברידעו שם בוה"ז יכול להתנות  -בסימן תקכ"זסעיף
קביעאדירחא,וכן לאביו"ט של עצרת שבכל כ"ב ,ולא הביא דברי הרמב"ם אף לקדטה
המקומות ידעו שרק יום הראשון הוא יו"ט די"א כלל מטעם שכתב הר"ן בכיצה דףי"ז
ויום השני אינו יו"ט ומ"מ עושין שני ימים דכיון דהוא משום דשלחו מתם הזהרו במנהג
מחקנת חכמים כדי שלא לחלוק במועדות אבותיכםבידיכםליחלןלאחמוריטפימינייהו
שהתקינו שיעשו גם בפסח ובעצרתשניימים וכיוןדאינהוהוומצימחניאףאנןנמימתנינן,
כדאיחא בפ"ג מקדה"ח הי"ב ,דשם לא היה אבל מ"מאין זה מטעם שהוא גם לנו כספק
ולעשר על תנאי כסברח הרמב"ם בוה"ן

נחוראי
בעצם היום מחקנה ,דא"כ לא היה שייך

להחמיר עלבני חו"ל כשבאים לא"י שינהגו
יו"טשניןובזמן שהיה ספק ממש פשוט למה
שבארחי שבני חו"ל נשהיו באים לא"' היו
נוהגין רקיום אחדגם בפסתושבועותאף שגם
בחו"ל לא היה להם ספק] ,אלא ששייך
להתנות גם על ספקהדין כמו על ספק היום
שיאמר אםהיוםאיכאדינייו"ט ולמחרליכא
למחר אבשל ואופה לשבתואיני צריך כלום
ואם היום ליכאדיני יו"ט ולמחר איכאדיני
יו"טיוחרליבעירובזה לבשל ולאפות למחר

סג

מיו"ט לשבת ,והיה יותר טוב לומר התנאי
בלשון וה ,אבל בשו"ע כתב החנאי על היום,
ואולי כיון שלא כתב אם היום יו"ט כלשון
הרמב"ם אלא כתב אםהיום קרש,שייךלשון
זהגםעלהדינים אםהיום קדשבהדינים,ואולי
אף לשון יו"טשייך עלדיני 'ו-ט ,אבל נראה
דלכתחלה טוב שיאמר אם היום קדש וכ"ש
כשיאמר אם היום איכאדיני יו"ט שמפורש
יותר .עכ"פ מה שכתבתי שמצטרף הבן א"י
לעשרה לתפלת מוסף הוא אף לרוב השיטות
החולקים על הרמב"ם.

"4
מרן הגר"מפיינשטייו שליט"א

בענין מדלקתנר חנונה
הנה לענ"ד מסתבר בפשיטות דגם נר
חנוכהאין הפרסומי ניסא עיכוב לעצם חיוב
הדלקת הנרות לומר דבליכא ענין דפרסומי
ניסא שהוא נמצא כמקום שליכאאינשייפטר
לגמרי ,דמ"ש ממגילה דצריך לקרוא אף
כשהואיחידבביתוופשוטוהכלכךעד שכתב
רש"י במגילה דף ה' על רב אסי דאמרבין
בזמנה ובין שלא בזמנה עשרה ,דהוא רק
מצווה לחזור אחר עשרה אבלאי לא אשכח
עשרה לא אמר ר' אסי דלאליקרי ,ול"ד להא
דשלא בזמנה בעשרה דהוא עיכובא דבלא
עשרהאיןקורין אותה בכפריםדליכא פרסום

ניסא משוםדכיון שעדיין ליכא חיוב דוודאי
על הכפרים ליכא חיוב לקוראה קודם פורים
אלא שהוא רשות ולכן צריך לכה"ס שיהיה
באופןפרסומיניסא דאל"כליכאשייכותכלל
אף לימים אלו דמי"א באדר לקרא ,ואף
להי"מ שהביא הרא"ש דשלאבזמנה הואכגון
י"ד שחל בשבת נמי הוא משוס דעדיין לא
שייך 'ום זה לפורים ,ואף בט" 1שחל בשבת
לבניכרכין שנמיקורין בי"דנמי סברי הי-מ

דהוא דוקא בעשרה אף שאףלבניכרכיןשייך
יוסי"דלפורים דהא גםלבניכרכיסדתרוייהו
ימי פוריא אינון לענין איסור הספד ותענית
כדאיתא במגילה דף ה'בין לבני עיירוחבין
לבני כרכים ,ולהי"א ברמ"א סימן תרצ"1
סעיף ד' ,גם אבלות אינו נוהג בשני הימים
לכו"ע וגםנוהגיןכן .מ"מלענין הלכותפורים
אין נוהגין כלל בי"דבני כרכין בט-ו שחל
בשבת שאין מזכירין על הניסים בתפלה
ובבהמ"1ואיןקורין קה"תואיןעושיןהסעודה

בי"דוליכא שילוח מנותבי"ד ,ורקשקוריןבו
המגילה מאחר שא"א בשבת שלכן הוי זה
כהקדמה לקרוא בימים שלפני פוריםשעדיין
ליכא חיוב מצדהיום שלכןהוי פרסומיניסא
עיכובא,וכן פשוטלו להרא"ש ולבעה"מ אף
לר' אסי ,ואף להרי"ף שמשמע שסובר דלר'
אסי עיכובא הוא לקרות דוקא בעשרה כפי
שכתב הרמב"ן במלחמות והר"ן שם ,מ"מ
לדינא גם הם פסקו כרב דהוא אפילוביחיד
ממש ,ואולי אף להרי"ף אליבא דהרמב"ן
ולר"ן הוא לא לפטורבמישאיןלו עשרהכגון

סד

נהוראי

שהוא נמצא במקום שא"א לו להשיג עשרה
וא"א לו ליסע למקום שנמצא עשרה אלא
דבמקום שאפשר להשיג עשרהאיןלו לקרוא
שלא בעשרה ,ואם קרא צריך לת1ור ולקרות
בעשרה גם בברכה משום דאף שיצאידי עצם
קריאת המגילה לא יצאידיחיוב פרסום הנס
שהוא ג"כ מצוה מיוחדת לר' אסי ,ורב סובר
שליכא מצוהלחיוב בפרסוםניסא אלא להדור
שלכתחלהצריךלקרוא בעשרהלפרסומיניסא
ג"כ ,אבל אם כבר קרא ,לא חייבוהו להזור
ולקרא בעשרה בשביל פרסומי ניסא ,ומה
שהוכיח הרי"ף מר' יותנן שהלכה כרב מהא
דביחיד יצא גם בקורא במגילה הכתובהבין
הכתובים ,הוא משום דלא שכיח כלל יחיד
שיקרא לר' אסי מאחר דכשליכא להשיג
עשרה בשום אופן קורא ביחיד ,חה מסתבר
שלא יהיה מתלוקת רחוקה כל כך דלרש"י
ודעימיה א"א כלל לומר דיהיהענין פרסום
עיכובא ולהרי"ף אליבא דהרמב"ן ודעימיה
יהיהענין פרסום עיכובא גם שלא לץרא כלל
כשליכא ,דלפ"ז לכו-ע אין ענין הפרסום
מעכב אתעצם מצותה-ריאה ,אלא שלרבאסי
איכא גם מצות סרסוםביחודולרבליכא אלא
שהואענין הדור למצות קריאה.
ולפ"מ שבארתי שהוא הנכון הרי לכו"ע
אף לר' אס' איכא עצם המצוה שהוא בשביל
הנס גםביחידאף כשליכא פרסום ואף אם לא
נימא כן אליבא דר' אסי הרי עכ"פ לדינא
שהלכד כרב הא ודאי עצם המצוה שהוא
בשביל הנס הוא גם ביהיד ,וא"כ גם בחנוכה
מסתבר שהואכן ,שעצם המצוההיא אףליחיד
שלאשייך שיתפרסם ,אלאדענין הפרסום הוא
עודדין דצריך לעשות המצוה בפרטום .ולכן
אף כשאחד נמצא במקום שליכא שום איש
צריך להדליק בברכה ולא שייך לפוטרו
מהדלקה כשליכא אינשי .ונראה שזהו מש"כ
הש"ג נשבת דף כ-ג על הא ראכסנאי בשם
ריא" 1שנראה בעיניו שאם היה עומד בין
הנכרים אע-פ שאין לובית לעצמו ולא פתח
לעצמוחייבלהדליק נרלעצמו אע"פ שאשתו

מדלקת בביתו ,ופרסום דהנכרים לא מסתבר
שיתחשב פרסום ומ"מ מחייבולהדליק אע"פ
שעצם הדלקה הא יצא בהדלקת אשתו ,וכ"ש
שחייב כשלאהדליקועליובביתואף שהוא רק
יחידיואין שוםאיש אחרשם.וכןהכיא בשער
הציון סימן תרע"נ אות י" 1בשם טפר חמד
משה מהא דהש"ג בשם הריא"ז דאף אם הוא
בין הנכרים לבדו צריך להדליץ ,ומשמע
מדכתב כן בפשיטות שידליק בברכה ,אלא
ודאי דאם יכול לפרסם ההדלקה בפני רבים
יותר עדיף ,אבלאי ליכא אנשים בשביל זה,
לא יבטל המצוה .ומסיק דכן נוהגין העולם
והוא לענ"ד ברור כדכתבתי ,ואף שליכא גם
נכרים דפרסום הנכרים אינו כלום ,דזה הא
חז'נן מס' חמד משה ולא מסחברשיחלקובזה,
וא-כ קשההלישנא דעד שתכלהרגלמן השוק
הוא דאי לא אדליק מדליק שפירשו התוס'
אבל מכאן ואילך עבר הזמן ,וכן פי' הרא"ש
וכן הרמב-ן וכן פסק הרמב"ם פ-ד מחנוכה
ה"ה שכתב וכמה הוא1מן 1ה כמוחצי שעהאו
יותר עבר הזמן 1ה אינו מדליק .וגם בש"ג
עצמו בשם הריא" 1כתב ובתוך זה השיעור
יכול להדליק אבל מכאן ואילך אינו יכול
להדליק והרי בטלה המצוה ,והא הוא סובר
דלא נפטרין מעצם מצות הדלקה בשבילענין
פרסום דאף כשהוא רק יחיד לבדו מדליץ
ומברך שהוא לכאורה סתירה גדולה.
וצריך לומרדכיון שבתחלתהלילה הוא גם
בזמן שאיכא פרסום שלא כלה רגלמן השוק,
וגם בלא זה היה עיקר הזמןדזריזיןמקדימין,
לא רצו לתקן שיהיה זמן הדלקד בדיעבד גם
אחר 1מן בשביל אלו שאין חוששין לזריזות
ואין חוששין למצוה מן המובחר שאיןרוצין
לבטל מלאכתן ,דהאגדולהמזוהזינןדשייךגם
לעקור ולאסור מלץיים המצוה ולתר"י ריש
ברכוח דס"ללרבנןשאפילו ק"ש עצמה שהיא
מן התורה כל הלילה אינו קורא אותה אחר
תצות שיכולין חכמים לפטור ממ"ע כל זמן
שעושיןכן משוםסייג או משוםקיום המצוה,
והוכיחו מלולב ושופר בשבת ומסדין בציצית

נהוראי
דפטרועיי"ש,ועיין בפתיחת פמ"גשהביא הא
דר' יונה וסובר שאחר שעקרו רבנן לדידיה
תיוב המצוה אהר חצות אף מדאורייתא לא
יצא ,וההולקין על ר' 'ונה מודים ששייך אבל
אין סוברין שבק"ש עקרו מקיום המצוה או

סה

וסובר הר"י בתוס' בד-הדאיוכן הרא-ש
וכן סובר הרמ"א סימן תרע"ב סעיף ב',
ולהר"י פורת והמחבר בש"ע שפסקו כלשון
האחר שכלהלילה כשר להדליקחייבלהדליק
אף כשהוא רק איש אחד במקום שנמצא
נברכה,דענין פרסומיניסא אינו עיכובאכיון
שלא תיקנוזמן להדלקה בדיעבד להר"י פורת
ולהמחבד ולהר"י בתוס' והרא"ש והרמ"א
שב1ה"1שמדליקיןבפנים 1מנו כלהלילהדאין
לנו1מןלפרסומי מלתאיותריכוללהדליק אף
כשהוא יתידי במקום ממש ואף כשבני הבית
כבר יצאו וישנים כשבא לכיתו גם בברכה
כהש"ג בשם הריא 1-כשהוא במקום נכרים
כדכתב החמד משה דלא כהמג"א ואין בזה
ספק ברכות לכאורה ,וכדמסיק גם בשעה"צ

שרץ אסרו מלחכות בהקיום עד אחר חצות
דהא הזינן שעקרו מצות ציצית מבגדי פשתן
ועקרו מלקיים שופר ולולב וא"כ ודאי אפשר
כמפורש ביכמות דף צ' א' ,וא-כ כ"ש
שבחחלת החיובשייך שלא רצו לתקןשייכלו
לקיים מצות נר הנוכה אחר 1מן חצי שעה
שכלה כבר רגלמן השוקכדי שכל אחדיניח
מלאכתו וילך לביתו לקיים מצות חנוכה
ב1ריזות ובהידור דפרסום ניסא שהוא הידור
גדול מאד.
ולפ"זהוא רקלעניןה1מן אבל בתחלתזמן שמי שרוצה לנהוג כוותי' דהחמד משה גם
זה אף שנ1דמן לאחד שהוא יחידי במקום לברך אין מוחין בידו ,ולענ"ד מחוייב לברך
לגמרי שלא שייך פרסומי דשיטת המג"א תמוה ,וצ"ע.
נכרים ואף יחידי
ניסא הוא חייב עכ-פ בהדלקה דהא על אותו
והנה אתה רואה מזהאיךהואלדינא ,אבל
1מן הא תיקנו שלפן אף שהש"ג בשם הריא"ז דמג-א דסובר דבחנוכה הוי פרסומי ניסא
סוברדלאתיקנו אלא עד שתכלהרגלמן השוק עיכוב בהמצוה גם יסבור שפטור ואם יביא
ואח"כאינויכול להדליץ ובטל המצוה ,מודה אתו איזה איש גם להמג"א יצטרך לברך ,ואם
דבאותו1מן אף ההוא נמצאיתידיבין הנכרים אחד בא כשבני ביתו 'שנים אם הביא עמו
וה"ה כשהואיחידי לגמרי שאף נכרים ליכא איזה אינשי ,דאינשי אחריני ודאי טוב אך
צריך להדליק ,ומחדש עוריותר שאף שאשתו שסגי בהיכר דבני הבית לבד ,דמה שכתבת
הדליקה בביתו ויצא עצם מצות הדלקה נמי דלהמ"א הוא דוקא כשיקיץ בני ביתו ולא
חייב משום הראיה ושיהיה מפורטם גם אצלו ,יועיל אינשי אהריניאין לזה טעם ,אבלדברי
וליכא שוםסתירה וא-כניחא גםשיטתהתוס' המג"א תמוהין וצריך להדליק בברכה אף
והרא-ש והרמב"ס ,וניחא לפ" 1מה שבשעת כשבניהביתישנים ואף כשהוא רקלבדובכיח
הסכנה מניחה על שלחנו ודיו לא נאמר וגם רק לבדו בכל העירצריך להדליק בברכה
שבשעת הסכנה תיקנו משום שא"צ לתץנה וכדבארתי ,וכדהביא המ"ב בשעה-צגם מחמד
מיוחדתלזה משום דמתחלת התקנה לא תיץנו משה וגםהסכים שמי שרוצהלנהוגכוותי'אין
שיהיה פרסומי ניסא עיכוב במצות חנוכה מוחין ,ולא קשה כלום ואדרבה כן מוכרחין
שלכן כשעת הסכנה שא"א לקיימה בפרסומי
לעשות כדלעיל.
ניסא מחוייב להדליק אפי' על שלהנו שליכא
היכר כלל אפילולבני בית.

"י

סו

נחוראי

מרן הגרא"מ שך שליט"א
ראש ישיבת פוגוביז

בענין לקט
רמב"ם פ"ב מהל' מתנותענייםהי"ט,מי
שלקח את הפאה ואמר הרי זה לפלוני העני,
אםעני הוא זה שלקח מתוך שזוכהבו לעצמו
זכהבולאותופלוני ,ואם עשירהוא לאזכהלו
אלא יתננה לעני שנמצא ראשת ,עכ"ל.
הנה בודאי שזהו רק בעני שאינו בעל
השדה אז יש הדין שמתוך שזוכה בו לעצמו
יכוללוכותגם לאחריס ,דאם הוא בעל השדה,
אי אפשרלוליטוללעצמו אף שהואעניויכול
ליטול פאה משדות שלאחרים ,אבל משלואין
לו לזכוח ,ורש"י בב"מ ד"ט ב' פירש ג"כ
שאיירי שלא בעל השדה ,ועמדו הראשונים
שם בשיטה מקובצת ,הלא הגמ' מפרש שם
שישמיגולהפקירנכסי ,וא"כ אףבבעל השדה
שייךכן שהי' יכול להפקירגם שדהזו ששוכ
אינו בעל השדה וכתב שם בשטמ"ק מהרא"ש
שלמ"ד אף בעשירלעני מחלוקח ומטעםמיגו
דאיבעי מפקיר נכס'והויעניוחזילי' ,שפיר
שייךזה אף כשהמלקטהי' בעל השדה ,ורש"'
כתב רק למאן דמפרש בענ' לעני מחלוקת,
וליחלי'האימיגודאיבעימפקירנכסי' משום
שהוא תרי מיגו ,מיגודאי בעי מפקיר ,ומיגו
דאיבעיזכי ,ותרימיגו לא אמרינן ,ע"ז כתב
רש"י שבהכרח שאינו בעל השדה ,אולם
הגרעק"א בתוספות רע"ק במשניות בפ"ר
דפאה משנה ט' תמה בזה על התוס' יו"ט שם
וכתב שבכעל השדה לאיועיל מהשיפקיר אף
שדה זו ,מאחר שבשעת הקצירה הי' בעל
השדה ונאסר לו ליטול הפאה מאותה שדה
וכבר מוזהר בלא תלקט ,ואסור לו ליקח,
וכנראה שאז לא ראה הגרעק"א את השיטה
מקובצת בשם הרא"ש ,וכן משמע שם

מהריטב"א שהביא ,ואח"כ מביא שם
השטמ"ק בשם "יש מי שכחב" שאפשר שלא
יועיל הפקר שלו שכבר נתחייב ,ע"ש,
והריטב"א שם כתב אח"כ שמהירושלמי
משמע שאף אם הוא בעל השדה כן הדין
מאחר שהוא עני וראוי ליטול בפאה דעלמא
לעצמו ,אלא שגזה"כ שאסור ליטול לעצמו,
וחייבי' רחמנא לתתלעני אחר מפני שהיתה
שלו ע"כ שייך מיגו דזכי לנפשי' ליחן
לאחרים,זכינמי מעיקרא לחברי' ע"ש ,ופלא
בעיני שנעלם מהגרעק"אאז אחנל מה שדברו
הראשונים,ועיין במשניות בפאה פ"ד משנה
ט' בפי' הרא"ש הנדפט בצדו שכתב מפורש
שאם הי' מפקיר אותה השדה הי' מותר לו
לקחת לעצמו הפאה וצ"ע ,וכן הלא מפורש
בהירושלמי שהר"ש הביאו כאן כמשנה זו
עיי"ש ,ואפשר לומר שהירושלמי מפרש
הפלוגתא דחכמים ור"א במי שליקט הפאה
שהם חולקיןבדין תופס לבע"ח במקום שחב
לאחרים שר"א סובר שזוכה ולא מדין מיגו,
וע"כ שפיר מהני אף אם הוא בעה"ב ,וכמו
שרב חסדאבגיטין די"א ב' מפרש ,אבל א"כ
איןקושייתושל הר"שקושיאעל רש"י שכתב
שלאאיירי בבעה"ב שבהירושלמי משמע אף
בבעה"ב ,הלא רש"' מפרש לפי הגמ' שלנו
שחולקיםבמיגודזכילנפשי' וע"כ כתב שלא
איירי בבעה"ב ,אבל הירושלמי סבר שהמח'
בחופס לבע"ח אי קנה או לא קנה ולכן אף
בבעה"ב שייך שיזכה בשביל העני ,אח"כ
עיינתיבהירושלמי שם ומשמע שגםהירושלמי
בא מדין מיגו דזכי לנפשי' שמחלק שםבין
בעה"בעניועשירעיי"ש ,וא"כקישיית הר"ש
היא קושיא גדולה על רש"י.

שז

נחוראי
וראיחי בירחון "כנסת ישראל" משנח
תר"צ חדשאלולשיצא לאורבוילנא ,שהודפס
שםתירוץ עלקושיית הר"ש ומיוחם להגר"ח
מבריסק ,וכך כתוב שמה ,שרש"' סובר שאם
המלקט הוא בעה"ב לא שייך מיגו דאי בעי
מפקיר השדה משוםדעני מוזהר על שלו ,אף
שאם הי' מפקיר כבראינו בעל השדה ,שרק
באדם עשיר אחר שמלקט שלא כדין ,כל
איסורו הוא משום גזל ממוןענייסולעניןדין
גזלשייך הסבראדמיגודאיבעי מפקיר שעל
דין הממונוחשייך הך סברא רנקרא שיש לו
ג"כ זכות בהאי לקט שהרי יכול לזכות בי',
אבל בבעל השדה חרן מדע הממונות ישדין
איסור לא תלקטלהזהירעני על שלו ,ועלדין
האיסור לא שייך מיגו שמ"מ השתא שאינו
מפקיר יש בו איסורא לא תלקטאין לו שום
זכות בהלקט הזה ולא מהני מיגו ,ולכך בדא
שהירושלמי מקשהעל המשנה בפ-הבשיבולת
של לקט שנתערבה בגדיש ,שת"ק סובר
שהבעה"ב מפריש שיבולת אחת ונותנו לו,
ואר"א היאך העני הזה מחליף דבר שלא בא
לרשותו אלא מזכה אתהעניבכלהגדיש ,וע"ז
מקשה הירושלמי ,הלא ר"א סובר שזכה לו
כשמלקט לצודך העני ,ומזה מוכיה הר"ש
שבעה"ב בעצמו ג"כיכול לזכותלהעני וע"ז
כתב הגר"ח מאחר ששם השיבולת נתערבה
בגדישהאיסור מתבטל רק הממונא לא מתבטל
וכית שהאיסור מתבטל רקממון לאאיתבטיל,
שפירשייך ע"ז מיגודזכי לנפשי'ע-י הטקר

כמו אדם אחר שמלקט לצורךענ' אף שהוא
עשירשישמיגודאיכעימפקירנכסי'עיי"ש,
וחירוץ זה תמוה בעיני ,מהשייך כאן לומר
שהאיסור מחכטל ,הרי עכ"פ 'ש בגדיש שלו
שיבולת אחת שלענייס ,ושיבולחזו שלעניים
אסורלולזכותלעצמו ,מהבכךשיש רוב ,הלא
אין זה איסור כמו טריפה ושאר דברים
שהחפץ נאסר ,כאן האיסור הוא שבעה"ם
בעצמו אסור לזכות בפאה אף שהוא עני,
והלא 'ש כאן ממון עניים בתוך הגדיש,
והבעה"ב בא לזכות לעני אחד אח הממון
עניים שיש כאן ,יש איסור לא תלקט לעצמו
אם הי' רוצה לזכות לעצמו השיבולת הזה
לעצמוואינו דומה להא דביצהדף ל"ב באשה
ששאלהמים ומלח ביו"ט ולשהבעיסה שהגמ'
פריךליבטלמים ומלח,ואף שממונא לאבטיל
מ"מ איסורא דתחומין איבטיל ,שם הלא
עכשיואין לה חלק בהעיסה ,דאםהי' לה חלק
גודאי הי' איסור תחומין גם מצד בעל המים
והמלח ,אלא הכל נעשה של בעלת העיסה,
אלאכיוןשבין השמשותהיוהמים והמלח של
אחרים יש איסור תחומין מצד בעל המים
והמלח ,ע"ז שפירשייךלומר שאיסורתחומין
שהואאיסור בטלמפני שעכשיויש רק איסור
תחומין ודו"ק ,אבל כאן גם עכשיויש ממון
של עניים בהאי גדיש ובודאי אסור לו ליקח
לעצמו מטעם איסור של לא תלקט לעני
להזהירעני על שלו ,וממילא לא שייך מיגו
והוא פשוט וברור ,ופלא בעיני שלא העירו
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הרב ר'יחיאל מיכלפייגשטייו
ראש כוללבית יהודה,בני ברק
בדיןשפיכתשיריםבבכור ומעשר ופסח
דשירי הדםהיושופךעליסזדדרומיתכדקתני
בחטאות הצבור והיחיד ובפרים ובשעירים
הנשרפיןשמגידלנוהאיךהיושופךשירי הדם
יש לתרץ וכו' דהוה אמרינןכיון דתנא בחדא
ה"ה בכולהו מפני שכל הקדשים טעונים
שפיכהבשירי הדםחר
 ,מבכור ופסח ומעשר
שהיו שופך שפיכה א' עכ"ד ,הרי מפורש
דס"ל דבכור ומעשר ופסח לא בעו שפיכת
שירים ודלא כהתוס' שהבאנו למעלה .וצ"ע
מ"שבכורופסח ומעשר משארקרבנותדליכא
בהושפיכחשירים.יעו"שלהלן בראב"דשדן
אם בכל הקרבנות חוץ מחטאת איכא שפיכת
שירים ומשום דלא נתפרש שפיכת שירים
בתורה אלא בחטאת בלבד .אבל אם בשאר
קרבנות נמי'לפינן דבעו שפיכחשירים מ"ש
בכור ומעשר ופסחדליכא בהושפיכתשירים,

זבחים דל"ז מנין לכל הדמים שטעונים
מתן דםליסור ת"ל ודםזבחיךישפך וברש"י
שס ז"ל מנין שכל הדמים של כל הקרבנות
שטעונים מתן דם ליסוד אם נשאר מן הדם
בכלי לאחר שזרק שתי מתנותיו שצריך
לשופכו ליסוד ,מבואר דכל הקרבנותטעונין
שפיכחשירים,וכזלהלן דנ"א אליסוד מזבח
העולהתןיסודלמזבח שלעולה ,וברש"י ז"ל
תן תורת שפיכת שירים וכו' שיהא המזבח
טעון בעולה ובכל דמיםהניחניןעליו שפיכח
שירים אלהיסוד אם נשארבכליכלוםכשזורק
ממנושחיזריקותלשחיקרנותישפכנוליסוד.
ויעו"ש בתוד"ה חן יסוך וכו' הבכור ומעשר
ופסח נמיטעונין שפיכתשירים ז"להכינמי
נילף שאר קרבנות לתחילת דמיס משירים
דידהודאחי מודםזבחיךולמהלילקמןלמילף
בכור ומעשרבגזירה שוה מעולהעכ"ל ,וההנו ומנ"ל לחלק בין בכור ומעשר ופסח לשאר
דיליף תחילת בכור ומעשר דטעונין כנגד קרבנות.
היסוד משירים של בכור ומעשר עצמן .הרי
והנה להלן דכ" 1כדינא דשלא במקומו
דבבכור ומעשר ופסח נמי איכא בהו שפיכת כמקומודמיבתוד"ה אמר שמואלנסתפקו אם
שירים.ולקמןבדףפ' בנתערבומתןארגעדר' בניתנין בפנים שנתנן בחוץ אמרינן שלא
'הושע ס"ל דינתנו במתנה אחח דאם 'תנם במקומוכמקומודמיומסוףדבריהם נראהדגם
במתן ארבעהרי הוא בבלתוסיף ובתור"הבל בניתנין בפנים שנתנן בחוץ אמרינן שלא
תוסיףבסו"דכ' ואם חאמראיזהבלחוסיףיש במקומו כמקומו דמי .וכן מפורש ברמב"ם
וליהוי מתנה שניה בשביל שירים של בכור ,בפ"ב מהל' פסוה"מ ה"י דם שמצותוליתן
והיינודאפילוכשבילדםהבכורנמיצריךליתן אוחו למעלה מחצי המזבח שנתנו למטה וכו'
מחנה שניה בשבילשירים למ"ד מקום עולה אושמצוחוליחנובפניםבהיכלונתנועלמזבח
שירים ,ומבואר שגם בכור ומעשר ופסח החיצע או הניתנין על מזבח החיצק שנתנן
טעונין שפיכת שירים.
לפניםלהיכלוכרהרי בשרהזבחפסול ואע"פ
אמנם הראב"ד במס'חמיד פ"רז"לשירי כן נתכפרו הבעלים בוכיוןשהגיע דם למזבח
הדס היה שופך על יסוד דרומית יש מקשין אע"פ שהגיע שלא למקומו הרי הוא כמו
בפרק איזה מקומן אמאי לא קתני בעולה שהגיע למקומו לכסר עכ"ל ,ומבואר להדיא
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בניתנע בפנים שנתנן בחוץ נמי שלב"מ
כמקומודמי.
וצ"ע דבשלמאבניתניןבחוץשנתנןבפנים
מתכפרשפירכיוןרסגי במחנה אהת דבמתנה
אהחכיפר ולא מעכב בהומנין המתנותוכיון
דשלב"מ כמקומודמי מתכשרבכלגווני .אבל
בניתנין בפנים שנתנן בחוץ נהי דנחרבה
שלב"מדחשיב מתנהכמובמקומו מ"מ האד'
מתנות מעכבי בהו ,ואיך 'תקיים בשלב"מ
דינא דד' מתנוח .ואם נאמרדיחן ד' פעמים
מ"מ נראהדלאמקריד' מתנות אלאבנוחןעל
ארבע קרנותיו של מזבה הפנימי דכלעי,ר
דינא דד' מחנות ועיכובא דידהו הוא משום
דכתיביתן על קרנות המזבח אשר לפני ה'.
ן דד'
ועי' בחזו"א ז"ל גם ישלעייןכיו
מתנות מעכבילעיקר כפרתו נראהדד' מתנות
בקרן אחת לא יהא בודין כיון שהגיע דם
למזבחוכו'ומיהוכשנוחןד' מתנותבד'קרנות
שבחוץמהני כדמוכה כלהסנגיא עכ"ד .והנה,
פשיטאלי' דבעי דוקא ד' מתנות וגם דדוקא
בנותןד' מתנותעלד' קרנותישעלזה שםד'
מתנות כמו שכתבנו .אלא שכתב שקרנות
מזבח התיצון הרי הם כקרנות מזבח הפנימי
לאשווה שםד' מתנותעלד' קרנותבכך .אבל
עדיין צ"ע בשבע הזאות שכנגד הפרוכתאיך
יקויים בנתינה בחוץ וכ"ש כקרבנות דיום
הכפורים דדינם בבין הבדים דנראה דבבין
הבדים וכנגד הפרוכת אינם רק דין מקום
לההזאה ,אלא דעצם ההזאה בעיבין הבדים
וכנגדהפרוכתובנתנןעל מזבחהחיצוןלאהוי
כלל מתנות .והרי כלמנין ההזאות מעכבסהן
ומהמהנידינא דשלב"מ כמקומודמילהכשיר
חטאות הפנימיות והא אין באן הזאוח כלל,
וצ"ע.
ובלקוטי הלכות (פ"ב דזבחים בסוגיא
דשלב"מ) הוקשה לו דהא איתא ברמב"ם
בפ"ב מהל' פסוה"מ ה"ח שינה מתן קרנות
[ברמב"ם אי' קרבנות וצל"ג קרנות] בין
בחטאת הנעשית בפניםבין בחטאת הנעשית

סט

בחוץ נפסל .והאריך שם לבאר דשינה מתן
קרנות דפסולהיינודפסוללגמרי ,וקשהדאיך
יתכן האי ד'נא דניתנין בפנים שנתנן בחוץ
כשר הרי צריך להפסל מטעמא דשינה מתן
קרנות .וכתבז"ל אבל אםנתנן למעלהבמקום

הקרנוח אימא ה"נדעולה אלו הקרנות במקום
הקרנות שלהפנימיבדיעבדלענעעצםהקרכן,
ואיןזה בכלל מה שכתב בהלכה ח' שינהמתן
הקרנות וכו' עכ"ל.
אמנם כל זה צ"ע דאע"פ שנתרבה
דשלב"מ כמקומודמי ,מ"מלגבי הא דקרנות
מזבח החיצון יהיו במקום מזבח הפנימי לא
נתרבה ,דרק לגבי הגעת דם למזבח נתרבה
אפילו ממזבח למזבח ,אבל לעשות קרנות
דחי4ת כקרנות דפנימי דיחחשב רלא .שינה
מקוםהקרנות,לזה לאנתרבהכלל,וכןדיחשב
ד' מחנוח על ד' קרגוח דמזבח הפנימי לא
נחרבה כלל ,וצ"ע.
והנה זה מכבר שמעתי בשם הגר"ח
דביוה"כ דצריך מ"ג הזאוח ,אםיתן שלב"מ
ליכא דינא דמ"ג הזאוח .ואע"פ דמעכבי כל
ההזאות והמתנותבשנתנן במקומן ,מ"מבנחנן
שלב"מליכא כללדינא דמ"גהזאוח .ובהבנת
רברי הגר"ח נראהדיש להסתפקבעיקרדינא
דשלב"מ כמקומו דמי ,אם מתנה במקומו
ומתנה שלב"מהוויין חדדינא ,אלא שמקומו
כשרהלגמריאףלגבי בשרהזבח ,ושלב"מלא
מהני רק לכפרה אודדינא דשלב"מ כמקומו
אינוד'ן דחשיב מתנה אף שלב"מ ,אלא הוא
דין מחודש דהגעת דם למזבחהויזריקהלגבי
כפרה וכלשקהגמ'כיוןשהגיעדםלמזבח כפר
היינו דעצם הגעחדםסגילכפרה,ולאבעיכלל
שפ מחנה אלא הגעתדםגרידא .ואם נאמרכן
הנה דינאדחילוק מתנות לא נאמר אלאהיכא
דישדינא רמתנוח ,אבלהיכאדהדיןהוא הגעת
הדםגרידא לא נאמרנללדינאדחילוקמתנות,
וגםכיון דמתכשרבהגעתהרםלחודלאשייכא
ב' פעמים הגעת הדםדכיון שהגיע בפעם א'
הרי הגיע ויש כאן הגעת הדם ,ולאשייך חו

ע
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עודנתינהמדיןכיוןשהגיע דםלמזבח ,דהגעה
שניה לא מוספת כלום ,שהרי נתקיימה הגעת
הדם לגמרי בהגעה ראשונה ולא שייך ענע
מתנות אלא במקומו דהתם הואדיןמתנות על
המזבח,והיינוקיום ומעשהנתינה על המזבח
ובזה איכאדי,א דד' מתנות למצוה בתטאות
החציניות ,ולעיכובא בחטאות הפנימיוח,
ושתים שהן ארבע בעולה ושאר קרבנותכיון
דיש כאן קיוםדין דמעשה מתגה שייך בזה
מנין מתנות .וכן האידי,א במתנות שצריכוח
להנתן עלגבי קרנוח ,אבללגבידינא דהגעח
רם למזבח כל המזבח שוה רבכל מקוםמיקרי
הגיעדםלמזבח.ולפ"זאיןמקוםכלללכלמה
שהובא למעלה בשם הלקוטי הלכות והחזו"א
דכלהדיןדמנין מתנותומתןקרנות לאשייכא
בלל בשלב"מ וסגי במתנה אחת בכל מקום
שהוא ,וכמשנ"ת.
ובזהיתבארלןלגביפיגולבזריקה שלב"מ
בדכ"ז ברש"י ד"ה מי שפגולו גרם לו וכו'
ונפקא לן מהכא דאי חישכ בזריקה שלא
במקומו ע"מ לאכול או להקטיר למהר לא
הויא מחשבח זריקה לענין פיגול ומינה כי
חישב בשחיטה ע"מ לעשות זריקה זו חרן
לזמנולאהויא מחשבהבזריקההמפגלח.והנה
צ"ע טובא דכשלמא בחישב בשעת זריקה
שלב"מלאכול למחרכיוןדילפינןדלגביפיגול
בעיזריקה דשריא בשרכאכילה ממילאהויא
זריקה שלא כתיקונה לגבי פיגול ולא מהניא
בה מחשבה דבעי עבודה מעליחא בכדי
שתחול בה מחשבה ,אבל אי חישב בשעח
שחיטה ע"מ לזרוק שלב"מ למחר הא הויא
מחשבה בעבודה כתקונה ,ועצם המחשבההרי
הויא עלאכילתמזבח .ואפי'לפי'סוד הגר"ח
דבעיבזריקה מחשבהעלעבודתהזריקה ,מ"מ
הא איכא מחשבה על וריקה גמורה המועלת
אפי' לכפרה .אמנס לפמשנ"ח שאין כאן
הסרוןבהזריקה שאע מחרת הבשר ,אלא דלא
הויא כלל זריקהלגכי הבשר דהגעת דם לא
חשיבא זריקה לגבי הבשר ,וכיון דמחשבה

תליא בדברים המביאים לידי אכילה כדאי'

בגמ' וברש"י די"ד ,וגםדילפינןדבעיזריקה
דשריא בשר באכילהלגביפיגול ,א"כזריקה
שאינה בשם זריקה לגבי אכילה לא הויא
מחשבה על זריקה ,דהרי לגבי אכילה אינה
זריקה כלל.
וראיתיבקונטרסים בשם מו"ח רהאדאין
הקרכן מתפגל בזריקה שלב"מדאין האיסור
על הבשר איסור שנגרםע"יזריקה ,רק דחסר
היתר זריקה .וצ"ל שרש"י ז"ל מפרש דהא
דאין הקרבן מתפגל בזריקה שלב"מ משום
דלא מיקרי זריקה על הקרבן ,כיון דפירשנו
דעל הבשר חסר בעצם מעשה הזריקה ואי"ז
הכפרה לאיסור הפיגול רק דאין כאן מעשה
זריקהעל הבשר ,וס"לדזהוהנלמד מקראדכל
שאין כאן זריקה לגבי הבשר אע"ג דלגבי
הכפרה הועילה
הוי כאילו אין כאן
ריבקןתי
וכיתדכן דזריקה דלא
זר
זריקה על גוף הק
שריא בשרבאכילה לאמיקריאזריקה עלגוף
הקרבן ,אם מחשב בשעת שחיטה לעשות
זריקהכזו שלאבזמנו לאהוי מחשכה עלגוף
הקרבן .ולפי דברינו לא רק דאיכא חסרת
בזריקהלגבי הבשר אלאדאיןכאןזריקהכלל
לגבי הבשר דהגעח דם למזבח לא נחרבה כלל
לגבי היחר אכילה וגס דלאבעילמילף מקרא
דאם האכליאכלדזריקה כזו לא הראזריקה
לגבי גוף הקרבן אלא מעצפ דין ריבויא
ושלב"מ לא נאמר לגבי הבשר והילפותא
מקרא היא רק דפיגולחלוי בזריקה המביאה
לידי אכילה ,וכמש"נ.
והנה ברמב"ם פ"טמהל' מעשה"ק הכ"ה,
ביצד מעשה הבכור והמעשר והפסח אחר
שזורקדמן ונר ,מבוארדדינסבזריקה .ובפ"ה
ממעשה"קהי"ז נתבלהיפךדהבכור והמעשר
והפסח דם כל אחד מהן טעק מתנה אחת
בשפיכהכנגדהיסודוסייפ שהרי נאמרבבכור
ואת דמם תזרוקוזהגופא צ"ע שפתח דדםכל
אחדמהן בשפיכהויליף לה מואת דמם תזרוק
דההנוזריקה.וגםדהרי בפ"אטהל'קרבן פסח
ה"ו פסק בפסחדדינו בשפיכה ,ובבכורהרי
לכו"עדינובזריקה ,דכל המחלוקת בגמ' הוא
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רק בפסח ומעשראי בשפיכהדילפינןמוים למזבח לאשייךחזרהוכפילות ,וע"כמתקיים
זבחיךישסךאובזריקה משוםדילפינן מבכור כלדינובשפיכה אחתולא5הניכלל מהשיתן

משום שנאמר ואת דמם תזרוק .אבל עכ"פ
בבכור בודאי לכו"ע בזריקה ואיך נתב
הרמב"ם גם בבכור דהוא בשפיכה .ומכל זה
משמע דאץ קפידא כלל בנתינה בזריקה
לנתינה בשפיכה ויכול ליתן לכתחילה בין
בזריקה בין בשפיכה .וקשה דבפ"ב מהל'
פסוה"מ ה"ב כחב וכלהניתניןבזריקהשנתנן
בשפיכה יצא משמע דרק בדיעבד יצא ,וכן
מפורש בפ"גמהל' ק"פ ה"ט חמשהשנתערבו
עורות פסחיהן ונמצאת יבלת בעור אחד מהן
וכו' נתערבו אחרזריקהפטורין מלעשוח פסת
שני וכו' ואם התנה כל אחד מהן ואמר אם
אינו פסחיהיהשלמים דם הפסח בשפיכהודם
השלמים בזריקה והניתנין בזריקה אל יתנם
בשפיכה לכחחילה לפיכךפטורין מפסת שני,
והיינו דאי אפשר להם להתנות ולהביא פסח
שני ראי אפשרליתן שלמים בשפיכה ,הרי
מבוארדהניתנין בזריקהאיןליתנס בשפיכה.
ובשם הגר"ח דאע נ"מ כלל אםיתנםבזריקה
או בשסיכה ,ובכור יוכל ליתן לכחחילה
בשפיכה אע"פ שדינו בזריקה,כיון שניתנין
בזריקה שנתנן כשפיכה יצא .והא דגבי פסה
ושלמים אמרינן דלא יצא לכתחילה היינו
משום דבשפיכה לא נאמרכללדילוק מתנוח,
ואם עשה שפיכה אתת במקום שצריך ב' לא
שייךשיחזורויתןוא"כביטלדץחילוקמתנות
וע"כ לא יצא לכתחילה בשלמים אם יתנם
בשפיכה דמבטלדין שחים שהן ארבע וע"כ
צריך ליתנם לכתחילה בזריקה .אבל בכור
שניתן במתנה אחת אע"פ שכתוב בו זריקה
יכולליתןלכתחילהבשפיכה.והנהעיקרדברי
הגר"ח צ"ב דמ"ששפיכהמזריקהואמאילא
שייךבשפיכהחילוק מתנוחכמובזריקהשיתן
ב' פעמים בשפיכה,
ואשר נראה דכל היכא שנותן בשפיכה
אע"פשעיקרדינוכך ,מ"מדינאדשפיכההוא
דינא דהגעת דם למזבח ,וע"כ לאשייךחילוק
מתנות ,דהיכאדענין הזריקה הוא הגעת הדם

עודפעםדאינומוסיףבזהכלל ,וכמש"נלעיל,
ולפ"זדהניתניןבשפיכהדין המתנה שלהם
אפי' במקומו היינו הגעת הדם למזבח גם
הניתנין כמתנה אחת אפי' בזריקה כל די(ם
הוא רק הגעח הדם למובת דאל"ה לא היו
ניתנין לכתתילה בשפיכה .ולפ"זיש להוסיף
עלדברי הגר"ח שביארהדיןדהניתניןבזריקה
אל יתנם כשפיכה משום שמפסיד חילוק
המתנות שדינם שתים שהן ד' ובשפיכה לא
שייך רק מתנה אחח .ולפי"דישלהוסיף עוד
דכית דבזריקה הוי דין מחנה ,ובדעביד לה
בשפיכהאיןבזהרקדין הגעתדםלמזבח ,א"כ
בהנך דנאמר בהו חילוק מתנות ע"כהוידין
מח(תם יותר מהגעת דם למזבח דבהגעח דם
למזבח ל"שחילוק מתנות,וכיוןדדינם במתנה
לאיחנם בשפיכה משום הא גופא דמבטלדין
מתנהומקיים רקדין הגעתדםלמזבח,ולא רק
שמפסיד המתנה הנוספת אלא דגם המתנה
האחתשנותןגםלא מקימה כתקונה וא"של'
הרמב"ם שכ' והניתנין בזריקה אל יתנם
בשפיכה לכתחילה ,משום הא גופאהוידינא
דהניחן בזריקה אל יחנו בשפיכה משום
שמשחנהדין המתנה עי"ז.
והנה בעיקר דין שפיכת שירים יש
להסתפק אםהויקיוםבהקרבן,הינושהקרבן
טעון שפיכתשירים ואע"פ דלא מעכבי מ"מ
הוו כג' מתנות שבחטאת דאע"פ דלא מעכבי
פשיטא דהוי דין בקרבן דהקרבן צריך
לכתחילהד' מתנוחאושדיןשפיכתשיריםהוי
רק דינא בדם שמצנה לשופכו ולא הוי כלל
דינא וחיובא בקרבן.
והנהלקמןדנ"גבחוד"ההעולהז"לתימה
דלא מני שפיכות שירים בעולה והלא כל
הדמים טעונין יסוד וכו' וחירץ ה"ר משה
מפונטייזא משום דעולה בזריקת כליוזימנין
דליח בה שירים וכו' ולא נהירא דכולה
שמעתתא מוכחת דמצוה במתן שירים.
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ובש"מ ,ואפי' בעולה צריך לתהר בזריקה
שישאר מן הרם .ונראה דבזה פליגי ,דהר"מ
מפונטייזא ס"ל דשירים לא הוו כלל דינא
דהקרבןטעוןשירים אלאדהוידינא בהדם אם
נשאר דס בכל' שנשתייר מהזריקה מצותו
לשפכו עלהיסוי ,אבל ליכא חיובא להשאיר
דם בכדילקיים בקרבן שפיכתשירים .אמנם
התוס' שכתבו דלא נהירא ס"ל דהקרבןטעון
שפיכתשירים ואע"פ דלא מעכבי מ"מ מצוח
הקרבן הואשיתקיים בו שפיכתשירים ,וע"כ
צריךליזהר בשעתהזריקה להשאירדםלקיים
שפיכת שירים בהקרבן.
ואחרי הצעת הדברים ולפי"מ שנחבאר
למעלה יתבארו לן דברי הראב"ד בעז"ה
מש"כדכלהקדשיםטעוניןשפיכהבשיריהדפ
חוץמבכור ומעשרופסח דהוקשהלןמאישנא
משאר כל הקרבנוח הטעונין שפיכח שירי
הדם .והיינו דכיון דלמדנו דל"ש בניתנין
במחנה אחת חילוק מחנות ,וגם דכל דינא
דניתנין במתנה אחתהוי רק דינא דהגעת דם
למזבח ,ס"ללהראב"דדשפיכתשיריםנמיהוי
מתנהבקרבןכיוןדשיריםנמיהוידינאבקרבן,
חזר דינא לשירים להיות כמו ג' מחנוח
שבחטאות ומתנה ב' בשאר קרבנות .וא"כ
ל"ש כללבניתנין במתנה אחת שפיכתשירים
כמו דלא שייכא מתנה שניה ,אבל בכל
הקרבנותדדינם שתיםשהן ארבע,שייךונאמר
כהו גס דינא דשפיכתשיריס.
והדבריס מדוייקים ומתבארים מלשון
הראב"ד עצמו שכתב חרן מבכור ומעשר
ופסח שהיה שופך שפיכה אחת הרי דבשביל
שדינם בשפיכה ומחנה אחת לפיכךאין בהם
שפיכתשירים,והיינו כמשנ"ת דמתנהדידהו
כלדינה הגעת דם למזבח ולאשייכאכפילוח
וחזרה בזה ,וע"כ ליכא בהו דינא דשפיכח
שירים דהויא נמי מחנה בקרבן.
והנה בראב"ד שם להלן ישלי להקשות
למ"ד בפרק התערובח דמקוםעולההיא מקום
שירים היינו דקבעי למימר דקא נסיק ירי

שפיכתשירים של חטאח במהשנותןעלהקרן
שלמטה מחוטהסיקרא במקוםשנותןדםעולה
וכיון דקא נפיק ידי שפיבת שירים בנתינת
הקרנוח א"כ לא היה צריך לשייר שום דבר
בכלי שהכלהיולומןהקרןלשפוךוהיהיוצא
גםידישפיכתשירים ,ושמאי"לדזימנאדלאו
אדעתא והוה משייר במנא ועל אותן שנינו
בכאןשהיושופכין .א"נ שמאי"לדמצוההוא
להשאיר כדי להפסיק בין מתנה לשפיכח
שירים ולפ"ז לא היה זורקו בפ"א .ולכאורה
מהא דמקשהדליסגי בזריקה עצמהלהתקיים
נמישפיכתשיריםהרידאיןשפיכתשיריםדע
מתנה נוספת בקרבן ראםהוירין מחנה נוספת
בקרבןבודאיצריךשיחןשפיכתשיריםבפ"ע.
אמנם אחר העיון נראה דאדרבה מזה ראי'
דשפיכח שירים הואקיוםדין נקרבן דהקרבן
טעוןשפיכחשירים אלא דמקשהדהריבזריקה
עצמהמתקייםחוץ מרץזריקהגםדיןשפיכת
שירים,דהיינובתחילתהגעח הדםמחקייםדין
זריקה ואח"כמתקיים באוחהזריקהעצמהדין
שפיכחשירים ומ"מאעקיומןבבת אחח אלא
כזה אחרזה .והדבר מוכרח מעצמו דכלזמן
דלא נחקיים בהדםדין זריקה לא חלעלייהו
שם שירים ,וא"כ א"א לקיים זריקה ושירים
כאחתדהזריקה צריכה לתח חלות שםשירים
על הדם וכשחל בהם שם שירים אז מחקייס
דין שפיכח שירים ,וע"כ דכוונת הראב"ד
דבתחילת הזריקה חל שם שירים על הנשאר
ובסוף זריקה מתקיים דין שפיכח שירים.
והיינו דקשיאליה דא"כ למעשה ל"שלמיתני
שישפוך שירים ליסוד דלא צריך שפיכת
שירים מיוחדת וע"ז כתב דאה"נ והא דתנן
דשירי הדם שופך ליסוד היינו היכא דלאו
אדעתיהושייר במנא ואזצריךלקיים שפיכח
שירים כמחנה מיוחדת .ובהאי נמי הוסיף
דמצוה להשאיר כדי להפסיק בין זריקה
לשיריםדלהוי שתי נתינות מיוחדות ,ומבואר
מעיקרקושייחו שהקשה רק למ"דמקוםעולה
מקום שירים ,ולמ"ד שיריםצריכין איצטבא
לא הקשה דודאי צריך להשאיר כדי לקיים
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שיריםלשופכןעלהאיצטבא,הרידס"לכהלא
נהירא שבתוס'לעילדשירים הואדיןבקרבן.
וא"כ בבכור ומעשה ופסח שדינם רק מחנה
אתת לא נאמר בהו דין שפיכת שירים,
וכמש"נ.
והנה לקמן ד"פ בניתנין במחנה א'
שנתערבו בניתגין במתן ד' ר' יהושע אומר
ינתנו במתנה אחח וכו' שאםיתן במחן ארבע
הרי הוא עובר בבל תוסיף .הקשו בתוס' שם
ד"הבלתוסיףוכו' ואם תאמראיזהבלתוסיף
ישוליהוי מחנהשניהבשמילשירים שלבכור
וכו' ,ע"כ .ונל קושייתם היא לשיטתם דס"ל
דבבבור נמי איכאדין שירים ושפיר הקשו
דא"כ להר מתנה שניה לגבי דם הבכור
המעורב שפיכת שירים דידי' ,אמנם לפי
הראב"ד ליבא להקושיא כלל דבבכור ליכא
כללדינאדשפיכתשירים ,וא"כ אםיתןמחנה
שניההוי בל מוסיף לגבי דם הבכור.
ובתום' דנ"א ד"התן כר ז"לואכתי קשה
ליכיהיכידילפינן תתילת עולה מקל וחומר
דשירים דידיה הכי נמי נילף שאר קרבנות
לתחילת דמים משירים דידהו וכו' ולמה ל'
לקמןלמילףבכור ומעשרבגזירה שוהמעולה,
פי' ,דלילף בכור ומעשר משירים דידהו,
דתהילת דמםבעוכנגדהיסוד .ולהראב"ד ל"ק
דבבכור ומעשר הא ליכאשירים וע"כבעינן
לג"ש להדין דתחילת דמם בעי כנגד היסוד.
אמנםעדיין צ"ע מדברי הראב"ד שם לעיל
שהקשה למה לאהזכיר במשנהדינא דשפיכת
שיריםגבי עולה ,ותי' כמו הר"מ מפונטייוא
דבכל הנך דקא חשיב מעולה ואילך מפני
שהוא זורק בכלי והרי הוא יכול להיות
שלפעמיםהיה שופך בשתי פעמים הכלוכיון
דלא פסיקא ליה לא קתני וכר .הרי דס"ל
דשפיכתשיריםהוי רקדינא ברם ,וגם דסותר
דברי עצמו מש"כ להלן וכמו שהבאנודבריו
דהוידין בהקרבן.
א
ל
ד
הראב"ד
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ואפשרלומרדאין
הוי
דינאבקרבן ,אלא דאע"פרמודהדהקרבןטעון
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שירים וע"כ מצוה להשאיר ,מ"מ לא קתני
במשנה כיון דאפשר שלא תהא חלות של
שפיכת שירים אם לא ישאר דםבכלי .אלא
דמתוס'לעיל דנ"ג מוכח דאס מצוה להשאיר

ל"ש לומר דלאקתני משום דפעמים לאיהא,
דכיון דמצוה להשאיר דם לשמיכת שירים
צריך למיתני דין וה ,וע"כ צ"ל דכוונת
הראב"דדאיןחיובלהשאירשירים וא"כ קשה
כנ"ל.
והנראה ,דאפי' לדברי הראב"דכאןדאין
חיוב להשאיר דם לשירים ,מ"מ ביסודהדין
דשירים אי"ז סותר למה שמבואר מדבריו
להלן דהוי דין בהקרבן דאף אם אין חיוב
להשאיר ,מ"מ אם נשארהוישפיכתןקיוםדין
מתנה בהקרבן - .ואס נאמר כן דאפי' אם
אין חיוב להשאיר מ"מ הוי זה קיום מתנה
בהקרבן  -נראה דגם רש"י ס"ל כהראב"ד
דבבכור ומעשר ופסח ליכא שפיכת שירים
דבדף ל"ז א' נקטדין שפיכת שירים בכל
הקרבנותרקבניתניןשתיםשהן ארבעז"לאם
נשאר דם מכלי לאחר שזרק שתי מחנותיו
שצריך לשפכו ליסוד ,ע"כ .וכן להלן בדנ"א
ז"ל שיהא המובח טעת בעולה ובכל רמים
הניתנין עליו שפיכת שירים אל היסוד אם
נשאר בכלי כלום כשזורק ממנו שתי זריקות
לשתי קרנותישפכנוליסוד ,ע"כ .ואמאי נקט
דוקא אם נשאר אחר שזרקשתיזריקותוהרי
בבכור מעשר ופסחאיכאנמי שפיכתשירים,
וע"כ נראה דס"ל כהראב"ד דבבכור ומעשר
ופסחליכאשפיכתשירים,ורקבניחניןשחים
שהן ד' דאיכא בהודינאדחילוק מתנותאיכא
בהו נמי דינא דשסיכת שירים אבלבניתנין
במתנה אחתכיוןדדינם במחנה אחתליכאנמי
שפיכת שירים ,וכש"נ.
והנה הרמב"ם בפ"ה מהל' מעשה"ק ה"ו,
העולה והאשס והשלמים וכו' חורק ממנו
במזרק שתיזריקות על שחיזויותהמזבח.וכו'
ושירי הדםנשפכיןעלהיסודהדרומי.
ו-
בה"ז ,החטאוח הנאכלות דמן טעון ארבע
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מתנוחוכו'.
ובה"י,ועליסוראוחההקרן
שהשלים בה המתנות הוא שופך שירי הדם
שנאמר ואת נל הדם ישפוך אליסיד מזבח
העולה וה יסוד דרומי.
ובהי"א ,כל
החטאות הנשרפוח דמםנכנסוכו'ושירי הדם
ובהי"ז,
שופכן על יסוד המערבי וכר.
הבכור והמעשר והפסה דם כל אחדמהןטעון
מתנה אחח בשפיכה כנגד היסדף וכו' מפי
השמועה למדו שהוא הדין במעשר ובפסח
שנותן דמן מחנה אחת כבכור עכ-ל .הרי
דבכל הקרבנות כתבדין שפיכתשירים,ואילו
כבכור מעשר ופסח לא כתבדין שירים -
מבואר דדעתו דאין שירים בבכור ומעשר
ופסח .והנה מתבאר שגםרש"י והרמב"ם ס"ל
כהראב"דדאין שפיכתשירים בבכור ומעשר
ופסח ,והוא כמו שכתכנורניתנין במתנה אחח
דינם הגעת דםלמזבח,וממילא לאשייךחילוק
מתנות,וגםשיריםהוימתנה ,וכמש"נ .ונמצא
דדברי הגר"חמכווניםעםדבריהראכ"ד,ושי'
רש"י והרמב-ם ,ופשיטא דבשלב"מ דודאי
דינו רק הגעת הדם לאשייךדיןחילוק מתנות
כלל .ואפי' בניתנין בפנים שנתנן בחוץסגי

במתנה אחת ,וכמשנ"ח.

ונעיקרדברי הגר"ח דבשלכ"מליכא מ"ג
הואות ,יש להסתפק אפהיינו דלא בעי מ"ג
הזאות דהונשרו הקרבנותמדינא דהגעת הדם
ולא בעי אפי' מנין הזאות לסדר היום ,או
דכוונתו דלא שייך קיום מנינא דהזאות

.

בשלב"מ וכמשנת"ל .אכל מ"מיצטרךלהכיא
קרבנות אחרים כדי לקהם מ"ג הזאות בסדר
היום .והראיה ,דהא בנשפך הדם אחר מתנות
דבין הבדים מביא פר אחר ומתחיל במחנות
שבהיכל ,וע"כ דהקרבן מתכשר במחנוחדבין
הבדיםבלבד ,ומ-מצריךלהביאעודקרבןכדי
לקיים חיובאדמנין הזאות בסדרהיום ,וא"כ
ה"ה בשנתן שלב"מ אע"פ דמתכשר הקרבן,
מ"מ צריך להביא עוד בכדי להשלים מנין
ההואות המחוייבוח בסדה"י דיוה"כ.
,
ם
מ
אמנם יש לחלק דבניתנין במקו כיון
דבעיקר דינם מתנה אחת מהן מעכבת
בהכשירא דקרבןנמי ,וא"כ צ"עאיר מתכשר
הקרבן במתנותדבין הכדיםלחור .וע"כ צ"ל
דצירוף ההזאות המצטרפע מהקרבנותשמביא
אח"כ מהני להכשירא דקרבן גופא .ונמצא
דבלי הקרבנות שאח"כ אין כאן כלל קרבן
כשר ,משא"כ בשלכ"מ דהקרבן מתכשר
לגמרי ע"' מתנה אחתדידיהכליצירופא של
הקרבנות דאח"כ ,אפ"ל דל"צ להכיא עוד
קרבנות בשביל סדה"י ,רי"ל דכל דהקרבנות
מתכשרים לגמריסגי לסדה"י ,ולא בעי כלל
מנין ההזאות כיק שהקרבנות כשרים ורק
בשנתנן במקומן דהכשירא דקרבן נמי זקוק
לצירוף ההזאות מהקרבנות שאח"כ שיוכשר,
ע"כ מוכרח להביא עודקרבנות להשליםמנין
ההזאות דסדר היום ,וצ"ע.
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חרב ר' ארי'לייב באקשט

ראשישיבתבית יחודת,דיטרויט

בדיביאיןמתכויןופטיקרישא
כבר לכוונה ,ולדעת הערוך צריך ניחא לי'
ובאופן דלא ניחאלי'איןכאןדיןפסיק רישא
כדחזינן בל' אבה ורבא והוי אין מכרן וגם
אליבי'דהר"ידע"י פ"רחלדיןמכוין מ"מיש
דינים בהפ"ר ולא בכל אופני פ"ר יחולדין
מכוין והרי דעת הרא"ש דלענין שבת דבלי
מחשבת לא סגי בפ"ר דלא ניחאלי'לחייבו
הגם דסובר דלא כהערוך מ"מ לענין שבת
מ~דה,וחזינןדע"י פ"רג"כ חלדיןמכויןוסגי
לומר שהוא עושה ולא ממילא קאתי ואפי'
להר"י דגםלעני ,שבתסגי פ"רואיןכאןרץ
דניחאלי' ,בכ"זישדינים בפ"רדכיוןדצריך
לחול על המעשה שהוא עושה ולא ממילא
קאתי ,א"כ יש פ"ר שאפילו ניחא לי' בכ-ן

שבת ק"1ב' מתני',ישב האחדעל הפחח
וכרישב הראשתעל הפחח ומלאהווכו' אלה
שלמד הא וכו' והשני פטור למה זה דומה
לנועלביתו לשמרו ונמצאצבי שמור בתוכו,
ובר"ן שם וז"ל ,והרשב"א כתב בלשון הזה
ובירושלטי נראאשהתירולנעול בתחלהביתו
ולשמורביתווצבי שבתוכווכיק שהואצריך
לשמור ביתו אע"פ שע"י כך ניצוד הצבי
ממילא מותרובלבד שלאיחכון לשמורהצבי
בלברדהכיגרסינןבירושלמיר"יב"בוכרהי'
צבירץכדרכווכו' ראהתינוק מבעבעונתכרן
להעלותו ולהעלותנחילה שלדגים עטו מותר
וכו' ולפ"ז הא דאמרנתכויןלנעול בעדו לא
בעדובלנדדוקא קאמר אלא אףבעדו,ולומר
שאילוצריךלנעולבעדומותר אע"פשמתכוין א"א לקרוא זאת שהוא עושה ורק פ"ר עושה
שיהא הצבי נצוד בתוכו .וכתכ הר"ן ודבריו והוי עדיין ממילא קאתי ע"ז ,ורק פ"ר כזה
תמוהים בעיני הרבה האיך אפשר שאפילו שנוכל לקרוא שהוא עושה ע"י הפ"ר גם את
במחכויןלנעולבעדוובעדהצבייהאמותרוכי המעשה השני ,אז מודה ר"ש ולכן אמרו
מפני שהואצריךלנעולביתונתירלו מלאכה במשנה הא למה זה דומה ,ומפרש הרשב"א
בשבתולאעוד אלאשאני אומרשאפי'שאינו שאינו משלבעלמא רקדיןדבאופןזהגםלר"י
מתכויןלנעולבעדהצביכלשהואידועשהצבי מותר ולא נעשיח מלאבה כלל ,וגרוע מגורר
בתוכו ושאי אפשרלו שלא יהא הצבי נצור מטה כסא וספסל דאין כאןדין מעשה והוי
בתוכו אסור,והיינו דאמריק וכו' מודה ר"ש ממילאאפי' לר"יוגם לר"שבאופן פ-ר ל"ש
כאן לומר דהף צידה ,רק נועל כיתו והצידה
בפסיק רישא וכר ועה"ש בר"ן.
ממילא ,וזהו דמפרש הרשב"א דעל ס"ר כזה
והנה במחלוקח ר"י ור"ש בדבר שאין ל"ש דהוא עושה והוי ממילא ,וכמו להערוך
מתכוין מוכרח דאין הטעם מפני שאפשר לאניחא ל" בצידה,וזהו המשל למהזהדומה
שהמלאכה לא יעשה,דהריבליחידושאדאביי שישנםפסיק רישאשאפי'מתכוין אבל מאחר
ורבאהי'בדין לומר דר"שפליגגם עלפסיק שמתכוין לנעול ביחו על כן הצידה נקרא
רישא ואבי ורבא חידשו דמודה ר"ש בפ"ר ממילא ומותר לר"ש באופן פ"ר ,ורק אם
וע"כ דהטעם מפני חסרון כוונה אין כאן
ח מתגוע לצידה ולא לנעול ביתו כלל ע-ןהוי
מעשהוהו'כנעשיתמאליהוכלשתהגמ' ופת
צ'דהע"י מעשה,וזהוחידושא שחלעלמעשיו
ממילא קאחי ,ורק דאביי ורבא סברי דר"ש שם צידה אבל באופן שמעשה נעילה כאן
מודהדחלע"זכוונהוזהדהויפסיק רישאסגי והמחשבה על הנעילההוי הצירה ממילא,
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אכן אם נפרש שפסיק רישא הוידין רק
במכוין ,א"כ מאחר שיודע שנצורהוימכוין.
ונוכל לפרש אליבי' דהר"י דליכא דין ניחא
ולא ניחא שהוא סובר דרק המכוין הוא הדין
חהו דמחדש אביי ורבא דלא כמו שסברי
מעיקרא ומחדשים דנצרך רק כוונהואין כאן
דין על המעשה ,וא"כ הוי רק אינה צריכה
לגופא ,וא"כ גם בצידה ונעילת בית דמאחר
דהוי כוונה סגילחייבוואין כאןדין לאשוויי
על המעשהדין מעשה ולסלק הממילא קאתי
דאין כאןדין ממילא ורק לכוונה נצרך פ"ר
וסגי בפ"ר וליכאדינים בהפ"רולכן תמה על
הרשב"א.

ברוב כדי שלא להיות פ"ר וכנ"ל דליכא
לדידהו חידושא דפ"ר לא בצידה ולא במותר
לבעול בתחילה בשבת ע"י רוב בקיאין ,אבל
לשי' הרשב"א ורש"ייבואר חידושדין בפ"ר
ויבואר ג"כ לפ" 1שיטת הערוך.
וה,ה נראה דכעצם הדין דכתבנו דהפ"ר
מסלק הממילא קאתיגםהר"יוהר"ןמודוורק
דסברי רצידה חל על נעילה ופתח או חבורה
ע"י ביאה דסגי לסלק הממילא ולא רסברי
דממילאע"יכוונהסגי,דהנהעלראייתהערוך
ממזלפין תירצו דמצוהשאני ,וצע"גדהריהוי
דאורייתא מלא תכגהואיןכאןפטור מצ"לעל
איסור לא תכבה ואיך מהני מצוה על איסור
דאורייתא ,וכבר תמהו ע"ז ,אכן י"ל דמאחר
דחל שם ניסוך על הזילוף ומצוה הוי חל על
המעשה שם ניסוך ואין מועיל פ"ר לסלק
הממילא וכיבוי ממילא קאתי ,דאין על
המעשה שם כיבר וזה עושה מצוה דחל על
היעשה שם ניסוך היין ולא כיבף והניבוי
ממילא קאתיואין מועיל פ"ר ע"ז.
והנה י"ל דגם הערוך דמחדש דלא ניחא
לי' עושה לממילא קאתי אינו בכל דוכתי
ובמפיס מורסא דלאשייך עלזה ממילאדהרי
עושה הפתח בידים וכקושית הרע"א שם הגם
דגם זההוי פ"ר מחמחדיןאינומכין לר"ש

והנה בכתובות ה'בסוגייןדדם מפקדפקיד
ופתה ממילא קאתי או חבורי מיחבר ודפ
ממילא קאתי ,ומקשינן דף ו' ב' ,אמר רבה
ר-ש היא דאמר דבר שאי"מ מותר אמרלי'
אביי והא מודה ר"ש בפ"רוכו' אמרלי' לא
כהללובבלייםשאיןבקיאיןבהטיי' וכו' אמרו
בקי מותר רוב בקיאין הן ,ופירש"י הלכך
סתמא לאו פ"ר ולא ימות הוא ,ויש לפרש
כשיטת הרשב"אדהכימקשינןוהרילאינובקי
הוי פ"רוממילאהויביאה חבורהאו פתחוחל
עלה מעשה פתח או חבורה ע"' פ"ר ומשני
רובבקיאעהן וא"כ חל על המע12ה שםביאה
דהריהאינובקי עחשהביאה שכףןלבקוה .אכן וכיוןדאיןכוונחולפתחלהכניסולהוציאאויר
אם מוכרח נעילת דלתיחד עםצביה,
יצידה ,הוי רק פ"ר,ועיין בחידושי רבי שלמה ז"ל.
וכן הכא אם מוכרה ביאה כבתולה בדם או מ"מ בפ"רכזהדעביד הפתחבידיםגם הערוך
בפתח נקראדהוי מעשה חבו
רה אובפיתאחהאבל יודה דהוי אינה צריכה לגופה ,וע' בחידושי
מאחר דרוב בקיאין חל על זה
שםואפי' וגם הגרע"א שבתקי"זעל הא דקמשני דלאקבעי
להאינו בקי מעשה ביאה נקרא,
אם לה לעור שהקשה הרי במכוין מפשיט העור
מכוין לדם ג"כ ,אבל מ"מ ביאה נקרא ,והא ורק שאצ"ל אבללא פ-ר ,ואםנידתדניחאלי'
למה זה דומהלנועלביתו לשומרו ונמצאצבי בעורממילאהוי צ"לומכוין ואם לאניחאלי'
שמורבתוכו ,ולהרשב"א אפי'מכויןוהוי פ"ר בעור הוי פ"ר דלא ניחא לי' יעוי"ש ,ולפ"ז
מ"מ לא חל ע" 1שם מעשד ורק ממילאקאחי הגם דחלעלזה שם פ-רע"ידין הפשטהצריך
וכנ"ל ,חהו
מהדמחדש הגמ' ברוב בקיאין לשי' להקרבן משום כל פעל ה' למענהו וכו' והוי
רש-י ודו לנעילת בית וצבי בתוכו .אכן צורך גבוה על ההפשטואיןזה מלאכת הפשט
לשי' תוס' בשם הר"י דליכא דינים בהפ"ר מצד העור ולא ניחא לי' בעור ורקדין פ-ר
מלא ניחא לי' וכן לשיטת הר"ן דמקשה על עליה ,אפ"ה גם הערוךיסבור הכא דהוימדין
הרשב"א צריך לומר ככל חד וחד מספקינן אצ"ל כמו מפיס מורסא דהרי עביד בידים
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ההפשטוהוי פ"ר דלאניחאשאיןשייך לומר
ע"ז ממילא קאתי וכנ"ל ,ומעיקרא ס"ד בגמ'
דלא קבעי לה לעורהוי אינו מכוין ע"ידין
הפשט מצד הקרבן וכמוזילוףיין על האישים
דמצוה קעביד משווי לה שאין ע"ז מלאכת
הפשטורק פ"רוהויאינה צ"לוכנ"ל,ניתיישב
קושית תוס' על הערוך ממפיס מורסא ,דרק
משום צערא מוחר.
אכן להרמב"ם דפסק אצ"ל חייב יץשה
ממפיס מורסא לפ"ז דהרי בפ-ר כזה גם
העורך מודה דהוי אצ"ל והגר"ח ו"ל בספרו
מפרש הרמב"ם כהערוך ומפני דבר שאין
מכוין הוא דמותר והגמ' אליב" דר"ידחייב
באינו מכוין בכהת"כ הגם דבשבת רק אסור
מחמת מחשבת אבל מאהרדהוי כאן פ"רהוי
כבכהת"כ ולכן חייב אבל לפ" ,דגם הערוך
מודה יקשהועיין בחידושי ר"ש הנ"ל .אכן
י"ל דהבידים על הפסח שתך רק אם נימא
דחיובו של מסיס מורסא הוי משוס בונה
כדפירש רש"י והראשונים דגם באדם שייך
בנין ,אך הרמב"ם כחבדחיים משום מכב"ם
והוי פ"ר על מכה בפטיש 11ה הוי ככל פ"ר
דאיןכאןבידים כקושית הרע"א דרק עלבונה
שייךזהאבלעל מכב"פ ל"שזהוהויככל פ"ר
דלא ניחא לי' דמותר דממילא קאתי להערוך
וכןיסבור הרמב"ם והגמ' יתפרש משום בונה
ועיין מ-מ שם.
והנה להרא"ש דסובר כדערוךלענין שבת
מחמת מלאנת מחשבת אבל הפטור ע"כ
מחמת אינו מנוין דהרי לר"י בעינן ג-כ
מחשבת ,ואפ"ה אסר ר"' מדרבנן ,וא"כ פ"ר
דלא ניחאלי' דבכל התורהחשבינןלי'למכוין
גם בשבח הי' בדין דחייב דהוי מכוין ורק
מחשבת יפטור ,אבל עכ"פ צריך להיות אסור
מדרבנן וע"כ צ"ל דהמחשבת של פ"ר דלא
ניחאלי'משווילאינומכויןולר"יליכא פטור
שלאינומכוין אבל לר"ש הדר דינא ליפטור
מחמח אינו מכוין וגרע ממקלקל ומאינה
צריכה לגופה שגם שם הפטור מחמת מחשבת

ואפ"ה אסור מפני שהתם המחשבת בחפצא
של המלאכה והכא בעשייתו בהגברא ומשוי
להלאינומכויןולממילאקאתי,והתם ל"שדין
ממילא עלאינה צ"ל ועל מקלקלוהרימצינו
דלר"י מקלץל בחבורה ואינו מכוין.
ועיין תוס' כתובות ה' ב' ,ד"ה אםתימצי
לומר דהץשו חוס' מגרירה דאסר ר"י אע"ג
דאיכא תרחי אינו מכוין ומץלקל ,ובמשנה
למלך פ"א משבח הקשה שם מכלאחרידואינו
מכויןדגרירההוי כלאח"ייעוי"ש שחמה על
דבריהם דממקומו מוכרע דהוי חרתי ואסור
יעוי"ש ,אכן י"ל דאינומכוין מיפטר מטעם
מחשבת לר"יורק אטור ומקלקלג-כהוימדין
מחשבת ולא אסר ר"י דהוי חסרון בעצם
המלאכה וגם בגברא אבל בסתם פטור אבל
אסור בכל מלאכות דרבנן לא יפטור אינו
מנוין דהרי הוי רק מדין מחשבת של אינו
מכוין בהגברא וכלאחר יד הוי סתם פטור
משלא כדרך וע"ז לא נאמרדתרתייהא מוחר
ומדוייק לשון התוס' שהץשו רק מגרירה וז"ל
דאיכא תרתי אינומכוין ומקלקל ,ולא הקשו
מלאחריד יעו'"ש .וכן נראה דבתחומין דלא
ן תוס' ז' א'
נאמר היתר צורך אוכל נפשעיי
ד"המתוךועיין מהרש"א למהלא נאמרמתוך
והרי גם לצורך אסור ,ועיין רש"ש שתמה
עליו,ועיון רע"א בחידושיו פסחים צ"ג וז"ל,
גם ק"ל אםתחומיןדאורייתא אמאי לא הותר
מה"ת לילך לאכול כמו כל מלאכח א"נ
יעוי"ש וצ"ע שלא הקשה על סוגיית הש"ס
בביצה דמבואר בדף כ"דדאיסורתחומין אף
באוכל נפש וצ-ע ,אכן מוכרח דתחומין לא
מלאכה וההיתר של אוכל נפש רק דמשווי לה
שאינו מלאכהליו"ט דמלאכה רקלימיםרבים
או באופנים לחול לעכו"ם אבל לאו"נאינו
מלאכה אבל בתחומיןהוי רק מעשה איסור
ול"ש היתר או"נ עכ"פ מאחרדאינה מלאכה
ל"שדין מחשבת דמחשבת לא נאמר כ"א
במלאכה וזה הוי רק מעשה איסור .ולפ"ז
להערוך פ"ר דלא ניחא ל" בתחומין אליבי'
דהרא"ש דהוי רק בשבח מד'ן מחשבת הוי
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אינומכוין אבל בכהת"כחייב ,א"כ בתחומין
הוי כבכל התורהדליכאדין מחשבתבחחומין
ויהי'חייב פ"ר דלא ניחאלי' לשיטת הערוך
אליבי' דהרא"ש.
ועיין בתוס' שם שכתבו דהוצאת תינוק
לטייל חשיב צורך היום וז"ל ומיהו הוצאה
לצורך נכרי נראה דאסור וכו' ,וצ"ע דהרי
"לכם" ולא לעכו"ם נאמר על מלאכות יו"ט,
ועיין מהרש"א שיהא נחשב לצורך היום
מיהת .אבל קשה דלפ"ז כל מלאכות יו"ט
לצורך עכו"םיהא מותרואיך משכהת "לכם"
ולא לעכו"ם ,ומה זה דנקטו קושייחם רק על
הוצאה וגם הלשון ומיהו דהוצאה לצורך
עכו"ם נראה דאסורדהריודאי ה"לכם" ולא
לעכו"ם נאמרביו"ט ואם הףלצורךהיוםיהא
מוחר כל מלאכות לצורך עכו"ם .אכן י"ל
רהוצאה שכתבו תוס' ריש שבתדהוי מלאכה
גרועהוהיינודרק מעשה מלאכהולא בהחפצא

ול-ש מהשבת בהוצאה בהחפצא כ"א במעשה

ההוצאה ואם כל המלאכה הוא בעשיית
הגברא ,י"ל דהוי צורך עצמו וצורך היום

מיקרי והוצאה לאנכלל ב"לכם" ולא לעכו"ם,
משא"כ אופה ומבשל וכו' דחלדין מחשבת
בההפצא והמלאכההוי בהחפצא ,א"כ הצורך
שלו לא יעשה צורך היום ובודאי דחל על
המלאכה "לכם" ולא לעכו"ם דהחפצא של
המלאכה עבור העכו"ם ושפיר נתמעט

מ"לכם" ,וכמש"נ.
וביו"ד סימן פ"ז ברמ"א י"א דאסור
לחתות האש תחת קדירה של עכו"ם לפי
שפעמים מבשלים כשר ופעמוס חלב והוי
בשול בו"ח ,כתב הגרע"אדלפי הט"ז באו-ח
שכ' דמותר לסגור התיכה בספק זבוביס ואף
דהו' פ"ר מ"מ דלמאאיןזבובים ולאהוי פ"ר
ואע"ג דהוי ספק בעבר ,א"כ בנ"ד לכאורה
היתר גמור דהא אינו מתכוין לבשלכלי של
עכו"ם ואפשרדאין בתוכו כלל בלוע מבו"ח
לא הוי פ"ר יעוי"ש .ולפ"ד לא דמיא כלל
לההיא דהט"ז דשםמיירי בנועלביתו לשמרו
ונמצא צבי שמור בחוכו לא שייך ע"ז פ"ר

ואפילו להר"ןדפליג על הרשב"אביודע שיש
צביואינו מבוין ,אבל כלא ידע כללאין כאן
מעשהצידהוהוירקנועלביתולא שם ומעשה
צידה עלה ,וממילא קאתי הצידה ומותר לכל,
אבלבבישול בשרוחלכהרי מבשלבידיםוזהו
האיסור של בישול ואיך נוכל לומר שחל על
מעשיו שם אחר והבישול ממילא קאתי הרי
זהו המעשה שהוא עושהדחיתוי תחת קדירה
זהו מעשהבישולוכיון דאםישבלועהוי פ"ר,
ואסור.

ובפסחים כ"ה בתר-ה לא אפשר כתבו,
דהא דקאמר בכתובות דלר"י אסור לבעול
בתולה בשבת משוםדבר שא"מ אע"גדהוילא

אפשר ולאמכוין ,אתיא כר"י דבמהמדליקין

דאסורלר"ילא אפשרולאמכין אבללעולא
מותר .והנהזה ניתאבלי פ"רהיינובבקיאין,
אבל שאינובקידלדידהוהוי פ"ר יהא אסור
לר"יוהרובבקיאיןדלפירושרש"י סתמאלאו
פ"ר היא וכדביארנו ,לכאורה לאשייך לר"י
דלר"ידין פ"ר אסורבליחידושאדאביי ורבא
לר"ש דלדידי' איןדין של אינומכוין וא"כ
אין נ"מ בכ11נת 1כלל ,וע"כ צ-ל דמאחר דלא
אפשר ולא מכוין מותר ,ע"כ דגםלדידי' חל
דין עושה על מעשיו של אינו מכוין מאחר
דאפשר וגם הפ"ר עושה למעשיו ,וגם לר"י
שייך הך דינא דמאחר דביאה הוי לא אפשר
להבקיאין ולא מכוין ,חל כבר שם ביאה על
ביאת בתולה וגם האינובקידלדידי'הוי פ"ר
מ-מ חסר כאן מעשה פתת וחגורה וממילא
קאתי וגם לרבי יהודה שייך הדין דממילא
קאתי לפירוש רש"י .אכן אם נפרש כהתוס'
דלכל חד מספקינן ל" ברובא וכולם מותרים
מדין לא אפשר אליב" דר"י ,אינו מוכרח
לומרדר"ייסבורדיןדממילאקאתיגםבפ"ר,
דלדידי' לאבעינןלחידושדין רוכיון דבא
ע"י מעשיוובודאייבוא  -אסדופר ,-כאופן
דלא אפשר ולא קמכויןהוידין דממילא על
מעשיו ,אבל בס"ר אינו מוכרח ,והא דכולם
מותרים לבעול בשבת גם לר"י אם נסבור
כעולא לדעח תוס' דלא חילקו שםבין בקי
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האיסוריו"טולאמדין פ"רדזהוגופאהאיסור
של מילה ביו-ט ואיןשייך כלללדין ממילא
קאתיובעינןלמידןמדין עשה דוחה ל"ת של
כל התורה ,והריאין עשה דוחה ל"ת ועשה,
ומיושב שפיר כנ"ל.
ובשו"ע או"ח תצ-ח ,אפר כירה שהוסק
מעי"ט מוחר לכסוחבו אבל אם הוסקביו.ט
אסור וכו' ואם שחט מותר לכסות בו וכו',
וברמ"א  -ומיהו עדיף טפי לכסוח בדקר
נעוץ בעפר תיחוח אסישלויעוי"ש ,ובמג-א

לשאינו בקי יעוי"ש דמשמע דכולם מותרים
הוא כמו שפירשו רובבקיאיןהן וכל חד וחד
מספקינן ל" ברוב וכולם מותרים ,אבל הך
ה'דושא דפ"ר לר"י אינו מוכרח וכמש-נ.
והנה בשבת קל"ב ב' ,מילה דוחה צרעת
בין בזמנהבין שלא בזמנה ,ובתוס' ד"ה האי
עשה הקשו ,וא"ת והא אמר בסמוך היכא
אמרינן דאתי עשה ורחי ל':ת כגון מילה
בצרעת יעוי"ש דהוי ג"כ עשה ,והקשו א-כ
ניגמרממילה בצרעת דעשה דוחה ל"ת ועשה
וי"ל מה למילה שכן נכרתועלי'י"ג בריתות ,ל"א וז"ל ולענ"ד שגס הרא-ש וטור ס"ל
ובסוגיין שם קל"ג אמר מר יו"ט אינו דוחה שמוטב לכסות באפר כירה מלכסוח בדקר
אלא בזמנה בלבד ר"א אמר שבתון עשה הוא נעוץוכו' דהא בדקרנערן עושהאיסורדעביד
והויל"יו"ט עשה ול"תואין עשה דוחה ל"ת גומא אבל במוקצה מוחר לטלטלולצודךיו"ט
ועשה ,ובמהרש"א הקשה דהרי מילה דוחה וכו'יעוי.ש .והגרעק"א שם הקשהעל המג"א
וו"ל תמוה לי דלהדיא מוכח בסוגיא דדקר
ל"ת ועשה יעוי"ש.
והנהבסוגיין מבואר דבשר אע"פשיש שם נעוין משמעבסוגייןדמכסין כדאמרי'ולכסוי
בא"כ אובדקרנעוץ .גםישלדקדקכןמדברי
בהרת ,ימול ,ופריך למ"ל קרא דבר שאינו והיינו דאסור משום מוקצה וכו' ואילו בדקר
ורבא
מתכוין הוא ומשני ראתיא
רישא כר"'בתר משני נעוץ משמעבסוגיין דמכסין כדאמרי' ולכסוי
שם דהוי פסיק
ד2,מע"
ואביי
ק בא"כ או בדקרנעוץ גםיש לדקדקכן מדברי
מרבא סברה יעוי"ש,וחזינן דהגזה"כ הו
יאב רזה חוס' ביצה דף ט' ב' ד"ה אר"' דמסיק
על פ"ר וברשב-א שם מקשה איך חש
דמוחלפח השיטההיינו ההיא דהשוחטוקיי"ל
פ"ר האהוי מלאכהשאינהצריכהלג
רופהואין דיחפור בדקר נעוץ ויכסה ואפ"ה מסקידיפה
שייך לדין קציצת בהרת הך פטו
ץ
ר
ת
מ
ו
נהגו העולס שלא לכסות באפר שהוסק ביו"ט
דהאיסור רק כדי לטהרו ועלכן נחשב זה
ל
ע
הרי אף דקיי"ל דיחפור מ"מ אסור באפר
הטהרה כפ"רוהגזה"כהואדיקיןדבהדחי'חל
צת בהרתואין שהוסק ביו-ט ,הרי דבדקר נערן קיל טפי
עלמעשיו רק שםמילהולאקצי
מאפר שהוסק ביו"ט ומסיק בצע"ג יעף"ש.
נ"מ אם הף גם עשה ול"ח דהמילה מאחר
והנראה דהנה הרשב"א ט' ב' ,הקשה על
דנכרחועלי'י"גבריחות ,א"כבמעשיו לא חל
שם,ציצת בהרת וכממילא הוקודיןדחי' של הא דמשני ממאי ע"כ לא קאמרי ב"ש אלא
מילה בצרעת הוא דחל על המעשה שם מילה היכא דאיכא ד"נ,ופי' רש"'דליכא צדאיסור
וצרעת ממילא קאחי ,אבלאין והדין עשה אבל ליכא ד"נ רמי לחפירה ,והקשה דאפי'
דוחה ל"ת ככלאים בציצית יל"ש התם דע בד"נמחזי כחפירה דהאעבידגומא אלא ה"פ
ממילא קאתי כמובן ,ורק על פ"ר כמילה דאיכא ד"נ הףלי' הכנה אכל ליכא ד"נ לא
בצרעחשייך כנ"ל ,ורק דהגמ' מדמידין דח" הוי הכנד ,ומקשה עוד הרשב"א ואפי' איכא
של כהח"כלדיןדחי' שלמילדלגבי' בעידנא ד"נ הא קא עביד גומא ואע"פ שאינו צריך
אבל מעיקרהדין הוידין דחי' על פ"ר וזהו אלא לעפרה איסורא מיהו איכא וכו' ואכתי
מדין ממילא קאתי ,וממילא מיושב קושית משום שמחת יו"ט אתינן עלה והדרא קושיא
המהרש-א ,דהרי ביו"ט המילה עצמה הוא לדוכתא ,ותורץדכיוןדאיכא דקרנעוץחשיבה

נהוראי
הכנה גמורה כאילואין כאן איסורכללדשרי
רבנן בכי הא ביו"ט לגמרייעוי"ש .והדברים
סתומים דהריקושיתוהי'מעשיית גומאומדין
מלשאצל"ג דפטור אבל אסור ומאי מתרץ
דהויהכנה גמורהדהרי מלבדדין מוקצה איכא
איסורבעשיית גומא ודכנה מסלק רק האיסור
מוקצה אבלאיןוהעניןכלללרין איסורגומא,
וצע"ג.

וברשב"א ז' ב' ,מפרש על הא דאמרינן
והוא שישלו דקר נעוץ דעפר תיחוח ואפ"ה
לב-ה לא ישחוט משום דדקרנעוץאינה הכנה
גמורה לסמוך על" לכתחילה ,וגם זה צ"ע
דהרי האיסור לכתהילה לא משום מוקצה ורק
משום מלאכה שאצל"גכדאמרינן בגמ',ועיין
בחוס' ח' א' ד"הואינוצריך  -ותימא דא"כ
פטור אבל אסור וי"ל משום שמחת יו"ט
מותר .ובמהרש"אפירשדוה דוקא לב"ש אבל
לב"ה משום מצותכיסוי מותראפי' לכתחילה
וכדאיתא בתוס' בשםהירושלמי דמותר באפר

שהוסק ביו"ט אם שהט כבר ,וא"כ לב"ה
אסור משום מלשאצל"ג והרי זה פשוט
ומוכרחכן ,ולמה כתכ הרשב"אדאליבי' דב"ה
אסור דקר נעוץ דאינה הכנה גמורה לסמוך
על" ,והדברים תמוהים.
והנהבסוגיין ט' ב' ,אלמאגבי שמחתיו"ט
ב"ש לחומרא וב"ה לקולא ורמינהי השוחט
וכו' ומשני ר"י מוחלפת השיטה ומדחי ממאי
דלמא ע-כ לא קאמרי ב"ש התם אלא היכא
דאיכא דקר נעוץ אבל היכא דליכא ד"נ לא,
וכן הקושיא מלא יטול אלא"כ נענע מבעוד
'ום מדחי דע"כ לא"ק ב"ש אלאהיכאדאיכא
ד"נ ,וצ"ע דהרי אפי' בד"נעדייןצריכין אנו
לשמחת יו"ט להתיר ולהקל דלרש"י דליכא
חפירה אבלהריעדייןהויאיסורגומא ואצל"ג
וכדאמרןועדיין שמחתיו"טמתיר,ו~הו באמת
קושית הרשב"א ,ולהרשב"א ג"כ שרי רבנן
ן שמחת יו"ט הוא
ביו"ט לגמרי סו-סמיי
ומאי משני והרי ב"ה אוסר ויש כאן איסור
להתירומאימשני,וגם האדמשניעלהקושיא
מעלי לקצב דב"המתירין משום דאיכא תורת

כלי אבל החם אפילו ע"י דקרנער ,לא והרי
ע"כ רב"ה מתירין משום שמחת יו"ט ,ועיין
תוס' '"א ד"האין דמפרשילהדיאכן וההיחר

משום שמחת יו"ט וא"כ גם בר"נ צ"ל מותר
וצ"ע.

וגם הקושיא מעור לפני הדורסין דב"ה
מתירין משום דחזי למיוגא ,ועיין ברש-י
קס"ד משום שמחתיו"טקאתיעלהדהויהיתר
והריחוינןדהחירוסופן משוםתחילתןדמקשי
התוס' ד-ה אמר ר"י ובע"כ צ"ל דצריכין

לטעמא דהתירו משום שמחת יו"ט ג"כ ורק
משוםדחזי למיזגא ג-כבעינן ולא דמי לד-נ
דב"ה אסרי ,וצ"ע דמאי נ"מ סו-ס בעינן
להתיר איסור וצ"ע.
ולפ"ד נראה בביאור הסוגיא רהא דב-ש
מתירין ד"נלפי' רש"יאין כאן מעשה חפירה
וחל עלמעשיו מעשהכיסוידבדקרנעוץנקרא
רמכסה דם ומעשה כיסוי עלהואין כאן חופר
ולגבי הגומא הוי כאינו מכוין ומוחר,
והרשב"א מקשה דאע"גדאיכא ד"נ האמיחזי
אכתי כחפירה ע"י הגומא ,אלא ה"פ דכיון
דאיכא ד"נהוילה הכנהגמורהכאילואיןכאן
איסורכללוהןהןהדבריםדלגבי הגומא נחשב
כאינו מכוין דע"י הכנה הגמורה הוי מעשה
כיסוי ואין כאן מעשה מעשיית גומא ,וכמו
דמזלפין דלגבי הכיבוי הוי אינו מכוין ע"י
ן ע"ג
מעשה המצוה ושם מצוה מניסוך יי
המזבח עלי'כן הכא שם מכסה דם על מעשיו
ולא עשיית גומא וע"י הכנה הגמורה חל על
מעשיו שםכיסויולגבי הגומאהויאינומכוין
וכלא ד"נ הוי אצל"ג על הגומא וכמש"נ
בעזה"' .חהו דכתב הרשב"א דף ז' דלב"ה
לכחחילה לא ישחוט דדקר נעוץ אינה הכנה
גמורה לעשות לאינו מכוין ואסור ווהו
דקאמרינן בגמ' דלב-ש אין ההיתר משום
שמחת יו"ט דחל על המעשה שמחת יו"ט
ולגבי הגומא אינומכוין רק באופן שיש ד"נ,
וא-כ מעשה כיסוי עלה ,אבללהוליך הסולם
אסורוזהו דקעביך הד"נ לחול על מעשיו שם
כיסוי ,וגם הא דקאמרינן ע"כ לא קאמרי ב"ה

נמוראי
בשובכו מוכיח או דאיכא תורת כלי ואפ"ה
בעינן שמתתיו"טוכדביארנולעיל ,מ"מ ע"י

תירתכליעליו נחשבשאיןכאן מעשה טלטול
מוקצה ,אבל הכא לא סגי הדקר נעוץ ע"י
ההכנה לסלק ולעשות לאינו מכרן על הגומא
וכן בחזי למי1גא ע"י שמחת '"1ט אין כאן
שחיטה לעיבודוהויכאינומכוין לזה אבל לא
בד-נ ,וכן מתפרש כל הסוגיא בע"ה .ולפ"1
הדקר נעוץאינו רק משום מוקצה כ"א לסלק
איסור גומא ג"כ ולב"ה מסולק מדין מוקצה
אבל אכתיהוי איסורגומא דלא ס"לדהוי ע"'
הכנה הגמורה כאינו מכוין וכמו שנתבאר
בע-ה ,ומיושב הרשב"א וסוגיית הש"ס.
והנה התוס' ט' ב' ד"ה אמר ר"י לשיטת
ר"ת דמוחלפת השיטה וסברי ב"ה דמותר
לשחוט וא"כ הדקר נעוץ ע"י הכנה גמורד
מתיר אפי' לכתחילה ולדברינו לפי ביאור
הרשב"א דההכנה מסלק האיסור גומא ואין
כאן איסור כלל ,א"כ שפיר כתבו התוס' שלא
לכסות מאפר כירה2,הוסקה ניו"טיע"י דקר

הרב ר'לוי קרופני
ראש ישיבת קאמעניץ

פא

נעוץאיןכאןאיסורכלל ובאפר שהוסקכיו"ט
הוי איסור מוקצה אבל השו"ע הרי פסק
שאסור בדקר נעוץ לשחוט דלא כר"ת
רמוחלפת וב-המת'רין וא"כ בדקרנעוץ אסור
לב"ה משום גומא ואין כאן היתר רק משום
מצות כיסוי שלא לעקור מצוח ביסוי וע"1
סובר המג.א דמוקצהקיל דבדקרנעוץ עושה
איסור דקעביד גומא אכל במוקצה מותר
לטלטל לצורך יו"ט ,ומיושב קושית הגרע"א
מחוס' הנ"ל ,דהתוס' אזלי לב"ה דמתירין
והמג"א אזיל לדעת השו"ע דלא פסק כר"ת.
וגם מיושבמכוי דשם בספק אםאינומוכן
לספק הוי מוקצה ואסורדאינו לצורך אםאין
כאןדיןכיסוי אבללענין דקרנעוץהויהחיוב
מספק לעשות ועל מעשיו שפיר חלדיןכיסו'
אם שחט דהוי מותר אם שחט לכסוח בד"נ
וכדפירש הרשב-א דאם שחטסומכיןעלהכנה
דכמוכן קצתדמיואיןכאןאיסור ,אבלבודאי
אדרבה  -ד"נהוייותר סבראלאסורומוקצה
לצורך יו"ט מותר.

"4

בענין הולבהבצפון
הרמב"ם בפ"ה מהל' מעה"ק ה"ג כתב
ח"ל ,ומנין שאין שוחטין קדשי קדשים אלא
בצפון שהרי נאמר בעולה ושתט אוחו עלירך
המזבח צפונה וכו' ומקום שחיטה הוא מקום
קבלה עכ"ל ,והנה הולכה לא הזכיר הרמב"ם,
ומשמע דרק שתיטה וקבלהטעונין צפץ אבל
לא הולכה,וכן מפורש בשטמ"ק זבהיםדףד'
א' בר"ה הדם וכו' ,ויש להקשותנילף 1ריקה
משחיטה וקבלה והולכה ולישתוק מ1ריקה
דמאי פרכת שכן טעונה צפון ,הולכה לא בעי
צפץ ע"כ,וכן משמע מדברי התוס' שס בד"ה

דהולכה עיי"ש ,אכן בהגהות הב-ח שם כ'
וז"ל ,אבל לפי המסקנא דלעיל דהולכה לא
תפקה מ~לל קבלה ,א"כגם הולכהטעונהצפון
עכ"ל ,וצ"ע על הרמב"ם והשטמ"ק והתוס'
דסברי דהולכה לא טעונה צמון ,הא אסקינן
הולכה לא תפקה מבלל קבלה ומ"ש צפון
דליתא בהולכה משלא לשמה דפוסל גם

בהולכה.

והנה ברמב"ם פ"א מהל' פסוהמ"ק ה'
י"א כתב וז-ל ,שחטה בצפון ופרכסה ויצאה

לדרום אפי' דוציאה לדרום כשירה ,פרכסה

פב
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ויצאה לדרום וחזרה לצפת ואח"כקיבל דמה
בצפון כשירה עכ"ל ,ובכס"מ כתב פרכסה
ויצאה לדרום וחזרה כשירה פירש"י דאין
פסוליוצא אלא מתוךהמחיצותהאי ח1רהלאו
דוו-א ורבנו מפרש דהאי וחזרה איצטריך
לאשמעינן שאם אחר שחזרהקיבלדמהבצפון
כשירד ,ואםקיבלדמה עד שלא ח1רהדפסולה
עכ"ל ,וצ"ע דמה החידוש דהלא קבלה שפיר
היתה בצפוןוכיון שיצאה לא פסלה ,א"כמאי
איכפתלן שהיחה הבהמהבנתיים בררוםוכי
משום 1ה הי' צריך לפסול הקבלה.
ונראה לפענ"ד לומר דהדין צפון דבעינן
בשחיטה או בקבלה,ראיןזהרץדיןדהשחיטה
או הקבלה צריכה להיות בצפון ,רק הואדין
בעצם הקרבן שיהא בצפון בעת השחיטה
והקבלה ,דהרי בגמ' זבחים כ" 1א' איתא,
פרכסהויצאהלדרוםכשירה וברש"' שםדאין
פסול יוצא אלא מתוך המחיצות אבל מצפון
ליכא פסול יוצא ,ואי נימאדאיןדין בהקרבן
שיהא בצפון רק הואדין בהשתיטה והקבלה,
לא היה שייך בכלל לדין פסול יוצא מכיון
שאיןדין על הקרבן שיהא בצפת'יעודדהלא
ה נוגע לנו
השחיטה והקבלה היו בצפתימ
איפה הבהמה נמצאתבין השחיטה והקבלה,
ובע"כ ד;.ס דין צפת הוא בקרבן שיהא
בשעת השחיטה והקבלה כצפון ,היינו
שהבהמה תהיה ער אחר הקבלה בצפון .ו1הו
מעיקרדינה של הקרבן ,ולכן שפיריש הו"א
דיפסול ביוצא ,דיהי' פסול כשהבהמה חצא
ממחיצתה .וע"ז בא החידוש דיוצא מתוך
המחיצות כעינן ליפסל ,אבל בצפון דליכא
מחיצותליבא הפסוליוצא .ונפ"מ לפ" ,1ראם
הכניסה הבהמה את ראשה לצפתישחט או
בשעת קבלה ,רק הראשהי' בצפוןוקיבל ,לא
הו' שחיטה וקבלה כשירה דבעינן שעצם
הקרבן יהא בצפון ולא רק המעשה .ולפ"1
נראה ד1הו עצם החידוש של הרמכ"ם והוא
דהבהמה צריכהלהיותכצפון עד לאחר קבלה
דגם בשעת קבלה צר'ך להיוח הקרגן בצפון
ואם עשה קבלהבצפוןוהקרבןבעצמולא חזר,

לא נתקייפ דין קבלה בצפון ,ודוקא חזרה
הבהמה ועשה קכלה א 1כשר ,ובזה הוא
החידוש דאם ח1רה הבהמה בשעח קבלה
כשירה ולא פסלינן משום יוצא אלא
ממחיצות ,אבל מצפוןליכא פסול יוצא ,אבל
לאחר קבלה אם יוצאת הבהמה אין שופ
חידוש דלא מיפסל משופ יוצא דאחר קבלה
כבר אינהדינה שתהא בצפון .ובשיטת רש"'
אפשר לדחוק ולומר דסוברדגם הולכה טעונה
צפת יא"כ אע"פ שהולכה היא כבר עבודה
בהדםעצמוולאשייכתלעצםהקרבן ,מ"מכל
זמן שיש במעשיד ובעבודותיהדין צפון ,עוד
יש דין גהקרבן עצמו שיהא בצפון ,והו"א
דיפסולביוצאושייךהחירושדאיןנפסלביוצא
גם אחר -בלה,ולכך כ' רש"יהאי וחזרה לאו
דווקא ,דהחידוש דלא נפסל ביוצא שייך גם
אחר קבלה ,דדין שיהא הקרבן בצפון עד
שיגמרו עבודוחיה(עיין באור שמח שמפרש
כל הסוגיא דהחידוש הוא שלא נפסל הרם
ביוצא וצ"עלפידבריודאיןדיןעלהרםביחזד
שיהא בצפון ומהשייך על הרם לפוסלו משום
יוצא ,אכן אפ"ל דכיון דיש רין על הקרבן
שיהא בצפון ממילאגם הדםדינושיהאבצפון
ושייך החידוש בהדם) ,אבל הרמב"ם סובר
דאין הולכת הדםבצפון ,ולאחר קכלהככראין
דין צפון על הקרכןואין חידוש דלא מיפסל
ביוצא כ"א קודם קבלה.
הגה ברמב"פ פ"א מפסוה"מ הי"ג כ',
פרכסה הבהמה ויצאה לחוץ אחר קבלת דמה
נשרה שאפילו יצאו האימורים והבשר קודם
1ריקה בק"ק ה1בח כשר כמו שיתבאר עכ"ל,
ומשמע מהרמב"ם דאםיצא קודם קבלת דמה
פסולה וכן משמע מהל' '"א פרכסה ויצאה
לדרום וחזרה לצפון כשירה ,ומשמע דמצפון
דליכא מחיצוח לא נפסל ביוצא ,אבל אםיצא
לחוץ קורם קבלה פסולה ,ובאור שמח מחרץ
בזה את דברי הרמב"ם דפסקדאימוריןשיצאו
קודם 1ריקת הדם כשר ,וא"כ איך מפרש
הברייתא רפרכסה ויצאה לחוץ וח1רה פסולה,
דבגמ' זבחים כ"ו הקשה ,למ"ד דבשרקדשים
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קליםשיצאולפני1ריקתדמים כשירה ,ומתרץ
דילמא ביותרח הכבד ושתי הכליוח ,אבל
הרמב"ם דטסק דגםאימורין כשרלפניזריקת
דמיפ א"כאמאיפסולה,ולכך מחלק הרמב"ם
בין קודם קבלה לאחר קבלה דהברייתאאיירי
קודם קבלה ולכך פסול משוםיצא דמה ואחר
קבלה דהדם לא יצא שפיר כשר ,יעו"ש .אכן
צ"ע,דברי האור שמח,דאיךשייךלפסול הדם
שבצואר משוםיוצא והלא גםבלינה לא פסל
דם שבצואר וכמש"כ בברכת ה1בח על הא
דצריך קרא למיפסל שהיטהבלילה ת'פוקלי
דהדם נפסל בשקיעת החמה ,ותי' דבצואר
בהמה לא נפסלבלינהוכן משמעבתום'מעילה
דף ט' א' עיי"ש דליכא פסול לינה על דם
שבצואר ,וא"כ איך שףך פסול 'וצא על דם
שבצואר.וע'בזבחיםדף כ"וא',קיבל ואח"כ
חתך פסולה שמעתמינה דם המובלע באברים
דם הוא דלמא משום שמנונית  -ועי'
בריטב"אהוליןדףג' א' ,וצ"ע .ועוד ק'דלפי
דבריו מהו החידוש דלא נפסל ביוצא לדרום
דבשלמא ביצא לחוץ ישרין על הדם להיות
בפנים ,אבלבצפוןאיזהדיןישעל הדםלהיות
בצפוןשיפסלביוצא לדרום,ולפי מש"ב נראה
בדברי הרמב"ם ,דההילוק בין קודם קבלה
לאחר קבלה הוא ,דכמו שביארנודהדין צפון
הוא בעצם הקרבן שיהא בצפון ולכן הו"א
דיפסול ביוצא ,וזהודינו על כל הקרבן שיהא
בצפת משום דדין בהקרבן שתהא עבודותי'
בצפון וזהו גופא דינא שהקרבן גופי' יהא
בצפוןולכךשייךבופסוליוצא ,כמו"כישדין
בהקרבן שיהא בפנים בשעת שחיטה וקבלה

יין

וטמילאיש על הקרבןכולו שיהאבפנים
כ"ז שלא נגמרו עבודות הקרבן,וזה חלעלכל
הקרבן ביחד ולא רק על הדם משום דהדם
צריך להיות בפנים ,וכן על האימורין שהם
צריכים להיות בפנים ,רק כיון דמעשה
העבזדות בכל הקרבן ,וטעון כל הקרבן להיוח
בפנים ,כ"כהדיןצפוןדבעי' שכלהקרבןיהא
בצפון .ולפ"ז הדין יוצא לחוץ דפסול הוא
משוםדין זה דצריך להיות בפנים וא"כ חל

פג

הפסלות עלכל הקרבן,וזהודווקא קודם קבלה
אבל לאחר קבלה דנגמרו עבודותי' בהקרבן
עצמו אז צריך לחול הפסלות יוצא על הדם
לחודי' ועל האימורין לחודיה וכיון דסופן
לצאת ,או דקודם זריקד עוד לא חל שם
אימורין ,לא שייך לחול עליהם פסול יוצא
רהפסלות דיוצא לאחר קבלה הוא משום
דהאימורין צריכים להיות בפנים וכית דאין
עוד שםאימוריןעליהם ,לאשייךלחולעליהם
פסלוח דיוצא.
וב~היבואר הרמב"ם בפ"ב מפסוה"מ הל'
י" 1דכ' ,הכניס החטאת עצמו להיכל כשרה
שנאמר אשריובא מדמה ולא בשרה ,ובכס"מ
כ' וז"ל ובפ' דם חטאתדף צ"ב נתבאר שאפ"
הכניסה קודם שקיבל דמה וכשהוציאה קיבל
דמה כשרה ולכך כ' רבינו החטאת עצמה ולא
כתב הכניס בשר כלשק הגמ' כך כתב הר"י
קורקוסז"ל עכ"ל,ודבריו צ"עדהלא הרמב"ם
בפי"א מהל' עה"ק ה"ז הזכיר גם בשר וז"ל,
נכנס בשר קדשים קלים להיכל הרי 1ה כשר
ודין זה הוא מהגמ' דף פ"ב ב' ,דממעטינן
מדמה ולא בשרה ,והא דלא הביא הרמב"ם
מהיכןילפינן 1ה צ"ל דסמך על מה שהביא
הקרא בפסוה"מ ,אבל סוכ"ם עצםהדין דבשר
הביא הרמב"ם ,ואפשר לתרץדבריו ע"פ מה
ששמעתי בשם מרן הגרי"ז זצ"ללתרץקושי'
התוס' בדף פ"ב ,דלמהצריך קרא למעט בשר
הלא בעינן הכנסה לכפר ולאשייך בבשר,וכן
הקשה על הרמב"ם דכ' נכנס קדשים קלים
והלא הפסול שלנכנס הוא דוקא בחטאת,ועוד
דנקט הרמב"ם דוקא קק"ל ולא סתם קדשים
ומפרש דהא דאיתא כגמ' דעבדינן ק"1דיהי'
פסול אם הכניסבפנים הוא משום פסוליוצא,
דגם בהכניס לפנים 'הי' הפסול יוצא כמו
הוציא בחוץ וע" 1ילפי' מדמה דבהיכל ליכא
אלא פסול הכנסה לדם ,ולא שאר דברואפילו
פסולה יוצא ליכא ,ושפיר הו"א דיהי' פסול
הבשר דהכניסלפנים ואע"פ שלאשייךלכפר
דמשום פסול יוצא לא בעינן לכפר ,וגם
הרמב"ם דנקטדין בשר בפסול' יוצא הוא,
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אבל בפסול נכנס לא הזכיר בשר כלל ,וגם
מדוייק הרמב-ם דכ' קדשים קלים דבקדשי
קדשים המקום דאכילה הוא גם בדיכל ולא
שייך כלל פסול יוצא .וזהו כוונת הכס"מ דלא
הזניר הרמב"ם בשרדהיינו דבפ' זהדאיירי
בפסול נכנס לא נקט הרמב"ס בשר רק דם,
ו1הו דמבאר דהכא משום דם כ' הרמב"םדינו,
דאע"פ דיש כאן הכנסה על דם מ"מ כשר
ד'לפי' מדמה ולא בשרה .אכן צ"עלפיפירוש
הכס,מ דאיךילפי' 1ה מרמה ולא בשרה ,הלא
סוכ"סהכניס דמהג"כ ,וברש"יבדף צ"ב כתב
באמת דילפי' זה מדמה ולא דמה עם בשרה,
ודרמב"ם כ' דמה ולא בשרה ,והי' צ"ל כמו
שכ' רש"י מדמה ולא עם בשרה.
ונראה לומר דהרמב"ם מפרש דהמיעוט
הוא דעל כל הקרבן לא שייך לפסול פנים
דממעטינן דרק דם פסול ,ולא חלפסולהבנסת
פנים לכפר על כל הקרבן דהו"אדביון דקודם
קבלה דישדין על כל הקרבן שצריך להיות
בע1רה כמו שביארנו לעילדשייך פסול יוצא
על כל הקרבן ,כמו"כ יהי' חל על כל הקרבן
פסול נכנס לפנים ,וע"1ילפינן מדמה דדוקא
על דם חל הפסולועכשיו קודם קבלהאין עוד
דיןרם ומשוםכלהקרבןליכאפסולפנים,וזהו
דמפרש הרמב"ם הגמ' אודלמא כצואר בהמה
דמי מדמה אמר רחמנא ולא בשרה דעל כל
הקרבן ליכא פסול פנים אע"ג דמשום יוצא
שייך שפיר פסול על כל הקרבן ,וזהו דמדמה
הגמ' לפירכסהויצאהלדרום וח1רהכשירה הא
הוציאה פסולה ,דגם שם הפסלותדשייך התם,
הוא משום דכל הקרבןדינו בצפתובוראי דגם
הוציאה כשרה דאין לצפון מחיצוח וכמו"כ
בחטאת העוף על כל החטאת לא שייך פסול
פנים ו1הו דכ' הרמב"ם הכנים החטאת עצמה
והו"א דיהא פסול ,דיהי' חל פסול על כל
הקרבןוזהודילפינן מדמהולא בשרה ,דכשרה.
ולפ"ז נראה לתרץ שיטת הרמב"ם והתוס'
דהולכד לא בעינן צפון והקשינו דהלא בגמ'
אמרי' דהולכה לא תפקה מכלל קבלה ותיבעי
הולכהצפון כמו קבלה,דהדין דלא תפקה הוא

ילפותא דכל הדינים שנאמרו בעבודות קבלה
נאמרו ג"כעלעבודח הולכה אבללפי המבואר
דהדין דצפון הוא גזה"כ דהקרבן יהא טעון
צפון עד אחר קבלה והואדין בקרבן ,מהיכי
תיתי לומר דע" 1נאמר שהדין שטעון הקרבן
צפון 'הא אחר הולכה משום דלא חפקה מכלל
קבלה ,דלא נאמר אלאבדיניעבודותיהם שהם
שווין ,אגל בדינים בהקרבן לא נאמרדין זה.
ורש"ילפישביארנו שהוא סובר כסברת הב"ח
דגם הולכה טעונה צפון (בפשטות י"ל דהם
סוברים דהדין צפון בעבודות נאמר ,ולכך גם
הולכה לא תפקהמדין 1ה דכמו בקבלהישדין
דצריך צפון כמו"כ בהולכה ואע"פ שביארנו
ובן מוכרח מהסוגיא דדין הוא בקרבן שיהא
בצפון ,אבל מ"מ הדין מחחיל מהא רישדין
בעבודות של הקרבן להיות בצפת ,וכיון
דהולכה בכלל קבלה גם היה צריך להיוח
שהקרבןיהי' בצפון עד הולכה),היינודהלשון
לא תפקה מכלל קבלה דעצם עבודת הולכה
הוא חלק והמשך מעבודת קבלה,ושייךגם על
הדינים שבקרבן לילף שיהא הדין עד אחר
הולכה דגם הולכה מכלל קבלה.
והנה ברמב"ם פ"א מהל' פסוה"מ הכ"ט
כתב וז"ל ,בהמה שחסרה מאבריה כל שהוא
אחר שחיטה קודם קבלה הדם נפסלה אפי'
צרם באוזנה קודם קבלה לא יקבל שנאמר
ולקח מדם הפר,שיהי' שלםכולו בשעת קבלה
ואם קיבלמן החסרהו1רק ה"ז פסול ,ובהל'ל'
 אבל אם חסר אחר קבלה קודםזריקה כשר,ומדייק מכאן הגרי"ז זצ"ל (מפי השמועה)
דהרמב"ם סובר דכל הפסלות של חסר הוא רק
קודם קבלה ,אבל בשעת הולכה לא איכפתלן
כבר דחסר .ובשטמ"ק מביא שם בשם רש"י
דגם בשעת הולכהבעינן שיהא תם ולא חסר
דהולכה לא חפקה מכלל קבלה ,ומסביר הרב
1צ"ל אח הרמב"םדהדיןדבעינן תם ולא חסר
הואדין בהקרבן ועלדינים שבקרבן לא נאמר
דהולכה לא תפקה מכלל קבלה דגם בשעת
דולכה בעינן שיהא תם ,דרק דינים בעבודות
אמרינן שעבודת הולכהיש להדין עבודה כמו
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קבלה ,אבלדינים בהקרבןמהיכיחיתי לומר
כן .וברש"י בע-כ צ-ל כמו שביארנו דהולכה
לא תפקה מכלל קבלה ,הביאור הוא דהולכה
היא חלק מקבלה,ושייךאפי' מהדינים שנוגע
להקרבן שיהא גם בשעת הולכה ,ולכך סוכר
רש"י דגם על הדין דהבהמה צריכה להיות
שלמה ,נאמר הדין דהולכה לא תפקה מכלל
קבלה ,וזה ממש המתלוקת בצפץ ,לפי
שביארנו המחלוקת הרמב"ם ורש"י הזה( ,ואפשר דאם נאמר דהואדין בעבודות
לשיטתייהואזלי,ולכךסובר הרמב"םלשיטתו ותלוי בקדושח צפון ,דבעינן לעבודות קדושת
דהולכה לאבעיצפון ,ורש"י סוברדבעיצפון .צפץ ,לא היה בכללדין דהקרבןיהי' בצפון),
אכן לפ-ז יהי' סתירה כשטמ"ק ,דהלא אבל אין זה דין בעבודות ,וכיץ שהגזה"כ
בדף ד' א' ,הבאנו דהשטמ"קסוברדהולכהלא במעשיה ע"כ כל עשיותיה צריכים באמת
טעונה צפק ,ואע"פ שהולכה לא תפקה מכלל להיותבצפוןוזהודכ' רש"י שכל מעשה חטאת
קבלהלענין לשמה ,מ"מלגביצפון לא אמרי' ,בצפון ולכך שפיר מחלק השטמ"ק ,דבאמת
ובשטמ"ק בדף כ"ה ב',גבי מימרא דרבזירא ס"ל להשטמ"ק דהולכה לא חפקהמכללקבלה
דהצורםאוזן הפר ואח"כקיכל דמופסול ,וכ' היינו שהולכה היא חלק מהקבלה ,ולכךלגבי
השטמ"ק שם דגם בשעת הולכהבעינן שהפר הדיןדבעינןשיהאחמיםולא חסר,גםבהולכה
יהי' תמים משום דהולכה לא תפקה מכלל ישדין זה ,ואע"פ שהוא דין בהקרבן מ"מ
קבלה,ולפי מה שביארנולעילהריזה סתירה העבודה שלהולכההיאחלק מהקבלהודיןהוא
בין השיטות ,וצ"ל בפשטותדהשיטהבדף כ"ה בהקרבן שיהא תמים עד שיגמרו עבודותי',
ב',מביא הר"פ בשם רש"',ובדףד' א',מביא והולכה היא בכלל עבודת קבלה ,אכן לגבי
השיטה בשם התום' טוך ,אכן נראה לפענ"ד צפון ראינודין בעבודות דאין עבודת קבלה
לישב דשיטה אחרת בזה ,דהנה בגמ' זבחים צריכה להיותבצפון אלא מעשה הקבלה שהוא
דף ק"ו כדתניאהיכן נשרפין לצסון 'רושלים מעשה בהקרבן צריך להיות בצפון ,וע" 1לא
חוץ לשלש מחנות ,וברש"י לצפונה של נאמרהדין דהולכההויחלק מהקבלה ,דמעשה
ירושלים שכל מעשה חטאת בצפון ,ולכאורה הולכה אינה בכלל מעשה קבלהואינה נקראת
דברי רש-י צ"ע ,דמנ"ל דשריפהבעינןצפון מעשה של קרבן ,דלא נאמר אלאלדין עבודה
דהלא גם בהולכה אפי' להב"ח ורש"י דס"ל בהקרבן דהתורה חידשה שתהא הולכה עבודה
דבעינן צפע הוא משום דלא תפקה מכלל ולא תפקה מכלל קבלה ,אבללגביהדין מעשה
קבלה ,ומנ"ל דכל מעשה חטאתבעינןצפון .הקבלה ושתהא הקרבן גופי' בצפון ,ההולכה
לא נכללת בהקבלה.
והנראה בזהדהלא מגמ'זו מוכרחדהדיןצפון

אינו משוםדצפוןישלו קדושהיתירה,ובעינן
לק"ק קדושה יתירה לעבודוחיה ,אלא דהוא
דין מקוםשבעינן להקרבה ולכךשייך המקום
דצפון אפילו חךן לשלש מחנות ,ולפ"ז גראה
לחדשדהדיןצפון הוא למעשה החטאתהיינו
שמעשה החטאתבעינן שיהא בצפון דמעשיה
בעינן שיהיו במקום הזה ומזה ילפי' דגם
הבהמה בעצמה בשעת עשייחה תהא במקום
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הרב ר' אלי' שמחה שושטאל
ראש ישיבתביתבנימין

בעניןרציחה ושפ"ד,בישראל,בעבו"ם,וברודף
חילוק בין עכו"ם לישראל אם הרג בלא
התראה שהוא יסוד החילוק ברודף שיכול
להצילו באחדמאבריו ,כ"כ לכאורה לאהי'לו

א .ברמב"ם פ"א מהלכותרוצח הלכהי"ג
כתב וז"ל כלהיכוללהציל באברמאבריוולא
טרח בכך אלא הציל בנפשו של רודף והרגו
הרי זה שופך דמים וחייב מיתה אבלאיןבית לכתובדין רודף כאן ,וצ"ע.
דין ממיחין אותו עכ"ל ,הנה בהגהות מיי'
ב .ברבינו 'ונה בס' שער' תשובה בשער
ובמל"מ שם ו,1ל כחב הטורבסי' חכ"הואיני השלישי (אות קל"ט) כתבו "11ל ,והנה אבק
יודעכיוןשהייב מיתה למהאין ב"דממיתין הרציחה הלבנת פנים וכו' ע"כ אר"1ל לעולס
אוחוומרן "1ל בס' ב"ה כתבדפירכא מעיקרא
מאחר יפיל עצמו לתוך כבשן האש ואלילבין פני
ליתא דלית בי' התראה ושיקבל עליו
חבירו ברבים ולא אמרו כן בשאר עבירות
שאינו מתכוין אלא להציל ע"כ (וכ"כ בכ"מ החמורות אכן דמי אבק רציחה אל רציחה
יעו"ש) ודבריו צריכין תלמוד ,עכ"ל .והנה וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצח ודומה לזה
לכאורה יש להעיר עוד בדברי הב"ה והכ"מ
ת אמרושיפיל עצמולכבשן האשולאילכיןפני
הנ"ל מהא דכתב הרמב"ם בפ"ט מהלכו חכירוברביםעיי"ש ,וטעמודגם באבקרציחה
מלכים הלבה ד' "11ל,בן נח שהרג נפשאפילו דינו ביהרג ואל יעבור כרציחה עצמה דהוא
עוברבמעי אמו נהרגעליו,וכן אםהרגטריפה כמו אביזרייהו דע"ז וג"ע שדינם ג"כ ביהרג
או שכפתו ונתנולפי ארי או הניחו ברעכ עד ואל 'עבור  -והנה כסשוטו תמוה דהא יסוד
שמת ,הואיל והמיח מכל מקום נהרג,וכן אם הדין ברציחהדיהרגולאיעבור האאינו משום
הרג רודף שיכול להצילו באחד מאבריו נהרג חומר האיסור אלא דסברא הוא מאי חזית
עליו משא"כ בישראל ,עכ"ל .והנהלפי הכ"מ דדמא רידך סומק טפי דלמא דמא דחכרך
בדעת הרמב"ם הנ"ל בפ"א מרוצח ,צ"ע למה סומק טפי דפירושו דאין כאן דין פקו"נ
כלל הרמב"ם כאן דין ר1דף שיכול להצילו שידחה אתהאיסור ,או משוםדביןכך הא נפש
באחד מאבריו עם עובר טריפה ואופני גרמא אבודה ,או משוםדאיןדין פקו"נ שלזהיכול
הנ"ל שבהם החילוק בדיניהם בין עכו"ם לדחותפקו"נ של האחרודינובשבואלתעשה.
לישראל הוא בעצם החיוב של שפ"ד על
ד והנה בהלבנח פנים כרבים הא ודאי אין
מעשה ההריגה שלהם ,וחילוקם הוא מיוח
ול בו דין של פקו"נ למשל לדחות שבת כדי
לחיוב הריגה ,משא"כ ברודף שהי' יכ
להצילו מהלבנת פנים ,משום דמ"מ הא אינו
להצילו באבר מאבריו ,ל הכ"מ הנ"ל הא
עפכיו"ם לישראל אינו מת ב1ה ,וא"כ מה בכך דאבק רציחה הוי
יסוד ההילוק בדינובין
כרציחהוישבו ההומר שלאיסור רציחה מ"מ
בעצם מה שהמעשה מהייב ,ואינו מיוחד הא ברציחה גופא הי'דינו כשאר עבירוח של
למעשהההרי
זגהה,ופטורוהוא משום שחסרכאן תורה שנדחין בפני פקו"נ זולת הסברא דמאי
התראה דב חלוק עכו"ם מישראל בכל חזית וכו' דלא שייך כאן בהלבנת פנים -
חיוביו ,ומבואר שםדינו בפ"טמהלבותמלכים והנהמרןהגאון "1לבספרוחידושירביראוכן
הלכה י"ד ,וכמו שלא כתב הרמב"ם כאן שיש במס' יבמות סי' ל"ב ביאר דברי רבינויונה

נחוראי
הנ"ל עפמש"כ בס' תמדת שלמה לתרץקושית
הכ"מ בשם הרמ"ך בפ"ה מהלכות 'סוה"ת
דלכה ה' בתנולנו אתד מכם ונהרגהו ואםלאו
נהרוג את כולכםדיהרגו ואל 'מסרו להם נפש
מישראל ,והקשה הרמ"ך רהא לאשייך התם
הסברא דמא' חזית וכו' כיון דיהי' הוא והן
נהרגין וא"כ מ"טדר"לדאפילוביחדוהואסור
למוסרו להם ,ובכ"מ חירץ דקבלההיתהבידם
ןשפ"ד ביהרג ואל יעבור אפילו היכא דלא
שייך הסברא דמאיחזיתוכו' יעו"ש ,ובחמדת
שלמהתירץדבהאיהיקישאדילפינןדג"ע הוא
ביהרג ואל יעבור מרציחה דאיסור ג"ע לא
ניתר משום פקו"נ ,השתא הדרינן למילף
רציחה מג"ע דאיסור רציחה לאניתן לידחות
משום פקו"נ אף במקום דלא שייך הסברא
דמא' חוית ,וא"כ מיושב היטב דברי הר"י
הנ"ל דהשתאגבי הלבנתפנים אף דלאשייך
גבי' סכרתמאיחזיתוכו' ,מ"מכיוןרהוא אבק
רציחה לא ניתן איסורו לידחות משום פקו"נ
כמו רציחה עצמה וכמו אביזרייהו דע"ז
ועריותדדינם ביהרג ואליעבור  -אמנס יש
להקשות ע"ז מגמ' ערוכהדמוכח לכאורהדגם
איסור שפ"דניתןלידחות משוםסקו"נדאיחא
במס' יומא דף פ"ה א' ,וכבר הי' ר"י ור"ע
וראב"ע מהלכין בדרך וכו' נשאלה שאלה 11
בפניהממנין לפקו"נ שדותה את השבת נענה
ר' ישמעאל ואמר אם במחתרת ימצא הגנב
וכו' ומהזה שספקעלממון בא ספק עלנפשות
בא ושפיכותדמים מטמא את הארץוכו'ניתן
להצילו בנפשו ,ק"ו לפק"1נ שדוחה את השבת
ע"כ ,הרי להדיא דמבא במחתרת יכולים
ללמוד דפקו"נ דוחה איסור שפיכות דמים,
ויעו"ש במסקנא דליח בה פירכא אלא
דאשכחן ודאי ,דבא במהחרת חשוב כודאי,
וספק מנלן,הרי דס"ל להש"ס דמבא במחתרת
מוכח דעצם איסור שפ"ד נדחה בפני פקו"נ,
ובע"כ דהא דרציחה הוא ביהרג ואל יעבור
הוא מחמת סברא דמאי חזית וכו' ,ובבא
במחתרת שיש לו דין רודף הפקיעה תורה
טענת מאי חזית של הרודף ,וממילא נדחית
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איסור שפ"דבפני פקו"נ כמו שאר עבירות,
וא"כ הדרא הקושיא בדברי רבינויונה הנ"ל
לדוכתא ,דבהלבנת פנים אף דהוי אבק רציחה
מ"מכיון דלאשייך הסברא דמאי חזית וכו'
כנ"ל ,א"כ תידהה בסני פקו"נ כשאר עבירות
וצ"ע.

ג .ומה שהי' נראה בזה ,דהנה באיסורי
שפיכותדמים שנאמרה לישראלולב"נ ,איכא
איסור דלא תרצה שנאמרה לישראל ,וב"נ
מצווין על שפיכות דמים מקרא דשופך דם
האדם באדם דמו ישפך ,והנהיעוין בס' מנ"ח
מצוה ל"ד שכתב שההורגאפילו גר תושב לא
הי' נהרג עליו ולא עבר על ל"ת דלא תרצח,
ו~ה מתאים עם הגירסא ברמב"ם בדפוםרומי
ודפוסים ישנים (ולא כמו שנדפס בספרי
הרמב"ם שלסנינו) וז"ל הרמב"ם בפ"א מהל'
רוצח הל' א' כלהורג נפש אדם מישראלעובר
בלא תרצה (ויעוין במבוא מהמו"ל מהדורת
שבתי פרנקל על הרמב"םזמנים ח"ב ,שהביא
הרמב"ם הנ"ל לדוגמא להשינויים שנעשו
בדפוס דברי הרמב"ם ע"י הצענזורה,
דבדפוסים ישנים וכתה"י הנוסחא כמו הנ"ל
בדפוס רומי,ועודלפיהנדפסבספרינו האאינו
מתאים עם מה שכתב אחרזה דאם רצחבזדת
בפניעדים מיתחובסייף ,ואם ברישאנכללגם
העכו"ם הא עלהריגת עכו"םאיןישראלנהרג
כדאיתא שם בפ"ב הלכה י"א) וכן איתא
ביראים (השלם) סי' קע"ה עמוד ה' איסורים
שרע לשמים ולבריות וז"ל בד"ה תנן נתכוין
להרוג את העכו"ם והרג את ישראל פטור
דבעי שיתכוין לדבר חייב ,ואינה נקראת
דכתיב אשר ירצח את
רציחה שלא
רעהו .רציחתבירש
אינקראת רציחה ,רציחח
רו
עה
עכו"ם אינה נקראת רציחה ,הרי דס"ל
דהמיעוט של רעהו אינו פטור בחיוב מיתה
בלבד ,אלא דלא נכלל בכלל רציחד וא"כ
לכאורה אינו עובר על ל"ת דלא תרצח ,והא
דכחב אח"כ בד"ה תולדוח הרציחה וז"ל
תולדות הרציחה שלא להרוג את דעכו"ס
וכדתנן במס' ע"ז העכו"ם וכו' לאמעלין ולא
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נהוראי

מורידין עכ"ל ,ה" נראה לכאורה לומר
דכוונתו הוא לאיסור שפיכות דמים שנלמד
מדין שופך דם האדםוכו' שנאמרה לב"נ דשם
נכלל גם העכו"ם וע"פ המכילתא הובא בכ"מ
בפ"ב מהל' רוצח הל' י"א (שנביא לקמן)
דשייכי גם לישראל וע"ז כתב דאינו נחשב
בגדר רציחה ממש אלא דהוי כתולרה או
דכוונתו דהריגת העכו"ם אינו אלא מדרבנן
וקרי לה תולדוח רציחה כמו שאר תולדוח של
שאר מצות שמונה שם בספרו דאינם אלא
מדרבנן יעו"ש ובהקדמה של ספר יראים,
וצ"ע - .והנה ברמב"ם פ"ב מהלכות רוצח
הל' י"א כחב וז"ל בראשונה מי שהרג גר
תושב אינו נהרגעליו בב"ד שנאמרוכי'זיד
אישעלרעהו,ואיןצריךלומרשאינונהרגעל
העכו"ם וכו' ובכ"מ שם בר"ה ישראל שהרג
גר תושב וז"ל במכילתא ,וכי יזיד איש על
רעהו ,רעהולהוציא אתאחרים ומשמעלרבינו
וכו' איסי בן עקיבא אומר קודם מתן תורה
היינו מוזהרים על שפיכות דמים לאתר מתן
תורה שהוחמרו הוקלו באמת אמרו פטור
מדיני בו"ד ודינם מסור לשמים ,וזהו שכתב
רבינואינו נהרגעליו בב"ד כלומר אבלבדיני
שמים חייב וכו' עכ"ל .הרי מבואר דאיסור
שופך דם האדם שנאמרה בב"נ שנכלל בה גם
הריגת עכו"םשייך למעשהגם בישראל,ועיין
שם ברמב"ם פ"ב מהל' רוצח הל' כ' וג' וז"ל,
אבל השוכר הורג להרוג את חבירו וכו' או
שכפתולפניהאריוכיוצאבווהרגתהוחי'וכו'
כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה
בידווחייב מיתה לשמיםואין בהם מיתת ב"ד
 (וכהלכה ג')  -ומנין שכן הוא הריןשנאמר שופך דם האדם באדם דמוישפך ,זה
ההורג בעצמו שלאע"ישליחוכו'ומידכלחי'
אדרשנו זה המוסר חבירו לפני הי' לטורפו,
מיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש
האדם זה השוכר אחרים להרוג את חבירו
ובפירוש נאמרה בשלשתן לשון דרישה הרי
דינם מסור לשמים עכ"ל ,הרי דדריש כל
הפסוק הנ"ללגבי ישראל אף שנאמרה לב"נ
ג"כ כמבואר בפ"ט מהלכות מלכים הל' ד'

הנ"ל שב"נ נהרג עליהט יעו"ש .וי"ל
דבישראל הוא מכח אותה סברא שנאמרה
במכילתא הנ"ל ,ובע"כ שנשארהדיןשופךדס
האדםגםלעכו"םדהאכהאי קראנכללהריגת
עכו"ם ועוברין ג"כ שנחמעטו להדיא גבי
ישראלמחיוב מיתת ב"ד .והנהלפי הנ"להי'
נראה רי"ל דאיסור רציחה של לא תרצח
ואיסורא דשופך דם האדם חלוקיןהןביסודן,
דדין לא תרצח הוא איסור להרוג ישראל,
ואיסורא דשופך דם האדם הוי איסור להרוג
אדם ,שכולל גם העכו"ם.
ד .והנהלפי כל הנ"להי' נראהדי"ל דהא
דחידש הכ"מ לתרץ קושית הרמ"ך הנ"ל
בפ"ה מהל' יסוה"ת דשפ"דדינו ביהרג ואל
'עבור גם היכא דלאשייך הסברא דמאיחזית
וכו' ,הוא דוקא במה שנוגע לאיסור רציחה
שאיסורו להרוג ישראל ,אמנם במה שנוגע
לאיסור שפ"ד של אדם בכלל דהוא איסורא
דשופך דם הארם וכו' י"ל דזה הוי כשאר
איסורים ,ובעצם הי' שייך בה היתרא דוחי
בהם זולת היכא דשייך סברח מאי חזית וכו',
וכן בסכרת החמדת שלמה הנ"לדהדריוילפי
מעריות דעצם איסור רציחה לאניתן לידחות
בפני פקו"נ ,י"ל דהוא דוקא באיסור רציחה
דבזה קאי קרא דכתיב כאשר יקום איש על
רעהו ורצחו נפשכן הדבר הזה,הרי לא הקיש
עריות אלא לרציחת רעהו שהוא איסור לא
תרצח אבלבהריגת עכו"ם למשל,בזה לאקאי
ההיקש ,וא"כי-ל דגם בהריגת ישראלהיכא
ד'צוייר שלאיהי' בו אלא איסורא דשופך דם
דיסור איסורו אינו רציתת רעהו ,א"כ אינו
בכלל ההיקש לעריות ,דאיסור רציחת רעהו
איתקש לאיסור עריות ולא איסורהריגת אדם
ואיסור שופך דם הארםהרי הוא בעצם כשאר
איסוריםדנדחיןבפניפקו"נ .והנה לכאורהיש
להוכיח דאיסור שפ"ד שלשופך דם האדםיש
בוהיתר של פקו"נ ,מאותה הלכה גופא בפ"ה
מהלכות יסוה-ת הנ-ל דמקורו בתוספתא
דיהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל,
מבואר דבעכו"םליכאהאידינא,והאלכאורה

נחוראי
מצד דינא דשופך דם האדם הא אסור למסור
גם עכו"ם להריגה כמו שמבואר בפ"ט מהל'
מלכים הל' ד' דב"נ נהרג בכפתו לפני ארי
וכיוצא בו,ויסודומהאי קרא דשופךרם האדם
וכמו שהביא הרמב"ם בפ"ב מהל' רציחהגבי
ישראל מהאי קרא יעו"ש ,וא"כ בישראל ג"כ
אסורלמוסרו מחמתאיסוראישופך דם האדם
ע"פ המכילתא הנ"ל ,וא"כ למהאינו ביהרג
ואל יעבור ,ובע"כ דבדין זה של שופך דם
האדם ליכא הקבלה שכתב הכ"מ ,ולא שייך
האי איסורא לההיקש מעריות כנ"ל לפמש"כ
החמדח שלמה ,לכן גבי עכו-ם שפיר ניתר
בפקו"נ כשאר איסורים ,והסברא דמאי חזית
לא שייך לכאורה בעכו"ם כלפי ישראל.
ה .והנהלפי הנ"להי' נראהליישבדברי
הר"י בשערי תשובה הנ"ל ,דאיסור הלבנת
פנים הוא אבקאיסור של לא תרצחדגבי'אין
איסורו בעצם נדחיתבפני פקו"נ ,והא דאיתא
במס' יומא הנ"ל דמבא במחתרח ילפינן
דפקו"נ דוחה שבת ,הרי דגם שפ"ד נדחית
בעצם מפני פקו"נ ,די"ל רהתם קאי באיסורא
דשפ"ד של שופך דם האדם ,וההיתר לאיסור
רציחה בע"כ צ"ל דמשוסדיןרודף דחלבולא
נחשב נפשו בנוגע להצלת הנרדף ונפקע
מהמעשה שם רציתה בכלל ,אמנם במהשנוגע
לאיסור שפ"ד שלשופךדם האדם שגם עכו"ם
ככלל איסורו ,י"ל דס"ל להש"ס דעכ"פ לא
גרע מהורג עכו"ם דהוי מעשה של שפ"ד
שצריך להיתד של פקו"נ ,ואולי י"ל דמהא
דלא חייבה התורה להציל הבעה"ב מיד הגנב
ולא נאמרהגבי' אלאדין רשותלהצילובנפשו
של הבא במחחרח ,י"ל דס"ל להגמ' דיש
ללמוד מזה דעדיף חשיבת נפשו גם כשנוגע
להצלת הבעה"ב יותר מעכו"ם ,דבעכו-ם
כה-ג אםהי' היתרלאיסור שפ"דלהורגו א"כ
הי' לכאורה מחויב להציל את ישראל הנרדף
משום איסור לא תעמוד על דם רעך ,וגם הא
לא שייך כאן לכאורה סברת מאי חזית וכו'
דודאי אין להשוות עכו"ם לישראל ותייב
להקדים הצלת ישראל להעכו"ם ,ובע"כ
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רחשיב הבא במחתרת כישראלכיתדיש רשות
שלא להורגו להצלת הנרדף ,וא"כ עכ"פ לא
גרע מעכו"ם דנכלל ג"כ באיסור שופך דס
האדם וכו' (אלא דמ"מ י"ל דלא נחשב נפשו
כישראל גמור בנוגע להצלת הנרדף שיהי'
נכלל בגדר איסור רציחה של לא תרצח),
והילפותא מבא במחתרח דיש דין פקו"נ
בשפ"ד הכוונה באיסור שפ"ד של שופך דם
האדם .ובזה הי' נראה לבאר דברי רש"'
בחומש פ' משפטיםבדין בא במחתרת בד"ה
איןלודמים וז"ל,איןזורציחההרי הוא כמת
מעיקרו וכו' והא לכאורה במס' יומא הנ"ל
מבואר דאין טעם ההיחר משום דחשיב כמת
מעיקרוואינו מעשה רציחה אלא דבאמחהוי
מעשה שפ"ד אלא דנדחהבפני פקו"נ .אמנם
לפי הנ"ל י"ל דבאמת בנוגע לאיסור רציחה
אין ההיתר והפטור משום פקו"נ דלזה באמת
לא הי' מהני היחירא דפקו"נ ,וע" 1פירש"י
דלגבי איסור רציחה הפטור וההיתר הוא דלא
נחשב לרציחה אלא הרי הוא כמת מעיקרו
אמנםלהתיראיסור שפ"ר שלשופךדם האדם
דמוישפךבזהחשיב מעשה שפ"ד אלאדנדחה
בפני פקו"נ כנ-ל.
 .1והנה עפ"' הנ-להי' נראה לבאר דעת
הרמב"ם בפ"א מהל' רוצח הל' י"ג הנ"ל,
דברודף שיכול להצילו באחד מאבריו דה"ז
שופךדמיםוחייב מיתה אבלאין ב"דממיתע
אותו מקושית הטור בסי' תכ"ה דאם חייב
מיתה למהאין ב-דממיחיןאותו .ונקדיםלזה
דבר נפלא שראיתי בס'גליא מסכתא (שנדפס
מחדש) בסוף החשובות אות ה' ,מקור לדינו
של הרמב"ם הנ"ל מהא דאיתא במס' סנהדרע
(פ"א) דאם נהפךזמריוהרגו לפנחסהי' פטור
משום דהי' לו לפנחסדין רודף ,והקשהדנהי
דפנחסהי'לודיןרודף ,מ"מ הא1מריהי'יכול
להציל את עצמו מיד פנחס ע-י פרישתו
מעבירה ,ולמה יגרע זה מרודף שיכוללהצילו
באחד מאבריו ,ומזה יש להוכיח דינו של
הרמב"ם הנ"ל דגם ברודף שיכול להצילו
באחד מאבריו נהי דאסור להורגו מ"מ אם
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הרגו אין ב"ד ממיתין אותו ,ולכן א"ש הא
דאםנהפך1מריוהרגולפגחסהי'פטורממיתת
ב"ד ולא נאמרה שם בגמ'דהי' מוחר לזמרי

להרוג את פנחס( ,ובדעח הטור כתבדאזילבזה
לשיטתו דס"ל רנרדף עצמו גם ביבול להצילו
באחד מאבריו לא נהרג עליו ,וא"כ הא אין
ראי' מהתם לשיטת הרמב-ם הנ"ל דהא נרדף
שאני יעו"ש ).אמנם נהי ד'"ל דהרמב"ם הי'
לו מקור לדינו מגמ' הנ"ל ,אבל מ"מ עדיין
קשה קושית הטור מסברא דלמההדיןכן דהא
כיוןדחייב מיתה למהאין ב"דממיתין אותו,
ומה הוא פשר הדכר לחלקבין הדינים.

ז .ומה שהי' נראה בזה ,דהנה במם'
סנהדרין (ע-ד א') מבואר דהא דס"ללריב"ש
דרודףשהי'יכוללהצילו באחדמאבריודנהרג
עליו (ויעו"ש בכ"מ בפ"א מרוצת הל' י"ג
דכוותי' פסק הרמב-ם ,ונהרג עליו פירושו
בדיני שמיםיעו-ש ,ולכאורה לשיטת הרמב"ם
יש להוכיח כן דאל"כ נמצא דגם לרבנן לא
שייך כאןדין קלב"מכיון דאסורלהורגו עכ"פ
בפועל ובגמ' שם מבוארדדוקאלר"יבן שאול
ל"ש פטור דקלב"מבזה,וגםיהי' קשה הוכחת
ר"י בן שאול מקרא דדמי וולדות לפ-ז כיק
דגם לרבנן אין כאן דין קלב"מ ואע"פ
שלמעשה אם הרגו בפועל לא נדרג עליו
יעו"ש) הוא משום דיליף לה מפרשת דמי
וולדות ,ובלא קרא משמע דגם ביכוללהצילו
באחד מאכריו הי' עדיין עליו כלדיני רודף
והי' מותר להרגו ורק מהא דמחייבין בדמי
וולדות בכה"ג מוכח דאין כאן הדין שיכול
להרוג את הרודף ולא שייך כאןדין קלב"מ,
לפי הנ"ל דמצינו כדין רורף של בא
במחתרת (דדינו אינו אלא רשות להצילו
בנפשו) לחלקביןאיסוררציחה של לא תרצח,
לאיסור שפ"ד דשופך רם האדם ,רדין לא
תרצח נפקע לגמרי ולא נחשב למעשה איסור
כלל נעצם ,משא"כ בדין איסור שפ"ד של
שופך דם האדם באמתיש כאן מעשה איסור
שפ"ד אלא דניתרתבדין פקו"נ דוחה וגם לא
אמרינןגבי' מאיח1יתוכו' ,וא-כי"ל דמקרא

.הנה

דדמי וולדות הא אינו מונח דנפקע מרודף
שהי'יכוללהצילו באחדמאבייוכלדינירודף
ד'"לדדין רודף שמפקיעמן הרודףדיןאיסור
רציחה עליו שייך גם ביכול להצילו באחד
מאבריו ,אלא דמ"מ נשארעליו מעשהאיסור
של שפ"ד שופך דם האדםלפיכך אסורלהרגו
ושפיר לאשייךדין קלב"מ כנ"ל ,דהא גםדין
פקו"נ רוחה בפשוטו לאשייךכאןכיוןדיכול
להצילו באחד מאבריו .וא"כ הא א"ש פסק
הרמב"ם ,דהא דאין ב"ד ממיתין אותו הוא
משום דמיתת ב"ד דתלוי באיסור רציתה של
לא תרצח דיסודו הוא איסור הריגת ישראל
כנ"ל ולגבי דין זה עדיין דין רודף עליו
שמפקיע איסורו ,אמנם נשאר עליו איסור
שפ"ד של הריגת אדם וב1ה הוא חייב מיחה
לשמים ואין ב"ד ממיתין אותו בנ"ל( .והי'
נראה לכאורה דבזה יובן קצת הא ראיתא
ברמב"ם פ"ט מהל' גניבה הל'  '1וז"ל הבא
במחתרתביןביוםביןבלילהאעלודמים אלא
הרגו בעה"ב או שאר אדםפטורין ,ורשותיש
לכל להרגו בין בחולבין בשבת בכל מיתה
שיכולין להמיתו שנאמראין לו דמים עכ"ל.
ותמוה לכאורה למה חלקן הרמב"ם לשנים,
והא כיון דיש רשות להרגו פשיטא דההורגו
פטור ולמה צריך הרמכ"ם להזכיר כאן דין
פטור ממיתה ,ובהנ"ל דההיתר בבא במחתרת
היא בת שתי שליבות( :א) ההפקעה שלדין
איסור רציחה על עצם המעשה(ב)ההיחר של
פקו"נ דוחה על איסור שפ"ד של שופך דם
האדם ,א-כי"לדכוונת הרמב"ם לפרש צורת
הדין של הבא במתתרת ,דבאמתההיתרבפועל
ן פקו"נ דוחה אמגם עלאיסור רציחה
הואיי
של לא תרצח לאהי'מועילההיתרכלל כנ-ל,
וצריך להקדיס לההיתר הנ-ל הפקעת איסור
לא תרצח ו1הו שכתב דבא במחתרתאין לו
דמים כלומר דלא חשיב דמים לגבי איסור
רציחה ,אלא דבזה לא הי' מספיק להתיר
למעשה אלא לפוטרו ממיתת ב"ד דתלוי
כאיסור לא תרצח ואח"כשייךההיתר למעשה
דהיינודין של פקו"נ דוחהדיש רשות להורגו

בחוראי

צא

להצלת הנרדף ,וצ"ע עוד שם ברמב"ם הנ"ל דיןרודף ,וסברתטבעושלעולםלאמהני אלא
ואכמ"ל).
ח.והי' נראה לבארעפ"יהנ"להאדאיתא
ברמב"ם פ"א מהל' רוצח הל' ט' ח"ל אף 11
מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף,
לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה
לילד מוחר לחתוך העובר במיעי' וכו' מפני
שהוא כרזדף אחרי' להורגה ואם משהוציא
ראשואיןנוגעיןבו שאעדוחין נפשמפנינפש
וזהו טבעו של עולם עכ"ל,ויעין בחידושי
ר"ח הלוי על הרמב"ם במש"כ' בביאור נהרג על העוברין וגם בעובר עכו"ם ,וא"כ
הרמב"ם הנ"ל וצ"ע בהבנתכוונתובדיוק  -אסור מטעםזהגםלישראלהריגתעובראפילו
ומה שהי' נראה דאפשר לומר בזה ע"פ של עכו-ם (דלא שיך גבי'דין הצלה כלל)
יסורות הגר"ח שם בגדריהדינים הנ"ל ,דהנה ע"פהמכילתאהנ-להובא בכ"מ בפ"במרוצח
יסודהדיןדרודףניחןלהצילובנפשו הואענין הנ"ל ,וא"כ הא גם בעובר צריך להתיר את
הצלתהנרדףמידרודפו,דהינודאין להתחשב דמו ,כ למהלא נחשבזהכתיובעלהרודף,
ךברויף בטבעו שלעולםכנ"ל ,אמנםעם הצלת נפשו של רודף במקום הצלתו של דלאשויאי
נפשהנרדף ,ועדכדי שהותרדמו ממשלהורגו לפמש-כ לעיל י"ל דבעובר א-צלדין חיובא
להצלת הנרדף ,והנה בהא דאין מחשבין דרודף להתיר דמו להרגו ,אלא דכיון דדין
בהצלתו במקום הצלת הנרדף י"ל דלא מקרי הצלתונדחיתבפני פקו"נ שלנרדף ,וא"כשוב
דמחייבין את הרודף כלום אלאשחיוב הצלתו לא שייך סברת מאי חזית דדמא דידך סומק
לא נחשב כמוחיוב הצלת הנרדף,ולכן הצלתו טפיוישלהחיר איסור שפ"ד שלובדין פקו"נ
של הנרדף קדים וגם יש לדתות הצלתומפני דכהת"כ,דאיןזה מפאתחיובודרודף ,משא"כ
הצלת הנרדף ,אמנם מה שמתירין את דמו כנולד שכבר חל עליו איסור לא תרצח דלא
להמיחו .ממש י"ל דזהדין חיובא שהל על ניתן לידחותבסני פקו"נ כנ"ל אף דלאשייך
הרודף להתיר דמו ולהורגו להצלת הנרדף ,סברת מאי חזיח וכו' כנ"ל ,דאין דוחע נפש
וא"כי"לדגםרורףזהבטבעו שלעולםישלו משום פקו"נ של נפש אחר ,וצ"ע עוד בזה.

לזה דלא נרמיעליו חיובא דרודף להתיר את
דמו ולהרגו ,וא"כ י"ל דבנולדדצריך להתיר
דמוכדי להרגוואין ברודף זהדין היתר דמו
א"כהו"ל כבשאראינשידאיןדוחיןנפשבפני
נפש ,משא"כ בעוברסגיבדין קדימת הצלחו
שלהנרדף הנ"ללהתירלהורגו .אלאדלכאורה
עדיע צ"ע בזה דהא לכאורה בהריגת העוכר
הא איכאנמי איסור של שפ"ד של שופך דם
האדם באדם כמבוארבסנהדרין (נ" 1ב') וב"נ

חרב ר' יעקבחיים סרנא
ראש ישיבת חברון

בדין לא תתגודדו
א .הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהל' עבודח
כוכבים הל'י"גי-ד כחב וז"ל,גדירהושריטה
אחת היא ,וכשם שהיו העכו"ם שורטיס
בבשרם עלמתיהםמפני הצער,כךהיוחובלים

בעצמם לעבודת כוכבים ,שנאמר ויתגודדו
כמשפטם ,גם זה אסרה תורה שנאמר לא
תחגודדו וכו' ,ובכלל אזהרהזו שלאיהיושני
בתידינין בעיר אחח זה נוהג כמנהג זה וזה

צב
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נוהג כמנהג אחר ,שדבר זה גורם למחלוקות
גדולות ,שנאמר לא תחגורדו לא תעשואגודות
אגורות ,ע"כ.

כבר תמהו הכס"מ והלח"מ על דכרי
הרמב"םז-ל שפסקבאבייולא כרבא[,דמסיק
בסוגיאדיבמותי-דא'כיאמרינןלא תתגורדו
כגון ב-ד בעיר פלג מורין כדברי ב"ש ופלג
מורין בדברי ב"ה אבל שתי ב"ד בעיר אחת
ל"ל בה ,ופליג אדאכי' דאמר דאף שתי ב"ד
בעיר אחת הללו מורים כדברי ב"ש והללו
מורים כדברי ב"ה אית ביה משום לא
תתגת'ןו,וכי ל"ל בה דוקא בב'בתידינין בב'
עיירות ],והרי כל היכא דפליגי אביי ורבא

הלכתא כווחיה דרבא בר מיע"ל קג"ם ,ואשר
כן פסקו באמח הרי"ף והרא"ש ז"ל שם,
ן בכס"מ שכחב ושמא י"ל דלא אמרו
יעוי
הלכה כרבא אלא היכא דפליגי אליבא
דגפשייהו ולא היכא דפליגי אליבא דמ"ד
עיי"ש ודו-ק ע"כ ,ודבריודחוקים מאד ,דהא
כיוןדפליגיאליבא דמ"דעשו ב"שכדבריהם,
והכי הוא דמסקינן באמת בסוף שמעתין החם
דעשו ב"ש כדבריהם ,וא"כ אליבא דמסקנא
פליגי,והיינו בטעם הדכרמפני מה באמת לא
היה בפלוגתייהו דב"ש וב"ה משום לא
חתגודרו ,ומה חירוץ יש בוה דפליגי אליבא
דמ"ד ,והרי מ"ד זה כהלכה אמר ,וצ"ע.

קשה בדברי הרמב"ם ז"ל שלא כתב
עוי
כלשוןהגמ' שהואבלישנאדאבייהללומוריס
,
ה
"
ב
ו
ל
ל
ה
ו
ב"ש
והיינו
כדברי
מורים כדברי
בהוראת הלכה ,ואילו הרמב"ם ז"ל כתב זה

נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר ,ומשמע
רק שלאינהגובשנימנהגיםולא שלאיורוב'
הוראות להלכה האחד שלא כדברי חבירו,וכן
צ"ע בזה שכתב שדבר זה גורם למחלוקות
גדולוח ,היכן הוא המקור לטעם זה ,והרי
לכאורה לא נתפרשהגמ'שאיסור לאתתגורדו
הוא משום כך ,ורש"יז-לבסוגיא שםדףי"ג
ב' פי' ,דלא תתגודדו הוא משום דנראה
כנוהגין ב' תורות ,וליכא למימר דהא גופא

הוא משום שזה גורם למחלוקת ,שהרי כתב
להלן שם בד"ה אמינא לך אנא איסורא,
דאסרי להו רבנן לבני ארביסר דאי בעו
למיקרא בחמיסר לא מצוובן בני ט"ו בי"ד
ודמיא לשתי תורות ,ואת אמרת לי מנהגא
דהחם לכ"ע שרי ,ומיהו באתרא דאחמור לא
ישנה את דרכומפני המחלוקת ,ע"כ ,ומבואר
דהטעם דנראהכנוהגין שתי חורות ,לאוהיינו
טעמא דמפני המחלוקת ,דהא האי טעמא
במנהגא נמי איכא.
ב .ונראה דהני תרי טעמי באיסור לא
תתגודדו תליא בפי' דברי הגמרא בסוגיא
דיבמות שם ,דאקשיליה ר"ל לר'יוחנן עלה
דחנןבמתני'דרישמגילה,מגילה נקראתבי"א
גי"ב בי"ג בי"ד ובט" 1לא פחות ולא יותר,
איקרי כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות
אגודות ,שקשינן התםהאילא חחגודדומיבעי
ליהלגופיה דאמר רחמנא לא תעשוחבורהעל
מת,ומשני א"כלימא קרא לאתגודדומאילא
תתגורדו ש"מ להכי הוא דאחא ,ומקשינן חו
התם ואימא כוליה להכי הוא דאחא ,ומשני
א"כ לימא קרא לא תגודו מאי לא תחגורדו
ש"מ תרתי,ופי' רש"יז"לואימאכוליהלהכי
הוא דאתא שלא תעשו אגורות אג,דות,
ויעו"שבחי' הרשב"א ז"ל שכתבואינומחוור
דניעקריהלגמרי ממהדכחיבגביהונימא דלא
חעשו אגודות בלבד הוא דאתא ,וראיתי
בחשובה לרבינו שרירא או לרבינו האי גאון
ז"ל דדברי ר' יוחנן הן וה"ק מה בין לא
תחגודדוובין לא תגודו למידרשביה נמי לא
חעשו אגודות אגודות נימא כוליה להכי הוא
דאתי למיסרגדידה על המת וכו' ,ומשני ר"ל
היה לומר תגודווכו' אלא אמר תתגורדו שנה
חי" 1ושנהדלי.ח לדרושבולא תעשוגדודים
גדודים ושמעית מינה תרתי ע"כ ,ולפ"ז
עיקריה דקרא דלא תתגודדולמאי אתא תליא
בהניחריפירושי,דלפירוש רש"י ז"לעיקריה
דקרא דלא תחגודדוללא תעשואגזדותאגודות
הוא דאתי,ומיתוראדרשינןלאיסורגדידהעל
המח ,ולפי' הגאונים ז"ל שהביא הרשב"א

נהוראי
למחלוקות גדולות ,הסברא היא איפכא
דאימחי גורם הדבר למחלוקח בשעהשאין זה
תורה אלא מנהג דלכו"ע שרי ,וכלשון רש"י
"1ל ,ואלו המשנים או שנוהגים מנהגי עצמן
שלא כשאר העיר ונכדלים משאר הציבור
גורמים הם בכך למהלוקת,דכיון דרשאים הם
לעשות כשאר הציבור ,מילתא דשכיחא היא
שהציבור עומד כנגדם ואשרים להם היו
נוהגים כמנהגינו ,וע"י בן באה ביניהם
מחלוקח ,אבל כשאלו המשנים לעצמם לא
מנהג הם משנים אלא הוראה שהורו לעצמן
מתוך משנתםוסבורים הם שהלכה כמותם,אין
הדבר באלידי מחלוקתשאיןלהםלציבורלבא
לומר להם הורו כמונו ,שהרי הם חולקים
עליהם בהוראה ,וס"ל ראין הלכה אלא כמו
שהורו הם ,ובאמת כן מפורש בברייתא
ביבמותי-ד ב' שם ,דלא נמנעו ב"ש מלישא
נשים מב"ה ולא ב"ה מב"ש ,ללמדך שחיבה
וריעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר
האמת והשלום אהכו ,והעתיק הרא"ש ו-ל
במשנה דתנינן בה דלא נמנעו להאי ללמדך
שהוא סיפא דהברייתא ,והיינו דבא התנא
ללמדנו שאין דרכה של מחלוקח בהלכה ,אף
שכל חולק מורה הלכה כדבריו ,להביאלידי
מחלוקת בסופה ,וכאשר לא היתה באמח
מחלוקת ומריבהבין ב"ש ובע ב"ה,והרי על
גופה של מחלוקת בהלכה פשיטא דלא שייך
שום איסור ,וכאשר כתב הרא"ש "1ל
בתשובותיו כלל נ"הסי' ט"ו וז"למילנוגדול
כרש"י שהאיר עיני הגולה בפירושו ונחלקו
עליו יוצאי יריכו ר"ת ור"י וסתרו דבריוכי
תורת אמת היא ואע מתניפין לשום ארם,
עכ"ל .וודאי שנהגו ר"ת ור"י לפי פירושם
ולפי ההלכה שעלתהלסיפירושם,וכלחדפסק
כהוראתו ולא נתרבו מהלוקת ומריבה עי"ז,
אלא חיבה וריעות גהגו בהם והאמת והשלום
אהכו,ואילובענינים של מנהגכנוסח התפילה
וכרומה מעשים בכל יום הם שגורמים
למחלוקת ומריבה ,ונמצא דלטעמא דנראה
כשתי תורות ליכא ללאו דלא תתגודדו אלא

צג

באיסורים והוראות ולא במנהגא ,ולטעמא
דמחלוקתאין לא תתגודדו אלא במנהגים ולא
באיסורים ובהוראות.
ו.ויעוין '4רושלמייבמותדשיטתר'יוחנן
מוהלפתמזו שבבבלי ,שבבבל'י-ד א'אמרינן
דר'יוחנן אמרעשו ב"שכרבריהם,ובירושלמי
ספ"ק דיבמות איתא ר' הילא בשם ר'יוחנן
אלוואלו כהלבההיועושין,פי' דלא עשו ב"ש
כדבריהם[ ,ופי' של קה-ע שם דאלו ואלוהיו
מחמירין על עצמם שלא לעבור על דברי
חבריהם ,תמוה ,דכירושלמי להלן מפורש
דהיא פלוגתא דרב ושמואל חד אמר אלוואלו
כהלכההיועושין וחד אמר אלו כהלכתן ואלו
נהלכתן ,ובבבלי הרי מפורשדפליגיאי עשו
ב"ש כדבריהם או לא עשו,והרידהלשון אלו
ואלו כהלכה היו עושין היינו דלא עשו
כרבריהן ,וגם דברי הפ"מ שפי' דלאחר
שהסכימושניהןלהלכה לא עשו ב-שכדבריהן
אינו נראה ,דבבלי מפורש לחד לישנא דלא
עשו כדבריהם גם קודם בת קול ועדיין לא
הסכימו ,אלא משום דב-ה רובא לא עשו
כדבריהן ,וגם בירושלמי אפשר לפרש הא
רכהלכההיועושיןדהיינו כהלכה דאחררבים
להטות ],ואף.אמנםדמצוי הוא כה"גדאמוראי
נינהו אליבא דר"י מ"מ נראה דהכא טעמא
רבה איכא בהא דמוחלפת השיטהבדבריר"י.
דהנה בבבלי לפנינו ביבמות שס הקשה
ר"ל לר-י עלה דמשנה ריש מגילה דמגילה
נקראת בי"א ב'"ב בי"ג בי"ד בט"ו ,איקרי
כאן לא תתגודדו ,וא-לר"י עדכאן לאשנית
מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים
עושיןוכו' ,ומהדרליהאמינאלךאנאאיסורא
ואת אמרתלי מנהגא ,ומהדרליה והתם לאו
איסורא והתנן הלילה ב"ש אוסרין וב"ה
מתירין ,ומהדר ליה דהתם הרואה אומר
מלאכה היא דל"ל ,וא"ל והא ב"ש מתירין
הצרות לאחים וב"ה אוסריפ ,ומהדרליהמי
סברת עשו ב"ש כדבריהם לא עשו ב"ש
כדבריהם ,ור"י אמר עשו ועשו ,ובפלוגתא

צד

נחוראי

דרב ושמואלרב אמר לא עשו ב"שכדבריהם
ושמואל אמר עשו ועשו' ,עו"ש .ואילו
בירושלמי פסתים פרק מקום שנהגו סוף הל'
א' ,עלהדמתני' מקום שנהגווכו'אמרינן ר"ל
שאללר"יואינואסור משוםבלתתגודדו ,א"ל
בשעה שאלו עושע כב"ה ואלועושין כב"ש

 פי' דל"ש לא תתגורדו אלא בהוראה ולאבמנהגא  -ב"ש וב"האין הלכה כב"ה,פי'
בתמיה,כיון דהלכה כב"ה ל"ל לא חתגורדו,
א"ל כשעה שאלועח2ין כר"מואלועושיןכר'
'וסי ,ר"מ ור"י הלכה כר"י בחמיה ,ואף ל1ה
ל"צ קרא ,א"ל תרי תניין אינת על דר"מ
ותריןתנייןאינוןעלדר"י,פי',ומוריןמקצחן
כר"מדלהאי חנאדבריר"יהןבמקצתןכר"י,
א-ל הרי ר"ה ויוה"כ ביהודה נהגו כר-ע
ובגליל נהגו כר"י בן נורי ,והיינו דלר"ע
תוקעע למלכויות ולר"' בןנוריאין תוקעין,
פי' וס"ד דמאן דעביד כחד לא נפיק יד"ח
אליכאדאידךוהיינואיסוראולא מנהגא ,א"ל
שנייא הוא שאם עבר ועשה ביהודה כגליל
ובגליל כיהודה יצא ,פי' ואינו אלא כמנהגא,
הרי פורים הרי אלו קורין בי"ד ואלוקורין
בט" 1א"למי שסדר את המשנה סמכה למקרא
משפחה ששפחהמדינהומדינהועירועיר,פי'
דלא שייך ב1ה אגודות כי היכא דלא שייך
במצות הכהנים ,ע"כ דברי הירושלמי עםפי'
המפרשים שם ,וא"כ גם ב1ה מוחלפת השיטה
דלבבלי אקשיליה ר"ל מ"טלית לא תתגודדו
במגילהדהיינו באיסורא והשיבליה ע"כ לא
שנית מקום שנהגו והיינו מנהגא ,ואילו
בירושלמי אקשי אמתניחין דמקום שנהגו
דהיינו אמנהגא ,והשיב ליה דלא שייך לא
תתגודדו אלא באיסורא וכשהללועושיןכדברי
ר"מ והללו עושין כדברי ר"י.
ח .והנראה דלפי מה שבארנו תתבארלנו
היטב מחלוקת הכבלי והירושלמי  -אף
דמוחלפת השיטה  -ויעלה לנו פי' חדש
בדברי ר"י בבבלי שעמעמו בזה הראשונים
"1ל ,ותחבאר לנו היטב שיטח הרמב"ם ז"ל,
שהיא מבוארת להדיא בגמ' לפיפי' זה.

הנה תשובתר"י לר"לכבבלי צ"ע,ואינה
מבוארת כלל [שלא כהתשובד שהשיבלולפי
הירושלמי דאמר ליה בשעה שאלו עושע
כר"מ ואלועושין כר"י,והיינו דלא שהך לא

תתגודדו אלא כאיסורא ולא במנהגא] ,דאמר
ליה ע"כ לא שניח מקום שנהגו וכו' ,ופי'
רש"' ז"להיהלךלהשיב תשובמ.זו על אוחה
משנה ,וקשה טובא ,נהי נמי דהתם היה לו
להשיב תשובהזו ,אמנםמפני מה באמתלית
התם משום לא תחגודדו ,ומה חשובהישכזה
על מה ששאל ,רעוין בחי' הריטב"א ז"ל
שעמד בזה ,ח"ל נראים הדברים דר"י לפום
דעתיה דר"ל מהדרליה לדידך דס"לדכי הא
דמגילההויאגודותאגודוח,היכילא חקשהלך
הא דמקום שנהגו ,והיכי לא חקשי לך ההיא
דב"ש וב"ה דצרות ,ור"ל אהדר ליה טעמא
דהנהו לא קשוליה ,אבלר"י סברדאיקשיא
הא [קשו] הנהו דמקשינןובויאי דכי היכי
דהנהולא קשוהאינמיל"ק,ומיהאלאפי'לנו
ר"י אמאי לא קשיא האדמגילהוההיא דב"ש
וב"ה דצרות,כיון דסבר ר"י דעשו כדבריהם,
ול"ל דר"י לא דריש כלל לא תעשו אגודות
אגודות ,חדא דהלכה רווחחהיא בכל התלמוד
ושפיר מוכחינן לעיל מן המקרא ועוד היכי
תהוי כוליה סוגיא דלקמן דלא כר"י ,אבל
הנכון דר"י מתרץ לה כדתרציאכיי ורבאוכי
פירשו לה אליבא דר"י פירשו לה ,ע"כ.
ותיררן הריטב"א "1ל צ"ע טובא ,מה טעם
כאמח לאפי'לור-ילר"לטעמודליתבמגילה
משום לא חתגורדולימאליהטעמיה כאביאו
כרבא ,כמאן מינייהו דס"ל ,ולימא ליה נמי
דהיינו טעמא דמקום שנהגו והיינו טעמא
דצרות,הריהנהוטעמידיהבואביי ורבאאינן
פשוטין כל כך עד שאין צריך לאומרם ,ולא'
הו"ללר-י לסמוך על 1הדאביי ורכא יפרשו
הטעם ,אלא איהו גופיה הו"ל להשיב לר"ל
תשובה כהלכה על שאלתו ששאל כענע,
אשר על כן נראה דהא דאמר ליה ר"י
לר"לע"כ לאשניתמקוםשנהגווכו'היאהיא
תשובתו,והיינושהשיבלודלאשייךדינאדלא

נחוראי
ז"ל ,עיקריה דקרא ללא תעשו תבורה על מת
הוא דאתי ,ומיתורא דרשינן ללא תעשו
אגודותאגויות.
אשר לפ"ז נראהדהניחרי טעמי באיסור
לא תתגורדו בהא תליא ,דאי עיקריה דקרא
דלא תעשו חבורה על מת הוא דאתי ,ולא
תעשו אגזדות אגודות רק מיתורא הוא דאתי,
שייך שפיר דאיסור 1ה טעמו מטעם שהוא
גורם למחלוקות ,אבלאיעיקריה דקרא ללא
תעשו אגורותאגודות ,ל"ל דהטעם הוא משום
שהוא גורם למחלוקות ,כאשר תמה באמת
הרשב"אז"לעלפי' רש"יז"ל,דמאישייאטי'
דאיסור 1ה הכא ,דהיאך אפשר דניעקריה
לגמרי לקרא ממשמעותיה ,ואכן בדעת רש"י
ז"ל נראה דמש"ה הוא דמריש באמתדאיסור
לא תתגוןדו הוא משום דנראה כשתי חורות,
וה"פ בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגורדו
בלומר לא תהיו כעובדי עבודת כוכבים
הנעשים כתותכתותכלכתוכחותורתהנלכח
וכת ואלהיה ,ואף אל תעשו כמעשיהם
שעושים קרחה על המת ,ואשר לפ"ז שייכא
שפיר בהם קרא ,ושו"מ בע"ה בריטב"א שם
שכתבכן בדעח רש"י ז"ל ,ואחר שהקשה על
דברי רב האי גאון ז"ל ,כתב וז"ל והנכון
כפירש"י ז"ל ,ודקשיא להו היכי עקרי ליה
ממת רכתיב גביה ,ל"ק דהא שקלא וטריא
דתלמודא הואלברורימילתאכלהיכי דאפשר
טפי ,ועוד ןדלמא ה"ק קרא בנים אתם לה'
אלקיכםוכיון שאתם בני אב אחד ואל אחד
ראוי הוא לכם שלא תעשו אגזדות אגודות
וכאילוישכאןשתיתורותושתיאלהות,וראוי
הוא ג"כ שלא תשימו קרחהביןעיניכם למת
כיון שאתם קדוש לה' אלקיכם ,ע"כ .והוא
מפורש כדברינו ,ונתתי שמתה בלבי שזכיתי
ב"הלכוין לדבריו ,ולפיפי' זה ודאי דאפשר
לפרש טעם נראהכשתיתורות,ביןאיעיקריה
דקרא ללא תעשו אגודות אגודות הוא דאתי
כאשר פי' רש"י .1ל ,ובין אי ילפינן לה
מיתורא דהא בהאי קרא שייכא ,אבל הטעם
שכתב הרמב"מ ז"ל מפני שהוא גורם

צח

למחלוקות אי אפשר לפרש אלא איילפינן

מיתורא וכמבואר.
ג .והנה ברור דהרמב"ם ז"ל ס"ל כפי'
הגאונים ז"ל ,דמלבד מה שכחב כאן בהל'
שלפנינוכןדעיקריה דקרא ללא תעשו הבורה
הוא דאתי  -וכאשר כלל באמתדיןזה בהל'
עבודהזרה  -ולא תעשואגודות אגודות הוא
רק בכלל אזהרה  ,11עוד הוא מפורש בדבריו
בסה"מ שפי' דברי הגמ' כפי' הגאונים ז"ל,
יעו"ש בדבריו ל"ת מ"ה שכתב שם וז"ל:
שה1הרנו מעשות שרט לנפש בבשרנו כאשר
יעשו עע"ז ,והוא אמרו יתעלה לא תתגודדו,
וכבר התבאר בגמ' יבמותכיגופיה דקרא לא
תתגודדו לא חעשו חבורה ,ושם נאמרג-כ לא
תתגורדומיבעיליהלגופיה דאמר רחמנא לא
תעשו חבורה על מת וכו' ,והנה אמרו שבכלל
 11האזהרה מחלוק דחי העיר במנהגם וחלוק
הקיבוצים ,ואמרו לא תתגורדו לא תעשו
אגודות אגודות ,ע"כ ,הנה הביא ב' ראיותמן
הגמ' ביבמות ,שהרי נתב ושם נאמר ג"כ לא
תתגודןומיכעיליהלגופיה דאמר רחמנאוכו',
והרי לכאורהאין שם עוד פעם אחרת מפורש
כיגופיה רקרא לא תתגודדו לא תעשו חבורה,
ואיןזה מבואר בגמ'והיאך כתבוככר התבאר
בגמ' ,וע"כ שכותללשון הגמ' דואימא כוליה
להכי הוא דאתי,דהיינו ללא תעשו חבורה על
המת ,וכאשרפי' הגאונים ז"ל,וזוהיא באמת
עיקר הראיה ולכן הביא לזו תחילה ,דהלשון
האימיבעיליהלגופיהאינומוכיח באמת כ"כ,
דהוא בדרך קושיא ואפשר לפרשו גם בדרך
יכול שבספדידהיינו שמא לא אתי אלא ללא
חעשו חבורה על המת ולא ללא תעשו אגודוח
אגודות,אכן מדמקשהואימאכוליהלהכי הוא
דאתא ,דהיינו לפי' הגאונים "1ל ללא תעשו
חבורה על המתגרידא ,מוכחודאידלהכי הוא
דאתי ,ושוב אפשרלהוכיח גס מתחילתהלשון
דהאי לא תחגודדומיבעיליה לגופיה ,דלהכי
אתי קרא,ולפיכךשפיר אפשרליה להרמב"ם
"1ל לפרש דטעם איסור לא תתגורדו הוא
משום שזה גורם למחלוקת ,וכמבואר.

צו

ותוראי

ונמצא דאזל' רש"י והרמב"ם ז"ל
לטעמייהו ,דלרש"י הטעם הוא משום דנראה
כשתי תורות ,משוםדעיקריהדקראללא תעשו
אגודות אגודות הוא ראתא ,וכאשר כתב
הריטב"א ו"ל ,ולהרמב"ם ו"לדעיקריה דקרא
ללא תעשוחבורהעל המת ,אפשרהיטבלפרש
רטעם האיסור הוא משום שזה גורם
למחלוקות ,וכמבואר ,אכן מהיכן עלה לו
להרמב"ם "1ל לפרש כן- ,והרי טעם נראה
כשח' תורות אפשר לפרשו גם אי עיקריה
דקרא ללא תעשו חבורה על המת הוא דאתי
וכאשר כתבנו' - ,בואר להלן אי"ה.
ד .ובספרי דברים פ' ראה תגינן לא
תתגודדו לא תעשו אגורות אלא היו כולכם
אגודה אחת ,וכן הוא אומר ואגודתו על ארץ
יסרה ,ד"א לא תתגודדו לא תתגודדו כדרך
שאחרים מתגודדים שנאמרויתגודדו בחרבות
כמשפטם ,ע"כ .ומפורש כפי' רש"י ז"ל
דעיקריה דקרא ללא תעשואגודותאגודותהוא
ראתי ,ולא ללא תעשו חבורה על המת כפי'
הגאונים ז"ל ,שהרי מפורש ד"א לא חתגודדו
כדרך שאחרים מתגוידים ומהספרי מוכרח
דאף למסקנאהכי הוא ,וכדברי הריטב"אז-ל
בת'רוצו האחרון על דברי רש"י ז"ל ,ולא
כת'רוצו הראשק דלמסקנאאינוכן ,אלא דאף
למסקנת הגמ' עיקריה דקרא ללא תעשו
אגודות אגודות הוא דאחי.
ולפ" 1נסתרו דברי החמת ישרים תשובה
קע"ב,הביאו במרכבת המשנה בהל'זו,ליישב
דברי הרמב"ם ז"ל שססק כאבי' ,משום
דהספרי מסייע ליה דמשמעמיניה דטעם לא
חתגודדו הוא מפני שזה גורם למחלוקות,
וכלשון הספרי היו כולכם אגודה אחת והוא
כאביי ,דאם הטעםהוא משום מחלוקת מסתבר
טעמיהטפי מדרבארלענין מחלוקתאיןחילוץ
ביןב'בתידיניםבעיר אחתובין ב"ד אחדפלג
מורים כב"הופלגמורים כב"ש,דהואילובעיר
אחת הם .באים הםלידי מחלוקת ,ורק בשחי
עיירות דאין' הדבר באלידי מחלוקחליח בה
משום לא תתגוןדו ,ע"כ .ומלבד עצם הדבר

קשה לשמוע דהרמב"ם ז"ל הכריע ממחלוקת
אביי ורבא ע"פ ספרי ,וכבר דחה דבריו גם
המרכבח המשנה שם ,לפי דברינו גם ליכא
למימר הכי כלל ,דהספרי א"א לפרשו כלל
מטעם שזהגורם למחלוקות אלא אדרבאדוקא
מטעם משום .דנראה כשתי תורות ,שהרי
מפורש בו דעיקריה דקרא הוא ללא תעשו
אגודות אגוףות ,ו1ה א"א לפרשו בטעם
מחלוקתדמאישייאטי' בהאי קרא ,ובמבואר.
ה .ואשר יראה בדעת הרמב-ם ז"ל לבאר
דבריו הוא ,דס"ל שדבר זה עצמו בפלוגחא
הוא דתליא ,דאיכא למ"ד דטעס איסור לא
תתגודדו הוא משום שזה גורם למדלוקות,
ואיכא למ"ד דהטעם הוא משום דנראה כשחי
תורות ,ואביי ורבא אליבא דהאי טעמא הוא
דפליגי ,ומכיתשכן נפקאפלוגחייהו מהלכתא
לגמרי ,משום דאיהו פסק דהטעם הוא משום
שוה גורם למחלוקות וזה עלה לו מן הגמ',
וכאשר יבואר ,ועפ"ז יחיישבו דבריו בטוב
טעם בע"ה.
דהנה נראה דהני תרי טעמי באיסור לא
תחגודדו חלוקיפ הם זה מזה הרבה ,ומאי
דלהאי טעמא הוא אסור לאידך טעמא הוא
מותר ,ומה שהוא להאי טעמא מותר לאידך
טעמא הוא אסור ,ונבאר הדברים.
.1יעוין ברש"י  -והובאודבריולעיל -
שפי' הא דאמר ר"ל לר"י אמינא לך אנא
איסורא ואח אמרתלי מנהגא ,דהיכא דאסרי
רבנןלבני י"דלמיקרי בט"ו ולבני ט"ו בי"ד
דמיא לשתי תורות ,ואת אמרת לי מנהגא
דהתם לכ"ע שרי ,ע"כ .ומבואר מדבריו דלא
שייך איסור לא חתגודדו משום דנראה כשתי
תורות אלא בהדבר חורה ולא כשהוא מנהגא,
דמאחר שאינו אלא מנהג ומדינא לכו"עשרי
לאשייך בזה שחי תורות ,אכן מסתבראדאין
שייך לומרכן אלא א' אמרינן שטעם האיסור
הוא משום דנראה כשתי תורות ,דלטעםזה כל
שאין זה תורה כלל אלא מנהג לאשייך כן,
משא"כ אי טעם האיסור הוא משום דגורם

נהוראי

צז

תתגוןדו אלא במנהגים ולא באיסורים ,והיא של אותה משנה ולא ישנה אדם מפני
היא גם התשובה בירושלמי אלא דמוחלפת המהלוקת,והיינו איסור לא תתגודדו ,וכאשר
השיטה ,דלפי הירושלמי א"ל איפכא דלא יבואראי"הלהלןבדברינודאיסור מחלוקחמן
שייך לא חתגודדו אלא באיסורים ולא החורה לדעת הרמב"ם ז"ל מקרא דלא
במנהגים ,ופליגי באמת ביסוד איסור לא תתגודדו הוא דנפקא לן[ ,והיינו נמי טעמא
תתגודדואיהוי משום דנראה כשתי תורות או דבשתי עיירות ליכא להאי איסורא ].ולפיכך
משום דגורם למחלוקות ,וכאשר בארנו דאי במקום שנהגו עושין ,וממילא נשמע שאין
הטעס הוא משום דנראהכשתי תורותשייךכן באמת לא תתגוידו אלא במנהגים ולא
רק בהוראות ואיסורים דשם תורה עלה ,ולא באיסורים ,משום דבהוראות ואיסורים אין
במנהגים דלכו"ע שרי ראינם תורה ,וכאשר הדבר בא לידי מחלוקת כין אדם לחבירו
כתב רש"י "1ל ,חו היא דעת ר"' לסי המורה הלכה שלא כדבריו ,מאחר שהואיורע
הירושלמי ,וכשהקשהליה ר"לבירושלמיעלה שהדבר אסורלולפי הוראתביתדינווסברתם,
רמתניתין דמקום שנהגו אמאי לא קרינן ביה והשיבלו ר"ל אמינאלך אנא איסורא ואמרת
לא תתגודדו והוי ס"ל דיסוד האיסור הוא לי את מנהגא ,כלומר באהא פלגינא עלך
משום שגורם למחלוקות והו"ל להיות אסור ,וסבירא לי דאיסור לא תתגודדו משום שתי
השיבליה ר"'דאינוכן אלא הטעם הוא משום תורות הוא1 ,ה"1ל להיות אסור במגילה ,ומה
דנראה כשתי תורות ולפיכך אין איסור 1ה שאמר שם בסופה של אותה משנה ואלישנה
שייך אלא בהוראות ואיסורים[ ,אלא שצ"ל ארםמפני המחלוקת,אינו משום האזהרה דלא
דר"ל לא ס"ל דבשני מקומות לא חיישינן תתגודדו ,אלא משום ולא יהיה כקרח ועדתו,
שיבא הדבר למחלנקת ,אלא דבשני מקומות דמפורש בסנהדרין ק"י א' [ויבואר ב1ה יותר
נמי חיישינן משום דמצוי הוא דבני עיר  11להלןבדברינו בעז"ה] ,רר"ל ס"ל כרבדאיסור
הולכים לעיר אחרת ואפשר שיבא הדברלידי מחלוקת משום לתא דהאי קרא הוא ,וממילא
מחלוקת] ,אבל לפ' הבבל' ס"ל לר"ל דהטעם דאיסור לא תתגודדו הוא משום דנראה כשחי
הוא משום דנראה כשתי תורות ,לפיכך הקשה תורות ושייך באמת באיסורים ולא במנהגא,
לר"יממגילהדבניי"דאסורים בט"וובני ט"ו ואמר ליה ר' 'וחנן לטעמיך דסבירא לך הכי
אסורים ב'"ד,ואיןבניי"דיוצאיםידי חובתם התנן הלילה ב-ש אוסרין וכ"ה מתירין וע-כ
בט"וולאבני ט"ויוצאיםיד"חכי"ד[ ,וכאשר דלא תתגודדו ל"ש באיסורין ,דאל"כ ההיא
פי' גם רש"י "1ל לבסוף ,וכאשר מפורש מתני' היאך תסרש לה ,א"לאין משם ראיה
באמתבירושלמיבפ' מקוםשנהגו שם 11היתה דהתם אף לטעם שתי תורות שרי ,משום
השאלה ],ולא כדפירש רש"' תחילה דמבני דהרואה אומר מלאכה הוא דליתליה ולאדמי
הכפרים הקשה לו ,וכאשר פי' התוס' ויש לשתי תורות ,ואמר ליה והא ב"ש מתירין
מהראשונים ,יעוע בחי' הרשב"א וכריטב"א הצרות לאחים וב"ה אוסרים ,ואהררליהמי
.1ל ,דשם אינו באמת אלא מנהגא שהרי סברת עשו ב"ש כדבריהם לא עשו ב"ש
'כולים גם הם לקרוא בי"ד אלא קל הוא כדבריהם ,ור"י אמר דעשו כ"ש כדבריהם,
שהקלו להם כאשר כתב הרשב"א "1ל[,ולהלן והיינו באמתטעמי'דר'יוחנןבזה משום דס"ל
אי-ה יכואר מפני מה פי' באמת רש"י דלא שייך לא תתגודרו אלא במנהגא ולא
מתחילה שהקשהלוגםמבניהכפרים],והשיב באיסורא ,מאתר דעיקר הטעם הוא משום דזה
לו ר"י עד כאן לא שניח מקום שנהגו לעשות גורם למחלוקת ובאיסורא ליכא למיהש,
מלאכהעושין ,כלומר דשם מבוארדעיקרו של וכאשר מפורשבברייתא ללמדךדחיבהוריעות
איסור לא תתגודדו ויסודו דוא משום ש1ה נוהגיןביניהס והאמת והשלום אהבו.
גורם למהלוקות גדולות ,שהרי מפורש בסופה

צח

נהוראי

ומ3תה מבואר היטב הא רמפורש
בירושלמי ביבמות שם דלר"י לא עשו ב"ש
כרבריהם ,כיון רלףצת הירושלמי ס"ל לר"י
שאיןלא תתגוררו אלאבאיסורא ,וצ"כ הטעם
הוא משום דנראה כשתי תורות ,ולפיבך לא
3שו באמת ב"שכרבריהמ ,משום ראסורהוא
משום לא תתגוףרו ,אבל לרצת הבבלי דלר"י
ס"ל רל%שייך לאתתגוררו אלא במנהגאולא
באיסורא .שהרי הטצם הוא משום שוה גורם
למחלוקות ,ס"ל שפיר צשו ב"ש כרבריהם.
ט ,ונראה שהו %הוא פי' הרמב"ם ו"ל
בגמ'רלפיוהרבריומפורשים בגמ'יבמותגם
הא ריסור איסור לא תתגוררו הוא משום שוה
גורם למחלוקת וגם וה דבעיר אחת אסור
אפילויש ב' בתידינים [דכל משום מחלוקת
אין חילוק בדבר ,דכית דלכ"ע שרי ורשאים
אלו לעשוח כדברי אלו יש בזה משום גורם
למחלוקת וכמבואר ],שהרי כך מבוארבדברי
ר"י בתשובחו ע"כ לאשניח מקוםשנהגווכו'
דהיינו לפי פי' מחודש זה דאין איסור לא
תתגורדו אלא במנהג ,ומיהובשתי ב"ר בשתי
עיירות ל"ל בה משום דאין הדבר בא לידי
מחלוקת ,וסבוארים היטב דברי הרמב"ם ז"ל
שכתב שלאיהיו ב' בחידינין בעיר אחת וה
נוהג כמנהג :ד וזה נוהג כמנהג אחר ,דאין
באמת דין לא תתגודדו אלא במנהגים ולא
באיסורים,ונקטלישנאדשניבתידיניםדהיינו
ב' ציבורים ,דסתמא יש להם ב"ד אבל לא
תליא באמת בב"ד ,וכאשר כתב בלשונו
בסה"מ מחלוק רתי הציר במנהגם וחלוק
הקיבוצים ,ונקטלישנאראביירלישנאברירא
הוא ,אבל לא משום רס"לכוותיה רלא פסק
אלא כר"י ולא כאביי ורבא בלל ראינהו
טצמיה דשמואל אתו לפרוטי ולא טצמיה
רר"י,ולפי'והבגמ' הוא מוברתכן ,שהרילפי
מה שנתבאר הא ראמריוןור'יוחון אמר צשו
וצשו הוא משום רס"לראין בוה משום לא
תתגוררו ,ו"%כ הא רמקשובגמ' ולמ"ר עשו
קריכאן לאתתגורדו ,וצלהמתרצואבייורבא
כלחדכר3תיה ,לאואליבארר"יקאמרישהרי

טעמו מפורש שאין באיסורא משום לא
תתגוףרו ,אלאאליבא ר~מואלראיהונמיסבר
צשו ועשו ,ובאמת הוא מפורשכן בריטב"א
ר"ה ולמ"ר עשו שכתבוו"ל :ולמ"רעשוקרי
כ%ן לא תהגורדו ,פי' קריבאן בדב"ה וב"ש,
והא רלא גקטההיארמגילה שהקשהר"ל,י"ל
רהשתא אשקלאוסריא ררב ושמואלקאי,וכי
מתברר %הא ממילא מתבררא ה %רמגילה,
ע"כ .והיינו דלא קאיאביי ורבא אלא.יררב
ושמואלולא ארר"יור"ל,ווהאראמרינן צלה
רפלוגתייהו רר"י ור"ל ובפלוגתא ררב
ושמואל ,לאו רפליגי בחר טעמ %אלא בחר
פלתתא ובתריטעמי ,רר"י ור"לפליגי באמת
ברין לא תתגודדו ,אי שייך באיסורא ,ורב
ושמואל פליגי באולינן בתר רובא בדהני
מחררי טפי ,או פלעי גם קורם בת קול %י
משגיחיןבבתקולכמפורשבגמ'1וכבר הקשה
הריטב"א ו"ל קושיתהגמ' שם מ"ט רמ"ר
לא צשו ,וו"ל :וא"תולימא רמשו"ה לא עשו
כרי של %לעשותאגורותאגוףות ,י"ל רהשתא
בפלוגתא ררב ושמואל לא נחתולריןאגורות
אגודות .אלא לעיקר הרין ממש ראינהו קים
להו רלית בה משום אגורות בדמפרשינן
במסקנא ,והיינו רלבתר רפרישוא טעמא
רפלוגתאהררינן למימר ולמ"ר צשוקריבאן
לא תתגוררו כנ"ל ,ע"כ .ולפיהפי' שפי' שבן
פירש הרמב"ם ו"ל הוא מרוקרק באמת מאר
ה%רהוי קים להוהכי ,רהא רב ושמואללאו
מטצמא רר"יור"לפלעי באמת ,אלא בטצמא
אחרינא כדברי הריטב"א ו"ל ,מיהותרווייהו
מורוראיןכאן משוםאגורותאגורות ,והאהוא
ראתואביי ורמא לפרושי ,מ"ט באמתליכא
לרירהו משום לא תתגוררו ,ופירשוה כל חר
כרעתיה ,ואכן ודאי ררב ושמואל תרווייהו
ס"ל ראיסור לא תתגוררו הוא משום רנראה
כשתיתורות ,ולאפליגיביסורהאיסורוטעמו
כרפליגי ר"י ור"ל ,ואמנם רק להאי טעמא
שייכא באמת מילתא דרבא דאמר דלא
תתגודדו ליכא כשתי ב"ד בעיר אחת אלא
בב"ד אחדפלגמוריםכדברי ב"שופלגמורים
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כדברי ב"ה,דלטעם הרמב"םז"ל שהוא משום לא תתגודדו הוא משום דנראה כשתי תורות
כאשר כתבנולעיל ,ואף דמסתבראדרי"ף "1ל
שזה גורם למחלוץות ,דחוק האיחילוק טובא
דמאחר שדרים בעיר אחת סוף שהדבר בא פרישלה לגמ' בשיטתהגאוניםז"לרבשרירא
לידי מחלוקת ,אמנםלפי הטעם דנראה כשתי ורב האי ז"ל ולא כדברי רש"י "1ל ,והוי
תורות אתיא האי חילוק שפיר טפי ,דס-ל תלמודין דלא כהספרי ,מ"מ בטעם איסור לא
לרבא דאין זה נראה כשתי תורות אלא תתגורדו לאמצינו להם מחלוקתלהדיא ,וכבר
כשהב"ד עצמו אינו בא לידי הכרעה ,ופלג כתבנו דאפילו לפי' הגאונים ז"ל שפיר דמי
מורים כב"ה ופלג מורים כב"ש ,וכיון שכן לפרש דטעמא דהא משום דנראה כשתי
לדעת הרמב"ם ז"ל דפסק כר'יוחנן וכמבואר ,תורות[,ורקלפי' רש"י "1ל א-א לפרשמטעס
נפקא באמת פלוגתא דאבי' ורבא מהלכחא מחלוקת דלא שייכא בהאי ץרא כלל.ן ועוד
ד מלאכי סי' תקנ"ו דאינהופסץי כרב דאמרבסנהדריןדף ק"' א',
לגמרי ,וכבר כתב הרבי
בשם מהרי"ט ח"ב יו"דסי' ג' והרב מהר"ש המחזיק כמחלוץת עובר בלאו שנאמר ולא
הלוי ז"ל ,דהלכה כר"י לגבי דרב ושמואל ,יהיה כקרח ועדתו ,וכאשר העתיץודבריו שם
ובטעמא דמילתא כבר כחבו הראשונים ז"ל להלכה,,ומה שכתב הבאר שבע שםדרובמוני
דכיק דהאריך ימיס הרבה אתריהם הו"ל המצוות לאמנולאו1ה משוםדס"ל דאסמכתא
כבתרא והלכה כבתרא ,ונתבארו בע"ה היטב בעלמא הוא ,אינו מוכרח דהרי"ף והרא"ש
דברי הרמב"ם ז"ל.
ז"ל נמי הכי ס"ל ,ורבינו י1נה ז"ל בשערי
י .ובדעת הרי"ף והרא-ש ז"ל דפסקו תשובה מנה באמת לאוזהבין הלאךן],והיינו
כרבא נראה שדעתםדיסוראיסורלאתתגודדו דאיתלן קרא אחרינאדילפינןמיניה לאיסור
תורות ולא מטעם מחלוקת ,ולפיכך מסתברא להו דהילכתא
הוא משום דנראה כשת
יעלהו מילתא לפרש כרבאואיסור לא תתגודדויסודו משוםדנראה
מחלוקת ,משום דלא הכר
הגמ' כאשר פירשה הרמב"ם ז"לויתכןדפי' כשתי תורות.
י"א .אכן הרמב"ס "1ל דכתב דהאי דרשה
כרש"' והריטב-א ז"ל,ועודדאפילופירשוכן
אפשר דס"ל כדעת הרשב-א .1ל בתשובה רולא יהיה כקרח ועדתו אינה אלא אסמכחא
הביאו מוהר"י קארו ז"לבכללי הגמ' שנדפס בעלמאודרך דרש,דגופיה דקראהואלהפחיד,
עם ספר הליכות עולם שער ה' פ"בדכיפליגי יעוין שם בסה"מ ל"ת מ"ה ,שכתב לפי מה
רב ושמואל כאחחאדרבייוחנןהלכהכוותייהו שביארו החכמים הנה הוא שלילה לא א1הרה
דרביםנינהו ,ע"כ .ושו"מ בקרבן נתנאל ר"פ כי הם ביארו שענין 1ה המאמר הוא שה'
ערבי פסהים סק"ח שכתב שכן היא באמת יתעלהמגידכימישיחלוק ויעורר עלהכהונה
דעת הרי"ף ז"ל בר"ה שאין דבריו של א' במהשיבאמןהזמןלאיענש במה שנענש קרח
במקום שנים ,כמפורש בדבריו בפ' חביתסי' ואמנםיהיה כאשר דבר ה'ביד משהלו רוצה
ב',ועיי"ש בק"נ ס"ק ב' דזהאינו אלא לדעת לומר הצרעת ,ע"כ .וכ"כ בשורש ח' שזה על
הרי"ף ז"ל אך הרא"ש ז-ל לא ס"ל הכי צד האסמכתא לאשיהיהפשטיה דקראבכוונה
ולדידיה הלכה כר"' גם היכא דפליג אדרב הזאת ,ס"ל באמת דאיסור מחלוקת ילפינן
ושמואל יעו"ש ,ועוד דמסתברא דרבא נמי מלא תתגודדו ,ואזהרה גמורה היא וכלשונו
סברכווחייהו מדאסבראלמילתייהוןאףשאין כאן ובכלל אזהרה  ,11וכאשר כתב באמת
זה מונרחבודאידהכי ס-ל לרבאולפיכךל"ק הכם"מ כאן דלענין מלקות לקי המגדד אף
מזה לדעת הרמב"ם ז"ל] ולא מסתברא טעמא דהוי לאו שבכללות ,משום רעיקר הלאו הוא
דרבא אלא בטעם דמשום נראה כשתי תורות שלא נגדד עצמנו ,יעוי-ש,והיינו דלאו גמור
וכדכתיבנא לעיל ,ועוד דמהספרי מוכח דטעם הוא ולא אסמכתא .וכ"ד הפר"ח והפמ"ג

נחוראי
בא"א או"ח סי' תצ"ג עיי"ש[ ,ומה שנתב
השעריוסף לההיד"א בהוריות דף ס"ושאין
1ה אלא אסמכתא בעלמא גם לדעת הרמב"ם
"1ל .והוכיח כן מלשונו בסה"מ ל"ת מ"ה
שכתב והנה אמרו שבכלל 1ה האזהרה מחלוק
דתיהעיר במנהגםוחלוק הקבוצים ,ואמרו לא
תתגודדולא חעשו אגודות אגודות ,אבלגופיה
דקרא הנה הוא כמו שבארנו לא תעשו חבורה
על מת ,ו1הו כמו דרש ,וכן אמרו סנהדרין
המחזיר במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא
יהיה כקרח ועדתו הואג"כעלצד הדרש ,ע"כ,
ויליף מזה דלא תתגודדו אינו אלא אסמכתא
בעלמא ,כמו האזהרה דולא יהיה כקרח,
שמפורש בשורש ת' שאינה אלא אסמכתא,
ולא כדברי הכס"מ ,לאנהירא,שהרי הרמב"ם
"1ל כתבלהדיא בשורש ח' שםואולם האזהרה
על 1ה הוא נכלל תחת לאו שני כמו שאבאר
במקומו ,ע"כ,והיינו לא תתגודדו כאשרביאר
במל"ת מ"ה ,ואם כדברי השער יוסף הכא
והכא אסמכתא בעלמא היא ,ואין ביאור
לדבריו שכתב ואולם האזהרהעלזהנכלל תחת
לאושני ,מהלי האי אסמכתא ומ"ל אסמכתא
אחריתי ,וע"כ שמה שכתב הרמב"ם ז"ל על
הצד הדרשלענין ולא יהיה כקרת אינו אלא
אסמכתא בעלמא ממש ,וכלשונו בשורש ח'
לא שיהיה פשטיה דקרא בכוונה הזאת,והיינו
דאין מקרא זהלענין מניעה כלל אלאלענין
שלילה ,משא"כ דרך דרש שכתב לענע לא
תתגורדו ,דהיינו דקרא ודאי לענין לאו אתי
אלא דגופיה לענין גדידה על המת ולאלענין
אגודות אגודות ,אלא דמיתורא ילפינן נמי
להא ,וכדמפורש בגמ' 'במות שם ,ומשו-ההוי
ליהבכלל האזהרה ואיסוראמן התורהואיןזה
אסמכתא].
י"ב .ואמנם 1ה מתבאר לנו מדברי
הרמב-ם "1ל בשרש ח' שם שאיסור מחלוקת
עצמה אף הוא מלא תתגורדוילפינןליה,וזהו
מה שכתב שאמרם כלהמחז'ק במחלוקתעובר
בלאו ,שנאמר ולאיהיה כקורח וגו' זד על צד
האסמכתא לא שיהיה פשטיה דקרא בכוונה
ה1את ,ואולם האזהרה על זה נכלל תחת לאו

שני ,ע"כ ,והרי לאיהיה כקרה וגו' במהזיק
במחלוקת מיירי ,והיינו שהמחלוקת כבר
קיימא ועומדת ,אבל לא בגרמאדהיינו בעושה
דבר שסופו להביאלידי מהלוקת ,וע"כ ד1ה
במכ"ש אתי דאם אסור לעשות דבר שגורם
לכך ק"ו דאסור להחזיק במחלוקת,ותרווייהו
ילפינן מלא תתגודדו ,ואשרלפ"ז מבוארהיטב
לשונו במל"ת מ"ה שם שבכלל זאת הא1הרה
מחלוק רתי העיר במנהגם ,וחלוק הקבוצים,
דהיינוהניתרווייהו ,חלוקדתי העיר במנהגם
היינו שלא יהיה ב"ד אחד נוהג מנהג אחד
וב"ד אחר נוהג מנהג אחר ,שדבר 1ה גורם
למחלוקות גדולות ,כלשונו בהל' זו ,והיינו
גרמא למחלוקת .וחלוק הקבוצים דהיינו
מחלוקת עצמה שתהיה מחלוקת בין קבוצי
העיר.שאסור להחזיק בה ,אלא שצריך לבטלה
ולהשביתה ,ואשר לפ"ז ההיא משנה דריש
מקום שנהגו ששנינו בה מקום שנהגו לעשות
מלאכה בערבי פסחים עושין וכו' ואל ישנה
אדם מפנ' המחלוקת ,היינו משום איסור לא
תתגודדו ,שהרי באמת לפי שיטחו שייך
במנהגא לא תתגורדו ,ואדרבה במנהגאגרידא,
והא דכמקוםשנהגועושין הוא רק משוםדשני
עיירות הן וכמבואר ,ולפיכך העושה בעיר
שנהגו שלא לעשות עבר באמת האי איסורא,
אבל לרי"ף ולרא-ש ז"ל דלא תתגודדויסודו
משום שתי תורות וליכא ביה משום מחלוקת
כלל ,צ"ל דולא ישנה אינו אלא איסור של
דבריהם ,או אפשר דלשיטתם רסברי דמחזיק
במחלוקת עובר בלאו דולא יהיה כקרח ,גם
גרמא למחלוקת בכלל ולא רק מחזיק בה
בדקיימא כבר ,וכמו שהוא לדעת הרמב"ם "1ל
בלאו דלא תתגודדו ,אף דבההוא קרא הוא
באמת פשוט טפי דודאי מסתברא דהכל הוא
בכלל לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות,
ובלאו דלא יהיה כקרה לא משמע כל כך
דאיתא גם בגרמא ,אפ"ה גם זה בכלל ,מאחר
שזה גורם ל1ה.
י"ג .ויעוין כרמ"א ז"ל בהגה באו"ח סי'
תצ"ג סעיף ג' שכתב מיהו כהרבה מקומות
נוהגין להסתפר עד ר"ח אייר ואותן לא

קא
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יסתפרו מל-ג בעומר ואילך וכו' ,ולא ינהגו
בעיר אחת מקצת מנהג 1ה ,ומקצת מנהג אחר,
משום לא תתגודרו ,ע"כ ,והמג"א שם סץ"ו
הביא הסוגיא בפ"ק דיבמות אמינא לך אנא
איסורא ואת אמרתלי מנהגאופי' רש-י -1ל
שם ,וכתב וא"כ למדנו מזה דדברשאינו אלא
מנהג לא אמרינן ביה לא תתגודדו יעו"ש,
ונראהדכוונתו להקשותעל הרמ"א ז"לשכתב
שיש בהא דתספורת בימי העומר משום לא
תתגודדו ,וכן הבין המחה"ש שם בדבריו,
ולדברינו לכאורהדברי הרמ"א ז"לאינם אלא

לדעת הרמב"ם ז"ל דס"ל דבמנהג דוקא הוא
עיקר רין לא תתגוךדו ,אכן נראה דאין זה
לדעת הרמב"ם ז"ל גרידא ,אלא גם לדעת
הרא-ש "1ל ,ואולי אף רש"י ז"ל כך סובר,
דיעוין שם בדברי רש"י ז-ל דבקושיא מהא
דמגילה שהקשה לו ר"ל לר"י פ" תחילה

דהקושיא גם מבני הכפרים שקורין ליום
הכניסה ,ובחשובה שהשיב ר"ל לר"י אמינא
לך אנא איסורא ואת אמרתלי מנהגא כתב
דאיסורא הוא לבני י"ד שיקראו בט"ו ולבני

ט" 1בי"ד ,ולכאורה צ"ע אמאי חזרבו רש"י
ז"ל מפי' שפי' חחילה דר"ל הקשה גם מבני
הכפריס .ונראה דבדקדוקפי'כך,דלפיפירושו
שפ" בתשובח ר"י לר"ל ע-כ לא שנית מקום
שנהגו וכו' דשם היה לך להשיב תשובה זו,
והיינו דהקושיא על,ו היתה מפני מה לא
הוקשה לו שם כך ,צ"ל דר"יהוי ס"ל דר"ל
הקשה מבני הכפרים שקריאתם ביום הכניסה
לאו תורת איסורא עלה אלא תורת מנהגא,

כאשר כתב הרשב"א ז"ל דקל הוא שהקלו
להם 'עו"ש ,וא"ל ר"ל אמינא לך אנא
איסורא,דהיינו שאין שאלתי אלא מבני י"ד
וט-ו שתורתאיסורא עלהודמיאלשתי תורות,
ושו"ר בריטב"א ד"ה אמינא דרמז לזה,
יעו"ש ,ואשר לפ"ז אפ"ל דר"י לא נחית
תחילהלקושית ר"ל ,ואמנםבעיקר הדבר ס"ל
כר"ל דבמנהגא ליכא לא תתגודדו משום
דלכו-ע שרי ולא דמי לשתי תורות ,אכן זה
אינו מוכח,דיתכןדר"יפליג בהא אדר"לולא

ס"ל האי דיחויא ,אלא ל"ש איסורא ול"ש
מנהגא כהדדי נינהו לענין לא חתגודדו ,ורק
מטעמא דפרשו דאביי ורבא להלן בסוגיא
ליכא ב1ה משום לא תתגודדו ,וכאשר כחב
הריטב"א ז"לוכדלעיל .ומכיון שכןלדינא גם
במנהגא איכא לא חתגודדו ,דהא הילכתא
כוותיה דר"י דפליג אדר"ל ,ובאמת שברא"ש
"1למוכחהכי שכתב שם "11ל,ובמגילה אע"פ
שקורין לבני העיר בי"ד ומקדימין לבני
הכפרים והוי כמו ב"ד אחד בעיר אחת פלג
מורים כב-ש ופלג כב"ה לא ץרינן ביה לא
תתגודדו .כיון דלא עבדי הכי משום פלוגתא
אלא שהמקוםגורם ואםהיהבן מקוםזההולך
למקום אחרהיה עושה כמותם הלכך לא מחזי
כב'
ואע"פ שר"ל הקשה לר"י
ממגילה ,ר"' לא חשש להשיבו-משום דלא
חשיבליה כב' תורות ,מטעמא דפרישית וא"ל
ע"כ לאשניתוכו' מההיאהיהלך להקשותכי
מההיא דמגילה ל-ץ מידי ,ע"כ ,ומבואר
מדבריו דלמסקנא איתליהלר-ידלא תתגודדו
שייך נמי במנדגא שהרי אי לאו טעמא דלא
עבדי הכי משום פלוגתא וכו' הוי עלה איסור
לא תתגודדו ,אע"פ דץריאתבניהכפרים תורת
מנהגא עלה וכאשר כתב הרשב"א ז"ל וע"כ
דפליג בהא אדר"ל וטשיטא דהלכתא כווחיה,
ושפיר פסק הרמ"א -1ל דבהא דחספורתשייך
לא תתגודדו.
י"ד .ויעוין בחמת ישרים תשובה ק"ע
שדחה דברי ר"י טאיטאצק ז"ל שכתב
דבמנהגא ל"ש לא תחגודדו ,מדברי המפרשים
בסוגייןדהיינו החוס' ושאר הראשונים שכתבו
שקושית הגמ' היתה גם מבני הכפרים ,ועלה
נמיקאי תירוצאדאביי ורבא,והיינו דבמנהגא
נמי איחא ,וביותר מדבר' הרמב"ם ז"ל שכתב
דבמנהגאנמי איתא ,וכלשונוזה נוהג מנהגזה
וזה נוהג מנהג אחר ,ויעו.ש שהביא לשון
הרמב"ם ז"ל בתשובתו והוא בתשובה סי'
קי"א דפוס ירושלים ,ושם היה הנידון בדבר
הרשות והשיב ואם רצולהכניס עצמן ברשות
כלמישירצוהריזה מותר להם משום שבועה

.זורות,
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אבל אסור להםמענין אחר ,משום לאתתגורדו
לא תעשו אגודות אגודות ,אלא כך חייב כל
בית ישראל הנקראים בשם יעקב המחויקים
בדת מרע"ה להיות כל עדה וקהל מישראל
אגודה אחת ולא תהיהביניהם מחלוקת בשום
דבר בעולם ,ואתם חכמיםונבוניםיודעים מהו
עונש המחלוקת וכמה רעות גורמח ,ע"כ.

הרב ר' יעקב יחושע וואלפא

ומבואר מדבריו דשייך ג"כ במנהגא ,יעו"ש
בדבריו ,אמנם מה שכתב דלדעת הרמב"ם ז"ל
שייך לא תתגודדובע במנהגאובין באיסורא
לא נהירא ,אלא כאשר כתבנו דדוקא במנהגא
דהוא גורם מחלוקות ,אבל בהוראה לא ,דלא
שייכא בה מחלוקת ומריבה ,כדאטרינן התם
בברייתא שחיבה ורעות נהגו זה בזה והאמת
והשלום אהבו.

"י

תערותבדיני עגלהערופח
בגמ' ב"בכ-גב' ,אר"חרובוקרובהולכין
אחר הרוב וכו' מתיב ר"1והיההעיר הקרובה
אל החלל ואע"ג דאיכא אחריתי דנפישא
מינה ,בדליכא .וליזיל בתר רובא דעלמא,
ביושכחבין ההרים ,ע"כ .העולה מסוגיא זו
דאין העיר הקרובה מביאה עגלה ערופה אלא
כשאין עיר אחרת מרובה כאוכלוסין הימנה
ורק ביושבחבין ההרים ,דאל"כ אזלינן בתר
רובא דעלמא.
הר"מ בפ"טמהל' רוצח ה"ומביאשהעיר
הקרובה מביאה ע"ע כשמנינה שוה לעיר
הרחוקה ממנה ואם היו מרובין המרובין
מביאין העגלה ,ומשמיט התנאי דיושכחבין
ההרים ומחעלם מהקושיא דליזיל כתר רובא
דעלמא .והרבו לתמוה ע"ז ,וצ"ע.
ההלכה דרוב וקרוב הולכע אחר הרוב
מפרשחלנודברי הכתוב דהעיר הקרובההיא
המביאה עגלה ערופה "בדליכא" גדולה ממנה
במנין ,אפשר לפרש בדליכא שמנין שאר
העיירות פחותין ממנין עיר הקרוכה ,ואע"פ
שהעיר הקרובה היא גם המרובה,צריכים אנו
כדילחייכהבעגלה -לדין קורבה,כיאיןהמרובה מביאה עגלה כלל ,אלא מעכבת
הקרובה הפחותה מלהביא(כדברי החוס' רי"ד

בחחילתדבריו) .אבללפי פסק הרמב"ם(וכפי
שיתבארזוהישיטתכלהראשונים) ,שהמרובה
מביאה עגלה ערופה בגלל ריברה ,הכרח
להעמיד הכתוב המחיב אח ה"קרובה" באופן
ששארהעיירות שוות להבמנין,דאי הרחוקה
גם מועטה הרי הקרובה מביאה בגללריביה
ואע צריךלדין קרובה כלל .ובהכרח ~חוק
ולהעמיד .בשוין" ממשבמנינן דאז זקוקים
אנו לדין קורבה וכדברי הר-מ שמנץ העם
(כצ"ל) שבה כמומנין העיר הרחוקה ממנה.
גם רש"י בד"הבדליכא מסיים אלא כולן
"שוות" .ומדדחיק להעמיד בשוות אע"פ דלא
שכיח כלל ,נראה ברור דגם רש"י סובר
כהר"מ דהמרובה באוכלוסין היא המביאה
העגלה גם כשהיא הרחוקה ,והכרח לפרש
הכתוכהמחייבהלהביא העגלהבגלל קורבתה,
ולא מחמתריבויה,דאיןהיא מרוכה מהאחרות
אלא כולן שוות.
בחוס' רי"ד ב"ב כ"ג ב' ד"ה מותיב ר"ז
בפירושו השני וז"ל ,אלא עיקר פירושא כך
נ"לבדליכאפי' שכל העשרהעיירותהיוש11ת
במראיתן ואין שם רוב הנראה לעניים ,ע"כ
קשה לו להעמיד הכתוב בדבר שאין שכיח
כלל ,שכל העיירוח שמורדין להן סביבותיה
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שוות ממש במספר אוכלוסיהן לכן מהדש
שמספיק ששוות במראיתן ואין שמ רוב
הנראהלעינים שחכריע את הקרובה .מדדחיק
התוס' רי"דלהעמיד בשוות ולחדששאיןרוב
שאינו נראה לעיניס מכריע ,נראה ברור
שסוברגם הוא כשיטת הר"משהעירהמרובה
מכריעה את הקרובה והיא המביאה את
העגלה ,ולכן א"א להעמיו הכחוב ששאר
העיירות הרחוקות ממנה פחותות באוכלוסין
ממנה,כיאזמביאההקרובהכגללריבויהולא
מחמת קורכתה ובהכרח לדחוק ולהעמיד
בשוות [ובהמשךדברינויתבאר שתזרתהרי"ד
כדיןזה שהמרובהאכן מביאה עגלה ומכריעה
את הקרובה ולא רק מכחישה את הקרובה
ומונעתה מלהביא ,הזרה זו מכריחתו לשנות
פירושו בכל הסוגיא וכל דבריו מתבהרים].
השאלתות ויקראסי' ס"ח מעמידגם הוא
בשוות ומתפרש בהכרה רהיכא דחדא רובא
מביאה המרובה העגלהדאזלינן בתררובאגם
מלשונו מוכחכן ,אשר רקלגבי רובא דעלמא
קאמר ,ונימא הד מעלמא קטליה ולאלחייבו
לא הני ולא הני .רכינו יצהק המובא בתוס'
רי"ד קאמר אף הוא אידחק לאוקמי קרא
"כדשוין" ע"כובאינן שוות מביאה המרובה,
כי רקחיוב המרובה בהבאת העגלה מכריתנו
לאוקמיכשוין .הר"י מיגאש בש"מ ב"ב
קאמר אף הואדהעירהיושבתביןההריםיחד
עמה היא בינונית טטותה ע"כ ,ולא קטנה
הימנה ,דאז הקרובה טביאה בגלל ריבויה.
המוכח מהך שהרמב"םהמאירי והסמ"גאמרי
שהמרובה מביאה העגלה .רש"י השאילתות,
הר"י מיגאש,רבינויצחק ,ותוס'רי"דבפירוש
שנ' ,דחקו להעמין בשוין ,ומוכח דסברי
שהמרובה מביאה ,ולא מצאנו מי שחולק
עליהן מחוץ להרי"ד בפירושו הראשק אשר
דתהו וקאמרואין זה פירושנכון.
בתוס' ד"ה בדליכא הקשו תימה דהכא
משמע דטעמא דהעיר הקרובה מביאה ע"ע
משוםדמתוך הקורבה מוכח שמשם בא ההורג,

קג

ובסוטהתניא שאם נמצאסמוךלעיר שאק בה
ב"ד שמניהין אותה ומודדין לעיר שיש בה
ב"ד ,והיא המביאה העגלה אע"פ שהקורבה
מוכיחה שמעיר שאין בה ב"ד בא ההורג,

ונשארו בתימה.
והנה עלדברי ר"ח עצמו לא הקשו מאחר
שלומד מדק עגלהדישדין קרוב בכל התורה,
וכשיש רוב המנגדוהולכין אחר הרוב משמע
דאין הרוב בעגלה ערופה גזירת הכתוב אלא
הוכחה שההורג בא משם ,דאפשר שהבאת
כפרת העגלה על הדס הנקי הוטל עלביןדין
שלעיר הקרובה או המרובה באוכלוסיןמפני
שבגלל קורבתה או ריבךה ,היא הנתפשת
בעוון שפיכת הדם הנקי ,וכשאין בה ב"ד
מטיליןאחריות החטאוכטרתומעם 'שראלעל
ב"ר שלהעיר השניה בקורבתה ,ורק מקושית
הגמ' וביותר מהקושיא וליזיל בתר רובא
דעלמא ,מוכח בבירור דהבאת ע"ע ע"י
הקרובה הואכי מוכח שמשם באההורג .ודבר
זה הוא בסתירה להלכה שמודדין לעיר רחוקה
שיש בה ביתדין.
והנה קושית הגמ' ואע"ג דאיכא אחריתי
דנפישא מינה ומקשה דליזיל בתר רובא,
אפשר לפרש בשנידרכים( :א) כמובא בתוס'
רי"ד בפירושו הראשון דהרוב המנגד לקרוב
יפטור את הקרובה מהבאת העגלה ,אבל גם
המרובה לא תביא ע"ע כי תיוב הבאת ע"ע
הוא רק על קרובה וכפשטי' דקרא( .ב) כפסק
הרמב"ם דהעיר המרובה אע"פ שהיא רחוקה
יותר מביאה ע-ע דרוב וקרוב הולכין אחר
הרוב ,וביאור הכת.51והי' העיר הקרובה הוא
קרבתה והותפשה בעוון הדם הנקי וחיוב
כפרתו ,או בגלל קרבתה בשטח או בגלל

ריבויה.

לפי פירוש א',דליזיל בחר רובא הוא רק
כדי לפטור הקרובה ולהכחישה ,אע-פ שאין
המרובה בדין עגלה כלל ,מוכח מקושיא זו
דהבאת העגלהע"י הקרובה הוא משום דמוכח
שההורג בא משס ,ולכן כשמוכח מהרוב
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דההורג בא מהרחוקה המרובה ולא מהקרובה,
אע להביא ע"ע דאל"כ מאיזה טעם תפטור
המרובה את הקרובה מלהביא עגלה מאחר
שהמרובה אינהבדין עגלה כלל ,ופשוט.

ב' ,וכפ' שפסק הרמב"ם שהעיר
פי
לב
המרו
הרהמ~ביאה ע"ע אע"פ שהיא הרחוקה,
איןמקושית הגמ' הראשונהראיהכללשסיבת
חיוב הקרובה נשאין מרובה ממנה הוא בגלל
שההורג בא משם .וכפי המבואר לעיל
שהכפרה הוטלה עלהעיר שתתפשבעוון הדם
בגלל קורבתה אוריבויה כפי עדיפות ההלכה

רוב או קרוב.
קושית הגמ' וליזיל בתר רובא דעלמא
מתבארת בשני אופנים[ :א]  -שנצרף
אוכלוסי ערי העולם (א"י) יחד ,והם ,עוברי
הדרכים ,מרובים מהעיר הקרובה .לפירוש זה
נראהבפשיטותבביאורדבריהגמ' ,אשררובא
דעלמא המכחיש את הקרובהיפטרנה מהבאת
העגלה ולא יביאו ע"ע כלל .ויש הוכחה
לפירוש 1המקושיתהגמ' הראשונה המתפרשת
לפי פשוטה "ואע"ג דאיכא אתריתי דנפישא
מינה" שיש בעולם (בא"י) עיר מרובת
אוכלוסין ממנה וע"ז באה התשובה בדליכא
הביאור שאין בעולם (גם בריחוק מקום) עיר
מרובה ממנה .ממילא צריך לפרש הקושיא
וליזיל בתר רובא דעלמא ,צירוף אוכלוסין
דעלמא [ולאעירגדולה בעולםכריחוק מקום,
שהוא נכלל ב"דליכא"].
פירוש [ב] -
וליזיל בחר רובא דעלמא,עירבעולם ,בריחוק
מקום ,הגדולה ממנה .לפ 1.קושיא ראשונה
מתפרשת אם יש גדולה ממנה סביבות החלל
ותירוצו בדליכא ,שאין גדולה הימנה סביבות
החלל.
אולם גם לפירוש ב' יש הכרח לפרש
"ולי1יל בתר רובא דעלמא" רק לגב' פטור
הקרובה מלהביא (ולא שתביא ע"ע העיר
הגדולה המרוחקת שאינה בסביבותיה) כי
הפרדת ההבחנהביןעיר שסביבות החלללעיר
מרוחקת אואחוריה ,הוא רק אם נחפוששאין

מביאה עגלה רק אחת הערים שסביבות החלל
ולא שאחוריהם ,א"כ הקושיא השניה המקשה
וליזיל בתר רובא דעלמא ,על עיר שבעולם
שאינה סביבותיה ,הוא רקלגבי פטורועיכוב
הקרובה מלהביא ,ולא שתביא עגלה במקום
הקרובד שסביבות החלל.
היוצא מהנ"ל
שאין לפרשהקושיא השניה "וליזילבתררובא
דעלמא" אלא לגבי עיכוב ופטור הקרובה
מלהביא[ ,וכך אמנם מתפרשים דברי רוב
הראשונים שהקושיא הראשונה היא ,שתביא
המרובה וקושיא שניה וליזיל בחר רובא
דעלמא ,הוא שרובא דעלמא יכחיש את
הקרובה ולא יביאו עגלה כלל].ואין להסביר
עיכוב הקרובה מלהביא העגלה  -אף שאין
אחרת מביאה  -אלא ב1המפני שההורג לא
בא משם לעומת זאת מדין עיר קרובה שאין
בה ב"דדמניהין אותהומודדיןלעיר שיש בה
ב"ד משמע דהתורה הטילה על העיר הכי
קרובה "שיש בה ב"ד" להתפש בעוץ הדם
הנקי בלא להחחשב מאין בא ההורג (או
הנהרג) .ומכאן מקור הרמב"ם לדחות סוגית
הגמ' דליזיל בתר רובא דעלמא ,מהלכה.
בתוס' רי"ד ב"ב כ"ג ב' ,ד"המותיב ר"ז
וכו' ומתרץבדליכא פ"איןעיר שססביבותיה
גדולה ממנה שאם היתה לא היתה מביאה

הקרובה עגלה מפני רוב המכחישה ,והגדולה
נמי אינה מביאה ע"כ נוטה מדברי רש"י
והרמב"ם דהמרוכהמכריעה את הקרובהוהיא
המביאה העגלה ,דלדבריהם א"א להעמיד
הכתוב ,שהקרובה מביאה בגלל קורבתה,
באופן ששאר העיירוח פחותות ממנה,כי אז
היתה הקרובה מביאה בגלל ריבויה ,וצריך
לדחוק ולהעמידהכחובבאופן ששארהעיירות
שוות לה ממש במנינן ,וזה דבר דלא שכיח
כלל .לכן מפרש בדליכא גדולה ממנה ,אלא
היא הגדולה מכולן וכל השאר פחותוח ממנה
,נפי שמפורש בדבריו להלן שזו גדולה מכל
אחת מחברותיה) ובכל זאתצריךלדין קרובה,
כיאיןדין הבאתעגלה אלא על הקרובה,ואין

נהזראי

קת

רוב מביאה ,אלא מכחישה את הקרובה שוות .ע"כ חוזר בו מדבריו שאין המרובה
מביאה ,אלא המרובה אכן מביאה עגלה,
ומונעתה מלהביא.
לפי הלכהזו שהרוכאינו אלא מכחיש אח והכתוב המחייב הקרובה בגלל קורבחהמיירי
ע"ע ,א"כ לפרש בשווח,ולא בשוות ממשרלאשכיח אלאשוות
הקרובה ומונעה מלהביא
אין
במראיתן.

"סביבותיה" ,המוזכר כמה פעמים ברי"ד ,על
סביבות החלל ממש ולא אחריהםוכןלא אותו
מחוז דוקא ,כי כדי להבחיש את הקרובה
ולמונעה מלהביא ,אפשר לדת מכל עיר

ששכיח משם עוברי דרכים ,גם רחוקה
שאפשר לחלות ההורג משם .ובהכרח לפרש
"סביבוחיה" דהכוונה ממקום שאפשר או
שכיח לבא משם .וכשמתרץ"בדליכא" הכוונה
שאין עיר גדולה ממנה כולל כל המקומוח
שאפשר לבא משם .דברים אלה מסביריםלנו
מדוע אינו נכון בעיני הרי"ד לפרש רובא
דעלמא שיש עיר גדולה ממנה בעולם ול'ויל
בתרה,כיעירגדולה שאפשרלבא משם,נכלל
בתירוץ בדליכא ,ומעיר בעולם שלא שכיח
לבא משס,איןשייךלהקשוחוליויל בתר רובא
דעלמא.לכן מפרשלפיפירושוראשוןשרובא
דעלמא הכוונה " -צירוף אוכלוסי כמה
עיירות יחד".
לפי ההלכהשאיןדין הבאתעגלה אלא על
הקרובה ביותר ,ולא רחוקה ממנה אף שהיא
המרובה ,יוצא שחלוקוח בדיניהן שאר
העיירות מהעיר הקרובה ,שרק הקרובה בדין
הבאה והשאר אינן בדין הבאה כלל ,ושפיר
אפשר לצרפן 'חד להכחיש הקרובה ,וא-א
לומרכפידבריהרי"ד בפירושהשני שכלעיר
עומדת לעצמהואיןעירזומסייעתלזו ,ודומה
לעיר אחת של 'שראל וט' עיירות של גוים,
כמוזכר להלן ברי"ד ,ומוסבר בזה היטבשינוי
שיטח הרי"דלגביצירוף כמהעיירותלהכחיש
הקרובה.
בהמשךדברי הרי"ד וז"ל,ואין וה פירוש
נכק אלא עיקר פירושא כך נ"ל בדליכא,
פירוש שכל העשרה עיירות היו "שווח"
במראוחן ואיז שם רוב הנראה לעינים וכו'
אלא ודאי כדפריש המורה וכו' אלא .כולן

מאחר שהדיון בגמ' הוא איוה תביא
העגלה ,הקרובה או המרובה ,לאשייך לצרף
אוכלוס' כמה עיירוח יחד ,לכן מפרש רובא
דעלמא ,עיר רחוקה מרובה באוכלוסין
מהקרובה ותביא היא ,הרחוקה ,אח העגלה.
ונפלאתי על האחרונים שלא הרגישו שהרי"ד
חזר בו מדבריו הראשונים ,ומסכים לדברי
רש"י והר"מ ,דהמרובה מביאה עגלה ערופה
גם כשהיא רחוקה יותר.
תוס' מכותי' ב' ד"ה חד אמר ,תימה דהא
תנן ע"עאיןמודךין אלא מעיר שיש בה ב"ד
(והקשו למ"ד עיר שאין בה וקנים מביאה
עגלה ערופהוזקניהעיר הוא רק למצוה)וי"ל
דהחסמייריכגון דאיכאעיירוח טובא ובחדא
מינייהו יש ב"ד כיון דמצי לאוקמי קרא
דמקיימיליה ,אבל הכאמייריכגוןשאין שם
ב"ד בכל העיירוח הסמוכות הלכך אמרינן
דמ"ממודייןמינייהו.עייןבאחרונים שחמהו
על דברי החוס' ,וכי נוקים מחלוקתם כשאין
ב"ד בשום עיר בעולם (בא"י) ואם כוונח
התוס' שאין מודדין אלא בסמוכות שסביבות
הדלל ולא אחוריהם איה מקורם .והוא גם
שלא כדברי הגמ' וליזיל בתר רובא דעלמא,
ומנוגד ללשון התוספתא דירושלים מניחיז
אוחה ומודדין חוצה לה ,דמשמע אחוריה.
יעוין גם במנחתחינוך שתמה למ"דוקני
העיר למצוה ,מאישייךמצוהלגבידיןמדידה
הרי מאי דהוי הוי והאיך שייך לומר דמצוה
שיימצא החלל במקום שיש ב"ד ,ומפרשדברי
הגמ' על שעת הבאת העגלה .אך התוס'
דמפרשיט הגמ' דמכותי' ב' על שעת מדידה,
צריך לפרש מאי ביאור ל"מצוה" .מכל זה
נראה לפרש דברי החוס' ,אשר למ"ד למצוה
ועירשאין בה ב"ד מביאה עגלה ערופה,ידין

קו

נחוראי

מניחין אותהשאין בה ב"דומורדיןלעירשיש
בה ב"ד ,הוא רק למצוה לכתחילה,כדילחייכ
עיר שיש בה ב"ד ,אבל כשאין בכל סביבות
החללעיר שיש בה ב"ד ,ובהכרח(גם אם רוצה
לבאלעיר שיש בה ב"ד)בזמן המדידהלהגיע
ולעבור בעיר שאין בה ב"ד,אין לדלג עליה,
ומחחייבת עיר שאין בה ב"ד להביא עגלה
ערופה (כי כבר מדדו אליה) מאחר שלא
נתמעטה מהבאה .ולכתחילה כשאפשר ,כגון
שיש גם עיר שיש בה ב"ד "בסביבות החלל"
מוןדיןלעיר שיש בה ב"דומניחץ זאתשאין
בה ב"ד,ואיןמודדין אליה ,אף שנראיתיותר
קרובה מהשאר[ .ואםכנים הדברים ,גם כשיש
עיר שיש בה ב"ד בסביבה אך מדדו בטעוח
לעירשאעבה ב"דומצאוהיותרקרובה,תכיא
היא העגלה ,למ"ד שאין ב"ד מעכב אך יש
לחלק].

עפ"יהדברים האלהמחיישביםבטובדברי
מ"ד למצוה ,שלא תקשהעליוברייחא דסוטה
מ"ה ב',מניין שאם נמצאסמוךלעירשאיןבה
ב-ד שמניחין אותה ומורדין לעיר שיש בה
ב"ד ת':ל ולקחו זקני העיר ההיא מכל מקום
ע-כ ,משמע שלא למודזה דמכלמקום לאהיו
מביאין עגלה כלל ,ולמ"ד למצוה ,הרי היתה
מביאה הקרובה גם כשאין בה ב"ד וצ"ע .אך
לפירושזה דלמצוהפירושושלכתחילהמודדין
לעיר שיש בה ב"ד הרחוקה ממנה ,ורקבאין
ב"ד בכל העיירות שסביבות החלל מביאה
הקרוגה שאין בה ב"ד  -א"כ כלרין זה
מתפרש רק לאחרגילוי הפסוק דזקני העיר
מכל מקום ,דגם רחוקה ממנה כשיש בה ב"ד
והיא הקרובהמבין אלהשישבהןב"ד,מביאה
היא העגלה ,ולפניגילוי הקרא דמכל מקום
בודאי לאהי' מקום לפרש למצוה ולא לעככ,
דמאי דהוה הוה ,וכקושית המנ"ח.
הריצב"א הובא בהגה-מ פ"ט מרוצח,
דדין סמוך לעיר שאין בה ב"דמניחין אותה

ומודדץ לעיר שיש בה כ"ד,איירי שהעיירות
עומדות "בהצובה" ויש שם אחת שאין בה
ב"ד ושתיס שיש"ה
ן ב"ד .ביאורדבריולפי

פשוטם הוא:
א) דאין מודדין לעיר
שאחוריהס אלא לעיירות שסביבותיה בצד
אחר שיש בהן ב"ד ,דהיינו כחצובה ולא
אחוריד .ב) דדין מדהיה שייך רק בשתי
עיירות כדי לכרר מי מהן הקרובה ,ומאחר
שאיןמורדיןלעירשאין בה ב"ד בהכרח שיש
שתיעיירותבלעדיהשישבהןב"ד .הטעםלאי
מדידה לעיר שאתוריה ,אפשר שהוא משום
שאין מביאה ענלה אלאעיר שסביבות החלל,
וכפשטיה דקרא .לפ"ז גס אםישעיר מרובה
באוכלוסין מהקרובה והרוב מביאה ע"ע
(כפסק הרמב"ם)גם אזצריכהלהיות המרובה
מסביבות החלל ואין אחרת מפסיקתה .אך
מסתברא שטעמו הוא שאין למדוד קורבה
[שהואכדילבררהעירהקרובהביותר]ולעבור
בעח המדידה בעיר אחרת ולעבור לוו
שאחוריה .עכ"פ לדברי מ"ד (מכותי' ב')
שאין עירשאין בה ב"דמונעה מלהביא עגלה
ערופהוכל ההלכה במשנה סוטההוא רקשאין
"מודדין"לעירשאיןבה ב"דומודדיןלזושיש
בה ב"ד ,ובאין ב"ד בכל הערים "שסביבות
החלל" והכרח למדוד לערים שאין בהן ב"ד
[גם כשרצונו למדוד לעיר שיש בה ב"ד
שמאחוריה]אזי מביאההעגלההעירשאין בה
ב"ד,כיזקניהעיר הוא רץ למצוה ולא לעכב,
' ב']
[וכמו שהבאנו מדברי התוס' מכות י
בהכרה לסרש שהמדידה לעיר שיש בה ב"ד
הוא רק בעומדין "כחצובה" ,ז"א שגם העיר
שאין בה ב"דוכןשתיהעיירות(לפחות) שיש
בהן ב"ד עומדות סכיבות החלל ,ולא אחוריה.
(ראיתי מחברים חשובים העמיסו בדברי
ריצב"א אלה חידושים משוערים שאינם אלא
דברינביאות,וסיוםדבריו ,כמבואר פרק ל"י
נ"ל ט"ס ,ומצאחי בר"' במקום "כמבואר",
תוספוח פ' לא יחפור ,שפירושו שדברי
הריצב"א הובאו בתוס' פ' ל"י).
צף  -במשנה סוטה מ"ד ב' ,אוצף ע"פ
המים לאהיועורפין ע"כמביא פטורצף רק
ע"פ המים אף אם נדחוק לפרש ע"פ המים
לאו דוקא בדברי ההלכה ,קשה לפרש כן

כהוראי
בהמשך המשנה הלומד מהפסוק שנאמר

"בשדה" ולאצף ע"פ המימ,שינה לעכב ע"פ

המים ולא ד"א.
בסוגית הגמ' מ"ה א' ,לאחר שדן לדמות
טמע בעגלה ערופה לטמק בשכחה ,מביא
כעיית רב זירא צפו עומרין לתוך שדהוהוי
אויר שדה גשדה דמי או לאו ,אין הגמ'
מזכירהענין פטורצףלגבי עגלה ,ואם שכחה
דומה לו או לאו ,לכאורה משמע גם מכאן
שאק פטור צף בעגלה ערופה אלא בצף ע"פ
המים .גם הרמב"ם פ"ט רוצח הי"א מביא
סטורצף בע"ע אלא ע"פהמים .ובכ"מ מפרש
להדיאדברי הר"מדפוטרצף ע"פהמיםדוקא
ולא בצף ע"ג דבר אחר .אך ידועה תמיהח
האתרונים עלדברי הכ"מ משאלת הגמ' מ"ה
א' ,בשניחללין זעג"זאי מע במינוהוי צף,
דמשמע דבאינו מינו ודאי דהוי צף ואין
מביאיןע"ע .והנה הרמב"םמכיא בעיח הגמ'
בשניחללין זעג"ז בפ"ט רוצח הלכהי'בדיני
מדידה ומהיכן מודדין לפני ששנה כלל רע
פטור עגלה בצף ע"פחמיםשכתבורק בהלכה
י"א ,וברור שמפרש שאלת הגמ' בזעג" ,1אך

לגבימדידהמהיכןמורדיןוכיצדמורדין.ןואין
כאן שאלה כלל אםעליון או תחתוןמחייבין
הבאתעגלה,כיאיןפטורצף אלא ע"פהמיס]
וכפי שמסיים הרמב"ם מודדין מן העליון
"כמוח שהן מונחע" ז"א שאיןצריך להוריד
ומ"ו בשעתמדירה .ובוראי אםהיתה השאלה
אםמחייבע הבאתעגלה אולאו ,לאהי'מועיל
שינוי מנוחתם כעת בשעת מדידה ,והיינו
הולכין אהר שעת מציאתם.
מב"מ
א
י
ה
הוי
והנה לפירש"ידהבעי' אי
טמון ואי מב"מ הוי צף ,לגבי חיוב הבאת
עגלה ,לכאורה הם שתי בעיות נפרדותשאין
קשרביניהן ואפשר דמב"מהו'צף ולא טמון
וכן להיפך ,וצע"ג מה קשרן השואל ומה
החריפות בשאלתוהמצריךבןעואי לפתרונה,
ובעיקר צ"ע מה פשר צד ג' דמב"מ הוי צף
וגם טמון הכלול בשתי השאלות הראשונות
(שגם הן אין קשורות האחת בחברתה) ,כמו

קז

שכתב רש"ידלכן אעמביא צדד'דמיןבמינו
לאהויצף ולאטמוןכי הואכלולבראשונות.
ולפירוש הר"מ מחכארת הבעי' בפשטות,
והוא :דההלכההיא אשרשניחלליןזהבצרזה
וקרוביםלעיר אחתמביאיןעגלה אחתומודדין
משניהם ,אע"פ שהקרובה לשניהם מביאה
עגלה אחת,כי מאחר ששניהםמתייבין הבאת
עגלה ומדידתן אינה שוה ואחת ,מורדין
משניהם וכ"א מחייב את אותה העירלהכיא
עגלה ,ועגלה אחת פוטרתה .אך בזעג"ז
ושניהם קרובים לעיר אחת ,אע"פ ששניהם
מחייביםכל אחדלחוד הבאתעגלה -וכלשון
הרמב"ם מורדין מן העליון כמות "שהן"
מונחין ז"א שניהם ,ולא כמות "שהוא מונת"
שאו היתה הכוונה לעליון  -אבל מאחר
שהמדידה שוה ואחתאיןמורדין אלא מדידה
אחת לשניהפ .וכך מתפרשת הבעיא לפי
הר"מ .הנתה פשוטה היאשאיןמודדין בטמון
ובצף ,וכדברי הר"מ דאין קוברין החלל עד
לאחר המדידה אע"פ שקבורת החלל במקומו,

כדע מת מצוה ,ואפשר לציע מקום חוטמו,
מ"מ א"א למרור אלא מהחלל ממש בהיותו
גלוי ולא טמון (מתוץ להלכה אשר בעת
מציאחו לאיהי' טמון ,ורק אזמחייב הבאת
עגלה)אךגם פסקהדיןעל הבאתהעגלה,והיא
המדידה ,גם היא צריכה להיות בגלוי ולא
טמע,ונן שלאיהאצף,כיצףאינונקראמונח
לגבי מדידה .והבעי' היא אם הוי צף וטמון
במין במינו ,האם אפשר למדוד כמות שהן
מונחין או צריך לשנות מנוהתם גם במב"מ.
ואך שני צדדין לבעי' ,האם צריך לשנוח
מנוחתם אואיןצריך .אם מב"מהויטמוןוגם
צף,אזיצריךלשנותמנוחחם,אךאי מב"מלא
הוי טמון אע"פשהוי צףאיןצריך לשנותבי
יש כאןמדידה מהתהתון כמו"כאי מב"מהוי
טמון אך לא הוי צף הרי יש כאן מדידה
מהעליון וממנ"פאיןצריךלשנוח מכמותשהן
מונחין וכ"שאי מב"מ לאהוי לא טמון ולא
צף דמודדין כמות שהן מונחין ,ולכן לא היה
צריך לכותבו.
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גמ' סוטה מ-ה ב' ,אר"יבר"י מצאוחנוק

"ומוטל באשפה -ע"כ מזכיר אשפה כדי
להדגיש דלא הוי לא צף ולא טמון ולא תלוי,
וכדברי רש"י,ואין כאן רק חסרון חנוק .ואי
טמוןבדבר,אחר שלאבמינוהויטמת,הריגם
באשפההויטמון וצ"עבדברי המנחהחריבה.

ועוך ,דמרובר במקום אשפהאיןמובנים כלל,
כי במה מונח מ"מקום אשפה" דלאהויטמון
ולא צף ולא תלוי,כי הריזו כוונת ר"י בר"י
בהדגשתו מוטל באשפה,דאין כאן רק חסרון
חנוץ ולאחסרוןאחר .ואם נפרשטמוןרקבגל
או בארמה דהוי כקבור ואינו מוטל בבזיון,
מובנח ההדגשה מוטל באשפהדהוי זרוק ולא
טמון ,וצ"ע.
ד
ח
שאלת מדרגנן לאכיי אי מב"מ הוי
טמון או צף ,ואין למדוד מטמון וצף ,ראי'
לשיטת הר"מ דאין קוברין החלל עד לאחר

תרב ר'חייס גראזאוופקי
ראש ישיבת בית ראובן

י

המדידה ,כי המדידה היא מהחלל ממש ולא
ממקום הידוע ששם הי' חוטמו ,דאי מודדין
ממקום חוטמו ,מאי איכפתלן(לגבי מדידה)
אי מב"מהויצף אוטמתסוףסוףיודעיםאנו
מקום חוטמו ,ונמדוד .ולשיטת דר"מ שבעיח
הגמ' היא אך לגבי מד'דה ,ראיה מפורשת
מכאן שהמדידה היא מהחלל ממש.
במשנה סוטה מ"ד ג' מביתדין הגדול
שבירושלים היו יוצאיןב'ו~כו' ואין ב"ד שקול
מוסיפיןעליהןעוד אחד ע"כ משמעדהמדידה
הוא מעשהביחדין ,והמדידהוקביעת הקרוכה
הוא קבלת העדות ופסה"ד על מי להכיא
העגלה .ואפשר שזהו ההסבר לצורך המרידה
מהחלל עצמו .ומאחר והמדידה הוא פסה"ד
עלהחיוב פשוט שלאשייךבזהדינישליחות,
מה גםשלפני מעשה המדידה עלידםאיןלהם
דין בית דין ואין להם כח למנות אחרים.
ומובנח השמטת הרמב"סדיןהןולאשלוחיהן.
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חגיגתי"ד
פסחים דף ס"ט ב' במתני' ,אימחי מביא
חגיגה עמו בזמן שהוא בא בחול בטהרה
ובמועט ,ובזמן שהוא בא בשבת במרובה
ובטומאהאיןמביאין עמוחגיגה .ובגמ' א"ר
אשי ש"מ חגיגתי"ד לאוחוכההיאדאי ס"ד
חובה היא חיחי בשבת חיחי בטומאה
ובמרובה ,ובמועט מ"ט אתיא כדתניא חגיגה
הבאהעם הפסח נאכלתתחילהכדישיהי' פסח
נאכל על השובע.
ובחוס' שם ד"הלאוחובהכלומראינוחיכ
קההורה
דאי ס"דחובההיאמןהתורה
לו
שובאיןלנ
אמ
יו
הבל
"ר שישחילוקבין שבת לחול
דהוי קרבן הקכועלוזמן וכו' אלאודאי לאו
חובההיא ואינה באה אלאכדי שיאכל הפסח

על השובע .ואומר ריב"א דמשמעבירושלמי
דהא דפסח נאכלעלהשובע התנומדרבנןגזרה
משום שבירת עצם שאם לא היחה באה על
השובע מתק' שהוא והנב לאכול הבשר שסביב
הווצמותהיה באלידישבירוע ,עכ"ל וקשה
דאם נאמר דהא דמביאין חגיגת י"ד הוא רק
דעדרבנןכי
י שלאיבא לשבור עצמותרקרבן
פסח ,אמאי לאיביא ג"כחגיגה עם פסחשני
דהא פ"ש ג"כ יש בו איסור שבירח עצמות,

*

דזה מקרא מפורש ,ובתוספחא (פ"ח ה"ג)

הראשון טעון חגיגהואין השני טעון חגיגה,
וכןאיתאבירושלמי (פ"טסוףה"ג)דפסחשני
אינו טעת חגיגה,וכן פוסק הרמב"םסוף הל'
ק"פדחייבעלשבירת העצם ואץטעוןחגיגה.

נהוראי
ועודק' דהרמב"ם (בהל' ק"פ פ"ח ה"ג) כתב
וז"ל ,מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח
אכילת שובע לפיכך אם הקריכ שלמי חגיגה
בי"ד אוכל מהם תחילה ואת"כ אוכל בשר
הפסח כדי לשבוע ממנו ע"כ ,וק' הא בהל'
מעשה הקרבנות (פ"י הי"א) כתב דבכל
הקדשיםאיתאדיןזה דז"ל,היתה להםאכילה
מועטתאוכלין עמהחולין ותרומהכדישתהי'
נאכלת על השובע ע"כ .ובגמ' תמורהדף כ"ג
א' ,והתניא ואכלו מה ת"ל מלמד שאםהיתה
אכילה מועטתאוכלע עמהחולין ותרומהכדי
שתהי' נאכלת על השובע .ועוד האחגיגה ג"כ
קדשים וא"כ יאכלו תחילה את הפסח כדי
שתהי' חגיגה נאכלח על השובע .ועוד אם
צריך לאכול את החגיגה כדי שיהא הפסח
נאכלעלהשובעאמאילאיאכלו שאראוכלים
חולין ותרומה כמבואר בתמורה כ"ג דבכל
הקדשים אוכלין חולין ותרומה כדי שיהי'
נאכל הקדשים על השובע.
והנה ראיתי אח"כ מביאין בשם הגרי"ז
זצ"ל שכתב :הנה ע"כ דעל השובע כאן הוא
משום אכילח פסח ולא משום דין אכילת
קדשיס ,דהרי כתב דאוכל מן שלמי חגיגה
תחילה ואם הפסח עצמו הוא מדין אכילה
דעל השובע של שארקדשיםהרי חסרבשלמי
חגיגה עצמן אנילה על השובע והי' צריך
שיאכל עם הפסחחוליןולאחגיגה,וע"כדהוא
דין מיוחד באכילת הפסח מקרא דאכלו את
הפסח כמבואר בספרא .אמנם באמת חסר
מובן ,הלא בכל הקדשים הדין דנאכלים על
השובע כמבואר ברמב"ם מהל' מעשה
הקרבנות .הנ"ל דהאידנא שתהא נאנל על
השובע הוא דוקאבאכילתכהניםולא באכילת
בעלים ,ובאכילת הפסח הואדיןמיוחד מקרא
ואכלו את הפסח,וכןדין למשחה לגדולה לא
הוזכר אלא באכילתכהניס ,עכת"ד .ואםגניח
דבחלק הבעלים אין דין למשחה ואין דין
דנאכל על השובע כמו שאמר הגרי"ז זצ"ל
בשיטת הרמב"ם ,יכולים לתרץ אפילו בלא
המכילתא ,רק בסברת הירושלמי דטעם נאכל

קט

על השובע בפסח הוא מחשש שבירת עצמות
דהא רש"י ותוס' והמררכי בסוף פסחים
והרשב"ם לא הזכירו כלל את המכילתא רק
הזכירו טעם הירושלמי או למשחה ואם
בבעליםאיןדין נאכל על השובע ואעדין זה
בהגיגהי"דורקעלקרבן פסחישדיןנאכלעל
השובעמדין שלא ישבור את עצמוח של ק"פ
דהדין דנאכל על השובע מכל הקרבנות לא
שייך כאן דהוא רק בכהנים ולא על ישראל
וע"כ צריך לאכול את הזבח תתילה ואח"כ
הק"פ .אבלבמרדכיסוףערבי פסחים מפורש
דגם בחלק הבעלים בקרבןחגיגתי"דישהדין
נאכל על השובע וכן למשחה .וכן סובר
הרשב"ם דף קי"ט ב' ד"ה כגק וז"ל וטפי
שדינו (של פסח) ליאכלבסוף על השובעוכן
כל הקרבנות כדכתיב למשחה לגדולה עכ"ל
חז'נן ג"כ שהוא סובר דישדין למשחה על
חלקהבעלים בק"פוהדץנאכלעלהשובעהוא
כמו בכל הקרבנוח.וכן איתא ברש"ידף פ"ו
א' ד"האעמפטיריןוז"ל ושהגיעזמנו לפטר
מן הסעודה דהיינו אחר הפסת שהוא נאכל
באחרונה על השובע שכן חובח כל הקרבנוח,
דקיי"ל בחולין קל"ב ב' ,למשחה לגדולה
עכ"ל.חזינן ג"כשיטת רש"ידסוברדכלחלק
הבעליםשייך למשחה ונאכל על השובע ,וזה
שלא כדבריהגרי"זזצ"ל .ולכאורהישסתירה
מרש"יגופי' ,דכתבבבכורותכ"ז א' ד"ה אכל
הני" ,ראם רצהכהז למכור בשר בכורוזרוע
ולתים וקיבה מוכרן לישראל ותו לאבעילי'
לישראל למיכלינהו בצלי ותרדל כי היכי
דעבידכהן" ומשמעמרש"ישבישראלאיןדין
למשחה ,וע"נ כשהכהן מוכר בכור או זרוע
ולחיים צריך לאוכלו צלי וחרדל שזה הוא
מטעם למשחה וכאן כפסחים כתב רש"י
דבהפסחשייך למשחה והוא סתירה לכאורה.
אבל באמת לא קשי' כלל דשם הישראל
כשקונה מהכהן נמצאלגבידידי' לאו משלחן
גבוה קאזכי' כללואיןמקייםשוםמצוה ,אבל
הנא בפסחים הא מקיים מצות עשה דאכילת
ק"פ כמו הכהן בחלקו ע"כ יש לו ג"כהדין

קי
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למשחה גם על חלקהבעלים .עכ"פחזינןדגם
שיטת רש"י הוא כמו הרשב"ס והמרדכי דגם
בחלק הבעלים יש דץ נאכל על השובע וגם
למשחה.
ואפשר הוא תלוי בספקח האחרונים אם
גם הבעלים מקיימים מ"ע באכילת חלקם
בקק"ל .עיין במנ"ה מצוה ק"ב שמביא
שהצל"ח מסופק בזה ,ומביא המנ"ח ראי'
מרש-י פסחים נ-ט מפורש דבין הנאכלים
להכהניםבין הנאכליםלבעלים הוא מ"ע,וכן
מביא רא"ש בנררים ,וכן שיטת הרמב"ן
דאכילת קק"ל לבעלים כמו אכילת ק"ק
לכהנים ,ומביא שמהר-ן משמע להיפךדאין
הבעלים מקיימים מ"ע בקק"ל רק בק"פ.
ואפ"ל דאם הבעליםמקיים מ"עישעליו כל
החיובים כמו הכהן לאכול בצלי וחררלמדין
למשחה .אבל התוס' זבהים ע"ה ב' ,דכתב
דדוקא בחלקהכהניםולא בחלקהבעליםשייך
דע למשחה ,וכ"כ המל"מ מ" 1ממעשה
הקרבנות ,וכ"כ ברמב"ם כפהמ"שזבחיםסוף
פ' כל התדיר ,אפשר שהם סוברים שהבעלים
לאמקיימים מ"ע אבל אםנניח סבראזונסצא
דבק"פ אליבא דכ"עישדין נאכל על השובע
ולמשחה דהא הבעלים מקיימים מ"ע
דאורייתא דאכילת ק"פ והוא כמו כהן
דמשלחן גבוה קא זכה וצ"ע.
וכןישלחקור אס בקדשיםהדיןדנאכלעל
השובע הוא מטעם למשחה דאפשר הם שני
דינים נפרדים,דדין למשחה הוא בכל מתנות
כהונה בתרומה וזרועלחיים ,כמבוארבחולי,
קל"ב ב' וברמב"ם הל' בכוריס פ"ט הכ"ב,
דבכל מתנות כהונה יש הדין למשחה וע"כ
צריךלאוכלםבצליוחרדל ,אבלהדיןנאכלעל
השובע הוא רק בקדשים ולא בכל מתנות
נהונה דהא אוכלין תרומה תחילהכדי שיהא
הקדשים נאכל על השובע כמבואר בתמורה
כ-ג א' ,והגמ'מביא פסוקמיוחדעלזהדנאכל
על השובע מ"ואכלו" ולא הקרא "למשחה".
וכןאיתא במשנהזבחיםצ' "וכולןרשאיןלתת
לתוכן תבלין תולין ותבלין תרומה" .ובגמ'

מ"ט "למשחה לגדולה" כדרך שהמלכים
אוכלע ,ולאמצינו נאכל על השוכע בתרומה
ושארמתנותנהונה.וכןהדיןכתוס'יומא כ"ה
דקדשים נאכלים בישיבה בעזרה משום
למשחה אע"פ שאין ישיבה כעשרה אלא
למלכי ישראל בלבד,וזה לאשייךלדין נאכל
על השובע רקלרין "למשחה" לגדולה כדרך
שהמלכיםאוכלין והוא בישיבה .ואפשר דזה
דקאמרהתוס'זבחים ע"ה והרמב"ם בפהמ"ש
פ"י זבחיפ שדץ למשחה הוא רק במתנות
כהונהלכהן דוקאזה רקבדין למשחהלגדולה
כדרך שהמלכיםאוכלין,דדין הוא על הגברא
שצריךלאוכלוכמומלךדהואדיןכמועבודה.
וזה רק לכהנים אבל לא עלישראל ,אבלהדין
דנאכלעלהשובע הואדיןבקדשים ,דהקדשים
צריכיםלהיותנאכליםעלהשובעוהואג"כעל
חלק הבעלים ,אבל ברש"יובמרדכי והרשב"ם
נראהדךין נאכלעל השובעהואמדין למשחה
ושייך ג"כ בחלק הבעלים ,וצ"ע.
ונ"ללתרץדהנה הרמב"םפוסקבסוףהל'
ק"פ דחגיגת י"ד הוא מן התורה דהא מביא
שם פסוקים על זה והוא סובר אפי' הוא מן
התורה הוא רשוח ולא ס"ל כמו התום' דאם
הואמן התורה הוא חובהודוחה שבת וטומאה
אלא רהואמןהתורהוהוא ג"כ רשותולאדחי
שבת וטומאה ולא אתא במרובה וא"כ הוא
לכאורהנגדהירושלמי דאיתא התם שהוא רק
מדרבנן כמו שכתבו התוס' דף ע' א' .אבל
באמת בירושלמיגופי' בפרק זה בדף הקודם
ג"כ מביא פסוק עלהגיגתי"ד ,דאיחא התם
על שלשה דברים עלה הלל מבבל ואחד הוא
סתירתהפסוקיםדפסוק א' כתוב "וזבחח פסח
ופסוק א' אומר דפסח
לה' אלקיך צאן
א-
קר
ן בלבד ,אלא צאן לפסח
בצ
אינו בא אלאמןוה
ובקרלחגיגה,והרמב"סמביאפסוקזהלחגיגת
י"ד בסוף ק"פ .והוא תמוה דהא בגמ' ע' ב',
מביא פסוק זהבןדורתאי והוא סוברדחגיגת
י"דדוחה שבת וטומאה והוא חובה ,אבלרבנ,
דרשו הפסוק על מותר הפסח ולא על חגיגח
י-ד ,אלא הרמב"ס לקח אתהפסוקמירושלמי
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שיהאתגיגה נאכלעלהשובעדהאהויאחגיגה
קדשים כמו פסח ,וקדשים נאכלע על השובע
תמורה כ"ג א' ,דכתיב למשחה כדרך
שהמלכים אוכלין דהיינו על השובע ,להכי
איצטריך טעמא דמפרש בירושלמן דתגיגה
באהקודם הפסח משוםשיהא הפסח נאכלעל
השובע ועוד טעמא אהרינא משום שלאיבוא
ליד' שבירת עצם עכ"ל.
ובדברינו מתורץ קושית התוס' ד"ה לאו
חובה וכן תוס' חגיגה דף ח' ד"היאלמה,
שהקשו דהשתא משמע שהוא מדרבנן ולקמן
משסע שהוא מן התורה דמיתי קרא ,די"ל
דהוא מן התורה אבלהחיוב הואמדרבנן.וכן
איתא ג"כ בקרית ספר הל' ק"פ דמביא ג"כ
פסוק "וזבחח פסח לה' אלקיך צאן ובקר"
ואח"כ מביא את הירושלמי דהוא מדרבנן
והוא כמו שכתבנו.
ובדברינו מתורץ קושית החוס' ד"ה לאו
חובה וכן תוס' חגיגה דף ח' ד"ה אלמה,
שהקשו דהשתא משמע שהוא מדרבנן ולקמן
משמע שהוא מן התורהדמייתי קרא ,די"ל
דהואמן התורה אבל החיוב הוא מדרבנן.וכן
איחא ג"כ בקרית ספר הל' ק"פ דמביא ג"כ
פסוק "וובחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר"
ואח"כ מביא את הירושלמי דהוא מדרבנן

ודרשו עלחגיגתי"ד אליבא דכ"עוכן רש"י
בחומש (פ' ראה ט"ז) מביא ספרא "וזבחת
פסח לה'אלקיךצאןובקרוהלאאי
 ,פסח בא
אלאמןהצאן אלא בקרלהגיגה שאםנמנהעל
הפסח תבורה מרובה מביאים עמוחגיגהכדי
שיהא נאכל על השובע" ומפרש רש"י את
הפסוק כמו הרמב"פ דהוא מן התורה והוא
רשותוכן במאירי דף ע' " -ואע"פ שעלי'
נאמרבתורהוזבחת פסחלה'אלקיךצאןובקר
אינה מצוה לעצמה אלא כדי שיהא הססה
נאכל אכילת שובע" וכו' ועוד שם "החגיגה
הנוכרח במשנתנואינה הובה אלא רשותוהיא
הנקראת חגיגת י"ד"  -וחזינן מכל הני
ראשונים דס"ל כמו הרמב"ם שהוא קרבןמן
התורה אלא דהוא רשות ולא חובה וזה שלא
כשיטח התוס' דאם הואמן התורההואחובה.
והירושלמי יכולים ללמוד דקרבן הוא מן
החורהומדרבנז הואמתוייבלהקריבוולאוכלו
קודם הק"פ וא"כ ל"ק אמאי לא מביאהגיגה
גם בפ"ש ,דרבנן לאתייבו קרבן שלא מצינו
בתורה נלל רק דבפסת ראשק דאיתא קרבן
כזה אלא הוא רשות דהקרבן בא בשביל חג
הפסח.חייבורבנןלהביא הק"פכדי שלאיבוא
לשבור עצמות הק"פ ,אבל בפ"ש שאינו חג
ואינויו"ט וע"כליתאקרבןחגיגהמן התורה,
לא חייבו חנמים קרבן מחודש שלא מצינו
עצמות .וא"כ ל"ק כל והוא כמו שכתבנו.
בקרא מחשש דישבור
ונראה דאפי' לשיטת התוס' דהוא מדרבנן
הקושיוח שהק'לעילאמאילאהי'נאכלחולין
ותרומה קודם ,או יאכל הפסח קודם לחגיגה ,ולא מן התורה מ"מ יהא מחוייב מדרבנן
ררבנןחייבו דוקא למביא הקרבןחגיגה דהא להביא אם הוא במועט ובחול .ולאו חובה
ראשכחן בתורה קרבן זה רשות מדאורייתא דקאמר הגמ'היינולאוחובהמדאורייתא אבל
וזהדין מחודש בפסח ראשון דוקא ולא בכל מדרבנן 'שחיובמגזירתשבירתעצם .ואפשר
הקרבנות ולא בפ"ש וכן איתא במרדכי סוף דזה ביאור בגמ' ובמיעוט מ"ט אתיא -
פסחים דף קי"ז וז"ל כדי שיהא נאכל על כלומר אמאי מחייב הוא להביא את חגיגת
השובע.ובירושלמי מפרש טעמאדהיתה באה י"ד ,ומתרץ הגמ' כדי שיהא הפסח נאכל על
קודם הפסתכדי שלאיבואלירישבירתעצס .השובע ,דמדרבנןישחיובלהביא ולאכול את
וקשה דלמה לי טעמא משום שבירת עצם החגיגתי"ד קודם הפסח מטעם שבירת עצם,
חיפוקלי' משום טעמא שיהא הפסח נאכלעל ואפ"ה יכול להביא אף מן המעשר כדאיתא
השובע .וצ"לדאי טעמא משום שבירת עצם בחגיגה ח' א' ,ובירושלמי שם כית דהחיוב
הי' קשהאמאי לאהי' הפסח נאכלקודםכדי הוא רק מדרבנן לא מיקרי דבר שבחובה.
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אבל להרמב"ם דכתב חגיגת י"ד רשות החגיגה קודם הפסחולא איפכא משוםשבירת
ואינה חובה  -אפשר דקאמר רשות מן עצם .ולא צריכים לומר דהטעם הוא משום
התורה ,אבל מדרבנן הוא מחוייב .אבל זה המכילתאכמו שמפרש הכס"מ שםבהרמכ"ם,
דוחק .ואפ"לדשיטת הרמב"םדהואמןהתורה דהאחזינןדהתוס'והמרדכיורש-ילאמזכירין
והוא רשות אפילו מדרבנן ,אבל מה שייכות שהם סוברים שהוא אסמכתא כמו שכתב
הוא להקרבן חגיגה עם ק"פ דמן החורה הוא הקרית ספרבסוף הו"משדענאכלעל השובע
נאכללשניימים ולילה אחתויכולים לאוכלו וכן הטעם דמכילתא הוא רץ אסמכתא ועיקר
למחר ,אלא דחכמים נתנו על חגיגח י"דדין הטעם הוא כמושפירש התוס'והמרדכי משום
לאוכלו קודם הפסח דוקא ,ו1ה דקאמר שבירת עצמ דהא הקרית ספר בעצמו מביא
הרמב"ם "מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסוק ממנילחא מ"יאכלוהו" בהק"פ ובהל'
הפסח אכילת שובע ובו' אוכל מהן תחילה חו"מ פ"ח כתב וז"ל ,אין מפטירין אחר
ואח"כ אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו" אפיקומן לפי שדינו לאכול על השובע בסוף
עכ"ל .ואפ"ל דסובר הרמב"ם דשיך דין משום קרא למשחה ,ואפשר דהוי מדרבנן
אכילת שובע גם על אכילת הבעלים אלא וקרא אסמכחא,ובירושלמי נראה מפורשדהוי
דהכא יש דין מיוחד דצריך לאכול דוץא מדרבגן משוםגזירתדשבירת עצס דפסחדהוי
ככן שנתו ,עכ"ל.

הרב ר' דוב לנדו
ר"מבישיבת שלבודקא

בעביןחיובעבור מחילת חוב
בש"ך חו"מ סי' ע"ז סס"ק י"ט כתב
דשותף שמחל חובשחייבים לשוחפות ,אע"ג
דישבידולמחולהיינו משוםדהוהכאילוהתנו
כך שכל אחדיכול לעשות מה שירצד אך אם
יעווח ישלם לחברו חלקו ,יעו"ש.
והנה טעמאדחייב השוחף לשלם כשמוחל
החוב אע"ג דמחילתו מהניא וברשות בעלים
עבידובשליחותם ,וכמבואר בש"ך,י"ל דמ"מ שליחוחבמחילה ,דהאלולא ה-טדלחקוניוכו'
דין מזיק עליה ,ומה"ט הוא דחייב לשלם .הוה מהניא מחילתו.מיהו כמדומה דע"כ התם
וגדולה מזו מצינו במל-מ פט"ז מהל' מו"ל לאומדיןמחילהעלחוב הוא אלאמדיןויחור
ה"א (ד"ה ראובן) דראובן שאומר ללוי ומחנה דשוי' שליח נמי על עצם המעות
שימחולחוב שישלועלשמעוןוהלךלויומחל שנתאנה בפחות משתות ,לווחרעליהם ולתתס
החוב נראה דמחילתו מחילה משום דשלוחו למאנה במתנה (לולא טעמא דלחקוני וכו'),
של ארם כמוחו ,והו"ל כאילו המלוה עצמו דאל-ה ,אלא מדין מחילה על חוב אונאה
מחלו( .ומבואר מדברי המל"מ האלו דס"ל שנתחייב המאנה להחזירה נחתינן ,מאן שוי'
דמהנישליחוחבמחילה .ונודעהנידוןבכיוב" 1שליח אהא ולמה לן לטעמא דלתקוני וכו',

אימהנישליחוח בהפקרוכןלענין הקדש ,וע'
דו"ח וע"א רפ"דדגיטיך וכברדנובזהאימהני
שליחוח במחילה .ועי' תוס' קידושין מ"ב ב'
ד"ה אבל,לעניןשליח שנתאנהבפחות משתוח
שכתבו שם בחד תירוצא דמקחקיים ואונאה
צריך להחזיר מטעמא דאמרינן התם בגמ'
לחקוני שדרתיך ולא לעווחי .וחזינן דמהני

נהוראי
והרי רקעל המקחונת'נתהדמיםהוא שנתמנה
לשליח ,וכן יש לעיין בזה מדין שליחות
בדשלבל"ע דלא מהני ,וצ-ב בגדרי הדינים
באונאה בפחות משתות ,ויעוין מחנ-א דיני
אונאה טו"סי"ז .ועודעי'לנידוןדידן מחילה
ע"י שליח בחי' ריטב"א (הישן) ב"מ ס"פ
ה1הב ,ד"ה הא דגרסינן ,ולמה שפירשנו וכו'
אבלכי מעיינתבי' וכו' ,יעו"ש) אך מה שיש
להסתפק הוא אם לוי חייב אי טדמינן לי'
לאומר קרע כסות'דחייב ,ויעו"ש מש"כבזה.
ובאו"ש שם תמה על ד' המל"מ ,דהא
שליח לאו מיד' עביד ,דהא פעולת המשלח
היא ,ומ"טחייב לשלם על המחילה .ולכאודה
י"ל בזה דכיון רהשתא אחר שנתמנה לשליח
מהניא פעולת השליח גם בלא דעת המשלח,
ואע"ג דבידו של המשלח לחזור ולבטל
השליחות ,מ"מ השתא מיהת השליח איהו
דעבדלה מדעתו ,וע"כמיחייב,ועי'בזה.והנה
כדברי המל"מי-לגםלעניןדברי הש"ךהנ"ל,
דמה"ט הוא דמחייבינן לשותף שמוחל אע"ג
דברשות בעלים הוא דעבד.
עוד '-ל בזה דלאו מדין מזיק יתחייב
השותף המוחל אלאמדיןפסיקה(וישלם לפ"ז
מבינונית כבע"ח ולא מעדית ,ומשא"כ אי
חייכ מדקמזיק).והיינו דאיכא למימר דהו"ל
השותטין כאילו התנו ביניהם שאם ימחול
(ויעווח) השותףליהוי כאומר השותף המוחל
לשותפו ,מחנל מילוה שחייב לך לוה שלך
ואשלםלךדמיהחוב,דדינא הואדחייב,ויעוין
ריטב-אקידושין ח' ב' ד"ה ת"ר שכתב וז"ל,
דבעלמאקיי"ל שכשם שאם פוטרומלוהללוה
ע"פ אחרים נתחייבולו אחרים כדמוכח פרק
המקבל ה"ה באומרוכו' ואבלכולן ערב וכו',
יעו"ש .וכוונתו לההיא דהמקבל קי"ב א',
המחהו אצלחנוני ואצלשולחני דאיכא למ"ד
בגמ'דאינו חוזרעליו ,ויעו"ש בחוס' שכתבו,
וי"ל דלעולם איכא למימר שפטרו לגמרי
ומתחייב לו שולחני מדין ערב דכשמסמיכו
השולחניהוי כאומר סמוךעלי ופטור בעה-ב
לגמרי וכו'( ,ויעו"ש רמב"ן ושאר קמאי).

עיג

והנה לכאורה אין נפ-מ בזה מי הוה
המוחל בפועל אם המלוה (או שלוחו) או
דמחיל המתחייב בעצמו בשליחות הבעלים
ללוה דבכלעניןיתחייבהמתחייב לשלם עבור
מחילהזושנעשית ע"פדבריו,וחשיב שהמלוה
מוחל (ע"פ דברי המתחייב) ,ועל כן חייב
לשלם לו מדין ערב.
והנה דין זה דמלוה הפוטר חוב ע"פ
אחרים 'ל"ע מ"ט נתחייכו לו האחרים ,מי
עדיף ממחילת המלוה ללוה עצמו דלא מהני
לקידושין ולקנין ,וכדאמרינן בעלמא דמקדש
במילוה (וכן מוכר במילוה לרוב קמאק אי
מהני .מיהו בגוונא דהנאת מחילתטילוהדמהני
בקידושין ובמכר ,כי היכי דמהני התם ה"נ
מהני בנידון דפוטר חוב ע"פ אחרים ,ואיכא
למימר בנד"ד דלהכי נחית ,דליחייב מדין
מהנהללוה בהנאתמחילתמילוה ע"פדיכורו.
מיהואיכאלמימר דמטעמאאחרינאיהני,ואף
בדלא נחית להנאת מחילח מילוה .והוא,
דלסוכרים דזרוק מנה לים מהני לקידושין
ולמכד (עי' קמאיקידושין ח' ב' שם וברמ"א
חו"מ ס" ש"פ ס"א) ,ה"ה במחילת מילוה
יהני .והיינו אי גימא דלא נחית לריוח הלוה
להתחייב עבורו אלא מתחייב עבור הססד
המלוה ,שמפסיד (ע"פ דיבורו) חובו ע"י
מחילתו שמוחלללוה ,הו"ל הא'מילתאכזורק
מנה לים ע"פ דיבורו ,דהפסד המילוה כמנה
לים הוה ,זיחחייב לו משום הכי לשלם ,וכן
יהנילעניןקידושין ומכר(ועי' בריטב"א הנ"ל
קידושין ח' ב').

ש במילוהוכן מוכר
והנה לפ" 1בכלטיד
במילוה איכאלמימרדיהני מה"ט ,ול"דה"סד
המלוה לחוב ל1כיית הלוה בחוב ע"י מחילת
המלוה( ,דאטרינן דלא חשיב ממון למעבד
קידושין ומכר) ,דל"ד האי מילתא דהפסר
החוב אלא למילוה דאחרים דמקדש בו
מקודשת (ועי' תוס' קידושין מ"ז ב' ד"ה
לעולם) דכי היכי דחשיב התם גבי האשה
המתקדשת ממון ,דמקבלח זכות לגבות החוב,
ה"נחשיבגבי המקדשממון,שנותןלהזכוחזו
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שהי'בידו לגבות החוב מהלוה .וא"כבמפסיד
זכות  11הה"נ דחשיב כמפסיד ממון ,והו"ל

כזרוק מנה לים ,ומחחייב האומר לו כן אם
עושהעלפיוומוחללו החוב ,לא שנאאיהוה
האומר אחר לא שנא אי הוה הלוה עצמו,
דמאי נפ"מ מאן אמרלי'(,ועי' ר"ןקידושין
מ" 1ב' שם ,ולפ"ז י"ל כהנ"ל ).והא רלא
אמרינןכן בעלמא דמקדש(וכןמוכר)במילוה
דליהני מה"ט דהו"ל כזרוק מנה לים ,היינו
משום דבסתמא דמילתא לא נחית הלוה רק
לריוח דאתיא לי' מהמחילה ,ומהלו ולהפסד
המלוה (וכן באחרים בסתמא דמילתא נמי
איכא למימר הכי) ,אא"כ פירש או דתלינן
דלהכי היתה הכונה(.ועי' רשב"אקידושין ח'
ב' ד"ה הא ,דהקשה על השיטות דס"ל דזרוק
מנהלים ואתקדשלך דמקודשתמהאדאמרינן
התם דבכלב רץ אחריה מקודשח מחמת הנאת
הצלה ולא נחתינן דתתקדש מחמת ממש של
ככר שנתן לכלב בדיבורה אע"פ שאמרה לו
ואחקיש אני לך ,אלמא דלא מיקדשה אלא
כשנותן למקבל בר 1כי' ,ויעו"ש .ולכאורה
להנ"ל י"ל דאע"ג דאה"נ למצי להחקדש
בהפסד הככר ,מ"מ הרי לא נתכוונה לזה,
דרצונה רק להתקדש בהנאתה ,וכענע מחילת
מילוה שנתבאר ,משא"כ באומרת תנהולכלב
סתם וכיו"כ שפיר נחתא להתקדש בהפסד
הככר ומהניא ,ועי').
ועי'גיטין י"ד א' ,דבעינן החם לאסבורי
טעמא דד'נא דמעמד שלשתן דה"ט דמהני
משום דבההיא הנאה דקא משתניא לי' בין
מילוה ישנה למילוה חדשה גמר ומשתעבד
נפשי' .ובתר הכיפרכי,ן לה ,דא"ככגוןהני
דביבראלישיבדכפתיושקלילאלתרה"נדלא
קנו ,וכ"ת דה"נ ,א"כ נתת דבריך לשיעורין.
ויל"ע מ"ט לא אסברינן לה התם בפשיטות
דבמה דמחל המלוה החוב משתעבד הלוה
לאחר (ומהני מדין עבד כנעני ,וכדאמרינן
בקידושיןז' א') ולמהלן לטעמא דהנאה דקא
משתניא וכו' .ועודאי הוההכי לא הוהקשיא
לןמכגוןהנידבי בראלישיב,דאי הוה טעמא

דמהניא משום דמשתעבדעבורמחילחהמלוה
ומדין זרוק מנה לים וכנ"ל ,הוה שייך האי
מילתא גם בכגתהנידבי בר אלישיב .רצ"כ
דבסחמא לא נחית הלוה להפסד המלוה רק
למאי דארווח ,ועלכן מתבעילן התם לטעמא
דההיא הנאה דקא משתניאוכו'(מיהו בלא"ה
ל"ק ,דלאו בכולהו גווני שייך האי טעמא
ד1רוק מנהלים,דליתא ה"ט רקבגוונידעביד
המלוה עלפיו ,ועי').
והנה גםלענין האי טעמא דהפסד המלוה
ע"י מחילחו לא איכפח לן מאן האי דעביד
לפעולת המחילה ,אי המלוה (או שלוחו) או
אפילו עביד ליה המתחייב עצמו בשליחות
המלוה (וכמשנ"ח לעיל דכוותהלענין טעמא
דמתחייכ משום הנאה דלוה) ,רבכל ענין
מתחייב לשלם עבור המחילה הזאת שנעשית
עלסיו דאטובדין זרוק מנה ליםבעינן דרק
הבעליס (או אחרכשליחותו)יזרוק המנהלים,
ולנ' פשוט רבכלענין מחחייכ וגם אם יאמר
אחד לחברו הרשני לזרוק מנה שלך לים
ואתחייבלךדמיהנמייהאבדיןזרוק מנהלים
ויחחייב אפי' בגוונאדאינומחוייבמדיןמזיק,
וכגון בגרמא וכיו"ב( .ולפ"ז משכחח ליה
בקרע כסותי דליחייב בלאדין מזיק ,והיינו
באוסניםדשייךלמידןבהומדיןזרוק מנהלים
ואתחייב לך ,ויל"ע .ועי' חזו"א ב"ק סי' ז'
ס"ק י"ח ).וכן הואלענין מכירה וק'דושין.
ועי' ש"מ ב"מ ע"ג ב' ד"ה האי כשם
הריטב"א ,דכתב אהא דאמרינן התם דמאן
דיהיב זוזי לחבריה למיזבן לי' חמרא ופשע
ולא1ביןלי' משלםלי' כדקא אזיל אפרוותא
דזולשפט ,דהיינו טעמא דחייב ואע"פ שלא
קיבלעליוחשלומין,כיון שסומךעליוונתןלו
מעותיו ע"ד כן הרי הוא חייב לשלם לו מה
שהפסיד בהבטחחו ,דבההיא הנאה דסמיך
עליה ונוחן לו ממונו משתעבדלי' מדין ערב
מזה הענין וכר וסיים שם ,וזה דין גדול,
ויעו"ש.
ולכאורה מאחרדחזינן הכאדאפי' בגוונא
דמבטל כיסו של חברו דלא הוה הפסד ממק
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ממשמהנילחיוביעלי'מדין ערב ק" 1במוחל
מילוה שלודודאימהנילחיובא אהאי הפסדא
דהפסידהמלוה אתהמילוה(.מיהויתכןדתליא
האי מילתא בטעמאדרינאדדין ערב,ראיהוה
משום הנאה בלבד דאית לי' ,שפיר איכא
למימרדמהניבכלעניןשישלוהנאה ,משא"כ
לאינך טעמי ,וכמו שנחלקו ב1ה,יל"ע בזהאי
מהני נמי בהאי גוונא .ועי' בחזו"א הו"מ
ליקוטים סי' י"ז ס"א מש"כ ליישב דברי
הריטב"א בקידושין וב"מ דרמינהו אהדדי
המתנ"א בהמלו"ל סי' י"א ,ויעו"ש מש"כ
בזה בגדר הדברים ,ולכאורה אכתיבעיעיונא
מדברי ריטב"א דנן ,דמשמע דמדין הנאה
בעלמא הוא ,ועי' ח1ו"א ב"ק ר"ס כ"ב,
וצ"ב).

ועוי"ל ב1ה עפי"ד ריטב"א ע"ז ס"ג ב'

עטו

אף בלא דינא דזרוק מנה_ לים ,דאף
דלענין קידושין ומכר לא יהני מ-מ לענין
פרעון ותשלומין 'הני .וי"ל לפ" 1כן בדברי
הש-ך הנ"ל ,דמה"ט הוא דמתח"ב השותף
המוחל.
והנה בקצה"ח סי' ל"ט ס"ק ט' כתב דאף
לשי' דס"ל דל-מממוןדאגידגבי'לעניןקנין
כסף מ"מלענין תשלומין שאני,וחייב לשלם
עבור חוב ושעבוד שזכהבו,וכדיןחיוב לשלס
עבור קרקע שזכה בה' ,עו-ש .ושמעתי לדון
עפי"ד אלו דה"ה דיתחייב לוה לשלם עבור
חוב שנמתל ו1כה בו ,דאף דל"מ לעניןץנין
כסף מ"מלעניןתשלומיןשאני ,ובהנ"ללענין
ממע דאגיד גביה .ומיהו -ש לחלק בין
הנידונים ,דלא דמי מחילת-חוב לממת דאגיד
גבי' ,דמחילת חוב י"לדאין כאןזכי' בממון,
דלא קיבל מידי ומשא"כ בממון דאגיד גבי'
דמתחייב ,דמ"מ גבי הזוכה חשיב ש1כה
ן בלשת רמב"ןקידושין ח'
בממון( .מיהויעוי
ב' ,דמבואר מדבריו דדימוי' מדמי להו להנך
נידונים דמחילת חוב וממון דאגידגבי'לענין
קידושין ודו"ק .ועי' מלחמות רפ"ד דב"ץ
בסוגי' דידעניים ,ובאב-מ ס" כ-ח ס"ק ל"א
וס"ץ י"ג ,וצ"ת.ועי' רמב"ןקידושין נ"ט א'
ד"ה אע"פ ,שכתבלענין מקדש במילוה "11ל,
ולא גמרה ומיקניא נפשה ודו"ק .ואפשר
דתליאהאימילתאאיאיכאלדימוייהנךענינ'
להדדי לענין חיוב חשלומין ,בטעמי הדין
דמקדש (וכן מוכר) במילוה דלא מהני,

ד-ה ועוד חנוני ,דבלאודינא דרבא דתן מנה
לפלונייקנו כל נכסילך קנה מדין ערבנמי
הוה פשיטאלןדמאן דאמרלחנונילמיתןמידי
לאחר דשעבודי שעבודלי' ,ונפקאלןמחנוני
עלפנקסו ,וסבראנמיהואדכלמאןדיהיבעל
פומי' מיחייב לי',מהישעהו"ושצ.יאועהלייפניווידע
תשלומין ופרעוןעל
שאני
מדין קנין או חיוביפ מחישיפ דכך היא
המידה ,דכל ממון שהוצ'א עלפיובין שהוא
לעצמו בין שהוא לאחר ,ראוי לחייב זה
שהוציא על פיו לשלם תמורתו מדין פרעק
וחשלומין .ולכאורהגם באופןד1רוק מנהלים
ואפרע לך תמורתו 'ש לחייב משום ה"ט,
דמ"שזורקלים מנוחן לאחרלעניןזה.ולפ 1.ואב"מ).
איכא למימר בדינא דהש"ך הנ"ל דמיחייב
מיהו אף אי נימא דמהני לחייב הלוה
השותף מה"ט דכחב ריטב"א (מיהו דכרי 1כייתו בחוב שנמחללו(ויעוין דו"ח ב"מ ס"ב
ריטב"אקידושין ח' ב' הנ"ללאאזלי לכאורה ב' ד"ה והנלענ"ד ,וצ"ח שם) ,מ"מעדיין לא
בהאי שיטהא ,דלאמחייב התםבקידושיןבדין שמענו דלחייב אחרים (שנתחייבו לשלם
זרוק מנה לים ואתחייב לך רק משום דינא למלוה עבור מחילת חובו ללוה) נמי יהני
דערב .רל"ע עוד ב1ה מדכרי הירושלמי פ"ב (ומדין ערב) .ויתכן דאכה"ג לא'לפינן מערב
דקידושין לענין הנוני וסועל ,דאייתו ץמאי ול-מ .ואת"לדמהני אהאימילתא נמי,ושפיר
התם בפ"ק דץידושין ,דלכאורה תקשה משם דמילחייבגם אחרים מה"ט ,א"שדברי הש"ך
על דברי ריטב"א בע"ז ,וכ' בזה במק"א ).הנ"ל ,דלהכי חייב השותף המוחל לשלם
ולפ"ז י"ל דה"ה לענין מחילת חוב יתחייב לשותפו,דאהכיהוי' התנאתסשיחחייבו לשלם

קטז

נהוראי

זל"ז עבור ה1כי' הבאה ללוה ע"י המחילה נהתינן התם להכי ,ש"מ דל"מ האי דינא
(שמוחל השותף המתהייב ,וכמשנת"ל).
דתשלומץ ,את"לדמהני במחילת חובנמי ,רק
ולכ' את"לדמהני אכה"גדין ערבמהראוי להתהיזב למלוה עצמו ולא מהני להתחייב
דליהנינמי אהאדיןעבדכנעניויוכללהתהייב לאחרים ,ול"מ אהא רינא דע"כ .וי"ל לפ"ז
הלוה לאחר עבור מחילת החוב שמהל לו לעניןדין ערב נמי ,וכהנ"ל.
המלוה ,אך ד"ז לאיתכן ,דא"כ בההיאדגיטין
ולהאמור ,את"ל דחשיבא מחילת ממון
י"ד א',דקאמרינן לטעמא דבההיא הנאה דקא להתחייב בתשלומין עבורה ,א"כ ברבית נמי
משתני' ל" ממילוה ישנה למילוה הדשה כ"ה ,דמלוה לחברו ע"משימחוללוהלוהחוב
מתחייב הלוה למי שהמלוה המחהו במעמד אחר שהמלוהחייב לו הוה רבית,ויעוין בזה
שלשתן ,ל"ל לה"ט ,אפ"ל דבלא הנאהנמי במל"מ פ"ה מהמלו"ל הי"ד (ד"ה כתב מרן
יתחייב משום מחילת ההוב .וע"כ מדלא
הב"י) וצ"ת שם בכ"ד .ויעוץ להנ"ל.

הרב ר' משה הלל הירש
ר"מ בישיבת ילבודקא
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בענין נישואין מפילין וצרת ערוה
א .יבמות דף ל' א' במשנה,ג'אחיןשנים
מהם נשואיםשתיאחיות ואחדנשוינכרית מת
אחדמבעלי אחיותוכנסנשוינכרית אח אשחו
ומתה אשחו של שני ואח"כ מת נשוי נכריח
הרי  11אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה
עליו שעה אחת .ובתוס' שם ד"ה ונאסרה
וא"תלר'ירמי' דאמרדהאיחנאדפירקין סבר
נישואיןמפילין אמאי לא נקט דמחה אחתמן
האחיות תחלה ואח"כ מת בעלה שלשני' וכנס
נשוי נכריח אח אשתו ומת אסורה שנאסרה
עליו שעה אחת כית דנישואין מפילין וכו'
וי"ל דלא מהני למימרנישואיןמפילין אלא
לענין שאם היתה צרח ערוה שעה אחח שוב
אין לה היתר אע"פ שבשעתנפילה בבראינה
צרת ערוה אבלכאן משוםנישואיןמפילין לא
נחשבנה כאילו נפלהבחיי אשתוויצאה ממנו
באותה שעה משום אחות אשה עכ"ל ,וצ"ב
מ"ש האחות אשה דלא אמרי' נאסרה מהצרה.
וביארוהאחרוניםדכוונתתוט' לומרשאין
דין נאסרה בגללנישואיןמפילין רקכיון דחל

שם צרת ערוה ע"י זה שיש קצח נפילה שוב
לא פקע השם משא"כ אחות אשה דפקע שמה
כיוןדאיןדין נאסרה מותרח .וצ"ע עלפירוש
זה דמאי שנא צרת ערוה משאר עריות
ראישות דאחרי שבטל סיבת שמם מכח
גירושין או מיתהצריך קראלרבויי שאסורים
ועוד דכיון רנשאר השם צרת עדוה אע"פ
שעכשיו היא לא צרת ערוה א"כ היה צריך
לישאר השם ג"כ כשמתה אשחו של היבם
אחוחהדהרי גורם השם עכשיו הואזה שפעם
היתה צרה של ערוה ולא היחס עכשיו וא"כ
מ"ש מתה האחות אוגירשהלגבי הצרה[ועיין
קובץ הערות ס'  '1ס"ק ג-ד].
והנה עיין במלחמוח דף ל' א' ,שרוצה
להוכיחדקיי"ל מיחה מפלתוז"ל באה"דועוד
ראי אמרתנישואין הראשוניםמפילין המגרש
את אשתו והחזירד ומח אסורה אלמה תנן
מותר לייבם וכ"ת התם משום שלפי נשואין
הראשונים הותרה ונאסרה וח1רה והותרה ,הא
אמרינן בפרק החולץדכיון דבשעתנפילה לא
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שהותרה לאיהי' הנאסרה ,אלא ע"כ רואים
מהרמם"ן דדץ צרת ערוה למ"ד נישואין
מפילין גם סטעם נאסרה ואם אומרים הוחרה
ונאסרה וחזרה והותרה דמותר בנישואין
מפילין ה"ה היכא דנעשית אח"ב צרת ערוה

חזיא לא מקרייבמה שהותרהונאסרהשתחזור
להתירא הראשץ כלומר שכשנאסרה נאסרה
איסור גמור וכשהותרהדהיינו כשעתנישואין
לא הזיא לגמרי שעכשיו אין אני קורא בה
יבמה יבא עליה עכ"ל ,פירחם שהרמב"ן
מוכיח מהדין דהמגרש את אשתווהחזירהוכו' חסוב הותרה דתהיה מותרת.
דמותרת ,דמיתה מפלת ראין לומר משום
וכן איחא להדיאנם בתה"דסי' רכ"גוו"ל
דהותרה ונאסרה וחזרה והותרה דזה לא נחשב באה"דדלאאמרינןנשואיןמפילין אלאלענין
הותרהכיון דבשעתנישואין לא חלהיתרגמור שאם היתה שעה אחת צרח ערוה בשעת מיתה
ובשעת איסור הל איסור גמור וא"כ אם [כנראה שהמלה "מיתה" ט"סן ונראה הטעם
נשואין מפילין בזדאי היהצריך להיות אסור ,כיון דבלא"ה כליבמה איבא עלהאיסור אשת
וממשיך הרמב"ן וז"ל והא חלמוד היה נשוי אח אלא דרחמנא שריאוכי איכא עלה שעה
נכרית ונשא אחות אשה ומתה אסורה לדברי אחת פטור מכח ערוהשובאיןלהלהתירלהכי
האומר נשואין הראשונים מפילין דלא מהני טעמא ואינה ראוי' שעה אחת כשעת
מוקמינןמתני' דפ"קבהכיעכ"ל,פירושדע"כ נפילה והרי היא כאשת אח שיש לה כנים
מתני' דהמגרש את אשתו מטעם מיחה מפלת עכ"ל,הרי מבוארלהדיא דהטעםמפנישערוה
ולא מטעם נשואין מפילין והותרה ונאסרה פוטר הצרה ושוב ישדין של נאסרה .וא"כ
דהלא למ"ד נשואין מפילין היכא דה" נשוי הדרא קושיא לדוכתי' דמ"ש ערוה של אחות
נכרית ונשא אחות אשה ומתה אסורה ולא אשה שלא אומרים נאסרה ובצרהבן אומרים
אמרינן הותרה ונאסרה וחזרה והותרה ובגלל נאסרה.
דלא חשיב הותרה והראיה מוה שהגמ' בדף
ב .ונראה לפרש דהאחוח אשה אע"פ.
י"ג א' לא תירץ הסתירה מדף ל' שהמשנה
ומ"מ מותר שהיא אינה ראויה לנפילה עכשיו לא נפקע
בדף ב' סוברת נשואין מפילי
דן שהערוה בא ממנה הנפילה של נשואין אבל זה רק בגלל
כשמתה ערוה בגלל שמדוב
שנאסרה שהיאראוי'לנפילהיבוםשכלפישמיא עומדת
אהרי הנכריח והותרה הנכרית
לפני אסור להיותלבסוף אםהיאתהיהאובבית ,אבל אם
וכיץ שבכה"ג למ"ד נישואין מפילין
לבסוף הוברר שבעלה מת ואחותה עדיין
ה"ה בציור של המשנה דהמגרש את
אשתו נשואהלאחיו א"כ הונרר שמתחילה כברהיא
וע"כ הטעם שמוחרלייבם במשנה שם בגלל
דמיתה מפלת[עיין ברכת שמוא'סי' '"ד אוח היתה אשה שאינהראויהלנסילתיבוםשכלפי
שמיא עומדתלהיות פטורה ,א"ב נפקע ממנה
ג'].
כבר עכשיודין נפילה של נשואעמפיליןודין
והנה אם נפרש הדין של צרת ערוה היתר שלנשואיןמפיליןדהנפילה רק חלה על
בנישואין מפילין מטעם שלא נפקע שם צרח אשה שראויה לנפילח יבום שעומדת להיות
ערוה אבל לרין נאסרה לא שייך א"כ מה בפועל .אלא שכל זה לא נוגע לגבי הערוה
הראיה של הרמב"ן דלעולם י"ל דקיי"ל עצמה דממ"נ אם היא עדיין ערוה בשעח
נישואיןמפילין וטעם המשנד של המגרש את הנפילה א"כבין כךהיא פטורה ואם היא לא
אשתו דמותרתבגלל הותרה ונאסרה ומ"מ אם ערוה בשעח מיתה היא באמח לא פטורה גם
נשא הערוה אהרי הנכרית ומתה תהי' הנכרית מקודם ואם היא נתגרשה אע"פ שהיא היחה
אסורה דכיון דהיו צרות ביחד חל שם צרת פטורה מקודם זה לא משנה נלפיה ,רק הנ"מ
ערוהעלהנכריח חה לא נפקעדהריוה שצרת הואכלפי הצרה דאםהיא נתגרשהכיוןשלפני
ערוה אסורה לא מדין נאסרה שבגלל זה הגירושין הערוה היחה פטורה ונפקעה ממנה
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הד'ן נפילה לכן מרין צרת ערוה גם הצרה
פטורה דזהדין צרת ערוה שאם אחח מהבית
פטורהמד'ן ערוה פטורה אגבהכלהבית-11 ,ל
המאירי ברישמסכתיןזיקת כל הצרות נפקעת
לגמרי אגבה עכ-ל ,ואע"פ שהפטור לא תל
בזמן אחדכגון אם הצרה באה אחרי הערוה,
מ"מ ניון שיש עדיין הפטור בבית פטורה
אגבה כל הבית ,ואחרי הגרושין שכבר אין
כביתמי שפטורה לא חל א 1הדץנפילה על
הצרה דהרי כבר נאסרה.
ולפ" 1יוצא דאדרבה אםהיינודנים מצד
שם צרת ערוההיה שם צרת ערוה כמו אחות
אשהכיון דבמצב שלהנפילה בפועלהיא לא
תהיה צרת ערוה אין הפקעה של הנפילה
מתהילה רקמכיוןשדין צרתערוהמדיןשהיא
פטורה אגבה דערוה א"ככיון שהערוה פטורה
כיון שהיא לא ראויה ליפול הנפילת יבום
שעומרת להיות לכך פטורה גם הצרה אגבה.
אבל ישלעיין דא"כ אם ה' 1שתי נשים
בבית ונתגרשה אחת מהן ושוב נשא אחיו
אחותה ומת המגרש א-כ לפ"ד צריך להיות
שכיון שהוברר שהגרושה לא היתה ראויה
לנפילחיבום שהיתה לבסוף אםכן היתה כבר
פטורהלפניהגירושיןויהיהדין צרת ערוהעל
צרתה .אבלי"לדכיוןדעכשיולפניהגירושין
היא לא ערוה ובמצב של עכשיו היא ראויה
ליבום שעומדת להיות א"כ לא פקעדינה דזה
שהיא לא תהיה ראויה בשעת היבום וכגון
שאחי בעלה נשא אותה ,זה בגלל שאזיש לה
חשיבות ושם הדש אבל מצד חשיבותה ושמה
דעכשיו שפיר היא ראויהלנפילתיבוםשיהיה
דלויצויירשהיה אפשר שהיא תשאר עם שמה
של עכשיו כשאחי בעלה נשא אחותה היתה
נופלת ליבום רק דאז נשתנה שמה ולכן היא
נחשבת ראויה ליבום של אח-כ .אבלעדיין
צ"ע דא"כ יכולים לומר אותה הסברא הפוך
לחומרא ונאמר שאחות אשה בחשיבותה
שהיא עכשיו לא ראויה ליבום של אח"כ רק
אח"כיהיה התחדשותוהיא תהיה אשה אחרת
א"כ כמו שאםעכשיוהיא לא ערוהאין פטור

בגלל זה שהיא תהיה ערוה במצב של היבום
ה"ה צריך להיות שכןיהיה פטור עלידי זה
שהיא ערוה עכשיו אע"פ שירד ממנה השם
אח"כ כיון שכפי מה שהיא עכשיו היא לא
ראויה ליבום אה"כ.
וי"ל שאחות אשה שמחה אשתו בעצםיש
אותו חשיבות ושם(ועיין יבמות דף ג"ה כ',
לפי הגירסא הואיל לאחר מיתה נמי אקרי
שארו ובקרן אורה שם דמבואר דעדיין יש
האישות אחרי מיתת אשתו) רק שהתורה לא
אסרה אשה ששמה אחות אשה במצב שאשתו
שהיא אחותה מתה אבל בעצםזו אותה האשה
מצד חשיבותה ושמה שהתורה אסרה גם
כשמתה אחותה רק אז התורה לא אסרתה
ואע"פ שאיןעליה שם ערוה כשמתה אחותה,
מ"מ יש עליה שס אחות אשה וזה מספיק
ביחם לא להפקיע הנפילה בנשואין מפילין
שכיון שבחשיבותה של עכשיו היא ראויה
ליבום שיהיה כשאז כבר מתה אחותהלכן לא
נפקעת ממנה הנפילה משא"כ אם היא לא
אחות אשה ועומדת להיות אחות אשה בשעת
היבוםשפיר חשובהעכשיו במצבה שלעכשיו
ראויה ליבום של אח"כ ולא נפקעה נפילתה
ואע פטור של הצרה[ .אולי יש קצת סמך
לזה מדכרי הר"ח והגאונים דף ל"ב א',
שבנאסרה נשאר איסור אחות אשה גם אחרי
מיתת אשתו וצ"ע].
ולפ"זי"לדאפי' על הצדדגדר פטור צרת
ערוה הוא מצד שיש שם ערוה על הצרה,דאז
לכאורהאין לחלקבין צרת ערוה ואחות אשה
אם אומרים שפקע השם כשהיא כבר לא צרת
ערוה מ"מ ניחאהדין של צרת ערוה בנשואין
מפילין ,והטעם כהנ"ל דצרת ערוה באמת מצד
שמה וחשיבותה של עכשיו לא ראויה ליבופ
שיהיה רק דאז לא תהיה צרת ערוה ותפקע
ממנה שמה ולכן פקע ממגהדין נפילה כיק
שהיא עכשיו במצב שלא ראויה ליבום
שעומדת להיות ורק אחות אשה שלמרות
שנשאר שמה מ"מ היא מותרת חשיב עכשיו
ראויה ליבום של אח"כ ולא פקע ממנהרין

נהוראי

ק'ט

לאחיו השני משום צרת אחות אשה בז'קה
וכיון שנאסרה עליו שעה אחת בנפילה
ראשונה אע"פ שגירש ומת אסורה עליו
עולמית וא"ת לא היתה צרת ערוה במקום
מצוה וכו' רואין אותה כאילו נפלה בשעת
נפילה ראשונה משום ג1ירה ,עכ"ל.
ומבואר בדברי הרמב-ן שאע"פ
שכששניהםחיים אומרים שע"יהיבום הוברר
שהזיקה היתה לו ,מ"מ ביון שמת דנים
שהזיקה היתה גם לו למפרע וממילא נמצא
שהיא היתה צרת ערוה בזיקה בשעת נפילה
ונאסרה עליו נפילה ראשונה של ראובןכיון
שבשעח המיתה היא ערוה עליו מכח זיקתה
לשמעוןולכן אע-פ שגירששמעוןהערוההיא
נאסרהעולמית מכח אשת אח שלראובןוכמו
דמבואר לכאורה בדבריו שאומר שנאסרה
עליו נפילה ראשונה[ .ויש מכאן עזד ראיה
שאיסור ערוה שחל ברגע ראשון של אחר
מיתה חשוב נאסרה ולא הותרה ונאסרהועיין
ברכת שמוא' סי' י"ד אות ו'] [ועצם הענין
שע"י המיתה יש זיקה למפרע יש להסביר
דבעצםצריךלהיות 1יקה לכולם רק האייבום
בזמן שראוי לייבם גורם ההפקעה למפרע
ודנים הזמן שלראויליבוםב~מן שהיההיכוס
וא"כ אם אז מת ולאיכוללייבםאין הפקעה
למפרע ולפ"זאין 1ה הסברא של ר"שבזיקה
ככנוסה].
והנה יש לדקדק בדברי הרמב"ן כיון
שמחשבין אותה לצרת ערוהבזיקהב1מן מיתת
הראשון א"כ למה צריכים לבא מטעם נאסרה
נפילה ראשונה שמשמע שאסורה מטעם אשת
אח של ראובן מדי~ .נאסרה הרגיל וכלשון
הרמב"ן וכיון שנאסרה עליו שעה אחת וכו'
נאסרה עליו עולמית עכ"ל ,הלא כיון שחל
עליה שם צרתערוה שוב לא פקעולאצריכים
הדין נאסרהדעדייןהיא צרתערוה.ועודדלמה
אסורה רק מטעם דנאסרהנפילה ראשונה ולא
משום נשואין מפילין של השניכיון שמטעם

נפילה( .ואם מתה אחותה אזגם הצרה מותרת
דאז עומדת הצרה להיות ראויה ליבום בשמה
דעכשיו דכמו דאחות אשה גופא מותרת
במקום שמתה אשתו ה"ה צרת אהות אשתו
שמקבלת שם של הערוה גם מותרת באותו
השם במקום שמתה אשתו)ולכן אע"פ שפקע
ממנה אח"כ שם צרח ערוה היא נשארת
נאסרה [ע' חזו"א קל"א ו'].
ולפ" 1מבוארהדין של שרתערוהבנשואין
מפיליןבין אםערוהפוטר הצרהוכלשון תה"ד
ובין אם זה שם חדש של צרת ערוה שפוטרת
או אוסרת היבום .ולפי שני הצדדים היא
אסורה רק מטעם נאסרה כשירד השם צרת
ערוה או כשלא יהיה הפטור בהבית.
ג .והנה איתא במשנה דף ל' א' ,ג' אתין
שנים מהם נשואים שתי אחיות ואחד נשוי
נכריתגירש אחדמבעליאחיות אח אשתוומח
נשוינכריתזכנסה המגרש ומת 11היא שאמרו
וכו' ובגמ' שם טעמא דגירש ואח"כ מת אבל
מת ואח"כ גירש אסורה אמר רב אשי זאת
אומרת יש זיקה אפי' בתרי ,ועיי"ש ברש"י
שמפרש שרב אשי סובר נשואיןמפילין ולכן
אסורה .אמנם הרי"ף מפרש שרב אשי גם
סובר מיתה מפלת ומביאו להלכה ,ומפרש
הנפ"מבין כל מקום שכנסה ומגרש דמותרת
ופה דאסורה וז"ל אינמי התםגבי ערוהכיון
דגרשה מיקמי דנפלה לה קמי 'בם מהני בה
גירושיןוכו' אבל הכאגב'נכריתכיון דבשעת
נפילה באיסור זיקה נפלה קמי' לא מהנ' בה
גירושין עכ"ל .ועיי"שבחי' הרמב"ן שהקשה
למה זה נחשב באיסור זיקה נפלה קמי' הלא
היא היתה מותרח לו סשעת נפילה ,וחירץ
הרמב"ן ח"ל ונראה בפי' דבריו שכל יבמה
שנפלה לפני שני יבמין נשואין שתי אחיוח
אע"פ שאםירצולכנוס כל א' מהןכונסמפני
שכיון שכנס זה אגלי מילתא שלא נ1קקה
משעת מיתה אלא לו אפי' הכי אם לא כנסה
אחד מהם ומת אסורה משום דאמרי' משעת
מיתה של ראשון היתה לזה בה זיקה נמצא גזירהדניםנשואיןמפיליןולכן הל שם צרת
שהיא צרת אחות אשה בזיקה וכאלו אסורה ערוה א"כ זהכדין שלאיסור צרחערוה בכל
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נשואין מפילין ולמה צריכים רק מטעם
הראשון.
ומכאן גם ראי' לדברינו שפקע שם צרת
ערוה וכלדין של צרת ערוה בנשואיןמפילין
אחריגירושין של הערוה רקמדין נאסרהולכן
אמר הרמב"ן רק מדין נאסרה אין עכשיו
הנפילה הראשונה .ומבואר ג"כ למה אין
עיכובע"ינשואיהשני מצדשהיתהצרתערוה
באותו נשואין כמו כל פעם בנשואין מפילין
די"ל דאע"פ שחישבו חז"ל כאילו כבר נפל
משמעון וע"יזה יש שם צרת ערוה מ"מאין
דין נאסרה ביהס לנפילה של שמעת דדין
נאסרה בנשואין מפיליןודין צרת ערוה ע"'
נשואיןמפילע הםשנידבריםנפרדיםדע"יזה
שנחשב שכבריש הנפילה יש שם צרת ערוה
וע"י זה שיש גם עכשיוהדין היחר על להבא
יש הדין נאסרהדכיון דבטל הדע היתר הזה
שוב לאחוזר ,וא"כי"לדגזירח חז"להיתהרק
ביחס לזה להחשיבה נופלתוישעליה שם צרת
ערוה אבל לאלגביהדין שכבר חלהדין היתר
על להבא שבגלל זה יש נאסרה,ולכן ע"י זה
שיש צרת ערוה נאסרנפילח ראובן וכשפקעה
השם נשארה באיסור אשת אח שלראובן אבל
מצד שמעון כיון שפקעה השם צרח ערוה,
שפיר ראוי' ליפול .וכל זה רק לדברינו ,אבל
אם הדין צרת ערוה אחר גירושין בנשואין
מפילין בגלל שהשם לא פקע ,לא צריכים
נאסרה ביחס לנפילה ראשונה וגם אותו השם
מעכב נפילה שני' כמו בכל פעם בנשואין

מפילין.
ד .והנהבגוףדבריהרי"ףישלעייןדכיון
שסובר שע"י מיתח אח השני הוברר למפרע
שה1יקדהיחהגםאצלוומהאי טעמאהיא צרת
ערוה ונאסרה נפילה של אח הראשון ,א"כ
מבואר ברי"ף שאע"פ שמחיים היה בידו
לייבמה ואזהיה הובררשה1יקה רק אצלוולא
היתה אסורהמדין צרת ערוה ,מ"מכיון שלא
יבמה ומת האח ,הוי נאסרה ,וא"כ לכאורה
היכא דהיא לא צרת ערוה והאח מת והוברר
למפרע שאצלו גם היתה ה1יקה והיא היתה

אשת אח של השני ,יהיה דין נאסרה מכח
האשת אח[ .ואגב מתוך דברי הרי"ף ורמב"ן
לכאורה יש ללמוד דין חדש ,דאם שמעון
מקדש אחות אשת ראובן אחיו על מנת שלא
יבא על אחותה אשת ראובן עדזמןפלוני ומת
ראובןונופלת אשהזולפניו שאם הוא מיבמה
הובררשהיאאינה אסורהעליוהוםלא מתבמה
כן היא אחות אשה ואח"כ מתה אשתו
ואח"כ עבר זמן התנאי שעכשיו א"א לו
לעשותה למפרע מותרת רק כל זמן שהיא
היתה אחות אשההיהבידולייבם בפועל מ"מ
היא נאסרה].

ויש לומר בדעת הרי"ף כמו דמבואר
ברש"שדף כ' א',דיבוםיכוללהתירכלאיסור
אשת אח ואין חילוק בין חד איסורא לתרי
איסורי ,ועיי"ש .ו1ה רק היכא דלא נאסרה
האשת אח וא"כ כאןכיון דאשת אח של אח
השניאיןעליודין נאסרהיכולהיבום הראשון
להתירו,ולכןבגלל האשת אח למפרעאין שום
עיכוב ליבום של נפילת הראשון ורק האיסור
צרת ערוה למפרע מעכבהיבום ועושה נאסרה
על נפילת ראובן ,והיכא דמת שמעון נפילת
שמעון לאיכולה להתיר איסור שלראובןכיון
שכבר נאסרה.
ויש עוד מקוםעיון ברי"ף ,דלכאורה גם
בלי מיתת האח צריך להיוח נאסרה דהרי
מבוארבדף כ"ח א' בשתיאחיותשנפלולפני
שני אחין דאפי' היכא דאח אחד יבם אחות
שנפלה ראשונה והוברר הדבר למפרע [לפי
הרי"ף] שה1יקה היתה אצלו והשנ" לא היתה
אחות 1קוקה לאח השני ,ש'מ ישדין נאסרה
לאח השני דדנים שעד היבופ היחה אסורה
והפקעח הזיקה הוא מכאן ולהבא למפרע,
וא"כ ה"ה בנד"ד צריכים לדון שעד היבום
היתה היא צרת ערוה וממילא תהיה נאסרה
ואע"פ ששאני הכאדבידואכלהריבידולדעת
הרי"ף לא מוריד נאסרה.
ואפ"ל ע"פ מה שראיחי בספר קה"יסי'
י" 1דטעם למה אוסרים למפרע יכול להיוח

נהוראי
בגלל עצם האיסור מטעם ספקולכןאיןהיתר
אשת אח כגלל שיש ספק ואסור ,וא"כ י"ל
דמצד עצם האיסורכיון שנפקע למפרע אע
אסורה,וכיון שבידו ליבמה לא נאסרה מצד
שנשאר איסור אשת אה עלידיזה שבפועל
א"אליבמהועדיעצ"ע[.ול"דבידו אלא ה"ה
אם יש היכי תימצא של יבום בהיתר כמו
מיאע,ועיין].
ה .והנהעיע ברא"ש פ"ג ס"ועל המשנה
וגמ' שהבאנו באות ג' ,וכפ'גירסת הב"ח שם
וגם המהרש"א פירש ככה ברא-ש ובתוס'.
והדינים היוצאים הם( :א) דמוחר ליבם
כשהשני חי( ,ב) גירש ומת מותרת היא לאח
הנשאר(,ג) מתנלאגירשאסור(,ד)גירשוכנס
ומת אסור ,ועיי"ש .ודברי הרא"ש תמוהים,
דכיון דהיכא דכנס השני אסורה אפי' היכא
דגירש לפני הכניסה ע"כ מטעם שהוברר
למפרע שהיה לו זיקה לשני וממילא נאסרה
נפילה הראשונה ,וכטעםשני שלהרי"ף ,וא"כ
למה היכא דמת ולא גירש מוחר דהלא היכא
דמת ג"כ הוברר שהזיקה שלו מזה שהרא"ש
פסקהיכא דלאגירשולא מתאסורה ,א"כגם
בגירש היא צריכה להיוח אסורה כמו בכנס
לבסוף.

קנא

נאסרח וכו' אבל במקום שלא נפלו לפניו
ליבום כל אחת עומדת לעצמה להנשא ואין
לא' שייכות כחכרתה ,עכ"ל .וא"כ השייכות
היותר חזק של נפילה ממש גורם שם שלא
נפקע עם ביטול הגורם( .ג) שישדיןמסויים
מדרבנןשיבום של אח אחדמתיראיסור אשת
אח שלזיקה של אתהשני אע"פשמעיקרהדין
לא צריך להפקיע [ודוגמא לזה מצינו ברי"1
נתיב כ"ה חלק ראשון וז"ל לא גזרו רבנן
אזיקה דהאי אח משוםזיקה דהאיךלשווייה
אהאי צרת אחוח אשה עכ"ל ,ומשמע דהיא
תץ,ה מיוחדת ועי"ש] ,והטעם יכול להיות
שלא רצו לבטלהיבום היכא דמכח שניאחין
זאח"זולשניישבניםשלפי הש"ג באמתאין
יבום ולהחולקים י"ל דאע"פ שהוברר הזיקה
אצלוויש אשת אח שלאראוילהיותהותרע"י
יבום ,מ"מישדע מיוחד מדרכנן( .ד) ומ"מ
יבום של אח אחדלאיפקיעאיסור צרתערוה
של אחהשניאפי' אםזהרץ צרתערוהבזיקה
דרק אשת אחהתירו(.ה)דאע"פשיכוםמתיר
איסור אשת אח שלזיקה ,מ"מ אם נשואע
מפילין והיתה צרח ערוה בזיקה ושוב כנסה
תהי' אסורה אע"פ שיש מקום לומר שהאשת
אח שנאסרההיארק א"אדזיקהותוספתערוה
שבא עלידי הנשואין לא נאסרה [וצ"עבזה],
מ"מי"לדדין נאסרה הואדין שכיק שנפקע
הנפילה שוב לא תחזורהנפילה ,וממילאכיון
שחלק הנפילה שבא עלירי נשואי זיקה לא
חוזרת ,שובאין היתר גמורוהיא אסורה(.ו)
לא אומרים נאסרה היכא דהי' בידו בפועל

ועיין באו"ש בץו"ז אותז' שמפרש בדעח
רש"י דע-י מיתה הוברר הזיקה אצלו רק
משעת מיתה וע"י כניסה חל למפרע ממש
משעת מיתת הראשון ,ולפ"ז ניחא דברי
הרא-ש,ועיין .רק צ"ע מסברא שמיתהיעשה
רק מכאן ולהבא.
לייבם.
ה
ז
י
א
ע"פ
הרא"ש
ב
ש
י
ולפ"דישלי דברי
ולפ"ז י"ל דברי"ף לפי הרמב"ן ועוד
הנהות ( -א) דצרת ערוה דנישואיןמפילין ראשונים מבואר שחז"לתץנוכאןשיהיהכמו
אחרי שנתגרשה הערוה פקעה שמה וכל נסילהמהשניבשעתמיתתראשון מטעםגזירה
הסיבה שהיא אסורה מטעם נאסרה( .ב) מ"מ וע"י זה יש צרת ערוה שאוסרת נפילה
הצרת ערוה דמיתה מפלח לא נפקעה ,והטעם הראשונה ומ-מ רק הנפילה ראשונה אסורה
בגלל דהשם צרת ערוה מבואר בפרישה ס' ולא הנפילה שני' וכמו שביארנודכיחסלדין
קע"ג אות ב' כשמסביר למה שלא במץום היתר לא עשונשואין מפילקולכן לא חלדין
מצוהאינה אסורה "11לדדוקא במקוםששניהן נאסרה .וא"כי"ל בדעת הרא"ש דטעם שהיא
נופלוחלפ5יובזקיקחיבוםאמרי' מאחר שזאת אסורה בכניסה לא מטעם נאסרה בנפילה
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ראשונהכיתדהיהבידולייבםולאכהרי"ףרק
דנאסרהכגללנפילההשני',וי"ל הטעםדאה"נ
חז"ל תקנו רק שחשיבנפילה והגפילה בטלה
אבלכיון שזהגופאהדין של נאסרה דשוב לא
יהיההנפילה ממילא נאסרהנפילההשני' ולא
תהי' שובנפילה .ונמצא שלרי"ף העיכוב רק
מכח נאסרה דנפילה ראשונה דבידו לא עוזר
ואיןנאסרהבנפילהשני'כיוןדנאסוקהואדין
באשח אח ותלףבזמן חלות היחר אשת אח,
משא"כ לרא"שאין נאסרה מנפילה ראשונה
כיון שהיהבידוויש נאסרהבנפילהשני'ע"י
נשואיןמפיליןמדרבנןכיון שפקעהנפילהודין
נאסרה תלוי בנפילה.
וא"נ היכא דגירש ומח אע"פ שאומרים
הוברר הדבר שהיתה זיקה אצלו ונשואין
הראשונים מפילין ופקע הנפילה ושוב לא
תפול מכח אוחוהזיקה ,מ"מכיון שישעדיין
נפילה שלהראשון שלא נאסרהכיוןדהיהבידו
ליבם יכול עכשיו ליבם והותר האיסור אשת
אח שלהשני מכח החקנה מיוחדחואיןאיסור
צרת ערוה כיון שכבר גירש פקע שם צרת
ערוה ,משא"כ היכא דמח ולא גירש כיון
דבשעתמיתה היתה צרת ערוה כבר לא פקעה הראשק ולכן אסורה.
השם ויבום של הראשון לא יכול לדחות
רקעיין בלשון רש"' שם דף ל' א' ד"ה
האיסור צרח ערוה ,והיכא דכנסה ופקעדין
יבום של הראשוןוצריךלייבם מכחהשניכיון טעמא דגירש באה"ד וז"ל ,הואיל וקודם
שהיתה צרתערוהמתחילהונפקעהנפילה שוב שגירש נעשית צרתה בזיקה אסורה על אחיו
לא חוורח ונאסרהוכלזה רקלפי מהשביארנו כשימות המגרש משום צרת אחות אשהעכ"ל,
דשם צרת ערוה פקע ולכן שייך לחלק בין ועיי"ש .ופשטות לשת רש"י מורה כמו
גירשולא גירש ,אבללפידבריהאחרוניםכיון האחרונים שהיא אסורה מטעם צרתערוהולא
שאוסרים מטעם נשואיןמפילין בכניסה ע"כ פקע שמה וא"כ אם לא נדחוק בלשון רש"'
הצרת ערוה נשארת ,וא"כ ה"ה במח וגירש א"א לפרש בו כמו שפירשנו ברא"ש ,הנ"ע.
צריכה להיות אסורה מדין צרת ערוה כיון
דמוכרח מהרא"שדע"ימיתהישזיקהלמפרע
מהדין למח ולא גירש.

ולפ""' 1ל גם בדעח הרי"ף דצריךלדין
נאסרה בנפילה ראשונה לא בגלל שיש בעצם
נפילה,עני' אלא דאפי'איןנפילהשני' היתה
מותרח מכח נפילה ראשונה לולא שנפילה
ראשונה עצמה נאסרה,וכל המח'יהיה רק אם
נאסרה נפילה ראשונה היכא דהויכידו.
 .1ולהנ"ל יש ליישב סתירת הרש"י
בסוגיא שבדברי רב אשי הוא מפרש שרקע"י
כניסההיא אסורה ,ובלא"ההיא מותרת מחמח
זיקת הראשון וביבא הוא מפרש דגם בל'
כניסה אסורה ,וקשיא למה לרב אשיצריכים
כניסה.
ולהנ"ל מיושב כמו הרא"ש ,אבל מעיקר
הדין של נשואין מפילין דלרב אשי דאיירי
בגירש כיון דפקע שם צרת ערוה ויש רק
איסור אשת אח שפיר הותר על'דייבום של
הראשון דלא אמרינן נאסרה בנפילה ראשונה
כיון דבידו ,משא"כ בכניסה שאין יבום של
הראשוןצריךנפילה מהשניכיון שהיתה פעם
צרח ערוה ונפקעה נפילחה שוב לא חפול,
משא"נ לרבאדאייריהיכא דבשעחמיחההיא
עדיין צרת ערוה חה לא הותר ע"ייבום של

ושו
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קנג

הרב ר' אביעזר פילד
ר"מ דישיבת תפרח

בגדרי הנחה במלאפת חוצאה
שבת צ"ז א' ,פלוגתא דר"ע וחכמים אם
קלוטה כמ' שהונחה[ ,בזורק מרה"י לרה"'
ורה"ר באמצע ].ודעת ר' חלקיה בר טובי
דדוקא למעלה מג' ס"ל לחכמים דלא מיחשב
כמונח ,אבל תוך ג' לכו"ע נחשב כמונח ע"ג
קרקע ,ורכא פליג עליה (פ' א' ,ק' א') וס"ל
דגם תוךג'בעי הנחה ע"ג משהווכל שלאנח
מתנועתו לא חשיב כמונת.
ונחלקו הראשונים בדעת רבא ,בתוס' בדף
פ' א'(וכן רש"י ק' ב')סוברים דרק במתגלגל
באוירג' ס"ל לרבא דלא גהשב כמונח [והטעם
כתב רע"א במערכה  -משוםדלא נתחדשרין
"לבוד" בדבר המתגלגל] ,אבל במתגלגל על
הארץ ממש  -חשיב גם לרבא כמונח
ומיחייב ,אמנם בדף ק' א' ,חזרו התוס'
ומסקנתם דבכל גווני לא חשיב הנחה אפי'
במתגלגל על הארץ.
ונמצא דלמסקנת התוס' פליגי ר"ע
וחכמיםבתרתי ,חדא ,אםאמרינןבקלוטהכמי
שהונחה דמי [ -ולדעח חכמים דלא חשיב
קלוטה כמי שהונחה ,א"כ אפי' אם תעמוד
באויר ע"י הרוח לא חשיב הנחה דאין כאן
מקום] ,ועוד פליגי אם בעי שינות ולא ינוע,
דלר"עהרי מבואר דגםגחפץנעחשיב הנתה,
ולחכמים אף במתגלגל אל הארץ לא חשיב
מונה כ"ז שלא נח מתנועתו.
וצ"ב מנ"ל לרבא לתלות מתלוקת
מחודשת זובין ר"ע לחכמיס,דכיון דמר"ע
מוכת דגם כשלא נח מתנועתו חשיב כמונח,
הרי אפשר דגם חבמים מודו לו בזה ,אלא
דלדידהו לא מהני מה שנח באוירכיעדלית
ליה "מקום הנוח" ,אבל במתגלגל תוך ג' או
ע"ג קרקע דיש כאן "מקום" הא אפשר דגם

לחכמים מיחשב כמונח[ ,וכסב' ר' חלקיה כר
טוכי] ,וכבר עמדו בזה האחרונים[ .ואף
שהתוס' ק' כתבו דרבא סמיך אברייתא
המובאת שם בגמ' דגם בתוך ג' לא חשיב
כמונח כ"ז שהוא נע  -מ"מ מהיכי תיתי
לתלות וה בפלוגתא דר"ע וחכמים].
איברא דזה תלוי ביסור הטעם מה דלא
מהני מתגלגל לרבא ,דאפשר לפרש דהואד'ן
מסוים בגדר הנחהדלאסגי במה שישלומקום
אלאבעיגםשינוח ולאינוע ,או דבאמתגםזה
הוא מדין ויסוד מה דבעינן "מקום" (וכמו
שהביאו החוס' רישמכילתין מקרא דאליצא
איש ממקומו ,דמיניהילפינן דישדין עקירה
והנחה ב"מקום")  -אלא דחידושא דרבא
הוא דכל שאינו נח ,לא חשיב "מקומו"כיון
שאינו שם בקביעות כל שהיא אלא בדרך
גלגול וארעי.
והנה בדעת ר"ע הסובר "קלוטה כמי
שהונחה" ידוע מה שכתבו האחרונים ,דיש
לבארובתרי אנפי ,אםדסגי במה שהוא קלוט
באויר אף שאין לו שם מקום בקרקע ,או
דבאמתגם לר"עבעי הנחהועקירה ב"מקום"
אלא דסובר דע"י הלכתא דקלוטה כמי
שהונחה חשיב דהקרקע היא מקומו אף שאין
מונה עליו( ,עיין בזה באבני נזר באריכות
ובעוד אחרונים שתלו בזה פלוגתא
בראשונים).
ולפ"ז אם נימא כצד הא' הנ"ל דלר"ע
ליכא כלל דינא דהנחה במקום ,הרי ניחא
בפשיטות הא דלר"ע ליכא גריעותא במה
דהחפץ נע ,רהא כפי שמבואר לעיל דמה
דבעינן ניחותא בחפץ ,גם הוא מיסוד ושורש
דע "מקום" וכמש"נדכלשאינוקבועבמקומו

קכד

נתוראי

לא חשיב מקומו ,וממילא דכ"ז שייך רק
לחכמים דלית להו קלוטה כמי שהונחה,
ולדידהו שפיר שייך לומר דיש דין "מקום"
גנ"ל ,משא"כ לר"ע כיק דקלוטה באוירנמי
סגיואיןדין "מקום" ממילא דלא איכפתלן
במה דהחפץ נע.
ב .ברישמכילתין(ה' א') אמר ר"א אר"י,

הכניס ידו לחצר חבירו וקיבל מי גשמים
והוציא חייב,ופריך ר-ז והא מיחסרא עקירה,
ומשני שקלט מע"ג הכוחל,ופריך ע"ג הכותל
נמי והא לא נח ומשניבכותל משופע וכדרבא
ושוב פריך והא בעינן עקירה מע"ג מקום ג',
ומשני שקלט מע"ג הכותל,ופריך ע"ג הכותל
נמי והא לא נח ומשני בכותל מושפע וכדרבא
(דספר המונח ע"ג כותל משופע חשיב הנחה).
ולכאורהישלעיעלשיטות הנ"לדמתגלגל
ע"ג קרקע חשיב לכו"ע הנחה מאיפריך והא
לא נח ( -דלכאורה כשם שחפץ המתגלגל
חשיב כמונח לגבי המניחו ה"נ יחשב כמונח
לגבי העוקרו) ,והרי לדידהו גם מתגלגל ונע
חשיב כמונח.
אמנם נראה פשוט דאף אם נימא
ד"מתגלגל" חשוב כמונח  -היינו רק
כשמתגלגל על הקרקע או על גבי הכותל
דהיינו מקום שחוא שטח הנוח (ובלשת
הראשונים מקום מסוים) ,אבל במתגלגל על
פני הכותל דאינו נחשב למקום מצד עצמו
(וכמו שמבואר ברש"' ז' א' ד"ה חייב) -
אלא דאם נדבקה בו דבילה שמינה נחשבת
כמקומו משום שמוחזקתע"י הכותל ,הא בזה
פשיטא דכל שלא נחאינו מקומו כלל ,ושפיר
פריךדאין כאן הנחהכיוןשאין כאן.מקום"
מצד עצמו.
ולפ"זיש מקום לפרש המשךהסוגיא במה
דמשנידאיירי בכותל משופעומייתי מדרבא
דחשיב הנחה בספר המונח ע"ג כוחל משופע.
ואינומובןדמאי ס"דלהשוותמים לספר ,והא
ודאידמים לאנייחי[ ,ובאמתהיינו מהדפריך
ליה מיד אלא דצ"ע ס"ד דחרצן].

ולהאמור אפשר דהתרצן סבר דכוחל
משופע כבר יש לו שם "מקום" מצד עצמו
[ולא רק משום שהחפץ מוחזק עלידו] ובזה
סבר התרצן דאינו מגרע במה שהמיפ נעים
ולא נחיםכיון דמ"מ הם על מקום מסוים.
והמקשן דדחיליה  -אימור דאמר רבא
בספרדעבידדנייח  -מיםמי עבידידנייחי,
ניתן לפרש בחרי אנפי ,דלשיטת הסוברים
דבמתגלגל ע"פ קרקע לא חשיבהנחה א"כ הא
גופא פריך ליה דנהי דהכותל חשיב כמקום
מסוים  -מ"מעדיין איכא חסרוןנוסף דכ-ז
שהוא נע לא מיחשב הנחה .אבל לשיטות
הסוברוח דע"ג קרקע חשיב הנחה גם
במתגלגל ,בהכרח צריך לומר דהמקשן סובר
רגם כותל משופעאיןלודע "מקים" וכל מה
דחשיב מונחעליו הוא רק משום דמוחזק על
ידו ,וממילא במים רניידי לא הווי "מקום"
וכנ"לוזהויסוד הפלוגתאבין המקשן והתרצן
אם כותל משופע חשיב כמקום מסוים.
ובאמתרביסודזהנחלקוהראשונים ,דהנה
התוס' כאן בד"ה בכותל משופע  -כתבו
דבעינןשיהיו רבים מכתפיםעליו ובלא"ה לא
הוי רה"ר ,והרמב"ן נחלק עליהם וכתב דאף
שאע רבים משתמשים בו מיחשב כרשות
הרבים ,דומיא דדבילה הדבוקה בכותל דאף
שאין הכותל משמש לרבים מיחשב כאויר
רה"ר כיון שאין שם מקום אחר .וכתב
הרשב"א להכריעכדברי התוס'וחילקביןפני
הכותל דלא נחההדבילה עלמקוםמסוים אלא
שנחה ע"ג מפני הדבילה שהיא לחה ושמינה,
אבל כאן שהוא מקום מסוים לנוח בו החפץ
הו' כמו תל שאם מכתפיןעליוהוי רה"רואי
לא הו' כרמליח ,עכ.ד .הרי מבואר דדעת
הרמב"ן דגם כותל משופע אין דינו כמקום
מסוים ומש"ה הוי כדבילה שמינה הדבוקה
בכותל ,וממילאדאין קובע רשוח לעצמווהוי
אוירו כאויר רה"ר ,ורעת הרשב"א מגוארת
דכותל משופע שאני מכותל סתם וחשיב
כמקוםמסוים וממילאאיןאוירוכאויררה"ר.

נחוראי
[ודרך אגב למדנו מד' הרמב"ן דשייך

שיחשב אויר רה"ר אף שאינו משמש לרבים,
וצ"ל לפ"ז דמה דאויר רה"ר אינו עולה
למעלה מי' אינו משום דחסר שם שמוש
הרבים  -כדמשמע לכאורה ברש"י ז' א',
אלא דהוא דין בעצם הרשות דאין תופסת
אוירה למעלה מעשרה ,דרק עד עשרה חשיב
כאויר המקום (וכעין זכר לדבר הא דאמרינן
בסוכה ה' א'" .מעולם לא ירדה שכינה למטה
מי'" ובעי למילף מיניה דשיעור מחיצה הוא
עשרהולשון רש"י שם "ש"מ למעלה מעשרה
מיפסקא רשוחא")  -דהאלדברי הרמב"ןכל
ששם אויר רשותהרביםעליו לאבעי שישמש
לרבים].
ג .ויש לעיין לדעת רש"י ודעימיה
דמתגלגל ע"פ הקרקע מיחשב כמונח לכו"ע
וכןלברייתאדר'חלקיה ברטובידמתגלגלהוי
כמונח גם באויר תוך ג'  -וא"כ מא'
טעמייהו דחכמים דמהלך לא חשיב כעומד,
דלכאורה כל גריעותא דמהלך הוא משום
דהחפץ נע,וכיון דמתגלגל חשיב כמונח הרי
מהלך לא גרע ממתגלגל.
ובאמת אף לדעת תוס' אליבא דרבא
דמתגלגל לא חשיב כמונח גם כשמתגלגל ע"ג
קרקע  -הא מכואר בדף פ' א' ,דמודה רבא
במעביר תוך ג' דהוי הנהה ולכאורה הטעם
משום דהחפץמינחנייח עלהידובזה כבר לא
חשיב כנע ,וא"כ גם ביותר מג' הרי כיון
דבמונח על ידו חשיב הנחה אלא רמהלך
החסרון משום דהוא נע,וכית דבמונח על'דו
לא חשיב כנע שוב ליהני גם ביוחר מג'.
והנה בסוגיא דאגוז ע"ג מים (ה' ב')
מבוארדמים ע"גמיםהיינוהנחתןואילושמן
ע"ג מים חליא בפלוגחא דר' יוחנן בן נורי
וחכמים אם שמן ומים (אויין) הוי חיבור
(ונטמאהיין ע"' שנגע טבו"י בשמן) או דלא
חשיב חיבור ,דלריב"נ דחשיב חיבור לטומאה
ה"נ חשיב הנחה .ומבואר דהנחה ע"גמים לא
חשיב הנחה אלא דמים ע"ג מים כיון דהם

קכה

מחוברים (וכן שמן ע"ג מים לריב"נ)חשיבי

כמונחים ע"ג הקרקעדהוי כולהו כחפץ אחד,
ולא נתבאר בגמ' מאיזה טעם לא חשיב הנחה
ע"גמים,.דאם משום שהשמןנע א"נגםמים
ע"ג מים לא נייחי ומה זה תלו' בפלוגתא

דריב"נוחכמים וע"כדאינו מחמת השמןאלא

מחמת המים שאינם נחשבים למקום,,ועיין

ברש"ש שכתב לחדש דבעי הנחה ע"ג מקום
שהוא מיסוד העפרי ולא עליסוד המימי).
ואפשר דיסוד הדברים משזם דיש דין
מסוים בגדרי מקום הנדה דרק דבר שנד הוא
דחשיב להיות "מקום" ,והיינו אף להנ'
ראשונים הסוברים דבחפץ הנע חשיב ג"כ
הנחה ,מ"מ מודו דהמקום עצמו כשהואנע לא
הוי מקוםהינוח(וכעין מה שמבואר בתוס' ח'
א' ,דרשות שאינה מונחח לא חשיבא רשות)
וזהו החסרון במים דלא חשיבי מקום משום
שהם נעים ואינם קבועים במקומם ,אלא
דבמים ע"ג מים מיחשב הקרקע כמקומם
ושפירהוי הנחה.
ויעוין בתוס' שם שהקשו אהא דאמרינן
שם דאגוז ע"ג מים לא חשיב הנחה דמ"ש
מהא דב"מ דאמרינן ספינהמינחנייחא ומיא
הוא רקממטולה ,דאלמאדספינהאינה נחשבת
כניידאכיוןדמים הוא דקא ממטולה .וקושיא
זו הקשו שם כלהראשונים אלא שהם העמידו
קושיתם אהא דמיבעיא לן באגוז בכלי וכלי
ע"ג מים ,ומשמע דמאגוז ע"ג מיס לא הוה
קשיא להו .ולהאמור הרי מבואר בפשיטוח,
דבאגוז ע"גמיםאין החסרון משוםדהאגוזנע
[נהבנת התוס'] ,אלא דהוא חסרק במים דלא
חשיבי מקום ,וממילא דלא קשיא מספינה
דאיירי שםבדין חצר המהלכח דלא תליא אם
מקום הספינה חשיב מקום אלא רק בספינה
עצמה אם היא נ"חא או ניידא ,אבל בהא
דאגוז בכלי דבאנו לומר דהכלי אינו חשוב
מקום משוס שהוא נע,בזהשפיר הקשו דמ"ש
מספינה וכמש"נ[ .והתום' דלא נחתו לחילוק
זה צ"ע בדעתם,דהרי 'סודזהדמים לא חשיב

קכו
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מקום הרי מוכח מדברי הגמ' במה דמחלקים
בין מים לשמן וכנ"ל] .וכמעט שהדברים
מפורשים בלשון הרשב"א שם שכתכ
[בספיקא דגמ' באגח ע"ג כלי] אבל לענין
שבת בעינן שיטול החפץ ממקום שנח ,להבי
מספק"ל דילמא אף שהכלי צף במים ואגוז
בתוכו,בעינן שהאגוזיהא מונח במקום שאינו
מתנענע אפי' מתנועת אחרים -והיינו כנ"ל
דישדין מסוים בהלכות "מקום" דבעי שלא
יהא נע.
ולפ"זהרייתכן רמה דלאמהני הנחה ע"ג
אדם שמהלךאינו משום שהחסץנע [דזההרי
תליא בפלוגתא וכנ"לן אלא משום שהאדם
שהוא מקומו של החפץ הוא נע ,וכמו באגוז
ע"ג מים[ .ואף דלפי מה שביארו האחרונים
בסוגיא דעקירתגופו ,דהקרקעהיא מקומו של
החפץ ,היינו רק דע"י האדם חשיב החפץ
כמונח ע"ג הקרקע וממילא דבעקירת גופו
חשיב כנעקר ממקומו ,אבל הא מיהא ודאי
שגם הארם הוא מקומו של החסץ(וכמודפריך
ברישמכילתין דבמונח עלידו לא חשיב מקום
ד' אע-פ שהקר-ע היא מקומוויש בה ד' על
ד').

ואםכניםהדברים,הריניהא גם דאדמודה
רבא במעבירתוךג'  -אףדלשיטתהתוס' לא
חשיב "מונח" כ"ז שהוא נע ,וכנ"ל דכל
שהחפץ מונח על.דו ,לאמיקרינעניוןשאין
חנועתו מחמת עצמו אלא ע"י תנועת מקומו
שהוא ידו של האדם ,אלא דמ"מ לא מהני

כמעביר למעלה מג' משום החסרון בשם
"מקום" כיון שהיד והאדם אינם נחים ,אבל
במעבירתוךג' דחשיב כארעא סמיכתא א"כ
הקרקע היא מקומו של החפץוהיא הריאינה
נעה [והחפץ אינו נע משום דמונח במציאות
עלהיד] ,וכ"ז לאשייך במתגלגלתוךג' דבזה
ודאי רהחפץ הוא דנע וזה לא מהני וכנ"ל.
אלא דכ"ז תליא במה דנסחפקנולעיל אם
גריעותא ד"מתגלגל" לשיטת התוס' הוא
משום עצם מה שהחפץ נע [דגם זה מתנאי
ההנחה שהחפץינוח ולא ינוע] ,דלפ"ז אפ"ל
כנ"ל רכל שהוא מונח עלידו לא תשיב "נע"
כיון שאינו נע לגבי היד שריא דבעי הנחה
ב"מקום"והיינודבעינן שיחשב "מקומו" של
החפץוכלשאינוקבועעליואיןזה "מקומו",
א"כ ממילא פשוט דל"ש כלל לומרדע-י מה
שהואמונחעלהידתולאחשיבמתגלגל,דהרי
כיון דנתבארדבתוךג' הקרקע הוא מקומו של
החסץ ,א"כ שובאין מקום קבוע ,דהרי ע"'
היד נע ואינו נמצא במקום אחר.
[ויעךן ברמב"ן דמלחמות בסוגיא דכוורת
שכתב דכל שהוא תוךג'ונעכלפי מטה חשיב
הנחהגם לרבא ואפשרדהוא מטעם הנ"לדאף
הוא נע הרי לא שינה מקומו שסופו לנוח
במקום זה ,והגרע"א הקשה עליו דהוא נגד
מסקנת הסוגיא בהזורק דאף בסופו לנוח לא
מיקרי נח וממילא דמונח דאינו משום חסרת
המקום אלא מחמתעצם מה שהואנע,וכנ"ל.ן

כהוראי

קכז

הרב ר' אשר כ"ץ

 בעכיןד'שיטין חפטק בש"תאיחא בגמ' ב"בי"גב' ,ת"רמדביק אדם זה דצריך להניח ד' שיטץ בס"ת שיש לו
תורה נביאים וכתובים כאחד דברי ר"מ ר' קדהטת ס"ת ,אבל להלן בהל' ט"ו מיירי

יהודה אומר תורה בפני עצמה נביאים בפני
עצמן וכתובים בפני עצמןוכר .א"ר מעשה
והביאולפנינותורהנביאיםוכתוביםמדובקים
כאחד והכשרנום בע חומש לחומש של תורה
ארבעשיטיןוכןבין כל נביא לנביא ובנביא
של שנים עשר ג' שיטין ומסיים מלמטה

ומתחיל מלמעלה .ת"ר הרוצה לדבק תורה
נביאים וכתובים כאחד מדבק ועושה בראשו
כדילגול עמודוכסופוכדילגולהיקףומסיים
מלמטהומחחילמלמעלהואםבאלחתוךחותך
מאי קאמרהכי קאמר שאם בא לחתוךחוחך.
ופי' רש"י :ה"גוכןביןכלנביאונביאובנביא
של שנים עשר ג' שיטין ומסיים מלמטה
ומתחיל מלמעלה אם נזדמן לו סיום הספר
מלמטהבסוף הדף מתחילספרו האחר בראש
הדףואינוצריךלהניחריוח חלקביניהםוכו'.
ואם באלחתוךחותךמאיקאמר:מאילמימרא
הכלמודים דאםכל אחדואחדבפניעצמוטפי
עדיף .הכי קאמר :ומתחיל מלמעלה ולא'נית
חלקשהרי אם באלחתוךחותךונמצא~ה ראש
הכרךוגנאי הואלהיותדףזה משונהמחבירו
על חנם ע"כ .והרמב"ם ישלוגירסא אתרת
דז"ל פ"ז מהל' ספר חורה הלכה ט"ו וז"ל,
מותרלדבק תורהונביאיםוכתוביםבכרך אחד
ומניח בכל חומש וחומש ארבעהשיטיןובין
כל נביא ונביא ג'שיטין ובע כלנביא ונביא
משנים עשר ג' שיטין שאם בא לחתוך וכו'
ע"כ .וברמב"םהל'ז' כתב ח"לומניחבעכל
הומש וחומש ארבעה שיטין פנויות בלא
כתיבה לא פחות ולא יותר וכו' ,ונראהדאין
להקשות למהכתב הרמב"םדיןזהשניפעמים
כאןולהלן בהל' ט",1דכאן כתב הרמב"םדין

הרמב"ם בתורהונביאיסוכתובים כאחד שאץ
לו קדושח ס"ת אלא קדושת תומש כאחד
מהחומשים ונדכתב הרמב"ם בהל' ט"ז ר"ל
כרך וה שיש בו תורה נכיאים וכתובים אין
קדושתו כקדושת ס"ח אלא כהומש מן
החומשיםדין היתרכדין ההסר.
אבל קשה ,מהו דכחב לא פהוח ולאיותר
ן דמקור הדין הוא מגמ' ב"ב י"ג ב',
כיו
כדאיתא בכסף משנה ,ושם לא נזכר לא פחות
ולא יותר .ועוד קשה כיק דהגמ' לאקאיירי
אלא מתורהנביאיםוכתוביםביהדשאין להם
קדושת ס"תומנלןדצריךלהניח ד'שיטין לא
פהות ולא יותר בס"ת שישלו קדושח ס"ת.
וכדיליישב זהיש להקדים ביאורבדברי
התוס' עלהסוגיאוז"ל בתד"הומסיים מלמטה
ומחחיל מלמעלה ,ופה הגמ'ואיןצריךלהניח
ד'שיטין ונראה לר"ידבע חומש לחומש של
תורה צריך להניח ובנביאים דווקא קאמר
דא"צ כדמפרש טעמא לקמן שאם בא לחתוך
חוחך ,אבלבין הומש לחומש של תורה לא,
מידידהוי אפרשה פתוחה שאם היה מסיים
מלמטההיהצריךלהניח שיטה אחת הכאנמי
דין הוא להניח בסוף כל חומש וחומש פרשה
של ד' שיטין ע"כ .וצריך להבץ ביאורדברי
התוס' ,דהנההדין דהנחתג'שיטעהוא משום
הססק שיהיה ניכרבין ספר לספר ,ומסים
מלמטהומתחילמלמעלההואהפסקאפי'בלא
הנחת ג' שיטין דבין דף זה לדף אחר הוא
הפסק ,אלא בתורה דלאשייך טעמא שאם בא
לחתוך חותך צריך להניח ד' שיטין בראש
העמוד ,אבל בנביאיסדשייך האי טעמאסגי
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בלאוהכידכין דף לדףהוי הפסק ,א"כ מהו פחות ולאיותר .ואע"ג דכתב הרמב"ם בה"ט
דכתב התוס'מידי דהוה אפרשה פחוחה.
כל הדברים האלו לא נאמרו אלא למצוה.מן
לכן נראהביאורדכריהתוס'כך.דהנהיש המובחר ואם שינה בתיקת זה או שלא דקדק
לחקור בדין הפסק דהד' שיטין בתורה האם בחגין וכתב כל האותיוח כחקק או שקרב את
הוא משום הפסק דהנהישלנו חמשה חומשי השיטין או הרחיקן או האריכן או קיצרן,
דצריכים להיות הואיל ולא הדכיקו אוח באות ולא חיסר ולא
תורה והלכה למשה מסי!י
ניה ד' שיטיןבין הותיר ולא הפסיד צורח אוח אחח ולא שינה
בכרך אחד ולכן צריך לה
חומש לחומש שיהא ניכר סיום החומש בפתוחות או בסתומוחהריזה ססר כשר,לאו
והתתלת החומש האחר ,או לא  -דחמשה משוםדאיןדיןד'שיטיןדיןבכתיבה ,אלאיש
חומש תורה הם ספר אחד מאחר שצריכים ש!ידיניםברין כתיבת ס"ת  -דע פחוחות
תיביחד לעולם,והדין דד'שיטין הואדין וסתומות וכדומה שהואדין בעצם כתיבת ס"ת
להיו
בדין כתיבח ס"ת שכמו שישדינים בכתיבה ואםשינהפסולכדכתב ברמב"םהל' י"א,ויש
כגוןיתרות וחסרות או וכתיב וכדומה,כן דיןנוסףבדין כתיבת ס"ת למצוהמן המובחר
הואהדיןדד'שיטין קרינכחבהתורהלהניח שלא נפסל ס"ח בהכי .וראיה לזה שהרמב"ם
דבהכי
ד' שיטיןבין הומש לחומש .ונפ"מ ב1ה אם כחב הדין דד' שיטין יחר עם דין התגין
פסול הס"ת אם לאיניחד'שיטיןאו אםיניח והאותיות הארוכות והקצרות שהןדין בדין
כחיבת ס"ח.
יותר מד'שיטין  -להטעם משום הפסק ,אע
ועפ"ז נראה,כי למד הרמב"םהדיןיד'
לפסולמשוםזהדהשיעורד'שיטיןהואשיעור
דבהכי הוי הפסק אבל יותר מכאן יש ג"כ שיטין הואדין בכחיבת ס"ח ולא פחות ולא
הפסק או אם שלאיניח כלל ג"כ לא נפסל יוחר  -מגמ' י"ג ,דגירסת הרמב"ם
בהכי ,אבל אם הטעם הוא משוםדיןבנתיבת בהברייתא הוא -בין חומשלחומש שלתורה
ס"ת מפסל בהכי דכתב שלא כתיקונו ,כמו ד' שיטעובין נביא לנביא ג' שיטין וכןבין
בפתוחה אם עשה אותה סתומה דפסול בהכי נביא לנביא של שנים עשר ג' שיטין ,ואם
כדאיתא ברמב"ם פ" 1מהל' ס"ת הל' י"א .נימאדהדיןד'שיטין הוא משום הפסק,אמאי
התוס',דדווקאבנביאי לא סגי גם כחורה בג' שיטין כמו דסגי ליה
ו1הוביאורכדברי
ם בנביאים ,אלא ודאי מוכח מזהדדין ד'שיטין
וכחובים הוה הדין דד' שיטין משום הפסק,
בתורה הואדין בכחיבת ס"ח ודו"ק.
דיותר טוב לכתוב כל ספר וספרבפני עצמו,
ועפ"ז נראה נמי ליישב מה שהקשינו
לכן אםסיים הספר בסוף הדףצריךלהתחיל
הספר השני בראש דף האחר בלא הנחת ד' דמ!"ל להרמב"ם להשוות דץ ס"ת שכרך
שיטין משום שאם כא להתוך חוחךובין דף בנביאיםוכתובים ,לס"תלחוד.ונקדים דבאמת
לדף הוי הפסק .אבל בס"ת דהד' שיטין הם דברי הרמב"ם בהל' ט"ו קשים מאד דהנה
משוםדין בכחיבת ס"ת ובלא"ה פסול צריך השמיט הדין "ומסיים מלמטה ומתחיל
להניחד'שיטין בראשהדף,ולכןמסייםהתוס' מלמעלה" דאיחא בברייתא ,ועוד קשה דהנה
מידידהוי אפרשה פתוחהומדויץלשון החוס' "שאם בא לחתוך חותך" הוא נתינת טעם על
שכתבו הכא נמידין הוא לה!יח בסוף כל מסיים מלמטה ומתחיל מלמעלה ,דהטעם אם
סיים מלמטה לאצריךלה!יחג'שיטין בראש
חומש פרשה של ד'שיטין.
הדף האחר,הוימפני שאם רוצה לחחוךחותך
וזהו ג"כ שיטת הרמב"ם שכתב דצריך ויהיהדף זה משונה מדפים אחרים ,ולכך לא
להניח ד'שיטין לא פחות ולא יותרדזהודין יניח ג'שיטין בראש הדף ,ומאחר שלא הביא
בכתיבת ס"תוצריךדווקאלהניהד'שיטעלא הרמב"ם הדין "ומסייס מלמטה ומחחיל
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מלמעלה" למההביא "שאם באלחתוךתותך"
שהוא נתינת טעם על זה ,ומשמע מדבריו
"שאם בא לחתוך חותך" הוא נתינת טעם על
הפסק ג' שיטין וזה קשה להולמו,
וע' בחתם סופרבהי' על ב"ב שמתרץ מה
דלא הביא הרמב"ם הדין ממסיים מלמטה
ומתחיל מלמעלה וז"ל ,מתוך דבריו עד
שמצאחי בש"מ גירסא בהימוך "ומסיים
מלמעלה ומחחיל מלמטה" פי' אםסיים ספר
יהושע בראש העמוד יכול להתחיל עוד
שופטים באותו עמוד ,משא"כ בס"ת דבעי
שיסיים חומש באמצע דוקא ויתחיל עוד
באמצע מעיקר הכוונה בנביאים אין שום
קפידא בהתחלה וסיים ,וא"כ לא הוצרך
הרמב"ם לכתוב זה והניח סתמא כפירושו
שאיןשוםקפידאבנביאיםוכתוביםע"נ.ואין

הרב ר'בנימיןצצי ולמרק

קכט

זה תירוץ אלא על קושיא א' ,אבל קושיא ב'
עד'ין קשה  -מהזה שכ' הרמב"ם שאם בא

לחתוך חותך.

ושמעתיתירוץנכון מהרב הגאון ר'יעקב
קאמינעצקי שליט"א ,דהנה להרמב"ם יקשה,
מאחר שכתב רכרך של תנ"ךאין לו קדושת
ס"תרק קדושתהחומשים ,למהצריךלהניחד'
שיטין בתורה הלא בכל הספריםסגיליה בג'
שיטין משום הפסק,וזהשאיןלו קדושח ס"ת
ליסגיבג'שיטין,לזה כתב הרמב"ם שם "שאם
בא לחחוך נביאים וכתובים מהספר תורה
ויהיה ס"ת כשרלכןצריך לכתחילהלהניח ד'

שיטין" ,וזהו שאם בא לחתוך חותך .ועפ"ז
נמצא דבאמתעיקרהדין שלד'שיטיןהוארק
מהל' ס"ת  -והא דאיתא להךדין בכורך
תורה נו"כ ,הוא רק מפאת דכא לתתוךחותך,
דצריך לכותבו בקדושת והל' ס"ת ,ע"כ.

י4

בדיןזריקה מועלתליוצא
במשנהמעילהו' ב' ,מחלוקח ר' אליעור המעילהדיןהואשיפטר את כשר עצמה,ע"כ.
ור' עקיבא אםזריקה מועלחליוצא .ומבואר הביא ר"עראיהמדבריודזריקה מועלתליהנא
במשנה שנחלקו בחרתי ,בבשר קדשי קדשים להפקיע מידי מעילה אע"ג דיש בהן פסול
שיצאו נחלקו לענין הפקעת מעילה דלר"ע יוצא מהא דמהניזריקה לפטור בשר חברתה
זריקה מועלת ליוצא להפקיע מידי מעילה ממעילה אע"ג דגם שם יש פסול מותר.
ולר"א זריקה אינה מועלתליוצא וגס לאחר
ויש להקשות דחינח לענע לאפוקי מידי
זריקה עדיין מועלין בבשר .ועוד נחלקו מעילה בבשר ק"ק שפיר הוכיח ר"ע כדבריו
באימורי קדשים קלים שיצאו דלר"ע זריקה משחי חטאות עומדות דשם ג"כאיירילענין
מועלת ליוצא והזריקה מביאן לידי מעילה לאפוקי מידי מעילה ,אכן לענין דין השני
ולר"אמעזירליהק.האינהמועלחליוצאואינהמכיאן דר"ע דזריקה מועלת ליוצא להביא לידי
לידי
מעילהבאימורי קק"ל,לענעזה לאהביא ר"ע
ושס במשנה אמר ר"ע והרי המפריש שום ראי' ,וצ"ע.
חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ
והנה עי'"ש סגמ' מעילה איחמר אמר ר'
נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות לא יוחנןכי אמר ר"עזריקה מועלחליוצאשיצא
כשם שדמה פוטר את בשרהכך הוא פוטר את מקצחו אבליצאכולולא אמרר"ע .ובפשטות
בשר חברתה אםפטרדמה אתבשרחברתהמן קאי ר'יוחנן על שני הד'ניס דזריקה מועלת
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ליוצאבין בבשר קק"ללעגע הפקעח מעילה
ימעילה
וכיןכאימורי קק"ללעניןלהביאןליי
דאשמעינן ר' יוחנן כי אמרי' זריקה מועלת
ליוצאהיינויצא מקצתו אבלהיכידיצאכולו
ואין שום חלק בפנים אז גם לר"עאיןזריקה
מועלת ליוצא ובבשר ק"ק לא פקע מעילה
ובקק"ל לא חל בהאימוריםדין מעילה.
אכןעיין ברמב"ם פ"ג מהל' מעילה ה"א
שפסק כר"עדזריקה מועלתליוצא בבשר ק"ק
לאפוקימידימעילהוחילק שםכדבריר'יוחנן
שדוקא יצא מקצת הבשר וזרק אין מועלין
אבל יצא כולו חרק הדם מועלין דיצא כולו
גרע,ואילולעניןאימורי קק"לדמהניהזריקה
להביאןלידי מעילה לא חילק וז"ל הרמב"ם
ריש פ"ב מהל' מעילה,הוציאאימוריהןלחוץ
קוים זריקהאיןמועליןבהן עדשיזרק הדם.
נזרק הדם אע"פשעדייןהןבחוץ ולאהחזירן
מועליןבהןשהזריקה מועלתליוצאבין להקל
בין להחמיר ,ע"כ .הרידלעגין קק"ללהחמיר
ולהביאן לידי מעילה לא חילק הרמב"פ
חילוקו שלר'יוחנןדבעייצא מקצתו ומשמע
מהרמב-םדאפילויצאכולוג"כמהניהזריקה
להביאןלידי מעילה.
וכן משמע ברמב"ם פ"א מהל' פסוה"מ
שנ' שם הל' ל"כ ,בשר קק"ל שיצא חרן
לעזרה קודםזריקה אע"פ שנזרק הדם והבשר
בחוץ הזבח כשר וכו' והזריקה מועלתליוצא
וכו' ,ובהל' ל-ג -וכןאימורי קק"ל שיצאו
לפני זריקת דמים ונזרק הדם והם בחוץ לא
נפסל הזבח ואם החזירן מקטירע אותן וכו'
ולא חילק הרמב"םלענין קק"ל בשום מקום
דכדישיועיל הזריקהבעישיהא מקצתבפניס
ומשמע דס"ל דזריקה מועלת ליוצא בקק"ל
הוא אף ביצא כולו ,וצ"ל להרמב"ם דס"ל
שדברי ר' יותנן כמעילה דרק ביצא מקצתו
אמר ר"עזריקה מועלתליוצא ולאביצאכולו
רקלענין בשר ק"ק נאמרו ולאלעניןאימורי
קק"ל ,וצ"ב מאי שנא[ .וכבר עמר ע"ז
בתוי"ט שם במעילה פ"א יעף"ש].

ונראה ע"פ סוגית הגמ' זבחים פ"ט א',
דאיחא שם מחלוקתר'יוחקור"ללענע בשר

ואימורי קק"לאי מיפסל ביוצא לפני זריקת
דמים,דר"י אמר כשרור"ל אמרפסול.וכגמ'
שם לימא כתנאי אימורי קק"ל שיצאולפני
זריקת דמים ר"א אומראין מועלעבהןוכוי
ור"ע אומרמועליןבהן וכו' מאי לאו בדהדר
עילינהופליגי ובהאפליגי דמר סברמיפסלי
ביוצא ומר סבר לאמיפסלי ביוצא ,אמר רב
פפא בדהדרעיילינהו כ"עלאפליגי~דאימורי
קק"ל לא מפסלי ביוצא לפני זריקה] והכא
בדאיתנהו אבראיפליגי דמר סבראיןזריקה
מועלתליוצא ומר סברזריקה מועלתליוצא.
המבואר בדברי ר"פ דמחלוקת תנאי
באימורי קק"לאי זריקה מועלת ליוצא הוא
לא אי מועיל זריקה על דבר פסול ,דלכו"ע
אימורי קק"ל לפני זריקה לא נגמר קרושתן
בכדי שיפסלו ביוצא ולא מפסלי כלל ,רק
פלוגתייהו כשהאימורין יצאו ונשארו בחרן
בשעת הזריקה ונחלקואימהניזריקה על מה
שבחרן או לא.
ובגמ' שם דף צ' א' הקשו ,והא ר"פ הוא
דאמר בדאיתנהו אבראי כו"ע לא פליגי
בדעיילינהולגואיפליגי ,ה"מגבי שתי הלחם
דלאו גופא דזיבחא אבל אימורין דגופי'
דזיכתאבדאיחנהואבראיפליגי.ומבוארבגמ'
דלענין ק"ק נחלקו בדאיתא בפנים בשעת
זריקה ואע"ג דמיפסל נחלקואי מהני זריקה
לאפוקימידימעילהכדברפסול,יעו"שהיטב.
היוצא מסוגית הגמ' שם דהני תרי
מחלוקות דר"א ור"עאיזריקה מועלתליוצא
לענין בשר קדשי קדשים ולענין אימוהי
קדשיםקלים שחי מתלוקותנפרדוחהן.לענין
ק"ק נחלקו אי מהני זריקה על דבר שכבר
נפסל,ולענין קק"ל דלכו-ע לא נפסל ,נחלקו
אי מהני זריקה על דבר העומד בחוץ בשעת
זריקה אע"ג דלא מיפסל.
ומאחר דחרידינים נפחים הן ,י"ל דכל
סברתר'יוחנןלחלקדגם לר"עדזריקהמועלת

נהוראי
ליוצא ה"מ 'צא מקצתו אבל לא ביצא כולו,
כ"ז נאמר לענין בשר ק"ק דמיפסל ביוצא
ומ"מ מהניהזריקהלאפוקימידימעילה ,ע"ז
אמר ר'יוהנןדאייצאכולוגרעוכמושביארו
שם ברש"י ותוס' דכדי שיהני זריקה ליוצא
בעי שיהני למקצת שבפנים ואז אמרי' מיגו
דמהני למה שבפנים מהני למה שכבר יצא
ג"כ - .אבלבאימורי קק"ל דמבוארבסוגית
הגמ'זבחים שםדלכו"עהאימורים לאמפסלי
רק שנחלקו אישייך זריקה על דבר העומד
בחוץ בשעת זריקה ,בזה י"ל דאפי' כשכולו
בהוץ מהני זריקה על" דהבשר לא מיפסל
ואכתיטעוןזריקה,ושפיר תלעלי'הזריקהאף
כשכולו בחוץ.
ומעתה מבואר היטב שיטת הרמב"ם
שהבאנו דבפ"ג מהל'מעילההביאדינו שלר'
יוחנןויוקאביצא מקצתומהניזריקהלאפוקי
מידי מעילה ,ובפ"ב שם לענק אימורי קק"ל
מהנילהביאןלידימעילה ,משמעמדבריודאף
כשיצא כולו מהני הזריקה באימורי קק"ל
להביאןלידימעילה ,דהרמב"סהרי פסק כגמ'
זבחים פ"ט יעו"ש בהל' פסוה"מ פ"א הל'
ל"ג ,אימורי קק"ל שיצאו לפנ' זריקת הדם
וכו' לאנפסלהזבה ואםהחזירןמקטיריןאותן
ע"כ .הרי דס"ל דאימורי קק"ל שיצאולפני
זריקה לא מיפסל ביוצאולכן אף שיצא כולו
מ"ממהנילהוזריקהוכל הסברארבעישיצא
רק מקצתושיהני בהוזריקה הוא בבשר ק"ק
שכבראיפסל ,משא"כ בקק"לדלאאיפסלרק
דבחוץקאי,לא שנאיצא מקצתוולאשנאיצא
כולו מהני להוזריקה.
ועפ"ז יש ליישב מה שהקשינו בריש
דברינו לר"ע דזריקה מועלת ליוצא והביא
ראי' לדבריו משתי חטאות עומדות .והקשינו
דראי'זוהוא רקלהאדמהניזריקה בבשר ק"ק
להוציא מידי מעילה ואילולעניןהדין דר"ע

דזריקה מרנלתליוצאבאימורי קק"ללהביאן
לידימעילה הלא לאהביא ר"עראי' - .אכן
להמבוארדיוצא דקק"ל קילא וגםביצאכולו
קק"ללהביאן לקץ
לר"עמהניזריקהבאימורי
מעילהכיק דלאנפסלוביוצאורקשהןעומדין
בחרן בשעת זריקה ,י"ל דלא בעי ר"ע ראי'
מיוחדתלדיןזהומכלשכןהוא,מדמהניזריקה
לבשר ק"ק שיצאו אע"ג דיש פמולבגופייהו
כ"שדמהנילאימורי קק"לשיצאוולאמפסלי
ורק שאינם בפנים בשעת זריקה.
[ועפ"דדישדיןזריקההמועלתליוצאדגם
לר' יוחנן לא בעי שיהא מקצת בפנים ואף
שיצא כולו מהנילי' הזרוקה ,ישליישב קו'
התוס' מנחותדףי"בבסוגיאדשירייםשחסרו
בין קמיצה להקטרה ,דעיי"ש בגמ' מנחוח
דמיבעי לי' בשיריים שחסרו בין קמיצה
להקטרה דמקטירקומץעליהן מהודחיהנילי'
הקטרה לאפוקי מידי מעילה וכו' ואמר רב
הונא אפי' לר"ע דאמר זריקה מועלתליוצא
ה"מ יוצא דאיתי' בעיני' ופסול מהמח דבר
אחרהוא ,אבלחסרון  -דפסולאדגופיה הוא
 לאמהנילי' הקטרה .ובתוס' ד"ה ה"מכ',הו"מ למימרהנימילייוצא מקצתו אבליוצא
כולו לא וכו' והכא כיצא כולו דמי כיון
דאסורין באכילה ,ע"כ .הקשו דאפי' פסול
תסר לאגרעמפסוליוצא אבלכיצאכולודמי
וגם לר"עאין זריקה מועלת ביצא כולו .אכן
להמבוארדישדיןזריקהמועלתליוצא בקק"ל
דמהניאףשיצאכולו,י"לדאשמעינןרבהונא
דדסרון פסולאדגופי' ולא רק שאין ההקטרה
מתירתו דאי הוי רק שאין ההקטרה מתירתו
י"לדדמילאימורי קק"ל העומדים בחוץ ואז
אע"ג דכיצא כולודמיהוימהנילי' הקטרה.
אשמעי' רב הונא דפסולא דגופי' הוא ולא
מהני לי' הקטרה ואה"נ מעתה יש לשיריים
שחסרו החסרון דיצא כולו ג.כ].
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תרב אברהנש דוד

בענין פשרה
א .בסנהדרין דףו' א' איתא  -והלכתא
פשרה צריכהקנין וכו' ,וכ' בתוה"ר ואפ"ה
בעי תלתא כדי שיהא בו כח ב"ד וכר ,וכ"כ
בפסקיו דאע"פדצריךקנין בפשרה מ"מצריך
ג' ,וכ"כ ברש"י ,ובהג"א שם חולק וס"ל
דא"צ ג' .ובאמח מפשטות דברי הש"ס לא
משמעבדברי הרא"ש דהא איתא ש"מ פשרה
א"צקנין דאי ס"ד צריכהקנין למ"דצריכה
תלתא תסגי בתרי וליקנ' מיניה .ומבואר
לכאורה דהיכא דישקנין א"צ עוד ג' וא"כ
צ"ב למה מצריך הרא"שג' אע"פ דכבר עשו

קנין.

ב .חוד"הביצוע (שם) אע"גדמקשי פשרה
לדין לאו לכל דבר וכו' ובפשרה לא אזלינן
בתר רובא עד שיסנימו שלשחן לדעח אחד
כדאמר בע"ז וכו' כדשיימי וכו' כדאמריבי
חלתא עדדאמריבי תלתא ע"כ,והיינו דפשרה
דומה לאמרי גי תלתא ולפי' צריך הסכמח
שלשחן .והקשה בערוך לנר דמה"ח דדומה
פשרה לאמרי בי תלתא לימא ידומה
לכדשיימי .ובשער המשפט (סי' י"ב) הקשה
ג"כ לפי' הרמב"ם דכדשיימי צריך תרי מגו
תלתא משום דאמרו מלת "ב"ד" ובב"דמועיל
רוב ,וא"כגם בפשרהדישג'נימאדמועילרוב
מטעם ב"ד,
ג.והיה נראה לפרששיטתהתוס'דהחילוק
בין לכדאמריולכדשיימי הואאיהוידין ב"ד
או לא ,וכשיטח רש"י בע"ז ורמב"ם הנ"ל,
וגם ס"ל דפשרה לאהוידין ב"דולפי' הביאו
התוס' ראי' מכדאמרי דלאהוי כח ב"ד דלא
מהני רוב ורק בכדשיימידהוידין ב"דמועיל
רוב .וביאור הדבר דמן הסתם אין הולכין
בממון אחר הרובולפי' בפשרה ובכדאמרי לא

אזלינן בתר רוב ורק בב"ד יש חידוש דאף
בממון אזלינן בתר רוב והוא כדשיימי .אך
קשה דהתוס' (סנהדרין ג' א' ,בד"הדיני)פי'
הטעם למה בב"דאזלינן בתררובאאף בממון,
"11ל דהאדאיןהולכין כממון אחר הרוב הוא
רוקא ברובא לרדיא וצ"ל דרובא לרדיא1ביני
לא חשוב כהנך רובא ע"כ .ונמצא דברוב
חשוםוגמורודאיאזלינןבתררובא בכל מקום
והדרי קושיא לדוכתא למה בפשרה לאניזיל
בתר רובא.

ר .אך כל דברינו נסתרים מדברי הרא"ש,
דפי'ג"כ דבפשרה לאא1לינן בחררובאוצריך

להסכמח שלשתן ומ"מ פי' להדיא דפשרה
אזיל מכחדין ב"ר[נבארדברי הרא"שלהלן]
ונמצאדאיןההליכה בתר רובא בסשרהתלויה
ן ב"ד כלל .דהנה הקשו גתוס' אמסקנח
איי
הש"ס דכו"עדין בשלשהוחולקיןאימקשינן
פשרה לדין או לא ,וז"ל תימא דלא קאמר
לשמואל (ב' שדנודיניהםדין)ויאיתנאיהיא
וכו' ע"ש בד"ה לאדכו"ע.ותירץ ע" 1הרא"ש
בתוס' שלו דאימתי ס"ל לשמואל או לאידך
מ"ד דא"צ שלשה ה"מ בדין דכתיב בצדק
תשפוט וגו' אבל בפשרהדאינו אמחצריךג'
דהפקר ב"ד הפקר ,ומבואר להדיא דלשיטת
הרא"ש פשרה אזיל מכח ב"דוכן משמע גם
מדבריו שהבאנו לעיל באות א' .וקשה כנ"ל
למה לא אזלינן בתר רובא.
ה .ויש עוד מקום עיונא בדברי הרא"ש
דהלא חולקין הרמב"ם והרא"שהיכאדמועיל
יחיד מומחה אי מועיל הודאה בפניו,
דהרמב"ס ס"ל דהודאתו לאו הודאה היא
והרא"ש (מובא בטור סי' ג') ס"ל דהודאה
מעלייתא היא .ובפשטות מבארים המפרשים

נחוראי
דהשאלה היא אי מועיליחיד מומחה כתורת
ב"ר או לא  -דהרמב"ם ס"ל דלאו בתורת
ב"דאזילולפיכך לאו הודאההיא [ע"שץצות
ונתיבותסי'ג'] ,אבל להרא"שגםיחידמועיל
בתורת ב"דולפיכך הודאהלפניו חשיב שפיר
הודאה,וכיוןדכן ישלעיין בפשרה להרא"ש
דהתינח דס"ל דבפשרה צריך כח ב"ד אבל
מ"מליסגי בחדכידיןולמההוצרךלג' והפקר
ב"ד הפקר.
 .1וגם בפרט אחרינא צ"כ דברי הרא"ש
דפ' למסקנתסוגייןדאףאיילפינן פשרהמדין
ודין בא' מ"מ בפשרה צריך ג' וכנ"ל ,דמה
יענה אתחילח סוגיין דפי' המתלוקת דכו"ע
מקשינן פשרה לדין וחולץין אידין בחד או
בתלתא דמבואר להדיא דאי מקשינן פשרה
לדץ ודין בא' ,גם פשרה כא' _ודלא כדבריו
"1ל.
ןישב'
ז .והנראה לפרשבזה הוא ,דבכלדי

רברים ,מקודם בירור האמת או במציאות או
בדין ,ואח"כ גמר ופסקהדין[וע'בחי' הגר"ח
על הש"סבעניןאיןהולכין בממון אהר הרוב
אדברי תוס' ב"ץ ר"פ המניח דפ' כן ררוב
בב"ד פועל שני דברים ,מקודם מברר האמת
דהיכי רב' דיינים אומרים כצד א' כן הוא
האמת דהם הרוב ,ואתר בירור זה צריך גמר
ופסקדין ,אךכיון דצריך ב"ד שלג' או כ"ג
לפסוקהדין,מועילהרובעכשיוכפניםאחרים
דאמרינן רובא בנולו וחשוב כאילו כל הג'
פסקו כן.ן וי"ל דהך כח דפסק ב"ר וחיתוך
דינם אינו כח חדש שניתן לב"ד ,רק מאחר
דכבר ביררו האמת נמשך מזה ממילא דכן
צריךלנהוג .כ"זבדין אבל בפשרה צ"ע דהלא
בפשרת הב"דודאילאו אמתהואדאיעלדרך
המשל תובע ראובן משמעון מנה ופושרים
הב"ד לחמשיס ,החמשיםכויאי שלאכדיןאו
לראובן או לשמעון ,ונמצא דאין כח ב"ד
בפשרה בא בתולדת בירור האמת כמו שהוא
בדין רקןישכח אחרת לב"דלחדשולייצרדין
חדשדודאילאו אמח הואוליקח או לתת דבר
לבע"ד שאינו שלו.

קלג

ה .ולפי מש"נ נוכל לבאר כונת הרא-ש
שפי'דאפייא'ילפינן פשרהמדיןודיןביחיד,
מ"מ גפשרה [לשמואל] צריך ג' דלאו אמת
וכו' דהפקר ב"ד הפקר ע"כ דכוונחו בולטת
והוא כדברנודכית רבפשרהאין כח ב"ד כמו
בדין דלא בא מכח בירור האמת ,צריכים הם
לכח חדשליקח מבע"ד דבר שאינו שלו ,וזה
הפקר ב"דהפקר .ולא קשהג"כ מ"שבאותה'
דלמה לאסגיביחידדהוי ג"כ כח ב"ד דהתם
הלאמייריבדיןובדיןודאיישליחיד כח ב"ד
והוא לברר האמח וממנו נמשך כל כחתיו אך
בפשרה לאסגי בזה דצרך כח חדשלייצרדין
שלא היה ,ע"ז ס"ל להרא"ש דצריך ג'.
טן ועדיין עלינו לבאר ס-ד דגמ' לפי
דברי 6אלו וכמ"ש באותו' דשם'לפינן פשרה
מדיןוסגי בחדא ולא מצרכינןג' משום הפקר
ב"ד ,וי"ל דודאי גם ס"ד איתליה דשאני כח
פשרה טכחהדיןוכנ"לאךס"לדכלהיכאדיש
שם ב"דסגיבהכילשוויה פשרה אודין,ולפי'
כיוןדמצינובדין שם ב"דבחדאסגיבהכיג"כ
לפשרה .ובזה נוכלליישב מה שלכאורה קשה
אסוגיין דמשמע דפשרה ל"ש הודאוח
והלוואוח ול"ש גבלות וחבלותודינןשוויםאי
בא' אובג' דצ"ע הלא איילפינן פשרהמדין,
דרקבהזדאותוכו' ס"ל
היהצריךלהיות
דסגי בחר אבל בגזלות כו"ע מודי דבעי ג',
וא"כ בפשרה ג"כ לימא הכי ,ובנ"ל מיושב
ח הפשרה בא משם ב"ד
ח'
דכיון דבס"ד דגמ
ילכ
ו-
י"לדליכאחילוץבין הודאוח לגזלוח בפשרה
דרק בדין דחלוי אאמת ומציאות והמעשה
שאניגזלות מהודאותאך בפשרה דהבליצירה
חדשה וליכא שייכות כלל לאמת המעשה לא
איכפת לן מאיזה מציאות בא ולפיכך כיון
דחזינןבדין דגם אאחדיש שם ב"ד,סגיבהכי
לפשרה [ובאמח בחזון איש ס" ט"ו ס"ל דגם
בפשרה חלוקים הודאות והלוואת מגזלות
וחבלות].
' .ועכשיו נוכל לבאר מ"ש באות ב' מ"ט
לאאזלינן בחר רובא בפשרה,דאימתיהולכין
אחר הרוב בספק היכא דמסופץ לן מציאות

קלד

בחוראי

המעשה ,אך בפשרה דהלא ודאי לאו אמת
פשרתם דאחדודאי משלם שלא כדין ,על 1ה
לא שייך למיזל בתר רובא ונמצא דרקכדין
בדבר התלוי על האמת נוכללילך בתר רוב,
וכמ"ש הגר"ח המוכא לעיל דשורשדין רוב
בב"ד הוא לברר האמת .וא"ש להרא"ש דלא
תלוי כללאי הוי דץ ב"ד או לא דלהרא"ש
ודאיהוידין ב"ד ומ"מ לאאזלינן בתררוב.
ומכואר לפ'"ז ראית החוס' והרא"ש מהך
בע"ז בחלוק כדאמרי מכדשיימי ,דהתוס' לא
ה1כירו בשום מקום תיבת ב"ד לא פה ולא
בע"ז ,רק כוונתםדכדשיימי משמע שומאלפי
האמתננהוג בכל מקום בב"ד אךכדאמרי לא
משמעלפי האמת רקכעין פשרהולפי' כמו
בכדאמרי לא אזלינן בתר רובא וצריך תלתא
והטעם כנ"ל דלא על ספק מציאות הם באים
וא"כ גם בפשרה צריך ג' ולא סגי כרוב.
י"א .ונבוא לתרץקושייתנו באות א'היכי
מצריך ג' כפשרה היכא דיש קנין .ומקודם
צריכין לבאר דהלא דברנו להרא"ש דאף אי
דין בא' ,בפשרהצריךג'ןע' אותח'],והיי'אי
מקשינן פשרה לדין אפי' אי דין בא' מ"מ

חרב אברחם יורקאנסקי

"

בפשרה צריך ג' מטעם הפקר ב"ד ,ותיכף
אח"כ מבאר הגמ' המחלוקתא' פשרה בחדאו
בג'איילפינן פשרהמדין ונמצאאי לאילפינן
פשרהמדיןצריך רק א' ,ולמה הלאצריך כח
הפקר ב"ד ,וי"ל דס"ד דהש"ס דכו"עילפינן
פשרה מדין בהכרח דפשרה מדין ב"ד ,אבל
אחרזהדחולקיןאיילפינן בכלל פשרהמדין
ס"ל להגמ' דליכא לפשרהשייכות כלל לב"ד
והו' רק כהסכםבין שני בע"דואין הפושר
צריך כח ב"ד כלל ואפי' ג' א"צ דלאו מטעם
ב"ד קאתי ליה אך למ"דילפינן פשרה מדע
וצריך ג' ודאידין וכח ב"ד יש לו (דע" 1פי'
הרא"ש דאפי' אי דין בחדא מ"מ בפשרה
צריךג' ).ולפי"ז נוכל לבאר מ"ש בגמ' ש"מ
פשרה א"צקניןדכיון דס"לעכשיולהגמ'דאי
צריך ג' הוא מטעם כח ב"ד (לאפוקי נסתם
הסכם) למה צריך קנע לייפות את 1ה ,אך
במסקנאצריךקנין אפי'איהוידין כ"ד ,ה"ט
משום דשאני כח ב"ד בפשרה מכח ב"דבדין
וככלדברנוהנ"לוע"זצריך'פויכחבגדרקנין
והיינו החידוש בסוף סוגיין דצריך תרחי
לטיבותא נח ב"דויפוי כח ב"דלייצרדין.

4

בענין תחלתובפשיעהוסופובאובסבבור
כתב הרמב"םפי"בנז"מ ה"ה "11להתליע
מתוכו ונפלו בו שוורים אע"פ שהגמלים
מצויין שם תמיד והרי הוא פושע לגמלים
הואיל ומחמתשהתליע נפלובוהשווריםהרי
זה פטור וכן כל כיוצא בזה עכ"ל .ובהשגות
כחב ח"ל א"א הרי"ף לא הביא בהלגות מכל
אותהסוגיא כלוםדומהשאינועיקרוסמךעל

טה שהסכימו בעלי הגמ' דתחלחו בפשיעה
וסופו באונסחייכ וצ"ע עכ"ל .וכתב המ"מ
לח' השגת הראב"ד ,דכבר חילקו המפרשיס
כעזו לחחלתה בפשיעהדשאני הכא שלא בא
האונס מחמת הפשיעה,ועודהק'דאיךעלהעל
דעת הראב"ד לדחות בעיא דאפשיטא
מברייתא בשביל סברא לומר שקשה לאמור-
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אים דאמרי תחלתו בפשיעה וסופו באונס
חייב .והלח"מ הוסיף להקשות דהרי"ף עצמו
בסרק המפקיד כתבחילוץזהדבלא באהאונס
מחמת הפשיעה פטורוכאןהרי לא בא האונס
מחמח הפשיעה ,ודוחק לומר דההתלעה באה
מפני שלא היה מכוסה לשוורים ולגמלים,
ודברי הראב"ד צ"ע.
והנראה בזה ,דבב"ק נ"ב א' איתא ב'
לשונות ,דלישנא קמא מיבעיא ליה בכסה
ככיסוי העומדלפני שוורים ולאלפניגמלים
ואתו גמלים וארעוה ואתו שוורים ונפלוביה
ובאופן דאתו גמלים לפרקים מי אמרינן
דפהשע הוא דאיבעי ליה אסוקי אדעחיה או
דלמא כ'ון דהשתא מיהת ליכא אנוס הוא,
ולישנא בתרא ס"ל דפשיטא באתו גמלים
לפרקיס דפושע הוא דאיבעי לי' אסוקי
אדעתי' .כי איבעיא בכיסף העומד לפני
שוורים ולא לפני גמלים ושכיהי גמלים
והתליע מתוכו מי אמרינן מגו דהוי פושע
לגמלים הף פושעלשוורים בהתלעה,אודלמא
לא אמרינןמגו .ולב' הלשונות אתי למיפשט
ממתני' דכסהוכראויפטור ,דלל"ק פושטהכי
דאיאייריבראוילגמליםולשווריסהיכינפול
וע"כ דאיירי כראוי לשוורים ולא לגמלים
ובאופן דאתוגמליםלפרקיםוקתני פטורודחי
דלעולםאייריכראוילשווריםוכראוילגמלים
ודקא קשיא לךהיכי נפול א"ר יצחק בר בר
חנה שהחליע מתונו ,ולל"ב פשיטהכי ,דאי
אירי כראוילשוורים וגמלים והתליע מחוכו
פשיטא דפטור דמאי הו"ל למעכד אלא לאו
כראוי לשוורים ולא לגמלים ח2כיחי גמלים
והתליע מחוכו וקתני פטור ומשני לעולם
כראוי לשוורים וגמלים והתליע מתוכז ודקא
קשיא לךכי החליע מאי הו"ל למעבד מהו
דתימא איבעיליהלמיזל ומנקשעלי' קמ"ל.
ומבואר בסוגיין דלל"ק אתי לי' שפיר
דחידושא רמתני' דכסהו כראוי פטור איירי
בהתליע מחוכו ולא קשיא ליה דזה פשיטא,
ולל"ב קשיאלי' דאי בהחליע מתוכו פשיטא
דפטורדמאי הו"ל למעבד,וחירש הגמ' דה"א

קלח

דאיבעי לי' למיזל ומנקש עלי' ,וצ"ב מדוע
הפטור בהתליע מתוכו ,לאהוי פשיטא לל"ק,
ולל"בהוי פשיטא.
והנהלקמן נ"ה כ' ,אמר ר' אלעזרואמרי
לה במתניחא תנא ארבעה דברים התורה
מיעטה בשמירתן ואלוהז בור ואש שן ורגל,
בורדכתיבכייפתח אישכוראוכייכרהאיש
בור ולא יכסנו הא כסהו פטור ,וכ' רש"י הא
בסהו-אפי' פורתא ולאבעי עד דטאיםליה
בעפרא עכ"ל .ויעוין ברמב"ם פי"ב נזץי
ממון ה"ד ח"ל אהד החופר או המגלה מקום
שהיה מכוסה שנא'כי יפתח איש בור אוכי
יכרה ואם כסהוכראוי אע"פ שהתליע מתוכו
ונפללתוכושורומתסטורשנא'ולאיכסנו הא
אם כסהו פטור עכ"ל והמתבאר מדברי
הרמב"ם מדפוטרבהתליע מתוכו משום אותו
לימודדילפינןמיני' דהתורה מיעטה בשמירת
בור ,דס"לרחידושא דהתורה מיעטה בשמירת
בור הוא דפטור בהתליע ,ובלי חידוש הץרא
היהחייבגםבהתליעמתוכוולאהיהנפטרעד
דטאים ליה לבור כדפירש"י .ומעתה א"ש
דבל"ק מוקמינן מתני' דכסהו כראוילשוורים
וגמלים והתליע מתוכו ולא קשיא דהוי
פשיטא,כיוןדאשמעינןמתני' דהתורהמיעטה
בשמירח בור ולא כעינן עד דטאים ליה
וכדמוכחריש הכונסדבעינן קראלזה.ולישנא
בחרא לא ס"ל דהתורה מיעטה בשמירח בור
(כמבואר שם בהכונס דאין זה ברור דהוי
מתניתא) ומש"ה מקשינן פשיטא דבהתליע
מתוכו פטור דמאי הוהלי' למעבד.
וכדי לבאר המחלוקת נראה להקדים
דבש"מ מובא בשם הרא"ה דהא דמספקאלי'
לגמ' בבוראי אמרינן מגו משום דשאני בור
שאינו אלא לנזץ ,וכן כ' במלחמות לבאר
השאלה וז"ל והכי קא מיבעילן אע"ג דלאו
מחמתהפשיעה בא האונס כל אימתדלאכסי'
בור מקרי ולעולם מחייב שלא פטרתו תורה
אלאבכיסוי שהוא ראוי לכל דבר הלכךכית
שאינוראוילגמליסלאוכיסויהואולאמיפטר
בי' אע"ג דהשתא אונס הוא שפשיעחכרייתו

קלו
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פשיעההיאלחייבובכלדבר עדשיכסנוכיסוי
הראוי אף לגמלים עכ"ל .ומכואר דלהרמב"ן
והרא"ה שאלת הגמ'לעניןמגוהיא רק בבור,
אבל מהראב"ד בחידושיו לא משמעכן דעל
שאלח הגמ' מי אמרינן מגו ,כתב ולא דמיא
להא דאמררבאמלאךהמוחמהליהכא מהלי
התם ,דהתםלגבימיתהליכא צדפשיעה ,אבל
הכאלגבינפילה עצמהאיכא צדפשיעהומגו
דאיבא צד פשיעה לחדא נפילה הויא פשיעה
לכלנפילה ואסיקנא דלא אמרינן מגו ,ואח"כ
הק' הא קי'"ל תתלתו בפשיעה וסופו באונס
חייב ,ומוכח להדיא דמה שהקשה מתחלה
דמ-ש מהא דאמר רבא מלה"מ מהליהכא מה
לי התם ,דכ11נת 1להקשות דגם שםנימא מגו,
ועל זה תי' דלגבי מיתה ליכא צד פשיעה,
ואח"כ הץ' דאף דלא אמרינן מגו מ"מ יהא
חיוב משוס חחלתובפשיעהוסופובאונס,הרי
דלהראב"ד לאו דוקא גבי בור שייך למימר
מגו ,אלא גם בכל דוכתא.
והנה מהרמב"ן והרא"ה רואים סברא
דחלוק בור משאר מזיקים ,דשאר מזיקים
תורת מזיק שלהם תלויבדין שמירחם ,דכפי
שנשמרים הם מלהזיק ,חסר בתורת מזיק
שלהם ,משא"כ בבור כל גופו וחפצא שלו
תורתמזיקעלי'וכליש,אדגמ' דתחלתעשייתו
לנזק ,ומתחייב בעל הבור עבור כל היזקות
דמזיק זה ,אלא דהידשה התורה דאם כסהו
פטור ,ולדבריהם זהו סברת הלישנא בחרא
לומר מגו דהוי פושע לגמלים הף פושע
לשוורים בהתלעה,דהיינודכיוןדהויכיסוי רק
לשווריםולאלגמלים ,א"כבזהלאנתקייס הא
אם כסהו פטור ועדיין מיקרי ולא יכסנו
וממילא חייב עבורהיזיקא דבור אפי' בנפלו
בו שוורים ואפי' בהתליע מתוכו .אבל
להראב"ד דסברא של מגו אינה דוקא בבור,
איןלנו הכרהדל-באזילבסבראזודבורשאני
משאר מזיקים ,ויש לצדד דלא חלוק בור
משאר מזיקים ,אלא דבמו בשור הוא חייב
משום שעומדלהזיק,והיכאשיששמירה פטור
משום דאע עומדלהזיק ,גם בבורהחיוכתלוי

בפשיעתהבעלים בהכשרהנזק ,שזהשהכשירו
הנזקמחייבםבהנזק,וכן האדמדצילכיסר לבור
הוא משום דאז אץ כאן הכשר נתקץ אבל אץ
חיוב דבור תלוי בזה לחוד ש"ם לו מזיק
דבורוזהוהמחייבובכלהיזקותדבור,ובכיסוי
פטור מגזה-כ דאם כסהו פטור ,אלא אין
חילוקבין כור לשארמזיקים.
ועל דרך הראב"ד נראה לבאר הפלוגתא
בין ב' הלשונוח דהנה בלישנא קמא מסתפק
באתוגמלים לפרקים וארעוהלכיסויונפלובו
שווריםאיחייב משוס דהו"ללאסוקי אדעתי'
או דלמא השתא מיהת הא ליכא ואנוס הוא.
משלעיץ דבשלמאאי ממאדכיתדגמלים אתו
רק לפרקים לא איבעילי' לאסוקי אדעת" חהו
הצד פטור א"ש ,אבל הרי בגמ' משמע דאף
דאיבע' לי לאסוקי אדעתי' ג-כ פטור משום
דכית דהשתא מיהח הא ליכא גמלים מש"ה
נחשב לאנום הצ"ב מאיזה טעם פטרינןלי אי
הו"ל לאסוקי אךעחי' שיבואו גמלים .ונראה
דספק רנמ' הוא בזה ,דאי חיובא דבור תלר
בפשיעת הבעלים בהכשר הנזק שזה שהכשירו
הנזק מחיבם בהנזק ,א"נ הא דמועיל כיסר
תמיד ,הביאור הוא ,דאז אץ כאן הכשר נתקק,
וא"כ בכה"ג דאיבעי ל" לאסוק' אז,נת"
שיתקלקל הכיסוי עדיין לא חשיבי הבעלים
מכשירבניזקין,וחייבים בעד ההיזק ,אבלאי
נימא דחיובא דבור תלוי בבור עצמו,
דזה לחוד שישלומזיק דבורמחייבובהיזקוח
דבור ,וחידשה התורה דרק בולא יכסגוחייכ
אכל כסהו פטור ,א"כ גם בכה"ג דשכיחי
גמליםלפרקים ,מ"מעכשיודמכוסההבורהרי
שמור הואלעניןשווריס,וקרינןבי' שפיר הא
אם כסהו פטור ,ומיחשב אנוסכיוןשקיים הא
רבעיגן כיסוי לבור ,ואף דהו"ל לאסוקי
אדעתי' שיבואו גמלים לפרקים ,סו"ס כיון
דהבור חשיב מכוסה פטור.ואיןלהקשות מהא
דבשכיחי גמלים דחיב משום דפושע הוא,
רבאופן דשכיחי גמלים לא חשיב כללכיסוי
כראויכיון דשכיח שיתקלקלע"יגמלים ,ורק
באתו גמלים לפרקים חשיב כיסוי כראוי.
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ויעוייןבתוס' ד"ה ואתו-וז"ל ,פ"הדאינפלו
בו גמלים לא מיבעיא לן דחייב דהא לגבי
גמלים פושע הואוכן משמע הלשתוישליתן
טעם בדבר דאפי' לא שכיחי גמלים כלל יש
לחוש שמאיבואוגמליםויפלו אבלאיןלחוש
שירעו גמלים רפלו אחרי כן שוורים עכ"ל.
והנראהבביאורדבריהםדלענעגמליםהרילא
הי' מכוסה כלל א"כ אף דלא שכיח' גמלים
בנפל בו גמלחייבדאיןלו טענת אונס ,שהרי
עשה תקלה גמורה לגמלים .משא"כ לענין
שוורים הרי בעצם הבור מכוסה ושמור הוא,
ואיןלחייבואלא משוםדהו"ללאסוקיאדעתי'
שמא תתקלקל השמירה ,ובזה נסתפקה הגמ'

ובמש"נ.
ונראה יותר לומר דזה ודאי דאזלא הגמ'
בב' הצדדים דחיובא דבוראינו משום הכשר
נתקין אלא תלף כבור עצמו ,והספק הוא בוה
גופאדכיוןדהאדמועילכיסויהוא מגזה"כהא
כסהו פטור אף דצדיין יש כאן תורת מזיץ
רבור ,א"כ היכא דאתוגמליםלפרקיסויוכלו
לקלקלהכיסוימיאמרינן דהא דהו"ללאסוקי
אדעחי' שיבואו גמלים ,מכטל מהכיסוי שם
כיסוי ,או דלמאכיון דסו"סהרי מכוסה הבור

בכיסוי המועיל לשוורים ,לא יתבטל השם
כיסוי ע"י דהו"ל לאסוקי אדעתי' וכיון
דמכוסה בכיסוי כדין פטור .ואתי למיפשט
ממחנה דכסהו כראר פטור ,ודחי הגמ' דאירי
בהתליצ מתוכו ובכיסר שהל מכוסה כראר
לשוורים וגנולים ,ומובן שפיר הא דס"ל לגמ'
דחידושא דמתני' הוי דהתליע פטור ,דזהו
החידוש רהחורה מיעטה בשמירת בור ,דאף
דיש כאןמויקגמורדבור ,בכסהוכראוי פטור
וילפינן זה מולא יכסנו הא כסהו פטור.
ולישנא בתרא ס"לדזהודאי באתוגמלים
לפרקיםדחייב בעל הבור משום דאיבעילי'
לאסוקי אדעתי' ,והשאלה היא רקלעניןמגו.
דלשון זה ס"ל דחיובא דבור משום הכשר
ניזקין ,וודא' יש הכשרניזקין היכא דאיבעי
לי' לאס,קי אדעתי' ,וודאי חייבים הבעליס,
והבעיאהיא היכאדכסהוכראוילשוורים ולא

קלז

לגמלים והחליע מתוכואי אטרי' מגו דפושע
לעניןגמליםהוי פושעגם לשוורים בהחלעה.
ואתי למיפשט ממתני' דכסהו כראוי פטור,
דאין לומר דאיירי מחני' בכסהו כראוי
לשוורים וגמלים והתליע מתוכו דזה פשיטא
דפטורדמאי הו"ללמעבד ,וע"כדאייריכראוי
לשוורים ולא לגמלים ושכיחי גמלים והחליע
מתוכו וץתני פטור .ומדוייק היטב הא דלא
ניחא לי' לגמ' למימר דחידושא דמתני' היא
דהחליע פטור ,דכיון דחיובא דבור תלוי
בהכשר ניזקין ,וכאן שהיה מכוסה בכיסוי
הראוי לשוורים וגמלים מאי הו"ל למעבד,
ופשיטאדאינו כלל מכשיר בהנזץ ,וללשון זה
איןחידוש כלל דהחורהמיעטה בשמירתבור.
(הא רנתבאר דלשתזה ס-לדהיוב דבורתלוי
בהכשר נתקין הוא רק לפי הראב"ד,
דלהרמב"ן הרי רק כבור אמרינן מגו ,וע"כ
דלשון הגמ' דס"למגואזילרהחיוב בעדהבור
לחור ולא משוס הכשר הנזץ כשארטזיקין).
והנה בפרק המפקידהביא הרי"ף פלוגתא
דאביי ורבא בחחלתו בפשיעה וסופו באונס
והאונס לא בא מחמת הפשיעה ,דאבימחייב
ורבא פוטר .והק' שם מהשוכר את הפועלים
דאיתיבי'אביי לרבה רועה שהיה רועהוהניח
עדרו נבא לעיר ובא ואכ וטרף ארי ודרס כו'
אומדין אוחו אם היה יכול להצילחייב ואם
לאו פטור ,מאי לאו דעל בעידנא דעילי
אעייליאינשי ,א"ה
אינשי,לאדעלכעידנאיל
אימאסיפא ואםלאופטוראמאיפטורתחלתו
בפשיעהוסופובאונסהואוחייב ,מבואר משם
דאף דלא בא האונס מחמחהפשיעהשהרילא
היה יכול להציל ואעפ"כ חייב וחי' הרי"ף
דאביי דמקשה שםאזיל לשיטתו דס"לדחייב
*
בתחלתו בפשיעה וסופו באונס אף בלא ב
האונס מחמת הפשיעה .והראב"ד תי' דכיון
דעל בעידנא דלא עיילי אינשי ,לא הו"ל
להשאירהעדר שם וללנתונמצאדהנחתהעדר
שםבלישמירההויאהפשיעה,והאונס דאח"כ
שפיר בא מחמת פשיעהזו .וכן מצינו לקמן
בהכונס דאמרי' כגמ' אלא בכותל רעוע כי
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חחרה אמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו
באונס הוא ,והקשו הראשוגים הא לא בא
האונס מחמת הפשיעה ורש"י חירץ דמחמת
החחירה הפילה הכותל אבל הרא"ה מובא
בש"מחי' דפשעכשהניחה שםומפנישהניחה
שם בא ג"כ האונס שחתרה ,חהו כנ"ל
בראב"ד ,דהפשיעההיא האדמניח בהמה,
ומה"ט נחשב אונס הבא מהמת הפשיעה.
ולפ"זיש ~וןדבניסוישהתליעוהי'ראוי
לשוורים ולאלגמלים ,דג"כ חשיב אונס הבא
מחמתהפשיעה ,דבשלמאאיהפשיעההיא הא
דלאכיסהוכראוילגמלים ,א"כאונס דהתלעה
לא נחשבת בא מהמת הפשיעה אבל אי
הפשיעה היא הא דיש לו בורשאינו מכוסה
כראוי ,דבמקוםשאינומכוסהכראוילגמלים,
עצם הבור שיש לוהויא פשיעה ,ומחמת זה
הרי בא האונסשנפלה שם הבהמהלבסוף,דאי
לא היהלו בורדהיינודטאיםלי' אז לאהיה
בא ההתק ,א"כשפיריש לחתבומשוםתחלחו
בפשיעה וסופו באונם ,וא"ש הא דכתב
הראב"ד דהרי"ף טחייב משום תחלתו
בפשיעה וסופו באונס ,והא דכתב הראב"ד
שהסוגיאאינהעיקר והקשה המ"מאיךדוחה
הא דפשיט סתמא דסוגיא מברייתא דפטור
משום סברא דאמוראים י"ל לפמש"נ
דלהראב"דס"לללישנאבתראדחיובבוראינו
משום עצם הבור אלא החיוכ הוא משום
דהבעלים הכשירו נזק דבור ,וא"כ הפשיעה
דבור היא הא דלא שמרו כראוי לגמלים
והכשירנזק דגמליס ,וא"כ אונס רהחלעה לא
חשיבא דבא מחמת הפשיעה ושפיר פושט
הגמ' דפטור ,אבל להלכה ס"ל להראב"ד
כסחמא דברייחא דהחורה מיעטה בשמירח
בורלענין-רסגיבכיסוי ולאבעינן עדדטאים
ליה ,ויוצא ממילא דחיוב בור הוא עבור
פשיעתהכריי'לחוד שעשההמזיק,כיזהלחוד
שישלומזיקדבורמחייבובהיזקותדבור.ואין
החיוב משום הכשרהנזק הגעשהע"יבורזה,
וא"כ אונס שאירע חשיב שפיר בא מחמת
הפשיעה ,ולהלכהחייב משום תחלתובפשיעה

שי

וסופובאונס.והנהסיים הראב"דבצ"ע,ואולי
כוונתו משום דבהמפקיד לאחי'הרי"ףסוגיא
דהפועלים דהוי אונס הבא מחמת הפשיעה,
שיושבים שפירקושיות המ"מ ולח"מורו"ק.
[ועיקר התירר! מצאתי אח"כ באבן האזל].
והנה במה דנחבאר דחיוב בור חלוי בזה
לחוד שיש לו מזיק רבור ,וזהו המח-בו בכל
היזקותדכור ,נראהלהוסיף דמ"ממצינודכדי
להחשב כרהת בור לעשותו בעל הבור ,יש
גוונא שרק ההכשר ניזקין לחוד מחעץבו
לכרייחבור ,אבלחיובו אח"כ הף מצדהמזיק
רבור לחוד ,דחיב בעד כלהיזקותדמזיקזה,
גורמתהחיוב ,רק גורמת
ואק ההכשר
לעשותובעל הכורדע"י ההכשרניזקיןקרינן
בי' כי יכרה איש בור וכמו שיבואר.

כ"א ב' ,חשמואל אמר בעלמא
דהנה בגמ'ניזק-
בור ברשוחוחייב דבשלמא בוראיכא למימר
לאו אדעחי' אלא פירוחמי איכא למימרלאו
אדעתי' האחזילהווכ' רש"יד"ה הא קא חף
להו-ואפי' הוחלקה בהן פטור ואע"ג רכל
לו רשוח
חקלה בור הוא הנ"מ ברה"ר
לתת שם תקלה עכ"ל ,ומבוארברש"ידנחנה
דהא קא חזי להו מועיל רק על בור ברשותו
כדי להיות
ולא על בור ברה"ר ,והביאור ד
דא-
כרייח בור שיחחייב משום קרא דכי יכרה
שייךבזהב'אופניס ,חדאופןהוא בכורהבור
ברה"ר דעצםהכריי' אונתינת התקלה שם הף
כריי' מבלי להתחשב כמה הכשיר הנזק ע"י
תקלחו ,דכיק דאין לו רשות לעשות תקלות
ברה"ר ,עצםנתינת התקלה שם הףכרייתבור
וכדחנן כל המקלקלין ברה"ר והזיקוחייבין
לשלם,הרידזהו שמקלקל רה"רגורם שתחשב
נרייתבור,וכןברףנ' א' ,החופרבורברה"ר
ופתחו לרה"י פטור ואע"פ שאינו רשאי
לעשותכןלפישאיןעושין חלל תחת רה"ר,
הרי דהףחידחם דלאאמריגןשישכאןכריית
בור ע"י שעשה חלל ברה"ר דאין לו רשות
לעשותו ,חהובבורברה"ר .אופן אחר ,בחופר
בור ברשותו ,דאז לא אמרינן דהמעשה מצד
עצמוהויכנוחן תקלה ברה"ר,שהריגוףהבור
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כרשותו הוא ,וברשותו יכול להשחמש כמו
שרוצהוגםע"יעשיית בורות ,אלא דמ"מאי
ע"יבורזה שחפרישכאן הכשרניזקיןשיפלו
שמה שור או חמור ,והרי פושע הוא לענין
גרמת ניזקין לבני רה"ר ע"י שסמך בורו
לרה"ר ,גםע"י הכשר זה נחשב לכרית בור
להתהייבבחיוביבור אלא דכברצריכיםלעיע
אי חשיכ זה הכורה גורם בהניוקין ,דאין זה

ככורה בור ברה"ר דעצם נתינת התקלה שם
הוי כריית כור להחחייב אה"כ בחיובי בור.
ובזה מובן תילוקו של רש"' דבחופר בור
ברשותושייךטענה של הא קאחזילה,דהיינו
דלא חשיב מכשיר גמור בהנזק,כיוןדרואים
הפירות ולאצריך שיוגרם התק ע"י הפירות,
וכיון דאע כאן הכשרניזקין ע"י הבור שהוא

הרב אברהם רודביצקי

"

ברשותו ,מש"האין כאן כרהת בור ופטור,
כבנותןפירותברה"ר,הריאיןלורשות
משא-פירותיוברה"ר,והריגוף הטלתהפירוח
לשים
שםהויעשיית חקלהוכריית בור מצד עצמו,
ויש כאן חיובא דבור ,ולא מועיל הטענה הא
קא חזי להו ,דאין זה דומה להא דשור פקח
כיום פטור משום דהו"ללעיוני ,דשם חשיב
כאיהו דאזיק אנפשי' ,אבל הטענה דהא קא

חזי להו מועיל רק לענין שאין בעל הפירוח
מכשיר ופושע גמור לענין הניזקין ,וכיון
דברה"ר לא בעינן שיהא חשיב פושעלענין
ההקק ,אלא הטלת פירות לחוך הר כריח בור
כיק שחקלה הם ,ממילא חיב הוא בכל התקות
דבורכיק שנרה בור,חרן מהינאדאיהודאזיק
אנפשי כשור פקח.
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בעבין עשחדוחה ל"ת
בשבח דף קל"ב ב' ,ת"רמילה דוחה את
הצרעתביןבזמנהבין שלאבזמנהוכו'מנה-מ
דת"ר'מול בשרערלתוואע"פשיש שםבהרח
יקוץ וכו' לישנא אחרינא מילה דוחה את
הצרעת מ"ט דאתי עשה ודוחה ל"ת ומאי או
אינו דקאמר הדר קאמר אימרדאמרינןראחי
עשהודחי אתלא תעשה ל"תגרידאהאי עשה
ול-ת הוא וכר ת"ל כשר ואע"פ שיש שם
בהרת ובחוס' ד"ה האי כתב השמרהיינו לאו
ולעשות היינו עשה כדפי' בקונטרס ואע"ג
דאמר בסוף פרק הקומץ השמר דלאו לאו
דעשה עשה מ"מ לאו מ"ע הוא אלא לא
תעשה דאמר רחמנא הזהר פן חקוץ בהרת
ודברי החוס' טעוניס ביאור דמדוע הוהליה
לאו והא כתיב השמר בנגע צרעח.

והנה הרמב"ם הל' טומאות צרעת פ"י
ה"ה כחבווז"למישהיתה בהרתבערלתוימול
אע"פ שהיא מילה שלא בזמנה שמצות עשה
דוחה את ל"ת בכל מקום עכ"לועין במשנה
למלך שתמהעליו מגמרא שבתקל"בב',דהוה

עשה ול"ת ע"ש ועוד קשה מהו כוונת
הרמב"ם בלשונו "בכל מקום".
ונ"ל ליישב בזה דהנה הרמב"ם בפ"1
מהלכוח יבוס וז"ל היתה היבמה אסורה על
יבמה איסור לאו או איסור עשה או שהיתה
שניה ה"ז חולצת ולא מתיבמתוכו' ומןהדין
הי'שיתייבמושהיבוםמ"ע וכ"מ שאתה מוצא
עשה ול"תיבא עשה רדחה ל"תוכו' והקשה
עליו השאגחארי'בסימן ל"ג דמגמרא משמע
דמאיאימי' האי עשהמדאורייתאאינוווקק

קמ
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ליבם ע"ש מה שהאריך בזה והביאראי' מדף
כ' ב' ,הדר א"ר ואיתימא ר"א לאו מילתא
היא דאמרי דאמר ר"ל כ"מ וכו' חליצה
במקום יבום לאו מצוה וא"כחייבי עשה מן
התורה לא רמיאליבוםדאין עדל"ח ,וכמדומה
לי שהרמב"ם סמך אהא דאמר התם איתמר
ביאת כ"ג באלמנהר-י ור"א חד אמר פוטרת
צרתהוכו' ומפרשבגמ' דאלמנהמןהנישואין
כ"ע ל"פ דלא פוטרתדאין עשה דוחה ל"ת
ועשה כי פליגי באלמנה מן האירוסיז
ומדקאמראין עשה דוחה ל"ת ועשה משמע
עשה ול"ת הואדאינו דוחה אבל עשה גרידא
דוחה ע"ש ,ולכאורה סותר מה שכתב לעיל
מדף כ' ב',ותירץבזה השאגתארי' וז"ל אבל
הדבר ברור דכוונתו הכי הוא ,דודאי עשה
דקום ועשה כגון יבום וטהרת מצורע דוחה

לעשה ,דמצותו הוא דשב ואל תעשה ,כגון
חייבי עשה מצרי ואדומי בתוך ג' דורות
ושילוח הקן בנטלו ע"מ לשלח דליכא אלא
עשה לחוד משום דעשה כה"ג דומה לל"ת
שרובן ככולן בשב וא"ת הן ואתי עשה ודחי
להו אע"ג דל"ת חמיר מעשה כדאמרינן
ביבמות דף ז' א' ,אלמא מ"ע דקום ועשה
אליםלמדחיאפילולל"ח שלשב וא"תדחמיר
מיניה כ"ש דעשה דקום ועשה ראוי לדתות
לעשה הקלה של שוא-ת ומ"מאין עשהדקוס
ועשה דוחה ל"ת ועשה דשוא"תכגון אלמנה
מןהנישואין ושילוח הקן עכ"ל,לפיזה א"ש
הרמב-ם דקציצת בהרת דהעשה שםהוי ג"כ
שב ואל תעשה הוהקיל מלאו חה מה שאמרו
התוס' דאפילו השמר בנגע הצרעת הוה עשה
אבלכיון שזה ע"י שוא"תהוי כמו לאו ,א"כ
"השמר" דכתוב שם הוי לאו .וכן הרמב"ם
סוברדלעשות ככל אשריורוך אומרכאן שלא
להקוץ הבהרת הוי עשה של שוא"ת ודוחה
מילה אותו.
אבלעדיע צ"ע דמהיכיתיתי ד"לעשות"
הוי עשה של שוא"חכיוןדמהשגוגע הכאהוה
שוא"ת כיון דיש אופנים כגון הסגר וההלט
שנוגע העשה בקו"ע ,הוה שם העשה עשה של

קו"ע ולאדמילמצריואדומי ושלותהקןכיון
דברוב פעמים הוה בשוא"ת או דלמא כיון

שמה שנוגע להדחי' הוה עשה של שוא"ת,

רוחה אותה.
והנה איחא בהרמב"ן בפרשת יתרו דהא
דעדל"ת הוא מפאת עדיפות העשה על הל"ת
והקשועליו מדף  '1ביבמות אטו עשה דוחה
את ל"ח לאו ל"ת חמיר מיניה וקאתי עשה
ורחילי' מהלי חומרא זוטא מהלי חומרא
רבהועי'צ'ונים לתורהסימן כ"ד שהקשה על
רש"י דהך דל-ת חמור מעשה הוא ממה שאנו
רואין שיש מלקות על ל"ת ולא על עשה,
ולכאורה קשה דבשלמא אםהיהשייך מלקות
גם בעשה ועכ"ז לאחייבה תורה מלקות א"כ
הו"לראי' משא"כביטול עשה מהותוהוא רק
כשוא"ת וא-כהרי שפיר דרגת העשה כדרגת
לאו ועוד עדיף מיניה ועכ" 1אין בו מלקות
דהא בלאוגופי' נמי כל שהוא לאושאין בו
מעשה אין לוקין עליו דחסרון העשה הוי
במציאות שאינו עושה פעולה כשהוא עובר
אותוותירץ הגאון ר'יוסףענגיל דהגמראדף
ז' ביבמות החם אליבא דר' ישמעאל ור'
'שמעאל בשבועותדף ג' ב' ,ס"ל דלאושאין
בו מעשה לוקין עליו א"כ ~ידיה יש ראי'
ממלקות דלאו חמיר אבל הרמב"ן כותב
אליבא דהלכתא דלאו שאין בו מעשה אין
לוקע א"כ שפיר יכולין לאמר דעשה חמיר
מלאו ,אלא הוה חסרון במציאות.
ולפ"ז א"ש דברי הרמב"ם דעשה של
קו"ע שהמצוה לעשות כגת לולב תסילין
וכדומה אז שפיר אמרי' דהעשה ;1וי חמיר
מלאו והא דחייב מלקות אינו ראי' ,משום
שחסרון הוא בהמציאותשאינו עובר במעשה
אבל אם העשה הוה שב ואל תעשהכגוןמצרי
ואדומי ושלוח הקן שהמצוה הוה שלא לעשות
באופןכזההואעוברע"י מעשה ,ואעפ"כאינו
לוקה התם אמרינן דהלאו חמירמיניה וכ"ש
דהעשה של קום ועשה דוחה אוחו ולא משופ
שהעשה הוה קום ועשהזה עושה העשהגרוע
אלא הסימן שהעשה גרוע כיון דאינו לוקה

נהוראי
כשעובר אותו ע"י פעולה ולפ"ז לא נ"מ אם
העשה שנוגע כאן הוא שב ואל תעשה או
העשה בכל מקום שבואל תעשהדהסימןהוה
כיון שאסיקצרן הבהרת לאילקה על לעשות
מדוע אינו לוקה ,הא כשעובר הוא עובר עם
עשות מעשה וע"כ דהעשה אינו חמיר וכ"ש
לגבי עשה של קום ועשה.
והרמב"ן ביבמות דף ה' א' כתב ,דסוגית
הגמרא דצמר ופשחים לצמר לית להו
דר"ל דאמרכלמקוט שאתה מוצא עשהול"ת
וכו'יכוללקייםשניהםמוטבויששסוברדר"ל

בעלמא איתמר אבל כלאים בציצית לגמרי
הותר מסמוכין וההיא דמנחות דחי' בעלמא
היאולאנהיראליוכו' ע"ש לכאורהזה סותר
את מה שכתב בשבת קל"ב ,דשם כתב דהותר
כלאים אצלציציח ח"לוכןאני אומרשסדין
בציציח לאו מתורת עשה ול"ת הוא דמידחי
שא"כ כל מקום שאפשרלקיים שניהם וכו'
עכ"ל וצ"ע,ולפידברינו א"ש,דהסוגיא בדף
ד'אליבא דתנאדביר'ישמעאלועשהדציצית
קיל מלאו כמו בכל התורה ,וא"כשייךדחי',
ומשוםהכי כתב הרמב"ןדכלאיםבציציתהוה
דחי' אבל להלכה דלאו שאין בו מעשהאין
ל1קע עליו הציצית הוה מצוה שלילית דלא
ילבש בגד של ד' כנפות בלא ציצית א"כ
כשילבש בגד כזה הוא עובר ע"י מעשה
ואעפ"כאינו לוקה א"כ מוכח דהוה עשהקיל
ואינו דומה לשאר עשה דוחה ל"ת ,דהרמב"ן
לשיטתי' בחומש דעשהחמיר מלאווהכא ע"כ
אינוכן ע"כצ"לדהותראכלאים אצלציצית.
והנה איתא במכוח דף ט" 1ב',דתני תנא
קמי' דר''וחנז כל מצות לא תעשה שיש בה
קום עשהקיים עשה שבה פטור ביטל עשה
שבהחייב וכו'חניכיטלו ולאביטלו ור-שבן
לקיש אומר קיימו ולא קיימו במאיקמיפלגי
בהתראת ספק קא מיפלגי מר סבר התראת
ספק שמה התראה ומר סבר התראת ספקלאו
שמיה התראה ,ואזדא לטעמייהו דאתמר
שבועה שאוכל ככר זה היום ועבר היום ולא
אכלה ר"י ור"ל דאמרי חר11ייה 1אינו לוקה

קמא

ר"י אמראינו לוקה משוםדהוהלאו שאקבו
מעשהוכללאושאיןבו מעשהאיןלוקיןעליו
ור"ל אומר אינו לוקה משוס דהוה התראת
ספקוכל התראת ססקלאשמיההתראהוכתבו
התוס' בשבועות דף ג' ב' ,ד"ה התראח ח"ל
אבל משום דהףלאושאיןבו מעשהלא מפטר
דקסבר ר"לדלוקיןעליוועיןרש"י מכותדף
ט"ו א' ,ד"ההניחא וז"ל שהלאותלויבביטול
העשהואינונגמרעדשיבטל את העשהבידים
וכו' ואח-כ כחב אליבא דר"ל וז-ל שמעשה
שעבר הלאו נגמר אבל העשה ניתן לעקור
המלקות עכ"ל ,ונ"ל לבאר המחלוקתבין ר"י
ור"ל דאזלי לטעמייהו ,ר"ל דסבר לאושאין
בו מעשהלוקין על' 1א"ניש ראי' דעשה לא
חמיר נ"כ כמו לאו ,משום דבלאו כשאין בו
מעשה לוקק ,ובעשהאיןלוקין ,א"כצריכין
לומר דעשה מופקע מהפרשה של מלקות א"כ
סוברקיימו ולאקיימו דהלאולחודיה מחייב
המלקות ,אבל ר' יוחנן דסובר לאו שאין בו
מעשה אין לוקקעליו 'ש לומר דעשה אינו
מופקע מהפרשה של מלקות אלא הוה חסרת
מציאותדאינועובר העשהע"י מעשה אבללו
היהשייךלעכורע"י מעשההיה מחיבמלקות
וא"כ שייך לומר דהעשה גומר החיוב של
מלקות .ולפ"זמיושבסתירת הגמ'ביבמותדף
כ' ב' ,דמשמע דוקא לאו הוא דדוחה משום
חליצה במקוםיבום לאו מצוה אבל עשה לא
משום דהתס אליבי' דר"ל הוא מתרץ,
דהמקשן הקשה על ר"ל ,ור"לסוברדכל עשה
קיל מלאוכית דעל עשה שיש בו קום ועשה
אינולוקהועללאושאיןבו מעשהלוקין ,א"כ
שפיראמרינןמאיאולמי' הא עשה מהא עשה
אבל הגמרא של אלמנהמן הנישואין אליבי'
דר"יקאזלי א"כ עשה של שוא"תגרוע מעשה
של קו"ע ,שעשה שלקו"עהוהחסרוןמציאות
אבל עשה של שוא"ת הוי חסרון בהעשה
שאינו לוקה אע"פ שעובר עם מעשה א-כ
כ"ש דרוחה עשה כואת ,והרמב"ם אליבי'
דהלכתא דלאושאיןבו מעשהאין לוקע כתב
כר"י.

קמב

נחוראי

וכתוס'יבמותדףז' א',ד"הומהוז"לוהא
דאמר ר"ללר"י בפ' אחדדיני ממונות ותהא
קבורת מת מצוה דוחה שבת מק"ו לא משום
דסכר כר"ט אלא לא מסיק אדעתי' לחלקבין
קום ועשה לשוא"תוכו' א"כשייךנמילחרץ
הגמ' בדף כ' דר"ל לא אסיק אדעתי' לחלק
אכל ר"י סוברשיש נ"מבין עשה של שוא"ת
ועשה של קו"ע.
אבלעדיין קשה על הרמב-םאסילוהיכא
דהעשה הוא שוא"ת אעפ"כאינו דוחה עשה
ול"ת ,והראי' מאלמנה לכ"גוכן משלוח הקן
והנה הרמב"ם ס"לדחייב מלקותולא כשיטת
הריב"א בפסחים והביאור הוא דהעשה מחזק
הלאו ולוקין ,א"כגכי הקצת בהרת נמיהוי
לאו ועשה א"כ לא ידתה אפילו הלאו ,וצ"ל
דהרמב"ם מהלק בע אלמנה לכ"ג לקציצח
בהרת דהנה תוס'חוליןדף קמ"א א' ,ד"ה לא
כתב וז"ל מכאן קשה לפירוש ריב"א בפרק
אלועובריןפסחיםדף מ 1-דאמראחרישה לא
לחייב הואיל וחזי לכיסו 4דהוא דם צפור
והקשה והא יו"ט עשה ול"ת הוא ותירץדנהי
דלא דחיהיי3ו משום עשה אבל הלאו כמאן
דליתי' והכא משמע דכלזמןדלא עברושקלי'
איכא עשה ול"ת עכ"ל,ומכאןהוכיח הרמב"ם
שיש נ"מ בין עשה דשילוח הקן לעשה של

שבתוןדיו-ט דעשהדשכתתשייךרקלמלאכה
שאסור ביו-ט ,ואם 'דחה הלאוויתיר לעשוח
החרישה א"נ העשה אינ 1מחזק הלאודאין
העשה בא עלאיסור מלאכהביו"ט ,וכלדהוי
מלאכהביו"ט הוא סתירה כעשה דשבתון רק
אם יש איסור לאו ,אבל בעשה רשילוח הקן
אסור ליקח האם או שצריך לשלח בלא הלאו
נמי ,א"כ העשה מחזק את הלאוואינו דוחה
אפילו הלאו ,ואדרבא לוקין על הלאו ולפ"ז
מיושב הרמב"ם דאלמנה לכ"ג דהתם העשה
הוא שלא ישא אותה והוא מחזק את הלאו
ואע"פ שהוא שוא"תכיון שהוא מחזק הלאו
אינודוחהלאוכזה,ולא עשהכזה ,אבל העשה
"לעשוחככל אשריורוך" ,שזה עשהרקהיכא
דאסרה החורה או צותה התורה להסגיר או
להחליט אז מחריב לעשוח ככל אשריורוך.
א-כ כשדוחה הלאו ,העשה אינו מחזק הלאו
וג"נ דוחה העשה של שוא"ת וזה כוונח
הרמב"ם "שעשהיוח
ה ל"חבכל מקום" והוא
אפילו כשהעשה הוא בחורלאו .ואע"פ שהוא
דוחה שני לאוין לא איכפת ליה כמו שכתב
החוס'יבמותדףג' ב' ,ד"ה לא שכתבח"ללא
מפלגינן כשום מקוםילפינןמכלאיםבציצית
אפילו חרי איסורי עכ"ל.

"4

אברהם רפהון

בעניןוידוייוה"כ
כחב הרמב"ם בפ"ב מהל' תשובה הל' ז'

ו"1ל ,מצות רדוי יוה"כ שיתחיל מערב היוס
וכו' והיכן מתודה יחיד אחר תפלתו וש"צ
באמצע חפלתו בברכה רביעית .ובה"ח כ'
הךדוישנהגובוכלישראלאבלאנחנוחטאנו

והוא עיקרהידוי עכ"ל .והנה על הא דכ'
הרמב"ם דאבלאנחנו חטאנוהואעיקרהוידוי

דקדק בלחם משנה למה לא כ' ג"כ עוינו
ופשענו כמו שכ' לעיל בפ"א ה"א דכ' שם
וז"לכיצדמחודין אומר אנא ה' חטאחיעויחי

נהוראי
ופשעחי לפניך ועשיתי כך.וכך והרי נחמתי
ובושתי במעש' ולעולם איני חוזר לדבר זה
חהועיקרו שלוידויעכ"ל.הרידנקט הרמב"ם
י
בעיקר נוסח הףדוי גם הלשונות שלעיית
ופשעתי ולמה כאןגביוידףיוה"כ השמיטס,
יעו-ש מה שכ' בזה .וביותר 'שלהבין בדברי
הרמב"ם למהלאב'שצריךלפרוט אתהחטא.
ומסתימת דבריו הי' משמע דבאמירת חטאנו
לבד סגי וא"צ לפרוט את החטא .והא לעיל
בה"ג כ' וז"לוצריךשיפרוט את החטא עכ"ל
וא"כ צריך עיק למהגבי וידוי יוה"כ פסק
הר"מ דבחטאנו לבדסגי ולאבעינן שיפרוט
את החטא .והנה מקורדברי הר"מ הוא כמ"ש
בכסףמשנהמיומאפ"וב',דאיתמר התם אמר
מרזוטרא לא אמרן אלאדלא אמראבלאנחנו
חטאנו אבל אמר אבל אנתנו חטאנו תו לא
צריך ,ע"כ .הרי להדיא דבנוסה הףדף של
יוה"כ אם רק אמר אבל אנחנו חטאנו יוצא
יד"ח .והנה לעיל פ"ו ב' ,נחלקו ר"ע עם ר'
יהודה בן בבא אם צריך לפרוט את החטא,
דר"יב-בסוברשצריךלפרוט את החטאור"ע
סובר דלאצריך .ולהלכה פסקו הטור והשו"ע
באו"ח סי' תר"ז כר"ע דא-צ לפרוט את
החטא .והנה יעף"שבביאור הגר-אדציין גם
אתדברי מר זוטרא הנ"ל להא דפסק המחבר
שא"צ לפרוט את החטא .ומבואר דלמד בד'
מר זוטרא דבאמירת תטאנו לבד סגי וא"צ
לפרוט אתהחטא .וא"נ צ"עבשיטת הרמב"ם
דכפ' המבואר הא פסק הא דמרזוטרא ונראה
דקא מזנה שטרא לבי חרי ,דהא בפ"ב ה"ג
פסק דצריך שיפרוט את החטא ,וזהו אליבא
דריב"ב ובהל' ח' כ' דבחטאנו לבדסגי והוא
מימרא דמר זוטרא ,ומשמע דלאבעישיפרוט
את התטא והוא כר"ע ,וצ"עבדברי הרמב"ם.
ומה שנראה בזה לכאורה והוא בהקדם
דברי המתני' בסנהדרין מ"גב',דחנן שםגבי
חייכ' מיתות ב"ד היה רחוק מבית הסקילה
כעשר אמות אומרים לו התודה שכן כל
המומתים מתודין שכל המתודה יש לו חלק
לעוה"ב שכן מצינו בעכן שא-ל יהושעבני

עמג

שיםנא כבודלה'אלקי"שראלותןתודהע"כ.
והיינו דקמ"ל מתני' דלפני המיתה צריכים
להתורוח .ופשוט דמצד החיובמיתה של ב"ד
אין נפ"מ אם מתורהאו לא ,אלאכלהךדינא
הואבכדי שתכפרלומיתתו ,וכדלקמןבמתני'
שם ומנין שכיפר לו בוידויו שנא' ויאמד
יהושעוגו'ביוםהזה אתהעכורואי אתהעכור
לעוה"בוהנה צ-עבמתני' בתרתי .חדא,למאי
צריך למילף מעכן שצריך וידף ,הא תנינן
ביומא פ"ה ב' ,שמיחה ויוה"כ מכפרים עם
התשובה ,וקיי"ל דלכל תשובה בעינן וידף.
ולכאורהאין נ"מ אם נאמרשהוידויאינוהלק
מעצם התשובה רק מצוה דרמיא עלי' בעת
ששב (ועי' מנ"ת מצוה שס"ד שחקר בוה)
דמ"מ בעת ששבמחוייבלהתודות וא"כ צ"ע
למאי צריכינן למילף זאח מעכ ,דצריך
להחודות הא מניון דלכפרת המיתה בעינן
שיעשה חשובה ,א"כ מחמת התשובה כבר
מחוייב להתזדות ,ואמאיצריכים לאתרי זאת
מהא דעכן .עוד יש לדקדק רמשמע ממתני'
דדוקא כשהי' ברתוק עשר אמות מבית
הסקילה אומריםלו להתודות ,ודברזה טעמא
בעי .ועוד ,אטו מתני' לאאיירי במי שכבר
התודהלפניכן ,וא"כ צ"ב מהו הכללאדכייל
לן תנא דמתני' דדוקא סמוך לבית הסקילה
מתורין ,וצ"ע.
והנהאיחא בשבת ל"ב א' ,ת"רמי שחלה
ונטה למות אומרים לו החודה שכן כל
המומחים מתודין ע"כ .ופי' הרמב"ן ז"ל
בתוה-א דהוא עפ"י מהדדרשי' בספרי עה"פ
ואשמה הנפש ההיא ר'נתן אומר מכאן שכל
המתים יטענווידוי ע"כ ,ולכאורהגם בררשת
הספרי צ"ע דאמאי צריכיס למילף מהפ'
מאשמה הנפש דכל המתים טעוניםוידוי ,הא
בלא"ה כבר אמרי' דלכפרת מיחה צריכים
לעשות תשובה ולהחודות.
ואשרנראהמוכרחמזה,דהוידוי שלמיתה
חלוקלגמרימהרדוי של העושהתשובה .והוא
משוםדמדו ,שלמיתה מצד כפרתהמיחההוא
בא,וכדי שחכפרלומיתתו טעונהוידוי .אבל

קמד

נהוראי

לא מלתא דתשובה קאתינן עלה ,כ"א מצד
המכפר של מיתה ,וכדאמרי' שמיתד מכפרת.
ווהו מה שילפינן מעכן ומה דקמ"ל דרשת
הספרי .והנה יעוי"ש עוד במתני' דקא' אם
אינו יודע להתודות אומרים לו אמור תהא
מיתתי כפרה על כל עוונתי ע"כ .ומשמע
דעכ"פמתקייםבזהחיוכאדוידוי ,דאל"כ למה
לי' למימר .ואף שחסרלו בעיקר נוסחהוידוי
שכ' הרמב"ם בריש פ"א ,מ"מ סגי בזה.
וכהנ"ל א"ש ,דמכיון שאין הוידוי מלחא
דתשובה ,סגי בוה שאומר שצריך ורוצה
בכפרה,כית דמלתא דהמכפר של מיחה הוא
בא .ומעתה מובן מאד מה דבעינן שיחודה
דוקא לפיי המיתה ,והוא ,דמכיון שהוידוי
מלתא דכפרח המיחה ,בעינן שיהי' סמוך לו,
וממילא דוקא ברחוק כעשר אמות מבית
הסקילה הי' מתודה.
והנהלפי מה שנתבאר דאיכא חיוב ףדוי
מיוחד הבא מצד המכפר של מיתה ,וכמ-ש
דילפינן זאת מהאדעכן ,נראהדבזהיובןשסיר
מש"כ הרמב"םדין וה גם במחוייבי מלקות,
דכתבשאין מתכפר להםבלקייתן עדשיתורו.
והנה הנו"כ לאציינו מקור לזה .אכן לפי"ד
אפשרלומר דלמד ואת מהא דאמרי'גביעכן,
שאיןוידוי זהדין מסוים כמיתות כ"ד דוקא,
אלא בכל מכפר בעינן שיתזדה לפני' כדי
שיתכפר.
והנה גבי חטאות ואשמות נמי דרשי'
בססרי דבעינן שיתודו עליהן וידוי דברים.
ובהם נר' ג"כ שאע"פשאין מכפרין כ"א על
השביםוכדאמרי' בשבועוחי"ג א' ,מה חטאת
ואשםאין מכפרין אלא על השבים,וגםתניא
בתוספתא דיומא פ"ד חטאח ואשם מיחה
ףוה"כ[כולן]איןמכפרים אלא בתשובה ,מ"מ
הוידוי שלהן לאו מחובת תשובה הוא כ"א
משום חובת הקרבן הוא ,וכדחזינן מהא
דצריכים להתודות מחיים ובשעת סמיכה
דוקא,כדדרשי' בתו"כ סו"פויקרא פרשתאי',
יעו"ש,הרי להדיאדצריךשיהי'הוידוי שלהן
דוקא סמוך להקרבתן והוא משום דחובת

הקרבן הוא .ועפ"ז אפשרליישב דברי רש"י
החמוהים לכאורה שכ' על האדתנןביומא שם
דחטאח ואשם ודאי מכפרים וז"ל ומסתמא
תשובה איכא שאם לא הי' מחחרט לא הי'
מביא קרבןעכ"ל.ובגבו'ארי שם התפלא ע"ז
דלמהליה לרש"י להביא ראי' שעשה תשובה
מהא דמביא קרבן ,הא בלא"המכיוןדצריכיס
להתודות עליהם ,נמצא דבפירוש עחמה
חשובה ,יעו"ש בדבריו .ולכאורה לפי הנ"ל
אפ"ל דמכוון שיסוד הך וידוי לאו מלתא
דתשובה קאתינן עלה כ-א מלתא רכפרת
הקרגן הוא בא ,וכהנ"ל ,א"כ אם רק 'אמר
שתהא קרגנו כפרה על החטא שלו ,וכמו
דאמרי'גבימחוייבי מיתות ב"ד שאומרים לו
אמור תהא מיתתי כפרה על כלעוונותי ,ג"כ
יצא בזהידי חובתתדוי .וביאור הדכר נראה
משום דלא רק בהמחייב שלהן חלוקיםהוידוי
של חשובה מהוידוי של המכפרים ,כ"א גם
ביסוד דינם הם חלוקים .דנר' שהוידוי של
חשובה הרי עיקרו להחודות על חטאיו,
משא"נ הוידוי של מכפרין עיקרו הוא רק
להתודות שצריך ושרוצה בכפרה ושמחכפר
ע-י .והשחאמובןיוחרמאידאמרי'בסנהדרין
שאס אינו יודע להחודות אומרים לו אמור
תהא מיתתי כפרה על כל עוונתי ,ומשמע
שיוצא בזהידי חובח הוידוי .והוא ,דמכיון
שאין וידויו בא על החטא א"צ להזכיר אח
עיקר נוסח הוידוי ,דרק בוידוי של העושה
חשובה ,שוידויו בא על החטא ,צריך להזכיר
את כל הנוסחוידוי הנזכרלעיל.
ועפ"ז מתורץדברי רש"י ,למה לא הביא
ראי' מהא דמחודה על קרבנו שעשה תשובה.
והוא,דמכיוןשאיןוידףזה באעל החטא כ"א
מלתא דכפרת הקרבן הוא ,וכהנ"ל ,א"כאין
מוירויו ראי' שבאמת עשה תשובה ודו"ק.
אמנם,יעויי' בר"מ פ"ג ממעשה"קהי"ג שכ'
שם ניצד מתודה אומר חטאתיעויתי פשעתי
ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו
כפרתי ע"כ .הרי דנקט הר"מ בהוידוי שעל
הקרבן עיקר נוסח הוידוי של תשובה ,ובע"כ

נחוראי
צריכים לומר דאע"פ שהוידוי חובת הקרבן
הוא ,מ"ממכיוןדהקרבןעיקרועל החטא הוא
בא ,גם וידויו הוא על החטא ,שזהו דינו,
דמחובת הקרבן הוא להתודות על התטא,
וממילא צ"ל הנוסה וידוי של כל מתודה על
חטאו .אךאולי רש"י חולק בזה על הרמב"ם,
וסובר שאע"פ שהקרבן כא על החטא ,מ"מ
הוידו' מלתא רהמכפר של קרבן הוא בא,
ואי"צ שיחזור על עיקרי התשנבה בוידויו,
ונמצא שאין כאן ראי'מהוידוי שבאמת עשה
תשובה וכנ"ל ,וצ"ע בזה.
ונראה עוד ,רגםביוה"כ דאמרי' שעיצומו
שליום מכפר ,סובר הר"מ שהךדר שלו מלתא
דכפרת היום הוא בא ולא מלתא דתשובה.
שזהו כללא בכל מכפרים שצריכים להתודות
לפניהם ,כדי שיתכפר בהם ,וכנ"ל .ומלשון
הר"מ ,שמקורו הוא מהתוספתא ,ג"כ משמע
הכי ,שכ' "11ל ומצותוידוי יוה"כ וכו' עכ"ל
הרי מפורש שיש כאן וידוי מיוחד מלתא
דיוה"כ .ובהכי מתיישבא נמי שי' הר"מ,
שהקשינואיךכתבגבייוה"כדבאמירתחטאנו
לבד סגי ,ולעיל גבי ההלכות שלוידוי כתב
בפירוש שצריך לפרוט את החטא,דלפי הנ"ל
דחלוק הוידוי של 'וה"כ מהא רתשובה א"ש
פסקו של הר"מ ,משוםדנראהדע"נלאנחלקו
ר"ע עם ריב"ב אםצריך לפרוט את החטא או

קמה

לא אלא בהוידוי הבא מחמת תשובה משום
דכלעיקרו שלהוידויהוא להתודותעל החטא,
ובזה פסק הרמב"םכר"יבן בבאדצריךלפרוט
את החטא ,אבלבוידוייוה"כ שמלתא דכפרת
היום הוא בא ,ועיקרו הוא רקלהזכיר שחטא
ושרוצה בכפרה ,וכמו שנחכאר בע1ה"י ,לא
שייךעלי' כלל כל ההלכתא שלפירוט החטא
ושפיר פסק הרמב"ם דבוידוי 'וה"כ א"צ
לפרוט את החטא .ונר' עוד ,שגם מעצם
הסוג'א קצת משמענן ,דאיחמר שם (פ"ז ב')
מאי אמר רכ א' ממעמקי הלב ושמואל א'
אתה יודע רזי עולם ולוי א' ובתורתך כתוב
לאמר וכו' יעו"ש .ולכאורה יקשהדהרי חסר
לגמרי כלעיקר הנוסחוידוי שכ' הר"מבריש
פ"א הנ"ל .אלא משמע לכאורה כהדיא
דלוידוי יוה"כ ל"צ כלל להנוסח וידוי של
העושה תשובה ,ויוצא יד"ח בזה לבד שמזכיר
ענין של חטא ושצריך כפרה .ולפ"ז א"שנמי
דיוקו של הלהם משנה שהק' למה לא כ'
הרמב"ם כאן בוידוי יוה"כ שיאמר גםעוינו
ופשענו כמ"ש לעיל בריש הל' תשובה,
דלפי"ד מדוייק מאד לשון הרמב"ם והוא,
דמכיוןדוידויזה של'וה"כאינובאעל החטא,
א"כ א"צ כלל להזכיר שאר הלשונות של
הטא ,דרק בוידוי של תשובה ,שיסודו הוא
להתודות על עצם החטא ,צריכים למימרו,
ודו"ק.

אברחםחיים שטיינווארצעל

בעביןשיעור בעדשח בשרץ
א .הרמב"ם ס"ב מהל' מאכ"א ה"ח כ'
ח"ל אכל אברשלממן השרץ אחרשמתאינו
לוקה עד שיהא בו כעדשה עכ"ל והנה בגמ'
מעילהדף ט"זב',תניר'יוסיבר'חנינאקמי'

דר' יוחנן והבדלתס בין הבהמה הטהורה

לטמאהוגו'ולא תשקצואתנפשותיכם בבהמה
ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר
הבדלתי לכם לטמא ,סתח הכתוב באכילה
וסיים בטומאה מהטומאהבכעדשהאףאכילה
בכעדשה ,וכו' מיתיבי האיברים אין להם

קמו

בחוראי

שיעור אפי' פחות מכזית נבילה ופחות

מכעדשהמן השרץ מטמאין ואמר ריו"חאין

מחובר לבשר וכו' ובהל' י' כ' דם שרצים
שפרש וכנסו ואכלו לוקה עליו בכוית עכ"ל.
והמ"מ בהל' ט' ציין המקור להדין דבעינן
מחובר ואח"כ כ' ודס שפירש יחכאר בסמוך
ששיעורובכזיתואינו מצטרף הקל עם החמור
עכ"ל.הרילהדיא דמש"כ הרמב"םבה"יקאי
ג"כ בשמונה שרציס ,דדם בפנ"ע שיעורו
בכזית ולא בכעדשה ופשטות לשון הרמב"ם
משמע כן .והקשה המנ"ח מצוה קס"ג,
דבמצוה קנ"ט העלהדלענין טשאה השיעור
בדם ח' שרציס הוא בכעדשה וברמב"םאין
מפורש דין זה אבל מדכתב הרמב"ם זום
ובשרמצטרפין במחובר משמע דבפירשאינו
מצטרף אבל בפנ"ע מטמא בכשיעור ולכ'
השיעור הוא בכעדשה כיון דנתרכה כשרץ,
ועוד בהקדמת הרמב"םלסדרטהרותכ'להדיא
"ודם השרץ ובשרו וחלבו שוה לטומאה"
משמע דגםבשיעוריהןשויןכןהוכיח המנ"ח,
והקשה דא"כ צ"ע מש"כ הרמב"ם דלענין
אכילה אינו לוקה בדם ח' שרציכ עד דאיכא
כזיח .וק' למה לא איתקש לטומאה כמו
דאיתקש שרץ גופא דבמובדליןדיברהכ' וגם

לוקיןעליהן אלא בכזית ,אמר רבאבמובדלין
דיברהכתוב,ופירשרש"ידהתי' הוא דהדרשה
דמה טומאה בכעדשהוכו'הוא רק בח'שרצים
המובדלין,וריו"ח דקאמראץלוקיןעדדאיכא
כוית לא קאי אהאי ברייתא אלא בשאר
שרצים ,והתוס' פי' דריו"ח לא קאי אלא
אבהמה אבלבשרץ לא קאמרעדדאיכאכזית,
ואח"כ מקשההגמ' דבבהמהנמינימאדשיעור
אכילתן כשיעור טומאתן באבר שלם דמטמא,
ה"נ ילקה על אכילת אכר שלם אפילו פחות
מכזיחכיוןדבהמהאיתקשלשרץומשניכיקא
מקיש לבל תשקצו ,ור"ל דלא איתקש לומר
דשיעוראכילתן כשיעור טומאתן ,דרק בשרץ
אמרינן כן ע"ש בתוס' .עכ"פ מבואר מדברי
התוס' דבשרץ גופא איתקש אכילה לטומאה
אף באבר שלס ולא רקבשיעור כעדשה ,אבל
הרמב"ם כ' להדיא דבשרץ אף באבר שלם
אינולוקהערדאיכאכעדשה .והמ"מ עמדבזה
וכ' דהרסב"ס מפרש פי' אחר בגמ' דמשני
במובדלין דיבר הכתוב ר"ל רק ברכר דלא
מצינו בכל התורה דההנו שיעור כעדשה ,דם מובדל לסומאה.
איתקש אכילה לטומאה משא"כ באברמצינו
ג .והנה גם בגמ' כריתות דף ב' ב' ,קשה
גם בבהמהדאבר מטמאולכןלאאיתקש .ע"ש קושיא זו דיליף כהיקש דדם השרץ ובשרו
היטב ובלח"מ .אמנם צ"ע דמסתימת לשון מצטרפיןופריך והא מהכא נפקא מהתם נפקא
הרמב"ם משמע דעל אבר שיש בו כעדשה חה לכם הטמא לימד על דם השרץ והשרץ
לוקה אף איליכא כעדשה בבשר לחוד ,אלא שמצטרפין זה עם וה ,ומשניאי לאו הקישא
בצירוף עצמות וגידין ,וקשה דלא מצינו ס"ד אמינא ה"מלענין טומאה אבל לאכילה
שיתחייב על אכילת עצמותוגיהץ אלא באבר אימא לא ,אשמעינן הקישאלאכילה .והשיטה
מןהחי ,ובשלמאאיהוייליף מטומאהדחייכ מקובצת בהשמטות אות ל' הקשה והא
על אבר שלם א"ש דמצטרף עצמות וגידץ איצטריך קרא דוזה לכם הטמא לומר שהדם
לאבר שלםדאיןזהשיעור באכילה ,אכלכית כבשרו לטמא ,ותי' בתי' השני רי"ל דכיון
דפסק הרמב"ם דבעינן שיעור אכילה האיך דחזינן מקרא זהידמו כבשרו לטמא בכעדשה
מצטרף עצמוחוגידין,וראיתיבקרןאורה שכ' א"כ פשיטא דמצטרפין זה עם זה .והקשה
דצ"ל דמש"כ הרמב"ם דאיכא כעדשה ר"ל הקרן אורה דלפ"ז צ"ע מסקנת הגמ' דקאמר
בבשרלחוד אבלמסתימתהלשוןלא משמעכן ס"ד דה"מ לטומאה ולא לאכילה ,וקשהכיון
וצ"ע.
דשיעור טומאה בכעדשה ה"נ שיעור דם
ב .הרמב"ס בה"ט כ' דם שמונה שרצים לאכילה הוא ג"כ בכעדשה וא"כ פשיטא
ובשרן מצטרף לכעדשה והוא שיהי' הדם דמצטרפע ,ולמה צריך ילפותא לצירוף

כהוראי
באכילה ,והנההי' אפשר לתרץ דרש"' ותוס'
שםפירשודלאכילהדשיעורהצירוףהואכזית
ולכאורה צ"ע דלאכילה השיעור בשרץ הוא
כעדשה ,ואפשר לומר דרש"י פי' דקאי על
אוכל משרץ בחייהן דליכא טומאה ומה
שהוכיח רש"י לפרשכן הוא קושיא זו דאי
מייריבמיתתןנילף מטומאהדשיעורן כעדשה
וממילא מצטרפין ,וע"כ צ"ל דקאי בחייהן
אמנם הא גופא קשיא דלכאורה קאי במיתתן
כמודלענין טומאה קאי במיחתן וא"כ קשה
למה פי' רש"י לכזית ועוד קשה למה צריך
ריבוי כלל.
ד .והנראה לע"ד בכל זה דהנה בע"ו דף
ס"ח ב' ,איבעיא להו נפללגו חלא מאי א"ל
רבהלללרבאשי הףעובדאבירבכהנא ואסר
רכ כהנא א"ל ההוא אימרטוטי אימרטט
ופירש"י לחתיכות קטנות דקות ושרץ איסורו
בכעדשה כטומאתו וחיישינן דלמא בולע
חתיכות שרץבהדיחומץ עכ"ל ,והר"ן הקשה
למה הוצרך לטעם זה הא בשאראיסוריןיש
לחוש לפחותמכוית דהאקיי"לכריו"ח דח"ש
אסורמן התורה ,ותו קשיא ליעבריה במסננת
ולישתרי ע"ש והנה ביו"ד ס" ק"דסעיף א'
כהגה כחב הלכה זו וחילק בין שרץ לשאר
איסורין והש"ך והט"זהאריכובקושיותהר"ן.
והנה בקושיות הר"ן נכלל עוד קושיא דלמה
צריך שיהא כעדשה מן השרץ אפילו הצי
כעדשה היה נאסר מטעם ח"ש ,וכן הקשה
הט"זלהדיא .ולכאורה נראה לחרץ קושיאזו
ע"פ מש"כ המנ"ה במצוה קנ"ט חידושדין
דבשרץ ששיעורו בכעדשה ליכא כלל איסור

ח"ש ,וביאור הדבר כ' שם משוס דבכל
איסורין נלמד איסור מפורש על ח"ש מכל
חלב ,ואתיא הלכתא ואוקמי בכזית למלקות,
ולפיכך נשאר האיסור בח"ש ,משא"כ בשרץ
מפורש שיעורו בתורה וממילא קאי על
האיסור ג"כ ואינו בכלל הלימוד דח"ש כ"כ
המנ"ח ,וזה חידוש גדול אבל לפי"ז א"ש
מש"כ רש"י דבעינן שיעור כעדשה דה"ש
משרץאין בו איסור כלל.

קמז

ה .אמנם נראה לפענ"ד דכל עיקריסורו
של המנ"ח צ"ע ונקדים בגמ' מעילה רף ט"1
ב' ,חנן כל השרצ'ם מצטרפין זה עם זה
ופירש"ילאוכלמהןכזית ,ולכאורה צ"ע למה
נקט לענק אכילה ולאלענין טומאה ,ומשמע
דמיירי בשארשרציםולאבת'שרציםוממילא
לאשייך טומאה ,וא"ש ג"כדנקטשיעורכזית
ולא כעדשהכיתדמיירי בשאר שרצים ,אמנם
צ"עדהרי בגמ' ט"ז ב',פריך והא רב אמתני'
קאי ומתני נל השרצים קתני אפילו במיחתן
ע"ש הרי להדיא דמתני'מיירי בח' שרצים
ובמיתתן וכן מי' התוס' רישי"ז א' ,דמתני'
מיירי בח' שרצים ,וא"ב צ"ע למה לא נקט
רש"י לטומאה ולאכילה בכעדשה,ואין לומר
דר"ל כל השרציםבין ח' שרצים ובין שאר
שרצים מצטרפץ,ולזההוצרךלומרלכזיתורק
כאכילה ,דהא גופא קשיא למה מצטרפי
למעשהכיוןדאיןשיעורן שוהיץהבכזיתוזה
בכעדשה ,ומצאחי במנ"ח סוף מצוה קס"ג
שכ' להדיא דלא מצטרסי ח' שרצים עם שאר
שרציםכיוןדאין שיעורן שוה וצ"ע.
 .1והנראה לומרבוהדהנהבדרכי משה שם
ברישסי; ק"דכ'לתרץקושיותהר"ןעלרש"י
למה נקט כעדשה ,וכ' שם חידוש נפלא
דלכאורה צ"ע למה אין החחיכה של השרץ
בטל ברוב ,ולמה אסריה רב כהנא ולכן כ'
דבשאראיסוריןהיה בטלולכן לא נקט רש"י
שאר איסורין ,משא"כ בשרץ כיק דתחילת
בריתו כעדשה מקרי בריה ואינו בטילה וע'
בש"ךשהביאג"כתי'זה,וכלהאחרונים הט"1
וכלהנו"כ ראוותמהואיךשייךלומרדשיעור
נעדשה משרץ הוי בריה הא קיי"ל דבריה
דנסתרקה לא חשיב בריה ואיךעדיף כעדשה
משרץ[ ,וע' היטב בביאור הגר"א אות ו'
שהביא מהתוס' בזבחים ע"ב א' ,דכל דבר
שאסור בפחות מכזיתהוי בריה].
והנה אף שכלהאחרונים הקשועלתי' של
הרמ"א לענין ביטול דליהשב ברי' לענין זה,
מ"מ מבואר מדבריו יסוד גדול בעיקר הדין
כעדשה בשרץ ,דאין זה שיעור חדש כשאר

קמח

כהוראי

שיעורים בכזית דזה שיעור במעשה אכילה,
אלאיסודדין כעדשה הוא מצד החשיבות של
כעדשה דחשיב כבריה של שרץ רכמו דכריה
לוקה עליה אף בפחות מכזית מצד החשיבות
של בריה אף דלא היה שיעור כזית ,ה"נ
כעדשה משרץישלו החשיבוח של שרץ שלם
לענין האיסור דזה הוא הדין הנלמר מקרא
דמהם דשרץ תחילת ברייתו בכעדשה,
דכעדשה מן השרץ השוב שרץ .וא"כ אף
דהאחרונים חולקים על הרמ"א ום"ל דלא
שייך לומר כעדשה הוי כבריה לענין ביטול
היינו משוםדלענין ביטול תלף במציאות אם
הוא השובולזהבעינן דבר שלם ,וכעדשה אף
דהוי כבריהלעניןאיסור מ"מאינו דבר שלם,
אבלביסודהאיסור בבעדשה לאמצינודפליגי
עליו ,וגם הם מודיםדןין שרץ בכעדשהאינו
שיעור אלא חשיבות בכעדשה דהוי כאוכל
שרץ שלם והוי כבריה.
ח.ולפ-ז נראה פשוטדהדין כעדשה בשרץ
אינו מפקיע כלל מהשיעור כזית בכל התורה
דלעולם גם שרץלענין אכילה שיעורובכזית
אלא אם אכל כערשה חשיב כאוכל שרץ שלם
דחשוב אף דהוי פחות מכשיעור ,וכמו בכל
איסורים דשיעורן בכזית מ"משייךדין ברי'
שלוקה אף פחותמכשיעורואיןזהסתירהכלל
להשיעור ודו"ק .ומעתה הוא פשוט דהיכא
דליכאדין נעדשה בשרץ יהא שיעורו ככזית,
וממילא אם מצרףחצי כעדשה להשליםכזית
של שאר שרצים מצטרף ולאהויאיןשיעורן
שוה כי גם שמונה שרצים שיעורן בכזית.
ולפי"ז א" 12מש"כ רש"י כל השרצים
מצטרפין לאוכל מהן כזית ,דר-ל ח' שרצים
מצטרפין ללקות בכזיתכיון דגם בח' שרצים
יש שיעור כזית ,דכעדשה אינו כלל שיעור
חדש וכמ"ש .ולפי"ז צ"ע מש"כ המנ"ח
דשייך בזה אין שיעורן שוה ,ועוד צ"ע מה
שרצה לחדשדליכא ח"שבשמונהשרציםכית
דהחורה נתנה שיעור אחר וכנ"ל ,דלפי
הגתבאר נמצא דאין הדין שרץ בכעדשה
שיעור חדש ,אלא הוא חשיבות בשיעור

כעדשה שנקרא שרץ שלםכבריה ,וא"כ פשוט
דשייך ח"ש כיון דבעצם שיעורו ככל הת'
בכזיח מצר הלכה למ"מ ודו"ק.
ט .ואחר שנתבאר יסוד זה נחזור למה
שהקשינו בהתחלת דברינו על הרמב"ם דכ'
דאף באכילת אבר מן השרץ צריך שיעור
כעדשה ולא נלמד מטומאה ואעפ-כ משמע
דגידין ועצמוח מצטרפין ,וק' דלאמצינוחיוב
על צירוף גידין ועצמות אלא באבמה"ח,
ובשלמא אם היה נלמד מטומאה היה זהדין
חדש ,אבל כיון דלא נלמד מטומאה למה
יצטרף ,אמנם לפי מש"נ דהשיעור כעדשה
אינו שיעור באכילהכשיעורכזיח דבל התורה
אלא הוא דין חדש דשיעור כעדשה חשוב
כבריה משרץ א"ש,דכמובחיובעלאכילתבריה
מצטרפץ הגידץ ועצמות להתחיב על כולו
ביחד משום בריה שלמה ,ה"נ חתינה משרץ
עםגידין ועצמוח שלו מקרי כעדשה שלמה
שהוא כבריה שלמה וממילא מחייב אף
בצירוף גידין ועצמות כיון דאין החיוכ על
אכילת גידין ועצמות ,אלא הגידין ועצמות
מצטרפין שיהא כעדשה שלמה להחשיבו
לכעדשה משרץ דחשוב שרץ שלם ,ואין
סתירה כללבין הצירוף בעצמוחוגידין להא
דאינו חייב על אבר שלם דאדרבא זה גופא
הוא הטעם דלא נלמדחיוב על אברכיוןדאין
ההיקש ילפוחא דמה דמטמא חייבין לענין
אכילה ,אלא הוא ילפוחא דמה דנקרא שרץ
שלם לענין טומאה מקרי ג"כ שרץ לענע
אכילה ,ומה"ט גופא חייב בצירוף עצמות
וגידין כיון דאין זה שיעור אכילה כמש"נ
ודו"ק.
' .והנה בחגיגה י"א א' ,תניא בהםיכול
בכולן ת"ל מהםיכול במקצתן ת"ל בהם הא
כיצד עדשיגיע במקצתו שהוא כבולו שיערו
חכמים בכעדשה שכן החומט תחילח ברייתו
בכעדשה ,ובתוס' שם הקשה דבנדה ילפינן
מהאי קרא דרשה אחריתא ,ובנדה נ"ו ג"כ
הקשוקושיא 11וחי' דהאי קרא הוא אסמכתא
לשיעור כעדשה דשיעורין הלל"מ ע"ש,

נהוראי
והטורי אבן העיר דהרמכ"ם ס"ל דהאי קרא
דרשה גמורה דלית ל" חילוק בין לח ליבש

שהוא הדרשה בגמ' נדה וא"כ אתיא קרא
לשיעור כעדשה ,והכס"מ ג"כ כתב דהדרשה
דלת ויבש הוא אסמכתא וא"כ לכ' השיעור
כעדשההוא דרשהגמורה ,אמנםגם הטו"אכ'
דמסתבר רהוא ג"כ הלל"מ והביא קצת ראיה
מהירושלמי חגיגה פ"א ה"ב דקאמר וכל
השיעוריןחכמים הםשנתנוכזיתמן המתכוית
מן הנבלה כעדשה מן השרץ ,ומסיים שם
הירושלמי נלהשיעורין הלל"מ ,משמעדקאי
גם על שיעור כעדשה.
",א .ואשר על כן נראה לומר דתרתי
הלכתא נאמרו בשיעור כעדשה ,א' מצד
הלל"מ דכעדשה,ועודדיןהנלמד מקראדשכן
החומט ,דשרץ בכעדשהמקרישרץ שלם,ויהי'
נ-מ כמו שיאבאר ,וכלוה הואלענין טומאה,
דשם נלמד השיעור כעדשה ,אמנם לענץ
אכילה נראה לומרדלא נלמדההיקש אלא על
הלימור המפורש בקרא דשרץ תחילחברייתו
דישחשיבותבשרץ שכעדשהמקרי שרץשלם,
משא"כ לענין הלל"מ לא ילפינן שיעור
כעדשה לאכילה דבאכילה דכל התורה נלמד
הלל"מעלשיעורכזיחודיןזה נשארככלהת',
ואולי י"ל עוד בי' ע"פ מש"כ התוס' בנזיר
ס"א ב' ,דלא אתיא קרא לדבר שהוא הלל"מ
וה"נ לענין השיעור כעדשה לא אחיא קרא
כית דהוא הלל"מ ,ורק לענע ההלכה הנלמד
מקרא דשכן החומט אתיא היקשא ,וממילא
לענין אכילההוי השיעורכזית ,ומ-מיש דץ
חדש דכעדשהחשיבכבריה שנקרא שרץ שלם
וחייבעליו אף בפחוח מכשיעור.
י"ב .ולפי"ז נראהלתרץ מה דקשהבדברי
השט-מ בכריחות שפי' בגמ' מהד"ת ה"מ
לענין טומאה דאף דצריך קרא לגופיה דיש
טומאה בדם השרץ מ"מ ממילא נשמע
דמצטרף לבשרכיון דעתהשיעורן שוה ,וקשה
דא"כאיך ס"דדלעניןאכילהלא מצטרףכיון
דאכילה איתקש לטומאה וממילא גםלאכילה
שיעורו בכעדשה ,ולפמש"ניחיישב בפשיטוח

קמט

דהנה בדם השרץ אף דנחרבה לטומאה מ"מ
נראה פשוט דלא שיך אלא השיעור כעדשה,
משא-כ הדין דשכן החומט תחילת ברייתו
כעדשה דנלמד מוה דכעדשה משרץ חשיב
כבריה שלמה משרץ ,זה לאשייך בדם ,דדם
אינוגוף השרץ אלא הואריבוי שמטמא ג"כ
כבשר ,וא"כ לא שייך לומר דכעדשה מדם
נקרא שרץ שלם דרקבגוף השרץ אפשר לומר

כן.
י"ג .ולפיז"נ פשוט דאף דאיתקש אנילה
לטומאה נתבאר דזה רקלעניןהדין דכעדשה
חשיב כשרץ שלם ולא לענין הלל"מ .וגם
בארנו דבדם לאשייך הלכהזו דדםאינוגוף
השרץ ולא שייך לקרותו בריה ,וא"כ לענין
אכילהלאנלמדדם מטומאהכלל,דהלל"םלא
נלמד בהך היקשא ,וההלכה מצד חשיבות של
כעדשה שהוא כבריה לאשייךכלל בדם,ולכן
אףדלענין טומאה דםשיעורו בכעדשה ,מ"מ
לא נלמד לאכילה כיון דהדין כעדשה בדם
לענין טומאה הוא רק מהלל"מ בטומאת שרץ
ווה לא נלמד לאכילה ודו"ק.
י"ד ,ובזה מיושב ג"כ הקושיא על
הרמב,ם שכ'דלעניןאכילהאינולוקהעל דם
אלא בשיעורכזית ,והקשה המנ"ח דהאלענין
טומאה אף בדם שיעורן בכעדשה כן מבואר
בפיה"מ ריש סדרטהרוח וא"כ למה לא נלמד
מזה לאכילה כיק דאיתקש אכילה לטומאה.
ולפמש"נ הוא פשוט דבדם לא שייך הך
היקשאכיוןדההיקש הוא רקלענין החשיבות
של כעדשה ולא לענין השיעור כעדשה
מהלל"מ והחשיבות לאשייךכללבדם .אמנם
ברמב"ם לא משמעכןדבהל' מאכלוחאסורות
אחר שכ' דשרץשיעורו בכעדשה ודמובכזיח
וכן שאראיסוריןכ'דשיעוריןהלל-מ ,ומשמע
דקאי אף לשיעור כעדשה בשרץ לאיסור
אכילה וא"כ קשה דלמה לא קאי היקשא גם
לדםכיוןדלענין טומאהיששיעור זה,ואולי
י"לדלא קא'על כעדשה,וכוונת הרמב"םהוא
רק בשאר האיסורין דהיינו שאר שרצים
דשיעורן בכזית ,רצדיין צ"ע .אבל השט"מ
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בכריתות א"שדי"לרלעניןאכילה ס"לדליכא
כללהך הלל"מ וממילא חלוק דם מבשרכיון
דרק בשר נלמד מהיקשאלענין דחשיב כשרץ

שלם בשיעור כעדשה כיון דהוא גוף השרץ
משא"כ בדם ,ודו"ק היטב.

,שו~שי

חרב אברחם יצחק סטארטש

בעביןאיסור אשת אחלעבין פטור צרה
תום' יבמוח דףי' א' ד"ה לעולם ,הקשו
יליתנ'במחני' אשחאיש שפוטרתצרתה,כגון
שגירשה בעלה על מנת שלא תנשאי לראובן
ונשאח לאחיו ומת דאסורה לראובן מטעם
אשתאיש ותפטורצרתה,ותרצודאיןזהערוה
לענין שחפטור צרתה ,דלא דמי לאחות אשה
שבשעתנפילההויערוה משא"כ הכא דבשעח
נפילהאינה אשח איש רק שאינויכולליבמה
דע"' היבום תהי' אשח איש למפרע ,ואפי'
תחשבנה אשת איש כיון דמטעם אשח איש
אסורהלולהחיבם ,מ"מ לאדמי לשארעריות
שחפטור צרתהכיון שאם חבעללראובןהויא
אשת איש א"כ לא היתה אשת אחיו מעולם
ולכך אינה פוטרת צרתה עכ"ד התוס' .וכבר
הקשו,נהי דלאהוי עכשיו ערוה דאשת איש
מ"מ ניון דעכ"פ היא עצמה פטורה מיבום,
ממילא לא פקעאיסור אשת אחמעליה ,וא"כ
חפטור האשת אח אתצרתה.ידועים הםדברי
הגר"ח ז"ל דאשת אח כהאי גוונא דבעיקר
נפילחההיהניתראיסור אשת אח שלהוהיתה
זקוקה ליבם ורק איסור דבר אחר מעכב
הנפילה ליבוב וממילאישעליה איסור אשת
אח ,אינו ערוה שתפטור צרתה .והביא ראיה
מריש פרק החולץ דהכונםיבמתו מעוברת לא
תנשא צרתה שמא יהא הולדבןקיימא והולד
אינופוטרעדשיצאלאוירהעולם .וקשה,דאף
דהולד אינו פוטר כל זמן שלא יצא ,מ"מ

תסטור צרתה משום כרת דאשת אח שיש
עליה כמבוארבמחני' שם דכשהולדכןקיימא
חייביםבקרבן ,אלא ע"כ דאשת אח כה"גאינו
פוטר צרה .ובביאור דבריו נאמרו כמה
אופנים .או דאיסור אשת אחאינו מעכב כלל
חלותדין'בום ,ואדרבא ,איסור אשח אח היא
שגורמתדין יבום וא"נ אינו פוטר צרה .עור
יש לפרש דאשת אח דממילא ,שאינו סיבת
פטוריבום רק מטעמא אחרינא פטורה ,אינו
ערוהלגבי מצוח יבוםואינו פוטרצרה .ועוד
פירשו דדוקא איסור אשת אח הבא מכח
דין ערוה מקרא דלצרור יש לו דין
ערוה לענין יבום שפוטר צרה ,אבל
אשת אח שאינו בא מכח לצרור אינו פוטר
צרה.
ובזה ביארו הא דרבא דף י"ב א',
דצרת איילונית מותרת ,משום דאיסור אשח
אח אינו פוטר צרה .ולרב אסי (שם) דצרח
איילונית אסורה ע"כ צ"ל דאשת אח
דאיילונית הויא ערוהלענין יבום וכמו אשת
אחיו שלא היה בעולמו ואשת אחיו מאמו.
אמנם קשה מדברי רש"י (י"ב א' ד"ה
שנאמר) שכתבוז"ל שנאמרוהיההבכור אשר
חלד בראויה לילד פרט לאיילונית וכ'ון
דפטורה קיימא עלי' כאשת אח חנרתה צרת
ערוה ע"כ.הרי מבואר דפטורדאיילונית הוא
אשר תלד ולא ערוה דאשת אח שהרי כתב
דכיון דפטורה קיימאעלי' באשת אח ,ואותו
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איסור אשת אה יש לודין לפטור צרה .גם
קשה מהא דהקשה בתוס' הרא"ש (ג' ב' ד"ה
למעוטי דרבודרבאסי)וז"ל וא"תחייבי עשה
נמי יפטרוצרתן כמואיילונית לרבאסידכיון
דאינה מתייבמת הויא לה כאשת אח שלא
במקוםמצוהואיתבה כרתוי"ל משוםדחייבי
עשה בעו חליצה כדמרבינז לקמן מיבמתו
הלכך לאדמי לאחוח אשהדאינה זקוקה כלל
עכ"ל ומבוארדאיסור אשח אחראוי שתפטור
צרתה .וזה שהוכיח הגר"ת ז"ל מחוס' דףי'
א' ,דאיסור אשת אח אינו פוטר צרה צ"ל
כמש"כ תוס' שםלענין בעלת חנאי ,שאיסור
אשת אישאינו פוטר צרתהכיון שאם תבעל
ליבם שנאסרה עליו נמצא שלא היתה אשת
אחיו מעולם ולא דמי לאחות אשה ,כמוכן
לענק איסור אשת אח כיון שאם תבעל לו
נמצא שלא היתה אשת אחיו מעולם משו"ה
פוטר צרתה .וראייתו מריש פרק החולץ
כבר נדחה ,דבמעוברת שאמרה
תורהעייןעליו,הביאורבזהשעדיין לא תפול
ליבום אלא צריכין להמחע דאפשר שיהיה
הולדבן קיימא ,וא"כ אא"ל שחפטור צרתה,
דעכשיועדייןאיןדיןיבוםכללוהאיסור אשת
אחהויא כאילואחיועדיןחי ,אבל אשת אח
דממילא בא באופנים אחרים שהיתה כברדין
יבום ,פוטרות צרותיהן.
נמצא שאיסור אשת אד שבא ממילא
פוטר צרתה ,וא"כ צ"ב טעמא דרבא דצרת
איילונית מוחרת ,הא א-לונית נמי תפטור
צרתה משום האשת אח ,וכמבואר להדיא
בתוס' הרא"ש ומדויקכן ברש"י שזהו גופא
טעמא דרב אסי ,ובמאי פליג רבא.
והנה הרמב"ן בדף י"ב א' ,הביא
הירושלמי(סוף הלכה א') ר'בוןברחייא אמר
ר' בא בר ממלבעיאיילונית ואשתאחיו שלא
היה בעולמו היו בפרשה מה חמית מימר
איילונית צרתה מותרח ואשתאתיו שלאהיה
בעולמו צרתה אסורה א"ל איילונית מטעם
אחר הוצאתה אשרתלדיצאתזושאינהיולדת
לאדייך שאינה מתייבמת אלא שאח מבקש

אינ.

קנא

לאסור צרתה אבל אשת אחיו שלא היה
בעולמו*רוה היא וערוה פוטרת צרתה .וכחב
עלה הרמב"ן ז"ל ,פי' איילונית כיון שלא
פטרההכתוב אלאלפישאינהראיה להתהבם
היאך נאסור צרתה והלא אף היא אם היחה
ראויהלילד כצרתהמתייבמת אבל אשתאהיו
שלא היה בעולמו הכחנב עשאה עליו ערוה
אע"פשראויהלהתיימםעכ"ל .ונראהבביאור
דבר'הירושלמיוהרמב"ן ,רשאנידיןאיילונית
הנלמד מאשר תלדמדין אשתאחיו שלאהיה
בעולמו הנלמד מכי ישבו אחים יהדו ,דהא
דאיילונית פטורה מיבום אין זה דין פטור
ואיסור,כי אםדאיילונית שאינה ראויהלילד
אינה ראויהלהתייבם וחסר בהעיקרהמחייב
דיבום .אבל א"א שלה"ב ראויה שפיר
להתייבם דהרי בח בנים היא ,אלא דהתורה
פטרתהמיבוםמכיישבווהואדיןפטור אע"פ
שראוי' להתייבם .ואשר עלכז הוא דמחלק
הירושלמילענין פטורייה,דאיילוניח מטעם
אחר הוצאתה אשר תלד יצאת זו שאינה
יולדת ,והיינו דבאיילונית עצמה מה שאינה
מתייבמת אינו דין פטור רק שאינה ראויה
להתייבם ושחסרבהעיקרסיבתיבוםדלאובת
לירההיא ,ובזה לא שיך פטור צרה ,דהצרה בת
בנים היא .אבל א"א שלה"ב ראךד להתיבם
אלא שהכתוב עשאה עליו ערוה ופטרתה
מיבום ע"ידין פטור ומשו"ה פוטרת צרתה.
(ואף דאנו דנין על האשת אח אם פוטרח
צרתהולא עלגוף הפטורדאיילונית ,מ"מדין
האשת אח תליא בגוף הפטור דאיילוניח,
דאיסור אשת אח מתל'תלי מכה אקהפטורהוא
בא כמבחורבתוס'דף ל"ב א',ודף ב' א' ,ע"ש,
וממילא אם גוף פטור דאילונית הוא
משום שאינהראויה להתייבם,דין האשת אה
שלה הואשאינו פוטרצרה ).נמצא דלכו"ע
איסור אשת את פוטרת צרתה ,והירושלמי
דאיילונית מטעם אחר הוצאתה היינו
דאיילוניתאינהראויהלהתייבם ומשו"האינה
פוטרת צרחה ,וכמש"נ ,אבל אשה שהיא
ראויהלהתייבס אלא שיש להדע פטור ,אשת

קבב

נהוראי

אח שלה פוטרת צרתה .ולרב אסי צ"ל אחר הוצאתה (פירוש מפני שאינה ראויה
דפטורא דאיילוניח דין פטור הוא ומשו"ה להתייבם) ותליא כאידך ירושלמי.
ובזה
פוטרת צרתה( .ובירושלמי איתא שרב אסי מבואר היטב מה שהביא הרמב"ם בפ"ו
סובר כר"מ דכלשאין אתמייבמיניאין אח מיבו"ח ה"כ דחייבי לאוין ואיילונית אינן
מייבם צרתי).
ומיהו אע טעם זה מספיק אוסרין צרה .והקשה בברכח שמואל סי' ה',
לצרת בתואיילונית וכמש"כהרמב"ן .והכיא הרי הר"מ כתב בהל' כ"א שם לענין בתו
מאירך ירושלמי (הלכה ב') שהקשהכן אלו איילונית הטעם דשלא במקום מצוה וכאילו
כתומןהנישואע בלאאיילונית צרתה אסורה אינהבבית,ולמה כחבלהיחד עםחייבילאוין,
מפ;ישניתוסףלהאיילונית צרתה מותרת א"ל הא בטעם האחרתסגי .ותירץ דרעת הר"מ
איילונית כמי שאינה בעולם אלו שתי יבמות היא דמ"מגם טעמא ראשו;הדאיילוניתאינה
אחת איילונית ואחת שאינה איילונית ובא ערוה אמת היא ומשו"ה כתב לה ג"כיחד עם
היבם וחלץ לה ובאעליה שמא פטר בחברתה חייבילאוין .אבל אכתי קשה ,דמ"מ למהלי
כלום הוי איילונית כמי שאינה בעולם .והנה לטעם בפני עצמו לאיילונית כיון דהטעם
הוכחתהירושלמידאילוניתהוי שלא במקום דשלא במקום מצוה עולהגם לצרחאיילונית.
מצוהמדאיןחליצתהפוטרת חברתהצ"ב ,אטו ולהנ"ל א"ש ,דלאשייךלומרדאיילוניח הךא
כל ט"ועריות,וכןחייבי עשה ,ה 11ג"כ שלא שלא במקום מצוה אלא אם כן נאמר
במקוםמצוהמדאיןביאתןאוחליצחןפוטרות דאיילונית מטעם אחר הוצאתה ואינה ראויה
צרותיהן .והרמב"ןביארדכריהירושלמיוז"ל ,להחייבם ,וכמשנ"ב.
פי'כית שאם בא עלאיילוניתאוחלץלהאין
ודבריהירושלמי דמטעם אחר הוצאחההן
צרתה פטורה אע"פשאיןאיילוניתעליוערוה כדבריהירושלמיברישמכילחץ,וז"לרביבת
נמצא שאין עליהזיקוק כללוכיק שכןהויא ברחייא בעא קומי רבי זעורה אלמנה לכהן
לה צרתה צרתערוה שלא במקוםמצוהעכ"ל .גדול מהו שתהא צריכה חליצה אמר לא
ולדברינו מובנים הם דברי הירושלמי איסשר לומרקידושעתופסין ואח אומראינה
והרמב"ן ,דזה פשוטדעריוחוחייבי עשה הוו צריכה חליצה א"ל הרי איילו;ית קידושין
במקום מצוה אע"פ שאין ביאתן וחליצתן תופסין בה ואת אומראינהצריכהחליצה א"ל
פוטרוה צרותיהן ,משום דישריז מעכב על הריאיילונית מטעם אחר הוצאתה אשר תלד
היבום ,ואסורה להתתבם אע"פ שראויה לכך ,יצחהזושאינהיולדתע"כ.ולפי מהשנתבאר,
ודאי אינן פוטרות צרותיהן .אבל איילונית פי' הירושלמי הוא דזהדמרבינן מיבמתו(דף
דאין בה שוםדיןעיכוב אלא שאינה ראויה כ' א') דיש לך יבמה אחרח שעולה לחליצה
להתייכםוחסרבהסיבתיבום,זהולעניןדאינה אע"פ שאינה עולה ליבום הוא דוקא באשה
חייבתיבוםוחליצה ,אבל מ"מ אםמייבמה או שראויה להתייבם אלא שיש בה איזה עיכוב
חלץלהחפטור צרתהשהרילא חלגהדץפטור .וכגוןחיבי עשה דהאיסור עשה מעכבהיבום,
אלא ע"כ דאילו;יח הויא שלא במקזם מצוה .אבלאיילונית מטעם אחר הוצאתהפי' שאינה
חהו מה שהוסיף הרמב"ן בפי' דברי ראךהלהתייבם ,ואשהכזודלאובחיבוםהיא
הירושלמי "אע"פשאיןאיילוניחעליוערוה" נלל לא נכללה בהך דיבמתו אף שאינה אלא
דהיינו ,פטורהערוה שלאסורה אע"פשראוי' ,חייכ' עשה ,ומשו"ה אינה חולצח .נמצא
אלא שאינה ראוי' כלל .ונמצא דהוכחח רהא דאילונית מטעם אחר הוצאתה פי'
הירושלמידאיילוניתהויא שלא במקוס מצוה שאינה ראוי' להתייבם ,מועיל בין לענץ
מדאין מעשיה מועילות לפטור חברתה ,אינו שאינה פוטרת צרתהוביןלענין שאינה עולה
אלא לאחר שכבר הקדמנו דאיילונית מטעם לחליצה( .וכ"ז הוא לם"ד דאיילונית אינה
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ראוי' ,אבל לרב אסי דפטוראדאיילונית הוא
מדץ פטור ,צ"ל דהא דא-לונית פטורה
מחליצה הוא מקרא דאשר תלדפי' דמיעוטא
דאשר חלד פוטרת גם מח~יצה .וכן פרש"י
(דףי"ב א') שכתב,דלרבאסישתיהן אסורות
להתיבם ופטורות חחליצח שנא' והיה
הבכור אשר תלדוגו',הרילהדיא דלרבאסי
"אשר חלד" הוא הפקעה עלכל פרשתיבום,
בע מיבוםובין מחליצה).
בחוס'ישנים דף י"א א' ,הקשה על הך
מ"דדהבאעליבמהוחזרובאהואאו אחדמן
האחין על צרחה עובר בלאו דלאיבנה(כיון
דלא בנה שוב לא יבנה ,והוא גרסת החוס')
א"כ למהלי קרא לקמן מ"ד א' ,דביח אחד
הוא בונה ואינו בונה ש3י בתיס תיפוק ליה
מלאיבנהדאינו ב1נה צרתה .ותירץ בתירוצו
הראשת דאי מלא יבנה סד"א דמייבם לא
מ-במה אבלמחלץ חלצה,להכיאיצטריךבית
אחד הוא בונה וכו' דאפי' מחלץ לא חלצה,
ע"כ .ודבריו חמוהין מאד ,חדא דכמו דלא
יבנה דדרשר כיון שלא כנה שוב לא יבנה
איירי בפטוריבום כמוכןבית אחד הואבונה
איירי ג"כ בפטור יבום ,ושניהם לא מיירי
לענע חליצה כלל .עוד צ"ע ,דכל הסוגיא
דלקמן דף מ"ד א' ,הוא היפוך דבריו ,ע"ש
דקאמר וניבםלתרווייהו א"רחייא בר אבא
א"ר'וחנן אמר קרא אשר לאיבנה אתכית
אחיו,בית אחדהואבונהואיןבונהשניבחים.
הרילהדיאדמביתאחיוהואדממעטינןדאינו
מייבם לשחיהם ולא מלאיבנה .גם צ"ע מהא
דאיתא התםונייבם לחדאונחלרןלחדא ,אמר
קרא אס לאיחפוץ ,הא חסץ -בם ,כל העולה
ליבוםעולהלחליצה כלשאין עולהליבוםאין
עולה לחליצה .הרי דמדץ כל שאינו עולה
ליבום הוא דפטרינן מחליצה ולא מביח אחד,
וצ"ע.

ין

ובעיקרדברי הגמ' דכשמייבם אחתאינו
חולץ .להשני' משום כל שאינו עולה ליבום
אינועולהלחליצה ,כבר תמהבתוס'רי"דדהא
חייכילאויןבעלמאהיאולאאמרינןכלשאינו

עולה ליבום אינו עולה לחליצה ,ואררבא,
מרבינן מיבמתו בדף כ' א',דעולין לחליצה.
ותי'וז"לודוקאההוא מרבהיבמתומשוםדבת
יבמתו הותאי לאו שאיסור אחר גורם ,אבל
הצרה דפטר רחמנא מלהחיבס א"צלהזקיקה
חליצה מריבוי דיבמחו ע"כ .וכיאור דבריו
נראה ע"פ מה שביארנו לעיל בדברי
הירושלמי ,דלא נתרבהבדיןיבמחו אלא אשה
שראויה להתיבם,ורקדחלבה אתהעיכוב או
פטוריבום ,אבל אשהשאינהראיהלהתייכם
לא נתרבה מיבמחו לחליצה .וכהך מיעוטא
דביח אחד הוא בונה ואעבונהשני בתים זה
לאמדין פטור ,כ"א דמעולס לאנתחייביותר
מיבום שלבית אחד וצרתה לאנתחייבביבום
כלל,רצ"כ שפיר אמרר כלשאינועולהליבום
אינו עולה לחליצה,דכיוןדמעולם לאנתחייב
אלאביבוס שלבית אחדלאנכללבדיןיבמתו
ולפמשנ"ח
וכמו שביארנוגבי א-לונית.
אתיין היטב דברי התוס' ישנים ,דאילו הוה
ילפי' דאינו מ-בם לשחיהם מלאיבנה הו"א
דהוא בגדר פטורוהיינו אומרימ ראף דאינה
עולה ליבום עכ"פ עולה לחליצה מריבוי
דיבמתו .אבלעכשיודילפי' פטוריבוםמבית
אחד הוא בונהואינו בונהשני בתים,פירושו
דמעולם לאנתחייביותרמיבום שלבית אחד,
א"כ אף דלאהוה רקחייבילאוע מ"ס פטורה
גם מחליצה ולא נכלל בדין יבמחו ושפיר
אמרי' כל שאינו עולה ליבום אינו עולה
לחליצה .נמצא דבאמתגם דרשאדבית אחד
הוא בונה אינו אלא מיעוטלעניןיבום .אלא
ן חליצה מתלי תלי בפטור יבום ,וכמו
דיי
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אהרן פרלוב

בעכיןכשכים מתקדשיןע"ישחיטת חזבח
א .הרמב"ם פי"ב מהל' פסה"מ ה"ו
נסכים שקדשו בכלי שרת ונפסל הזבח אם

נפסל בשחיטה לא קדשוהנסכיםליקרב נפסל
מקבלה ואילך קדשו הנסכים ליקרב שאין
הנסכים מתקדשיןליקרב אלא בשחיטתהזקח.
ומה יעשה מהן נו' בקרבןיחיד הרי אלו לא
יקרבו עם זבח אחר כו' ע"כ.
ודברי הרמב"ם הס גמ' מפורשח מנחות
דע"ט א' ,אמרזעיריאין הנסכים מתקדשין
אלא בשחיטח הזבח מ-ט אמר קרא זבח
ונסכים.תנןהנסכים שקדשובכלי ונמצא זבח
פסול כו' יפסלו בלינה מאי לאו דאיפסל
בשחיטה לא דאיפסל בזריקה ע"כ .והרמב"ס
מפרש דמחקדשין לעגין שאינו יכול לשנותן
לזבח אחר [וכפי' התוס' שם ובדט" 1ב' ,ולא
כפרש"י דמתקדשיןליפסלבלינה] .וקו' הגמ'
היא וכן פי' התוס' דט" 1ב' ,דאם איפסל
בשחיטה לא נתקדשו הנסכיס בשחיטה ולמה
אינו יכול לשנוחן לזבח אחר (וע"כ משום
שהכלי מקדשן ולא השחיטה וקשיא לזעירי).
וזהו שגתב הרמב"ם שהשחיטה מקדשת
הנםכיםלענין שאינויכול לשנותן לזבח אחר
ואם איפסל בשחיטה אז לא נתקדשו הנסכים
ליקרבויכוללשנוחן[.והחוי"ט כתבכ"זלדעת

הלוג שמן יעו"ש) .הרי דמכוארדנסכיםיכול

לשנוחן לזבח אחר אפי' לאחר שחיטה,
והרמב-םהרי פסק דמשעת שחיטהאינויכול
לשנוחן[וגםבלוגשמןמצורעעי' רמב"ם פ"ה
מחוסרי כפרה דמשמע דדוקא אחרקידושכלי
)כול לשנותן  -ובסוגיא הנ-ל הרי נתבאר
דגם משעת שחיטהיכול לשנותן]ועי' בתוס'
שם שהקשו זאח(סתירתהסוגיותדדף ט"וב'
ודע" 1א') .וחי' דהסוגיא דדע"ט א' ,קאי
לר-מ דהוקבעו בשחיטה ומש"היכוללשנותן
יעו"ש .אמנם הרמב"םהרי פסקכרבנןדהזבח
אינו מפגלהנסכים וגם פסקכהסוגיא דדע"ט.
[וכבר עמדו ע"ז התר"ט פ"ז מ"ז ובלקהד
הלכותזבחים דמ"גאי" ,צו"ש] הנע"ג.
והנראה ליישב סתירת הסוגיות לדעח
הרמב-ם ,דחלוק הדין מה שלר"מ הוקכעו
בשחיטה כלחמי ח,דה מהדין דאמר זעירי

דנסכים מתקדשין בשחיטח הזבח ,דיש כ'
דינים מה שאינו יכול לשנוח בנסכים לזבח

אחר.דין א' ,הלכה שלקביעוח דהוקבעויחד
,עי"ז נעשו חד זיבחא וכיון שהנסכים תלוין
בהזבח אינו יכול לשנוחן.דין ב' ,הלכה של
קידוש שחיטה דאף דלא נעשו חד זבח מ"מ
כיון דהזבח מקדש הנסכיסאינויכוללשנותן.
ונראה לומר דלר"מ דהזבח מפגלהנסכים
זהו דוקא אם אינו יכול לשנוחן מדין הא'
מדינאדקביעותדעי-זנעשוחדזיבחא,ומשום
דנעשו חדזיבחא הזבח מפגלן ,אבלמדין הב'
דהל על הנסכים קידוש שחיטה נראה דכיון
דלא נעשו חדזבח לאמהני זאת שהזבחיפגל

הרמב-ם].
אלא שצ"ע על הרמב"ם מגמ' מפורשת
מנחות דט"וב' ,ת"רנסכי בהמהחייביןעליהן
משום פיגול משום שדם הזבח מתירן לקרבן
דברי ר"מ אמרו לו לר"מ והלא אדם מביא
זבחוהיוםונסכיו ערי'ימים אמרלהןאףאני
לא אמרתי אלא בבאין עם הזבח א"ל אפשר הנסכים.
לשנותו לזבח אחר אמר רבא קסבר ר-מ
ולפ-ז נראה דמה דאמר זעירי בדע"ט
הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה ע"כ( .וכן יש דנסכים מתקדשין בשחיטת הזבח ואינו יכול
מחלוקת ר"מ וחכמים אם אשם מצורע מפגל לשנותן לזבח אחר זהומדין ב' .ונמצא לפ"ז

כהוראי
דאף לחכמים דר"מ דהזבחאינומפגלהנסכים
מ"מ שפיר'"לדאינויכוללשנותן לזבח אהר
מדיןהב' אלאדמכיוןדלאנעשותדזיבחאאין
הזבח מסגל הנסכים.
ולפ"ז יש ליישב דעת הרמב"ם ,דמה
דמבואר בהסוגיא דדט"ו ב' ,דלחכמים יכול
לשנותן לזבה אתר זהו דוקא על הקידוש פה
וקידשוכלי -דאףדהנסכיםהוקדשולבא עם
הזבח מ"מ יכול לשנותן ,אבל לאחר קידוש
שחיטה אףדאינויכוללשנותן מ"מ לאמהני
זאתלענין שהזבתיפגלהנסכיםכיוןדאינן הד
זיבהא .ויסוד החילוק ,לחלץכין שעת קידוש
פה וקידנשכליובין קידוש שחיטה (דמשעת
קידוש פהוכלי'כוללשנותןלובח אחר ומש"ה
אין הזבח מפגלהנסכים) ,נראה דטעםדין זה
דיכול לשנותן לזבח אחר,הוא משום דאין
הנסכיפתלוין בהזבתואינן חדזיבחא ומש"ה
לא נתפסה בהו ההפרשה שהפרישן לזבח זו
רכוללשנותן(ובזהדאמריחכמיםדאדםמביא
נסכין ולוגו עדי'ימיםיעוי' בפרש"י אלמא
לאו מזבחא נינהו ע"כ .ויעו' ברמב"ם פי"ח
מהל' פסה"מ ה"ח בלוגשמן של מצורע דאץ
האשם מפגלו ז"ל וא"ת והלא דם האשם
מתירו"אינותלויבו" שהרי אדםמביא אשמו
היום ולוגו אחר כמהימים ע"כ,וי"ל שגם על
הא דאמרי חכמים דיכול לשנותן לזבח אהר
היינו ג"כ מטעמים הנ"לדאינןתלךין בהזבח
ולאו מזבחא הם ).ועוד נראה דהדין דיכול
לשנותןהיינו מהאגופא דאדםמביאנסכין עד
י'ימים .ובאמת מוכרחכן,דהריבלהמי תודה
ובשתי הלחם דהובח מפגלן (מנחות דמ"ז
ודע"ח ב') וע-כ דאינו יכול לשנותן לזבח
אחר .וצ"ע מה החילוק מנסכיס ולוג שמן
דיכול לשנותן הרי שניהם באים עם הזבח.
להביא
שוכרה לומר דנסכיס ולת שמן
מכאן עריימים מטעםזח הואדיכוללשנוחן
[ומצאתי בקרית ספר פי"ב פסה"מ דכתב
להדיאכדברינוז"לוהלא אדםמביאנסכיועד
י' ימים אלא לאו מזבח נינהו ולהכי אפי'
הביאו עם הזבח אפשרלשנותן ע"כ] [ונתבאר

ייכי

קנה

כזה מה שיש לדקדק על הרמב"ם פי"ה
מפסה"מ ה"ח דהאשם אינו מפגל הנסכים
משום דאדם מביא נסכיו מכאן עד "ימים.
וצ"ע למה לא הביא הרמב"םגם הטעםדיכול
לשנוחן לזבח אתר .ולפמש"כ יתיישב ,דכל
דהדיןשיכוללשנותןהיינו מהאדיכוללהביא
עדי'ימים ,דמטעםזההואדאיןתלויןבהזבח
וממילא יכול גם לשנותן].
ולפ-ז יתיישב היטב סתירת הסוגיות
דדט"וב' ודדע"ט א' ,וגםהסוגיאדדף ט"וב'
שחיטה (דאףדיכול לשנותן משעתקידוש פה
וכלי ,מ-מ משעח שחיטהאינויכוללשנותן).
דלפמש"כ הוץדיכול לשנהק ההו משוםויכול
להבפנ מכאן עד " ימים (ומטעמא דמבואר
לעיל) דלאו חד זיבחא הוא או משום שאין
הנסכים תלוע בהזבח ,אלא דמ"מ בשעת
שחיטה דחלה מזבחעלהנסכיםקדושהליקרב,
מצד קדושהזו א"י לשנותן ,ואף דקירוש פה
וקידוש כלי אינו פועל קדושה לענין שאינו
יכול לשנותןכיון דלאו חדזיבתא הואואינן
תלוין בהזבח מ"מ שחיטת הזבח מקדש
הנסכים לענין שאינו יכול לשנותן .אלא
דלפמש"כ לא מהני זאתלענין שהזבה יפגל
הנסכיםכיוןדאף לאחרקידושלאו חדזיבחא
הם ואינן תלוין בהזבח (ידוקא לחמי תודה
ושתי הלחם מתפגלין כיון דהוי חד זיבחא
והתירן תלף בהזבח) [ולפמש"כ מבואר כן
מהסוגיא עצמהדדיןפיגול תלף אםחדזיבחא
והיתרו תלוי בהזבח] ומדינא אחרינא הוא
דאינויכוללשנותןדמגיוןדע '-השהיטה חלה
עלייהו קדושה ליקרב ,זה קוא המונע אותן
לשנותן לזבה אחר.
ולפ"ז יתיישב היטב סתירת הסוגיות
דדט"1ב' ,ורדע-ט א',וגםהסוגיאדרףטו ב',
מתאים לפסק הרמב"ם -אף אני לא אמרתי
אלא כבאץעםהזבח א"ל אפשרלשנותןלזבח
אחר" ,דלפמש"כ כלהדיןריכול לשנותןהרי
הוא על שעת קידוש הכלי ומש"ה הואדאין
הזבח מפגל הנסכים ,אבל משעת שחיטה לא
איירי הסוגיא נלל דדיןזהאינומועיללענין

קבו
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פיגול ,ח2פיר י"ל דמשעת שחיטה אינויכול
לשנותן דנתקדשו בשחיטה כדאמר זעירי

ובאמת נראה דמוכרח כמש"כ דלמה אמר
רבא קסבר ר"מהוקבעובשחיטהכלחמי תודה
ולא אמר קסבר ר"מ דנסכים מתקדשין
בשחיטתהזבחוכדאמרזעירי בדע"טא' .וע"כ
כמש"כדלענין פיגול אינומועיל מה שאינו
יכול לשנותן כקידוש שחיטה אלא בעינן
דהוקבעוכלחמי תודה דהם חדזיבחאותלויין
בהזבח,ומיושבהיטבהסוגיא לדעת הרמב"ם.
ב .ונראהראיהלדברינודחלוקהדיןדאינו
יכוללשנותןבשחיטהבנסכים(לחכמים דר"מ)

בדע"ט א' ,וכדפסק הרמב"ם[ויתבארד"זעוד
יותר לפמש"כ בחידח2י הגרי"ז על הרמב"ם
דמקידוש הוא דחלה עלייהודין דבאין עם
הזבח( .יעו"ש בהל' מעילה על הא דפסק
הרמב"ם דדע מעילה בלוג שמן של מצורע
הוא משקדשובכליעד שעתזריקתדם האשם.
ואסברא לההגרי"ז דע"יקידושכלי חלה על
הנסכים דינא דבאים עם הזבח ומאזמועלין
בנסכים .ובמנחוחאיתא ,א"לר"מאףאניל
א מהיין דאינו ינול לשנותן בשחיטה בלחמי
אמרתי אלאבבאין עםהזבחובתוספתא איתא תודה (ובנסנים לר"מ)דעי' בהסוגיא דדע"ט
אףאני לא אמרחי אלא כשקדשןבכלי .וזהו ב' ,אמר מר אםיש זבח אחריקרבועמו והא
משום דמשעת קידושכליחיילעלייהודינא אמר ר' חסדא שמן שהפריש לשום מנחה זה
דבאים עםהזבח,ע"כ ת"דהגרי"ז) .ולפמש"כ פסול לשום מנחה אחרת אמרר'ינאילב ב"ד
מה שהשיבו חכמיםדיכול לשנותן לזבח אחר מחנה כו' (כקרבן צבור אבלבקרבןיחידדלא
היינודמדיןדכאין עם הזבחהרייכוללשנותן שייך לב ב"ד מבואר בהסוגיא ובהרמב"ם
שש"האין הזבח מפגלן].
דמשעת שחיטהאינויכוללשנותן)ע"נ .וצ"ע
ולפמש"כ לעיל דמבואר בהסוגיא דדט"ו למהלא הקשההגמ'מדבריר'יוחנן (דמ"1א')
א',דדיןפיגולתלוי אם הוא חדזיבחא א"כ דאם הוזקקוזל"ז בשחיטהאינויכוללשנותן
הא דאמר רבא קסבר ר"מ הוקבעו בשחיטה דמעכבין זע"ז (בשחי הלחפ ובלחמי תודה).
כלחמי תודה ע"נ הוא כמש"כ דיסוד דברי [ואין להקשות ממימרא דר' יוחנן רמשעח
ר"מ הוא דהנסכים הוקבעו בשחיטה כלחמי שחיטה אינו יכול לשנוחן על מה שכתבנו
תוהה דנעשו חד זיבחאוהתיר ,חלף בהזבח ,דמתוך הסוגיא דדט"ו ב' מוכח דלחמי תודה
וחכמיםפליגי ע"ז דלא הוקבעו כלחמי חורה ושתי הלחם א"י יכול לשנותן משעת קידוש
דאינן חר זיבחא ואינןתלויין בהזבח .אלא כל' ואף מקודם שחיטה .דנראה דהגמ' דט"ו
דמ"מ אע זה סותר דברי זעירי בדע"ט א' ,ב',איירי מדינאדבאין עם הזבח,ועי' בתוס'
דנסכים מתקדשין בשחיטת הזבח ואינו יכול מנחוח דנ"ח א',דהיינו דוקא כשאמר בשעה
לשנותן ,משום דחלה עלייהו מהזבח קדושה שהוקדשו לוג  11לאשם זו דאז אינו יכול
ליקרבומצד קדושתשחיטהאינויכוללשנותן ,לשנותן משעה שבאיס עם הזבח ,אבל
אלאדמדיןזהכיתדלא נעשו חדזיבחאואינן כשהקדיש הלוג בסתם אז משעתשחיטהאינו
תלויין בהזבחאיןהזבחמפגלן .ומדויקהיטב יכוללשנוחןרהוזקקוזל"ז] .ולפמש"כיתיישב
לשת הגמ' קסבר ר"מ הוקבעו כלחמיתודה .דדין ויקה היא הלכה מיוחדת בלחמי תודה
דלפמש"כ הא דמבואר מהסוגיא בדט"ו ב' ,ושחי הלחםדכית דהםתלוייןזה בזה ממילא
דלחמי תורה ושחי הלחס א"י לשנותן הטעם הוזקקו אכל נסכים עם הזבח דנתבאר מתוך
הוא משוםדהם חדזיבחאותלוייןבהובח .חהו הסוגיא דדט" 1ב' ,דאין הזבח מפגלן משום
דאמר רבא דקסבר ר"מ דגם נסכיםיש להם דיכוללשנוחן וא"כאינןתלוייןבהובחממילא
דיןזה דהם חדזיכחאותלויןבהזבחכמולחמי לא שייך בהו זיקה כלל .ויעו ,בחוס' מנחות
חודה,
דמ"וידינא דזיקה ודינא דקביעות חרדינא
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הפרשתן להפרשתשמן .והגמ' מדמה הפרשת
שמן למנחה זה לקדושת שתיטה הנעשה
בנסכים ,דכמו בהפרשת שמן למנחה זה חלה
קדושה על השמן שיקריב עם סלח זה ואינו
יכול לשנוחן ,כ"כ בנסכיםכיון דחלהעלייהו
קדושת ההקרבה מהזבח אינויכוללשנוחן.
ולפמש"כ לעיל (באות ב') נראה ,דבהפ-
ריששמןלמנחהזה האדאינויכוללשנותןאין
זה כמו בלחמי תודה ושתי הלחם דהלחם חד
זיבחא ותלוי בהובח ,אלא הואדין דחלה על
השמן קדושה ליקרב עם סלת זה ,וא"כ אף
בשחיטהכיון דדלה עלהנסכים קדושת הקרבה
שלהזבחאינויכוללשנוחןובנסכיםגופאחלה
עלייהו בשעת הפרשה דין שיקרבו עם זבח
כמש"כ השפ-א ,דוקא להקריבו עם ובח זה,
היינודתלוי בשעתשחיטה המקדשוליקרב עם

הואלעניןשאינויכוללשנותן ומחבארלהדיא
כמש-כ דחלוק הדין מה שאינו יכול לשנותן
בשחיטה בנסכים ממה שאינו יכול לשנותן
בלחמי תודה .וכלזה הוא לחכמים דר"מ אבל
לר-מ אף נסכים כיק דהוקבעו בשחיטה
כלחמי תודה דינם דהוקבעו והוזקקו יחד
כלחמי תודה ומש"ה הוא דהזבח מפגלן
בשחיטה .ובהא פליגי תכמים דלא הוקבעו
כלחמי תודה אלא דמ"מ א"ילשנותן וכדאמר
זעירי בדע"טאי.
ג .הנה מה שצ"ע עוד על פי' הרמב"ם
בהסוגיא דדע"ט א' ,בהא דאמרזעירי נסכים
מתקדשין בשחיטהלעניןשאינויכוללשנותן,
הוא מהגמ' שם בע-ב (שהכאנולעיל באותב')
דמדמה הגמ' שמן שהפריש למנחהזהלנסכים
לעניןשאינויכוללשנותן ,ומדמדמהלהו הגמ'
הרי דמשעת הפרשה אינו יכול לשנותן ,זבח זה).
[ .וקצחדוגמאלחילוקזהביןדיןקביעות
ומדברי זעירי מבואר דמשעת שחיטה אינו י
יכול לשנותן (ובשלמא לפי' רש-י דמימרא לדין של קדושה לענין זה מה שאינו יכול
דועירי דמתקדשין בשחיטה ליפסל בלינה לשנותן,יעוי' בד"ט א' ,בפלוגתא אם קמיצה
לק"מ ,דלשנותן י"ל דאינו יכול משהפרישן קבעה או קדושתכלי קבעה .ולכאורה אף אם
אבל לפי' הרמב"ם והתוס' צ"ע) .ויעוי' קמיצה קבעה וכשחסר יביא מתוך ביתו
בליקוטיהלכות שעמדבזה ,וכתבדהגמ' מדמה וימלאנו ,מ-מ נראה דאינו יכול להשלים
הפרשת שמן לקידוש שהיטה ,אלא שעדיין ממנחה אחרת שחסרה ,דמכיון דהם שני
צ-ע למה אין מדמה הגמ' הסרשת שמן מנחות חלוקות א"א להשליםלצרפןיחד(וכן
אי' במנחוח דכ"ג א' ,במשנה יעו"ש) .ודין
להפרשתנסכים.
והנראה בזהלפי המבוארבהסוגיאדיט"ו קביעות הלכה אחרתהיא ,דאז אף מתוךביתו
ב' ,דנסכים יכול לשנוחן בזבח אחר ,אינויכוללהביא,שהוקבעהעשרוןשאינויכול
דלפמש"כ דהחנו מטעמא דאע הנסכים להוסיף עור סלת ,הרי שמוכח שיש חילוק
תלויע בהזבח ואינן חד זיבחא דאדם מביא בענין מה שאינויכול לשנותןביןהדין שחלה
נסכיו מכאן עדי'ימים א"כהרי דמטעם זה מצד קביעותוביןהדין שחלה מצד הקדושה].
ה .הנה רש"י פי' בדע"ט א' ,בהא דאין
לאדמי הפרשת נסכים להפרשתשמן ,דבשמן
משעת הפרשתן הרי הקרבתן 'חד עם הסלת ,הנסכים מתקדשין אלא בשחיטת הזבח
ובנסכים מהשאינונוגע להקרבתם עםזבחזה דמתקדשין אז ליפסל בלינה ,והקשו התוס'
הלא ודאי רחל על הנסכים בשעת הפרשתן ,בדט-ו ב'עליו ממשנה במס' מעילהדהנסכים
דיעוי' בשפת אמת דט"ו ב' ,דאף דיכול הוקדשו ליפסל בלינה ובטבול 'ום משקדשו
לשנותן לזבה אחר מ"מ צריך להביא נסכים בכלי ותי' החוס' דיש חילוקבין באק בפני
אלו עם זבה אתר דחלעלייהו בשעה הפרשה עצמן לבאין עם הזבח ,דבבאין עם הזבח
להקריבן עם זבח,הרילהדיא כמש"כדמדינא מתקדשין בשחיטת הזבח ובבאין בפני עצמן
כשקדשן בכלי .והק' התוס' ע"ז מדע"ב ב',
דיכול לשנותן לזבח אחר הוא דלא דמי

קגח
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דלמ"ד תנור מקדש נתקדשו הלחמי תורה
באפייה ליפסל בלינה ,הרי דאף בבאין עם
הזבח התנור מקדשן וא"צ לקדושת שהיטה.
והנראה ליישב דלפמש"כ חלוק הדין
דבאין עם הזבח שישבלחמי תודהמדיןבאין
עם הזבח שישבנסכים,דבתודה הםנעשים חד
זיבחא והםתלויין בהזבת אבלכנסכיםמדיבול
לשנותן לזבח אתר הםאינן חד זיבחא ואינן
תלוייןבהזבח .א"כי"לדגםלעניןזה אםהכלי
מקדשז ליפסל בלינה יש לחלק ביניהם,
דבלחמי תודה חלה עלייהו קדושה ליפסל

בלינה אף בקידושתנור משוםדאז חלעלייהו
הדיןדבאין עם הזבחואינויכול לשנותן עוד,
וכיון דנעשואז חדזיבחאממילאמהניזאתגם
שיפסלו בלינה ,אבל בנסכים הרי נתבאר
בדט"ו דאף כשבאין עם הזבח יכול לשנותן
וכמש"כ הטעם משום דאי!ן חדזיבחאואינן
תלויין בהזבח .א"כ נמצא דמדינא דבאין עם
הזבח אינן יכולין ליפסל בלינה עד אחר
שחיטהדאזחלהעלייהומהזבח קדושהליקרב,
ומחיישב היטב שיטתרש"י.

"4

אהרן קוטלר

בעגיןזמניקריאתחמגילה
א .במשנה ריש מגילה ,מגילה נקראת
בי"א בי"כ בי"ג בי"ד בט" ,1לא פחות ולא
יוחר ,אלא שהכפרים מקדימיןליוס הכניסה.
ברש"י ד"ה אלא ,באה"ד "והכפרים אינן
בקיאין לקרות וצריכין שיקראנה להם אחד
מב!יהעיר"וכו' .מבוארבדבריודבןעיריכול
להוציא בן-בפרביומו  -בי"א .בגמ' יבמות
י"ד א'בדין לא חתגורדו פריך ר"ל ממגילה
שנקראת בימים שונים ,ובהמשך הסוגיא תי'
אביי דלא תתגודדו הוא רק בשני בתידינים
בעיר אחת ,משא"כ בשתיעיירות .והק' תוס'
דא"כ מהחי'ממגילהדנקראתבזמן אחרלבני
הכפרים,ותי' הר"ח הכהןדבניהכפרים קראו
כעירם ,והוביח כן מירושלמי דבן עיר אינו
מוציא בן כרך .ובהגהוח הב"ח אות ד' מגיה
"דבן עיר אינו מוציא בן כפר" ,וכן גרס
הרא"ש שםסי' ט' .ובקרבן נתנאל אותז' כ'
רהגירסא בירושלמיהיאדאינומוציאבןכרך
אלא דמזה למד הרא"ש דה"השאינומוציאבן
כפר ,עיי"ש .וצ"ע לרש"י מהמפורש

בירושלמי.

ב .י"ט א' ,כמשנהבןעירשהלךלכרךובן
כרךשהלךלעיר אםעתידלחזורלמקומוקורא
כמקומוואםלאוקורא עמהן ,ובגמ' אמררבא
לאשנו אלא שעת'דלחזורבליליי"דאבלאין
עתידלחזורכליליי"ד קורא עמהן ,אמר רבא
מנא אמינאלה,דכתיבעלכןהיהודיםהפרזים
היושבים בערי הפרזות ,וכו' ,ל"ל למיכתב
היושבים וכו' ,הא קמ"ל דפרוזבן 'ומוקרוי
פרוז[ ,וכן מוקף  -מסברא]  -ושם ואמר
רבאבן כפר שהלךלעירבין כךוביןכך קורא
עמהן ,מ"ט האי כבני העיר בעי למקראי,
ורבנן הוא דאקילו על הכפרים כדי שיספקו,
וכו' ,ה"מכי איתרמי בדוכתי' אבלכיאיתי'
בעירכבגיעירבעילמיקרי .וברש"י ד"הכבני
העיר בעי מקרי "כל הפרזים ומנם בי"דבין
כפריםביןעיירות,ורבנן הוא דאקילועלייהו
להקדים ליום הכניסה" ,וה!ימילי "דאקילו
עלייהו דא"צ לחזור ולקרות כי"דכי איתי',
עכפ"ד".ובחוס' ד"הבןכפר"פירש"י ואע"פ
שקרא כבר ליום הכניסה ,וקשיא למה יחזור
ויקרא שני פעמים" ,ותירץ דאה" 1כרש"י
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דיחזור ויקרא ,אך מטעם אחר ,דכששוהים ועיירות פעמים קורק ככפרים כשאין י'
בעירבלילי"ד נעשיםכבניהעירדבאופןזה בטלנין .וכ"זבבן-עירוכפרים ,אמנם"בןעיר
לא ניתנה תקנת הקריאת הקודמת ,ולכן דינם ובן כרךחלוקיםלגמרי בזמניהם וזמנו שלזה
כבניהעיר אע"פ שקראו כברעיי"ש .ומבואר לא זהוזמנו שלזה כלל,ולפיכךאין א' מהם
,מזה,דלרש"ייס,דהחיובדפרזיםהואיוםי"ד ,מוציא לתבירו".
וממילא כשנמצא בעירהרי הוא חוזרלעיקר
ד .ולפ"ז מיושבת בפשטות הקו' לרש"י
החיוכ- ,והיינודגםלפיהתקנההריזהנכלל מהירושלמי  -דאם הנידון בבן כרך שאינו
ז בני העיר .ולתוס' הגדר משום רנעשה מוציאבןעיר,דשניחיוביםשוניםהן,אבלבן
ביי
כבניהעירע"יהלילה בלבדוחלעליוחיובם .עיר מוציא בן כפר דהוא גדר אחד שלחיוב
ג .ובחי' הריטב"א ,בד"ה "ולענין כפריס ונחשב שפיר בר-חיובא גם מקודם .והתוס'
כשהם מקדימין ליום הכניסה ,איכא ביבמוח שהוציאו מהירושלמי דה"ה בעיר
מרבוואתא ז"ל מאן דסכר שבן כפר הוא וכפר ,סברי דגם תקנתהקדימהבי"אהיאסוג
שקורא להם ולאבןעיר אובן כרך ,שהריבן אחר שלחיוב - .ולטעמייהו הק' על רש"י
עיראובןכרךלאהגיעזמנווכלשאינומחויב בדף י"ט לענין חוזר וקורא ונתנו לזה טעם
בדבראינומוציאאחריםידיחובתן,וכו',וזהו אדר.
ה .והנה התוס'כיבמות שם ד"הכיאמרי'
דעת הרשב"א,והביאראי' מירושלמיבןכרך
אינו קורא לבן עיר וכו' ,ומור"' נר"ו בשם כ' דבני הכפרים הא קוראים בכפרים ,אבל
רבותיו ז"ל כ' דכפרים המקדימים ליום ברש"י המשמעותדקוראיםבעיר כשהםבאים
הכניסה כך היתה עיקר התקנה שיהאבןעיר לשם ביום הכניסה ,ולהנ"ל מבו' מקור
קורא להם וכחד עםחשיבי,וכיוןשעדיין הוא המחלוקת ,דלתוס'כיוןדסברידחיוביםשונים
מתהייב לא תשיב לגמרי כמו שאינומחוייב המ' ,הא בזה משום לא תתגח-דו אם יקראו
בדבר אלא הרי הוא כאוחה שאמרו כל בעיר ,משא"כ לרש"ידגםקריאתםבי"אהיא
הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא,כיון דבר מלתא של החיוב הכלל'דפרזים.
[וישלהוסיף,דבהקו'ממגילהביבמותי"ג
היובא הוא ,ואף אלו הרי כפרים ראיים
לקרוא בי"ד עסהעיירות"וכו' .ולכאורה צ"ב ב' ,כ' רש"י בד"ה לא חעשו אגורות ,דנראה
מה ענקזהליצאמוציא,וכברכ' מקודסדעוד כנוהגיןב' תורותכשקוריןכפריםביוםכניסה
לאהגיעזמןחיובו .ונראההבי',לפיד' רש"י בי"ד,ומוקפיןבט"ו ,ואח"כבהתי'דאמינאלך
דלעילדבעצםדינפ של כלהפרזים שוהבי"ד ,איסורא הזכיר רק י"ד וט"- ,1והיינו כנ"ל
ואף זמני הקדימה הם מכלל דין זה אלא דבני כפריס הוא רק בגדר מנהגא].
 .1ובענעזהדעיקרהזמן הואבי"דמצאנו
שהקילוחכמים ונתנו אפשרוחלקייםחיובזה
גםבי"א,ולכןבניעירשפירנחשבובניחיובא דרגא נוספת ,לא רק בנוגע לכפרים אלא גם
בזמנים שלו ,ומהדעדיין לאיצאוידיחיובם ,בדין מוקפוח חומה - .דבשו"עסי' תרפ"ח
ע" 1אמר דאע"פ שיצא ,אם הוא רק בסוג של ס"ד "כרך שהוא ספק אם הוקףבימייהושע
בר-חיובא ,יכול להוציא אחרים גם כשאינו אם לאוקורעבי"דובט"וובליליהןולאיברך
יוצא בעצמו בקריאה זו[ .ויש לדיק על כי אם כי"ד שהואזמן קריאהלרוב העולס".
הריטב"א שהזכיר בשיטהזו רקבןעיר ,ולא והיא שיטת הרמב"פ בפ"א הל'י"א .וכ' ע"ז
הזכירבן כרך כמקודם בשי' הרשב"א,והיינו בבי' הגר"א בד"ה כי אם בי"ד "דאף בני
כנ"ל דתקנה זו של י"א היא חלק מדין י"ד כפריםיוצאיםבדיעבדבי"ד כמ"שבירושלמי
דפרזים ].וכן מפורש בסיום דבריו דאף בפ"בדמגילה הל' ג',בןעיר מהושיוציאבן
הכפריםהריראוייםלקרואבי"דעם העהרוח ,כרךידי חובתו,ייבא כהדא כלשאינומחוייב

קט
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מבר אינו מוציא את הרביםידי חובתן ,כן
כרך מהושיוציא אחבןעירי"ח',יבא כהדא
וכו' אוייבא כהיא דא"ר חלבו ברהונא בשם
ר' חייא רבו ,הכל יוצאין בי"ד שהיא זמן
קריאתה ,וכן שם פ"א הל' א' והל' ד' ,ולכן

מברכינן בי"ר אף לכתהלה כמ"ש חוס'

וש"פ ".ולשיטהזו מבו' 'ותר ,דהכלשייכין

בקריאת י"ד - .אמנם לרש"י צ"ל כנ"ל
דעכ"פקריאתהכפריםהוא מעצםיסודהחיוב
דפרזיב ,וכמ"ש שם י"ט א'.

.645*,
הרב איסר זלמן קוטלר

בעבין שמן חמשחה
א .כריתותה' א' ת"ר המפטם אח השמן

א' כברייתא ,וצ"כ גם זר שפטמה באופן זה

מר ללמוד בו או ע"מ למוסרו לציבור פטור
מנלן אתיא מתכונתו מן במתכוגתה דקטורח
וכתיבלגבי קטורת לא תעשו לכם ,לכם הוא
דאסוראבללמוסרולציבורפטורגבישמןנמי
למוסרו לציבור פטור ,וחיהדר קטורתונילף
משמן מה שמן כי מפטם לחציין פטור אף
קטרתכי מפטםלחציעפטור ,אלמה אמררבא
קטורת שפטמה לחציע חייב שמן שפטמו
לחציין פטור ,אמר לך רבא גבי שמן כתיב
ובמתכונתו לא תעשו כמוהו ,כמוהו הוא
דאסוראבלחציושפירדמי,גביקטורתדכחיב
והקטורת אשר תעשה כל עשייה דקטורת
אפשר דמקטיר פרס שחרית ופרס בין
הערביים,
ויש לעיין בשאלת הגמ' ששאלה מאחר
שלמדנו שאיסור עשיית שמן ע"י ור הריהו
כאיסורעשיית קטורתע"יזר ולהתלמדבואו
למוסרו לציבור פטור ,כמו כן נחזור ונלמד
קטורח משמן כשם שהמפטס שמן לחצאין
פטור ,נמוכןזרשפיטםקטורתלחצאיןיפטר,
וצ"ע דהרי המפטם שמןלחצאין פטור משום
שאין  11עשיית שמן דשמן שלא נעשה
במתכו!ת מסוימת חסר כהכשרו ,וע"כ זר
שפטמו לחצאע פטור ,אולם קטורת שפטמה
לחצאין כשרה להכשרקטורת כמבוארלקמןו'

ונראה בהסבר שאלח הגמ' ,דלכאורה מה
דילפינןדקטורת שעשאה להתלמדאולמוסרה
לציבור דפטור,אין זה רק פטור בזר שפיטם
אח הקטורת ,אלא דעיקר איסור של פיטום
הקטורתאינו בעצם החפצאדעשיית הקטורת
אלא במה שעשה קטורח להריח בה דהיינו
במה שעשה את הקטורת והיא באופן פרטי
לעצמו.
ךעויןבלשון הר"מ פרק ב' מכל' המקדש
הל' ט' ,העושה קטורת מאחד עשר סממנין
אלולפי משקלות אלו כדי להריח בה אע"פ
שלא הריחחייב .ומכוארבלשונודכדילהריח
הוה תנאי מעצםאיסורפיטום הקטורת,וכעין
חידוש הוא "אע"פ שלא הריח" ,ומבואר
כנ"ל .רצל כן המפטם את הקטורת לא
להשתמשות פרטית על מנת להתלמד בה או
למוסרהלציבוראעזהפטור ,אלאאיןזהכלל
בכלל איסור פיטום הקטורת.
אולמ בענין השמן ,עיקר איסור פיטומו
ע"יזרהוה עצס החפצאדעשייתשמן המשחה
במתכונתו דנאסר להעשות ע"י הדיוט ,א"כ
הדיןנותןדגם העושהשמן להתלמדאולמסור
לציבור יהא אסור ,דאף דתכלית השמן הוה
להתלמד או למסור לציבור ,אולם בעצם
העשייהאיןתילוק חרנאסרבעשייחה .ומה"ט

ללמודבו אולמוסרולציבור פטורוכו' ,אמר חייב.
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קסא

ב .כריתות ה' ב' -ואיןמושחין מלךבן
יחכן ג"כ דשמן  -שעיקר איסורובעשייתו
במתכונתו ,פטמו לחצאין פטור; וקטורח  -מלך ואם תאמר מפני מה משחו את שלמה
שעיקר איסורה בעשייתה לתכלית ,פטמה מפני מחלוקתאדוניה,ובגמ' שסמנלן אמררב
לחצאיןחייב,דהרי הקטרהיכולה להעשותגם אחא בר יעקב דכתיב למען יאריךימים על
פרס שחרית וכו' .וילפותת הגמ' לפטור ממלכתו הואוכניו ירושההיא וכו' מנלןדכי
העושה שמן להתלמדכו ,כשם שפטור העושה אתי מחלוקת בעי משיחה וכו' אמר רב פפא
קטורת להתלמד בה,יתכןדאיןזה רקילפותא אמר קרא בקרב ישראל בזמן ששלום על
אלא דהוה ילפותא על עיקרדין שמן שהנו ישראל ,וברש"י פי' בזמן ששלום בישראל,
כדין הקטורת שגםבשמןאעעיקרהאיסור על הוי המלכות ירושה ולא בעי משיחה אבלכי
עצםהעשייה אלאעלהעשייהלתכליתפרטית איכא מחלוקת לאו ירושה היא ובעי משיחה
כדי לסוך בו וע-כ המפטם את השמן כדי בתחלה .ומבוארמדבריו דמחלוקת מונעת אח
ירושת המלכוחובן מלךבעי משיחה ככלמלך
ללמוד וכו' פטור.
ולפ"ז נראהגם בהסבר שאלת הגמ' ,דאם בתחילתמינויו .אולםעיע ברמב"ם פ"אמהל'
גםבשמןעיקראיסורעשייתואינו מתפרשעל מלכים הי"ב שפי'ואין מושחק מלךבן מלך
עצם ההפצא דעשייה אלא על עשיית שמן אלא אם כן היתה שם מחלוקת או מלחמה
המשחה ומה שהוא נמצא לתכלית שמן מושחין אותו כדי לסלק המחלוקת .ומדבריו
המשחה להדיוט כקטורח ,א"כ גם המפטם משמע ןדין ירושה בבן מלך עדיין קיים
שמן לחצאין'תחייב דכל שראוי לסוך בויש והמשיחה הנה משום סיבה צידית לסלק
איסור לעשותו להדיוט כקטורת ,דעתה המחלוקת .וצ"ע ,דאם כן כיצד מותר
שלמדנועיקרדיןשמן המשחה מקטורת,ליהוי להשתמש בשמן המשההלצורך זה,והרי שמן
כקטורת גםלגבי איסור פיטום לחצאין ,וע"ז המשחה עיקרו למינוי מלכות והשתמשות
תירצה הגמ' דבשמן המשחהגםלמסקנאעיקר אחרת הוה מעילה ,כמבואר בגמ' שם דאי
האיסור הנו כעשייתו במתכונתו ,ורק איכא אפשר היה למשוח את יהוא בשמן המשחה
פטורים היכא דעשאו להחלמדבו או למוסרו משום שהנו ממלכי ישראל דליכא בהםדין
לציבור.
משיחה ,והמושחו מועל בשמן המשחה .וא"כ
וע' בלשון הרמב"ם מ"א מהל' כלי ה"ה הכאכיקדמלךבןמלךקיימתבוירושה,
המקדש ה"דהעושהשמן המשחה כמעשההזה א-כ המושחו לצורך צדדי לכאורה הריהו
וכמשקל הזה ולא הוסיף ולא גרע וכו'חייב מועל בשמן המשחה ,וצ"ע.
והנה שיטת הר"מ בפיהמ"ש סנהדרין
כרת והוא שיעשה אוחו להמשחבו ,אבל אם
עשאו להחלמד או למוסרו לציבור פטור .שעיקר מלכותביתדודהנה מזרע שלמה וא"כ
ומבואר מלשוגו דעיקר איסור עשףת שמן אף שחלק אדניהו על מלכות ביח דוד אולם
המשחה בהדיוט הנו על עשיימו במתכונתו ודאי לא היה יכול לבטל את ירושת שלמה,
ללא הוספה וללא גירוע ועל זה יהא החיוב וא"כ הדברים צריכים ביאור  -כיצד משחו
כרח ,אלא'שנאמר תנאי נוסף בהיובו והוא את שלמה בשמן המשחה דהרי מעיקרדין
שיעשה אותו להמשח בו אבל אם עשאו ירושה היה שלמה ודאי כמלכוח ,והמשיחה
להחלמד וכו' פטור .וע"כ פיטמו לשמן היתה בהכרח רק משום סיבה צדדית רקכדי
לחצאע פטור אף דאיכא בו פטור של עשאו לסלק את המחלוקח ,וא"כ צ"ע הרי הוה
להחלמד בו .אולם בקטורת שעיקר דינה מעילה בשמן המשחה.
ונראה ,דהנה כ' בר-מ פ"א מכל' המקדש
עשיית קטורת לתכליתה ,גם קטורת להצאין
הרי תהא ראויה לתכליתה משום שיכול הי-אואיןמושחין מלךבןמלךואםהיחה שם
מחלוקת מושחין אותו כדי לסלק המחלוקת
להקטירה פרם שחרית ופרסבין הערביים.

קטב
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ולהודיע לכל שזהומלךלבדו - .ונראה,דדין
זה ,דלהודיע שוהו מלך לבדו  -אינו צורך
צדדי אלא מעיקרדין המלכות הוא ,ומעיקרי
מינוי המלכות הוא "שזהו מלך לבדו" ,וע"כ
משום שע"י משיחה זו מתקיים מינוי מלך
ממלכוח בית דוד על דרך להודיע לכל שזהו
מלך לבדו ,ע"כ ליכא מעילה במשיחה זו.
(ו1כר לרבר נראה,דמצינובחירהבמלכותבית
דוד וכ' הר"מ גסהמ"צ והוא מהמכילתא
פרשת בא,דכלישראלזרים הםביחסלמלוכה
שוכה בה דוד ,והזינן דמעיקר בחירת מלכות
נאמר דהמלוכה שייכת רק לדוד לבדו
והאחרים ורים).
ג .כריתות ה' א'  -אמר ליה רב פפא
לאביי כשהוא שוקל בהכרע הוא שוקלאועין
בעין הוא שוקל אמרליה רחמנא כתב בדבבד
ואת אמרת בהכרע ,והאמר רביהודה הקב"ה
יודע הכרעות אלמא דאית בהו הכרע אלא
אמר רב יהודה דקנמן בשם אמאי מייתי
מחציתו דחמש מאות ,חמשים שאתים בחד
זימנא וחמשים ומאתים בחד וימנא ,כיון
דכולהק ה' מאות הויןנייתי ה' מאות בבת
אחת ש"מ מדקמייתי לה לקנמן בשם בחרי
זמני הכרעאיחביה ,והקב"היודע בהכרעות.
והדברים צריכים ביאור ,דפשטוח ביאור
הגמ' דמה דנאמר דהבאת חמש מאוח קנמן
בשם תהא בשתי מהציות ,בשתי הבאות שכל
אחת מהם מאתים וחמשים ,יסודדין זהכדי
שיהא במשקל הקנמן בשם יותר מהמשקל
הנדרש ממנושיהאבויותר מחמש מאות,וכן
הוא שם ברש"י ד"ה אלא אמר רב יהורה
"מדקאמייתי להתריזימניודאילאפושי הוא
דעגד" .והדברים מחמיהיס ,דמש-ל קנמן
בשם הוא משקל חמש מאות וזוהי הכמות
הנדרשת,וכיצדירבהעל כמותזו ,ואםמעיקר
הדין נדרש יותר ממשקל חמש מאות אם כן
לכתחילה ישקול שלא בהכרעה בשקילה
מדוייקת קצת יותר מחמש מאות ,ומדלא

שקלינן בכה"גודאישעיקר המשקלהנו משקל
חמש מאות ,וא"כישלדייקכיצדיתכןשקיים
חיוב לשקול בשקילה כזו כדי שיהא יותר
מחמש מאות.
וצריך לומרדזהודאי שעיקר משקלקנמן
בשם הנו חמש מאות ,ומה דשוקל אח כמוח
הבשם שקילות שכל אחת משקל מאחים
וחמשים ,ודאי דהוה דיוק בשקילת הבשם
לןייק לא רק במשקלוהכללי של חמש מאות
אלאלדייק במשקל של כל חלק ממנו,דהיינו
בכל מאתים וחמשים ממנו ,ועלזה לא שאלה
הנמ' מהו הטעםלשקילה  ,11אלא שאלתהגמ'
היא במה חל בשקילה זו לחצאין שם של
שקילה שלמאתים וחמשים,דלכאורהפעמיים
שקילה של מאחים וחמשים הוה כמו שקילת
חמש מאות בפעם אחת ,וע"ז אמרה הגמ'
דבשקילת החמש מאוח ע"י ששוקלים אותו
לחצאין בכל פעם מחציתו מאתים וחמשים
הוה בזהב' הכרעות וההכרעההיא חלק מעצם
המשקלדיש חמש מאותמצומצמיםויש חמש
מאות מרווחים ,יש מאתים וחמשים מצו-
מצמים ויש מרווחום ,ואף ששקילת פעמיים
מאתים וחמשים הנה חמש מאות ,אולם
פעמים מאתים וחמשים עם ההנרעוח אינה
חמש מאות .וע"כ שקילת חמש מאות בפעם
אחת הוה חלות שם שלשקילהלחוד ,ושקילח
חמש מאותע"יפעמיים מאתים וחמשים הוה
חלות שם של שקילה לחוד .והחיוב הנוודאי
רק על כמות של משקל חמש מאות ,רק אופן
החלוח של משקל חמש מאותהנוע"י משקל
מחציתו חמשים ומאתים וההכרעוח שע"י
שקילה זו הרי הם בכלל חלות משקל חמש
מאוח דהחיוב לא רק שיהא במשקלו הכללי
חמש מאות רחול שם של חמש מאות מרווח,
אלא בכל חלק ממנו דהיינו ככל מאחים
וחמשים ממנו יחול שם של חלק מרווח של
מאתים וחמשים מרווח ,והוה חלות שם חמש
מאות המרווח אף בחלקיו.
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קסג

איסר זלמן שוורצמן

בעביןשבועהבעי שפ
א .נתב הראב"ד בהשגות פ"ב מהל'
שבועות הל' ג' לא מצאתי שם מן השמות
וכינו' מןהכינויין בשבועתביטוי ולא מצינו
שם אלא בעדות ובפקדון לפי שנא' בעדות
אלה וקול וילפי' אלה אלה מסוטה ופקדון
תחטא תחטא מעדות אבל בשבועתכיטויוכו'
אע"פ שלאהזכיר שם שבועההיאוכו' וה"מ
לקרבן וכן נמי לבל יחל אבל למלקותבעי3ן
שםדכחיבלא תשא את שםוכו' ושבועחשקר
י נאמר לא תשבעובשמילשקרעכ"ל.והץ'
,מ
עליו הר"ן בס"פ שבועת העדות דגז"ש דאלה
אלהר'חנינא כראידיהואדאיתלי'ולארבנן
כמבואר בסוגיא דף ל"ה ב' ,וא"כ האיך כ'
הראב"ד להל' דילפי' אלה מסוטה ,ועו"ץ
דבסוגיא שם מבוארדאיילפי' שם בשבוה"ע
מאלה אלהילפי' דבעי שבועה בשם המיוחד
דומיאדסוטהדאיתא שםורבנןאיגמיריגז"ש
נבעי שם המיוחד.
שיטת ר"ת הובא בר" 7ורקיב"א ריש
נדרים דכל מחטבע מפי אחרים בעי' שם
דילפי' לה מסוטה דהויא מושבעח מפי כהן
אבל במושבעמפיעצמודלאדמילסוטהליכא
למילף דנבעי שם ,ולהכי בשבועתביטוי לא
בעי' שם כמו שהוכיחו הראשונים שם .והנה
גםעלדברי ר"חק'קושיתהר"ןהנ"ל,דלרבנן
לאילפי'הךילפותאדאלהאלהמסוטהוגםאי
ילפי'גםלרב3ןנבעי שםהמיוחדנדפריךהגמ'
שם .ועוד יש להק' דיעו"ש דף ל"ה ב'
בברייתא ,דר' חנינא בר אירי אמר הואיל
ואמרה תורה השבע ואל תשבע מה השבע
בשם אף לא חשבע בשם ,ויעו"ש ברש"י
השבע שבועת ה' תהי' 1ג - '1אמנם
הראשונים שם הק' מסוגיא דר"פ שברצח
הדיינים דמשמע דשבועתהדיינים גופא תליא

בפלוגתא דר"ח בראידי ורבנן ,ועל כן מי'
כפי' ר"ח דהשבע דקאמרהיינושברצהדסוטה
ויעו"ש ברש"י ובר"ח דלא תשבעהיינו לאו
דלא חשבעו בשמי לשץר והיינו דמשבועה
דסוטהילפי' ללאו דלא תשבעו דבעיא שם.
ולכאורהלפידברי ר"תדמסוטה לאילפ" רק
למושבע מפי אחריםהיכייליף ר"ח בראידי
ללאו דלא תשבעו דהויא לעולם מושבעמפי
עצמו ,וצ"ע.
ב .והנה כבר כתב הלח"מ דצ"ל בדעת
הראב"דדאין כוונתו לגז"ש דאלה אלהכיון
דץאי לרבנן דלאילפי הך גו"ש ,ורקדכוונחו
דכיון דלרבנן דלאילפי גז"ש הא ד"ושמעה
קול אלה" דכחיכא בפרשת שבוה"ע הוה
שבועה ,הוא משום דגלי לן קרא דשבועת
האלה דכתיבא בסוטה דאלה הוה שבועהלכן
גמרי' דומיא דסוטה שבועה בשב1 .נראה
לבאר דהנה בגמ' שם איתאדלרבנן דלאילפי
אלה אלה הא ד"ושמעה קול אלה" הףא
שבועה ,נפקאלהומדתניאאין אלה אלאלשת
שבועה ,וכן הוא אומר והשביע הכהן וכו'
בשבהצת האלה ,והק' הגמ' והא שבועת האלה
כתיבותי' הגמ'אין אלה אלא בשבועהומנין
לעשוח שבועהשאין עמה אלה כשבועה שיש
עמה אלה ח"ל ושמעה קול אלה ושמעה אלה
ושמעה קול ,ופירש"ידרבנן נפקא להו דאלה
הוילשון שבועה ממשמעות הקרא .והק' הגמ'
דהתם שבועת האלה כתיב שבועה שהיא
בץללה אבלשבועהשאינהבקללהלא משחמע
מהכא .ולפ"זאין מקוםלומררכיתדהשבועה
דשבוה"ע ילפי' מסוטה בעי' שם בשבוה"ע
דומיא דסוטה כיק דמסוטה לא ילפ" רק
דבעלמא אלה הף לשת שבועה וממילאידעי'
מגופי' דקרא דהוה שבועה אבל מהכ"תדנילף

קשד
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שבוה"ע מסוטהדלבעי שםכיתדשבועה מצד
עצמהלאבעי שםוכמודשארשבועוחלאבעו

שם ה"נ שבוה"ע.
אך הרמב"ןגריס שם בגמ'ומנין לעשות
שבועה שאין עמה אלה ואלה שאין עמה
שבועה כשבועה שיש בה אלה ת"ל ושמעה
אלה ושמעה קול  -פי' רבי רחמנא קול כל
דהויבין אלהגרידאוביןשבועהגרידאעכ"ל.
ולגי'זו הקו' רהתם שבועת האלהכתיב הוא
אעיקר הילפותא מסוטה דקתני כברייתא
דילפינן מסוטה דאלה הוה ל' שבועה וע"ז
מקשה יהתם שבועת האלה כתיב אבל לא
ידעינן מהתם דאלה סעצמו הוה ל' שבועה,
וע"ז משנ' דאה"נ ,והא דילפי' מסוטה הוא
דאין אלה אלא בשברצה וכה"א והשביע וכו'
שבועת האלה 1היי 11דאלה צריך שיהא
בשבועה וממילאידעינן דהא דכתיב ושמעה
קול אלה הוה ג"כ בשבועהדאין אלה אלא
בשבועה ,ואח"כילפינן מריבראדקולכלדהו
דביןל' אלה לחודוביןל' שבועה לחורמהני
ומשום דאלה הוה ל' שבועה ומזה ידעינן
לבעלמא דאלה הוה ל' שבועה .ולפ"ז הא
דידעינן מסוטה דושמעהקול אלה הוה שבועה
לא משום דסוטהגלילן ראלה הוהל' שבועה,
דזה לאירעינן כללמסוטהורק דמסוטהילפי'
דאלה צריך שיהא בשבועה דאין אלה אלא
בשבועה,ולכן האדכתיב ושמעהקול אלההוה
ג"כ בשבועה.
ונראה דהראב"ד ס-לכגי' הרמב"ן וס"ל
דשבועה בשם שונה היא עצס השבועה
משבועהבלי שם דהוהסוגמיוחד של שבועה
והוה שבועה חמורהיותר,ולכן ס"לדכיתדהא
דושמעה קול אלה הוה שבועה הוא משום
דילפינן מסוטה דאלה הוה בשבועה ילפינן
אותה שבועהשישבסוטהדהיינושבועה בשם
דילפינןאין אלה אלאבשכועה בשם,ולכן ס"ל
דחיובא דשבוה"ע נאמרה על שבועה בשם אף
לרבנן דלא ילפי גז"ש דאלה אלה ,ואע"ג
דלאחרדילפינןמריבויא דקול דל' אלה לחוד
מהני ומשום דאלה הוה ל' שבועה לכאורה

דיהני אף בלא שם בשאר שבועות דלא בעו
שםכיון דהוה ל' שבועה ,אבל הא דושמעה
קול אלה הוה שבועה לאידעינן מהא דאלה
הוה ל' שבועה דאכחי לאידעינן ,ורק משום
דילפינן מסוטהוכיתדעיקר השבועההוצרכנו
למילף מסוטה דאלה הוה רק בשבועה לבן
ילפינן שבועה דהתם דהיינו שבועה בשם
לשבוה"ע ,ולכן גמ אח"כ דמרבינן מקול דל'
אלהלחודמהנימשוםדהוהל' שבועהוגםדל'
שבועה לחוד מהנ' ולא בעינן לישנא דאלה
כלל ,מ"מ נשארדינא דשבוה"ע הוה בשבועה
בשם כיון דכן הוא דילפינן עצם השבועה
בשבועה בשם.
ג .אךעדיין קשה בשי' הראב"ד ,דכית
דשבוה"עבעי שם משוםדגמרינן מסוטה אף
לרבנן ומשום דעיקר השבועה גמרינן מהחם
גמרינן שבועה דכתיבא התם דהיינו שבועה
בשם וכנ"ל ,אמאי לא ניבעי שבועה בשם
המיוחדדומיאדסוטהוכדפריך הגמ',ורבגןאי
גמיריגו"שניבעי שםהמיוחד.ואוליי"לבזה
דהנה בגמ' שם דף ל"ה ב' אהא דתנן ובל
הכינוייםהרי אלוחייבים ,אקשי'ורמינהייתן
ה' אותךלאלהוגו'לפי שנא' ושמעהקול אלה
נאמרכאן אלה ונאמרלהלן אלהוכו' מהכאן
בשם אף להלן בשס אמר אביי ל"ק הא ר'
חנינא בראידי הא רבנן דתניא ר' חנינא בר
אידי אומר הואיל ואמרה תורה השבע ואל
תשבע וכו' מה השבע בשם אף לא תשבע
בשם ,וברש"י פי' השבע שבועת ה' תהי'.
והקשו הראשונים דמשמע דזה פשוט לד"ה
דשבועח הדיינים כעי שם כיון דמיני' הוא
דיליף רחב"א והרי מבואר להדיא בר"פ
שבועתהדיינים דבשבועתהדיינים גופא ג"כ
פליגי רחב"אורבנן.ולכן פ" הראשוניםכפי'
ר"ח דהשבעהיינו שכועה רסוטה ולא תשבע
 פירשו רש"י ור"ח דהיינו לא תשבעובשמי לשקר .ולכאורה אף לפירושם חמוה,
דהא בברייחא יליף גז"ש דאלה מסוטה
לשבוה"ע דבעי שבועה בשם המיוחד ומה וה
ענק להא דרחב"א דאמרהואיל ואמרה תורה

נתוראי
גמרי'ילפינן דבעי שבועה בשם כהתם] אבל
שם המיוחד ל"מ למילף מהחם,כיון דלרבנן
ליכא כלל דינא דשבועה בשם המיוחד ,והא
דסוטה לאהוי אלאןין מסוים בהסדרדסוטה.
שוב חזיתי' להגאון כעל "אור גדול"
ביחרון האור במתני' דידן שכ' בזה בדעת
הראב"ד והר"ת דס"ל דגם לרבנן ילפינן
מסוטה דשבוה"ע בעי שם [ולר"תילפי' לכל
מושבע מפי אחריס] ומ"מ ל"ב שם המיוחד
כמו לרחב-א דיליף גז"ש דאלה ,עפי"מ
שדייק מהר"מ דבסוטה ל"ב שם המיוחד,
דיעו"ש בפ-ג מהל' סוטה ה"ז ,ואומר לה
בלשון שהיא מכרת אם לא אם לא שכבאיש
אותךוכו' והנה כשאומר השם בשארלשונוח
הא לאהוי שםהמיוחד דהףרקכינוי .ומדסחם
הר"מ משמע רגם השם אומר לה בכל לשון,
דיעו"ש בהל"ח לגבי כתיבת המגילה כ',
"וכותב עלי' בלה"ק וכו' וכותב את השם

השבע ואל חשבע מה השבע בשם אף לא
תשבע בשם,דהואילפותא מסברא דמה השבע
דסוטה בשם אף הלאודלא תשבעבשמילשקר
הוא בשם ,ומאי מת' אביי דהכרייתאדיליף
גז"ש דאלה אלה מסוטה לשבוה"ע דבעי שם
המיוחד הוא רחב"א ,הא ל"ש זל"ז כלל,
ואולי אפשרלומרבביאורדבריהגמ',דאי
לאודילפינן גז"ש דאלה אלה דשבוה"ע בעי
שם המיוחד לא ידעינן כלל עיקר דינא
דשבועה בשםהמיוחד ,דמסברא לאידעינן רק
משבועה בשם דמועיל גם בכינויים וליכא
מעליותא בהשבועה כלל בהא דמזכיר שם
המיוחד ,ואף דבסוטה בעי שם המיוחד אי"ז
מדינא דשבועה בשםהמיוחדדכסוטהאצרבינן
שבהצה בשם המיוחד [כיון דליכא כלל האי
דינא מסברא] ,ורק דהואדין מסוים כסוטה
דצ"ל השבועה בשם המיוחד ,וכמו דבסוטה
צ"ל הלשון המיוחד דפרשת סוטה [ורק
דנתרבה דנאמרת בכללשתן ואף שאי"זנוגע ככתבה .הרי דגבי כתיבה ביאר להדיא איך
לעצם השבועה כלל ,אלא דהוא רין מסויס כותכ את השם,ולגבי אמירה מסחם סתם לה,
בהסדר דסוטה דצ-ל האלה והשבועה בהלשון ש"מ דגם השם אומר בכל ל' כשאר הפרשה
דפרשתסוטה .וה"נ הו"אבליהך גז"ש ראלה כולה ,ואף דהוי רקכינוי.
דכל הך מילתא דשם המיוחדאינו אלא מצד
ולכאורה תמוה דהאבסוגיין מבוארדבעי
הדינים והסדר דסוטה ,אלא דהשחא דילפינן שם המיוחדדמיני' הואדיליף רחב"א בגז"ש
גז"ש דאלה לשבוה"ע דכעי שם המיוחד מזה דשבוה"עבעי שםהמיוחד ,וצ"לדס-ל להר"מ
הוא דידעינן דאיכא דינא דשבועה בשם דכיוז דנתרבה דפרשת סוטה נאמרחבכללשון
המיוחד ,וממילא דכ"ה בסוטה גופי' דהא וקאיגם אשםדכתיבאבי',הרימזהדלאבעינן
דאיח בי' שם המיוחד הוא מדיני השבועה ,שם המיוחד דבשא"ל ה-הכינוי בעלמא .ורק
והיינו דקאמר אבה דברייתא דגמר גז"ש דלרחב"א דגמר גז"ש דאלה גמרינן ממאי
דאלה דשבוה"עבעי שם המיוחד הוא רדב"א דכתיבבהדיאבגופי'דקראדסוטה שסהמיוחד
דגמר מה השבע בשם אף ל"ת בשם ,דרקאי לשבוה"ע דבעי שם המיוחד ,ולדידי' שוב
ילפינן ג"ש דאלה הוי שס המיוחד דסוטה הדרא וילפא סוטה משבוה"עדבעינן בה שם
מדינ' השבועה וממילא הוא דשייך למילף המיוחד .ולרבנן דלא ילפי אלה אלה ל"ב
בסוטה שם המיוחד דאיכללה לה בהדי כולה
מיני' מה השבע בשס אף לא תשבע בשם.
ויוצא לפ"ז מד' הגמ' דלרבנן דלאגמרינן פרשתא דנאמרת בכל לשון .ולכן אף דס"ל
גז"ש דאלה אף במאי דמצינולמילף בסברא להראב"ד והר"ת דאף לרבנן ילפי' שבועה
מסוטה א"אלןלמילף שבועה בשם המיוחד ,בשם מסוטה אבל ל"צ שם המיוחדדהרי ל"ב
והלא הן הן דברי הראב"ד דאף דס"ל דגם לה גם בסוטה גופה ,עכת"ד' ,עוש"ה.
ובביאור דבריו נ' לפמשנ"ת דאיידעינן
לרבנן דלא גמרי גז"ש דאלהילפי' שבוה-ע
מסוטהדבעי שם[דכ'ון דעצם השבועה מהתם דאיכאדינא דשבועה בשם המיוחד אשר כ"ה

קשו

נחוראי

לרהב"א ובפרשתא דסוטה הרי כתיבא
השבועה בשם המיוחד ,בודאי דבעינן ביה
שבועה בשם המיוחד ,ולא ידציל כלל לגבי
השם הא דפרשתסוטה נאמרתבכללשון,דהא

דכל לשון ל"ש אלא לגבי הך דינא דבעינן
שיאמר הלשון המיוהד של פרשח סוטה ,אלא
דלרכנן דל"י גו"ש דאלה ליכא כלל דינא
דשבועה בשם המיוחד ,ומצד דינא דשבועה
בשם דסוטהמהניין גםכינויין ולא איכפתלן
הא דבלישנא דהפרשה נאמר שם המיוחד
דשפיר מהני בזה הא ,דפרשח סוטה נאמרת
בכל לשק ולכן 4ידהו גם כינויין מהניין

בסוטה.
אשר כ"ה גם ביאורד'אביילפיפירושו,
דלרבנן דלאילפי גז"ש דאלה אלה לשבוה"ע,
ל"ש למילף שבועה בשם המיוחר מסוטה אף
בילפותא דהשבע ואל תשבע ,דהרי בסוטה
גופי' ל"ב שם המיוחד ,ורק לרחב"א הוא
דאיכאדינא דשםהמיוחדבסוטהושייךלמילף

מינה.

האומנם נראה ,דאף לד' המהר"ם
מרוטנברק שהובאו ביתרון האור שם ,דנקט
להדיא דאף לרבנן איכא דינא דשם המיוחד
בסוטה[ ,והלא כ"ה מבואר גם בהראשונים
אכרייתא ררחב"א דלפי' ר"ח דפירושא
דהשבע הוא שבועה דסוטה הוא פשוט,
ומוסכם גםלרבנן דהשבע הוא בשםהמיוחד],
י"ל דא"פ עפמשנ"ת דכל היכא דאכתי לא
ידעינן דאיכא ד'נא דשבועה בשם המיוחד
אמרינן דשם המיותד דסוטה הוא רק מדיני
הסדר דסוטה והלנה מסויימח בה דצ"ל את
השבועה בשם ,בשם המיוחד דוקא ,וכשאר
ההלכות המסויימוח דפרשח סוטה,ולכן א"א
לרבנןלמילף מינה לשאר שבועות ,אף במאי
דילפינן מסברא ,כית דאף בסוטה לא אתינן
עלה מדינא דשבועה בשםהמיוחד ,וכמשנ"ת,
וצ"ע.
ד .שיטת ר"ת דלרבנן רק מושבע מפי
אחריםבעי שם דהא מסוטהגמרינןלהדהויא
מושבעת מפי כהן והק' לעיל דהא יליף

בברייתא דרךב"א הואיל ואמרה תורה השבע
ואל תשבע ,מה השבע בשם אף לא חשבע
בשם והשבעפי'הראשוניםשברצהדסוטהולא
תשבע היא לא חשבעו בשמי לשקר כמבואר
ברש"י ור"ח ,והנה הלאו דלא חשבעו הוא
במושבעמפי עצמו דהא בשבועחביטויליכא
מושבעמפי אחרים ,וא"כאיךילפינז מסוטה
דהויא מושבעת מפי כהן לפמ"ש ר"ת דא"א
למילף רק מושבעמפיאחרים.והנהעיקרשי'
ר"ת דלרבנן דלא גמרי גז"ש דאלה ילפינן
מסוטה דכל מושבע מפי אחרים בעי שם,
לכאורה הביאור הוא דס"ל דכיון דמצינו
בשבועה דסוטהדאצרכינן דישבע בשםילפינן
לכל שבועותדבעינן דיהא בשס וס"ל לר"ת
דדינא דשבועה בשס הףדין בחלוח השבועה,
דהשבועה נפעלת רקאיהוהבאופןזה דנשבע
בשם (ולא ס"ל דאיכא סוג שבועה מיוחדת
דשבועה בשם כמש"ל בדעת הראב"ד) וכית
דמצינו בסוטהדבעינןשיעשה השבועהבאופן
זה שנשבע כשם ילפינן לבעלמא דבעינן
שישבע בשס,ורקדכיון דסוטההויא מושבעת
מפי אחרים לא חזינן מסוטה רק דלהשבעת
אחרים בעינן שישביעו בשם למיחל עלי'
השבועה אבל לא חזינן מהא דבמושבע מפי
עצמובעינן שיהא בשם.והנה הריטב"אבריש
נדרים כתב וו"ל ואף רחב"א לא פליג אלא
בשבועת העדות וכו' ואף בשבוה"ע מודה
דחיילא שבועה עלי' אלא דפטר לי' מקרבן
ע"כ (ומיירי גם מעיקר דינא דשבועה בשם
דלדידי' לא בעינן שם כלל רק לרחב"א
כמבואר שם) ולר"ח יראה לכאורה דבלא שם
לא חיילא שכועה כלל במושבע מפי אחריס
לרבנן כנ"ל.
והנה בגוף דברי הר"ח הק' הר"ן בנדרים
דף ב' ח"ל ותמהנ' עליו דהא אמרינן בם"פ
שבועת שתים בתרא דהעונה אמן אחר
השבועה כמוציא שבועהמפיודמיוילפינןלה
מסוטהדכתיב ואמרה האשה אמן אמןכלומר
והויא כמושבעח מפי עצמה וכמו שפירש"י
ו"ל שם ובפי' שבועח העדות דאי לא אפי'

כחוראי
מושבעת מסי אחרים לא הויא וה"ט דתנן
דבשבועתביטויהייב כשענהאמן משוםדהוה
כמושבע מפי עצמווכיק שכן דמסוטה גמרי'
הוהלן למימר דמושבעמפי עצמוליבעי שם,
עכ"ד.

והנצי"ב בהרתכ דבר [וכן הוכא בשלמי
נדרים] פירשו כדעת ר"ת ,דאף דגמרינן
מסוטה דהעונה אמן אחר שבועה כמוציא
שבועה מפיו והוה מושבע מפי עצמו ולכן
בודאי דסוטה הוה מושבעת מפי עצמה
וכמש"כ הר"ן ,אבל הויא גם מושבעת מפי
אחריםדמדיני סוטהאצרכינן שחהא מושבעת
מפי כהן מדכחיב והשביע הכהן את האשה,
ולהכי הואדבעינןדיהא בסדרזהדהכהן'אמר
כל הל' של פרשת סוטהוהיא תענה אמן -
אף דבכל שבועהמהנייותרבפשיטת אם הוא
יאמר בעצמו  -משום דבעינן שתהא

מושבעת מפי כהן ,עכ"ד .והא דכתב הר"ן
והביא מרש"ידהויא מושבעתמפי עצמהראי
לאאפי' מושבעתמפיאחריםלאהויא,כוונתו
למ"ש רש"י בשבועותדף ל"ו א' ד"ה ואמרה
דאי לא כמהניאה שבועה דמיא אמאי בודקה
אפי' מושבעמפיאחריםאיןכאןשהרילאאמרה כלום אחר השבועה ולא דמיא
למשביענועליכםשהריכופרין אחרהשבועה,
עכ"ל .והיינו דבמושבע מפי אחרים בעינן
שיענה עלדבריוויכפורנבסוטהלא ענתה שום
כפירה על השבועה ורק דקבלה השבועה
בעניית אמן דמזה הוא דילפינן דעונה אמן
אחר השבועה כמוציא שבועה מפיודמי ר"ל

דר"ת ס"ל כשי' הרמב"ן בשבועות כ"ט ב',

דבמושבע מפי אחרים לא בעינן שיענה
כפירתו וגם בשתק חל השבועה ,ולכן גם
בסוטה הויא מושבעת מפי כהן והארילפינן
מסוטה דהעונה אמן אחר השבועה כמוציא
שבועה מפיו דמי ,צ"ל לדידהו דמזה גופא
דבעינן שחענה האשה אמןהז'נן דאיכא גדר
דקבלת שבועה באמן והיינו דהויא בזה גם
מושבעתמפי עצמה(ועדיין צע"ק) .ולפי' וה
בדברי ר"ת יוצא דבאמח בשבועת סוטה

קסז

תרוההו איתנהו בה,בין מושבעת מפי עצמה
מדכתיב וענתה האשה אמן ,וגםצריכה שתהא
מושבעת מפי כהן מדכחיב והשביעהכהן אח
האשה ,אלא דניון דהויא גם מושבעת מפי
כהן,לכן אףדבסוטהאצרכינן שתהא מושבעת
בשם אשר מזה הוא דילפינן לכל שבועה
דעלמא דבעינן שיהא בשם אך לא מצינן
למילף רק אהשבעתאחרים דלהשביעאחרים
בעינן שישביע בשם דמסוטה לא מוכח יותר
מזהכיון דהויא גם מושבעת מפי אחרים.
ולפ"ז יש ליישב מה שהקשינו מבריתא
דרחב"א דגמר מה השבע בשם אף לא תשבע
בשם משבועת סוטה להלאו דלא תשבעודהוה
בשם המיוחד הא לר"ת לא ילפינן מסוטה
שבועה בשם רק למושבע מפי אחרים והלאו
דלא תשבעו האמיירי במושבע מפי עצמו,
דלכאורה נראה פשוט דדברי ר"תשייכי רק
לרבנן ולא לרהב"א דהא לרחב"אדגמר גז"ש
דאלה מסוטה לשבוה"עדבעי סוטה לשבוה"ע
דבעי שם המיוחד בפשיטות דבשבוה"עאין
חילוק בין מושבע מפי עצמו למושבע מפי
אחרים דבחרוייהו גמרינן שם ,כיון דקרא
דשכוה"ע מיירי כין במושבע מפ"ע בע
במושבע מפ"א ,ור"ת לא קאמר רק דאי
ילפינן מסברא לא מצינן למיגמריותר ממאי
דמוכח מיני' דההנו מושבע מפ"א אבל אי
ילפינן מגז"ש דאלה דשבוה"ע בעי שם
המיוחד בודאידאין מקום לחלקכיון דפרשה
דשבוה"ע בתרוייהו מירי ,ופשוט .ולכן גם
בסוטהשובלאנימאדהאדבעינןשישבע בשם
הוא משום לתא דשבועת אחרימדכיוןדחזינן
בשבוה"עדגםבמושבעמפיעצמובעינןשיהא
בשם ,א"כ מה"ח דבסוטה הוי רק משום
השבעת אחרים ,דכמו דשבוה"עבעי שםבכל
אופן ,כמ"כ נימא בשבועת סוטה ולא רק
מלתא דהשבעת אחרים שיש כסוטה( ,וגס
אפשר דילפינן חורה משבוה"ע דבעינן שם
כסוטה גם משום שבועת עצמהדכתיב וענחה

האשה אמן) ,וזהו דאמר רתב"אדגמרינן מה
השבע בשם אף לא תשבע בשם מהשבע

קשח

בהוראי

דסוטה להלאו דלא תשבעו בשמ' לשקרדבעי

שם המיוחד אף דהלאו דלא תשבעו מיירי

במושבע מפ"ע טשום דלרחב"א דגמר גז"ש
דאלה דשבוה"ע בעי שם אף במושבע מפ"ע
גם בסוטה ל"ה רק מלתא דהשבעת אחרים,
ולכןלדידי'מצינן למילף מסוטה גם למושבע
מפ"עכיון דבסוטהאית בה גם מושבע מפ"ע
מוענתה האשה אמן .ובזה א"ש בפשיטות
לדעת ר"ת הא דהק'לעילדמאי מת'אביי הא
רחב"א הא רבנן דברייתא דגמר גז"ש דאלה
דשבוה"עבעי שםהמיוחדאתיא כרתב"א ,הא
לאשייכי כלל ,דמהענין הא דרהב"אדיליף
מה השבע בשם אף לא תשבע בשם דהוא
ילפותא מסברא דלאו דלא תשבעו הוא בשס
המיוחד להא דבברייתא גמר גז"ש דאלה
דשבוה"עבעי שם המיוחד ולמ"ש א"ש דהא
לרבנן א"א.למילף מסוטה שבועה בשם רק
למושבע מפ"א כמ"ש ר"ת ,ולכן כיון
דרחב"א יליף מסוטה להלאו דלא תשבעו
דהוא מושבע מפ"ע ,מזה מוכח דס"לדגמרינן
גו"ש דאלה דשבוה"עבעי שם אף במושבע
מפ"ע ,ולכן גם בסוטה לא אמרינןדהויא רק
מלתא דמושבע מפי אחרים דיש בה ומצינן
למילף גם לטושבע מפ"עכית דבסוטההיא
גם מושבעת מפ"ע כנ"ל.
אך עדיין צ"ב בדעח ר"ת ,דכ'ון דס"ל
דלרבנןילפינןמסוטהלשבועותדעלמאדבעינן
שיהא בשםורקדכיוןדסוטההויאגםמושבעת
מפ"א לא יףעינן יותר מזה ורק דהשבעת
אחריםבעיא שם ,א"כ לרחכ"אדגמרינןגז"ש
דאלה ישבוה"ע בעי שם אף במושבע מפ"ע
ולכן גם בסוטה הא דבעיא שם הוא גם משום
הא דהויא מושבעת מפ"ע וכג"ל ,א"כ
לרחב"אנילף לבעלמא דנל שבועהבעי שם
בק מושבע מפ"עבין מושבע מפ"אכיקדם"ל
לר"ת דילפינן לכל דוכתא דבעי שם א"כ
לרחב"א נילף גם במפ"ע בין מסוטה בין
משבוה"ע ובגמ' משמע דגם לרחב"א לא
ידעינן לכל דוכתא דבעינן שם הטיוחד
וצריכים לילפותא מיוחדת רהואיל ואמרה

תורה וכו' מה השבע בשם אף ל"ת כשם,

ומתרץדהיכאדיליףיליףוהיכאדלאיליףלא,

וצ"ע.
ה .והנה יש לעיין לרחב"א דגמר גו"ש
דאלה דשבוה-ע בעיא שם המיוחר ,אי הך
דינארבעינן שםהמיוחדהויחדדינא עםעיקר
דינא דשבועה בשם דבלא שם המיוחד ל"ה
שבועה בשם כלל והיינו דהוי גילוי דל"ה
שבועה בשם רקע"י דנשבע בשםהמיוחד ,או
דגםלדידי'הוי שבועה בשם בלא שםהמיוחד
דכל דאמר דהשבועה תהא בשםהויא שבועה
בשם(וכדאמרי'לעילבגמ'לרבנןדגםאיל"ה
שם כללמהניכדאמרינן שםבמי שהוא רחום
וחנון קאמר) ורק דאיכא דין נוסף דבעינן
שיאמר בשם המיוחד .ויהא נ"מ לשיטח
הרמב"ם ודעימי' דכל שבועה בעיא שם ורק
רכ' הר"מ דאףילינא קרבן ומלקות איסורא
מיהא איכא אף בלא שם ,וביאר הר"ן בסו"פ
שבועת העדות שיטה זו דעיקר שבועה כי
כתיבא בשם כתיבאכרכתיב לא תשבעובשמי
לשקר א"נ לא חשא את שםוכו'[ .וחמה שם
הר"ן דא"כ אמאי כחב הר"מ דאיסוראמיהא
איכא ואסיק עלה דאפשר דהוי רק מד"ק
יעו"ש - ].אי בעינן לרחב"א שם המיוחד
בכל השכועות או רק היכא דאיבא ילפותא
מיוחדת כגת בשבועח העדות ובלאו דלא
תשבע כמכואר בגמ' דהא בהא דס"ל לרבנן
דעיקר שבועהכי כחיבא בשם כתיבא דהוא
גלוידרק שכועה בשםהוישכועה הא לאפליג
רחב"א,ולכןאינימא דלרחב"א ל"ה שכועה
בשם רק אם נשבע בשםהמיוחדניכעילדידי'
שכל שבועה תהא בשם המיוחד דבלא שם
המיוחד ל"ה שבועה בשם וע"כ ל"ה שבועה
כלל- .אךאינימאדאולרחב"אהוישבועה
גשם גם בלא שס המיוחד ורק דבגז"ש דאלה
כתיב דע נוסף דהשבועה בשם תהא בשם
המיוחד ,לכ' נ' דזה רק היכא דאיכא ילפותא
מיוחדת ,דהא דאמרינן דעיקר שבועה כי
כתיבא בשם כתיבא דהיינו דהא דכחיב לא
חשבעו בשמי  -הואגלוי דרק שבועה בשם

נהוראי
הויא שבועה האמורה בתורה אבל בלא שם
ל"ה שבועהכלל ,בזה נאמר רקדבעינן שתהא
שבועה בשם דהוא גדר בעצם השבועה ,אבל
הא דנאמר בגז"ש דאלהדין נוסף דהשבועה
בשם תהא בשם המיוחד הוא רקדין מסים
בשבוה"ע דבעינן בי' שיהא בשם המיוחד,
וכמו דאיכא שבועות דאית בהודינא שישבע
בנק"חדהויין רקדיניםדאיכא בהשבועה אבל
לא משנים עצם השבועה ,ולכן לא גימא בהו
דהויגלוידזהו שבועה האמורה בחורה ובל"1
ל"ה שבועה כלל ,ולכן רק היכא דאיכא
ילפותא מיוחדת בעינן שבועה בשם המיוחד.
[ואולי יהא בזה עוד נ"מ להשיטות דלרבנן
מועיל שבועה כלא שםמדיןידאייועילדינא
דירות גם לרהב"א ודו"ק ,ואכמ"ל.ן
ולכאורהישלהוכיחמדאיצטריך לרהב"א
למילף הואיל ואמרה תורה וכו' מה השבע
בשם אף ל"ת בשם אלמא דבלא ילפותא
מיוחדת לאבעינן שם המיוחד אף דלהשיטות
הנ"ל בנל שבהצה בעינן שבועה בשם .אבל
יעויין בר"ןבביאורהךרינא דס"לדאףלרבנן
בעינן שם בכל שכועה ו"1ל וטעמא דמילתא
משום דעיקר שבועהכי כתיבא בשם כתיבא
כדכתיב לא תשבעובשמי לשקר א"נלא תשא
שם וכו' אלא דרבנן סברי דה"ה נמי לכנף
כדכתיב והללת את שם ונו' עכ"ל( .ולכ' בא
ליישב אמאי לא נימא דבשמי היינו שמי
המיוחד כדאמרי' במס' סוטה לענין ברכח
כהנים כדהק' הרא"ש ,עיי"ש ).ומשמע דרק
רבנןסברי דה"הלכנוי אבל רחב"א ס"לדבעי
שם המיוחד משום הךדינאדעיקר שבועהכי
כתיבא בשם כתיבא,והיינו דל"ה כלל שבועה
בשם אלא כשנשבע בשםהמיוחד .וצ"ל דהא
דצריכיסלמילף לרחב"א ממה השבע בשםאף
ל"ת בשם הוא משוםדאי לאוהכי הףאמרי'
דבגז"ש דאלה דשבוה"ע בעי שס המיוהד
נאמרדיןנוסףהמסוים רק לשבוה"עאבלכיון
דילפינן דמה השסע בשם אף ל"ת בשם דלאו
דלא חשבע בשמי הוא דוקא בשם המיוחד
ופירושא דבשמי היינו בשמי המיוהד ,והרי

מקרא זה הוא דילפינן דעיקר שבועה כי
כתיבא בשם כתיבא שובאמרינןדעיקרדינא
ךשבועה בשם הוי בשם המיוחד ובל"ז ל"ה
שבועה כלל לרחב"א[ .ויעויין ברא"ש ר"פ
שבועת העדות מה שיש להעיר בזה שם,

וצ"ת].
והנהאינימאדאף לרחב"א עצם השבועה
הוי שבועה בשס אף בלא שם המיוחד אלא
דאיכאדין נוסף דהשבועה בשם חהא בשם
המיוחד,יש לבארבאופן אחר שיטת הראב"ד
הנ"ל ,דאףלרבנןבעינן שם בשבוה"עדילפינן
אלה אלה מסוטה ובשבועח הפקדון מגז"ש
דתחטא תהטא משבוה"ע ואעפ"כ לא בעינן
בהו שם המיוחד כמו בסוטה ,ולהנ"לי"לכיון
דלרבנן לא גמרינן גז"ש דאלה והא דגמרינן
שבוה"ע מסוטה טפי משאר שבועות הוא
משוםדכיון דעיקר השבועה דשבועת העדות
גמרינן מסוטהדאין אלה אלא בשבועהגמרינן
אותה שבועה דכתיבא התם דהיינו שבועה
בשם (כמש"כ לעיל באות ב') ,משו"הבעינן
רק ןעצם השבועה תהא שבועה בשםאבל שם
המיוחד לא מצינן למיגמר מסוטה כיון דגם
בלא-ההוי שבועה בשם ה2ם המיוחד הף רק
דין בשבועח סוטה דבעינן בה שתהא בשם
המיוחד אבל אי" 1משנה עצם השבועה
ומסוטה לא מצינן למיגמר לשבוה"ע רק מה
דהוי מצד עצם השבועהדבעינן שתהא שבועה
בשם דגמרינן אותה שבועה דכתיבא התם
כנ"ל ,אכל שאר ד'נים לא מצינן למילף
מסוטהכיון דליתלן גז"ש דאלה וכמו שאר
שבועות דלא גמרינןמיני'.
וכמו"כ אפשר לומר גם בדעת ר"ת דס"ל
דלרבנןגמרינן מסוטה דכל מפ"אבעי שס או
כנוי ,ומשום דכיון דמצינו בסוטה דבעינן
שישביעה כשםילפינן מ1ה לבעלמאדדין הוא
בחלות שבועה דלאחיילא רק אם נשבע בשם,
ורקדכיתדהויא מושבעת מפיכהן לאמצינן
למילף רק להשבעח אחרים ראינו חל אלא
היכא דנעשה באופן זה שהשביעו בשם
(וכמשכ"לבאותד')וזהלא נאמררקלענין,ה

קע
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דבעינן שתהא השבועה בשם דהוא גדר בעצם
השבועה שישביעו בשם ,אבל שם המיוחד לא
ילפינן לעלמא דל-ה גדר בעצם השבועה כ"א
דהוידין בשבועת סוטה ,וכמו דיש שבועות
דאית בהודינא שישבע בנק"ת,ולנןאמרינן
דהוא דק מסוים בשבועת סוטה ולא גלוי
דלחלות השבועהבעינן שחהא בשם המיוחד,
ובלא ילפותא לא גמרינןדין זה ,ולפ"ז גם
לרחב"א דגמר גז"ש דאלה דשבוה"עבעי שם

המיוחדאף במפ"ע,לדידי'איןחילוקבזהכלל
(וכמש"כ באות ד') ,וע"כ לדידי' לכאורה
ילפינן לעלמא דבעיא שם גם במפ"ע אבלזה
רקלעיקרדינא דשבועה בשםדלזה גםכינויין
מהני ,אבל הא דאיכא עודדיןנוסף בשבועת
סוטה ובשבוה"עשיהיו בשם המיוחד זה ל"ה
גלוי לעלמא ,וע"כצריכיםלמילף ממה השבע
בשם אף לא תשבע בשם ,והיכא דליכא
ילפותא מהני גםכינויים וכמש"נ.

"4

בהוראי

קעא

אחרויביייביד
בענין צרורות משלם ח"נ מןהעלייה
ב"ק ב' ב',

א"ר פפא יש מתו~ותיהן

תוצריכאעיונא במש"כהתוס' ד"ה אמאי
לה תולדה דרגל וו"ל אע"ג דדמי לרגל
ניתשדינהחלוקהיהלולקרותלה שם בפ"ע,
והתום' אולי אהא דהקשו בגמ' אליכא דרבא
וכמו שדייק הפנ"י דהד"ה הף "אמאי" קרי
לה תולדה דרגל ולר"פ הקשו בגמ' "ואמאי"
בוא"ו ,ועוד דדבריהם קאי אחר הד"ה
דלפוטרו ברה"ר דהיא חירוצא דגמ' לרבא
וצ"ב אמאי לא כתבו החוס' דבריהם מקודם
בקושייח הגמ' אדרב פפא.
ואשר נראה לבאר בזה ,ומקזדם נבאר הא
דאיבעיאלן בדף ב' ב',איחולדותיהן כיוצא
בהן או לאו כיוצא בהן ,דהנהיעויין ברש"י
ד"ה הכאמאי -דכ'מיאמרי'תולדוחכיוצא
בהן ל"ש אב ל"ש תולדה משלם או"ד לא,
הנ"ב אהא דפי' או"ד דלאו כיהנא בהן דלא
משלם כלל ולמה לא פי' לענע דמשלם ח"נ
וצ"ע (ועוד דהא באמח אמרי' כן במסקנא
ולמה לאפי' ג"כ הכא בההו"א) והנראהבזה
דיסודהאיבעיאדתולדוחיהןכיוצאבהןאולאו
כיוצא בהן הואאיתולדוחיהןכיוצאבהןוהוי
חולדה מזיק כמו האב,ומחייבינןליהבכוליה
דינים דהאב [וכ"ממסוגיית הגמ'דכיקאמרי'
וכי קאמר ר"פ אקרן והקשו בגמ' מ"ש קרן
וכו' הני נמי וכו' (וכן אמרי' בשאר אבות
נזיקין) משמע מזה דטעמא דנימא דהחולדה
לאוכיוצאבהן משוםדלא הףמזיקכמו האב]
ומ"מ נראה פשוט דהדינים דאית להו הוי
מחיובא דהאב ולאדרמינןליהבחיובאדמזיק
אחר דלפי"ד נמצא דליכא נפקותא בדינא
"דלאו כיוצא בהן" אלא להא דלאמחייבינן
ליה לכוליהדיני' דאב ,מחמת דלאהוי מז'ק

כיוצא בהןויש מחולדותיהן לאוכידורצגלא,בהן ,ירי
רגל
ובדףג' ב',כי קאמר ר"פ אתולדה
הא אוקימנא תולדהדרגלכרגל ,בח"נצרורות
דהלכתאגמירילה,ואמאיקרילהתולדהדרגל
לשלם מן העלייה וכו' לרבא דמיבעיא ליה
אמאי קרי לה תולדה לרגל לפוטרה ברה"ר,
ובשטמ-ק הקשהע"ז מהאדלרבאלאקרי'לה
תולדה דרגל אלאלענין דפטור ברה"ר א"כ
מנ"ללהגמ' דר"פקרי'להתולדהדרגל לשלם
מןהעלייהופליג אדרבאדלמאלא קאמראלא
לענין דפטור ברה"ר וס"ל כדרבא,
עודיש להקשות ,דהנה רש"י בד"ה לשלם
מן העלייה כתב ח"ל שאםהזיקה יותר ממה
שהיא שוה משלם ההיזק מביחוכי רגל וכו'
ולא הויא כי קרן דאק המזיק משלם אלא
מגופו ,ומבוארדס"לדקושיתהגמ'הוידאמאי
קרילהתולדהדרגל,דהאכיוןדמשלםח"נהוי
תולדה דקרן ולא דרגל ,וצ"ע דהא כבר כ'
רש"י בהדיא בד"ה בח"נ צרורוח ,והלכךלאו
חולדה דקרן הוא אלא דרגל דמכח רגל הוא
דאתו ע"כ וא"כ אמאי הקשה הגמ' דכיון
דמשלם ח"נהויאכיקרן והא לפמש"כ רש"י
הויהמזיק תולדהדרגל .תוצ"ב,בעיקרדבריו
דכ' ולא הויא כי קרן וצ"ע דהא לכאורה
תירוצא דגמ' הףדקריליהתולדהדרגל משום
דמשלם מעלייה מדינא דרגל ,וא"כ למאי
נפק"מ אי בקרן משלםמעלייה או מגופו ,חו
ישלהעיר דהא לרבא אמרי'דהויתולדהדרגל
לפוטרה ברה"ר והתם לא כ' רש"י "ולאהויא
כי קרןדחייב ברה"ר" כמש"כ בדר"פ ,וצ"ב
מאי שנא.
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אלימא כמו האב ,ולא להא דחלוק בעיקר מדין תולדהדרגל א"כ ע"כדהחיוב דח"נהוי
חיובאדיהבינן ליהדינים דמזיק אחרת.
ג"כמדין חולדה דרגלדליכא לחלק בהמחייב
ונראה דס"ל לרש"י רחיובא דח"1איןזה דהחשלומין(ועוד אפ"לכביאורתירוצאדגמ'
חיוב נזק שלס ואיכא ג"כ פטור בחצי ,אלא דכית דמשלם החצי נזק מן העלייה מדין
דזהו עצם חיובאדנזקין ,ומשו"ה נראה דלא חולדהדרגל א"כ ע"כס"לדהמחייבדחשלומי
הוי חיוב מצד תשלומי ההתק (כמו בנ"ש) הח"נ מן העלייה הוא האב ררגל ).וצ"ע
דהרי לא משלם בשביל הזיקא ,אלא דהוא דלפי"דליכא ברגל דץתשלומין דח"נ ובע"כ
גזה"כ דבמזיק דליכאחיובא דתשלומיההיזק מוכרח בזה דס"ל לר"פ דבצרורות לא הוי
דמשלס ח"נ.
חיובא דח"נ כמודהוי בכ"מ חיוב תשלומע
אשר לסי"ז נראה דאפ"ל דמשו"ה ס"ל בחצי אלא דהר חיוב תשלומין דנ"ש,
לרש"י דליכא לחייבו בח"נ מטעם דין ובהלל"מ נתחדשה דע פטור בחצי (וכ"כ
דתולדותיהן לאו כיוצא בהן ,דלפמש"כ אפי' בחידושי ר' ארי'לייב)ולכן שפירהויחיובא
ס"ל דתולדותיהן לאו כיוצא בהן מ"מ עצם דצרורות מדין תשלומע דרגל .וזהו מש"כ
המחייב דחולדה הוא משוםדהוי תולרה דאב רש"י ולא הויא כי קרן דזהו עיקר תירוצא
וכיון דבאב דרגל איכא רק חיובא דנ"ש חו דגמ' וכמוש"כ.
ליכא לחייבו בתשלומי דח"נ דהוי חיובא
ולפי"ז מיושבת אמאי לא חירצו בגמ'
אחריתי דליכא בהאב ,וא"ש מש"כ רש"י לר"פ כמולרבא דטעמאדקרי לה ר"פ תולדה
דתו~וחיהן לאו כיוצא בהן דלא משלם כלל דרגל הוא רק לענין לפוטרה ברה"ר דהא
ולא דמשלם ח"נ.

ולפי"ד נפקאלן דאפי' להצד דהאיכעיא
דתולדותיהן לאו כיוצא בהן סבירא לן ג"כ
דהחיוב תשלומע דתולדה הוא משום דהוי
תולדה דאב וא"כ למסקנא דלאקאי ר"פ אלא
אח"נ דצרורוח דהוי תולדה דרגל ג"כ הוי
המחייב דצרורוח משום דהוא תולדה דאב

דרגל וכמושנ"ת.
ולפי"ז נראה דיסודקושיית הגמ' אדר"פ
הוא דאף דהוי מזיק דרגל (וכמש"כ רש"י
לעיל) מ"מכיון דמשלם ח"נ ע"כ דנתחדשה
בהלל"מ ,דצרורות חייב בתשלומין מיוחדת
דח"נ נמו בקרן וליכא למימר דהמחיב
בתשלומין הוא האב דרגל,כיון רח"נ לאהוי
תשלומי ההיזק אלא הוא חיוב ממת גרידא
דח"נ וכרגלליכא כללחיובארממון דח"נ רק
דין תשלומין לשלם ההיזק .ולכן הקשו מהא
דקאמר ר"פ דהתשלומין הוי משום דהו"ל
תו~ה דרגל ותי' ע"ז בגמ' "לשלם מן
העלייה" ולכן לא הוי חיובא דנחחדשה
בהלל"מ אלא הואדין חשלומין מדע תולדה
דרגל וביה"ד דכיון דס"ל דמשלם מהעליה

לפמש"כ יסוד קו' הגמ' מהא דמשלם ח"נ
דמזה מוכרח ע"כ דלאהוידין תשלומיןדרגל
ולר"פ דקאמר דמדין תולדוחיהן לאו כיוצא
בהן קאתינן עלה ע"כ דס"לדהוי התשלומין
מדין רגל כמושנ"חלעיל ,וממילאדליכאכאן
תירוצא מהאדפטורברה"רדעכ"פהחשלומין
לא הוי מדין רגל וע"כ הוכרח הגמ' לחרץ
דמשלם מן העלייה.
אמנם לרבא דלא קאמר דהחיוב ח"נ
דצרורות משום דהו"ל תולדה דרגל נראה
דס"ל דבהלל"מ נתחדשהדמחיבינןליה בח"נ
והוי תשלומין מיוחדים דח"נ דנחחדשו
בהלל"מוהוי חשלומי ח"נ נמוקרן( .ולפ"ד
זה מוכרח דאי ס"ל לרבא כר"פ דהח"נהוי
תשלומי דרגל היאך מיבעי ליה אי משלם
מעלייה הא ע"כ משלם מעלייה) ויש להכיא
ראי' מהא דקאמר רבא בדף '"ח ב',
בהאיבעיא דיש העדאה לקרן מדמי' ליה
ופירש"יהואיל וח"1הוא דמשלםכיקרן,הרי
מבוארדחיובא דח"נ לאו מתשלומי רגלדהוי
תשלומין דנ"ש דפטור בחצי אלאחיוב דח"נ
וכמו בקרן.

כהוראי
ולסי"ז א"ש הא דהקשו התוס' קושייתם
ארבאולא אר"פ ,דלר"פכודאי א"א להקשות
על קושית הגמ' דאמאיקרי לה תולדה דרגל
האדמיאלרגל משום דמ"מהחשלומיןלאהוי
דרגל ,ור"פ קאמר דהתשלומקהוי ג"כמדינא
דרגל אבל לרבא הקשו התוס' שפיר דמאי
קושיא הא המזיק דצרורות דמיא לרגל .וע"ז
כתבו דמ"ם שפיר הקשו בגמ' דכיון דדינא
חלוק היה לו לקרות לה שם בפנ"ע( .ונראה
דלפום ר"פדהמחייבדתשלומין בצרורות הוא
האב דרגל א"א להקשות עליו "כית דדיגא
חלוק היה לו לקרות לה שם בפנ"ע " משום
דקרי' לה שפיר תולדה דרגל כיון דהמחייב
דתשלומיןהוא האבדרגל,ולכןנראה מהאדכ'
התוס'דלרבא הק'הגמ'"כיתח-גאחלוקהיהלו
דפליג רבא אדר"פ וס"ל
לקרוחלה שם
דנתחדשה בפנ"ע-
בההלל-מ חיוב תשלומין
דח"נ כמו בכ"מ ).אשר לכן לא פי' רש"י
בחירוצא דגמ'דקרי' לה תולדהדרגל לפוטרה
ברה"ר "ולא הךאכי קרן" כמו שפי' לר"פ

דלרבא מעולם לא הק' הגמ' מהא דהויא
תשלומין כי קרז דבאמת ס"ל לרבא דהוי
תשלומין כמו קרן ,וכמו שביארנו.
אךלפי"ז קשה מהאדבעיליהלרבאלקמן
י"ח ב' ,אייש העדאה לצרורוח לקרן מדמי'
ליה או"ד חולדה דרגל הוא ופרש"י לקרן
מרמי' ליה הואיל וח"נ הוא דמשלםכי קרן
(וכן פירש"י בהאיבעיא דרה"ר בדף י"ט)
וקשה דהא רבא הוא דמיבעיאליהאי משלם
מגופו או מעלייה ,ולכאורה משמע דגם על
הצדדמעלייה משלםמיבעיאליה לרבאאייש
העדאה ,ולפימש"כ מבואר בגמ' ג' ב' ,דאי
משלם מעלייה הוי הח"נ חשלומין דרגל ולא
דקרן דהא זהו עיקר תי' דגמ' לר"פ דס"ל
דהתשלומין דצרורות מדינא דרגל ,וא"כ צ-ע
אמאימדמי'ליהלקרן משום דמשלם ח"נוהא
הח"נ הוי תשלומין דרגל ולא רקרן ,וצע"ג
(ובעזהי"ת יבואר לקמן).
בתוס' ג' ב' ,בד"ה לפוטרו וא"ת ואמאי
פשיטא ליה טפי מלשלם מן העלייה וצ"ב

דהרי רבא הוא דאמר בדף י"ח ב' ,דטעמא
דמשלם מגופו דלא אשכחן ח"נ דמשלם
מעלייה ולגב' רה"ר ליכא האי טעמא
דבהאיבעיא דרה"ר(בדף י"ט) לא קאמרהגמ'
טעמא דיהא חייב משום דלא אשכחן ח"נ
דפטורא ברה"ר ,אלא לקרן מדמינן ליה
(והביאור לזה ,דהביאור בטעטא דלא אשכחן
ח"נ דמשלםמעלייה הואדהדיןדעלייה נאמר
רק במקום דמשלם נ"שדאזהחיוב דתשלומע
הוא ההיוק שעשה וכמש-כולכןמחייבעליה
גסמעלייה אבל במקוםדהויחיובממוןגרידא
דח"נאמרי' דלא אשכחן ח"נ דמשלםמעלייה
אבל בפטורא דרה-ר ליכא סברא דנאמר רק
בחיובא דנ"ש) וא"כ מאיקו' התוס' דפשיטא
טפי דפטור ברה"ר מדינא דלשלם מעלייה
די"ל טעמאדאמרינןלקמן"מגופו משלם דלא
אשכחן ח"נ דמשלם מעלייה".
ואשרנראהלבארכזהדחלוק האדצרורות
משלםמעלייה לר"פ מהאדאמרי' לרבא בחד
צךדהאיבעיא דמשלםמעלייהדלפום ר-פ הך
דהוי צרורות תולדה דרגל זהו מחייב ליה
שישלם מעלייה ואשר על כן אמרי' בגמ'
"ואמאיקרי לה תולדה דרגל לשלס מעלייה"
דכיון דמשלם מדינא דדגל ע"כ הוי הח"נ
חשלומידרגל וכמש"כ .אכן לרבא נראהדאין
אב דרגל המחייב להא דמשלםמעלייה דבהא
ס"ל לרבא דע"כאיןזה הטעםלחייבבצרורות
מעלייה (דכי אתי הלכחא להקל עלה) אלא
דמ"מ מיבעיאליהדכיון דבצרורוחהוימזיק
דאורחיה וזהו דינא דמזיק דאורחיה משלם
מעלייה או"ד מגופו משלם דלא אשכחן ח"נ
דמשלם מעלייה (ונראה בביאור האיבעיא
דכיון דח"נ מחייבי ליה שישלם מגופו
ובאורחיה איכא דינא לשלם מעלייה ולכן
מיבעיא ליה בצרורות דהוי מזיק דאורחיה
דמשלם ח"נ) ,ולפי"ז נראה דקו' הגמ' (דף ג'
ב') "לרבאדמיבעיאליה אמאיקרילהתולדה
דרגל"הויגםלהצדדמעלייה משלםדכיוןדלא
קא מחייבינן ליה בחשלומין דעלייה מדינא
דרגל ,אמאי קרי לה תולדה דרגל.

קעד

בחוראי

ולפי"ד אפשר ליישב הא דהקשינו על
ועפי"זניחאקו' החוס'בדףג' ב' ,שהקשו
דאמאי פשיטא ליה טפי פטורא דרה"ר רש"י בדף י"ח ב' ,דאיבעיא רבא אי יש
מלשלם מעלייה דלכאורה לא קשהמידי דהא העדאה לצרורות משום דלקרן מדמינן ליה
לגבי רה"ר ליכא טעמא לחייכו כמו דינא ופירש"י הואיל וח"נ הוא דמשלם כי קרן,
דמגופו דלגבי מגופו סברא הוא ומשום דלא דהרי רבא הוא דס"ל בחד צדדמעלייה משלם
אשכחן ח"נ דמשלם מעלייה קא אחי' עלה ,ולפ"ד אי משלם מעליה הוי הח"נ תשלומי

משא"כלגבי רה"רליכא סברא דלא אשכחן
וכו'יכנ"ל .ונראה דקו' התום' אזיל על הך

דאמרי' בגמ' ג' ב' ,דלרבא קרי' לה תולדה
דרגללענעפטורא דרה"רולאשישלםמעלייה
דאמאי פשיטאליהטפי לרבא פטורא דרה"ר,
וע" 1תי' משום דאתי הלכתא להקל ולא
להחמיר ,ולכן מסתברא דיהבינן ליה דינא
דרגל לגבי פטורא דרה"ר טפי מלשלם מן
העלייה ,ומ"מ מיבעיא ליה שפיר בדף י"ח
דלישלםמעלייה דאףדאתי הלכתא להקלולא
להחמיר דלמא מצד המזיק בעצמו יתחייב
בעלייה וכמשנ"ח.

דרגל ולא תשלומי ח"נ כמוקרןוהיאך קאמר
לקרן מדמי' ליה משום דמשלם ח"נ ,ולפי
מש"כ א"ש דהא דמבואר בדף ג' ב' ,דאי
משלםמעלייה ע"כדחיובא דח"נהוימחיובא
דרגלזהו רק לר"פ דס"לדהא דמשלםמעלייה
מדין תולדה דרגל ולכן הוי החיובא דח"נ
מחיובא דרגל וכמושנ"תלעיל ,אבל רבאפליג
בזה אדר"פ וס"ל דהח"נהוי חיובא דהלל"מ
שח,דשהלן דמשלם בצרורות ח"נ ,ולכן ס"ל

דהוי מגופו ומשום דלא אשכחן ח"נ דמשלם
מעלייה ,ומ"מ ס"ל בחד צדדמעלייה משלם
משום דזהו דינא דבמזיק דאורחיה דמשלם

מעלייה.

"4
הרב אליחו ברודנא

בעבין בקב וחיבור מים דכשפופרת חבוד במקואות
א .כמרדכי הל' מקואות איתא מהראבי"ה
דנקבים דקים הרכה מצטרפיס לשפוה"נ,
והוכיחכןממחני' דמקואות פ"ו מ"ה אםהיה
שק וקופהמטביליןבהן כמושהןמפנישהמים
מערבין אף שאין שם שפוה"נ .עוד כ' שם
הראבי"ה דדוקאביש באחדמהמקואותשיעור
מקוה אזמועיל מה שהשני מחוברלוע"יהנך
נקבים דקים אבל כשאין באחד מהם שיעור
מקוה לא מהני,וראייתו מהא דאמר רבא בפ'
חומר בקודש במקוה שחלקו בסל וגרגוחני

הטובל שם לא עלחהלוטבילהאףשיששיעור
שפוה"נבין כל נקבי הסל והגרגוחני יעו"ש
היטב במרדכי .ובשו"ע ר"א סע' נ"כ פסקכן
המחבר דבשניהם חסרים בעינן כשפוה"נ
במקו"א וגחסר בצד שלם מהניצירוף נקבים
קטנים .והנה צ"ע בשיטת הראבי"ה דהרי
מודה ראבי"ה דגם בצד מקוה שלם בעינן
לשיעור כשפוה"נ ואפ"ה ע"י צירוף נקבים
דקים אית לן להך שיעורא ,וא"כ למה לא
יועיל הך צירופא גם בב' חסירוח דהא סו"ס

נחוראי
חד שיעורא דכשפוה"נ הוא ,ממתני' דעירוב
מקואוח כשפוה"נואיךוה מתחלקדבחדגוונא
מועיל הך שיעורא באופן אחרלגמרי מגוונא
אחריתי .עוד צ"ע במה שהראבי"ה הוכיח
עיקר דבריו ממתני' דפ"ו מ"ה דשק וקופה,
והרי שםאיןוהעניןכלל לכשפוה"נואוליאין
כאן כשפוה"נ גםבין כל הנקבים ביחד ,והא
דמטבילין בהן מבואר שם בר"ש משוםדאין
מחזיקין מים כללבטלין מים שבחוכן אגבמי
המקוה ,ואיזה הכרחיש לראבי"ה מהךמתני'
דגם באופן דשפיר מחזיק מים ורק בצירוף
הנקבים עולה לכשפוה"נ דג"כמועילהחיבור
בחסר בצד שלם וצ"ע.
ונראה בהקדם מש"כ בחי' רבינו חיים
הלוי הל' טו"א להוכיח דכל עיקר שיעורא
דכשפוה"נ האמור במתני' הוא רק לערב
המקואותדליהויחדמקוה ,משא"כ לחברמים
שאובים למי מקואות להשקה מהני אפי'
בטופח להטפיח גרידא יעו"ש ,ועיקר דבריו
שםדריןעירובודיןתיבורשניעניניםחלוקים
הם ושיעורא דכשפוה"נ איתאמרא רקלענין
עירובלחוד .ובחי' מרןרי"זהלויהל' מקואות
כ' להוכיח בשיטת ר"י דס"לדבעינןנקב מלא
מים דוקא (ורלא כר"ת דס-לדמיםסגי אפי'
טופח להטפיח) דאי"ז משום דעיץר התיבור
הואע"י מלאמים דגםר-י ס"ל כר"חדעיקר
עירוב הואע"ינקב לחודרק ס"לדאל"ה מלא
מים לא הוי נקב תוך המקוה והוי כנקב חוץ
למקוה אבלעיקרשיעורא דכשפוה"נגסלר"י
אנקב נאמר ולא אמים נלל .ולפי"ז פשיטא
דאין שום מקום לדכרי ראבי"ה דגם נקבים
דקים חלוקים מצטרפיםיהרימכיון דהשיעור
הוא בנקב גרידא וכל עיקרו לסלק ולבטל
הפסק ומחיצהשבין המקואות מהשייךצירוף
נקבים הא כלנקבונקבליתביהשיעור פתחא
המועיללערבמקואותומהלידביןכולםאיתא
להשיעור .וע"כ דשיטת הראבי"ה מבוארת
דהיבור ועירוב מקואוח הוא ע"י המים
שביניהם המחברם ,ושיעורא דכשפוה"נ הוי
שפיר שיעור במים רבעינן לחכר המקואות

קעה

ומשו"ז לא איכפתלן אם המים מחברים דרך
נקב אחדאואפי'דרך כמהנקבים אםאךאית
לן שיעור מים דכשפוה"נ בין המקואות,
ונמצא דבחסר כצד שלם דיש כאן שיעור
מקוה ,מועיל לחבר החסירות ע"י דינא דכל
המחובר למקוה מקוהוסגיגם אם הכשפוה"נ
לא הוי במקו"א אבל בשני חסירות דבכל חד
ליכא כלל שיעור מקוה ודינא דכל המחובר
למקוה לית לן בה כלל ,בזה ס"ל הראבי"ה
דבעינן לכללא דעירוב מקואות כשפוה"נכדי
לאשוויי הכל לחד מקוה ושוכ לאסגי אםאין
השפוה"נ במקו"א, ,יוצא לפ"ז דלשיטת
הראבי"ה איתאמרא שיעורא דכשפוה"נבשני
אופנים ובשנידינים חלוקים ,שיעורא דמים
הנצרךלהועילדין דכל המחובר למקוה ,דרק
בכשפוה"נ מים חיילא הך דינא (ומה שס"ל
לתרוצי הא דטופח להטפיח חיכור י-ל ככל
שאר תרוצי הראשונים בזה) אמנם גם אם
המים לאו בנקב אחד דוקא ,ג"כ נאמר
שיעורא דכשפוה"נ דהוי שיעור נקב המועיל
לערב מקואות גם בגוונא דליתאלהדין חיבור
למקוה ,ומיושב לפי"ז ראיית הראכי"ה
ממתני' דשק וקופה דעיקר הוכחתו הוא דגם
בגוונאדליכא כללדיןעירובמקואותוכמו שק
וקופה דמחיצהגמורההויומועילין שק וקופה
לחלק בהן את המקוה ומ"מ בחסר בצד שלם
מטבילין בהן מפני שהמים מערבין (ויעויין
בביאור הגר"א ס"ץ ק' שביאר כן שיטת
הר"ש בהך מתני') והיינו דאף דליכא לדין
עירוב מץואות מ"מ~ין נל המחובר למקוה
מקוה שפיר איתא וכלישנא דמתני' מפני
שהמים מערבין ואף דכאן עיקר החיבור הוא
ע"י סברת הר"שדאיןמחז'קיןמים כלל מ"מ
עיקר יסוד הדברים הוא דאיתא לדין חיבור
מקואות גם בגותא דלית 4לרק עירוב מקואות
וכנ"ל אך מה שמםלתמה:טובא כשקמת ראבהה
לפי"ז הוא דרחוק מאד לומר דסיעור
אחד ממש דכשפוה"נ יועיל כשני שיעורים
חלוקים שאינם שייכים אהדדי כלל ,שיעור
נקב לענין עירוב ושיעור מים לענע חיבור

קעו

נהוראי

וג"נ דבמתני' לא הוזכר שיעורא דכשפוה"נ
רק לענין עירוב מקואות ומנ"ל לראבי"ה
לחדש מעצמוהשיעור דכשפוה"נלעניןחיבור
מקואות ג"כ וצע"ג.
ב .במתני' פ"ו מ"ז כל שיעמוד כשפוה"נ
ממעטה רשב"ג אומרכל שהואמברייתהמים
טהור ובר"ש איתא דבכלל כל שיעמוד נכלל
נמי יבחח2ין אדומימ ולת"ק ממעט ולרשב"ג
לא ממעטובזכחים כ"ב א' איתא,כלהמשלים
למי מקוה משלים למי כיור ,לרביעית אינו
משלים ,ושו"ט עד אלא למעוטי יבחושין
אדומים אפי' בעינייהו דהא תניא רשב"ג
אומרכלשתחילתברייתומןהמיםמטביליןבו
יעו"ש הרי דמשמע שם בגמ' דהא דרשב"ג
דיבהושיןארומיןמטבילין כו"עמודיבי'ולאו
בתנאי תלי' וגם ת"ק דמתני' דס"לדיבחושין
ממעטין משיעורא דכשמוה"נ מודה להא
דרשב"ג דמטבילין בו .וכן מבואר ברמב"ם
פ"ח מהל' מקואות דבהי"א פסק דיבחושין
אדומיןמטבילין בהן ובה"ו פסק כל שיעמוד
כשפוה"נ ממעטואפי' דברשברייתו שלמים,
הרי מבואר דלענין מיעוט שיעורא דשפה"נ

מועיליןהנייבחושיןאדומיןאףדמטביליןבהן
כמו שהן .והנה לפי המבואר בס' מרן רי"ז
הלוי דכו"ע ס"ל באמת יעיקר שיעורא
דכשפוה"נ אנקב איתאמראולא אמיםומעיקר
הסברא גם נקב מחולל מערב אי לאו טעמא
דנקב חוץ למקוה לא מערב ,איך יתכן דהני
יבחושין דתורת מקוה עלייהו ימעטו הנקב
משיעורא דכשפוה"נ ואיך אפשררגוף מקוה
ממש יהי' סתימה בהנקב המערב בין
המקואות ,ונראה דע"כ מוכה מזה דכשפוה"נ
עיקרו שיעוראדמיםהוי לחברהמקואותובזה
אסשר לחלק ולומר דאף דהוי מקוה גמורה
ומטביליןבהן כמו שהן ,מ"מ לתבר המקואות
בעינןמים ממש דכך נתקבלה הלבתא דחיבור
מקואות דע"י מים דוקא הוא דמהני ,והא
דהבאנולעיל דכו"ע ס"ל דעיקרדינא דמתני'
דעירוב מקואות היינו שיעורא דנקב גרידא
ולא שיעורמים צ"ל דב' הדברים נכונים הם,

דעיקר השיעור דכשפוה"נ הוא באמת שיעור
מים דאית ביה כדי חיבור מקואות ומ"מ ע"י
דבהך שיעורא סגי לתבר ,שיערו חכמים דגם
הדע נקב דמועיל לערב המקואותשיעורו הוא
באוחו שיעור הראוי למים המועילין לחבר
המקואות דבנקב שיש בו מקום לשיעור מים
המועיל לחבר המקואות חיילא בי' הךדין
פתחא בין המקואות המועיל דינא דעיריב
מקואות ,ונמצא דאף דעיקר השיעור במים
איתאמרא מ"מ הוי נמי שיעור נקב וב'
שיעורים חלוקים הם וכפי חילוקו של
הראבי"ה דלשיעור הנקבבעינן במקום אחד
ישיעור המים סגי ג"כ בע כמה נקבים דקים.
ונמצא דאף דלמעשה מתחלק הכשפוה"נ לב'
שיעורים וב' דינים חלוקים מ"מ בעיקר יסודו
הוי רק שיעוראדמים ומיושבלפי"ז מה דהגם
דמטביליז בהנךיבחושין מ"ממועילין למעט
הנקב מכשפוה"נ דמכיון דכל עיקר שיעורא
דכשפוה"נ בנקב הוא משום דראוי לשיעור
חיבור מים ,ובתיבור המים עצמםבעינן מים
ממש ולאסגילהנךיבחושין ,שוב מסתברדגם
הנקב מתמעטע"יהנךיבחושיןדמכיוןדאינם
ראויים להצטרף לכשפוה"נ מים המחברים
שוב ממעטין השיעור נקב גם לגבי דינא
דעירוב מקואות .ומבוארנמי מה דלראבי"ה
יוצא ב' שיעורים דכשפוה"נ החלוקים לגמרי
מהדדיומועיליםשנידיניםהלוקים ,דסו"ס חד
תלוי בחבירו וכנ"ל.
ג .הר"ש ריש פ"ה הביא מהתוספתא
דמעיין היוצא לתלמי ומתלמי לבריכה
ראשוניםראשוניםפסוליםמפנישהןנשאבים.
כיצדהוא עושהנוקבמעיןזקנוכלשהן ונמצא
מים המועטים מטהרים את המרוכיס ,והק'
הר"ש דגם בלא נקיבה יתכשרו כולן ע"י
חיבורן למעיין דאפי' מעיין שמימיו מועטים
וריבה עליו מים שאובים הרי הוא כמעיין
לטהר בכל שהוא כדתנן בפ"ק .וברברי הר"ש
צ"ע דמה הוסיף להוכיח מההיא דפ"ק דהרי
מעצם דברי התוספתא דמים מועטים מטהרים
אתהמרוביםמוכחדאיתאדיןדחיבורמקואות

נהוראי
בין מי הבריכה המרובים למים המועטים
שבמעיין וע"כ דהאדבעינן נקיבה הוא משום
דהיכאדכלי מלא מים שאובים מפסיקביניהם
ליתא להדין חיבור מקואות ,ואי דלר"ש לא
מסתבר האי חילוקא היה לו להק' על עצם
דברי התוספתא מסברא מאי שנא נקובה
מאינה נקובהואיזה תוספתראי' והכרח איתא
לגביהאימילתא מההיא דפ" 7וצ"ע.עוד הק'
הר"ש דגם תוך הכלי יוכל לטבול ע"' הך
חיבור מידי דהוי אריש פרק חומר בקודש
דמטבילין כלי תוך כל' וכו' ומבואר בדבריו
דעד עכשיו ניחא לי' לר"ש הא דאיןטובלין
בתוך התלמי דאין טובלין ככלים ומ"מ הק'
דבבריכה יוכל לטבול ע"י חיבור הבריכה
למעייןאף דהפסקמיםשאינםראוייםלטבילד
ביניהם ולמה דברזה כ"כ פשיטאלי' עדלהק'
עלהתוספתא.והנה הר"ש שם ס"דלי'להוכיח
דלא כקושייחו מהא דתנן בפ"ג בור שהוא
מלא מים שאובים ואמה גכנסת לו ויוצאת
הימנו וכו' ודחה הראי' משום דאינא למימר
דלית בי' בהאמה מ' סאה דהרי הך אמה
תרדלית שלגשמיסדבעי'ביה מ' סאה.ודבריו
צלע-ג דלכאורה משמע דרצה להוכיח מהך
מתני' דליכא כלל להכשרשאובין ע'-חיבורן
למעיין ומקוה וזה דבר שאי אפשר להוכיח
דמתוספתא דידן גופא מוכרח דאיתא לדין
חיבור למעיין לטהר מידי שאובין וגם מתני'
רריש פ"ו מ"ג הואהמ7ואותטהוריןוהטובלין
טהורין וע"כ אם באנו לחלקבין הך דאמה
לשאר גוונא '"ל בפשיטות דאמה שאני
דמימיה 1ודלין ול"ש לתבר להם מקוה
להכשירהכיון דהס עצמם פסולים סוכ-סואף
דאפשר לדון ע" 1מסברא מ-מ הכרח דליכא
לדין חיבור מקואות להכשירשאובין בעלמא
ודאי דליכא מכאן ,וצ"ע מאי ס"ד דהר"ש
לדחותדבריו מכאן .וע"כ צ-ל דס"ל להר"ש
דהנך ג' גווני רחיבור מי הכריכה למעיין
בהפסק תלמי ביניהם ,וחיבורמי הבור לאמה
ה1וחלת וכן ריבוי מים שאובין אמי מעיין
המועטיפ כולם בחד מילתא תלויים ,והיינו

קעז

דאם מתרן לדק עירוב מקואות כשפוה"נ
איתאלדיןחיבורמיםשבין המקואות(וכההיא
בשיטת ראבי"ה ור"ש) בזה
דמבואר
י מה דחיבור דרך הפסק מים
ין
עי
לב
אפשר לה
שבכלימועיללהכשירןכיוןדסו"סמיהבריכה
מחוברים למי המעיין .אבל אם בעינן לדין
עירוב מקואות דהיינו לשווי' הכל חד מקוה
ע"י סילוק מחיצה המבדלתביניהם בזהודאי
א"א דהבריכה והמעיין מצורפים לחד מקוה
אם התלמי מליאה שכיניהם לא מצטרף להך
מ7וה .וע"כ דהא דבתוספתא איתא דבעינן
נקיבה ע"כ משום דבעינן דוקא להדין עירוב
מקואותורין חיבור מים ליתא כלל וע" 1הק'
מהא דריבה עליו מים שאובים רהרי הוא
כמעיין לטהר במשהוא ,דס"ל להר"ש דמהא
דריבה עליו שאובין לא מהני בזוהלין מוכח
ע"כ דע"'רבייתהמיםהשאובין נתבטלהכאן
תורת מעיין דמיעוט מי מעיין ל"ה מעיין,
ומ-מ להא דמעיין מטהר ככל שהוא זה לא
שייךדלגביזהרבייתמיםהשאובים לאמגרעי
כיון דסו"ס מים השאובים מהוברים עם מי
המעיין ,ומועילהךחיבורלמיהמעייןשיועיל
האדבמיהמעיין לא חסרלנושיעורא גםלגבי
מים השאובים המחוברים להם (ועיין היטב
בחי'רבינוחייםהלויהל' מקואות במהשביאר
בזה הא דמטהר בכ"ש) וע"כמוכרתדיש תורת
היבורמים גם בגוונאדליכאלדיןעירובדהרי
כאן ע"כ דל"חעירוב עםהמעייןדהריריבוי
השאובין מפקיעהדיןמעיין מהתערובת ומ"מ
שיעורא איכא ,וע"כ דאיתא לדין חיבור גם
בגוונאדלינאעירובוזהועיקרקושיית הר"ש.
ולפי-ז מיושב ג"כ מה דס"ד דהר"שלהוכיה
מבור מלא שאובין המחובר לאמת המים
דליכא להלדינא דחיבורבגוונאדליכאעירוב
דס-ל להר"ש מסברא דמה רל"מ חיבור
לזוחלין הוא דוו7א מצדהדין עירוב דלערב
הבור עם הזוחלין ל"מ לשווי' יחד מקוה
כשירהכיון דה1והלין גופן ל"ה מקוה כשירה
מחמתזחילתן ,אבל אס באנולדוןמדיןחיבור
מים מהלן אםהזוחליןאיןמטביליןבהן הלא

קעח

בהוראי

עיקר מהדבעינן הוא להוציא הנךמים שבבור
מפסול שאיבתן ע"י דמושקים למי האמה
שאינן נשאבין ומהלי אםמי האמה פסולים
משום זוחלע הא המים שבבור הוי שפיר
אשבורן ורק דבעינן חיבור והשקה להוציאם
משאיבתם ואם נאמר דל"מ ע"כדליכא לשום
דין היבור מקואות מחוץלדין עירוב מקואות
נשפוה"נ ,וע" 1דחה דמיירי דליכא שיעורא

דמ' סאה באמה ולד'ן חיבור והשקה בעינן
עכ"פ לשיעורמים דמקוה ורק א1הוא דאמרי'
כל המהובר למקוד מקוה .ונמצא מבואר דכל
השו-ט שבר"שהוא אםאיתאלדיןחיבורמים
להוציאולהכשירמפסולשאיבהגםמחוץלדין
עירוב מקואות כשפוה"נ ומסקנתו הואדשפיר
מוכחממעייןשריבהעליושאוביןדחיבורמים
מהני גם בלי דין עירוב מקואות ונשיטת

"4

ראבי"ה הנ"ל.

אלי' ברוך שולמן

בעביןבבושיחיד
א .ספרי דברים י"א כ"ד כל מקום אשר
תדרוך כף רגלכם לכםיהי' כו' אמר להם כל
מקום שתכבשוחרן מהמקומותהאלוהריהוא
שלכם אואינו אלא רשות בידם לכבוש חו"ל
עד שלא יכבשו את הארץ ת"ל וירשתםגויים
גדולים ועצומים מכם ואח"כ כל מקום אשר
תדרוךכף רגלכםבו לכםיהי' שלא תהא א"י
מטמא בגילוליהם ואתם חוזרים ומכבשיס
חו"לאלא משתכבשוא"יתהיורשאיםלכבוש
חו"ל הרי שכבשו חו"למגין שמצות נוהגוח
שםהרי אתהדן נאמר כאןיהי' ונאמרלהלן
יהי' ,מהיהי' האמורכאן מצותנוהגות שםאף
להלן מצות נוהגות שם וא"ת מפני מה כבש
דוד ארםנהרים וארסצובהואין מצוחנוהגות
שם אמרו  -דוד עשה שלא כתורה ,התורה
אמרה משתכבשו לארץ תהיו רשאיס לכבוש
חו"ל הוא לא עשהכן אלא חזר וכבש ארם
נהרים וארם צוסה ואת היבוסי שהי' סמוך
לירושלים לא הוריש א"ל הקב"ה סמוך
לפלטירים שלך לא הורשת היאך אתה חוזר
ומכבש ארם נהרים וארם צובה כו' ע"כ.

והנה בכ"מ בש"סדנולעניןסוריא שהוא
הארצות שכבש דוד המלך אם דינן כא"י
מה"ת אם לאו ותלו את זהבדיןכיבושיחיד
אםשמי'כיבוש אםלאועי'גיטין(ח'ב') (מ"ז
א') ע-ז (כ"א א') ובביארהךכיבושיחידנח'
הראשונים דעת התוס' ע"ז שם ע"פ דברי
הספרי הנ"ל שהוא כל שנכבש מחו"ל קזדם
שנכבש ארץ ז' העממים ולכך סוריא חשיב
כיבושיחיד שכבשודהע"הלפנישגמרלכבוש
את א"י ואילו דעת רש"יכפי שהובא בתוס'
שם שכבושיחיד הוא כל שנכבש בלא אורים
ותומים וס' רבוא וסוריא נכבש בלאשני אלה
אבל דעת רש"ילפנינוגיטין שם ושם שהוא
כבושיחיד משום שכבשודוד בלא כל ישראל
ולצורך עצמו ע"ש.
עכ"פ לכ' צ"ל לדעת רש"י דהספרי
והש"ס חלוקים דדעת הש"ס דכל החסרון
בסוריאהי' משום שנכבש בכבו"יפי' לצורך
יחיד אבל אילו הי' נכבש בכבו"ר הי' דינו
כא"' ממש ולא הוי איכפתלן כמה שכבשו
לפני שכבש את כל א"י (אויסבור רש"ידהך

נתוראי
סמוךלפלטיריםכו' אף שמודהבי' הש"סאכל
אינו לעיכובא ואינו מעכב על הכיבוש
מלקדש).

ב .אבל עי' ר"מ פ"א תרומות ,ארץ
ישראל האמורה ככל מקום היא בארצות
שכבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב
ישראל וזהו הנקרא כבוש רבים אבל יחיד
מישראל או משפתה או שבט שהלכו וכבשו
לעצמן מקוםאפילומן הארץשנתנה לאברהס
אינו נקרא א"יכדישינהגו בה כל המצותכו'
הארצות שכבשדודחוץ לארץכנעןכגון ארם
נהרים וארץ צובה ואחלב אע"פ שמלך
ישראלהי' וע"פ בי"ד הגדולהי' עושהאינם
כא"' לכ"ד ולא כחו"ל לכ"ד כגון בבל
ומצרים ,אלאיצאו מכללחו"לולהיותם כא"י
לא הגיעו ומפני מה ירדו ממעלת א"י מפני
שכבש אותם קודם שיכבוש כל א"י אלא
נשאר בה מז' עממין כו' עכ"ל .ותמוה דהוא
פירש הך כיבושיחידכעין פרש"י כל שלא
נכבש ע"פ מלך או נביא מדעת רוב ישראל
וא"כ היאך הביא גם אתדין הספרי שכל
שנכבשלפני שנכבשעיקר א"'לאהגיעלכלל
א"י .ועודהיאך כתב שדוד נבש אתסוריא על
פי בי"ד הגדולכיון דבש"ס אמרו שסוריא
כבוש יחיד הי' (ואין לחלק בין מדעת רוב
ישראל לבין ע"פ בי"ד הגדול דהיינו הך
כדמוכח מרבריו פ"ה מלכים ה"ו ע"ש) ועי'
מש"כ בזה מרן זצ"ל בקובץ "בית המדרש"
ע"ש הגרה"ע זצ"ל ,וצ"ע.
ג .עוד מקשין העולם בשם הגר"ח במה
דתלה הש"סדיןסוריא בזה"זבכבושיחידע"י
דוד אם שמה כבוש אם לאו והאא,ן קיי"ל
דבלא"ה קדושה ראשונהרעולי מצרים בטלה
ורק קדושה שני' דעולי בבל קדשה לעת"ל
וא"כ מה נפ"מ בכבוש דוד .עי' חי' הגר"ח
עהש"סבענין גר מביא וקוראוכן ק' עהר"מ
שתלה ההסרת בסוריא במה שכבשו דודלפני
שכבש את שאר א"י ואיהו פסק מיד אח"כ
ה~ו"ר בטלה ע"ש ,וצ"ע.

קעט

ד .עוד קשה לדעת רש"י והר"מ דכבוש
יחידהכונהכל שלא נכבש מדעתאולצורךכל
ישראל(ולפ) מהשהביא התום' דעתרש"יכל
שלא הי' באו"ת וס' רבוא) א"כ עולי בבל
היאך באמתקדשו אתהארץבירושהשני'כיק
שלא כבשו מדעח רוב ישראל כ"ש שלאהיו

אתם ס' רבוא ,הנ"ע.
ה .קשהדעי' ר"מ פ"ד שמיטה הכ"ח
עבר העיורי
דן שביעית נוהגת בה מדבריהם
וספיחיסוריא ועברהירדןמוחריןבאכילהלא
יהיו ארצות אלה חמורין מא"י שהחזיקו בה
עולימצרים ע"כובהשגוח א"אעבה"י מההי'
צריך להביא מק"ו הרי לאהחזיקועולי בבל
בהוכןסוריא ע"כ ובכ"מ וז"לוי"לדאיןאנו
יודעים אם כבשו עולי בבל קצת ארצות
מעבה"י ומסוריא שהיו בבית שני מלכים
תקיפים כמו שמצינובינאי המלך שככש ס'
עיר כדאיתא בקדושין פ' האומר עכ"ל וכ"כ
הרדב"ז שם ותמוה א"כ באמח מ"ט אין
שביעית נוהגת בהן נ"א מדבריהם ולמה
ספיחיהן מותרין ועמש"כ בזה בס' קהלות
יעקב זרעים סי' ג' וצ"ע.
 .1עו"ק דעי' ר"מ פי"ג שמיטה ויובל
הי"א יראה לי שאין הדברים אמורים אלא
בארץ שנכרתה עלי' ברית לאברהם יצחק
ךעקבוירשוהבניהם ונתחלקה להם אבל שאר
כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראלהרי
הכהניםוהלויים באותם הארצותובביזתןככל
ישראל עכ"ל ובהשגות א"א א"כ לא יטלו
בהם תרו"מכי הםהיו תחת חלק הארץ כו'
עכ"ל ובכ"מ וז"ל ואני אומרדאיןזו השגה
דאימר דאה"נוסוריאמוכיח שאע בה תרו"מ
מדאר נו' עכ"ל ותמוה דמהענעסוריאלכאן
רסוריא טעם אחריש בה שכיבושההי' ע"י
כבוש יחיד או שהי' בו חסרק של סמוך
לפלטירים כו' ואדרבא אם נאמר שסוריא לא
היחה בכלל גבולות ההבטחה לאברהם יצחק
ויעקב א"כ משם ראי' להיפך דגם חוץ
ן בתרו"מכיבגיטין ח' ב'
לגבולות אלוחייבי

קפ
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מוכה דלמ"ד כבו"י שמי' כבוש חיוב סוריא
בתרו"מ הוא מה-ת ע"ש (ובאמתכי מדברי
הר"מ פ-א תרומות ה"ט קצת משמעדסוריא
בכלל גבולות ההבטדה היא ע"ש איזו היא
סוריאמא"יולמטהכנגדאד"נואר"צכלידפרח

כו' משמע דהוא לפרם מנהר פרת) וכבר תמה
הפרשת ררכים ע"ד הבס"מ בזה ,הו"ע.
ז .ולענץ הקהטיא דלעיל לדעת רש"י
והר"מ דכבו"י פי' לצורךיחיד או לרעחו א"כ
עולי בבל היאך קדשו את א"י בקדו"ש ,כבר
עמדע"זהמבי"טבקרית ספרהל' תרומות שם
ח"ל ונראהדבעינן מלךאונביאורוב ישראל
אפילו לכבוש א"יהיינו בכבוש ראשון אבל
כבוש שני כיון שכבר קדשה א"י אע"פ
שבטלה כשגלו לא הוצרכו רוב ישראל אלא
עזרא וסיעתו קדשוה עכ"ל .ושיעור הדברים
נראה ,דהנהידועיםדברי הכפתור ופרחסי'י'
וכ"כ הרמב"ן ריש גיטע בהשמטות ד-ה
אשקלוןוכןהריטב"א שם,דכל מהשדנולענין
קדו"ר אם קדשה לשעתהאולעולםאי"ז אלא
לעניןחיוב תרו"מ אבללעניןקביעח שם א"י
לעניןחיבתהוהאיסור לצאתהימנה,בזהוראי
אמרינן קדו"ר קדשה לעולם .וכןעי' חת"ס
יו"ד רל"ד ורגילע לפרש עפ"ז דברי הר"מ
פ"ד סנהדרין ה-ו וכל א"י שהחזיקו עולי
מצרים ראוי' לסמיכה עכ"ל ואע"פ דלענין
תרו"מ הרי קיי"ל דקדושת עול"מ בטלה
ואי"ח בתרו"מ מה"ת כ"אגבולות עול"בוכן
שביעיתעי'חגיגהג' ב' ,הרבה מקומות כבשו
עול"מ ולא כבשו עול"ב והניחוכדישיסמכן
עליהםענייםבשכיעיתנו' ומ"מ סמיכהאינה
חלוי' בזה אלא בעיקר שם א"י שנקבעע-י
גבולות עול"מוכןעי' מל"מפי"ט טומאת מת
דטומאת ארץ העמים אינו נוהג בגבולוח
עול"מועי'פיה-מרישהוריות,וכ"זמפורספ.
ומעתה נראהביאורדברי המבי"ט דס"לדכל
מהשהצריכוכיבושרביםאי"ז מפאתהקידוש
המחייב בתרו"מ דלזהסגי באמתבכבו"י אלא
הואתנאיבעיקרקביעת שםא-יע-י קדו"ר,
וידוייק באמת לשת הר"מ דתחילה הביאדין

זה דכבושרבים "א"י האמורה בכ"מכו'"וכן
ההלכהדצריך שיכבוש תחילה את א"י עצמה
ומשום סמוך לפלטירים שלך כו' שכ"ז הם
דינים בקדו"ר ובקביעת שם א"י לעולם,
ואח"כ הביא קרו"ר וקדו"ש לענע תרו"מ
"כ"מ שהחזיקו עולי מצרים כו'" ע"ש
ונחיישב הקושיא אוח ד'.
ח .ובזהמצינולתרץקושייח הגר"ח שהק'
רלמה חלה הש"סריןסוריא בוה-ובדין כבוש
יח'ד של דוד המלך כיון דבלא"ה קדושה
ראשונה בטלה ,ולנ-ל ניחא טובא דלעולם גם
עולי בבל כבשו את סוריא וכמש"כ הכ"מ
והרדב-זלעיל אותה' ומ"מכיבושןגם הםהי'
ע-י כבושיחיד (לדעת רש"י והר"מ כל א"י
כבשו בכבו"י שלא מדעת רוב ישראל ולדעת
התוס' את סוריא כבשו כבו"י שכן לא כבשו
מקודם את נל א"י) ומ"מ שפיר תלו
הראשוניםדין סוריא בוה"ז בכבושו של דוד
ולא בכבושו של עול"ב דאילו כבש דוד את
סוריא בכבוש רביםכדין הי' נקבע עי"ז שם
א-יעליו לעולם וממילאהי'מתחייג בתרו"מ
ע"י ככוש עול"ב ולא הוי איכפת לן במה
שכבשוהו בכבוש יחיד ,והרי לדעת רש"י
והר"מ את כל א"י כבשו בכבוש יחיד ,ורק

משום שכבשו דוד בכבוש יחיד דאין שמו
כיבוש,לכך לא נקבעעליו שם א"יוחולאהי'
מועיל בו גם קידושו של עזרא שהי' בכבוש
יחיד ומתורץ הקושיא אותג'.
ט .גם מתורץ בזה שיטת הר"מ דפירש
כבוש יחיד כעין פרש"י שלא לדעת רוב
ישראל ומ"מ כחבדסוריא ירדה ממעלת א"י
רק משוםחסרון סמוךלפלטירים שלךכו'כיון
שהי' הכבוש בסוריא כבוש רבים דע"פ בי"ד
הגדול הי' עושה ,והבאנו לעיל תמיהת מרן
זצ"ל ע"ז דהאמסוגיח הש"ס מתבארדסוריא
כבוש יחיד הי' ומשו"כ ירדה ממעלת א"י,
אבללנ"למצינולומרדהנה האחרוניםדנו אם
הך חסרת דסמוך לפלטירים שלך הוא דוקא
חסרק בקדו"ר או"ד גם בקדו"ש הי' שייך
טעםזה,ועי'חי' ח עהש"סצידדדלאהי'
הגר-

נהוראי
החסרון כ"א בקדו"ר דכל עיקרו אינו אלא
מפאת כיבהםז' עממים שצריך קודם להוריש
אתז' העממים את-ד(וכן באמת מורה לשון
הספרי דלעיל אות א' -ת"ל וירשתם גויים
גדולים ועצומים כו' שלא חהא א"י מטמאה
בגילוליהם ואתםחוורים מכבשים חו"ל כו'"
וכן לשון הר"מ שם "אלא נשאר בה מז'
עממים כו"') גט יש שכתבו בזה טעמים
אחרים ואכמ"ל.
וא-כ מצינו לומר דדעת הר"מ דהוא
מפרש מה שדנו בגמ' כיבושיחידשמי' כבוש
או לא שמי' כבוש לאו לענין דוד המלך
וכפרש"י והתוס' ,שהרי הוא כבש בכבוש
רבים ע"פ בי"ד הגדול וכדברי הר"מ הנ"ל
אלא לענין עולי בבל שלא כבשו מדעת רוב
ישראלוכדברי המבי-ט,ואילוהי' כבושיחיד
שמי' כבוש א"כשפירהויסוריא קדוש מה"ת
כית שגםעולי בבל כבשו אתסוריא וכמש"כ
הכ-מ והרדב"ז כנ"ל ,אבלכיוןדקי'"ל כבו"י
לאושמי' כבושלכךלאיכלועוליבבל לקרשה
ומ"מ שפיר כ' הר"מ עפ"ד הספרי דטעמא
דירדה סוריא ממעלת א"י משום שכבשו דוד
המלךלפני שכבש את שאר א"י והוא ,דאילו
לא הי' חסרון של סמוך לפלטירים שלך א"כ
הי' מקדש דוד את סוריא בכבוש רבים והי'
נקבעעליו שם א"יותולאהוי' איכפתלןבמה
שלא כבשוהעולי גבל כ"א בכבושיחיד דהא
גם את שאר א"' לא כבשו עולי בבל כ"א
בכבו"י ומ"מ קדושה כנ-ל דאי"צ כבו"ר
מפאתהקידושלחיוב תרו"מ כ"א מצדקביעת
שס א"י מעיקרא בפעם הראשונה ,וא"כדברי
הספרי/ודברי הש"ס עולים בקנה אחד ולא
פליגי כלל ,ומתורץ הקושיא אות ב'.
י .וממילא מתורץ מהשהקשינולעילכיון
דכ' הכ"מ דעולי בבל כבשו את סוריא ואת
עברהירדן ,א"כ למה באמתאיןשביעיתנוהג
ולמהאיןספיחיהםאסורים,ולנ-ל
כהם
מחורמץה""
עכ"פלענין סוריא דאע"פ שכבשוהו
עולי בבל מ"מ לא ה" הכבוש כ"א כבושיחיד
שעולי בבל לא כבשו מדעתרוכ ישראל,וכיון

קפא

שמעולם לא נכבש סוריא גם מקודם בכבו-ר
דדוד המלך לא כבשה כיבוש מספיק ומשום
טעמא דסמוךלפלטיריםכו',לכןלאהואילבה
כבושיחידלחייבה בשביעית מה"תואכתי פש
לן לתרץלענין עברהירדן שכבר נכבש ע"י
עולי מצרים בכבו"ר והי' צריך להועיל בה
כבושעוליבבלדומיא דשארא"ישכבשועולי
בבל ויבואר לק' אי"ה.
י"א .וע' רדב"ז פ"א תרומות שכתב דמה
שיכבשו מחוץ לגבולות א-י מדין כל מקום
אשר תדרוך כף רגלכם אף שחייב בחרו"מ
מ"מאינו כא"'לענין קדושח א"' ממש וצ"ב,
וע-פ הנ-ל הגדר דס"ל דנהי דנתרבו לענין
קדושת תרו"מ מ-מלענין שם א"י לא נתרבו
ר דאם בד"מיכבושמלךישראל את
דא"איומ
סיןדיחולעל" שם א"יוכברנחבאר דשםא"י
וקדושתהלענין תרו"משנידכריםנפרדיםהם.
י"ב .וכיון שכן ,דעיקר מה דמרבינן כל
מקום אשר תדרוך כף רגלכם אינו לענין
קביעת שם א"י נ"אלענין הקרושהלהחחייב
חרו"מ ,ולעיל אותו' נתבאר דכבושיחידוכן
כבוש שיש בו חסרון של סמוך לפלטירים כו'
אינוחסרון כ"א מצדקביעת שםא"יולא מצד
הקדושה לענין חרו"מ דעול-ב קדשו לענין
תרו"מ ע"י כבו"י ,א"כ הי' צריך להיותדין
מקום הנכבש ככבוש יחיד או שנכבש לפני
שכבשו את שאר א"י כדין כל מקום אשר
תדרוך כף רגלכם דג"כ לא חלעלי' שם א"י,
ומ-מ אפשר שיתקדשלענין תרו"מ וא"כ למה
נפטר סוריא מחובת תרו"מ מה"ת.
י"ג .וצ"ל דאיה"נ אין שום חילוק כין
סוריאובין כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם
ולעולםגם כ"מ אשרתדרוךכו' אי"ח בתרו"מ
מה"ת דא"א לחיובים אלה כ"א במקום
שנקבע בו שם א"י ,וגם נוסף על כך נחקדש
לתרו"מ ,והם הם דברי הר-מ פי"ג שמיטה
שכ' יראה לי שאין הדברים אמורים אלא
בארץ שנכרתה עלי' ברית כו' וירשוה בניהם
ונתחלקה להם אבל שאר כל הארצות שכובש
מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלויים

קפב
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באותן הארצותובביזתן ככל 'שראל ע"כ ,וכ'
הכ"מדלכן ארצותאלו פטורותמחיוב תרו"מ
(ודלא כדברי הרדב-זהנ"לוגםהואדילמא לא
נתכוין כ"א מדרבנן דומיא רסוריא) ,ונראה
ע"פ הנ"ל דה"ה לשארהחיוכיםהתלויםבארץ
כ71ם אינןנוהגין בארצות אלוכיון שלא חל
עלייהו שם א"' לא עדיפי מסוריא דג"כ כל
החסרון בה משום שלא נקבע בה שם א"י,
ושפיר כ' הכ"מ וסוריא מוכיח שאין בה
תרו-מ מה"ת .ותמה הפרשת דרכים סוריא
טעמא משום כבושיחיד הוא דלאושמי' כבוש
ולא משום שאינה מן הארצות שנבטחו
לאברהם אכינו אבל לנ"לניחא טובא דכבחם
יחיד אינו חסרון כ"א בקביעת שם א"י
וארצות אלו שלא נבטחו לאברהם בלא"ה לא
יחולעלייהו שם א"' ושפירדימהאותן הכ"מ
(אבל לעולם סוריא מגכולות ההבטחה ולוא
כבש בכבו"רהי'חייב תרו"מ מה"ת) ומתורץ
אות ו'.
י-ד .ומובן עפ"ז לשון הר"מ "שנכרתה

עלי' ברית כו' וירשוהבניהם ונתחלקה להם",

דלכאורה תמוה מה בא למעט אם כבחםיחיד
הרי פשיטא דאינו כלום ואם ארץקיניקניזי

וקרמוני שאע"פ שנכרתהעלי' ברית מ"מ לא
ירשוה בניהם ולכך לאיועיל בו אפילו כבוש
רבים א"כ למהמזניר הברית כלל ,אבללנ"ל
נאמרדלעולם בא למעט כבושיחידוב'תנאים
הזכיר הר"מ שתהי' מהארצוח שנכרתו על"
ברית ושתכבש כבוש רבים ושניהם טעם אחד
להם דכל שאינו מהארצוח שנכרתה עליהן
ברית או שנכבש כבושיחיד ,לא חלעלי' שם
א-י ולכן אין נוהג בה מצות התלויות בארץ
ואין הלויים מוזהרים מליטול בה חלק ,אבל
לעולם תרווייהו-הן הנכבש הוץ לגבולות
ההבטחה,והן הנכבש בכבושיחיד,יצאומכלל
חו"למדין כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם.
ט" .1ומדוייק לשון הר"מ שכ' בסוריא
'צאו מכללחו.ל ולהיותם בא"י לא הגיעו"ועמדנו לעיל דמשמע שיצאו מכלל חו"ל
מה"ת וע' פי"ב א"ב הי"א עבדים כו' יצאו

מכללהעכו"םכו' ,וע"פהנ-לאיה"נדלא גרע
דין ארצות אלומדיןכל מקום אשרתדרוךכף
רגלכם דיצא מכלל חו"לכיון שנכבשו כדין
דגם כבושיחיד הוא כבושכדיןועול' בבל לא
קדשו כ"אע"יכבו'.וכלהחסרוןבכבושיחיד
הוא מפאת קביעח שם א"' אשר הוא חסרון
גם בכל מקום אשר תדרוך כו',וידוייק לשון
הר-מ שם אבליחיד כו' אינו נקרא א"יכדי
שינהגו בו כל המצות כו'.
ט" .1ובוהמובןדברי הר"מ פ"ו שבת שכ'
דמותר לומר לנכרי לכתוב לו שטר מכירה
בשבת גם בסוריא משום יישוב א"י ,וק' מה
יישוב א"ישייךבי'כיון שנכבשבכבו"ידלאו
שמי' כבוש ,אבללנ"לניחא דמ"מיצא מכלל
חו"ל טה"תוכדין כל מקום אשר תדרוך כף
רגלכם ,אבל ע' ב"ק פ"ז מ"ז וצ"ע.
י"ז .והנהלענין עברהירדן אםהי' בכלל
ההבטחה לאבות ,עי' בספרי דברים כ"ו ג'
אשר נשבע ה'לאבותינו לתתלנו פרטלעבה-י
שנטלו מעצמן ע"כ ,ובאורהחיים הק' במדבר
ל-ב  '1הוציא מזה שלא הי' עבה"' ככלל
ההבטחה (אמנם יש חולקים ב1ה עי' אוה"ח
דברים ב' כ' ורש"י ורמב"ן שם ,ורש"י
בראשית ט"ו כ' ,ורשב"ם ב"ב נ" 1א') וכ-נ
דעת תשב"ץ ה-גסי' ר' כ' דעבה"יאינוככלל
עיקר קדושת א"י לענין כי רצו עבדיך את
אבניה ,עי' כתובות קי"ב ב' ,וכיו"ב.
וק' א"כ לדעת ר"ם דבכל מקום אשר
תדרוךכו'אינוחייב במצות א"כהיאךנתחייב
עבה"י במצות להיות כא"י לכ"ד ,ונמו
שהוכימ החזו"א שביעית ג' כ"ה .וצ"ל
דגזה-כ היתה הוראת שעה ובלא"ה צ"ל כן
לענין מה שלאהי' בותסרון סמוךלפלטירים
שלך.
וא"כ מצינו לומר דלאחר גלות ראשע
וביטול קדו"ר חזרהדינה כבראשונהולכן אף
שחזרו עולי בבל וכבשוה מ-מ לא נתחייב
במצות מה"ת וכדק כל מקום אשר תדרוךכו'
כיון שלא היתה בכלל ההבטתה כנ"ל וא"כ
יובן שפיר דברי הכ-מ שכ' דמלכים תקיפים

כתוראי

קפג

שבביתשני כבשו את עבה"י ,ומ"מ כ' הר"מ ולכן אינו 'כול להתחייב בשביעית ק"ו
דאין שביעית נוהג בעבה"' מה"ת וספיחי' מהארצותשכבשועולימצריםדהלעלייהושם
מותרין ק"ו מהארצות שכבשו עול"מ ,נלנ"ל א"י ומ"מ נפטרו מתרו"מכיו 7שלא כבשוה
עולי בבל ומיושב אוח ה' ודו"ק.
ניחא ,דאף שכבשוה מ"מלא חלעלי' שםא"י

,פו~ש.
אלכסנדר שטרנבוך

ידותבכדריםובבזירות
איתא במתני' רישנזיר "כלכנויינזירות
כנזירות האומר אהאהריזהנזיראו אהא נאה
נוירבזיק פזיח הרי זהנזירהריני כזההריני
מסלסלהריני מכלכלהריעלי לשלח פרע הרי
זה נזיר" ובגמ' ב' ב'" ,האומר אהא הרי זה
נזיר ודלמא אהא בתענית קאמר אמר שמואל
כגון שהיה נזיר עובר לפנינ לימא קסבר
שמואל ידים שאע מוכיחות לא הויין ידיס
אמרי[איןודאי]בזמןשנזירעוברלפניוליכא
לספוקא במילתא אחרינא אבל [וראק אין
הנזירעוברלפניואמרינן דלמא אהאבחענית
קאמר ודלמא לפוטרו מן קרבנותיו קאמר
דקאמר בלבואיהכי מאי למימרא מהודתימא
בעינןפיוולבושרןקמ"ל".הותוס' בד"הדקאמר
בלבו כתבו "ומ"מ בעינא נמי דנזיר
עוברלפניודקבלה שבלבאינוכלוםדגבינזיר
כתיבכי'פליא שיפרשבפיו אבלכינזירעובר
לפניו ופירש בשפתיו ובלבו חשב להיותנזיר
מחשבת הלבמהניאכאלו אמרבפ' 1אהאנזיר
כזה שעובר לפניו" וזהו שהמחשבה מצרפת
הנזיר עוברלפניו עם מה שאמר.
ובגמ' שם "אהא נאהנזיר ודלמא אנאה
לפניו במצות כדחניא זהקלי ואנוהו אתנאה
לפניובמצוחוכו' אמרשמואל שתפס בשערו"
והגמ' לא תירצה דמיירי בנויר עובר לפניו.
והתוס' בד"ה אמר שמואל כחבו דכאן לא

שייך לומר דנזיר עובר לפניו וקיבור שלם
קאמר ולכאורה ר"לדאינושייך שהמחשבה
תצרף "אהא נאה" עםנזיר עוברלפניו.וכן
תפס בשערו עם אהא אכת' משמע אהא
בתעניח.
הרמב"ם בפ"א ה"ה מנזירות כתב וז"ל
"איןאומריןבנוירות ערשיוציאבשפתיו דבר
שמשמעו אצלכל העםכעניןשבלבו אלאכית
שגמר בלבו והוציא בשפתיו דברים שעניינם
שיהיה נזיר אע"פ שהם עניינים רחוקים
ואע"פ שאין במשמעו לשון נזירות הרי הוא
נזיר .כיצדהרי שהיהנזיר עוברלפניו ואמר
אהיההריזהנוירהואילובלבוהיהשיהיהכמו
זה ואע"פ שלא סירש ואמראהיה כמוזהוכן
אם אחז בשערו ואמר אהיה נאה או אהא
מכלכל או אהא מסלסל או שאמר הריני
מסלסל אוהריני מכלכל (צ"ע מנא נקטלשון
אהא מכלכל ,אהא מסלסל?)אוהריעלילשלח
פרע הריזהנזיר והוא שיגמור בלבו להזיר",
והנה דברי הרמב"ם טעונים ביאור מכמה
דברים ,דהנה לשון הרמב"ם "אין אומרין
בנזירות" משמע שהוא הלכה בנזירות דוקא,
וכיוןשהוא באמתהלכותידוח האשייכיגםכז
בנדרים ואדרבה למסקנת הגמ' נדרים ג' א',
למדין ידוח נזירות מנדרים .בהלכוח נדרים
פ"א הכ"ג הרמב"םהביאהלכותידותבנדרים

קפד

נחוראי

"האומרלחבירומודראני ממך משמעדברזה
שלאידבר עמו" ושם לאהזכיר"והוא שיגמר
בלבו להדיר" כמש"כ אצלנזירות .ועוד צ"ע
הקדמת הרמב"ם "כיון שגמר בלבו והוציא
בשפתיו דברים שעניינם שיהיה נזיר אע"פ
שהן ענינים רחוקים ואע"פ שאין במשמען
לשתנזירוח" דאיזהשייכוחישביןזדלידות.
ובגמ' מובא שצריך בלבו דוקא אצל אהא
והרמב"ם הביא בלבו אצל כלידוח ועוד צ"ע
דלכאורה הרמב"ם מצריך תפוס בשערו אצל
הרי עלי לשלח פרע כמו אצלהריני מסלסל
ובגמ' מובא דוקא אצלהריני ססלסל.
והנה כמו שהקשינועלדברי הרמב"םביד
החזקה כן יש לעמוד עמש"כ בפירושו על
המשנה .בריש מס' נירים כהכ "מודר אני
ממך מפורש אמ ממך מרותק אני ממך אינם
כנויינדרים אבלהםחלקיםממיניהנדריסוהם
נקראיםבלשונינוידות" .ובמס'נזיר כתב "זה
שאומר אהא או אהא נוה אינוכנויי נזירוח
אמנמ הם חלקי הנזירות והם הנקראים ידות
רוצה לומר חלקי הדברים שמוריס על ענין
הנזירות וכו' ואלו הן 'דות האומר אהא פי'
אהיה והכוונה שהוא אומראהיהנזירובתנאי
שנזיר עובר עליו באותה שעה ושהוא יאמר
ג"כ שלזה הדברים נחכוין ואמנם משמיענו
שאין אנוצריכיןבנזירות עד שיהאפיוולבו
שוין אלא אמר שהוא כלבו אע"פ שאיןפיו
מורה על זאת הכוונה הוראה גמורההרי הוא
מחויב בנז'רוח וכו" ובמס' נדרים לא הוסיף
כל כך ביאור.
והנ' בזה בהקדם הסבר דין ידוח ,דהנה
התוס' נזיר ב' א' ,ד"ה האומר אהא כתבו
"ובגמ' מפרשדאיכא הוכחה כמושנזירעוכר
לפניו וזה נקרא ירות נזירות שלא גמר דבורו
ומהני לחול עליו כלדיני נזירות כאילו גמר
דיבורו כאדם האוחזבביתיד שלכליומגביהו
בכךכאילואוחזבכלי".היינושירותהן מקצת
לשון .ובתוד"ההריני מסלסל "הני לאוירות
נזירותנינהו דא"כליתנינהולעילבהדיידות
אלאכיוןדגמרדיבורו אלא שלאפירשלהדיא

אנזירות ואנן הוא דמפרשינןדיבוריה משמע
דנזירות בא לומרכי אמרהני לשונות וחפיס
בשעריה כדמפרש כגמ'" והתוס' נדרים ו' ב',
כחבו "וי"ל דודאיבגטין לא פליג'ביד דהא
לשונות גמור)ן כתובים בחוך הגט וגם מגרש
בלשוןגירושיןגמורין ומהשהזכירלעילידימ
לאודוקא אלאכלומרפליג'ר'יהודהורבנןאי
בעינן דיבור מוכיח או לא ".חהו דיד הוא
מקצת לשון טוב שלא חסר בהוכחה .ולעיל
כתבנו דהתוס' ס"ל ד"אהא" מלבד מה שלא
גמרדיבורו חסר בהוכחת קבלחנזירוח וקבלה
בלב לאמהנישצריך הפלאה ודוקאנזירעובר
לפניו יכול לשוייהדין לשון וכמש"כ התוס'
שבועות כ"ו ב' ,בד"ה גמר בלבו "וא"ח
בההיא דריש מס' נזירדתנן האומר אהאהרי
זהנזירופריךבגמ' דלמא אהאבתענית קאמר
ומוקי שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו
ופריך דלמא לפוטרומקרבנותיו קאמר ומשני
דאמר בלבו והשתא כיון דגמר בלבו להיות
נזיר למה לי נזיר עובר לפניו הא הכא לא
בעינן פתחיטיןעוברלפניווי"ל דהתם במאי
דקאמר אהא לא משמע כלללשוןנזירות אם
אין הנזיר עובר לפניו והוי כאלו גמר בלבו
להיוחנזירולאהוציא כלוםבשפתיואכל הכא
סחם פתהוי פחחיטים ".חהורבלינזירעובר
לפניו חסר כעיקר הלשון .אבל הרא"ש
בפירח 12שם בנזיר כחב בד"ה לימא קסבר
שמואל "דנהי דלאהוייןידים מוכיחות מ"מ
'דלנזירותהוי דטפי משמעוחיהלשוןנזירות
מלשון תעניח דאהא משמע דקאי אגופיה
לשנותו לשם חדש הךינו שיהא נקרא נזיר".
וכ"כבדףג' א' ,אצלהרינימסלסלדנזירעובר
לפניו לאמהנימכיון דשם הספק הואבהלשון.
ובאמת לשיטת התוס' ד"בלבו" לא מהני
לשריה לשת מה דבלבו חשב להיות נזיר טגי
לסלק החששר'לפוטרומןקרבנוחיו קאמר"י"ל
דאו דמ"מ היה קבלה בנזירות חה מספיק לדץ
לשק או דעכ"פמיקרי לשק גמורלשנידברים
ולזה מהני מחשבה (ע' כמאירי שכ"כ).

כהוראי
אמנם הרא"ש נויר ב' א' ,כתב בד"ה
האומר אהא "לאו נדר ממש הו' אלא
משמעות קצת לשון נדר" ולא כתב מקצח
לשון טוב רץ קצת משמעות אבל במסכת
נדרים כתב בד"ה האומר לחבירו מודר אני
ממך "כלהני מיץרו ידות כמו ביתיד הכלי
שאינו עיקרהכלי והאוחז בוהכלי עולה עמו
וכך הנך ידות אי!ו גומר דבריו לפרש הנדר
אלא התחלה בעלמא ומתוכן ניכר שדעתו
לידורומחשבינןליהכאילו גמרדבריו ".והנה
הקרן אורה הקשהוהניח בצ"ע מה שהרא"ש
פירש שם הגמ'נזיר ב' ב' ,אמר שמואלכגון
שהיה נזיר עובר לפניו לימא קסבר שמואל
ידיםשאינןמוכיחות לאהוייןידים אמרי[אין
ודאי] בומן שנזיר עוברלפניו ליכא ליספקא

קפה

שהביאושני גרסאות בגמ' .והרא"שבפירושו
כתב "ני יפליא לנדר נדר דכתב רחמנאגכי
!זירות למ"ללאתוייידיםשאינןמוכיחותפי'
למעוטיוכדדרשינן פ-ק דנדרים מאישיפליא
דידים שאי!ן מוכיחות לא הוין 'דים ה"ג
דאתמרידיםשאינן מוכיחותאביי אמרהו"ן
ידים רבא אמרלאהוייןידיםלרבא!יחא אלא
לאביי מאי איכא למימר וכו' וי-מ לאתויי
ידים שאינן מוכיחותדהוייןידים כהךדתני!ן
לעיל פ"ק האומר אהאהריזה!זירואוקימנא
בשנזיר עוברלפניו ולאאמרינן אהא בתע!ית
קאמר ומיית' מדאיש כי יפליא מרבינן
דהפלאה כי האי השיבי הפלאה ".ומכיון

דלכאורה הי-מ בהרא"ש גרסי כהרא"ש צ"ע

למה לרבא ניהא דלכאורה אבי ס"ל הויין
במילתא אחרינא אבל[ודאי]איןהנזיר עובר ידים .ועוד לכאורה למה הוסיף אהא וסוגית

לפניו אמרינן דלמא אהא בתעניח

י-
מדר
ם
והרא"ש שם כתב "כלומר לעולס קסבקראי

שאע מוכיחותהוייןידיםובזמן שה!זיר עובר
לפניואכתיהוייןידיםשאיןמוכיחוחוכו' אבל
אםאיןנזיר עוברלפניו דלמא אהא בתענית
קאמר זה דבר שקול ולא הוי נויר ".והק"א
הקשה דמה הכריח הרא"ש ללמד דלמסקנא
נזירעוברלס!יוהוי'דשאינומוכיח דלכאורה
י"לדגם למסקנא הףידמוכיהורקרבאיןנזיר
עוברלפניו לאהוייד כלל? ולדברינו בשיטת
ן'דודיןאינומוכיח הואשנידברים
התוס'דיי
בודאיץושית הק"א צ"ע .אבל אם נאמרדדין
ידוריןאינומוכיח הוא הלכה אחתומשתייך
לפרשתירות א"כ אם החנא סובררידשאינו
מוכיחהוייד וכאן השמיענו החידוש שלדין
ידות בודאי הוצרך להג'ד לנו האופן שליד
שאינו מוכיח.
ואיתא בגמ'נויר ס"ב א'" ,אלאכייפליא
דכתב רחמנא גבי נזירות למה לי מכדי
האיתקש נזירות לנדרים כי יפליא למה לי
לאתוי' ידים שאינן מוכידות דאיתמר ידים
שאינן מוכיחות אכיי אמר הויין ידים רבא
אמר לאהוייןידים לאביי ניחא אלא לרבא
מאי איכא למימר וכו' ,ויעו"ש בתוד"ה איש

הגמ' שס .אמנם י"ל דהרא"ש השמיענו כאן
חידושגדול דאהא עםנזירעוברלפניו !חשב

הפלאה בנזירות ולא בנדרים וזהו דמשמעות
קצחלשון נדר שהוא "אהא" אפילו אםאינו
!חשב כמץצתלשון עם הוכחהעל גמרדיבורו
רק עליוי!זיר עוברלפניו [דלשיטת הרא"ש
אינו משלים הדיבור] מ"מ בנוירות מיקרי
הפלאה אם גמר במחשבתו לנזירות 11ה1
ה"קמ"ל" בגמ' נזיר ב' ב' ,ומחלוקת אביי
ורבא הואבנדרים (ע'נררים ה' ב') ורבא ס"ל
דמקצתלשון טובאינומועילב!דרים אםאינו
מוכיח אבל בנזירות הענין יכול להוכיח אם
גמרבלבו.ווהו "לרבא ניחא" אבללאבייהוי
יד לנדרים ולנזירות אפילובאינו מוכיח,ואין
מקום לפרשה מחודשתבנזירות ,והגמ' נדרים
ג' א' ,דיליף ידות נזירות מנדרים הוא רק
לאביי ,אולפי ההו-א כרבא.
כבר כתבנו מחלוקת תוס' והרא"ש,
דלהתוס' הוכחה מן הצד יכולה להשליםדין
לשון משא"כ להרא"ש ,אבל גם להרא"ש
צריך רק מעשה מצד הנודר כמו חפוס בשערו
ולאו דוקא עקימת שפתיו .אבל הרמב"ם
בהלכות נדרים כתב בכמה מקומות שלשון
בנדרים ושבועות הוא רק ע-י עקימת שפתיו

קפו
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וא"כ גם תפס בשערו אינו לשון .וי"ל עלי מצוהדשיינאביהציפורין" דבודאי תסר
דהרמב"ם ס"ל כהרא"ש בדף ס"ב א' ,אפילו בהלשון והנזיר עובר לפנ' 1משלים
ולשיטתוהוסיף דהחידושבנזירות הוא שא"צ הלשון.
(וע"פדברינו בשיטת התוס' דבודאיצריך
אפילו לשון שאינו מוכיח רק הוצאת שפתיו
והענין מוניח בצירוף גמר בלבו שנתכוין מקצתלשוןטוב גםכנוירמובןדבריהחוס' ב'
להויר .ומוכן מאליו מדוע האריך הרמב"ם א' ,ד"הנויר בשם ה"ריחיאל דלר"לרכנויין
בלשונודוקא בהל'נוירותוהדגיש שהוא הלכה הםלשון שבדוחכמים "לאולעניןקרבן קאמר
בנויר .ומכיון שיסוד ידות נזירות הוא רק אלא לענין מלקוח דלק' אם עבר עלנזירותו
בצירוףעניןמוכיח ובלבו,מובן למה הרמב"ם בלשון שבדו חכמים" והק"א כבר תמהדאיך
כתב בלבווגם תפוס בשערו שהואעניןמוכיח מצינונזירותלחצאיןוכתב.ואוליסביראליה
גם אצל "הרי עלי לשלח פרע ",ונקט נויר להירושלמי דאע"ג דלא הף נזיר מ"מ לוקה
עוברלפניו או חפס בשערוהיכידשייכייותר משום לאיהלדברו כשארנרריפוצ"ע".וכוונתו
וכשיטת התום'.ויתכן דמחשבהבידותנזירות צ"ב ,ולדברינו י"ל דנויר אינו יד לנזיר
דהא צריך מקצת לשון טוב משא"כ בנדרים
הוא דבר הפועל ולא רק חנאי.
אמנםהתוס'לשיטתייהונזיר ס"בא' ,דלא עיקר הלשק הוא התיבה "אסור"וכלי הזכרת
ס"ל שוםחילוקביןידותנרריםוידותנזירות התיבה אסור,הויידלנררולפיכךהוי'דלנדר.
דבשניהם צריך מקצת לשון טוב .והרא"ש וכעיןוהראיתיבמאירידףב' א'",הרינינזיר
והתוס'אזלילשיטתייהוכג' א',בההיאד"הרי מןהחרצניםוכו'הואילואין מהשהזכיראסור
עלי צפורין .דלר"ל להרא"ש גם בלי נויר כנויראיןעליודיןמיר כלל אלא שאסורבהן
עוברלפניוהוי 'ד שאינו מוכיח לנוירדנזיר מתורת נדר וכו' אבל אם לא הזכיר לשון
עובר לפניו אינו משלים הלשון משא"נ נזירות אלא שאמרהריעלי שלאלאכולחרצן
להתוס' בד"ה צפורין "רק מסתמא ה"ק הרי אינו נז'ר כללאפילו היה כלבולנוירות אלא
שאסור בחרצן מתורת נדר)",

הרב אלעזריונהגיגזבערג
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בעניןפגולבלוג שמן של מצורע
איחא בזבחים מ"ג א' במשנה ,למשמן של
מצווע ר"ש אומראין חיבןעליו משוםפגול
ור"מ אומר חייבין עליו משום פגול שדם
האשם מתירו .ופרש"י טעמא דר"ש כיון
דאדם מביא אשמוהיוםולוגו עד עשרהימים
נמצא שאין האשם מחירו .ובברייתא כגמ'
מ"רא'.ילפינןפיגולמשלמיםעדשאני מרבה

לוג שמן של מצורע הא ר"מהיא דתניא
מנ' מנחת נסכים4
וכו' אימא סיפא ומוציא אני
והדם אתאןלרבנן ובו' אמר רביוסף האמני
רבי היא דאמרלוג שמן של מצורע מחנותיו
שרול" ,ומדמחנותיו שרולי' מחנותיומפלגי
לי' דתניא לוג שמן של מצורעמועליןבו עד
שיזרוק הדם נזרק הדם לא נהנים ולאמועלין

כהוראי

קפז

רב' אומר מועלע עד שיתן מתנותיו ושחן ביאר בזה שאינו תלף בו דא"כ למה מתירו
שאסור באכילהוכו' אמרוהקמי'דרביירמי' מידי מעילה ומוציאומידי קדשי השם.
וצוד צריך ביאור מאי קאמר רב יוסף
אמר וכו' והרי לוג הבא בפני עצמו דלכ"ע
מתנותיו שרו ולאמפגליןלי' דתניא וכו' דמדמתנוחיו שרולי מתנותיו מפגלילי ולמה
ל
"תי אלא בבא עם האשם ע"כ לא אסיקאדעתיהקושייתר'ירמי'דבלוגהבא
אף לא אמר
הסוגאינאי,ופרש"ישאיןמפגל אלאדםאוקומץ כפ"עאין בופיגול.
עוד צ"ע דהרמב"ם פסק בפ"ד ממחוסרי
אתשיריו דאיתקש מנחה לזבחים ע"כ.
ח"ק דרבי דלוג שמן של כפרה ה"ג ז"ל ואסור לאכול מלוג השמן עד
והנה בדבר
יו עדשיזרק הדם לכאורההי' שיתן ממנו מתן שבע ומתן בהונות ואם אכל
מצורעמועליןב
נראה דהא ר"מ דסבר דדם האשם מתיר לוקה כאוכל קדשים קודם זריקה עכ"ל ,הרי
מנלידנתפגלעלידו,אבלרבנןפליגי דהרמב"ם ס"ל דמחנותיו הם המתיריס
הלוג ס"
ולככפןרש" שהבאנו לעיל דס"ל שאין דם מדאורייתא כזריקה וא"כ למה לא יפגל
בזה ו
י ולכן לא נתפגל עלידווהיינו במתנותיוהמתיריםאותו ואע"גדלגבימעילה
האשם מחירו
ל
ו
ג
פ
,
ו
מ
ע
האם
כרבי ,א"כ פלוגתא דת"קורביהוא הך דר"מ דם האשם מתירו כשבא
תלוי
ורבנן ,דהלא בבא בפ"ע לכ"ע מתנוחיו שרו במתירין דמעילה דוקא ולמה תלתה הגמ'דין
לי' אלא השאלה היכא דבא עם האשם אם פגול בפלוגתאדרכיורבנן במעילה הלאכולם
ניתרעל האשםג"כ א"כהינו ר"מורבנן .שוין שאסור באכילה מהתורה לפי הרמב"ם
ידי
(וגם בקרן אורההעירע"ז) .ועודצריךלעיין עד שיתן מתנותיו.
ועוך יש לדקדק לדעת הרמב"ם דאסור
מאי טעמא דרביוסף דאמר האמנירביהיא
א סיפא אתאן לרבנן דמנהת נסכים אין באכילה מהתורהעדשיתןמתנותיו א"כנמצא
הל
נתפגליםע"י הזבח אז שפירנוכל לומר שגם דדם האשם לא מתירו לאכילה וא"כ מהיכי
רישארכנןדמתנותיושרול"דאינוניתרע"י תיתי יפגל בו עד שצריך הרמב"םליחן טעם
מפני שאינו תלוי בו .ובכל אופן הא לאהוי
האשם'ולכן מתנותיו מפגלים.
הרמב"ם בפי"ח יותר מחצי מתיר דהא אינו מותר לגמרי עד
ועוד יש לדייק בדברי
ל
"
י
ק
מהל' פסה"מ ה"ח ז"ל ואלו דברים שאין שיתן מתנותיו והא
דאין מפגלין בחצי
חייביןעליהםמשוספגוללעולםוכו'ולוגשמן מתיר .ובעצם צ"בכלהסוגיאדתליחיובפגול
של מצורע ואם תאמרוהלאדם האשםמתירו בחיוב מעילה לרבי ורבנן הלא גם לרבנן
אינותלויבושהרי אדםמביא אשמוהיוםוכו' מתנותיו שרולי' באכילה.
והנה כדי לברר הסוגיא והקושיוח
עכ"ל נמצא דהרמב"ם פוסק כרבנן דר"מ
ולכאורה טעמי' דרבנן משום שאין האשם שהקשינו נקדים לגדור תורת פגול .והנראה
מתירו ואין ללוג מחירין אלא שהרמב"ם לומר בזה דכל תורת פגול לא נאמר אלא
דאע"פ שדם האשםמתירואינותלויבו בקרבן הקרב לגבי מובח כשלמים .דהא
הוסיף
משמע מלשונו שדם האשםהוא באמתמחירו דנתפגל הקרבן ע"י מתיריודהיינו עבודותיו,
והיינו כר"מ .ובאמת הרמב"ם בפ"ב מהל' שאםהיולו עבודת פגול נעשה הקרבן קרבן
מעילה ס"להכידדם האשםמתירו דפסק פגול דהלא היה לו הרצאתפיגול .וכהרצאת
ה"י
דלוג שמן של מצורע מועלץ בו משהוקדש כשר הרצאת ססול דצריך ד' עבודות הקרבן
עדשיזרוקדם האשםוהיינו כת"קדרבי .כמו בכשר ועי"ז נתרצה לפגולו (וכדאי'
בוכאל"יכ באמת צ"ע דאם דם האשם הוא המתיר בזבחים ל"ד ב' ,דזריקתפיגול עושהשיריים
מעילה למה לאיתפגל ע"י ומה דמרצהלפגולווכןבדף פ"דב',דלכך אםעלה
ומוציאמידי
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לא ירד וכן במעילה ב' א' ,דלא הוי כמאן
דחנקינהו דמרצילפיגולו).ובזה מם לבאר הא
דאין מחשבה מועלת אלאבמי שראוי לעבודה
וכדאי' במשנה רפ"ג ,והרמב"ם בפירושו
למשנה הסביר שם משום שצריך שיקרב
המתיר כמצוותו ובאמת כך אי' גם בתוס'
זבחים מ"ג א' ,ד-ה והלבונה בסו"ד דאין
חהבין עלעצים משום פגול דלאו קרבןהם.
ועוד נראה לומר דאע"פ שיש תורתקרבן
צריך לפגל כהמתיר שמרצה עלהקרבןופועל
היתר על השיריים כדם המרצה על הבשר
וקומץ אתשיריו ועי"זדהי' להקרבן הקרבת
פגול נעשה פגול נמצא שצריך עבורה שהיא
הקרבה על כל הקרבן משא"כ לוג שמן של
מצורע אק בו תורת קרכן רק הוא חובה
להביא ,דצריך המצורע שיתן ממנו מתנותיו
ולזהצריךלהקדים עבודתהלוגוכדאי'ביומא
ס"א א' ,גמרמחנותשבהיכלונשפךהלוגיכיא
לוג אחרויחחילבתהילהבבהונות .נמצאשיש
לוג רק למתן בהונות דגם עלייהו מביא לוג
אע"ג שאין שום עבודוח אחרות .וגם השבע
הזאות נראה דלא חיילא הקרבתם והרצאתם
בכל הלוג רץ דהוא מעשה הקרבה רק
בגוףהשמןשמזה.ובחידושימרןרי"זהלויעל
הרמב"ם בהל' מעילה מכאר דלוג שמן של
מצורע כשהוא בא בפ"עלאו ברמעילהואינו
בכלל קדשי השס דמשום מתנותיו לא הוי
קדשי השם.
ויש לומרדבלוג שמן של מצורעיששני
אופני הבאה .כשהוא בא בפ"עאין בו תורח
קרבן אבל כשהוא בא עם האשם אז נשתנה
ונעשה קרבן רנעשה לוג הבא עם האשם
וזריקת דם האשם הוא הקרבתווכשתי הלחם
הבאים עם הזכח,והנהלהיןזהשיש חפצא של
לוג הבא עם האשםוהלבו תורתקרבן ונעשה
כחלק מקרבן האשםגםרבנן דר"מ מודולזה
ובזהניחאדפליגרבישמעוןבמשנהדבלוגאץ
בופגול,ופרש"ידאיןדם האשםמחירג וצ"ע
למ"ל לפלוגי בזה הלא ס"ל דכל שאינו על
מזבח החיצון כשלמיםאיןבו פגול,ולדכרינו
ניחא דאם היה דם האשם מתירו שפיר היה

נקרא קרב על מזבחהחיצון .ובאמתכדבריגו
משמע מרש"י מנחות נ"ח א' ד"ה לוג שמן
דבבא עם האשסהוי ממנו לאשיםועי' בתוס'
שם .נמצא דלכ"ע יש אשם הבא עם הלוג
רריקת האשם מוציאו מידי מעילה דפועל
הרצאה והקרבה גם בהלוג אלא א"כ צריך
להסביר במאי פליגי ר"מ ורבנן ונעתיק
הברייתא במנחות ט"ו ב' ,ת"ר לוג שמן של
מצורע חייבין עליו משום פגול מפני שדס
האשם מתירו לבהונות דברי ר' מאיר א"ל
לר"מוהלא אדםמביא אשמוהיוםולוגומכאן
עדי'ימים אמרלהם אףאני לא אמרתי אלא

בבא עם האשם א"ל אפשר לשנותו לאשם
אחר אמר רבא קסבר ר"מ הוקבעו בשחיטה
כלחמי תודה ע"כ הסוגיא שם .הנה ר"מ ס"ל
דהוקבע כשהיטה ונעשהכגוף אהד עםהקרבן
כמו לחמי תודה ואז א"א לשנותוורבנן ס"ל
דאפשרלשנותו דלא הוקבע אבלכלזמן שלא
שינה הם מסכימים לר"מ אהא דאמר אףאני
לא אמרתי אלא בבא עם האשס.דפירושודיש
קרבן שללוגהבא עם האשםונעשהקרבן אחד
רק שס"ל שאפשר לשנותו ובהא נראה לומר
דלרבנן הא דיש קרבן של.לוג עם האשםזהו
דוקא באשס מצורע אבל באשםפגולשהי'לו
הרצאת פגולואין הוא אשם מצורע הבא עם
הלוגואזאיןהלוג נעשהקרבןאתודרק אשם
מצורע נעשה קרבן עם הלוג דאםאינו קרבן
של מצורע לא נאמר בו חוכת לוג דהא דלוג
נעשה כחלק מהאשם רקכששניהםהם להכשר
המצורע .וה"ה לגבי נסכים דאין קרבן פגול
טעון נסכים .אז לרבנן דאפשר לשנותו אם
מפגל בהקרבן אז מנתק הלוג ממנו ומשנהו
דמשגההץרכן דע"כאיןאתולוג משא".כ ר"מ
ס"ל דהוקבע בשחיטה וא"א לשנותו דנעשה
כבר חלק מהקרבן .נמצא רלרבנן אם קרב
האשם כמצוותוולא משנההלוגשפירהוילוג
הבא עם האשםוישבומעילהע"י שקרב עם
האשם.
ובזה נבא לישב דברי הרמכ"ם דאע"ג
דפסק כרבנן דר"מ בפי"ח מפסה"מ דאין
פיגולבלוג שמן שלמצורעובהל'מעילהפסק

,

כהוראי

דדם האשם מתירו ומוציאומידי מעילה ,זהו אז מתנותיו הם העבודות דהם מוציאותמידי
באשס שקרב כמצוותוולכן נעשההלוגכחלק מעילה ולכןשייך בהם פגול וע"ז הוסיף ר'

מהקרבןוניתרע"יזריקחווזהודהוסיףדאע"ג
שדם אשם מתירו אכל אינו תלוי בודהיינו
שיכוללנתקוולשנותוואםפיגל באשסאיןלך
שינוי וניתוק גדול מזה דאשם של פגולאינו
בא עםלוג.ולפידברינודברי ת"קדרבי דדם
האשםמוציאומידימעילהאפי'לרבנן דר"מ
דהא לכ"ע באשם שקרבכמצווחוישקרבן של
לוגהבא עם האשםנמצאדפלוגתא דת"קורבי
אינה תלוי' בר"מ ורבנן.
ולפי דברינולעיל דל"שפיגל רק בתורת
קרבן ומפגל בעבורה המרצהופועל הקרבהעל
כל הקרבן ,מיושב ,דאע"ג דמתנות הלוג שרו
ליה באבילה אבל אין עליהם שם עבודה
והרצאה על שאר הלוג ול"ש שיתפגל ע"י
הזאוחיו וכל הפגול ששייך בו הוא רק ע"י
שנעשהקרבןוישלו הרצאה שלפגולדהיינו
ע"י האשם ולכן הא דמתירו באכילה לא
מספיק לפגל ורק בעבודחו המרצהעליוכגון
זריקת דם האשם ,ומיושב כלדברי הרמב"ם
דאע"ג דאסור באכילה אבל כיון דזריקת
האשם הוא המה:יאו מיף קרבן הוא המתיר
והמפגל ,ולא נקרא חצי מתיר דאץ הזאותיו
המתירים של קרבן רק הזריקה .חהו דקאמר
רביוסףדמתנוחיו שרוליהומפגליליהוראי
מודה דבבא בפ"ע דאין עליו הרצאת קרבן
דל"ש פגול רק כוונתו דבבא עם האשם שאז
חלעליותורתקרבןאזגםמתנותיומפגליליה,
וזה תלף בת"קורכידלדברי ת"ק פקעמיניה
שם קרכן אחר הזריקהכיון שמוציאומידי
מעילהורבי ס"לדכיון שחלעליו תורתקרבן

,

קפט

ירמי'דאין בעבודתהלוג בכלעניןפיגולדאף
בבא בפ"עאין העבודות מרצה עלהשיריים
ואע"ג דחלוקהדין בעצםהלוגבין בא בפ"ע
לבא עם האשם דאזישבו חורתקרבן שקרב
לגבי מזבח אבל העבודות אין יכולות לפגל
דלאפועליסריצויוהקרבהבהשירייםאלאדם
בבשר וקומץ אתשיריוכרברירש"יובזהאין
חילוקבין בפ"עבין בא עם האשם.
וסמוכיםלדברינודאיןשיריהלוגצריכים
להרצאה ולהקרבה שיותר ע"י רק שישדין
שצריךליתן ממנו הזאות לגבוהועלהבהונות
ולכןעדיין אסורבאכילהדצריך לעשותצרכי

הכשר המצורע ומעורב בהם חלק גכזה
וכשבטל דץ זה מותר באכילה מם להכיא
ממנחות כ"ח א',ראי' שםדאםהזההואוחשל
הלוג שלא לשמן אינם מכשירים המצורע
וניחר הלוג באכילה .דלכאורה צ"ע ראם לא
הכשירולאעלוההזאוחכלוםוכמישאינודכל
הנאת הלוג רק כשביל הכשר המצורע ולמה
מותר באכילה .ולדברינו ניחא דכיון הבטל
ממנוצרכי הזאהונתינה עלהבהונותאומותר
באכילה ,וא"צ להכשרזריקהשלו.ובזהיבא
עלנכון מהשישלדייקבברייתא כב"קק"יב',
דמונה שם כ"ד מתנות כהונה למ שמן של
מצורע ומותר העומר .ויט לדייק למה לא
נאמר מותר הלוג כמו מותר העומר ולפי
דברינונוכל לומרדשפירהויכלהלוג מתנות
כהונהדאיןהזאותיועושהומתנותכהונהאלא
שצריך לעשות ממנו הכשרי המצורע רוהו
חובת ביאתו ולא דמי לקומץ המתירשיריך

"4
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חרב ארוןרייך
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בטוגיא דכח כחו לסומכוסאי ככחודמי
כ"ק י" 1ב'בעי רבא דרסה עלכלי וכו'
מהו בתר מעיקרא אזלינן וגופי' הוא או"ד
כתר תבר מנא אזלינן וצרורותנינהו תפשוט
לי' מדרבה וכו' לרבה פשיטא לי' לרבא
מיבעיאלי'וכו' ת"שתרנגוליםשהיומחטטין
בחבלדלי ונפסק החבל ונשברהדלימשלמין
נ"ש ש"מ בתרמעיקראאזלינן תרגמא אחבל
והא משונה הוא דמאוסבלישהוהא נשברדלי
קחני אלא סומכוס היא ראמר צרורות נ"ש
משלםאיסומכוסאימאסיפאניתזממנושבר
ונפל עלכלי אהר ושברה על הראשת משלם
נ"ש ועל האחרון משלם ח"נואי סומכוסמי
איחלי' ח"נ וכ"תשאנילי' לסומכוסבענזק
כחו לכח כחו ואלא האדבעי רב אשי כחכחו
לסומכוס ככחודמי או לאו תפשוטלי' דלאו
ככחו דמי אלא לאו רבנן היא ש"מ בתר
מעיקראאזלינן אמררבביביבראביידקאזיל
מיני' מיני' ,ומשמע מהגמ' דאימוקמינןלי'
להך ברייתא כרבנן דסומכוס שוב ליכא
למיפשט שאלח רבאשי לקמן ,וצ"ע מזה על
שיטת הרמב"ם והתוס'בסוגיא דכח כחודהנה
בסוגיא דכח כחו יש לכאורה ג' שיטות -
הרא"ש הוכיח מהסוגיא דמדמספקאלי' לגמ'
אםיש הלכה אליבא דסומכוס מוכח דאליבא
דרבנןחייב מיהא ח"נ בכח כחודאי כח כחו
פטור לדידן ולסומכוס חתב ח"נ מחמח
הלל"מ ,אז נמצא רההלכה מוספח חיוב ,וזה
א"א דההלכחא לגרועי קאתי יעוי"ש .אמנם
התוס' חולקים ע"ז (כמש"כ שם הרא"ש
עצמו) וס"לכדף כ"ב דהא דכחכחו אמחייב
ח"נאופטורלגמרי,מיתלאחלי בשאלתהגמ'
לסומכוסעיי"ש,ולפי"זלהלכההויספקמכיון
דהוי בעיא דלא איפשיטא ,והרמב"ם כפ"כ
דנ-מהי"ז משמע דכח כחו פטור ומדלא כתב

שהוא ספק ואם תפס א"מ משמעדס"ל שהוא
פטור בתורתודאי וכ"כ שם הלח"מ .וא"כק'
לשיטת התוס' מסוגיא  11דמאי מהני מה
דאוקמינןכרבנן האעדייןאיכא למיפשט הא
דרב אשילהיפך דכח כחוככחודמי,דאי לאו
ככחודמיאזהיה פטורלגמריעלהכליהשני.
וכבר הק' כן הגר"א הכיאורו לשו"ע
(ולהרמב"ם כ"ש דקשה דתקשילולפי האמת
דאמא'חייב עלהכליהשניהלאהויכחכחח.
וכע"כ צ"ל בזה דע"ז מהני מאי דבתר
מעיקרא אזלינן דכמו דמשוי להכחודין גופו
כמו"כ ע"י בתר מעיקראאזלינןהוי כח כחו
ככחו הראשון ,אלא דזה צ"ע טובא להבע
דבשלמא על הכלי הראשתחייל דינא דבחר
מעיקרא אזלינן משום שזורק הכלי עצמו
כמש"כ התוס',והוא עומד להשבר ע"כ נחשב
כשבור בגופו ,אבל מה מועיל סברת בחר
מעיקרא להכלי השני שאינו עומד להשבר
לעשות מכח כחולכחו,ועוד צ"ע טובאדכיון
דעכ"פ איך שיה" מוכח משיטת הרמב"ם
והתוס'דע"י בחרמעיקראהויכחוגריראולא
כח כחה א"כ כשהגמ' דחי דתרנגולים
מחטטיםאתינסומנוס ומק' דתפשוטלי' דכח
כחו לאו ככחודמי יוחר הו"ל לאקשוה דגם
אליבא דסומכוס מוכחא שאלח הגמ'אי בתר
מעיקרא אזלינן,ד,דאי בתר תבר מנאאזלינן
דאי בחר מעיקרא הף כחו ולא כח כחו ועל
כחוחייב נ"שלסומכוס .והגמ' משמעדליכא
למיפשט כלל השאלה של בחר מעיקרא רק
השאלה שלרבאשיאיכחכחולסומכוסככחו
דמי ,וצ"ע.
ואשר יראה בזה הוא עפ"י ביאור שיטת
הרמב"ם והתוס' הנ"לבסוגיא דכח כחו אשר
לכ' נמצא אליביהו דההלכחא לסומכוס

כהוראי
לאוסופי קאתי ,וכמו שהק' הרא"ש הנ"ל.
והנהמד'התוס' שכ' דהשאלהדכחכחוהויגם
לרכנןמוכחשאיןללמוד פשט הגמ' שהשאלה
רק אם סומכוסקיבל ההלכתא וע"כמוקילה
בכח כחו או דלא גמיר ההלכתא כלל ,אלא
דהשאלה היא כלשת הגמ' עוד שם בדף י"ט
(ואשר 1ה1הלשוןשהביאוהתוס')אי כח כחו
ככחודמי,והיינו דהשאלה היא בהחפצא של
כח כחו אםנידטככחואולא ונ"מכיןלרבנן
ביןלדהץ,דלדידן אסהוי חפצא שלכחוחייב
ואם לאו פטור ,ולסומכוסאיהוי ככחו ל"ש
ההלכתא ואי לאו ככחו או שייך ההלכתא.
ומתבאר משיטח התוס' דכל הצד דלא גמיר
סומכוס ההילכתא הוא רק משום דכח כחו
ככחודמי ול"ש ההלכתא ,אבל אס רקיצוייר
אליבי'מקוםלחלותההלכחאודאימודהלדידן
וכלמחלקוחוהוארקמשוםדלאשייך.ולפי"ז
גם בכחו גרידא הא דחולק על רבנן וס"ל
דחייב נ"ש ולא גמיר ההלכתאאין הפלוגתא
אי גמרינן ההלכתא או לא אלא המחלוקח
בגדרכחוכגופו,דסומכוסס"לדעלכחוכגופו
ל"ש הלכתאורבנןחולקים .וכמו"כ בכח כחו
איככחודמי ל"ש ההלכחא אבל אםלאוככחו
דמי אזשייך ההלכתא וצ"ב מחלוקח סומכוס
ורכנן בזה,
ונ' ביאור הענץ עפ"יסוגית הגמ'י"זב'
דשו"ט אם כחוכגופודמי אולאוכגופודמי,
ומסיק דכגופו דמי והלכתא גמירי לה וכו',
וככרהעירוהאחרוניםז"ל רבכ"ממצינוכחו
כגופו ולא נסתפק הגמ' כלל שיהא כחו לאו
כגופו,ונ' בזה דהנה מפורש ברפ"קדג' אבות
נאמרו בשור הקרן השן והרגל חש בזו מה
שאץבזו,קרןכוונתולהזיקורגלהתיקו מצר הק
מם הנאה להח'קה .והנה יסור החיוב בכולם
הו' מחמת השם של ממונו שהזיק
וכמש"כ הרמב"ם ריש הל' נזקי ממון ,והנה
אס באנו לדת אם ההיזק הנעשה הף מעשיו
של שור נ' פשוט דל"ה כלל יותר מעשה
הבהמה משום דרגל היזיקו מצוי ,ובע"כ
מבואר מזה דלאסגי כזה שממונו עשההיזק,

אלאבעינן שהתורהמשוי להמעשהדין מעשה
המויק ,וזהו דנתחדש בקרן שן ורגל דמעשה
שלכייגחישעליוחלות-שם מעשההמזיקוכן
כולם .ובזה הוא דאיכא לכל אחד מעלוח על
חבירו דמהדהיזיקו מצד הוא אליטות לקבוע
להמעשהדין מעשה מזיק וכן כולם .ולפי"ז
י-לדבזהודקשקילוטריאיכחוכגופואו לא,
דאע"ג דוהאי היזק של כחו הף מעשיו של
הבהמה אבלעדייןי"לדלחול שם מעשהמזיק
על המעשה כעינן גופו דדריסת הבהמה על
הכל',זהו מעשהמזיקע"ישגופוהולךומדק,
כהתזתצרורשהצרורהולךומזיק אע"ג
משא-הוא אבלאיןבזהדין מעשהמזיקודו"ק
דכחו
בזה (וע' ברכת שמואלסי' י"ט).
והנה הגמ' מסיק דכחו כגופו דמי ,ולפי
הנ"ל יש לפרש זה על שני אופנים די"ל
דאע"ג דלשם מעשה המזיקבעינן מה שגופו
עושה ההיזק אבל זהו שנתחדש בכחו כגופו
דגס כחו הוי גופו .והיינו דלא רק כשהגוף
דורס ושובר בעצמו הף מעשה גופו אלא גם
כשהגוף מתיז צרור ועי"זמזיק הכלי גם זהו
בכלל מעשיגופולגביחלות שם מעשהמזיק,
וע"כ כחו הרי מעשה מויק כמו כל מעשה
גופו .אבל יש לפרש דגם למסקנא אין כחו
ממעשיגופו דשם מעשהגופולגבידץ מעשה
מזיק נתפס רק על שהגוף מזיק בעצמו אלא
שישמזיק מחורש שלכחו ,דמה שכח הבהמה
הואהמזיק הוא שם בפנ"ע של מעשההמזיק.
ואע"גדבתורהמפורשרקהאופןשלגופואבל
מכיון דבסבראגםזההויאופןהמזיק ע"כהוי
תולדה של גופו .וצ"ע בזה .ונ' דלפי"מ
שהוכחנולעיל מהתוס' דמחלוקח של סומכוס
ורבנן הוי בגדר כחו כגופו יש לפרש בזה
פלוגתייהו ,דסומכוס ס"ל דכחו כגופו משוי
להכחו דין מעשה גופו ושוב הף כזוג
שבצוארה ופרומביא שבפ" ,וע"כ ל"ש כלל
ההלכחא של ח"נ דהוי כמו דנימא דזוג
שבצוארה חייב נ"ש וסרומביא שבפי'חייב
ח"נ.וכל ההלכה שלצרורותשייכא רקכשיש
אופן בפנ-ע של היזק ע"י כחו ,משא"כ

קצב

בהוראי

לסומכוס דהוי ממעשי גופו ל"ש כלל
ההלכתא .אבל הרבנן נ' דס"ל דכחו ל"ש
להיות מעשהגופו אלא הוא שםמזיק בפנ"ע
וע"כ שפירשייך בזה הלכתאדחייב רקח"נ.
ונ'ראי'למהלךזהדסומכוסורבנןפליגיבעצם
הגדר של כחו כגופו מקושית הר"ש בשט"מ
(וכן הרא"ש כפסקיו) שהק' על מסקנת הגמ'
דכחו כגופו והלכתא גמירי דחייב רק ח"נ,
דאמאי לא קאמר הגמ' דכחו לאו כגופו
וההלכהחידשהשיתחייב.ולכ' קושיתםאינה
מובנת דמאי ק"ל הא כית דלסומכוס כחו
כגופו וליכא הלכתא ,א"כ אע"ג דרבנן ס"ל
דאיכא הלכתא אבלמהיכא-חיתידפליגירבנן
אסומכוס בהא דס"ל כחו כגופה אבל להנ"ל
א"ש היטב דאדרכא זהו עיקר מחלקותם,
דרבנןלא ס"לכסומכוס במה דס"לכחוכגופו
שהוא ממעשי גופו ,וע"כ שפיר הק' דאמאי
אמרינן דהם ג"כ ס"לדכחו חיב מטעם אחר
שהואמזיק בפנ"ע האשפירי"לדכיק דל"ה
ממעשי גופו פטור וההלכה חידשהשיתחייב,
וז"ב.
ובזהישליישב מה שישלהעירעלרש"י
שכ'בסוגיא דאשומשוםחציודאדמחייב נ"ש
דל"שצרורותבאדם,דאמאינטר עדהכאולא
כתבכןגביכיחווניעו שהוא ג"כ כחו דאדם
בדף ג' ב' ,עיי"ש .ונ' בזה דהנה יש לךקדק
דפשטות הגמ'ג'ב' משמע דפשיטאלי' לגמ'
דכחו דאדםחייב ,זק' דגבי בהמההוי שו"ט
בדףי"זב' (וביותרק'דהראשונים הנ"ל מק'
עלגם'דידן אמאילאמסקינןדכחולאוכגופו
והלא גבי אדם מוכח מהמשנה ריש תולדה
והיינוכיחווניעו ,ע'היטב בגמ'ג'ב').ואולי
י"לדכית דאדםישלוהל' עשיה בכלהתורה
והוא אחראי כעד עשייחו ,ע"כ עשייתו של
ההיזק מחשבא לי' למעשהמזיק ולא בעינן
שום חידוש של כחה והנה באשו משוםחציו
ס"ללחי'הר"ןבסנהדריןדל"מזהאלאלנזקין
ולא בכל החורה (וילא ככמה ראשונים)
~רברינו הנ"ל הגדרבזהדלהיותעשייתוככל
התורהבעינןכחו ממש אבלגבינזקיןלאבעי

הל' עשייה דכל התורה אלא כמו שחייב על
נזקי ממונו חתב על נזקי גופו ,וכחו חייב
מחמת המזיק המחוהש של כחו כגופו .והנה
לפימש"כ לעיל דהאדפליג סוטכוס עלרבנן
הוא משום דס"ל דכחוהוי ממעשיגופו ולא
מזיק מחודש ,א"כ ה"ה נמי לדידן באופן
שח-ב על כחומדעעשיי'דכלהתורהולא רק
מחמת המזיק המחודש של כחויחחייב נ"ש,
דההלכחא של צרורות היא הלכתא מיוחדת
בהמזיק המסוים של כחוולאהיכא שמחחתב
מחמחהדיןעשיי'דכלהתורה.ולפי"זמאירים
ד' רש"י שבכ"מ לא הוצרך להאדאיןצרורות
באדם דאפי' אסיש צרורות באדםחייב נ"ש
מחמתעשייתו וננ"ל ,אבל באשו משוםחציו
דכלדיןמזיקשלוהואע"יהמזיקהמחורש של
כחושפירהוישייךההלכתאדיתחייברק נ"ש
משוםצרורות ,וע"כסירש"ידאעדיןצרורות
באדס( .ולרש"ייש לישב קושית הראשונים
הנ"לדאמאי לא מסיק הגמ' דכחולאוכגופו.
דמוכח מעיקר הדין דאשו משום חציו דיש
מזיק מחודש של כחו וכנ"ל ,ודו"ק בזה).
לפי כל הנ"ל נשובלסוגיא דכח כחו ,והנה
כבר הבאנו דלחוס'הוי השאלהבגדר החפצא
דנח כחו אי ככחו דמי ,ואיכא נפקותאבין
לרבנןביןלסומכוס .רסוד השאלה לכ' אם כח
כחוהויאופן אחר של כחו אבלג"ז כחוהוא,
אודרק כחוהראשוןהויכחווע"ככחכחוהוי
כחו של השבר ולא כחו של הבהמה .ולפי"ז
מבוארח שפיר שיטת.התוס,,דלרבנן פטורעל
כח כחו(אי לאו ככחו דמקדכיון דל"ה מכח
הבהמה אלא מכח השבר ע"כאין בזה כלום
לחייבו דל"ה נזקי בהמתו ושפיר פטור.
משא"כ לסומכוס נ' דאפי' אי כח כחו לאו
ככחו דמי ומיחשבא ככח השבר (ולא ככח
הבהמה) אבלעדיין הדבר מתחלק ,דאם באנו
לדון שיחחיב מחמת מעשה גופו (וכדס"ל
לסומכוס בכ"מ דכחו הוי ג"כ טעשה גופו
וכנ"ל),זהודאי ל"שכאןשהואמהתזתהשבר
ולא מחמתךכח הגוף (אי כח כחו לאו ככחו
דמי) ,משא"כ אם באנולדוןדיתחייב מחמת

נחוראי
ההיזק המחודששלכחושאינו תלףכללבעצם
גופו של הבהמה ,אזסגי גם בכחו של השבר
כ'ון דעצם התזת השברהוי מכח מעשהגופו
(דלסומכוס כחו ראשק הף מעשהגופוכנ"ל).
ולפי"ז נמצא דכה כחו לעולםחייב לסומכוס
ז אם כח כהו ככחודמי אולאו ככחודמי,
בי
אלא דאם ככחודמי אז הף מעשהגופו כמו
בכל כחו ול"ש ההלכתא דח"נ(וכמובכלכחו
לסומכוס) ,אבל אםלאוככדודמיאזמתחייב
רק מחמתהמזיק המחודש של כחוכמו שהוא
בכ"מ לרבנן ,ח2פירשייך ההלכתאדמזיק זה
מחייב רק ח"נ .וממילא מיושב משה"ק
הרא"שדכיון דכח כחולרבנן פטור א"כהוי
ההלכתא לאוסופי לסומכוס ,ולהנ"ל פשוט
דאע"ג דלרבנן פטור משום דהוי כחו של
השבר אבל לסומכוס דס"ל דהשבר הר
ממעשהגופועדיןהיהחייב נ"שמשוםההיזק
המחיש של כהה ~ע"ז שפיר קאתי ההלכתא
לגרועי דתיב רק ה"נ( .ולשיטת הרמב"ם
דס"ל דלרבק פטור בתורתודאי צ"לדבהיזק
המחודש של כחו בזה ודאיבעינן כחו ממש
וכח כחו ל"ה ככחולענין זה אבל לסומכוס
דם"ל דכחוהוי מעשה גופו לזה י"ל דגם כח
כחוהוי ככחולענין זה וזהודקמיבעיא לגמ'
אם כח כחו ככחו ,אבלעדיעי"ל רלסומכוס
בכל אופן חייב נ"ש לולא ההלכתא ,וע"כ
שפיר הף הלכתא לגרועי כנ"ל ,ומה שנטה
הרמב"ם מפי' התוס' הוא מחמתדיוק לשון
הגמ' כח כחו לסומכוס אי ככחודמי ,והתנ1
דאע"ג שהשאלה בגדר החפצא של כח כחו,
אבל עכ"פ השאלה רק לסומכוס).
ולפימש"נ בשיטת התוס' גבי כח כחו נ'
ליישב קושית הגר"א שהבאנו למעלה .דהנה

קצג

בהא דמבואר בגמ'דאי כתר מעיקראאזלינן
גופי' הוא וחייב נ"ש ,נ' לפי"דלעילדוראי
ל"ה גופו ממש דאטו בגופו שיבר אח הכלי
הלאודאיאופןההיזקהיהע"יכחו .אלא דמה
דבתר מעיקרא אזלינן מהני לאשוויי להכוחו
להיות מעשהגופו.והינו דאע"ג דבכ"מ ס"ל
לרבנו דכחו ל"ה מעשה גופו אבל הכאכית
דבתרמעיקראאזלינן ואז עשההזריקהבגופו
בכה"ג שפירהוי מעשהגופו.וכיון דבכה"ג
כחוהוי ממעשיגופו ל"ש כלל ההלכתא של

צרורות ,וכמו בכ"מ לסומכוס .וא"ש משה"ק
דהיכימוציל בתר מעיקראלאשוויי לכח כחו
דין כחו הא רק על הכלי הראשוןחיילדינא
דבתר מעיקרא ,אמנם לפי"ז פשוט דאע"ג
דלא חילדינא דבתרמעיקרא עלהכליהשני,
אבל כית רבחר מעיקרא אזלינן והף מעשה
גופו שובהוי כח כחו כח של מעשהגופו(אי
כח כחו לאו ככחו דמי) ,והוי שפיר ההיזק
המחויש של כחו וכמש"כ לעיל לסומכוט.
,עכשיו ל"ק ג"כ מה שהקשינו דאם ע"י בתר
מעיקראאזלינן הו' כח כחו ככחו ראשק ,א"כ
כשהגמ' מוקים להבריתא כסומכוס ומק'
דתפשוט לי' דרב אשי טפי הו"ל לאקשוי
דווריין תפשוט דבתר חבר מנא אזלינן דאי
בתרמעיקראאזלינן א"כהויכחו ממשוודאי
חייב נ"ש ,ולהנ"למובן היטב דבתר מעיקרא
אזלינן לאמשוי להכחולהיוחגופו ממש אלא
שיהא הכח מעשהגופו,ולסומכוסאי"זמועיל
דבכ"מ הואכןאליבאדידי' אלא דהשאלהרק
אםשייך שיהא כח כחו ככחולגביזה ,רצ"כ
אם כח כחו לאו ככהו רמי וחייב ח"נ לא
ישתנההדין כלום גםאי בתר מעיקראאזלינן
רצ"כ ליכא למיפשט כלל דבתר חבר מנא
אזלינן ,ודו"ק היטב,
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הרב ארי' מלכיאל קוטלר

בענין שלא לשמה והקרבתכדבתבקרבבות חובה
הסוגיות אהדדי ומאי משני ר"א בקו' ר"ל
א .זכחים ה' א' ,רמי ר"ל על מעוהיבי דמצינובבאיס לאח"מ שכשרואינומרצההרי
מדרשא ומקשי אם כשרים הםירצו ואסאין ע"כאינודומה,וצ"ע.
מרצין למהבאע ,א"לר'אלעורמצינובבאים
והנה באמחקושיא 11תלוי' במש"כהתוס'
לאחר מיתה שהן כשרץ ואין מרצק דתנן שם ר"ה דאי ס"ד כיפרושני למה הוא בא

האשה שהביאה חטאתה ומתהיביאויורשיפ
עולתה עולתה ומתהלאיביאויורשע חטאתה,
א"ל מודינא לך בעולה דאתיא לאח"מ אשם
דלאאחיא לאח"םמנ"ל,וכו' אמרר"לאפחח
אנא פחחאלנפשאי מוצאשפתיך תשטור1ג'1

האי,רבה נדר הואוכו'כדלעיל ע"כ דגוה"כ
דשלא לשמה קרכ נדבה עיי"ש דף ב' א'.
וכגמ' ו' א' איבעיא להוכיפרו על מה שבאו
או לא כיפרו ,אמר רב שישאברי' דרבאידי
מסתברא דלאכיפרודאי ס"דכיפרושני למה
הוא בא ,ואלא מאי לאכיפרו למה הוא קרב,
אמררבאשי רבשישאברי'דרבאידיהכיקא
קשיאלי',אי אמרת בשלמא לאכיפרו שלא

לשמה מכח לשמהקאתיושני הוא בא לכפר,
אלא אי אמרתניפרושני לטה הוא בא ע"כ,
וציי"ש בתד"ה אלא מאי לאכיפרו למה הוא
קרבוז"ל צ"עדהיינוקשיאדר"ל ראםכשרים
הםירצו ואםאיןמרצין למה הםבאיםעכ"ל.
ודברי התוס' צ"ע לכאורה ,דהנה רב אשי
הוצרך לתרץ דשלא לשמה מכח לשמה קאתי
ובלא"ה היה נפסל בחסרון ריצף ,ובקו' ר"ל
משני ר"א דמצינו בבאין לאח"מ דכשירין
ואין מרצין ודימה ר"א הא דאינו מרצה
לאח"מ להא דלא עלו בשלא לשמה ,וא"כ
למאי דמפרש רב אשי דשלא לשמה מכח
לשמה קאחי צ"עדתינח בשלא לשמהבבאין
מחחילה לאח"מ מאי איכא למימר ולמה הוא
קרב ,וע"כ צ"לדאיןזו קושיא בכללבבאין
לאח"מ ול"ד לשלא לשמה ,א"כ סתרי

וו"לתימה כמהקרבנות אדם מתנדבומביאזה
אחר זה מיד אע"פ שכיפר הראשון שנעשה
לשמו ,וי"ל דפריך שני למה חייב להביא,
וא"ח מאי קאמר שני למה הוא בא דלמא
קאחי לכפר אמחשבה דשלא לשמן דחשיב
עשה לאחרשחיטהכמוסמיכהדבסמוך,ומיהו
י"ל דמחשבה תלף' בעובד וקרבן לא מכפר
אלא על בעליה ,ונראה דמאשםקדייקשאינו
בא בנדכה עכ"ל .הרי דהגמ' איירי באשם
וא"כי"לדהקושיא בהצדהשנידאילאכיפרו
למה הוא קרב הוא ג"כ רק באשם,וע"זמשני
רב אשי שלא לשמה מכח לשמהקאתיואה"נ
בלא"ה לא קרבבליריצוידאינו בא לאח"מ
והוי ממש כסוגיא דלעיל ,וזהו שהק' התוס'
דהיינו אוחה קחשיא דר"ל (וע' בחי' רע"א
לענין קהשית התוס') ,מיהו לפמש"כ התוס'
בתחלת דבריהב דהגמ' קאי גם כעולה ,צ"ע
כמושכתבנו.
ב .ובאמת צ"ע עוד ,דהנה בקושית הגמ'
דפריך(לפיהתוס' דאאשםקאי)אי ס"דכיפרו
שני למה הוא בא לכאורה נראההפי' דטלבד
דלא ש-ךקרבן אשםבלישיכפר,ישבזהעוד
חסרון דאחרי שכבר כיפר הראשון א"כ כבר
בטלה חובת האשם ומה שייך לומר שחיב
להביאעוד אשםאחרי שכלהחיובהואלכפרה
והרי כיפר הראשון ,ואפי'אי נימא דלא יצא
יד"ח באשם זה,הרי עכ"פ כבר בטלה החובה
במה שכבר נחכפר בראשת ,יבשלמא בחובח
נדר שמלבד שהקרבן מרצההרייש גם חובת
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קרבן ,וע"כ י"ל דאף שיש ריצף בהראשק
עדיין לאיצא יד"ח ומגזה"כחייב עודקרבן,
אבל אשם הרי החובה היא לכפרה ,וא"כ מה
שייך אחר כפרה עדיין חובת אשם( ,ובזה
צל"ע במש"כ התוס' בתחלתדבריהםשקושית
הגמ' היא דלמהחייבלהביא אחר,והזרווהק'
דנימא שהחיוב הוא לכפר במה שעבר על
איסור מחשבה ,ולכאורה עיקר החיוב הוא
חובת נדר ומחמת הובת הנדר הוא דחייב
להביא אחרמגזה"כ דלאיצאיד"ח הגםשיש
לו כברריצו',וגם מהעניןלוה מה שישלועל
מה לכפר ,ממ"נ אם בטלה חובת נדר מה
ניתוסף במה שישלועל מהלכפר,וצ"ע)ועל
השאלה הזו לא שייך להביא גזה"כ (דמוצא
שפתיך) שהרי הקושיא היא .מחמת שכטלה
החובתקרבן והגברא כבר לאו ברחוכה הוא,
וא"כ כשמק' בגמ' ואלאמאי לאכיפרו למה
הוא קרב,אינימא שהקושיאהיא קושית ר"ל
דהיינו שחסר הכשר במה שההקרבההיא בלא
ריצוי לכאורה זה ל"קדודאישייך ע"זגזה"כ
דמוצא שפחיך דאפ"ה כשר ,חהו שאמר רב
שישא ברי' דרבאידי דע"כ לא כיפרו דאי
כיפרושני למה בא דע"ז ל"ש הגזה"כשיביא
אחרוכנ"ל ,אבלאי לאכיפרואף שק'קושיח
ר"ל מ"מ ע" 1בא הגזה"כ דעכ"פ כשרגםבלי
ריצף .וגם לפמש"כ התוס' בחחלת דבריהם
שהקושיא היא אף בעולה דלמהתייב להביא
נ"כ ק' כמש"כ דלפ"ז הרי למדו דבמה
שמכפרובמה שהקרבן מרצה בטלבזההחוכח
קרבן וא"כשובלאשייךע"זגזה"כדאףדלא
יצא יד"ח הרי עכ"פ כטלה ההוכה משא"כ
בקושית ר"ל י"ל דמגזה"כ קרב בלי ריצוי
וצ"ע.

ג .ונראה לומר בוה דכאמתב'סוגיות הם
וב' קושיות ,דקושית ר"להיא בהכשר הקרבח
הקרבן וכלשונו אם כשרים הםירצו ואםאין
מרצין למה באין ,והיינו דנימא דהכשר
הקרבתה צריך ותלוי במה שמרצה ולאיתכן
הנשר הקרבה בל' ריצוי ,וע" 1משני ר"א
דמצינו הקרבה כשרה בלי ריצוי בבאים

לאח"מ( ,ומק' דעכ"פ באשם שאינו בא
לאת"מ נימא עדיין שהכשר הקרבתה תלוי
במה שמרצה וע"ז הביא קרא שמגזה"כ כשר
גם בלי שירצה) משא"כ בדף ו' לא א-רי
בעצם ההקרבהשיהאצריךלריצףרקשהואיל
ועיקרדין הבאת הקרבן הוא להריצוי ,א"כ
חיבטל דין הקרבה של הקרבן כשאינו בא
לכפרויפסלעצסהקרבן מחמתכך,וע"זמשני
דשלא לשמה מכח לשמה קאתי שמכההדין
הקרבה של הקרבן לשמה נתחדש לה הקרבה
גם שלא לשמה ,אבלאיןתירוץזהמספיקעל
קושית ר"לשעדייןאי נימא שהכשר הקרבת
הקרבן חלוי במה שמרצה הרי עכ"פ אינו
מרצה בשלא לשמה ורק עלהדין הקרבה של
הקרבן משנישפיר דמכההדין הקרבה לשמה
קרב גס שלא לשמה .ונראה לומר עוד
דהקושיא  11דתיבטל הדין הקרבהשייך רק
באופןשההסרון הואבעצםהקרבןשאינוראוי
שוב לכפר וממילא תיבטלהדין הקרבה של
הקרבן ,משא"כ בבאים לאח"מ הרי הקרבן
מצ"ע ראוי לכפר יש לה דין לכפר ולא
איכפתלןבמה שלמעשהאינומכפרמצדאחר
שאין על מי לכפר ולהכי לא שייך להק'
שתיבטל הדין הקרבה מהקרבן דלא נשתנה
בעצם הקרבן כלום ,ורק באופן שחל בהקרבן
דין דשלא לשמה שהקרבן מצ"ע אינו ראוי
שוב לכפר בזה הוא דמק' דא"כ תיבטל מכל
וכלהדין הקרבה שלהקרבן וע" 1הוא דהוצרך
רבאשי לתרץ שלא לשמה מכח לשמה קאתי
דלא שיך לדמותלבאים לאח"מ ,משא"כ על
קושית ר"ל שהיא בנוגע לעצם ההקרבהבלי
ריצוי שהקרבה כזו תהא פסולה ע"ז שפיר
מספיקהדמיתמבאים לאח"משההקרבהשלה
היא ג"כ בליריצוי וכשר.
ובזה מבואר היטבהסוגיא ,דכשמק' בגמ'
אלא מאי לא כיפרו למה הוא קרב הקושיא
היא מצדהדין הקרבה של הקרבן שע"י שלא
כיפרותיבטלהדין הקרבה דלמה קרבוממילא
שחפסל מחמת כך ,וכזה שפיר מק' דמאי
אולמא כמה שלא כיפר והשני כא לכפרהרי
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עכ"פ אותה הקח2יא שהק' דאי כיפרו למה
הוא באיהי' ק' על הראשון דאםאינו מכפר
ואינו מרצה א"כלאעריךבכלללהחובתקרבן
ולהדיןשעליובאהקרבןולמההוא קרב,ומ"ל
שלא בטלה החובח הקרבןלגבי הבעלים הרי
ענ"פהקרבןהזה לאשייךלחובתובכללואינו
בא עליו וא"כ באיזו דץ קרב הראשון והוא
ממש אותה קושיא שהק' בצד שלכיפרו על
השני ,ולפ"ז מבוארהיטב הקושיא גם בעולה
שהרי ברור שגם בעולה שלא לשמהאיןכאן
שוםריצוי שלנדבה ,ומבוארכןבקושית ר"ל
שתפסל בחסרקריצףאף שכלנדבה כשר,וכן
במה שמשני ר"א מבאים לאח"מ ולא א"ל
מכל נדבה ,וע"כ שגםריצוי של נדבהליכא
בשלא לשמה ,וכן מבואר בשט"מ ריש
מנילחין אות א' דכתב שם רל"צלהביא אחר
בנדבה שלא לשמה משום דאינו חייב
באחריותו ,ומשמע מזהדודאי גם בנדבה חל
הדין דלא עלו וכמש"כ שאפי' ריצוי דנדבה
אין כאן ,וא"כ שפירפריך דגםהדין הקרבה
של עולת נדכה תיבטל שהוא ג"כ בשביל
הריצוי שלקרבן נדבה,ובאיזודין קרב ,ולפ"ז
מתבאר עור שאףאי נימא שהקושיא שבצד
שכיפרו דשני למה הוא בא הוא רק באשם
כמש"כ התוס' בסוף דבריהם דבעולה לא
שייכא מכיון רהשני עכ"פ קרב בריצוי של
נדבה שהרי לא נפסל כשלא לשמה ,מ"מ
הקושיאעלהראשתדלמההואקרכהוא אותה
הקושיא גם בעולה כמש"כ שגם ריצף של
נדבה אין כאן ,כן היה נראה ,אלא שאי"ז
כתום' שכ' שהוא קושיא דר"ל ,וצ"ע.

ב

א .מנחות מ"ח ב',כי אחא רכיצחקתני

כבשי עצרח ששחטן שלא לשמן פסולין
ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה אמר רב
נחמן מרדמקישלהו לחטאתתניפסולים חנא
דבילוי דגמר שלמי חובה משלמי נדבה חני
כשרים דחני לוי ושאר שלמי נזיר ששחטן
שלא כמצוחן (כשרים ולא עלו לבעלים לשס
חובה ו)נאכלים ליום ולילה ואע טעונים לא

לחם ולא זרוע וכו' ע"כ ופירש"י בשלא
כמצותן שלאלשמן ל"אשדינןבנישנהוהביא
בני שתים ומפי המורה שמעחיהו ומפי רוב
הגאונים ולשת אחרון אינו כלום דא"כ מאי
ששחטןשהביאןמיבעיאלי' עכ"ל,וע' בתום'
שם שפי' כפי' הגאונים .ולפ"זהוי המח' אי
שלמי חובה קרב בנדבה בלי שיעלה לחובתו
בלשמה ,דלמאן דגמר שלמי חוכה משלמי
נדבה גמרלעוד הקרבתשלמים סתםובהקרבה
זו אץ דץ שלבן שנה,ולרביצחק נלמדשאין
קרבבלישיעלהלחובתו.
והנהעי'לקמן פ"טב' ,אמרר'יוחנן אשם
מצורע ששחטו שלא לשמוטעון נסכים שאם
אי אתה אומרכןפסלתומתקיף לה ר' מנשיא
בר גדא אלא מעתה כבש הבא עם העומר
ששחטו שלא לשמו חהא מנחתו כפולה שאם
של שחר
אי אתה אומר כן פסלתו ותמיי
ששחטו שלא לשמויהאטעוןשניגזיריןבכהן
אחד שאםאי אתה אומרכן פסלתווכו' אמר
אביי חדאמינייהונקט ,רבא אמר בשלמאהני
עולות נינהו אי לא חזו לעולת חובה קרבי
לעולח נדבה אלא הכא אי לא מוקמיתלי'
במילתי' אשם נדבה מי איכא ע"נ ,והנה
בסכרת רבא יש לעיין ,אי כוונחו משום
דבעולח חובה גופאישדין הקרבח נדבהחרן
מההקרבת חובה שלו ,או דסברת רבא הוא
דהואילועולת חובה עולההיא והקרבתוהויא
כסדר הקרבת עולה כמו בעולח נדבה ,ולהכי
ס"לדיסוד ההכשר שלהקרבתעולתחובההוא
נמי במה שהוא עולה ונכלל בתורח הקרבת
עולה סתמא ורק שנוסף בה שההקרבה הוא
לחובהוהוי הקרבת חובה,ולכן בשלא לשמה
דע"כ קרבבנדבה מגזה"כאזממילא קרבהוא
בהקרבת סתםעולה ולא בהקרבת עולתחובה,
ולפ"זהוי סברת רבא רק באופן שנפקע ממנו
הקרבתו לחובה ע"י פסול דשלא לשמה אבל
כלשעדיין דץ עולת חובה עליו לאשייך בו
הקרבתנדבה .ונראהלהוכיח כסבראהראשונה
דיעויין שםבתום' ד"ה שאםאי אחה אומרכן
פסלתו וז"ל תימה א"כ כבשי עצרת ששחטן
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קצז

אביי ורבא במח' הברייתות דרב יצחק
וךתדב"ל,ורוחקלומרשפליגיהגאוניםוהתוס'
(מ"ח ב') אתוס' הנ"ל בזה וס"ל דסברת רבא
הוא [כצד השני הנ-ל] מחמת שביסודו עולה
הוא כמו עולה סתס ועולת נדבה ועלכן רק
בשלא לשמהיש בה הקרבתנדבה דא"כ נמצא
דפליגי אבי' ורבא אליבא דרב יצחק
[דלתדב"ל גם בלשמה יש בה הקרבת נדבה
וכנ"ל] ושלא כהלכתא ,וצ-ע.
ב .ולפירש"י בפלוגתת הברייתות דשלא
כמצוותןהיינו שלא לשמןהי' נראה בפשוטו

שלא לשמז רתניא בפ' התכלת(דף מ"ח א')
הדם יזרק והבשר יאכל אמאי הא כיון דלא
קדש הלחם,ושלמינזירששחטן שלאכמצוותן
דקאמר אע טעוניס לא לחם ולא זרוע וכו'
ולרבא !יחא דמשני בשלמא הנךעולותנינהו
אי לא חזו לעולת חובה חזו לעולת נדבה ה"נ
שלמים נינהו אי לא חזו לשלמי חובה חזו
לשלמי נרבה אלא לאביי קשיא ואפי' לרבא
נמי קשה דהא ציבור לאמייחי שלמי נדבה,
וי"ל דלחם לא דמי לנסכים וכו' עכ"ל .ואי
!ימא שגם שלמינזיר אינו קרב בנדבה ורק
דבאופן של שלא לשמה דע"כ קרב בנדכה דלאשייך בכלללעניןאי שלמי חובה ועולת
אמרינן דהואיל ושלמים הוא ויסוד הכשר חובהקרביבנדמהאולאדאפי'למאןדמכשיר
הקרבתו הוא במה שהוא שלמים לכן בשלא בשלא לשמה יכול להיות דאינו קרב בנדבה,
לשמה קרב הקרבת שלמים סתם ,א"כ מ"ש והא ד~שר משוםדלאגרע מאשם,ואפי'למאן
כבשי עצרת בהאדאין ציבור מביאים שלמי דפוסל בשלא לשמה 'כול להיות לו הכשר
נדבה ,הרי עכ"פ שלמים הוא והקרבחו הוא כנרבה ואפ"ה נלמד מחטאת לפסול בשלא
בתורת הקרבתשלמים ובשלא לשמההרי ע"כ לשמה ,אבליעויין בגמ' מ"ה א' ,והא תניא
קרב בנדבה ומ"ש הא דאין ציבור מביאים כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן או ששחטן
!דבה מהאדאיןשלמיחובהקרכבנדבה ,רצ"כ בין לפני זמנם בין לאחר זמנם הדם יזרק
צ"לדכוונתהתוס' הואדלשלמינזירגופאיש והבשר יאכל וכו' ע"כ ,ופירש"' הדם יזרק
דין הקרבת נדבה ,ומשום הכי הוא דבשלא שלאלשמזיע""שבתוס' ד"האוששחטזבין
לשמה קרב הקרבח שלמיס סתם ,משא"כ לפ!יזמנםוכו' וז"לונ"לדאפי'לשמןכשירים
בכבשי עצרת שלא קרב בנדבה דלא מייתי דהא אין לך דבר שכשר שלא לשמן ופסול
ציבור שלמי נדבה ,לכן גם בשלא לשמההוי לשמן ,ונראה דאתיא כתנא דבי לוי דמאן
הקרבתן הקרבת כבשי עצרת ,וכן מפורש דפסל בהו שלא לשמן א-כ מ"ש מחטאת
כתוס' שהק' גם ממפריש מעותלנזירותו ומת יולדתדהוי מחוסרזמן קודם זמנה עכ"ל,הרי
דאמר בפ"ק דמי שלמים יביא בהם שלמים דפי' התוס' כאן כרש"' דשלא כמצוותןהיינו
ואיןטעונים לחם וע"ז אמרדלרבאניחא ושם שלא לשמן ואפ"ה תלו התוס' דלמאן דפסול
הרי יקרב השלמים לשמה לשם נדבה ,וע-כ שלא לשמה פסול גם שלא כדינה לשמה,
דלרבא גם בלשמה קרב הקרבת סתם שלמים ,ודבריהם צריכים ביאור דמה ענין זל"ז,
ואכיידפליגעליו ע"כ ס"ל דלא קרב בנדבה דפסולייהו בשלא לשמה הוא מכח פסול
ואין לה הקרבת שלמים סתםולכן גם בשלא מחשבה הנלמד מחטאת אבל שפיריתכן בהו
לשמה קרב בדין הקרבת שלמי !זיר וכבשי הקרבח נדבה בשלא כדינה כיון דבעצמס
עצרת אלאדאינועולהלהובחו,דודאיאי'תכן שלמים!ינהושבאיםב!דבה .ונראהמוכח מזה
בה הקרבת !דבה והקרבת שלמים סחם ,א"כ כמש-כ בס' תי' מרן רי" 1הלוי בהל' פסולי
בשלא לשמה דאי!ו עולה לחובתו יקרב המוקדשיז דהא דנלמד פסול שלא לשמה
בהקרבת סתס שלמים ול"ש לו' "שאם אי בכבשי עצרת [מחטאת] הוא דבחטאת מלבד
אתה אומר כן פסלתו" .ולפ"ז צ"ע ד!מצא מה שנאמר בהפסול מחשבה דשלא לשמהגם
דלפיהגאונים[בפי' פלוגתתהברייתות]פליגי לא נתחדש בה הכשר הקרבה בנדבה והקרבה
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אע"פ שלא עלו,ונלמדוכבשי עצרת מחטאת
לדיןזהשאיןבהן הכשרבנדבה ,אבללאבדיז
פסול מחשבה דשלא לשמהעיי"ש .ומבוארים
לפ"ז דברי התום'דכיון דבהא דנלמד דפסול
בשלא לשמה נאמר שאין לו הקרבה בנדבה
וממילא דגם לשמה אינו קרב בנדבה ופסול
שלא כדינה .ויעו"ש שהביא ראי' לזה מהא
דאותיב בגמ' לרב יצחק מעולת נזיר ועולח
יולדת ועולת מצורע ששחטן בני שחי שנים
שכשירים כמובעולת נדבהדכל הכשר בעולת
נדבה כשר בעולת חובה ,ומשני דתנאדבילוי
הוא ,ומבואר דהפסול לרב יצחק הוא מדין
דשלא כמצוותןדאילומדין פסול מחשבהאע
והענין לשלא כמצוותן אחרת ,ועכ"פ מבואר
מתוס' שגם לפי' ישלא כמצווהןהיינו שלא
לשמן פליגי גם כן בזהאי שלמי חובה קרב
בנדבה או לא .אמנם לפי' החוס' לא ק' קו'
הנ"ל,והיינו משוםדאףדפליגי מ"מהריודאי
דפליגי אליבא דתנא דבי לף דמכשיר בשלא
לשמה דהא בשלא לשמהאיירי אביי ורבא,
ופלוגחתם הוא בוהגופאאי תנאדבילוי ס"ל
דשלמי חובה קריכים בנדבה מצ"ע וכסברת
רבא ,או דבאמתאינו קרב בנדבה בעצם אלא
דקייםבמילתי' וכשר שלא לשמהכמו באשם,
וזהו סברת אביי .אבל באמח עדיין צ"ע
לכאורה שהרי כתבו החוס' בפשיטות דלמאן
דמכשיר בשלא לשמה ע"כ קרב גם בלשמה
בלפני ולאחר ומנם דאעלךדבר שכשר שלא
לשמה ופסול לשמו,ולאבייהרי נמצא דפסול
לשמוניוןדאין להם הכשרבנדבה וצ"ע,ועוד
צ"עמהברייתא מ"חב',דמכשירבהדיאלתנא
דבי לף גםבדינןבני שנה והביאןבנישתים.
[ובפירש"י שכ' בלפני זמנם ולאחר זמנם
דיזרק הדם שלא לשמןישלדוןאימליגבכלל
על ס' החוס'דאיןלךדבר שכשר שלא לשמה
ופסול לשמה ,או דרק בכבשי עצרת ס"לכן
כד' התום' פ"ט ב' ,דכבשי עצרתשאנידאין
ציכורמביאיםשלמינרבה,ודו"ק].
ג .והנראה בזה עפמש"כ לעיל [בחלק א']
לפרשדסוגיא בובהיס דףו' א' ,דמקשה בגמ'

ואלא מאי לא כפרו למה הוא קרבומשני רב
אשי שלא לשמה מכח לשמה קאחי ובארנו
דהקו' היתה הואיל ועיקרדין הקרבת הקרבן
הוא לריצוי לכן באופן שנפסל לריצוי למה
באין ותיבטל ממנה הדע הקרכה ותיפסל,
[ואי"ז קר הנ"לדףה' רהוא מצד ההכשרבלי
ריצוי וקו' זה הוא מצדהדין הקרבה ,עיי"ש
מש"כ] וע"ז משני רב אשי שלא לשמה מכח
לשמה קאתי וקרב בדינו של הקרבן ליקרב
לשמה ובהגזה"כ שמכשיר שלא לשמה אף
שלא עלו נאמר שנשאר הדץ הקרבה של
הקרבן גם בשלא לשמה .ולפ"ז י"ל בסברת
אבייבאופן אחרלגמרי,והוא דס"לדכיוןדכל
הכשרו הואמדין הץרבתו לשמה ושלא לשמה
מכח לשמהקאתילכן קרבבהדיןהקרבהשהי'
קרב לשמה ,ולכך אי בלשמה הי' קרכבדין
כבש הבא עם העומר ובדין עולת תמיד גם
בשלא לשמה קרבבאותוריןהץרבה.וי"לעוד
בזה,רהיינו דקאמר "שאםאי אתה אומרכן
פסלתו" ,והואכי אםאינו קרבבדין הקרבתו
לשמו א"כאיןלוד'ן הקרבהבכללוכקו'הגמ'
דזבחיםדף'1הנ"ל ,וא"כלפ"זי"לדגם לאבה
קרבי שלמי חובה בנדבה אכל רץ בלשמה
משא"כ בשלא לשמה קרב בדע הקרבתו
לחובהוטעון מנחהכפולהושניגזיריןוכו' -
ומיושב שפיר לפי' הגאוניס דלא פליגי
אמוראיבפלוגחאדתנאי דגםאבייאינוסותר
שיטת תנא דבילוי ,וגםאביי ס"ל סברתאין
לך דבר שכשר לשמו ופסול שלא לשמו שכ'
התום' מנחות מ"ח א'כנ"ל.ומיושבגםלאביי
מה שמבואר בברייתא דתנא דב'לוי מכשיר
גם בשלא כמצוותן אחרת.
ד .והנה כמש"כלעיל לבאר מש"כהתוס'
דלמאן דפסלכבשיעצרת [ושארשלמיועולוח
חובה] שלא לשמה פסול גם בלפני ולאחר
ומנס הוא משום דפירשו שהלימוד מהטאת
הואני אינם כשירים בלי שיעלוובליריצוי
לכאורה צ"ע ,דא"כ גם לאח"מ לא חיקרב
ובמעילה י"א א' ,גבי נזיר תנן מת והיו לו
מעותוכו'דמי שלמיםיביא בהןשלמים וקרב

בחוראי
אףבליריצוי ובובחיפ ה' א' הרידימה ר"א
באין לאת"מ דקרבבליריצוי להא דקרבולא
עלו בשלא לשמה .ולפמש"כ לעיל י"ל
דהלימוד מדטאתהואדכמודחטאתלאנחרבה
לההכשר אף שלא עלו שנלמד מקרא דמוצא
שפתיךגם שלמי חובה לא נתרבו להך הכשר,
אמנם עדיין י"לדויאי קרב לאת"מ וא"צ
ריצוילהכשירוול"שללמוד מחטאתבזהדהרי
קרבנות הבאין בנדר ובנדכה גם בלי חידוש
הקרא לא נפסלו בחסרק ריצוי כדמשמע

קצט

מסוגיא דבזבחים ה' א' עיי"ש ,והא דנפסלו
הוא משוםדכיון דלאנכללו בהגזה"כ דמוצא
שפחיך א"כ לא נאמר בהו החידוש דשלא
לשמה מכח לשמה קאתי ונשאר קו' הגמ'
דזבחים  '1א' ,דאי לא כיפרו למה הוא קרב
דמיבטל ממנה הדין הקרבה כמו שביארנו,
והרי כתבנו שהקו'זו הוא גם בשלמיםהבאין
בנדר ובנדבה ,וגם דחסרון זה ליתא בבא
לאח"מ ,ומבואר היטב דהלימוד שייך רק
לפסול בשלא לשמה ולא בגוגע להקרבתו
לאח"מ ודו"ק.
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חרבבנימיןזאבוורצבורגער

בעביןיבום באלמבה לבה"ג
ביבמות כ' א' ,תנינן דאלמנה לכה"ג
חולצתולא מתהבמת,ובגמיקפסיקוחני ל"ש
מן הנשואע ול"ש מן האירוסין ,בשלמא מן
הנשואין עשה ול"ח ואין עשה דוחה ל"ת
ועשה ,אלא מן האירוסע ל"ת גרירא הוא,
יבוא עשהוידתה ל"ת,והק'התוס'לעילה' א'
ד"ה ואכתי ,אמאי ניחא הא דאלמנה מן
הנשואין אינה מתיבמת משום דאין עשה
דיבום דותה עשה ול"ת דאלמנה לכה"ג והא
לאו ועשה דאלמנה לכה"ג ,לאו ועשה שאין
שוה בכל הוא,וילפינן ממצורע שדוחה לאו
ועשה דתגלחת ,דעשה דוחה לאו ועשהשאין
שוהבכל,ותי'בחדושיהר"ןבסנהדריןי"חב'
ר"ל ,א"נ י"ל דאפי' באלמנה מן הנשואע
ראוי'היאלולהתייבם מה"ת ,דאע"גדאיתבה
לאו ועשה ,מ"מ אתי עשהדיבום דשוה בכל
הוא,ודחילאו ועשהדאלמנהשאינו שוהבכל
כדאיתא בפ"ק דיבמות ,וכי אקשר בגמ'
בשלמא מן הנישואע אין עשה דוחה ל"ת
ועשה ,לרווחא דמילתא קאמר ,דאפי' לא
פסיקאלן דעשה השוה בכל דותה לאו ועשה
שאינו שוה בכל ,מ"ממאי אמרתבאלמנהמן
האירוסין דליכא אלא לאו גרידא ,ומתרצינן
גזירה ביאה שנ" אטו ביאה ראשונה ,ובהאי
חירוצא איתרצא קושיא קמהחא דאפי'
אמרינןדעשהדיבום השוהבכלדחילאוועשה
שאינו שוה בכל,גזרינןביאהשני' אטוביאה
ראשונה ,ומשו"ה קתני חולץ עכ"ל ,וכעי"ז
תי'בריטב"אבסוג'יעוי"ש.
הנ"ע טובא ,דהא בדף כ"א א' ,מסקינן
מכרייתא דכו"ע סברי דאלמנה מן הנשואין
אם בעלו לא קנו ואלמנה מן האירוסע אם
בעלוקנויעוי"ש ,ובפשטותהביאור דאלמנה

מןהנשואיןדאין עשהדוחהול"ת ועשה ,ל"ש
קנין יבום מה"ת ,ומשו"ה אם בעלו לא קנו,
משא"כ באלמנה מן האירוסק דעשה דוחה
ל"ת ,מדאוריחא איתבי' יבום ,ומשו"ה אם
בעלוקנו ,אלאשמדרבנןאינהמתייבמת,גזרה
ביאה ראשונה אטו ביאה שני' ,אכן להר"ן
והריטב"א דגם באלמנה מן הנשואע אמרינן
דעשהדיבוס דשוהבכלדוחה עשהול"תשאין
שוה בכל ,ורק מדרבנן אינה מתיבמת משום
גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שני' ,שוב
יקשה מ"ש אלמנהמן האירוסקדאמרינן אם
בעלוקנו ,ומ"ש מאלמנהמן הנשואעדקיי"ל
אםבעלולאקנו,
ועו"ק דאמרינן בקידושיןי' א' ,איבעיא
להו תחילח ביאה קונה או סוף ביאה קונה,
נפ"מ כנון שהערה בה וכו' ,לכה"ג דקאקני
בתולהבביאהמאי ,אמראמימרמשמי' דרבא
כל הבועל דעתו על גמ"ב ,והק' התוס' דבפ'
הע"י ילפינן דאשה נקנית לבעלה בהעראה,
והעראההיי1,תתילתביאה,ותי' הר"תדאחרי
שנתרכתה העראה כגמ"ב ,א"כ כל מקום
שמזכיר ביאה בהעראה קאמר ,והך תחילת
העראה קונה או בסוף העראה קונה ,ולמ"ד
(שם) העראה זו הכגסת עטרה ,דשייך בה
תחילה וסוף יעוי"ש ,ובתו"י יבמות נ"ה ב'
הקשה על הר"ת ח"ל,וק' מהאדאמרינןלעיל
(כ' א') אלא מן האירוסין יבוא עשה וידחה
ל"ח ,ומאי קאמרוהלא ביבמהדעחועלגמ"ב
ממש,דאילאוהכילאקנילי'ליבמתו,דבעינן
שיהאראוי להקמח שם ,ומקודם שגמרביאתו
עשה בו העראה ונקראת בעולה בהכי ,וא"כ
איכא עשה ול"ח אף באלמנה מן האירוסע,
עשה דבתולה ולא בעולה ,דלאו הבא מכלל

בהוראי
עשה עשה ,ולאו דאלמנה ,וי"ל דלעיל ס"ל
לתלמודא כמ"ר העראהזו נשיקה ,ול"ש בה
תחלהוסוף וא"כלאמקריבעולהע"י העראה
עכ"ל ,וקשה דאה"נ למ"ד העראהזו נשיקה
ל"ש חחילה וסוף ,וממילא לא הוי בעולה,
ושפיר מקשינן דאלמנה מן האירוסין ל"ת
גרידא הוא ,יבוא עשה וידחה ל"ת ,ומשו"ה
אם בעלו קנו ,אבל למ"ד העראהזו הכנסח
העטרהדשייך בה תחילה וסוף ,א"כבתתילת
יבוםהוי בעולה ,וא"כ באלמנה מן האירוסין
באמת הף עשה ול"ת,ולדידי' ל"ש להקשות
יבוא עשה וידחה ל"ת ,וא"כ האיך יפרנס
הברייתא דתניא באלמנה מן האירוסין אם
בעלוקנו ומ"ש מאלמנהמןהנשואיןדאמרינן
אץ עשה דוחה ל"ת ועשה ,ומשו"ה אם בעלו
לאקנו ,ומ"ש אלמנהמןהאירוסין דאםבעלו
קנו ,וצ"ע,

והנראה לומר בזה ,לפי"מ דבס' קובץ
הערוחסי' ס"ט אותיות ח' וט'מייתי מספר
האשנול הל' ציצית סי' ל"ב שמסיק שם
להלכה בלובש כלאים בציצית בזה"ו ,דגזרו
משוס קלא אילן דאסור ללובשו,היכי דעבר
על גזרהדרבנן ולבשו לאילקהיעוי"ש ,ובאר
הגר"ח דהא דאינו לוקה הוא משום שהקיום
עשה דוחה ולא התיוב עשה ,דמדאורייתא
בכלאיםבציצית אמרינןדחי' ,דעשהדציצית
דוחה הלאו דכלאים ,ודרבנן גזרו שלא ילבש
משום קלא אילן ,וסוכ"ס אף שהדרבנן בטלו
החיובציצית בהא דגזרו שלא ילבשנו ,מ"מ
היכי שלבשו עדהן איתנהו קיומא דאוריתא,
והקיום עשה דוחה הל"ח ,ומשו"האינו לוקה

מה"תעיי"ש.
ונראה דהאדאמרינן דעשה דמצורעדוחה
לאו רצשה דתגלחת ,משום שאין שוה בכל,
דוקא החיוב דוחה ,ולא הק'ומא ,והוא מתרי
טעמי :חדא דבעצםסבראחיצונהבכה"תכולה
הוא שההיובא דוחה ,רהחורהקאיירי במצוות
דאיתנהוחיובים ,וממילא פשוטשהחיוב שבו
הוא שדוחה הל"ת ,רקבכלאיםכציציתשמינה
ילפינןדעשהדוחהל"ת ,שםהקיוםהואדוחה,

רא

והוא לפימש"כ בס'חדושירביראובן עלמס'
סוכהסי' ד' בהגה אות א' ח"ל ,ומה שהקשה
השאג"א דלפי שיטת התוס' כלאים בציצית
לאו בעידנא הוא ,יש לתרץ דאע"ג דחיוב
המצוהליכא בשעתעיטוף ,מ"מקיום המצוה
איכא ,וכבר כתב השט"מ בב"מדףל' א' ד"ה
קרא ,דקיום המצוה בלאחיובנמידחי עכ"ל,
וא"כ אע"גדגםציצית הףחיובאאחרישכבר
לובש הבגד ,מ"מ בשעת עיטוף עדיין אין
חיובא דציצית ולכאורה אינו בעידנא ,אלא
דמ"מ איתנהו כבר קיומא דציצית ודקיומא
דוחה הלאו דכלאים ושובהוי בעידנא ,וא"כ
בכה"תכולהדילפינן דעשהדוחה ל"תלחודא
מכלאים בציצית ,ילפינן שהקיומא דוחה,
משום דילפינן מכלאים בציציח שהקיום
לחודא בשעת עיטוף דוחה הל"ח ,משא"כ
בהא דעשה דמצורע דוחה לאו ועשה דתגלחת
שאינושוהבכל,איןשוםהכרחדקיומאדוחה,
ושוב הדר דינא כסברא תיצונה דרק החיוב
שבודוחה ,וכמש"כ.
ועוד יש בזה טעמא לפימש"כ הרמב"ן
סו"פיתרו ,רהא דעשה דוחה ל"ת,הוא משום
דאהבה דותהיראה,וממילאגםקיום עשה -
דהוא אהבה -יכול לדחותלאו שהואיראה,
ומשו"הבעשהדוחה ל"ת,גםלהקיום עשהיש
בכח לדחות הלאו ,משא"כ בעשה רמצורע
שדוחה לאו ועשה שאינו שוה בכל ,שםאין
הסברא כהרמב"ן שאהבה דוחה יראה .דהא
דותה עשהולאושאינושוהבכל ,חהכוללבין
אהבהובעיראה ,ומ"מ העשהדמצורעלחודא
שהוא אהבהיש בכחלדהותו ,וע"כ שם טעמא
משום דעשה דשוה בכל אלים מעשה ול"ת
שאינו שוה בכל ,וממילא הסברא נוחנת דרק
היכי דמוכרחים לעשותו ,שם הא דאליםהוי
סברא לדחותו ,ומשו"ה רק כעשה דמצורע
וכדומה שהוי חיובית ,אמרינן דאלים לדחות
עשה ולאו שאין שוה בכל ,משא"כ עשה
קיומיתדאין על הגברא שום הכרח לקיימו,
איןשום סבראדאליםלדחותו,דאף דשוהבכל
בעצמותוהוי סבראדאליס ,מ"מ במקום עשה

רב
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ולאו דאין שוה בכל ,דאין לו שום הכרח
לעשותו ,לא אהני הא דאלים לדחות העשה
ולאו דאין שוה בכל לאשווה דין רתיי',
וכמש"כ.
אשר לפ"ז מיושבת היטב קו' על הר"ן
והריטב"א ,דסוברים ראלמנה מן האירוסע
מה"ת איתנהו דחי' ,ומשו"ה אם בעלו קנו,
ורק מדרבנן משום גזירה ביאה ראשונה אטו
ביאה שני' בטלו ההיוב יבוס ,אבל סוכ"ס
השאירו הקיום ,וממילא הקיום דוהה הלאו,
ומשו"ה אם בעלוקנו,דומיא למש"כ הגר"ח
דכלאים בציצית כזה"ז  -דהחכמים בטלו
התיוב ציצית  -מ"מ הקיום ציצית דוחה
הלאו דכלאים ,ומשו"ה אינו לוקה ,משא"כ
באלמנה מן הנשואין ,סברי הר"ן והריטב"א
דאה"נ עשהדיבום רוחה ל"ת ועשה דאלמנה
לכה"ג דאין שוה בכל ,אולם נחבאר דרק
החיוב מצוה יכול לרחות הלאו ועשה שאע
שוה בכל ,או משוםדכאןאין גזה"כדכלאים
בציציתשהקיוםדוחה,וממילאהררדינאדרק
החיובדוחה,אומשוםדאליסישבכוחולדחות
רק מלתאדחיובו ,ואשר ע"כ אחרידהתכמים
גזרו באלמנהמןהנשואעגזירהביאה ראשונה
אטוביאהשני',ובטלוהחיובמצוחיבוס,שוב
אין כאן חיובא לדחוח לאו ועשה שאע שוה
בכל ,חטפיר קיי"ל ראם כעלו לא קנו,
וכמש"כ.
ולפ"ז יש ליישב נמי הא דהק' התוס'
יבמות ה' א' ,על הגמ ,בב"מ ל"ב א' ,יכול
א"ל .אביו יטמא ישמע לו וכו' ,ופריך ת"ל
דאין עשה דותה ל"ת ועשה ,והק' החוס'מאי
פריך והא ל"ח ועשה דטומאהאינו שוה בכל
אלא בכהמם יעוי"ש ,ונראה בהקדם מש"כ
בשיטמ"ק שם בב"מ ל"ב א' ,דהק' דאפי'
טומאה רקיהי' ל"ת ,מ"מ האיך ידחה עשה
דניבוד או"א ,האאי אמראביו לאבעינאמי
איכא עשהכלל,ותי' השיטמ"קדאפי' אם לא
בעינא ,מ"מ איכא מצוה קיומית יעף"ש,
וא"כ מכיון שנת' דרק סצוה חיובית דוחה
עשהול"תשאינושזהבכל,והריבכיבודאו"א

רקהקיום מצוהיכול לדחות ,דהאהחיובאינו
יכול לדחוח משום דיכול לומר לא בעינא,
וממילא שפיר מקשינן כגמ' שם דאין עשה
רכיכ,ד או"א דוחה ל"תועשהדכהן בביה"ק,
אע"גדאין שוה בכל ,דהרי רק החיוב דוחה,
ובכיבוד או"א אין החיוב יכול לדחוח,
וכמש"כ.

אכןעדיין חשאר קו' על הר"ת והתו"י,
ונראה בהקדם הא דהאשכול שם (הל' ציצית
סי' ל"ב) מהחישי' הר"יאלברגלוני דבלובש
כלאים בציציח בזה"ז ,באמת לוקה משוס
כלאיםיעוי"ש,ובארהגר"ח משוםדרקהחיוב
מצוה דוחה הלאו ,והק' בס' נר שמואל (ס"
ט"ז) דא"כ באלמנה מן האירוסין למה אס
בעלו קנו ,הרי מדרבנן בטלו החיוב מצוה,
וא"כאיןכאןחיובא ,ול"שלומרדעשהדיבום
יהחה ל"ת דאלמנה לכה"ג ,וא"כ נימא אם
בעלו לא קנו עה"ש ,ושמעתיליישב עפי"ד
הגרי"ז בסוף הספר בחלק המכחביס רכ'
דבנדה אם בעלו קנו ,אע"פ שאע עשה דוחה
ל"ת שיש בו כרת ,משום דבעלו לא קנו רק
כשמצד עצם האישותאינהראוי'ליבום ,אבל
כשרק איתנהואיסור מעשה ביאה ,אבל מצד
עצם האישות ראוך ליבום ,שם אם בעלוקנו
עכת"ד ,ממילא באלמנהמן האירוסע דמה"ת
איתנהודחי' ,וע"כ מה"ת מצד עצם האישות
ראוי' ליבום ,וא"כ אפי' אחרי שגזרו רבנן
ביאה ראשונה אטו ביאה שני' ,ובטלוהחיוב
יבום ,מ"מ האישות דאלמנהמןהאירוסין לא
מתנגדת ליבום ,וע"כ עצם האישוח ראוי'
ליבום ,הגם שבפועל ל"ש דחי' משוםגזירה
דרבנן ,ומשו"ה אםבעלוקנו,וכמש"כ.
ואשר לפ"ז מיושבח היטב קו' על הר"ת
והתו"י ,משום דבעולה לכה"ג באלמנה מג
האירוסין הוי בעילת עצמו לר"ת דתחילת
העראהמשוילהבעולה,ואמרינןבדף נ"טב',
בבעולת עצמו לא ישא ואם נשא לא יוציא
וכתבו החוס' והרשב"א שם לא יוציא -
מה"ת ,אבלמדרבנןיוציא,ומכיון שמה"חלא
יוציא ,חזינן דאינו איסור אישוח ,רק איסור

רג

בחוראי
מעשה ביאה וכמו שהוכחנולעיל דרק היכא
דאינו בעצם איסור אישות שהך לומר אם
בעלו קנו ,אע"ג שאיןדחיי' בפועל ,משא"כ
באלמנה מן הנישואין הוי בעולת אחרים,
ובעולת אחרים לא ישא ואם נשא ידניא
מה"ת ,וא"כ עצם האישות עצמואינו ראף
מה"ת ,ואשר ע"כ אם בעלו לא קנו ,ואע"ג
דאלמנה מן האירוסין מצד הלאו ראלמנה
איחנהואיסוראישות ,ובשלמאלשי' הריב"א
דתוס' חולין קמ"א א' ,דס"ל דהיכא שאיז

עשה רוחה ל"ח ועשהאיךלוקין על הלאו,
משום דעשה דוחה ל"ת ,ורק נשאר העשה
שעמו ,זמשו"האין לוקין עליו ,א"כ פשוט
דלאו דאלמנה לא הף סתירה ליבום ,משום
דנדחיח ,אלא אפי' לאידך הראשונים דס"ל
שלוקין על הלאו ,מ"מ הא דאינה מתהבמח
הוא לא משום הלאו דאלמנה ,אלא משום
העשהדכעולה,ומכינןדבבעולה עצםהאישות
ראוי'ליבום ,ורקאיתנהואיסור מעשהביאה,
שפיר אםבעלוקנו,וכמש"כ.

"4

חרב ברוךסולעייציק

בסוגיא דחלך אחרהבוף
כתב הרמב"םבהל' רוצח פ"חהי"א,אילן
שעומדבתוך תחוםערי מקלטונופונוטהחוץ
לחחוםמשיגיע תחתהנוף נקלטהיהעומדחרן
לתחום ונופו נוטה לחוך התחום משיגיע
לעיקרו נקלט וההורג שם נהרג עליו .וכ'
הכס"מ ח"ל משנה שם (מכותדף י"ב)אילן
שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ
לתחום או עומד חוץ לתחוםונופו נוטהבתוך
התחום הכל הולך אחר הנוף ,ואסיק רב אשי
מאי אחרהנוף,אף אחרהנוף,ופירש"ידהינו
לומר דהיכא דעיקרו בחרן ונופו בפנים שדי
עיקרו בתר נופו לחומרא ולא תימא כדקאי
קא' אבלהיכאדעיקרובפניםונופובחוץשדי
נופו בתר עיקרו ולא מצי קטיל בנופו וכו'
עכ"ל .וכך הםדברירבינו אכל קשהלן דהא
לא איצטריך רב אשי לשנוייהכי אלאלרבי
יהודה אבל לרבנן שפיר מיפרשא מתני'
כפשוטה שהכל הולך אחר הנוף כדמפרש
טעמייהו בגמ'ערי מקלט בדירה תלה רחמנא
בנופו מיתדר ל" בעיקרו לא מיתדרלי' וכו'
הומה המח רבן ופסק כר'יהויה ושמא נקט
י וצ"ע ,עכ"ל,
להקלבדיני נפשות ואץזהכיא

ובגמ' שם הקשו אמתני' ורמינהי אילן

שהוא עומדבפניםונוטהלחוץ אועומדבחו,ן
ונוטה לפנים מכנגד החומה ולפניס כלפנים
מכנגד החומה ולחרן כלחוץ מעשר אערי
מקלט קרמית מעשר בחומה תלה רחמנאערי
מקלט בדירה תלה רהמנא ונו' .ורמי מעשר
אמעשרדתניאבירושליםהלך אחרהנוףבערי
מקלט הלך אתרהנוף אמר ר"כ ל"ק האר"י
הא רבנןדתניא ר"י אומר במערההולך אחר
פתחה באילן הולך אחרנופו .אימר דשמעת
לי'לר"יגבי מעשרלחומראעיקרובחוץונופו
בפניםכיהיכי דב11פ 1לא מצי פריק בעיקרו
נמילאמציפריק,עיקרומבפניםונופומבחו,ן
כיהיכידבנופולאמציאכילבלאפדי'בעיקר
נמי לא מצי אכיל בלא פדי' ,אבלגבי ערי
מקלט בשלמא עיקרו בחףן ונופו בפניםכי
היכידבנופו לאמציקטיללי'בעיקרונמי לא
מצי קטיללי' ,אלאעיקרובפניםונופו בחוץ
כי היכי דבנופו מצי קטיל בעיקרו נמי מצי
קטיללי' האגואיקאיוכו' וע"1מסיק הא דר'
אשי מאי אחר הנוף אף אחר הנוף ,עי"ש.
ולפי רש"' רבאשי אתאלתרוצידמתני'אזיל

רד

נתוראי

אליבא דר"י ורק לחומרא ,וכן הבין הכס"מ
בדעת הר"מ [אולם הכס"מ בעצמו סתר
משנתו במעשר שני פ"כ הט"ו שכ' הר"מ
אילן שעומדלפניסמן החומהונופונוטהחוץ
לחומהאין אוכלין תחח נופו מע"ש ומע"ש
שנכנס תחת נופואיןפודין אותו שהרי הוא
כמי שנכנסלירושלים .והק' שם הכס"מ אבל
קשה אמאי שבק רבנן ופסק כר' יהודה ועוד
למה השמיטדיןעיקרובחוץונופובפניםולכן
נראה שרבינו סמך על מאי דאיתא התם בתר
הכי רב אשי אמר מאי אחר הנוף אף אהר
הנוף ,ונ"לשרבינו מפרש דר"א אתאלשנויי
דלא ליקשו הני משניות אהדדי דתרוייהו
כרבנן ומתני' דקתני דבירושלים הולך אחר
הנוףהיינולהחמירולומר שאםנופונוטהחוץ
לחומהכיוןשנכנם תתתנופודינוכנכנסלפנים
לענין שאיןפודין אותו ומתני' דקחני מננגד
החומהולחוץכלחוץהיינולעניןשאיןאוכלים
שם ,עכ"ל .וכנראה דכוונתו שהר"מ מחלק
כתי' הראשקביןערי מקלט ומעשרשני(עי'
רמב"ן שם בד"ה ר"א ,ויש לפרש וכו')
ולכאורה קשהלפי רבריודלשון המשנה הכל
הולך אחר הנוף מורה שהולכים אחר הנוף,
ולא כמו שפי' הכס"מ שהנוף הולך אחר
העיקר( ,ובמשנה ראשונה פ"ג ממעשרותמ"י
חמהעליווהניח בצ"ע) אלא דפיה"מ להר"מ
שם בד"ה ובירושלים מורה כפי' הכס"מ.
ואולי אפשר לומר בוה דהרי הר"מ פי' גם
לגב' ערי מקלט וגם לגבי מעשר שני דנוף
הכוונה הוא תחתהנוף.
וא"כ אולי י"ל דהכוונה הכל הולך אחר
הנוףהיינו שתחתהנוףהולך אחרהנוף ,וא"כ
ע"נדשדינןנופו בתרעיקרו ,דאל"ההרי תחת
הנוףוהגוף תדדינא איתלהו.ול""ז א"שכל
פסקי הרמב"ם,ועדיין צ"עבזה .אלא דעכ"פ
בערי מקלט פסק הרמב"ם דשדינן נופו בחר
עיקרו ועיקרו בתר נופו לחומרא].
ובמנ"ח מצוה ת"י דקדק מלשונו רבדין
הראשון דנופו נוטה לחו ,,אע"ס שפסק
הרמב"ס דנקלט לא כ' דאם הורגו נהרגעליו

ובעיקרו חרן לתחום פסק דנקלט ואם הרגו
גואל הדם נהרג על' .1ותמה על הרמב"ם
דממ"נ ,אם פסק כר"ידאולינן לחומראבין
בתר הנוףובין בתר העיקר ,א"כ אמאי כתב
דבעיקרובחוץנהרגעליוניזיללחומרא בספק
נפשות ,ואם פסק כרבנן אמאי פסק דאזלינן
לחומרא בתר העיקר ,וכשנופו בחוץ נקלט.
[ולפמש"כ לעיל בדעת הרמב"ס לפי דברי
הכס"מ בהל' מע"שהי' אפשרלדחות דבאמת
פסק כרבנן ומעיקר הדץ שדי עיקר בתרנוף
בערי מקלט ,ולכן בעיקרו בחוץ גוה"ד נהרג
עליו .והא דחידש ר"א דלתומרא שדינן נוף
בתר עיקר הוא חומרא מדרבנן ,ולכן אין
גוה"ד נהרג עליו .אך אכתי צ"ע דכיון
דבעיירובפנים ונופו בהוץ העיקר עצמוהוא
כבתוץ מה שייך שדען נופו בתר עיקרו
לחומרא ,ואף אם נימא דהוא חומרא בעלמא
דיינו כבפנים ,מ"מ הי'לו להרמב"ם להביא
דבעיקרו בפנים ונופו בחוץ אם הרגו גוה"ד
בעיקרו אינו נהרג עליו דהרי מעיקר הדין
שדינן עיקרו בתר נופו ,וצ"ע].
ובאמת דבדברי הגמ' עצמה יש לתמוה
בהא דאמרי' אלא גבי ערי מקלט וכו' אלא
עיקרו בפנים ונופו בחרןכיהיכידבנופומצי
קטיללי' בעיקרונמי מצי קטיללי' האגואי
קאי .ולכאורה הא משכחת לה להאי קולא,
דאםהרגוגוה"דעלהעיקרשבפניםאינונהרג
עליו ,יהא עכ"פ לחומרא שרי עיקרו בתר
נו~ .וכן יש לתמוה אמאי לא אמרו בגמ'
דלחומראהעיקרשהואבפניםיינ
וכנופובחוץ
ואסור לרוצח להיות שם ,ואע"ג דגוה"דבין
כך לאיוכל להרגו שם ,מ"מ הא מוכח בכמה
דוכתי דמלבד זה שהוא גולהכדי להקלט,יש
גם מצוה להיות גולה (מהא דנגמרדינו ומת
ומוליכין עצמותיו לשם ,ומהא דאסור לדור
בחחשה אף בקולט ועחק "~0כיש חומרא גם
בעיקרו בפרם ,וצ"ע.
גם צ"ע בדברי רש"י ד"ה עיקרו בפנים
ונופו לחוץ הלך אחר הנוף לענין אכילה
דמישדיעיקרו בתרנופוואסורלאוכלוכעיקר

נתוראי
אא"כ פדאו מקודם שנכנס לנוף ,דאזלינן
בתרווייהו לחומרא דהעיקר כלחוץ ולא מצי
אכיל,והנוף כלפנים ולאמציפריק[ .ולכאורה
מה שביאר בכוונת רש"ידהיינו קודם שנכנס
לנוף,ודלא קפשטותלשונוקודםשנכנסלעיקר
עצמו הוא ללא צורךכי למאי דס-ל להגמ'
בס"ד ,לכ"ע לא שדינןנוף בתר עיקר ,וא"כ
בנוף מצי פריק].
ובתוספוח רע"א שם תמה עלדברי רש"י,
דאם יפדה בעיקרו ויאכלנו שםצריךלהועיל
ממנ"פ ,דאם הוא כלפניםהרי לאבעינןפדי',
ואם הואכלחוץהרימהניפדי' ,וא"כ ממנ-פ
מצי אכיל אחר הפדי' שם בעיקרו ,והניח
בצ"ע.

והנראהבזה,דהנה הא דהקשובגמ'אימור
דשמעתלי'לר'יהודהגכי מעשרלחומראוכו'
הקשו בתוד"ה אימור דמנא לי' דלא אמרי'
להקל .ובפשטותקו' התוס'היאאומפנידס"ל
שקחטית רגמ' דלא הף אלא מדרבק וכמו
שמשמע מדברי הרמב"ן ד"ה אימר ,או משום
דס"ל דהוי ספיקא ,וע-ז הקשו דמנ"ל הא.
(אלא דאם נימא דקושייתם משום ספיקא
וכהצד הב' צריך לעיין אם מועיל לזה
תירוצם ).אכן נראה ,דאולי אפש"ל דהגמ'
ס"ל דגם אם נימא שדיעיקרו בתרנופו ,לאו
היינו דהעיקר נחשב כנוף לגמרי ,אלא דס"ל
להגמ' דמלבדהדיןשישלו מחמת מקומוהוא,
איתבי'נמיןיןהנוף,כיוןשהואנמשךאחריו.
וכן הסברא נותנת לכאורה ,דהרי אף באויר
ירושלים אפשר לאכול מע"ש( ,עף"ש י"ב
א' ,תד"ה אלן) וא"כ למה ימע בזה שהוא
עומד על האילן שנופו בתוץ ,הא מ-מ הוא
נמצאבאוירירושלים,ואפי' אסנימאדזהלא
שייך שיהי' בחד מקום שנידינים ,מ"מ הא
ודאי אפ"ל שהעומד על העיקרישעליו שני
דינים ,האחד מחמת המקום שהוא נמצא בו,
והשני מחמת שהעיקר נמשך אחרהנוף נחשב
העומד על העיקר כעומד על הנוף ,גם אם
דינא של הנוף .ולפ"ז
העיקר עצמו
איזעליי
א"שקו' הגמ',
דבאמתאין כוונת הגמ' להלק

רח

בין חומרא וקולא ,אלא להקשות דלא שמעי'
לי' לר' יהודה דסבר שדי עיקרו בתר נופו
לגמרי ולבטל עי"זדין העיקר עצמו ,דאפשר
דס"ל רק דיש לו ג"כ דינו של הנוף .ולכן
כשהעיקרבפנים עכ'!פ אסורלאכול שם,דהרי
הוא נחשב כעומד חוץ לירושלים ג"כ ,ומ"ל
בזה שהוא עומד גם בפנים ,וכשעיקרו בחהן
אסור לפדות דנחשב כקלטוהו מחיצות כיון
שהוא ג-כ כבפנים .וכן בערי מקלט בעיקרו
בחוץ אסור לגוה"ד להרגו שם ,כיון שהוא
עכ"פ כעומדבפנים ,אבלבעיקרובפניםונופו
בחוץהיכימציקטילל" האגואיקאי,דהיינו
שהוא נחשב גם כעומדבפנים .ולפ"ז מדוקדק
היטבלשון הגמ' האגואיקאי ,וכפשטות הל"ל
דלא מצי קטיל לי' כיון דהוי קולא ,ולא
בפשיטות הא גואי קאי .אבל להנ-ל הוא
מרוייק היטב ,דקו' הגמ' היא היאך יתכן
שמותרלהרגו ,הא מ"מהוא עומדבפנים ,ואת
דינו זה ודאיאינו מאבד ,וזה מרין ודאי ולא
מספיקא או חומרא .ולפ"זמינשב היטב מ"ט
לא אמרו בגמ' דיש חומרא בעיקרו בפנים,
והינו דאץ גוה-ד נהרג עליו לחומרא ,ניץ
דשדינן ל" בתר הננף ,וכמו שהקשינו,
דלהמבואר הרי באמת גוה"ד נהרגעליו,כיון
שהוא נחשב גם כעומד בפנים בערי מקלט,
ומ-ל שהוא גם בחוץ .וגם מה שהקשינו מ"ט
לא אמרו דאסורלו לרוצתלהיות בעיקרכיון
שהוא נחשב כבחךן ל"ק ,דנראה דבאמתאין
איסור על הרוצח לצאת מערי מקלט ,אלא
שישעליו עשה ד"בעיר מקלטוישב" ו"וישב
בה עד מות הכהן גדול" ,אלא דאם הואיוצא
ממילא אינו יושב שם ,אבל הכא דהוא גם
בפניס לאאיכפתלן מה שהואגםבחוץ ,וא"כ
בעיקרו בפנים ונופו בחוץ מותר לו באמת
לעמוד על העיקר.
ולפ"ז הר' מיושבח ג-כ קושית הגרע"א
על רש"י ,דבאמתבעיקרובפנים א"א לפדוח
על העיקר ולאכול שם ממ"נ,דכיון שהוא גם
כבפנים וגם כבחוץ ,א"א לו לא לפדות ולא
לאכול ,ולא משום ספיקא ,אלא דאסורלאכול

רו
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משום שהוא כבחוץ ,ואסור לפדות שהוא
כבפנים וקלטוהו מחיצות וכנ"ל.
ולפ"זדברי הרמב"ם מיושביםהיטב ,דזה
הרי ברור דס"ל דוודינן עיקרו בתר נופו
בתורת ודאי [בין אם נימא דפסק כרבנן
(וכדברי הכם"מ בהל' מע"ש)ובין אם נימא
רפסק כר"י (וכדברי הכס"מ בהל' רוצח)

תרב ברוך אלל גולדשמיט

וכנ"ל ],וכמו שהוכיח במנ"ח מהא דפסק
דבעיקרו בתךןונופובפנים ,דאםהורגוגוה"ד
על העיקר נהרגעליו .אך מ"מ לפמש"כ גם
בעיקרו בפנים ונופו בחרן והורגו גוה"ד על
העיקר נהרג עליו ,וא"כ שפיר שייך לומר
דלחומרא שדינן נופו בתר עיקרו ,וגם בנופו
אסור להורגו ,ומ"מ לאיהרגעליוכיון שהוא
חומרא מדרבנן ולא מעיקרהדין.

,פלמ.4

בעבין איסור מלאכה בחוח"מ
בריש מו"ק תנן משקין בית השלחין
במועד וכו' ובגמ' שם ב' ב' ,בשלמא מועד
משום טירחא הוא ,ובמקום פסידא שרורבנן
ופרש"י מש"ה שרי דלא אסר בשום מלאכה
אלא משום טירחא ,ע"כ.וכןמצינובחידושי
הריטב"א דף י"ג א' ,ח"ל טעם איסור
מלאכות במועד הוא משום טירחא ושלא
למעט בשמחת הרגל ולפי' התירו חכמים כל
שהוא צורך המועדוכל שהוא דבר האבדכרי
שלאיהא דואג על אבדחוונמנע משמחתיום
טוב עכ"ל.
והנה באו"ה סימן תק"מ סעיף ב' כתב
המחבר ח"ל מותה ליטול גבשושית שבביח
עכ"ל ,ובביתיוסף מבואר טעם ההיתר ח"ל
אע"ג דמלאכה גמורההיא ואינה דבר האכד
שרי בחו"ה כיון שאינה מלאכה של טורח
עכ"ל .ודבריו צריכים ביאור ,דבפשוטו צ"ל
דאיירי שיש בו צורך המועד בנטילת
הגבשושית דלא מצינו שוםהיתר מלאכהבלי
צורךהמועד ,וא"כ קשהדיהאמוחראפילויש
בו טורח וכמו כלצורכי המועד ,ולמה הוצרך
הבית יוסף לתלות טעם ההיתר במה שהיא
מלאכהשאין בהטורח.ומפניקושיאזופירש
הפמ"ג דנטילת גבשושית הויא מלאכת אומן

האסורהאפילובשישבהצורךהמועד ,ומש"ה
כתב הבית יוסף טעם ההיחרמפנישאין בו
טורח ,והיינו דנחחדש בזה ,דאפילו מלאכת
אומן מותרת בשאין בו טורח ,ח"ל הפמ"ג
אע"ג דכל שאינו לצורך מכשירי אוכל נפש
בעישינוי (פירוש דאסור במלאכח אומן) וה
בטורח אבל ליטול גבשושית לאו טורח הוא
וא"צשינוי עכ"ל ום"מכלזהאייריבשישלו
עכ"פ צורך המועד בזה .אבל באמת תמוה
לומר דנטילת גבשושיתהוי מלאכת אומן.
אולםבהגהותרבינופרץעל הסמ"ק מצוה
קצ"ה איתא דבר חדש ח"ל ואף על גב
דאמרינן בפ' כללגדולהיתה גבשושית ונטלה
בבית חיב משום בונה בשדה חייכ משום
הורש אלמא מלאכה גמורההיאוגםאינודבר
האבד אפילו הכי שריא בחוש"מ כדפירש
ריב"אגבי ההיא דחגיגה דקאמרגבי חוש"מ
לא מסרה הכתוב אלאלחכמיםאיזהיום אסור
ואיזה יום מותר איזה מלאכה אסורה איזה
מלאכה מותרתופירשריב"א דמלאכה מותרת
היינו מלאכהשאינו שלטורחאפילואינהדבר
האכדדליכא לפרש מלאכהמוחרתדהיינודבר
האבד כדפ"ה דהא בדבר האבד מאיזה יום
מותרשמעינןליהכדפירשהקונט' עצמועכ"ל

נהוראי
הרי להדיא בדבריו דמלאכה שאין בו טורח
מוחר בחו"ה אפילואין בו צורך כלל .והוא
מפני שגדר המלאכה האסורה בחו"ה הוא
מלאנת טורח ,וא"כ אפשר לומרדזהוכוונח
הביח יוסף דנטילת גבשושית מוחרת אפילו
אין בה צורך כלל דאחר שאע בה טורחאינה
בכלל מלאכות האסורות .ועיין כספר אשל
אברהםמהגאון מבוטשאטשזצ"לשכיתלדעת
רבינופרץופירשדבריהכיתיוסףכןמדעתו.
כחוב בתשובת הרדב"ז חלק כ' סימן
חשכ"זוז-לכברידעתדאיכתפלוגחארבוותא
אם איסור מלאכה בחולו של מועד אי הף
מדאורייתא אומדרבנןולרעתהאומרים שאע
מלאכה כחולהמועדמן התורהוהוא דעתהרב
",ל אם המלאכות האלו עושה אוחם תדיר
ואינם לצורך המועד ולא לצורך האדם ולא
דבר האבד ודאי אסורים שעיקר המלאכות
שנאסרו הואכדי שלאיהאכיוםחוללכלדבר
לפיכך אם חסר אחד מאלהישלהחירולדעת
האומר שהמלאכות בחול המועד אסורוח טן
החורהיש להחמיר אע"פשאינו עושה אותה
חדירואיןלהחיר אלא א"כהיאלצורךהמועד
ע-י שינר ופלאכתהדיהו ואם הוא דבר האבד
וכלבד שלאיה" שם נררחא יחירא ,עכ"ל.
ומוכחמדבריורס"לשישחילוקיסודי אם
איסור מלאכתחוה-מהוידאוריחאאודרבנן.
ו הוא איסור
והינו דאםהוי מה"חיסודיינ
מלאכה ודומה להאיסור מלאנה דשבתויו"ט.
והגם שהבאנו בשם הריטב"א טעמי האיסור
שלא למעט בשמחת הרגלוכו' הא מ"מיסוד
האיסור הוא דומה לאיסור מלאכה דעלמא
ובכ"מ שנאסר מלאכהגמורהכגתשאינודבר
אבד אואיןבו משום צורך המועדאין מקום
להתיר מפנישאיןבועובדיןדחול דכל שהוא
מלאכה גמורהבכללהאיסור היא ,משא"כאי
מלאכת חוה"מ הוי מדבריהם ,כל סיבת
האיסורהוימפני שישבומשוסעובדיןדחול,
וא"כ מובן שמעולם לא אסרו מלאכה שאינו
עושה אוחהתדיר ,אחר שאץבו משוםעובדין
דחול.

רז

ומסתברלומר,שהאיסור מלאכהשאין בה
טורח ג"כ בהא חליא .שאם חוה"מ איסורו
מה"תהוייסודדינואיסור מלאכה ,וא"כאין
מקום להתיר מלאכה גמורה שאין בה טורח,
אבל אם איסורו מדבריהם ,אפשר להתיר
מלאכה גמורה מפני שאע בה טורח ,דרצונם
היה לאסור טירחא מש"ה אסרו רק מלאכה
שיש בה טורח.
בחגיגה דף י"ח א' ,הא לא מסרן הכתוב
אלאלחכמים לומרלךאיזהיום אסורואיזה
יום מותר,איזו מלאכה אסורהואיזו מלאכה
מותרת ,וברש"י שם ח"ל והם יאמרואיזהו
י"ט ע"פ קידושהראייה ואסור בכל מלאכה
ואי זהו חולו של מועד שאינו אסור בכל
מלאכה ועל חולו של מזעדיגירו לךאיזו
מלאכה אסורה דכרשאינו אבד ואתו מלאכה

מוחרת דכר אבד.
וכבר הבאנו בשם רבינו פרץ שהקשה
לפרש"יילכאורה כברנרמז בדרשחאיזהיום
אסורוכרשישחילוקבעחוה"מליו"טגופא,
רצ"כ בהיחר מלאכת דבר האבד ,ומש"ה כתב
הוא להחיר
דדרשת גאיזה מלאכה
ע"שרת
מלאכה שאין בו טורח מות
בריו .ובאמחבד
מדכריו נראה שהולך בשיטחו של הריב"א
ומבואר בחוס' חגיגה דף י"ח ד"ה חולו של
מועד ,דהריב"א ס-ל דמלאכה בחול המוער
הוי מדבריהם וכבר ביארנו בדברי הרדב"ז,
ראם איסורו מדבריהם אסרורק מלאכהשיש
בה עוכדין רחול ויש להתיר גס כן מלאכה
שאין בה טורח ואתי שפיר דמסמיך היתר
מלאכה שאץבהטורחאקרא .משא-כלשיטת
רש-י ,רמבואר במו"ק דף י"א ב' ,דס"ל
דמלאכת חול המועד היא מה"ונ וכן כחבו
החוכ' חגיגה שם לפירושה א"כ הף מלאכת
חו"ה איסור מלאכה מטשואי אפשרלהתיר
מלאכהגמורהשאיןבהטורחומבוארלמהלא
כתב כפירוום רבינו פרץ.
בביאור הלכה סימן תק"ל הכיא כמה
מקורות בשו"ע שמשמעותם דתפס המחבר
נשיטת המקילין דעיקרו של מלאכת חוה"ם
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הוא דרבנן עיי"ש ,ולפ"ז אתי שפיר מה
שביארנו בדבריו להתיר מלאכה שאין בה
טורח וכמו שח"לק הרדב"ז וכמש"נ .אולם
בבית יוסף בסימן ההוא כחב וו"ל :ולענ"ד
נראה דאיסור מלאכה בחו"ה דבר תורה
כדמשמעסוגיאדאיןדורשין ע"כ ע"ש .ואם
כןאכתי צ"עדנהי דמבואר מה שפסק בשו"ע
דמותרליטולגבשושית מ"מאיך נבאר מקור
הדבריםהמובאיםבספרביתיוסף שם,דבספר
בית יוסף תפס דמלאכת חוה"מהוי מה"ת.
שו"רבספרשבלי הלקטסימן רכ"הדכחב
להתיר מלאכה שאק בו טורח בחוה"מ וז"ל:
יש מפרשים איגרות של רשותזו שאלת שלו'
גרידא "ליכא טרחא בהך כתיבה ולא דמיא
למלאנה כלל הלכך מותר דהויליה כמטייל
בעלמא" עכ"ל הרי להדיא בדבריו להתיר
מלאכה שאין בה טורח ומבואר בסימן רכ"ג
שם דס"ל דמלאכתחוה"מהוידאורייתא.הרי
שס"ל דאפילו אם מלאכת חוה"מ דאורהתא
יש להתיר מלאכה שאין בה טורח וזה דלא
כדברי הרדכ"ז שהבאנו שכתב דאם מלאכת
חוה"מ מה"ת,הוי איסורו איסור מוחלט וכל
ששם מלאכה עלי' הויא בכלל האיסור ואין
להתיר מלאכה שאין בה משום עובדין דחול
וכמש"כ .וא"כ אפשר לפרשדינו דגבשושיח
כמו שביארנו לעיל אפילו לפי דבריו בביח
יוסף דמלאכת חוה"מהויאדאורייתא .ומ"מ
נראה לומר דרש?י ס"ל כדברי הרדב"ז
ומשו"ה לא פירשכדברירבינופרץ וכמש"נ.
אכן יל"ע מהא דאיחא בירושל' בפרקין
הל' א' ופרק ב' דשביעית רהקשה שם מאי
שנא שביעית מחוה"מ ,דבחוה"מ לא התירו
במקום דבר האבד טירחא יחירא ,משא"כ
שביעיתהתירו מלאכה במקום דבר האבדבכל
אופן אפ' בטירתא יתירא .ומסיק שם טעם
החילוק דבשביעיתע"י שהוא מותר במלאכה
[דנאסר רק בעבודת הקרקע] החירו בכלאופן

אפילו טירחא יתירא .משא"כ במועד דנאסר
במלאכהאין להתיר טירחא יתירא .והנה יש
להקשות על הנך ראשונים דלא אסרו מלאכה
שאין בה טורח במועד ,ומפנישיסוד האיסור
מלאכה במועד הוי מפני הטורח ,א"כ הוה
להירושלמי לחלק דבשכיעית שאיסורו אינו
מפניהטורחישלהתירבמקוםדברהאבדאפי'
טירחא יתירא ,דמ"ש טירחא זוטא מ"ש
טירחא רבא ,משא"כ במועד דכלאיסורו הוא
מפני הטורח ,שפיריש לתלק ולומר שמלאכה
של טידחא יתיראאין לה היתר דבר האכד.
וא"כ קשה לשיטתם למה לא חילק כן
הירושלמי ,וצ"ע.
והנראה ~ומר בדעתהני ראשונים ,דכבר
הבאנו דברי הריטב"א דטעם איסור מלאכה
במועדהוא משוםטירתא ושלא למעט בשמחת
הרגל ,ולפיכר התירו חכמים כל שהוא דבר
האכדכדי שלא יהיה דואג על אבדתו ונמנע
יותר משמחתי"ט .ולשיטתהניראשוניםי"ל
דמסתבר להתיר מלאנת דבר האבד אפי'
במקוס טירחא יחירא ,דסוכ"ס לא הוי
המלאכהמניעה כ"כ משמחתהרגל כמודאגת
אבידח ממונו .ובאמת מצינו כן להריטב"א
שכתב להדיא בריש מכילתין דמה שנאסר
טירחאיתיראהוי רק מפניסיג,והיינודאינו
מעיקרהדיןדוראי משורתהדיןהוילהולתז"ל
להחיר מלאכת דבר האבדאפי' במקוםטירחא
יתירא וכמו שכתבנו ,אלא רהוי איסור חדש
מפני סיג .ומבואר דהאיסור מלאכה במועד
במקוס טירחא יתירא אינה באה ,מפני רוב
הטורח רקהוי איסור חרש מטעםסיג .ולכ"ז
מיושבים דבריהיהושלמי,דכיון דמה שנאסר
טירתא יחירא במועד אינו מפני הטורח רק
מפני סיג וכמש"כ ,להכי שפיר הקשה
הירושלמי דמ"ששביעית מחוה"מ ,דבחוה"מ
החמירו לאסור משום סיג ולא בשביעית,
ודו"ק.
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יחודחגרידון

דירת ענו"ם בכוגעלעירובי חצירות
עירובע דף ס"ב א' "אלא דכו"ע דירת
עכו"ם לא שמהדירהוהכאכגזירה שמאילמד
ממעשיו קאמיפלגי ראב"' סברכיון דעכו"ם
חשוד אשפיכותדמיםתרידשכיהיךדייריגזרו
בהו חד לאשכיה לאגזרוביהרבנןור"מ סבר
זמנין דמיקרי ודייר ואמרו רבנן אין עירוב
מועיל במקום עכו"םואיןבטול רשות מועיל
במקוםעכו"םעדשישנירועכו"םלאמוגר".
ולכאורה כוונת הגמרא היא שלמרות
שמדינא דירת עכו"ם אינה אלא כדיר של
בהמה מ"מ גזרו שיהיה נחשב דירה וכדירת
ישראל .ובפשיטות הינו מפרשים שדוקא
במקום שקיים תשש של שמא ילמד ממעשיו
בפועל שםהחשיבואותוכרייר ,אבלישמקום
לומר שמאחרי שבדרך כלל במקום שיש ב'
ישראליםאוסריםזע"ז(לוידןדקי'"לכראכ"י
ובעינז מילתא דשכיחא) וגוי דר עמהם יש
חשש שמא ילמד ממעשיו ממילא שוב גזרו
באופן מוחלט שבכל מקום שדר עכו"ם עםב'
ישראלים שיחשב הגוי כדיר ויאסור עליהם
ואפילו אםיצוייר מקרהשאין חשש של שמא
ילמר ממעשיו בפועל.
וכפירוש זה משמע ממסקנת הסוגיא דף
ס"ב ב' ,ראיאא שם "ומאי קסבר אי קסבר
דירה בלאבעלים שמהדירהאפילועכו"םנמי
ניתסר ואי קסבר דירה בלא בעלים לא שמה
דירהאפילו ישראלנמי לאניתסר ".ולכאורה
תמוהוכי לאידע הש"ס שיש מקום לחלקבין
דירת עכו"םלדירת ישראל הרידירת עכו"ם
מעיקר דדינא אינה דירה ואינו אסור אלא
מטעםגזירה שמאילמד ממעשיו וא"כאפילו
אס היינו סובריס שדירה בלא בעלים שמה
דירה מ"מהיה מקום לומר שאצל עכו"ם לא

יהיה נחשב כדירה שאםאין העכו"ם דר שם
למעשהאין חשש שמא ילמד ממעשיו ,ומה
ראה הגמרא להקשות בפשיטות "אפילו
עכו"םנמיניתסר" אלאשמכאןמבואר כמ"ש
לעיל שלאחר הגזירה החשיבו את הגףלייר
ב,וצם ואפילו במקום שבפוצל אק חשש שמא
אוסר וכנ"ל ,ובמה שמדחה
ילמד ממעשיו
הגמרא לארואים שום חרטהביסודזהבנוגע
~איתיה וכעי"ז מצאתי בס"ד בספר נחל

הו!.

הערכים.
ועיין לקמן דף ס"ה ב' ,בסוגיא דישראל
ונףבפנימיישראלבחיצתהובח'הריטב"א שם
באד"ה בעא מיניה ח"ל "וקשהלידאי מהאי
טעמא היה לו לרב לאסור על הפנימית
דאיהו הוא דדייר ועכיד איסורא ר"לדכיון
שהגורם לפנימי דדייר התם היינו ישראל
החיצתלדיזיה בעי למקנס דלאו עכברא גנב
אלא חוראגנב(קידושיןדףנ"1ב') "ולכאורה
דבריו קשים בחרתי .חדא דמה ענין גדרי
קנסוח לכאן לכ' חז"ל העניקו שם דיר על
הגוי והוא צריך לאסור במקום ששם הוא
נחשבלדייר ,ועודאמאיהוי הישראלבחיצון
בגדר "חורא" לכ' גם הוא "עכברא" שהרי
בסוגיין אזלינן אליבא דר"ע והגוי אוסר
בחיצונה.
ובנוגע לההערה השנייהדכריו מחבארים
עלפי מ"שבחידחשיולקמןדף ע"הב' ,בד"ה
א"ר אלעאיגוי הרי הוא כרבים ,ששס הוא
מפרש שהחשש שמאילמדממעשיואינוקךיך
אלא במקום שדרהגוי בחצר אחד עם ישראל
אבל במקרה שאין לגף אלא דריסת הרגל
בחיצונה,אפילו אם הףהאירגלרגל שאוסרת
שלא במקומו ,מ"מ מאחרשאין העכו"ם דר
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עם הישראל למעשה ,אין חשש שמא ילמר
ממעשיו ,וממילא מבואר נאן אמאי הישראל

בחיצונהאינואלאבגדר "חורא" ,אבלההערה
הראשונהעדיין במקומה עומדת.
אלא שנראה לפרש שהריטב"א לא ס"ל
כמ"ש לעיל מפשיטות הסוגיא אלא שהוא
מחדש שגם לאחר הגזירה לא עשאוהוהגוי
כדהר בעצם אלא שמפני החשש שמא ילמד
ממעשיו קנסו הישראלים וקבעו שהנכרי
יאסור עליהם ,ונהי שכתוצאה מהקנס נחשב
הגוילדייר אבלזה רקפועליוצא מהקנסולא
דין מצד עצמו ,ומאחר שאנו דנים בגדרי
קנסות דרבנןשייך לומרלפי הכלל של לאו
עכבראגנבוכו' שנאסוראתהישראלבחיצונה
אע"פ שהפנימי הוא העלול ללמוד ממעשי
הגוי,שהרי החשש שמאילמדאינואלאסיבה
לקנוס אבלהיכן להטיל הקנס בפועלזה כבר
חלויבגדרי קנסות דעלמא.
~פידבריהריטב"אלאנראה כמ"שלעיל
שגוי אוסראפילו במקום שליכא חשש שמא
ילמד ממעשיו בפועל ,אלא לשיטתו מסחבר
לומר שמאחר שהאיסור הוא בגרר קנס לא
קנסו אלא במקרה ששייך חשש שמא ילמד

ממעשיו.

ולפיזהנוכללפרש מחלוקתהריטב"אעם
התוס' בסוגיא הנ"ל בדף ע"ה ב',דגוי הרי
הואכרבים(שדנים שםבנוגעלגויהדרבפנימי
וישלודייסת הרגל בחיצונה שבודרים שני
ישראלים) ואיתא שם בריטב"א שמדינאאין
"קוםלומרשהנכרישאיןלואלאדריסתהרגל
בחיצונה ,ואינו דר עמהם למעשה ,שיאסור
עליהם שהרי במציאותאין חשש שמאילמד
ממעשיובכה"ג ,וכמושהבאנולעיל.ולכןאין
כאן איסור בהצר חיצונה אלא מטעם גזירת
ןבתוס' שם ד"הנכריהריהוא
ר"א .אבליעיי
כרבים שמקשים בפשיטות "וא"ח למהליה
למימרהרי הוא כרביםאפילו לא ה11כרבים
אסרכיתדיש ב' ישראלים בחיצונהואוסדי,
זע"זוישלודריסתהרגלעליהן"(ובחזוןאיש
ס' פ"ב(י) מבארשכוונתם שאצלגוילאשייך

המחטג של רגל המותרת במקומו וממילא

תמידהוא אוסר שלא במקומוע' שם) ולכ' ק'

התוס' חמוה שהרי מפורש בריטב"א שככה"ג
אין חשש שמאילמדממעשיואלא שזה באמת
לא קשהמידי והבאור כנ"ל שהתוס' מפרשים
כמו שבארנו בריש דברינו שלאחר הגזירה
שויוהורבנןהגוילדיר בעצס,ואפילובמקום
שליכא חשש שמא ילמד ממעשיו בפועל,
וממילא הכא מאחרשישב'ישראליםאוסרים
זע"זבחיצונהוהגוי נחשב לרגל האוסרת שם,
שוב אוסר הגוי עליהם אע"פ דליכא חשש
בפועל,ולכןהקשובפשיטוחשמדינאהיההגוי
צריך לאסורשם .משא"כ הריטב"א ס"לכמו
שהקדמנו שבכל מקרה ומקרה לחוד הטילו
חכמיםקנסולא עשאוהוהגוילדיירבעצםולא
קנסו אלא במקוםששייך חשש שמא ילמד,
וממילא מאחר שבחיצונה ליכא חשש תפס
הריטב"אלדבר פשוט שאעמקוםלומרשהגוי
יאסור אלא מטעםגזירה חדשהשגויהרי הוא
כרבים אבל לא מטעםמתניתיןברישפירקע.
ונהי שהמרדכי חולק על הריטב"א וס"ל
להדיא שגם בכה"ג איכא חשש שמא ילמד
ממעשיו ,ואםכןהיה מקום לומר שזהו באור
מח' התוס' והריטב"א ,מ"מ מסחימת החוס'
לא נראה כן ,שגם בלי להקדים שס"ל
כהמרדכי הקשו קושייתם והבאור כנ"ל.
וגם היה נראה לומר שלפי הריטב"א
אפילו במקום שקנסו ושחוהו רבנן לדירת
עכו"ם דירה מ"מ קביעות דירחו היא קלה
וחלושה מדירח ישראל .וכן באמת מצאנו
מפורש בריטב"א בכמה מקומות בפירקץ
שמחלקביןדירח עכו"םלדירחישראלעלפי
יסוד זה שדירת עכו"ס קלה משום שמעיקר
דדינא לאו שמה דירה ,משא"כ לפי הבאור
שהבאנו בריש דברינו לכ' לא מסתבר לחלק
בהכי אלא שלאחרהגזירה שויוהו רבנן הגף
לדייר גמור וכמו דהר ישראל.
~פי זה אפשר לבאר היטב חילופי
הגירסאוחבסוףהסוגיאדףס"ב ב',איתא שם
בגם' ובראשונים "לעולם קסבר דירה בלא
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בעלים לא שמהדירהוישראלדכיאיחיה אסר
כי ליתיה גזרו ביה רכנן עכו"ם דכי איתיה
גזירה שמא ילמד ממעשיוכיאיתיה אסרכי
ליתיה לא אסר" אבל בריטב"א מובא "ה"ג

דכולי עלמא דירה בלא בעלים שמה דירה"
ונימא שהריטב"א בזה לטעמיה שגם לאחר
הגזירההוי דירת עכו"ם קלה מדירת ישראל
ואפילו אם אצל ישראל נפסק שדירה בלא
בעלים שמה דירה שיך שפיר לחלק ולומר
שאצל עכו"ם לא שמה דירה ,משא"כ אם
נפרש שלאחר הגזירה אין חלוק בין דירת
עכו"םלדירח ישראל אםהיינוגורסים "שמה
דירה .בנוגע לישראל ה-נו מחךיביס להסיק
שה"ה אצלנכריולכן א"שגירסתהגמראלפי
מהשהוכחנומפשיטוחהסוגיא שאעלחלקבין
דירח עכו"ם לדירת ישראל לאחרהגזירה.
ולכ' לפי מה שנתבאר אפשר לבאר מח'
הראשו3יס בדף ע' א' ,איתא שם "בעאמיניה
רבא מר' נחמן 'ורש מהו שיבטל רשות"
והתוס' מפרשים שבע-כ א-רי שהיורש בא
לדור בשבת בבית המוריש ,דאלת"ה נשאר
אותו בית כדירה בלא בעלים ואינו אוסר
בחצר ,אבל הריטב"א מסיק שאפילו אםאין
היורש בא לדור כאן בשבת מ"מזקוקיםאנו
לבטולו ,שאנו אומרים רשותזהכית שנאסר
נאסר .והוא מתץשה שאם כן האיך נפר3ס
סוגיא דלעיל דף ס"ז א' ,ששם מבואר שאם
מתנכרי בשבת שאומרים שרשוחו מסולץמן
החצרולאאומריםכיון שנאסרנאסר.וע' שם
בדבריו שהוא מיישב תמיההזו בזה שמחלק
בין דירח עכו"ם לדירת ישראל ,שדוקא שם
לא אמרינןכיון שנאסר נאסר משוםשאיירי
בדירת עכו"ם שהיא קלה .ולפידרכינו 3ראה
לפרש בדעתהתוס' שאדרבהמהאיסוגיאבדף
ס"ז א' ,יצא להם הכרח שאיןיסור שלכיון
שנאסר נאסר ,שהרי אדריהגזירה שוה דירת
עכו"ם לדירת ישראל ,ואם מצאנו להדיא
שאצל עכו"ם לא אומרים כיק שנאסר נאסר
אםנן פשוט שגם אצל ישראל ליכא למימר
הכי ,ולכן נזקקו התוס' לפרש שבא היורש

ריא

בשבת .ואין להקשות מדברי התוס' ע"ב א',
ד"הומויין כשמקצתןשרוייןוכו'דאיתא שס
בסוף רבריהם שדירת ננרי לא חשיב כ"כ
ביחסלדירתישראל ,ששםדניסבנוגעלתיץוני
חצר לאחרקביעוחדירה ,ומ"שלעילהוא רק
בנוגע לקביעות דירה ובזה לא מצאנ 1שם"ל
להתוס' שחלוק עכו"ם מישראל וכנ"ל.
ואם כנים הדברים בברור שיטת התוס'
נוכל ל-שב השגת האבן העוזר על דברי
הרמ"א בסוףסימן ש"ע .שאיתא שם כרמ"א
בסעיף ח' "ואפילו אם האורחים רבים ובעל
הבית אחד ודוקא בדאיכא כעה"ב אחד קבוע
דאזהאורחיםבטליםלגביהאבלאורחיםביחד
אוסרים זע"ז מיר" ומקור להאי רינא היא
בחרומת הדעע סימן ע" 1והוא הוציאדין זה
ממה שאיתא בגמרא דף ס"ט ב' ,שהמבטל
רשות נחשב כאורח לגביה האחריםולכןאינו
אוסר עליהם .ובאר החה"ד שמכאן מוכח
שבכלמקוס אורחאינואוסרעלבעה"בקבוע.
והאבןהעוזרחולץעלדברי הרמ"אומביא
שבמהרי"ץ נפסק דלא כדברי הרמ"א ובסוף
דבריוהואטוען שמתוס'בסוגיא שםדף ס"ט,
ב' ,ג"כ מבואר דלא כפסק הרמ"א והוא
שאיחא שם בחוס' ד"ה וק~הם מותרלוולהן
ח"ל "דהף אורח לגביהו פירחם ר-ח דאמר
בירושלמי אכסנאי איננ אוסר לעולם ואומר
ר"ידלאדמילהכאכללדהתםאייריכגק הבא
לדורבמבוי לשםאכסנאותולאלקבועעצמו".
ועיין באבן העוזר " -לכאורה אין מובן
דבריהםבמאיפליגיעלפי ר"ח רצכצ"ל דה"פ
ודאי ישראל הבא לאכסנאיכאן דשאול מקום
פיתא בירו ליומא הף כמו ממכר ממש והא
דאמר דהוי כאורח לגבייהו פרוש כאינש
דעלמא שיש לו מקום פיתאדלי' בחצר אחר
לכן אףאי משתמשולןכאןאינו אוסרוכו'.
ובירושלמי בעכו"םאייריהואילובא כאקראי
לאשייך לחוש שילמדממעשיו אם לאברגיל
או ל' יום וכו' ".ולפי דבריו יוצא שאין
מסוגיעמקורלחדושושלהחה"ד ,דמהדאיתא
בסוגיין שנחשב המבטל כאורח ,אין הפרוש

ריב
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כפשוטו וכמו שתפס התה"ד אלא שדנו חז"ל
האי מבטל כאחד שמקום פיתו במקום אחר
וממילאאינ 1אוסר כשמשתמש בחצרזה אבל
אין הכי נמי ישראל שמתארח בחצר אוסר
אפילו על בעה"ב קבוע,
בהג' הב"ח משמע ג"כ כפירושו של האבן
העוזר שבמ"ש התוס' "דלא דמי להכא כלל
דהתם איירי כגון הבא לדור במבוי לשם
אכסנאותוכו' "הגיה הב"חוהוסיף "דלאדמי
להכא כלל דהתםאיירי בעו"ג הבא" נ"ב כ"ה
בס"א וכאשרי ובטור סימן שפ"ד" ומכלל
הגהתו משמע שגם הוא למד כדעת הר"י
כמ"ש באבן העוזר שעיקר החלוץ הוא
שבירושלמיאיירי בעכו"ם וכנ"ל .וא"כ זה
באמת השגה על דעת הרמ"א שסתם כתה"ד
במקום שגם התוס' וגם הרא"ש (שמדבריו
נובע הג' הב"ת) חולקים עליו,
אכןעיין במהרש"א שמפרש פירחם אחר
בתום' והוא שטענת הר"י על הר"ה הוא רק,
שמאחרשבסוגייןדנים על איש שהוא בעצם
דייר קבוע בחצר ורץ בטל רשותו לשבתזה,

שהריאיןחלוקיםבדיןדירתם כללבדאיתיה,
וממילא מאחר שמצאנו להדיא בירושלמי
שאכסנאיגוי אינו אוסר א"כ ה"ה בישראל,
ואםכןאין מתוס' ראיה שפירשסוגיין דלא
כהתה"ד וממילא נסתלקה ההשגה על הרמ"א
משיטת התוס'.
עיין בחכם צבי שאלה  '1בא"ד -
"ובתשובת הריב"ש הנז' שכחב דלטעם שיש
רשותלהאדוןליטולדרךהרביםוליתןלהםמן
הצד מותר לטלטל במבף ולא בבתי הגףם
דומיא דבטל רשוח חצרו ,רשוחביתןלאביטל
וכו' ,תמיהא לי טובא מאי ענין זה לזה
דבשלמאדירתישראליםהאוסריםזע"זשפיר
אמרינן דאף דביטל רשות חצרו רשוח ביתו
אסורה אבלדירת עכו"םדכדירת כהמהואינה
אוסרת אלא אםישב'ישראליםאוסריםזע"ז
וכאן כיון ששכרו רשות המבוי שהוא מקום
שהישראלים אוסרים זע"ז שוב אין שום
ישראלאוסרעלחבירוביתהעכו"םשהריאין
לשום ישראל דרך ודריסת הרגל על העכו"ם
בביתו של העכו"םודריסתהרגלשיש לעכו"ס
במבוי כבר הותרהע"ישכירוח וכו'" ,ובספר
קונטרס אחרת לשו"ח ב"ח החדשות מאח
הגרא"ז מרגליוח זג"ל בסימן ד' מסיק וז"ל
"ומטעםזההשיגדודי הגאק מוהר"ר סענדער
נ"י על החכם צבי דמדמה שכירות החצר
לעכו"ם שאין לו דריסח הרגל על החצר
דבאמתהיכא שלאהיהלודריסתהרגלמעולם
אבל הכא שהיהלודריסתהרגל ואוסרעליהן
איןדי בשכירות החצר לחוד דגם הביח שלו
ן שהוא בחצר אחד וכו' "
עשאוהו דירהכיו

אין לדמות דין זה למה שאיתא בירושלמי,
שהרי שםדנים עלבני אדם שהם בעצםבלתי
קבועים בחצר זה ,והואאינו מחלק כללבין
ישראל לעכו"ם ואין הכי נמי לפי דבריו
צודקים דברי התה"ד ובזמן שאחד באמת
אכסגאי כאן ומקוםקביעוחו הוא בחצר אחר
אין הוא אוסר על בעה"ב קבוע וכמו שאיתא
להדיא בירושלמי.
ונראה להוכיח בז,נת התוס' כפירוש
המהרש"אולאכפי'האבןהעחרלפימהשבררנו
שלשיטת התוס' לאחר הגזירה אין עכ"ל.
הרי מבואר דפליגי הח"צ והקו"א בגדר
שום חילוק בע דירת עכו"ם לדירת ישראל
כדאיתיה ,ואפילו במקום שליכא חשש שמא דירת עכו"ם לאחר שכירותשלפי הח"צכית
ילמדממעשיובפדצל מ"מ אםישב'ישראלים ששכרו רשותהגויבחצרנפקעממנו שםדייר
אוסרים זע"ז וגף דר עמהם בכה"ג שישראל לגמרי וכדי לאסור טלטול מן החצר לביתו
היה נחשב לדייר אן גם הגף נתשב לדייר היינו צריכים שוב לחדש איסור על הבית
ואוסר ,ואם כןאין מקום לחילוק של האבן וכמבוארבדבריו משא"כ הקו"א תופס כדבר
העוזר ,שאם מצאנו בעכו"ם שאינו אוסר על פשוט שבמקום שכבר חל שםרייר עלהנכרי
בעה"ב קבועסימן הוא שגם בישראלהדיןכן שוב הוא נחשב לדייר בעצםבין בחצרבין

בהוראי
בבית ובמה ששוכרים ממנוחלקו בחצראכתי
לא הותר טלטול לתוךביתו.

ולבאר פלוגתתם נראה שהח"צ מוכרח
לפרשע"פ מש"ת בדעתהריטב"א שגם לאחר
הגזירה לא עשאוהו הגוי לדיר גמור אלא
ילמד
שבכל מקום קנסו מתמת החשש
ממעשיו וכתוצאה מהקנס נחשב הגףלדייר
בעבביתבין בחצר אלא שהח"צ הרחיק עוד
לכת והדש שמאחר שכל מה שהגוי נחשב
לדייר הוא רק ממה שיש לחוש לשמא ילמד
ממעשיו בחצר ממילא מסתבר לומר שלאחר
שמקיימים חקנת חז"ל לשכור ממנו רשותו
בחצר שובאינו נחשבלדייר לא בחצר ,שהרי
שם שכרוממנו ,ולאבבית שכל מה שאסר שם

שיא

הרב ברוך צבי גראסמאן

"

ריג

היה רק מכח מה שאסר בחצר ותולדה מגדר
דירתו שס ומאחר שהותר בחצר ממילא הוחר
בביתוטענת הקו"אעל סכראזו מבוארתדלא
מיבעיא אםנסבירכדעתהתוס'ה-עימיהו שס"ל
שלאתר הגזירה שינהו רבנן הגף 4יר
בעצם שאז בודאי לא מסתבר כהח"צ שהרי
במה נפקע דירחו מן הבית ,אלא אפילו אם
נתפוס כדעת הריטב"א שהח"צ מוכרח לכ'
לסבור כמותו ,וכנ"ל ,שפיר מוכיח הקו"א
בריש דבריו שמדכרי הריטב"א בעצמו לקמן
בדף פ"ה א' ,מוכח שמאהר שכבר חל שם
דייר על הגוי שוב נחשבלדייר בעצם אפילו
בביתולא נפקעדירתו משם עםשישכרוממנו
ולכן מרחה שם הקו"א אתדברי הח"צוקובע
מסמרים כדעח הריב"ש.
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שיטתרבי שמעוןבדיןמיגו דאיתקצאילבין חשמשות
א .בגמ' שבח דף מ"ה א' כתב ,אמר רב
יהודה אמר שמואל אין מוקצה לר' שמעת

אלא גרוגרות וצמוקים בלבד ופרש"י שם
דאיכא תרחי דדחינהו כידים ולא חזו .ויש
לחקור אליבא דר"ש אם ביה"ש לא חזו
הגרוגרות וצמוקים והדראיחזי בשבת אם המ
עדיין אסורין משום מוקצה ,א"דכיון שר"ש
לא סבר מיגו דאיתקצאי בין השמשות
איחקצאי לכולאיומא אם הרראיתחזי בשבח

מוחרין.
ונראה לומר שזההוי מחלוקת ראשוניס
הר"ן בשבח רף מ"ה כתב וז"ל בעודשאינן
יבשות ונמצא שכשנכנס שבת היו מוקצות
לגמרי הלכך אע"פ שנחהבשו בחצי היום
אסורות עכ"ל-מפורש שאסורכלהיוםאפי'
לר"שרליתליהמיגודאיתקצאיוהוי נמוכוס
קערה ועששית.
.

ונראה שרש"י חולק עלזה וסבר שלר"ש
אם הדר איחזי בשכת מותר ,שעיין רש"י
בביצה דף כ" 1ב' ,בד"הואי דלא אחזו ח"ל
ביה"שודאיאסוריןדאיןכאןהכנהמבעודיום
ומאן דאיחליה טוקצה הכנה מבעודיוםבעי
כדכתיב ביום הששי והכינו אח אשריביאו
עכ"ל,ולכאורה צ"ע שהכאמייריבמוקצה של
גרוגרותהנמוקיםוכן כתברש"יבפירושלעיל
בד"ההיכידמיוז"למכדי סתם מוקצההיינו
גו"צ עיי"ש ,וא"כ אמאי כתכ רש"י שדוקא
אליבא דמ"ד דאית ליה מוקצה אסור והא
בגו"צ גם ר"ש מודה שהוי מוקצה כדאיתא
בגמ' שבת שאם לא חזיבין השמשות ודאי
אסורע.
ונראה לתרץ שגמ' מהרי לענין אם יש
מוקצהלחצי שבחולכן כהו"אמיירישביה"ש
לאחזווהדראחזיועלזה הקשההגמ'אידלא

ריד
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אחזי לא אחזי פירוש שאס ביה"ש לאחזואז
ודאי מוקצה לנל השבח,ולכןפי' רש"י שזה
דוקא אליבא דמ"ד דאית ליה מוקצה אכל
לר"ש אע"פ שמודה בגו"צ שמוקצה ביה"ש
אבל אם הדר אחזי מותרין כיון דליח ליה
מוקצה ולא אמרינן מיגו דאיתקצאי-ומזה
מוכרח שרש"י סבר אליבא דר"ש שאפי' אם
ביה"ש לא חזי אבל אם הדר אחזי מותרין,
נמצא שיש מחלוקתבין רש"י ור"ן אליבא
דר"ש אם גו"צ הדר אחזו בשבת אםמותרין
או אסורין ,וצ"ב במאיפליגי.
ב.עודיל"ע-בגמ' שבתדף מ"דא' ,כתב
שר"שמודהבכוסקערה ועששיתשאסורעכל
היוםמפנישאיןדעתי'עלי',ישלחקור אם הם
אסורין מטעם מיגו דאיתקצאי שר"ש ג"כ
מודה ליסוד דין של מיגו דאיתקצאי ורק
במקום שיושב ומצפה לית ליה מיגו
דאיתקצאי ,א"ד ר"שליתלי' בכללדיןמיגו
דאיתקצאי והכא שאני שמסיח דעח לכל
השבת וממילא בביה"ש חל המוקצה לכל
השבת בלאדיןמיגודאיתקצאי.וישבזה מח'
ראשונימ  -בהידושי הריטב"א כחב ח"ל
ולאו משום מיגו אלא דכיון שהם גדולים
וראויים להדליק כל השבח אסח לדעתיה
מינייהולכוליהיומא עכ"ל,רצ'בחידושי הר"ן
שם ח"ל ובהא הוא דאמרי' מיגו דאיתקצאי
וכןבכוס וקערה אבלבמידיאחרינ' לא עכ"ל
נמצא מחלוקת ריטב"א ור"ן אם ר"ש מודה

לדין מיגו דאיתקצאי במקוס שאינו יושב
ומצפה או שבכללליתלי'דיןמיגודאיתקצאי
וצ"ב במאיפליגי.
ג .עוד צ"ב שכאמת מצינו מחלוקת ר'
יהורהור' שמעקחדלעניןמוקצה מחמתהכנה
בסוף מס' שבת דף קנ"ו ב' ,במחתכין אח
הדלועיןלפניהבהמה ואחהנבלהלפניהכלבים
ר"י אומר אם לא היתה נבלה מערב שבת
אסורהלפישאינומןהמוכן,וע'גמ'חוליןדף
י"ד א' ,שמקרי משנהזה שלמחתכיןדלועין
ר' יהודה דהכנההיאעיי"ש .ועודמחלוקחר'
יהודה ור' שמעת לענע מיגו דאיתקצאי

ביה"ש איתקצאילכולי יומא,ויש לחקור אם
שני מחלוקות ר"י ור"שתלויים זב"זוהוי חד
מחלוקת שר"שרליתליהמוקצהליתליהמיגו
דאיתקצאי א"ד י"ל שהף שני מחלוקות
נפרדות חד לענין מוקצה דהכנה וחד לענין
מיגודאיתקצאי שבמוקצה מחמתאיסוראפי'
ר"ש מודה שהוי מוקצה בשעה שדולק אלא
השאלה היא אחר שכבה אס אמרי' מיגו
דאיתקצאי ,משא"כ במוקצה מחמת הכנה אז
הוי שאלה אםהכלל הףמוקצהביה"ש שר"ש
סבר שלא הף מוקצה כללואיןשני השאלות
תלויותזובזו אלא שר'יהודה מחמירבשניהם
ור"ש מיקל בשניהם.
ונראהלומרשזההוימחלוקתרש"יותוס'
רש"' בביצה דף כ" 1ג' ,שכתב בגרוגרות
וצמוקין שאם לא אחזו ביה"ש ודאי אסורין
דאין כאן הכנה מבעודיום ומאן דאיח ליה
מוקצה הכנה מבעודיום בעי ,וכבר נתבאר
שרש"י מיירי לענין מיגו דאיתקצאי שיהיו
אסורענלהיוםאפי' אס הדרחזו בשבחולכן
כתב רש"י דוקא אליבא דר"י דאית ליה
מוקצה אבל לר"ש אע"פ שמודה בגו"צ שהם
מוקצה ביה"ש אבל ר"ש לית ליה מיגו
דאיתקצא' ורש"י מפרש דאין כאן הכנה
מבעודיום ולכןהוי מוקצה לכל השבת נראה
שדע מיגו ראיתקצאי תלף בדין הכנה ולכן
ר"ש דליתלי' הכנהליתלי'מיגודאיתקצאי
והויא חדא מחלוקת,וכןראי'מרש"ירישמס'
ביצה שמב;אה הגמ' ראי' שגבייו"ט סתסלן
חנא כר' יהורה דתנן אין מבקעע עצים מן
הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביו"ט,
ופרש"י שם "11ל ואע"פ שעומדת מעכשיו
להיסק הואיל וביה"ש לאו להכי קיימאכיון
דאיתקצאי לבק השמשוח איתקצאי לכולי
יומא אלמאאיחלןמוקצהביו"טעכ"ל .נראה
שמדין מיגו דאיתקצאי הוי ראי' לר' יהודה
במוקצה מחמת הכנה שהמשנהביצה שנולדה
ביו"טקאיירי במוקצה מחמתהכגההרימוכח
שרש"י סבר ששחי מחלוקוח תלויות זה
בזה-וחוס'חולקיםעלזהוסובריםשהוישתי
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מחלוקות שלא תלךוח זב"ז ,שבגמ' שבת דף
קנ"ו ב' ,איתא שאף ר' יוחנן אמר הלכה
כר"ש והקשה הגמ' ומי אמר ר"י הכא והא
א"ריוחנןהלכה כסתם משנהוחנןאיןמבקעין
עצים מן הקורות ,וע' בתוס' שם בד"ה והא
א"ריחונן שהקשהשהיכי מוכת מהכא דלא
ס"ל כר"ש ,שמא אית לר' יוחנן מיגו
דאיתקצאי אבל בדין מוקצה מחמח הכנה
דהיינו המשנהאין מחתכין אתהדלועע ,סבר
ר'יוחנן כר' שמעוןדליתל" מוקצה-נראה
מחוס' שלאחלויזב"ז שאפי' אםלגבימוקצה
סבר כר"שלגבימיגודאיתקצאי אפשר שסבר
כר'יהודה,ועודתוס' בשבחדף מ"ה א' ,בד"ה
הכי נמי מסתברא כתב שאע"פ שמכמה
מקומות אשכחן דרב סבר כר' יהודה דאסר
מטה שייחדה למעותוהניח עליה מעותואילו
לר'שמעוןשרי ,אלאדבעילאוכוחידסברכר'
יהויה במיגו דאיתקצאי ,נראה ג"כ שאין
תלוייןזב"ז שהכאהוי חידוששאפי' אם סבר
כר"י במוקצה מחמת הכנה אפשר לומר שלא
עבר דץ מעו דאיתקצאי ,וצ"ב במאי פלימ
רש"י ותוס' אם הוי חר מהלוקח או שתי
מחלוקות.
ד .ונראהליישבכל השאלות-ראשיתכל
צריך לבאר מה עיקר מחלוקת ר"י ור"ש
במוקצה מחמת הכנה שזה מבואר מכמה
ראשונים שמקורלדיןמוקצה מחמחהכנההוא
מפסוק ביום הששי והכינו אח אשר יביאו,
ואסמנ1הרבנן אקראלומרשאיןלאכול בשבת
בלישהוכן מאחמולוכל שהוקצה מדעחוהרי
לא הוכן-רש"י כתב בפירוש בדף כ" 1ב',
שמוקצה הוי ענע שצריך הכנה מבעודיום
כדכתיבביוםהששיוהכינו את אשריביאו,וכן
כתב המאירי ריש ביצהוכן מבואר במלחמות
שם שאסמכוהרבנן אקרא,ויש לחקור אם ר'
שמעון חולק עלעיקר הלכה וסבר שלאצריך
הכנהמבעודיוםואפי' בשבתגופאיכוללהכין
או"ד אפי' ר-ש מודה לעיקר הלכה שצריך
הכנה מבעודיום אלא מחלוקחר"י ור"שהיא
מהמקרימוכןשר"יסברשצריךהכנהוהזמנה

רטו

מבעוד יוס ור"ש מיקל שמן הסתם כל זמן
שלאמסיח דעתבפירוש ג"כמקרימוכן.ועוד
שאלה צריך לבאר מהוהדיןמיגו דאיתקצאי
ביה"ש איתקצאי לכולי יומא שבאמת י"ל
שבכללאין שוםדיןמיוחד שלמיגודאיתקצאי
אלא כיון שישדין שצריך הכנה מבעודיום
א"נ במקוס שביה"שהיתה מוקצהממילאהוי
חסרת הכנה מבעודיוםולכן אסורלכל השבת
שא"אלהכין באמצע שבח רק בתחילת שבת,
או"ד י"ל שאפי' במקום שאין שום חסרון
הכנה מבעור יוס אפי' הכי יש דין שאם
בתחילח שבת היחה מוקצה חל המוקצה לכל
השבחולכן אפי' אם נסתלק המוקצה כאמצע
שבח אמרי'מיגודאיחקצאי ביה"שאיתקצאי
לכולא יומא.
וע'בחיי אדםנלל ס"1אותא' שכתב ח"ל
ונראהלילהוסיף שטעםמוקצה הוא שלאהיה
מוכן מע"ש וזהו הטעם עצמו דאמרי' מיגו
דאיחקצאילביה"שדכיתרלאהיהמוכןמערב
שבת נשאר באיסורו עכ"ל ,אבל באמת כבר
מבואר זה בדברי ראשונים-ע' בריטב"א
דמס' סוכהדף מ"וב' ,בד"ה א"ריוחנןאחרוג
בשביצי אסור שכתב בפירוש שטעם מיגו
דאיתקצאי הוא משוםשצריךהכנה מבעודיום
ולכן אסור אם לא הי' לו מוכן מבעוד יום
ממש אע"פ שיש לו מוכן בשבת ממש ,וכן
מבואר בר"ן שם ר"ל שכל דבר שאינומוכז
ביה"ש של שבתאויו"ט א"א שתבאלוהכנה
כל היום עכ"ל .ומרש"י בביצה לפי מש"נ
לעיל שמהרילעניןמיגודאיתקצאיודאימוכח
שעיקר טעם מיגודאיתקצאי הואמדין הכנה
מבעוד יום,
ה.ולפיז"נלומר שהכלחלויבשניחקירוח
הנ"ל ,שרש"י סבר כצדראשו ,שר' שמעון
חולק על עיקר הלכה וסבר שלאצריך הכנה
מבעודיום וזה מוכח מדבריו שכתב שם מאן
דאיתליה מוקצה הכנה מבעודיוםבעי משמע
שר"ש ליתליה בכללדין הכנה מבעודיום,
ולכן פשוטישלומרשדיןמיגודאיתקצאיהוא
מטעםהכנהמבעודיום ור"שדליתליהמוקצה

רטז

בחוראי

ולא סברדץ הכנהמבעודיום ה"השליתליה
מיגו דאיתקצאי ולכן כתב רש"י שמחלוקת
לגבי מוקצה מחמת הכנה ומחלוקח מיגו
דאיתקצאיהוי חד שאלה מדע הכנה מבעור
יום ,משא"כ תוס' סבר שגם ר"ש מודה~ין
הכנה מבעודיום שכ"ע מודו שאסמכוה רבנן
אקרא והכינו שצריךלמיכן מבעודיוס אלא
ר"שמיקלוסברשמן הסתםמקרימוכןורוקא
במקוםשמסיחדעחובפירושהויחסרתהכנה,
ולכן סבר תוס' שאי אפשר לומרשדיןמיגו
דאיתקצאיהוי חסרון מצד הכנה מבעודיום
שא"כ אמאי חולק ר"ש ואמר שלא אמרי'
מיגו דאיתקצאי והאלפי חוס' גם ר"ש מודה
לדץ הכנה מבעודיום והכא במוקצה מחמת
איסור ודאי הף מוקצה ביה"ש בשעה שנר
דולק אפי' לר"ש וא"כ אמאיאין שוםחסרון
הכנה מבעוד יום ואמאי לא אמרי' מיגו
דאיתקצאי ,וע"כ צ"לשכיון שמחלוקח'ר"י
ור"ש במוקצה מחמתאיסור הף רוקא במקום
שיושב ומצפה ,א"נ שפירי"ל שמקרימוכן
מבעוד יום כית שדעחי' עלי' קורם ביה"ש
וא"כ אע"פ שהוי מוקצה ביה"ש אבל
כשנסחלק המוקצה אין חסרת הכנה כיון
שדעתועליוקודםשבת.ולכןצריךלפרששיש
דין מיוחד מיגו דאיחקצאי ביה"ש אז חל
המוקצה לכל שבח ,ובדין וה חולק ר"ש
שבכללאין שוםדין כזה אבל אה"נ במקום
שמורה ר"שכגוןשאינויושב ומצפהאזודאי
הויחסרון בהכנה מבעודיוסגם לר"ש ,ודוקא
במוקצה שיושב ומצפה שאין חסרת הכנה
מבעודיום סבר ר"ש שמותר .והשחא מובן
אמאי סברתוס' שמחלוקתר"י ור"שבמוקצה
מחמח הכנה לא תלוי בדין מיגו דאיחקצאי
שדיןמיגולאתלויבכללבדיןהכנהמבעודיום
אלא הוידין מיוחד שבמקום שחל מוקצה
כיה"ש חללכל השבת ,משא"כ רש"ילשיטתו
שסבר שר"שליחליה בכללדין הכנה מכעוד
יום א"כ פשוטשדיןמיגודאיתקצאיהוי ג"כ
חסרון הכנה מבעוד יום וממילא הוי חד

מחלוקת ור"שדליתליה מוקצהליתליהמיגו
דאיתקצאי ודו"ק.
 .1ולפ"ז נראה לבאר המחלוקח ראשונים
אם במקום שאינו יושב ומצפה שר"ש מודה
שאסור אם הוא מדין מיגו דאיתקצאי
כמש"ב בחידושי הר"ן אומדין שמסיח דעחו
לכל השבת כמש"כ בחידושי הריטכ"א -
רלפימש"נ בדעת רש"י שר"ש לית לי'דין
הכנה מבעור יום כלל וממילא לית
לי'דיןמיגודאיתקצאי אז בהכרחצריךלומר
שבמקוס שאינו יושב ומצפה כגון כוס
ועששיח שמודה ר"ששהוי מוקצה הוא מטעס
שמסיח דעחולכל השבח וממילא חלבתחילח
שבת המוקצה לכל השבת ולאהוימדיןמיגו
דאיחקצאי ,משא"כ אליבא דתום' נתבאר
שר"ש ג"כ מודה ~ין הכנה מבעוד יום
ומחלוקת במוקצה מחמתאיסורהויבד'ןמיגו
דאיתקצאי שהוא דין מיוחד שאפי' במקום
שאיןחסרון הכנהכגוןשיושב ומצפה אעפ"כ
אמרי'דיןמיגודאיתקצאי ור"שחולקעלדין
זה ולכן פשוט י"ליזזה דוקא במקום שיושב
ומצפה אבלבמקוםשאינויושב ומצפהאזהוי
חסרתבדין הכנה מבעודיום שגם ר"ש מודה

לדין הכנה.
ז .ולפי"ו מיושבת קו' הראשונה לענע

גרוגרות וצמוקין שמודה ר"ש שאסור כית

שדוחהבידים אם באמצע שבח הדראחזו אם
מותר לר"ש או אסור-ולפי הנ"ליש לבאר
שודאי אליבא דתוס' שר' שמעת ג"כ מודה
לדין הכגה מבעוךיום אז פשוט שבגרוגרות
וצמוקעודאי לאהוימוכן וממילא אסורלכל
השבח שוראי לא הוי יושב ומצפה ולכןהוי
חסרון בהכנה אפי' לר"ש ,משא"כ אליבא
דרש"יביארנו שר"שליתלי'הכנהכללועיקר
מוקצה לר' שמעקהוי דוקא במקום שאקצי'
דעתי' לכל השבת כגון כוס רצששית וא"כ
שפיר סבר רש"י שיש לחלקביןכוס רצששיח
ובין גרוגרות וצמוקע שאע"פ שבשניהם הוא
דוחה בידיס ואינו יושב ומצפה אבל בכוס

בהוראי
ועששית הוא מסיח דעתומיני' לכל השבת,
משא"כ בגו"צ החם אינו מסיח דעחומיני'
לנל השבח רק כלזמןשאינוראוי הוא מסיח
דעתווכגמ'בביצהדףכ"ו א',שהויגמרובידי
שמים וכפרש"יכיתשאיןבידו לתקנו מסיח
דעחומיני' אכלוההוי כ"ז שאינוראוי אבל

ריז

אם באמצע שבת הדר אחזו אז ודא' אינו
מוקצה ולכן סבר רש"י שאליבא דר"שדלית
לי' מוקצהדהיינו שלאבעי הכנה מכעודיום
אם הדר אחוו בשבח מותר לר"ש ולא דמי
לכוס ועששית שמקצי' דעתי' לכל השבת.

5*,מייי

ריח

בהוראי

חרב דב לשינסקי

בעניןשחיטה והעלאהבחוץ
בהוץ הוא בזיונו כמו איסור שהיטה בהוץ,
אבל זה שאינוראוילפנים פטור ,אבל נסכים
שלא קדשובכלי הקטרתםבחוץ משום שנאסר
הקטרהבזמןאיסורבמוחוכמושנאסר העלאה
שלשחוטיהוץ .עודביאור ,דהאכיון שנפסלו
בפנים הרי לא הוי הקטרה בבמה שהרי דבר
שנפסל בפנים לאהוי הקטרה בבמה ,משא-כ
נסכיס שלא קדשו בכלי דהוי הקטרה בבמה.
ונראה דזהביאור תהילתדברי התוס' ,דאע"פ
דהוי אם עלו ירןו בכ"ה ,מ"מ משום דהוי
הקטרה בבמה הוי העלאת קרבן וזהו היובו
בהוץ ,א"כ משום דמצינו ניסוך המים בהג,
א"כהוי העלאח קרבן -אע-ג דלא הוי זמן
ניסוך המים ,מידי דהוי לגבי במה שעכשיו
אסור הבמות ,אבל מידי דהוי קרבן והעלה
בבמה שנהשב שהעלה קרבן בחוץ .רק צ"ב
דא"כ מהתי' התוס'דהוימהוסרזמןדמהדהוי
מהוסר זמן הרי לא אתינן מזה שיהי' ראוי
לפנים,וראיתי בשםהרבמבריסקדמכיוןדלאו
זמן העלאה ,הסר בשם העלאה.
והנה מוכח דרש"י חולק ע"ז דכ' דמ"ד
נסכים קרבו במדבר חייב על הנסכים שלא
קדשו בכ"ש דהאהויבפנים אםעלו לאירדו,
מוכה דס"ל לרש"ידהחיוב הוא בכלמידי גם
בשחוטיהרן ,אלא דהלכה שלאינו ראף לפמם,
ולכן כ' דהר אם עלו לאירדודהרי כשר בבמה

זבהיםק"י ,ר"א אומר אף המנסךמי ההג
בהגבחוץהייכוכו' אמרר'יוחנן משוםמנחם
יוופאה ר"א בשיטת ר"ערבו אמרה ,והקשתה
הגמ' וא"כ להייב בשאר ימות השנה דהא
לר"ע 'לפי' ניסוך המים מניסוךהיין ,והק'
התוס' תימה והא ר"ע מורהדאיןניסוך אלא
בהג ורצה התוס' ליישב דאע"ג דאין ניסוך
אלא בתג ,אפ"השייךשיתהייב בשאר ימוח
השנה כדאשכהן למ"ד קרבו נסכים במדבר
דמחייב בלא נ"ש אע"גדאין מתקבל בפנים
דהא אם עלו ירדו (דהא אין פסולו בקודש
ע"שתי' ראשון מהו פסולו בקודש תוס' ס"ח
ב') אעפ"כהייב הואיל ובשעת היחר הבמות
קריבים בלא קדושת כלי וכראמרי' במעלה
ע"ג סלעדהייב משוםדהויהקטרהבבמתיהיד
אע"ג דעכשיו זמן איסור במות ודהה התוס'
דל"ד משום דהא מהוסרזמןוכיון דלא הזי
בפנים היכ' הייב ,כמו שלמים לפני פתיחת
דלתות.ועודהק' התוס' ,מ"שנסכיםבכליחול
מקבלת רםבכליהולדאמרי'לעיללרביפטור,
וי"ל דלאדמי לקבלה בכ"חבפניםוזרקבתרן
איןלנולהייב משוס דכשר בבמההואילוכבר
נפסלה בפנים ולא דמי לנסכים שמקריבע
בחוץ בכלי הול דלא נפסלו בפנים .וביאר
ההזו"אהחילוקביןנסכיםודםדהנהישהילוק
בהעלאת חוץ של שהוטיפנים וחוץ ,דשהוטי
פניםהחיוב משוםבזיתקדשיםמקריבקדשים ובשהונד חךן.
הראמים בפנים בחרן ,אבל שחונד הךן החיצ
והנה צ"ב בדברי רש"' ,מדוע כ' דהייב
העלאתקרבן בהוץורק אס נהשוב אהתו כבמה בנסכים שלא קדשו בכ"ש ,משוםדהוי אםעלו
להעלאת קרבןהייב בחוץ ,דהרי העלה קרבן לאירדו ,והאבלידיןזהצריךלהיותחייב דהא
בהוץ .הה החילוק דבדם שקיבל בכלי חול אין חסרון שלראוי בפנים ,דהאיכול לקדשו
בפנים הרי חיילא העלאת חרו בזה שנפסל בכ"שולהקריבובפנים,דהנהאיתא בגמ' פרת
בקודש הוא משום שמצותו בפנימ והקטרתו חטאת קי"דב',דכלהדין שלזבוזבהדהקריב

נהוראי

-

ריט

אשםבחוץפטוררק בלשמו,אבל בשלא לשמו בכזית .וא"כיוצאלנושיש כמה תנאיםבחיוב
חייב ,והק' הגמ' א"ה לשמו נמי נחייב ,וכ' חוץ :א)ראויוזה אםיכול להעשותראויחשיב
רש"י "דהא ראוי היה לעקור שם זה ממנו ראוי ,ב) מעשה הקטרתפנים .ולפ"זיובןהדין
ולבוא בפנים" ,וא"כ מדוע צ"ללדין אםעלו של מנחה שלא נקמצה פטור ,משמע דאם
לאירדו .ונראה דרש"י ס"לדמלבדזהשצריך נקמצה אע"פ דלא נתקדש חייב ,וכבר עמד
שיהי' ראויצריךשיהי' בהעלאת פנים וא"כ ב1ה המקד"ד ,ולפי מה שנתבאר מובן מדוע
הרי כאןאין זה העלאתפניםדהויבכלי חול ,יהי' חייב ,דהא ראוי הוא בפניס .ואולי לכן
ע"ז מועיל דין אם עלו לא ירדו ,א"כ אין נקט הרמב"ם הטעם מנחה שלא נקמצה פטור
חסרת דדא דלא נתקדש .רק שצרק' ביאור דאיןה17מץברורומובדל,ומדוענקט טעםזה,
עדיץ דהא מעשה הניסוך הרי שלא בכ"ש ,הריאין מחקבלבפנים,ואולילפי מהשביארנו
דצ" 1מה מזעיל עלו לא ירדו דהרי שינסך דחשיבראוי,דיכולהיהלקמוץ ולקדש .ואולם
לכתחילה וברור שצר'ך מסוך בכ"ש .ולפ"ז עדיין צ"ב .אולם באמח י"ל כדבארנו לעיל
דהוי ראי' במה שיכול לקדשו וצריך העלאת להתוס' ,דהר"מ סובר דהחיוב על מעשה
פנים,יש לבאר את הרש"י ק"ט ב',אבי' סבר הקרבח קדשים בחרן ,ואם רק מצ'נו דבר זה
דכ"ע בעינן מלא חפניו דוקא וכי פליגי אי בכמה הוי הקרבה ,רק פהכיון שאין הקומץ
ילפינןפנים מחוץ ,וכ' רש"ידרבנןסבריהכי ,ברור ומובדל אין העלאת קומץ ,דלפני כן
"ילפינן קטורת שלפנים מקטורת שלהיכל מה הביא ההלכה של העלה האמורים והבשריחד
הקטורת של היכלחייבים בבמה בחוץ ככזיח חייב ,דאין הבשר חוצץ וכאילו העלה
אף הקטרה של פנים חייבים עליה בכזית ,האמורים בפנ"ע ,משמע שצריך שם העלאה
ואע"פ דבדוכתא לא הוי הקטרה והואיל על האמורים ואת"כ הוסיף אבל מנחה שלא
ובהיכלהוי הקטרה",והנה ק'לי בעצםמדברי נקמצה וכו' ,ושם נאמר החסרון דלא חשיב
הרש"י בריש פרת חטאת ,דכ' "שחובהעליו כאילו העלה הקומץ בפנ"ע .אולם האמת
להביאו שם מדקפין קרא לענשו על שלא ילר"מבגוונא 1האיןצריךשיתקבלבפניםרק
הביאו ,ש"מ בעומד להביאו שם משתעי כפי שהסברנו בדברי התוס' שצריך שיתשב
קרא ,-ולכאורה מכואר מרש"י דהתיוכ הוא כהעלאת קרבן .דהנה הגמ' קי"א ב' ,ר"ש
על החובה להביאו ,וא"כ פה הריאין חובה אומר כל שחייבים עליו בחוץ חייבים על
להביאו דהא כ1ית לא עומד בפנים ,והנראה כיוצא בו בפנים חוץ וכו' והקימה הגמ' מאי
ד1ה קרי חובה וראף דהא ראוי לצרפולכזית בינייהו שחטבלילהבחוץ והעלה ואם עשהכן
השני דהרי קמץ מלאחפניו ומשם לקח (דאם בפנים לר"ש עלו לא ירדו ולכןתייב ולת"ק
לא ,לאהיה מתקדש)ולכן חיב ומתקבלבפנים פטור ,והנה הר"מ פסץ שתט בחוץ בלילה
מקרי .רק תמוה הרי אץ הקטרה בכ1ית והעלה בלילה חייב דאין פסול לילה בחוץ,
בקטורת רק מרמצינו דבהיכל הו' בדרן וע-זכ' הראב"דדפטורדרק שחטביוםוהעלה
הקטרה בכזית ,א"כ גם של פניםהוי הקטרה ביום חייב וכן אם שחט בלילה והעלה ביום
בכ1ית דכלפי חוץ מאי נפק"מפנים אוהיכל ,חייב דמה תד פסול ומהליתרי פסולי ,וצ"ב
אולם רש"י לא סגי ליה בהכי דהא סיים דא-כ נאמרכן גם שחטבלילה והעלהבלילה,
"והואילובהיבלהוי הקטרה" אלא רש"יסובר וצריך לומר דהרי אין העלאה בלילה ,וק'
דבעינן דהוי הקטרת פנים בחוץ והרי בפנים דמקטירים בלילה ,וצ"ל רק קרבן דיום
אינה הקטרה ע" 1מועיל דבהיכלהוי הקטרה מקטיריםבלילהולאקרבןלילהועי' במקד"ד,
בשיעור כזית ,א"כ כלהדין של שני כזיתים ומשמע אם שחט ביום והעלה בלילה חייב
הוא בשיעור הנקטר ,אבל הקטרת פנים הוא לראב"ד ,ונראהדמחלקותס ,דלראב"דדהחיוב

רכ

נתוראי

ההעלאה דהוי העלאת פנים בחוץ ,ובחוץאין

פסול לילה ולכן מתקבל בפנים ,אבל העלאה
לאהוידבלילהאין העלאה ,ולרמב"ם העיקר
שיהיה העלאת קרבן והריהוי העלאת קרבן.
ולפ"זיובןעורדין בר-מ דאםזרק כוסבפנים
וורק שניה בחוץהייב ,וק' דבגמ' משמע דרק
אם סברי דאין עושה כוס את חבירו דחוי
ושיריים הייב אליבא דר"נ אבל הר"מ פסק
רהוידחוי ולא כר"נ ,וא"כ ק' .ונראהדבדהוי
איכא תרתי ( -א) דחוי (ב) דכבר נעשתה
זריקה ואינו ראוי לוריקה .מצדדחוי מחקבל
בפנים רק דאינו ראוי ,אבל בעצמ דדם הוי
זריקה ,וא"כ הרי בהוץהויזריקהולכןחייכ,
חה הר"מ לשיטתו דהעיקרךהוי העלאת קרבן.
רק דק וה ק' להולמו בדברי הגמ' קי"א ב'
וקי"ב א' ,ולפ"ז יבוארו עוד כמה מחלוקות
רמב"ם וראב"ד .אולם באמת ק' לבארדברי
התוס' כדביארנו לר"מ ( -א) דהנה התוס'
פרת חטאת הק' מדוע לא יחחייב והלא תזי
לקרבן אחר,והרי לא העלה קרבן ,ועוד דהגמ'
מקשה דאשםיהי'חייב אפי' לשמו דהאתזי
לשלא לשמו ,ועוד סיום דברי התום' עיקר
ביאורם חסר .ולכן נראה דברור צריך ראוי
לפנים בכלגווני ורק דסברי דזה ראוי אע"ג
דלא מתקבלבפניםכיוןדיכוללקדשוולהקריב
בפניס מידי דהוי למ"ד נסכים קרבו במדכר
והוי נסכים שלא קדשו בכל"ש ,ורק התסרון
דאול' אעזה העלאה ,וע"זהוכיח התוס'דהוי
העלאה מהמעלה ע"ג סלעדחשיב העלאה ה"נ
הוי העלאה דבפנים יש העלאה כזו ,אע-ג
דעכשיוזמנו ,והתוס' דחה מצדדיןראוידאין
זה ראוי בפנים דהשתא לא חזי לפנים .והנה
הבאנולעיל מהלוקת רש"יותוס'לגבינסכים
שלא קדשו בכ"ש דלתוס' אנו מסבירים כעת
דהוי ראויוהוי העלאהולכןחייב אע"ג דאם
עלוירדו ,ולרש"יהוי אםעלו לאירדו משום
דסוברדצריך העלאתפניםבחוץ והמעלהע"ג
סלע אין ההסרון בעצם מעשה העלאה .ואם
נגדיר זאת ,תוס' סוברחיובו הוא על ההקרבה
בחרן רקצריך העלאה של דברהראוילסנים,

ורש"י סוברחיובו על שלא העלהבפניםולכן
צריך כהעלאת פנים .וצ"ב דמה יסוד
מחלקותם אםעלולאירדו .ונראה דר"שסוכר

דהאאין פסולו בקודשפסול משעה שנתקדש,
והרילר"י לאמצינודין פסולו בקודש ,רקיש

לו הכשר במקום אחר ,והנה כבר הק' בחוס'
נ-ט א' ,דבעי שחיטה של אםעלו לאירדו,וה

למימרדהוישחיטה דאםקריפסולו בקודשוה
ראי' דבשחיטהעליווכדביארנו לר"שולוהגם
ר"י מודה ,וזה מה שצריךלגבי שהוטי חוץ,
אבל רש"' סובר כמוהפי'השני שלתוס' ס"ח
ב' ,דהעיקר יש לו הכשר במקום אחר.
הערות; (ק"ח א')  -השוחט קדשים
בחוץ ,כ' רש"י לאכילת הדיוט ,והמעלה
להדיוט כ' רש"י לעו"ג .וצריךלהבין החילוק
ולכאורה בשחיטה שם שחיטה עליה להדיוט
ולא מיבעי לעו"ג אלא גם להדיוט ואילו
בהעלאה שם העלאה בחוץ ,רק לעו"גלהדיוט
אין שם הקטרהעליה .אבל לאחרהעיון נראה,
דרש"י נקט בשוחט להדיוט בדוקא ואילו
שוחט לעו"ג כשחיטת חולין וא"כ שהיטה
לעו"ג ח,ובו מחמת עבודה ולא מחמת שם
שותט.
(ק"י א')  -מתני' קמצה וחור קומצה
לתוכהחייב וק' אליבא דשמואל דלא ס"למין
במינואינו חוצץ ,מדוע פה לא נאמר דחוצץ,
ותי' המצפה איתן דבמנחהאיןדין אשר על
העצים וממילאאיןדין חציצה ,והביא ראי'
ממנחות דף צ"בדדין חציצה נלמד מהעצים
אבלאין וה רק חציצה עלהעצים ,רקדעצים
הוי המזבח וממילא גם במנחות יהיה דין
חציצה ,והנה רש"ילעיל כתב דלשמואל בשר
חוצץ משום שהבשראינוראוי להקטרה אבל
דברהראוי להקטרהאודהוי הקטרהלאחוצץ,
והנה כבר התקשובגמ'וליבטלישיריים ,אלא
נאמר הקטרה בקומץ ונאמר הקטרהבשיריים
ונו' ע"ש וברש"י וקשה דאין זה ג"ש וא"כ
מהשייך ללמוד שיריים מכלל דכל העולים,
ויישב האור שמחדהוי ראי' מדאסר להקטיר
שאור ורבש עם שיריים משמע דהוי בכלל

בתוראי
העוליס ואסשייךהכללאיןעוליםמבטליםזה
את וה ,גםעליו חל ,וא"כיתיישכ ,דפהיודה
שמואלדמין במינו אינו חוצץ ,ולפ"ז יבואר
דברי הר"מ דכתב וחור קומצה לתוכהוהקריב
כולה ,וק' מדועכולה,יכללכתובוהקריבכולה
הוץ מכזית ,אלא דנאמר דאם העלה רקכזית
מהקומץ לא הוי ככלל העולים והשיריים
יבטלוהו ,וכן תתורץ קושית החזו"א דהקשה
לר"ל תסרבין קמיצה להקטרה דפסול ,והרי

הרב דוב אהרן בריזמן

"

רבא

הוי חסרבין קמיצה להקטרה ,דקודם נשרץ
השיריים (הג"הוכן הק' הרש"ש במנחות רף
ט' א') .והנה ביארנולעילדהוישירייםבכלל
העולים ממש ואז לא הףדין חסר ,כהקומץ

דלאשייך לומר חסר בהקטרה.
(ק"י א')  -קמצה וחזרה קומצה לתוכה
חייב בחרן דאם הקטירבפנים עלתה לבעלים,
וק' דהא לא שרי לעשות רק אם הקטיר כבר
עלה לבעלים ,אבל אין דין הקטרה ולר"ש
צריך מהפך בצינורא ,וצ"ע.
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בעכיןאיןאונסבגיטין
א .כתובות דף ב' ע"ב ,אמר רבא ולענץ
ג'טע אינו כן ,אלמא קסבר רבא אע אונס
בגיטין .פרש"י דקאי אלפיכך ,דמאחר
דאשמעינן שעכבת האונס פוטרתו מחיוב
מוונות הוצרך להשמיענו דלענין גיטע אין
האונס מפקיע את התנא' ,ע"כ .והקשו
האחרונים ,דמהי "סמיכות הפרשיות" בין
הגעתומן וחיוב מזונותלהדין דאונסבגיטין.
הא אונסבגיטין תלףבענינ' תנאיס שהאונס
אינו נכללבתוך התנאי וממילאאינו מפקיעו,
ואיךזהתלויבהלכותאונסין.וא"כק'ללישנא
קמא דמה ההו"א לדמותםשהוצרך רבא לחלק
ביניהם,וללישנא בחראד"וכןלעניןגיטין"ק'
דמאי "וכן" הא לא דמו להדדי ,צ"ע.
ושמעתי ממו"ר הגאון ר' נחום שליט"א
דלרש"י נחחינן בי' מדין אומדנא .וראייתו
ממש"כ בד"ה דלמא מתכו'ובהאי אונסא לא
ניתא לי' למיבטל גיטא אבל באונסאאחריני
דניחאלי'לבטוליגיטא ,ע"כ,דאמדינןבדעתם
של בנ"א עלאיזהמין אונסיבטלוהגט.מיהו
עדיין צ"ב ,דסוכ"סמהיכןאנורואיםעניןשל

אומדנא באונס .ע"ז הסבירהגאון הנ"לבדרך
מחורש .דבקרא דאונס כתיב "צעקה ואע
טושיע לה" ,ולמה הוצרך הכתוב להשמיענו
שהיא צעקה ,ומאי חשיבותיה לעיקר הדין
דאונס .אע"כ חזינן שישענין של "צעקה"
בעיקר דץ אונס ,שמורה לנו שצריכה האשה
להראות שאינה מרהנה ממע~,ה זה כלל ,ובלאו
הוראת אי-רצונה אץ למעשה שם אתס כ~,
והייבת[.וממילא נפשטספיקו שלהפנייהושע
בעובדאדאונסין אותה וניחא לה בהך אונסא
איחייבת א"ל,דלהנ"לפשיטא דחיבת מאחר
דבמקוםשאיז אי-רצק לא חשיבאונסן.יוצא
מזה ,דאף בגוף הדץ דאונס נכלל רצון
וניחוחא .ועלכןי"ל דבאומדנא נחגלה רצונו
של האדם שנוכללידע כוונתוורצונו בהחאם
לאונס .ולפי זה שפיר נתקיים הקשר שבין
הגעתומןדהוי מדע אונס להאדאונסבגיטין
דהוי מדק אומדנא ,דהא אומדנא נמי נכלל
בעצםהדין דאונס ,וכנ"ל ,עכח"ד.
מיהויש להעיר ע"ז ממ"ש רש"י(דףג'
א') בד"הדמדאורייתאכו'שמצינוטענחאונס

רכב

נהוראי

מן התורהשנא'ולנערהלא תעשהדבר,עכ"ל.
ומה הראיה מקרא דולנערהוגו' ,האדיןאונס
הוא ומהך קרא לא חזינן שיש אומדנא או
"טענת אונס" הכרוכהבעיקרדעאונם .והגם
שהביא סמוכין לדבריו מרש"' (ד"ה דלמא
מת) הנז"ל,עדיין לא נתבררלי כ"כ ,דהא
לעילמיני' בד"הולענין כחב"לעניןגיטיןאין
טענת אונס מועלת" דמשמע שהחסרת הוי
מצר עצם טענת האונסשאיןיכוליןלטעוןכן,
וכמש"כ בסו"ד "ואינו יכול לומר אנוס
הייחי ".ולא משתמע כלל שיש כאן חסרת
מחמת אומדנא כ"א בעיקר הטענה[ .ובשעתו
נשאתי ונתתי עם מו"ר הגאק שליט"א בזה,
והסכים שהערתי כהוגן] ,וצ"ע.
ב .הנה ראיתי בו2יטה מקובצת בשס
ההשכ"א שהקשהעללשקהגמרא דקאמרולענץ
גיטץ אינו כן ,אלמא קסבר אק אונם
בגיטין ,דלמה האריך כ"כ לומר אלמא וכו'
הלא דבר הוא ,ומהמוסיף בזה עלדברירבא.
ותירץ הרשב"א דדוקא היכא דליכא אלא
סענת אונס לבדאמרינן דלאמהניאונס .אבל
היכא שנאנס ואמר כשעח מעשה שמתעכב
מחמת האונס אינו גט ,דרבא לטעמיה דגילף
דעתא בגיטין בעינן ,והכא שפירש כוונתו
נקראגילוי דעתא .והוסיףדזוהיכוונת רש"י
דאין "טענח אונס"בגיטיןוכדכ' בסו"ד"ואין
יכול לומראנוסהיתי ",עכ"ד .מבוארלהדיא
שרש"י נחית בי' מפאח "טענח אונס" ולא
מפאת "אומדנא",וכמושדייקנוכבר.והמכוון
הוא שיכול האדם לטעון שהי' אנוס ,דהו"א
שישלו טענת אונס קמ"לדאין בכח הטענה
לרחות תנאו .אמנם אכתי לא נתבאר הקשר
בין הדיז אונס דהגעח זמן ומזונות לטענת
אונס .ומנא תיחי לן דיכול לטעק טענה זו
ללישנא קמא ,וללישנא בחרא למהמהני.
ונראה בהקדם מש"כ בשו"ח חמדח שלמה
(ח"א סי' ל"ח) ,שמבאר בארוכה מחלקת ר'
זירא ורבא (ע"ז נ"ד) דלר"ז אונס רחמנא
פטרי' ולרבאישחילוק בץ בצנעא לפרהסיא.
דר"ז סבר דאונס לא מיקרי מעשה כלל ומה

שנפעל ונחהוה ע"י אונסהויכאילו לא נפעל
ולא נתהוה בלום .ורבא סבר דאונס פועל
שפיר ,ולכן יש לחלק בין צנעא לפרהסיא.
והעמיס כ"ז בחוך התוס' ,וכן משמע
בפשיטות .מיהו בשטמ"ק (בד"ה לא שמיה
מתיא) נראה דהיכא דאיכא אונם נחשב
העיכוב כאילו לא היה כלל דאונם "הוהליה
כאילו הוא בא ".ומשמע דזהקאי אף לרבא.
ומן ההכרח נראהדאףלרבאנחשבאונסנמאן
דלאעבידכלל.וראייתומתוס' ע"זיש ~חוח
ואץ כאן המקום להאריך ,דבכלענין מוכח
מהשיטה הנ"ל דרבאנמ .ס"להכי.
יוצא מדברי3ו בזה ,דבמקום שהאדםטוען
טענת אונסאיןהכוונה לומר שאונס לא נכלל
בתנאואלא שלא עשהשום מעשהושלאאירע
שום עיכוב.ועיין בשיטה הנ"ל שטוען דהוי
כאילו באתי כל' שעיכוב ליכא וטועןשקייפ
תנאו .וכל קושיח השט"מ היא רק שבגמרא
א"א לפרש הכי לשיטת הרשב"א אבליסוד
דק אונס לא נדחה ,כדמוכחלמעיין בתו"ד.
וכל כח טענחו שלא עשה מעשהולא עבר על
תנאו נובע מהדין דאונס רחמנא פטריה דלא
הי' מעשהכלל.וזוהיכוונחרש"ישכ'דמצינו
טענח אונס מן התורה שנ' ולנערה לת"ד.פי'
דמהחםחזינן שאונס לא מיקרי מעשה ,ולכן
יכול האדם לטעון שנאנם ולא נתעכבמלקיים
תנאו .ולפיכך הוה סליק אדעתין למימר
דבגיטץישלו טענתאונס ,דכמודמצינולעיל
(אצל הגעח זמן ומזונות) שהאונס מפקיע את
המעשה לפטרו מחיוב ,ה"נ נימא בחנאים
דהינא שטוען שלאאירע שוםעיכוב ,שהצדק
אתו,שיפקיע האונס את המעשה (אוהעיכוב)
1נחשבה 1כאילו בא .ע"ז השמיענו דמשום
צנועוח ופרוצות לא אמרינן כן .וללישנא
בתרא דל"ג משום צנו"פ ,שפיר דמי אונס
בגיטין להא דהגעחזמן.
ומה שנחב רש"י (בד"ה דילמא מת)
דניחא לי' לבטוליגיטא בהכי ,דהיה במשמע
דמשתעי בדן אשדנא ,נראה דאץ משם ראיה
לסחרדברינו הנ"ל דהלא כברהעלינו דכל כחו

נחוראי
לטעע אונס ,שלא אירע שום עיכוב ,נובע
מאונס דקרא דולנערהוגו' .אבל.היכאדידוע
לנובבירורשאיןאונסמסוייםנכללבמחשבתו
ושד,צהלקיים תנאו,תואיןמקוםלטעון שלא
אירע שום מעשהועיכוב לתנאו,דכיוןדניחא
ליה בהכי שפיר חשיב מעשה ,ולא מיבטל
גיטא מדין אונס ,וק"ל.
ג .ונראה דיסור דברינו מבואר להדיא
בדברי הראשונים במס' נדרים (דף כ"ז),
דאמרינן התםדכיוןדאונס רחמנאפטריהלמה
מבטליןוכותיה.ופי' התוס'דכיוןדדבר פשוט
הוא א"צ להתנות עליו .ובנמוקי ,וסף כ'
להדיא"וכיון דמשוםאונס הואדלא אתאהרי
יכוללטעוןטענתאונס ".מבוארמדבריו ,שאם
יש פטורמדין אונסשפיריוכל לטעתכןחזי'
דהוי דין בטענה .מיהו מתוס' משמע דתלי
באומדנא.

רעד" בריטב"א נדריס (שס) שהקשהדמאי
מקיש בגמרא מנדרי אונסק ,שאני נררים

שנחמעטו מגזה"כ דהאדם בשבועה פרט
לאנום.וחירץדמקשינן"מעיקר טעמאדאמאי
שרא רחמנא בשבועת אונס כל דהו משום
דלאו אדעתא דהכי נדר ה"נגבי תנאי נימא
דלאו אדעתא דהכי נדר ,ואדרבהמקשינן להו
אהדדי דכל שחשיב אונס בחנאע רעלמא
חשיב נמי אונס בנדרים" .יוצא מדבריו
שהסעם שהתורה פטרה אתהאנוסמשבועתו הר
משום דלאו אדעתא דהכינדר .רש לחמוהדבי
משמיענו התורה דעתו של האדם
שאינוכולל את האונס בתנאוו ונ"לדבסוגית

רכג

כתובות משמעמדברי הריטב"א דס"לכרש"י
רשב"א ונמ"י שטענינן טענת אונס.וכן כתכ
בהמשךדבריובנדרים"כ'ון דמחמתאונסהוא
דלא אתאיכולטעוןטענחאונסדאדעתאדהכי
לאאתני" ,שמחמתדיןאונסיכוללטעון טענת
אונס .והסברא "דאדעתא דהכי לא אתני"
מגלה הטעםשיכול לטעקאונס,דכיקדלאאתני
אוןתא דהכי " 2לו כח לטעק אונס ,דכ"1
שהאומדנא אינו סותר את הטענה יכול
לטעוז אנוסהייחי ,וכמ"ש בדברי רש"י .ואם
גתפס שהאונס מפקיע את המעשה כאילואין
באן עיכוב ,כנ"ל ,י"ל שהחורה פטרה האנוס
משום שאין כאן מעשה ולא אירע כלום,
והיכא שהאונסלאהי'בדעתושפירנוכללומר
דליכא מעשה .אבל כשנדר אדעתא דהאי
אונסאשפירהוי מעשה המחהבו ,וכמ"ש אצל
אומדנא .וזוהי כוונת הריטב"א ,שהטעם
שהתירההתורההוא משוםדלאו אדעתאדהכי
נדר שאין כאן סיבהלחייבו שהרי לא אירע
שום מעשהועיכוב.וממילאאיןסתירהלנדרו
וליכא לחייבי' (אבל הלשוןעדיין מגומגם).
רק דיש להעיר על עצם דברי הריטב"א
בסוגיין שכתב דאף שיש לו טענח אונס מ"מ
לא קיים תנאו ,ע"ש .ונראה בכוונתו ,דהגם
שיש לו טענה שלא עבר על תנאוואין כאן
ביטול התנאי ,מ"מ קיום נמי ליכא ,שאין
האונס פועל עד כדי כך שנחשבהו כאילו
נתקייםהתנאי .ולפ"ז צ"ע בהבנתדברירש"י
כפי דרכנו ,דמנא לן מקרא דולנערה 1ג'1
שנחשב לקיום ,ושמא סבר רש"י נמי
כריטב"א ,וצ"ע,
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נהוראי

הרב דוב פולק

בעניןד' אמותבדינאדתחומין
הרמב-ם פסק בפרק כ"ז מהלכוח שבת הל'
ד' ח-ל :וכן השובת בבקעה אפילו הי' מ2ן
בשעה שנכנס השבת שלא קנה שביתהישלו
להלך ממקומו אלפים אמה לכל רוח בריבוע
עכ"ל .ובתב במגיד משנה "11ל :וכחב
הרשב-א ז"ל שאלפים אמה אלונמידיןויץ
לארבע אמות שלו ויש לו הארבע אמות לכל
רוח ואין סברא זו מוכרחת עכ"ל ,ובפשטות
כוונתודישןאיןלו אלאאלפים אמהלכלרוח
וד' אמות של שביתה מלבד הנך אלפים ליח
לי' ,וכן פירשו דבריו האור שמח ועוד
אחרונים ,ובפשטות יש לומר דזהו כוונת
הרמב"ם כשכחב שלא קנה שביתה דהיינו
שלא ק!ה ד' אמות ,ואע"פכן 'ש לו אלפים
אמה.
וצ-ע בסברת הדברים דלמה לאיהא לאדם
הישן ד' אמות דמאי שנא מכל אדםדמוידים
לו האלפים אמה שלו חוץ מד' אמותיו .ועוד
קשה דדת!אים דפליגי על רבי 'וחנןבןנורי

וסבירא להודאין לו לאדםהישן אלפים אמה
מ"מסברידישלוד' אמות ,וא-כלר'יוחנןבן
נורי דיש לו אלפים אמה כ"ש דיהא לו ד'
אמוח.וי"ל דע' בגמ'דף מ" 1אמררבייהושע
בןלוי הלכה כרבי'וחנןבןנורי(דישןיש לו
אלפימ אמה) ,אמרליה רביזירא לרבייעקב
בראידי בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע
לך ,א"ל בפירוש שמיעלי ,מאי כללא ,דאמר
רגייהושעבןלוי הלכהכרבריהמיקלבעירוב,
וחרתי למה לי ,אמר רבי וירא צריכי דאי
אשמעינן הלכה כרבייוחנןבןנורי הו"אבין
לקולאבין לחומרא -היינובין כאדםהישן
לקולא בין בנכסי הפקר לחומרא  -קמ"ל
הלכהכדברי המיקלבעירובע"כ .פירושודרק

אדם יש לו אלפים אמה ולא !כסי הפקר,

ופירשו התוס'ולאהויתריקולידסתריאהדיי

דקיי"ל כרבנן דאמריאין חפצי הפקרקונין
שביתהוישןהיינו טעמאהואילוניעורקניישן
נמי קני ,ונן פירש רש"י ,אבל ע' רמב"ן
דפירשדלגבי אדם פסקינןדנכסי הפקרק!1ין
שביתה ,ולגבי כלים פסקינןראין !כסי הפקר
קונין שביתה ולאהויתריקולידסחרי אהדדי

,יי"ש,

וברמב"ם בפירוש המשניוח משמע

כדברי הרמב-ן ,ולפ-ז מבואר דאדםהישןיש

לו אלפים אמה משום דלא גרעמנכסי הפקר,
וא"כ י"ל דהרמב"ם ס"ל דנכסי הפקר אין
להם ד' אמות דרק אלפים אמהיש להם (אם
לאדקנושביתה אגבהבעליםדישלהם שביחת
הבעלים) ,ולכן אדםהישןדה,י בכליםאין לו
ד' אמות .ולפ" 1י"ל דזה דוקא לר' יוחנןבן
נורידדין האדםכדיןהכלים משא"כלהתנאים
דפליגי עלרבייוחנןבןנורי דלא קנהשביחה
הרי הוא אדם שיצא חוץ לחחום ויש לו ד'
אמות.
אבל צ"ע בזה דמבואר בכמה מקומות
דנלים 'ש להם ד' אמות ,דע' ברש"ידף מ"ה
ב' ,בד"הליקנו שביתהבאוקיינוס :והרייצאו
חוץ לתחוםואין להם אלא ארבע אמוח עכ"ל,
וע' ברש"ידף מ"זב' ,ד"ה לאיזי1ם ממקומן:
דקנו שביתה במקומן והרי יצאו חוץ לתחום
ואין להן אלא ארבע אמות עכ"ל ,ומשמע
דכלים יש להם ד' אמוח,וכן מבואר ברמב"ן
ורשב"א ריש פירקין בסוגיא דפירוח שיצאו
חוץ לתחום דכלים יש להם ד' אמות ,ובגמ'
בפשטוח מבואר כרברי הראשונים דע' בגמ'
דף מ" 1ב' ,הדר אמר רבא ליזדבנו לבני
מברכחא דכולה מברכתא לדידהו כד' אמות

נהוראי
דמיא ע-כ ,וע' רמב"ן דף מ-א ב' ,שמביא
ירושלמי על המשנה בראש השנהדף כ"גב'
דעדי קדוש החודש שבאו מחוץ לתחום
בראשונה לא היו זזין משם כל היום וז"ל
הירושלמי ועשואותםככלי שבא מחוץלתחום
משחשיכה שמותר לטלטלו בחוך ד' אמות
עכ"ל ,הרי מבואר להדיא שכל' שיצא חוץ
לתחום 'ש לו ד' אמות.וי"ל דס"ל להרמב"ם
דחלוק דין כלי שיצא חוץ לתהוס מדין כלי
דקנה שביתד דבכל הנ"ל איירי בכלי שיצא
חוץ לתחום דאזיש להכלי ר' אמות ,משא"כ
בכל'דקנה שביתהאיןלהכליד' אמותומדידת
האלפים אמה הוא ממקוםהכלי,ומקורדברזה
יתבאר להלן בס"ד.
הרמב"ס פסק בפ" 1מהל'עירוביןהל'י"א
"11ל :כל המניח עירובוישלו במקום עירובו
ארבע אמות,לפיכךהמניחעירוביתמומיןשלו
בסוף התחוםונתגלגלהעירובויצאחוץלתהום
בתוך שתי אמותהריזהעירובוכאילולאיצא
ממקומו .ואםיצאחוץלשחי אמותאינועירוב
שהרי נעשה חוץ לתחום והמניח עירובו חוץ
,לתחוםאינועירובמפנישאינויכוללהגיע אל
עירובו עכ"ל ,ובהשגות כתב הראב"ד,זה שנה
משנתנו כר' אליעזר דאמר באמצען ואינוכן
אלא כר' 'הודה עכ"ל ,והמ"מ כתב וז"ל:
ופירנש כר"י דאמר לאיזה רוח שירצה גם
הרשב"א כתב כן על דכרי רבינו .וכבודם
במקומו מונח שאין דעת רכינו לפסוק כר"א
שבפירוש כתב פרק י"ב מהלכות שבת בתוך
ארבע אמות על ארבע אמות שהוא עומדבצדן
וכן מבואר פ' כ"זבדיןהתחומין שאינו סבור
כר"א וכמ"ש שם אבלבכאן עיקרדבריו הוא
שאינו מדמהדין העירובלדין הטלטול עכ"ל.
וצ"ע בכוונת דבריו שאינו מדמהדין העירוב
לדין הטלטול ,וי"ל דכוונתו דחלוק דין נותן
עירובו מדין שובת בגופו ,דדין העירוב כלו'
נותןעירובוישלוד' אמותוהואבאמצען,ודין
הטלטול כלו' שובת בגופו 'ש לו ד' אמוח
לאיזה רוח שירצה .ומלבדדלשון המ"מאינו
משמעכן יש להקשות על פירוש זה מגמ'דף

רכח

נ"ב א' ,אמר רמ' בר חמאהרי אמרו שבתיש
לו ד"א ,הנותן את עירובויש לו ד"א או לא,
אמר רבא ת"ש לא אמרו מערבין בפת אלא

להקל על העשיר שלא 'צאויערבברגליו,ואי
אמרח אין לו האי להקל להחמיר הוא,ועיין
בתו' בד"ההאילהקל,ולפיהנ"לאפי'אינותן
עירובוישלו ד"אעדייןהוי לההמיר ,דמערב
ברגליו יכול לברור ד"א לאיזה רוח שירצה
משא"כ במערב בפתישלו רק ב' אמות מכל
צדואיכוונתולהלוךלמורחיחסדלוב'אמות.
ן ד'
לכן נראה בכוונת המ"מ ,דחלוקדי
אמות שליוצא תוץ לתחוםמדין ד' אמות של
שובת בתוך התחוס,דדין העירובהיינו שובת

תוך התחום דבשובת תוך התחום כו"ע מודי
לר' אליעזר דהוא באמצען,
הטלטולדהיינו ביוצא חוץ לתחום פליג רבי
יהודה וס"ל דבורר לאיוה רוח שירצה ,וזה
דקרי ל" ליוצא חוץ לתחוס דין הטלטול
[ראיתי אח"כבדברייחוקאל]  -היעו משום
דהרמב"ם פמק בפרק '"ב מהלכות שבת הל'
ט" :1מותר לאדם לטלטל ברשותהרכים בתוך
ארבע אמות על ארבע אמות שהוא עומדבצדן
וכו' ומפי הקבלה אמרו שזה שנאמר בתורה
שבו איש תחתיו שלא יטלטל תוץ למרובע זה
וכו' ,עכ"ל ,ומקרא דשבו איש תחתיוילפינן
בגמ' דף מ"ח א',דיוצא חוץ לתחוםישלוד'
אמות,ועיין במג'ד משנה על הל' הנ"ל דחד
דינא להו וכמו דס"ל להרמב"ם דיוצא חוץ
לתהוםאיןמקומו של אדם אלאד' אמוחלרות
אחת כר' יהודה ה"ה דרק מותר לטלטל בד'
אמות ברה"ר ולא בתוך ח' .ולכן קרי המגיד
משנה לדינא דיוצא חוץ לתחוםדין הטלטול
דחד דינא להו.
ךש להביא מקור לדברי הנע'ד משנה
מהירושלמי פ"ד הלכה ה' ח"ל :בירר לו
מבעור יום חחר בו מבעוד יוס (פירוש,
דקאי עלרבייהודהדמתני' דקאמר שאםבירר
לו שאינו יכול לחזור בו ועל זה קאמר דאם
בירר לו מבעוד יום יכול לחזור מבעוד יום)
משחשיכה חוזר בו משחשיכד  -צ"ל אינו

משא"כ כד,ן
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תוזר בו משתשיכהוכןהגיה בקרבן העדה -
ביררלומבעודיום וקדשעליוהיוםנישמעינה
מן הדא לא יכנסדברירבי מאיר,רבייהודה
אומריכנס(וי-לדכוונתולהוכיח מהמשנהדף
מ"ה א' ,מי שישב בדרך ועמד וראה הרי זה
סמוך לעיר הואיל ולא היתה כוונתו לכך לא
יכנסדברי ר"מ ,ואםיכול לחזורבוהרייכול
לחזור ולקבוע שביתתו עםבני העיר) ומסיק
הירושלמי לא על הדא אמרה אלא עלרישי'
רפירקא מי שהוציאוהו עכו"ם או רוח רעה
איתאמרת עלה וכו' ע"כ ,וצ"ע מדוע לא על
הדא אמרה .וצ"ל דכוונת הירושלמידאימתי
יכול לחזור בד' אמות של 'וצא חוץ לתחום
ולא בד' אמות של שובת בתוך התחום ,רד'
אמות של יוצא חוץ לתחום בורר לאיזה רוח
שירצה משא"כבד' אמות שלתוךהתחוםהוא
באמצען ,וכדינא דהרב המגיד ,וא"כ גחוץ
לתחום דקביעות הד' אמות תלוי בברירתו
שפיר י"לדצריך ברירתו משחשיכה וכלזמן
שלא בירר משתשיכהיכול לחזורבו ,משא"כ
בד' אמות של שביתתו בתוך התחום דהוא
באמצען אינו תלוי בברירתו וא"כ הוקבע
שביתתו בד' אמות שהוא באמצען כבין
השמשות ואינויכול לחזור בו.
עיין תוס' דף ס' ב' בד"ה כאן שכלתה
מדתו וז"ל :תימה ולרבנן דאמרי בפרק מי
שהוציאוהובישן בדרך שישלו ח' על ח'וכו'
הוא נשכר ד' אמוח שאם נתן עירובו למזרח
העיר ד אמות חךן לעיבורה שלעירדרי הולך
למזרח ח' אמות ואלפים ולמערב אלפים פחות

ד' אמות מה שהעיר נחשב לו,ועיין בתוס'
הרא"ש שתירץ דרק כיוצא חוץ לתחום ס"ל
לרבנן דיש לו ח' על ח' אבל בשובת תוך
התתוםמודירבנןדישלורקד'אמוח .ומבואר
כהנ"ל דחלוק יוצאחר ,לתתום משובת חוך
התחום.
ובגדרהחילוקבין ד' אמות של שובתתוך
התחום וד' אמות של יוצא חךו לתחום י"ל
דהנה יש לחקור בדינא דקרא דשבו איש
תחתיו דיש לו לאדם ד' אמות די"לדילפינן

מקרא דמקומו של אדם הוא ד' אמות ,כלומר
דנחשב כאילו הוא ממלא מקום של ד' אמות,
ונותניםלו לאדם מקומוגם לטלטלבו כמבואר
ברמב-ם פרק י-ב מהל' שכח ,וגם להלוך בו,
א"די"לדאין כוונת הקראדנותנים לו לאדם
מקומו .אלאדילפינן מקרא דנוחנים לו לאדק
שיעור מקום גם לטלטל בו וגם ללכת בו,
ודרשינן דשיעור מקום זה דנותנים לו הוא
שיעור תתתיו של אדם ,אבל יסוד הדין הוא
דנותנים לו לאדם דין שיעור מקום ולא
דנותנים לו מקומו .וחכמים דס"לדנותנים לו
ח' אמות בודאי סובריםדנותניםלו לאדםדין
שיעור מקופ ויש לתקור בדברי רבי יהודה
דנותנים לו ד' אמות .והנה האור זרועמדייק
מדברי רש"י במשנה דף מ"ה א' ,בד"ה והוא
באמצען :של ד' אמות כלומר ב' אמותישלו
לכל צידיו ,ע"כ ,ומדייק דהד' אמות דנותנים
לו הוא חוץ ממקום רגליו דמקום רגליו לא
נכלל בהד' אמות ,ובשלמאאי מפרשינן דהוא
דין נתינת שיעור מקום י"ל דמדידת המקום
הזה הוא חוץ ממקוםרגליו ,אבלאימפרשינן
דנותנים לו לאדם מקומו מסתבר דגם מקום
רגליו נכלל במקומו של אדם .והרמב-ם דס-ל
דגם מקום רגליו הוא בכלל הד' אמות (וכמו
שדייק האור זרוע מרבריו)י-ל דמודה דהוא
דין נתינת שיעור מקום אלא דס"ל דמקום
רגליו בכלל המדידח ד' אמות.
וכןיש להוכיחדאין גדרהדיןרנותניםלו
לאדם מקשו מזה דכלים שיצאו חוץ לחחום
יש להםד' אמות דהנה רק מקומו של אדםהוי
ד' אמות ,דשיעור ד' אמותהיינו שיעור גופו
של אדם ואמהכדי לפשוטידיוורגליו לר"מ,
ולרבייהודהכדישיטול חפץ מתתתמרגלותיו
ומניח תהת מראשוחיו ,אבל תחתיו של כלי
אינוד' אמות ,אלא בע"כ דגדרהדין הואדין
נתינת שיעור מקוםולכןשפירי-לדגםלכלים
נותנים להם שיעור מקום הזה של תחתיו של
ארם דהיינו ד' אמות ,אלא דצ"ל דבאדם
משערינן הד' אמות באמה דידי' כדמבואר
בגמ'דף מ"חדלעוגמלךהבשןנותניםלו אמה

נחוראי
אמות אבל תוך ארבע אמותהנותן אתעירובו
יש לו ארבע אמות בלומר ארבע אמות
שסביביו הווליה כמוקפות מחיצות,וכיהיכי
דהנותן את עירובו בבית שמקצחו בתחום
ומקצתו תוץ לתחום מהלך את כולו וחוצהלו
אלפים אמה דהוי כל הבית כאילו הוא בתוך
תחומו כדאמרי' לקמן בכיצד מעברין אנשי
עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה כו' הא
נמיכל ארבע אמותהוולהוכביתומצילאתויי
מחוץ לתחום בתוך התתום עכ"ל ,ומבואר
דגדרהדין של ד' אמות תוך התחום הוא דד'
אמות הוי כביתו וא"כ י"ל דזה רק סברא אי
קונהשביתה מטעם אדם דמסתבר דאדםישלו
ביתו אבלכליםאין להם ביתם ,דכוונתוביתו
הוא דזההוי מקום קביעות שלו ורק לאדםיש
קביעות ולא כלים ,ולכן אדם הישן דקנה
שביתה מפאת כלים אין לו ד' אמות.
הרמב"ם פסק בפ"ז מהל' עירובין הל' ג'
וז"ל :או שהי'בין המקוםשנתכוין לשבותבו
ובין המקום שהוא עומד בו כשתשיכה יתר
מאלפים אמה וכו' הרי זה לא קנה שביתה
ברחוק מקום ואין לו אלא אלפים אמה לכל

דיד" ,והיינו דמכיון דשיעור מקום הזה
דנותנים לו הוא שיעורו של תחתיו מסתכר
דמשערינן בתהתיו דידי' ,דהיינו אמה דידי',
משא"כ בכלים דאין להם תחתיו משערינן
באמה של 17דש דומה לננס באיבריו.
ולפ"ז יש להסבירדינא דהרב המגיד דבד'
אמות שליוצאחוץ לתחוםבוררלולאיזהרוח
שירצה משא"כבד' אמות שלתוך התחוםהוא
באמצען ,די"לדביוצא חוץ לתחום הד' אמות
דנותנים לו הואדין נתינתשיעור מקום בכדי
ללכת בהם ,וד' אמות הללויכוללברורלאיזה
רוח שירצה ,משא"כ בשובת תוך התתום
סביראלי' דישלו לאדם מקומו,ויש להמתיק
דבר זה דע' רש"י דף נ"א שפירש דדרשא
דשבו איש תחתיו אלו ד' אמות קאי עליוצא
הוץ לתהום ,וי"ל דכן ס"ל להרמב"ם ,וא"כ
צ"ע דהאיך ידעינן ד' אמות של שובת תוך
התחום,וי"לדהוי סברא דישלו לאדם מ7ומו
ומדידת האלפים הואחוץ ממקומו וא"כ בע"כ
דגדר הדין הוא דיש לו לאדם מקומו ,וט"ל
להרמב"ם דבד' אמות הללו בע"כ הוא
באמצען דהאדס הוא באמצע מ7ומו.
ולפ" 1מבואר מה שנתבארדכלים ששבתו רוח ממקום שהוא עומד בו כשחשיכה ,ע"כ,
תוך התחום אין להם ד' אמות ,דמכיון דגדר ופסק שם הל' ה' וז"ל :ה7ונה שביתה ברחוק
הדין הוא דישלו לאדם מ7ומו פשיטאדכליס מקום ולאסיים מקוםשביתתולא קנה שביתה
אין להם ד' אמותדהריאין מקומו שלכליד' שם כיצד וכו' ואיןלו אלא אלפים אמה לכל
רות ממקום שהוא עומד בו כשחשיכה ,ע"כ,
אמות.
אבל עדיין צ"ע דברי הרמב"ם שפסק וע' במ"מ שפירש דהרמב"ם פסק כשמואלדף
דאדם הישןאין לו ד' אמות ,דנהי דהרמב"ם מ"ט ב' ,דאמר לא אמר כלום לביתו אבל
אזיל לשיטתו לפירוש המשניות דקנה שביתה לחחתיו שלאילן מציאזיל ונשעה תתתיו של
משום דלא גרע מנכסי הפקר ,אבל מ"מכלים אילז חמר גמל ,ופירש דברי שמואל דקנה
לא נתמעטו מד' אמות אלא דאין מקומם ד' אלפים ממקומו ,אבל לרב דאמר לא אמר
אמות ,וא"כ באדם דמקומוד' אמות למה לא כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו שלאילן לא
יהא לו ד' אמות ,ודוחק לומר דשאני אדם מצי אזיל אין לו אלא ד' אמות ,אבל ע'
הישן מאדםהניעורואין מקומו של אדםהישן בביאור הגר"א ס' ת"ט ובגאון 'עקב שפירשו
ד' אמות.וי"ל דע" גמ'דף ל"ב ב',כיון דאמר דהרמב"ם פסק כרבופירשדאליבא דרבישלו
רבא הנותןעירובוישלו ארבע אמותהויאלה אלפים אמה ממקומו .ולישנא דרב מדוייק
רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע ,אליבייהו דהו"ל לרב לומר דלא אמרכלוםכל
ועי' רש"י בד"הכיון דאמר רבא וז"ל :ואמר עיקרואיןלו אלאד' אמות ,ומדקאמרדאפילו
רבא לא שנו אלא שנתגלגלחוץ לתחום ארבע לתחתיו של אילן לא מצי אזיל משמע דעד
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תחתיו שלאילןמציאזילדישלואלפים אמה
ולפי מה שפירשנו אליבא דהרמב"ם דאדם
הישןאין לו שביתה כלל י"ל דבע"כ אליבא
דרב ישלו אלפים אמה ממקומודנהידאיןלו
'ד' אמותמכיון דלא סיים אתרי' אבל אלפים
בע"ב יש לו ,וכסברא זו נמצא באור שמח.
ולפ"ו יש ליישב קושית הגאת יעקכ
שהקשה דהאיך יפרש הרמב"ם הא דאמר רב
דאפילולתחתיו שלאילן לא מציאויל,היכי
דמי ,אי דקיימא כולי' בתוך אלפים הא מצי
אזיל ממקומו דהאאיחליה שביתח מקומוואי
דקיימא מקצתו לבר מאלפים ומאי לא מצי
אזיל לבר מאלפים בהא לימא שמואל מצי
אזיל הא מודי שמואל דלא קני התם דכי
מוקמת לי' התם קני לי' לבר מחחומי',
וקושייתו הוא משום דמפרשדאליבא דרביש
לוד' אמות ואח"כאלפים ,אבללפ' הנ"לדיש
לו רק אלפים י"לדהאילן עומדבדיוק תוךד'
אמות ואלפים ,ואליבא דשמואל דקנה שביתה
תחת האילן הרי הוא תוך אלפים ושפיר מצי
אזיל תחת כלהאילן משא"כ אליבא דרב דרק
ישלואלפים וחלקמהאילן עומדחוץלאלפים
לכן לא מציאויל חחת כלהאילן אלא רק עד
סוף אלפים.
הגאוןיעקב הקשה על הרמב"ם מתוספתא
פ"גדתניא האומרשביתתי ע"גאילןכו' גתל
גבוהי"טכו' מודדעדשמגיע לאוחומקום בא

לאותו מקום מהלך את כולו חוצה לו אלפים
אמה ,אימתיבזמןשהיהבתוךאלפים שלו ,לא
הוה בתוך אלפים שלואיןלו אלא ד"א בלבד,
ש"מ אם אותו המקום שקנה שם שביחה חוץ
לאלפים שלו אין לו אלא ד"א וקשיא
להרמב"ם ,ותירץ דהרמב"םמתניאיןלו אלא
אלפים ממקומו .וי"ל באופן אחר ,דהר"ח
פליג על הרמב"ם ומפרש דברי רב ראין לו
אלא ד' אמות ,ופירש דמשום דלאקנהשביתה
תחתהאילןמכיוןדלאסייםאתרי'איןלו אלא
ד' אמות,דכיון שאין לו מקוםאין לו חחום.
וי"לדזה דוקאאי קרא רשבואישחחתיוקאי
על שובת תוך התחום דאז שפיר יש לומר
דמכיון דלית לי' דינא דתחתיו לית לי' דינא
דאל יצא איש ממקומו דסמיך לי' בפסוק.
ולפ"ז י"ל דהחוספחא לשיטתו דבפרק ג'
ברייתאי' מבואר דמפרש דקרא דשבו איש
תחתיו קאי על ד' אמות דשביתה תוך התחום
ולכןשפיר כחב התוספחא אח"כראיןלו אלא
ד' אמות (שליוצא חוץ לתחום) ,אבל הרמב"ם
לשיטתו ס"ל דקרא רשבו איש חחתיוקאי על
יוצא חוץ לתחום (וכתבנו לעיל מקור
מהירושלמי דד'ן של יוצא חוץ לתחום חלוק
מדין שלתוך התחום וא"כ בע"כ דקרא דשבו
איש תחחיו קאי על ד' אמות של 'וצא חוץ
לתחום) ולכן אי אפשר לומרמכיון שאיןלו
מקוםאיןלו תחוםושפיר פסקדישלואלפים
אמה.
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בענין מחלך כעומד
שבת ה' ב' ,ת"ר המתרא מחנות לפלטיא
דרך סכיו חייב וכן עזאי פתוה וצ"ע דהא
עומד לכתף אליבא דרבנן דבן עזאי חייב,
ומבואר בכתובות ל"א דעומד לכתף אורחי'
הוי ,א"כ צ"ע דאפי' מהלךדינו כעומד מ"מ
אורחי' הוא ,וא"כ אין כאן הנחה ולא עדיף
מעומד לכתף.
עוד צ"עמסוגיאלעילדףג' א',בעימיני'
רב מרבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין
והוציאן לחךן מהו עקירתגופו בעקירת חפץ
ממקומו דמי ומחייב א"ד לא ,וע"ש בתום'
דה"ה דמספקא ל" לרבלעניןהנחה וצ"ע דהא
לכאורה מוכה מב"ע דהנחת גופוהוי כהנחת
חפץ דאם לאו למה יפטר ע"י מהלך כעומד
כיון דהחפץ לא נח אלא ע"כ דס"ל לב"ע
דהנחת גופוהוי הנחת חפץ ,וא"כ צ"ע אמאי
לא הביא ראי' מברייתא דב"ע.
והנראה בזהדעיי"שלקמןה' ב' ,אמר רב
ספרא וכו' א"ר יוחנן המפנה חפצים מזוית
לזוית ונמלךעליהן והוציאן פטור שלא היתה
עקירה משעה ראשונה לכך ,וכ' רש"י היה
טעון ברה"'כדילהוליכומזוית לזתת ומשעקר
רגליו נמלך ויצא מבואר מדבריו דאם נמלך
קודם שעקררגליוחייב אע"פ דבשעתעקירת
חפץ מהקרקעהי' דעתו לפנותו לזוית אחרת
וצ"ע דהא אף דעקירת גופוהוי עקירת חפץ
אבל הרי החפץ כבר נעשה בו עקירה במה
שנתעקר מהקרקע ועקירה ראשונה היתה
בפטור וא"א לחייב ע"י עקירה שני' אא"כ
בטלה עקירה ראשונה כמבואר בתוס' ג' ב'
ד"ההיה,ואין לבטלעקירה ראשונה אלאע"י
עמידה לפוש ,א"כ דברי רש"יצריכין ביאור
ואשר נראה מוכרח ומבואר בדעת רש"י בזה

תיקר דנא דעומד לכחף ועומד
היא
פם
לצ
דווקא בדין מעשה הנחה ואה"נ דע
תיהחפץ
נחשב כנח אפי' רק עומד לכתף אלא רכיון
דאורחי' הוא לעמוד לכתף לא נחשב הנחת
גופו כמעשה הנחה לחייב או לבטל עקירה
ראשונה .ונראה עוד דאם נעקר החפץ
מהקרקע ולפני שנעשה עקור היה במצכ של
עמירה לכתף דבאמת נחשב נח מצר החפץ
כמש"כ אףדעמידהלפושלאהוי מעשההנחה
זהו דוקא כשכבר נעשה איזה עקירה בהחפץ
אבל אםצריךעדייןלחול שםעקירהעלהחפץ
דינו חלוק דהרי סו"ס החפץנח במציאוח ולא
עקור ואיזה עקירה נעשתה כאן רהיה נראה
דעיקר רין עקירה היא במה שהחפץ 'וצא
ממצב של נח למצב של עקור וא"כ בעקר
מהקרקע תיכף עם העקירה הריעדיין נחשב
החפץנחע"יהנחחגופוואףדאינו אלאלכחף
מ"מ נח מיהאהוי ,וא"כ לא חלכאן שום שם
עקירה .וכל דעומדלכתף אורחי' היאזהו
דוקא אחר דכבר חלדין עקירה בהחפץ אז
צריך מעשה הנחה לחייב או לבטל עקירה
ראשונה ואן לא נחשב עומד לכתף למעשה
הנחה אבל אם מעיקראהי' לכתף ועצם החפץ
נקרא נח ,א"כ לאיכול לחול שום שםעקירה
דאין החפץ עקורעדיין .וזהו שכ' רש"י דאם
נמלך קודם שעקררגליוחייבדאיןבאןעקירה
כלללפניעקירתרגליוכיון דהחפץהיהנח כל
הזמן (עי' רש"ש סוכה מ"ג).
ולפי מש-כ מיושבת קושיא הראשונה
הנ"ל ,דאין מהלך כעומד מעשה הנחה כלל,
ואה"נדאינויותרהגחה מעומדלכחףאכןכיון
דמעיקרא לא חל שום שם עקירה על החפץ
דתיכףהי' מצבונחע"ימהלך כעומדולא חל
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עקירה ע"י עקירתגופווהוי כמועומד לכתף
דהחפץנחשבלנח ומ"מבעומדלכתףמעיקרא
לא חלעקירהכלל כמש"כבדברי רש"יהנ"ל.
ולפ"זמיושבשפירגםהקושיאהשני' דהאכל
ספיקת רב אם הנחתגופו כהנחת חפץ הוא רק
במעשה הנחה דהיינו אם מעשה הנחת גופו
נחשב כמעשה הנחת תפץ ,אבל זה פשוט
דעיקר החפץ נה אפי' אם חנחת גופו אינו
כהנחת חפץ ,א"כאין ראי מדבריבן עזאי
דהא בדינא דב"ע לא נחשב עקירה כיון
דהחפץ נח כל הזמן ונמש"כ,ואין ראי' כלל
לדין הנתת גופו אם הף כהנחת הפץ דשם
בעינן מעשה הנחה נמש"נ.
הנה מה שמחייבבןעואיבהוציא מרשות
לרשותע"יהילוך ,ולכאורההריאיןכאן שום
עקירה והחפץ נח כל הזמן וצ"ל דחייב כלי
שום מעשה עקירה והנחה ,אלא ע"ז גופא
דהוציא מרשות לרשות וכשיטת הראב"ד
בגורראףדנח כלהזמןולא נעשה שום מעשה
עקירה מ"מ חייב על עצם ההוצאה כמו"כ
לב"ע .אולםבהוציא ררךסטיונראה לפמש"כ
דאין דפטור בגלל שנפסק ההחנאה ונחשב
כהוציא לסטיו ושוב מסטיו לרה"ר ז"אדכיון
דאין כאן שום מעשה הנחה,אין כאן הפסק
בעצם מעשה המלאכה ושפיר נחשב כהוציא
בב"א אלא דנראה דעיקר הפטור מה דחסר
בחפצא של הוצאה ע"י דמקום פטור מפסיק
בין הרשויוח ונחשכ ע"י מהלך כעומד ננח
במקום פטוראיןזה הוצאה ובשלמא במחמיט
חורק דרך סטיו דלא נח כלל במקום פטור

"

שפיר הוי הוצאה ע" :עקירה מרשות היחיד

והנחה ברה"ר אבל במהלך לב"ע דנחשב
החפץ כנח במקום פטור חסר בעצם חפצא
דהוצאהע"ידמקוםפטורמפסיק(.ובאמתדכן
נראה דלשיטח הראב"דבגורר מרשות לרשות
ן הוא דפטור).
דרך סטיוהיי
הנהבמתני' לקמןדף צ"אב' ,קופהשהיא
מליאה פירות ונתנה על האסקופה חיצונה
אע"פ שרוב פירות מבחךו פטור עדשיוציא
את כל הקופה וכ' רש"י כלומר אלא א"כ
הוציא בראשונה כל הקופה מבואר דאם עקר
מרה"י והניח מקצתו ברה"י ומקצחו ברה"ר
פטור אפי' תזר והוציאו לגמרי אח"כ ,והק'
הרש"ש מזה עלבן עזאי דאם מוציאברגליו
הרי בשעה שנעתק מרשות לרשותהיה כמונח
מקצתו בפנים ומקצתו בחר ,מדין מהלך
כעומד אמנם לדברינו נראה דכל עיקר פטור
דמתני' היא דינא דלא נעשה מלאכתו בב"א
ע"' דנעשה מעשה הנחה באמצע שאינה
מחייבת .א"כדוקא במעשה הנהההיא דנחשב
כהוציאו וחזר והוציאו משא"ב מהלך כעומד
לב"ע רפוטרכסטיו,וביארנודאין הפטורע"י
דנעשה מעשה הנחה במקום פטורוחשיב כלא
נעשה בב"א אלא דעיקר הפטור הוא ע"י
ה"סק רשות במה שהחפץ נח במקום פטור
וחסר בהחפצא דהוצאהזהשייך דוקא במקום
פטורמפסיק ,אבל בהוצאהרגילה אדרבהוהו
חפצא דהוצאה וחייב ,ומה דנמצא החפץ
כאמצע מקצתו בפנים ומקצתו בחרו אינו
מבטל מעשה ההוצאה וכמש"כ ,ושפירחייב
בהוציאו ברגליו לב'
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תרב דודגיבער

בעבין בתרמעיקרא וצרורות
ב"ק דףי"ז ב',בעי רבא דרסה עלהכלי
ולא שברתו ,ונתגלגל למקום אחר ונשברמהו
בחר מעיקרא אולינא וגופיה הוא או דילמא
בתר תבר מנא אזלינא וצרורותנינהו .תפשוט
ליה מדרבה ,דאמר רבה זרק כלי מראש הגג
ובא אחרושברו במקל פטורדאמרי'ליה מנא
תבירא תבר ,לרבה פשיטא ליה לרבאמיבעי
ליה .ואמריק שם רף י"ח א' ,ח"ש תרעולין
שהיו מחטטין בחבלדלי ונפסק החבל ונשבר
הדלי ,טשלמין נזק שלם ,ש"מ בתר מעיקרא
אזלינן וכו' אלא סומכוס היא דאמר צרורות
נזק שלם משלם,אי סומכוס אימאסיפא,ניתז
ממנו שבר ונפל על כלי אחר ושברה ,על
הראשת משלם נ"ש ועל האחרון משלם ח"נ,
וכ"תשאניליהלסומכוסבץנזקכחולכח כחו
ואלא האדבעירב אשי כח כחולסומכוסוכו'
תפשוטליה דלאו ככחודמי ,אלא לאו רבנן
היא ,ש"מ בתר מעיקרא אזלי' ,אמר רבביבי
בראביידקאזילמיניהמיניה .וע' בראשונים
שהקשועלהרי"ף ,שהביא האדרבהדזרקכלי
מראש הגג ובא אחר ושברו שפטור ולכאורה
משמע שפוסק דבתר מעיקרא אזלינן; ומ"מ
הכיא האוקימחא שלרבביביבראביידקאזיל
מיניה מיניה .והרשב"א דף י"ח א' ,מתרץ
דהרי"ף סובר דרבביבי לא אמרכןלדחוייא
בעלמא שלאתידוקדבתרמעיקראאזלי' ,אלא
בדוקא אמר כן ,דבלא"ה אפי' ניזל בחר
מעיקרא מ"מ היה נחשב לצרורות כיון
שהחטיטההיתהבחבלולאבדליעצמו ,ובאמת
ל"צ הגמ' לומר "מיניה מיניה" ,אלא דאגב
דקאמר בשארמקומוחנקיטהאילישנאגם
כאן ,ולהרי"ף הגירסא שנמצא בספרים
דקאזילמיניההו' גירסא נכונה.יש להקשות

כ,

לפ"ז כמה קושיוח על הרי"ף :חדא ,למה
המתיןרבביביעדעכשיולומרדקאזילמיניה,
כיוןדאפי' אם נאמר בחרמעיקראאזלי'צריך
לאוקמיכן(,ב) החוס'דףי"ח א' ,ד"ה תפשוט
כתבו דכשהקשה הגמ' על רכ אשי דחפשוט
דכח כחו לאו ככחו ,המ"לדזיל הכא קמדחי
לי' וכו' ,דרב אשי יכול לתרץ דאזיל לרבנן
דסומכוס ,ובאמת משלם נ"ש משום דבתר
מעיקרא אזלי' ,אלא דבלא"ה משני שפיר,
עיי"ש .ולהרי"ףעדיין קשה ,דמהשמסייםרב
ביביאינודיחויעלהראיהלדין בתר מעיקרא,
ובפרט אם גרסתוהיתהדקאזילמיניה ,ונמצא
דמסקנתהגמ'דישראיהדבתרמעיקראאזלי',
וא"נ אא"ל להרי"ף דבלא"ה משני שפיר,
כמ"שהחוס' ,וא"כחוזרוניעורקושייתהחוס'
על הרי"ף.
הרמב"ן במלחמותה'סוף פרקכיצדהרגל
כתב לחרץ הסתירה הנ"ל בדברי הרי"ף,
דבאמת הונחת הגמ' מרבה בזרק כלי מראש
הע דפשרזה שבא חשברוכוונתההוכחהדבתר
חבר מנא אזלר דאל"כ למה אץהזויק חיכ,
ומדנקט רבהפטורהשניולאחיוכהזורק ,משמע
דפטור הזורק; אבל אם בתר תבר מנא
אזלי' אז הוורק פטור ,וגם השובר פטור,דאין
לודמיס,עיי"שבדבריו ,ומש"ההביאהרי"ף
הא דרב ביבי בראביי .והקשה הרמב"ן על
רש"י ושאר המפרשים שפירשו דלרבה בתר
מעיקרא אזלי' ,מהא דאמר רבה בסוף פרק
כיצד הרגל בזרק תינוק מראש הגג ובא אחר
וקיבלובסייף,דתלוי במח' רבנן ור'יהודהבן
בתירא (בהכוהוי' בני אדם) אם השני חיב
מיתה ,וכן בבא שור וקיבלו בקרניו ,דתלוי
החיוב כופר במח' אם כופרהוידמיניזק או
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דמי מויק .וקשה ,דאם בתר מעיקרא אזלי'
הו"ל לפטורבין ממיתהובין מכופר לכו"ע,
דגבראקטילאקטיל .ואח"כ אמרהרמב"ן,וכ'
תימא דאפי' אזלי' בתר מעיקרא לאו כמת
חשבינןליה ,א"כבכליג"כאינוכשבור ,וא"כ
צ"ל רהא דפטר רבא השני בורק כלי משום
דאין לו דמיס ,וא"כ מה הוכתת הגמ' מרבה
דבחר מעיקראאזלי' מהא דפטורהשניז ע"כ
תובןדברי הרמב"ןהנוגעלענינינו .וצ"ע במה
שצידד הרמב"ן לומר ראף אם אזלי' בתר
מעיקרא ,מ"מ אין הכלי כשבור ,דלכאורה
כוונתו דבנוגע לדע צרורות אמרי' דבתר
מעיקרא אולי' ,והוי גופו ,אבל מצד הכלי
עדיין אינו כשבור .וזה קשה ,דמצינו ממש
להיפוך מזה ,דהנה התוס' דףי"ז ב' ד"ה זרק
כלי כתבו ,דבורק חץ לשבור כלי ובא אחר
ושברו ,דפשיטא דחייב ,ולא שייך כאן מנא
תבירא תבר,דאיאזלי'נמי הכא בחר מעיקרא
לא משכחת בצרורות ח"נ,עיי"ש .וע' בקצות
החשן ס' ש"צ שהוכיח מהרא"ש ושאר
ראשונים דגם בזרק חץ אזל" בתר מעיקרא,
ולא קשה מה שהקשוהתום' דא"כלא משכהת
דין צרורות ,דאף אםהכל' תשוב כשבור ,מ"מ
אינו אלא ע"י נחו ,ומש"ההוי רק צרורות.
ולכאורה הסברא נותנת דשייך לומר דהכלי
נחשב כשבור ,אבל לא נשבראלאע"יכחו -
אבללפי הרמב"ן נמצאדהיהשייךלומרדהוי
גופו ,ומ"מ אינו כשבור .וקשה לומר כן,
דפשוט נראה דהא דהוי גופו ע"י בתר
מעיקרא,היינו משום דע"ידין בתר מעיקרא
נחשב הכל' כשבורמיד,ועי"זאמרי' שנמצא
שבשעה שהגוף השליכו נעשה שבור ,ומשו"ה
מיקרי גופו .אבל האיך נאמר שאין הכלי
שבור ,ומ"מ נחשבכהיזק ע"'גופו.וחוץ מזה
יקשה דנמצא שסברת הרמב"ן הוה סברא
הפוכה ממש ממה שהבריח הקצות מהרא"ש
ושאר ראשונים.
והנראה לומרבזה ,דהנהבגמ' באןדףי"ז
ב' איתא ,אמר רבא בשלמא סומכוס קסכר
כחוכגופודמי ,אלארבנןאיכגופודמיכוליה

נזק בע' לשלםואילאוכגופודמיחצינזקנמי

לא לשלם ,הדר אמר רבא לעולם כגופו דמי,
וחצינזקצרורותהלכתאגמירילה.וע' בברכת
שמואל ס' י"ט אות ב' שהביא קושיא בשס
הנאון ר'חייםדודטעביל זצ"ל ,שהקשה דמה
מספקאליה לרבא ,האודאי בכלהתורהכולה
אמרי' דכחו כגופולגבי רציחה ,ואדם המזיק
וכדומה ,ומבאר שם הברכ"ש דהא דצרורוח
הוי תולדה דרגל הוא מזיק מחודש ,ולא אותו
דין מזיק דשור ,דהדין שור הוא רק שמזיק
בגופו ,אבל מהשאינומזיקבגופולאהוישור,
וצריך לימוד ע"ז דהוא בכלל שור ,ואי לאו
דחידשה ההלכתא ,לא היה צרורות בכלל שור
כלל .וא"כספיקת רבאהיתהבביאורההלכתא
אםגילתהלנו דשורשהזיק ע"'כחוהוי כשור
ממש ,וא"נלחייכ",ש ,או דההלכתא גילתה
לנו דלאהוי שור ממש ,וא"כ לאלחייב כלל.
ועיי"ש בברכ"ששהביאראיותליסויזהדבלי
ההלכתא לא היו צרורות ככלל שור המזיק.
ולפ'טהיה אפשרלומרדבר חדש; דהנהמצינו
ברשב"א שהבאנולמעלה שכתבדלהרי"ף הא
דקאמר רכביבי כראביידקאזילמיניהמיניה,
היינו דאף אם אזל" בחר מעיקרא ,מ"מהיה
נחשב כצרורות,כיוןדהחרנגול חטט רק בחבל
ולאבדלי ,ופשוט דהפשט דאם לאנגע הבהמה
בכלי ,גם זה פועלשיהיה רק כצרורות ,מלבד
ממה שאנו אומרים שכחו חשיב כצרורות,
רצרורותהויאו כשעשהרק בכהו,אואפי' אם
עשה בגופו ,אבלבלינגיעה בדברהניוק .אבל
לפיהנ"לדאף אםכחוכגופובכהת"כונחייחס
מה שהשור עשה ע"י כחו להשור ,מ"מאינו
תייב אלא על מה שעשהגוף השור,היה אפ"ל
דכל החסרון של צרורוח הוי רק במה שלא
נגעה הבהמהבכליבגופה1 ,ל1יצוייר שתשבור
הבהמה כלי ע"י כחה באופן שנגעה
בכלי ,לאהיהבזהדין צרורות.ומצינועניןזה
של נגיעת גופו בכלי ג"כ בירושלמי דהובא
ברשב"א דף י" 1ב' ,בגוונא של דף ע"ג דף,
שכשהבהמה דרסה על העליונה ושברה
התחתונה ,חשיב צרורות .אבל עדיין אין

נחוראי
מוכרח שכלדין צרורותתלוי רקבנגיעה ולא
בכחו .אבל העירני חברי הבהור אברהם
אניספעלד נ"' ,דלשת הירושלמי בכל סוגיא
דצרורות הוי "כל דבר שחוץ לגופה" ,ולא
הזכירהירושלמילשון "כחו"כלל.ונראהמזה
כמ"ש ,רהעיקרתלויבנגיעה או שלאבנגיעה,
ולא בהא דהוי כחו.
ולפ"ז נראה לבאר מ"ש רבינו יהונחן,
הובא בשיטה מקובצת דף י"ט א' ,על הא
דפסק הרי"ף בתרנגול שהושיט ראשו לאויר
כלי 1כוכיח ,והיה בו ב1רני ,ותקע בו ושברו,
דמשלם נ"ש; ולכאורה קשה ,דהו"ל צרורות
וכתב רבינויהונחן דאולי סובר הרי"ף דכיון
דבכה"ג בזבהיה טמא ,אםנגע אצבעובאויר
התנור ,א"כ כמ"כבנזקין משלם נ"ש( .ואגב
רואים מדבריו חידוש ,דמ"ש רבאדף '" 1ב',
בל שבזב טמאבנזקין משלם נ"שאינומליצה
לבד ,אלא שמחדשלנו שגדר שלצרורותתלוי
בגדרי טומאת ה1ב ).וקשה דמה בכך שבזב
טמא בכה"ג ,הא מ"מ החרנגול לא שברהכלי
אלא ע"י כחו .ולפי הנ"ל מיושב היטב,שאין
החסרק דצרורות משום כחו בכלל ,רק משום
חסרת נגיעה ,ובזה מחדש לנו רבא דמה
שנחשב נגיעה לגבי טומאה חשיב כנגיעה גם

לגבי נזקין .וכן מציגו בירושלמי שהביא
הרשב"א דף י"ט א' ,דחרנגול שנפח בכלי
ושברו משלם נ"ש ,ומדייק הרשב"א דמשמע
דהדיןכן גם לרבנןדסומכוס,עיי"ש .וזההיה
מתאים עם מה שנתבאר כירושלמי דצרורות
חלוי בחסרת נגיעה ולא ככחו.
ולפ"ז יש ליישב מה שהקשינו על דברי
הרמב"ן במלחמות ,שמצדן לומר דאף אם
אזלי' בתר מעיקרא ,מ"מ לא נדשב הכלי

כשבור ,דהנה יש לעיע בהא דע"ידין בתר
מעיקראאינוצרורוח ,דהאמצינולפי הרא"ש
ושאר ראשונים שמבאר הקצוה"ח לדעתםדגם
בזרק חץאמרי' בתרמעיקרא.ובודאידאיןזה
רק משום שעומד הכל' לישבר ,כדהעיר
בברכ"ש דאנן לא קיי"ל דכל העומד לישבר
כשבורדמי .ומוכרח לומר דהףיסוד כהלכות

רלג

מעשה ,דכשאדםזורק חץ לשבורכלי ,לא רק
סוף המעשה נקרא מעשה שכירה ,והשארהוי
רק הולכת חץ באויר ,אלא דגם החחלת
הזריקה יש עליה שם מעשה שבירה ע"י
שבסוף מעשה זה ישבור הכלי .ונראה דגם
תוס'לומדכןבגדר בתרמעיקרא,דחזינןדהיה
לתוס' צד לומר בתר מעיקרא גם בזרק חץ,

ואלא ,שהחוס' הוכיחו דאף דגם ההתחלה
נקרא מעשה שבירה ,מ"מבלילעשוח המעשה
שבירה בכלי עצמו לא יהיה נחשב למנא
תבירא ,וע"1חולקיםהראשונים ום"לדגםבלי
לעשות מעשה השבירה בכלי עצמו ,מ"מ
נחשב למנא תבירא כבר עי" 1שעשה מעשה
שכירה לנגדו בזריקחו .ונמצא דעצם יסוד
דבתר מעיקראהוישע"י1ריקהזוישברהכלי,
ממילא גם חחילת ה1ריקה מיקרי מעשה
שבירה ,ואס נעשה מעשה שבירה בכלי,
ממילא נעשה כשבור .אשר לפ"1יוצא שאם
הכלי כבר נקרא שבור בעת שיצא מתחתרגל
הבהמה ,נחשבכאילו שברוע"יגופוולאע"י
כחו .אכל אפ"ל דהרמב"ן לא ניחאליה בזה,
דס"ס מה שנעשההכלי כשבורעכשיוהוירק
ע"י כחו של אח"כ בשעת השבירה ,וכעין
תמיהת הקצוה"ח הנ"ל על התוס' דאף אם
ב1רק חץ הכלי נחשב כשבור ,מ"מ לא שברו
אלא ע"י כחו .ואף דכאן עשה מעשה בכלי
עצמו ,מ"מ התחלחהכלהוי ממה שכחוישכור
הכלי לבסוף ,ועי" 1נחשב כשבור עכשיו,
ומש"ה למד הרמב"ןדדין צרורותאינוחלוי
בכחו בכלל ,רק בחסרת נגיעה בכלי ,כמו
שביארנו למעלה לדעת הרי"ף והירושלמי.
וא"כ שייך לומר דאף אם א1לינן בתר
מעיקרא ,מ"מ מיקרי כחו ,אלא דלא הוי
צרורות משום דגם ההתחלה נקרא מעשה
שבירה ,וא"כ נמצא שעשה מעשה שבירה
בכל' ע"י נגיעה בכלי ,וזה לא הוי צרורות.
דאםהיינו אומרים בתר תבר מנא ,א"ב רק
סוף הזריקה נחשב למעשה שבירה ולא
ההחחלה ,ובסוף כבראין הבהמה נוגעחבכלי.
וא"כ שפירהיה להרמב"ן צד לומר דאף אם

רלד
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אזלי' בתר מעיקרא ,מ"מ אינו כשבור,דדין
בתרמעיקראפועלרק שעשתה הבהמה מעשה

שבירה מיר כשנגעה בכלי ,דגם ההתחלה יש
עליה שם מעשה שבירה ,אבל מ"מכית שרק
כחו שברו עדיין אינו כשבור .ורק אח"כ

מוכיח הרמב"ן ממה שאםאינו כשבור ,ע"כ
השני פטור משוםשאיןלודמים ,וא"כגם אם
אמרי' בתר חבר מנא נאמרכן  -מזההוכיח
דאף אם שברו רקע"י כחו ,מ"מזה שהחחלת
הזריקה כבר נקרא חלק ממעשה השבירה ,וה
פועלשהכלייהיהכברכשבור,כעיןמה שס"ל
להרא"ש ה2ארהראשוניםדבזרקחץהויהכלי
כשבור ,אף שנשבר רק ע"' כחו .אבל עצם
הדיןדע-י בתר מעיקרא לאהוי צרורוח ,לא
צריכינן לזה שהכלי נעשה כשבורעכשיו.
ולפ"ו מיושבות ב' הקושיות שהקשינו
לעיל על הרי"ף ,דס"ל(לפיביאור הרשב"א)
דהא דאמר רבביבי בראביי דקאזילמיניה
מיניה אינו אלאלדיחיא בעלמא ,אלא דגם
אסניזיל בתר מעיקרא צ"לכן ,דבלא"הכיע
שהחטיטה היתה בחבל ולא בדלי ,מיקרי
צרורות .והקשינו דא"כ למה המתע רבביבי
בראבייעדעכשיולומרכן,כיון שגם אס בתר
מעיקרא אזל" צ"לכןועודהקשינודלהרי"ף
אא"לכחירוץ התוס' דף י"ח א' ד-ה חפשוט,
דבלא"ה משני שפיר ,כיון דר' ביבי לא בא
לתרץ הראי' דבתרמעיקרא ,וא"כעדיין קשה
קושיית התוס' דמה הקשה דתפשוט דכח כחו
לאו ככחו ,דנאמרזיל הכא קמדחיוכו'.
ונראה לתשב ,דהנה הרא"ש כאן ס' ב'
הקשה על הא דהשמיטהרי"ף שאלתרב אשי
בכח כחו לסוסכוס ,וכחב דאף אם קיי"ל
כרבנן ,מ"מ היה להרי"ף להביא השאלה,
שממנו נוכל ללמוד דכח כחו ככחודמי ,דאי
לאהיהככחו,האיך אפ"לדמיבעיליהאיגמר
סומכוס ההלכתאומוקי לה בכ"כולחייב ח"נ,
דפשיטא דהלכתא לגרוע תשלומץ אתא ולא
לחיב במקום שראוי לפטור עיי"ש .ונמצא
להרא"ש דלשני צדדי הגמ' כ"כ ככחו דמי,
השאלה הוי רק אם סומכוס גמיר הלכתא

ומוקי לה בכ"כ או לא גמירכלל .אבל באמת
לשון השאלה "כח כחו לסומכוסככחודמיאו
לא" מורה דהשאלה הף אס כח כחו ככחו.
והביאור צ"ל ראף אם כח כחו חייב ככחו,
מ"מ אפשר דאינו ככחו ממש ,ומ"מ חיב,
כיון דס"סגם כ"כמיקרי שבאממנו,או אפ"ל
דאיןחילוקביניהם כלל,דכיוןדחייבה החורה
לא רק עלהגוף ,אלאגםעלכחו,שובאעכאן
חילוק כלל כין כחו לכ"כ ,דשניהם מיקרי
באים מכח הבהמה ,וא"כ שאלח הגמ ,הף
דאם כ"כ הוי ככחו ממש ,אז א"א לומר
דסומכוס גמיר הלכתא דח"נ ומוקי לה רק
בכ"כ ,ולא בכחו ,כיק ששניהם שרם .והנה
ביארנולעיללפי הרמב"ן דהא דבתרמעיקרא
פועל שאם צרורות הוי רק משום דצרורות
אינו חלף בכחוכלל ,אלאבנגיעה ,א-כהאיך
שייךלחלקביןכחולכ"כ,רניתדחלויבנגיעה
בדברהניזק ,למהגרע כ"כ מכחוז ומוכח דר'
אשידבעילי' בכ"כ ס"לדחסרוןצרורוחהוי
משוםשאינו אלא כחו,ובזהיש להסתפק אם
כ"כ הףדרגא פחותהמכחואולו .וא"כניחא
להרי"ף למה הקשה הגמ' על רבא דתפשוט
ליה דכ"כ לאו ככחו ,ולא אמר דזיל הכי
קמדחי ליה כמו שהקשו התוס' ,דלפי הבנת
רכא בצרורוח תלוי בנגיעה( ,ומשו"ה מהני
בחרמעיקרא),אין מקום כלל לשאלחר'אשי
לומר דכ"כ לאו ככחו ,וכן לר' אשי דסובר
בצרורות הף חסרת משום כחו ,שוב לא היה
בתר מעיקרא מתיל להחשיבו כגופו ,וכמו
שביארנו להרמב"ן ,ולפ"ז נמי ניחא למה
המתין רבביבי בראביי עד סוף הגמ' לומר
דקאזיל מיניה מיניה ,דבתחלת הסוגיא היה
אפ"ל דגם רבא ס"ל דחסרון דצרורוח הוי
משום כחו ,ומבע"ל אס אמרי' בתר מעיקרא
להחשיכוכגופו .אבל ממה שהקשה הגמ' על
רבא דתפשוטליה דכ"כלאוככחו,ולא קאמר
דזיל הכא קמדחיליה ,מזה מבוארדרבאלומד
דתלויבנגיעה ולא בכחו,ור'אשי לומדדחלוי
בכחו .ומעתה שנתברר מקושית הגמ' הבנה
אחרת בשאלת רכא ,דמבע"ל אם בתר
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מעיקרא מסלק החסרון בנגיעה בדבר המזק,
מעתה צריך לאוקמי דקאזיל מיניה מיניה,
דאל"נ הוי צרורות כיק שיש חסרון נגיעה,
כמ"ש ברשב"א1 .נמצא דהרי"ף מתאים
לשיטת" בהא דפסק בתרנגול שהושיט ראשו
לאויר כלי זכוכית והיה בו בזרני ותקע בו
ושברו ,דמשלם נ"ש ,והבאנולעילדברירבינו
יהונתן שמסבירדחייב נ"שכיון דזב בכה-ג
היה מטמא ,וביארנו דאףדהוי רק כחו ,מ"מ
מיקרי שנגע בכלי ,כדחזינן בזב .והסשט,
דחסרון צרורות הוי רק משום חסרון נגיעה
ולא משום כחו כלל .והתוס' שלא תירצו

קושייתם דנימא זיל הכי קמדחי ליה כמו
שתירצנו ,מתאים לשיטתי' ג"כ ,שמבואר
בתוס' דף כ"ב א' ד"הורבייוחנן ,דאם כ"כ
לאוככחו,אזפטורלגמרי(.וזהדלא כהרא"ש
שהבאנו למעלהן והרא"ש שם בעצמו כחב
דהתום' לא פירשו כדבריו) ,וא"כאין ראיה

משאלח ר' אשי דצרורות אינו משום חסרון
נגיעה ,דאף אם נאמרכן ,מ"מ אם כ"כאיגו
ככחו א"א לחיכו כלל .ובלא"ה א"א לומר
בתוס' דחסרון צרורוחהוי רק חסרת בנגיעה
ולא משום כחו ,דהא התוס' כתבו דאם אמרי'
בתר מעיקרא גם בזרק חץ ,או צרורוח לא
משכחת לה כלל .ואם ס"לדישחסרוןדצריך
נגיעה בדבר הניזק ,א"כ בכל צרורותעדיין
ליכאנגיעה ,אף אםהכלי נקרא שבור .ומוכח
דלא ס"ל החוס' סבראזודחסרון נגיעהכלל.
ולפמש-נ מיושבתבאופןמחויש השמטח
הרי"ףבבעייח ר' אשידכח כחו .דהנהמכיון
שלפי הרשב"א ,הרי"ף פוסק דבתר מעיקרא
אזל" ,ונתבאר להרי"ף דזה מועיל רק אם
חסרון דצרורות הף רק חסרון בנגיעה ,וא"כ
שוב לא שייך בעיית ר' אשי כלל ,דבחסרון
נגיעה א"א לחלק בין כחו לכח כחו כלל,
וכנ"ל.

"4
הרב דודדישקינד

בעבין בשרשורבבליראשון
כתב הרא"ש פ"ג ד,בבת ס' י"ז אתר

שפסק דמלח לא בשל בכלי ראשון דמילחא
צריכא בישולא כבשרא דתורא וז"ל ומשמע
דבישרא דתורא לא בשלהבכלי ראשק ומותר
לחת בשר (שור) חי בחוך כלי ראשון
שהעבירוהומעלהאורוטיהואימליחישןהוא
אפשרדאסור דממהר להתבשלכדאמרי'לעיל
ואפי' נמלח מחדשנהי רבשר אינו מתבשל,
הלחלוחיח והמלח והדם שבתוכו מחבשל
ונבלע בבשר ואסור עכ"ל .אגב אורחא
השמיענו הרא"ש דמלבדאיסור שבתישכאן
איסור דם דבשר שנתבשל בדמו נאסר ואין
הדס יוצא ע"י מליחה ולא ע"יצלייה.

הטור באו"ח ס' שי"ח העחיקהדיןלענין
שבת וז-ל כלי ראשוו מבשל אפי' לאחר
שהעבירו מעל האש הלכך אסורליתןבואפי'
בשר שור אע"פ שצריך בישול רב ואינו
מתבשל מ-מ לחלוחית שבו מחבשל עכ-ל.
השמיט שנמלח הבשר ומזה למד הרמ-א
(בת"ח כללב'דין ד') דמש-כ הרא"שואפי'
נמלח מחדש ,לאו דוקא וה"ה אפי' לא נמלח
נאסר הבשר מחמחדםדאע"גדישמקוםלומר
דנמלח דוקא ,דמועיל רתיחת המליחה חהו
באמתשיטתר'ירוחםדאםלא נמלחלא נאסר
הבשר ,אבלרואים מהטור דהרא"ש אסראפי'
בלא נמלח.

רלו

בהוראי
שאצלו" ].ונמצאשדבריהטורודבריר'ירוחם
צדקו יחדיו ,והביא שגם הרש"ל פסק דאם
הבשר שור מלוה והחמם בכ"ר נאסר ,אבל לא

הרמ"א פסקביו"דס' ס"טסעיףט' דבשר
שנמלח שהושם אפי' בכלישני נאסר אע-פ
דקיי-ל כל'שניאינו מבשל ,מאחר שיש שם
מלח וציר רתיחת המלחמועיל שיתבשלאפי' נמלח או שנמלח והודח והושם בכ"ר לא
בכל"ש .וא"כ ודאי היה יותר ניתא ללמוד נאסר.
ולכאורהדברי הט"זאינםמוכרתים,דאטו
דהרא"ש ג"כ נקט דוקא בשר שנמלח דאע"פ
דבשר שור אינו מתבשל בכ"ר ,אם נמלת משום שהבשר לא נתבשל לא נבלע בו הדם
מצטרף רתיהת המלה שיתבשל מיהא הרישיטת רשב"םהכיאו הרא"ש פ"ג שבתס'
הלחלוחית שבווכדברי ר'ירוחם .אמנם נראה ט"1דערויככלישני ומ"מ נבלע כ"ק (ואע"פ
שאין זה מתיישב כלל בפשט 'הרא-ש ,שהרי שר"ת הביא ראי' מהא דבעי קליפה שערוי
הרא"ש חלה האיסור משום הלחלוחית ואי מבשל כ"ק הרא"ש חששלשיטת רשב"םולא
ס"דדנקט נמלח משוםדרתיהת המלח מצטרף הכריע להקל כר"ת וכן מוכח בקיצור פסקי
לבשלו ,בבשר עצמו ג"כ י"ל דאע"ג דסתם הרא"ש ),ובכ"רי"לדנבלעבכולו אע"פ שלא
בשר תורא לא כשיל בכ"ר ,עם מלח מיהח נתבשל .ויותר מזה אני תמה  -משיטת
שפיר מחבשל,ועוד דאםנימאדרק עםרתיחת הרש"לדס"לדאע"ג דכ"שאינו מבשלמבליע
המלח מתבשל הלחלוחית וזולת המלח לא הוא בכולו ,ופסק הט" 1כמותובס' ק"ה סק"ד,
מתבשל אפי' בכ"ר ,א"ב הרי אתה משוה וכ"ש שגם כבשר שור בכ"ר אע"פ שאינו
הלחלוחית לבשר דאינו מתבשל בכ"ר ומנ"ל מתבשל מבליע בכולו .ויתכן שאף הרמ"א
להכריעדלענין בשר לא מצטרףרתיחת המלח רס"ל דכ"שאינומכליע מודה בכ"ר שמבליע
ולעניןהלחלוהיתמהני,מאן פסקאזולכן שפט אע"פ שאינו מבשל,וכן ראיחי בח' הגרשוני
הרמ"א בצדק דלא משום רתיחת המלח נקט (על יד הש"ע) שת' באופן זה דברי הרמ"א
לה הרא"ש ואפי' לא נמלח כלל הלהלוחית אבל לכאורה הוא קושיא חז-ה על הט"ז
מתבשל ,וכדמוכח מדברי הטור ושלא כר' וסתירה כדברי רש-ללפי הבנת הט"ז.
(אגב,יש לתמוהעל הט" 1באו"חס'שי"ח
ירוחפ.
והנה בא הט"ז בס' ס"ט סקכ"ג להתמיה סקי"ג שלמד שם ברמ"א ממש כמו שכתב
על הרמ"א ולהצדיק ר' ירוחם דלענין שבת הוא עצמו בדעת הרא"שביו"ד סס"ט סקכ"ג,
הלחלוחית מתבשל ואפי' לא נמלח וכדמוכח ולדבריו הרמ-א שם סוחרעצמו בת"ח שהביא
מהטור והא דנקט הרא"ש נמלח היינולענין הט-ז בסס-ט ביו"ד והיה לו להט" 1ביו"ד
דם דבלא מלח אע"פשלחלוחית הדם מתבשל ,לםייע עצמומדכרי הרמ"א באו"ח,גםהקרבן
מ"מאין בו כח להכליעכיון שהבשר עצמו נתנאל על הרא"ש פ"ג דשבת ס'י"ז נקטכן
אינו מבושל(וכיון דלא נבלע בבשראכתי 'ש ברמ-א באו"ח כדעת הט" 1וצ"ע .אלאודאי
להכשיר הבשר במליחה כמו כל בשר) ולכך צריכים ללמוד בהרמ"א באו"ח כמג"א
בעינן שנמלת דאז הבשר רותח מתמתמליחה להיפוך מהט"ז ,דמפרש שהמחבר נקט ציור
ושפיר בולע הדם[ ,ולשק הט"ז הוא שהמלח שאינו אסור רק מחמת שבת ולא מחמת דם
מבליע הדם ,ומשמע קצת כוונתוכישאוסרין דנמלח והודה אבלאי לא נמלחהיה אסורגם
בס' ס"טסעיףב' אבל אאל"כ דהרא"שעצמו משום דם וכשיטתו בתורת חטאת),
הוא מן המתירים ,וע' נמי בט"ז ס' עי ריש
הלכך נראהשרבינוירוחםאינו מחלקבין
סק-ב ,אלא נראה בוונתוכעין מש"כ רמ"א איסור שבת לאיסור דם וס"לדאין בשר שור
ס"ס ע' דבשר שנמלח רותח הוא ובולע דם מחבשל כלל בכ"ר אם לא שנמלח ,והרא"ש
וכרמ"א ס' צ"א סעיף ה' "בולע האיסור בדוקא נקט נמלח,וכן פירשו הב"ח באו"ח ס'

נחוראי
שי"ח והמג"א שם סק"ל,דרבינוירוחם תולק
על הטור בדעת הרא"ש ופירשו גם דעת
המחבר בשו"ע שם סעיף ט' דגםלענין שבת
לא אסר רק בנמלח וא"ש טפידברי הרא"ש
שלא חזר לגמרי ממה שהתחיל דבשר שור
מותר לתת בכ"ר שהעבירוהו מעל האור
דהחמיר רקלענע מלוח ,אבל בלא נמלת ס"ל
כאמת שהוא מותר ואלולדברי הטור חזרבו
לגמרי .אלאשצר'כיםליישכמהומעלתהמלח
בזה ,דמה שהרמ"א פי' דברי ר' ירוחם
שרתיתת המלח מצטרף לבשלו זה לא נראה
כלל כקו שהכרחנו למעלה ובזה יש לרמ"א
טענה נכונה על ר' 'רוחם דממ"נ אם
הלחלוחיח ג"כאין מתבשל רק מחמת המלח
על בשר עצמו נימא כן ,ומנין לחלק הבשר
מהלחלוחית ואם הלחלוחיתאינו כבשר עצמו
למהלי מלח ,בכ"ר לבד יתבשל.
וראיתי שהב"ח פי' דבנמלח  -אז
לחלוחית המלחשעליומתבשללפישהוא קצת
רותח מגח חמליחה ,ודברים אלו טעונים
פירוש דקיי"ל מליח כרותח והבשר עצמו
שגמלח ג"כ רותח הוא .ואפי' נמצא מקור
דלחלוחיח המלח רותח יותר מבשר עצמו,
מ"מ ביון שמהני רתיחת המלה אמאי לא
מועילגם רתיחת הבשר,ומיהנביאשהגידלנו
דדוקא רת'חת הלחלוחית סגי ולא רתיחת
הבשר.

לכןהייתי אומר דרך אחרת בהאדבעינן
שימלח הבשר ,והוא דכל זמן שלא נפרד
הלחלותית מהבשר ,הרי הוא תלק מהבשר
עצמו ,וכשאמרו דבשרא דתורא לא בשיל
בכ"ר לא לחצאין אמרו זה רחלק ממנואין

מתבשל כלל בכ"ר וחלק ממנו מתבשל בכ"ר
אלא עלכולו נאמר הכלל דבשרא דתורא לא
בשיל בכ"רוכיון שהלחלוחית והדם שבתוכו
הכל חלק מהבשרגם הםאיןמתבשלים בכ"ר,

ורק כשנמלחויצא להלוחיתעלפני הבשראז
נפרש מהבשר ,ומשקהזהאין תורת בשר שור
עליו ומתבשלבכ"ר .ומצאתי סעדלזה משו"ח
רשב"א ס' תש"ל שכתב דלא מצינו דבר

רלז

שמותר לאכול שיהאצירו ורוטבו אסור והא
דבשרחי שנמלח מותר וצירו אסור לא דמי
דהתם בעוד שלא פירש לא נקראעליו שט דם
דבעודו מובלעעדיין שם בשרעליו וכשפירש
נקרא דם (עיי"ש שתסר קצת והשלמתילפי
הענין ).ובאמת סבראזומוכח מהרא"שאפילו
להאחרונים שפירשו דבעינן נמלה משום
רתיהת המלח מצטרף לבשלו ,דהא לא אסר
הרא"ש רק משום בישול הלחלודית נקשה
דאמאי לא מתבשל הלחלוחית בכ"ר כשאר
דברים דרק בבשר שור אמרודאינו מחבשל
בכ"ר ולא על לחלוחית אלא ודאי שאני
לחלוחיתשבתוך הבשרדאיןתורת משקהעליו
אלא תורת בשר ולכן הצריך הרא"ש רתיחת
המלחיהד עםכלי ראשון אלא שהםחלקובין
לחלוחית והבשר ,ואנו אומרים בפשטות
דמשקה שבתוכו תורת בשרעליו לגמרי ורק
אחר שיצא ונפרד מהבשר ע"י מליחה אז
מתבשל שפיר בכ"ר כשארדברים.
הן אמת דלפי דברי אינו מדוקדק לשון
הרא"ש שכ' הלחלוחית והמלח והדם שבחוכו
שהיה לו לומר שעליו דמה שבתוכו באמת
עדיין חלק מהכשר ואינו מתבשל אבל גם
הב"ת כבר הקשה שהיה לומר הדם שעליו,
ועוד הקשה דמלח אינו מחכשל בכ"ר וע"כ
כוונת הרא"ש הואלחלוחית המלחשעליו,ות'
הלשון אליבא דשיטח הטור ,דבאמתלחלוחית
שבחוכו מתבשל אבל לשיטת רבינו ירוחם
מסיק דצ"ללחלוחית המלח שעליו .ונ"לעוד
להכריח דאין כוונת הרא"ש על דם שכתוך
הבשר ,שהרי שיטת הרא"ש בפ"ק דחולין
סימן י"ט שדם שפירש ממקום למקום בתוך
החתיכה לא מקרי פירש ולא נאסר הבשר
מחמת דםזה רק אם פירשלחוץ חחילהושוב
נבלע ,אבל אם נבלע הדם בבשר בל' פירש
תחלה אינו אוסר ואיך כתב הרא-ש שהדם
שבתוכו מתכשל ונבלע בבשר ואסור (אם לא
שנאמר דע"יהבישוליפלוטלחוץ ושוביבלע
בבשר אבל קשה לומר כן כית דהבשר לא
בשיל אינו מטליט ומכליע כאחד כמבואר

רלח

בהוראי

בט-ו ס' ק"ה סק-ד ובש"ך סק"ה)וכדי לתרץ
זהוגםקושית הב"ח דמלחאינו מתבשלככ"ר,
יש לפרשכוונת הרא"שדלהלוחיתר"לשעליו
וכן המלח שעליויש בתוכו דם והדם שבתוך
המלה מחכשל ונבלע בבשר ואסור.
וכאמח אםהיינו מחלקיםכיןאיסור שבח
לאיסורדם עלדרך של הט"זברבינוירוחםיש
לפרש דלהכי בעינן שנמלח הבשר משום
איסור דם דלענין שכת לתלוחית שבתוכו
מתבשל ,אבלשיאסר הבשר מחמת הדםבעינן

שיפרש הדםלחוץ,דכיתשאין הבשר מתבשל
גם אינו פולט הלחלוחית לחוץ שהרי הט"ז
ס"לדכיון דאינו בשיל גם אינו בולע ,וא"ב
כ"ש דאינו פולט ,וא"כ הוי דס שלא פירש
ואינויכול לאסור הבשר ,ולכךבעינן שנמלח
דאז פולט הלחלוחית לחוץ ,אמנם הט"ז לא
פירש כן דס"ל בסימן ס-ט ס"ק כ"ז בדעת
הרא"ש דדם שפירש ממקום למקום בחוכו
מקרי פירש ווה ג"כ צ"ע מהרא"ש פ"ק

דחולין ס' י"ט.

"4
חרב דודחיינעמאנן

מליתתקדשים
במנחות דף י"ח א' ,במתני' איתא "לא
יצק לא בלל ולא פתת ולא מלח כו'
לשחיר"הכ-
וע"ש ברע"ב ובחויו"טדפירשו לא מכ
ל
המנחה כולה אלא הקומץ ראילו מליחת

הקומץ מעכבת היא" משמע מדבריהם
דלכתחילהצריך למלוח המנחהכולה.ודעזה
מצינולהדיאבראשוניםע' ברא"הבבדקהבית
וכ"ג בי"מ ברא"ש פסחיב (פרק ב' ס' כ"ג)
וברש"' נדריס י"ח ב' ,במשנה בד"ה כקנד
האומר דפירשו דמצות מליחה בקרבנותאינו
רק עלחלק הנקטר אלאאפילועלחלק הנאכל
ממה דכתב -וכלקרבן מנחתך במלח תמלח".
אולם ע' ברא"ש דחולק שם על הי"מ וכ"ג
הרשכ"א במשמרחהביח (הובא במנחתחינוך
כסוף מצוה קי"ח ,ובכמה ספרים) דחולק על
הרא"ה בזה וסברי ררק חלק הנקטר צריך
מליחה אבל לא חלק הנאכל.
ובספר שער המלך (הל' קרבן פסח א:א
סד"ה עור ק"ל) חמה על שיטת הרע"ב וז"ל
"דברי הרע"ב חמוהיםבעינידאי בכלהמנחה

מיירימתניתעמאילא מלח דקאמרהאאפילו
לכתחילה נמי לא בעי מליחה כדאיתא החם
וכוונחו על הגמ' דף כ' א' ,דהביא
בורצי"יעת
א וז"ל -יכול חהא מנחה כולה טעונהמלח ת"ל קרבן קרבן טעון מלח ואין מנחה
כולה טעונה מלח וכו'" א"כ להדיא דלא
כהרע"ב והראשונים .וע' גם ברע"א כאן
במשניוח דתמה עליהב עד שמסיק "ודברי
הרע"ב והתויו"ט שגבו ממני וצ"ע",
דעת הרמב"ם נראהדהוי עלדרךשלישי
דע' מ"ש בהל' ביאת מקדש (פ' ט') דמתחיל
לפרש איסור עבודה של זר ושאר פסולים
ובהל' ה'פי' דבכמהעבודותאףחיובמיתהיש
"אבל היוצא והבולל והסותת והמולח וכו'
אע"פ שנפסלו והרי הוא מוזהר על כל אלו
ולוקה אינו חייב מיחה וכו'" ,יוצא להדיא
מדכריודבמליחתזרעוברבלאווחייב מלקות
ופוסל המנחה .ומ"מ פסק בהל' פסהמ"ק (פ'
י"א הל' ז') "כל המנחות שיצקעליהן השמן
פסוללעבודהכגוןהזרוכיוצאבואושבללןאו

כהוראי
פתתס אומלחןכשירותוכו' מהקמיצהואילך
מצות כהונהוכו' .מפורשמדבריודזר שמלה
כשירה ,נמצא סחירה ממ"ש בהל' ביא"מ
(ע"גבהל' מעה"קפי"גהי"ב)וגםמיניהוביה
סתר עצמו ממ"ש דמקמיצה ואילך מצות
כהונהומליחההויאחרקמיצה.וכלהאחרונים
תמהועליוע' בח'נורעביהודה (מה"תת' מ"ג

שם בהג"ה) ובד' מנ"ח (מצוה קי"ח סד"ה
והנה) דהניחודברי הרמב"ם בצ"ע.
האומנם ראיתי בפ' הר"י קורקוס על
הרמב"ם דהקשה הסתירה ג"כ ותי' ח"ל
"ונראה דמלח כל המנחה קאמר קודםקטיצה
כי אע"פשאיןטעוןטליחה אלאקומץ כאשר
אמרו שס מ"מ אפשר שאם מלח כל המנחה
כשרוכו' נראה שאפשר למלוח קודם וקאמר
שאם מלח זר כשר" ומפשטות חי' הר"י
קורקום נראהדלהרמב"םיששיטה חדשהכאן
דל"פ כמו הראשוניםדיש מצוה למלוח קודם
וגם ל"פ כפשטות הגמ' דנלמליחהאינה אלא
על חלק הנקטרכיון דפי' דיכול למלוה אף
קודסקמיצה ומה"תדברזהדלאמצינומליחה
על קרבן קודם קמיצה .וגם עיקרדברי הר"י
קורקוסצריכיםעיתגדול,דאי אחרקמיצהזר
פסול מעשיית עבודת מליחה א"כהאיךמהני
מעשה דידי' של קודם קמיצה לאח"כ והא
בעינן כהן לזה כמ"ש בעצמו ,ודבריו צע"ג.
ישלהביא מקורלהנךראשוניםדישמצוה
למלוח הקרבן קודם קמיצה מהספרא (והא
דמשמע ממשנה ו' א' ,דא"א למלוח קרבן
קודם קמיצה דאי עשה כן יהי' חסר
בקמיצה-כבר מבואר זה בשפח אמת  '1א'
בד"ה או גרגר מלח ועיי"ש ).ח"ל (ויקרא
דיבוראדנרבהרישפרקי"א)"והנוחרת אע"פ
שלא הומלחה" דאף דלא נמלח המנחה מ"מ
מצוה על הכהנים לאכולהשיריים .ולכאורה
דזה כמו מתני' דדיעבד בלא נמלח המנחה
כשירה .אולם ע' בגמ'(י"ט ב'-כ' א')דהביא
ר' הונא כרףחא דלא כמחני' רמליחה מעכב
במנחהדר' 'הודהור' שמעתדאמרי תרוויהו
(ע"ש רש"ירישכ' א') כשם שא"אלקרבנוח

רלט

בלאכהונהכך א"אלקרכנוחבלאמלח.נמצא
דהספרא דלא כהברייתא .אולם ע' בסנהדרין
דף פ"ו א'" ,סתם ספרא ר' יהודה" וברייחא
דכאן מפורש דהוי ר' יהודה א"כ ר' יהודה
נמצא דסחר עצמו מהספראלהברייתא וצ"ע.
וע"כ מבוארדישב'מליחות א'דקודםקמיצה
ובזהמיירי הספרא וא"כ אף דמצוה למלוח
אם לא מלח אז מ"מ הקרבן כשר והנותרת
יאנלו הכהניס ,משא"כ הברייתא כאןמיירי
במליחת חלק הנקטר ע"גמזכח ושם המליחה
מעכבת וא"כ לא מלח הקומץ פסול .נמצא
להדיא מהספרא דיש מצוה למלוח קרבןכולו
קודם קמיצה וע"ז סמכו הראשונים דברזה.
ישלעיין ,דמ"מ קושית השעה"מ ורע"א
דחמהומסוגייןעדיין במקומו עומד דאףדיש
להם מקור מהספרא מ"מ מה"ח לבחורדברי
הספרא מהגמ'דידןדפי' להדיאדאין מליחה
אלא על חלק הנקטר,וגם במה נחלק הגמ' עם
התורתכהניס ואמאי לאהביא הגמ'שיטהזו.
ן בסוגיא כאן י"ט ב' ,דקפריך הגמ'
נעיי
לרב דקאמר דבמנחות כל היכא דלא שינה
עליו הכתוב אינו לעיכובא א"כ מלח דלא
שינהעליו הכחוב מה"תדמעככוע'באחרונים
(דבר אברהם ח"ב ס' כ"א ס"ק א-ב ,ובס'
שער המלךקרבן פסח פ"א הל' א')דתמהועל
הריטב"א דל"בשינהעליו הכתובלעכבהיכא
דאסור התורה בלאו דבכה"ג לאשייךלמימר
דאינו אלא למצוה בעלמא נמצא דכאן כמלח
דכתיב לאו דלא תשבית ודאי דא"צ שינה
ומ"ק הגמ'ו והוכיחו מזה יסודבדין מליחה.
דכלטעם דהריטב"אהוא "דדוקאבציווי עשה
די"לשאיןזהאיסורועיכובעלההקרבהגופא
אלא מצוה נוספת שיעשהכךוכךולפיכה אם
לא עשה לא ביטל אלא מצוה זו ולא גוף
ההקרבהדי"לדאיןאיסור העשה על ההקרכה
עצמה ,משא"כ באיסור לאו שהזהירה תורה
שלא להקריב באופן זה א"כ הוא איסור על
ההקרבה עצמה וממילא הקרבן פסולבודאי.
וא"כ י"ל דלאו שנאמר במניעת מליחת
קדשים דאפקי' רחמנא בלשון ולא תשביח

רמ

נהוראי

מלת ברית כו' אינו איסור על גוף מעשה
ההקרבה בלא מלח אלא האיסור הוא רק
בהשבתח המלח במה שמהסרוונמנע מלמלוח
והוי כעין לאו שאין בו מעשה במה שהמלח
נשבת מליקרב וכיון שאין האיסור בהקרבה
עצמהשוב לאידעינןדזה מעכבופוסלהקרבת
הקרבן אע"ג שנאמר בלשת לאו דרק במה
שהחסירונמנעמלהקריבהויהאיסורולא במה
שהקריב ולא שייך הסברא הנ"ל" ,נמצא
להדיא דמליחה אינו כלל משום הקרבת

הקרבן.

ע' בחינוך (מצוה קי"ח) וכ"ג ברמב"ם
(הל' איסורי מובח פ"ה הי"ב) דכתבו להדיא
דאם עבר על לאו דלא חשבית בלא מלח חיב
מלקות ,ותמהו כל האחרונים (שפת אמתכאן
דף כ' א' ,הגר"א קטלר זצ"ל בשיעורי

כתובות) דהאיךשייך מלקות על לאוזה דהא
איןבו מעשה דלא עברבייים על לא תשבית
אלא דלא נחן מלח ולזה אין מעשה והאיך
שייך מלקותע-זזוע' בס' צל"ח(סי' מ')דחי'
ע-כ מהרמב"ם וחינוך מבואר דלא חשוב
לשאב"מ דההקרבה הוי מעשה ולאו דלא
תשבית הוא על הקרבת הקרבן שלא יקריבנו
אינומלוחואיהקריבהאינומלוחחיבמלקות
על הקרבהזו .א"נ להדיא דלא כמו שמבואר
בגמ' דשם פירשנו דהמצוההיא שיקריב בכל
קרבןמלחובכלקרבןשהביא לאיבטל הקרבח
מלח עמו אבלאיןאיסור.כלל בהקרבה עצמה
דאל"כ לא יצטרך שינה הכתוב לעכב וכאן
ברמב"ם וחינוך מבואר להיפך דכל האיסור
הוי בהקרבח הקרבןולאדהוי רק איסור שלא
יבטל מהקרבת מלח עמו דאל"כ אמאי הוי
לשב"מ ולוקה .וצ"ב להשוהדברי הראשונים
בגמ'.

מכח הנ"ל נראה דע"כ יש ב' דינים
נפרדים במליחה א' נלמד מהעשה דעל כל

קרבנך חקריב מלח ,והב' נלמד מהלאו דלא
תשבית וכר ,והינו דמהע12ה ילפיק דחיב
להביא מלח עם כל קרבן ואץ חיוב כלל מצר
העשה שימלוח משום הקרבח הקרבן והיינו

למלוח חלק הנקטר אלא שימלח הקרבן קודם
הקמיצה מליחה על כולווהיינודיהי' כמו ב'
קרבנות הקרבן שהביא עם "קרבן" מלח (ולא
דהויקרבן ממש וכמ"ש מהרמב"ם תו"מ פ"ט
הי"א  -ע' גרי-ז כאן י"א א',וכן בחזו-א
פסהמ-ק פי"א ה"זדישלודיןהקרבהבפנ"ע
אלא דבהדי כל קרבן בעי שיקריב עמו ג"כ
מלח) ומהלאו למדנו רהקרבת קרבן לא יהי'
בלא מלח והיינו דצריךשיהי' על הקומץ או
האימורים מלח בשעת הקרבחו כדי שיהי'
הקרבה מעלייתא על הקומץ או האימורים
ומליחה מצדזה א"צלהיות אלאעלהקומזולא
שיך כלל להשירים.

א"כ שפיר מיושב הרמב"ם והחינוך
דפירשו דחייב מלקות על לאו דלא תשביח
ומשום.דהוי מליחח חלק הנקטר צורך עצם
ההקרבה ואם לא מלחווהקריבוהוילאו שיש
בו מעשה דמצדהלאו אסורלהקריב דבר שלא
מלחו וכמ"ש לעיל אולם הגמ' י"ל דמיירי
לגבי מצות עשה שצריך למלוח הקרבן כולו
קודם קמיצה וכמ"ש לעיל מהתורת כהנים
דמצוה למלוח הקרבן כולו וע"ז תמה הגמ'
דכיון דמצות מליחהזו שלמליחת קרבןכולו
קודם קמיצהכדישיהיה מלח עם הקרבןאינו
אלא משום עשה דעל כל קרבנך וכו' ,א"כ
מה"ת דאם עבר ולא מלחו אלא חלק הנקטר
אחר קמיצה דמעכב וע" 1בעי הגמ .שינה
הכתוכ לעכב .אבל להלכה ודאי אף אפ לא
מלח קודם קמיצה אלא אח"כ ,מהני דבן
מבואר מספראדלעילדדיעבד בלא מלח קודם
כשר אמנם להגמ'אינוכן ואף העשה מעכב.
וכן בהרמב-ם (אי"מ פ-ה הי"ב) הקריב בלא
מלח כלללוקה שנאמרולא תשבית מלחבריח
אלקיך ואע"פ שלוקההקרבן כשרוהורצהחוץ
מן המנחה שהמלח מעכבבקמיצה שנאמרולא
חשבית וכו' עכ"ל ,ובכס"מ פי' דהרמב"ם
חולק במתני' דפי' בדיעבד כשר ופסק
ככרייחא דדיעבד פסול .ולפי הנ"ל י"ל
דהרמב"ם למרדמחני'מיירי בלא מלח קודם
קמיצה וע"כ כשר וכמ"ש הספרא וראייתו

נחוראי

רמא

מליחה דוקאע"יכהן ,וא"כ תמוההאיךמהני
מליהת הור להקטרת קומץ כיון דלוה בעינן
כהן ,וממוה .ומכח חומר הנושא י"ל דמליחה
אינה עבזדה דבעי דוקא כהן אלא דמליחה
הויא מעשה בעד צורך הקרנן ולא רק דבעי
מליחה לשום טעם בעלמא אלא דמליחת
הקרבןבעימליוהע"י מעשה ,ומעשהקוף לא
מהנילזה.ולכן אחרקמיצהדהמליחההיא רק
לצורך הקרבת הקרבן א"כ מעשה זר שםהוי
כמעשה קוףכיון דזר אצל הקרבה כקוף רמי
א"כ רק כהןיכול למלוח שםכיוןדמליחהזו
היא לצורך הקרבתהקרבן חה כשררקע"י א'
שיכול להקריבו וזה כהן לחוד .משא"כ קודם
הקמיצה דשם הוי מעשה מליחה רק משום
נחינת מלח בהדי קרבן ואינו משום הקרבה
נלל זה כשר אף ע"י זר וממילא מליחת זר
כשר שם .וא"ככיוז דמעשה מליחה דקודם
קמיצה הוי מעשה מעליתא א"כ מהני אף
לאת"ככיון דהמלחהיהנתון שםע"י מעשה
כשרולאבעינןיותר .וז"בלשוןהר"יקורקוס
דפי' "דאף דאין טעון מליחה אלא הקומץ
וכו'" ופירשנו דע"כ הף לרמב"ט שיטה ג'
כאן י"ל דא"צ לזה וי"ל דלרמב"םהוי ג"כ
כמו שיטת הרע"ב והרא"ה וכו' דיש מצות
מליחה אף קודם הקמיצה אולם כוונת הר"י
קורקוס הוא דהקרבן שהביא אינוטעון מלח
קודםקמיצהדרק מלח דאחרקמיצההואצורך
הקרבן וא"כ רק שם בעינן כהן וכמ"ש.
ולפ"ד עכשיו מיושב קושיא הראשונה
שהבאנו מהשעה"מ ורע"א דתמהועל הרע"ב
והתויו"ט ,ולפ"ד אף על שיטח הרמב"ם,
וכמ"ש בהדיא הרא"ה בבדק הבית והי"מ
ברא"ש כפסחים והמפרש בנדרים דכולם
סוכרים דמצות מליחח קדשיםהיא עלהקרבן
כולו קודם הקמיצה ולקיטת אימורים ,והא
בסוג'ין להדיא דמליחה הוי רק חלק הנקטר
והניחו בצ"ע .והבאנולעיל דהם סמכו עצמם
על הספרא .אמנםהיה קשהלהמציא מחלוקת

מקושית תוס' שם ר"ה לא מלח דפי' דהתנא
לא דקדק בסדר ,דבמחני' תני "לא מלת לא
הניף" והא תנופה קודמח למליחה כמבואר
במס' סוטה ,וע"ז תי' הרמב"ם דע-כ מוכרח
דמליחה דמתני' הוא מליחה דקודם קמיצה
וא"כ שפיר דקדק התנא וכחב ממש כסדרן
וא"נ לית נאן מחלוקחבין מתנ" לברייתא
דמתני'מייריקידםקמיצהושםרקמצות עשה
למלוח אבלאינומעכבוהברייתאמייריממליחת
קומץ חה נלמד מהלאווודאי מעכב.
נראה דאף מלשון הרמב"ם מדוקדק דיש
ב' מליחות דע' בלשונו הל' איס"מ פ"ה הל'
י"בדפי'דמצוהלמלוחכלהקרבנותוכו'"חין
ממנחה דמלח מעכב בקמיצה"  -מבואר
מלשונו דמצות מליחה הוא על כנלו ורק
דמעכב בקמיצה וכן הביאו האהרונים דיוק
ממ"ש בהל' פסהמ"ק (פי"א הט"ז) דג"כ כתב
"הקריב קומץ בלא מלה פסולה"  -משמע
דלכתחילה בעי מליחה על הקרבן כולו ,ע'
מבי"ט .וכן לעיל הבאנו מר"י קורקוס דפי'
ברמב"ם מליחה של קרבן כולו קודס קמיצה
ונשר אף ע"י זר .וגם מפדמ"ש כאן משמע
כן .אולם להדיא ברמב"ם הל' איס"מ (פ"ה
הי"א) כ' דמצות מליחה היא על חלק הנקטר
וכן פירשגם השערהמלך(בהל'יו"ט)בדבריו
להדיא דרק חלק הנקטר בעי מליתה וכ"ג ע'
מ"ש בהל' מעה"ק (פי"ג הי"ב) .אולם לפ"ד
י"לדיש מצוה למלוחקרבןכולו וכמ"ש קודם
קמיצה ומשום העשה דעם כל קרבןבעי ג"כ
הקרבת מלח אבל בדיעבד אם לא מלח כל
הקרבן אלא רק קומץ בלבדודאי דכשר ומ"מ
אם לא מלח אף הקומץ חייב למולחו מצד
הלאו ומליחתו בעינן לעצם הקרבת הקומץ
וודאי דמעכב ,וא"כשניהדיוקים אמתדמצוה
לתת מלח על כולו ומצד הלאווהעיכובצדיך
מליחה על קומץ לחור.
נראה דזה ג"כ ביאור הר"י קורקוס
שהבאנו בריש דברינודפי' דזר יכול למלוח
קודםקמיצהומהניהךמליחה להקרבתהקומץ הדשה בין הגמ' להספרא בזה ומה"ת
אף דברמב"םלהדיא משמע דאחרקמיצהבעי להראשונים לבחור דברי ספרא יותר מהגמ'

רמב

בחוראי

ךק ,וגם ק"פ אמאי לא הביא גמ' שלנו ששה
זו .ולפ"ד א"ש בפשיטות דהא דהביא הגמ' כ'
א' ,דרק קומץ צריך מליחה ה-נו רק מצר
הלאו דחיוב מליחההוי משום הקרבת הקרבן
א"כלגבידין הקרבן ודאי דלאצריך מליחה
אלא על הקומץ דזה חלק הנקטר .והברייחא
בא לאשמעינן דין זה גופה דמצד הלאו
והקרבח הקרבן לא בעינן מליחה אף על
השיריים וכמ"ש הספרא ,ולאתימא דאם עבר
ולא מלח אלא הקומץדיהי' עובראףעלהלאו
ופסול הקרבן אלאדאינוכן דמשוםלאווחלק
העיכוב לא בעינן אלא מליחה על ההלק
הנקטר בלבד .נמצא דהגמ' בכלל לא אחי
לאפוקי שיטת הספרא ואינו חולק בו בכלל
דהספראמיירילגבי העשהדהקרבח מלחבכל
קרבן וזה ודאיבעינן אף עלהשיריים והגמ'
לא דיבר מזה כלל דזה בבר מבואר במתנ"
וכמ"ש לעיל דבלא מלח כשר הינו בלא מלה
אף השיריים וכמ"ש מקושית התוס' על
המשנה .וא"כ שפיר פי' הרע"ב והתויו"ט

דוד יאמפאלסקי

והראשונים דביאור המשנההוי רק לכתחילה
ושפיר מיושב קח~ית האחרונים הנ"ל.
[כיסוד הנ"ל אפשר ליישב ג"כ סתירת
הסמ"ג .דע' בסמ"ג בחלק הלאוין (לאו ש"כ
וכ"ג גיראים מצוה שע"א) דפירום דצריך
למלוחהקרבןוכדיעבדולאמלחוהקרבןכשר.
וזה ממש כמ"ש במתני' ,ומ"מ בחלק העשין
(עשה קע"ט) פי' דאף דממתני' מבואר דאם
לא מלח כשר מ"מ האמוראים בגמ' הביאו
ברייתא להיפך ממתני' ובדיעבד אם לא מלח
פסולוכןקי"ל .ולאראיתי א' דתמה בסתירה
זו .ולפ"ד י"ל דהסמ"ג ג"כ סבר הב'די,ים
כמו הרמב"ם אלאדחולק עס הרמב"ם רקבזה
והיינודהוא סברדהייבלהביא מלח עםהקרבן
נלמד מהלאו וחיוב מליתה משום הקרבת
הקרבן נלמד מהעשה ממש להיפך ממ"ש
ברמב"ם וא"כ י"ל דאינו סותר עצמו כלל
אלא רק דפי' דמצות מליחה דהקרבת הקרבן
מעכב ומצות מליחה משוםחיוכ הקרבת מלח
בהדיקרבןאינו מענב וכמ"שברמב"ס .אולם
מ"ש דהברייתא חולק במתני' לפ"ד אינו

,ש~5וי.

.

וכמ"ש

בעבין אדםהמזיק
ב"ק דף כ"ז א' ,מתני' המניח אח הכד
ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור,
וקאמר עלה בגמ' דפטור משום דאיבעילי'
לעיוניוכו' שמואל אמרבאפילהשנו,ויעף"ש
בתוס' ד"ה ושמואל שכתבו וז"ל ,ונראה
לדקדק דאדםהמזיק דמפטרגאונס שהואכעץ
גניבה וכו' ,אבל באונס שהוא כעין אבידה
שהיא קרובה לפשיעהיותרוכו' נראה דאדם
המזיק חיב עכ"ל,והינו דאע"ג שהגמ'לעיל
כ" 1ב' ,קדריש מפצע תחת פצעלחייב את

האונם,היינו דוקא אונסכעין אבידה ,שהיא
קרובהלפשיעה ,אבלאונסכעעגניבהדנהשב
כעיןאונסגמורלגביהדץ ארםהמזיקמיפטר.
והנה הרמב"ן סו"פ האומנין כתב דאפי' אם
נפל סן הגג בסערח אליהו שהוא אונס גמור
חייב ,והמאירי בחולץ דף י"ב כחב חייב
לשמור עצמו שלאיהי'נזק יוצא מתחתידו,
רש לבאר דהרמב"ן ס"ל דאףדהיזק שנעשה
באונס נחשב כנעשה ממילא ,ולא מתייחסים
המעשהלהגברא ,מ"מ ח-במשוםדאץהחיוב

כחוראי
נזק משום שעשהבעצמוהמעשה,רקתיובנזק
משום דיצא הנזק מתחת ידו ,אבל התוס'
דכתבודבעינ ,כעין פשיעה להתחייב משום
מזיק ,ס"לדכדילהתחייכבעינן מעשההנעשה
עלידיהמזיק,ולאסגישיצאהיזק מתחת'דו,
ששו"ה אונס כעין גניבה דהף כאונס גמור,
ולאהוי מעשה הנעשה ע"י המזיק ,מיפטר.
ובנוגע רציחה נראה דבעינן שהרחנח
יעשה מעשה,ולאסגיבגירידילי'לחוי,דהגמ'
כחולץ ט"ז א' ,מדמה רצ'חה לשחשה
ובתוס' סנהדרץ ע"ז א' ,ד"ה במקץ כתבו ח"ל
בנזקץ לא חיב לן מצמצם ,משמע
דמחייביטפיברוצחמבנזקין ,וא"כמדפטרינן
לקמן ברוצחתריס כ"שבנזקי ,עכ"ל ,ומשמע
מהתוס' דלא בעינן כל כך מעשה לח-ב
ארציחה כמו בנזקין עכ"ל ,ומשמע מהתוס'
דלאבעינן כל כך מעשהלחייב ארציחה כמו
בנזקין ,וראייתם ממצמצם ,דברציחה מצמצם
חייב ,משא"כבנזקע מצמצם פטור .וברא"ה
בשטמ"ק ב"ק נ" 1ס"ל דאין להביא ראי'
ממצמצם יעוי"ש ,וסבר דבעינן יותר מעשה
להייבארציחהמנזקין,דנזקין ח-ב משוםגירי
דילי' ,משא"כ רציחהיעוי"ש.
הרשב"א בחוה"ב בית א' שער א' כתב
וז"ל ,ואיכא למידק היכא דנפלה מידו או
מחיקואידיני'כהפילוהוא אםלאו דהאלגבי
נזקיןדיני' כהפילה ,וכדאמרי' בשלהי כיצד
הרגל(ב"קכ"ו ב')היתהאבןמונחתלובחיקו
%אהכיר בה מעולם ונפלהלעניןנזקץחייב,
והלכך ה"נ אחי מכחבן דעתקרינןבי' וכו',
ומסתבראלידלענין שחיטהכלעניןנזקעוכו'
עכ"ל ,והקשה ע"ז הרא"ה בבדק הבית וז"ל,
ותמהני מהענעזו אצלזו,גבימקיןכלהיכא
דאיהוגריםחייב ואדםמועדלעולםוכו',אבל
בשחיטה וכו' הצריכה התורה כח אדםאיזה
שיהא ונפלה מידו ,ממילא פשוט הוא דהכא
ליכא כח אדם כלל עכ"ל ,וצ"ע.
והנראה לומר בדעח הרשב"א ,דהךדינא
דנפלאבןמחיקומיירי באדםהמזיק ,ואפי"ה
מיקריגירידילי' ,והרא"ה בשיטמ"ק ב"קנ"ו

רמג

כתבדבנזקיןתייבעלגרמתו,כיוןרהויגיריה,
ואם זרקאבן למעלהונפלכדרכה,חייב משום
גיריהיעוי"ש .ולכאורהכוונתו צ-ב ,אם רצה
לומרדחייב משוס אדםהמזיק ,או משום אשו
משום ממונו .אולם מהרא"ה בברק הבית
משמע שהוא מטעס אדםהמזיק.רעויי'בתוס'
סנהדרק ע"ז א' ,דסבריגכי זרק אבן ונפלה
כדרכה דלא עדיף מהניה אבן על ראש גגו
ונפלה ברוחמצוי',וזהו דמהדהויאגיריה לא
סגי להיות נחשב כאדם המזיק ,ויעויי'
ברשכ"א ב"ק כ"זדאזילבשיטתהתוס'דאונס
גמוראינוחייבבנזקין,וילא כהרמב"ן .ואשר
לפי"ז שפיר מיח2בת קו' הבדק הבית על
הרשב"א בתוה"ב ,דהרשב"א לטעמי' סובר
דמזיקצריך מעשה אדם.ולפיכךשייך לדמות
שחיטה לנזקין ,משא"כ הרמב"ן והרא"ה
תלמידו ס"ל דלא בעינן מעשה אדם,
ונמוש"כ,

וי"ל עוד בזה ,דשיטת הרמב"ןגבידינא
דגרמי הוא ,דאינו קנס דרבנן ,אלא חיוכ
דאורייחא .ונראה דזהתלוי בהנ"ל ,דאם אנו
צריכין מעשה מזיק ,אםכןאי אפשרלחייכו
מלתא דמזיק,דיסודהדיןדגרמי הוא שנעשה
עלידו הץקבלי מעשיו,והאיךנחייבו משום
מז'ק ,הרי אינו מעשהדידי' ,וע"כ דהרמב"ן
לשטתו דכל אונס ח-ב בנזקץ ,משום דיצא
הנזק מתחתידו כמ"שהמאירי ,ואשר ע"כגם
גרמידיצא הנזק מחחתידו,חייב מדאוריתא
משוםמזיק ,אבלהתוס' והרשב"א דס"לדרק

אונס כעץ פשיעה תייב ,משום דמזיק חיב
דוקא אם ההתקנעשהעל מעשיו,ומתייחס
ץ-גרמי הואדרבנן.
למעשהדידי' ,בע"כ ס"לד
ףעויי' ברא"ה הנ"ל שהק' מהניח את הסולס
וקפץעלי'הנמייהוהזיקדחייבבנזקץדחשיב
גיריה ,וא"כ אמאי פטור ברציחה יעוי"ש,
אמנם אי נימא דגרמי הוא רק חיוכ דרבנן,
מובן מאליו דל"ש ברציחה.
האומנם יש לע-ן ,אם גרמי הוא דין
מחורש של אופן המזיק ,או ג"כ נכללבדין

אדם המזיק ,וע' ברכח שמואל (ב"ק סי"ח)

רמד

בהוראי

שהביא מהרמב"ן דהפסוק פצע תחת פצע סימן שפ"ו בשם הרמב"ן ,דהמוסר באונס
דמרבה אונס לא נאמרלגביגרמי,דגרמיאינו פטור ,משום שלא עשה מעשה ,משא"כ
מעשה אדם המזיק ,רק חיוב אדם המזיק השורף שטרות באונם ,אף יהוא גרמי חיב
יעו"ש ,משמע שאינו סתם אדם המזיק ,רק 'ער"ש ,משמע דיש ךץ פצע תחת פצע לרבות
היזק שיצא מתחתידו.והנההובא בש"ךחו"מ
אונס אף לגבי גרמק ודו"ק.

חרב דוד צוקער

4,ל4ן'.

בעבין פטורמזוזחבביתשאיבו מקורה
מנחות ל"ג ב' ,ואמר רבא הני פיתחי
שימאיפטוריןמן המזוזה ,מאיפיתחישימאי,
פליגי בה רבריהומי ואבאיוסי חד אמרדלית
להו תקרה וחד אמרדליתלהושקופי ,וברש"י
שם פירש דפחחי שימאי הינו פחחים
מקולקלים ואשמים מלשון זקן אשמאי,
ובפירושו שלליתלהו תקרהוליתלהושקופי
כתב שםשניפירושים ,בתחלה פירש דתקרה
היינו אסקופה עליונה ושקפי היינו מזוזות,
ובלישנא אחרינא פירשדליתלהו תקרההיינו
שאין הבית מקורה ושקפי היינו אסקופה
עליונה ,והנה לפי הלישנא אחרינא שברש"י
מבוארדבית שאינו מקורה פטורמן המזוזה,
וכן הוא דעת הרמב"ם כהל'מזוזה (פ"ו ה"א,
וה')

והנה בתוס' שם הקשו על שיטהזו מהא
דמבואר ביומא דף י"א א' ,דשערי חצירות
חייבין במזוזה ,אע"ג דהחצראין לו תקרה,
והנההב"יבס' רפ"והביא מהשת'עלזה ה"ר
מנוח דהא דשעריחצירותחייביןבמזוזההיינו
שבתים מקורות פתוחיםלחצרות,והיינו דס"ל
לה"רמנוח דהחצר מצד עצמהאינהמחוייבת
במזרה רהאאינה מקורה ,והאדחייבה התורה
לקבוע מזוזה אשערי חצירות היינו משום
ששעריה מוליכין לביח וכל רה"י ששעריו

מוליכין לבית חשיבי כפחחי הבית ע' חזו"א,
יו"דס' קם"ח ס"קג' כך'ה אבלישלהסתפק).

והנהישלעיין עלחירוצו של ה"ר מנוח
מהא דמכואר ברמב"ם (שם בהלכה ה')דביח
שהיה מקצתו מקורה ומקצתואינו מקורה אם
הקירוי כנגד הפחח חיב במזוזה ואם לאו
פטור,וק'דהיכאדאעהקירויכנגדהפתה למה
לאיתחייב מטעם שנכנסין דרך הפתח לחציו
המקורה ,כמו ששערי חצירותחייכין מטעס
שנכנסין דרך שער ההוא להבתים ,ושו"ר
שכבר הקשוקושיאזובגדולי הקדש(ס' רפ"1
ס"ק ז') ובאבני נזר(יו"ד ,ס' שפ"ד אותו').
והנראה לומר בזה ,דהנהיש לחקור בהא
דבית שאינו מקורה פטור מן המזוזה אמ זה
הוא משום דהוה חסרון בהבית ,דביח שאינו
מקורהאינוראוילדירה גמורה ,ומש"ה פטור
מן המזחה ,או נימא דהוא חסרץ בהפחח,
דפתח הפתוח למקום שאינו מקורה לא חשיב
פתח ,והנה אף שמצד הסבראיותרניחא לומר
דהוא חסרץ בהבית ולא בהפתת ,מ"מ מדקרי
ליה הגמ' פתחי שימאי(דהיינו פתח מקולקל
וכמבוארברש"י) משמע דהואחסרון בהפתח.
והנה ראיתי כאור שמח אהא דמבואר
כהרמב"ם דבית שחציו מקורהחייב במזוזה
היכאדהקירוי הוא כנגד הפתה ,שכחבדהיינו
אפי' אם אין בו ד' על ד' בחלק המקורה,
דהמקצת שאינו מקורה מצטרף לשיעור ד'
אמות ,דכן אמר פתחי שמאי סטורין מן
המזחהוהיינו כשהפחחבלא תקרהפטור ,אבל

נהוראי
אם הפתח בחקרה חהבכמזוזה אע"פ שהבית
אינומקורה,ע"כ .הנה מבוארמדבריודמפרש
דחסרון תקרה הואהסרון בהפתחולא בהבית,
אמנם מדברי הראשונים מבואר דלא כדבריו,
דהרא"ש בה' קטנות כתב דהא דבית שאינו
מקורה פטור מן המזוזה היינו משום דאינו
ה כשאינו מקורה ,וכן מבואר
ראוי לביתייר
ברבינו ירוחם (הובא בב"י בס' רפ" .)1וה"ר
מנוח כתבעל מ"ש הרמב"ם דאסהקירויאצל
הפתח חייב דנ"ל דדוקא ביש במקורה ד' על
ר' ,וכן איפסיק בשו"ע (ס' רפ"ו ס' י"ד)
ומבואר דכולהו ס"לדביתשאינו מקורה הוא
חסרוןבהבית.
י ליה הגט'
והנה נראה לומר דהאיקר
פתחי שימאי היינו משום דכיון דבית בלי
חקרהאינוראוי~ירה .ממילאגם פתהואין
לוחשיבוח של פתח,דכיוןשהכיתמקולקל,גם
פתחו שהוא הלקממנו,איןלוהשיבות,וחשיב
פתח שטאי .ולפ"ז ,יש לישב מה שהקשינו
לעיל על מה שכתב הרמב"ם דבית שחציו
מקורה פטור מן המזוזה הינא דאין הקירוי
ננגד הפתה ,והקשינודלמה לא יחחיב מטעם
שנכנסין דרך הפחח לחציו המקורה ,כמו
ששערי חצירותחייבין מטעם שנכנסין דרך
שער ההוא להבתים ,ונראה לומר דהא דשערי
חצירותחייביןאין זה משוםדחשיבי כפתחי
הבית .דהא במציאות אינם אלא פתחי
החצירוח ,אלאחייבין משום דעלידםנכנסין
לתוך הבתים ,דכל פתח שהוא מקום כניסה
להבית תהב במזוזה אע"ג שאינו פחח של
הבית ,ולפי"ז א"ש למה בית חציו מקורה
פטורמן המזחההיכאדאיןהקרויכנגד הפתח,
דכיון שהחציו שהוא כנגד הפחחאינו מקורה,
ואינו ראוי לדירה ,ממילא גם פתחו חשיכ
פתתי שימאי ,ואע"ג דעל ידו נכנסין גם

לההלק המקורה ,מ"מ הפתח הוא פתוח
להחלק שאינו מקורה ,ואין לו חשיבות של
פתח להתחייב במוחה ,אמנם לפ"ז צריכע
להביןלמהשעריחצרותחייבותבמזוזה מטעם
שנכנסעע"ילבתים .ולאאטרי'דחשיביפתחי

רמה

שימאי מטעם שהם פחחים של החצירות
שאינם מקורות.
ונראה לומר דהנה הרא"ש תירץ על
קושיח התוס' משעריחצירותדחיבותבמזוזה
אע"גשאינןמקורות,באופן אחר,דשאניחצר
דדרכולהיות כך ומשמש ~ירת הבתים אבל
בית אינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורה,,
וכתירוץ זה מבוארנמי במגדלעוז (פ"ו ה"ז
מהל' מזחה) לתרץ קושיח הראב"ד על הא
דכתב הרמב"ם שםדגינה פטורה מן המזחה
מפני שאינה עשוייה לדירה ,וק' דגם בלא"ה
פטורה מפני שאינה מקורה ,וכחב על זה
המגדל עח דסר"א גינה לטיולעבייאוהיינו
דירחווליחייב קמ"ל ,ולא דמיאלביתשאינה
מקורה דההיא אורהא לקרוייה וכיון שלא
קרהו לא נעשיתעדיין מהשבחו לגמרי אבל
גינה נגמרה מחשבתו למילתההו.
והנה ה"ר מנוח דלא תי' כמו שחירץ
הרא"שהיינומשוםדס"לדמהבכךדאיןררכו
של בית להיות בלי חקרה מ"מ אכתי ראוי
לעשות שם כל מה שעושין בחצר ואי חצר
חשיב מקום דירה להתחיב כמזוזה ,גם בית
שאינו מקורה יתחייב ,ומש"ה תי' דגם חצר
אינהחייבת מצד עצמה אלא מהמת שבחים
פתוחים לתוכה ,אמנס נראה לומרדלענין הא
דכתבנולעילדבביתשאינומקורהאיןהחסרת
בהבית לחוד אלא דגם פתחיו חשיכי פתחים
מקולקלים ,וכלשק הגמ' דקרי להו פתחי
שימאי,בזהגם ה"רמנוח מזדהדישלחלקבין
חצרלכית ,דבביח דדרכולהיות מקורהשפיר
אמרינן דכל זמן שלא נגמרה צורחו ואינו
מקורה גם פתחיו חשיבי פתחיס מקולקלים
מטעם שהם חלק מבית מקולקל ,וממילאאין
להם חשיבות של פתח להתחיב במזחה,
ופטורים ממזוזה אף אםנכנסי ,ע"י למקום
מקורה(,כמובביתשחציומקורהואעהקירוי
כנגדהפתח) .משא"כבחצרדדרכהלהיותבלי
תקרה בודאי אע חסרק בהמקום ,שיהאעליו
שס מקום מקולקל( ,אלאדלענין חיוב מזוזה
אינה מחךבח מצד עצמה מטעם דבמציאות

רמו

נתוראי

א"א להשתמש שם חשמישי דירה מחמח
שאינה מקורה) ,וממילא גם פתחיה חשיבי
פחחים להתחלב במזהה היכא שנכנסין ע"י

להבתים.
והנה התו"י והחוס' הרא"ש כיומא (דף
י"א א' בד"ה ואחד שערימדינות) הקשו על
הא דמבואר שם בגמ' דשערי מדינות ושערי
עיירות חייבות במזוזה משום דנכנסין דרכם
לבתיס( ,טעם זה אינו מבואר בגמ' שם אלא
דהכי ס"ל להתו"י דמטעם זה חייבין וכן
מבואר להדיא בירושלמי) ,רמ"ש מבית שער
דפטרינן לקמיה ,אע"פשנכנסין ררכולבתים,
וח' דעדיפי מבית שערלפי שהוא דבר קטן
(ובתוס' הרא"ש הוסיף לפי שהוא דבר קטן
ואינו חשוב) ,אבלאלוהוהלהוכפתחחצירות
שהם גדולים ונכנסים דרכם לבחים.
והנה לכאורה דבריהס תמוהים מאדדכיון
דס"לדאין היובם של שערי מדינוחועיירות
אלא משום דנכנסין דרכם לבחים ,א"כ מהו
החילוקביןמקוםגדול(וחשוב)אולא ,האאין
חייבין מצד עצמם ,אלא מצדהבתיםשנכנסין
אליהם דרך פתחם (של השערי עיירות
ומדינות) ,והנה ראיתי באגרות משה (יו"ד,
ח"א ס' קם"א) שכתב דס"ללהתו"ידלעולם
חיובם של שערי מדינות ועיירות הוא מצד
עצמםולא מצדהבתים ,דמשום דדרכונכנסע
לבתים מחשיבליהומשוילי'כאילוהיהבית
דירה ,דכיק שהוא ג"כ משמש לצורך בית
דירה הו"לכאילודריםבתוכו,ולכןשפיריש
לחלקבין מקום גדול למקום קטן,וכן ראיתי
במסכת מזוזה (אות כ"ה בפרשה סדורה)
שפירשכןבכוונתהתו"י,אולם צ"ע לפרשכן
בדבריהם רהנה אח"כ הקשועוד אהאדמחייכ
להו לשעריעיירות ומדינות במזוזה דמשמע
דמחייב להו בכלענין ,אף אם הוקף ולבסוף
ישב ,ואמאי הא בכה"ג אףלגביעירובדאינו
אלא מדרבנן לא חשיב ,כדתניא פרק עושין
פסין (דף כ"ו א') עיר הדשה מורדין לה
מישיבתה וישנה מחומחה ,אי1ו היא חדשה
שהוקפה ולבסוף ישבה,ישנה שישבהולבסוף

הוקפה( ,דהיכא דלא הוקפהלדירהאין חומה
 11השובהלשוייה כולה כד' אמות ,ע' מ"ב ס'
שצ"ח ס"ק נ"ד) ,ות' רכית דנכנסין דרכם
לבתים אין לחלק דמ"מ ביחך מקרי שפיר
לענין מזוזה ,וכתוס' הרא"ש איחא דכית
דנכנסק דרך שם לבתיםאין חלףבהיקף אם
חשוב חומה או לאו ,עכ"ד ,והנה בשלמא אם
נימא דס"ל להתו"י והתוס' הרא"שדאי,
חיובם שלשערימדינותמצד עצמם אלא מצד
שפתחם הוה מקום כניסה להבתים ,שפיר
הקשו מעירוב ,דס"ל רכמודבעינן שם שיהא
חל עלהיקף המחיצותחלות שסהיקףלדירה,
(ולא סגי במה שהמקום הוא מקום דירה
ומוקפוח במחיצות אלא צריכין שיחול על
המחיצות שם מחיצוח שלדירה) ואל"ה אע
עליו חשיבות של חומה לשורה כולה כד'
אמות .כמו"כ כאןכדי לח-ב השעריעיירוח
במזוזה צריך שיחול עליהם שם סחחי דירה
ואל"כ אינם מתיחסע לבתים שיחחיבו
במזוזה מחמתס ,ולכן הקשו יהיכא דישב
ולבסוף הוקףהיאך חל שם זה עליהםדהיאך
נטפלים להבתיס ,וחרצודכית דנכנסע דרכם
לבתים אין לחלק דמ"מ כיתך מקרי שפיר
לענין מזוזה ,ונראה רכוונחם הוא דכאן אין
צריך שיחול על השערי מדינות שם פתחי
דירה ,דאף שאינם מתיחסעונטפלין להבתים
מ"מ חייבין במזוזה כית שנכנסין דרכם
בהביח שיהאעליו שם
לבתים ,דהעיקר
י ,דהפתח ח-באףשאינו
לח
חת
ביתדירהולא בהפ
פחח של מקום דירה כל זמן שנכנסין דרכו
להמקום דירה.
והנהכלזהניחא אםנימאדאיןחיובם של
שערי מדינות מצד עצמם אבל אם נימא
דחיובם הוא מצד עצמםדמשוםדנכנסיןדרכם
לבתים חשובכמקוסדירה ,א"כאיזהמקוםיש
לחלקבין הוקף ולבסוף ישב אוישב ולבסוף
הוקף ,הא המקום הוא מקוםיירה,וכי ס"ד
דבביתדירה ממשישחילוקבי
 ,הוקףלדירה
או לא (וא"כ הו"ל להקשותעלכלביתהיכא
דנבנה מחחילה שלא על דעת דירה אלא

רמז

נהוראי
לעשות שסדבריםאחריםשאינם שלדירה,ושוב

נמלכו וצשהו לבית דירה ,דיפטר ממזחה,כית

שהוקף ולבסוף מ2ב ,אלא ע"כ דבכה"ג
לאשייך לחלק בזהכיון שהבית עצמו הוא
מקוםדירה ממילאחייבין כלפתחיובמזוזה,

כיון שהםפתחין של מקוםדירה) ,ואף שי"ל
דזהגופא הואכוונתתירוצם שלהתו"יוהתוס'
הרא"ש (וכן ראיתי שפירש כן ,במס' מזוזה

אוח כ"ז בפרשה סדורה ,יעו"ש) מ"מ
בקושיחםודאי לא ס"להכי אלא ס"לדחיובם
של שעריעיירותאינו מצד עצמם אלא מצד
כניסה לבחים ,ואעפ"כ כתבו לחלקבין מקום
גדוללמקוםקטן ,וא"כ הדראקושיא ~וכחא
דאיזה סכרא יש לחלק בזהכיתשאין חיובם
מצד עצמם,
והנה על פי דברינו לעיל מיושב היטב
דשפיר יש לחלק בין טקום חשוב למקום
שאינו חשוב,דכיון דהמקוםאינו מקום חשוב
גם פתחו שהוא חלק ממנואין לו חשיבות
להתחייב במזוזה ,וא"כ אע"ג דנכנסין דרכו
לבתים וחיובו הוא מחמת הבחים ולא מחמת
עצמו ,מ"מ פטור ממזחה משום שאינו פחח
חשוב.
והנה בסוכה (דף ח' ב') איתא א"רלוי
משום ר"מ שתי סוכות שליהנריםזולפנים
מזו הפנימיחחייבת במזוזה והחיצונה פטורה
וכר והקש' שם הגמ' אמאי פטורה החיצונה
ממזוזה תהוי החיצונה כבית שער להפנימית
ותתחייב במזוזה ,ותירץ הגמ' משום דלא
קביע ,ופרש"' שם דכוונת הגמ' הוא לענין

הפנימיתדהפנימיתאינהקבועהואינה חשובה
לליותלהבית שער ,אולם ברמב"ם (פ"ו ה"ט
ממזוזה) מבואר רמפרש דקאי על החיצונה,
שהחיצונה אינה קבועה( ,אבל הפנימיח ס"ל
להרמב"ם רהוה קבועה) ומש"האינהחייבת
במזוזה( ,יעו"ש בראב"ד ובכ"מ) ,ולכאורה
קשה לפי מש"כ ה"ר מנוח בדעת הרמב"ם
דהא דחצרחייבתבמזווה אע"גשאינהמקורה
היינו משום שעלידונכנסיןלבתים א"כמוכח
דס"ל להרמב"ם דאע"גדאין בה תנאידירה
מ"מ מחחייבת מצד כניסה להבתים ,וא"כ
אמאי פוטר הכא הרמכ"ם הסוכה חיצונה
משום שאינה קבועה הא מ"מ נכגסין ע"י
לבית,וראיחי במסכתמזוזה(אותל"ב בפרשה
סדורה) שכתב דם"ל לה"רמנוח דפתחשאינו
קבוע לאמקרי פתח כלל,ואיןזה אלאכניסת
עראי ,תלכניסהכזולאחייבהתורה,אולסק'
דמלשת הרמב"ם שכחכ שהחיצונה פטורהמן
המזוזה לפי שאינה קבועה ,משמע דקאי על
הסוכה עצמה ולא על הפתח ,ומשמע דסיבת
הפטור הוא מפני שהסוכה החיצונה אינה
קכועה ,והנה ע"פ מה שכתבנולעילישלישב
דברי הרמב"ם ,דעיקר החסרון הוא דהסוכה
החיצונהאינהקבועה ,אלאדממילאגם פתחה
לא חשיבא ,רכמו פתח שלביתשאינו מקורה
אק לו חשיבות של פתח לענין מזוזה ,כיק
שהוא חלק שלבית מקולקל ,כמו"כ פחח של
ביתשאינוקבועג"כאעלוחשיבות של פתח,
וממילא פטור ממזחה אף שע"י נכנסק לתוך

""

ביתפגימי

רמח

בחוראי

חרב דוד ראזענבוים

בדיןשבירחבכלי חרס
כתב הרמב"ם פי"ב מהל'כליםה"יוז-ל,
וכןכליזכוכית שנשברו אע"פששבריהןכלים
וראויין לתשמישהואיל והםשבריכליסאינן
מק"טלפישאינןדומין לכ"ח,כיצדקערה של
זכוכית שנשברה והתקין שולים לתשמישאין
השולים מק"ט אע"פשהןבקערה,ואםקירסם
את מקום השבר ושפו כשופין ה"ז מק"ט
עכ"ל ,מקורדין זה הוא ממתני' דכלים פ-ל
מ"א שול' קערהושולי אסקוטלא שלזכוכית
שהחקינו _לתשמיש טהורין ,קירטסן או שפן
בשוסין טמאין ,וקשהעל הרמב"ם דכתב ואם
קירסם אח מקום השבר ושפו בשופין ה"ז
מק"ט ,דמשמעדבכליזכוכית לאאמרינןכיון

שטהר שעה אחת שובאין לה טומאה לעולם,
וכן מדויק מלשון הרמב-ם בפיהמ"ש שם
רכתב וז"ל ,וכאשר נשברכליוכוכיתוכו' עד
שהסיר ממנו תורת שברכלי אז חטמא עכ"ל,
ומבואר דמיד כשהסיר ממנו החורת שברכלי
מטמא ,אף בלא עשאוכלי חדש ,ולאאמרינן
כי' כיון שטהר ,ומקורו מההוספתא דכלים
ב"ק פ"זה"ידתניאוז"ל,שוליהמחציןושולי
הפחתין וקרקרות הכלים ורפנותיהן מאחריהן
וכו' קרדסן שפן ועשאן כלים וכו' ומק"ט
מכאןולהבאדברי ר"מ ,וחג"אכל כ"ח שטהר
שעה אחתאיןלו טומאה לעולם,שוליכליעץ
כלי עצםכליוכוכית וכו' קורדסן שפן ועשאן
כליםממלאיןבהןומקדשיןבהןומזיןומצילין
בצמיד פתיל ע"כ,וכן בתוספחא שם פ"ג ה"1
תניא שולי כל' עץ וכלי עצם וכלי זכוכית
שקרקסןושפן ועשאןומקבליןכלשהןטמאין,
וכתבבביאור הגר"א ח"ל ,והאדקתניכליעץ
ולא קתני כ"ח ,משום דבכ"ח איכא פלוגתא,
דסברי חכמים דאפי' קרקסן טהורה ,דכיון
שטהר שעה אחת שובאין לה טומאה לעולם,

וכ-ה בהד'א בברייחא לקמן בסוף המסכת
עכ"ל ,ומבואר כהרמב"ם דבכלי זכוכית לא
אמרינןכיון שטהר,אכן מהתוס' שבת ט"וב',
ד-ה והכמים מטהרין ,שכתבו דאין לפרש
דמח' ר"מ ורבנן בכלי זכוכית שנקבו והטיף
לתוכן אבר ,אם מטמא או לו ,הוא משום
דחשיבי כ"ה ,ופליגי לשיטתם אם בכ"ח
אמרינן כית שטהר ,דא"כ מנ"ל דר"מ אזיל
בתרמעמידיעוי"ש ,מבוארדאףבכליזכוכית
ן שטהר,וכן התוס' בר"ה י"ט א',
אמרינןכיו
ד"ה יהודה כן שמוע כתבו וז"ל ,וריב"א
מפרש דחכמים מטהרע לגמרי משום דכלי
זכוכית ככ"ח דמו ,ותניא כחוספחא דכלים
פ"ב דכ"ח שטהר שעה אחתאין לו טומאה
לעולפ עכ"ל,וכן הר"ש כפ"ב מ"ב כתבוז"ל,
והא דאמרינן בספ"ק דשבת (ט"ו ב') דגזור
טומאהאכליזכוכיתהואילותחילתברייחומן
החול ככ-ח דמו,ופריך אלא מעתה לאיהאלו
טהרה במקוה ,ומשני כגון שניקבו והטיף
לתוכן אבר ,ור"מ היא דהכל הולך אחר
המעמיד ,ולאאמרינןכיוןדניקבוטהרווחולא
מק"ט ,התם לר"מ דליתלי' הך סבראדפליג
בחוספתא עכ"ל ,ומבואר דגם בכל' זכוכית
אמרינןכיון שטהר ,וא"כ קשה על הרמב"ם
דסובר דבכלי זכוכית לא אמרינןכיון שטהר,
הרי מכיון שכלי זכוכית דמיא לכ-ח,
וכדמסקינן בשבת דף ט"ז ב' ,דכלי זכוכית
ככ"ח דמיא ,א"ב כמו דבכ"ח אמרינן כיון
שטהר ,וכמ-ש הרמב"ם בפי"ח הי"א ,והוא
ממחני' ריש פ-ד ,וקיי"ל כרבנן ,וא"כ ה"נ
בכלי זכוכית נימאכיון שטהר ,וצ"ע.
והנראה לומרבזה,רתנינן בפ-ב מ"א,כלי
עץוכלי עורוכלי עצםוכליזכוכית פשוטיהן
טהורים ומקבליהן טמאים ,נשברו טהרו ,חזר
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ועשה מהם כלים מק"ט מכאן ולהבא ,כ"ח
וכלי נתר טומאתן שוה ,מיתטמאין ומטמאין
באויר ,ומטמאין מאחוריהן ,ואינן מטמאין
מגביהן ,ושבירתן היא טהרתן ,ונתב הגר"א
בא"רוז"ל,ושבירתןהיא טהרתן ,קמ"ל תלת,
קמ"לשבירתן מטהרתןעולמית ,ולא ככל'עץ
וכלי עצם שאם חזר ועשה מהן כלים מק"ט
מכאן ולהבא ,אבל כ"ח אפי' חזר ועשה מן
השבריםכליטהור ,וקמ"להיאטהרתןואיןלה
טהרה אחרת,שכלי שטףטכילה מטהרחה,וזו
אין לה טהרה במקוה ,וקמ"ל טהרתן ולא
טהרת אוכלין ומשקין טמאין שאינן נטהרין
כשבירה ,אע"פ שאינן נטהרע ג"כ בטבילה
עכ"ל ,וזה שכתב הגר"א קמ"ל טהרתן ולא
טהרת אוכלע ומשקין ,מקורו מהתו"כשמיני
פרשתאז' הי"גוז-ל ,אותו תשבורו ד"א אותו
אתה שובר על טהרתו,ואי אתה שובראוכליס
ומשקים לטהרתו ע"כ ,ובתוס' פסחים ל"גב',
נחלקו באוכלין ומשקע מהו השיעור לקב"ט,
דשי' קש"י שם דכל שהוא מק"ט מה"ת,
ומייתי רא" מהתו"כדתניא מכלהאוכלמלמד
שמטמא בכ"ש ,וכ"ה שיטת רש"י כזבחים
ל"א א' ,אבל התוס' שם ובתוס' שבת צ"א א',
והר"ש באהלותפי"ג מ"הפליגיוס"ל דמטמא
בכביצה מה"ת ,ויעוי"ש בהתוס' פסחים ל"ג
ב' ,דהביאו מהרברבינואליהודהק' על רש"י
מהחו"כ דדרשינן גבי כ"ח ואוחו תשבורה
אותו אתה שובר לטהרתו ,וא-א שובראוכלין
לטהרתן,ואי מק"ט בנ"ש ,פשיטא דלא מהני
להו שבירה יעוי"ש ,וצ"ע.
והנראה מוכרת ומבואר מזה דחלוקהדין
שבירה בכלי עץ מהדין שבירה בכ"ח ביסוד
דינם ,דבכ"ע לא נא' דין טהרה כלל ,רק
שבירה מבטל השםכלי מינה ,משא"כ בכ"ח
שבירהאשוויי להלוחדין טהרה ,וזהודתנינן
ושבירתן היא טהרתן ,דדינא איתאמר בי',
דחיילא בשבירה חלותדין טהרה ,ויסוד לזה
הוא מהא דבשאר כלים הא דתנינן נשברו
טהרו הוא מסברא ולא מקרא,דאין לזה שום
ילפותא ,ואילו בכ"ח הךדינא דשבירתן היא

רמט

טהרתן ילפינן לה מקראי ,כמ"ש הרמב"ם
בפיהמ"ש שם וז"ל ,עוד אמר ושבירתן היא
טהרתן לפי שכ"ח כאשר נטמא לא יטהר
במקוה ולא יועילוהו זה ,והוא בטומאתו עד
שישכר,וזה לשק התורהכל אשרבתוכויטמא
ואותו חשבורו עכ"ל ,הרי מבואר בדברי
הרמב"ם דהא דבכ"ח נא'דין שבירהילפינן
לה מקרא דאותו תשבורו ,ולא 'דעינן לה
מסברא כמו בשאר בלים דמהני שבירה בלי
שוםילפותא מקראי ,ומהאדבעינן בכ"ח קרא
וילפותא דמהני שבירה ,ע"כ מוכרח דבכ"ח
השבירה מלתא דטהרה קאת'ק עלה ,דנא' בי'
חלות דק טדרה דומיא דמקוה דמטהר שאר
כלים ,וכן מפורש במאירי לסוטה כ"ט ב',
דכתב וז"ל,וי"ג טבו"י בכ"חיוכיח ,ופירושו
שבירת כ"ח שהוא כמקוםטכילה,ששבירתוזו
היא טהרתו ,וכשנשברו הו"ל טבו"י שפרחה
טומאה מהםלעניןחולין,ולענין תרומהודאי
לא עד שיערבו שמשן כשאר כלים הטבולין
ביומן עכ"ל ,הרי מבואר להדיא במאירי
דבכ-ח השבירה אשוויי עלה חלותדין טהרה
דומיא למקוה ,ואשר ע"כבעינן הערב שמש,
ולא כשאר כלים דבשבירה לא כעינן הערב
שמש ,ורק בטבילה בעינן הערב שמש ,אלא
שזהו מחלוקת ראשונים ,דהתוס' שאנץ שם
סוטה כ"ט א' ,הביא שי'רבינו משולם דס"ל
דבשכירה בכ"ח בעינן הערב שמש ,ומייחי
ראי' מהתו-כשמיני פרשתאז'הי"גדדרשינן
ואותותשבורויכולישברנוודיו ,ת"לוכלכ"ח
וא"ו מוסיף על ענין ראשון ,ולמעלה כתיב
הערב שמש ,למדעל כ"ח שטעק הערב שמש,
(אלא שכתב שם דאף טליתוכלי מתכתבעינן
הערב שמשיעוי"ש ,וצ"ע) אבלשיטת הר"ת
שם בסוטה והראב"ד בתו"כדפליגי ע"ז ,ולא
בעינן גשבירה הערב שמש ,וגרסו אחרת
בלשון התו"כ יעוי"ש.

ולפי-ז מיושבת היטב קו' הרבינו אליהו
על רש"י ,דאע"פ שאוכלין מק"ט בכ-ש,
וממילא ל"ש בי' השבירה דשאר כל הכלים

כולן ,דרק מבטל השם כלי מינה ,אלא הס"ד

רנ
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דהתו"כ דאףדאוכלין מק"ט בכ"ש ,מ"מ נא'

דין מסוים דשבירה דאשוויי עלה חלותדין
טהרהדומיא דכ"ח,והךדין טהרהשייכת אף
היכי דהמשהו עדיין מק"ט ,קמ"ל מיעוטא
דאותו תשבורולענין כ"ח ,דרק בכ"ח נא'דין
שבירה מלתא דטהרה ,אבל באוכלין לא נא'

ד'ן שבירה דאשוויי טהרה ,וכמש"כ.
ויסוד הדגרים דשייך דין
שהשבריםעדיין מק"ט ,מבוארבסוגייןיתולין
קכ"ג א' ,תנן התם (כלים פכ"ח מ"ח) טלית
שהתחיל בה לקורעה,כיון שנקרע רובה שוב
אינו חיבור וטהורה ,ופירש"י וז"ל ,שנטמאה
ובא לקורעה לבטלה מתורת טלית ,ומאחר
שאינה ראוי' למלאכה הראשונה ואין שמה
עלי' מטהרת ,אע"פ שישבשירי' גע"גועדיע
ראוי' לקב"ט טהורה מטומאתה הראשונה,
דומיא דכ"ח דשבירתו מטהרתוושכריו מק"ט
כדאמרינן באלו טרפות (נ"ד ב') הן
וקרקרות'הן ורופנותיהן וכר עכ"ל ,והתוס' (שם
ע"ג א') הק' על פירש"ק דאק נראה שוס סברא
לחלק ,דמ"מכיון שיש בה גע"ג שהוא שיעור
טומאה ,לא פקע מיניה טומאח מגע ,ומה
שהביא שם בקונטרס ראי' דאע"ג דאית בו
שיעור טומאה ,מ"מ בטלה ע"יקריעהדומיא
דכ"ח דשבירתו מטהרתו ושבריו מק"ט
כדאמר באלו טרפותהן וקרקרותיהן,ואין 11
שום ראי' ,דהתם איירי כשייחד השברים
אח"כ ,אבל בלא יחוד לא כמו שמפרש שם
יעוי"ש ,וכדעת התוס' כן הוא שי' הר"ש,
דאיתא בתו"כ מצורע פרשתזבים פרשחא ב'
ה"ג וז"ל ,משכב במשכבו ואם נשבר טהור,
הלא דין הוא מה אם כ"ת שאין לו טהרה
מטומאתו אם נשבר טהור ,משכב שיש לו
טהרה מטומאתו אם נשבר לאיהי' טהור ,לא
אם אמרת בכ"ח שאע נעשה אב הטומאה
לטמא אדם ולטמא כגדים ,תאמר במשככ
שהוא (עשה אב הטומאה לטמא אדם ולטמא
בגדים וכו' ואם נשבר לא יהי' טהור ,ת"ל
משנב במשכבו אם נשבר טהור ע"כ ,וכתב
הר"ש פ"ק דכליס מ"ג וז"ל,כגון סנדל טמא
טהרה אע"פ

מדרס שנפסקה אחת מאוניו או בגד גדול
שנקרע ממנו פתות מגע"ג ,דאע"פ שהסנדל
והבגד עודם בטומאתן ,האזן והקרע טהורים,
וע"ז נא' וכו' עכ"ל ,ומשמע דרק נשתייר
פחוח מגע"ג טהור ,אבל יותר מגע"ג טמא
כשיטת התוס' ,אלא דקשה קו' התוס' על

רש"י ,וצ"ע.
והנראה לומר בדעת רש"י בחולין ,דם"ל
דנא' בתו"כ פ' מצורעדע טהרה במדרס ,דהא
דיל"ינןבבגדשנקרע דנטהר ממדרס,כמוכ"ח
שאם נשכרטהור,אינו כהר"שרמועילבמדרס
קריעה דהוא מדין שבירה דשאר כלים,
ומשו"ה רק אם נשתייר פחות מגע"ג טהור,
אלא נא' דבמדרס הקריעה אשווי' חלותדין
טהרה כמו בכ"ח ,ואשר ע"כ אף שנשתייר
יותר מגע"ג שהוא שיעור טומאה ,ילפינן
בתו"כ דע"י קריעה חיילא חלות דק טהרת
מדרס ,דומיא דכ"ח דע"י השבירה חיילא
חלות דע טהרה ,ואףהיכי שבהשבריםעדיין
נשארשיעור טומאה,ומכיוןדחזינן דהשברים
עדיין מק"ט ומ"מ השבירה מטהרת ,ע"כ
מוכרח דהשבירה הוא דין טהרה ,כמוש"נ
בדעת רש"'בפסחיםל"ג ב',לפיהתו"כדס"ד
דבאוכלין דמק"ט במשהו ,מ"מ יחול דין
טהרה ,ה"נ לענע מדרס ,ילפינן בחו"כ
דהקריעה עושה בו חלותדין טהרה ,ומשה"ק
התוס' על פירש"י דלא דמיא לשבירה בכ"ח

שבעינן יחוד י"ל שיחוד הוי רק דין בנלי
תשמיש לאשוויי לקב"ט ,אבל גם בלא יחוד
הוי כלי ,ומ"מ מהני שבירה לאשוויי דין
טהרה ,ה"נ במדרס אהמ קריעה לאשוויי
טהרה ,וכמש"כ.
אכן התוס' והר"ש ס"ל כמ"ש הרמב"ם
בפכ"ג ה"ט ח"ל ,שלשה על שלשה שנטמא
במדרס ואח"כ נחלק ,טהור מן המדרס ,ואין
בקרעים אלו טומאה כלל והנם כשברי כלי
שנטמא עכ"ל ,הרי מבואר להדיא בהרמב"ם
שהדין קריעה במררס הואדין שבירה דשאר
הכלים כולן ,דרק מבטל השם כלי ,ולא
השבירה דכ"חדהוידיןמסוים דטהרה ,ואשר
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ע"כ רק אם לא נשתייר גע"ג מטהר ,דבטל
השם בגד מינה ,אבל נשתייר גע"ג שהוא
שיעור טומאה ,נשארת הטומאה וטמא ,חמו"ר
ברמב"ןחולין ל"ד א' ,דכתב וז"ל ,וזואינה
ראי',שהרי אמרוטליתשהתחיללקורעהניון
שנקרערובהטהורה ,וכדאיתאלקמןבפ'העור
והרוטב (קכ"ג א') ,ואע"ג דשלש על שלש
מק"ט מה"ת ,לפיכך הוצרך הכתוב למעט
שבירתהאוכלין עכ"ל,ויעוי"ששתי' בזה קו'
רבינו אליהו הנ-ל ,וזהו להדיא כמש"כ.
והנה תנינן בפ"ה מ"ח ,חתכו חוליות
לרחבו פחות מארבעה טפחים טהור ,מרחו
בטיט מק"טמשיסקנוכדי לאפותבוסופגנים,
והק' הר"ש לעיל פ"ב מ"ב מכיון דחתכו
החוליות פחות מד"ט חל בודין טהרה ,א"כ
למה מרחו בטיט מק-ט,הריכיון שטהר שעה
אחת שוב אינו מק"ט ,ואין לומר משום
דהמרוח הוא חגור חדש ,דהא בתוספתא פ"ד
טמא,
ה"ז תניא דאפי' נתן הטיט ע"ג
ות" דבכלי שלם לא אמרינןכית 4טהר ,רק
בשבריכליקי'"לכיון שטהריעוי"ש ,והתוס'
בחולין נ"ה א',חי' דבעצם לא נא'דיןמסוייפ
דכיץ שטהר ,רק בשברים ץטנים ,דאפי' ע"י
התיקון לא מתקנו כתחילה ,ומשו"ה אינם
נחשבים להיות עוד כלים .אבל בתנור דע"י
תיקון נעשה אח"כ שלם כחחילה ,שוב חשוב
ככלי גמור יעוי"ש.
האומנם להרמב"ם ישאר קו' הראשונים,
דהרי הרמב"ם בפ'"ח מכלים הי"א כ' דבכל
כ"ח אמרינן כיון שטהר ,ומסתימת לשונו
משמעאפי'מנלי שלם ,וא"כליחלי'תירוצא
דהר"ש ,וגסליתלי' סברת התוס' ,דהרי כתב
הרמב"ם פט-ז ה"גוז"ל ,חחכוחוליוח לרחבו
אם הי' גובה כל חוליא והוליא פחוח מד"ט
טהור ,חזר וסידר החוליותזו ע"ג  11והמריח
עליהם בטיט והחזירו חנור כשהי' ,ה"ז כמו
שעשה תנור אחר ואינו מק"ט אלא מכאן
ולהבא ,והוא שיסיקנו כדי לאפות בוסופגנין
אחר שמירחו עכ"ל ,הרי מבואר להדיא
בהרמב"ם שדוקא אפמירחובטיט טמא ,אבל

"דק

רנא

נתןהטיט ע"ג הסדק-טהור ,וס"לדמתני'דנקט
מירחו בטיט מק"ט הוא דוקא ,ופליג על
התוספתא דס"ל דאפי' נתן הטיט ע"נ הסדק
טמא ,אלאנתן הטיט ע"ג הסדק טהור,וקיי"ל
כמתני' ולא כתוספתא,ואי ס"ל כהתוס'דכיון
שטהר הוי סבראילא מתקנו כתחילתו אבל
בתנור דע"יתיץון נעשה שלם כתדילתו שוב
נטמא ,א"כ מ"ש מירחו מנתן הטיט ע"ג
הסדק ,וע"כ מונרח ומבואר בדעח הרמב"ם
דהא דכיון שטהר שעה אתת ,דינא איתאמר
בי',דכיון דחלבי' דץ טהרהע"ישבירה ,שוב
לאיכוללחולבי' טומאה לעולם ,ומשו"הנתן
הטיט ע"ג הסדק טהור ,ורץ במרחו טמא,
משום דהמרוח הוא תנור חדש ,ואינו חנור
הישן כלל ,וכדיוק לשון הרמב"ם דכחב ה"ז
כמו שעשה חנור אחר ,דמשמע דטמא משום
דע"י המרוח הוי תנור אחר וחדש ,ול"שכי'
דין כיק שטהר ,אבל בנתן הטיט ע"ג הסדק,
דרק תקנו לחודא טהור,מדיןכיון שטהר שעה
אחת ,וכמש"כ.
והנה הר"ש והרמב"ם נמי פליגי בהא
דתנינן בפ"ה מ"ט ,חנור שבא מחותך מבית
האומןועשהבולמודיןונותנועליווהוא טהור,
נטמא וסילק את למודיו טהור ,החזירן לו
טהור ,מרחובטיט מק"טוכו' ,דהרמב"םבפי'
המשניות ובפט"ז ה"ד מפרש דאםהי' מחותך
לאהויכליוטהור ,ועשהבולמודיןלחברןהוי
תגור וטמא,סילק אתלמוריוהוינחיצהוטהור,
וממילאהחזירהלמוריםפעםשני'טהור,דכיון
שטהר שעה אחתוכו',דאףבתנורנא'דיןכיון
שטהר ,שהוי דינא גמור ,אולם הר"ש דס"ל
רבכלי שלם לא אמרינן כיון שטהר ,מפרש
מתני' לפי גירסתו בתוספתא ,שגם בפעם
הראשוןאיןהלמודיןמביאיןלוטומאה,והיינו
דקחני נותנן עליו והוא טהור ,כלומר ה"ה
בטהרחו ,ודקתני נטמא ההנו אם מירחו
ונטמא ,שהמירוח מכיא לו טומאה יעוי"ש.
ונראה שהדברים מבוארים יותר בהא
דכתב הרמ;"ם בפט"ז ה"ז וח' וז"ל ,המביא
שבר' חרס ודבקן זב"ז ועשאן תנור ועשהלו

רנב
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טפלה מבית ומבחךןוהסיקו ה"ז מק"ט אע"פ טהורין,קירטסן אושפןבשופיןטמאים,יעזיי'
שאין בכל אחדמהןשיעורוכו' ,שכ"ח שטהר בפי' הר"ש דשולי קערה ואסקוטלא של
אין לו טומאה לעולם ,אא"כ עשאהו תנור זכוכיתטהורין משוםשמזקחלידיםכשאוחזים
ועשה לו טפלה מבית שבחוץ עכ"ל ,ומקורו בו ,אמנם הרמב-ם לא כ' טעם הראשונים,
מהתוספתאכלים ב"ק פ"ג ה"א (ע"שבביאור אלא כ' טעמא אחרינא לפי שאינן דומין
הגר"א) וגרס שם ,הביא שברי כ"ח וןיבקן לכ"ח ,משום דמסרש דמתני' קאיירי אף
זל"ז ועשאן תנור ועשה להן טפלה מבפנים בגוונא שבאמח אינומזיק לידים ,ומ"מ כתב
ומבחוץ וכו' מטמאין יעוי"ש ,ומפרש הרמב"םשאינן מק"טלפישאינןדומיןלכ"ח,
הרמב"ם דחלוק משאר תנורים דסגי בטפלה דהרי כתב הרמב-ם בפי"ח ה.י וז"ל ,כל
מבחוץ לחודא ,דכאן שעושה משברי כ"ח הכלים שנשברו ונפסדה צורתן אין שבריהן
צריך טפלה מבחוץ ומבפנים ,דכ"ח שטהר מק"ט אע"פשאותןהשבריםראוייןלתשמיש,
שעה אחת אע לו טומאה לעולם ,והו"ל כהא חוץ משברי כ"ח שאם הי' בהן חרם הראוי
דסוף פ-ה ,שלש אבנים שחברן זל"ז ועשאן לקבל ה"ה מק"ט שנא' וכל כלי חרס ,מפי
תנורדבעי טפלה מבפנים ומבחוץ לר' יהודה ,השמועה למדו שזה לא בא לרבות אלא שברי
כדפסק הרמב"ם פט"1הי"א ,אלא דצ"ע למה כ"ח עכ"ל ,ובהשגותוז"ל ,א"א כמהאני תמה
גרע שברי כ"ח משאר תרסות דסגי בטפלה ע"זכי כל המשניות והחוספחות מלאות מזה
מבפנים או מבחרן לחודא ,וע"כ דשברי כ"ת שהנלי הנשבר ועושה מעע מלאכה ראשונה
גרע משום דכ"ח שטהראיןלו טומאהלעולמ ובכלי עץ שיהי' לו ביח קיבול טמאים וכו'
כמ"ש הרמב"ם ,ומשו"הבעינן טפלהמבפנים עכ"ל ,וכתב הכס"מ דמקור הרמב-ם מהתו"נ
מניין לרבוח שברי כ"ח ח"ל וכל כלי חרס,
ומבחוץ ,אלא דעדין צ"ע.
ונראה לפמש"נ דחלוקהדין שבירהדכלי וכ"כ הרמב"ם כעצמו בפיהמ"ש פ"ב מ"ב,
עץ מהדץ שבירה דכ"ח ביסורדינם ,דשבירה וסובר הרמב"ם דאה"נ בעושהמעין מלאכחן
בכל"ערק מכטל השםכלי ,ומשו"החזרועשה הראשונה ,גם בשאר כל הכלים כולן,עדיין
מהם כלים מק"ט מכאן ולהבא ,אבל שבירה נשאר בו שם כלי ומק"ט ,אלא דהרמב"ם
בכ"חאשווייבי' חלותדין טהרה ,ונראהעוד מחלק רק בשברים דנפסדה צורתן ולא הוי
בזה ,דמשו"השייךלומרבי'כית שטהר שעה מעין מלאכתן הראשונה ,רבשאר הנלים
השבריםטהורין ,ובכ"ח אםראוילקבל מק"ט,
אחת שובאיןלו טומאה לעולם ,דמכית
ע"'השבירה דץ טהרה ,שובלאיכוללהטמא ,ומקורו מהתוספתא כלים ב"ק שלהי פ"ג
והדיןכיץ שטהרחליאבדין המסוים דשבירה דתניא שולי הקרפאות ושולי הקיסות
בכ"חדאשוויי בחפצא חלות דץ טהרהדמונע הצידוניים וכ"ח ששולין חדים וכו' אע"פ
הטומאה מלחול לעולם ,ואשר ע"כ בשאר שאיןיכולעלישב שלאמסומכיןטמאיןשלכך
תנורים שעשאו מחרסים סגי בטפלה מבחרן נעשו מתחילחן ,שוליכלי עץ כל' עצם וכלי
אומרוחלחודא,דשורי'תנורומק"ט ,משא"כ זכוכית קורדסן שפן ועשאןומקבלין כל שהן
בתנור שעשאו משברי כ"ח ,דחל בי' דין טמאין ע"כ ,הרי מבואר להדיא בתוספתא
טהרה ,משום דהשבירה אשוויי חלות דין דחלוק כ"חמכליזכוכית ושארכלים,דברישא
טהרה ,ואשר ע"כ איתנהו בי' דינא דכיון דקאיירי בכ"ח תניא דהשברים טמאים אפי'
שטהר ,ממילא מופקע לגמרימהדיז טומאה ,בליקורדסן שפן ועשאן ,אבלבסיפאדקאיירי
וזהודבעינן טפלה מבפנים ומבחוץ וכמש"כ .בשאר כלים וגםכייל כל' זכוכית בהדי שאר
והנה בהאדתנינן בפ"לשולי קערהושולי כלים כמ"ש הרמב"ם בפי"ב ,אז השברים
אסקוטלא של זכוכית שהחקינו לתשמיש טהורץ ,ורקקורדסןשפן ועשאן מק"ט,וסובר

דחי

רבג

נהוראי
הרמב"ם רזהו ילפינן מהתו"כ מניין לרבות
שברי כ"ח ח"ל וכל נלי חרס ,דהוי גזה"כ
דאפי' השכרים אינן עושין מעין מלאכחן
הראשונה ,מ"מעדיין נשאר שם כלי על"הו
ומק"ט מכאן ולהכא ,ולדעח הרמב"ם אפי'
בלא יחודוכשי' הר"ש פ"ב מ"ב ,ודלא כשי'
התוס' חולין נ"ה א',דבעינן לזה יחוד ,וא"כ
מוכרח מזה דהאדתנינן בכ"ח דשבירתן היא
טהרתן,אינו משום דבטל השםכלימינה ,אלא
דנא'בי'דין טהרהוכמושהכריח רש"יבחולע
קכ"ג ,וכ"כ הרמב"ן והר"ן בחולין נ"ה א',
ליישב הקו' ממתני' כלים פ-ב מ"ב דהן
וקרקרותיהן ,לגמ' שבת צ"ה ב' ,דניקב
כמוציא זיח מפקיע טומאה ,ומתני' דהן
וקרקרותיהן קאיירי לענין גזה"כ דשברים,
דאף שנטהרע"ישבירה אעפ"כ מק"ט מחדש,
ויעוי-ש ברמב"ן דכתב שכ"כ הרמב-ם( ,ע'

ברמב"ם פי"ט מכליפ ה"א) ,משא"כ בכלי
זכוכית ושאר הכליס כולן דלא נתחדש גזה"כ
דשברים,ואיןעלהשברים שםכלי ,ממילאכל
הדין שבירה הוא רק מסכרא דנתבטל שםכלי
מינה ,ואשר ע"כ רק אם עושהמעין מלאכתו
ן שםכליעלייהו ומק-ט ,אבל
הראשונהעייי
באינועושהמעין מלאכתוהראשונהרבטל שם
בלי מינה ,שוב אינו מק"ט ,רק אם קורדסן
שפן ועשאן מק"ט דמכיון שתקנו כבתחילה
לעשות מעין מלאכתן הראשונה שוב יקבל
טומאה ,והן הן דברי הרמב"ם שכ' בכלי
זכוכית ראם קירסם את מקום השבר ושפו
בשופין ה"ז מק"ט ,וע"כ דליתנייהו בי'דין
כיון שטהר ,דמכיון ששבירה דזכוכית הוי
השבירה דשארכלים,ממילא ל"שבי'דיןכית
שטהר שנא' רק בשבירה דכ"ח לחודא שהוא
טהרה ,וכמש"כ.

יין

"4
הרבדודמרדכירוטבברג

בעכיןבאיסורא אתאלידיה
בב"ק ס" 1א' ,אמר רכא 'אוש (בגזילה)
אמרירבנןדנקני(ודיו אם משלםדמיו)מיהו
לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן ,אי
דאורייתא מידי דהוה אמוצא אבידה (שאם
נתייאשו בעלים קודם שמצאה זה קנה והכא
בגזילהדאתילידיה מקמייאוש והדראייאוש
סגיליהבדמים,עי' רש"י) אודלמא לאדמיא
לאבידהדאבירהאחאיליריהכהתירא אכלהא
דגזילה כיע דבאיסורא אתאי לידיה מדרבנן
הוא דאמור רבנן נקני מפני תקנת השבים,
ובתוס' ד"ה הכא נמי בארו דגם באבידה לא
מהני יאוש בעלים בתר דאחאלידיה דמוצא
שלא יצטרךלהשיב ולהפטרלגמרי אבלקונה
לעניןזה שלאיתחייבלהחזירהחפץרק לשלם

דמיםכמוגביגזלומבוארמכאןדשיטתהחוס'
הוא שהדין דבאיסורא אחא לידיה דגזילה
וראבידה הוא דבר אחדוהיינו שהאיסורזכיה
מעכבומלזכותביאוש הבעליםדכל שבאלידו
בשעתאיסורזכייה שובלאמהניהיאוש .אבל
הרמב"ןבמלחמות(בב"מ כ"וב') כחבבשיטת
הרי-ף שהנוטל אבידה ע"מ לגוזלה קונה
לגמרי כיאוש הכעלים וז"ל כיון שנטלה
לגוזלה ולא להשיבההרי הוא כמונחת בקרקע
וניקנית ביאוש מטעם אבידה דבשלמא היכא

שגטלה כתורת אב'דה ולא ע"מ לגוזלה קודם
'אוש דא"א לקנוחה כיאוש מפני שידו כיד
בעלים ושומר שכר שלהם הוא הלכך לעולם
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רנד

נהוראי

הבעלים אבלבזו שע"מלגוזלהנטלה,הריהיא
לבעלים כמונחת בקרקעונקניחביאושלגמרי
כדין מוצא מציאה לאחר יאוש ואינו חייב
לשלםדמים כללכדילקייםוהשיב אתהגזילה
שהדי נקנית לו לגמרי ביאוש מטעם אבידה
עכ-ל.
והנד לשיטת הרמב"ןאין לפרשבאיסורא

אתאלידיה(דגזלן) כבאורהתוס' דמשוםדהיה

אסור לזכוח בו לא קנה ביאוש דאם האיסור
לזכות מעכבבקניןלאהיהקניןיאוששייךגם
באבידה בנטלה ע"מ לגוזלה אלא ביאור
השו-ט דבאיסורא או בהיתירא אתא לידיה
לפ' שיטת הרמב"ן כך היא ,דגזילה מכיון
דבאיסורא אתא לידיההיינו שיש עליוחיוכ
השבהלאשייך.ללמודמאבירהשהגביה לאחר
יאוש שיקנה החפץ ביאוש בעלים אפי' רק
קניןגוף החפץולהתהייב לשלםדמיוולאדמי
יאוש דגזלה ליאוש דאבידה ,דבאבידה
בהתירא אתא לידיה כלומר שמותרת לו
לגמרי ,ואין ללמוד קנין יאוש להתחייב
בתשלומיןמיאושדאבידההמתירלגמרי וע"כ
אין דין התשלומין כגזילה אלא מתקנת
השבים.
ובנטלה ע"מ לגוזלה (דב"מ שם) דמותרת
לולגמרי לשיטת הרמב"ןלא מטעםקנעיאוש
דגזילה הוא ,אלא מפני שכל שלא נטל ע"מ
להחזיר לא נעשה שומר לבעלים והרי היא
כמונחת ע"ג קרקע ויאוש בעלים מתירתה
לזכות באבידהזו ,וממילא פקעהחיוכ השבה
מצדהגזילהדאיןכאן חפץ שלגזלאצלולומר
שמתוייב בהשבתו.
נמצא דלשיטת התום' הא דלאמהנייאוש
בעלים לקנותביןבגזילהובין באבידה שבאה
לידו קודם יאוש בכל אופןבין ע"מ להשיכ
ובין ע"מ לגוזלה ,דכולם באיסורא אתילידו,
כלו' דכל שבאהלידו בשעת איסורזכיה שוב
לא מועיל יאוש להתירה לו ואילו להרמב"ן
באיסורא אתא לידיה,היינו משום דבאבידה
ידו כיד בעלים ויאוש ברשות בעלים לא הוי
יאוש ,ובאיסורא אתא לידיה דגזילה היינו

משום דלא מצינודין יאוש שיועיל לקנות
בגזילה,דמאבידהאין ללמודלהתירהתפץלא
לגמרי ולא לקנות גופו להתתיב בתשלומין
דלא דמי לאבידה כנ"ל .כךהבינותי בעדטתן
של הראשונים בספר ברכת שמואל.
אמנם לפי האמור נשארו לנו כמה
דקדוקים קשים בסוגיא .חדא ,לפי' הברכת
שמואל ברמב"ן נמצא שבאיסורא אתאליריה
בב"ק שם שונה לגמרי מבא"אליריה רב"מ,
דבב"ק הכוונה דשני סוגי יאוש יש ,יאוש
דגזילה ויאוש דאבידה ,והיאושדגזילה שונה
מיאוש דאבידה ,דהיאוש דגזילה הוי במקום
איסורא וא"א ליאוש להתיר לגמרי בלי
תשלומין ,כיאין יאוש מפקיע חיוב ההשבה
שעל הגווץ והיאחש דאמדה הף בהיתרא
ואילו בב"מ הכוונה דאיסורא הוא מצוח
ההשבה שנעשה ע"י שומר להבעליפ והף
יאוש ברשות בעלים דאינויאוש .ועוד קשה,
מהו ספקו של רבה "לא ידענא"דאיך אפשר
ללמודשניסוגי יאוש שונים מהרדידבגזילה
הוא רק לקנין החפץועדייןחייב בתשלומין
והאיך נלמדנו מיאוש דאבידה שהוא יאוש
המתיר לגמרי ,אלא ע"כ ההו"א הוא שגם
בגזילה יתיר היאוש אח החפץ וההשבה
תתקיים בתשלומין וא"כ קשה מה מסיק או
דלמא ל"ד לאבידה משום דגזילה כאיסורא
אתאלידיה ,מה אינפתלן בהאי איסורא הא
מ"מ בשגיהםהיאושמחיר(ולא משמעמלשון
הסוגיא דמסתפקלואייאושבגזילהמתיראו
אינו מחיר אלא מסתפק לו אם העובדא
דבאיסורא אתא לידיה מעכב את היאוש
מלהתיר).עוד קשה דהרמב"ןבחידושיו לב"מ
שם כתב ודקא קשיא לך הרי לא קנאה (זה
שנטל האבידה ע"מ לגוזלה וכי מהדר הרי
השיבהג,ילה ולמה אמרו עוברבכולן ומתנה
בעלמא יהיב ליה) דכי אתא ליריה באיסורא
אתא ליריה ומשום מציאה נמי מחיכ
לאהדורה ,דכי אמר" הכי ה"מ שנטלה ע"מ
להחזירה שכיון שנתחייב בהשבה וחל עליה
מצות השב תשיבם לא פקע מיניה לעולם
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ביאוש ,שאל"כ כלאכידה מותרת אם לא באו
בעלים מיד שהרי נתיאשו וןין הוא מפני
שנעשית ידו כיד בעלים ושומר של בעלים
הוא,הילכך לאקני להלעולםביאוש שאח"כ
עכ"ל.הריביאורהרמב"ןברורשכלשנחחייב
בהשבה לא פקעחיובוביאושמפנישאיןיאוש
מפקיע מצווח וחיובים של אחרים אלא
שהוסיף להוכיהכן בה"דין הוא" ולפיביאורו
של הברכת שמואל האי "דין הוא שנעשה
שומר שלהבעלים" הואדיןדאיןיאושברשות
בעליםואיןמזה שום סמך להסבראדאיןיאוש
מפקיע חיוב השבה( ,אם לא שנאמר
שהמלחמוח והחידושים הם שני פירושים
שונים ,וזה דוחק).
בסוגית הגמ' דב"קישלדייקאיךמרמינן
גזילה לאבידה ,הרי באבייה אין עליו שוס
חיוב של השבה,ואיך נלמד ממנהגזלןשחיוב
השבה עליו .ונראה שודאי לא באנו ללמוד
שהיאוש יפקיע את חיוב ההשבה ,שזה אי
אפשר אלא מאחר שחיוב השבת החפץ בא
מכח בעלות הנגזלוכיון שהיאוש מפקיע אח
בעלות הנגזל פקעה חיוב השבת החפץ עצמו
ומצות ההשבהמתקיימתבתשלומעוהא דאמר
רבה "לא ידענא" ,השאלה היא אם יש כח
בחיוב ההשבה לעכבקנין דהפץ אולא שהרי
אפשר שתחקיים ההשבה בתשלומין .ולא
מיבעיא לשיטת הראשונים שתשלומי ממון
מקיים מצותוהשיב אתהגוילה (הרא"ש ב"מ
פ"בסי' ט' והר"ן ב"מ כ"וב') ,שאפשרלומר
לדידהו שעיקר מצות השבה הוא ממון אלא
שבעלות הנגולמחייב גם השבת החפץ עצמו,
אלא אפילו לשיטח הראשונים שבתשלומים
אינו מקיים רק מצות ושלם אותו בראשו,
דהיינו תשלומי ממון( ,הרמב"ם פ"א דגזילה
דכתב דאםהגזילהבעיןאיןלוקין משום לאו
הניתק לעשה ואםאינהבעין משוםלאוהניתן
לחשלומין ,ודייק הגר"ח פ"ט מגוילה ,דהם
דינים נפרדים),ואילו מצותוהשיב אתהגז'לה
מתקיימת רק בההפץ עצמו מ"מעדיין אפ"ל
דעיקר תיקון הלאו דלא תגזול הוא ע"'

רנח

תשלומי המטון ,אלא כלזמן שקייטת בעלות
של בעל החפץ בעלותו מחייבת גם מצות
השבת הגזילה עצמה .ולא יתכן שיאושו של
הנגזל יפקיעהיובו שלהגזלן .ובוה מובן מה
שיש להעיר למה לאמהני היאוש גם להממון
ושיפקע ממנו ג"כהחיוב השבה ,ולהנ"לניחא
דלא מהני היאוש להפקיעהחיוב השבה שעל
הגולן הבאים מחמתדיני גזילה שעליו חהו
לכה"פ החיוב חשלומי ממק .ובזה יש לבאר
הא רכתבו התוס' בב"ק דאם אמרינןדבגזילה
קונה אף דהף באיסורא אתא לידיה ,גם
באבידה יהא הדין דקונה החפץ ,והא דאמרו
באבידה שאינו קונה משום באיסורא אתא
לידיה ,היינו דאינו קונה "מ~ון שבו וכבר
תמהו מנאלן האיחילוק ,אמנם להנ"לניהא,
רגם באבידה עיקרהיוב ההשבה הוא הממק,
רקמפניבעלות שלבעלהאבירהחייבהמוציא
להחוירו ,אבל אחר היאוש דבל המחייב הוא
המצוה מקיימו שפיר בממון.
וכן יש לבאר התוס' ב"מ שם ד"ה אינו
עובר ,שכתבו דבנטלה ע"מ לגוזלה והחזירה
לאחר יאוש מאחר שמקיים מצוח השבת
הגזילה מקיים ג"כ בהשבה זו מצות השבת
אבידה ,וקשה למה תלו התוס' זהבזההרילפי
הסבירו של הברכת שמואל ס"ל להתוס' שכל
שנטלה בשעה שאסור לזכות בה לא מהני
היאוש ,א"כ מהאי טעמא גםאיגויכוללזכות
בה מטעם אבידהועדיין מצות השבת אבידה
עליווהרימקיימה בהשבהזו ,ולמהחלוהתוס'
טעם קיום השבת האבידה בקיום השבת
הגזילה .ונראה דיש לחלק בין התיוב השבה
שעלמוצא אבידהמקודםשהגביהווביזהחיוב
שעליו לאחר הגבהתו דקודם הגבהההריהיא
מצוה בעלמא דרמיא עליו וכל החיוב בא
מחמת הממנות דבעל האבידה אבל אחר
הגבהה חלעליודע להשיבו להבעלים מתמח
המצוה ונעשה בזה שומר עליו ,הרי מצד
המצוה חלעליו שעבודי ממון וא"כיהא עוד
נ"מ בין קודם הגבהה לאחר הגבהה ,דהא
דאמרנו דאין יאוש מועיל להפקיע החיובי

רנו
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השבה שעלהמוצא,היינודוקא השעבודיממון
שעליו מחמת מצותו אבל המצוה בעלמא
באמת פקעה ביאוש בעלים ,משא"כ כשכבר
חלו שעבודי ממון עליו מחמת המצוה דהוי
כאלו הוא מחוייב מצד עצמו(דהיינו מחמת
המצוה) ,אין היאוש מפקיעו .ועכשיו מובן
התלייה דהתום' ,דמאהרשהגביהו ע"מלגוזלו
לא נעשה עליו שומר רק הוי מצד אבידה
כמונח בקרקע (כמו שחילק הרמב"ן
במלחמות) מאחר שהגביהו לעצמו,ולכן מצד
אבידהמהניהיאושלהפקיעהחיוב השבה אבל
מאחרשהויעליו ג"כג1לן ומצדהחיוביממון
שגאים עליו מחמת הלכות גזלן ,אינו שייך
היאוש להפקיעו כנ"ל ,והוי מחוייב בהשבתו
להבעלים ולא פקע ממנו בעלותהנגזללגמרי,
ממילא כשמחזירו מקיים ג-כ השבת אבידה.
לפ" 1יוצא,דביןבגזילהובין באבידהאין
היאוש מפקיעדיני ממת שחלו עליו מחמת
המצוה,דהיינו באבידה שנעשה שומר מחמת
המצוה ,ובג1ילה הדין השבת ממון שיש לו
דהיאוש אינו מחיר רק בעלות של בעל
האבידה והנגזל והחיובים הבאים מחמח
בעלותם .וב1היש לבאר היטב דברי הרמב"ן
בחידושיו לב"מ ,דביאר הא דלא פקע המצוח
השבה בזה דנעשה שומר של הבעלים,דהיינו
דמאחר שנעשה שומר מחמתדיני אבידההוי
חיובי עצמושמחייבולהחזירולהבעלים,ואין

הרבדודצבי שוסטאל

דיני המצוה נפקעימע"ייאוש,וכן נראהדזהו
ג"כ כוונת הרמב"ז בהמלחמות .תכשיו אפשר
לומר שה"באיסורא אתא ליךה" להרמב"ן,
הוא מה שהוא אצלו בשעכחי ממת מחמת
מצוה להוציאו מרשותו ,וזאתהיא הבונה של
הגמ' בין בב-ק ובין בב"מ ,דבב"ק הכונה
להחיוב השבהדג1לן שמחייבו להשיב ושאלת
הגמ'היא נמו שכיארנו לתוס' אםהדין השבת
הממון מחייבת ג"כ השבת החפץ ,ובב"מ
הנונהלהחיוב השבהדאבידה אחר שכבר באה
לידו בתורת מוצא אבידה שהגביהו ע"מ
להשיבו ,וכל המחלוקת שיש בין הרמב"ן
לחום' בב"מ ,חוא אם הדין דבאיסורא אחא
לידיה הוא מצוההמחייבת השבתואו אם הוא
דין המעכבקנין שלהגזלן ,דלתוס' הוא מעכב
הקניד ולכן אםיש שם באיסורא אתאלידיה
דטלה ,שוב לא מהני הא דהף גם כן אםלה
דמ"מ נתעכב הקנע מחמת הרץ גדלה .אבל
לדעת הרמב"ן הוא מצוה בעלמא יצד'ץ
מחוייב במצותו,ולכן אםשייךלהתירו מחמח
דעאבידהולומרשאינו1וכהבו מחמתהגזילה
רק מחמת האבידה שבו 1וכה בו לגמריועי'.
ולפ"ז מיושב כל מה שמקשים על הרמב"ן
דמצאנויאוש ברשותבעלים שמתרת,דאיןזה
כונת הרמב"ן ,רק כוונתו הוא דאם החפץ
אצלו כברבחיובממון מחמת המצוהדאבידה,
שנעשה שומרעליו,והוי ברשותבעלים מחמת
המצוה ,שוב לא מהני היאוש להפקיעו.

"4

בעבין אשו משום ממונו
א .ב"ק כ"ב א' ,אתמר ר"י אמר אשו
משוםחציו,ור"ל אמר אשו משופממונו,וכו'
תנןהבלב שנטלחררהוכו' בשלמא למ"ד אשו
משוםחציוחציו דכלב הוא ,אלא למ"ד אשו
משום ממונו האי אש לאו ממונא דבעל כלב

הוא וכו' ,ור"י דאנחה אנוחי על חררה ועל
מקום גחלת משלם נ"שועל שארהגדישח"נ,
וכן הוא ברמכ"ם פ"ב מהל'נזקי ממך הל'
י"ז .ושם ת"ש גמלטעון פשתן וכו' בשלמא
למ"ד אשו משוםחציוחציודגמל הוא ,אלא
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למ"ד אשו משום ממונוהאי אש לאו ממונא
דבעלגמל הוא ,א"ל ר"ל הב"ע במסכסכת כל
הבירה כולה וכו' .רעו' ברשב"א שכ' דהא
דלר"י לא בעינן מסכסכתהיינו לחייבו רק
בה"נ,דכיון דמטעם חציו דגמלמחייבינן ל"
הו"ל צרורות וכ"ה בטור וברמ"אסי' תי"ת.
אמנם יעו' ברמב"ם פי"ד הל' י"ג שהביא
המשנה בסחמא ולא חילקבין מסכסכת ללא
מסכסכח ומשמע דבכלענין משלם נ"ש,וכן
נקטו הפנ"י ושאר אחרונים בשי' הרמב"ם,
ז הטור בשם י"א .וצ"ע
תעוי' ברמ"א שכ'די
האיך יתכן חיוב נז"ש ,דהרי מפורש בגמ'
דמטעםחציודגמלמתייבינןלי'דהויצרורות.
ולכאורההי' אפ"לעפי"דתוס' לקמן מ"ח א'
ד"ה איש בור" ,וא"ת והאלעילפטרינן כעל
הגמל כשלא סכסכה למ"ד אשו משום ממונו
אע"ג דלאכתיב איש אש ולא שור אש,וי"ל
דהתם נמי כתיב שלם ישלם המבעיר את
הבערה דמשמע דוקא כשמבעיר עצמו הוא
משלם" ,ויעף' בנהלת דודבסוגיין שכ' דהך
דרשא חליא בפלוגחא דר"י ור"ל ,דלר"ל
מיותר הך קרא דהמבעיר למעט אש בהמתו,
אבל לר"ידדריש מהמבעירעיקרדינא דאשו
משוםתציותו לאמייתרלןלמעט אשבהמתו
עייש"ה ,ולפ"זי"ל דלמסקנא דמאןדאיתלי'
משום חציו אית לי' נמי משום ממונויהי'
נפק"מ בדינא דממונובין ר"י ור"ל ,דלר"י
'תחייב באשבהמתומדיןממונו[וכץו' התוס']
כיוןדהמבעירלאמייתרלןלהכי ,וא"כשפיר
פסץ הרמב"ם דבעל גמל חייכ נ"ש ומדין
ממונוע"י אש בהמחו ,וקו' הגמ' היא רק על
ר"ל לטעמי' דמייתרלי' המבעיר למעט אש
בהמתו .והא דקאמר לר"י חציו דגמל הוא,
הוא לפי' הו"א דגמ' דר"יליתלי'דין ממונו
כלל ובזה באמת יתחייב רק ח"נ וכד'
הרשב"א ,משא"כ למסקנא דגם ר"י איתלי'
משום ממונוחייב נז"ש ,וכד' הרמב"ם .אבל
באמתאין הדברים מספיקים לכאורה ,דא"כ
גם בכלביתחייב נז"שעל שאר הגדיש מטעם
אש בהמתו,והרי הדברים מפורשים ברמב"ם

רכז

פ"ב הל' י"ז דבאנחה אנוחיחייב רק ת"נ על
שאך הגדיש ,ובע"כ דגם לר"'יש מיעוט על
אש בהמתו מדין ממונו ,וא"כ הדק"ל למה
חייב בעל הגמל נ"ש .ויעו' במ"מ שלמד
באמת מהך דינא דכלב דפ"בעיי"ש.
ב .תוד"ה לאו ממונו דבעל כלב הוא
"דהוא לא הדליקו ,ועל אש של כלבו לא
חייבתו תורה ,ואע"גדלגביבור אצטריךאיש
בור ולא שור בור וכו' מ"מ פשוטלי' לגמ'
משוםאיזה דרשאדג' אבות נאמרובשורולא
יותר" .והק' הרשב"א א"כ ל"ל קרא דאיש
בור ולא שורבור,והרי כליסהו קו' התוס' הוא
מהא דבעי' יתורא דאיש בור למעט בנר
דבהמתו ,וא"כ מה היעילו בחירוצפ .וצוד
דלפי המבואר ברשב"א בכוונת התוס' [דיש
דרשא על עצם הדבר דג' אבות נאמרו בשור
ולא יותרויעו' במהר"ם ובנחל"דבזה] לכאו'
סותריםד' תוס' אלו אתד'בדף מ"ח א' ,דשם
כ' דרשא דהמבעיר את הבעירה למעט אש
בהמתו.
ג .והנה בעיקרדינא דאשו משוס ממונוכ'

רש"י ד"ה משום ממונו בסה"ד "וקס"ד דא"ב
כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו וכו' ולר"ל
פטור דלאו ממונו הוא" ובתוד"ה אשו משום
ממונוהוכיחודגם באששאינו שלוחייבאפי'
לר"לעיי"ש.ויעו'בפנ"י שהק'קו'עצומהעל
שי' רש"י ממשנה מפורשת נ"ט ב' ,א' הביא
את האור וא' הביא את העצים המכיא את
העציםחייבוכו' ,בא אחרוליבה המלבהחייב,
והנה אם נבא לדת מי הוא הבעלים דהאש
בדיני ממונות הרי הוא של בעל האור ,וא"כ
היכי מחייבין בעל העצימ והמלבה כשהן
אחרונים לר"ל דלא ס"ל חיוכא דחציו ,וע"כ
כד' החוס' דגט לר"ל תליא בעושה האש ולא
בבעל הממק ,ויעו"ש שכ' מכח הך קו'
דלרש"י בע"כ מחפרשת הך משנה במדליק
בתוך שלחבירו דשם מודה ר"לדחייב מטעם
אדם המויק ולאבעינן בעלהממון ולא נחלקו
רק במדליק בתוך שלו עיי"ש.ויעוי' ברש"י
כ"בב' ד"ה תצא מעצמה,וכןלקמןס'ב' ד"ה

רנח
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פתת הכתוב,וכן ס"אב' ד"הבתוך שלתבירו,
רמבואר כד' הפנ"י דבמדליק בתוך ש"ח לא
נחלקו ר"י ור"ל ,אמנם לאוקמי מתני' גהכי
דחוק טובא .ונראה להוכיח מזה ,דודאי גס
רש"ימודהדע"יעשיית האשחלעל האשדין
ממונו וכמש"כ רש"י כד"ה משום ממונו
"כשורו ובורו שהזיקו" והינו ב'גווני ממונו
כשורו שהוא ממונו בקניני ממת ,ובורו
דחשיבא ממונוע"יכרייחווב'הנךגווניישנם
באש ,וזה יסוד דינא דמשנה הנ"ל ,דהאחרון
הוא רחל עליודין בעל האש ע"י עשייחו
וכדוגמתדין כריי' בבור ,ורק כאופן דהאש
כבר נעשה מקודם ובא והדליק עתה בגחלח
[מלובה] ,בזה הוא דכ' רש"י רלר"ל בעינן
שיהא שלו ממשויחחייב עלה כממונו דשורו,
[ולכאורה הי' נראה לומר דגם התוס' נחתו
להא מלתא והיינו דלא הק' קו' הפנ"י ,אלא
דלפ"ז צ"ע מה קו' התוס' ממשנהדגץשיצא
מתחת הפטיש ,דשםישלחייבו מטעםעשייח
האש לכאו' ,ויש לפלפל כזה ,וצ"ע].
ד .ועפ"ז יש לעי' ביסוד שי' החוס'
דהוכיחו דגם באש שנעשה מכברחייב ע"י
ההדלקה [אפי' לר"ל] דבפשוטו מפרשים
דמטעם עשיית האש אתינן עלה~ ,זה נחלקו
תוס' על רש"י וס"ל דמה שע"י מעשה הדלקה
זו הרי הוא מכשיר האש להיזק ,גם זה
מיחשכא עשיית מזיק וחל עליודין ממונו.
אבל באמח נראהלו' דאםבאנולדת מצדדינא
דבעל האשמודותוס'לרש"י,וחיובי'במדליק
בגחלת שנעשה מכבראינו מצדעשיית האש,
אלאיסודחיובו נראה ,עפ"' מש"כבס' ברכת
שמוא' סי' י"ז ,בביאור ד' התוסי כ"ב ב',
בד"ה והי' גןי כפות לו שכ' דגם בחיוב ממונו
יתכן פטורא דקלב"מ ע"י חיוב מיתה הבא
על המעשה הדלקה כיק דע"י מעשה א' בא
הכלעיי"ש,וכ'ע"ז בברכ"שדבכרייחבורלא
נימאהכי,דכרייתהבורהוירקאופןלאשוויי'
בעלהבורוחיובי' לשלםאינומנחכרייתוכלל
אלא מצד היותו כעל הבור ,משא"כ בחיובא
דאש הוי ההדלקה חנאי כעיקר חיובו

דההדלקה נותנת לודין להחחהב בתשלומי
ההיזק ,וע"י פטורא דקלב"מ הוי הדלקתו
כאילו עשאו אחר ומיפטר ,עיי"ש .וגדר
הדכריס גראה דשניא בזה באמחחיוכ ממונו
דאש משארחיובי ממונו ,דיסודם הוא היותו
אחראי על מעשה דבר המזיק ,משא"כ באש
אחריותו על ההיזק הוא מצד עצם מעשה
הדלקה שלו דכיון דבתוצאה ממעשיו נעשה
ההיזק [ע"י רוח מצוי' וכיו"ב] הרי הוא
אחראי עלההיזק .והא דאמר ר"ל אשו משופ
ממונו היינו כדוגמת חיוב ממונו שיש על'1
אחריוחעלההיזקגםבלי מעשהדידי'עלעצם
ההיזק ,ה"נ מפרש ר"ל חיובא דהדלקח אש
דאף דלא חשיבאעשיי' ממש עלההיזק מ"מ
דין חיוב חשלומין ואחריות על ההיזק שפיר
יתכןבי' ,ומה גם אס כלחיובממונוהוא מצד
פשיעת הבעלים והכשר נזקין דידהו ,דבזה
א"ש כפשוטו דגם ההדלקה מיחשבא עכ"פ
מעשה של הכשרנזקץ[ויעו'היטבבתוס' נ"1
ב' ד"ה המעמיד ואכמ"ל; ועי' היטב בפנ-י
בתוד"ה משום ממונה ודו"ק],
ה .והנהעיקרהיסוד שכ' הגרב"דזצוק"ל
לחלק בק חיוכא דבור וחיובא ראש ,לכאורה
מפורש כן בעיקרי הפרשיות דבפרשה דכור
כתיב בעל הכור ישלםוהיינודכריי' ופתיחה
עושה אותו לבעל הבור ,וחיובי' לשלם הוא
מכחדין בעל הבורד'די'  -משא"כ כפרשה
דאש נחיב שלם 'שלם המבעיר אח הבערה
דקאי לכאו' עלעשייתההיזקוכדחזינןדיליף
רבא מינה דאשו משום חציו דהכחוב קראו
מבעיר על ההיזק ,הרידחיובו בא ע"ייחוסו
לעצס ההיזק הבא ע"י מעשיו .ויעוי' עור
במכילתא בפרשה דבורוכי יפתח איש בור,
למה נאמר עד שלא יאמרישליבדין הואיל
והשור ממונו והבור ממונו אם למדח שהוא
חייבע"י שוראינוחייב עלבורווכו'יעו"ש.
רעו"ש בפרשה דאשכי תצא אש למה נאמר
עד שלא יאמר ישל'בדין הואילוחייכ ע"י
קנויולאיהאחייבע"יעצמווכרעיי"ש,הרי
להדיארחיובא רבורהואדהבורעצמו חשיבא

רנט
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ממונוחהויסורהדמיון לפרשהדשור ,משא"כ
חיובא דאשהוא מק"ודע"יעצמומע"יקנינו
הרי דחיובו הוא מכח מעשה עצמו ועדיפא
משור ,וכמש"כ בברכת שמוא' ,ונתבארובזה
ד' התוס' דחייבו גם לר"ל במדליק בגחלת
שאינו שלומדין ממונו.
 .1ס"א ב' במשנה ,המדליק בתוך שלו עד
כמה תעבור הדליקה ,וברא"שסי'י"ג "יראה
דוקא בשלו נתנו שיעור אבל בשל חבירוכית
השלא ברשות הדליק לא נתנו שיעור" ךער
ברמב"ם פי"ד מהל' נזק"מ הל' א' וב'
דמדוייקכן כד' הרא"ש ,וכ"ה בטור וברמ"א
סי' תי"חעי'"ש.והנה כמשוטוהי' נראה,דהך
פטורא דהרחקה כשיעור הוא בגדר שמירה
וכמוכיסוי דבור ,דאם שמר המזיק פטור על
נזקיו ,וע"ז באו ד' הרא"ש דכיון דשלא
ברשות הדליק לא מהניבי' פטורא דשמירה,
אבל באמת זה לא יתכן דהריאין לך שלא
ברשות יותר מכורה בור ברה"ר ועלה כתיב
ולאיכסנו הא כסהו פטור ,וא"כ מה"ת לחדש
מסברא דהדלקת אש בחוך של חבירו חמירא
טפי דלא מהני בי' פטורא דשמרו כראוי.
והנראה בס"ד ,נבהקדםד' הרי"ף שם [כ"הב'
בדפי הרי"ף]"ואי ק' לך מ"ש התםגבי תנור
דקא יהכי רבנן שיעורא ואפ"ה אם הזיק
משלם מה שהזיק ומ"ש הכא דפטור ,לא
תיקשי לך הכא דלפי צורך שעה קא מדליק
וקא מרחיק כשיעורא וקא עברה הדליקה
יחירא משיעורא וקא מזקה אנוס הוא דמאי
הו"ל למעבד הלכך מנה בידי שמים היא
ולפיכך פטור דלא יכול לאהדורה והתם גבי
תנורכיוןדחדיר הואמדליקאיבעילי'לעיוני
א' אינא היזיקא לחבירו נסליק היזקא וכית
דלא עכיד הכי פושע הוא ולפיכך חייב".
ולכאו' בפשוטוהי' אפ"לד'הרי"ף דבאלחלק
בק הנך שיעורי הרחקה שנאמרו במשנתינו
בפ'הכונסוביןשיעורהרחץהדתנור,דשיעורי
דידן נאמרו על עצם ההדלקה ,דבהרחקה זו
שרולי'רבנןלהדליקותו הו"לאנוס ,משא"כ
שיעורא דתנוראינו רק בנוגע לעצם עשייח

התנור אבל עדיין מוטל עליו לשמור אשו
שבתנור שלא יזיק וכל שלא שמרו חייב
בנזקיו .אמנם יעו' בביאור הגר"א סי' תי"ח
אות ז' שכ' ע"ד הרמ"א ,דבמדליק בתוך
חבירו אפי' עברה כמה מילין חייב וז"ל
"הרא"שוכן יתבאר מדברי הרי"ף שנ' בגמ'
שםואי קשיא לך וכו' והם ד' הרי"ף הנ"ל.
והדבריםסתומיםלכאו'  -והנראהבזה,דהנה
הרי"ף נ' לפרש פטורא דהרחיק כראוי
"דהו"ל אונס הלכך מכה בידי שמים היא
ולפיכך פטור" וכ"ה ברמב"םדבהרחיקכראוי
ועברההדליקהוהזיץה פטורדמכהבידישמים
היא.ועי' ברמב"ם פ"ו מהל' חובלומזיק הל'
ד' שכ' פטורא דנשמטה שליבה מתחתיו
בהיתה חזקה ומהודקת "שזו מכהבידי שמים
היא" והיינודהוי אונס גמור דלא הו"למאי
למעבד  -וברורדלזהכוונוהרי"ף והרמב"ס
בפטורא דהרחיץ כראוי דהוי אונם גמור -
וכיון שכן צ"ע למה נשתנה הךדינא דהרחיק
כראוי דמתפרש פטורו מכח הך גדר דמכה
בידי שמים מה שלא מצינוכן בשארמזיקין
שנפטרובעליהןע"י שמירתןכראוי .והנראה
בכ"ז בס"ד עפמש"כ ,דבאמת שאני חיובא
דממונו דהדלקת אש משאר חיובי ממונו,
דבשארחיובי ממונוהוייסודחיובא דבעלים
מכח אחריותז על מעשה ממונם ובזה מצטרף
הדין דשמירתןעליך לעיקר החיוב דבלאוהך
דינאדשמירחןעליך ל"שלחייבינהועלהיזקא
דממונס ,וזהו יסוד הפטור דשמרו כראוי
דנתקיים הך חיובא דשמירחן עליך ותו ל"ש
לדייבם .משא"כ בהדלקת אשדחיובי'דמדליק
אינוזקוקלהיוחו בעל'האש ורק דעצם מעשה
הדלקה מחייבתו ונותנת לודין אחריות על
ההיזק וכנ"ל ,בזה אין אנו זקוקים לדינא
דשמירתןעליך דהא נגמרדיןחיובועלההיזק
מכח עצם המעשה הדלקהדידי' ,ו"ה"ט י"ל
דל"ש כלל הך דינא דשמרו כראוי פטור
בהדלקת אשכיוןדאין חיובובנויעליסוד
חיובא ןשמירתןעליך,והיינו דהוצרכוהרי"ף
והרמב"ם לפרש פטורא דהרחיק כראוימדין

יין
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אונס גמור דמכה בידי שמים היאיזהורין

ממש,
פטור על מעשיו וכמו באדם
והדברים מאירים בס"ד .ואהר כל האמור
נראה דעיקר המשא ומתן דהרי"ףבקושייתו
ינ
יו-דבאמת
יז
המ
ובתירוצוהוא בהא מלתאגופא,וה
כתנור אם באנ1לדון מצדגדרי שמירהודאי
דהרחקת התנור כשיעורא מיחשבא שמירה
כראוי על המזיק דאש ,דהא עיקר קביעות
השיעורבנוי על אומד חז"ל דעפ"י הרוב לא
יזיק התנור לשכינו בהרחקהזו וא"כ לא גרע
משאר גדרי שמירה שחלויים ברוה מצוי'.
והיינו דהוק' להרי"ף למהחייב לשלםבהזיק
וט"שמהרהיקכראוידפ' הכונס ,וע"ז באוד'
הרי"ף לפרש דיסוד פטורא דהרחיק כראוי
אינו משום שמירה כראוי אלא דע"י דבהיתר
הדליק והרחיק כשיעור שחייכוהו חכמיפ
ואח"כ כשעברה הדליקה תו לא הו"ל מאי
למעבד ,משו"ה הו"ל אונס גמור דמכהכידי
שמים היא ,וזהו הפוטרו ,וא"כ כ"זשייך רק
בהדליק והרחיק כראוי ,משא"כ בתנור נהי
רבהיתר עשה התנור מ"מכיון דכל שעה קא
מדליק הו"ללעיוניאיאיכאהיזיקא לחברי'
דהא קיום של שמירה אינו מספיק כהדלקת
אש וננ.ל .וכיון דלא עכיד הכי פושע הוא
וחייב דל"האונסגמורכיתדהו"למאילמעבד
 ולט"ז נראה לבאר ד' הרא"ש "דבמדליץבתוך שלחבירובית דשלא ברשותהדליק לא
נתנו שיעור" ,והיינו דבמדליק שלא ברשות
ל"ש למחשבי' אונס גמור לפוטרו עלמעשיו
דמי אנסו לעשות ראשית ההדלץה ,משא"נ
במדליק בתוך שלו דלצורך הדליק כמש"כ
הרי"ף ובהיתרוברשותהדליץשפירקרינןבי'
אונם גמור לגבי ההיזק מה של"ש לו' כן
במדליץ בחוך של חבירו שלא ברשות .ולפ"ז
ל"ץ מ"ש מבור ברה"ר דמהני בי' כיסוי,
דהחםהרי הףכלעיץרחיובומשוםהיותובעל
הבור ובצירוף דינא דשמירתן עליך וכנ"ל
ולהכי מפטר בשמירה כראוי משא"כ באש
דחיובי' הוא ע"י מעשיו עצמו כזה בעי'
פטורא דאונס גמור ובמש"כ .ובזה נתבארו

היטכד' הגר"א שכ' דבד' הרי"ף מכואר כד'
הרא"ש,והיינודכיון דאסברהלן הרי"ף גרר
פטוראדהרחיקכראוי משום דהו"ל מכהבידי
שמים הרי ל"ש זה במדליק בתוך ש"ח וכד'
הרא"ש.
והנהלפי המבוארכשי'התוס'ישלעי' אם
כל חיובא דאש הוא רק בגדר זה ומצד עצם
ההדלקה וגמ בעשה עצם האש הףחיובי' מצד
ההדלקה ,אודבאופן שעשה עצם האשבזה 'ש
לחיב גפ מצד היותו בעל האש וכשארחיובי
ממונווכד' רש"י כשורוובורושהזיקו ,ונראה
דהנפק"מ בזהיהי'היכארנפלהדליקה לאותה
חצר ונפלה גדר שלא מחמת דליקה והלכה
והדליץה והזיקה בחצר אחרת ,ראם באנו
לחייכו מכח המעשה הדלקה הרי '"לדכית
דמצד מעשיו לחודייהו לא הי' נעשה ההיזק
דהא הי' כאן הפסץ גדר ושלא מחמתדליקה
נפלה א"כאין הדלקתונותנתלוחיובאחריות
עלההיזק[וכדוגמא דלאחשיכחציולר"יכיון
דכלו לו חציו] אמנם מצד היותו בעל האש
שפירישלחייבובשמירתו כשארממונווהיכא
דהי' לו לגדרה ולא גדרה שפיר יש לחיבו
מטעם פשיעה בממונו  -ונראה דד"ז מפורש
בגמ' כ"ג א' ,אלא למאןראיחלי' משוםחציו
איחל"נמימשוםממונווכגוןשהי'לולגודרה
ולא גדרה "דהתסשורו הוא ולא טפח באפי'",
והיינו כמש"כ דשניא חיובי' בזה מחיובי'
בעיקר מימרא דר"ל דמיירי באש דהדלקה,
[דעלה קאמר ר"י דחיובי' הוא משום חציו]
דשם הוי חיובי' מכח עצם המעשה הדלקה,
משא"נבזהדכלומעשיוע"י הפסק הגדר ,הף
כל יסוד חיובי' רק מצד היותו בעל האש,
דחייל עלי' חיובא דשמירתן עליך וע"י
פשיצתו בשמירחו הרי הוא מתחייב וכחיובא
דשורו ,והינו דקאמר דהתם שורו הוא
ולא טפח באפי' ,ויעוי' ברמב"ם פי"ד
מהל' נזק"מ דבהל' א' כ' חיובאדמדליקבתוך
ש"ח ,ובהל' ב' וג' כ' דץ מדליק בתוך שלו,
ובהל' ד' כתב"נפלהדליקהבחצירוונפלהגדר
שלא מחמת דליקה אםהי'יכול לגדור הגדר

נהוראי
)ל ולא גדרו חיב למה"ד לשורו שיצא
יק שהי' לו לשמרו ולא שמרו" ורברי
מב"ם צריכין פירוש ,דעריין לא פי' לן
בא דאשו משוםחציו עדסוף הפרק בהל'
 1וא"כ למה האריך כאן בהל' זו לפרשה
וין ממונו הוא מתחייב עלה ,ולפי דברינו
'מבואריםהיטבדברי הרמב"ם ,דאמנםכן
ל' א' ב' וג' כ' הרמב"ם חיובא דמדליק
פי' דין ממונו האמור בהם הוא מכח
עשה הדלקה ולא מדין שורו ולא טפח
פי' ,משא"כבהל'זודנפלהדליקהוכו'הרי
ש לחייבו מכח ההדלקה ,וע"ז באו דברי
מב"ם דחיובי' הוא משום שורו שהי' לו
מרו ולא שמרו ,דלא גרע אש משאר
קים וגם דינא דשמירתן עליך נוהג בו,
"1ז נראה דהא דתניאבריש הכונס נ"ה ב',
ש מיעטה התורהכשמירתוהינובאופןזה
ל היובי' הוא מכח דינא דשמירחן עליך.
וי' לקמן נ"ט ב' וס' א' ,בתוס' שם שכ'
רש פטורא דליבה ולבתו הרוח דלאקרינן
המבעיר את הבערה רק אם הוא בעצמו
עיר האש ,ונראה מזהדהמכעיר אח הבערה
וא קאי על עשייח האש ואילו בברייתא
ב ב' וס"א ב' ,תניא פחח הכתוב בנזקי
,ונווסיים בנזק'גופו לומרלך אשו משום
יו ,הרי מפורש דהטבעיר את הבערה קאי
השריפה וההיזק ונראה כסותרים ,אמנם
:רינוהריהדבריםמכוונים מאד,דאמנםכן
ידיניחיוב נאמרו בפרשה,חיובא דמכעיר
ההתק דעלה קיימא פלוגתא דר"י ור"ל
'ז באו דברי הברייתא הנ"ל ,וחיובא
בעיר מצדעשיית האש,דחיילעלי'ריןבעל
שלחייבו בתורתשורו,והנהכלסוגיא דשם
) ב' ום' א' ,הרי קיימא על הךדינא וע"ו
ן רבאו דברי התוס' דבנוגע להךיינא
ופרש המבעיר את הבערה עלעשייח עצם
שובעי' שהוא בעצמוהבעירובכדילחייבו
ןבעל האשחהופטוראדליבהולבתוהרוח
י
!"ל[ .והנה לפ" 1נצטרך לומר דגםבדין זה
יך פטורא דקלכ"מ על ההדלקה דהא התוס'
.

רסא

דף כ"בב'הנ"לבכה"גאיירי חהדלא כמש"כ
כברכ"ש הנ"ל ואכמ"ל].
ח .ולפי האמור נבא לבאר דברי התוס'
שכ' דפשוטלי' לגמ' משום איזה דרשא דג'
אבות נאמרו בשור ולא 'ותר ,והק' הרשב"א
א"כל"ל קראדאישבורולאשורבורולפי"ד
י"ל דהך מיעוטא דג' אבות נאמרו בשור ולא
יוחרשייכא רקבנוגע לאש דבהמתודאנורנין
לחייבו על הרלקת בהמתו מצד עצם המעשה
הדלקהדכמודהוא אחראיעלההיזקהכאמכח
הדלקחו ה"נ באים אנו לחיבו גם על מעשה
בהמתו ,ונמצא דיסוד החיוכ תשלומין הוא
מכח מעשה הבהמה בזה אמרי' דג' אכוח
נאמרו בחיובא דשורו ולא יותר ,משא"כ
בדינא דאישכורולא שורבורהריכלחיובי'
בכרייחו בעצמו הוא אך ורק מכחהיותו בעל
הבור ואין מעשיו גורמים עיקר החיוב
תשלומין וכמש"כ הגרב"ד זצוק"ל וכנ"ל,
וא"כ אם באנולחייבו על כרית בהמחוהרי
בע"כהיינודגםכריית בהמחויספיקלאשוויי'
בעל הבור ושוביתחייב הוא בתשלומין מצד
עצמו ולא מצד מעשה השור ,בזה שפירי"ל
דל"שמיעוטאדג' אבות נאמרוולאיותרכיון
דאין החיוב תשלומין בא מצד מעשה השור,
דמעשהשורו הףרקאופןלאשוויי' בעלהבור
וחיובי' ממילא קאחי ,והיינו דאצטריך לן
מיעוטא דאישבור ולא שורבור למעטכריית
בהמתו מהך דינא דכרי" ,משא"כ באש
דבהמתו הרי באנו לדון לחייב מכח עצס
המעשה דבהמתו ,ע"ז שפיר שייכא מיעוטא
דג' אבות נאמרו בשור ולא יותר.
ט .ולפ"ז יש ליישב מה שלכאו' דברי
התוס' כ"ב א'[ ,לפי' הרשב"א] סוחרים
דבריהם מדף מ"ח א' ,שכ' שם דרשא אחרת
ד"המבעיר"  -שהוא בעצמו מבעיר ולא
בהמתו ,דהנה התוס' כ"ב א',הריקימואסוגיא
דכלב דמירי שהכלב נטל גחלת מלובה והלך
לגדיש והניחה שם ההדליק רגדיש ,דבזה הר כל
דיון החיוב מצד המעשה הדלקה דבהמתו,
[וכמו האדם בעצמו שבכה"ג שהגחלתמלובה

רסב

נחוראי

מכבר ל"ש לחייבו מצד היותו בעל האש שורו אין לחייב 'ותר מבג' אבות האמורים
וכנ"ל] ,ע"ו כ' התוס' הך דרשא דג' אבות בתורה ,ובאופן רב' הלימודים באו עלב'דיני

נאמרו בשור ולא יותר ,דיסודו הוא דמצד
מעשה שורו אין לחייב יותר מג' אבות
וכמש"כ ,טשא"כ התוס' דמ"ח א' קיימו
להדיא אסוגיא דגמל דהק' אהא דפטרי' בעל
הגמל לר"לבלא סכסכה ,דנראה דשםישלדון
גם מצדעשיית האש ,דהא הגמלהכניס פשחנו
לתוך החנות והדליק בנרו של חנוני והו"ל
ממשכדינאדמתני' נ"טא' ,א'הביא אתהאור
וא' הביא אח העצים המביא אתהעציםחייב,
דהוא מחשב עושה האש,ועלכןי"לדיסודקו'
התוס' הוא דיתתייב בעל הגמל מצד חיובא
דבעל האש ע"י עשייה הגמל ,וכמו דהי'
מתחייב באופן זה ע"י כריית כור רבהמתו
בלאו מיעוטא דאיש בור ולא שור בור,והרי
ע"זלאשייכאמיעוטאדג' אבות נאמרו בשור
ולא יותר כיון דאין באין לחייבו מצד עצם
מעשה הגמל וכמש"כ,והיי!ו דהוצרכו התוס'
לחדש דבקרא דהמבעיר את הבערהדנאמרבה
הךדינא דע"יעשיית האש הואמתחייבעלי'
יש מיעוטא דעשיית בהמתו אינה מחייבתו ,האש ורק מצד המעשה הדלקה דהכלב הוא
.וכדרשאדאישבורולאשורבור,ולאידךגיסא דאתי!ן עלה ,ואם מפורש בגמ' דלר-ל ליכא
אין תירוצם זה מספיק לסוגיא דכלב ,דשם לחייבו מצד עשיית הכלב ומדרשא דג' אכות
באנו לדון לחייב על המעשה הדלקה דהכלב נאמרו בשור ולא יוחר ,הרי הך דרשא לא
מצ"ע ,דע"ז ל"ש דרשא זו דהמבעיר ,ע"ז תליא בפלוגתא דר"י ור"ל ,ובע"כ דגם לר"י
הוצרכוהתוס' לחדשדישעוד דרשאדג' אבות ליכא לחייבו רק מצד חציו דכלב והו"ל
נאמרו בשור ולא יותר ,והיינו דמצד מעשה צרורות ולא משלם אלא ח"נ על שארהגדיש.

חיוב ממונו דאש שכתב!ו ומיושבים היטב
דברי התוס' בס"ד.
י.ובוה נבאליישבדברי הרמב"םדפתחנא
בהו ,רלפי כל האמור הרי חווריפ ונעורים
דברינו שכ'ביישובדברי הרמב"ס ,דלפמש"כ
ה!חל"ד דדרשא דהמבעיר את הבערה שכ'
התוס' מ"ח א' למעט אש בהמתו תליא
בפלנגתא דר"' ור"ל ,ולר"י לא מייחר לי'
המבעירלהך ררשא ,וא"כ !מצאילר"י באמת
יש להייב בעל הגמל בתורת בעל האש ע"י
עשיית האש דהגמל ,ורק לר"ל פריך בגמ'
דהאי אש לאו ממון דבעל גמל הוא ,דלדתי'
מייתרהך דרשא רהמבעיר למעט אשבהמתו.
 ולהל'דקיי"לכר"י [וכמסקנת הגמ' דמאןדאיח לי' משום חציו איח לי' נמי משום
ממונו ],שפיר הביא הרמב"ם המש!ה בסתמא
דגם בלא סכסכהחייב בעלהגמלנז"ש,ולאק'
מה שהק' מד' הרמב"ם בפ"ב בדינא דכלב,
דהרי שם ביארפ דליכא לחייבו מצד עשיית

"4
הרב דוד שמחח הכתן רפאפורט

ביאורקנין מתנתשפיב מרע במקצת
מסקנת הגמרא כבא בתרא דף קנ"א ב' ,מהסוגיא שם דזה דאמרינן עמד חוזר היינו
הלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין דוקא במצוה מחמתמיתה אבל אסאיגומצוה
ואע"ג דמת מצוה מחמתמיתה לאבעיאקנין מהמת מיחה ,דאז בעיא קנין ,אם עמדאינו
והוא דמת עמדחוזרואע"גדקנומיניה.ומוכח חוזר דהויא כמתנת בריא ,וע"ש בסוגיות

כתוראי
הגמרא דאםנתן כלנכסיוהוי כמצוה מחמת
מיחה אע"פ שלא פירש שהוא מחמת מיתה,
כית שיש אומדנא שעשהכן מחמת מיתה.
בגמרא דף קמ"ז ב' ,איתא רבא אמר רב
נחמן מתנת שכיב טרע מדרבנן בעלמא היא
שמא חטרףדעתועליוומי אמר רבנחמןהכי
והא אמררבנחמן אע"ג דאמרשמואלהמוכר
שטר חוב לחברו וח1ר ומחלו מחול ואפילו
יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במחנת
שכיב מרע דאינו יכול למוחלו אי אמרח
בשלמאדאורייתא משוםהכיאינויכוללמחול
אלא אי אמרת דרבנן היא אמאי אינו יכול
למחול .מתרצת הגמראאינושלתורה ועשאוה
כשלתורהע"כ .וע"שבפי' רשב"ם ד"המודה
שמואל שאם נתנו הטלוה לאיש אחר במתנת
שכיבמרעוכגתשחלקכלנכסיואינמיעלירי
קנק כדין כל מחנח שכיב מרע בטקצת וכו'
דאינויכול למחולדדברישכיב מרע ככתובין
ומסוריןדמוואלימי ממתנחבריאואיןהיורש
יכול למחול עכ"ל .וע"ש בגלית הש"ס של
רע"א שהקשה דאם הקנה רק מקצתנכסיועל
יץקנע אזהוי מתנחבריא ואמאיאינויכול
למחול ,ונשאר בצע"ג; וכן הקשה בביאור
הגר"א בשו"ע סי' רנ"ג ס"ק מ"ב.
כמוכן קשה עלדכרי הרשב"םדף קנ"א
א' ,בגמרא שם איחא אימיה דרב עמרם
חסידא הוה לה מלוגא דשטראיכי קא שכבא
אמרהליהוי לעמרם כרי אחו אחוה לקמיה
דרב נחמן אמרוליה והא לא משך אמר להו
דברי שכיב מרע ככתובין ומסורין דמו .וע'
בפי' רשב"ם ד"ההני לעמרם בני ח"לכגון
שקנו מידה א"נ בלא קנקונגון דלא שיירה
 .משמע מדבריו שאם קנו מידה
מידיעכ"י
מהני אע"ג שלא הקנה רק מקצתנכסים,וזה
צריך ביאור ,דהא מתנת ש"מ במקצת הוי
מחנתבריא ומתנתבריאצריך משיכה,והאיך
יכולים לומר ע"1דברי ש"מככתוכיןומסורין
דמו.
וכןיקשהעלדברי תוס'דף קנ"ב שמפרש
המחלוקתכיןרב ושמואלבמתנת ש"משכתוב

רסג

כה קנק,דמייריבע במתנח ש"מ במקצתוכין
במתנת ש"מ בכולה .וקשה דאם מיירי גם
במתנת ש"מ במקצתהאיך אמר רב ארכביה
אתריריכשיוהריהוא כמחנחבריא שאם עמד
אינו חוזר והרי הוא כמתנת ש"ס שאם אמר
הלואתולפלוני הלוצתולסלוני ,והא כל מתנת
ש"מ במקצת הוי כמתנת בריא ,ובריא אינו
יכול להקנות הלואהכיקדאינובעיןואיןקנין
תופס אלא בדכר שהואבעין כמבוארבגמ'דף
קמ"ח א' ,וברשב"ם שם ד"ה הלואתי.
מכל זה מוכח לומר דבאמת כל מחנח
שכיב מרע אלימי ממתנת בריא ,אפי' מחנח
ש"מ במקצת.וביאורהדברים הםשבכלשכיב
מרעיש שתי תקנות :א) חכמים חקנו ששכיב
מרעיכוללהקנוחבאמירהבעלמא .טעם הדבר
מבואר בגמ' דף קמ"ז ב' ,משום שמא חטרף
דעתו עליו ומבואר ברשב"ס שם ד"ה מתנת
ש"מ בסה"ד ונראהבעיני דלהכי תקק רבנן
שיקנו דבריו באמירה שאםאין דבריונקנין
חיישינן שמא תטרף דעחו בחליו מתוך צער
שהואיודע שלאיקיימובניו צוואתו עכ"ל,
ב) חכמים תקנו שכל מה שהשכיב מרע מקנה
ןירושה.וזה מבוארבגמ'דף קמ"ט,
יש להדי
א' ,במעשה דאיסור גיורא שרצה להקנוח
נכסיו לרבמריבריה אמר רבאהיכיניקנינהו
רב מרילהניזוזיאי בירושה לאו ברירושה
הוא אי במתנה מתנת שכיב מרע כירושה
שויוה רבנן כל היכא דאיתא בירושה איתא
במתנהכלהיכאדליחאבירושהליתאבמתנה.
וכן מבואר בגמ' דף קמ"ח א' ,על הכלל
ומילתא דאיתא בבריא איתא בש"מ דליחא
בבריא ליתא בש"מ והקשה הגמ' טהלואה
דליתא בבריא ואעפ"כ איתא בש"מ ,ותי'
הגמ' ב' תירוצים רב פפא אמרהואיל ויורש
יורשה רב אחא בריה דרב איקא אמר הלואה
איתא בבריא וכו' במעמד שלשחן .וע' בתוס'
ד"ה שכיב מרע שאמר בסה"ד "11ל והא
דקאמר הואיל יורש יורשה לא בעי למימר
מטעם דאיחא בבריא אלאכיון שיורשיורשה
יש כח לש"מ ליתן דברשוחו.הרין דמתנת

רשד

בחוראי

ש"מניורש ותדע דעל טעםזהדהואילויורש
לא נקטאיתאבכריאהואילויורשיורשהועל
מעמד שלשחן נקט איתא בבריא במעמד
שלשתן עכ"ל.וכן מבואר ברשב"ם שם ד"ה
ומשני הואיל ויורש יורשהלזו המלוהכאילו
ברשותו הוא ואמרינן לקמן מתנת ש"מ
כירושה שוי'רבנן הלכךכית דאיתא בירושה
איחיה במתנת ש"מ עכ"ל .נמצא שכל מת3ת
ש"מ הקנאתוהוא עםגדריירושהוכמוששייך
ירושה בהלואה כמו כן שהך מתנת ש"מ
בהלואה.
ו3ראה לומר דהגם דב' תקנוח אלו נחקנו
בש"מאין א'תלויבהשני .זה שאמירהמהני
בש"מ הוא דוקא בש"מ שמצוה מחמחמיתה,
והינו היכא שמפרש שהוא מחמת מיתה אס
מקנהרק מקצתנכסיואוורכא שמקנהכלנכסיו
אף שלא פירש שהוא מחמת מיהה,היוח שיש
אומדגא שהוא מחמת מיתה .אבל כמחנה
כמקצתהיכא שלא פירש שהוא מחמתמיתה,
אף שיש לודין ש"מ (שחלה ג'ימים וכו')
מ"מ לא תקנו לו חכמים קנע ע"י אמירה.
ובאלח הסברא נ1תנת כן ,שהרי כל התקנה
שיכול ש"מ להקנותבאמירה הוא משום שלא
תטרף דעתו,וזהשייךרקהיכא שמצוה מחמח
מיתה .משא"כ התקנהשיש לש"מ כחירושה,
זה נחקנה לכלקנין של ש"מ ,שזהדין בש"מ
עצמו שכלקניניויש להםדיןירושהבין אם
הקנק הוא ע"י אמירה היכא שמצוה מחמת
מיתהוביןאםהקניןהואע"יקניןכעלמאכגת
במתנה במקצח ,כל מה שהוא מקנהישלודע
ירושה.
לפי"ז מיושב שפיר כל קחטיותינו על
הרשב"ם ותוס' .היות שאף למתנת ש"מ
במקצחישדין ירושה א"כ כמויורש שירש
שטר חובאין 'ורש אחריכוללמוחלו כמוכן
מתנת ש"מבין במקצתוכיןבכולהאיז הש"מ
או היורש יכולים למוחלו .ממילא מיושב
קושיח רע"א והגר"א על הרשב"ס למה נקט
גם מתנת ש"מ במקצת.וכןמיושב הרשב"ם
כדף קנ"א א' ,במלוגא דשטרא ,רכמו דגבי

ירחמה לא צריכים כתיבה ומסירה להקנות
השטר ,כמוכןגבי ש"מ .א"כ זה שאומרים
דברי ש"מ ככתובע ומסורין דטו שיך גם
במתנה במקצחהאיך שעושהקנין.וכןמיושב
דברי תוס' דף קנ"ב במתנת ש"ם שכתוב בו
ללהקנותהלואהאפי' במתנהבמקצת,
קניןיכי
רשאינובעין ,מ"מאיתיה
הגםדהלואההוייב
בירושה,ולכןיכול ש"מלהקנוחו ,שכלקניניו
יש להפ גדרי ירושה( .לכאורה זהו רק אם
נאמרשזהשאיןקניןחלעלהלואההואחסרון
בחלות הקנע ובש"מ שישלהקנין כח ירושה
אזיכול לחול ,משא"כ אם נאמר שזה חסרון
במעשה הקנין כמו שמבואר בחידושי רבנו
חיים הלוי בהל' מכירה ,אזעדיין צ"כ כאן,
דאע"פ שיש לודין 'רושה מ"מ הוא צריך
להקנותובקניןולאשייך מעשהקנקבהלואה),
לפי"ז מיושב ג"כ קושית הש"ך בחו"מ
סי' רמ"ח על מה שכתב המחבר בסעיף י"ג
הנותן לחברו כלנכסיו מטלטלי אגב מקרקעי
%אשיירליורשיו אלא חמשהזהוביםוהיולו
בביתושטריחובות אם מתנתשכיבמרעהיתה
קנה דשטרות בכללנכסים הם אבל אםהיתה
מחנח בריא לא קנהוכו' .ע"ז הקשה הש"ך
רליורשיו ה'זהוביםלא
בס"ק ט"ודכיוןישיי
הוי מתנת ש"מ וא"כ לא קנה דבעי כתיבה
ומסירה ונשאר בצ"ע .אבללפידברינוניחא
שגם למתנחשכיב מרע במקצתישדיןירושה
ויכול להקנות שטרי חוב אף בלי כתיכה
ומסירה .וניחא מה שחילק המחברבין כל
מחנח בריא למתנח ש"מ בטקצת שבאמת
חלוקים הםדיניהם.
אבלעדייןצריכים לבאר בכל מתנת ש"מ
במקצח הלאהקניןחלמידואםעמדאינוה11ר
וא"כאיךשייך כאן ירושה ,הלא ירושה הוא
דבר שחל עם מיחה .בשלמא מתנת ש"מ
בכולההקנין חל או עם גמר מיתהכאביי או
לאחר גמר מיתה כרבא (גמ' קל"ז א') ואז
שייך שפיר גדרי ירושה ,אבל מחנח ש"מ
במקצת האיך שתך לומר שקונה עם גדרי
ירושה.ואי חפשרלומרדאיפהשצריכיםדיני

רסה

כתוראי
ירושה כמו בהלואה ובשטרות אז אף מתנת
ש"מ במקצת קונה עם מיתה ,דהלא מפורש
בגמ' דף קנ"כ במחלוקת רב ושמואל במחנת
ש"מ שכתב בוקניןדלפי רב ארכביה אתרי
ריכשי שאם עמדאינו חחר ואם אמר הלואתו
לפלוני הלואחו לפלוני ,משמע דאף במקום
שצריכיםדיניירושה כמו בהלואה אפ"ה אם
עמדאינוחוזר משום דכבר חלהקנין .ובאמת
אפילו בלי דברינו צריך ביאור ,דאף לפי
הרשב"ם שהגמ' מדברת במתנח ש"מ בכולה,
האיך ש-ך לקנות הלואה מחיים לומר שאם
עמד אינו חוזר ,הלא אין לודין ירושה עד
מיתה.
לכאורה מוכה לומרדדיןירושהכאן הוא
דין ירושה מח-ם ,וככל מתנת ש"מ במקצת
חלהקניןמיד עםגדריירושה .כעעזהמצינו
בסוףישנוחליןדף קל"ט בשאלתהגמ' שםאי
בעל בנכסי אשתו יורש הוי או לוקה הוי,
ומבואר בחוס' שם ע"ב ד"ה והיורש את
אשחו ,דשאלת הגמ'הויבין מח-םובין לאחר
מיחה,דהיינומחיים עלהפירות ולאחרמיתה
עלגוף הקרקע .נמצאדלפי שאלת הגמ'שייך
ירושהמחייםעלהפירות .וכמוכןכאן אפשר
לומר דכל מתנת ש"מ במקצת יש לה דע
ירושה מחיים וממילא שייך להקגות הלואה
ח2טרות אף במתנת ש"מ במקצת.
הייצאמדברינודלכל ש"מ שעה2הקנע,יש
להקנץ דץ ירחטה בזמן שחלה .במתנת
ש"מ בכולה או במצוה מחמחמיחההקנין חל
בשעח מיתה ואזישלודין ירושה ,ואם עמד
חוזר .אכל במחנת ש"מ במקצתשצריךקני,,
והקנין חלמיד ,מ"מ חלהקנין עםגדריירושה
והוי כמו ירושהמהיים .חוץ מזה יש חקנה
אחרת בש"מ דהאיך שמצוה מחמת מיתה או
שיש אשדנא שזה מחמח מיתה כגק שמקנה

כל נכסיו ,אז קונה באמירה בעלמא משום
שמא תטרף דעתו ,ואמירהזוהוא במקוםקנין
וחל דוקא כשעת מיתה.
הנה אפשרלהביא ראי' לדברינו מגמ' דף
קי"ג ב' .תני רבה ברחנינא קמיה דרב נחמן
והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל
נחלותואי אתהמסילנחלותבלילה ,א"לאביי
אלא מעתהדשכיבביממא הואדירתיל'בניה
מאן דשכיבבליליא לאירתיליהבניה דלמא
דין נחלות קא אמרת דתניא והיתה לבני
ישראל לחוקת משפט אורעהכל הפרשהכולה
להיות דץ וכדרביהודה דאר"' שלשה שנכנסו
לבקר את החולה רצו כותבין רצועושיןדין
וכו' ע"כ .וע' פירשב"ם שם ד"ה רצובותבין
באה"דוהנימילי דאם רצועושיןדין דמשמע
שאפילוהחולהאינויכוללחזורבוכגת מתנת
ש"מ במקצח ודאיכאקנין דתו לא מצו הדר
ביהאבלבלאקניןכיוןדיכוללחזוראיןעושין
דעוכו'עכ"ל.וע'בטוררישסי' רנ"גשהקשה
(כפיביאור הפרישה שם בקושית הטור) הלא
מתנת ש"מ במקצת מתנח בריא הוא ואיזה
שיינות יש להלדין נחלות וא"כ האיך נלמד
מהפסוק והיהביוםהנחילו שהנכנסיםיכולים
לעשותדין ,דהא מהפסוקאיןיכולים ללמוד
א מנ"ל
אלאלענין נחלה אבללענין מחנחברי
דיכולים לעשותדין נ"ו שלא קבלו עליהן.
ומשום זה לומד הטור כדברי תוס' דמיירי
כשנוחן בקנעגמור במתנחבריא מעכשיו אם
ימות וקרי לה נחלה לפי שהוא כעין נחלה
שאינו קונה אלא לאחר מיתה .ולסי דברינו
מיושב דברי רשב"ם ,שהרשב"ם לשיטתו
דאה"נ מתנת ש"מ במקצתדומה למחנתבריא
שאם עמדאינו חוזר ,מ"מהקנין חל עםגדרי
ירושה ושפיר יכולים לקרותו דין נחלות
וללמוד מפסוק והיה ביום הנחילו דאם רצו
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הלל מאנדעל

בדין השלמהבע"ע שברח
קידושין דף ט"ז ב' ,גופא אלו מעניקין
להם היוצא בשנים וכיובל ובמיתת האדון
ואמה העברי' בסימנין ,אבל בורח ויוצא
בגרעון כסףאיןמעניקיןלו ,ר"מ אומרבורח
איןמעניקיןלוויוצא בגר"כמעניקיןלווכו',
בורת השלמה בעי,דתניאמנין לבורחשחייב
להשלים ח"ל "שש שנים יעכוד",יכול אפי'
חלה ת"ל"ובשביעיתיצא" ,א"ר ששח הב"ע
כגון שברח ופגע בויובל מהו דתימא הואיל
ואפיץלי'יובלשילוחו מעמךקרינןבי' ,ולא
ניקנסי'ונעניקלי',קמ"ל .וכתכהסמ"גבעשין
פ"ג ח"ל ,וכן הבורח אפי' שנה אחת חייב
להשלים כדמפרש שם כפ"ק דקידושין ,ואם
פגע בויובליצא ,בד"א בחלה אבלכברחאין
היובל מוציאו ,כדאיתא בירושלמי דקידושין
מה טעס זה ברשותו וזהאינו ברשותו עכ"ל,
וכ' הכס"מ פ"בדעבדיםה"ד,וישלתמוה למה
הסמ"ג דחהגמ'דידןמפניהירושלמייעוי"ש,
עכ"פ יש להבין עיקר פלוגתת הבבלי
והירושלמי ,וצ"ב.
והנראהבזה,דפירש"יופגעבויובל,אחרי
כן למחרת ,וכ' התור"י הזקן וו"ל ,ופגע בו
יובל ,פירש"ימיד למחרת שברת ,והר"מפי'
אע"פ שהואעדיין בורח בעת שפגע בויובל,
וכ"ש אםפגעבו כשחורומשלים,דלעולםאין
לאחר יובל תשלומין ,ואית דמפרשי שברח
שנה קודםיובל ולאחריובל הוא משלים כמה
שברח רוצא כשעבד שנהביובל הבאה עכ-ל,
וכ"כ המאירי וז"ל ,ומ"מ גדולי הדורות
סוברים שכל שטעון השלמה משלים אפי'
לאחר היובל כשיעור מה שברה עכ"ל,והיינו
דשיטת רש"י דרק אם פגע בויובל למתרת,
זמן מועט קודס יובל ,אינו משלים ,אבל אם

פגע בויובל לאתר הרבה זמן משלים ,אפי'
לאחרהיובל ,ואז כשיוצא ה"ה כשארעבדים
שמעניקים להם ,וע"ו הביא שי' הרמב"ם,
דיובל מפקיע לגמרי אתדין השלמה ,וא"צ
להשלים אחריובל ,ובשםאיתמפרשיםהביא,
וכ"ה שי' הגדנלי דורות במאירי ,דמשלים
הזמן שברח עדהיובלביובל הבאה ,ומ"מ א"צ
להעניק לו ,דלא ץרינן בי' שילוחו מעמך,
וקשה על הי"מ בתור"יהוקן והמאירי ,מ"ש
מנמכר לשש דברח ,וכשהשלים שש ץרינן
שילוחו מעמך וטעניקין לו ,מהא רנמכר עד
יובל וברח שנה לפני יובל דמשלים השנה
אהריהיובל ,דלאקרינןבי'שילוהו מעמךולא
מעניץיןלו .וכתב בשיטה לא נוףעלמי ח"ל,
ונראה דה"ק סד"א נעניק לי' ,והוא ילך
וישלים שיעור ימים שהי' לו להשלים עד
היובל וכו' ,קמ"ל דאין מעניקין לו ,ואע"פ
שהשלים אחרהיובלעבודחימים שברח מהם,
משום דכ' מטאיובל לאאיחייבלי' להעניק,
שלאהי' שילורו מעמך ,והשתאנמי דמשלים
בתר יובל שברח מהם ,כי נפיק אין שילוחו
מעמך מחמת שש ,דהא לא עביד גבי' שש,
אלאשילוחו מחמתיובל שעבר,וההיא שעחא
לא איחייבלי' בהענקה עכ"ל וצ"ב.
ונראה בביאורתי' השיטה לא נורעלמי,
דהנהבדין הפקעתא ויציאת יובל ,תרידינים
נאמרו בי' ,הדא בפגע בו יובל תוך שש חל
בעיקרמכירתו רקמכירהעדיובל,ודרך משל
בקנה ע"ע ד' שניםלפני יובל ,חיילא בשעת
תחילת מכירתו אפקעתא שמפקיעמנין שנות
עבודתו ,דאינן נ"א ד' שנים עד היובל ,ולא
שש שלמים ,ועוד נאמרת שעצםהיובל עצמו
הוי הפקעה מחודשת ,שבהגיעזמןיובל פועל

נחוראי

רסז

ק יציאתיובל ,וכגמ' דף ט"ז ב',פליגי אי ששויובל שלרציעהבתרתי ,הא תרוההו חדא
גרעון כסף מקרי שילוחו מעמךומעניקין לו ,נינהו ,דכל עבדיוצאביובל ,וחדאדיןיציאה

ולא נתבאר פלוגתתם,וי"ל דכתב הר"מ פ"כ
מעבדים הי"ב ,כשיוצא בשנים או ביובל או
בגרעון כסף ,מצוהלומרלוצא בשעתיציאתו,
והוא מהמכילתא דרשב"י דילפינן מ"כי
תשלחנו" שמצוה לומרלו צא ,ונראה דמצוה
לומרלו צא ,נותנו השםוריןשילוחןמעמך,
ובזהפליגי הת"ק ור"מאי בגר"כ מצוה לומר
לו צא ,והוי שילותו מעמך ,וחייב בהענקה,
וא"כ הא דאמרי' בגמ' ה"דהואילואפיקלי'
יובל ,שילוחו מעמךקרינן בי',היינו שבורח
הואיל ואפיק לי' יובל ,בדין הראשת מה
שהיובל מפקיע בעיקר המכירה לגרעממנין
שש,ורקמשליםכפימניןהשניםעדיובל,ולא
כל שש ,שוב שילוחו .מעמך קרינן בי',
ומעניקיןלו ,קמ"לדמכית רסוכ"סעכשיואין
ההפקעה המחורשת שחל בשילוח יובל ,ורק
בהגיעזמןיובל בפועל נאמרת מצוה לומרלו
צא ,וכאן דהוי שנה אחרי 'ובל ,אין מצות
אמירח צא בשעת יציאתו ,ולא קרינן בי'
שילוחו מעמך ,ומשו"ה לא מעניקין לו ,תהו
כוונח השיטה לא נודע למי ,שכ' משוםדכי
מטא יובל לא איחייב לי' להעניק ,שלא הי'
שילוחו מעמך יעוי"ש ,והיינו דרק בשעח
יציאחיובלבפועל דמצוהלארוןלומרלוצא,
חיילא עלה שם שילוחו מעמך ומעניקץ לו,
משא"כ כאןדכי מטא יובל עוד לא השלים,
ואיןמצותאמירח צא,שובאינושילוחומעמך
ולא מעניקע לו ,ואף שאחרי שהשליםמנין
שנותעבודתויוצא ,מ"מאיןחיובאמירת צא,
דמכיון דההיא שעתאדיובל לאנתחייבהאדון
לומר צא ,גםבסוף השלמח עבודתואין מצות
אמירח צא,דחיובו רק כשגמר עבודתו בשעת
ביאח יובל ממש ,ומשו"ה לא מקרי שילוחו
מעמך ולא מעניקק לו ,וכמש"כ.
ועוי"ל בכוונת חירוץ השיטה לא נורע
למי,ראיחאבגמ'דף ט"זב',ד'מעניקיםלהם,
ומסיק היינו שש שנים ויובל של רציעה

איתא לתרויהו ,ונראה לפי"מ דהלח"מ פ"ב
מעבדים ה"ג ,הבין בדברי הרא"מ פ' בהר,

דלמ"ד מוכר עצמו אינו נמכר אלא לשש,
ילפיגן מ"עד שנת היובל יעבוד עמך" ,דאם
פגע יובל בתוך שש יוצא ,אבל למ"ד מוכר
עצמו נמכר לשש ויותר על שש ,ד"עד שנת
היובל"קאיעל סחמא ,אבלבהתנהלזמןקצוב
יותרמיובל ,באמת אץהיובלמוציאועיי"ש,
והיינודיובל הף רקדיןיציאה בנמכר לשש,
דאשוויי במנין שנות עבודחו עדיובל חשיב
יציאח שש,וחיילא עלהנך שנותעבודתו שם
ודין 'ציאח שש ,משא"כ במונר עצמו,דאין
שוםדין יציאת שש ,לאילפינן מקרא ד"עד
שנת היובל יעבוד עמך" דביובל חיילא שם
ודין יציאת שש ,וממילא אינו יוצא ביובל,
ומשו"ה חשיב יובל של חוך שש ,ויובל של
נרצע ,לתרי 'ציאות נפרדות ,דילפי' מ"עד
שנתהיובליעבוד עמך" ,דבפגעבויוכלתוך
שש,אשוויי לשס ודץיציאח שש,ועודילפי'
מקרא אחרינא ד"ושבתם איש אל אחוזתו
ואיש אל משפחתו וגו'"דיובל של נרצעהוי
הפקעה רציאה מחודשת ,וא"כ בבורח שנה
קודםיובל ,אףדהואילואפיק לךיובל,היינו
שהיובל מפקיע בעיקר המכירה לגרע ממנין
שש ,ורק משלים כפימנין השנים עדיובל,
מ"מ רק בפקעבויובלחוך ששבלי ברח,הוי
יובל שםודיןיציאת שש ,אבלבברחשהשלים
שנה אחרי יובל ,שוב לאהוי שםודעיציאח
שש,וממילאאינושילוחומעמך,ולאמעניקין
לו וכמש"כ.
אכן הסמ"ג סובר דכ"ז הוא לשיטת
הבבלי ,אבל הירושלמי פליג ,וס"ל דבבורח
שפגע בויובל גם לא חיילא בעיקר המכירה
אפקעתודיובלשמפקיעמניןשנוחעבודתוער
היובל ,אלא חייב להשלים כל שש ,דאיחא
בגמ'מנין לבורח שחייב להשלים ת"ל "שש
שנים יעבוד",יכולאפי חלה ת"ל "ובשביעית
וסימנעיעוי"ש ,וקשהאמאיחשיביוכלבחוך 'צא" ,והרשב"א הביאהירושלמידהקשה ,מה

רסח

כהוראי

ראית לרבות את זה ולהוציא אח זה ,אחר
שריבה הכתוב ומיעט ,מרבהאני חלה שהוא
ברשותו,ומוציא ברחשאינוברשותו,והביאור
לפי"מ דהחזו"אבקידושיןסי' קמ"ח הסתפק,
כברח שחיב להשלים ,אי חשיב באותו זמן
עברלהיותמותר בשפחהכנענית,ועוו הסתפק
אי מעשהידיו ומציאתו לרבו בשעה שברח
עיי"ש ,ונראהדבזהפליגי הבבליוהירושלמי,
להבבלי אף בבורח חיילא עלה שם ע"ע
להתירו כש"כ ,ומעש"יומציאתולרבו,והיינו
דמצדדין שש,הוי באמח שש גם בלא עבד
כלל ,והףע"עגמורשיוצא בשש ,אלאדילפי'
'מקרא ד"שש שנים יעבזד" ,דיש עליודין
השלמח מלאכתו ,ומשו"ה בשעח בריחתו
נשאר בשם ע"ע גמור דמותר בש"כ ומעש"י

חרשללייטנר

ומציאתו לרב ,ומשו"ה בחלה סגי בעבודח
שלש או מעשה מחט ,דשוב חשיב קיוםדין
עבורתו ,אבלהירושלמי סובר דחלה ברשוחו,
היינודכיוןדהוא תחת רשותאדוניו אלאדהוי

אנוס ,מקרי עבדות של שש שנים ,ועוליס
למנין שש שלעבדות,ולאבעינן עכזדת שלש
שנים או מעשה מחט ,אבל כרח שאינו
ברשותו,הוי שם ע"עבלידיניעבדות ,דאסור
בש"כ ומעש"י ומציאתו לעצמו ,ומשלים
העיקר דין עברוח ,ומשו"ה סובר הסמ"ג,
דבורח שנשתנה עיקר השם ע"עדידי' ,והוי
עכדבלידיני ע"ע,גם אעהיובלמפקיעמנין
שנותעבודתועדהיובל,ואיןלואפקעתודיובל
כלל ,ומשו"המשלים אחרהיובלכל שש,אלא
דישאר תמיהת הכמ"מ ,למה הסמ"ג דחה גמ'
דידן מפני הירושלמי ,וכמש"נ.

"4

בעכיןבשךותרבית
שמנובמתני' ב"מדף ע"בב',איןפוסקץ
על הפירות עד שיצא השער ,יצא הואר
פוסקיןואע"פשאיןלזהישלזהע"כ.וברש"י
דף ס' ב' ד"הוכן השער ,מוסיף ע"ו ביאור
ח"ל,והותרלולתתמעותעכשיוע"מליתןלו
זהחטין כלימוח השנהבדמיםהללוכשיעור
מעותיו ,ואע"פ שעכשיואין לו חטין ,דתנן
בפרקיןיצא השער פוסקץ ואע"פשאיןלזה
ישלזה,ויכולהמוכרהלזלקנוחםעחהבמעות
שקיבל עכ"דרש"י.הרישרש"ימדגיש טעם
ההיתרעל צד המוכר ,דההנו דאע"פדהמוכר
יתן להלוקח פירות השוות יותר ממעות
שקיבל ,מ"ממותרואץזהרביח,מכיתדיכול
המוכר לקנות עכשיו הפירות במעותשקיבל,
ובדרךזההרילאיפסידכלוט,וע"כאםבאמת
לאקנהעכשיוכמעותשקיבל ,אע"פשמפסיד

בזה ,לא אכפחלן דאה;ודאפסידאפשיה.
בגמ' שם ס"ג ב' איתא ,רבה ורכ יוסף
דאמוי חרוו=הו מאי טעמא אמרו רבק
פוסקין על שער שבשוק ואע"פ שאץ לו,
דאמר ליה שקילא טיבותיך ווסדהא אחיזרי,
מאי אהנית לי ,אי הוה לי זוזי בהץ הוה
מזבנינא בהיני ובשילי בזולא עכ"ד הגם'.
ומתבארמדברי הגמ' דטעםההיתרלפסוקעל
שער שבשוק ,הוא מצד הלוקחדאין הלוקח
מריח כלום בזה שמקדים מעות למוכר ,דגם
אילאהיהמקדים מעותהיהיכולהואבעצמו
לקנותהפירוחבמעותאלו,ונמצא שלאהרויח
כלום במהשהקדים מעות ,וע"כאיןזהרבית.
וכבר הקשו המפרשים על דברי רש"י הנ"ל
דאמאישינהמדבריהגמ' לומר רטעםההיתר
הוא משוםדאין המוכר מפסיד כלום,

בהוראי
והנה בדברי הגם' הנ"ל ,דאמ"ל מאי
אהניתלי וכו' ,מק' בפני יהושע ,דהרי ודאי
נהנה הלוקח במה שלא קנה בעצמו הזמוכרקנה
עבורהדאי וךה קתה בעצמו במקחגמורהריכל
האחויות היו עליה ועכומיו שהמוכר
קונה עבורוהרי הפירוח באחריוח המוכר ער
שיקבלםלוקח,וא"כשפיראהנילי' בטה שלא
קנה בעצמו כ"א שהמוכרקנה עבורו .ותירץ
הפנ"י רמ"מלא אכפתלןבזה,כיוןדעיקרמה
שנראה כרביתהיינו משוס שנתייקרו ,ובהא
לא אהני ליהמיהי עכ"ד .ותי' הפנ"י צ"ב
דהרי סוף סוף נהנה הלוקח במה שאינם
ברשוחולאחריוחולמהאע הנאה זאתנחשבת

רבית.

עוד בגמ' שם ,א"ל אדא בר אבא לרבא
והאבעילמיתב זחאלספסירא .ומבאר רש"',
היכיאמרי'מאיאהנילפסוקעל שערשבשוק,
והא אהני דבעי למיתבזוזי לספסירא ,וכר,
נמצא משחכר זוזי בהקדמת מעוח (וע"ש
במאירי ).ומח' הגמ' א"ל דקאיהיבליהנמי-
פירש"י צריך הלוקח ליתן למוכר דמי
הסרסור .רבאשי אמרזוזידאינשיאינהועבדי
ליה ספסירוחיה ע"כ.
והנהבגמ'דףס'ב' ,אלא אמררבאאי אחה
מוצא לא נשך בלא תרבית ולא תרכית בלא
נשך ,ולא חלקו הכתוב אלא לעבורעליובשני
לארן ע"נ .ךש מהראשונים הסגברים דהך
כללא נאמרה לא רק ברבית דאוריתא
כ"א גםברביתדרבנן,דלעולם ל"שנשךבלא
תרבית ותרבית בלא נשך .ולפ"ז הרי צ"ע
בקושית הגמ' דטק' והא בעי למיתב זחי
לספסירא ,ראה"נ דהלוקחמרויח שפירשאין
הוא צריך לשלם לסרסור ,דאם היה קונה
בעצמוהיהצריךלהזדקקלסרסירועכשיוהוא
מריח זח הזה ושפיריש כאן חרבית ,אמנם
סו"סהריהמונראינומפסידכלום ,וא"כהרי
אין כאן נשך וצ"עלהבין קועךח הגמ'( .וע'
בוייטמ"ק שם ר"ה כתב הרא"ש בא"ד עוד
אפ"לוכרולכאורהדבריוצריכיםתלמוד,ויש
להאריך בזה ודו"ק ואכ"מ),

רסט

והנראה לומר בזה ,דהנה בריטב"א על
הגמ' הנ"ל כ' וז"ל; חממעינן מהכא דכל
שהמלוה מרויח כסיבתו של לוה ,במעותיו,
אע"פשאינו טחסרו כלום,כיון שעלירו הוא
בא לו ,אסור ,דהכא אץ המוכר מחסר כלום
אלא שהלוקח מרויח אותו .הלכך האומר
לחבירוהרינימלוהלךמנהודברעל'לשלטת'
והמלוה משתכה בדיבור זה ,אסור ,ורבית
קצוצה הוא אם הוא דברשנוטליןעליו שכר
עכ"ל.
ודברי הריטב"א צריכים פירוש וכיאור,
דאיך מדמההציור דדברעלי לשלטתלהציור
דזוזי דספסירא ,דהרי בדברעלי לשלטק זה
ממש חסרק שנחסר הלוה ,דהרי הלוה דיבר
לשלטת עבור המלוה ,חה דבר שהלוה תמיד
נוטל שכרעבורוועכשיואין הוא נוטל ,וא"כ
הרי הוא באמת נשוך ,משא"כ גבי זחי
דספסיראהריאיןהמוכרנשוךבכללדאיןהוא
נחסר כלום והוא אך ורק ר11ח להקונה,ואיך
טדמה הריטב"אשניציורים אלו.
והנראה מוכרח ומכוארמדברי הריטב"א,
דכל ריוח שמרויח המלוה ,אף שבפועל לכ'
אינו מחסר אחהלוה ,מ"ממכיקשריוחזהבא
לו למלוה מסיבתו של לוה ,ובגללו ,ועלידו,
בזה שהמוכר מכרלוהחטיןבאופןשאיןצורך
לספסירות והמוכר גם אינו מקבל תשלומים
עבורריוח זה ,כברנכללשפירבאיסורתורה
של נשך ,ואשר על כן מכית שהגמ' סברה
דהלוקח היה צריך ליחן דמי ספסירווע ורק
בסיבחו שלהמוכרמרויחהוא מעותאלגע"כ
אףשאיןהמוכרנחסרטכיסוכלום ,מ"םריוה
הבא מלוה למלוה בסיבתו ובגללו של לוה,
נכלל שסיר בהגדרח שם "נשך" ,וממילא
מבואר שפיר דמיונו של הריטב"א שמדמה
זחי דספסירותא לדבר עלי לשלטון,
דבתרוריהו איכא נשך ותרביוג והוא רבית
הבאה מלוה למלוה1 ,ד"1ק.
הביחיוסף בס' קע"ב ס"ד כ' ,הטמשכן
ביח או שדה והיה בעל הקרקע הוא אוכל
פירותיהן ,וא"ל המלוה ,לכשתמכור קרקעזו

ער

כחוראי

לא תמכרנה אלאליבדמיםאלואסוראבלאם
א"ל אל תמכרנה אלאליבשוויה מותר .וע'
בט-ז ס"קי' שהביאדבריהלבושוז"ל; אע"פ
שבמשכתאיןרינא דבר מצרא כמש"כ הטור
שהמלוה קודם להמצרן ,מ"מ בהלואה זו
שאמרלא תמכרנה אלאליבשוההנ"לשאינו
דוחההמצרן דאל"כהו"ל הנאחדחיחהמצרן
רבית גביה ,דהאאין לו שוםקנין בקרקעזו
עכ"דהלבוש.וכ'ע"זהט"ז,ולאדק כ%דמה
רבית שיך כאן דהאאין הלוה נחסר כלום,
ומה אכפת לן במה שהמלוה נהנה בדהייח
המצרן דלפי דבריו יהיה אסור להלווח על
משכק מטלטלע ,רהרי נהנה המלוה בפרוטה
דרב יוסף ,דמטעם זה חשיבלי' שומר שכר,
אלא פשוט שמותר למלוה ליהנוח כל הנאוח
מה שאין להלוה עסק בהן עכ"ר .ולכ'דברי
הט"ז האלו הם דלא כהריטב"א ,דהרי
הריטב"א כתב דכל הנאה וריוח הבא מלוה
למלוהבסיבתו שללוהכית שעלידוהוא בא
לו אסור.
אמנם נראה ריש לחלק ,דגבי הרוחת
המלוהבזוזי דספסירא ,הרי ריוח זה בא לו
כחוצאה מעצם הקדמח המעוח ,דמשום
שהקדים המעוח להמוכר משוםזהגופא נפטר
הוא מלשלםזו1י להסרסור ,ומכית שכן ,ע"י
שהנאהזו באהמהלוהלהמלוהממילאדיבזה
שיקרא נשך ותרבית כמש"כ לעיל בדברי
הריטב"א ,ודוקא כאופן זה אמורים דברי
הריטב"א דהנאה הבאה מלוה למלוה כסיכתו
ובגללו של לוה נקרא נשך וחרבית ,משא"כ
הנאהזו שלדחיית המצרןהרי אק להנאהזו
שיחושיג עם עצם מעשה ההלואה,וקדימהזו
היא הלכה צדדיח בהלכוח בר מצרא ,ואינה
תוצאה ממעשהההלואה,וע"כצדקובזהדברי
הט"ז דאין בזה לתא דרביח ,וגם הריטב"א
יודהבזה.
ונראה שזה ג"כ הביאור בדברי הפנ"י
שהבאנולעילגבידברי הגמ' במאיאהניתלי
וכו' ,והק' האאהנילי'לעניןאחריוחות'דאי
משום הא ליכא משום רבית ובהא לא אהני

ליהמידי ,וי"לכוונתו כמחש"כ הט"ז בהנאת
דחתחהמצרן והנאת פרוטהדרביוסף,דהנאה
זו לא מתקריא בא מסיבחו של לוה ,דלזה
צריכים דוקא שההנאה תצמח כתוצאה מעצם
מעשהההלואה ,משא"כהנאהזושהפירותהם
באחריות המוכראינו קשור עם עצם מעשה
ההלואה (הקדמתהמעות).וזהו חוצאהצדרית,
דמאחר שהפירות נמצאות עדיע ברשוח
המוכר ועוד לא מסרם להלוקח ,ממילא הוא
שאחריותהפירוח הםעליו,והיאהנאהצידית
שאיננה חוצאה ממעשה ההלואה.
כשו-ע ס' ק"ס סעיף כ"ג כ' המחבר,
המלוה מעוח ע"מ שכל מלאכה שתבאלידו
יתןאוחהלמלוהלעשותההריזהאסור -וכ'
ע"ז הרמ"א ולמ"ד טובת הנאה ממון ,מקרי
רבית קצוצה ,מאחר שהתנו בכך מתחילה,
ואפי' לא התנומתחילה ,אםאינורגיללעשות
בלאוהכי אסור עכ"ד הרמ"א .ופשטותדברי
הרמ"א מורים שמש"כ ואפי' לא התנו
מתחילה אם אינו רגיל אסור ,קיימי אפי'
למ"ד טוה"נ אינו ממת מ-מ עכ"פ אסור
מדרבנן.
וע' משנהלמלךפ"זמהל'מו"להי"אשכ'
ח"ל :דאמ לא התנה בשעח הלואה ותוךזמן
רוצה לתתלו מלאכה ,נראה דלמד"א טוה"נ
הף ממון אם אינו רגיל אסור ,ולמ"ד אינו
ממקשרי .והק' האחרונים עלדברי המשל"מ
שמתיר לם"ד טוה"נ א"מ ,לא יהא זה גרוצ
מהקדמת שלום ,דאם לא היה רגיל הלוה
להקדיס שלוס למלוה אסור להקדים לו,
וכנפסק בשו"ע שס סעיף י"א .ואולי י"ל
דהמל"מ קאי בשיטת הראשונים דם"ל דגם
ברבית דרבנן איתא להך כללא דבעינן נשך
ותרבית ,וכאןהיות דטובת הנאה אינה ממון
אע"פ שבאמתהמלוהנהנה במהשהלוהשולח
לוכל מלאכות הבאותלידו ,מ"מהיותוטוה"נ
אינה ממת ממילאאין כאן נשך וע"כ.מחיר
המל"מ בלא החנה.
אמנם אכתי קשה לפ" 1למה אסור ללוה
להקדים שלום אם אינו רגיל ,הריאין כאן

צחוראי
נשך .והנה בגמ' דף ע"ה ב' ,איחא ,רשב"י
אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל
להקדים לו שלום שאסור להקדיס לו שלום
שנאמר נשך כל דכר אשר ישך אפי' דיבור
אסור .וברמב"ם פ"ה מו"ל כ' ,מי שלוה
מחבירו וכו' אסור להקדים לו שלום ואצ"ל
שקילסו בדברים אוישכים לפתחו שנא' נשך
כל דבר אפי' רבית דברים וכ' האחרונים
דמכיון שהגמ'יליףאיסוררביתדברים מקרא
דנשך כלדכר,חזינן מזה דע"י הקדמת שלום
מתקץםהתנאיבנשךוחרבית,והויריבףלנשך
ותרבית שאינהע"י ממק ,רהקדמת שלום של
הלוה הוא זה הכנעה לגבי המלוה,והוי נשך,
ולגבי המלוההוי תרביח ,אמנםזהוסוג אהר
של רבית הנלמד מנשך כל דבר וממילא
מיושבת לפי"ז שיטת המל"מ ,רבודאי רבית
דברים גרוע ,דברבית דברים מתקיימת נשך
ומתקיימת תרביח ,משא"כ הרבית של ממון
הואסוג אחרלגמריוצריךבונשךותרבית של
ממון,וע"כבליתנאי ,למ"דטוה"נאינהממון
מותר להמציא להמלוה כל מלאכה שחבוא

לידו.

אמנם אנחי ק"ק דאם באמתטוה"נ א"מ,

רצ"כ ס"ל להמל"מ דבלי תנאי מותר ,א"כ
באמת צ"עדגם בהתנהאמאי אסור ,האסו"ס
טוה"נ א"מואמאי נשתנהרינו בהתנה.ואולי
אפ"ל ,דהרי באמת הלואת כסף הוא דבר
השוה כסף אלא שהת'הרי אסרה לקבל ממק
עבור הלואה ,אבל בעצםהרי הוא דכר השוה
כסף ,וע"כ מכיץ שמלוה זה הריאינו רוצה
להלוות כ"א בתנאיזה ,א"כחזינן שאצלוזה

"
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נהשב כסף וע"כ בהתנה שפיר אסור .דצוד
אפ"ל דבאמת אה"נ טוה"נאינו ממון,היינו
מה שהלוה ממציא מלאכה להמלוה זה גופא
בעצם אינו ממת ,אבל שעבוד והתח"בות
שהלוה מחחייב להמציא כל מלאכה להמלוה,
שעבוד זה בודאי ממת הוא אף למ"ד טוה"נ
אינו ממון וזה נראהיוחר 1ד"1ק.
והנה לעיל הק' אדברי רש"י שכיאר
ההיתר דמותר לפסוק על שער שבשוק שהוא
מפנישאין המוכר נחסרכלוםדהריהיהיכול
לקנות הפירות במעות שקיבל מהלוקח .והק'
דהרי בגמ' מבואר טעם ההיתר דהוא משום
שאיןכאןריוח אצלהלוקח משום שהואהיה
יכול לקנות בעצמו במעוח שלובהיניושילי.
ולפ"מ שנחבאריתורץ שפיר בפשטותדברי
רש"י דס"ל דברביתדרבנן (שהואע"י מקח
שמכר)ליתא להך כללאדבעינן משךוחרבית
ונשךלחוד אסורוכן תרביתלחוד ג"כאסור.
וןבריהגמ'קיימילעניןהלוקחשאיןהואנהנה
בהקדמחמעוחיו דהוא בעצמוהיהיכולליקח
בהיניובשילי ,אמנםזהאינו טעםמספיק אלא
לומר שאין*כאן תרבית ,דאק כאן ריוח
להמלוה ,אמנכעדייןצריךלהיוחאסור משום
איסור נשך לחוד ,שהמוכר הוא נשוך במה
שקונהעכשיו בשערהיוקר,וע"זכ'רש"ידגם
נשךאין כאן משום שהמוכרהיהיכולליקח
מיד במעותשקיבל חה מה שלאקנההפירות,
איהו דאפסיד אנפשיה ,ולפ"ז יוצא דלהנך
שיטות הסוברותדגם ברביתררבנןבעינן נשך
ותרבית לאבעינן להנךב' טעמיס ובא' מהם
סגי ודו"ק.
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בהוראי

הרב זאב עגערט

שיטת תרשב"א בעבין יבמה שהותרח ונאטרה וחזרה
והותרה תחזור להיתירה הראשון
יבמות דף ג' ב' ,מנה"מ דח"ר אשה אל
אהותה לא חקח לצרור לגלות ערוחה עליה
בחייהעליה מה ת"ללפישנא'יבמהיבאעליה
שומעאניאפילו באחת מכלעריות האמורות
בחורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר
להלן עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן
במקוס מצוה ואמר רחמנא לא תקח,ואיןלי
אלא היא צרחהמנין ח"ל לצרורוגו' ,אזהרה
שמענועונשמנין אמר קראכיכל אשריעשה
מכל התועבות,ופי' רש"י,עונשמנין אםייבם
ערוה או צרחה ,הרי דגם על הערוה עצמה
קבעי עונש מנין .ואין לפרש דאיירי לענין
איסור אחוח אשה,דכיון דנתמעטמעליהדאין
בה מצותיבופ,איסוראחות אשהכדקאיקאי,
וע"כראיירילענין איסור אשת אח ,דאע-ג
דאין כאן מצוח יבום ס"ד דלא רמיא עליה
איסור אשת אח ,קמ"ל דאסור .אמנם ג"ז
צ"ב ,דבשלמא אם נאמר שמיתת הבעל מתיר
האיסור אשת אח מעל אחיו,והיינו שהערוה
של אשת אחאינו אלא כ"זשאחיוחיאבללא
כשמח (ובמו ערוה של אחו"א שאינו אלא
בחייה) וכן פירש הרמב"ם בפי' המשניות
לבכורות דף י"ג א' ,ובהל' יבו-ח פ"א הי"ב
רבנן דאבא שאולדרצה לשםנויכונסה ,א"ש,
דצריך קרא לאסור האשת אח ,דס"ד דפקע
איסור אשת אח במיתת הבעל ,קמ"ל קרא
דלמישהיא ערוהעליומיתתהבעלאינומתיר
איסור אשח אח .אבל אם נאמר שמצוחיבום
גופההיא שמתיראיסור אשת אח,וכמושפי'
הרמב"ם שם לאבא שאנל וכן הוא שיטת
התוס'דהדיןיכום משום עשהדוחהלא חעשה
שיש בו כרת ,מאיפריך אזהרה שמענו עונש

מנין ,דכיון דנתמעט מעליה דלית בה מצות
יבום ,א"כ מעולם לא הותר איסור אשת אח,
ולמה צריך קרא דכי כל אשר יעשה מכל
התועבות לרבוח דגם בכה"גחייב משום אשת
אח ,וצ"ע.

והנה ברשב"א דף מ"א א' פירש ,דהא
דאמר רב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה
והותרה תחזור להיתירה הראשון אי"ז מדין
יבום דלאו דרכי נועם הוי ,אלא מותר בלבד
קאמר כלומר שאילו רצה לישא אותה אינה
אסורה לו ,וטעמא דמילתא משום דכיון
דבשעתנפילה הותרהלו שוב א"א ליאסר בה
משום אשת אח,וכדקיי"להחולץליבימתובין
הואובין אחיםאיןחייבים לא עלחלוצהכרת
ולא על צרתה כרת ,ומה"ט אמר ר' יוחנן
בפ"ק דמי אינא מידי דמעיקרא הותרה לו
והשתא קאי עלה באיסור אשת אח בכרת,
וה"נ כיון דבשעת נפילה הותרה שוב א-א
למיקם עלה באיסור אשת אח ,עכ"ד.ורגילין
לפרש משום דמיתה מתרח ,דאף דלית בה
עכשיו זיקח יבום ,מ"מ כיון שכבר היה בה
זיקת יבום פקע איסור ערוה לגמרי ,נמשום
דאשה הנופלת ליבום נסתלק איסור ערוה
לגמרי .אבל קשה שהרי שיטת הרשב"א
כשיטח התוס' דהיתריבום הוא משום עדל"ת
שיב"כ,עיין ברשב"אדףח' א' שהקשהדנילף
מיבום דעדל"ת שיב"נ ,וחירץ דשאני יבמה
דא"א בלאו הכי ועיקר מצותה בדחייה ,הרי
דבעינן למצוחיבום להתיר האשת אח ומשום
עדל"ת ,ולא אמרי' שהמיתה מתיר איסור
אשח אח .ועו"ק שהרשב"א מביא מר"'1
דהאחים קאי עלה בלאו בלבד ראיה לדבריו,

נמוראי
והא ר"יו ס"ל בכתובות דף ס"ד א' ,כאבא
שאול דאםאינו כונסה לשם מצוהכאילופוגע
בערוה ,ולאבא שאול ע"כ אין מיתת הבעל
מתיר איסור א"א כ"א היבום גופה ,וכמו
שפירש הר"מ בפ" המשניות לבכורות ,וא"כ
היאך נאמרלר-יו שהמיתה מתרת והא ר"יו
ס"ל כאבא שאול שהמצוה מתיר.
ונראהבזהעפ"ידבריהלבושבסימן קס"ב
סעיף א' ו-1ל ,כבר אמרנו למעלה שהכונס
יבמתו נאסרות צרותיהעליו ועל שאר האחין
וקיימ' עלייהו באיסור אשת אח ,מיהו אין
איסורן איסור אשת אח שיש בה כרת כאשת
אח שיש לובניםשכיון שכבר פקע מעליהם
איסור אשת אח התמור והיו כל אחת מהן
מותרח לכל אחדמןהאחיןליבום לאומילתא
דמסתברא הוא שאחר שנתייבמה אחת מהן
שיחזרוכולןלאיסורן החמור אלאאיןאיסורן
אלא איסור עשהוכו' עכ"ל,הרישפי' הלבוש
דכיון שהותרה לו בשעת נפילה למצותיבום
שובאין לאוסרהעליובאיסור החמורשישבו
כרח ,ולא משום שהמיתה מחרת איסור אשת
אח אלא משום דלאו מילתא דמסתברא הוא
שתחזור לאיסורה החמור מאחר שהותרה לו
למצות יבום,והיינודכיון שחל קולא באיסור
אשת אח במה שהותרה למצותיבום ,לאיתכן
.שתאסר שובעליו באיסור אשת אח שיב"כ.
ושפיריש לפרשכן גם אם עיקר מצותיבום
הוא משום עדל"ת שיב"כ,דכיון דהוחרהלו
בשעת נפילה משום דחייה לא מסתברא
מילתא שיחוור לאיסורה החמור שיב"כ.
ולפ"ז א"ש דברי הרשב"א ,דבאמת ס"ל
כשיטת התוס' דמצותיבוס הוא שמתיראיסור
אשת אח,ולכך הקשהשנילףמיבום שעדל"ת
שיכ"כ ,וכן א"ש ר"יו ואבא שאול דס"ל
דהיבום גופה הוא שמתיד איסור אשת אח,
ולכך בכונסה לשם נוי כאילו פוגע בערוה.
מיהו כל זהכשעדיין רמיא קמיהליבומ ,הוא
דקיימאעליהבאיסור אשת אח ,ששוםדעיקר
מצותיבום הואמדין עדל"ת אבל גשאין בה
עוד מצות יבום ,כגון שכבר ייבם או חלץ

רעג

לאחתמהן ,אובהותרה ונאסרהוחזרהוהותרה
דתחזורלהיתירה הראשון דלהרשב"אאין בה
עוד מצותיבום משוםדאיןזהדרכינועם,שוב
אין בה עוראיסור אשת אח,שכיון שכבר חל
קולא בעיקר איסור אשח אח במה שהוחרה
ליבום ,לאו מילתא דמסחברא הוא שתחזור
לאיסורה החמור .וכן מדוייק לשון הרשב"א
בדף מ-א א' ,שכתב רטעמא דמילתא משום
דכיון דבשעת נפילה הותרה לו שוב א"א
ליאטר בה משום אשת אח ,הרי דלא כחב
משום מיתה מתיר ,כ"א דכל שהותרה בשעת
נפילה שוב אין לאוסדה עליו וכמש"ב דלא
מסתבראמילתאשתחזורלאיסורההחמור,וכן
משמעסוףדברי הרשב"א שפירשבדר"יודמי
איכא'מידי דמעיקרא הותרה לו והשתא קאי
עלהבאיסור אשת אח,והוא כמש"כדלאיתכן
שתאסר על' 1מאחר שהותרהלו למצוחיבום.
והנהבעיקר מה שכתבנו,דכיון דחלקולא
בהאיסור אשת אח במה שהותרה ליבום ,לא
מסתברא מילתא שיחזור לאיסורו החמור,
נראהדנם רישלקיש דאמרדהאחיןחייבין על
החלוצה כרת ס-ל הכי ,והוא עפ"' דברי
הירושלמי פ"א ה"א ,ר'יודן בעא כמאן דאמר
הואאינוחייב על החלוצה אבלהאחיןחייבין
עלהחלוצה(כןהואגירסתהקרבןעדה)חליצה
פטורביאה פטור כמהדתימרחלץלה נאסרה
לאחין ודכוותה באעליה נאסרהלאחיןתניר'
חייה מת הראשוןייבם השני מת השני 'יבם
השלישי אמר ר'יוסי מה את סברהיאחליצה
היא ביאהכיון שחלץ לה נעקרההימינהזיקת
המת למפריעה למפריעה חלעליהאיסורו של
מת אצלהאחין אבל אם באעליה אשחוהיא.
ויש שמפרשים דברי הירושלמי אלו עמ"י

דברי התוס' דף כ' א',דכיהיכידמהניהיבום
לדידיה שיכול להחזירה לאחר שגירשה
כדדרשינןלקמןדף ל"ט א' ,מולקחהלו לאשה
כיון שלקחה נעשית כאשתו לכ"ד ומשום
דהיבום מפקיע איסור אשת אח של הראשון,
מהני נמי היבום לגבי שאר האחים להפקיע
איסור אשת אח של הראשון ,ע"ש בתוס' ה"נ

יעד
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אע"פ שלאהר חליצה איסור אשת אח
כדקיימי קיימי והאחין על החלוצה בכרת,
מ"מ לאחריבוםאינוכן ,אלאאיסור אשת אח

של הראשון פקע לגמרי ע"י היכום מדין
ולקחהולכך מותרהשלישיליבמה לאחר שמת
השני,והיינו דקאמר אבל אם בא עליה אשתו
היא ,פי' דנעשית כאשתו לכל דבר מדין
ולקחה .אמ,ם קשה לפרש כן מהא דאיחא
באידךירח2למילעילמיניה ,ר'יודן בעא כמה
דאמר בין הוא כין אחין אינן חייביז על
החלוצה אבלחייבין על הצרהניחא הואאינו
חייב עלהחלוצה שכברנראהלפטורבהוחייב
על הצרה שלא נראה לפטור בהאתין מהבין
חלוצה אצלו מהבין צרה אצלו,חזר ואמראין
אתיודע משום מה אתמחייבואי משום אשתו
שלחולץאי משום אשתו של מת אמר ר'יוסי
מה אתסבורחליצהקנייןאינה אלא פטוראין
האחיןחייביןעליה משוםאשתו שלחולץ אבל
חייביןעליה משום אשתו של מת,.עייןבקרבן
עדה שפי' דלמ"ד חליצהקנין ,האחיןחייכין
משום אשתו של תולץ,וכיון דלאוקנין גמור
הואאיןלחייבןכרת .וקשה דאףדאיןלחייבן
משום אשתו של חולץ אכתינחייבינהו משום
אשתו של מת .וצ"ל דלמ"ד חליצהקנע שוב
אין לחייבו משום אשחו של מת וכדאמרינן
לגבי יבום דאם בא עליה אשתו היא ואין
לחייב השלישי משום אשתו של ראשון ,כמו
כןלגבי חליצה אשתוהיאואיןהאחיןחייבין
עליה עוד משום אשתו של מת ,כ"א משום
אשתו שלחולץ .נמצאדהך דקאמרהירושלמי
"אבל אם בא עליה אשתו היא" -שייךגם
לענין חליצה למ"דחליצהקנין .ואם נפרשהך
דאשתו היא משוםדין ולקחה ,דמהני יבום
דשני להפקיע איסור אשת אח של ראשון גם
מהשלישי ומשום דנעשית נאשחו לכל דבר,
הרי לא שייך וה לענין חליצה,דהדין ולקחה
הוא רין ממוים לגבי יבום דמהני היבום
להפקיע אשת אח דראשון ,אבללגבי חליצה
אפילו למ"ד חליצה קנין לא נאמר בהדין
ולקחה.

וונה בביאור דברי הירושלמי נראה
להקדים רברי המאירי גדף י"ז ב' ,שמפרש
מתני' רלקמן דף מ-א דתנן המתן עד שיעשה
אחיך מעשה ,דטהני מעשה אחיו של יבום
וחליצהלהתירובקרובות היכמה אף למ"דיש
ז'קה ,אע"ג שקודם לכן היתה אסורה עליו,
משופשחליצת אחדאויבוםשלו מפקעתזיקה
משאר אתים למפרע כאלו לאהיתה זקוקהלו
מעולם ע"ש ,פירוש דמהני יבום או חליצה
להפקיעזיקה למפרע מכל האחיםוכאילו לא
היתה שום נפילת יבום כלל ,וזה לא משום
איגלימילתא למפרע שהנפילה לאהיתה אלא
כלפי החולץ והמיבם ,כ"א משום הפקעה
למפרע דע"י היבום והחליצה נעקר הזיקה
למפרע וכאילו לא היחה זקוקה כלל ,ולכן
מותרין שאר האחין לאחר יבוס וחליצה
בקרובות היבמה אף למ"ד ישזיקה .ובאמת
מהני גםלגבי היבם והחולץ עצמן ,ולכךאין
איסורן עכשיו משוםזיקה כ-א משום קרובת
חלוצתו .וכ"נ פירוש דברי הירחטלמי ,דהא
דסבר ר"ל דהאחין קאי על החלוצה בכרת
אי"ז משום דמעולם לא הוחראיסור אשת אח
שלהראשון ,דבאמתכבר פקעאיסור אשת אח
של הראשון ,וכמש"פ לעיל ,דמאחר שחל
קולא באיסור אשח אה במה שהותרה ליכום,
שוב אינו חוזר לאיסורו הקודם ,ומשום דלא
מסתברא מילתא שיחזור לאיסורו התמור,
וה"טדחייב כרת ,משום דע"י התליצה נעקר
הזיקה למפרעוכאילו לאהיהכאןשוםנפילה,
וממילא חייב משום אשת אח של הראשון,
כיוןדע"י החליצה נעקרההזיקהמהנפילה,ובן
הוא לשון הירושלמי כיון שחלץ לה נעקרה
הימינה ויקת המח למפריעה ,למפריעה חל
עליה איסורו של מת אצל האחין והוא
כמש"כ ,וע"ז מסיק הירושלמי אבל אם בא
עליה אשתו היא ,פירח2דכיון דע"י הביאה
נעשה לאשתו ,לא שייך שנאמר דכאילו לא
נפלה כלל ,שהרי האישות הבא מכח נפילתה
קיימת לפנינו והיאך נאמר דכאילו לא נפלה
כלל ,וע"כ מתשניייבםשלישיואיןבהאיסור
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ליבום שוב אע לאוסרהעליו אם לאו משום
החליצה שמפקיע הזיקה למפרע וכאלו לא
נפלה כלל ,נמצא דהחליצה היא שאוסרת
האשח אח של הראשוןע"י מה שעוקרהזיקה
למפרע ,חהו שכ' רש"ידלאחיןהילודיםאינן
נאסרין ע"י החליצה הואיל ולא רמיא זיקה

משום אשת אח של הראשון ,רכיון שנפלה
ליבום שוב אין לאוסרה עליו דלא מסתברא
מילתא שתחזור לאיסורה החמור מאחר
שהותרה ,ודוקא לגבי חליצה הוא דאמרי'
דפקע הזיקה ולאלגבייבוםכיון דע"יהיבום
אשתו היא ,ולפי"ז ה"הלענין חליצה למ"ד
חליצהקנין,דאיןלדייבו עוד משום אשת אח קמייתא קמייהו.
וחזינן עוד מדברי רש"י ,דגם למי שלא
של הראשון ,דכיון דע"י החליצה נעשית
אשתו ,אי"ל דנעקרה הזיקה למפרע ,וממילא היה נפילה מעולם כגון זה שלא היה בעולמו
אשת אח של המת בהתירא קאי .נמצא דזה ונולד לאחר חליצה וקידושין ,בעינן לחליצה
שכ' הרשב"א לפ'דברי ר"יודמי איכאמידי כדי שיאסור האשת אח ןוהאמת הוא ,דלגבי
דמעיקרא הותרהלו והשחא קאי עלהבאיסור אח הילוד גם החליצה אינו אוסרתה וכם"ש
אשת אח בכרת גם ר"ל מודהבעיקר הדברים רש"י) ,אבלבלאוהכי פקעהאיסור אשחאחן
אלא דס"ל דע"י החליצה נעקרה הז'קה ואף שלא הותרה לו מעולם הואיל ולא נפלה
למפרע וכאלו לא היתה נפילה ליבום כלל .קמי' ,מ"מ חל קולא בעיקר איסור אשת אח
ובאמת הדברים מפורשים ברש"ידף י"א א' ,מדהותרה לשאר האחים ,והואיל שחל קולא
אהא דאיתא התם דר' אשי סבר לה כר"ל בעיקר איסור אשת אח ,שוב אינו חוזר
ומתרץ לה כר"ש החולץ ליבמתו וחזר וקדשה לאיסורו החמור אף לזה שלא נפלה קמי'.
צריכה חליצה מן האחים מאן אחים אחים ולפי"ז א"ש מה שעמדנו בראש דברינו,
הילודים כמאן כר"ש ,וכ' שם רש"י ח"ל דמאחר שמצות יבום הוא משום עדל"ת
הילודים שנולדו אחר קידושין של זה ולא שיב"כוככרנתמעטועריות מקראדעלי' ,למה
איתסרא עלייהו בחליצתו דהא זיקה קמייתא צריך עוד קרא דאם עבר ויבמהדחייב משום
לא רמיאקמייהולייבומי ומשום א"א שלה"ב אשת אח ,דהואיל דהותרה לשאר האחים
לא מיתסרא כר"ש וכו' עכ"ל .וקשה דלר"ל ליבום ,נמצא שחל קולא בעיקר איסור אשח
איסור אשח אחהוץ משוםדמעולםלאהותרה אח ,ואף דלאותו שהיא ערוה עליו לא נפלה,
וגםלהילודהריהיא אשתאחיו של המת,ועוד מ"מהואילדנפלה לשארהאחיםוהוחרהלהם,
צ"ב מה שכ' רש"י דלא איתסרא עליהו הריהוקלעיקראיסור אשת אח ולא מסתברא
בחליצתו ,וכי החליצה אוסרת האשת אח .שיחזור לאיסורו החמור ,ולכך פריך אזהרה
וע"כ כמש"כ ,דגם לר"ל מאחר שהותרה לו שמענו עונשמניןוצריךלרבויי מקראדכיכל
אשר יעשה מכל התועבות וגו'.

"4
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הרב זאב פיפרמן

בעכין חתורם משלועל שלחבירו
א .כתב הרמב"ם פ"ד מהל' תרומות ה"ב
התורם משלו על של אחרים הרי זו תרומה
וחיקןפירותיהםוטובתהנאהשלושנותנהלכל
כהן שירצה עכ-ל .והנה בנדרים ל"ו ב',
איבעיא להו התורם משלו על שלחבירוצריך
דעתו או לא,מי אמרי'כיוןדזכותהואלו לא
צריךדעתאודילמא מצוהדילי'היאוניחאלי'
למיעבדיה ,ובעיא זו לא איפשיטא .ומלשון
הרמב"ם משמע דפסק דל"צ דעתו שהרי לא
ה1כירשיהאצריךדעתו ,ואע"גדאיבעי' דלא
איפשיטא היא ,וכתב הכסף משנהדכיון דשוב
מיבעיא לן שם בגמ' התורם משלו על של
חבירו טובת הנאה למי ,ומסקינן דטו"ה של
התורם ,משמע דממילא נפשטה גם בעיא
הראשונה ,עכת"ד וכ"כ מהר-י קורקוס.
ועיי"ש במל"מ שתמה עלדבריהם ,דמהענין
זה לזה ,דבעיאשני'אין לה שוםשייכות כלל
עםבעיא הראשונה ,שהריבין אםצריך דעתו
בין לא צריך דעתו יש לשאול טו"הלמי.
ב .והנה הא דאמרי' בנדרים שב דיש צד
לומר דל"צ דעתו משום דזכות הוא לו ,פי'
בתוס' דכיון דזכיי' מטעם שליחות א-כ הוי
כשלוחו של בעל הכרי ואע"ג דאמרי' בב"מ
כ"ב א' ,דבעי' שליחות לדעתו של המשלח
בתרומה,היינו דוקא בתורם משלהבירו אבל
לא בתורם משלועלשלחבירועיי"ש ,ומבואר
מדבריהם דגם התורם משלו על של חבירו
צריךשליתות אלא דא"צשליחותלדעתוולכן
יכוללהיותשלוחוע"יזכי' ,אבל ברשב"א שם
כתב דהא דלא בעי' לדעתו של בעל הכרי
משוב דבתורם משלו על של חבירו ל"צ
שליחות ממש אלא ניחותי' דבעל הכריבעי'
שלא יקפיד ,ורק בתורם משל חבירו צריך

שליחוח 1ח1צריךשליחותלדעתו של המשלח.

וצריכים להבין במה נחלקו הרשב"א והחוס'
אם התורם משלועל שלחבירוצריך שליחות
או לא.
ג .והנה בנדה מ"ו ב',פליגי אמוראיבדין
מופלא הסמוך לאיש ,דרב כהנא ס"ל מופלא
הסמוך לאיש דרבנן ,ור"י ור"ל ס"ל מופלא

הסמוך לאיש דאורייתא ,ואמרי' התם אמר
אבי ת"שקטן שלאהביאב' שערותר'יהודה

אומר אע תרומחו תרומה ,ר'יוסי אומר עד
שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה,
משבא לעונת נדרים תרומתו תרומה ,סברוה
קסבר ר' יוסי תרומה בזה"ז דאורייתא ,אי
אמרת בשלמא מופלא הסמל"א דאורייתא,
אתי גברא דאו' ומתקן טבלא דאו' אלא אי
אמרת דרבנן ,אתי גברא דרבנן ומתקן טבלא
דאו' ,והקשו בתוס' וא"ת אדפריך מר' יוסי,
לסיועי מרר'יהודה דאמראין תרומחן תרומה
אלמא סבר דמופלא הסמוך לאישדרבנןולכך
לא מתקן טבל דאורייתא ,ותירצו וי"ל דר'
יהודה נמי אית ל" דמופלא הסמוך לאיש
דאורייתא,ולהקללתקןטבללאאיחרבילהיות
כגדול עכ-ל.
ויל"ע שהרי כנהר כ"ט פליגי ר' יוחנן
ור"ל בהא דהאב מדיר אח כנו בנזיר ,דר"י
ס-ל הלכה היא בנזיר ,ור"ל ס"ל כדי לחנכו
במצות,ופריךלימא כתנאי ,עדמתימדיר אח
בנובנזיר ,עד שמביא ב' שערותדברירבי ,ר'
יוסיבר'יהודה אומרעדשיגיעלעונתהנדרים,
מאילאותנאיהיאדרבי סברהלכההיאבנזיר
וכו' ור'יוסיבר"י סברכדי לחנכובמצותוכו'
עיי"ש ודחינן לא דכו"ע הלכה היא בנזיר,
והכא במופלא הסמוךלאישקמיפלגי,רביסבר

נהוראי
מופלא הסמל"א דרבנן ,ור' יוסי בר"י סכר
מופלא הסמל"אדאורייתא,וכיוןשיכוללהזיר
אתעצמו,יצא מרשותאביולעניןנזירות .ואם
איתא לדברי התוס' דיש מקום לומר למופלא
הסמל"א רק להחמירולא להקל ,אמאי אמרי'
דרבי ס"ל מופלא הסמל"א דרבנן ,הרי לא
באנו אלא לתרץ דברי ר' יוחנן דאמר הלכה
היא בנויר שלאיהי' תלוי במחלוקת תנאים,
ור' יותנן ס"ל בנדה שם רמופלא הסמל"א
דאו' ,וא"כ הל"ל דלכו"ע מופלא הסמל"א

דאו',ופליגי אם הוא דאו' גם להקל להפקיע
עצמו מרשות האב או רק להחמירשיכול גם
לה~יר את עצמו ,וכמו דפליגי ר' יוסי ור'
יהודה בזהלענין חרומה כמש"כ התוס' .ועי'
בערוך לנר בנדה שם שהקשהכעין קושיאזו
על התוס'.
ד .ונראה לבאר ,דהנהיל"ע בהא דהפרשת
תרומה מתרת איסור טבל ,אם עניינו דע"י
הפרשת תרומה ממילא נפקע איסור טבל,
שהריאיסור טבלילפי' להבסנהדרין פ"ג א',
מקרא דולא 'חללו את קדשיבני ישראל את
אשר ירימו לה' ,בעתידים לתרום הכתוב
מדבר,והיינו שסיבת האיסור היא מה שחייב
להפריש ממנה תרומה ,וא"כ כשמפריש
התרומה נסתלקה סיבת האיסור דשוב ליכא
כאן עתידים לחרום ,וע"י זה ממילא פקע
האיסור מעצמו ,או אולי כוונת הכתוב שכל
זמן שלא הופרשה התרומה התכואה אסורה
והא דניתרת ע"י ההפרשה היינו משום
דהפרשת תרומהמתירתהוכמו שהבאת העומר
מתרת איסור חדש ,ולא שפקע האיסור
ממילא ,ובעתידיפ להרים אסורה התבואה
משוםדעדיין ליכא למתיר.
ועיין מכות י"ט ב' ,ר' יוסי אומר כהן
שעלתה בידו תאנה של טבל אומר תאנהזו

תרומה בעוקצה מעשר ראשון בצפונה וכו'
ופרש"י דבעי' ראשית ששיריה נכרים ולכן
בעי' סיום מקום ,והא דחנן בדמאי פ"ו מ"ד
הלוקחייןמביןהכותים אומרשנילוגיןשאני
עתיד להפרישהריהן תרומהוכו' ושותהוהרי

רעז

לאסיים מקום ,פליג אהךדינא ול"צשיריה
נכרים עכת"ד רש"י ,אולם בריטב"א שם כתב
בשםי"מ דלאפליגי אלאדלעניןחלותקדושת
תרומה בעי' שיריה נכרים אבל להתיר הטבל
די גם בלי סיום מקום ,עיי-ש שהביא ראיות
שאינו כן ,אבל עכ"פ מוכח דדעת הי"מ
דאיסור טבל אינו נפקע ממילא ע-י הפרשח
תרומה ,אלא התרומה מתרתאותה,וכמושחלו
דיני קדושה על התרומה ה"נ חל עליהדין
שמתרת הטבל ,וס"ל ל'"משדיןזהיכוללהול
י קדושח התרומה ,אבל
גם מבלי שיחולויינ
אילו התרת הטבל אינו מדיני התרומה אלא
דבהפרשת תרומה ממילא ליכא טבל דלא
קרינא בי' אשר ירימו ממנו לה' ,ע"כ אינו
ניתרבליסיוםמקום,דניוןדליכא תרומה במה
יופקעאיסורו.ויש מקום לומר דגם הריטב"א
מודה לסברת הי"מ רק דס"ל דגםלענע חלות
תרומה להתיר טבל בעי' סיוס מקום.
ה .ובזה מובן מה שכתבו החוס' כנדה
הנ"ל ,דלעולם לא נתכוונו לומר שלא אמרי'
דין מופלא הסמל"א מדאו' להקל אלא
להחמיר ,אלא ביאורדבריהם דר'יהודה סובר
דמה שהטבלניתר בהפרשתהתרומהאינומידי
דממילא ,אלא התרומה מתירתה והיא א'
מדיני התרומה וכסברת הי"מ,ולכןאפי'נימא
מופלא הסמל"אדאו'היינושיכוללאסורתפץ
ולהקדישו וידו' אבל שיכול לפעול החרת
איסורזה לאמצינו ולא נתרבהלוה,ולכןאינו
יכול להתפים תרומתובדין התרת טבל ,ולכן
גם שארדיני התרומה אינם חלים ,וכדאמרי'
בפסחים ל"גב ,,דבעי' שיריים נכרים להיתר
ובלא"ה לא הלו שוםדיני תרומה .אולם אם
ע"י נדרו נגרם קולא מצד אחר לא איכפתלן
כיוןשאין קולאזו תלק מנדרו שלהקטן,ולכן
גבינזיר אם מופלא הסמל"א דאו' ע"כ יצא
מרשות אביו וא"י להזירו עוד ,דכיון דיכול
הקטןלהזיר את עצמוממילא פקע רשות האב
לענין נוירות ,ואין זהמדיני הנזירות שהקטן
פועלבעצמו אלאממילאהואכן.ור'יוסי ס"ל
דגםלענין תרומה מה שהטבלניתראינו חלק

רעח

נהוראי

מדיני ,תרומה ,אלא שאם יש כאן תרומה
ממילא ליכא איסור טבל ,דלא קרינא בי'
בעתידיםלהרים,וכיון שמופלא הסמל"א דאו'
ויכול לעשות תרומה,ממילא נפקעאיסורטבל
ומתקיים תנאי שלשיריה נכריס להיחר וע"כ
תרומתו תרומה.
ויתכאר בזה ג"כ הא דפליגי התוס'
והרשב"א אי בעי' שליחות בתורם משלו על
שלחבירו ,רהרשב"א ס"ל דל"צ שליחותכיון
שתורם משלו ואע"ג שמתיר טבלו שלהאיך,
מ"מ ל"צ שליחות ,דהתרתטבלוממילאקאתי
ואיןזהמדינ' התרומה,וכלדיניהתרומהחלים
רק בפירות של התורם ,ולהכי א"צ שליחות,
רק ניחותא בעי לצרף טבלו של זה לתרומתו
של זה ,אבל התוס' ס"ל דהתרת הטבלמדיני
התרומההיא שהתרומה מתרת את הטבל,וכמו
שא"י להתפיס פירות חבירו בקדושת תרומה
אלא ע"י שליחות ,ה"נ א"י להתיר טבל של
חבירוע"י הפרשת תרומה אלא ע"ישליחות.
ז .ולפי"ז י"ל דהרמב"ם פירש דבעיית
הגמ' אם התורם משלו על של חבירו צריך
דעחו או לא ,לאיתכן אא"כבעי' שליתוח על
התרת הטבל שלחבירוג"כמשוםשהיאמדיני
התרומה שהתרומה מתרת הטכל וכנ"ל ,ולכן
'ש להסתפק אם ל"צ דעתוכיוןדזכותהואלו
וזכיי' מטעםשליחותאודילמא מהדלאיקיים
המצוה בעצמוחשיב צדחובה,ובלי דעתו לא
נאמרה הדין דנעשה שלוחו אא"כ הוא זכות
גמור ,אבל אם התורם משלועל שלהבירו ל"צ
שליחות כלל להתיר טבלו של חבירו ,ליכא
לספוקי דודאי ל"צ דעתוביון דבעצם התרת
טבלו זכות הוא לו ואפי' 'ש קצת חובה ג"כ
מ"מ ל"צ שיעשה שלוחו ורק ניחותא בעי'
וכיון דבעצם היא זכות לו ,כל שאינו מתנגד
שפיר מצי תורם משלו על של חבירו ,וכיון
שהרמב"ם פסק בפ"ד מהל' תרומות ה"ה
דמופלא הסמל"א דאו' וחרומתותרומה,מוכח
דס"ל דהתרת הטבל ממילא קאתי ולא
שהתורםמתירהטבל,ולכןגםקטןיכוללתרום
אע"ג שא"י להתיר איסורים ,וכיון דס"ל

להרמג"ם דע"י הפרשת חרומה נפקע איסור
טבל ממילא ,א"כ ל"צ שליחות לזהולכן פסק
רהתורם משלועל שלחבירו ל"צדעתו ,ואע"ג
דלא איפשטא ,דהא אפי' יש כאן קצת חובה
ג-כ מ"מ אינו צריך שיעשה שלוחו להתיר
טבלו.
ח .ואולי י"ל בזה ליישב דברי המהר"י
קורקוס וכסף משנה שכתבו שמשמע ממסקנת
הגמ' דהתורם משלו על של חבירו טוה"נ

לתורם ,דה"ה דל"צ דעתו ,וכבר הבאנו
שהמל"מ תמה מהענין זהלזה .וי"ל דשאלת
הגמ' טוה"נ למי ג"כ תלוי בזה אם תרומה
מתרת הטבל או שממילא נפקע איסור טבל,
דהריצריכיםלהבין מאי ס"דדטוה"נ שלבעל
הכרי הלא בפשוטו הטוה"נ למי שתרם
מפירותיו שמעיקרא שלוהיו וגם הוא עשאה
תרומה ,וע"כ צ"ל דכיון רהתרומה מתרת
הטבל וצריך שליחות לזה שהיא ג"כ מדיני
התרומה ,לכן גם בעל הכרי נחשב לשותף
בהפרשת התרומה שהרי דין התרת הטבל
שבתרומה נעשה עלידו שהתורם הי' שלוחו
לזהובליזה לאהי' הל שם תרומה כלל,דבעי'
שיריים נכריפ להיחר,וכית דשניהם שוחפים
בהפרשת התרומה מבע"ל טוה"נ למי .והנה
מטקי' דא"ר יוחנן טוה"נ לתורם ,וכ' הר"ן
דכתיב עשר חעשר אח ו~בואח זרעך ונתת,
דונתחקאי אעשר תעשר ,כלומר דהמעשרהוא
הנותן ,עיי-ש ,ויל"ע שהרי על זה אנודנין
דש1יהם שותפים בהפרשה ואיך נפשוט מזה
טוה"נ למי ,וצ"ל דר' 'וחנן ס"ל ראע בעל
הכרי שותף בההפרשה כלל ,ורק החורם עשה
דיני התרומה ורק הוא נקרא תורם ,והתרת
הטבלאינומדיני התרומה אלא ממילא קאתי
ול"צ שליחוח של בעלהכרי כלל,ולכן טוה"נ
לתורם( ,והאדצריך קראלזהי"ללאפוק' מר'
זירא דדרש טוה"נ לבעל הכרי) ,ולזה כיון
הכס"מ שמאחר שנפשטה האיבע' דטוה"1
לתורם משום דל"צ שליחוח להתרח הטבל,
ממילא נשמע דל"צ דעתו דתלוי ג"כ בזה

וכנ-ל.

נהוראי
ט .ובדרך זה יש ליישב דברי הרמב-ם
שכתב בפ-ד מהל' תרומות ה"א ואין עושין
שליח עכו"ם שנאמר גם אתם מה אתםבני
ברית אף שלוחכםבני ברית ,ולהלן הל' ט"1
כ' ,העכו"ם שהפריש תרומה משלודין תורה
שאינה תרומה לפי שאינן דייבין ,והנה
בקידושין מ"אב',אמרי' דל"צ קראדגם אתם
למעוטי ענו"ם משליחות אלא לחכמים דס"ל
דתרומת עכו"ם תרומה אבל לר"שדס"לדאין
תרומת עכו"ם תרומה ל"צ קרא דכיוןדאינו
בתורח תרומה דנפשי' א"י להיות שליח
להפריש ,וכיון שפסק הרמב"ם דתרומת
העכו"ם אינה תרומה ,אמאי הוצרך להביא
קרא למעט עכו"ם משליחות.
אולם להאמור ניחא ,דהנה רש"י פי'
בקידושין שם דר"ש ס"לדאין תרומת עכו"ם
תרומה מפני שמירוח עכו"ם פוטר ,ונראה

דהרמב"ם מפרש דסוגי' דהתם ס"ל ,דמח'
ר-ש וחכמים תלוי בוה אם הפרשת התרומה
מתרח איסור טבל או שאיסור טבל נפקע
מאליו כשמפריש ,דר"ש ס"ל שהפרשת
התרומה מתרת הטבל והיא מדיני התרומה
'שהתורם פועל בהפרשתו ,ולכן אין העכו"ם
תורם דנהי דנתרבה שיכול להקדיש כישראל
ולכן יכול להתפיס קדושת תרומה ,מ"מ לא
נתרבהלהתיראיסורים וכמו שכ' התוס'לענין
קטן ,וכיון שא"י להתיר הטבלאין תרומתו
נלום ,אבלחכמים ס"לדאין הפרשת התרומה
מתרת הטבלכללרק שמאחר שנתרמהממילא
פקע איסור טבל מהכרי,ולכן גם עכו"םיכול
לתרום כמו שיכול להקדיש ,וממילא יופקע
איסור הטבל .ולפי"ז שפיר אמרי' התם
דלר"ש ל"צ קרא למעט עכו"ם משליתות,
דכיוןשא"ילפעולכלדיניהחרומהחשיבאינו
בתורת ,אבל הרמב"ם שפסק שקטן מופלא
סמל"א תרומתו תרומה ע"כ ס"ל נחכמים
שאין התרת הטבלמדיני התרומה אלאממילא
נפקע האיסור כשמפריש ,והתורם רק מתפיס
בקדושת תרומה וזה כמו נדר ,ומופלא
הסמל"אנודרותורם מדאו' ,וא"כ ה"ה עכו"ם

רעט

יכול לתרום כמו שיכול להקדיש ,ומה שכ'
הרמב"ם שאין תרומת עכו"ם תרומה ,לא
מטעמי' דר"ש שהרי פסק כסברת החכמים,
אלא משום דהרמב"ם פסק דמירוח עכו"ם
פוטר ,וכמש"כ רש"י,וזה שכ' הרמב"םמפני

שאינן חייבין היינו מפני שאע פירוחיהן
חייביןדמירוח עכו"ם פוטר ,אולםמפניזהלא
חשיב אינו בתורח ,דאילו נתחייבו פירותיו
שפיר תורם כמו שמקדיש ולכן צריך קרא
למעט עכו"ם משליחות.
י .ועי' פסחים ל"ג הפריש חמץ תרומה
ד"האינה קדושה ,ונחלקו אמוראי שםבסוגי'
בטעם הדבר ,ורב הונא ברי' דרב יהושע אמר
משום דאמר קרא ראשית ששירי' נכרים
לישראל,וכיון דמעיקרא התבואה אסורה וגם
לאחר ההפרשה היא אסורה ,אינו ניכר
כשיריים שהופרשה התרומה וחסר כראשית,
והקשה רע"א בגהש-ס דא"כ במפריש חמץ
על מצה דניכר השיריים שהותרו לאכילה
שפיר חל תרומת חמץ ,ואינו תלף בתרומת
חמץ או מצה אלא במפריש על החמץ או על
המצה ,עי'"ש ,ותפסועליוהאחרונים דמפורש
בירושלמי פ"כדפסחים ה"גדגם תורפ מחמץ
על מצה אינה תרומהכיוןדאינויכול לתרום
מן ההמץעלעצמה .ונראהלהמל"ןבעדרבינו
רע"א דלא נעלם ממנו דברי הירושלמי אלא
דס"ל דאינו ראי' ,דהנה דברי הירושלמי
טעוניםביאור ,ובחזו"אזרעיםבלקוטיםסי'ג'
סק"ב כ' לפרש דאם א"י להפריש על עצמו
הוי פטורואיןתורמיןמן הפטורעלהמתייב,
ובחזו"א דמאיסי' ד' סק"ג הוסיף באורלזה
דלא חייבה התורה להפריש חרומה אלא מן
תבואה המוחרת לאכילה אכל אם גם לאחר
ההפרשה אסורה באכילה ליכא חיוב הפרשה
והוי פטור ,ונראה דרע"א סובר דסכרא  11לא
יתכן אא-כ התרומה היא מתיר לאיסור טבל,
והתרת הטבל מדיני התרומה ,דאז י"ל שלא
ציותה התורה להתיר דבר האסור בלא"ה,
שהרי לא תחקייס מטרת התרומה ,אבל אם
היתר הטבל בא רק ממילאע"י ההפרשהדכיק

רפ

בחוראי

שהופרשה התרומה נסתלקה סיבח איסור
הטבל מאליה ,ומטרת התרומה עצמה רק
קרושתה ונתינתה לכהן ,גם דבר האסוריתכן
להתחייב בהפרשה ,ומה שא"י לקיים תנאי
דראשיתאינו עושה פטור,וכיוןדקיי"לדאין
התרומה מתרת איסור הטבל אלא נפקע
ממילא כמו שהוכחנו מהרמב"ם ,וגם ר-ה
בדר"י לא קאמר דא"א להפריש מחמץ אלא
משום דחסר בראשית ,שפיר הקשה רע"א
דמ"מ ינול להפריש על מצה ,ולא הוי מן
הפטור עלהחיוב ,ומה דאיתאבירושלמי דאם
א"י להפרישעל עצמוהוי פטור,היינו משום
דס"ל לירושלמי דתרומה היא מתיר לאיסור
טבלוכמו שמשמע שם מלשון הירושלמידכל
תרומה שאינה מתרת השיריים אינה תרומה,

דמשמע דמפעולות התרומה להתיר הטבל,
ולכן דברשאינו ניתרע"י התרומההוי פטור,
דכיון דלא מתקימיםדיני התרומה בדבר אסור
לאנתחייב בתרומה ,ולאציותה התורהלהתיר
דברשאיןלוהיתר וכסברתהחזו"א .ובאמת
בעלהמימראבירושלמי שםהואר'1ירא,והרי
ר' זירא ס"ל בנדרים דהתורם משלו על של
תבירו טוה"נ לבעל הכרי ,ולפי מה שבארני
לעיל ע"כ צ"ל דס"ל לר' זירא דהתרומו;
מתרת הטבל ולכן צריך לשליתות של בעל
הכרילהתיר טבלווכיון שהוא שותף בהפרשה
י"ל דטוה"נ שלו אבל למאי דקיי"ל דאין
התרומה מתרת הטבלוטוה-נ של התורם ול"צ
שליחות של בעל הכרי ,שפיר מקשה רע"א
וכנ"ל.

"4
חרב זאב מנחט טשאפף

5ל תמש5ה ממט5ע שט5עו ח5מים5גיטין
בגמ'גיטע דף ה' ב' ,איחא "המביא גט
טמדינתהיםונתנולהולא אמרלהבפ"נופ"נ
יוציא והוולד ממזר דברי ר' מאיר ,וחכמים
אומרים אין הוולד ממזר כיצד יעשה יטלנו
הימנה התזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר
בפ"נופ"נ .ור"מ משום דלא אמרבפ"נ ופ"נ
יוציא והוולד פמזר,אין ר"ם לטעמי' דאמר
רב המנונא משמח דעולא אומרהי' ר"מ כל
המשנה טמטבע שטבעו חכמיםבגיטעהוולד
ממזר" ע"כ.
ולהלכה לש,טתרבנןדאיןהוולדממזריש
מחלוקת ראשונים אם נישאתבלי קיוס מה
דינה .מתוס' שםד"הכיו:דיעשהז"לפ"כיצד
יעשהלרבנן שתינשאלכתחילה או אם נשאה
לא חצא ע"כ מבואר מתוך דבריהם דאם
נשאתבליקיוםתצא.וכ"כמבוארמתוס' ב"ם

דף נ"ה ב' ד"ה וחכ"א ,דאם נשאת תצא ושם
מביא תוס' רא" דע"כלרבנן אם נשאת תצא
דאלת"ה מהו לשון הגמ' וחכ"א אין הוולד
ממזר,עדיפי מזה הו"ל הגמ' למימר  -לא
תצא אע"כדחכמים אץחולקיםעל ר"מ אלא
אדץ ממזר אבל על הרץ תצא כו"ע מורה
דתצא.
הרמב"ם הל'גירושיו פ"ז הל' י" 1חולק
עלתוס' ח"לואםלאנטלוממנההריזהפסול
עד שיחקיים בחותמיו ע"כ .ול' פסול מפ'
הרמב"ם לקמן פ"י הל' ב' שהוא מדכרי
סופריס ולא תנשא לכתחילה ואם נשאת לא
תצא והולד כשר  -חולק על תוס' דסובר
חצא .אבל לפ"ז צ"ע לפי הרמכ"ם ראיית
התוס' מל' הגמ' בחכמיםדאין הוולד ממזר,
חידושיותרהי' לנו להשמיע דלא חצא.

רפא

בהוראי

הפני יהחמע מק' על הרמב"ם מהסוגי' דגמי אליבי'  -בסוג" דאתי למיגזי' -
לעיל דף ה' המביא גט וכו' ולא אמר בפ"נ ואילולפי הפנ"י אעראי' מרש"י כלללענין
ופ"נ אםנתקייםבחותמיו כשר ואםלאופסול פסק דהא רבה מוכרח לסבור כר"מ ,ומ"ה
ומק' הגמ' אליבא דרבה (דסובר בסני נכתב מבאר רש"י הגמ'אליבי' .ועוד צ"עדמהיכי
ובפני נחתם הוא לפי שאין בקיאע לשמה) תיחי דאא"ל כרבנן ,רהא עכ"פ לרבנן
ומת' הגמ' לאחר שלמדו (דבקיאין לשמה)
וכשניסת (ואיז גוזרין שמא יחזיר הדבר
לקלקולו) ,ואעפ"כ ל' הגמ' "אם נתקיים
בחותמיו כשר ואםלאופסול" וע"כ פסול -
חצא (דהא בשכבר 3שאת קמ-רק וזהו סותר
שיטח הרמב"םדבניסת לא תצא .ודוחק לומר
דכל זה לרבה דתף הגמ' אליביה ,אבל אה"3
רבא יחלוק עליו דלא תצא דמהיכיחיתי זה
ואפושי מחלוקת לא מפעךנן .ומת' הפנ"י
דרבה (דהגמ' הולךאליבי') סובר כר"מ דכל
ממזר ומ"ה אם לא
המשנה תצא
חו
נתקתם בחותמיוהו
צ~א וא"ש לשון פסול -
דתצא .וראיית הסנ"י מהגמ' לעיל דף ג'
אליבא דרבה ,דטעם בפ"נ ופ"נ לפי שאין
בקיאין לשמה ,הטעם דלאחיקנוחכטיםבפ"נ
לשמא ובפ"נ לשמה מת' הגמ'דאתי למגזי',
ועיין שםרש-יז"לרלאיאמרכולהוואמרינן
לקמן כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים
בגיטין הוולד ממזר עכ"ל .והרשב"א מביא
דרבה כר"מ ס"ל וכ"כ מרש"י דמוכח דרכה
כר"מס"לומ"ה מבאררש"יאליבה,דלרבנןאץ
שיך חשש אם אתי לבעזי .ולפ"ז א"ש
(סברא זו מובאה בספר חפארח יעקב) בגמ'
שם אתילמגזיי' מק' רבא השתא נמי אחי
לטגזיי' ומת' חדא מתלת גאת חדאמחרתילא
גאיז ובאמח רבא לא מת'ט'די על זהועיין
בגמ' אח"כבענין רבה מ"ט לא אמר כרבא
דהשקלא וטרי' היא יותר מבוארח מהגמי
דלעילמיניה ,והטעם דרבא חולק עליסודזה,
דרבה כר"מ ס"ל ורבא כרבנן ס"ל ומ"ה לא

משנימידי.

באמח מה שמביאראי' מהרשב"א ורש"י
נעלם ראיתו ,דהא הרשב"א שס דף ה' ב',
ד"ה אבלהנידן הואלענין פסק ומביא ראי'
מרש"י דכר"מ ס"ל מטעס דמפ' רש"י סתמא

כשמשנה ממטבע שטבעו חכמים לא תנשא
לכתחילה כ"ככאן אם אתולמגזי"  -עכ"פ
לא תנשא לכחחילהוהראי' דלא אסיקמלתי'
דרבא כדמסיק כל השקלאוטרי'לקמןבסוגי'
דרבה מ"ט לא אמר כרבא,איןזהנראהראי'
כלל  -דהא פשוט לא חש רבאלת',דסברתו
דכיהיכי דג'גייז(לפימאידסובר רבה)חרי

נמיגייז.

דכיצד יעשהיחזורויתננולהעיע

ג-ד"הכיצדיעשה בא"ד וז"ל ולר"מ
ס'
וו
שםבתס
כיצדיעשה קודםנישואין אבל לאחרנישואין
מסחבר דלר"מ אץ חקנהדכיוז דהולד ממזר

א"כ כל הדרכים האלו בהוכו' ע"כ .ומבואר
בתום' דלשיטת ר"ממהנ'קיוםקודםנישואין
דווקא ,אבל לא לאחרנישואין .וצ"ע מחוס'
דף ה' א' ,ד"הכשניסתוז"לוהאדתניאלקמן
ממזר ההנו כשלא
לא אמר בפ"נ ופ"נ
נתקיים בחותמיו ע"כ,
הו~והתוס' שם אליבא
דר"מ דהוא הוא שאמר
ממזר ואעפ"כ
רואיןדמהניקיוםלאחרנישוא
הו~ין(דהגמ'מיירי
כשניסח)ומאי שנאמהתוס' בע"בדבפ"נופ"נ
לא מהני אלא קודם נישואין ולא אחר

נישואין.

וה" נראה לומרלפי חוס' דבאמת מקור
דיןזה דר"מ הוא בגמ' ב"מ נ"ה ב',דחכמים
עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה .ויש לבאר
הגדר דחכמים ביטלו הגט כל זמן שלא
נתקיים כחוחמיו ומ"ה (לר"מ) תצא והולד
ממזר דהא מדרבנןאין זהגט .ואם' דאע"פ
שכלזמן שלא משאתיכולה היא לקימוע"י
בפ"נ ,לאחרנישואיןדהולדממזרוכלהדרכים
האלובההופקעהכח נאמנותדפ"נ ופ"נ(דהם
אמרו נאמין בפ"ג ,והם אמרו כשניסת בגט
כזה דאינו גט שלא להאמינו עוד דהא היום
חלו)נלי' הדינים דרבנן "דכל הדרכים האלו

יין

רפב

בהוראי

בה")וכלזה 1נאמנותדרבנן דפ"נ ופ"נ ,אבל
כשבאים לקימהע"יהחתימוחהריע"כמוכח
דגט הוא  -ומ"הבקיוםחתימות,רבזהמיירי

התוס' בע"א ,מהני אפי' לאחרנישואין -
דהיוםהמציאותמעידהדגט כשרהוא(דסברא
לומרדכ"כ לאגזרורבנןלאפקועיכח נאמנות
דב' עדים דלא להוי'גט).
ולפייסודזה אפ"לדחכמיםמודים לר"מ
דבלא קיום מדרבנןאינוגט  -אלא שכלכך
שיהא הולד ממזר חולקץעליו .ולפ"ז א"ש
לחכמים היכא דנישאת דתצא  -דתקנח
חכמיםאפי'לרבנןרהגטאינוגט .ובזהיבואר
הדין דיחזור ויתננו לה הוא מטעם דהנחינה
הראשונה לאהיתהנתינה דבלאקיום לאהיה
דע גט עליו ומ"ה צריכים נתינה שני'
כשמקיים הגט.
כל זה הוא לפי שיטת התוס' אבל לפי
שיטח הרמב"ם אפ"ל בדרך אחרת .התוס'
רי"ד (דף ה' ב') מבאר הטעםדצריך השליח
לחזור וליתן לה ומדוע אינודי לומר בפ"נ
בלבד "כדי שיראה שהוא שליח  -דדווקא
לשליח המנו' רבנן כבי חרי אבל לא אינש
אחרינא" ע"כ .משמע מלשונודמןהדיןאין
צורךלנתינהשני',ודילומר בפ"נבליגתינה,
אלא מטעםדנאמנוח בפ"נ הואלשליח בלחוד
צריך שיראה כשליח,
רואין דבאמתאין פסול בהנתינהשיהייב
עי"זנתינהשני' (דלא כדביארנו בתוס') אלא
לפי התוס' רי"ד הגט כשרוהנתינה הראשונה
בכשרות היא אלא שיש חיוב קיום בשעת
הנחינה .ובררך זה יש לבאר המחלוקת ר"מ
ורבנן לפי שיטת הרמב"ם .דכו"ע מודו דגט
שאינומקוייםגט כשרהוא ,אלא שר"מ סובר
דאע"פשאיןססולבעצםהגטקנסחכמיםהוא
שיהאהולד ממזרמדיןכלהמשנה .ואה"נ אם
הולד ממזריש כאןדין "תצא" וכל הדרכים
האלובה - ,אבללא מצדעצםהגט.וחכמים
ההולקין על ר"מ סוברים דאין הולד ממזר
כלומר לא קנסינן  -וממילא לא תצא .דהא
אפי' לר"מ הדין תצא לא היה תקנה מצד

עצמה אלא תולדה מהדין ממזר (דהוא עיקר
התקנה) ממילאלפי חכמים אםאין כאןדין
ממזר ע"כ לא חצא  -דהגט בעצם כשר
(ואה"נ לא תנשא לכתחילה דהא למעשהאין
כאןקיוםוחיישינן דלמא אתי הבעל ומערער
ופסיל לי' ).והדין דיחזור ויתננו לה  -לא
משום פסול בהנתינה אלאנדי שיראה שהוא
שליח כפי' התוס' רי"ד.
ולפידברינו תתורץ קושית התוס' בב"מ.
דלפי הרמב"ם מהו לשון חכמיס "אין הולד
ממזר" חידושיותרגדולהי' לנו להשטיעינו

דלא תצא ,ולפ' הנ"ל אין כאן קושי' כלל,
ראפי' לר"מלאהי'כאןשוםתקנהדתצאדהא
הגט כשר הוא  -אלא קנס חכמים דהולד
ממזר  -ותצאאין זה אלא חוצאה מהקנס.
מ"ה אתיחכמים וחולקים עלעיקר הקנס -
דאין הולד ממזר וחוצאותי' דלא תצא.
סוף דבר,דלפי שיטת החוס' דץ ר"מהוא
דאין כאן גט ,כלומר דעצם החקנה רתצא
והולד ממזר (וחכמיםאין חולקים אלאאדין
ממזר אבל מודים דאין כאן גט) ולשיטח
הרמב"ם לר"מ הקנס הוא דהולד ממזר(וא"כ
ממזר
כל הדרכים האלו בה וחכ"אאין
הו~חלוקת
ואין כאן קנס כלל) .ואפשר דמ
הראשונים חלויה בב' הגרסאוח בלשון ר,
מאיר ,דהגמ'לקמןדףפ'גורסבדברי ר"מכל
המשנה ממטבע שטבעו חכמיםבגיטין הולד
ממזר .והגירסא המצוין בצד הגמ' והיא
הגירסא בגמ' דף ה' ב',יוציא והולד ממזר.
אפ"לדשיטת התוס'דדין ר"מ הוא דאץכאן
גט ,א"ש הלשתיוציא והולד ממזר דשניהם
כאחדנכללו כעצםהקנס .אבלשיטת הרמב-ם
דעצם התקנה היתה דווקא הולד ממזריגרוס
דווקא הולד ממזר (כהגמ' דף פ' -ועייןפי'
המשניותדגורס שםבדברי ר"ם הולדממזר).
ולפידברינויבואר כעז"הדברירש"ידף
ג' ד"ה אתילמגזיי דביאר שם רש"י דהוא
מדיןכלהמשנה ממטבעשטבעוחכמיםבגיטין
הולד ממזר .דבאמת לפי שיטת רש"י שם
דכשאומר בפ"נערילינןלי' אם נעשה לשמה

בחוראי
מק' הפנ"ידלמהלגולתקנתבפ"ניתקנורבנן
דישאלו ב"דלכלשליח הבאלפנינו אם נעשה
לשמה חיו .וסת' שם דהתקנה היא שעי"כ
יעמודהשליח עלהכתיבה (מטעסדצריךלומר
בפ"נ)  -וידע אם הגט לשמה אולא .א"כ
היוםדהשליח באוגזי' ,צ"ע מהרע עשההרי
עמד על הכתיבה (דפשטות הדץגזיי' הוא
דווקא בהלשון) ,ונשאל לו אם נעשה הגט
לשמה או לא  -ומה החשש דלמא אתי
למיגזיר .ובשלמאלפישיטתהתוס' דאפ"לפי
הרבנן קנסינן לי' כשמשנה ממטבע שטבעו
חכמים  -דתצא ,כ"ככאןאפי'לרבנן אע"פ

רפג

דאץ נ"מ בדבר עכ"פ הא שינהוקנסינן -
אבל לפי שיטת הרמב"ס ידווקא ר"מ קונס
הולד ממזר כשמשנה ממטבע אבללפי רבנן
דלאקנסינןלי' כלל(וזה דלא תנשאלכתחילה
הוא מטעםדאינומקים)כאןכשמיגזגייז מה
הרעש ,נשאללו אם נעשה לשמהודיו ,אע"כ
מוכרחלפי הרמב"ם דרבה כר"מ ס-ל,ורש-י
דמפ' אליבא דר"מי"ל דס"לנמי כהרמב"ם
דדווקאלפי ר"םיש כיאורבדברי רבה (חה
דלא כהרשב"א לעיל)  -ולפ"ז א"ש תי'
הפנ"י דרבה כר"מ ס"ל והגמ'דף ה' דהבאנו
לעיל לא ק' לפ' שיטת הרמנ"ם.

"4
זאב ולמרק

ביאורבשיטותהראשוביםבדיןדחזקתובדוק
פסחים ד' א' "בעומיניה מרב נחמן בר
יצחק המשכירביתלתבירו[ופירש"י "' -ד
שחריח  -והיינו דכבר נתחייב המשכיר
בחיוב בדיקה וכבר עברעלינזמנולכחחילה]
חזקתובדוק אואיןחזקתובדוקוכו' אמררב
נחמן בריצחקתניחוה הנלנאמנין עלביעור
המץ אפילו נערםאפילועבדיםאפילוקטנים
מאי טעמא מהימני [פירש"י הא לאו בני
אסהודינינהו] לאו משום דחזקחו בדוק וכו'"
ושקלו וטרו בגמ' דאפשר דאין מזה ראיה
דלעולם אימא לך דאין חזקתו בדוק ומשום
אמירהדהנימחזיקינןלביתכבדוקודחולאידך
גיסאבלאפשיטותא.
ברא"שסימןב'הביאהךבעיאוז"ל"ולא
איפשטא הך בעיא ויראהשיכול לבטלוהויא
ספיקא דרבנן ואזליק לקולא" .ובמהר-ם
חלאווה הקשה וז"ל "ומ"מ אע"ג דלא
איפשטא איכא מאן דאמרדהוי תיקו דרכנן ולקולא.
ונראהליישכ בהקדם ביאור הלחם משנה
ולקולאוכןבכלתיקודבדיקת חמץוכו',ועוד
מסתבר דאפילו ביטל דהוי מדרבג ,כית אהא דכתב הרמב"ם פ"ב מחמץ ומצה ה"י

דאפשר למיבדקיה בדקינן .והכין מכרעאלי
הא בעיא דודאיליכא מאן דאמרדבית בי"ד
להוי בחזקח שאינו כדוק אלא דמבעיליהאי
חזקתו בדוק או אק חזקתו ברוק וכו' ואם
איתא [דבבדיקת חמץ אמרינן ספק דרבנן
לקולא] מאי קא מבעילי'דבין חזקתולאין
חזקתווליכאמידיכיתדספיקאררבנן לקולא
אלא ש"מדכיק דאפשרלמיקםעליהדמילתא
צריכה בריקה ".והיינו ,דקשה ליה למהר"ם
חלאווה רודאי ס"ל לגמ' דאי אמרינן אין
חזקחו בדוק [ופירושו דיש ספק אםבימ זה
בדוקאולאו,דודאיליכאמאןדסברדמחזקינן
לבית בי"ד שודאי אינו בדוק] יהיה חיוכ
בדיקה מספק .וא"כ אע שום עדיפות בזה
שנשארההךבעיאכבעיאדלא איפשטא,ויהא
צריך בדיקה מספק ,ולמה פסק הרא"שדכיון
דהך בעיא לא איפשטא הוי ספיקא דרבנז

רפד

כחוראי

ת"ל הרמב"ם -המח תשעהציבורץ של מצה
ואהד שלחמץ ובא עכברונטלולאירענו אם
חמץ אם מצה נטל ונכנס לבית בדוק צריך
לבדוק שכל קקבוע כמחצה על מחצה" עכ"ל.
ובהשגותוז"ל "א-א לאמיחוורא האמילתא
אלח לענץ בטול אבל לענין בדיקה ספיקא
דרבנן הוא" והתנו דמחצהעל מחצההוי ספק
תדבדיקהדרבנןישלנולהקלשלאלהצריך
יכי
בדיקה ולמה הצריך הרמב-ם בדיקה .ותירץ
במ"םוז"ל"וכתבהרא"הז"לשהטעםדאע"ג

דספיקא דרבנן היא ,כיון שבדיקת חמץ
תחילחה על הספק ,החמירו בספקה יותר
משארספיקות שלדבריהם".
ועין בלח"מ שהביא דברי ה"ה וכתב
"וקשה דא"כ דיש להחמיר בספיקא ,למה
לקמן בכל הבעיות דאיכא תיקו פסק רבינו
לקולא ,גבי חמץ ,כמוגבי נחש וכל השאר
שהזכיר ,הא היה לו להחמיר בספיקא מהך
טעמא וכו'" ,ותירץ "ולקהחיא ראשונה י"ל
דאיכאחילוקבין ספקדענינאלספיקאידינא
דבדיקתחמץנעשיתעלספקהכוונההיא ספק
דכשהם מצריכין לבדוק בית זה הוא משום
ספק דענינא וג"כ לכל ספק דענינא כי האי
מחמרינןאבלכשאעספקבענינאאלאספיקא
דדינא כמו ספק התיקודבעייןדהוי ספק אם
הדין כך או לאו וודאי דבהא אזלינן לקולא
דלא דמי לספיקא דענינא דנעשיח הבדיקה
מתחילה מחמתה"עכ"ל.
וע"פ חילוק הלחם משנה אפשר לבאר
שיטתו של הרא"ש ,דסברת הרא"שהיא דאם
התנו אומרים אין חזקתו בדוק האף שאנו
מסופקים דאפשרהמשכיר בדק אתהביתליל
י"ד מ"ט הואיל ואין זה ספק דדינא אלא
מסופקיס במציאותהוי ס~קדענינא ומחותב
לבדוק ,דכל תקנח חז"ל היתה דהיכא דיש
חשש של חמץ בביתמחוייביס לבדוק ,וכמו
בכל פעם שמחריבים לבדוק הגם שאעבירור
גמור שיש חמץבביח מ"מ כלהיכאדיש צד
שהביתישבו חמץמחוייכיםלבדוק .אבל אם
נאמרשאיןאנויורעים אםחזקתובדוקאולא

הויספיקא חינא( ,פירהם הדברדכטו בספק
בבור או ככרבפי נחששאין הספק במציאות
אלא אנו מסופקים ער כמה חז"ל חששו
והחמירובכדיקת חמץ ,האםהחמירוגם בככר
בפי נחש שהיא טירחא מרובה בסלוק החמץ,
וכמו כן בחמץ בבור שאין ספק בטציאות
הדברעד כמהישנה אפשרותשבעלהביתילך
ויקח את החמץדזהודאיידועלנושהמציאות
היא זעומה ואץ לנו ספק במדת האפשרות
אלא הספק הוא אם חז"ל החמירו גם במדה
זעומהנזו אולא ונמודבספיקוח אלופטקינן
לקולאדהוי ספקדרבנןדהיינו ספק אם עלזה
תקנו חז"לבדיקח חמץ ,כמוכן נאמרדבספק
אם ישראל חברים לבדיקת חמץ הוי ספק
דדינא דהינו דוהוראיידעו חז"ל מהו מדת
זהירותן של ישראל לגבי בדיקת חמץ אלא
שהספק הוא האם חז"להחמירובבדיקתחמץ
כל כך דאע מדח זהירוחזו מספיקה להם או
לא וכשהגמ' נשארה בתיקו אזהוי ספק לנו
במדת תקנתן וממילא אזלינן לקולא כמו כל
ספקדרבנןדאזלינןביהלקולא אבל בספק אם
בדקו המשכירהוי רק ספק מציאותעלהבית
ובזה אזלינן לחומרא[ .וע' רש"י ד ,א' ד"ה
כגת דליתיה ,דפירשבעיית הגמ' דמיבעילן
לאטרוחי להאי שוכר לבדוק מססק מאי .וזה
דומהלבעייתהגמ'גבינחש"בגופיהאטרחוהו
רבנןבממוניהלאאטרחוהו"וכו'עיי"ש.
ברם ,המהר"ם חלאווה ס"ל אחרת,דאין
עדיפוחבוה שנשארהבעיאזובלא פשיטותא,
וכשם שס"ללגמ'דאיאמרינןאץחזקתובדוק
יהיהחיובבדיקהכךהדיןעכשיושאיןלבעיא
זו פשיטותא ,והיינו משום דס"ל למהר"ם
חלאווה דסברת הגמ' להחמיראי אמרי'אין
חזקתו בדוק אינו משום דהספק שיש באין
חזקתובדוקהוידומהלעיקר הספק שלבדיקת
חמץ ,וכדביארנו בשיטת הרא"ש ,אלא משום
דאפשר למיקםעליה דמילחא וכלשונו "כית
דאפשר למבדקי'בדקינן" .וזה ברור רבסברא
זו אין לחלק בין ספיקא דענינא לספיקא
דדינא.ובגללזההשוההמהר"םחלאווה הספק

רפח

וחוראי
רבעיא דלא איפשטא עם הספק שהםלנואי
אמרינןאין חזקתובדוק ופטקלההסיר.וראי'
לדבר יש לנו ממה שפסק המהר"ם חלאווה
בכלהניבעיות [שהם ספיקא דדינא] דסליקו
בחיקוכגון נחשוככרבבור(דףי'ב' ד"ה או

דילמא בא"ד) ח"ל "ולדיי כל תיקו דחמץ
לחומרא וכר דכיק דאפשר למבדק כדקינן
וכדכתיבנא לה בריש מכילתין" עכ"ל ,הרי
חזינן דלא חילקבין ספיקא דענינא לספיקא

דדינאוכנ"ל.
הר"ןמביאבעייתהגמ' וכתבוז"ל "ואטר
להורבנחמן בריצחקתניתוההכלנאמניםעל
ביעורחמץוכו' מ"טלאומשוםדחזקתוכדוק,
ודחי'לי' בגמ' ואפ"הכיון דפשטי' רב נחמן
ומדרבנן הואדאימדאורייתאבביטול בעלמא
סגינקטינןכוותי' דחזקחו בדוק" עכ"ל .דבר
ברור הוא שדברי הר"ן אינם שויס עםדברי
הרא"ש שהבאנו לעיל .חדא ,דלפי הרא"ש
הטעם שלא להצריך בדיקה הף משום דספק
דרבנן הואואזלינן לקולא משא"כלפי הר"ן
אין 1ה מספיק שהרי צירף הא דפשטי' רב
'בגמ'] עםזהשבעיא11
נחמן [אע"פשדחי'לי
הף בדין דרבנן .ועוד דלפי הרא"ש אולינן
לקולאכיוןדזה ספקדרבנן משא"כלפיהר"ן
נקטינן כרב נחמן דחזקתו בדוק .והמעיין
בחידושי הר"ן למסכתין (ד ב' ד"ה ולענין
הלכה)יראהבעליל שלאכדברי הרא"שדברי
הר"ן ,ח"ל"ולענין הלכהבעיץ לא איפשטא
בהדיא ואפ"ה כיון דפשטה רנב"י אע"ג
ידחינןלהנקטינןכוותי'דחזקתובדוק"עכ"ל.
המדוייק בדבריו דבזה שהוי בעיין דלא
איפשטא בהדיא יש להחמיר [ואולי מכח
קושיית המהר"ס חלאווההנזכרלעיל] ואפ"ה
כיון דפשטי' רב נחמן [ומדרבנן הוא]נקטינן
כוותי' דחזקתו בדוק .משא"כ לפי דברי
הרא"ש הפטור מחיוב בדיקה נובע במיוהד
מזה שנשארההךבעיאבלאפשיטותא.
ברס,דכריהר"ןצריכיםעית'דאיךמצינו
שפסקינן כדעת הנדחה משום דהמדובר הוי
בדין דרבנן .ועין ב"ח או"ח סי' תל" 1וז"ל

"ולענין הלכה אי חזקתו בדוק הנה בהגהות
מיימוני בשם הרא"ם[היינו ר אלעזרממיץ
בספריראיםרי"ו] ושארגאוניסמחמיריןדכל
תיקודאיסורא לחומראואפילובדבריסופרים
וצ"ע דשמאדוקא היכאדאסיקנאבחיקואבל
הכא דר"נ בריצחק פשיט לה להתירא אע"ג
דדחינןלה מ"מכיקדמדרבנן הוא,לאשכקינן
למאי דפשיטלי' ר"נ בר יצחק מקמידיחוי
כעלמא דקאמר עלה"עכ"ל.הרישהביאדברי
הר"ן כמעט כצורתם וס"ל דדבריו באים
לאפוקי מדעת הרא"ם .ודברי הב"ח צ"ע
דברישא כחב דאפשר דדברי הרא"ם דוקא
היכאדאסיקנאבחיקוההיינודבאלפרשדתיקו
הוי פסק ,שאפי' למעשה אט מסופקיט,ואין
אנו נזקקים לכללי הפסק המחלקים בין
דאורייתא לדרבנן ,רקאזלינן לחומרא מספק,
משא"כ היכא דלא אסיקנא כחיקו רק דהוי
בעיא דלא איפשטא גרידא,אזלינן בתרכללי
הפסק .וא"כלמההביאצירופושלהר"ן.
והנראה ,דלביאור צירופו של הר"ן יש
להקדים ,דהא דקאמר בגמ' לא לעולם אימא
לך דחזקחו בדוקהוי מדברי המקשה דהקשה
אראייתו של רבנחמן ,וההנו דהא דדחהדברי
רב נחמן הוי בדרך שאינו חולק אדינו דרב
נחמן רק דס"ל דמהכלנאמניןאין שום ראו'
אי חזקחובדוק או לא ,ורב נחמןגופי' נשאר
בודאי דחזקתו בדוק1( .ע' מהר"ם חלאווה

אסוגיין).
וע' בר"ן עבודה זרהרף מ"ח ב',בסוגיא
דצל צלה של אשרה שהביא דברי הרמב"ם
פ"ז מהלכותעבודתכוכביםהי"אשהחירלצל

צלה וכתב ו"1ל "ועלכרחנואנוצריכץ לומר
דבלאמכויןעסקינן דלא מיחסר אלא מדרבנן
וכיוןדבלישנא בתרא מספקאלן הם פוסקים
בזה לקולא .ועדייןאין זה מחוור דאפי'הוי
איסור דרבנן [וכ"ש בדאורייתא] כיון דכ-
לישנא קמא פשיטא לאיסורא ובלישנא
בתרא מספקא לן לית לן לדחויי פשטא
דלישנא קמא משום ספיקא דלישנא בתרא"
עכ"ל.

ל,

רפו

גתוראי

ועכשיו הגענו לפשר צירופו של הר"ן.
דבעיא 11לא איפשטאבהדיא רקכיוןדפשטי'
רב נחמן ,והוא לישנא קמא דודאי ,לית לן
לדח,י' פשטאדידי' משום ספיקא דבעלהגמ'.
אמנם ,אפשר דעדיפות דלישנא קמא רודאי
הוי רק להחמיר,בין בדרבנן בע בדאורייתא,
אבל אפשר דאנו חוששין ללישנא בתרא
דמספקא להחמיר בבעיא דאורייתא .ועל זה
צירף הר"ןכיתדפשטי' רבנחמןומדרבנןהוא
וכו'נקטינןבווחי'דחזקתובדוק.
ולפ"ז מיושב דברי הב"ח ,דזהו משפט
דבריו "דשמא דוקא היכא דאסיקנא בתיקו"
היינו שנשארה בספץ השקול "אבל הכא דר"נ
בר יצחק פשיט לה להחירא"  -והוא ודאי

 "אע"גדדחינן לה" הדחיההויבדרך ספק[וא-כאין זה בעיא דאסיקנא בספק השקול]
"וכיון דמדרבנן הוא לאשבקינןלמאידפשיט
ליה רנב"י מקמידיחוי בעלמא רץאמר עלה".
והיינו דמשום דהדיחוי הוי בדרך ספק אע"פ
שהדעההוודאיתהויל,ולאכיון דבדיקת חמץ
דרבנןנקטינןכווחי'.
וגם אינו קשהץושיית המהר"ס חלאווה,
דודאי ס"ללהר"ןדאי אמרי' אע חזקתובדוק
יהי' חיוב בדיקה ,אבלכיון דפשטי' רב נחמן
[באופןודאי] אע"פ שדחאוהגמ'[באופןספק]
נקטינן כוותיה דחזקתו בדוק ,והיינו דכיון
דרבנןהיא לאשבקינן לרבנחמןדודאילקולא
משוםבעלהגמ' דמספקא לחומרא,ודו"ק.

""

נהוראי

רפז

הרבחייםגרינעס

בגדרי מקום פטור
א .כתב הר"מ בפי"דמהל' שבת ה"ז ח"ל
איזהו מקום פטור מקום שיש בו פהות
מארבעה על ארבעה וגובהו עד לרקיע שכל
פחותבע'הריהוא כארץ אפ"קהרםוכרקמםאו
עדחכן ד על ד
גללים ברה"הגכהן שלשהחי
ה"ה מקום פטור עכ"ל ,וה,ה במש"כ הר"מ
אפילו קהמם וברקרם אוגללים הף מקום פטור
כשאץ בהם וע"ה מקורו מסוגי דשכתז' א',
א"ר חסראלבינהזקופה ברה"ר חרק וטח בפנ"
חייב ,על גבי' פטור אבי' ורבא דאמרי
תרוייהו והוא שגבוה שלשה דלא דרסי לה
רבים אבל היזמיוהיגי אע"ג דלא גביהי ג'
וחייא בררב אמראפי'היזמיוהיגי אבלצואה
לא ורב אשי אמר אפי' צואה ע"כ .והיינו
דפליגי אמוראי כדברשאיןדוו'סיםעלי' ,אף
שהף חוך ג' לרה"ר ,אי אמרי' שהוי מקום
פטור לעצמה ,ולא נחשב כחלק מרה"ר וכ"פ
רש"י ,וע"כ דברי הרמב"ם תמוהע טובא
במש"כ אפי' קוצים וברקנים דמשמע דהי'
איזה סברא שלא נהשוב אותם כמ"פ כלל,
אפה כשהםגבוהעג' שהוצרך הר"מלהוסיף
ן מ"םכשגכוהיןג',
שאפי'קוציםוברקניםהויי
ובגמ' מכואר להדי' איפכא שמכית שאין
דורסים עליהם איכא למימרדהיין מ"פ אף
למטה מג' .וכבר עמד בזה הלח"מ ,ודבריו
דחוקים ,עי"ש.
והנה ברע"ב ריש פרק הזורק כ' ומקום
שאיןבו דע"דגבוה מג"טולמעלההוא מקומ
פטור אטי' קוצים וברקנים וגללין ברה"ר
גבוהים מג' ולמעלה ואין בהם דע"ד ה"ה
מקום פטור ,עכ"ל.וכחי' הרש"ש (צ" 1ע"א)
תפסעליו וכ' רמ"שאפי' קוציםוכו' לא דק
בלשונודעי' בגמ' דהרכותא הואדאףבדידהו

בעינן גבוה ג' ולאפוקי ממ"ד ראינהו אפי'
פחות מג'הויין מ"פ .גם בספר מסגרח הזהב
שבסוףמשניוח תפא"י הקשהעלדבריהרע"ב
אלו והניחם בצע"ג ,ולדבריגו אע כאן השגה
כלל דכ"כ גם הר"מ ,ונמשך אחרשי' הר"מ
בכלדבריו שם ,וכמש"כ הרש"ש שםבעצסו.
ובעיקרדברי הר"מ,נראה עפ"משמצאהי
בעז"ה בספר פסקי רי"דעל מס' שבתבסוגי'
הנ"ל שכ' אביי ורבא דאמרי תרוויהו והוא
שגבוה ג' אבלהיזמיוהיגילא .וחייא בר רב
אמר אפי' היזמיוהיגי אבל צואה לא ,ור"א
אמראפי' הקמיוהיגיאבלצואהלא,ור"א אמר
אפי' צהוה עכ"ד ,ומבחור דלא גרס אבל
א גביהי ג' וכמו בגמ'
הץמי והעי אע"גיל
קאמרי דדוקאלבינההוי מ"פ כשהואגבוהג'
אבל הו"ה לא ,והיינו אף כשהוא גבוה ג',
וחייא בר רב ס"ל דאף הו"ה הוי' מ"פ
כשגבוהין ג' אבל צואה לא ור"א ס"לדאפי'
צהוה הר' מ"פ כשגכוהץג'.הוינודאף אחדלא
קאמר ןהף מ-פ למטה בע' ואדרבה פליגי
אידבריםאלונעשיםכלל מ"פאףבגבוהיןג'.
והוא גירסא חדשה שלא מצאתי' בשאר
הראשונים( .והנהבתוס'רי"דכאןכ'וז"לנ"ל
דאבי' ורבא וח-א בר רבאשוים בצואה
דלאהויא מ"פ ,אץ הלכה כרב מנשיא עכ"ל
וראיתי באיזה אחרונים מתקשים בדבריו,
ורבא וח-אבררבשויםדצואה
דאדרבה
אב-תוךג' ורק רב אשי ס"ל דל"ה
הוי' מ"פ אף
מ"פ ,וע"כמגיהים דצ"לשוים בצואהדהוי'
מ"פ .אבל הדבר ברור דלאור דברי הרי"ד
בפסקיו נראהלהדי' דא"צלהגי' כלוםדאביי
ורבא ס"ל דאפי' הו"ה אינו מ"פ ,וכש"כ
צואהוחייא כררב ס"לדהו"ההוי מ"פ ,אבל
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כולם שוים דצואה ל"ה מ"פ 1ה 1הן דכרי
הרי"ד בחוספותיו) .ונראה דכך הי' גירסת

הר"מ בגמ' אלא שהרי"ד פסק שלא כר"א
דצואה ל"ה מ"פ ,והר"מ פסק כר"א ,דאפי'
צואההוימ"פחהושכ'דאפי'קוציםוברקנים
או גללים ברה"ר הוךין מ"ם כשגבוהין ג',
ודו"ק.ולהלןיבוארהכרח הר"מבגירסאזאת.
והנה הדשג"א כאן הקשה סתירת דברי
רבאאהדדידכאןס"לדהו"האע"גדלאגביהי
ג'הוי' מ"פולקמןבפ'המצניעדף צ"בקאמר
רבא דהמוציא פירות ברה"ר למטה מג' ביד
חייבדכל למטהמג'סמוךלקרקע כקרקעדמי,
ולא אמרי'דהוי מ"פ ,אע"ג דלאדרסירביס
כיד .עיי"ש מה שהידש מחמת קושי' זאח,
ולדברנו כדעת הר"מ והרי"ד מיחטב היטכ,
ואיןסתירהכלל,דכאן קאמררבאדלבינה הף
מ"פרוקא משוםדגבוהג.,והיינודקאמרוהוא
דגביהיג'והיינו רבפחות מג' א"אכלללהיות
מ"פוזהו ממש מאי דקאמר רבא שם דלמטה
מג' הוי כרה"ר אף דלא דרסי רבים ביד,

ורו"ק.

דהזורק הוא דתוךיו"ד,טכית רלאהוי מקום
מסויים נחשב כנח ברה"ר.והיינובגוונאדנח
בדבילה שמינה ,חה שלמעלה מעשרה הוי
כזורק באויראין בזה שום חידוש ,דפשיטא
דכל למעלה מעשרה ברה"ר מ"פהוא.ויינא
דר"ח הוא ענע אחר לגמרי ,דזה דקאמר נח
בפני'חייבאין בזה שום חידוש דזהו באמת
משנהדדףק'דכיתדאינו מקוםמסויים חהב,
והא דחדיתלן ר"ח הוא דע"ג פטור,והיינו
דהי' מקום לומר שלא כל דבר המ1נח ברה"ר
פחות מרע"דדינן כמ"פ  -אלא דבטילין
לרה"ר -ובעי'דוקאדברקבועוחשוב,וכמו
כרמלית,שראיתיבזהדיוקעצוםכדברי הר"ם
במרכבת המשנה ,שברה"י כ' הר"מ להדי'
בפי"ד ה"באפי'כל,םוכרוכוורת אםישבהן
דע"דבגובהיו"ד ה"הרה"יגמורה,וגס במ"פ
כ' בה"זאפי'קוציםוברקניטוכו'דהוי' מ"פ,
ובכרמליח בה"ד לא כ' אלא תל אוחריץ או
קרןזוית הסמוכה לרה"ר ,והתנו משום דדבר
המונח ברה"רבעידבר חשובוקבועלהפקיעו
מדין רה"ר ,ואם לאובטילה לרה"ר(עי' תוס'
שבת ה' ע"א ד"ה כאן ובחי' אהע"ז שם
ואכמ"לבזה).וזהומאי דקאמר ר"ח דלבתה
זקופההוי' מ"פ,ולאאמרי'שבטילה לרה"ר,
ואבי ורבא מפרשיםד' ר"חדהיזמיוהיגילא,
ר"לדלבינההוידכרחשובלאפקועי מרשה"ר
הףה מיאבר שראפי הרהוצת!הלא
ור"א אמראפ" צת!ה והינודאץכאן שוםהל'
של חשיבות להפקיע משם רה"ר ,אלא כ"ד
שנבוה ג' הוץ בו ויצ"ד הור מ"פ ,שיתמב
שפיר קו' הר"מקזיס ,דעיקר חידושא דר"ח
הואדבעי דבר חשובלהפקיע מרה"ר ,ודוקא
לבינה ,ולאהיזמיוהיגי הצואהוכיו"ב תה לא
נשמע כלל ממשנהרהזורק,וכנ"ל .ועפ"ז מה
מאודיש להבץ השמטת הרמב"םדינא דר"ח
אשר האחרונים טרחו בזה ,עי' במרכבת
המשנהועוהוהינומשוםדעיקרחיהחטושלרב

אלא ,דאף דכלדברינונראים כמוכרחים,
מ"מ טעמאבעי ,דלמה נאמרדקוצים וצואה
לא ה:י' מ"פ אף כשגבוהע ג' .ובפשה)ו ה"
נראה דאדרבה ,יותר הה לנו לומר שהם מ"פ
מכית דלא דרסי עליהם רבים ,וכ"פ רש"י
וצ"ע.
יכ
והנראהבזה ,בהקדס מהשישלהקשותעל
דברי רב חסדא ,דלכאורה מאי קמ"לבדינא
דלבינה זקופה ,הלא משנה ערוכה היא כפ'
הזורק ,דף ק' א' הזורק ד"א בכותל למעלה
מעשרה כזורק באויר ופטור ,למטה מעשרה
כזורק בארץ וחיב ,ואוקימנא בגמ' התם
דלמטהחייבמייריבדבילהשמינהשנדבק בצד
הכותל וכדהכיא רש"י כ"ז כאן ,וזהו ממש
מאי דקאמר ר"ח כאןדבפני'חייבדהויתוך
יו"ד וע"ג פטורדהוי מקוםמסויים ,ומצאתי
קושי' זאחבחי' מהר"מקזיסוהניחהבקושי' חסךא הת! ז1זקא לבינה הף מ"פיל
א הו"ה
והוא באמח תימה גדולה ,אמנם נראה דלא וכנ"ל ,ה:רמב"םהרי פסק כרבאשי דאפהצואה
קשה ,דשנידבריםנפרדים הם,דדינאדמתני' הר' מ"פ ,ואם לרניא דבפנה ח=בהרי הביא
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רפט

ף ק' בהי"ח ,ואץ לוה ענץ עם
דינא דמשנהיד
דינא דר"ח ,וכנ"ל ,ופשה~.
כ .עוד כתב הר"מ בפי"ד ה"זוכן מקום
המוקףשאיןבודע"דאפי'הי'ארכואלףמיל
ורחבוד' פחותשעורהוגובהומג'ולמעלהה"ז
מ"פ עכ"ל ודיוק לשץ הר"מ כמש"כגובהו
מורהד,אי עלעצם המקוםשבעיגובהג' לא ג' ,ועמד בזה הריטב"א וכתבוז"ל וע"כ רבא
על המהיצות אע"ג שגוונא זומיירי במקום נמי ס"ל בגבוה ג' מץרי דאי לא ארעא
מוקף.ו1ה מתכארג"כמדבריובפיהמ"שריש סמיכתא היא וה"ל רשות הרביםכית שעומד
מס' שבת עץ"ש .דיקא נמי ,שבה"א כ' וכן סמוךלו ,אלא דהוה ס"דדגובהג' לא מעלה
סקום שהוא מוקף ד' מהיצות גובחן יו"ד ,ולא מורידלענין שיתבטל לכאן ולכאןכיון
ובה"דמקומשהוקףד'מחיצותגובהןמג'וכו' שאין בו ד'ואביי תירץ דגובהנמי עבידלי'
ושם ,חל שיש בו דע"דוגבחו מג' ועדיו"ד ,דלביטל וכו' ועיי"ש ,ודבריו,סתומים ,דאם
ושממ-רי באמתעלגובה הטקוםעצמושאין ס"דדרבאדגובהג' לאמעלהולאמוריד,למה
להמחיצות,ודברי הר"מתמוהין דאם המקוס באמח אינו מ"פ כי אם כגובה ג' .ונראה
טוקףמחיצות למהבעי'גובהג' לעשותו מ"פ בכוונתו,דהוה ס"ד דרבא דהאדבעינןגובהג'
דכל הטעםדבעי' גובהג' הוא משום דתוךג' הוא רקלהבדילו מרה"רוכדבריודהוי ארעא
הף כארעאסמיכתאוהוי חלק רה"ר ,אבל אם סמיכתא כ"ז שאינו גבוה ג' ,אבל לא דבעי'
הוא מוקףמחיצות כברמובדלים הם מרה"ר ,גובה ג' בעצםלאשוויי מ"פ,והיינודבגוונא
ולמהבעינןעודשיהי'גובהג'.ועי' בעבוה"ק דל"צ להבדילו מרשוח שנמצא בו( ,עי'
להרשב"א (ש"ג פ"א) שכ' איזה מ"פ כ"מ במש"כ רש"י בד"ה בלבד ובמה שביארו
וכו ,שגבוה מן הרשות שעומד בתוכןג ,וכו' דבריו ץראשוניס) שסיר ל"צ גובה ג' ,ואבץ
ה"ז מ"פ מקר שהוקףאפי' ארכו עשרהוכו' השיבו דגובה ג'נמיעבידלי'דליבטל.והיינו
ה" 1מ"פ ,ומבואר שבמקום מוקף לא הצריך דבעי' ג"כגובהג' לעשותומ"פ .דגדרההיחר
גובהג' .וה-נו כנ"ל דאם הוא מוקף לאבעי של מ"פ הואדאינו מקום בפ"ע ,ובטל להכא
גובהג',וד' הר"מצע"ג,ולאראיתילאף אחד ולהכא ולכן מותר להוציא ממנו לרה"ר
שיתעורר בזה.
ולרה"י כמבואר ברש"י בכ"מ חהו דקאמר
והטוכרח בזה ,דלדעת הר"מ הא דמ"ם אביי דגובהג'נמי גורם שבטל להכא ולהכא
אינו אלא בגובה ג'אין זה להפרירו מרה"ר ולא רקזה שאעבו דע"ר,ולכןאין מ1ה שום
גרירא ,אלא דהוא מדיני מ"פ עצמה ,דהף ראי' לדינאדבין הלחיע דהתםאינו גבוה ג',
מקום שאין בו דע"ד וגבוה ג' ואף במקום ונראהשזההי'מקורושל הר"מבמאידקאמר
שנבדלמרה"רע"ידבר אחר ,ג"כבעינןגובה דמ"פבעיגזבהג'אףכשמוקףמח,צותבאופן
ג'.וביאור הדבר ,דהנה מד"חכלכרמליתהוא שכבר נבדל מרה"ר שעומדבתוכה וכמשנ"ת.
מקום פטור ,וחז"ל גזרו על מקום שיש בו (ואל תתמה ע"ז טמה שפסק הר"מ בפי"ז
דע"ד וקראוהו כרמלית ,ונראה שלהר"מ לא הי"א כרבאדביןהלחיין מוחר ,חדא דמשמע
רקשגזרועלכל מקוםשישבודע"ד אלאגס מדבריו של הריטב"א הנ"ל דהדר בי' רבא
על כל מקוםשאין בו גובה ג' ,אע"ג שאינו מראייחו והודה לאבי'דאין כאן ראי' משום
דע"ד .ונראה שזה סבוארבסוגי'דביןהלחיין דהחםבגבוהג',ועודדהנההראשוניס מקשים
עירוביןדףט' א',דפליגיבהאבייורבא,והכי על מה שפסק הר"מדביןלחיין מוחר בפחוח
איחא החם אמר רבא מנא אמינא לה(דבין לרה"ר ולא חילק לין פחות מד' לד' ,דהרי

הלחיין מותר) דכי אתא רבדימי א"ריוחנן
מקום שאין בו דע"ד מותרלבני רה"יולבני
רה"ר לכתף עליו ,וה-נו משום דהוי מקום
פטור ,וקדחי אביי התם בגבוה ג' .והנה
לכאורה קשהמאיסלקאאדעתיןדרבאלהביא
ראי' ממ"פוכילאירע דם"פהוידוקאבגבוה
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הילי' דרבא הוא מדינא דר"ד אר"י מקום הריטב"א ,וע"כ בעי לחי וקורה כל שיצא
שאיןבו דע"דוכר ,ומנאלי' דמותרכשישד' מתורת לבוד ככל כרמליח ,וכמשנ"ת.
בץהלחיןעי' במלחמותובמאירידצוי,ולדכרינו
וראי' חזקהלדברינומצאתי בספר עכודת
א"ש דרח" אבילדבריו של רבאוקיכלה רבא עבוהה ח"א שהעתיק כההוספות שבסוף ספרו
מיני' ,ולמסקנא אין בזה מחלוקת כמה דברים חש,בים מספר הבתים שבכת"י,
ולשניהם מ"פ הף דוקא בגבוה ג' וכמשנ"ת,
וע"כ טעמי' דרבא הוא דחודו החיצת סותס,
כמבואר בגמ' ,וע"כאיןחילוקבין פחוח מד'
,'%ועי' היטב במלחמת ואכמ"ל בזה).
והנה בר"מ פי"ז ה"ט כ' מבוי שאין
ברחבו ג"ט א"צ לאלחיולאקורה שכל פחות
מג' ה"ה כלבוד ,ומבוארבדבריו דאם המבוי
רחבג'בעיתיקוןלו"קותמוהדהלאעדד'הוי
מ"פ ואפי' ארכו אלף מיל ורחבו ד' פחות
שעורההויעדייז מ"פ וכמש"כ הר"מבפי"ד
ה" ,1ולאתיבעיתיקת כלל ,וכבר נחקשובזה
קרמאיובתראי,עי' ברשב"אעירוביןי"ג ע"א

ובמאירי ובגאק יעקב שם.
ולפי דברינו אתי שפיר בפשיטות דכיון
דאיןבוגובהג' לאהוי מ"פ,רכדילומרדבטל
להכא ולהכאבעינן שנידברים חדא דאע כו
דע"ר ועודדיהי' גבוה ג' ,ושניהס ביחד הוא
דקמשוי'לי' למ"פ וכדביארנו למעלה מדברי

חרבחיים חכחן פערלשטיין

"

דנמד שם על הרמב"ם הנ"ל דמבף שרחב ג"ט
כעי לחי או קורה וכתב הספר הבתים וז"ל
ויראהליאפילוכלו פחותמר' (כ11נת1לא רק
פתחו,עי' ברשב"א בשם הראב"ד)אינונחשב
למ"פ שלאנקרא מ"פ אלאדברשהואגבוהג'
מן הקרקע אבל זה וכו' הרי הוא ככרמלית
עכ"ל והיינו אף דנבדל מרה"ר ע"י היקף
המחיצות מ"מ כרמלית הוי ולא מ"פ,
וכמשנ"ח.
אלא דלכאורה דברינו בדעת הר"מ
נסתרים מסוגי' ערוכה והוא סוגיית הגמ'
שהבאנו בראש רברינו דס"ל לאמוראי
שדברים שאין דורסים עליהם לא בטילי
לרה"רוהוין מ"פאף למטהמג'.והריהוכחנו
דלדעת הר"מ לאשייך מ"פ למטה מג' בשום
אופן .אולם באמתהדכרנכתדלפ"משביארנו
למעלה שגירסת הר"מ בסוגי'זוהי' כגירסת
הרי"ד,ולגירסתס לאמייריסוגי'זוכללבענין
מ"פ למטה מג' ,ואדרבה לכולהו אמוראי
מיירי דוקא בגבוה ג' ,וא"ש וכמשנ"ת.

4

בעבין שרטוט
בגמ'גיטין רף ו' ב' ,אמר רביוסף וכו',
ועוד הא איהו דשלחלי' לרב יהורהבני אדם
העולין משםלכאןהןקיימובעצמןויתנוהילד
בזונה וגו' וכתבלי' בלא שרטוט וא"ר יצחק
שתים כותבין שלש אע כותבץ .ובתוס' שם
ד"ה אמר רב יצחק הקשו ,וא"ת דאמר
בהקומץ רבה ובפ"ב דמגילה רתפילץ אין

צריכין שרטוטיהלא אפילו שלש או ארבע
חבותצריכין שרטוט ,ואומר ר"תדתפילין לא
בעי שרטוט על כל שיטה ושיטה אבל עושה
שרטוט אחח למעלהוכותכתחת,ו כמהשיטין,
עכ"ל.
והנה ברמב"ם מ"ב מהלכוח מגילה ה"ט
כחבוז"לאיןכותבע אתהמגילה אלאבדיועל

והוראי
הגויל או צלה~לף כמפר חורה ,וכו' וצריכה
שרטוט כתורת צצמה עכ"ל ,ובחירושי מרן
רי" 1הלוי על הרמב"ם הלכות מגילה הקשה
על הרמב"ם מדוע שינה לשונודלגביגויל או
קלף כתב כספר תורהולגבידין שרטוט נקט
בלישני' כתורהעצמה .וברמב"ם פ"א מהלכות
תפילין הי"ב כתב הלכה למשהמסיני שאין
כותבין ס"ת ולא מזוזה אלא כשרטוט אבל
תפיליןאין צריכים שרטוט לפי שהן מהופין
עכ"ל ,והקשה מרן הגרי"ז ז"ל כיון שדין
שרטוט בם"ת ותפילין הוא הלל"מ ובתפילין
ליכא הלכחא וא"כ ממילא הוא ילא נעו
שרטוט ולמהלןטעמיםבזה.והוכיח מזהמרן
הגרי" ,1דהא דס"ת בעי שרטוט אין זה
מהדינים של ס"ת ,רקדיסזדדיןזה נאמרעל
תורה עצמהדתורהבעישרטוטבכתיבתה,וזהו
שנקט הר"מ לגבידין שרטוט כתורה עצמה,
נההלל"מ לא נאמרה בס"ת ומזוזהכי אם על
תורה ,וממילא גםתפיליןהיושייכיםלההלכה
של שרטוט אי לאו משום שהן מתופין,
יעוי"ש.
ועדייןיש לחקורבהך הלכה דתורה עצמה
צריכה שרטוט ,איהוידין בכתיבתה,דהיינו
שההלכההיא שתורהצריכה להכתב בשרטוט,
או שזה דין בקריאה ,דכל כתבי הקודש
שקוראין בהם צריכין להיות משורטטין כדי
שיוכל לקרוחבהןיפה ,ולאנחית מרן הגרי"ז
ז"ל להמשיך ולבאר דברזה.
ובגמ' מנחות דף ל"ב א' איתא ,ס"ת
שבלה ותפילין שבלואין עושין מהפ מזוזה,
לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה
קלה ,ופריך שם בגמ' האמורידיןעושין והא

בעי שרטוט ע"כ .ובשו"ת רעק"א מהדו"ק
סימן נ' מוכיח מגמ' זו דאין מועיל שרטוט
אחרהכתיבהדאימהנימאי מקשה הגמ' והא
בעי שרטוט האיכול לשרטטעכשיו.עודהביא
שם דתוס' בסוטהדףי"זב' ,ד"ה כתכה אגרת
נסתפקובמגילתסוטהדבעי שרטוט אםמועיל
לשרטט אחר הכתיבה .והקשה רע"א והא
מסוגיא דמנחות מוכח בהדיא דלא מהני,

רצא

והתוס' הביאו שם לאותה סוגיא נלא פשטו
ספיקם מזה עכ"ד.
ז שם כתב "11ל,
והנה בריטב"א גיטי
ואפשר דטעמאדמזו1הצריכה שרטוטותפילין
אין צריכין ,היינו דתפילין אין קוראין בהם
לעולם ,אבל מזווה שקורץ בה אחת לז' שנים
צריכה שרטוט כד' שיהא הכתב מיושב עכ"ל.
הרי מבואר בהדיאביבר' הריטב"א שהשרטוט
אינודיןבכתיבת תורה שמצותהלהכתבמחחת
לשרטוט ,אלא הוא משום דבעינן שתורה
תקראיפה מתוך כתב מיושכומיושר,ולפיכך
תפילין שלא נועדו לקריאה אין צריכין
שרטוט .וזהו מש"כ הרמב"םבתפילין שא"צ
שרטוט מפני שהן מחופין.
אךודאי מלבד מהשבעינן שרטוט בתורה
כדי שתקרא יפה ,נאמרה הלכה נוספח
בשרטוט ,והיינו דעת הר"ח בתום' בגיטין
שעושה שרטוט אהת למעלה וכותב תחתיו
כמה שיטין ,וזה ודא' אינו כדי שיהא הכתב
מיושב .ולפ"ז יתיישב היטב מה שהקשה
רע"א ,מדוע כשתוס' בסוטה נסחפקו אם
במגילתסוטהמועיל שרטוט אחרהכתיבה,לא
פשטו ספיקם מסוגיא דמנחות שם נתבאר
בהדיא דאק מועיל,והיינו משום דהאדבעינן
שרטוט במגילת סוטה אינו כדי שהכתביהי'
מיושרוהמגילה תקראיפה ,דהאמגילת סוטה
לא נועדה לקריאה כלל ,ולא נתבאר בשום
מקום דהכהןצריך להשכיע את הסוטה מתוך
המגילה שכתב ,הא מבואר במשנה סוטה דף
ל"ב שמשביעה בכל לשת ,ולא עוד אלא
שכותב את המגילה אחר שהשביעה כמבואר
ברמב"ם פ"ג מסוטה הלכה ז' וח' ,ובכלל כל
עצם מגילת סוטה לא נועדה לקריאה כ"א
למחיקה ,והא דבעינן שם שרטוט הוא בגלל
הדין האחר שנאמר בשרטוט וכמו בתפילין
שעושה רק שרטוט אחדלמעלה ,ואשרטוטזה
הוא דנסחפקו חוס' אםיועיל אחר הכתיבה,
דבית שאין מטרת שרטוט זה שתהא הכתיבה
מיושרת ,ועלכןיש מקום להסתפקאולייועיל
גם אחרהכחיבה .אבלאין מקום לפשוט ספק

רצב

בהוראי

זה מסוגיא דמנחות דהא התםמיירי במזוזה
העומדת לקריאה,ובעינן שהכתביהי' מיושב

חיים בער זיכרמן

כדי שיוכל הקורא לקרות יפה ,ומה בצע
בשרטוט שאתרהכתיבה,וזהושלא פשטותוס'
סמיקם מסוגיא זו ,ע"כ.

~5*,ייי

בעניןביטולגיד חנשח
הוליןדף צ"1ב',תנןירךשנתבשלבהגיד
הנשה אם יש בה בנותן טעם הרי  11אסורה
כיצד משערין אותה כבשר בלפתגיד הנשה
שנתבשל עםהגידיןבומן שמכירובנותן טעם

ואם לאוכולןאסורין ע"כ,וברש"י שם בד"ה
כבשר בלפת כתב וו"ל רואין כאילו הירך

לפתות והגיד בשר ואילו הי' נותן טעס וכו'
אסור דשיעורץ הלל"מ וגמירי דבהכי
משערינןעכ"ל .והקשו הגרע"א והחת"ם דהא
שיטת רש"י בכמה מקומות הוא דטעםכעיקר
לאודאורייתא א"כהאיךיתכןלומרדהשיעור
כבשר בלפת הוא מהלל"מ הא מדאורייתא חד
בתרי בטל ורק מדרבנן אסור בנ"ט ,וא"ל
דההלכה בא לומר דהכא כגיד הנשה לאסגי
ברוב ואסור בכדי נ"ט דבשר כלפת ,דמנ"ל
לומר כן ,ותירצו דלרש"י רטע"כ לאו
דאורייתא,היינודוקאהיכא דנחערב רק טעם
האיסורולא הממשות ,אבל אםנימוחהאיסור
ונתערב ,מודה רש"י דטע"כ דאורייתא ,וכאן
מיירי שנימוח האיסור ונתערב .ויש לבאר
תילוק זה ע"פ מה שביאר הגר"ח בפט" 1ה"א
ממאכלות אסורות דבטעם כעיקר יש תרי
דינים :חדא ,דכל זמן שהאיסור נ"ט
בהתערובות אינו בטל והתערובות אסור מכח
האיסור הראשת ,ועוד יש חידושדין דטעם
האיסור עצמו אסור ,ולפ"וי"לדשיטת רש"י
הוא דמדאורייתאהדין דטע"כ הוא רקלענין
שאיןהאיסורנתבטלבחוך החערוכותאבלהך
דינא דהטעם עצמו אסור ,זהו מדרכנן,ולהכי

היכא דנחערב רק טעמו ולא ממשו ,וכגון
שהוציא האיסור מן הקדירה דלא נשאר רק
טעמו ,אזאינואסור מדאור-חא אלאמדרבנן
דהתורה לא אסרה הטעם עצמו.
ויש להעיר עלדכרי החת"ס הנ"ל ,דהנה
הגמ'לקמןבדף צ"טב',הוכיחדמשנתינואזיל
למ"ד יש כגידין בנ"ט ,דאל"כ אמאי לא
יחבטל הג'ד ברוב ,כיון דאינו נ"ט ,ועי'
במאירי בדף צ"ו ב' שהקשה ע"ז ,אמאי לא
נימא שהמשנה אזיל אפי' למ"דאיןבגיזין
בנ"ט ומ"מ בעי שיעורא דבשר בלפת כדי
לבטלהגיד עצמו ,ותי'דכיוןדהגירהויבריה
אינה בטילהאפי' באלף וכדאיתא לק'בדף ק'
א',ועודדהגירניכרהואוכיון שהואניכראינו
בטל ,ומבואר מדבריו דלא איירי המשנה
כשהגיד נימוח דהא כתב דהגיר ניכר חה
לכאורה דלא כהחח"ס,ואפי' את"לשהמאירי
כאן אויל לשיטתי' בפסחיס וע"ז דטע"כ
דאורייתא ,מ"מ לרש"ידאינו סוברכן ישאר
קושית המאירי על הגמ' שאפשר שהמשנה
ס"לדאיןבגידין בנ"ט ומ"מבעישיעור בשר
בלפת כדי לבטל הגיד עצמו ,ויש ליישב זה
דמה שהוכיח הגמ' בדף צ"ט ב' ,דהמשנה
סוברת דישבגירין בנ"ט לפי פשוטו ,הדיוק
הוא מכל המשנהבין מהרישא דמיירי בגיד
שנתבשלבירךדהשיעורהוא כבשרבלפחובין
מהסיפא דמיירי בגיד שנתבשל עם הגידע
רהשיעור הוא בנ"ט וכן משמע מהתוספתא
בפ"ז דנקט התוספתאדינאדריב"ב רס"לאין

נהוראי
בגידין בנ"ט אחר כל המשנה,וכןישלדייק
מהמאירי דהביא ראית הגמ' בץ על רישא
דהמשנהוביןעלהסיפא,והרי"ףדהביא ראית
הגמ' רק עלהרישאאיןלהוכיחדחולקעלזה,
אלא מסתמאכוונתורקלהביאתחילת המשנה
אבל אה"נ דיש ראי' גם מהסיסא .אבל קשה

דרש"י שם בדף צ"טב' ד"המתני' כתבוז"ל,
גיד אע"פ שמכירו אוסר אח התבשיל עכ"ל,
דמזה משמעדהדיוק הוא רק מהסיפאדאיירי
במכירו ודלא כהנ"ל .ואפשר דלרש"י נמי
הדיוקיכוללהיותג"כ מהרישא אלאשהרישא
מייריבין במכירובין בשאינו מכירו וא"ש
הוכחת הגם'דאזיללמ"דישבגידיןבנ"ט,כיון
דאיירינמיבמכירו .ומה שכ' רש"יגיד אע"פ
שמכירו אוסר,היינו הדץדהרישאדאיירינמי
במכירו ,ואתינמי שפירתירוץ החח"ס הנ"ל

דכיון דהמשנהאייריאפי'באינומכירווהיינו
שנימוח הג'ד א"כ הירך אסור מדאוריחא,

רהא נתערב בי' ממשות הגיד ,ולזה אתי
ההלכה לומר דהשיעור הוא כבשר בלפת.
ולפ"ז אפי' במכירודאינו אסור אלא מדרבנן
מ"מ השיעור הוא כבשר בלפת כמו באינו
מכירו דחז"ל הישוו שיעוריהס לדאורייתא,
וכמו באינו מכירו שהוא אסור מדאורייתא
השיעור הוא כבשרבלפת,כמוכןהיכאדאסור
מדרבנן נמי נחנו החכמים השיעור דבשר

בלפת.
והנהבעיקרדברירש"ישכחבשהדיןבשר
בלפתהוי הלל"מ ,כברהק' החזו"א הלקיו"ד
סי' כ"ו אות ב' מגמ' לקמן צ"ה ב',דילפינן
הדין ששים מורוע בשלה ,יעוי"ש דנשאר
בצ"ע,וכעיןזההי' קשהלי,דהאשיטתהתוס'
לקמן צ"ו ב' ד"ה כל ,שהשיעור בשר בלפת
הוי בששים( ,דלא כהמאירי שסובר שהוא
פחות מס') וקשה ,למה צריכק ההלל"מ לומר
שצריכין ששים ,תיפוק לי' שצריכע ששים
כבכל התורה כולה ,וא"ל שרש"י פליג על
התוס' ,ולית לי' דשיעור בשר בלפת הוא
בששים ,דיעו"ש במלא הרועים דף צ"ו ב',
שדייק ששיטת רש"יהוי ג"כ שהשיעור בשר

רצג

בלפח הוי בששים מהא דנקט רש"י בהדיא
דבגיד עםהגידיןשהוי מב"מ השיעור לבטלו
הוי בס' ,וכלדין לבטל מב"מאיגו אלא אטו
מבא"מ ואי מב"מ השיעור הוא בס' ע"כ
מבא"מ אינו יותר קלוצריך ג"כ ס' לבטלו,
לפ"ז רש"ילשיטחויקשה שכ' שהשיעורבשר
בלפת הוא בס' ,וא"כ למה בעינן ההלל"מ,
ועו"קעלשי'המאיריבזה,דהנהתוס' צ"ו א',
ד"ה אבל הק' עלקושית הגמ' בתלב שנתבשל
בקדירה שנתבשל בה בשר ,מאן טעים לי',
למהלאמקשינןעלמתני'בגידשנתבשלבירך
מאןטעיםלי',ותי'התום'שמתני' כברנתןבי'
שיעורא של בשר בלפת,ולכן אפשר לישראל
לטעום חחיכת בשר כשיעור הגיד ,בלפת
כשיעור הירך ולטעום אם יש כו טעם בשר,
וקשה דהא ר'יוחנן לקמן צ"ז ב' ,סובר כל
איסורים שבתורההויכבצלוקפלוט ,א"כמאי
פריך הגמ' בחלכ שנתבשל בקדירה שנחבשל
בה בשרמאןטעיםלי'הרי אפשרלמיקםעלי'
דמלחא .וא"לשתוס'אזלולשיטחםלקמןע"ב
ד"ה כל שמסיק דרבא דקיי"ל כווחי' פסק
שצריכין ס' ואינו מועיל בכבצל וקפלוט,
כדביארו התוס' שםדמכיץ דר"נ אומרשגיד
בטל בס' נמצא שהשיעור בשר בלמחהוי בס'
וכית שבצל וקפלוט הף יותר מהשיעור של
בשר בלפת ע"כ לר' יוחנן דסובר דבכל
איסוריןהשיעור הוא כבצלוקפלוטאינוסובר
שהשיעורהוא בס' ,ורבאדסוברדכלאיסורים
בטילי בס' חולק על ר'יוחנןדמיצריך כבצל
וקפלוט ,ולכן רבא לשיטתודפריך מאןטעים
לי' בחלב שנתבשלבקדירה שנתבשלבה בשר
אינו סובר שכל איסורים בטלין בכבצל
וקפלוט,ולכן א"ששפריךמאןטעיםל",דזה
אינו ,אלא לחוס' לשיטתייהו ,אבל להמאירי
שכתכ שהשיעור בשר בלפח הף פחוח מס',
נמצא שי"ל דבצל וקפלוטהוי בס' וכמו רבא
ואעפ"כפריךהגמ' מאןטעיםלי' ,וקשה מ"ש
מבגיד שלאפריך הגמ' מאן טעיםלי' ,מטעם
שהתנא נקט השיעור כבשר בלפת ,הה"נ לא
יקשה הגמ' בחלב שנתבשל בקדירה שנתבשל

רצד

נחוראי

כה בשרמאןטעיםלי' ,דהא התםהו'שיעורא
בכבצל וקפלוט ,ושוב יקשה על המאירי קו'
התוס' ,וצ"ע.
והנראה לומר בדעת רש-י בזה ,דההלל"מ
שנאמרבגידשהשיעורהוא כבשרבלפתנאמר

שבההלל"מ של בשר בלפת אפשר להיות
שנאמר שיעור בשר בלפת כדי לבטל הגיד
גופא וכמש"כ ,ואף שלמעשה לא מסיק כן,
מ"מ לרש-יעדיין י"לכן וכמש.כ.
ולפ" 1נמצא רש"'והמאירילשיטתם,ולא
זקוקיןליישב שיטת רש"י כשאר הראשונים:
שיטת המאירי  -כבר מובא לעיל  -הוא,
שלמד שראית הגמ' שמתני' אזיל כמ"ד יש
בגידין בנ"ט הוא אף מהרישא ,מפני שהוא
למדשמתני'מיירי כשהגידבעיןוצריךלזרקו,
וכמו שהוא כ"כ בהדיא ,ולכן אומר שאא"ל
שמתני' סובראיןגגידין בנ-ט והשיעור בשר
בלפת כדי לבטל גוף הג'ד ,ולכן הי' אפשר
ללמוד ראית הגמ' אף מהרישא .אבל רש"י

בשלה ,כאן ניתוסף בההלל"מ דא-צ קפילא
ובס' ג"כ סגי ,וזהו שנתחדש בגיד ההלל"מ,
אע"פ שבכל איסורים ג"כ צריכין ס' ,מ"מ
כאן נתחדש הלל"מ דצריכיןבי' ס' ובלא ס'
לא יבטל ,וכמש"כ.
ולפ"1גם מיושבתקו' על התוס'והמאירי,
ולא זקוקין לדחוק שהתוס' לשיטתייהו אזלי
דאע"פ שכל איסורים שבתורה אפשר לטעמו
ישראל ככצל וקפלוט ,מ-מ כבר כתב רש"'
בדף צ"1ב' ד"המשערינן ,שכלהשיעורכבצל
וקפלוט אינו אלא כמו השיעור ס' שהוא
חומרא במקום שאין אנו יודעים אם יש בו

כשהגיד נימוח תוך התערובות ,לא הי' יכול
ללמוד מהרישא דמתני' שתנא דמתני' סובר
יש בגידין בנ"ט ,ראפשר שצריכין השיעור
בשר בלפת כדי לבטל גוף הגיד ,ולכן יה'
מוכרח ללמוד ראית הגמ' מהסיפא ,וכמש"כ.
לפ"1ישליישב קו' האחרונים על השו"ע
דפסק בסי' ק' סעיף ב' ראין בג'דין בנ"ט,
ואעפ"כ מצריך שם ס' לבטל גיד שנתבשל
בירך ואינו מכירו ,והקשו כיון שאין בגידין
בנ"ט ,למה יצטרכו ס' ולא יבטל ברוב,
ולפמש"נ מדבריהמאירי שהק' שאע-פשאין
בגידין בנ"ט מ"מצריכין השיעור בשר בלפת
לבטל הגיד עצמו ,ונתבאר שבההלל"מ נאמר
שלבטל הגיד צריך שיהי' בו שיעור בשר
גלפת ,ואע"פ שהקפילא אומרשאין בו טעם
איסור ,עדייז הוא אסור ,אתיין דברי השו"ע
היטב דאע"פ שפסק איןבגידין בנ"ט ,מ"מ
צריכין השיעור בשר בלפת ,שלתוס' הוא בס'

דין מסויםבגיד ,שכדי לבטל תערובתוצריכין
כבשר כלפת והא דבענין להילכתא זו ,הוא
שלאיועילכי' קפילא ,דאע"פ שבכלאיסורים
שבתורהקיי"ל דאםקפילאיגידשאיןבו טעם
איסור החערובח מותרת(לפי שיטת הרמב"ם

ולרש-י צ"ח א' ד"ה בד ,דבעלמא צריכין
קפילא וס' ,כאן בגידיהי' סגי בבשר בלפת
לחוד) מ"מבגידאינוכן,וצריכיןבי'דוקא ס',
אשר לפ"ז מיושבתהיטבקו' הדזו"א ,דאע"פ
דאמרינן בגמ' דבכל איסורים ילפינן מזרוע לשיטתו ,כפ-מ שלמד החת-סשהמתני'מיירי

בהתערובות טעם איסור יעוי"ש ,וממילא
שפיר מקשה הגמ' דאע"פ שיש לשער כל
האיסורים כבצל וקפלוט ,מ"מ השיעור של
נ"טאיך משערינן ,מאן טעיםלי' ,אבלבגיד
הנשה שאין בו דין נ"ט ,רק כל דינו הוי
מהלל"מ בס' ולכן כתבו התוס' שהגמ' לא
וכמש"כ.
יכולה להקשות מאן טעיםלי' וכמש"כ.
והנה בעיקרשיעורא של בשר בלפת כבר
ונראה שהדברים מפורשים במאירי דף
צ"ו ב' המובא לעילבדברינו ,שהקשהמהיכא מובאלעיל פלוגתת הראשוניםדהתוס'דף צ"1
למד הגמ' שמשנתינו אזיל כמ-ד ישבגידין ב' בד"ה כל ,כתבו דהוא א' מששיםוהמאירי
בנ"ט.,אפשר התנא סובראיןבגידין בנ"ט ,סובר שהוא פחות מ1ה,וי"לדאזלולשיטתייהו
והא דצריכין השיעור בשר בלפת ,הוא כדי דמה שהכריח תוס' לומר דהוא א' מס' הוא
לכטל גוף הגיד ולא הטעם ,נמצא שלמר ממה שאמר ר"נ שם בדף צ"ז ב' ,דגיד

בחוראי
בששים ,ומבואר מזה דבשר בלפת הוא א'
מששים ובזה הי' אמ"ל שר"נמיירי בשמנו
שלגידולאבהגידעצמו,וכן באמתכ'המאירי
דר"נמיירי בשמנו שלגיד .אבלאין מזהקו'
על התוס' דשם בע"א בד"השאני חלב ,הקשו
התוס' דירך שצלאו בגיד אמאי מותר ,הא
שומןהגיד ממעפע ויאסורכולווחירוצו בשם
ר"ח דשמנו שלגידאינו מפעפע ,ועודחירצו
בשם ריב"ם ,דכיון שמשומן לא נאסר רק
משום הגיד ,אינובדין שיהא המור מן הגיד,
וכיוןדהגידאינו אוסר השומןנמיאינו אוסר,
ע"כ .ולפ"זאפי'איאיירי ר"נבשמנושלגיד,
מ"מ מוכח דהגיד עצמו שיעורו בששים
דהשומןאינו חמורמהגיד ,וע"כדשיעור בשר
בלפת הוי בס'.
אמנם הר"ן חולק על התוס' בזה וס"ל
דשמנו שלגיד אוסר אפי' היכאדהגיד עצמו
אינו אוסר ,ומ"מ כתב הר"ן דמוכח מהגמ'
דשיעור דבשר בלמת הוא בששים .וקשה,
מהיכן מוכחכןכיון דר"נאייריבשמנושלגיד
וכמו שכתב הר"ן להדיא ,א"כ מנלן דהגיד
עצמו הוא בששים .ואפ"ל דהר"ן מודה
לסברת התוס' דאי לאהי' הגיד אוסר בס' לא
היו חז"ל אוסרים השומן בס' ,ודוקא במה
שכתבו התוס' דכיוןדאין הגיד מתפשט בכל
הירך ,אז גם השומןאינו אוסר  -ובוה חולק
הר"ן וס"לדכיוןדהשומן מפעפע ,ע"כדאוסר
כל הירך ,אבללענין השיעור דס' יודה הר"ן
דלא יהא השומן חמור מעיקר הגיד ,וממילא
מוכח ע"כ מר"נ דשיעור דבשר בלפת הוא
בששים וכשי' התוס' ,וכמש"כ.
לכאורהי"ל שהרמב"םאזיללשיטתודלא
כתוס' ביתר השיטות; דבפ"ח ממאכלות
אסורות ה"א כתכ ,שהאוכל שומןהגיימכין

רצח

אותו מכת מרדות ,והנה הגר'" 1כהל' חו"מ
פ"א ה"ט מבאר הא דפסק הרמב"ם האוכל
חמץ בו' שעות מכין אותו מכת מרדות אבל
אם אכל בשעה ה' אינו תייב מ"מ וביאר
הגרי"ז שם  -דגשעהו' כשאסרואותוחז"ל,
תיקנו שההמץ אסור באיסור חמץ ,משא"כ
בשעה ה' שאינו אלא הרחקה בעלמא אינו
חייב מ"מ .נמצא לפ"ז דשומן הגיד שמחייב
הרמב"ם מ"מ ,הוי איסורגיד ולא רקגזירה
כמובחמץ בשעהה' ,וא"כלאשייךתי' התוס'
דלא יהא חמור מהגיד עצמו כיון דהשומן
אסורמדיני מאנלות אסורות ,דבאמת בעיקר
דברי התוס' שהבאנולעילשבתבודאין השומן
אוסר יותר מהגיד עצמו ,יש להעיר מדכרי
התוס' שם בד"ה כוליא בחלבא דהק' דהיכא
דנצלה הכוליא בחלבא אמאי אינה נאסרת
מחמח הלובן שבו ,ותי'דכיון דאינה אסו1
אלא מדרבנןאינה אוסרת ע"כ .וקשה דאמ
הוצרבו לזה ולא תי' בפשיטות כמו שכתבו
לעיל לגבי שומן הגיד ,דכיון דאינה אסורה
אלא משום הגידאינה חמורה מן הגיד ,וה"נ
לגבילובןכוליאנימאדכיתדאינה אסורה רק
משום שאר חלב הכוליא אינה אוסרת כמו
שאר חלב הכוליא דיש עליהם קרום .ונראה,
דשאניאיסורלובןהנוליאמאיסורשומןהגיד
דשומןהגיד אסוראטוהגיד ,אכללובןהכוליא
אינה אסורה אטו שארחלבהכוליא אלאדהוא
איסור חלב מדרבנן ,א"כ לאשייך לומר דלא
יאטר יותר משאר חלב הכוליא כיון דאינו
אסור אטו שאר חלב הבוליא ,אלא דאסור
מחמח עצמו ,אבל לשיטת הרמכ"ם שמחייב
בשומןהגיד מ"מ שהשומן הףאיסורגיד ,לא
הי'שייך לתרץ כמו תוס' וממילאשייך לומר
דדינא דר"1מיירי בשומן הגיד והשיעור בשר
בלפת פחות מס'.

"4

רצו

בהוראי

הרבחיים ירוחם גינזבורג

בדיןקרבןגר שמתואיןלויורשין
זבחיםדףר' א',איכאלמיפרך מהלשינוי
קדששכןפסולובגופווכו'וישנו לאחרמיחה
וכר.היינודאין ללמודשיפסולשינויבעלים
מפסולא דשינף קדש דיש ד' פירכות וחדא
מהן הא דשינוי קדש משכחח לה גם לאחר
מיחתבעלהקרבן משא"כשינויבעלים.ובגמ'
שם ע"בולר"פבריהדר'אמידאמריששינוי
בעליםלאחרמיתהתרתימיהאאיכאלמיפרך.
ההנו דלר"פ בריה דר' אמי כמודיששינוי
קדש לאחרמיתהיששינויבעלים לאחרמיתה
ואזלא לה הך פירכא דלאחר מיחה .והקשה
בחזו"א סי' א' ס"ק כ' אכתי יש פירכא
דלאחרמיתה בקרכןגר שמתואיןלויורשים
דיששינוי קדש ולא שינףבעלים.
וכמו"כ הקשו האחרוניס על הגמ' דף ה'
שהק' ר"ל אםאיןמרצין למההן באע וא"ל
ר' אלעזר מצינו בבאים לאחר מיתה שהן
כשרין ואין מרצין וכו' ופרכינן שם בסוגיא
דהנינמימרציעלהיורשים ,והקשואמאי לא
הביא ר ,אלעזר ממשנה דשקלים דגר שמח
בלא יורשים קרבנותיו נקרביס ,הרי דיש
הקרבה בלא ריצוי ,דשם בגר שמת ליכא
יורשים שירצהעלייהו.
והנה בחזו"א שם ס"ק ה' כתב דהאדחנן
בטנחות דף צ"ב דיורש מביא נסכיםהיינו
משלו כשלא הניח אביו אחריוח נכסים,
והוכחתו ממשנה דשקלים דגר שמחומקריבין
קרבנו תקנו שהנסכים קריבין משל ציבור,
ומשמע דשל ישראל שמתקריבין משליורש,
דאי רק מנכסי המתומדיןשיעבוד ,גםמנכסי
הגר שמח ישדין שיעבוד דהפקר לא מפקיע
מידישיעבודכדאיחא בחו"מסוףסי' רע"ה.

אכן בתוי"ט שם במנחות כתב ומביא
נסנים כשירש מאביו .מפורש דאינו מביא
נסכים מנכסי עצמו .וכן הוא שיטת התוס'
מנחוח דף נ"א בד"ה 'שלונסכיס שהפרישן
בחייו דלאחר מיתה הוי הכל הפקר .כתבו
דאע"ג דגובק לנסכים מנכסי המח ,אבל לא
מנכסי גר שמת.ולכן תקנו כ"דשנסכיויבאו
משלציבור .וקשהעלחוט' קרהחזו"א הפקר
אינו מפקיע מידי שיעבוד וליגבי מנכסיו.
וצ"ע.
והנה בגמ'זבחיםדף ק"ג ת"רעולת איש
ר'יוסי ברבי יהורה אומר פרט לעולחגרים
דלאזכוהכהנים בעורהוהק'בגמ' אטוגרלאו
אישומוקילהבקרבןגר שמתואיןלויורשים,
והקשו ,לחוס' פסחים דף ס"א דבעלים של
הקרבן לאחר מיתה הוא המת עצמו א"כ גם
בגר שמחואין לו יורשים ,הגר ישארבעליו
ואכתיהוי עולתאיש.
ונראה עפ"ידברי הצ"פ דאף דכ' התוס'
דגם לאחרמיחה המתהואבעליוכלזהכשיש
יורשים ,דלהיורשים יש רק כפרח קופיא,
והבעלים נשאר המח אבלהיכידליכאיורשים
בקרבנו של גר שמת ואין לו יורשים ,פקע
בעלותו של הגר שמת והוי קרבן שאק לו
בעלים כלל.
ויסוד לזה סהתו"כ ויקרא פרשתא י"ג
פרק י"ז קרבנו ולא קרבן אביו קרבנו ולא
קרבן אחרקרבנוולאקרבןהגר.ולעניןסמיכה
איירי .וקשה ל"למיעוטא למעט שאקלסמוך
קרבןהגרהרי כבר נתמעט אחריורשוטהיכי
תיתייוכללסמוךקרבןהגר .אלא ע"כדשאני
קרבן הגר שמח בלא יורשיםדהויקרבן בלא

כהוראי
בעליט כלל וכקרבן הפקר ולכן ס"ד דיוכל
לסמוך דשאני קרבן אביו וקרבן אחר דיש
להקרבן בעלים וע"כ מי שאינו בעליו אף
שהוא יורשאינויכול לסמוך ,משא"כ קרבז
הגרדקרבןבלאבעליםהוא ס"דדיוכללסמוך,
(וכבעיתהירושלסי חרומותאייכללתרוםכרי

של הפקר).
וביאור דין זה דקרבן גר שמת פקע
בעלותו ,אוכדבריהתוס'גיטיןוב"בדבגראין
דין מתנת שכיב מרעויי
ן מצוה לק-םדברי
המת ,דכיון דמת פקע בעלוחו ולא דטי
לישראל שמחדהוישלולהורישוובדיןירושה
נתחדש דהוי של מת ולכן הף שלו לקיים
דבריו ,וכסו"כ בקרבן גר שמתואין לו דץ
ירושה פקע בעלותו .ויתכן עוד דהוי דין
מסו-ם בבעלות של קרבנותדרק בקרכן שיש
יורש וכפרחקופיא ו3שאר בקרבןדיןבעלים
ע"כ נשאר המחבעלהקרבן סשא"כבקרבןגר
שטתוליכא יורש וכפרתקופיאובלי מחכפר
בטלדין בעלים של הקרבן ונשאר קרבן הגר
שמת קרבן בלא בעלים כלל.
ומיושב הגט'דף ק"גדקרבןגר שמתלאו
עולח איש הוא אע"ג דתמיד המת נשאר
בעליו ,כלזה כשישיורשים אבלבלאיורשים
בטל בעלוחולגמריואינו עולת איש.
והנה החזו"א שהקשה דלר"פ בריה דר'
אטי משכחת לה ג"כשינוי קדש ולאשינוי
בעליםבקרכןגר שמתואץלויורשין,הקדים
לקושייחו דלר"פ בריה דר' אמי דיש בעלים
לאחרמיתההיינודהיורשקניאליה .ולכאורה
כוונחו בזהדאילו לחוס' פסחים ס"א שהמת
הוא הבעליםאין להקשות כלום דגם בקרבן
הגר שמת נשאר הגר שמת כעל הקרבן
וסשכחת בקרבנו גם שינףבעלים.
אכן להנ"לדבקרבןגר שטת פקעבעלוחו
וכדטוכח מהגמ'דף ק"גדעולתהגרלאועולת
אישוכש"נ ,קמהקו' החזו"אדיששינוי קדש
ולאשינויבעלים בקרבןגר שמת לר"פבריה
דר' אמי בע אם חמיד היורש הוא הבעלים

רצז

ואפי' אי המתהואהבעליכ דמ"מ רק במקום
יורשין נשאר המת בעליו ,ובקרבן גר שמח
בלאיורשין פקעכעלותו וקשהדאכחי ק-מא
הפירכא דלאחרמיתהבקרבןגר שמתילכו"ע
פקעבעלותוויששינףקדשולאשינויבעלים.
ונראה דבקרבן גר שמח ואין לקרבןדין
בעלים כלל אף שמקריבין אותו והקרבה
מעליא הואאין הקרבת הקרבן עולה לחובתו
דכדי שיעלה לחובחוכעי שיהא הקרבן שלו
[ועיין רש"י יומא נ' ב' ,כד"ה בקביעותא
מתכפרי פי' כשאר המכפרים שהפרישו
אחרים עליהם שהקנו להם הבהמה לכפרה
ע"כ ].הרי דלהתכפר בקרבן בעי שיקנהו
לכפרה ,כמו"כ י"ל כדי שיעלה לחובתובעי
שיקנהווקרבנו שלגר שמתואינושלושובלא
יעלה לחובתו.
ומעחהי"ללעניןנסכים שכ' החוס'דאין
מביאין מנכסי הגר שטת %א אמרי'
שנשתעכדו נכטיו להבאת נסכים ראע"ג
דהפקר הן הרי הפקר משתעבד ,ולהנתבאר
דאין בהקרבה דלאחרמיתהבקרבןהגר משום
הקרבת חובה ,כית דפקע כעלוחו מהקרבן,
להקרבהכזהלאנשתעבדונכסיו,ורקלהקרבה
שעי"זיתקייםויפטרמחובתונשתעבדונכסיו.
ומיושכ קו' החזו"א והוכחתו,דגביית נסכים
טנכסייורשדאימנכסיהגר שמחמאישנאגר
מישראל ,אידי ואירי משתעבד ,ולהאמור
שאני קרבן גרדאין בו משום הקרבח חובה
ולא משתעבדי נכסיו אלא לקרבן שיעלה
לחובתוולאלקרבןגר שמח בלאיודשין דפקע
בעלותוואין בהקרבה משום הקרבת חובה,
ומעחה י"ל דקרבן גר שמת לא מיבעיא
דשינוי בעלים ליכא אלא אפילו שינר קדש
ליכא .דהנהבתוס'דףד' בד"הוישנןהק'מאי
נ"מ בהאדיששינוי קדשלאחרמיתהולאעלו
לשם חובה הלא היורשים לאמיח-בילהביא
אחר .ולמ"ד שעבודא לאודאורייתא גםנכסי
המת לא טשתעבדילזה .וחי' ב' תירוצים או
דאץרי כשהפריש שני קרבנות לאחריותואי

רצח

בחוראי

הראשון נפסל מלעלות לחובה חייב להכיא
השנילאחריותו ,או נ"מלעניןאיסור מחשבה
כשמשנהו .יעוי"ש.
ולהנתבאר דקרבן גר שמתאין בהקרבתו
משוםקיוםחובתווגםאישיעבודאדאורייתא
לא משחעכד להקרבה משום הובת הגר שמח,
וכיוןדבין כהאינועולה לחובתו לאשייךבי'
דין אחריות וממילא אף ע"י שינף קדש לא
יתחייבלהביאהשניבמקומו,וגםהשינוי קדש
לאהפק"צומלעלותלחנבתודקרבןגר שמתאינו
עלה לחובתו גם כשעושהו לשמה ,וגם הנ"מ
לענע איסור כשמשנהו הת! רק אי ע"י שינר
השם הוז! מפקיצו ופוסלו מלעלהע לתובתה
ובקרבן גר שמתדבין כה אינו עולה לחובתו
ושינר השם לא מעלה ולאמוייד אץ איסור
מהשבת שינף השם בהקרבתו.
וראי' לזה דאיסור שינף השם הוא מה
שמפקיעו ופוסלו מהקרבת חובה מהתוס'
פסחים ס"א שהוכיחודישאיסור לשנותקרבן
הקרב לאחר מיתת הכעלים מגמ' זכחים ב'
ונדבהמישרילשנוייבי',הרישהוצרכולראי'
דבנדבהיש איסור מחשבתשינוי השם .והבו
דלא לוסיף עלה דרק בהקרבת חובה ,דגם
בנדבהישקיום הקרבת חובהבי',וע"ישינוי
השם שאינו מקיים חובתו קעבר באיסור
מחשבה ,אבל בקרבן שאין בו משום קיום
הקרבת חובה כללאין בו איסור לשנותו.
ומיושב קר החזו"אדאכתיקיימא פירכא
דלאחר מיתה בקרבן גר שמת בלא יוחטין
דליכאשינויבעליםחטינף קדשאיכא,ולהנ"ל
גםשינוי קדשליכאדאינוקרבןחובהוכש"נ.
ומיושב גםקו' האחרונים אמאי לאהביא
ר' אלעזר רא" דיש קרבן בלאריצוי ממשנה
דשקליםדגר שמתמקריביםקרבנותיו ,דשאני
קרבן גר שמת ופקע כעלותוואינו קרבן של
חובה וצצם הקרבן הוא קרבן בלא דץריצוי
מכיון שאין לוכעלים וכככור ומעשר רקרבן
בלאדין ריצף נינהה וקו' הגמ' הוא בקרבן
שישלובעלים והקרבתו בא לחובתבעליואי

מקריביןאותובלאריצף,ועלקרבןכזה הקשה
ר"ל אםאיןמרצין למהבאין,ותי' ר' אלעזר
מצינובבאין לאחרמיתה,דהיינוקרבן עםדין
בעלים והבאת חובה ומ"מ קרב בלא ריצוי
,דו"ק.
ועיין במכתבי תורה להצ"פ מכתב קמ"ז
שחקראי בקרבן עכו"ם שהקדישו לגבוהיש
פסול שינוי בעלים ,ע"פ מה שביאר שם
דבעכו"ם תיכף משהקדישאין לו שום זכות
בקרבן ואינו בעליו .ומ"מ פשוט לי' דשינוי
קדשיש3וגם בקרבן עכו"ם שאינובעליו של
הקרבן ,ולכאורה מכוארבזהדלאכדברינווגם
בקרבן שאין לו בעלים ישדיןשינוי קדש.
אכן י"ל דשאני קרבן עכו"ם מקרבן
ישראל .דבקרבן עכו"ם שתמידאינו בעליו
ומ"מ נאמר בו קיוםדין הקרבת הובה עתז
תוס' ע"זדףה' ב' ,בד"המנין ,בע"כמתקיים
הקרבתחובהדקרבנואףשאינובעליוולכןגם
שינוי קדש שיך בי' ,אבל קרבן ישראל
שנאמרדיןבעליםבקרב3ו,בעילקיום הקרבת
חובה של קרבן ישראל שיהא הקרבן של
בעליו ,ובקרבן גר שמח דקרבנו מדץ קרבן
ישראל ,כשאינובעליו לא מתקיים בהקרבחו
קיוםדין הקרבת חובה בקרבנ,1ולכן גםשינוי
קדשליכאראין בהקרבת קרבןגר שמתקיום
דין הקרבת חובה ,ושינוי קדש נאמר רק
כשמתקיים הקרבת חובה.
אכן על הצ"פ ישאר קשה דלדבריו
דבקרבן עכו"ם יש שינוי קדש ולא שינוי
בעלים הו"ל לגמ' למיפרך עזד פירכא דיש
בשינףקדשולא בשינףבעלים,בקרבןעכו"ם,
וצ"ע.
והנהלדברינודקרכןגר שמתאיןבומשום
הקרבת חוכה ,יצא עוד נ"מלדינא ע"פדברי
הרמב"ןבחי'קידושיןדףי"גשדייק מהמשנה
האשה שהביאה חטאחה ומתה יביאויורשין
עולתה דוקא שכבר הביאה חטאתה אבל אם
עדין לאהביאה חטאתהאיןהיורשעמביאע
עולתה ,דחטאת ק~דמח לעולה ורק אחרי

נחוראי
הקרבת החטאתמביאין העולה ,ולאחר מיתה
שאיןלהכיא חטאתה גם עולתה אעמביאין.
ועפי"דבגיורתשהפילהומתהבלאיורשע
יביאו עולתה אפי' כשעדין לא הכיאה
חטאתה דרק כקרבן הכא לחובתו יש סדר

בהבאתווחיוב הבאת העולה הוא אחר הבאת

החטאת אבלקרבןהגיורת שמחה בלאיורשין
1ת 1אין בהבאת עולתה חיוב הבאה ועולה

גרידא היא ,יקריבוהו גם בלא חטאתה.
והנה בקידושין דף י"ג מובא הך משנה
דהאשה שהביאה חטאתה ומתהיביאויוחטין
עולתה אר"י אמר שמואל והוא שהפרישתה
מחיים וכרש"י ,ואשמעינן דקריכה לאתר
מיתה .וקשהגםקודם מסכתקיניםששנוי' שם
משנה  ,11ידעי' דיש הקרבה לאחר מיתה.
במשנה דמנחות שנינו דיורש סומך ומימר
ומביאנסכיםהרידישקרבן לאחרמיתה.אכן
באמח כדברי רש"י מבואר בגמ'דילן דף ה'
שהכיאר' אלעזרראי'דיש הקרבהכלאריצוי

חרבחייםישע"ווייט

רצט

מהא דתנן האשה שהביאה חטאתה וכו' ולא
הביא ממשנה דמנחוח ועור מקומותדיש דץ
יורש בקרבן וש"מדיש הקרבה לאחר מיתה
ובלא ריצוי.
ולדברינו מיושב דבלא משנהדיולדתי"ל
דכל הקרבה דלאחרמיתהאינו הקרבח חובה
הפוטר בעלים ועולה לחובתו ,ורק מהאדחנן
האשה שהביאה חטאתה ומתהיביאו יורשץ
עולתה האלאהביאה חטאתהלאיביאועולתה
וכדברי הרמב"ן דרק אחרי הבאת החטאת
בחייה מביאיןעיתה לאחר מיתה אבל בלא
הבאח החטאת אין מביאין עולחה הרי דיש
בהבאתה קיום חובח הבאה ,ולמ"ד בלא
הפרישהמחייםדשעבודאדאורייתאדהנכסים
נשתעבדו להבאת עולתה מבואר גם בזה דיש
קיום הקרבת חובה בעולתה וע"כ נשחעבדו
הנכסים להקרבחה,זהו שהביא ר"א רא"דגס
קרבן חובה קרב לאחרמיחה בלא ריצף חהו
שדימה לשלא לשמהדקרבהקרבן הבאלחובה
אע"גשאינו מרצה.

"4

חיובאדרודף
סנהדרין ע"ג א',מתני' ואלוהןשמצילע
אותן בנפשן הרודף אחר חבירו להרגו ואחר
הזכר ואחר הנערה המאורסה אבלהרודף אהר
בהמה והמחלל את השבת ועובד עבודת
כוכבים אע מצילין אותן כנפשן .ופי' שם
רש"י "ואלו שמצילין אותן ,מן העבירה -
בנפשן,ניתנוליהרג לכל אדםכדילהצילןמן
העבירה ומקראי נפקי ".מבואר ברש"י
שהצלה הנאמר ברודף הוא הצלת הרודף
שמצילין אותו מלעשוח עבירה .ובגמ' שם
איתא ח"ר אחד הרודף אחר חבירו להרגו
ואחר הזכר ואהרנערה המאורסהוכו'מצילע

אותן באשן וכר נעבהה בהעבירה אץמצילץ
אותן בנפשן,ופי' שם רש"י דנעברה בהעבירה
אין מצילץ "דהא אפגימה לה וקרא אפגימה
קפידמדגליבהני ולאבעבירות אחרוח ".מה
דמחלקעבין יש פגם לנרדף או לאו מוכיח
דהצלה נאמרה בשביל הנרדף ולפיכך היכא
דמצדו אין כאן הצלה לא נאמרדין רודף.
וצ"ע דדברי רש"י אלו סותרין הא דביאר
במתני' דרין הצלה על הרודף הוה להצילו
מהעבירה.
חוס' שםד"הומה נערה המאורסההוכיהו
דדין הצלה נאמרהבשבילהנרדף ח"ל "דהכא

ש

כהוראי

לא קפיד קרא אאיסורא אלא אפגימה דהא עובר עבירה .וכן הביא בספר המצוות בל"ח
נעבדד בהעבירה אושאין טקפדת על פגמה רצ"ב ח"ל ,שהזהירנו מהרוגמחייבי מיתה
אין מצילין אותה כדמוכח שמעתין ".וצ"ע כשנראה שכבר עשה חטא שנתחייב עליו
דבחוס' שם ד"הלהצילו נקט בפעךטות דהוה הריגהקודםהגיעולב"דוכר ושםבל"ח רצ"ג
הצלת רורף ולא הביא כלל ההוכחה מנעבדה שהזהירנו שלא לחוס על הרחיף ובאורזהכי
בה עבירה דאפגימה קפיד קרא והוה הצלח מהשעכרנו במצוהשלפני זאתמהציל החוטא
הנרדף ח"ל שם "נראה לפרש דמצילין את שלא יהרגוהו העדים עדשירינו אותו כב"ד
אמנם הוא כשעבר ועשה המעשה שיתחיב
האדם מן העבירה בנפשו של עצמו".
והנה צל"ע כהאררודף אחרחבירולהרגו עליו מיחה והשלים אוחה אמנם בעת
דטצוהלהרוגהרודףלהצילהנררף ,מ"ש מהא השתדלותו ובקשו לעשוח אז יקרא רודף
דאיתא שם לקמןדף ע"ד א',דאיסוררציחה וחוכהעלינולמנעו מעשותו מהשלבו מתאוה
לא ניתן לדחות מפני פקוח נפש וא"כ איך וכר ע"כ .והנה כאן ג"כ תלה מיתת הרודף
מתירץכאןרציחתהרודף בשביל פקוח נפשו בחיובמיתהדעבירהדרורףהואבתריהוצ"ע.
והנראהלומרבזהדחיובמיתהדרודףהוא
דנרדף.ואיןלומרדשאניהכאדרודףהוא דהא
איןברדיפתולחייבומיחה .ואם נאמר דהכא אוחוחיובמיחה הכא ממעשההעבירה ,אלא
חידשהתורהזווחיןאיסורשפיכתדמיםמפני דמקדימים לו אוחו מיתה כדילהצילו עכ"פ
פ"נ ,א"כ נלטוד מהכא לשאר פ"נ דדוחה ממעשההעבירה,כיקדבמיחהממילאיתחייב,
איסור רציחה .גם צ"ע הא דאיתא התם דף והוא בגדרדימותזכאי ואלימותחייק .ובזה
ע"ד אמר רבא רורף שהיה רודף אחר מכואר לשקדברי הרמב"ם "במד"א בשעבר
איי
חבירוושיבר אתהכליםבין שלנרדףובין של רצשההעוןשחייבעליומיחח כ"דאבלהרודף
כל אדם פטור מ"ט מחחתב בנפשו הוא ואם וכו' הרי אלוהורגין אותו אע"פ שעדין לא
נאמר דכלדין רודף הוא רק הצלה בשביל הרג" היינו דנותנים לו המיחה הראויה לו
הנרדףאיךשייך לאמרבזה קלבד"מ האאין בשביל מעשה העבירה שרודף לעשות אפילו
זהדין חיוב מיתה עלהרודף.
קודם שעשה העבירה ,שמקדימע לו מיתתו
ברמב"ם פ"א הל' רוצח ושטירת הנפש קודם שדנוהו בב"ד ומצוה על כל הרואה
ה"הכחב ח"לרוצח שהרגאתהנפשבזדתאין להרגו חה הוה יוצא מהכלל שכחב בה"ה.
ממיתים אותו העדיס ולא הרואים אוחו עד
ובחירחםיהר"ן שםנמיכתבעלמתנידואיל
עךבא לכ"דוידינוהולמיתה שנאמרולאימות דף ע"בא',דהכא בטחחרתמדתע"שסופו ח"ל
הרוצח עדעמדו לפמ העדה למשפטוגו'ע"כ .שם אידי דתנא דבן סורר ומורה
ושם בה" 1כתב וז"ל במה דברים אמורים נידון ע"שסופו(היינודלעילמזהאיריכדין
בשעבר ועשה העת שחייב עליו מיתת ב"ד בן סו"מ דנידת ע"ש סופו דימותזכאי ואל
אבל הרורף אחר חבירו להרגו אפילו היה ימותחייב)תנאהבא בטחתרתנידת ע"שסופו
הרודף קטןהרי כל ישראלמצוועלהציל אח אע"ג דדיניה רבא במחחרח נידון כהלכתו
הנרדף מיד הרודף ואפילו כנפשו של רודף כסייף כסתם מיתה אלא דאם אינו יכול
ע"כ .ושם בה"זהרי אלו הורגץ אותו אע"פ להמיתו בסיף יכול להמיתו באיזה מיתה
שעדיין לא הרג ע"כ .וצ"ב בדברי הרטב"ם שירצה וכדאיתא בגמ' ואיידי דקתני בא
במה דנקט ברודף שעדין לא הרג שלא עבר במחתרתדהויחיובומשוםרודףומציליןאותו
ועשה העון שחייכעליומיחהדאיזהשייכות בנפשו תנא ואלו שמצילץ אותןבנפשןע"כ.
יש מחיוב מיתה דרודף דהוא משום רדיפתו מבוארמדבריודרודףנידק ע"שסופודנוחנים
דעכשיו לחיוב מיחה דהיה מחיוב אם הוה לו עכשיו חיוב שהיה טחויב אם עשה

כחוראי
המעשה,והיינו מה דהקשה דלטה לא נאטר
דבא בטחתרתנידתבסייף כדין רוצח דהוא
חיוב מיתה דנותניםלועכשיו.
ויסוד זה סתבאר ביר רמ"ה דכתב על
המתני'דלעילדף ע"א ב',דתני שםבן סורר
ומורה נידון ע"ש סופו וז"ל ומאחר שהוא
צריךלצאתבפרשתדרכיםללסטס אחהבריות
סוף בא לידי חילול שבת ונסצא סתחייב
בסקילה אסרה תורה ימות זכאי ואל ימות
חייב .ואם תאמר והלא המחלל אח השבח
ועובדע"גאיןמציליןאותובנפשו שאמהכא
דלאסגיאדלא הףרודףוניתןלהצילובנפשו,
ובדיןהואדאי לא הוהאיכא ל0יחש לה אלא
לשפיכות דמיםדינא הוה דלא לקטליה אלא
בסתף שלא חהאתחילתו חמורה מסופו ,אלא
כית דאיכא למיחשליהלחילול שבחדיינינן
ליהכסקילה ע"כהיינו מה דקאמרדאי משום
רודףלחוריה לא הוהקטלינןליה אלא בסתף
והוא משום דכלדינאדרורףהוה הקדםמיחה
דרוצח ולא הוהחיוב מיחה בפנ"ע.
ובסוגיא מבוארדדין רודף לא נאטר רק
ברוצח ונריות דפגםדישבומיחת ב"ד וכרח
טשא"כ בשארעבירותאפילועתדישבוחיוב
מיחה לא נאמרה פרשהרודף אע"פדגם בהמ
שייך הקדם מיחה להצילו טהעבירה ,משמע
מזהדרין רודף נאמרה בשביל הצלת הנרדף
ואינודין טיתה על העבירהדרודף .י"ל בזה
דעיקרקפידח הקרא הוא להצלתהנרדף אלא
דבשביל זה לא קנס הקרא מיחה על הרורף
אלא דמקום דיש כבר טעם להמיחו והוא
באופןדרורף בחרעבירהשישבהחיובמיתה
ריש טעם להסיחו עכשיו להצילו מן החטא
דיטותזכאיואלימות חתבעבדינןדץהצלהזו
דרודףבשבילהצלהדנרדף,והוא בסקוםדיש
הצלה בהנרדף והתנודישפגם .ולפי"ז נמצא
דיש שני טעטים לדין רודף ,הצלת הנרדף
ספגם והצלת הרודףטהעבירה ובאופןדליכא
אלא חד הצלה לאסצילין גם הצלה האחרת.
חהו מה דמטעטיק מקרא חתבי מלקיות
כמבואר שם בגמ' דכיתדאין בודין מיתה
ל

שא

להצילו מהעבירה שלודאיןשייך בו לאמר
מקדימיןטיחתו .והאדטרבינןחייביכריתות
אע"פדאינוחיובמיתת ב"די"ל בהאדקתני
במתני' לקמן פ"א ב',מי שלקה ושנה ב"ד
מכניסין אותולכיפהומאכילין אותושעורין
עדשכריסו מתבקעתומוקילהבגמ'במלקיות
שלכריתותעסקינןדגברא ברקטלאהואוכיון
דקא מווחר לה נפשיה מקרבינןליה לקטליה
עלויה ע"כ וה"נ נאמר ברודף אחר חחבי
כריחוחדישליתןעליודיןמיחה משוםהחיוב

כרתשלו.
ולפי"ז מיושב היטב סתירת הרש"י
והתום',דשני הצלותיש ברודף הצלתהרורף
מהעבירה והצלת הנרדף מפגם אלא דחיוב
מיתה באע"י הצלהדרזדף וע"זביאררש"י
הדין הנאמר בטתני' ואלו שמצילין אותן
בנפשן ,דבנפשן הוא טשום הצלת הרודףמן
העבירה דהצלתו הוה בנפשו .ובגמ' ביאר
רש"י בעיקרקפידת קרא דהוא בשביל הצלת
הנרדףדלפיכך כשכברנפגטהדאיןכאןתנאי
דהצלתהגםלאעבדינןהצלתומןהעבירה.וגם
בתוס' דנקט דהצלה דרודף הוא טן העבירה
התנו דמדייק התם אלשק להצילו בנפשו
שעייך לאמר ארורף שהוא גם הצלהדידיה
ובתוס' ד"ה וסה נערה המאורסה קאי החם
בתנאי הנאמר בהצלהדצריךלהיות הצלה גם
בשביל הנרדף .וראיה מהא דאפגימה קפיד
קרא.
ולפי"ז מבואר ג"כ הנמ"י דכחבחייבי
כריחוח ומיתת ב"ד ד'ש עבירה ופגם ע"כ
והיינודצריכין לשניהם העבירה בשבילחיוב
מיתה אגם בשביל עיקר חיוב הצלה .ובזה
מיושב ג"כ מימרא דרבאדרודף פטוראהיזק
כלים בשעת רדיפחו טשום קלבד"מ,והיינו
משום דטיחה דנאטרה עליו הוהחיוב מיתה
דידיהואינו רקדין הצלה .ומבואר בזה ג"כ
דבריהתוס' שםע"גב',ד"החדלמעוטיעובד
ע"ז דקאמר בהריגת הרודף בשבתדאין זה
מקלקל בח15רה דאיכא תקוני גברא כית
דטהחתב מיתה כדפריך באחדדיני ממונוח

שב

נחוראי

חטם ביאר דהטעם דחשיב תיקע משום דיש
כפרה חהשייך לאמר רק במחךיבמיחת ב"ד
דאיירי החם דיש לו כפרה אבל לא ברודף
דהוה רק הצלה .אבל לפי המבואר ניחא
דבאמת רודף הוהחיוב מיתה דעבירההייך
לאמר בו כפרה והוה מתקן,
והא דקאמר רב ה11א שם ע"ב ב' ,קטן
הרודףניחןלהצילוכנפשו ,ואםצריכיןלחיוב
עונשמיחהברודף האקטןפטורמעונשין א"כ
איךיהרדיןרודףבקטן .אלאדכתבבגמ'לעיל
נ"ה ב' ,בקטן דכיון דמזיד הוא חקלה נמי

איכא ורחמנא הוא רהס עיליה ,והגר"א
בביאורו באו"ח סי' שמ"ג הביאו על מש"כ
שם הרמ"א וקטן שהכה לאביו או עבר שאר
עבירות בקטנוחו אע"פ שא"צ תשובה
כשהגדיל מ"מ טוב לו שיקבל על עצמואיזו
רכר לחשובה ולכפרה אע"פ שעבר קודם
שנעשה בר עונשין ,י"ל דמעשה עבירה יש
בקטן אלא דחס רחמואאעונשווזה רקבחיובי
ב"ד משא"כ ברודף דאינו חיוב ב"ד דכל
ישראל מצווין להרגו וגם דיש טעם להצלת
הנרדף ,הכא לא חס רח' לפטרו מעונש אלא
אוקמיה אחיובו.

חרבחיים שלמח 5רישק

בעכיןאישור מעשח שבתע"יעכו"ם
שבת דף קכ"ב ב' במשנה,נכרי שהדליק
את הנר משתמש לאורו ישראל ואם בשביל
ישראל אסור ,מילא מים להשקות בהמתו
משקהאחריוישראלואםבשבילישראלאסור

ובתוד"ה משקהאחריוישראל ,אור"תמדנקט
בהמחו ולא נקט מילא מים לעצמו ,דוקא
להשקות בהמתו אסור משום שלא הי' יכול
להביאהתוךהבוראבלהואעצמושרילמטפס
ועולה מטפס ויורד וכית שיכול ליכנס תוך
הבור ולשחות לא אסרו לו בשביל שמילא
אותםנכריוכו' וה"ראליהוהביאראי'להתיר
מפירותשיצאוחוץלחחוםוחזרושלאהפסידו
היתירן הראשת כדאמר פרקמי שהוציאוהו
ה"ה המים שמתחילה הי' יכול לבא שם
להביאו נכרי דרך רה"ר דשרי וכתב הרא"ש
על ראי'זו ול"ד דהחם לא איתעביראיסורא
דאורייתאועורלאותוישראל שנעשההאיסור
בשבילו למה לא יאסרו לו המים כמו מרחץ
שהוחם בשבת שאסור למוצ"שככדי שיעשו
ה"נ הוה נהנה ממעשה שבח שטורחגדולהי'

לו לילך לבור ולשתות וכו' עכ"ל ,ודברי
הרא"ש צ"ב דהלא בתחילתדבריו כחב וז"ל
ואם בשביל ישראל אסור מדקאמר אסור
בסחם משמע דאסור לכל ישראל אפי'
לישראל אחר עכ"ל ,מבואר להדיא בדכריו
דאיסור מעשה שבת של עכו"ם אסור לכל
ישראל ולא רק לישראל שנעשה בשבילו,
וא"כמה הקשהכאןדלאותוישראליהא אסור
כית דאין חילוק ביניהם ועוד קשה דבמרחץ
א"א ליהנות בלא חימום המים כלל וא"כ לא
שייכאכללבהיתיראדחירש ר"תואם הרא"ש
חולק מסברא וכמש"נ "ה"נ הוה נהנה
ממעשה שבת שטורח גדולהי' לולילך לבור
ולשתות" א"כלאהי'לולהביאדינאדבמרחץ
דלא שייכא לכאן ועוד דאיךשייך סברא זו
דוקא להישראל שנעשה בשבילו ולא לכל
ישראל ,וצ"ע.
בתוה"ב להרשב"אבית א' שער ד' הביא
בשס י"א דבמבשל בשבת בשוגג דאסור לכל
דלערב אסור בכדי שיעשו וכדרך שאמרו

צחוראי
בנכרי שהביא דורון לישראל ויש במינן
במחובר שצריך להמתין בכד"ש אבל רכינו
ז"ל כתב דא"צלהמתין אלא במה שנעשהע"י
נכרים שהדברקלבעיניישראלוחוששין שמא
יאמר לולהביא וכו' אבל במלאכת ישראל
שנעשית באיסור בשבת מילחא דלא שכיחא
היא חי אם נאסור לה ביומא וכו' ובבד"ה
השיגעליובשםהרמב"ןוכתבאבלמורירבינו
משה לא אמרכן אלא כ"מ שהואאסור מחמת
מעשה איסור שנעשהבו וא"אשיגיעלו אלא
ע"י מעשה מעשה איסורכיק שאסורלולבו
ביום ,אף לערב אסור בכד"ש ,שאם א' אתה
אומרכן נמצאזה נהנה ממעשה שבתואיסור
זה בכללאיסורהיום שאון זה איסור מחודש
אלא בכלל איסורהיוםשכיון שראף שיאסור
לבוביום שלא יהנה ממעשה שבת אף לערב
ראר לאסור בכד"ש שלא יהנה ממעשה זה
ע"כ .הנה מבוארבדברי הרא"ה שהכץ בשיטת
הרשב"אדאיגיר של בכדי שיצשו הוא איסור
בפ"ע ולהכי שייך לחלק בין מעשה שבח
דישראל דלא נאמר בה איסור זה ,למעשה

שבת של עכו"ם דמשוםג1ירה נאסר בכד"ש,
דצ"ז פליג וסוברדכיון דמעשה שבת נאסר
בהנאה ממילא האיסור הוא בכד"ש ,דעדכדי
שיעשה נקרא 1ה הנאה ממעשה שבתואיןשום
חילוק אם היא בשבת או לא ,כיון דיסוד
האיסור הוא איסור הנאה,ואין בכד"שאיסור
נפרד רק דהיא האיסור הנאה עצמה ,ובאמת
צ"ע בשיטת הרשב"א בזה ,דאמאי אין
האיסור הנאה אוסרו בכד"ש ואמאיצריכים
בזה לאיסור מסוים.
ועי' בדברי הר"מ פ"ו מהל' שבת ה"ב,
נכרי שעשה מלאכה מעצמו בשבת אםבשביל
ישראל עשה אותה אסור ליהנות באותה
מלאכה עד מוצ"שוימתין בכד"ש ,אלאמפני
דבר זה שמא יאמר לנכרי לעשות לו וימצא
הדבר מוכן מיד וכיון שאסרו עד שימתין
בכד"ש לא יאמרלנכרילעשותלומפני שהוא
מתעכב כערבוכו' ע"כ ,ממש"כונמצא הדבר
"מוכןמיד" משמעשהדיוןהואעלמה שנאסר

שג

במוצ"ש שע"1שייך לומר דנמצא הדברמוכן
מיד אבל אם מהרי כאן בעיקר 'סוד איסור
הנאה וכשיטת הרא"הדיסוראיסורו הוא עד
כדי שיעשו ,לאחי'צריךלומר שנמצא הדבר
מוכן ,דמשמעשמוכן לאחר שבתרקזהוגופא
שנמצא מלאכתו נעשית בשבת ,ובע"כ דב'
איסורים נפרדים המה ,והר"מ מיירי כאן
מאיסור בכד"ש .ועי' גם בכס"מ ה"ג הביא
השגות הרמ"ך דאין האיסור רק לדידי' ולא
לאהרים והכס"מ ביאר דבריו דכוונתו על
איסורכדי שיעשו ,דב1ה חלוקרידי' ואחרים,
אבל באיסור שבת עצמו ,גם הרמ"ך מורה
דאסור לכל .ועכ"פ מבואר מזה להדיא דב'
איסוריםהן.ועי' גםבב"יסי' רנ"כ  -בקצץ
עםנכרי לעשות מלאכה ועשה מלאכה בשבת
דהביא שיטות דאסור ליהנות ממנה בשבת
ואח"כ הביא שיטות דסוברים דאסור גם
בכד"ש ,וכתב דלא נראה שיטהזודכיק דלא
נעשהבה שוםאיסוראמאייהאאסורבכד"ש,
מבואר ג"כ כדבריו כשיטת הרשב"א ור"מ
הנ"ל ,וצ"ע עליהם קושית הרא"ה.
והנראה.בזה דלשיטות אלו איסור הנאה
של מעשה שבת מישך שייכא להיום והוא
מאיסורי שבת ,דמעשה שכת אסור בשבת
ומשו"ה צריכים לאיסור מסוים של כדי
שיעשו ,ולשיטח הרשכ"א רק בעכו"ם נאסר
ולא בישראל.
ברא"ש פ"ג דביצה אות ב' הביא שם
מחלוקתרש"י ור"תבאיסור בכד"ש,דלרש"י
הוא משום שלאיהנה ממלאכת שבח ואיסור
זהשייךגם במעשה שבח הנעשהע"יישראל,
ולר"ת האיסור משום שמא יאמר לעכו"ם
לעשוח מלאכה בשבילו והוא איסור מסוים
במעשה שבח של עכו"ם ,ע"ש .וכ' שם
הרא"ש דלשיטת ר"ח מסתברדלישראל אחר
מותר מיד ולאחיישינן שיאמרלנכרי להביא
בשביל אחר דאין אדם חוטא ולא לו ע"ש,
ולכ'זו סתירה מפורשת למש"כ בשבתדנכרי
שהדליק הנר בשביל ישראל ח"ל דמדקאמר
אסור בסחם משמע דאסור לכל ישראל אפי'
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ל"2ראל אחר ע"כ ,וככר העיר בזה בקרבן
נתנאל שם בביצה [דמש"כ בביצה רלאחר
מותר מיד דמשמע דביו"ט הוא אסור,
בפשטותזהו רק משום איסור מוקצהדמיירי
שם מפירות שנתלשו בשבת עיי"ש ].ולפי
הנתבאר שיטת הרא"ש מבוארת היטב,
דאיסור היום ואיסור בכד"ש ב' איסורים
נפרדים המה,ואיסור,הנזכרבמשנה דשבת -
נכרישהדליק אתהנרמייריבאיסורהנאה של
שבת עצמה דלא נזכר במשנה איסור בכדי
שיעשו כלל ,ובזה נאסרלכלישראל ,משא"כ
באיסורכדי שיעשו דמקורו הוא משנה במס'
מכשירין "עיר שישראל ונכרים דרים בה
והיתה כה מרחץ המרתצת בשבת אם רוב
נכרים לערב רוחץ בה מיד אם רוב 'שראל
ימתץ בהכדי שהזמו חמק" ,באיסור זה סובר
הרא"ש דרק למי שנעשה בשבילו נאסר ולא
לישראל אחר והתם דרוב עיר הישראל הוה
כנעשה בשבילכולן.
ולפ"זישליישבדברי הרא"ש,דלא הקשה
על ר"ת רק מאיסור המסים שנאסר לגבי
דיז= ,חהו מה שהביא מוינא דמרחץ דשם
מבואר דץ זה דלדידה אסור בכרי שיעשה
וביסוד איסור זה סובר הרא"ש דהכל תלף
במה שנקרא הנאהלגבידידי'כיון דאסור רק
לו ,ובזה הק' הרא"ש דוראי נקרא זה נהנה
ממעשה שבת דהנאה גדולה היא לילך לבור

ףותר נראה בזה,ייסו
ד איסורא דמעשה
שבת לא הוה סחם איסור הנאה מהמלאכה
עצמה ,רק דהחפץגופי' שנעשהבו המלאכה
נאסר מהנאת מלאכה הנעשית בה,וכזהודאי
י"ל נמש"כלעילדתלףאסהיא5לאכתהנאה
בעצם ,דא"א בלעדיה ,דרק אז נאסר החפץ
לכל ישראל דהמלאכה שייכא להחפץ
~
מל
צב
והנאת החפץ היא הנאת המלאכה ,עא
כשאפשר בלא המלאכהאין זה מעשה שבת
דשייכא להחפץ כיון דלא הועיל בה כלום.
ובאמתדכן נראה מוכרח מעיקרראייתרבינו

אליהו שהכיא הרא"ש ,מפירות שיצאו חוץ
לתחום וחזרו ,רהזרו להיחירן הראשון דלכ'
אינה שייכא כלל לדינא דר"ת דהלא עכ"פ
עכשיו כשהפירותהן חוץ לתחוםבודאי א"א
ליהנות מהם בלא האיסור שנעשה בהםומאי
מהני מהשהי'תוךהתחוםבתהילת שבת הלא
עכשיו הוא נהנה מהמלאכה .אולם באמת
ברא"שהוסיףבראיית ר"אוז"ל ,וה"הבטים
שמתחלההי' מותרלילך ולשתות וכשהביאם
הנכרידרך רה"רלאהפסידוהיתירןבכךע"כ,
אשר שה נראהיג
ם זה נכלל מדתירא דר"וג
דכל שהותריהחפץ מתחילת שבח אץ שיך
שיחול בה אח"כאיסורי מעשה שבת ומבואר
מזה כנ"ל דאיסור מעשה שבת הוא דהחפץ

עצמו נאסר מהנאת מלאכה הנעשיתבו,ובזה
שייך לומר דכל שהוחר החפץ בתחילת שבח
ולשתות ,משא"כ באיסור מעשה שבת שנאסר לא חל בו איסורא עוד  -ומשום דהוה כלא
לכל ישראל בזה בודאיאין אנודניןעל אדם הועילכלוםבהחפץעצמוואיןטלאכתהאיסור
מסויםותלוי בעצם אם היא מלאכת הנאה או שייך בהחפץ וכנ"ל ,אבל אם האיסור הוא
לא ,וכל שהי' אפשר בלא זה אין זה נקרא מהמלאכה עצמה מה איכפתלן במה שהותר
הנאה ,ובזה יוסבר סברת הר"ת.
החפץ בתחילת שבת ומה הואיל זה בנוגע
לאיסוה"נ מהמלאכה ,וצ"כ צ"ל כנ"(
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שה

הרבחבינה שמחהפוזבר

בעביןשיטת הרמב"םבשניםאוחזיםבכלי
הרמב"ם פ"ט מטו"נ הל' ז' פוסק וז"ל,

שניםשהיואוחזיםבכליאחדאושהיורוגבים
עלגבי בהמה אחתאושהיה אחד רוכב ואחד
מנהיג או יושבים בצד ערימה של חטים

ומונחות בסימטא או בחצר של שניהם זה
אומר הכל שליוזה אומר הכלשלי כל אחד
משניהם נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה
הדבר פחות מחציוויחלוקו ושברנהזו תקנת
חכמים היא שלאיהיה כל אחד תופסבטליתו
שלחבירו ונוטל בלא שבועה ובהל' ט' פוסק
ח"ל,היושניםאדוקיםבטליתזה אומרכולה
שלי וזה אומר כולה שלי זה נוטל ער מקום
שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעח
והשארחולקים בשוה אחרשנשבעיןוישלכל
אחדלגלגלעלחבירו שכלמהשנטלכדיןנטל,
עכ"ל.
ובלח"מ שס(הל'ז') הקשהאמאיזהנוטל
חציווזהנוטלחציוליהףכטליתדזהנוטלעד
מקום שידו מגעת חה נוטל עד מקום שידו
מגעת עת"ש שנשארבצ"ע.
והנה בהל' מכירה פ"ה הל' ז' פוסק
הרמב"ם ח"ל ,הקנה אחד כלי למוכר כדי
שיקנה הלוקח אותו הממכר זכה וכר והוא
שאחז ממנוכדישיעורכלי אויאחזנואחיזה
שהואיכול לנתק את כלהכלימיד המקנהלו
לפיכך אם הקנהלו המקצתהכגדצריךשיאחז
מןהבגדג' אצבעות שאםיפסוקממקום שאחז
הרי הואכליבפניעצמווכו'וכן אםאחזפחות
משלשףכוללנתקכלהכליקנהעכ"ל.
ועיין בנמו"י שהביא הרשב"א והרנב"ר
שהקשו על הרמב"ם דמנין לודין זה שיכול
לנחקו ולהביאו אצלו מועיל מדקקנין ,דכל

הסוגיא (בדףז' א') משמע שיכוללנתקוהוא
רק סברא שאינויכול לבטל מה שבידחבירו
ורק בגיטין מבטל משום כריתות אבל שזה
יעשה לו קנע בחפץ מנא לי' ועוד מהסוגיא
לקמן (דף ט' א') משמעהפוך שהיה ס"דלר'
אבהושיכוללנתקויעשהלוקנין בחפץוהגמ'
דחחה את זה ,וא"כ קשה על הרמב"ם משם

ולכאורהצ"ע.
והיה נראהליישב הרמב"םמהסוגיא בדף
ט' א',שיש סברא לחלקבין דעח אחרתמקנה
למציאה ,דבדעת אחרת מקנה כמו כסודר,
שיך לאמרהסבראדיכוללנחקו עושהקניןיד
בשלש אצבעות משא"כ במציאה שהוא מכח
עצמוזוכהבחפץבלי שאחרמקנהלו ,שםי"ל
שאין כח במה שיכול לנתקו להחשב קנףלו,
ואדרבה מכח סבראזוישלהביאראי'לשיטת
הרמב"ם מהגמ' ט' א' ,שמקשה על ר' אבהו
מטליתשחציהטונחת ע"געמודוחציהמונחח
ע"ג קרקע שלא מועיל מה שיכול לנתקו
לקנותו ,וא"כ ה"ה כמוסירה וע"י קושיא זו
דחההדין שלר' אבהוולכאורהלא כ"כדומה
דבטליתי"להואילובטציאוחחציהמונחתעל
גבי עמור לא אומרים הסברא שיכול לנתקו
עושהוכאילו עשה מעשה הגבהה בכלהטלית
הואיל וסו"ס אין פה מעשה הגבהה בכל
הטלית שהריחציה מונחת ע"ג עמוד משא"כ
במוסירההר'"ם פההגבהה רקהשני לאמגביה
עבורו בזה י"ל שיכול לנחקו מרניללו לקנות,
הנ"ל שהגמ' שאלה סתס שיכול לנתקו אם זה
סברא,היועיל להחשיב כאילו עשה מעשה
הגבהה ג"כ (עיי"ש בתד"ה דאי לא) וא"כ
קשה למה הגמ' לא שאלהיותר חוק שבמכר
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אם תופס פחות מג'בסורר דלאקונהבהליפין

ולאמועיל הסבראשיכול לנתקולקנות אע"פ
שדעת אחרת מקנה כ"ש במציאה לא מועיל
יכול לנתקו ומדלא הקשההכי משמע שדעת
אחרת מקנהכןמועילשיקנה אםיכוללנתקו
ולהביאואצלו אצלמכר,ולפ"זמיושבקושית
הנמו"ידמנלן להרמב"ם ללמודשיכוללנתקו
מועיל לקנות י"ל שהביא ראי' מהסוגיא פה,
,דו"ק.
ולפי דברינו יש ליישב קושית רע"א

כיון שההוא היה יכול לנתקו ולהביא אצלו,
לכן הביאו ראי' ממציאה גופא שאין דעת
אחרת ,ואעפ"כ מסחבר שאינו מבטל קנין
חבירו במה שאפשר היה לו לנחקו ולהכיאו
אצלו .וממה שאומרת הגמ' בב"מ דף ז' א',
משניםארוקיםבטלית שזהנוטלעד מקוםשידו
כבעת אע"פ ששם אע דעת אחרת מקנה ,י"ל
שאדוקים בחחק שא"א לשרלנתקוממנהעי"ש
בתוס' (ד"ה אםיכול).
והנה יוצא שאם נוחןבקניןחליפין פחות
משיעור סודר אם א"א לו לנתקו ולהביאו
אצלואינוקונה כמבואר ברמב"ם הל' מכירה
אמנם על זהישלדון האם קונה סו"ס החלק
שבידואולאקונה שוםדכרדי"לדרק אםיש
בידו שיעור כליהוי כמאן דפסיק דמי ,אבל
לעשוחקניןידבמקום שמבטל שםכלי שםלא
אומרים שקונהדאין כח בקניןיר לבטל שם
כליולקנות.
ונראה לכאורה קצח ראי' מהסוגיא(דףז'
א') שאמר ר' אבהו שזהנוטל עד מקוםשירו
מגעת והקשה הגמ' אלאמתני' דקתנייחלוקו
היכי משכחתלי' פירוששיחלוקו ממש בשוה
ותירצה דחפוס בכרכשתא אמר רב משרשיא
ש"מ האי סודרא הואיל ותפוסבי' ג' על ג'
קרינן בי' ונתן לרעהו דכמאן דפסיק דמי,
עיי"ש .ולכאורה יש להקשות דסו"ס בכר-
כשחא גופא למעשה זה נוטל עד מקוםשידו
מגעתוזהנוטל עדמקוסשידו מגעח וא"כ מה
ת'רצה הגמ' הריאין כאן חלוקה שוה .ולפי
דברינוי"לשכיוןשפחותמג' לאנחשבכחפוס
כיון שפחות מג'אין עליו שם כלי ,א"כ לא
מזעילבוקנץירלקנוחאפילומהשבירווממילא
הדין שיחלוקו בשוה .וכן פוסק פה הרא"ש
(סי' י"ג) ח"ל ,אמר רב פפא מתני' דתפיסי
ככרכשתאפירוש בשפת הבגדשאיןכיד אחד
ג' עלג' שהיא דבר חשוב לומרשיטלנו קודם
חלוקה עכ"ל ,משמע מפשטות הלשון כמו

שהקשהבגלית הש"ס פה (דףז' א' ד"ה שם
התםבכריחות)וכןבגליון הש"ס בכחובות(דף
ג' ב' ד"ה תד"הואיוכר) עלשיטת הריצב"א
שם בחוס' אצל מי שתחב תרומה בבית
הבליעה שלזר שהזרחייב מיתה והקשה שם
הגמ'דאי לאמצילאהדורי אמאיחייבופירש
שם רש"י למה חייב מיתה הרי אכל בע"כ
והקשו שם התום'דנוקים שתחבברצונוותירץ
הריצב"א שבע"כ מדברים שתחב לו בע"כ
דאם ברצונומיר קונה בפהומיתהאינו חיב
עד שבלעו ואע"פ שהתרומה בראש הכוש
ויכול לנתקו ולהביאו אצלו מ"מ השניק,ה
להתחייבכאונסין דרקבגיטין אומרים הסברא
שיכול לנתקו לבטל קנין של השני משום
כריתות ,אכל פה בחרומהדומה למציאהוכמו
במציאהיכול לנתקו לא עושהקנין כדמבואר
בסוגיאדר' אבהובדףט' א' ,ה"הדאינומגרע
זכיה של אחר שהואמונחכתוךידואובתוךפיו
מטעם זה ,עי"ש בתוס' ,והקשה רע"א למה
האריך הריצב"א לרנכטו ראי' ממציאה ,הרי
כגט גופא הביאו התוס' שכל הסיבה שאינו
קונה הוי משום כריתות ,משמע בתרומה או
שאר דברים כן יקנה ,עיי"ש ברע"א ונשאר
בצ"ע.
ולפי דברינו אולי יש ליישכ שמגט אין
ראיה דשם הרי דעח אחרח מקנה ולכן שם
אילולי הטעם של כריתות אע"פ שהשני היה
יכול לנתקו ולהביאו אצלו ,מ"מ היה קונה ,דברינו.
אמנם ראיתי בש"ך ביו"ד (סי' קל"ח
משא"כ שםבתרומהכיתשזההיהגזלאע שם
דעת אחרח ,א"כי"ל שלא היהקונהלובפיו סק"ד) שמפרש דברי הרא"ש האלו אחרת,

כהוראי
שכוונת הרא"ש שפחות מג' בדרך כלל מוחל
אינישומן הסחםיחלוקובשוה אבל אה"נ אם
מקפידורוצהמהשכידוהריהוקונהאותו.
אמנם היה נראה לומר שאולי הגר"א
בש"ע לא לומד כמו הש"ך דז"ל שם(בסעיף
ג') עלהדין של הש"ע בד"א כשאוחזין בשפת
הטלית שאיןביד שום אחד ממנהג' אצבעות
על ג' ,ועיי"ש בגר"א סקי"א ון"ל ,הרא"ש
שם מדאמרינן שם ש=מ האי סודרא וכו'

עיי"ש.

ולנאורה אםכוונת הגר"א כמו הש"ךהיה
לולסמן הגמ'מתניתיןדתפיס ככרכשתא וכמו
שהביא הרא"ש גופא ראי' לדין שלו ,ואם
כוונתו ללמוד שיעור כל' ג' אצבעות הרי 1ה

דין מבואר בכמה מקומות בש"ס ולאו דוקא
מהדע של הא' סודרא והדין של האי סודרא
רק מפרש לנו שצריכים כלי כדי לעשות
חליפיןומהרתפיסהאידידי' הוא,
ונראה שלמד הגר"א כדברינו שהגמ'
אמרה שמי שתפוס בכרכשחא לא קונה שום
דבר וע"ז הביא ראי' שמי שנותן סוררא
להבירו אםאיןשיעורכלי א"א לומר דכמאן
רפסיקרמי ,אבללעולם אםהיהנוחןבגדקטן
פחותמג' אצבעותלחליפיןקונהוחלהחליפין,
וכן מבואר בפירוש כדברי המאירי פה על
הסוגיא בשםיש מפרשים,וכן הוא בריטב"א
המובא בשיטה מקובצתלקמן(דף מ"ז א' ד"ה
לאפוקי חצי רמון וכו') שיכולים לעשות
חליפין בחציתלי .וא"כ קשה למה פה בהאי
סודראבעינן דוקא ג' ,ומוכרחים לומרדפחות
מג' א"אלומרדכמאןדפסיקרמיכיון שמבטל
שם כלימיני' ואולי זאת היא כוונת הגר"א
במה שהביא האי סודרא וכו' שפחות מג' לא
קוגהכלוםאפילו מהדתפוסבידי'.
ובאמת בדין זה דמה נקרא כלי לגבי
חליפין ,יש מחלוקתגדולהבין הראשונים -

ע'יז בכם"מ על הרמב"ם פ"המהלכותמכירה
הל' ו',ועיין בב"י חו"מסי' קצ"ה (ר"ה ולא
בפירוח)דישראשוניםשסוברים כלמטלטלים
נעשים בהם חליפין רק פירות שנרקבים
ונפסריםאיןעושיס בהםחליפין.ויששפירשו
שרק כלים שנעשיםבירי אדס ראוילחליפין
ולא שנעשיםבידישמיסולפיהראשוניםהאלו
פתות מג' ראוי לעשות בו חליפין .אמנם
מאידך גיסא יש ראשונים שסוברים רק בלי
שנחשבכלילגבי טומאה וטהרהעיין בכס"מ
שם ,וכן יש ראשונים שרק כלים שראויים
לשום תשמיש ראויים לחליפין ,ולפי אלו
הראשונים פחותמג'אינוראוילחליפין.
ולפ"ז מובן למה הש"ך למד ברא"ש
שפחות מג' כן קונה ,שהרי הב"י מביא
שהרא-ש סובר שבעינן דוקא כלי שראוי
להשתמשות ,א"כיוצא שפהות מג'אינוכלי
לענין תליפין ,וא"כ מה שאמר רב משרשיא
האי סודרא אין הכרה שאינו קונה פהות מג'
דשם הוי דין כחליפין שבעינן כלי שראוי
להשתמשות ,אבל לעולם קונה מה שבידו
אע-פ שמבטל שם כלימיני' ע"יקנין ההוא
רקלגביחליפיןלאמועיל.
ולסי דברינו "ם ל"שנ סתירת הלח"מ
ברמב"ם למה בכלי לא פוסק שנוטל עד מקום
שירו מגעתדי-ל דלאאומרים נמאןדפסיקדמי
במקום שמבטל שםכלימיני' .ולפידברינו ג"כ
ניחא מאיפה למד הרמב"ם היץ הזה שהנה
ההגהותמימוני (פ"הממכירההל'ו' שם סק"ה)
לומד שלפי הרמב"ם כל מיר מטלטלץ קונים
בחליפץ רק פירות אינם קורם% .פ 1-יש לו
ההכרח שהבאנו לעיל מהסוגיא שלא אומרים
כמאןדפסיקדמילבטל שםכלי .אמנםלפיהב"י
בסי קצ-ה שלומד בהרמב"ם שצריכים כלי
הראו' למלאכה ,אץ שום הכרח לןץ שלו
מהסוגיא הנ"ל ,וצ"ללפידבריו שהרמכ"םירע
דץ זה מצד הסברא ,הנ-ע.
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חרבידידיחאיינהארן

בסוגיאדרישתוריות
תנן בריש הוריות הורו ב"ד לעבור על
אחתמכלמצוות האמורותבתורהוהלךהיהיד
ועשה שוגג על פיהם וכו' פטור מפני שתלה
בב"ד.ובגמ'הורו ב"דשחלבמותרונחחלףלו
חלב כשומן ואכלו רב אמר פטור ור'יוחנן

היתה רק שגגה אחח סיבה לחטאםידינו מה
שתלו בב"ד ,משא"כ כאן"ם ב' סיבות כהח=
למה שגגהיטא ,שהוץאילו לאנחחלףוכרג"כ
היהחהמא,וכן אםלארירוכ"ד,וא"כאינורומה
לשארהציכוה ודר'ק.

וזהונמי ספקת התוס' בר"ה עד ,אס רוב
אמר חהב מיחיבי וכו' השב מידיעחו מביא
קרבן על שגגתו לא שבמייעתואינו מביא הציבור עשובזההענין שנתחלף להם כו'אי
קרבןעלשגגתוואםאיתא האלא שבמץיעתו מיחייב ב"ד .וה-נו רנסתפק להםאימיקרי
הוא אמר רב פפא קסבר ר'יוחנןכיון דכי ישגגה אחת שהרי לכ"איש ב' סיבותביחד
מתיידעלהולב"דהדריבהווהואנמיהדרבי' ,לחטאו סופשר דהף בשג:ה .אחת שהרי כולם
שבמידיעתוקרינןבי'וחייב .אמר רבאמודה חטאובאותוענץאלאדלא הףבשגגה אחתדלא
רבשאינומשליםלרובציבור מ"ט אמר קרא דמי להיכא דכולם תלו בב"ד לחור דהחם
בשגגה ,עדשיהוכולן בשגגה אחת,יעוי"ש .השגגה לכולם הוא פסק ב"דוהרי כולם חלו
ובמשל"מ פ"ב מהל' שגגות ה"ב כתב בפסק אחד ,משא"כהכאהרי כ"אנהתחלףלו
דטעמי' דרב דפטור היינו משום דאינו שב בפניעצמו .עכ"חדבריוז"ל.
ףש להקשות ע"ד התוס' דמאי מספקא
מידיעתו ודקדקכן מלשון רב פפא "קסברר'
יוחנן" משמע דרב לא סבר הכי ע"ש .והק' להו למ"ד ב"דמביאעפרדה-נומשום חטאם
המנוח הרב מאיר ז"ל רא"כ מאי קאמר רבא שהורו שלא כדין והכשילו הקהל כדמוכח
מורה רבדאינומשליםלרובציבורומייחילי' מתוס' ז' ב' ,ד"ה דת"ר .וע"ע מ"ש הרע"ב
מקרא ,פשיטא הא פטוראדילי' לאו משום פ"א מ"וד"הי"גפרים.דסבר ר"ששאין ב"ד
דתולה בב"ר אלאמשומדלאהוי שבמידיעתו ששגגובהוראהמתכפריםבפריםושעיריםשל
ומאתה טעםיצטרף לרובציבור.וע,ד הקשה השבטים וכו' עכ"ל ,וכ"מ מלשון הרמב"ם
ררש"י כ' בהדיא כטעמי' דרב דפטור דתולה בפיה"מ שם ,וא"כ הכא אמאייהיו חיבץ,
בב"דהויוכו'.
הרי אע הב"ד אשמים על חטא הציבור דהא
עוד הקשה הרב המנוח ז"ל ע"ד רבא אפי' לא היו מורים בד"ז ג"כ היו הציבור
גופ" ,דממ"נאימיקרי חולה בב"ד למה לא חוטאים ונמצא שהם לא הכשילום ,ומאי
מיקריבשגגה אחתשהריכולןתלובב"דביחד מספקא להה טובי' חטא וניגוד מינגיד כמו
ואי לאמיקריתולה בב"דלעניןזה א"כ למה שהקשו החום' לקמןז' ב'.
ונראה לומר בהקרם מה שיש להקשות
יהא פטורמקרבןיחיד,וחירץדלרב הףתולה
בעצמו ובכ"ד ,דהא איכא תרי שגגות ,חדא לדעת הרמב"ס בפי"ל מהל' שגגות ה"ה שכ'
וכן אם תלה בעצמו ואכל חלב הקיבה שהורו
להתירו לא מפני הוראתן אלא מפני שהוא
מותרכדעתו הר"ז ח-ב חטאחקבועהכפנ"ע.

דנתחלףוכו'ועודדהויתולה בב"דבכח,ולכך
פטורמקרבןיחיד ,דמ"מתולה בב"דהוי,אבל
לאמיקריבשגגה אחח,שהרי שארהציבורלא
דברים אלו נתחדשו בלמדי בצוותא עס הר"ר מאיר ז"ל ,ורוב הדברים

מיוסדים על דבריו הנעימים והמאירים.

בהוראי
וע"ש בכס"מ שהביא מקורו מהא דאמרי'

בגמ' ב' כ' ,זה הכלל התולה בעצמו חייב

לאיתויי מבעט בהוראה ,והרמב"ם מפרש
דהיינו שאומר שלא היה הוא צריך להוראתן
בזה שכברהי' הואיורע שמותרעכ"ד.ונטצא
לפי"ז דאם חלה כעצמו ובב"ד ההב חטאח
יחקה דהא חדאי אץ לומר דמהרי שגמ אם
הב"ד הראוסרהי'סומךעלדעתעצמודמוחר
דמנ"ל הא ,שהרי לא אמר אלא דגם בלא
הוראתן הי'יידע שמותרוהיינו אם לאהיו
ב"ד מורים בזה כלל ,אבל אם היו מורים
לאיסור אפשרשהי' שומע להם דהאמזהדיז
מחוייב לשמוע להם בכה"ג אפי' אם בדעתו
מותר משא"כ אם הב"ד לא הורה בזה כלל,
ואי מיירי באומר כהדיא דאפי' היו ב"ד
אוסרים ה"עוברעלדבריהם ,א"כמאי קמ"ל
פשיטא הא אין לך חולה בעצמו גדול מזה
ובלא"ה לא משמע כלל מלשת הרמב"ם
והכס"מ דמיירי בכה"ג .הרי לדעתו דחולה
בעצמו ובב"דהוי כחולה בעצמו וחהב חטאת
יחיד .ולכאו' זה סתירה להנ"ל בטעמי' דרב
רפטר בהורו ב"ד ונתחלף לו כו' משוםדהוי
תולה בעצמו ובב"ד ותולה בב"ד מיהאהוי
ופטור .ומשמע דסתמא דגט' דקאמרלאיחויי
מבעט בהוראה לכו"ע קאמרלה.
ונראה ליק2ב דהנה הא דחייב חטאת
בשוגג היינו משום דהי' צריך לתהר
טתר  -דהאבאונספטורמקרבן,כראיתא פ"ב
ד~בחעת "'ח ב',גבי הוה משמש עם הטהורה
עלא בסמוך לואהה - .משיך בבי אופמם.
הא' אם נחחלףלוחלבבשוסן,וכזההיהצריך
ליזהר שלא יתחלף ,והב' אםהי' סבור דחלב
מותר,ובזהמיקרישוגג ולא אונס משוםדהיה
לוללמודולאלמר .ומעתהכהורוב"דונתחלף
לוכו'ליכאלמימר דמאחרדהויתולה בעצמו
ג"כליחייב מיהא משום שגגתו הוא שנתחלף
לו ,דז"אדמאיאיתלךלמימרדה"לוליזהר
שלא יאכל חלב .הא לדעתו הי' חלב מותר
מאחר דידע דהורו ב"ד דחלב מותר ,ומה
זהירות שייכת כאן.

שט

משא"כ במבעט בהוראה ,דשגגתו היחה
דסבר דחלב מוחר והתםחייב טשוםדהי' לו
ללמוד ולא למד .וא"כ אם הי' לופדוייע
דחלב אסור ,לאהי' אוכל ,דאם הוא בעצמו
יורע דחלכ אסוראסורלולאכול אע"פשהורו
ב-דלהחירא כדאיתאב'בי,ולכןטיקרישפיר
חולהבעצמו,דהואעצטו אשםככךשאכלולא
מיקריתולה בב"דכלל ,רהאבלא שגגחו הוא,
לא היה תולה בכ"דולכןחייב חטאת.
ולפי"ז י"לדזהו ספק התוס' הנ"לבהורו
ב"דונתחלףלהםלרובציבור .דאפשרשהב"ד
אשם בכך שהציבור אכלו ,דמה שלא נזהרו
היינו משום שסברו דבלא"ה חלב מותר.
ומיושב דברי התוס'.
ובדברי המנוח ז"ל המובא לעיל בטעמי'
דרבדאיכאב' שגגותכהידי ,נראה לישבגם
קושיותיו הנ"ל על המשל"מ.והינו דהא דקא
אמרי' דפטור משום דלא הוי שב מקיעתה
הוא לענין שגגתו שנתחלף לו דהוי כתולה
בעצמו ומטעםזההי'צריךלהיות חהב חטאת
יחיר ואהא קאמר דפטור משום דלאהוי שב
מידיעתו .אלא דאכתי תולה בב"ד הוא ג"כ
כנ"ל,ובזה ל"שלומרדאינושב מקיעחורהא
תולה בב"דמיהתמיקרי(ואע"גדבלא הוראת
ב"ר ג"כ הי' אוכל משום דנתחלף כו' מ"מ
שפירהוי שב מיריעחו דלאמיקריאינו שב
מידיעתו אלאבכגעמומרדגםבלאשגגתוהי'
אוכלבמזידומזידלאוברקרבן הוא ,משא"כ
הכא דבלא הוראת ב"דהי' אוכל במדדומז'ד
לאו ברקרבןהוא ,משא-כ הכא דבלא הוראת
ב"דהי' אוכל מחטחשגגחעצמהושנגתעצמו
אינה מפקיעתו מלהתכפר בקרבן ציבור ,רק
דבדרך כלל אם הוא חולה בעצמהאינו תולה
בב"ד ,אבל הכא דהף תולה בעצמו ובב:ד
ביחד ,הרי מ"ם תלה בב"ד ושפיר מתכפר
בקרבן ציבור) וא"כ סד"א דיצטרף להשלים
לרוב ציבור וקמ"ל קראדאינומשלים.
ומעתה מיושבדברי הרמב"ם שפסק כר'
יוחנן ומ"מ כ' דאינו מצטרףלמניןהשוגגים
על פיהם שנא' לכל העם בשגגה עד שתהיה
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שגגה אחת לכל ,ותמהועליו האחרונים הא
חייב חטאת יחיד בפני עצמו ומאי ס"ד
שיצטרף ולמה צריך קרא לזה ,דדוקא לרב

דפטר הוצרך רבא לילפותאזו.
אבל להנ"ל א"ש ,דר'יוחנן סבר דשפיר
הוי שבמידיעתו כדאיתא בגמ' ומשו"ה התב
דתולהבעצמוהויג"כ ,אלא דמ"מתולה בב"ד
נמי הוי וא"כ  -לפי מה שהוכיח הגר"ת
בהלבות שגגות בדעת הרמב"ם דהא דציבור
שעשו בהוראת ב"ד פטורים כאו"א מקרבן
יח,ד ,היינו דחיוב קרבן ציבור הוא שפוטרן
 יצטרף וישלים לרוב ציבורמקרבן
יה
חמ
ויתכפר'ע
ים .קמ"ל קראדאינומשלים .והא
דרבא לא הוצרך לוה רק אליבא דרב,היינו
משום דהכאקימינןאליבאדמ"דיחיד שעשה
בהוראת ב"ד פטור כמ"ש רש"י,ולדידי' ע"כ
ליכא למימרדהיובקרבןציבור הוא שפוטרן
מקרבןיחיך ,דהאביחיד שעשה בהוראת ב"ד
דליכאקרבןציבורג"כפטורמקרבןיחידולכן

אליבא דר'יוחנןאיןצריךלזה .אבל הרמב"ם
דפסקיהיד שעשה בהוראת ב"דחייב שפיר
הוצרך לוה אפי' לר'יוחנן.
וממ"ש רש"י בטעמי' דרב משום דהוי
תולה בב"ד ,ג"כאין סתירה לדברי המשל"מ.
דהנה בפשטוח האדילפינןדאינו שבמידיעתו
אינומביא קרבן ,הגדר הואדאיןשגגתוסיבה
להחטא דגם בלא"ה הי' חוטא ודוקא היכא
דשגגתו היא סיבה לחטאו מביא קרבן .והנה
במומרדאינו שבמידיעתוישלודיןמזיד,דגם
בלא שגגחוהי' חוטאבמזיד,ולכןאיןזה חטא

בשוגג ,דלא שגגתו גרמה לו כנ"ל.
משא"כ הכאבהורו ב"דונתחלףכו'דאינו
שב מידיעתואיןהפי' דישלודין מזיד אלא
דישלודין תולה בב"ד ,דלא שגגתו גרמהלו
דבלא"ה ג"כ הי' אוכל מטעם הוראח הב"ד,
ומשו"ה פטור דהוי כתולה בב"ד ,כי היכי
דמומר פטור משום דהוי כמזיד ,וא"כ דברי
המשל"מ הם כמ"ש רש"י.
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בעביןהיקף שליותרמביתשאתים
בעירובין י"ח א' ,תוס' ד"ה אפילו כתבו
ח"ל :וא"ח ומ"שגבישייראדבעורכנן שלא
יהאביחסאתיספנףוכר,אינמיגכיעולירגלים
הקילו והחערבו פסץ כמו מחיצה גמורה עכ"ל,
וצ"ב דהרי מיוי בחסרת דלא הוה
המקום מוקף לדירה ואם המקום הוא יותר
מביח סאתיס אע"פ דמדאורייתא הוה רשוח
היחיד החמירו החכמים לעשוח המקום
כרמלית ,ופשטות ביאור הדבר הוה כיון
דהמקום הוה יותר מבית סאתים ולא מוקף
לדירה לא נראה כרשותהיחיד אלא כרשה"ר,
א"כ מדועכתבוהתוס'רהקילווהחשיבופסין

כמו מחיצה גמורה ,הרי לכאורהאיןהנידון
ב~ה בהמחיצוח ,כמו בקרפף יותר מביח
סאתיס הוה נרמליח אע"פ דיש מחיצות
גמורות .וצ"ל דמדברי התוס' יש להוכיח
דהחוס' למדודחסרון הוה בהמחיצות דאםיש
מחיצות על מקום שליותר מביח סאתים ולא
נעשה ~ירהאין המחיצות מועילוח מדרבנן
לעשוח המקוםלרשה"יוהוהכמובלימחיצות,
וממילא כתבו חוס' דגביעולי רגליס הקילו
וקחשיב פסין כמו מחיצה גמורה ,ר"לדאין
כאן חסרון של לא הוקף ~ירה כמושהקילו
גביהדין של פרוץ מרובה על העומד.

נתוראי
ובסוף דבריהם הביאו החוס' וז"ל ומ"מ

צריך לפרש כפירוש הקונטרס דחשיבי פסין
מוקפע לדירה אע"פ שאין אדם דר שם

דאלת"ה תקשה מתני' לרב הונא בר חנינא
דבעי למימר בפ' הדר דמחיצהשאינה מוקפת
לדירה לא שמה מחיצה ע"כ,ועיין מהרש"א
וז"ל ר"ל אף לפי מה שפירשו דככמה
איסוריםדרבנןהקילובפסין משוםעולירגלים
מ"מצריכיןלפרש כפ"הדחשיב'פסיןמוקפין
לדירה דאל"כתיקשי לר"ה ב"חדבעילמימר
דאינה מוקפת לדירה לא שמה מחיצה כלל
מדאורייתאוהוה רשוחהרבים,א"כהוה הכא
איסורא דאורייתא למלאוח מבורלכעהפסין
וודאי לא יכול להקיל על איסורא דאורייתא
אלא ע"ככפירוש הקונטרסדהוימוקףלדירה
ושמהמחילהגם לר"ה ב"ח עכ"ל,ועייןדו"ח
רע"א דהקשה על המהרש"א וז"ל לא ירענא
היכןמצינו לר"ה ב-ח סברדהוי רשה"ר אלא
פליג על ר' יוחנן דלא הר רשה"י גמורה
מדרשאי לטלטל מים על אבן גבוהי' ורתב
מסאתים אבל מ"מ לאהוי רשה"ר ומה"תהוא
מקום פטורומדרבנןהויכרמליתכדאמרי' שם
אלמא כרמלית הוי וצע"ג ע"כ .ולפי מה
שביארנו דבהיקף יוחר מבית סאתים הוה
חסרון בהמהיצות,ישליישב אתקושית רע"א
על המהרש"א דאה"נ בדף ס"ז ב',הציור של
ר"ה ב"ח דמבואר בגמ' דהוי כרמליתמיירי
בסלע שבים דמוקף מחיצות אבל לא מוקף
לדירה ,וא"כ אפילו אם אין כאן מחיצות
דאורייתא סו"ס אין כאן רשה"ר דאין כאן
בכלל מקום של רבים ,משא"כ כאןגבי פסי
ביראות אם אין כאן מחיצות ממילא הוי
רשה"ר דהוה ממש באמצע רשה"ר ובאמת
הוא פלא ,דהנה הגרע"א לא עמד ע"ז ,ונ"ל
דרע"א למדדחסרוןביותרמביחסאתים שלא
הוקףלדירה אם הוא חסרוןדאורייתא כדסבר
ר"ה ב"ח לא הוהחסרון בהמחיצוח אלא דלא
הוי רשה"י כיון דאין המקום מוקף לדירה
ובאמת המחיצות הוה מחיצות וא"כ שפיר
הקשה לפי הסברו דאפילו בפסי ביראות לא

שיא

יהיה רשה"ד כיון דיש מחיצות ,אכן דעת
המהרש"א הוא דלפי שיטת ר"ה ב-ח דיש
חסרון דאורייתא הוה נמי חסרת בהמחיצות
והוי להו כמאן דליתא ,וכמו שביארנו
דלמעשה החסרון מדרבנן באמת דהוה חסרון
בהמחיצוח ולא יקשה לפ"ז קושית רע"א.
ועיע תוס' דף כ"ב ב' ,ד"ה דילמא וז"ל
ותימה דלרבנן כל ארץ 'שראל תעשה רשה"י
ע"יסולמא דצורומחחנאדגדרדלא אתורבים
ומבטלי מחיצה ,ולר'יוחנן דאמר קרפף יותר
מסאתים שלא הוקףהדירההזורקלתוכוחייב
(פירושכיון דמדאורייתא הוה רשה"') ע"כ,
משמע מתוס' דאם סבר כר"ה ב"חדפליג על
ר'יוחנן וסבר דלאחייבכיון דלא הוה רשה"י
כיון דהוהיותר מבית סאתים לא קשיא .ולכ'
אה-נ אםנסבור דר"ה ב"ח (כמושכיארתי את
המהרש"א) דבמקוםרכיםיהיה רשה"ר א"ש
דממילאאית לארץ ישראלדין דרשה"ר ,אבל
לשיטת רע"א דאע"פ דר"ה ב"ח סבר דלא
הוה רשה"י מדאורייתא אבל רשה"רנמי לא
הוה א"נ קשה לכו"ע 1ד"1ק,וזהראי' לשיטת
המהרש"א .ועוד ראי' ממילא דתוס' סבר
דהחסרון ביותר מבית סאתים כשלא הוקף
לדירה הוה חסרון בהמחיצות.
עיין חוס' לקמן כ"ד ב' ,ד"ה ההיא רחבה
וזה לשונםהשייךלענינינו ,ואע"גדלרחבההיו
גיפופין כדמוכח הסוגיא לא מהניא למבוי
משום דנראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון
משוםלחידכיון דלאמהני לרחבה גופה כ"ש
דלאמהנילמבוי עכ"ל,ומוכחבהגמ'דהדסרון
של הרחבההי' דהוה יותר מבית סאחים ולא
הוקףלדירה,ולכאורה אםכלהחסרון שליותר
מביתסאתים כשלאהוההוקףלדירההואמצד
גדלות המקום אבלאעכאןחסרוןבהמחיצות,
א"כ כאן בעצם גבי הרחבה גופה היד הלחי
שם מחיצה ולא היה כאן אלא חסרון צדד'
ומצד המחיצות היה נעשה רשה"י ,א"כ מה
סברת תוס' ,ולכאורה יש ראיה דתוס' סבר
דבאמת יש כאן חסרון מחיצה וממילא יש
סברא דאפ לא מהני לעצמו כ"ש דלא מהני
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לאחרים .אבל באמת יש לדהות ראיה זו,
דבאמח .בלא"ה צ"ע בסברא של תוס' דזה
ברור דסתםלחי שמתיר מבף הפתוח לרה"ר
לאצריךלהתיר הרה"רבכלום ,א"כ צ"עכיון
דנראה מבחוץ ושוה מבפנים נקרא לחי ,מאי
נ"מ אם לא מהני להרשות של רחבה .וכן
הקשה השפת אמת ונשאר בצ"ע .ויש לתרץ
בפשוט ,דתוס' לשיטתולעיל ט' ב' ,ד"ה כותל
דכללחי דלא הוה כנגד חלל המבוי לא הוה
אפי' נראה מבחוץ,חוץ מאשר אם הואמתיר
הרשות האחר הפתוח לו כמו בחצר קטנה
שנפרצה לגדולה ,והסביר המהרש"א הטעם
משום דמקרי נראה לקטנהכיון דגדולה נמי
משתרי בהו וממילא עכשיואין ראיה מתוס'
שלנודכיון דכל הטעם דהוהלחי משום דהוא
מתיר הגדולה ,א"כ באופן דהגדולה אסורה
מאיזה טעםשיהיה לא מתיר אח הקטנה,וכאן
המבף כמו הקטנה .וציץ בריטב"א כ"ד ב',
דכחב על תוס' דלא נראה דבויהם ,ובאמת
הריטב"א לשיטחולעילט'ב',דאפילו אםאין
הלחי כנגד החלל של המבוי נקרא מצד עצמו
נראה מכתרן ושוה מבפנים ,וממילא כאןנמי
צריךלהתיר המבף דאץ נ"מ מהדהרתבההוה
אסור וזה פשוט.

חרביחודחברוךדאפעלט

ועיין כ"ה ב' ,תד"ה ההוא אברוונקא

שהביאפי'מרכינונתנאלדמפ' בהגמ' דשיטת
רבא דאע"ג דהוקף ולבסוף סחח לא מהני
הוקף ולבסוף ישבמהני ,והגמ' במסקנא דוהה
שיטת רכא .ולענ"ד יש לבאר המח' וסברת
רבא דמאי נ"מבין הוקף ולבסוף פתתובין
הוקףולבסוףישב ,דרבא סברדכלהחסרוןשל
לאהוקףלדירההוהחסרוןבהמקוםכיתדהיא
יותר מכית סאתים ולא הוקף לדירה ומקום
כ"כגדול לא נראה כרשה"י ,ואץדירה,ממילא
סבר רבא אם 'שב דהוה ממש מקוםיירה,
אץ כאן חסרק בהמקום .משא"כהיקףולבסוף
פתח לא נעשה המקום ל-רה ממש אלא
משוםדיש פתחבהמחיצהלמקום אחרשלדירע
וע"ז סבר רבא זק:ריך לישות פחח
בשעת עשיית המחיצה של המקום ואם עשה
את הפתח בשעתעשייחהמחיצהאזכלעשיית
המקום יחשב נטפל למקום הדירה ,משא"כ
אם עשה אח הפתח אח"כ (לא בשעתעשיית
המקוס) לא חל על המקום שם דירה.
והגמ' לא סברה כסברח רבאואפילוהוקף
ולבסוף ישב לא מהני משום דהחסרון לא
בהמקום אלא במחיצות ,וממילא אם בשעת
עשיית המחיצות לא נעשה לדירה לא מהני
אח"כ מה שעשה בהמקום דירה ודו"ק.
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בעביןרובוחזקה
בחולקדףי"א א' איתא ,מנא הא מילתא
דאזלינןבתררובאוכו' רבה כררבשילא אמר
אחיא מפרהאדומהדאמררחמנא ושחטושרף
וכו'וניחוש דלמא טרפההיא ,אלאלאו משום
דאזלינן בתר רובא .ובחוספות ד"ה מנא הא
מילתאכחבו ח"ל ,וא"תכיתשלמדנודאזלינן
בתר חזקה כל שכן בתר רובא דרובא וחזקה

רובאעדיף,וי"לדלרב אחאבריעקבבעידלא
קים ליה חזקה מקרא .ןופי' המהרש"א
דלראב"י הוה הלכה למשהמסיני ואץ למדע
ק"ו מהלכה] .ולמאי דמפרש רבנוחיים רהא
דרובא עדיף מחזקה לאילפיק מסברא ,אלא
ילפינן מפרה אדומהדאזלינן בתררובא אע"ג
דאיכא חזקה כנגד הרוב דאוקי גברא שמזיז

בהוראי
עליו בחזקת טמא א"ש הכא ,עכ"ל .וכתוס'
ד"ה אתיא מפרה אדומה כחבו וז"ל ,וא"ת
כיק דפרה בת שתי שנים א"כ דילמא ההנו
משום דאוקמ" אחזקה שאינה טרפה למד"א
טרפה אינהחיה .מיהוכאןי"לדאיכא חזקה

אחרתכנגדהדהעמד טמאעלחזקתו.ועודי"ל
דכל חזקה שלא נחכררה ולא נורעה אפילו
שעה אחת לא אזלינן בתרה ,עכ"ל[ .ופי'
המהרש"אדתוט' בחירוץ הראשתחולקיםעל
רבנוחיים דאםישחזקהכנגדחזקהאיןללמוד

מפרהדרובאעדיףמחזקה,ובע"כשרבנוחיים

סובר כתרוץ השני של תוס' שאין כאן חזקת
אינהטרפה].
בהאדכתבוהתוס ,בשםרבנוחייםדאיכא
חזקת טמא כנגד הרוב ,כתב הגרע"א דלולי
דברי החוס' היה נראה לו דלא מקרי חזקת
טומאה דאנודנין חחלה על הפרה אם היא
כשרה וממילא ראויה לטהר בה הטמא .וכן
במה שכחבוחום'דכנגדחזקתאינה טרפהיש
חזקת טומאה ,כ' הגרע"א דלא מקרי חזקת
טומאה מטעםהנ"ל.והביאראיהדהריבמקוה
שכחזקתשלמה,דוקאבנמצא חסרטמא,דהוה
חרתי לריעוחא (חסר לפניך וחזקת טומאה
כנגד חזקת הגוף דמקוה כדמבואר בריש מס'
נדה) ,משמע דבלא נמצא חסר לאחיישינן
דחסרה,ואמאיהאנגדחזקתשלימותדהמקוה
יש חזקת טומאה ,אע"כדאנודניןתחילהעל
המקוה שהיא שלמה וממילא ראויה לטהר
הטמא.
ועוד הקשה הגרע"א ,דלפי התוס' הנ"ל
קשה עלהריב"ש שפסקדרוב לאעדיףמשני
חזקות ,א"כ קשהאליבא דאמתבפרהדניחוש
דלמא במקום נקכ קשחט ,דמבואר דהוא
איסור נבלה ויש כאן ב' חוקות ,חזקת אינה
זבוח וחזקת טומאה[ .וכן הקשה הנורע
ביהורה]וכ'שלפידבריוניחאדאעכאןחזקת
טומאהכיון שאנודנים על הפרה תחלה ,ולא
הוה אלא חזקה אחת,ושאנימההיא דהריב"ש
דהרוכ שמת בזה הרגע מוציא מב' חזקות,
-חזקת חי וחזקת אשת איש( .כ11נת ,1שלא

שיג

תקשהדהחםג"כהספקנולדבגברא אםחיאו
מחואיןכאןרקחזקה אחח,וע"זתירץשהרוב
סותרב'חזקות שאם מתבטלחזקת אשתאיש,
משא"כ הכאצריך הזיהואין כשרות הפרה
סותרלחזקחטומאה,ודו"ק).
והמתבאר מדברי הגרע"א דצריכק חחלה
לדון על מקור הספקדהיינו המקוה או הפרה
וכיון שמכח רוב או חזקה אנו פוסקימ
שהמקוה והפרה כשרים ,ראךה היא לטהר
הטמא ולא שיך לאוקמי אחזקת טומאה.
וצריךלהביןלפידבריו ,דא"כ אפילובנמצא
חסר למה מטמאים כל הטהרות למפרע ,הלא
מבוארדחזקה דמעיקראעדיף טחזקה דהשתא
%א הוהלןלהעמיד אחזקתטמא.וצריךלומר
ראם המקוה אינה חסרה לפנינו רק דאנו
חוששיםדילמא חסר ,א"כעיקרהדיוןהואעל
המקוה אם כשרה היא או לא ,וע"ז אמרינן
העמד מקוה על חזקתו ואע כאן ספק .אבל
בנמצא חסר שהמקוה פסולהלפנינוואע אנו
דנים על כשרוח המקוה ,רק עיקר הספק הוא
מתי חסרה ,נוגע להטבילה ,ועיקר הדית אם
היהטבילהאולא ,א"כ אע"פשמציאתהספק
במקוה ,מ"מ עיקר שם הספק הוא על
נג
ה
וב~רא וע"ז אמרינן דחזקת טומאה מנגד
לחזקת מקוה .וכעין סברא זו מצאתי בספר
שעריישר.
ונראה בדעת התוס' ,דבש"סחוליןדףי'
ב',איתאמנלןדאוקמיקמילחא אחזקה ,אמר
קראויצאכהןמןהבית אל פתחהביחוהסגיר
את הבית שכעת ימים ,דלמא אדנפק זאתא
בציר ל" שיעורא אלא לאו דאמרינן אוקי
מילתא אחזקה .והקשו בתוס' קשה התינח
היכא דליכא ריעוחא ,אבל היכא דאיכא
ריעותא מנלן ותירצו שגם באיכא ריעותא
מצינו דמוקמינן אחזקה עיי"ש .הרישמצינו
דמוקמינן אחזקה אפילו במקום דאיכא
ריעוחא .ונראה ברעת התוס' ,ששני חזקות
הללוחלוקים הם,דבמקוםדליכאריעותאאין
כאן ספק כלל,דכיון שהנגעהיה שלםלפנינו
אין אנו חוששים שמא נשתנה דמוקמינן

שיד

כתוראי

אחזקה ואומרים דודאי לא נשתנה ואע כאן
ספק,דזהיסודדין שלחזקהדאיןכאן ספקוח
דמהזקינןכלדברכמושהיה טחחלה ,משא"כ
בדאיכאריעוחאיש ספקלפנינודהלאעכשיו
נשתנה ,אלא דזהוטדיני חזקהשמעמידע על
חזקתוואומרים שעכשיונשתנה .אשרעלכן
נראה,דבמקוה שלא נמצא חסראין כאן ספק
דכיון שהיה שלם מתחלה אע אנו חוששים
שמא חסרהולאשייךלאוקמי אחזקת טומאה
דאיןכאן ספקלפנינו ,משא"כבנמצא חסריש
חלות ספק לפנינו ,ואע"פ שהספק נולד

במקוה ,מ"מ כית שנוגע להטמאשייר לומר
העמירהו על חזקתו דכזה סוברים המום' דאק
תלף במקור הספק דוקא,דכיתד"ם ספקלפנינו
וצריכק להעמידן על חזקות,מעמידין על כל
בו הספק.
חזקה השייכת אע"פ שלא
יו
ולפ"ז ניחאדברי רבנוחנ
~ הנ"ל ,דהכא
ים
לאירענו מעולם שהיתה שלמה ,אלא על זה
אנודנים מה היתה בשעת לידתה ,טרפה או
שלמה,ויש כאן ספקלפנינו דהלאישמיעוט
טרפות בעולם ,והמיעוט משוי אותו לספק,
ואפ" למ"ד טרפה איגה חיה ,מ"מ דמם מה
היא עכשיגכיק דלא נתבררהבומעחה כמו
תוס' הנ"ל .רק שישדין שהולכים כתר רוב,
וע"ז כתבו התוס' דיש חזקת טומאה כנגדה,
ומוכח שרנבא עהך מהזקה ,הדחצב קחם,ת
הגוונ"א.
ברם,דאפילולפידברינועדייןאינומיושב
מה שכתבו החוס' דאפילו למ"ד טרפה אינה
חיה ויש לה חזקת אינה שרפה ,אעפ"כ יש
חזקתטומאה כעדה ,ומ"ש ממקוה שלאנמצא
חסרדבארנודאין כאן שום ספקכיתשירענו
פעם אחח .שהיתה שלמה .ונראה ליישב,
דהראשיוסףוהנחלתדודהקשופליאהעצומה
על תוס' הנ"ל ,שהקשו דלמא פרה משום
חזקה ,דלכאורהאין מקום לקושיאזו לפ"מ
שחירצו התוס'לעילבד"המנא,דסוגיאדהכא
אזלא אליבא דרב אחא בריעקכדלאקיםלי'
חזקה מקרא רק מהלכה למשהמסיני ,דאל"כ
לא צריך קרא לרע רוב דרובא וחזקה רובא

שי

עדיף ,אבלאי הוהידעינן חזקה מקרא כ"ש
דאזלינן בתר רוב .ולפ"ז אם נאמר דטעמא
דפרה הוה משום חזקה ,א"כ כ"ש דמוכח
דאזלינן בחררובולא מקשימידי .וע"כצריך
לומר דחוס' סוברים כרבנו חהם ,דהא דרובא
וחזקה רובאעדיףילפינן מפרה אדומה ,א"ג
לפיתירוצםדיש חזקח טומאה כנגדהתיקשי
עלרבנוחיים באמתדהלא הכאישחזקהכגגד
חזקהולכןאזלינן בתררוב ,אבלברוב וחזקה
לחוד מנאלן( .וכבר הבאנו מהמהרש"אלעיל
שבאמת תוס' בתירךן זה חולקים על רבנו
חיים).ותירצוהראשיוסףוהנחלחדוד,דכוונח
קחמית תוס' הנ"ל הוא כמו שהקשה הר"ן
דמנאלןדברובלחודסגידלמאתר11ייה1כעינן
 רובא וחזקה  -אבל בחד לא מהני,וקושיתם אזלא לחירוץ קמא של תוס' הנ"ל
דמקור הדין שחזקה לחוד מהני הוה הלכה
למשהמסיני.
ולפ"זמיושבהיטבקוו~ית הגרע"אדלפ"ז
כל דברי התוס' הוא רק אם חזקה לחוד לא
מהניאפילובמקוםדליכאריעותא רקבצירוף
רוב ,דנמצא דאע"פ שידענו שהיה שלמה
מחחלה ,אנו חוששים שמא נשתנה ,אלא
דמ"מ נפסק הדע ע"פ רוב וחזקה ,חה היה
ודאיבגדר פסקעלהספק ,דחזקהלחוראיןלו
כח למנוע ספקותבלי הרוב ,וע"זכתבושפיר
דיש כנגדה חזקת טומאה ,דכיון דחל הספק
אע"פ שנולד כהפרה מ"מ מוקמינן אחזקת
טומאה כמושביארנו ברבנוחייםכנ"ל .אבל
אליבא דאמת דחזקה לכדה מהנ' ולא צריך
צירוף עם רוב ,כבר ביארנולעילשאין כאן
ספק בכללדזהויס,ד שלח,קהשאיןחוששים
שמא נשתנה ,ולא שייך לאוקמי אחזקת
טומאה .וזהו הטעם שבמקוה שלא נמצא חסר
דלא חיישינן שחסרה דכיון שהיתה בחזקת
שלמה לא חיישינן שחסרה ואין כאן ספק
וכמש"כ.
אמנם לפי דברינו ,עדהן קשה קושית
הגרע"א על הריב"ש דבפרה ניחוש דבמקום
נקב קשחטוהוהרובכנגדב' חזקות  -חזקת

בהוראי
איסוראינהזבוח ,וחזקתטמא .ובאמתהאדנ'

שיש חזקת איסור אינה זבוח דהוה ספק
בשחיטה ,אינו פשוט כ"כ ,דהלא הרבה
אחרונים כתבו דלא הוה ספק שהיטה רק ספק
טרפות כיק שיש מעשה שהיטה לפנינו ולא
מיקרי חזקת איסור ,וכן כ' הגרע"א עצמו
בשיטת התוסי דף מ"ג ב' ד"ה קסבר ע"-ש,
וא"כל"ק כ"כקושיתו.
שוב מצאתי בספר אחיעזר,שתירץדיסוד
הדיןדרובאעדיףמחזקההוא.דרובהוי מטעם
בירור,ולכןכיון שנתכררשאינה טרפהדרובא
עדיף מחזקת אינה זבוח ,ממילא לא טהני
חזקת טמא,ולאדמילנידוןהריב"שדאנודנין
עכשיועלב' חזקותכאחד .ומה שכתבו התוס'
בשם רבנו חיים דחזקת טומאה מנגד לרוב
דאינה טרפה ,זהו רק לפי ההו"א דרובא לא
עדיף מחזקה(דהלאצריךילפותאלזה),ובע"כ

שטו

דרוב לא הוי כירור ,ולהכי אע-פ שיש רוב
שאינה טרפה ,מ"מ לאהיהמועילכנגדחזקת
טמא ,אע"פ שעיקר הספק בהפרה ,אבל
למסקנא דרוב הוא בירור ,מהני כנגד חזקת
טמא כיון שנחכרר שהיא כשרה .ונראה
כוונתו ,דבאמת תוס' סובריםשדנין על מקור
הספק ,וכיון שרוב הוא מטעם כירור ,הרי
נתבררראינה טרפהואיןנאןעווספקלפנינו
וממילאלאמ,קמינן אחזקת טמא ,משא"כ אם
רובהיהרקדיןדהולכין אחרהרוכולאבירור,
בזהסובריםהתוס'כיון דבאמתיש ספקאפילו
אחר הדץ של רוב ,שייך לאוקמי אהזקת
טומאה אע"פ דהספקנולד בהפרה .ועל ראית
הגרע"א ממקוה לא כתב כלום  -ואפשר
שסובר כמו שכתבנו ,דאין כאן ספק כלל,
דזהויסודהדין של חזקהדאין חוששים שמא
נשתנה ,וכמש"כ.

"4
חרב יחודמ חעשיל לעווענצערג

בעכיןברכהעל שוכה ומצה נל שבעה

יש

כתב הבעה"מ שלהי פסחים וז"ל,
ששואלין באכילת מצה מה טעם אין אנו
מברכיםעלי' כלז' ,כמושמברכיםעל הסוכה
כל ז' ,דהא גמרינז מהדדי שלילה הראשון
חובה מכאןואילך רשותבין במצה בץ בסוכה
כראיתא בפ' הישן דף כ"ז א' ,להשיב
לפי שאדם יכול בשאר ימים לעמוד בלא
אנילח מצה,ויהי'ניזון באורזודותןוכלמיני
פירות ,משא"כ בסוכהשאיןיכוללעמודבלא
שינהג'ימים ,והואחייבלישן בסוכהולטייל
בה ,והינו דאמריק בשבת בפ' ר"א דמילהדף
קל"א בי ,מצה וכל מכשץ" דוהץ את השבת
דברי ר"א ,מנ"ל לר"א הא ,אי מסוכה מה

יש

לסוכה שכן נוהגח כלילות כבימים ,זהו טעם
שמברכין על הסוכה כל ז' ואין מברכין על
מצהכל שבעה ,וטעםנכוןהוא עכ"ל,וכן כתב
בספר המכתם לסוכהדף כ"ו א' ,וז"ל,ולילה
הראשוןחובהמכאןואילך רשותדגמירנא ט"1
ט" 1מחג המצות ,וע"כצריך לתת טעם למה
שמברכין על הסוכה כל שבעה יותר ממצה
שאין מברכיןעלי' אלא לילה הראשון בלבד,
וכתב הר"ז ו"לדכיון דאיכא חיוב שינה כל
שבעה ,וא"א לאדם להיות שבעה ימים בלא
שינה ,נמצא היוב הסוכה נמשך כל שבעה,
יותר ממצה דאפשר בפירות כל שבעה בלא
מצהכללוכר עכ"ל,וכןכתבהמאירילפסחים

שטז

כחוראי

ק"כ א' ,ח"ל,ודוקאלילה הראשוןוכו'ומתוך
כך אין מברכין עלי' אלא לילה הראשון,
ואע"פ שבסוכה אין חיובה ג"כ אלא לילה
הראשונה בלבד ,ואעפי"כ מברכין עלי' כל
שבעה,מי' כו שברכת סוכהאינה עלהאכילה
אלא על העיכוב ,והרי השינה מכלל חובות
שבה ,וא"א בלא שינה ,ו3מצאת עכ"פ חובה,
אבל מצה אפשרבבצקות של עכו"םוסופגנע
ודובשנין כל שבעה עכ"ל,וכןתי' האבודרהם
בסדרסוכות ,והכלבו בהל'סוכותובהל' פסח,
ובספר השלמה לסוכה כ"ז א'(,גנזי ראשונים
עמוד קנ"ב) ,ובספר המאורות סוכה כ"ז א',
(עמוד קע"ב) יעוי"ש.
ובביאורדברי הבעה"מודעימייהו נראה,
דלכאורה מבוארבדבריהםכדברי הגר"אז"ל,
דאיכא מצוה במצה כל ז' ,דאל"כ מהשייך
כלל ברכה על מצה ,וע"כ ~"ל דאיתנהו
באכילת מצה מצוה קיומית כל שבעה ,וס"ל
דמברכינן על קיומית כמו על חיובית ,דצ"כ
הקשה דנברך עלאכילת מצה כל שבעה ,כמו
שמברכץ בכלאכילה בסוכה עלישיבתסוכה,
אולם קושייתס צ"ב ,דאולי מברכי3ן רק על
מצוה חיובית ולא קיומית ,אלא דסוכה הוי
חיובית ולא קיומית ,דכמו דבציצית הוי
חיובית ,דאם רוצה ללבוש בגר של ד' כנסות,
ח-ב להטיל בוציציוג ומשו"ה מברכינן על
ציצית ,משום דהףמצוהחיוכית ,ה"3כשרוצה
לאכול ככיצה פתחייב לאכול בסוכה ומוטל
עליוהחיובלאכולבסוכה,ומכיוןדהויחיובית,
שפיר מכרכינן עלה ח11נ 1לישב בסוכה,
משא"כ מצה שאר ימי .החג חרן מלילה
הראשונה אין עליו שום חיובא כלל ,דיכול
לאכול פת אורז ופתדוחן ובצקות של עכו"ם
וסופגנין ודובשנץ ,ורק כשאוכל כזית מצה
שמורהאיתנהובי'קיוםמצוה ,אבלליכאבזה
תיובא כלל ,ומשו"ה לא מברכין על אכילתה
וצונו ,וצ"כ מוכרח כהמנ"ח מ"ע שכ"ה דכתב
דאף בסוכה שארימיהחגאיןשוםחובתמצוה
לאכול בסוכה ,אלא הףאיסורשלילי לאכול
חוץ לסוכהעיי"ש ,וא"כשפיר הק' הבעה"ם

כמו דעל איסור אכילה חוץ לסוכה דהוי
קיומית מברכינן ,כמו"כ על קיומית דאכילת
מצה דהוי איסור חמץ נמי נברך ,וכמוש"כ.
י"ל עוד בזה ,דבאמת הבעה"מ לא ס"ל
כהמנ"ח דרק הוי איסור חוץ לסוכה ,ומודה
דאם אוכל כשיעור פתחייב לאוכלו בסוכה
והוי חובת קיום מצוה דנא' בי' ססלות
דמהב"ע ,אלא הקשה דמברכינן על קיומית
כמו על חיוביח ,ואכילת מצה כל שבעההוי
קיומית ,כמו אכילת סוכה כל שבעה הף רק
קיומית ,ואף דחלוק סוכה ממצה ,דבמצה לא
משכחת בו כיטול ,ואילו בסוכה משכחת בו
ביטול מצוהע"י אכילה חרןלסוכה ,מ"מ הא
דמצינו בו ביטול לא סגיא לחייב בו ברכה,
דמכיון דסוכ"ס אע על הגברא אופן חיוב
והכרח לקיים המצוה ,לא הוי מצוה חיובית
אלא קיומית ,ול"ש לברך עליו וצונו ,והא
דמברכינןעלציצית ברכת המצווח,הוא משום
דכשלובשבגד שלד' כנפות מוטלעליוחיובא
להטיל ציצית ואף דיכול להפקיר הבגד או
לגווזו ולעשוח קרן עגולה ,מ"מ זהו מעשה
מחודשת ,אבל במצב של עכשיו הוי חיוב
להטילציצית,והויהיוביתדמברכינן עלה,וכן
כשישלוביתחייב במזוזה ומעקה ,אףדיכול
למכור או להפקיר הבית ,אבל בלי מעשה
מכירההויביתדידי'שמחויבבמזוזה ומעקה,
ושפיר איקרי מצוה חיובית דמברכינן עלה,
והאדמברכינןעלהשחיטה ,צ"ל כמ"שהטו"ז
ביור"דסי' אי סקי"ז דהף ברכת השבח ולא
ברכת המצוות ,אבל אה"נ לא מברכיק על
השחיטה ברהמ"צ ,וזהו דהק' הבעה"מ
דאכילה כסוכה הף רקקיומית ,דלאמיבעיא
דיכול לאכול פירות או פת פהות מכשיעור,
אלאאפי' אםרוצהלאכולכשיעורפתבסוכה,
מ"מ אינו מוכרח לאכול כלל ,ותמיד יש לו
הברירה לא לאכול ,וא"כאיןעליו שום חובת
גברא לאכול בסוכה ,וע"כ הוי קיומית ולא
חיובית ,ומ"ממצינודמברכינןבאכילה בסוכה
עלממיבתסוכהכלשבעה ,ה"נבמצהנברךעל
אכילתה כל שבעה ,דהרי חינן מסוכה

בהוראי
דמברכינן ברהמ"צאףעלמצוהקיומית,וע"ז
תי' הבעה"מדמברכינן רק עלחיוביתולא על
קיומית,דמכיוןדמצותסוכהכוללחיובדירה,
וא"אג'ימיםבלאשינה ,ע-כהויהכרחוחיוב
להיות בסוכה ,וא"א ליפטר ממנה ,ושובהוי
היובית ולא קיומית ,וכמש-כ להדיא המכתם
והמאירי דסוכה הוי חובה ,ושפיר מברכינן
עלה כל שבעה ,סשא"כ מצהרהויקיומיתלא
מברכינן וכמוש"כ.
אכן עדהן יקשה דאה"נהשינהוטיולהוי
חובה ,דא"אג'ימיסבלאשינה ,אבלהאכילה
לא הףחיובית,דהרי אפשרלאכולאורזודוחן
ופירות ופחוח מכשיעור פת ,ואין עליו שום
חיוב והכרח לאכול פת כשיעור ,וא"כ עצם
האכילההויקיומית ולאחיובית ,ושוביקשה
למה מברךעלכלאכילהואכילהבסוכהכלז'
כרכת לישכ בסוכה ,ואם מברך על קיומית,
ה"נ נברך במצה כל ז' ,ועו"ק דכתכ המאירו
לסוכהדף כ-זא',וו"ל ,ואע"פשפסקנו שאק
חוכה באכילה אלא בלילה הראשת ,מברכץ
בהלישבבסוכהכל שבעה,ואינודומהלמצה,
שהמצה אין בה אלא אכילה ,ואין חיוב
אכילתה אלא לילה הראשון ,והרי אפשר לו
בדבריםאחרים ,אבלסוכהמצותהאףבישיכה
ושינה ,והרילענין אלוחייב בהם כל שבעה,
שהרי א"אלו שנעהימים בלאישיבהושינה
נמוש"ב'1 ,ש מפרשים בטעם זה ,שהמצה
כשאוכלה כל שבעה ,אינו אוכל ממנה לשם
חובה ,אלאלהשכיערעבונו,ואינואוכלממנה
אלא מפני שא"א לו בחמץ ,והרי זה כאוכל
בהמה טהורה מפני שא"א לו בטמאה ,אבל
'שיבת סוכהאינו אלאלקיים המצוה ,שהרי
א"א לו בלא ישיבה ושינה ,וחיובם בסוכהו
והלכך מברךעלי'כל שבעה ,וכשתדקדקבדבר
יפה הכל ענין אחד עכ"ל ,ומה שסיים
צ"ב,
"וכשתדקדק בדבריפה הכל ענק
חידם-דל-ש
אד
דהרי לכאורההויתריהירוציםנפר
כלל אהדדי ,דתירוצו הראשון הוא של
הבעה"מ ע"פשי' הגר"אדאיכא מצוהבמצה
כל ז' ,ומברכינן על חיוביח ולא קיומית,

שיז

ומשו"ה סוכה דהוי חיובית מברכינן ,ומצה
דהףקיומיח לא מברכינן ואילותירוצו השני
הויחילוק פשוטוברור ,דמהשאיןמברכיןעל
מצה כלז',היינו משום שאע מצוהבאכילתו
כ~ ,אלא שאין אוכל חמץ ,משא"כ בסוכה
דאיכא קיום מצוה באכילחו שפיר מברכינן
כמ"ש המג"א בסר תרל"ט סקי"ו בשם
המהרי"ל ,וכן תי' בספר העיטור הל' מצה-
ומרור (קל"ה א') והמכתם לפסחים קי-ט ב'
ורבנו מנוח בספר המנוחה פ 1-מחו"מ ה"א

ופ"ד מסוכה ה"ו ,והאורחות חיים הל' ליל

פסח אות כ"ט,ובברכייוסףסי' תע"ה אות ר,
וכן דעתרובהראשונים ,ובאמתיערי' במכתם
לסוכה כ"ז א' ,דמיתי לה לחרי חורהיים
נפרדים ,וא"כ מה שייך לומר דהכל ענין
ותירוץ אחד ,ועו"ק דבתירוצו השניהמאירי
ג-כ כבר ערבב חירוצו הראשון ,דכתב ח"ל,
ו אלא לקיים המצוה,
אכל ישיבת סוכהאינ
שהרי א"א לו בלא ישיבה ושינה וחיובמ
בסוכה עכ"ל ,וקשה דהו"ל למימר בפשיטות
דגוף האכילה בסוכההוי מצוה ,ול-ל לערבב
הסברא דא"אלו בלא שינהג'ימיםבתירוצו
השני ,וצ"ע.
והנראה מוכרח ומבואר כדברי המאירי,
דזהוגילויבגוף הקרא ד"כסוכות תשבושבעח
ימים",דהריס"לדמברכיקרקעלחיוביחולא
על קיומית ,וא"כ כשנתבה התורה "שבעת
ימים מצות_תאכלו" ,שפירי"ל דקרא בא רק
לשלילה,דמצות מצההוארק משוםאיסורעל
חמץ ,דהתורה נקטהאכילת מצה משוםאיסור
חמץ ,ומכיון דאע שום חיוב בעצם באכילת
מצה,הוי רקקיומיחולאחיוביח ,ומשריה לא.
מברכינן עלה ,משא"כ סוכה.הרי א"א ליפטר
מינה עכ"פ ,דהרי חלק ממצות סוכה הוא
הדירה והשינה והטיול,ומכיע דא"אג'ימים
בלאשינה ,בע"כקראד"בסוכותחשכושבעת
ימים"אינורקשלילה,שהריבע"כישכאןגם
כוונה של חיוב ,דחייב לישן עכ"פ בסוכה,
וא"כ בקרא נא' בע"כגםציוףוחיוב ,ושפיר
מפרשינן הקראד"בסוכות חשבושבעחימים"

שיח

בהוראי

שיש חיוב ישיבת סוכה שבעת ימים ,וא"כ
עצםהישיבההויחיוב ,ולא רקגדראיסור של
מחו,ן לסוכה,ומכיון דאף האכילההוי מצוה
חיוביתש~יר מברך ,משא"כ מצהאין בהקרא
אלא שלילה ,וא"כליכא מצוהחיובית אתרי
ליל ט"ו ,רק מצוה קיומית ,ומשו"ה לא
מברכינן עלה כל שבעה ,וזהו דכ' המאירי
"אבל ישיבת סוכה אינו אלאלקיים המצוה,
שהרי א"א לו בלא ישיבה ושינה וחיובם
בסוכה והלכך מברך עלי' כל שבעה",היינו
דכלחיוביסוכה תדאנינהו,והתיובשינהגליא
לן דאף האכילה הוי חיוב ,דנכלל במצות
ישיבהדהויחיובא ,ומשו"המברכינן,ויעויי'
בשו"חבניןציוז החדשותסי' מ"ו מש"כבזה

עיי"ש.

סוכה מ"ה ב' ,א"ר יהודה אמר שמואל
לולב שבעה וסוכה יום אחד ,מ"ט לולב
דמפסקי לילות מימים כל יומא מצוה באפי'
נפש" הוא ,סוכה דלא מפסקי לילות מימים
כולהו שבעה כחדיומא אריכתאדמי ,ורבה בר
ברחנה א"ריוחנןסוכה שבעהולולביום אתד,
מ"ט סוכה דאורהתא שבעה לולב דרבנןסגי
לי' בחדיומא,כי אתארבין א"ר'וחנן אחדזה
ואחרזה שבעה ,א"ריוסףנקוט דרבהברחנה
בידך דכולהו אמוראיקיימי כוותי' יעוי"ש,
ובירושל' פ"ג מברכות ה"גלגי' הרש"ם ,רב
יהודה בשם שמואל אמר סוכה אינה טעונה
ברכה אלאלילראשוןבלבד ,לולבטעוןברכה
כלשבעה ,ר'יוסיור' אחאהוויתביואמרימה
בין סוכה מהבין לולב ,סוכה נוהגת בלילות
כבימיפ ולולב אינו נוהג אלא ביום ,התיב ר'
יעקב דרומיאהרי ת"תנוהגבלילותכבימים,
מאי נדון ,סוכה אפשר.לו שלא ליבטל ,ת"ת
א"א לו שלא ליבטל ,ופי' הר"ש סיריליאו
וז"ל ,הרי ת"ת נוהג בלילוח כבימים ,ונימא
דלא מברך עלי' בכל יום ,וכ"ת ה"נ והא
אמרינן בפ"ק דמכילתין השכים לשנות קודם
ק"שצריךלברך,ומשני סוכה אפשרלו שלא
ליבטל ,אפשרלו שלא לצאת ממנה לאביום
ולא בלילה ,ות"ת א"אלו שלאליבטל ממנה,
דהא ע"כ צריךלישן ולעשות צרכיו ,הילכך

כיע דאיכא הפסקהצריךליברך עכ"ל,והייוו

מסקנתהגמ'דרבע א"ריוחנן אחדזהואתדזה
שבעה הוא פשוט ,דעל סוכה מברכינן כלז',
דמכיוןדסוכ"סבפועלמפסיקהויהיסח הדעת,
ושוב חייב לברך ,אולם סברת שמואל צ"ב,
ומ"ש סוכה מת"ת ,ואה"נ סוכהשייך כל ז'
בלי הפסק,אבלסוכ"סבמציאותמפסיק,וצ"ל
דשמואל ס"ל רתקנו ברכת המצוותלפייסוך
גדר המצוה,דמביון דסוכהשייך לצאח בהז'
ימים כלא הפסק ,ועיקר המצוה הוא נוהגח
בלילות כבימים ,שוב חשיב כיומא אריכתא,
ותקנו עלה תדא ברכה ,אע"ג דמפסיק בה
בפועל ,אבל ת"ת דמוכרח לישן ולעשות
צרכיו ,ע"כ חייב להפסיק בה ,וא"כ לאהוי
יומא אריכתא ,ומשו"ה מברכינן כל יומא
ברה"ח ,וכמש"כ.
ובעיקר קר הירחסל' מ"ש סוכה מת"ת,
הנה הא דמברכינן ת"ת כל יומא נחלקו
הפוסקים ,דשי' הר"ת (חוס' ברכות י"א ב'
ד"ה שכבר)דתקנוכליום ברה"ח אחרתכחלק
מברכות השתר ,מפני שברה"ת של אתמול
שחריח פוטרת עד שתרית אחרת יעוי"ש,
וא"כ קו' הירושל' דגם בסוכה יחקנו ברכה
בכל יוטא ,וע"זמשנינןדמכיון דסוכה נוהגח
בלילותכבימים,ושייך שלאלהפסיק כלל,הוי
כחד יומא אריכתא ,ומשו"ה רק תקנו חדא
ברכה לפני כל שבעה ,ולא ברכה כל יומא
ויומא ,אולם שי' אידך הפוסקימ הוא
דמברכינן כל יומא משום דמפסיק בשינה
בלילה ,ואה"נ אםישן ביום ג"כחייב לברך
אח"כ ברה"ת ,ולפ"ז קו' הירושל' דה"נ
בסוכה אס מפסיק בפועל יברך אח"כ ברכת
לישב בסוכה,ומשנינןדמכיתדסוכה אפשרלו
שלא ליבטל ,ולישן ולעשות צרכיו בסוכה,
ואפשר שלא לצאח ממנה כלז' לאביוםולא
בלילה ,עיקר המצוה שייך בלא הפסק כלל,
וממילא אפי' שמפסיק לא תקנו בו ברכה
עוה"פ ,וכמש"כ.
אכן הר"א פולדא גרס בירושל' אחרת,
התיברבייעקבדרומי'הרי ת"תנוהגבלילות
כבימים ,מאי כדון ,סוכה אפשר לה להבטל,
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ת"ת א"א לה להבטל,ופי' הר"א פולדאוז"ל,
והרי ת"ת נוהגת בלילות כבימים ,ומברך כל
פעם ופעם ,מאי כדון מהשתא מה יש לנו
לתרץ מה בע סוכה ללולב ,סוכה אפשר לה
להיבטל ,אם אינו רוצה לאכול או באוכל
פירות ,משא"כ לולב דחובת גברא היא ,וכן
ת"ת כתיב יוהגית בו יומם ולילה" דחייב
ללמוד עכ"ל ,והיינו דמסקנת הירושל' הוא
לפרש מימרא דרביהורה אמר שמואל אהרת
מהבבלי ,דאמר ר' יהודה אמר שמואל לולכ
שבעהוסוכהיוםאחד,ובבלי מפרש מ"טלולב
דמפסקי לילות מימים כל יומא מצוה כאפי
נפש' הוא ,סוכה רלא מפסקי לילוח מימים
כולהו שבעה כחדיומא אריכתא דמויעוי"ש,
והינו מלתא דהפסק והיסח הדעח קאחינן
עלה ,דלולב דמפסק' לילות מימים ,כל יומא
מצוה באפי נפשי' הוא ,וממילא איכא הפסק
והיסח הדעת ,ומשו"ה מברכינן כל שבעה,
משא"כ סוכה דלא מפסקי לילות מימים,
כולהו שבעה כתד יומא אריכתא דמהוהיינו
דסוכהכל שבעהטעונהברכה ,משוםדודאיכל
ישיבה מצוה בפנ"ע ,אלא דהברכה דלילה
הראשונה קאי על כל שבעה ,ופוטרו כל ז'
ימים מלברך ,כמו שמברך ברכה אחתעל כמה
זיתים נל דליכא הפסק ,ה"ה כן בברכת
המצוות ,וכעין מש"ב הראשונים על ברכת
התורה דלא חשיב הפסק מצד דתמיד עומד
בחיוב ת"ת ,וה"הסוכהדלאמפסקילילותהוי
כחדאיומאלעניןשאיןכאןהפסק,דכל שבעה
מקומו בסוכהבין ביוםבין בלילה ,ומשו"ה
ברכה ראשונה קאי על כל הקיומיות של
את"נ( ,ורק מסקנת הבבלידכיוןדהוי רשות
לאדמי לת"תוחשיב הפסק ,ומשו"המברךעל
כלישיבה בפנ"ע) אבל הירושל' ס"ל דמלתא
דקיומית והיובית קאתינן עלה ,דרק מברכין
ברהמ"צ על מצוה חיובית ולא על קיומית,
ומשו"הלולב כל שבעהוכן ת"ת דהףחיובית
מברכינן כל יומא ויומא ,חהו לולב שבעה,

שיט

משא"כסוכהדרקלילההראשוןחיובית ושאר
הימים רשוח ,לא מברכינן כל 'ומא ,ומשו"ה
רק מברכינןלילה הראשונה דהוי חובה ,ולא
שאר הימיםדהוי רשוח ,וסוכהיום אחדאין
הכוונה דברכה ראשונה קאי על כל הקיומיוח
של אח"כ ,אלא דשארימים דהוי רשות לא
בעי ברכה ,דלא מברכינן על מצוה קיומית
וכמש"כ.
והנהלפימש"ג כדעת הבעה"מודעימיהו,
יקשה על סברחהירושל' בדעתר'יהודה אמר
שמואל דסוכה הוי קיומית ולא היובית ,ו'"ל
דזהו רק סברא דשינההוי הכרח וחובה ,אבל
האכילה לאהוי הכרח ,דאםאינורהנהלאכול
אינו אוכל ,או שיכול לאכול פירות או פת
פחות מכשיעור ,וא"כ שוב הוי האכילה
קיומיתולאחיובית ,ומשו"המברכינןעלה רק
לילה הראשונה לבד ,וכ"ז לר' יהודה אמר
שמואל דס"ל לולב שבעה וסוכה יום אחד,
אבל לפי"מ דמסקינן כר' 'וחנן דסוכה כל
שכעה ,י"ל דמודהליסזדדברי ר'יהודה אמר
שמואל דמברכינז רק על חיובית ולא על
קיומית ,אלא דס"ל דסוכההויחיובית משום
החיוב שינה ,דא"א ג' ימים בלא שינה ,וכל
'שיבת סוכה לרבות האכילה מקרי חיוכית,
ומשו"ה מברכינן עלה כל שבעה ,וא"כ הף
הירושל' מקור לדברי הבעה"מ ,וכמש"כ.
והנה בארנודכוונת הירושל' דא"ריהודה
אמר שמואללולב שבעהוסוכהיום אחר,מפני
דליכא,.גרכה רק על מצוה חיובית ,ולא על
מצוה קיומית ,וא"כ הבבלי דמפרשדהחילוק
בהפסקה טעון ברכה ,בע"כ ס"ל דאיחנהו
ברכה גם על קיום ,ומשו"ה מחלקבין לולב
דמפסיק ,לסוכהדאינומפסיק ,אולםלפימש"נ
בדעת הבעה"מ י"ל דגם הבבלי ס"ל דליכא
ברכה רק על מצוה חיובית ,ולא על מצוה
קיומית ,אלא דסוכה באמתהוי חיובית ,כמו
לולב דהוי חיובית ,ומשו"ה מחלק בין אם
מפסיק או לא ,וכמש"כ.
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חרביחושעבניפיןקרופני

בעבין לאסייםאתר"
 -מי כוותי'אי"זנוגעכלום.ועודהקשהכבוגואת"ריכית

ברהף מס' עירובץ דף מ"ט ב',
שבאכירך וחשכהלווהיהמכיראילן אוגדר דפסק כשמואל אמאיהביאתניא
ואטרשביתתיחחחיו לא אמרכלום,שביתתי והא הגמ'חי' להאלשמואלהב"עכגקדאיכא
בעיקרומהלך ממקוםרגליוועדעיקרואלפים ממקוםרגליוועדעיקרותריאלפיור' גרמתץ
אמה ומעיקרו ועדביתו אלפים אמה .וכגמ' וכו' ואמאי לא הכיא מחירוץ הגמ' כלום
טאילא אמרכלום אמררבלא אמרכלוםכל וצ"ע.
עיקר דאפי' לתחתיו שלאילן לא מצי אז'ל
ברמב"ם פ"זמהל'עירובץהל'ב' -וכן
ושמואל אמר לא אמר כלום לגיתו אבל אם נחכוון לקבוע שביחתו במקוםידוע אצלו
לתחתיו שלאילןמציאזיל ונעשהחחתיו של וכו' בד"א בעמ וכו' או שהיהבין הטקום
אילן חמרגמל בא למדדמן הצפקמודדין  %שנתכווןלשבוחבווביןהמקוםשהואעומדבו
מן הדרום בא למדדמן הדרוממודדיןלומן כשחשכה יותר מאלפים אמה או שלאכית

דרב

הצפון .אטררבא מ"טדרב משום דלאמסיים
אתרי' וכו' אמר ר"ה בר"י ל"ש אלאבאילז
שיש תחתיו ח' אמות אבלאילןשאיןחחתיו
ח"א אלא ז"אהרי מקצתביתוניכרבהןוכו'
תניאכווחי'דרבמישהיה באכדרךוהיהירא

שמא חחשך והיה מכיר אילן או גדר וכו'
במד"אשסייםלוד"א שקבעאבללאסיםלו
ד"א שקבע לא יזח ממקומו .תניא כוותי'
דשמואל טעהועירבלשנירוחותכמדומההוא
שמערבין לשני רותוח וכו' מהלך לצפון
כעירובו לדרום ולדרום בעירובו לצפת ואם
מיצעועליו אח התחוםהריזהלאיזחממקומו
ואע"ג דרב ושמואל הלכה כרבבאיסורי בהא
הלכתא כשמואל רהא תניא כוותי' דשמואל
שייכא בהא דת"רוכוי וקיי"ל דהלכתא היא
הלכך הלכתאנמיכהאיתניאכוותי' דשמואל
דתרווייהו חד טעמא ע"כ .והקשההביתיוסף
דכיוןדהרי"ף פסק כשמואל א"כ הא לא סבר
טעמי' דלא סיים אתרר וקנה שביתה תחחיו
דאילן א"כ למאי נ"מהביא להא דר"הבר"י
דכשחחתיודאילן הוא ז"אמיקריסייםאחרי'
דאי"ז נוגע רק לרב אבל לשמואל דהלכתא

המקום שקנהבושביתההרי"זלאקנהשביחה
ברחוק מקום ואץלו אלא אלפים אמה לכל
רוח ממקום שהוא עומד בה ע"כ .והקףג
הראכ"ד דאםיש בק המקום שהוא עומד בה
ומקוםשנתכוון לשבתבויותרמןאלפים אמה
ה"הכמישיצא חוץלתחוםואיןלו אלא ר"א
במקומו .ע"כ .ומקור השגתו הוא מתי' הגמ'
על שמואל הב"ע כשיש ממקום רגליו ועד
עיקרואלפים אמהוך'אדבכה"גלא תתממקומו
קשה דהרמב"ם פסק דהם לו עכ"פ אלפים
ממקום שהוא עומד בה ,והל' ה'
הקונה שביתה ברחוק מקום ולאסיים מקום
שביתתו לא קנה שביתה שם כיצד הי' בא
בדרךוכו'הריזהלאקנהשביתהברחוקמקום
ואין לו אלא אלפים אמה לכל רוח ממקום
שהוא עומד בו כשחשכה והשיג הר"א דזה
אינו ,אלא הולך עדאותומקום מסקום שהוא
בחוך תחומו ואם רצה לילך מאותו מקום
ואילך מחמירע על' 1ואם בא למדד מצפונו
מורדין לו מדרומו ע"כ והוא דזהו הפי'
בשמואל דהו' חמר גמל דקונה תחת האילן
וא"כר' הרמב"םתמוהיןדהוא לא כרבדאטר

בהוראי
לא יזח ממקומו ולא כשמואל דסובר דקונה
תחת האילן .ופי' המ"מ דהרטב"ם פוסק
כשמואלרקדהוא מפרשד' שמואלמה שאמר
לא אמר כלום לביתו אבל לתהתיו שלאילן
מציאזיל,היינודעכ"פקונה תהום מקוטו,פ'
נעשה חמרגמלהוא ,דתחתהאילן נעשה חמר
גמל ,וע"כ קונה תחום מקומו  -ומפרשנמי
מהשתירץשמואלהב"עכשישיותרמאלפים
זד'גרמייילאיזח ממקומואיןהפי'דלאיזח
כלל ממקומו רקכשיגיע תחתהאילן לאיזח
טמקומודלאקנה שםשביתה אלא א"כסיים
ד"א שקבע והן בחוך אלפים ממקום רגליו
ע"נ .וכתבהב"ירהרי"ףנמי סבר כהרמב"ם
וע"ככיתדשמואלנמימורה דתחתהאילןלא
קנה מפני דלא סיים אתרי' ע"כ נפ"ט נמי
לדידן מה דאמר ר"הבר"ידבחחחיו שלאילן
הוא ז' אמות מקרי ס-ם אחרי' ,וכן קבע
בשו"ע דרעת הרי"ף הוא כהרמב"ם ועי
בביאור הגר"א שכ"כ דהב"י לומד דברי
הרמב"ם כה"ה ,ולפ"זהיה אפשרנמי לומר
דמשו"ה לא הביא הרי"ףהיישוב על שמואל
דלפיפי' ה"ה ליכא שום חידושדין בתירוץ
הגמ' רק שמואל דהה דפי' לאיזוז ממקומו
אינו לאיזוז כלל רק לאיזח מתהום מקומו
כשיגיע שם .אבל קשה דהבעה"מ הוכיח
דהלכה כשמואלדכיון דתניאכוותי' דרביש
לדחוחאליבא דשמואלותניאכוותי' דשמואל
אץ לדהות אליבא דרב ע"כ הלכה כשסואל
והסכים הרמב"ן דזהו טענה לפסק כשמואל
א"כ מה צריך הרי"ף להביא ממרחק לחמו
דהלנה כשמואל אמאי לא הוכיהכן מסוגיא
גופי' ומשמע דלא סברלהלהךדחוידשמואל
וא"כ בדוקא לא הביאה וצ"ע למה.
והנ' בזה :דהנה עלפי' ה"הבר' הרמב"ם
תמהו כל האחרונים וומ' בגא"י שהק' ד'
קושיות .א) דלפי"ז נמצא רבץ רב ושמואל
סברי דתחת האילן לא קנה משום לא ס-ם
אתרי'ולאפליגירקאיקנהתחוםאולאוא"כ
מה קאמר בגמ' מ"ט דרב ותי' דלא ס-ם
אתרי' הא אי"ז רק טעמו דרב דהא זהונמי

שכא

,טעמי' דשמואלועודדא"כעיקרפלוגתי' חסר
מן הספר וע"ז לא קאמר בגמ' כלל טעם .ב)
דשטואל הא קאמר הטעם שללא ס-מאתרי'
במה דכתבדנעשה חמרגמלוקאמרהגמ'עוד
טעם לרב משוםדכלשאינובזא"ז בב"אאינו
ונפ"מ דאם אמרד'מחוךשמונהמהניאבלאי
מטעב דלאסיים אחרי' ד' מתוך שמונה לא
מהני וא"כ נמצא דלשמואל לא מהני והר
שמואל לחומרא ולא משמע כן כלל מסוגי'
הגמ' .ג)דלפיפי' ה"ה מהדתי' שטואל על
ראי' רב הוא ,דהפי' לא יזוז ממקומו הוא
כשהגיע שםלאיזוז ממקשו,דלאקנהשביתה
תחתהאילן וא"כ לטהצריךלאוקמיבעיקרו
שלאילןרחוקתריאלפים ח"גרמידיממקומו
הא כם"כנמי בכלהאילןתוך התחום לאתוז
מתחתיו של אילן דלא קנה שביתה שם,
ובביאור הגר"א הק' דאם הגמ'תי'דפי' לא
יזח ממקומו הוא מחחומו א"כ אדרבה ראי'
הוא לשמואל ואם זהו השקו"ט של הקושיא
והתי' לא כחב הגמ' כלום מזה .ד) דהגמ'
קאמרתניאכוותי' דשטואל מהאדעירבעליו
לשנירוחותוהא משםראי' דאע"פ שלא ס-ם
אתר" נמי קונה והא 1ה 1דלא כרבוילא
כשמואל ועל פלוגתת רב ושמואל אם קנה
תחום מקומו הא ליכא ראי' מכאן כלל 1מהו
תניא כוותי' רשמואל.
והנ' בזה ,דהנה ה"ה לומר דטה יקאמר
שמואל ונעשה חחתיו שלאילן חמר גמל בא
למדד מדרומומורדיןלומן הצפת הואנחינת
טעם אמאי לא קנה תחת האילן וא"כ הא
משמעדאי"ז הסברא שללא סץםאחרי'דהרי
ברב קאמרהגמי מ"טדרב וקאמרמשום דלא
סייםאתרי',וביאורהדברדשמואלסוברדכיק
דעשה שביתה חחת האילן והוא ח"א וא"א
לשבת בח"א הרי ד'ש כאן שמ שביתות של
ד"א וכל אחד מושך לרוח אחרח ,נמצא
דבמעשה שביתה שעשה יש שני שביתות
הסוחרותזא"ז ,מעשהשביתהכזואינו מעשה
שביתה ובכה"ג בטללי' מעשה שביחהדידי'
וזהו כוונת שמואלדכיון דנעשה תחהיו של

שנב
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אילז חמר גמל א"כ סעשהשביתהדידי' לאו
מעשהשביתה אבלדבסוברדבכה"ג לאיהא
חסרת מצד מעשה השביתה ,רקדכיק דעכ"פ
לא סתם שביחתו ושניהם א"א לחול וע"כ
צריךלחול עלר שביתתספקשביתהכזו א"א
לחול וע"כ לא חל השביתה אבל במעשה
השביתה ליכא חסרון  -רצפ"ז נראה דבזה
חלף עיקר פלוגתת רב חסמואל ,דהנה רש"י
ותוס' הקשו ררב קאמר דלא יזוז ממקומו
דתחת האילן הא לא קנה ובטקומו לא רצה
לקנות שביחה וע"כ לא יזח ממקומו וקשה
טמתני'דףס' א' ,אםישהימנוולביתואלפים
אטהולעירובויתר מכאן מוחרלביתו ואסור
לעירובוולאאמרי' דשםלאקנהוהכא הא לא
רצהלשבוחויעוץ מהשתרצו,וי"לדהרמב"ם
נראהלולחלק זקחםדעירבחרןלתחומוהיכא
לעירוביחרןלתחום א"כבנוללי' מעשהשביחה
דידי' וכיון דליכא מעשה שביתה
ממילא חלה שביתה במקוטו אבל בלא סהס
אחרי'דאינוחסרוו במעשה השביתהול"הרק
חסרק בחלות השביתה אבל יש כאן מעשה
שביתה ע"כ מהני מעשה השביתה לאפקועי
השביתהבסקומו וגע"פ דשםלא חלאבלכאן
עכ"פ נפקע משא"כ בעירב חוץ לתחומו
דאי"כ מעשה שביתה כלל וע"כ חל עכ"פ
שביתה במקומו  -ולפי"ז לשמואל דלומד
דהכאנמי הוא חסרק במעשה השביתה ע"כ
לדידי' ה"ה ה"נ קונה שביתה במקוטו .ובזה
מיושבקושי' הראשונה דהגמ' הק' מ"ט דרב
דסובר דלא חל שביתה במקומו דבהכרחאינו
לומד רהחסרון הוא חמר גמל דהוא חסרון
במעשה שביתה וע"ז קאמר דהזא לומד טעס
אחר של לאסיים אתרי' דהוא חסרון בחלות
השביתה ולא בהמעשה .ולפ"ד דביארנו
דטעמי' דשמואלהואמפנידהו' חמרגמלולא
.משוםלא סיםאתרי' נראה דאם אמרד'מתוך
שמנהרלא עשהרקשביתה אחתבזההאליכא
חסרת של חמר גמל א"כ בזה לשמואלודאי
משיולאיהאבוחסרוןורקלרב דמטעטדלא
סיים אתרה הוא ,בזה 'הא חסרן על ר
שמנה .ומעשבקוור' השנר ודף'ק.

מתי

ועפ"ד נ"ל ,דביארנו דהחסרון לשמואל
הוא במעשה השביחה כית דשבה בה' אטות
דכל ד' אמות של הח' הוא שביתה בפנ"ע
ומושך לרוח אחרח נמצא דעשה כאן שביחה
הסוחרח עצמה מיני' ובי' ולא הו' מעשה
שביתה  -ולפ"ז אם יעשה המעשה שביתה
בח' אמות שד' אמות מהן הן בתוך התחום
וד"א הםחוץלתחום  -וחוץ לתחום הא לא
הויא מעשה שביחה  -בזה לא יהא חסרת
דהא רק ד"אמהןראוילשביתה וא"כ הא לא
עשה רק שביתה אחתוליכא חסרון של חמר
גמלדהאליכאכאןרקשביתהאחת ,אלאדהך
ד"א שלתוך החחוםלא חל בתורתוראי דהא
עכ"פ אולי שבת חוץ לתחום 'דהא זהו נמי
נכללבהךח"א.והנה אם שבתחוץלתחום הא
ביארנו דל"ה מעשה שביחה וחלה שביתח
מקומו  -ונמצא דאם שבת בח' אמוחשחציו
בתוך התחוםוחציו חרן לחחוםהוי ספק אם
שבת בד"א שלתוך החחום וחלהשביתה שם
או שבת בד"א של חרן לתחום ואז חלה
השביתה במקומו ,ויהאהדין דלאיזוז מאותן
תרי אלפיםבין מקומולאילן - .ונראהדזהו
תיררן הגמ ,על שמואלדאיירי ברחוק עיקר
האילן אלפים וד' גרמידי דלא תוז מקקומו
היינו בין האילן למקומו .ואולי זהו כוונח
המ"מ ומיושב קושי' הג' דבהכרח תי' הגט'
דאיירי ברחוק אלפים וד'גרמידי דבזה מודה
שמואל רליכא חסרון של חמר גמל ולאיזוז
ממקומוהיינו מהך תחום בע טקומו לאילן
ורו"ק.
ובזהמיושבנמיקושי'הרביעיתדקשה מה
דאיתאבגמיתני'כווחי' דשמואל מהאדעירב
עליו לשני רוחות והא שם מבואר דכל דלא
סים אחררקונהשניהמקומות לחומרה והאזהו
מר דלא כשמואל וצפ"ד מיח~ב דחסרק של
שמואל הוא לאו מטעם לא סיים אתרי' רק
מטעם דנעשה חמר גטל וע"כ הו' חסרת
במעשה השביתה דעשה ,דיש במעשהדילי'
שנישביתוח הסותרות .וכ"ז הואבעירב תחת
האילן דהוא ח' אמותאבלבעירבכשני מקשוח
הא"ש כאןשני שביתות נפו-וחוכל חדמנהק

שנג

נחוראי
ההא שביתה מעלי' וצ"כ ליכא שום
חסרון לשמואל אבללרב הסרק במהדלא
יררתלותשביתתו
הו
דב
סייסאתרי'והיינוראינומ
איפה היא ,כאןנמיכיתדשני שביתות א"א
וע"כיש לו רק חדאואינו מבורראיפה א"כ
לרידי' לאהי'צריךלקנוחומדקנההרימבואר
דליכאחסרון מטעםלאסייםאתרי' וע"כ הוא
שפיר תניא כוותי' רשמואל ותיובתא דרב.
אלא דלפ"זעדייןאינומיושבד' הרמב"ם
כל הצורך ,חדא דלפ"ד נמצא דהגמ' תי' על
שמואל מתניא כוותי' דרב ,דאהרי בעיקר
האילן אלפים וד"א ובכה"ג מודה שמואל
וא"כ היה לו להרמב"ם להביא הךדין ולא
הביאה וצ"ע למה .ועור דלפ"ד דלשמואל
החסרת הוא משום תמר גמל ליכא חסרון
באמר ד' בתוך שמנה ומלשון הרמכ"ם דכתב
שלאקנהשביתהשהרילאכיק מקוםשביתתו
שאם בא לשבח בתוך ד"א אלו שמא בד"א
אחרות הוא שקנה שביתה ,משמע דאפי' בד'
בתוך שמנה לא קנהוכןדייק המרכה"מ,ועוד
דמלשוןזה משמעדהחסרווהוא מהדלאסיים
שביתתו .וצ"ע.
והנ' :דלכאו' קשה לפי"ד שטעמי'
דשמואל הוא לא מטעם לא סיים אחרי' רק
משום דנעשה חמר גמל מה דפ" הב"י
דלשמואלנוגע מה דאמר ר"ה בר"ידבחחתיו
שלאילן ז"אמיקריסייםאתרי'  -דהואנמי
מודה דחחח האהץ לא קנה מפני דלא סיס,
והא לפ"ד אי"ז טעם דשמ0ול תורבה לטעם
דנעשה חמר גמל אפי' בז"א נמי הא עכ"פ
עשהשנישביתותוהו' חמרגמל .וע"כ נראה,
דמזההוכיחהרי"ף דר"הבר"ילמדד' שמואל
באופן אחר מסתמי' דגמ'דכיון דהל' כשמואל

ומסחמא קאיירי להלכה בהכרח דלמד
דשמואל נמי סוכר הטעם מפני דלא סיים
אתר" רק דהמחלוקת הוא אי הו' זה חסרון
במעשה השביתה  -דכל מעשה שביתה דלא
סיים אתרי' אינו מעשה שביתה וע"כ בטל
שביתה תחחהאילן ונשאר בתחום מקומו או
דאי"ז רק חסרון בהחלות וע"כ בטל שביתת
מקומו וכמשנ"ח בריש דברינו .וע"כ שפיר
אר"ה בר"י דבתחתיו שלאילן ז"א הו'סיים
אתרי' והוא לשמואל נמי  -ועפ"ז נראה
דלדידי' אפ"ל דבד' מתוך שמנהכיוןדבעיקר
השביתה לא סיים מקומו ע"כ חסר במעשה
שביתה דילי' ולשמואל נמי לא תהני וא"כ
הרמב"ם דפ' נמי כר"ה בר"י דהביא הךדין
דבז"אהו'סייםאתרי' ופסק כשמואלע"כ פ"
טעם דשמואל מחמת דלא סיים אתרי' וד'
מתור שמנה לא מהני .ולפ"ז נראה דהא
דביארנותי' הגמ' על שמואלדעיקרו שלאילן
אלפים וד"א דבכה"גל"ה חמרגמלהואדוקא
לסוגי' הגמ' דפי' טעמי' משום דנעשה חמר
גמל אבל לר"ה בר"י דפי' מטעם דלאסיים
אתרי' הא בכה"גנמי דעשהשביחה בח"אדד'
אמות מהן תוך התחום ושייך לקנות שביחה,
וד"אחר
 ,לתחום ולאשייךלקנותשביתה הא
מ"מ כיון דלא סיים מקומו לא הו' סיים
שביתתו על אותו ד"א .ולפ"זמיושבקושיתנו
שהתחלנו בו אמאי השמיט הרי"ף דחוי של
הגמ' עלתניאבוותי' דרב ,דלר"הבר"יליתה
לתי' זה .וע' ברא"ש דפי' שמואל כד' רש"י
ולא הביא ד' ר"ה בר"יוהוסיףבדבריהרי"ף
דחוי של הגמ' על התניא כווחי' דרב .ומדויק
כדברינו דמשו"ה לא הביאו הרי"ף דסבר
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כר"ה בר"י.

שכד

בהוראי

יואלדובכהן

בעביןחציצהבדיןעצמו שלכהן
הנה בזבחים רף ק"ט ב' תנן ,המקריב
קדשים ואימורים בחוץחייב ובגמ' שט ק"י
א' ,הקשו אטאי והאיכא חציצה אמר שמואל
י אמר והאמני ר"שהיא דאמר
כשהפכזיי"
אפיהעלועלהסלע חהברבאמרמעבכץמאינו
חוצץ ,ובתוס'ק"יאי ד"ה מץבמינה הק' וחא
דאמרי'לעילגבירגלחבירו פסול[ר"ל אע"ג
דהוהמיןבמינהאיןדרךשירותככך.וכוונתם
דאה"נ דמצדחציצהאינופסולכיוןדהוהמין
כמינו ורק דפסול מטעם אחר משום דדרך
עררותבעיתוליכא .הצי"שבגלית הש"ס דכ'
לעיע ביומא דף נ"ח א'1 .כ11נת 1להקשות
דהנה שם בסוגיא מבואר דזה דעומדעלרגלי
חבירו דפסול הוא משום חציצה ולא משום
דאיןדרךשירוחבכך ,וא"כ חזרקושית התוס'
דלמה חוצץ האמין במינו הוא.
ונראה לומר ביישוב קושית התוס' דהנה
בהסוגיא שםביומאאיתאכך "בעאמיני'רמי
בר חמא מרב חסדא הנ'ח מזרק בתוך מזרק
וקבלבו את הדם מהומיןבמינוחוצץאואינו
חוצץ" .ונראה לומר דמדקבע רטב"ח השאלה
באופןבזה ולא שאלבכלהתורהכולה אםמין
במינו חוצץ או לא ,משמע דאע זה שאלה
כללית בכהח"כ אם מב"מ חוצץ או לא ,דזה
ודאי דככה"תודאימיןבמינואינו חוצץ,וזה
דשאל הכא הוא משום דבעבודת קדשים יש
הלכהדבעינן עבודה בעצמו שלכהןוכדילפי'
בזבחים דף כ"דדבעינן שלא יהא דבר חוצץ
בינולכיןכלי שרת .וא"כי"ל דשאלת רמב"ח
הי'בדין זה דעצמו שלכהן אם הוא שוה לכל
חציצה דעלמאדהדין הוא דמב"מ אינו חוצץ
או אםיש הלכה נוספתדבזהגםמיןבמינולא
דיוצריכים שלא תהא חציצהכלל.ויש לבאר
דהנה בעצםהדין דמב"מאינוחוצץישלחקור

אםפי' דהוה כאילו אוחז הכהןבכליהפנימי
ממש ואע כאן שום דבר באמצע ,או די"ל
רבאמת אוחזבכליהחיצון ולא בהפנימי ורק
דנחשב שאי"כחציצהבינחים.ואינימא כהצד
השני א"ש דשאלת רמב"ח הי' דאפי' אס
בכ"מ די בזה לחוד דאי"כ "חציצה" אבל
אפשר דבעצמו של כהן לאדי בזה וצריכיס
שיהי' נוגע בהכלי ממש ולא רק שלא יהא
"חציצה..
והנהפי'זהמדוייקבהסוגיא שם,דהנהלא
הביאהגמ' שםראיותמלולבושארמצוותוכו'
ורק מדיני עבודה ,דע"ש דהוכיח הגמ' מזה
דנתן את המלא בריקן דלא הוה חציצה,
ועי'"ש ברש"י דיש שםדין לקיחה באחיזת
המזרק ,וע' בהמקדעדסי' ט"ו כןדדייק מזה
דאחיזת הכל' עבודה הוא וצריךימין ,וא"כ
כמוכן 'ש שםדין עצמו שלכהןולפ"הוכיח
הגמ' מזה דגםבדין עצמו של כהןמיןכמינו
אי"ח.ועיי"ש עודראי' ".ת"שהי' עומד ע"ג
נלי או ע"ג רגל חבירו פסול" ,והוכיחו מזה
דמב"מ חוצץ .והנה גם הכא א"ש לפי פי'
הנ"ל דאפי' אם נימא דיש שאלה רק בדע
עצמו של כהן ,מ"מהריהדין דחציצה פוסלת
בין הכהן והריצפה נלמדת בזבחים דף כ"ד
מאותו הדין דעצמו של ~הן שלא יהא דבר
חוצץביןידו לכ"ש וכדהביא רש"י פה ד"ה
עומדוכן ברמב"ם פ"ה מהל' כיאת המקדש
הל' '"ז כתבם לשנידינים אלו כחדא עי"ש.
וא"כ מדמצינורבדין עמידה על הריצפה גם
מב"מ חוצץ א"כ הרי מוכח דגםבדין עצמו
של כהן גם מב"מחיצץ דהרידין א' הוא.
והנה ע' בתוס' שם ד"המין במינו דהק'
דנאמר כאן דלקיחה ע"י דבר אחר שמה
לקיחהכמובלולב,ובתי' הראשוןנתבודאה"נ

כהוראי
ורק דהכא מיירי באופן שיפסל מצד לקיחה
ע"י ד"א ,ועע"ש דהריצב"א תירץ
דבשמעחתא גבי כלי שרתמין בשאינומינו
הוצץ בכלענין דאפי' את"ל דגבי לולב יש
הילוק כדפירשנוגביכלי שרת בכלעניןמין
בשאינומינוחוצץ,דנהידכיעבידכעיןבית'ד
מיקרילקיחהגכיכלי שרתדכתיבולקחהכהן
לא מיקרי לקיחה בעצמו של כהז" .יהנה
מבואר מדבריו נמש"כ דיש דע נוסף בדין
עצמו שלכהןיוחר מכהת"כואפי' מהשנחשב

לקיחה בכ"מ הכא לא די בוה .וא"כ י"ל
כמש"כ דגם בנוגע לחציצהישדיןנוסף אלא
דודאי אע הכרח מד' הריצב"א לדברינו דהא
הואמיירי רק בנוגע ללקיחה ע"י ד"א דשם

ס"ל דאינו לקיחה אבל בחציצה י"ל דס"ל
שפירדבמיןבטינו לאשייך חציצה כלל וגם
בעצמו של כהן .אכל לכאורה יש להוסיף
כמש"כ דגםבדין חציצה יש לחלק וכנ"ל.
והנהע' בד' התוס'ישניםבסוגיא [שנדפס
בדף נ"ט א'] ד"המיןבמינוחוצץדהק' דמהו
שאלת הגמ' הרי רבא ס"ל בלולב הגזולדמין
במינו אינו הוצץ עיי"ש .ולפי דברינו א"ש
בפשיטות דזה ודאי דבכהת"כמיןבמינואינו
חוצץ וע"ז אין אנו דנים נלל וכל השאלה
היתה רקבדיניעצמו שלכהן ,וא"כודאידאין
לפשוט מדברי רבא בלולב הגזול .ואח"כ
מצאחי דבהריטב"א בסוגיין מפורש דכל
השאלהבסוגיאזההוא רק ב"קדשים",ונראה
לבארראעהפי' דבכלדברקודשיהי'חציצות
משום חומרא דקודש ורק כמש"כ דבריני
עבודח הכהןצריכים הכהן ממש.

ולטי הנ"ל אפשר דיש ליישב קושית
התוס' הנ"לבזבחיס ,דהקשה מעומדעלרגלי
חבירודפסול משוםחציצה אע"גדהוהמכ"מ.
דהרי לפי הנ"ל יש לחלק שפיר בץ זה
להקטרת אימורים על העצים ,דזה רפוסל
חציצהברגליחבירואינומדיןחציצהדכהח"כ
דשםהרי ל"שכללחציצהדמיןבמינווגם אם
לאמצי מבטלי"לדאיןעליו שםחציצה כלל,
ורק כיון דבעי עצמו של כהן לפיכך נהשנ
כחציצה גם אם הוא מב"מ .משא"כ בהקטרח
אימורים עלהעציםאיןזהדיןמרין עצמו של
כהן ,דעבודתהכהןהוא רקבזריקתהאימורים
על העצים וא"צ כלל שלא תהא חציצה כלל
ביניהס ,חה דפוסל חציצה ביניהם הוא כמו
בכה"ת כולה דחציצה פוסלתביןשני דברים
וכיון שהקטרה צ"ל על העצים לפי' הבשר
חוצץ ובוה שפיר קאמר הגמ' רכית דהוא
מב"מ אינו נחשב חציצה כלל ולפי' נחשב
כהקטרה עלהעצים.
והנה בזבחים דף מ' הביא הגמ' אח
הדרשה דאח לרבות אמין שבאצבע שכשר
לזריקה .ובפשוטו הא דצריכים ריבוי הוא
משום דישדע "אצבע" בזריקה וה"א דאמין
אינו.נחשב כאצבע וקמ"ל דנחשב "אצבע".
אבלהנה עי"שברש"י ד"ה אחדהחידושהוא
דלא הוהחציצהויש להקשותדל"לריבויע"ו
דהרימין במינו הוא ומע במינו אינוחוצץ.
ולפי הנ"ל אפ"ל דכיתדמיירי בזריקה א"כ
הרי 'ש שם דץיעצמו של כהן וה"א דשם
יפסול גם חציצהדמין במינו וכנ"ל.
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שבו

בהוראי

חרביו"ט ליפטאן חעלער

ביאורבדבריר'כחמי'דאיןבליכיטל אלא לצורך תשמישו,
ובאיסור טלטול בנלי שמלאכתו לאיסור
א .שבת קנ"ד א' במשנה ,כל הנלים

ניטלץלצורך חטלאלצורךר'נחמי' אומראין
ניטלין אלא לצורך ,ואמרי' בגמ' מאי לצורך
ומאי שלא לצורך ,אמר רבה לצורך דבר

שמלאכתו להיחר לצורך גופו ,שלא לצורך,
דבר שלמאכתו להיתר לצורך מקומו ,ודבר
שמלאכתולאיסור לצו"גאיןלצו"מלא ואתא
ר' נחמי' למימרואפי' דבר שמלאכתולהיחר
לצו"ג אין לצו"מ לא וכו' ,אלא אמר רבא
לצורך ,דבר שמלאכתו להיתרבין לצו"גבין
לצו"מ ,שלא לצורך ,ואפי' מח"ל ודבר
שמלאכחו לאיסור לצוגומ"ק אין מח"ל לא
ואתא ר-נ למימר ואפי' דבר שמלאכתו
להיחר לצוגומ"קאין מח"ל לא ,ע"כסוגיית
הגמ'.
הנה שיטת רש"י דצו"ג דר"נ אינו
כצו"ג דרבנן ,ולא החירו לדידך אלא לצורך
תשמישו המיוחדלו וכדתני' בברייתא דאפי'
טלית ואפי' תרווד אינן ניטלין אלא לצורך
תשמישן וכן הא דמוקי שילהי במ"מ ההיא
דאץ מטלטלץ את השופר כר"נ הףנו נמי
משום דאץעיקרו שלשופר עשףלגמעבו מש
לתינוק ,וכן כמה הלכות דמיתוקמי כר"נ
מה"ט ,ובחי' הרשב"א דף קכ"ד א' ,הביא
קושיוח ר"ת על רש"י( .ומקור הדברים הוא
בסה"י סי' חקפ"ט ,ואחת מן הקו' הוא
דלפירש"י אחיא דמה שאמר רבה דף קכ"ד
א' ,ודכר שמלאכתו לאיסור לצו"גאין וכו'
ואתא ר"נלמימרואפי' דברשמלאכתולהיתר
לצו"גאיןוכו' וכן בלשון רבא ודבר שמל"א
לצוגומ"קאין וכו' ואחא ר"נ למימר ואפי'
ובר שמלאכחו להיתר לצוגומ"ק אין וכו'
ולפירש"י צריכים לחלק בין גופו ומקומו

דרבנן ,לגופו ומקומו דר"נ ,וזה דוחק לחלק
בדברי אמורא במימרי' חדא( .וברשב"א שם
תי' ע"ז) ולכן פי' ר"ת וז"ל דלר"נ אפי'
כשמל"א מותר לצו"ג אבל דוקא לצורך
תשמיש שרגיל הוא לפעמים לעשות בחול
ואע"פ שאינומיוחד לכךוטלית ותרווד דקא'
היינו'לשנותו למלאכה שאינו רגיל בו בחול
כלל .ורישא דמתני' דכל הכלים לכו"ע הוא
ואפי' ר"נ מודה בהני דתשמישן בחול הוא
לפעמים וכל הני דאסרי טילטולייהו לר"נ
וכגון ההיא דאין מטלטלין שופר נחצוצרות
לגמע בומים לקטןהיינו משום דכל אלואין
רגילץ כלל אלא (ברשב"א ליתא מילת אלא,
אבלכןצריכים להגי' וכ"ה בסה"י) באקראי
בעלמא ולא מסיק אדעתי'עילוייהו ,ולפיכך
מחמיר ר"נ דאי"זקרוי תשמישו,ורבנןסברי
אפי' אינו חשמישו לצו"ג קרינן לי' ואע"פ
שאינו ראוי לאותה מלאכה כגון חצוצרות
לגמעבומיםלתינוק(כוונתו לר"שבזה)ור"י
סבר דלצו"ג ואפי' למלאכה שאינו רגיל בה
אלא באקראי בעלמא שרי לצוגומ"ק וכו'
ודוקא למלאכה שהואראוי לה אבל למלאכה
שאינו ראוי לה אסורוהיינו דאסר חצוצרוח,
עכ"ל הר"ת ,והרשב"א הקשהעליו "11לוקשה
לי טובאלהדיןפירושא חדאדאפי'לדידי' ז"ל
תיקשי לי' מאי דאקשי איהו לרש"י,
דצוגומ"ק דרבנן לאו היינו צוגומ"ק רר"נ
עכ"ל,והיינו הךקו' הנ"ל ,ובאמתזהו תמיהה
גדולה על הר"תז-ל.
ב .והנהבחי' הר"ןרישפירקין ד-ה אלא
אמר רבה שם באה"ד כותב וז"ל,ומיהוודאי
נר' דאפי' לר"ש דל"ל מוקצה מודה
בכשמל"א שהן אסוריס לטלטל לצו"מ או

כהוראי
מח"ל למר כדא"ל ולמר כדא"ל דלאו משום
מוקצה נגעו בהן אלא טלטול הוא שאסרו
בשבת בדברים שאין תשמישן רגיל ,ומשום
הוצאה הוא שגזרו כדאיתא לק' בפירקין ,והא
דמוקמינן בפרק במ"מ פלוגחא בטלטול שופר
וחצוצרות בפלוגתא דר"י ור"ש התם הוא
במטלטל לצו"ג וטעמא משום דשייך בהו
מוקצה לפי שחצוצרות אדם מייחד אותן

למלאכחןואין דרך להשתמש בהן לגמע בהן
אח המים ולהכי איתבי' משום מוקצה לר"י
ובן בכל כלים שמיוחדין למלאכתןואין אדם
רוצה להשתמש בהן למלאכה אחרת כלומר
שאין דרכו להשחמש לאוחה מלאכה אחרת,
ובהני הואדשייך מוקצה למאן דאי"ל מוקצה
וכגק מטהשייחדה למעותוקינה שלתרנגולין
נדאי' בפ' כירהוכו' וכ"כ הרא"ה ז"לעכ"ל.
הנה מבואר סדבריו הק' דכל מה שאסרו
בכשמל"א אי"ז מחמת איסור מוקצה מפני
שדעתו של אדם מקצהו אלא איסור טלטול
בילמא הוא שחידשו חז"ל לעשות גדר
לאיסורי תורה דהיינו לאיסור הוצאה ,וכמו
בימינחמי'בןחכלי' אסרוג"ככלי שמלאכתו
להיתר דזה פשיטא דאע לה שופ שייבות
להקצאת הדעת דהא מלאכתו להיתר הוא
וא"כ גם כשאסרו כשמל"א ג"כ אי"ז משום
הקצאת הדעת אלא תקנה הוא שאסרו טלטול
וכלסוגייןבין רבהבין רבא לא נחלקובעניני
מוקצה של הקצאת הדעת אלאבעניניאיסורי
טלטול שנחחדשובימינחמי'בןחכלי' דמשום
לתא דהוצאה הס ,וכדברי הר"ן מבואר ג"כ
בחי' הרמב"ןדף קכ"גב' וז"ל ,אלא מלאכתו
לאיסור כיון דלית בי' משוכ מוקצה אלא
איסור מלאכתו גורמת לו עכ"ל (לפי הגהת
הגרא"ז מלצר ז"ל) וכוונתו כמשנ"ת בדעח
הר"ן ,וכ-ה ג"כ בכיאור הגר"א ביו"ד סי'
רס" 1ס"ו יעוש"ה( .ומדברירבינו הגר-איש
ללמוד בזהיותר ממה שלמדנומדברירבותינו
הראשונים ז"ל דמדבריהם לא למדנו אלא
שיש חילוק בעצם שם איסור טלטולבין דבר
המוקצהובין כשמל"א ,אבל בהחלות איסור

שכז

טלטול לאמצינו שום חילוקביניהם ,דהשחא
תרוייהו אסירי בטלטול נינהו ,אולם מדברי
הגר"א ז"ל נר' דמלבד שיש חילוק ביניהם
בעצם שםאיסור וכנ"ל 'ש ג"כחילוקביניהם
בעצם חלוח האיסור ,ויוצא עי"ז נ"מ לדינא
ביניהם ואכמ"ל).
ג .ונר' שיש להוכיח שד' התוס' ג"כ כד'
הר"ןוהרמב"ןדהמו התוכ'דףל"ו א' ד"ה הא,
הוכיחו שגם לר"ש דבר שמלאכתו לאיסור
אסור מח-ל .והוכיחוכן ממתני' דלא התירו
אלא לפצע בואגוזין ולחתוך בו את הדבילה
אבל מח"ל לא ,וע"כ משנתינו ר"ש מדקחני
סיפא מחט שלידליטולכו אחהקוץומוקמינן
להבסנהדרין כר"ש ,והנהבדף קכגב ב' ,אמר
רב יהורה קורנס שלאגווין לפצע בואגוזין
אבל של נפחין לא קסבר דבר שמלאכתו
לאיסוראפי'לצו"גלא ,וא"כלד' התוס' נמצא
דכ"ה ג-כ לר"ש דהא מתני' ר"ש היא ורב
יהודה אמחנ" קאי הרי דאף לר"ש דל"ל
בעלמא מוקצה מ"מ בכשמל"א אוסר טלטול
לצו"ג ,וכן נמי לשיטת הירושלמי המובא
ברמב"ן דף קכ"ב ב' ,דאוקי מתני' כר"נ
יעו"ש א"כ נמצא לפ"ז דר"ש יכול ללמוד
כר"נ רהא מתני' ר"ש וכמו שהוכיחו התוס'
(דאם נימא דמתני' לאו ר"ש היא אלא תנא
דס-לבענין מחט שליד כר"ש א"כ שובאין
להתוס' ראי' דר"ש אוסר מח"ל) וא"כ נמצא
דגם לר"ש אפי' טלית ואפי' חרווד אינן
ניטולין אלאלצורךתשמישן ,אע"ג דלאשייך

והרשב-א ריש פירקין

בהו הקצאת הדעת,
רוצה לפרש דברי רב יהודה דכוונתו כר"נ
והשוה כזהסוגית תלמודן לסוגית הירושלמי.
ובע"כיוצא מדברי התוס' כסברחהר-ן דכ"מ
שאסרו בכשמל"א והו איסור טלטול שאי"ל
שום שייכות להקצאת דעת האדם אלא תקנה
חדשה היא שאסרו חז"ל טלטול ולהכי אי"ז
תימה אם מצינו שר"ש המיקל בהל' מוקצה
ילמוד כר"נהמחמיר,דמהשמיקל ר"שבעניני
מוקצה של הקצאת הדעת ,אינו ראי' שלא

יחמירבעניני איסורי טלטול שאינם שייכים

שכח

נהוראי

להקצאת הדעת ,וכ"זראי'לד'הר"ןז"ל(.ומה

שהוכחתילפיהירו' ע"פ החוס'דיכוללהיות
דר"שלומדכר"נעודיבוארמזהלהלןא'"ה).

דבמלאכתו לאיסור לתרוייהו התירו לצו"ג,

ואם באופן דהצו"ג נתקצה מדעתו כעין

חצוצרות וכדומה לזה אז באנו למחלוקת ר"י
ד .ומה שמבוארבחי' הר"ן הנ"למחלוקת ור"ש דנחלקו בעלמאלענין מוקצה ,אבל לא
דר"י ור"ש בחצוצרות ,כוונתו דבחצוצרות מצינו שנחלץו בעצם התקנה שתיקנו דצו"ג
מלבד מה שישאיסורטלטול מצדעצם התקנה מותר בכשמל"א ,כ"ז הואאליבא דר"י ור"ש
וננ"ל,יש ג"כענין של הקצאת הדעת,והיינו בצוגומ"ק.
דמצד עצם התקנה יש ע"ז היתר לצוגומ"ק,
אולם לר"נ לד' רש"י דצו"ג היינו
אלא דבכ"ז אדם מקצה חצוצרות מלגמע בו תשמישו המיוחדלו וגם בדברהרגיל לעשות
מים לתינוק ואחרי שנתלוה בהז ענין של בחולכגון קרדום שלנפחין לפצוע בואגוזין
הקצאת הדעת נאסר טלטולו לצורךהזה לר"י שג"כ אסורלר"נכיוןדאי"זתשמישוהמיוחד
אבל לא מצד עצם התקנה ,והא דר"ש מחיר לו והנה בע"כ הך דינא לאו משום איסור
בתצוצרות היינו משום דמעט חזי למלאכת מוקצה נגעו בו דהא באופן זה אין בו שום
היתר לגמע בו מים לתינוק וזה שחזי לאותו הקצאת דעת כללוכלל דהארגיל הוא לעשות
המעט מספיק שיהא מוכן עי"ז מבעו"י אבל בו בחול ואיךשייך לומר דאדם מקצה דעת
לר"י אי"ז מספיק הכנה מבעו"י וכמ' כ"ז מדבר שהוא רגילבו לעיתים ,אלא ע"כ צ"ל
בתוס' שם דף ל" 1א' (ומקור מהלקותם של דזהו מעיקר התקנה דלא התירו טלטול אלא
ר"י ור"שבזהדהיינומאיןידעובעליהגמ'דף במה שהוא תשמישוהמיוחדלו ,ואסרוטלטול
ל" 1א' ,דנחלקו בזה ר"י ור"ש ,יעו' ברז"ה בדבר שאינו תשמישו המיוהדלו אע"פשאין
ס"פ במ"מ וכ"ה בסה"יסי' תץפ"ד).
בו משום הקצאת הדעת,כן הדברים מוכרחין
ה .ונחזור לקו' הרשב"א על הר"ת הנ"ל לד' רש"י ,וע"ז הקשה שפיר ר"ת דלפ"ז
בס"ק א' ,והנהישלהבין בעצם קו' ר"ת על מוחלקתמימרא חדאדאמוראה,דלרבנןהתירו
רש"י שהקשה דצו"גהמוזכרבמלתייהודרבנן לצוגומ"ק ואין שום נ"מ ביניהם מצד עצם
שונה הוא מצו"ג המוזכר במלתי' דר"נ וזהו החקנה וכנ"ל ,ואילו לר"נ דלא התירו אלא
דוחץגדוללחלקמימרא חדאדאמוראי .וקשה לצורך תשמישוהמיוחדלווהיינו מחמת עצם
דהא בי"כאין הפי' בצו"ג דר"י ור"ששוין ,התקנה וכנ"ל ,ואי"ז משמעותן של דברים
וכדמוכח ההיא דחצוצרות הנ"ל בסק"ד וכן לחלק מימרא חדא ביסוד חילוק התקנהכיון
מטה שייחדה למעות וקינה של תרנגולין שנאמרה בסגנק אחד ,והכי הל"ל ואתא ר"נ
המובא בר"ן .וא"ככיון דבי"כ הצו"גדרבנן למימר אפי' דבר שמלאכתו להיתר לצורך
לאו בגוונא חדא מיתנייא לכו"ע א"כ אין תשמישו המיוחד לו אין ואי לא לא ,אמנם
מקום להקשותאליבא דר"נדישלועודשיטה במה שממילא מוחלקח במימרא מצדדיני
חדשה בצו"ג דהא אין להקשות עי'ז איך מוקצה וכנ"ל ,זה לא איכפחלן ,דלאץיימינן
אפשר לחלק מימרא חדא דאמוראי דהא האי בסוגיא דמוקצה כ"א בסוגיא דאיסור טלטול
מימרא ממילא מוחלקת היא אליבא דר"י בכשמל"א שזהו איסור אחר וכנ"ל .ולכן
ור"ש ,והאמורא סתים ולא ביאר שוט נ"מ שפיר הק' הר"ת ,וכ"ז הוא לר' רש"י ז"ל,
וצ"ע .ונר"פ דקו' ר"ת על רש"י כך היתה ,אולם לפי' ר"ת ז"ל דבדבר הרגיל לעשות
דאע"גדמצינו נ"מביןר"י ור"שבצו"גלענין בחול אע"פ שאי"ז תשמישוהמיוחדלו מודו4
חצוצרות ,היינו דוץא במה שנוגע לענין ר"נואינוחולץ רק בדכרשאינורגיל לעשות
הר"ת'
הץצאת דעתווכנ"לבס"ק ד' אבל במהשנוגע בחול אלא באקראי בעלמא ובלשון
לעצם התץנה שניהם שוים בזה ,דהיינו המוכא ברשב"א דלא אסיק אדעתייהו עלוהי

כחוראי
ולפיכך מחמירר"נ.הרי מפזרשבלשונודזהו
מחמת דלא מסיק אדעתייהו עלוהי והיינו
מחמתדין מוקצה שבו וכמושמצינו מח' ר"י
ור"ש בחצוצרות דלר"י לא מיקרי מסיק

אדעתייהו זה שחז' לעתים רחוקוח לגמע בו
מים לתינוק ,ה"נ ר"נ מחמירטפי וגם שופר
לא מיקרי' אליבי' מסי' אדעתי' אבל בעצם
התקנה שהתקינו דכשמל"א מותר לצוגומ"ק
לא מצינובוה שום מח' ולא נחלקו אלא במה
שנוגעלענין מוקצה שבו ,וא"כ ל"ק אליבי'
מה שהקשה הוא ז"ל על רש"יכיון דבעצם
התקנה כל התנאים שוים בוה וכל הדינים
שנחלקוביניהםהוא רק מחמתדיןמוקצה,וזה
לאהיה קשהלוכלל דכמו"כמצינוחילוקבע
ר"י ור"שומיושבבזהקו' הרשב"אז"לוא"ש
מאד בעזהי"ת.
 .1והנה ביארנו בזה מח' רש"י ור"תבד'
ר"נ ,דלד' רש"י עיקרו של ר"נ הוא מעצם
התקנה ,וגם בדבר שלא שיך בי' הקצאת
הדעחכגון כדברהרגיל לעשותבו בחול מ"מ
נאסר מחמת עצם התקנה דקבלה היחה בירו
שלא התירו אלא לצורך תשמישו המיוחדלו.
ולד' ר"ת ,כלעיקרודר"נהוא רקבדברשי"ב
הקצאת הדעתולכן לא נאסר רק בדברשאינו
רגיל בו בחול ,אבל בעצם החקנה לא פליג,
וה3ה מדברי הירושלמי הנ"ל בס"ק ג' ע"פ
דברי התוס' דף ל" ,1ראי' גדולה לד' רש"י,
רלמאי דסברהירו' נמצא שר"שיכולללמוד
כר"נ ,אע"פ שהלכה מרווחת בכ"מ שר"ש
ל"ל מוקצה ,הרי דדברי ר"נ אינם שייכים
להל' מוקצה ונמש"נ בד' רש"י ,ובאמת זו
קושיא גדולה לד' הר"ת אם יסכים לסברת
התום'דף ל"1דמזהדסיפאדמתני' ר"שכולי'
ר"ש הוא ,אבלאולי ס"ל לר"ת דתנאדמתני'
ס"ל נר"ש במחט שליד ,אבללאדמתני' ר"ש
היא ,וממי' לק"מ ,והנה הברייתא המובא רף
קכ"ג ב' ,בראשונה היו אומרים וכו' היא
תוספתא בפט"ו (ושס היא בקצתשינוילשון)
ובסוף התוספתא הובא שם ר"נ אומר אפי'
טלית ואפי' תרוור וכו' ולכאורה זהו סמך

שכט

לפירש"י דר"נ קאי אעיקר תקנה דהא
הברייתא סובב אעיקר התקנה בלי עירוב
מוקצה וכנ"ל,וזה דקדוק נחמדלד' רש"יו"ל
אלא שיש להשיבכיון שהוזכר גם בבריתא
האיסור של יתד של מחרישה וזהו מוקצה
מחמת חסרתכיס דהואענין של מוקצה ,א"כ
י"ל דע"ו מוסיף ר"נ ,והיינו דקאי על ענע
מוקצה ולא אעיקרהדברייתא.
ז .והנה י"ל עוד ,רלרש"י דכלדברי ר"נ
הם מעיקר התקנה ,א"כ באמתלאידענאאיך
ס"ל לר"נ בדכר שי"ב הקצאת הדעת,דאולי
יסבור כר"ש דל"ל מוקצה ,דהא מה דהחמיר
בטלית ותרווד אי"ז מחמת איסור מוקצה
וכנ"ל ,ובאמתלפיהירו' הנ"ל בם"קו' ע"פ
דברי התוס' ס"פ במ"מראי'גדולה דר"נמצי
סבר כר"ש.
ודאתתאן עלה ,נררח לפרש דברי התוס'
דף ל"ו א' ד"ה הא,דהביאו מקודםפי' רש"י
בר"נ ,והק' ע"ז הר"ת מההיא דחותלותדמוקי
לה כר"נ וכן מפרק בכל מערבין במנעול
דקטיר במיתנא ובעי סכינאלמיפסקי' ואמאי
אסר בסכין כיון דעומר וליוחד לחתיכה
לפירש"י ,ע"כ הביאופי' ר"ת הנ"לדר"נ לא
באלאפוקי אלא חשמיששאינורגילבובחול
וכל הנהו איןרגילין בו בחול עכת"ד ,ובהג'
מלא הרועים הק' ע"ז קושיא עצומה ח"ל
קשה דלפ"ז דס"לדחותלותאינורגיללחחוך,
א"כ כ"ש רלא קשה לפירש"י דבעי לר"נ
תשמישו המיוחד לו ,ודוחק לומר דלרש"י
במיוחדלחחיכה מותרלחתוךאףבדברשאינו
רגיללחתוךכיון דעכ"פהוא תשמישוהמיוחד
דהיכן נזכר זה ברש"י ומנ"ל להקשות על
רש"י דאדרבה רש"ימחמירטפידאפי' בדבר
שרגיל לחתוך בו בחול אם אינו תשמישו
המיוחד לכךאין לטלטלו עכ"ל ,אכל להנ"ל
א"ש דלרש"י לאמצינו שלר"נ אי"ל מוקצה
ואררבה להס"רדריש כלהכלים משמע דס"ל
כר"ש ,וא"כ קושית ר"ת על רש"י היתה
דמנ"ללבעלי הגמ' בכלאותן מקומות דלר"נ
אסור ,והיינו דהתי' ע"ו הוא נהדוחק לומר

של

בחוראי

המחכר במלה"ר כנ"לדכ'וןדלרש"ידינו של
ר"נ אי"ל שום שיכות לכלל' מוקצה,
ותשמישו דר"נ מתפרש תשמישו המיוחדלו,
א"כ מנ"ל דשונה הדבר אם תשמישוהמיוחד
לו אינו רגיל כו בהול ,דבשלמא לפי' ר"ת
דעיקריסויו דר-נ מדיני מוקצה הוא ,א"כ
מובן מאליו דאע"ג דהו"ל תשמישו המיוחר
לה מ"מ כיץ דאינו רגיל בו בחול יש בו
הקצאת הדעתומהאהנילן במהדהויתשמישו
המיוחדלו ,אבל לרש"י מה איכפתלןדישבו
הקצאת הדעת כיון דבכ"ז הו"ל תשמישו
המיוחד לו ,ואף שהי' יתכן שר"נ מהמיר
במוקצהכר"י ,אבלמנ"ל זאתלבעליהתלמוד,

כ"נ בכוונת התוס' בס"ד.
לפ"ז מגבן היטב שם באמצע דבהאם
דהר"ש הקשהלרש-יאליכא דר"נ מדךצ מותר
ג"כ לצו"מ האאי"ז תשמישוהמיוחדלו,ותי'
ו",לודוחק ר"תלומרלפי'הקונטרס,דקערות
אחר שאכלובהןדדרךלהסירןכל שעה,חשיב
צו"מ חשמישו המיוחד לו עכ"ל,ואינומובן
מדוע דוחק ר"ת פירוש זה לפירש"י ,הלא
לפירושו ג"כ צ"ל כן דלהכי התירו בצו"מ
משום דכ"ה הדרך ,וזהו ממש מאי דאמרי'

חרביוסף געלב

לפירש"י .אבל להנ"ל א"ש ,דלר"ת דהכל
תלוי בהקצאת הדעת ,א"כ בפשוטוישלהבין
דכמודאין מקצה דעתו מתשמישו כמ"כאין
מקצה דעתו מלהסירו לאחר תשמישו .אבל
לרש"ידאינותלוי כלל בהקצאת דעתו והכל
הוא מעיקר התקנהוהיינו דלא התירו טלטול
אלא בתשמישוהמיוחרוכלשונו שלר"נ ,א"כ
קשהדאיךיכול רבא להוסיף מסכרא רנפשי'
אליבא דר"נ צו"מ ,דאע"ג דבעלמא צו"מ
חשיב נמוצו"ג,זהובנוגע להקצאת הדעתאו
אפי' באיסורי טלטול דכשמל"א שקולין הן
אבל רק אם לא נחפרש בעצם החקנהלהיפך
מזה משא"כ בר"נ דמבוארבלשונודלא הוחר
אלא חשמישו א"א להוסיף ע-ו אף מירי
דחשיבטפי(זדלא כמו לר-ת דצורך תשמישו
הוא רק סימן של הקצאת הדעת ולכן ס"ל
לרבא דלצו"מ אית בי' הקצאת הדעת ממש
כמו לצו"מ) דז"פ דצו"מ א"א להקרא
תשמישו שלכלידאין משתמשיןבכלי בשעה
שמסירין אותה מן השלחן ,וע"ו תירץ ר"ת
בדוחק דמ"מ אפ"ל דנקרא תשמישו המיוחד
לו דג"ו נכלל בעלמא בתשמיש הכלי ,וא"ש
בעזהי"ת.

"4

בעביןטועןטענתגבב
איתא בב"קבמתניתץבוישמרובה,דמרובה
מדת ח~~ומי כפל ממדת תשלומי ד וה',
שמדת תשלוטי כפל נוהגת בץ ברבר טו,ם
בו רוח חייםובין בדבר שאין בו רוח חיים
ומדת תשלומי ד' וה' אינה נוהגת אלא בשור
ושה כלבד וכו' .ואמרינן שם בגמ' מנה"מ
דת"רעל כל דבר פשעכללעל שורעל חמור
על שהעל שלמה פרטעלכלאכידהחזרוכלל,
כלל ופרט וכללאי אתהדן אלאכעין הפרט,
מה הפרט מפורשדברהמטלטלוגופוממוןאף

כל דבר המטלטל וגופו ממון ,יצאו קרקעות
שאינן מטלטלין יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעותיצאושטרוח שאע"פשמטלטליןאין
גופן ממון ע"ש.
והקשה שם התוס' ד"היצאוקרקעותוכו'
ר"ל וא"ת וגניבה בקרקע היכי שייכא ויש
לומר במשיג גבול א"נ במחובר לקרקע כי
ההיא די' גפנים טעונות וטתן שנגנבולו ה'
ונמצא שהואגנבם.ודבריחוס' לכאורה צע"ג
דכיוןדמיירי בטוען טענת גנב דהאמת דהוא

כהוראי

שלא

ביןטוען טענתגנב לאחר ששלחבוידדפטור,
לטוען טענת גנב אחר שכפר בפקדון דחייב
ע"ש דלכאורה דבריהם צריכין ביאור כית
דבשניהם נעשהגולן א"כ מדועחייב בטט"ג

גנבו ,א"כע"כמיירי הכא דהשומר תלשהגפן
וגנבן ,דאס הואבעין א"כהאיךטוען השומר
להבעלים דנגנבו ,ע"כ מיירי דתלש השומר
הגמנים ונשבע שאחרגנבן .א"כ האיך מקרי
גניבת קרקעכיון דהגניבה הו' על מטלטלק ,לאחר שכפרבפקדון,וכתב שם בברכחשמואל
ובקובץשיעוריםמהגאון רבאלחנן וואסרמאן דבשליחותידכיון דעשה מעשהגזילה משום
זצ"ל נתעוררבקושיא 11ותירץ שםוז"לוצ"ל הכי יש הפקעה עלדיני שמירה וממילא לא
כיון דבשעת קבלת השמירה היה קרקע ,ולא שייך תו טט"ג לחייבו כפל ,כיון שזה בא
חלעליובההיא שעתאדיןטוען טענתגנב ,לא מחמחהןינישמירה ע"ש ,וצ"ללפ"זדבכופר
יתחייב אח"נ אפילו כשנעשה תלוש,דדין זה בפקדוןכיון דלא עשה מעשהגזילה א"כאין
להתחייב בכפירה ושבועה צריך לחול עליה לוקניניגניבה בעצם החפץרקדיןגזלןועדיין
'שדיני שמירהעליוולכךשפיראמרינן דלא
בשעה שנעשה שומר דוקא עכ"ל ע"ש.
ודבריו תמוהע,דמהיכיתיתי לומרדהדין נפקעהדיני שמירהוישעליודין טט"גודו"ק.
טט"גצריך לחול דוקא בשעה שנעשה שומר ,וכ"כבהדיא ברע"א בש"ע ח"מבסימן רצ"ד
כיוןדבההיא שעתאאין כאןחיוב כפלאז חל ס"ק א'דישחילוקכיןכופרבפקדוןלשליחות
היוב כפל דוקא בשעה שנעשית הכפירה יד דלא אמרינןרישדין טט"ג אחרכךדנפקע
ובשבועה ,ונראה להסביר תיררן זה בתרי השמירה אבל בכופר כפקדוןכיון דלא עשה
אופנים .בהקדם במה שיש להקשות על דברי מעשהגזילה לא נפקעהדיני שמירה ע"ש.
הגמ' ,דלמ"למיעוט דעל קרקעאיןכאןטוען
ולפי יסוד זה אפשר ליישב רברי רש"י
טענת גנב להתחייב כפל תיפוק ליה דכבר בסנהדריןדףב' א' ,בהאדאמרינן במשנה שם
איחמעיטמדיןגזילה מקרא אחרינא כדאיתא דיני ממונות בשלשה,גזילות וחבלות בשלשה,
בב"ק כדף קי"ז ב' ,ע"ש וכיון דיש מיעוט ופרש"י שם ד"ה גזילוח וז"ל כופר בפקדת
דמששלחבוידהויגזלןוכןבחוטףמידחבירו
דאינה נגזלת האיךשייךהדין טט"ג בכלל.
וברמב"ם בפ"ד מהל' גניבה הל' ב' פסק הף גזלן כגון ויגזול את החנית מיד המצרי
דאימתי אמרינן דטט"ג חייב בכפל דוקא (שמואלב' כ"ג) ,אבללוהולאשילםלאמקרי
שנשבע קודם ששלחבפקדוןיד ,אבל אם שלח גזלן דמלוה להוצאה ניתנה עכ"ל ולכאורה
בוידוטוען טענתגנב ונשבעובאועדיםפטור דברי רש"יתמוהין חדא דמ"ש כופר בפקדון
מן הכפל ,שכיון ששלח בו יד נחחייב בו מששלחבויד ,האאמרי'בגמ'הגוזלעציםדף
ק"ה ב' ,דבכופר בפקדון נעשה גזלן וחייב
וקנינהו ע"ש.
ובברכת שמואל סוף מסכת ב"ק הסביר באונסין א"כ אפ" בלא שליחותיד ג"כהוי
דברי הרמב"ם ודברי הרה"מ ,שםדדין טט"ג גזלן ,וכן נתעורר בזה ברש"ש ובספר ערוך
י לנר .ועור יש להקשות דבהדיא אמרי' בגמ'
רהף גניבה מחודשת ועיקרה הוא ע"ידינ
שמירה ,וע"כ הסברא דכי שלה בויד וקנאה ב"מרישאיזהונשךדהכובש שכרשכירעובר
להחחייב באונסעויש ג"כקניניגזילה ע"ז ,בלאתגזולוכן פסק הרמב"םלהדיא א"כשוכ
י השמירה,ואינויכול להעשות צ"עדברי רש"י שכתב דבלוה ולא שילם לא
שוב נתבטליינ
גנב למפרע ע"י טענת גניבה ,דמאחר דכבר הףגזלן.
ולפי רברינו מיושב היטב דכיק דכיארנו
קנהואינו שומר ונעשהגזלן על החפץ ,רצ"כ
שובלא מצטרףדינו מהשבתחילההיהשומר ,דכופר בפקדוןאין לו רקדיןגזלןכיון דלא
עשה מעשהגזילה אבלאעעליודיןגזלןגמור
ותו לא נעשה גנב.
ובזההסביר ג"כ ,מא' דכתבו בתוס' ב"ק דאק,לוקניניגניבה ומסתבראדאיןעליודין
דף ק"זב' ,ד"ה ושלח בוידפטור,רישחילוק שינויקונה ג"כ ,א"ככלשכןבלוהולא שילם

שלב
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דאע"ג דנקראגזלן הינו דוקא לעבור בלאו
(ונסתפקת' אם יש עליו חיוב אונסין כיון
דבהיחרא אתאי לת-הוגסאיןעליודין שומר
כמובכופרבפקדת) א"ככיץדלא הףגולןגמוה
א"כ יהא נכלל בהא דאמוינן במשנה ךדיני
ממונות בשלשה ,רק בגחה גמור שעשה
מעשהגזילה בזהאירי' בגמ' שם דלא נכלל
בהמשנהדדיניממונות בשלשהדצריךמומחין
גמורין אבל ברישא שמירי בדיני הודאות
1הל11אות דסגי בהדיוטות ע"ש וכן בריש
החובל בב"ק דבזמן הזהישדיןשליחותייהו
קא עבדינן ה-נו דוקא בהודאות והלוואות
דשכיח ואית ביה חסרץ כיס ,אבל בגזילות
וחבלות כתבבתוס' שםדצריךמומחיןגמורץ,
ונוכל לומר דזה דוקא אם עשה מעשהגזילה,
אבל לא בסתס כופר בפקדון ודו"ק.
ובברכת שמואל שהבאנו לעיל כתב עוד
חידושרע"ידין טט"ג נעשהגנבלמפרע ,אבל
זהו דוקא אם לא נהבטלהדין שמירהמעליו
אבל אם נחבטל הדץשמירהכגון אםשלחבו
יד באמצע ,ליכארין טט"ג .אבל מה שכתבו
בסברח תוס' דלאחר שליחות יד ליכא דץ
טט"ג לכאורהאינו מוכרח ,דשפיריש לומר
דנעשהגנבעכשיואבל אם שלחבויד באמצע
ובטלממנוהדינישמירהשובאינויכוללח-בו
עכשיו כפלדתו לאו שומר הוא ,אבלמדברי
הראב"ד שכתב על הרמב"ם שהבאנו לעיל
בפ"ד מהל' גמבה שפסק דאם השומר טבח
הבהמה ואהר כך טט"ג בשבועה ,נתח-ב
השומר כפל וד' וה' ,לכ' מוכח לומר דנעשה
גנב למפרע ,דאם לאהאיךשייךלחיבוד'וה'
ן רבאותו שעה לאו גנב הוא,ורין ד' וה'
כיו
אינו חיב רק בטביחה ומכירה בחפץ הגנוב,
אלאודאימוכחלומרדנעשהגנבלמפרע,אבל
צריךלהסבירזהדהאיך נעשהגנב למפרעכיון
דבאותה שעהלאוכופרבפקדההואובהיחרא
בא להיה.
והנראה לומרבזהדיששניחידושיםבדין
טט"נ חדא,כיוןדאמרי' דכליסוד שלגניבה
ה .81מעשה לקיחה מרשות הבעלים ,ואם לא

לקת מרשותהבעליםליכאדין כפל כדאמר"
במשנה ריש מרובה דאין הגונב אחר הגנב
משלס כפלור'וה' דלאקרינןביהוגונבמביח
האיש ,ומה"טנמי אמרי' בגמ' ב"מ דף כ"1
ב' ,דאםגנב אבידה המונחת ברה"ר לא מקרי
גניבה לחיבו כפל ,רקדהויגזילה ולאצריך
לשלפ רק הקרד כיון דאבירה אינו ברשות
הבעלים להקדישו ולמוכרו וכדומה ,ולכך
אמרי' ג"כ דשואל שלא מדעתגזלוהוא,וכית
דעשה מעשה לכאורה הף גנב אלא דאע"ג
דעשה מעשהגניבהכיון רלא רוצה החפץ רק
להשתמש בולפי שעהאיןכאן מעשהגניבה
בשלימותו,דיסוד של מעשהגניבההואלקיחה
מהבעל,ם להיות שלו לעולם ודו"ק.
זעור יש חירחש בוץ טט"ג כימסביר
בברכת שמואל סזף סימן מ' בשם הגר"ח
מבריסק זצ"ל,דיסוד שלגניבהדוקא אםהוא
באיסורא אתאי ליריה ,אבל לא ש-ךגניבה
בשומרים כיון דבהיחרא אתאילידיה ע"ש,
ויסוד לזה הוא כיון דאמרי' יד שומר כיד
בעלים דיש להשומר זכותים בעצס החפץ,
ולכךאמרי'דחידוש של טט"ג הוא דע"ידיני
שומרים חשוב לקיחה הראשונה מהבעלים
בתורתגניבה,והוי באיסורא אתאלידיה.
וראיה לזה הוא כמ?"פ לעיל ,מדפסק
הראב"ד בפ"ד מהל' גניכה הל' ב' ישומר
ששחט הכהמה (ע,הו מעשה שליחות יר)
ואח"כ טט"ג חייב בד' וה' ,וכיון דלא הף
הכהמה גנובה אצלו האיךשייךחיוב ד' וה',
אלא ע"כ מוכח מזה דאם טט"ג נעשה גנב
למפרעעל חפצאזה ומש"השפירישחיובר'
וה'.
ולפ"ז שפיר מיושב הא דהקשינו לעיל
בדבריהחוס'ריש מרובה שכתבדוריךגניבה
בקרקע בטט"ג אם אמר לוי' גפנים טעונות
מסרחי לך והשומר אומרדנגנבולו ה' והוא
בעצמוגנבפ .והקשינו והאעכשיו תלוש הוא
והףגניבחמטלטלע,ולפידברינומיושבהיטב
דיש חדוש בטט"ג דנעשה גנב על החפץ
למפרעשכיתשהוא שומרישחידושדיןדהוי

כהוראי
גנב למפרע וכיון דלמפרע הוו קרקע שפיר
ממעטינןליה מדין טט"ג.
ויש לבאר דברי התוס' עוה דאפי' אם
נימא דלא נעשה גנכ למפרע ,מ"מ כיון
דאמרר דהא דטט"גחייב הואמדינישומרין
רנתחתב ע"י כפירה ושברצה אע"ג דלא עשה
מעשה גניבה ,ואף אם מאיזה טעס בטלדין
שומרין אז פקע כל דץ טט"גמיניה,כדחזינן
מדברי הרמב"ם שהבאנולעילדאםשלחבויד

קודם טט"ג פטור מכפל ,שפקע ממנו הדץ
שפיר נוכל לומר כית דכל
שומרץ,
י שכהרה חלעליו כשעה שנעשהשומר .א"כ
יינ
צריך לחול ג"כ הרץ דאם טט"ג ה" נחחיב,
ולכך שפיר אמרר כיץ שבשעת נתעה היה
קרקעולאחלעליהדץשמירהלגביטט"ג,תו
בטלמיניה כלדין טט"גאפי' אחרכך נעשה
תלוש ,דכל דץ טט"ג תלוי בשעת קבלת

יכך

שמירה.

ולפי מה שבארנו דנעשהגנב למפרעלפי
רברי הברכת שמואל יש לתרץ הא דאמרי'
בדף ס"ג א' ,א"רחייא כר אבא א"ריוחק

הטט"ג באבידה משלם תשלשי כפל שנאמר
על כל אבירה אשר יאטר ע"ש ,ולכ' צ"ע
דמדוע צריך קרא מיוחד דשתך דין טט"ג
באבירהכיון דאמרי' שומר אבירההוי ש"ח
כדאיתא בגם' ב"קרףנ"וב' ,א"כ פשוטהוא
דשייך גביה דין טט"ג ולפי דכרינו לעיל
מיושבהיטבדכיון דנעשהגנב למפרעחשובה
לקיחה ראשונה מהבעלים תורחגניבה,דכיון
דהלקיחה מרה"ר אץ בה רץ גניבה ,כית
דהחפץ אבוד מהבעלים אין כאן דץ וגונב
מבית האיש כדאמרי' בגט' ב"מ דף כ"ו ב',
דגנכ הרה"ראינו אלאגזלן ופטור מכפל,וכן
כתב הגר"ח מבריסק זצ"ל דכופרבפקדון לא
א עשהמעשהגמבה
הףגנבלחתבוכפלדכיץיל
מרשות הבעלים,אינו אלא ויף'ק.
והא דאיתרבאי דמשלם כפל בטט"ג
באבירה אע"גדצריךגניבה מרשות הבעלים,
צ-ל דבכלגנב דחץב עבור מעשהגניבתויש
תנאידצריךגניבה מרשותבעלים ,אבלבטט"ג

גיה

שלג

לא חתבעבור מעשהגניבה אלאדע-יכפירתו
גלי קרא דישעליודיןגנב ,ולפ"זישליישב
במאי שהקשינו בריש דברינו רלמ"ל קרא
למעט טט"ג על קרקעעכדים ושטרותתיפוק
ליה דליכא בהן גזילה דיש קרא דוכחש
בעמיתו דממעטזהמגזילהעייןבגס' ב"קדף
קי"זב',וכיוןדליכאגניבהע"זהאיךשייךדץ
טט"ג .ולפי דברינו מיושב היטכ דאע"ג
רממעט זה מגזילה ,התט גלי קרא דמעשה
גזילההוי רק עלמטלטלין ,אבל בטט"גחייב
עבורכפירהוטענהושכועה א"כ אפשר דשתך
זהאפי' על קרקע ג"כ,כיתדלאצריך מעשה
גניבה בפועללהתחייכ ,ולכך שפירצריךעוד
מיעוט על טט"ג.
ובתוס' בדף ס"גביחזינן עורחידהםבזה
בהא דאמרי' שםתנן החםהיכןפקדוני אמר
ליה אבד משביעך אני ואמר אמן והעדים
מעידים אותו שאכלו משלם אח הקרןופירש
בחוס' שם ד"ה וכעדים מעידים אותו ח"ל
אכלו נקט לרבותא אע"פ שאמץ מןהעים
פשרמן הכפל בטענת אב"ד וכר ע"ש ,משמע
דבטענת בב שפיר חיב אע"פ שבשעה שכפר
אין החפץ בעוים ,ונוכל להסביר זה בתרי
אופנים ,או דע"י כפירתו בשבועה נעשה גנכ
למפרע וחשובבאיסוראאתילץיה,אודנוכל
לומרדכיוןדבטט"גחידושהואמשוםדישרין
ןגנב א"כלאצריך
שומרעליוולכךישעליויי
להיוחגנב על החפץ ,ולכך שפיר חתב אע"ג
דאין החפץבעץ ,אבל אםלומדיםדנעשהגנב
למפרע אפשרלומר דבטט"גגליקרא דנעשה
גנב על החפץ ג"כ.
ולפ"ז סיושב דלמהלי מיעוט על קרקע
ועבדים ושטרותכיוןרכלדין טט"גאינו אלא
בדינישומרין ועל קרקעועבדים נתמעט בפ'
שלשומריםכדאיתא בב"מדףנ"1א' ,א"כתו
לא שיךדיןטט"גדאינו אלאבשומרים,וצ"ל
כית דהרמב"ם פסק בפ"ד מהל' שכירות הל'
ג' דאם פשע בעבדים קרקעות ושטרותחייב
דפושע מדין מזיק ע"ש ומזה מוכח דאע"ג
דאין לו חיוכים של אחריות דהתנו בגניכה

שלד

כחוראי

ואבידה מ"מ"םעליה שם שומר דלא נחשב
.גרמא בעלמאע"יפשיעתו,עייןברכתשמואל
בזה בב"קסימ
 ,ל"א באריכות ,ומוכח מזה
דדין טט"ג מקושר לדין שמירה מעל החפץ
אע"ג רנתמעט מדץ תשלומין של שומרים.
ובזה יש ליישב קושיא עצומה ,דהנה
בתוס' שמ ד"ה רעהו אמר רח' ,הקשה ח"ל
'תימהלר"ימאיאיצטריךרעהולמעוטי הקרש
מכפל'בטט"ג האליכא שבועהכהקדש,ולמס'
דנפיק כפל ושבועה מהר קרא א"שוכו'ע-ש.
משמעדאיהויתריפסוקיםהי' נשארבקושיא
ותימה דא"כ בתוס' לעיל ד"ה יצאו קרקעות
הקשהנמיכעיןזה דלמהלימיעוטבטט"געל
קרקעתיפוקליהדאעבהן שבועה ,ושםתירץ
דמיריעלידיגלגולשבועה,ושפירצריך קרא
למעט כפל ולמה לא תירץ כאן בהקדש ג"כ
דמירי ע"י גלגול שבועה.
ולפ"ד מיושב היטבדגבי הקדש לא כתב
הרמב"ם דאם השומר פשע בהקדש צריך

לשלםמדין פושעכמזיק ,ומשמע מזהילגבי

הקדש ממעטליהלגמרידאיןעליו שם שומר
וליכא דין שמירה כלל על הקדש ,וביאור
הדכרים הוא משום דבהקדש אימעטליהמדין
רעהו ,המיעוט הףבכללדלאהוי שומרבנוגע
להקדש ,משא"כ בקרקע כית דהמיעוט הר
מכסף אוכליס א"כ נחמעט רקמדיןתשלומע
ומיושב היטב דברי התוס'.

ואין להקשוח דהקושיא מעיקרא ליתא

משום דבהקדשלאשייךגלגולכדאיתאבתוס'
שבועות דף מ"ב ב'( ,והביאור בזה דליכא
בעלים בהקדש דגזבר לא הוי בעלים ממש)
דעיין במצפה איחן על התוס' ריש מרובה
דמ"מ משכחח להכגתשהפקיד ואח"כ פדהו,

רכית דעישיו הוא הדיוט יש גלגול שבועה
ע"ששהניחודבריהם בצ"ע,ולפידכרינואינו
קושיא,דכיתדקודםפדיוןלאהיהשומרבכלל
א"כ שוב ל"שחיוב כפלכיוןדלאושומרהוא
ומיושב היטב קושיתו ודו"ק.

"4
הרביופףצימבאל

בעבין חטאת חלב לשם חטאתדם
איתא בזבחים דףז' ב' ,אמר רבא חטאת
ששחטה לשם חטאתכשירה לשםעולהפסולה
מ"ט ושחט אותה לחטאת אמר רחמנאוהרי
חטאת לשם חטאח נשחטה וכו' ופי' רש"י
חטאח חלב שנשחטה לשם חטאת דם כשרה
ועלחהלו עכ"ל ,ולקמן בדף ט' כ' ,ור' אחא
כריה דרבא מחני כולהו לפסולא מ"ט ושחט
אותה לחטאת לשם אותה חטאת .ומבואר
בסוגיא שם שר' אחא פליג ארבא ע"ש .וע'
ברמב"םהל' פסוה"מ פט"1ה"ו שפסק שחטה
לשם חטא אחר כגון שבאה על אכילת חלב
ושחטה עלאכילת דם פסולה עכ"ל ,והכס"מ
שם מבאר שמקור הרמב"ם הוי ר' אחא

בזבחיםדףט'דפליג ארבאועורכ' שסתםגמ'
בכריתוחדףכ"זב' כהרמב"ס,דאיחא שם אם
הפריש בהמה על חלבוהביאהעלדם ,על דם
והביאה על חלבהרי לא מעל ולא כפר וכו'
ח"ל קרבנו על חטאתו עד שיהא קרבנו לשם
חטאו ע"ש ,ומברהתא  11פסק הרמב"ם
ששינוי מחטא על חטא הףבכללשינוי קורש
ובחטאת פסולה .והרמב"ם עצמו הביא זה
הדמיק שכ' בם"ג ה"ג דהל' שגגוח כבר
ביארנו בהל' פסוה"מ שהמפריש חטאתו על
החלב שאכל לאיביאנו על השבת שחלל או
הדםשאכלשנאמרוהביאקרבנושעירתעיזים
וכו' על חטאתו אשר חטא עדשיהיה קרבנו

כהוראי
לשם הטאולאשיקריבנה מחטא על חטא ואם
הקריב פסלה עכ"ל ,ומקור הרמב"ם הוי

הסוגיאדסוףכריתותהנ"לועלזהכ' הרמב"ם
כבר ביארנו בהל' פסוה"מ ,דהיינו ששתי

הסוגיות דבר א' ובשתיהם דץ א' הסוגיא
דזבחיםדףט'ב',ר' אחאמתניכולהולפסולא
והסוגיא דסוף כריתוח שאס הפריש על חטא
דחלב לא יביאנו על חטאדים .וכן מבואר
בתוס'נזירדףכ"זב' ד"השהרי ,שמשוהשתי
הסוגיות שהקשה שבזבחים אמר רבא חטאת,
חלב ששחטו לשם חטאתדמ כשרהובגמ' שם
בנזירשהוי אותה הסוגיא כמו בסוף כריתות
איתא דלאכיפר וע"ש מהשתירץ אבל עכ"מ
בהקו' משוההסוגיות.
וע' בקרן אורהועוד אחרונים שהק' דאם
שתיהסוגיות דבר א' הם מדוע לא הק' הגמ'
בזבחים לרבא שסבר חטאת חלב לשם חטאת
דם כשירה מברייתא מפורשת בכריתות שלא
כיפר ולהרמב"ם פשט דברייתאהוי שפסלה
ע"ש.ע,ד הק' הזבחחויה דסוגיא דכריתות
ענין אחר הוא רשם מיירי לענין הכעלים
דגילתה לנו החורה שהקרכן שהפרישו על
החלבלאיביאוהולכפרעלהדםואפי'בדיעבד
לא יצא אם עשה כן דלאיוכל לעקור קרבן
שהופרש על החלב להחכפר בו חטא אחר
ולהכי לא כיפר על חטא אחר וגם על החלב
שהפרישו מקורם ג"כ לא כיפר כיון דאינו
רהנה שיכפרעל' 1על חטאזה רהאהביאועל
חטא אחר והוי כאילו אמר לא יתכפרלי
חטאתזהדמסקינן בכריחותדףז' דלא כיפר
אבל הסוגיא דזבחיםמיירי שהבעלים הביאו
לכפר על חטא שהופרש אבל הכהן שינה
ועשהו לשם חטאת דם דלא נוכל ללמוד מזה
דקרא דעל חטאתו דמיירי בהבאת הבעלים
דהא הםהביאוהוכדיןואץלפוסלו אלא משוס
שינויקודשע"ש.וישלהקשותעלהזבחת,דה
דבשלמא בגמ' שכתב לא כיפרשייך לומר
שלא מכפר לא על דם ולא על חלבוכדבריו
אבל הרמב"םכ' אםהקריב פסלה ע"שולשון
פסלה משמעשהוי פסלוח ולכאו' באומר לא

שלח

יחכפרלי חטאתזה לא מכפר אבלאינופסול
בקרבן וא"כ ק' לומר שזהו פשט בהרמב"ם
שכ' פסלה .ועוד עיקר הסברא שנידן שלנו
דומה לאומר לא תכפרלי חטאתיאינו כ"כ
פשוט דהא לא אמרשאינו רוצה בכפרת חלב
אלא דעכשיו רוצה להקריב קרבןזה על הרס
וכן מצאתי שהק' האבן האזל .ובאמח יש
לבאר טעם הפסול דהרמב"ם בהל' שגגות,
וראיתיבאביאזרי מהדורא רביעאה פ"ג ה"ג
דשגגות שכ' פשט ברמב"ם דהקראדקרבנועל
חטאתו אומר לי שאין ביכולת דהבעלים
לשנותקרבן ממהשהופרשועכשיושידעינןזה
אם הכהן בא ושחט לשם מה שהבעליסשינו
הקרבן הוי שינף קודש בחטאת שפסולה
שאילו היה כח לבעלים לשנות א"כ לא היה
מצד הכהן שינוי קודש ששחט למה שהוא
עכשיו באמתאכלעכשיושגילתה תורהשאין
בכחו דהבעלים לשנות א"כ שפיר אםהקריב
ססלהמדיןשינוי קורש וע"ש אבל זה לכאו'
צ"ע שכבר כ' הקרן אורה שאע לומר פשט
שם בכריתות מדץשינוי קודש שלגבי הכהן
הוי עקירה בטעות דלאו עקירה ,שהוא סבר
שהופרשלדם ובאמחהופרש לחטאדחלבואין
לומר שהתםמיירי בכה"ג שהבעלים הודיעו
לכהן שכאמת הופרש לשם חלב שבפשטוח
מייריהסוגיא והרמב"ם בכל אופנים ועודכ'
הקרן אורה דהתםבכריתוחקתני לא מעלולא
כיפר דמשמעדאייריבשוגגדבמזידבלאוהכי
ליכא מעילה ובשוגגהוי עקירה בטעות ולא
הר שינףק,דש.ועדייןיש לבאר מאיזהדין
ססק הרמב"ם פסלה בהל' שגגות ועוד קר
האחרונים איך מדמה הרמב"ם הסוגיא
דכריתות שלאמיירי מפסול מחשבה ושינוי
קודש אלא בהקרבה על חטא דלא מופרש
מתחילתו עם הסוגיא דזבחיםשמיירי משינף
קודש ופסול מחשבהולאמשינוי בהקרבה על
מהדלאהופרש.
והנהישלחקורכדין חטאח חלב מהפועל
ההפרשה האם חל בקרבן שם חטאת חלב
דהיינו שמלבד שיש שם חטאת ג"כ חל שם

שלו

כהוראי

חטאתחלב שנתפס שם החטאבקריאתהקרבן
ונקראהקרבן חטאתחלבאולא חלבקרבן שם
חטאת חלב אלא חטאת סתם שלא נתפס
בקרבן שם החטאכדישיהיהנקרא חטאתהלב
ושם הקרבן הוי חטאת רק כיון שהפרישו
לחטא של חלכיש כאן חלות להקריבו לחלב
אכל לא פועלבגוף הקרבן להפכו לשם חטאת
חלב אלא שם הקרבן חטאת שדינו להקריבו
לחטא שלחלב .ונראה שהנ"מיהיה אםשינוי
מחטאת הלב לחטאת דם הוי בכלל שיגוי
קודש ,ששינף קודש הף מחשבה שלא לשמה
בשם הקרבן ועקירת שמו דהקרבן א"כ אם
נאמר ששם החטאנתפס בשםהקרבןוהוי שמו
חטאתחלבשפירהוי שלא לשמוובכללשינוי
קודש אבל אם אין החטא חלק משם הקרבן
אלאהוי חטאת סתם א"כ חטאת לשם חטאת
נשחטה ואין כאן שום שינוי קודש ושלא
לשמו.וישלהביאראיה שלאהוי שלא לשמה
מגמ'זבהיםדף ט'ב' ,אמר רבמשמיהדמבוג
חטאת ששחטה לשום חטאח נחשון כשירה
דאמר קרא זאת תורת התטאתתורה אחתלכל
החטאות וכו'איתיכיה ר' משרשיא לרבא ר'
שמעק אומרכל המנחות שנקמצו שלא לשמן
כשירות ועלו לבעלים לשום חובהלפי שאין
המנחות דומות לזבחים שהקומץ מחבת לשם
מרחשת מעשיה מוכיחין עליה שהיא מהבת
ונו' טעמא דמעשיהמוכיהין הא אק מעשיה
מוכיחין לא ,אמאי לימא זאת תורת המנחה
תורה אחת לכל המנחות ע"כופי' רש"י שס
ולרבא דאמרלעיל חטאח הלב ששחטה לשם
חטאת דם כשירה ליכא למיפרךמינה דהתם
כיון דכי הדדי נינהו דתרוייהו חטאת סתמא
שמייהו וכפרתשתיהם שוהעלהכרתאין שם
שינוי קורשוהרי חטאת לשם חטאת נשחטה
ואילו מנחת מחבת ומנחת מרחשת אע
שמותיהן שועזו שמה לבדה  111שמה לבדה
וכו' .ומוכח מרש"י שאין חל עלהקרבן שם
הלב שכ' דתרוייהו חטאת סתמא שמיהו
ולהדיא כ' שאין שס שינוי קודש ,נמצא
שחטאת חלב לשם חטאתדםאינובכללשינף

קידשוהסוגיאבזבחיס שמדברמשינוי מחטא
על חטא ומהל' רבא ור' אתא לא מפרשה של
שינוי קודש קמיירי ולמר הרמב"ם שמיירי
משינוי המבואר בסוף כריחות משינוי
בהפרשה שהכהן משנה ממה שהופרש ומחטא
שעומד ליקרב שכבר ביארנו שאע"פ שאק
כאן שלא לשמה ומחשבה לעקור שם הקרבן
כמו כלשינוי קזדש אבל עכ"פישכאן חלות
להקרב לחטא של חלב ואם הקריבה על חטא
אחר שלאהיהעומדמתהילהלכךהקרכןפסול
ונלמד מגזה"נ דקרבנו על חטאתו שצריך
להקריבועל מה שהללהקריבוואםשינה מזה
פסלה וזהוהדין דר' אחא בזבחים דף ט' ב',
ששינוי כזה פוסל כמו בגמ' בכריתות ובזה
גופאפליגי רבא ור' אחא שרבא אמר חטאת
לשם חטאת גשהטהואיןנאן לאשינוי קזדש
ולאשינוי בהפרשהששינוי כהפרשהג"כ לא
פסלהוכאר' אחאלומר שאע"פששינויקורש
איןכאן אכלפסול מטעם אחרששינהבחלות
על מה שהופרש המבוארבכריתותואע"פשר'
אחא לומד משחט אותה לחטאת והסוגיא
בכריתותלומדמקרבנועלחטאתו אפשרלומר
שר' אחא לא רצהליתן טעם לדבריו לפסול
רזה כבר מבואר בברייתא בכריתות אלא בא
לאפזקי מרכא שאמרוהרי חטאת לשם חטאת
נשחטה חספיר הף
חטחט אותה לחטאח
ואיןכאן לאשינוי בשםולא בהפרשה ע"זכא
ר' אחא כנגדו ששייך לומר ושחט אותה
לחטאת לשם אותה חטאתוקאיעלשינוי מטה
שהופרשוע'באבןהאזל כעקזה .אכלאליבא
דאמח לומד ר' אחא הטעם כמו הברייתא
בכריחות וכן הביא הרמב"ם לשיטתו טעם
להלכהדר' אחאבהל' פטוה"מ פט"!ה"גוז"ל
ונאמר על חטאתו שתעשה לשם אותו החטא
ע"כ וזהו הטעם המובא בכריתות ולא הטעם
שהביאר' אחא,ואגבי"לשלפיזהאתישפיר
קו' התוס' שם בזבחים דף ט' ב' ,ד"ה !שחט
אותה להטאתשהק' אר' אחא,שלעילבפירקין
דרשינן ושחט אותה לחטאת למילתא אחריתי
ע"ש אבל אם עיקר דרשה דר' אהא הף

ככו.ל
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מקרבנועלחטאתושפירדרומינן ושהטאותה
להטאת ~בר אחר .ולפי הנ"ל מבואר דברי
הרמב"ם שמשוה שתיהסוגיותששתיהםענין
א' שינוי בהפרשה,שינוי ממה שהיה עומד
להקרב,ולפיזה הטהלךאיז להקשות האהוי
עקירה בטעוח כמו שהקשינולעיל על מהלך
האבי עזרי ,שי"ל ע"פ מה שכ' הקרן אורה
במנחותדף מ"ט א' בסד"ה מסתברא מילתא
דרב,דסברהדעקירהבטעותלאהויעקירהלא
אמרינן אלא בזבחים דסתמן לשמן קאי ומה
שעקרבטעותלאועקירה וקהמא אסתמאאבל
בהני מילי דבעינן לשמה דוקא אם חישב
מהשבה אחרת אפי' בטעוח לא הוי לשמה
ע"ש ולכאר הקובע הסתמא לשמן הף שם
הקרבן וקדושה לשם כך כמו עולה סתמא
לעולה ששם הקרבןהוי עולה אבל ~ברינו
ששם החטאלא נתפס בשםהקרבןסברהלומר
שאינו סתמא לשמה לשם חטא דחלב אע"פ
שדינולהקריבולזה החטא אבלזהלא מספיק
שיהיה סתמא לשמה שהוא חלות בשםהקרבן
ויש להביא ראיה לזה מהרמב"ס הל' מעשה
קרבנוח פ"דהי"א שכ'צריךשתהיה מהשבתו
בשעת שחיטתו לשס ששהדכרים לשם הזבח
וכר ואם שחט סתם כשר כמו שביארנה
והשוחט חטאת ואשםצריך שתהיה מחשבתו
לשם אותו החטא שבא עליו עכ"ל ומדבריו
משמע שלא אמרינן סתמא לשמה על חטא
שבאעליושכ'קודםדין דסתמא לשמהואח"כ
הביא שצריך לחשוב לשם החטא ואע"פ
שהאור שמח כ'שהוי טעותהדפוסוהדיןדאם
שחט סתם כשרקאיג"כ על לשםאותו החטא

ומקומו בסוף ההלכה ע"ש אבל ע' במרכבח
המשנה שםשדייק כנ"ל על הרמב"ם והעלה
שלא אמרינן סתמא לשמה בההטא ואם לא
חישב לשם החטא לאעלהלבעלים לשםחובה
ע"ש עכ"פ לפי מה שנדפס ברמב"ס שלנו
נמצא שאץ סתמא לשמה בחטא חזטברא כמו

שכהבנו שלא נכלל בשם הקובן %א נתפס

בקריאת הקרבן וסתמא לשמה תלוי בשם
הקרבן .ולפי זה בנוגע לעקירה כטעות
כשהקריב לשם חטא אחר שפירהוי עקירה
כיע .דאע סתמא לשמה וכתב הקרן אורה
שבכה"גשפירהויעקירהכיוןשצריךלהקריב
לשם החטא כמו שמבוארמקרבנו על תטאתו
להרמב"ם וכיק ששינה לחטא אחר ממה
שהופרש אפילו בטעותאין כאן לשם אותו
חטאוהויעקירה.
ועדייןק' אםהסוגיותדכאןוכריתוח חרא
הם מדוע לא הקשה גמ'דילן לרבאמברייתא
מפורשת בכריתות שפסול ואיך אמר רבא
כשירה ונראהליישב עלפי מה שרצה הזכח
תודה לתרץ הרמב"ם על הקושיא שהבאנו
לעיל שאע"פ שהרמב"םפסקפסלהאבלעצם
הברייתא שם איתא לא כיפר רק שהרמב"ם
למד פשטשהוי פסול אבל שתך לומר כוונח
הברייתא דלא כיפרדהיינו לא עלה לבעלים
לשם חובה אבל עצם הקרבן כשר כטו שאר
לשם חובהוע' באורח מישורעל מס'נזירדף
כ"ן ב' ,חד"ה שהרי בסה"דוכן נ"ל קושטא
דמילחא דהברייתא לא ס"ל דפסול הזבח רק
ילא כיפר וצריך להביא אחר לחובחו ע"ש
שהביא ראיות של' לאכיפרג"כ משמע כשר
ולאעלו עכ"פכיתשישמהלךכזו בהברהתא
רשםאיןשייךלהקשותעל רבאמזו הברהתא
שיכולים ללמוד שם כשר ולא עלו ההו ג"כ
שיטת רבא ואע"פ שרש"י פירש על רבא
כשרה וצלחה לו חה לא הף כבריתא דשם

ומטעם זה דחה הזבח תורה זה החירוץ,
אבל ע' כברכת הזבח על זה הרש"י שכ'
שהגירסאהנכונהברש"י הף כשרהולאעלתה
לווכןהואמפורשברש"ימנחותדףג'ב'ד"ה
הא אמר רבא ,לפי גירסת השיטה אוח כ"ב
ע"ש .ונשאר רק הערה על הרמב"ם שהקשו
האחרונים שהיה להגמ' בזבחים להזכיר
הברייתא והסוגיא דסוף כריחות אםיש להם
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יוסףצבי טשאפניק

בעכיןאיןמוסרין ד"ת לעכו"ם
כגמרא חגיגהי"ג א' ,ואמר רב אמיאין בידו כמש"כ הרמב"ם וכן במרדכי ובנמ"י
מוסרין דברי תורה לעכו"ם שנאמר לא עשה "11ל ותינוקות רעכו"ם לאו דוקא דה"ה
כן לכל גף ומשפטים בלידעופ .ובתוס' שם לתינוקות ישראל אם מלמדו אומנותולא נקט
ד"ה אק מוסרין :היה קשה להר"ר אלחנן דעכו"ם אלא למעוטי תינ1קות של ביח רבן
תיפוקליה דעכו"ם העוסק בחורהחייבמיתה שאיןבני חצריכולים לעכבעליו וכו' עכ"ל
כדאמר(סנהדרין נ"טא')וכו',והמלמדועובר שלהנ"י.ואיןלהקשות א"כמאןדוחקיהדגמ'
אלפמעור לא תתן מכשול,וכיוימאבז' מצות לאוקמי הברייתות בתינוקות דא"ה עכו"ם,
זידהו דאינו חיב מיתה כדאמר הש"ס התם ,למה לאמוקמירמייריבתינוקותדישראל והא
והא מצוהאיכא למוסרם להםונפקאלןמהאי דקתני מענבין עליו מיירי כשלומד עמהם
קרא אשר יעשה אותם האדס וחי בהם כהן אומנות ,לפי שי"ל שדבר זה אינו שכיח כלל
ולוילא נאמראלא אדםשאפילועכו"םועוסק מפני שכל אדםחייב ללמדלבנו תורה כשהוא
בתורה וכו' וי-ל דהכא מיירי אפילו היכא תינוק וכו' אלא ע"כ צ"ל דמיירי שלומד
דאיכא עכו"ם אחרשרוצהללמדודליכאלפני עמהם תורה שלנו והאי קרא שדרש רב אמי
עור כדאמרינן בע"ז וכו' מ"מ אסור משום אסמכתא בעלמא הוא ועםזה נסתלקהקושית
מגיד דבריו ליעקב עכ"ל יעו"ש .ובהגהות החוס' בפרק שור שגגח ד' וה' (ל-ח א')גבי
הב"ח מביא בשם חום'בעיןיעקבחירוץ אחר הא דקא~ר שם וכבר שלחו מלכותרומישני
די"ל דרב אמיאיירי בו' מצות דבן נח וזה סרדיוטות אצלחנמיישראללמדונו חורתכם.
שאינא מצוהללמדםהיינוקודםשניחגה תורה קראוושנו ושלשו ע"שבחוס' עכ"לשל הבאר
אבל אחר שניתנה תורה והתירם להםילפינן שבע.
מהאי קרא דאףז' מצותאסורללמדםיעו"ש.
ולכאורה יחפלא דהבאר שבע סוחר את
והנה הפוסקים חמהו ,אמאי לא הביא עצמו,וראייתואינה מספקת דאםאמרינןדזה
הרמב"םדיןזה שלרבאמידאיןמוסרין ד"ת דלא מוקמי הברייתא במלמד אומנוח
לעכו"ם ,וכראשם ,הבאר שבע (ס'י"ד דבאר לתינוקות שלישראלמשוםדדברזה לאשכיח
מים חיים) וכתב וז"ל דלולא דמסתפינא לא א"כ מנ"לדמיירי דלומד עכו"ם חורה דלמא
הביאומפגי שאינו אליבא דהלכתא .ומצאחי מיירי דמלמדם אומנות והא דלא מוקמי לה
אתלי מהא ראמרינן בפרק לא יחפור (כ"א) בישראל משוםדלאשכיחכלל.והנה הרשב"א
מיחיבי אחד מבני חצר וכו' ומלמד חינוקוח בחידושיו לב"ב כתב בד"ה הב"ע בתינוקות
בני חצר מעכבין עליו ,הכא כמאי עסקינן שלגוים וז"ל אורחא דמילתא נקט וה"ה בשל
בתינוקות עכו"ם ע"כלשון הגמ'.והאי מלמד ישראל ושאר אומנות עכ"ל .ווהו ממש
תינוקוח דעכו"ם בהכרח צריך אתה לומר כדברינודאיירי במלמדם אומנוח ונקט עכו"ם
שר"ל שלומד עמהם תורה שלנו שהרי א"ץ משום ששכיח יוחרוכן נראה כוונתהנימוקי
לומר שלומד עמהם חשבון או שאר אומנוח יוסף .ועוד קשה על הבאר שבע דנניח דדין
דא"כ אףבתי3וקות שלישראליכולין למחות דרב אמי הוי רק אסמכתא כעלמא אבלמי

נהוראי
התיר האיסור שלולפני עור לא תתן מכשול,
דעכו"ם שלומדתורהחייבמיתהכדבריהתוס'
חגיגה ,ווהו שפיר אליבא רהלכתא.
ךש להקשות עור בזה ,דהנה הבאר שבע
כותבעוד ת"ל שובראיתימי שכתב שישראל
המלמד תורה לעבו"ם עובר עללפניעור ולא
נאמר כל זה אלא בתורח משה ומצותיה

שנצטוו בהן 'שראל אבל נביאים וכתובים
נראהבעיני שמותרללומדושרואהבהןנקמות
האמורות לישראלוכו' (ועיץ בשלטיגיבורים
ע"ז דמביא זה מלשון ריא"ז) ועוד נראהלי
דאף רבאמי עצמולא אסר אלאדוקאלמסור
לודברי תורה עם טעמןונמוקןוסודותיהוכו'
דבהכימיירי שם כל הסוגיא וכן.דייק הלשון
אין מוסרין ולא אמראיןלומדין ועם כל זה
אומר אני שומר נפשו ירחק מללמוד עמהם,
וכו' עכ"ל הבאר שכע .ועכשיו דהבאר שבע
מחלקבין תורה בלי טעמן ,וחורה עם טעמן
וסודותיה דאסור הא הדרא קושיא לדוכחיה
דאמאיהשמיט הרמב"םדין דר"א,ומאיאהני
ל' דברי הב"ש.
ועוד אינו מובן מה שאמר בריש דבריו,
דאפילו אח"ל דבבבא בתרא מיירי דמלמד
תינוקוח עכו"ם בחורתנוודאיאין סבראלומר
דלומד עמהם סודות התורה עם טעמןונימוקן,
וצ"לדלומד עמהם פשטותהתורהוכפי הבאר
שבע דבר כזה לא אסר רב אמי .אבל בב"ק
ל"ח א',לגבימלנותרומידקראוושנוושלשו,
דמשמע שס דהחכמי ישראל מסרו להם
הטעמים של התורה(ועיין רש"י שם ד"החוץ
דמשמעדגלו להםכלהטעמיםחוץ מדבר1ה),
וכדברי השיטה מקובצת "11ל יש לפרש
שלמרום היטב ג' פעמים וי"ל קראו מקרא
ושנו משנה שלשו תלמור יעו"ש( ,וע"ע
ברש"' כתנבות קי"א שלאיגלו סוד לעכו"ם
דהיינו סוד טעמי תורה) וא"כ שפיר הקשה
חוס' שמה דאיך עשו דבר 1ה הא אמרינן
המלמד חורה לעכו"ם עובר בעשה דמגיר
דבריוליעקבותירץ שםדעלכרחךעשויעו"ש
בתוס'( .ובשו"ח יהודה יעלה סוף תשובה ד'

שלט

בהג-המבן המחבר כתבוז"ל הא דאסורללמד
תורה לעכו"םהיינותורה שבע"פשאינוככתב
רק נמסרה לישראלועיין בט"ז או"ח בברכת
לעסוק בד"ת דעוסק הוא בטורח ויגיעה
נבפלפול בהלכוח התורה ומה"ט אר"י
בסנהדרץ דגו' העוסק ולא אמר לשק לימוד
ע"ש .והרב יוסף שאול נאטהאנואן כתב
בהסכמתו לספר וה ,דמ"ש שם בהג"ה דהא
דאסור תורה לעכו"ם היינו תורה שבעל פה
ולא שבכתכ תמהני רבמס' ב"ק מבואר שס
בתוס' קראושנוושלשודאסורללמודלעכו"ם
תורה ,ולא חלקו עכ"ל .ולס"ד אינו קשה
קושית השואל ומשיב ,דתוס' הקשהקוו?יא 11
דוקאכאןדמיירידלמד עמהםכלהתורהואינו
מקשה .בשאר מקומות דהאיך ענו ואמרו
חכמינו לעכו"םד"ת .וע"עבדברינועלהטורי
אבן לקמן) ועלכןזה שכתכ הבאר שבעדאין
מוסרין ד"ת לעכו"ם אינו אליבא דהלכחא
אינומובן,ותירוצועלתוס' ב"ק לכאורהאינו
חירוץ ,וא"כ צ"ב למה לא הביא דין וה
ברמב"סדאין מוסרין ד"ת לעכו"ם.
הנין בשו"ח בשמים ראש ס" שכ"ז שכחב
דאיסור גמור הוא ללמהו עם עכו"ם תורה .וע'
בשו"ח דבר שמואל מהר"ש אבוהב ס' ע"ה
דתמה על הבאר שבע וכחב דוראי הלנה הוא
הא דאץ מוסרץ ד"ת לעכו"ם ,וכתב עוד
דמפסק הרמב"ם בהלכות מלכים דבן נח
דעוסק בתורה חייב מיתה ,נשמע דהמלמדו
עובר משום לפני עור .וע"ע ביס של שלמה
ב"ק דאסור ללמד תורהלגוי אף משום שלום
מלכות .ובחרדים הובא תחת הכותרת "מצוח
עשה התלויות בפה מדברי קבלה ומדברי
סופרים" מצוה ל"ז וז"ל מגיד דבריו ליעקב
אבל לע-א אסור ללמר אפילו אוח אחת מן
התורה וצון גדול הוא ועכו"ם העוסק בתורה
חייב מיחה ועובר נמי משום ולפני עור וכו',
רק בשבע מצותבנינחשרי ללמדווכו' ,אבל
בזוהר מחמיר מאד ולא חלק עכ"ל (ונ"ל
להביא מקור לדברי הזוהר .דהנה תוס' למדו
דהוי מצוה ללומדם הז' מצוח מדרשח ר"מ

שמ

כהוראי

דאומר מנין שאפילו עכו"ם ועוסק בתורה
שהוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם
האדםוגו' מלמדדאפי'גויוכו' ע"שכסנהדרין
נ"ט א' ,ורש"י שםפירש דר"מליתליה אתם
קרויים אדם ולא עכו"ם קרויים אדם ורבי
שמעוןהואדדרישלה .וא"כאליבא דר"ש הא
דאמר רב אמי דאין מוסרין דברי תורה
לעכו"ם שפירי"ל כההו"א של חוס'בחגיגה,
שחירשו לנו איסור למסור להם הז' מצוות,
כיתדרבישמעוןליתליה ררשא דר"מ,די"ש
סובר דאדם דוקא ישראל ולא אומוח העולס
וע"כ הזוהר לשיטתו שלרשב"י .אבל לשיטת
ר"ת דמפרש שם דיש חילוק בין "אדם"
ו"האדם" צ"ע).
והיוצא מכלזהדכמהפוסקיםסכרידאסור
ללמד לעכו"ם תורההן מטעםהאיסורדולפני
עורהן מטעם האיסור שלמגידרבריוליעקב

חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשהכן לכלגוי
ומשפטים בלידעום .וא"כצריךביאוראמאי
לא הבי
אדהרמב"ם האיסור שלאיןמוסריןי
ומה שעו

צ"כ הוא דהנה הרמכ"ם בהלכות
מלכיםפ"יהל'ט' כתבדעכו"םשעוסקבתורה
חייב מיתה וכו' מכע אותו ועונשין אוחו
ומריעין אותו שהוא חייב מיתה אבל אינו
נהרגעכ"ל.ובכסף משנה שם כתב דמ"שאבל
אינו נהרג הוא משום דם"לדאינו נהרג אלא
על '1מצוות ואע"גדבגמ'איתאדעוסקבתורה
הוא בכלל גזל דמורשה ,ולמאז דדריש
מאורשה הף בכלל עריות סובר רבינו שהן
אסמכתוח בעלמאוכןגבי עכו"ם ששבחוכו',
אלא כלאינךדאמרינן בהו חיב מיתההיינו
חיוכ מיתהלשמים בעלמא אבלאינונהרג,כן
נראה לי בדעת רבינו עכ"ל הכ"מ .ובלחם
משנה שם כתב בטעם הרמב"ם במ"ש אינו
נהרג משום רהוקשהליה מה שאמרו בפרקד'
מיתות ליכא מירעם דלישראל שרי ולעכו"ם
אסור .ותוס' שםובחולין ל"ג א' ,כתבודאין
להקשות מהא דאמרעכו"ם ששבתוכןהעוסק
בתורה דחייב מיתה דבדבר שהוא מצוה
לישראל לעשות לא שייך למימרמי איכא

מידי יעו"ש בתוס' .אבל הרמב"םהיה נראה
לו הסכראלהיפך דאדהבאדכיוןדלישראללא
די שהוא מותר אלאאפילו מצוההוי א"כ לא
הוילןלאסורלעכו"םבכךולחהבומיתה,לכך
מפרש רבינו דהאי חיוב מיחה מדרבנן הוא
וקרא אסמכחא בעלמאדלאהויאזהרהגמורה
דאזהרהמןהחורהליכא בדברשלישראלשרי,
דליכא מידי רלישראל שרי ולעכו"ם אסור
כלומר אזהרהמן התורה ע"ש בהלח"מ ,וצ"ב
דבמאיפליגי תוס' והרמב"ם.
והנה לכאורה סברת התוס' נכונהדעיין
בשו"ח בן פורת להגר"י ענגיל ס"ד שמבאר
סברח תוס' דזה הכללדליכאמידי דלישראל
שרי אמרינן בדבר שבעצם הוא מתועב ואז
שפיר י"ל דאם לעכו"ם אסור כ"ש דצריך
להיותאסורלישראלדקדושיםהם.וכןלהיפך
דאם לישראל מותר כ"ששצריךלהיות מוחר
לעכו"ם משא"כ במקום שהוא מצוהלישראל
על כרחךאין האיסור לעכו"םתלוי בפחיתות
הדבר ,אלא תלוי בפחיתוח העכו"ם עיי"ש
דבריו .וביתר ביאור ,דלמשל זה שישראל
אסורלאכולקדשיםאינו מצדגרעקהקדשים,
דהא דכהנים מותרים לאוכלה הוא מטעם
מעלתם .וכן ננף באוטה דהמלמרה תורה
כמלמרה תפלוח זקחיסרת הוא כועח האשה,
וה"נ לגבי שבת ותורה דאינו אסור משום
שהוא ח"ו מתועב ובלתי נרצה ,רק שמהות
הב"נ הוא שמחיב האיסור ושפיר סוכרים
התוס' דהכללדליכאמידילאשייךכאן ,וא"כ
אמאי כתב הלח"מ דהרמב"ם סוברדישלומר
כאן הכלל של ליכא מידי דלישראל שרי
ולעכו"ם אסור.
והנלע"דלומרדהנהישלחקור דמההטעם
דאסור לעכו"ם ללמוד חורה .אם הוא משום
דהתורה חפצא של כלל ישראל ,והואחלקינו
ומקורקדושתינו ,וע"כ אסורלגוילעסוק בה,
דהתורה מיוחדח לישראל ,ובה הבדילנו מן
האומוח ,וכ"ש שאסור לנו למסור להס,
ךעכו"ם שלומד בחורה נתול דבר השיך
לישראל ופורץ בהברית בץ קוב"ה ישראל.

כתוראי

שמא

אוי"לדלא רצה הקב"השיהאלפהותיס עסק
בתורה מפני קדושתה ,ולא הףענין שאסור
להם מפני שניתנה לנו ,אלאהוי אסור להם
מפני פחיתותם ואם עסקהוי כמועל בהקדש,
וע"כ ג"כ אסור לנו למסור להם מפני שהם
פוגמים בקדח2ת התורה.
והנראה לומר דכל הפוסקים שהביאו
איטורזהמסוכביןעלשניהסכרותהאלו,הרן
מהרמב"ם דהיה לו דרך אחרת בהאיסור של
עכו"ם שעוסק כתורה ,ונחזי אק .דהנה
הבשמים ראש שהבאנו לעיל כתב חלל אבל
באמת בעיקר הדבר טעותשאין הטעם משום
תקנתי' דידהו אבל איסור גמור להוציא
קדושתינווסגולתינו אשר בה נבדלנומןעמי
הארץ וכו' לא רצה לחתה למלך ארםכי כל
הצרות נמשכו אחר זה ,ועל זה רמזו חז"ל
באמרם כשנכתבה התורה יונית היה חושך
בעולםג'ימיםוכו' אבל ח"ולהוסיף להם כח
בדברי התורה הקדושה כנותן חרב בידם
להרגנה עכ"ל .חהו ממש כו:ד הראשת
בחקירתינו ,דניץ דהתורה שלנו אק לנו רשות
להתם לגףזינסקם בתורחנו פוגמוח בקדח2תנו
דהחורה מיוחרת רק לכלל ממראל.
אבל .ב~והר אחר שכחב ואסור לאתעאלהו
מילי דאוריתא בגק דאוריתא כלא שמא אלא אויהיה גר צדק ףקבל כל המצוות או
דקב"ה .ובדבר שמואלשהבאנוכתבוז"לומה יעמוד בתורתו ולאיוסיף ולאיגרע ואם עסק
מאד עמקו דבריו של רב אמי באומרואין בתורה או שבת או חירש דבר וכו' יעו"ש
מוסרע ד"ח לעכו-ם ולא אמר אסור ללמד ומשמע מדבריו דהטעם דאסר לעכו-םללמוד
חורה וכו' להבליע יחד האיסור עם טעמו תורה הוא משום דמחדש דח לעצמו .והיד
ונמוקו עמו כלומר שכל המלמדס ד-ח רמ"ה בסנהדרע כתב כן בפירוש דהרמב"ם
ואמירות לגבוההוי כמסירתםלהדיוט המועל סובר דהטעםלגבי שבתהוא משום דהףבורה
ודהוא
בקדשים וכאלו מוסר חפצי שמים בידם דתמלבועיי"ש,וכן משמעלגביעניינ
וברשותם להשתמש בם כשלהם ,ואם החמירו אסורלימור תורה דהף מחדש דבר שאיז
לא ללמדה לבנות ישראל מפני שאין דעתן מצווהעליו(.ואפ"לדזהשררשובגמיסנהדרין
מכוונת להתלמד אלאהןמוציאות ד"חלדברי נ"ט א' ,לגבי מורשה שהויגזילה להרמב"ם
הבאי עאכו"כ תכבד הטענה על מלמד תורה אינו ממש גזל אלא הוי כמחחמם בטליח
לנכרים ע"ש בנועם לשונו .וזה נראה כצד שאינו שלודכיוןדאינו מצווהעליו אסורלו
השני כחקירתנו דעכו"ם שעוסק בתורההוי ללומדה ,דרקישראלמצווהעללימודהתורה.
כמועל בהקדש .ואפ"ל דהנ"מ בשני הסברות והפוסקים האחרים סכרוידרשינן "מאורסה"

הוא דאם הוא מטעם שהתורהניתנהלישראל
אז שפיר יכוליס לחלק בק תורה שבכתכ
ושבעלפה.ועיןבגיטין ס' ב',אר"י לא כרת
הקב-ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים
שבעל פה שנאמרכי עלפי הדברים האלה
כרחי אתךכרית ואת ישראליעו"ש .אבלאי
אמרינןדאסורלעכו"סמפניקדושחהחורהאז
א"אלחלק( .ואפ"לדשניהטעמים חלותם אם
האיסור של אין מוסרין תלוי ברישא דקרא
דמגידדבריו ליעקבחוקיו ומשפטיו לישראל
דמשמעדעיקרהקפידא הוא משוםשנתנהלנו
נבתון ב"ק ל-ח א' ,כחב רהמוסר ד"ת
עובר בעשה דמגיד דבריו או י"ל דהאיסור
נובע מסוף הפסוק דלא עשה כן לכל גוי
ומשפטים בל'דעום דהקפידא הוא שלאיהא
ענו"ם עוסק בחורהוהוילא חעשהוכן משמע
בגמ' חגיגה .וע' בשמות רבה ל' במעשה
דאקילוס ואדרינוס דנלמד שם מהפסוק דאע
לנכרים שייכוח להבנח התורהועדיין צ"ע).
והנה הרמב"ם בהלכותמלכיםפ"יהל' ט'
כתב ח"לעכו"ם שעסק בתורהחייבמיתהלא
יעסוק אלא בשבע טצוות שלהן בלבד וכן
עכו"ם ששבתוכו' כללו של דבראיןמניחין
אותו לחדש דת ולעשות מצוותלעצמןמדעתן
ך

שפב

בתוראי

דהויגילויעריוח,דסברידמלבדענין שלגזילה
הוי ג"כענין שמתחללדבר .-קדושתישראל

או קדושת התורה).
והיוצא מדברינו הוא ,דאם לומדיס
דעכו"ם שעוסק בתורה הוי פירצה בסגולת
ישראל או בקדושח התורה מצד פחיתותם אז
בודאיי"לדאיזלנולמסור להם תורה ,דמלבד
האיסור של לפני עור יש גם איסור מיוחד
שאיןלנולמוסרה להם דהף כמחללקדשיםאו
כמוסר להם דבר ששייך רק לישראל ,והוי
מגלה דברה'לאינםראויים .וגםשפיראמרי'
כתוס'דאין לומר כאן ליכא מידעם דישראל
שרי ולעכו"ם אסור דכיק דהאיסור נובע
מקדושת התורה וישראל; ועכו"ם ה11פחוחים
דאין להם שייכות לזה וכרברי מהר"יענגיל
בבן פורת .אבל להרמב"ם דאינו סובר
דהאיסור לעכו"ם הוא איזהענין של קדושת
התורהאוסוד שלישראלדמתחללת ,אלאהוי
איסורצדדיוענעשלילידכיוןדלאניתנה להם
אסור להס לחדש דת ללמור חורה ועלכן זה
שאסורלנו למסור להם ד"תיכוללהיות רק
מטעם לפני עור וע"כ צ"ל דהרמב"ם אינו
סוברדינושלרבאמי,דמאיזהטעסיהא אסור
לנו למסור להם התורה אם כל האיסור הוא
אקרקטתא דעכו"ם דאין להס לחדש דת.
(והמאירי ג"כ כתב דהוא איסורצדיי דאסור
לעכו"םללמוד תורהמפנישבני אדם סבורים
עליו שהוא משלנו מתוךשרואי ,אוחו יודע
ויבואו להטעות אחריו יעו"ש בסנהדרין נ"ט
א').

יעכשיו מבוארים היטב דברי הכס"מ
והלח"מ שכחבו דהדרשא מתורה צוהלנוהוי
רק אסמכתא .והלח"מ כתב הטעם משום
דאזהרהמןהחורהליכא בדברשלישראלשרי
ולעכו"ם אסור ,דכית דהרמב"ם אינו סובר
דמהות העכו"ם הוא המחייכ האיסור ,ואינו
משום דאין להם שייכות לקדושת התורה
קדושת ישראל אלא דהף איסורצו-י דאע
להם לחדש דתכיון שלא ניחנה להם .וע"כ
שפיריש להקשותאיךיהא אסור להם ללמוד

תורה מדאורייתא דכמו שפסק הרמב"ם בהל'
י' שם דבן נח שרצה לעשות מצוה משאר
מצוות התורהכדילקבלשכראיןמונעיןאותו
מלעשותה כהלכתה יעו"ש ,ומ"ש תורה
דאמרינן דאסור להם אלא ע"כדהוי מדרכנן
וקראי אסמכתא בעלמא,וכדברי הלחם משנה.
והנה הטורי אבן בתגיגה רוצה לתרץ
קושיית תוס' דתיסוקליה לרבאמי דעובר על
ולפני עור .דהגמ' סנהדרין מפרש טעמא
דנתיבצוהלנו משה מורשה מ"דמורשהמגזל
גזל ומ"ד מאורסה דינו כנערה המאורסה
עי"ש .והטו"א כתב דאפ"ל דד"א ס"ל כמ"ד
מורשה דהוי איסור גזל והנ"מ בזה דהיכא
דישראל מוסר לו ומלמדו ברצונו תו ליכא
דאפי' ברשות
משוםגזל וע"כ חידש
ישראל אסור למסור לה( 6ואה"כ כתבדדין
של ר"אהוי רק אסמכתא)והביא ראי'ליסור
זה שהרי בהרבה מקומות בש"ס מצינו
שהשיבוהכמיםלנכריםעל שאלתם בד"תעיע
במס' ע"ז דף מ"ד ב' ,והאיך השיבו ר"ג הא
איכא משום לפני עור אלא ודאי ברשות
ישראלשפירדמי .והקשה שם הטו"א דלמ"ד
דינו כנערה המאורסה דאפי' ברשות אסור
תקשה כלהניעובדי דמצינו שהשיבו חכמים
לעכו"ם הא איכא משום לפני עור ,יעו"ש
בהטורי אבן .והטו"א קשה מכמה טעמים,
דחדא לפמש"נ לעיל דעוסק בתורה היינו
בטורח ובפלפול פשוט הוא דבדרך עראילית
בה שוםאיסורוכןמביאהנצי"בבמרומי שדה
על סנהדרין ד"עוסק" היינו שמחדש הלכה
בלימויו משא"כללמוד מהשמבוארבליעיון,
אינו אסור .וכן לשישת הרמב"ם והמאירי
פשוט דבדרךעראי אע לאסורואין בו משום

רק.אמי

לפניעור.
' ועוד .קשה על הטו"א דלפי דברינו כל
השיטות משמעדאינוענין שלגזלממון ממש
אלא הוי עניז שלא ניחנה להם הן מצד
קדושתה הן מטעס שפוגמת בבריתם של
י אם ישראלנותן להם,
ישראל ומאי אהניל
האיסור במקומועומד דאעפ"כהוי כגחלדבר

נתוראי
שאין שייך לו .ולרמב"ם דהאיסור משום
שמחדש דת לעצמו ,כיון דאינו מצווה על
לימוד התורה מאי נ"מ אם הישראל מוסרו
ד"ת ברשותאולא.וישלהביאראי'דאינודין
גזל ממש אודין נערה המאורסה ממש ממה
שכתבתוס'בחולין ל"גא',דאין להקשות מהא
דעכו"ם ששבתחייכ מיתהוכן מעוסק בתורה
דחייב מיתה ,הא ליכא מידעם דלישראלשרי
ולעכו-ם אסור עי'-ש .ולבאורה צ"ב דאם
האיסור לעכו"ם הוא משום גול או נערה
המאורסה ממשבמלואמובנו,בכללאינושייך
האיסור לימוד תורה לליכא מידי ,דהוי אסור
ליה משוםדהוי ממקישראלובין ישראלובין
עכו"ס אסורים בגזל ,ורק כיון דהתורה הוי
ממונו של ישראל מותרלו ,ולא לעכו"םכיון
שאינה שלו.וכןנמיבאיסור נערה המאורסה,
דמאורס למסראל ולא לעכו"ם וא"כ אמאי
צריך תום' לתרץ דבמצוה שאניואין אומרים
ליכאמירי .אלא ע"כ צ"לדאינו ממש איסור
גזל כנ"ל ואינו תלוי אם הישראל נותן לו
ברשותו דג"כ אסור .והא דר"ג צ"ל דבדרך
עראי לית בה איסור והטורי אבן צ"ע.
חזנה בריש דברינו הבאנו מה שהב"ח
מביא כשם תוס' בעץ יעקב ,דאחר שהקב"ה
הת'ר להםהז'מצוותילפינןמהאיקראידמגיד
דבריו ליעקב דאף ז' מצוות דב"נ אסור
ללמדם .ויש להקשות על תירוץ זה קושיא
עצומה דהוא עד גמ' מפורשת ,דהנה התום'
למדו דהא דאמרי' שמצוה ללמד לגוי הו'
מצוות נלמד ממימרא דר"מ דאטי' עכו"ם
דנוסק בתורה הר ככ"ג שנא' אשר יעשה אותם
האדם וחי בהם וכו' יעו"ש ,והאיך יכולים
לומר דאחר שהתיר להם הז' מצוות אע
אומרים זה ,אלא אומריס דאסור ללמוד להם
הז' מצוות משום דרשתרבאמי ,האבגמ' ע"ז
ב' ב',וכן בב"ק ל-ח א' ,כתבוז"ל הש"ס ראה
ז' מצוות שקבלועליהן ב"נ ולא קיימום וכו'
עמרוהתירןלהן וכו' א"כמצינו חוטא נשכר
אמר מר בריה דרבינא לומר שאע"פ
שמקיימיןאותןאין מקבלץעליהם שכר,ולא,

שמג

והתניא היה ר"ם אומר מנץ שאפי' עכו"ם
ועוסק בתורהשהוא ככ"גוכו' אלאכמישאינו
מצווה ועושהיעו"ש .והגמ' מביא דרשת ר"מ
לאחר שהתירס ,וע"כ צ"ל שגם לאחר
שהתירם יש מצוה למסור להם הז' מצוות
וכדברי התוס' בחגיגה כנ"ל ,וקשה עלתירוץ
שבתוס' בעע יעקב.
ומשום חומר הקושיא אולי '"ל דהנה
המהרש"א שם רוצה לתרץ קושיית התוס',
דרב אמי אוסר למסור לעכו"ם סוד וטעמי
המצוות; ושל הז' מצוות ג"כ אסור להודיע
להם וע"זמביא הקראחוקיו ומשפטיוכלומר
דטעמי המשפטים לא הודיע להם ,אבלפרטי
הדינים שלהז'מצוותוראיאיכא מצוהללמדם
יעו"ש .ואפשר דזה כמו שהתוס' בעין 'עקכ
אומר ,דבההו"א סבר דיש מצוה ללמד להם
המצוות עם טעמן וסהץ אבל למסקנא כית
דהתיר להם הקב-ה אזאינוענע למסור להם
הטעמים ,ואסור ,והדרשא של ר"מ דעכו"ם
שעוסק בחורה הוי ככ"ג היינו דוקא לענין
עשייתהמצווחדקראכחיב "אשריעשה אותם
האדם" יעשה דייקא ,ואה"נ דלמסור להם
פרטידיני עשיית המצוות שפיר יש מצוה.
והנה הרשב-א בב"ק ד"ה אפילו עכו"ם
כתב ומיהו קשיא לי האיך הוא ככהן גדול
שהרי אינו מקבל שכר כמצווה ועושה אלא
כמי שאינו מצווה ועושה עכ"ל .ובאמת הזהר
חדש ברות פ"ב מקשה וו"למאי טעמא שקלו
לכ"ג והכתיבוכו'ומי שלא קבלוה לאמקבלי
עליהו אגרא בעלמאדאתי ,אמרליהככ-געס
הארץחנינא ודאי דאמר וכר כ"ג ע-ההואיל
ואינו קורא בתורהאין עבודחו עבודה ואינו
מקבל עליה שכר וכו' כךגוי העוסק בתורה
הואיל והוא גףאין עסקו בתורה עסקואינו
מקבל שכר עכ"ל .ונ"ל דזהו התירוץ על
קושיית הרשב"א .ועודי"לדלפי מה שנתבאר
שפיר השווהגוי העוסק בתורה עם כהן גדול
עםהארץ,דבע"כצריך אתהלומרדהכהןיודע
איך לעשות העבודה רקכיון דהוא ע"הואינו
מבע מה שהוא עושה אמרי' דאין עבודתו

שמד

נהוראי

עכודה .וכן בעניננודגוי העוסק בתורההיינו
דעושה המצוות המוטלות עליו ,הוי ג"כ
בבחינת עם הארץכיון דאסרלולירע הטעם

והסוד שלהמצוותוע"כאיןעסקובתורה עסק
ואינו מקבל שכר (דהוי אינו מצווה ועושה
כנ"ל) כנלע"ד.

"4
יחזקאל גולמן

בעבין 3לדאלים ג3ר
א .בגמ' ב"ב ל"ה א' ,וז"ל "ומאי שנא
משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר
יחלוקו ושטואל אמרשודאדדייני התסליכא
לטיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה
דמילתא" עכ"להגמרא.ועי' כרשב"ם באד"ה
התסוז"ל"דהואילואין לבררלעולםהדין עם
מי משתדלין ב"דבדינןודנין אותו אכל הכא
בהאי קרקע דליכא לא שטר ולא עדי הזקה

ואיכא למיקם עלה דטילתא אםיבאו לעידו
שלמיהואהלכךאיןכאןלומרחלוקהושודא,
דשמא יבאועדים ויסתרו אתהדין שדנג ב"ד
הלכך אע ב"ד נזקקק להס לדתדין שסופו
לבואליןיעיוות אלא מניחע אוחן וכל ראלים
גבר עד שיבאו עדים ךבררו הדכר" עכ"ל.
ולכאורה נראה דהפשט ברשב"ם הוא,

חויכא ךליכא למיקם עלה דמילתא ,ולא
תהדיך שהרו א"א לברר
יכוליםלבתולידיעיי
לעולם בראיות ,אז ב"ד פוסקים הדין ,או
יחלוקואו שודא ,משא"כהיכאדאיכאלמיקם
עלהדמילתאדיכוליםלבררהדיןבראיות ,ב"ד
אינם פוסקיםהדיןכדי שלאיבאולידיעיוות
הדין כשיתברר לבסוף .ולכן ,ב"ד מסלקים
עצמםומניחים אוחםוכלדאליםגבר.ולפי"ז
סכרח איכא למיקם עלהדמילחאאינה סברא
של אומדנא אלא זה סיבה שב"ד לא נכנסים
ן תורה זה .וכן למד הקוכץ שיעורים
ליי
(בב"ב ,אוח קנ"ב) וז"ל "פי' רשב"ם דאין
ב"ד נזקקין להן כלל ולפי"ז לעולם מהניא

חפיסה כזא"ז .אבל הרא"ש כתב דלא מסתבר
הכי ולאמהניתפיסתשני וכו',ולפי' רשב"ם
אחי שפיר הא דמשני הכאאיכאלמיקם עלה
דמילתא ומשו"הבי"דמסלקיןעצמן כמבואר
בפירושו .אבל לדעח הרא"ש רבי"ד אין
מסלקיןעצמןאלא שסומנעעלאומדנאכימי
שהוא שלויגבר,לכאו' מהבכךדאיכאלמיקם
או לא ,אם אומדנא טובההיכאדאיכאלמיקם
למה לאנסמוךעלזהגםהיכאדליכאלמיקם"
עכ"ל .ולפי הנ"ל צריכים לפרש מ"ש
ברשכ"םבסוףדכריו "אלאמניחיםאותןוכל
דאלים גבר עד שיבאו עדים ויבררו הדבר",
היינו לוטר שיחפסו אחד מהשני לעולם עד
שיבאו עדים לברר הדבר.
ב .הנה הרשב"ם ,בסוגיא דאנן אחחיניה
אנן מסקינן ליה בב"כ ל"א ב' ,כחב בד"ה
דאבהתא היא ,דהדין דאנן אחתיניה ואנן
מסקינןליה שהךגם במקום שאף אחדלאהי'
מוחזק בתחילה ,וב"ד זיכו לאחד מהם,
שמסלקים אותו לפסוקדין דכל דאלים גבר
(וכן פי' התוס' והרי"ף) .ועי' בנמו"י [שס]
שמביא שיטת הרשב"ם ומבאר דבריו וז"ל
"נראה דס"ל דאפשר למיקם עלה דטילתא
ודאי מי שהדין עמו יחקור אחריהם להוכיח
שקרם וקרוב שנדע בבירור עי"ז" .ואח"כ
מביא הנמו"י שיטת הר"ח שחולק על
הרשב"ם וז"ל "ור' חננאל פי' יוחר בריוח
דאפי' לאמצינןלמיקם עלה דמילחא דאז לא

בתוראי
נימא כלראלים גבר אלאיחלוקוכדלק' ל"ה
א' ,אפ"ה הכא מהריכגוןשמתחילההיתהביד
ראובן והביא שמעוןעדים שהיא שלאבותיו

וסלקנוממנוראובןוהורדנובהשמעוןועכשיו
שמצאראובןעדיםמסלקינןלשמעוןומחזירין
אותה לראוכן" וכו' ומסיק הנמו"י "ומ"מ
לענין הלכה נראה למפמק דכל דאלים גבר
כלומרמי מהמ שיגבר תחילה ותפס לאיוכל
תבירולהוציא שובמידואפי'יגבר אח"כ אלא
בראיהוכפי' הר"שז"ללקמןבמקומו"עכ"ל.
והנהלפי מהשהבין הקובץשיעורים בטרטת
הרשב"ם קשה תלת; חדא ,הנמו"י ביאר
ברשב"ם ,דאיכא למיקם עלה דמילתא היא
סיבה חיובית לפסוק כד"ג ,דעי"ז יתברר
האמתולאהיכי תמצא שב"דיחכועדשיבאו
עדים ומסתלקיםמןהדין .ועוד קשה,דבהדיא
כתב הנמו"י לפי' הרשב"ם ,שיכולים לתפוס
בכח רק בפעם הראשונה,ואיןל~וציא ממנו
אא"כ יביא ראיה (ולא בכח) .ועוד קשה,
דהנמו"י כתב "וכפי' הר"ש ז"ל לקמן
במקומו",ולקמן במקומוהיאבסוגיאדף ל"ה
א',ולפי הק"שלאמצינושפירשכן .ואדרבה,
לפי דבריו כחוב ברשב"ם שיכולים לתפוס
לעולםבלי ראיות.
ג
 .והנה עי' היטב בלשון הרא"ש נב'.כ
ל"ה א' וז"ל" ,אבל חכמים פסקודכלדאלים
בפעם הזאחגבר ,ודמכועלזהדכלמישהדין
עמו קרוכ להביא ראיות .ועודמישהדין עמו
ימסור נפשולהעמיד שלובידה ממהשימסור
האחר לגזול ,ועוד יאמר מה בצע שאמסור
נפער והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה
מידי" עכ"ל ,ומבואר דתולים פסק כד"ג
באפשרות הבאת ראיות לב"ד,ואפי' כתפיסה
עצמה לא ימסור נפשו כ"כ ובמיוחד מפני
שהשני יביא ראיות ויזכה בדין .אכל בלי
אפשרות הבאת ראיותאיןאומדנא .והתפיסה
בפני עצמה אינה האומדנא להוכיח מי הם
הבעלים.
ולפי"ז מובן בפשיטות מה דתלוי כד"ג
באיכאלמיקם עלה דמילחא,דבליזהאיןעל

שמת

מה לסמוך .ואץ מכאן קושיא על הרא"ש,
אלא אדרבה ,איכא למיקם עלה דמילתא הוא
יסור הפסק של כד"ג .ונראה לפרש דגם
הרשב"םסובר כהרא"שדתפיסה בכחהיא רק
בפעם הראשונה ,וכמ"ש בנמו"י .והיכא
דאיכא למיקם עלה דמילתא ,כלומר שיש
אפשרות להביא ראיות מי הם הבעלינ4
מסתברלפסוקכד"גמלפסוקשודאאויחלוקה
רס"ס יתלרר האמת ע"י הראיות סיבה
חיוביתלפסוקכד"ג.וניחאלהולב"דדעכזה,
מפסק אחר שיכול לבוא ליץ עיוות הדץ
לבסוף .אבל היכא דליכא למיקם עלה
דמילתא,שאין אפשרותלהביאעדיםוראיוח,
איןלפסוק כד"ג,דתפיסת האהראינה מבררח
שהוא הבעלים ,דהגזלן לא ימנע עצטו
מלתפוס ,וכ"ש הכאבשנישטרותששניהםלא
יודעים האמת.
ולפי"ז מובן מ"ש בנמו"י בשיטת
הרשכ"ם דאיכא למיקם עלה דמילתא היא
סיבה לברר האמת ,ולכן ב"ד פוסקים כד"ג.
וכן מ"ש בנמו"י "ופי הר"ש ז"ל לקמן
במקומו" ,כיון דעיקר פסק כד"ג בנף על
אפשרוחלהביא,ואזבחפיסה עצמהישראיה.
וזהו מ"ש בהרשכ"ס "וכל דאלים גבר ער
שיבאו עדים ויבררו הדבר" ,ההנו התגברות
בכח בפעם הראשונה .אבל אח"כ לא מהני
תפיסה ,רקראיות .והרשב"ם לא כתב שבלד
אין נזקקים להם כלל ומסלקים עצמםמהדין
לגמרילהניחםלתפוס אחד מהשמלעולם.ומה
שכתוב ברשב"ם "הלכךאין ב"דנזקקיןלהן,

יש

~ון דץשסופולבואליריעיוות אלאמניחים
אותן וכלדאליםגבר עדשיבאועדים הבררו
הדבר" ,כוונתו בזה ,דתמיד ניחא טפי ~"ד
לפסוקדיןלזכות אותםבדכר .אבלבגמ'שלנו
שיכול לצאת עיווח הרץ לבסוף ,ב"ד אינם
נזקקים לפסוק שודא אויחלוקו ,רקמניחים
אותס לתפוס בתחילה עד שיתברר הדבר,
וסומכים על אותה תפיסה.
והנמו"י בדף ל"ה א' ,מפרש בד"ה כל
דאלים גבר וו"ל "כלמי שתגברידו בפעם

שמו

בתוראי

הראשונההואשלועדשיוציאנהחבירובראיה
וכר" .ואח"כ בד"ה הכא איכא למיקס ,הוא
כותב דומה למ"ש בהרשב"ם וז"ל "ואיך
נפסוק הדין עתה ותתבטל אהר בך' הלכך
אמרינן כל ראלים גבר עד שיתברר הדבר"
עכ"ל .הרי בפירוש כתב דרק תפיסה בפעם
הראשונה מועילה ,וא".כ א"א לומר דמש"כ
"אמרי' כל דאלים גבר עד שיתברר הדבר"
היינו שמועיל תפיסהלעולם .והלא זהולשון
הרשב"ם ,וא"כ ודאי אע ראיה מלשון זה
דיכול לתפוס לעולם ואדרבה משמע דרק
תופסים בתחילה עד שיתברר הדבר.
ד .ונראה דמתלוקת הרשב"ם והר"ה
בסוגיא דאנן אחתיניה ,הנ"ל ,תלוי בהכנת
כד"ג.דעיין ברמב"ן בדף ל"א ב' ,שמסביר
שיטת הר"ח ,ח"ל "ר"ח ז"לפי' וכו'ולפי"ז
אםלאהיתהברשוח שלא' מהםכשבאולב"ד

חרביחיאל מאיר וואקימאן

תחלה אע"פ שמסרוה בידו של אחד מהם,

כשיביא חבירו למחר עדים של אבותיו לא
מסלקינן ליה למימר כל דאלים גבר אע"פ
שהורדנוהולזה לתוכה שלאכרין,דכיוןדדינא
כלדאליםגברהוא,לאמזדקינןלהוולאנפקא
מחזקתיה דהאיכיון שירד בה ברשות ,ולזה
נוטה דעתי" עכ"ל .רואים מהרמב"ן דהר"ח
סוברדדין כד"גהואסילוק ב"דולאמזדקקים
לפסוק ולכן לא מסלקיםמישהורידו לתוכה,
דסילוקהיינו שב"ד מסתלקיםמןהדיןלגמרי
ואין כאן אומדנא של כר"ג .ומה בכך דב"ד
זיכו אחד מהם שלא כדע דמנאן ולהבא
מסתלקים לגמרי .משא"כ אם כד"ג הף פסק
ב"דלסמוךעלהאומדנא,בודאיצריכיסלסלק
אותוכדישיהיושויםכחפיסה ראשונה ,שרק
אז ,ש אומדנא .רהע,ד סמך ששיטת הרשב"ם
הוא דכל דאלים גבר לא הוי סילוק ב"ד
שמשוםהכי חולק על הר"ח ,ורו"ק.

"4

בעבין פשולמיםשאובין
מסכחא מקואות פרק ב' משנה ד' ,רבי
אליעזר אומר רביעיח מים שאובין כתחילה
פוסלץ את המקוה ושלשהלוגין עלפניהמים
וחכ"א בץבתחילהביןבסוףשיעורוג'לוגין.
ובפרק ג' משנה א' ,אבל מקוה שאץ בו
ארבעים סאה ונפלו בו שלשהלוגין ונחלק
לשנים פסולמפני שנקראעליו שם פסול ר'
יהושעמכשירשהי'רבייהושעאומרכלמקוה
שאיןבוארבעים סאהונפלולוג'לוגין ותסר
אפילוקירטוב כשרמפני שחסר לו ג'לוגין
חזכ"א לעולם הוא בפסולו עד שיצא ממנו
מלואוועוד .ובביאורפלוגחתר,יהושעורבגן
כהב הר"ןבחולין בשם הרמב"ןרפליגיבדין
רחתיכה עצמה נעשית נבילה ,דלר' יהושע

דמים פסולים שנתערבו בכשריםאיו פוסלין
אלאלפי חשבץהיינו משוםדסביראליהדאע
חתינה נעשית נכילה ולרבנן דחתיכה נעשית
נבילה כולן נעשים שאובע.
והנה ברמב"ם פרק ד' ממקואות הל' ב'

כתב ח"ל מד"ס שהמים השאובין פסולין
לטבילה ולא עוד אלא מקוה מים שאינן
שאובין שנפללחוכן שלשהלוגיןמיםשאובין

פסלו הכל עכ"ל .וממה שכתב פסלו הכל
משמע דאזיל בשיטת הרמב"ן דטעמא דרבנן
דחנ"נ ולפיכך כלהמים שבמקוהפסולין.וכן
משמע מלשונו בהל'  '1שם שאםהי' במקוה
פחות ממ' סאה ונפל לתוכן שלשה לוגין
והשלימום לארבעים סאה הכל פסול .וכן

בהוראי

שמז

בפרק ה' הל' א' ,כיון שנפלו שלשה לוגין פסולוגםי"לדכלזמןדאיזכאן רובשאובין
שאובץלתוךמ' סאה קודםשנפלוכומ' סאה המקוה כשרדאםנדעעל שםוהוייחמקוה,יש

או לפחות ממ' נפסל הכל ונעשה שאוב.
ואפילו אםנדההדלא סברליההסברא של
חנ"נ מ"טזהמוכרחמלשונו שכתבפסלוהכל
דישדין חרש במקוה שאם,פלו שלשהלוגין
למקוהדכלהמקוה נעשהפסולולארהוימקוה
שאינה כשרהכית שמקצחההויפסול אלא כל
המים נעשים פסולים.
ובפ"ד הל' ז' שם ח"ל ,מקוה שישכו מ'
סאה מכוונוח ונחן לתוכו סאה מים שאובע
ונטל אח"כ ממנו סאה ה" 1כשרוכןנותן סאה
ונוטל סאה והוא כשר עד רובו .וע' בכסף
משנה שהביא הרא"ש שתמה על הרמכ"ם
דלמהאינו כשר אלא עדרובווהא הואבעצמו
פסק שם בהל'  '1אבל מקוה שיש בו מ' סאה
מיםשאינןשאובין ושאבבכדושפךלתוכוכל
היום כולו כשר וההנו טעמא דכיון דבעת
נתינת הסאה הראשוןדמיםשאוביןהיהמקוה
כשרה שוב אינה נפסלתרהמיס הבאים מהכר
נעשו מושקותלהמים כשרים ,א"כ למה פסק
בנתן סאהונטל סאהדאינו כשר אלא עדרובו
והא כל סאה וסאה כשרה מטעם דנעשית
מושקת למקוה כשרה.
והנראה לומר בזה דכדין ג' לוגע מים
שאובעשפוסלין אתהמקוה נאמרותרידינים,
חדא דהמים הם פסולים ,דיש פסלות בעצם
המים,ועורדאיןכאןפסולבעצם,רקדאין שם
מקוה ,והויית מקוהיכול לחול ממים כאלו.
ומצדדיןכיון דהםפסוליס בעצםבזה הר
סגי לפסול המקוה כיון שקצחה הוי פסול
דהיינו החלק שלג' לוגעשאובין ואפילו לא
נפסל שאר המקוה מ"מ א"א לטכולבמקוהזו
כיתשישפסלותבעצםהג'לוגע.ועודדבאמת
נפסל כל המקוהדכיון דהםפסוליס בעצםיש
דין של חנ"נ או כמושכיארנו שישדין חדש
במקוה דג' לוגץ פוסל כל המקוה.
אכןאי,ימאדאין כאן פסלות בעצם רק
דאין שם מקוהוהוייח מקוהיכוללחולממים
אלואעכאןדין שלחנ"נדאיןכאן חפצא של

לדון מההוארובושלהמיםואםהרובהוימים
בשרים אז נתהוה המקוהע"יהמים הכשרים,
ונמצא דמצדדין זהאיןג'לוגיןמיםשאובין
סוסלין אלא רוב שאובין.
והנראה לומר בזה דדין השקה דילפינן
ממקוהמיםיהי' טהורדיכוללהכשירשאובין
ע"י השקה מהני רק על הפסול בעצם שיש
בהמים אבל עלהדין דאין שם מקוהוהויית
מקוהיכול לחול ממים כאלו ,לאיהני השקה
ועדיין נשאר השם שאוב על מים זה ,כיון
דמ"מהויבידי אדם ולא בידי שמים ,וא"כ
בהציור של נתן סאה ונטל סאה אע"פ שיש

השקה על כל סאה וסאה שנותן מ"מ זה לא
מהני רק להפסול שיש בעצם המים אבל השם
שאובעדין נשארעליו,ולכןישלדתעלמקוה
זו האםהויח מקוהזוהויע"ישאוביןובכה"ג
איכאחילוקאירובוכשרים אולא,דאירובו
כשרים ליכא עליו שם שאובין ולכן כתב
הרמב"ם דאינו כשר אלא עד רובויהויית
המקוה הף ע"י מים כשרים .אבל ודאי
כשמשיק למקוה שיש בו מ' סאה כשרים
אפילו אםישבו לאחר השקהרובשאוביןהוי
כשר ואע"פ דהשם שאוב עדין נשאר ורק
הפסלות הוא דנפקע ,מ"מ הויית המקוההוי
ע"ימיםכשרים,דהריישבו מ' סאהכשרים.
ובפ"ח כתב הרמב-ם ח"ל ,אבל אםנגררו
המים השאוכין חוץ למקוה ונמשכו וירדו
למקוה אינן פוסלין את המקוה עד שיהיו
מחצה למחצה אבל אם היה רוכמן הכשרים
הרי המקוה כשר עכ"ל .ומבוארמדבריו דאם
כל המ' סאה הםשאוביןלאמהני המשכהורק
כערש רוב כשרים מהני המשכה .ועוד כחב
ח-לוכן גג שהי' בראשו כ' סאה ומשהומי
גשמים ומילא בכתיפו ונתן לתונו פחות מכ'
שנמצא הכל פסול ופתחהצינור ונמשכו הנל
למקום אחד ה-ז מקוה כשר עכ-ל.
ולכאורה משמע דדעח הרמב-םהואדמים
שאובין במקוה פוסלין את כל המקוה וכמו

שמח
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שביארנואומדיןהנ"נאומדיןחדשדג'לוגין תלענין שאמרח אם חוששיןלכלי שמקבל
שאובין פוסלע אח כל המקוה א"כ כשמילא טומאהבודאיאילוהיה כלשיעורהמקוהע"י
בכתיפו נעשו כל המים פסולים והיאךיהני דבר המקבל טומאה כגון שלא המשיכו אלא
פסול וכו' עכ"ל ,וביארו
המשכה בכהאיגוונאהרי דעת הרמב"ם הוא שהיה זוחל
קהד
מו
לא
האחרונים דל
דלא מהני המשכה עלכולו.
יוקא דכל המ' סאהצריכע
ואפשרלומרדדץ המשכהרמהנילהכשיר לה'ותהווייתןע"י טומאה ,אלא אם רוב המ'
מים שאובץ הוא רק על פסול שיש בעצם סאההווייתן ע"י טומאה ג"כ פוסל ולאהוי
המים ולא עלהדיןדאין שם מקוהיגוללחול כשאובע דפסלו בג' לוגין .ואפשר לבאר
ולהתהווח ממים אלו דעדיין השם שאוב דהפסול שלהווייתוע"י טומאה לאהויפסול
עליהם .ומצדהאידינאדישפסולבעצםהמים כעצם שהמיםהם עצמםפסוליםוהוארקמדין
מהני הטשכה וכיוןדיהני המשכהיהני נטי שביארנו בפסולמיםשאוביןדאין שם והוית
המשכה עלכולוורק כשיש מקוה שהואכולו מקוה יכול לחול ממים ,ולהכיהוי פסולו רק
שאוב אע"פדע"י המשכהנפקעהפסולבעצם ברוב דאס נדת על הויית מקוה זו צריכין
מהמים ,מ"מ המקוה הף פסול דהשם שאוב לראות מהו הרוב מים של המקוה.
ולפי זהי"ל דהשקה נתבארדאינומועיל
עדיין נשאר ונמצא דהוייתו הוי ע"י מים
כעצם שיש בהמים
שאובים ,אבל בציור של הרמב"ם דמילא רק להפקיע הדין
י
ו
ס
פ
בכתף ואח"כ פתה הצינור דנעשו כל המים ואינו פרנל ככלל עלהדיןדאין שם והרית
פסוליםאומדעהנ"נאו כדץ הדשדחלפסול מקוהיכול לחול ממים כאלו ,וא"כבהווייתו
בכלהמים אכןאיןלהחשיבוכאילוהוירובו ע"י טומאה דאק כאן פסול בעצם ורקהדין
שאובבידי אדם דהרי למעשה לא הוי ליה דאין שםוהווייתמקוהיכוללחולממיםכאלו
שאוברובוכידיאדם,אלאפסולמיםאלוהוא לא יהני ליה השקה ולהכי כתב הרשב"א
משום דחל שם פסלותעלכלהמים ופסולזה דהשקה לא מהניבהווייתוע"י טומאה.
אבל באמחעדיין צ"כ ,דהא כבר נחבאר
נפקעע"י המשכה,אבל שםשאובעדייןנשאר
עליו ,אבל זה הוי רק על הסיעוט ונמצא דכשיש מקוה של מ' סאה מיס כשרים יכול
רהויית המקוההוי ע"י רוב כשרים.
להשיק לה מקוה של מים שאובין אפי' הוי
והנה הב"יבסי' ר"א (דף ק"ט ב') הביא יותר ממ' סאה ואע"פ דנפקע הפסול בעצם
תשובת הרשב"א וז"ל עוד שנינו במסכתא שישבהמיםשאוביןועדיין נשאר השם שאוב
מקואות מטהרין את המקואות העליון מן מ"מהויית המקוה הףע"ימיםכשרים ,וא"כ
התחתת והרחוקמן הקרוב,כיצדמביאסילון בציור של הרשב"א שיש חסרק שלהווייתו
של חרס או של אבר ומניחיריו תחתיו עד ע"י טומאה ,ג"כ הא הוייח המקוההוי ע"י
שהוא טתמלא מים וטושכה ומשיקה אפי' כשרים ,וא"כ למה לאיהני השקה.
ואפשר לומר בזה ,דע"י השקת מים
כשערה חיו מכל אלו שמענו שאפילו כלי
מתכות העשוייה לקרקע או לדבר המחובר שאוכין למקוה כשירה ,השקה זו מועלת
לקרקע אינו מקבל טומאה ואינו פוסל את להפקיע את הפסלות שיש להמים השאובים,
המקוה ,עכ"ל .הרי שפירשה לההיא מתני' והוא מתורת חיבור דע"י השקה מיקרי
כשהסילון מחובר לקרקע דוקא עכ"ל ב"י .מחוברע,ואף דשםשאוביןעדייןעלייהודהרי
ונמצא דהרשב"אסובר רבה11הת1ע"י טומאה נתהוו ע"י אדם ,אכן יש ~ון מים אלו
לא מהני השקהודבריו טעונים הסבר דאמאי כמחוברין ממשלמיםכשרים,כיוןדלגביפסול
לאיהני השקה.ולפיהמכוארי"ל,דהנההב"י בעצם המים מהני ליה חיבור ,וכיון דנעשה
(דף ק"ט א') הביא עוד בשם הרשב"א ח"ל ,מקוה זה כמקוה אחד עם הכשריםע"י תורת

בחוראי
חיבור ,א"כ יש לדת מקוה,ה כהוויתוע"י
מים כשרים ,אכן באופן דהרשב"א דשם
החסרת הוא דהו"להווייתוע"י טומאה דאץ

בכהאיגוונא פסול בעצםודין השקההוא אלא
להפקיע פסלות בעצם ,א"כאינויכול לפעול
כלום על מים אלו דנתהוו ע"י טומאה %א
נעשוהמים כאחדואיןלדוןמיםאלוכה11יית1
ע"ימיםכשריםדזהדהוימחוברים בעצםאינו
כלום כיק דהשקהאינו פועלעליהם.
ועי"ל בדרך אחר ,דזה דהשקה מהני
דילפינן ממקוה מים יהיה טהור דהיינו

הרביחיאל מיכל קלוגחויפט

דהשקהפועל שחלעליו שםמקוהואין~וןבו
שעדייןיש שם שאוב על מים,ה ,דהא השם
מקוהישע"יהמקוה כשר ,וא"כבה11יית1ע"י
טומאה ג"כי"לדאינונוגע מהשהמיםזה הף
הוייחן ע"י טומאה כיק ששם מקוהיש כאן
ממה שמשיק למקוח כשר אבל זה הוי רק
חיבור למקוה כשר אבלהשיעור של מ' סאה
עדיין הףע"י טומאה ,ונ"ז לאמהני השקה
דאינו אלא להשם מקוה ולאלהשיעור של מ'
סאהשצריכין למקוה.

"4

בעביןגדר חובתבדיקת חמץ
אחתלביתויחששושבזמןמועטחכניסחולדה
חמץ לבית ,מה דגיחא לפירהש הרמב"ם
דקמ"ל מתנ" דאין חוששץ דבתוך משך כל
השנה שחולדה הכניסה חמץ למקוס שאץ
מכניסין בו חמץ ,ומח' וש"י והרמב"ם צ"ב.
והנראה בזה ,דהנה בסוגיא שס ט' ב'
.מביאההגמ' דבחשעציבורין של מצהוא' של
חמץ ואתא עכבר ושקל ולאירעינןאי מצה
שקל א' חמץ שקל הינו תשע חנויוח דכל
קבוע כמחצה על מחצהדמי ,וחהבלבדוקעוד
הפעם .התוס' כד"ההיינו תשעחנויות הקשו
דהיכימייתיראיה מתשעחנויותדהויספיקא
דאוריתאואזלינןלחומראוהכאספיקאדרכנן
הוא כדאמרן בסמוך דמדאורייתא בביטול
בעלמא סגי ,ומסקי התוס' דהסוגיא מיירי
לענין אכילת ככר הנמצא דהף שפיר ספק
דאורייחא אבללעניןבדיקהודאי פטורדספק
דרבקלקולא.
הרמב"ם בפ"ב מהל' חמץ ומצה הלכה

פסחים ט' א' מתני' ,אין חה4שין שמא
גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום
דא"כ מחצרלחצרומעירלעיר אץ ~ברסוף.
פירש"י אע חוששין כשבדק זרת  11ובא
לבדוק זו שמא בתוך שכא לבדוק זו גיררה
חולדה חמץ למקום הבדוק הנריכנא לחזור
ולבדוק עכ"ל.
הרמב"ם בפ"ב מהלכות חמץ ומצה הלכה
ז' כחב ח"לאין חוששין שמהגיררה חולדה
חמץלמקוםשאיןמכניסיןבוחמץ שאםנחוש
וכו' עכ"ל ,והיינו שמפרש ח,דושא למתני'
דמפרשח הא דאיתא במשנהדלעילמינהדכל
מקוםשאיןמכניסיןבו חמץאיןצריךבריקה
מדוע לא נחשוש שחולדה הכניסה שם חמץ.
הרב המג'ד על הר"מ שם הכיא ב'
הפירושים וכתב שפירוש הרמב"םעיקרויפה
כיון עכ"ל ,והלחם משנה גם כןהח,יק ביר
פירוש הרמב"ם מב' טענות ,חדאדלדבריוב'
המשניוחשייכוחזולזו ואחת מפרשת חברתה
ועודדלפירש"יאיזנראה שוםחידושבמשנה ,הביא דינא דסוגיין לענין בדיקה דכלקבוע,
דאין שום ה"א שיצריכו חז"ליותר מבדיקה כמחצה על מחצה דמי וצריך לבדוק אחריו,

י"

שנ

נהוראי

והביא ה"הביאורדברי הרמב-ם בשם הרא"ה
ר"ל וכתב הרא"ח ז"ל שהטעם דאע-ג

דספיקא דר~נן היא כיון שבדיקת חמץ
תחילתהעלהספקהחמירובספקהיותר משאר
ספיקות שלדבריהםוכןעיקרעכ"ל.וגםהט"ז
בהלכות פסח סי' תל"ט סק"א החזיק ביד
ביאור זה בשיטת הרמב"ס.

והנה מחלוקתזובין תוס' והרמב"ם נראה
עוד כסוגיא שם בסמוך בב' ציבורין א' של
מצה וא' של חמץ ולפניהם שני בתים אחד
בדוק וא' אינוגדוק ואתושני עכברים אחד
שקל מצה וא' שקל חמץולאידעינןהילהאי
עיילוהילהאיעיילהיינושתיקופותדבדרבנן
תוליןלהקלשאני אומרחוליןלתוךהוליןנפלו
וכו' ,וה"נ כאן אמרינן שהחמץ הוכנס לבית
שאינו בדוק ובית הבדוק א"צבדיקה .התוס'
כד"ה היינו שתי קופוח כתכו וז"ל וכולה
שמעחתא מיירי שהככר כל כך גדול דליכא
למימראכלתי' עכ"לוהיינו דבככרקטןאיכא
ספץ ספיקא להקל ,שמא מצה הוכנסה ואת"ל
חמץ שמא אכלתי' ואפי' בספיקא דאורייתא
היינו מקילין .וכדבריהם מבואר בגמ' לעיל
מיני' ט' א' דבלא חזינא כניסת חולדה פטור
מבדיקה דאת"ל הכניסה חמץ אימר אכלתי'
וספק מהויא מידי ספק עיי"ש.
והנה הרמב"ם בפסקי הלכות אלו סתם
דבריו ,ולא הזכיר דמיירי רק כככר גדול,
ומצריךבדיקה בכלאופן.ועייןבביאורהגר"א
באו"ח ריש ס' תל"ט שכאר שיטתו דכל
דחזינא דשקל ויש מקום ספק ס"ל להר"מ
דאפי' בב' ספקות חוששין .ונראה דאזיל
לשיטתו בהלכה דלעול דקבוע ,וכביאור
הרא"ה הנ"ל דכיק דבדיקח חמץ נת-נה על
הספק מחמירין בספקה ,ואפי' בספק ספיקא
מחמירין כל שיש לפנינו מקום ספק.
בדעת התוס' '-ל שחולקים על נקורה זו
של הרמב"ם וס"ל דאדרבהאין בדיקת חמץ
על הספק,דקרובלודאי דבמשךהשנהישחמץ
בבית ,ולעולם ליכא שום חומרא בספיקות
דבדיקה משאר ספקות במילי דרבנן ולכן

פירשוהא דתשעציבוריןוכו'דמיירירקלענין
אכילה דהוא
דאורייתא דלענין בדיקה
היינומ-ילין בספקו ,וגם ס"ל דבספק ספיקא
מקילין בכל ענין ג"כ מטעם זה דאין שום
חומרא בספיקוסתפ-דבדיקת חמץ ,וספק ספיקא

לקולא כבכל התורה כולה.
ונראה לבאר מחלקותם דלטעמייהו אזל'
בעצם חובתבדיקהמדרבנן,דבתוס'ב' א' ד"ה
אור בארו דחובת חז"ללבדוק ולבער חמץגם
אחר זכבר ביטלו הוא מחשש שמא יבא
לאכלו ,והרמב"ם בפ"ב מהל' חמץ ומצה
הלכה ב' וג' לא משמעכן ,שבהלכהב' הביא
חובת כיעור מן התורה ובהלכה ג' הוסיף
דמדבריסופרים לחפש אחר החמץ במחבואות
ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו וכו',
ומשמע דגוירת חכמים היא חיזוק לרינא
דאורייתא שלביעור ,ולא מצד אתר שלאיבא
לאכלו כדברי התוס' .ויש לתלות מחלקותם
דתוס' לשיטתייהו דבית נחשב כקרוב לודאי
שיש בו חמץ ולכן שפיר חששו חז"ל שמא
יבא לאכלו דהוא השש קרוב ,משא"כ
להרמב"םדהוירק ספק חמץבביחמאן לפרש
טעם בדיקה שמא יבא לאכלו דהוי תששא
רחוקה.
וע"פ הנ"ל נראה לפרש מחלוקת רש"י
והרמב"ם בפירוש משנתינו ,די"ל דהרמב"ם
לשיטתו דרבנן תקנו חובת בדיקה על הספק,
ולכן היה מספיק צד חשש הכנסת חמץ ע"י
חולדה למקום שאיןמכניסין בו חמץ לחהבו
בבדיקה ,דלא גרע משאר מקומות הביתדהוי
ג"כ רק ספק הכנסת חמץ בו ,ולכן פירש
משנתינו כפשוטהשכוונתה לפרשמדוע באמת
לא חששוחז"ללחייכמקום שאמב"חבבדיקה
מצד חשש חולדה ,משא"כ רש"י י"ל דס"ל
כדברינובשיטתתוס' ט' כ' דגדר חובתבייקח
הבית היא דקרוב לודאי שיש בו חמץ ,א"כ
מצד אחד ,מקום שאמב"ח ורק שיש חשש
הכנסת חמץע"יחולדה,זהאינומספיקלהטיל
עליו חובת נדיקה דלא חייבו חז"ל בדיקה
מדרכנןרק במצבקרובלודאישישחמץבבית,

בתוראי
זמצד שני ,מקום שמכניסין כו חמץ ,דקרוב
לודאי שיש שם חמץ ,ס"ל לרש"י דבעינן
בדיקה ברורה ודאיתלהוציאהביתמירי הזקת
חמץ .שנמצאת בו ושפיר יש סברא שלא

שבא

תספיק בדיקה פעם א' לבית אס נחשוש
לחולדה ונצטרך לבדיקה מעולה יותר שלא
חשאיר שוס צד השארת חמץ בבית כדי

להוציא הביתמייימצבושלחזקתהמץשהיה
בו מלפנים.

*,ל.*4
חרב יעקב בוסל

בעביןחיוב השבהוחיובדמים שלגזלן
בגמ' ב"ק דף י"א א' ,אמר שמואלאין
שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין
ובפירש-י שםשאיןשמין לאלגנבולאלגזלן,
שאםגנב אוגזל בהמהאוכליםונפחתואצלו
אע שמין הנבילה והשכרים לבעלים שיחזיר
הגנב הפחח אלא ישלם בהמהוכליםמעוליס,
והשבריס שלו .הרי אף שקי"ל בכל דוכתי
ישיב לרכות ש"כואפי'סובין ,מ"משאניגנב
וגזלן שילפ" מקרא דכאשר גזל ,וקרא של
חיים שניס ישלם ,דבעינן תשלומע מעליא.
אמנםצ"ע,שהריגנבוגזלןנמנוביןכ"דאבוח
נזיקע שמשלמין ממיטב,וכלמילידמטלטלין
מיטב נינהווכן הק' בתוס' ב"ב דף צ" 1על
שיטת רש"י וצ"ע .ועצ"עבדברי רש"י גופא
שהרי בפסחים דף ל"ב א' ,מפרש רש"י
שלהכי מיבעי לן דוקא בתשלומי תרומה אי
משלםלפי מדה אולפידמים ולא בכלגזלן,
משום שבתשלומי חרומה קפיד רחמנא על
תשלומידידה ,שבעך דוקא דברהראוילהיוח
תרומה ,משא"כ בגזלן דעלמא ,לא קפיד
רחמנא אתשלומין דידה ,דאמרישיב לרבות
ש"כואפי'סובין,הרי מפורששאףבגזלןנוהג
תשלומי סובע ,וכאשר באמת מבואר בההיא

דפ"ק דב"ק שהוא בכלל כ"ד אבות נזיקין
ווייטתו צ"ע ,שבסוגיאדאין שמיןכי להיסך
דבע,נן תשלומין מעליא דוקא ולאמהני ש"כ

והנה ברמב-ם פ"א מהל' גניבה הל' ט1-
מי שגנב כלי ושברו או פחתו או נשבר או
נפחת מאליואין שמין לו הפחת אלא רואע
כמההיה שוה אותוכלי ומשלםלבעליםשנים
בדמיווהכלי השבוריהיהלגנב,וכןכהל'גו"א
פ"ב הל' ט"ו גזל כלי ושברו אין שמין לו
הפחת אלא משלםדמיווהכלי השבורלגזלן,
הרי משמע שדעתו כדעח רש"ישאיןנוהגדין
ש"כ ואפי'סובין בגנב וגזלן,ובעי'תשלומי,
מעליא דוקא .וכן הוא מפורש בהגהות
מייסוני שםבהל'גניבה,וכןהואבקריתספר.
וו"ע ממה שפסק בפ"גסהל' ביבה הל'י"א
דין הגנב לשלם הקרן והכפל או תשלומי
ארבעהוחמישהממטלטליןשלו אםלאנמצאו
לומטלטלין ב"דיורדיןלנכסיווגובין הכלמן
היפה שבנכסיו כשארנזקין שנאמרבהןמיטב
שדהו וכו'הרי מפורשבדבריושדיז תשלומי
גנבהוא כשאראבותנזיקיןשמשלמיןממיטב,
ומכל מילי דמטלטלין וכדמפורש כן בפ"ק
דב"ק,והוא לכאורהסותר טה שפסקבדיןאין
שמע ששם משמע דבעיי תשלומי מעליא
דוקא הנ"ע.
ן בר"מ רישהל' גו-א פ"א ה"א
והנהעיי
וז"ל כל הגוזל את חבירו ש"ס עובר בל"ת
שנאמר לא תגזולאיןלוקע על לאוזהשהרי
הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר
שנאמר והשיב אתהגזילה אשרגזל  11מצות

שבב

כחוראי

עשה,ואפי' שרףהגזילהאינולוקהשהריהוא
חייכ לשלם דמיה וכל לאו שניתן לתשלומין
איןלוקיןעליועכ"ל.הרישמתלקהר"מהיכא
שהגזילהבעיןיש מצות השבהואעלוקיןעליו
מטעםדהוי לאו הניחק לעשה .והיכא שאינו
בעין אז באמת ליכא מצות עשה ,רק שאינו
לוקה מטעם דהוי לאוהניתן לתשלומין הרי
מבואר ששני חיובים נפררים יש בגנבוגזלן,
חיוב והשיב כשהואבעין שהוא מצות עשה,
וחיוב חשלומידמיםכשאינובעין .אמנם צ"ע
בזה מדבריו בססר המצות מצות עשה קצ"ד
שכ' "11להיא שצונולהשיבהגזילה עצמה אם
היה נשארהבעצמהואםנשבעבתוספתחומש,
או לתתדמיה אםנשתניח ,והוא אמרויתעלה
והשיב את הגזילה ,וכבר ביארו במס' מכות
שלאודגזל הוא לאוהניתק לעשה עכ"ל,הרי
אף שאעהגזילהכעין שכברקנאובשינוי מ"מ

חייב לשלם דמיה מדין והשיב ,ועדיין ניתק
לעשה והוא !5פךדבריו במשנה תורהוצ"ע.
וכן צ"ע בדבריו שם מצות ל"ת רמ"ה וז"ל

והוא לאו הניחק לעשה ,והוא אמרו יתעלה
והשיב אתהגזילה,ואפי'ביטל את העשהאינו
לוקהלפי שהוא לאושניתק לעשהלתשלומין,
שאם שרף אתהגזילהאוהשליכהליסיתן מה
שהיתה שוה עכ"ל ,והלשון מגומגם ,ונר'
שצ"ל כמודאיתא בהוצאת הר"רח .העללער
שגורסלבסוף שהוא לאושניתןלתשלומיןוזה
מתאים עם דבריו בהל' גו"א ,אמנם צ"ע
מדבריו הנ"ל בסה"מ מ"ע קצ"ד,
והנראה מוכרח ומבואר בשיטת הר"מ
שהלוק היוב דמים שיש כשקונה הגזילהע"י
שינף אז ס"ל שחייכ דמים מדין והשיב,
משא"כ כששרפו או אבדו אז חיובאדידיה
הוא חיוכ תשלומין בעלמא .והרי באמתדין
חיובאונסיןבגזלןילפי'כגמ'סנהדריןדף ע"ב
מטעם שלא גרע משואל שכל הנאה שלו,
ומחוייב באונסין ,ולא שייכא כ %לחיוב
והשיב ,משא"כ כשקונה החפץ בשינוי אז
נראהשחיובאדידיההואמדיןוהשיב .ובאמת
נן הוא פשטות דכרי הגמ' בב"ק דף ס"1

דילפי' דץ שינף קונה מוהשיכ את הגזילה
אשרגזל ,אםכעיןשגזליחזיר ואםלאורמים
בעלמאבעילשלוטי,דהיינושכוהשיבנכללב'
חיוביםדין חזרת החפץ כשהוא בעע וחיוכ
דמים כשהועילגזילתו הראשונהלקנותהחפץ
מהבעלים שאזמדיןוהשיבגופאלשלםתחתיה
דמים ,אבל בנשרף או נאבד דלאשייכי כלל
להגזילה שלו והוא רק חיוב אונסים בעלמא
דילפי' משואל בכה"ג כבר ליתא מצות עשה
של והשיב והוה תיוב תשלומים בלבד .וגפר
בשרפו או אבדובידים אףאי מחויבמדיני
גזילה ,מ"מזהומחיובימזיק שלגזלןוהוה רק
חיובדטים בעלמא ,ודוקאהיכא שקונה החפץ
ע"יגזילתו אזמדיןוהשיב גופאחייב תחתיה
דמיכ,ומקיים בזה מצות והשיב.
ולפ"ז מבואריםדברי הר"ם שבהל' גו"א
וכן בסמר המצות ל"ת רמ"השאיירי מפורש
בשרפו או אברו ,שפיר כ' שטעמא שאינו
לוקה מטעםשניתןלתשלומים ,משא"כ בספר
המצות מ"ע קצ"ד שאיירי כשקונה הגזילה
בשינוהשהועילגזילתולקנותמהבעליםהחפץ
לגמרי ,שם חייב בדמים מדץ והשיב גופא,
תדיין ניתק לעשה.
אשרלפי"ז נראה דבאמת מפורשבסוגיין
ב"ק דף צ"דשדיןאיןשמיןתלויבדיןשינוי
קונה ,ועוד שהרי מחד קרא ילפי' לשניהט
דבעי' כאשרגזל ,שבזה נכלל דאםאינו כעץ
שגזלקונה,וגםשבעי'תשלומיםמעליא כאשר
גזל .ובאמת כברהעירוהאהרוניםהאיךילפי'
מחד קרא ב' דינים ,אמנם נראה פשוט
שביסודםהוהכולו חדאדינא,והינושמחיובי
והשיב נכללדבעי' השבה מעליא כאשרגזל,
שמזהנלמד שאם החפץעדייןבעין כאשרגזל,
מחוייב להחזירו ואם לאו אז קונה החפץ,
ותהת זה חתב חפץ אחר אודמיו כאשרגזל,
והואכולונכללבחיובוהשיב,שהגזלןמחוייב
להשיב חפץ כאשר גזל להבעלים ,וכשהוא
בעיןמחזירהחפץ,וכשנשחניתאזמחזירחפץ
אחרתחחיהוהגזלןקונההחפץשנשתניתמיהו
דמיו או חפץ מעליא שמחזיר הוא מחיוב

כחוראי
והשיבוהיאהיאדברי הר"ט שכשקו' בקךנף

אז החיובדמים הואמדיןוהשיב .ונר'לפי"ז
דדוקא היכא שחיוכ דמים הוא מדין והשיב
וע"ישקנההמילה,אזחילהךתשלוכהם שלאץ
שמץדבעי תשלומיס מעלסו דוקא ,אבל נשרפו
או נאבר שהוא רק חטב השלומים
גרידא ,ולא שתכי כלל לחיוב והשיב בכה"ג
נראה דליכא הךדין של תשלומים מעליא,
ובכה"ג הוהגזל ,בכלל כ"ד אבות נזיקץ
שמשלמיז ממיטב ,וכלמילי דמטלטל; חשוב
מיטב ,וניחא קו' התוס' מההיא דמשלמין
ממיטב וכדמבואר שתריגווני שלחיובדמים
יש ,היכא שקונה ע"יגזילתו הוא חייב
בדמיה מדץ והשיב ,ובכה"ג בעי' תשלומים
מעליא,וא"י לשלםבשכריט ,משא"כ כשרפו
או נאבד בכה"ג יש חיוכ דמים ,אמנםאינו
מחיובי והשיב רקחיובתשלומין בעלמאואז
משלם כשאר אבותנזיקע וכש"נ.וגםשעיקר
דין ש"כככסף הואדוקאבחיובתשלומין,בזה
מרבינן שאף ש"כ הוה תשלומי ,משא"כ
בחיוב מצוחוהשיבבזהליכאלהךריבוי'.וגם
מיושבדברי רש"י בפסחיםשמייתידין ש"כ
ואפי'סוביןאצלגזלן ומשוםדגםבגזלןישדץ
דמים שמשלם כסובין ,ובעיית הגמ' שם אי
לפי מדה או דמים הוא דוקא בגווני דהתם
שאכלו,והיובאהוהחיובחשלומיןולאבאופן
שעיקר חיובא הוה משום והשיב.
אטנםבדברי הר-מהריעריין צ"עשהרי
בפ"ג מהל'גניבהאיירי הר"מבהיוב ד' וה'
שיש בטבח או מכר ,והרי בטבח הוה שינף
וכדמבואר בב"קדף ס"ח שאץלךשינויגדול
מזה וככה"גצריךלהיותדיןתשלוטיןמעליא
וצ"ע.
מיהו נר' שי"ל עוד בזה שהרי ערטת
הרמב"ם שאף בלוקחמןהגנב שקונהביאוש
וש"רחייב בדמים עהן בדבריו פ"ה מהל'
גניבה הל' ג' וכבר טרהוליישב מקורחיוב
דמים ללוקח מאחר שהוא לאגזל ולאמירי,
וגם שהרי לאהר יאוש לכו-ע אם בא אחר
ואכלופטור טלשלםלבעליםראשוניס1,ת1לא

אי

מקריגזלןדבעלים כלל ,וא"כאיזהחיוביש

בלוקח וצ"ע.
אמנםעי' בטורסי' שס"א שמבוארלמאי
דקי"ל שהשותיורש לאו כרשות לוקח ואם
ירשו גזילה לאחר יאחם והוא בעץ חיב
להחזיר,ואםאינובעץשאכלופטור ,מ"ם אם
נשתניח הגזילה שאז קנו היורשים הגזילה
חייבים לשלם דמים ,והוא תמוה כנ"ל,דכיון
שפטוריס אםאינובעיןכגת אם אכלוהאיך
מתחייבים כשקנוכשינוי וצ-ע.
ואשר מבוארמזה שעצםקניןשקונהגזלן
בהגזילה ,שנלמד מקרא דוהשיכאיןזה קנע
בחנם ,רק שעצם הקנין הוא ביחד עם היוב
דמים ,ואף היכא דלא חשוב כללגזלן וכגק
לאחריאוש שפטור אם אכלו ,מ"מ לאו בהא
תליא אלא שזהו דין בקנין שקונה הגזלן
בחיוב
בהגזילה שמחייבודמים .וכל זה
נכ~תחתיא
שלוהשיבשקונההגזילהאמנם נתחתב
דמים,וזהו שכחבהטורשהיורשיםאףשאינם
גזלנים כלל מ"מ כיק שקנו ע"יקניןגזילה,
עצם הקנין מחיבו בדמים .והיא היא שיטת
הר"מ בלוקח ולאו מטעם דחשוב גזלן ,רק
שס"ל שיאחם וש"ר הף ג"כ מקנ"ג ,ולא רק
מטעםיאושדאכידה,וכןחזינןשיטתושמהני
ש-ר ואח"כ יאוש ג"כ ,שמזה מוכרח שהוא
מדיניגזילה ,ולהכיישחיובדמים עלהלוקח
ומפנישזהו מעצםדיןקניניגזילה ,שהואקנין
המחייבודטיט.
ונר' שזהו גם יסוד שיטת חום' דף צ"ה
בד"ה משלם ,ובהגהות הגר"א שם ,שס"ל
שכשקונה הגזלן בשינף חתב לשלם כשעת
השינףואף שבכלמקום משלם כשעתהגזילה,
,דין תברא הא ליכא עכ"פ בשינוי דממילא
כגתילדה רנ"ש ברא"ש,מיהו להמבואר הא
דמשלם כשעתשינףזהו מטעםשעיקרהקנין
מחייבו בדמים ,ולא מדין גזלן ,שבזה באמת
הוה משלם ככל הגזלנץ כשעתהגזילה דוקא,
ולהכי משלם כשעחהשינוי .וגם שהריעריץ
לא פקעחיובאדוהשיבונמצאעדתןכשמחזיר
החפץע-יהדמיםודאיצריך לשלםכדהשחא.

שבד

בחוראי

(!לפי"ז יש להוסיף ברברי רש"י בפסחים
דס"ל כשיטת תוס' שבאופן שקנה הגזילה
ומשלםמדיןוהשיבאז באמתמשלםלפימדה,

ואם נח-קר משלם כדהשתא).
אשרלפי"זי"לברעח הר"משהריבאמת
ישלעייןלפי המפורשבהגהוחמ-מוניוקרית
ספר שדעח הר"מ כרעתרש"יובעי'תשלומין
מעליא וא"י לפטור עצמו בשברים אפי'
בתורתתשלומין למה באמתמביא הר"מלהך
דינא דאין שמע בכה"ג שאינושינוי גמור,
ואםרצוהבעליםליטולהשבריםיכוליםולמה
אינומביאבציור דהוהשינוי גמ!רגםלקנות,
ושאז בעי לשלס תשלומין מעליא דוקא.
והנראה בזה שס"ל להר"מ שיסודדינא ראץ
שמין הוא דוקא .בכה"ג שהחפץבעין ועדיץ
לא קנה הגזלן את הגזילה ,ודוקא אז ס"ל
כהנ"ל ,שמחיובא דוהשיכ טוטל על הגזלן
לעשות השבה כאשרגזל והוא טחיובאדגזלן
שאי3ויכול לומרהרי שלךלפניך בהשברים,
וגם א"י לשלם בתורח תשלומין ,אלא צריך
לעשוח השבה מעליא כאשרגזל ,וא"כצריך
לשלםדמיםדוקא,מיהוזהודוקאכשהואבעיז
דצדייןלאקנהאזעיקרוהוהמצות השבה,ולא
שיכא ביהדין ש"כ ככסף ,משא"כ כשקנה
הגזילה 1אינ 1בעין ,אז באמת פקע חיובא
דוהשיב ,רק שמ"מ קנין שקונה הגזלן אינו
ק,ין בחנם רק מח-בו דמים וכש"נ ,וחיוב
דמיםזהג"כנכללונלמד מקראדוהשיב,מיהו
זה כבר הוהביסודו רק חיוב תשלומע ,אלא
שמקיים בזה מצות והשיב לדעח הר"מ
וכדמבואר בספרהמצות ,מטעםדגםזההחיוב
שמשלס רמים כעד קניח הגניבה ,הוא נכלל
בוהשיב !כלשון הגמ' דף ס"ו וכש"נ ,אמנם
בזה כברמהני ש"כ ואפי'סובין שעיקרודין
תשלומין ,חינא דאיןשמין הואדין מסויים
בחיוב והשיב שיש בגזלן כשהחפץ בעע.
ומיושבדברי הר"מ שאף שס"ל כרעח רש"י
דא"י לשלם אפי' בתורתתשלומין בהשברים
מ"מ שפיר חעתיק ההיאדכולן כאכות לשלם
ממיטבגםבכה"גדטביחהשקו'בשינויומשום

דם"ל דאז ג"כ הוה בעיקרו חיוב תשלומין
ומשלם ש"כואפי'סובין.מיהושי' רש"ידלא
כהר"מ בזה וכדמפורש כלשונו דף י"א ואף
בגוונא שקנה בשינוי א"י לשלם בשברים
ומשום דס"ל דלאחר קנין עדין הוה חיוב
השבה ממשולאחיובתשלומיןוליחביהדינא
דש"כ ואסי'סובין ,אלאצריך להשיב כאשר
גזל ,בתשלומע מעליא וכש"נ,
והנהעייןבסוגיתהגמ'דףס"1יאושאמרי
רבנןדניקני מיהו לאירעי' אי ראורייתאאי
דרבנן ,אי דאורייתא מידי דהוה אמוצא
אבידה ,מחנא אבידה לאוכיון דמיאש מרה
מינהמקמידחיתילידהקניליה,האינמיכיון
דמייאש מרה קניליה אלמא קנק או"ד לא
דמיא לאבייה ,אבידה הוא דכי אתאילידיה
בהיחרא אתאלידיה אבלהאיכיוןדבאיסורא
אתא לידיה מדרבנן הוא ,דאמור רבנן נקני
מפני תקנח השביס .וכבר תמהו בחוס' שם
דמאי קמיבעילן והא פשיטאכיון דבאבידה
גאא לא קני אלא כשמייאש מקמי דאתי
ל,דיה ,א"כהאיךיהניכגזילהשרוציםללמוד
מאבידה,כיוןשבגזילה לעולמ הוהיאוש אחר
דאחיליויה.
והנה עיע בפירש"י שם בד"ה מוצא
אבירהלאוכיוןדמייאשליה מרהמקמידתיתי
לידיה קני ליה אם נת-אשו בעלים קודם
שמצאהזה קנאהוכר אלמאקני ,והכאבגזילה
דאתאליריה מקמייאושוהדרמייאשסגיליה
בדמים עכ"ל וצ"ע כוונתו לכסוף במה
שהדגיש בגזילה דמייאש לאחר דאתי לקיה,
שהריזהו באמת הקו'בסוגייןדהאיךמדמינן
גזילה שככר נתחיב בוהשיב ,לאבידה שמהני
רק כשמייאש קויס שנחחייכ בוהשיב,

וכדהקשנ בתוס' .ועצ"ע כוונתו במה שכחב
דסגי ליה בדמים ,דמאי שייכא כאן הא
דנתחייבבדמים,דנהישודאיכןהוא,מיהוזהו
קבכלגזלןשכשאינובעיןחיב עכ"פדמים,
ומאימייתי לה הכא.
והפשוט בכוונת רש"י שמיישב בזה קו'
החוס' וה-נו שלפי המבואר הרי זהו מעצם

כהוראי
קניני גזילה שאין הגזלן קונה בחנם ,רק
שהקניןמחייבובדמים,וגם שהואנכללבחיוב
ומצות השבה דהיכא שאהני גזילתו לקנות
לגמרי מהבעלים אז מעיקרחיובוהשיבחייב
לשלם דמיה ,וא"כזהו שמכאר רש"ישלהכי
מצינן למילףדין יאוש בגזילה מאבידה ,אף
שבאבידה עצמה לאמהני כה"גדג!ילההיכא
שכבר נתחייב בהשבה ,להכי מבאר ,שלמה
שנתחייב בוהשיבדיו אם משלם דמים ,שכד
נאמר שיקנה ביאוש הרי אז יתחיב בדמים,
שכיון שקניליהגזילתוזהו מעצםדיני קנ"ג
שהקנין מחייבו בדמים ,וע"י דמים מקיים
עדייןחיובא דוהשיב להכי לא איכפתלן מה
שכבר נתחייב בהשבה כית שאין בהקנין
סתירה לקיום ההשבה וזהו שכ' רש"י שסגי
ליה בדמיםדהיינו שחיוב השבה נתקיים גם
ן לשת רש"' לעיל בד"ה
ע"י דמים ,וכןעיי
יאוש וכו' בס"רודיו אם משלםדמיו ,שג"כ
כ~ו,תו כנ"ל לבאר שמה שיכולליהני יאוש
הוא מטעםשחיובאדוהשיב נתקהםע"ידמים

וכש"נ.
והנהשי' ר"תהובאהבחוס'דף ס"ז כד"ה
אמר עולא וכו' ראףאייאושקונה מ"מ ס"ל
עולא דהוה מצוה הבאה בעבירהושזהו באמת
כוונת עולא דיאוש קונה רק דהוה מהב"ע.
שתוס' שם מקטרעליו מההיא סוגיא ךאוונכרי
בסוכה דף ל' ב' ,שמקשי שם בסוף הסוגיא
וליקנוה בערנף השם ,הרי דלאחרקני! *כא
משומ מהב"ע ,ותמה הגרע"א דהו"ל להק'
מעיקר מימרא דרב שם דמהני כדגזי! להו
העכו"םדהוהיאושבידס וש"רבידהאו1נכרי,
הרי כיון שקונה תו לא הוה מהב"ע וצ"ע.
וע"ש עוד בתוס' שהק' מהאי כשורא
דמטללתא שתקנו בו חכמיס לקנוח ,הרי

שאפי'קנין דרבנן מהני להפקיע ממנה פסול
מהב"ע ,ואף בזה השיג הפנ"י דהו"ללאתויי
מסוגיאדגיטע ששקל וטרי בהולעיל ,ומסיק
שס ראוקמוה ברשותיה להחחהב בחוץ ,הרי
דמהני אף קנין דרבנן שלא יפסל מטעם
מהב"ע.

שכח

והנה עלשי' ר"חהרי באמת תמוה,דהרי
עולא קאמר מפורש מנעליאוששאינוקונה,
הרי שדין יאושאינו קונה אתא לאשמועינן,
ואיך קמפרשלה ר"תלעניןמהב"ע,וכן באמח
הק'עליותוס' בסוכהדף טב',וצ"ע .האומנמ
שבספר הישר הרי באמת מבואר שי' ר"ח,
דלעולא יאוש אינו קונה קאמר ,אלא שלכל
מידי באמת מודה שקונה ורק לענין קרבן
ומצוחוכןלעניןחיוב ד' וה' בתריאוש ס"ל
עולא ור"י שאינו קונה ,וניחא לשוו הגמ'
שאינו קונה ,רק שזה גופא טעמא והסברבעי,
שמאחר שלכלמיליכגון הקדש ובדה"כ חשוב
שלו ,מה חסרתובקניינושלעניןקרבןומצות
וחיוב ד וה' אינו קונה והאיך מתחלק הדבר
וצ"ע.
ואשר נראה בביאור שי' ר"ח עתה נראה

פשוט שלאחר יאוש שאזדין הגזלן לשלם
דמים נשכבר שלםודאי חשוב שלולכלמילי

ממש ,ואף לענע קרבן ,והגע בעצמך לאחר
ששילם הגזלןוכי לאיוכל לעולם לשחוט או
למכור שורו ,ודאי שמצי ,וה"ה לענע קרבן
ומצות אלא שנר' עוד שעיקר הא מילחא
שחסרעדיין בקניינו לדברים אלו הוא מצד
שנהי שקניליה ,מ"מהרי עצםהקניןמחייבו
בדמים,וזהו מה דמשוהליה למהכ"ע שהחפץ
אינולגמרי כשאר נכס'1ואף שקנהליה מ"מ
הרי הקנין עדיע מחייבו בדמים וזה עושה
שלענין קרבן ומצותוד' וה' חשובעד'ין חפץ
של הנגזל ,והוהעדיין גזול ומהב"ע.
ויסוד דבר זה מבואר בדברי הרמב"ן
במלחמוחרישפ'לולבהגזול,שמיישב שםקר
הבעה"מ(כעין קו' חוס') מכשורא דמטללתא
שהוכיח בזה הבעה"מ שכשקנה אותו תו לא
קי"ל דפסול מטעם מהב"ע ,והרמב"ןמיישב
וז"לוכן מהשהשיבמסוכהגזולהבגחלעצים
וסיכך בהן אינה תשובה כלל ,שכיון שתקנו
חכמים תקנת מריש,ואפי' בא לצי"ש ועושה
תשובה נותן דמי עצים הרי שאיןזו הסוכה
בעבירהברשותו אלאדמים הואחייבולאקאי
עלה השתא בעמוד וחזור אלא דמים עכ"ל

שבו

בתוראי

ודבריו סתומים ואינם ברורים ,חדא במה
שהדגישחיובדמים שלכאורהלאשייטאכלל,
רוחרמה דקאמרשאינובעמודוחזורוכו'שזה
תמוה שהריזהו כלהנדון שודאיאינוגעמוד
ותזור ,אכל מ"מהרי הספק הואאי מ"מ הוה
מהב"ע ,וזהו גופא מה שהוכיח הבעה"מ
דהיכא דקנה לא קיי"ל בכה"ג פסול מהב"ע
אלא שמבוארמדברי הרמב"ןיסודהך סכרא,
דהוה מהב"ע אף שכבר קנה ,והוא מטעם
שחשובעדייןבעמודוחזור,דנהידעצם החפץ
כבר קנה ,ואינה חוזרת בעצמה לבעלים מ"מ
כיוןשאינוקניןבחנם,רקשעצםהקניןמחייבו
דמים תחתיה ובזה מקרי שהחפץעדיין הוא
בעמודוחזורע"ידמיה,ואעזה כשארנכסיו
שהןשלובלי שוםחיוביםואפי' אםחייבדמי
מכירה הוא רק פסיקא כעלמא ,משא"כ כאן
עצםהקניןמחייבודמיםוגםשע"יהדמיםהרי
מקיים מצוח השבת החפץ ,וא"כ השוב
שהחפץעדיע בעמוד וחזור קאי,ועדיין הוא
של נגזל להא מילתא שמחייבודמים ,וכוונת
הרמכ"ן שבתקנת מריש הוה רק חיוב דמים
בעלמא ,ולא מקרי ע"י בעמוד וחזור ,והוה

חרגיעקבינקלגיץ

תקנה בעלמא לקנות ולשלם דמיה .ודוקא
היכא .שקונה בקנ"ג חשוב החיוב דמים
שהחפץ עצמו עדתן בעמוד וחזורקאי .והיא
היא סברת ר"ת שמה"טלענעקרבןומצותוד'
וה' מקרי חסרבקנינורנהי שקנה ,ולכל דבר
הוהשלו ,אבלכיוןשהקניןעדייןמחיבודמים
לעניןמצות חסרבקנינומקריוהוהגזולופסול
מדין מהב"ע.
אשרלפי"זמיושב משה"ק הרע"אדדוקא
משינוי השםשמחוייב דמים מקער התוס' על
ר"ת אכל מיאוש וש"רשאיןחיוב דמים על
הלוקחוראי לא קשה כלל ,ובכה"ג אף לר"ח
ליכא פסול והעדרקנין .וכן מידמב קושיח
הפנ"יודוקא מתקנתהשביםמקשיתוס'וכקו'

הבעה"מ ,ומשום דס"ל בזה כהבעה"מ ורלא
כהרמב"ן שבכה"ג תקנולקנוח בקנ"ג ולר"ת
צ"ל מהב"ע ע"יחיוב דפיס שלה.
דנייןבלשוןרש"ידף ס"ח כד"הואיס"ד
יאושגריראקניאגנב ,אמאימשלםד'וה' הא
דמי בעלמאדאיתלהולבעליםגיבהושלוהוא
טוכח ומכרעכ"לונר'כוונתולהפקיע מסכרח
ר"ת שאין אומרים שע"י חיוב דמים ,הוה
עדיין של העזללחייכו ד' וה' וכש"נ.

"4

בעביןאישוריציאחמעיר מקלט
מכותי"א ב',ואינויוצא משם לאלעדות
מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות
ואפי' ישראל צריכים לו ואפי' שר צבא
ישראלכיואכבןצרויהאינויוצא משםלעולם
שנאמר אשר נס שמה שם תהא דירתו שם
תהא מיתתו שם תהא קבורתו .וע' בהרמב"ם
פ"ז מהל' רוצח ושמירת נפש הל' ח' ח"ל
הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם ואפי'
לדברטצוה אולעדותביןעדותממוןביןעדוח
נפשות ואפי' להציל נפש בעדותו או להציל

טיד העכו"םאומידהנהראומידהדליקהומן
המפולת אפי' כל ישראל צריכים לתשועתו
כיואב בן צררה אינו יוצא משם לעולם עד
מוח הכה"גואםיצאהחירעצמולמיתה.
והאחרונים הק' על הא דאינויוצא לדכר
מצוה דאמאי אינו יוצא לקיים עשה חמור
וכגון לצאת להקריב פסח דהא עשה שיש בו
כרת דוחה עשה הקל .ויוחר מזה הק' על הא
דאינויוצא להצלתנפשוחדאמאיאיןהאיסור
יציאהנדחהמפניפקו"נ.

כתוראי
ועי' בהאור שמח שתי' וז"ל דכיע
דביציאתוהותרדמולגואלהדםאעלולהכניס

עצמו בספק סכנה עבור הצלת חבירו מסכנה
וראית .וכתב שזהו מש"כ הרמב"ם "ואםיצא
התירעצמולמיתהכמושביארנו" שהוא טעם
להאדאינויוצא משם לעולם עכת"ד(והוכיח
מזה דלא כהגהות מיימוני בשם הירושלמי
ודלאכהרידב"זיעו"ש).
ודבריו צ"ע מהא דאיתא לקמן י"ב אי,
מהלוקח הברייתות בדין יצא מעיר מקלטו
בשוגג אם הותר דמו או לא ,והרמב"ם פ"ה
הל' י"א פסק דלא הוחר רמו .ואי נימא
דהאיסוריציאה נדחה מפני פקו"נ או מפני
העשה שחמור ממנו א"כ לאיהא גרע משוגג
ואמאיהותרדמו.
ולכאורה אפשרליישכדברי האור שמח,
דהנה יש להסתפק בדינא דהותר דמו ע"י
יציאתו מעיר מקלט האם הואחיובשנתחייכ
בעדהיציאה או הוא משוםדביציאתו חסרלו
הדין קליטה דעיר מקלט .ואי נימא דאינו
מחיובי היציאה יש ליישב קוי הנ"ל דנמצא
דהדיןדהותרדמובהיציאהאינותלויבהאיסור
יציאה אלאתלויבגוף המעשהאיחלעליושם
יציאה או לא .ואשר משו"ה גם אם נדחה
האיסורחשיביציאהולכןהותרדמו.והאדלא
הותףדמו ביציאת שוגג הוא משום דיציאת
שוגג לא חשיב יציאה ולא משום דלא הוה
מזיד בהאיסור .אלא דא"א לומרכן,דיעויץ
בהרמב"ם פ"ה הל' ט' ת"ל רוצח בשגגה
שהרגו גוה"ד הוץ לתחום עיר מקלטו פטור
שנאמר ולו אין משפט מות .ובהל'י' כתב
נכנס לעיר מקלטויצא חוץ לתחומה בזדת
הרי זה התיר עצמו למיתה ורשות לגוה"ד
להרגו .הרי מבואר מזה דהא דהותר דמו הוא
מחיובי היציאה דהרי כל עוד שלא נכנס לא
הותר דמו ואף רחסר לו הקליטה .ךעוין עוד
בגמ' י"ב א' ,דמסתברא כמד"א דבשוגג לא
הותר דמו "דלא יהא סופו חמור מחחילתו"
ופירש"י סופ - 1צאתוחוץ לתחום; חחילחו
-הרציחה.ומבוארמזהג"כדהאדהותרדמו

שנז

הואמחיוביהיציאהולאדחסרלוהדיןקליטה.
וכיתדהואמחיוביהיציאההריחליא באיסור
היציאה וא"כ קשהקושיא הנ"לדכיוןדהוחר
לולצאחאמאיהותרדמודאמאיגרעמשוגג.
ע,ד צ"עדלפידבריהאורשמחנטצאדהך
דינאדאינויוצא להצלת נפשוחאיןזהמדיני
וחיובי גלות כלל אלא דכית דהותר דמו
ביציאתו אין לו לצאח .ומפשטות לשת
הרטב-ם משמע דהא דאינויוצא הואמדיני
וחיוביגלותדאיןלולצאח אפרלהצלחנפשות
ומשו"ה אםיצאהותר רמו,וכ"נמוכרח טהא
דהזכיר הרמב"ם שם בא"רדאינויוצא משם
לעדוח ממון ,דשם בע"כהחידוש הואבעיקר
האיסוריציאה ולא בהל'דחיי'(וחידושו הוא
דנכללבאיסוריציאה גםיציאה לצורך מצוה
דלא חימא דעיקר איסור יציאה לא נאמרה
אלאעליציאה שלאלצורךמצוה)דהרימשום
להעידלחבירועדוחממתליכאדץדחי"דאין
עשהדוחה עשהכשאינועשההחמור.
והנהבעיקרדינא דהרמב"סדאיןלולצאת
משםאפי'לדברמצוהוהצלהי"לדאיןכוונחו
דמהלכוחדחיית מצוות לאניתןלידחות הדץ
גלותבכלגווני ואסורלו לצאת ,אלאדכוונתו
הוא דאפי' אי נימא דמהלכות דחייח מצוות
מותרלו לצאת לדבר מצוה ותצלה אבל מ"מ
מהלכוח חיובי גלוח לא נאמרדיני יציאה
מגלות ~בר מצוה והצלה ,וממילא דאם 'צא
ואף דמותר לו לצאת הוהדינו דהוחר דמו
דהרי בגלותו לא נאמרדינייציאה וכמש"כ.
אלא דעדהן תיקשי קו' הנ"ל דאמאי גרע
משוגגדלאהותרדמו.
עוד צ"ע בהדץ דשם תהא מיתחוובהדין
דשם תהא קבורחו ,דעלמי חלחיובים אלו
ואיזהחיוב הואזהדהרי א-א שהגולה עצטו
'תחייבבזה .והנהבדץ דשם תהאקבורחוהיה
אם"לדאין זהחיוב שמחחהב הוא בזה אלא
אודוהומדימ כפרהאודהואדיןמסויםמדיני
קבורה שמי שגלה אומישנתחייב גלותדינו
להיות קבורבעיר מקלט .ולכאורהכן מוכרח
גם מהאדאיתא שסבגמ' דאם טחקודםשגלה

שכח

נהוראי

מוליכע את עצמוחיו לשם ,דאין זה מחיובי
גלות דלא שייך לגלות לאחר מותו .ומשמע
דהוא אודין כפרהאודיןמסוים .אלאדגםזה
צ"ע ,דהרי במתני' נקט הך דינא דשם תהא
מיחתו וקבורתו בכללהדיןדאינו יוצא משם
לעולם אשרזהומעיקרחיובגלות,ולפיהנ"ל
אעזהמחיוביגלוחכללאלא בפנ"ע.
ונראה לומר דהנה שם במתני' איתא,
משנגמר דינו מת כה"ג הרי זה אי3ו גולה.
ואמרינןעלהבגמ' מ"ט אמראבייק"1ומהמי
שגלה כבריחנאעכשיומי שלאגלהאינודין
שלאיגלה .המבואר מ~ה דהיכא שנכנסלעיר
מקלט והחחיללקיים חיובו נעשהדינו יותר
חמורלענין להפטרמדיובגלותמקודםשנכנס
לעיר מקלט .וצ"ע בעיקר הק"ו דבמה נעשה
דינו יותר חמור בזה שהתחיל לקיים היובו
ונכנס לעיר מקלט(,ואין זהענין להא דהק'
הגמ' ודלמא האי דגלה איכפרלי' האי דלא
גלה לא,דהריקושיח הגמ' הואלעניןדכפרתו
תהי' ע"י הגלוח עצמה וע"ו תירץ דמיתת
כה"ג מכפרתאבללעניןעיקרהק"1לאהוקשו
עליה ולא מידי) .ואשר נראה מוכרח מזה
דבדיןרוצחבשוגגמלבד מה שהמעשהרציחה
מחייבו בגלות י"ל דע"י דנתחייב בגלוח חל
על'1הדין גלות והיילא ביה תורת גולה ,ומה
דחיב להשאר בעיר מקלטו אחר שכבר גלה
לשם הוא משום הדין גולה שחל עליו ולא
משוםחיובו ,שזהודינו מצדהדיןגולהשעליו
שנעשה העיר מקלט מקומו ומדנעשה מקומו
אינורשאילצאת משםשהוא הוא עצםהגלות.
ונמצא לפ"ז דהדין דאינו יוצא משם לעולם
הואדין מצד עצםדיןהגלותשעליו שאסורלו
לצאת משםלעולם,ואיןזהשיעורזמןבהחיוב
גלות שמישחייב גלותחיובו הוא להיות שם
לעולם"1לעולם"זהושיעורו ,אלאדמצדהדין
גולה שחלעליודינו הוא שלא לצאת לעולם
שהוא הוא גלות שיהא בגלות לעולם .וכיון
ידהא רצריך להשאר בגלוח אינו משום חיוב
בעד הרציהה אלא מצדהדיוגולה שחלעליו,
א"כ ע"כגם האדיוצאע"ימיתת כה"גאינו

יין

פטור בחיובו בעד הרציחה"אלא דהוא דין
יציאה מעצם הגלות .ונראה פשוט דזה הדע
דנעשההעיר מקלט מקומו ,ושמשום זהאינו
רשאי לצאת לעולם ,לא תלה עליו אלא
בכניסתולעיר מקלטולכןשאניהפטורדמיתת
כה"ג בשכבר נכנס לעיר מקלט מטרם הכנסו
לשם,דהיכא שכברנכנם דכברחלהעליוהדין
גלות וכנ"ל הוה מיתת כה"ג יציאה מעצם
הגלות ,משא-כבשעדיין לא נכנסאינוכי אם

פטור שא"צ לגלות,ובזה א-ש הק"ו דאםע"י
מיחת כה"ג חלדיןיציאה מעצםהגלות שכבר
חלה עליו ,כ-ש שע-י מיתתו חלדין פטור
שא"צ לגלות היכא שלא חלעליועדייןהדין
גלותכלל.
ולפי"דיש לבארהדין דשם תהא מיתתו
והדין דשם תהא קבורתו ,דנראהדהויע ג"כ
דינים בעצם הגלות ,שעצם הגלות הואשיהיה
הןדירתוהן מיתתווהן קבורתובגלות שהמה
פרטי הדין דאינ 1יוצא משם לעולם ,ואינם
תיובים שנתהייב בהם הרוצח בעד רציחתו
אלא דזהו הרין גלות שחל בו .ואשר על כן
שייכי הנךדינים גם לאחר מותו דע"י דחל
עליודיןגולהחלבודיניגלותשמקוםקבורתו
הואבעירמקלטו.
והא דאם מתקודםשגלהמוליכיןעצמותיו
לשפ ,ואף שיש לדק בזה דכיון דמת קודם
שגלההרי לא חלהעליועדיין קליטת הגלות,
מ-מי"ל שמאתר שכברנגמרדינווטעוןגלות
זהו גופא מחהב שיתקיים בגופו הדין גלוח
שיקבר שם (ולקמן יתבאר עוד דגם בגמ"ד
חלהעליו כברדין גולהלעניןשחייב לגלות,
וא"כ י"ל דמה"ט ".לה בגופו ריני גלות
שיוליכוהו שםויקברבעירמקלט.וכיון דמ"מ
לא חלהעליועדיין קליטת הגלותבעינן קרא
על זה דמוליכין עצמותיו לשם וכדמבואר
בגמ').
ולדברינו מבואר למה הדעדחייה הנאמר
בכל מצוות לאשייכא בהאיסוריציאה מערי
מקלט דנראה דהדין דחייהשייך רק בחיובי
מצוהוכגון עשה או ל"תדיסודס הואתיובעל

נחוראי
הגברא ,בזה נאמר רהיכא דאיכא תריחיובים
דסתריאהדדישהיוב א' נדחהמפניחיובהשני
וא"כ היכא דאיכא עשה אחרת דאליםמיני'
חל דין דחיי' בהעשה ונדחה מפני החמור
ממנו ,וכן הוא בפקו"נ  -שהלדין דחייה
בהעשה ע"י פקו"נ .משא"כ האיסור יציאה
מעיר מקלט שאינו משום מצוה עליו אלא
משוםדמדיניגלות נעשההעיר מקלט מקומו,
בוה לאשייך כללעניןדחייהומכיון דהעיר
מקלט עדיין מקומו הוא גם האיסור יציאה
במקומועומדולאנדחהכלל.

ואף אם נאמרדהואילואעדברעומדבפני
פקו"נ א"כ מותרלו לצאת מעיר מקלטו גם
אם לא חלדיןדחייה בהאיסוריציאה דמותר
לו לעבור עלהדין גלותמפני פקו"נ ,אעפ"כ
י"לדשפירהותרדמודכיוןשאינו אלאהיתר
צדדי לעבור עלדיני גלות ומצדדיני גלות
עדין אסור לו לצאת (כית דלא שייכא ביה
דחייה) חשיב שפיר שעובר במזיד עלדיני
גלות ,משא"כ כשיציאתו הוא בשוגג אינו
עובר עלדיני גלוח אלא בשוגג ולפיכך לא

מי שלא גלהאינודין שלאיגלה .והתוס' הק'

ח"ל ת'מה מהא' דינאנילףנמי דנגמרדינו
בלא כה"ג שלאיגלה כלל ומהמי שגלה כבר
לפני מיתת כה-ג יוצא במיתתו של כה"גמי
שלא גלהלפני מותואינודין שלאיגלה אחר
מותודהכיאמרינן בערכק מכורה כבריוצאה
שאינומכורהאינודין שלאתימכרוכו'.
ודבריהם צ"ב דאמאי הביאו ק"ו אחר
לקחטיתם (והוצרכו להגיא ראי' להק"ו מהגמ'
דערכין) ,הא בפשיטוחהיה להם להקשותדהך
ק"ו גופא דאמרי' בגמ'דילפינןמיני' לפוטרו
מגלות אחר גמ"דיהני לפוטרו מגלות גםאי
לא נגמר הדין ,דהא מאחר דילפינן דמיתת
כה"גפוטרוגס אם לאגלה מהליקודםגמ"ד
ומהלילאחרגמ"ד,וצ"ע.
ונראה דבזה חלוק קודם גמ"ד מלאחר
שנגמרדינו -דלפמשנ"תלעילדהדיןדמיחת
כה"ג פוטר מגלותהרי הואדיןיציאה ,א"כ,
מק"ו דמדאיכא במיחת כה"גדעיציאהאית
בי'נמידין פטור שא"צ לגלות ,איכאלמילף
דין פטור רק בגוונא שנגמרדינווכדי שתחול
הך פטורא בעצם הגלוח דומיא דהדיןיציאה
דילפינן מיני' שהוא דין בעצם הגלוח .אבל
קודם גמ"דדעדיין לא חלה עליו כללהדין
גלותולאשייךשתחולפטורבגוףהגלוחבעינן
למילףדמדיניגלות נאמר דלאחר מיתת כה"ג
אינו גולה וע"ז הוצרכו תום' בקושיתם לק"1
אחר.

הותרדמו.
(ולפמשנ"ת דגם אם יש לו היחר לצאת
מפני פקו"נ מ"מהותרדמומיושביםגםדכרי
האור שמח דגם אסור לו לצאת אםאין לו
להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו
מסכנה ודאית .והשתא לא תיקשי מה
שהקשינולעילדמדברי הרמב"ם משמעדהדין
יעויין בהרע"ב שכחב טעמא להא דנגמר
דאינו יוצא להצלת נפשות הואמדיניחיובי
גלות ,ולדברי האור שמח הואדין בהלכות דינו מת כה"גאינו גולה ח"ל דמשנגמרדינו
דחייהדלהנ"ל אה"נדעיקרדברי הרמב"ם הם ועומד לגלות כאילוגלה(.ולפידבריו מיושב
דמדיני גלות ליכא היתר יציאה וכמש"כ מאי דלאילפינן מהק"ודמיתת כה-גפוטרגם
!שמה"טהותרדמו ,אבל אה"נדממילא אסור קודם שנגמרדינווכקו'תוס' הנ"לדקודםגמר
דיןאיןשייך פטור ע"י מיחת כה"גדליתבי'
גםלצאתוכדבריהאורשמח).
שם במתני'  -משנגמרדינו מת כהגג טעמא דכל העומד לגלות) ובתוי"ט הק'עליו
הרי זהאינוגולה .אם עד שלא נגמררינו מת דלאמצינוהאיכללאדכלהעומדוכו'לקולא.
כה"גומנו אחרתחתיוולאחרמכאןנגמרדינו
ובמאירי בתבוז"ל שאחרשנגמררינוהרי
חוור כמיתתו שלשני ,נגמרדינו בלא כה"ג הוא כמי שגלה אע"פ שלא הגיעהו עונש
וכו' אינויוצא משם לעולם .ושם בגמ' מ"ט הגלות שמה שנחקץ בדמיונו גלותו גרם לו
אמראביי ק"ו ומהמישגלה כבריוצאעכשיו להכנע עדשבכניעתו נתכפרלו במיתת כה"ג

שס

כחוראי

ומתוךכך הפקיעה מיתתוגלותו שלזה ,ע"כ.
ולפידבריו ג"כ מיושב קו' התוס' דהא קודם
גמרדין ליכא הך טעמא וא"א שתכפר לו
מיתת נה"ג .אלא דצ"בבעיקרדבריו ,דממ"נ
אי ס"לדמיתתכה"גגרידא הואדמכפרה א"כ
גם קודם גמרדין תכפר ואף דליכא טעמא
דהוה כמי שגלה מ"מ מיתת כה"ג גרידא
תכפר ,ואיבעינן גם שיגלהכדי שתתכפרלו
כמיתת כה"ג ,א"כ היאך חשבינן הא דנכנע
לבו לגלוח הא מ"מ לא גלה .ולחדש גלות
מחודשת ע"י שנכנע לבו ולומר שבזה תלוי
כפרתו צ"עדמהיכיתיתידברזה ומהק" 1א"א

למילףהכי.

והנהזה פשוטדכוונתהמאירי בהא שכתב
דהא דמיתת כה"ג מכפרת אחר גמרדין הוא
משוםדבהכניעלבוהריהואכמישגלהאיןזה
טעם הפטור ,דבגמ' מבואר דטעם הפטור הוא
משום ק" 1דבמיתת כה"ג קודם שגלה א"צ
לגלוח ,אלא דכוונתו הוא דהפטור דמיתת
כה"גהוא רק בגוונא דהוהנמיכמישגלה -
דהיינו לאתר גמ"ד  -ואשר דזהו טעמא
דמיתת כה"ג מכפרת רק לאחר שנגמרדינו
ולאבשעדייןלאנגמרדינו .וצ"עדהריבמתני'
ט' ב' ,איחאדבתחילה (קורם העמדהבדין) א'
שוגגוא'מזידמקדימיםלערימקלט ,והאכיון
דנבר גלה א"כ גם קורם גמ"ד יפטר מגלות
ע"י מיתת כה"ג ,דלכאורה לאגרע הגלות של
קדימהלעירמקלטאףדהוהקורםגמ"דממאי
דלאחר גמ"ד הוה כאילו גלה במה שהכניע
לבו.
וצ"ל דבהא דמקדים לעיר מקלט קודם
גמ"דאינו מקיםבזה כללחיובלגלותדעדיין
לא נתחייב לגלות .והא דאמרינן דצריך
להקדיםלעיר מקלטאינומדיןחיובגלות אלא
שיהיהלוקליטה מגואל הדםבלבד.ולכן
אכידןי בקדימתו לעיר מקלט תורת גלותלעני,
שתתכפר לו במיתת כה"ג .ובטעמא דליכא
חיוב לגלות קודם גמ"ד לכאורה צ"ל דלא

עמר החיוב גלות אלא בנמ"ד ,ומצד המעשה
רציחה לחוד לא עמרחינבו.
אכן באמת לפמשנ"תןרמה שחלעליודין
גולה מחייבו בשאר דיני גלות] '"ל דעצם
חיובאלגלותלעירמקלטוהוא ג"כ מהאדחלה
עליודין גולה  -דמדיני גלות הוא שצריך
לגלות,ואינוחיובשנתחייבהוא בעדהרציחה.
ולפ"ז אףאינימא דגם במעשה רציחה לחוד
נתחייב בגלות מ"מ י"ל דקודם גמ"ד לא
נתחייבעדיין לגלות משום דלא נעשה גולה
לעניז שיתחייב בדיני גלות עד שנגמרדינו,
ואשר לכן אע בקדימתו לעיר מקלט קודם
גמ"דקיום שלחיוב לגלוחולהכי לאחשבינן
ליה לגלוח כדי שתתכפר לו במיתת כה"ג.
והגם שביארנו לעיל דלא חל עליו דץ גולה
אלאבכניסתולעירמקלט נראהדבזה מתחלק,
לא חלעליו
דהיכא שעודלאנכנםלעיר
ךיןגולהלעניןשיחשבגולה ממששיהי'העיר
מקלט מקומו וכדי שחחול עליו הדין דאינו
יוצא משםלעולםוהדין דשם תהאמיתתו,ורק
חל עליודין גולה לענין שחהב לגלות ניץ
שהוא לאחרגמ"דוכמש"כ.
ולפי"דדהחיוב לגלות הוא מהא דכגמ"ד
חלהעליו דץ גולה א"כ בהא
שפיר
גמ
חשיבגלוח להא כברחלהעליושדנ
"ל
גו
יה .ואף
ין
שליכא כללקיוס של גלות מ"מ לענע כפרה
י"ל דתלוי בזה שנעשה גולה לענין שצריך
לגלותולאבקיומו שלהגלות ומשום דדברזה
גורס לו להכנע וכסברת המאירי ,ואשר זהו
שכתב המאירי דבגמרדין חשיב גולהלעני,
שתתכפר לו במיתת כה"ג.
ולפמש"כנראהבביאורדבריהרע"בדאק
כ11נת 1דמשום הכלל דכל העומד וכו' חשיב
כאילו ק-ם החיוב גלות ,אלא דם"ל דכית
דבגמר דץ חלה עליודין גולה חשיב שפיר
גלותלענין כפרה גם אם לא נחשבכאילויש
כאןקיום שלגלוח,ע"יזהגופאשעומדלגלות
וישבזה אצלהגולהחומר שלגלות.ולכןנראה

מקיט

בהוראי
~"ק מה שהקשה בתף"ט דלא אשכחן הכלל
דכל העומד וכו' לקולא ,דנראה דגם להנחת
התף"ט י"ל דרק לא תשיב קיום של הדע

שסא

גלות ,וכיק שביארנו שא"צ קיום של גלות
ובעינן רק חומר שלגלות בהא שנעשהגולה,
שייך בזה שפיר הכלל של כל העומד.

*,ל.*4

חרב יעקב לזבניק

בעביןקישות שבטעהבעציץ
א .רמב"ם הלכות טומאת אוכלין פ"ב
ה"ט :קישות שנטעה בעצ"ן והגרילה אע"פ
שיצאח חוץ לעציץ אינה מקבלת טומאה.
ובהשגות הראב"ד :א"אאין כאן אע"פ אלא
כיון שיצאת חוץ לעציץ טהורה שאע"פ
שהעציץאינונקובכיון שיצאחהקישותלחוץ
הרי הוא כמי שנטעה בחוץ וטהור וכן הוא
שנוי במשנה ע"נ ,והוא מתני' בעוקצין פ"ב
מ"ט קישות שנטעה כעציץ והגדילה הצאת
לחוץ לעציץ טהורה .אמר ר"ש מה טיבה
ליטהר אלא הטמא בטומאתו והטהוריאכל.
ועי' בכס"מ שכ' שהר"מבפי' המשנה מפרש
מתני' בקישוח טהורה שנטעה בעצ"ן נקוב
דכיק שהיא נטועה אינה מקבלת טומאה ואם
הגדילה ויצאת חוץ לעצ"ן סד"א שאותה
שיצאה לחוץ הוי כתלוש ומקבלת טומאה,
קמ"ל דאעפ"כ טהורהדעדהןכמחוברחשיבא
ואינה מקבלתטומאה .וא"כ מה שכ' הראכ"ד
"וכ"ה שנוי כמשנה" אינו שנף במשנהלפי
פירוש הר"מ.
נמצא דלפי פירחם הראב"ד מתני'איירי
בעציץ שאינו נקוב ומה שיצא לחוץ דינו
כמחובר ,דכיון דמאררא קא רבו נחשב
למחובר ומחלוקת ר"שורבנן הוא בזה;דרבנן
סברידכיקדהנוףהוימחוברגםהפנים נחשב
למחובר משוםדיונק מהנוף ור"ש חולק וס"ל

"הטהור בטהרתו והטמא בטומאחו" פי' ומה
שחוץ לעצ"! טהורדדינו כמחובר ומהשבחוך
העציץדינו כתלוש וטהור .והרמב"ם מפרש
מתני' בעציץ נקוב ופסק כרבנן דסכרי דמה
שבחוץטהור הואמפנישיונקמפניםוהריהוא
מחובר ,ולא סבירא ליה דהנוף יהא טהור
משום שיונק מהאויר שמחו!,לעציץ דמטעם
זה אכתי דינו כתלוש( .ובזה חולק עליו
הראב"ד).
במל"מ בפ"ב ה"ט מהלכוח בכורים תמה
על הרמב"ם דשנוי בתוספתא "נפלו משקין
ע"ג קישות ונטמאח הגדילה ףצאת לחוץ
טהורה"והיינובעציץשאינונקובשיצאלחוץ
דכיון דמה שיצא לחו,ןדינו כמחובר נעשה
הכל כמחוכר .הרי דיניקת האףר נותן דין
מחובר לכלהעציץואילו להר"מהיוצאלחוץ
דינו כתלוש.
ב .ועו"ק על הר"ם ממשנהדעוקצין פ"ב
עציץ נקוב אינו מכשיר את הזרעים ושאינו
נקובמכשיר אחהזרעים מלאהועפרעדשפתו
הרי הוא נטבלאשאין להלבזבז.הרי מבואר
דבמלאוהו עפר עד שפתודינו כמחובראפי'
בלינקיבהולשיטח הר"מרדיןדאוירא קארבו
לאמהנילעשותומחוברולהפקיעוסדין קב"ט
והכשר למהאעמקכליםהזרעים הכשרכשהן
בחוך טבלאשאין להלבובז.וכן במסכת שבת

שסב

בחוראי

מבואר דצרור שעלו בו עשבים התולש ממנו
כשבחהייב הטאתוהרי הצרור לאהוינקוב.
ובשלמא לשיטת הראב"ד דאווירא קא רבו
עושהו למחובר ל"קדכיון דרואהסני האויר
הף מחובר אבל להרמב"םדיניקתאויר לבד
אינו עושהו למחובר למהחייב חטאת.
ג .והנראה לתרץ.התוספתאדלעילבהקדם
עוד קושיא על הרמב"ם בהלכות טו"א שם
ה"דדכתב הר"מיבשהאילןובופירותהריהן
כמחוברע ע"כ ובהשגות הראב"ד א"א אם
יכשהאילןובופירותהריהןכמחוברין ע"כ.
והק' בביאור הרד"לדכדברי הראב"ד מפורש
הוא בתוספתא רעוקצין פ"ב יבש האילן ובו
פירותהריהן כמחוברין.
ונראהדיסוד מחלוקח הרמב"ם והראב"ד
הוא בעיקריינ
א דדבר שהוא מחובר לקרקע
אינו מקב"טדבחוליןרף קי"ח ב' איתא ,כשם
שאין מקבלין טומאה אלא כשיתלשו כךאין
מקבלים הכשר אלא כשיתלשו ,ופירש"י
דתניא בתו"כ אם אתה אומרמחוברע טמאים
טמאת את הכל שאין לך מחוברים שאין
שרציםמצויין אצלםוישלעיין,דבנדרים ע"ו
מבואר טעם אחר להא דאין מתובר מקבל
טומאה דמהזרעיםטמאיםכיקשזרעובקרקע
טהורים דכתיב על כל זרע זרוע אשר יורע
טהור הואזרועים ועשדים לא כ"ש.וכ' הר"ן
שם דליכא מאןדפליג עלה וצ"ע למהבעינן
תרי טעמי.
והנראה רבהך דינא דמחובר אינו מקבל
טומאה נאמרו ב' הלכות .חדא ,משום דיצא
מתורת אוכל,דכיון שנזרעהרי נתבטל התורת
אוכל כמש"כ רש"י בפסחים ל"ד א' ד"ה
טהרו מלטמא וו"ל ,שחבורין לקרקע בטלן
מתורח אוכל ,וזהו הסוגיא בנדרים דמחובר
אינו מקב"ט דמה זרעים טמאיםכיון שזרען
בקרקע טהרו זרועים ועומדים לא כ"ש דהא
דזרעים טמאין שזרען בקרקע טהרו משום
רנתבטלו מתורת אוכל ,א"כ זרועים ועומדע
לא כ"ש שלאיקבלו טומאה שהרי לאו אונל
הוא .ועוד הלכה נאמרה,דמחוברנפקע בעצם

מהדין של קבלת טומאה ,וזה אינו משום
דנתבטל התורת אוכל ,אלא דהואדין מיוחד
בקבלת טומאה דמחובר אינו מקב"ט חהו
דתניא בתו"כ אם אתה אומרמהוברין טמאים
טמאח אתהכלשאיןלךמחובריןשאיןשרצים

מצויין אצלם,
ונראה דצריכי להני תרי הלכתא ,דהרי
מבואר בראב"ד הנ"ל דכעציץ שאינו נקוב
שיצאת הקישות לחוץ הרי הוא כמו שנטעה
בחוץוטהור .והלא כאן לאשייךלומרדטהור

מטעם,דמחובר נפקע מכל הלכתא של קב"ט,

דהרי לאו מחובר הוא ,ומוכרח מוה ,דיסוד
ן הוא דכיון דנזרע הרי הוא ורע ונתבטל
היי
מתורתאוכל.ולכןבקישותשיצאתחוץלעציץ
הרי הוא כזרע ונתבטל מתורת אוכל .אמנם
בהאדכ' הראב"דדביבשהאילןובופירותהרי
הן כמחוברין ,קשה לכאורה דהלא כאן לא
שייך לומר שהוא טהורמפני שנתבטל מתורת
אוכל ,דהרי יבש האילן ולא זרע זרוע הוא,
וע"כ צ"ל דיסוד הדין הוא משום דמחובר
מופקע מכלדין קבלת טומאהולכןגם כשיבש
האילןובופירותהריהןכמחוברין,דהרי מ"מ
מחובר הוא ,וכמש"נ.

אמנם שיטח הרמב"ם הוא דהא דאין

מחובר מקבל טומאההוארק משוםדזרעבטל
מתורתאונלולכן כ"שדאילןשיבשובופירוח
הריהןכתלושין משוםדלאוזרעהוא א"כ לא
נתבטל מתורת אוכל אע"פ שהוא מחובר,

וא"ש.
ד .ובעיקר שיטת הר"מ נראה עפ"י הא
דתנן בעוקצין פ"ג מ"ח יחור של תאנה
שנפשח ומעורהבקליפהר"י מטהרוחכ"א אם
יכול לחיות ופירש"י בחולין קכ"כ ב' ,ר"י
מטהר דאכתי מחובר הוא וחכ"א אם יכול
לחיות הוי מחוכר וטהור ואם לאו הרי הוא
כתלוש וטמא .נמצא דלפירש"י פליגי ר"י
וחכמים כיחור של תאנה ונפשח ומעורה
בקליפה אםדינו כמחובר או לא .ולפמש"כ
נראה דפלוגתא דר"י וחכמים הוא רר"י סובר
דשתי הלכות הם בהא דאין מחובר מקבל

כחוראי
טומאה ,משום ד1רע בטל מתורת אוכל,וגם קם

דין מיוחד דמחובר הופקע מכל דין קבלת
טומאה א"כ גבי יחור של תאנה שנפשח
ומעורה בקליפהר"י מטהר דאע"גדאי"זזרע
זרוע מ"מ הוא טהור משוס דהוא מחובר
ומחובר נפקע מכל ד'ן קבלת טומאה .אבל
חכמיםסברידאין מהובר מקבל טומאה משום
דזרע בטל ממנו תורתאוכל ודוקא 1רע שהוא
מחובר בטל ממנו תורת אוכל וא"כ יחור
שנפשח ומעורה בקליפה אע"פ שהוא מחובר
מ"מ מקבל טומאה דלאו זרע 1רוע הואכית
שאינוינוללחיוח .ולפ-ז האדתניא בתוספתא
הגדילה הקישות ויצאח חוץ לעציץ טהורה
אע"פ שאי"ז מחובר אחיא כר"י; ולכן לא
הביאו הר"מ להלכה משום דפסק כחכמים
דאע מחובר מקב"ט משום דזרע בטל מתורת
אוכלובתנאי שהוא מחובר ,ומעתהגביקישות
שיצאחחוץלעציץ אע"פ שהואזרע מ"מ הוא
מקבל טומאה דהרי לאו מחובר הוא .ולפ"1
שפיר פסק הרמב"ם דביבשהאילןובופירות
הרי הן כתלושין .וכתוספתא פ"ב דתני יבש
האילךהרי הן כמחוברין להר"מ אחיא כר"י
דישדין מיוחד דמחובר נפקע מקבלח טומאה
ולכן כשיבשהאילן אע"פשאיןהוא1רע ,מ"מ
אינו מקבל טומאה משום דהוא מחוברוכנ"ל,
אבל הרמב"ם הרי פסק כחכמים בהא דאין
מחובר מקבל טומאה ושפיר כ' דיבש האילן
ה-ה כתלושין ,וכמשנ"ת.
ה ,ומה שהקשינו על הרמכ"ם ממתני
דטבלא איחא בחירהט' הגך'ח על הש"ס
דמבואר בלשון הרמב"ם עצמו דבפ"ב
מהלכות טו-א כ' ,עציץ שמלאהו עפר עד
שפחו אינו חשובכלי אלא הרי הוא כטבלא
שאין לה שפה שאינה כלי קבול ,עכ"ל.
ולכאורה אפי' אם בטל תורתכלי מ"מעדיין
אינו מחובר דהא אין כאןיניקה מן הקרקע
ומאיןניתןלזהדיןמחובר .וע"כדבמתני'כאן
נחחדש דזרעים שאינם בכלי אע"פ שמונחים
על טבלא או על צרור (כסוגיא דשבת) דינם
כמחובר דרק היכא דהוי כליצריך נקב מפני

שסג

שהכלי מכטל החיבור לקרקע אבל בטבלא
שאין לה לבזבז שאין עליה שם כלי בטלים
לקרקע בלי נקב ע"כ תו"ד הגר"ח ז"ל.ואין
להקשות מהא דכלי גללים וכלי אדמה ג"כ
אינם מקב"ט ואפ"הבעינן לטעם שהשרשים
יכולים לצאח מהם( .עיע רישא דמתני')
דשאניכליגללים דאע"פשאינן מקכ"טעדיין
שם כלי עליהם וראי' מפרה ס"ה מ"הדכלי
גללים כשר לקדוש מי חטאח ומהא דכשרים
לנט"י (ידים פ"א מ"ב) וגם עושים שאובים
(מקואות פ"ד מ"א).
ונראה דהדברים מבוארים בחי' הר-ן
(הנדפס תוך חידושי הריטב"א) למס' שבת.
דאיתא בשבח צ-ה ב' ,ומודה ר"ש (דס"ל
דעציץ נקוב אינו כמחובר) שאם ניקב בכדי
טהרתו ,ופירש"י "דחשיב מחובר כלהזרעים
שבתוכו רתו לא הוי כלי" וכתכ שם הר"ן
דאיכא מאן דאמר דמדנקט לה סחמא משמע
רכל חד וחדכדיניהדכלי העומדלמשקין נקב
בכדי טהרתו היינו בכונס משקה ואם עומד
לאוכלין כמוציא זית וכדתנן ריש פ"ג דמס'
כלים שיעור כלי חרס לטהר העשוי לאוכלין
שיעורו בזיתים העשוי למשקין שיעורו
כמשקיןעיי"ש .ולכאורהדבריהםצריכיםעיון
דאיך הוי מחובר כשניקב בכונס משקה והא
איןכאןיניקהמן הקרקע כמבואר ברש"י שם
ד"הועדייןכלי הוא"11 ,לשאין נקבזה ראוי
להריח לחלוחית הקרקע .וע"כ דכל שבטל
מתורתכלי מתבטל אגבקרקע ונעשהכגוףאף
שאיןלויניקהמגוף הקרקעולכןבכליהמיוחד
למשקין דביטולו בכונס משקין מהני לעשותו
מחובר ,וכדברי הגר"ח ז"ל.
ויתבאר לפ"ז שיטת המאירי דס"ל בשבת
שם דנקב בדופן העצ"ן לא מהני וז"ל יראה
מסוגיא זו שלא סוף דבר שנקרא עציץ נקוב
כשהשריש כנגד הנקב אלא אף כשאינו כן
ך"מ מכאן אפי'הי' הנקב בדפנוח ולא יראה
ליכן אלאשהיוהנקביםגשוליו אלא שלאהיו
כנגד השרש.וכן נקט המל-מ בפ"ב מהלכות
בכורים דנקב מן הצד לא מהני .וראיחי

שסד
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בתשובות הרשב"א ח"ג סי' שמ"א [הובא
בב"יסי' של"ו]שהוכיחמסוגייןדנקכמן הצד
מהני ח"ל בא"ד" ,ואמרינן עלה בש-ס מודה
ר"ש אם ניקכ מרביעית אלמא לרבנן אפי'
מצדו ולמעלה מרביעית" וא"כ צריךליישב
ערטת המאירי שלא יהא נסתר מסוגיע.
ולפמש"כ מבואר דהרי מה דלא מהני ניקב
בדופןי"ל דהמאירי ס"ל דהוא מחמתשאינו
יונק שפיר ע"י נקב כזה ואזיל בזה לשיטתיה
דפסק בפ"ק דגיטץדומיץ המונח ע"גיתידות
לאהוי כמתובר ומשום דהאויר המפסיקבין
הזרעים לקרקע מבטלהיניקה ומה"טי"לדגם
ניקבבדופן לאהוי מחובר משום הפסק האתר
וזה שהך רק בניקב כדי שורש קטן דעיקרו
מחמתיניקהאבלכשניקבבכדי טהרתונתבטל
שםכליואיתביהביטול אגכ קרקע ,ומהלי
בדופן או בשוליוכיון שנתבטל שםכלי בטל
העציץ אגב קרקע .וא"כ סובר המאירידאין
ראי' ממה דלר"ש מהני ניקב בכדי טהרחו
בדופנו לרבנן דתהני נקב כשורש קטן בצדו,
 .1והנה האתרונים כתבו לחדש רגדר של
עצ"ןהנקוב כשורשקטןלרבנןהואאותוהדין
דרקבבכדי טהרתו לר"ש,דאיתביהדץביטול
מחורתכליע"י הנקבורק מחמתזה הף מחובר
דס"ללרבנן דמלבדדמהני הנקבליניקהבעינן
ג"כשינקבכדיחיבורזרעיםהוא כשורשקטן.
והוניחוכן מהא דאמר רבא חמש מדות בכ"ה
וכו' ניקב כשורש קטן טהור מלהכערר בו
זרעים ועדיין כלי הוא לקבל בו זיתים וכו'
ומשמע דע"י נקכ כשורש קטן בטל מתורת
כלי ,וכן פסק הרמב"ם בפי"ט ה"ב מהלכות
כלים ניקב כשורש קטן אין המים שבתוכו
מכשירין אתהזרעיםוהריהןכמושאינןבכלי
עכ"ל,הרילהדיאדע"יהנקבכשורשקטןאינו
מחשב כלי תהו דעושהו למחובר עכח"ד.
וצ"ע -חדא,דא"כגםדרבסבצטרךקינ"4
דוקא למטהמרביעיתנמודמסיק הגמ' לר"ש,
ובתשוכות הרשב"א הנ"ל הוכיח מסוגיין
דלרבנן מהני נקב למעלהמרביעית ,עור קשה
יעלדבריהםדהנה הרמב"ן שםבדף כ"אב',
ל

בד"ה כתבו על החרס ח"ל ורש"י ז"ל פי'
במ"ש בפי' הראשת בעפר הבא בספינה של
חרס ואינה צריכה לנקובועציץ נקוב שאמרו
שהוא של עץ וזה השמועה קשיאעליו [ר"ל
מה שמבואר שםדגס חרסבעינקיבה].וי"א
אע"גדלענין מעשרות ובכורום לא בע' נקוב
בשל חרס כדאמרינן במנחוח פ"ד ב' ,מיהו
אינומחובר אלאבעציץנקוב,ושאניהתסדכל
שהוא יונק ומפריח מריח האדמה חייב
במעשרות וראף לקרואעליומן האדמה וכו'
אבל אינו נקוב עד שיהא מחובר עכ"ל,
ובמש"כ דכל שהואיונק וכו'חייב במעשרות
מבואר דס"לדאףדאינו נחשב למחובר ,מ"מ
חייב במעשרוח דכיתדיינק ומפריח מריח
האדמה ,שפיר קרינן מן האדמה אשר נחת,
,דאתיתלהכי נראה דהתוס' ושאר הראשונים
שהקשו על רש"י ולא תירצוכדברי הרמב"ן,
הוא משום דס"ל דלחיוב תרומות ומעשרות
בעי' שיהי' נחשב מחובר לקרקע ,ואי לאו
פטור מתרו"מיהיינו משום דכל שיונק מן
הקרקע מחוברמיקריביןנקובביןאינונקוב,
ומתבאר בזה דעח רש"י וחוס'בגיטין ז' ב',
דכלהיכא דאיכאיניקה כלאנקיבהכגת בשל
עץ להתוס' ושל חרס לרש"י (עיי"ש כרש"י
ותוס') חייב בתרו"מ וביכורים ,והיינו כנ"ל
משום דנחשב כמחובר עי"ז שיונק מהקרקע
אף שאץ בו נקב ומבוחר מכ"ז לכאורה דלא
כדכריהאחרונים שכ' שאיכא בזה רץ מסוהם
שנקב מוציאומדעכלי ,וכלשאיןבונקבאין
בודין מחובר אף שיונק מהקרקע.
ז .והנה במש"כ להוכיח מל' הר"מ פי"ב
ה"ט מכלים דפסק כרבא וכ' מפני שבטל
מתורתכלי,וחזי'מזהדגםאליבאדרבנןאתינן
עלה מטעסביטולכלי ,נראה דאדרבה ,מבואר
מדברי הר"מדלחיבורזרעיםלאבעי' שיתבטל
מתורתכלי,דהרידייק הר"מוכ'דהמים שבו
אינם מכשירין ,ולא כחב שהזרעים נעשים
מחוברים,ואינםמקבלים הכשר ,ולא כתב רק
דהמ'ם שבואינם מכשירע,ועי' בפ"ב מטו"א
ה"ט שכתבוז"ל,ועצ"ן שהואנקובכדישיצא

בתוראי
בו שורש קטןהרי הוא כארץוהנטועבואינו
מק"ט וכן אם הי' בו מים אינם מכשירין
עכ"ל,וחזי' שהביא באמתשחיההלכות,וכאן
בפי"ב מכלים לא כ' רק דין המים ,וצ"ע.
ולפ"ד א"שדלרבנז דפסק הרמב"םכוותייהו,
חיכור זרעים תלי' ביניקה לחור ולא בעי'
שיתבטל שםכלי,ולפיכך העמיד הר"מדינא
דרבא בדין המים שבתוכו שאינם מכקררים,
דשם בעי' ביטול תורת כלי ,וכמש-כ הר"מ
בפ"ב מטו"א ה"ח ולפיכך כ' -והרי4ן כמו
שאינן כלי" ,ואין מדברי רבא שכ' ניקב

יעקבעבערש

"

ששת

כשורש קטן טהורסלהכשירבוזרעיםהנד"ן
כלי הוא וכו' כל ראי' לדבריהם ,דהר-מהרי
העתיק מימרא דחמשמדותבכליהרס,ובניקב
כשורש קטןכ'דאין המים שבתוכומכשירין
את הזרעים ,והיינו דמפרש הר"מ ד"טהור
מלהכשיר בוזרעים" דקאמר רבאהיינו דאץ
המים שבחוכו מכשירץ את הזרעים ודלא
כרש"י שם שכ' להדיא דקאי על הזרעים
בעצמם[ולפלא על הכס"מ שלאעמדבזה.וכ'
דהר"מ מפרשכפי'רש-י] אבללחיבורזרעים
נלשיונק מהקרקע נהשב למחובר וכטשנ"ת.
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בחיובשבועת מודת במקצת,ושבועתגלגול
שבועהגוררתשבועה תאמרבעדיםדממת קא
מ"תבי ,פיויוכיח עכ"ל הגמ' ,והנה שיטת
רש-י דלמסקנא לאסמכינןעלדברי ר' פפא
אלא הדריק כדמעיקרא ועבדינן ק 1-מפיו
וע"א ,אכן שיטת הרמב" 1והרשב"א דאכתי
קיימינן כדרב פפא והא דפרכינן והא ערים
דממונא קאמחייכיכלומר אץ עדות שבממע
גוררשבועהעל השאראמרינןפיויוכיחשלפי

בב"ם רף ג' א' ,דאמר רבה מפני מה
אטרהתורהמורה במקצתהטענהישבע,חזקה
אץ אדס מעיז בפני בע"ה וכר ובתוס' ד"ה
מפני מה אטרה תורה בא"ד וא"ת כופר הכל
מנלן דפטורוכרותירצודמכי הואזה משמע
דגזירתהכתובהואדדוקאטורה מקצתהטענה
חייב ולא כופר הכל ,ובתום' כתובותדףי"ח
א' ,תירצו עוד עלקוקיאזו ח"לועוד מורה
כמקצתיש להשביעו שחיבלו מטת שהורה שחתב עצמו מטת בהודאתו במקצת גורר
כך מגלגלעליו שבועהכעיןגלגול אבל שבדנה על השאר,ודברי הגם' צריכע הסבר
וע-י
כופר הכל נסתלק לגמרי ממנו עכ"ל ,ורברי מה היתה השו"ט דרב פפא והמקוק ,תוד
התוס' טעונים הסבר דבטה דומה גלגול צריך הסבר במחלוקתהראשתום.
והנה יש להסתפק בח?וב גלגול שבועה,
שבועה,לדין מורה במקצתדנחחיבלוסמת'
ואיךמגלגליןעליו שבועהע"יחיובו בממת ,האם החיוב שבועה הבאה מכח גלגול הוא
ועודישלדייק אטאי לאהביאו התוס' בב"מ משוםדחלעליושבועהלכן מעשה דרראבכל
טענותיו ,ולכן טחיבינן אותו לישבע על
תירזצםשבכתובות.
ה בגמ' דף ד' א',כעינןלמילףדינא טענותיו האחרות ,או אץהביאורדע"יחיוב
יהנ
דר'חייא דהעראתעדיםמחייב שבועה,וז-ל שבונה נעשה דררא בכלטענותיו אלא דהוא
הגט' אלא אמר רב פפאאתיטגלגולשבויה דץ בהשבועה דהעצם שבועה גוררת שבועה
דעד אחד מה לגלגול שבועה דעד אחד שכן אחרת,ולכןאינימאדע"יחיובשבועה נעשה

שסו

גחוראי

דררא בכלטענותיו א"כחיובממוןנמייחייב
אותו שבועה ,כית ראין זה מדינא דעצם
השבועה גוררת שכועה .ול""ז י"ל צד זה

בהסברדברי התוס' כחובוחדףי"ח א',דגלגול
שבועה הוא ע"יחיובובממון,וכןישלהסביר
בוה שו"טבסוגיין דרב פפא ס"לדחיובממון
נמייגלגלעליו שבועה,גית דנעשהעליוחיוב
שבועה נעשה דררא בכל טענותיו ,והמקשן
הקשה דאין זה מדין דנעשה דררא בכל
טענותיו אלא עצם שבועה גוררח שבועה.
ויוצא לפ"ז לשי' רש-י דלמסקנא לא סמכינן
עלדברי רב פפא ,ע"כ ס"לדדיןגלגול שבועה
הוא משום דעצם שבועה גוררת שבועה,ולפי
דברי הרמב"ן והרשב"א דאכתי סמכינן על
דברי רב פפאחיובאדגלגול שבועה הואהיוח
ונעשה דררא בכל טענותיו ,ולפי דבריהם
ההסבר בדברי הגמ' פיויוכיח דמחייב אותו
ממון ומחייב אותו שבועה אלא רבמודה
במקצת אין חייב שבועה אלא על השאר.
ואולי י"ל בדברי החוס' כתובות דף י"ח א',
דס"ל כשי' הרמב-ן והרשב-א ,אבל כיון
דלשיטת רש"י במסקנא לא סמכינן עלדברי
רב פפא לכן לא הכיאו החוס' תירהן זה

בסוגיין.

והנה בדברי התוס' ב"מ דף ג' א' ד"ה
מפני מה אמרה תורה וז-ל ,פי' יהא נאמן
במיגו דאי בעי כפר הכל עכ"ל ,והנה
האחרונים נתחבטו בדברי התוס' אי ס"ל
דאמרינן מיגו לפטור מז השבועה או לא,
והחומים בכללימיגו אוח קי"ג ,ובשו"חבית
הלוי ה"ג סי' ל"ז ,ביארו שמה שלא אומרים
מיגו לאפטורי משבועה ,הוא דוקא במקום
שהמיגו בא לפטור מן השבועה שכבר חלה
עליו מצד הדין ,וחיחכן השבועה בלא המיגו
א"כ גם במקום מיגו מ"מ שבועה במקומה
עומדח ,משא-כ במודה במקצת שהמיגו קודם

לחיוב השבועה לפי שאלת רבה אין מקום
לחלות השבועה .והתוס' ס"ל דמיגו לאפטורי
משבועה לאאמרינן אבלבמורה במקצתדאית
ליה מיגו קודם שנתחייב שבועה איכא סברא
לפטור ,ובפרט לשיטת התוס' דף ד' א' בס"ה

הצד השוה וז"ל ,דכשמודה במקצח או עד
מכחישו נראה דמשקר וכו' ,לכן באית ליה
להנחבע מיגו ע"י כך מסלק אח הצד דנראה
דמשקר ,ולכן יש בכוחו לסלק את חיוב
השכועה ,אבל חיוב שבועה שכבר חלה אין
גכח המיגו לפטור .ודברי החוס' הכא
מתאימים עם דברי התוס' כתובות ,דעדיין
שייך למימר דדוקא הכא מיגו לפטורי מן
השבועה לפ"משביארנובדבריהתוס' כחובות
והוא משוס דע"' גלגול נעשה דררא בכל
טענותיו ,א"כ ע"' מיגו יוכל לסלק הדררא
שנעשהבטענוחיו.
והנה בגמ' ב"מדף צ"ז א',לגבי אםאינו
יודע אם שאולה או שכורה מתה הקשו התוס'
דנימאגלגולשבועהומתוךשאינויכוללישבע
משלם,ותירצווז-לונראהלר"ידאיןמגלגלין
אלא כשגחבעטועןודאידומיא דסוטה עכ"ל,
וברא"ש תירץ דבגלגול שבועה לא אמריגן
מתוך שאינו יכול לישבע משלם ,והר"ן
הרשב"א והרמב"ן תירצוכתירוץ החוס' שם.
ונראה בהסבר מחלקותם ,דשי' הרא-ש הוא
כמו שביארנו בשיטח רש-י דהעצם שבועה
גוררת את השבועה האחרת אכןגורם לסיבת
השגועה ממש לא הוי ,ולכן דינא דמחוך
שאיל"מ ,אשר הואחיובממון,אין בכחה של
שבועה לגרור ,ולכןאיןמתחייב ממון בסיבת
שבועח הגלגול ,אבל החוס' ,רמב"ן ,רשב"א,
והר"ן ,אזל' לשיטתםדדין גלגול הוא מחמת
הדררא שנעשהבטענותיו,וכיוןדע"י השבועה
נעשהדרראבכלטענותיונמצא דחלה כחה של
המחייב של שבועה הראשונה על הדין
שמגלגליןוממילאנתחייב שבועהושפירשייך
דין דמחוך .ויש להוכיחכן מדברי התום' שם
דהקשווהיכי מגלגלים שבועה לעולם דאפילו
כשנתבע טוען ודאי יהא מיגו דאי בעי אמר
אינייורע,ולפי שיטת האחרונים דהתוס' ס"ל
דלא אמרינןמיגו לאפטורימן השבועה ,ע-כ
קושיית החוס' הוא כיון דנעשה דררא בכל
טענוחיו ,א"כ יהי' בכח המיגו לסלק את
הדררא וממילא יפטר מן השבועה דבכה"ג
אמרינןמיגולפטורמןהשבועהכמושביארנו.

בהוראי

שסז

תרב יעקבוויינבערגער
הקדמהבמילייהספידא

יף

חכמינוז"ל אטרו במס' שבת ק"1א',
אחד טבני חבורה שטת תדאג כל ההבורה
כולה ,לה דמתגדולואמרילה דמחקטן.
אפשראמלרפירש ,דהנה אף שהכל מחוייבים
להצטער ולהתאבלעלכלאחרמחצראל שטת,
מ"מ לא כל אנפין שוק בוה .שהמת עם,
אנשיםפשוטים,אינםטצטערים כ"כעל מות
זקן,אף שהואגדולבתורה  -כעלטוחצעיר
לימים.כי אינם בעלי השגה ואינם יכולים
להוקיר ערך התורה כ"כ,ואינםטבינים כמה
ונזק נגרם לעולם במיתח חכמים
פדסיי
קים .אבל החכמים יורעי תורה ובינה
הצ
ו
ואנשי מעשה סצטעריםיותר עלאבדן חכמח
חכטים וצלקחצדיקים ,אף שהםזקניםבאים
ביטים  -מעלטיתתעוליימיםשאינםבעלי

תורה.
אולם בנפטר הצעיר הזה האברך היקר

אישית ולשוחח אתו ר14ח,ירענ1ה1שהיחהלו
חשוקה עזה ורצון נפלא ללמור וללטד וגם
להשפיע עלאחרים.ובלי ספק שאםה"זוכה
להשארבחיים,הי טתעלה לגדול בישראל,
מרברן חורהומשפיעברבים.לכןבהיעדרוחו
ובהסתלקותו טרם עח,אנומבכים לא רק כח
הורתויראתו שנאסףמן העולם ,אלא כולנו
טצטערים ומתאבלים על שהי' ראף להיות
מחנךומשפיע בחסרעליוז,כמושהתחנךוגדל
בבית אבוחיה וחבל מאד שלא זכינו לכך,
שהדבריצא מכח אלהפועל .ועל דאבכינא.
מתאים לזה מה שפירשו החכמים על
הפסוק בפרשת תבוא "גםכלחליוכלמכה
אשר לא כתובכיבספר התורה"  11 -מיתת
צדיקים.יש להסביר,כי האבידה הכי קשה
בטיתח הצדיק ,הוא "אשר לא כתוב" שעם
אבידתו,הרי כל התורה והשפעה של הנפטר,
שהיו עתידים להיוח מנת חלקו בעתיד -
נשארים עתה "לא כתוב".
[לפי מקרהדנן ,אפשרעודלהוסיף ולפרש
את הפסוק הנ"ל,באופן אחר .התורח,שהיא
תורתחיים ,מספרתלנו אתהדבריםהטבעיים,
שהבן קבר אתאביו"ויעשלאביומספדכבר"
"ויעשובניו לוכן כאשר צום" וכר .אולם,
המכההזו שהאביקבור אתבנומחמדוויספיד
זוהי "מכה אשר לא כחובח
לו -

והנחמד באנשים ,גדול בתורה ויראה רב
בחכטה ובתבונה חרב ר' מאיר זצ"ל
ם מופלא ומופלג ונסהלקשהי' תלטיר חכשהואעדיין צעירלימים ,אז צערם ואבלם
כ
שלהחכמיםיודעיחורהופשוטיהעם -שוה.
וזהו מה שאטרו חז"ל ,אחדטבני חבורה
שמת,היינו אם אחדחטיוחדמהחבורהש"ת,
 שהואגדולבתורהויראהוגםצעירלימים אז ידאגו כל החבורה כולח .משום -אמרילהימיתגדול היינו,יששמצטערים בתורה"].....
וידרנ מה שכת 4הרטב"ם אל 4נו ר
עלכךשגדולבתורה ו-חכטה נפטר,ואטרילה
דמיתקטן היינו,שמצטערים בעבור שטת אברהם ,וז"ל "ודעבניכי האדם הטסכןבזה
ךבשנים.והצדהשוחשבהםשכל העולם השפלאעלוטנוחה.ואשרילמישתטו
בעודוקטן,ר
החבורה הםבצערוביגון,עלפטירתהאיגברא ימיו מהרהבלי טרדת הנפש" עכ"ל .והגאון
החת"ס בהקדמתו לתשו' חלק יו"ד מפרש
רבהזעיראויקירא.
לציץ ולהדגיש ,שאנו חבריו כוונתו.כיעיקרהויות האדם בעולםהזה הוא
ברצוני
י הנצח בעוה"ב .כטו שאמרו
הקרובים אשרובינולהכיר אתהנפטרהצעיר רק הכנהלחי

שסח
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חז"ל "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס
לטרקלין"והכנהזוהיא הכשר מעשההמצוות
ושלימוח הנפש,ואין שיעור להשלמה ההיא
בזמן,כי אםהכלתלויבהשחדלותהאדם.והי
כאשרירים השכל אחידו ,וגבר הנפש על
החומר ושבה כנעורי' בקוצרימיס .אך אם
יניח השכל אתירווגבר החוטר לעשותהיל
בימי נעוריו ,תצטח מזה רעה להנפש ,כי
צריכה להיוח טרודה בעולם חשפל הוה
ובהבליהימים רבים כשבעים שנה ולפעמים
יותר ערשיתקין האדם את אשרעיוח.
והקשה החת"ס ,הלא מצינו כטה גדולי
"שךאל אשרהאריכוימיםינובת בטהבה,ובלי
טפקגםהםהשלימונפשםבימינעוריהם.וח"כי
בודאי הם טצד עצמם כבר חחמו ימיהם
והתקיגוכלמהשצריכים,ואריכותימיםאינה
לטובת עצמם ,רק הקב"ה מניחם עוד על
האדמה לטובח זרעיהם וצאצאיהם
ותלטידיהם ,שיהנו מאורם וישליטו גם חם

נפשם,עיי"ששהאריך.
הרי מהשתלטידיחכמיםוצדיקיםזוכים
לאריכותימיםושנים,עיקר הטעס הוא,כדי
שיוכלולהרבות תורהויראתשמיםושישפיעו
עלבנידורם.

עלכזגבי פטירת ר' מאיר זצ"ל ,שלכל
אחד מאתנוהיו תקווחגרולות שהאברך הזה
ימשיך במטורת האבות והמשפחה הענפה
ולאילנא רברבא יתעביד ויהא מרביץ תורה
גדולרשפיעבמעשיווכרוהועלהדורהעתיד.
ולצערנו הרב נגדע העץ בעודו באבו ופתיל
חייו נפסק באמצע,ותקותיגולא נתאטתה -
עלזה אנו מצטערים ונאגחים קשות.
וכיון שעיקר הצער הוא על שלא זכה
להרביץתורהולהשפיעמיראחועלאחרים -
הרי עיקר הנחמה צריכה להיוח  -שאנו

חבריו הדיריוובני משפחתו היקרה שיחיו,

נקה על עצמנו למלאות את החלל שנוצר,
לעשות כל מה שביכולחנו ובאפשרותנה
להפיץדבריתורהלהשפיעוללמדאחרים.וזה
ומוקדש לשטו הטוב
מטרתוסהקפדרושז,ההמיולחהי
ולזכר
גדיל תורהולהאדירה.
ויה"ר שהוריו היקרים וכל משפחחו
שיחי' ,ימצאו קצת נחמה ,בהטשכח עבודתם
הקדושה בישיבה ,להעטיד חלמתים רבים
ויעשו חיל לתורה ולתעודה ,תוך הרחבת
והגדלח פעולחם לטען הרבותלימוד התורה
וכבודשמים.ובזהיהא נחח רוח לנפטרהיקר
!צ"ל בגע"מ.

ידי

ראיתי מה שכתב המנוח

תרב ר'

מאיר זצ"ל בענין "בשר היורד
משמים" אמאי הותר לאדם הראשון,
הרי הוא בשר ממש (נדפס לעיל
בחידושיו על התורה פ'בראשית)ויש
לי אריכות דברים בסוגיא זו ,וזה
החלי בעז"ת.

דמן תשמים
א ,בסנהדרקדף נ"טב' איתא ,אמר ר' %אחית הארץלכם ברמיתיבי הר ריהודהב!
'הורה אמר רב אדם הראשק לא הוחרלו בשר תשא אומר אדם הראשת מיסב בנ"ע ה"והיו
לאכילה,דכתיבלכםקהי'לאכלהולבלחיחהארץ מלאכי השרח צולץלו בשר ומסננץלויןוכר

כחוראי
התם בבשרהיורדמןהשמים,עי"ש .לכאורה
קשה ,מה בכך שהוא בשרהיורדמן השמים,
מ"מהרי אסורלולאכולבשר.והנהלעילדף
נ"1ב' איתא ,אמרר''וחנן דאמר קראויצוה'
אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל
תאכל וגו' אכל תאכל ולא אבר מן ההי,
עיי"ש .ובתוס' (ד"ה אכל) כ' ,והא דאמרינן
דלא הותר לאדם הראשון כשרלאכילה,היינו
להמית ולאכול ,אבל מתהמאליהשריא ואתא
לאפוקי אברמןהחיראפילונפלמאליואסור,
עף"ש .הרי דבשר בעצם לא נאסר לאדה"ר
לאכול,ורק נאסרלולהמיתולאכול ,אבלמתה
מאליה שריא וא"ככיון שירד בשר משמים,
הרי הוא לא המיח הבהמה ,ומש"ה מותר.
אולם עי' כחי' רבינויונה בסנהדרין שם
שכ' ,ואיכא להקשות ,א"ככי אקשינן לקמן
מההיאדקחניוהיומלאכי השרתצוליןלו בשר
ן אמאי לא מוקמינן בבהמה
ומסננין לויי
שמתה מאליה ,איכא למימר דלא ס"ללמימר
שיהא אדם הראשוןמיסב בשררה ףהא אוכל
בשר בהמה שמתה מאליהשאיןלךגנאיגדול
מזה [ועיי"ש במהרש"א שתי' ,די"ל כית
דמתה מאליה הוא דבר טמא ועחידה התורה
לאסור ,לא היו מתעסקין בו מלאכי השרת,
עיי"ש .ועי' כמרגליות הים בסוגיין שהביא
מס' אהלי יהודה (וכן כחוב בספר ערוגת
הבושם עליו"דבפתיחה אוח כ'עיי"ש) דהא
דטלה"שהיו צולע לו בשר ,הרי הי' קודם
החטא,ואזלאהי'במציאות מתהמאליהאפי'
מבהמהוחיה ורק כשהאכילה חוה מעץ הדעת
הי'עניןמיתה אף בבהמהחי' ועופותעיי"ש,
א" בפרדסיוסף עה"תבפ' בראשיח(סי'ל')
שהעיר דמנאידעינן שהי' קודם החטא ,אלא
דבגמ' שם איחא כך ,אדם הראשון מיסבבגן
עדן הי' ומלאכי השרת היו צולין לו בשר
ומסננין לויין ,הציץ בו נחש וראה בכבודו
ונתקנא ,עיי"ש ,לכאורה למה הביא הגמ' הך
ןהציץבו נחשוכו' דזהאינו מהקושיא .אלא
דמהא דצלאולו בשר ל"קדי"לדזההי' אחר
החטאוהי' בשר שטתהמאלי' וכנ"ל ,משו"ה

הביאהךדהציץבהנחש,רהי'קודם החטאואז
לא ה" במציאות מיתה מאלי' ,וא"כ קשה
אמאי אכל אדה"ר הך בשר שצלאו לו
המלאכים עיי"ש] ואף לא הי' רוצה לומר
שמלאכי השרת שחטו לו בהמה ואכלה,
דמאחר שנאסרלולשחוט,אף מלה"שלאהיו
עושין מה שהי' אסורלו לעשות ,ואפשרנמי
דלאניתןלהם רשותליטול נשמה,עיי"ש.הרי
דא"א לומר דטשו"ה הוחר לו לאכול בשר
היורד משטים משום דהוא לא המית
הבהמה.
ועי' במהרש"א על התוס' שם שכ'
דמדברי רש"י לקמן מוכח דאף מתה מאליה
הי' אסור לאדה"ר עי"ש[ .ובאמת מדברי
רש"י עה"ח פ' בראשית (ד"ה לכם יהיה
לאכלה ולכל חית הארץ) משמע קצח דמתה
מאלי' הי' מוחר ,שהרי נ' וז"ל" ,השוה להם
הכתוב בהמותוחיותלמאכלולא הרשהלאדם
ולאשתולהמיתברי'ולאכול בשר,אךכלירק
עשביאכלויחדוכו'" עכ"ל.הרילכאורהדלא
נאסר רק להמית ולאכול אבל מחה מאליה
מותר.ן וכ"כביד רמהבסנהדרין שם להדיא,
וו"ל,ואיחדדחקיואמרידכיאמרינן לאהותר
לו בשרלאכילה ,ה"מלהמיחולאכולאבל אם
מתבעצמו מותרוכו' .ולאומילתא הוא ,דהא
בשר סחםקאמרינןותואי משוםהריגחבעלי
חיים הוא דאיתסר אדאשמעינן דלא הותרלו
לאכול לאשמעינן דלא הוחרלו להמית ,וחו,
א"כאיךמיתבינןעלי' מדר'יהודהבו תימא
[דאמר דמלאכי השרתהיוצוליןלו בשר] הא
התם לא קאמיירי בבעלי חייס דקטיל להו
איהו כלל ,אלא לאו ש"מדהאי פירושאליחי
כלל וכו' עיי"ש ,וכ"כבחי' דרבינויונה רכל
בשר נאסר לג לאדה"ר באכילה ,וא"כ קשה
אמאי הותר לאדה"ר בשרהיורדמןהשמים.
[ועי' בשו"ת בית שערים יו"ד(סי' ק"י)
שחידש דבשר עוף לא נאסר לאדה"ר .דרק
בהמוח וחיות שהם בכלל חית הארץ נאסרו
ולאעופותעיי"שבאריכות( .וע"עבדבריוסי'
קע"א ).וא"כ אפשר דהך בשר שהביאו לו

שע
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המלאכיםהי' בשרעוףוכיתדהמלאכיםנתנו
לו ,לא הי' חושרם שיתנו לו דבר האסור,
ומש"ה אכל .אלא דא"כ הי' להגמ' לתרץ
דמלאכי השרח נתנו לו בשר עוף שמותר,
והגמ' תירצה דהתם בבשר היורד מן השמים
משמע דההיתר הוא רק משוםשהי' משמים.
אולם בלא"ה דבריו קשים מאד ,דהרי בגמ'
שם איתא ,ת"ר ובעוף השמים מאי לאו
לאכילה ,לא למלאנהעיי"ש,הרילהדיא דגם
בשר עוף הי' נאסר לאדה"ר .ועי' נשו"ת
משנה הלכות ח"ה מהר' מנשהקלייןשליט"א
[נכד בעל הבית שערים] שחי' דברי זקינו
באופן דחוק ,עיי"ש].
ולכאורה אפ"ל דרש"י ותוס' לשיטחייהו
אזל' ,דבמנחות ס"ט ב' איחא ,בעי ר' זירא
חטע שירדו בעביס מהו ,למאי אי למנחות
אמאילא אלאלשתיהלחםמאיממושבוחיכם
אמר רחמנא לאפוקי דחוצה לארץ דלא אבל
דעבים שפיר דמי ,או דלמא ממושבותיכם
דוקא ואפילודעביםנמי לא ע"כ .ורש"יפ",
שירדו בעבים עם המטר ,כששתו העבים
באוקינוסבלעוספינה מלאהחטעעכ"ל .אבל
התוס' (ר"החטין) כ' בשם הר"ת ,אלא נראה
לי דע"י נס ירדו בעבים כהני אטמתא
דסנהדרין (רף נ"ט ב') עכ"ל.
ועי' בשדי חמד מערכת חמץומצה(סי'ב'
אוחג') שהביא מה שכ' באבןעזרא פ' בשלח
(פרק ט"ז פסוק י"ג) וז"ל ,ירקב שם חוי
שאמר כי המן הוא הנקרא כלשק פרסי
תרנגבין ובלשון ערבימן ובל' לע"ז מנא,כי
קושיות רבוחעמדועליו ,האחתכיאיננויורד
היום במדברסיניכי ההרידועואניראיחיזה
הדומה למן וכו' עיי"ש באריכות .ונסתפק
השד"ח שם אםשייךחימוץבו,אוכיון שירד
משמיםאין שהךבוחימוץ ,והקשה שםדלפי
שי' התוס' דחטים ירדו משמים דרך נס,
ומדאמרינן כסתמא למנחות אמאי לא משמע
דלכל המנחות כשר ,והאיך כשרים לכל
המנחות ,הא החטיםירדו עם המטרוכמו שכ'
רש"י [ובזה לא חלקועליו התוס'] ונחחמצו,

ואיך כשר למנחות ,אלא ודאי מוכח דדבר
'היורר משמימ לא שייך בו חימוץ עיי"ש.
ולכאורהמובח מזהדהניחטיםשירדומשמים,
אףדנראוכחטים מ"מאינםחטים ממשואינם
מין דגן מחמשת המינים ,אלא דבר חדש
הנראהלעיניםכחטים ,ומשו"הלאנעשוחמץ,
וא"כ קשה אמאי כשרים למנחות ,האבעינן
חטים וזה אינו חטים וכנ"ל .ובאמת קו'
השד"ח תקשה ג"כ לשי' רש"י דס"לדאיירי
בחטים ממששירדו עם המטר שבלעוהעבים,
וא"כאיךאמרינן שם בגמ',אילמנחותאמאי
לא ,הא נעשו חמץ מהמטר .ודוחק לומר
שכוונת הגמ'היא רקללחמיתודה שהםבאים
מחמץ.
ועי' בחשר נורע ביהודה או"ח מהד"ת
(סי' ס"ז) שכ' ,רלשיטת רש"י שבלעו חטים
באוקינוסוירדו עם המטרי"לדאולי החטים
היובמרצופיםשלעורוכךבלעום.ואל תתמה,
שהריכלעוהספינהג"כ ,וא"ככךירדוהחטים
תוך המרצופים או תוך החבית ,ומשו"ה לא
נעשו חמץ .ולדעת התוס' שס שירדו משמים
דרךנס,מהיכיחיתילומרשירדועפהגשמים,
דלמא לא יו 7אז רק חטים בלבד,עיי"ש.
עודי"ל עלפי מה שכ' במרדכי כפסחים
(סי' חקס"ט) בהגה"ה שם ,ובמנחות חטין
שירדו בעבים מהו ,פירש"י שטבעה ספינתו
בים עם התבואה ובאו עבים ושאבו מהה
ואמרינןלמאיאילמנחותכשר ,אע"גדתנןכל
המנחות באוח מצות ,מכאן פי' ראבי"ה
דחטים שירדועליהן צלף ונתבקעוונתייבשו
ואין ביקוען ניכר דודאי חוזרע לאיתנן
וכשרים ,עיי"ש .ןוברש"י שלפנינו לא כתב
להדיא דהספינה טבעה בים ].מבואר עכ"פ
דכשנתייכשוחחריםלאיתנןוכשרין ,וא"כאף
לשי' התוס' י"ל ,דירד עם המטר ואח"כ
כשנתייבשו כשרים למנחות,
ויש לפרש שרש"י [ושאר הראשונים]
דס"ל דאף בשר שמתהמאלי'הי' אסורלאדם
הראשון ,וא"כ קשה אמאי הוחר לו לאכול
בשר היורד מן השמיס ,וע"כ משום דבשר

נחוראי
היורדמשמיםאינו בשר ממש ,אלאדבר הדש

לגמרי שרק דומה לבשר ,אבל אץלו שוםדין

מדיני בשר ומשו"ההי' מותר לאדה"רלאכלו,
ועל כן מפרש הך דחטים שירדו בעבים
דכשרים למנתות בע"כהיינו שהעבים בלעו
ספינה מלאה חטים ולא פי' כהתוס' דירדו
משמיס דרךנס,דזהלא הףחטים ממשואינו
כשר למנחות ,משא"כ התוס' ס"ל דבשר
היורד משמיםהוי כבשר ממש ,ואדה"ר לא
נאסררקלהמיתולאכולאבלמתהמאלי'שרי,
ומשו"הפי'דהךחטיםשירדובעביםהםחטים
שירדו משמים ,דכשרים למנחות,דהוי הטים
ממש ,וכנ"ל.
אלאדאין זה מוכרח ,די"ל דכו"ע מודי
דבשר הוורד משמים הוי בשר ממש ,והא
דמותר לאדה"ר לאכול בשר היורר משמים
הוא מטעס אחר,דכית דהאיסור לאכול בשר
ילפינן מדכחיב לכסיהי' לאכלה ולכל הית
הארץודרשינן ולאחיתהארץלכם ,א"כהאי
בשר היורד מן השמים אףדהוי בשר ממש,
מ"מאינותיות הארץ אלאחיות השמים וזה
לא נאסר לו[ .ועי' בשד"ח שם שסיים דמן
הנ"ל שנזכר באבע"ז ,אף,דאינו הכרה מכאן
דדברה'ורדמשמים לא שתךבוחימוץוכנ"ל,
מ"מ הוא נראה לעע דאינו דבר ששייך בו
חימוץ כלל וכלל,והויכמו,שרף הנוטףמעצי
אילנות,עיי"ש ].שםי
,איתא ,מי איכא
ב .והנה בסנהדרין
בשר היורד מן השמים ,אין ,כהא דר"שבן
חלפתא הוי קאזיל באוראא פגע בו הנך
אריותא דהוו קא נהמי לאפי' ,אמרהכפירים
שאגו לטרף נחיתו לי' תרתי אטמתא חדא
אכלוהו וחדא שבקהו ,אהתיהו לבי מדרשא
בעי עלהדבר טמא הואזה דברטהור א"ל
*ם,עיי"ש.
אין דבר טמאיורד מן השמי
ויש מפרשים שהביאוראי' מכאן דבשר
היורדמן השמיםאיןלו,דץ בשר סמש,והוי
רק דבר הדומה הנראה כבשר ,ומשו"ה מותר
לאכלוולאחיישינןשהוא בשר מבהמה טמאה
אונבילה.ועי' בשד"ח שם שהביא מס' טור

שעא

ברקת שכ' דבשרהיוררמן השמיםאיןצריך
ניקורואין בו משום גיד הנשה ע"כ ,וההנו

בע"כדס"ל דבשרהיורדמןהשמיםאינו בשר
ממש ,רקדברהדומהלבשר[.ועי' בשד"ח שם
שהקשהדאמאי לאניחחםשהעביםבלעו בשר
או בהמהוהביאולכאן,ולאהוי בשרהיורדמן
השמים ,אלא כהך דחטים שירדובעביםלפי'
רש"י ].ובאמת מכאן מוכח רק דלאחיישינן
שהוא בהמה טמאה ,אבלליכאראי'שאיןלו
שוםדיןמדיני בהמה .אלאדלקמן שם איתא,
בעימיני' ר' זירא מר' אבהו,ירדהלו דמות
חמורמהו ,א"ליארודנאלא האאמרילי'אין
דבר טמא יורד מן השמים ע"כ .הרי דאף
דידעינן בודאי שהוא חמור ,אפ"ה מותר
באנילה .ולכאורה מוכח דדבר היורד מן
השמיםאיןזה דבראמיתיואיןזהחמור ממש
ולא בהמה ממש ,אלא דבר חדש ובריאה
חדשה שדומה לחמור ,ואין לו שום דינים
מדיניבהמה.וכן משמעלכאורהמדברירש"י
שם (ד"ה הא אמרי) וז"ל ,דבר שאינו הוא,
ואם ישנו טהור הוא ,עכ"ל .כ11נת 1לכאורה
שאין זה חמור אלא דבר חדש שטהור ומותר
דאינו בהמה .וזה לשיטתו דס"ל דדברהיורד
משמיםהוי דבר חדשולא כאוחו דברוכנ"ל.
וקשהלשי' החוס'לעילדחטיםשירדומשמים
הוי חטים ממש וכשריס למנחות ,וע"כ דמה
שיורד משמים הוא אותו דבר ממש ,וא"כ
אמאי מותר כשירד דמות תמור,
ועי' בהג' מצפהאיחןשפי' [הךדמותרלו
דמות חמור משום דאק דבר טמא יורד מן
השמים] וי"ל ,דתלינן שהוא חמרא דימא
דשרי ,וא"נ שנולד מן הטהור עיי"ש .וכ"כ
בהג' יעב"ץ נ"ב ,דכוותה תנן בהמה טהורה
שילדה כמין בהמה טמאה מוחר באכילה
עה"ש ,וא"כ חמור זה בודאי בעי ניקור
ושחיטה כמו שאר בהמה ורק דהר בהמה
טהורה ולא טמאה.
וצ"ב ,דאמא' נימא דזההוי חמור שנולד
מן הטהוראו שהוא חמראדימא דהףמיעוטא
דמיעוטא ולא שכיח כלל .ואפשר לפרש,

שעב
נהוראי
דבוראי מסתבר לומרדאין הקב"ה עהשה נס
איא דא"א לומרכן ,דהנה בקהלותיעקב

לחנם ,וכ"ש שלא 'עשה נס לתקלה ולמכשול בבכורוח(סי' ד') הביא בשם המהרי"טאלגזי
[וכעין מה דאמרי' לא אמרה התורה שלח שכ' דהא ראמרינן דפרה שילדהכמיןעזאין
לתקלה ,וכההיא דברכות נ"ח אי ,לא עביד פודיןבו ,משוםדבתר אמהשדינןולאעזהוא,
רחמנאניסא לשקרא] וא"כ בהך אטמתאכיון מ"מ גם כשהי' איפכא דעז שילדהכמין פרה
שבאע"י נס בוראי הואממין המותר ונעשה ג"כאיןפודיןכהמשוםדבתרעצמהשדינןלה
בוכלהדיניםהצריךלוכמושחיטהוכיוצאבו ,ע"כ .וביאר הקה"י שם,דנהידאין נחשבמין
דלא יעשה הקב"ה נס שיכשלו כזהבני אדם גמור של עצמורשדינןנמי בתראימי' ,מ"מ
דסברידכיון שירד משמים וראי דבר טהור אינו נחשב נמי מין גמור של אימי' מפאת
הוא ,וכוונת הגמ' אין דבר טמא יורד מן צורחהויש בהשניצדרין ,צד אמווצדעצמו,
השמים,היינודאץדבר אסוריורדמןהשמים ,וא"כ כשיתהווה ברי' בצורח טהורה בלא
חה מטעם הנ"ל ,ומשו"ה לאחיישינן שהוא לירה ,טהור הוא ומותר באכילה ,וכשתהאלו
בהמה טמאהאונבילהומותרלאכלו.וכעיןזה צורת טמאה טמאהואואסור,והיינודכלהיכא
פי'בערוךלנר שם שאלתר'זירא,די"לדבהך דליכאדיןיוצא ,צורת עצמו מכרעתעליו.וכן
שנראהלעין שהוא דבר טמאכמו בחמורולא
משמע להדיא מתוס' נדה (דף נ' ב' ר"ה
יבואובני אדם למכשול ,אפשרדזההוי חמור תרנגולחא דאגמא) שכ' דהנך תרנגולת ,הזכר
ממש ואסור ,ועלזהתי'דאין דבר טמאיורד אסור לפי שאין לו סימני טהרה ולא שרי
מן השמיס ,דהתנו דגם בחמוריש להטתפק מטעם כל היוצאמן הטהורטהור,לפי שהאם
שמא טהור הוא שנולדמן הכשירה או שהוא לא ילדה האפרוח אלא הבצים הטילה,
חמרא דימא דשרי [והא דמסתפק בוה אף והאפרוח מעפרא קגדיל ונאסר ממילא ע"י
שהוא לא שניח ,י"ל דסברי דכיון דירד סימני טומאה ,ונקיבהנמיאין לאוסרה וכו'
משמים מסתמא הוא דבר שמותר לאכול] ,עיי"ש .הרי מוכח דכל שליכא דץ יוצאלפי
וא"כודאילאירדדבר טמא שלאיצאמכשול שאינו נולד מאמו ,צורת עצמו מכריעה ,לכן
שלא יאכלוהובני אדם בסברם שהוא דבר הזכר שקםלוסימניטומאההוא טמאוהנקיבה
טהור .וא"כלפ"ז הףגהמהטהורהוחייבבכל שיש לה סימני טהרה ,היא טהורה[ .ואף
דיני בהמותלענין ניקור ושחיטה וחלב ודם שהתוס' דתו פירוש זה ,היינו משוב דלא
וכדומה.
מסתבר שבמין אחד יהא לזנרסימני טומאה
עורהי' נראה לומר,דאין כוונת המצפה ולנקיבהסימגיטהרה ,אכלהיסודדצורתעצמו
איתן והג' י
עובר",ץ לומר דתלינן שהוא חמור מכריע במקוםדליכאדיןיהנא ,גםכפי'השני
הנולדמן הטה דזהודאי לא מסתברדהוי
מהץהתום'בזה]עי'"שבקהלותיעקב .וא"כ
מאד לא שכיח ,אלא כוונתם דחמור זה שבא הכא דחמור זה שירד משמים דלית ל"דין
משמים דינו ננולד מן -הטהור ,דהיינו כיון יוצא ,דהרי לא הי' לו אם ,שדינן ל" בתר
דמצינו דטהור הנולד מן הטמא ,טמא אע"ג עצמו,והריישלוסימניטומאה,ואמאימותר.
שיש לוסמני טהרה ,זטמא הנולדמן הטהור
ועי' בקהלותיעקב שם שכ' ,דאפשר שגם
טהור אע"גשישלוסימני טומאה,הריחזינן זה נחשב יוצא מן הטהורכיון דאע טומאה
דהטומאה באה רק מאמה ,ומשו"הלאאיכפת יורדח מן השמים ושמים מקום טהרה הוא,
לן מהו סימני הולד ,וכמו כן בחמור שירד עיי"ש .ולענ"ד אפשר לתרץ כמו שפירשנו
משמים שלא היתהלו אם שתטיל על החמור לעיל ,כיוןדעניןסימני טהרהילפינן דכתיב
דיני טומאה ,ממילא הוא כנולד מן הטהור ,זאת ההי' אשר תאכלו מכל הכהמה אשר על
אבלאין כוונתםדתלינן שהוא נולד ממשמן הארץ ,א"כהאי בשרהיורדמןהשמיםשאינו
הטהור דוההוי דבר שלא שכיח כלל.
בכלל כל הבהמה על הארץ אלא בהמה

כהוראי
משמים ,לאצריךלסימני טהרה,ואפי' בהמה
טטאה מותרת[ .ועי' באשל אברהם על
סנהדרע שם].
ארי מבואר דלשי' התוס' דחטים שירדו
משמים כשריס למנחות ,א"כ חמור שירד
משמים יש לו דק בהמה לכל דבר וצריך
שחיטה ויש בו איסור חלב ,דם,וגיד הנשה,
ורק מוחרלאכלואף שהוא דמותחמור ,משום
דתלינן שהוא נולד מן הטהור [אוכיון דבא
משמיםהוינולד מן הטהור] או שהוא חמרא
דימא ,או משום דבהמה שבא משמים ,אינו
צריך סימני טהרה וכנ"ל .אולס רש"י י"ל
דס"ל דחמור היורד משמיםאין לו שוםדין
מדיניבהמה,ואינוצריךשחיטה ואקבואיסור
חלב ודם ,כדברי הטור ברקת הנ"ל ,דדבר
היורד מן השמיםאינו דבר אמיתי אלא דבר

חדש שרק דומה לאוחו דבר ,אבלאיןלושום
דינים כאותו דבר.
ג .ביומא דף ע"ה א' איחא ,והם הביאו
אליועודנדבה בבקרבבקר,מאי בבקר בבקר,
אמר ר' שמואל בר נחמני א"ריונתן מדבר
שירד להם בכקר בבקר ,מלמד שירד להם
לישראל אבנים טובוח ומרגליות עם המן
שנאמרוהנשיאיםהביאו אתאבניהשהם,תנא
נשיאים ממשוכן הוא אומרוכו' עה"ש.והנה
כפסוק נאמר והנשיאים הביאו את אבני
השוהםוגו' ,ואחהשמן למאורולשמן המשחה
ולקטרתהסמים.ועי' בתורה תמימה שהקשה,
דהרי בשמן למאור צריך שיהא שמן וית
כמבואר ריש פ' תצוה ובמנחות דף פ"ט א',
ושמןשירדמשמיםהריאינושמןזיחעי"ש.
 בשלמא הך דחטים שירדו משמיםשכשרים למנחותי"ל דמהשיורד משמימהוי
חטים ממש ,אבלבשמןשירדמשמיםהריאינו
שמן הבאמןהוית אלא משמים,ואיךהי' כשר
למנורה ,ועי' בכלי חמדה (פ' רקהל אות ה')
שפירש דכמו שיש בשטים חטים וכמבואר
בהך דמנחות הנ"ל ,כמוכןיש בשמיםזיתים
ושםהיועושיןמאותןהזיתיםשמן,ושפירהוי
שמןזית[ .וע"-ש שהעירדאיךידע משהזה,
דהרי חורה לא בשמיםהיא ,וא"אלפסוק ע"פ

שעג

רוה"ק .ועי' בשו"ת בית שערים יו"ד (סי'
אם אפשר
של"זן וסר של"כ) שדן
לפסוק ע"פ רוה"ק].
ובפררסיוסף עה"ת פ' ויקהל (אות נ"ז)
הביא בשם בעה"טדענניםהבבעינא-וגםהכבשים
לתמידין וחטים ללחםהפניםועציםלמערכה.
ולרש"י צ"לדהענניסהביאוממקום אחרכמו
בחטים שהענניס בלעה ספינה מלאה חטים,
אבל לא שירד משמים ,דזהאינו כשרוכנ"ל.
ועי' בתרגוםיונחןבן עחיאלעל הפסוק הנ"ל
שכ' ,ותייבין עננא דשמיא ואזלין לגן עדן
ונסבין מתמן יח בושטא כחירא וית משחא
דויתא לאנהורחא וכו' עה"ש ,הרי דהעננים
הביאו זה מגןעדן .ויש להסחפק בדבר הבא
פג"ע אםדינוכמישירדמשמיםאוכמי שכא
מארץ .והנה בפרשת בראשית (ב' ,ה') נאמר
ויטע ה' אלהיםגן בעדן מקדם רטע שם את
האדם אשריצרוגו',ונהריוצאמעדןלהשקות
אתהגן ומשמ יפרדוהיו לארבעה ראשים שם
האחדפישון 1ג '1ושם הנהר השניגיחון וגר,
משמע לכאורה דגן עדן הוא בעולם התחתת
ודינו כעולם ה~ה ,וכן משמע מהא דאיתא
במס' חמידדף ל"בב',דאלכסנדרמוקדתהי'
בדרךויתיב אההואמעיינא ,קא אכיל נהמא,
ה11בידי' גולרני דטלחא ,בהדידמחוורי להו
נפלבהוריחא ,אמר ש"מ האיעינאמגןעדן
אחי ,איכא דאמרי שקל מהנהו מיא טרא
באפי' איכא דאטרי איצלי כולהו עד דמטא
לפתחא דגן עדן ,רמא קלא פתחולי כבא,
אמרולי'זה השערלה'וגר אמרלהקאנאנמי
מלכא אנא וכו' עה"ש,הרידהי' כדרך וכא
לפתחאדגןעדן ,וא"כגןעדןהואבעולםהזה,
וכ"מ שבאמגןעדןהוא כבאמעולםהזה,ולא
נמי שירד משמים[ .וער בשד"ח בכללים
מערכת הגימל (סימן י"ח) שנסתפק אם
צדיקים שלא מתו אלא נכנסוחייםלגןעדן.
אםמקיימים שם מצות עשה או לא ,עי"ש].
ולכאורההיה אפשרלהביאראי'דגןעדן
דינו כעולם התחתון מהא דסנהדרין הנ"ל,
דהגמ' הקשה מהא דמלה"שהיוצולין בשר
לאדה"ר ,ותי' דבשר היוו 7משמים שאנק

שעד

נחוראי

ואמאי לא תי' דבשרמג
 ,עדן שאנ' ,וע"כ
דבשרמגןעדן הוא כבשר דעלמא .אלא דזה
אינו דהצווי של לכםיהי' לאכלה ולכלחית
הארץולאחית הארץ לכם,הי' קודםשגירשו
אדם הראשת מגן עדן וכודאי הצוויהי' על
בשרמגןעדן ,שהרי אדה"רהי' דר שם ,אבל
ספיקאדידן הוא בכלמילידעלמא,דדברהבא
מןהשמיםאינוכדברמעולםהזה ,מהודין של
דבר הבא מגן עדן ,וישלעיין בזה.
ד.ועי' ביומא שס (ע"כ) תנא משמי' דר'
יהושעבן קרחה אלתקרי שטוח אלא שחוט,
מלמדשירדלהםלישראלעםהמןדברשטעון
שחיטה ע"כ .ופירש"י שם שהשליוהי'טעון
שחיטה .ולכאורה קשה ,הרי השליו ירד
משמים,ולשי' רש"יפירשנולעילדדברהיורד
משמיםאינוכאוחודבר,וכהמההיורדמשמיס
אינו צריך שחיטהואין בו שוםדינים וא"כ
אמאי הי' השליו טעת שחיטה.
והנה מצינו שירד השליו לישראל שני
פעמים ,א) בשעת ירידח המן בתחילה,
וכמבואר בפ' בשלח (ט"ז ,י"ג)ויהי בערב
ותעל השליו ותכס את המחנה ובכקר היתה
שכבת הטל סביב למחנה וגו' ,ויראו בני
ישראל ראמרו איש אל אחיו מן הוא 1ג.'1
כ) כפ' בהעלותך נאמר (י"א ,ד') והאספסוף
אשר בקרבו התאוו תאוה רשבוויבכוגםבני
ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר 1ג ,'1ולהלן
(פסוקל')כתיב ,ורוח נסע מאחה'ויגזשלוים
מןהים ויטש על המחנה כדרךיום כה וכדרך
יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני
הארץ ,ויקפ העפ כל היום ההוא וכל הלילה
וכליום המחרח ויאספו את השליו ,הממעיט
אסף עשרהחמריםושטחולהם שטוחסביבוח
המחנה ע"כ .וא"כ לכאורה קשה,איך אמרו
מי יאכילנו בשר ,הרי כבר הי' להם השליו
מחחילחירידתהמן,כמבוארבפ'בשלחהנ"ל.
והרמב"ן עה"חבפ' בשלח שם(פסוקי"ב)
כ' וז"ל,רצניןהשליוהשניבקברות התאוהכי
לא בא ממנו עחה לשובע כאשר יאמר בכאן
תמיד ,בשר לאכול ולחס לשבוע,ויחכןשהיו

גדוליהןלוקטיןאוחואושהי'מזדמןלחסירים
שלהם וצעיריהסהיו חאביםלוורעבים ממנו
כי לא נאמר בשליו כאן ולקטו המרבה
והממעיט כאשר אמר במן ,ולכן אמר שם
והאספסף אשר בקרבו התאוו חאוה ואמר
וישובוויבכוגםבניישראלוגרואזנתןממנו
להם לרוב מאד ,כאשר אמר הממעיט אסף
עשרה חמרים ואכלו חדש ימים בשפע וכו'

עיי"ש.

אולם בס' שפתי כהן עה"ת פ' בהעלותך
פי' בלרך אחר ,וז"ל ,נוכל לומר שאותושליו
הי' רוחני ולא טעמוהה ואפי' אם נאמר
שטעמוהו לאהי' טועמיםבו אלא טעם בשר,
כמש"כבלתי אלהמןעינינו שלאהיו רואים
מכל מה שהיו מחאוים ,כן הי' בשליו שהיו
טועמים טעם בשר אבל לאהיו רואים ,ולזה
התאוו בשר תאוה שהוא בשרחומרילפיערך
ן להם ב'
חומרם שהי' חומר עכור .ולזה,ת
פעמים ער שהי' נכנסבין שיניהם ולזהויגז
שלוים מן הים ,אבל אותו שירד עם המןהי'
כולורוחניוהי'מן השמיםוכו' ,ואותוהשליו
לא הי' צריך שחיטה כמו הני אטמחא
דסנהדרע דאמרואין דבר טמאיורד משמים
ולאהיוצריכין שחיטה ,אבל אלוהיוצריכע
שחיטה והיו שוחטין אוחו שנאמר וישטחו
וארז"ל אל תקרי וישטחו אלא וישחטו וכו'
עיי"ש באריכות.
מבוארמרבריודהי' ב'מינישליו ,השליו
האחד שירד עם המן,ירד משמיםוהוי כולו
רוחני ולאהיוצריכין שחיטה ,והשליו השני
לאירדמשמיס אלא כאמהיםוה"דברחומרי
חה הי' שפיר מחויב בשחיטה כמו שאר
עופות,וע"ז נאמרושטחוודרשוחז"לרשחטו
אותו ,אבל השליו הראשת שירד עם המן,
באמת לא הי' צריך שחיטה דבהמה ה'ורד
משמיםאינוצריךשחיטה[ .אלא רבשו"חבית
יצחק יו"ד (סי' פ"ד אות ה') העיר דמדנקט
ריב"ק שירד עם המן דבר שטעת שחיטה,
משמע דגם השליו הראשקשירד עם המןהי'
טעון שחיטה ,וצ"ע].

כחוראי
הריכדברינודדברהיורדמשמים כמוהני
אטמתאאיןבושוםדיןמדיני בהמהכשחיטה
אהויבהמה
וכיו"ב,ולפידברינו הטעםהואיל

ממש אלאדברהדומה לבהמה ,ולהש"ךהטעם
הואידברהיורד משמיםהויכולורוחני ,ורק
בדבריםגשמיימישדיני התורה דבהמהצריך
שתיטה וחלבו וגידו ודמו אסורים ,אבל לא
בדברים רוחניים.
וישלהסתפק אם אפשרלקייםמצוהבדבר
היורד משמיס כמו חטים שירדו משמים
למנהוח או בהמה שירדה משמיםלקרבן,דאי
נימאכפי' הא' ,דלאהויחטים ממשאו בהמה
ממש רק דבר הדומהלו ,פשיטאדאיןיוצאין
בו ,אבל לשי' הש"ך דאין בהםדיני התורה
דהוי דברים רוחניים ,אפשר לומר דעכ"פ
מצוהשסיריכוליםלקייםבזה,דגםמצוההוא
עניןרוחני ,ואסשר לקהם מצוהרוחניתבדבר
רוח3י ,וא"כ י"ל דאף התוס' דס"ל דחטים
שירדו משמים כשרים למנחות מורה דבהמה
היורד משמים אינו צריך שחיטה וכיו"ב,
ומצוה שאני דיוצאיםכיון שהוא דבר רוחני
[ועי' בדברינו במק"א שהארכגו בענין אם
בהמה שאינ 1צריך שחיטה כשרה לקרבן או
לא ,ואכמ"ל ].אודישלומר,דכיון דהוא דבר
רוחני אין מקיימים בו מצוח ה' ,דהמצות
צריכים לקתמם בדברים גשמים ,בבהמה
גשמיח ובחטים גשמהם ,אבל לא בדברים
רוחניים ,הנ"ע.
[ובאמתיש להסתפקכמוכןגבימן שהוא
ג"כ דבר היורד משמיםוהוי דבר רוחני אם
אפשר לקץם מצות ה' במן או לא.ועי' בס'
נחלקדומים פ'פקודי שכ'וז"ל,ראיחי בספר
רבינו אפרים מלקוטיגאוני קמאי שכ' דהמן
נעשה כגרעיני חטה מגורל כעיסה שיש בה
מים הרבהוזהוודגן השמיםנתןלמו,מקריבין
למו למנחוח ולחם הפנים עכ"ל .הרי דהיו
יוצאים מצות לחם הסנים ומנחוח ממן .אלא
שיש כמהחילוקי שיטותבענין מן ,והארכתי
בזה במקום אחר ,ואכמ"ל].
ה .ויש עוד שיטה אחרת בזה ,והוא דכל
דבר הנעשה ע"ינס 1ח 1שלא כדרך הטבע או

שעה

באופןסגולייאובאופןפלאיןאיןבו שוםדין
מדיני החורה ואק מקהמים בו מצות ה'ואין
עוברים בו עבירוח ,דלאניתן שמירת התורה
אלא בדבריםטבעיים ולא כדבריםשנתהוואו

נעשו ע"פ נס וכיו"ב .וא"כ סשיטא דבדבר
היורד משמיםאין בו שוםדיןמדיני התורה
ואי
 ,מקיימים בו מצוות.
ומקורלחידושזההואמדברירבינוחננאל
בחגיגה דף י"ד ב' ,דשם איתא ,בתולה
שעיברה באמבטי מהו לכהן גדול[והיינו אם
דינה כבחולהאוכבעולה]וכ' הר"ח לאגרסינן
לכהןגדול אלא מהו[בתולהשעיברהבאמבטי
מהו] פי' אשה הרה שנבדקה ונמצאת בחולה
מי אמרינן מביאה נתעברה ,כשמואל [דאמר
שמואליכולאנילבעול כמהבעילות בלא דם,
דהי' בקי בהטיי'] והריני קורא בה אשה כי
תזריע וילדה זכר וטמאהלידה וחיבח קרבן,
אודילמא אימורבאמבטי של מרחץ נתעברה
כגון שירד איש באותה אמבטי ופלט שכבת
זרעוירדה אשהוקירבהבאותהטיפה של ש"ז
ונכנסהבתוך רחמה חה מעשהנסיםהואואינה
טמאה מלידה שאין אני קורא בה אשהכי
חזריע עכ"ל .הרי דאם נתעברה דרךנסאינה
טמאה לידה דלא הוי בכלל אשהכי תזריע,
דכוונח התורה הוא רק בדרך הטבע ,בררך
העולם ,אבל לא בדרך נם,וכעין זה כ' בס'
אגרא דפרקאעלתרי"ג מצוות(מצוה א' אות
ח') דאם אשה נחעברה ע"י בעילת מעומד
דהוי דרך נס ושינוי הטבע,אין הבעל מקים
מצות פרי' ורבי' עיי"ש ,והוא מטעם הנ"ל
דכל מצוות התורה הוא רקבאופןטבעי[.ועי'
בפרדסיוסף עה"ח פ' וארא(סי'ז' אות כ"א
ד"ה והנה מה) שפי' מה שאמר אברהסהןלי
לא נתת הזרע ,אע"פ שהבטיח ה' ,עם כלזה
ביתשנשתנהלוהטבעשהי' עקר,לא חשובלו
הזרעעיי"ש.ןועי' בתשו' קבחיים(סי' ע"א)
שכ' דמרמב"ן עה"ת בכמה מקומות משמע
ג"כ דס"ל דלא ניתנה שמירח התורה אלא
בדבריםטבעיים ולא בדרךנס.
[ועי' בפררסיוסף עה"ח פ' ויקהל (אות
נ"ז) שהאריךבענין זה מאד ,וכ' דלפי הר"ח

שעו

בהוראי

זה הטעם באכילת איסור שלא כדרך דפטור ,לצרכיהם ,וא"כאיךנצטווישראל מצוח פרה
וגם בשבח בהוציא כלאחר יד דפטור ,וגמ אדומה ומצורע וכדומה אחר שלא הי'
במצ"עמצינו בבכורות (מ"ה ב') באיטר רגל במציאוח לטכול רק ע"י גס ,ובזה לא ניחנה
שפסולבעבורהופירש"ירכתיבלעמודלשרת ,שמירח התורה .וע"כ צ"לדבדור המדברכיון
בעינןש'עמודכדרךשבני אדםעומדיןעיי"ש .דעיקר חיותס הי' ע"י נס ,לכן גם המצווח
ובמקום אחרישלי אריכות גדולבעניןשי' נצטוו ע"י נס[ .ע"-ש שהאריךוהוסיף דגם
הר"ח הנ"ל ואכמ"ל.
לעתידלבאשיהי'עולםהתיקון"ומלאה הארץ
ולכאורה קשה על הר"ח מהא דמנחות דעה אח ה'" ועיקרהיותהעולםיהי' ע"פנס
הנ"ל ,דמבואר שם דחטים שירדו בעבים למעלהמן הטבעוכו' א"כ ממילא אזשמירת
כשרים למנחות ,ואף אם ס"ל כרש"י שלא התורה תהא ג"כ בדרך נס].
ובמפתחותשבסוף הספרהנ"לתי'בזה הא
ירדומשמים אלא שהעביםבלעוספינה מלאה
חטיםוהביאולכאן ,מ"מהריהוא שלא כדרך דיומא הנ"ל ,דהשליו הי' טעוז שחיטה אף
הטבע,וי"ל דם"ל להר"חכיתדכריאתןהיחה שירד להם משמים דרך נס ,אלא בע"כ
כדרך הטבע רק הבאתן לכאןהי' דרךנס ,זה דבמדבר שאניכיון דכל חיותםהי' בדרך נס
לא איכפת לן כיון שנבראו כדרך העולם .וכנ"ל,
.1היוצאמדברינו,דישלנוג'טעמים בהא
[וכ"כ בפרדס יוסף שם].
עוד צ"ל לשי' הר"ח הא דחידש בשו"ח דאין דיני התורה נוהגין בדבר היורד מן
קב חים הנ"ל ,רהא דאמרינן דלא ניתנה השמיס( .א) דאינו דבר אמיחי אלא דבר
שמירת מצווח התורה אלא בדרך הטבע ולא הרומה לאותו דבר ,ומשו"האין לו שוםדין
בדרך נס ,זהו דוקא בדורות הבאים משא"כ כאותודבר( .ב) דרברהיורדמשמיםהוא דבר
בדור המדבריעיקרחיותםהי' ע"פ נס ,כמו רוחני,ודיני התורהנוהגיןרקכדבריסגשמיים
ירירת המן ,עמוד הענן ,וכדומה ,בטח דגם [ונסתפקנו אם עכ"פ מצוה שהיא ג"כ דבר
המצוות נצטוו לעשות גם אם לא ה" להם רוחני אפשר לקים בדברהיורדמןהשמים].
לקיים רק על צד הפלא והנס,כי מדזעיגרע (ג) דהתורה ניתנה רק בדרך הטבע ,אבל כל
צורךגבוה מצורךהדיוט ,ובזה מחרץ שם הא שלא נברא בדרךהעולםאיןבושוםדיןמדיני
דאיתא בשבתדףל"הא',הרוצהלראוחבארה החורה ,ודברהיורד משמיםהריהוא דברנס,
שלמריםיעלהלראשהרהכרמלויצפהויראה ולא נברא כדרך העולם.
ושי' התוס' דס"ל דיהנאים מצות מנחוח
כמין כברהבים וכר שלמרים .אמררכמעיז
המטולטלטהורוזה בארה שלמרים,ופירש"י בחטים שיררו משמים ,או דס"ל כהש"ךרהוי
שהימתגלגלעםישראלבמדברוטהורמלקבל דכררוחני,ומצוהשפיריוצאיםבו ,אודחולק
טומאהוטובלין בו ,ומבואר במדרש חקח על על כל הטעטים הנ"ל ,וס"ל דדבר היורד
קרא בארחפרוהשרים ,שמן בארה שלמרים משמים הוא דבראמיחי ממש,והוי כמודבר
חפרו הנשיאים בריכוח והמשיכו המים הנולד בארץוישבו כלדיני תורה לכלדבר.
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יעקב אהרן שפירא

בעניןאיכייודע אםפרעתיך
כחב המחבר בחו"מ (סי' ע"ה) מנהלי
בידךאיןלךבידי כלום או שטעןישליבידו
כנגדו כסות או כלים וכו' כיון שכופר בכל
פטור משבועח התורה ונשכע היסת ,ואפילו
שנים מעידיס שהלוהו ואינםיודעים שפרעו
נאמן בשבועח היסת לומרישליבידך כנגדן

עכ"ל .ובסמ"ע שם (ס"קי"ז) כחב בשם הב"י
דמה שפטור הלוה בשבועת היסת הוא דוקא
אםטעןהמלוה לאהיודבריםמעולם ,אבל אם
טוען המלוה שנאנס הפקדוןבידוהרי התובע
פטור בש"ד והנתבע אינו יכול לישבע שיש
בידוכנגדוע"כ .וקשהליעלדבריהביתיוסף
מהא דשבועותדף מ"ה א' ,שבועתהשומרים
שחייבה רחטנא היכי משכחת לה ,ליהמן
דנאנסו במגו דהחזרתי ,ע"כ.ולמידברי הב"י
שפיר משכחח לן שבועח השומרים בכגון
הנ"ל שהמלוה ג"כחייב להשומר,דהתםישבע
המלוה ש"ד שבועת השומריס כנ"ל ,ואין
לומרדיש לומיגודיכול לומר החזרתי ,דאם
יטעון החזרתי לעולם לא יגבה חובומן הלוה
יטענח החזרתי הו"ל טענת להד"מ ר"לדאיני
חייב לך כלום ,אבל השתא שטען שנאבד
באונס הרי יגבע חובו מהלוה כמש"כ הב"י.
וא"כבודאיאיןלומיגודיכוללומר החזרתי,
דהחזרתיהויטענהגרועהמנאנס בכה"ג ,וא"כ
קשה מאי מקשה הגמ' בשבועוח כנ"ל.
ע"קדהנהבגוףדבריהגמ' בשכועותהנ"ל
ראוי לנו להחעורר על לשונה ,שבועת
השומרים שחייבה רחמנאהיכי משכחת לה,
הא הו"ל לומר סתם שבועת השומריםהיכי
משכחת לה ,ומה איכפת לן הכא מי חייב
השומר בשבועתו.
ירוע מתורחו של הרב כנסת הגדולה ,מה
שהקשה המהר"י באסאז ,דמדוע אמרינןקים

לי בממת ולא כאיסור,הרי בממון ג"כ איכא
ספק איסור ,דהו"ל ספק גזל ביד המוחזק.
וחירץ המהרי"ב דבשלמא גבי איסור אי
אזלינן לחומרא יצאנו מידי איסור אבל
כששניםחולקיןעלממוןאפילואילאאמרינן
קיםליאין אנויוצאיןמידי איסורגזלשהרי
אםהדיןכדבריהאומריםלהחזיק הו"לאיסור
גזלביד המוציאלכןהיכידקאיהממוןתיקום
עכת"ד ,ועי' בספר החרומות (שכ"ט ח"ב
ס" .)1והנה בתומים בקיצור תקפו כהן (ס"ק
כ"ד) הקשה עלתי' זה אמאיברי ושמא לאו
בריעדיף הא להטוען שמא איכא ספקאיסור
ולתובע שטוען ברי ליכא ספק איסור עכ"ק,
ועלינו להסביר דברי המהרי"ב.
הנה בקונטרס הספיקות (כ"א ס")1מכיא
כשסחכמידורו מהשתירצועלקו' המהרי"ב,
דלא איכפת לן אם בממק איכא ג"כ ספק
איסור ,דהא גם ספק איסור ליכא במקום
חזקה,וכיוןדאיחליהלהמוחזקחזקתממת,חו
ליכא אף ספקאיסורבידו .וכתב הקוה"ס שם
דטעו הני חכמי ,דאפילו אי אמרינן דחזקח
מר"ק הף חזקת איסור ,חזקת המוחזקבודאי
הוי חזקת ממון ולא חזקת איסור ,ולא מהני
חזקחממון אצלאיסורים.ועיקרקו' המהרי"ב
היתה דאמאי מהני תפיסה מספק ,הא הו"ל
ספק איסור גזל ביד התופס עכ"ד.
והנה מש"כ הקוה"ס דקושית המהרי"ב
היתהעלתפיסה מספקצע"ג ,דא"כ מה מתרץ
דהף ג"כ ספק גזל ביד המוציא ,הא בכה"ג
המוציא הלא הוא המרא קמא ,ואצלו ליכא
שום ספק איסור ,דמסהע לו חזקה דמעיקרא
חזקת מ"ק,וחזקהדמעיקראבודאימהנילסלק
ספקאיסור כמש"כ הקוה"ס בעצמו,ועי' ש"ך
יו"ד(סי' ק"י) ,ושעה"מ שם (נלל א') ,משנה

שעח
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למלך (פ"ד מהל' בכורות) ,כסף משנה (שם),
פלתי(סי' ק"י) ,שב שמעתתא (ש"א פכ"א),
ובמערכהבסוגיאדברירהלהג' רעק"א הנדפס
בתוך תשובוח חדשות שלו (אות ו') ,וע' נפש

תיה יו"ד(סי' ס"א).
אמנם נראה ,דמש"כ חכמידורולחרץקו'

המהרי"ב לא מהני מטעם אחר .הנה חקרו
האתרונים גכ' ספיקא דדינא אי מהני חזקה
דמעיקרא ,ועי' במל"מ (הל' עדות פ"ו ה"ז),
ובהל' טומאת צרעת (פ"ב ה"א) ,וכנה"גיו"ד
(סי' י"ה) ,תכואות שור (סי' כ"ט) ,שלטי
הגיבורים פ' אלו טריפות (דף כ"ט) ,שערי
חורהכללד' (פרטא') ,שו"ת רעק"א החדשות
אבה"ע (סי' ג') ,שב שמעתתא (ש"א פ"א,
וש"ד פ"ב) ,קובץ שיעורים למס' ב"ב (סי'
קי"ח) .והנה רובם סברי דלא מהני חזקה
דמעיקרא בספיקאדדינא .א"כ מש"כ ההכמי
דורו ליישב קו' המהרי"ב דמהני חזקה
דמעיקרא ,ז"א דמיירי המהרי"ב בספיקא
דדינא ושם לא מהני חזקה דמעיקרא ננ"ל.
והסברא פשוטה ,דע"י חזקה דמעיקרא ,ר"ל
דכברהיתה המציאותכך,איך חשתנה ההלכה,
ודו"ק.
ולפי"ז לק"מקושייתהחומיםעלהמהרי"ב
מברי ושמא ,דלא שהך ברי ושמא אלא
בספיקא דמציאות% ,א בספיקא דןינא ,כמו
שכ' הש"ך (סי' קל"ט) .וקושיית המהרי"ב
היתה רק בספיקא דדינא ולא בספיקא
דמציאות כנ"ל ,דבספיקא דמציאות אוקמינן
הממון על חזקה דמעיקרא כמו שאמרו
החכמי-דורו.
הנה לפימש"נישליישב הא דנתקשו בה
כל המפרשים ,בהא דקי"ל דאיני יודע אם
פרעתיך חייב לכו"ע ,ומקשים העולם מאי
שנאאיני 'ודע אםנתחייבתימאינייורע אם
פרעתיך ,דבחד קיי"ל ברי ושמא לאו ברי
עדיף ,ובחדקיי"ל ראלים טענת הברי .אמנם
י"ל דהנה בכלגוונאדאינייודע אס פרעתיך
איכא חזקתחיוכ ר"ל הזקה רמעיקראדחייב
עד דידוע לך דפטור .וכתבו הראשונים
(הרשב"א והר"ן בגיטין דף ע"ח א') דבכל

הלואה איכא חזקתחיוב עלהלוה .רש לפרש
לפ'"ז הא דמוציאין ממון ע"י האדאין אדם
פורע בתוך זמנו ,כמבואר במס' ב"ב (דף ו'
א') ,דלכאורה קשהדזהדאין אדס פורעבחוך
זמנו אינו אלא רוב דע"פ רוג הכי נוהגים
העולםלפרוע לאחרזמנו,וקיי"לדאיןהולכים
בממון אחר הרוב ,וא"כהיכימוציאין ממת
ע"י רוב הזה ,ועי' קו' החזקוח מבעל השמן
רוקח (סי' א') ד"ה ובזה ,ושערי ישר (ש"ג
פ"ג) ומשפטי הבירורים (סי' כ" .)1אכללפי
הנ"לאתישפירדבכל ספק אם פרעבתוךזמנו
מלבד הרובדאין אדם פורע בתוךזמנו איכא
ג"כ חזקת חיוב דודאי היה חייב עד דידוע
שיפרע ,וא"כ אית הכא חרתי לריעוחא -
הרוב וחזקה דמעיקרא ,וע"י רוב וחזקה
מוציאין ממון ,כמש"כ הבעל המאור עמ"ס
כתובות דף ט"ז א' ,והכי פסק הפרי מגדים
בגינח ורדים (כלל ל"ט) ,ועי' תרומת הדשן
(סי' ר"ב) ותשובות רע"א החדשות אבה"ע
(סי' י"א),
ויובןבזה האדאינייורע אםפרעתיךחייב
לכו"ע .דהנהבכגון דא דהחיובודאיוהפרעון
ספק איבא חזקתחיובכנ"ל.והנה כתבהחכמי
דורו של הקוה"ס דהטעם דליכא ספק איסור
כידהמוחזק"ואמפני שאיתליה חזקהדמהני
לאיסורים .אבל הכא ז"אדכנגדחזקתהאיסור
הזאת ,איכא חזקת חיוב דהוי ג"כ חזקה
דמעיקרא ומהני אצל איסורים ,וא"כ המוחזק
אינו יכול לסמוך על חזקתו לסלק הספק-
איסור .דאוקמינן חזקה נגד חזקה כנ"ל.
וממילא נשארלנוברי ה2מאוספקאיסורכיר
השמא .ובכה"ג הדרא קושיית המהרי"ב
לדוכתא,ואין לחרץתי' המהרי"ב דהכאאין
ספק גזל ביד המוציא ,דטוען ברי ,וכדברי
התומים הנ"ל ,ולא תי' החכמי דורו של
הקוה"ס ,דהכא הוי ליה חזקה נגד החזקה,
וא"כמוציאין ממוןמן המוחזקכי הו"ל ספק
איסור גזלבידו.
והנהלפי שיטת הרמב"ם בכמה מקומות
במשנה תורה ובספר המצווח שורש א' (עי'
ש"ש ,שמעתתא א' פ"ג) ,דספיקא דאורייתא
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מה"ת לקולא ,וכן סבירא להו בעלי התוס' יורע אם החורתים לך ,ע"כ .והרי זהו דומה
במס'חוליןדףי' ב' ,ד"ה אלאבתי' הראשת בדומה ממש לעובדא דידן ,וי"ל דכשטוען
שם ,שהוא העיקר להלכה כמש"כ חמהרי"ק המלוה שנאנס הפקדון ,הו"ל כא"י אס
והמשפטי שמואלוהמהר"יהלוי הובא במכתב פרעתיך ומה"טחייב כנ"ל,
וי"ל עוד בזה,דכיון דדברי הב"יבנויים
לחזקיהועל מס' סוכהדףל' א' ,ושםדף מ"ב
א' ,א"כמן התורה אףאיני'ודע אםפרעתיך הםעל ההלכהדא"י אםפרעתיךחייב ,דמה"ט
פטור דכל הטעםדאינייורע אםפרעתיךחייב ישבע ויטול המלוה כנ"ל ,וכיון דא"י אם
הוא מחמת ספק איסור גזל כנ"ל ,אבל הני פרעתיךחייבמדין ספק גזל כנ"ל ,א"כלפי
אשלי רברבי סברי דססק איסור גזל מה"ת הרמב"ם והתוס' הנ"ל דסבירא להו דספיקא
מותר .א"כ לפי שיטחם אף איני יודע אם דאורייחא לקולא דאורייתא ,א"כ מן התורה
פרעתיך פטור מה"ת ,ומה דאמרינן דחייב לאישבעויטולהמלוהבעובדאדידן,דהמוציא
מחבירועליוהראיה,וליתליהלהמלוהראיה,
לכו"ע צ"לדהוי רק מדרבנן.
וישלהביא ראיה לזה ,ר"ל דהאדא"י אם ואיןלומרדהוימריןא"י אםפרעתיך ,דאףזה
פרעתיך חהבאינומדיןברי ושמאבריעדיף ,פטורלפי הראשונים הנ"לכנ"ל .א"כ מיושב
אלא מדין ספיקא דאורייתא לחומרא ,דהנה ממילאקושייתנוהראשונהעלהגמ' בשבועות,
כתב המשנה למלך בהל' שאלה ופקדק (פ"ד) רשפיר הקשה שבועת השומריםהיכי משכחת
רא"י אם פרעחיךחייב אף היכא דלא הו"ל לה,ואין לתרץ היכא דהמלוההוי חיב ג"כ
למידע ,ע"כ .וזה צ"ב ,דבכמה מקומות כתבו להשומר ,דאף בכה"ג אינו חייב שבועת
התוס' (עי' כתובות דף '"ב ב') דבברי גרוע השומרים מן התורה דלא ישבע ויטול חובו
ושמא טוב לא אמרינן ברי ושמאבריעדיף ,מה"ח כנ"ל ,א"כ שפירפריך הגמ'.
ומהשתא כמה מדויק לשון הגמ' ,שבועח
והכאילא הו-ללמידע הו"לברי גרוע ושמא
יחייב .אע"כ צ"ל דהא דחייב השומרים שחחבה רחמנאהיכי משכחח לה,
טוב ,ואמאי
בברי ושמא היכא דאינויורע אם פרע,אינו רהא שבועת השומרים שפיר משכחת לה
ן דכוב"ע ,דא"כבבריגרוע ושמא מדרבנן ,כנ"ל ,ראף הרמב"ם יודה דמדרבנן
מעיקרהיי
טוביפטרכנ"ל .אבלמציאותהחיובדא"י אם ספקיאדאורייחאלחומרא ,וא"כמדרבנןצריך
פרעתיך הוא בזה דהו"ל ספקגזלביד המוחזק לפרוש מספק גזל ,ומדרבנן איני יורע אם
כנ"ל ,וא"כ לא איכפתלןאיהוהליהלמידע פרעתיך חייב ממילא ,וא"כ מדרבנן חייב
או לא ,הא סוףסוף הף ספקג,לבידו,וחייב המלוה שבועת השומרים כנ"ל .אבלקושייח
לפרושממנו ,משא"כ המוציאדטועןבריאין הגמ' היתה רק מן התורה  -דמדאוריחא
שבועת השומריםהיכי משכחתלה.
לו ספק גזל ,ויכול להוציא הממון כנ"ל.
הנה בב"מ דף ג'א' - .מפני מה אמרה
ולפי"וישלהביןבדבריהביתיוסף ,מדוע
כשטוען המלוה נאנס ישבע רטול ,הא כללא החורה מודה במקצת ישבע ,יהא נאמןבמיגו
הואדהמהניאמחבירועליוהראיה ,ומהראיה דאי בעי כפר בכל (עיי"ש בתוס') .והקשה
ישלו הכא .אמנם למה הדבר דומה ,למש"כ הפנ"ילפי שיטתאביידחיישינן לספק מלוה
המחבר בסי' ע"ב ס"ק י"ד ,אם הלוה תבעו ישנה ,א"כ מאי קושי' היאזודליהמןבמיגו,
כיתרקשהיה שוההמשכוןיוחרעלדמיהחוב הא אפשר שאין לו מלוה 'שנה אלא על
רש עדים בזה או שהמלוה מודה לו אלא חמשים ,עכ"ק .אבללפי כלדברינוהנאמריס
שטוען שנאבד באונס ,ותובעדמיחובו,ישבע הכא ישליישב ,דהנה בש"ך חו"מ סי' ע"ה
המלוה שאינו ברשותו ושלא שלח בו יד כתב ,דספק פרעון קודם הלואה הף א"י אם
ושנאבד באונס ,וגובה חובו מהלוה ,שהריאין סרעתיך .ובתומים(סי' ע"ה) מביא ראיה לזה
הלוהיודעכיצדנאבדוהוהליהכהלרתניואיני מהא דמסיקאבי'דחיישינן למלוהישנה,ואי

שפ

בהוראי

נימא דהרי זה רק כא"י אםנתחייבחי ,קשה
ממ"נ  -אם יש לו ספק מלוה ישנה למה
קמבע ,האהריזהא"י אסנתחייבתי ,ואםאין
לו ספק מלוה ישנה ,אמאיישבענימא חשוד
אסמונא חשוד אשבוצתא .אע"כ דהף כא"י
אם פרעתיך ,ע"כ .וקשהלילפי מה שכתבתי
דגם א"י אם פרעתיך פטור מה"ת לפי
הרמב"ם ותוס' ,הדרא קושיית התומים
לדוכתא.
אבל זה אינה וגם ק71ךית התומים יש

לישבלפי מש"כ התוס' בב"כ דף קל"ה א'
ד"ה אבת,דאבייסוברדא"י אםנתחייבתילך
חייב ,ואפי' בשמא טוב וברי גרוע עי"ש.
וא"כלא קשהקושייתהפנ"י דאפשרשאיןלו
מלוה ישנה אלא על נ' ,דהא גם א"י אם
נתחתבתיחייב ואכיי לשיטתואזיל.

והנה המקשה בב"מ שם שהקשהמפני מה
אמרה תורה וכו' רבה הוא .וי"ל דרבה סובר
דא"י אם נתחייבתי פטור ,וכמו דקי'"ל
להלכה ,וא"י אם פרעחיךחייב מפני שהוא
ספק איסורגולכנ"ל.ולפי הרמב"ם ותוס' גם
א"י אםפרעתיךפטור מה"ת .וא"כלרבהאין
לחוש שמא מלוה ישנה ישלו עליו ,ואע"פ
רהוי כא"י אם פרעחיך כמו כל פרעון קודם
הלואה ,מ"מ גם זה פטור מדאורייתא כנ"ל.
ולפי"ז מדויק ג"כ קושיית רבה שהקשה,
מפני מה אמרהתורהמודה כמקצתישבע,ולא
הקשה סתם מפני מה מודה במקצת ישבע,
אין זה קושי' ,דחיישינן לספק מלוה
ישנה ,ואפשר שאין לו מלוה ישנה אלא על
חמשים ,אבל מן החורה רא"י אם פרעתיך
פטור ,קשה דליהמן במיגו ,ואין לומר ספק
מלוה ישנה על נ' ,רא"כ יפטר לגמרי כנ"ל.

יךק

"4

הר*יעקבאליעזר *וורצמן
ר"מבי
*יבתבית תתלמוד,ירו*ליפ

בעציןאיסורמקיףוביקף
א .איתאבנזירדף נ"ז ב' ,אמר רב הונא
המקיף אתהקטן ה"ה חתב א"לרב אדא ב"א
לר"הלרידך מאן מגלחלהון א"ל חובה (כך
שמו דאשחו דר"ה דקסבר ר"ה דאשה לא
מפקדא אלאו דהקפת הראש אראש אחרים
כלל] א"ל רב ארא חקברינהו חובה לבני'

[דלדידך דאמרת הסקיף אח הקטן חיב כי
מקפחליה אשהנמיחייבת אבללדידיאפילו
גדולהמקיף אתהקטןפטור].ואיתא שםבמאי
קמפלגירבהונא סכרלאתקיפו פאת ראשכם
ולא תשחית את פאתזקנךכלשישלו השחתה
ישלוהקפה והמנשיהדשילוליתנהו כהשחתה
ליחנהו נמי בהקפה ורב אדא ב"א סבר א'
המקיף וא' הניקף במשמע ואיתקש מקיף
לניקףכלהיכאדניקף מחתבמקיףנמימחייב

והאי קטן הואיל והוא גופי' לאו ברעונשין
הואדמחייב,מקיףנמילאמחייב ,עכ"להגמ'.
ופסקוהרי"ף (בפ"גדמכות) והרמב"ם(בפי"ב
מהל' ע"ז ה"כ) כרב הונא דאשה שהקיפה
פטורה מטעם דאיתקש הקפה להשחחהונשים
דליתנהו בהשחתה ליחנהו בהקפה כראיחא
בגמ'.

ב .ויש לעיין בכמה דכרים( :א) במאי
פליגי ר"ה ורב אדא כאשה המקפתאיש( .ב)
מנלן בהשחתה גופא דאשה שהשחיתה זקן
האיש פטורה וא"כאיךיליף ר"המטור האשה
המקפת מהשחתה ,דכהשחתה גופא נימא
דנפטרה רק מאיסור הנשחת ולא מאיסור
המשחית[ .ובתום' בד"הודידך כ'דכיוןדאינן
באיסור ניקף ליתנהו באיסור מקיף ע"כ

שפא

נחוראי
וכוונתם צ"ב דמשמעות דבריהם דיש היקש
דמקיףלניקף לפטור אשה המקפת וצ"ע דהא
במקיף את הקטן ל"ל לר"ה האי הקישא
לפטור אתהמקיפו ומ"ש דבאשה ס"לההיקש.

בשני דברים  -א' במקיף את הקטן דלר"ה
חייב ולראב"א פטור ,ב' באשה המקפת את
האיש דלר"ה פטור ולראב"אהייב (א) והגמ'
נקט בר"ה לפרושי טעמי' באשה המקפת ולא
בהא דמחיב מקיף את הקטן ובראב"א נקט
טעמי' במקיף את הקטן ולא באשה המקפת
וכ"ז צ"ב( .ב) (ד) בדעת רב הונא דאשה
שהקיפה פטורה כ' התוס' דמוחר לכתחילה
(וכן הוא דעת הרי"ף והרא"ש להלכה כמ"ש
הב"יביו"ר ס' קפ"א) ,וצ"ע אמאיליכא בזה
משום לפנ"עוגםבקטןשייךכאןלאתאכילום
דאףדליכא בהאיסורמקיףהריגורמתאיסור
הניקף(.י) והנה לראב"א דהמקיף את הקטן
פטור משום דבמעשהזו איתקש מקיףלניקף,
ביאר הגרי"ז דלינא בזה משום לא תאכילום
משום דנתחדשבהיקשדכלהיכאשאיןהניקף
בר עונשין לא נאמרה כל הפרשה דאיסור
הקפה הן איסורא דמקיף והן איסורא דניקף
וגם הקטןאינו עובר כלום משוםהאי הקישא
שהוה גזה"כ דבעינן ניקף כר עונשין (וכ"כ
המנ"ח מצוה רנ"א סק"ז בשם השעה"מ).
אבל לר"ה דליכא האי גזה"כ ,דהא לא פטר
מקיף אח הקטן משום ההיקש ,צ"ע אליבי'
דגם באשה המקפת ,אף דליכא כה איסורא

(ח)כןמנואר נמפרשובתוס';ויר ,אגלדעתהח'0,
גשנועוה ;' א' ד"הועלדגס לראב"א מוחר לאשה
להקיד אתהגדול ,אס ננקסדע '.עכו"םשר .ה"הע-י
אשה.
(ב) והספרש ג' בד,ה ור"א דהא דאמר היכא
דניקףחייבמקיףחייבאתילפרושי סעמא אדמהיינ
באשה שהקיפה דסשום דאיתקשלניקף שהדורא-ברחי~בא
מתהייבהמ,יף ~נ"נ המהרש.א בשב111ת דף ;' א'.
וצע-ץ דנשלמא לפטור מהיקש שיך אבל להינ
סהקישא .כשיש טעם אהרלפ,סרהמ;לןז
(;) ~באמתגב לדעתם הימב.םוהראב.דנפ'.ב
מהי
' ע 1.ה.ה דלדי;א לא פסקינן בוה כר"ה דמותר
לנתחילה אלא דא'כא ענ.פ איס~ר דרב;ן באשה
הסקפת.ג-כ צ-עננ"ל .דסשמעותדבר'הם דאס~ר מצד
איסה~ס העצמ' .דמדרבנן 'ש עליהם איסורמקיף ולא
סצדהנשיה ה;'קף (שהוא איסור דאור"חא),וגן מונח

קסן דלל"ש;א דתיף בבר ה'ובא אמר'נן ב~ה 'שלד1.
בית דהשליה לאו ב"י
 .והק' מהר'"ט דלהרמב,ם
,הראב,ד הר' אשה מקפת הוה ב"ה טדרבנן ותתב0ל
השליחות שוכה דע 1א'סורדרבט א'כאשי'חותלד"ע.
~הנה הנו"ב(במהד.,קאה.עס' ע"ה בד-הוה;ה האשה)
דההראיתן~פ" דהאיסורה,א רק מסעם לפנ"ע ~סמ'לא
אסא' לא השינא האשה בר הי~כא יהרמב-ם
והראנ,ד ,דננר נ' הח~ס' ~הראשו;ים נהא דכהן שאמר
לישראל צא וקדש אשה גרושה דאמיי;ן שם ננמ'
דיהאי לישנאדחליא בנ"מדאמרינןנזהישלד.עאע;.
דהישראל קעבר משוסיפנ.ע
~ .נ' דרק ע"יגוף
שאמרהאיס,י
חשיב ב,ח ע,ייפנ.ע .וה,ה באיש
לאשה
אקפי ,טן .עכ,פח~ינן בדעתהמהר'.טשהונ.חמכאן
דבאיסור דרנ;ן ל"א אשלי.ע דפירש האיסור מ0עם
איס~ר הקפה .ונן הוא נאסת סשמעות הל'יע~.ש.
ומעצם דבריהס מוכהבן שנ' הראב,דדה~ה איס~ר
מדרב;ן ובנ,מ מבואר להדיא ד;ם הרמב"ס סונרכן.
~אילו מטיס לפנ~ 1,לא תאנ'ל~ם איכא ב~ה איס~ר

וצ"ל כמו שרמזו בדבריהם בד"ה ור"ה
דמגברא על גברא ל"ל לר"ה ההיקש ומשו"ה
מחייב במקיף את הקטן ,משא"כ באשה
המקפח ,דההיקש הוא בחד גברא ,מודה ר"ה
דמקשינן .וגם וה צ"ע דא"כ לרב אדא דס"ל
האי הקישא אפילו בתרי גברא כמקיף אח
הקטן ,כ"ש באשה המקיפה דהוה חדא גברא,
ואמאימחייב אשה המקפת .גםעיקרפירושם
דר"ה פוטר משום דהוקש מקיף לניקף בחד
גברא צ"ע ,דהיקשזה לא החכר בגמ' והעיקר
תסרמןהספר.והיקש הקפה להשחתהשהווכר
בגמ' אינו מעלה ומוריד,כיון דגם בהשחתה
נתחייבה האשה שהשחיתהזקן איש (וגם רב
אדא ס"לההיקשלפטור האשהכשהוקפההיא
אלא רלא נאמר כוה פטור עלמקיפה) ועיקר
הטעם הוא ההיקשדכיוןדאינה באיסורניקף
אינה'ג"כ במקיף וזה לא הווכר בגמ' כלל,
וצ"ע( ].ג) בהא דקאמר במאי קמיפלגי ר"ה
סברוכו' וראב"א סברוכו' נקטההגמ'בכלא'
טעמו במחלוקת אהרתדהרי ר"ה ור"א נחלקו

די

ני

שי

מדנר' סהר'"ט המ~נא בסל"מ,פ"ב מרוצהה.ב) שנ'
ל דאשלד"ע .מהא
להוכית א'ס~ר דרבנן ל-אהבי
דאיתאנב.מדףי' ב' ,א-נ איש דאמריאשהאקפי

דעי

י'

יק.ם

יי

י' יא

יק

דא,רגתא.

שפב

נהוראי

דמקיף ,יאסר הקפתה עכ"פ משום לפנ"ע
ומשוםלאתאכילום(וכפיהנראהזוהיאכוונת
המנ"ח שם בסו"ד).
ג .ונראה לומרבביאורהסוגיאדנזיר ע"פ
הגמ' במכותדףכ' ב',תני תנאקמי' דר"ח א'
המקיף וא'הניקףלוקה א"למאןדאכילתמרי
בארבילא לקי [כלומר 3יקף מה פשע שהוא
לוקה,לאושאיןבו מעשה הואולאלילקי -
רש"י] דאמרלךמניר"י דאמר לאו שאץכו
מעשה לוקין עליו רבא אמר במקיף לעצמו
וד"ה רב אשי אמרבמסייע וד"ה ע"כ .והנה
הרי"ף בפ"ג דמכות והרמב"םפי"במהל' ע"ז
הביאו חיובא דניקף רץ לפי אוקימתא דר"א
והשמיטו הא דרבאולכאורהאין שוםמחלוקת
בהא דרבא ורק דר"א אוקי לה באוקימתא
אחרח וצ"ע למה לא הביאושני האוקימתות.
[ויתר על כן מוכה מהרמב"ם דסוכר כמקיף
לעצמודאינוהייב ב' שכ' שם בה"א לפיכך
המגלח ב'צדעיווכו' לוקה שחים עכ"ל,והרי
בצדעים שלואהריואמאיאינולוקהב' משום
מקיף ת' משום מקף,הנ"ב מה הסבראוהמקור
לחלוק על רבא] וכבר עמהו בזה המ"3ח
מצוה רנ"א ס"קב'ובגלית מהרש"אביו"דס'
קפ"א.י)
ר .והנהכ' הרמב"ם שם בה"א אבלהאיש
המחגלחאינולוקה אלא א"כסיעלמגלח,וכ'
הראב"ד א"א אע"פ שאינו לוקה כיון
שמדעתו עשה עובר בלאו ,וע' בכס"מ שכ'
בזהדברים חמוהים וז"לויותרנ"לדלאשייך
לומר שהוא עוכר כלאוכיץ דלאעביד מעשה
כללואפילו א"ללהקיף פאח ראשו אשלד"ע
עכ"ל .וראשיתדבריואין להם שום פ' דבכל
לשאב"מ לא עביד מעשה ואעפ"כעובר .גם
מש"כ ואפילו וכו' אינ 1מובן כלל דאטו אנו
דנים בזה שיעבור הניקף איסור מצד פעולח
המקיף דנימא אשלד"ע .הרי הנדק שיעבור
הניקף -מצד שהוא עצמו ניקף וע' במנין
(ד) זבאמח עלהו'.ף'.ל נפשטותדאזקימחאדרגא
המעשה דגסגל .איס~ר
באיסורניקף
המעשה אאיס;וורנמ~דגיעוימאקסיו
יורקדע"יש"שכאןאיסור
רקף
ף

המצוות בהקדמת הרמב"ם ל"ת מ"ג וז"ל
שלא להקיף פאת הראש ככומרי עכו"ם
שנאמרולאתקיפו פאת ראשכם ובהשגות שם
א"אלאולמקיף לאולניקף לאו למשחיתלאו
לנשחת .וצ"ב במאי פליגי בזה הרמכ"ם
והראב"ד.
ה .והנה בגמ' שם במכוח צ"ע האדדחיק
ר"ח לאוקמיהברייתא כר"י דלשאב"מלוקין
עליו אטו לא אסיק אדעתי' דאיכא לאוקמי
בגוונא דיש בו מעשה במסיע או במקיף
לעצמו ואליבא דכו"ע ולא כיחידאה .אלא
דבאמתישלעייןלהיפךבתירוצם של רבאורב

אשי דחשבי לניקף עושה מעשה ללקוח ע"י
שסייע להמקיף או שהקיף לעצמו .וראוי
להתבונן בזה שהרי אנו דנים לחייבו מלקות
מצד איסורניקף ומה שייאטי' לנאן מעשה
סיועו להמקיף או מעשה ההקפה עצמה שזה
שייךלגמרילאיסורהמקיף,והריאיסורניקף
הוא עצםהמציאות שהשווצדעיולאחור'אזנו
ולפדחתוובאיסורזהליכא שום מעשה.ומתוך
ק' זו הוכיח הרמב"ם רלרבא ולר' אשי עצם
החפצא של איסור הניקף הוא מעשה סיועו
להמק-ףוזהוגוףהאיסור שנחחדש בדרשדלא
תקיפו א' הניקף וא' המקיף במשמע שאסור
לניקףלהיות שוחף במעשה הקפתו [וכ"מ גם
מל' רש"י (ד"ה דאמר) בפי' הראשץ,
ובריטב"א שם משם הר"א אב"דבפי' השני
אלא דהםפי'כןגםלר"חואילולהרמב"םי"ל
דזה רק לרכ אשי ובאופן אחר גם לרבא אבל
לא לר"ח כאשר יתבאר בעזהשי"ח].
וכ"ז רק להמתירוצודרבא ורב אשי אבל
ר"ח פליג וסבר דעצם המציאוח שאין לו
פיאות הוא איסור הניקף (ולא שותפות
במעשה ההקפה שלהמקיף)ולכן בע"כ דאת"
כר"' דלשאכ"מלוקיןעליוילאיתכן לעולם
מעשה באיסור הניקף דמעשה דניקף שיכא
לאיסור המקיףולאלאיסורניקף ,ולדעח ר"ח
י'קףי'קה שת'ס כן השסיטוהר'.ף ג'טדמיקות
א';ו נתענזה.ז משא-כ אוקימתא דמס"ע ;מע לעצם
האיסור .אנלעל הרמנ-םשמניא גם ד'מ מלקותצ.ע.

ועי

שפג

נהוראי
במקיף לעצמו ילקה רק משום מקיף ולא
משום ניקף דחשיב אין בו מעשה )"1 ,וגם
במסייע למקיף לא ילקה כלל ,והטעם לזה
דבאמת הק' הריטב"א בסוגייז דבכהת"כ
אמרינןמסייעאיןבו ממש ומ"שכאן.ולהנ"ל
י"לדשאניהכאדכלאיסורודניקףהואהסיוע
למקיף וכ"ז לרב אשי אבל לר"ח דאיסור
הניקף הוא איסור עצמי שאינושייך למקיף
הרידיןניקףהמסייעכדין אחרהמסייע ונמו
בכה"תאמרינןמסייעאיןבו ממש ה"הבזה.
[ואף אם נימא כתי' הריטב"א דמסייע כאן
עדיפא מכלמקוםוהוהסיועגדול ,מ"מאיןזה
שייך לר"חלאיסורניקף ,ואםמתחייב ,משום
מעשה מקיף הוא דמתהייב ובברייתא הא
קאמר א' המקיף וא' הניקף].
 .1ובזה יתבאר על נכון דברי הרמב"ס
והכס"מ הנ"לדלדינאדפסקינןכרבאשי ולא
כר"ח כל איסור הניקף הוא רק ע"י סיוע
להמקיף וכל שאיגו מסייע בהקפתו לא עבר
כלום .ורק לר"חדהאיסורהוא מציאוחחסרת
הפיאוח חשיב לשאב"מ דאיכא איסורא
משא"כ לרב אשי והן הן דברי הכס"מ דלא
שייך שיעבורבלאוכיתדלאעביד מעשהכלל
דרק ע"י מעשה נעשה כמקיף .והתעורר
הכם"מ דאולי ע"י ריבורו שמצוה להמקיף
מתייחסת ההקפה אליו ונעשה שותף בהקפתו
ותי' הכס"מדכיק דאשלד"ע ל"שלייחםאליו
פעולת המקיף ע"ידיבור לחודואילו בעצמו
הרי לא עשה כלום שיחשב כמקיף .ובזה
יתבאר ל' הרמב"ם שם בה"א אבל האיש
המתגלח וכרדהאיאבלאיןלו משמעותומובן
לכאורהדאיןזה המשךאיסורהמקיףשהזכיר

לפני כן וברור דכוונתו בזה כמ"ש דאף
דהמתגלח גס הוא נעשהכמקיףומחחייב אבל
יש בזה תנאי שיסייע בההקפה .והראב"ר
דפליג סובר דגםלדידן איסורהניקף הוא שם
איסור בפנ"ע ולאמפני שנעשהכמקיף וא"כ
גםלדיןן הוה ככל לשאב"מ דאיסורא איכא.
והא דחשיבלי'ישבו מעשהע"יסיוע ,אע"ג
דלא ס"לדהסיועהואגוףהאיסור ,צ"לדס"ל
דכל שעובר האיסור ע"י איזה מעשה שהוא,
חשיב יש בו מעשה וכמ"ש בשם הרמב"ם
בהל' חו"מ ולא ס"ל להחילוק שחלקנו
להרמב"םלעיל בהגה"ה אוחה'.והא דלאתי'
ר"ח כרבא ורב אשיולדברי הכל ,י"ל דהיא
גופא קמ"ל דאף בלי סיוע הניקף קעבר על
הלאו וממילא לר"יילקה כמו בכל לשאב"מ
ונפ"מ גדולה גםלדידן דלא ס"ל כר"י ,מ"מ
איסורא איכא וכנ"ל.
ובהאפליגי ג"כ הרמב"ם והראב"רבמנין
המצווח ל"ת מ"ג ,דהרמב"ם מנה רק לאו
למקיף מפני שכל איסור הניקף הוא שנעשה
כמקיףואין לו שם איסור לעצמו כלל וכ"ש
שאינו נמנה בפנ"ע ,והוא רק כפרט סהלאו
העיקרי[ .ובסה"מ ל"ת מ"ג ביאר הרמב"ס
דשני הצדעים נמנים רק ללאו א' מפני
שנלמדים ממלה א' דלא חקיפווענין א' הס
(ואף דלוקה עלים שנים ,ענין א' הם אלא
שהמעשים מחלקים) וה"ה בניקף ומקיף
נלמדיםשניהם מלא תקיפווענינם א'שהניקף
נעשה כמקיף (אלא שבזה אינו לוקה שנים
לדיגא דאע כאן מעשה המחלקתן וכמו
שיתבאר) .אבל הראב"ד לשיטתו דאיסור
הניקף הוא המציאוח שאין לו פיאות (וכמו

(ה) ואף שכ' הרסב"ם כפ"א מהל' דו"מ דהקוגה
חמץ בפסח חשיב לאו שיש בו מעשה ולוקה ,אף שעצם
הקניןאינו מעשה עבירה רק מציאת החטץ ברשותו,הרי
דלא בע'ק סעשה בגוף האיסור אלא נל שעכר ע"י
מעשה חשיניא
ו שיש נו מעשהוא.בה.ה כאןכית
ש;עשהניקףע'.מעשיו 'תהשנלאו שק4כו מעשהאף
באיסזר ;'קף  -נראהייש חילזק בזה דבאמחבעי;ן
מעשהבנזף האיסזר אלאדנל סעשההגויסש'עגור,גב
הוא מהשאסיהתויהאףשלא נאסרבפירהשוכיח

ימצאבודאיהכוו;היאסור

בכלי

שאמרה תורהבי
יר-חאי

'ראה

שיא 'ק;ההמ ,גפסחשז
יי כךיעבור ,סשא,כ במקיף
צ.
ע

יס-ע

דידאינוונתהתורהלאסזר
יעצסז
באייור
אז לעשות פעזלח הקפה אנל כלזה נברנלכ;לילקי
טקיף שנתנה תורה .נמצא דבאיסורניקףנחחד,ם אךורק
האיסורלהיות צדעיו שויםלאחוריאוניוולא נאמר בזה
שום איסור מעשה וא"כ רק לר"ידלוקיןעל לשאב"מ
יחכן בזה מלקות .ודו"ק ע"כ,

שפד

כחוראי

שיטת ר"ח לרעת הרמב"ם)ואינהקשורהכלל להקיש (שהרי ר"ה חולק על ההיקש) אלא
למעשההמקיףולאיסורו וא"כנמנים כמוכל כוונתם למש"כ דכל איסור הניקף מפני
שני לאוץנפרדים[,ויעוין שםבמנין ל"תנ"ח שנעשה כמקיף .ועל זה בא רב אדא ב"א
ול"ת רפ"ג שהראב"ד השיג על הרמב"ם לחלוק ואמרדלאתקיפו א' המקיף וא'הניקף
והשמיטם ממנין המצוות ובאו אלו השנים במשמע כלומר דשניהם כתובים בקרא בשוה
ניקף ונשחת במקומם].
(ואדרבה פשטיה דקרא בניקף משמע כמ"ש
ז .ועלפיזהיתבאר הא דהשמיט הרמב"ם התוס') ואיסורהניקף איסור בפנ"ע ,וכשיטת
חירוצא דרבאבהקיף לעצמווגם פסקלהדיא ר"ח במכות,ואיןראי'לפטור אשהמדיןמקיף
דאינו לוקה שתים (וכמו שהוכהנו באות ד') מפטורה בדין ניקף ,ע"כ ביארה הגמ'
דס"לדגם רבא ור"א אףדשניהם ס"לדאיסור מחלוקתם באשה שהקיפה ,וקאמר איתקש
ניקף מישך שייבא לאיסור מקיף ,ואינו לאו מקיףלניקףכלהיכאדניקףמחייבוכו' כלומר
ואיסורנפרדבהחלט כדס"ללר"ת ,מ"מפליגי ובזה מבואר גם טעמו בהאדהמקיף אתהקגך
אהדדי דלרבא איכא עכ"פ גם שם מעשה פטור כהמשך לשיטתודכיוןדניקף הוא שם
איסור ששמה "ניקף" אלא דיסוד דינה איסור בפנ"ע ושניהם כתובים בקרא א'
דחשבינןלי' כמו מקיף ומשו"ה השיב כלאו מקשינן דכל היכא דהניקף פטור גם המקיף
שישבו מעשהכשהקיף לעצמוכיוןדזהויסור פטור .וכ"זשייך לרב אדא ב"א ,אבל לר"ה
דינו שאסורלולסייע בהקפתו .וא"כ בעושה דכל איסורניקף מפני שנעשה שמקיף[ואולי
שניהם ביחד איכא במעשה זו שני איסורים איגו דורש לא תקיפו ל' רבים אלא דפי' לא
ושייךלחייבושנים א' עלמקיף וא' עלניקף תקיפוהוא לאתניחולהקיף וכמ"ש שם רש"י
אבל לרב אשי ליכא כלל שם מעשה דניקף במכות בפי' השני והריטב"א בשם הר"א
והריבוי דלא חקיפו הוא רק גילף מילתא אב"ד בפי' השני] ל"ש בכלל להקיש מקיף
בעלמא דגם הניקף ע"י סיועו נעשה מקיף לניקף כיון דליכא שם ניקף בפנ"ע כלל,
וא"כ במקיף לעצמו ל"ש לחייבו שניםכיון ונמצא דשני הפלוגתות חלויות וב"ז ,ומיושב
דהוה מעשה א' ושם א' ולא דמי למקיף ב' השאלות (א)( ,ב)( ,ג) ,שהקשינו באותב'.
צדעיו דהמעשה מחלקו ,ופסק הרמב"ם כרב
ובזה יתישב ג"כ קושיא (ד) שהק' באות

אשי דהוא כתרא.
ח .ונחזור לביאור הסוגיאדנזיר ,שבראש
דברינו ,ונאמר דיסוד פלוגתתם של רב הונא
ורב אדא ב"א,הןבמקיף אחהקטןוהן באשה
שהקיפה בשורש הדבר א' הוא,ותלויבביאור
עצם האיסורדניקף ובמחלוקת של רב חסדא
עם רבא ורב אשי דרב הונא ס"ל כרב אשי
וכרבאדיסודאיסורניקףמפני שנעשהכמקיף
ע"י סיועו ומשו"ה כל שמיעטה תורה אשה
מדין השהתה והקפה ע"כ נאמרבזהגםשאין
לה איסור מקיף ומשחית פיאות וזקן האיש
שהרי איסור ניקף ואיסור המקיף א' הוא
שע"יסיועו נעשה הניקף כמקיף .חהו עומק
כוונת התוס'.בד"הולדידךדכיוןדאינןבאיסור
ניקף ליתנהו באיסור מקיףדאין כוונתם בזה

ב' ,דהא דכ' התוס' דלר"ה אשה מקפת
לכתחילה (וכ"כ הב"י לדעת הרי"ף והרא"ש)
וליכא בזה משום לפנ"ע ובקטן משום לא
תאכילום,י"לדאייריבליסיועהניקףוכשיטת
הרמב"ם דבלא סיוע ליכא שום איסור על
הניקף(וגם ר"השהחירלאשתולהקיף ,בכה"ג
איירי)ויתיישב ג"כ הא דהרמב"ם שם בה"ה
נחית לאסור באשה שהקימה רק מצד איסור
הקפהדהוי רק מדרבנן ולא משום לפג"עולא
תאכילום ,דמשום לפנ"ע ולא תאכילוםשייך
לאסור רק כשהניקף מסייע אבל כשאינו
מסייע ,לדעת הרמב"ם לא עבר כלל וממילא
ל"ש שהמקיף יעבור משוס לפנ"ע ,משא"כ
אםיש איסור הקפה מדרבנן על אשה ,שפיר
עוברתגםבליסיועהניקף,וכלזה לר"ה אבל

נהוראי
לרב אדא ב"א דם"לכרב חסדאדאיסורהניקף
הוא המציאות שאין לו פיאות ,א"כ גםבלי
סיוע עובר הניקף וכמ"ש באמת הראב"ד,

ואפ"ה התיר להקיף קטן ולא אסר משום לא
תאכילום ,עדיין צ"ל כמ"ש באות ב' בשם
הגרי"זזצ"ל(,ו)
ובדה יתבאר שיטת הראשונים שהביא
הנמ"י בפ"ג דמכוה דמותרלהקיף לאישע"י
עכו"ם קטן ואשה ,והנמו"י חלק עליהם דאנן
פסקינן כרבהונא דהמקיף אח הקטןהייבולא
חליא מקיף בניקף וכ"ש דלא תליא ניקף
במקיף .ועיי"ש בריטב"א שכתב ג"כ ד"נראה
דלרב הונא דהלכתא כוותי' אסור לישראל
שיהאניקףע"יכותי דאע"גדמקיף לאמוזהר
ניקף מוזהר" [ומדבריהם מבואר דלרב אדא

ב"א דמקשינן מקיףלניקף ה"הניקף למקיף
מקשינן ולדידי' מותר לעכו"ם ואשה להקיף
את האיש ,ולא כמ"ש התוס' בנזיר שם
ובשבועות דף ג' א']( ,ז) ותמוה מאד סברח
הראשונים להתיר הקפה ע"י עכו"ם אף לרב
הונא לרינא וגם הריטב"א שנחלק עליהםכי

(ו) תדין יקשה להראב"ד דכלי סיוע ג"כ עובר
הניקף ,אף לזידן דס"ל כרב הוגא ,אמאי לא אסר רב
הוגא גהקפח אשה משוס לפנ"ע ולא תאכילום ,דלדידי'
דס"להמקיף את הקטןחייב לא זאסרה הקישא דמקיף
לניקף דכלשהניקףאיגו כרעונשין לא נאמרהכל פרשת
הקפה ורק לר"אשייך לומר כן ,וצ"ע.
(ו) ובאמח דברי התוס' שם בשבועות תמוהים שהק'
אמאי לא קאמר בגמ' נפ"מ גם לרב אדא ב"א באיש
דאמרלנכריאקפיליגדולדהוה הקפהאסורד בעצםדיש
כאן גיקףוכית דהשליה לאו בר חיוכאדייב המשלת
ואמאי נקטאקפיליקטן דלרכ אדאליכאכאןחיובכלל
כיקדהניקף קטן ,ומזה רצולהוכהק דגם לרנ אדא אסור
ליתן לנכרי להקיף את הגדול ומשו"ה לא אוקמי בהכי
דהגדול לא יתן להקיפו וכמו דלר"ה לא אוקמי בגדול
מה"ט ה"ה לרב אדא עכ"ד .ותמוה ראייתם דאי נימא
דסותר לגדול להקיף ע"י עכו"םבודאי לא יתכן להגמ'
לאוקטיבהכי הנפ"מביןשתיהלשונוח באשלד"עדאיך
נימא ככה"ג דללישנא דכר חיובא מתחייב המשלחכיון
דהשליח הוא עכו"ם ,הריכיון דהגדול המקף לא עבר
כלל א"כ מקעוינן מקיף לניקף לרב אדא וא"כ גם
המשלח פטורמדין מקיף מצד ההיקש וכמו במקיף את
הוטן[ .זאף ךאס (יסא כאן ישלד"ע נמצא דהמק'ףהזא
הישראל המשלח וממילא גם הניקף יתחייב ,ז"א דכל
הדין שליחות מועיל לחייב אח המשלח חכל בגוגע

שפח

בל' דנראה דלרבהונא אסורכאילוישצדלדון
בדבר .ולפמש"כ משיטת ר"ה מבואר סברתם
כמין חומרדכיון דלרב הונא כלאיסורהניקף
מפני שנעשה כמקיף ע"י סיועו א"נ בעכו"ם
המקיףאין כאן מעשה הקפה כלל וסברי הנך
ראשונים דרק כשנעשית מעשה הקפהבאיסור
מצד המקיף האמיתי ,אזשייך לומר שהניקף
ע"י סיועו נעשה שותף במעשה הקפה זו

משא"כ בעכו"ק [ומה שאנו תולקים עליהם
הוא דאנן אמר~נן שגם הקפת עכו"ם שמה
הקפה רק שהוא אינו מוזהרעלי' אודאיןדין
הניקף תלוי כלל בזה שיש מעשה הקפה מצד
המקיף אלא דכל שהניקף מסייע בהקפתו
נעשה הוא עצמו כמקיף].
ויתבאר בזה נמי מש"כ התוס' שס בנזיר
(סד"ה ורב אדא) להסתפק לר"הדהמקיף את
הקטן חייב איך הדין במקיף אח העכו"ם
והאשה ומסקנתם דבעכו"ם פטור דנתמעט
מפאת ראשכם דקאי אישראל וכאשה נשארו
בצ"ע .ודבריהם צ"ע דכיון דמדין ניקף ע"כ
אין לפיאוח ראשה דין פיאות להקפה ולמה
להניקףכית דמעשה ההקפה נעשה ע"י עכו"ם מקשינן
ניקףלמקיףויהא הישראלהניקף סטור וא"כגם המשלח
יהא פטור מטעס דליכא מקף ליכא מקיף וממילא ל"ש
לאזקמי באמרלנכרילגלח אתהגדולגםאינימאדהגדול

פטור ,והוא ק' עצומה ,וצ"לדסברי דאף דיפטרהנייף
משום דליכא מקיף,יזיקיתחייב דמשלח,זהקישא דרב
אדא נאמר רק במקיף את הקטןדהוא בעצם גברא דלאו
בר חיובא אבל באן שהניקף הוא גדול אףדפטרינןלי
משום דהקיסועכו"ס עדהן איכאכאןניקף ב"ח וממילא
יש כאן הקפה אלאדפערינןלי' מהקישא דליכא מקיף
ואין זה מספיק כדי לפטור המשלח דלא כעינן חיובא
כ המקיף אלא שיהא הניקף ברדיובא .וקצת
דגיקףלחיי
סמך לזה מדברי התוספתא במכות (פ"ג תוספתא ז')
המקיף את האשה ואת הקטן פטור ,המשחית פאתזינו
שלחבירושניהםחייבים בד-אבזמןשהיושניהםמזידים
אבל אם שניהם שוגגים סט
ור .א' שוגג וא' מזיד שוגג
פסור ומזידחייב ע"כ .והנה התוספתא טוכדדאזיל כרב
אדא דהמקיף אח הקטן פטור (וע' במנדת ביכורים
ששינה הגירסא) ואפ"ה קאמר דא' שוגג וא' טזידחייב
המזיד ואפילו כשהניקף שוגג ופטור מ"מ מתתייב
המקיף .ומוכח דגס לרב אדא לאבעינן חיוב הניקףכדי
שיתחייב המקיף ורק שהגברא יהא ב"ח ,וא"כ ה"ה
כשהניקף פטור מהקישא עדחן הגברא בר תיובא ,ויש
לדחות ,ע"כ_

שפו

כהוראי
שאע לפיאות ראשםדין פיאות ול"שלחייב

יחחייב עליהם איש המקיף אותה [ובאמתהן
הדברים שכ' הנמו"י במכות פ"ג שם בשם
הרא"שדהמקיף את הענו"םואת האשהפטור
ול"דלקטן דאחי לכללחיוב משא"כ בעכו"ם
ואשה והתוס'בנוירהביאו ג"כ סבראזוודחו
אוחה דטעמא דר"ה לאו משו"המחייבמקיף לה חיוב על הקפתם דאין לה האיסור מקיף
את הקטן אלא משום דלא דריש ההיקש ומשו"הגס פיאות עצמה מותרתלהיותניקפת
דמקיף לניקף ,ובכוונת הרא"ש צ"ל דכיון כיון דכל יסוד האיסור הוא שנעשה כמקיף
דאלו נתמעטולגמרימדיןניקף ע"כ נאמרבזה אבל באמתיתכןשפיאותי' הםפיאות שאחר

גם אחרים על הקפתם .וצ"ע בסברת התוס'
שנחלקו ע"ו] .ולפמש"ב י"ל דמהא דנתמעט
אשה מדץ ניקף אין הכרח דפיאות ראשה
אינם פיאותדי"ל דלר"ה נאמר בזה רקדאין

יתחייב עליהם.

הרב

יעקב אפרים פארכהיימער "
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בעכיןדייכים
תנן בסנהדרין דף כ"ג א',דיני ממונות
בשלשה זה בוררלו אחדוזה בוררלו אתד.
המאירילקמן (כ"דב' ד"ה גמרדין)הביאיש
שואליןזה בוררלו אחד וכר כלאקנין וקודמ
גמר דץ אם יכולין לחזור בהן שמא דוקא
באבא ואביך שהם פסולים יכול לחזור אבל
בכשרים לא או שמא אף בכשריס ,והביאו
ראיה מבבא מציעא כ' א',דאינויכוללחזור,
והמאירי עצמו דחה ראיהזו ,אבלהביא קצת
ראיה מבבא קמאקי"ב ב' ,שאינויכוללחזור
אחר שסדרוטענותיהם.וכן הוא דעתההגהות
אשרי כאן (סוף אוח א') .וכ"כ הנמוקייוסף
בב"מ שם בשם הרשב"א והר"ן שאינויכול
לחזור אחר שטענו בפניהם והביאו ראיה
מהירושלמי סנהדרין (פרק ג' הלכה ד' ).וכן
סובר הרא"ש וכן הוא דעת הרמב"ן הובא
בשיטה מקובצת שם .אבל דעת הרי"ף
בחשובה (הובא בנמ"י ושטמ"ק שם) דיכול
לחזורבועדשיגמורהדיןוכןנראה שהוא דעח
היד רמ"ה בכ"ב קס"ת א' ,שכתב דכוחבין
שטריבירוריןכיהיכידלא נהדרובהו לאחר
גמרדין .א"כ משמעדקודם הגמרדיןיכולים

לחזור בהם ואע"פ שכברסדרוטענותיהסלפני
הדיינים,וכן משמעבהיד רם"ה הכא (כ"ג א'
ד"ה תניא) על הא דקאמר הגמ' דלרבימאיר
אי קבל עליו בפני ב"ד מומחע אינו יכול
לחזור בה והק' דלקמן כ"ד א' ,באטר נאמן
עלי אבא מכוארדיכול לחזורבו קודם הגמר
דין .ותירץ דהתם גרע דמפסל פסילי
לאצטרופי.ולבסוףהביאגירסת הר"שבסוגיין
שגרם בדברי רבי מאיר עד שיקבלעליו ב"ד
מומחין לרבים (ולא גרס בפני ב"ד רק גרס
ב"ד ).וכתבעליוהיד רמ"ה גירסא דמסתבר
הוא .הרי מתחילהפי' הרמ"ה דגם קודם גמר
דיןאינויכוללחזורבואיבררדין כשר ,אבל
לבסוף הסכים עם גירסח הר"ש וא"כ ליכא
הכרחמסוגיןלומרשאינויכוללחזורבו ,אלא
אמרינןדישראיהמלקמן נ"ראי,דיכוללחזור
בו קודם הגמרדין וכמו שסברבקושיתודיש
להביא ראיה מהתם להכא אע"ג דהכאמיירי
בבוררדיין כשר .וא"כ אזיל לשיטתו בב"ב
דס"ל דיכול לחזור בו עד הגמרדיז' וצ"כ
במאיפליגיהניראשוניםאייכוליםלחזורבהו
רק עד שיסדרו טענותיהםלפניהדיינים ולא

בחוראי
לאחר מכאן ,או אי יכולים לחזור בהו עד
הגמ"ד.

בגמ' שם אמרי בסערבא משמיה דרבי
זיראמתוךעיהבוררלודיין אחדוזהבוררלו
דיין אחדושניהן בוררין להן עוד אחד יצא
הדין לאמיתו ,פרש"' (ד"ה יצא) והדיינע
בעצמן נוחה דעחן להפך בזכותשניהן .וכתב
עלזה הטור(סי'י"ג)יראהלימלשונושהדיע
יש להפך בזכותמי שכררו וכ-כ הרט"ה ז"ל
שיהא זה מהפך בזכוחו של בעל דץשביררו
חה מהפך בזכותו שלשני וא"א הרא"ש "1ל
כתבלפי שישחסרי דעתטועיזבדברי רש"י
ולומדץ ממנושהדייןיש לו להפך כזכותמי
שבררו ועומד במקומו וכו' וחלילה וחס שלא
דקדקו בדבריו שכחב דסברי הרי בררתי
שסוברכךשיהפךבזכותויותרמבזכות האחר
ומתוך כךצייתילדינייהו אבלהדיין עצמו
חלילה שיהפך למצא סברא לזכוחווכו' אבל
דעת הרכ ז"ל מתוך שזה ביררוטביןדבריו
לאשורו ואםישלו שום צדזכות נושאונוחן
עם הבירו וכן עושה דהן השני למי שגררו
ונמצא שלא ישאר שום צדזכות נעלםמעיני
שניהם וכר עכ"ל .ובאר הפרישה דהרמ"ה
ס"לדיכולהדיןלהפךבזכותמי שבררובכל
מה שאפשר לו ואפילו בדברים הפוכים
מהנראה מהענין ולהיות במקום מי שבררו,
והרא"ש סבר דלא ס"ל לרש"י כזה אלא
שצריך להוציא הדץ לאמיתו חה ע"י שכל
אחדיבין מי שבררו לאשורו ואם יש
זכות יציעודבלרפיני השלישי וכטהציעושניה,
לפניהשלישי זכותו של כל אחדיהיו ממילא
דבריהן מהופכין .וצריך לבאר מח' הרמ"ה
והרא"שאי הבורר הוא במקוםמי שבררואו
לא.
וי"ל דהנה יש לתקור מהו ההגדרה של
הדהנים הנבררים מבעליהיינין מי אמרינן
שהבעלידין עשאום לדינים בכל הכח של
ריינים ויש להם כל הדינים השיכים לב"ד
קבוע או דלמא הבעלי דץ אינם עה~ים אוחם
לויניםרקשהבעלידץמהיביםעצמםלשלםאו

לפטור חבריהם אם יפסקו השלשה האנשים
האלו אתדינםלכך .וזה דומהלמתני'דלקמן
כ"ד א' ,נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך
נאמניס עלי שלשה רועי בקר ,דצריך לשלם
החם מדין הוראח בעלדין לשיטח הרשכ"ם
בב"ב קכ"ח א'( ,ד"האינו) והרמ"ה שם(י"ג
א' סוףסוגיתגודאואגוד)הובאובחזקאיש
סנהדרין(סי'י"ז ס"קד') .והכאנמיכן הוא
שמורה שהוא חייב אם יפסקו כן הב"ד

שבתוכםישהדיין שברר.
ונוכל לומר דרעת הר,בב"א והר"ן
והרא"שוסייעתםהואדישלהדייניםהנבררים
כל הלכות דיינים והם כהביתדין של העיר
לענין הדין תורה הזהדיכולים הבעלידינים
לשום אוחםדיינים עליהם ולכןאין הבעלי
דינים יכולים לחזור בהם אחר שסדרו
טענותיהםלפניהםמשוםשכשטענולפניהםאז
עשאוםלדיינים וכמו שכתבהמאירי (כ"דב'
סד"ה גמרדין) אלמא מכי פחחובדינא ר"ל
שסדרו טענותיהם אין יכולים לחזור והיינו
דכשטענו בפניהם הוי תהילת הדין וכית
שעשאום לדיינים ע"י שטענו בפניהם אינם
יכולים לחז 41בהם דאז חל עליהם שם ב"ד
וכיק שהם ב"דיכולים ~תו בעלכרחו .ואץ
זה דומה לנאטןעלי אבאדיכוללחזורבו ער
שעחגמררץמשוםדהתם הףרקמדיןהודאח
בעלדין וכנ"לואיז דעתו להודות עד אחר
הגמר דין כדבאר החזון איש הנ-ל ,אבל
בכוררים שאינם מדין הודאת בעלדין אלא
שעשאום לב"ד הרי מכיק שנעשו ב"ד ע"י
שטענו בפניהם אינםיכולים לחזור בהם.
אבלהרי"ף והרמ"הס"לדבורריםנמיהוי
גדר של התחייבות כמו נאטןעלי אבא וכמו
שמבואר בקושית הרמ"ה הנ"ל (כ"ג א' ר"ה
תניא) שהק' מנאסןעלי אבאלזהבוררלוא'.
הרי שס"ל רהגדר של זה בורר לו א' הוא
כהגדר של נאמן עלי אבא .וכן ס"ל להיש
שואליםבהמאירי הנ"ל שמדמיםזה בוררלו
א' לנאמןעלי אבא ,וס"לדזה בוררהוינמי
מדין החחייבות של הודאת בע"ד ולכן ס"ל

שפח

כהוראי

לחזורבו ער שעת גמרדיןדאין דעתו
להתחיב עצמו עד אחר גמ"ד וכמו שכתב
החזון איש הנ"ל בענין נאמן עלי אבא.
(ואפשר דגם בתירוצו של הרמ"ה [קורם
שהביאגירסתהר"ש] ס"לכזהדזהבוררלוא'
הוי רקמדין החחיבות אלא שסבר דהחח-ב
עצמו להתנהג עמם כמו עם שאר דיינים
כשריםולכןאינויכול לחזורבו אחר שטענו
בפניהם ,ורק בנאמןעלי אבאהוי דעתו שלא
להתחייב עד שעת הגמ"ד משום שהםפסולים
לדת')ימסקנת הרמ"ה הוא שמסחכרכגירסת
הר"ש וא"כ ס"ל שיכול לחזור בו עד שעת
גמ"ד וכן משמע מדבריו בב"ב הנ"ל וא"כ
ס"ל דוה בוררלו א'הוימדין התחיבוח.
ולפ"ז מבואר פלוגתת הרמ"ה והרא"ש
שהביא הטור(סי' י"ק הנ"ל אי עומדהדיין
הנברר במקום הבעלקין שבררו אולא ,דהנה
הרא"ש בב"מ נ' א' ,ס"לשאיןהבעלידינים
יכוליםלחזור בהם לאחרשטענובפניהס ,ואם
כן סבירא לי' שדיינים אלו הם כמודיינים
הקבועים ולכן כחב דאסור להדיין להיות
במקום הבעל דין להפך בזכותו ולכן קרא
להחולקים עליו חסירי דעח משום דמצד
הלכותדיינים פשוט שאסור לעשותכן .אבל
הרמ"ה אזיל לטעמיה דהנה ס"ל דיכולים
הבעלי.דינים לחזור בהם עד הגמר דע דהוי
כמו נאמןעלי אבא ,וא"כ ס"לדהדין שלזה
בוררלוא'הוי רקדיןהתחייבותואיןהדיינים
כדייניםהקבועיםולכןיכולהדייןלהפךבזכות
מי שבררו ולעמוד במקומו .והטעם הוא
דההתח-בות של כל אחד מהבעלידינים הוא
באופן שיהפך הדין שלו בזכותו בכל מה
שאפשרלו.
הרמ"א(סי'ג'סעיף א') פסק אםרייניס
קבוציםכעיר לאיוכללומר לא אדקבפניהם
אלא בזה בורר .לכאורה היה נראה לפרש
דסברתהרמ'אהואדוהבוררלואחדהואמדין
התח-בותולכןס"לדהיכאדיש ב"דקבועלאו
כלכמיניה לומר לא אדק לפניהם אלא אדון
ע"י התחייבות .אבל באמח אא"ל כן דהנה
כשהכיא הש"עהדין של נאמןעלי אבא לא

דני

כתב הרמ"אדכשישב"דקבועאינויכוללומר
לאאדוןבפניהם אלאע"יהתחייבות שלנאמן
עליאבא .ואם תמצאלומרדבמקום ב"דקבוע
אינו יכול לדון ע"י התח-בוח ק' דהו"ל
להרמ"א לכתובכן גם החםבהיין של נאמן
ועוד דהרמ"אסייםועייןלקמןסי'
עכל"יבאסבוא
ףיסעיף א' והתם כתב רכים שהמחו
עליהם דיינים דלא גמירי אע בעלי דינים
ינולים לעכב ,והלאאיןדין זהנוגע כלללהך
דהכא דאין לדון בהתחייבות היכא דיש ב"ד
קבועז ולכן צריך לפרש דהרמ"א ס"ל דזה
בוררלוא'הוידיןב"דשהבעלידינים עשאום
לב"דעליהם,והיכאדיש ב"דקבועאיןהבעלי
דינים יכולים לכרור אנשים ,אחרים לדון
בפניהם אלא צריכים לילך לב"ר הקבוע.
והטעם לזה הוא כמו שכתב החזון איש(סי'
ט"ו ס"ק ז') דהוי תקנת הקהל כדי שלא
ישחמט מן הדין ע"י ברירת מי שאינוהגון
וכדומה א"נהוי מעיקרהדין ריש כח לב"ד
לכוסם .וכל זה עךיך רק היכא שרוצים לדון
ע"י ב"ד ,אבל מיכא שרוצים לדק ע"י
התחייבות כגוו נאמן על' אבא אז יכולים
לעשוחכןגם במקוס קרש ב"דקבועדבזה לא
שייך הטעמים הנ"ל דחקנת הקהלאינושייך
כיון שאץלדוןבהתחייבות שלנאמןעליאבא
אלא מדעתשניהםוהינא שהתובעאינו רוצה
אזיכוללכופולדוןבפני ב"דכשרים .והטעם
של כח ב"ר לכופם אינו ש-ך התם משום
חויכא דשניהם מסכימים שלא ליו7ל~ין אץ
כח לב"דלכופםלדת בפרהסדרקהיכאשרוצים
ליו 7לרק אז יכול ב"ד לכופם לדת
בפניהם .ויש להביא ראיה לזה דהרמ"א ס"ל
דזה בורר לו א'הוי דץ ב"ד ולא התחייבות
מרפסק (סי' י"ג סעיף ב') משטענו בפניהם
אינויכוללחזורוכברבארנודהביאורבזההוא
דיש ~יינים אלו כח ב"ד ולכןכיון שטענו
בפניהם כבר עשאוס לב"דולכן תואינויכול
לחזורבו.
ולהנ"ל נוכל ליישב קושיח הבאר היטב
(סי'י"ג ס"ק ד') על הרמ"א הנ"לדהק' ממה
שכתב המחכר(סי'י"כסעיףז')דאףשנחרצו

בהוראי
הבעלידיניס בפשרהבביתדיןיכולים לחזור
וכתבו הסמ"ע והש"ך דאפילו אחר שהגידו
הפשרהיכולים לחזור והרמ"א לא הגיה שם
כלומוכאן כתב משטענובפניהםאינםיכולים
לחזורו וי"ל הטעם הוא כדבארנו דמכיון
שעשאום לב"ד ע"י שטענו בפניהם אינם
יכולים לחזור בהם ,אבל בפשרה אינו כן
דהגדר של פשרה אינו כמודין דהנה כתבו
החוס' לעיל (ר א' ד"ה ביצוע) ברין אזלינן
בתר רובא אםשניםאומריםזכאי ואהדאומר
חייב אואיפכא ובפשרה לאאזלינןבתררוכא
עדשיסכימושלשתן לדעת אחד כדאמרבפרק
בתרא דע"ז דף ע"ב א' ,כדשהמובי חלתא
אפילו תרי מגו תלתא כדאמריבי תלתא עד
דאמרי בי תלתא .והק' הערוך לנר מאע
פשיטא להו לתוס' דפשרה דומה לאמריבי
תלתא ולא לכדשיימיבי תלתא ,וצ"ע.
ונראה לבאר דכוונת התוס' הוא דפשרה
אינוכדין תורה שהדיינים חותכים אתהדין,
אלא דהבעלידינים בעצמם פועלים הפשרה
והיינו דשניהם מסכימימ לסלק מחלוקתם על
ידי פשרה ושלאלילך %וןבדין תורה .אבל
כיוןשאינםיכולים להשוות דעתםבפני עצמם
דכל אחר חושב שהדין עמו לכן הולכים
לשלשהתלמידחכמיםושואלים אותם לעשוח
פשרהלהם .ועצם הפשרההואשווי הדעח של
הבעלידינים,והפשרנים הםרקכגילויסילתא
כעלמאלגלוח כמהיחןזהוכמהימחולזה.וזה
דומה ממש להגמ' בע"ז שאומרהריני מוכר
לך שדהזו כדאמריבי תלתא דהחלותמכירה
נעשה ע"י המוכר והלוקח והשלשה מומהים
באים רק לגלותהשיווי של השדה אבלאינם
פועלים כלום בהמכירה ,וכן הכא הפשרה
נעשה ע"יהבעלידינים והפשרנים באים רק
לגלות כמהיתן וכמה ימחול .אבלאי אמר
כדוטיימיבי תלתאאזלינן בתר רוב דהרמב"ם
(פ"ח מהל'מכירה הל' ח') פסק כמהשישומו
אותה ב"ד של שלשה אפילו ע"פ שנים מן
השלשה אמר לו כמו שיאמרו שלשה ער
עראמרו השלשה .ובאר המגיד משנה
דהרטב"ם מפרש הגמ' בע"ז הנ"לדאי נקט

לשוןב"דאזכוונתולעשות שומאזומין אהר
שהולכין אחר הרוב אבלאי לא הזכיר לשת
ב"ד לאירדלדעחהרוב אלא לדעתכולם.וגם
כרעתרש"י שם אפשרלבארכןשפי' דשומא
הוא לשת שלדין ואמריאינו לשוןדין,ואי
נקט לשע של דץ אז כוונחו לתלות מחיר
השדה בהרוב כמובדין שהולכין אחר הרוב.
עכ"פ מבואר דרעת התוס' הוא דבפשרה לא
אזלינז בתר הרוב משום שהפשרה נעשהע"י
הבעלידינים ,והפשרנים הם רקגילוימילתא
בעלמאלגלות כמהיתןזה וכמהימחולהאחר.
והמחבר(ס"י"בסעיףי"ח) הביאדיןזה של
תוס' והרמ"א לאהגיה שםכלוםוא"כמסכים
לפסק זה וא"כ ס"ל דפשרה אינודין אלא
שיוף הדעת בין הבעלי דברים .ולכן א"ש
סברת .הרמ"א דבפשרה יכולים לחזור בהם
אפילו אחר שהגידו הפשרנים את הפשרה
והטעם הוא כנ"ל דפשרההוישיווי הדעת של
הבעל'דיניםולכןיכוליםלחזורמע~יוףדעתם,
משא"כבזה בוררלו א' סובר הרמ"א שאחר
שטענובפניהםאינסיכוליםלחזורבהםמשום
דכשטענובפניהםנחנולהםדין ב"דוישלהם
כל הלכות ב"ד דעלמאולכןיכולים %קאי'חו
בעל כרחו.
הרמ"א (סי' '"ג סעיף א') הביא דעת
המהרי"ו אםהשניםהבורריםיכולים להשוות
עצמםאינוצריךלברורשלישי ,וכתב הסמ"ע
(ס"קח')והיינו מטעמאדדוקאבדייניםשדנין
בעל כרחו של נתבעבעינן שיהא שלשה אבל
בבוררים מאחר שכל אחד מהם קבל אחד על
ןלי כנ"ל אםישוו עצמם
עצמו ואמרזהיי
מה טוב וכר ורלא כמ"ש בע"שדשלישי למה
להםודאייסכיס עמהם ואםלאיסכיםהרייש
כאןרוב .ונראהדפליגי הסמ"ע והעיר שושן
בהחקירה הנ"לדהסמ"עסוברדזהבוררלו א'
הוידיןהתחייבותולכן הכא לאבעינן שלשה
משוםשישכאן תחייבוח לשלםאולמחולכל
זמן שהדין שלו הוא בחוך הב"ר שהושוו
דעתם ולא בעינן שלשה אלא היכא דאתינן
בכח ב"ד .אבל הלבוש לא פירשהכי משום
שס"לדזהבוררלוא'הוידין ב"דולכןהוצרך

שצ
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לפרש בדרך אחר .ואזלי לטעמייהו דהנה
הרמ"א(סי'ז'סעיףז') כתבוי"אדכלשאינו
אוהבו או שונאו ממש מותרלדונווכו' ולכן אוהבו וכיון דההתהייבות של שניהם נעשה
מוחרלהיותדייןכשזהבוררלוא'וזהבוררלו באופן זה מותר לעשותכן .אבל הלבושאזיל
א' כי כל א' בורר לו אוהבו .וכתב הסמ"ע לטעמיה דס"ל דזה בורר לו א'הוידין כ"ד
(ס"ק כ') ומותר לעשות כןכית שגם בורר ולכן כתב שאין לעשות כן מן הדע .ולסי
השנייעשהכןוהכלתלויבהשלישיוכ"כ שס דברינו יש סעד גדול לשיטת הלבוש מדברי
במהרי"קלהדיא ולא כמה שכתובבעירשושן הרמ"א רבו שס"ל בכמה מקומות דהגדר של
דרךכני אדםהואכןאףשאיןלולעשותכןמן זה כורר לו אחד הוא דין בית דין וכמו
שבארנו.
הדע .וגראה לבאר דהסמ"ע ס-לדזהבוררלו
א'הויהתהייבותוכנ"לואופןההתחייבוחהוא
ז בורר לודיין אחד אף שהוא
רכל ~עלדי

"
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בדיןאיטורטעימהלפניקידוש
א .איתא בפסחים דף

ק' א',

דתניא

מפסיקין לשבתות דברי רבי 'הודה רבייוסי
אומראיןמפסיקין,וכ' הרשב"ם ד"המפסיקין

לשבתותוז-ל ,אם התחילסעורתובהיתרקודם
המנחה והי' אוכל והולך עד שתחשך( ,אפי')
לר' יהודה מפסיק סעודתו מיד כשיחשיך
ומקדש היום עכ"ל ,ומסקינן אמר רב יהודה
אמר שמואלאין הלכה לא כר'יהודהולא כר'
יוסי אלא פורס מפה ומקדש .והנה הדין
המחייב הפסקה הואהחיובקידוש,וממילאיש

איסורטעימהלפני' .ואנתיאינומבואראמאי
צריך להפסיק סעורתו בברהמ" 1לפני שהוא
מקדש ,יקדש באמצע סעודתו .ובדע סורס

מפה ומקדש כתב הרשב"ם שם בד"הולא כר'
יוסי -11ל ,פורס מפה על המאכל כדין כל
שבתות דשנה שהביאו לחם על השולחן קודם
ץידוש כדתניא לקמן ,א"נ משום סילוק
פתורא ,ואח"כ אומר קידוש היום על הכוס
עכ"ל ,וצ"ב לטה שמואלהצריךסילוק פתורא
היכא שכבר התחיל הסעודה מאחר שלא
הצריך היכא שלא התחיל.

וברי-ף שם ואמר רביהודה אמר שמואל
אין הלכה כר' 'הודה ובו' ולא כר'יוסי וכו'
אלא פורס מפה ומקדש ואה"כ שרי המוציא
וגמר לסעודתי' ,והבעל המאור שם השיג ולא
צריךלמישריהמוציא כמ"שהרי"ף ז"ל ,דהא
לץבעי' הדר ,ואילוהי' מברך המוציא כדברי
הרי"ףהי'טעון ברכתהמזוןלסעודה ראשונה,
שלא מצינו ברהמ" 1אחת לשתי ברכוח של
המוציא יעוי"ש ,ובמלחמות מסיק וז"ל
ולהכריע כדברי רבינו "1ל נראין הדברים,
שכיון שקדש היום ואסרעליו מעחה לאכול
כלום ,אא"כ סילק בפריסת מפה והפסיק
הקידוש היום ויתחיל כסעודה אחרת,אין לך
הפסק גדול מזה ענ.ל.
יעויין בגמ'להלןרף ק"ה א' ,רבחנניאבר
שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא
[בערכ שבת והאריכו בה עד שחשיכה] ,וקאי
עלייהו רב המנונא סבי ,אמרו ל"זילח1י אי
מקןיש יומא ונפסיק [בעקירת שלחן]
וניקבעי' [לסעודחינו] לשבתא [לשם שבת],
אמרלהולאצריכיתו[להפסיק בעקירת שלחן

נהוראי
כדי להבד'לבין סעודת חול לסעודת שבת],
שבתא קבעה נפשה [מעצמה היא חשובה
סעודת שבת ונבדלת מסענדת הולודי לכם
בפריסת מפהוקידוש] ,דאמררב כשם שהשבת
קובעת למעשר [אפי' אכילת עראי דשבח
תשובה קבע למעשר במסכת ביצה] ,כך שבח
קובעת לקידוש [שאסור לטעום עד שיקדש
אלמא משחשיכה היא דשובה סעודת שבת
מאלי'] ע"כ ,מבואר מזהדאיסורטעימהלפני
קידושתלוי אם אכילחו חשוכה סעודת שבת,
ואם לא ה" הדין דשבת קובעת ,הי' מוחר
לאכול בלי קידוש ,הנ"ב דמאי שייטי' דין
איסור טעימה לפני קידוש לסעודת שבת.
והנראה בזה עפי"מ דאיתא ברא"ש
בפירקין אות י"ז ח"ל ,ונהגו העם לקדש על
הפת וכן הסכימו כל הגאונים ,ומה שהביא
ראי' ר"ת דקידוש חמור מהבדלה ,משום
דקובעת לקידוש ואינה קובעת להבדלה אינה
ראי' ,דלאו משום חומרא דקידוש הוא ,אלא
טעם יש לדבר ,דדין הוא שתקבע לקידוש
משום כבוד שבת ,שלא יאכל עד שיקדש
ויקבע סעודתו לכבנד שבת עכ-ל ,מבואר
מדבריודאיסורטעימהלפניקידושהואמדיני
כבוד שבח ,שצריך שתיקבע סעודתו לכבוד
שבתע"י הקידוש ,וממילא אפשר לומר דזהו
דוקא על סעודת שבת ,אבל אםלאהיה חלעל
אכילתו שם סעודח שבח ,הי' מותר לאוכלו
בלי קירוש.ועיין ברשב"ט דף ק' ב' ,דמיתי
השאלתוח פ' יתרו דכתב וז-ל ,וקרובי תכא
מקמי רליקדש לקדושאישבתא לא מקרבינן,
מ"ט כי היכי דחיתי סענדה ליקרא דשבתא
עב"ל,חזינן דקודם שמקדש לא נקבע סעודתו
לכבוד שבת,ורק אחרקידושחשבינןדהסעודה
באה לכבוד שבת ,וכמש"כ.
ולפ"ז א"ש הדין דמפסיקין ,דמכיון
שנתבאר דקידוש הוא הקובע סעודתו לכבוד
שבת ולסעודת שבת ,א-כ ס"ל לרבי יהודה
דאם הוא כבר כאמצע סעודת חול ,א"א
שתיקבע לסעודת שבת בלי עקירח שלחן
(דהינו ברהמ"ז) וקביצת סעורה מחדש .חהו

שצא

ביאור דברי הרשב"ם שמובא לעיל ד'ש דץ
סילוק פתורא אם המו באנמנע סעורתו,דמבית

שע"יהקידחטיקבעסעודחולכבודשבת,חיבוהו
סילוק פתורא כי להפסיק בץ סעורת חול
לסעודת שבת.
ולפמש"נ מבואר שיטת הרי"ף שמצריך
לברך המוציא אחר שיקדש,דמכיו ,שעכשיו
נשתנהסעורתומסעודתחוללסעודתשבת,זהו
גופא חשיבא כקביעות אחרת ,ומחייב ברכת
המוציא .אמנם הבעה"ט סובר רמה שנשחנה
הסעודה מסעודת חול לסעודת שבח ,זהו רק
כנוגע לשם הסעודה ,אבל מהשנוגעלקביעות
' בזהאין שום השתנות ,וגם ס"ל
סעודהדייי
ה נחשב כקכיעות אחרת
לבעה"מ ראם הי',
כמו שסובר הרי"ף ,הי' צריך לברך ברהמ"ז
על סעודת חול ,וגםיתכןואולימדויק בלשון
הרמב"ן במלחמוח ,דמכיון דלא סגילן רק
בקידוש ,וצריך גם סילוק פתורא ע'" פריסת
מפהלהפסיק מסעודתחול ,מהאי טעמאצריך
ברכת המוציא מחדש.
ב .כתב הרמב"ם פכ"ט מהל' שבת ה-י
ח"ל ,ומצוה לברך עלהייןביום השבת קודס
שיסעוד סעודהשני' ,חה הוא הנקרא קידושא
רבה ,מברך בפה"ג בלבד ושותה ואח"כיטול
ידיו ויסעוד ,ואסור לו לאדם שיטעום כלום
קודם שיקדש ,וגם קידוש זה לא יהי' אלא
במקום סעודהעכ-ל ,ובהשגות שםוז"ל,ואינו
כלום שכבר נתקדש היום בכניסתו עלהיין
קודם שיטעום,ואילו בא לקדשעל הפתמילא
מקדש ותחשכ המוציא במקום ברכת היין
ויאכל ,וכשדרשואיןלי אלאבלילהביוםמנין
ת"ל את יום אסמכתא היא דעיקר קדושא
בלילה כתיב וכו' עכ"ל,ויעויי' בה"ה שכתב
ח"ל ,ומעתה אשיכעלדברי הר"אז"ל מש"כ
ואילו בא לקדש ביום על הפתמי לא מקדש,
אני אומרדלא ,והטעםבזהלפישבלילהשהוא
מזכיר קדושת היוםדי היכר בכך ,ואם חביב
עליו פתיותר יקדש על הפת קודם שיטעום,
אבלביוםשאין ההיכר אלא כשמברך בפה"ג
קודם סעודה שלא כדרכו בחול ,אם בא לקדש

שצב
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על הפת איזה היכר יש כאן ,וזה נ"ל נכון
עכ"ל ,ולפמש"נ דאיסור טעימה לפנ' קידוש
הוא משום שצריך שתיקבע הסעיה לסעודת
שבת ע"י הקידהש ,א"כ הראב"ד סוברדמכית
שכבר קידש היום ככניסתו קודם שע?עום
(כדיוק לשת הראב"ד) ,וקבע סעוןתו לסעורח
שבת ,א"כהדין קידוש ביום שאין לה נוסח
קידוש ,הוא רק מדיני כבוד היום לקבוע
סעודחו על היין ,לאשוויי שתהא סעודתו
סעודה חשובה ,ולא שייך לפני זה איסור
טעימה ,משא"כשיטח הרמב"ם מבוארעפי"ד
הגמ' פסחים ק" 1ב' ,א"ריוסף אמר שמואל
טעםאינו מקדש ,וברשב"ם שםכ' אם אכללא
יקדש כל הלילה אלא למחר קודם סעודה
יעוי"ש,והיינו שאע"פ שככרטעםבלילהאינו
יכול לקדש עוד ,מכיון דסעודתו אינו יכול
ליקבע ע"י קידוש לסעורת שבת ,אבל יקדש
ביום לפני סעודת היום ,ומבואר מהרשב"ם
דסעודח היום מתחלקח מסעורח הלילה,
וקביעות סעודחהיום לסעודת שבת לאתליא
אקביעות סעוית הלילה ,ואשר ע"כ סובר
הרמב"ם דאע"פ שכבר קידש בלילה לקבוע
סעודתו לסעורח שבת ,מ"מ צריך לקבוע גם
סעודח היום לסעודת שבח ע"י הקידוש,
והראב"ד שסוברדשייךקידושביום על הפח,
מקשה דלפי שיטת הרמב"ם דיש איסור
טעימהלפניקידוש,איךיכול לקדש על הפת,
וע"ז כתב הה"מ דאה"נ דלפי הרמכ"ם א"א
לעשותקידושביום על הפת ,ואםקידושהיום
הוא לעשוח קביעוח סעודה לשם שכת ,אה"נ
דל"ש ע"י פח דצריך היכר וכמ"ש הרב
המגיד ,משא"כ הראב"ד סובר דקידוש ביום
הוא רקלאשוויי הסעודה לסעורה חשובה,וזה
שייך גםע"י פת ,אע"פ שאקכאן שוםהיכר,
ודו"ק.

ג .איחא בגמ' פסחים ק"ב א' ,ח"רבני
חבורהשהיומסוביןוקידשעליהןהיוםמביאין
כוס ראשת ואומר עליו קידחם היום והשני
אומרעליו ברהמ"1דברירבייהודה,רבייוסי
אומר אוכלין והולכין עד שחחשך ,גמרו כוס
ראשון מברךעליו ברהמ"זוהשני אומרעליו

קידוש היומ ,ועי' ברי"ף שמביא הךברייחא,
ואח"כ כתב וז"ל ,הא מתניתא כבר אידחיא
לה ,רא"ר יהודה אמר שמואלאין הלכה לא
כרבי יהודה ולא כרכי'וסי אלא פורס מפה
ומקדש,ומיהו אע"גדאידחיא להגמרינןמינה
דהיכא דגמר סעודתייהו מקמי דקדיש יומא
ואדמשוידייהוקדישיומא,מקדמינןומברכינן
ברהמ" 1על כוס ראשון ואח"כ אומר קידוש
היום על כוס שני כרבייוסי דאמרגמרווכו'
עכ"ל.ויעויי' ברא"שבפירקין אוח ז' דכתב
ע"ז ,וה"ר ישעי' מטראני כתב דודאי לרבי
יוסי דאמרגומרסעודחוומחירלאכול ולשתות
קודם קידוש ,לדידי' מברכין ברהמ" 1קודם
קידוש ,אבל לשמואל דמצריך להפסיק
בפריסח מפה ואוסר לאקול ולשתוח קודם
שיקדש ,א"כ האיך ישתה כום של ברהמ"ז
קודם קידוש ,ודברים של'טעם הם יעוי"ש,
והנראה לומר שהרי"ף סובר ררבי יוסי רק
אומר דאין מפסיקין ,ז"א דמותר לו לגמור
סעודתו בלי קידוש ,ו1הו רק מה דשייך
לסעודתו ,ואם הוא מוחר לברך ברהמ"ז ,ע"כ
צ"ל דכוס של ברהמ"ז ג"כ שייך לסעודתו,
וממילאלדידןמכיון שנתבאר דעלסעורתחול
ל"ש איסור טעימהלפניקידוש ,ואם כוס של
ברהמ"ז נחשב חלק מסעודה שהוא סעודח
חול ,מותר לשתותו לפני קידוש ,ךעויי'
בביאור הגר"א סי' רע"א ס"ו דמובא שם
מחלוקת אם יטעום מכום של ברהמ"ז קודם
שיקדש ,וז"ל ויש מחלוקת אם נחשוב אותו
הכוס לסעודה עכ"ל,וזהו כמש"כ ,ומהדלרבי
יהודה מקדש קודם ברהמ"ז ,מבואר בבעה"מ
משום דקידוש היום הוא הגורם לברהמ",1
ומדלא כתכ משום דלרבי 'הודה יש איסור
טעימה לפני קידוש ,מבואר דגם לרבי יהודה
הי' מותר לטעום מכוס של כרהמ" 1קודם
קידחם ,רק הוא מהלכות סדרוקדימהבברכות,
דכיון דקידוש הוא הגורם לברהמ"ז ,יש לו
קדימה.
ובביאור דברי הרא"ש י"ל ,דהנה בעיקר
הדיןדרבייוסי דאוכלוהולך עד שחחשך ,יש
לחקור אם הוא רקהיחר דלאחייבוהו חכמים
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להפסיק סעודתודהתחילבהיתר,אומכיתרחל
עלייהו שםסעודחחולע"י ההתחלהבחול ,לא
שייך איסור טעימהלפני קידוש,דאין 1ה רק
על סעודת שבת כמש"ב ,ואם נאמר דביאור
רברירבייוסיהוא משוםדהתחילבהיחר ,א"כ
יתכן דנכלל בזה ההיתר לברך ברהמ"ז על
הכוס ולשתוחו ,ואין שום ראי' דלדידן ג"כ
מוחר  -משא"2אי נימא דביאורדברירבי
יוסי הוא משום דהוא סעורת חול ,י"ל דכמו
דלרבי יוסי אע"פ שכבר גמר סעודתו ,מ"מ
מוחרלו לשתותכוס של ברהמ"זקורםקירוש,
דשייכי לסעודת חוללדידן נמי ,ודו"ק.
ך"ל עוד בזה ,דהנה בתוס' דף ק' א',
איחנהושני דעות מהו המקור שלהדין פורס
מפה ומקדש ,דלכאורה הוא דלא כשום מ"ד,
וכ' או דס"לכרבייוסיורקהחמירועליו שלא
לאכולבלי קידוש ,או ס"ל כחכמים דברייתא
יעוי"ש ,ובאמח אם זה הוא חומרא על רבי
יוסי צ"ב מאי אהני לן ע"י שיפרוס מפה
ויקדש ,דנתבאר לרבי יהודה דבלי עקירת
שולחן א"א שחיקבע סעודתו לשם שבת,
וממילאאינויכול לקדש ,ומה"חלןדרבייוסי
פליגע"ז,וסוברדיכוללקדשע"יפריסת מפה,
וגם אםהלנהנרבייוסימהוהעניןלהחמירעל
דבריו.
ויתכן דלפימש"נ מבואר ,דהנה כבר הובא
למעלה הגמ' בדף ק"ה א' ,דרב המנונא סבא
אמר לתלמידי' דרב לא צריכיתו להפסיק
בעקירת שלחן דשבת קבעהלנפשי' דאמר רב
וכו' ,אשר לכאורה צ"ב מאיהוסיף במימרא
דרב ,הלא הם רצו להכריעכרבייהורה ,אולם
י"ל דבאמתחלמידי דרבסוברים דהלכהכרבי
יוסיורק רצולהחמירעלדבריו,ולפיכך סברו
יומה דלר2ייה,דה לא סגי פריסת מפה ~מצר'ך עק'רח
ע' בחחםסופרשפירש יה~דהיש'טתי'

שלח
י
התסן.במס'ניצהילענין מעשרדראביין שבתקובעדברדס"
שלא

שצג

שאם רוצ'ם לקדשזה א"א בל' עקירחשלחן,
דא"א לקדש באמצע סעודת חול ,וצריך
להבדילבין סעודת חול לסעודת שבת ,וע"ז
א צריכיתו דשבת
השיב רב המנונא סבאיל
קבעה לנפשה ,ועי ברש"י שפ" מעצמה ההא
חשובה ונבדלח מסעודת חולודי לכם בפריסת
מפה וקידוש יעוי"ש ,דאמר רב כשם ששבת
קובעת למעשר כך קובעת לקידוש ,וזהו
דמייתי מרב דמחשיכה חשיבא סעודת שבת
מאלי',וממילאשייךקידושבל'עקירתשלחן,
י [ויעוי"ש בהתוס' דמפרשים רהראי' הוא
דכשם דלענין מעשה אפי' אם הוא באמצע
אכילה חשיבא קבע ,ה"נלענין קידוש אע"פ
שהוא באמצעאכילה נקבעלקידוש] וכמש"כ,
והנהכ"1שייך אםהדין שלרבייוסיהואהיחר
לגמור סעודחו ,וא"כי"לדיני' דרבאפי'לרב'
יוסי דמודה דמעיקר דדיני' דנקבע לסעודח
שבת מעצמו ,ולפיכך גס לרבי יוסי שייך
קידוש ע"י פריסת מפה [וגם שייך להחמיר
עליוכיוןדהוא רקהיתר] ,אבל אם נאמרדרבי
יוסי ס"ל דאכתי הויא סעודת חול ,איךשייך
להחמיר על רבי 'וסי ,כיון דנתבאר דדינא
דפורס מפה מועיל רק מפני דשבח קבעה
לנפשה.
ובשיטתהרי"ףי"ל שלמד פשט אחרבגמ'
שם וכמ"ש שם ,וכן מספק חשיכה לספק
שאינה חשיכה פירסו מפה וקידשו ,וזהו
דאיבעיא שם בגמ' אם בכין השמשות שבת
לחכות עדודאי חשיכה,וזהו
קבעה או
דמייתי ראי' מרב דכבר בביה"ש שבח קבעה.
וצ"ל דס"ל דרב יהודה אמר שמואל דפורס
אכדבריחכמים,וזההי' פשוט
מפה ומקדצשריהכו-
להם דשבת קובעח ,רק השאלהאימתי,ודו.ק.
נגמרהמיאכתן ע".ש ,אנח' צ,ב אמא'אי'2א
ב
יתדס.לחי2חאינה קובעת
דינייה~דה צרויהפס'ק
אג
רשיי-שב.
~עדיק היאסעידח הול.
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תרב יעקב דוד המביק

בעביןשתיח בכללאבילח בדם
א .בירח~למי מששר שני (פ"ב ה"א) כאור טמא ונו' ,ופרכינו בכולהו הא אכילה
איתא ,מנץ שהשתיה בכלל אכילה ,רבייונה כחיב ביה ,אמר ריש לקיש אמר קרא נפש,
שמע להמן הדא ,עלכן אמרתילכני ישראל לרבות את השותה ,ע"כ.
ובתוס' חולין (שם) בד"ה לרבות הקשו
כלניש מכם לא תאכל דם ,מהנן קיימין
(באתה דםמירי קראדכתיבגביהלשתאכילה) ח"ל ,וא"ת ולמהלי קרא ,הא שחיה הויא
אכ בןם שקרש ,הא תמדם שקהשאינולאאוכל בכלל אכילה וכו' ,וי"ל דהחס במילי רשחיה
ולא משקה ,אלא כי נן קימק כמוח כגוןיי
ןושמן ,והכאבמידידבראכילהדממחי
שהוא(דהיינו דםצלול) ,והחורה קראה אוחה להו ושתי להו ,עכ"ל .והיינו דאף דידעינן
אכילה.והתני וכר ,הקפה את הדםואכלו אם דשתיה בכללאכילה מ"מ הוה אמינא דההנו
'ש בו כזיח חייב וכו' ,ע"כ .ומבואר מדברי רק כדבר שמינו משקה ,אבל מין אוכל
הירהטלמי טלא היה יכול ר' יונה ללמוה שהמחהו ועשאו משקהאין חיביןעליו.
השחיה בכלל אכילה מקרא דכתיב גכי דם
וקשה לי ,דהשתאדידעינן מנפש לרבות
דאפשרדמיירי קרא בדם שקרשדהוי אוכל ,את השותה דאף שחיית אוכלין שהמחה הף
והיינו דכחיב גביה לשון אכילה ,אבלשחייה בכללאכילה ,א"כנימא איפכא,דאמאיבעינן
קרא דמעשרשני להא דשתיה בכלל אכילה,
אפשר דלאהוי בכללאכילה.
ולכאורהזה דבר תמוה,דהנה קרא כחיבא והא איכא למילף מחלב וחמץ ונבלהדחזינן
בהדיא (דברים יב:טז ,יב:כד ,טו:כג) רק הדם דשתיההויא בכללאכילהאפילובדברשאינו
לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים ,והיאך מין משקה ,וא"כ כ"שכמין משקהששתייתו
נאמר דמיירי קרא בדם שקרש ודם כמות בכלל אכילה ,דנ"ע( .יעו' בתפארח יעקב
שהוא מותר ,דא"כ אמאי על הארץ תשפננו בחולין שהקשה כעי"ז ,ומש"כ לתרץ צ"ב).
כמים והא מותר הוא בשתיה ,וזו תמיהה
ג .והנראה בכל זה ,דאע ללמוד מנפש
גדולה( .שוב מצאחי כעי"ז בס' מאירעיני לרבות את השותה ,ראינועניןלדינא רשחיה
חכמים (ס" קכ"טג')ועי אתוץ דאור~תא [רקם בכלל אכילה ,ישחיה בכלל אכילה הינו
כלל ד'] ,ופלא שלא הרגקם בזה),
דהיכאדכתיב בקראאכילהאמרינןדאףמיני
ב .והנה בתלמודאדילן בשבועות כ"ג א' ,משקה בכלל ,וכמו גמעשרשנידכתיב בקרא
ןהוי בכלל מעשר
ילפינן האדשתייהבכללאכילה מקראדכתיב אכילהגבייין דאף מעיי
גבי מעשר שני ,וכדמסיק באמת הירושלמי .שני ,אוגבי דם דהוא מע משקהוכתיבגביה
אבלבחולין ק"כ א' ,איתא ,המחה את החלב אכילה ,אבל דץ נפש לרבוח אח השותהדינא
וגמעו חייב וכו' ,תנן נמי גבי חמץ כה"ג ,אחרינא הוא,דהיכן שנאסר המאכלכמובחלב
המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת וכו' ,וחמץ ונבלה ,ואחר כך נעשה משקה,דחייב.
ותניאנמיגבי נבלח עוף טהור כה"ג ,המחהו וא"כ אין ללמור מאוכל שהמחהו לשאר
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עוד 'שלהכין,במאיפליגישניהתירוצים,
דלתי' הראשוןסגי בסברא להשמיענודשתיה
בכלל אכילה ,ולתי' האחרון לא סגי בסברא
הנ"ל ,ועוד דתי' הראשון משמע דלא ס"ל
דילפינן מדם ,ותך האחרת ס"לדילפינן מדם
וכהו"א דירושלמי.
ה .וכדי לבאר ,נקדים דברי התוס' בנדה
אכילהוז"ל ,וא"ת
ל"ב א' ,בד"השתיה
בפ' העוה"ר(חולין ק"כ א
בכ~')גביחלב ,למהלי
כל נפש לרבות שוחה,וי"לדאשמעינן דחלב
מהותך שמיה חלב ,עכ"ל.הרי דהקשו התוס'
בנדהזוהקושיא שהקשובחולין .רקשבחולין
תירצו דבעינן קרא לגלות דשתיית אוכלין
בכלל אכילה ,ובנדה תירצו רהואגלוי מיהזד
באיסור חלב(וכן בחמץוכןבנבלה)שהמשקין
יש עליהם שם האיסור.
והנפקא מינהבין שני התירוצים ,דלתי'
החוס' בחוליןהוי גלףדשתיית אוכלע בכלל
אכילה,היינו דאץ זה בכלל עיקרדין שתיה
בכלל אכילה ,ובעינן קרא מיוחד ליתן שם
אכילהלשתייתאוכלין .אבללהחוס' בנדה לא
בעינןגלוילעיקר שםאכילהדשתייתאוכלין,
רק דהוהאמינאדכיק שהמחה את החלב טקע
מיניהדין ושם שלחלב,וע"זמגלה קראדאית
ליה שם חלב ,אבל בתרדידעינןדאיתליה שם
חלב שובהדרינן לנללא דשתיה בכללאכילה

משקין ,דבאוכל שהמחהו איסורו הוא איסור
עלמיןהאוכלרקדאסוראף במצבשל משקה,
ואין ללמודמיניה לאסורמין משקה ,ודו"ק.
ומעחה ניחא לן לישב דברי הירושלמי
שלפנינה דאפשרלומר באמת דקרא דכלנפש
מכם לא תאכלו דםמיירי בדם שקרש ,ואף
דכתיב על הארץ תשפכנוכמים דמשמע דאף
דםצלולאסור,אינוקשה,דמאחרדדם הףמין
מאכל בעצס (וכמבוארכן להדיא באור זרוע
פסקיע"ז פ"ב ,קם-ה) כדמשמעבקראדמיירי
בדם שקרש שזהעיקר הדם ,א-כ אף כשהוא
צלול אסור מדע נפש לרבות את השותה
דילפינן מחלב והמץ ונבלה (ואטילו אי לא
ילפינן מהתס ,משום דהתס תחילתו אוכלין,
מ"מ הא להדיא כתיבא בהאי קרא כל נפש
וכו') ,דזהומין מאכל הנקרא דס והוא במצב
של משקה ,ושפיר כתיכ על הארץ תשפכנו
כמים ,ודו"ק.
ד .והנה בשבועות כ"בב' איתא ,אמררב
חיא בראבע אמר שמואל ,שכועה שלאאוכל
ושחה חייב ,איבעית אימא סברא ואיכעית
אימא קרא ,איבעית אימא סברא דאמרליה
איניש לחבריה נטעום מידי ועיילי ואכלו
ושתו ,ואיבעית אימא קרא וכו' ,גמר שכר
שכרמנזיר ,ע"כ .והקשובתוס' כ"ג א' ,כד-ה
גמרוז"ל ,וא"תלר'יהודהוכו'דלאגמר שכר
שכר מנזיר מנ"ל דשתיה בכלל אכילה ,וי"ל שבכל התורה כולה.
ונראה דשני התירוצים הנ"ל תלוייס
דנפקאליה מסברא דקאמרלעיל וכו' ,ועי"ל
דר' יהורה'ליף דשתיה בכלל אכילהכדיליף בסוגיאדשבועותהנ"ל,ראיבעיחאימא סברא
בירושלמי מדכחיב כל דם לא תאכלו וכו' ,דאמרליהאיניש לחבריה נטעוםמיריועיילי
עכ"ל.

ודברי התוס' בתי' האחרק תמוהים
לכאורה ,דהא כבר הבאנו שדחה הירושלמי
הראיה מדם דהא אפשר למיקם קרא בדם
שקהש ,והיאך הביא התוס' דברי הירה4למי
כמסקנא אליבא דר 'הורה ,וכבר הקשה כן
הגרע"א כגלית הש"ס ח"ל ,הרי הירושלמי
עצמו חזר מזאת הראיה דבאמתיש לאוקמי

ואכלו ושתו ,והקשו התוס' בד"ה איבעית
אימא,דא'איכא סברא למהליקרא,ותי'דיש
לחלק דאץ הסברא פשוטה כל כך וצריך
הפסוק להשמיענו הסברא .אמנם באמתצריך
ביאור ,דהא כפשטות היה מקום לומר דהאי
סברא אינה שהכת כלל ~ין שחיה בכלל
אכילה בכל החורה ,דהאדאמריאינשי נטעום
מידי אף לגבימילי דשחיה,היינו סברא רק
בלשוןבני אדס ומהיכיתיחי לומרדיהיהכן

שצו

כהוראי

למ~נאדקרא.ולפיזהאחיהסוגיאשפיר,דאין
להקשוח סברא למהלי קרא ,דהסכראשייכת
רק בדין שבועה דאיירינן ביה בסוגיין,
דבשבועה אזלי3ן בתר לשת בני אדם וסגי
בסברא ,והא דאיתא איבעית אימא קרא,
כלומר דאפילו אי לא הף לן האי סברא
כשבועה ,הי' מקוםלחייבומדין שחיה בכלל
אכילהדילפינן מקרא לכל התורה ,ודו"ק.

ונוכל לומר ,דהתוס' בנרה דס"ל דאף
שח-ח אוכלין בכלל אכילהבלי קרא דנפש,
ה-נו משום דס"ל כסברארילן ,דהאי סברא
דאמרי אינשי נטעום מידי אינו שייך אלא
בלשץבני אדם ,וא"כ לאאמרינןדאתי קרא
לגלות סברא ,רק גוה"כ הוא ודינא קאמר
דשתיה ככלל אכילה ומהבין שתיית משקין
לשתיית אוכלין ,הא שחיית דבר נחל ה-נו
אכילתו ,אבלהחוס'בחוליןדס"לדאיןשחיית
אוכלין בכלל אכילה עדדילפינן סנפש,היינו
משוםדס"לכרעתהחוס'שבועותהנ"לדשייך
הסברא לכל החורה ולא בעינן קרא רק
להשמיענו הסברא ,והנה' סברא זו אינה
דמעשה שחיה נקראת אכילה ,אלא דכלליות
ן מהץ
לשת אכילה כולל סעודה שיש בובי
דאכילהבין דשתיה,והיינומשומדשתיה

יירי

צורךאכילה,ופשוטשאין שח-חאוכלץבכלל
זה ,שהוא אופן אחר של סעודה בכלל ואע
משקץ כאלוטפליןלאכילהכלל ,וא"כבלשון
בני אדםאעשחייתאונליןבכללאכילהוקרא
דבא להשמיצנו סברא זו אינו כולל שתייח
אוכלין,כן נלענ"ד בדעת החוס' בחולע.
ומצאתי כדבריבו דהך סברא דנטעום
ממ-
הף משום דשתיהצורךאכילה,דכספרלמנצח
לדודלהג' רבדורפארדוז"לבסוגיאדשבועות
הנ"ל כחב ח"ל,דאי מסכרא מדאמריאינשי,
הא לא חזינן אלא דכיילי לשתיה בכלל
האכילה ,דקאמרי ניכול ואכלו ושחו ,והא
ניחא משום דההיא שחיה צורך אכילה היא,
אבל מנא לן דשתיה לחוד מקריא אכילה
(ורזצה לבארבזהדלהכיבעינןאיבעיתאימא
קרא) ,עכ"ל.

ואזדושפירשניהתירוצים בתוס' שכועות
אליבא דר' יהודה (שהבאנו בסק"ד) ,דתי'
הראשת ס"ל דר' יהוהה יליף שתיה בכלל
אכילה מסברא,ולחי' האחרון לאסגי בסברא
ויליף מדם .והביאור,דחי' הראשץ ס"לכדעת
התוס' בחולין דשייך הסברא לכל התורה,
ושפיריליףמיניה ר'יהודה,ותי'האחרון ס"ל
כדעת התוס' בנדהדשייך הסברא רק בלשון
בני אדס,ובעינן קרא לכל התורה,ולזה כתבו
התוס' ראף ר' יהורה דלא גמר שכר שכר
מנזיר ,מ"מ יכול למילף מדם ,ודו"ק.
 .1והנהישלהעיר ,דמה שהקשינו בסק"ב
דנילף שתיה בכלל אכילה בכל התורה מהא
דנפש לרבות את השותה,איןזו קושיא אלא
ליעח התוס'בחוליןדררשהזומלמדתדשחיית
אונלץ בכלל אכילה ,א"כ קשה דאם שחית
אונלץבכללאכילהשתיתמשקץלא כ"ש,אבל
ליעח התוס' בניה דכולהו ילפיק מהא
דשתיה בכלל אכילה,בין שתייח משקיןבין
שתייחאוכלין ,וקרא דנפש מרבה רק דהאוכל
אחרשהמחהוישעליועדיין שםהאיסור ,א"כ
קושיא מעיקרא ליתא,דבלי קרא כמקוס אחר
להאדשתיהבכללאכילהלאהיהמקום ~רוש
נפש לרבות את השותה כלל ,דהא כל יסוד
הדרשה דנפש לרבות את השוחההואהךדינא
דשחיה בכלל אכילה בעלמא ,וכש"נ בדעח
התוס' בנדה הנ"ל.
והדרא קושין על הירושלמי לדוכתא,
דהיאךנימא דמ-רי קרא בדם שקרש ,הא על
הארץ תשפכנו כמים כתיב ,ואין לומה
כמוש"כ בסק"ג דנדע אף איסור דם צלול
מקרא דנפש לרבות את השותה ,דהא לדעח
התוס' בנדה א"א לדרוש נפש לרבוח את
השוחה קודם דירעינן דשחיה בכלל אכילה,
וצ"ע.
ז .ולפ"ז זכינו לישב קושיית הגרע"א
שהבאנו בסק"ד ,דהתוס' בשבועוח בתי'
האחרץ כתבואליבאדר'יהורהדילפינןשתיה
בכלל אכילה מדכחיב לא תאנלו בדם ,וזה
היפוך דברי הירושלמיבסוגייןדיחו דאיכא

כחוראי
לאוקמי קרא בדםשקרש.ולדידןיתבאר,דהנה
ככר ביארנו בסק"ה דתי' הראשץ בתוס'
שבועוח שכתבו דר'יהודהיליף מסברא הינו
משום דס"ל כדעת התוס' בחולין הנ"ל ,ותי'
האחרקדלא כתבוכןהיינו משום דס"ל כדעת
התוס' בנדה.
והשתא ,החי' הראשק לשי' רס"ל כדעת
התוס' בחולין ,א"כלדידיה יש ללמודאיסור

שצז

דם צלול מנפש ,ושפיר כתיב על הארץ
תשפכנוכמים אע"ג דקרא דלא תאכלו מהרי
בדם שקרש ,וא"כשפירלא בנדה ,וא"כ א"א
לדרוש נפש לרבות את השותה קודסדידעינן
דשתיה בכלל אכילה ,וכש"נ בסק"ו ,וא"כ
ליכאלאוקמי קרא בדם שקרש דהא על הארץ
תשפכנו כמים כתיב ,ושפירילפיק שחיה בכלל
אכילה מדם וכהוה אמינא דירושלמי ,ודר'ק
היטב.

"4
חרביעקב דוד לובאן

בגדרי מוקצת
שבת קמ"בב' ,לא אמרוככרותינוק אלא
למתבלבדע"כ .והקשוהראשוניםדא"כ מ"ט
התירו (שם קכ"ג א') לטלטל המדוכה אםיש
בה שום .ותירץ הרא"ש בתשובותיו (מובא
בשו"עסי' ש"ח ס"ה) דהאי כללא דלא אמרו
ככר ותינוק אלא למת לא נאמר לענע מוקצה
דכליס ,דאילו כלים נטלק ע"י ככר ותינוק
עכ"ד .וצ"ב הנ"מ כזה בץ כלים לשארי

טוקצה.
והמאיריתירץדהא דלאאמרוככרותינוק
אלא למחהיינודוקא בהונחו שם בשבת ,אבל
אםהונחו קודם שבחשרי לטלטלאפי' שארי
מוקצה ע"י ככר וחינוק .והא דמטלטלין

המדוכה אם יש בה שום איירי בהונח שס
מערב שבת .וגםזה צ"בההילוקבעהונח שס
בשבת או קודם שבת.
והרשב"א ובעל המאור תירצו דהא
דמטלטלין המדוכהע"י השום לאומדיןהיתר
של ככר ותינוק האמור במת ,אלא משום
דבזמן שהשום מונת במדוכה הף המדוכהכלי
שמלאכתו להיתר .ומסתימת דבריהם (שלא
חילקו כמאירי) ,משמע דליכא נפ"מבין אפ
הונח השום במדוכה מע"ש או בשבת .וקשה

בהונח שם בשכת נימא מגו דאתקצאי בין
השמשות (באיסור טלטול כלי שמלאכתו
לאיסור) איתקצאילכולייומא.
והנהבביצהדף כ"וב' ,מסתפק הש"ס אם
יש מוקצה לחצי שבת ,וכגת שנעשה מוקצה
בחוך השבת ושוב הותר סיבת המוקצה ,מי
נשאר איסור טלטולו .ובגמ' שם ח"שמפולין
ועדשיס דהאפוליןועדשים מעיקראחזולכוס

שדינהו בקדרה אדחו להו גמר בישולההוחזו
להו א"ל אביי ולטעמיך תקשי לך קדרוח
דעלמא דהא סתם קדרות דעלמא בה"ש
רותחות הן ולאורחא אכלינן מינייהו אלא
גמרו בקץ אדם לא קא מבעיא לן כי קא
מבעיאלן גמרובידי שמיס ע"כ .וישלעיין,
היכא דגמרובידי אדםמי פקע עצם המוקצה
ושרי לטלטלו אף קודם גמר הכנתו ,או דלמא
הא דגמרובידי אדם מהני רקלרין מוקצה
לחצי שבת ,דלאחרדהדראיחזישרילטלטלו.
והנה החזון איש או"ח ס' מ"א ס"ק ט"ז
כחב דהיכא דגמרובמי אדםשרי לטלטלואף
בשעה שהודחה שהרי פשוט דשרי לטלטל
קדרה רותחח אף בשעתרתיחותו ,וע"כדכיון
דגמרעבידי אדם נפקע כלדין המוקצה.

שצת

בהורא

אולם צ"ע לפ"זלשון הש"ס "גמרוביזץ
לך גמרו בקץ
אדם לא תבעי לךכי תבעי
אדם אינו
שמים" ,ואם איתא דגמרו
מוקצה עדיפאמיניה הו"ללמימר
במ,-גמרובידי
ארםאינומוקצה,ואילולישנא דהש"ס משמע
דרקבנוגעליץ מוקצהלהצי שבתגמרובידי
אדם לא תכעיא לך,
וביותר קשה מתוס' שבת מ"דב' ,ד"היש
עליה מעות ,דכתבו דמה דאיתא שם דמטה
שיש עליה מעות אסור לטלטלה ע"כאיירי
בהונחו שם מדעת (דאל"כ מותר לנערם)
ושהונחו שםבשבת(שהרי משמעדאםיסתלקו
המעותשרי לטלטל המטה ,ואם הונהו מע"ש
אמרינן מגו דאיתקצאי) .והא דלא מביא
הש"ס ראיה מכאן דאץ מוקצה להצי שבת,
י"לדאיירי שהניחם עכו"ם לדעתישראלכדי
להסירם לאהר שעה והף כגמרובידי אדם
עכ"ד .הרי דאע"גדהוי גמרובידי אדם רק
מותר לטלטל המטה לאהרסילוק המעות אבל
בעודם על המטה אסור (וגםניעור לא שרי),
וא"כמוכה דגמרובידי אדםמחירהטלטולרק
לאהר דהדרהזי.
והנראהלומר בפשרהדבר,דלענין מוקצה
דבסיס גמרובידי אדם מהני רק לענעדינא
דמוקצה להצי שבת כדמוכה מתום' בשבת,
אבללענין מוקצה מחמתגופוגמרובידי אדם
מועיל להפקיע כל דין המוקצה ,כהוכהת
החזו"א מקדירה רותהת .וטעמא דמילתא,
משום דחלוקים גדרי המוקצה זה מזה לפי
שמוקצה מהמתגופוסיבת המוקצה הוא דלא
חזילמירי ,וע"ל מקצהדעתי'מיניה .משא"כ
מוקצהדבסיס א"א לומרדסיבת המוקצההוא
משום דלא הזי למידי ,שהרי אילולי הדין
מוקצה של בסיס שרי לנער המוקצה מעליו
ולטלטלו .אע"כ גדר המוקצה הוא דהבסיס
נעשה טפל למוקצה שעליו ומקבל כלדיניו.
אולם הא נראה ,דלאהר שהל דין מוקצה
דבסיס ואסור לטלטלו שוב לא הזי למטי
ומקצה דעתומיניה .ונמצא דכל בסיס תרתי

אית ביה ,דאסור לטלטלו מדץ בסיס ומשום
מוקצה מהמתגופו.
ונראהדדין מגו דאתקצאי(ומוקצהלחצי
שבת) נאמר רק במוקצה מהמת גופו ,ולא
לענין מוקצה דבסיס .והוא ע"פ דברי רש"י
בביצה דף כ"ו א' ד"ה ואי ,דדץ מגו
דאיחקצאיילפינן מוהיה ביום הששיוהכינו
את אשר יביאו ,וכל שלא הוכן מע"ש (או
בתוך השבת למ"ד יש מוקצה לה"ש) שוב
אסור לטלטלו ,והאיתכן רק במוקצה מהמת
גופו ערסודו הוא דלאהזילמידיואינומוכן.
משא"כ מוקצה דבסיס שיסודו הוא שהבסיס
נטפל למוקצה ,לאיחכןהאידינא(.כי אע"פ
שהבסיס מקבל כלדיני המוקצהשעליו,והרי
הקצה דעתו מהמוקצה עצמה ,מ"מ רק מקבל
הדין איסור טלטול מהמוקצה ,אבל לאיתכן
שיהול עליו שם אינו מוכן ).והא דבאמת
אמרינן מגו דאתקצאי אף כמוקצה דבסיס,
התנו משום הדץ מוקצה מהמת גופו שיש
כבסיס וכנ"ל.
וכ"כ נראה דגמרו בקץ אדם מהני רק
לענין מוקצה מהמת גופו ולא לענין מוקצה
דבסיס,דהיכאדגמרובידיאדםלאנכנסלכלל
של לאהזילמירי ,אבלזהאינוענין למוקצה
דבסיס .והא דמבואר בתוס' בשבת ט"ד ב'
שהבאנולעיל .דישדין גמרו בטץ אדם אף
לענין מוקצה דבסיס ,הינו רק בנוגע לדין
מוקצה להצי שבת ,שזה תלף במוקצה מהמת
גופו שחל על הבסיס וכנ"ל ,לזה מהני גמרו
ביזץ אדם שלאיהול מוקצה מהמתגופו ולא
נימא יש מוקצה להצי שבת.
וא"כמיושבתסתירההנ"ל,דלעניןמוקצה
מהמתגופומהניגמרובידיאדם שלאיהולדין
מוקצה כלל ואפי' כשעה שהודהה לא הוי
מוקצה ,וכהוכהת ההזו"א מקדירה רותהת.
טשא"כלענין מוקצה דבסיס גמרו בץץ אדם
מהני רק שלא יהול מוקצה מהמת גופו על
החפץ ,וממילא לא אמרינןיש מוקצה להצי
שבת כשהדרוהזי ,אבל כלעוד דהמוקצה על

כחוראי
הבסיס אסורלטלטלומדין מוקצהדבסיסוכמו
שהוכחנו מתוס' בשבת.

ולכן אמרה הגמ' "גמרו בקץ אדם לא
אדםאינו
תבעיא לך" ולא אמרה גמרו
ם וקדרותזי
יש
מוקצה ,דאע"ג דפולים ועבד
רותחעאיגם מוקצה כלל ,מ"מכיון דאשכחן
גמרובידי אדםדהוי מוקצהוכגוןבסיס ,ע"כ
נקט הש"סלישנאדפסיקחא ואמרוגמרובידי
אדם לאתבעיאלך,דהיינולאתבעיאלךדאין
מוקצה לחצי שבת בכל מוקצה שהוא.
ולפ"ז יש ליישב דעח הרשב"א ובעל
המאור דמותרלטלטלהמדוכה אםישבהשום
משום דהוי כלי שמלאכתו להיתר ,ומשסע
אפילו הונח שם בשבת ,והקשינו דניטא מגו
דאחקצאי.ולפיהמבוארי"לדבכלישמלאכתו
לאיסור לא אמרינן כגו דאיתקצאי ,שהרי
מבואר ברמכ"ם הל' שבת פרק כ"ד הל' י"ג
דהאדאסרוטלטולכלי שטלאנתולאיסורהוא
מטעם גזירה שמא ישתמש בו לאיסור .אכן
הקצת דעתליכאבכלי שמלאכתולאיסורכיון
דשייך להשתמשבולהיחר.וכיתדאינו בגדר
אינו מוכן ,לא שייך גביה מגו דאתקצאק
דומיא דכסים( .וזה לא שתך לומר דלאחר
שאסרו חז"ל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור
מחמתגזירה ,שוב לאחזילמידי והף מוקצה
מחמת גופו כמו בסיס ,דהא שרי לטלטלו
לצורך גופו ומקומו ,וע"כ אינו מקצה דעתו,
ולא דמילבסיסשאיןלו שוס היתרטלטול).
עודי"ללדעח הרשב"א ובעה"ם טעםשני
אמאילאשייךמגודאתקצאיבכלי שמלאכתו
לאיסור ,ע"פ מ"ש הגר"א יו"דס' רס" 1ס"ק
ג' דכלי שמלאכחו לאיסוראינו מוקצה ,והא
דאסור לטלטלו מחמה לצל הוא משוםדהוי
טלטול שלא לצורך ע"ש .אשר לפ"ז בפשוטו
לא שייך מגו דאתקצאי בכלי שמלאכתו
לאיסורכיתשאינו בת' מוקצהכלל(.ולדינא,
עיק בפט"גריש ס' ש"ח שנסתפק אם אמרי'
מגו דאחקצאיבכלי שמלאכתו לאיסור).
ובזה באנו לבאר דעת הרא"ש דשרי
לטלטלכליםע"י ככרותינוק .דהנהישלעיין

שצט

אם ההיתר של ככרותינוק הוא בחפצא של
המוקצה ,דכמו ראמרינן שיש בסיס ~בר
האסור והבסיס מתבטל לאיסור ומקבלדיניו,
כ"כ אמרי' להיפך שיש בסיס ~בר המוחר
והמוקצה מתבטל להיתרומקבלדיניגאוי"ל
דככרוחינוקהואהיתרבטלטול המוקצה,כמו
שיש היחר טלטול מן הצד שהוא היתר מצד
המעשה טלטול ,ה"ני"לדכשמטלטלהמוקצה
עם ככרותינוקאיןכאןטלטולמוקצהלהדיא
ועיקר שם הטלטול מתיחס לככרותינוק ולא
למוקצה שהוא רק בסיס.
אולם באמת צ"ל דככרותינוק הואהיתר
במעשה טלטול ,דאילו היה הפקעה על עצם
שם המוקצה אמאי לאאמרינןמגודאתקצאי,
ואיןלומר דמשוםכבוד המתהקילוולא אמרו
מגו דאחקצאי ,דהאישסוברים בשבת קמ"ב
ב' ,דמותרלטלטלכלמוקצהע"י ככרותינוק.
אע"כ ככרותינוקהוי היתר במעשה טלטול,
וע"כ לאשייךלדין מגו דאתקצאי.
אמנםי"לדבעצםישב'היחריםע"יככר
ותינוק ,היחר בטלטול והיתר במוקצה .ורק
דמ"מ חחר וניעור האיסור מוקצהמדין מגו
דאתקצאי ,אבל במקום דלא שהך מגו
דאתקצאי וכגון כלים ,שפיר פקעה עצם
המוקצה ע"י שנעשה בסיס להיתר.
אשר ע"כי"לדהאיכללא שלאאמרוככר
ותינוק אלא במח אמור רק בנוגע ההיתר
במעשה טלטול,כיקולאזו נתחדשה רק במת.
משא"כ ההיתר השני דגעשה בסיס להיחר
ופקעה המוקצה ,זה יש בכל מוקצה ,רומיא
דבסיס לדכר האסור הנוהג בכל מוקצה .ורק
דמ"מ ברובסוגי מוקצה לא מועיל היתרזו
דנעשהבסיס מחמתהדיןמגודאתקצאי .אבל
כלים דליכא בהודיז מגו דאתקצאי (וכשני
הטעמיםדלעיל)שפירשרילטלטלםע"י ככר
ותינוק .וא"כ מובן הא דמחלק הרא"שבין
שארי מוקצה למוקצה דכלים ,דככלים כית
דליכאדין מגו דאחקצאייש היחר של ככר
וחינוק ע"י שנעשה בסיס להיתר.

ת

בחוראי

וב1ה מוסבר היטב שיטת המאירי דשרי
לטלטל כל מוקצהע"י ככרותינוק אם הונחו
שם קודם שבת ,דכיון דהונחו קודם השבת
נעשו בסיס להיתר ופקעה המוקצה ,ומגו

דאיתקצאיליכא .אבלבהונחובשבתאמריק פצ
במעשה טלטול,
דאתקצאק ורק דמ"מ 'ש
דאץכאןטלטולמ~קצהלהדיא ,אבלקולא 11לא
אמרו אלא למת בלבך.
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חרביעקביושףריינמאו

בענין

שומא הדרא *

גרסינן בב"מ דל"ה א' ,ההוא גברא
ועי' בהמשךסוגיין והלכתא שומא הדר
דאפקידכיפיגביה חכריה א"להביליכיפאי לעולם משום שנאמר ועשית הישר והטוב
א"ל לא ירענא היכא אותביגהו וכו' אזל רב פשיטא שמוליה לבעל חוב ואזלאיהו ושמה
נחמן אגביה לאפדניה מיניה לסוף אישתכה לבעל הוב רידיה אמרינן ליה לא עדיף את
כיפיואיקור אמר רבנחמןהדריכיפילמרייהו מגברא דאתית מיניה זבנה אורתה ויהבה
והדרא אפדנא למרה וכו' למימרא דסבר רב במתנה ודאי הני מעיקרא אדעתא דארעא
נחמן דשומא הדר,טאני התם דשומא בטעות נחיתולאאיעחאדזוזינחיתוכו',יעו"ש,וכפי
הוה דקא הוהכיפי מעיקרא ,עי'"ש.
פשוטוהביאור בהאדמחלקינןבין שמהמלוה
וכתבהרמב"ן ח"ללימאקסברר"נשומא לבע"חדידיהלביןיהבה במתנה,דהני אדעתא
הדר איכא דקשיא ליה אפילו את"ל שומא דזוזי נחית והני אדעתא דארעא נחית ,הוא
הדרא על כרחומי הדרא הא משוםיפוי כח דדיןשומא הדראנוסדעלועשיתהישרוהטוב,
שללוההואובזהיורעכה שלנפקדדאיהובעי וא"כ בבע"ח שעיקר כוונתו הוא להחזרת
דלא ליהדר אפדנא וליהוי כיפי דיליה דהא מעוחיו ונטל קרקע תחתן הרי הישר הוא
אייקור ואיכא דמתרץ ליה דה"קכיון דהכא להחדר הקרקע אם בוץ לו משין אבל
אמר ר"נ דהדרא כ"ש בעלמא ומיהו בוראי לקיזות רה-עוס שעיקר ז,צתם על עצם
את"ל בעלמא הדרא אפשר דהכא לא הדרא וקרקע אץ יךהסר מכריחם ליהר על וקוקע
וכר עכ"ל ,יעו"ש ,ומיהו לא נחברר מתוך מן דנשת
דבו 7מאץה טעםאויריהר"נלכיפי בע"כדבעל
והשחא עי' בשלהי סוגיין אגביה איהו
האפץא שלא וקנה כהחזרת הכיפ ,דנור צל"ע בחובו פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר
מהעניןדין זהלדינא דשומא הדרא מדעתו ,הדרה וחד אמר לא הדרה מ"ד לא הדרה סבר
והנה בחידושי הריטב"א המיוחסים לא' האיזביני מעליא היא דהא מדעתא דנפשיה
מתלמידי הרא"ה והרשב"א כתב ליישב אגביה ומ"ד הדרה סבר לאזביני מעליא הוא
קושייח הרמכ"ן דהכא דיינינן דינא רשומא והאי דאגביה דעתיה ולא אתא לדינא מחמת
הדרא לבעל הכיפי שרוצה בהחזרת הכיפי ,כיסופא הוא דאגכיה ,וכתב רש"י וז"ללעיל
אכל הרנגב"ן לא ס"ל כן שהוי כתב לה~יא מהדרגבי שומא כלומר אמ לא שמוה ב"ד
בסה"עז",
ו מההץק שומאבכגה,א~ך
למלוה על כרחו שללוה וקסליה מעצמו ולא
*חידו"ת אלו נתחדשו ונתבררו בצוותא עםרעינוהיקרר'מאירז"ל כשלמדנו בחברותן
בזמן החורף תשל"ח .ישמשו דברים אלו כנר זכרון להנצחת זכרון נשמתו הטהורה

נחוראי

תא

הטריחולדין ואמרלוטול קרקעבחובךעכ"ל ,הלוה היום ,אבל מד"ס שומא הדרא ס"ל
הרי שלמרדקאיעללוה ראשון שנתן הקרקע דלעולם נשאר שםגבייה על הקרקע ,כמש"נ,
למלוה מדעתו ,ולא קאי על הא דקאמר דאם ומובןלפי"זהנךשיטות שהביא הש"ך בחו"מ
שמה מלוה לבע"ח דידיה דהדרה רהתםאין סי' ק"ג סק"י דא"צ שיחזור המלוה ויקנה
לחלקבין שמוה בע"כ או אגביה איהו בחובו להלוהובסילוק בעלמאסגי ,יעו"ש ,ומ"מ עד
ולית מאןדפליג דהדרה ומטעם הנזכר בגמ' ,שעת סילוק דידיה הוא דהא א"צ להחזיר
כנ"ל ,דכיק דמלוה שני אדעתא דזוזי נחית הפירות שאכל,והיינו משוםדכיון דכלקניינו
אמרינן ליה לא עדיף את מגברא דאתית הוא תחת החוב א"כ כ"ז דאיכא חוב איכא
מיניה,וכן למד השמ"קלהדיאבסירוש רש"ק קנע ,וכיון שקיבל דמים בעד תשלומי החוב
ונסתלק החוב איסתלק נמיהקנין.
יעו"ש.
ובהא דמהלקינן בין אדעתא דזוזי נחית
אמנםעי' ברמב"ם פכ"ב מהלכות מלוה
ולוה הלי"ז וז"ל קרקע ששמו אותה לבע"ח לכין אדעתא דארעאנחית צ"ל דאע"גדלמ"ד
ואת"כ שמוהב"דלבע"ח שלזההמלוההריזו שומא הדרא לעולם נשאר תורתגבייח ההוב
חוזרת לא יהא כחו גדול מכח בע"ח ראשון על הקרקע מ"מ משום הא גרידא לא היה
מכרה בע"ח או נתנה במתנה או ששמה המלוה מתחייב להחזיר קרקע שהיא שלו
לבע"ח מדעתו או שמת והורישהאינהחוזרת בבעלות גמורה ,אלא דתביעת הלוה להחזרת
עכ"ל ,ומבוארמרבריודאוקיםפלוגתייהודרב הקרקע הוא מדין ועשיח הישר והטוב,דנית
אחא ורבינא היכא ראגביה בע"ח ראשון שנשארה על הקרקע תורתגבייהיכול לתבוע
לבע"ח שנ' ,וברם דשיגרא דסוגיא מוכיה החזרתה מדע ועשית הישר והטוב ,ולכןאינו
כדכריו ,דבכ"מ שהגמ' מתחלתבלשוןפשיטא יכול לתובעו מן הלוקח ,דנהי רנשארה על
וכו' ה"ז הקדמה לאיזה איבעיא או פלוגתא ,הקרקע תורח גבייה מ"מ אין היושר מחייב
וכדלעיל דל"ד א'לעניןאיני משלם ,עיי"ש ,החזרתה כיון דנחית אדעתא דארעא ולא
מ"מיקשהעל הרמב"םקושיית השמ"ק הנ"ל אדעתא ךזוזי ,וזהו נמי המכות במ"ש התוס'
דמהלי דאגביה מדעתו סוכ"ס הרי הך מלוה בד"הזבנה וז"ל וא"ת ואמאי לא מהדרנימא
שני אדעתאדזוזינחית ולאיהאעדיף מגברא מה מכר וכו' וי"ל דראשון מןהדיןנמיאין
מחזיר שמכורההיאלושהריאוכלפירותבלא
דאתימיניה.
ונראה דיסודדין שומא הדרא הוא דאף נכייתא אלא משום דנשית הישרוהטוב מהדר
כשנגבית הקרקעונקנית לבע"חלגמרי ואוכל לכךשני לא מהדר עכ"ל,וליכאלמימרדר"ל
פירותעדיין נשארעלהקרקע שםגבייתהחוב ,דועשית וגו' לא הוי זכוח הלוה שנוכל לומר
ובעלותו על הקרקע היא תחת חובו ,ומדין מה מכר וכו' דבודאי זכוח הלוה הוא לתבוע
ועשית הישר והטוב מוטל עליו להחזירו החזרת הקרקעויכוללכופו עלכךבדין ,אלא
להלוה ,שהרי בעלותו היא במקום התובוהרי כוונתם לומר דכל זכות הלוה הוא לתבוע
הלוה מוכן לשלם עכשיו דמים בעד החנב ,החזרהשישבה מדתישרות,וגביהמלוהאיכא
ותקנת שומא הדרא היא דלעולם נשאר שם מדח ישרות בהחזרת הקרקע ,משא"כ גכי
גביית החוב על הקרקע ,וע"ז פליג מד"ס לוקח ,כמש"נ,ולאשייךבזהדיןמהמכרוכו'.
שומא לא הדרא דס"ל דליכא שמגבייה על
ויתבארולפי"זדברי הרמב"ן הנ"ל,דכית
הקרקע ומכיון שנגבית נעשה שלו ולא שנא דס"ל לר"נ דהדרי כיפי בע"כ כ"ש דס"ל
בעלותו הבאה לו בכה"ג משאר בעלות ,ולא בכ"מ שומא הדרא מדעתו ,והינו דלפימש"נ
שייך בכך ועשית הישר והטוב ,דא"ז מדח למ"ד שומא הדראעדיין נשאר חורתגביית
יושרשיתןלו קרקעשאיןלה שומשיינות עם החוב על הקרקע ,וה"הבדר"נעדיע נשארעל
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האפרנא חורת פרעק בעדהכיפי ,ומ"מ ס"ל

והשתא נראהבביאורדברי הרמב"ם הנ"ל

הקרקע יוכל להתקיים פרעון החוב,ולכן אם
פרע הלוה בפועל הדרה הקרקע ואם לא לא,
משא"כ בכיפידכיון דכל הקנין הוא בתורח
פרעון בעדהכיפי א"כ השתאדאישתכחכיפי
לאשייךעודענין פרעוןעליהםכלל,וממילא
פקעקנין האפדנא אע"גדהוי בע"כ של בעל
האפדנא ,ולאשייך כאן ועשית הישר והטוב,
אלא דכ"ז הוא רק למ"ד שומא הדרא ונשאר
תורתגבייה על הקרקע ,אבל למ"ד שומא לא
הדרא ליכא חורת גבייה על בעלותג וכיון
דכשעתהגבייהמעליאהיתה לא נחכטלהקנין
במציאת הכיפי ,ושפיר מוכיח מדר"נ רס"ל
שומא הדרא מכ"ש ,אבל לאידך גיסא שפיר
י"ל דשומא הדרא מדעתוומ"מלאהדריכיפי
בע"כ ולאכחילוקודר"נ ,אלא דגםבכיפי לא
נתבטלהקניןמאליוכיון דבשעחההיתהגבייה
מעליא ,וא"כ לא הדרה בע"כ וזהו מ"ש
הרמב"ןומיהוודאי את"לוכו' ,אבלר"נס"ל
דהדרה ממילא ,וכמש"נ.
והנה הרמב"ן והרשב"א כתבודאף למ"ד
שומא הדרא אם קנו מידו דלא ליהדר אהני
הקנין ולא הדרה ,והביאו ראיה מדינא דבר
מצרא רמהני קנין לפוטרו מיניה עי"ש,
וצל"ע בזה ממ"ד אגביה איהו לבע"ח לא
הדרה,והכיקיי"ל,הרידמועילהסכמתוגרידא
דלא ליהדר וא"צ שיקנה מידו ,אם לא נאמר
שעצם הגבייה עומדת במקום קנץ סודר
לאלימתדברים ,אבל לפימש"נ מתבארהיטב
דהיכא דאגביה איהו בהובו למ"ד זבינא
מעליא הוא לא נשאר מעולם שםגבייה על
הקרקע ולאשייך כזה כללענין שומא הדרא,
אבל הרמב"ן והרשב"א מיירי היכא דבא
אח"כלסלק עצמומלתבוע החזרתה,והריכבר
חלה על הקרקע תורת גביית החוב ,והיושר
מחייב החזרתה ,ומשו"ה לא נסתלק מזכותו
אע"יקנין סודר כמו בדינא דבר מצרא.

להשני ,ואפילו אם עצם החזרת הקרקע הוי
מדת ישרות מן השני מ"מ עיקר תביעתו לא
הוי אלא לגבי מלוה דידיה ,דנהי דההזרת
הקרקעהוי מדת ישרות מןהשני מ"מ עיקר
תביעתו לאהוי אלאלגבי מלוהדידיה ,דהא
החזרת הקרקע בא ע"י פרעת החוב שזה
מפקיעקניןהמלוהשישלו חחחהחוב,ופרעון
החוב לאשייך אלאלגבי המלוה עצמודהחוב
הוא להמלוה ,אבללגביהשני לאשייךפרעון
חובדאין החובלזההשני אלא להמלוה,ויכול
זההשנילומרלהלוהלאובעלדבריםדיריאת,
ואיןלודיןודבריםעמוכלל,וכלתביעתהלוה
לזההשניהוא אךורקע"יתביעתולהראשון,
ואםישלהראשו,תביעתהחזרהלהשניאזגם
להלוה איכא חביעת החזרה לגבי השני.
ויצא לנו לפי שיטת הרמב"ם הבנה
מחורשת בהך חילוקא דבין אדעתא דארעא
נחית לבין אדעתאדזוזי נחית ,דלוקח דנחית
אדעתא דארעא אין לו שום שייכות עוד
להמלוהולכן א"צלהחזיראףלהלוה דאמרלו
לאו כע"דדידי את ,כמש"נ,וגםביורששייכא
סברא זו אע"ג דממילא בא לו הקרקע ולא
נחיח אדעתא דשום דבר ,אבל אם שמהאיהו
לבע"ח דידיה ונחית זה השני אדעתא דזחי,
נלומר דאיכאעדיין תורת גבהת חוב המלוה
על הקרקעויכול המלוה לתבוע החזרתה ,א"כ
הה"נ דהלוה יכול לתבוע החזרהה ,כמש"נ,
וכ"ז הוא אם שסה מלוה ראשק למלוהשני

לר"נ דחלוק בזה דבכל שומא אם יש להלוה דס"ל דמאחרשהמלוה מסר הקרקעלאהר,בין
השתא מעות ורוצה לפרוע החוב א"ז מבטל אם הוא בע"ח דידיהבין אם הוא לוקח או
מיד תורת פרעון מעל הקרקע ,דהא גם ע"י מקבלמתנה ,שובאיןלהלוהבעצםעודתביעה

בכ"ד דאז חל תורת פרעון חובו על הקרקע
אבל אם אגביה איהו בחובו חוץ לב"ד ה"ז

כזבינאמעליאולא חלעל הקרקעתורתגביית
החוב השני ואע"נ דזה השני מלוה הוא מ"מ
ה"ז בכלל אדעחא דארעא נחית כלומר
דבעלוחו לא הוי תחת חוב מלוה ראשון,
ומשו"האינה חוזרתללוה דאומרלולאו בעל
דבריםדידי את ,וכמש"נ.
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בשיטת חרמב"םבעכיןחתפיחבבדרים
רפ"ד דנזיר .ובהג"ה שם על הכס"מ ח"ל,

א .הרמב"ם בהלכות נררים ה"א פוסק
שנדר הוא שיאסר על עצמודברים המותרימ
לוכגון שיאטר פירות מדינה פלוניח אסורין
עלי וכה"ז מוסיף שהאומר פירוח אלועלי
קרבן הוי ג"כ לשון נדר .מפשטות הסוגיות
משמע שהלשת "קרבן" הוא הנקרא החפסה שהוא מדמה אח החפסה שלנדרלהתפסה
אבלמסגנון הרמב"ם מוכח שזהועיקרהנדר .שלנזירלכלהלכותיווצריךעיון מההדמיון.
ב .מהרמב"ם כפ"א מבואר שהרמב"ט
ובפ"ג ה"ג מבארהרטב"םוז"לכיצדהמתפיס
בנדרים חתב שמע חכירו שנדר ואמר ואני סובר שלשון הנדר ככר זה עלי כקרבן אינו
כמותך בתוך כדי דיבור הרי זה אסור במה משל בעלמא ואינו המשכת האיסור אלא
שנאסר בו חבירו וכו' .וכה"ד וכן האומר הפשט בזה הוא שהנודר עושהבדיבורואיסור
הבשר הזהעלי אסור וחזר ואמראפילו אחר קרבן ממשוכמושמצינודיןמעילהבקונמות,
כמהימים והפת הזאת כבשר הזה הרי הפת חה נכלל בהלכות עיקר הנדר .ולפ"ז מסביר
נתפשה ונאסרה וכו' .וצע"ג מהו המקור של הרטב"ם בהלכה ח' וט' למה אינו יכול
התפסה שלואני כמותך ,ולמהיועיל התפסה להתפיס בדברהאסור,כיאיסורכזההואאינו
כזו ,האנדראיסור חפצאוכאןהתפיםבגברא .יכוללעשות~ .קצ"ע שבגמ'מצינומיעוטלזה
עוד צע"ג בדברי הרמב"ם למה השמיט מקראולפי הרמב"ם,זו סברא פשוטה ).ואם
הרמב"ם בפ"ג את ההלכה של דברהנדורולא זהו הפשט בלשון הנדר של "כקרבן" ,פשוט
דבר האסור שזהודיןבדיני החפסה והוא רק שאינויכוללעשותעיקרגדרכזהע"ישיתפיס
מכיא אתזה בפ"א כאשרמבאר אתדיניעיקר בדבר הנדור,כי הוא רקיכול לעשות איסור
נמואיסורקרבןשהוא דברהאסורלכלהעולם
הנדר.
הכס"מ טציין את מקור ההלכה ,משנה אבל אינויכול לאסור דבר באיסור של נדר
רפ"דרנזירדף כ'ב',וז"להמשנה,מי שאמר פרטי .ולפ"זשאיןזהיכוללהיותעיקרהנדר,
הרינינזיר ושמעחבירו ואמרואניואניכולם צריכיםלהביןאיךיכוללפעולאיסורנדרע"י
נזירים הוחר הראשון הותרו כולן וכו' .שיתפיס כדברהנדור  -הרמב"םסוברשאין
ולכאורה לאדמי,דבנזיר חל קדושתנזירעליו יכולים להמשיך איסור מדבר האסור ~בר
ויש לו תואר של קדושה והוא בעצמו דבר המוחר  -ולפיכך מחדש הרמב"ס שזה
הנדורויכוליםלהתפיסבו ,אבלבנדראעשום שמצינו החפסהבדברהנדור כגק בשרזהכפח
דבר חל על הגברא ואיךיכולים להתפיסבו .זה ,זה אינו התפסה בגוף הדבר הנדור אלא
הרמב"ם בפ"ד ה"ט פוסק ח"ל מי שנדר בנרר עצמהזה אומר ,שהואמתפיסבדבורשל
ושמע חבירו ואמרואני ושמע שלישי ואמר הנדר ולוה את הבטוי של הנדר מהנרר
ואני ונשאל הראשון על נדרו והותר הוחרו הראשון .והתפסה 11הוא מה שקורא הרמב"ם
כולן וכר ע"ש .ושם ג"כ מציק הכס"מ משנה התפסה כנדרים בפ"ג ואינו נכנס בכלל

הב"ילאהביא מקורזההדיןאבלכתבואיתיה
בגמ' וה"ר משה רכקשהביא במ"מעל הש"ע
שהוא מגמ'דנזירדף כ"אב',ואניבקשחיולא
מצאחי וכו' .עכ"פ מוכח מדברי הרמב"ם
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ההלכוח שלעיקרהנדרבפ"א(.וע'בס' טחנה
אפרים סימןכ' ובשיעורי הגאון ר"ש שקאפ
זצ"ל שמבארים יסוד זה של התפסה בדבור
והדברים-עתיקים).
יפ"
זמיושבכלדבריהרמב"ם.בנזירדף
כ' ב' ,מצא הרמב"ם מקור מפורש להתפסה
בדבור -הנזירהראשת אסר אחעצמובלשון
נזירוחוחבירו רק אמרואני כטותך ,זה אומר
שאני ג"כ רוצה לעשות חלוח איסור כמותך,
ואינו מחפיס את עצמו בגוף הנזיר אלא
כדיבור של נזירותו .וע' כר"ן דף ע"ה א',
שאומר טפורש "אבל הכא שזו אומרתהריני
נזירהוהאימתפיס בה ואמרואני משמעודאי
דבנדרות דקאמרה קמתפיסוכוי" ,ומכאן למד
הרמב"ס שאםישמעחבירושנדר ראמרואני
כמותךהריזהנדרטובכיאינומחפיס בגברא
אלא כנדרו .חהו ג"כהדמיוןלנזיר בפרק ד'
ה"ט ,כי אע"פ שמתפיס בדיבור של הנדר
עדיין צריכים דיבור שפעל חלות איסור
למעשה ,ואסהוחרהאיסור למפרעע"י התרה
נמצא שלאהיהדבור שלחלותאיסור.ולפיכך
בנזיר הותר הראשת הותרו כולן וממנו למד
הרמב"ם שגם בנדר כזה אם הותר הראשון
הותרוכולן .חהוכוונח הכס"מ והבארהגולה.
ולפי"ז מיושב בנקל למה לא הביא הרמב"ם
את ההלכה של דבר הנדור ולא דבר האסור
בפ"ג ,כי בדבר האסוראין שום דיבור כלל
וכלל ופשוטשאין בו במה להתפיס.
ג .המשנהלמלך מקשהעל הרמב"םבפ"ג
ה"ג למהמצריך הרמב"םשיאמרואניכמוחך
בחוךכדידיבור ,הא לאמצינובנזירדין חכ"ד
אלא כאשר אמרואני ואם לאיהי' חכ"ר לא
משתמע מדבריו מירי אבל אם אמר ואני
כמותך דבריו מובנים בלא חכ"ד .והרמב"ם
בעצמו פוסק בה"ד שאם התפיס בזה כזה
אפילו אמרזה "אחר כמהימיס"מועילומהו
החילוקבעהלכותאלו .ואפשריכוליםליישב
קושייחו ע"פ דרךזה.שמכיון שההתפסה של
ואניכמותךאינובגוף החפצא אלאבדבורשל
הנדר ,א"כ צריך להיות תכ"ד דבתוך כדי

דיבור אכתיקיים הדיבור הראשת,יע"י כן
שומעיםממנובטוי שלנדר .אבל בה"ד שאמר
כשר זה כפת זה ,הגם שמתפיס ברבור של
הנדר ,,והדבור כבר אזלא אחר כדי דיבור,
אכתי שומעים את הדבור ע"י החלות שלו
בהחפצא אשרלפנינו שנאסרע"י הדבור ,אבל
נאשר אמר ואני כמותך אק שום חפצא
לפנינו .וגםבנזיראיןצורךלתוךכדידיבורכי
הנזיר בעצמוחפצא שלאיסורוהנדרחלעליו,
ומשום שחלות הדיבור לטנינו שוטעים את
הדיבור של הנדר אשר בו מתפיס השני.
ד .בגמ'דףי"א ב',בעירמי בר חמאהרי
עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים
מהו ,א' דקאמר בהדע לישנא בהחירא
קמתפיס ,אלאכגוןדמחית בשרזבחי שלמים
קמיהומחיתדהיתראגביה ואמרזהכזהמאי,
בעיקרו קא מתפיס או בהיתרא קא מתפיס,
וכו' .וע' בדף י"ב ב' ,שממשיך הגמ' לימא
כתנאי ,הריעלי כבכוררבייעקב אוסרורבי
יחודה מתיר ,היכי דמיאי נימא לפני זריקח
דמיס מ"טדמאןדאסר ,אלאלאודמחימ בשר
בכור ומחית בשר דהאיך גביה ואמר זה כזה
וחנאיהיא ,לא דכ"עלפניזריקתדמים ומ"ט
דמאןדשרי אמרקראכיידורעדשירור בדבר
הנדור לאפוקי בכור דדבר האסור הוא וכר
ומאן דאסר בכור נמי מתפיסו בנדר הוא,
דתניא משוםרבי אמרומנעלנולדבכורבתוך
ביתו שמצוה להקדישו שנא' הזכר חקדיש
ומאן דשריכי לא מקדישליהמי לא מיקדש
ע"כ .וברמב"ם פ"א הי"גהריהןעלי כבכור
הריאלומותריושאיןקדושתובידי אדםואינו
ינול להתפיסו בנדר שנא' לא יקדיש איש
אוחו .ובכס"מ וז"ל ופסק כרבי יהודה דהוא
מאריה דגמ' טפי מרבי יעקב וכו' ע"ש.
ובהט"ו פוסק הרמב"םהי'לפניו בשר קזדש
אפי'הי' בשרשלמים אחרזריקתדמיםשהוא
טותרלזרים ואמרהריהןעלי כבשרזההרי
אלו אסורין שלא התפיס אלא בעיקרו שהי'
אסור .אבל אםהי' בשרבכור אםלפניזריקת
דמים ה"ז אסור ואם לאחרזריקח דמיס ה"ז

כהוראי
מותר .וע"ש בהשגות הראב"ד א"אהייראשי
אין הדברים הללו טהוורין אצלי ולא נראה
דרכםבעיני דר' יהודה שהוא מתיר מתפיס
בבכור ,הטעם מפני שאינו קדושבידי אדם,
וא"כאפילוקודםזריקה,ואיכר'יעקבהואיל
ומצוהלהקדישוכנדר הואאפילולאחרזריקה
נמי דהא מעיקרו מחפיס הוא וכר .ובכס"מ
וז"ל ובאמתכי נוראות נפלאחי על אדונינו
הראב"ד וכו' ובמקום הזה שבקיהלרגזנותיה
וכו' ע"ש בדבריו שאומר שדברי הרמב"ם
מרפסן איגרי דמלבד שאינו מתאיס עם
הסוגיא ,הרמב"ם סותר א"ע מהלכה י"ב
להלכה ט"ו.

כדי ליישב אח דברי הרמב"ם נקדים
שהרמב"ם למד פשטבתירוצו של הגמ' "לא
דכ"ע לפני זריקת דמים" שהגמ' אינו חוזר
מהאוקימחא שלטחית בשרבכורקמיה ואמר
זה כזה ,אלא האוקימתא הזה קאי אליבא
דמסקנא,ופירושהטס'כךהוא -רכ-עמורה
דבכור בעצם דבר האסור הוא הואיל וקדוש
מאליו ואע"פ שיש מצוה להקדישו זה לא

פועל חלות הקדושה למעשהכי ככר קדוש
מלפמזה,והמח'ביןרבייהודהורבייעקבהוא
דוקא בציור של זה כזה לפני זריקח דמים,
ובאופןשהקדיש אתהבכורוקיים את"המצוה
להקדישו" .רבי יעקב סובר שאע"פ שאינו
שייך לעשות עיקר הנדר ע"י שיאמר ה"ז
כבכור ,רבכור דבר האסור הוא ,אבל שהך
התפסהבדבורשלהנררוהטצוהלהקדישוהוא
הוא הדבור .של הנדר( .כי בהכרח המצוה
להקדישו הוא עשיית קדושה כשאר קדושת

"
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קדוצים דבקדח~ת בכור אינו ש"ך מצוה
להקדישו ,ע' בהי' הגרי"ז ובקהילות יעקב).
וא"כ אע"פ שהדבור אינו פועל שום דבר
לטעשה דהבכור כבר קדוש בקדושת בכור,
אבלהדבורהוא באמתדבורשלעשייתר~קדש
ובדיבור הזה סובררבייעקביכוליםלהחפיס.
הרמב"ם פוסק כרבי "צקב (הולא כהכס"מ)
ולפיכך אע"פ שבהלכה י"ג פוסק שבכור דכר
האסור הוא ואץיכולים להתפיס בה זהו דוקא
כאשר מתפים במף הבכור  -תה קאיאליבא
דכ"ע  -אבל בהלכה ט"ו טדברבאופן שלזה
כזה ששםיכוליםלהחפיסבהדיבור שלהמצהת
להקדישו .אבל זהו דוקא לפמ זריקת דמים,
דלאהר זריקת דמים כבר אזלא הדבור ואק
יכוליתלשמוע אתהדבורע"יהחפצא,םלפנינו
כמו שביארנו למעלה ,הואיל וכבר ניתר
הקדושה לאחרזריקתדמים .נמצא שבהתפסה
בדבוראינו שהךבעיקרא קאמתפיס,ונתיישב
השגח הראב"ד שאם לפני זריקה אסור גם
לאחר זריקה יהא אסור מפמ בעיקרא קא
מתפיס .אבל בבשרשלמיםאפי' לאחרזריקת
רטיםיכול להתפיסבמעיקרא,דבשלמיםאינו
צריך להתפיס בהדיבור ,אלא מתפיס בגוף
השלמיס שהוא דבר הנדור .וכאשר מתפיס
בשלמים זהיהי' 'ד לנרר אפי' כשיאמר זה
כזה ,דבשלמיס הוא עושה איסור קרבן ממש
הואיל והוא דבר האסור לכל העולם כמו
שביארנולעיל.ולפי'מביא הרמב"ם אתההל'
שלשלמימ בפ"א ואגב שלמים נקט אתההל'
שלבכורבזהכזה אע"פשאיןזה אלאהתפסה
בדבור( ,ע' ברבינו אברהם מן ההר).
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הרב יצחקדרשוביץ

בענין תקבתבפבי בבתבובפני בחתם
א.גיטיןב' א' ,המביא גט ממדה"יצריך
שיאמרבפ"נ ובפ"נ,ובגמ' מ"טרבה אמרלפי
שאיןכקיאין לשמהוכו'ליבעיתרימידידהוה
אכלעד'ותשבתורהוכו',רובבקיאיןהןואפי'
לר"מ דחיש למיעוטא סתם ספרי דריעי
מיגמרגמיריורבנן הואדאצרוךוכו',פירש"י
ורבנן הא ראצריכו למיחש למילתא משום
דאיכא דאשכח כתוב ועומדכגוןשנכתב לשם
א'מבניעירו ששמו כשמוושמה כשמהונמלך
מלגרש .מקשה עליו תוס' ע"כ לא היו
מצריכים חכמים למיחש לזהאי לאו שהוחזק
שנייוסף בן שמעוןואי הוחזקשנייוסף בן

שמעק א"כ פסול הגט בלא"ה משום שאינו
מוכח מתוכו עיי"ש שפירש באופן אחרת
דרבנן הוא דאצרוךהיינו לומר בפ"נ ובפ"נ
(ולא למיחש לשלא לשמה)כדילמנוע ערעור
ולעז דהבעל שיאמר שכתבו הסופר להתלמד.
בשיטח רש"י פליגי רבוותא ,הרשב"א
מקים פירש"י בדרך שלמדו התוס' דבאמת
בלא הוחזקו שני יוסף כן שמעון לא הינו
ח,ששים אמנםרש"יסוכרדאףלר' מאירלא
בעינן מוכח מתוכו (אף דפשוט דצ"ל בם"נ
ובפ"נבגטשהובא מאתה מקוםשהואבמדינת
הים אףאילאהוחזקושנייוסףבןשמעון שם
אבל טעמא דתקנו לחשוש בכל מקום הוא
משום "דוימנן דאיכא תרי יוסף בן שמעון
בעיר א'" כלשון הרשב"א דהינו זימנין
הוחזקו) .אמנם התוס' הרא"ש לומד רש"י
כעין שיטח התוס'דאין החקנה משום הוחזקו
ולא חיישינן אלא ללעז בעלמא ולעז שלא
לשמה (דאשכח כתוכ ועומד) מיהא איכא.
כמו"כ מצינו פלוגתא בדברי רש"י על
מתני' שאומר דשליח דמתני' היינו שליח
להולכה והר"ן מסביר למהשליח לקבלה ל"צ

לומר בפ"נ ובפ"נ "דכיק דמדינא ל"צ אלא
מפני שבשעה שהגט יוצא מת"י אינו גומר
ומגרש עדיין ,לפיכך חוששין שמא ימלך
ויערער אבל כל שהוא נוחנו לידה או ליד
שליח לקבלה הרי בשעה שהגט יוצא מת"י
גומר ומגרש וכיון שאע לחוש שמא יבא
ויערערהרי האשה מותרתלינשא אע"פ שלא
~תקיים הגט וכו'( ".ואע"פ שהר"ן מדבר
אודותקיוםכיוןדמפרשדברי רש"ידמשנתינו
הנאטרים סתמא אליבא דרבה ודרבא ,כנראה
אומר סברתו גם אליבא דרבה וכן הבין בו
הפנ"י שאביא ושלא ככתב סופר כאן ),אבל
הפנ"י משיג דדברי הר"ן אינן צודקין אלא
בתוס' דחוששין רק לערעור הבעל אבל לא
ברש"י רשלא לשמה וזיוף הוא חשש גמור
ומחלוקחם בזה הוא לכאורה כמח' תוס'
הרא"ש והרשב"א הנ"ל .ויהנא דלרשב"א
ופנ"ייש חששמעיקרהדיןמדרבנןלרש"ירק
להרשב"א החששמיוסדעלהוחזקושנייב"ש
וכקושית התוס',ולפנ"יאיןלושיכוחלהוחזק
וכדבריו בע"ב על תוס' בד"ה ורבנן ,אלא
בלא"ה גזרו רבנן לחוש למיעוטא דמיעוטא
במקום חזקת אישעייןדבריו ב' ב' ד"ה גמ'
ואפ" לר"מ ,ובד"ה שם ורבנן ,ג' א' סד"ה
רש"י ,ה' א' שס פקח ונתחרש ועוד.
ונראה דהראב"ד בהשגות על הרי"ף כאן
נמי ס"ל דאסרו משום חשש שלא לשמההיום
ולא משום ערעור הבעל דמקשה קושיח
הראשונים למה חששו רק לשלא לשמה ולא
לשאר פסוליגיטין ופסולי שאר שטרותכגון
שחתם בעדים פסולים (תוס' מקשה רק על
פסולינט) וע"ו מביאוז"ל"ובירושלמימקשי
ניחש לומר שמא בעדיםפסולים חתמוומשני
אינו חשוד לקלקלה בידי שמים בב"ד הוא
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תשוד לקלקלה" קושית הירושלמי מבוארמ לי'לענין הלשמה ,וכיאורדבריו לדעתהפנ"י
כיון דחשוד לערער על הגט ולקלקלה בידי הוא ,דכוונח חז"ל בתקנת בפ"נ ובפ"נ היתה,
אדם להשאירה עגונה ניחוש שמא 'ללקל שהשליח שמביא גט ממדה"י לאיהי' כקוף
אותה כלפי שמיא ומשני דאינו חשוד ע"ז ,בעלמא שלא יודע כלום _אודות כשרות הגט
וממשיך הראב"ד "ואינו מחוור לפי שלא ולשמה אלא רצו שהשליחיהי' מוכרחלהיות
אמרומפני חשד אלאמפני טעותלפישאינן נוכח בשעתכתיבתהגטכדילדעתהלשמהכדי
בקיאין בדקדוקיגיטע עכ"ל ,ואם היה ס"ל שנוכל לשאול אוחו עליו ,אבל כיק שבני
ם דכל הששא דלשמה מדה"י עמי הארץ הם ולאיצייתו לחכמים
להראב"ד כהראשוני
הוא שהבעל חשוד לקלקלה בערעור על להיוחנוכחלכךהטילוהדברעלבניא"י שלא
הלשמה א"כהו"ללראב"דלדחותבאופן אחר יקבלו שום גטבלי אמירת בפ"נ ובפ"נ ,וזה
ולומרדהירושלמי מדבראודוח חשששיחתום יכריח כל שליח ~עת אורות לשמה בהיותו
מתחילה עדים פסולים לקלקלה שזהו חשד נוכח בשעתכתיבתהגטכדילאפשרה"מסילא
קלקולבידי שמיסואיןלועניןלקושיתושהי' שיילינןלי'" (ודו"קבלשון רש"' ה' א' סד"ה
למה לאהוששיןשיערער אח"כ שהתםפסולין יכול ,דמשמעכדבריו)ולכךבבעלעצמו שע"כ
שהוא חשדקלקולביריאדם ,ומדאמרשלרבה יודעפרטיכתיבתהגטבכלאופןוגםכליתקנה
אין הטעם מפני חשד קלקול כלל אלא מפני יש אפשרות של "ממילא שיילינן לי'" לא
הטעות הרי להדיא שחוששין לטעות בעצם הוצרכו לתקנהזאת.והותורףדבריודףב'ב',
ולא שיערער שטעה (ומסתמא למר דהירו -בד"ה רש"ילפי שאין בקיאין ,ובד"ה תוס'
שלמיקאיעלשיטת ר'יוחנן שםשהוא כרבא לפישאיןבקיאין,,אף דהכעל כברלאיצטרך
דחשוד לקלקלה בטענת מזוהף  -ומקרי ליתןלפני שנים או שלשה כמושליח המביא
קלקול במבט של היום אף דאחרי שיערער מסתמא כוונת הפנ"י הוא דעכ"פ ה"יורע
נצטרך לחשוש לדבריו מעיקרהדין כדמוכח בטיב גיטץ וקידושין" שממונה לסדרגיטין
מגמ' דף ג' ונדבר ע"ז לקמן בע"ה ).ישאל אותו ויכרר הדבר ולענין עדות על
[מירושלמיגופא פ"אהל' א' קצת משמעדרק הלשמה ל"צ ב"דעי' ריטב"א ה' ב').
ב .בביאור שיטה זו דחשש שלא לשמה
לרכא הף עיקר התקנה קולא "שלא תהא
יושבת עגונה" כשהבעל מערער ,אבל לרבה הוא חששגמורמדרבנן,נראהדלכאורה תמוה
עיקרה הוא חומראלפישאיןבקיאין אבללא מאדאיךיכולים לתרץ הקושיא מבעל עצמו
מוכח ,עי' נועם ירושלמי שם ודו"ק בלשון בסברת הפנ"י דבלא"ה יכולים לשאלו על
רש"יוריטב"אעלהברייתאה' א',לאהוצרכו הלשמה אם הגמ' (ה' א') אומר להדיא טעם
לומרבפ"נלהחמיראלאלהקלדהריטב"א שם אחר "טעמאמאיאמוררבנןצ"לכפ"נובפ"נ
אומרדעיקרהתקנההואקולא שלאיבא הבעל דילמא אתי בעל ומערער ופסיל לי' השתא
ויערער,וברש"י שםהי' אפשר לפרשדהקולא מינקט נקיט לי' בידי' וערעורי קא מערער
הוא דלא מצריכין חרי אלא חד לכרר עלי'" וקשה חדא שהוא תרתי ,ראשיח כל,
הגמ' אומר טעם אחרבפטורבעלעצמו,שנית
הלשמה].
ועל קושיית התוס' ב' ב' ,אם הוי חשש קשה דהגמ' אומר בפירוש דטעם כל התקנה
גמור למה מופקע בעל עצמו מתקנת בפ"נ של בפ"נ ובפ"נהואדילמאאתיבעלומערער
(דטעמא דגמ' כדף ה' א',כית שהבעלהביאו ופסיל ל"הרידאין טעם התקנה לסלק חשש
בידו שוב לא יערער לא שיך אםהוי חשש גמור של שלא לשמה.
וכמ"כ חוזר הגמ' שם על זה בהסברת
גמור והבעל לא ידע דצריך לשמה) ,מחרץ
הפנ"י בדרך חדשה והוא ,דרש"י לשיטחי' הברייתא דהמביא גט ולא אמר בפ"נ ובפ"נ
דכשאומרהשליח בפ"נובפ"נממילאשיילינן אם נחקיים בחותמיו כשר ומקשה הגמ' איך
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מספיק קטםאליבאדרבהדתקנומשום לשמה שאינםבקיאין להשששנייוטףבןשמעוןאף
ומסיק שםדמירי כשנשאחולאמפקינןאותה
ץ להאמינו" כלשץ הויטב"א (ב' א'
דטעמא מאי צ"ל בפ"נ ובפ"נ "דילמא אתי שאץבי
בעל מערער ופסיללי' ,השתא בעל לא קא ד"ה גמרא)שאזילבהךשיטה ,ונבארדבריהם
מערעראנזנ'קים ונערער עלה" הרי להדיא ביותרלקמן בע"ה באותה-ו .משא"כ לרש"י
אחריערעורהבעלהוששיןמעיקרהדץמשום
דהתקנה היתה משום ערעור הבעל.
ג .בודאי האופן הפשוט להבץ שיטה זו דיש קצת צד ספק שראוי להשוש לה ,כמו
הששין לשלא לשמה מעיקר הדין הוא דהוששיןלזיוף אחרי ערעור[ ,אבל מ"מבלי
דהוששין לשלא לשמהמעצמנובלישוםסיבה ערעור אין הוששין אף דיסוד התקנה הוא
היצונהלעורר ההששדהיינובליערעורהכעל ,הוהזק שנייוסףבן שמעון לרשב"א ,ראשיח
וכן הוא משמעות הראשונים בהשגותם על כל רוב פעמימ לא הוהזק (רק לא פלוגונתנו
רש"ידאי הוהזקושנייוסףבן שמעתאזהוי בכל גט הומר ההשש של גט היכא דהוהזק),
השש גמור וכפשוטו היינו גם בלי ערעור שנית גם היכא דהוהזק אכל ליכא נפילה כמו
הבעל .תהו מה דמשמע מהטשך הגמ' דישנהבהסוגיאדדף כ"זשטביאע הראשונים
דמתהילה כשהקשה הגמ' ולרבה דאמר לפי כאןעי'תוס' כ"דב' עלזה].וממילא אץשוס
שאיןבקיאין לשמהלבעיתריוכרכפשוטו,זה קושיא על רש"י מלשונות הגמ' דדף ה',
הי' בלי שום ערעור ואה"כ כשהסיק הגמ' דבוראי טעם התקנה הוא ערעור הבעל רק
דאינו ספק גמור מדאורייתא משום דרוב ערעור הבעל אינו לעז בעלמא או הששא
בקיאין וסתם ספרידדייני מיגמרגסירי רק בעלמא אלא עושה השש גמור וכלשון רש"י
"רבנן הוא דאצרוך" שע"ז מפרש רש"י רבנן אצרוך למיהש[ ,ואין להקשות דאף
דהצריכו למיהש למילתא דנכתב שלא לשמה ,דמיושב לשון הגמ' טעמא מאי דילמא אתי
המשמעות הוא דמה שהשבנומעיקרא להשש בעל ומערערופסיללי' ,אבל מהו סברתהגמ'
דאוריתא (או השש גמור)אינו אלא הששא דבעל עצמו פטור משום "מינקט נקיט לי'
דרבנן ,אבל מלבד זאת נקטינן כרמעיקרא בידי' וערעורי קא מערערעלי'",תינה להר"ן
דההשש אינו מעיקר הדין ומקרי לעז אף
דהוששין גסבלי ערעור הבעל.
אמנם יש ~מו באופן שני דבודאיהוי ב12עת ערעורשמוכרהימ להשוש ~בריולכך
השש גמור אבל רק אהרי שהבעל מעורר כיון דמסתברא שהבעל לא ירצה לערער לא
ההששאצלנואבלבליערעורו הוששעאף הוששין ,אבל לרש"י דאהריערעורוהוששין
ןאי' בר"ן באמתלדבריולמה לאיערער אםמתהילה לא
אי הוהזקושנייוסףבן שמעתיכ
בסוגיע ר"ה ובדין ת"ל ואצריך נמי אליבא ידע דבעי לשמה רצכשיויורע כקהוית התוס'
דרבהלטיהש שמא לא נכתב לשמה אםיבא ב' ב' ,זהאינו ,דאף דבשעתונצטרךלהאמינו
הבעל הערער וכר עכ"ל ,וכנראה הר"ן לטד אכל האדהוששיןעכשיושיערעראינו משום
הכי ליישב שני המשמעויות רלשונות הגמ' הצד שבאמת לא ירע לשמה דכשם שלגבי
בטעם הגזירה .המשמעות דצ"ל מפני השש הפס"ד על הגט עצמוסומכין על הרוב וכו'
שלא לשמה והמשמעות דצ"ל מפני השש ופוסקים שהוא לשמה כך לגבי ערעור שלו
ערעור הבעל .ולפ"ז ההבדלבין הר"ן לרש"י סומכים עלהרובואומריםדאין שום אפשרות
יהי'בסיבתובהומר ההשש שתקנו להשושלה שהבעליערער משום דלאירע לשמה ,דהרוב
ע"יערעורהבעל,דלהר"ןאינומיוסדעלשום פוסק דיודע לשמה ,והא דהוששין לערעורו
הששגמוררקסיבת התקנה הוא ערעורהבעל היינו דערעור שלו הוא שקרולעז אף דלמהר
וצורתהתקנההואדטצטרפיםהמיעוטסופרים ישתנה מבט שלנוואזנצטרך להשושלדבריו,
דלא הוהזק ,ואז ההה2ץ לדכרי הבעל "אע"פ
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וממילאהיכא דבמבט שלהיוםיש סברא שלא

יערער דמינקט נקיט וכר שוב איןחהישין

היום לערעורג וזה פשוט דהרי הר"ן אומר
סברתודבשליחלקבלה פטור משוםדהבעללא
ירצה לערערבעיקר אליבא דרבא (ע' חזו"א
ק"גז')ולדידי'וראיחוששיןלערעורומעיקר
הדין ,ויש עוד ראיות להנחה זו בהסוגיא
ואכמ"ל .וקושית התוס' ב' ב' ,אםאינובקי
בלשמה למה לאיערער בלא"הצריכע לפרש
כהמשךעיקרקושיתו אםאינןבקיאין לשמה
ניחוש בעצמנו אף אם לא יערער וכקושית
ה,
הרשב"א דף א ,,ד"ה האדפרקינן ,ולשת
התוס' קצת צ"ע ,ולפ"ז אין מקום לקושית
הפנ"יעל הר"ן בשליחלקבלה שהבאנולעיל,
והפנ"י מקשה לשיטח" דהוי חשש גם בלי
ערעורעי' דבריוריש ג' א'].
וכנראה דרך זה ברש"י דחח2שין מעיקר
הדין אבלרקאחריערעורהבעל,אי' ברשב"א
גופאדף ה' א' ר"ה האדפרקינן רמקשהכיון
דלרבה וראי הף טעמא דאק בקיאין לשמה
א"כאיךמהני סברתמינקטנקיטלי' בת'-אף

אם הבעל לא יערער ניחוש אנן  -וה-נו
כשיטתי' דף ב' דמתרץ לשיטת רש"י דתקנת
בפ"נ הוא משוםהוחזקושנייב"ש  -ומתרץ
הרשב"א ח"לי"לדאפי' לרבה כולהוספרי
דדייני מיגסרגמירי וכדאי' לעיל וכל עצמן
לא הוצרכולחקן אלא מחששערעורו שלבעל
דילמא אמר לאדייקינן מעיקרא רלשמה וכל
דיהיב לה איהוגופי' לא חישינן דלעולם כל
דיהיב איהו גופי' מידק דייק כנ"ל ,עכ"ל.
ונראה פשוט דגם בחירוצו עד-ן מחזיק
בשיטתו כרש"י,דאיקושיאזוהכריחולחזור
לשיטת התוס' הו"ל להפריך רש"י מחמת
קושיא זו בדף ב' כשמביא ומבאר שיטתו
ושיטת תוס' שם אלא צ"ל דחוששע מעיקר
הדין מחמת הוחזק ,אבל רק במקום ערעור
הבעל וכנ"ל .אמנם לכאורה ברש"י עצמו
קשה לפרש כן :ראשית כל עצם פירוש
הרשב"א בגמ'כיקדהבעלעצמומביאומידק
דיק הוא לכאורהלשיטתי' בדףג' א' ,דהבעל

תט

עצמויורע דץ לשמה רקבלי תקנת בפ"נ לא
הי' מדקדק בה עיי"ש ברשב"א וריטב"א,
ולבךשפיריכולללמודדהיכאדנקיטלי' בהץ'
אזכן מדקדק ,אבלרש"יג' א' ,מפרשדטידק
דייק קאי על השליח וא"כ כפשוטו אם הבעל
אינו כותב לשמההיינו משום חסרוןידיעה
ואיךיתוסף בוידיעה כשנקיטלי'בידי' .אבל
כלא"ה לכאורה מרש"י סוכח להדיא דאין
צריכין כלל לאפשרות של ערעור הבעלכדי
שניחושללשמה דכשמקשההגמ'דףג'א'איך
ניקל להאמין השליח הא בחד אתי בעל
ומערערופסיללי' מפרש רש"י דהף חדכנגד
חד ,ופליגי שם הפנ"י ,הכתב סופר ,והגרי"ז
בכח הבעל לערער על לשמה (ועיי"ש
בריטב"א) ,אבל לכל הפירוקךם יוצא דכשם
שהבעל מכחיש השליח כך השליח מכחיש
הבעל"וכמאןדליתנהודמי"כלשוןהפנ"י שם
וא"כ ע"כ פסול הגט הוא משום חששא
דעכשיו דהרי א"א שהבעל יערערעוד .ועוד

דעכ"פ הראב"ד שהבאנו ודאי ס"ל דאין
התקנה משום חשש ערעור הבעל ,אלא משום

חשש טעות ,וישארו הקושיות מדף ה' על
שיטתו(ובאמתגםדברי הרשב"אכאןסותרים
קצת פשטותהלשון שלו כשמפרש רש"יבדף
ב' רשם משמעלהדיא דמשוםדמייריבההוזקו
שני יב"שחיישינןהיוםלפני ערעור וכלשק
קושיותכלהראשוניםעלרש"י שם וכפשטות
סגנת הגמ' כמש"כ,ועי' סוףדברינו שבע"ה
נכתוב פירחם אחר בהרשב"א).
ד .לכך הי' נראה לפרש רש"י באופן
אחרת ,דהנה בדף ה' ב' ,מובא בר-חא ח"ל
המביא גט ממדה"י ונתנו לה ולא אמר לה
בפ"נ ובפ"נ יוציא והולד ממזר דברי ר"מ
וחכ"א אין הולד ממזר כיגד יעשה יטלנו
הימנהויחזורויתננו להבפניב' חאמר כפ"נ
ובפ"נ ,וע"ז מקשה הגמ' ור"מ משום דלא
אמר בפ"נ ובפ"ניוציא והולד ממזר ,ומתרץ
אין ר"מ לטעמי' דכל המשנה ממטבע שטבעו
חכמיםבגיטיןיוציאוהולדממזר,זעלקושית
הגמ'איך אפ"לשהולדממזר משוםדלא אמר

תי
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בפ"נ פירש"י ח"ל בתמי' והא גט כשר הוא יסוד גדול ,והוא דאמירת בפ"נ ובפ"נ הוא
ובפניו נכתב ומשום דלא אמרהוי ולד ממזר קיום של שני הלכות ובהערר אמירתה הגט
ענ"ל .והאחרוניס כבר מדקדקים דקושית פסול מחמתשני טעמים נפררים .ראשית כל
הגמ' לרש"י הוא רק משום דידעינן דנכתב יש הלכה לברר כשרוח הגט ,עכ"פע"י עדות
בפניווהיינו ע"כ משום דאמרכןהשליח רק השליח ובלי עדוחו הגט ממילא נשאר מסול
לא אמר כן בשעת נחינה ואין כאן חסרון מחמת השש ,והולדהוי (ספק) ממור .שניח,
בבירור כשרות הגט אלא כמטבע שטבעו אף אס נתברר החשש,עדין 'ש תקנהחיובית
חכמיםלהעיד בשעתנחינה ,ת"ו מקשההגמ' לומר בפ"נ בשעחנתינת הגטוזהו מטבע חדש
האיך אפשר שמשום כך יהי' הולד ממזר .שתקנו חכמים בגיטין וכהעדר קיומה פסול
וצריכעלדעת מהוהפסול מחמח חסרתבירור הגט מחמת ביטול הלכה זו גופא ,אבל אין
כשרות הגט  -דהיינו חשש פסלוח .,מלבד הולד ממזר.
והנה צריכין לדעת המקור לזה ,וכמו"כ
הפסול של חסרון קיום חקנת בפ"נ כראף.
הפנ"י אומר דהפסול הוא חששזיוף משום צריכיןלדעת אםהשניפסוליםישנסרקבהדין
חסרון קיום וחששזה מסתברא ביותר לר"מ בפ"נ משוםקיוםאוגם בטעמאדלשמה(דכיון
דמחמירבקיום שטרות,ולדיריהגםזה הפסול דרבה איחלי' דרבא אק הכרח מרש"י ור"ן
לא אמררש"יבדרך החלטה אלאבדרך אפשר דיש חשש מלבד המטבע גם בטעמא דלשמה,
דהיינודאס לאהי'כאןבירור חששזיוףבכלל ומהפנ"י הי' משמע דבודאי רש"י לא הי'
אז לא הי' אפשר להקשות על ר"מ ,דהי' אומר סברתו ברבה  -עכ"פ להיות הולד
אפשרליישבדהולד ממור משום חשש .הכתב ממזר ,אמנם זהו לפירושו שלא יתכן בהר"ן
סופרלאניחאליהבסברתהפנ"יואומר סברא וכמש"כ) .אס רש"י אומר סברתוגם בטעמא
שהי' שייך בין לר"מ בין לרבנן ,אבל גם דלשמה אז שיטתו כאן יתאים עם שיטתו
לדידיהכנראההוא סבראבדרך אפשר שנאמר ד"ממילא שיילינן לי' אודות הלשמה"
רק כדי לומר שאין להקשות על ר"מ משום דלכאורה לא מצינו שצריכין לשואלו דוקא
כך ,וקשה מהיכא תיתי לרש"י לומר דאין בשעת אמירת בפ"נ שהוא שעח נתינה ולפי
להקשות על ר"מ משום סברא שאינו מוחלט הנ"להןהןדברירש"ידדף ה'רכל מהשנכלל
ומה הכריח את רש"י לומר כן ,ובאמת בעצם המטכע שהוא אמירת בפ"נצריךלהיות
מסתימתלשון רש"יהי' משמע דס"ל למעשה דוקא בשעחנתינה אבל ה"ממילא שתליק ל",4
דאם הגט לא נכתב לפניו הי' הולד ממור ,שהוא הבירור על הלשמה ותכליח המטבע -
עכ"פ לר-מ אףבליהדיןכל המשנה ממטבע אבל אינו חלק המטבע גופא ,יתכן גס שלא
וכו',ויותר מוה מצינו בר"ן דגםלרבנן הולד בשעח נחינה.
לכאורה פשטותהגמ'בדףב'ב',רבנןהוא
ממזר אם הגט לא נכתבלפניו דאמר להדיא
דלרבנן אין צריכין ליטול הגט וליתנו עוד דאצרוך (למיחש) ומשום עיגונא אקילו בה
הפעם משום הולד "דכל שהוא מעיד אפי' רבק הי משמע דאמירת בפ"נ אינו חשרא
לאחרנחינה דבפ"נאיןחוו~שיןלודליתלהו וחיוב שהטילו חכמים במביא גט ,אלא הלשק
כל המשנהוכו'הולדממזר",הרילהדיא דם"ל משמע דיש חששא דרבנן וממילא מוכרחים
להר"ן דאפ לאהעידהשליח אזגםלרבנןהוי לסלק החששלפנינחינת הגטאו בעדות ממש
הולדממזרואםהעידרק שלא בשעחנתינהאז או בשימוש בהקולא שתקנו חכמים דהינו
הדק הוא חצא אבלאין הולד ממזר(ועיי"ש אמירת בפ"נ ע"י השליח ,והפנ"י שם כבר
שדבריובהסוגיא נאמרו בשםתוס'),הרייוצא מסביר ברש"י דחכמים תקנוכעין דאורייתא
מדבריו  -שהן הן פשטות דברי רש"י  -דהיינו גזרו דלאאולינן בתר רוב אלא סמוך

בחוראי
מיעוטאדאינןבקיאץלחזקת א"אוהויכפלגא
על פלגא והוי כמו דלא איתחזק לא איסורא
ולאהיתיראומהנילזה עד א',וגם לאצריכיז
להחשיבו כשנים לברר הלשמה וא"כ פשוט
מסבראדלענין השם ע"א שלו לברר הלשמה
אין כאן מטבע של אמירה בשעת נתינה,
והשליח יכול להעיד ,כשממילאשיילינןלי',
שלא בשעת מעשה ,וא"כ דבר פשוט הוא
לומר דזההי' מקור רש"י לומר דהמטבע לא
נוגע להחשש ולפ"זיוצאדהשניפסוליםודאי
ישנן ברבה בטעמא דלשמה כמו לרבא.
אמנםצריכין לדעתגדר ה"מטבע"ולהבין
מה ראוחכמיםעלככהלהוסיף סרטשל שעת
נתינהולפסולהגטמתמתו אםזההפרטלאהי'
נוגעלסילוק החשש .והנהמצינובאותהסוגיא
דיש חשש אחרתמלבד ההשש שלא לשמהוגם
חקנו הלכה מיוחדת בשבילזה החשש ,שכבר
לאנוגעלעצםבירורהלשמה,וזהאיתאבהגמי
דמקשה חד אתי בעל ומערערופסיללי' (אף
ראין זה חסרון בבירור כשרות הגט) ומתרץ
כיוןדנוחנובפני ב' אוג'מידקדייק ולאאתי
לאורהצי נפשי' ומחמת שמדייק דינו כתרי
והבעללאיהאנאמן.והפנ"יוהכתבסופרבדף
ה' ב' ,מדקדקים ברש"י דכל הטעם דלרבה
צריכיןנתינהבפניב' הואגופאכדישהשליח
ידקדק והבעל לאיוכל לערער (והריטב"א שם
אומר טעם אחר) ,א"כיהנאדיששני תששות,
חשש שלא לשמה וחשש ערעורהבעל,ולענין
חשש שלא לשמה לא ההנרכו לתקן חיוב
אמירה מיוחדח אלא ממילא מהוייב לסלק
החששכדיליתןהגטולזהמספיקבירורשליח
שדינו כחד אבל מה שנוגע למניעת ערעור
הבעל הףכברתקנהחיוביתוחיוכ חדשדהינו
מטבע שתקנו חכמים שאינו מוכרח מצד
כשרות הגט .ולכאורה פשוט הוא לפ"ז דאם
אמר בפ"נ שלא בפני ב' לרבהאיןכאןפסול
מהמת חשש דלפני ב' אינו נוגע חשש ולא
הותקן אלא מפני ערעור( ,ואם החשש עושה
ממזר לרבה ,כאן לאיהי' ממזר) וכל הפסול
יהיה מחמת מטבע( .ואין חידוש בזה דהרי
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הבאנו למעלה דהפנ"י לומדדבעל עצמו ל"צ
לומר בפ"נ דליכא תשש שלא לשמה בלא"ה
משום רממילא שיילינן לי' על הלשמה
וממילא אע כאן חשש ובודאי לא צריכין
לשואלו דוקא בפני ב' דזה לא מצינו אלא
באמירת בפ"נ) ,ולפ"ז יתכן לומר דכל דץ
המטבע שאינו נמע לבירור הלשמה  -גם
ההלכה של בפ"נ בשעת נתינה  -הותקן
למנרצ ערעור הבעל ,וי"ל דאמירה בשעח
נתינהנוגעלערעורהבעלמשוםדהשליחמידק
דייק מעיקרא רק משוםשיורע שיצטרךלומר
כפ"נ כדי לעשות שליחותודהיינו שלאיהי'
אפשרלוליחן הגטבלי אמירת בפ"נ ,אבל אם
יכול לגמור עה~חותו תחילה .ורק אח"כ יצשה
ב"ד בירור על הלשמה אז לא מרקדק .דלפ"ז
הגדרת מטבע התו דתקע חכברם להעיד על
הלשמה באופן (ובכח עדות כתרק שלאיהי'
שייך אח"כערעורהבעלוזהו ההוספהעל מה
שהיוצריכין בלא"ה כדי לסלק החשש שלא
לשמה[ ,וגם ברכא שיך לומר דיש חשש
מזוייף עכשיו ולזה מספיק קיום אף שלא
בשעת נתינה ויש מטבע של אמירה בשעת
נתינה שלא יבא הבעל ויערער דהרי הפנ"י
לומדברש"יג' א'',דרכה ורבאשוויםבביאור
התקנה ולשניהם התקנה משום חשש עכשיו
עיי"ש ,רקכיון דלרבאצריכין להעידבפניג'
כדילקייםהגט ,אזהדין שלבפניג' הואנוגע
בע החשש ובע המטבע].
ובהנ"ל מיושב היטב למה הביא הגמ'
המחלוקת אי צריכין אמירה בפני ב' או ג'
בלשון"בפני כמהנותנולה" ולאבלשון"לפני
כמה אומר בפ"נ  -דהתכליח גתקיים רק
בשעח נת'נה ודו"ק ,ונכת הוא בעז"ה,
ולפ"ז יש לישב קושיוחגו על רש"י
ראומר דתקנת בפ"נ הוא משום חשש שלא
לשמה מהגמ' דדף ה' דאומר שהוא מפני
ערעורהבעלכפשוטו,דהנה לאחרשלמדוצ"ל
כפ"נ ובפ-נ משום גזירה דהיינו אף דטעם
החקנהלאשייךלאחרשלמדה מ"םלאבטלוה
משוםגזירה שמאיחזורדברלקלקולו .אבלזה

.
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פשוטדהמעיכורקהמטבעדהיינוהחיוב חדש
שהטילו חכמים על השולח גט דכשלאקיים
הסטבע יש פסול חדש דרבנן מח0ת ביטול

הטטבע גופא ,אבל לא המשיכו ההיוב לברר
החשש שלא לשמה דכל הפסול של חסרון
בירור הוא חשש שלא לשמהוהריאין חשש,
והמטבע כבראמרנוהוא תקנה לברר הלשמה
באופן שלא שייך ערעור הבעל דכל טעם
שהתקינו ה0טבע היתה למנוע ערעור הבעל
(דלענץ החשש שלא לשמה היום גם בלי
הסטבעהיו צריכץ לברר הלשמה) .וממילא
מיחשב הקהרא מהגמ' ה' ב' ,דאומרדהמביא
גטולא אמרבפ"נובפ"נ אםנתקיםבחותטיו
אז אם נשאחלאתצא,דנועטאמאיחקנורכנן
דצ"ל בפ"נ ובפ"נדילמא אתי בעל ומערער
ופסיללי' השתא איהו לא קא מערער אנן
ניקוםונערערעלה,דלגירסתרש"י(וריטב"א)
שם הגם'מיירידוקא לאחר שלמדהוהרי גם
ירש"יוכלהתקנהדלאחרשלמרוהואכדי שלא
יכא הבעל רעוער.
וכאטת בלא"ה ק-ק שם דסברח הגמ'
טעמאמאידלמאאתיבעלומערערופסיללי'
השתאאיהולא קא מערעראנןניקוםונערער
עלה,שייךשפירגםקודם שלמדו ,וא"כ למה
מחראץ האשה קוים שלמדו כשנשאת
(ולגירסתהחוס' שם באמח לאמחניאין משום
לשסה גם קודם שלמדואבללפיגירסתרש"י
וריטב"א דמהרי דוקא לאחר שלמדו קשה),
הריטב"א מתרץ ע-ז דסברת הגמ' נאמרה רק
בצירוף הא דלאחר שלמדו בלא"הקילדאין
החיוב אלאגירה ,אבל לפ"ד ברש"י אפשר
לישב כפשוטו דבודאי מטעם המטבע אין
מוציאע כלל בע קודם שלסדו בין לאחף
שלטדו ,דהמטבע לא הותקן אלא משום חשש
ערעור והשחא בעל לא קא מערערוכו' אבל
מ"מ אםלא אטרבפ"נקודםשלסדומוכרחים
להוציאהרהרידל מהכא המטבע האיש חשש
שלא לשמה היום והיא ספק א"א חהיהי'
מרווה מאד[אמנםלפ"זהי'יוצאדרש"יס"ל
דמצדהמטבע של לשמה לאטהניאיןוזהונמי
שיטת התוס' ,אבל מטעם אחרדלחוס'ערעור

על לשמהאינו אלא לעז וס"ל לתוס'דלרבנן
דר' מאיר מוציאין רק משום חסרון קיום,
זהרמב"מ ס"ל דנמ לרבא אק מהראע
ופלוגהת ר"מ ורבנן בנתן גט ולא אמר בפ"נ
הוא דלר"מ הולד ממזרולרבנן לא תצא,עי'
פנ"י שמדברבארוכהע-ז,ועי' רא"שדף ס"ו
דס"ל נמי לא תצא משום לשמה,עי' פסקי
רא"ש שם .ואם רש"י ס"לכן יצטרך לפרש
הברהתא דר"מ ורבנן או כתוס' או כרמב"ם,
רשי' רש"יג' א' ד"ה אתילמיגזיי' ורשב"א
שם ,אמנם וראיאין הכרח לומרכן ובודאי
יתכןדגםרש"יס-לדלרבנן תצא משום מטבע
דלשמהואזיפרש הא דלא חצא לאחרשלמדו
כהריטב"אדהקילו בהמטבעגופא משוםדהוי
לאחר שלמדו],
ומיושבתנמיקושיתנו מבעל עצמודהגמ'
פוטרומאמירתבפ"נמשוםסברתמינקטנקיט
לי' בקי' ערעורי קא מערער עלי' ,דעיי"ש
כרשב"א דלא הוצרך הגמ' לומר דסברא 11
קיימת אלא שםדמיירי לאחרשלמרושהסקנו
דגחרים שמא יחזור דבר לקלקולו ,ובגזירה
הו"א דכברלאמחלקיםביןבעל לשארשליח
קמ"ל .א"נ משום דהטקנו לא תחלוק
בשליחוח ,והו"א דהלא תחלוק יכלול נמי
הבעל קמ"ל(דבעל לא מקרישליה לכאורה).
וממילאמיושבכהנ"לדלאחר שלמדואיןכאן
אלא קיום המטבע וכן פסול הגט משום לא
תחלוקבשליחותהוא רקפסולביטול המטבע,
והמטבע הוא רק משום ערעור הבעל והשתא
מינקטנקטלי'ביה"ערעורי קא מערערעלי'.
והא דבבעל עצמו ליכא פסול מחמת חשש
שלא לשמה ,ע"ז שפיריכולין לומר תירוצו
של הפנ"ידעיקר התקנההיתה שהשליחיהי'
נוכחכד'שנוכללשואלועל הלשמה חהישנה
תמיד בבעל (ואם הגדת הבעל כשממילא
שיילינןלי'הי'לוכחכבפני נכתבוהי' נחשב
קיום המטבעאזמדוקדק משמעותהגמ'דלפני
שלמדו ל"צ לסברת מינקט נקיט נלל).
ה .עי' רש"י ה' ב' ,ד"ה טעמא מאי
דפשטות לשונומוכיח דלמד דהא דהנותן גט
לאחר שלמדו ולא אמר בפ"נ אם נתקיים

כהוראי
בחותמיו לא תצא ,היינו רק אם הבעל לא
מערער ,אבל אם מערעראזמדניאיןגםלאחר
שלמדו(הריטב"אנמי גרס כרש"י שםדהדין
לא חצאמיירי לאחר שלמדו אבל הוא ס"ל
דלאחר שלמדו לאשייךערעורותצאכללעי'
פירושו שם ,וי-ל דלשיטתי' א~יל דגם לפני
שלמדואיןבדין להאמע המערערואין חשש
מעיקר הדין ואין תקנה משום הוחזקו שני
יב"ש עת"שב' א' ד"ה גמ' ,א"כ פשוטדאין
להחמיר להחראה ע"י ערעור לאחר שלמדו
אבל לרש"י לפני שלמדו גורו לחשדש מעיקר
הדץודו"ק ).חהבודאי סמך למש"כ דהתקנה
לאחר שלמדו הוא משום ערעור בעל ,ועי'
פג"י שמקשהמאי שנא לאחר שלמדו מארץ
'שראלדלאשייך ערעורוהניחבצ"ע .ומשום
קושיאזו דחקברברי רש"י ולמד דבאמת לא
שייך ערעור ,עי' בע"ב שם ד"ה רש"י לפי
שאיןכקיאין ,והדוחק מבוארלהמעייןגלשון
רש"י שם .וכברמשיגעליו הכתב סופר והוא
ז"ללומדדרש"י כפשוטוומסבירדהדין חצא
במקום ערעור הוא גופא משום שמא יחזור
דבר לקלקולו ויאמרו דאפ נשאח לא תצא
והחמירו בזה רק במקום ערעור עיי"ש,
אולי ה 4להוסיף על דכריו ולומר דהנה
כבר הבאנו זקריטב"א על הגמ' ב' א' אומה
דחשש שלא לשמה וחששזיוף אינן מעיקר
הדין רק אנו חוששין שיערער הבעל ואע"פ
שאיןבדיןלהאמינו מ"מלבן של בנ"א נוקף
ושמא חשאר עג1נה ומש-ה חששו רבנן לכך
והחקינו שלא תינשא אלא בהכי (באמירת
בפ"נ) אכל אחר תקנהזו אםיבא לערעראע
חוששיןלוואיןמשגיחעבוכללעכ"ל .וקשה
דכדף ג' א' ,כשמקשה הגמ' אי נסמוך על
השליח יבא הבעל ויערער ופסיל לי' ,פירש
הריטב"א "לאו למימרא שיהא פוסל אותו
דהאהאמינוהורבנןלשליחכביתריוכר"הרי
דאם לא האמינוהו כתרי הי' הבעל נאמן
לפוסלו וקשה דהרי אמר אעברין להאמינו
~יכא אלא חשש לבן של בנ"א נוקף ולמה
צריכין לנאמנות השליח כחרי שלא להאמין
הבעל הרי לא צריכין כלל לנאמנות השליח
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ע"ז ,ואם הגט פסולבלי השליחהיינו משום
ביטול תקנת בפ"נ .וכמו"כ קשה על הר"ן,
דמשמע מביאורו בהסוגיא דאזיל בדרך
הריטב"א ואעפ"כ אומר (בדף א' ע"בבדפי
הרי"ף ד"ה ובדין) דמדאוריתא ל"צ בירור
לשמהאבלרבנן "אצרוךוכו'למיחש שמאלא
נגתב לשמה אם יבא הבעל ויערער" כמו
שהבאנולעיל .ומשמעמזהדלאהסחפקוחז"ל
בחקנת אמירה בעלמא למנוע ערעור הבעל
אלא צורח החקנה היתה להאמין הבעל
כשמערער וממילאצריכין להעיד על הלשמה
כדי שלאיוכללערערוישלהסבירדכלדתקת
רבנןכעץדאורייתאתקנו,וכיוןדהתקנההיתה
להצריך בירור על הלשמה ,ע"כ גכלל בזה
דבליבירורזהנשארנובספקשאינומבורר אם
הבעליעורר את הספק.
וא"כיותרמובןדברי רש"י דהבעל נאמן
לערערעל הלשמהגם לאחר שלמדוולא קשה
מ"ש מאר"י דבעצם גם בא"יהי'שייךכירור
על הלשמה(ובדףד' ב'מצינו ס"דדלכתחילה
בא"י צ"ל בפ"נ לרבה ,והפנ"י כעצמו ב' ב'
מביא מהמרדכי וספר החרומה ,ומדקדק כן
בגמ' ה' ב' ,דלכתחילה צריכין להעיד על
הלשמה אף בא"י משום המיעוטא דטיעוטא
שאינן בקיאין) רק אין הצד שלא לשמהדי
גדוללהצר.ך אוחנו לחשוש לה מעצמנו אבל
ניון דלאחר שלמדוישגזירה שמאיחזור דבר
לקלקולו וקיימו המטבע לומר בפ"נ כוה גופא
נכלל זונריכק להאמק ערעור הבעל וכהר"ן
והריטב"א.
 .1אבל באמת כברהבאנודבריהר"ן שגם
לרבנן דר"מבלי אמירתבפ"נכללהולדממזר
ואימתי אינו ממזר כשהעיר השליח שלא
בשעתנתינה ,דאז תצא אףשאינו ממזר ,א"כ
רואיםדיש חשששמספיק לעשותהולד ממזר
לרבנן אף דמצד המטבע חצא אבלאין הולד
ממזר .וחידושגדול הוא רכפשוטו הר"ןאזיל
בשיטת הריטב"אדבדי ,אץ להאמין הבעל
כשמערער וא"כמאיזה טעםראוחכמיםלתקן
שחושאיז למזוייף או שלא לשמה גם לפני
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ערעור וכאותה מדה ,שהולד ממזר( ,אףדאין
הכרח שהולד ממזר מחמת חשש שלא לשמה
דהר"ןמדברלהלכהדרבהאיתלי'דרבא ,אבל
עכ"פ בוראיישדין חשש שלא לשמה היום
להר"ן אם נלמוד בו כפשוטה דמקור שלו
ומקורו של רש"ידיש חששויש מטבע הוא
סגנוןהגמ'דףג' כמש"כלעיל,וגם חששזיוף
היום הוא חידוש ,דהריטכ"א כשאומר אין
בדין להאמין הבעל מדבר על ערעור זיוף
ולשמה) ,אלאודאי האדתקנורבנז חשש שלא
לשמה אומזוייף ,לאהי' משוםשראוילחשוש
מדרבנן לחששות אלה אלא חוששין מחמת
תקנת בפ"נ גופא שסיבתה הוא חשש לעז
הבעל! .א"כ יוצא דשני הפסהלים  -פמול
מחמח חשש ופסול מחמת מטבע  -הם באמת
שניחלקים של המטבע שלבפ"נ שתקנופסול
מחמח חשש שמסולק ע"י עדות השליח אף
שלא בשעת נתינה ותקנו פסול אם לא קים
המטבע לומר בפ"נ בשעחנתינה.וישלהוסיף
על הנ"ל דבאמת גםבלי הראי' מדברי הר"ן
הנ"ל לענץ ממזר יש הרבה לשונות ברמב"ן
היטב"א ונם בר"ן שמשמעותם הפשוטה הוא
ךחהאצץהיום לוולא לשמה אף דהתקנה היא
משום עועור הבעל ,עי"ש.
וצריכין להבין איך זה מתאים עם דברי
הר"ן שהבאנו לעיל דחקנו לחשוש לשלא
לשמה אםיבא הבעלויערער ,דלמהתקנושני
חששוח  -חשש כשמערער וחשש לפני
שמערער כשמעיקר הדע בכלל אין חשש.
והנראה לכאורה בזה לפוס ריהטא הוא ,דהא
דחוששין לשלא לשמה אם הבעלמערער,אינו
תוצאה וצורה של תקנח בפ"נ ,אלא סיבתה
היא ,דכשקבעו חז"לדחוששין לערעור הבעל
הגדרהוא שתקנו להתחשב עםדבריו ולחשוש

לדבריווהויכעין פסול מחמת לעז דתוס' דף
י לבטל
ג' א' ,וממילא צריכץ להקן תקנהכי
דבריו כשמערער אבל זה שחחמ~ץהיום לפני
שמערער הינו כבר צורת התקנה כמש"כ
למעלה דאם 'ש תקנה לברר החששהיום ,ע"כ
ז"א שלפניבירור החשש"ם ספק ,הנ"ע בזה.
ולפ"ז יש ליישב .מה שהקשינו על
הרשב"א (סוף אוח ג') דיש כעין סחירה
בדבריו  -דבדף ב' כשמיישב שיטת רש"י
משמע דחוששין היום היכא דהוחזקו שני
יב"ש ,אבלבדףה' אומר,כלעצמןלאהוצרכו
לתקן אלא מחשש ערעורו של בעל ,וכחכנו
לעיל דלכאורה צ"ל דאמר דברים אלה גם
אליבא דשיטח רש"י ולהנ"לאולייש לפרש
הרשב"א כהר"ן והריטב"אדחקנו לחשחםהיום
לשלא לשמה שמאיערערהבעלרקדלהםדלא
הוחזקו שני יב"ש כל צורת התקנה הוא
דחוששץלמיעוטאשאינןבקיאיןולשנייב"ש
אף דלא הוחזק .ולהרשב"א צורתה היא
חשש שני יב"ש משום דהוחזקי ,וצ"ע
דמדבריו ומלשונוח רמב"ן וריטב"א ור"ן
משמעדאיהוחזק אזזהבעצמוסיכה מספקת
לחשושוגםהפנ"י דמקשהעלרש"ילמהבעל
עצמו פטור ודאי למד דהחשש שלא לשמה
אינו מיוסד על ערעור הבעל וגם הראב"ד
שהבאנו בראשיתדברינו משמע להדיאדאין
התקנה משום חשד ערעור שקר כלל וצ"ע.
האדמצינו ברש-ירףי' דתקנתבס"נהי'
משופ ערעור הבעל לדרך זה ברשב"א פשוט
ולפמש"כ למעלה ע"ס דרך הפנ"י דלרש"י
חוששין בעצםי"ל דנקטכן משוםזיוף דהוא
כרבא ,וגם רבה ס"ל כוותי' ועזד דגם לרבה
המטבע הוא משום ערעור הבעל וזהו מה
שנחשב "תקנחא דרבנן" כלשונו שם ,רצוד
דרק טעם,הקיים לאחר שלמדו.
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תטו

יצחק שרגא קוטלר

בדין שפחת תרופהדמביאקרבן אחדעל כמהעבירות
שבת ע"א ב' ,אמר עולא למאן דאמר
אשםוראילאבעיאידיעהבתהילהבעל המש
בעילוח בשפהה הרופה אינו היב אלא אהת
וכו' ע"כ .ופי' רש"י דאתרי בשוגגונויעלו
ביןכל אהתואהתיעו"ש בא"ד שכתבדלמאן
דבעי ידיעה בתהילה באשם ודאי השיב הוא
לחלק לאשמות כהבאת כפרה המהלקתלעושה
מזידוצריך להביא על כל אהת ואהתאליבא
דר'יוהנן דאמרלעיל באוכלשניזיתי הלה
בהעלם אהד ונורע לו בשתייריעות שמכיא
הטאתעל כל אהת ואהתדהשיבאליההילוק
ידיעה נאילו הביא קרבן בין ביאה לביאה
ואשמעינןעולאדלמאןדלאבעיידיעה באשם
בתהלהאינו השובהלהלקבינתייםואינוהייב
אלא אהת דכיון דלא השיב ליה ידיעה לא
מהלקתוכו ,עכ"ל .וההנו דאף שהלוק בשתי
העלמות אפ"ה מצדזהעדייןאינוהייב אלא
אהח משום ששפהה הרופה הואמןהמביאים
קרבן אהד על עבירות הרבה ורק לר'יוהנן
דהשיבליהיריעה כהבאת כפרה גם בשפחה
הרופה חתב על כל אהת ואהת.
והנה הא דסביראליה לר'יוהנןדידיעות
מהלקותוהו"לכהביא כפרחולכאורההוא רק
לענע צירוף שנלמד מקרא שעלידי ידיעה
הו"ל כנתכפר לעניו שא"א להצטרף אליו
הטא אהרת ,ואם כן בשלמא הטאת דהא
הלב בהעלם אהת על ץץ
דנתכפר שניזיתי
הטאת אהת הוא משום דמצורף האכילות זה
לזהלהיוב אהדשפיראמרינןדידיעההוהליה
כמי שנתכפר וא"א להצטרףאליוהזיתהשני,
אבל בשפהה חרופה שגם במזיד מביא קרבן
אהד על עבירות הרבה ובמז'דהרי אץ להם
שוםצירוףאהדדין [שהריאינם בהעלם אהד]
אםכןעל כרהך הא דמתכפרבקרבן אחדהוא

שגם על שניהיובים מספיק קרבן אהד ולא
דהשיבשתיעבירותלהיוב אהדוא"כצ"ע מה
שהךבזהשיהאכאילו נתכפרהריעכ"פצריך
כפרה ולמה לאיתכפר באשם אהדדלאצריך
כאן שוםצירוף בעצם ההיוב ,וצ-ע.
והנהעיין בכריתותדף ט'אי ,בעאמיניה
רבי הנינא טירנאה מר יוהנן בעל הטש
שפהותהרופות בהעלם אחתטהו התבעלכל
אהת ואהתאואינוהייב אלא אהת א"להייב
על כל אהת ואהתוכו' ע"כ .וצ"ע דמה שתך
כאן גופין מהלקין ומה איכפת לי במה
שהעבירות הלוקץהרי האדמביא קרבן"הד
עלעבירותהרבה בש"האינומשוםדמצורפים
העבירוח אהדדי רק משום שקרבן אהד מכפר
על היובים הרבה ,וצ"ע .ונראה שגס בש"ה
ע"כצריךלצירוף ונלמד מקרא שמביאקרבן
אהד על עבירות הרבה שמצורפים ההיובים
לדין קרבן אהד ולא רק שנתכפרבקרבז אהד
אלאבעיקרהיובםמצורףלדץקרבן אהדולכן
שפירשייך דץדגופין מהולקים שמשוםהכי
א"אלצרףההיוביםושפירשייךבהדץהילוק
דגופק ,ולפ"ז מיושכ שפיר שגם סכרח ר'
יוהנןשע-ייריעות הףלי'כאילונחכפרשייך
שפיר בש"ה דכיץ דהוי לי' כנתכפר א-א
לצרף להיובו עודהיובים.
ועיין לקמן ברש"י ד"הפליגיר-י ור"ל
שלר"ל גבי ש"ה בידועהשבין ביאה וביאה
לאו כהבאת קרבן השיכי להלק וכי היכי
דבמזירדידי' מכיא אהתעל כולם ה"נמביא
על כולם ולא דמילידיעוח שבץאכילת הלב
לאכילת הלבלדבריהכל דהתםהיוביאשגגות
הואוכיון שיש היעהבינתיםהריןליהשני
שגגות ,עכ"ל.וכןבתוס' ד"ה בעלוכר בא-ד
אע"ג דגבי הלב מודה ר"ל דידיעות שבץ
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אכילהלאכילה מחלקותלאדמידהחםבשגגה
תלה רחמנא וידיעות מחלקות אשגגות אבל
בש"ח שמביא על הזדק כשגגהאיןחידיעה
חשובה לחלקוכו' עכ"ל .וצ"ע מההיה קשה
להםבכללהריבחטאותכלשהואנפרדבחיובו
א"א להתכפרבקרבן אהדורק שבהעלם אחד
הרי הוא בעצםחיוב אחד משא"כ בש"חהרי
נלמד שגם בשני חיובים נפטר בקרבן אחד,
וא"כאפילואיהוישניחיוביםע"ישהואשני
העלמות אפילוהכי נפטר בקרבן אחד ולמה
הוצרכו לסברוח על זה ,וצ"ע .ולפי דברינו
מבואר שפיר שגם בש"ח דנפטר בקרבן אחד
הוא ע"י דמצורף ההיובים ~ין קרבן אחד
וא"כ כמו דהעלמות מחלקין בחטאות שא"א
להצטרף בחיוב אחד יחלק נמי בש"ח שלא
יצטרף החיוביםלדין קרבן אחד.
ועיין עוד כהגמ' מתקיף לה ר' המנונא
אלא מעתה בעלוהפריש,רבן ואמרהמתינו
לי עד שאבעולהכינמידאינוחייב אלא אחח
א"ל מעשה דלאחר הפרשה קאמרת מעשה
דלאחר הפרשה לא קאמינא וכו',ע"כ.וצריך
להבין קושייתו שהרי היה פשוטלי' שא"א
להתכפר בקרבן שהופרש כבר קודם העבירה,
וא"כ צ"עמהשייךהא להא דאמרעולאשאין
העלמוח מחלקות בש"ח,
ולפירברינו דגם בש"חצריךלדיןצירוף
ומצורף לדין חיוב אחר ,א"כ י"ל דהא
דהפרשותמחלקותאינומשופ שא"א להתכפר
בקרכן שכבר הופרש שהרי מצורף להתיוב
שהיה קודם ההפרשה רק שהפרשההיא בגדר
מחלק שאהרי שכבר הופרש קרבן להחיוב
הראשת א"א להחיובהשני להצטרף להחיוכ
הראשתלדיןקרבן אחדוהמחלקהואבהצירוף
שלהעבירות עצמם .וצ"לעוד דהא דבחטאות
בשתי העלמותחייבשחיםאינורק משום דהף
שתיחיובים אלא שהוא גם בגדר מחלק כמו
גופין ,וכן משמע בהגמ' בכריתות דף ט' א'
שמקשהעל הא דאמרר'יוחנןשגופיןמחלקין
בש"חמאי שנא מחמשהעלמוה בשפחה אחת
וכו' עי"ש .ולכאורה צ"ע דמהעניז העלמות

לגופק הרי גופע הוא בגדר מחלק והעלמות
אינו בגדר מחלק רק בגדר של שניחיובין
ובש"ח שני החיובין מצורפין ,וע"כ שגפ
העלמות הוא בגרר מחלק כמו בגופין ,וא"כ
היינו דמקשה ר' המנונא דכמו דאמר עולא
זהמחלק של'העלמותאינו מחלק בש"ח גס
המחלק של הפרשות לא תחלק בש"ח,
והנהישלעיין למה באמח העלמותאינן
מחלקין בש"ח דעיין ברש"י ותוס' שהבאנו
לעיל ומשמע שהמחלק של העלמות הוא רק
בהשגגה וכשהחיוב הוא על השגגהנחלק בכך
והוא מחלקבהשגגהמהשאיןכן בש"חשחייב
עלהמזיר אםכןגםבשוגגאיןהחיוב אשגגה
וא"כ לאשייךביה המחלק של העלמוחבכלל
וא"כ הדרא קושק לדוכתא דמאי מדמי ר'
המנונא המחלק של הפרשוח להמחלק של
העלמוח הרי המחלק של הפרשותשייך גם
כאן משא"כ המחלק של העלמות לאשייך
כלל בש"ח כמו שכחבנו ,הנ"ע.
והנה באמח דבריהם צ" 1שהוכיחו מהא
שהחייבעלהזדת כשגגהשהחיובאינואשגגה
רק על המעשהוכל שעשה מעשה לא שנאאי
במזיד או בשוגג חתב ,הרי רבי עקיבא ס"ל
דאשםבעיידיעה מחחלהואיאעהחיובשייך
לה,סגגה מהשייךשיהי'דין שלידיעהבהחיוב
והרי גמ לרבי עקיבא חייב אמזיר כשוגג,
וצ"ע .ועור קשהדהגמ'בכריחות מקשה מ"ש
גופין מהעלמותולפידבריהםהרי המחלק של
העלמות לא שייך בכלל בש"ח שאין החיוב
אשגגה משא"כ המחלקדגופעהריהוא מחלק
גם במזיד ,וע"כ שהוא מחלק גם במעשה,
וצ"ע.
ונראה שע"כ כוונתם שהחיוב דשוגג לא
שייך בכלל להשגגה דודאי החיובשייך גס
להשגגה כמו בחטאת רק שבחטאת עיקר
החיוב הוא על השגגהולכז כל שהוא בשגגה
אחח אף שהוא בכמה מעשים הריאין כאן
סיבה רק לח-ב אחד ובעצםאיןלו רק חיוב
אחד ,משא"כ בש"ח שח-באזדתכשגגה א"כ
גם החיוב של שגגה הוא בעיקר על המעשה

נהוראי
בשגגהולכן כשעשה כמהמעשים בשגגה אחח
הרי בעצםיש כאן כמה מחהבים רק שמצורף
בדין ש"ח שמצרף כמה חיובים לדין קרבן
אחד .ולפ"ז בעצםשייך המחלק של העלמות
גם בש"ח ,וא"כ מה שכתבו רש"י ותוס'
שהמחלק של העלמוחהוא רק בחטאות משום
שהחיוב על השגגה ולכן הצירוף הוא דהוי
חיוב אחד ממש,ובשחישגגותלאשיךשיהי'
חיוכ אחה וזהו המחלק שלו ,משא"נ כש"ח

תיז

אף שגפ שסשייךשיהי' מחלק ,עלכלפנים
אמרעולאשהצירוףהזהלאנחלקבכך,ושפיר
מקשה ר' המנונא שגם המחלק של הפרשות
לא תחלק בש"ח,
ולפ"ז לא קשה מר"ע דסבירא לי' בבעי
ידיעה מתחילה דגם לר"עהחיוב הוא על מה
שעשה מעשה בשגגה ושפיר שייך בודין
ידיעה,ומובןנמי מה שהקשה מהגמ'ככריתות
מאי שנא גופיז מהעלמוח שבעצס שייך
המחלק של העלמוח גם בש"ח.
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יצחקרייניץ

בענין תמותומועדותוצד תמות במקומה עומדת
הגמ' ב"ק דף י"ח א' ,בעי רבא חצי נזק
צרורוח מגופו משלם או מעלייה משלם וכו'
ת"ש הכלב שנטל חררה והלך לגדיש ואכל
החררה והדליק את הגדיש על החררה משלס
נ"ש ועל הגדיש משלם ח"נ וכו' ,ות1י עלה
משלם ח"נמגופוור' אלעזרסבר במשלם "1ש
מגופו .ובגמ' שם ע"בכי קאמרר' אלעזר "1ש
כגון דאייעד ובהא קמיפלגי מר סבר יש
העדאה לצרורות ומר סבר אין העדאה
לצרורות .וגירסת רש"י בהגמ' כגון דשני
ואייעדוז"ל רש"י אלאדשניבצרורותואיעד
שלשה זימני בהכי דהדר הוה לי' כאורחי'
ואמרי רבנן חצי נזק כשאר צרורותדמועדין
מתחילתן ואפ"ה ח"נ וחו לא האי נמי בשני
ואייעדלאחמורממועדמתחילתוואין העדאה
לצרורוח ששינה בהן ,ומדקתני מגופו אלמא
צרורוחכיאורחי'נמימגופו .והקשו תוס' שם
וז"ל וקשה דהיכי פשיט הא דרבא דילמא
צרורוח כי אורחי' מעלייה אבל היכא דשני
אע"ג דאייעד משלם מגופו דצד תמות
במקומהעומדת.
וכבר תירץ על זה הנחלתדודדהרי למ"ד
צד תמות במקומו עומדיששניחצייתשלומין
חצי מגופו וחצי מהעלייה ,ואם בההלכחא
נאמר דצרורות משלם ח"נ מעלייה אז בשני
ואייעד משלם החצי מעלייה ,ומדקתני
בברייתא דמשלם ח"נמגופו אלמא דההלכתא
דצרורוח דמשלם ח"נמגופו.
ונראה דתוס' לא ניחא להו בחירוצו של
הנחלתדודדלשיטתייהואזלי,דהריהדין דצד
תמות במקומה עומדת נאמר לגבישנידינים
דמשלם מגופוועודדצריךשמירה מעולה,ועל
עיקרדע דצד תמות.במקומה עומדת הקשהר'
פרץ שם דף מ"ה ב' ,חימה הא מנ"לותירץ

כמו שכתבו תוס' שם מסברא אומרכן דאטו
משום שנעשה מועד גרע ויפטור מח"נ
בשמירה פחותה ע"כ .ועל כן לא סברי תוס'
כתירוצו של הנחלתדוד ,דהיאך נאמרדהדין
צרורות בקרן מוער הוא לשלם ח"נ מעלייה
ויפטור בשמירה פחוחה [כדין צד המועד]
דא"כ נמצא דמועד גרע מתם .ולפ"זצריכין
לבאר סברת רש"יבוה ומה הואיסוד מחלוקת
רש"יותוס'בזה.
ונראה לומר בזה דמחלוקת רש"י ותוס'
ן תמוח .דבגמ' דף ב' ב',
הוא בעצם,יסודדי
אבל מחוברת אימא כולה מועדתהיא ,והקשו
תוס' שם דמהיתיתיחיוב נ"ש,ותירצו למ"ד
ח"נ ממונא אחיא מבור וחד מהנך ,ולמ"ד
קנסא ס"ד למילף מבור וחד מהנך ,אבל
מפשטותלשון רש"י משמע דגם בלא זה ס"ד
במחוברתמשלם נ"שוצריךביאור.
בגמ'דף ל"זאיתא ,לפרש טעמא דר"שבן
אלעור בשור שלהדיוט שנגח שור של הקדש
בין תםבין מועד משלם נ"ש ,אלא אמר ר"ל
הכלהיו בכלל נ"ש כשפרט הכתוב רעהוגבי
תם רעהו הוא דתס משלם ח"נ מכלל דהקדש
בין תםבין מועד משלמ נ"ש ,דאםכן נכתוב
קרא להאי רעהו גבי מועד .וסירש"י מדלא
פרט פטורא במועד ש"מ כשפרט לך רעהו
בתס לא לפטור הדיוט בהקדש בא ,אלא
להחמירעליולחייב הדיוט תם נ"ש להקדש.
והוסיף שס רש"י "וללמדך שלא להוציא תם
מכלל מועד אלא בשור רעהו" .הנה בפשטות
גדרהדיז דחםומועדהוא,דהמזיק של תםהוה
מחייב לח"נ והמזיק של מועד מחיב נ"ש,
היינו דתם כית דבחזקת שימור קיימא הוה
הפרשה של שמירח ניזקין רק ליחייב ח"נ,
ובמועד לנ"ש .אבל מרש"י נראהדלפיזה לא

כחוראי
היה יתכן דינו של ר"ש בן אלעזר דנימא
דבהדיוט מזיק הקדש המחייכ של תם נ"ש.
אלא דגם בתםהמיחייבמדין שמירתניזקין
הוה לנ"שכמוכלהמזיקין ,אלארבחסחיהשה
התורהדין פטור וקולא בתשלומע ,והפסוק
הוציא התם מכלל מועד .אבלהדיוט בהקדש
הפסוק ,לא הוציא תם מכלל מועד וממילא
משלםנ"ש.
ואולי יש רמז לזה מרש"י על המשנה
ברישכיצד הרגל דכחכבקר! תםדהתשלומין
"חצי נזק וחו לא" .דהדע תפות הוה קולא
בתשלומיןדלא משלם נ"שאלא ה"נותולא.
הנה כ' הרשב"א דף ב' ב' ,ה"ק אמאי
במחוברת אימא כולה מועדת היא ,אדרבה
אימא כולה תמה היא לשלם ח"נ בלהוד דכל
לאפוקי ממונא קולא לנחבע וחומרא לתובע.
הרי טבוארמדברי הרשב"א דלמאי דהף ס"ר
דנגיחה דקרא היינו דוקא תלושה ,דמחוברח
לא
בניתה ,הף מטעם טה"כ ומיעהם
רות-נתמשאו מהלכותהק דקרן  -ת"ז
בק
דמחומ
ק הרשב"א בנוגעלאיזה הלכתא בא המיעוט
אי להחמיר דאין בה הקולא דקרן דהר תם
בתחלה  -או לקולא ,דאע בה החופרא

דהעדאה נכולה תמההיא ,וכתכ שם עוךהנויץ
יש להקשות מאי קאמר רמחוברת אימא כולה
מהדת דמה"ת כקר התוס'[ ,נתירץ כר החוס']
דנתבאר מדברי הרשב"א דיש כאן מיעוט,
מ"מ המיעוט הוא רק בנוגע דאינו בכלל
ההלכתא המיוחדת דתמות שנאמר בקרן אבל
אילאודילפינןלהמבורוחדמהנך ,מה"תב"
חיוב נז"ש בתחלה מצדעצמו.זהושי' התוס'
והרשב"א ,אבל בדעת רש"י י"ל דאדרבה
בפרשה דקרן גופה באמת יש רע נז"ש גם
לתם ,אלא דבאהכתובוהוציא חםמכללמועד,
וא"כ י"ל דהמיעוט דתלושה בא למעט
מחוברת מהך הפקעה דתמות ,וממילא ה"ה
מועד בתחלה מצד פרשה דקרן גופה וכמו
דהקדש לר"שבןאלעזר.
אבל עדיע צריך ביאור שיטת רש"י,
דבשלמא למ"ד פ"נ ממונא י"ל כדברינו

תיט

דהפסוק בא להוציא תם מכלל מועד ,אבל
בעצם גם תם הוה מחייב לנ"ש .אבל למ"ד
פ"נ קנסא וסתם שווריס בחזקת שימור רק
דהתורהחידשהבוחיובקנס ח"נ ,א"כזהוכל

המחייכשבו.

ונראה לבאר דהנה תוס' דף כ"ד א' ד"ה
השתא ,הקשו למ"ד ליעודי גברא דמבואר
בגמ' דאם באוג'כיתי סהדי בחדיומא דלא
מייעד וז"ל תימה לר"י דמ"מ קנס לא הוי
אפי' למ"ד פלגא נזקא קנסא במכי נגח ג'
מיהותיצא מהזקת שימור ונראה לתרץדאין
ח"נ חלוקכית דהוהקנס בחדדוכתאהויקנס

בכל דוכתי ,כדאשכחן גבי שלשים של עבד
דאפי' העבד שוה שלשים לא פחות ולאיותר
מ"מ הוי קנס ,ואי מודה בי מיפטר ,ע"כ.
וקושייח התוס' צ"ב היאך הוה ממון אחרג'
מיחוחהרי הפרשה שלהחורההוהח"נקנסא,
ומהשייךחיובח"נדממונאדלאכתיבבתורה.
ונראה לפרש דאפי' למ"ד פ"נ קגסא הרי
חידשה התורה ששור חםהוהמויקלח"נ ,רש
בו פרשה שלחיובממת עכ"פלח"נ ,אלאכיון
דכחזקחשימורקיימאהי'לנולפטורהבעלים
מחיוב זה מטעם אונס אלאדחייבחו תורהכי
היכידלינטר"לתורי',ולכןהואדהוה רקקנס.
אכל אחרג'נגיחותדכבריוצא סחזקתשימור
וליכאאונסאזהחיובהוהממת,דהדיןקנסלא
מעצם דץ תמותהוא ,דכלהדין תמותהוא רק
לגבי ח"נ וסגופה והדין קנס הוהכיון דיש
פטוראונסבג'נגיחוח ראשונותלכן חשוברק
קנס.
ולפ"זמוסבר רש"'בפשיטות,כיץדאיכא
מחיבבעצםלממתשלנ"שגם בחםלכ-ע ,א"כ
למ"ד פ"נ ממונא הגדר של ח"נ הוה פטור
וקולא בחשלומץכן למ"דפ"נקנסא.
וחירוצם של תוס' שם באין ח"נ חלוק
נראה שכוונתם לחדש דלא כסברתם כהקו'
אלא דעצםיסורהחיובהואקנסוכמושלשים
של עבד .אבל לדעח רש"י אא"ל כן כנ"ל,
דהרי עהטת רש"י דגם תם הוהמזיקהמחייב
ממון.
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כהוראי

רש"י לקמן דף ל"ט א' על המשנה שם
כחב,דאפי' למ"ד פ"נ קנסאזה רק בתם אבל
במועדאפי' למ"ד צד חמות במקומה עומדח
הוהחיוב ממק ח"לואי טעמא משום קנסא
הוא דמזעד מי הוי קנסא הא לאו בחזקח
שימורקיימי (וכן ללשתווןס,הרשב"א שם) ,הרי
בפירוש כמו שס"ד
דכיוןדיצא מחזקח
שימור הוה ממונא .אבל תוס'דף מ' א' ר"ה
ולימא כתבוביאור אחרדאףלר"י הצגחמות
הוה ממונא "רכיתדאייעד לאו קנסא הוא".
ותוס' זה לשיטחם ,דעצםיסודחיוב ח"נ הוה
קנסא.לכןפירשתוס'דע"יהעדאהנשתנהדע
תשלומיןלחיובממת'
ונראה להוסיף עוד בטעם דא"א לרש"י
לסבור כתירוצס של תוס' ,דנראה דשיטת
רש"י דלא נאמר דתם הוה פרשה המחתב
בפנ"ע ומוערהוה פרשה המחתב בפנ"ע כמו
שניאבוח ,אלא רההעדאהבאהרקלהוסיףעל
התם ,דבתם איכא פטור על החצי ובמועד
לינא פטור .וא"כ אא"לדיסודהחיוב של תס
קנסא ויסוד החיוב של מועד ממונא .אכל
לתוס' מוכרח עכ"פ למ"ד פלגא נזקא קנסא
דתפ ומועדהוהכל אחדמחייבבפנ"ע ,והמ"ד
פ"נ ממונא ג"כ סברכן בפשטות ,ך"לדתום'

לשיטתם בזה,דכיון דשיטת תוס' בדף כ' ב',
דתם הוה רק מחיב בשביל ח"נ ומועד הוה
מחייב לנ"ש ,כמו שביארנו המחלוקח רש"י
ותוס' שם ,א"כ מסחבר לומר רמחנד לא הוה

רק הוספה לחיוב חם אלא דתס הוה פרשה
בפנ"עלח"נומועד הףפרשהבפנ"עלנ"ש.
ונחזורלקושיא הראשונה .דהנה חוס' ור'
מרץרף מ"הב' הקשו,מנאלי'לר'יהודהדונד
חמוח במקומה עומדת .ונראה לשיטת רש"י
דהדיו מועד הוה רק הוספה להפרשה של תם,
סברר'יהודהדזה רקלהוסיףחיוב ח"נ אבל
הצר תמות במקומה עומדת,והתוס' הקשו שם
משוםדאזלי לשיטתההו דתם ומועד ה11שני
פרשיוח.
ולפ"ז נראהדלשי'רש"יישלומרדסברת
ר' יהודה דצד תמוח במקומה עומדת הוא
משוםדכיון דפרשהדמועדהוי רק הוספהעל
פרשת חם א"כ מסתבר דההוספה היא רק
בנוגע להח"נ המחודש ,אבל הצד תמות עומד
הוא במקומו ,והתוס' לשיטחייהו הוא דה"ק
על ר' יהודה ,מנ"ל הא ד~ידהוהוי פרשה
דמועד פרשה בפנ"ע ומה"ת דנכלל בה צד
תמוח ,וע"זתי' התוס' דסברתר"יהוא מטעם
דאטו מועד מגרע גרע ,אבל לשי' רש"יאין
לנו שום הכרח לסברא זו ,ומבואר בזה
מחלוקח רש"י ותוס' שפתחנו בה ,וכמש"כ
דהתוס'לשי~אייהו לאניחאלהוכתירוצו של
הנחלתדוד דא"כ מועדמגרעגרע ,אבלרש"י
לשיטחי' לאנחיח לסבראזו ,וא"כשפירמצי
סבר כסברת הנחלתדודדאם צרורותכאורחי'
משלם ח"נמעליי ה"נבקרןדאיהנדהרי הוא
משלם הצדמועדותשבו.

"4
הרב יצחק שטייבברג

שיטת הרמב"םבעכיןאיןמתכוין
הרמב"םבפ"י מהל'כלאיםהל' ט"ז כתב
וז"ל תופרי בסות תופרין כדרכן ,ובלבד שלא
יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני

הגשמים ,והצנועין תופרין בארץ וכן מוכרי
כסות מוכרין כדרכן ,ובלבד שלא יחכוונו
בחמה שיציל להס הכלאים שעל כתפן פן

כחוראי
החמה ,ולאיחכ11נ1כגשמים להתחמםבווכו'
עכ"ל .ובהל' י"ח כ' ח"ל לא ילבש אדם
כלאים עראי ואפי' ע"ג עשרה בגדיס שאינו
מהנהו כלום ,ואפי' להבריח אח המכס ואם
לבשכןלוקהעכ"ל .ובכס"מ כתבוז"ל משנה
שם וכתבו הר"ש והרא"ש דסכר האי תנא
ררבר שאין מתכוין אסור ופליג אמתניתין
דמוכריכסותמוכריםכדרכם,ורבינופסקהלזו
ולזו .ונראה שטעמו משום דס"לדאפילו ר"ש
מודה בהאדכיון שהוא לובש ממשהרי עבר
עללא חלבששעטנז ,אכלמוכריכסותוחופרי
כסוחשאינםלובשים ממש אלאמעליםעליהס
מוחר אם אינומתכוין וכו' עכ"ל.
ובביחהלוי חלק א'סימן א' אות '1מפרש
דברי הכס"מ שאםלובש ממשכלהאיסורהוא
מעשההלבישה בלבד ,וההנאה לאהויחלקמן
האיסור ,אבל בהעלאה כלהאיסוראיוו אלא
בהשתתפות שלקבלח הנאהוהואאינומתכףן
להנאה וע"כ במוכרי כסות כית שאינם
לובשיםהבגד רקמעלים,כיתשאיןמתכוונים
להנות מותר .שוב ראיתי שכבר קדם
לולהביח לףהר"יקורקוס כבאורו להרמב"ם
והביא ראי' מדברי הרמב"ם עצמו דס"ל
שבלבישה א"צ הנאה משום שבהל'י"ח כתב
"שאינו מהנהו כלום" ,וכתב שבמוכרי כסוח
משמע מהרמב"ם שזה דוקא בהעלאה שכתב
בהל' ט"ז "שעל כחפן" .עוד כתב
י
שיצש"
יה
שההעלאה היא באופן שאינו פסיק ר
להנאה כמו שפירשו החוס' והריטב"א בשבת
כ"ט ב' ,כגון שהוא לובש מלבושים אחריס
ואינווראישמגיע הנאהמכלאים שעלכתפן.
אך מסתימת דברי הרמב"ם משמע רהא
דמוכרי כסות מוכרים כדרכם הוא אפילו
בפ"ר.וע' במרכבח המשנההל' שבח פ"א(דף
י"ד בספרו) שטעןכעיןזה .ובזה אפ"ל ע"פ
מה שכתב רבינוחיים על הרמב"ם (בדף ו'
בספר 0שהרמב"ם הלךבשיטת הר"ן בפ'גיד
הנשה שאםאינומחכויןבאיסוריהנאה,אפילו
בפ"ר מותר.

תכא

אולםכברעמדובזההר"ימקורקוסוהבית
הלוי שמהגמ' יבמוח דף ד' ב' ,משמע שגם
בלבמסה צריך הנאה ,דהכי איחא התם :המ
מיצרךצריכי ,דאי כ' רחמנא לא 'עלהעליך
הו"א כל דרך העלאה אסר רחמנא ואפילו
מוכרי כסות ,כתב רחמנא לא תלבש שעטנז
דומיא דלבישה דאית ביה הנאה ואי כתב
רחמנא לא תלבש ,ה"א דוקא לבישהדנפיש
הנייתה אבלהעלאה לא ,כתב רחמנא לאיעלה
עליך ע"כ .והם לומדיס שהרמב"ם מפרש
הגמ' שפסוק לאיעלהמגלהעללבישה שא"צ
הנאה ,ופסוק לא חלבש מגלה על העלאה
שצריך הנאה ע"ש אמנםזה קשהמסוגיא שם
שכתב וז"ל ה"א דוקא לבישהדנפישהנייתה
אבל העלאה לא כתב רחמנא לא יעלהעליך
ע"כ ומשמע שהפסוק לא יעלה מגלה שא"צ
"לבישה דנפיש הנייתה" אבל ודאי לבישה
דאיח ביה הנאהבעינן.
והנה ביו"ד סימן ש"א הש"ך וט"ז
ומרנבת משנה שהובאו בפחחי תשובה שם
מתרצים סתירח הרמב"םבנ' חירוציםשונים,
אבל הצד'השוה שבהם שבאמתאיןשוםחילוק
בקלבישה והעלאה והכלתלויבכוונת הלובש
שאם כדי להבריח את המכס חייב ואם כל
כוונחו היא רק להראות לקונים מותר ע"ש
באריכות .והדברים מחמיהע דהא משמע
מהמשנה פ"ט כלאים ומרמב"ם שאם לובש
כלאים אפילו ע"ג עשרה בגדים חייב ולא
משנה נלל מה היא כוונתו ,דלשון המשנה
והרמב"ם הוא "אפילו לגנוב את המכס"
בלשק "אפילו" ופירוש המשנה והרמב"ם
הוא ,דלאמיבעיא אס לובש ע"געשרהבגדים
שאף שאינו מהנהו כלום חייב משום שיש
איזה סיבח ריוח ללובש ויש רצון גמורכגת
להראות לקונים ,אלא אפילו להבריח את
המכס שאינו אלא מניעת היזק בלבישה זו
מ"מ חייב משום שכדי לחייבו סגי בדעתו
וכוונתו ללבוש ,ומה אכפתלן אם לבישהזו
אינהרצוןגמור ובאהלוצריכותה שללבישה

תכב
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זו כע"כ( .ע' בב"ק דף קי"ג שהביא המשנה
בלשק זה "לא ילבש אדם כלאים אפילו ע"ג
עשרה בגדים להבריח את המכם" ולא גורס
"אפילו" להבריח את המכס ,ולפי גירסא זו
מיושבים התירוציס של ש"ך ,ט"ז ,ודמרכבת
המשנה ,שיכול לומר שדוקא אם כוונתו
להבריח את המכסחייב ,אבל זהאינו מספיק
ליישב סתירת הרמב"ם שהוא גורס "ואפילו"
ודו"ק).
והנראה לומרבזה דבאמתלבישה והעלאה
שוים בדיניהם ובשניהם צריך שיוכל להנות
מלבישה זו ,וכפשטות הגמ' ,אלא דהרמב"ם
ס"ל שאין שוםענין שהלוכש צריך להרגיש
ולהנות בפוצל מהלבישה אלא הוא דין
בהלבישה,דכדילהתחייבבעינן שתהאלבישה
מעליתא דראוי להנות ממנה ואףשאינונהנה
כלל כגון להכריח את המכס שלובש בגד
שעטנז ע"ג עשרהבגדיםשחייב אע"פשאינו
מהנהו כלום ,והינו משום שלבישה כזו וראי
רארלהנהז ממנה ורק העובדא הצדדית שהבגד
הוא ע"ג עשרה כגדים גורמת שאיגו נהנה

מהלבישה .ולפיכך שפיר מקרי לבישה דאית
בה הנאה וחוסר ההנאה בפועל אינו מספיק
לשלול מהלבישה את טיבה רצרכה.
אבל קשהלפי הנ"ל מדוע כמוכרי כסות
מוכרים כררכם והא ודאי המוכר מתכוץ
למעשה העלאה ,ובשלמא לפי הר"' קורקוס
והנס"מ שהדבר המחייב הוא ההנאה
מהכלאים ל"ק מידי דהא הוא אינו מחכוין
להנאה ,אבל לפי הנ"ל שעצם האיסור הוא
מעשה הלבישה וההעלאה ,וההנאה אינו דבר
המתחייב לכשעצמו אלא הוא תנאי בלבישה
או בהעלאה שצריך שתהא לבישה והעלאה
שראוי להנות ממנה לאשוויי ללכישה זו שם
לבישה ולא סתם משוי בעלמא וא"כ מדוע
מוכרי כסות מוכרים כדרכם.
ונראה בזהדבגמ'פסחיםדף כ"וב',הביא
מתניתין דמוכרי כסות מוכרין כדרכן ונחלקו
הראשונים התםבביאורמילח "כדרכן",רש"י

כתב שזה כדרך לבישה שמעוטפין בכסות,
ור"ח כתב שהוא כדרך המוכר שנושא על
כתפן .והרמב"ם הלך כשיטת ר"ח שכתב ג"כ
"על כתפן" וכמו שהזכרנולעיל .ונ"לשלפי
הרמב"ם כל ההיתר במוכרי כסוח הוא דוקא
בשנושאהכגדעלכתפו,ולא משוםדשאנידין
העלאהמדין לבישה ,אלא דבזה ניכרשכונתו
בלבישה זו כדי למכור ,אבל אה"נ אם הוא
מעלה סתם את הבגד כדרך שאר בנ"א ולא
כדרך המוכרחייב דהא סתם העלאה כלבישה
ממש .ומקורו מהמשנה עצמה שכתוב
"כדרכן" שמשמע דוקא כדרך המוכר מותר,
והיינו משום שאםניכר שלבישהזואינהכרי
להנותו אינו בכלל הלאו דלא חלבש ,והדבר
חלוי במהלוקח ר"י ור"ש ,דלבישה זו אינה
וראיניכרתשאינה עומדתליהנות ממנה ,דאף
שניכר שעיקרה להראות הבגד ע"מ למוכרו
מ"מ שמאמתכוין גם להנאה,דאופן הלבישה
אינו מוכיח את כונתו המוחלטת ,ולפי ר"ש
דאזלינן בתר כוונת האדם הכא כונתו תפרש
המעשה המסופק ואם מתכךן רקכדי למכור
משוילהללבישהזו שםלבישהשאינהעומדת
להנאה,ולפיכךאינובלא תלבש ,אבללפיר"י
כבר למדנו המאירי (בשבת דף ק"ג ד"ה זה
שבארנו) שבכ"מאינו מתכוין כמתכוין ,א"כ
הוא כמתכוע ללבישה שעומד להנותו שלפי
ר"י העיקר תלוי
בהמעשה ,והמעשה ראוי
להנותו( .והמ"מפי"בהל,ב' והרמב"ןשהובא
שם משמע שחולק על המאירי בזה ולא
אמרינןלפי ר"יאינומתכויןכמתכוין ע"ש).
ולפ"ז הכל מיושב ,שבמוכרי כסות מותר
אפילו באופן פסיק רישיה להנאה וכסתימח
הרמב"ם ,ואין שום חילוקבין העלאה לבין
לבישה וכסתימת הגמ' ביבמות ולא כדרך
הכס"מ והר"י קורקוס ,ובל החילוקבין הל'
ט"1והל'י"ח ,שבהל' ט"זמיירישלובש כדרך
המוכר ובהל' י"ח לובש כדרךבני אדם ,ומה
שמכר לכל בשעה שלוכש ע"ג עשרה כנדים
שאינו עונן להנאה אינו כלום שהיכר זה

נהוראי
אינו נובע מצורח אופן הלבישה אלא מצד
שהבגד הוא ע"ג עשרהבגדים,ווההיכר מצד
אחה ולא מאופן הלבישה ,הנורת לבישה זו
עומד להנאה כשאר לבישה ובכלל לאו דלא

תלבש.

שוב מצאתי בעז"ה בכיאור הגר"א
שמשמע משם כדברינו .ע' בשו"ע אף'ח סימן
י'ה"י כתב המחברוז"למצנפתפטורהאפילו
של ארצות המערב שב' ראשיה מושלכים על
כתפיהם וגופם ואע"פ שמתכסה בה ראשו
ורובו פטור כיון שעיקרה לכסוח הראש
דכסותך אמר רחמנא ולא כסות הראשעכ"ל.
ובביאור הגר"א כחב וז"ל כמ"ש במוכרי
כסות אלמאכיוןדאעעשוילהגיןמפני החמה
לאקרינןביה תלבשה"נ לאקרינןביהכיסוי
הגוף עכ"ל ,והביאור בדבריו שכמו במוכרי

כסות ניכר באופן הלבישה שאין עשוי להגן
מפני החמה מותר ,ה"נ פטור מציצית דמצד
לבישת הבגד ניכר שאין עשף אלא לכיסוי
הראש .וצ"ל בכוונת הגר"א שמוכרי כסות
חלוי במח' ר"י ור"ש וכדרך שביארנולעיל
שבהרבה מקומות בש"סאיתאשזהחלויבמח'
ר"י ור"ש .וכוונתו דכיון שלא כיק הלובש
אלא כדי למכור ,הרי הוא פטור משום דלא
קרינן ביה לא תלבש וכמש"ב.
והנה בפ"ח מהל' לולב ה"ה כ' הרמב"ם
וז"ל ואין ממעטין אותן ביו"ט לפי שהוא
כמתקן ,עבר וליקטן או שליקטן אחד אחד
לאכילה הרי זה כשר עכ"ל ועיין בכס"מ
שהקשה למה הצריך שליקטם אחד אחדכיון
שליקטם לאכילה אפילו כמהביחדנמי ,ועוד
למה לא כחב שצריך שתהי לו הושענא
אחריתי (ויעו"ש שהביא גירסא אחרת
ברמב"ם בשם הרב המגיד).
ולפיהיסודהנ"ל מיושבחגירסאזושפיר
שאפילו אס ליח ליה הושענא אחריתי מותר
שהרי ליקטם אחד אחד לאכילה וניכר מתוך
מעשיו שזה כדרךאכילהואינו נחשב כמעשה
תיקון,וכמושכתב הגר"אשבמוכריכסותאינו
נחשב לא תלבששניכרשאיןעשוילהגןמפני

תכג

החמה ,אבל אם ליקטם כמהביחדאינו כדרך
אכילהואסור .אמנםעדייו קשהמדועלאכתב
כהגמ' שליקטם לאכילה ובדאיתליה הושענא
אחריחי ,ובכה"גאפילוליקטם כמהביחדנמי
מותר .ונ"ל שסבר שהגמ' לא קאי ע"פ
הילכחא שלומד שכל ההיתר של אית ליה
הושענא אחריתי כתוס' ,שפ"רדלאניחאליה
דומה למלאכה שא"צלגופהופטוראבלאסור,
ובמקום מצוהשרי ,אבללהלכה סברשמלאכה
שא"צ לגופהחייב א"כ פ"ר דלאניחאחייב,
כמבואריוחרלקמןבשיטת רמב"ם ,וא"כאינו
סובר כרבי אליעזר ב"ר שמעון אלא כח"ק,
ומחדש שאם ליקטם אחד אחדלאכילה מודה
ת"ק שמותר ,ומקורו ממוכר כסות מוכרין
כדרכזיכמש"ב,וכן משמע סהרמב"ם שפסק
כת"ק שכתב "אק ממעטין ביו"ט" כלשון
הח"ק ולא כתב "ממעטין ביו"ט" (וכגון
שליקטם אחד אחדלאכילה) כלשון ר"א ב"ר
שמעון ודו"ק.
וכבר מפורסם מה שהקשו המפרשים על
הרמב"ם שפסק בפ"' מהל' שכת הלכה כ"ה
שרמשיםהמזיקים מותר לצוד אותם אםאינו
מתכוק אלא להינצל מנשיכתם ,והלא לשיטת
הרמב"ם מלאכה שא"צלגופה ח-ב .והנראה
לומר בוה דהנה הרמב"ם כתב שס ח"לכיצד
הוא עושה כופהכליעליהם אומקיף עליהם
או קושרן כדי שלא יויקו ,חש לע-ן מדוע
דוקא באופנים אלו מותר ,שוב ראיתי שכבר
הרגיש בזה בספר מרכבת המשנה וכחב שם
שנפ"מ אם עושה בידים או לא ,ופירש של
"קושרן" דוקא קושרן לפני בהמה ויעו"ש
באריכוח ,אבל קשה שמן הסתםקושרן משמע
אפילו אם קושר בידים .ונ"ל שבא לאפוקי
שאם באו המזיקים לביתו אולחצירו שאסור
לנעול הדלת אמילו כדי שלא יויקו ,שדוקא
בציורים אלו שכופה עליהם כלי או קושרן
ניכר מתוך מעשיו שאינו עומד לצוד אותם,
דמןהסחםמזיקיםאינםעומדיןלהיותניצודים
לשמם ,וא"כהויכעין מעשה שלספק אםבעל
חי זה עומד לצידה או לא וא"כ לפי ר"ש
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דאזילבהרכתנה,כוונתוחפרשהמעשהדאםכיה
לצים רק כרי להיגצל מגקיכתן כאלו אץ

כאן שוס מעשה צידה ומפני זה הכא מותר
אפילו להרמב"ם שסבר שמלאכה שא"צ
לגופהחייב אבל אם בהמהנננסתלתוךחצירו
ורצה לסגור הדלח להינצל מנשיכתן חהב,
שאין שוםהיכר מצדמעשיושאינורוצהלצוד
אותה ,שאם הוא צד הבהמהכחצירוניכרמן
הסתם שצדלצורכו,ואפילו אם כ11נח1להינצל
מנשיכחן נקרא מעשה צירה וחיב משום
דמלאכה שא"צ לגופה חייב .וראי' ומקור
ליסור זה הוא מסוגית מוכרי כסות וכמש"ב.
ועוד הקשו המפרשים על הרמב"ם פ"י
הי"ז ,שהיאך יכול לפסוק במפיס שחין אם
להוציא ממנהליחה פטור אםהוא פוסקכר"י
דמלאכה שא"צלגופהחייב.וע' במ"משהביא
ספר הבתים וכ"כ איחא ברבינו חיים הלוי
שהכא דומה לאין מתכוע שאין מתכוע
למלאכת הפתח,ויעויןבחידחסירבינו שלמה
מה שביאר בזה .וצ"ל לם"ז דהרמב"ם סבר
כשיטתהערוך שפ"רדלאניחאליהמוחר ,אך
מהפשטות דברי הרמב"ם לא משמע כן
שבמ"א ה" 1פסק שפ"רחייב ולא חילקבין
ניחא או לא ניחא ליה ,ואח"כ ראיתי
שבמרכבת המשנה (בספרו דף י"ג ע"ב טור
שני)וכן בספר מעשה רקח בפ"א כברהעירו
ע"ז ,והזכרנו לעיל שהטעס שלא הביא פסק
הגמ' דאיתליה הושענא אחריחי משום דהוא
פוסק פ"ר דלא ניחא ליה חייב( ,וכ-כ לא
הביא פסק הגמ' דף ק"ג "דקעביר בארעה
דחבריה" והגמ'דףקי"ז"דשקילליהבברז'",
ובמקו"א הארכחי בזה) אבל המ"מ גורס
גירסא אחרת בהרמכ"ם הל' לולב ,ולפי דרכו
הרמב"ם סבר הפסק של דאיחליה הושענא
אחריתי ומשום זה הכא הביא הספר הבתים
וסובר שהרמב"ם פסק כשיטת הערוך דפ"ר
דלא ניחא ליה מותר ,אבללפי דרכנו באמח
פסק הרמב"ם דפ"ר דלאגיחאליהחיב ,א"כ
קשה היאך פסק במפיס שחץ להוציא ממנה
ליחה מותר ,וצ"ל כחירוץ ראשון של המ"מ,

שאם רק להוציא ממנה ליחה אין וה גמר
מלאכה וא"א לבא לידי מכה בפטיש ,וכמו
שכתב רש"י בדף ק"ז ע"אשחינו חושש אם
חחזור ותסחום מיד ומותר דאע כאןתיקון.
אבלנ"ל שמהשלומדים שדוקאמרחיבפי
המכה כדרך שהרופאים עושיןחייב ,אינוכן
שהרי כחב  -המפיסשחין"כדילהרחיבפי
המכה"וכו'ולא כתבשהואהרחיב.וכן משמע
בפירוש המשניות להרמב-ם כעדיות ששםכ'
וז"ל "שהמפיס מורסא אםכוונחולהרחיבפי
המכה" וכו' ולא כתב שהוא מרחיבפי המכה,
ובא לאשמעינן שאס אינו עושה אלא הפיסה
דהיינו שסוחט בקיו המנה (כפירוש הרמב"ם
שמשנה בעדיות)סגי בזה אםכוונחולהמשיך
הרפואהע"ילקלףפיהמכה,יעףיןבתוספתא
בעדיוח שצורת הרחבתפי המכה הוא בקלוף,
וממילאמובןשזה בא רק אחר מעשהההפסה.
א"כ אס הפיסה בסוף השבח ורק אחר שבת
קולף פי המכה קזדם שניסתם חייב ,דעל
התחלת גמר המלאכה ג"כ חיב משום מכה
בפטישכשיטתהמאירי ,שהרמב"ם פסקבפ"י
הט"ז שהצר אפילו מקצת צורהחייב משום
מכהבפטיש .אבל קשהמדוע אם בשעח הפסה
כוונתוהיחה רקלהוציאליחא פטור,היצריך
להיותתלוי אם בסוף השלים את כל מלאכת
הרפואה אולא ,ואםבסוף השבתעושה הפסה
בכוונה להוציא ממנה ליחה ובמוצ"ש הוא
התחרט וגומר אח הרפואה והרחיבפי המכה
היהצריךלהיותחיב ,שבשעת מעשה ההפסה
יש החראהעל מעשההאיסור,שהרי מעשהזה
ראוילהיוח החחלת מכה בפטיש ומה איכפח
לן בכוונתו.
ונ"ל דלפי היסוד הנ"ל במוכרי כסות
מיושב ,שאם יש כעץ מעשה שראו לאיסור
אבליש ספק בהמעשה אםעומדלאיסור,לפי
ר"ש דאזיל בתר כוונה יכול לפרש המעשה
למה שהואכיון ,א"כ אם הוא מפיס המורסא
שודאיישספק אםנסתם המכהאו אםממשיך
וה להרחבחפיהמכה,והמציאות שלספקכאן
בלי שום היכר כאופן עשית .הפסה ,שאס
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נתגלה שנסחם המכה אין שם התהלת מכה
כפטמם בהפסה ואפילו אם בתהילה כוונתו
היתה להרחיבפי המכה ואח"כ התחרט פטור
על ההפסה .וא"כ אם כוונתו להוציא ממנה
ליחה,יכול לפרש ההפסה  11למה שהואכיון
ונאילו אינו עושה מעשה התחלת רפואה
ואפילו במוצ"ששינהדעחוומרחיבפי המכה
פטור.
וצריך הסבר מדוע אם גורר ספסל ופסיק
רישי' בעשיית חריץ חיב ,דלכ' ניכר מצד

חרב יצחק אשרגלייזיל

מעשיושאין כ11נח 1אלא לגרקרת ספסל עכ"פ
הדבר מוטל בספק אם עומד לגרירח ספסל
א"כ כוונתו הי' צריך לפרש המעשה .ונ"ל
שאםהואגוררבכלי העשףלעשותחריץודאי
היה ניכר שגרירה זו היא כדי לעשות חריץ
אע"פ שלא כדרכו ,א"כ אם ידעינן כוונתו
שאינו כדי לעשוח חריץ אלא משום שהוא
משתמשבספסלאינוכלום,שההיכראינו מצד
אופןעשיית החריץ אלא מצד הספסל ,ומשום
זה לא חועיל כוונתו לפרש המעשה הזה.

"4
בעכיןשבוידלידת

בבא קמא ס" 1א' ,אמר רבה שנף קונה
כת'באותנינא .וכתב רש"י בד"השנוי קונה
"היכא דשני ליה בייס ".ומשמע מדברי
רש"ידכלדיןדשנויקונה הףרקבשנויבידים
ולא בשנוי דממילא .וע' פני יהושע שכתב
דמקורדברירש"יהוא מדר'אילעא (ס"הב')
גנב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה
שנוי בידו וקנאו שלו הוא טובח שלו הוא
מוכר,דישלדקדק מהוההוספה של "שלוהוא
טובח שלו הוא מוכר" ,וע"כ פירש"י שם
"דקנאו להא מילתא דאם טבח ומכרשלוהוא
טובת וכו'" ,והינודליכאקניןגמור של שנף
ומהני רק לפוטרומחיוב ד' וה'1,היינ 1משום
דהדין דשנוי קונה הף רק בשנוי בידים ולא
בשנוי דממילא .אבל קשה ממשנה מפורשת
(צ"ג ב') דמבואר דלידח הבהמה הוי שנוי
לקנות ,והלאהוירקשנוידממילאולמהקונה.
וע'קצות(סי'שנ"ד) שהקשה ממשנה(צ"וב')
בהמה והזקינה משלם כשעת הגזילה ,וחולה
הגמי הדץ הזהבדין שלשנוי קונה ,ומבואר
דשנוי דממילא ג"כ קונה .אמנם כבר תירצו
האחרונים ע"פ דברי הגר"ח ז"ל (הל' גו"א)

שחידש שיששנידינים שלשנוי ,חדדין של
שנוילקנות,ועודדיןשבדבר הנשתנהלאיכול
לפטור עצמו באמירת הש"ל .וכיארו שכל
דברי רש"י שצריך שנוי בידיס זהו רקברין
שנוילקנות ,אבללאיכוללומר הש"לאפי'אי
נשתנה רק בשנוי דממילא .אבל לכ' זהו רק
בשנוי לגריעותא ,אבל משנה דלידה איירי
בשנוי למעליותא ולענין עיקר דינא דשנוי
קונה ולא מתורץ ע"פ הנ"ל.
והנהמצינו מחלוקתגדולהבין הראשונים
בענין שנוי דלידהאיהוי שנף אף בהאם או
דהוישנוי רק בהולד,ועיןבנמוקייוסף (ריש
הגחלעצים)שדייקמדברירש"ידהוישנוירק

בהולר .והנה הרא"ש .גפ"ט סי' ג') כ' ח"ל
"ואפי' הפרה והרחל בעץ קניה בשנף ואץ
צריך לשלם אלאדמי פרה העומדתלילדוכו'
וכן כל מקום שהווכרקניית שנףלעניןגזלן
היינו לענין זה שישלם דמים והגוילה תהיה
שלו" עכ"ל .ומבואר שהוי שנוי אף בהאם.
אבל צ"ב מה בא הרא"ש לאפוקי במש"כ
"וכן כ"מ שהחכר וכר" דוראיכיאורו 2לקנץ
שנףואיה מציעגדר אחרבו.
מהשיך

ובכ~

תכו
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זה להשאלה שדןבו אםלידההוישנוי בהאם
או רק בהולד ,דהא פשוט השאלה היאאי 1ה
שילדה ונעשיתלריקנית נחשבשנוי בהאם או
שתשוב כהטלת גללים וכמו שביאר הרמב"ן
שם ,וצ"ע.

והנה בהשאלה הנ"ל יש ג"כ מחלוקת
בעה"מ ומלחמות ,שהבעה"מסובר שהףשנוי
אף בהאם והרמב"ן סובר שהוי שנוי רק
בהולד .ח"ל המלחמות רישהגוזל עצים "מה
שכתב שוב בעה"מ "1ל שכל מה ששנינו
משלס כשעת הגזילה גוף הגזילה קנוי לגזלן
ומשלם דמים כדמעיקרא ,לאו מילתא היא
שהגוזל פרה מעוברתוילדה אע הגוף קנףלו
שאיןלושנוי כללבגוף הבהמה אלאבולראו
בגקות" עכ"ל .וישלעיין מה ראה הרמב"ן
בלשון בעה"מ הזה שקונה אף האם ,והא אף
אי הףשנוי רק בולד ג"כהוי אותוהדיןשנוי
שקונהגוף הג1ילה שנשתנית ,אלא שקונה רק
חלק הולד שרק זה נשתנה ,ומשמע מהרמב"ן
דאי קונה רק הולד לא מקרי שנשתנה גוף
הגזילה ,ודבר זה טעמא בעי .עוד הוסיף שם
הרמב"ן "והא דאמרי' לקמן טעמיה דר"מ
משוםשנוי קונה האדחקינן ז"ל למימרהכי
כסבור היה שעלגוף הבהמה אמרו ולא היא
דהתם אוולדות קאמרינן שהנולד שנוי הוי
לעניןהגזילה אבלגוף הבהמה חחרתבעיניה
שאין בה שנףכלל אלא דמעיקראגופהמליא
והשתאגופהסריקא" עכ"ל.וצריךלהביןמהו
דיוקו שלהרמב"ןמלשוןשנויקונהדהוישנוי
אף בהאם כהבעה"מ ,והא גם לדידיה איכא
לדין שנוי קונה והשאלה הוא רק אם העובר
לחור נשתנה או דיש שנוי גם בהאם ,ומאי
קס"דלרמב"ןלדקדק מזהכהבעה"מ.ועודיש
ליקדקבתירוצודלמההאריך כ"כומהוביאור
לשונו"שהנולדשנויהוילעניןגזילה" רמשמע
דהוידין אחר של שנף ,וכ"ז צ"ב טובא.
והנה הרמב"ם(כהל'גניבה פ"אהל' '"א-
י"ב ,והל' גו"א פ"ב הל' ו'-ח'),ישלו שיטה
אחרת ויחידה כהסוגיא וס"ל דקונה בגי1ה
ולידה רק אחריאושורק מחמתתקנתחכמים,

וכן בשבת ע"ג ג1ילה .וע' בראב"ד שהשיג
דלידההוישינוי.וע' בקצות(סי' שנ"ד)שהבין
בשיטת הרמב-ם דלידה לא הף שנוי .והנה
הלח"מ מפרש בשיטת הראב"ד דלידה הוי
שנוי אף בהאם ,אבל ע' באבן האזל שהוכיח
ששיטתו הוי ,שהף רק שנוי בהולד .וע' עוד
בהשגח הראב"ד ,שפי' שם הלח"מ בשיטתו,
שבגזל ריקניח ונתעברה (הדין של שבח ע"ג
גזילה) מודה הראב"ד להרמב"םדלאהוישנוי,
וקונה רק לאחר יאוש משום תקנת חכמים.
אלא דהקשה הלח"מ מדף צ"ה ב' ,דקדייק
הגמ' ששבה ע"ג גזילה לנגזלהוי מהא דנ'
המשנהגזלריקנית ונתעכרהרליה קונה,הייק
רגמ' ילדה אע לאיל-ה (והר שבח ע"גגז,לה)
לא .והקשה הלח"מד~,יטת הראב"ד מם נ"מ
גדול בץיל-ה ללא יל-ה ,דבללה קונה ממקר
הדין ובלא יאוש ובלא ילדה קונה רק משום
תקנת חכמים ולאחר יאוש ,וא"כאין מקום
לראית הגמ' ,דהמשנה דאיירי קודם יאוש
שפיר נקיט דוקא ילדה ,וצ"ע.
והנראה ליישב כל הנ"ל ,דהנה יעויין
במלחמות ב"מדף מ"ג ב',בסוגיא דשבח ע"ג
גזילה שכחב בא"ד ו"1ל "דהתם כתיב והשיב
אשר ג1ל אלמאישיבכעין שגזל ולא יותר"
עכ"ל .והנה בכ"מדרשינן דשנףקונה משום
דלאהויכעין שגזל ,אבל הכא מרויק מדברי
הרמב"ן דיש ג"כדין "דאשרגזל ולאיותר"
והואדין בפנ"ע שלשנוי ,שצריךלהחזיר רק
הגזילה ולא יותר מהגזילה ,ואפי' היכא
שמחזיר גוף הג1ילה שלא נשתנה אע צריך
להחזיריותרמהגזילה,וכלדהוייותרמהגזילה
1וכה מצדקנין גזילה שיש לו בגוף הג1ילה
ל1כות בכל דכר שנתוסף לגזילחו.
ולפ"ז נראה ד1הו ביאור המחלוקת גבי
ולדות .דהנה יש לחקור כשג1ל פרה מעוברת
אי הוי חד גזילה על פרה מעוברת או דהף
גזילה מיוחדת על פרה ועובר .והנהאינימא
כצד הא'ישלדוןדאיהוישנוי רקבהולד ולא
בהאםדהדין הוא דלאלקניאפי' הולד,דקנין
שנוי לאמהני אלא כשנשתנה כלהגזילה ולא

כהוראי
כשרק מקצתה נשתנית .אמנם אכתי יכול
לק!ותו משוםדין מחודשזה של "ולאיותר"
שגזל רקפרה מעוברתועכשיונתוסףלהגזילה
ולד ,דזהוהדין של "ולאיותר" רקו!המקניני
גז'לה שלו כל דבר שנתוסף להגזילה .ובזה
יתבאר השו"ט בהרמב"ן והרא"ש ,דנראה
דהם נקטו דגזילת פרה מעוברת ההא חדא
גזילה על הטרה עם העובר ,וזהו שהכריח
להבעה"מ והרא"ש לפרש דהוי שנוי אף
בהאם,דאילאהוישנוי אלאבהעוברהויאזה
שנוי במקצתהגזילה דלאקניכלל ,ובע"כדגם
האם נשחנתה וקני גם להפרה .וע"ז הוא
שהשיג הרמב"ן דלעולם לא הוי שנוי אלא
בהעובר ,ואםבישנוי במקצתהגוילה לאקני
זהדו,א כדקאתינן עלה מחמתהדין דלאהוי
כעיןשגזלאזהואדאיכאהךדינאדצריךלחול
שםעלכלהגזילה דל"הכעין שגזל ,אבל הכא
ס"ל להרמב"ןדקונה מחמתהדין דכאשרגזל
ולאיותה והכא סו"ס !תוסףולדלגוילת פרה
וע"כקני לה ,אכל לאהוישנוי כלל בהאם.
חהושהוסיף "שהנולד שנףהוילעגיןהגוילה"
והינודהוי הוספה ויותר ממה שגזל אבל לא
הף ש!ף בגוף הגזילה .ובזה מדוייקים נמי
דברי הרא"ש ,דזהו שנתקשה הרא"ש דלמאי
מהניהשנוילקנותאפי'העוברוהאבעינןשנוי
בכל הגוילה ,והוכיה מזה דבע"כהוי שנף אף
בהאם .חהו מה שהוסיף "וכן בכ"מ שהווכר
וכו'" ,והיינו דבא לאפוקי מסברת הרמב"ן
דיש עוד דע שלקנין שנוי רקונה היתר על
הגזילה ,וע"ז כתב הרא"שדאיכא רק חדדינא
דאם ל"הכעין שגזל קונהומחזירדמיו ,וכזה
אולינן בתר כל הגזילה ובע"כ דלידה הר שנף
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והנה יש שיטה שלישית בהסוגיא ,והיא
שיטת תוס' רבי!ו פרץ ,וכן ביאר המהדורא
בתרא בתוס' דף צ"ה ב' ,דביארו דגזל פרה
מעוברתוילדה לא קנה האםדהוישנוי החחר
לברייתו (ולא כהרמב"ן דלא הף שנף כלל
בהאם) משא"כ הולד קונה ,דלגבי הולדהוי
שנוישאינוחחר.ומדוייקבדבריושקו!ההולד
בהדיןשנוי שלכל התורה כולה,דלאהויכעין
שגזל .ומבואר רס"לדהויין שניגזילות ,חדא
על האם וחדאעלהעובר ,וע"כצריךלדוןככל
גזילהבפני עצמולגבישנוי ,וע"ז קאמרדהוי
שנוי רק בהולד ולא בהאם.
ובזה יתכאר המחלוקת בין הרמב"ם
והראב"ד ,דבאמח יכול להיות דלהרמב"ם
לידת הולד הוי שנף בהעובר ,אלא דס"ל
כהראשונים הנ-ל דהויא הדא גזילה בפרה
מעוברת ,וא"ככיון דלאהוי שנףבכלהגזילה
כ"א במקצתה (דה-נו בהעובר) לאקגי כלל
בשנוי ,אלאדקונהמדרבנן מחמתדין חדש של
שבח ,ורק אחריאוש.ויכוללהיותדגדרקנינו
הוי ג"ככדינא שלהרמב"ןדאיןצריךלהחזיר
דבר שנתוסף להגזילה .והראב"ד ס"ל דהף
שנוי בהולד ,ומדויק בלשונו דהף מדינא
דעלמא שלשנוי קונה,והיינו כמש"כ בתום'
רבינופרץהנ-ל ,דהףאגזילהמיוחדתעלהאם
ועלהולד,ויכוללקנותכל אחד בפנ"עבשנוי.
אבלזהו רקבשנוידלידה ,משא"נ בשבח ע"ג
הגזילהמודה להרמב"םדקונהמדרבנן,ומהדין
של שבח לאחר יאוש( .והיינו דלית לודין
מחויש של שנוי הנ"ל מה"ת ,ורק מדרבנן

כהרמב"ם הנ"ל).
אמנם נראה דגם לשיטת הראב"ד דקונה
גם בגוף האם .חהו מה קה-קדק הרמב"ן בלשק הולד מחמתהדיןדק!יןשנוי דעלמא ,כ"ן לא
"שנוי קו!ה" דמשמע דהוי דין שנוי בגוף שייך רק בגזל פרה מעוברח וילדה דכיון
הגזילה וקונה אף האם כדברי הבעה"מ ,וע"ז רהיחה בזה גזילת עובר יש לו בהעוברקנין
תירץ דאק זה מוברח ,דהדין של כאשר גזל גזילה לקנותו כשנשתנה ,אבל בגזל פרה
ולא יותרהוי ג"כקנין שנוי אלא דהואדין ריקנית ושוב נחעברהוילדה דל"הגזילה כלל
בפנ"ע כנ"ל ,אבלבעיקר הדברמודה הרמב"ן על העובר ליכא לדת מחמת גזילת העובר
להבעה"מ והרא"שדגזילת פרה מעוברתהויא לחוד ,וע"כ גם להראב"ד ל"ש בוהקניןשנוי
דכה"ח  -אבלאכתיהדיןדשבחגוילהשמיר

תכח
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שייךבזה ,דהגדר של שבהגזילההואדמדרבנן
צריךלשלםרק מהשגזלולאיותרכנ"ל,וע"כ
זהתלויבקניניגזילהשלובגוףהגזילה,דישלו
קנינים בהגזילה שלא צריך להחזיר מה
שנתוסףלגזילתו .ובזה א"ש קושהח הלח"מ,
דנוקים המשנה קודם יאוש וע-כ קונה דוקא
בילדה ,ולהנ"ל מיושב דא-א לאוקמי קודם
יאוש דא"כ אפי' ילדה לאקני ,דהראב"ד לא
אמר דקני בשנוי רק בגזל עובר ,אבלאי לא
גזל העובר מודה דלא קני כהנ"ל .וא"כ
המשנה דמיירי בגזל ריקניח בע"כ הוי רק
משום תקנת חכמים ולאחריאוש.
ולפ"זישליישבג"כ שיטח הראב"ד(הל'
גו"א פ"ב ה"ד) דס"ל דהדין רגזל השביח
ומכר (ב"ק צ" 1א') מירי לאהר יאוש
והשאלה היא אם יש תקנת חכטים אפי
במכירה עיי"ש .והקשה המ"מ שם ,דבלא
התקנת חכמים תיפוק ליה דקונה מן הדין
משום יאוש ושנוי רשות .ולהנ"ל נראה
דהראב"ד לשיטתו ,שהטעם דהוי רק מתקנת
חכמים הוא משום דאין לו קניני גזילה
בהשבח,והיינו משום דלא היתה מעשהגזילה
עליו ולא קנה בוקניני גזילה ,וא"כ מהאי
טעמא גופה אינו יכול לקנות ביאוש ושנוי
רשות דוהו ג"כ מקניני גזילה שלו ,וכמו
שמבואר בהרמב"םבשנוי רשות ואח"כיאוש
(והראב"ד לא השיגע-ז),וכיוןדאיןלוקניני
גזילה קונה רק מחמתהדין של שבח גזילה
דהיינוהדין של ולא יותר כמו שבארנג (וזה
חלויבקניניגזילה שלובגוףהגזילהולאבקנע
שלו בהשבח) ,ולהראב"ד זהו רק מדרבנן
כמש"נ.

אמנם אכתי קשה שיטח הרמב"ם הנ"ל,
דהנה מבואר בגמ' דבאופן זה של גזל פרה

מעוברת וילדה צריך לשלם כשעת הגזילה
(והיינו רקונה הולד ומחזיר הפרה הריקנית
ומשליםדמי העובראו שקונה הפרה עם הולד
ומשלם דמי פרה מעוברת) ולכאורה זה א"ש
רק אם הוא מדין שנף קונה טעלמא כמו
לעךטת הרא"ש דהוי שנוי אף בהאם או

לשיטת התוס' ר"פ והראב"דדהוישנויעכ-פ
בהגזילה של הולד כנ"ל ,א"כ קונה הולד
ומשלםדמיהעוברכמושהיתה בשעתהגזילה,
אכל לשיטת הרמב-ם והרמב"ן הנ"ל דל"ה
שנוילקנותוקונה מחמתהדין שלשבח,והיינו
דא"צ להחזיר מה שנתוסף על הגזילה א"כ
שפיר קונה הולה ועל פרה הריקנית שלא
נשחניתיאמר הש"לואמאיצריךלהשליםדטי
העובריצ"ע.
אמנם באמת ל"ק ,די"ל דהרמב"ם אזיל
לטעמיה שביאר הגר"ח ז"ל (הל' גו"א)
בשיטתו גבי ספינה דאפיי שנף דלא קני
שאומר הש"ל ,מ"מ אם נפחח גוף הגזילה
עדיין צריך להשלים הדמים ,ועיי-ש שמבאר
שבד"ז נחלקו הרמב"ם והראב"ד שם .וא-כ
זהו הביאור בהרמג"ם דאע"פ שלא נשתנית
הפרה מ"מ צריךלהשלים מה שנפחת,והיינו
דמי העובר .ולפ"ז נראה דזהו מה שהכריח
להראב"ד לסרשדגיזהולידההוישנוי דכה-ח
כנ"ל ,דלשיטתו הנ"ל דבאומר הש"ל א"צ
להשלים הפחת א-כ בע"כ מוכח דמעוברת
וילדה הוי מדין שנוי דעלמא ,דאל-כ א"צ
להשליםדמיהעוברכלל ,ולהרמב"םלשיטתיה
לא קשה כלל ,ונמצא דהרמב"ם והראב"ר
אזלו לטעמייהו.כמש"נ.
ובזה יש לבארדברי רש"י בדף צ"ה א',
שכ' וז"ל "גזילה חוזרתכעיניה כמות שהיא
עכשיוריקניתיחזירנה והדר טשלםדמיגתוח
ועוברכמושהיה כשעתהגזילהוכר אבלדמים
שכשעת הגזילה משלם דליכא למ"ד כל
הגזלנים בציר טשעת הגזילה ישלמו" עכ"ל.
וצ"ב באריכות דבריו  -אבל לפי"ד הנ"ל
י"ל דרש"י ס"ל כשיטת הרמכ"ן והרמב"ם
הנ"לדאין נאןקניןשנוי דעלמא אלא קונה
מחמת הדין דא"צ לההזיר יותר ממה שגזל,
וע"כ שפיר הוקשה לרש"י דעל הפרה יאמר
הש"ל ואמאיצריך להשלים כללדמי העובר
כמו שהקשינו ,וע"ז כתכ דליכא למ"ד כל
הגזלנים כציר משעת הגזילה ישלמו ,והיינו
דאע"ג דאומר הש"ל אכחי צריך להשלים
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הסאח כשעת הגזילה ,והיינו
לעיל לשיטת הרמב"ם.

ממש כמש"כ

ולפ"ז מחורציםדברי רש"י המובא כריש
רברינו שכ' ששנוי קונה ה-נו דוקא שנוי
בידים ,וכברהקשינודגבי פרה מעוברתוילדה
חזינן דמהני גם שנוי דממילא ,אמנם להנ"ל
א"ש ,דנראה פשוט דמה שהצריך רש"ישנוי
בידיםהוארקעלהדין שנףקונהדעלמאדלזה
בעינן מעשהבידיםושנוי דממילא ל"ה שנף,

הרביצחקחייפכחן

תכט

אבלבהדין המחודש של כאשרגזל ולאיותר
ודאי אין נפקותא דאפי' כשנתוסף ממילא
אנתיהוייותר ממה שגול( ,וכ"ש שבח דולד
דודאי מקרי דבר שנתוסף להגזילה ולא גוף
הגזילהכיתדהוי דברנפרד לגמרק ,וע"כ לא
קשה כלל מלידה דהתםקנימדין כאשר גזל
ולאיוחרכמושביארנובדברירש"י(צ"ה א')
ולזהמהניגם;שנוידממילא .ודברי רש"י שם
מוכרחים לשיטתיה דשנוי דממילא לא מהני
לדין שנוי דעלמא וכמש"נ.
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בע3יןתחילתובפשיעהו9ופו באו93בנזקין
בגמ' ב"ק דף כ"א ב' איתא ,תנו רכנן
הכלב והגדי שדלגו ממטה למעלה פטוריו
מלמעלה למטה ח-בין והחניא הכלב והגרי
שרלגובין מלמעלה למטהבין מלמטה למעלה
פטורץ תרגמא ר"פ דאפיך מיפך כלבאבוקירא וכר פטורץ מנ"ש הו-בץ בח"נ.
ובתוס' שם ד"ה דאפיך הק' וא"ת למ"ד
תחילחו בפשיעה וסופו באונס חייבליחייב
נ"שדתחילתו בפשיעהדאורחיהוסופובאונס

פשיעחו נ"ש בח"נ דטעמא דפטור משום
דבחזקת שימור קיימא או דחס רחמנא עלי'

דחייבדמהני פשיעתומתחילהלחייכו אח"כ.
אבל מה שפי' ככוונת התוס' לא משמע כן
מפשטותדבריהם אלא שמשמעדכוונת החוס'
לומר דאע"פ דפושע הוא אעפ"כאינוחייב
אלא ח"נ .ועיץ בשו"ע סימן ש"צ בסמ"ע
סל"ה דכחב הטעם אמאי לא אמרי' תבו"ב

חייב בכה"גוז"לואץאומריםבזהכית שפשע

מתחילהלענין שאםיקפצוכדרכןשיחיב נ"ש
דהא מ"מ התורה לאחייבה עלהיזק הבאע"י

דלאו אורחיה וי"ל דלא אמר משום תחילחו
בפשיעהלגבירגללחייב נ"שלגביקרן דאם"
פושע גמורלעניןקרן לא ח-בחו חורה אלא שנוי אלא ח"נדומיא דתםשהזיקבקרן .ולא
ח"נ .ובים של שלמה וכן כנחלת דוד פי' הוזכר בדבריו בכלל משום דפשע בהגל
רכוונת החוס' דמאב לאב לא אמרי' תבו"ב מתחילה וע"כ משמע כמש"כ דאע"פ דפשע
חייב וכתב הנחל"דואין לומר דדוקאלענין אעפ"כ אינו חייב אלא ח"נ .וא"כ ישאר
קרן הוא דלא אמרי' תבו"ב ח-ב ומטעם קושית היש"ש והנחל"ד דמ"ש אונס דחייכ
שכתב התוס' דאפי' פושע גמור נמי אינו ושנוידפטור.
ונראה להקדים מש"כ הרי"ף בריש ב"ק
משלם אלא ח"נ דזה אינו דהא שנוי בודאי
חמור מאונס גמור ואפ"ה בתחילתו בפשיעה על הא דאמר הגמ' חולדותיהןכיוצאבהן או
ח-ב אפ" באונס גמור לבסוף ומכ"ש בסופו לאוכיוצאבהןדכתבכיוןדקיי"לנ"שממונא
משונההי'לו להחח-ב נ"ש.וקווסיתו מבואר הוא וח"נ קנסא ומועד משלם נ"שמן העליה
כיקדבאונסחייבבתחילתובפשיעהולאמהני ותם ח"נ מגופובעינןהני תולדותדהני אבות
מה שהוא אונס לבסוףכיון דבא ההיזק ע"י איכיוצאבהןנינהו אםלאווכתב הרא"שהי'

תל
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נראהלולרבינויצחק שאם לא מצינוחילוק להזיק הוא סברא שיש עליו שם מזיק ולכז
בתשלומינזקין לאהי' הספר מסתפק דמה"ת חייב דהוא חומרא בהשם מזיק ולא בהחיוב
לן לחלק בינייהו כית דק,צנא מסברא כל שמירה,
תולדות האבותכיוןשדומיםלהןבכל צדלמה
והנה בגם' דף ד' א' ,הצד השוה שבהן
נחלקבתשלו'מיהןאבלכיוןדחזינאקצתחילוק שדרכןלהזיקוכישורדרכולהזיקכיוןדאייעד
בתשלומינזקיןבין תםלמועדואע"גדתרוייהו אורחיההוא .והנה לפמש-כדרכןלהזיק הוא
אבוח העלהעללבו לפשפשבתולדוח .משמע חנאי בהשםמזיק ובגמ' מבואר דדוקא במועד
דזה שמצאחילוקבע תם ומדנד גרםלו לחקור הוה דרכולהזיק ולא בתם ולפ"ו נראהדי"ל
בכל חולדות דילמא אע תשלומיהן שוץ דהא דתם אינו חהב אלא ח"נ אינו משום
להאבות .ועוד משמעדמכל שארחלוקידינים דאינו מחתיכ בשמירתו אלא משום דחסר
כמו פטור רה"ר בשן ורגל ופטורכלים בבור בהשםמזיק דהשס מזיק נקבעע"י מה שהוא
וכן טמת באש לא הכריחו לחלק בין אב דרכו להזיק וכית דתםאין דרכולהזיק חסר
לתולדה ורק מחם ומדצד נולדה הספק אצלו ,בהשםמזיקולכן משלם רקח"נונמצא דאע"ג
וכל זה צריך ביאור דמהו הדמיון בין תם דבע חם ובע מועד אבות נינהו אבל הדין
שמשלם ח"נ משום שהוא תםלתולדות דאבות חשלומע נשתנה ע"י חומרהדין מזיק שבה.
ששניהם מועדיןבין האב ובין החולדה ואם ונראה דזהו כוונת הרא"ש שאם לא מצינו
מתחילה סברכיון דיש להם שם מזיק אחד חילוק בתשלומיםהייתי אומר כיון דיש לו
ולכן מסתברא שתשלומיהןשוע מהראהבתם אוחו השםמזיקדהאבאפי' אםאינוכ"כמזיק
שיסתפקכזה.
דאינו אלא חולדה אבל מה"ת שנחלו
עיין כגמ' דף ג' ב' ,אמר רביהודה חנא בתשלומיהן אבל מאחרשמצינו בחם שהחש-
םנשתנהלפיחומרהמזיק אפשר לפשפש
שורלקרנו ומבעהלשינו וה"ק לא ראי הקרן יומי
שאיז ~שאה להזיקו כראי השן שיש הנאה בתולדהג"כ אםדומה להאב אםלאו.
ונראה דזהו הביאור בדברי רש"י דף י"ז
להזיקוולאראיהשןשאיןכ11נת1להזיקכראי
הקרן שכוונתו להזיק ולאו ק"ו הוא ומה שן ב' ,בהא דכתב הגמ' בצרורותאי כחו כגופו
שאע כוונחולהזיק חייב קרן שכוונתולהזיק לשלם נ"ש ואם לאונגופו אפ" ח"ננמי לא
לא כ"ש.והיינו דמחחילה סבר הגמ' דכוונתו לשלם ,וכחב רש"י דלא אשכחן ח"נ אלא
להזיק הוא סברא לפטור ולכסוף מסיק דהוא במשונה אבל במידי דאורחיה לא .וק' דהא
סברא לחיוב .ובתוס' שם ד"ה לא ראי כתב דמשלם ח"נ במשונה ההנו משום שהוא קרן
סכרתהגמ'מחחילהלאראיהשןשאיןכוונתה תםואיך ס"דשישלם ח"נבצרורוח שהוארגל
להזיק ואע יצרה תקפה ובקליכול לשומרה הרי ח"נ הוא דץ בהמזיק דקרן .ולפי הנ"ל
כראי הקרןדיצרה תקפהואיןיכול לשומרה ניחא דיסוד הדין תם דכיון דחסר בהמזיק
כ"כ יפה .ונראה לבאר שאלת הגמ' דהנה משלם ח"נ וא"כ הו"א רכחולאוכגופווחסר
במתנ"איתאדכלשדרכןלהזיקושמירתן
בהמזיק ומשלם ח"נ נמי ולכן כחב רש"י
חייב עליו משום מזיק ומתחילה סבר"גמ' דדוקא במשונה י"ל דחסר בהמזיק משום
דמה שהוא דרכן להדק זהו סיבה לחייבו דאינודרכולהזיק אבלכלהיכאדהואאורחי'
לשומרוולכן ודרכו להזיק מזיק גמור הוא ואם כחו לאו
בשמירתוולכן חתבכ
ייתקדאעילןיי
סברדהיכאדכוונתולהז
לחיבועלשלא כגופואינומשלםכלום.
שמרשורוולבסוףמסיקדלאסגי אםישחיוב
ולכן לא הביא הרי"ף ראי' משארחלוקי
לשומרו אלאדצריךשיהאעליו שםמזיקורק דיניםכמושן ברה"רוכדומהדכלאלו הם רק
כשישלומזיק אזמחייבבנזקיו ,וא"ככוונחו פרטידינים בהשםמזיקוכלמזיקישלודינים

יליו

נהוראי

תלא

דליכא חסרון בעצםהמזיק ורק דרוצה לפטור
עצמו בטענת אונס אז אמרי' דבתבו"ב ליכא
פטור אונס ,משא"כ בקרן הפטור הוא משום
ךחסרבהמזיק ודוקא היכאד"םלו שם מדק אז
חיב בשמירתו וההב כשפשע בשמירתו
וכמש"כבפי'דרנןלהזיקושמירתןעליך,דדוקא
כשהוא מזיק שלדרכןלהזיק"םלחייבוע"י
מהששמירתועליו ,אבלבתםדאינומזיקגמור
אין לחייבו בהזיקו יותר מה"נ .חהו מש"כ
התוס' דאפי' פושעגמורחייב ח"נולא משום
ששמר אלא משום דאינו מזיק וא"כ תבו"ב
לא עדיף מפושע גמור .חהו כוונח הסמ"ע
דמשונההוה כתסשהזיקבקרן ר"לדאיןדרכו
בכךולכןאינומזיק גמורלהתחייב נ"ש וה"נ
במשונהוכנ"ל.
וצי"ש במרדכי דף כ"ב א' ,דהק' כקחשיח
התוס' דלמ"ד תחילחו בפשיעה וסופו באונס
חיב אמאי אינו חיב נ"ש ותי דלא מחיב
חבו"ב מאב לאם כמומרגללקרןוכןבהגהות
אשר"י שם מביא ורוקא מאב אחד אבל
תחילתו בפשיעה לגבי אורחיה וסופו באונס
בלאו אורחיה דהיינו קרן לא ,משמע דהם
סברי כמש"כ היש"ש דמאב לאב לא אמרינן
תבו"בחייב .וסבראזו צ"עדכיתדפשעלענין
היזקאותו חפץובאההיזקע"יפשיעותו א"כ
אמאי אינו חייב אפי' אם הוזק באופן אחר
ממה שפשעוכמו שמבוארלהדיאדף כ"אב',
דאם פשעלעניןקפיצה ואח"כ נפלנמיחייב
ת
ואע"פ שלא ה" פשיעה לענק נפילה כי
היזק החפץובלא פשיעתולא הך
דפשעלענין
ההיזקחיב וא"כה"נ מאבלאבמאישנא.וכן
בשומראמרי' בב"מ פרקהמפקידדף מ"בא',
ההואגבראדאפקידזוזי אצלחברי'אותבינהו
בצריפאדאורבני איגנוב אמר רביוסף אע"ג
דלענין גנבי נטירותא היא לענין נורא
פשיעותא היא הוה תבו"בוחייב .וא"כ ה"נ
אע"ג דפשעלענערגלולבסוף בא ההקקע"י

השייכים לוואין ראי' מכאן לחלקבין אב
לתולדה ודוקא מתם ומועד יש להוכיח
דהתשלומים משתנהע"יחומרהדיןמזיקשיש
להוכנ"ל.
והנה לכאורה סבראזו נסתרמדבריהגמ'
רף ט"ו א' ,אתמר פלגא נזקא ר"פ אמר
ממונא רב הונאברי' דרביהושע אמרקנסא.
מ"ד ממונא קסבר סתם שוורים לאו בחזקת
שימור הם ורתמנא חסעליהדאכתי לאאייעד
תוריה .ומ"ד קנסא סבר סתם שוורים בחזקת
שימור הם .ומשמע דהא דמשלם ח"נ הוא
מטעמיאחריני וכמש"כ הגמ' שם .אבל נראה
דיש להביא ראי' למש"כ מדברי התוס' דף
כ"ד א' ,אהא דאיבעא להו בגמ' אילייעודי
גברא אולהעודיתוראלמאי נ"מדאתו תלתא
כיתי סהדי בהד יומא א"א לייעודי תורא
אהעדאילימאלייעודי גברא לא איעד .והק'
שם תוס' ד"ה השתא תימא לר"י דמ"מ קנס
לא הוי אפי' למ"ד פלגא נזקא קנסא יצא
מחזקת שימור .והשט"מ והמהר"ם שט תמהו
מה בכךהרי לאאייעד גבראואיךישלם נ"ש
ופי' דאה"נ משלם ח"נ אבל נמצא דיש ח"נ
ממונא ובגמ' משמע דלמ"ד ח"נ קנסאליכא
ה"ת של ח"נ ממונא אלא בצרורות .הרי
מפורש מדבריהס דהא דחיב ח"נ בתםאינו
משוםדהשורבחזקתשימורקיימאדהריאפי'
היכא דכבריצא מחזקתשימורנטי משלם רק
ח"נ עכ"פ למ"ד לףעודי גברא .וא"כ ע"כ
הגמ' לא קאי למה משלם רק ת"נ אלא
דנסחפק רק אם הח"נ הוא ממונא או קנסא
אבליתכן שטעם אמאיחייב ח"נ הוא מטעם
אחר .וא"כ ה"הי"ל כמש"כ דטעמא דמשלם
ח"נ דחסר בהשםמזיק והגמ' מסתפק רק אם
אותוהתשלומיןהואממונאאוקנסא.
ולפ"ז מיושבתהיטב קושית הגחל"דדיש
לחלקבין תבו"בובע ת"ב וסופובשנוי ,דהא
דחייבבתבו"בהואמשוםדתוליכאטענחמאי
היה ל" למעביד דלא הו"ל לפשוע מתחילה ,קרןנמינחייב.
ואפי' אם נימא דמחחיב מחמת פשיעתו
והנהישלחקורהיכא דעשהשמירהכראוי
מתחילה נמי ניתא דזהו דוקא בשאר מזיק אמאיפטור אם הוא מטעם אונסרכית דשמר

תלב

בהוראי

כראףתומאיהוהליהלמעבדאודהוא משום

דהשמירה הוא פטור בחיובי נזקץ .ועין
בגמו"יריש ב"ק על מתני' כל שדרכןלהזיק
ושמירתן עליך דכתב שמירחןעליך לאפוקי
היכא דמסרינהו לאחריגי לנטורינהו כדחזו
ופשע בהן שומרדהשניחייב והראשון פטור
ולאפוקינמיהיכאדנטרינהוכאורחייהווהזיקו
דפטור דאע שמירתכולן שוהראילוקרן לא
.

סגיא לה בשמירה פחותה והשאר סגיא להו
כשמירה פחוחה ע"כ .והנה בפשטות הא
דפטור במסר לשומראינו משום אונס אלא
משום דעכשיו השומר מחוייב כשמירחו 1ת1
לא הוה שמירתןעליך .והנמו"י מדמה היכא
דנטריוהו למסר לשומר ומשמע דע"י ששמר
נפקע6מנוהדיןשמירתןעליךוחוליכאסיבה
לחיבו ואינו סתם פטור דאונס אלא דנפקע
ממנוכלעיקרחיובנזקין.וכן משמע מהמשך
דבריו דכחב דבקרן לא סגי בשמירה פחותה
ומשמע דזה שיש חילוק בחיובי שמירה הוא
הסיבהאמאיפטור בשמרכדחזי.ולכאורהאין
שיכותבין שנידינים אלו כלל .ולפי הנ"ל
ניחא דרוצהלהוכיח דאינו פטור משום אונס

הרב יצתקיעקג קחל51יץ

דא"כאיךשייךדהדץשמירהישתנה ,אםע"י
שמירה פחותהמיקרי מאי הוה ליה למעכד
א"כ אמאי בקרןצריך דוקא שמירה מעולה.
אבל אם הפטור הוא משום דע"י השמירה
נפקעהשמירחןעליו א"כצריךדוקאהשמירה
שחייבחו התורה להאימזיק וכל שלא שמר
עדיץשמירתועליווח-ב.
ולפ"זישלבאראמאימאבלאבלאאמרי'
תבו"ב חיב דהיכא דהפטור הוא משום אונס
שפיראמרי' דאםבאהאונםע"יפשיעחואינו
פטורבאונסכזו .אבל הכא הפטורהוא מטעם
אחר דכיון דשמר נפקע סיבח המחייב
דשמירתועליו וא"כ י"ל דבאותו האב,כית
דשמר רקלעניןנפילה ולא לענע קפיצה לא
שמר כראוי ולא נפקע ממנו חיובו ולכן
כשההיזק בא אח"כ בגרם פשיעחו חייב.
משא"כ מאכלאבכיתדשמרכראוילעניןקרן
נפקעחיובדמזיק דקרן ממנו וא"כ אף דבא
ההיזק בגרם פשיעחו אינו ח-ב דהוה כמי
שפשעבבהמתחבירווגרםהיזקדפטורדדוקא
הינאדיש לוחיובים על גהמתוחייב בהתק
בגרם פשיעתו אבל הכא דנפקעחיוביו הוה
כגרמאבעלמאופטור.

"4

י5תרי
5עביןשיטת חרש"5א5ביטולח
א .שו"עיו"דסי' ק"טסעיף א' חתיכה זהו של היתר ,וכן בכל אחד ואחד ,ואפי'
שאינהראויה להתכבדשנתערבהבאחרוחמין
במינהיכשביכש ,חדכתריבטלומותרלאכלז
אדם אחדכל אחדבפני עצמה ,אבללאיאכל
שלשתםיחד,וישמישאוסרלאכלם אדם אחד
אפי' זה אחרזה עכ"ל .והנה הא דלא התיר
המחבר אלא לאוכלו בזה אחר זה אבל בבת נהפך האיסור להיות היתר ,דמה דהחירה
אחת לא,היינו משום דפסק כהרשב"א הובא החורהלאוכלז מחורתביטולאינו משום ספק
בש"ך ס"קז' ח"לדכשאוכל האחדאני אומר דחלינן דחחיכה זוהיה מהרוב אלא דההיחר

כאחרוןאני אומר מה שנאכל'ראשתהואהיה
שלאיסור וכבר הלך לו חהו שלהיתר הוא,
משא"כ בדברים הנבללימ,לפיכךאינואוכלן
כולן כאחד עכ"ל .אבל הרא"ש(פ'גידהנשה
סי' ל"ז) פליג וס"ל דכית דחד בתרי בטל,

בהוראי
הואדהאיסורנתהפךלהיתהיתרואםכןאפי'
לאכל שלשתם כאחד מותר,דאין כאןאיסור

כלל.
והנה בהרשב"אאינומבואר במהפליגעל
הרא"ש ,אם ס"ל דביטול דחד בתרי אינו
מתורתוראידהאיסורנתהפךלהיתראלאדעל
כלחתיכהאני אומרש,הומהרוב והף מתורת
ספק ,או דלמא דבאמח הרשב"א מודה
להרא"שדמדאורייתאהאיסורנתהפךלהיתה
אלא דמדרבנן גזרו דלא יאכל כולן כאחת
דאוכל ודאי האיסור .והנה מהט"ז סק"א
משמעדאינו אלאמדרבנן ח"ל חדבחרי בטל
דכתיב אחרי רבים להטוח ולא החמירו רבנן
להצריך ס' כיון דאינו ראיה להתכבד רק
שהחמירו שלא יאכל שלשתם כאתד רהא
ממ"נ אוכלהאיסור באותהאכילה.וכןאיתא
להדיא בפמ"גכאן ח"ל (מ"ז א') ומה שכתב
(הט"ז)דההמירו שלא לאכל בב"א ,הוא דעת
הרשב"א ומדרבנן הוא ,ומן התורה מודה
הרשב"א דמותר לאכל בב"א ,וכן משמע
בארוך(ק"זב')והואפשוט .ותדעדבלחבמינו
כולי עלמא מהי דמן התורה ברוב סגי,
ומדרבנןבעינן ס' אף שאוכל ושוחה האיסור
והיתר ביחד דיש בילה .וכן איתא להדיא
בחוותדעתסי' צ"חבביאורים אותח'.וגראה
דכן משמעמהר"ןחולין(דףלו.ברפיהרי"ף
ד"הגרסינן) דהר"ן מסביר שסדמין בשאינו
טינויבשביבש ,אע"גדמן התורה בטל ברוב
טשוםדאינונותן טעם ,מ"מ מררבנן הצריכו
ס'דילמא יבשלם רתן טעםויעבורעלאיסור
דאורייתא אבל במב"מ יבש ביבשדאפי' אם
יבשלם,מדאורייחא בחדבתריסגיוהאדבעינן
ס' אם בשלםאינו אלאמדרבנן אטואינומינו
וכיתדאי אפשר לבאלידי איסור דאורייתא
לאגזרו רבקלהצריכוס',ולכן חדבתריסגי.
והר"ן ס"ל שס כהרשב-א דאינו מותר אלא
בזה אחר זה אבל לאוכלם כאחת אסור ,ואם
איתא דהר"ן ס"ל דהאיסור לאוכלם כאחת
הוא מן התורה אםכן אפיבמיןבמינושייך
לבאליריאיסור דאוריתא אםיאכל שלשתם

תלג

כאחת ,ואפי' אם נימא דלא רצו רבנן לגזור
גזירהזו מ"מ מהר"ן משמעדאי אפשר לבא
לידי איסור דאורייתא ודו"ק .ולכאר מוכה
דס"לדאינו אסור אלא מדרבנן.
ב .אמנםראיתיבקרן אורה(נזיר ל"הכ',
סד"ה ונבוא) דס"ל להדיא דהאיסור לאכל
שלשתם 'חר להרשב"א הוא מן התורה .וכן
הוכיח ,מרן הר"מ זצוק"ל בשיעור אחד
בכתובות (הובא בקונטורוס "המעין" על מס'
חולין עמודי"ד) דהוא מה"ת .ונראהדכן הוא
דעת הערוה"ש מהא דכתבבסי' ק"טסעיףד'
ילשיטת הרא"ש דאיסור נחהפך להיתר מכ"ש
יהיתר נתהפך לאיסור כשההיתר מועט כגת
שנתערב כזיח שומן בשניזיהי חלב זזץ כולם
כחלבגמור .ובסעיףז' כתב ח"ליעודנלענ"ד
דהרשב-א לא ס"ל כלל הך דאיסור נתהפך
להיחר ,מדקאסר לאכול כולן כאחת כמו
שנתבאר בס"ד ואם האיסור נהפך להיתר
בודאימותרלאכולכולן כאחת כמ"ש הרא"ש
וכו' ,וממילא דגם היתר נתהפך לאיסור לא
ס"ל וכו' עכ"ל .ואם נימא דהערוה"ש ס"ל
דהאיסור לאוכלן כאחת אינו אלא מדרבנן,
ומדאוריחא מוחר משום דהאיסור נתהפך
להיחר ,אם כן מכל שכן דס"ל להרשב"א

דמדאוריתאהיתרנחהפךלאיסורוכמושכתב
הערוה"ש עפ"י שיטת הרא"ש .אע"כ חזינן
דס"ל להערוה"ש דאפי' מדאורייתא אין
האיסור מחהפךלהיחרועלכןסיים הערוה"ש
דה"הדאין ההיתר נתהפךלאיסור להרשב"א.
עודהראוני דאיתא בתוס'רי"ד (ב"ב ל"א ב',

סד"התרי) דאם אדם אחדאכל שלשתסאפי'
בזה אחר זה חהב חטאת כיון דבודאי אכל
חתיכת איסור .חזינן להדיא דס"ל דאין
האיסור נתהפך להיתר אפ" מן התורה.
ג .והנה לכל הנך רלעיל דסוברים
דמדאורייתאאין האיסור נתהפך להיחר צ"ע
קושיתהפמ"גוהחו"דהנ"ל,דבלחבמינוכולי
עלמא מודי דמן התורה ברוכסגי ,והא שותה
האיסור וההיהריחד שיש בילה .ונראה ע-פ
מה שנתבאר בחידושי הגר"ח על הש"ס

תלד

כחוראי
טריפהלכלבונבלהלגר ,משמעדאסורלבטלו.
ולא ילפינן איסור לח מאיסור יבש דדוקא
כאיסור יבש הקפיד רחמנא מלבטלו משום
דהאיסור נשאר בעיו אפי' אחר הביטול
משא"כ באיסור לח .ואע"ג דחידוש דהנו"ב
והחת"ס שייך לומר אפי' להרא"ש דס"ל
רהאיסור נתהפך להיחר ,דסוף סוף באיסור
יבש החחיכה עומרבפני עצמוואינו נתפשט
בההיתר ,מ"מלשיטח הרשב"אדאינו מתהפך

(בסוגיא דאין הולכין בממת אחר הרוב)
רמאחרירביםלהטותהכתובבדיניםילפינןב'
אופניםבדין רוב ,א) במקום שיש ספק שהוא
מבררומכריע את הספק .ב)במידי דלאשייך
כלל ספק כגון בשחיטת סימניםדקיי"ל רובו
ככולו ,וכן בתערובוח לח בלח דבטיל ברובא
אע"גדאינו ספק כלל דפשיטאלןרלא נחתכו
מיעוט סימנים וכז פשיטא לן דאיכא הכא
מיעוט איסור ,אלאדילפינןדהמיעיט נתהפך
כמו הרוב ונעשה כהרוב ושני אופני הרוב להיחר ביבש החילוק מובן היטב משום דיש
נלמד מסנהדרין עיי"ש באורך .ונראה דיש נפקא מינה בעצם אופן ביטולם.
חילוקבעאופןהביטולדלחבלחלביטולדיבש
גםלפי הנ"ל אפשר ליישב שיטת רש"י
ביבש .דבתערובות לח בלח כיון דהאיסור בסוגיא דטעמו וממשו .דאיתא בע"ז דף ס"ז
נתערב ונבלל בההיתר יפה דיש בילה ואין א' ,אמר ר' אבהו אמר ר'יוחנן כל שטעמו
האיסור עומד בעצמו ,התם אופןביטולו הוא וממשו אסור ולוקין עליו חהו כזית בכדי
בחורת ודאי דהאיסור נתהפך להיתר אפי' אכילתפרס .טעמוולא ממשואסורואיןלוקין
להרשב"א ,משא"כ בתערובוח יבש ביבש עליו .ופרש"י ד"ה כל שטעמו ח"ל ועלכגת
דהאיסוראינונבללבההיתרועומדבפניעצמו ,זה נאמרשיעורכזיתבכדיאכילח פרס הלכה
אלאדאינויכול להכירו ,אזמדיןאחרירבים למשה מסיני שאם יש בכשיעור פרס של
להטוחתלינן עלהחתיכה דרוצה לאכולדהוא תבשיל כץתמן האיסור לוקץע*ו וכר ובד"ה
מהרוב אבל אינו אלא מספק דאזלינן בחר טעמו ולא ממשו כגת חלב שנפל לקדירה או
רובא.ולכן אע"גדבזה אחרזה מוחרדעלכל חלב שנפל ממוח שאץ ממשו בעץ .וצי'
חתיכהבפני עצמואמרינן דהוא מהרוב ,מ"מ ברש"יחולין צ"ח ב' ,דס"ל דמהא דאמר ר'
לאוכלו כאחת אסור כית דאוכל בוראי יוחנן דטעמו ולא ממשו אין לוקין שמעינן
האיסור(.וקצח סמךדישלחלקביןכיטולדלח דס"ל לר'יוחנן דטעם כעיקר לאודאורייתא
בלח לביטול דיבש ביבש אפשר דחזינן ומן התורה בטל ברוב .מיהו זהו דוקא אם
מהרא"ש גופיה מהא דלא הביא ראיה מלח נתערב טעם האיסור בההיתראו שנפלאיסור
בלח,דאפי'ביבשביבשהאיסורנהפךלהיתר ).לח בהקדירה וכמו שפרש"יכאן חלב או חלב
וכעין חילוק הנ"ל מצינו בהנורעביהויה נימוח ראע ממשו בעע .אבל אם נפל כזית
(הובא בפתחי תשובה צ"ט אות ג') דרוצה איסור גושלתוךשיעור פרס של חבשיל ס"ל
לחדשדאפי' להרשב"אוהר"ןדס"לרהאדאין לר'יוחנןדחייב מלקותמן החורה חהו טעמו
מבטלץ איסור לכתחילה אינו אלא מדרבנן ,וממשו דלוקה .ולכאו' שיטת רש"י תמוה
היינו דוקא כשרוצה לבטל טעם האיסור ולא מאוד דאם מן התורה ס"ל דחד בתרי בטל,
ממשות האיסור או כשרוצה לבטלאיסור לח תבטל כאן הכזיח איסור בתוך הג' ביצים
דהאיסור נבלל היטב בההיתר ,אבל באיסור רהיחרואיךשייךכאןחיובמלקות.וקושיאזו
יבש דממשות האיסור הוא בעין אפי' אחר מצאתי במנחתכהן(עי' ספר התערובותריש
ביטולו ,גם הרשב"א והר"ן מורים דהאיסור פרק ב' ,ובסופו נשאר בצ"ע) ובקרן אורה
לבטלן לכתחילה הוא מן התורה .וכן איחא (נזיר ל"ה ב')והקרן אורה טתרץ וז"ל ונראה
בחתם סופר(חולעדף צ"חא') .והחתםסופר דהאשייכא בפלוגתא דהרשב"א והרא"שז"ל
הוסיף דזהו נלמד במה דצותה התורה ליתן בחולין ,ביבש שנחערב חד בתרי אי יכול

כחוראי
לאוכלן כולן בבת אחת ולמאן דס"ל דאסור
לאוכלן בב"א ואיסורא כמאן דאיתיה י"ל
דאפי' טעם כעיקר לאו דאורייתא ,מ"מ כי
אכיל לאיסורא כזית בכאכ"פ חהב דקאכיל
איסור כזית .ולפי"ז י"ל דאפי' במין במינו,
כזית בכאכ"פדאורייתאכיוןדאיסורא כמאן
דאיתארמיואכילכזית בכאכ"ם עכ"לונראה
ההסבר בתירוצו הוא רכאןמיירי שאכל כל
התערובותבתוךשיעוראכילת פרס,ובאופן11
דודאי אכל האיסור לוקה להרשב"א כיק
דודאי אכל האיסור ,ואע"ג דהקרן אורה לא
פירשכןלהדיא מ"מכוונתוברור .ואם ישאר
כזית א'מן התערובותויאכל השארככגוןזה
מותר לכתהילה דמדאורייתא תלינן דכל
חתיכה שאכלהיה מהרוב וכזית הנשאר הוא
האיסור.וכן אםהיהב'כזיתיםתוךשיעורב'
פרסות ואכלחצי מהתערובות ג"כ מותר ולא
אמרי' דאכל כזית בכאכ"פ ,דכיון דאין
תערובתו נתפשט בהשואה תלינן דב' כזיתי
האיסור עדין הן בהחצי התערובות הנשאר.
ולפי"ז אם נפלכזית תוך ה'כיצים ואכל כל
החערובות תוך שיעור אכילת פרסדילקה מן
התורה ואפי' מיןבמינו.
והנה לפירוש הקרן אורה בשיטת רש"י
מיושב ג"כקושית תוס' עלרש"י .דתוס' הק'
דמהו החילוק בין איסור גוש דס"ל לרש"י
דהף טעמו וממשו ,לאיסור לח דס"ל לרש"י
דהויטעמוולא ממשו ,הא אע"גדנימוחונבלל
מ"מ ממשו של איסור הואבעיןואינו כטעם
בעלמא.ולכלהנ"לנראהדשיטתרש"ימוסבר
היטב דבאיסור לח מויה הרשב"א דיכול
לשתות ביחד עם רוב דהיתר ,והטעם משום
דבלחכיוןדנבללהיטבבההיתרנהפךהאיסור
להיחר מדאורייתא ואפי' אם יאכל כל
התערובות בב"א שרי משא"כ באיסור גוש
דאינו נהפךלהיתר.
ד .איתא בגמ' ע"ז ס"ה כ' ,בגד שאבדבו
כלאיםהרי זה לאימכרנה לעכו"םוכו' ,והק'
בחוס' ח"ל וליבטל ברובא כדפריך בשילהי
תמורה (ל"ד ,ב')גבי שער בכור וסדצרנזיר

תלה

שארג כבגר חטםהיה בטלוכו' ותי'הר"י בר
יו"ט דשאני כלאים רכל עיקרן אין אוסרק
אלאע"יעירובשהרישניהםהיתרלכךאוסר
עירובן ולא בטלי .וכן איתא בחשובוח
הרשב"א (רנ"ט) שהביא מאחד ששאל לו
דלכאו' הטעם דבגד שאבד בו כלאים דאינה
בטילה ברובא הוא משום דאפשרלברוריע"י
צביעה ושאל להרשב"א מהו דינו אם אי
אפשר לברר דלכאו' יבטל ברוב .והשיב לו
הרשב"א ח"ל כלאי בגדים אין להם בטלה
וכללגדולהואכל שהאחדמןהתערובוחמוחר
והשני אסור כנבילה וטריפה ושארהאיסורין
ונתערבו בתוך היתר בטל ברוב דכחיב אחרי
רבים להטוח אבל כל שזה חה היתר אלא
שתערובתן אוסרחן מי יבטל את מי .וע"
בחתם סופר שהביא דברי הרשכ"א הנ"ל
והקשה דלמהליה להרשב"א להשיכ להשואל
דהטעםדאינובטלברוב הוא משוםדהויהיתר
בהיתר ,הא הרשב"א ס"ל דאע"גדמיןכמינו
יבש ביבשבטלין ברוב ,אעפ"כ אסור לאכול
כל התערובוח בב"א ,והכא כיון שלובש כל
הבגד בב"אאיךשייךשיתבטלברוב .והחת"ס
הניח בקהטיא .עוך קשה על הרשכ"א מהגמ'
בתמורה שהביא תוס' דאיתא שם דשער בכור
חסער נז'ר שארג בבנד דבטל ולשיטת
הרשב"א איך נחבטל הא לובש הבגד בכ"א.
ובאמת ק"ק על החת"ס למה לא הקשה על
הרשב"א מהגמרא דתמורה .וראיתי בחזון
איש יו"רסי' ר"טסעיף י"א (סד"ה מש"כ)
דלהרשב"אהפי' בהגמ' תמורה הואדיחתכנה
להבגד .ולפי"ז מיושב ג"כ קושיח החת"ס,
דלכן לא רצה הרשב"א לומר הטעם דלובשו
בב"א משום דלהאי טעמא עכ"פיכוללחחוך
הבגדלהתיכוחוללבושכלא'בפניעצמו .אבל
לכאר תירוצו דחוק.
והנראה לפענ"דדלהנך דס"ל דהא דאסור
לאכול בב"א להרשב"א אינו אלא מדרבנן,
אפשר לומר שלא ההמירו רבנן שלא לאכול
בב"א אלא היכאדיכול לאוכלו בזה אתרזה
אבלבאופןדאי אפשרלאוכלובזא"זלאהיה

תלו

בחוראי

כוונת חז"ל להפסיר כל התערובות .וראיה
ברורה לזה מהא דכחב הר,יב"א בעצמו
בתה"ב (הובא בב"י ק"ט ד"ה ואם) הטעם
דמב"מ לח בלח דצריך ס' אע"ג דאינונותן
טעם ,משום דכיון דכנגדו באינו מינו נותן
טעם,גזרינןמינ1אטו א"מ ,והרשב"אלא כתב
הטעם משום דשותה האיסור וההיתר בב"א.
והנפקאמינהביןב' הטעמיםהואבמידידלאו
אוכל ולא שיךביהנתינת טעם .דאםהגזירה
הוא משום דגזרינןמינו אטו א"מ לאשייך
למיגזר ,אבל משום הטעם דודאי יש שם
אטור ,אץ נ"מ אם הוא דבר של אוכלאולא.
ונראה דהא דלא כתב הרשב"א טעם זה,הינו
כמו שאמרנו לעילדכיוזדאין לו תקנה ע"י
שחיית זא"ז דהא בכל טיפהיש שם האיסור,
לכן לא גזרו חכמים שלא לשחותו כלל
ולהטסיד התערובות .ולפי"ז יפה הק'
הגרעק"א על המג"א באו"ח חצ"ח .דהמחבר
שםסעיף ט" 1פסק דאפרכירה שהוסק מערב
יו"ט מותר לכסות בו ,אבל אס הוסק ביו"ט
אסור וכר וכחב המג"א בס"ק כ"ח דאם
נתערב אפר שליו"טעםרוב אפר של אתמול
דבטל .והוסיף המג"א דלאדמי לקמח בקמח
שנתערבו דדינו כלח בלח דבעינן ס' ,דכית
דעיקר איסור מוקצה הואאיסורמדבריהן לא
מחמרינןכלכךובטלברוב .והקשה הגרעק"א
שם דאפי' להסוברים ראפר באפר נקרא לח
בלח ג"כיכוללהתבטלברוב דהאעיקר הטעם
דבלח מב"מדבעינןס'הוא משוםדגזרינןאטו
אינומינודיהיב טעמא אבל הכאדאינומידי
דאכילה ולאשייך ביהנתינת טעם לאשייך
גזירהזו ושפיר בטלברוב .והגרעק"א נשאר
בצ"ע .והנה הפמ"גבפתיחחולתערובות(חלק
ג' פרק ג' ד"ה והנה) ג"כ הק' קושיאזו על
המג"א ותי' (ד"ה שוב)דכיון דהמחבר פסק
כהרשב"אדלאכלןיחדאסור ,אםכןבלחבלח
שמתערב יפה ,מלבד הטעם דכשכנגדו בא"מ
יהיב טעמא,יש עוד טעם משוסדודאי שותה
איסור ולכןשייך למיגזר אפי' ברבר שאינו
אוכל .ונראהלי ברור דהגרעק"א לא נחית

לתירוץ זו מטעם שכתבנו לעיל דהרשב"א
בעצמולאהביא טעםזואלא הטעםדאטואינו
מינו.
ומעתה לפי הנחה זו מיושב קושיות
החת"ם והחזו"א.דכיוןדליכאלתקוניללבוש
הבגר בזא"ז רהא אי אפשר ,עלכז לא גזרו
שלא ללובשו בב"א ויופסד הבגדלגמרי .וסה
שכתב החזו"א דיכול לחתוך הבגד לחתיכות
נראהדאין זה עצה דהא עכ"פ נפסר הכגד.
והנה תי' זו אינו אלא להסוברים דחומרת
הרשב"אהוא מדרבקאבללהסובריםדהואפן
התורה פשיטא יליכא לחלק כנ"ל .ונראה
שהחת"ס שהק' קושיחו ס"ל כהסוברים
בהרשב"א דהואמןהתורה .וראיה חזקה לזה
היא ,דלהפמ"ג דס"לדהוי מדרבנן אע מקום
לקח2יתו כלל דיש להרץ בפשקצוח דהא דלא
הביא הרשב"א רגועם דאינו בטל ברוב משום
דלובשו בב"א ,הוא משום דגזעם זהאינו אלא
חומראדרבנן ומראוריתא באמת מוחרללוכשו
בכ"א ,משא"כ הטעס שהשיב הרשב"א הף
סברא דאורתתא.

ה .תכשיו נוכל להבין ההו"א של
הרשכ"א הובא בטור ס"סק"ט .דאיתא בטור
שם וז"ל ואם בישל התערובות (מב"מ יבש
כיבש) אחרשנתבטלברוככחב הרשב"א שכל
א' וא' מותר בפנ"ע והרוטב בנ"טשצריךס'
נגד האיסור.ועי' בב"י וז"לכן כתב כתה"ב
בחחילה .ובתשובה סי' ער"ב כתב שתמהו
עליולמהכחב שכלא'וא'מותר,הריבכליש
מטעםהאיסור אםהיה אפשרלמיקםאטעמא.
והשיב הרשב"א בזה צדקת וכברצחתילתקן
כן עברובשלןכאחד אפרלאכולכלא'בפנ"ע
אסור שהרוטג כנ"ט ונבלע בחתיכות .עכ"ל.
וכן פסק המחברבסעיף ג' דאם בשלן כאחד
אפי' לאכול כל א' בפנ"ע אסור .ונראה
דהרשב"א בחחילההיה סבורדהתבשילמוחר
משוםסבראדהנ"לדכיתדעכשיואיןלותקנה
להתבשיל ,באופן כזה לא גזרו חכמים דאץ
האיסור נתהפך להיתר ולהפסיד התבשיל,
ובמסקנא ס"ל להרשב"א דאע"פ דעכשיואע

תלז

בהוראי
לו חקנה ,מ"מכיון דבשעה שהיה התערובות
יבש ביבש היה יכול לאוכלו בזא"ז ,באותו
שעה חל על חתיכח האיסור דאינו נתהפך
מדרבנןלהיתרוהויחפצאדאיסוראולכןאסור
התבשיל אם בשל כולן כאחד משוס דבכל

יקותיאל יתודח בערגער

.

חתיכהישטעםאיסור.עודי"לדמתחילהסבר
הרשב"א זק-וקא על טמש של איסור גזרו
חכמיםראינונתהפךלהיתראבל אםלא נשאר
אלא הטעם לחורי' לא החטירו .וכעק שפסק
הרמ"אגבידשיל"מ(סי' ק"בסעיףד')דדוקא
האיסורבעין לאבטיל אבל טעמו בסל,

5*,ייי.

בעבין חעברת ד"א מרת"ר למעלה מראשו
א .מס' שבתדףח'ב' ,אמרטר אדםעומד מדבר שם במעביר אזהוי המחל' בין ר"ע
על האסקופה וכו' אמר מר ובלבדוכו' לימא ורבנן אם מהלך כעומד דמק וא"כ משמע
תיהויתיובתא דרבאוכו' התםלאנח הכאנח .שההנחהיכולה להיות למעלהמי'.
ג .כמס'עירובין צ"ז ב',הי' קורא בספר
וע" ברש"י דף ט' א' ד"ה חהב" ,כי הדר

שמשמע מדבריו שהחידוש של רבא על האסקופה ונחגלגל הספרטידוגוללו אצלו

אנחר-
הוא
שההעברהיכולהלהיות למעלהטי' אבל וכו',ועי'בגמ'דף צ"חא' בא"דאיחיבי'אביי
העקירה וההנחה צריכים להיות לטטה טי' תוךד' אמותגוללואצלוחוץ לר אמוחהופכו
על הכתבוכו' אלא אמראביי וכרוכיתימא
ברה"ר.
ב .גמ' קי צ"ב א' ,אמר ר"א המתרא כיון דמפקקת כרמליתליתלןבה והאמר רבא
משאף למעלה מ" טפחים חיב שכן משאבני וכו'.

קהת וכו' ,ועי' ברש"י ד"ה המוציא סשא
מקשה טגמ' דף ק' א' ,שהזורק למעלהמי'
כזורקבאויר ואמאי לאיהא חתב כמומעביר
למעלה מי' ותי' רש"י דמשא בני קהח הי'
מעבירולכךדוקאמעבירחייב אבל לאזורק.
והנה הרש"שבדףט' א' ,הקשהעלרש"י
ר"החייב שמשמע שצריך ההנחה למטהמי'
מרש"ידף צ"ב א' ,שהזכרנו שאמאי לאתי'
רש"י שהטעם שבזורק למעלה מר כזורק
באויר דלא הף ההנחה לטטה מר משא"כ
בהמוציא משאף למעלהמי' שמדבר שאח"כ
הניח למטהמי',וכן טשמעמתוסמס'עירובין
דף ל"ג א' ד"ה והא ,שצריך ההנחה להיוח
למטה מר.

ועוד הקשה הרש"ש מגמ' דף צ"ז א',
בא"ד ובמאיאילימא וכו' והאמר ר' אליעזר
המוציא משא וכר ופר שם הרמב"ן שאםהי'

ד ,במס' עירוכץ דף צ"ח ב' ,עונןאים

ברה"י זטטלטל ברה"ר וכר וכלבד שלא יתוא
חו'ו לד' אטות ועי' בגמ' דף צ"ט א' ,הא
הוציאחיב חטאחלימאמסייעלי'לרבאוכר.
וצ"ב אמאי בשני הגם' שהזכרנו טמס'
עירוביןמביא הגמ' ראי'וחיובתא מרבאולא
מר"א שלכאורההיא חדהלכחאכמושמבואר
מקושיוח הרש"ום שהקשה סתירת רש"י
שבמקום אחד מפרשרש"ידברירבאובטקום
אחר מפרש דברי ר"א .וכן בגם' דף ח' ב',
במס' שבת אמר לימאתיהוי תיובתא דרבא
ולא ר"א אבל במס' שבתדף צ-ז א' ,הקשה
הגמ' מר"א ולא טרבא.
ה .הרטב"ם פרק ט" 1הל' א' טהל' שבת
אמרוז-ל "עומד אדם ברה"רומטלטלברה"י
כולהעומד אדםברה"יומטלטלברה-רובלבד
שלאיוציא חרן  '%אטמ מם התיא פטור

תלח

כהוראי
קאזלא וכו' שלכאורה אורגי 'ריעות עומדין
ברה"ר וממילא העקירה והנחה הי' ברה"ר
והנחההי'ד' אמותרחוקמןהעקירה,ולפימה
שאמרנוזהוהאיסור של העברתד' אמותומהו
קושיות הגמ' שם .י"ל שלעולפ כמו שאמרנו
שהאיסור העברתד' אמות ברה"ר הואעקירה
והנחה ברה"ר והנחה רחוק מן העקירה ד'
אמות אבל יש תנאי אחר שהריחוק של ד'
אמות צריך להיות שטח של רה"ר וא"כ
בהעברה ברה"ר למעלהמי' יש הנחה רחוקה
מהעקירה ד' אמות ברה"ר משא"כ בבוכיאר
לא הוי אלא מקום פטור.
ז .והשתא אפשר לתרץ קושיות הרש"ש
שזה שאמר רש"'בדף ט' א'",כי הדראנחי'"
זהובדברי רבא שסברשלמעלהלאהוי כלמטה

מפני שהוא ברשות אחרת ועי' בהשגת
הראב"דוגםבדבריהמג'דמשנה שאמרשהוא
שיבוש שצריך להיות ההלכה שאם הוציא
חייב ,אבל המ"מ נשאר בצ"ע בהלשוו של
"מפנ' שהוא ברשות אחרח" שהי'צריךלומר
אע"פ שהוא ברשות אחרת,
ו .ואפשרלתרץולומר,שלעולמדבריר"א
ורבא הם שני הלכות נפרדות ,שר"א מחדש
שההעברהיכולהלהיות למעלהמי' ,והביאור
הוא שלמעלה הוא כלמטה ,פי' שלומדים
ממשא בני קהת שלמעלה נעשה כרה"ר
וממילאהויכאילו מעבירד' אמותלמטהמי'
ולפי"ז יכולה העקירה וההנחה להיות גם
למעלהמי'דכיקדלמעלה כלמטה,הוילמעלה
מי' כרה"ר וממילאהויהעקירה וההנחה ג"כ
ברה"ר אע"פ שהוא למעלה מי',וכן משמע והחידוש שלהמעביר חפץ מתחלתד'לסוףר'
מדברי רש"י דף צ"ב ב' ,ד"ה המוציא משא אע"פ שהעבירודרךעליו הוא שההעברה לא
כשהקשה קושיתו מהזורק אמר בא"ד אלמא הוי חלק מן המלאכה אבל בודאי העקירה
אין למעלהמי' רשותהרבים וע"זתי' דוקא וההנחה צריכין להיוח למטה מי' ולכך אמר
זורק אבל מעביר חיב וכו' משמע שהטעם רש"יכי הדר אנחי' ,אבל זה שלאתי' רש"י
שמחויב'הא משום שנעשה למעלהמי' רשות בדף צ"כ א' ,החילוק בע זורק למעביר שזה
הרבים כלמטהמי' .נמצא שלעולס ר"א סבר אנחי' למעלה מי' וזה למטה מ",דכיון דשם
שגם המעשה העברההויחלקמז המלאכה של הף חידוש של ר"א שלמעלה כלמטה וא"כ
יכוללהיותגסבמעכירשהעקירהוהנחהתהי'
העברח ד' אמות ברה"ר.
אבל רבא ,אפשר לומר ,סבר שלעולם למעלה מי' והוי כמו שהונח למטה מי'.
למעלה לאהו' כלמטה ולמעלהמי'הוי מקום וממילא מיושב ג"כ מה שהקשה מגמ'דף צ"ז
פטור ,אבל עכ"ז אםהעבירד' אמות ברה"ר א' ,ששם משמע שההנחהיכולהלהיותלמעלה
למעלה מי' מחיב ,דהעברה לאהוי חלק מן מי' זהאליבי' דר"אורש"יבדף ט' א' ,מפרש
המלאכה ,והאיסור של העברח ד' אמות הוא דברי רבא.
ח .והשתא מיושב אמאי בכמה מקומות
שאסורלעקורחפץ מרה"ריניחאזתו ברה"ר
ד' אמות רחוק מהמקום עקירה ,וכן משמע הזכיר רבא ובכמה מקומות הזכיר ר"א:
(א) במם' שבת דף ח' ב' ,שהקשה
מדברי רש"יבעירובין דף צ"ט א' ,ד"ה הא
הוציא בא"ד אלמא בתרעקירה והנחהאזלינן הגמ' לימא תיהוי תיובחא דרבא לאהי'יכול
והרי נטלו מחחילת ארבע והניח לסוף ארבע להקשות תיובחא דר"א משום דלפי ר"א
משמע שהאיסור של העברח ד"א הואעקירה כשמעביר החפץ למעלהמי' לא הף כמעביר
בתחילחד' והנחהבסוףד'ולאהעברה.ולפי"ז במקום פטור אלא כמעביר ברה"ר ולא דמי
ודאיצריך עקירה והנחה למטהמי' טפחים .לעומד אדם על האסקופה משא"כ רבא
ואין להקשוח מגמ' מס' שכתדף צ"ו ב' ,דמחדש שלעולם למעלהמי' הוא מקופ פטור
בא"ד אלא אמר ר' חסדא שכןאורגייריעות אלא שההעברה לאצריכהלהיוח במקוםחיוב
זורקין בוכיארביריעהוכו' והא במקום פטור א"כהי'צריךלהיוח כמוכן בהוצאה מרשות

כחוראי
לרשותשאפילו אםהעבירדרךמקוםפטורלא
איכפת לנו כית דהי' עקירה ברה"ר והנחה
ברה"י .וע"ז הקשה חוס' על רש"י שהא זה
שיטתרבנןדף ה'ב',בהמזציאמחנותלפלטיא
דרך סטיו ,ורכא סבר כרבנן ומהו התיובתא.
(ב) במס' שבתדףצ"זא' ,הקשההגמ'
אילימא במעביר למטה מעשרההואדמיחייב,
למעלה לא ,והאמר ר"א וכו' ומבאר הרמב"ן
שהמחל'בין ר"עורבנןהיא אם מהלךכעומד
דמיועי' בהגהות הב"ח אוחא'שפליגיבהנחת
גופו אי כהנחת חפץ א"כ מדברים שהחפץ
למעלהמי' וזה דוקאלפי ר"א אבללפי רבא
צריכה ההנחהלהיות למטהמי' ולאהי'יכול
הגמ' להקשות והאמר רבא.
(ג) במס'עירוביןדף צ"ח א' ,שהגמ'
מדבר באסקופה כרמלית והקשה והאמר רבא
וכו' לאהי'יכול להקשות מר"אכמושביארנו
בדף ח' ב' ,במס' שבת שהכא מדברים
כשמעביר דרך מקום אסקופה שהוא מקום
פטור משא"כ ר"א מחדש שלמעלהמי' הוא

רה"ר.
(ד) אבל מגמ' מס' עירובין דף צ"ט
א' ,לכאורהקשיא ששם מדברכשעומדברה"י
למעלה מי' כמו שמפרש רש"י שם ד"ה הא
הוציא בא"ד עומד בגובהו .א"כ אמאי לא
הביאה הגמ' מסהע גם לר"א שההעברה
למעלה מי' חייב .וי"ל שזה שסבר ר"א
שלמעלה היא כלמטה הביאור בזה הוא כמו
שפי' הריטב"א במס'עירוביןדף ל"גא' ,ד"ה
והאאיכעיוכו' בסוףדבריו ח"ל "אלא כמו
שתי' ר' מאיר ב"ר שניאור וכו' דלאשייך
מקום פטור בדבר שהוא מונחבגופו של אדם
אוביזיושרגליו בארץכי מה שמונחבידואו

בגופו למעלה הרי הוא כמונח למטה בין

תלט

רגליו" והפי' בזה שהוי כמי שמונח ברשוח
מונחין שם .א"כלפי"ז מיושכהיטב,
שרגל
ייבדף צ"ט א' ,לא סבר ר"א שהעברה
ששם
למעלה מי' כהעברה למטה מי' ששם מדבר
שהוא עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר למעלה
מי',ולכך אמרהגמ'דוקאמסייע לרבא,ודו"ק
היטב.
ט .ולפי"ז אפשר ליישב דברי הרמב"ם
שלעולם יכולים לומר לולי דברי הם"מ,
שהרמב"ם סבר כר"א ולא כרבאוזה שהמ"מ
הביא ראי' שהרמב"ם סבר כרבא הוא מפרק
י"דהל' '"ד שאמר"המעבירחפץ מחחלתד'
לסוף ד' ברה"ר אע"פ שהעבירו למעלה
מראשו חייב" ,ולכאורה מוכח מההלכותי"ב
"'גוי"דשזהודברי ר"א דהאהל'י"במדברת
בהמוציאביןבימינובין בשמאלווכו'במוציא
על כתיפו והל'י"ג מדברת בהמוציא כלאחר
'דוכן הל' י"ד שהואדברימחני'דף צ"ב א',
במס' שבתוהגמ' שם אחרהמתני'הזכירדברי
ר"א ,וכן הרמב"ם אחר אלו הלכוח הזכיר
ההלכה שלהמעבירוכו' שמשמע שהואדברי
ר"א ,ואם זה אמח יכולים להשב הרמב"ם
שהתחלנו שלעולם לא הוי הרמב"ם שיבוש
ששם בפרק ט"ו מדבר הרמב"ם נשהואעומד
ברה"י ומעביר ברה"ר שהוא גמ' במס' עירובץ
דף צ"טא' ,שהואדוקאאליבאדרבאולא כר"א
כמו שביארנו והרמב"ם שססק כר"א
אמר אם הוציא פטורכיוןשרגליו כרה"י לא
אמרינן למעלה כלמטה ולא הף כהעביר ד'
אמות ברה"ר ,ומדויק עכשיו הלשת "מפני
שהוא ברשות אחרת" שהקשה המ"מ ,שאם
הוא שיבוש הי' צריך לומר אע"פ שהוא
ברשות אחרת ,אבל כמו שכיארנו הפי' של
מפני שהוא ברשות אחרת הוא שרגליווגופו
ברה"י ולא ברשות שידו הף ,שהוא ברה"ר.
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חרב יקותיאל מנחם וואקימאן

בעבין חזקה
א .יבמות קט"ו ב' ,ההוא גברא דאפקיד
שומשמיגכיחבריה ,א"להבלישומשמי א"ל

והקשו שם בתד"ה ודלמא באה"דדתינח
היכא דליכא ריעותא אבל היכא דאיכא
ריעותא כגק סכין שנמצא פגום וכן אחד
משנים שנטמאוודאיברה"רדמטהריםשניהם
מטעם חזקה ,כה"ג מנלן דאזל" בתר חזקה
וי"ל דה"ניש ריעותאגדולה דאע"ג דאשחכח
שחסר לאחר שבעה אפ"הלא מטהרים למפרע
כל אוחם שנכנסו לבית בימי הסגר עכ"ל,

שקלתינהו(פירש"י כברההזרחיםלך) והאכן
וכןהוייןובחביתארמיין ,א"לדידךשקלחינהו
והני אהרינינינהו (פירש"יושלי הם) ורצתה
הגמ' לאמר שאף אם מצאוהחשבוןמכותכמו
שאמר הטוען מ"מ אמרי' שמא איתרמי
החשבת כך ,אבל השומשמי הם של הנטען.
והק' הגמ'ומיחיישיגן שמאפינןדההנובאופן וכוונתם מבוארת שהוקשהלחוס' בהא דאמרה
זה שיש סימן ,והחנן מצא כלי וכחוב עליו תורה זיל בתר חזקה ,אפשר דהיינו שאין
(אות) קו"ף קרבן מ"ם מעשר דל"ת דמוע צריכים לחוש שמא נשתנה המצב כגת ארם
טי"ת טבל חי" 1תרומה ,שבשעת הסכנההיו שהוא טהוראעצריךלחושאולינגע בטומאה
כותבים תי"ו תחת תרומה ע"כ הגמ' .וכתבו משא"כ כשתםריעותאלפנינוכגקבא'משנים
בתוד"ה ומי חישינן תימה מאי קשיא היא שנטמאושיויעיס בבירור שאחד מהם נטמא,
מהאי דהא בממונאישלחושלעולם שמאפינן ונמצא דעל שניהםיש במציאוח ספק השקול
ולא נפיק ממונא מחזקתיה ,ר"ל דנראה לו שמא נטמאו ,למה ניזיל בחר חזקה ונאמר
לדמות כית דרגילות לפנותם ואפי"ה לא דכמו דעד עכשיוהיו טהורים גם עכשיו הם
חיישינן שמאפינן,לענין ממונא נמימפקינן טהורים ,הלא במציאותיש ספק שקוללפנינו
ליה מחוקהכיון דלאחיישינן אע"גדרגילות ומה בכך שעדעכשיוהיוטהורים,וע"זחירצו
הוא ,ע"כ,
דמוכח מהקרא דאף ככה"גאזלי' בתרחזקה.
ב .הנה חירוצם לכאורה תמוה ,דמה בכך.
ד .הנה רואים מדברי התוס' ב' דרגות
שרגילוח הוא לפנותו הא עדיין נוכל לומר בחזקה( :א)שאיןצריכים לחוש שמא נשתנה
דשמא פינן הוי ספק שקול ,ולכן התם הדבר מכמו שהיה עד היום( ,ב) שאף כועיש
באיסוראחיישינן שמא לאפינןוצריך לנהוג ספק השקוללפנינו (כמו בנגעים דהא רואים
בהדין תרומה או מעשר וכו' משא"כלענין שחסר הנגע לאחר שבעה ,ולכאורהיש לחוש
ממונאמכיתדהוי ספק השקולחיישינן שמא שנחסר קודם ההסגר) ,אעפ"כ מוקמינן ליה
פינן,ואיןמוציאין ממון מספק.
אחזקה(ואמרי' דכמו שראההכהןשהיהבנגע
ג .ונראהבביאורדבריהםדאיחאבחוליןי' שיעור עד ההסגר ,כמו כן היה כך בשעת
ב' ,מנא הא מילתא דאמוררבנןאוקי מילתא ההסגר ולא נחסר שיעורו) .והנה התוס' כאן
אחזקייהו א"ר שמואלברנחמני אמרר'יונתן לא חלקולדינאכעב'דרגותאלו ,אבל באמח
אמר קראויצא הכהןמן הבית אל פתח הבית מוכח שיש כמה וכמה חלוקידינים ביניהם.
והסגיר את הבית שבעתימים ,דלמא אדנפיק
ה .הנה בשב שמעתתא ש"ג פט"ז ,חקר
ואתא בצר ליה שיעורא ,אלא לאו משום בהאדקיי"לדכשישחזקהדמעיקראנגדחזקה
דאמרינן אוקי אחזקתיה.
דהשתא דאזלי' בתר חזקה דמעיקרא (כגון
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בנגעים שמעיקרא היה כשיעור ועכשיו הוא
חסרלפניך,אזלי' בתרחזקהדמעיקראואמרי'
דבשעת ההסגרהיה כשיעור) אםהיינו משום
דחזקה דמעיקרא עדיף ,אבל היכא דליכא
חזקהדמעיקראאזלי' בתרחזקה דהשחא ,א"ד
חזקה דהשתא לאו כלום הוא ,וכ' שםדזההוי
ן רש"יותוס'בקידושיןדף ע"טב',
מחלוקתבי
דלרש"י אזלי' בתר חזקה דהשתא (כשאין
חזקהדמעיקרא)ולהתוס' לאאזלי' בתרחזקה
דהשחא (ועי' בפמ"ג יו"ד סי' צ"ד שמש"כ
סק"א ר"ה כתב ,שדעחו דאזלי' בתר חזקה

דהשתא).
 .1ולכאורה יש להקשות לשיטת התוס'
דלא אזלי' בתר חזקה דהשתא מהא דאיתא
במס'קידושיןדףי"בב' ,ההואגבראדאקדיש
באבנא דכוחלאיתיב רב הסדאוקא משערליה
אי אית בה שוה פרוטהאיןואי לא לא ,ע"כ.
וכתב הטור באהע"ז סימן ל"א וז"ל כחב
הרמ"האי קדשבמידי דלאידעינן השתאאי
הוה ש"פ בעידן קידושין או לא אזלי' בתר
השתא,ואיאיתבי' ש"פ השתאהויקידושין
וראי עד דמתברר בסהדי דלא הוה בעידן
קידושין ש"פ עכ"ל .וכ' בב"י הכל מתבאר
מעובדא דאיחאבקידושעי"בא' ,ההוא גכרא
דאקדיש וכר ע"כ ,והנה רואים מעובדא זו
דאזלי' בתר חזקה דהשתא ,דאם השתאהוי
ש"פ אטרי' שגם בשעת קידושין היה ש"פ
וקשהמזהלשיטחהתוס'דלאאזלי' בחרחזקה
דהשתא[ .והאף דהאבנימלואים ס' ל"א ס"ק
י"גפי' בהרמ"הדאף אם השתאהויביה ש"פ
לאהוי רקק,דושי ספק ,ואםליתביה ש"פלא
הויקידושי כלל משום דמצרפין חזקחפנויה,
אבל באמתלאאזלי' בתרחזקה דהשתא ,מ"מ
ויאידהתוס' לאאזליבשיטהזודהאבקידושין
"4ב א' ,ר"הרבמוכח מדבריהם כמש"כהטור
דאם השתא הף ש"פ הוי קידושי ודאי (עי'
באבני מלואים שם ד"ה וניהא) וע"כ דאזלי'
בתר חזקה דהשתא].
וליישב דבריהם צ"ל דהחםבקייושערף
ע"טב',הו' דרגההשני' שלתזקה(ע" אותד'

תמא

לעיל) ,דהא באותוהיוםנשתנמ המצבמנערות
לכגרות רש ספק השקול לפנינו מה היתה
בשעת קידושין נערה או בוגרת ,בזה ס"ל
להתוס' דאףדבחזקהדמעיקראאמרי'אוקמיה
אחזקיה אף בכה"ג (דזהו דרגה ב' של תזקה)
אבלבהזקה דהשתא לאאזלי' בכה"ג ,משא"כ
ןי"ב א',דאמדינןליהורואים
בההיאי,ידושי
שהיום ש"פ,ובאים לחשושבלי שום ריעוחא
שמא בשעת קידושין הי' פחוח מש"פ ,בזה
שייך דרגה א' של חזקהשאין צריכים לחוש
שמא נשתנה המצב ,ובכה"ג אף התוס' סברי
דאזלי' בתר חזקה דהשתא.
ז .במס' ב"ב דף קנ"ג א' ,ההוא מתנתא
דהוה כתב בה כדהוהקצירורמיבערסיהולא
כתב בהומגומרעיה איפטרלביתעולמיה(פ'
דקיי"ל [עיי"ש בחוס'] במתנת שכיב מרע
שעמדמחליו ,ואה"כ מת שהמחנה בטל,וכאן
היה מתנתשכיב מרעומת אח"כ,רקהיהספק
אם הבריא באמצע והמתנה בטלה ,או שמא
מחוך החולי והמתנה ק-מת) ,אמר רבה
הרי מתוהרי קברומוכיחעליו ,פרשב"םאנו
רואים שהוא מת ובתר השתא אזלי'
והעמדנוהו על חזקח מיתתו רש לנו לאמר
שמתוך אותו חולי מת וקנה המקבל המתנה
עכ"ל [והנה הרשב"ם בד"התוליס פסק כרבה
וכ"נ דעת התוס' שהלכה כרבה ,דהאדהרי"ף
לא פסק כוותיה (עיך רא"ש ב"ב פ"ט סי'
ל"ב)מפני שהיהגורם בכאן רבא וס"ל דרבה
ור"ח לקמן קנ"ד א' ,פליגי עליה ופסק
כוותייהו ,והרא"ש לא פסק כרבה משום דס"ל
דרבה הדרביה בדף קנ"ד א' ,ומהתוס' קנ-ד
א' ד-הוכן ,מוכחדגרסי רבהוגם מוכח דס"ל
דלא הדר ביה וס"ל דכל האמוראים שם אית
להוהאידינא דרבה,וממילא הלכתאכוותיה).
יש להקשות ב' קושיות( .א) הא לשיטח
התוס' לא אזלי' בתר חזקה דהשתא ולמה
אזלי' כאן בתר חזקה דהשתא( ,ב) מבואר
בתוס'הולעי"א א' ד"ה מנא,דמכיוןדקיי"ל
רובא ותזקה רובאעדיףכל מקופדמהניתזקה
מהני רוב ,וה"הלפי סברתם דכל היכא-דלא

מ"

תמב
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אזלי' בתר רוב כ"ש דלא אזלי' בתר חזקה .ד"ה מנא ,דס"ל דמהא דקיי"ל רובא והזקה
(ועי' בקובץ ביאורים להגר"א ווסרמאן על רובאעדיף מוכח דכלמקוטדמהניחזקהמהני
הש"ש באות ד' שהוכית משיטת הרשב"א רוב ,ממילא כיון דחוקה בדרגה א' מהני
דס"ל ןעד אחד נאמן נגד חזקה ,האף דחזקה במקום שאין רוב מהני( ,דהיינו בממון) ,ע"כ
מהני במקומות שעד אחד לא מהני כגון דחזקה זו עדיפא מרובא ,וכשיהיה חזקה כזו
בעריות דעד אחד לא מהני אבל חזקה מהנק נגדרוב בחד עובדאניזל בתרהחזקהולא בתר
א"כאף אםרובאוחזקהרובאעריף ,מ"מהיה הרוב.
שייך לומר דאף במקום שאין הולכין אחר
י .העולה מזה שיש ג' נפקותות לדינא
הרוב מ"מ אפשרדאזלי' אחר חזקה ,מיהוזה (לשיטת הרשב"ם והתוס' שפסקוכרבה)ביןב'
רק שיך לשיטת הרשב"א ,אבל התוס' ס"ל דרגוח החזקה( - .א) לשיטת התוס' תזקה
כשיטת ר"ת דע"א לא נאמן נגד חזקה ,בדרגה א' חזקה עדיפא מרובא( .ג) חזקה
וממילאאין ראיה משם) וממילא יקשה כאן ,בדרגה ב' לא מהני בממת (במכ"ש מרוב),
האיךהולכין בתר חזקה רהשחאלהוציאממון רובא עדיףהיינו דוקא חזקה בדרגה ב' ,אבל
מחזקחיורשיס,אפי' אם נאמרדחזקה דהשחא בדרגה א' חזקה עדיפא מרובא( .ג) חזקה
הוי חזקה (כשיטח רש"י) ,הא קיי"ל דאין בדרגה ב' לא מהמ בממת (במכ"ש מרוב),
הולכין בממון אחר הרוב,וכיון דאק הולכין משא"כ חזקה בדרגה א' מהמ להוציא ממת.
אחר הרובלהוציא ממון ,כ"שדלאאזלי' בתר (ולקמן נבאר דלשיטת הב"י יש עוד נ"מ).
חזקה (דהא רובא וחוקה רובא עדיף).
י"א .בקידושין נ' ב' ,בסוגיא דחוששין
ת .ונראה בישוב קושיות אלו ,דגם כאן לסבלונות ,כ' הריטב"א גירסת הספרים והיא
שייך חזקהדדרגה א' ,דהאהיהחולהמעיקרא הנכונה ל"צ דרובא מסבלי והדר מקדשי,
ועכשיו מת ,מה נימא דנחוש אולי באמצע ומיעוטא מקדשי והדרמסבלי ,מהודתימא לא
הבריא  -בכגון זה אזלי' אתר חוקה דאין ניחוש למיעוטא קמ-ל וכו' ואי קשיאלך והא
צריכים לחוש שמא נשתנה ,ומכיק שכן ,הא קיי"ל כרבנן דלא חיישינן למיעוטא אפי'
כבר כתבנו שהתוס' מודים דבחזקה בדרגה א' לחומרא ,איכא למימר דהתם הוא ברובא
אולי' אף בתר חזקה דהשתא ,וכ"כ צ"ל דאף דבחיוב ובטבע שאינותלוי ברצוןכגון ההיא
רקיי"ל רובא וחזקה רובא עדיףהיינו דוקא דקטן וקטנה שחולצין ומייבמין ולא חיישינן
בחזקה בדרגה ב' שיש ריעותא לפנינו והרוב לסריס ואיילונית ,וכהאי דאמרי' רוב נשים
מצדד לצד אחד והחזקה לצד אחר ,בוהאמרי' מעוברות יולדות שיעוט מפילות ,אבל ברוב
דרובא וחזקה רובא עדיף ,משא"כ בחזקה התלוי במנהג שאינו חיוב וכל אדם שרוצה
דדרגהא'שאיןצריכים לחוש שמאנשתנהדין יכול לנהוג כמנהג המיעוט ,וראי חוששין
חוקה זו עדיפא מרובא ולבן אף דקיי"לאין למיעוט לחומרא ,שהרי ניון שהדבר תלוי
הולכין בממון אתר הרוב וכ"ש בתר חזקה ,בדעת האדם ,פעמים שהאדם נוהג כמנהג
היינודוקא בתרחזקה בדרגהב',דהינוכשיש המיעוט עכ"ל .וכ"נ הרמב"ן במלחמות שם,
ריעותאלפנינו ,משא"כ חוקה כדרגה א'דאין וכ' השב שמעתחא ש"ד פ"ודמדברי הרמב"ן
חוששים שמא נשתנה בזהאזלי' אף בממונא נראה דגם רוב כהאי שחלוי ברצון ובמנהג,
בתר רובא ,ולכך אמר רבה הרי מת וקברו מדינא רובא הוי ,ובכ"מ אזלי' בתריה חוץ
מוכיח עליו ומוציאין ממק עפ"' חזקה זו.
מבמקום אשח איש שהחמירו ברובא כהאי
ט .והנה ממה דמוכת מהגמ' ב"ב דחזקה ע"כ.
ויש לבארהענין ע"פ מש"כ הש"ש בש"ב
בדרגה א' מהני בממון אף דרוב לא מהני
בממקממילאלפישיטתהתוס'בחוליןי"א א' פט"ו לגבי ספק מעשר וספק ממור וז"ל
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דאע"ג דאנוהולכין בתרדפריש מרובא פריש
בין להקלבין להחמיר ,אינו אלא מצד הלנה
אבל אינו ודאי ואינו מסברא לומר דפריש
יותר מרובא ,ויכול להיות דפרישמן המיעוט
כמומןהרוב ,ומש"הבעשיריודאיולאעשירי
ספק כיק דמצד עצמו ספק שקול ,אלא
דהתורה התירה משום דכל דפריש מרובא
פריש ,אבל מידי ספיקא לא נפקא ,והתורה
אמרה עשירי ודאי ,וא"כ ה"ה בממזר וכו',
והא דכתבנו בש"א פ"א דגם בממזר ספק
היכא דאיכא רובא וכו' הו"ל ממזרודאיוכו'
היינו רובא דליחיה קמן וכו' דהו"ל רוב מן
הסברא וכו' אבלגבי פרוש מרובא,אינורוב
דתלוי כסברא ,ואדרבה מסברא יכול להיות
דפירש מן המיעוט כמו ממרובה עכ"ל.
וכוונתו הוא ,דברובא דליתא קמן דהרוב
הוא סיבה שיהי' כהרוב כמו רוב נשים
מעוברות יולדות ומיעוט מפילות ,משא"כ
כרובא דאיתא קמןאין כללסיבהשיפרוש א'
מן הרוב ולא מן המיעוט ,רק ברוב מקרים
יקרהכן.וזהונמי הטעם ברובאדמסבלי והדר
מקדשידקילא מרובא בטבע כש"כ הריטב"א,
דמכיון שתלוי ברצון האדםויכול לעשות כמו
שירצה ,אין כאן סיכה כלל שאדם זה יסבל
ואח"כיקדש ,רקברוב מקריםיקרה הדברכן,
ולכן אףדהוירובגמור מה"ת (כש"כ הש"ש)
מ"מ קילא מרובא בטבע.
י"ב .ועכשיו נחוור לדכרי התוס' יבמות

קט"ו ב' שכתבו ,דהא דמדמה הגמ' חששא
דשמא פינן בדיני ממונות לאיסורא משום
דרגילוח לפנותם .והנה הא דרגילות לפ3ותם
לאהוי רובא בטבע ,רקהו כמו רובאדמסבלי
והדר מקדשי דחלוי ברצון האדם,ואיז הרוב
סיבה כללשיפנה .והנה בההוא גברא דאפקיד
שומשמי ,מעיקרא היה בחבית זה שומשמי
דמפקיד ,והנפקד טוען שפינן והני אחריני
נינהוובזה מסתפקהגמ' ,דהא אקכאןריעותא
בגופה (כמו בנגע שנחסר שודאי נשת3ה ,רש
ספק השקוללפנינו אםלפני ההסגר או לאחר
מכן)וגם האדרגילותלפנותם ג"כ לאהויכלל

תמג

סיבה שיפנם ושישחנה החזקה דמעיקרא,
וממילאשייך דרגה א' של חוקה שא"צ לחוש
שמא נשתנה ,ואמרי' שנשאר כאן שומשמי
דמפקיד,וכברכיארנו(לעילאותי')שמוציאין
ממון בחזקה זו ,והדע עם המפקיד .או דלמא
מ"מ מכיון שרגילות לפנותם ,חשיכא שיש
כאן ריעותא,רנריכיןל-ן ב' של חזקה (שאף
כשיש ריעותא כמו בנגע ש3חסר ,אוקמיה
אחזקה) ,וכבר ביארנו שאין מוציאין ממת
בחזקה  ,11ויהיההדין עם הנפקד.
'"ג .וע"ז שפיר פושט הגמ' מהא דמצא
כלי וכתובעליו קו"ף קרבן וכו' ,ולא ח-שינן
שמאפינן ,דאם איתא דהא דרגילות לפנותם
חשיבאריעותא,ואעשייךרקחזקהבדרגהב',
הא קיי"ל רוכא וחזקה רובא עדיף ,והו"ל
ליזילבתרהרובדרגילוחלפנותםולומרשפינה
מעותהקרבןועכשיוישכאן מעותחולין,ולא
הו"ללמיזיל בתר חזקה דמעיקרא לומר ש"ם
כאן מעות קרבן .אלא ע"כ הא דרגילות
לפנותם לא חשיבא ריעותא,ושייךכאן חזקה
בדרגה א' שא"צ לחוש שמא נשחנה,וחזקהזו
עדיפא מרובא (כדלעיל אות י') ,ולכן אזלי'
בתר החזקה .ומכיון שמוכח דרגילות לפנ1תם
לא חשיבא ריעותא ושייך חזקה בדרגה א',
ה"ה בהאי גברא דאפקיד שומשמי הרק עס
המפקיה דהא מהניאע ממק בחוקהזו.
י"ד .מיהו למסקנא דוחה הגמ' ראיה 11
ומפרש דהא דתנן קו"ף קרבן ,מ"ם מעשר
וכו' ,לא משום דאזלי' בתר חזקה רק משום
דאםפינן מיכפרהוה כפר ,ופוסק הגמ' (קט"ז
א') מאי הוה עלייהו דשומשמי וכו' והלכתא
חוששין (שמאפינן,ואיןהממקידיכוללהוציא
מהנפקד) דלמסקנא ס"ל להגמ' דהא דרגילוח
לפנותם חשיב ריעותא וספק לפנינו,וצריכין
לדין ב' דחזקה דלאמהני לא כנגד חוקתממון
ולא כנגד רובא( .ולדעת החוס' לא מהני רק
בחזקה דמעיקרא ולא בחזקה דהשתא ,רצי'
דברינו לעיל אותי').
ט"ו .ועפ"דיתיישבושיטת הרא"שוהטור
והמחברוהט"זבהל'ציצית.דז"ל הרא"שסוף
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הלכותציצ'ת ההרד על רברה'יבדוקבציצית וצריכין לבודקם מעיקרהדין מחשש שלובש
קודםעטיפהכדילא לעבורברכהלבטלהע"כ .בגד ד' כנפות בלי ציצית אף בלי חומרא
וכ' הב"ח בטור או"ח סימן ח' (ד"הועיין) דברכה לבטלה).
ט"ז .והט"ז שם בסק-ח הקשה ג"כ
דמשמע מלשונודמדינאאיןצריךלבדוק בכל
שעה שמתעטף דמוקמינן לה אחזקת כשרות כהמג"א וז"ל וא"ל האאיןסומכיןעלהחזקה
עדשיודעלושנפסלו אלא מדתחסידותשיהא כל שישלפנינו לבודקו כמ"שביו"דסימן א'
חרדפןיברך ברכה לבטלה ע"כ.
י"ל הכאשאנידכברבדקהטליתרקדחיישינן
והמחבר בסעיף ט' נמשך אחר דברי לקלקול ע"כ שפיר סומכין מדינא אחזקה
הרא"שוכ' קודםשיברךיעיץבחוטיהציצית עכ"ל ,ולכאורהחירוצו תמוה ,דמהתירץבזה
אס הם כשרים כדי שלאיברך ברכה לבטלה דסומכין מדינא אחזקה הא ביו"ד שם הוי
ע"כ ,וכ' הט"ז סק"ח אע"ג דבלאוהכייש רובא ואעפ-כ לא סמכינן ארוכא וצריכים
חשש שילכש בגד של ד' כנפוח בלא ציצית ,לכודקו ,כ"ש הכא בחזקה דצריך לברר ,דהא
מ"מאוקיליהאחזקתי'שהיה כשר,רק משום קי"ל רובא וחזקה רובא עדיף (כמו שכיאר
חומרא דלא תשא וכו' החמירו דוקא לבודקו ,המחציח השקל כממת המג"א).
י"ז .ועפ-דיתבארוהיטבדבריהט"ז .דהא
ועפ"ז הוציא הט"ז שם להלכהדמכיתשאין
הבדיקה מחשש שילכש בגד ד' כנפות בלי כבר כחכנו לעיל (אוחיות ט-י) דהא דרובא
ציצית ,רק החשש הף משום ברכה לבטלה' ,וחזקהרובאעדיףהיינודוקא בחזקהבדרגהכ'
ממילאמי שלובש הרבהבגדים שלד' כנפוח (והיינו חזקה עם ריעותא ,שנולד לנו ספק,
בכת אחתשאיןמברךעלכולןרק ברכה אחת ,דומיא לנגע שנחסר) ,משא"כ בחזקה שאין
דילולבדוקהציצית שלבגד א'דמכיוןשיצא ריעותאלפנינורקבאים לחשושאולי נשחנה,
מחשש ברכה לבטלהאיןצריך לכדוק עוך .והחזקה אומרת שאין צריכים לחשוש אולי
והמג"א ס"ק י"א חלק עלדין זה של נשתנה ,חזקהכזועדיפא מרוכא.והנהגםכאן
הרא"ש והמחבר ,ח"ל אך נ"ל דמ"מ חייב בציציח שכבר בדקם פעם אחת בשעתעשיתם
לבודקן משוםדאין סומכץ על החזקה כמקום ובאת לחשוש בכלזמן שמחעטף בובלי שום
דיכולין לבררו כש"כ ביו"ד ס' א' וביאר ריעותא אולי נפסקו הציציוח החזקה אומרת
המחצית השקלכוונחו,דקיי"ל שם דאףדרוב שאץ לחשוש שמא נפסקו ,וחזקהכזו עדיפא
מצייס אצל שחיטה מומחין הן ,מ"מ אם מרובא וממילא אףדביו"דסי' א'קיי"ל ראף
השוחטלפנינוצריךלבודקו (אם הוא מומחה במקוס רובא כל היכא דאפשר לברורי צריך
ויודע הלכות שחיטה) ,ולא סמכינן על הרוב ,לבררזהדוקאברובא ,משא"כבציציתדחזקה
וא"כ כ"שבחזקהדגריעמרובא (ר"לוממילא כאן עדיף מרובא ,וממילא מדינא נסמוך על
החזקה ואףשיקולין לברר ,א"צ לברר.
בציציחשיכול לבודקםאיןלסמוךעל החזקה,
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תמה

חרבירוחם אלשין

בעבין חזקתג"ש בקרקעותובעבדים
בטור ס' קל"ה איתא ,אע"פ שהמחזיק
ברבר המטלטל נאמן לומר שהוא שלו ,על
בהמה וחיהאינו נאמן וכו' אא"כ הח~יק בה
ג"ש .ומבואר דדעת הטור דמה דאיתא בגמ'
ב"ב דף ל"ו א',דגודרותיש להם חזקה לאחר
ג"ש ,קאי עלכלהגודרוח ולא רק עלעבדיס.
וע' בב"ח שם שהקשה סתירה בדברי הטור
ח"ל ,יש להקשוח דכאן פסק דבבהמה וחיה
נמי אינא חזקה בג"ש ובס' קל"ג כתב ע"ש
הבעל העיטורדבמטלטלין לאתועיללו חזקת
ג"שכיתדלאובני שטראנינהולאשייכיבהו
חזקה וכו' וכיון ררבינו ס"ל דכבהמה וחיה
אע"גדלאובני שטראנינהואיכא חזקתג"ש,
קשהדלא הו"ללהביאדבריבעלהעיטורבסי'
קל"ג כית דלא ס"ל כוותי' ,עיי"ש ,וכוונתו

דישסתירהבדבריהטור,דבס' קל"הפסקדיש
חזקת ג"שבכלגודרות אע"פשלאובני שטרא
נינהו,ולענין מטלטלין כתב הטורדליכא בהו
חזקת ג"ש משום דלאו בני שטרא נינהו
ועיי"ש מה שדחק עצמו לתרץ ,וע' בש"ך ס'

קל"ה שכתב דדברי הב"ח דחוקים.
וע' בש"ך ס' קל"ה סק"ג שכחב דדעחכל
הפוסקיםדחזקח ג"שמהניבכלגודרוחלארק
בעבדיס.וכתב שםוגםמבעלהעיטורלאמוכח
לפענ"דמידי דמ"ש ה"ה שכן נראה מרבריו
ןהיינו דרק בעבדים מהני חזקת ג"ש ולא
בשאר גודרותן נראה שיצא לו ממ"ש
דמטלטליכיק דלאובני שטראנינהואיןלהס
חזקת ג"ש עיי"ש .כוונת הש"ך דהבעל
העיטור לא כתב כן רקלענין מטלטלין אבל
בגודרות מודה העיטורדיש להם חוקת ג"ש.
אבל לכאורה דברי הש"ך תמוהים מאד,
דאע"פ שהבעלהעיטורלאאייריבגוררותרק
לענע מטלטלין העשויע להשאיל ולהשכיר,

מ"מ הא נתן טעם לדבריו דמש"ה מטלטלין
אק להם חזקת ג"ש משום דלאובני שטרא
נינהו .והך טעםשייךגםבגודרותדגם הםלאו
בני שטרא נינהו ,וכיון שכן מהיכי תיתי לן
לחלקביניהםדתרווייהולאובני שטראנינהו.
ודברי הש"ך שמחלקביניהם לכאורה תמוהין
מאד .וע' בראש1ניס לקמן דף ל"ו א' ,שכתבו
דמש"האין בגודרות חזקת ג"ש משום דלאו
בני שטראנינהו .וכמודבמטלטלין סבר הבעל
העיטורהך טעם א"כ מה"תדגודרותיהי' להם
חזקח ג"ש.
והנראה בזה ,דהברכח שמוא' ס' כ"ו חקר
לשיטח הראשונים דבחזקת ג"ש פטור
משבועח היסת מה הדין בגודרות ,האם
בגודרוח ג"כ יהי' פטור משבועת היסח אם
החזיק בהם ג"ש ,אודלמא רק בקרקעות פטור
משבועח היסת אכל בגוררות אע"פ שיש להם
חזקת ג"ש מ"מחייב שבועת היסת ,עיי"ש,
ולא ביאר מהו הספק בזה .ונראה דנסחפק
בחזקת ג"ש דגודרות אםהוי חדדינא עםדין
חזקח.ג"ש בקרקעוח ,דנאמר רק חדדין של
חזקח שלש שניס ,ומהניבין בקרקעותובין
בגודרוח ,או דלמא חלוק דין חזקת .ג"ש
דקרקעות מחזקת ג"שדגודרותותרידינים של
חזקת ג"ש הם,דין חוקת ג"ש דקרקעותודין
חזקח ג"ש דגוררות ,וחלוקין הם ביסודדינם
דחזקת ג"ש דקרקעוח יסור דינה מדין חוקה
במקום שטר כמש"כ הראשונים בכמה
מקומות אבל בגודרות דלאובני שטרא נינהו
לית בהודין חזקה במקום שטר רקיסודדינה
הוי מדק ח~קת ראיה בעלמא דבכל מטלטלין
יש להם חזקה מיד ובגודרות דאין תפיסתן
ראיה אע להם חוקה מיד ,ולאחר ג"ש דכבר
יש ראיה שוב חל בזהדינא דחזקח מטלטלין.
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נמצא דחזקת ג"ש דקרקעות הוי ד'ן חדש
דחזקה במקום שטר ,וחזקת ג"ש דגודרוחהוי
מדץ חזקח מטלטלין ,ובזה מבואר ספקו של

הברכתשמוא',בחזקת ג"שדגודרותדאםיסוך
דינה משום ח,קת ג"ש דקרקעות יהא פטור
משבועת היסח גם בגודרוח אבל אם נאמר
דחרידיניםמיוחיים הם -דין חזקת ג"ש
דקרקעות דהוי במקום שטר,ודין חזקח ג"ש
דגודרות דהוי דין ראי' בעלמא ומדין חזקת
מטלטליןנגעוביה ,א"כבודאייהי' נ"מלענין
פטור שבועת היסת דרק בקרקעות פטור
משבועת היסת דחזקה הף במקום שטר ,אבל
בגודרות דזוכה מדק חזקח מטלטלע בודאי
חייב שברצת היסת כמו שאר מטלטלין.
ולכאורה יש לפשוט הך ספיקא ,דבשו"ע
חו"מ ס' ק"מ פסק המחברוכפי דעת הסמ"ע]
דבחזקת ג"ש פטור משבועת היסת ובם' ע"ב
פסק המחבר דגודרות ועבדים יש להם חזקת
ג"שוחייבלישבע שבועתהיסת .ולכאורההוי
סחירה בדכרי השו"ע דבס' ק"מ פסק דג"ש
פוטר מהיסת ובס' ע"ב פסק השו"ע דחזקת
ג"שאינו פוטר משבועחהיסת ,וצע"גבשיטת
המחבר.
ונראה דמוכרח מזהדחלוקדין חזקח ג"ש
בקרקעותודין חזקת ג"ש בגודרות ,דהמחבר
סבר דרק בחזקת ג"ש דקרקעוח פטור מהיסת
כמו שביארנו דחזקה במקום שטר הוי ,אבל
בס' ע"באיירי המחבר מחזקת ג"ש בגודרות
ובעבדים ,וסבר דחזקת ג"ש דגודרות מדין
חזקתמטלטלין דכלשנגמרהראיה לאחר ג"ש
חל בה דינא .דחזקת מטלטלין ואין בהן דץ
חזקה במקום שטר ומש"ה שפיר פסקדחייב
בשבועח היסת אע"פ שהחזיק ג"ש[ .ועיע
בקצות ס' ק"מ ס"ק א' שכתב לתרץ קושית
התוס' דף כ"ט כ' ד"ה דלא תחזקו אהדרי על
הרשב"ם שפי' דלא היה להםעידי שותפות
והקשהחום' דא"כאוחושהחזיק שנהראשונה
יאמר שהוא שלוכיוןדאיןעדיםשישלחכירו
חלק ,ות' הקצוח דהרשב"ם לשיטתו דחזקת
ג"ש פוטר מהיסת וא"נ לא קשה דלא היה

חושששיחזיק בלא ג"שדישביעאותו שבועת
היסת אבל אם יחז'ק ג"שיהי' פטור מהיסת
עיי"ש,ולפידברינואינוכן ,דהוכחנו מדברי
המחבר ס' ע"ב דבגודרוח ובעכדים חייב
שבועתהיסת .וע"כדחלוק חזקת ג"שדגודרות
דלאומדין חזקה במקום שטר רק מדע חזקת
מטלטלע ,וא"כ שם בסוגיא דאיירי בעבדים
יהיה חייב היסת אפי' לאחר ג"ש וזה דלא
כדכרי הקצה"ח] ,והנה לפי מה שהוכחנו
מדברי המחבר סי' ע"ב לפשוט ספיקו של
הברכת שמוא' 'וצאלנו חידושגדול דלא רק
בגודרוח דלאובני שטרא נינהואין להםדין
שלחזקת ג"שדקרקעותרקאפי'בעבדיםדכני
שטראנינהו ג"כ אע להם הך דץ חזקהכיון
דעבדים הוו מטלטלין ,ורק משום דאין
בתפיסתן ראיה אע להםדין דחזקתמטלטלין
לאתיקנו בהםחכמיםדין חזקה כמקום שטר.
ולפי דכרינו יש להשב קושיח השער
המשפט בס' ק"מ ,שהקשה על שיטת
הראשונים דסברי דחזקת ג"שהוי רק מתקנת
חכמים .דבשו"ע מבוארדמהני חזקת ג"ש גם
לענין דבר שבערוה,דאיתא באהע"זסי' קכ"ד
ס"י היה גט חקוק עלידו של עבד ומהוזקים
בעבד שהוא שלו והוא יוצא מתח"י והיא
אומרת כעדים נמסרלי דהוי ספק מגורשת
דגודרותאין להם חזקה ודוקא במקום שאין
להם חזקה אבל במקום שיש להם חזקהכגון

לאחר ג"ש מגורשת וכו' ואם נאמר דחזקת
ג"שהוי רקמדרבנןהיאךמהנ' בדברשבערוה
י דהראסימנין,דאיסימניןדרבנןלאמהני
מיי
סימנעבגטנדאיתאבפרק כלהגטדף כ"ט א',
עיי"ש .ולפי דברינו מיושב ,דבאמת בשום
מקום אינו מבואר בראשונים דמהני חזקת
ג"ש בדבר שבערוה רק כאןלענין עבד וכטו
שהביא השער המשפט .והנהלפי מהשביארנו
לא קשה כלל,דיש ב' רינים בחזקח ג"ש -
חזקת ג"ש דקרקעות ,וחזקת ג"ש דגוירות.
ומה שאיחא בראשונים דחזקת ג"ש הוו
מדרבנןהוי רקדיןחזקת ג"ש דקרקעותדיסוד
דינה מדין חזקה במקום שטר ,זה הוי תקנת

נהוראי
חכמים אבלדין הוקת ג"שדעבדים וגודרוח
הוי דאורייתא דעצם הראיה "מדלא מיחה"
הויראיהמןהתורה ,אלא דבקרקעותלאמהני
הךראיהלהוציא ,דקרקע בחזקתבעליהקיימי
ותיקנוחכמיםדין חזקה במקום שטר ,משא"כ
במטלטלעדיש חזקתמטלטליןמן התורהורק
בגודרות דמנפשייהו קא עיילי חסר הראיה,
וכל שהחזיק ג"ש כבר נשלם הראיה וממילא
חל דין חזקת מטלטלין .נמצא רבגודרות
ובעבדיםזכייתו מדץ חזקת מטלטלין חההוי
מן התורה במקוםשתפיסתןראיה,ואתישפיר
דבריהשו"ע שפסקגביהיומוחזקיןבעבדשלו
דאם החזיקה ג"ש מגורשת דתזקח ג"ש
דגודרותבודאימהנילענין דבר שבערוהדהוי
דאורייתא .ואפשר דחזקת ג"ש דקרקעות לא
מהני לענע דבר שבערוה ,ומיושבת קושית
השער המשסט.
ונראה דהכי מוכח מדברי הרמב"ם,
דברמב"ם פי"א מהל' טו"נ הכיא דע דהזקת
קרקעות ועיי"ש הל' ב' ח"ל ,אבל אם הביא
עדים שאכל פירות קרקע שלש שנימ וכו'
מעמידין אותהבידראובןוישבע ראובןהיסת
וכו' ויפטר מפני שאומרין וכו' ולעיל בפ"י
הביא הרמב"ם דץ חזקת ג"ש בעבדיבעיי"ש
בהל'ד'וז"ל,הביאזה ה3טען שחפס אתהעבד
ערים שיש לזה העבד אצלו ג"ש וכו' הואיל
ולא מיחה בו בכל אלו השנים הרי זה נאמן
ומעמידין אותובידו אחר שישבע היסתוכו'.
והנה יש לעיין דהרמב"ם כתב כהל' חזקת
קרקעוחוהואשיהי' אפשרלבעליםהראש1נים
שידעו בזה שהחזיק ולא מיחו בה והינו דזה
תנאי בחזקת ג"ש דרק באופן שהבעלים
יודעים שהחזיקו ,וצ"ע דבחזקת ג"שבעבדים
לאהזכיר הרמב-םהךתנאידוהואשידעווכו'
ואם נאמר דסמךעל מה שיכתוכלקמןבפי"א
לענע חזקת קרקעות הל"ל כמו שאבאר .ועוד
צ"ע דבפרקי"אהאריךבכלהל' חזקת ג"שע'
הל' ד',ומפני מהאעאומריןלראובן למהלא
נזהרת בשטרךועוד כמההל' ,וא"ככאן הל"ל
דבעבדים אםהחזיק ג"ש כמו שאבאר ,וצ"ע.

תמז

ועוד צ"ע בלשת הרמב"ם דבפי"אלענין
חזקת קרקעות כחב הרמב"ם מעמקין אותה
ביד ראובן וישבע ראובן היסת שמכרה לו
שמעון או נחנה לו ויפטר ,ומבואר מלשון
הרמב"םדלאחרשמעמידין הקרקעבידו נשבע
היסתובפ"'הל'ד' כתב הרמב"םדמישהחזיק
ג"ש כעבד הרי זה נאמןומעמידין אוחובידו
אחר שישבע היסת וכר ,עיי"ש .וצ"ע רכאן
בחזקת ג"ש בעבדים כתב הרמב"ם דאין
מעמידין את העבד ברשותו רק לאחרשישבע
היסת ,מה נ"מ בין חזקח ג"ש בעבדים
לקרקעות ,ומההביאורדבעבדיםצריךשישבע
שבועת היסת קודם שמעמידץ אוחו בידו,
וצ"ע.
והנראה בזה ,דהנהישלעייןהיטב בשיטת
הרמב"ם בגדר של חזקח ג"ש ,דע' בקצות ס'
ק"מ שביאר בדעח הרמב"ם דחזקת ג"שהוי
תקנה דרבנן .אבל ע' ברמב"ם פי"א מדבריו
דלא כהקצות ,וצ"ב בשיטת הרמב"ם .והנה
ברמכ"ם פי"כ מהל' טו"נ הל' י"ב אכלה
ערלה שביעיח וכלאים אע"פ שנהנה בעבירה
הריזוחזקה,וכ' הראב"ד שם א"א שכושהוא
ולא אמרו אלא שאכילת עצים שמה אכילה
הואיל וליכא פירי אחריני .ודברי הראב"ד
לכאורהפשוטים כמבוארבראשונים דאם אכל
פירות ערלה וכדומה ,אין כאן חזקה דכית
דיסוד החזקהבנוי על אי-מחאת הבעלים וכל
שהבעלים אינם מקפקים באכילהזו ,אעלנו
ראיהמאי מחאתו ,ורק באכילתעצים דמותר
בהנאה יש לנו ראיה ,וצ"ב בשיטת הרמב"ם
דסבר באכלה ערלה וכו'דהוי חזקה .וע' עוד
ברמב"ם פי"ד מהל' טו"נ הל'ז'איןמחזיקץ
בנכסי קטן ואפי' הגדיל כיצד אכלה בפניו
כשהוא קטן שנה אחת ושתים אחר שהגדיל
וטען אתה מכרת לי וכו' אין זה כלום עד
שיאכל ג"ש רצופות אחר שהגדיל ,וע'
בראב"ד א"א אינוכן אלא אכלה ג"ש אחר
שהגדיל אינה חזקה וכן נראה מן הגמ' .וע'
במ"מ שהביא מהראשונים שביארו שיטח
הראב"דוע' בלבוש ח"ל שמא לא לקחה אחר

תמח
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שהגד'לולאידעהקטןשהוישלולמחות,וצ"ב
בסברח הרמב.ם.
ונראה דשיטת הרמב"ם מבוארהיטב במה
שכתב בפ"א מהל' מכירה ,דחולקין הרמב"ם
וראב"דבדיןאכילתפירותאימהנילעניןקנין
חזקה ,דהרמב"ם כתב שם הל' ט"ו ,היתה
הקרקע צחיח סלע וכו' הרי החזקה שקונה
אותה שטיחח פירות או העמדת בהמה שם
וכיוצא בזה משאר התשמיש .ובהשגות
הראב"ד א"א הא מילתא לא מיחוורא דהא
חזקה אכילת פירות הוא ואכילח פירות לא
מהני אלא כנגד טענה אבל למיקנא בה ארעא
לא קני אלא מידי דמהניא לארעא כעין נעל
וגדרעיי"ש.וכןבהל'ט-זהמוכר שדהלחבירו
ונכנס בה הלוקח וכו' או שאכלפירוחהאילן
הרי זה קנה שהרי החזיק וכו' ,וע' בראב"ד
א"א כל זה הולך על הדרך שכחבעיי"ש ,וע'
במ"מ וז"לוכן הוא האמת דמשום דם"לדכל
שקנה בח1קת ג"ש כשהמוכר מכחיש קנה
לאלתר כשהלה מודהוכו'עיי"ש ,וצ"ב במח'
הרמב"םוהראב"ד .ונראה דהראכ"דבתבדכל
דין דאכילת פירוח מהני רק כנגד טענה.
והביאור ,דהראב"דלמדדיסוד ח1קת ג"שהוי
מהל' ראיה וא"ככלדין אכילתפירוחהוי רק

היכי תימצאלשווי' ראיה אבל לאשייכי כלל
אכילח פירות לקנין .אבל הרמב"ם דסבר
דמהני אכילת פירות גם לקגע ,סבר דיסוד
חזקת ג"שאינודין ראיה בעלמא רק הביאור
שאכילת פירוח ג"ש בקרקע מחזיקולבעלים,
וסבר הרמב"ם דגדר שלקנין חזקה הוי מה
שנעשה הדבר בחזקתו דזה מהגי לקנין ד1ה
שמחזיק בהקרקע הף מעשה קנין לקנות,
משא"כ להראב"ד עצם האכילה אינה
מחזיקחו רק הוי ה"ת לראיה ואינושייך רק
כנגד טענה דממה שלא מיחה הבעלים יש
ראיהלטענתוולאשייךכלללעניןקנין .ולפ"1
מובן מח' הרמב"ם וראב"דלענין אכלהערלה
וכו' דלדראכ"דדיסזד חזקח ג"שמדיןראיה,
א"כ אכילת ערלה לא מהני ,דמאכילת ערלה

דהוי אסה"נ ,אין כאן ראיה דהוי שלה
ן משוםדאינם מקפידים,
דהבעלים אינםמו"י
משא"כ להרמב"ם דעצם אכילת פירות
מחזיקולבעלים א"כ כל שחשובאכילהמהני
להחזיקו ,וא"כ סבר הרמב"ם דאכלה ערלה
הוי ח1קה .ולפי הנ"ל ג-כ מובן אידך מח'
רמב"פ וראב"ד לענע מח1יקין לפני קטן,
דלהראב"ד דעיקרדין ח1קת ג"שמדין ראיה
אתינן עלה ,א"כ כאן שהתחיל להחזיק בעודו
קטן אין כאן ראיה ,אבל להרמב"ם דסבר
דחזקת ג"ש יסודו לאו מדין ראיה רק דע"י
אכילת פירות הוחזץ לבעלים ,א"כ כל שאכל
בפנ' בעלים שהוי גדול הוחזק לבעלים,
דאכילח פירותישכאן ואסהי'קטן לא מהני
דהך אכילה הף כשלאבפניהבעליס ,אבל אם
הי' גדול ,שפירמהני .ומה שאפשר שלאידע
זה אינו מבטל ח1קחו .אבל להראם"ד דיסוד
הח1קההוי הראיה ,כל שאפשר דלא ידעהוי
ספר ראיה ואינו כלום ,וע'.
ולפ"ז נבא לבארדברי הרמב"ם שמחלק
ביןעבדים לקרקעוח בחזקח ג"שדהקשינו -
(א) אמאי לא הביא הרמב"ם הך תנאידוהוא
שיהיה אפשרלבעליםשידעוב1השהחזיקגבי
חזקת ג"ש דעבדים,ולפי הנ"ל,שבדין חזקת
ג"ש נאטרו ב' הלכות ,דין ח1קת ג"ש
דקרקעותודין ח1קת ג"שדעבדיסוגודרוח,יש
לבאר הרמב"ם .דביארנו דגדר חזקת ג"ש
דעבדיםאינודע חדש רקע"ישיש ראיה חל
ביה דץדחזקתמטלטלין .א"כ פשוט דאסאין
הבעליםיודעים מהחזקה לא מהניכיץדמדין
ראיה אתינן עלה פשוט דאם אין הבעלים
יודעיםאין כאן ראיה ,ומשו"ה לא הוצטרך
הרמכ"ם לפרש דאיירי באופן שהבעליכ
יודעים .אבל בקרקעות ביארנו דשיטת
הרמב"ם דלאומדיןראיהמהני רקדגדר ג"ש
דע"יאכילתסירוח ג"שהוחזקלבעלים ,וא"כ
ס"ד דכל אכילת פירות כדרךבעלים מחזיקו,
ולזה קמ"ל הרמב"ם דדוקא אם הבעליס
יודעים מהחזקה דאם אינויודעהוי כאכילה

נהוראי
שלא בפני הבעלים ואין אכילה מחזיקו
לבעלים בכה"ג ,דרק אכילהבפניהבעליםהוי
מעשה חזקה.
ולפ"זמובןאמאי לא כתב הרמב"ם "כמו
שאבאר" ,דביארנו דחזקה של עבדים חלוק
מחזקת קרץעות ,דבקרקעותהוידין חדש של
חזקה במקום שטר ,משא-כבעבדיםהוימדע
חזקתמטלטלין והרמב"םהביאדיןחוץת ג"ש
בעבדיםבהל' חזקתמטלטליןכפ"יולאבפי"א

בהל' חזקת קרקעות ,ומשו-ה לא כתב "כמו
שאבאר" דהם ב' דינים נפרדים.
ת"פ הנ"ל יובן שנוי בלשון הרמב-ם,
דבהל' חזקתקרקעות כתב הרמב"םדמעמידין
הקרקע בידו ואח-כ ישכע היסת ,והביאור
דלפי דברינו החזקת ג"ש מחזיקו ומה
שהבעלים תובעים הף ככל תביעות שיש על
המוחזץ שצריך לישבע אבלאינו מגרעהדין
מוחזק ,ושפיר כתב הרמב"סמעמידין הקרקע
בידו ואח"כישבע .אבל בחזקת ג"ש בעבדים
זראיה ,א"כ סבר הרמב"ם
ביארנודיסודומיי
דכל שתובעו וחל דררא דשבועה זה ~גרע
הראיה ואין יכולין להעמיךו בידו עד שלא
ישבע ,דכ"ז שלאסילק הדררא לא נגמר בזה
חזקתו ,וא"כ שפיר כתב הרמב-ם דמעמירין
אותובידו אחר שישבע היסת.
וע' ברמב"םפי"ב מהל' טו"נהל'ה'וז"ל,
שנ' שותפין שהחזיקו בשדה שש שנים האחד
אכלה ראשונה ושלישית וחמישית והשני

תמט

עיקרדיןזה בקרץעות ,ולפ"ז צ-עסיוםדברי
הרמב"ם "והואהדין בעבדשהתזיקובושנים"
ולכאורהמכיוןשהביאדיןזהבקרקעות ,אמאי
צריך להזכירו בעבדים ,דכפשוטו חזקת ג"ש
בעבדיםמדין חזקת קרקעותאתינן עלה ,א"כ
נמו שהרמב"ם לא הזכיר בית הבדין ובית
השלחין והשובכות וכדומה ,למה לו להזכיר
עבדים .ולפידברינו מיושב ,דביארנודיש ב'
דינים בחזקת ג"ש ,חזקת קרקעות דביארנו
בשיטת הרמב"ם דאין יסודדינה מדין ראיה
רקדאכילת ג"שמחזיקולבעלים .ועודישדין
דחזקת ג"ש בעבדים וגודרות ,דיסודו מדין
ראיה בעלמא וזכייתו מדין הזקת מטלטלין,
דכל החופס מטלטלין ויש ראיה מתפיסתו
זוכה .ולפ"ז מבוארהיטב אמאי נתב הרמב"ם
הךדיןדחזקתהשותפיןבקרקעותוגםבעבדים,
דצריך לאשמעינן דהזקת השותמיןמהניאפי'
בחזקתעבדים,דמכיוןשיסודדינהמדיןראיה,
ס"ד דלא סגי הך שטר שכתבו השותפין,
דאפשר לא סגי הקול להל' ראיה ורק בחזקח
קרקעותמהני ששםאיןצריך רק אכילת ג-ש
להחזיקולבעלים וכל שכתבו שטרונעשו כחד
בעלים סגי ,משא"כ בעבדים ,ולזה קמ"ל
הרמב"ם דאפי' בחזקת עבדים נמי מהני,
דמכיון דיוצא הקול יש לנו ראיה מאכילתו,

וע'.
ולפי דברינו יש ליישב קושית השער
המשפט ס' קמ"ד סק"א,דעלדין הנ-לדמהני
אכלה שניה רביעית וששיח לא עלתה חזקה הזקת ב' שוחפין בעבד אם כתבו שטר כחכ
לאחד מהםשהריבעלהקרקעאומרכיון שלא השער המשטט וז"ל ,מלשון המחבר משמע
ראיחי ולא שמעתי שהחזיק בה דקאי [מש"כ וה"ה לעבד שהחזיקו בובענין
אדם אחד שנה אחר שנהמפניזה לא מתיתי ,זה],אדין שלפני זה דאם טוענים שלקחו עבד
לפיכך אם כתבו אלו השוחפין שטרביניהן זה מפלוני ועשה להם המוכר שטר מכרכיון
שישתמשו בה שנה אחר שנה ,כיון שעברו שעברו ג"ש עלתה להם חזקהוהיינו אםאינו
שלששנים עלתהלוחזקה ,שהשטרישלוקול מבורר אם אותו פ' קנאה מהמערער ואם
והואיל ולא מיחה אבד זכותו וה"ה לעבד בתורתגזילהבאלידומהנילהוחזקתןוטועניס
שהחזיקובושנים ונשתמשובו שנה אהרשנה להם שאוחו פ'ודאי קנאה מהמערער אם'דוע
אם כתבו שטרביניהם הרי החזיקו ,עיי"ש .שאותופ' דרבויום אהד כמבואר בטור וכ"כ
ולכאורה צ"עבדבריוז-ל,דבגמ'הביאהךדין הסמ"ע .ולפענ-דדין זה צ"ע ,דנראה דבעבד
דהזקת שותפין בעבד ,אבל הרמב"ם הביא לאמהני חזקת הלוקח אם המוכר לא נשתמש

תכ
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בו אלאיוס אחדכיץ דטעמאדבעינןשהמוכר
דרבויום אחדהיינו משוםדאיכא קצתראי'
שהוא של המוכרכיון שהחזיקו בויום אחד
ומה"ט אמרינן בפ' חז"ה דאם המוכר לא דר
בו אלא נראה בה לאמהניוכו' וא"ככיוןדהא
דגבי עבדבעינןחזקה ג"שהוא משוםדגודרוח
אין להס חזקה דמנפשייהו קעיילי כמבואר
בש"ס ,א"כ אם המוכרלא נשתמשבו רקיום
אחד אין ראיה שמכרו לו דדלמא מנפשי'
קעייל לגבי' וגרע מנראה בו דלא מהני וכו',
והוי כלא דרבו חדיומא ,עכ"לעיי"ש .ונראה
דלדכרינו מיושב בטוב טעם דהנה שיטת
הרמב"ןלקמןדף מ"א א',דבעינןרוקאעדים
עלדרבו חדיומא ולאמהנימיגו ,והש"ך ס"
קמ"ו ס"קי"אהשיגעלדברי הרמב"ןוהוכיח
טכמה ראיות דמיגו מהני לברר הדר בו חד
יומא ,ועיקר ראיתו מחזקת מטלטלין רמהני
שמ אפי' אם טוען דלקחו מפ' שהוא לקחו
מהמ"ק ,ואע"פ שלאהביאעדים עלדרבו חד
יומא עיי"ש .ונראה ליישב דברי הרמב"ן,
דלכאורה צ"ב ,דבכל מקום קיי"ל טענינן
ללוקחוליורשואיןצריךשיהי'דרבוחדיומא
ומ"ט בחזקת ג"שצריך דרבו חדיומאלדין
טענינן .ובפרטלפי מה שכ' הקצותורבינויונה
דדיןדרבו חדיומאהוי משוםשצריךאומדנא
קצח ,חה תימא דבכל טענינן א"צ אומדנא
קצח ,ומ"ש הךדיןטענינן בחזקת ג"ש דבלא
אומדנא קצת ליכא דץטענינן.
וביאר הברכח שמוא' דחלוקדין טענינן
בחזקת ג"ש מטענינן בכהת"כ ,דיסוד של
טענינן הוי להעמיד החזקת ממון וכדומה,
ומשו"ה אין צריך אומרנא קצת ,משא"כ
בחזקח ג"ש כלזמןשאין כאן טענהאין כאן
חזקה.כללוהויכגדר הוצאתממת,דבלאטענה
לא נשלם חזקתו ובכדי שנאמר טענינן כזה
צריך אומדנא קצת ,והביאור דבכל טענינן
צריך רק "שם טענה" ,משא"כ בחזקת ג"ש
ראין לו חזקה בלא טענה א"כ צריך טענת
ודאי ,וכל שאין לנו אומדנא קצת ליכאיין

טענינן לאשווי' ליה טענח ודאי ,עי"ש .ויש
כמה ראיות לזה ,ולא נאריך כאן.
ולפ"ז נבא ליק2ב קושית הש"ך על
הרמב"ן דהוכיח מחזקח מטלטלין דלא מצינו
בי'דבעינןעדיםעלדרבוחדיומא.ולפידברי
הברכח שמוא' י"ל דסבר הרמב"ן דבחזקת
מטלטלין א"צ דרבו חד יומא כלל ,רביארנו
ן טענינן
דכל שבאין להעמיד חזקתו סגייי
ובהל'טענינן א"צ שום אומדנא ,וא"כ בחזקת
מטלטלין הוי טענה להעמיד חזקתו,
דבמטלטליןליכא הל' דחזקהשאין עמה טענה
לא הוי חזקה ,ע' במשנה לקמן דף מ"א א',
וברשב"ם כל חזקה שאין עמה טענה כגון
חזקח קרקעות וחזקת תשמישין ולא הזכיר
חזקת מטלטלץ,שבמטלטלין א"צטענה לעצם
דין חזקה.וכיון שכן מבואר דא"צשיהיה דר
בו חד יומא דהטענינן בחזקת מטלטלין הוי
כטענינן בעלמא דהוי הטענה רק להעמיד
חזקתו ,משא"כ בחזקח ג"ש דקרקעות יש.הל'

מסוימח דכל חזקה שאין עמה טענה לא הוי

חזקה ,וצריך טענתודאי ,ובוה נאמר הל' דדר
בו חד יומא ,ולפ"ז אין להוכיח מחזקת
מטלטליןדסגי בלאעדים דשםאעצריךדרבו
חדיומא כלעיקר.ולפ"זמיושבקושית השער
המשפט שהקשה רבעבדים היאך מהני טענת
מפלניא זבינתא דזבנא מינך הא בכה"גצריך
שיהי' דר בו חד יומא ,וזה לא שיך בעבד,
ולפ"ד שביארנו בשיטת השו"ע והרמב"ם
דחלוק דע חזקת ג"ש בעבדים ,דמדין חזקת
מטלטלין אתינן עלה ,והוכחנו מסימן ע"ב
דאינו פוטר משבועת היסת אע"פ שבחזקח
ג"ש דקרקעוח פוטר מהיסת ,וביארנו דחזקח
עבדים מדץ חזקת מטלטלין אתינן עלהוכיון
שכן מיח2ב קושיח השער המשפט ,דאה"נ
בעבדים לאשייך דרבו חדיומא ,מ"מ שפיר
מבואר בשו"ע דמהני טענת לקוח מאחרים

דכמו שביארנו בשיטח הרמב"ן דבחזקת
מטלטלין א"צ דר בו חד יומא ,וכ"כ בחזקח
עבדים א"צ דר בו חד יומא ,ודו"ק.

כהוראי
וע"סדכרינו הנ"ל נבא לבארדברי הטור
ודברי העיטור .דהקשינו על הטור דפסק
דבמטלטליןליכא חזקת ג"ש משוםדמטלטלין
לאו בני שטרא נינהו א"כ האיך פסק דיש
חזקת ג"ש כגודרות כיק דגם הם לאו כני
שטרא נינהו.
ונקדים עור מה שחקר ר' ברוך בער זצ"ל
(בכת"י מתלמיד אחד) אם קודם ג"ש חשוב
תפוס וז"ל ,דהנהישלעיין בקרקע קודם ג"ש
אם לאהוי שום ספק על הקרקע דברור הוא
שהוא של מערער "ולא הף תפוס כלל" או
דנימא דנעשה לנו ספק גם כב' שנים אלא
דמדע קרקע בחזקת בעליה קיימא פסקינן
הקרקעלמ"ק.וכןישלעייןבגודרותדבעינןג'
שנים אם לא הוי תפוס כלל קודם ג"ש ואע
רואין הדבר בתפיסתו לגמרי ,או דהוי תפוס
אלא דטענח המערער מרע לתפוסכיון שהם
גודרותומנפשייהועיילי .והנה אםנימא שלא
הוי תפוס כלל בגודרות קודם ג' שנים ,א"כ
אמאי פסקינןגבי מוחזקין בעבד שהוא שלו
דקודם ג"שהוי ספק מגורשת האצריךלהיות
ודאי אינה מגורשת ,ומוכח דבגודרות קודם
ג"ש 'ש שם תפוס ,רק המ"קמוציאמידו.וכן

חקר במק"א בדין דברים העשויין להשאיל
ולהשכיר אם יש שם תפוס ורק דמ"ק מוציא
מ'דו בטענתו דהשאלחיו או דלא הוי תפוס
כלל ,עיי"ש .ויש להביא ראיה דחלוק דין
דכרים העשויע להשאיל ולהשכיר מגודרות
 דבגודרות ביאר ר' ברוך בער זצ"לדהויתפוס כנ"ל ,אבל בדברים העשויין להשאיל
ולהשכיר משמע דלא הוי תפוס כלל ,דע'
ברמב"ם ריש פ"ח מהל' טו"נ כל המטלטלין
הרי הן בחזקת זה שהן תחת'דו .ובפ"י כתב

דיןדגודרותאין להס חזקהוכתב שם הרמב"ם
וז"ל בהמה או חי' וכו' אינם בחזקת זה
שתפסה מאהר שהיאידועהלבעליםוכו' שאע
היותה תחחידוראיהשהריהיאהלכה מעצמה
ונכנסה ברשותו .וע' ברמב"ם פ"ח הל' ג',
רלענץדבריםהעשויין להשאילולהשכירכתב
הרמב"ם הרי הן בחזקת בעליהן .והנה

תנא

הרמב"ם בריש פי"א מהל' טו"נ לענין
קרקעות כתב ג"כ דהרי הן בחזקת בעליהן.
ונראה דמבואר מלשת הרמב"םדחלוקדכרים
העשףין להשאיל ולהשכיר מגודרות ,דדברים
העשוין להשאיל ולהשכיר אין להם תפיסה
כלל והוי בחזקת בעליהן ,משא"כ בגודרוח
דיש להם תפיסה ורקאין בחפיסחן ראי' וכל
שאע בחפיסחו ראי' הבעליםמוציאין ממנו.

וע' בריטב"אדף ל"ו א' ,שכחב שם לחלקבין

גודרות לדברים העשויין להשאיל ולהשכיר,

עיי"ש.
ולפ"ז נבא לבאר דברי הטור ,דהקשינו
דמכיון דגודרוח לאובני שטרא נינהו האיך
סכר הטור דמהני בהם חזקת ג"ש ,והא הטור
סברדדין חזקת ג"שיסודומדין חזקה במקום
שטר ,ובס' קל"ג כתב הטור דלא מהני חזקת
ג"ש בדבריםהעשויע להשאילולהשכירדלאו
בני שטרא נינהו .ולדברינו מיושב בפשיטות,
דמה שכתבדבגודרוחמהני חזקת ג"שהוידין
אחר לגמרי  -דביארנודיששנידיני חזקה,
דמלבד הדין דתזקח ג"ש כקרקעות ישדין
חזקת ג"ש דגודרות .ויסוד דינה מדיז חזקת
מטלטלין ,וחזקת ג"שהוי רק מהל' ראי' וכל
שישלנוראיה חלכזהדינא דחזקת מטלטלץ.
וא"כ שפיר מבוארים דברי הטור בגודרות.
ומה שכתב הטור דבדבריםהעשויין להשאיל
ולהשכיר לאמהני חזקת ג"שטשוםדלאובני
שטרא ניגהו ,צ"ב רחזינן דגודרות יש להם

ן חזקת ג"ש מהל' ראי' בעלמא ,ומ"ש
יי
דברים העשויין להשאיל ולהשכירדאין בהם
הך תורח חזקהו ולפ"מ שביארנו מיושב,
דהוכחנו מדברי הרמב"ס דחלוקים גודרות
מדברים.העשוייןלהשאילולהשכיר,דבגודרות
הוי תפוס משא"כ בדברים העשויין להשאיל
אינו תפום .ולפ"ז מבואר היטב דברי הטור,
דהך חזקהדגודרות מהנ' רק היכאדהוי תפוס
ורק חסר הראיה כמו שכתב הרמב"ם דאין
תפיסתן ראיה ,ומכיון שנשלם הראיה ע"י
חזקת ג"ש מהנ'לי' חפיסחו ,ונעשה מוחזק
מדין חזקת מטלטלין .אבל בדברים העשוין

תבב
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להשאיל ולהשכיר דהוכחנו מלשון הרמב"ם
דאין להם תפיסה כלל ,לא מהני להו חזקת
ג"ש ,דאה"נישלוראיהאבל מ"מ חסרעיקר
התפיסה ,וכל שלא הוי תפוס לא שייך ביה
חזקתמטלטלין .ומה שבקרקעותישדין חזקת
ג"ש אע"פ שמבואר ברמב"ם דבקרקע ג"כ
אינו תפוס כלל ,זה הוי מדין חזקה במקום
שטר ,ועלזהמסיק הטורדהךחזקה לאשייכי
במטלטלין דלאובני שטרא נינהו .וכזה ג"כ
מיושב דברי הש"ך שכתב דהעיטור סבר
דבגודרות יש להם חזקת ג"ש ,והקשינו הא
טעם שכתב העיטור כדברים העשויין וכו'
שייך ג"כ בגודרות.ולפי הנ"למיושב ,דחזקת
ג"שדגודרות לאומדין חזקה במקום שטר רק
הוי דין חדש דע"י חזקת ג"ש נשלם הדין
דחזקתמטלטלין,והך חזקה לאשייכאבדברים
העשויין להשאיל ולהשכיר כמו שביארנו.
ולכאורהישיהביא ראיהלדכרינומדכרי
הלבוש ס' קל"ג סיעף ה' ,דלכאורה דבריו
תמוהין מאד  -דכתב שם הלכוש דלא מהני
הזקתמטלטליןבדבריםהעשויין להשאילוכו'
ונ"ל ואפי' אם היה ביד המחזיק ג"שדכיון

חרב ירוחםליוואויץ

דמטלטלין לאובני שטראנינהושיוכללטעון
שטרהיהלי ואבד,גם חזקת ג"שאינומועיל,
דשמא שכח הבעל למי השאילולמי השכיר
ולבך נשאר כל הזמן הזה ביד המחזיק ,ועוד
שי,דמן פעמיםשמשאילע אומשכיריןליותר
משלש שנים עיי"ש .והנה הטור מביא ב'
טעמיםהללובתורתב' שיטות,ולכאורההויב'
טעמיםמיוחדים ,והלבושעירבשני הטעמים?
ועוד צ"ע אם הלבחם סבר דשמא שכח הבעל
וכו' אין כאן ראי' כלל ואמאי צריך להוסיף
דלאובני שטראנינהוכיון דחסר העצם ראי'
דחזקת ג"ש .ולפ"ד מיושב  -דתרתיצריכי
 דבא לבאר אמאי לא מהני חזקת ג"שכדבריםהעשיין להשאיל ולהשכיר ,וביארנו
דתרי דיני חזקה נאמרו ,וא"כ בא הלבוש
לפרש דלא שייכי שניהם בדברים העשויין
להשאיל ולהשכירדדין הזקה במקום שטרלא
שייך משום רלאובני שטראנינהו ,ודץ חזקת
ראיה ג"כליתכהו דשמא שכחוהבעלים וחסר
עיקר הראיה .ומבואר כדברינו הנ"ל -
דחלוק חזקת ג"ש בגודרות מדין ג"ש

דקרקעות.

"4
וערךעליתתעילה

אמרו בנמ' פסחים נ"ח ב' ,ת"רמנע עלא
יהא דבר קורםלתמיד של שחר ת"ל (הקרא ר
ה') ועדך עליה העולה ,מאי תלמה-א ,רמא
רבא העולה עולה ראשוגה .ומנץ שאץ דבר
קרב אחר תמיד של בץ הערבים ת"ל (שם)
והקכףר עליה הלכי השלמים ,מאי תלמורא
וכו' אלא אמר רבא השלמיםעליה השלםכל
הקרבנותכולן.
והנה כאותו הדין מצינו במשנה (זבחים
פ"ט א') כל התדיר מחברו קורם את חברו.
התמידיןקודמיןלמוספיןוכו',ובגמ'ילפינןזה

מאשר נאמר בקרא (במדבר כ"ח) מלכדעולת
הבקר אשר לעולח החמיר תעשו את אלה,
דלימא קרא מלבדעולת הבוקרוישתוק ,אשר
לעולת התמיד ל"ל ,למימרדהך דתדירא היא
תיקדום .וברש"י שם" :אשר לעולת התמיד
ל"ל פשיטא דעולת הבוקר עלת התמיד היא
אלא תלה לך טעם הקדמתה בתד'רות כדי
שתלמוד לשארתדירין שיקדימו".
וכבר האריכו בתוס' כאן ושם בזבחים
לתרץ דלמהצריכינןלתרי קראי דתם'דקודם
לכל קרבן ,קרא דהעולה עולה ראשונה וקרא

נהוראי
דמלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד.
ובשם ה"ר חייס כחכו לחרץ דקרא דהעולה
ן דכל החדיר
איצטריך לחביתין דמצדהיי
קודם לא אתי משום.דחביחע גם כן איתנהו
בכל יום כמו חמיד .וקרא דמלכד איצטריך
בעיקר ללמד על כל התרירץ שקודמין.ועיין
בדבריהס דנדחקו בהרבהתירוצים.
והנה הנראה מכלדבריהם דנקטו דדץזה
שלאיהאדברקודםלחמידשל שחרהואענין
של מצוחקדימה בתמיד של שחרשיהא קודם
טנל שאר הקרבנות ,ולפ"ז לכאורה קשה
להבין אלה השיטות שסוברין דאם הקדימו
קרבן לתמיד של שחר יהא בזה גם פסול
בדיעבה משוםדהדין דהעולה עולה ראשונה
הואלעיכובא.ודיניקד'מהלכאורהאינם אלא
דץ שלמצוה שהואעלהארם מהשיקדיםומה
שיאחר,והוא דץ במעשה האדםולאבעצמוחן
של הקרבנות ,ולמה א"כ יססלו משום רינא
דקדימא .ועיע בדבריהם בחוס' כאן וביומא

תכג

וכך הוא הסדר ,מקודם מסדר האש ,ואח"כ
העצ'ם ,ואח"כ וערך עליה העולה ,ומשלשת

כלאלההואשנשלםד'ןהמערכההצריכהלכל
הקרבנות ,ואם יוקדם אתה דבר קודס לתמיד
של שחר,הינו קודםעריכוחהעולה,הרי הוא
כהקטיר בלא מערכה ,ובדין זה שפיר כבר
שיך ג"נ לוטר שיהיה בזהדין פסול,היינו
דהואדיןכאלוחסרכלדץמערכה ,אלאדבזה
כבר נחלקו הראשונים דהרי אפשרדדין זה

שעריכתהעולה משוה ומשלמתלכללהמערכה
זה אינודין לעיכובא כ-א דץ של לכחחילה
ולמצוה ,ובדיעבדיהיה אמנםנעשית המערכה
גם בסדור האש והעציס לחודא ,ובהא הוא
דנחלקוזדאי ,אבל בזה כולם מודיםכי נאמר
ן בושם המערכה ,שעריכח העולה היא
כאןיי
גמר של סרור המערכה ,ובה היא שמתהוה
למערכת המזבח להקריב עליה כל קרבנות
היום ,לפני שמקריבין את התמיד של בץ
הערבים ,ובהקרבת התמיד של הערב כבר
אזלא מערכח היום ,וכבר מערכח לילה כאן,
והנה החוס' בסוגיתנו כחבו לתרץ בצריכוחא רהו באמחהרין שלעליה השלםכלהקרבנות,
דתרי קראי ומפרשי דקרא דהעולה ראשונה היינו כי כל הקרבנות נצרניס הם למערכח
י היוםש"יא אחרי הקרבת התמיד של שחר,
איירי בהקטרה וקרא דכל התדיר אייר
בשחיטה ,דתעשו את אלה בעשהתהדםכתיבי ,אבל אחרי הקרבת התמיד של ערב א-א
ועייןאריכות'תרה בשיטהזובתוס'יומא כ"ט להקריב כל קרבן ,כי כבראיןכאז למערכת
א' .והנה גם מתוך דבריהם אלה נראה דנקטו היום הנצרך לכל הקרבנות.
דכל הדע של קדימת התמידכדין של קדימה
וביסוד דברינו אלה יבואר לנו דברי
בעלמא,ובדינא דקדימה הואדמצריכינןלשני המפרש במס' תמיד דף כ"ט א' ,על הנאמר
המקראות ,לקטורח ולעשיית הרם ,וכבר שם במשנה :האברים והפדריס שלא נתעכלו
מבערב מחזיריז אותן למערכה .וכתב שם
הקדמנו לתמוה בזה וצ"ע.
והנה רש"י בכאן כתב" :מנין שלא יהא המפרש:ונראהלידוקאלאחרשהקטירואברי
דבר נקטר במערכה משנערכה שחריח קורם תמידדאין שום דבריכולין להקטיר במערכה
לתמיד של שחר ת-ל וצרך עליה בתר ובער זו קודם אברי התמידדכתיב וערךעליהעולה
ר מערכה" ע"כ .ראשונה ע"כ .והרא"ש שם חולק ע"ז וכתב:
עליה הכהן כתיב דהואסייו
ומהו זה שהוסיף רש"י ודייק בלשון ואין בזה משום שלאיהיה דבר קודם לתמיד
"במערכה" .והנראהבביאורדבריודסברדדין של שחר דהיינו דוקא בקרבן שיקרב היום
זה שלאיהא דבר קודם לתמיד של שחראינו ע"כ .וכ"כ הראב"ד שםבסוף הפרקוז"לואין
דץ שלקדימה בהקרבח התמיד ,אלא הואדין לומרהיאךעיכולאבריםופדריםיקדיםלתמיד
ועיקר בסדור המערכה ,דעריכוח התמידהיא של שחר משום רעכול אברים ופדרים סוף
המשלמת לסדור המערכה שהוא עלכלהיום ,עבודתלילה היא ע"נ .ודברי הטפרש באמת

תנד

נחוראי
י שפיר הקטרתם מטעמא דסוף עבורה
ויא
דיממא דאתמול הם,ונכון.
והנה בגמ' יומא כ"ד ב' ,נחלקו רבורבי
יוחנןבזרשכידרשניגזריעצים אםחייב ואם
לאו ,ופירשו בגמ' דבהא פליגי דמר סבר
עבודה תמה היא ומר סבר לאו עבודה תמה
היא ועיי"ש ברש"י דמפרש :בהאדפליגי רב
ורבייוחנן ,ר"י סברסידורשניג1רים עבודה
תמה היא שסידור מערכת עצים תמה וגומרת
היא בה ,וסידור האברים תהילת סידור אחר
הוא ,ורב סבר לאו עבודה תמה דשם סידור
אחד הוא ,ע"כ .והנה מדברי רב ודאי ראיה
לדברינו דסידור החמיד הואדין וחלק בסידור
המערכה ,והוא גם שםסידור אחד ,עד שאחד
בלתיךעהולאועבודה תמההיא,דבלחועדיין
לא נגמרה כל הסידור .אלא שכדברי ר"י
אפשר לומר דס"ל דאף דכולם יחד משוי
לסידור המערכה ,אבל סוכ"ס נ"אלעצמודין
סידור לו לעצמו ,ויש כאן אמנם שלשה
סידורים דהיינו סידור האש ,סידור העצים,
וסידור העולה ,ומשלשת אלה הסדורים הוא
דמתהוה לסדור ושם המערכה בכללה ,וכיון
שכ"א לעצמו שם סדור לו לעצמוכי עלכן
ודאי עכודה תמה היא ,וצ"ע כזה.

מתמיהין .אבל לפי דברינו הנה דבריו
מבואריםוברורים,כיודאי אםהיהזהדין של
קד'מה ,שלתמיד של שחריש דק קדימה לכל
יתר הקרבנות,כי אז ודאי בצדק אשר כתבו
הרא"ש והראב"ר כי האברים ופררים הלא
אינםמקרבנותהיום אלאמסוף עבודתהלילה,
ולאשייך לומרשיקדים התמיד להם ואדרבה
הוא ,אשר הם באמת צריכים להיות קודם
לתמיד של שחר ,שהרי הם באמח מעבודת
הלילה שהיא קודמח לשלתמיד של'ום .אבל
אתרישביררנושהקרבתתמידשל שחרצריכה
להיות לשם סדור המערכה ,א"כאין נ"מ כלל
במה שהאברים ופדרים הם מעבוףת הלילה
הקודמוג כי הרי סוף כל סוף הלא יחסר כן
סדור המערכה שצריכה להיות דוקא עריכת
העולה סמוךותיכף אחרי סדור האש והעצים
באין דבר אחר ביניהם ,וא"כ ודאי לא יכול
להקטירמק,דם אתהאברים שלהלילה,כי א1
יחסר כאן כל המערכה של היוס כפי סדורה
הראויה .חהודקדוק לשונו של המפרש שכתב
דאץ שום דבריכולץלהקכיר במערכה 11קורם
איברי התמיד " -במערכה זר' דיקא.
ובוה יתורץ לנו עוד קו' אחת מה שקשה
לדברי המפרשדאבריםופדרים שלהלילהאע
ואפשר דוהו טעמא דרמב"ם (בפ"ט
נקרכים קודםלתמיד של שחר ,וא"כאיך באה
הקרבתם בלילה ,שהרי בלילה ג"כ קודם מביאת מקדש ה"ה) דנקט בסברת ר"י דזר
לתמיד של שחר הואו,ושיא זו באמת כבר שסידר שני גזרי עצים חייב משום "דדמסדר
הקשה התוס' ישנים ביומא ל"ד א' ,כד"ה שניגזריעצים על המערכההרי הוא כמקטיר
עולה ראשונה וז"ל :ואע"ג דהקטר איכרים אבריםוהייבמיתהשהעציםקרבן הוא" ע"כ.
ופדרים כל הלילה קודם לתמיד סוף עבורה ולא נקט הרמב"ם בפשוטו דחייב מצדדין
דיממא דאתמול היא ע"כ .אבל לשיטת עבודתסידור המערכה ,משום דס"ללהרמב"ם
המפרש דאמנס גם אברים לא קרבים קודם דמשוםדין עבודת הסידור ודאי לאו עבודה
התמיד ,וא"נ תשאר קושית התוס' ישנים תמה היא ,דבאמת דין חד סידור הוא ,ולא
דאיך הם נקרבים כל הלילה וצ"ע ,אבללפי כדברי רש"י ,וצ"ע.
ובירושלמידיומא (פ"ב ה"א) ר'יעקכ בר
דברינוהרי כלדברי המפרשאיירי רק בנוגע
למערכת היום שצריכה לסדורה דוקא הערכת אחא אמר חילפי שאל קומץ שנתנו עלגבי
עולתהתמיד,וכהודאי א"אלהקריבשוםדבר ,מערכת לילה מההן .ר' ירמיה אמרחילפיי
אף לא מעבודת יממא דאתמול ,ובהקטרת כל שאלאימוריןשנתנן עלגבי מערכתלילה מה
הלילההריעל מערכתהלילה הםנקטרים ,שזה הן,ולאומתניתיןהיא,איןלךקודםלתמיד של

נהוראי
שחר אלא קטורת בלבד,מתניתין למצוה ,מה

צריכא ליה לעיכובא .וכבר נסתבכו מפרשי
הירושלמי במימרא זו דהירושלמי .והקףבן
עדה למד את הירושלמי הזה דכל השאלה
היתה מחמת שהקטיר הקומץ או האימורין
לפני סידור המערכה של היום ,וע"ז הוא
שפשט ליה דכית דאין מקטירין דבר קודם
לתמידשל שחר א"כ כש"כהואדאיןמקטירין
קודם המערכה של שדריח שהיא העבודה
הראשונה דיום .ופירושו חמוה מאד ,דאיפה
מצינודין כוה דאסורלהקטירקודם המערכה,
דהר' על קודם לתמידישלנו קראמיוחד של
עולה עולה ראשונה ,ולאמצינו שום ילפותא
על קודם למערכה ,ומהו זה הכ"ש שאמר,
אתמהה ,והפני משה למד שם אתהירושלמי
הזה דהפשיטוחא היחה מזה דתנא "אלא
קטורח בלבד" היינו דהקטורת קורמע לכל,
ואם סידרן במערכתלילה נמצא שהן קודמין
לקטורת של שחר עי'"ש .וגם לדבריו קשה
כנ"ל ,כי לא מצ'נו בשום מקום דץ מיוחד
שאסור להקטיר שום דבר קודם הקטורת,
והילפותא הוארקבקודםלתמיד של שחרולא
בקטורת ,א"כעיקר חסרמןהספר .אמנסלפי
יסוד כל דברינולעיל האמתדברי הירושלמי
מבוארים כפשוטן ,שהרי ביארנו דכל עיקר
הדיןשאיןדברנקטרקודםתמיד של שחרהוא
באמת משוס דבעינן לכל קרבנות היום
למערכתהיום ,והמערכה מחהוהדוקאבסייור
העולה של התמיד ,וממילא כשמקריב קודם
החמידהריזה שמקריבעל מערכתהלילהולא
על מערכת היום ,וא"כ הרי זהו ממש מה
שפשטהירושלמי לשאלתו אםהקריבןלקומץ
ואימורין על גבי מערכת הלילה ,דהוא הוא
אותוהדין שלאיןמקריבין קודם לתמיד של
שחר וכדביארנו,ונכון.
והנה לפידברינוישלנושנידינים בהא
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העדר המערכה ,היינו דבלעדי התמיד לא
מתהוה כלל למערכת היום ,דעריכת העולה
היא סידור המערכה ,אשרילפינן זה מהקרא
דהצרך עליה העולה עולה ראשונה ,והעדר

תנה

המערכה זהו ודאי דע רק במעשה ההקטרה,
ולא בשאר עבודות( .ב)דין של קדימה ,אשר

ילפינןבפרקכלהחדירמהפסוקדמלבדלעולת
התמיה ודין זה הוא ודאי בכל עבודות
הקרבנות ,ולכן ודאי צריכינן לתרי קראי
לשתיילפוחוח .והנהוה ששאלהירושלמי אם
הדין דאין לך קודם לתמיד של שחר הוא
לעיכובא או למצוה ,נראה דזהו רקבדין הא'
דבל' התמיד חסר כל עיקר המערכה ,ובזה
שייך כברליבעישיהיה בזה דץ שללעיכובא
ופסול ,אבלבדין הב' ,כדץ של קדימה ,והו
ודאי רקדין שלמצוהבלבד ,דלאמצינובשום
מקוסדדין קדימה של תדיר ואעותדיריהיה
זהלעיכובא,ולכןמבוארכבר מהשהירושלמי
דעמידשאלתודוקא בהקטרחהקומץוהאימו-
רין ,משוםדדינא דמערכה הזאודאירקבנוגע
להקטרהולא לשארעבודות .והשתא א"ש מה
שנקט הירושלמי שאלחו בלשון נתנו על
מערכת לילה ולא כלשון כל הש"ס בכ"מ
"שנחנולפני התמיד" ,משום דלא נטעהלומר
דשאלתו הואבדינא דקדימה ,וכאמורדבדינא
דקדימה לאהיהמיכעיליהכלל אם מעכב אם
לאו.

ובתוס' יומא כ"ט א' ד"ה אלא ,מיבעיא
להו ג"כ בדינא דקודם לתמיד של שחר אם

הוא לעיכובא ופסול ,אם לאו ,ולבסוף כתבו
"ונראהדפסולין דקאמרהיינו הבשר מלאכול
אבל בעלים נתכפרו" ,עי"ש היטב .ובדברינו
מבואר זה היטב גדרן של דברים ,דדינא
דמערכח היום הלא הוא בנוגע להקטרה,
והקטרה מחרת הבשר אבל לא כפרתהבעלים
ןזה לא חלף בהם כלל ופשהם.
ואחרי נל דברי התבוננתי בתורה (ויקרא
ג'-ה') וראיתי באמת מקרא מלא מפורש ככל
יסוד דברינו .אמר.הכתוב בזבח השלמים
"והקטירו אותובני אהרן המזבחה על העולה
אשר על העצים אשר על האש" ,הנה
כשהעמיד הקרא הקטרת האימורין על
המערכה נקטה בשלשת אלו הדברים המשוים
למערכהדהיינו :העולהוהעצים והאשועיי"ש
ברש"י ,ונכת מאד.

תנו

נתוראי

חרבישע" יחודח קעגעל

בעבין דלתותהראויתלבעול
איתהבגמ'עירובעדף ר א'  -ת"רכיצד
מערבין דרך רה"ר ,עושה צוה"פ מכאןולחי
וקורהמכאן.חנני' אומר ב"שאומרים עושה
דלת מכאן ודלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנם
נועל .ב"ה אומרים עושה דלח מכאן ולחי
וקורה מכאן .ופריך הגמ' ורה"רמי מיערבא תרי מקומוח.
והתרא יתר עלכן אמר ר"הורהמישהיולו
והנה המג'דמשנה בפ"א מעירובקהרגיש
ב' בתים מב'צידי רה"ר עושהלחימכאןלחי בזה ומפרש דהרמב"ם פסק דלא כר'יוחנז
מכאן או קורהמכאןוקורהמכאן ונושאונוחן הסוברדירושליםבעיננעלותבלילה ,אלא כר'
באמצע .אמרולואיןטערבין רה"רבכך.וכי אלעזר שחולקעליווסובר דא"צננעלות ממש;
חימא בכך הוא דלא מיערבא הא בדלתוח ולמד דבהלכותעירובעאינועיקר מקומו של
מיערבא ,והאמר רבה בר רב הונא אר"י הלכהזו ומש"הלא דק כ"כבלשונולפישכבר
ירושלים אילמלא דלתותי' ננעלוח בלילה ביאר בפרקי"ז משבתדסגי כרארותלינעל.
חייביןעלי' משום רה"רוכו'.ומשני אמר רכ אבל לכ' אין תירוצו מספיק ,רהרי הבאנו
יהודה הכי קאמר כיצד מערבע מבואות דבפרק י"ד פסק נמידכעינן ננעלוח בלילה,
המפולשין לרה"ר עושה צוה"פ מכאן ולחי והרי שם וראי היא מקומה של אותה הלכה.
וקורה מכאן .ואח"כ נשאלה שם אבעיא
והנה הרשכ"א בסוגיין האריך ליישב
לחנני' אליבא דב"ה צריך לנעול או א"צ הרמב"ם ומסיים דאולי מה שכתב ב' כתלים
לנעול  -ומסיק דא"צ לנעול אבל ראויות ברה"ראינו ר"ל כרה"ר ממש אלא ר"ל מבף
לנעולצריך.
המפולש לרה"ר ,ודוקא התם מהני דלחות
והרמב"ם בפרקי"ד משבח הלכה א' פסק הראויותלינעל .אבל רה"ר גופהכעינעולות
וז"ל ד' רשויוח לשבח רה"י ורה"רוכרמליח ממש נמש"כ כפ"א מעירובק.
אבל גמ
ומקוס פטור כו' ,ואיזו רה"י כו',וכז מקום זה קשה ,דמלבד מה שדחוק מאד לומר
שהואמוקףד'מחיצותגובהןעשרהוביניהןד' דהרמב"םמייריבמבוי המפולשלרה"ר,יוחר
עלד'אויתרעלכןאפי' מ2בוכמהמילין אם קשה מדוע מצריךב' דלחוח ,הא לכל היותר
הוקף לדירה כגת מדינה המוקפת חומה סגי בא' לב"הבמבוי מפולש ,ורק ב"שסברי
שדלתותי' ננעלוח כלילה וכו' עכ"ל .א"כ דבעינן ב' דלתוח ,ווראי לא פסק הרמב"ם
חזינן שהצריך שיהיו הדלתות ננעלות ואינו כוותייהו.
מספיק אם ראויות לינעל ,והיינו כמסקנח
ונראהליישב הרמב"ם ע"פיסוד הרשב"א
סוגיין דברה"ר עצמהבעינן דלתות ננעלות .בעבודת הקדש ,רבשערב' הלכהד' פסק דאם
וכן פסק נמי בפרק א' מעירובין ה"א ,רצה לערב רה"ר עושה לו דלתות ננעלות
דמדינה נעשית רה"י אם דלתותי' ננעלות כלילה והריהיקף זה רה"י ,ואח"כ כתב ח"ל
בלילה .אבל בפרק י"ז משבח הלכהי' פסק ויראהלי שא"צ דלתוח ננעלוח מכאן ומכאן,
ח"לשניכותלים ברה"רוהעםעובריםביניהם אלא כל שיש כאן דלת ננעלתבלילהולחי או

כיצד מכשיר ביניהם ,עהטה דלחות מכאן
ודלתוח מכאן ואח"כ יעשה ביניהם רה"ין
וא"צ לנעול הדלתותבלילה אבלצריךשיהיו
ראויות להנעל עכ"ל .ולכ' פסק כאן דלא
כסוגיית הגמ' ,וגם סוחר אחדברי עצמומהני

כתוראי
קורה מכאן ה"ז רה"י ,שאין רה"ר אלא
הטסור לרביכ בכל עת ,והואילוישלזה דלת
.ננעלת בלילה וחוסמת העוברים שם בלילות
איןזו רה"ר עכ"ל .ולכ'חזינןמדבריו שס"ל
שאין לדלת שם מהיצה ,אלא הפשט היינו
שרה"רהוא מקום המסור אלהרביםבכל עת,
וכיון שדלחחוסמתבפניהםשובאיןזהרה"ר.
ובאמת תנא דמסייע לנו שזהו הפשט
בהרשב"א ,דהא הוא בעצמו כתב בשער ג'
הלכה א' ששוק שבמדינה הוי רה"ר אע"פ
שדלתותהמדינהנעולותבלילה.ולכ' קשהע"ז
הא לפי הפשטות אמרינן שדלת הות מחיצה
וא"כ אמאי אינה עושהו לרה"י .אלאחזינן
שהוא סובר שאינה מחיצה אלא שחוסמת
ומונעת הילוך הרכים ,וממילא אין המקום
רה"ר  -וא"כ במדינה אין הדלח מועלת
לעשותו רה"י דהאאין הרבים הנמצאים שם
נמנעים מלילך אנה ואנה מחמת הדלתות,
ומש"העדיע היא רה"ר.
א"כ אפ"ל שגם הרמב"ם סוברכן ,אלא
שחולק על הרשב"א בסרט אחד ,שהרשב"א
סובר דרק דלת ננעלתישלה מעלה שחוסמת
בפני העובריס ,והרמב"ם סובר שמספיק אם
הדלת ראוי' לינעל כדי ליחשב חוסמח בפני
הרבים ,דהא כיק שראוי' לינעל שוב אין
המקומ מסור לרבים בכל עת .ומש"ה לענין
מבוי מפולשאו סתם רה"רשישלוב'כותלים
מספיק אם יש שם דלחות הראףוח לנעל.
טשא"כ במדינה שלמה או אינו מספיק דלת
שראף' לנעוללפי שאינה מחיצה טמש אלא
חוסמחבפניהרבים,וצריךדלתנעולהבלילה
שזוהי מחיצה גמורה.
כן הי' נראה לכאורה; אבל באמת קשה
ללמודשאין לדלת שםמחיצהכלל ,דהא א"כ
איך מהני דלתלמבוי מפולש אםישלחי או
קורה מצד השני ,הרי בעינן ג' מחיצות
דאורתתא לפי הרבנן (דפליגי על ר' יהודה
דסובר ב' מחיצות דאורייתא) ,ולחי וקורה
שתקנו חכמים דמהני ,ההנו רק לאחר שיש
כאן טווס מוקף ג' מחיצות .ועוד דמרש"י

תכז

ומהראשוניםדףו' ב',משמועדירושליםהיחה
רה"י דאורייתא ,ורק מדרבנןדינה ככרמלית
וצריכים לערב אתכולה.ואינימאשאיןלדלת
דץ מחיצה כלל ,א"כ ודאי אינה רה"י
דאורייתא.
אולםיש לפרש באופן אחר קצת ,דודאי
גם הרשב"א והרמב"םסובריםדיש לדלתדין
מחיצה ,אלא דסברי דמא'דאמרינןאתירבים
ומבטלי מחיצתאהיינו אףהיכא שישמחיצה
כמו דלת ,ומש"הצריכין למעלההשניי'שיש
לדלחדהיינו מה שחוסמתבפניהרבים,דעי"ז
מסתלקח שם רה"ר מינה ,ובמקום שאינה
רה"ר ס"ל דאין חסרון של בקיעת הרכים.
ושוב יש מקום לומר כמ"ש לעיל ,דפליגי
הרשב"א והרמב"ט אס רק דלתננעלתישלה
מעלהזו שחוסמתבפני הרבים ,או אפי' דלת
הראוי' לנעל מספקת לזה.
ופליגיבעוד פרט א'  -שהרשב"א סובר
דסגי כרלת א' ,והרמב"םמצויךב' דלתות.זעי
באור שמח על הרמב"ם בפרץ י"ז מהל' שבת
שמסביר שהמח' תלוי' בפירושי רש"י ותוס'
בסוגיא דף ר ב',דפריך הגמ' וכ"תבכך הוא
דלא מיערבא הא בדלתוח מיערבא ,והא אר"י
אלמלא דלתותי' ננעלות בלילהחייבין עלי'
משום רה"ר ,ופרש"י אלמא דבעי ב' דלחות
ברה"ר .אכןבתוס' פירשודחז'נןדבעינעילה,
ולעולםסגי כדלת אחד ,וטען שהרשב"א למד
הסוגיא נתוס' ,והרמב"ם למד כרש"י.
ולפי דברינו יש להטעים דהרמב"ם
והרשב"א פליגי בזה :בפני מה צריכה הדלת
לחסוס  -שהרמב"ם סובר שצריכה לחסום
בפניכניסתאויציאת.הרבים ,והרשב"אסובר
דצריכה לחסוםבפניפילושם טשער א' לשער
שכנגדו ,וא"כ מספיק אס עושים דלח א'.
ועפימש"נ ברשב"א "ם לת' גם פשט
ברש"י :דהנה חוס'דףו' ב' ד"ה והאמר רבה
הקשו ארש"י ,רכית דג' מחיצוח דאורייחא
אמאי צריכים ב' דלחות הא כבר יש שם ב'
וע"' דלת א' הוו ג' מחיצות .ותירצודהיינו
דוקא היכא דאיכא ג' מחיצות גמורוח ,אבל

תכח

נהוראי

הכא ןשלישיח ע"י דלח רביעיח נמי צריך

דלת עי"ע; ותירוצם צריך ביאור ,אבל עכ"פ
ברש"'י"לשסוברשהמבטלבקיעתהרביםהינו
החסימה של הדלת משום דמחיצה שבה לא
היתה מספקת למנוע בקיעת הרבים מלבטלה,

כיון שאין דלת מחיצה גמורה שהרי היא
פתוהה ועוברים דרך שס ,ומש"ה אינו קשה
קושיית התוס' מג' מחיצות דאורייתא .אבל
התוס' שהקשו הקושיא על רש"יהיינו משום
דאזלילשיטתייהו מדף ב'ב' ד"ה אלא מעתה,
שאמרו על פירכת הגמ' דלא תהני צוה"פ
ביתר מעשר אמות ,ח"ל אבל לא תהני לי'
דלתוח לא פריך ,דפשיטא הואיל ואית לי'
ילתותוהן ננעלות דהךא כמחיצה מעלייתא,
ע"כ .חזינן דס"ל לתוס' דדלת נעולה דינה
כמחיצה גמורה ,ומש"ה הקשוארש"י דמה"ת
דיצטרך ב' דלתות .אבל ברש"י י"ל כנ"ל,
דם"ל כרשב"א שאינהמחיצהגמורה ,ומש"ה
פריך הגמ' דנבעי שחים.
והנה עי' בתוס' דף כ"ב א' ד"ה חיבין
עלי' ,שהקשוכיוןדמסקינןדר'יוחנן ס"לכר'
יהודהאמאיחייביןעלי' משום רה"רהאאית

לי' ב' מחיצותדאורייתא (דתוס' למדו רכמו

דסובר ר' יהון כוות" דר יהורה לענץ אתי
רבים ומבטלימחיצוו 4כ"כ סובר כוות" לענע

ב' מחיצות דאורייתא; ועי' במהרש"א).
ותירצו התוס' דירושליס היתה מפולשת מכל
ד'צדדין .והאור שטח על הרמב"ם בפרקי"ז
מהליות שבת למד דתוס' דף  '1ב' ,אזלי
לשיטחההו מכאן ,ומש"ה לא מצו לפרושי
כרש"י רפירכת הגמ'היינו דתבעי ב' דלתות
כירושלים ,דמנאלי' הא ,דלמא לעולםמספיק
בחד דלת והחםהיוצריכעבי משום שהיחה
מפולשת מד' רותוח ,ולכל הפחותצריכים ב'
מחיצות דאורייתא ,ומש"ה הוכרחו לפרש
דפריךמנעילה .אבל רש"ייכולללמוד כשאר
הראשוניס שם שס"לשאינומוכרח שר'יוחנן
ס"ל כר' יהויה גם לענין ב' מהיצות
דאורייתא ,דרק לעניז לא אתי רבים סובר
כוותי' דר' יהודה ,וא"כ אץ לנו הכרח של

קושיית התוס' לומר דמפולשת מד' רוחות
אלא נימא דמפולשת רק מב' רוחוח וא"כ
שפיר פריך הגמ' דף  '1דירושלים תבעי ב'
דלתוח.כן למד האור שמח ,ולכ'לפידברינו
י"ל דרש"י שסובר דאפי' דלת ננעלת אינה
מחיצה גמורה ,ה"לו הכרה ללמודדירושלים
לא היתה מפולשת מכל ד' רוחות ,דהא אם
היתה מפולשת לגמרי לא היו מהני דלתות
ננעלות לעשותה רה"י .משא"נ תוס' דסברי
דדלת מחיצה גמורה היא ,שפיריוכלו ללמוד
דמפולשתלגמרי היתה.
והנה עדכאןדברנולענין מש"כ הרשב"א
בשער ג' דשוק שבמדינה הוי רה"ר אע"פ
שדלתותהמדינהנעולותבלילה ,ואמרנו הסבר
משום שס"ל שאין דלת מחיצה גמורה ואתי
רבים ומבטלי אוחה ,ורק מכח מה שהוסמת
בפני הרבים ומסלקת שם רה"רמן המקום,זה
עושהו לרה"י,לפיכךלגבי השוקאינה מועלת
כללכיוןשאיןבני השוק נמנעיםמלילך אנה
ואנה בתוך השוק.
ועכשיויש לחקור מה יהא הדין אם יש
דלחות לשוק גופה ,דאפשר אזיודה הרשב"א
דנעשה השוק רה"י .ומצאתי בנשמת אדם
בהלכות שבת כלל מ"טסי' א' שצדדנמיכן
וכתב נמי ,דלפי הרשב"א יש לנו תי' על
קושיית התוס'דף כ"בב' ,ד"הילמא ,דהקשו
אליבא דרבנן דלא אתירבים ומבטלי מהיצה,
א"כ כל ארץ ישראל תעשה רה"יע"י סולמא
דצור וכו' ,עיי"ש בתירדנם .וכתב הנשט"א
רהרשב"א יתרץ קושיית התוס' הכי ,דודאי
א"א ליעשותכלא"ילרה"יע"יסולמאדצור
משוםשאין הרבים נמנעים מלילך אנה ואנה

בתוך המחיצוח.

ולכ' מבואר מדבריו שלמד פשט בהר-
שב"א שגם בשעה שהדלתנעולהבלילהאינה
מועלת בחורת מחיצה רק בתורח חוסמת,
ומש"הדימהולסולמאדצור .אבללפירברינו
אינו כן ,דרק-ביום בעת שהיא פהחה אז
אמרינן שאין -לה דץ מחיצה לגבי בקיעת
הרבים ,ומועלת רק מכח שחוסמת בפני

בהוראי
הילוכם בשעה שהיא סגורה כלילה ,וממילא
מסלקת השם רה"רמןהמקום ,אבלודאייודה
דבלילה בשעה שהיא סגורה דינה כמחיצה

חרב ישראל טאפלין

תכט

גמורה .וא"כאינודמית לסולמא דצור דהות
מחיצהגמורה:וודאייצטרךלתרץכתי'דתוס'
או דריטב"א ,עיי"ש.

~5*,יי.

בחיובברכהבמצוהקיומית
א .הנהידוע מחלוקחהראשוניםאינשים
יכולות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא,
ר"ת בקידושין ל"א א' ,ורוב הראשונים
שנמשכו אחריו ס"ל דרשאות לברך ,וכ"פ
הרמ"א בסי' י"ז ס"ב ,אכן הרטב"ם בפ"ג
מציצית ה"טס"ל שלאיברכו ,וכ"כבהג'מי"
בשסרש"י ,וכ"פ המחברבסי'י"זהנ"לובסי'
תקפ"ט ס"ו וע"ש.
והנה אף לדעת ר"ת לכאורה ,ה-נו
שיכולות ורשאות לברך ,אבל אעחיוב כלל,
דאין הברכה יותר חיוב מעצם המצוה
שפטורוח מטנה לגמרי .ברם מצאחי דכמה
רבווחא ס"ל דלר"תאינשים מק-מות מצות
עשה שהזמן גרמא חייבות לברך ,וכדיתבאר
לפנינו בס"ד.
הנה דעח הרא"ם בסמ"ג עשין-מ"ב,
דנשים במצוח עשה שהזמן גרמא לר"ת דס"ל
שיכולות לברך,היינו שחייבות לברך ,והובא
שיטחו בברכ"י ס"ס תקם"ט ובמג"ג סי'י"ז
סק"הוע"ש.וכןמצאתימבוארבמחזורךטרי
סי' שנ"ט (עמור תי"ד) שהביא דברי רבינו
יצחקהלוי,רבו שלרש"י ,שס"לכשיטת ר"ת
הנ"ל ,וכתבוז"ל ומאחר דמק-מח מצוההיא,
א"א בלאברכה עכ"ד,וכזההובא ג"כ בשו"ת
רש"יסי' ס"ח בשם רבו הנ"לבק,ינוי לשון
קצת ח"ל וטאחר שהןחפציןלקיים המצוות,
א"א בלא ברכה עכ"ד.
הרישכ'בהדיא כשיטח הרא"םהנ"ל,דאי
רוצה לקיים המצוה ,צריכה ע"כ לברך.
וכשיטהזו משמענמי בשו"ת כת"ס או"חסי'

ל"ד כמ"ש לבאר דברי הרמ"א ומג"א בסי'
רצ" 1ס"ח בענין הבדלה לנקרם ואכמ"ל.
ב .איברא דמצינושיטה אחרתבזה,והוא
דעח רוב הראשונים והאחרונים ,דלר"ת
הברכה הויא רשות ולא חובה ,דהנה הברכ"י
הנ"ל תביא שיטת הרא"ם הנ"ל והשיגעליו
מהרבה ראשונים שס"ל שיכולוח לברך ולא
חייבוח ,דכ"כ הראב"ד והרא"ש והרשכ"א
והריטב"א והר"ן ,וע"ע בברכ"י בסי' קכ"ח
סקי"ב שדייק כן מהלבוש וע"ש .וכן העץגו
המג"א הנ"ל על הרא"ם בזה ,דמכל הפוסקים
נראה דלא כשיטחו ,וכ"כ הרמ"א בסר י"ז
ס"ב דהברכה הויא רשות ולא חובה ת"ש.
אמנם באמח מלבד דכל הפוסקיס ה"3ל
ס"ל דלא כהרא"ם ,עצםהדין תמוה לכאורה,
דכיץ דהמצוה עצמההיא רשוח ,איךיתכן
לומר דהברכה הויא חובה יציבא בארעא
וגיורא בשמי שמיא ,דאיך אפשר שהברכה
הרא יותרחיוב מעצם המצהץ ,הנ"עבזה.
ג.והנראהלומרכוה,דהנההמחברפסקבסי'
מ"ז סי"ד דנשים מברכות ברה"ת ,והקשו
דאיך מברכות והא פטורות מת"ח ,ובשלמא
לר"ח ניחא ,דיכולוח לכרך וכמו בכל מצות
עשה שהזמן גרמא ,וכ"כ הגר"א שס ,אכן
לשיטת הרמב"ם והמחברהנ"לשאינן רשאות
לברך צ"ע ,וע' בב"י ובמפרשי הש"ע שם.
והנה כתב הגרי"ז בסוף הל' ברכות בשם
הגר"ח לתרץ הקושיא הנ"ל ,וכ"מ במנ"ח
מצוה ת"לבסו"ד,שאיןברה"תברכהעלקיום
המצוה של ת"ת ,אלאדהואדין בפנ"עדתורה

תס

בחוראי

בעיברכה,ולא ש*ךלהמצוהכלל,רקדהחורה
עצמה טעונה ברכה ,ונשים פטורות רק
מהמצוה של ח"ת אבלאינן מופקעות מעצם
החפצא של ת"ח ,דלימודם הוי בכלל ת"ת,

ושפיר יש להן לברך על לימודםכיון רלא

אחינןע"ז מכח לתאדקיום המצוהכללעכ"ד,
' א',
וע"ע בס' עמק ברכהסי

ואשר יראה לומרבביאור הרברים,ואולי
1ה 1הסברבדברי הגר"ח הנ"ל ,דמ"שדהתורה
עצמה טעונה ברכה בלימורה,היינו דברה"ת
הוא כמחיר בעצם הלימוה ואי לומד בלא
ברכהזהגופא הו"להאיסור ,ולא הף כמבטל
חיוב ברכה גרידא ,אלא דלימוד התורה בלא
ברכה איסור הוא בעצמותו ,דהלימור גופא

טעת ברכה וכמש"נ.
ד .והנה כגדר הנ"ל מצינו ג"כ בברכח
הנהנין,דאיתאברישכיצדמברכיןדכלהנהנה
בלא ברכה מעל ,וכ"פ הרמכ"ם פ"א מברכות
ה-ב ,והתנו דהברכה הויא מחיר בעצם
האכילה .וכן איתא בירושלטי שם דהעולם
כולו ומלואועשוי ככרם ,ומהופדיונו ברכה
וע"ש.הרירהברכה הוא המעשהמתירופדית
להמאכל ,ואם אוכל בלא ברכה עושה איסור
בעצם האכילה ,דהמאכלבעצמותוטעתכרכה
וכמש"נ.
וכזהי"לבענע ברה"תהנ"ל ,דאע"גדלא
הויא ברכת הנהנע ,מ"מ הלימוד גופא טעת
ברכה ,ובלא הברכה שהיא המתיר ,עושה
איסור בעצם הלימוד וכמש"נ (ובאמתמצאתי
דבר חדשבלבושסי'מ-זשכתבדברה-ת החא
נמי ברכחהנהנע,וכמושמברךעלכלהנאוחיו
וע"ש,וכןמביאהגר"יענגילז"לכספרולקח
טוב כללי"אמאחרונים שכ"כבשיטתהרר"י
והר"ן בנדרים פ"א א' ,וע"ש ,וי"ל שס"ל
דההנאה שמגיעה לו מד"ת הף נמי חלק
מהמצוה דת"חוכ"כ כמהראשוניםואחרונים,
דנ' בהקדמה לס'אגלי טל ,וע"כחיקנו ברכה
משותפח (למצוה ולהנאה) ע"ז ,והברכההויא
נמי מתיר על הנאהזו ,וכמו שמברך על כל
הנאותיו ואכמ"ל).

ה .והנראה עוד לומר דכגדר הנ"ל איחא
נמי בברכת שאר מצות דהמצוה בעצמותה
טעונה ברכה ,וכדיכוארלפנינו בס"ר.
הנה איחא בירושלמי ר"פ כיצד מברכע
דילפינן דכל המצות טעונות ברכה פהיקש
לברכת התורה ,ומשמע דהף מה"ת וע"ש,
וע"ע בפמ"ג בפתיחה להל' ברכות אות ט",1
ובשו"ת כח"ססי' כ"א ,ובס' חורת רפאלסי'
א' (ב' ע"ד) ואכמ"ל.
איבראדיש לתמוה לכאורה,דאיךילפינן
חיוב ברכות המצות מהקישא לברה"ת ,הא
ברה-ח הויא ברכה על עצם החפצא דלימוד
התורהוכנ"ל ,אכלברכות המצוחהוועלקיום
המצוה ,ולא דמולהדדי וצ"ע.
ואשר נראה מוכרח לומר בדעת
הירושלמי ,שס"ל דאף שאר ברכות המצות
אינן על קיום מצותן אלא ה 11על החפצא
דמעשה גופא,יהמצוה בקיומהטעונה ברכה,
ובעושה המצוה בלא ברכה הף איסור
בעצמותו ,חוץ ממה שמבטלחיוב הברכה.
אולם צ"ע לכאורה ,דשיטת הבבלי
בברכות ט" 1א' ,דברכות המצוח ה 11מדרבק
ודלא כהירושלמי הנ"ל ,וכבר העירו בזה
(מהרצ"ח שם וככת"ס הנ"ל),אכןי"לדכעע
דאורייתאחיקנהוהיינוכעיןברה"תדהויאעל
החפצא .ולפי"זיזצא דברכות המצותהוו על
החפצא דמצות בעצמוחם ,וכעין ברה"ח
וכנ"ל ,דהמצוה גופא טעונה ברכה וכמש"נ.
 .1והנהמצאחי שהרבהפוסקים ס"לכגדר
הנ"ל ,דהמצוה בעצמוחה טעונה ברכה ,ובלא
ברכה אסור לעשות המצוה ,וכדיתבארלפנינו
בס"ד.
הנה הביא הב"י באה"ע סי' ס"ב מחש'
הרשב"א שפסק דבמקום דליכא עשרה
לברכות נשואין לא חנשא אשה ,וכן הסכים
הב"י ,ודלא כהחולקים שהביא שם שס-ל
דברכוחאינן מעכבותדיעכד וע"ש.
והנהמדבויהב"יהנ"לדניאהאבנימלוזוים
סיוצ 4בריו בשו"ת שם סי " לאסור להטביל
כלים בשבת אם אינו יכול לברך,

כתוראי
והביא ראיה לזה מהא דתנן בריש תרומות
דאלם וערום לאיתרומו משוםחסרון הברכה,
וכ"ז דלא כמ"ש במג"א בשם החשב"ץבסי'
שכ"ג סקי"ג .ועוד כתב האב"מ שם ,דאפי'
לדעח החולקים על הב"י הנ"ל ,היינו משום
דמצוח פו"ר הוי מה"ח ,ולכן א"א לבטלה
משום ברכות שהן מדרבנן ,אבללעניןטבילת
כלים מודודאינו רשאי לעשות מצותטבילה
בלא ברכהוע,ש.
והנהראיתי בס' לקח טוב כללי"א הנ"ל
שהסבירשיטת הרשב"אוהב"י והאב"מהנ"ל,
שס"ל דעשיית המצוהכלי ברכהאיסור הוא
בעצמותו ,דאל"כ כשא"א לברך רשאישפיר
לעשוח המצוה ,ובענע הברכההרי אנוס הוא
ופטור,וע"כדעשייחהמצוהבליברכהאיסור
הוא בעצמותה וע"כ כשא"א לברך אסור
לעשות המצוה,
והוכיח עוד שם מתוספחא רפ"ד דברכות
ומדברי הרמב"ן בס' אמונה ובטחת פ"ז,
דברכות המצוח ענינס כברכותהנהנין ,וע"כ
אסרוהו חז"ל לעשות מצוה בלי ברכה כמו
שאסרוהו ליהנות בלי ברכה,והיינו שברכות

המצות מתיריםקיום המצות וע"ש,
הרי מבואר מכ"ז כמש"ל ,דגם בברכוח
המצותהברכהנתקנהעלהחפצאדמצוהגופא,
וע"ד שכתבנו לעיל לענין.ברה"ת ,ובאמת
אפילואי נימא דלאהוי כברכתהנהנין מ"מ
שפירי"לדתקנת חז"להיתהדהמצוהבקיומה
טעונה ברכה ,ת"כ ס"ללכלהנירבוותא הנ"ל
דבלא הברכה שהיא המחיר ,אסור לקיים
המצוה ,דעשיית המצוהבלי ברכהאיסורהוא
בעצמותו וכמש"נ.
ז .ולפי"ז נוכל כעזהשי"ת לבאר ולהבין
שיטת הרא"ם וסהעתו ,שס"ל דלר"ת אם
מקיימות הנשים מצות עשה שהזמן גרמא
חייבות לברך ,ותמהנו ע"ז ,דמלבד דשיטהזו
היא כנגד כל הפוסקים הנ"ל באות ב' ,הדבר
בעצמו מרפסן איגרא לכאורה ,דאיך אפשר
לומר דהברכה הויאיותרחיוב מעצם המצוה
וצ"ע.

תשא

אולם לפי"ד נתבארודבריהם כמע חומר,
שם"ל לשיטהזו דהמצוה גופא טעונה ברכה,

ועשית המצוה כלי ברכחה איסור הוא
בעצמותה ,דרק ברכות המצות מתירים קיום

המצוח וכמש"נ .ואשר ע"כ ס"ל דאע"פ
דמצוח עשה שהזמן גרמא הו"ל רשות אצל
הנשים ,מ"מכשמקיימותהמצוהחייבותלברך
עליה ,דהמצוה בעצמותה טעונה כרכה
בעשייתה,ודומיא למ"ש הגר"חוסייעתוהנ"ל
בנשים בברה"ח וכמש"נ.
וכזה מבואר להדיא בלשת רבינו יצחק
הלוי ,שהובא במחזור ויטרי הנ"ל באות א',
שכחב ומאחרדמקיימת מצוההיא ,א"א בלא
ברכה(ובשו"ת רש"י הנ"לאיתא ומאחרשהן
חפצין לקהם המצות וכו') ,והיינו כמ"ש,
דאע"פ שהמצוה הו"ל רשוח אצלה ,מ"מ
מאחרשרוצה וחפצהלקייםהמצוה ,א"אבלא
ברכה,דהמצוהבעצמותהטעונהברכהבקיומה

וכמש"נ.

ולפי"דיוצאעודדכסברת הרא"םוסיעתו
מבואר להדיא בדברי הרשב"א והב"י
והאב"מ ,וכמ"ש הלקח טוב הנ"ל ,ויש לזה
סמוכים גס בירושלמי וכמש"ל ,ובזה מבורר
היטב שיטת הרא"ם וסייעתו ודו"ק.
ח .אמנם בשיטח רוב הפוסקים שס"ל
דלר"ת רשאות לברך ולאחייבות ,י"ל דס"ל
דאין איסור לעשות המצוה בלי ברכה ,דרק
דמוטלעליוחיוב לברך ,והמקיים מצוה ולא
בירךביטל בשוא"תחיוב הברכה ,אבלעשיית
המצוהבלי ברכה אעאיסור בעצמוחה ,וכזה
דייק בלקח טוב הג"ל סדברי הרמב"ן בס'
האמונה והבטחון פי"ט ומהרא"ש בפ"ז
דברכות וע"ש.
וכסברא הנ"ל מבואר מכל החולקים על
,
ל
"
נ
ה
וכ"מ
הרשב"אוהב"י באה"עסי' ס"ב
ממ"ש המג"א בשם התשב"ץ הנ"ל שס"ל
דיכוללהטבילכלים בשבח בלא ברכה .וכ"מ
מדברי המהרש"ל ,שהביא הט"זבסי' תרס"ח,
שכחב דאם מגרע ברכה מחוייבת ואינו
אומרה,עתגדולהוא ,דמה שאמרוברכותאין

תסב

כחוראי

מעכבות ה-נו בדיעבד עכ"ד ,ומבואר מזה

כפים הנ"ל ,דכיק דם"ל דכל המצות טעונות

דהעבירה היא במה שאינו מברך ,ולא מצד ברכה מצד עצמוחן וכמש"ל,לבן שפירחייב
עשיית המצוה בלא ברכה וכמש"נ.
לברך בפעםשניה אע"פ דהמצוההיא רשות
ולפי"זיוצא,דכלרבותינו הנ"ל ס"לדאע וק"ל.
איסור לעשות מצוה בלא ברכה ,אלא דמם
אמנםיש לישכ,דבתפיליןונשיאחכפים
היוב גרירא עליו לברך ,ונ"מ במקום אונס בפעם ב',הגבראמיקרי ברחיובא אלא שכבר
שאינויכול לכרך ,דמ"מיכול לקים הטצוה

בלאברכהוכנ"ללעניןברכוחנשואיזיטבילת

כלים.

אולם כ"ז הוא רק במצוה חיובית ,דאז
ס"ללכלהני רבוותא דגם הברכההטילועליו
בתורתחיוב,אכן אםהמצוההיאבגדרקיומית
ובתורת רשות וכמצות עשהשהזמן גרמא ,אז
ס"ל רגם הברכההויאנמי בתורת רשוח ,דלא
עדיפא הברכה מעצם המצוה וק"ל.
ט .אמנם צ"ע לכאורה בסברתם הנ"ל,
דקי"ל דצריך לברך על תפילין כל זמן
שמניחם ,וכדאיתא בסוכה מ" 1א' ,ובמנחות
מ"גא',וכןפסקוהרמב"םבם"דמחפילין ה"ז
והמחבר סי' כ"ה סי"ב ,ולהרבה רבוותא
(נס"מ רפ"ה מיסודה"ת ולח"מ שם ה"ד,
ונ"מ מתוס' בשבת מ"ט א' ד"ה נטלם ,וכ"כ
הפמ"ג והמג"ג בסי' ל"ז סק"ב ,וע' ביה"ל
שם) אין חיוב להניחם רק פ"א כיום ,ומה
שמניחם אח"כהוי רק מצוהקיומית .וא"כ
אמאי צריך לברך כ"ז שמניחם ,דהא כיון
שהמצוה רשות,איך תהא הברכה הוכהוצ"ע.
וכזה יש לתמוה עוד ממה דקי"ל דצריך
לברך בכל פעם שנושא כפיו ביום וכמ"ש
המאירי במגילה כ"ז ב' ,וכן פסקו המהר"ם
מינץ והמג"א בסי' קכ"ח סק"ג והאחרונים
שם .והא לאחר שעלה פ"א ביום ,שובאינו
עובר אפילו אם אמרו לו עלה וכמ"ש תוס'
בר"ה כ"ח ב' ,ד"ה הכא והג'מיי' בסוף הג'
נשיאתכפים אותטי ,וכ"פ המחברבסי' קכ"ח
ס"ג .וא"כ אמאיצריךלברך בפעם ב',דכית
דהו"ל רק מצוה קיומית ,אין תהא הברכה
חובה הנ"ע.
ולפי"ז יוצא לכאורה ,דיש סית לשיטח
הרא"ם וס-עחו הנ"ל מהא דתפילע ונשיאח

נפיק ,ובזה שפירי"לדחייב לברך לכ"ע בכל
פעם שמקים מצות אלו ,ברם במצות עשה
שהזמן גרמא לנשים ,לעולם הו"ל קיומיות
אצלן ,ובזה ס"ל לכל הני רבוותא הנ"ל
דהברכה הויא נמי רשות ולא חובה ,וע'
בכרכ"יסי' קכ"ח סקי"ב ,ודו"ק.
י
 .ונראה לומר דיש עוד נ"מ בפלוגתא
הנ"לאינשיםחייבותאורשאותלברךבמצות
עשה שהזמן גרמא ,דהנה כתב הפמ"ג סי'
קכ"דבא"אסקי"דדנשיםשטברכותעלמצות
עשה שהזמן גרמא כגת לולב וכו' ,כית
דברכחן רשות ,גם לענות אחריהן אמן רשות
ולא חובה וע"ש ,והביאו המ"ב שם בם"ס
קכ"ד .וכ"כ הישועות יעקב בריש סי' רט"1
דאם ישראל מברך ברכת רשוח,כיון דברכה
עצמהאינהחיוב ,כ"ששעניתאמןאיןבוצו
חיוב כו' וע"ש.
אולם כדברי הפמ"גוסייעתוי"ל רק אם
ברכח הנשים הךא רשות ,וכשיטח רוב
הפוסקים הנ"ל ,דאז לא עדיף ענהת אמן
מעצם חיוב הברכה ,אכן לשיטת הרא"ם
וסייעתו דנשים חייבוח לברך במצות עשה
שהזמן גרמא ,ה"ה דישחיוב לענוח אחריהן
אמן ,וכברכת אנשים דעלמא וק"ל.
אמנם צ"ע בעצם סברת האחרונים הנ"ל,
דנראה פשוט לכאורה ראע חיוב ענית אמן
תלויבחיוב הברכה ,אלאדישחיובלענותאמן
אע"פ שהברכהגופא הו"ל רשות,דהנהאיחא
ביומא ל"ז א' ,דילפינן מקרא דכי שם ה'
אקראכו'דישחיובלענוחאמן ,וכם"שרש"י
בברכוח כ"א א' ד"ה כי ,וכ"כ המ"ב סי'
רט"ו סק"ח .ומשמע מלשון הגמ' שם דעצם
הזכרת ש"ש מחייכ האמן ,וע' בביה"ל שם

בחוראי
ס"ב ד"ה שלא ,שכ"כ בדעת הרא"ש ותר"י דכששומע אחרמתפללדבראומברךלישראל
וע"ש.
אפילובלא הזכרת השםחייבלענוח אמן,ולכן
ונראה בביאור הדבר ע"פ מ"ש המחבר עונץ אמן אחר הרחמן בברה"מ עכ"ד.
הרי מפורש דאע"גדאיןחיוב כלל לומר
והאחרונים בסי' קכ"ד ס1-יענ-ת אמן בא
לקיים ולהחזיק הברכה והתפילה ,ולהראוח הדברים הנ"ל ,מ"מ יש חיוב לע13ת אמן,
שהוא מסכים ומאמץ לדברי המברך .ולפי"ז וה-נו ע"כ כמש"ל .דענ-ת אמן הוי תיוב
י"ל דה"ה כשמזכיר ש"ש אף בלא ברכה ,בפנ"ע,ואינותלויבחיוכ הברכה או התפילה
דחייב לע3ות אמןכדי להראות שהוא מסכים וכמש"נ .ובאמתיש לתמוה טוכא על הפמ"ג
שם בסי' קכ"ד ועל המ"ב בסי' רט" 1סק"ט,
ומאמין כו' לדברי המזכיר וק"ל.
ולפי"ז יוצא דכל היכא ששמע ברכה שהביאו בעצמם המדרש ה"3ל ולא העירו
כהוגן ,ולאפוקיה3י שכתב הטחבר בס" רט" 1שהוא ממש כנגדשיטתםבעניית אמן במצות
ס"כ ,חיכ לענוח אמן כדי להראות שהוא עשה שהזמן גרמא וצע"ג ,וע' בהעמק שאלה
מסכיסכו' ,ונמצא דאץענייתאמן תלףבחיוב סי' נ"ג סק"ב.
הכרכה ,אלא שהואחיוב בפ"3ע ,אשר עלכן
ולפי"דיוצאדאיןנ"מבענייתאמןביןהני
מובןמאליודאין נ"מ אמ הברכההיאחובהאו עדטות ה"3ל ,ולכ"ע חייב לע3ות אמן אחר
ברכתהנשיםבמצות עשהשהזמןגרמאאפילו
רשות ,דלעולםחייב לענות אמן וכמש"נ.
ובאמת מצאתי להדיא כדברינו ,דהביא אי נימא דעצם הברכה היא רשות וכמש"ל,
ודלא כמ"ש האחרונים הנ"ל ודו"ק.
המג"א בסי' רט"ו סק"ג מ"ש במדרש,

"4
חרב ישראל ניומאן

בעכיןלתילמהיצהרביעית
א .הרמב"ם בפ' י"ז מהל' שבח הל' ב' דהוי מחיצה מה"ת א"צ לזה .וע' בחידושי
הביא הדע דמבףסתוםוכ'דניחרע"ילחיאו רבינוחייםהלוי שהעירבזה.
ב .והנה בהל' ט' הנ"לפי' הרמב"ס דהא
קורה ברוח רביעית ועי"ז נחשב כאלו סתם
ר,ח רביעיתויהא מותר לטלטלבכולו,וטסיק דמבוי נעשה רה"י ע"י לחי אירי באיכא ג'
שדין תורה בג' מחיצות בלבד מותר לטלטל מחיצותוהלחיברביעית חה מבואר לסמש"כ
י להבלחי בפ' י"ד הל' ב' דרה"יהוי מקום המוקף ד'
ומד"ס הוא הרוחרביעיתולפיכךד
או קורה ולכאורה צ"ב דבהל' ט' פסק דלחי מחיצוח ושם בהל' ד' פ" דבג' מחיצותהוי
משום מחיצה וקורה משום היכרולכן במבוי נרמלית והרה"מ בפ'י"זפי' דמקור הרמב"ם
שהכשירו בלחי הזורק לחוכו מרה"ר חיב מסוף פ' כל גגוח גבי חצר שנפרצה ברוח
וא"כ כיק דלחי הף מחיצה מה"ת אמאי כ' רביעית דאמרוליה רבנן לר"אמי לא מודית
הרמב"ם ד"לפיכך" (ר"לכיון דמה"ת מותר דמתונהלרה"רפטורמפנישהואכרמליתהרי
בג' מחיצות)די לה בלחי או קורה דבשלמא מפורש דבג' מחיצוח לא הף רה"י ובאמת
גביקורהדהוירקהיכרצריךטעםזהאבללחי הראשונים שם נחקשו כזה וכמה ראשונים

תסד

כחוראי

חלקו דרק בפתוח לכרמלית הוי רה"י כג'
מחיצות ובפתוח לרה"רצריךד'מחיצות אבל
הרמב"ם לאנחיתלחילוק זה (ואף דערוה"ש
טי' שמ"ה סעיף ג'-ד'דייק מלשון הרמב"ם
כשיטהזו ממש"כ בפ' י"ד "מקום שמוקףג'
מחיצות ורוח רביעית רה"ר" וכן נראה
מהרמ"ך הובא בכס"מ פ' י"ז הל' ט' ,מ"מ
חמוה לפרשכן בדעח הרמב"ס דבסוף ס'י"ז
כ' כן גם באכסדרה כבקעה דבג' מחיצוח
הזורק לתוכו מרה"ר פטור ובאמח צ"בלשון
הרמב"ם בפ' י"ר שכ' רוח רכיעית רה"ר)

וחוס' שם דחק דכונת הגמ' דאם נפלו
המחיצוח הוי כרמלית או רה"ר וגם בזה
הרמב"ם לא ניחא ליה אבל הגאת יעקב שם
הקשהדאפילולשיטת הרמב"ב דבג' מחיצות
לאהוי רה"י מ"מ רה"ר לא הף וא"כהאיך
ס"ד דרבנן ור"א פליגי בחוך החצר (והגמ'
חזרה מזה רק משום דאיןשייך מה שבררו
בררו) וא"כ אם זההוי מקור הרמב"ם צ"ב
האיך יפרש חחלתהסוגיא דלר"אאפי' בתוך
החצרהוי רה"ר.
ג .המ"מ שם העיר על שעות הרמב"ם
מדף י"א ב' ,דאמרי' לכ"ה לימא קסברי ג'
מחיצות מה"ת ודחילזריק משמם הם! זקיב
לטלטל עד דאיכא שלש משמע דפשוט דבג'
מחיצות הוי רה"י .וחירץ דהרמב"ם היה לו
גירסת הר"ח משתים הוא ראסור ולכאורה
כונחו דלגירסאזו קושית הגמ' דכב' מחיצות
לב"ה לאמהני כלל ודחה הגמ'רי"ל דלאסור
זריקה מרה"ר מהני גם ב' מחיצות אבל
לעשותו רה"י מה"ת להתיר טלטול צריךג'
מחיצות אבל צ"בהאיךמיושכטפיבגירסאזו
דהא אף לגירסא שלנויש מקום לפרשדכונת
הגמ' דשלש מחיצוח דאורייחאהיינו דעכ"פ
בעי שלש אכליתכן דבעי ד' מחיצות (וכ"כ
החזו"אליישב סוגיאזולפי הרמב"ם) וע"כ
דהרה"מ ס"לדכונתהגמ'ה-נוג'מחיצותולא
יותר  -או משום דכן משמעלי' בפשטות
מסגנת הגמ' או משום דס"ל כהתוס' הרא"ש
שם שהכריח רכונתהגמי דמדמהנילחי ברוח

רביעית ע"כדמחיצהרביעיחאינה מה"ת -
וא"כגםלגירסת הר-חלכאו' ק-מתראי'זו.
ד .וגם ק"ק לשיטת הרמב"ם מהברחתא
דף י"ב ב' ,חצרות וכו' ומבואות שאינן
מפולשיןכיןעירבובץלאעירבוהזורקלחוכן
חייב דלרבא דס"ללחי משוםהיכרמוכחדבג'
מחיצות הףרה"יואףדבלחילאקיי"ל כרבא
מנא לן לעשות פלוגחא חרשה כדין טנין
מחיצות .ובאמתמסוגיאזואיכא סמךלשיטת
הרמב"ם ,לאמיבעיאלגרסתהר"חדרביהודה
איירי במבףהראוילשיתוף שכברנחקן כהל'
ומ"מ דוקא אמ מתוקןבלחיאיכאחיוב וע"כ
שצריך ד' מחיצות (אלא דהר"ח פי' במבוי
מפולש שעשה דלח ברוח א' חה סברתרש"י
כפי שנתבאר בתוס' דף ו' ב' ,ד"ה והאמר)
אלא אפי' לגרסא שלנו ,מלשק "הכשירוהו
בלחי" משמעדלאאייריבמפולששעלזהלחי
אינו הכשר .אבל מ"מ צ"ב רבסוגיא משמע
דדיןשלרביהודההויחיןוש רקבדיןלחיועל
זה חולק רבא ולא החכר שיש עוד פלוגתא

בדין מחיצות.

והנה לכאורה -ם מקום לישב שאלה זו
לפי מה שהביא הגאו"י שם משכת דף ר כ,
דמפרש הגמ' הא דקתמ זו היא רה"י גמורה
לאפוקי הא דר"י דב' בתים בב'צידי רה"ר
ניתר בלחי מכאן ולחי מכאן ומבואר דרבנז
פליגיגםלעניןחיוב ,נמצאדלרבנןב'מחיצוח
ולחי לא מהני לעשות רה"י ואם לחי הוי
מחיצה מה"ת ע"כ הטעם דלאו רה"י משום
דצריך ד' מחיצות משא"כ אםלחיהויהיכר
שפירי"לדבג' מחיצות הףרה"י .אבלעדיע
צ"ב דמברייחא זו הוכיח הגמ' דלחי משום
מחיצה וע"כ משום דמדר"י נשמע לרבנן
כמבואר בגליון הש"ס וכמו שפרש"י דרבנן
לאפליגי אלא ברה"רדאםפליגירבנןבעיקר
דיןהמחיצותשובליכאראי' דס"ללחי משום
מחיצהוכן בפ' עושץפסין(דף כ"בא') הגמ'
הק' מרכנן דס"ל דלא מהנילחי מכאןולחי
מכאן על הא דס"ל בפסי ביראות שא-צ
לסלקןמדרך רה"רמבוארדהאדלאמהנילחי

כחוראי
משוםבקיעחרביס .ובאמתהסוגיא דדף כ"ב
א' ,הנ"ל בכלל צ"ב להרמב"ם שכ' (בפ'י"ז
הל'ט')שהלחיהריהואכמחיצהברוחרביעית
וכיק דלא מהנילחי מכאןולחי מכאן אפילו
בבקעההאיך שיך להקשות עלפסיביראות.
ה .ונראה דהלכתא דמחיצות בשבתאינו

רקלקברצדץרה"י אלאגם הפקעתדין רה"ר
תלוי בתורת מחיצות ולא הוימידי דמטילא
משוםדהוקבעדין רה"י על המקום או משום
שאינוראויעודלדריסתהרבים  -ונראהעוד
דאיכא מחיצה דמהני רק להפקיעדין רה"ר
דברישעושץפסיןפי'תוס'דע"כפסיביראות
חשוב מוקף לדירה דהא לר"ה כרחיננא בלא
הוקף לדירה מה"ת לא שמה מחיצה ופי'
המהרש"א דלדידי' אין שייך לומר דמשום
עולי רגלים הקילו דהוי רה"ר מה"ח ,והק'
רע"א דר"ה ב"ח ס"ל דלא הף רה"י מה"ת
אבל מ"מ רה"ר לאהויכלשון הגמ' "אלמא
כרמליתהוי" ובדעת המהרש"אנר' דרק התם
בקרפף שאינו מקום לרריסת הרבים לאהוי
וד"ר ,אבל מ"מ מקושית רע"א חז" דשיך
מחיצה דמהמ רק להפק"צ דץ רה"ר.
וכן נראה מהרמב"ם שכ' (בפ' ט"ז הל'
ט"ה כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח
מצויהאינהמחיצה %1מחיצהשאינהעשויה

לנחחאינה מחיצה וכל מחיצה שאינהעשויה
אלא לצניעות בלבדאינה מחיצה וכלמחיצה
שאין בגובההי' טפחים אויוחראינה מחיצה
גמורה ,ופי' המ"מ הא רפי' הרמב"ם באע
בגובהה " שאינה מחיצה גמורהלפי שפחות
מכןהויאמחיצהוחולקח רשותכמבוארבדיני
כרמלית .ונר' כונתו לפ' י"ד הל' ר' שמבאר
הרמב"ם מה היא כרמלזת ופי' וכן מקום
שטוקף ד' מחיצות גובהן מג' ועדי' וא"כ
מבואר רהא דהף כרמליתאינו משוםהתנאי
דדריסתרבים (דלזהודאיגם מחיצהלצניעות
וכדו'הוימחיצה) אלאדלעניןחילוק רשותגם
בפחוח מי' הוי מחיצה .ובסוף ההל' כ'
הרמב"םוכן קרןזית הסמוכה לרה"ר והוא
מקום המוקף ג' מחיצוח ונר' דגם בזה כונת

תסת

הרמב"ם דג' מחיצ1תמהנילהפקיעדין רה"ר
אם הם מחיצוח גמורות (ובפחוח מי' צריך

ארבע מחיצות) אבל בלא הלכות מחיצה אף
מקוםשמוקףמג'צדדיםשייךשיתבטללרה"ר
שאצלו ויהא כודין רה"ר וכן נר' מהגר"ח
שפי' להרמב"ם דמבואוח המפולשות הוו
רה"ר(אףשאין בהם רוחכ ט"ז אמות)ודיוקו
ממש"כ הרמב"ם דקרןזוית הסמוכה לרה"ר
אינה רה"ר משום דמוקפח כג' מחיצוח וגם
החזו"א שהשיג על הגר"ח בדין מבואות
המפולשות מסכים להדיוק בדין קרן זוית
ומחלק דהתם מתבטליוחר לתשמיש רה"ר.
ולפ"ז יש ליישב הא דכ' הרמב"ם דמיירי
כשרוחרביעיח פתוה לרה"ר דלא באלאפוקי
פתוח לכרמלית (כמו שדייק הערוה"ש דבזה
הר רה"קשכברביארהרמב"םבהל'א'דרקע"י
ד מחיצוח נעשה רה"י וממילא מוכן
דבג' מחיצות הף כרמלית אלא דכאן מחדש
דג'מחיצוחמהנילהפקיע שם רה"ראףדררסי
בה רבים ולכן נקטפויח לרה"ר.
 .1והנהבדיןלחיקיי"לדגם נראה מבחרן
ושוה מבפניםנירון משוםלחי ובתורת רפאל
(סי' נ')סי' דבזה לאהוי מחיצה אלא מתיר
משום היכר כמו קורה וכ"כ הקהילת יעקב
דכיוןשאינו סותםבתוך חללרוחרביעיתאין
שייךכללדיןמחיצה אבלבהרמב"םאיןנראה
לפרשכן שכלליחדדיןלחי הנראה מכפנים
ושוה מבחוץ עם לחי השוה מבפנים ונראה
מבחרן ומשמעדריניהםשוים לכללחידמהני
מה"חועוד אםמתיררקמשוםהינרלאמהני
בעומד מאליו (וכ"כ בתורת רפאל לישכ
השמטת הרמב"ם בחצר קטנה שנפרצה
לגרולהדאייריבנכנסיםכותליקטנהולכאורה
דבריו תמוהים דבדף ט"ו ב' ,הגמ' הביאראי'
לאביידלחי העומדמאליומהנימברייתא דר'
חייא כותלשצידו א' כנום מחברובין שנראה
מבחוץ ושוח מבפנים וכו' מבוארדגם בנראה
מבחוץמהניגעומדמאליהובחוס'פ'כלגגות
(צ"בא') מבוארדנראהמבחוץמהניגםלענין
כלאים.

תסו

כחוראי

והנר' בזה רלחי הנר' מבחו,ו אף ראינו
סותם בחלל המבוי שייך עליו תורת מחיצה
ע"י שהוא מסמןהרשותועושהולמקוםמסוים
ואולי י"ל שזה עיקר תורת מחיצה של לחי
בכללדאפי' בנראה מבפנים הלאשיעורובכל
שהוא(ואינודומה לצוה"פ שחשובסתימהעל
מקום הפתח דמבוארבראשוניםדףי'ב',דלכן
אין שייך אתי אוירא דהאי גיסא ונו' גבי
צוה"פ כיון שחשוב כסתום ונסחפקו
האחרונים אם צוה"פ חשוב עומדגם להכשיר
שאר הרוהבדין עומ"ר אבלבלחי ברור דעל
הלהיעצמו חלדיןמהיצה)וכןראיחיבחזו"א
(סי' ס"ז ה') שפי' ר"ל דעיקרענין מחיצות
הוא לב' דברים למנוע דריסת הרביםולהכיר
את המקום למיותד ומובדל מסביבותיו וכו'
חהווםעניןהלחי שמראה על הבדלת המקום
מחוצהלוע"כ .וא"כזהשייךשפירגםבנראה
מבחוץ .ובזה מבואר ג"כ מש"כ תוס' בכל
גגות דמהני נראה מבתוץ לענין כלאים אף
דבספ"ק דסוכה פי' דלסוכה לא מהנידלענין
סוכהבעינןדופן משא"כלגביכלאים שתלף
בערבוב עיקרדין המחיצה הוא להבדילבין

הב' מקומות.
ז .ואם כנים הדבריםי"ל דמטעםזה הוא
דלחי לאמהני אלא למחיצהרביעית דהמקום
כבר חשוב סתום ע"י הג' מחיצות אבל בב'
מחיצות ולחי או ב' לחיים לא נעשה רה"י
שעדיע אינו מקום סחום .ףסוד הדבר נר'
דהלכה של מחיצות הוא דג' מחיצ,ת הוו
סתימה על המקום ולכןיש להםדיןלהפקיע
שם רה"ר ,ובאמתי"לדעי"ז שעושות מקום
סתימה יועילו גם לקבועדין רה"י ,וכן הוא
לרכא דס"ללחיהוי רק היכרא מדרבנן אבל
לרכיהודה דס"ללחי משוס מחיצה אףשאין
בו תורת מחיצה לעשות סתימה ע"כ נכלל
בעיקר הלכתא שללחי שאע"פ שהמקום כבר
סתוםע"י השלשמחיצותצריךמחיצהרביעית
לעשותו מקוס מסויםכדי שיהא בודין רה"י
דהא רק לוה מהמלחי .ואף דר"י ס"ל דבב'
מחהנות ולחי הף רה"ה נר דלר"י מהני ב'

מחיצות להפקיע דין רה"ר וא"כ בזה כבר
חשוב סתום והא דצריך מחיצה שלישית רק
לעשותו מקום מסךם ,אבללרבנןדב' מחיצות
לאמהני להפקיעדין רה"ר ע"כדאינו חשוב
סתוס אלאע"יג' מחיצותולכן לאשייךלחי
למחיצה שלישית .וא"כ מיושב הא דהביא
הגמ' ראי' דלהי משום מחיצה מר"י דשפיר
י"ל מדר"י נשמעלרבנן גם להרמב"ם אע"פ
דלרבנןלאמהניב'מתיצותולחיאיןהפלוגחא
בדין לחי אלא בדץ ב' מחיצות דלרבנן לא
מהני כלל.
אבלעדיין צ"כ להרמב"ם סוגיאדעושין
פסין ,שהק' על רבנן שמכשירים פסיביראות
באמצע רה"ר מהא דס"ל דלחי מכאן ולחי
מכאן לאמהני כרה"ר.ונר'דלפידברינוי"ל
שזה גופא תי' הגמ' דגביפסי ביראות איכא
שםד'מחיצותוהיינודפסיםחשיבימחיצהגם
לענין סתימח המקום להפקיע דץ רה"ר אבל
גבי להי ליכא שם ד' מחיצות דלחי אינו
מחיצה אלא לענע הבדלת המקום כנ"לולכן
לא מהני אלא כשיש ג' מחיצות גמורוח.
והנה בבה"ל(סי' שס"דב' ד"הוהוא)פי'
בדעת הרמב"ס דמה"ת מבוי מפולש דכקעי
בי' רבים אפי' בצוה"פ ליכאחיוב וא"כ הא
דאמרי' התם ליכא שם ד' מחיצות הוי רק
לאפוקילתי וא"כודאייש לפרש כנ"לדכונת
הגמ'דלחילאמהניכלללמחיצהשלישיתולא
משום בקיעתרבים ,אבלנר' דאף למהדנקטו
כמה אחרונים בשיטח הרמב"ם דמה"חצריך
דלתות איכא מקום לפרש כן די"ל דעיקר
היסוד דרביס מבטלי מחיצה הוא דמקוס
דבקעיבי' רבים אינו חשוב סחום ובזה כו"ע
לאפליגי והמחלוקח דר'יהוההורבנן רק על
אופן הסתימהשצריךכדי לעשותו רה"י אבל
המקשן ס"לדכיוןררבנןמכטהריםפסיםאפי'
באמצע רה"ר ע"כ שא"צ סתימה כלל ולכן
הק' מהא רלא מהני לחי מכאן ולחי מכאן
דכיון שא"צ סתימה שהך לחי גם במחיצה
שלישית ,ותי' הגמ' דהתם איכא שם ד'
מהיצוח ר"לדשפיר חשוב סתימהלרבנןכית

כתוראי
דאיכא אמה עומד מכל צדוכיוןדלרבנןצריך
סתימה מג' צדדיםממילאלחישאיןבו תורת
סתימה לאמהני למחיצה שלישית אפי' בלא
בקיעתרבים אבל צוה"ם בעצם חשוב סחימה
ומ"מ כשבקעיבו רבים לאמהניכיון דליכא

עיכוב כלל לבקיעתם.
וגם מתוס' בעושין פסין נר' דבעיקר דץ
בקיעת רבים ליכא פלוגתא ,שפי' (בד"ה
חייבים) דר' יוחנן דם"ל כר' יהודה לענץ
בקיעחרבים,גםלעניןב'מחיצות ס"לכוותי',
ויעוי' במהרש"א וכל הראשונים שהק' אמאי
תלףוב"זנימאדבמניןמחיצותר'יוחנןלס"ל
כר"י ,ובבית אפרים (סי' כ" 1דף ל"ט ע"ב
ד"ה ואחר) הסביר כאורךדלכו"עאיכאציור
דמהני מחיצה במקום בקיעת רבים וכל
הפלוגתאתלוי רקבדין שחימחיצות.וכןנר'
מתוס'דף'1ב' (ד"הוהאמר),שפי'דהגמ'הק'
מר' יוחנן ד18ר ירוש' צריך דלתוח נעולות
בלילה אף דר' יוחנן קאי כר"' מ"מ מר"י
כשס ד' מחיצות נשמע לרבנן בב' מתיצוח
שלימוח .ואם המח' בעיקרדין בקיעתרבים,
לכאורהאין ש-ך לדמוח כמו שהעירהגאו"י
שםעלחוס' .ונרדמסוגיאזה דהגמ' הק' מר'
יוחנן ,הוכיח הרמב"ם דגם לרבנן איכאדין
בקיעח רביס (דמדף כ"ב א'ליכא הכרחכיון
דלחילאמהניגם בלאבקיעתרבים).ובזהיש
לישב ששח הרמב"ם שפסקנבי פסי ביראוה
כרבנן שא"צ לסלק מאמצע הדרך ומ"מ פסק
כר' יהזנן זעיר צריך דלתות ובעושץ פסץ
אמרי' "כאןולא ס"ל" דר'יוחנן לס"לכרבנן
דפסי ביראוח .ולפ"ד נר' דזההוי רק למאי
דס"רדלרבנן א"צ סתימה כלל אבל למסקנא
דפסע חשוב שם ד' מחיצותניוןדאיכא אמה
עומד גם לרבנן רבים מבטלי מחיצה ושפיר
הק' הגמ' בדף  '1ב' ,מר' יוחנן,
ח .ובזה מבואריםהיטבדברי המ"מדלגי'
הר"ח ליכא סתירה מהסוגיא בדך י"א ב',
לפסק של הרמב"ם דד' מחיצות דאורייתא
רהנה לפ"ד יש מקום לפרש רכל השקלא
וטריא שם אם מה"ת בעי ד' מחיצות או ג'

לב"שוג' אוב' לב"ה לאמירילענין לעשות
רה"י אלאמיירילעניןהפקעת שםרה"ר,ולכן
אף דמשמע מהגמ' דלב"ה לכל היותר ג'
מחיצות מדאורייתאאין מזה סתירה למש"כ
הרמב"ם דבעי ד' מחיצות לעשות רה"י .אך
פי'והתלויבהגירסאותדלגירסאשלנומשנים
הואדמהייב מוכחדמיירילענין לעשותרה"י
דבלארה"יליכאחיוב אבללגי' הר"חמשנים
הואדאסיראשפירי"לדלאמ-רילעניןרה"י
אלא לענין להפקיע דע רה"ר וכנ"ל וא"ש
דבר' המ"מ.ונר'עודדמגירסת הר"חישראי'
לעיקר דברינו רצריך הלכות מחיצה להפקיע
שם רה"ר ובזה מ-רי הסוגיא דלכאורה
לגירסא  11משלש הוא דאסור משמע דס"ד
דמותר לכתחילה לזרוק שם מרה"ר וכ' לית
להו לב"ש איסור טלטול מרה"ר לכרמליח
אלא ע"כ צריך לפרש הא דאמרי' לב"ש ד'
ו רכל דליכא ד'
מחיצות דאורייחא היינ
מחיצות אץהמהיצותכלום.ובאופןדדרסיבי'
רביסושייךליבטל לרה"ר לא פקעמיני' שם
רה"ר ודחי הגמ' לזרוק מג' הוא דאסור,
שאסרו לזרוק מרה"ר לשם אע"פ דמה"ת
עדייןהוי רה"ר.
וממילא מיושב קושית הגא"י מדף צ"ד
א' ,דמשמע דלר"א שייך לומר דגם בתוך
החצר יהא רה"ר דהא ר"א ס"ל כב"ש דלא
מהני להי גרידא רק דס"ל דלב"ש צריך ב'
לחיים וזה חשוב מחיצה גמורה וכלשון הגמ'
"לסותמו בלחיים" (וכמבואר ברא"ש סו"פ
י או קורא לא מהני לחלק
כיצד מעברץדז,ז
מבף לגבי איסור דיורץ וצריך צוה"פ או
משהו מכאן ומשהו מכאן) וא"נ גם לר"אלפי
גירסח הר"ח צריך ד' מחיצות גם להתיר
טלטול מה"ת ובג' מחיצותהוי רה"ר.
ט .ולפי זה מרווח הסוגיאיותר דלכאורה
יש לעין במאי דקאמר הגמ' לימא קסברי
ב"שד'מחיצותדאורייתאוה-נו דמשו"הלא
מהני לחי ברביעית דאפ" אי ס"ל לב"ש
דבעינןד' מחיצות האקיי"לדלחיהוימחיצה
דאוריחא וצ"לדכונתהגמ' דלב"שמוכחנמי

תסח
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דלחי לא הף מחיצה ,וכ"נ מדברי הריטב"א
שם ,אבלזה נראה דוחק דהו"ל להגמ' לפרש
דס"ל לב"שדלחיאינה מחיצה ובפרטלמאי
דקיי"ל מהיצה .אבל לפ"ד מרווח דכונת
הו
דנ
הגמ' הת
ידב"ש ס"ל דבעינן ד' מחיצות
שם
ע
י
ק
פ
מה"ת לה
ר
"
ה
ר
ם
א
ולכך אפ" לחי
הףמחיצה מ"מלאמהניברוחרביעיתדלענין
להיוחסתימהולבטלדין רה"רלחיאינהכלום
וכנ"ל(ונמצא דבאמח לב"שאיןשייךמחיצת
לחי מה"תדצ'ברע"ב דלב"שההלכהבאללחי
וקורה).
1~1היא ג"ככוונתהגמ'במאי ראמרלימא
ב"ה ס"לג' מחיצותדאורייתאהיינוטדמהני
לחי ברוח רביעיח ע"כ דסגי בג' מחיצות
להפקיעדץ רה"רדאי ס"לדכעינןד'להפקיע
דין רה"ר לאהיה מהמלחיברוחרביעיתאף
אי הוי מחיצה מה"ת .ולפ"ז דברי הרמב"ם
דלחימהני ברוח רביעית משוםדבג' מחיצוח
מותר לטלטל מה"ת הם ממשדברי הגמ'דלכן
מהנילחי לב"ה משוםרג'מחיצותראוריחא.
חהו אף אי לחי הוי מחיצה דמ"מ לענץ
סתימהאינה מחיצה וכנ"ל וא"שהיטבדברי
הרמב"ם.
והנה בתחילת ההל' כ' הרמב"ם שחחשב
אותה לחי או קורה כאלו סתם רוח רביעית
והכונהדמדרבנןצריךשיהא סחוםמד'צידיס
להתיר טלטול ולזה אע מספיק טהדלחיהוי
מחיצה מה"ח דהא אעבו תורח סתימה אבל
מדרבנן כמו שהחשיבו קורה לסתימה ברוח
רביעית ה"ה לחי דכיון דדין זה שצריך ד'
מחיצות לטלטולהוי רק מר"ס סמכו עללחי
וקורה.
ולפ"ז מבוארגם להרמב"ם ההלכה דחצר
,
ב
לאמהנילחיוצריךפםד'או לחייםלהתירו
דבשלמא לפי שיטת הראשונים דבשלש
מחיצות הף רה"י מה"ח ומ"מ אסרוהו חז"ל
עד שיעשהתיקתברוחרביעיתי"לדגם חצר
נכללבאיסורזה ובחצרלאסגיבלחיאוקורה
אבל להרמב"ם דבג' מחיצות הף כרמלית
נמצא דאיסור מבףהוי בכלל גזרה דכרמלית

וכןהזכיר הרמב"םבדיניכרמלית מבףשאין
לולחי או קורה וא"כ לכאורה חצרפינובו
לחי במחיצה רביעית דהוי רה"י מה"תאיז
שייךבו איסורזו אבל הרמב"ם לאפי' כלל
איסור דחצר רק כ' (בפ'י"ז הל' ז') שאינו
ניחר עד שיהא בוב'לחיים או פס ד' משמע
דאיסורו פשוט כמו מבוי ולפי דברינו י"ל
שתקנת חז"ל הואדכדי לעשותרה"ילטלטול

צריך סחימה מארבע רוחותיוולכן אפי'לחי
דהוירה"י מה"ת מ"מכית רמה"חלחילאהוי
סתימהי"ל דרקבמבויהקילו שלחי או קורה

חשוב סתימה ולחצההצריכוב' לחהםאו פס
ד.
י .והנה מש"כ רומב"ם בפ' י"ד בדימ
כרמליו 4מקום המוקףג'מחינוח ורוח רבהרח
רה"ר ,מקורו מפ"ק דשבת (דףו' א') דהגמ'
מפרש כרמליח דהברייתא לאתויי קרן זוית
הסמוכה לרה"ר והרמב"םפי'דאיירי במוקף
ג' מחיצות כמפורש בדבריה ובאמת כהסוגיא
שם מבואר דהחידוש הוא שאינו רה"ר
וכדברינו באות ה' אלא דלכאורה משם נסחר
עיקר היסוד*דשלש מחיצות מפקיעוח דין
רה"ר דאיתא שם דאע"ג דזימניןדחק .כי'
רכיםועיילי לגוהכיון דלא ניחא תשמישתי'
ככרמליתדמי וא"כנר'להדיא דאםהי'ניחא
תשמישתי' הף שפיר רה"ר ולהרמב"םאיירי
במוקף ג' מחיצות .אמנם נבר העיר השפח
אמת שם דלהרמב"ם שפסקדביןהעמוריםהוי
רה"ר משום דדרסיבי' רבים ה"ה קרןזוית
צריךלהיוח רה"ר מטעם זה ,ור'יוחנן דאמר
קרן זויתהוי כרמלית אזיל לטעמי' דגםבין
העמודיםהוי כרמליתופי' השפ"א דהאדפי'
הגמ' בקרןזויתדאינו רה"ר משום דלאניחא
תשמישתי'הוי רק למ"דדחורי רה"ר כרה"ר
וצריך טעם לקרןווית שלא יהא כחורי רה"ר
אבללהל'דחורי רה"ראינו כרה"רשפירי"ל
דקרן וויח אינו רה"ר משום דמוקף שלש
מחיצות כמו שדייק הגר"ח מלשון הרמב"ם
וכש"נ.

כחוראי

תשט

חרב ישראל שג"ל

בעביןיצאמוציא מטעםערבות
במתני'בסוף ר"הדףל"גב',איתא דת"ק
ס"ל רכל יחיד חייב בחפילת ר"ה ,ורבן
גמליאל סובר דש"ץ מוציא הרבים יד"ח,
ובגמ' א"ר שמעון חסידא לא פטר ר"ג אלא
עם שבשדותדאניסי במלאכה אבל בעיר לא,
וכ' שם הרי"ף וו"ל עם שבשדותדאניסיולא
מצילמיתילבי כנישתא בר"ה יוה"כ ,ש"ץ
נמימוציאיןיד"ח אבלבעיראין ש"ץמוציאן
עד דאתו לבי כנישתא ושמעו 'משליחא
דציבורא מתחילה ועדסוף ,ולמדו הראשו3ים
דש"ץיכוללהוציא עם שבשדות אע"ם שלא
שטעו וצ"ע.
בברכוח ז א' איתא,דאעעונץלאאמן
ן קטופה ולא אמז יחומה ,וכ'ממ
חטופה ולא א
שםברבינויונה בשםהירושלמידאמןיתומה
איירי ברוצה לצאת בהברכה דצריך לשמוע
הברכה לענות אמן לצאת ,והק' מגמ' בסוכה
נ"א א' ,דבאלכסנדריה היו טניפין סודר
להוריע אם החזן גמר הברכה ואע"פ שלא
שמעו הברכה ,ותי' בחי' השני דהתם כית
דידעו איזה ברכה החזן אומר יצאה משא"כ
הכאאיירי דלאידעי' אפי' איזו ברכה הוא
אומר ,והשחא צ"ע דלפ"ז נמצאדיכוללצאת

בברכה אע"פ שלא שמעו חה חי' גדול,
והנה בגמ' ברכותכ'ב' ,א"לרבינא לרבא
נשים בבהמ"זדאורייתא אודרכנןלמאי נפ"מ
לאפוקירבים יד"ח,אי אמרתראורייחאאתי
דאוריחאומפיק דאורייתא ,אלא א"אדרבנן
הוי שאינו מחויב כדבר וכל שאינו מחוייב
בדבר אינו מוציא את הרבים יד"ח וע"ש
ברא"ש שהק' וז"ל וא"ת מ~ש מהא דאמרי'
לק' בפ' ג' שאכלו ,להוציא את אחרים 'ד"ח
עדשיאכלכזיתדגןובשיעורכזיחאינומחויב
אלאמדרבנן ואפ"המוציאאחריםשאכלו מץ

שביעהוחייבין סה"ת ,וא"כ אשהנמי אע"פ
שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים
שחיבים מה"ת,וי-ל דלא רמי ,דאיש אע"ג
שלא אכל כלום דץ שיפטור אחרים דכל
ישראל ערבים זל"ז ,אלא מדרבנן אמרו שלא
יברך ברכותהנהנין בלא הנאה ע"כ אם אכל
כזית מוציא אחרים דאכלוכדישביעה שערב
הוא בעבורםועליו הוא להצילןמעת ולפטור
אותם מהטצוות ,אבל אשה אינה בכלל
הערבות,לכךאינהמוציאה אלאמישמחוייב
דק מדרבנן עכ"ל.
ובשו-ע סי' רע"א סעיף ב' כ' הטחבר
דנשים מחוייבות בקידוש דאיחקש זכור
לשמור,וכיון דמחוהבת בשמור מחריבתנמי
בזכור ,ולכןנשים טוציאות האנשיםכיוןדהן
מחךיבוח' כמו אנשים ,וע"ש בהגרע"א
והנוב"י שנחלקו אס אשה יכולה להוציא
אחרים אם היא כבר התפ~ה ,ראז אינה
מחוייבת בקידוש מדאורייתא ,דרע"א סובר
דכמו דאמרי'גביאיש אםיצאמווניא ,הה"נ
גבי אשהכיון שהיא תמיד טחוהבת בקידוש
אע"פ דהכא הוי רק חיוב מדרבנן ,יכולה
להוציא איש ,אבלהנוב"י סוברדאינהיכולה
להוציאכית דנשיםאינם בכלל ערבוח וא"כ
לאשייך אצלם אם יצא מוציא ,ומחלקוחם
הוא במש"כ הרא"ש ,דנשים אינ 1בכלל
ערכות ,ררע-א סובר דזה דוקאגבי ברהמ"ז
כיתדאינהמחוייבתבכלל כברהמ"ז לאשייך
אצלם להוציא אנשים דא"א להן לבואלירי
חיוב כמו אנשים ,א"כאין אמירתם אמירה
שלחיובלגביחיובהאנשים,אבלהנוב-יסובר
דזה הכלל דערבוח לא נאמר בכללגבי נערם
והה"נגבי קידוש אע"פ דהתם מחוייבת כמו
אנשים.

תע
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ונראה לבאר מחלוקתםכך :דהנההדין של
ערבות יש לבארו בב' אופנים .א) דכמו
שהתורה חידשה שאכילת אדם מחייבתו
בבהמ"ז להודות לה' על אכילתו כן חייבה
תורה דאכילח תבירו מחייבחו להודות לה'
עבוראכילתחבירו,והויאכילתחבירוהסיבה
המחייבתו לברך ולהודות לה' עבוראכילהזו.
דוגמא לדבר ,דמצאנו בברכת הגומל דאדם
מתוהב להודות לה' עבור נס שקרה לו ואם
חביריוהודו עבורו במה שאמרובריך רחמנא
ריהבך לן ,יוצא חבירו בזה ע"י שענה אמן
כמפורש בש"ם .וביאר רע"א דאין זה מדין
שומעכעונהדכאן לאשייך שומע כעונהדהא
הוא מחוייב להודות בלשון אשר גמלני כל
טוב ,וחביריו הודו לה' הודאה אחרת כריך
רהמנאדיהבךלן ,ואםהיה שומעכעונה ,הכא
הו"ל כאילו הוא עצמו חזר על דברים אלו
בריך רחמנא דיהבך לן ואע זו ההודאה
שנחחייב בה ולכן יסוד הרבר הוא דבמה
שחביריוהודועבורווהוא אומראמןכמסכים
בהודאהזויצא,ולכןבעינןעניית אמן שהיא
ההסכמהעל הודאהזו .וכמוכן בערבותשהיא
הודאתועלאנילתחבירוובעינןבאמתאמןגם
בערבות נמו שמבואר ברע"א סימן רי"ט
דביציאתערבותבעינןעניתאמן.ולפיצדזה
שאכילת חבירו היא סיבה המחהכח ,סברא
גדולה היא לאמר דאם אין אכילת עצמו
מחייבתו ,דאין אנילת חבירו מחיבתו דהוא
מופקעמדיןזה שאכילההיאסיבההמחייבת,
וזה מה שנקט רע"א בביאור דברי הרא"ש
דאם אשה פטורה מברכת המזקאיןהיאככלל
זה להוציא אחרים מדין ערבותדאין אכילה

בשבילה סיבה מחייבת.
ויש עוד לבארדין ערבות בצורה אחרת.
דזהדין כללי דאדםמחוייב לראות שתביריו
יצאוחיוביהם וכמו גדרדהוכחתוכיחדיסודו
הוא שאדם ישתדל דכל ארם מישראל לא
מעאר בר היובא לה' ,וכל היכא דישנו אדם
מישראל המחףיב במשהוא ,אז זה גופא הוא
המחיב חבירו ,ולא המעשה אכילה שעשה

חבירו הוא המחייבו אלא "חיוב חבירו" הוא
המחייבו דחיוב הבירו היא סיבה שהאחר
יברך .והואיל וחבירו מהוייב ,משוינן דבור
חבירו דבור שלהיוב דכלהיכאדישנה סיכה
המחייבת אוחו לברך הברכה ההיא ,הויא
הברכה דכור שלחיוב.
ולפ"ז אין הבדל אם אכילתו היא סיבה
המחייבת דאין מעשה האכילה של תבירו
מחייב ,אלא "חיוב חבירו" ,ובזה גם אשה
נכללת שגם היא מחוהבת לראות שכל ארם
מישראל נפטר מחיובו .וגםלפי צד זה הויא
הברכה עבור חבירו כמו הגדר שאמרנו
בהודאהעבורנס שקרהלחבירו אלאדהחילוק
בין הצדדיטהוא מההיא הסיבההמחייבת אם
"אכילא חבירו" או "חיוב חבירו לברך".
וזהו הצד שנקטהנוב"יולכןהוכרח לחדש
דאשה אינה בכלל ערבות שלא עמדה על הר
גרזים והר עיבל ,חהו מה שמפקיע ממנהדין
ערבוח ,אבלאין פטור-עצמה פוטרה מברכה
עבור אדם אחר אלא שבנלל נפקעה מדין
ערבות.
וכמובן שגם לצדזהבעינןענייתאמןכדי
שתהיה הסכמה מחבירו עבור ברכהזו.
ולפ"ז חלוקדין ערבותמדין שומע כעונה
 דשומע כעונה הוי כאלו חבירו חזר עלאותן מלים בןיוק שאמר חבירו ,ולכן בעינן
שמיעת הברכה דרק בזה מתקים שומע
כעונה .אבל מדין ערבות שאע גדרה כאלו
חבירו אמראותןמלים אלאשחבירויצא במה
שהאחר הודה לה' עבורו ,אין חיוב שמיעה
אלא עניית אמן כדי שתהיה הסכמה ממנו
עבור ברכהזו.
ומובןדבתפלההיומניפיןסוררכדישידעו
לענות אמן ,והסבירו הראשונים דהם ירעו
באיזו ברכהעומדיםוהניפובסודרשיענואמן,
דהיינוהואיליודעיםבאיזוברכהעומדיסרצנו
אמןנתקייםהדין הסכמה שקבעוחז"לכעניית
אמן ,דהאיוהעיםעל מהלהסכיםדידעובאיזו
ברכה עומדים ועליה ענו אמן ועשוהסכמתן.
ואפשר דדעזהדעניית אמןלגבייצא מוציא
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אינו אלא דרבנן ,ודמו חז"לזה למה שמצאנו
בסוטה שעניית אמן מקיים את השבאה
שמשביע אותההכהן ,וענהתאמןהוי הסכמה.
ובזה מובן במה שאנשים דאנוסים לבא לבי
כנישתא דיצאו ממה שהחזן התפלל עבורם,
ואפי' לאעוניםאמ,,דהז"להקילובהם משום
דאנוסים,ורקבביתהכנסחשאינםאנוסיםכמו
באלכסנדריה שאפשר בהנפת סודר ,השאירו
הדין על תלו ,ובעינן שידעו באיזו ברכה
עומדים ובעי ענ-ת אמן.
הגרע"אהוכיה שלאכהנוב"'ממגילהי"9
א' ,דאמרי' למ"ד דחרש שאינו שומע לחד
מ"ד אינו בקריאת מגילה משום שבעינן
שישטיע לאזניו ,ואינו יכול להוציא אחריס
ג"כ .והקשה רע"א דבשלמא אם נאמרדדין
ערבות לא נאמר רק אם הטהניאשייך באותה
מצוה א"ש,דהואיל והוא חרשואינו בקריאת
מגילהאינויכוללהוציאאחרים,אבללהנוב"י
דלא איכפתלן אס הוא באותה מצוה או לא,
ואשה אם היחה על הרגרזים היתה מוציאה
אחרים בברכת המזון האף שאשה עצמה
פטורה מברכת המזת ,א"כ יקשה דמה בכך
דחרש אינו בקריאת מג'לה משום חרשותו,
והלא הוא גברא ונכלל בדין ערבות ושפיר
יזציא אחרים.
והנה לתרץ דברי הנוב-י י"ל פשוט,
דבשלמא אשה דכל חסרונה הוא שאין לה
סיבתהחיוג משוםשהיא אשה,לכןדיןערבות
משלים א"ז כמו שאמרנו ,אבל בחרשאין
הסברא כך אלא דהדין הוא שקריאה שאינה
משמעת לאחן אין זו הקריאה הנכונה לגבי
מגילה וזהותנאיבדין הקריאה שתהיהבאופן
זה קריאה המשמעת לאוזן הקורא ,והואיל
וחרשאיןלוסוגכזה שלקריאה ,פשוטשדין
ערבוח שלו אינויכול להשלים חסרון זה,
ולכאורה רע"א שהקשהכך משמעשהבין
שקריאת חרשאין חסרונה שהיא סוג קריאה
שונה מקריאת אדם רגיל ,אלא זוין הוא
דבעינן דבשעה שיקרא גם ישמע קריאה זו,
ולכן הקשה דהואיל והוא נכלל בדץ ערבוח,

למה לא יקרא לאחרים והם ישמעו .ואע"פ
שהוא אינו יוצא מ"מ לא גרוע מכל 'צא
מוציא שעכשיואין הואיוצא בהמצוה ומ"מ
מוציא אחרים.
לפ"ז תחעורר קהייא גדולה על רע"א,
דהא הגמ' שם אמרה דגם למ"ד דחרש שאינו
שומע רק לכתחילהאינו בקריאתמגילה אבל
בד'עבד אם קרא לאחרים מוציאן ,שקריאה
המשמעתלאוזןאינו אלא דץ לכתחילה .א"כ
למה לא יוציא אחרים ואפי' לכחחילה ,דהא
הואילובדיעבדהואשייךלקריאתמגילה ,א"כ
הוי הגברא בר חיובא וא"כ יוציא אחרים,
ולכאורהיוציאם גםבליהדין של 'צאמוציא
מדע שומעכעונה ,ןהאהםשומעיםדבור
של חיוב דהא הוא מחוייב לקרוא ואצלם
מתקיימח השמיעה ג"נ והוי אף לכתחילה
אצלם .ובשלמאלפיהגוב"י א"שג"זדהואיל
ולכתחילה בעינן סוג אמירה המשמעת ,לכן
לכחחילה לאיוציא אחרים דמ"מ הםשומעיס
רק קריאה שאינה משמעת וסוג קריאה כזו
הוא רקסוג שלדיעבד ,אבל לרע"א שהוכחנו
לעיל שלא למד כך בגדר הדבר יקשה למ"ד
שחרש הוי בכלל קריאה בדיעבד.
ובתשובת רע"א הנ"ל הביא דברי התוס'
מגילהי-ט ב',דקטן שאכלרקכזיתאינויכול
להוציאגדול שאכלכזיתדהאףדשניהםדרבנן
מ"מ אצל הקטן הף תר דרבנן דקטן בכלל
חיובו רק מדרבק ,ח2יעורא דכזית הף דרבנן
אבלגדולהוי רק חדדרבנן .ורק בקטן שאכל
כדי שביעה שחיובו הוא חד דרבנן יכול
להוציא גדול שאכלכזית שגם הואחיובו הד
דרבנן וכמפורש בברכות (כ' א').
והקשה רע"א רמהשייךתריררבנןבאופן
זה והלא להוציא בברהמ"ז בכלל אין צורך
למעשה אכילה דאפ" אס לא אכל כלליכול
להוציא מדץ ערבות אלא דבעינן שיאכל
לפחותכזית משום האסמכתאדואכלת ושבעת
וברכת דמי שאכל יברך כמבואר בהרא"ש
ברכות פרק ג' שאכלו ,וא"כ מה איכפחלן
שקטן אכל רקכזית הלא אף אם לא אנלנלל
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יכול להוציא גדול כשהגדול לא אכל כדי
שביעה ,ובשביללקיים האסמכתאהלאיוקטן

אכלכזית.וכן הקשה עלהנוב"י שכתב דאם
קטן התפלל שחייבו בקידוש הף תרי דרבנן
דקטן רק ח-ב בקידוש מררבנן ,ולאחר
שהתפלל חיובו לקדש על הכוס הוא רק
מררבנן ,לכן אי3ו יכול להוציא אשה
שהתפללה משום דהיא חד דרבנן והואתרי.
והקשה כנ"לדהואילוגםביצאלגמרימוציא
אחריס מדין ערבוו 4לא מפריע לו מה
שהתפלל דגם בקידוש יכול להוציא אחרים
מדיןערבות ,אלא שאםהיאלא התפללהאינו
יכול להוציאה דהיא חייבת מדאורייתא והוא
מחוייב רק מדרבנן ,אבל כששניהם חייבים
מדרבנן אץזה משנה אם הואתרידרבנןוהיא
חד.
ולכאורה קהויא זו רק שייכת אם קטן
נכלל בפרשהדערבותלכןיכוללהוציאאחרים
כל היכא דהםחייבים טדרבנן ,אבל אם קטן
אינו בכלל ערבות אז כלהעניןשיכוללהוציא
אחרים הוא רקמדין דשומע כעונה,ולכן אם
הםחייביםאותוסוגחיוב ממש למשל אם הם
חייבים חרדרבנןוגםהקטןתייב חדדרבנן,אז
אפשר להחשיב קריאתו ~בור של חיוב
ויוצאיםמדעשוטעכעו3ה ,אבל אםהואחייב
רק בתרידרבנו,אין קריאתו כאותוסוג שהם
חייבים דהםח-בים חדדרבנןואיןכאן שומע
כעונה,ולכןצדקוהתוס'והנוב"י .אלא דרע"א
הבין דגם קטןישנו בכללדין ערבות במצוות
שהוא מחויב בהם .אבל אין זו קושיא על
הנוב"י,דהריהנוב"י ס"לדנשיםלאהיובכלל
ו בהרגרזים ומאותה
ערבות משום שלאימד
סברא גם קטנים לא נכללו בזה דהא מהגמ'
סוטה משמע שרק ששים רבוא עמדו בהר
גרזים חה נמובן לא כולל נשים ולא קטנים,
וא"כוןאידהקטנים לאנכללובזהוגםהתוס'
אפשר דסברו כהנוב"י בזה,
ובאמת צריך להבע מאין ראיתו דרע"א
דפשוט לו דגם קטנים 3כללו בערבות .ף"ל
לפ"מ שאמרנו לעיל דהגדר דערגות לרע"א

הוא דכשהת' חדשה דסיכה מסויימת גורמת
לאדם לעשות מצוה פלונית ,אעהחיוב נגרם
רק עבור סיבה שבגופו אלא גם סיבח חבירו
יכולהלחייבודהיינו כמו שאכילתו מח-בתו
לברך גם אכילתחכירו מחייבתו לברך,ואין
המושג דערבותדין חדש המחיב את האדם
מדיןערבותלברךעבורחבירו ,אלא ממהשיש
ע,ע שלערבותלמדנושכךנתנוהמצווחשבין
סיבתו וכין סיבת חבירו גורמים לחייב את
האדם .וממילא הואילורבנןחייבוקטן לברך
ברהמ"1דהיינו עשו אכילתו סיבה המחיבת,
ממילא כבר אץ הבדל בץ אכילתו לאכילת
א שאכילת אדם בושראל
חבירו שהכלל רי
מחיבת ברכה ,ולאשייך להקשותשאוליקסן
לאנכללבהדין החדש של ערבות ראץזה דץ
הדש ,אלאגלוי שכךניתנוהמצוותמסיני.ואף
אם במצוותדאורייתא לאשייךערכותבקטן,
הינומשוםדאין שוםמצוהבקטןמדאורייתא,
אבל אם היהשייך קטן במצוות דאורייתא,
פשוט שגם הוא היה נכללבדין זה דערבות,
והואיל ומצאנו שקטן חייב במצוות דרבנן,
א"כאין סיבה שלא יחח-ב עבור השני ,וזו
היתהקושיחרע"א .אבל מ"מ אץמזהקושיא
על הנ1ב"י בפרט ,שאמרנו לעיל שלהנוב"י
באמת ערבות הואדיןנוסף שמחייב כל אדס
מישראל להשתדלשחביריויצאוחיובם ,א"כ
פשוט שאפשר לאמר דקטן לא נכללבזה.
ובזה יש ליישב דכרי רש"י ברכות מ"ח
א' ,החמוהים לכאורה .דהנה בגמ' שם נאמר
דאם המברך אכל כזיתיכול להוציא אחרים
שיצאוכדי שכיעה .וביאר רש"י דאף דכזית
הוא שיעורא דרבנן מ"ם מחריב בדברקרינן
ביה .והקשה רש"י ז"ל מקטן דאינו מוציא
לאביו אם אכלכדישביעהותירץרש"ידאעו

מחוייב כלל דעל אביו רמי לחנוכ".
ובחד"ה עד שאכל הקשו דאס הוא רק
מחוייב מדרבנןאיך באמת מוציאמי שאכל
י שביעה והא מ"מ אינו בר חיובא ,ומה
כי
סברת רש"י דמחוייב בדברקרינןביה .ועוד
הקשו דאםקטןאינו נקראמחחיב אלא מצוה

כהוראי
המחיבח דאין הבדל בין אכילתו לאכילת
חבירו.ורש"יהתכווןלאמרדאםהקטןחיובולאו
חיובדויהאלאחיוכדאבעלחנוכי',דהינודאץ
אכילחו אפ" מדרבק סיכה המח-בת
עלאביו
ץכללי שלחנוך
ברכה אלאי
ימה סיבה
תצ
המע
שירגילו במצוות ואץ אכילה

על אביו לחנוכ" ,איך פוטר גרול באכל
שיעורא מדרבק הא לרש"יאינוחיוכדידיה
כלל.
ובליק הש"ס לרע"אהוסיף להקשותעל
רש"י ,התינח קטן אבל נשיס הלאחיובייהו
הואחיוברגיל מדרבנן ולטה מפורש בגמ' כ'
ב' ,שאםהן חיבות רק מדרבנןאינןמחניאות המחיכת,לכןלאקדיךהמדשגדערבות,דהאכמו
אנשים דהיוביהו מדאור-תא ,ה:לא לרש"י שאכילתואינה מחיבהו גם אכלח חביחאינה
גםמישחיובו רקמדרבנןמחוייב בדברקרינן --מחיבתו ,ולכן אין קטן נקרא בר חיובא
להוציא מדינא דערבות ,אכלודאיששייךבו
ביה.
ובצל"ח לכרכות (ם"ח ב') תירץ דברי שומע כעונה דהאף שאין אכילתו מחייבת,
רש"י כך ,דבאמת סברת רש"י הוא דגם אם אבל דבור שלחיובמיקרי ,ואס אביו מחו-ב
מחו-במדרבנןזהמספיקלקרואלוברחיובא ,מדרבנן והינו באכל כזית ,אז בנו שחייב
ואולי כוונתו דהואיל ומדינא דלא תסור מדרבנןמוציאוח-בורו הףדיבורדחיוב,ואף
מחוייבלברך ,נקרא ברחיובאגםמדאורייתא אםזה לאחיובדידיה אלא עלאביולחנוכי';
דהא מדאורייתא מחו-ב הוא לברך כדי אבלאיןדבורוסחםדיבור שלהבל אלאחייבו
לשמוע דברי חכמים .ולכן כתב רש"י דמי חו"ל לאמר מליס אלו חה מספיק להוציא
שאכלכזיתמוציאמי שאכלכדישביעה,ומה מדין שומע כעונה ,אבל ערבותאיןכאן.ולכן
שנשיםאינן מוציאותמישחייב מדאורייתא חלוק קטן מגדול דיש בו הסיבה שאכילתו
כתב הצל"ח דבאמת אין זה מוסכם לכל מחיבתו וממילא אכילת זולחוטחייבתו,וכן
האמוראים ותלוי במח' כדף כ' ב' ,ובאמת אשה נקראת ברחיובא ואה"נ דמחמאה אחר
הסוגיאדיף מ"ח אזלא כההוא אמוראבדףכ' שיש בה סיבה שאכילתה מח-בתה ,ולכז
א' ,דגםנשים נקראות ברחיובא ובדף כ' ב ,,אכילח זולתה מחייבת והגם שאשה היא רק
ביאראיךזהתלוי במח' האמוראים .הנהנקט מדרבנן ,מ"מ האכברביאררש"ישזהמספיק
הצל"חדשייךלקרוא ברחיובאלמי שמחתיב וסוגיא זו תסבור שגם אשה תוציא למי
רקמדברנןמאיזוסיבה שתהיה או מלא חסור שמחוייב מדאורייתא.
ואי אפשר להתאיס לרש"י הסוגיות
כמו שאמרנו.
אולם אין זה מתרץ הקושיא האחרת על ולאמרדגםסוגיאזוס"לדנשיםאינןמוציאות
רש"ידאםקטןאיגונקראאפי'ברחיובאאיך משום שנפקע מערבות וכסברח הנוב"י ,דלא
טוציאמי שאנלרקכזית,והיאהקושיאהשני' עמדועל הרגרזים דהאמסיבהזוגםקטן לא
של התום' ,י"ל לפי מה שנתבאר בדברי יהיה נכלל משוס שלאלנמדואילו רש"י אמר
סיבה אחרת דחיובו דאביו הוא.
הגרע"א דהמושג של ערבות הוא ,דניתנו
מצוות כך דאם אכילח חבירו היא סיבה
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ישראל סלומוו

בענין סוכה שחמתה מרובה מצלתה
תנינן בריש סוכה "ושחמחה מרובה
מצלתהפסולה".ובסוגיאדגמ'דף כ"בב'רמי

סכך למעלה .הרי מדברי הגמ' מבוארדלולי
הא "דכזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת" גםכי
הדדינינהומלמעלההיה כשר ,והאדבעינןרוב
סכך אינו טעם בעצם להכשיר הסוכה אל4
היכי תימצא שלאיהי' רוב חמה למטה.
וכרברי רש"י מצינו נמי ברי"ף וז"ל אם
החמה והצל שוין מלמטה שבידוע שהצל

מתני' אהדדי ,דממשמעות המשנה רפ"קנראה
דהיכא דהחמה והצל שוין כשרה וממתני'
דפ"ב (דתנן "ושצלתה מרובה מחמתה
כשרה") איפכא משמע,דהיכאדכיהרדינינהו
פסולה .ומסיק בגמ' "ל"ק כאן מלמעלה כאן
מלמטה" ופירש"י שם דמתני' דפ"ק איירי מלמעלה הוא מרובה ואם החמה והצל
בשיעור החמה והצל מלמטה בארץ והחםכי מלמעלהשוין פסולהשבידוע שהחמה מלמטה
הדדינינהו כשרה,ומתני' דפ"באייריבשיעור מרובה על הצל עכ"ל .וכן הובא בריטב"א
הסכךוהאויר(בין הסכך) והתםכיהדדינינהו בשםהגאונים.ולהני רברבתאנמיישלהקשוח
פסולה.
כמו שהקשינו לרש"י .ובספר קהלות יעקב
אמנפ דברי רש"י שם (רף כ"ב ב' ד-ה לסוכהסי' א' עמד על סחירהזובדברי רש"י
מלמעלה) הוי משום דלמטה חמתה מרובה ונקטדהעיקר כתחלתדבריו ,דחמהוצלמורדין
מצלתה,ועיקרהדין של חמהוצל בסוכהחלוי לפי הארץ למטהובזה רצהליישב שיטח רש"י
ונמדדכפיהשיעורשישנו בארץלמטה(.וכיון בסוגיין אמנם דברי רש"י בסיפא לא יישב.
דבארץ החמה מרובה ,הצל בטל וכמי שאינו
ועייןבדברי רש"'למתני'דדףב' א' ,ד"ה
וכדאיתאברש-יבדףב' א' ).ולפ"זהיה נראה ושחמתה מרובה מצלתה שנ'וז-להמועטבטל
מלמעלה) הוי ,משום דלמטה חמתה מרובה ברובוהריהואכמישאינוועל שםהסכך קרף'
מצלתה ועיקרהרין של חמהוצל בסוכהתלוי סוכה עכ"ל.ורבריויש לפרש בב' אופנים :או
ונמדדכפיהשיעורשישנובארץלמטה(.וכיון דקאי אחמה וצל למטה בארץ וקאמר כיון
דבארץ החמה מרובה ,הצל בטל וכמי שאינו דחמחה מרובה הצלחוי בטלוכמי שאינו או
וכדאיחא ברש"יבדףב'א') .ולפ"זהיה נראה דקאי אסכך ואויר למעלה וקאמר דכיון
דהיכא דלמטה בארץ החמה והצלשוין הטעם דהאויר הוא הרוב והסכך הוא המועט הסכך
להכשיר הסוכה הוא זה גופאדשויןואע רוב הוי בטל וכמישאינו.
חמה .אמנםבסיוםדבריו שם לא כתבכן ח"ל
וכברדן ע"ז הר"ןבמתני' וז"ל ולא רצה
והאדדייקינןכי הדדי כשרהנקטינןשיעוריה לומר שהסכך המועט יהא בטל לגמרי ברוב
מלמטה שחמהוצלשויןבידועשהקניםרחבים המגולה ויהא כאילואין שם סכך כלל וכמו
מןהאוירעכ"ל.ומזה מבוארדעיקרהדין חמה שראיחי מי שכתב כן ,דהא אמרי' לקמן
וצלבסוכהתלויבשיעורהסכך והאףרלמעלה דמתני' בחמחה דלמטה קאמר אבל אם למעלה
ולא איכפת לן השיעור בארץ .ודברי רש"י המסונך והמגולהכיהדדינינהו כזוזא מלעיל
קשים רישא אסיפא .ונוסף ע"ז שסותר עצמו כאיסתרא מלתחתוכיון דכי הדדינינהואין
מיניהוביה ,עצםדבריובסיפאאיןלהם הסבר כאן מועט שיבטללגבי המרובה אלא מצלחה
כלללנאורה,דמפני מהנאמרשישצורךברוב דלמטה קאמר שהיא בטלהלגבי חמתה שהיא

נחוראי

תעה

מרובה הימנה עכ"ל .ולהד'א בר"ן שפירש מלמעלה (דאז המדידה היא כסי המציאוח)
ברש"י כאופן הראשון שהבאנולעיל.
ואם מוררים מלמטה (שאזאין המדידה כפי
והנהלפיפירוש הר"ןברש"ייש להקשות המציאות משום שהאויר נראה פחות ממה

מדברי רש"י דהכא (דף ב' א') אדכרי רש"'
בדף כ"ב ב' ,דהכא במתני' דאיירי בחמתה
מרובה מצלתה מלמטה כתב דטעםהפסולהוא
משום שהצל בטל ברוב וכמי שאינו .ומינה,
דהיכאדכיהדדינינהו למטה הטעם להכשיר
הוא זה גופאדאין הצלבטל .אולם ברש"'דף
כ"ב ב' איתא ,דהטעם להכשיר הוא משום
דבידוע שיש רוכ סכך למעלה.
ועוד צ"ע הא דכ' הר"ן "אבל אם למעלה
המסוכך והמגולהכיהדדינינהו כזוזא מלעיל
כאיסתרא מלתחתוכיוןדכי הדדינינהואין
כאן מועט שיבטל לגבי המרובה" עכ"ל.
ולכאורה בזה שכ' דכזו1א מלעיל כאיסתרא
מלתחת (שפירושו דלמטה הוי חמתה מרובה
מצלתה) יש ככר טעם לפסול הסוכה ,והוא
הטעם המובא בגמ',ומה ראהלהוסיףע"זומה
הרויח ע"י הוססה זו.
ובאמת תירוץ הגמ' גופא דמתני' דפ"ק
איירי בחמה וצל למטה בארץ ומתני' דפ"ב
איירי בחמה וצל למעלה בסכך צ"ע ,דנהי
דמתני' ליכא למירמי אהדרי מ"מ אכתייש
להקשות אמאי הוצרך התנא לשנותדין זה
פעמיים.הרי ע"י משנה דפ"ק ממילאידעינן
למשנה דפ"ב ,דכיון דתנא דהינא דתמתה
מרובה מצלתה למטה פסולה ממילא ידעינן
דהיכא דלעיל הםשויןהוי פסולה דכל היכא
דשוין הם למעלה חמתה מרובה למטה,וכיון
דמדיוק המשנה דפ"קידעינןדהיכאדשויןהן
למטה כשרה,ממילאידעינןדהיכאדאיכארוב
למעלה כשרה( ,דכיון דהחמה מתפשטח
כשיורדת אם למטההןשוין בהכרחשיש רוב
צל למעלה ).נבשלמא אליבא דר"ת שפירש
תי' הגמ' באופן אתר פי' כאן מלמעלה
שמוהדים הסכך כשעומדים למעלהע"י הסכך
ממש ,וכאן מלמטה שמודדים הסכך
כשעומדים למטה בארץ ,י"ל דהא גופא
איצטריך לאשמעינן דאיכא נ"מ אם מודדים

שהוא באמח) .אמנם לרש"יוסייעתי' לכאורה
אע צורך במשנה דפ"ב ,ואין לדחוח ולומר
דבאזהוגילהע"ז,דלולי המשנהדבפ"בהו"א
דמשנה דפ"קאיירי בחמה וצל למעלה ,דאטו
התנא שלעולם משנה לחלמידו כדרך קצרה
דרכולהאריךבחנפן(ואליבא דחדתירוץבגמ'
במשנהזו גופא התנא קיצרותני פסולה ולא
תנ' תקנתאדנפישימילתא).והיהיכול לפרש
בהדיא ושחמתה מרובה מצלתה למטה פסולה,
וע' בדברי הרמב"ם פ"ה מהל' סוכה הל'
'"ט שכתב "11ל ,סכךשהיובוחלונותחלונוח
שהאויר נראה מהן אם יש בכל האויר ככל
מקום המסוכך הרי זו פסולה מפני שחמתה
תהיה מרובה מצלתה וכל שהתמה מרובה על
הצלאינו סכך ואם היה הסכך רב על האויר
כשרה עכ"ל .וצ"ע אמאי לא נחן הרמב"ם
טעם להאדסכךרבעלהאוירכשרהכמושנתן
טעם לפסול היכא דכי הדדי נינהו ,והו-ל
למימר דכשרכית דלמטהאין חמתה מרובה
מצלתה.
ועודישלדקדקבדבריהרמב"ם האדחילק
את הדין לשנים (להיכא דסכך ואויר שוין
ולהיכא דאיכא רובסכך) ותלה אתהכלבסכך
למעלה ,הרי היה יכול לכלול את הכל בהד
כללא ולומר דסוכה שלמטה המתה מרובה
מצלתה פסולה ואם לאו כשרה( .וממילא
ידעינן דהיכא דשוין הסכך והאויר למעלה
פסולהוהיכא דאיכא רוב סכך כשרה ).ובאמת
כ"כ המחבר כאו"ח סי' תרל"א ס"א וז"ל
סוכה שחמתה וצלתה שךם מלמעלה פסולה
לפי שהחמה מתפשטת בריחוקהויהיה למטה
חמתה מרובה מצלתה אבל אם חמתה וצלתה
שוין מלמטה כשרה עכ"ל.
ואשר מבואר מדברי הרמב"ס דחלוקדין
פסול סכך שהוא מחצה על מחצה (למעלה)
מדין הכשר סכך שרובו קנים ומשני טעמיס
נפרדים אתינן עלה .והיכא דהוי מחצה על

תעו

בתוראי

מהצה למעלה דע הסכךתלוי בחמה וצל על
הארץ וכיון דאיכא רוב חמה פסולה .אבל
היכא דאיכא רוב סכך למעלהאיןד'ן הסכך
תלף בחמהוצלעלהארץ והטעםלהכשירהוא
זה גופאדהוי רובסכך.
והנראה בביאור הדברים בהקדם זה ,דהא
דבעינן צל בסוכההיינומדיני הסכך ,דעצם
החפצא של סכך הוא דבר המיצל ודבר זה
נלמד מהפסוק וסוכהתהיהלצליומם .וברש"י
(דף ב' א') כתב על פסוק זה וז"ל משטעאין
סכך אלאהעשוילצל(.ונראהדדברזהמוסכם
בעלר'זיראביןלרבה ורבאדפליגיעלי'דר"ז
אלא דר"ז ס"לדבעילישב באותו צלשהסכך
עושה ולאחריססגי שהסכך יעשה צלבאיזה
מקום שהואואיןצורךלישבבה .וכ"מ סברא
זואליבאדר'יהורהדפליג אהא רלמעלה מכ'
אמה פסול ובכל זאת מודה דסוכה שחמחה
מרוכה מצלתה פסולהע'בר"ןלמתני'דפ"ק).
וכן מבואר להדיא בדברי הרמב"ם שכ' "וכל
שהחמה מרובה על הצל אינו סכך".
והלכך היכא דלמעלה הסכך והאףר שוע,
אע"גדאין הסכךבטלבאויר מ"מכיתדלמטה
אוכא רוכ חמה ומיעוט צל (והצל בטל ברוכ
וכמישאינואליבאדרש"יוכמו שהר"ןפירש
דבריו) א"כאין לסכך למעלה דץ סכךשהרי
חסר בעיקר תנאח שיהי' מיצל .אמנם היכא
דאיכארובסכך,ע"יההל' שלרובוככולו(או
ע"י ההל' של עומד מרובה על הפרוץ
וכדמשמע בריטב"א) נחשב כאילו כל הסוכה
מכוסה עםסכך.וכיתדאילו במציאותהי' כל.
הסוכה מכוסה עם סכך,ודאיהיה למטהכולו
צל,יש לסכך הזה שנעשהע"יהדין של רובו
ככולו דעיסכך[ .והא דלא אמרי' הכי גם
כשהסכך והאויר שוין (דכית דקיי"ל פררו
כעומד מותר נימא דנחשב כאילו כל הסוכה
מכוסה עם סכך) ההנו משום דאפ" למ"ד
פרוץ כעומד מותר מ"מ לא נחשבכאילוהכל
סתום אלא דס"ל דפרין כעומד סגי לדין
מחיצה.ובזהחלוקפרוץכעומדמעומדמרובה
על הפרוץ ,דבעומד מרובה על הפרוץ נחשב

כאילו הכל סחום .וחילוק זה מבואר ברש"ש
לעירוכין דףי' ב' ,ונן הוא בכתבי הגרי"ז
לבכורות דף י"ז בשם הגר"ח ז"ל].
והיינו דחילק הרמב"ם את ההל' לשנים,
חדא להיכאדשוין למעלה דאז הטעם לפסול
הוא משום דמשגיחין בארץ ,וחדא להיכא
דאיכא רוב סכך דהחם אע הטעפ להכשיר
משום דמשגיחין בארץ אלא משום הא גופא
דהוי רוב (ורובוככולו או משום עומד מרובה
על הפרךן) .ולכן דוקא במחצה על מחצה כ'
הטעם משום שחמתהמרובהמצלחהולאכרוב

סכך.

אלא דאכתי ,אינו מיושב לגמרי הא
דהקשינו על הרמב"ם דהו"ללכלול הכל בחד
כללא,דאפי' אם אמתויציב כ"משכתבנו מ"מ
כיוןדאע נ"מ למעשהבכ"זהו"ללכתובהדין
כמו שכתבו המחבר ,ואטו טעמיס וסברוח
בעלמא אתא הרמב"םלאשמעינן.ולכן נראה
דבאמתיש נ"מ למעשהבדבריווהיינו במקום
שיהי' רוכ סכך למעלה וכפיהכייהי' חמחה
מרובה מצלתהלמטה[.וכ"נמןהסבראששייך
מציאותכזודכיוןדאמרי' דהיכאדשוין הסכך
והאויר למעלה הוי חמחה מרוכה למטה
(וברש"ידף כ"בב' כתב שחמתהאוירנראית
כארץ רחבה הרבה מן הצל) אטוע"י הוספת
משהולמעלה(שיהי'רוכסכך)כבריהיה חמה
וצלשוין למטה!ולכןכ' הרמב"םהדין בצורה
שכחבו דלפי דבריו הכל חלוי בסכך למעלה
וכיוןדאיכארובסכךיהי' כשר(אע"פשיהיה
רוב חמה למטה) .אמנם לדברי המחבר סוכה
כזו פסולה דהכל תלוי בחמה וצל למטה,
ולמטה הף רוב חמה.
ובזה מיושב הא דהקשינועל תנאדמחני'
ל"ל כלל לשנוח מתני' דפ"ב ממתני' דפ"ק
כבר ידעינן לה .ולהנ"ל היינו דבא להוסיף
התנא על מתני' דפ"ק ,דאילו ממתני' דפ"ק
אמינא דסוכה שלמעלה הסכך מרובה ולמטה
החמה מרובה פסולה היא דאזלי' בחר החמה
וצל למטה ,ואתא מתני' דפ"ב לאשמעינן
דאילו יש רוב סכך למעלה כשרה בכלגווני.

כהוראי
ודוקאכשאין רוב סכך למעלה אזאזלינן בתר
חמה הנל למטה וכמתני' דפ"ק( .והא דלא
קיצר התנא ותנא מתני' דדף כ"ב א' גרידא
דסוכה שצלתה מרובה מחמתה למעלה כשרה,
היינו משום דאליבא דאמת לא בזה תליא
הכשר הסוכה ,דהכשר הסוכה תלוי בצל
שלמטה .והא דבמציאותתלויבסכך שלמעלה
אינו אלא משוםדין צדדי שלרובו ככולו או
עומדמרובהעלהפררןכמושביארנו.ולאבעי
התנא לתלוח הדין בדבר שאינה הסיבה
האמיתית אלא תוצאה צדרית ,ולכן פתח
במתני' דדף ב' א',דאיירי בחמהוצל שלמטה
דבזה תליא הכשר הסוכה .אלא דמ"מ כיק
דשיך היכי תימצא שיהי' רוב חמה למטה
ואכתי תהי' כשרה והוא כשיש רוב סכך
ף כ"ב א',
למעלה ,בעי למתני מתני' יד
וכמשנ"ת).
ולפמש"כ בדעת הרמב-ם מחישב היטב
שיטח רש"יבסוגיין .דהא דכחב רש"' בדף
כ"ב ב' ,דהטעם להכערר סוכה שחמתה וצלחה
שמו למטה ,הוא משום דבידוע דאיכא רוב
קרם למעלה (די
א כחב משום שאץ
רת חמה) הינו משום הא ,דכיק
דבמציאות בסוכהזו 'ש רוכקנים למעלה,ע-י
ההל' של רובו ככולו (או עומד מרובה על
הפרוץ) נחשב לסוכה שכולה מכוסה עס סכך,
ובסוכהשכולהמכוסה עםסכךאין חמה למטה
אלא כולוצל .ונמצא שבדיןאיןשייך סוכה
שתהי' מחצה על מחצה למטהדבכלסוכהכזו
ישרובסכךלמעלהוממילא נחשבבדיןשכולו
צל למטה וכמו שנתבאר .ולכן פירש"י
שהכשר הסוכההוי משום שיש רוב למעלה.
ודוקא היכאדאין רוב למעלהדהיינו כשהוא
מחצה על מחצה אז טשגיחין בחמה וצל
למטה .ולכן בתחלתדבריודאיירי כסוכהכזו
תלההדין בחמה וצל למטה.
ובדברי רש"י במחני' דפ"ק נראה לפרש
כמו הישמי שכתב המובא בר"ןדקאי אסכך
ואויר ולא כפירוש הר"ן דקאי אחמה וצל
למטה ,דלדבריהר"ן קשה המשךלשון רש-י
.

תעז

דהיה צ"ל המועט בטל ברוב והרי הוא כמי
שאינו וכיוז דליכא צל ליכא סכך ועל שם
הסכך קרו" סוכה .וכן מצאת' בחכמת שלמה
עלאו-ח להגר"שקלוגר שהקשהכןעלפירוש
הר-ןברש"י .ואם נפרשכןאיןמקוםלהקשות
על פירש"' בדף ב' מהא דכ' בדף כ"ב ב'.
[ולפי היש מי שכתכ שהובא בר"ן דפירש
שרש"י קאי אסכךואויר למעלה צ"ל דרש"י
מפרש אליכא דהו"א דגמ' לפני שהקשה
ממחני' דפ"ב ,וצ"ל דס"ל בהו"א דלאאיכפת
לן בהא דליכא צל מלמטה דאין זה מתנאי
הסכך ,וסכך תלוי בהל' מחיצות לחוד(וכיון
דהוי פרוץ כעומד כשר) וכמו שפירשו התוס'
אליבא דמסקנא].
אמנם נראה דגס הר"ן ס"ל כמש"כ
בדעת רש"י והרמב"ם ול"ק לפירושו ברש"י
בדף ב' א' מהא דכ' רש"יבדף כ"בב'(,דבדף
ב' א' כתב,דהיכא דלמטההוירוב חמה הטעם
לפסול הוא משום דהצל בטל ברוב ומשמע
דהעיקר תלוי בלמטה והיכא דהוי מחצה על
מחצה הף כשר משוםדאין הצל בטל ,ובדף
כ"ב ב' כתב ,דבמחצה על מחצה למטה הוי
כשר משום דבידוע דאיכא רובקנים ומשמע
דהעיקרתלויבלמעלה).ולפי הנ"לי"לדדוקא
היכא דאיכא רוב חמה למטה תלוי כלמטה
אבלהיכאדשויןהן למטה טעמא דכשר משום
דבידוע דאיכא רוב קנים ואז באמת תלוי
בלמעלה וכמו שביארנו .ולכן בדף ב' א',
דאיירי כרוב חמה למטהתלויבזה גופא ריש
רוב חמה ,אכלבדף כ"בב',דאייריבמחצהעל
מחצה למטה תלה ברוב סכך למעלה.
ולפמש-כ גם מחבארהיטבלשון הר-ן שכתב
וז"ל אם למעלה הסכךוהמגולהכיהדדינינהו
כזוזאמלעילכאיסחרא מלתחתוכיוןדכיהידי
נינהו אע כאן מועט שיבטל לגבי המרובה.
והקשינו מה זה שהוסיף הר"ןוכיוןדכיהדדי
נינהואין כאן מועטוכו'הריכ' דהטעםשאין
להכשיר הוא משום כזחא מלעיל כאיסתרא
מלתחת שהוא טעם הגמ' ואם הוי באמת
חמתה מרובהאינו נ"מאיהסכךוהאוירשוין

תעח

נהוראי

או לא .אמנס הן הן הדברים וכמו שכתבנו
דבאמתעיקרהקובעבמציאות בכשרותהסוכה
הוא הסכך למעלה ,ואםיש רוב סכך למעלה
הסוכה כשרהבכלגווניאפי' אם חמחהמרובה
למטה,ודוקאכשאיןרובאזלינןבתר חמהוצל
למטה.
ב .איתא בטור או"חסי' תרל"א וז"להיה
קנהעולהוקנהיורד אםאין אחדגבוהמחכירו
ג' טפחים אואפי'גבוהמחבירוג"טויש בכל
קנה עולה רוחב טפח כשרה ,ופירש"י אפי'
תמתה מרוכה מצלתה שמפני שהאחד גבוה
מחבירו החמה באה מןהצדדין אפ"ה כשרה,
וה"ר ישעי' כתב ודאי אם חמתה מרובה
מצלתה פסולה אלא מיירי שצלתה מרובה
עכ"ל .וצ"ע בדעתרש"י מ"שסוכהזודכשרה
אפילו כשחמתה מרובה מצלתה ובמאיפליגי
רש"יורבינוישעי'.
והנה דברי רש"י שהובאו בטור נמצאים
בגמ'דף כ"ב א' ד"הקנהעולהוקנהיורד ח"ל
"שלא השוה הסכךלהשכיבהקניםזה אצלזה
אלא אחד למעלה ואחד למטה ומתוך כך
חמתהמרובה מצלתהואשמעינןמחני'דאמרי'
כל שאזלו היו מסוכבע בשוה היתה צלתה
מרובה מחמתה כשרה" .וכב"ח שס גריס
ואשמעינן מתג"דאמרי'רואיןכלשאילוונו',
(וכן משמעשהיאהגירסאהנכונה מרש"יד"ה
ושמואלתני תרתי שנ' סוכה מדולדלת כשרה
דאמרי' רואע ),וצ"ע ביאור הלכה זו של
"רואע" שהרי סו"ס במציאותיש כאן רוב
חמה.
ונראה דביאור דץ זה של "רואין"היינו
ממש כמו שביארנו לדעת רש"י בסוכה
שלמעלה יש רוב קנים .וברוב קנים ביארנו
ן שלרוכוככולו
רכיתדאיכארובקנים,ע"ייי
(אועומדמרובהעלהפרוץ) נחשבכאילוכולו
מכוסה בסכך,וכיוןדדין הצלאינו אלא חנאי
בסכך ,שסכךהוא דברהיאוילעשותצל(ואינו
חלק מהסוכה נמו הדפנות וכו') והכא אילו
במציאותהיה כולו מכוסה ודאי שהיה מיצל,
ממילאדין סכךישלו אע"פ שבמציאותאין

רוכ צל .וה"נ כיץ דע"ידין של רואין (או
מטעם כל הפחות מג' חרהוא או מטעם חבוט
רמי) נחשב כאילו כולו מכוסה סכך ,וכיון
דאילו היה כן כמציאות היה כשר ,ה"נ כשר

הוא.
ובדעח רבינו ישעי' לכאורה היה אפשר
לומר דס"ל דהאדבעינן צלבסוכהאינו משום
שהוא מחנאי הסכך אלא שהוא אחדמדיני
הסוכה דכמו דסוכה בעי סכךוג' דפנותכעי
נמי צל ,ואם כמציאותליכא צל ,סוכה פסולה
היא .אמנם מדברירבינוישעי' בפסקיו(פסקי
רי"ד כ"ב ב') מבואר דגם הוא ס"ל דהא
דבעינן צלתה מרובה מחמתה היינו מתנאי
הסכך וז"ל דכלהיכא שחמתה מרובה מצלחה
בטלליה סכךלגמריואינומועילכלוםעכ"ל.
ולכן נראה לומר דבהא פליגי ,דלרש"י הא
דאמרי' דאין סכך אלא העשוי לצל ,היינו
שהוא תנאי בשיעור וצורת הסכך ,דשיעור
וצורתהסכךאינותלויבהל'מחיצות אלא במה
דבעינןכדישיתן צל .ולכן בסוכה המדולדלת
כיוןדיש הלכה של כל הפחותמג' חד הוא או
חבוטרמי נחשב שיש לסכךהזה שנעשהע"י
דינים אלה שיעור וצורח סכך .אמנם רבינו
ישעי' ס"לדהאדבעינןשהסכךיהי'מיצלאינו
רקשיעור בסכך אלא הואחנאי שהסכךיעשה
צל במציאותוכיון דהכא אע הסכך עושה צל
במציאות ,אין לסכך שם סכך וסוכה פסולה
היא.
ועיין ברמכ"ם פ"ה הל' סוכה הכ"א
שהביא הדין של סוכה המדולדל ולא כתב
דבעינןשיהי' צלחה מרובהמחמחה .ומסתימח
דבריו נראה דבכלגווני כשרה וכדעת רש"י
ולפ"משביארנו שדעת הרמב"םבסוגיא נדעת
רש"ימובןהיטב למה כשרה בכלגווני( .אלא
דאין זה מוכרח דאולי מכשיר מטעם החוס'
דמודדיןלפי השעה שהחמה בראש נל אדס).
כ"מ שסקבאר בהשן הם"י הרנוכ-ם
נ
וכלדעימייהו ,נראהלהוסיףדמדויקהיטב הא
דכלל החנא (אליבא דשמואל) שתי הלכות
אלו על סוכה המיהללת תלחה מתםל נממחה

יפי
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תעט

מד משפן דמומת חד זקמו הזא ,דכתתר-הו ע"' רובו ככולו או עומד מרובה על הפרהן
איוי ילמטה במדאהז "ש רוכ חמה אלא בצלתה מרובה מחמחה) נחשב שכל הסוכה
רכון דב'י אקו דלכה' (או ע"י כל רנחוח מג' מכוסה סכך ,וסוכה שכולה מכוסה סכך תהיה
לצל יומם ,סוכה כשרה היא וכמשנ"ח.
חדא הוא או חבוטרמי בסוכה המדולדלת ,או
.)1414,

תרב ישראלצביברוידא
דומ"צ דקחלפחזיקי חדת ,מנששתר

בעכין קדושתבתיכנשיות
בגמ' מג'לה דף כ"ח א' איתא ,ת"רבחי
כנסיוח אקנוהגיןבהן קלות ראשאיןאוכלין
בהן ואע שותע כהן ואין ניאוחין בהן ואין
מטיילין בהן ואין נכנסין בהן בחמה מפני
החמה ובגשמים מפני הגשמים ואיןמספידין
בהן הספד שליחיד אבלקוריןבהןושוניןבהן
ומספידין בהן הספד של רבים.
ואמרינן שם בגמ' דרבא אמר דחכמיס
ותלמידיהם מוחריס וכדריב"ל דאמר ריב"ל
מאירבנן ביתא דרבנן,ופירש"ימאיבירכנן
למהקורין בחי מדרשותבירבנןלפי שביתם
הוא לכלדבר .ועודאמרינן בגמ' שםדרכינא
ורב אדא בר מחנה הווקיימי ושאלי שאלתא
מרבא אחאזילחא דמיטראעיילילביכנישתא
אמרי האייעילינןלבי כנישתא לאו משום
מיטרא אלא משום דשמעתא בעיא צילותא
כיומא דאסחנא.
והנה אעובדא דרבינא ורב אדא בר מתנה

הקשו הפוסקים דלמה לא רצו להכנס לכי
כנישתא מפני הגשמים והלא ת"ח מותר
וכדאמר רבא דחכמים ותלמתיהם מותרים.
וכתב הב"ידמכאןראי' לשיטת הרמב"ם דהא
דאמרינן חכמיםוחלמידיהם מותריםהיינו רק
בשעתהדוחץ אבל שלא מדוחקאסוריםומפני
הגשמים אינו נחשב כ"כ מפני הדוחק דהא
הרבה אנשים הולכים בשוק בשעת הגשמים.

אבל הר"ן אהא עוברא כ' וז"ל :אע"גדבתי
כנסיות שבבבל על חנאי הן עשהות ה"ם
בשעת הדחק וכאן לא הי' דוחק כ"כ ואע"ג
דאמרינןחכמיםותלמידיהםמותרים משמעלי
דהיינו בביח המדרש ולפי שעומדין שם כל
היוםכדאמרינןמאיבירבנן ביחאדרבנן אבל
בבית הכנסח לא עכ"ל .ומבואר דס"ל להר-ן
דבבית המדרש מותר אפילו בלא דוחק אבל
בביתהכנסתדייקו כמהאחרונים מדכתבהר"ן
דבריו דבתי כנסיוח שבבבל על תנאי הן
עשויות ועל זה כתב דזה מועיל רק בשעת
הדחק משמע דבלאזהאפילו בשעת הדחקהי'
אסור וכן נקטו איזה אחרונים בדעת הר"ן
(עיין בביאור הלכה סי' קנ"א) ,נמצא
דלהרמכ"ם קולא וחומרא ולהר"ן קולא
וחומרא  -להרמב"ם החומרא דגם בבית
המדרשאינומותר אלאמדותקוקולאדמדוחק
מותרגםבביתהכנסת,ולהר"ןהחומראדבביח
הכנסת אסור אפילו מדוחק והקולא דבבית
המדרש שרי אפילו שלא מדוחק.
והקשה בספרישועוחיעקב,לשיטתהר"ן
דבבית הכנסת אסור לת"ח אפי' מדוחק (כן
נקטהישוע"י בדעח הר"ן)ובבית המדרששרי
אפילו שלא מדוחק דא"כ היאךאמרינן בגמ'
דמותר לעשות מבית הכנסתבית המדרש והא
אםיעשוביח המדרשהרייהי' מותרלחכמים

תפ
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ותלמידיהם לאכולולשתות שם מהשהי'אסור
לעשות כשהי' בית הכנסח ,והריקיי"ל דבית
הכנסת אע"פ שחרב אסור לעשות שםהדברים
שהי' אסור לעשות שםבהיותועדיין ביהכ"נ,
ועיי"ש מש"כ לחדש מכח קושיא זאת.
והי' נראה לי ליישב קושיח הישועוח
יעקב ,דהנה מדברי הר"ן משמע דהא דשרי
בבית המדרש לח"חאינו רק אכילה ושתי' כ'
אם שארדברים ג"כ (חוץ מקלות ראש ממש)
ככניסה מפני הגשמים ,שהרי הר"ן קאי
אעובדא דאתא זילחא דמיטרא ,וכן פירש
בכוונחו בביאור הלכה בסי' קנ"א .ולכאורה
צריךביאור כמה שכתבהר"ן דטעמאדחכמים
וחלמידיהם מותרים בבית המדרש דהוא,לפי
שעומדין שם כל היוס ,דבשלמא אם היינו
אומרים דכל ההיתר לחכמים ותלמידהם הוא
רק לאכילה ושחי' שפיר יש לומר דכיון
שעומדים שם כל היום וא"כ בהכרח שחמיד
יזדמן להם באמצע לימודם שיצטרכו לאכול
או לשתוח ואם יוכרחו לילך לביתם יתהווה
מזה ביטול תורה ,ולכן מוחרים לאכול שם,
וכאשר סוברכן באמת להלכה המגן אברהם,
אבלכיון דמשמע מדברי הר"ן דס"ל דלת"ח
הותר לא רק אכילה ושחי' ,א"כ איזהנתי,ח
טעםיש בזה שעומדים שם כל היום ,ומה זה
מעלה או מוריד לגבי כניסה מפני הגשמים
למשל ,דאיירי בי' הר"ן להדיא.
אמנם כבר הבאתי דהכ"י הוכיח כשיטת
הרמב"ם דרק מדוחק מוחר אפילו בבית
המדרש מהא דלא רצו להכנס מפני הגשמים,
א"כ מוכח מזה דהכ"י תפם להנחה פשוטה
דהא דהותר לת"ח הוא לא רק אכילה ושתי'
דא"כ לא הי' לו שוס ראי' כמוכן והיינו
כשיטת הר"ן .והקשה עליו המג"א דכי לא
הוזהרותלמידי חכמים על מורא מקדש ,ולכן
סוגר דרק אכילה ושחי' הוחר להםוכדי שלא
יתבטלו מלימודם(ואול'י"לדממילאאיןבזה
משום לתא דמורא מקדש).ולפי מה שהוכחנו
א-כ תסוב קושיא זאת גם על הר"ן ,דלמה

באמח חכמים והלמידיהם מוחרים וכי לא
הוזהרו על מורא מקדש.
ונראה להסביר ,דהנה רש"י בדף כ"ח א',
אהא דאיתא שםדבתיכנסיותאיןנוהגיןבהן
קלות ראשאיןאוכליןבהןוכו' כחג "11ל:אין
אוכלין בהן כו' ולאגרסינןואיןאוכלין בהן
(כלומרבוי"ו)דכולהופירושא דקלות ראשהן
לשוןקלותשמקיליןאותהעכ"ל .ונראהפשוט
דרש"' ס"לראכילהושתי' מצד עצמהלאהוי
מעשה של קלות ראש דאל"כ למה הוצרך
רש"ילומרלשוןקלותשמקילין אוחה,וכילא
ידענו מה פירוש המלות שלקלות ראש ,אלא
ודאי דס-ל ראכילה לא הוי קלות ראש
בעצמוחהולכןהי' קשהלומפני מה קראולה
קלוח ראש ולזה פירש רש"י דאינה דבר של
קלות ראש אלא דהוא רבר שאםעושין זאת
בביהכ"נ הוא הקלת ראשבכבודהביתהכנסת,
דהיינו שאינו מתנהג עם הביח הכנסח עם
הכובר ראש הראוי דזה נקרא שמקיל ראשו
בכבודביח הכנסח,וזה שכתב רש"ישמקילין
אותה  -דהיינו לא שהוא עצמו במצב של
קלוח ראש ,אלא שהואמזלזלבהביהכ"נומקל
ראשוואינו מקפיד כראוי על כבודה .ובוראי
מודה רש"ידישדבריםשהןאסוריןמצד שהם
רברי קלות ראש בעצם וכשחוק והיחול
וכדומה ,אבל יש דברים שאינם קלות ראש
בעצמםורקהעובדא שעושהדבריםאלובבית
הכנסת זהו הקלת ראש וזלזול בכבוד כית
הכנסת .והטעס דהוי זלזול והקלת ראש הוא
פשוטדכיון דבית הכנסת הוא מקום מקודש
והכלצריכיןלכבדוולהחנהגבו במורא ויראח
הכבוד ,והוא נכנס שם מפני הגשמים או
שאוכל ושותה שם דהיינו שמשתמש בהביח
הכנסתלצרגיוהפרטיים וכאדם העושה בתוך
ביחו כאילו הביהכ"נ הוא אצלוכביתו ובגדר
.מהלי הכא מהל 4החם" זההויזלזולוהקלת
ראש בכבוד הביהכ"נ דוכי לא מצא לו כבר
מקום יותר טוב לאכילה ולשתי' ולכן אסור
אע"ג דלא הוי שום קלוח ראש מצד עצמה.

נחוראי
ובזה יש להסביר דברי רש"י אהא דאין
מספידין בהן הספד שליחיד אבל של רבים
מותר ,שכתב בד"ה הספד של רבים  -של
ת"ת שמת וצריכין להתאסף ולהספידו ובית
הכנסת ראוי לכךלפי שהוא ביתגדול עכ"ל.
י"לבכוונתו ג"כ כנ"ל,דודאי הספדהוא דבר
שאין בעצמותו שום קלות ראש אלא דכל
האיסור בהספד של יחיד הוא רק מטעם
דמשתמש בביהכ"נ לדבר שהוא צריך בו
דהיינולצרכי הססד ,ולזהחילקה הגמ' דכלזה
בהסטד של יחיד דמה להם להשתמש דוקא
בבית הכנסת אבל בהספד של רבים דזהו
המקוםהנצרךבשבילשצריכיםביתגדול ,א"כ
ההשתמשות שם לצורך ההספדאינובדרך מה
לי הכא מהלי התם ,ונמצא שאין בכך שום
זלזוללהביהכ"נושרי(ועיין בספרדברי שאול
עליו"ד מהגאון שואל ומשיבבסי' שד"מ מה
שכתב שם ומה שהביא משם שו"ת אמר' אש
האו-ח ס" ט'; והנלע"ד כתבתי).
וכן יש ליישב בזה קנשית הטורי אבן
שהקשה אהאדאמרינן ראסורלהכנסלביהכ"נ
מפני הגשמים דהא הרהבית קדושיותרמבית
הכנסת דהא בהר הבית אסור להכנס במנעל
ואסור לרקוק ובבית הכגסת שרי ,וא"כ אם
אסור בבית הכנסת להכנס מפני הגשמים -
ודאי דאסור בהר הבית ,וא"כ קשה בעובדא
דחוני המעגל שהתפלל עד שירדו כל כך
גשמים עד שעלו ישראל להר הבית מפני
הגשמים ,ואיך עשו כזאת והא איכא איסורא
בדבר ,ונן הקשה בברכי יוסף והביא שכן
הקשה גם בשו"תבתי כהונה .ומצאתי בספר
הר המורי' להגאון ר' מאיר יוגה ז"ל בפ"ן
מהלכותבית הבתירה שהקשה כנ"ל וכתב -
ואולי שםהיו סכנהוישלעייןבזה ,עכ"ל .אבל
לפי מה שכתבתיאין צורך לומר דהותרמפני
הסכנה אלא דכיון דהי' מוכחא מילתא דהא
דנכנסין שם הוא משום דזה המקום היחידי
המתאים להכנס בומפני הגשמים ,א"כליכא
בזה משום חסרק מורא מקדש וכנ-ל ,ולכן

תפא

(אלא דיש להעיר דאול' התוס' חולקים
בזה וס"ל דאכילה ושתי' הוי דבר של קלות
ראש בעצם ,שהריאמרינן שם בגמ' בדף כ"ח
ב' ,דבתי כנסיות שבבבל על תנאיהן עשויות
ומכל מקוםאיןנוהגין בהן קלות ראש ומאי
קלות ראש השבונות ונחלקו הפוסקים באיזה
אופן מהני התנאי ,ודעת תוס' דמהני אפילו
בזמן שהן בישובן ,וכתבו התוס'  -ואצטריך
לאשמעינן משום דסלקא דעתך אמינא דדוקא
אכילה ושתי' דהוי קלות ראש ביוחר הוא
דאסור אבל חשבונות דלאהויקלות ראש כ"כ
סד"א דשרי קמ"ל דלא ,עכ"ל .ולכאורה
לפמש"כבשי' רש"ידגםאכילהושתי' לאהוי
כ"כקלות ראש בעצםאיןשייךלומר כמוש"כ
התוס' '1ש לדחות).
ומעתהיש לומר דהר"ן אזיל בזה בשיטת
רש"י ,וס"ל להר"ן דכל זה לא שייך אלא
בסתם אדם ,שאינו תלמיד חכם המצוי תמיד
בבהמ"ד ,דאדם כזה כשאובל בבית המדרש
הוא זלזול והקלת ראש בכבוד הבית המדרש,
דכי לא מצאלו מקוםיותרטובלאכול -אין
זה אלאקלוח ראש בחשר הקדושהשישבביח
המדרש דלמה לו לאכול דוקא בבית המדרש,
אבל חכמים ותלמידיהםהעומדין שם כלהיום
עד דנחשבכביתם וכדאמר ריב"למאיבירבנן
ביתא דרבנן ,וכלשון הר"ן,לגבידידהואיןזה
נחשבכזלזול והקלת ראשבבית המדרש,דמאי
אמרת -וכילא מצאלו מקום אחרלהכנםבו
וכר חהוזלזול  -בתלמיד חכם חהו מקומו
התמידיותמיד הוא נמצא שם עררהויכביתו
מחמתהיותו שםתמיד,איןזה קלות ראשכיון
דאינו בדרך "מהלי הכא מהלי התם" .נמצא
דלהר"ןאין הפירושדלגבי הכמיםותלמידיהם
הותראיזהענין שלקלות ראש בבית המדרש,
אלא דלגבי הכמים ותלמידיהם ,מה שנחשב
קלות ראש כשנעשה עלידי אחרים ,לא נחשב
קלות ראש כשנעשה עלידם ,אבלכלזהשייך
רק בבית המדרש ולפי שהוא מקום שתלמידי
חכמיםמצוייס כלהיום ,אבללאבכיתהכנסת,
ולכן ס"לדבבית הכנסת לא הותר לת"ח כלום

תפב

נחוראי

דודאי גם תלמידי חכמים הוזהרו על מורא
מקדש.
ולפ"ז מיושבת קושית הישועות יעקב,
דבשלמא אי הי' אכילה ושתי' וכדומה דבר
האסור מצדעצם המעשה ,דנאסרו בת'כנסיות

באכילה ,שפירהי' מקשהדאיך הוחר לעשות
מבית הכיסת בית המדרש הא יותר עי"ז
לאכול שם ובו' ,אבל הר"ן ס"ל דאין כאן
איסור בעצם של אכילה ,וכל האיסור הוא רק
הקלת ראש בהשיבות בית הכנסת ,וממילא
נאסר אכילה כיון שגם זה הוא הקלת ראש

בחשיבות בית הכנסת ,אבל א"כ כשנעשה
בבית המדרש ,דעכשיו אע באכילה של ת"ח
שום קלות ראש,הרי לא הותר מה שהי' אסור
בהיותו בית הכנסח ,דבהיותו בית הכנסת הי'
אסור קלות ראש ועכשיו בהיותובית המדרש
ג"כ אסור קלות ראש ,אלא דמה שהי' קלות
ראש בהיותו בית הכנסתאינועוד קלות ראש
כשנעשה ע"י תלמ,ד חכם אחר שנעשה בית
המדרש ,ונמצא דלא הותר לעשות שום רבר
שהי' אסור לעשות בהיותו עדיין ביהכ"נ,
ומיושבת קושית הישועות יעקב.
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תפג

הרבלוי גודמן

בעבין חשבתגזילה
בריש פרק מרובהיליף מקראשחיוב כפל שחייב בהשבת קרן מדין השבח גניבה ,לזה
הוה דוקא על דבר המטלטלוגופוממון ,אכל מוסיף כפל ,אבל בגונב עבדיס ושטרוח,כיון
אם אחד גנב קרקעות עבד'ם ושטרות אינו שכבר נלמד מקרא" ,וכחש בעמיתו" ,בדף
חיבעליהם .חה נלמד מקרא (שמות כ"ב) על קי"זב'  -שאץלגנבקניניגניבהבהם,ואינו
כל דבר פשוג כלל ,על שור על חמור על חיב בהשבה עליהם ,נמצא שחיוב השבה
שה על שלמה ,פרט ,על כל אבירה חזר וכלל עליהס הוה רק מטעם ממוני גבך ,א"כ אין
 כלל ופרטוכללאי אחהדן אלא כעץ הפרט שייך לחהבו בעוד חשלומין של כפל .וכןמה הפרטדכר המטלטל וןפוממת.אף כלדבר מבואר בבר"ש שמביא בשם רע"א (כתובות
המטלטל וגופו ממץ .והקשו הברכת שמואל ל"דב') שאםחייבלהחזירהקרןמדיני השבת
ב"ק סה ל"ג ,והקובץ שעורים ,ע~לקמן שומרים ולא מטעם השבת גניכה ,אינושייך
בפרק הגחל ומאכיל דף קי"ז ב' הגמ'יליף לחייבו גם בכפל,כיוןשאין כאן שום השבת
מקרא אחריתא שקרקעות עבדים ושטרות קרןמדיניגניבה .וא"כ הדרא קושיאלדוכתי'
אינםנגזלים כלל,וזה נלמד שם מקרא(יקרא מהו ההו"א של הגמ' כאן שחייב כפל על
ה') וכחש כעפנתו וכו' כל אשר ישבעעליו קרקעוח ושטרות,כיון שאץ שוםחיוב השבה
לשקרוכו' ,וא"ככיון שנתמעטומןהחיוב של עליהם ,וצ"ע.
והנראה לומרבזה .דאיתא בעירובין ס"ב
והשיב את הגזילה ,וגםאין לגנבקגיניגניבה
א' ,ואמר רחב"א א"ר יודנן ב"נ נהרג על
בהם ,פשיטא שאינוחייב עליהם כפל.
ונראה לומר ,אע"ג שקרקע אינה נגזלת ,פחות משו"פ ,ולא ניתן להשבון ,ופירש"י
מ"מ מבואר בראשונים שעובר לא תגזול על דגבי ישראל כחיב והשיב את הגזילה ,אבל
גזילחקרקע.ע' רמב"ם פ"זמהל'גניבה הי"א בעכו"ם לא כתיב השבה ,הלכךכיון שעכר
 אם אחד מסיג גבול חבירו עובר על לאו נהרג ואינו משלם ,וכ' התוס' משמע מחוךשללאתסיגגכולרעךוג"כעוברלאתגזולאו פירושודאפי' בגזל מעכו"םחבירו לאמחייב
לאחגנוכ.וכן מפורש בספרק מובא ברש"ימ' בהשבה ,ולאיחכן לומרכןלפי אותה שיטה
שומטים ('"טפסוק י"ד) שעובר לא תגזולגם דפרק בחרא דע"ז (ע"א ב')דבעילמידקוכו',
בגזילתקרקע.לפיזה אפשרלומר,שחיובכפל ומשמעלי'דאייריבגוזלמישראלמדקתניולא
חלוי בלאתגזול ,ולא תלףבקניניגזילה,וכיון ניתן להשבון ,כלומר דאינו חיב להחזיר,
שעובר לא תגנוב על קרקעות ושטרותבשביל ובגחל מעכו"םהי'חייבכיתדקפיד,ולאכפי'
המעשה גניבה ,לפיכך יש הו"א בגמ' כאן הקונטרס דפטר בגחלמן העכו-ם משום דלא
שג"כ יתחייב בכפל ,לזה צריך קרא למילף כתיבא בי' השבה 'עף"ש ,ובדעת החוס' כ'
מרן הגר"א קהמלר זצ"ל (נדפס בס' תורת
שאיןחיוב כפל עליהם.
ואכתיישלהעיר דבאמת המחיב שלכפל ירוחם ח"בעמודס"ג) ח"ל ,והאדסבריהתוס'
,
ב
ש
ה
דמחויב בהשבה,איןזה מכחהניתק לעשה,אך
הוה הלאתגנוב ,אבלכיוןשאיןלוחיוב
החפץ מדץגניבה ,רק משוםממוניגבך,זהלא בגזילה איכאחיובתשלומי ,מלבד העשה,וגם
מספיק לחהבו בכפל משום דחיוב כפל הוה זהנלמדמוהשיב,והויככלחיוביחורהבניזקין
עוד תשלומין עם הקרן ,וזה דוקא במקום וכדומה ,חה פשוט בכמה מקומות ,ויעיין

תפד
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ברמב"ם ריש הל'גזילה דבליחאלגזילהבעין
אינו מנתק העשה ,אך הף תשלומע עכ"ל,
הינו לפי"מ דכ' הגר"ח (פ"ט מגוילה ה"א)

לדיק מדברי הרמב"ם ריש הל' מילה,
דכשהגזילה הוי בעין אינו לוקה משום דהף
לאו הניתק לעשה ,משום מ"ע דוהשיב את

הגזילה ,וכשהגזילה לא הוי בעין הוי חיוב
תשלומין ,אבל אין מצוה דהשבה מוהשיב,
אלא הוי חיוכ תשלומין מושלם כמבואר
להדיא בספרא פ' ויקרא,וזהודכ' התוט' דאף
דענו"ם שגזל מעכו"ם ל"ש מצותוהשיב כמו
דפטור מכה"ח כולה ,מ"מ איתנהוגבי'חיוכ
תשלומין משום מזיק דילפינן מושלם ,והוי
ככל חיוכי תורהכניזקין דעכו"םחייב ,אלא
דלפי"ז יקשה מהו דעת רש"י רכ' דעכו"ם
ליתא בהשבה כלל ,ומשמע אפי' חיוב
תשלומין דהמלם ליתנהו גבי' ,והא ילפינן
בספרא חיובתשלומין מושלם ,ולמה לאיהי'
בעכו"ם ,ונמו שעכו"םחייבבנזקין אםהזיק,
וגזילה הוה א' מכ"ד אבוחנזקין ,ה"ניחחייב
בחיוב ממת דהשבת גזילה ,וצ"ע.

ונראה בזה ,דהבאנו מהגר"ח שכ' בדעת
הרמב"ם ,שמ"ע רוהשיב הוי רק כשהגזילה
בעין ,ואםאיןהגוילהבעיןחייבבדמים ,אבל
אין זה מ"ע דוהשיב ,אלא חיוב תשלומין
דנלמד בספרא מושלם ,חה הוי חיוב ממת
כשארנזקין ,אבל לאהוי מ"ע .אולםיעויי'
ברא"ש ב"מ כ"וב',דפליג על הרמב"םבזה,
וכתב אם גזל חפץ ואפי' אכלה או נשרפה
ושילםדטיפתיקן הלאו,יקיםעועהדוהשיב את
הגזילה עיי"עג ולכאורה ביאור הרא"ש הוא
דושלם הף גילוי דגם ע"י דמיס קים מ"ע
דוהשיב ,דמהלי הן מהלי דמיהן ,ולא הף
ושלם חיוב ממת בפנ"ע ,אלאגילוי במצות
והשיב .אבל הרמב"ם סובר דחיוב דמים של
ושלםהויחיוכ מטקכפנ"ע כשארנזקע,ואינו

ענין לוהשיכ.

ולפז"נ דבזהפליגי רש"' והתוס' ,דהתוס'
סוברים דאיתנהו חיוב ממת בתשלומיגזילה,
חוץ מהמ"ע של והשיב ,ואשר ע"כ אף

דעכו"ם ליתנהו במצות והשיב ,מ"מ ב"נ
איתנהו בהשבה משוס ושלם כשאר חיובי
נזקין ,אבל רש"י סובר כשיטח הרא"ש,
דושלם הויגילוי במצוח והשיב ,וגם בדמיס
איתקימא מצות והשיב ,דנ"י תשלוטע הוא
קיוםדין והשיב ,ואשרלפי"ז עכו"םדליתנהו
במצוחוהשיב ,ע"נגםליתנהובחיובתשלומין
רושלמ,ואתיין היטב שיטת רש"י.
והנה בדף י"א א',איןשמיןלגנבולגזלן,
חוס' הסבירושי' רש"י אע"ג דבכ"ם נתרבה
שוהכסףלתשלומיןככסף ,מ"מלעניןגזלןלא
מהני ,משום דכתיב אשר גזל ,דבעונן כעע
שגזל ,משו"הצריךלהחזירהגזילה אודמים.
ולא סובע .וכן משמע בירושל' מנין שאין
שמין וכו' חים שנים ישלם ולא מתיס ,עד
כדת גניבה גזילהטנין ,אשר גזל כעק שגזל
ע"כ ,והתוס' הסבירו שי' רש"י דמאשר גזל
ילפינןשאינויכול לשלם בשברים אלאדמים,
דרך דמים הף כעין שגזל ולא דבר אחר.

ומבואר ברש"י שגם אם אין הגזילה בעע,
מ"ע בהתשלומק בעינן כעין שגזל ,וע"כ
מוכרח שגם בדמים מקיים מצות והשיב אח
הגזילה,ולפיכףהפרעוןצריךלהיותכעקשגזל
ולאסובין .אשרלפי"ז נמצא ברש"ילשיטתו
אזיל מהא דסוברלפי המבואר  -בעירובק
ס"ב א' ,שגם ע"ידמיםגזלןמקיימ מ"ע של
והשיב אח הגזילה.
והנה נתבאר דבמצוה של והעהב את
הגזילה יש ב'דינים .דמבואר ברמב"ם פ"א
הל'גזילה ה"א,אעלוקיןעללאתגזול משום
דהוה לאו הניתק לעשה ,שנאמר והשיב את
הגזילה אשר גזל ,וזו מצות עשה ,ואם אין
גזילהבעיןחייב כתשלומיןואינולוקה משוס
דהוה לאוהניתן לתשלומין .מבואר ברמב"ם
שאם משיב אתהגזילה הוה מצותעשה .ולא
כמו כל תשלומין של נזקין  -כגק אדס
המזיק ,בור אש ושור ,דהתם יש חיוב ממון
לשלם ההיזק אבלזה לא חשוכ למצות עשה,
אבל כאן בהשבח גזילה הוה מ"ע ,חוץ מן
החיוב ממון שבו .ובשביל זה אינו לוקה על

כחוראי
עבירה של לא תגזול ,משום דהוה לאוהניחק
למצות עשה .ויש עודדין בוהשיב  -מצד
החפצא ,שחפצאהגזולהטעון השבהלבעלים.
הנה איתא בגמ' סוכה ל"א א'  -לולב
הגזול הוה מצוה הבאה בעבירה ,אבל סוכה
גזולה ,למ"ד קרקעאינהנגזלת לא הוה מצוה
הבאה בעבירה .וראשונים מקשים,כיון שגס
בקרקע יש לא תגזול ,כרמב"ם וספרי הנ"ל,
א"כ צריך להיות גם בסוכה גוולה פסול של
מצהב"ע ,וסתרצים  -קרקע אינה נגזלת,
ובאור תרוצם באר הגר"א קוטלר זצוק"ל
(נדפס בקונטרסהמעיין ,ח"א) שיש חלוקבין
גזילת מטלטלין וגזילח קרקע .בכל גזילת
מטלטלין הגולן עבר לא תטול ,וג"כ חל
בחפצא שםגזולה -זה חפץגזול .ופסול של
מצהב"ע נלמד מסוכה דף ל' א' ,מקרא
והבאתםגזול ואת הפסח ואח החולה -גזול
דומיא דפסח ,כמו שבהמה בעלת מום הוה
חפצא שפסולה לקרבן ,ה"ה בהמהגזולההוה
חפצא שפסולה לקרבן ,וה"ה לשאר מצוות.
אבל בגזילת קרקע ,באמת הגברא עבר לא
תגזול ,אבלכיון שבחפצא שלהקרקעאינוחל
קניניגזילה,לפיכךלאהוה חפצאגזולה .נמצא
שסוכהגזולה לא חל בה הפסול של מצהב"ע,
כיון שלא חל השם גזולה על החפצא.
אשרלפי"ז אפ"ל ,שגםלעניןמצות השבה
יש חלוק בין קרקע למטלטלין .אם גחל
מטלטלין יש איסור גברא של לא תגזול וגם
חל שםגזולהעלההפצא.ויוצאמזהשיששני
חיוביםבוהשיב  -האתרהוא עלהגברא,וזה
מנתק הל"ת שעליו ,והשני הוא דץ מצד
החפצא ,שיש חיוב על ההפצא להיות מושב
לבעלים .משא"כ בגזילת קרקע .יש איסור
גברא של לא תגזול אבל מ"מ הקרקע לא
נעשה קרקעגזולה,לפי'ישחיובוהשיב משום
המעשה גזילה שעשה ,אבלאין חיוב והשיב
מצד החפצא,כיון שלא חל בהקניניגזילה.

ולפי מש"כמיושב מה שהקשו האחרונים
למה צריך ילפותא למעט קרקע ועבדים
ושטרותמןחיובכפל,כית שכברנתמעטובדף
קי"ז ב' ,מכל חיובי השבה  -ולנ"ל ,בדף
קי"זב' רקילפינן שבחפצאלא חל שםגזולה,
ולפי' נתטעטומזחיוב והשיב מצד החפצא,
אבלכיון שגברא עובר לא תגזול גם בקרקע,
שם מצד המעשהגזילההוהחיובהשבה.ולפי'
סברה הגמ' כאן בה"א שיש גם חיוב כפל,
קמ"ל כלל ופרט וכלל שקרקעות ועבדים
חשטרוח נתמעטו מכפל ,וכמש"כ.
ולפ"זיש לישבקושית המנ"ח מצוה ל"ח
(ומצוה רכ"ח) שהק' לפי' הרמב"ם וספרי
שבגזילח קרקעעוברלאתגזול ,א"כלמהאינו
לוקה בשכיל המעשה גזילה ,ולא הוה לאו
הניתק לעשה ,כיון שאינוחייב בוהשיב את
הגזילה .ולנ"ל ,אע"ג שדין והשיב מצד
החפצאאינונוהג בקרקע ,אבלעדייןישמצוה
על הגברא להשיב הקרקע והעבד ,לפי' הוה
לאו הניחק לעשה.
והנה כתוב ברש"י סנהדרין נ"ד א' ,ד"ה
צערא בשעתא וז"לישראל שגחלחצי פרוטה
ישאיסור ,אבלמיעברלא עברדכתיב(ויקרא
לא
(שםה')והשיב אתהגוילה -
אימ"ישרי תגזי
דהשבק קרי גזל ,ואירך לא עכ"ל.
ומשמעמדבריוכיתשאיןחיובוהשיבעלחצי
פרוטה ,לפי' אינו עובר באיסור לא חגזול,
משום שצריך להיוח מידי דבר השבה כדי
שיהיה נכלל באיסור לא תגזול .ולכ' יש
להקשותבגוילת קרקעעוברבאיסורלאחגזול
(לרמב"ם ,ספרי ,ורש"י בחומש) ,ואפ"האין
מצות והשיב אתהגזילה ,א"כאיךשייךלומר
שהןתלוייןזב"ז .אבללנ"ל א"ש ,דגםבגזילת
קרקע יש מצוה מצד הגברא של והשיב ,רק
שאין חיוב מצד החפצא ,לפי' שייך לעבור
בלא חגזול כיץ שגם קרקע הוה מידי דבר
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השבה ,וכמש"נ.

תפו

נהוראי

חרבלוייצחק בערנאטח

בעביןעירוביןבעיירותגדולות
א .השו"ע ס" שס"ד כתב ,רה"ר עצמה
אינה !יתרת אלא בדלתות והוא שננעלות
בלילה וי"א אע"ס שאין ננעלוח אבל צריך
שיהא רארות לנעול וכו' עכ"ל ,וע' בביאור
הלכה שמבאר דדעה ראשונההיאשי'הרי"ף
הרא"ש והסמ"גרהביאוד' ר'יוחנןדירושלם
אלמל' דלתוחי' ננעלות בלילה חייבין עלי'
משום רה"רודעהשני'היאשי' הרמב"םוז"ל
פי"ו מהל' שבת הל'י' ש!י כותלים ברה"ר
והעם עוברים ביניהם כיצד מכשיר ביניהם
עושה דלתות מכאז ידלחות מכאן ואח"כ
יעשהביניהם רה"יואינוצריךלנעולהדלתות
בלילה וי"א אע"פ שאע ננעלות אבל צריך
שיהיו ראויות לנעול וכו' עכ"ל ,וע' בביאור
דפסק כרבנן דלא אתי רבים ומבטלי מחיצות
ומדאו' בצוה"פסגי והצרכתדלתוחאינו אלא
מדרבנןושי'החולקים הואדקיי"לדאתירבים
ומבטלי מחיצותרנריךדלתות מה"ח ,ועלידי
הדלתות הננעלוח דמעכבי הרבים שוב ל"ה
רבים דמבטלי מחיצות.
ב.ויעוין בביאורהלכהוז"לוקשהעל
מ!הג העולםע
יסתסקין בצוה"פ ור"ה שרחכ
ומ
ש
ט"ז אמה ומפולש משער לשער ולסמך על
השיטהדלדידן ליתלן ר"ה ג"כ קשה מאד,
דבאמח רוב הראשונים סוברין רגם בזה"ז
איכא ר"העי' במשכנ"י שהאריךבזה ,וא"כ
קשה לסמוך ע"ז באיסור סקילה והנכון
דסומכין על שי' הרמב"ם דפסק כרבנן דלא
אחי רביס ומבטלי מחיצות ,ולדידר בוראי
מהלתסגי בצוה"פ ולא נשארלנו כ"אאיסור
דרבנן דיש גם לרבנן בלא דלתות וב1הדאינו
אלא שאלה של איסור דרבנן אפשר דיש
לסמוך אדעה דאין ר"ה פחות מששים רבוא
ולאהו' אלא כרמליתולהכיסגיבצוה"פ.ויש

בדברי הבה"ל איזה מקומות הצריכיםעיון,
ונבארם אחת אחת.

ג.והנה הבה"לנקטבפשיטותדאםסוברין
לא אתי רבים ומבטל' מחיצות מהני צוה"פ

מה"ח אבל לכאו' א'" 1פשוט כל כך ,דאע"פ
רהרשכ"א סובףכן כעירובין דף  '1ב' ד"ה
והאמר ,אבל הריטב"א בדף כ"ב א' כחב
מפורשדלתירו'והגמ'דמודורכנןבדליתא שם
ד' מחיצות דאתו רבים ומבטל' מחיצות,
צוה"פ לא מיקרי שם ד' מחיצות ומורורבנן

דאמרי'אתירביםומבטלימחיצות.

ויש לבאר המח'בין הריטב"א ורשב"א,
דה!ה אי' שם בגמ' רף כ"כ א' ,דרבנן מודו
בליתא שם ד' מחיצות דאמרי' אתו רבים

ומבטלי מחיצות וממילא בדאיתא לשני
מחיצות ושני לחים מודו דאמרי' אתי רבים
ומבטלי מחיצות ,ומבואר דבלחיים ליכא שם
ד' מחיצות .וכנראה שהרשב"א לומד הטעם
דאין כאן שם ד' מחיצות הוא משום דלחיים
מיקרימחיצותגרועותדהרילעולםאינומועיל
לחיים אפי' מה"ת אם לא שיש עכ"פ ב'
מחיצות רגילוח של עומד מרובה על הסררן,
ולפ"ז בצוה"פ דמועיל בכל ד' רוחות ~עתו,
הוי מחיצה גמורה ,ולא אמרי' בו אחי רבים
ומבטלי מחיצות .ועוד דלחי חשיב מחיצה
גרועה דלא מועילביותרמי' ,משא"כ צוה"פ
דמועיל ליותר מי' לדידן דלא כרב .אבל
הריטב"א לומד פשט בשם ד' מחיצות הוא
דהחסרע שללחי שהוא חלוק משארמחיצות
שאינו מו!ע הילוך הרבים .ולכן י"ל בצוה"פ
ג"כדאתירביםכיוןשאינומונעהילוךהרבים
דאינו אלא קנה כל שהוא מכל צד .ולכן יש
בצוה"פ ג"כ החסרוןשאיןבו שם ד' מחיצות

לדעת הריטב"א ,ולפ"ז אין הדבר מוסכם

נהוראי
דצוה"פמועיל מה"תגםלמאןדסוברלאאתי

רביםומבטלימחיצוח.

ד .ובשיטת הרמב"ם ,מסתבר לומר דס"ל
דמודו רבנן לר' 'הודה דאמרי' בצוה"פ דאתי
רבים ומבטלי מהיצות דרעת הרמב"פ דאין
צוה"פמהניללהכשיר פרצהיחירה מעשר אם
לא במקוםשישב'מחיצותמעלייתא שלעומד
מרובה על הפררן .וחזינן מזה שס"ל שהם
מחיצות גרועות כלחי ולא כלחי ממש ,אלא
שעכ"פ אינם מחיצות גמורות כמו עומד
מרוכה על הסרוץ וא"כ מסתברא דס"לדמודו
רכנן לר"י בצוה"פ .ולא מיבעיא אם הוא
מפרש מה שאי' בגמ' שט ד' מחיצות
נהריטב"א כמש"כ לעיל אלא אפי' אם הוא
מפרש כהרשב"אלכאורהיודורבנןלר'יהודה
לדעתו,דיתכןלומרדמכיון שלאמרצילצוה"פ
מכלד'צדדיםדחשיבכמחיצהגרועה,ולכןגם
לרבנן אתי רבים ומבטלי מהיצותדליכא שם

ד'מהיצות.
ה .ומ"מ אין להקשות מזה קושיא על
הבה"ל שכ' דסומכין על הא דפסק הרמכ"ם
דלא אתי רבים ומבטלי מחיצות לעשות
עירובין ע"י צוה"פ ,דמ"מ י"ל דקיי"ל
כהרמב"ם רקלענין זה אבללענין צוה"פ לא
קיי"לכמותו ,רכ' המחברבפירושבסי' שס"ב
סעיףי',דקיי"לדאפי' אםנעץד'קונדסיןבד'
רוחותדהוי צוה"פכדין,והביא דעת הרמב"ם
בשם י"א וחזינן מיני' דס-ל בהעיקר דלא
כהרמב"ם ואיכא למימר דהבה"ל סובר
דהעיקר סירוש בסוגיא בדף כ"ב א' ,הוא
כהרשב"אולכןמועילצוה"פגםבמקוםרבים
דקיי"ל כרבנן וכר"מ ,ונמצא דקי"ל
כהרמב"ם בחדא ורלא כוותי' בחדא- .
ואמנם החזו"א סי' ע"ד ס"ק י' סבר דלא
כהבה"ל  -וכתבדליכאלמאן דאמרדלדינא
מהניצוה"פ לבטלהדע שלאחירביםומבטלי
מחיצות ,ולדידי' לכו"ע מה"ת לא מהני
הצוה"פ.

וישלעיןעוד ,דהנהבריטב-אדף מ"ב א'

כתב ,דלאבעינן כלתנאי רה"רלדין דלאאתי

תפז

רבים ומבטלי מחיצות ,אלא כל שהוא דרך
סלילהלרכיםדהיינומקוםהילוךלרבים מכטל
טחיצות אפי' אם אינו ט"ז אמות וכו' ,יש
בכוחולבטלהמחיצות .אבל הרמב"ן ס"לדלא
נתבטלו מחיצוח אלא א"כ עוברת שם רה"ר
גמורה ,וכן דעת הפוסקים דקיי-ל כרמב"ן
כדמוכת במג"א סי' שמ-ה ובכמהדוכתי,וכן
כ' להדיא בחזו"א קי"ב ס"ק י"ב ,וע' בית
אפרים ס' כ"1רף מ"טא' ד"ה ומש"כ החכם,
שדעתו שמש"כ הריטב"א הנ"ל פירושו הוא
נמיכהרמב"ןומיישבהלשון שלדרךסלילה.
ז .אלא דבהרבהעיירוח שלנויש צדגדול
לומרשאין שיך בהם רה"ר דאורייתא מכח
המציאות רהבתים נבנים בכ' צידי הרחוב
~דרך שהם עומד מרובה על הפרוץ וגםרובם
ככולם של הרתובות אינם חוחכים מקצה של
העיר אלקצהו ,אלא אדרבה הםכלים באמצע
ע"י מהיצה שלישית של בתים שהם ג"כ
מחיצה של עומר מרובה על הפרוץ ,ונמצא
שישלהםג'מחיצותד"תוכברנפקע משטתזו
ןשמעתי מאתד החברים
שם רה"ר
בבהמ"דן ,ובאמתזה פשוטיותרלסמוךעלזה
במקום שבאמתכןהמציאות.וצי טש"כבחזו"א
ס" ע"ד ס"ק ח וסי' ק"ז ס"ק אי,
הנ"לאיןצריךלחידוש של החזו"א שם שהוא
דבר חדש שלא נמצא בפוסקיס שלפניו .ובזה
מיושב מה שעושיןעירוביןע"י צוה"פדכיון
שאינו רה"ר ד"תיכוליםלסמוךעלהצוה"פ.
ח,1 .ראה על פי זה ליישב מה שהעיר
בתשובות אגרות משהסי' ק"מ ,שתמה מאד
היכן מצאו הראשונים היסודדבעינן שרה"ר
יהיה מפולש משער לשער .וע"פ הנ"ל יש
לישבבפשיטות ,דהנהע' רש"יעירוביןדף'1
א' ,שע"פ גירסא אחת מפורש מדבריו דהא
דבעינן מפולש משער לשערהיינובעיר שיש
לה הומה דוקא .וגםלפי הגירסא האחרתי"ל
דם"לכן ,אלאשאינומפורשמדבריו.וכנראה
שישלדייק מרש"י שכלהצורךשיהיה מפולש
הוא שלא יהא המקום מוקף מחיצות דאל"כ
לאיהיה רה"ר וכנ"ל .ופשוט דדברזהמועיל

יפי

תפח

כחוראי

רקבאותןהעיירותשהבתיםנבניםבאופן שהם כמש"כ בבה"לבסי' שס"ד הנ"ל ,ומ"מ יש
עומדמרובהעלהפרוץ.
לדתבו( :א) אם אע הרחובותבניות באופן
ט.וראוילצייןדדברזהיועילרק אםננית שהעומד מרובה על הפרוץ וכנ"ל ,ואח"ל
שפרצת עשרה אינה פוסלת מה"ת כמש"כ דקיי-ל דלא בעינן ס' רבוא נמצא שהרה"ר
חוס' הרא"שוהריטב"ארישפרקעושיןפסין ,מתוקן רק בצוה"פ,דלהרבהפוסקיםלאמועיל
וכן פסק החזו"א לדינא בסי' קי"ב סק"ה ,ברה"ר וכנ"ל( .כ) ואם הבתיםבנויים באופן
ודלא כשיטת הגאוןיעקב והמשכנ"י .ובאמת שהםעומדמרובה עלהפררן נמצא שלכאורה
שגםרבינוחננאלבדף אב',סוברדפרצתי' אין השטח אלא כרמלית ויכולים לתקנו
אוסרת מה"ת ,וכברקי-
דועים דברי הרא"ש בצוה"פ,דאין כאן שאלה שלאתירביס כלל
ספ"ק דנדה ובכ"מ דקשה להקל נגד הר"ח לרוכ הפוסקים כיון שאין כאן רה"ר [ולא
דכל דבריו הם דברי קבלה ,אמנם כבר נהגו כדמשמע מהריטב"א דלא בעינן כל תנאי
להקל בוה.
רה"רלדיןדאתירבים] גם איכא חששאלפי
ולעניןאיבעינן ששים רבואבוקעים בכל השיטות שהזכרנו לעיל שם"ל דפירצת עשר
יוםלהיות רה"ר ,כברדשורביםבזהואכמ"ל .פוסלמחיצהמה"ת.
אבל פשוטשאין לומר שכל רחובבעישיהיו
י"ב .ובעיר שיש בה ס' רבוא איכא כל
בוקעין בו ששים רבוא אפי' למאן דמצריך החששות הנ-ל ,ונוסף לזה שלכאורה השטח
ששים רבוא אלאסגי בששים רבואבעיר,כן ודאיהוי רה-ר ד"ת ,אם לא במקום שהבתים
משמע מרש"י עירובץ דף  '1א' ד"ה רה"ר ,בנוייםבאופן עומד מרובהעלהפררן שבאמת
ועוד דהרבהראשוניםליתלהוכללהאיענינא מצוי הרבה בעיירות כאלו .או יש לחוש רק
דאין רה"רכלא ששיםרבוא.
לדעות הפוסלים פירצתי' מן התורה.
י"א .ונמצא דבמקוםשאיןבעיר ס' רבוא
אם עושיםעירוב כברנהגו להקללסמוךעליו
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תפט

תרב מאיר ברבר

בשיטתרש"יבעכיןפשיקרישי ומלאכח שא"צ לגופה
שבת ק"גא' ,ת"רהתולשעולשיןוכו' אם
לאכילה כגרוגרח אם לבהמה כמלאפיהגדי
וכר אםליפות את הקרקעכלשהןאטוכולהו
לאוליפות אח הקרקעממוווכר אבי אמרכר
ובגק דלא קמיכףן והא אבי ורבא דאמרי
תרהיהו מח-ה ה" ר"ש בפ"ר דלא ימות לא
צריכא דקעביד בארעא דחברי' ע"כ .ופרש"י
בארעא דחבר" לא איכפתלי' ליפות עכ"ל,
וכתכ על זה הגרע"א בגהש"ס וז"ל ע"ל דף
ע"ה א' רש"י ד"ה טפי ובתוס' שם וצע"ק
עכ"ל .וכוונת הגרע"א הי' דהכא לכאורה
מבואר ברש"י דפ"ראינוחייב אא"כ ניחא
ליה אבל בלא איכפחליה פטור .וזה נראה
כסותר מש"כ רש"י בעצמו בדף ע"ה א',גבי
פוצע חלזון דפריך הגמ' וליח-ב נמי משום
נטילת נשמה ומתרץ רבאדכיוןשאינומתכוין
לנטילת נשמה מתעסק הוא אצלנטילת נשמה
ופטורופריך והא אבי ורבא דאמריתרוייהו
מודה ר"ש בפ"רולאימוחומשנידשאניהכא
דכמהדאיתכיה נשמהטסי מחאליהכיהיכי
דליצילציבעי' .ופרש"י ח"לוכיון דכל עצמו
מחכוין וטורח שלאימותבידואפילו מתאין
כאן אלא מתעסקוכי מודה ר' שמעקבמידי
דלא איכפתלי'וכו'עכ"ל.הרימבוארלהדיא
בדברירש"ידפ"רחייבאפילובלאאיכפתלי'
וזה נראה כסותר מאי דמשמע מדכריו בדף
ק"ג א',דדוקאניחאלי'חייב אבללא איכפת
לי' פטור.
ובאמת מלבד הסתירהבדברי רש"י עצמו
הסוגיא בדף ק"ג א' ,מוכח להדיא דבלא
איכפחלי' פטור(דארעאדחברי' הף פ"רדלא
איכפתלי') וא"כלכ'דברירש"יברף ע"הא',
דלאאיכפחלי'חייבהםנגדהגמ'בדףק"גא',
וכן הקשועליו התוס' דף ע"ה א' ,ר"הטפי.

והנה בדף ל"א ב' ,גב' האדר'יוסי פוטר
בכולןחוץמןהפתילהמפני שהוא עושה פחם
מפרש ר' יוחנן דר' יוסי פוטר בכולן משום
דס"ל כר"ש דמלאכה שא"צ לגופה פטור
ומ"מ בסחילה חייב משום דמ-רי בפתילה
שצריך להבהבהדהוא מלאכהשצריכהלגופה.
ומדייק שם רבאממתני' כר'יוחנןדקתנימפני
שהוא עושה פחם ולא קתני מפני שנעשית
פחם .ופרש"י שהוא עושה פחם שהואמתכוין
ממש לעשותהכמיו פחם וכו' עכ"ל ,והקשה
עליו בגהש"ס דאמאי הצריך שיהא מתכוין
ממש הא בגמ' דף ק"ג א' ,מבואר דבתולש
עולשין בארעא רידיה אף אס אינו מתכוין
חייב ודוקא בארעא דחכרי' פטור אלמא כל
היכאדניחאלי'(כגון בארעאדידי')לאמיקרי
מלאכה שאינה צריכה לגופה אף אם אינו
מתכוין ,חה סותר מאי דמשמע מרש"ידבעי'
שיתכוין ממש אבל אםאינומחכויןאףדניחא
לי' חשיב מלאכה שאי"צ לגופה.
וישליישבקושיאזו ע"מ מש"כ הרמב"ן
בסוף פ' שמנה שרצים (ד"ההאימסוכרייתא)
לפרש הסוגיא דתולש עולשץ וו"ל שם ועוד
נ"לשיפוי השדה אינה מלאכה אבל תלישת
עשביםהיא המלאכההמחייבחו ומשום תולש
מתרינןבי' אלא שהתלישה חשובה להתחייב
עלי' בכל שהוא כשהוא מחכויןליסוי השדה
וכשהשדה אינו שלו אינו חשוב בעיניויפוי
השדה כלום ואע התלישה חשובה להתחייב
עליה במשהו וזה דומה למצניע דחףב בכל
שהוא ושארבני אדםאינןחייביםעליהן אלא
בשיעורן עכ"ל .והינו דהרמב"ן מפרש
דקושית הגמ' אטו כולהו לאו ליפות את
הקרקע נינהואין ר"לשיתחייב משום חורש
מחמת ימוי הקרקע דס"ל להרמב"ן דיפוי
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קרקע אינה מלאכה כלל ואין כאן מלאכת
חורש כלל ,אלא כוונח הגמ' הי' שיתחייב
משום תולש .ואף דלא תלש כשיעור מ"מ
מלאכח תולש יש כאן אלא דאינה חשובה
משום שלא תלש כשיעור ולזה פריך דכיון
דהוא עושהיפוי קרקע ע"י תלישה זו הרי
המלאכה חשובה ויתח-בעליה .ומתרץאביי
דמיירי באינו מתכוין ולכך אע יפף הקרקע
מחשיב המלאכה ,וע"ז מקשה הגמ' דאביי
ורבא דאמריתרווייהו מודה ר"ש בפ"ר ור"ל
דאףשאינומחכויןליפוי קרקע מ"מ פ"רהוא
וזה מחשיב המלאכהויתחייב משוס תולש אף
שלא תלש נשיעור .וטתרץדמיירי בקרקע
שאינה שלו ולא איכפתלי' ביפף קרקעואינו
מחשיב מלאכת התולש ולכך פטור .כן הוא
ביאור הסוגיא לפיפי' הרמב"ן.
ולפ"ז יש ליישב קושיית הגהש"ס הנ"ל
בדף ל"א ב',והינו דרש"י שםמצריךשיהא
מתכוין לעשותה פחם ואם אינו מתכוין הוי
מלאכה שא"צ לגופה והקשה הגהש"סדמוכח
מהסוגיאבדף ק"גא' ,דאםניחאליהאףשאין
מתכויןהוימלאכהשצריכהלגופה.ולהנ"ליש
לישב רש"ידהנההוכחח הגרע"אהיינודוקא
אם נפרשקושיית הגמ' אטוכולהולאוליפות
את הקרקענינהו דר"לשיחחייב משום חורש
דלפ"ז שפיר מוכח דאם היה שדה שלו היה
חייב משום חורש אף שאינו מתכףן לוכיון
דעכ"פ ניחאליה .אבלי"לדרש"י ס"לכפי'
הרמב"ןדהקו'הי'דיתחייב משוםתולששהיא
חשובה משום יפף הקרקע ,ולפ"ז אפי' אם
נאמר דכל שאינו מתנרן ממש הוי מלאכה
שא"צלגופה מ"מהואיחחייב אם השדה שלו
דהא הוא מתכויןלהדיא למלאכת חולשוהוי
מלאכה שצריכה לגופה .ואף שאינו סתכוע
ליפויהקרקע מ"מ הואנוחןחשיפות למלאכת
תולש ולענין חשיבוח סגי במאי דניחא ליה
דסו"ס יש כאן חשיבות אף שאינו מתכוין

ליפוי.

ולפ"ז יש לישב הסחירה כדברי רש"י
שכתב גבי פוצע חלזק דפ"רחייב אם לא

איכפת לי' וגבי תולש עולשע כתב דדווקצ
ניחא לי' חייב אבל לא איכפת פטור.
זת הואלל
ולהנ"ל החילוק פשוטדגבי פוצע ח
עושהב' מלאכוחואנובאיןלחייבו שתים א'
משום דישה שהוא עושה ככוונה וא' משום
נטילח נשמה שנעשית ממילא בלא כוונה
בפ"ר .אבלגביתולשעולשעלפיפי' הרמב"ן
איןכאןשתימלאכותאלא מלאכה אחחשהוא
תולש רק דלא חלשכשיעורואנובאיןלחייבו
משום שיש כאןייפוי קרקע שנעשה בפ"ר
כשהוא תולשוזהמחשיב המלאכה .וא"כאין
כאןסתירהבדברירש"ידגביפוצעחלזתס"ל
לרש"י דח-ב בם"ר אפי' אם לא איכפתלי'
ולאבעי'ניחאלי'דזהועיקרדק דפ"ר דח-ב
אף בלא איכפתלי' .אבלבתולשעולשיןבעי'
ניחא לי' דווקא דכיוון רהפ"ר בא ליחן
חשיבות כלזמן דלא ניחא ל" או לא איכפת
לי'איןכאןחשיבות .והף' דמעיקרדין פס"ר
לעולםסגי בלא איכפתלי' אבל היכא דבא
הפ"רליתן חשיבותבעי' ניחאלי' ולא מצד
דין דפ"ר אלא משוםדדווקאבניחא ל"איכא
חשיבות.
ועדייןצ-ע~ברירש"יבדף ל"אב',דכל
שאינו מחכוין למלאכה ממש הוי מלאכה
שא"צלגופה א"כהיאךפריךגביפוצעחלזת
דיחח-ב משוםנטילת נשמה האאינומתכוין
לנט"נ ולכ'הוי מלאכה שא"צ לגופה.
צ"ע לשיטת רש"י האיך מורה ר"ש בפ"ר
ובכ~
דחייב האכיוןדאינומתכויןלמלאכהשנעשית
טמילאלכ'הוימלאכה שא"צלגופה .והנראה
בזה דהא דס"ל לרש"י דאם אינו מתכוין
למלאכההוי מלאכה שא"צ לגופה זהו רוקא
כנתכיבויהנר שעושהרק פעולה אחתדה-נו
כיבף לוכוונה אחרתבאוחהסעולהדהיינו
שרוצה שלא תישרף הפתילה ,בכה"ג חסרת
הכוונהלגוף המלאכה(רהיינו לעשותה פחס)
עושהו מלאכה שא"צ לגופה ,דכל שיש לו
צורך אחר בגוף המלאכההרי המלאכה א"צ
לגופה .אבל בפוצע חלזעיש כאן ב' פעולות
שהאחחנעשיתממילא עםהשני,דהיינושהוא
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עושהלהדיא מלאכתדישהשהיא הוצאתהדם גביכיבוי מסוגיא דתולשעולשין באמת צ"ע
וביחד עם זה ממילא הוא ממית החלזון(וזה אמאי לא הקשה בפשיטות ממאי דמבואר
נחשב פעולה אחרת משוםידישה היא עצם בכמהמקומוחדמחייב ר"ש בפ"רומוכחדאף
הוצאת הרם אבל נטילח נשמה היא הריגח שלא נחכוין למלאכה שנעשית ממילא לא
החלזק והוצאת הדם הוי רק אמצעי להטיח חשיב מלאכה שא"צ לגופה וכמו שהקשיתי
החלזתיעצם המלאכה הף לעשותו מת .ויש לעיל .ונראה פשוטדלא הקשהכן משוםדירר
לפלפל בזה .גם י"ל באופן אחר דנחשב ב' לחילוק שבע ב' פעולוח ופעולה אחת ,ולכך
פעולותוקיצרתי).ובטיתתהחלזוןאעלושום לא קשהמידימכל פ"רדעלמאוכמו שנחבאר
כוונה אלא היא על כרחו נעשית ממילא לעיל .ומ"מ הקשה מסוגיא דתולש עולשין
ובסחם.וכיון שנעשיח בסתם בלא כוונה אנו משום שמשמע מלשת הגמ' דאין שם בי
אומרים דמסתטא לצורך גופה היא נעשית ,פעולות דמדלא אמר בגמ' שהקרקע מתרפה
!לאדמילכיבויהנרדכגוףהכיבויישלוכונה אלא שהיאמתייפה משמעדאעהחיוב בחורש
אחרת חהעושהומלאכה שאצ"לכיוןדבהדיא משום ריכוך הקרקע אלא משום דהסרת
נתכץןלצורךשאיגוגוף המלאכה .והא דר"ש העולשיןגופאהיאנקיוןהקרקעותיקונהשזהו
מורה בכל מקום דפ"רחייכהיינונמי היכא בכלל חורש ונמצא דשתי המלאכות קוצר
דעושה ב' פעולות ואין לו כוונה כפעולה וחורש נעשות ע"י פע!לה אחתדהיינו הסרת
שנעשיח ממילא ולכך אמרי דמסתמא לגופא העולשין .וכיון דיש רק פעולה אחת שפיר
היא צריכה ולא הף מלאכה שא"צ לגופה .דומיא לכיבוי הנר שהוא ג"כ פעולה אחח
והנה להנ"ל אפי' אס לא נפרש סוגיא (ופשוט דאין לחלק בין אם פעולה זו הוי
דתולש עולטדן כפירחם הרמב"ן אלא נפרש מלאכה א' או ב' מלאכותכיון דסו"סישלו
דקרהגמ' ה'-דיתחייב משום חורש,לכ'ג"כ כוונה אחרתבאותהפעולה) .וע"כ נ"להעיקר
ישליישב קושהת הגרע"אעלדברירש"יגבי לתרץ קושית הגרע"א דרש"' מפרש כפי'
מכבה הנר,רגם בתולשע!לשיןי"לדהוישחי הרמב"ן דהפ"ר גבי תולש עולשין לא בא
פעולוח דהי' מלאכת תולש שהיא עיקר לחייבו משום חורש אלא בא ליתן חשיבות
כוונתו וביחד עם זה מלאכח חורש שהיא למלאכת התלש ,ולפ"ז מיושבקושייחו וכמו
פעולה אחרתואיןלו כה שוםכוונה .ובכה"ג שנתבאר .ומיושבנמילפיפי' זה דפטורגבי
לא חשיב החרישה מלאכה שא"צ לגופה תולש עולשין אם הוא פ"ר דלא איכפתליה

וכנ"ל .אבל אחר העיתאין נראה לתרץכן ,משום דלענין ליתן חשיבות בעי' ניחא ליה
דהנה דברי הגרע"א שהקשה עלדברי רש"י דוקא ולא דמיא לשאר פ"ר דעלמא דחייב
בלא איכפתלי' לפי' רש"י וכמו שנחבאר.

הרב מאירבן-ציווליי
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בעבין תשובתבריבועהעיר
א .משנהעירוביןדף ס' א',הנותןעיר!בו הבתים היוצאים מהעיר שמתעברים עםהעיר
בעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום .ויש או שכוללגם כלריבועהעיר .ולכאורה נפקא
לעיין מהזהעיבורה שלעיר אםהואכוללרק מינה לא רקלגבידינאדמתני' אלאדיש נ"מ

תצב

בחוראי

גםלמי שיש לובית תוךריבוע העיר והביח
מרוחק משאר בתי העיר יוחר מע' אמה
ושירים האם יש לו שביחת העיר וכל העיר
וריבועו נחשבין לו כד' אמות או לא .דאם
נימא דעבורה של העיר הגזכר במשנה הוא
דוקאתוךהבתיםהיוצאיםמןהעיראבלבנותן
עירובותוךריבוע העיר מפסיד כלהעיר דחל
עירובוונמצא ששבתחוץלעיר כ"שבמישיש
לובית שםדאיןשביחתו אלא במקומוואיןלו
אלא אלפיםמביתוולהפך אםעיבורה שלעיר
כולל ג"כ ריבוע העיר לכאורה מבואר ממה
דלא עשה ולא כלוםדגםבמישישלוביחתוך
ריבועהעיר שישלוכלהעיר כד"א וחוצהלה
אלפים אמות.
ב .והנה שאלהזו במי שישלו ביח תוך
ריבתהעיראינועניןלהאדמכוארבמשנהדף
מ"הא'" ,מישישכבדרך ועמדוראההריהוא
סמוך לעיר [ופירש"י ולא היה יודע שהוא
בתחום העיר וחשכה לו שם וכשעמד ראה
שהוא סמוך לעיר ובתחומה] ר' יהודה אומר
יכנס" וא"כנימאדלאלבדכשביתותוךריבדצ "בדרך".
העירדישלו כלהעירוחוצה לה אלסים אלא
ג .ומצד הסברא היה נוטה לומר דשובת
אף כשביחורקתוךתחוםהעירנחשבשביתתו בריבוע העיר אין לו אלא אלפים ממקומג
לחוךהעיר כמו שמבואר במשנה דכל ששבת דהא מה דקיי"ל רנותנין פיאות לעיר הוא
תוך תחוםהעירישלוהעירוחוצהלהאלפים נלמד מוין כזה יהו כל שובתי שבה כמבואר
לכל רוח .דזה אינו חדא דהא בשו"עסי' ת' ביש"ינ"ה א' ,ד"העגולה(דהסוג"אדף נ"אא',
התנה שדוקא במי שהיה דעחו ליכנס לעיר קאי על דץ פיאהז המחן לחחום העיר דלא
אכל אם לא היה דעתו ליכנס לעירזו קנה קאי עלדעריבועגוף העיר) דהוא דץנתינת
שביתה במקומו .וכוונת השו"ע בזה הוא פיאות לשובתי שכת (א) וא"כ היה מסתבר
להתנות שיהא דעתו להמשיך הליכחו עד לומר דנלמד מזה רק רשביתתו הוא בציור
(א)ואףדרש'.קאי עירעגולה,לכא~יה פשט~ח מדין ריבחצהבן מבואר עוריוחר בעכה"ק 12ער ה'סימן
הגמ' מודהזדץרי2ועעירעגיהורץמהניאץ אההמדה י"ב עץ"ש .והגמ' אפשרליישב דחידחם דץ דמהציאק
כ1נד פנ~פי,צא הם ב'דינים נפהים ,דהאהירץ הנמ' את המדה מנ' רוחות קאי עלעיר מרוכעח שגוף העיר
אינה עוטדח בריבוע העולם ובלי שום פגהם דינה הוא
דחידישב'פג,מיפיוצאין הוא -מהודתימאמר,ה אהח
אמרינן סשחירוח~תלאאמריון
ותטיהדהאכנר מרובעת אץ עושין להוויוח וכשיוצא פגוס אחד אץ
נשוה בבריחא דעג~לה ע~ש'ן לקהמ~.לר-
וח חה ודאי הוא אומרים דשוב לא הוה עיר מרובעת ונרבעה לריבוע

שיגיע לעיר ושם ישבות כמבואר בראשונים
שם אבל זה ששובת בביתואינו נחשב כמי
שדעחוליכנסלעירע-י מהשיבואלתוךהעיר
למחר .ואף אם נימא דרש"י דלא התנה כן
חולקעלהשו-עולאמצריךשיהאדעתוליכנס
לעיר[אףשהביאורהגר"אסי' ת' ס"קב' כחכ
דגם רש"י ס"ל דינא דהשו"ע דצריך שיהא
דעתוליכנס לעירי
ש שם ט"ס וצ"ל דף ס'
ב' ],מ"מודאילא נאמרדץזה אלאבמי שבא
בדרך ,שאף מקום עמידתו אינו עיקר מקום
שביתתו כיון שעוד מעטילך משם כמבואר
בסוגיא דף נא ב' ,דמי שבא כדרך ולא היה
מכיראילןאוגדראושאינובקיבהלכה ואמר
שביתתי במקומי דמה דזכה לו מקומו הוא
מדין עירוב ברגל(עיין בסוגיא שם וברש"י
ד"ה ואהיכאקאיאאינומכיר.וכן לר'יהודה
אף דמהני אף לעשיר מ"מ אינו אלא מדץ
עירוב) אבלביושבבביתוודאידאין שביתתו
אלאבביתוומפניזה התנה השו"עדדוקאכמי
שבא בדרך וכדקדוק לשון המשנהמי שישב

עי

הוצאח הטדה מנל ד' רוח~חיה אלא ס~נרה סוה דד,ן
ריבונעירעגילהחלוקסד'ןנותניןפ'"הןלעיר .אבלוה
אעו רהאבדף -1דב' .תד-ה אם,מביאראיהסד,ןרי2וע
עירעג~לה לדקמ?,יאין אתהמיה הנאמרבפגוםייצא
עיי.ש ונן הדשנ-א נה,ד~שיו באטצע ד-ה אמר רב
הווא כתב ח,ל והאעיר שפג~ם אהד יתא וכרמביאין
המדה כוגדה ומרנעין אוחה ענ-ל מנואר דהכל הוא

העולם אלאמוציאין את המדה כנגדה(ותםלעין אםדין
זה הוא דוקא ביוצא סנוס שהוא רק עיבורלעיר או אף
אםיוצאבית שנחשבמגוףהעיר)ושוכחידשההברייחא
'י
ודאא-דאבל'ד~~צנאהעמו2ד'גרעייהרותמרדוהבוע-תאקשמו-תלקדלגקםלסהג'?~ררותהוה
ת
ש
ע'
דק דמת'אץ אח הסדה ננגדה ואץ מרבעת אוהה
ח הענלם חה ודא' לא 'דעען מד'ןעיר עגולה.
לייהו

כחוראי
מרובע ולא עגולה כצורת העיר אבל ר!ימא
שנצשה כל הריבוע כגוף העיר מנץ לנו (חכר
ללברדברי רש"י נ"ז א' ,ד"ה אימור דאמריק
חדיה כמאן דמרמ .~0ח"ל לענעלריסיף לה
תחומיןביןלהילוך שבחביןלענענתינתלוים

תצג

היוצאים (דלא כמו שדקדקנו בדעת רש"י)
ושובבדף ס' כתבפי' עיבורה שלעיר .באחת
מן הבתים העומריםתוך ע' אמהושיריים לא
עשה כלוםכלומר לאהועילולא הפסידשהרי
אף בלאעירוכוהישלואלפים אמהלכלרוח
שהדבר 'דוע שיש אלפים לכל רוח ממקום
שביתחוחוץ מד' אמוח שלמקומו .וכלהעיר
ששבת בתוכה וריבועה ועיבורההריהן בכלל
העיר ליחשב אצלו הכל כר"א ונמצא שלא
הרויח בעירוב זה כלום לצד שעירב בו ולא
הפסיד בו כלוס לצד שכנגדו עכ"ל .הרי
כשמוכיר המקומות שנכללין בשביתתו חילק
בין עיבורה לריבועה משמע דעיבורה לאו
היינוריבועה .וממילא המשנהדהנותןעירובו
בעיבורה שלעיר הוא בדוקא עיבורה שהוא
באחד מהבתיס ולאבריבועהדהנותןבריבועה
של עיר הפסיד כל העיר .וא"כ גם בשובת
בריבוע העיראיןלו תחוםהעיר אלא מודדץ
מביחו.
ה .וכן משמע קצת מלשע הרמב"ם פ"ו

אבל ריבועי ודאי לא מרבענא כלום הוספנו
בחים בתוספות ריבועא שימעטו אח נוי
המגרשעכ"ל)ואף אם נאמרדמדיןתןפיאות
לשובתי שבתחשבינןהריבועלגוףהעיר מ"מ
לכאורה זהו רק לגבימי ששובת שם שהוא
משובתי שבח תוךהעירולגביה נאמרדהעיר
נחשבלעיר מרוכעת אבללגכימי ששבתחוץ
לעירואין זהעירו מה"תדאמרינןתןפיאות
כדי שנאמר שהוא שובח תוךהעיר[ .בקיצור
דדין חן פיאות לשובתי שבת הוא דין או
בשביתחואובתחומואובמקומו(לגביהעברח
ד"א ברה"ר) אבל אינודין שכל דבר עגול,
לגבי שבת ,נחשב כמרוכע].
ד .וה!ה מדברי רש"י על המשנהילעיל
שפירש ח"ל בעיבורה של עיר  -באחד מן
הבתים העומןים תוך ע' אמה שדרים עכ"ל ,מהל'עירוביןהל'ה' (שהוא ג"כלשת השו"ע)
איןלדייק דס"ל דדוקא בנותן תוך הבית לא ר"להמניחעירובובתוךהמדינה ששבחבולא
עשה ולא כלום אבל בנותן בריברצ העיר עשהכלוםואיןמודדיןלוממקוםעירובו אלא
הפסיד כל העיר דיש לדחות רעיקר כוונת הרי הוא כב!י המדינהכולן שיש להן אלפים
רש"י הוא לפרש המשנה אליבא דכו"ע דלא אמה לכל רוחחוץלמדינהוכן אםנתןעירובו
תימא מדסתמה המשנהדישעיבורלעיר אחת במקומות המצטרפין לעיר שמורדין התחוס
רס"ל כר"מדנותנץקרפץלעיר אלאדהמשנה חוץ מהם הרי זה כנותגו בתוך העיר עכ"ל
מתריבעיר שיש לה עיבור ע"י מה שיוצאן ובפרק כ"ח מהל' שבת פרט מקומות
בתים תוך ע' אמה ושיריים .ולכאורה כן המצטרפין לעיר ובהל' ג' סיס וו"ל כל אלו
מוכרח לומר בדעת רש"' שהרי מרש"י ריש מצטרפין עמה אםהיו תוך ע' אמה ושיריים
כיצדמעברץמבוארדס"לדלשוןעיבורהנזכר ומאותו הבית היוצא רואין כאילו חוט מתוח
במשנה דף ס' כולל אף ריבוע העיר עיי"ש .על פני כל המדינה ומוןדין חוץ לאותו חוט
אבללכאורהמדכריהמאירייש משמעותדאין אלפים אמה עכ"ל .הרי לא אמרלשוןצירוף
ריבוע העיר חשוב גוף העיר לא לגבי מי להמדינה אלא על הבתים המתעברין ולא על
שמניח שם עירובו ולא לגבימי ששבת שם כל הריבוע משמע דדוקא בגותן בתוך הבחים
שהרי במשגה ריש כיצד מעברין כתב ח"ל שהם מצטרפין לעיר הו"ל כנותן בתוך העיר
כלומראיזהביתדנין לה כעבור לאשה שהוא ולא בנותן בתוך ריבועה .אכןבפי' המשניוח
נחשב מכלל גופה להיות אף בית זה נחשב כתב וו"ל עיבורה של עיר היא התוספת
מכלל העיר למדוד ממנה ולחרן עכ"ל הרי שמוסיפין על המדינה ואזיהיה מדת אלפיס
דלשון עיבור העיר !ופל רק על הבחים אמה לכל רוח שוה עס הנוסף עליה כשהיא

תצד

נהוראי

עגולה ונרבע אוחה או שיש בתים חוצה וכו'
עכ"להרימבוארלהדיאדדץ המשנהשייךאף
על הנוחן עירובו חוך ריבוע העיר .וא"כ
לכאורה נפשט הספק שלנו במי ששבת תוך
ריבוע העיר דהרי הוא כאילו שבת בעיר
דלכאורה דץ אחדלנותןעירובובתוךריבוע
העיר עם השובתבריבועהעיר .אבל באמחוה
אינו שהרי בריטב"אוף ס' ד"הבעיבורה של
עיר ,כתב דאף לר"ע דאמר (במשנהדף ס-א
א') שהנוחן עירובו תוך העיר אע לו אלא
ממקום עירובו אלפים אמה א"ש דינא
דמחניתין דנותן עירובו בעבורה של עיר לא
עשהולאכלוסוז"לואפי'לר"עדאמרבסיפא
שהנותן את עירובו בעיראינו מהלך בתוכה
אלאד' אמוח החם הואבנותן אתערובובעיר
אחרת אבל הכא מיירי בשובת בתוך העיר
ובשובת מודה ר-ע וכדאיתא בש"ס עכ"ל
והדבריםסתומים .ונראהכוונחודחולק עלמה
שכתבנו בדעת רש"י דחל העירוב ומ"מ לא
מפסיד כלום ,אלא דס"ל דמה דלא עשה ולא
כלום)ווא משום דלא חל עירובו כלל דאין
בנחינת עירוב במקומ שיש לו שביתה מחמח
שביתת ביתו עקירה משביתח ביתו ונשאר
בשביתת ביתו וכיון שכן אף לר"ע לא הוה
עירוב כלל ושפירישלוכלהעיר .וא"כ שוב
אעךין שובח בריבוע העיר חלויבדין נוחן
עירובו בריבועהעיר דאף אםנימא כדמשמע
מפיה"מ ראף נותן עירובו בריבוע העיר לא
עשה ולא כלום שפירשייךלומר דבשובח שם
אע לו אלא ביתוואין לו תחום העיר .שוב
ידברי הרמב"סכסיה"מנדריםנ"וב',
הראול
שכתב על המשנה הנודר מן העיר אסור
בעיכורה" וז"ל וכבר ביארנו בפ"ה ממסכת
עירובין שהבתים ודומיהן ממקומוח הדירה
היוצאוח חרן מן המדינה אםהיו קרובים מן
המדינה ע' אמה או פחות מהפ הרי הם
מתחברות אל המדינה ונמדוד אותם כולם
בריבוע ואזמהיע חוץ המרובע אלפים אמה
לכל רוח והוא תחום שכתוכר ואלו המקומות
הנוספים שנתוספו אלהמדינה כשנרבע מסוף

הבחיסביוצאים ממנה נקראעיבורהעירדהוא
כמו המדינה הינו כדין המדינה עכ"ל .הרי
מבואר דכל הריבוע נקרא עיבורה של עיר
ורינוכדין העיר וא"כ לכאורהגם השובת שם
יהיה לו תחום העיר .ועיע במאירי שם דלא
משמע דס"לכן .ובאמחדינא דהרמב"םבנודר

מן העיר צ"ע דאם נתרבה ריבועהעיר שיהא
נחשב לגוף העירלגבידיני שבת מה"ת דגם
בנדר יהא נחשב לגוף העיר .וצ"ע.
 .1ויש להגיא ראיה מדברי המהרי"ל(דף
ל"א ב') הובא בקיצור במ"א ס" ת"ה ס"ק '1
שכתב עלמי שבא בספינה מחרן לתחום וז"ל
ואמר (מהר"י סג"ל) אם שני קצי העיר
נמשכין אלחוךהמיסכגוןעירמגנצא שמגדל
העליוןמן המכס עומדבנהר(ריינוס)וכןמגדל
התחתון אשר נקרא שמו (בל"א דער גרין
טארן) גם הוא עומד בתוך נהרריינוסוהעיר
בנויה לאורכהביניהןכעע קשתאזמוחרלילך
מתוךהספינה בעצמה כשבאתה אל הספרתוך
הקשת דהוא חשוב כמו תוך העיר עכ-ל ומה
שמתירליכנס ע"י כניסחוביןשניקצי העיר
הוא לפי שיטתו דביצא חוץ לחחום אף אם
נתנוהותוךעירשאינומוקף מחיצותכלהעיר
לו כד"א ואף דלא קי"ל הכי מ"מ מבואר
דם"ל דהמקום בע ב' רגלי הקשת הוא גוף
העיר אףלמי שלא שבת תוךהעיר ומדהתנה
דדוקא אם "שני" קציהעירנמשכין וכו' ולא
הספיק ע"י קצה אחד מהעיר שנמשך תוך
המים מבואר דדוקא בעיר העשויה כקשת
אמרינןשבין רגל' הקשת הואגוף העיר אבל
מקום ריבוע העיר לא נחשב לגוף העיר.
ולדבריו מאד מדחקהברייתאדף נ"ה א' ,ת"ר
כיצדמעברין אחהעריםוכו' עגולהעושיןלה
זרוח וכו' היתה רחכה מצד אחד וקצרה מצד
אחר רואין אותה כאילו הוא שוה היה בית
אחדיוצאכמין פגום וכו' רואין אותן כאילו
חוט מתוח עליהן ומודר ממנו ולהלן אלפים
אמה היחה עשויה כמין קשת או כמין גאם
רואע אוחהכאילו מלאהבתיםוחצירותומודד
ממנוולהלןאלפים אמה .דלכאורה צ"עשינף
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הלשון הנשנה בעיר העשיה כקשת דרואין
אותה כאילו מלאה בתים והצירוח דהיה לו
לומר כמו בפגוםיוצארואין אותוכאילו חוט
מתוחוכו' אבללדבריהמהרי"ל א"שראעזה
דין ריבוע אלא הואדיןדרואין אותה מלאה
בתים וחצירות דהוא ממש גוף העיר .וגם
מיושבלדבריולמהישתנאי ןד' אלפים אמות
ביןב' ראשי הקשתוהלאכיוןדכולהעיר אחת
נרבע אוחהאף כשראשי הקשתמרוחקע.ואף
שככר תירץ הרשב"א בחידושיו דכשראשיהן
מרוחקין יותר מד"א אמוח נראע כמופסקין
וכב' עיירותואין מרבעין אותה מ"מ לדברי
המהרי"ל א"צ לזה אלא דתנאי דר' אלפים
אמות הוא תנאי ברואיז אותה כאילו מלאה
בתים וחצירות דרק כשאע הראשין מרוחקין
ד"א אמות הוה ביניהם גוף העיר ולא
כשמרוחקע .אלא דלפי"ז צ"ע מהשסייס רב
הונא ואםלאומורדעלהמן הקשת דהא מ"מ
נרבע אותה אלא צ"ל דגס הוא מודה דא"א
לרבע עיר העשויה כקשח ואפשר דס"ל אף
בפחות מד"א אמות א"א לרבע אם לאניתן
למקום שבאמצעדין גוף העיר וצ"ע ,מ"מ
לכאורה מבואר מדברי המהרי"לשאיןריבוע
העיר נחשב לגוף העיר והשובת שס אין לו
אלאביתו.
 .1אכן באו"ז הגדול הל' ע"שסי' ו' סוף
אות ד' כתב ח"לואי לאו רמסתפינא דאפ"
היקף א"צ וכר (ר"לדביצאחוץלתחוםונכנס
לעירדהוההעיר כד"א א"צשיהאהעירמוקף
חומה) ובמקומותינו כמה בתים וחנויות
שבנויות ממשעל הנהרחוץלחומחהעירכעץ
פגוםורואין כאילו הוט מתהועליהןומודדין
מן החיצון כדמוכת במס' עירובין .ומבואר
כוונתו להתיר למי שנכנס לפנים מחוט 1ה
ליכנם לעיר דכולה נחשב כד"א ראוחו מקום
נחשב לגוף העיר ועוד מבואר יותר מדברי
האגודה שהעתיקדבריווהוסיף לבארראייתו
ממסכתעירובין דהוא מברייתא נ"ה א' ,ב'
פגומין (ר"ל שיוצא פגומים מב' רוחותהעיר
כגון ממזרח וממערב ולא ששניהם ידנאק

מרוח א'כצורת קשתכמבוארשםבגמ')רואין

כאילו הוט מתוח .מבואר דמדין ריבוע אתי
עלהונחשבהריבועלגוףהעיר .ואםלמי שבא
מחוץ לתחום נחשב הריבוע לגוף העירויכול
ליכנסלעירונחשבכולה כד"אוראיכמוכןמי
ששובת כריבוע העיר שיש לו כל העיר

וריכועה כד"א וחוצה לה אלפים.
ח.ויצאלנו מכלזהדדעתהאו"זוהאגודה
הוא דשובת בריבוע העיריש לו תחוםהעיר
וכן משמע מדבר הרמב"ם בפיה"מ נררים.
ודעח המהרי"ל וכן משמע מדברי המאירי
דאין השובתבריבוע העיר נחשבכמי ששבת
בעיר אלאדחידוש המהרי"ללחלקביןריברצ
העיר לעיר העשויה כקשת .וכדעת המהרי"ל
נוטיןדבריהריא"זהובא בשה"גריש פרקמי
שהוציאוהו שכתב ח"ל ונראהבעיני שאע"פ
שהעיר אינה מעורבת או שאינה מוקפת
מחיצות שהיא ככרמלית ואין מטלטלין בה
אלא כד' ,הואיל ויש בה ישוב בתים שהן
לדירה הרי היא כולה כד"א,וכן עיבורה של
עירשהןבתים שהןחוץלעירכלאותוהישוב
כד-א הוא וכו' עכ"להרי אףלמי שכבר בא
לחוךהעיר לא נחשבלגוףהעיר רק "כלאותו
שחוצה לה ולא הריבוע וא-כ גם
ה
ביששוובבת" שם בריבוע העיראין לו אלאביתו.
אבל א"א להשווחדבריהריא"ז עפ המהרי"ל
לגמרי שהרי בפסקי הריא"ז הנמ"ח פ"ה הל'
א' כתבוז"לוכן אםהיתההעירעגולה מודדץ
כנגד העיגול ומודדין חוט המדה לכאן ולכאן
ורואיןכאילוהיא מרובעתוכאילוכולה מלאה
בתים מזוית לזוית עכ"ל .מבואר דליח ליה
להריא"ז האי חידוש דינא דמהרי"ל דמה
שנאמר בגמ' רואין כאילו מלאה בתים
וחצירותהואלשוויהגוףהעיראלאדהכלהוא
מדיןריבועדלגבימי ששבתבעיררואיןריבוע
העירכאילו מלאה בתיםוחצירות.וכן מבואר
ברשב"א בעבוה"ק שער ה' סי' י"ב שכחב
וז"ל היתה בית או 'ותריוצאין מראש האחד
מותחיןעליוהוטעדכנגד הראשהשנישלעיר
ורואין את כל החלל שכנגד אותו צלע של

תצו
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העיר כאלו מלא בתים עכ"ל וכן מבואר
בחידושיו דדין מודדין מן היתר הוא מדין
ריבוע העירעיין לעיל שהבאתי דכריו .וכן
מרש"י דף נ"ה א' ד"ה רואין אותו מבואר
דלא ס"לחילוק המהרי"ל ,שפירשהדיןרואע
כאילו מלאה בתים וחצירותבעירהעשיה כמץ
גאם על כלריבועהעירולא רק עלמהשלפנים
מאלכסת.
ט .והיוצא מכל זה דמי ששבת בריבוע
העיר להאו"ז והאגודהוכן לפיה"מ להרמב"ס
בנדרים יש לו חחום העיר ולהמהרי"ל
והריא"ז וכן משמעוח המאיריאין לו אלא
ביחו ומרש"י והרשב"א אין שום הכרע

מיכאל פרעשבורגער

"

וכשובחביןב'ראשי הקשחגםלהמהרי"ליש
לו חחוםהעירומהמאיריאין הכרעולהריא"ז
אין לו אלא ביתו.
י
 .שוב מצאחי בחזו"אסי' פ' ד"הנ"הא'
שכתב דכל השובת בריבוע יש לו כל העיר
כולה ובסי' ק"י אות ט"ז כתב עודיותר מזה
דאפשרדכלבית שהואתוךע' אמותושיריים
לריבועהעירנתעבר עסהעירעיי"ש וא"כגם
שם מבוארדכלריבועהעיר נחשבלגוףהעיר
ממש .ואף שיש לדת בדבריו שמשווה אוחה
לגוף העיר אף לצרף עלידה בתים ולהוציא
המדה כנגדביח המצורףלריבוע העיר ,מ"מ
דין השובתבריבועהעיר שישלו תחוםהעיר,
יש לו מקור נאמן בראשונים ,וכמשנ"ת.

4

בענין משוח מלחמה
מס' יומאי"בב' ,ת"ראירעבופסולומנו
אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודחו שני כל
מצותכ"געליודברי ר"מר'יוסיאומרראשון
חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול
ולאככהןהדיוט אמרר'יוסי מעשהביוסףבן
אלם מרסוזי שאה-צ בו
במץ ב,ל
פס~ראשן חחר
חחחיו הומרו חכמים
תים-י
לעבודתו שני אינו ראוי לא לכ"ג ולא לכהן
הדיוט ,כ"ג משום איבה ,כהן הדיוט משום
מעלין בקודשואיןמורידין.
ובחוס' ד"ה כהן ,הקשה ר"י מדקאמר
טעמא משוםאיבה מכללדמןהדיןראוילהיות
כ"ג מדאורייתא אלא גזרו כי' רכנן משום
איבה ותימה א"כ מאי איצטריך לפרושי
טעמא דנהן הדיוט משום מעלין בקדש וכו'
ת'סוקלי'מדילפינן מקרא בפרקשנידזבחים
(דףי"ח א') דכ"ג שלבשבגדיכהןהדיוטועבד
עבודתו פסולה משום מחוסר בגדים ,וליכא

למימר דהא דקאמרדלאחזילהיות כ"ג משום
איבההיינו לאחרמיתחראשון דהאמוההר"י
דאם מת ראשת דשני חחר לעבודתו .וי"ל
דכ"ג מתמנה בפה ומסחלק בפה עכ"ל,והיינו
דאי לאו טעמא דמעלין בקודש היו מסלקין
אותו בפה,

ולכאורה צ"ב דהרי איתא בירושלמי
הוריוח פ"ג ה"א כהן משיח שעברממשיחתו
ואח"כ חטאוכןהנשיא שעכרמגדולתוואח"כ
חטא ,כהן משיח מביא פליהנשיא כהדיוט
ובגמ' אמררביאלעזר כ"ג שחטאמלקיןאותו
ואין מעבירין אוחו מגדולתו אמר רבי מנא
כתיבכינזר שמן משחת אלוקיםעליואניה'
כביכול מה אני בגדולתי אף אהרן בגדלותנ,
אמר רבי אבון קדוש יהי' לך כביכול אני
בקדושתי אף אהרן בקדושתו ע"כ ,וכן הוא
לשת המשנהנזיר מ"ז ,דכ"ג קדושתו קדושח
עולם ובפשטות צ"ל כהירושלמי שכ"גאינו
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עובר לעולםואיך כתבו התוס' דמאמנה בפה
ומסתלק בפה.
ולכאורה אפשר לחלקביז אם הוא נתמנה
ע-י משיחה או אם נתמנה בפה דכן איחא
בירושלמי הוריות איןלי אלא משוח בשמן
המשחה ,מרובהבגדיסמנין ת"ל ואשרימלא
אתידוומנין לרבות אתר הנתמנה ת"ל וכפר
הכהן במה הוא נחמנה רבנןדקיסרין בשם ר'
חייא בר יוסף בפה ע"ב ,הרי חוינן דיכול
להתמנות במשיחה ובריבוי בגדים ובפה א"כ
אפשר לומרדהאידקתניבירושלמי דקדושתו
קדושת עולם ,היינו כשנתמנה במשיחה ואז
הוא דאנו לאמעבירין אותו לעולם ,וכמש"כ
הירושלמיכינזרשמן משחתוגו'דאיירי שם
ממשיחה ,והא דכתב התוס' דמסתלק בפה
היינו היכא שנתמנה בפה ,וכן תירץ החתם
סופר.
אכןלכאורהג"ו צ"בדהריאיתאלקמןרף
ע"ב ב' ,כי אתא רבדימי אמר בגדים שב"ג
משמש בהם משוח מלחמה משמש בהן
שנאמר ובגדי הקדש אשר לאהרןיהיו לבניו
אחריולמי שבא בגדולה אחריו וכו'מיתיבי
משוח מלחמהאינו משמש לא בארבעהככהן
הדיוט ולא בשמונה ככ"ג א"לאביי אלא זר
.משרתלי' אלאככ"ג משוםאיבהככהןהדיוט
משופ מעלע בקורש ואק מורידין ע"כ,
!לכאורה גם שם קשהקושית התוס' ל"ל"אי
טעמא דמעלק בקודש האהוה כ"ג שעובדבה'
בגדים ועבורתו פסולה וע"כ צ"ל דמסתלק
בפהוהכאאיירי במשוחואיך מסתלקבפה הא
קדושתו קדושת עולם כדאיתא בהוריות
שמשוח מלחמה קדוש לעולם.
ובתוס' ישנים שם ד"ה כהן ,תימה אדרבה
לימא טעמא משום דהף מתוסרמגןים בשלמא
לעיל פ"ק (י"ב) גכי משוח שעבר לא ק"ל
משום דביד ב-ד להורידו כדפרישית לעיל,
אבלהכא למהיורידוהוהרידמוקיגםגמ'דידן
בכהן משוח וא"כ קשהאיךמסלקיןאותו בפה
הא הוי קדושתו קדושת עולם ,וצ"ע.

תצז

ואפ"ל דהנה יש כמה דינים של כ-ג
הנוהגים גם במשות מלחמה .והוא כדאיתא
בהוריות י"ב ב' ,וכולן אין נוהגע במשוח
מלחמהחוץ מה'דבריםהאמורים בפרשהאינו
פורע ולא פורם ואע מטמא לקרובים וכו'
מנה"מ דת"רוהכהןהגדולמאחיווה כ"ג אשר
יוצק על ראשושמן המשחה~ה משוח מלחמה,
ומלא אתידו ללבוש את הבגדים וה מרובה
בגדים ,על כולן הוא אומר ראשו לא יפרע
ובגדיו לא יפרום וכו' והיינו שדינים אלו
תלויים במשיחה וכל שנמשח ישנועליודיני
לא יפרע ולא יפרום נמצא שאצל כ"ג ישנם
דינים החלים במשיחה ושאר דינים דחלים
בהתמנותולכהונהגדולהדהרי בעצם המשיחה
אין חילוק בין כ"ג למשוח מלחמה כמו
שמבאר הגר"ה כיומא ע"ג וז"ל ,והנראה
בביאור דברי הירושלמי דקאי למ-ד דמשוח
מלחמה משמש בח' בגדים וא"כישבוריבוי
דח' בגדים ובזה דיינינן אם מהני ריבוי זה
להמינוי דכ"געכשיוונעשהעכשיו כ"גבמינוי
לחוד בלאריבויכיון דכברישבוריבוי שלה'
בגדים ואינו חסר אלא מינויואין צריך עוד
ריבוי בגדים מחדש ,ולענין המשיחה לא
קמבעיאלן ,דפשיטא שכבר א"צ עוד משיחה
מחדש ,וגםאיןשייךבועודמשיחה דכבר חל
לו תורת כהן משוח לעולם .ףותר נראה דגם
בני אהרן המשותע כגון אלעור אם יתמנה
להיות כ-ג אץ צריך בו משיחה מחדש אף
שמשחוהולכהונתהדיוטולקדושתדורות מ"מ
ניון שחלבו תורתכהן משוחאיןשייךלהיות
נמשחעודעכ"ל.הרימוכיח דעצםדיןמשיחה
חדדין משיחההוא וע"כ שארדיניכ"גשאינן
תלוייםכללבדיןמשיחההליםבדיןמינויכ"ג.
וכן כתב הרמב"ןפ'שמיני וז"לוהנהבני
אהרן הכהנים המשוחים אע"פ שהם כהנים
הדיוטים עשהדינםבימיהמילואיםכדין משוח
מלחמה לדורות וכו' ואפשר שיהי' זהו נהנג
בכל ימיהם -באלעור ואיתמר שיהי' דינם
כמשוח מלחמה בעבור שנמשחו בשמן

תצ',
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המשחהויהי'זה טעםנישמן משחתה'עליכם
וכו' הרי מבואר שדינים אלו תלויים בשמן

י כ"ג.
המשחה ושארדיני כ"גבמייו
ולפ"ז אפשר לפרש דמה דאמר במשנה
נויר דכ"ג הוי קדושת עולם מדיני כ"ג
התלוייפ בשמן המשחה אבל שארדיני כ"ג
התלוייםבמינוי שפירמהנידיןסילוקובזהכ'
התוס' מתמנה בפה ומסתלק בפה.
אולם לכאורה צ-ב דהרי חוס' כאןמיירי
בדין ח' בגדים חה משמע שתלףבמשיחה ולא
במינ,ידהרי משוח מלחמהשאינונתמנה בכ"ג
אלא משיחהישבוואיתאביומאסוף פרק בא
לו דמשוח מלחמה עובד בח' וע"כ כנ"ל שזה
תלוי בעצם משיחה ,א"כ שוב ק'דברי התוס'
איך שייך ביה סילוק ,הרי אמרגו דכל מה
שתלוי במשיחהאין בוסילוק.
אמנם לכאורה גם על הרמב"ן קשהדהרי
הוא כחבדכלדינימשוח מלחמההיונוהגיןגם
באלעור ואיתמר כגקדיני טומאה וכו' משום
שהיונמשחיןככהן משוח מלחמה ,וקשהלפ"ז
למה לא שמשובני אהרן בח' בגדים כמשוח
מלחמה והרי זה מבואר בקרא שבני אהרן
שמשו בד' בגדיס ולא בח'.

וצ"ל דהאידין דמשוח מלחמה עובד בח'
אינו אותו דין שמשוח מלחמה פורע ואינו
פורס וכו' דהריכלהנינוהגין במשוח מלחמה
נלמד (בהוריות דף י"ב ב') מקרא אשריוצק
שמן וגו' ר"ל דכל הני ד'נים תלויים בעצם
המשיחה וכל שנמשחישבורינים אלו ,וא"כ
שפירכחבהרמב"ן שגםבבניאהרןנוהגיןכיון
שנמשחו ,משא"כדין שמשוח מלחמה עובד
בח' נלמד מדרשא דובגדי הקודש אשר לאהרן
וגו' למי שבא בגרולה אחריויעו"ש בפרק בא
לו ,א"כ אין זה חלוי כמשיחה אלא ריבוי
מיוחד למשוח מלחמה שגם במשוח מלחמה
ישנודין ח' בגדים וא"כ זהו רוקא במשוח
מלחמה ולאבבני אהרןכיון שאינותלוי כלל

במשיחה.
ולפ"ו מיושב נמי מה שכ' כאן התוס'
דמהני סילוק ככ"ג דאף דהיא נוהגת במשוח
מלחמה אפ"ה אינו תלוי במשיחה אלא תלוי
בעיקר המינוי אומינוי כ"ג אוטינוי משוח
מלחמה(וכמודח~ינןדכבניאהרןאינונוהגדין
זה)וכיון שהוא דברהתלויבמינוי שפירמהני
בי' סילוק בפה וכנ"ל.

"4

הרב מיכאל שלאי

בעכיןצדי רח"רוג'מחיצות
עירובין צ"ד א' במשנה" ,חצר שנפרצה
לרשות הרבים המכנים מתוכה לרה"י או
מרה"י לחוכהחייבדברירביאליעזרוחכמים
אומריס מתוכה לרשות הרבים או מרשות
הרבים לתוכה פטור מפני שהיא ככרמליח"
ובגמ' איתנהו תרי פירושים במחלוקת ר"א
וחכמים( ,א) דהמשנה איירי באופן שאבדה

להרבים דרך במקום המחיצה שנפרצה,
והרבים בררו אותו מקום לעצמן ,ומחלוקת
ר"א וחכמים היא ,אםקנו הרבים הדרךמדין
רביס שבררודרך לעצמן ,ור"א לטעמי' דסבר
מה שבררובררווחכמיםסובריסדלאקנו,ודין
רה"ר תלוי בקנין הרבים ,והקשה הגמ'
ממימרא דר'חנינא דאמר דעד מקום המחיצה

נהוראי
מחלוקת ,דמשמע דמחלוקת ר"א וחכמיםהוי

בתוך החצר ולא במקום המחיצה שנפרצה,
ואיפליגי לענע רבים שביררו להם דרך לא
שייך אבידת הדרך אלא במקום המהיצה ולא
תוך החצר ,ותירץ הגמ' ,אימא על מקום
מחיצה מחלוקת( .ב) ללישנא בתרא מחלוקח
ר"א וחכמיםהויבדיןצדי רה"ר כרה"ר ,ר"א
סברדצדי רה"ר כרה"ר והכמיםסוברים דלא

הף כרה"ר.
והנה בגמ'אינו מפורש אםללישנא בתרא
המחלוקת ר"א וחכמים היא על חוך החצר,
כפשטות המימרא דר' חנינא ,או אם גם
ללישנא בתרא צ"ל דהמחלוקתהיאדווקא על
מקום המחיצה ,אבל מקושית הגמ' דהקשה
"והא מתוכה קאמר" ומפרש רש"י דאלמא
דכולה חצרהוי רה"ר לר"א( ,בפשטות קשה
נמיללישנא קמא)ישראי' דגםללישנא בחרא
המחלוקת הוי במקום מתיצה דווקא .וכן
מבואר בהדי' ברש"י סוף ד"ה איידי "11ל,
דמקוםמחיצההוא רקאמשוי רה"רעכ"ל,וכן
הביא הבעל המאורראי' (דלא כגירסא אחרת
שברי"ף ,ומשמעות הר"ח ,וע' מאירי)
דללישנא בתרא המחלוקתלאהויבחוך החצר,
וכן כתב הרא"ש.
מיהועדיין צ"ב מהו מקום המחיצה .והנה
התוס' צ"ג ב' ד"ה חייב ,כחבו וז"ל ,בגמ'
מוקי לה במקום מחיצה הפרוצהוכגון שבשני
ראשיה לא נשארכללמשתימחיצותשבצירה,
שמקום מחיצה  11שנפרצהאינו תוךמחיצות
הנשארות עכ"ל ,ומשמע דמפרשו התוס' כן
לפי ב' הלשונוח שבגמ' ,והביאור ,דללישנא
קמא לאשייךאבדולהןדרךרקבאופןשנסלה
כל המתיצה עם הצדדים וללישנא בתראנמי
לאשייךדיןצדי רה"ר כרה"ר במקום המוקף
בג' מחיצותישיטת תוס'היאדג' מחיצותהוי
רה"ימן התורה,ולרבנןנמי לאהיודניןאותו
מקום לכרמלית דאורייתא אי הוי מוקף בג'
מחיצות(וכן מבואר בסוף התוס') אבל רש"י
במתני' לכאורהחולק עםתוס' ,דפרש"י בד"ה
חצר שנפרצה לרה"ר ה"ל ,במילואה אויותר

מעשר עכ"ל ,וודאי גוונא דיותר מעשר הוי
בלא נפלו הצדדיםועדיין נשארוגיפופי ,וגם
גוונא דנפרצה במילואה משמע דמפרש דלא
כתוס' רק כפשטות משמעות דמילואה ,דלא
נשאר שום גיפופי (ואפילו בפחות מעשר)
ונשתייר כאן הג' מחיצות ,ובכללם הצדדיס.
וע' בקרן אורה שכתב דבע"כדברי רש"יקאי
כלישנא בתרא דאי כלישנא קמא לא שייך
אבידת דרך ובנ"ל ,והגאון יעקב רצה לדחות
רברי רש"י גם אליבא דלישנא בתרא דאי
בציור דיתר מעשר לא בקעי כה רבים דהא
מינכרא ולאשייךדיןצדי רה"ר,ועודראייש
צדד'ם יש ג' מחיצוח והאיך סבר ר"א דהוי
רה"ר ,ועוד הקשהדאי נשארה הצדדיםהאיך
רוצה הגמ' לדמות מחלוקח ר"א ורבנן כאן
לדץ צדי רה"ר דעלמא הא כאןיש מחיצות,
אבל קשה לדחותדברי רש"י מכח טענות אלו
דהא הטור והש"ע בסי' שס"א מביאיןדין
דמתני' ופסקו כחכמיס ,והציור מפרשים
כרש"י ,ח"להטור ,חצר שנפרצהבמילואהאו
שנפרצהיותרמי' לרה"ר עכ"ל ,וא"כ מבואר
כהקרן אורה דפרש"י קיים לכה"פ בלישנא
בתרא ,ויותר מזה טבואר ברמב"ן במלחמות
דדיןצדי רה"ר דר"אשייךאפילובתוך החצר
וז"ל הרמב-ן ,אי נמיכיון שנפרצה מחיצה
שבין חצר לרה"רכל מקוםשהרביסמסתלקין
לשםכגון ראשה של חצר הסמוך לרה"ר וכו'
צדי רה"רהויעכ"ל,הרידאפילויותר ממקום
המחיצה מחשיב הרמב"ן לצדי רה"ר אע"פ
שהוא מנקף ג' מחיצות ,ודלא כהגאון יעקב.
וישלדייק נמי מהרמב"ן דאליבא דרש"י
רק מקוטהמחיצהלחודהויצדי רה"רולאכל
המקום שהרבים מסתלקין לשם ,דהא קודם
שכתב כנ"ל מביא פי' רש"י "שעל מקום
הכותל הסמוך לרה"רכיון שנפרצה הף' מקום

המתיצהצדי רה"ר",ומביא מימראדר'חנינא

דעל מקום המחיצה מחלוקת ואה"כ כחב,אי

נמי אפילו כל מקום שהרבים טסתלקין לשם,
משמע דברש"י לא פירשכן ומקום המחיצה
דווקא .ולכאורה מוכרח כרש"י ממימרא רר'

תק
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חנינאוכן מוכח מהרא"ש והטור והש"ע דרק
במקום מחיצה הף הנידון של צדי רה"ר
כרה-רולא בכלמקוםשהרביםמסחלקין לשם
(וצ"ע שיטת הרמב"ן האיך פ" מימרא דר'
חנינא) .היוצא מכל הנ"ל ,דלרש"י ללישנא
בתרא הוי מחלוקת ר"א וחכמים על מקום
המחיצה דווקא ולא בתוך החצר ומקום

המחיצה הוי אפילו כשיש צדדים ואפילו
כשיש גיפופי אם הפירצה יותר מעשר ,וכן
מבואר בהטור וש"ע.
ולפי"ז צ-ב לפרש-י מאי שנא מקום
מחיצה משאר החצר לענע שיהא חשוב צדי
רה"רדהאגט מקוםהטחיצהמוקףמג'צדדים
כמו שאר החצר ופשוט שאין הרבים
מצמצמים מקום דריסתם על מקום שהיתה
המחיצה מקודם ,וכדמוכח מהרמב"ם דלרש"י
אפילו כשהרביםמסתלקיןלחוך החצרהוי רק
מקום המחיצה.צדי רה"ר וכנ"ל (וכן קשה

בהטור וש"ע).
והנהכדי לבארזהצריך להקד'ם מחלוקח
הראשוניס והפוסקים מההדין של תוך החצר
שהיא מוקפת ג' מחיצות ופרוץ לרה"רואין
שם דריםת הרביס דאינו בכלל המחלוקת של
צדי רה"ר כרה"ר לכ"ע,
(א) שיטת תוס' הוא דתוך החצר הוי
רה"י משום דג' מחיצוח דאורייתא .והא
דמשמעבסוגיתינודחוכה שלחצר כ"עמודים
דהוי כרמלית היינו כשנפלו שאר מחיצות
החצרוכןלומד הב"חבשיטתהטורוז"להטור
ריש סי' רס"ג מן התורה כ"מ שיש לו ג'
מחיצות הוא רה"י גמור וכו' עכ"ל ,ולומר
הב"ח (דלא כב"י) דשיטת הטור כחוס'
וכפשטותלשונו .ולכאורה צ"ע עלפי' הב"ח
מסימן שס"א ח"ל הטור ,חצר שנפרצה
במלואה וכו' לרה"ר ,מקום המחיצה נידון
כצדי רה"ר שהוא כרמליח כמו החצר עצמה
עכ"ל ,והא יש כאן ג' מחיצות ,ואין לומר
דכוונתו דהוי כרמלית דרבנן ומן התורההוי
רה"י דהא מקור הטור הוא שיטת חכמים
דמשנתינו (וכן מבואר בהב"י והב"ח) ובא

הטור לפסוקדדיןצדי רה"ראינו כרה"ר רק
כרמלית כחכמים ומבואר במשנה דחכמים
פוטרים מתונה לרה"ר,וכע-כהויכרמליחמן
החורה ,ועל זה מסיק הטור דהף כרמלית מן
החורה כמו החצר עצמה (וההנו טענתחכמים
בגמ' "מי לא קא מודית לן היכא דטלטל
מתוכה לרה"ר ומרה"ר לתוכה דסטור מפני
שהיא כרמלית צדי נמי לא שנא") וא"כ
מבואר דלא כהב"ח דמקום המוקפת ג'

מחיצות אינו רה"י מן התורה .אולם הערוך
השלחן בסי' שס"א מכאר הלכה זו כשיטת
הב"ח ותוס ,דכל החצר לבד ממקום הטחיצה
הוי רה"י גמור מן התורה ,ואינו מכריע
מהדמיון של הטור דכל החצר הוי כרמלית.
וצריך לדחוק ולפרש דהטור נקט כלשון
החכמים דמדמו המקום מחיצה לתוך החצר
ומפרש באמת כתוס' בדברי החכמיםדאיירו
כשנפלו שארמחיצותהחצר,והטורבאבעיקר
לגלותהדין של מקום המחיצה ולפסוק דהיא
נרמלית נחכמים וכחב "כהחצר עצמה" רק
לאפוקישאינו רה"ראבללפי האמתחלוקדין
מקום המחיצה משאר החצר דמקום המחיצה
הוי כרמליח מן החורה ושאר החצר הוי
כרמלית מדרבנן.
ולפי' הב"ח והערוך השלחןמצינו אפילו
לחכמים חלות דין צדי רה"ר שגורם דין
כרמליתבמקוםהמוקףג'מחיצוחשבכלמקום
הוא רה"י מן התורה ,והלכך מקוס המחיצה
נדתככרמליחשהצדירשוחהרביםמפקיעדץ

רה"י מאותו מקום .אבלעדיין צ"עמאי שנא
מקום מחיצה משאר החצר האהרביםדורסים
ומסתלקיןלחוך החצרנמיואמאי חלדיןצדי
רה"ר רק על מקום מחיצה וכמו שהקשינו
לעיל על שיטח רש"י.
(ב) הט"ז רישסי' שס"ג מבארעייטת
הטור דפעמים ג' מחיצוחהוי רה"י ופעמים
הוי כרמלית ,אי פתוח כרוח רביעיח לרה"ר
ורבים נדחקים להיכנס שם כשיש ברה"ר
הרבה כני אדם ,אז הרה"ר מפסידו מלהיות
רה"י ובטל אצל רה"ר ונקראצדי רה"רוהוה
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כרמלית( ,ואפשר דהא דהט"ז קרא לכל
המקום צדי כה"ר אפילו במקום שלא דרסי
שם הרביםהיינו לשיטת חכמים בגמ' דמדמו
כל החצר למקום המחיצה וסוברים דצריך
לידון כל החצר כצדי רה"ר אבל בר"אצריך
לחלקכין השםצדי רשותהרבים שלכלהחצר
ובין המקום שדורסים שס הרבים כמבואר
בגמ') אבל אי המקוס פתוח לכרמלית או
אפילו לרה"ר באופן שאין הרבים נדתקים
ליכנם ,אוהויג' מחיצות רה"י גמור וכלשון
הטור ברישסי' שס"ג .וחילוק זה של הט"ז
פבוארבמאיריבסוגיאדידן צ"ד א' ,דמביא
ןאי יש אסקופה גבוהה ג'
שיטה דמחלקבי
טפחים ברוח הרביעית ונמצא שאין תשמישו
נוח לשסואין כאןדריסתרביםדאזהוירה"י
ובע כשאין שם אסקופה דאו הוי כרמלית,
ולפי"ז אתי שפיר דץ הטור בסי' שס"א
דהדמיון בין מקום המחיצה וכל החצר הוי
ממש שוה ,דשניהם הוי כרמליח מן התורה
כיון שיש דריסת הרבים לשם.
(ן ובשר'ע הגר"ו מחלק כשיטת
הראשונים (הובא ששתכ בהרקטב"א והמאירי
צ"ג א' וכן ביאר הריטב"א בש"טת רש"י
עירוכץנן א')המחלקיםבץפחוחלרה"רלפחהו
לכרמלית ,ועולה נכק לשץ הטור דהחצר
עצמההויכרמלית ממשכיוןדאיירי כשפתוח

לרה"ר.
(ד) הב"ירישסי' שס"ג מבאר דהטור
סובר כהרמב"ם דד' מחיצות הוי רה"י מן
התורה ,וג' מחיצות מועיל רק להחיר טלטול
ולהפקיעדיןרה"ר.ומדחיקהב"יבלשתהטור
דכתב דג' מחיצות הף רה"י גמור ומבאר
דהיינו רק להתיף טלטול בכולו (ושם משיג
הב"ח על הב"י) ולפי' הב"י ג"כ אתי שפיר
לשון הטור בסי' שס"א דתוך החצר הף
כרמליח מן התורה ,כית דאין שם רק ג'
מחיצות.ולפישיטותאלו(הט"זהגר"ווהב"י)
אץצריך לחדש דץ חדש על מקום המחיצה
לחכמים ,דהא מקום מחיצה הוי ממש ככל
החצר,שהיאכרמליתגמור מצדשחסרמחיצה

תקא

רביעית ,אבל עדיין קשה מה שהקשינו,
דלכה"פ ישלדייק שהם למדוהסוגי' כרש"י
דלר"א דסברצדי רה"ר כרה"ר,כלהנידוןהוי
רק במקום המחיצה ,ובאו הטור והש"ע
לאפוקי משיטח ר"א ולפסוק כחכמים דאוחו
מקום מחיצה הף כרמלית ולא רה"ר ,וא"כ
לשיטות אלו נמי צ"ע מ"ש מקום מחיצה

משאר החצר וכנ"ל.
ונראהלומר,דהנה'שלחקורמהוהדץשל
מקום המחיצה קודם שנפרצה המחיצה,דיש
לומר כיון דהיא מקום אטום ואינו ראף
להשתמשות ולהנחת חפץ ,לא נכלל בשם
רשוח כלל (ואפשר דבדרךשליליהוי כמקום
פטור) ואינו בכלל רשותה,חיד ,ואע"פ דגמ'
שבח צ"ט ב' ,מסיק דעלגבי כותל רה"יהוי
רה"י אפילו כשאינו רוחב ד' מכח ק"1
דלאחרים עושהמחיצהלעצמהלאכלשכן,זה
דווקא עלגבי הכותלדשייך לחולעליודיני
רשות משא"כבמקוםהמחיצה עצמהלאיתכן
לחול שם רשות כלל כית שא)נו ראוי
להשתמשות והנחת חפץ(וע'חי' הגר"חהלוי
פי"ד מהל' שבת דמפרש דהק"ומרציל לגוף
מקוםהמחיצהוכן משמעמדברי שעה"צבסי'
שנ"ח ס"ק צ"ב אולם ראיתי בגליונות חזק
איש שחולק על דברי הגר"ה ולומד דהק"ו
מועיל רק להמקום שע"ג הכותל ,וכמש"נ)
~פי"ז נראה שיש לחלקבין מקום המחיצה
לשאר החצר ,דעל שאר החצר כבר חלדיני
רשות היחיד משא"כ במקוס מחיצה לא חל
שום שם רשות ורק בשעתנפילתהממיצה חל
עלאותומקוםדיני רשות ,וא"כי"לדכי אמר
ר"א צדי רה"ר כרה"ר וחכמים אמרו צדי
רה"ר כרמלית,היינו רק במקום מחיצה דלא
חלעליועדיין שםרה"יורק בשעחנפילהאנו
דנין מהדינו של מקום זו ,אי רה"י מצדג'
מחיצות(לשיטת הב"חוהערוךהשלחן)אודין
רה"ר מצד שםצדי רה"ר ,אזאטרינן דמחמת
טפילותו לרה"ר חל עליו דיני צדי רה"ר,
משא"כ תוך החצר דכבר חלעליודיני רה"י
ואפילו אחר נפילח המחיצה נשתיירו הג'

תקב

בהוראי

מחיצותהמקיימיםהדין רה"י,אז לאיכולדין
צדי רה"ר להפקיע ולעקורהדין רה"י הקדום
שכברחל .ואחדמבני החבורה הראהלימעין

חילוקזובחי' הרשב"א שבח צ"ט ב' ,על מה
דבעיר'יוחנן,כותל ברה"רגבוהי'ואינורוחב
ארבע ומוקף לכרמליח ועשאו רה"יוזרק ונח
עלגביו מהו ,וכתב הרשב"א וז"ל ,מסתברא
דהא דאיצטריך למימר כל הני ,משום
דמעיקרא היה מקום פטור ועכשיו כשגדר
הכרמליתונעשיתממילא ע"'מחיצהזורה"י,
והלכךמיבעי'לי' כיק דלא נתחדש שום דבר
בגופו של כותלזה ומעיקרא היא מקום פטור,
אי אזלינן בי' בתר מעיקרא או דילמא כיון
דמ"מ על יד'ה נעשה רה"י אף היא כרה"י,
אבל אם מתחילה גדר כרמלית בארכעה
מחיצות פשיטא לי' דאע"פ שאין המחיצות
רחבות ד' חייב וכו' דהו"ל כחורי רה"י שהן
כרה"' עכ"ל ,חדנן דאע"פ דבאופן שלא חל
ע"גהכותלד'ן מקום פטורהדין פשוטדחלעל
אותו מקוםדיןחורירה ,'.מ"מבאופן שכבר
חלדין מקום פטוראזלינן בתרמעי,רא ,ולא
יכולהדיןחורי רה"י לעקורהדין מקום פטור
שכבר חל וכבר קכע שם הרשות .וה"הבנידון
דידןכעיןזה,רוודאייכוללחולדיןצדי רשות
הרביס על מקום פטור ,אבל במקום שכבר חל
דין רשותהיחיי לא יכול להפקיעו ע"י צדי
רה"ר,ורק במקוםהמחיצהיכוללחולדיניצדי
רה"ר כיון דלא חל שם עדיין שם רשות.
ולפי"ז פשוט ,באופן שכבר חלדיןצדי רה"ר
ובנהג' מחיצות ,וודאי לאיועיל הג' מחיצוח
להפקיעדיןצדי רה"ר,וזהנלמד מק"וממקום
המחיצה דיש שם ג' מחיצות וחלדיני צדי
רה"ר כ"ש כשכברחלדיניצדי רה"רלאיכול
הג' מחיצוח להפקיעם ,וצ"לדהא דכתב הב"ח
בשיטת הטוררג' מחיצותהוירה"ימן התורה
היינו במקום שאינו צדי רה"ר (11ה כמעט
כשיטת הט" )1או באופן שנפרצה המחיצה
הסמוך לרה"ר.
וכלזהלשיטח הב"ח וערה"שדג' מחיצות
הוי רה"י בכל מקום והלכךדיני תוך החצר

קיימים ,אבל לשיטח הט"ז והגר"ז והב"ידג'
מחיצותהויכרמלית ,לכה"פ כשפרוץ לרה"ר,
א"כעדיין קשה אמאי לאיחולדיניצדי רה"ר
לר"א גם בתוך החצר ,האע"ינפילתהמחיצה
כבר פקעדין רה"' מכל החצר .ויש לפרש
ששת הט" 1והגר"ז דסוברים דמק:ם הפרךן או
לדריסת הרבים או לרה"ר הף כרמלית,דאיןזה
שם כרמלית כמוכרמלית של בקעה אוים ,רק
דהוי רה"י הנאסרת .וע' בחי' ר' חיים הלף
פט"ז מהל' שבח הל' ט"1דמסבירדין פתח של
מחיצה שיש בה פירצת עשר המבואר במשנה

עירוכין ט"וב' "11ל,ועיקרדיןמחיצהוהרה"י
נעשה רקע"ייתרהמחיצההעומדת ,ושם פתח
מועיל רק להפקיע מינה שם פרצה האוסרח
וכדתנן בדף ט"ו ,וכו'והיינו משוםדתרימילי
נינהו דין עומד מרובה על הפרוץ המועיל
להחשב מחיצה ולאשוויי רה"י ,וחלות שם
פתח ולאמדין מחיצה ממש (וע' בהגר"ח על
הרמב"ם פט"זמהל' שבתהל' ט"ז בא"דוהנה
שם) ,הלכך מסתבר לומר דע"י הג' מחיצוח
חשיבות מחיצותלאשוויי רה"י(ומסתבר דרק
עליהם יש ק"ו דעולא שבת צ"ט כ') דהא ג'
מחיצות מועילות לאשוויי רה"י בבקעה ,רק
כשפתוח לרה"ר מם חסרון דפירצה האוסרת,
והוי כעיכובא בחלוחדיןרה"י,וכעין 1ה מבאר
הר'חייםהדין של מקום המחיצה דסברדהיא
נכלל בהק"ו דעולא דאס לאחרים עושה
מחיצה לעצמה לא כ"ש "11ל ר' חים פי"ד
מהל' שבח ,כיון דאית בי' חלותדין מוקף
מחיצות ,ואפילו אם נימאדדין רה"יליתבי'
כיון דלית בי' מקום כלל ,מ"מ הא מיהא
אהניאלי' מה דחשובין מחיצות גם על עצמן
והוייןבכללתוךהמחיצות שלרה"ידשובהרי
הן מופקעין מכללדין רה"ר עכ"ל ,מבואר
מדבריו ,דיש מקום דהוי תוך מחיצות רה"'
הצדיןכרמליתהוא,וצ"יהמחיצותחלעלהמקום
דין מקום מוקף מחיצות של רה"ק והוא
דין חיובי .ולפ"ז אפשר לישב גםלפי שיטת
הט"ז והגר"ז כמו שבארנו בשיטת הב"ח,
דבתוך החצר לאיכולהדיןצדי רה"רלהפקיע

נהוראי
מה שכבר חל מעיקרא ,היינו הדין מוקף
מחיצות של רה"י שקייס עדיין ע"י הג'
מחוצוח שנשתיירו ,ואע"פ שהדין רה"י פקע,
זה רק מחמתפירצה האוסרת,אבלהלותמקום
מוקף מחיצותקיים ולא יכולדין צדי רה"ר
כרה"ר להפקיעו .ונמצא דלשיטה זונמי ,הג'
מחיצות אינם יכולים להפקיעדין צדי רה"ר
מק-ו ממקוס המחיצה ,ורק במקום שכבר חל
דין מוקף מחיצותדהוי כח של רה"י ,אז לא
יכולהדין צדי רה-ר להפקיעו.
ולשיטת הב"י דהטור ס"ל כהרמב-ם דד'
מהיצות מן החורה הוי רה-י וג' מחיצות
מועילות להת'ר טלטול ,ולפי הנ"ל לא יתכן
דין זה רק לחכמים דסוברים צדי רה"רהוי
כרמליח ,וא"כ מועיל ג' מחיצוח לעשות
המקום כצדי רה"ר דהוי כרמלית מן התורה
אבל לר"א רס"ל צדי רה"ר כרה"ר אפילו
במקוםג' מחיצות כדמוכח מהא דס"ל דמקום
מחיצה הוי רה"ר ,ע"כ ס"ל דלא יועיל ג'
מחיצות להתיר טלטול ,וא"כישלעיין האיך
מהני כלל הג' מחיצותלגביעיקר החצריותר
מעל מקום המחיצה,דלשיטת הרמב"ם האאין
כאןשיורי רה"י כלל,דלדידי' לאמצינו שום
מקום שמועיל ג' מחיצותלרין רה-י.
ואולי י"ל דאפילו לשיטת הרמב"ם דד'
מחיצותהוירה"יג' מאותםר'מהיצותמשוים
הרשותלהיות רה"י ,וכלדין מחיצה הרביעית
הוא כדי שלא יהא באותו רשות פירצה
האוסרת .ויש מקור לזה מןין לחי משום
מחיצה דמועיל רק לרוח רכיעית לשיטת

תקג

הרמב"ם ,ובפשטות הגדר של לחי הני מדין
פתח,לאמדין מחיצה ממש(.וע' בהגר"ח על
הרמב"ם פט"ז מהל' שבתהל' ט"ז בא"דוהנה

שם) ,הלכך מסתבר לומר דע"י הג' מחיצות
כבר נגמר הדין מהיצות של המקום כדי
לאשוויי רה"י ,רק דהפירצה של רוח רביעית
אוסר וכדי להפקיע השם פירצה מאותו רוח
צריך לעשות פחח ,וזה נתקיים ע"י הלחי.
ולפי"ז יש לתרץלפי הב"' כמו שאמרנולפי
שיטת הט"ז והגר"ז,דכיוןדנשחייד כח שלג'
מחיצות שהם נה שלעשייתרה"י אע"פשאין
בנוחם להפקיע דין צדי רה"ר ,אבל באופן
שכבר הלהדין מוקף מחיצות של רה"' שוב
א"אלחול שםדיןצדי רה"רולהפקיעוודו"ק.
ולכאורה 'ש לדקדק לשיטות הראשונים
דס"ל דתוכה של חצרהוי כרמליתמן התורה
אפילו כשנשתיירו הג' מחיצות ,ומינה הקשו
החכמים לר"א דמ-ש תוכהדהויכרמליתצדי
נמילהוי כרמלית ,ור"אתירץ להם" ,התם לא
קא דרסי לה רבים הכא קאדרסי לה רבים",
ולפי הנ"ל דממימרא דר' תנינא מוכה דרק
מקום המחיצה עושה ר"א רה"ר ולא תוך
החצר ,אמאי לא תירץ ר-א דדווקא על מקום
המתיצהשייך לחולדיןצדי רה"רולא בתוכה
(ואפשר דקושיא  11הוי מקור של הרמב"ן
במלחמות דהכל תלוי במקום דריסת הרבים
ולא כמשמעות דר' חנינא) וי"לדכיון דנוגע
חילוק שלדריסת הרביםבציור שלא נשתיירו
הג' טחיצות משו"ה אמר ר"אתירוץ דמהשכ
הקושיא בכלציור ,כנ"ל.

"4
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בהוראי

בענין חבחהע"ג משחו
רמב"ם הל' שבת פי"ד הל'י"ז נעץ קנה
ברה"י אפ" גבוה מאה אמה חרק מרה"רונח
ע"ג חהב עכ"ל ,ומבוארמדברי הרמב"םדלא
בעינן הנחה ע"ג מקוםד' עלד' ברה"י ,וכ"כ
הה"מ ,ותמהעל הרמב"ם שלאביארזהבריש
פי"ג ,והקשה הראש יוסף בהידושיו ובפמ"ג
א"א שמ"ה רבהרמב"ם לעיל פי"ג הל' ט"ז
מבוארלהדיאלהיפוךדבעינןהנחה ע"גמקום
ד' על ד' אפי' ברה"י וז"ל שם וכן הזורק
מרה"ר לרה"רורה"י באמצע פטור ואם עבר
החפץ בפחות מג' סמוך לארץונח ע"ג משהו
אע"פ שחזר ונתגלגלויצא לרה"רהשני' ה"ה
כמי שנשאר עומד ברה"רולפיכךחייב ע"כ,
מדהצריך הרמב"ם הנחה ע"ג משהו דוקא
בתוך ג' סמוך לארץ ולמעלה מג' הנחה ע"ג
משהופטורמוכחדאפי'ברה"יבעיהנחהע"ג
מקום ד' עלד' ולאסגי במקום כלדהווצריך
ביאור דעת הרמב"ם בזה.
והנה תנן בשבת דף ק' א' ,זרק לתוך ד'
אמוח ונתגלגל חרן לד' אמות פטור חרן לר'
אמוח ונתגלגללתוךד' אמותחייכ ,והרמב"ם
שםבפירושהמשניותכתבואמרופטורבאותו
סתרק לחוך ד' אמות ונחגלגל חוץ  '%אמות
לפי שהוא לא נתכוין לזריקה של איסורוכן
משמעבהלכותיו ע"ש שהפטור דרישא משום
שלא היה מתכךן שחנוח חרן לד' אמות ולא
היה נתכוין למלאכח איסור כלל ,והרשב"א
חולק ע"ז וכתב ומסתברא דזורק לתומו על
יעח שחנוח באיזה מקום שחרצה שאם
כמתכוק לזרוק לתוך ד' ה"ללמיתנינתכיו
לזרוק ב' וזרק ד' [פ' בלא מתגלגל] ועור דלא
הוידומיא דסיפא וכו'וכיון שכן רישא דוקא
בשנח ע"ג משהו תוך ד' אמות וחזרונתגלגל

עכ"לוצריךלהבין למה לאפי' הרמב"ם שנח
ע"ג משהו תוך ד' אמות רומיא דסיפא
וכמש"כ הרשב"א,

והנראה לומר בדעת הרמב"ם דהנחה על
גבי משהו תוך ג' לארץ לא מקרי מונח מצד
הנחהשלורק משוםדיןדקלוטהכמישהונחה,
דבזה שנח ע"ג משהולאהויא הנחהרהאמיד
חזר ונחגלגל ,וכל חפץ שנח ואינו עומד
במקומו לאמיקכינחמזריקתו ,וכלדין הנחה
שלו הוא דאמרינן קלוטה כמי שהונחה ובזה
מודים חכמים לר"ע דאמרינן קלוטה כמי
שהונחה וכן מבואר בהמשך דברי הרמב"ם
ומלשונובהל' ט"זהזורקמרה"ילרה"יורה"ר
באמצע אע"פ שעברהחפץבאניררה"רפטור
[פ' כרבנן דר"ע דלא אמרינן קלוטה כמי
שהונחה] והוא שיעבור למעלה מג' טפחים
אבל אם עבר בפחוח מג' טפחים סמוך לארץ
ונח ע-ג משהו אע"פ שנעקר אונתגלגלויצא
החפץ מרה"י לוא"י אחרח ה"הכמי שנשאר
עשד טו"ריפיק' חיכ עכ"ל והמו~ךדבריו
כן הזא,בושוילתו פסק דלאאמרין קלחסהכמי
שהונחהוסים הנ"מ כסהעבור למעלהטג' אבל
לבגאו מג' 11ח ע"ג משהו בוה אמררקלהיה
כמי עחתחה ומהים חכמים לר"ע.וכןמדהיק
מלשונו "אע"פ שנעקר או נתגלגל וקש החפץ
מרה"י לרא"י אחרת ה"ה כמן שגשאר עונח-
כרה"ר" פי' אע"פ שאינו הנחה גמורה דהא
נעקר או נתגלגל ה"ה "כמי שנשאר עומד
ברה"ר" משוםדין דקלוטהכמי שהונחה אבל
הנחהגמורהאיןכאןוכלזהלפידעת הרמב"ם
אבל הרשב"א ותוס' כשמעתין ד"ה אחזתו
שמפרשים רישא דטתנ" זרק לתוך ד' אמות
ונתגלגלחוץלד' אמוחבנח ע"ג משהותוךד'

כחוראי
אמות מבואר דהנחה ע"ג משהו הויא הנחה

בלי הדץ דקכמש"הדכל הפטור דהרישאלפי

דעתם הוא משום ההנחה תוך ד' אמות ואם
הנחה ע"ג משהו הויא הנחה משום קכמש"ה
לא אמרינן קלוטה תוך ד' אמות כמבואר
בתוס' לעיל ה' ב' ,ותוס' דשמעתץ ד"ה והא,
אלא מוכח דס"לדהנחה ע"גמשהוהויאהנהה
גמורה מצד עצמו וכ"כ התוס' הנ"ל להדיא
ע"ש דכריהם ולפ"ז ניתא מה שלא פירש
הרמב"מ רישא דמתני' כפי' הרשב"א ותוס'
דהוא ס"ל דהנחה ע"ג משהוהויא הנחה רק
מדע קכמש"ה ולא אמרינן קלוטה תוך ד'
אמותולפיכךהיה מוכרח לפרש פטורדרישא
משום שהזורק לא נתכוין לזריקת איסור
וכמש"נ.
והנה גמ' דף פ' א' ,ואמר רבא תוך ג'
לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו והקשה שס
בתוס' תימה לר"י דתנן לקמן בריש הזורק,
הזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע ר"ע
מחייב וחכמיס פוטריןותני עלה בגמ' תוךג'
לד"החייב אלמא לכו"ע לאכעינן הנחה ע"ג
משהו חוךג',ותי' דרכא סבר כר"י דהמוצא
תסיליןגביהיה קורה בראשהגגכו' רביהודה
אומר אפ"אינו מסולק מן הארץ אלא מלא
החוטחוזרוגוללו אצלו וכרוכן הקשהבתוס'
הנ"ל בשמעתין ד"ה אחזתו וע"ש מה שתי',
ומבואר דרבא דבעי הנחה ע"ג משהו תוך ג'
פליג על תנא דכרייתא ריש הזורק ולפיכך
הוקשה להם עוד בתוס' דף פ' א'  -הגט'
בעירובין דף צ"ח ב',דפריך על רבא ונימא
כתנאי ומשני חסורי מחסרא וכו' מאי פריך
התםלימא רבאכתנאי אמרהלשמעתי' דע"כ
כתנאי אמרה דתנא דברייתא לא סברכוותי'
ע"שוכלזה הוא לדעת התוס'ורעימי' דסתרו
דברי רבא לתנארברייתאיקתני תוךג' ~"ה
חייב ,דם"ל לתנא דרבנןמודים לר"ע כשזרק
ובאלאוךג' לארץ אע"פ שלא נחעדייןכלל
דאמרינן קכמש"ה דכהולך על הארץ דמיא
ופלוגתתםדוקא למעלהמג'טפחיםאיאמרינן
קלוטה כמש"ה אולא ולרבא לרבנןאפי'תוך

ג'לארץלאאמריקכמש"הומח'ר"עורבקהוא
אפ" למטה מנ' יוקא ע"י המוה ע"ג סה~הו
הויא הנחהדבזההיא הנחהבליהדיןדקלוטה
כנ"ל בדעת התוס' אבל לפי המבואר לעיל
בדעת הרמכ"ם דהנחה ע-ג משהוהויא הנחה
רק מדע קלוטה כמש"ה לא סחרודברי רבא
לתנא דבריחא כלל אלא אדרבא באו דברי
רבא לפרש דברי התנא דמה דקתני בבריחא
תוך ג' לד"החייב ,ר"לדרבנן מודיס לר"ע
דאמרינן קכמש"ה ,בא רבא ופירש תוך ג'
לרכנן ,דהינו רבנן דברייתא שמודים לר"ע
דאמרינן קכמש"התוךג'הואדוקא כשנחע"ג
משהו ,ומצריך שני דברים לומר קלוטה
לחכמים,תדא תוךג' ושנית הנחה ע"ג משהו
ודברי רבא ותנא דברייתא תדא הם ולפי"ז
מיושבת קווית תוס' מגמ' דעירובין הנ"ל
שהקשה רע"כ רבא' כחנאי אמרה לשמעתי'
דהא תנא דברייתא לא סבר כוותי' אבללפי
הנ"ל בהרמב"ם שפיר לא הוה רבא כתנאי
אלאדבריוהןהןרברי הבריתא .ונראהדיש
למצוא מקורלדברי רבא להצריך הנחה ע"ג
משהו מהברייתא דשמעתין דף ק' א' ,תנ"ה
זרק חרן לד' אמותואחזחוהרוח משהו אע"פ
שחזרה והכניסתוחייב דרבא ס"ל דלאפליגי
הברייתוח אהדדי ובריחא דשמעתין דבעי
הנחה ע"ג משהו כא לפרש הבריתא לעיל
וכנ"ל דאפי' תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג
משהו.
ולפי"ז מיושב קושית הפרמ"ג הנ"ל
שמוכיח מדהצריך הרמב"ם הנהה ע"ג משהו
תוךג' לארץדבעי הנחה ע"ג מקום ד' עלד'
אפי' ברה"י דאל"ה"פי' למעלה מג' הנחה
ע"ג משהו הויא הנחה דזה אינודלפי הנ"ל
ברמב"ם דהנחה ע"ג.ימשהו אינו הנחה מצד
עצמו רק משום קכמש"ה הנחה ע"ג משהו
למעלה מג' לא הויא הנהה כלל רלא אמרינן
לרבנן קכמש"ה רק בתוך ג' לארץ וכמש"כ,
ואפי' אם ס"ללהרמב"םדלאבעינןהנחהע"ג
מקום ר' על ד' ברה"י,בעי הנחה ע"ג משהו
תוך ג' וכמש"נ.

תקו

נתוראי

והנה שםבגמ'דף פ' א',ואמר רבאהוציא
חצי גרוגרת אחח והניחה וחזר והוציא חצי
גרוגרת אחת והעבירה דרך עליהחייב ופריך
ואמאי הא לא !ח ומש!יכגוןשהעבירהתוךג'
ופריךואמר רבא תוךג'לרבנןצריךהנחה ע"ג
משהו לא קשיא כאןבזורקכאןבמעבירע"כ.
מבואר דהעברה לא צריך הנחה ע"ג משהו
ופירש"' שם ומעביר לא צריך הנחה דהא
מנדה בידו וידו סמוכה לקרקע עכ"ל ,וצריך
להבין לדברי התוס' הנ"ל ד"ה אחזתו דלרבא
לרבנן לאאמרינןקלוטה כמש"הכלל מהבכך
דידו סמוכה לקרקע הא אכתי לא נח ולאהוי
אפי'כזורק ד!ח ע"ג משהוומאיזה טעםמיקרי
מו!ח .אבל הרמב"םפי"חהל' כ"גכתבהוציא
חצי שיעור וה!יחו וחזר והוציא חצי אחר

הרב מנחם שלמהזופניק

"

והעבירו על הראשון בתוךג'חייב שהמעביר
כמי שהניחו ע"ג משהו אבל אם זרקו אינו
חייב עדשיניח שם ע"ג משהו עכ"ל והנראה
פשוט במה שכחב הרמב"ם דהמעביר כמי

שה!יחו .ע"ג משהו לפי"מ שנתבאר כדעת
הרמב"ם דהנחה ע"ג משהוומידחזר ו!חגלגל
לא מיקרי מו!ח כלל מצד עצמווכלדע הנחה
שלו הוא מדין קלוטה כמש"ה ,וצריך הנחה
ע"ג משהודהוימונח קצתעל הקרקערקלומר
קלוטה כמש"ה דכלזה הוא דוקאבזריקה אבל
במעביר דמונחבידו אפי' בלא נח ע"ג משהו
הויא "כמי שנח ע"ג משהו" דהא מנחהבידו
וידו סמוכה לקרקע והרא כמי שנח קצת על
הקרקע ואמרינן קלוטה כמש"ה כמודאמרינן
קלוטה בנח ע"ג משהו וכמש"כ.

4

בעניןשניימים דראש השבה
תמיד שלבין הערביים אבל אחר מכאן אותו
היום הרי הוא מעובר ומו!ין המועדוח מיום
המחרתליום הכפורים וסוכות ,ואםבאועיים
מן המנחה ולמעלה אע"פשאיןמוניןלמועדות
מהיום לא מזלזלין ביה בהאי שלושים אלא
גומריןאוחובאיסורו כאשרהוזהרועדהמנחה
ממלאכה כן נודגים הומרים אותו בקדושתו
אלמא תחילח עשיה שמ ימים לר"ה אפי
בב"דהיהולא מספקשהריודאי שיו"ט למחר
ואעפ"כ תקנו לעשוחו ,ש"מ חוק חכמים
ומצוחן היה לעשותן בבאו עדים אחר המנחה

באו"ח סימן תקי"ג ס"א ביצה שנולדה
ביו"ט אסור ליגע בה .ובסעיף ה' אם נולדה
ביו"ט ראשון מוחרח ביו"ט שני בשניימים
טובים של גלךוח אבל בשני י"ט של ראש
השנה נולדה בזה אסורה בזה עיי"ש .והיינו
דבשניי"ט שלגלויוח דעשאושניימים מספק
חדמינייהו חול וממ"נ שריא אבלבשניימים
של ר"ה כיומא אריכחא הם וחוק קבוע הוא
מדרבנן .והוא מסוגיא דכיצה דף ה' א' ,תנן
בראשונההיו מקבלים עדות החודש כל היום
פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו
הלויים בשיר התקינו שלא יהו מקבלים אח ע"כ.
כחב הרמב"ם פ"ח מהלכותעירובין ה"ח,
העדים אלא עד המנחה ואם באו עדים מן
המנחה ולמעלהנוהגיםאותויום קורשולמחר המערבלשניימיםטובים שלגלויות או לשבת
קודש ,וברש"י שם עד המנחה עד הקרבת ויו"ט אע"פ שהוא עירוב אחד לרוח אחת

בהוראי

תקז
הנה כתב הפמ-גדאיןלהחמירבשניימים

לשניהימיםצריךשיהיההעירובבמקומומצוי
בליל הראשת ובליל השני כלבין השמשוח דר"ה אלא דיום ראשק קודש ויום שני חול
וכו' מפני שהן שתי קדושותואינןכיום אחר אבל להיפךדיום ראשון חולויום שניקויש
כדי שנאמר מליל ראשת קנה העירוב לשני אין להחמיר ,אלאאיכולוכיומא אריכתא או
ימים עכ"ל .וכתב המ"מ וממה שכתב רבינו ראשון עיקר וב' חול ,ודבריו צריכים ביאור
מפנישהןשתיקדושותואינןכיום אחד ,נראה דאם להחמיר ר"ה כספיקא דיומא וכשאר
שדעתו שבשניימים של ר"היוצאעליובשני יו"ט דגלרות ,אלמה לא ניחוש ג"כ דיום
וע"ז כתב בהשגות וו"ל א"א טעה בזהשאפי' ראשון חולושני קודשוכדחיישינן באמתבכל
כשני י"ט של ר"ה אע"פ שהם קדושה אחח שניימים טוביםדגלויות ,והלא כלהתנהגותנו
לקולא צריך שיהא העירוב קיים בליל שני ביו"ט של ר"ה הוא משום מנהג אבותינו
ובמקומו ,דלחומרא אמרי' שהם קדושה אחת בידינו ,ומחוייבים אנו לנהוג ספק בכל מה
שנסחפקו הם ,והם חשו דאולי באו העדים
אבל לקולא לא אמרי' עכ"ל.
באו"ח סימן תק"גסעיף א' כתב המחבר ביום ראשון קודם המנחה וראשת קדשושני
וז"ל ,אסור לאפות או לבשלאולשחוטביו"ט חול ומש"ה נאסרה הכנה מיום ראשון דר"ה
לצורך מחר אפי' הוא שבח או יו"ט ואפי' ליום שנימפני חשש וה דהבנה מיו"טלחול.
בש3יימים של ר"ה ע"כ .וכתב הט"ז סק-א ובגוגע לביצה שנולדה בה בראשון אסורה
וז"ל אע"ג דכיומא אריכתא 3ינהו ה"מ בשני להם שחשו אולי באו העדיס לאחר
להחמיר אבל לא להקל ע"כ,והיינו דהאיסור המנחה ושניהם קורשואיןלהתירה בממ"נ חד
הכנה מיו"ט ראשון לשני הוא מפני שממ"נ מינייהו חול וגם אנומחוייבים לנהוג בחשש
חד מינייהו חול ואסור להכין מיו"ט לחול ,זה,ולמהאיןצדשיוםראשוןחולוש3יקודש.
ויש לבאר דברי הפמ"ג באופן זה ,דהנה
ובר"הנמי אע"גדאמרי'לעניןביצה שנולדה
בהדשניהימים קדושה אחתהיא לאסור מ"מ מרש"י שהבאנו לעיל משמע הביאור דקודם
להחמיר אמרי' דקדושתם הם כמו שני י"ט דהיתה הגזירה שלא לקבל עד'ם מן המנחה
וצריכים לחוש דחדמינייהוחולוזהו לכאורה ולמעלה,היינ1עושיסיום ראשון קודש מספק
דעת הראב"ד שהבאנו ,והקשה המג"א שמא יבואו',ולכן אם לא באו כל היום אלא
דהמחבר בסימן תקט"ז סתם כדברי הרמב"ם למחר או שלא באוכלל דאו נחקדשיום ל-א
שבשניי"ט של ר"האפי' נאכלהעירובסומך מעצמו שכבר קדשוהו שמים אז היתה
על מה שהיהקיים ביה"שדיום ראשתוהיינו התנהגוחינוביום שלושים התנהגוח ספק ,אבל
דאמרי' דש3יהם קדושה אחת אפי' להקל ,לאחרשהחליטו שלאלקבלמן המנחה ולמעלה
וא"כ למה אסור להכין מיום ראשת דר"ה אז כל היכא שהגיע זמן המנחה ולא באו,
ליום שני .והחילוק מבואר בפרי מגדים סי' ממשיכים אותויום בקדושה לא מפני הססק
תק"ג בא"א בסק-א דכחב וז"ל,ביצה נולרה דשמא'בואויוחר מכאן ולהבא דהא לאנקבל
בראשון אסור כיום שני דר-ה דלחומרא אוחם וודאי לא נקדש היום אלא ממשיכים
קדושה אחת כ'ומא אריכתא אבל לקולא אותו בקדושה הואיל ונהגו רובו בקדושה.
לבשל מאחד לחבירו לוקה ופשיטא הראשון ולפיכך המשכתהיום בקדושהאינה ספק אלא
עיקרומוניןמיניה ,אלאדלקולאנמי אםנאכל ודאי ,ולכן הואיל ויום השלושים הוי קדוש,
העירוב בראשון דהא לא אמרי' לחומרא ב' וודאי יום ל"א הוי קדנש ,לכן הוו שניהן
קדושותולהוי ראשון חולושני קודש הא לא קדושה אחת.
וא"כלפ"זאיןהבדלביןבאו אחרהמנחה
אמרי' אלאאיכולוכיומא אריכתאאוראשון
ללא באו ,אלא כל היכא דהגיע זמן המנחה,
עיקר וב' חול ,עכ-ל.

תקח
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מחליטים היום בקדושה .וכן מפורש בלשון
הצל"ח וז"ל ואם לא באועדים קודם המנהה
בע באו אחר המנחהובין באו למחרובין לא
באוכלל כבר הראשק נשאר בקדושחו כתקנת
חכסךם ע"כ .וכן ברש"י דף ו' א' ד"ה דילמא
ח"ל ,מתקנה ראשונה למנותמיוםשני ולעשוח
שניימיםבגת שלאבאועזים עדיום ל"א וכר,
הרי להדיא ברבריו דאפ" אם לא באוביום ל'
כלל נוהגיםיום ל'.בקדח~ה.
אולם המהרש"א שם כחבלהיפך מזה ח"ל,
החקנה הראשונה היתה בבאועדים אבל בלא
באו כלל עדיום ל"אהיועושיןאותןכ'ימים
מספק ,ע"כ .וצ"ע להבין זה ,דהא לאחר
שהגיעזמן המנחה והוחלט שלא לקבל העדים
ולהמשיךהיום בקדושה כברנקראהיום קודש
בודאק ולמה נקרא רק ספק.וי"לעפ"ידברי
הלבוש סימן ח"ר דכתב ח"ל ,התקינו שלא
יהיו טקבלים אח העדים אלא עד המנחה
וכשבאו לאחר מכאןיהיה אותוהיום מעובר
למנותיום זהיום שלהמם של אלול ולמנות
ליו"כ ולסוכוה מיום המחרת ,שיש כח ביד
ב"ד לעשות זה דכחיב אלה מועדי ה' אשר
תקראו אוחם במועדם אתםכחיב אתם ואפ"
מזידיםוכו'מיהו אע"פשאיןמונין למועדוח
מיוס זה וכחול הוא חשוב ,רו"ט יהיה
למחרתו ,מ"ם לא היו מזלזלין בו שהרי מן
מין היה ראף להעת יו"ט מן התווק אלא
שמחן ה~ות לב"ד לדחותו לפיק-היו גומרים
אותו באיסורו ובקדושחו עד הלילה מדרבנן
ולפיכך קדושתן קדושה אחת היא מחוק
חכמים ומצוותן ע"כ.
מכואר מדברי הלבוש דרק בבאועדיםמן
המנחה ולמעלההואיל ומה"תצריכיםלקבלם
והיה היום שלושים ראוי להיוח יו"ט ,אלא
שלחז"ל יש כח שלא לקבלם ,לכן הוכרחו
לגמורהיום בקדושה משום שבעצםראויהוא
להיות קודש .אבל בלא באו כלל לא היו
גומרים אותו בקדושה מצדהדין אלא כמובן
מצד ספק דשמא יבואו אחר המנחהיהיה
היום ראוילהיות קורש מדאורייתא ,אבל לא

מחליטים אחרזמןהמנחה על המשכת קדושת
היום כודאי .ובוה מבוארים דברי המהרש"א
שחלקבין באו ללא באו אחר המנחה.
והנה רואים מדברי המהרש"א והלבוש
שגם כזמן ב"ד היתה אפשרות שיום ראשון
חול ויוס שני קודש ולכן במקומות חוץ
לירושליס היה להם ספק מה עשו ב"ד אם
הגיעו עדים מן המנחה ולמעלה והי היום

הראשתקדישמן הדץ שלגזירתחכמיםויום

שני קדושמן התורה,והוויין תרוויהו קדושה
אחח ,אודעדים לא באוכללביוםל' והףיום
ל' קדוש רק מספק,דהיינו האף שבמציאות
נהגו בו איסור כל היום אבל היחה זו רק
התנהגוח ספקולפיכךכלפייו"טשניהויחול
ושתי קדושות הן ולא קדושה אחת.
ובזהנבע מח' הרמב"ם והראכ"דבעירוב
דהראב"ד יסבור כשיטח המהרש"א
והלכוש ולפ"ז א"עה דהנה אנו צריכים
להחמיר בר"ה כמו שהחמירו אבותינת והנה
אבותינו שלא היו בירושלים ודאי שהחמירו
בה קדושה אחת דשמא באועדיםמן המנחה
ולמעלה בירושליםוהוי קדושחודאי וממילא
קדושת יום ל' עם יום ל"א היא קדושה
אריכחא .ומאידך ,גם חששו שמא עדים לא
באוכללדלפישיטת המהרש"א הףיוםל' רק
קדושת ספקולאקדושה אחתעםיוםל"א ואם
החנהגותזותגרוס אתוחומרא,אזהחמירו אח
החומרא ההיא.
ולכן סבר הראב"ד דאםיניחהעירובביום
ראשת של ר"ה לאיועילליוםשני דהא אנו
צריכים להתנהג בר"ה גם התנהגוח שליוםל'
חול ול"א קורש ,דהא אפשרותזו היתה גם
לאבותינו ,והגם דלחומרא חיישינן נמי
לאפשרוח שהיו שתיהם קודש ,אבל גם
מחמירים החומרא שתהיה נובעת אם נאמר
דיום ל' חול ול"א קודש.
והרמב"ם ס"ל דאחר גזירת חז"ל שלא
לקבל מן המנחה ולמעלה ,הר תמידיום ל'
קודש כמו שאמרנולעיל מל' רש"י והצל"ח,
ולפיכךאין החנהגותכזו שליוםל' חוליום

5הוראי
ל"א קוהש דלא היתה כללהתנהגוחכזומזמן
אבוחינו אחר שגזרו שלא לקבל עדים מן

המנחה ולמעלה.
חוהי כוונת הפמ"ג שאמר ראין צד של
ראשתחולושניקודש ,אלאאודשניהםקויש
בבאומן המנחה ולמעלהאודרקראשווקודש
בבאו לפני המנחה שאז כמובן ראשון קודש
ושניחול.ולכןלהכיןמיום ראשוןלשניודאי
דאסור ,דהא מחמרינן שמאיום ראשון קודש
אאבוחינו חששולנדזהוגם
חצמחולרהיטיה
אנונתנהג באופןזה .אבל הנחתהעירובמיוס
ראשוןלשניחועיל ,דהאאין צדשיום ראשון
חולושניקודש .דכל הספק הואדאולישניהם
קודש 1ה 11קדושה אריכתא והעירוב יועיל
מיום אחדלשניאו דראשתקידשוהשניחול,
וממילאאעהשניצריךלעירובכלללכןעירוב
אחד מספיק.

תקט

עהן בטורסימן ח"ר :כתברש"י בתשובה
רבותיאומריםשאיןאומריםזמן אלאבראשון
דר"הדקדושה אחתהיאוכיומא אריכחאדמי,
אבלאני אומר שצ"לזמן רממ"נאי ספקהוא
אומרואי אמנהגא דב"דסמכינןוכו' אומרים
זמן עיי"ש ,והב"ח ביאר ספק זה מהו.
ולכאורה הנ"ל תלף במה שאמרנו
זןיצת הש"י היא כהרמב"ס וכמו שהעתקנו
בדבריולעיל,ולכןאיןאומריםזמןבשני דאם
ראשון קודש מדאורייחא דהיינו באו עדים
לסנ' המנחה,פטוריםלהגידזמןעלהשניואם
באו עדים לאחר המנחה ,אז שניהם קדושה
אריכתאוזמן אחדמועיל לשניהם .נדעת
הטור אפשר כהראב"ד שחשו דאולי יום
ראשון חולושני קודשולכן אומרזמןבשני.

"4
חר 5מרדכי מנדלבוים

אםלאחריםעושהמחיצה לעצמו לא "5ש
שבת צ"ט ב' ,אמררבמישאבע'ר'יוחנן
כותל ברה"רגבוה עשרהואינו רחכד'ומוקף
לכרמלית ועשאורה"י,וזרקונח עלגביומהו,
מיאמרינןכיוןדאינו רחבד' מקוםפטורהוא,
או דילמא בית דעשאו רה"י כמאן דמליא
דמיא ,אמר עולא ק"ו לאחרים עושה מחיצה
לעצמו לא כ"ש ,עכ"ל הגמרא .ובחי' הגר"ח
על הרמב"ם ,פ' י"ד מה' שבת ,ה"א ,ביאר
דברי הגמרא ,וז"ל ,הרי דבכל מחיצות רה"י
כשם שחשובין מחיצות על חוכו ,כמו"כיש
בהןדין מחיצות על עצמן עכ"ד .פ' ,דע"י
המחיצה חשיבי כאילו הסחיצה עצמה נמי
מוקפת במחיצה.
ובסברתהגר"חלכאורהישלהקשות מהא
דאיתא במתני' שבת צ"ט א' ,חולהת הבור

והסלעשהןגבוהין עשרהורחבןארבעההנהשל
מהןוהנותן עלגכן חתב .ובהמשךדברי הגמ'
למהלילמיתניחוליתהבורוהסלעליחניהבור
והסלע,מסייעלי' לר'יוחנן ,דאמר ר'יוחנן
בורוחולייתהמצטרפין לעשרה ,וברש"י ,שם,
ד"ה מצטרפין ,וז"ל ,מצטרפע לעשרהלשויה
הבוררה"י ,עכ"ד,פ',ורקתוךהבורהוא רה"'
ולא החוליא עצמה ,שאינה גבוהה עשרה
מבחוץ לרה"ר ,אבל כדמעיי,ית בהריטב"א,
עירובין ע"ח א' ד"ה ,לא שמיעאלך,וכן הוא

נמי בהרשב"א ,שם ,ד"ה מלאו ,מבואר

דאפילו חוליא שאינה גבוהה עשרה מבחין

לרה"ר הויא נמי רה"י ,ובפני יהושע(גיטין
ט"ו ב') ,ד"ה גידור חמשה ,ביאר סברתם,
דהוא משום הק"ו דעולא ,פ' ,וכיק דהחוליא

תקי
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מהני לעשות הבור רה"י ,דהא בלאו החוליא
ליכא מחיצת עשרה להבור ,מהנינמי לעצמו,
להחוליא ,להיוח רה"י ,ולכאורה ,אי כסברת
הגר"ח ,דהכותל נעשה רה"' ע"י היקף
המחיצות ,והמחיצה עצמה חשיבי כמוקפת
במחיצה ,האיך מהני הכא לעשות החוליא
רה"י ,דאע"ג דמבפנים איכא מחיצת עשרה,
מבחרן ליכא כ"א מחיצה ה' ,ואינו טובדל
לגמרי מהרה"ר.
ויש עוד להקשות בסברת הגר-ח מהא
דאיתא בהרשב"א ,שבת צ"ט ב' ,ד"ה כוחל,
וז-ל ,כותל בר"ה גבוהי' ואינו רחב ארבע
ומוקף לכרמלית ועשאו רה-י ,מסתברא דהא
דאיצטריךלמימרכלהני משוםדמעיקראהיה
מקום פטור ועכשיו כשגדר הכרמלית נעשית
ממילא ע"י מחיצה  11רה"י ,והילכךמיבעיא
ליה ,נית דלא נחחדש שום דבר בגופו של
כותל,איאזלינןביה בתר מעיקרא אודילמא
כיון דמ"מ על ידיה נעשית רה"י אף היא
כרה"י ,אבל אם מתחלה גדר כרמלית בד'
מחיצות פשיטא ליה דאע"פ שאין המחיצוח
רחבותד'חייב,עכ"ד.וקח2יתהגמראהיא,אי
מהני הק"ו ככוחל שלא נעשה מתחלה לשם
היקף רה"י ,אבל בכוחל שנעשה מתחלה לשם
היקף רה"י פשיטא ליה דאיכא ק" 1ונעשה
רה"י ,ולכאורה צ"ע ,דאי כסברת הגר"ח,
דנעשה רה"' ע"י היקף מחיצות ,וע"י הק"ו
חשיביכאילוהכותלעצמומוקףבמחינות ,מ"ש
זה מזה הא אפילו אי לא נעשה מתחלה
לשם היקף רה"י איכא נמי אותו היקף
מחיצות.
אשר ע"כ נראה מוכח דהק 1-לא מהני
כלום לעשוח הכותל כמוקפתבמחיצה,ואפילו
אחר סברת הק-ו אין הכוחל בתוך היקף
המחיצות ואינו בתוך הרשוח ,ואעפ"כ מהני
הק" 1לעשוח הכותל רה"י ,והוא משום דע"י
הק"ו נחכטל הכותל להרשות המוקפת שהוא
רה"י ,וכל דבטל לרה-י ,אע"פ שאינו כתוכו
הויא נמי רה"י ,חהו הסבר דברי הגמרא,
דכותל שמהני לאחרים ,פ' ,שמהני לעשות

מקום רה"י ,מהני נמי לעצמו להיות רה-י,
דבטל אצלהמקוםשמהנילגביה,ומכיוןדאותו
מקוםהויא רה"י ,חשיב הכותלרה"י ,ואפילו
אינו בתוכו.
וישלהוכיחכן מלשת הרשב"א שבח צ"ט
ב' ,ד"ה כותל ,ח"ל אבל אם מחחלה גדר
כרמלית בד' מחיצות ,פשיטא ליה דאע"פ
שאין המחיצות רחבוח ד' חייב ,ונו' ,דהו"ל
כחורירה"י שהן כרה"י ,עכ"ד ,ולכאורה צ"ע
דמהעניןחורירה"י אצלכותלהמקיף שנעשה
רה"י ע"י הק"ו דעולא ,וע"פ המבוארניחא,
דאיתא בגמרא שבחז' כ' ,אמר רבגידל אמר
ר"ח ב"י אמר רבבית שאע תוכוי' וקרויו
משלימו לעשרה עלגגו מוחר לטלטל בכולו
בתוכואין מטלטלין בו אלא בד' אמות ,אמר
אביי ואם חקק בו ד' על ד' והשלימו לעשרה
מותר לטלטל בכולו ,מאי טעמא הוי חורי
רה"י ,וחורי רה"י כרה"י,ובמאירי ,שם ,ד"ה
חקק,כתובוז"ל ,מותרלטלטלבכולושהרייש
כאן רה"י ע"'ביטול ,דטפל הוא אצל הרשות
ובטל אצלו ,ואפילואינו בתוכו ,ובזה אפשר
לומר שכתב הרשב"א ,דכותל המקיף הויא
כחורי רה"י ,דכשם שחורירה"יחשיבירה"י
ע"יביטול ,הכאנמיככותלהמקיף הךארה"י
ע"יביטול ,דהק-ומהני לעשות הכותל כחלק
מהרשות המוקפת.
ובזהנוכל לבאר מה שכחובבפנ"י ,דהתם
נמימכיוןדהחוליאמהנילהבורלעשותורה-י,
א"כ אע"גדאינהגבוהה עשרהמכחרן ,אפ"ה
בטלהוא אצלהבור,וחשיביכחלקמהבור,ונל
דהבור הויא רה"ק נעשה החוליא נמי רה"י.
וניחא נמי בזה מה שחילק הרשב"אבין
כותל הנעשה מתחלה לשםהיקף רה"',לכוחל
שלא נעשה מחחלה לשםהיקף רה"י ,דבכותל
שנעשה מתחלה לשם היקף רה"י נעשה מיד,
בשעת בנינו ,כחלק מאותו רשות המוקפת,
דמתחלה לא נעשה כ-א לצורך אותו רשוח
להיות רה"י ,משא"כ בכותל שלא נעשה
מתחלה לשם היקף רה"י ,דמתחלת בנינו לא
מהני להרשות כלום ,לא נעשה עכשיו ,כשעת
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בנינו ,כחלק מהרשות המוקפת ,וא"כ אפשר דמליא
דאי כפי
לומרדאפילובנהלהכותלאחר,ואיכאעכשיו המבואר ,דהק"ו מהני לעשות הכותל כחלק
רה"י ,אפ"האותוכותלעדיין במקומה עומדת מהרשות המוקפת ,למהליהעודלמימרדביתא
נמאןדמליא ,הא בלא"ההויאנמירה"י,אכן
ולא חשיבי כחלק מהרשות המוקפח.
ולפ"ז היה נראה לומר ראפילו בהגר"ח בזהישלומר ,דאה"נ הק"1לחודמהני לעשות
נמי אפשרלומרכך,דהכותלבטל אצלהרשות הכותל רה"י ,אבל אעפ"כ ליכא מקום הנחה,
ואינונידוןכמקום בפ"ע,ומהשכתוב,דהכותל דכל פהות מד' לאו מקוםהנחההיא,וכמבואר
הויא מחיצה על עצמה ,אינה מתיצה ממש ,בגמרא ,שבת ד' א' ,והאבעינןעקירה והנחה
כ"אדנכללבהיקףהמחיצות,וכאילוהיאגופה מע"ג מקום ר' ,ע"כ ,אבל הנראה בוה ,דבלאו
סברת הגמרא דביתא כמאן דמליא דמיא,
מוקפת במחיצות מכיון דהוא בטל אצלו.
והנה בירושלמי,עירובין פ"ז ה"ב ,כותל אפילורה"ינמילאהויא ,דהא מכוארבגמרא,
שכין שהיחצירות גבוהי' ורחב ד' ,מערבין עירובין ד' ב' ,דכל שגבוה עשרה לא הויא
שניםואין מערבץ אחד,וכו' ,והקשו שם ,לא רשות תחתון ,והויא מקום בפ"ע ,וז"ל הגמ'
היה רחבד',ר' בא בשם רב אסורלכאןוכאן ,מחיצות דאורייתא נינהו ,דאמר מר ארץ
פ' ,דלא הויא רה"' ,ר' ועירא בשם רב מותר תשעה וכפרת טפח הרי.כאן עשרה .וברש"י
לכאן וכאן ,פ',דהויא רה"י,מיחלפהשיטתיה שם ד"הארוןכתוב,וז"ל,ותניא בפ"קדסוכה,
דר' בא,תמן אמר ר"ב,ר'יהודה בשם שמואל ר'יוסי אומר לעולם לא ירדה שכינה למטה
זרקה ונחה על ראשי המהיצות ,פ' ,מחיצות מעשרהדכתיב השמים שמים לה' והארץנחן
הגבוהוח י' ואינן רחבע ד' המקיפין רה"י ,לבני אדם ולמטה מעשרה חשיב ארץ ,וכו',
חייב ,וכא אמרהכין,ותירץ שםתמן אתרואה אלמא עשרה הףמחיצה דלמעלה מעשרה לא
כאילוהיא מליאה עסרוצרורות ,פ' ,ובשלמא חשיביליה רשות תחחית אלא רשות אחרת.
החם במחיצות רה"י ,דאיכא הק"ו דעולא ,עכ"ד ,הרי דכל שגבוה עשרה אינה רשות
נוכלנמי לומרדהרי היא כאילו מליאה עפר תחתית כ"א מקומ אחר ,וא"כ אפשר לומר,
וצרורות ,אבל הכאבכותלשביןשתיתצירות ,דהכא בכותל שגבוה עשרה ,אי לאו דס"ל
דלא הויא מחיצה כ"א הפסק בעלמא בץשתי דכיתא כמאן דמליא דמיא ,וקרקעית הרה"'
רשויות היחיד ,ליכא הק" 1דעולא ,וליכא עולה עד ראש הכוחל ,לא חשיבי כחד מקום,
למימרדהריהיאכאילומליאה עפרוצרורות ,ואינו הלק מהרה"י ,דכל שגבוה עשרה הויא
ע"כ ,ומשמע מזהדהק"ולחודלאמהני,ומהני מקום בפ"ע,ורקאי ס"לדביתאכמאןדמליא,
רק היכא דאיכא נמי למימר דביתא כמאן ואיכא קרקעית הרה"י עד ראש הכותל,הויא
חד מקום ,דעכשיו אינה מופלג מינה עשרה.
דמיא ,ולכאורה צ"ע,

הרב מרדכי יהודה קגר
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בטלטולבליםהמוקצין בשבת
א .בהגהות רעק"א לאו"ח ש"ח הקשה
היות וקיי"ל כר"ש דליתלי' מגו דאיחקצאי

חיץ

לבע השמשות איתקצאי לכולי יומא,
ממוקצה מחמת איסור שדחאו בידים ,אבל

תקיב

נחוראי

במוקצה מחמת חסרעכיםליתלן מגו ,ואילו
יחזור בו האדם מהקצאתוהרייוכל להשתמש
בסכין של מילה לכל צרכיו ,וא-כ אף לפני
שחחר מהקצאתויוכל לטלטלו לצורך מקומו,
וכמוש"כ הר"ן ביצה כ"ח ב' ,דכל שיתכן
שיהי' להפץ היתר לצורך גופו כבר מוחר גם
עכשיו לצומ"ק ,וא"כ לא משכהת לה לסכין
של מילה דליתסר בטלטול עכת"ד.
ב .והנהקושייתו של רע"א מבוססחעלב'
הנחות :א)ילא אמרי'מגודאיתקצאיבמוקצה
של חס"כ,ב)עלד' הר"ןבביצה כ"חב' ,הנ"ל
שכלשיחכןלו היתר לצו-ג מותר כברעכשיו
לצומ-ק .ונבארם אחת לאחת.
בספר אור גדול רפ"ד דביצה תמה על
רע"א מגמ' ביצהל' א' ,ושבתקנ"ז א' ,דר"ש
מודה בארזי ואשוחי שאין מסיקין בהןדהוי
מוקצה מחס"כ ,ואםאיתאלד' רע"אהריכיון
שהחליט להסיק בהן חוזר בו בזה מהקצאתו
לבניןוכיון דליתלן מגו לישתרי.
אמנם מסתבר שהאורגדוללא ראה אתד'
רע-א בהידושיו לביצה כ' ב' ,שכתב להדיא
דדבריובנויין על המג"א (תק"א) דסתםכלים
עלולין להשתבר וחשוב יושב ומצפה ,ולכן
שרי היכי דל"א מגו דאיתקצאי אבל כארזי
ואשוחי שאין יושב ומצפה אף לר"ש אסור
וככוס קערה ועששית שמודה בה ר"ש בשבת
רף מ"ד א',ןויושב ומצפהאיןהכוונה שחושב
שכך יפול דבר ,אלא כל שמסיק בדעתו
אפשרותכזוסגיבהכי,וכן מוכח מנרדחשיב
יומ"צ לר"ש אע"פ שאין חושכ על השמןכי
אםמפני שחושב עלהכלי וכמוש"כ הרשב"א
והרמב"ן ואכ"מ ].וקושיית רע"א איננה על
כל הדין של מוקצה מחס"כ אלא על כלים
דוקא דכיון דעלולין להשתבר מסיק אדעתי'
אפשרות שישתמש בהן,
ג .והנחתו השניה של רע"א הבנויה ע"ד
הר"ן ביצה ,השיג עליו החזו"א כהבנת ר'
הר-ן ,ועכ"פ נראה שלפי רע"א יסוד הר"ן
בנויעלמה שמבוארמןהגמ'והראשוניםשדין
טלטול מוקצהחלוקביסודדינומאיסוראכילה

או שימוש במוקצהכי זה השני מקורו מקרא
רוהכינו וכל אשר לא הוכן מבעו"י לשימוש
נאסר לשבת ,למרות שאיסור הטלטול אינו
אסור מחמת חסרון בהכנה אלא גזירת חז"ל
היתה לאסור הטלטול גזירה אטו הוצאה
ובדאמרי' בגמ' אטו טלטול לאוצורך הוצאה
היא .ובגמ' שבת קכ"ג ב' ,איתא דמגזירח
נחמיה בן חבליה אסרו אף כלי שמלאכתו
להיתר וחזרו והתירום וכן חזרו להתיר כלי
שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו עד
שאמרו כל הכליכ ניטלע חוץ ממסר הגדול
(שמוקצה מחס"כ),הרילפניךשטלטולמוקצה
ג"נ מכח גזירת נחמיה נאסרה[ .וכצדקכינו
סי' ש"ח בשו"ע המדברמטלטולמוקצה"דיני
טלטולכליםהאסוריםוהמותרים בשבת"בזמן
שסימן ש"י נקרא "דיני מוקצה בשבת" שבו
מובאים הדינים הנובעים מהקצאתו ].ומגמ'
קכ"ג ב' ,הנ"ל יוצא שישנן כמה דרגות:
מלאכתן להיתר נאסר רק שלא לצורך כלל,
ומלל"א רק לצגומ"ק וכלים המוקצין לגמרי

נאסרו.
ד .ףש לחקור בדרגה אחרונה זו אם
האיסור טלטולחלוי בשם מוקצה ובמה שהוא
אינו מוכן לשבת או דזה נמו 7עם מהשאין
ראוי לכלום כלומר אחרי שאינו מוכן אסור
בשימושולכןאינו ראוי לכלום וכל דלאחזי
למידי לא ראו חזתל להתיר איסור טלטולו
שמכח נחמיה .והנה מד' המלחמות סופ"ד
דביצה ,שלומד דלכן ל"א מגו דאיתקצאי
בטבל שהופרש בשבת ,דגםבאיסורומוכןהוצ
לשבח ע"ש ואעפ"כ מבואר במסכח שבת
דטבל (באיסורו) אסור לטלטלו ,נראה קצת
מזהשאיןאיסור הטלטול נמדדעם מהשאינו
מוכן בשבח אלא במה שאינו ראוי דכלזמן
שלא הופרש ממנו אין ראוי לכלום באופן
המותר .וכשם שדבר המוכן ולא חזי למידי
אסור לטלטלו כמו"כ י"ל דדבר שאינו מוכן
ומ"מ חזי שרי בטלטול ,וכן מבואר להד'א
באגליטל מלאכתטוחן אות מ'דחפץהמוקצה
הנצרךלחולה בשבחמותראפי' לאחרלטלטלו

תקיג

נהוראי
מה"ט דאע"ג דאינו מוכן לשבת מ"מ כל
דהשחאחזי מותרלטלטלו.ובזה נבואלביאור
יסודו של הר"ן הנ"לדכיוןשיתכן למוקצהזה
שיהי' לו היתר שימוש לצו"ג לכשיחזור בו
מהקצאתושפיר הותר גםעכשיו בטלטולדלא
הויחפץשאינוראויכיעשישלו אפשרותשל
שימוש באופן המותר .ומש"כ רע"א דמותר
לטלטלו רק לצומ"ק ולא מחמה לצל היינו
משום שסכין של מילה או !ר הוי כלי
שמלל"א ,ואילו היה מלאכחו להיתר היה
מותרבטלטולאף מחמהלצל .ואמנם הרמב"ם
פכ"ה הי"א כתבדכלי המוקצה סחמתמיאוס
מותר לטלטלו רק כשהוצרך לו ע"ש ,והיינו
דס"ל ג"כ כר"ן ביצה דמוקצה מדמת מיאוס
אף לר"ש אסור כלזמן שלא חזר מהקצאתו,
אלא שחולק על הר"ן במה שנקט דאיסור
הטלטול תלוי בראויוח החפץ ,ואשר מה"ט
מתיר לטלטל אף לצומ"ק ,דהר"מ יסבור
דהאיסור תלוי במה שהחפץ הוא בלתי מוכן
ולכן אוסר לטלטל מוקצה מחמת מיאוס
לצומ"ק או מחמה לצל ורק לצו"גשרי דבזה
חוזר בו מהקצאתו ,וכן משמע להדיא בחי'
אדם כלל ס"ושאיסורי הטלטולתליין בהכנת
החפצים לשבת .גם מהפמ"ג ואחריו המשנ"ב
(בסי' שכ"ח)שחלקועלהאגלי טל בטעםהדין
שהבריא מוחר לטלטל מוקצה לצורך החולה,
נראה ש!קטו כצדזה .ולפי"זנכונים גםדברי
הר"מ בטעמם .ועכשיו שוכינולדין שהר"מ
חולק על הר"ן נמצאח קו' הרע"א מצטמצמת
רק לפי שיטת הר"ן.
ה .ובכרי'לישב תמיהח הרע"א אקרים
לבאר ד' הרשב"א (קנ"ד ב') אהא דאר"ה
היתה בהמחו טעונה כל'זכוכיתמניחתחתיהן
כרים וכסתות וכו' ומוקים לה בגמ' בקרני
דאומני שמקיזין בהן דם והוי מוקצה ,ופריך
והא קמבטלכלימהיכנוומשניבשליפיווטרי
דאפשר לנערן ע"ש .והקשה בחי' הרשב"א
*ודעת הסרדכי לכאורה צ"ע טובא דאדרבא מגמ'
קכ"ג ב' ,מבואר להיפך דחזרו והתירו כלי שמלל"א
לצגומ"ק וכו' עד שאמרו כל הכליםניטלין חרן ממסר

מ"ש קרני דאומני משרגא דנפטא דשרי
לטלטולי לר"ש כיון דחזי לכסויי בה מנא.
ותירץ דלא עביד לכסויי בה מנא דאי נפיל
מיתבר .ושוב הקשה הרשב-א למה חשוב זה
מבטלכלימהיכנו והא אפשרלטלטלולצומ"ק
וע"זהביא שיטת בעה"מדכלשאיןבושימוש
לצו"ג אסור גם לצומ"ק ,והרשב"א השיג
עליו,וראייחו מר' נחמיהדאיןכליניטל אלא
לצורך תשמישו בלבד ,ולדידי' כלי שמלל"א
ומיוחד למלאכה אסורה אין לו שום היתר
לצורך גופו ואעפ"כ מתיר ר"נ לטלטלו
לצומ"ק[ .והנה אין בזה משום תפיסה על
בעה"מ דאיהו לשיטתיה אזיל בפי"ז דלר"נ
כל' שמלל"א באמת אסור לצומ"ק ,והרשב-א
רק הוכיח והקשה על בעה"מ לפי מה שהוא
סובר בפי"ז דלר"נ כלי שמלל"א מותר
לצומ"ק ].וביאור ד' הרשב"א שמתחילה
מקשה דאע"פדהוי מלל"א מ"מישלוהיחר
טלטול לצו"ג,וע"ז משנידאין לקרני דאומני
שום צו"ג,ושוב מקשה הרשב"א דאע"פשאין
לו היתר לצו"ג לישתרי לצומ"ק כמו דלר"נ
אע-פ שאין כאן היתר לצו"ג מ"מ מותר
לצומ"ק .הרי לנו שאפי' חפץ שאינו ראוי
לכלום מותר הוא בטלטול ,ואע"פ שנתב"ל
דכל שאין ראוי לכלום אסור בטלטול ,צ"ל
להרשב"אדכליםשאנידמהשאין ראףלכלום
איןמבטלהימנותורתכלי,וכליםאףדלאחזי
למידי מותרין בטלטול ,ורק במה שאינו כלי
כמו עצים וכדומה ,בוה הוא דתלוי בראויות
החפץ וכל דלאחזי לא שרי בטלטול.
 .1ומקורלשיטהזויש למצואבמרדכי פ"ג
אות שט"ו וז"ל :חוץ ממסר הגדול  -מיהו
לצגומ-ק מותר כדמשמע בפרק כל הכלים,
וה-ה לנר שהדליקו בו באותו שבת אבל
צרורות ומעותוכלדכווחייהושאיןעליותורת
כלי אואוכלין חמור מכולהוואפי' לצגומ"ק
לא עכ"ל* .
 .הר' שכל'םהמזקצין הזחיזלצנוב.ק .כמו-נ
הגדוי
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ומש"כ המרדכי דמסרהגדול מותרלצו"ג,
אע"פ שמוקצה מחס"כ בודאי אסור לכל
תשמיש מ"מ משכח"ל בחולה שנצרך לכלי
המוקצה ,וכית שמותר לטלטלו להמרדכי
לצו"ג גם אחר יוכל לטלטלו ,ולפי"ז צ"ל
דאילוהיוכלים ג"כנאסריןבטלטול ל"ה אחר
יכול לטלטלו להמרדכי דיסבור כמושכ"ל
בדעת הר"מ דאיסור הטלטול חלוי במה
שהחפץ הוא בלתימוכןוכאן החפץ הואבלתי
מוכן אע"פ שראוי הוא לצורך החולה.
ז .והנה הב"י (רע"ט) תמה הרבה על
המרדכידאיך זה מתיר נרשהדליקובו בשבת
בטלטול,והריכיוןשבעודודולק נאסרבטלטול
מכח בסיס לדבר האסור ,א"כ נימא מגו
דאיחקצאילאוסרובטלטוללכלהשבת .אמנם
דברי המריכי ברורים שכלים המוקצץ לא
נאסרו בטלטול ולאיועיללזה מגודאיתקצאי
שגורם רק שיה" מוקצה גם לאחר שנסחלק
המוקצה מע"גהבסיס ,אבלאכתישריבטלטול
כשאר כלים המוקצע ,ומה שהכסיס אסור
בטלטול בעודו דולק הוא או משום שמתבטל
להמוקצה שעלגבו ונעשה כחלק ממנוליאסר
בטלטול או שמכיון שנעשה בסיס ומשמש
להמוקצה הוי הטלטול בו כטלטול בהמוקצה
שעל גבו דרק היכי שלא נעשה בסיס כמו
בשוכח לא נאסרהטלטולבבסיס משוםטלטול
המוקצה שעלגבו דחשיב רק כטלטולכלאח"י
במוקצה אבלהיכי שנעשה בסיס גמור נאסר

בדף מ"ה נ',בד.ה אלאלחר;גוי'ן:הינךה.1למלי,א

ואס1ראיסאאיחי'
המוקצה1 .כברחמהבפ;.ידטלי,א
לא חלף במחלוקח
י ור,ש נמ1קצה 1נמוש.נ הת1ס'
א ש;ראהר.דרש.י נאסת חולק עלחוס.
ל" 1א',אי
י
דנלישמיי-א.שנ1נס משוס הקצאה ואסורלר'1ס"
קיה
דא-ת ליה מוקצה1 .גמו שנחבו הת01פ1ח דהצ,ציות
'שמיל"א
אסור מה,טלר ,'.נמו"נס,ילרש-יבבכי
דיש נו מש1ס הקצאה1 ,לר-י דאיתייה
יטוקצה אס1ר
אפ" לצ~.ג .ונן נראה מפש"נ יש"' ל.ה ב' בד-ה
חצוצר1ה :הף סלל"א 1אסור משוב מ1קצה .נמר'ב
;ראה לפרשבוה מש,כרש'.עלהגמ'קנ 1.א' ,דסוקצה
ן חוץ
מהס,כ א "5ר-שמידה דה;ן נל הכל'ם;י0יי
ופוש '.בד,ה נל הבליס נטלק :יאפי'

ממ0ידגיוי

לטלטלו מחמת טלטול בהמוקצה דלא חשיב
טלטול כלאחריד .חה פשוט כ"כ עד שצ"ע
מה בכלל מקשה הב"' על המרדכי ובעז"ה
יתבאר ג"ז בהמשך הדברים .ועכ"פ הרי
נתבארה היטב דעח המרדכי.
ח .אולם שיטת הרשב"א עדיין צע"ג
שבדף קכ"ג א' ,כשמקשה הגמ' על רבה -
שמחירכלי שמלל"א לצו"ג  -מעליומדוכה
שאסור לטלטלן ,ומשני דהוי מוקצה מחמת
חס"ככסיכיזייריומזוריע"ש .וכתב הרשב"א
דמה"ט לא משני בגמ' לרבה ,דאסור ששנינו
בעלי ומדוכה ,הכוונה לצורך מקומו וכדמשני
לקמן קכ"ג ב' ,בגמ' על רבא דאסור לטלטלן
היינו מחמל"צ ,משום דמשמע ליה לרבה
דאסור דקחני בכל גווני הוא עכת"ד .נמצא
דגם כד משנינן לרבהוהוי מוקצה מחס"כ
אסור לטלטלן בכלגווני ואף לצגומ"ק.וכיון
שהוכחנו למעלה דהרשב"א הולך בשיטת
המרדכי דכל שהוא כלי מותר לטלטלו אע"פ
שאע ראוי לשימוש ומה"ט מתיר הרשב"א
(קנ"ר ב') בקרני דאומני לצומ"ק ,א"כ צ"ע
טובא למהעליומדוכהוכן מסרהגדולאסורין
לצומ"ק והא כלים נינהו ולישתרי כטלטול.
ט .והיה נראה להוכיח מוה דטלטול
מוקצה ,חךן ממה שנאסר זה מגזירת נחמיה
וכמושנח"ל ,מ"מ יתכן לאסור הטלטול גם
מכח הקצאה ,וכל שאינו מוכן לטלטלו גםזו
היאסיבהלאוסרובטלטול מכחוהכינו(,ושמא

יי'.

מלל"א~ר.שהיא וה-נודאילו איןכלישמיל-א
כיון דס1קצ'ןהן לדעת .1ואס ;אמר דהמרדני
טי
ישלו '0תלדבר' 1מ;מ' קנ;-
יי
נ~
א
לבשי0תרש'.
יה דמחיר שמלל-איצ;-1
יב
שפר
א' ונד סקשי;ן על
ממד1נה ודתי דהאי ר' ;חמיההיא.
לא דהה דאתי
נר.
 .דאית מוקצהוא.גסיל,א נ,נ אסור לצ"1ג
א 1.דאף בלים המוקצין נאסרו בטלט1ל כ,א מחמה
לצל 1לא יצ;ו"מ .והשחא איכא לפרושי שפיר הנמ'
קג.ננ'רכשהתירו שמיל.אלצנ.1סה'.
היחר
שכלל
~ה נל הנל'ם הסוקצין חהו שאמרה הגמ' בנ
יהכלים
;של'ן -אף סחמה ח,,ממסיהנד1לכיומרכי'ס
המוקצין שמ1תרין רק לצג.1מ ע"ב.

ביי

י-

יא

גיי
יצל-

ימה
ניי

נהוראי
יש להסמיך זה ג"כ על הפסוק "והכיגו את
אשריביאו" כלומר שגם מה שרוצים לטלטל
צריך להיות מוכן מער-ש).
וסיועלזה מדברי התוס' קנ"וב' ,ד"ה והא
שנקטו דשייך מגו דאיתקצאי גם על איסור
טלטול למרות שמגודאיתקצאי נסמךעל קרא
דוהכינו ונאמר רק בדברים הנאסרים מכח
חסרון בהכנה .כמבואר בריטב"א סוכה מ"ו
ב'.
ובזה נראה לבאר גם קו' הב"י
(רע"ט) על המרדכישנתקשינובולמעלה ,מה
יועיל מגו דאיתקצאי לאסור הטלטול הרי
המרדכי סובר דאף כליםשאיןמוכניןמוחרין
בטלטול .ולהנ"לי"ל דמה"טדחההב"י אתד'
המרדכי דעכ"פ בשעה שהי' בסיס הוקצה
בטלטול מחמת איסור וא"כ נימא מגו
דאיתקצאי לאסור הבסיס בטלטול אף לאחר
שנסתלק המוקצה מעליו .והמרדכי באמת
יחלוקעליסודזהויסבורדל-ש הקצאהלאסור
טלטול ורק על תשמישיןשייך חסרון סהכנה
[וע-ע בט"ז (רע"ט סק"ב) שתירץ קו' הב"י
והשיא את כוונת המרדכילענין אחר וכנראה
שלא ראה את המרדכי כ"א מתוך הב"י
וכן מבואר
כמבואר למעיין בדבריה.
להדיא במהרש"א על התוס' שבת מ"ב ב',
בד-הואיןניאותין שכתבו שם דמתני' דקתני
אין ניאותין משמן המטפטף אתיא כר"ש
דמודה לאסור בזה משוס הוקצה למצוותו
ע"ש.וכ' מהרש"אע"זוז"ל :ר"למדקחניאין
ניאותיןוכו' משמעדאיסורטלטולאיןבוע"כ
איתלן למימר דלא מחוקמא כר"י דאיתליה
"מוקצה מחמת איסור לטלטל" אלא כר-ש
דלית ליה מוקצה מחמת איסור שהרי מתיר
מוחר השמן גם בהנאה לאחר שכבה וכו'
עכ"ל .והיינו דס"ל לרש"א דאוכלע (כמותר
השמן) אע"ג דלא חזי למידי ,מחמת איסור
שהוקצה למצוה ,מ"מ לא נאסר בטלטול,ולכן
כ' התוס' דמתנ"אתי רק כר"ש דאסורליהנות
אבל בטלטול שרי ,אבל לר"י דס"ל מגו
דאיתקצאי הריכיון שהוקצה בטלטול ביה"ש
מחמת איסור שוב נאסר לכל השבת בטלטול

תקטו

ומתני' דמשמע דשרי בטלטול לא אתי אלא
כר"שדליתלי' מגודאיתקצאי .וע"ע בשו"ע
הרב רע"ט סע"ב שכ' דמה"ט נאסר מותר
השמן בטלטול שמכיון שנאסר להסתפק ממנו
מכח מגודאיתקצאיתולאחזילמידי(וזהדלא
כמהרש"א) ,ועוד שגם בטלטול הוקצה
בביה"ש מפני שהיה בסים ,עכח"ד .משמע
ג"כ כמושכ"ל דחרן ממה שאפשר לאסור
הטלטול מכח דלא חזי למידי שייך לאוסרו
וכן בראש יוסף כ'
מכה הקצאה.
בביאור ד' התוס' מ"ו א' ,שאף בכלי
שמלאכתו להיתרשייך מוקצה מחמת חס"כ
לאוסרו בטלטול (ומשמע שס מדבריו שאין
המוקצה מכח קביעות מקום כמו שהבין
החזו"א אלא מכח חמרון כיס ע"ש) ובע"כ
דשייךלאסורטלטולמכח הקצאהדאל"ככיון

דחזילשימושהיתר האחזילמידיולמהיאסר

בטלטול א"ו כדאמרן.
וכזה נקללהביןד' בעה"מ מ"ג א' ,שכתב
דדינו של ר' יצחקדאיןבליניטל אלא לצורך
דברהניטלתלוי במחלוקתר"י ור"שבמוקצה.
אם כי פלוגתתם בודאי רק בהכנה והקצאה
ודינו של ר' יצתק הוא רק איסור טלטול,
ולהנ-ל שפיריכול איסור טלטול לה'ות נובע
מחסרק בהכנה ,וכן ד' הרמב"ם פכ"ה שכ'
דלתות הבית וכו' אע"פ שהן כלים אסור
לטלטלן מפני "שלא הוכנו לטלטל" וכו'
יתפרשו לפי"ז כפשטן.
י .וכעת יתיישבו ד' הרשב"א אל נכון,
דע"פ המבואר למעלה אפשר לפרשגםכווגח
הגמ' קכ"ג א' ,בסיכיזיירי ומזורי "רמייחד
להו דוכתא" שהכוונה בזה שמקצה דעתו
מלטלטל ,אף לצומ"ק אלאמייחדלהם מקום,
וסה"טהואדאסוריןבטלטול אע"גדהרכלים,
וזה דוקא במסר הגדול אוסיכי זו"מ דמבואר
בהודמייחדלהודוכחא שפירישכאן הקצאה
אף לצומ"ק ,אבל בקרני דאומני כל הקפדחו
רק שלא לכסות בו מנא מפני שיוכל ליפול
ולישבר ,ולעולס אינו מייחד לו מקום ואינו
שו"מ להדיא
מקצה דעתו מלטלטלו.

תקטז

נהוראי

כדברינו בתשובת הרשב"א ח-א תר"ו וז"ל:
כל מוקצהבין מחמתאיסורבין מוקצה מחמח
מיאוס כל שיש לו תורת כלי מוחר לטלטלו
לצגומ-ק ולא אמרינן מוקצה אסור בטלטול
אפי' לצגומ"ק אלא בשאיןלו תורתכליוכו'
אבל כשישלותורחכליאין הפרשבין מוקצה
מחמת מיאוס או מחמת איסור לטלטלו
לצגומ"ק ,ולא הוציאו מכלל זה אלא מסמר
הגדולוחבירוהמיוחדלו מקום עכ"ל.הרילך
שהרשב"א ס"ל כשיטת המרדכי דכלים לא
נאסרו בטלטול לצגומ"ק אלא שחולק על
המרדכי במוקצה מחמת חס"כוכדומהשישבו
הקצאה לטלטול.
י-א .והנה הפמ"ג (רע"ט בא"א אותי"ג)
נשאר בצ"ע על שיטח הרשב"א שנקט דגם
מוקצה מחמת מיאוס מותר רק לצגומ"ק,
דא"כ חיקשהעלינושיטת ר'מאיר שבת מ"ד
א' ,דס"ל לחלק בין נר שהדליקו בו באותה
שבת דאסור בטלטול משום מגו דאיתקצאק
ובלא הדליקו בו מוחר דלא ס"ל ממוקצה
מחמח מיאוס .ולד' הרשב"א הרי שניהן
מותריןלצגומ"קואסורע מחמהלצל,במוקצה
מחמת מיאוס .ולד' הרשב"א הרי שניהן
מותרעלצגומ"קואסורין מחמהלצל,דמוקצה
לצגומ"ק להרשב"א עכת"ד .ולפמשכ"לאין
מקום לקושיא דודאי נר שהדליקו כו בשבת
אסור עכ"פ בטלטול מכח הקצאה ,שהוקצה
מחמת איסור בסיס אף לטלטלו ,וא"כ אף
לצגומ"ק אסור משום מגו דאיחקצאי ,ורק
להמרדכי מותר נר שהדליקו כו בשבח
לצגומ-ק וכמשנת"ל.
ובזה מיושב גם
הערת הפמ"ג למה לא הזכיר הב"' והמחבר
בשו"ע אח דעח הרשב"א והביא רק אח דעת
המרדבק אם כי לשניהם כלים המוקצע
מחמ"א אין אסורין כטלטול .ולפמשכ"ל
בודאיד' הרשב"אאינםעניןלנרשהדליקובו
דבזהכיון שהוקצה ביה"שלטלטול נאסרלכל
השבת.
אלא דקו' הפמ"ג על שיטת ר'
מאיר (לדעת הרשב"א) נראה דבלא"ה לק"מ,
דאין כוונת הרשב"א לאסור מוקצה מחמח

מיאוס לצגומ"ק ,דכוונת הרשב"א הוא רק
לכלי דלא חזי למידי מחמת מיאוסה והוי
מוקצה מחמתגופו,וכן מוכרחבדבריושהתיר
לצגומ"ק רקבכלי אבלבאינו אסור אע"ג
דמוקצה מחמח מיאוס קיי"ל דשרי כר"ש,
ועע"ש שבא לאפוקי בזה מדברי השואל
שרצה לאסור אפי' בכלים לצגומ"ק ,ובע"כ
דאיירי בלאחזילמידי מחמתמיאוסו כשפוד
שצלו בו בשר ,וכן מונרח גם מד' הרשב"א

כיי

קנ"ד ב' ,ואכמ"ל.
י"ב .ובזהנכואליישובקו' רע"אז"ללמה
סכין שלמילה אסורבטלטול ,והאכיוןדשייך
בה צו"גלישתריאף לצומ"ק ,ולפמשנ"תי"ל
דסכין של מילה אסור מכח הקצאה שמקצה
דעחו מלטלטלו כלל ,וסברת הר"ןשייכת רק
על איסור טלטול שמכח גזירת נחמיה דבזה
כית שיש לו צו"ג שפיר חזי למידי ומותר
בטלטול ,אבל מכח הקצאה שפיר שייך
לאוסרו .ובוראי לולי סברת המג"א חק"א
דכלים חשוב יושב ומצפה הי' החפץ והכלי
אסור לטלטל אף כשאין מייחד לו מקום
ומקצהו אף* מטלטול דלהלכה לא קיי"ל
כרשב"א,וכל שאסורבתשמישאסורכטלטול,
אבלהיכיששייך סברתהמג"אכמובסכין של
מילה שעלול ליפול וליפגם אז יהי' אסור
לטלטלו מכח שהקצהו שלא לטלטלו כלל.
י"ג .ואל תשיבני שא"כ כל חפץ שאינו
מוכן לשבת אע"פדחזילמידיליחסרבטלטול,
כיון דמאחר שנאסר בטלטול מכח נחמיה שוב
הוקצהמטלטולגם מחמתאיסורוה שלטלטול
רגזירת כלים ,והרי באגל"ט התיר לבריא
לטלטל מוקצה לחולה מטעם זה דהשחאחזי
למידי ול"ל נימא מגו דאיתקצאי בטלטול
לביה"ש איתקצאילכולייומא ,זה לק"מכית
דק""ל דמוקצה מחמ"א שלא דחאובידים לא
אמר" ביה מגו דאיתקצאי לכן מוחר הבריא
לטלטלולצורךהחולהדכית דהשתאחזיבטלה
לה הקצאחה ורו"ק.
י"ד .וכעת נרויח גם ,ליישב קושיית
רעץ"א בסי' ש"ח סע"ה ,על מה שהביא

נהוראי

תקיז

המחבר שיש אומרים דכלי שמלל"א מותר
לטלטלו ע"' ככראותינוק ,ומקורדיןזהמגמ'
קכ"ג א' ,דמדוכה שהיא מלל"א ,מותר
לטלטלה ע"י שום שבתוכה .ולפי"ז מוכיח
רע"א דלאו דווקא מלל"א שמוחר לצגומ-ק
אלאאפי' שארכלי המוקצה שאסורלצגומ-ק בו הטלטול נאסרבוגם מכח הקצאתו שאסור
ג"כ מותרלטלטלוע"י כא"ת ,דהאהגמ' קכ"ג לטלטלו מחמת איסור בסיס ,א-כ שפיר י"ל
א' ,רוצהלהתירטלטולהמדוכהע"ישוםאפי' דההיתר דכא"תלאמצינוכי אםלהתיראיסור
איכלי שמלל"אאסורלצגומ"קוכמבוארשם .הטלטול שמכח גו'רת כלים דנחמיה ,אבל
ולפי"ז מקשה רע"א למה פסק המחבר בסי' להתיראיסורטלטול שנאסר מכחחסרון הכנה
רע"ט דאסור לטלטל נר שהדליקו בו בשכת הנסמך על קראדוהכינואיזלנו מקורלהתיר
גם זה ע"י כא"ת ,ע"כ בס"ד.

אפי' ע"' שימת לחם על הנר מבעו"' ,והרי
מכיוןשהביאבסי' ש"ח דעתהמתיריםלטלטל
כלי המוקצה ע"י כא"ת ,ל"ל מתיר גם נר
שהדליקו בו לטלטל ע"י היתר זה דכא"ת.
אולםלפי המכואר למעלהדבנרשהדליקו

משת קופיץ

"4

בענין השגידבערכין
הרמב"ם בפ"ג מהלכוחערכעוחרמיןהל'
ח' ,המפרש את הערך ואמרערכיעליחמשים
סלעים או ערךפלוניעלישלושיםסלעיםאינו
נידת .בהשגיד וכן האומר דמיעלי או דמי
פלוניעלי אינו נידק בהשגידשחייבי דמים
הריפירשונדרןוהרי הםכמי שאמרמנהעלי
להקדש שהוא חיבליחן מנה גמור עכ"ל.
ונראה מדברי הרמב"ם דבדמיעלי אינו
נידון בהשגיד משוםדהוי כמפרשקצבתווהוי
כנדר מפורש על סכום מסוים ולכך לאשייך
בזהדין דהשגיד ,משא"כ באומר ערכי עלי
אינו כמפרשסכוםנדרוובזהנתנההתורההדין
דהשגיד ולכאורה צריךלהכיןדבריו דאמאי
באומרדמיעליהוי מפרש סכום נדרויותר
מאומר ערכי עלי דהא גם באומר דמי עלי
צריך לשומו כעבד ובמה פירש נדרו יוחר
מהאומר ערביעליוכמו באומרערכיעלייש
דק דהשגיד ה"ה באומרדמיעל'שיהיהדין
דהשגיד ואדרבה הסברא נותנתלהחשיביותר
האומר ערכי עלי מפרש סכום נדרו ראחרי

שהתורה קבעה סכום לכל אחד ואחד עכשיו
שאומר ערכיעלי לכאורה הוי כאומר סכום
ערכו ואפ"הנידץ בהשגיד וא"כ באומרדמי
עלידאנחנוצריכים עכשיו לשומו כעבד כ"ש
שיהיה נידת בהשג יד ,וכן הקשה המרכבח
המשנה .ועודיש להקשות דהא ביאר הגרי"ז
בערכין דף ד' ב' ,דערך מפורש הףנמימדין
ערכין ולא מדין נדר וא"כ שיהיה בו הדין
דהשגיד דהא בפרשתערכין גאמר הדץ דהשג

יר.

והנראה לומר ,דחלוק בעצם הדץ נרר של
האומר ערכיעלי מהאומר דמיעלי דהאומר
ערכיעליהוא לאנדרלהקדשכסףבכלל ,אלא
דהוא חיב עצמולהקדשוהתורה אמרה שאדם
שחייב עצמו להקדש חייב לתת נ' סלעים,
ונמצא זה שמחוייב בנ' סלעים זהו חיוב
שהתורההטילהעליו ,משא"כבאומרדמיעלי
אע"פ שלא אמר מפורש אתסכום הכסף אבל
האדחייב לתת להקדשהשומאכעבדהוא מצד
נדרו לתת להקדש דמיו ,ואין זה שהתורה

תקיח

נהוראי

חייבה אותו לתת סכום כך וכך להקדש ולכך
לא נאמר באומרדמיעלידין דהשגיד ,דהא
חייב עצמו בסכום הזה ,משא"כ באומרערכי
עלידהוא לאחייב עצמוסכוםכסף רק התורה
הטילהעליו את סכום הכסף ,בזה נאמרהדין
דהשגיד ,דאםהואעניואיןלונ'סלעיםדאינו
חייב לתח רק כפי יכלתו ,וכמו שמצינונמי
חילוק בשנים ,אבל עדהן קשה למה במפרש
ערכואיןדין דהשגיד.

והנה ברמב"ם הנ"ל כתב וז"ל ,המפרש
את הערך ואמר ערכי עלי נ' סלעים או ערך
פלוני עלי ל' סלעים אינו נירק בהשג יד
ובליקוטי הלכוח למס' ערכין הקשה על הא
דכתב הרמב"ם ערךפלוניל' סלעים הא בזכר
אין ערך ל' סלעים כ"א בנקבה ,ומחמח זה
הגיהאוערךפלוניתעליל'סלעיםדכנקבהיש
ערך של ל' סלעיס יעוי"ש ,אמנם זהו דוחק
בלשון הר"מ .והנראה ללמוד מזה דישנם ב'
סוגיערכין חדא סחם ערך באומר ערכיעלי
שמחייב עצמו במצוח ערכין וסכום שמשלם
הואחיוב התורה,וסוגהשני הוא ערך מפורש
כאומר ערךנ' סלעיםעלי ,ראע"ג רהואמדין
ערכיןדהיינושאינויכוללומרערךפלוניעלי
מאה סלעיםדבערכיןאין סכום של מאה כסף
אפ"ה כשאומרערךפלונינ'סלעים דאדחייב
לתת נ' סלעים הוא מצד נדרו דאמר ערך
חמשים סלעיםואין זה חיוב דהתורה מטילה
עליו כמו כלערכע ולפ"ז אפשר לומרדשייך
נמי לומר ערך פלוני עלי ל' סלעים דבכיון
דהוא מפרש אח הסכום אע"פ שהתורה לא
מחייבתסכוםכזהלזכררקלנקבה,שפירשייך
להייב עצמו בסכום הזה כערך מפורש ,כיון
שהחיוב שלל'יש בפרשתערכין ,אבל אם לא
היה בפרשתערכין לאהיהשייך לחיב עצמו
בל' סלעים דהא ערך מפורש הואנמי מדין
ערכע ולאשייךלחייב עצמו אם הסכום הזה
לא נכלל כפרשח ערכין .ולפ"ז י"ל דבערך
סתס דכל נדרו היה רק לחייב עצמו להקדש
ולאחייב עצמו בסכום מסוים והסכוםשחייב
לתת זהו חיוב שהתורה הטילהעליו התס גם

קבעה התורה חילוק בין עשיר לעני ,וכמו
שחילקה התורהבגיל המעריך ,משא"כ בערך
מפורש שהוא חייב עצמו בנ' סלעים וחיוב
לחתנ' סלעים הוא מצד נדרו ,לאשייך לחלק
בין עני לעשיר ,דהא הוא חייב עצמו בנ'
סלעים להקדש וצריךלקיים נדרו וחיובו.
והראב"ד שם השיג על הר"מ הנ"ל וז"ל,
לא מן השס הוא זה אלא לפי שהערכין הם
כעין קנס כשלשים של עבד חסה התורהעליו
שידון בהשגיד ,אבל בדמיםאין קנס וגזירת
הכתוב הוא ואםמךעכ"ל .והרדב"ז הקשהעל
הראב"ד דאיערכיןהוי קנסהיהצריךלהיות
הדין דמודה בקנס פטור ועוד דא"כהיהצריך
להיות כלהערכיןשועביןקטןוביןגדולובין
זקןובין בחורדומיא דשלשים של עכדדאינו
אלא חדא תשלומין של שלשים ואין כאן
חילוקי תשלומים עיי"ש.
והנראה לבאר המח' דהרמב"ם והראב"ד,
דהאודאידהאומרערכיעלי האדחייב לתתנ'
סלעים להקדשאינו מצדנדרו אלא דהוא מצד
חיוב התורה דחייבה אח כלמישחייב עצמו
להקדש לתת נ' סלעים וכדביארנולעיל ,אלא
דנחלקו הרמב"ם והראב"דבדין דהשגיד אם
הפירוש הוא רעשירהתורהמחייבחסכום אחד
ועני החורה מחייבת סכום אחר או דכשאדם
אומר ערכי על' וחייב עצמו להקדש בעצם
התורה מחייבת אותו בנ' סלעים ורק דהתורה
פטרה אח מי שאין לו נ' סלעים שיתן כפי
השגת ידו ,אבל בעצם התשלום היה צריך
להיות נ' סלעים .ובזה נחלקו הרמב"ם
והראב"ד ,דהרמב"ם סובר דכשאדם אומר
ערכי עלי והוא חייב עצמו להקדש ,התורה
חייבה עשיר נ' סלעים ועני כפי השגת ידו,
ולהכי כ' הרמב"ם דבערך מפורש דהואחייב
עצמו בנ' סלעים לאשייך דץ דהשגיד ,דהא
הוא אמר שיתן נ' סלעים להקדש .משא"כ
הראכ"ד סובר דכשאדםאומרערכיעלי אע"פ
דהוא לא חייב א"ע בסכום מסוים של כסף
אבל כשהתורה חייבתו התורהחייבה לחת נ'
סלעים רקבענישאיןידו משגת התורההקילה

נחוראי
עליו שיתן כפי השגח ידו אע"פ שבעצם
התורה מחייבת האומר ערכי עלי ליתן '1
סלעיםולהכי סובר הראב"ד שגם באומרדמי
עלי אע"פ שמצד נדרו צריך לחת את כל
הסכום של דמי עבד ,אפ"השייך שיהיה לו
הקולא דהשגיד,דכשאיןלואינוחייב לתתכל
הסכום רק כפי השגתידו ,ולהכי כ' הראב"ד
הטעם שכלהדיןדערכין הואכעין קנס ,ובזה
חידשה התורה הקולא של השגיד,ואעלךבו
אלא חידושו וא"א למילף האומר דמי עלי
שיהיה בזההקולא של השגיד מפרשתערכיך

תרב משתרייך

תקיט

ובזה מיח2בת קושית הרדב"ז ,דהראב"ד
לאכיון לומרדהחיוב שלערכעהואחיוב של
קנס ,אלא דכל החיוב של האומר ערכי עלי
הוא חיוב התורה והסכוםשחייבאין זה נכלל
בנדרו ,ובזה מדויק לשון הראב"ד דכ' לפי
שהערכין הם כעין קנס ולא כתב דהוא קנס,
אלאבזה הוא דומה לקנסדסכוסהכסףשחייב
לתת להקדש זה חיוב שהתורה מחייבתווכזה
גם הידשה התורה הקולא דהשג אבל א-א
ללמוד האומר דמי עלי מהאומר ערכי עלי,
דכיע דחידוש הואאין לך בו אלא חידושו.

"4
בענין אשו משוםחציו

ב"ק כ"ב א'ן אתמר ר' 'וחנן אמר אשו
משוםחציו ,ורשב"ל אמר אשו משום ממונו,
ורשב"ל מ"ט לא אמר כר"' א"לחציו מכהו
קאולי האי לא מכתו קאזיל ,ור"י מ"ט לא
אמר כרשב"ל א"ל ממונא איתבי' ממשא הא
ליתכי' ממשא וכו' ,אמר רבא קרא ומתניתא
מסייעלי' לר"' ,קראדכתיככי תצא אש תצא
מעצמה ישלם המבעיר את הבערה ,ש"מ אשו
משוסחציו,מחניתאדתניא פתח הכתובבנזקי
ממונו וסיםבנזקי גופו לומרלך אשו משום
חציו ,אמר רבא ק"ל לאבי למ"ד אשו משום
חציו טמון באש דפטר רחמנא היכי משכחת
לה ,וניתאלי' כגת שנפלהדליקהלאותו חצר
ונפלהגדר שלא מחמתדליקהוהלכהוהדליקה
והזיקה בחצר אחרת דהתםכלולי'חציו ,א"ה
לעניןגלוינמיכלולי'חציו ,אלא למ"ד משום
חציו איתלי' נמי משום ממונווכגוןשהי'לו
לגודרה ולא גדרה דהתם שורו הוא ולא טפח
באפי',וכי מאחר דמאןדאיתלי' משוםחציו

אית ל" נמי משום ממונו מאיבינייהו ,איכא
בינייהולחייבו בד' דברים.
ולהלן בדף ס"א ב' ,תנינן המדליק את
הגדישוהיו בו כלים ודלקו ר"י אומר משלם
מה שבתוכו ,וחכ"אאינו משלם אלאגדיש של
חטיןאו שלשעוריזיכו',ומודיםחכמיםלר-י
במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה
שבתוכה שכן דרך בנ"א להניח בבתים ,ובגמ'
אלא אמר רבא בתרתי פליגי ,פליגי במדליק
בתוךשלווהלכה ואכלהבתוך שלחבירו,דר"י
מחייב אטמת באש ורבנן סברי לא מחייב,
ופליגי נמי במדליק בשל חבירו ,דר"' סבר
משלם כל מה שבתוכו ואפי' ארנקי ,ורבנן
סבריכליםשדרכןלהטמיןבגדישכגוןמוריגין
וכלי בקר הוא דמשלם ,כלים שאין דרכן
להטמין בגדיש לא משלם .וכ' התוס' וז"ל,
ופליגי נמי במדליק בתוך של חבירו ,רר"י
מחייב אפי' בארנקי בגדיש,ורבנן לאמחייבי
אלאבמוריגין שלחבירו שדרכולהניח בגדיש

תקכ
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או ארנקי בבית שדרךלהניח כל דבר בבתים,

וטעמייהויש לפרשדר'יהודה לא פטרשטמון

כלל,ורבנן במדליק בתוך שלופטרי כדמשמע
קראכי חצא אשדאיירי במדליק בתוך שלו,
אבל במדליק בתוך של חבירו מחייב בדבר
שדרכו להטמין ,דלא אשכחן דפטרבי' קרא
טמון ,ובדבר שאין דרכו פטרי מסברא ,דלא
אבעילי' לאסוקי אדעתי'שיניח אדם ארנקי

בגדיש עכ"ל.
והנה כ' הרמב"ם פי"דמנוקי ממון ה"א

ח"ל ,המדליק בתוך שדה חבירו ועברה

הדליקהוהזיקהחייב לשלםנזץ שלם שנא'כי

תצא אש ומצאהקוצים ונאכלגדיש או הקמה
וגו' שלס ישלם המבעיר וגו' ,ובהל' ח' ,אש
שיצאה ואכלה עצים או אבנים או עסרחייב
לשלם וכו' ,אכלה גדיש וכיו"ב והיו כלים
טמונים בתוך הגדיש ,אם היו כגק מוריגים
וכל' בקר וכיו"ב מדברים שדרך אנשי השדה
לטמנם בגדיש חייב לשלם ,היו בגדים וכלי
זכוכית וכיו"ב פטור על הכלים ,ובהל' ט',
בד"אבמדליץ בתוך שדהחבירו ,אבלבמדליק
בחוך שדה שלו וכו' עכ"ל ,וקשה למה
להרמב"ם במדליק בתוך שדה חבירו חייב
בטמון עלמוריגיםוכל'בץר ,ובשלמאלהחוס'
דכחבודרבנן ס"ל דקראדכי תצא אשקאיירי
רק במדליק בחוך שלו ,וע"ז נא' פטור טמת,
א"כ במדליק בחוך שלחבירואין פטורטמע,
ומשו"ה במוריגין וכלי בקר חייב בטמק,
דמכיון שדרכו להטמין ,איבעי לי' לאסוקי
דעתי' וחייכ ,רץ בארנק'שאין דרכו להטמין
פטור משום אונס ,משא"כ להרמב"ם דכ'
בהל' א' דקראדכי תצא אשקאיירי במדליץ
בתוך שדה חבירו ,ובהך קרא נא' פטורטמון,
למהחייב עלמוריגיםוכלי בקר ושארדברים
שדרכן להטמין ,וכן יקשה במש"כ בהל' י"ב
וז"ל ,המדליק אתהבירה שלחבירו משלם כל
מה שבתוכה ,שכןדרך בנ"אלהניח כלכליהם
וכל חפציהם בבחים עכ"ל ,והוא ממתני' ס"א
ב' ,ומודים חכמים לר"י במדליק את הבירה
וכו' ,וקשהמכיון דהרמב"םכ' דקראדכי תצא

אש ץאייהי במדליק של חבירו ,שוב יהי'

הפטור טמון ,ולמהחייב על כל מה שבחוכה,
וצ"ע.
רצוה"ק ה"ה בהל' ט"ו אחר שהרמב"ם
פוסק כר"י דאשו משוםחציו ,אמאי לא חלק
בטמון כמו שחלקו שס בסוג',כ"ג א') ,דלא
משכחינןלר"יטמוןפטוררקבשכלולי'חציו,

אבל בשלא כלולי' חציוחייב בטמון ,ואילו
הרמב"ם בהל' ט' סתםוכ' אבלבמדליץבחוך
שלו פטור על כל הכלים הטמונים בגדיש,
דרהיטת לשונו מורה דגם בלא כלולי' חציו
פטור בטמון ,ובאמתיעוי' במחברסי' תי"ח
סי"ד דכ' דהדליק בחוך שלו ולא כלו חציו
חייב בטמון יעוי"ש ,וצ"ע.
וכתב הרמב"םבהל'י'וז"ל,המדליקבתוך
שדהחבירוויצאה האשונאכלהגדישוהי'גדי
כפותלו ועבד סמוךלוונשרף עמוחיב,שכן
דרך בנ"א לעשותכגדיש,הי' עבד כפותוגדי
סמוך לו ונשרף .עמו פטור עכ"ל ,וכתב
בהשגות ר"ל ,בתוך שדהחבירו וכו' ,א"אזה
אינייורע מהו ,דהכא לאובטמוןמיירי עכ"ל,
ומקור דבר וה מהגמ' כ"ב ב' ,ח"ש המדליק
י כפות לו ועבד סמוך לו
אח הגדיש והי'גי
ונשרף עמוחייב ,עבד כפותלווגדי סמוךלו
ונשרף עמו פטור ,בשלמא למ"ד אשו משום
חציו משו"ה פטור ,אלא למ"ד אשו משום
ממונו אמאי פטור ונו' יעוי"ש ,וצ"ב השגת
הראב"ד,ויעויי' בה"ה דכתב וז"ל ,ובהשגות
וכו' ,ונעלם מעיני ולא ידעתי מהאיני יורע,
שהפטור כשעבד כפות הוא משום דקילבד"מ
במיתת העבדשהי' כפותולאהי'יכוללברוח,
וכן מוכרח הסוג' שבפ' כיצד הרגל (כ"ב ב')
עכ"ל ,וצ"ע.
ועו"ק דכ' הרמב"ם בהל' ט" 1וו"ל ,אש
שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו הרי
המבעירחייבבנזקוו ובשבתווברפויו ובצערו
ובבשתו כאילוה,יקו בידו ,שאע"פ שאשו
ממונו הוא ,ה"ה כמו שהזיקה בחציו עכ"ל,
וקשה ממ"נבגוונאדלאכלולי'חציוהריהוא
מתחייבמדיןחציו גרידא גם בלאדין ממונו,

תקכא

כחוראי
ובגוונאדכלולי'חציוהוירקממונו ,והרמכ"ם
קאיירי בגוונא דלא כלו לי' חציו ,ומשו"ה
חייב בחבלה ד' דברים ,וא"כ קשה למהבעינן
דאיחנהובי'חרתיממונווחציו ,האסגיבחציו
לחודא ,וצ"ע.
והנראהלומרבזה,דכ' המחברבסי'תי"ח
סי"ג וז"ל ,טמון באש פטור וכו' בד"א
במדליק בחוך שלו והלכה ודלקה בשלחבירו
ונלוחציווכו' עכ-ל ,וכ' כבאור הגר-א ס"ק
ל"ג "11ל,וכלוחציוכו' ,אבל הרמב"ם וסמ"ג
לא כתבו כ"ז ודבריהם נכונים ,דודאי כל
הסוגיות מוכיחין דטמון פטור בכלענין ,וכן
באותו קרא שמחייב משום חציו פוטר טמון,
וכן הקושיא שם דפריךוכי מאחר וכו' טאי
בינייהו הוא חמוה מאד ,דהא עכשיו קאמר
דאינו פטורלר"יבטמון אלא בנפלהכו'ומאי
פריך ,אף שהתום' כ' דהוה מצי למימר כו',
מ"מבטמון שמדברבה עחה א"א להקשוחוכי
מאחר כו' ,אלא דהשתא דקאמר אלא למאן
דאיתכו'חוזר ממ"ש בתחלהכגוןשנפלה כר,
ולכ
 ,קאמר אלא וכו',ומשני אלאכו' שהו"ל
לגוררה ,כו' ור"ל משו"ה פטרה תורה בשלו
דעדיין הי' יכול לגודרה אחר שיצאה האש,
ולכן פריך מאי בינייהו ,ומשני בד' דברים,
דבד' דברים וכיוצא אינו פטור מחמת שהי'
'כול אח"כלגודרהכמובזרק חץעל האדם או
שארדברים ,אע"גשיכוללהגן אח"כ ,משו"ז
אינופטוררקבטמוןשגילחה תורהוכו' עכ"ל,
וע"ע בהגהוח הגר"א לדף כ"ג א' ,אות א'
יעף"ש ,ומכואר בהגר"א דלא כרש"י ,דאי
נימא דבלאכלולי'חציוחייברק משוםחציו,
ובכלולי' חציוחייב משום ממונו ,א"כ מאי
מקשינןוכי מאחרדמאןדאיתלי' משוםחציו
אית לי' נמי משום ממונו מאיבינייהו ,הא
איכאבינייהו טובא בלא כלולי' חציודחייב
בטמת ,ובתוס' כ' דהו"מ למימר א"ב טמון
היכא שלאכלוחציודלר"יחייביעו"ש,אולם
בטמק דקאיירי בי' הסוג' עד עכשיו ,א"א
להקשותוכימאחרוכו'מאיבינייהו,הריהגמ'
לעיל קאמר א"ב בטמע ,שבואר בדברי

הגר"א דלשי' הר'"ף והרמב"ם ,כשהגמ'
אמרה אלא למאן וכו' אית בי' חזרה מחי'
הראשוןכגון שנפלה ,ום"ללר-יאף בלא כלו
לי' חציו ,החיוכחציו גופא הוא משום ממונו,
וממילא אף בלא כלולי' חציו איתנהו פטור

טמון.

ונראה לבאר דברי הגר"א ,רהנה רשב"ל
לא אמר כר"י משום דחציו מכחו קאזלי הא
לאו מכחוקאזיל ,ולמסקנא גם ר"י מודהלהך
סברא דהאי לאו מכחו קאזיל ,וע"כ יסוד
המחייב של אש הוא ממונו ,אלא דרשב"ל
ס"לדהויממונו ממש כשורוובורו,וע"זפליג
ר"יוקדרישגזה"כדהמבעיר את הבערה,ובהך
קרא נא' דמשום מעשה דמבעיר את הבערה
קאתינן עלה ,וא"כהוי הך ממונומדיןחציו,
ובורואיןזה מכוחוכלל ,וא"כ
דבשלמא
כלהחיובמזיק משום דממונו לחודא ,משא"כ
אש דסוכ"ס באים מכוחו ,א"כ התורהחייבו
כאילוהואהזיק ,אבל פשוטדאינומזיקבידים
ממש ,ונמובזרקחץדכוחומשוילי'על האדם
תורת מזיק בידים ממש ,רסוכ"ס אש מאלי'
הולכת ולא מכחו ,וע"כ א"א לחייבו משום
אדם המזיץ ,וממילא אין  11הפקעה מפרשה
דממונו ,אלא המחייב הוא משום ממונו אלא
דגלי לן קרא דהמבעיר וגו' דמכיון דסוכ"ם
גרמהלוכחו ,שובמחייבינןלי'עלהיזקממונו
כאילוהוא עשה בעצמוההיזק ,אבלעדייןהוי
משום ממונו ,וזהו מש"נ הרמכ"ם בפי"ד
הט"ו שאע"פ שאשו ממונו הוא ,ה"ה כמו
שהזיקה בחציו ,וכמחם"כ.
והנה כברכ' להקשוח ע"ד
ם,דכיון
רךמב-
של חבירו
הו
דעיקר פרשה דאש במדליק בח
קאיירי ,א"כ אמאיאיןפטורטמעהנא' בקרא
דאו הקמה נוהג גם במדליק בתוך שלחבירו,
והנראה בזה ,בהקדם דבהך מילחא שהבאנו
מהגר"א ,חלוק הוא חיובא דמדליק בחוך שלו
מחיובא דמדליק בתוך שלחבירוביסודדינם,
דבמדליק בתוך שלו יסוד חיובו הוא חיוב
ממונו מטעם חציו ,אבל במדליק בתוך של
חבירויסודחיובו הואמדיןחציוגרידא בלאו

שור.

תקפב

נחוראי

צירוף דין ממונו ,אבל אין וה אדם המזיק
דבה"ת כולה דמכה בהמהישלמנה ,אלאחיוב
אדם המזיק בפרשה דאש דייקא ,וכמבואר
להדיא ברמב"ם פי"רמנו"מ ה"א דכתבוז"ל,
המדליק בתוך שדה חבירו ועברה הדליקה
והזיקהחייב לשלם נ"שוכו' והבעירה מאבות
נזקין היא ענ"ל ,ואי נימא דמדליץ בתוך של
חבירו הוא החיוב אדם המויק דכה-ח כולה,
מהשייךלומרוהבעירה מאבותנזקיןהיא,הרי
לא הוי נכלל באש דהוי חד מאבות הנזקין,
אלא חיוב אדם המזיק דכה"ת כולה ,וע"כ
מבוארדהויחיוב מחודש דאדםהמזיק בפרשה
דאש ,ומשו"ה כ' והבערה מאבותנזקין היא,

וכמוש"כ.
ונראה בדעת הרמב"ם ,דעיקר פרשה דאש

במדליק בתוך של חבירוקאיירי ,ועיקר קרא
דהמבעיר את הבערה באמת על מדליק בחוך
של חבירו נא' ,והך קרא דמבעיר מתפרש
כפשוטו מדין חציו ממש ,דרחמנא קריי'
מבעיר ,ואף דלאו מכחו קאזיל ,מ"מ ע"י
פשיעתו בעצם מעשה ההדלקה ,החורה משוי
לי'דין אדםהמויק ממש(,אבלאיןזהדין אדם
המזיק דכהת"כ) האומנם עלחיובזה לאיתכן
פטור טמון כמ"ש התוס' כ"ג א' ,ד"ה טמת
באש ,דבשם אדם המזיק לא נא' הלכותיהן
לפטור ,אבלהיוח שמצינו דבפרשה דאש נא'
פטורטמון ,ע"כמכוארדישעודדיןחיובבהך
פו17ה קחקוק ממתה לאובכללמעכיר ממש
כחחלת ההדלקה,
המאמכיתזיסרבי וך
פשק~5ך גזה"כ דפטור
וממילא בזה שפיר יתכן ה
טמון ,ווהו דינא דמדליק בחוך שלו ,האומנם
מוה גופא מוכח,דמכיקדחיובאדמדליקבתוך
שלו נכללה בעיקר פרשה דאש ,ע"כ דהך
חיובי' דממונו איתבי' גםדין חציו( ,ופשוט
דאע~ה המבעירוחציו של המדליק בתוך של
חבירו ,דזהוחציו ממש) ,וגם עלה נתנה תורה
דין חציו לחייכו בד' דברים ,ובאופן ררק
במדליץ בחוך שלו הואדקיימיןדכרי הגר"א
דחיובא הוא משום ממונו ,משא"כ במדליק
בתוך של חבירו הרי הוא מתחייבמדין חציו

"-ן

גרירא ,ואשר לפי"ז נתבארו שפיר דברי
הרמב"ם ,רודאי עיקר פרשה דאש במדליק
בתוך שלחבירוקאיירי ,מ"מ פטורטמון הנא'
בה ל-ש על מדליק בתוך של חבירו ,דאף
דבפרשהזו נא' פטור טמון ,מ"מ רק קאי על
בתוך שלו ,אבל בתוך של חבירו ל"ש פטור
טמון ,ררחמנא קריי' מבעיר וכנ"ל ,ורק
במדליק בתוך שלו ,הוא דשייכא פטור טמון,
כיוןדיסודחיובו הואמדין ממונו,וכמוש.כ.
ויעויי' בשיטמ"ק בדף ס"א ב' ,כשם ה"ר
יהונתן דכתב וז"ל ,ומודים חכמים לר"יוכו',
חכמים דפטרי אטמון ה"מ בהדליקבתוך שלו
לבשל חבשילו ודי לקנסו במה שגלר ,שהרי
ברשות הדליק ,ולא פשע כלכך ,אבלבמדליץ
את הבירה וכו'מיחייב על כלטמון שבעולם,

דלא משום אשומחייבינןלי' ,אלא משום אדם
המזיק בידים חשבינן לי' וכו' עכ"ל ,והנה
פשטות לשק השיטמ"ק מורה ,רמדליק את
הבירה בשל חבירו חייב משום אדט המזיק
דכה"תכולה ,ומשו"החייבבטמון ,אלא דא-כ
יקשה מהא דמשמע מלשונו דנולהו משום
חדא פשיעה קאתינן עלה ,רק מרליק את
הבירההוא פשיעהגמורה,ובמדליקבתוךשלו
לא פשע כלכך ,וע"כפטרינןלי'בטמון ,ואם
מרליק אח הבירה חייב משום אדם המזיק,
א-כאינוענין לפשיעה כלל ,ומה שיך לומר
דבמדליק בתוך שלו הוי פחות פשיעה ,דלא
פשע כל כך ,ולהמבואר הוא פשוט ,דמכיון
דבמדליק בתוך של חבירו לא הוידין אדם
המזיק דכה"תכולה ,אלא אדםהמזיקדהוידין
מסוים בפרשה דאש ,וממילא משום פשיעה
ץאתינן עלה ,וא"כשפירשיךלומרדבהדליק
בתוך שלו לא פשעכלכך ,והאדכ' השיטמ"ק
דחייב בטמק ,דלא משוס אשומחייבינן לי',
כוונתו לאפוקי מהחיוב ממון דאש ,דנא' בה
פטור טמת ,אלא משום אדם המזיק כידים
מחייבינןלי',והיינו משום אדם המזיקבידים
דהוידין מסוים בפרשה דאש ,ובמוש"כ.
ויסוד הדברים נמי מתבאר מחוך דברי
הש-ך ,ואית בזה גם נפקותא לדינא ,דהנה

כחורא'
המחברבסי' תי"ח סי"ד פסק רבמדליק גדיש
של חבירו ,דבר שאע דרכו להניחו כארנקי
אפי'ידועשהי' שם פטור ,והק' הש"ך בסק"ו
דזהו סוחר להמחבר ברס"י שפ"ח דפסק
דבידוע שהי' שם אפי' אין דרכו להניח שם
חייב,ותי' דהתםמייריבמזיקבידים ,אבל הכא
אע"פדמיירי שהדליק בתוך שלחבירוהיינו
בפשיעהולאבידים ,ומשו"הפטוראפי'בידוע
שהי' שם יעוי"ש ,אשר לכאורה צ"ב ממ"נ,
דאם הוימזיק בידים ,למה אינוחייב ב'דוע
שהי' שס אסי' בדברים שאין דרכו להניחו,
ואם אינו מזיק בידים ,א"כ לפטור אפי'
בדברים שדרכולהניח שםכמוריגיםוכליבקר
משום טמון נמומדליק בתוך שלו ,אלא ע"כ
מוכרח דאין זה חיוב אדם המויק בידים של
כה-ח כולה ,דחייכ בידוע שהי' שם אף
בדברים שאין דרכו להניחם ,אלא הף דין
מסוים בפרשה דאש,דחייבהבו כאדםהמזיק
בידים דאש ,ואשר ע"כ פטור באין דרכו
להניחםאפי'בידועשהי' שם,וגם מתבארמל'
הש"ך דכ' היינו בפשיעה ולא בידים ,דיסוד
חיוכ הך מזיק הוא משום פשיעה ,ופשיעה
מחייבו באדם המזיק ,וע"כאינו"אדםהמזיק
דכה"ת כולה ,ובמוש"כ.

ולפי-ז מיושבים כל דברי
דהרמב-ם בהל' ט-ו כ' למהמדליקבתוך שלו
חייבבהזיק אח האדם בד' דברים ,וכחכוז"ל,
הרמב"ם,

כאילוהזיקובידו ,שאע"פ שאשו ממונו הוא,
ה"ה כמי שהזיקה בחציו עכ"ל ,והיינו דאף
לר"י דס"ל אשו משוםחציו ,מ"מיסורחיובו
הויממונוהמזיקכיון רהאי לאו מכחוקאויל,
(דאש מאליה הולכת ודולקח) האומנם ,כיון
דסוכ-סהאיממונובאים מכחו משא"כ בשאר
ממונו ,שור חייבו התורה כאילו הוא הזיק
בידיםואית בהביןחציוומעבירולפיכךחייב
בד' דבריםכמזיקבידים ,וממילא מיושבתקו'
ה"ה ,דמכיון דבחוך שלו אפי' לר"י המחייב
שלמזיק הוא משוםממונו ,א"באפי' בלאכלו
לי' חציו פטור בטמון ,וכמוש-כ.

תקכג

ולפיו"נ לכאר פלוגתח הרמב"ם והראב"ד
בהל'י' ,דהרמב"סהביא הגמ'דהי' עבדכפות
וגדי סמוךלו ונשרף עמו,מכיוןדחייב מיתה
על רציחתהעבד ,פטורעלהגדיוהגדיש משום
קילבד"מ ,וע"ז השיג הראב"ד למה כ'
הרמב"םדוקאהמדליק בתוך שדהחבירו,הרי
מניון רפסק הרמב"ם בהל' ט" 1כר"י דאשו
משום חציו ,למה איירי דוקא בחוך שדה
חבירו ,ה"ה במדליקבתוך שדהו,מכיון דאשו
משום חציו ,הוי בעבד כפות רוצח ,ויפטור
משום קילבד"מ ,וכמו בהל' ט"ו סובר
הרמב"ם דבחבלהחייב בד' דברים ,ה-נבתוך
שדהו בעבד יתחייב מיתה משום רציחה,
ויפטורעלהגדיוהגדיש משוםקילבד"מ,אולם
נראה דהרמב"ם סובר דל"ש קילבד"מ בחוך
שלו,דכיון דהתורתחיוב הוא ממונו ,רקהוי
כאילו הוא הזיק במבעירוחציו ,אבל סוכ"ס
בחפצא הףממונוהמזיק ,ואשר ע"כ ל"שבי'
חיובמיתה למשףלי'דיןקילבד"מ,דהאעיקר
חיוב ממונו אינו ענין לחיוב מיחה דרציחה,
משא"כבחיוב חבלה שלד'דברים,הרימצאנו
(ב"ק כ"ו א') דבלאו מיעוטא דאיש בעמיתו
ולא שור בעמיתו הי' נלמר הך חיובא דד'
דברים גם בממון המזיק ,וע"כ מוכרח דיסוד
חיובםדד'דבריםמדיןנזקע הוא,דבזהשפיר
שייכא גם ממון המויק ,ושוב י"ל דאף דשור
נחמעט מקראדאישבעמיתוולא שורבעמיתו,
מ"מחיוב ממונו דהוא משוםחציו דאש,כיון
דבכלל אדםהמזיקהויא,שובשייךעלהחיובא
ןד' דברים ,אע"פ שהף ממונו ,כיון דגם
ן חציו ,וכמוש"כ.
איתנייהובי'די
ולפי"ז יש ליישב קו' התוס' על רש"י,
דיעויי' ברש"י (כ"ג א') דפי' וקס"ד דאיכא
בינייהו כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו,
דלר"יחייב דחציו הן ,ולרשב"ל פטור דלאו
ממונו הוא ,והק' התוס' דאשו משום ממונו,
כלומר חיוב ממונו יש בו ,ולא שיהא האש
שלו ,דאפי' בהדליק באש של אחר חיב
כדאשכחןבפ'הכונס(נ"וא')בכופף קמתושל
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חבירובפניהדליקהומטיאברוחמצוי'וגביגץ
שיצא מתחת הפטיש אע"ג דמסתמא מפקיר
לי' ,ועוד דאין לך אדם שיתחיב בדליקה
שיפקיר הגהליסוידליק גדיש שלחבירו ,ולא

כפי' הקונטרס דפי' דא"ב דאדליק בגחלת
שאינו שלו יעף"ש ,ונראה דגם רשב"ל מודה
דבמדליק בתוך של חבירו ,החיוב אש הוא
משום אדם המזיק הנא' בפרשה דאש ולא
משום תיוב ממונו ,ומשו-ה גס חייכ משום
טטון ,וכל פלוגתתם רק במדליץ בתוך שלו,
דלר"יהוימשוםחציו,ולרשב"למשוםממונו,
וזהו מה שפירש"י דבס"דדגמי דגחלתשאינו
שלו לרשב"ל פטור ,משום דאינו ממונו
דקאיירי בתוך שלו אבל במדליק בתוך של
הבירו מודה ר"ל דיתחהבאפי' בגחלתשאינו
שלו ,ואשר ע"כ ל-קקו' התוס' מכופף קמתו
שלחבירולפ3יהדליקה,דמכיוןרהויבתוךשל
חבירו ,א"כ הוי משום אדם המזיק ,וכן
במשה"ק דאין לך אדם שיתחייב בדליקה

שיפקירהגחליםמדליקגדיש שלחבירו,מכיון
דקאייריבגדיש שלחבירו ,מודה רשב"לאפי'
בגהלת שאינו שלו כיק דהוי אדם המזיק,
ו)עויי' בפ"3י ונחלת דוד דכ' דבהנך קו' של
התוס'הויין אדםהמזיק דכה"ת כולהעיי"ש,
אולם לפימש"נ הוי ארם המזיק המסוים
בפרשה דאש ,וכמוש"כ.
והנה המנ"ח (מצוה נ"0הביאהחוס'דףו'
ב',דכולהונזקעפטורבהקדש,וכןאדםהמזיק
פטור מהקדש ,אבלמדרבנן איכאחיוכ באדם
המזיקחיובתשלומין בהקדש יעף"ש ,ונסתפק
לר"י דאשו משוםחציו בלאכלולי'חציו ,אם
יתחיב בהקדשמדרבנן,ומייתיהשיטמ"ק(רף
כ"ב) דחיבעיי"ש ,ונראהדכמדליקבתוך של
הבירו,להפנ"יונח"דרהוי אדםהמזיקדכה"ת
כולה ,ודא' חייב מדרבנן כמ"ש השיטמ"ק,

אולם לפימש"נ דהוי אדם המזהך המסוים
בפרשה דאש ,יש מקום להסתפק ,דאולי רק
באדס המזיק דכה"ת כולהחייב בהקדש ,ולא
באדם המזיק המסים בפרשה דאש ,א"ד
ל"ש ,דמכיון דסוכ"ס הוי אדם המדקחייב,
ואפי' אי נימא דבתוך של חבירו חייב,
דקחשיב אדם המזיק ,מ"מ עדיין יש לומר
דבמדליק בתוך שלו ,לר"י דתייב על התק
ממונו כאילו הוא עשה ההיזק בידים ,דאולי
ז מסוים באדם המזיק דחייב בהקדש,
הףדי
חיומ הף
אבל כךל"ק בתך ש* מק
משזם ממתו דמדץ כמשי'ג אהעס-יפיהל

י
קזשהומ כקוקיף=וףעי
דש
בכלל
המזיק ולא אדם המזיק ,או-ד רק
פך

ממת
ממונו לחודא פטור מהקדש ,אבלממונודאית
ביהבין חציוחייב ,וצ"ע.
והנהיעויי' בריש מכילתץבמתני' ברש"י

ד-ה הבער דכ' כי תצא אש יעף"ש ,והק'
הפנ"י למהמיתירש"י קרא ולאפי' כפשוטו
דהבערהיינו אש ,וכמ"ש בשאראבותדמתני'
עיי"ש ,ועו"ק לרב דאמר מבעה זה אדם,
ולמ"ד אשו משום חציו ה"ז ג"כ אדם ,וא"כ
איןכאןד' אבות אלאג' אבוח ,ונראהדרש"י
בכמה דוכתי (דף כ"כ ב' ,וס' ב') לא ס"ל
כהרמב-ם ,אלא ס-לדקראדכי תצא אשקאי
בחוך שלו ,וא"כ קשיאלי' דבגס' דף ה' ב',
קמפרש דכולהו אבות נכתבו להלכותיהן ואם
מתני'מיירי כמדליק בחוך של חבירודחייב
בטמק ,א"כ באב דאש לית בה ההלכוחיהן
דידה ,ומשו"ה כ' רש"י כי תצא אש וה-נו
מרליק בחוך שלו דפטורבטמוך דנל קר השמ'
י"לדלמהשנת'יג
ם חעבחציומכח פרשת אש
ולא בכלל פרקזה דאדם המדק דמכה בהמה
קפלמנה ,א"כ שפיר הף ב' אכות נפוזים
וכמש"כ.
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חרב משח אתרן פאיקאוויטך

בעכין מחוסרקציצהבגט
גיטעדף כ"א בשלמאיד דעבדלא אפשר
למקצייה אלאקרן שלפרהליקצייהוכרוכחב
ונחן וכו' יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה
ונחינהעיי"שובתוס' ד"היצאזהפליגירבינו
שמואל ור"ת אי אמרינן דבדבר תלוש כמו
קלף גדולשייך פסול דמחו0רקציצה .שיטת
הרשב"םהיאדשייך מחוסרקציצה רקבבעלי
ח-ם או במחובר לקרקע אבל ר"ת סבר דאם
כחב גט בקלף גדול ואח"כ חתכו פסול הגט
משום דהוה מחוסר קציצה ופלוגתתמ צריך

ביאור.

ואח"כ ישבור החרס ךחןלה החתיכה (דכתוב
עליה הגט) הוה ליה מחוסר קציצה .ומשמע
דסביראליה לרש"יכשיטת ר"ת המובאלעיל,
ד2,ייך מחוסרקציצהביןבתלושביןבמחובר.
והנהבדף כ"ב א' ,ד"ה שמאיקטום כתב ,דאם
כחב גט על עלה שלזיח ואח"כ חתכו ,דלא
הוה גט(ומיירי בעצ"ן נקוב) וטעמא משום
דהוהקציצהמןהמחובר .והקשההר"ן דממ"נ
אם סבר רש"י כשיטת ר"ת דשייך מחוסר
קציצה בין בתלוש בין בטחובר א"כ מדוע
צריך לטעמא "דהויה קציצה מן המחובר".
דכמו שנתב התוס' בעצמו לשיטת ר"ח
דבעצ"ןנקובשייך מחוסרקציצה משוםדלגבי
מחוסר קציצה ודאי חשוב עציץ נקוב תלוש
(ורקלגביקנינים חשוב כמחובר) א"כ כמוכן
היה לו לרש"י לפסול קציצת עלה של 1יח
מעצ"ן נקוב מטעמא דמחוסר קציצה ,ומדוע
צריך לחהם טעמא דהר' ליה קצ'צה מן

ובפנייהושע הקשהדמדועחשיב כתבגט
עלקרן שלפרה מחוסרקציצה .למהאינויכול
ליחן לה הגט כשעד-ן מונח הקרן על הפרה
ולהקנות לה הקרן לבד ע"י קנע ,דמבואר
דמהני קנינים בגט לשיטח כמה ראשונים.
ומוכרח מסוגיע דרק אם מקנה לה כל הפרה
עם הקרן ,אז מהני בנתבו עלקרן של סרה,
אבל אם כתב את הגט על הקרן ולאנתן לה המחובר ע"ש .הצ"ק דנשור אהע"ז קכ"דאיתא
אלא את הקרןומשייר הפרה לעצמו ,אז לא דשיטח רש"יהיא דאם חחך הגט מקלף גדול
אחר הכחיבה דהוה גט כשר ואינו מחוסר
מהני ומקרי מחוסר קציצה וצ"ע.
ובטור אבה"ע ס' קמ"ב מובא מחלוקת קציצה .ולכאורה תמוהדבריו דמבוארברש"י
ראשונים אםה"סרק דמחוסרקציצה הוה רק כ"אב' ,דבחתכומן החרסשפירחשיב מחוסר
היכא דחשב בשעת כתיבה דעדיין רוצה קציצה ,ומאי שנא חחכו מן החרס או חתכו
לקצוץ ,אבל אם אחר שכתב הגט החליט מקלף גדול.
לקצוץ או לא חשיב מחוסר קציצה .ושיטח  .ובסוף ד"ה יצא זה ,כתבו החוס' ודוקא
הבה"ג(לפי דעת הב"ח שם)היאדאין נ"מ אם נחתך מקלף גדול חשיב מחוסר קציצה אבל
חשב לקצוץ לפני הכתיבה או אחר הכתיכה חותךמן הגטדבר מועט כמושעושיןלייפוחו
דבין כך ובין כך מקרי מחוסר קציצה .לא חשיבבהכי מחוסרקציצה.ומביאיםראי'
ומחלוקח 11צריך ביאור,
מהא דאיתא לעיל דף כ',גביסוגיא דהריזה
ובר"ן איתא להקשוח על דברי רש"י גיטך והנייר שלי ,דאיתא שם אם אמרבין
בסוגין דסתרי אהדדי .דבדף כ"א ב' ד"ה תיבהלתיבהוביןשיטהלשיטהשלימהו .ואם
דשקיל ליה כתב ,דאם כתב גט על החרס נימא דבדבר מועט שייך חסרק דמחוסר
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קציצה א"ב מדרנ לא חשיב ליהבין תיבה
לחיבה כמחוסר קציצה ע"ש .והקשו
האחרוניםדדבריהתוס'צריכיןעיון ,דר"תלא
סבר אלאהיכא דכחבגטוחתכו,הואילדחחכו
כבר הוה ליה גט שהיה מחוסר קציצה .אכל
להחויר לו בין תיבה לחיבה או בין שורה
לשורה אין זה מחוסר קציצה שהרינותן לה
הגטבלי קציצה והוהליהשפיר "וכחבונתן"
דלא היה שם קציצה בץ כתיבה לנתינה.
והחתם סופר הקשה על התוס' מגמ'
מפורשתדאיתאלעילדףי"טההואגבראדעל
לביכנישתא שקלספרתורהיהיבלהלדביחהו
ואמרלה האגיטך אמר רביוסףלמאיליחוש
לה (וכשר) ,ובריטב"א מפרש רמיירי
דמעיקראיהיבזוזא ,משום דבגטבעינןנתינת
ניר של המגרש וע"ב הקלף היה של המגרש
משעת כתיבה עיי"ש .וקשה מה מועיל מה
שמקצת הקלף של פרשתגירושין ,קנף לבעל,
אכתי הו"ל מחוסרקציצהכית ששארהגליון
קנוי לציבור ,וכמו במשהר מקצתהניירשבין
חיבה לתיבה ושורה ושורה וכו' דהרי מבואר
בתוס'דאילאומשוםדלאהוה אלאדברמועט
היינו פוסלין את הגט ,משום דחשיב מחוסר
קציצה אע"פ שעדיין לא קצצו ,ואינו אלא
עומד לקציצה ,א"כ כאן דשאר הגליון הוה
הס"ת של הציבור ,ודאי חשיב לדבר גדול
ומדוע לא פסלרבייוסף את הגט משום דהוה
מחוסר קציצה .ומשמע דאם לא חתכו ממש
לא מקרי מחוסר קציצה משום דבמה שעומד
לקצוץ אין זה חסרץ דקציצה בין כתיבה
לנתינה.
והנראה בוה להקדיס ביאור במחלוקת
הרשב"ם ור"ח כחותך הגט מקלף גדול אם
מקרי מחוסרקציצה אולא .דשיטת הרשב"ם
היא דהואילדכתיב "וכתבונתן"בעינן בשעת
כתיבה,דברהראויליתןמידליד,שיהי' בשעת
כתיבה ראוילקייםנתינה .ואם רק ראףליתן
להאשה בשעחכחיבה ,א"כלאאיכפתלנו אם
ירצה לקצוץ ממנו או לא ,דהרישייךלקיים
נתינת הגט מיד בשעת כחיבה בלי הקציצה.

ומהאי טעמא אם כתב גט בקלף גדדל אע"פ
שאח"כ חתך ממנו מ"מנית דבשעת כתיבה
היה ביכולתו ליחן לה אח הגט כמו שהיא,
שפיר חשיב "וכתב ונתן" דראוי היה משעת
כתיבה ליתנו לה אםירצה .וכן מבואר ברוב
ראשונים בביאור דברי הרשב"ם וכן הססיר
הגר"ח מובא בספר ברכת שמואל .דלשיטתו
לאבעינן אלאשיהי'ראויליתןמידליד בשעת
כתיבה.
ובביאור שיטת ר"ת נראה לומר ביאור
אחר לגמרי בהאי לימוד דוכתב ונתן,דהיינו
דבעינן בשעת כתיבת הגט ,וע"י כתיבת הגט,
גמר הצורה של הגטשיתן לה בשעת נתינה.
שיהי' עכשיו בשעת כתיבה אותו צורה של

הגט שבשעתנחינה .ואםרק נשתנהצורת הגט
בין בתיבהלנתינה א"כ שוכאיןלנו אותו גט
של כתיבה בשעת נתינהובעינן "וכתב ונתן"
שהגט שיכחוב ,הוא יהי' הגט שיתן וע"י
הכתיבה נגמר צורת הגט ואםצריכין לקצרן
את הגט אחרי הכתיבה נמצאדאיןלנו הצורה
ע"י הכתיכה אלאע"י הקציצה.ולפיזהמובן
מדועפליג ר"ח על הרשכ"ס וסבר דאם חתך
הגט מקלף גדול דמקרי מחוסר קציצה.
דנתבררעכשיו ,דכשעתכתיבה,וע"יהכתיבה
עדייןלאהיהלגטזהצורתו שלנתינתו.דחתכו
אח"כ ושינה צורתו ,דקיבל צורתנתינחוע"י
קציצהולאע"יכתיבהלחוד .והוכתבונתןהוה
דין ככתיכת הגט ולא בנתינת הגט.
ועלפיזה אפשרהיה לתרץסתירח רש"י
המובאלעיל .דבדף כ"א ב' ,כתב דבכתב הגט
עלחרס ואח"כ שברממנוחתיכת החרס שהגט
כתובעליומקרי מחוסר קציצה.והיינו משום
דכשכחכ הגט על החרס ולא היה בדעתו
לשוברו אז כל החרס חשיב גט ,וכמו
דמצינו לעיל בכחב גט על טס סול זהג ע"ש.
והינו דיכול לעשות הכלי לגט אם ירצה.
וכשכחב הגט על החרס חל על כל החרס
שםגט.ועכשיו כששוברוורוצהשרק החתיכה
שכתוב עליה הגט ,יהי' הגט ,נמצא דשינה
צורחובין כחיבה לנחינה וחסר כאן ה"וכחכ

כחוראי

תקכז

בתלוש אמרינןדשייך פסול דמחוסר קציצה.
והרי בטור אה"ע ס' קכ"דאיתא דרש"יפליג
על ר"ח וסבר דמקלף גדול לאמיקרי מחוסר
קציצה ע"ש.
ונקדים בזה לבאר שיטח הבה"ג המובא
בב"ח באה"ע ס' קכ"ד .דרוב ראשונים
סוברים דפסול מחוסרקציצהאינו אלאהיכא
דחשב בשעת כתיכה לקצו'ו (עייז בר"ן
בסוגיין) אבל הכה"ג סבר וז"ל הב"ח שם

ונחן" שבעינן שהצורה של הגטיהי' בשעת
כחיבה ,וע"י הכחיבה ולא ע"י דבר אחר.
והואילושינה הגטע"ישכירתומןהכלי חרס,
שוב לא הוה גט כשר .וכל זה הוא בשבר
חתיכהמןהחרס .אבלהיכאדכתבגטעלעלה
שלזית דאז הוה הגט רק עלה שלזיתולא כל
העציץ ,שלכתחלה לא כתבו אלא על העלה,
והעלה לחודוהעציץלחוד ,ולא כמובכתבעל
כלי חרס ,דהוהליה רקכלי חרסואיןכאןשני
דברים .ובכחב על העלה של זיח הוי ליה ובה"ג פוסלאותו אם נחתךממנוכלוםדבה"ג
העלה הגט ,ולא העציץ נקוב .וכשחתכו אח"כ הוסיף לפסול אפי' נחחך ממנו כלום לאחר
כתיבה אע"פ שלא היה בדעחו לחתוך ממנו
מן העצ"ן נקוכ ,לא ערנה צורתו כלל
וכ~ בשעת כתיבה דכיון שקצץ ממנו שום דבר
דמעיקרא היה העלה הגט והשתא הוה העלה
הגט ,ולא שינה כלל לצורתהגט .וממילא לא "אגלאי מילחא למפרעשהיה מחומרקציצת
היה רש"' יכול לכחוב טעמא דפסול דנקטם אותו דבר בשעח כתיבה" עכ"ל .ולכאורה
העלה מעציץ נקוכ ,משום דהוה ליה מחוסר מדבריו היה משמע כדברינו שטעמא דפסול
קציצה ,כמו חרס ,דבחרס שפיר שינה צורחו הגט היכא דחתכו בין כתיבה לנחינה הוא
אבל בעלה שלזיח לא שינה צורת הגטנלל .משום שעכשיו נתברר לנו שצורת הגט של
וממילאהיהצריךרש"ילכתוכ טעמאאחרינא נתינה לא היה נגמר ע"י הכתיכה דעדיין
לפסול ,והיינו משום דהוה ליה קציצה מן צריכין לקציצהכדי לגמור צורח הגט,והיינו
המחובר( .ונבאר מה הוא הפסול דקציצה מן דאגלאי מילתא למפרע שמחוסר קציצת אותו
דבר בשעתכתיבה .וממילא שפירמובן מדוע
המחובר לקמן בעז"ה).
אמנם יש להקשוח על דברינו דמבואר סבר הבה"גדאיןחילוק אםהיה בדעתו משעח
בחוס' כ"א ב' ,ד"ה יצא דר"ת סבר דבין כתיבה לקצוץ מן הגט או שלא היה בדעתו
בעציץ נקוב ,ואפי' בעציץ שאינו נקוב ,אם לחתוך אלא אחר הכתיבה ,דכל שמשנה צורת
חתך הגט שכתבו על עלה שלזיתהוי'ליהגט הגט שוב חסר בו "וכהב ונתן" שיהי' אותו
המחוסר קציצה .ולפי מה שביארנו דרש"י צורה סשעח כחיבה דע"י הכתיבה ,שיה" לו
סבר כשיטת ר"ת ,א"כ כמאי פליגי כאן ,בשעתנתינה.ועיין שם בתוס' כ"א ב' ,שכתב
דרש"י סבר דבעציץ נקוב אע כאן חסרון מפורש ששיטת ר"ח הוא כשיטת הכה"ג
דמחוסר קציצה רק חסרת דמחוכר ,ובעציץ ושניהם סוברים דאפ כתב גט על קלף גדול
שאינונקוביה" הגט כשר אם כתבועל העלה וחתכו דהוה גטפסול.ולפי הנ"למבוארהיטב
וחתכו אח"כ ,ולשיטת ר"ת יהי' גט פסול דבשיטה אחתקיימי שניהם וגם ר"ח יסבור
בעלה של זיתבין בעציץ נקוב ובין כעציץ דאיןחילוקבין אם חשב בשעתכתיבהלקצוץ
שאינונקוב משום מחוסרקציצה .וקשהמדוע ובין אם חשב אח"כ לקצרן ,מ"מ שינה גוף
סבר ר"ת דהגט פסול .הא לפי הנתבאר לא הגט וממילא חסר צורתו של נתינה בשעת
נשתנה צורת הגט כלל והרי רש"י ור"ת כתיבה.
והרשב"א דף כ"א כתב דאם כתב גט
בשיטה אחתקיימי לכאורה דמחוסר קציצה
תלף בשינף בצורת הגט ועוד קשה שרש-י כשתלוש ,ואחר הכתיבה שוב חיברו ,ואח"כ
פוסל את הגט היכא שכתבו על החרס ואח"כ תלשו עוד הפעם ,לא חשיב מחוסר קציצה,
שוברו,והיינו משום רסבר כשיטת ר"תדאפי' ובטורמובא דעת הרמ"ה שסברדאםכתבהגט

תקכח

כחוראי

בתלוש ואח"כחיברו ,ואח"כ תלשוהגטפסול,
והירושלמי מסופק בהאירינא .ועלפי הנ"ל
יש לבאר פלוגתחם של הרשב"א והרמ"ה,
דהרשב"א כתכ שםבסוגיא דהוא סברכשיטח
הרשב"סדכקלףגדוללאשייךחסרעדמחוסר
קציצה דלאבעינן אלא שבשעתכתיבה"יהיה
ראוי'ליתןמידליד" ולאאיכפחלנו אם חתכו
אחר הכתיבה או לא ,ובלבד שיהי' ראוי
לנתינה בשעת כתיבה .וממילא פשוט הוא
דהיכא שכתבו בתלוש שאין כאן חסרון
דמחוסרקציצה,אפי' חיברו אח"כ לאאיכפת
לנוהואיל ובשעת כחיבההיה ראויליתןמיד
ליד ושפיר מכשיר הגט אם נתנו אח"כ
שחלשו שוב ,פעםשנית .אבל הרמ"ה יסכור
כהר"ח דאם חתכו הגט מקלף גדול דהגט
פסול .ויש לחקור לערטת ר"ת מהיהי'היץ
אם אחר שחתכו הקלף גדולחיכרויחד .והינו
דלפידברינודפסילמחוסרקציצהלשיטתר"ת
תלף בשינוי כצורת הגט בין הכתיבה וביז
הנתינה ,כאן הואילוחיברו אוחםיחד שנראה
כמו שהיה בראשונה בשעח כתיבה אול' כשר
הגט ,דנמצא דלהגטישלו אוחו צורה בשעת
נתינה כמושהיהלו בשעתכתיבה .אבל נראה
לי דבאמתאינוכן,והיינו משום רהאדבעינן
שתהי' בשעת נתינה אוחה צורח הגט שהיחה

להגט בשעח כתיכה ,היינו שכ"וכתב ונתן"
מבואר דבעינן שיהי' להגט צורתו משעח
כתיבה "ע"י כתיבה" שהכתיבהצריך לעשוח
צורת הגט והצורה שעשתה הכתיבההיאהיא
הצורה דבעינן בשעת נחינה אבל צריכין
הצורה ע"י הכחיבה והוה ליה דין בכתיבת
ן פשוט דאע"פ שאחר
הגט.וממילאבנידוןייד
שחחכו להקלף גדול ,וחזרוחיברו וצורח הגט
ענשיוהיא כמוצורתהגט בשעתכחיבה ,מ"מ
צורה 11שלעכשיולאנעשיתע"יהכתיבהאלא
ע"י החיבור של אח-כ ,ובעיק "וכחב
ונחן" שע"י הכתיבה יעשה צורת הגט של
שעת נתינה .ואם רק בעינז רבר אחר חרן
מהכתיבה הוה ליה חסרון מחוסר מעשה
(קציצה) .וממילא מובן שיטת הרמ"ה.

דהרשב"אפליגעליו משום שהוא סברנשיטת
הרשב"ם כמו שביארנו ולאבעינן אלאניתן
ליר .אכל הרמ"ה יסבור כשיטח ר"ת
מויבי
מבואר דבעינן שע"י הכתיבה
"וכתב
נחן
ה-גט שלנתינה ואם רקבעיק עוד
'עשה צורות
מעשה קציצה לתת להגטצורחו בשעתנחינה,
ודאיחשיכליהמחוסרקציצה,וממילא בחלשו
וכחבה ואח"כ חיברו ,ואח"כ תלשה אע"פ
שאחר תלישה האחרונה יש לו צורתו של
כתיבתו מ"מ לא באהצורה11ע"יכתיבהלבד
אלא ע"י עוד מעשה קציצה נוספת וממילא
פסול הגט רמחוסר קציצה הוא.
ולחרץדברי תוס' שכתבודאי לאו משום
דהוה רק דבר מועטהיינו פוסלים הנותן גט
לאשתו ואמרשבין שורה ושורה שלי משוס
דהוה מחוסרקציצה .ולכאורה אעלנולפסול
משום מחוסר קציצה אלא היכא דחתכו ממש
וכמו שכחב ר"ת עצמולעיל "דחתכו" מקלף
גדול ,אבל כאן הרייתן לה הגטבלי קציצה
ומהלי אם יתבע ממנה שחתן לו בע שורה
לשורה אחר הגירושין הא בשעת נתינה לא
קצץכלום .והנראהבזה הואלפי מהשביארנו
לעיל שר"ת סכר כמו הכה"ג שפסול מחוסר
קציצה ,לא שנא אםהיהבדעתו בשעתכתיבה
לקצוץ ולא שנא אם לא היה בדעתו לקצרן
אלא אח"כ,תמידחשיב מחוסרקציצה .וא"כ
יש לומרדבסוגיין דלעיל דף כ' ב' ,בעי רב
פפא כין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה,
פשטותהדבריםמייריבין שחשבהבעל בשעת
כתיבה לשייר מהשבין שיטה לשיטה לעצמו
ובין שלא חשב שמהשכיןשיטהלעצמובשעת
כתיבה ,דלמה נוקמא האיבעא רק בחדציור.
וא"כ סכרי החוס' דאי לאו משום דהוה דבר
מועט שפיר היינו פוסלים מטעם דמחוסר
קציצה הואילומיירינמי שבשעח כתיבה לא
חשב לשיירמן הגט ורק אח"כ נשתנה דעתו
ורוצהלשייר ,נמצא דבשעתנתינה עשהשינוי
בצורת הגט ממש דבשעת כתיכה היה כל
הנייר הגט ועכשיו משייר לעצמובין שורה
לשורה וממש עשה שינוי גמור בצורת
הגט~

בהוראי
ואיןלךשינויגדולמזו,וודאי לאבעינן ממש
שיחתק -ממנולפני הנתינה .ואדרבה אילוהיה
מדבר ר"תבאופן שלכתחלה כתב עלקלףגדול
ורצה לתת לה כל הקלף ,ואח"כ אחרי
הכתיבה נשתנהדעתוורוצה לתחלהרק מקוס
שכתב עליו הגט ,בודאי שיהיה זה מחוסר
קציצה לפי הנ"ל ואע"פ שלא חתך עדיין
שהרי עשהשינוי בגוף הגט ונשתנה צורתה.
רק ר"תמיירי אפי' היכא שלכתחילה כתב
הגט על קלף גדול ברעת לחתוך ממנו שאר
הקלף ,באופן זו ודאי לא יהי' שינוי בהגט
משעת כתיבה עד שיחתוך הגט ממש דהרי
בשעתכתיבההיה הגטעדמקוםההתךועכשיו
נמי הוא כמו שהיה בכתיבתו ורק אם 'חתוך
שאר הקלף אזיפריד הגט מחלק הנשאר ,זה
שפירחשיבשינויבהגט שעדעכשיוהיה הגט
מחובר לקלף ועכשיו החפרדו החלקים.
ולפי זה מיושב היטב מה שהקשה החתם
סופרדלדברי תוס' דעומדלקציצה ג"כ חשיב
מחוסרקציצהנימאהכיבההואגבראדעללבי
כנישתא שקל ספר תורה ויהיב לה לדביתהו
(י"טא')ונימאדהואילרצומדלקצףןהויהליה
מחוסרקציצהולפיהנ"למה שכתבותוס'דבין
שורה לשורה חשיב מחוסר קציצה אין זה
משוםדעומדלקצוץ אלאחשיבמחוסרקציצה
משום ילכחחלה כתוב שלא לשיר הוח"כ
רוצה לש=ר הד" ליה שינר בגוף הגט וכהנ"ל
אבל כאן כבר כתב הריטב"א דמיירי

שלכחחלה כתב הפרשה עבור הבעל ובדעת
שיהי' על קלף גדול ,ורק חלק הגט הוה שלו
והשארלציבור משום ספרתורהומפורשבגמ'
בההואעובדאדלאקצץלפניהנתינהדיהיבלה
לכולה ספר תורה א"כ שפיר הוה גט ,דהוה
ליה כמו קלף גדול לר"תהיכא שכתב לכתחלה
בדעח שלאיהי' הגט אלא עד מקום שנגמר
כתיבתו וממילא אם לאיקצוץ ממש לאיהי'
כאז שום שינוי בין כתיבה לנתינה ויהי'
מגורשת שפיר ,וממילא הואיל ונתן לה כל
הספר חורה לא נתחדש כאן שוםשינוי בהגט
ולאו מחוסר קציצה הוא.

תקנט

והנה איתא בתוס' שעציץ נקוב חשיב
מחובר לקרקע לגביקנינים אבללגבי מחוסר
קציצה במה שעוקרומן הקרקעאיןזה מחוסר
קציצה .והפרי חדש בטור שם הקשה דמאי
שנא האי מקלף גדול .ותירץ שם דהואיל
דעקירת עציץ נקוב ממקומו אינה קציצה
הניכרת לא חשיב מחוסרקציצה.ולפידברינו
מובן מאר חילוקו דהואיל דהסרון דמהוסר
קציצה הוה משום דנשתנה צורת הגט,שינוי
שאינו ניכר כלל לא חשיבשינויבין כתיבה
לנתינה .וא"כ אפשר להבין מחלוקת רש"י
ור"ת שהזכרגו לעיל בעלה של זית ובקלף

גדול דאע"פ שרש"י סבר כר"ת בביאור
הלימודדוכתבונתן,דכל שנשתנתהצורתהגט
בין כתיבה לנתינה פסול הוא משום טהוסר
קציצה ,ומש"ה פוסל הגט בשברו מן החרס,
מ"מ פליגי במה מיקרי שינוי בצורת הגט,
דר"ת סבר ררקשינו'שאינוניכר כמועקירת
עצ"ןנקוב ממקומולאחשיבשינויביןכתיבה
לנתינה אבלחתךמקלףגדול ,אע"פשאיןכאן
שינוי כגוף הגט ,מ"מ הואיל והפריר שני
הניירותזו מזו,דהיינו חלק הגט מחלק הקלף
זה מיקרישינויבין כתיבה לנתינה.וכן קצץ
עלה שלזית דהפריד העלה מן העציץ אע"פ
שגוף הגט לא נשתנה מ"מ מה שנפרד העלה
מן הזית ג"כ חשיבשינוי .אבל רש"י מורה
לר"תדשינויבגטפוסלאותו,שינויביןכתיבה
לנחינה) אבל בעינן שינוי בגוף הגט כמו
חתיכה של חרס מחרס ,או כמובין שורה
ושורה בשיור הגט ,אבל להפריד גט מקלף
גדול או עלה שלזיתמן העציץ נקובאין זה
שינויבגוף הגט ,אלא שהפריד הגט מהמדובק
בו .ועל זהפליגי רש"י ור"ת אם זה חשיב
שינוק ממילא אע"פ שרש"י מודה לר"ת
בחתיכת חרם שחשיבשינויפליגעליו בקלף
גדול כדאיתא שם בטור קכ"ד ופליג עליה
בעציץ נקוב כמבואר בדבריו שכתב שבעינן
להפסול דמחובר בעלה שלז'ת .ור"ת כתב
דהפסול הוה_ משום מחוסר קציצה ואסי'
בעציץ שאינו נקוב.

תקל
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ובביאור פסול זה דהוה ליה קציצה מן
המחובר נראה לתרץקודםקושיתהפני 'הח2ע
שהבאנולעיל דמדוע הצריכה המשנהלהקנות
להאשה כל הפרה עם הקרן היכא דכתבו על
קרן של פרה ,ומדועאינומספיק שיכתוב הגט
עלהקרן ואח"כיקנה לה רקהקרןע"יקנינים
שונים וממילא הוה הגט שלה ,ושוב לא הוה
מחוסרקציצה.וי"ל דכעצם הפרה הוההעיקר
והקרן הוה טפל וחלק מן הפרה והיכא דכחב
הגט על הקרן ונותן לה כל הפרה לשם גט,
סשוט הוא דהפרהקרויהגט דמהלי אםעושה
נייר גט ,או טס של זהב גט או פרה גט,ויכול
הבעל לעשות גט ממהשירצה.והואיל דהפרה
הויה ליה גט מהלי אם כתבו לנוסח הגט על
הקרן או על הרגל וכל זה רק אם רוצה
ליתןכל הפרה לשםגט .אבלהיכאדאינורוצה

וכ'.

שהפרה תהי' הגט ,ואדרבה הוא רוצה דוקא
שהפרה לא חהי' הגט ורק הקרןיהי' הגט אז
י"ל דאע"פ שכתב נוסח הגט על הקרן ,אבל
מ"מ הקרן שהוא טפל להפרה בטל הואלגבי
הפרה והקרן מקרי פרה ולא גט דהקרן הוה
חלקמן הפרהוהוא רוצה דוקא שהסרה "לא"
תהי' גט ורק אםיקצרןהקרןמן הפרהאזיהי'
ללחולעליו שםגט,
הקרןחפץבפניעצמויוכ
אבלכלזמן שלאקצצואיןהקרן אלא חלקמן
הפרה ,והוה ליה טפל להפרה וחלעליו שם
סרה ולא שם גט.
והכי משמענמיבירושלמי פ"בגטין הל'
ד' דאיחא שם כתבו על קרן הצבי אם חתכו
אח"כ פסול רבי בא בשס רב מיישא ,והוא
שכתב על זכרותו של קרן אבל אם כתב על
נרתיקוכפרושהוא וכשרע"כ,ובפני משה שם
כתב ,על זכרותוהיינו קרן קטן קבוע בראש
הבהמד ונתחבבתוךהקרן  -עלנרתיקוהיינו
הקרן שהוא חופה על הזכרות כפרוש ממנו
הוא ,וכשר לגט .משמע דחסרון דקרן הוא
משום שחוה חלקמן הפרה(אומןהצבי) ואם
הוה נרתיקו שנחשב כפרוש אז אע"פשעדיין

מחובר מ"מ חלעליו שם גט לבד וכשרואינו
כטפל לשאר הגוף וכמו שנתבארלעיל.
ועוד שמעחי ממו"ח הרב אהרן אייזנברג
נ"ילהביא ראי' לזה לחלקבין טפל דבעלחי,
שאבר אחדאינו חשוב כדברבפני עצמו אלא
כלהנוף חדהוא,ובין חלק של חפץ אחרדכל
חלק שלו דבר מופרד הואיש לודין כפני
עצמו .דאיתא בזבחים צ"ה מעיל שניטמא
מנניסו פחות משלש על שלש והקשה בתוס'
הריביאה במקצת שמהביאהותריץשאניבגד
הואיל ויכול לחותכו לא חשיב כאילו נכנס
כולו עכ"ל והקשההגאון ר'יצחקאלחנן זצ"ל
הרייש איסורמן התורה לחתוךמעיל .ואמר
לי ששמעחירץמגאת אחדשתום' לא אמררק
שאני "בגד" ולא אמר שאני "מעיל".והיינו
לומר דאע"ג ראסור לחתוך מעיל מ"מ פשוט
הוא דבבגדים בכלל ,דאפשר לחחכם,איןכאן
דין דביאה במקצת משום דכל חלק וחלק שבו
חשיב כדבר מופרד ומובדל משאר החפץ,
משא"כ בבעלי חי דאין דרכו לחתכו ואי
אפשר לומר שחלק אחד או אבר אחד מופרד
ומובדל משאר החלקים ,בודאישייך לומר בו
ביאה במקצת ,שכל הגוף חד הוא וכל אבר
טפל לכלהגוףואיןלוחשיבוח אוד'ניםבפני
עצמו להיות מובדל .וזה ג"כ כמו שנתבאר
לעיל.
ואשע"כ י"ל דהוא הדין נמי במחובר
לקרקע דבל דבר שמחובר לקרקע בטל הוא
להקרקע ואין עליו שם גט אלא שם קרקע,
והרי הבעל לא רוצה לעשותכל הקרקעגטרק
העלה שלזית וממילאהואילדבליקציצה לא
חל עליו שם גט ,יש כאן פסול דקציצה מן
המחובר וכמו שכחב רש"י שם כ"ב א' ,ד"ה
שמא יקטום ולא היה רש"י יכול לכחוב
שהפסול הוה דמחוסרקציצהשלפידברינולא
שייך מחוסר קציצה לשיטח רש"י ור"ת רק
אם משנה צורת הגט אבל אם לא היה שום
שינוי בצורח הגטוכמו כעלה שלזית לאשייך
לפוסלו משום "וכתב ונחן".
.
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הרב משה אלעזר ענגלארד

בענין פקעפיגולו ממנו
א.זבחיםדף פ"ו א' במתנ",וכולןשפקעו

מע"ג מזבח לא יחזיר ע"כ .ופירש"י בין
פסולים שעלודתנן בהם לאירדו,בין עצמוח

וגידין שהעלן מחובר ועכלתן האש עכ"ל.
והקשו עליו בתוס' ד"ה וכולן ,מהא דאמר
עולאלעילדף פ"ה ב' ,דבכל הפסולים אחרי
שמשלה בהם האור אפילו ירדו יעלו ,ואיך
אמר רש"י דמתני' קאי גם על פסולים ותי'
דלפי מהשפירש"י בד"ה שאח"ז דמה שאמרו
במחנ" לא יחזירהיינו דא"צ להחזיר ,די"ל
מה שאמר עולא יעלוהיינו אם ירצה ע-כ.
אמנם ,ברמב"ם פ"ו מהל' מעשה"ק הל' ב'
כתב ,צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן
החיישיס ועצמות וגידין וכו' בזמן שהם
מחוכריםמקטירין את הכלוכו'וכולן שפקעו
מעל המזבח לא יעלו עכ"ל .הרי שס"ל
להרמב"ם דמה שאמרובמחני' לאיחזירקאי
דוקא אגידין יעצמוח ולא אפסולים,
ובפשיטות ,הוכרח לומר כן מחמת קושית
התוס' הנ"ל ממימרא דעולא ,דפסולים יעלו,
והבין הרמב"ם מה שאמרו לאיחזיר כפשוטו
כמו שמשמע מסתימת לשונו ,ולא כפירש"י.
וכתב הלקוטי הלכות בזכחתויתו ,דנראה לו
להכריע כשי' הרמב"ס ,שהרי איתאלעילדף
מ"ג הפיגול והנותר והטמא שהעלן על ראש
המזבח פקע איסורן מהם הרי נעשו כשרים
גמורים ,וצ"ל הדין דאפי' אם ירדו יעלו
לכתחילה כמו כל קרבן כשר ע"כ .ולכאורה
צ"ע בסברת רש"י.
וצ"ל בזה רפליגי רש"י והרמב"ם בעצם
הדיןדר"י אמר ר"י דפנ-ו שהעלן ע"ג מזבח
דפקע איסור מהן אחרי משילת האור.
דהרמב"ם ס"ל דע"י משילת האור פקע עצס

איסורס ונעשו כשרים גמורים ,וכמו שאמר
הלק"ה ,וממילאחייב להעלוחם כמו כלקרבן
כשר ,שחייב להקטירם .אמנם ,רש"י ס"ל
דבאמח עדיין נשארו בפסולם אפילו אחרי
משילת האור ,אלא דע"י משילת האור חל
עליהם היחר אכילה מין לאדם בין למזבח
בפסולם אבל עדיין אינם ככשרים דמצוה
להקטירם.וזהו מה שכתב רש"ידפסולים א"צ
להחזירם (שהריעדיין פסולים הם).
ב .ועד"ז י"ל מה שהקשו על מימרא
תולא דף מ"ג א' ,דאמר עולא קומץפיגול
שהעלו ע"ג מזבח פקע פיגולו ממנו וכו' אם
אינו מתקבל היאך מביא אחריםלידי פיגול
עכ"ל .ובשט"מ אותי"זפי' אםאין הקטרתו
של קומץ הקטרה והא בעינן קרבו מחיריו
ע"כ .ומקשים ,מהא דקאמר רש"ילעיל מ"ב
ב' ד-הכי הדר מרי ,דהא דבמפגל בשחיטה
יכוללגמור עבודת הדם,ומקיים בזה כהרצאת
כשר ,אע"גדהוי דם פסול מאחר שכברפיגל
בשחיטה ונעשה כמיא בעלמא,היינו מגזה"כ.
וז"ל רש"ידכיוןדרבי רחמנאפיגול בשחיטה
כדאמר בפרק ראשון וכו' ע"כ בהכי אמר
רחמנא לפגל ,וזריקה זו כמו שהיא מרצה
לפיגולו עכ"ל .וא"כ קשה דמאימכריח עולא
דפקעפיגולו ממנו,כדילקיים כהרצאח כשר,
הרי י"ל דבהכי אמר רחמגא לפגול .והגם
שהוא הקטרת פיגול נתקיים כהרצאת כשר

וכנ"ל ברש"י.
אבל באמת ענינים חלוקים הם ,דמה
שהקשו לעיל דף מ"ב ב' ,היינו דחסר
"מעשה" הזריקה ,והיינו מה שהקשו מיא
בעלמא קמדי .דהואיל ונפסל הדם ,נסתלק
ממנו חורתדם ונחשבכמיא בעלמא וא"כאין
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על זריקתו תורח "מעשה" זריקה .וא"כ איך
נתפגלהריאינו כהרצאת כשרדבעינן כלהד'
עבודות כדי לגמור פיגולו .וע"ז י"ל כמו
שאמר רש"ידבהכי אמר רחמנא לפגלדנחשב

"מעשה" .וע"ז הוסיף עולא להקשות דבכדי
לקיים הרצאת כשר הרי בעי נמי "הרצאת
הקרבן" וכמו שאמר בעצמו "דאםאינו מרצה
היאךמביאאחריםלידיפיגול".והיוחוהקומץ
נתפגלהרי לאשייךשירצהכללכלזמןשהוא
מיגול ,וע"ז לאשייךלוטרגזה"כ,דזהו חרתי
דסתרי ,דפסול אינו מרצה .ומכח זה הכריח
עולא דאחר שעלה כבר על המזבח וכמו
שמסקינן שמשלה בו האור צ"ל דפקעפיגולו
ומרצה.וזהולכאורה כמו שהכאנולעילכדעת
הרמב"ם רמשילת האור מפקיע עצם פסולו
ונעשה ככשר גמור וע"כ מרצה ג"כ.
ג.ולפידרכינוישלהבע האדססיק בגמ'
מ"ג ב' ,על מימרא דעולא דקמ"ל דבמשילת

האוראפילוירדויעלו,אפילובקומץרמיפרח,
ופירש"י הטעם ,דכולי כחד אברדמי .ומסיק
רב אחאי לפי"ז אפילופלגי' מחית אארעא,
ופירש"י דאפילו מעולם לא העלה אותו חצי
למזבח ,אפילוהכימסקינןליה מאחר רהחצי
השני העלה ומשלהבו האורוהיינו דלא כשי'
התוס' לעיל דף מ"ב ב' ,ד"ה הקומץ דס"ל
דמימרא דר' אחאימיירי שכבר עלהכולו על
המזבח ,וירד חציו דקמ"ל דמחזירין אותו,
שכבר נחקדש .אבל רש"י ס"ל להדי' דאפי'
בלא"ה ,מחמת הקטרת חצי הא' יש סיבה
להקטרתחצי הב' ,וצ"ב.וכן צ"ל לרש"י מה
ענין הא דפקעפיגולו ממנולעיקר ךץ דעולא
דאפילוקומץרמיפרתולמ"ללהדגישכלל הא
דפקע פיגולו ממנו ולא הול"ל אלא קומץ
פיגול שירד יעלה ,ואע"ג דמיפרח.
והביאור הוא ,דהא דבעינן מעלת מיחכר
אינו אלאלענין הקטרתפסולים,דאיןלהםרין
הקטרה עצמאיתמדינ' הקרבן .אלא דישדין
מסויים בפסולים דאם עלו לא ירדו או
במשילתהאורדיעלו ,אבלאעזהדין הקטרה
בעצם הקרבן ,ולכן רק באבר דמיחברשייך

לומר דאפילו לא משלה האור אלא במקצחה

יעלה כולו ,הואיל דעכ"פ חדא אבר הוא,

נחשב התחלת הקטרת כל אותו האבר .אבל
לענין שאר חלקי הקרבן הרי כל חלק וחלק
לחודי' קאי ,ובהם הרי לא משלה האורכלל.
ולכן בקומץ דמיפרת כשני איברים דמי ,ומה
דהתחילה הקטרהבמקצתואינונחשבשהתחיל
הקטרה בכולו דכל משהולחודי' קאי ,אמנם,
זה אינו אלא אם נאמר דאחרי משילת האור
עדין נשארבפסולוולאחלעליוהיחרהקטרה
כמושהוכחנולעילבשי' רש"י פ"וא',דאז
גם אחרי משילת האור אעדין הקטרחו אלא
מדין הקטרת פסולים .אבל אם נאמרדאחרי
משילח האור נהפך לקרבן כשר וכשי'
הרמב"ם ,א"כ שפיר נחשב אוחו מקצחקומץ
כהקטרה גמורה ,ועי"ז וראי נחשב להתחלת
הקטרח קומץ ,הגם דאינו מיחבר ,הואיל
והקטרתו מדין "קומץ" הוא ,ושוב דע הוא
לגמור הקטרחו דרק בקומץפסולדאינונקטר
מדין קומץ אלא מדין פסולי המוקדשץ
שמשלה בהן האור אז וראי במאי דמשלה
משלה ובמאי דלא משלה לא ,דאין שייכות
כלל בין החלקים דאין תורת הקטרח קומץ
עליו(ותלוי בדמיחבר אולא ).אבל אם נאמר
דנהפך להקטרה כשירה ודאי נחשכ התחלה
הקטרת קומץוהיין נותן לגמור כל הקומץ.
והרי כברהוכחנולעיל (אוח ב') דמהשהוכיח
עולא דפקעפיגול ממנו מהא דאםאינו מרצה
היאך מביא אחריםלידיפיגול ,כוונתו לומר
דע"כ פגע פיגולו ונעשה כשר גמור ומרצה.
ולפי הנ"ל שפיר מסיק דלפי"ז קמ"לדאפילו
קומץ רמיפרת ,דתלוי זה בזה וכדמבואר.
ד .והנה מדברי עולא יצא לנויבפיגול
שמשלהבוהאורפקעעצםפסולוממנוונעשה
כשר גמור כנ"ל .וצ"ב בשי' רש"י דף פ"ו
שהבאנו בתחלתדברינו דמשמעמדבריודאינו
אלא היחר הקרכה כפסולו .אבל באמת יש
לדקדק ,שהרי הוכחה דעולא "דפקע פיגולו"
הינו שפקע עצם הפסול וכרבארנה הינו מהא
דאם אינו מרצה אק -מביא אחריםלידיפיגול

יף

בחוראי
נדב' השטמ"קדבעי הרצאת כשר ,וא"כמוכרח
דפקע פיגולו .אבל לענע שאר פסולים
כגתנותר וטמאאיןהכרחלזהכללועדייןי"ל
דלא נעשו כשרים ממש .וזה מדוקדק מאד
בלשתהגמ' דעולא קאמרדבקומץפיגול פקע
"פיגולו ממנו" משמע דעצם הפיגול נפקע,
משא"כבמימראדר'יצחק אמרר'יוחנן(בדף
מ"גב') קאמרדפנ"ושהעלןלגבימזבח "פקע
איסור מהן" משמע דרק האיסור הקרבה
ואכילה נפקע אבל לא עצם הפסול זדו"ק.
ולפי"ז הא דקמ"ל עולא דאפילו קומץ
דמיפרת ,אינו אלא.בפיגול דפקע עצמ
איסורם ,ולא לענין שארפסולים .ואולי זהו
גופא סברת רש"י לחלק בין פיגול לשאר
פסולים דבפיגול באמת נפקע עצם הפסול
ונעשה כשר גמור וכמו שהוכיח עולא כדב'.
ולענין שאר פסולים לא נפקע אלא האיסור
בלבד אבל עצם הפסול נשאר במקומו ,ושי'
הרמב"ם הוא דבכל הפסוליםנמי נפקע עצם
הפסול כמובפיגול .וצ"ל דס"לדהגם דהכרח
של עולא אינו אלאבפיגולוכרב' ה"הלענין
שאר פסולים ,דגלוי מילתא הוא דמשילת
האור מפקעתעצםהפסולוה"הלשארפסולים
נמי.
ה .והנה ,לפי הנ"ל יצא דלשי' רש"י,
המימרא דר'יצחק א"ריוחנן דהפנ" 1שהעלן
לגבי מזבח פקע איסור מהן ,לצדדין קתני.
דלענין נותר וטמא פקע איסורם אבלעדיין
פסולים הס ,אבללענין פיגול פקע עודיותר
דנעשה כשר גמור ונ"מלענין קומץ דמיפרת
וכנ"ל .תה באמת מדוקדק מאד בלשון רש"י
דף מ"גב' ד"ה פקעאיסורמהן ,וז"לאיסור
פיגול לכדאמרן שאםירדיעלה,ואיסורנותר
וטמאנמילהכי פקע שלאיתחייבהאוכלמייי
עכ"ל .וכבר פירשו האחרונים דוראי כוונח
רש"י דפיגול נמי פקע לענק שלא יתח-ב

תקלג

האוכל כדמוכח להדי' ריש כריתות (דף י"ר
א').וכוונתרש"ידקאיעלשניהם,ובפרטלפי
ג" השטמ"ק אות י"ז ,דגרס ושלא יתח-ב
(ב"0דהויחיבורוקאי עלשניהס,פיגולוגם
נותרוטמא .אלאדעדיקלשונותמוה,דאיקאי
על שניהם למה כפלענין של אםירדיעלה
פעמיס ,דקאטרלעניןפיגול לכדאטרן שאם
ירדיעלה ,ולענע נותר וטמאנמי להכי ,אבל
לענץ שלאיתחייב ,כ%כולםיחדוסייםושלא
יתחייבהאוכלמייההיהלולרש"ילכלולהכל
ביחד ולומר בעלעניןפיגולוביןלענין נותר
וטמא נ"מ שאם ירד יעלה ושלא יחח-ב
האוכל .ולפ"וי"ל דלשק רש"י הוא בדקדוק

גדול1 ,כ11נת 1לרמז החילוק הנ"לבין פיגול
לנותר וטמא,רבנותרוטמא הא ראםירדיעלה
במשילח האור הוא רק היתר הקרבה ,דפקע
"איסורם" ,משא"כבפיגולהא דאםירדיעלה

הוא משום דנעשה כשרגמור דפקע"פיגולו",
ונ"מ דאפילו קומץ דמיפרת ,משא"כ בנותר
וטטא דוקא באברדמיחבר .חהו דבא רש"י
לחלק ,דהגם דנלל כולם ביחד ,חלוקים הם
כדינם ,דאיסורפיגול "לכדאמרז" שאםירד
יעלה,הי:נו הא דאמרן בעמודדלעיל,דמדין
דפקע עצםפיגולו הואואפילוקומץדטיפרח,
ואין זה אם ירד יעלה דשאר פסוליס ,אלא
"כדאמרן" ,דיש חידוש נוסף ,ואיסור נותר
וטמא נמי להכי ,כוונתו ראםירר יעלה ,אבל
לא כדאמרן אלאדיןהכללי באברדמיחבר.
וצ"ע בשי' רש"ק וכפי שהוכחנודלענין
פיגול מודה רש"י דנעשה כשר גמור כסברח
הרמב"ם ,א"כצ-לדגםלענין המשנהדף פ"1
דכולם שפקעו מע"ג מזבח ,ולענין מימרא
דעולא שםדאםמשלהבהןהאוריעלה דקאמר
רש"ידהיינו אםירצה ,צ"לדז"א אלאלענץ
שאר פסולים אבל לענין פיגול יורהדחייב
להחזיר.

"4

תקלד

בתוראי

חרב משהיושףלבוביץ

בדין נאמנותדיניר
איתא בב"ב דף קכ"ז א' ,שלחולי' בני
אקרא דאגמא לשמואל ילמדנו רבינו היו
מוחזקין בזה שהוא בכור ואמראביו על אחר
בכור הוא מהו שלח להו כותבין הרשאה זה
לזה ממהנפשךאיכרבנןסביראלי' לשלחלהו
כרבנןאיכרבי יהודה סבירא להו לשלח להו
כרבי יהודה מספקא לי' אי כרב' יהורהאי
כרבנן מאי היא דחניא יניריכירנו לאחרים
מכאן א"ריהודהנאמן אדםלומרזהבנ'בכור
וכשם שנאמן אדםלומר 1הבנ'בכורכךנאמן
אדם לומר זה בן גרושה ובן חלוצה וחכמים
~ומרים אינו נאמן א"ל רב נחמן בר יצחק
לרבא בשלמא לרבי יהודההיינודכתיביכיר
אלאלרבנןיכיר למהליבצריךהכיראוכו'.
והנה איתא שם לקמן בגמ' ,א"ר יוחנן
אמרבנ' הוא וחזר ואטרעבדי הואאינונאטן
והרשב"ם בד"הואינו נאמן כתב וז"ל ,במאי
דאמר השתאעבדיוליכאלמימרהאידקרילי'
מתחילה בני משום דאוהבו כבנו ראע דרך
לקרוא לעברובנו והלכך אחר טענה ראשונה
נלךרהואילוזאת האחרונהאינופירושכי אם

הכחשה אין לנו לילך אחר טענה האחרונה
דהודאת פיו האמינה תורה במאי דאמרבני
כדכתיביכירוכיוןשהגידשובאינו חחרומגיד
עכ"ל .ומבוארמדבריודמדיןיכיר נאמן האב
לומר זה בני ועיין בגליון הש"ס שהקשה
דלקמן כדף קל"ד ב' ,כתב הרשב"ם להיפך
דדוקא היכא שאנן ידעינן שהוא בנו נאמן
לומרזה.בכורי אבל היכא דלאידעינןאיבנו
הוא אם לאאינו נאמן לומרזהבכוריעיי"ש
בד"ה ליורשו פשיטא ,והרש"ש כתב ליישב
סתירה  11שכאן כתב הרשב"םכן אליבא דר'
יהודה דהלכתא כוותי' ולהלן כחב אליבא

דחכמים דשם קאי הגמ' לפרש מחני' ואינו
מסתברשמתני' דעתיחידאה עה"שבדףקכ"ו
ב' ,ובדף קל"ד ב' ,וכ"כ החתס סופר באהע"ז
חלק ב' סי' צ"א אלא שהוא כתב כן משום
טעמים אחרים .אמנםצריךלהבין לפ"ז דמנא
לי' שהתכמיםפליגיגם כשאומרזהבנידהרי
אין נאן חזקה כנגדושאינובנו אלא רק שלא
מוחזק אצלינו שזהו בנו ואיך תלי דין זה
במחלוקחשישביןר'יהודהוחכמים.
והנה באמת צריך להבין בעיקר סברח
החכמיםדאין האב נאמן במקום חזקה ,דהנה
לכאורה פשטות הקרא מיירי בכל האופנים
אפילו כשמעידכנגד חזקה וא"כ למה פשיטא
להם כ"כ שאינונאמן במקוס חזקה עדשהיו
צריכים לאוקמא הקרא להיכא דצריך הכירא
והריחזינן בעד אחדדנאמןכאיסוריןשאפילו
כנגד חזקה הוא מהימן לאיזה שיטות
הראשונים ,וא"כ גם ביכיר אפשר להיותכן
שהאב יהי' נאמן כנגד חזקה דאף אם אחד
מוחזק שהוא בכור מ"מ אינו חשוב עי"ז
מוחזק בממון דנימא דמש"האין האב נאמן
דמוציא ממון כעדוחו ,וע"כהי' נראה דטעמא
דחכמיםשאינונאמןבמקום חזקה,אינו משום
שאין לו נאמנוח להכחיש את החזקה אלא
משום דסברי דהא דנאמן האב להעיד עלבנו
מדין יכיר הוא רוקא היכא שמעיד על דבר
שבעצם ספקלפנינוואנוצריכיםלבררו,ואפי'
אם עכשיואין הספק נוגע מ"מ אם רק שיך
שלזמן הבא יהי' נוגע אז נתנה התורהדין
נאמנות לאב לבררל,ו את הספק הזה ,וכגון
גבי זה בכורי שאם רק'דעינן שיש לאדם זה
בנים מיד נולד אצלינו ספק מי הוא הבכור
ליטולפישנים דבהכרח אחד מהם בכור הוא,

גחוראי
וממילא בשבאלהעידוהבכורי ,בבריש מפק
אצלייומי הוא הבכורולפיבךואמן  -והגם
שצכשיו בשמציראין הספק גוגצרעריין לא
מת ולא חל צור רז ירושה ,מ"מ אם ימות
קורםהבויםיהי'נמצ ,אבלהיכא שהואמציר
עלרברשאינובבללמפקאצלינואיןלובכלל
גאמנותריכיר משוםרריןואמנותרינירשיש
לאב צלבגואינו נאמגות בצצם אלא רוקא
גאממת לברר לגו את המפיקות שיש בבגו.
ילפ"ו היבא דמוחזקים באחד שהוא הבכור,
שוב אין כאן ספק לפנינו שנצטרך לברר
כשיבוא האב להעיד ,דסמכינן על החזקה,
ולפיכך במקום חזקהאינונאמןלרבנן .ולפ"ז
מיושב שפיר למה היה פשיטא לרבנן שדוקא
בצריךהכירא'כוללהיותנאמן,דבמקוםחזקה
לאשייך נאמנותדיכיר ,ולפ"ז ג"כמובן למה
לאיהי' נאמן לרבנן כשאומר זהבני ,משום
דהתם ג"כ כשבא להעיד אע כאן שוס ספק
לפנינו אם איש זה בנו הוא אט לא,דמהיכי
תיתילנו להסחפק בזהכיון שאינו מוחזקלנו
שהוא בנו ,ולפ"ז נמצא אםלויצוייר כשהאב
בא להעידיהי' ספק לפנינו אם איש זה בנו
הוא אם לא גם לרבקיה" מומן מדץיכיה אבל
הרשב"ם לא איריבהבי.
והנה איתא שם בגמ' ,ח"רהיומוחזקיןבו
שהוא בכור ואמר אב' 1על אחר שהוא בכור
נאמןהיומוחזקין בושאינו בכור ואמראביו
ככור הואאינו נאמן רישארבייהודה וסיפא
רבנן,והנה התורחחיים הקשה למהנקטרישא
בהיו מוחזקין שהוא בכור וסיפא במוחזקין
שאינו בכור ולא נקט רישא דומיא דסיפא,
ועיי"ש מהשתירץ .ולכאורה כברהרגישבזה
התוס' הרא"ש המוכא בשיטה מקובצת וז"ל
שם ,רישא ר"י וסיפא רבנן וברישא רבוחא
קמ"ל דנאמן לר"י אע"פ שמבטלשני חזקות
שהיומוחזקיםבושהואבכורומוחזקים באחר
שאינו בכור ובסיפא רבוחא קמ"ל ה'1
מוחזקים כושאינובכור ואמראביו הואאינו
נאמן לרבנן אע"פ שאינו מבטל אלא חזקה
אחח דשמאאין אחד מהן ככור עכ"ל ,והנה

תילח

לפי דברינו הנ"ל י"ל בפשיטות דלהכי נקט
בסיפא הציור במוחזקין בו שאיגו בבור,
לאשמועינן שאע"פשעדיןיש ספקלפנינועל
שאר האחים איזה מהם הוא הבכור ונמצא
כשבא האב לפנינו להעיר שזהו הבכור הוא
מעידעלדבר שבעצם ספקלפנינווהו"אדיהי'
נאמן לרבנן אפילו על אותו בן שמוחזקין
שאינו בכור ,וקמ"לדכיון דעל אותו הבןאין
שום ספק אם הוא בכור או לא ,אינו נאמן
להעידעליו שהוא בכור ,דכל הנאמנוח שיש
לאב להעיד על בנו הוא דוקא לברר לנו את
הספיקות שיש בו ,וספק זה ליחנהו בו ,דע"י
החזקה נתברר שאינו בכור .והתוס' הרא"ש
שכ' שסיפא קמ"ל שאע"פ שאין כאן אלא
חזקה אחת מ"מ אינו נאמן לבטלו ,משמע
שסוכר דטעמא דחכמים שאינו נאמן במקום
חזקהלרבנן ,משום שאינו נאמן להכחיש את
החזקה ,ולפיכך שפיר י"ל שהחידוש הוא
שאע"פ שאינו מכחיש אלא חזקה אחת ,מ"מ
אינונאמן .אבללפידברינו הנ"ל שהכלתלוי
אם הוא מעיד על דבר שבעצם ספק לפנינו,
אינו נוגע כלל כמה חזקות הוא ממטל ,אלא
כ"זשמעיד על דבר שספקאצלינומהימן ואם
לאואינונאמן.
והנה שם בדף קל"ד ב' ,יש שיטות
בראשונים דסברי דנאמן האב לומר זה בני,
עיי"ש ברא"ש בשם הר"מ וברשב"א
ובריטב"א וזהו לכאורה אפילו לרבנן דלא
מצינו שמחלקין כןבין ר' יהודה ורבנן בזה,
ועיין ברשב"א שם שמבואר להדיאכן .והנה
הגם שמוכח לפ"זדהנאמנותדיכירלרבנןאינו
דוקא במקום ספק דבזה בניאין כאן מקום
ספקוכנ"ל מ"מעדייןאיכאלמימרדהנאמנות
זיכיר אינו נאמנות בעצם אלא שהוא נאמנות
דוקא היכא שמעיד על דבר שאץ לנו שום
יריעה בו והשתא בעדותו הוא מגלה לנו מה
שחסרלנו בץיעח אותו דבר ,אבלהיכא שהוא
מעיד על דכר שיש לנו יריעה בו אז אץ לו
בכלל נאמנות דיכיר דהנאמנות דיכיר הוא
לגלוח מה שאינוידוע לנו בנוגע מצבו דבנו,

תקלו
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וממילא כשבא להעיד זה בניאין כאן שום
ידיעהלנו אם אישזהבנו הוא או לא,ולפיכך
סברי דנאמן אפילו לרבק ,ולפ"ז יזיכא
דמוהזקים באחדמן האחים שהוא בכורוהוא
בא להעיד על אחר שהוא בכור אינו יכול
להיות נאמן לרבנן דכבר ידוע לנו מי הוא
הבכור ע"י החזקה ,ולפיכךלרכנןאינו נאמן
במקום חזקה ,וא"כ גם להני ראשונים הנ"ל
מיושב שפיר למה הי' פשיטא לרבנן שדוקא
בצריךהכיראיכוללהיוחנאמן.
והנה בעיקר השאלהאי נאמן האב לומר
זהבני או לא,הי' נראה להוכיח מהירושלמי
בעשרהיוחסיןשאפילולרבנןנאמן האבלומר
זהבנימדיןיכיר דהנה איחא שם בהלכהז'
תמןתנינן האומרבניזהנאמןרביאבהו בשם
רכייוחנן לתת לו אבל לא ליקח ממנו א"ר
יוסי %א מתניתא היא אפילו שניהם אומוץ
על העוכר שבמער ממזר ההו איק נאמנע
רילמא עלדרבי יהודה איתאמרת דר' יהודה
אומרנאמניןעלי' עכ"להירושלמי .ולתחלו
פירושו לירש עם אחיו כנכסיו ,וליקח ממנו
עיעבפני משה שמפרשלהפסידומנכסיראובן
היכא דמוחזק שהוא בן ראובן,ועיין כקרבן
העדה שמפרשזהבענין אחר,ונאמנותזו ע"כ

משח מרדסיליעבער

מדץיכיר הואולא משוםמיגודבירולמיתבא
לי' במתנהדאי משוםמיגוחיקשי חדאדמאי
קמ"ל מתנ" שהאומרבני זה דנאמן לתתלו
לפי"מ שמפרש ר' יוחנן כן דפשיטא הוא
דנאמןדהריישלומיגוכדפריך שםבגמ'בדף
קל"דב' ,עה"שבפירוש הרשכ"ם.ועודדכיון
דמשוםמיגואינונאמן אלאלנכסים שישלו
עכשיו ולא לנכסים הבאים לו לאחר מכאן
כמבוארלעילבדף קכ"ז ב' ,א"כ הו"ל לחלק
בלתתלו גופא דדוקא בנכסים שישלועכשיו
נאמן ולא בנכסים הבאיס לו לאחר מכאן,
ומשמע מזה דבלתת לו נאמן הוא בכל אופן
וזהורוקא משוםיכיר.והנהר'יוסישהי'סבור
דר'יוהנןא-ריאליבאררכנן הקשהדוקא על
הא דאמר שליקא ממנו אינו נאמן ומש"ה
אוקמאהירושלמיר'יוחנןאליבאדר'יהודה,
אבל על לתח לו לא הקשה כלום ושפירהי'
ניחא אפילו לרכנן .והשתא אי נימא לרבנן
דאינו נאמן בכלל כשאומרזהבנימדיןיכיר,
הו"ללהקשותגםעללתתלודהאיךהואנאמן,
ומוכח מזה דשיטח הירושלמי הוא שאפילו
לרבנן נאמן האב לומר זה בני וזאת ראי'
לשיטתהני ראשונים הנ"ל ולשיטת הרשב"ם
לפמש"כ הרש"ש והחת"ס ,צ"ל דהירושלמי
פליגעסהבבלי.

"4

בשיטת חרמב"םבדיןאיסורי עשהלעביןדחייה
כתב הרמב"ם פ" 1הל'נזירות הלכה ט"ו
"וכיצד הוא מותר בהגלחת מצוה נזיר
שנצטרעונרפא מצרעתובתוךימינזירותהרי
זה מגלח כל שערושהרי חגלחחו מצות עשה

שנאמר במצויע וגלח את כל שערו וגר ,וכל
מקום שאחהמינא מצות עשה ול"ת אםיכול
לקייםשניהם מוטב ואםלאויבוא עשהוידחה

ל"ת והלאנזיר שגלחבימינזרו עברעל ל"ת
דנשה שנאמרקדושיהיהגדלפרע שערראשו
ובכ"מאין עשהדוחה ל"ח ועשהולמה דוחה
עשה של תגלחת הנגע לנדרות מפני שכבר
נטמא הנז'ר בצרעתוימי חלוטואיןעוליןלו
כמושבארנו,והריאינוקדושבהןובטל העשה
מאליו ולא נשאר אלא ל"ת שהוא תער לא

כחוראי
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יעבור על ראשו,ולפיכך בא עשה של תגלחח אי לאו דהאיסור עשה הף,קיל שכן ישנו
הצרעת ודחה אותו" עכ"ל הרמב"ם.
בשאלה לא היה נדחה מפני העשה דתגלחת

ובהשגות כ' "ולפיכך בא עשה של תגלחח
הצרעת ורחה אותו  -א"אאני ש31ה בראש
מס' יבמות משום דהו"ל לאו ועשה שישנו
בשאלה והיינו דקילי" עכ"ל .היינו דהשיג
הראב"ד למההניח הרמב"ם לטעם הגמ'שכן
יש3ו בשאלהוחיישדישכאן רק הלאו דתער
לאיעבורעל ראשה האמדהוצרךהגמ' לחדש
טעם לדחיית לאו רששה ע"כ דעשה דקדוש
יהיה אינו בטל מאליו רק דנדחה שכן ישנו

בשאלה.
וביארמרן הגר"ח מבריסקןכחידושיו על
הש"ס] דכודאי אין הרמב"ם חולק אדברי
הגמ' אלא אדרבא ,דבריו באים כהשלמה
לדברי הגמ'  -והיינה דיש כעשה של קדוש
יהיהגדלפרע שער ראשושנייינים(:א)חיוב
וקיום עשה ע"יגידול שערוכדברי הרמב"ם
פ"א נזירוח ה"ג "3דר בנזיר וקיים נדרו
כמצותו ה"ז עושה שלש מצות עשה וכו,
והש3יה גדל פרע שער ראשווהרי גדל" .ש)
איסור עשה לגלח שער ראשו וכדבריו בפ"ה
נזירות הי"ב באיסור הסרת השער ע"י סם
דאין לוקה משום תער לא יעבור רק דאסור
משוםעשה.והנה הרמב"ם מדברבקשרלחיוב
גידול שער הנובע מעשה דקדושיהיה ובזה
חידשראינו נוהג בשעת צרעחו.ולעניןחיוב
זה ס"ל להרמב"ם דטעם הגמ' שכן ישנו
בשאלה אי3ו מספיק דזה טעם לדחי' ,ולא
מצינו שחיוב פלוני ייחה חיוב אלמוני.
משא"כ לענץ איסור עשה של גילוח אינו
מסתבר12יופקע בשעת צרעתו דהא איסורזה
אינונובע מקדושתנזיר כ"א משם3זיר בלבד
ואיסור זה נוהג כשעת צרעחו כמו כל
האיסורים הנובעים משם נזירוח וכמו לאו
דחערלאיעבור,ועלאיסורעשהזה בא הטעם
בגמ'שנןישנובשאלהונדחהסקמיהעשהשל
תגלחתהנגע .ע"כתוכןדברי הגר"חרציי"ש.
ואף שיש לדע טובאבדברי הגר"ח ,מ"ם
היוצא מדבריו דשיטת הרמב"ם הוי דאיסור
עשהנירת נעשהלענין דחתהוכנזיר מצורע

מצורע.
אמנם הגאת רע"א בגלית המשניות פ"ו
דיבמות מ"ד כתב "ואולם ברמב"ם פ"ו ה"י
מיבום מבואר ,דאפי' ביבמה שהיא בעשה
מחתבמתמן התורה וצ"לכיק דהוא לאו הבא
מכלל עשה והעשה בדרך שלא 'עשהכןליקח
מצרי ואדומי חוך ג' דורות ,הוי כמו לאו
דעלטא ועשה דחי לה ,וכן מצאתי בשיטה
מקובצח כתובות דף מ' ד"ה חה לשון
הרשב"א" עכ"ל .הרי שחפס הגרע"א אחרת
מדברי הגר"ח ,דס"ל להגרע"א דשיטת
הרמב"ם הף ראיסור עשהנידת כלאולענין
דחיה ,משא"כ לדברי הגר"ח איסור עשה
נידון כעשהדהאהוצרךהגמי לטעםשכןיש3ו
בשאלה לדחותו.
[ףשלדון ,דאפשר דס"ל הגר"ח והגרע"א
דו2יטת הרמב"ם הףדאיסור עשהנידק כלאו
לענץדחייה רקדבנזירמצורעהויאיסורעשה
ולאו כב' לאוין ובגלל זה הוצרך הגט' לטעם
שכן ישנו בשאלה דאפשר דם-ל להרמב"ם
דאין עשה דהוה ב'לאוין.ועייז לקמן באוח
ד].
כ.ונראהליישבבהקדםספיקו שלהמשנה
למלך פ"א שופר ה"ד ח"ל "ףש להסתפק
בהא דקיי"לדאין עשה דוחה ל"ת ועשה אם
עבר ורחה הל"ת אם לוקה או לא,מי אמרי'
כית דקי"ל דאחי עו2ה ודוהה ל"ת נמצא
שאץ כאן לאו כלל אלא עשה לחוריה ומשום
דעבר אעשה לא לקי א"דכית דנצטרף לא
תעשהזהעם עשהאליםכוחודהאיל"תואפי'
אם בטלוכדי לקתס עשה אחר לוקה" ברס,
רכרזהשנויבמחלוקת .ע' תוס' חולץ קמ"א
א' ,שהביא שיטת הריב"א דהא דאמר" אע
עשה דוחה ל"ת ועשה מיהומילקי לא לקי
והינו משום דהל"ת כמאן דליחא .וע' תוס'
קידושין ל"ד א' ד"ה מעקה ,שכתבו לתרץ
קושית הר"ר יוסף מארץ ישראל אמאי
אסרינןשמןשריפהביו"טלנשים ,האשריפת
קדו2יס עשה הוא ויבוא עשה וידחה לל"ת
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דיו"ט ,דהא בעשה דיו"ט אינן חייבות דהוי
הז"ג .ותירץ דעשה שיש עמו לאו אף הלאו
אלים ולאדחיליה עשה.ביאורדבריהם ,דאף
דאע העשה נוהג בנשים ,אבלכיון דמלאכת
יו"טנאסרבסגנון אחרבנוסףללאוהויהוספה
זוגילוי דלאוזהאלים ,ולאואליםאינו נדחה
מפני מצות עשה .היינו ,דעשה אינו מוסיף
מלקות ולמה הזהירה התורה על מלאכחיו"ט
בעשה נוסף ללאו ,אלא שבהוספת העשה
גילתהלנוהת' שלאודמלאכת '"1טדמורהוא
ובגלל החומר אינו נדחה מפני עשה .וכמו
שרצו לדחותבגמ'יבמותדף ר א',שאנילאוי
דשבח דחמירי ופירש"י דקי'"ל מחלל שבת
כעובד ע",1היינו שדמיון זה מורה על תומר
הלאו דשבת ובגלל חומר זה אינו נדחה,
ועיין שערהמלךפ"גנדרים ה"1שהביאג'
ראיות דהרמב"םסובר כשיטתהתוס'קידושין
ודלא כריב"א ( -א) בפ"ג נדרים ה"ו כתב
דהאומר הרי מצה בלילי הפסח אסורה עליו
וכו' ואם אכלוכו'לוקה.ובנדריםישלאודלא
יחל דברו ועשה דכלהיוצאמפיויעשה .והנה
לפי הריב"א נדחה הל"ת ואיךשייך מלקות,
וע' נובי"ת יו"ד סימן נ"ג שדחה ראיה זו,
וצ"ע( .ב)בפי"גשחיטההי"טכתב "אסור
ליטול אם על הבנים ואפי' לטהר בהן את
המצורע שהיא מצוה ואם לקת חייב לשלח
ואם לא שילח לוקה שאין עשה דותה ל"ת
ועשה" ואי ס"ל להרמב"ס כריב"אאין כאן
לאו שעדל"ת ,ואין כאן מלקות .וע"ש
בשעה"מ שדחה דאפשר בגויה"כ דשלח
תשלח אפי' לדבר מצוהגילתה לנו הת'דאין
כאן דחייה כלל וא"כ הל"ת במקומו עומד
יקי
( .ג) בפי"א גזו"א הי"ח כחב "כהן
שראה האבידה כבית הקברות אינו מטמא
להח1ירה שבעתשקייס מצות עשה של השבת
אבידה מבטל עשה שלקדושיםיהיוועוברעל
ל"ת של לא יטמא בעלבעמיוואע עשהדוחה
ל"ת ועשה" וכחכ ה"ה דבאמת אין אנו
צריכים לטעםזהדתיפוקליה משוםדבעידנא
דקאעיילבביה"קאכתילאמקיים מ"ע דהשב
תשיבםואין עדל"ת אלאבאופןדבעירנא דקא

עבר אלאוקיים העשה כגון כלאים בציצית,
וסייםדבריו"ולעניןדינא לא נפקאלןמידי"
והנה לפי הריב"א יש נפקותאלענין מלקות
דאי משוםדאע עדל"ת ועשהכדברי הרמב"ם
מ"מ הל"ת כמאן דליתא ואין כאן מלקות
משא"כאי משוםבעידנא אעכאןדחייה כ%
והל"ת במקומו עומדולקי .אלא ודאי דס"ל
להרמב"ם דבל"ת ועשההויהלאואליםולענץ
דינא לא נפקא לן מידי בין שני הטעמים

וכדברי ה"ה.
ועכשיו יש לנו ליישב דברי הגר"ח
והגרע"א אהדדי .דיש להלק דמה שכתב
הגרע"א ליישב דברי הרמב"ם דישדיןיבום
מן התורהכהייבי עשה משום דהעשה בדרך
שלאיעשהכןונירק כלאולעניןדחייה,זה רק
במקום שיש עשהגרידא כמו במצרי ואדומי,
אבלבנזיר מצורע ,שיש ל"ח ועשה,אפי'אי
נימאדהאיסור עשה שלקדושיהיהנידוןכלאו
לעניןדחיה מ"מכיון שמעשה התגלחת נאסר
בסגנת עשה בנוסף ללאו דתער לא יעבור על
ראשוהויהלאואלים,והוצרךהגמ' לטעםשכן
ישנו בשאלה לדחיית הלאו אלים והאיסור
עשה ,והחיוכ עשה אינו נוהג בשעת צרעתו
כדברי הרמב"ם כפי שביארו מרן הגר"ח.
ג.והעירני אחד,דאוליהפירושבדיןדלאו
אליםאינוכפירושינודהוספח העשה מורהעל
חומרהלאוובגללחומרהלאואינונדחה ,אלא
דבזה שהוסיפה התורה אזהרה בעשה ,ואין
ש בלאו ג"כ
העשה נדחה ,גילתה לנו הת'יי
התכונה שאינו נדחה.והיינו דהאלימות בלאו
הוי ב~השאינו נדחה כמושאין העשהנדחה.
ולדבריואיסור עשההנירון כלאולעניןדחייה
כדביארנובשיטח הרמב"ם,אינומאליםללאו,
וא"כאיסור עשה של קדושיהיההנידון כלאו
לענין דחייה ,אינו מאלים ללאו דתער לא
יעבור על ראשו ולמה ליה לגמ' לחדש טעם
שכן ישנו בשאלה וקשה מה שביארנו בדברי
הגר"ח.
אמנם מדברי הפמ"ג בשהשנת העמקים
כללג' מוכחכפירושינובדיןדלאואלים"11 ,ל
"והוייודע דאף דנאמר דעשה שוה בכלדוחה
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לעשה ול"ת שאינו שוה בכל וכו'היינו היכא
דשניהם אינם שוים בכל הא אם הל"ח שוה
בכלתולאדחי עשה ששוהבכל"עכ"ל.ונחוי
אנן ,העשהשאינו שוה בכלנדחהמפני העשה
השוה בכלדאליםהאי עשהמהאי עשה ,הלאו
השוה בכל נדחה מפני עשה השוה בכל פ"א ד,סופר ה"ד).
ואין לפרשדשיטח הרמב"םהוידאיןעשה
דעדל"ת ,האכלשאינובזא"ןאפי' בב"אאינו
ואיזה הוספה 'ש בצירופן ,ותמוהים דברי דוחה ב' לאוין ובגלל זה פסקי' דבאלמנהמן
הנשואעאין עדל"תואיסור עשההנידוןכלאו
הפמ"ג.
אמנם לדברינו א"ש ,דאע"פ שהעשה דחייה ,דהא בפ"ג מהל' אבל ה"ח ,אהא דכחב
שאינו שוה בכל נדחה מ"מ העשה מאלים הרמב"םדאפי' כה"גחייב להטמא למתמצוה,
ללאו ולאו אלים אינו נדחה .אבל דוקא לאו כתב הרדב"ז דה"ה דכה"גנויר דמ"ל חדלאו
השוה בכל משא"כ בלאו שאינו שוה ככל מ"ל תרי לאוין .והנה לפי שיטח הרב נסים
הלאו קיל ואינו מתאלם ע"י העשה במדה גאוןבביאורהדין דעדל"ת (שבחדף קל"ג א'
מספקת שלאלהידחותמפני עשה השוהבכל .ועיי"ש) דבכל לאו שאין בו כרת יש חנאי
אבל לדברי האהדשהעיר ,העשה שאינו שוה דאזהרת הלאו נאמרה רק באופן שאינו מונע
בכל נדחהואין בכוחולהעניק תכונה שלאי -מקיום מצות עשה ,והוי כמו הותרה ,א"כ
דחייה ללאו דהאאיןבואותו תכונה,ולדבריו מדמצינו להרמב"טבהיחר דמת מצוה מ"לחד
לאו מ"לתרילאוי ,ה"הלגבי עדל"ת .ואפי'
אין לחלק כחילוק הפמ"ג.
ובאמת מקור הדין דלאו אלים יוכיח לשיטת הרמב"ן (על התורה שמוח כ'-ח')
דברינו; דהא עשה דשריפתקדשים[עייןפנ"י רהטעם דעדל"ת הוי משום "דמצות עשה
קידושיןבתוס' דלאואלים]הוישוהבכלויו"ט גדולה ממצוח ל"ת כמו שהאהבה גדולה
הוי ל"ח השוהבכלועשהשאינושוהבכלואין מהיראה" א"כ הרבר תלר בוה שיש למ"ע
עדל"ת ועשה דהלאואליסוכנ"ל .וא"כבנזיר מעלה איכותית לנבי מצוח ל"ת ש"ל חד לאו
מצורע האיסור עשה מאלים לאוואין עדל"ת מ"לתרילאוי ,האהבהנדולהמהיראה.ואפי'
וצשה אי לאו שכןישנו בשאלה וכדביארנו ,אי נימא דסברת מ"ל חדלאו וכר נאמרה רק
בלאיםנפרדים שנודמנויחדכגון כה"גנויר,
וכנ"ל באוח א'.
ד .ברם ,הקשה לדברינו הוי הא דפסק ולעולם ס"ל להרמב"ם דאין עשה דוחה כ'
הרמב"ם פ"ודיבום הי"א",1ל "יבמה שהיא לאוין[ ,ולפ"1היה אפשר לפרשדנזיר מצורע
אלמנה מן הנישואין ובא עליה כה"ג לא הר בב'לאין ואינם נרחים אי לאו שכן ישנו
נפטרה צרחה שאין עדל"ח ועשה וכו'" ,והא בשאלה וכנ"ל באות א'] ,הא לאו דאלמנה
לדברינו העשהדוהוא אשהבבחוליהיקחדהוי ואיסורבעולההוולאויםנפרדיםשנזדמנויחד
לאו הבאמכלל עשה(עהן רמב"ם פ"אאישות ונדחיםמפני העשה( .ע' שושנת העמקים כלל
ה"ח) נידון כלאו לענין דחייה ,ואין לומר ב').
ה .והנראה ליישב ע"פ דברי הקנאת
דמ"מ הלאו דאלמנה הוי אלים מכח העשה
דבעולה ואינו נדחה ,דזה ברור דרק היכא סופרים מצות עשה ל"ד שבא לתרץזה שמנה
דאותו העשה שאסרהתורה בלאוישלואיסור הרמב"ם בעולה לכ"ג במצות עשה ולא מנה
נוסף בסגנון עשה ,כמו בל"ת ועשה דיו"ט מצרי ואדומי ,דהא בפ"א דאישות ה"ח כלל
דשניהם באים ביחד לאסור מלאכח יו"ט ,אז שלשחןיחדבלאוין הבאע מכלל עשעוחשבן
אמרי' דהעשה מאליםללאו .משא"כבאלמנה כעשין .ותירץ דבספר המצוות מנה הרטב"ם

מן הנישואין איסור עשה דבעולה לא הוי
איסור נוסף הבא לאסור אותו מעשה הנאסר
בלאודאלמנהרק שבמקרהנזדמגוב'איסורים
לפונדק אחד ובוראי שאין ללאו דאלמנה
אלימוח מכח העשה דבעולה( .עיין משל"מ

תקמ
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רק אותםלאויםהבאיס מכללעשיםשישבהן בעולה אלא ודאי בכל פעם שישא אשה יש

ג"כחיוב בקוס ועשה ,וס"ל דשיטח הרמב"ם
הף ריש חיוכ על כ"ג לישא בחולה בכ"פ
ולדברינו מיושבדברי הרמב"ם דבאלמנה
שינשא ,מלבד האיסור עשה שלא לישא
בעולה ,משא"כ מצרי ואדומי אינן כ"א מןהנשואיןאין עדל"ת ועשה!היינודאפי'אי
איסורי עשה_ובוראי שאע חיוב ליקח מצרי נימא דאיסור עשה דבעולהנידון כלאולענין
 .ודברי הרמב"ם בספר דחייה מ"מ יש על יבם כ"ג ~ה חיוב עשה
ואדומי בדורשליויי
המצוח מדויקים שכתב "שצוה כ"ג שישא דבתולהוהוי עשהגמוראפ"לעניןדחייהואין
בתולה והוא אמרו והוא אשה בבתוליה יקח ,עדל"ת וחיוב עשה [הינו כמו שחיוב עשה
וכו'וביאורזהכשהי' כ"גבא עלבלתיבתולה דקדושיהיה לאהיה נדחהמפני עשהדתגלחת
שהיא אסורה לו בעשה שהשורש הזה אצלנו מצורע אם היה נהוג בשעת צרעחו].
ואל חתמה דברשכ"א שהביא הגרע"א
לאו הבא סכלל עשה" עכ"ל.והיינו ברישא
מנההחיובליקח בתולהמוהוא אשהבבתוליה מהשיט"מ כתובות כחב דבעולה לכ"ג נחשכת
יקח ,ובסיפא מנה האיסור עשה בבעולה כלאו לענין דח-ה ואפ"ה באלמנה מן
וכדבריו בהל' אישות פ"א ה"ח
הנישואין אין עדל"ת ועשה דאפשר דס"ל
"ומכ~
ד דאין עשה דוהה ב' לאוין(עין קובץ הערות
שנאמר והוא אשה בבתוליה יקח אתה למ
שאימז בחולה לא 'קח ולאו הבא מכלל עשה דפוס חדשסעיף נ"ט) .והמעיין היטב בדברי
הריהוא כעשה".והץנודשיטת הרמב"םד"!הוא הגרע"א שכתב "והעשה כדרך שלא יעשהכן
אשה בבתה~ה יקח"
איסור עשה הזיוב וכו"' יראה שחילק בע מצרי ואדומילענין
עשהביחד.וכן משמעבפי"ז א"בהי"גשכתב דחייהובעכעולהלכ"ג,וברורשההילוקנעוץ
"מצוח עשה על כה"ג שישא בחולה בסברת הקנאת סופרים וכדביארנו.
ומשחבגור תאסר עליו שנא' והוא אשה
ובסיכום יש ג' רינים ( -א) במצרי
בבתוליה יקח" דמצות עשה זה אינו שייך וארומייש יבום מן התורה דעדל"ח ואיסורי
לאיסורי ביאה ולמה כתבו בכאן אלא דכ"ג עשהנידוניםכלאויםלעניןדהייה( .ב) אלמנה
שנשא בעולה עבר אאיסור עשהוחיוב עשה מןהנשואיןהוי לאוואיסור עשהוחיוב עשה,
וכסכרת הקנאת סופרים (וע' משל"מ פ"א ואע"פ שאין האיסור עשה מאלים ללאו וגם
אישות ה"ח ,וצ"ע)[ .ועיין רמב"ן עה"ת נידון כלאו לענק דח-ה ועדל"ת אפי' כב'
פרשת אמור דכתב דחיוכ ליקה בתולה נובע לאוץ בכהאי גוונא ,אפ"האין עדל"חוחיוב
מכי אם בתולה מעמיו יקח ואיסור בעולה עשהדבתולה(.ג)בנזירמצורעישלאוואיסור
מוהוא אשה בבתוליה יקח ולדבריו אפשר עשהוחיוב עשהאינונוהג.איסור עשהנידון
דכ"ג שנשא פעם בחולה כבר קיים מצותו כלאולעניןדחייה ומ"מ פועל אלימות בלאו
ונשאר רק האיסור בבעולה ,אבל לדברי דתער לא יעבור .והוצרך הגמ' לשכן ישנו
הרמב"םדביןהאיסורוביןהחיוכנובעמוהוא בשאלה לדחוחם .א"נ דב' לאוים שאינם
אשה בבתוליה יקח א"כ !דאי שא"א לפרש נפרדיםאינםנדחיסמפני העשהוע"ז באהגמ'
דנדחים שכןישנו בשאלה.
דכשנשא בתולה קהם מצותו ופקע איסור
חיוב בתולה ואיסור בעולה ביחד .רנ' סה"מ
לרס"ג ל"ת רס"ד-רס"ה].
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חרב משהצביווייש
בעביןפיגולבזריקת שלא במקומו
זבחיםכ"1מתנ"נתנועלהכבש שלאכנגד שס איחא אמר ר"ל לעולם פסול ממש וכו'
היסוד וכר(היינו שזרק הדם שלא במקומו) כאן שנתן באמירה ע"כ .ומבואר דר"לפליג
פסול ואץ בו כרח .ובגמ' אמר שמואל בשר על שמואל ,ומפרש דהאדאיתאבמחני' שזרק
פסול אבל בעליס נתכפרו ,מ"ט דאמר קרא שלא במקומואיירי שזרק עם אמירה רההנו
ואנינתתיווכו'כיתשהגיעדםלמזבח נתכפרו במחשבת פיגול ,ופסול ואין בו כרת היינו
בעלים ,א"ה בשרנמי ,אמר קרא לכפרהנתתיו שהקרבןגופיה פסול ,ומה שאע בו כרח הוא
ולא ~בר אחר ,אלמא קסבר שלא במקומו משום האי דינא דזריקה דלא שריא בשר
דטי וכו' .מיחיכי חישב ליתן אח הניתנין באכילה לא מייתא לידיפיגול .והנה ברש"י
למעלה למטה וכר למחר פסול (פי' שעשה שם ד"הכאזשנהןבשתיקה כתב ח"לומתני'

אחת מג' עלודות הראשונוח ע"ט לעשות
הזריקה חרן לזמנו שלא במקומו) ואי שלא
במקומו כמקומו האי פסול פגול הוא (דהא
כית דכמקומודמי מחשבהלזריקה מעליתא
יש כאז) אמר מר זוטראזריקה דשריא בשר
באכילה טיתאלידיפיגולזריקה דלא שריא
בשר באכילה לאמייתאלידיפיגול ,א"ל רב
אשילמרזוטרא מנאלך הא ,א"לדכתיב ואם
האכליאכל וכו'טי שפיגולו גרםלויצא זה
שאיןפיגולוגרםלו אלאאיסור ד"א גרםלו.
ופירש"י שם ד"ה מי שפיגולו גרם דעיקר
דרשתהפסוקמייריהיכא דעשהעבודתזריקה
שלא במקומו ,ורק מינה ילפינן לההיא
דברייחא היכא דעשה עבודה כתיקונה עם
טחשבתפיגוללזרוקחוץלזמנו שלא במקומו
עכת"ד .ומקשה הגמ' א"ה איפסולינמי לא
ליפסל ,אמררנב"ימידידהוה אמחשבתהינוח

ואליבאדר'יהורה.ופירש"י שאה"נלדידןאין
כאן אפי' פסול והברייתא היא אליבא דר"י
דסבר לקמן שאם טחשב להניח דמו לטחר
פסול ,וממילא במחשבה לזרוק שלא בזמנו
נכללמחשבהלהניחדמולמחר.
והנה הגרע"אבתשובוחיוס' קצ"ה הקשה
שלכאורהדברירש"יסתריאהדדי ,דהאבגמ'

דקתני פסול בנתן במחשבת לאכול בשר חרן
לזטנו ואשמעינן דפסול ואין בו כרת וכו'
דזריקה דלא שריא בשר באכילה לאמייתי
לידי פיגול עכ"ל .והקשה רע"א דהא כבר
פירש"י לעיל דלמסקנא קיי"ל רבזריקה דלא
שריא וכראיפסולינמילאמיפסיל,ואיךכתב
כאן דפסול מיהא איכא .וכאן א"א לומר
כדלעילדמיירי במחשבתהינוח ואליבאדר"י,
דהא מיירי שכבר נזרק הדם שלא במקומו,
וכיתדקיי"ל דכמקומודמי אמאי לא נתכפרו
הבעלים ומדועהוי פסולואין כו כרת,והניח

בצ"ע.
והרבה אחרונים תירצו קושית רע"א
בסגנון אחד,דלעילבברייתאקמיירידהחסרון
שלא במקומו היה במחשבה ,ומחשבה כזו
אינה טחשבה המפגלח ,וממילאאיןכאןאפי'
פסול דהףכאילו לאחישבכלל .משא"כ הכא
ר"ל בא לפרש הטשנה דמיירי שהמחשבה

היתה כהוגן והחסרון שלא במקומו היה
בעבודה ,ממילא יש כאן מחשבה מעלייתא
הפוסלת את הקרבן ,ורק משום גזה"כ אין
מחשבהזו גם מפגלת.
ועוד הקשו המפרשים ,דלדעח רש"ייוצא
דילפי' מחשבתזריקה שלא במקומו מעבודח

תקמב
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זריקה שלא במקומה וחמוה היאךלמידין זה
מזה ,דבשלמא התםדישחסרון בעבודהילפי'
דעבודתזריקה שאינומתיר בשרבאכילה לא
מייתילירי פיגול ,אבל הכא שעושה העבודה
כתיקונה והשלא במקומו הוא רק במחשבה,
א"כ מכיון רקיי"ל ושלא במקומו נמקומו
למה לא מפגל במחשבה זו והא הוי שפיר
מחשבה לאכילח מזבח.
ובחזון איש (קמא סימן ל') בישובו
לקושיח רע"א הוסיף לבאר גדרן של דברים,
וכתב שם דאם השלא במקומו הוא בעבורה
והמחשבה היא הוגנת ,כיון דאמרי' שלא
במקומו כמקומו ובעלים מתכפרין שפיר
מיקריעבודה,והגדרשלהמיעוטהואשבמקום
שלא הוחר הבשר מכח חסרוןבזריקההריזה
נכללבדיןהכללי שללא קרבהמתיר כמצוחו,
ופסול מיהא איכא ככל מקום שיש חסרון
בפיגול שלאקרבומתיריווכדאיתאבמחני'דף
כ"ט ב' .אבל במקום שהעבודה כתיקונה
והשלא כמקומו הוא במחשכה ,לא מיקרי
מחשבם לאכילת מזבח כיון שאינו מתיר
הבשר ,והלכך לא מיפסל כלל משום מחשבח
חוץ לזמנו.
ולכאורה להברע הענץ קשה יותר ,דמכין
שמעשה זריקה שלא במקשך וצחשבת זריקה
שלא במקומו הם שמגדריםנפרדיםאיךלמיץ
זה מזה,
וצ"ל שהפשטבזריקה שלא במקומו הוא,
שכית שנעשה שלא במקומוישחסרת במעשה
הזריקה (ויש להאריך בזה טובא ואכמ"ל).
וא"כי"לדהאידינא דזריקה דלא שריא בשר
באכילה לא מייתילידי פיגולאין זה גזירח
הכתוב גרידא דכיון שאין כאן היתר לבשר
ליכא לדץפיגול ,אלא שהפסוק בא ללמדגדר
הזריקה רבעינן בפיגול ,שבל' הפסוק הו"א
שאע"פ שעבודה כזו לא הף זריקה המחרת
לאכילה אבלמכיוןדעכ"פהויזריקה המכפרת
עדיין נחשבתזריקהבנוגעלפיגול,וזהו דקמ"ל
שבמקום שיש חסרת בזריקה שאינו יכול
להחיר הבשר באכילה (וזהו בזריקה שלא

במקומו שאינה זריקה גמורה שיכולה להתיר
הבשר) ,אז זריקה כזואין לה שם זריקה כלל
והויכאלו לאזרקבנוגע לפרשהדפיגול.וכיון
שכן ,החם שהזריקה שלא במקומו היתה
בעבודה הרי בנוגע לפיגול נחשב כאילו לא
נעשתה עסודח זריקה בקרבן ,וממילא הוי
חסרון שלא קרבומתיריג וכשזריקהכזוהיא
במחשבה ,הוי כאילו לא חישב על זריקה,
וממילא לא היתהכאן מחשבהלאכילחמזבח.
ובזה סרה ג"כ הקושיא השניה שהבאנולעיל.
ומה שעדיין צ"כ הוא מה שהעירו
האחרונים דמכיץ דשלא במקומו במחשבה

נלמד משלא במקומו בעבודה,איךשייךלומר
שבמלמד יש פסול ,ובדבר הנלמד ממנו אין
פסול כלל ,האדי לנוליתןדין של זהב,ה
ולהיותכנדון ,ומדוע לא נאמר שבנוגע לפסול
יש כאן מחשבה לזריקה והוי שפיר מחשבה
הפוסלת הגם שאינה מחשבה המפגלת.
והנראה לומר בדעת רש"י ,דהנה מה
שחידשה החורה דמחשבח חוץ לזמנו חלוק
ממחשבח חוץ למקומו ושאר מחשבוח
הפוסלות,אין זהגילוי בעלמא בהחלוח הנפעל
ע"י המחשבה ,דשאר מחשבות אינן יכולות
לפעול אלא פסול לחוד ,ומחשבח חרן לזמנו
פועלת גם כרת .רק הביאורבזה שהפסוק הוא
גילויבעצםגדר של המחשבה ,שמהות מחשבח
חוץלזמנוהיא מחשבה המפגלחותו לאמידי,
וכדי שיהא עליה שם מחשבה הפוסלת צריך
שיחול עליה שם מחשבה בנוגע לפיגול ,ואם
אינה מחשבה לפיגול אזדה ממנה שם מחשבה
לגמרי ולפיכך גם אינה פוסלת .ממילא כיון
שהכא בנוגעלפיגולהוי כאילו לא חישב על
זריקה ,נמצא שלא חישב על אכילת מזבח,
וחסר מהות של המחשבה ,שכל ענין של
מחשבהדפיגולהוא אועלאכילתמזבח אועל
אכילח אדםחהןלזמנו .ואע"פשבנוגעלפסול
יש כאן מחשבה לאכילת מזבח (דהא בנוגע
לפסול יש תורת זריקה אפי' אם נזרק שלא
במקומו) אבלאין על מחשבת חוץ לזמנו כזו
שם מחשבה הפוסלח כלל .אבלמובן שכל זה

כהוראי
הוא רק אסהחסרוןלדיןפיגולהואמצדגרעון
במחשבה ,אבל אםישכאן מחשכהלפיגול,רק
שיש איזה מניעה מן החוץ המעכבת חלות
הפיגול ,אין זה מונע ממחשבת חוץ לזמנו
שיחולעליה שם מחשבה הפוסלת.
נמצא דכמתני' שהמהשבה היתה הוגנת
והיתה כאן מחשבה לפיגול אלא שמצד
שהעבודה לא היתה כתיקונה יש מניעה על
הדיןפיגול מלחול מתמת שלא קרבומתיריו,
ודאי בכה"ג יש על מחשבת חוץ לזמנו שם
מחשבה הפוסלת .ואע"פ שחלות דין פיגול
ליכא ,אבלפסולמיהאאיכא,וככלמקום שכל
החסרון הוא משום שלא קרבו מתיר' .1אבל
במקום שהחסרון שלזריקה שלא במקומוהוא
במחשבה ,ובנוגעלפיגולהוי כאילו לא חישב
כיוןדליכאעלה תורתזריקה,ממילאאיןעליה
שם מחשבההפוסלתואיפסולינמי לאמיפסל.
ולפ"ז א"ש ,שאה"נ מצד עיקר הלימוד
מעבודה שלא במקומו אנו למדים למחשבה
בחסרון שלא במקומומיעוטמדיןפיגולבלבד
ולא מיעוט מפסול ,ורק בתוצאה מכך כיון
שמחמת זה יש חסרת בעצם שם מחשבה
הפוסלת ,הרי רק מחמתזה אפי' פסולליכא.
אך כל זה הוא לשיטת רש"י ,אבל
מהרמב"ם מבואר שדרך אחרתישלובפירוש
סוגיתנ .1דהנה ז"ל הר"מ פט"ז מהל' פסולי
המוקדשין ה" ,1חשב על הדם הניתן למעלה
לתתו למחר למטה וכו' אע"פ שחשב מחשבת
הזמןהואילושינה מקוםנתינת הדםבמחשבתו
ה" 1פסול ולא פיגול וכו' מפני שהדם הניתן
שלא במקומו אע"פ שהזבד כשראינו מתיר
הבשר באכילה כמו שביארנו ,וכל זריקה
שאינה מתרת הבשר באכילה אס חשבליתנה
חוץ לזמנו לא פיגל ע"כ .ובהשגות הראב"ד
א"א כמדומהלי שישכאןשיבוש .וע'בקרית
ספר שהרחיב כביאור דברי הר"מ והראב"ד
(ע"ע בכם"מ שם) וכתב שהשגתו היא משום
דבסוגיין אמרי' שטעס הפסול הוא דהוי
בלא"ה
ממ-
אמחשבת הינוח ואליבא דר"י ,אכל
איפסולי נמי לא ליפסול .וכיון דהר"מ פסק

תקמג

דלא כר"י וכדאיתא בפי"ג ה"ח ,נמצא סוחר
מה שכחבפהשישכאןפסולאפי'לדידן,ולכן
כתב ששיבוש הוא זה .ובדעח הר"מ כחב,
שהר"מ אינו מפרש תירוץ הגמ' כמו
שפירש"י ,אלא מה שתירץ רנב"י מקץ דהף
אמחשבת הינוח ,אין זה אלא דרך דמיון
בעלמא שכמו במחשבתהיננד לר"'יש פסול
בליפיגול ה"נלדידן ,אבללעולם לאמוקמינן
האיברייחאאליבאדר"יכלל,ולעולםלא הדר
ביה מסברתו הראשונה ופסול יש כאן אפי'
למסקנא ,והאי ברייתא קאי אליבא דהלכתא
ורלא כרש"י והראב"ד.
והנה כבר הבאנו דעת רש"י שעיקר
הילפותאקאיבעבודה שלא במקומו,ורקמינה
ילפינן למחשבת זריקה שלא במקומו .נמצא
שלרש"יבליגילוי הקרא הו"אשבין בעבודה
שלא במקומוובין במחשבה שלא במקומו'ש
כאןדין פיגנל אע-ג דליכא היתר בבשר ,אך
מלשון הר"מ משמעדעיקרהילפותאאזילעל
דע מחשכה שלא במקומו גרידא .רותר מזה
שכיון שלא החכרכלל בר"מ בשוםמקוםדינא
דמחשבת פיגול במקום עבודת זריקה שלא
במקומו ,משמע שלאשייךביהלגמריהךדינא
דזריקה דלא שריא בשר באכילה לא מייתי
לידיפיגול ,וא"כלכאורה בכה"גיש שםפיגול
ממש ולא רק פסול בעלמא .אלא שא"כ קשה
על הר"מ ,איך למד פשט הגמ' בר"ליקאמר
כאן שנתן באמירה ,דהינו מחשבת פיגול
האמתני' בשעשהזריקה שלאבמקומוקמיירי
וע"ז איחא במתני פסולואין בו כרת .ובע"כ
שגם להר"מ ודאי אם חישב בעבודה שלא
במקומו יש שם פסול בלבד בלי פיגול וכמו
במחשבתזריקה שלא במקומו ,אע"ג דלהר"מ
ליכא האיילפותא שלזריקה דלא שריאלגבי
עבודת זריקה שלא במקומו ,אלא שצריכים
להביןדכיון דליכא האי ילפוחא מדוע ליכא
פיגול .ולזה צ"ל דקסבר הר"מ דכיק דזריקה
שלא כמקומו אינה מתרת הבשר ממילא הוי
חסרון של לא קרבו מתיריו .ואע"ג דככר
הבאנו שלדעת רש"י זה גופא מאי דהפסוק

תקמד

נמוראי

קמ"ל ,דבעבודח 1ריקה שלא במקומו הוי
חסרון שלא קרכומתיריו ,צ"ל שהרמב"םלמד
דבר זה מצד הסבראבלי דרשה מיוחדת ,אבל
רש"י הוצרך ילפותא מיוחדח להשמיענו האי
דינא.וצריביםלהבין במהחלויכל מחלוקחם.
ונקדים גמ' מנחותי-ב א' ,איבעיא להו
לדברי האומר שיריים שחסרו בין קמיצה
להקטרה מקטיר קומץ עליהן ,וקיי"ל דאותן
שירייס אסורים באכילה מהו דחיהני להו
הקטרה למיקבעינהו בפיגול ולפקינהו מידי
מעילה ע"ש .ונחלקו הראשונים בביאור צד
האיבעיא דלינא פיגול  -רש"יפי' דדלמא
כיון דאין השיריים נאכלין הו"ל כמחשב
לאכול למחר דכר שאין דרכו לאכול דלא
מהניא מחשבתו .ובשטמ"ק שם אות כ"ה
הקשה עליו דחינח אם הקטיר הקומץ ע"מ
לאכול שיריים למחר אבל אם חישב ע"מ
להקטיר הקומץ למחר לא שייך למימר הכי
כיון שאינו מחשב על אכילחשיריים.ולפיכך
פי' רהספק הוא ,דלמא כית דאין השיריים
נאכלין הוי כאילו לא קרב המתיר כמצוותו.
והנה מרש-י שדחק עצמו לפרש השאלה
משוםדהו"לדברשאיןדרכולאכולולאפירש
בפשטותכדברי השטמ"ק ,משמע משום דס"ל
דהכא לאשייךהאיחסרון שללא קרבהמחיר
כמצוחו .וע' ברשב"ם סוף הפרק דמשמע
להריא דס"ל דהכא לאשייך האי חסרון של
לא קרבהמחיר כמצותוולמדכרש"י דהשאלה
היא אי נחשב דבר שאין דרכולאכול.
ולהבין סברת המח' י-ל ע"פ מאי דיש
להסחפק גהאי דינא דבפיגול בעינן קרבו
מתיריו ,אי בעינן היתר בפועל ממש ,והיא
סיבה גמורהלחלוחפיגולאושהענין שלקרבו
מתיריואיגו אלא סימן בעלמאדבעינן שתהא
נעשית עבודת המתירדהיינוזריקה שהיאסוף
עבודות המתיר ,ולא בעינן שתהא מתירו
בפועל אלאסגיבמאידנעשיחעבודתה1ריקה.
ולפ"ז י"ל דסבר השטמ"ק דזו סיבה
גמורהובעינןהיתרבפועל ממש ,ואםבשיריים
שחסרו יש חסרון מצד ההקטרה שאינו מחיר

השיריים באכילה ,א"כיש כאןחסרון של לא
קרב המתירכמצותו .אכל רש"י סברדזהאינו
אלאסימן בעלמא ונדמשמע מלשונובזכחים
כ"ח ב' ,ד"ה מה הרצאת כשר לא קרי ליה
הרצאה אלא בזריקה שהיא סוף עבודות
המתיר ,אף פיגולאינו קבוע עד שיזרק הדם
שהוא סוף כלמתיריו עכ"ל .משמע שהעיקר
הוא שתהא נעשית הזריקה שהיא סוף ד'
עבודותהמתיר,ולאהזכירכלל שתהאהזריקה
מתירחו[ .ולאדמילזריקה שלאבמקומודהתם
יש חסרון בעצם מעשה מתיר שנעשתה שלא
כתיקונהואיןכאןזריקהבנוגעלהיתרהבשר,
משא"כ הכאדבדיןהמחיר של הקטרת הקומץ

לא חסר כלום,וכלהחסרון הוא מצדהשיריים
שאינםיכולים להיותניתרים ,ע' שטמ"ק שם

אות נ' בשם תוס' זבחים ואכמ"ל].
ולכאורהיש להקשותעלזה ממאידאיתא
בזבחים צ' א' ,גביאין זריקה מועלח ליוצא
דקאמר ר"א שאיןחייביןעליהן משוםפיגול
נותר וטמא ,שכתב שם רש"י דהאדאיןחייבין
עליהן משום פיגולהיינו משום רלא קרבוכל
מתיריהן .והא ביארנו לעיל שדעח רש"י
שקרבו כל מחיריו אינו אלא סימן בעלמא,
וא"כ למה יש חסרון שלא קרבו מתיריו ,הא
כבר נעשתה עבודתהזריקהשהיאסוףעבודות
המתיר .אבלאע 1ה קושיא ,משוםדכיוןדאין
זריקה מועלת ליוצא ,נמצא שבנוגע להבשר
הויכאילו לאנזרק הדםעליהןוכל' רש"' שם,
ונמצא שלגבי הבשר לא נעשתההזריקה כלל,
ולזה מודה רש"י דאע"ג דלא בעינן 1ריקה
המתרת אח הגשר בפועל בכדי שיהא נחשב
קרבומתיריו ,אבלבעינן עכ"פ שחהאנעשית
עבודח 1ריקה 11לגבי הבשר ,ואכמ"ל.
ועפ"זי"לשרש"יאזלהכאלשיטתו,ובזה
פליגי רש"י והרמב"ם .דרש"י סבר שמכיון
שקרבומתיריוהוא רקסימןבעלמאולאבעינן
היחר ממש ,לכך בלי דרשה מיוחדת הו"א
דבזריקה שלא במקומו אע"פ שאינו מתיר
הבשרעדייןאיןכאן חסרתדלא קרבומחיריו
כיון דעכ"פ כבר נעשתה הזריקה .משא"כ

תקמה

נתוראי
להר"מ י"ל דסבר דהאי דינא דקרבומתיריו
הוא סיבה גמורהובעינן היתר בפועל,ולפיכך
אפי'בלילימודמיוחדידעינזמכיוןדלאהותד
הבשרישכאן חסרון שלא קרבומתיריוואין
כאן פיגול .ומכאן י"ל שנובע כל המח'בין
רש"ילהרמב"ם  -דלרש-י,בלי פסוקמיוהד
לא ידעינן שיש חסרת דלא קרבו מתיריו
בעבודת זריקה שלא במקומו ,לפיכך אנו
נזקקין לקרא דהאכליאכללכך.וכיון שדרשת
הפסוק קאי על עבודח זריקה שלא במקומו
מנין נדע החסרון במחשבח זריקה שלא
במקומו .ובהכרחצריך ללמודדיןזה מעבודת
זריקה שלא במקומו ,וא"כ גדרה של הך
ילפותא צריכה להתאים גם למחשבתוריקה.
וע"כ הקרא דהאכליאכל באללמדנודיןבהל'
פיגול דהיכא שהיתה זריקה שלא במקומו לא
מיקרי זריקה לגבי פיגול ,ומינהלמירין דאם
זריקהזו היא במחשבה הרישלגביפיגול הף
כאילו לא חישב ,דהאאינוזריקה שתהא כאן
מחשבה לאכילת מובח .ממילא נוכע מזהדין
שני דבמחשבתזריקה שלאבמקומואפי'פסול
ליכא ,דהא אע"פ שוריקה שלא במקומוישלו
תורתזריקהלעניןפסול(דמהפסוקלא נתמעט

אלא דין פסול ולא פיגול וכמשנ"ת) אבל
בנוגע למחשבת פיגול הוי כאילו לא חישב.
וכברביארנו דבמחשבתחוץלזמנו אע-גדיש
כאן מחשבהלגבי פסול אבל אם רקאין כאן
מחשבה לפיגול אין על מחשבה כואת שם
מחשבה הפוסלת כלל ,וממילא איפסולי נמי
לא מיפסל ,וכשיטח רש"יבסוגיין.
משא-כ להרמב"םדבוריקה שלא במקומו
הוי לא קרבו מתיריו מצד הסברא ,ממילא
נשארהאי טסוק של האכליאכלללימודישיר
על עבודה במחשבתזריקה שלאבמקומו .א"כ
אין הכרח לומרשגדר הדברהואדאיןלותורת
זריקה בנוגע לפיגול ,ושפירשייך לומר דשם
זריקה עלה ,רק שישדין מיוחד מצד גזירת
הכתובשאין כאןדין פיגול ,ולא מחמתחסרון
בוריקה .ומכיון דאפי' לאחר גזה"כעדייןהוי
זריקה ממילאיש כאן מחשבה לאכילח מזבח,
ויש כאן מחשבה אפי' לגביפיגול.וכיוןדאין
ן במחשבה בנוגע לפיגול ,חל עלה
כאןחירו
שם מחשבה הפוסלת ,ושפיר שייך לומר
דבמחשבת וריקה שלא במקומו פיגול ליכא
אבל פסול מיהא איכא וכמו שביארנו שיטח
הרמב"ם.

"4
חרב משחשמעוושאפירא

בעכין הפסק בק"שוברכותי'
ברכותדףי"גבפרקים שואלמפגיהכבוד
ומשיב ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב
דברירבימאירר"יאומר באמצעשואלמפני
היראה ומשיב מפמ הכבור ובפרקים שהול

מפמ הכבוד ומשיב שלום לכל אדם .נכתב
רש"י ,דמפני היראההיינו אדם שהוא ירא
מפניו שלא יהרגהו .וכן משמע מדברי
הרמב"ם שכתב בפ"ב מהל' ק"ש הט"ז,הי'

קורא באמצע הפרשה אינו פוסק ומתחיל
לשאול אלא בשלוםמי שהוא מתירא ממנו
כגון מלך או אנס וכיוצא בהם עכ"ל וכתב
בהג"מ שם דוה כפירחטו של רש"י במפני
היראה .וכן כתבו הרשב"א ,והטור בסי' ס"1
בשיטת הרמב"ם .וכן משמע דזה כוונת
הרמב"ם ,מהא דקיי"ל דבתפלה אינו פוסק
לשום דבר רק משום סכנת נפשות ,ובדף ל"ב

תקמו

נחוראי

ע"ב אמוי' דהמתפלל וראה אנם בא כמדו אם
יכול לקצר מקצר ואם לאו פוסק ,הרי דסתם
אנס הוא סכנת נפשות ,דהא בחפלהאינו פוסק
רק משום סכנת נפשות ,והרמב"ם הביא זה
בפ"ו מהל' תפלה ה"ט וז"להי' עומד בתפלה
וראה וכו' או אנס בא כנגדו יקצר ואם אינו
יכוליפסיק עכ-ל .הרי דסתם אנס הוא סכנת
נפשוח ,וא"ככיון רהרמב"ם בהל' ק"ש הנ"ל
נקט לישנא דאנס ,משמעדאיירי כגוונא דיש
סכנח נפשות וכפי' רש"י .אלא דכבר הקשו
הרשב"א והרא"ש עלפי' זה ,דא"כ פשיטא,
דאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ,ומאי
קמ"ל המשנהבזה .והרשב"א הקשהעוד,דמה
שהתירו בק"שאסרובתפלה,ואימיריבפק"נ
האגםבתפלהמותר.
ונראה לומר ,דהנה ביסור הדין דשאלת
שלום מפני הכבוד והיראה ,נראה דאץ הביאור
דהשאלת שלום מפני הכבוד חהיראה דוהה
האיסור הפסק ,אלא הביאור רכל שהוא מפני
הכבוד והיראה ,אין כאן איסור הפסק כלל,
ובמקום כבוד ויראה אין שום מעשה איסור
בכלל .ויסוד לזה ,דהמג"א כסי' ס"ו סק"ב
כתב דמותר לכתחלה לשאול בשלום הקורא
אע"פשיודעשיצטרךלהשיבועכ"ד .ואםהי'
רקענין שלדחי' ,לאהי' לו לכתחלה לגרום
אחזה.וחזינןמזה,דאעכאן מעשהאיסורכל
עיקר ,וע"כ מותרלו לכתחלה לשאול בשלום
הקורא אף דיצטרךלהשיבו ,דכל שהואמפני
הנבוד והיראה אין כאן איסור הפסק כלל,
ושפיריכול לגרום אתזה אף לכתחלה .ויותר
מזה נראה ,דהנה הרמב"ן בבבא בתרא דף
קכ"ט כתב ,בטעמאדאמרינן שםדכלתוךכדי
דיבורכדיבורדמי,וז"לובשםהרכאבביתדע
ז"ל שמעתי דכיון דאמור רבנן הקורא את
שמע שואלמפניהיראהחקנו שלאיהא הפסק
בשום דבר עכ"ל .וכ"ה כנמוקייוסף ובש"מ
שם.ומזהנראהלהדיא,דלארקדאיןכאןשום
מעשהאיסור הפסק וכמש"כ ,אלא דכל שהוא
מפני הכבור והיראה אין עליו תורת הפסק
כלל ,ולא מיקרי הפסק כל עיקר ,דהא בהדע

דתוךכדידיבור במקחוממכרוכדומה,איןאנו
דנים כלל בענץ איסור והיחר אלאאימיקרי
הפסקאו לא ,ואםכלהדיןדשואלמפניהכבוד
והיראה הוא רקדין היתר ,הלא איןלוענין
כלללהדץ דתכ"דבכלהתורהדרניםאימיקרי
הפסק או לא ,ובע"כ דיסוד הדץ של שאלת
שלום מפמ הכבוד והיראה ,הוא דאץ עליו
חורת הפסק כלל ,וכל שהוא מפני הנבוד
והיראה לאמיקרי הפסק ,ומשום זה תקנו גם
בכה"חדלאיהא הפסקכלל.
ולפ"זנמצא ,דהמשנה לאאיירי סתם במה
אסור להפסיק ובמה מותר להפסיק ,אלא מה
מיקריהפסק ומהלאמיקריהפסק,וע"ז קאמר
דכל שהואמפניהכבודוהיראה ,לר"מכדאית
לי' ולר"י כדאית לי' ,אין עליו תורת הפסק
כלל .וא"כ מיושב דברי רש"י והרמב"ם
דמפרשימפני היראהדהיינו אדם שירא ממנו
שלא יהרגהו ,ואף דפשיטא דמותר להפסיק
מפני פק"נ וכדהקשוהראשונים ,דאה"נדודאי
מותר להפסיק אבל המשנה אשמעינן ראין
עליו חורת הפסק כלל .והנפ"מ בזה י"ל אם
רואה שבקרוב יבא אצלו אדם שירא ממנו
שיהרגהו ,אם מותר להתחיל באופן שיצטרך
להפסיק באמצע ק"ש וברכותי' ,דאם כל
ההיתר הי' מפניהדין פק"נ של כה"ת ,י"ל
דלכתחלה אסור לו להביא עצמו לידי זה
ולגרום שיצטרך אח"כ לעשות איסור מפני
פק"נ ,וא"כ יהא אסור לו להתחיל ק"ש
וברכותי' באופן שיודע שיהא צריך להפסיק
משום פק"נ ,אבל השתא דקמ"ל המשנה דלא
מיקרי הפסק כלל ,מותר לו להתחיל אף
לכתהלה ואףשיודעשיצטרךלהפסיק באמצע
מפני היראה ,דאע עליו תורת הפסק כלל,
וע-כוראי מוחרלוגםלהכניס עצמו לץץזה.
וכמו שכתב המג"א הנ"לדמותרלאחרלשאול
בשלומו אף שיוןע שיצטרךלהשיב ,א"כ כמו
דאהר יכול לגרום שיצטרך להפסיק מפני
הכבוד והיראה ,ה"נ הואיכול לגרום ולהביא
עצמו לץי זה ,רמאי שנא הוא מאחר .וגםי"ל
ף ל"ב ע"ב ת"ר מעשה
נפ"מ ןהנה איתאבי

נחוראי
בחסיד אחד שהי' מתפלל בדרך בא שר אחד
ונתןלושלוםולאהחוירלושלוםהמתיןלועד
שסיים תפלתו א"לוכו' והלא כתוב בתורחכם
רק השמר לך ושמור נפשך וכחיב ונשמרתם
מאד לנפשוחיכם כשנתתי לך שלום למה לא
החזרתלי שלום אםהייתיחותך ראשךבסייף
מי הי' חובע את דמךמידי וכו' יעו"ש,ועי'
באלי' רבה בסי' ס"ו דהביא מהר"י החסיד
דהוכיח מהך גמ' דלא הפסיץ החסיד בשמ"ע
אףדהי' סכנה ,דרשאי אדםלהחמירעלעצמו
בתפלה אפילו במקום סכנה ,וגם הביא שם
מהמהר"י אבוהב דהוכיח מזה דאדם חסיד
יכוללהדמירעלעצמו אפ" אםההוסכנה ,וא"כ

תקמז

אם כל ההיתר בק"ש ה" מפמ פק"נ,הי'ש=ך

לפי דבריהם להחמיר על עצמו ,אבל השחא
דקמ"ל המשנה דאין עליו תורת הפסץ כל
עיקר,אין כאן שום מקום להחמיר ,דהאאין
זה הפסץ כלל .וזה החילוקבין ק"ש לתפלה,
דבתפלה אף דמותר להפסיק משום פק"נ,יש
כאן הפסק ורק דהותר מפני פק"נ וככל
איסורים שבתורה ,ובזה י"ל דאסור להכניס
עצמו לכתחלהלידיזה,וגםשייךלהחמיר על
עצמה אבל בץ"שאשמעינן המשנהדאין כאן
תורת הפסק כלל ,וממילא דמותרגם לכתחלה
להביאעצמולידיזה,וגםלא שהךלהחמירעל
עצמו ,אחרידאין כאן הפסק כלל ,ומיושבים
היטבדברי רש"י והרמב"םוכש"נ.

"4
הרב משה ת .נ חאמפקי

בדיןדבלתוסיף
הרמב"ם בפ"ב מהל' ממרים ה"ט כתב,
הואיל ויש לב"ד לגזור ולאסור דבר המותר
ויעמוד איסורו לדורות וכן יש להן להתיר
איסורי תורהלפי שעהמהוזהשהזהירה תורה
לא תוסיףעליונלא תגרע ממנו שלאלהוסיף
על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר
עליולעולם בדבר שהואמן החורהבין בתורה
שבכתבבין בתורה שבע"פ .כיצד הרי כחוב
בתורה לא תבשלגדי בחלב אמומפי השמועה
למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר
בחלב,כין בשר כהמהבין כשרחי' אבל בשר
העוף מותר בחלכ מן התורה .אם יבוא ב"ד
ךתיר בשרחי' בחלבהריזהגורע ואםיאסור
בשר העוף ראמר שהוא בכללהגדי והוא אסור
מן התורה הרי זה מוסיף עכ"ל .ולכאורהאינו
מובן לישנא דהרמב"ם במש"כ הואיל ויש
לב"ד לגזור ולאסור וכו' ,מהו זה שהזהירה
החורה לא תוסיףעליו ולא חגרע ממנו ,דהא

יש כמהדבריםדעובריןעליהןבלתוסיף כמו
ה' מינים בלולב ,וה' פרשיות בתפילין וה'
חוטין בציציח ,וזריקת הדם וכו' .וא"כ צ"ב
נוונת הרמב"ם במש"כ "מהו" זה שהזהירה
התורה דהא יש כמה דוכתי .ועוד דמתחילת
לישנא דהרמב"ם במש"כ "הואילויש לכ"ד
לגזור ולאסור דבר המותר וכו' וכן יש להן
להתיר איסורי תורה לפי שעה מהו זה
שהזהירה תורה לא חוסיף עליו ולא תגרע
ממנו" משמעדהי' איסורמיותד לב"דלעבור
על בל תוסיף ובל תגרע ,רק רהוקשה
להרמב"ם דלא יצוייר שב"ד יוכל לעשות
גזירוח ואיסורים ולהתיר איסורי תורה לפי
שעה .וזה גופא צ"ב דלא מצינושיהי'איסור
מיוחד לב"ד על העכרת בלחוסיף ובל תגרע.
וע' בהשגת הראב"ד דכתב דלא תמצא איסור
מוסיף אלא במצות עשה כגון לולב ותפילין
וציצית וכיו"ב בין לשעהבי
 ,לדורוח בין

תקמח

נהוראי

שקבעה בד"ת בין שלא קבעה עכ"ל ,ולא
כציור הרמב"ם דכתב דאם יאסרו ב"ד בשר
עוף בחלב ויאמרו שהוא מן התורה ד1דו בל
תוסיף ,וצ"ע.
והנה בפרשת ואתחנן (ד-ב') לא תספו על
הדבר אשראנכי מצוה אתכםולא חגרעוממנו,
פירש"י (ספרי) כגון חמש פרשיות בתפילין
חמשה מינין בלולב וחמש ציציות ,וכן לא
חגרעו .ובפרשת ראה (י"ג-א') לא תסףעליו
לא חגרע ממנו ,הב'א רש"י את הספרי עוד
פעם ובהוספה קצת דכחב ג"כ ארבע ברכות
בברכת כהנים .וצ"ע למה צריך רש"י לחזור
אותו דבר פעמייס במשנה תורה.
אמנם האדרח אליהו (להגר"א) בפרשח
ראה מפרש דלא תסףעליואיירי בהוספה על
גופא דמצוה כמועללולבוציצית ושלאיוסיף
מתנה אחח על
ארכע ולא על מתן א'.
ומש"כ בפרשת ואתחנן לא תספו על הדבר
שלאיוסיפו על תרי"ג מצוות דקודס אמר לא
להוסיף על כללי המצוות ואח"כ אומר לא
להוסיף בפרטי המצוהדהיינו בהמצוה גופא.
ולפ" 1א"ש דברי הרמב"ם ,דהרמב"ם
סובר דיש ב' מיני בל תוסיף  -חדא,
מה שנוגע למצווח פרטיות דהיינו ללולב
ותפילין וכו' ,והאיסורהוי מה דמוסיף בעצם
המצוה יפא~1 .ויכא עוד בל תוסיף דהינו
להוסיף עלכללי התורהוהינוהוספה עלחרי"ג
מצוות ,וזהו מש"כ הואיל ויש לב"ד לאסור
ולגזורוכו',מהו1השהזהירההתורהלאתוסיף
עליו ולא חגרעו ממנו וכו' דכיון דב"דיכול
לעשות תקנותוסייגים א"כ לאיצוייר לעבור
עלבלתוסיףבאיסורדהוספהעלהחורה,וע"ז
תירץ דמשכחחבאופן שב"דיאמרודכשרעוף
בחלב אסור מה"ת אבל אה"נדיש בלתוסיף
בשאר דוכתי ,אבל על זה אינו דן עבשיו.
ומיושב ג"כ השגת הראב"דדלא תמצאאיסור
מוסיף אלא במצוח עשה,דזהנוגערקלהוספה
בהמצוה עצמה,וזה לאשייך רק במצות עשה,
אבל מה שנוגע להוספה על המנע תרי"ג מה
נ"מ יש בין מ"ע למצות ל"ת ,דמ"מ הוי

יתן

הוספה על התורה .ומה דכ' הרמב"ם באופז
דנוגע לב"ד ,דהואילויש לב"ד לאסור ולג1ור
וכו' ,מהו זה שהזהירה תורה דנמצא דהוי
איסורמיוחד לב"ד ומה"תדהויאיסורמיוחד
על ב"ד ,צ"לדאה"נדלאהויאיסורמיוחרעל
ב"ד רק דב"ד הוי ה"ת של מי שהוא יכול
להוסיףכיוןדיש להם כח דהוראהע"יגזרות
וחקנות א"כהוייןביכולתןלהוסיףעלהתורה,
משא"כ כאחדמישראלאייתנהגבעצמואיזה
דבר חדשלאיהיה 1הנקרא הוספהעלהתורה,
רק דמשחק בעצמו ,דלאהוי בר הכילהוסיף

על התורה.
ונמצא הרמב"ם מחולק בזה על הרמב"ן
בפרשת ואתחנן ,דהרמב"ןהביא לישנתרש"י
ודרשתהספריוהוסיףעודוז"ל אבללא כאלה
לבד אמרו אלא אף הישן בסוכה בשמיני
בכוונהלוקהכמו שמחכר במסכת ר"הוכן אם
'עשה החג ששה עובר בלאו הזה .ולפי דעחי
אפי' בדא לעשוח מצוה בפנ"עכגון שעשהחג
בחדש שבדא מלבו כירבעם עובר בלאו ולו'
עכ"ל .דהרמב"ן ג"כ סובר דיש איסור בל
תוסיף לעשוק מצוה חדשה,דהיינו הוספה על
התורה ,רק דמחולק בפרט של למי שייך
האיסור עם הרמב"ם ,דהרמכ"ן סובר דינול
אחד מישראל ג"כ לעבור על האיסורמוסיף
עלהתורהכגתירבעםדבדאחגמלבו ,משא"כ
להרמכ"ם דלא נקרא הוספה על התורה רק
במי שיש להם כח להוסיף והינו ב"ד .ומה
שהגמ' אומרת דהישן בשמיני בסוכה ילקה
צ"ב מה בל חוסיף שייך בכה"ג דהא אנן
סברינן כרבנן דסברי דהאי לחודי' קאי והאי
לחודי' קאיי"לדאולי דהף משום~וסיף על
החורה כסכרת הרמב"ןדיחידיכוללעבורבל
תוסיף על התורה ג"כ או די"ל דהרמב"ן
והרמב"םסוברים כהריטב"א בסוכהדףל' ב',
דפירש דלמה ,עבור על ב"ת כישן בשמיני
בסוכה הא הף האי לחורי קאי והאילחי"
קאי וליכא צירוף מיום השמיני לשארימי
החג ,ומה שיך ב"ת .ותירץדכית דכלהימים
רצופיפואין הפסקבינתייס א"כשייךשפיר

תקמט

בתוראי
כלתוסיףכיוןדמצורף לשבעתימיםהקודמים
ונמצא דההוספה יהיה בהמצוה עצמה ולא
משום דהוי מצוה חדשה ,ואה"נ אם ישב
בסוכה בשארימות השנה לא יעבורעל ב"ת,
דמה שעשה לא חשיב לכלום וא"כי"ל דזהו
ג"כ סברת הרמב"םדאיןיחידיכוללהוסיףעל
החורה ולא קשה קושיית הרמב"ן.
ואול'יש להביא עודאופן של הוספה על
התורה .דהנה הגמ' כר"הדף כ"חב',מחיב רב
שמן בר אבא מנין לכהן שעולה לדוכן שלא
יאמר הואיל ונתנהלי חורה רשות לברך את
ישראל אוסיף ברכה משלי כגון ה' אלקי
אבותיכם יוסף עליכם ת"ל לא תוסיפו על
הדבר ,וצ"ע דלמה צריך הגמ' להביא כל
המימרא שלא יאמרהואיל וכו' ,הו"ל לכתוב
מניןלכהןשעולהלדוכן שלאיוסף עלהברכות
ת"ל לא תוסיפו על הדבר כמו שמביא הספרי
בהדי שאראיסורי בלתוסיףבלי הקדמה של
.שלא יאמר הואיל וכו'"( ,ואגכ ,ישליייק
בהרמב"ם דבכל הני ציורים דבל תוסיף
בהמצוה גופא אינו מזכיר אף פעם זעבר על
ב"ת כשהוסיף עוד פרשה או חוט וכו' ,רק כ'
דפסולובפי"דדנשיאתכפיםהי"בהביא הלאו
דלא תוסיפו על הדבר אצל הוספה בברכת

חרב משולטפיישגינזבערג

כהנים) והנראה כזה דבכהן העולה לדוכן חרן
ממה שמטאיסור במהשמוסיף בהמצוה 'שג"כ
איסור במה דמוסיף כברכותיו דנמצא דההו
מוסיף על חטות התורה ,זעל הוספות אץ לו
רשות וממילאהוימוסיף על התורה ,ואפשר
דזאח היא כוונת הגמ' דשלא יאמר הואיל

ונתנה לי התורה רשות וכו' דכתוב בברכת
כהנים ולא נוכר אצל שאר הוספות דהוי
הוספות על המצוה עצמה.
ועיין ברש"י בר"ה ל"ג א',ובעירובין צ"ו
ב'( ,בהאדאיןמענבין את התינוקות מלתקוע
זדייק הגמ' הא נשים מעכבין) דכ' בד"ה הא
נשים מעכבע דפטורות לגמרי דמצות עשה
שהומן גרמא הוא וני תקעי איכא בל תוסיף
עכ"ל .והק' המהרש"א בר"הוז"לדלאידענא
מה ב"תשייך הכאדלאשייךלמימר ב"ת אלא
בעושה המצוה ומוסיף עלי' ,עיי"ש .וי"ל
בפשיטות דרש"י מכ~ק להיץ הוספה על
התורה דלא תלי בהוספה במעשה המצוה גופא
וכסברת הרמב"ן ,דלאיסור זהשייך כל אחד
מישראל (רק צ"ב במה שלא פירש רש"יכן
על התורה) .ומתוס' בשבת קי"ח ב' ,משמע
דליכא איסור הוספה על התורה במש"כ דזר
יכול לעלותלרוכן אם לאו משום ברכהלבטלה,
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הצי בתוס' עירובע צ"ו א' ,וצ"ב.

בעניןקביביגזילח
איתא בגמ' ב"ק דף ס"ו א' ,יאוש אמרי מפני תקנת השבים עכ"ל הגמי .וצ"ב מהו
רבנןדנקני מיהו לאידעינןאי דאוריתאאי הספק שלהגמ' אםיאושקונהאולא.עודאי'
דרבנןאידאורייתאמידידהוי אמוצאאכידה בתוס' שם ע"ב ד"הכגוןשקיצען ז"לומועיל
מוצא אבידה לאו כיון דמייאש מרה מינה עם היאוש אבל לחורי' לא קני דלאו שנוי
מקמידתיתילידיהקנילי' אלמאקניאודלמא מעשה הוא עכ"ל .וצ"בכיוןדיאוש לחוד לא
לאדמיאלאבידה,אבידההואדכיאתאילידי' קניושינוי מעשה כזה לחודנמי לאקני למה
בהתירא אתיאלירי' אבלהאיכיתדבאיסורא קונה בצירוף .עוד אי' בחוס' שם ד"ה שינף
אתיא לידי' מדרבנן הוא דאמור רבנן נקני וכו' דשינוי השם החוזר בהדי יאוש קונה,

תקנ

כהוראי

ובתוס' סוכהדףל'ב' ,ד"הולקנינהווכרכתבו קונה אע"פ שיאוש מועיל תמיד לקנות מ"נ
החוס'דשינוי מעשההחוזראי3וקונהאפי' עם כיוןשישכאןחוב מכברלהשיב אתהחפץזה
יאוש .וצ"ב מהו החילוק בין שינוי מעשה מעכב את היאוש מלקנ1ת דהרי החוב עודנ
החוזרדלאקניבהדייאושלשינוי השם החוזר קייםוצריךלהשיב את החפץכיון שבאיסור)
דקניבהדי יאוש .עוד כתבו התוס' בסוכה שם אתילידי' א"כ מהמועילהיאושעכשיולקנוו
דשינוי מעשה החוזר בהדישינוי השם החוזר הלא מצד אחר החוב עודנוקיים ומחייבת
קונה אפי' בלא יאוש .וצ"בכיוןדלחודי' לא להחזיר את החסץ לנגזל וממילא אינו קונה
משא"כ מ"דיאוש קונה סוברדאיןעליוחוו
קהנרימבמ"הןמזו"עלילבהמצליחרמווףת.יוובשאחמותלקשזהעולסחבורס'ח מכברלהשיב אתהחפץ .אלאבכלרגעשחפ.
וסובר דכל היכא דשינף לחוד לא קני גס הנגזל חחתיד הגזלן מחויב הגזלן להחזירז
בצירוף עם יאוש לא קני למ"ד יאוש אי3ו א"כ גשמיאש הנגזל ,אין חפץ זה חפץ ש'
קונה חוץ מיאוש ושינוי רשות .וצ"ב במאי הנגזל עור ,אלא הגזלן קנאו ביאוש ,ומהיו;
והלאהאין החפץ של הנגזל ,ולכןאין
פליגי תום' והרמב"ן.
ובכדי לבאר כל זה נקדים חקירה אחת חל בכל רגע ,דהא רק על חפץ שלהנגזלחי
בדין והשיכ את הגזילה .דיש להסתפק האם חיוכ בכל רגע להשיבה .מיהו כבר ביארנ
נאמר (-א)דכמוגבימזיקע"י מעשהההיזק דאפי' לסברא זו אם אינו ינול להשיב אז
נתחייב המזיקחיכף לשלם מה שדזיק כמוכן הגזילה עצמה ,אז המעשהגזילהמחייבח אוח
גבי גזילה ע"י עצם מעשה הגזילה נחחייכ דמים.לכן אפי' למ"ד יאחם קונהמחויבהוו
הגזלן חיכף לשלם או הן או דמיהן ,ומשעת לשלם דמים.
בספרו של הגאון ר' חיים מבריסק ע'
הגזילה והלאה לא נוסף שוםחיוב אלא נעשה
כחוב ועכשיו חייב לשלם החוב שנתחייב הרמב"ם פ"ב הל' ט"ו מה' גו"א ,כתב לחל'
בשעת מעשה הגזילה ,אלא שיש קדימה וסדר בין שינוי מעשה קטן לשינוי מעשה גדוו
בתשלומים לשלם הן ואם אין לו משלם דשינוי מעשה קטןאינו קונה מ"מאינויכו
דמיהם .א"ד נאמר ( -ב) דלאנתחייב דוקא לאמר הרש"לובשינוי מעשהגדולקונהלגמו
בשעת מעשההגזילה ,אלאכיון שגזל ,כלזמן ע.ש .והנה נודע בשער בת רבים סברא,למו
שהחפץ שלהנג,ל היא חחחיד הגזלןיש על שינויקונהלגביגזילה.דהשינויאינוקניןכלל
הגזלןחיוב להשיבה,וזהוחיוב שחלבכל רגע אלא שמעשההגזילה נותנתלגזלןקניניגזילו
שהגזילה בידו חייב ובאמחבזהלחודהי'הגזלןקונה ,אלאשהחיו,
ורגע מחדש ,שכית
להשיבה אבל לא שמעשה הגזילה חייבתו השבה מענבת אתהקנין,וכיון שנשתנה החפ'
בשעת מעשה לשלם ,ומאז והלאהאינו אלא ואינובר השבה מחבטלהחיוב השבהמןהחפ'
כחוב שצריך לשלם ,אלא הפשט הוא שבכל וממילאהגזלןקונהבקניניגזילה שישלודה:
רגע ורגע שהגזילה קהמחבידהגזלן חלחיוב איןכאןהיוב השבהשיעכב .לפ"ז צ"בבדבו
על הגזלן להשיבה לנגזל ,מיהו אם הגזילה הגאוןר'חייםמבריסקז"ל ,דהלאאפי' לאח
אינה כעין אז מעשה הגוילה מחייבת אותו שינויקטןאיןהחפץבר השבהדהריאינויכו
לשלם דמים .ונ"ל שזהו ביאור האיבעי של לאמר הרש"ל ,א"כ אין כאן חיוב השב,
הגמ' דף ס"ו א' ,אם יאושקונה אולא .מ"ד שיעכב אתהקניניגזילה מלקנות ,ולמהאי;
יאושאינוקונחסובר,שהחיוב השבהחלתיכף קונה אפ" בשינויקטן.
אה לומרבזה דלמ"דיאושאינוקונ,
והנר
עם מעשה הגזילה ומאז והלאהאינו אלא חוב
עליו לשלם או הן או דמיהם .א"כ אע"פ שני הצדדים שנסתפקתי בדין השכה שניה
שהנגזל מיאש והגזלן אוחז את החפץ אינו אמת .דע"י מעשה הגזילה מחויב הוא לשל

החיו.

נהוראי
אוהן או דמיהפ ,ומלבד זה בכל עת שחפץ
הנגזל תחח יד הגזלן תייב הג1לן להשיבה
וכמ"ש .לפ"זישלהסבירדברי הגאקר'חייס
מבריסק ז"ל דאה"נ ע"י שינוי קטן נתבטל
התיוב השבה שישעליומכבר .משעתהגזילה,
כיון דאפי' ע"י שינוי קטן אינו כעין שגזל
ואינויכול לומר הרש"ל .מ"מכיון שהחפץ
הואעדיין אותו התפץ של הנגזל דהא רק על
חלקקטןממנו נעשהשינוי א"נהריבכלרגע
ישחיובעלהג1לןלהשיבה,לכןאינוקונהדהא
בכל רגע יש חיוב השבה שמעכב את הקנץ.
מ"מאינויכוללהשיבה בע"כ שלהנגזלולומר
הרש"ל דהאאינוכעיןשגזל .נמצא שבכלרגע
שהחפץת"יחלעליוחיוכלהשיבוכיוןשהיא
עדיין של הנגזל ,ואעפ"כ אינו יכול להשיבו
(חךן מאם העזליתרצה לקהת) דהאאינוכעין
שגזל ,אבל החיוב נשאר דהא החפץ הוא
החפץ-של-הנגזל,חרןמן חלקקטן שנעשהבו
שינוי .משא"כ גבי שינוי גדול שכל החפץ
נשתנה ופנים חדשות באו לכאן אז אינו
החפץ-של-הנגזל ,וממילא נפסקהחיוב מלחול
בכל רגע כאילו החפץ אינו בעולם ,והגזלן
קונה.
לפ"ז מובנים דברי התוס' בד"ה כגון
שקיצען שכתב דקיצוע אע"פ שאינו שינוי
מעשה גמור בהדי יאוש קונה .לפי מה
שביארנו דאפי' למ"ד יאוש אינו קונההיינו
משום שנשארעדיין החיוב השבה שנתחייב
בשעת מעשה הגזילה .וכבר ביארנו בדברי
הגאוןר'חייםמבריסק"1ל,דשינוי מעשהקטן
מועיל להסיר החיוכ השבה שנעשה כשעת
מעשההגזילה אלא שמ"מ נשארהחיוב השבה
שהל בכל רגע,כיון שהתפץ הוא של הנגזל.
א"כגביקיצועשיששינויקטןביחדעםיאוש
נסתלקושני החיובים,ולכן הג1לןקונה .וא"ל
גבי שברקטן אםרוציםהבעליםיכולים לקחת
את החפץ כמו שהיא ,וא"כ ה"נ אם ירצו
הבעליםיטלו אתהחפץ,דהיינוטעמאריכולים
ליטול את החפץ משום דאע"פ שהג1לןאינו
יכוללומר הרש"ל אבלהחפץעודנושלהנגזל,

תקנא

משא:כ הכא שככר נתיאשקנההגזלןביאוש,
ואע החפץ של הגזלן שיוכלו ליטלו ,ושפיר
מובנים דברי התוס' למה הצירנף של 'אוש
הגביגזילה.
ושינוי קטן ביחדיונ
אי' בתוס' דף צ"ה ב' ,ד"ה בשבח שע"ג
ג1ילה בס"ד ,ור"ת מפרש דאין אנו צריכים
וכו' .ולכאורהאיןדבריומובניםדבמאיפליגי
ר' זביד ור' פפא .ומה"תדשינוי החוזר קונה
גבי שבח שע"ג הגזילה .ובכדי להבין דברי
התום' נקדים ספק א'בדיןשינוי החוזר .דיש
לפרששינוי החוזר אינו קונה בב' אופנים:
א) ניון שיכול להחזירו לכמו שהי' ,אז גם
לפני שמחזירואינו חשובשינויוהרי הוא גם
עכשיוכעין שגזל,ויכוללקייםבו השבה כמו
שהוא ,ב) א"ד אה"נלפנישמחזירואינוכעין
שגזל אבל מ"מכיון שיכוללהחזירו לא פקע
מיני'חיוכ השבה ,שאומריםלוהה1ירהולכמו
שהי' והשיבו .וי"ל דבזה פליגי ר' זביד ור'
פפא ,לפי ר"ת ,דהא התם הף שינוי דהדר,
דכשג1ל את הבהמה היתה בלי שבח ועכשיו
היא בהמה עס שבח ובזה נשתנה כל הבהמה
ולכן הי' צריך לקנות בל הבהמה עם השבח
מ"מכיוןדהוישינוי החוזרשיכוללהסיר את
השבח ותהי' בהמהבלי שבח כבתחילה ולכן
אינו קונה .לפ" 1י"ל דר' 1ביד סוברדשינוי
החוזר אינו חשוב שינוי כלל ואפילו לפני
שמחזירו הוי כעע שגזל לכן אינו קונה .ור'
פפא סוברדשינוי החוזרלפני שמחזירואינו
כעין שגזל אלא שכיון שיכול להח1ירו לכמו
שהי' לא פקע מני'דין השבה א"כ הבהמה
עצמה שיכול להסיר ממנה השבח (כגת ע"י
גי1ה או לידה) מחוייב הוא להחזירה לכמו
שהיתה ולהשיבה אבל השבח הרי אינויכול
להחזירו לכמו שהי' וכמו שהוא עכשיואינו
יכוללהשיבה דהאעכשיואינוכעיןשגזללכן
קונה דהויכשינוי שאינוחוזר.
ועל דרך זה י"ל שי' התוס'דשינוי השם
החוזר בהדי יאוש קונה .רחוס' סוברששינוי
השם החחר לפני שמחזירו אינו כעע שגזל
ונסתלקהחיוב השבהשהי'עליו משעחהגזילה

תקנב

בחוראי

דלא גרע משברקטן אלאדבכלרגעשהגזילה לעצים ,א"כי"ל אף בשעה שנשתנואין שם
קיימת חל חיוב לההזירו .ולכן ,בשלמא נליס עליהם אע"פ שעכשיו הם בצורחכלים
נשנשתנה שינוי גמור שאינו חוזר אז נפקע אבלכיעשיכוללהחזירם בכל עחלעצים אץ
החיובהזה,דהאעכשיופניםהדשוחבאולכאן עלכלכזה חשיבות ושםכליכדישנוכללאמר
מעיקראעצים והשתאכליםופניםחדשותבאו
ת %הפמם
חחאהל אלוץוודדרווכלנהמשמובהשהחיל,בס
י לכאן,לכן אףלפנישמחזירולכמושהי' חשוב
4מ
המ 4אבל כערכו
החקב השכה מחיבת אווץ לוחחרו לסון שה" כעיןשגזל,דהויעצים בצורתכלים,ולאכליס
ולהשיבה ,ולכן אינו קונה דהחיוב שחל ככל ממש .משא"כשינוי השם החוזר ,הלא בשעה
רגע מעכב ,אבל לעת עתה במצב שהגזילה ששמונשתנה,במציאותישלו שםאחר .וא"א
עכשיואינויכוללהחזירה .א"כ כשמיאש ,אז לאמר שעדיע יש לו שמו הראשת כמוגבי
נפסק החיוב מלחול בכל רגע דהרי נעשה שינוי מעשהשיכולים לאמר שלאנשתנועדיין
עכש'" 1חפץ של הגזלן" ולא של הנגזל כל צרכם להיות כלים אלאעדיין הם עצים
וממילא אין כאןחיוב השבה שיעכב .נמצא א"כ גבי שינוי השס אע"פ שיכול להחזירו
ששינויהחוזרמספיק לבטלהחיוב השכה שהל מ"מ עכשיואינוכעיןשגזלדהא לע"עישלו
בעח הגזילה אלא שיש עליו חיוב בכל רגע שם אחרוזהוהקנין שלשינוי השםדמעיקרא
להחזירו לכמושהי'ולהשיבה,והיאושמפסיק יש לו שם אחד והשתא ישלו שס אחרולכן
ומבטל החיוב הזה מלחול ולכן כ' החוס' אינו חשוב כעין שגזל עד שיחזירנו לכמו
דבצירוף קונה .שוב מצאתי את שאהבהנפשי שהי' .ושפיר מבואר למהשינוי השם החוזר
בס' חי' רי"מ עלסוגיאזו שביארדברי תוס' קונה בהדי יאוש ושינוי טעשה החוזר אינו
על דרך זה וברוךשכוונתי .מיהועדיין הדבר
צ"ב ,מ"ששינוי השם החוזרדקניבהדייאחם
ומ"ששינוי מעשה החחר שאינו קונה אפי'
עםיאוש.ולפי מה שביארחילעילדיש לבאר
הא דשינוי החוזר אינו קונה בתרי אנפין
מבואר הכל בטוב טעם בעז"ה ,דיש לומר
דשינוי השם החוזרלפני שמחזירואינו כעץ
שגזל ושינוי מעשה התחר חשוב כעע שגזל
אפי' לפני שמחזירו ולכן לא מהני אפי' עם
יאוש .וביאור הדבר כך הוא .דאי' בגמ' דף
ס"ו ב',שינוי השםכשינוי מעשה דמישינוי
מעשה מ"ט התם מעיקראעצים והשתאכלים
שינוי השם נמי מעיקרא קרו לי' משכא
והשתא אברזין עכ"להגמ'.הרי מפורשיוצא
מדברי הגמ' דשינף מעשה קונה משוםדכיון
ששינה את העצים כ"כ עד שנעשונליםאינו
יכול להשיבם דהאעציםגנבולאכליםופנים
הדשות באולכאן .אבל אםשינה אותם קצת,
אבל לא עד שיקראו כלים ,אינו כלום .א"כ
כששינה אחהעצים ועשאןכלים אבלבכל עח
עדיע יכול להחזירם לכמות שהיו דהיינו

קונה אפי' עם יאוש.
ו~ברינו מובנים דברי התוס' ברף ס"ז
א' ד"ה מעיקרא טיבלא וכר ,שהקשו התוס,
דע"י שאלה הרי זהשינוי החחר ע"ש והק'
המהרש"א הלא הכא איכא יאושבהדישינוי
השם החוזר וכבר כ' תוס' דיאושבהדישינוי
השם החחרקונה ע"ש.מיהו~ברינולאמהני
שינוי השם החחר רק משום דבעח שנשתנה

אינוכעין שגזל ונסתלקהחיוב שנעשה בשעת
מעשההגזילה אבלעדייןהוא החפץ שלהנגזל
וחלעליו בבל רגעחיוב להשיבוועלחיובזה
מועיל יאוש .אכל הכא אע"פ שהוא שינוי
השם מ"מ ע"י שאלה נפקע השם תרומה
למפרע ,וא"כאפי'לפנישהחזירו לאהי' שם
חרומהעליו,עכשיו ששאלעלהחרומה .נמצא
שכל הזמן הי' כעין שגזל ולכןאין היאוש
מועיל כלום וכמו שכחבנולגבישינוי מעשה
החוזר.
וישלהביא ראיהדגבישינוי מעשה החחר
חשוכ כעין שגזל אף לפני שמחזירו ,מן
הקצוה"חסי' ש"ס סק"ד שנסתפקגבישינוי

כחוראי

סעשה החוזר כגת נסכא ועבדיזוזי ,מהיהי'
אםמחזירומזוזילנסכאשניח,דשינויזהאינו
חוזר ,ומסיק דאם מחזירו קונה ע"כ .א"כ
בשלמא אם נאמר שלפני שמחזירוהויכעין
שגזליכול להשיב אתהגזילהלפני שמחזירו,
אבל אםלפני שמחזירואינוכעין שגזל ,אלא
הגזלןצריך להחזירו קודם לכמושהי' ואח"כ
ישיבנו ,הלא אםהואמחזירולכמושהי'אזזה
גופאיהי'שינוי לקנוח .וא"א לאמרכן דהא
שינוי החוזראינוקונה.לכןמוכח מזהדשינוי
מעשה החוזר אינו חשוב שינוי אף לפני
שמחזירו .וא"חגבישינוי השם החוזרדלפני
שמחזירו לכמו שהי' אינו כעין שגזל וצריך
להחזירו התם נמי נאמר דהחזרתו הףשינו'
גמור ויקנה ל"ק דגבי שינוי מעשה החחר
לפנישמחזירולכמושהי'הרי הואכעיןשגזל
וזהו החפץ שגזל וא"כ עכשיו שמשנהושינוי
גמור קונה משא"כ גבי שינוי השם החוזר
דלפני שמחזירו לכמו שהי'.אינוכעין שגזל

וא"ב עכשיו שמשנהו שינר גמור קונה
משא"כגבישינוי השםהחוזרדלפנישמחזירו
לכמו שהי' אינוכעין שגזל א"כ זה שמשנהו
עכשיו כשמחזירואין זהשינוי שקונה דהרי
לפני זה ג"כהי' משונה ועכשיו אדרבא הוא
מחזירו לכמושהי'.
וא"ל דגבי שינוי מעשה החוזר לפני
שמחזירואינוכעין שגזלולכןיכול להחזירו
לכמושהי' דהאכ' הקצותדזהגופאיהי'קנין
הריטוכחדלפנישמחזירו הףכעיןשגזל.מיהו
יש לדחוח סבראזו ולאמרדאפי'אינו חשוב
כעין שגזל אם עושה עכשיושינויגדולקונה,
מ"טאיןהראי'נרחית.דגבישינוי מעשהצ"ל
דהוינעעשגזלאףלפניחזרתודאי לא חימא
הכי בחזרתו גופא יקנה כמו שביארנו .סיהו
גבישינוי השםהחוזרשאנידגבישינוי מעשה
החוזרכגון נסכאועכדיזוזי ,אםיחזורויעשהו
נסכא יהי' זה שינוי גמור ,דהא אפי' יחזור
ויעשהוזחיעוה"פיהי'פניםחדשוח ,רהאגבי

תקנג

שינוי מעשהזה שהחפץ נעשה חפץ אחר,זהו
מבטל את החיוב השבה ,אלא שצריכים
שישתנה השם להוכחה שנשתנה החפץשינוי
גמור אבללא השםגורם אלא עצםהשינוי של
החפץגורם .ואע"פשמעיקראזחי והשתאזוזי
הם שני זחים נפרדים לגמרי ובפעם א' הי'
חפץ א' ובפעםשניהי' חפץ אחרלגמרי אבל
גבישינוי השם זה גופא שנשחנה השם מבטל
החיוב השבה ,א"כ למשל כשוראועבדיטללא
אע"פשמחזירו לכשוראאינושינויגמורדהא
יכוללחזורולעעעתו טללא וא"לפנים חדשות
באו לכאן ,דהא אין הפנים חדשוח מבטל
החיוב השבה אלא השם החדשוכאןהוא אותו
השם שהי' ,דמעיקרא טללא והשחא טללא.
לפי הנ"ל מוכנים דברי חוס' במם' סוכה
דשינוי מעשה החוזר בהרישינוי השם החוזר
קונה .דכיון דגם שמו נשחנה א"כ לפני
שמחזירו לכמושהי' אינוכעין שגזל ,כמו כל
שינוי השם החחה ולכןצריך להחזירו לכמו
שהי'כדי שיהאראוי להשכה.וכיון שישכאן
שינוי מעשההחוזר א"ככשמחזירולכמושהי'
יחזיר גם אתהשינוי מעשה ,והחזרח השינוי
מעשה גופאיהי' שינוי גמור כדברי הקצות,
נמצא שיש כאןציור שלשינוי מעשה החוזר
שאינו כעין שגזל לפני שמחזירו וכשיחזירו
לכמו שהי' 'הי' החזרה קנין ואין זה חשוב
שינוי החחר שאינו קונה.
מיהו הרמב"ן חולק על חוס' ולומד
שהחיוב השבה למ"דיאושאינוקונההוי רק
חיוב שנחחייב בשעת מעשה הגזילה ,ומאז
והלאה לא נוסף שום חיוב ,לכז במקום
שהשינויגדול כ"כ עד שמבטלהחיובהזה אז
השינוי מועיל לחוד ובמקום שהשינוי אינו
מספיק לבטלהחיוב מהמועילהיאוש .והמ"ד
יאוש קונה לומד שהחיוב לא נעשה בשעת
מעשההגזילה אלא בכל רגעשהגזילהקיימת
חייב הגזלן להשיבה ולכן כשנתיאש נפטר
הגזלן דהא אינו החפץ של הנגזל וכמו
שביארנו.

תקבד

נחוראי

הרב מתתיהו פרידמן

בעביןנלי חמקדש
ישלעיין אם הךדינאדאיןבונים מקדש
בלילה ,וכדדרשי' בשבועות ט"ו ב' ,וביום
הקים את המשכן ,ביוס מקימו בלילה,אין
מקימו ,אם זה ג"כ בבלי המקדש ,או שהוא
דוקא בבנין בית המקדש עצמו .ונראה דזה
תלוי במחלוקח הרמב"ם והרמב"ן בספר
המצוות עשה ל"ג ,אם מצותעשייתכלי מקדש
הוא בכללבניןבית המקדש,דהיינוחוץ ממה
שצריכים שלחן ומזבח ומנורה וכו' לעבודות
הנעשות בהם ,איכא מצוה לנאות וליפות
ביה"מ בהך כלים וזהו שיטת הרמב"ם,

והרמם"ן סובר שהוא בכלל הכשר עבח-ה,
וחיוב כל אחד מהכ"ש הוא בכלל מצות
העבודה שנעשה באותו כ"ש ,אבלאין המצוה
חלק ממצוהבית המקדש ע"שברמב"ן ,ונמצא
דלשיטת הרמב"םאיןעושים השלחן והמנורה
וכו' בלילה דזה ג"כ בנין ביח המקדש,
ולהרמב"ןיש להסתפק אםהךדינאהוא דוקא
בב!עביה"מ עצמו(ואז מותר לעשוח אתכלי
המידש בלילה) או דדין זה נאמר גם בכלי
המקדש ,וצ"ע אם גםעשייח הכלים צריכים
להיות ביום ,או שרק נתינתן במקדש צריך
שיהיה ביום.
והנה בחי' הגרי"זמפי השמועהזבחים כ'
א' ,הק' אהאדאמרי'שהיומשקעין אתהכיור
בלילהדאיךמשקעין אחהכיור ,הלאלדץביח
הבחירהבעינןכיורוכנו,והביה"םצריךלכיור
ואסור לסלקו ע"ש ,וכן יש להק' על מש"כ
הרמב"ם בפ"טמהל' ביאת מקדש ה"ז שמותר
להוציא את המנורה מההיכל ולהדליקה בחוץ
וק' כנ"ל,ועודק'לפי מה דס"ל הרמב"םשהיו
מגביהין את השלחן ומוציאין אוחו לעזרה
ומראין אותולעולי רגל דס"ל הרמב"םשהיו

מגביהין את השלחן ומוציאין אותו לעזר
ומראין אותולעולי רגל(עיין במשל"מפי"
מהל' מטמאי משכב ומושב הי"א שדייק 1
מדברי הרמב"ם שם) וקשה דאיך מוציא
אותוהרילביה"מבעינןשלחןשמונח במקו(
(ועיין בשטמ"ק מנחות כ"ן ב' אות '1שהבי
רגלי,
ראי' מהאדמגביהין את השלחן
דמה"ת מותרלישראלליכנסיותרמי"אאמ,
דאל"כאיךה'1רואים את לחה"פ ע"ש,ולו
הרמב"ם נצטרך לומר דמעלות דאוריית:
ועיין במשל"מביה"ב פ"ז ה"כ שהסתפקבז,
וע"ע בשו"ת הרדכ"ז ח"הסי' קע"ח שהבי
דעת הריטב"א ,שהבלהיה עולה מהלדםובו
היו מכירים שהלחם היה חם ,וע"ש בררב'
מש.כמע!יןוה) וכ"ז ק' רקלשיטת הרמבי
שכלי המקדש הם חלק ממצותביח הבחיר
אבל להרמב"ן מתיישבים כל הקושיות 1
פשוט( .אגבישלהעיר במה שהק' הרמב"ןט
על הרמב"ם שמנה מצות לבישת בגד"כ,ו
הרמב"ןשבגדיכהונהאינן אלא הכשרעבח
ואינה מצוה בפ!"ע ע"ש).
והנהידוע מש"כהביתהלוי ל-שבשי,
הרמב"ם דס"ל דכלאים בכגדי כהונה הוח
רק בשעת עבודה ,והק' הרדב"ז בפ"י מד
כלאים הלל"ב מהא דחניא דבגדי כהן גז
היוצא בהםלמדינהחייב ,ובמקדשביןלש,
שלא לשרת פטור ,הרי מוכח כשי,
בע
הראב"ד ראפי' שלא בשעת עבודה מו,
ללבוש בגד"כ במקדש ,ותי' הביה"לדדוי
בגדי כה"ג מותר שלא בשעת עבודה כ
שחמיד יש לו דין לבישת צ"ן לרצות
טומאת .קדשים ,ולבישת צהן לא חשי
לבישה אם אינו לבחם שאר בגדים ,ולכן

~,י

נחוראי
לכה-ג דין לבישח בגדים אף שלא בשעח
עבודה ,והותר לו כלאים שלא בשעת עבודה,
[ובוה אפשר להסביר למה הרמב"ם בפ"ט
מהל' כלי המקדש ה"י כתב סתם דנל המזיח
חושן מעל האפוד וכו' לוקה ,ומשמע דאפי'
שלא בשעת עבודה ,ובס' החנוך מצוה ק' כ'
דדוקא בשעת עבודה לוקה ע-ש ,דהרמב"ם
סוברדאיכא לבישת בגד"כ לכה"ג אפי' שלא
בשעח עבודה ויש להאריך ואכ"מ ].וכזה
מדוייק הא דנקטבתוס'בגדי כה"גוכןמדוייק
למה כ' בפ"ח מהל'כלי המקדש הי"ב אסור
לכהן הדיוט ללובשו אלא בשעת עבודה ,ולא
כ' כה"ג (וע"ש בכס"מ הי"א מש"כבזה)וכן
כ' בהגהות אמרי ברוך על הטורי אבן חגיגה
י"ז א' לתרץ את דברי הרמב"ם ע"ש ,ולפ-ז
מיושבקושיית הרמב"ן,דחזי' דאיכא לבישת
כגד"כ שאינה הכשר עבודה כלל וכגון בגדי
כה"ג שלא בשעח עבודה ,וע"כ נצטרך לומר
שהיא מצוה נפרדת ,ומצותבגדי כה"גובגדי
כהן הדיוט ,מצוה אחת היא וא"כ ע"כ בגדי
כהן הדיוט,אין המצוה חלק מהכשר עבודה.
והנהזה פשוט שמזבחהחיצוןנכלל במצות
בנין ביהמ-ק לכ"ע ,ועשייתו צריכה להיות
ביום ,ועיין במנחות צ"ז ב' ,דאיתא דמזבח
החיצון נמדד באמתבנין ,וע"עבזבחים כ"זב'
ברש"' ד"ה האי רצפה ,בבנין אבנים שלא
!משת וכו' אולם מזבח הנחושת שבמשכן
!ראה לומר שהיה לו תורת כלי שרת ,וכן כ'
רש"י להדיא בזבחים ס' א' ,ד"ה דנים כלי
מכלי ,מזבח הנחושת וה,הב כלים הם עכ"ל
ובזה אפשרלתרץ מה שהק' ההפלאה בכתובות
ק"ו ב' ,אהא דמיבעיא אם כ"ש של מזבח
העולה (ע"ש ברש"י) באים מבדק הבית
דכמזבח ני,הו ,א"ד כאים מתרומת הלשכה
דכקרבן הם ,והק' ההפלאהדהרי מחתות קרח
עשוציפוי למזבח ואי קדושת לשכה עלייהו,
א"כ איך הורידו אותן מקדושתן ,ועשו אוחן
ציפוי למזבח שקדוש בקדושת בדה"ב ,ולפי
מש-כ דמזבח הנחושת הוא בלי שרת ,ומקרי
כלי המקדשוכמומזבח הזהב,שפירעשואותן

תקנה

ציפוילמזבח ולאהורידואותןמקדושתן ,והנה
אף דאמרי' שם בכתובותדלכן לא אתוהכלי
שרח מתרומת הלשכהכיוןדצורךמזבחנינהו,
ולא צורך קרבן ,וא"כ אף דנימא דמזבח
הנהושת הוא נ"ש ,מ"מ כיון שאינו צורך
קרבן,אינובא מתרומתהלשכה,והאינודודאי
מזבחהחיצון הואצורךקרבן ,אלאכיון שהוא
בנין שלאבניםוהוי חלק מב!ין הביח ,מש"ה
הוא כא מבדה"ב אע"פ שהוא צורךקרבן,וכן
משמע מרש"' שם ד"ה כלי שרת וז"ל

שמשרתין בהן במזבחהחיצון שהואבנין של
אבנים עכ"ל ולכן נקט רש"י שהואבנין של
אבנים ,ללמדנו שמש"ה מזבח החיצון בא
מבדה"גכית שהואבנין שלאבנים,ולא משום
שאינו צורךקרבן,ולכן מסחפקת הגמ' ככ"ש
שמשרתין במזבה"ח ,דאם הם צורך המזבח
אי!ם באים מתרומת הלשכה ,אע"פ שהמזבח
עצמוהוי צורך קרבן ,מ-מ כיון שהם צורך
המזבח ,והמזבח בא מתרומת בדה"ב גם הם
באים מבדה"ב ,ולפ"ז מזבח הנחושת שאינו
בנין של אבנים ,אלא כ"ש והוא צורך קרבן
שפיר בא מתרומת הלשכה ,ומש"ה עשו
מחתות קרח ציפוי למזבח.
במקדש דוד סי' ד' הסתפק לפי מש"כ
השטמ"ק בזבחים כ"ז ב' ,דקמצים מתקדשים
על מובח הפנימי ליקרב עליו ,אם בעינן
שיוקטרו על עצים ,דלכאורה לא שייך
להקטירם עם עצים דהרי שיעור עצים
למערכה הוא אמה אורך ואמה רוחב ,ורוחב
המזבח ג"כאינו אלא אמה על אמה,קרנוחיו
ממעטין ממ!ו אתשיעור האמה ,וא"כ לאיהי'
אפשרלהשיםעלהמזכחהפ!ימיעצים,דבעינן
שהעצים לא יצאו חרן למערכה ,עוד הק'
המקד"ד דא"א לשים אח העצים על מזבח
הפנימי מכיק דאמת העצים היתה נמזות
באמת בח ו' נמו מזבח החיצון ,ואמת מזבח
הפנימי נמדדת באמת בת ה' וא"א שלאיצאו
העציס חרן למזבח ע"ש .הנה קו' הראשונה,
דא-א להשים עצים על מזבח הפנימי כית
שקרנותיו ממעטין את מקום המערכה ,ולא

תקבו
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נשאר מקום לעצים ששיעורן אמה על אמה,
אמשרליישב בפשיטותלפי מש"כ השטמ"ק
בזבחים ס"בב' אותג',שהיומעמידין אחגזרי
העצים על צ'דם כדי שיהי' מקום לקיסמים,
והיו מציתץ אהזן בינתים להבעירם ע"ש,
ולפ"זאץמקוםלקה2יחו,דכיקשמניחןעלדזץ,
א"כ היה אפשר לרגיח את רוחבן באמונע
המזבח שאץ שםקרנותולאהיויוצאיםהעציס
חוץ למזכח חה פשוט .והנהלפי מה שהוכחמ
לעיל דמזבח הנחהמת כלי המקדש עליה
ואםכן היה נמדד באמת בת ה' טפחים וכמו
כל הכלים שהיו במקדש ,יש ליישב בזה
מה שקשה בהא דאמרינן בזבחים דף ס"ב
ב' ,גזירע שעשה משה אורכן אמה ורוחבן
אמה וכו' אמר רבי ירמיה באמה גדומה,
ופרש"י כאמה קצרה שלאיצאוחרן למערכה
ויעכבוהכהניםמלהקיף ,והדרפריךר"יולאו
היינודתניא עלהעצים אשרעל האששלאיהו
עצים יוצאים מן המזבח כלום ,וע"ש ברש"י
דר"י ס"ל דלאבעינן אמה גדומה אלא אמה
מצומצמח ע"ש ,וא"נ דמזבח הנחושח היו
מודדין באמה בח ו' כדע מזבח החיצון של
ביהמ"ק ,וא"כהיומורדין את הקרנות באמה
בת חמשה (בין בגובהן ובע ברחבן לשיטת
רש"י שהביא המשל"מ בהל' בית הבחירה
פ"ב ה"ז ע"ש) ויוצא לפ"ז שלמערכהנתוסף
טפח אחד מכל צד ,ולמההיוצריכים למד!דו
את נזרי העצים באמה מצומצמת ,הרייכלו
עודלהוסיף קצת,וע"כ צ"לשהמזבח הנחושת
היהכלי שרתוכל המזבחהיה נמדד כאמה בח
ה' טפחים! ,לכןהיו מצמצמין כאמת העצים
שג"כ היתה נמדדת באמת בת ה' וכסו
המערכה של מזבח הנחושת שעשה משה,
ולפ"ז מיושב קושיתו השניה של המקד"ד
דכיון דאמתהעציםהיתה נמדרת באמת בת'1
ומזבח הפנימי היה נמדד באמה בת ה' א"כ
א"א שלאיצאוהעציםחו!,למערכה(וע"זלא
יועיל מש"כ השטמ"ק שהבאנולעילשמניחן
עלצירן ,דע"כ צ"לשהיוצריכיםלהעמיד את
העציםעלרוחב המערכהולאבאלכסון [אע"פ

יץ

שהיהמניחןעלציין] דאל"כלמההיוצריכים
לצמצם באמת העצים אם אפשר להניחן
באלכסץ) ולפי מש"כ דגם העצים היו נם-רץ

באמה בת ה' וכמו המערכה של מזבה הנחחשת

שג"כ היה נמזל באמה בת ה' כיץ שדץכלי
המקדש עליו ,אתי שפיר שיכלו לשים את
העצים על מזבחהפנימי .ואכחי צ"ב אםעצי
מערכה של מזבח החיצון של ביהמ"קהיו
נמדדין באמה בת ו' (כיון שהמזבח הוא של
כנין) אודילמאכיוןדהשיעורעצים של משה
נמדד באמת בת ה' כך נשארהשיעורלדורות,
וראיתי בשפת אמת ביומא נ"ב א' ,שדייק
מלשון רש"י שם ,דבמקדש שהמערכה היתה
גדולה,הגויריןהיו כמדתרוחב המערכה ,אבל
מלשון הרמב"ם משמע דגם לדורותהגזירין
ארכן ורהבן אמה כשל משה ע"ש וא"כלפי
שיטת הרמב"םודאי אפשרלתרץ כמש"כדגס
לדורות העצים נמזוו באמה בת ה' כיון
דהשיעור של משה נשאר גם ~ורות ,ואפי'
לפי רש"י ג"כ אפשר לתרץ קח2י' המקד"ד,
דכיון דהשיעור של עצים הוא שיהיה אורכן
ורוחבן כהמערכה ,א"כ במזבחהפנימישיעורן
כאורך ורוחב מקום ההקטרה של מזבח

הפנימי.

עוד אפשר לתרץ ,דהנהבחי' הגרי"ז
י
עם
התורה פ' תצוה ,הקשה על דכתיב במלכי

דשלמה המלך עשה מזבח הזהב לקטורת ,וק'
דהרי של משההיה שם ולמהנגנז,וחי'הגרי"ז
(לפי שיטח הרמב"ן ע"ש) דדינים הנאמרים
בצורת הכלים נוהגין לדורות ,אבל תבנית
הכלים דהינו גורל ומשקל כלכליוכלי לא
נאמר לדורות ,אלא דלמשכן הוצרכו להיות
הכלים בתבנית שהראה ה' למשה בהר,ובביח
עולמים הוצרכו להיות כמו שנאמר בנבואה
לדוד המלך וכדכתיב הכל נכתב מיד ה' על'
ההשכיל ,ולכן מזבח החיצת של כיהמ"קהיה
כ' אמה על כ' אמה ,ומש"ה הוצרך שלמה
המלךלעשותמזבחהפנימי אחר,כפיהתבניח
שנאמר במגילה שמסר דוד לשלמה עכת"ד,
ולפ"ז יכוללהיות שמזבח הזהב של ביהמ"ק

בחוראי
היה רחבוארוךיותר ממזבח הזהב של משכן
ושפיר שייך היה לשים עליו מערכת עצים
וצ"ע בזה .עוד ראי' אפשר להביא שהיו
מורריןעצימערכה באמהבתה'דבזבחים ס"ה
א',איכא מ"דדעושעמערכהע"גסובב,והרי
סובב היה !מדד באמה בת ה' וכדאמרי'

תקבז

במנחות צ"זב' (ולאהיה רק אמה אחח) ,ואם
העצים !מדדין באמה בת ,'1הריהיויוצאים
העצים חרן למערכה שע"ג סובב ,אלא ע"כ
צ"לדמזבה הנחושתהיהכליונמדד באמת בת
ה' וכנ"ל.

5,למ.6

תרב משולם זושא וואקפמאן

ביאור שיטת הראבי"ח אם בקביפ דקים מצטרפין
לשפופרת הבוד

א .עיין מרדכי הלכות טקואות סוף
שבועות שהביא שיטת הראבי"ה וז"ל ,נראה
לראבי"ה דאם יש נקביט דקים מצטרפין
לשפופרת הנוד דתנן בפ"ו דמקואות השידה
והחיבהשביםאיןמטביליןבהם אא"כנקובים
כשפו"הוכו' עד אםיהיה שק וקופהמטבילין
בהםכמו שהםמפנישהמיםמעורביםבהןוכו'
והא דאמר רבאבפ' חומרבקדשמקוה שחלקו
בסלוגרגותני הטובל שם לא עלחהלוטבילה
תדע דהא ארעאחלחולי מחלחלא ובעינא עד
דאיכא מ ,סאה כמקום אחד אלמא דלאמהני
נקבים להיוח חבור י"ל דהתם מיירי שאין
באחד מהם מקוה שלם לבדו דאז אפילו
כשפופרת הנוד לא מהני להיות חיבור אבל
כשאחד שלסלבדווהשני הסראזאפי'נקביס
דקיס מצטרפין לשפו"ה וכו' עכ"ל .ועיין
בשו"ע ס' ר"א סע' נ"ב דהביא שיטה
הראבי"ה דאם יש נקבים דקים מצטרפין
לשפו"ה אם מקוה אחדשלםוהשניחסר ,אבל
אםשניהםהסיריםאיןהנקביםדקיםמצטרפין
לשפו"ה ,משא"כ אםהי' שפו"ה במקום אחד
התם מהני אפי' בשני חסירים זה מצד זה,
והקשה הלחם ושמלה ס' רצ"א ס"ק צ",1
דמהראבי"המוכח דלאמהניאפי' אםישכאן
שפו"ה במקום אחד בשני הסירים ,והשו"ע

אזיל בשיטח הראכי"ה ונשאר בצ"ע על
השו"ע ,ובס' מקוה ישראל בביאור הב"י ס'
ע"ד אות א' עמד על לשון הראבי"ה וכתב
דודאיזהאינודודאימהניהיכאדיש נקב של
שפו"ה במקום אחדאפי'בשניהסירים ,דכל
קושיית הראבי"ה היא מכח הגמ' דחגיגה
מארעאחלחולי מחלחלא והתםאייריבנקבים
דקים אבלבנקב של שפו"ה במקום אתדוראי
מהני אפי' בשני חסירות .ולכאורה מדברי
המשנהדפ"ו משנהט',ישראי'דאיכאחילוק
בין שפו"ה במקום אחד ובין !קבים הרבה
לצרפן לשפו"ה ,דכותל שבין שתי מקואות
שנסרק לשתי מצטרף ולערבאינו מצטרף עד
שיהא במקום אחד שפו"ה ,ואם נלמד כדעח
הראשו!ים שלמדו דברי המשנה כפשטוח
דהצירוף הוי על הסדק ,ע"ז כתבה המשנה
לשיטת הראבי"ה בשני הסירות דאם נסדק
לערבאינו מצטרף ,משא"כ במקום אחדשיש
כאן שפו"המהנ' .מבוארבזהדאכןישחילוק
בדין שלנקביםדקים אם שפו"ה במקום אחד
ולא כהב!ת הלתם ושמלה בדעת הראבי"ה.
ב .ולכאורהדבריהראבי"הטעוניםביאור
מהו הסברהדיון בנקביס דקים אם מצטרפים
אולא,ועוד מהוההסברבשיטחודמצטרףרק
כשלם בצד חסר משא"כבשניחסירותדאינן

תקנח

נחוראי

מצטרפץ ,ובספר חיבור לטהרה כללג'סעיף
ב' הביא הסברבע שלם וחסר מחשובוחגינת
ורדיםידוקא בב' חסירותגזרו שלא להכשיר
בנקביםדקיםכדישלאיטעוהעולםהיכאדאין
נקביםדקיםלהצטרףלשיעורשפו"ה ,משא"כ
בשלם בצד חסר לא שכיחשיטעו העולם דאם
ישכאןספקהויטובל בשלםכדילהוציאמידי
ספק וממילא לא גזרו ,וכתב עליו החיבור
לטהרה ,דזה דוחק גדול לומר דבר כזה ,וכחב
עוד ון"ל ונלפע"ד דלא קשה כלל דהכינמי
מצינו שיטת ר"תבניצוק וקטפרס רוקאבשני
חסיריםלאמהנילחברם ,משא"כ בשלםלחסר
מהני אפי' באופן ניצוק וקטפרס וה"נ אינו
מצטרף בשנ' חסרים רק בשלם מצד חסר
עכ"ל ,ועיי"ש .וצע"ק דלכאורה פשט בר"ת
בניצוק וקטפרסדמהני בשלםאינו חלףבכלל
עם שם שלם ושם חסר ,אלאדהוי סבראבגוד
אחית וגוד אסיק ,דדין גוד אחיח או אסיק
נאמר דמועיל על דבר שלם שיש חלות שם
שלם על עצמו ,דלכאורה צ"ע בהסברדברי
ר"ת-,כיון דר' יהודה ור"מ שניהמ ס"ל
דקטפרס בעצםאינוחיבור ,א"כ מהמועילזה
דהף מקוה שלם הכא ,ועוד צ"ע מגמ' חגיגה
י"ט א' ,דהובא שם ברייתא ,ג' גממיות בנחל
העליונה התחתונהוהאמצעיח,העליונהוהתח-
תונה של כ' כ' סאה האמצעית של מ' סאה
וחרדילית של גשמים עוברתביניהס ר' 'הורה
אומר מאירהיה מטבילבעליונה והתניא ר"י
אומרמאיר אומרמטבילבעליונהואני אומר
בתחתונה וכו' עיי"ש ,וע' רש"י שם וז"ל
דאמריגודאסיק אתמי אמצעית למעלהע"י
חרדלית של גשמים להכשיר את העליונה
וכ"שבמטבילין בתחתונהדכיוןדאיתלי' גוד
אסיק כ"ש דאית לי' גור אחיח וכו' עכ"ל,
ולכאורה מבואר מזה רהגמ' הי' יותר פשוט
לומרגוד אחית מגוד אסיק,וכן בר"ש בפ"ב
דמקואות כתב דאם אמרי'גודאסיק כ"שגוד
אחית ,ולכאורה צ"ב דלמה צריך בכלללדין
גוראסיק לומרשהמים שבאמצעיחכאילו הם
למעלה וממילא יש כאן השלמתשיעור ע"י,

למה לא אמרי'מדיןגוד אחיח דרואיםהמים
העליוניםכאילו הםלמטהבהאמצעיתוממילא
יש כאן השלמת שיעור מדין גוד אחית ולא
מדיןגודאסיק ,וצ"לכנ"לדכלהדין שלאסיק
או אחיתהוי רקעל דבר שלם שישנאןחלוח
שם שלםעליו כמובמחיצותדצריךלשיעורי'
טפחים כדי לאומרוגוד אסיק,וכן גוד אחית
במחיצוח צריך עכ"פ להדרן מחיצתא[.עיין
תוס'עירובין ל"ג ב' ר"הורבין ,וממילא אם
יש נאן מים למעלה אא"ל דרואים המים
כאילו הם למטהמדיןגודאחית,דצריךשיהיה
חלות שם שלם על המים ,ומשום דאין כאן
שיעורמקוה למעלה ע"כצריךלדיןגודאסיק
כדי שנאמר שרואים המקוה האמצעית שהיא
מחוברת עם מים של מעלהמדין גוד אסיק,
ובזהישלהסבירדבריר"תדדוקא בשלםמהני
משום סברת גוד אחית וגוד אסיק ,משא"כ
השפו"ההויחיבור בעצם ,ומה נ"מבין שלם
וחסר.

אבל באמח י"ל דר"ת סוכר דהיכא ריש

שיעור שלם מודה ר"מ ור"י דמהני חיבור
בקטפרס ,דבשלם לא הף חסרת מקטפרס ולא
כצד הראשון דשלם הוי מעלה בגור אסיק
ואחיח ,וא"כ זהו דמדמה החיבור לטהרה
דה"ה הכא דמהניחיבור שלנקביםדקים רק
אם הוי מקוה שלם כצד חסר ,ועל הראי'
שהביא מהבריתא שצריך שתחול על המים
שם שלםכדי שנאמרהדין שלגו"אוגודאחית
דאל"כ למהצריךלדיןגוד אסיק ולא מספיק
גוד אחית י"ל דאינו ראי' ,דגור אחיח יכול
לפעול דהמים ירדו למטה אבל לגבי המים
שלמעלה אין כאן השלמת שיעור דאין כאן
חיבור בעצם רק דהמים העליונים יורדים
למטה אבל כלפי הדע טבילה במים עליונים
אע כאן השלמת שיעור מקוהדאין כאן מי
סאה ,ומשו"הצריךלדיןגודאסיקכדישתחול
עלמיםהעליוניםשיעורמקוהאפי'כלפימים
העליונים .אבל עכ"פ אם נלמד כצד הראשון
דפשטבר"ת הרסבראבגודאחיתואסיקולא הר
דץ בקטפרס וכן למד הברכ"ש במס' גיטץ ס'

נתוראי
כ"ח צ"ב כנ"( מה הףהסברבהראבי"ה.ואפי
אם נלמד כצדשניבביאורד' ר"תעדין צ"ב
מההוי חילוקבין שלם וחסר בהראבי"ה.
ג .ובהסבר דברי הראבי"ה ,יש להקדים
בזה דברי הגרי"ז בהלכות מקואוח פ"ו הל"ג
שהביא דברי הר"י ור"ת שמחולקין בשיעור
שפו"ה האם צריך שיעור זה בהמיםנמי או
לא ,דר"ת סובר דטופח להטפיחהוי מספיק
ול"צ שהנקב יהיה מלא מים ,והר"י סובר

שצריךשיהיה הנקב מלאמים ,ובהגרי"ז כתב
בהסבר דעת הר"תדדין עירוב מקואות ע"'
שיעור של שפו"ההוידין בהנקב ולאהוידין
בהמים ,ואפי' הר"י שסובר שצריך שיהיה
מלא מיס הוי נמידין בהנקב ולא בהמים,
והביא ראי' לזה מנפרצה למעלה דצריך רק
שיעור מים של קליפת השום ואס עירוב
מקואות בכל מקוםהוי דץ בהמים ,א"כהי'
צריך שיעור שפו"ה אפי' בנפרצה למעלה
ומוברח מזהדאפי'לשי'הר"י דהףדיןבהנקב,
אלא דס"ל להר"י דאם אין בכולו מיםאין
הנקבמועיללדיןעירוב,עיי"ש.ולכאורהצ"ב
מההוי הצד שלדיןבמיםדאם נאמרדאעכאן
ביטול מחיצה כלל ,א"כהיאך מהני להשלים
השיעור שלמ' סאה ,סו"סהוימחיצה מפסקת
ואיך נקרא עליו שם מקוה אחד בשיעור מ'
סאה .ולכאורה הי' אפ"ל דבאמתהוי ביטול
מחיצה אלא דכלהעירוב נעשה רקע"יהמים
דסר'ס הף מחםחלכו)ז-כ א"כצריךלםהןר המש
כדי לערבם ולחולעליו שס מקוה אחד ,אבל
ביטול מחיצה לחודי' לא מהניוצריךלעירוב
המים של שפו"ה כדי לערבם לאחר הדין
ביטול .אבל לפ" 1לאיהי' שום נ"מביןשני
הפירושים ולא משמעכןמהגרי"ז ,וצ"ל כצד
הראשון ,דבאמתאין כאן כיטול מחיצה נלל
אלא דזה שהמים נכנסים זה לתוך זה עם
שיעור של שפו"ה,מהני לקרותעליו שסמים
אחד דכלפי זה המים רואים דאין כאן מה
שמפסיקן אע"פ שיש כאןמחיצוחאפי'כלפי
מקוה ואין כאן ביטול מחיצה והוי כמושני
מימות שמחוברץ באשבורן דסגי בטופח

תקנט

להטפיח דהוידין חיבור ,אלא דהכא משום
דסו"ס הו' מחיצה הכא,החיבורצריךלהיות
בשיעור שלשפו"ה.והנהמן הסבראישלחלק
דדין זה חלוי,דבשני חסירותדעדייןאין בהם
שיעור מקוה א"כ בכדי שיהי' שיעור מקוה
בעינןלאחוייעלהמדיןביטולמחיצהדע"יזה
שרואים את המחיצה כמאן דליחאיהי' כאן
שיעור מקוה דנעשים המים לאחד ממש,
משא"כ בחסרבצד שלם שכברישכאןשיעור
מקוה א-כ הי' סגי בזה עירוב מקואות בל'
ביטולמחיצהובעירובמיםגרירא כברנחשבין
מי המקוה החסירים מעורבים עם המקוה
השלימה .ולפ"ז מיושבהיטב שיטת הראבי"ה
והשו"ע ,דזה הוי פשוט להראבי"ה דנקבים
ז17ם לא יכה~ם 4זה) ביטול מחקנה אלא כוץ
שלעירוב מקואות,ובדיןעירובמיםמהנילי'
שיעור שפו"ה אפי' ע"י נקבים דקים ,וזה
דוקא בשלם בצד חסר דהתם אינו צריך
להשליםהשיעורמקוהואינוצריךלעירובע"י
ביטול מחיצה ,ומספיק בעירוב ע"י מים של
השלם על החסרע"יעירובמים ,ולכאורהיש
להראבי"ה ראי' מהמשנ'ות לחלק בין שלם
וחסר ושני חסירות ,דבמשנה ט' איחא
דמצטרף רק אפישכאן שפו"ה במקום אחד,
משא"כ בשחי או ערב דאינו מצטרף ,והא
לכאורהלשיטתהראבי"הלמהלאמהני משום
נקבים דקים ,וצ"ל דהמשנה איירי בשני
חסירוח ואפ"ה כתבה המשנה דאםהויבמקום
אחד מהני ,ומשנה ר בדין דשק וקופה
דמצטרף ,צ"ל דא-רי בשלם בצד חסר
והמשנה איירי בנקבים דקים כראיות הרא-
בי"הדבשניחסירותלאמהניכמשנהט'כנ"ל,
ובשפו"ה במקום אחר מודה הראבי"ה דמהני
אפי' שני חסירות דהף משום ביטול מחיצוח
וכמו שהוכיח הגרי"ז.
ד .ואין להקשות ע"ז דא"כ יהי' סגי
בטופח להטפיח וכמו ששנינו בטהרות פ-ט
הובאבגיטין (ט"ז)לענין משקין טמאיןכית
ש)ש שיעור מקוה שלם הכא מצד אחד ,דצ"ל
דלענץמשקיןטמאיןדבכדישיטהרו,סגיבזה

תקס

נתוראי

שחל עליהן שם מקוה אשר עי"ז נפקע
טומאתן ולנן בטופח להטפיח סגי ,משא"כ
לענין טבילת אדם דכעינן מ' סאה וצריך
שתחול על החסירה שיעור מ' סאה בזה
צריכיםשיעורשפו"השיהי'בועירוכמקואות
דבזהישלקרוחעלשניהמימות שםמיםאחד.
ונראה דזהו כוונח הגר"ח במה שכ' בהל'
טומאחאוכלין פ"ז ה"העיי"ש שהקשה בד"ה
והנהי"ל,דהביאקושית הר"ש בפ"1דמקואות
תגן מטהר את המקוההעליוןוכו'כיצדמביא
סילץ וכו' ימשיכו וישקו אפי' כשערה וריו
ע"כ ,והא עירוכ מקואות כשפו"ה ואיך תגן
הכא כשערהוריהותי'דלענין טהרח שאיבה
שהיא מדרבנן הקילו עיי"ש ,והקשה הגר"ח
על הר"ש דהא רע השקה נאמר גם לענין
טהרת מים טמאים שהיא דאורייתא עיי"ש,
א"נ חזרה קושיית הר"ש למקומו ,ותירץ
הגר"ח דיש ב'דינים במקוה (א) דעעירוב
מקואות(ב)דיןחיבור;ודיןטופחלהטפיחהוי
שיעורבדיני חיבורודין עירוב מקואות הוא
דין דעירוב מקואות בשפו"ה ,ורין העירוכ
מקואות כשפו"הכדילצרףשניהמקואוחיחד
שיהו חשובין כחד מקוה ויהא בהם שיעורא
דמ' סאה לאסגיבדיןחיבור לבד מה שהמים
מחוברים זה לזה כ"א דצריכינן לדין עירוב
וע"ז הוא דנאמר הדין דעירוב מקואוח
כשפו"הוכו' משא"כלענין השקהשלשאוכין
וטהרת מים טמאים דלאצריכינן כלללצרפן
ליחר המקוה ועיקר דע טהרתן הוא רק במה
שחל עליהם שם מקוה בזה לא צריכין כלל
לדיןעירוברקלדיןחיבורדכלהמחוברלמקוה
נעשה מקוהוסגי בטופח להטפיחדזהושיעור
חיכור ,ע"כ תוכןדבריועיי"ש .והקשהעליו
בחזו"אבגליונות דא"כ השלם בצד חסר למה
צריכין לשיעור של שפו"ה ורין עירוב
מקואוח ,והאהויסגילחולעלהחסר שםמקוה
בשיעורחיכור שלטופחלהטפיחלחוד,ומשנה
שלעוקת המערה בפ"1אייריאפי' בשלםכצד
חסר ואפ"ה צריכין שיעור של שסו"ה ,וכן
משמעדשוקת'יהואייריאפי' בשלםבצדחסר

הנריך שיעור של שפו"ה ועמד בצ"ע ,ולפי
המבואר כוונת הגר"ח מבוארת דאפי' בשלם
בצד חסרנמיצריכיןליןעירוב מקואותכדי
שתחול שיעור מקוה על החסרלענין טבילת
אדם ,דרקלענין השקת שאובין וטהרת מים
טמאיןסגי כטופח להטפיח דל"צ שתחולע"ז
המים שיעור מקוה וכמשנ"ת ,וא"כ ראי'
מהגר"ח ראפי' בשלם בצר חסרצריכיםלדין
עירוב מקואות ולא סגי בטופח להטפיח,

ומיושב הנ"ל.
ה .ולכאורה יש להעיר על דברינו ממה
שהביא הטור בשם הרא"ש (רף ק"ו ב'בדפי
הטור) דמותרלהביאמים למקוהבכלישנקוב
מן הצד כשפו"ה קרוב לשוליו שאינו יכול
לקבל שוםמים ממנו ולמטה ,וכתב ע"זבב"י
דלדברי המרדכי והראבי"ה גם נקבים דקים
מצטרפים ,ולכאורהכיץ דלאסגי בנקב כ"ש
אע"פ שאינו מקבל שום מים ממנו ולמטה,
מבואר בזה דבעינן ביטול חורת כלי וא"כ
מדוע נקבים דקים מצטרפין,לפידברינו רלא
הוידיןבביטולמחיצה וה"הביטולכלי .אמנם
זה אינו רגם בשפו"העדיין שםכלי עלה אם
מיוחדת לרמונים ,ולבטלה מתורתכליבעינן
גקובה כמוציא רימק ,אלא ודאיהביאור בזה
כמ"שהחזו"א קמא ס"ה סק"טדאנןלאבעינז
ביטול מתורת כלי (כלפי טומאה) ,דלענין
שאובין כל שלא נעשה לקבלה להחזיק בהם
המיס לא נחשבושאוביןובטללי' מחורתכלי
כלפידיןשאיבה ,אלא שנקב כ"שלאסגיבזה
כיון שלשעתומיהאמחזיקהמיםולזהצריכים
שפו"ה ולאהוימדין ביטולכלי אלא משום
דלא החזיק הכלי מים כלל הויעורו שפו"ה
אינו נחשבשאוביןוזהאפי'נקביםדקיםמהני
יעו"שבחזו"א ,וצע"קמדועתלילההב"יבד'
המרדכי והראכי"ה דלהנ"ל כו"ע מודו כאן,
ועודצע"קעלכלהנ"לדא"כמה הף לשקשל
הראבי"ה דנקבים דקים מצטרפים לשפו"ה,
האלפי הנ"ל לאהוימדיןצירוף אלא דסגי
בעירוב מיס בזה האופן שלנקכים דקים.

בחוראי

תקסא

תרב נטים רביבו

בעבין ברםרבעיבחוץ לארף
במס' קידהטין דף ל"ו ב' ,תנן כל מצוה
שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ
וכו' חרןמן הערלהוכו' ובגמ' ל"ח ב',פירשו
דאף שערלה היא חובת קדקע מ"מ נאמרה
הלכה למשה מסיני דחנהוג גם בחוץ לארץ.
והנה בגמ' לא פירשו מהדינו של כרם רבעי
בחרן לארץ .ונחלקו בזה הפוסקים דעת
הגאוניםהובאו ברמב"ם פרקי' מהל' מאכלות
אסורות הלנה ט"ו דכשם שערלה נוהגח
בחו"ל גם כרם רבעי נוהג בחו"ל וכן דעח
החוס' ברכוח ל"ה א',וכן דעחרבנויונה שם,
וכן דעח הרשב-א בב"ק דף ס"ט א' ,אולם
דעת הרמב"ם בהלכה הנז' שאין כרם רבעי

בחו"ל.
והש להסביר מחלוקחכ דהנה הפשטות
לכאורה דאחר שעברו ג' שנות ערלה נפקע
איסור זה ומתחדש בפירות שגדליס בשנה
רביעית איסור חדש של כרם רבעי שדיניו
שונים מדינ' ערלה במה שיש לו פדיון וכן
שנאכל בירושלים .אולם יעויין בריטב"א
קידושע ל"ח א' ,שכתב וז"ל שהרי פירוח
רבעי איסורם משוס ערלה כלזמן שלא נפדו
עכ"ל רואים מהריטכ"א שלמד דבאמת גם
בשנה רביעית חלות האיסור על הפירות היא
חלות איסור דערלה שבאמת איסורה נמשך
ארבע שנים אלא שאטרה תורה דבשנה
רביעית אפשר לפדות איסור זה וכן אפשר
לאכולהפירותבירושליםוהיינודהאף שחלות
של שנה רביעית דומה לחלות שלג' השניס
הראשונים ,מ"מ בשנהרביעיח איקלשאיסור
זה ויש בו הקולוח שאמרה תורה אבל יסוד
האיסור הוא שווה למה שהיה על הפירוח עד

עכשיו.

ובזה נחלקו הרטב"םוהגאוניס,דהגאונים
סכריכהריטב"אלכן כשנאמרהההלכה לטשה
מסינידאיסור ערלהנוהג בחו"ללכןכלהיכא
דחלות האיסורהיא חלותאיסורדערלהדיניה
נוהגיםגם בחו"לוממילאגםרבעיינהוגדהוא
סוג איסור דערלה ,אבל הרמב"ס סבר דכרם
רבעי הוא סוג איסור אחרולכןאיןלנולחדש
כרם רבעי בחו"ל הואיל וההלכה נאמרה על
ערלה ומנין לנו להוסיף כרם רבעי.
ן בזה דעת רבנו תםבקידושין לח א',
ונכי
דהנה שםהביאה הגמ'דעת ר"ש שלמד מחדש
שנוהג בחו"ל בק"ו שגם כלאיםינהגודישג'
חוטרות בכלאים יותר מחדש א) איסורס
איסורהנאה,ב)איסורםאיסורעולס מהשאין
כן חדש דאיסורו רק עד עבור ט"ז בניסן,
ג) דכלאיםאין היתר לאיסורם ואלו חדש גמ
בתוךזמן איסורו שהואיום ט"ז ,ישלוהיחר
כשמקריבים מנחח העומר ואמרה הגמ'

דאפשר ללמוד ערלה מחדש כק" 1אבל רק
משתיחומרותוביאררבנותםדכונתהגמ'היא
על רבעי אבל ערלה ממש יש לה כל הג'
חומרות של כלאים אבל רבעי יש לו רק ב'
שהוא אסור בהנאה,ואיסורואיסורעולםדבלי
שעושים כלוסהפירוחאסוריםלעולם אבליש
לו היתר לאיסורו ע"יפדיון.
ובמהרי"ט תמה על ר"ת דהיכן מצאנו
דרבעי אסור כהנאה והלא הוקש למעשרשני
ומעשרשני מותר בהנאהוכןנדחקוהמפרשים
דלדברי ר"ח שהגמ' כונתההיחהעלרבעילמה
קראה לו ערלה והלא חמיד הגמ' קוראה לו

רבעי.

ולהנ"ל-ניחא דר"ת יסבור כהריטב"א
וממילאהואילורבעיהוא חלותאיסורדערלה

תקסב

נהוראי

לכן כמו דערלה חלותה גורמתאיסורהנאהכן
גם רבעי דישבו חלות 11שיהיה אסור בהנאה
ואין ההיקש למעשר שני מועיל רק לדינים
שלא נכחבו כרבעי בפירוש אבל איסור הנאה
דנכתב בערלה הוה ליה כאלו נכתב ברבעי
בפירוש .וכן מובן שהגמ' קראה לו ערלה
דהואיל ובאמת חלותוהיא חלות דערלה וכאן
הגמ' אמרה שאסור בהנאה דהיא אחת משתי
החומרות שישבולכן הגמ' קראהלו בשםזה
לההיע דמשום זה אסור בהנאה אנל תמיד
הגמרא קראה לו בשמו הפרטי האף שחלותו
חלות ערלה.
אלא דקשה דלפי מה שאמרגו יצא דאם
נסבור כהריטב"א דרבעי הלותו היא חלות
ערלה יהיה אסור גם בחו-ל ואלו הריטב"א
עצמו ס"לבקידושין ל"ו כ',דאין כרם רבעי

בחו"ל כהרמב"ם.
וי"ל ,דהנה הגר"ח בספרו על הרמב"ם
פ-א ממעשר שני הלכה י"ד הביא דברי
הרמב-ם שלאגזרועל מעשרשניבסוריה כמו
שגזרו על שאר תרו-מ משום דמעשר שני
נלמד מבכור ואין בכור בא מהו-ל .ותמה
הגר"ח דהא הגמ' בתמורה למדהלהיפך בכור
ממעשר שני דכמו שאין מעשר שני בחו"ל
משום דהוא הובת קרקע כך אין בכור בא
מחו"ל האףשאינוחובח קרקעואיך הרמב"ם
אמרלהיפך.ותירץ הגר"חדאעהכינמיעיקר
הלמוד היה ממעשר שני לבכור אולם שוב
ילפינןלאידך גיסא מבכור למעשרשני דכמו
דבכור מופקע מהבאה בחו"ל גס מעשר שני
כך ויצא דחוץ מהסבה שאין מע"ש שייך
ב1תילק'רקעישנהעוד סבה
לחו"למשוס דהוא חו
הת
שניה דמעשר שמ
וה,קש לבכור אז
מופקע מהבאה מחו"ל .ה:יאר עוד הגר"ח
דהנה לגבי הפקעת בכור מחו"ל 'ש שתי
גירסאות ברמב"ם ,אחתהיאג'רסתהטורדאין
בנורנוהגכללבחו"לוהוהליהחוליןגמוריס,
ולפיגירסא,
ו שפירילפינן למע"ש דאף אם
לא יהיה בו החסרון של חובת קרקע מ"מ
מופקע מהבאה מחו"ל כבכור.

אולם יש עוד גירסא שניה ברמב"ם
דגאמתיש בכור בחו"ללגבי איסורים כגי1ה
ועבודה אלא שאינו נקרב ,ואמר הגר"ח דאם
נבארלפי גירסא  11דבנור בחו"לרין הקרבה
נפקע ממנו וחסרה בו קדושת הקרבה לגמרי
ואיןלו אלאדיניאיסורבלבדאזישגםללמוד
על מעשרשני דחסר בו בתו"ל קדושת הבאה
האף שנלמוד מבכור דנוהגים בודיני איסור
שגם מעשריהיהבודיניהאיסור מ"מ קדושת
הבאה חסרה בו ,אבל אם הגדר בבכור הוא
דבאמת לא חסר בודיני הקרבה וגם קדושת
הקרבה יש בו אלא דהתורה מנעה ממגו
ההקרבה בירושליםבלישיהיה חסר בהחפצא
שבואזאיןללמודעל מעשרשניכלוםדהואיל
והחפצא שבוהיא שווה למעשרשני של ארץ
ישראל שוב אי אפשר למנוע ממנו מעשה
אכילה בירושלים ד1ה רק היתר שנתנה תורה
עלכל תבואה שיש בהחלותזו של מעשרשני
ואין סברא שמעשרשני של חו-ליהיה גרוע
ממעשר_שני של אר"י .וביאר דהרמב"ם סבר
כהצד הראשק דגם בבכור חסר בהחפצא שבו
לגביהקרבה,וממילאגם מעשרשני אםיצוייר
שלאיהיה חסרבו מצד שהוא חובת קרקעגם
א 1לאהיה בא מהו-לןדמי לבכורולכן חז"ל
לאגזרובסוריא מעשרשני משום דמעשרשני
שונה מכל הלכות התלויות בקרקע דיש רק
חסרון א' בחו"ל אבל מעשרשני דיש בו גם
הפקעת הבאה מחו"ל ,לא גזרו כו בסוריא,
וכ"שלפי הגירסא של הטור ברמב-ם שדברי
הרמב"ם מיושבים.
והנה הואיל וכרםרבעי למדה הגמרא לכל
דיניו ממעשר שני כמבואר קדושין נ"ד ב',
יצא דכל מה שפירש הגר"ח במעשרשנייהיה
שייך גם לכרם רבעי ויצא דגם כרם רבעייש
בו שתי הסבות לגבי חו"ל אחת דהוא חובת
קרקע ושנית דהפקיעתו תורה בחו"ל כמו
שמעשר שני הופקע.
ולפיזה מיושביםדברי הריטב-א דאף על
פי דסבר הריטב"א דחלות איסור כרם רבעי
היא חלותאיסורדערלה מ"מהואילוערלהיש

נחוראי
כה רק חסרון אחד שלא תנהוג בחו"ל והוא
משוםדהויא חובתקרקעלכן כשאמרה ההלכה
דערלהנוהגתבחו"לנתגלהלנושאין חסרקוה
דחובת קרקע מעכבבערלה שלאתנהוגבחו"ל,
אבלברםרבעישאמרנו,ישבוחסרוןנוסף של
הפקעח הבאה מחו"לעלזהאיןלנושום הכרח
שההלכה הדשה שאין הסרון זה מעכב לגכי
חו"ל ולכן נשארהדין דרק ערלה נוהגת ולא
כרם רבעי.
והנה וה מתאים רק להגירסאדאין בכור
כללנוהג בחו"ללאלקרבןולא לאסורלכןגם
כרם רבעי דנלמד ממעשרשנ' שהוקש לבכור
נפקע לגמרי בחו"ל אבל לפי הגירסא דיש
בכור בחו"ללגביאיסור וה"ה מעשרשנ' אם
היה שייך כתו"ל היו בודיני איסור אכילה
בחוץ אלא שמופקע מהבאה אם כן גם כרם
רבעי כך דהחסרון השגי שאמרנו רק מפקיע
ממנודיני הבאה ואלו הריטב"א אמרבפירוש
שאין כרם רפעינוהגלגמריואינוצריךפדיון
ודוחק להעמידדברי הריטב"א רקלפיגירסת
הטור בפרט שהב"י כתב שהיא משובשת.
וי"ל קצת שונה מדרכו של הגר"ח זצ"ל
דאף אם בכור נפקע רק מהקרבה אבלדיני
איסורישבו מ"מ מעשרשנייהיהשונה.דהנה
בקרבנותאיןדיניהאיסור תוצאה ממה שעומד
הקרבן להקרבה דהא גם סכור שנולד במומו
שאין בו כלל חלות הקרבה מ"מ יש בודיני
האיסור כמו גתה ועבורה לכן אף שהתורה
חדשהדאין בכור בא מחו"ל והפקיעה תורה
דין וחלות הקרבה ממנו אבלדיני האיסור
נוהגיםבו .אבל מעשרשני לכאורה כל עצם
איסור אכילתו חרן לירושלים היא תוצאה
ממה שקדושתו מחיבתו להיאכל בפניםלכז
אסור לאכלו בחרן לכן אם התורה מחדשת
דמעשר שני בחו"ל חסרה בו חלות קדושה
להיאכלבפנים ממילאאין שוב סבה שתגרום
איסור אכילה בחוץ .לכן גם להגירסא דבכור
נוהגים בודיני איסור בחו"לוילפינן למעשר
שנ'כך מ"מ מעשרשנינפקעלגמרי כשחסרה
בו הסבה הגורמת איסוראכילהחו'ןירושלים

תקסג

וממילא גם כרם רבעי כך ולכן א"ש דברי
הריטב"א לכל הגירסאות .והאף שאיירינן
עכשיו להריטב"א דס"ל דחלות איסור כרם
רבעי היא כחלוח ערלה ואם כן לכאורהאין
איסור אכילתו בחוץ לירושליס תוצאה
מקדושתו המחיבתולהיאכלבפנים אלא חלות
איסור גרידא נערלה אלא שהתורה התירה
איסור זה בירושלים מ"מ הואיל ומעשרשני
ודאי הפקיעתו תורה לגמרי לכןילפינן כרם
רבעי ממעשרשנידכלהיכאדזהמופקעגםזה
מופקע ויצא דכרם רבעי הופקעלגמרי.ואין
להקשות ראין הכינמידאין בו במעשר שני
שום איסוראכילה חרןליהושליםהואילואע
בו הסבה הגורמתזהשהיאחיובאכילהבפנים
אכל מהמפקיע איסור טבל ממנודהואילואין
שייך בו הפרשה או הכרי ישאר בטבלו.
דהנה דנו האחרונים ככרי שאין בו מצות
הפרשה אם האיסור טבל נפקע או לא
ובגבורות ארי ליומא ז' א' ,נקטדאיסור טבל
הוא תוצאה מחיוב הפרשה וכל היכא ראין
מצוהזואיןגם איסור טבל וה"הכאןדהואיל
ותכלית ה~רשת מעשר שני היא להפריש
מהכרי חלק מקודש המחיב אכילה בירושלים
והואיל ובכרי זהאיןשייך בו תכליתזו דהא
מופקע מקדושת אכילה בפנים ממילא בטל
ממנו טכל .ניעויין בפסחים ל"ג א' ,בגלית
הש"ס לרע"א דלכאורה לא סבר כך דנקט
בטבל חמץשאיןמפרישיןממנו משוםתתןלו
ולא לאורו 'ש בו איסור טבלויעויין בקובץ
שיעוריםשם.אולםהזרע אברהםסמןי"ו סבר
הוא ג"כ כאותו רע"א והביא שם מדברי
הירושלמיכדברי רע"א אלאשחילק שםבדבר
שמתחילת גדולו היה שייך בו הפרשה אלא
שנפקע אח"כלכן בתבואח חמץ אף דאחמ"ן
במחוכר מ"מ בעח גדול התבואה קודם

שהחמיצה שהיא סבת החיוב דהא בעינן
תבואת א"י היתה שייכת הפרשה בהחבואה
שוב לא נפקע אבלגדולי כלאי הכרם דמעת
חלא סבת החטב אץ שיסץ בהם הפהשה לכן
אץ בהםאיסור טבל .הם קנם בעררמ שבץזל

תקסד

כחוראי

הו"לאינוסכה לקדושתאכילהבפניםלכןאע אחח עם ערלה לא יצריכו רצונו של הגוי
בודין טבל ובזה גם רע"א יודה.
בשביל חלות נטע רבעיבפירותיו ובאמתחוץ
ואף דמצאנו דגם מעשר שני טמא צריך מהרמב"ם שארהפוסקימ לאהצריכורצוןזה.
פריון האף שאיןבו מצותאכילהבפנים מ"מ
ולפי דרכו של הגר"חדשייך מעשרשני
באמת תלוחוהיא ככל חלות מעשרשני אלא רקלדיני איסור ולאלדיני הבאה נוכללהבין
שאריה רביעעליו לאכלו אבל לא שטומאתו ענין אחר .דהנה הגמרא בראש השנה ל"אב',
משנה את חלותו וכן גפ אם היה הכרי טמא הביאההדין של גזירת לעטר שוקי ירושליפ
קודם ההפרשה מ"מ הואיל ואין הטומאה רהיינו דחז"לגזרודכל כרםרבעי הגדלמהלך
עושה הפקעת הכאה מהכרי אלא סבהצידית יום אחד מירושליםדאין לפדוחו אלאצריך
מעכבת שלא יאכל לכןדין החורה הוא רכל להעלותו ולאכלו שם כדי שיתעטרו שוקי
היכא דעלידי ההפרשהיהיהלנו מעשרשני ירושלים בפירות והביאה הגמרא שם דרבי
שחלותו היא חלות הבאה בפנים אף שבפועל אליעזרהיהלוכרםרבעיסמוךלירושליםולא

לאנוכל לאכלו מ"מ החלוח שתהיהעליוהיא
הסבה להפרשה אבל בחו"ל שחהיה בו חלות
אחרת לגמרי לכן לא שייכת בו הפרשה ולא
איסור טבל.
ובחזו-א מעשרוחז' סק"ו הקשהוז"לויש
לעיין בהא דאמרוחכמיםישלנכריכרסרבעי
ואמאיהלאמירוחנכריפוטר אלמאכיוןדאין
גר במצוות לא חיל שם טבל אף ל"2ראל הלא
דמי לערלה וכה"כ שפד נכרי דהתם איסורי
נינהו וישראל מוזהר באיסורים ככל מקום
שהם אבל איסור טבלאינו אלא במקוםחיוב
תרו"מ וא"כ נטע רבעי אם הפירוח כשבאין
לסמדר או לבוסר ביד נכרי הדין נוחן שלא
יתחיבו במצות נ"ר וכו' וכן כפל קח2יא זו
בערלה י"א ס"קי"בומתוך כך חדש דרק אם
הגוי רוצה יחול שם רבעי בפירותיו וכמו
שהגוישייך לתרו"מ אם ירצה עיי"ש,
וקושיא זו רק שייכת לפי אוחו הצד
שערלה ורבעי הם שתי חליוח שונות לכן
חלוח דרבעייסודה היא חלוח הבאהולכןגוי
שמופקעמזהממילאאיןבודיוזהאכללאותו
צדדרבעי הוא גם חלות איסור דערלהויסורו
הוא לאדין הבאה אלא חלות איסור כערלה
לכןודאי דזהשייךגם בגףוכמואיסוריםביד
גוי והנה החז"א הביא מהרמב"ם דנטע רבעי
שייךבגוירק אםהגוירוצה חהמתאיםעם מה
שאמרנו ברמכ"ם אבל הגאונים דפליגי על
הרמב"ם ואמרנו דס"לדרבעי הוא סוג חלות

רצהלהעלותוובקשלהפקירווהזוכהבויעלהו
ואפילו שר"א היה אחר החורבן ואין שייך
יותר לעטר אתירושלים דהאהיא חרבה מ"מ
חשכ דהואיל ונאסר במנין צריך מנין אחר
להחירגזירהזו עד שאמרולותלמידיו דכבר
היהמנין והתירו הגזירה.
והראשונים עמדו כמה שר"א ככלל נהג
כרם רבעי להא הגמ' מסוסקת בשבועות אם
רבי אליעזר סכר קדושת הארץ בטלהוביארו
התוס' בשבועוח ט-ז א' ,דנהג כרם רבעי
מדרבנן כנל החיובים שנהגו מדרבנן אחר
החורבןכתרו"מוכןביארהריטב"אבמגילהי'
א' ,והמהרש"א בביצה הביא דברי התוס' שם
שהקשוקושיא אחרתאיךרביאליעורהפקירו
דמהירויח הזוכההואיל וקדושת הארץ בטלה
איך יעלהו לירושלים ותמה טהרש"א דלמה
לא הקשו התוס' גדולה מזו דאיך נהג כרפ
רבעי אחר החורבן אס בטלה קדושת הארץ
ועיין שם במה שחירץוהפנ"י תמה עלתירוצו
ותירץ גם הוא כמו שהובא לעיל דנהג כרם
רכעי מדרבנן.
והנה יפלא דהואיל וכרםרבעינוהגבחרן
לארץ לרוב הפוסקים אם כן ודאי שינהוג
בארץ אחרהחירבןמדיןחוץלארץ אםכן מה
התקשו כמה שנהג ר"א כרם רכעי אחר
החורבן וכשלמאהריטכ"אמגילהדפירשדנהג
מדרבנן אזיל לשיטתודאין כרםרבעי בחו"ל
אבל התוס' בשבועות והמהרש"א והפנ"ימי

נהוראי
דחקם לאמר דנהג מדרבנן ואף אם נאמר יצא דאם כרם רבעיחייב בחו"לאינו מופקע
דהתוס' בשבועות סברי כהרמב"םדאין כרם כלל גם מהבאה ולכן עלה על דעתו שלרבי
רבעי בחו"ל אבל מהרש"א והפנ"י לא היה אליעזר שחייב להעלוחו .או נאמר דאף אם

תוס'מגילה לאסברי כהראב"ד אלא כרמב"ם
וילפינן דמע"ש בחו"ל מופקעמדין הבאהוכן
כרםרבעי שהוקש למעשר מ"מ אפשרלהבין
דבריהם .דסכירא להו לתוס' דהפקעח בכור
בחו"ל היא דבכור שלא נולד בגבולוח הארץ
אינו קרג דהא בכור הוא דבר שאינו תלוי
בקדושת הארץ אלא משום הילפותא ממעשר
ילפינןדהתורה רצתה רקבכורשנולדבגבולות
הארץ ומזהילפינן שוב למעשר ואסכןהלמוד
הוא דמעשר שאיגו מגבולות הארץ אינו בר
הבאה ולמדוהתוס'דזהוכלהעכובואםיצוייר
מעשרהגדל בארץודיניודיניחוץ לארץחייב
בהבאה ולכן כרם רבעי הואיל ונוהג
מדאורייתא בחו"ל ונוהג גם בארץ אם בטלה
קדושתהמדין חו"להאףשדיניו הםדיניחו"ל
מ"מ הואיל וגדל בגבולות הארץ לא נפקע
מהבאה דהא כמה דינים תלוים בארץ ולא
בקדושת הארץ כמו חלהלחדמאן ראמרבגמ'
דנוהגת גם אחר שבטלה קדושת הארץ משום
דנהגהגםלפניכבושוחלוקוריניהאינםתלוים
בקדושת הארץ אלא בגבולותיה לכןאין לגו
שום הכרח כשהתורה הפקיעה מעשר שני
מחו"ל כהפקעתבכורדהגדרהוא משוםשאין
קדושת הארץ אלא משום דמצ'אותו היא
מגבול חו-לולכןפירשו תוס' רכרם רבעי אם
נהג בארץמדין חו"ל לא נפקע מהבאה.
אמרנולעיל בסברתהמפרשים שלאביארו
דר"א נהג כרם רבעי בארץמדין חו"ל משום
דאם כן לא היה בודין הבאה ולא 'עלה על
דעתו להעלותו .ויש להעיר דהנה החוס'
בשבועות פירשו שר"א נהג מעשר שני
מדרבנן כמו כל הדברים שנהגו אהר החורבן

להם הכרח לבארכך בתוס' דביצה.וכן דוחק
לאמר דהתום' דשבועות סברי כהרמב"ם
דהראשונים תמיד הביאו רל שיטת הרמב"ם
דפליג על הגאונים ולא הביאו אף פעם שיטת
התוס' בשבועוח שסוברח כך .וב"ה מצאתי
בתוס' מגילה שפירשו כך רר"א נהג רבעי
בארץ מדע חו"ל וז"ל דאי סבר לא קדשה
והיהצריך לפדותו כאותו שבהוץ לארץ עכ"ל
חה ברור שהחכונו לביאור הנ"ל ועיין
בהרש"ש שהתקשה בביאור דבריהם עד
שהגיה,ואין צורך .אבל שאר הראשונים לא
פירשו כך וצריך טעם.
ולפי הגר"ח הנ"ל א"ש דהואיל וכרם
רבעי שהיה נוהג בהו"ל מופקעמדין הבאה-
לפי אותהגירסא שבכורנוהגיםבודיניאיסור
בחו"ל אלא שקדושת הקרבה אין בו וה"ה
מעשרשני אםהיהשייך בחו"להיהדינו כך
וכן כרםרבעי שבאמתנוהג בחו"למופקעהוא
מרין הבאה-לכן לאביארוהראשונים שסבת
החיוב היא משום שרייב לנהוג כרם רבעי
בארץ אחר הדורבן מדע חו"ל דהואיל ולא
שייך בו דין הבאה א"כ יקשה איך ר"א
הפקירוכדי שלאיטרחבולהעלותולירושלים
משום גזירת לעטר והא ודאי דעל זה לא
שייכאהגזירהה",ל רבשלמא אסהיהעכשיו
נוהגדין מעשרשאינומופקעמדין הבאההאף
שאע עבשיו סבה לעטר משוס שנחרבה
ירושלים אבל מ"מ חשב ר"א דהואיל ונאסר
במנין צריךמנין אהר להתירו אבל אם היה
הכרםרבעיעכשיומופקעמךין הבאההלאאף
פעם לא היתה הגזירה על סוג זה שאינו בר
הבאה כלל .ומובן למה הראשונים לא ביארו
מדרבנן כתרו"מוהנהלכאורה הכרםרבעיהזה
שנהג כרם רבעי מדע חו"ל.
ותוס'מגילה שפירשוכךי"ל כמושביאר שחירשו רבנן אחר החורבן לא חדשו בודין
הגר"ח בשיטת הראב"ד דבככור גופא אעזה העלאה דהא בטלה 'רושלים ומ"מ חשב ר"א
אלא מניעת הקרבה לכן אי אפשר למילף להעלותו וע"כ משום דסברי חוס' דהגזירה
מעשר ממנו דבמעשר לא שיך וה וממילא היתהכעיןדאורייתא והאףשאיןמקוםלאכלו

תקשו

נהוראי

שייכת גזירת חז"ל לעטר עד שיתירוה בי"ד
ואםנן שוב יקשה האף שכרם רבעינוהג רק
מןין חו"ל שמופקע מהבאה מ"מ אינו גרוע
מכרם רבעי שגזרו חז-ל אהר החורבן דגםבו
שייך גזירת לעטר .אבל באמת לא קשה
ראשית דיש חלוקבין כרם רבעידחייבים בו
מדין חו"לדמהותושונהמדין כרםרבעידא"י
וחסר בהחפצא שלודין וקדח2ת הבאהלבין
כרםרבעידגזרו חז"ל אחרהחורבןדמציאותו
אינהשונה מכרםרבעידאורייחא אלאדהואיל
ואין ירושלים אז אנוסים אנחנוכדין העלאתו
אכל לא שמופקע מהעלאה .ולכן היה שייך
להבין דגם בכרם רבעי דרבנן שייכת גזירת
לעטרועוד דבאמת החוס' בשבועות שםאזל'
לצד דקדושתירושלים לא בטלה אבל קדושת
הארץ בטלהלגבי תרו"מולכן כתבודאף אם
רקמדרבנןנוהג כרםרבעי אבלהואילוקדושת
ןרושלים לא בטלה אם כן באמת שייכת בו
העלאה ורומה ממש לכרםרבעילפני ההורבן
אלא דגזירת לעטר לא שייכת דהא ירושלים
בשממונה וכמו שכתב רש"י דלא גזרועלינו
לעטרה לגךים ומ"מ הואיל וצריך בית דין
אחר להתיר הגזירה רצה ר"א להפקירו.
ובמה דקשהאיך רצה אשענייםיזכובו
ויאכלוהו בירושלים והלאר-כשאין מזבח אין
אוכלים מע"ש וכרם רבעי הוקש למעשרשני
כבר כתב התזו"א שביעיתסימן ג' ס"ק י"ד
דבהכרת ר"א ס"ל כרבנן דסברי דאין מזבח
מעכב למעשר שני.
במשנהלמלךהלכות מאכלות אסורותפ"י
הי"א כתבדאם קרושח הארץבטלה,גםערלה
בארץ עכשיו ,ספיקה יהיה מותר .וכונתו
דערלה עכשיו נוהגת בארץ רק מדין חו"ל
וממילא ספיקה מותר כערלת חו"ל דספיקה
מותר.

בספר מלבושייו"ט תשובהכ'יצא לחדש
דדברים שנאסרו לפני כבוש וחלוק אסורים
עכשיו גם אם בטלה קדושת הארץ דהאלפני
כבוש וחלוק עוד לא נהגה קדושת הארץ ואם
כן דכרים שנאסרו לפנ' כבוש ותלוק אע

איסורם משום קדה2ת הארץ אלא שדיניהם
תלוייםבגבולות הארץ שהובטתהלנו מהקב"ה
ולכן גם עכשיונוהגים .ולפיכך ערלה שנהגה
לפני בבוש וחלוק גם עכשיו אסורה
מדאוריתאודלא כהמשנהלמלך.והביאראיה
לדבריומדברי הריטב"א ע"זדף ל"ז וככרדן
בסבראזו בשו"ת שאגתאריה החדשותודחאה
ממסכתכתובותדף כ"ה א' ,דשםהביאה הגמ'
מח' אמוראים אם חלה נוהגח עכשיו מה"ת
ושורש המחלוקת הוא משום דחלה נהגה גם
לפני כבוש וחלוקוהיינודפליגי בחדוש הנ"ל
של המלבנשי 'ו"טוקיי"ל דחלהאינהעכשיו
מה"ת דקדושה ראשונה בטלה,ושניה אף דלא
בטלה מ"מאינה מספיקה לחלה כמבואר שם
בגמ' אם כן רואים דלא ס"ל כסבראזו של
המלבח2ייו"ט ודמה השאגתאריה חלה לשאר
דברים דאף אס נהגולפני כבוש וחלוק מ-מ
אם בטלה קדושת הארץ לא ינהגו .ובספר
מלבושי 'ו"ט הביא דברי הש"א וחילק בין
ערלה לחלה דאף אם חלה לא נוהגת עכשיו
מ"מ ערלה דנהגה לפני כבוש וחלוק תנהוג
עכשיו עיי-ש חלוקו.
ויש להעיר דהנהלפי המלבושייו"טיצא
דגם כרםרבעינוהגעכשיומדאורייתא בארץ,
דהא גםהואנהגלפניבבושוחלוק .ואםכן מה
התקשו הראשונים שהבאנו לעיל למה ר"א
נהג כרם רבעי אחר החורבן אם סבר קדושת
הארץ בטלה והוצרכו לתרץ שר"א נהג כרם
רבעי רק מדרבנן כמו שתירצו התוס'
בשבועות,וכן התוס'במגילהתירצו דר"אנהג
כרם רבעי רקמדין חו-לוספיקויהיה מותר,
ולפי המלבושי יו"ט לא הוצרכו ל1ה ,ובפרט
דהמלבושייו"ט כחבראיהלדבריומהריטב"א
ע" 1ל"ז א' ,והריטב"א עצמותירץ דר"א נהג
כרם רבעי רק מדרבנן .ונן המהרש"א והפני
יהושעבביצה שהבאנולעיל לא נקטוכדבריו.
הגר"ח על הרמב"ם הלכות מאכלות
אסורותביאר מחלוקת הרמב"םוהגאונים אם
כרם רבעי נוהג בחו"ל בדרך זו .דביאור
ההלכה למ"מ יש לבארה בשני אופנים:
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א) דההלכה באה לגלות על הקרא דאיירי
בערלהדהאףשהיא חובת קרקעוצריכהלנהוג
רק בארץ מ"מ הקרא כאן התכרן גם לחו"ל
וזהו הפירוש בפסוק כי תבואו אל הארץ
ונטעתם וכו' אין משמעותו דרק בארץ אחס
הייבים אלא מזמן ביאתנם לארץ תתחיבו
בכל העולם בערלה ונמצאדחיובערלה בחו"ל
הוא דבר הכתוב בתורה אחר שההלכה פירשה
לנו הפסוקים ב) דההלכה חדשהדין נוסף של
ערלת חו"ל אבל הפסוקים באמת איירו רק
בארץ.
ולפי וה תהיה נפ"מ לרבעי דאם הפירוש
הוא שערלת חוצה לארץ נכתבה בפסוק אז
הואיל ורבעי הוקש לערלה ממילא גם הוא
נוהג בחו"ל אבל להרמב"ם שסבר שההלכה
רק חדשהדין נוסף של ערלת דו"לאין לנו
שום מקור עלרבעי דעל מה שנאמרה ההלכה
נאמרה ועל מה שלא נאמרה לא נאמרה.
והגר"ח כתבדדין מלקות בערלת חו"ליהיה
תלוי בזה דאם נכתבה ערלת חו"ל בפסוק אז
ליקעעליה ואם לא הרא רק הלכה למשהמסיני
יש בה רק מכתמווות.וכןהביא מרמב"ם ד'ש
רק מכת מודות על ערלת חו"ל.
והנה האריכו הרבה אחרונים להדש דאף
דערלה אסורה בהו"ל מהלכה מ"מאיןבהדין
שריפה דההלכה לא חדשהדיןשריפהגן כתב
כפות תמרים סוכה ל"ד א' ,וכן כתב מנחת
חינוך וכן כתב בספר בית השואבה וחדשו
דאתרוג של ערלה בחו"ל הואיל ואע טעון
שריפה ואינה כתותי מיכתח יוצאים בוביום
שני דהואיל וביוט שני לא בעינן לכם לא
איכפת לן שאין בה היתר אכילה דזה דין
שיוצא מלכם.
והנה לפי הגר"ח הנ"ל יוצא שאם ערלת
חו"ל כחובה בפסוק ודאידיש בהדין שריפה
אלא שחדשה ההלכה להקלבספיקה אבלחוץ
מזה דינה שוה ממש לערלת אר"י .ומצאתי
באביעזרי שכתבכך.
אלא שהקשה שהנה הגמ'בקידושין אמרה
דערלת חו"ליכולים לנתנה למי שאינויודע

תקסז

שהיא ערלהכיון שהיא ספק בשבילו והביאה
הגמ'.שאמוראים נהגו נך ונתנו אתד לשני
ערלה בחו"ל והקשההואילוהנותן 'דע שהיא
ערלה הלאנתחיב במצותשריפתהואיך מאבד
מצוה זו בהים.
וי"ל דהנה הגמ' לא אמרה למי היתה
הערלה שייכח ואפשר דאותו שנתן הערלה
לחבירו לא נתן משלו כדי שנקשה והלא
נתחייב בשריפה אלא נתן משל חבירו ואצל
חבירו היא ספק ומותרתאפילו באכילה ואלו
הנותן האף שידע שהיא ערלה מ"מאינה שלו
לחייבו בשריפה.
אלא דיש לדון דהנה כמה פוסקים ס"ל
שאיסורי הנאהאינםשלוכלל ואטכןכל פעם
שמהיבים שריפה על איסורי הנאה מם לדת
הואיל ואץ להם בעלים ולא שיך-בהם כעלות
כלל אז מי חיב בשריפחם .ולכאורה נצטרך
לאמר רהחיוב הוא על כל ישראל דבוה כולם
שווים  -רש לדק דהחורה חיבה בעלים
הראשתים ,ודוחק  -וא"כ שוב תחזור
הקושיא למקומה דאם החיוב על בל ישראל
איך נתן ערלה לחבירו והלא אפילו הערלה
אינה שלו מ"מ חלעליוהחיוב לשרפה .אבל
זה לא קשה דהא שאיסורי הנאה אין להם
בעלים איז זה דחלות האיסור הנאה מפקיע
בעלותו אלא הואיל ובמציאות אי אפשר לו
לעשות בזה כלום לכן פקעה בעלוחו דאין
בעלוח בל' זכוח חשמישין ואם כן א"ש
דהואילוהנוחןאינה ערלה שלווהמקבלשהיא
ערלה שלוהואילואינויורע שהיא ערלהאינה
אסורה עליו אם כן לא פקעה בעלותו של
הבעלים דהא רואיס דמותרתלו באכילה ואם
כןאין חיוב באופן זה על כל ישראל לשרפה
דהא יש לה בעלים .ואם כן נוכל לתרץ
הקושיא המפורסמת שהקשו האחרונים איך
נתנו אמוראים ערלה א' לשני והנוחן יודע
שהיא ערלה אם כן עלידי שנותנה לו נהנה
מאיסוריהנאה ,וכמושכחמו תוס'פסחים כ"ב
דלתח איסור הנאה לגוי אסור שמכיר לו
טובה על זה וכמו כן מכיר לו חבירו טובה

תקסח
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כשנותן לו את הערלה ולהנ"ל ניחא דהואיל
ואמרנושאינונותןלו משלו אלא משלחבירו
אםכןאינו עושהלו טובה גדולה רק הושטה
בעלמא ואולי על דבר קטן כזה אין דרך
הבריותלהכירטובהואיןאיסורוהאףשהתוס'
כתבובפירוש דאף אסורלהושיט אברמןהחי
השייך לגף אם כן רואים ששיך הכרת טובה
בחפץ שלהמקבלאבלהלאתום'א-ריבהכרח גם כארץ ישראל.
בתריעברי דנהרא דהריבליזהאיןלפניעור
ואפשר עוד לומרבשיטתהגאוניםדסברי
ועל זהאיירי תוס' שס והואילוזה תריעברי דכרם רבעי נוהג בהוץ לארץ אף אם נאמר
דנהרא הלא אין הגוי יכול להגיע שם ולכן דכרםרבעי חלותו שונה מחלותערלה .דסברי

כלוםרהינודאפילו פלפלץגרלובה .והנהלפי
המהלך שלמד הגר"ח בשיטת הגאונים
דהפסוקים שדכרו בערלה נכתבו לכל העולם
וכי חבואו אל הארץהיינו מאותוזמןיחחיל
החיוב בכל העולם מה ראיה יש לה לגמרא
שגדלו פלפלין בארץ ישראל אולי גדלו רק
בחו"לנצריך לדחוק דמ"מ סתם דקראאיירי

נחשבת ההושטה לטובה גדולה אבל בערלה
דאהריבאופזשאין ההושטהטובהגדולהאולי
אין איסור .אבל זה טעוח דהא בערלהבלי
שיושיטלואיןלולמקבל שוםעצהאיךלאכול
דהא המקכל יורע איפה היא הערלה ולכן
הוכרח לאמר לחבירותןלי משם ואוכלכדי
שלא אדעמאיפוא לקחת ואםכןאיןלךטובה
גדולהמזודרקע"יחבירויוכללאכולהפירות
ההם ולכן שפיר מקשו,
וישלהעיר קצתעלדבריהגר"ח מהגמרא
ברכותלוכ' ,דשםהביאה הגמ' הפסוק המדבר
בערלה וכתובבוכי תבואו אל הארץ ונטעתם
כל עץ מאכל וערלתם ערלתו אתפריו ושאלו
בגמ' מאתר שכתוב אתפריו למה כתבה תורה
עץ מאכל ודרשה דגמ' מזה שבא לרבות שגם
פלפלים היבים בערלה  -עין בתום' בסוכה
שפירשו למה ה-נו חח2בים שהיו פטורים -
ץ "טראל חסרה
וסימה הגמ' ללמדך שאקאי

הגאונים דערלהורבעי הםענע אחדורץ אחד
המורכבמשניחלויותדארבעהשנים'שדינים
על האילן הג' הראשונוח יש חלות ערלה
והרביעית היא חלות רבעי אבל הוא המשך
אחד למה שנהג עד עכשיו ולכן כל היכא
דנהגה ערלהנהגרבעידהםכשניהלקיאיסור
ולכן אם אמרה ההלכה דערלה נוהגת בחוץ
לארץגםרבעינכלל .אבל הרמב"ם סברדהם
שניענינים שונים אשר זמנם סמוך אבלאין
שייכותביןהעניניםואף אםיצףיר דלאננהג
ערלהמאיזוסבה מ"מרבעיינהוגדסבתוהיא
שאילן בשנתו הרביעית מחייב הלותזו ללא
קשר להשלש הראשונות .לכן אם ההלכה
אמרה דערלה נוהגת בחר'ל אין שום הכרח
דגם רבעיינהוג .אולם הגדר שאמרנו בשיטת
הגאוניםאיןלכוונובלשון הריטב"א שהבאנו
לעיל דהא לשונו היה דפירות רבעי משום
ערלה הן אסורים משמע שממש חלות ערלה
ישנה בפירות רבעי.

"4

בחוראי
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חרבעקיבאיוסףשטייגפעך

בגדרתחיובדעשיית תקלהבבור
רמב"ם הל' נזקי ממון פי"ב הי"ג ,חפר
הראשקבור עמוק ובא האחרתיהרחיבוונפל
לחוכו שור ומת ,אם מחמח הבלו מתהאחרון
פטורשהרי מיעט הכלוואם מחמתחבטו מת,
האחרתחייב שהרי הוא הקריבהיזק בור זה,
1כ 1אםנפלהשורמאוחוצדשהרחיב האחרת,
האחרתחייבשהריהקריבהיזקבורזה אע"פ
שמת מן ההבל ,ואם מן הצד שחפר הראשון
נפל ,הראשתחייב שתה האחרת מיעט הבלו
עכ"ל.
וכתב הלח"מ ח"ל קשה הא לא נפל מן
הצד שהרחיב הוא ,א"כ מה ההיזק שקרב
דבלא מעשיו הי' נופל ,וי"ל דאילו לא הי'
מרחיב מן הצד האחר וממעט מקום מעמד
הרגלים מאותו צד ,היתה הבהמה הולכח לצד
ההוא ולא היתה באה בצר זה ונופלח עכ"ל
לענ'.

ודבריו תמוהים דא"כיתחייב בצד השני
גם בהבלא שהרי גםלגבי הבלאמועיל הטעם
דקירב הזיקא כרחזינן שבאותו צד שהרחיב
חייב גם אהבלא .אע"ל שיטת הרמכ"ם היא
כמש"כ הכס"ם שחהב גם אם לא קירבהיזק
זהכית שעשה מעשה שע"י נתקרבו הזיקות
בכור ,אלאדאכתיצ"ב מאחרשוה שעשהמעשה
בבורמספיק לחףבגמאיזוסיבה נחלקשתהניל
הסבראדט"צטרנלאלפהטרוב)נר השמולאבצר

שהרחיב.

בגמ'  '1ב' ,אמר רב בור שחייבה עליו

תורה להבלו ולא לחכטו ,אלמא קסבר חבטה
קרקע עולם הוא דמזקא לי' ,ושמואל אמר
להבלו וכ"ש לחבטו וכר ,איכאביניהו דעבד
גובה ברה"ר לרב אגובה לאמיחייב לשמואל
אגובהנמימיחייב מ"ט דרב דאמר קראונפל
עלשיפולדרךנפילה(רש"י  -בעומק משמע
ועלפני 0ושמואלונפלכלדהוא משמע ע"כ,
וע' בחוס' שכ' דע"כ מיירי בנתקל כגובה
ונחבט בקרקע דאי בנחבט בגובה מורה רב
דחהב כמו באסו"מ ,ולפי"ז שמואלדמחייב
הוא אפי' בנחבט בקרקע עכת"ד ,ונמצינו
למדין מזה דעקיית החקלה מחהבת כמו
עשהת הבור גופא.
והנהיש להסחפק ביסור דץ זה דעשייח
התקלהמיחייב ,אם הוא משום דלהתקלהיש
דין בור להתחתבעליודהוה כמו שורהדוחף,
או משום שע"יעשיית התקלה נעשה העושה
בעלים עלגוף הבורדהינו ההבלא או החבטא.
ונראה שכברמילקו בזה הראשונים ,דהנה
צ"ע בהאי דפי החוס' בהאי ו,נבד טבה
ברה"ר דאיירי כגק שנתקל בגובה ונחבט
בקרקע דא"כ דשמואלמחייב אעשיית תקלה
לחור ,גם לרביתחייב ע"ז שהרי הוא עשה
הגובה והוה כמו אבנוסכינו ומשאו דמחייב
עלי' רב משום דלא הוו קרקע עולם ,ולא
מסחבר לומר שלרב נחמעט מ"ונפל" ג"כזה
שתקלה אינו מחייב רלא משמע שבתרתי

והמובגבו ב"ק נ"א ב'ישתרילישמ ,לחד
לשק מחלקינן בץ אווץ צד שהרחיבובעה)ני פליגי.
השנקי)מזך~שנאמחלקיקמןהבלאלחבטא,
ונראה דמוכרח מזה דשי' התוס' הוא
אבלשיטת הרמב"ם שסוברז-,שיתוי ~שמ ש שחיובא דעשיית התקלה הוא משום דנעשה
פלוגי צ"ב.
בעליםעלגוףהבורולא משוםדהוהכמושור

תקע
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הדוחף ,ולפי"ז א"ש בפשיטות דאליבא דרב
א"אלחייבו כשעשה רק התקלה דלאעדיףזה
מאילוהיה עושה החבטגופאדאכתיהיהפטור
דהוה קרקע עולם.
והא דכתבו התוס' שם אליבא דשמואל
דאם נפל אחורי הגור מחמח קול הכריי'
דפטורכיון שהוא לא עשה כל התקלה ,אע"פ
דלכאורה לפמש"כ הי' לו להחחהב כיון
שנעשה בעל הבור ,אינו קושיא דרק לגבי
נפילה שנעשה ע"י תקלתוישלודינא דבעל
הבור.
וכמש"כ בו~יטת התומ' ,מוכרח גם ממש"כ
כ"ח ב' ד"ה ונשוף באגן ח"ל שם
דקא נקטדנשוףבאבןאבלנתקלבאבןונשוף
בקרקע פטור דקרקע עולם הזיקתו ,ואפי
שמואלמורההכאדפטורכדפטרלקמןבהפרה
נתקל בבור ונפל לאחורי הבור וההיאדלעיל
דמחייב שמואל צריך לאוקמא כגת שנחבט
בקרקע שהמים נשפכים עלי' דדמי לקרקע
הכורואע"גדשורשדחףחבירולבורוגםהניח
אבן ע"פ הבור ובא שור ונחקל בה ונפללבור
מחייבין בהפרה,ישלחלקכיקשיש שםתקלה
על הבור ,עכ"ל.
ולכאורה חמוה דלפי שיטתם סיבור זה
דגם שמואל פוטר אתקלה לחוד ,איך מועיל
שנחבט במקום שהמים נשפכיםעלי' הא לא
הוזק במים .אלא ע"י חבטה החק ,אע"כ
כמש"כדחיובא דחקלהאינומדיז שורהדוחף
אלא משום שנעשה בעל הבור אגוף הבור,
ולזה כתבו התוס' רדוקא אמקום שהמים
נשפכים על הקרקע דהוה מקום מסוייס כמו
קרקע הבור נעשה בעל הבור ,אבל אסתם
קרקע עולם דלא הוה מקוםמסויים לא ,וגם
מש"כ "כיק שיש שם תקלה על הבור" הוא
סבראלחלקבאיזהמקום נעשהבעלהבורע"י
עשיית החקלה ,ומוכרח בשיטח התוס'
נמש"נ.
אבל בחידהמי הראב"ד מובא בשמ"ק
הקשה באמתקושייתנוהנ"ל לשיטת התום'

י

ב' ,דגם לרביתחייבבעשייתהתקלה,ופי' הוא
האדעכדגובה ברה"רבענין אחרשגםהתקלה
שעשה הוא קרקע עולם,נמצינולמדין ששי'
הראב"ד הוא שחיובא דעשייח התקלה הוא
משום דהחקלהגופאישלה חורתחיובאדבור
דהוה כמו שור הדוחף ולהכי לא תירצו כמו
שחירצנולעילוכן הוא בשיטה ג"כ בשם הר'
יהונתן ז"ל.
וכמש"כ בש" הראב"ד א"גם בח" כ"חב',
ח"ל נ"ל דרביאמרלעילבההילק אחדבמים
זקוא עצמו פטור קרקע עולם הזיקתו
ס"ל כר' גתן דשרי חיוב על בעל הבורדאי
כרבנן ליהוו מימיו של זה כאבן שנתקל בו
וליחייב בעל המים וכו' עכ"ל לענינינו ,הרי
מבואר בדבריהם שמדין דוחף לחודחייבין
אתקלה.
ונראה מוכרח שלשיטח הרמב"ם מחךיב
אעשית התקלהבין מדין דוחףובע מטעמא
שנעשה בעל הבור אגופאדכור,ולכך אםנפל
כאותו צד שהרחיב הבור חיבכין אם נתק
בחבטא בין אס ניזק בהבלא מדין דוחף,
שבאותוצדהוה תקלתושורהדוחףוחייבעליו
אע"פ שמיעט ההבלא ,אבל מצדהשני שאין
הואהדוחףחייב אםניזק בחכטאשע"י שעשה
חקלהוקירבהזיקותבבורזה נעשה בעלהבור
אגופא דבור גם מצד השני אבל אם ניזק
בהבלא פטור שכית שמיעט הבלא ומיעט
הזיקוחהבאיםע"יהבלא א"אלוליעשוחבעל
הבור על ההבלא שלא עשה המזיק אלא
אדרבא מיעט כח המזיק,
וז"ל הכס"מ ,ול"נ שרבינו סוכר שאא"ל
דפליגי לישני אהדדי דא"כ קשיא אלישנא
קמא אמאי פטורכימיית מחמת הבלאאפי'
נפל מהצדשהרחיב הא אםלאהי'מרחיבולא
הי' נופל,וכן קשה לל"ככינפלמאידךגיסא
אמאי פטור אימיית מחמת חבטא הריכיע
שעשה מעשה בבור אין ראוי ליפטר עכ"ל,
וכנראה שכ11נח 1למש"כ.
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פנחס וואעסמאן

בעניןחציעבדחציבןחורין
הרמב"ם בפ"ד מהל' חובלומזיק כ' וז"ל
מישחציועבדוחציובןחוריןשביישו אדםאו
ציערו או שנגחו שורוכיוצא באלו אם אירעו
זהביום של רבו לרבוביום של עצמו לעצמו
עכ-ל .והק' הלח"ם מסוגיאדגיטין דף מ"ב
א' ,דאיתא שם האידין דנגחו שורביום דבו
לרבו ביום של עצמו לעצמו ומק' הגמ'
מברייתא דהמית שורמי שח"ע הב"ת נותן
חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו ,ואמאי
נימא ביום של רבו לרבו ובשל עצמו לעצמו
ומשני דשאני הכא דקא כליא קרנא ובטל
החלוקח ימים .וה"ד לא כליא קרנא כגק
שהכהו עלידו וצמתהידו וסופו לחזור ,ומק'
הניתא לאביי דאומר דבהיזק שסופו לתזור
חייב בנזק וא"כשייך חיוב נזק בנגיחת שור
דלאכליא קרנא אבללרבא דאומרדאינוחייב
רק שבת ולא נזק ושוראינו משלם שבת לא
משכחת חיוב בשור רק בכליא קרנא ומשני
דלרבאהדיןשייךרק כשהכהו אדםדיששבת.
וא"כ כית רהרמב"ם פסק כרבא דליכא נזק
בסופו לחזורהאיךהביא כאן הדץ שלחלוקח
ימים כנגחו שור דלאשייך החיוב רק בכליא
קרנא ובטל החלוקתימים .ובאמת הרמב"ם

לא הביא הדין דבכליא קרנא בטל החלוקת
ימים וזה גופא צ"ב דבגמ' מבואר בלי שום
חולק דליכא חלוקח ימים בכליא קרנא.
ויש לדקדק עוד בהא דהביא הרמב"ם
שביישו אדם או ציערו ולא כתב שבטלו
ממלאכתו לחייבו שבת והגמ' נקטה החיוב
שבת דמתרץ בגמ' כשהכהו אדםדחייב שבת.
וראיתי שכן הקשה האבן האזל.
והנה הרמב"ם בפ"ב מהל' ק"פ הי"גוכן
בפ"ב מהל'חגיגה ה"א כ' דח"ע וחב"ח פטור

מפסחוחגיגה.ובשניהמקומותהשיגו הראב"ד
דהוא דלא כהילכתא אלא כמשנה ראשונה
אבל למשנה אחרונה דכופין הרב לשחררו
חייב בחגיגה ופסח .ומקורו של הראב"ד הוא
מחגיגה ב' ב' ,דמק' הגמ' סתירה מרישא
דמשנה דהכל חייבין בחגיגה לאתויי ח-ע
חב"ח לסיפא דמשנה דמפרש רבינא דפטור
ומשני כאן למשנה דאשונה כאן למשנה
אחרונה ופירש"י דלמשנה ראשונה דמניחים
אותו להיות ח"ע חב"ח פטור דיש לו אדון
אחר אבל למשנה אחרונה דכופין הרב
לשחררו חשובכאיןלואדוןוחייב .וכסוגיאזו

איתא בפסחים בנוגע לקרבן פסח .ולפירש"י
צדקו דברי הראב"ד דאנן קיי"ל כמשנה
אחרונה וחייב בפסח וחגיגה .אבל הרמב"ם
ע"כ למד תי' הגמ' להיפך דלמשנה ראשונה

חייב ולמשנה אחרונה פטור וכ"כ הרמב"ם
בפיה"מלחגיגהופסחים ,אלא שצ"ב דהסברא
כרש"י דכיון שכופין אוחו לשחרר ,יותר
מסתברשיהי'כבןחורעלהתחייבולאלהיפך.
והכס"מ בהל' ק"פ כ' לפרש דלמ-רדישדין
חלוקת ימים הוי ב"ח ביום של עצמווחייב
אבל למשנה אחרונהדכופין אותו לשחרר לא
עשו חלוקת ימים וא"כ כל זמן שלא שחרר
הוא ד"ע חב"ח בכליום ולפיכך פטור .אבל
לכאורה דבריו חמוהיס דהלא הרמב"ם פסק
כמשנה אחרונה ואפ"ה הביא הדע חלוקת
ימיםבנגחושור .ועכצ"לדהרמב"םסוברדאף
שכופין אותו לשחרר אבלכלזמן שלא שחרר
תיקנו חלוקתימים .ובאמת הראב"דהשיגעל
הרמב"מ בהדין של נגחו שור דלמ"א ליכא
חלוקת ימים כהכס"מ אבל ברמב"ם מבואר
דיש חלוקת ימים אף למשנה אחרונה .וכן
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הוכיח הב"ח בסי' תכ"ד בשיטת הרמב"ם ביום של עצמו .וזה חמוה דהא כלדין חלוקח
המעשהידיםשייך בדבר ששניהםשייכים בו
ודלא כהכס"מ.
ונראה לבארדברי הפיה"מ דהנה עלהדין כמו המעשה ידים דבלי החקנה של חלוקח
של נגחו שור מק' הגמ' אלא מעתהיום של ימים היו העבד והרב חולקים אוחו בכליום,
רבו ישא שפחהיום של עצמו ישא בתחורין בזה חיק3ו חלוץת ימים דביום א' 'הי' הכל
ומשני איסוראשאני .אבלבירושלמיבפירקין לרבוויום א' לעצמו אבל בדברשבלי החלוקח
איתא דאם קידש אשה ביום של רבו אין 'מים לאהי' האדוןשייךבובודאי לא נתנוהו
חוששין לקידושין וביום של עצמו חוששין לו ביום של רבו ,וכן להיפך בהעבד ,וא"כ
לקידושיןוגם לענץ איסורא עשו חלוקתימים נראהברורשחציכופר שזה בא מצד ב"ח שבו
וביום א' הוא עבד גמור ויום א' הוא ב"ח בזה לא נאמר שביום של רבויהי' לרבודאין
גמור .וא-כיש להסתפק להבבלידיש חלוקת האדוןשייך בכופר וכן החצי קנס שבא מצד
ימים רק לממע אם הוא חלוקה ממש בנוגע עבדותאין העבדשייךבוואינו שלוביום של
להק3ין ממון ויום א' הוא עבד גמור לממון עצמו וא"כאינוק'כללעלהדע שלנגחו שור
ויום א' ב"ח גמורלממוןוחולק עלהירושלמי ומה מק' הגמ' .אלא ע"כ דהוא חלוקה בעצם
רק לגבי איסורא ,או נימא דלהבבלי לעולס ויום א' הוא עבד גמור וקושיית הגמ' הוא
הוא ח-ע חב"ח והחלוקה הוא רק על המעשה דלמהנותןחצי קנס לרבווחצי כופרליורשיו
ידים דיום א' המעשה ירים לרבו ויום א' הלא ביום של רבו הוא עבד גמור ויהי' כל
לעצמו אבל בעצם הוא ח-ע חב"ח וחולק החיוב קנס ולרבו וביום של עצמו יהי' כל
הבבלי על הירושלמי לנמרי .ועי' בקצה"ח החיוב כופר ולעצמו.
אבל נראה שבזה יש לחלק בין משנה
בסי' קע"א שנסחפק בזה.
ונראהדמסוגיין מוכח דהוא חלוקה בעצם ראשונה למשנה אחרונה דאף דלהרמב"םיש
ויום א' הוא עבד גמור ויום א' ב"ח גמור חלוקתימים אף למשנה אחרונה ,אפ"ה חלוק
דאל"כ מה מק' הגמ' דביום של רבו 'שא מהחלוקה למשנה ראשונה .דלמ"ר דהחלוקה
שפחה הלא בעצם הוא ח"ע חב"ח והחלוקח הוא לעולם ,בזהתיקנו החכמיםשיהי' חלוקה
ימים הוא רץ על המעשה ידים ומה שייך בעצם כמש"כ ,אבל למשנה אחרונה דאין
להקשוח שישא שפחה ביום של רבו כיון החלוקה לעולם רק עד שנוכל לכופו לשתרר,
דבעצם הוא ח"ע חב"ח וצ"כ מבואר דלגבי לאתיקנושיהי' חלוקה בעצםכיוןדהוא עומד
ממתהוא חלוק בעצם,וביום של רבו הוא עבד להשתחרר אלא עשו חלוקה בהמעשה ידים,
גמור ולפיכך הק' הגמ' דלגבי איסורא נמי אבל בעצם הון!עדין ח"ע חב"ח .ונראה עתה
נימא הכי ועל זה משני ראיסורא שאני אבל הביאור ברברי הפיה"מ ,דלמ"ר חיב בפסח
בממק הוא כמו דס"ד מעיקרא דהוא חלוקה וחגיגהכיון דביום של עצמו הוא ב"ח גמור,
בעצס.
אבללמשנה אחרונהדבכליום הואבעצם ח"ע
ויש להביא עוד ראי' מהא דמק' הגמ' על חב"ח פטור מפסח וחגיגה כיון שיש בו צד
ןדנגחו שור מהא דהמיחמי שח"ע חב"ח עבדות .ומהגמ' שהוכחנו דהוא חלוקה בעצם
"די
דנוחן 8צי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו אינו ק' דהגמ' אזיל לפי מ"ר כמו שנבאר
ואמאינימאביום של רבולרבויום שלעצמו לקמן.
ובזה נראה ליישב דברי הרשב"א
לעצמו .והנה אם נאמר רהוא בעצם ח"ע
וחב"ח א"ג החיוב עליו הוא חצי קנס וחצי התמוהים בשכח ד' א' ,דאיחא שםהדין דאע
כופרוקושיית הגמ' הוא,שיחןבין החצי קנס אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חכרך והק'
ובין החצי כופר לרבו ביום של רבו ולהיפך כתוספות מהאדקיי"ל כמשנה אחרונה וכופע
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תקעג

את האדת לשחרר
ח"ע חב"ח כדי שיקים ח"ע חב"ח והחיזב הוא לשלם חצי כופרה,צי
העבד
העשהמצות פרי' ורבי' אף שעובר הארת על קנס אינו ק' כ %שיתן החצי כופר לרבכית
של

לעולם בהם תעבודו.ותי' הרשב"א דאץ הרב שיך בכופר וממילא אץ אנוצריכים
דכית דהוא ח"ע חב"חליחבי' משום לעולם חלוקחימים למשנה אחרונה א"א לתרץ אם
בהם חעבודו .והקשו האחרונים מגיטע ל"ח לאנחלקבין החלוקהלמשנה ראשונה ולמשנה
א' ,בההיא אמחא דהוה קא מעבדי כהאינשי אחרונה וכמש"כ.
איסורא ואמראבייאילאו משוםלעולם בהם
ובאמח לפי דברי הרשב"א מוכרח לומר
חעבודוהי' כופה הרב לשחררה.ורבינא אמר החילוקבין המשנה ראשונה למשנה אחרונה
דבהא ליכא איסור לשחררה כיע דעבדה דאף דלמ"ר עשו חלוקה בעצם אבל למשנה
איסורא .ומקשה הגמ' עלאביידאוסר לשחרר אחרונה לא היויבולים לעשותכן דא"כ הי'
אף היכא דעבדה איסורא מהא דא"ר יצחק עבד גמורביום של רבווהי' אפשר לעבודבו
מעשה באשה אחת שהיתהחצי שפחה חב-ח עבודת עבד וממילא אסור לשחררו ולמשנה
וכפו את רבה לשחררה משוםדנהגו בה מנהג אחרונה אנו רוצים שישחררו ולפיכך אף
הפקר .ולהרשב-אמאי קשההלא כח"ע חב"ח שעשו חלוקתימים לאעשורק בהמעשהידים
ליכא מצות לעולם בהם תעבודו ולפיכך כפו אבל בעצם הואעדיין חב"ח וא"א לקיים בו
אותו לשחררה במקום איסורא אכל ההיא תעבודו ומותר לשחרר אבל למשנה ראשונה
אמתא דאסר אביי לשחררה היתה שפחה דביום
גמור אסור לשחרר
שלחר"בשו.הואעבי
גמורה דיש כה משומ לעולם בהם תעבודו .כדחזינן ב
ולפיהנ"לנראהליישבדהנהבקצותהנ"להק'
ולפי"ז נראהליישב ק' הלחם משנה דהנה
על הרשב"א דלמה ליכא בח"ע חב"ח לעולם בתוס' דף מ"ב ב' ,ד"המאילאו כתב דבאמח
בהםתעבודוהלאביום שלרבועובדבו(ולמד הי' הגמ'יכוללתרץהק' מהמית ח"עדהאידין
הקצוח דאף למשנה אחרונה יש דץ חלוקת נאמר למשנה אחרונה דליכא חלוקת ימים
ימים כהרמנ"ם) וכתב הקצות דמהרשב"א ולפיכךנותןחציקנסלרבווחצי כופרליורשיו
מוכח דאףכיום שלרבוהוא בעצם ח"עחב-ח אבלהדין דגגחו שור נאמר למשנה ראשונה
והחלוקה רקעל המעשהידיסואסורלעבודבו דישחלוקחימיס אלאדהגמ'לא רצהלחרץכן
עבודת עבד מצד הב"ח שבו וממילא א"א משום דלקמן איבעיא להו אי מעוכב גט
לקתם בו תעבודו וממילא ליכא איסור שחרורישלו קנס אם לאו ומביא הגמ' ראי'
לשחרר .וא"כ לפמש"כ לחלק בין משנה מהמית ח"עדנותן חצי קנס ולמשנה אחרונה
ראשונה למשנה אחרונה מיושב היטב דכופין אוחו לשחרר הוא מעוכב גט שחרור
דהרשב"א מדכר בח"עלמשנהאחרונהדכופין ומדחה הגמ' דהאי ברייתא הוי למ-ר דאינו
אותו לשחרר ולפיכך אף אם נימא דעשו מעוכב גט שחרור דאיןכופין אותו לשחרר.
חלוקתימיםהוא רק בהמעשההיםאבלבעצם ולפיכך לא רצה הגמ' לחרץדהמית ח"עאזיל
הוא חב"ח וממילא ליכא תעבודו ומוחר למשנה אחרונה כדי שלא לפשוט האיבעיא.
לשחרר אבל הגמ' בגיטע הוא בחצי שפחה והנה להרמב"ם לא הי' מועיל תי' זה
דלא מקפדא אפרי' ורבי' ואין כופין הרב דהרמב"ם סובר שיש חלוקתימים אף למשנה
לשחרר וממילא החלוקת ימים הוי חלוקה אחרונה ,ועורדהרמב-םהביאשניהדיניםבין
בעצם כלמ"ר בח"ע וא"כביום של רבהשפיר הדין דנגחו שור ובין הדע דהמית ח"ע אף
מקים בה תעבודו וכק' הקצות ושפיר מק' דפסק כמשנהאחרונה .אבלדברזה שכ' התוס'
הגמ' עלאביי .ושו"רבחי' חתם סופר לכ"ב דהגמ' כשהק' מהמיח ח"ע למד דהוא למ"ר
שכ"כ לתרץ הרשב"א על דרך זה לחלקבין כדי שלא לפשוט השאלהדלקמן,לזה ע"כגם
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נתוראי

הרמב"ם מודה .והנה הרמב"ם אף שהביא
הדין של המית ח"עוגם פסק כמשנה אחרונה
אפ"ה פסקדמעוכבגטשחרורהויספק אםיש
לו קנס ,ומאיזה טעם שיהי' לא חש להראי'
שהביא הגמ' (עי' במ"מ פי"א מהל' נזק"מ
ה"כ) .נמצא דכשהגמ' הק' מהמית ח"ע הוא
למ"ר אכל הרמב"ם הביא הדין למשנה
אחרונה .וא"כ מיושב ק' הלח"מ דכברכתבנו
דק' הגמ' לא הי' שיטול האדון החצי קנס
והחציכופרכיקשאיןלושייכותלהכופרוהק'
הי' דביום של רבויהי' כל ההיוב קנס משום
דהוא עבד גמור .וא"כ לפמש"כ וה ק' רק
למ"ר דהוא חלוקה בעצם ,וא"כ הגמ' דלמד
הברייתא למשנה ראשונה שפיר הק' מזה על
הדין דנגחו שור והוצרך הגמ' לתרץ דבכליא
קרנא בטלהחלוקהוממילא לרבאדפוטרמנוק
כשלא כליא קרנא לאשייךהדין חלוקתימים
בנגחו שור אבל הרמב"ם להלכה דמביאהדין
של המית ח"ע למשנה אחרונהלדידי' לא ק'
כלל ממחו שור ,דלמשנה אחרונהדהוא בעצם
ח"ע חב"ח והחיוב הוא לשלםחצי כופרותצי
קנסאינו ק' כללשיתן החצי כופר לרבוכית
דאיןהרבשייךבכופרוממילאאיןאנוצריכים
לחלקביןכליא קרנא ללאכליא קרנאולעולם
יש דין חלוקת ימים וממילא שפיר הביא
הרמב"ם הדין דנגחו שור אף שפסק כרבא
ולפיכך לא הביא כל החילוקבין כליא קרנא
ללא כליא קרנא.
ובזה נראהליישב הא דכתב הרמב"ם צער
או בושח כשהכהו אדם ולא כתב שבת אף

דהגמ' נקטהחיובשכת .דבאמחישלעיין דמה
שייך הדין שהכהו אדם כיום של רבו לרבו
בשכת דבשלמא צער ובושח דהחיוב הוא מה
שנצטעראונתבייש בשעתההכאהשפירשייך
לומר דתלוי ביום ההכאה אבל שבת דהחיוב
הוא מה שנתבטל ממלאכתו וא"כ אםהי' שבת
של ב' ימיםהוייום א' לרבוויום א' לעצמו
ואינו תלוי כלל באיזהיום הי' המעשה היזק
ובגמ' מבואר דתלוי באיזה יוס הי' ההיזק.
לפיכך צ"לדהגמ' למד דאםהי'היזקביום של
רבווהי' שבת ב' 'מים דכל השבת להרב אף
היום של העבד .והנה אמ הוא בעצם ח"ע
חב"ח ורק המעשהידים חולקיםלימים אינו
בדין שיהי' השבת של ב' הימים לרבו כנ"ל
אבל אם כיום של רבו הוא עבד גמור ולמחר
הויכקנין חדש להעבד א"כ י"לדהוי כמו אם
הזיק א' עבדו של חבירווהי' בטל ממלאכחו
כמהימים וקודס שנשלם כלהימים מכרורבו
לאחרדוראי השבתהוא לרבו ראשתכיתדהי'
שלו בשעת ההכאה וא"כי"לדה"נכיוןדביום
של רבו הי' עבד גמור ,למחר הוי כמכירה
להעבד ולפיכך הוי כל השבת לרבו אף מה
שבטל ממלאכתוביום שלעצמו .וא"נמיושב
מה שהשמיט הרמב"ם שבת ,דהגמ' דאויל
למ"ר דהוא עבר גמור ביום של רבו שפיר
שייך הדין של יום של רבו לרבו גם בשבת
שיהי' כל השבח שלו אבל הרמב"ם דפוסק
כמשנה אחרונה והוא בעצם ח"ע חב"ח וא"כ
לא 'הי' להרב רק שבת שליומו ואינו תלוי
כללביום ההכאהולפיכךלא כחב הרמב"םרק
צער ובושת והשמיט שבת.

"4

חיבפנחי דודקיימין

נחוראי

תקעח

בעביןתשלומיגזילה
א .איתא במס' ב"ק דף י"א א' ,אמר
שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא
לנזקין .ופי' רש"י שאם גנב וגזל בהמה או
כליםונפחתואצלואיןשמיןהנבילהוהשברים
לבעלים שיחזירגנב הפחת אלא ישלם בהמה
וכלים מעולים והשברים שלו .ופי' תוס'
דאע"ג דקיי"לישיב לרבות שוה כסף ככסף
ואפי' סובין ,גנב וגזלן שאני משום דכחיב
אשר גזל כעין שגזל הלכך צריך להחזיר
הגזילה או דמי' ולא סובין וכן משמע
בירושלמיוכו' .והנה תוס' בב"מ צ"1ב' ,ד"ה
זיל שלים מביא מרבינו שמואל שהקשה על
רש"י מהגמ'לעילה' א',כולן אבותהן לשלם
ממיטבפי' כ"דאכותוגנבוגזלןבכללן אלמא
מדמה תשלומיגנבוגזלן לתשלומינזק וא"כ
יפרעבסובין .והנה מלבדקושיאזוישלהעיר
עלרש"יממהשפירשהואבעצמובפסחיםדף
ל"ב א' ,דיש לגמ' שם איבעיאאיך משלמין
תשלומי תרומה,לפי מדה משלםאולפידמים
משלם ,ומפרשרש"י"כיקדגביתרומהבשוגג
קפיד רחמנא אתשלומי פירות ולא מעות
כדכתיבונתןלכהן אתהקודשלפי מדה משלם
או לפי דמים משלם ,בגזלןדחולין שדגג או
מזידוכןגזלןדתרומתמזידלאאיבעיאלןכיון
דלא קפיד רחמנא אחשלומע דידהו דאמר
ישיב לרבות אפי' שוה כסףואפי' סובעודאי
לפידמים משלם .אבל בתרומה שוגגאיבעיא
לןהואילוהקפידה התורה לשלםפירות".הרי
מפורשבדברי רש"ישכןשייךהדע שלישיב
ואפי' סובע בגנב וגזלן וצ"ע משיטתו בכל
מקום רסובר שגו"גצרינין לשלם אושלימים
או דמים,

ב .איתא ברמב"ם פ"א מהל' גניבה הל'
ט"ו "מי שגנב כלי ושברו או פחתו או וכו'

מאיליואע שמץלוהפחח אלארואין כמההי'
שוה אוחוהכלי ומשלם לבעליםשנים בדמיו
והכלי השבוריהי' לגנב וכו' ".ועי' בהגהות
מיי' שמפרש ששיטת הרמב"ם הוא כשיטת
רש"י דמדנקט הרמב"ס שהכלי השבוריהי'
לגנב משמע דאפי' בשויןאין לכוף הבעלימ
לקבלו  -הרישצריך לשלסדווקא עםרמים
(או שלימים) .ובספר אבן האזל הקשה ממה
דמבואר בפ"ב הל' י"א" ,דין הגנב לשלם
הקרןוכרמןהמטלטליןשלו אםלא נמצאולו
מטלטליןוכו'מןהיפהשבנכסיו כשארהנזקץ
שנאמר כהן מיטב שדהו וכו'" .הרי מפורש
שיכול לשלם עם מטלטלעאומיטב שדהוולא
בעינן דוקא דמים אושלימים .מכח קושיאזו
לומד ר' איסרזלמן זצללה"ה שיש לרמב"ם
שיטה אחרת אבל מ"מ קשה על ההגהותמיי'
מהרמב"ם בפ"ב.

ג .הנהמבואר ברמב"םרישהל'גזילהוכן
בספרהמצות ל"ת רמ"השאיןלוקיןעלהלאו
של לא תגזול משוםדהויניתק לעשה,שחייב
להחזירוואפי' שרף הגזילהאינו לוקה שהרי
הוא חייב לשלם דמי' וכל לאו שניתן
לתשלומץאיןלוקיןעליו .משמע מהרמב"ם
שבמה שמשלם דמים אינו מקיים העשה של
והשיכ -דהטעם שאינו לוקה כששרףהגזילה
הוא משום דהוי ניתן לתשלומין ואילו הי'
הגזלן מקיים העשה דוהשיב ע"י דמים
(כמבואר ברא"ש בפרק אלו מציאוח) ,א"כ
לעולםאיןלוקין על הלאו דלא הגזול מטעם
אתד,שהויניתק לעשה .והנה מעורריםעלזה

תקעו

נחוראי

ממהדאיתא בספר המצות עשה קצ"ד"-היא
שצונו להשיב את הגזלה בעצמה אם היא

נשארת בעצמה ואם גשבע בחוספת חומש או
לחת דמי' אס נשתנית והוא אמרו יתעלה
והשיב את הגזלהוכו'".הרי מפורש ברמב"ם
שכשמשלס דמיס יש קיום של והשיב .והנה
כבריש שרוציםליישב הרמב"ם שחלוק הוא

הדין דמים שלשינוימהדיןד~יםהיכאשאין
הגזילה בעין ,שהיכא שמשלם דמים במקום
ששינויקונהאיןזה משוםחיובאחריות,חיונ
תשלומין בעד המעשהגזילה אלא הף משום
שוהוחיוב השבה שלו  -או להחזיר החפץ
(אם לא נשתנה) ואם נשחנה ,אז משלםדמים
לקייםחיובו .וזהו מה שאיתא כגמ' לקמןדף
ס" 1א' ,אםכעין שגזליחזיר ואם לאודמים
בעלמא בעי שלומי ,שחיוב דמים זה ,נכלל
בעצם החיוב של והשיב ולא הוי חיוב ממון
חדש משום ושלם.וכןרוצים להוכיח מהטור
בסי' שס"א דמבואר שם שהיכא שנשתנה
החפץהגזול אחרישהי' ברשותהיורשין מ"מ
חייבין לשלם אע"פ שההלכה הוא שהגחל
ומאכיללבניווהניח לפניהם פטורין מלשלם,
וע"כ שאפי' לאחר ששינוי קונה מוטל על
היתומין החיוב השכה שלהם על הבעין וזה
נחקיים ע"י חזרת דמים[ .נדבר בזה עוד
לקמן ].ממילא מיושב הרמב"ם בריש הל'
גזילה ובספר המצוח שהרמב"ם נקט ציורים
היכא שאין החפץ'בעין שנשרף או נזרקליס
ובאופנים אלו דוקא הוא שהלאו הוי ניתן

לתשלומיןגרידא.
ד .עלפייסודהנ"לישליישבדברירש"י
ורמב"ם בעניןאין שמע .שנוכל לומר שמה
שמצאנו גבי גנב וגזלז דינים מיוחדים איך
לשלם,דהיינו אושלימימ אודמים ,זה דוקא
היכא שמוטל עליו לעשות השבה שהיכא
שמחויב בהשבח הגזילה או החמירה התורה
עליו שרק באופן זה יכול לקיימה ,שצריך
להיות אשרגול-כעין שגול-והיינושלימים
או דמיס .אבל היכא שאץ החפץ בעין ואז
מוטלעלהגזלןחיובתשלומיןבעלמאאזיכול

לשלסחיובו בכלשוהכסף דלא שנא מכלחוב
בעלמא שריבתה תורהישיב לרבותאפי' שוה
כסף .א"כ מיושב דברי רש"י ,שהרי הגמ'
כפסחים דף ל"ב א' ,מירי היכא שנאכלה
התרומה,הרישאינובעין וא"כמוטלעליורק
חוב ממון בעלמא וממילא אחי שפיר מה
שרש"י מפרש דגביגזלן לא הקפירה החורה
דיכול לשלםבכלשוהכסף .משא"כבדףי"א
א' ,הרי הבהמה הויאבעין ורק שקנההגזלן
בשינוי .א"כ עדין מוטל עליו החיוב של
והשיב וכדי לקיימו הרי חיב לשלם או
שלימיםאודמים .ממילאמיושב שאלתרבינו
שמואל מהסוגיא בפ"ק דמבואר דגו"ג
משלמין ממיטב שלפי הנ"לכל אותההסוגיא
מדברתהיכאשאין החפץבעין ולא מוטל על
הגזלן החיוב של והשיב .באותו הדרך נוכל
ליישב שיטת הרמב"ס (כפי הבנת ההגהות
מיי') שהרמב"ם בפ"א מיירי היכא שהחפץ
עדיע הףבעיןוכלשון הרמב"םוהכלי השבור
יהי' לגנב  -הרישמיירי שעדין איחאבעין
וא"כ מוטל עליו חיוב השבה ולפיכך חייב
לשלם או שלימיס או דמים ,משא"כ ההלכה
בפ"ב שמבוארששייךלגבוח ממטלטלץושאר
נכסיומיירי סתם ונוכל לוטר שמיירי היכא
שאין החפץ בעולם ומוטל עליו רק חיוב
תשלומין בעלמאיוניל כל שוה כסף.
ה ,איתא בפרקהגוזלומאכילדףקי"חא',
במשנה  -הגוזל אתחבירו אושהלוההימנו
או שהפקיד לו בישוב לאיחזירלו במדבר.
והגמ' מקשה -ורמינהימלוה משתלמתבכל
מקום אבידה ופקרק אע משתלמין אלא
במקומן אמראביי ה"ק מלוה ניתנה ליתבע
בכלמקוםאבידהופקדוןלאניתנוליחבעאלא
במקומן .וע' במאירי שמפרש שלא מוטל על
השומר של החפץ לישא אח החפץ עמו בכל
מקוסולפיכךניתןליתבע רקכמקומן ,משא"כ
במלוה שחיובו הוא לשלםדמים בעלמא א"כ
הרייש לאדם ממק בכל מקום שהואולפיכך
מלוה ניתן ליתבע בכל מקום .והנה המאירי
מסיק "ויראהליבגזילההנקניחבשינף מעשה

נהוראי
שדינה כדין הלואה ".והיינו מאחרי שהיכא
שקנה בשינוי חייב רק דמים א"כ מסתברא
ששוביכולהנגזללתבוע מאתהגזלןחיובובכל
מקום .ובאמת יש לעמוד על דברי המאירי
מדוע צריך ליסד בשביל זה חידוש מיוחד
שדינו כהלואה הלא זה פשיטא ,מאחרי
שהסביר שהיכא שהדיוןהוי על חפץ אז אע

מוטל על הנתבע טורח המשאונו' א"כ מכלל
זהנוכלללמודמעצמינו שכלהיכא שישחיוב
דמים אזניתןליתבעבכלמקום .וא"כ ,פשטות
החיוב דמים שלשינוי הר חוב בעלמא ,וכן
איתא מפורש בפ"י כדף קי"ד א' ,א"כ קשה
מדועצריךהמאירילייסדבאופןויראהליוכר
דמשמע דיש חולקין או עכ-פ יש מקום
בסברא לתלק.
 .1והנה כבר התחלנו לראות (ברש"י
ורמב"ם) שהדין דמים של שינוי אינו חיוב
פשוט ,שהםמיוסדיב על מה שהחפץהויבעע
עםמקים הופצ אתהשלה:1 .אמהיילעהן
שהמז יהדצ דבדי ה147ת"ח מטנ"ג נ) גמ הוץ
דמים של יאוש דגזילה שמצדד ללמוד שהוי
משום שיור בקנינו של הגזלן ולא מטעם
מעשהגזילה הראשונה ,וחוקר אם יהאחסרון
של "לכם" ביום א' דסוכות .ובאמת נוכל
לחקור כן בהחיוב דמים שיש היכא שקונה
בשינוי אם הוי חיוב דמים בעלמא או הוי
משום שיור בקנינו .וע' בשער המשפט סי'
שס"א סק"ב דמשמעשהבין שהגדרגבישינוי
הוי כמו הגדרגבי יאוש ,שחוקרבדבריהטור
שהבאנו לעיל היכא שנעשה שינף ביד
היורשין דחייבין לשלם ,מההדין אם עכשיו
אכלום  -ועושהק"ושהינאשאילוהי' כמות
שהואוהיוחיביןלהחזירגוף החפץ ואכלום
פטורין אז כ"ש היכא שכבר נשתנה החפץ,
ואיזהיורשיןחייבין להחזירגוף החפץ ,כ"ש
דפטורין מלשלם .ולכאורה קשה הלא כבר
נתףייבו היורשין לשלם דמים כאשר נשתנה
החפץואיך:עקרחיובזה.הרי משמעשהחיוב
דמים אינו חיוב אקרקפתא דגברא דמאחר
שהל החיוב לא יפקע אלאהוי דמים בהחפץ
והיכא שהחפץ שובאינובעין אז נסתלק אותו

הי

תקעז

החיוב(וממילאהיורשיןפטורין מלשלם כלום
מאחר שלא היו הגזלנין) .ובאמת ע' במאירי
קי"א ב' ,דמשמעמיני' ג"כשהדין דמיםגבי
שינוי הוי מטעם שיור בהחפץ וז-ל "אע"פ
שבשינוי מעשה שקונה אנו אומרים שאין
קנחחואלאלגוףהגזילה הא מ"מחייב לשלס
דמי' וכו'" .והנהישמגדיריםהענין שלשיור
בקנינו לא מטעם שיש לגזלן כל הזכות בגוף
החפץ ויש לכעלים דמי התפץ ,אלא שיש
לבעליםזכותבגוף החפץ - .והגדרהואשיש
לגזלן זכיי' בחפץ ,וכמה  -יש לו זכוח
בהממת שא"א לבעלים לכופו להחזיר גוף
החפץ ,דיכול הוא להחזיר דמיס .א"כ נמצא
שביסוד יש לבעלים תביעה על החפץ ורק
שיכול הגזלן לפטור תכיעתם ולסלקם מעליו
ע"י שמשלםדמים .וא"כנחזורלדבריהמאירי
בדף קי"ח א' ,דלפי הנ"ל שפיר טובא
ה"ויראהלי" וכו' ,שמכיון שכליסודתביעח
הבעלים הוא על החפץ ,והיכא שאין החפץ
בעין אז שובליכא אותוחיובממון ,א"כ הכא
במדבר הוי לא ניתן הגזילה ליחבע ומכיון
שגוףהחפץ א"אלתבועאזהיינוחושביםדאף
החיוב דמים א"א לכוף הגזלן לשלם ,קמ"ל.
ז .והנה מ 2להוסיף עוד דיש מקום לומר
שיהיו חולקע עם דברי המאירי .עי' בט"ז
חו"מ ס" שנ"דסעיף ה'שיוצאמדבריוחידוש
גדול  -שרואיםשהביןשהדין שלשינויקונה
אינודין מוחלט אלאהויתלוי בברירתהגזלן
(היכאשהוישינוילמעליוחא,וברירתהכעלים
היכאשהוישינוילגריעותא).וכןנראהמדברי
הרמ"ד הובא בשיטמ"ק דף ק"א בסוגיא של
יש שבח סממנעעל הצמראולא .וא"כבנידון
דידן שיבאו הבעלים לתבוע מהגזלן במדבר
דמי החפץ שנשתנה לא יוכלו לכופו לשלם
דמים שהגזלןיטעון שא"ב אינו רוצה לקנות
ב(מינר שיהי' נשכר יוחר אם 'שאר הדמים
בכיסו ויחדר החפץ שנשחנה למעליותא
בחזרחולישוב .וא"כ באמת הף "יראהלי" של
המאירי ,שמצדא'דוקאלשיטתווסברחוצריך
הוא לכאר כל כך ומאידך גיסא יהיו איזה
שיטות דיסברודאיןדינודין מוחלט.

תקעח

בהוראי

צבי יהושע בערגער

בענין פסולובקודש
בקודש .ובוהנכללו רובם שלהפסולים ,ושאר

איתא בהמשנה ובהגמרא זבחים ס"ח א',
לבארהדין במליקת קרבןעוף שנעשה בפסול
אי מטהרת מטומאתבית הבליעה כמומליקה
נשרה או לא ,ומבואר שםבהסוגיאדישאיזה
פסוליםדעדיין מהני המליקה לטהר ובאיזה
פסוליםאינו נחשבלמליקהלטהר .וע"שכסוף
המשנה ,אחר שמביאה איזה מהפסולים
והחילוק בדיניהם" ,זה הכלל כל שפסולו
בקודש אינו מטמא בביח הבליעה לא הי'
פסולו בקודש מטמא בבית הבליעה ".והתוס'
שם בהמשנה מדמיןדיןזו לעודדין המבואר
לקמןבפרק המזבח מקדש פ"גא',דישדיןשל
הקטרתפסוליןדהיינו ,דםאואימוריןשנפסלו
אם עלו על המזבח קדשם מזבח ולא ירדו.
ובהמשנה ס"ד א' ,איתא לבאר על איזה
פסולים נאמרההדין של עלו לא ירדו
באמצע המשנה "שר"ש אומר כל שפסולו
בקדש הקדש מקבלו לאהי' ססולו בקדשאין
הקדש מקבלו" .ובתוס' ובהגה"ה ס"ח ב'
כד"ה אמר רב שמאל ולילה וכו' מובאשני
פירושים לבאר פסולו בקודש .התוס' אומרים
שצריכים שאירעהפסול אחר שנחקדשהקרבן
בקדושתכלידהיינו דכברהי' עבודה כשרה,
ואם אירע הפסולמידבהשחיטה אובהמליקה
אינו נתקדשולאהוהפסולובקודש ,אלאשיש ההגדרהמויימ תום' וההגה"ה וכל מחלוקתם
עודסיבהדיכוללגרוםלהשנידינים ,מעלה של הוא באיזה פסולעדין נחשכ להקרבה כשרה.
הכשר במקום אחר ,ובזה המעלה תלוי וחוס' אומרים דרק אם נגמרה השחיטה
המחלוקתשלר'יהודהור'שמעוןבדין לא בהכשר אע"פ שלבסוף נפסל הקרבן ,אז
יילו נחשבת לשחיטה כשרה דכשעת השחיטה סעל
לפ
עא
יררו בהמשנה פ"דא' ,ובהגה"החולק,ד
אםיש פסול בהשחיטהעריין נחשב לפסולו כדינו דנתקדש הקרבן בקדושח הקרבה ע"י
בקורש ,דהכשר במקום אחרהיאגופאהסיבה קדושתהכלי .וכל שיש פסולמיד בהשחיטה
שבזהתלויפסולו בקוהש,כיון שכשר בעלמא או בהמליקה נפסל לגמרי ולא נעשה שום

.ע"ש

פסולים כמו נשפך רמה הדין עלו לא ירדו
משום שכברהי' שחיטה כהוגן .וצ"ב באיזה
סבראחולקיםתוס' והגה"ה,ולכאורהדבריהם
סתומים ,ונראה דבעצם הכל אחד ,דשני
הפירושים מודים לשני המעלות של נתקדש
בשחיטה כראוי והכשר במקום אתר ,ובחוך
הנך מעלותנכללוכלהפסולים,וכל המחלוקת
רק איוה מהך פסולים נקרא בשם פסולו
בקורש .ועוד ,שאין לנו שום הגדרה בפסולו
בקודש אלא נראה רק כאיזה קריאת שם
שכולל איזה סוג פסול ,ועדיע צ"ב.
ונראה להקדיםבביאורפסולו בקודשדכא
לומר דאופן הפסול דחל בהקרבן ובהעבודה
הואחוך הכשרהקרבתוולאשאמרינן שמחמת
הפסול נפסדלגמרי השם הקרכתקרבן ,ונחשכ
שנעשיתכאן הקרבתקרבן אלא שגםישפסול.
והטעם שצריכים לזה מכית שרוצים
שהמליקה ,אע"פ שהיא פסולה ,תהא מטהרת
מטומאתביתהבליעהוכל מהותה שלטליקה
היא הדין שבקרבנות צריכים דהמליקה
נעשיח תוך הקרבת קרבן ואז נחשב למעשה
מליקה ,ופסולו בקודש אומר דנעשה כאן
הקרבתקרבן אע"פשבמציאוחישפסול.ולזה

נחוראי
הכשר הקרכת קרכן [וצריכיפ חירוץ לקוקךח
הגרי"ז דהא רואין דפסול לילה דהוא פסול
בהשחיטה נחשב לפסולו בקודש להצריךדין
שריפה ,ואולי ישנן דרגות בפסולו בקודש]
ובהנך פסולים צריכים לטעם אחר ,משום
הכשר במקום אחר .ונראה להסביר דכמו
שרואין שהי' הו"א בהגמרא פ"ד א' דאפילו
רובע ונרבע יהא מכשיר ר' שמעק לדץ עלו
לא ירדו והתם סודאי לא נעשה שוס הקרבת
קרבן דהא אינו בר הקרבה כלל אלא רואים
שהי' מספיק במה שנתקדש קדושת הגוף
לעשותדין עלו לאירדו .ובאמח הם נתמעטו
מכח הפסוק אבל בזה מחלקים תוס' דאםאית
לי' הכשר במקום אחר זה מספיק לעלו לא
ירדו אע"פ שלא נתקדש בקדושת הקרבה.
והביאור ,שהתורה חידשה שמספיק מליקה
כזה בעוף שקדוש קדושת הגוף ,אע"פ שלא
שייך בה קדושת הקרבה ,לעשוחדיןקרבן של
עלו לא ירדו .וההגה"ה חולק בסברא ואומר
דאפילו אםיש פסול בהשחיטה או בהמליקה
עדיין נחשב שנעשה הקרבת קרבן אע"פ
שבמציאות לא פעל שתחקדש הקרבן בקדח~ח
הקרבהמכיון שישבה הפסול ,אבלאיןהפסול
מגרע בכל מעשה העבודה ,אלארואין הפסול
שהוא צדןי ועדין יש להמעשה שחיטה
ומליקה אותו חשיבות של כל עבודה כשרה.
ונראה לומר הסבר בהמעלה של הכשר
במקום אחרלפי ההגה"ה דבשלמאלפי'החוס'
זה מפא המעלה מה שמצינו שבשום מקום
הפסול שיך למזבח אבל לפי ההגה"ה דיסוד
הגדר הוא שנחשב לפסול צדדי ואינו מגרע
השם שחיטה ומליקה ,מה זה תלוי דבמקרה
מצינו מקום אחר שהוא כשר והאם לאמצינו
שהתורה הכשירה הססול ,כגק לילה ,דהי'
התורה רוצהדכל העבודותתיעשנהכיום האם
זה הכרח לומר דאז לא הוה פסולצדדי.ואולי
שהביאור דמסבראחיצונההי' כלפסול מגרע
בהשם שחיטה ומליקה דהעבודה צריכה
להעשוח בכל דיני' אבלכיון שהתורה רוצה
להכשיר הפסול בחד מקום זה הכרח לומר

תקעט

דהוא רקפסולולא שעצס שםהעבודהתלויבו
דאל"כ לא היתה התורה יכולה לחלק דיהא
הפסול כשר בחד מקום ופסול במקום אחר.
ולפימש"נטבוארהיטב מהשרוציםלדייק
דההגה"ה אינו מצריך דהמליקה תהא גורמת
עלו לאירדוכדי לטהר מטומאתביחהבליעה,
אלא כמשמע בלשונו "אין מטמאין בגדים
אבית הבליעה וגם אם עלו לאירדו הא בהא
תליא דהא לישנא דכל שפסולו בקורש גבי
תרווייהו תנן לה" .ובתוס' מבורר דזה תנאי
במליקה לטהר מה שג"כ עושהלדין עלו לא
ירדו וזהו מה שהגמרא אומר "מתרת את
האיסור" .ונראה שתלוי לשיטתם ,דאליבא
דתוס' דמליקה כזה שיש בה פסול זו לא
המליקה שלקרבן כשר ,א"ככל מה שנחשבת
למליקהבדיןקרבן הוא מה שלכל הפחותהוא
פועללדיןקרבן שלעלולאירדודבלאזה במה
נחשבחלמליקה ,אבללפי ההגה"ה האמליקה
כזה הוה פסולו בקודשדהיינו דנחשב דנעבד
הקרבה כשרה אלאשישהפסולשרואיןכפסול
צןלי א"כ המליקה הוה מליקח קרכן כמו כל
מליקה כשרה ולא צריכים משום דעושהלדע
עלו לאירדו.
ולפי"ז אפשר ליישב קושי' עצומה על
ההגה"ה ,דהגמרא הקשה ,כפי מה שמסביר
תוס' ,שיהא ר"ש לומד הכשר במקום אחר
בפסול זר מבמה כמו שר' יהודה לומד פסול
יוצא בכשר מבמהועלזה מתרץ הגמרא "תנא
אזאת תורח העולה סמיך לי' ".ובשלמאלפי
פירוש התוס' התירוץ הוא רבעצם לפי ר'
'הודה מה דגורם לדין עלו לא יררו הוא
שנתרבה מכח הפסוק זאת תורח העולה כל
פסולו בקודש ,אלא שצריכים לחלק בין
הפסולים מכח המיעוטים ,על וה אומר דמה
דאיחלי' הכשר במקוס אחרואפילו בבמה לא
נחמעט ,אבל הכא בר"שדרוצהלהכשירפסול
זר רק מטעם הבשר במקום אחר דהא לא הוה
פסולו בקודש ,בזה לאמצינו שבמהיהא מספ,ק
להישב הכשר במקום אחר .אבללפי ההגה"ה
הא כל המעלה אפ" לר' יהורה הוא

תקפ

גחוראי

משום הכשר במקום אחרשזהוהסיבהלפסולו
בקודש וזה הי' קושית הגמרא דמר' יהודה
שמכשיר איזה פסולים מכת הכשר במקום
אחר של במה נלמד לר' שמעון ,שכל
מחלוקתם הוא רק בהדרגא של הכשר במקום
אחר .א"כ מהו התירוץ תנא אזאת תורח
העולה סמיךלי' הא הפסוקגופא מרבה הכשר
במקום אחרולפי ר"שיהאזהנכלל[.וקחטיאזו
מבוארת מתוךדברי השיטה מקובצת אות ה'].
ולפ"מ שאמרנו דאליבא דההגה"ה השני
דינים דמליקה מטהרת ועלו לא ירדו אינם
תלויים זה בזה יש מקום להסביר ,דהגמרא
מתרץ דהתם בדין עלו לא ירדו יש פסוק
שמרבה פסולו בקודש הלכך יכולים לרבות
אפילו הכשר במקום אחר של במה אבל הכא
בדיןמליקה מטהרתאיןלנופסוק אלא מסברא
אמרינן דפסולו בקודש מטהרת ,הלכך אין
יכולים לרבות הכשר במקום אחר של במה.
ויש להוסיף טעם לחילוק זה דהתם צריכים
פסוק לחדש כל הדין של הקטרת פסנלים
דמסברא אין שייך לחדש וה וגם אחר
שנתחרש הדין צריכים הגדרה איזה פסולים
נתרבולדיןזהדאין שום סברא לומרעלאיזה
פסול שיהא גורםלדיןעלו לאירדו ,אלא הוא
דין תורה על אותו סוג פסול דנכלל בפסולו
בקודש שישלורין הקטרתפסולים .אבלבדין

מליקה מטהרת אחר שמסבראאמרינןדפסולו
בקודש עדיין נחשב למעשה מליקה והפסול
הוא פסול צדדי לא צריכים עוד לפסוק ,וגם
מוכרח מסכראהדין של מליקה מטהרתכיע
שנחשב למעשה מליקה בודאי מטהרת .א"כ
יכולים לומר דבעצםשייך ללמוד מבמהדיהא
נחשב להכשר במקום אחרוהלכךמספיקלדין
עלו לא ירדו דיש לה שם של פסולו בקודש
אבל יש איזה סברא דמליקת זראין יכולים
להחשיבה כמליקה כשרהוהלכךאינהמטהרח.
ולפיזהיהא חידושאליבא דר"שדלמליקתזר
יהאדין של עלו לאירדו אבל אינה מטהרת.
ועין כחידושי הגרי"ז ס"ט ב' ,שהקשה
במליקתטריפההאיך מטהרת הא לא ההןפסדלו
בקורש .דצ"שתירהנודגסבטריפתחדלץאינובר
שחיטה לענץ היתר אכילה אלא שאיכא דץ

נבילה הלפיק
שחיטה מיוחדת לטהר
לטריפתקדשיםדאיכאדץממלהי-קהמיוחדתליטהר
מטומאת בית הבליעה ,ולא שייך
חסרוו שלפסולו בקודשדזהשייךרק אם הוא
מליקה בהלכות קדשים .ובתוך דבריו אינו
מסביר מהו החסרון דלא הוה פסולו בקודש
אבל לפי"מ שבארנו דאם לא הוה פסולו
בקודש היינו דלא נעשה שום הכשר הקרבת
קרבן ,א"כ הוה ממש דמיע לטריפת חולין
דכמו התםאינובר שחיטה ,כ"כ הכאאינו בר
מליקה ובשניהם הוה הד חסרע.
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בעביןשפיחישביעית
תנן בפרק תשיעידשביעית משנה א' כל
הספיחין מותרין חרן מספיחי כרוב שאין
כיוצא בהן בירקות שדה וחכמים אומריס כל
הספיחין אסורע .הר"ש הביא סוגית הגמ'
בפסחים נ"א ב' ,דגרסי' להיפוך דחניא כל
הספיחין אסורע חוץ מספיחי כרוב שאין
כיוצא בהן בירקות שדה וחכמים אומרים כל
הספיחין אסוריס .ופירש"י התם (ד"ה כל
הספיחין) דמתרי מזמן הביעור ואילך וכן
פירש בכל הסוגיא דהתםדמיירי לאחר זמן
הביעור ,והא דרבי שמעון מחירספיחי כרוכ
הוא משום שאינו כלה בימות הגשמים .והק'
עליו הר"ש,-וכן הקשו בתוס' שם ד"ה כל)
א"כליחני חוץ מעיקר לוף השוטה וכל הנך
דחשיב לעיל (פרק ז' משנה כ') דאין להן
ביעור .ועוד הקשהדביעורילפינן מולבהמתך
ולחיה אשר בארצךוגו' ואיסורספיחין נלמד
מהן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנהואי
מיירי לאחרזמןהביעור למהליפסוק שלהן
לאנזרעוגו'.ועוך הקשהדאיתא התםדאיסור
ספיחיןתלוי במחלוקחרבי עקיבא ורבנןואי
מירי לאחרזמןהביעורהלאגםלרבנןצריכין
ביעור דהלא מודו לדרשת ולבהמתך ולחיה
אשר בארצך .ובתוס' בפסחים שם הוסיפו
להקשוח מאי שנא דרבנן גזרי הכא ספיחי

כרוב אטו שארספיחעובכלהנהו דהתם (פרק
ז'משנהב'עיקרלוף השוטהוכו')לאגזרי.
והנראה לומר בזה הוא ,דרש"י סובר

דשאני הדין ביעור שלספיחין מהדין ביעור
של פירות הנזרעים דהנה הספיחין דאהרינן
בהו הכא ,היינו אותם ספיחין שלא נזרעו
וכדמבואר בלשונו שלרביעקיבא בספראהן
לא נזרע ולא נאסוףוכי מאחרשאיןזורעין
מהיכן אוספין מכאן שספיחין אסורץ .וכן

פירשרש"ילהדיא (ד"השאיןכיוצאבהן)וכל
שאר ספיחין מזרע הנחבט ונופל לארץ הוא
עכ"ל.ולכןי"לדהנההזמןביעורהוא כשכלה
לחיה מאותוהמיןמן השדה,ונוכללומרדדין
ביעורזהאיירי רקבדבריםהנזרעיםדהנהיש
זמן לזרועוזמן לקצורוזמן לאסוף ואחרזמן
האסיפה היכא דלא נשאר כלום מאותו המץ
בהשדה הר זמן הביעור לאותו המין .אבל
ספיחין שאינן נזרעיס הלא אין להם זמנים
מיוחדים לזריעה ולקצירה ולאסיפה כיון
שגידולםתלוייםבנפילתהזרע,ולכןהוה סלקא
אדעחין לומרשאיןלספיחין ביעור כלל דהא
דיש מצוה לבערזהו רקלדבריםהנזרעיםדיש
להםזמןמיוחדלביעור אבלספיחיןשאיןלהן
זמןמיוחדלזריעהוממילא אץלהןזמןמיוחד
לביעור אימא שאין להן ביעור כלל ,קמ"ל
הפסוק הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו
דגםלספיחין ישדין כיעור .א"כ הפסוק של
ולבהמחךולחיהוגרדילפינןמיני'הדיןביעור
מיירי רק בדברים הנזרעים ,ולכן הוצרך רבי
עקיבא לדרשחהןלא נזרעולא נאסוףלמילף
מיניההדיןביעורבספיחין ,וחכמים החולקים
עלרכיעקיבא ס"לדליכא דץביעורבספיחץ
כלל .ולפ"זמיושביםהקושיוחהנ"לעלרש"י,
דמה שהקשה הר"שליחני חוץ מלוף השוטה
וכל הנך דלעיל (פרק ז' משנה ב') י"לדהנך
דלעיללאמייריבספיחיןרקבדבריםהנזרעים
דילפינןביעורדידהומולכהמתךוגו' אבלהכא
אייריבספיחיןדילפינןדין ביעור שלהם מהן
לאנזרעוקתנירכלהספיחיןישלהןדיןביעור
זה חוץמספיחי כרוב ,אבל ליכא למימרחוץ
מעיקר לוף השוטה ,משום שאין זה נכלל
בדרשת הן לא נזרע אלא בדרשת ולבהמתך
וא"כאיןלו מקום במתני' כלל .ובזה מיושב

תקפב

בהוראי

קחטית התוס' למהגזרו חכמים דרבי שמעון
בספיחי כרוב ולא בלוף השוטה די"ל דהא
דגזרו חכמים בספיחי כרוב הוא כדפירש"י
(ד"ה גזרינן) דלא לימא טעמא משום דאין

בספיחין איסור שביעית ואתו למישרי שאר
ספיתק ,וגזירה זו שייכת רק בספיחין ולא

בלוף השוטה .ומיושב הקושיאדביעורילפינן
מולבהמתך 1ג'1ואיסורספיחיןילפינן מהן לא
נזרעיי"ל דמולבהמחך ילפינן רק לדברים
הנזרעים אבל ססיחין לא ילפינן מזה ,ולכן
בעינן הפסוק שלהן לאנזרעלמילףמיני'דין
ביעור בספיתע וכמו שביארנו לעיל .ומה
שהק' דאיסורספיחין תלףבמחלוקתר"ע
וחכמיעםוי
ואימיירי לאחרזמןהביעור הלא גם
החכמים מודיס לאסור מדרשת ולבהמתך

עוד הקשוהתוס' שם בשם הריב"אדלעיל
קתנ' ונכנסתילגינה אחריו ונטלספיהי כרוב
ואכל משמע שתלשן מן הקרקע והיו מהן
הרבה מחוברין ,וא"כ איירי קודם ביעור,
וקשה על רש"י שפירש דמיירי לאחר זמן
הביעור .וי"ל דהנה לכאורה קשה על רש"י
מדבריעצמו,דהנהפירשדהמעשההזהשנכנס
לגינההיה אהרזמןהביעור ,וק' הלא המעשה
הזה היה בספיחי כרוב וכרובהוי דברשאינו
כלה לחיה כלימות החורף כדפירש"י בעצמו
(ד"השאיןכיוצאבהן וד"הגזרינן) וא"כאע
לוביעור .וצ"לדנהישאין הכרוב כלהלחיה
נלימות הגשמים ,מ"מספיחיןדידיה אסורע
נדפירש"י (ד"ה גזרינן) דלא לימא טעמא
משום דאין בספיחין איסור שביעית ואתי
למישרי שאר ספיחין .ונקטו החכמים זמן
מיוהד שאזצריכים לבערהספיתיכרוב אע"פ
שעדייןיש כרוב הנזרעוספיחיכרוב בקרקע.
ובזה נוכל ליישב קושית הריב"א בפשיטוח,
דוראי היו הרבה כרובין מחוברין לקרקע
ואעפ"כ מיקרי לאחר זטן הביעור משום
שהמעשה הזה היה לאחר הזמן שנקטו
החכמים לבש -הספיהי כרוב( ,ואפשר לומר
בדעת הריב"א דס"ל כהפירוש שדחה רוו"י
[ד"השאיןכיוצא בהן]דגםכרוב כלהבימות
הגשמים רק דשאני משאר ספיחים משום
דדומהלאילן).
ועלמה שהקשהרבינותםעלרש"ימהגמ'
מנחות ה' ב' ,מה למנחת העומר שכן מתיר
חדשבשביעיחוכויכרביעקיבאדאמרספיחין
אסורים ,וע"כ ההנו קודס כיעור דבפסח של
שביעיתעדיין לא הוהביעורוכו' כברתירצו
האתרוניםדישדבריםדזמןהביעורשלהםהוא
בחוך השביעית והגמ' במנחות מירי באותן
המינים שזמן ביעור שלהם הוא בשביעיח
עצמהקודם הפסח .ובספר פאחהשולחןהביא
ראי' דרש"י ס"ל דיש דברים דזמן הביעור
שלהם הוא בשביעית דפירש"י במס' עבויה

ולחיה אשר בארצך י"ל דהדין ביעור של
ולבהמחך מיירי רק כדברים הנזרעים ולא
ן שהחכמים לא דרשיהןלא
בספיחיןולכןכ.ו
נזרע ברבי עקיבא ,לית להו מקור לאסור
ספיחין לאחרזמןהביעור.
ולפי דכרינו נוכל לבאר עיקר פלוגתת
רש"י עם תוס' והר"ש אי האיסור ספיהין
אליבא דרבי עקיבא מירי קודם זמן הביעור
או לאחר זמן הביעור ,דהנה כארנו בשיטת
רש"י דס"ללתלקביןנזרעיםלספיחין דאע"ג
דילפינן ביעור לנזרעים מהפסוק דולבהמחך
מ"מ לאנוכלללמוד מזהדיןביעורבספיחין,
וא"כ בא הפסוק שלהן לא נזרע ללמד דגס
לספיחע יש דין ביעור .אבל לחדש איסור
ספיחין גם קודם זמן הביעור ליכא למילף
מהפסוק דדי לנו ללשוד דיש דין ביעור
בספיחין .אבל תוס' והר"ש שהקשו עלרש"י
כל הקושיות הנ"ל לא סבירא להו לחלקבין
נזרעים לספיחין לענין ביעור דהלא יסוד
קושיותיהם הוא דליכא לחלק ביניהם בזה,
ולנן לא בעינן קרא דהן לא נזרע לאסור
ספיחין לאחר זמן הביעור דכבר ידענו זה
מקראדולבהמתךוע"כהפסוק שלהןלאנזרע
מיותר למילף מיניה איסור ספיחין גם קודם זרה (ס"ב א' ד"ה שכרו אסור) אלא מחבער
בשביעית,הרישגםבשביעיתשיךביעור.
זמןהביעור,
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חרב ראובןצבי גרומן

בעבין כתבשיכוללחזדייף
גיטין פ" 1א' ,במשנה רבי אלעזר אומר

אע"פשאיןעליו עדיס אלא שנתנו להבפני
עדים כשר ,ובגמ' פ"וב' ,אמררביהודה אמר
רב הלכה כר"א בגיטין כי אמריתה קמיה
דשמואל אמראף בשטרות.וכןפסקינןלהלכה
כרבי אלעזרדעידי מסירה כרתי,

ךש מחלוקחבין הפוסקים אםכוונת ר"א
היא דרקעידימסירהכרתיולאעידיחתימה,
אודגם ר"אמסכים לר"מדעידיחתימהכרתי
אלא דמוסיף דאףעידי מסירה כרתי.יעויין
בפירקין שהרי"ף האריך להוכיח דר"א ס"ל
ימסירהכרחי ,ורעח תוס'בדףד' א',
דאףעיד
מבוארת דר"א ס"ל דרק עידי מסירה כרחי
ובסמוך נביא ביאור הר"ן בשיטה הרי"ף.
בדף כ"אב' במשנה,רבייהודה ב"באומר
אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על
הדיפתרא מפני שהואיכוללהזדייף .וחכמים
מכשירי .,ובגמ' פירשו דחכמים שמכשירים
הם ר"א דס"ל דעהץ מסירה כרתי ופירש
רש"ידהואיל ולר"אבעינןתמירעידימסירה
והםקוראים הגטלפנינתינחווידעי אםישבו
תנאה והואיל וכל אשה הבאה להנשאצריכה
י מסירה שנמסר הגט בפניהם לא
להביאעיי
איכפח לן דיכול להזדייף אכל ר"מ שסובר
עידי חתימה כרחי ואינה צריכה להביאעידי
חחימה אם היא רוצה להנשא אלאדי בעדים
המכירים חתימתן לכן פסול בדבר שיכול
להזדייף דדילמא תנאה הוהבו ומחקההתנאי
ושמא אינה מגורשת אם לא נתקיים התנאי.
ודיקו התוס' מרש"י דאם היא תביאהעידי
חתימה בעצמן בשעה שתרצה להנשא בגטזה
גםרבימאיריודהדכשרדאםהיהבותנאיהיו

והחוס' עצמן חלקו על רש"י ופירשו
דהואילועידי חת'מה כרתי,אין הגט כשרכל
היכאדאין מוכח מחוכו שלאנזדייף ואף אם
תביאעידי חתימהלפנינו מ"מהואיל והשטר
מעצמו אינו מוכיח כלום חסר בשם שטר,
דשטר לר"מ נקרא רק היכא,דמגופו דשטר
נוכל לפסזק עלידו.

ן עור בתוס' כ"ב ב' ד"ה אבל,
יעויי
שהביאו דברי הגמ' ואמר ר"א לא הכשיר
ר"א אלא בגיטין אבל בשאר שטרוח לא.
חעותן שםבראשונים שעמדועל טעםהחילוק
ביןגיטין לשאר שטרות ובתום' ד"ה הנזכר
הביאופירושי"מ דבאמתאין הבדלבעגיטין
לשאר שטרות אלא דר"א פסקכוותיהבגיטין
ולא בשארשטרות.וכמודבגמ'פ"וב',הביאה
הגמ'דיעהזורפוסקת כר"אבגיטיןולא בשאר
שטרות .והקשו התוס' עליהם דאץזה דומה,
דאם כן למה הגמ' לא אמרה אותו לשון
שאמרה כדף פ"וב' ,הלכה כר"אבגיטין ולא
בשאר שטרות דלפי הי"מ הלא זוהי אוחה

מימרא בדיוק.
ותירץ רע"א ז"ל בדו"ח דברי הי"מ
דכוונתםהיא דבדף פ"ו ב',פסקינן כר"א רק
בגיטין שאין צורך בעידי חתימה לאשורי
השטר לשטר אבל בשאר שטרוח בלי עידי
חתימהאין השטר נקרא שטר ,אבל כאן כדף
כ"ב ב' ,אף שהגמ' לא פסקה כר"א בשאר
שטרות אין כוונת הגמ' דבשאר שטרותאין
השטר נעשה שטר בלי עידי חתימה ,אלא
דגזירח הכחובהיארצריך שהשטריוכללעמוד
ימים רבים כמו שדרשה הגמ' מפסוק,והיינו
דאםישעהיחתימהנוכללהוכיח ממנולימים
רבים אח המעשה אבל עידי מסירה אינם
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ראיה לימים רבים אבל השטר בעצמו אינו
צריך לעידי חחימה שיעשוהו לשטר ,ונפ"מ
ביןהגמ'כאןלדף פ"וב',תהיה בשטרשכחוב
בו יוסף בן שמעון ויששגייוסף בן שמעת
בעיר אחחדלפיהגמ' פ"1ב',הוה השטרפסול
דהואילועידי חתימה עושיס אותו לשטר אז
הואילואין מוכח טתוכואיזהיוסףבן שמעת
הוא זה פסול השטר אבללפי גמראדיוןדף
כ"כב' ,שהשטרכשרבעידימסירהלחודאלא
שבעינןלקיים יעמדוימיםרבים חהמתקיים
ע"י עקץ חתימה ,עכח"ד.
רואים מדברי הגרע"א רהאדבעיא מוכח
מתוכו הוא משום דכן הואדין שטר לר"מ
דלא חשיב שטר רק אם מוכח טחוכו
אבללר"א דס"לדגם ע"ממועיליםע"כחולק
בזה על ר"מ ,ומשו"ה אפילו באופן דמורה
ר"א דבעי' ע"ח משום למען יעמדו ימים
רבים אע מצריך טוכח מתוכו.
הרמב"ם בפרק ב' ה"ב מהלכוחגירושין
כתב וז"ל וכותבין על דבר שיכול להזדייף

עוד כחב הרטב"ם בהלכות מכירה פ"א
ה"ז שכתכ ח"לכיצדבשטרכוחבלועלהמיר
אועל החרס אועל העלהשדימכורהלךכיון
שהגיעלידו קנה והינושאין לאעירימסירה
ולאעידי חתימהומועילמדיו כתב בכתבידו
(עיין אמרי משה ט"ז) וגם פה יקשהדהואיל
נחרסהוי דבר שיכוללהזדייףאיך לאהצריך
עידי מסירה כמו בגט אשה.
ונראהלומרבהקדם,שיטתהר"ןז"לגדף
פ"ו ב' ,אשר האריך לבאר שעטץ חתימה
לר"אמספיקיםלגירושיןאבללא משום רר"א
ס"ל דאף עקי מסירה כרחי כמו שיטת
דומב"ןכהרי"ף,דחרןמעידיחתימהסביראלי
לר"א דגם עידי מסירה כרתי,
דעידי חחימה כרהן לר"א פאוחו דץ
לר"מ אלא שר"א ס"ל דאף עקץ
דכרחי
מסירהכרתי .ואלו שיטת הר"ן בהרי"ףהיא,
דעידי חחימה כרתימדיןעידי מסירה,ופירש
הר"ןדבריודהואילוגטיוצא מתחתטיהואנן
סהדי שהגט הזה בא לה מיד כעלה והואיל
והאנןסהדיהזאחבנויהעלהעובדא שהגטהזה
חתוםבידעדיםדבליזהאיןהאנןסהדידאולי
היא כחבהאותובעצמה ,אכלהואילוישעדים
חתומים עליו זוהי ראיה שהם כתבו וחתמו

והוא שיתננו להבעידי מסירה ע"כ .משמע
דכעי' ע"מאפי' במקום ע"חואפי' אסיבררו
אח"כ שלאנזדייף.וצריךלהביןדהא הרמב"ם
פסק כר"א דע"מ כרתי וא"כ אף דס"ל
כהרי"ף דגם ע"ח מועיליס ,מ"מדין מוכח אותו לבעלדהלא אסור להם לחתוסבו לאשה
מתוכו לא בעינן אף בשטר של ע"ח גרירא כמובן ואם כן הואיל והוא יוצא מתחתידה
כיון שעכ"פגם ע"מגרידאמדניליםדאזהרי הלאהעדיםמסיעיםלנולהסיק מסקנא שהגט
אץ מוכח מחוכו ובע"כאין דץ מוכח מחוכו נמסר לה משו"ה מיקרו העדים עץץ מסירה.
בעצם השטר וכנ"ל מר הגרע"א וא"כ אפי'
ולשון הרמב"ם לכאורה מורה דס"ל
בשטרשיכוללהזדייף אףשאין מוכח מתוכו מ2יטת הר"ן דכתב בפ"א ה"ז מהל'גירושין
מ"מ יוכשר גם בע"ח גךיא.
חתמו בו שמם ועברונתנו להבינולבינה או
ועוד צ"ע מה שפסק הרמב"ם בפ"המהל' שנמצאו עץץ מסירה פסולים הרי זה כשר
עבדים" .כהנד בשטר כתב עלהנייר או על הואיל ועדים שבו כשרים והרי הגט יוצא
החרס הרי אחבןחורין וכו' שהוא גופו של מחחתירה עכ-לוממהשהוסיף הרמב"םוהרי
שחרורומוסרלו אח השטרבפנישניעדיםאו הגט יוצא מתחת ידה אשר לכאורהאין בו
שהיו עדיס חתומים בו ומוסר לובינולבינו צורך דהא כ11נת 1בהלכה  11רק להודיענו
הריזהיצאלחירות.הרידכאןלאהצריךעירי שעידי מסירה כרתי וגם עידי חחימה כרתי,
מסירה היכא שנכחב על דברשיכול להזדהף אלא כוונתו בהוספה זו לבאר דלמה עידי
כמו חרס ,ומאי שנא גט אשה מגט שחרור .חתימה כרחק והיינו נדעת הר"ן שהואיל

כהוראי
ויוצא מתחחידההוולהועידיחתימהכעירי

מסירה.
ואחר שהוכחנו שהרמב"ם קאי בשיטת
הרען ,יש לבאר דבריו דאף דס"ל דעידי
חתימה כרתי לר"א ,מ"מ ביאור הדבר הוא
רעלידסידעינןדהגטנמסרמהבעל לאשהוהוו
להוכעידי מסירה .ולכן בכתבו בדבר שיכול
להזדייף שאין הוכחה מהשטר על המסירה

דאפשר שזהפו השטר חסרלנועידי מסירה,
ועידיחחימהמועיליםכעידימסירה רקבאינו
יכוללהזדייף שיש לנוראי' טובה מחתימתם
שהשסר נמסר.
ועיין בתוס' ד' א' ,ד"ה דקיי"ל שכתבו
מיהויש לחלק דלענין ממת דמהניא הוראת
בע"ד כמאה עדיםסגיבעידי חתימה במקום
הודאת בע"ד אבל בקידושין וגירושין לא
מהניא הודאת בע"ד משום דמחייב לאחריני
כו' וע,בחי' ר שלמה להגר"שהיימאז זצ"ל
שפי' דהיכאדצריךעידיקיום כמובקידושין
וגירושיןצריכיםעירי מסירהלאשוויי לשטר
שטר ,אבל בשאר שטרותדלאצריךעידיקיוס
עמץ חתימה המעידים על דעת המתחייב
עושים אח השטר לשטר.וכ
 ,מורה לשון
הרמב"םומניןשיתנהולהבפגיעדיםהריהוא
אומרעלפי שמםאושלשה עהם'קוםדברוכר
ע"כ .והינו משוםזקנריך עץץקיוםלכז ממן
עדים בשעתמסירה גם להאשווה שטרא ,ורק
כשיש עהץחחימה הלא הס נעשועידימסירה
כמו שמבארהר"ן.
ולפי זה אק סחירה בדברי הרמב"ם
דבשלמאבעידיגטשבעינןעדיםלקיום הדכר
ובעינןעידימסירה ,אלאשעייחתימהיכולים
גפ לשמשכעירימסירהלכןכלהיכא שכתבו
עלדברשיכוללהזדייףהואילואנחנוצריכים

להוכיח מחתימתם שהיתה מסירה כל היכא

דיכול להזדייף אין הוכחתינו הוכחה גמורה
מהשטרולכןהצריך הרמב"םעידימסירהכי
אז לא צריך להוכיח מהשטר שהיתה כאן

מסירה.

תקפה

גס אם חחמו על דבר שיכוללהזדייף מ"מ
עדוהעל דעתהמתחייבישכאן חה מה דמשוה
אותו לשטר מה שיש כאן עדים על דעח

המתחייב ולכן אין להצריך עידי מסירה
רהואיל ונוכל לברר אח"כ שלא זייפו אח
השטר,אז לא חסרכלום בשם שטר ,מהשאין
כןבגטדבעינןעירימסירהורקשעידיחתימה
הכתוביס בשטרהויא כאלוהיא עדות מסירה
ולכן כלהיכא שמהשטר עצמולאנוכללהבין
את זה אלאע"י עדוח מבחוץאיןכאןעדות.
וזה שמחלק הרמב"ם בין גט אשה לשטר
מכירה וכן מובן שבשחרור עבדים גם לא
הצריך הרמכ"ם עטי מסירה דגם בשחרורי
עבדיםאיןצורךלעדיםמדיןעידיקיום[,וכ"כ
בקובץ כיאורים להגר"א ווסרמן זצ"ל] ,לכן
לאבעינן עדים אלא על דעתמתחייב ומשום
כך סגי בעהץ חתימה גם על דבר שיכול
להזדייףולאהצריך הרמב"םעידימסירהבגט
שחרור.
והנה הרמב"ם פסקדשניגיטק שנתערבו
נותן שניהם לזו ושניהם לזו בעדי מסירה.
והאף שמדובר שישעיד' חחימה בשטר מ"מ
צריךעיי מסירה ,וצ"ב הלא הרמב"ם לא
מצריךעידימסירהכלהיכאדישעידיחתימה.
ולסי הנ"ל ניחא דהואיל דנירי חתימה רק
משמשים כעידי מסירה כמו שאמרנו לעיל
בשיטח הרמב"ם אז כלהיכא דלאנוכל לדעח
מהשטרעצמו שנמסרלה דהא אסיצא רקגט
אחד מתחתידה בעדי מסירהע,ד לא מספיק
דשמא זה אינה גיטה אלא גט חברתה ולכן
מצריך שיצאו שני הג'סין מחחת ידה ואז
נוכיח שהגט הנכת נמסר לה והואיל ואנו
צריכים לסיוע הגט האחר אםכן לא עווזים
ההוכחה מערי חתימה לבדם שהיתה מסירה
אלא שמצרפיס לזה גם העובדא שהשטר
האחר יוצא מתחת ירה ובאופן זהאין לנו
הוכחה מהעדים לבד לכז אין עקץ חחימה
יכולים להיות כאן עהץ מסירה,
ויש לבאר בזהדברי התוס' במכילתין ד'

אבל בשטר מכירה שאין צורך לעדים א' ,דקה"ל שהוכיחו דר"א ס"ל דרק עידי

לקיוםהדבר אלאחתימהעלדעתהמתחייבאז

מסירה כרחי ולאעידי חחימה ,ממה שאמרה

תקפו

כהוראי
נוכל לתח שני השטרות כיק שעהץ חתימה
כרתי והעהץ חתימה כבר העידו על יעח

הגמ' בדף פ"וא' ,שאםהיושניגיטין ששמוח
הבעל והאשה שרם ונתערבונותןשניהןלזו
ושניהן לזו ,ורצתה הגמ' לאמר דזה אחי רק המתחייב ועשו את השטר לשטר,ולפיכך אף
לר"מיעידי חתימה כרתי אבל לר"אדעידי אםאינןמשולשעהואילולאבעימוכחמתוכו
מסירה כרתי הואיל והעידי מסירה לאידעי ודאי רנוכל לתת שניגיטין לכל אשה .אכל
במאי מיגרשא אי אפשר שיתן שתיהן לזו לר"א דעידי חתימה הם עדים על המסירה,
ושחיהן לזו והוכיחו החוס' מזה דאין עירי א"כהואילומעדותז לאנוכל לדעת אם נמסר
התימה מועילים לר"א דאם לא כן למה לא לההגטהנכון,דהואילושמותיהן ש11תאיןלנו
ניתן שתיהן לזו ושתיהן לזו דכמו שמועיל לדעת שנמסר לה הגט הנכת אלא מצירוף
לר"מ כךיועיל לר"א אלא וראי דלר"א רק העובדא שאנו רואים ששני השטרות יוצאים
עהץמסירהכרתי .ולכאורההיאקושיאלהנך מתחח'דו ,אכלמגוף השטרעצמו שמתגרשת
יחתימהכרחי .בו  -דהאאינה מחגרשת אלא באחד  -לא
ראשוניסדסברידלר"אגםעיי
וי"ל בהקדס מה שיש להעיר על דברי נוכללהוכיח שהיתה מסירה,ולפיכךאין כאן
התוס' ,דכתבו בהוכחתם וצריך לומרדאיירי עדות על מסירה ,חהו ההבדלבין ר"מ לר"א,
במשולשע כוונתם דאף לר"מ מועיל רק ובכךמיושבת קר החוס' מאותהגמראלשיטת
במשולשין דאל"כ לא הף מוכח מחוכו .הר"ן ,דאף אםעיץ חחימה כרתי גם לר"א,
ולכאורה זה מיותר מה שהוסיפו ואיירי מ"מ הואיל והם כרתי מדקעידי מסירהאין
במשולשין ואין זה נוגע להוכחתם דהא לנו לתת שני הגיטין לשתי הנשים וכמש"נ.
הוכחחם רקתלוי' ,שאםהיהמועיל לר"מהיה אבל חוס' דסברי דבעינן מוכח מתוכו
צריךלהועיל גם לר"א ומה שאנחנו מוכרחים ומוכרחיס לאמר דגם לר"מ לאיהיה מועיל
לאמרדאיירי במשולשיןזה רקנוגע לביאור לתת לשתיהן שני הגיטין רק אם היו
הסוגיא שםואעזה,וגעלנועתהוככר הקשה משולשים ,ממילא הוכיחו שפיר דאי אפשר
כן הפנ"י ונשאר בצ"ע.
לנקוט כסברת הר"ן דאם יש הכירא בהגט
וי"ל דהנה כבר הבאנו מתחלת דברינו שהואשייך רק לאשה מסוימתאז שפירנוכל
שיטח רש"י דלר"מ לאבעינן מוכח שתוכו ,לבררמהעירי חחימה שהיחה מסירההראויה
וכן היא שיטת הר"ן בפרקג' .ולפי זה אם ואם לא נוכל לברר מתוך הגט עצמו אם הוא
נאמר דלאבעי מוכח מתוכו לר"מ ולאאיירי הגטהנכת מ"מ בגט עצמו כתוב ומבוררלמי
במשולשין אזאיןלתוסי ראיה מאותהסוגיא שיך דהא אירינן במשולשין ומחוך הגט
דלר"א לאיועילועידיחתימה,דהנהלפידברי מבוררששייך לאשהמסוימחואיןכאןעיכוב
הר"ןדעידי חתימהמועילים כיק שהם עדים לנורק משוםחסרוןידיעה,והואיל ואםנוכיח
על המסירה אזי מובנים דברי הגמ' דלר"מ למישייך כלגטאזיהיה מבוררהגט,איןכאן
חסרת בהעדות על המסירה.
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בעכיןריבית 4מקח וממכר
א .כחב הרמב"ם בפרק כ"ב מהל' מכירה צריךלהיותשייה ללוקת ולא רקחיוב משום
הל'ג' וז"ל אבל הפוסק על שער שבשוק ולא דין של "פריעת בעל חוב מצוה"( .ב) שאע
הי' אותוהמין שפסקעליוברשותמוכר ,חףב צריך להחפץלהיות נחשבשייך להלוקח ,רק
לקנות וליתן ללוקח מה שפסק .ואם חוזר שיהי' המעשה פסיקה מעשה שהוא דומה
מקבל מי שפרע עכ"ל ,והמ"מ כתב שזה למקח וממכרולאלהלואה.
מבואר בראש פ'איזהונשךדף ס"בב' ,וכתב
ג .ונראה שרש"י סובר כאופן הראשון
הכ"מואני אומר שמאהרדההיא דריש פרק שבארנו ,שהרי רש"' כתב בד"ה "מתניתין
איזהונשךאינהשנוי' אלאלעניןרביתמניןלו בבא לחובבדמיהן עסקינן" וז"ל שלאנתן %
ללמד משם לענין קיום המקת ,ודברי המ"מ זה מוכר ללוקח דמיהחטיןשחייבלושיחזור
ויקבלם הימנו בשבילהיין אלא בא לעשות
צ"כ.
ןוכו'.
ב .גרסינן בב"מ דף ס"ב ב' ,כיצד לקח עליודמיהחטיןחובולמסוקעלהחוביי
הימנוחטיםבדינר זהב הכורוכן השערוכו' ,ראי הוה לוהיין הוה קנף לו מעכשיו ואי
ןמאי הףוהתניאאעפוסקיןעל איקר ברשוחיהאייקר אבל אע לו והוא לא
וכיאיןלויי
הפירוח עד שיצא השער יצא השערפוסקין .קבל עכשיו מעות שנוכל לומר יכול הוא
אףעלפישאיןלזהישלזה אמררבהמתניתין לקנוחובדמיסשקיבלנמצאשאינםאצלואלא
בבא לחובבדמיהןעסקינןוכדתניאהרישהי' בהלואה בעלמא .עכ"ל ,הרי שכתב רש"י
נושהבחבירומנהוהלךועמדעלגורנוואומר שאין עלהיע רקדין של הלואה ואסור ,אבל
חןלי מעותשאנירוצהליקח בהם תטים אמר אם קבל מעוח עכשיו הרי קבלם רק בשביל
לו חטיםישלי שאנינוחןלך צא ועשהעלי קנייתהייןוישעליהםדעפקדוןואםישלםיי,
כשער שלעכשיוואני אעלהלךכלשנים עשר יהא חשוב חליפת הפקדון של מעות .וזה
מבואר גם כן ברש"י בפרקין דף ע"ב ב',
חדש אסור דלאו כאיסרו הבא לידו דמי.
ומבואר מזה שאם הי' "כאיסרו הבא לידו שגרסי' בהמשנה הי' הוא תחילה לקוצרים
דמי" דהיינו שנתן מעות עכשיו הי' מותר פוסקעמווכו'ופירשרש"י"דכיוןדישלואין

ופירש רש"י שם ד"ה דלא כאיסרו הבאלייו

דמי ,וז"ל,שאיןזה דומהלנותןאיסור בשעה
שפוסק דאיכא למימר יקנה לו עכשיו בשוק
במעותשקיבל עכ"ל וצ"ב מההואההיתרשל
"איסרובאלידו..
ונראה לומר בזה ,דמן התורהאין איסור
ריבית רק בדרך הלואה ובקציצה ,וחכמים
אסרו אפילו במקח וממכר אם הוא דומה
להלואה ,ויש לפרש הא שצריך שלא להיות
דומה להלואה בשני אופנים( :א) התפץ
שהמוכרצריך לשלם להלוקח לאחרזמן הוא

כאן רבית דמעכשיו הואקנוילו ואע"פ שלא
משךדכי אעלונמי אבקריבית מדרבנן הוא
"וכי יש לו לו לאגיור" ,ונ"ל שהוקשה לו
לרש"י במה שכחב "ואע"פ שלא משך",
שצריך להיות הפירות קנוי להלוקח ממש
להיות מותר ,והרי הוא לא עשה מעשה קנק
ממש שלמשיכה,וע"זתי' רש"ישכיע שאבק
ריביתמדרבנן הם עשוהפירותכמושהואקנוי
להלוקח בלא משיכה ,וכמש"כ.
המחבר פסק בסימן קס"ג סעיף א',מי
שהי' נושהבתבירומעותואמרלותןלימעותי

תקפח
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שאני רוצה ליקח בהם חטים וכו' אם יש לו
חטיםכשיעורמעותיו מוחרועיןכט"ז סק"ד
שכתב שמש"כ השו"ע הוא מלשון רש"י,
והט"ז כתב שמשמעות רש"י שהואהרין אם
יש לו מעות משלו מותר ואינו צריך דוקא
חיטים ,אבל בסוף דבריומייתי שהביחיוסף
כתב שמשמעות לשת רש"י שאפילויש לו
מעוח משלו אסור ,וצריך דוקא חטים .ונ"ל
עעה משמעבלשוןרש"ישהבאנולמעלה ח"ל
"והוא לא קכלעכשיו
הרי שהוא כתב
בהדיא שצריךליתן ממעעווחח-דוקא עכשיוכדי
להיות מותר ,והטעם כמו שנחבאר שצריך
לעשוח עכ"פ מעשהקגין קצתשלנתינתמעות
ומשום זה הקלו החכמים לומר שהפירות
קנויות לגמרי ללוקח ואפילו אייקר ברשותו

אייקר.
ד .ונראה ששיטת התוס' הוא כדרךהשני
שכתבתי שרק בעינן שהמעשה פיסוק יהי'
דומה למקח וממכרולאלהלואה.עייןחוס'דף

ס"ג א' ד"ה בשמשך וז"ל ,ואפילו אכלן
המוכר מותר לשלם חטים אחרים אםיוקירו
וכו' ומשיכה דהכא לא הףא אלאלעניןהיחר
פיסוק ולא לקנות ממש .בצידו של התוס'
כחוב ,אבל בתוס' ישנים לא כחב כלל הך
ומשיכהדהכא עדסוףהדיבור.ונראהלישיש
לגרוס המלים הללו חה פרושו של התוס'
שכית שאפילו כמשיכהאין צריך שיחול על
החפץדיניםשהואלהלוקח רקצריךשהפיסוק
יהי' מעשה של מקח וממכרוממילאאין נ"מ

אםאנלןהמוכר.
עיין בתוס' דף ס"ב ב' ד"ה לקח הימנו
חטים בדינר זהב הכור ,שכחב שרש"י פירש
דמקח חטים הף היתר אע"פ שאין לו
חטיםכיון שנתן לו מעות ולא קאי האיסור
אלאאיין .והקשהעליובקושיחוהשני' "ועוד
כית דאסור לא קאי אלא אין מאי פריך
ן מאי הוי והתנן יצא
בגמרא וכי אע לויי
השערפוסקין אע"פשאיןלזהישלזהוכילא
ירע דאסור לפסוקיץ מחמת חוב ולאנחןלו
אז שוםדמים".ועיע במהר-םשי"ף שמפרש

שאין לאמר שקח2ית התום' מסברא חיצוגה
שסבראזו מתחדשת רק בדף ס"ג ב' ,בתירץ
הגמרא על קח2ית ר' פפא החם "החם הלואה
הכא זביני" רק קושית התוס' הי' שכית
שרש"י מפרש המשנה שמקחחטיםמוחרכיון
ן אסורכיון שלאנתןמעות,
שנתןמעותורקיי
ממילא ידענו סברא  .11ונראהלישלפידברי
אץ כאן קח2י' שהרי כתבה התוס' בתחילת
דבריו שלשיטת רש"י שנקט רישא לרבותא
דסיסא דיע אסור אע"ג שבא מכח פיסוק
הראשון שלחטיםשהי'דרך מקח וממכרולא
דרך הלואה .חה הו"א טוב לשיטתו שכיץ
שנתן מעוח על החטים הי' דין פקדון על
החטים וכשהוא עושה פיסוק חדש עלהיין
נעשההייןהחליפין של החטים ,אבל בשיטת
התוס' הכל תלוי בהפסיקה וכיון שהי' כאן
פסיקה חדשהעלהייןולאנתן מעות ,הפסיקה
הזאתדומהלהלואהואסור.
עיין בחוס' ד"ה אע"פ שאין לזהיש לזה
דאע"גדלא משךחטיםאיןזהרביתכיון שאם
הי' בא מוכר לח1ורהי'קאיבמי שפרעולכן
חשיבי כנתיקרו ברשות לוקח .והקשה בספר
פני יהושע ,למהצריך התוס' לטעםזה שהרי
איחא בגמרא דף ס"ג ב' ,טעם אחר "דאמר
ליה שקולא טיבותיך ושדייא אחיזרי מאי
אהניתליאי הווליזוזאבידי הוהמזבינינא
בהיניובשיליבזולא" .ונראהלישהתוס'צריך
טעם זה ולא מספיק הטעם של הגמרא כמו
שביארתי ,שראשית כל צריך להיוח פיסוק
שדומה למקח וממכר ואחרכך אםיש הסברא
של "מאי אהניחלי" לא גזרורכך .ובאמתכן
איתא בגמ' להדיא שם ,שהקשה אח"כ "אלא
מעתה מוחר ללוות סאה בסאה" וכו' ותירץ
"התם הלואה הכאזביני"הריבהדיא שצריך
להיוח "זביני" ,וע"יקנין "למי שפרע" הוא
פיסוק של"זביני".
ה .ולפ"זמיושביםדברי הרמב-ם והמ"מ
שהבאנובאותא' ,שהמ"מסובר שאםאיןקנע
לכל הפחות "למי שפרע" לא היו מחירים
החכמיםליתןהפירות אםנתיקרווישלוראי'

כחויאי
מהסוגיא בב"מ דף ס"ב ב' ,כמו שביארנו
לשיטח רש"י ,ובאמח יש להוכיח שזה דעת
הרמב"ם גופי' כיון שהוא פסק בפרק '1
מהלכות מכירה הל' ד',מישהי' לו חוב אצל
חבירו ואמר לו מכורלי חבית שלין בחוב
שישלו אצלךורצה המוכר.הריזהכמישנחן
הדמים עחה וכל החוזר בו מקבלמי שפרע,
ובהשגת הראב"דכתב ,א"אלאידעתיזה למה
וכו'ואולי הטעהו האדאמרינןמעמידיןמלוה

תקפט

עלהפרותוהואשישלווההיאלאולעניןקני'
מייריאלאלאיסורריביתעכ"ל.
ונראה ששיטת הרמב"ם שאם אין קנע
לכל הפחות "למי שסרע" הי' אסור כמו
לשיטת רש"י שביארנו ,אבל הראב"ד סובר
כשיטת התוס' שאיןצריךלהיות החפץשייך
ללוקח רק צריך להיות מסיקה של מקח
וממכר .ובאמח צ"ע על הרב ככסף משנה
שלא כתבכן.

"4
רפאל שמולביץ

בדיןשריפת תרומה טמאת
בגמ' שבתדףכ"ה א' ,האבחולשפירדמי
מ"ט אמר רב כשס שמצוה לשרוף הקדשים
שנטמאו כך מצוה לשרוף את התרומה
שנטמאת ואמרה חורה בשעת ביעורה חיהני
ממנההיכן אמרה תורה מדרבנחמן דאמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קראואני הנה
נתתי לך את משמרח תרומתי בשחי תרומות

הכתובמדבר אחת תרומהטהורה ואחתתרומה
טמאה ואמר רחמנא לך שלך תהא להסיקה
תחת תבשילך .ועי' בתוס' ד"ה הא בחול
שהקשה וז"ל תימא מהיכא תיתי דתרומה

טמאה אסורה בהנאה דבעי מ"טאי ממעשה
הקל איכא למיפרך וכו' וחירצו דהוהגמרינן
תרומה מדאיתקש לככורים ובכורים למעשר
עיי"ש.
והנה בפשוטוהי' נראה דהךדינא דשלך
תהא להסיקה תחתתבשילךאינותלויכללעם
מצותשריפתה,ואדרבה נתחדשב1הדישהיתר
הנאה בשעח ביעורה והיינו להסיקה תחת
תבשילו ,וכ"הלהדיא בתוס' כ"ד כ' ,ד"הלפי
ח"ל וא"ת היכי ילפינן תרומה מקדשים
דקדשיםדיןהואשאיןשריפתןדוחהיו"טלפי
שאעיכוליןליהנות בשעח שריפה וכו' ,אלא

שריפח תרומה טמאה שמותר ליהנות בשעת
שריפה למה יאסר מ"ש משמןחולין שמותר
לשורפו ולהדליקו להנאתו ראטו תרומה לפי
שיש מצוה בשריפתה מיגרע גרע ואומר
ריב"א דודאי גרע דכיון שאסרה תורה כל
הנאות רק הנאה שריפה ,א"כ הבערה 11אינה
לצורך הנאתו אלא לשם מצות שריפה אלא
שהחורה לא הקסידה שיהנה ממנה בשעת
ביעורה ולהכי לא דחיא יו"ט מירי דהוה
אנדרים ונדבות דאין קריבים ביו"ט למ"ד
משולחן גבוה קא 1כ 1וכן שתי הלחםלדידי'
איןאפייתן דוחהיו"ט אע"פשישבהןאכילת
אדם משוםדעיקרןלצורךגבוה ולמ"דקריבין
ביו"ט היינו משום דקסבר דעיקר שחיטתן
ואפייתןנמילצורך אדם ,אבל שדיפת תרומה
טמאהודאי לשם מצותביעורולא לשם הנאה
הלכך אסורה ביו"ט כשאר קדשים ע"כ .הרי
להדיא דעיקר מצותה היא שרימחה אלאדיש
לו היתר הנאה .וכן מבוארנמי בסוף הדיבור
ח"ל וא"ת ומאי איריא אטו קדשים משום
דאיןשורפיןקדשיםביו"טנגזורמשוםתרומה
שלא לצורך וכו' וי"ל דשריפת תרומה שלא
לצורך לא שכיח דשום אדס לא ישרפנה חנם

תקצ
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עיי"ש ,הרי להדיא דעיקר מצותה היא

שריפתה רכול לשורפהגםבליליהנוחממנה.
אולם נראה דלא כן דעת הרמב"ם דז"ל
בפ"ב מהל' תרומות הי"ד התרומה לכהן בץ
טהורהבין טמאהאפי' נטמאהדגןאוהתירוש
כולו קודם שיפריש ה"זחייב להפריש ממנו
תרומה בטומאה וליתנה לכהן שנאמר ואני
נתתי לך אח משמרת תרומותי אחת טהורה
ואחת טמאה הטהורה נאכלתלכהנים והטמאה
יהנו בשריפתה ,מבואר מדבריו דהך דינא
דמסיקו חחתתבשילואינוהיתרהנאהדנתרבה
דמותר ליהנות בשעת שריפתה ,וכדביארנו
לעיל בדעת החוס' ,אלאדזהעיקרהדיןדיהנה
ממנה ע"י השריפה ,חהו מש"כ וטהורה
נאכלת לכהנים והטמאה יהנו בשריפתה.
ובביאורהדכרנראה,דאענאן שריפה
בתרומה טמאה כלל ואדרבה ,מצותה ליהנות
ממנהוכמו שתרומה טהורהניתנהליהנותע"י
אכילה כמ"כניחנה תרומה טמאהליהנותע"י

יין

שריפה.
והנה הר"מ בסוף הל' י"ד ח"ל אםהי'
שמן מדליקין אותו ואם הי' דגן וכיוצא בו
מסיקין את התנור עכ'ל ,ומבואר מזה
דהשריפה של שמן הוא דוקא באופן הדלקה
ושרפתו שלדגן הוא דוקא באופןהיסיקן תחת
תבשילו .והיינו כנ"לדכיוןדדין שריפה של
תרומה טמאה הואדין בהנאתה ,דזהו דינה
ליהנות ע"י שריפתה ,לכן בעי' שיהי' כאוסן
הנאתה ממש והיינו שמן להדלקה ובדגן
להסיקו תחת תבשילו[ .וביתר ביאור נראה,

דהא דבאמת אסורלבערובליהנאהאולשנות
מאופן הנאתו הוא עפ"י מש"כ הר"מ בהל'
חרומות פי"ב ה"א וז"ל אסור לטמא את
התרומה של א"י כשאר קדשים ולא 'ביאנה
לידי טומאה ולאיפסידנה אלא אוכל הטהורה
ומדליק הטמא ומבוארדישדין הפסדבתרומה
טמאה ומשו"הצריךדוקאלהדליק את השמן,
ודין זה נלמד מהדרשא דמשמרת תרומותי
בשתי תרומות הנ' מדבר אחח טהורה ואחת

טמאה ,והינודשייך גם משמרת אצל תרומה
טמאה דצריך לשמרה למצותה וכ"ה להדיא
בפירוש הר"ח כפסחים דף ט" 1א' ,בהדין
דהבית שלתרומהשנולדבה ספקעיי"שודלא
כהחוס' בבכורות דף ל"ד א' ד"ה אחת
עיי"ש ].לאכן לדעה התוס' בודאי שלא שהך
לחלקבאופני השריפהמכיוןדכל המצוה הוא
לבערו מן העולם ע"י שריפה ופשוט.
וכ"ה מבוארבדברי הר"מפי"א מתרומוח
ה"א וז"ל התרומה ניתנה לאכילה ולשתייה
ולסיכה שהסיכה היא כשתייה שנאמר ותבא
כמיםבקרבווכשמןבעצמותיו.והשתייהבכלל
אכילה לאכולדברשדרכולאכולולשתותדבר
שדרכו לשתות ולסוך דבר שדרכו לסוך לא
ן וחומץ אבלסךהוא את השמן הטהור
יסוךיי
ומדליק אמ הטמאוזהונקרא שמןשריפהבכל
מקום עכ"ל .הרי דמביא הר"מ הך דינא
דמדליק אתהשמןבהדיאכילתתרומהושתיית
תרומה וסיכת תרומה ,והיינו כמש"כ דכמו
דתרומה טהורה ניתנח לאכילה כמ-כ תרומה
טמאה ניתנת ליהנות ממנה ע"י שריפה.
ונראה דע"פ דברינו בדעת הר"מ מיושב
קושיית התוס' שהבאנו ,דלמהלן קראלהתיר
תרומה טמאה בהנאה דמה"ת דאסורה דבעי
ע" 1דרשא דשתי תרומות הכחוב מדבר,
ולדברינו בדעת הר"מ נראה ,דאמנם זה
שמותרת ליהנות בשעת שריפתו בודאי'דעי'
בלי קרא ,וכקושיית התוס' ,ודרשת הגמ'
דתרומותי ,הוא דיש ב' חרומות ,והסקתו של
השמן היא היא אכילתו ,חהו מאי דילפי'
מקראדתרומותי,ומיושבקו' תוס',דודאיבלי
קרא לא היינו יודעים שיש פרשה של
"אכילח" תרומהגםעל תרומה טמאה,והתוס'
שהקשו הוא לשיטתו דהדץ שריפה והדץ
הנאה הםשנידינים נפרדים.
ב .משנה סוכה ל"ד ב' ,אתרוג של תרומה
טמאה פסול  -ובגמ' מבואר שהטעם הוא
משום דאין בה היתר אכילה .ובתוס' הקשו
דלמהלן טעמאדאין בההיחר אכילה תיפוק

תקצא

נהוראי
לי' דכיתותי מיכתת שיעורא משום דמצותה
בשריפה כמו באתרוג של אשרה ושל עיר

הנדחת.
וכעי"ו מקשה השעה"מ על המשנה
פסהים י"ר א' ,אמר ר"מ מרבריהם למדנו
ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח,
ואמרי' עלה בגמ' אר"יאיןהנדוןדומהלראי'
אף אנו מה-ם על התרומה שנטמאת
י
לב
וא
הטומאה ששורפץ עם תרומה שנטמאתבוב
הטומאה אבל היאך ממרף התלרה עם הטמאה
שמא יבא אליהו רטהרנה .נרש"י ,ונמצא
למפרע שנךמאנו חרומה בידיס ,והקשה ןהרי
תרומה טמאההיאמן הנשרפקכראיתאבתמורה
ל"ג ב' ,ח-נה דכיחותי מיכחת שיעורא
כמש"כ התוס' בסוכה הנ"ל ,א"כ הא אפי'
תרומה טהורה מצי לשרוף עם תרומה טמאה
דקיי"ל דפחות מכביצה אינו מטמא אחרים,
והוי' פחוח מכביצהדכיתותי מיכתתשיעורא.
והנראה ,דלפ-מ שביארנו כשיטת הר"מ
מיושב היטב ,דל"ש כיתותי מיכחת שיעורא
אלא כשמצות השריפה הוא כדי לבערו מן
העולם ,וע"ז נאמר דאפי' טרם ששרפה הוי
כבר ככתות ונחשב לפחות מכשיעור ,אבל
בתרומה טמאה הלא אדרבה ,שריפחו היא

גופא קיום הנאתו ,דזהו מצותו ליהנות ממנו
באופן זה להדלקה או להסקה וכמש"נ ,ואין
שריפה 11כדי לבערומןהעולםכלל,ולכן ל"ש
לומר כיתוחי מיכתת שיעורא ,ומיושב קו'
התוס' והשעה"מ ,וחום' דהקשו ולא נחחי
לתירוץוה הוא משוםדלשיטתייהואזלי בשבח
כ"ד .כ' בשם הריב"א ,והיינו דס"ל להתוס'
דדין שריפה של תרומה טמאה הוא ככל
הנשרפין וכמו שביארנו לעיל ,ושפיר הקשו
דנימא כיתותי טיכתח שיעורא.
האמנם דלכאורהדברינו נסתרים ממשנה
דסוף תמורה דקחשיב תרומה טמאה בהדי
נשרפין ומשמע מזהדהוי כשארנשרפיןשד'נן
להתבער מן העולם ,אלא די-ל דהנה הר"מ
בפי"ט מפסוה"מ ה"י השמיט דין תרומה
טמאה נשרפת משאר דיני המשנה דחמורה
דנשרפין ,ולפי"ד ניחא דחרומה טמאה אינה
ככל הנשרפין ,דהרי עיקר מצוחה ליהנות
ממנה ולא שריפתה ,אלא שלאניתן ליהנוח
ממנה רק ע"' שריפה משא"כ שארהנשרפין
עיקר מצווחן הוי שריפה וביעורן מן העולם.
והא דקחשיב תרומה טמאה בהמשנה בסוף
תמורה ,הינו משום דלמעשה היא בכלל
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הרצ שאול מילר

עשוו דוחה לא תעשה במצות יבום
א ,יבמות ג' ב'" ,טעמא דכתב רחמנא לפקוח נפש" ,אבלנבילה ,המאכל עצמואסור
עליה הא לאו הכי הו-א אחות אשה מייבמת ואריה רביע עלה ".הרי דאם הותרה האיסור,
וכו' אתי עשה ודחי ל"ח ,וכו' .ל"ח שיש בו פקע מיניה חלות דץ איסור ואם רק נדחה
כרתמי דחי ".הרידאיי
ויבום דוחה ,שפיר האיסור ,חלותדין איסורביה .והדבר מבואר
מתתבם.
בכמה מקומות.
ומקשה תוס' ד"ה לא תעשה" ,אמאי לא
ולפי"ז תמוה ,דאם הערוה דאשת אח
ילפינןדלידחי מעשהדייבום,דדחי ל"תדכרת ואחות אשה רק נדחה מכח מצוח יבום ,א"כ
דאשח איש ",ועונה "ואור"י דמאשת אח לא עדייןחלוחדיןאיסור כרתביה,ובמקוםאיסור
מצילמילף בעלמאדלידחי עשה ל"ח שישבו ,כרתליכא חפיסחקידושיןוחלוחקנעאישות.
כרח ,דשאני אשת אחדמצותובכך".וע'תוס' .וביבום מפורש ולקחה לו לאשה ,דיש חלוח
ה' ב' ד"ה כולה" ,ואור"י וכו' דאתי עשה .קנין אישוח עלידי היבום .ולא עוד ,אלא
דבגדי כהונהודחילאודכלאים,ואיןזה הותר דמבואר בכמה מקומות דכלדליכא חלותקנין
מכללוומיהואילאוכלאים,מבגדיכהונה לא אישות ,לאשייך ק'ום מצוחיבוס וא"כ צ"ב
הוה מצי למילף בעלמא ,משום דמצותו בכך הגמ' והתוס' שאם עשהדיבום רקדוחהאיסור
וכו' ,כמו שפירשחילעיל ,דלאילפינן מאשת ערוה,ישקיום מצוחיבום,דכיוןדאיסור כרת
אח ".הרי מפורש בתוס'דהיסוד שליבוםהוא במקומהעומדת,לאשייךתפיסותקניןאישות,
שעשהדיבום דוחה ל"ת שיש בו כרת דערוה ואיך יתקיים מצות יכום .והאחרונים כבר
דאשת אחולאילפיקמימה,משום שהעצסצור העירובזה.
זיבוםהואליחותהלאוש,םכוכרת.ולאילפין
ב .חולין ק"ג א'" ,אכל אבר מן החימן
מימה עצוף בדבר אחד ,למשל כבור אב תום ,הטריפה ,ר' יוחנן אמר חהב שתים" ורבא
תקוה לאו דשבה עץש בו כרו 4שאיע מסבירדהמחלוקתהואכגע שתלש ממנה אבר
נכלל בעצםצ11י שידחה שבת .ומפורש בתוס' וטרפה בו .מר (ר' יוחנן) סבר בהמה בחהה
דעשהדיבום רוחה הלאו דכרת של אשתאח .לאברים אינה עומדת ,איסור אבר ואיסור
(ולא כשיטח הרמב"ן בתורח האדם ,ענין טריפה בהדי הדדי קאתי" .ולפי זה ,סובר ר'
הכהנים ,דהלאו דאשת אח לא גכחב אלא יוחנן דאם נטרפה הבהמה בחייה ,לא אתי
במקוס בנים,וליתיה לכרת ולא ללאו בהכי) .איסור אברמןהחיוחלעלאיסורטריפה.וכך
ועיע בראשונים יומא פ"ג א' ,בסוגיא פוסק הרמב"ם פ"ה מאכלות אסורוח הל' ה',
לטאכילין אותו הקל תחילה .דמפורש "תלש אבר מן החי ונטרפה בנטילתו ואכלו
במהר"ם ,מובא ברא"שסימןי"ד דאם שבת חייב שחים וכר שהרי שני האיסורין באין
הותרה לחולה שישבוסכנה "הףכל טלאכה כאחת".
שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה
וצ"עדעיין חולין ק' ב' ,דר' יודא סובר
כאלו עשאהבחול ".ושאראיסוריםרקדחויים דאיסורגיד הנשה חל עלאיסור בהמה טמאה

נחוראי
שקדם מפני "שכן איסורו נוהג בבני נח".
ומשמע דחכמים חולקים רק משום "בסיני
נאמר אלא שנכתב במקומו" ,אבל אלו סברי
דאיסורונוהגבבןנחהיומחיםלר'יוראדהוי
איסור מוסיף וחל על איסור.
וכן ק"ב א' ,מבוארדלר'יודא,איסוראבר
מן החי חל על איסור בהמה טמאה הקדים
"שכןאיסורונוהגבבנינח".
ואםכן ,גם כאןנימא זשיסור אברמןומי
יחול על הטריפה שקדסמפניימוסיף לבן נח.
 דצין תום' דמצינו דר יזחק סוברדאיסורכולל חל על איסור ,וא"כ כל שכן דאיסור
מוסיף חל עלאיסור" .ף"ל אף עלגב שפיהש
ר' יוחנן מתניתין דהתם בכולל לדידיה לא
סביראליההכי ".ומפני חומר הקושיא הוכרח

תקצג

על הרב המחברז"ל .ולאדי בזה ,אלא שכתב
עלרבותינובעליהתוס'דעיקרקושיאליתא".
וצע"ג.

ג .ב"ק ל"ח א'" ,דא"ריוסף עמדוימוהד
ארץ ראה ויתרגויים ,וכו' ראה שבע מצוות
שקיבלו עליהם בני נח ולא קיימום ,עמד
והחירן להם ".ומסיק בגמ'" ,אין מקבלים
עליהם שכר כמצווה ועושה ,אלא כמישאינו
מצווה ועושה ".ומפרש כתוס' קידושין ל"א

א' ד"הגדול" ,דמי שמצווה ועושהעייףלפי
שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאין
מצווה שישלו פת בסלו ,שאם ירצהיניח".
ולכאורה אינו מובן ,דמפורש בגמ' שיש
עדיין שבעהמצוותלבןנח ,ומשוםהכינענשין
על כטולם .וא"כ כשמקיימים אותוצווי למה
תוס' לדוחק  - .11ולרמב"ם קשה דפוסק הוי מעשה שלאינו מצווה ועושה .וצ"ע.
עייןריטב-אמכוחט' א' ד"ה אלמא" ,וגר
דאמרינן איסור מוסיף חל על איסור ,וכאן
פוסקדאיזאיסור אבר חל על איסור טריפה .תושב הוא שקבלבב"דשלישראללקיים שבע
ועיין ברשכ"א חולין ק"ב א' ,ד"ה ולר' מצוותשנצטווכנינחוכו'וכיקשקיבלו בב"ד
יודא ,דמקשה על הגמ' דאמר דבעינן פסוק הוא נקרא בשבע מצוות אלו מצווה ועושה

דאיסור אבר חל על איסור טמאה אליבא דר' וכו'.ובןנח הוא שלא קבלם בב"ד אלא דקים
אלעזר .והלא במשנה מבואר דחכמים מודים לן שמקיים אוחם מעצמו ,והואנדון בהםכמי
דאם אסור לבן נח הוי איסור מוסיף .ועונה ,שאינו מצווה ועושה ".ומקשים ,דאיזו גרות
"וי"ל דבמתניתין ,לטעמיה דר' יורא קאמרו ישכאןבגר תושב ,הלאקודם הקבלהחייבבז'
ליה ,ולדידהו לא סבירא להו ",הרי מפורש מצוות גם כן ,ולא נתחדש בקבלתו שם דבר.
ד .ואשר נראה מהגמ' ובהריטב"א ,דיש
ברשב"א דעצם יסוד זו ,דאיסורלבן נחהוי
איסור מוסיף ,במחלוקת שנויה .וא"כ שפיר תמיד שני דירם בצור( ,א) ' -ש צור של
י"ל דרבא אליבא דר'יוחנן חולק על ר'יודא 9צה( ,7ב)  -רש קבלת הצור .וכשאדםאינו
וסובר דאיסור לבן נח לא הף איסור מוסיף .מקבל הצווי הרי הגברא נשאר אינו מצווה.
ובזה מיושב פסק הרמב"ם אבל העצם יסוד אע"ג שהקב"ה מצוה אותו ,כל שאינו מקבל
לא מובן ,דאיךנבין שלאהוי איסור מוסיף ,הצווי ,הגברא לא נעשה גברא מצווה ,ונשאר
הלא מוסיף איסור לשאר אנשים ,וצ"ע.
מופקר ובן חורע מן הצווי וזהו גברא -
ועיין תשובת רמ"עמפאנוקכ"ג ד"הואין "מותר" .וכשהגברא מקבלעליו אחהצווי ,חל
כאן" ,ובאבר מן החי ליכא למימר מגו הצווי בהגברא ,והוי גברא המצווה.
והחלוק הוא כאשר הגברא בא לעשוח
דאתוסףביה איסורלבןנח',חולאיסורעלינו
במוסיף ,דהא ררשינן ראה ויתר גוים ,התיר מעשהלקיים אתהצווי .אםהויגברא המצווה,
להם ז' מצוות ".ובהג"ה שם מתמיה" ,לא יש עליו עול צווי לקים אותו ,והמעשה
ידעתי מהו ,דהא פשיטאדבאיסורייהוקיימא ,שעושהאינותלויברצונו ,אלא הף מכחהצווי
ולא יושיט אבמה"ח לבן נח ,אלא שאין שקיבל על עצמו .ומעשה מחמת ומכחהצווי,
מקבלים שכר ,כמבואר בתלמוד ,ויפלאבעיני הוי מעשהלקיים רצון המצוה.

תקצד
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אבל אם הגברא לא קיבל על עצמו את ופסקינן דאין ב"דמצווין להפרישו ,אבליש
הצווי ,אז המעשהלקייםהצווי,אינונובעמכח איסורדאורייתאלגדוליס "ליספוליהבירים"
הצווי ,אלא נובע מרצונו של עצמו .אם אינו לקטן .והנה משנידיניםהללו מונחדיש חלות
רוצה ,לאיקיים; אם רוצה,אזיקיים .אבלאין דץ איסור נבילה לקטן ,דאם לא כן ממה
כאן עולהצוויהמחייבו .וא"כ ,כאשר עושה ,צריכים ב"ד להפרישוכיץדליכא מצותחנוך
אותו מעשההוי מחמתרצוןעצמו,ולא מחמת על ב"ד .ואם אין איסור נבילה לקטן ,איזה

רצון המצוה.
וזהו מש"כ התוס' "דמי שמצווה דואג
ומצטעריותרפן יעבור" מפני שקיבלהצווי,
והוי מצווה ,ועתה מוכרח לקיימו .ו"שאין
מצווה ,שיש לו פת בסלו ,שאם ירצה יניח",
שכיון שלא קיבל על עצמו את הצוף ,לא חל
ביה הצווי ,ואין כאן גברא מצווה ,אלא הכל
תלויברצונו" ,ואםירצהיניח ".ואםכן,אפילו
כשיקיים ,הוי מחמת רצון עצמו ,ולא מחמת
רצון המצוה ,אינו עושה מחמח הצווי ,אלא

אדעתא דנפשיה עושה.

ולפי"ז מובן ההשתנוח שבגר תושב,יסוד

הגרות ביה .דבמתן חורה חל "ויתר גויים",
שגףלא מקבלעלעצמוצוויה' .אםכן ,כאשר
גוי מקבל על עצמו הז' מצוות בב"ד של
ישראל ,נחחדש חלותצווי בהגבראוהוי חלות
שם גברא-מצווה .וכמו שראינו ,בזה משתנה
כלמעשיו .דמקודם ,מחמתרצת עצמוקעביד,
ועחה מחמת רצון ה' עושה,ואיןלך השתנות
גדול מזה והוא חלות שם והשתנות בהעצם
גברא .וזהו החלות גרות שבו,ויו"ק.
ה .בדין אין איסור תל על איסור יש
מחלוקת ראשונים .יש סוברים דאיסור השני
חל אלא דלינא ענש .ויש סוברים דאיסור
השני לא חלכלל.ע'ביתהלוי ח"אסימןמ"ד.
והשיטה דלא חלאיסורשניכללהיינו דחלות
דין איסור הראשון מעכבאיסורהשנימלחול.
אבל לכאורה לא מובן השיטהדאיסורשני חל
אלא דליכא הענש .דאם האיסור כבר חל
ואיסור הראשון אינו מעכבו מלחול ,אם כן
מהו הסבה למנוע הדין ענש של אותואיסור.
וצ"ע.

עיין יבמות ק'"דא',דישצד בגמראלומר
דקטן אוכל נבילוח ,ב"ד מצווין להפרישו.

איסור עושהגדול כשמאכיללקטן .אלא ברור
דיש חלותדין איסורלקטן .וקשה ,דא"כ למה
באמתאין ב"דמצוועלהפרישו,ולמהקטןלא
נענש.
ועיין נדה מ"ו ב' ,ברש"י ד"ה איסורא,
"דקטן לאו בר קבולי עליה תקנתא דרבנן
הוא" ,שקטןאינוברהכילקבלעליוצווי.וזהו
יסוד הדברים במצוה דאורייתא .העצם צווי
דלא תאכלנבילה הףלכללישראלהכוללקטן.
אבל קטן אינו בר הכי לקבל עליו אזהרה.
והדברים מתחלקים נך ,כיון דיש צווי של
נבילה לגבי הקטן ,יש חלותדין איסור לגבי
הקטן .אבלכיוןדהקטןאינו ברהכי לקבל על
עצמו אתהצווי ,נשארגכראאינו-מצווהוכיון
שכן לא הוי בר חיובא .וזה פשוט דהאיסור
אינואיסור עםדין ענש אלאלגבימישהויבר
חיובאעליה .אבלכיון שהקטןאינו ברקבולי
אזהרהעליה ,לא נעשה ברחיובאעלהאיסור,
ואםכן לא חלביהדין ענש,והוי חלותאיסור
בלאדין מלקות לגבי הקטן.
ועיין נדה מ"ו דקסבר רב הונא דקטן
מופלא סמוך מאיש נענש במלקות כהקדיש
ואכל הקדש שלו .הרי דשייך ענש לחול על
קטן .אלא שבכל מקום הטעם דקטן לאו בר
עונשים ,אינו משום דמופקע מקבלת ענש,
אלא שמופקע מקבלת צווי ,ומשום הכ' הוי
אינו כר חיובא.
וע' בחדושי הגר"ח קרבן פסח פרק ה'
הלכה ז'" ,ובחשו"ק הרי לא מצינו רק דאינם
בנימצוותדלאובניחיובא ואזהרהנינהו ,אבל
אינםמופקעים מעצםהדינים ,ואםהםסטורים
ממצוח הפסח ,אבל מ"מ בני ק"פ נינהו"
והדברים לכאורהסותרים אהדדי וקשה ממ"נ,
דאס אומרים דחשו"ק אינס בני חיוכא

נחוראי
ואזהרה ,איך שייך לומר דאינם מופקעים
מעצמ המצוה ,אבל כוונח הגר"ח הוא
כמה"2כ ,דעצם מצוה בחורה נאמר לכלל
ישראל סתם ,ולא כתוב בפרשה איש ,ולא
כתוב בר דעח ,אלא הוי סתם אלבני ישראל,
וחשו"קמבניישראלנינהו .והמצוההויהסבה
לחלותדינים בחפצא .והחסרון של חשו"קהוי
בהס ,שאינם ברקבולי אזהרהעלייהו ,ולא חל
עלייהו אותו צווי ולא חל בהו דהם מצווים,
ומשום הכי לאו בני חיובא נינהו .וזהו
ש"פטורים ממצות הפסח" ,דלינא חיובא
עליהם" ,אבל מ"מ בני ק"פ נינהו" דגוף
הפרשה נאמר להם.
ונראה לפי"ז שזהויסודהדין דאאחע"א
לסוברים דהאיסור חל ,אבל ענשליכא.והיינו,
דסובר דחלות דין איסור בחפץ אינו מעכב
חלותדיןאיסורהשני .אבלהוידין אחר ,דאם
כבר חל בגבראדהוי מצווהלגבי תפץזו א"כ
הצווי השני לא חל עלצוני הראשון ,והגברא
נשאר אינו-מצווה לגבי איסור זה .וכמו
שראינו בקטן ,דאם לא חל הצווי על הגברא,
לא הוי בר חיובא על האיסור ,ואז ליבאדין
ענש לאיסורזו .דענשהוידין שלאיסור לבר
חיובא העובר על האיסור ,אבל כשלאהוי בר
חיובאלגבי האיסור לאשייך ענש ,ושוב אע
לאיסור זהדין ענש .חהו שאיסור השני חל
מכח הצווי ,אבלאין לאיסורדין ענש,מכיון
שהצוף לא חל בגברא.
(ולכאורה לפי מש-נ קשה דבארנו שגוי
לא קיבל האזהרה עליה ,והוי גברא אינו
מצווה ,וא"כ למה הוי בר חיובא? התיררן
פשוט .דגוי מחוייב לקבל צווי הקב"ה על
עצמו ,ולכן כשאינו מקבל ,אין זה פוטר
חיובו אבלכדי לקבל הא1הרהצריךלהיות בר
דעת ,וחשו"ק לאובני דעהנינהוולכןלאו בר
קבול' אזהרה עלייהו ,ואין להם חיוב לקבל
האזהרה ,ואז לא הוו בני חיובא - .וכן
באאחע"א דינא הכי דלא חל על הגבראצווי
עלצווי ,ושובאינוחייב לקבל האזהרהעל',1
ונשאראינו מצווה ואינו ברחיובא - .אבל

תקצח

גוימחייב לקבלהצווי,ולכן בזהשאינומקבל
לא נפטר מחיובו).
ולפי זה' ,ש חלוק בדין דאיסור מוסיף.
דלמד"א דאיסור ראשון מעכב חלות איסור
השני ,א"כ איסורמוסיף הינו שחלותאיסור
השני הוי הוספת דץ איסור לגבי אנשים
אחרים .אבל למד"א דתמיד חלדין איסור
השני בהחפץ ,והחסרון הוא בחלות הצווי
בהגברא ,אםכןמוסיףהיינושמוסיףמצווים.
ונפקא מינה יהא באיסור שמוסיף חלוחדין
איסור בהחפצא ואינו מוסיף גברא-מצווה
עליו .וזהואיסוריםלבנינח .שודאי 'ש חלות
ןין איסור בהחפץלגביבן נח ,ומפאת זהיש
מוסיף .אבל ראה ויתרגויים מגלהלן דאינו
מקבל האזהרה עליה ,ונשאר גברא-אינו-
מצווה ,גברא-מותר ,ואס כן איסור זה אינו
מוסיף גברא-מצווה .והוא פשוט פשט בדברי
הרמ"עמפאגו ,ובאורשיטתהתנאיםהחולקים
על ר' יודא ,ובאור פסק הר"מ.
ז .החלוקבין עשה דוחה ל"ת ועשהמתיר
לית הוא ,דאם מתיר ,היינו שהעשה מתיר
החלותדיןאיסורבהחפץ,וזהוהיסודדהותרה,
דהחלותדין איסורניחר - .אבל עשה דוחה
ל"תהיינו שהחלותדין איסור נשאר בהחפץ.
והנה אםכן מהנדחהמן העשה,כיוןשהאיסור
במקומו עומד והדבר ברור שדחיית העשה
היינו שדוחה הצווי של הל"ת מלחול על
הגברא ,ורק הצווי של העשה חל עליה.
ולמשל,הצווי שליבום דוחההצווי של הל"ת
ןערות אשת אחיך לא תגלה ,מלחול עליו.
ולפי מש"נ יוצא דנשאר גברא-אינו-
מצווה על ל"תזו .ואז פשוט.הוא דלאהוי בר
חיובא על הל"ת הזאת .ואז פשוט דשובאין
לאיסור 11לגביהדע ענש,יענששייךרקלבר
חיובא .וא"כ כשפקו"נ דוחהנבילה ,אה"ניש
חלוחאיסורנכילה בחפץ אבלדין ענש מלקות
ליכאלגביהמסוכןכיוןשאינומצווהואינובר
חיובא עלאיסורזה .וא"ככשיבוםדוחהערוה
דאשת אח ,אה"נישחלוחאיסור אשת אח בה,
אבל אין לאיסור 11דין ענש לגבי המהבם,

תקצו

כהוראי

דהעשהדוחהצוויהלאומלחולעליו,והויאינו
בר חיובא ,ולאשייךדין ענשלמישאינו בר
חיובא על איסורזה.
ויוצא לפי"ז דכשעשה דיכופ דוחה ל"ת
דערוה דאשת אחיו לתוס' ,או בס"ד דגמ'
שידחה ערוה דאחות אשה ,אה"נאיסוראיכא,
אבלדין ענש ודאי ליכא ,ואין כאן הפצא

ויש כמה ראיות דהעכוב לתפיסתקידושין
וחלותקנין אישותהוי באיסור עםדין ענש
כרת ,אבל איסור ערוהבלידין ענש כרתאינו
מעכב .ולפי זה מיושב בפשיטות דחל בה
ולקחה לו לאשה ,דכיון דאיןדין ענש כרת,
שפיר חל בהקנין אישות.

דכרת.

"4
חרצ שלמחאייזין

בעבין קבלת חדםע"יאוירכלי
א .רמב"ם פ"ד מעה"ק ה"ט אויר הכלי
הרי הוא ככלי ,היה מקבל הדפ ונפחתושולי
המזרק קודםשיגיע הדםלאויר המזרק הנפחת
לא נחקדש הדם שהאוירשאיןסופולנוחאינו
כמונח .והיא איבעיא כזבחים כ"ה ב' ופסק
הרמב"ם דלאו כמונחדמי משום דקאמר התם
בגמ' את"לאוירשאין סופולנוח לאו כמונח

דמי סופו לנוח מאי ,והרמב"ם כדרכו פסק
כאת"ל יעו"ש בלח"מ .אלא דצ"ע מש"כ
הרמב"ם דלא נתקדש הדם דמשמעדכלעיקר
פסולו הוא רק משום דלא חל קידוש קבלת
הדם אבל הא מיהא דלא חל פסולא דנשפך
הדם ע"י האךר ,ואם בא כהן וקבלו אח"כ
מהאויר קודפ שנפל לארץ מהני כיון דלא
נפסל הרם בפסולא דנשפך ,כן דקדק בספר
ליקוטיהלכות ,והקשהע"ז דשסבסוניאפשיט
הגמ' דאויר שסופולנוח כמונחדמידאי אתה
מודהבמזרקדאי אפשרלובלאזינוקואיאויר
שסופולנוח לאו כמונחדמייפסלע"יהאויר
ולאיהני קבלה יעו"ש,הרי להדיא דאיאויר
לאוכמונחדמינפסלהדםע"יהאוירבפסולא
דנשפך ולא מהני תו קבלה ,וצ"ע.

ב .ונראה בהקדם,דיעויין ברמב"ם פ"ה
גירושין ה"י זרק גט לרשותה ועבר בחוך
רשותה שהיא עומדת בה ונפל חוץ לרשותה
וכו' אינה מגורשח עדשיניח ברשותה עכ"ל,
והיינודאויר שא"סלנוח לאמהני בגטואינה
מגורשח ,אולם דעת החוס' בגיטק ע"ט א' ד"ה
דוך ,ושאר פוטקיס ,דהוה ספק מגורשת "צו"ש
במ"מ ובשו"ע אהע"1ס' קל"ט ,וטעמם משום
דבב"מי-ב א'מיכעיאליה בכה"גזרקארנקי
מפתח זהויצא מפתח אחרמהוולא איסשטא
וא"כ הוה ספיקא דדינא והוה ספק מגורשח,
ובמ"מ כתב בדעח הרמב"ם דס"ל דגט שא(י
ולא מהני בהאויר שא"סלנוח,דבגיטע ע"ט
א' ,קאמר בגמ' דגמחק דרך עלייה לא מ"ט
מעיקרא לאו למינח קאי יעו"ש ,וע' בבית
שמואל ס' קל"ט שחמה על המ"מ דהא
בפשוטוי"לדהרי הרמב"ם פסק כפ"ק מע"ק
דלא מהני אויר שאס"ל לקידוש דם ומשום
שפסק כאח"ל ,וא"כ הרי איפשטא האיבעיא
דב"מ י"ב א' ,ולהכי פסק דאינה מגורשת,
ואמאי הוצרך לחלק בק גט לשאר מילי
יעו"ש .וכן הקשה בספר ברכת הזבח על

נחוראי
הרא"ש וש"פ דם"ל דלא איפשטא בעיא
דרבא בב"מ י"ב א' ,והא איפשטא הכא דלאו
כמונח דמי.
ג .ונראה בזה,דעיע במנחוח י"א א' בעי
רב פפאדבקיה לקומץלדפניה דמנאמאי,חוך
כלי בעינן והאיכא או דילמא הנחה בתוכו
בעינן וליכא תיקו ,והוכיח מכאן הגרי"ז "1ל
דלאמהניאוירכלילקידושכללדאל"כאמאי
לא מחקדשהקומץע"י ארראדמנחדהריהוא
מונח באךרו .וקשה דהרי בסוגיא ד1בחים
מבוארדאיאוירשאין סופולנוח כמונח דמי
היה מחקיש הדם ע"י האויר ,וכמבואר
ברמב"ם דהא דלא נתקדש הדם הוא משום
רלאו כמונח דמי וצ"ע .ובאמח דהרמב"ם
בפי"א פסוה"מ לא מפרש לה לההיא דקומץ
כרש"י התם דאיירי לגכי קידוש קומץ ,רק
מפרש להלגבי מעשה הקמיצה שהדביקבכלי
וקמץ ,וא"כ לק"מ להרמב"ם אולם יקשה
לרש"י שפי'לגבי קידוש קומץ ,ועוד שמעתי
בשם רבי 'וסף דוב סאלאווייצ'יק שליט"א
הר"ם דישיבת בריסק להקשות מהא דיומא
נ"ח א',הניח מ1רק כתוך מזרקוקיבלבו מהו,
מיןבמינוחוצץאואינוחוצץ,הרימבוארג"כ
דבעינן גופו שלכלי ולא מתקדש ע"י הארר
וצ"ע .ונראה לומר ,דהאדהיהמהני שיתקרש
הדם אי איר שאס"ל כמונח דמי לא הוה
טעמא משום דנחקדש ע"י שהוא מונח באויר
הכלי ,דבאמת לא מהניאוירהכלילקידוש דם
אלא משוםדאי כמונחדמיחשיב עי" 1כמונח
בחחתית הכלי ,וטעמא דמילתא משום דהרי
איירינן הכאבגוונא דמעיקראהיה עומדלנוח
בכלי קודם שנפחתו שולי המזרק ורק אח"כ
נפחת ,וכמש"כ ברש"י,ולהכיקמבעיאליהאי
חשיבכמונח בתחתיתהכליכיתדמעיקראהיה
עומד לנוח שם ,או דילמא דלאו כמונח דמי,
משום דבסוף עחידים שוליוליפולואין סופו
לנוח .ומיושבהיטב מהאדרבקיהלקומץ ומהא
דמזרק בחוך מזרק ,דבאמת לא מהני אויר
לקידוש ובעינן שיהא מונח למטה בכליוהרי
אינו עומד לנוח למטה .ונראה מבוארכןדיש

תקצז

לדקדק אמאי לא מבעיאליה בסוגיא דזבחים
בגוונא דמב"ל בב"מ בעבר הדם דרך אויר
מ1רק ונפל חוץ למ1רק אי מהניאויר שאס"ל
לקידוש ,והוה רבותא טפי בצד דמהני,
ולפמש"כ מיושב היטב דבכה"ג ודאי רלא
מהני לקידוש ילא היה עומד לנוח בתוכו
מעולם ואויר כלי גרידא לא מהני לקידוש

וכמשכ-נ.
והא דקמבעיא ליה בכה"ג בב"מ נראה
דהך דינא דלא מהני אויר לקידוש זהו דין
מסרים בקידוש נלידבעינן מונח בכלי ,והוא
מדינים הנאמריםבקידושכלי ,אבל הא מיהא
ודאי דארר הכלי הוא ככלי לכל מילי,
וכלישנא דגמ' 1בחים כ"הב' זאתאומרתאויר
כלי ככלי דמי ,ולהכי בקנין חצר מהני מה
שהוא בהאויר לקנות בו ולא בעינן דחשיב
כמונח למטה בחצר אלא כל שה~א מונח בארר
חשיבעי"ז שהוא בחצר,וכן משמע ברש"י שם
דכתנ דאיר שאס"ל הינו שאע סופו לנהז
בתוך האויר ,הרי להדיא דהכלתלוי אי הוה
כמונח באויר ולא בעינן מונח למטה בחצר
ולהכי מיבעיא ליה בחצר בכה-ג אי חשיב
עכ"פ כמונח באויר לקנות בו או דילמאכיון
דא-ס לנוח לאמהניאויר .וראיחי בססר אבן
הא1לדדקדקאמאילאמיבעיאליהבב"מבגוונא
דמב"ל בזכחים בזרק ארנקי לכליו של קונה
ונשבר הכלי אי קנה .ולפמש"כ י"ל
דבכה"ג ודאי דקנה ,דהא דקא מב"ל בכה-ג
הוא דוקא בקידוש כלי דכל עיקר דחשיב
כמונחבכליהוא על שםסופודכלהעומדלנוח
כמונח דמי ,ולהכי קא מב-ל דהריאין סופו
בפועללנוחדהרינפלושוליו ,אבל כחצרדסגי
מה שהוא מונח באויר לקנות בו ,ודאידקני
דהרי באמח הארנקי נמצא באויר הכלי ,והא
דבעינן סופולנוח הוא רק חנאידאיאין סופו
לנוח אינו מונח באויר הכל' ולא מהני ליה
אוירו ,אכללאבעינן הסופולנוחלעיקרהיותו
למטה בכלי על שם סופו דהרי עכשיו הוא
נמצא באוירו ,ולהכ' בכה"ג דמעיקרא היה
עומד לנוה וגפחתו אח"כ ודאי דקנה כיון

תקצח
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דבשעה קודם שנפחתו הוה באוירו וגם איכא
בשעתו התנאי דהיה עומד לנוח.
ד .ולפי המתבאר הרי נמצא דהאיבעיא
בזבחיפ והאיבעיא בב"מ הם שתי איבעיות
נפררות ,דבזבהים מב"לאי חשיב כמונח בכל'
ובגוונא דהיה עומד לנוח מעיקרא ,ובב"מ
מב"ל בגוונא דלא היה עומד לנוח מעולםאי
חשיב עכ"פכמונחבאוירו,ומיושבהיטבדברי
המגיד משנהדאף דפסק הרמב"ם בהארזבחים
דלא מהני ולא חשיב כמונח למטה בכלי
וכאת"ל מ-מ הא דב"מעדיין בספיקא עומדת
אי חשיב כמונח עכ"פ באויר הכלי ולהכי
הוצרך המ"מ לחדש דגט שאני ,ומיושב נמי
קושית הבה"ז על הנך פוסקים שפסקו דהוה
ספק מגורשת.ובזהיש לבארדברי המ"מדלכ'
דבריו אינם מובנים דהריחזינן דאויר שסופו
לנוח מהני גם בגט ומ"ש אויר שא"ס לנוח
דלא מהני .וגט אפילו אי כמונת דמי,
ולפמש"כ י"ל דשאני גט דבעינן ונתן בידה
ובעינןמונחבגוףהידולאמהניאוירידולהכי
לא מהני בה אויר שאין סופו לנוה ,משא"כ
בסופולנוח חשיב כמונחבגוףהיד ,וכמשכ"נ.
ה.והנהבעבודתקבלההרישניד'נים נאמרו
בו .חדאדק מעשהקבלההנלמד מקראדוהקריבו
זבחים י"ג א' ,ונם דק קיןהם הדם
הנלמד מקרא דוישם באגנות זבחים צ"ז ב'
ועיין מש-כ בזה בחידושי הגרי"ז 1בחיםי"ג
א' ,ונראה לומר דדוקאבדין קידוש הדם הוא
דנאמרה הך דינא דבעינן מונח בהכלי ולא
מהנ' אויר לקידוש אבל למהוי מעשה קכלה
שפיר מהני גם אויר כלי דחשיב שנעשיח
מעשה קבלה בכלי ,וכמו דחזינן בהכית
שמונחת תחתהזינוק דנתבטלמהמים שםמים
חיים דחשיב שהמים הםבכלי .ומבואר היטב
דעת הרמב"ם דכתכ דרק דלא נתקדש הדם
אבל לא חל פסול דנשפך,דכיון דמהני אויר
הנלי לקבלההרי נעשיתכאןקבלהע"יהאויר
כיון דהיה סופו לנוח בתחילתו וכמשכ"נ
ובחצר כה-ג קנה ,וכיון דמהני אויר הכל'
למהוי קבלה ,ודאי דלא חל פסולא דנשפך

דחשיבהאויר למקוםהראוי לדםכיוןדנעשית
כאן קכלה .אלאדעדיין קשה דאדר שנשבר
הכלי והדם הוא באויר בעלמא שוב יחול
פסולאדנשפך .ואפשרעודדהנההדיןדפסולא
דנשפך הדם הוא רוקא קודם קבלה אבל נשפך
מן הכל' לרצפה כשר לאספו,ויש לחקור אם
1ה תלוי בקבלת הדם גרידא ואפילו אם לא
יחולקידוש הדם מ"מ כלשנחקבלבכליתולא
שייך פסולא דנשפך ,או דילמא בעינן גם
קידוש הדםוכלדלא נחקדשעדייןשייךבודין
נשפך אף דנתקבלבכלי.ועיין בגרי"ז 1בחים
כ"ה א' ,שביארדברי הגר"חז-ל בספרופי"ג
מעה"ק דיסודדין פסולא דנשפך הוא פסול
לגביקידושדכלשהיה הדםבמקוםשאיןראוי
לקידוש נפסל הדם לקידוש ,והקשה הגרי-ז
ע" 1דבספרא מצרכינן קרא להכשיר נשפך
אחר קבלה והלאכיון דכל הפסולדנשפךאינו
כ"א פסול לקידוש א"כ ל"ל קרא להכשיר
אחרקבלה האכית דכבר נתקדשלאשייךביה
עוד פסול לגבי קידוש ,ואי נימא דסגי קבלה
להציל מנשפךגםבליקידושהדםניתאדבעינן
קרא לגוונא דנתקבל הדם ועדיין לא נעשה
הקידוש ,והיינו בגוונא דאויר שא-ס לנוח
רנעשית הקבלה אבל לא חל קידוש הדם,
וכמשכ"נ ,ומבוארהיטבדברי הרמב"ם שכחב
דלא חל פסולארנשפך,דכיון דנעשית הקבלה
לאשייך תו פסולא דנשפך וכמשכ"נ .ולפ"1
יצא לנו דין חדש דאפילו נפל הדם אח"כ
לארץ כשר לאטפו ולקדשו בכלי וצ"ע.
 .1והנה בהא דקמבעיאליהבסוגיא באויר
שסופולנוחאי כמונח דמי או לא,יש לחקור
אם הספק הוא אם חשיב כמונחבכלי ע"'דין
דסופו לנוח והוא ספק רק לגבי קידוש כלי
משום דבעינן בו שיהא מונח בכלי ,או דמב"ל
בעיקר דק אררכליאי בכל'דמי או לא ונ"מ
אפי' לקנין חצה וע-ש בסוגיא דפשיט ליה
מחבית שמונהת חחת הזינוק דבטל שם מים
חיים ממים שבאויר ,ואי נימא דהוא איבעיא
מסוימתבדיןקידושכליאיחשיב מונח בתוך
הכלימאיפשיטליהמתבית האבחביחסגי מה

נחוראי
דמונח באויר החבית דאויר כלי ככלי דמי בדין קידהםכליאי חשיכ כמונח בתוךהכלי,
לבטל מיניה שם מים חיים ,ויש לדון בזה .אבל קבלה מיהא הוה דמתהילתו עומד לנוח
וע"ש בתד"ה 1את דהקשו אמאילא פשיטליה ואויר הכלי ככלי דמי ,ומיושב היטב דברי
דאויר שס"לכמונחדמי מהאדנתןידואורגלו הרמב"ם וכמשכ"נ.
דקפשיטמיניה שם בגמ'דאוירכליככלידמי,
ודע דבגמ' מבואר דאילו כבר הגיע הדם
ואי נימא דמב"ל אי חשיב כמונח בכלי לאויר של דפנות המזרק קודם שנפחתו היה
תתיישב קושיתם ,דמהתם רק מצי למפשט מהני וכבר הקשה הגרי"ז ע"ז מהא דמבואר
דאוירכלי חשיב ככלי אבל לא מצי למפשט במנחות י"א א' ,דלא מהני אףר לקירוש
דחשיב כמונח בתוך הכלי .ונראה מזה דס"ל וצ"ע .ובעיקר הקושיא היה אפשרלומר דהא
להתוס' דהאיבעיא היא בעיקרדין אויר אי דמהניאילוהגיעלאוירהדפנותהוארקלמהוי
ככלידמי או לא ,ולפ"זהרי מבוארהיטבמאי קבלה שלא יחול פסולא דנשפך ,אבל אה"נ
דקפשיט הגמ' אי אתה מודה במזרק דא"א דלא נתקדש הדם ,והא דקאמיכעיאליהבגמ'
בלא זינוק דאי נימא שאויר הכלי אינו כלל בלא הגיעלאוירהדפנותהוא אםחלבופסולא
ככלי ודאי דיחול פסולה לנשפךכיון דליכא דנשפך ולא הוה אמילו קבלה ,אולם ברמב"ם
כלל קבלה ע"י האויר ולאיהני אח"כ קבלת הרי מבואר דגם בלא הגיע לדפנותודאי דלא
מזרק דנפסל הדם ,משא"כ בהא דמכ"לבאויר הלה פסולא דנשפך,והאיבעיאהואאי נחקדש
שאס"ל אי כמננח דמי ,זוהי שאלה מסוימת הדם וא"כ מבואר דאי הגיע לדפנוח גם
מתקדש הדם

הרב שלמח א .אלטופקי

בגדרמזיק בדברשאיןגופו נחטר
ב"ק דף צ"ח א' ,וא"ר השף מטכע של הש"ל ,אז כ"ש דשף מטבעהוי כנסדקוחייב
חבירופטור מ"ט דהא לא עבדולאמידי וה"מ עליה משום מזיק.
רמחיי' בקורנסא וטרשי' אבלשייפאבשופינא
ובקצות (ס' שפ"ו ס"קי"א) הקשהלפי"ז
חסורי חסרי' ע"כ ,וברש"י השף ,שפיחת את אהא דפסק הרמב"ם בפ"ז מחובלומזיק (הל'

הצורה ע"כ .ובתוד"ה השף ונו' נראה דרבה
סובר פסלתו מלכות לא הוי כנסדק דאיהוי
נסדק אםכן ב"ש דשף מטכע הף כנסדקוהרי
חסרי' טובא חומאי פטור עכ"ל .ור"לדבמתני'
צ"ו ב' ,חנן ג1ל מטבע ונסדק משלם
כשעתהגזילה ,מטבעונפסלאומרלוהרישלך
לפניך ובגמ' צ" 1א' ,אר"ה נסדק נסדק ממש
נפסל פסלתו מלכות ור"י אמר פסלתו מלכות
נמי היינו נסרק .ולזה כ' התוס' ,דאי ס"ל
דפסלתו מלכותהיינו נסדק והוי שנוי ואי"ל

י"א) דשף מטבע פטור וכרבה ,ומ"ם פסק
בפ"גגזילה ואבידה (הל' ח') דפסלתו מלכוח
אינויכוללומרהרי שלךלפניך(דהויכנסדק).
וכן הקשה שם לשיטת המחבר דחייב כשף
מטבע טשום גרמי ,ובפסלתו מלכות פסק
דאי"ל הרי שלךלפניך .וע"ש שתירץ עפ"ד
הרשב"א בסוגיע ,שהקשה בהא דרבה דפוטר
בפיחת צורתה ,והא קיי"ל ד1רי ועבדינהו
נסכא הוישינוי ואי"ל הרי שלך לפניך ותי'
וז"ל רהתםבדנחיתלי' בגזלנותאולעניןקניי'

תר
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בשינויוהאילעניןנזקע דא"למאי אפסדתיך
ע"כ .וכ' הקצותדלפי"זי"לדאפי'אינויכול
לומר הש"ל בגזל מטבע ונפסלה ,מ"מלענין
מ1יק יפטר כפיתת צורתה ,דאיןדין שינוי
בגזילהחין היזקתלוייןזה בזה ,ושלא כדברי
התוס'.

אבל צ"ע ,דהא הרשב"א כ' שם כדברי
התוס',דבע.נ ס' רבה דנפסל לאוהיינו נסדק,
וא"כ מוכח דמה שחולקביןדיןשנוי לפטור
מ1יק אע מזה סתירה לדברי התוס' ,וא"כ
עדיין 'קשה דברי הרמב"ם .אלא דבזה גופא
צ"באיךהוכיח הרשב"א דרבה ס' לאוהיינו
נסדק ,והאדיןמזיק ושנראינםתלוייןזב"ז.
והנה המהרש"ל הקשה ע"ד התוס' ,דשף
מטבעאינודומה למטבעשנפסל אלאדמיליין
והחמיץ,דאינויכוללומר הש"ל,ואמרי' בגמ'
(לעיל צ"ז א') דמש"ה לא הוייין והחמיץ

כמטבע שנפסל למ"ד דפסלתו מלכות אומר
הש"ל,דביין נשתנה טעמו וריחווהוי שנוי.
וא"כ ה"נבפיחתצורת המטבע נשתנהצורתו,
וא"כאפי'אי פסלתומלכותאינוכנסדק ,מ"מ
לאיוכל לאמר הש"ל .ובע"ב דבכללאיןדין
מזיקודין שנויתלויין זב"ז ,וסתר בזה דברי
התוס' ע"ש.
והנה באמת צ"ב מהו גדר פטור דשף
מטכע ,דמה בכך דלא תסרי' .ובמחנה אפרים
הל' נ"מ ס"ד רצה לומר דהוי היזק שאינו
ניכר .והוכיח אתזה מדמחייב במטמע ומנסך
אי היזק שאינו ניכר שמי' היזק ,והא לא
חסרי' .אלא ע"כדזהו גופא פטור דלא חסרי'
כיתשאין ההיזק ניכר .וממילא למ"דדשמי'
היזק ,גם בלא חסרי' יחחייב .ולכאורה צ"ע
טובאבזה ,דא"כ אמאיחייב להרבה ראשונים
"1ל משום גרמי בהא דשף ,וגם רש"י פי'
דרבהדפטרי'הוא משום גרמא ,והאבכלהיזק
שאינוניכר אפי' גורם לאהוי .וע' ברמב"ם
פ"ז תובל ומזיק דמובח דבהיזל שאינו ניכר
אפי' לצאת'דישמיםאינוחייב (בשוגק ובשף
מטבע פסק שם דהוי גרמא ,ומדיני שמים

עכ"פ יתחייב.

ועכצ"ל ,דפטור דלא חסרי' אינו משום
היזק שאינו ניכר דבאינו ניכר הפטור משום
ההיזק דלא מקרי היזק .משא"כ בלא חסרי',
דהיזקמקריורק פטור בהמעשה הוא ,דלאהוי
מעשה בידים .וביאור הדבר הוא ,דכל שלא
הו1ק גוף החפץ מצד עצמוועדיין ראוי לכל
תשמיששבגופו,ורקדנפחחמדמיוע"יחסרון
צדדי ,אין זה היזק דבידים ,וע"כ במטבע
שנחסר צורחו כית דשרו הוא על ידי זה
שיוצא במד'נה והוי השווי כדבר צדדי ולא
מגוף החפץ ,ממילא כשההי1ק הוא רק במה
שעכשיו אינו יכול להוציאו משום דנחסר
צורתו ,מקרי גם ההי1ק כהיזק שאינו בגופו.
ודמיא לשורף שטרותיו של חבירו ,דאף
דעושה מעשה בגוף החפץ בידים (דלכאורה
דברהניזוק הוא השטר ולא החוב) מ"מכיון
דהשטר אינו גוף ממון והשוויות הוא ע"י
החוב ,עי"ז נתשב כגורם ולא כמזיק בידים.
וכמוכן בכל דבר דלא חסרי' בעצםהגוףי"ל
דהוי רק גורם ולא מזיקבידים,דכיון דהחפץ
עדיין ראוי הוא מצד עצמו ,חשבינן החסרון
כדברצדדי(וע' בש"ך שם ססק"ו שנסתפק אם
בכלכליכסף חהבשהזיקבליחסרוןיהי'דינו
כמטבע שפחת ,וטעם הספק עפמש"כ הוא
די"ל דדוקא במטבע שענין הצורה שבו אינו
כדבר שבגופו ,התם הוא די"ל דאינו מ1יק
בידים ולא בשאר דבר .או דנימא דכל כלי
וכדומה ששוויו הוא ע"י צורתו ויפיו ,ובזה
הוא שנחסר ,לא מקרי חסרון בגופו).
ולפ" 1נמצא דפטור דשף מטבע הוא רק
משום דאמרי' דלא מקרי חסרון הצורה
כחסרון בגופו .והנה לעיל בסוגיא דמטבע
שנפסל ,פריך הגמ' למ"ד דפסלתו מלכות
אומר הש"למייןוהחמין,ומשני התם נשחנה
טעמו וריחו .והנה לכאורה צ"ע דכבר ירע
הגמ' דפסלתו מלכוח הוי היזיקא דמינכרא
וכדמסיק אח"כ הגמ' דמש"הלאדמילתרומה
ונטמאת דאל"נ מאי פריך מיין והחמיץ,
אדרבה ,מטבע שנפסל לא הףהיזקניכר כלל
ומאי קושיא .וא"כ נמצא דלפישינויא דגמ'

נהוראי
דהתם נשתנה טעמו ,לא סגי בזה דהוי היזק
ניכר שלאיוכללומר הש"ל,ובעינןנמישיהי'
התסרון בגופו ממש .וא"כ י"ל דבזה פליגי

המ"דבפסלתומלכות אם אומר הש"ל ,דלר"ה
דסבר שם דפסלתו מלכות אומר הש"ל ,סבר
דהיזק שבצורת המטבע אפי'היזיקא דמינכרא,
לא מקרי היזק וחסרון בגופו וע"כ לא הוי
כנסדק .ור"י סבר דהיזק הצורה נמי מקרי
חסרון שבגוף המטבע כיון דעיקר שוךות
המטבע הוא ע"י צורתו ,והוי כנסדק ,ומש"ה
אינויכול לומר הש"ל .ובזה מתבאריםדברי
החוס' כשף מטבע ,שכ'דאיהוי פסלתומלכות
כנסדק גם בשף לא יפטר .ואין זה משום
דלעולםתלוידיןמזיקבדעגזילה ,אלא דהכא
דפטרינןלי'בהזיקבידים משוםדאמרי'דכיון
דאין כאן חסרון בגופוהוי כגורם ,בנידון זה
חלויים דין מזיק ודין הש"ל זה בזה ,דאם
יסבור דבנפסל הוי כנסדק ,והיינו דחסרון
בצורה שבמטבעהויכחסרוןבגופו,דבזהתלוי
דין מטבע לענין הש"ל וכמו שנתבאר ,א"כ
אין טעם לפוטרו בשף ,דודאיהוי כנסדקדהוי
שינוי בצורה ממש והוי כחסרון שבגופו
ונמזיק דבידים .והשתא לא קשה כלל מה
דתילק הרשב"אביןדיןשנויבגז'להלדיןמזיק
לגביזוזי ועבדי' נסכא ,דאה"נ דבעלמאאין
דין גזילה ודין מזיק תלויין זב"ז ,ורק בנידון
דהכא מדמיגן ל" דתלר בשאלה אחת ,אם
היזק בצורח המטבע מקרי חסרוןבגופו,דלפי
הנתבארלעניןגזילה לומר הש"לוביןלענין
מזיק אתינן עלה מטעם דלא מקרי חסרון
בגופו.
ומה דהוכיח במחנה אפרים דשף מטבע
פטור משום היזק שאינו ניכר דאל"כ מטמע
ומנסך אמאיהייב למ"דשמי'היזקכיון דלא
חסרי' נמי אינו קשה ,דודאי אי אמרי' בהו
דהוי היזק שוב ליכא למפטרי' מטעם דלא
חסרי' ,דשםהויהיזקבגוף הדבר שעצם החפץ
נאסר ואינו ראוי לתשמיש ורק דאין ההיזק
ניכר .אבלאי אינו ניבר הוינמיהיזק ,שפיר
הוימזיקדבידים ולאגורם,דלפימהשביארנו

תרא

הוידין דלא חסרי' שאלה מסוימת במטבע או
בכל' אחרכדומהלו,וכספיקתהש"ךהנ"ל,אי
הוי הסרון צורה כחסרע בגופווליכא לדמותו
לדבר שהוזק בעצם.
ובזה א"שנמי מהדהקשה המהרש"לדשף
מטבעדמילייןוהחמיץ,דזהוגופא מהדחילק
ן והחמיץ למטבע שנפסל דהתם
הגמ' ביןיי
גשתנה טעמווריחווהויחסרוןבגופו ,משא"כ
מטבע שנפסל צורתו לא מקרי כזה שנחסר
בגופו ,ואפ" במטבע שנפחת צורתונמי אי"ז
חסרוןבגופו למ"דדפסלתומלכותלאוכנסדק,
משום דכלהיזק צורה במטבע נחשב בחסרון
צדדי ולא בגופו.
וכל זה לשיטת התוס' והרשב"א דרבה
בע"כ'ס"ל פסלתו מלכות אומר הש"ל ,אבל
לשיטת הרמב"ם והמחבר צ"ל דמפרשי
פלוגתא דמטבע שנפסל בד"א .דכ"ע סברי
דמטבע שנפסל לאמקריתסרוןבגופו ,כדאמר
התם נשתנה טעמווריחווכו' ,אלאדפליגיבזה
גופא אי בעינן לענין שנוי שיהי' החסרון
בגופו ,או דסגי בזה דאיכא היזיקא דמינכרא,
דלמ-ד דפסלתו מלכות אומר הש"ל ,היינו
משום דס"ל דכל שלא נתסרבגופו ממשאינו
שנוילענין הש"ל ,ומ"ד דפסלתו מלכותהיינו
נסדק ס"ל דלא בעינן שיחסר בגופו כיין
והחמיץ ,וכל דהוי ההיזק ניכר אי"ל הש"ל.
וחמץ שעבר עליו הפסח ותרומה שנטמאת
שאומר הש"ל ,היינו רק משום דהוי התק
שאינו ניכר משא-כ בפסול מטבע ,וכדאמר
בגמ' שם .ולפ'"ז נמצא דשפיר סברי לכ"ע
דלענין מזיק פטור וכרבה ,דאףדלעניןשנוי
בגזילה לא בעינן שיחסר בגופו למאן רס"ל,
מ"מ לענין היזק הוי כגורם כל שלא נחסר
בגופו .וע"כ אפי' בשף ,שנפחת צורתו ,לא
דינינן לי' כמזיק בידים .וא"ש מה דפסק
הרמכ"ם כרבה ומ"מ פסק כמ"ד פסלתו
מלכות כנסדקלעניןגזילה,דאין הכרח לפרש
פירושו בגמ' דסבר ר"י שם דלא כרבה וכמו
שנתבאר ,דודאי לא בעינןלעניןשנוידגזילה
שיהא חייב ע"ז בהזיקו בידים ,ואף דלענין
חיובמזיקמקרי גרמא,שנוי מיהחהוי .ע"כ.

תרב
הרב שלמחחייםקנריק

בהוראי

בעניןאישורבליחל
מחני'נדריםי"דב',קונםשאני'שןשאני
מדברוכו',וכגמ' שם ט"וא' ,אלאדאמרקונם
עיניבשי,הואי דלאיהיב שיעוראמישבקינן
לי' עד דעבר איסור בליחל והאמר ר'יוהנן
שבועה שלא אישן ג'ימיםמלקין אותווישן
לאלחר ,עכ"להגמ'.

וכתב הר"ן ואלא דאמר קונםעיניבשינה
וכו' כלומרבכה"גמיחלנרראכללכיון דא"א
לולקיימובסופו,ונקטלישנאדמישבקינןל"
משוםדבעילאתיי עלה הא דר'יוחנן שהיא
בשבועה ובשבועה שייך האי לישנא כלומר
דלא שבקינן מלהלקותו עד דעבר איסור בל
יחל אלא לאלתר מלקע אותו משוס שבועת
שוא ואע"גדבנדרלאשייךהכידנדר שוא לא
אשכחן דאסור משום שבועה נקטהאילישנא,
עכ"ל .ומבואר מדברי הר"ן דליכא מלקות
אלא בשברצח שוא ,משא"כ בנדר דא"א

לקיימו אף דהוא שוא מ"מ לא מילקידאין
מלקוחאנדר שואכי אםעלשבועתשוא.
אמנס בתוס' שבועות מבואר להדיא דלא
ס"ל כהר"ן בזה דז"ל התוס' [כ"ט א' ד"ה

האומר] אבל קשי' מפ"ב דנדרים דפריךגבי
קונם עיגי כשינה ואי דלא יהיב שיעורא
למילתא מי שבקינןלי' עד דעבר איסור בל
יחל והא"ריוחנן וכו' אלמא גבי נדרים נמי
חיילא כשאין יכול לקיים ועובר לאלתר,
עכ"ל .והמבואר מדברי התוס' דס"ל דאיסור
בליחל נאמר גם על נדר ולא רק על שבועת

שוא וךלאכהר"ןהנ"ל.
וצ"ע להגע שורש פלוגתחם בזה .עוד
צריך ביאור דהנה בגמ' שכועות דף כ" 1א'
איתא ,ריבה ומיעט וכו' מאי ריבה ריבה כל
מילי ומאי מיעט מיעט דבר מצוה .ויעו"ש

בפירש"י שכ' וז"ל דדבר שא"א הוא וה"ה
למשנה את הידוע לאדם עכ"ל ,הרי להדיא
דבלי הך מיעוטא לאהויממעטין דכר שא"א
מדע שבועתביטויוצריכעלזהמיעוטמיוחד,
וא"כ יקשה על הר"ןדמהיכידותי למעט נדר

שואמאיסורבליחלבלימיעוטמיוחד,וצ"ע.
והנראה לומר בזה ,דהר"ן ותוס' חולקים
בעיקר יסוד איסור בליחל; הר"ן סובר דלא
יחל רברו הוא דאסור לעשוח מעשה העומד
בניגוד להחלוח שחלע"ידיבורו,כגון האומר
קונם עלככרזו,ע"ידיבורוחלאיסורנדרעל
הככר ואם אח"כ יאכלנו הרי ע"' אכילתו
מחלל להחלות דין שחל ע"י דיבורו וזהו
הנאמר באיסור בל יחל ,ומשו"ה בנדר שוא
ליכא לאיסורא דמצד הסברא אמרי' דא"א
לפעול חלותעל דבר שא"אלקייםוכיון שלא
חל כלום לא חילל כלל ,דחילול הנדר הוא
בהחלות שחל .משא"כ תוס' ס"ל דאיסור בל
יחלהרי הוא איסורחילול שלהדיבורגרידא
והאוסר ע"ע ככר בנדר ואכלו עובר בבליחל
לא משום שחלל חלותדין שחל ע"י דיבורו
כ"א משוס שחילל אתדיכורו שעצם אכילת
הככרהויחילולדיכורו ,ואףדבנדריש הטלת
דינים על החפצא זה לא משוםדכך הוא עצס
עשייתו דנדר אלא עשית הנדר הוא דיבורו
גרידא ,אבלכיק שהוא אוסר אח החפצאעליו
ויש לנדרדיןלהתקיים מצדדיןדבליחלדחל
בדיבורו ,ממילאנחקייםהנדר ג"כבזהדחלים
דיני הנדר בחפצא ,אבללעיקראיסור בליחל
ל"צשיחולשום חלות כ"אדהאיסורהואכמה
שמחלל את הדיבור .וממילא ה"הנמי כנדר
שוא אף שלא חל מ"מעובר משוםבליחלעל
עצםחילולהדיבור.

גהוראי
ולפ"1שפירמחורץמהשהקשינועלהר"ן
מגמ' שבועות ,דבשלמאגבישבועותשהאיסור
הואחילולהדיבור ,שפירבעינןמיעוט מיוחד
למעט דבר שא"א מאיסור שבועת ביטוי,
משא"כ גבי נדרים דנתבאר דלהר"ן הוי
האיסורחילולעלהחלותרץ שחלע"ידיבורה
ל"צ שום מיעוט על נדר שוא וממילא אינו
עוברעלכלוםדמצדהסברא א"אלפעולחלות
עלרבר שא;אלקיים.
בריש מכילתין הק' דר"ן לר"י דאמר
כנויים לשון נכרים הם ,מ"ש דפירש הנך
לישני דקונם קונח קונס טפי משאר לישני,
לימא הנודר בכל לשון נדרו נדר ,ויעו"ש מה
שתירץ כשם החכםהגדולר'יהודאבר'חסדאי
ז"ל ,אמנם בתוס' שםתי' אומר ר"'ודאי אם
יהא כלשונםיהאנדראחרי שהםמבינים אבל
הנידמתני' אפי' לאיבינוהאילשוןהרי הוא
נדר ,ע"כ,ויעו"שברשב"א.
ועי' מכילחין כ"ד ב' במתני',נדרי הבאי
אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי
מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד
ע"כ.ועיי"ש בר"ן שפי' בזה"ל,וכי אמר אם
לא ראיתי נחש כקורתבית הבדנמי הפירוח
מותרין מטעמא אחרינא דאע"גרודאישיקרא
קאמרדאפי'בדרךגוזמא לאשייךלמימרהכי
אפ"ה הפירות מוחרין משום דאמדינן לי'
לרעתי' שלא לאסור הפירוח גתכוון וכו',
ועיי"ש ,אמנם בתוס' פ"דגם נחש כקורתבית
הבד עבדי אינשי דמשתעי הכי לאמת ולצדק
דבריוואיירי דוקא באופן שבאמח ראה נחש
טרוף כקורח ביח הבד והוא גדרך גוזמא כמו
אם לא ראיחי כעולי מצרים עיי"ש ,וכ"פ
כשבועות כ"ט א' ד"הואומר.
והנה שמעתיממרן ראשהישיבהשליט"א
שפי' דהר"ן ותוס' אזלי לשיטתייהו בב'
פלוגתות הנ"ל ,דהנה במכילתע כ"ה ב',
במתני' ראהאוחןאוכליםתאנים ואמרהריהן
עליכן קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהם
אחרים וכו' וב"ה אומרים אלו ואלומותרין.
ופי' הר"ן וטעמא דמילתא משוםדכיוןשאילו

תרג

הי'יודעשאביו אואחיוהיועמהןהי'מוציאן
מן הכלל ה" 1מוטעה כעיקר הנדר שלא הי'
דעתו מעולם עלאביו וכל שיש בעיקר הנדר
טעוח אין פיו ולבו שוע ובטל מעצמו וכו'
עכ"ל.

אמנם התוס' (שם בד"ה פותחץ) פי'
בטעמא דמתני' דנמצא אביו או אחיו דלא
צריך שאלה דהחם הגדר בטעוח ושגגה גמורה
דאנן סהדי שסבור בלבו ששם אינם קרובימ
דהא אפשר שפיר בלא אחיו "הלכךהרי הוא
כאילו אמרכפירוש"הריעליכםפלוניופלוני

וכו'עכ"ד.
הרי שהר"ן הדגיש טעם ההיתר משום
שלאהי' דעתו עלאביו וע"כישחסרוןדאין
פיו ולבושוין .משא"כ התוס' פירשו הטעם
דהוי כאילו פירש .והסביר ואמר בביאור
פלוגתתס ,שהר"ן סובר דהנזדר מלבדדצריך
כוונת דיבור עוד צריך כוונה לחלות האיסור
ואםאין לו כוונה לאסור לא איכפתלנו אם
מכות להמילים שמוציא מפיו דזה לא מעלה
ולאמורידכל שאעכוונתו לאסור,ע"כפירש
הר"ן דהחסרון הוא בדעחו 1ככ11נתו שלא
נתכוון מעולם על אביו ,משא"כ החוס' ס"ל
דלאבעינן כלל שדעח הנורריהא לאסורודי
לנו אם מחכוון להוציא המלים שמשמעוחן
איסורמפיו ובלבדשידעשהדיבור הואדיבור
שלאיסור ,ואף אםאינומחכותלאיסור מ"מ
מכיוןשמחכויןלהוציאמפיואלוהתיבוחהרי
הנדר חל ומשו"ה הצריכו לחרש ולומרדכאן
בנדריטעותהויכאילו אמרבפירושוכו'.
ולפ"ז מכואריס דברי התוס' דף ב' שכ'
דקונם קונח קונס אף אםאינומב;ן חל הנדר
דמכיוןדהוילשוןשלאיסוראע11ריעוחא מה
שאינומביןפירושהמליםכלשכוונתולהוציא
אלו המילים מפיו חל הנדר .והר"ן שםמיאן
בזהדאזיללשיטתו רס"לדבעינןכוונתולאסור
ולכןהואצריךלהביןפירושהמלים.
ולפ"ז מוכן ג"כ מחלוקת הר"ן ותוס'גבי
נדרי הבאי דהר"ן דס"ל דכעי כוונת הנודר
לאסור שפיר יכול להתיר נדרי הכאי משום

תרד

כחוראי

דאמדינן דעחי' שלא לאסור הפירות נחכוון,
משא"כ החוס' נטו מזה משום דס"לדאין זה
חסרק דמספיקלנו מה שישלו כוונהלדיבור
שלאיסורוכנ"ל.
ולפ"מ שביארנו מחלוקת הר"ן וחוס'
בעיקר איסור בל יחל מבואר היטב ג"כ
הפלוגחות האלו .דהר"ן שסובר דאיסור בל
יחל הוא לעשוח מעשה המנוגדתלחלות שחל
ע"ינדרשפיר ס"לדבעינןבנדרכוונה לעשות
חלותאיסור כמוכלחלותדבעינן כוונה,ובלי
כוונה לאסור לא חל כלום ול 4מספיק מה
שמכוק להוציא הדיבורמפיו ,משא"כ התוס'
דס"לדאיסורבליחלהוא מהשמחללהדיבור,
ס"ל ג"כ דלא בעינן כוונה להחלות איסור
ומספיקמהשמתכווןלהוציאהדיבורמפיו.
והנה הרמב"ם בהל' שבועוח פ"ג ה"ה
כתבווז"ל,וכןשבועתהבאיוכו'שבועתהבאי
כיצדכגון שראה חיילות גדולות וכו' ונשבע
שראיתיחילפלוני המלך והםכיוצאי מצרים
וכו' שזה לא גמרבלבו שהדברכך בלא פחות
ולאיותרולאנתכוון אלא לספרוכו'רוב העם
עכ"ד .ובפ"דרנדרים כתבנדרי הבאימותרין
כדרך שביארנו בשבועות עכ"ל .הרי שפירש
כל המשנהדנדריהבאירקבציוריגוזמאוכפ"
התוס' ולאכפי' הר"ן ונמצא לפמשנ"תלעיל
דס"לדאיסור בליחל נאמר עלחילולריבורו
שמוציא מפיו ,לא עלחילול החלות שחלע"י
דיבורפיווכמש"נלעילמחלוקחהר"ןותוס'.
והנה במכילחין דף ט"ו א' איתא ,תנן
שאתנהניתלי עד הפסח אםתלכילביחאביך
עד החג וכו' א"ר אבא הלכה לפני הפסח
אסורה ולוקה ופ" הר"ן ,לוקה היא אבל הוא
אינו לוקה שהרי לא עשה שום איסור אלא
שהדירה ואפשר שתנא האנמיאשמעינן אגב
אורחי' דעלה רכיבא איסורא אבל לא עליו
כלל .אבל הרמב"ם כתב לוקה הוא שהדירה
אם מהנה אותה אבל היא אינה לוקהדכיון
דלא נדרה כלל לא שייך בה לא יחל דברו,
עכ"להר"ןיעו"ש.

ולפי הנ"ל י"ל דלשיטתייהו אזלי,
דהרמב"ם דס"ל כתוס' דאיסור בל יחל הוא
חילול הדיבור גרידא ממילא כאן שהוא עשה
אתהדיבור ממילא ג"כ הוא עובר עלבליחל
שהרי דיבורו הוא שמתחלל .משא"כ הר"ן
שסובר דהאיסור הוא עשיח מעשה הסותרת
את החלותדין שחל ע"ידיכורו שפיר סובר
שהיא לוקה שהרי היא היא שעשתה מעשה
הסותרתלהחלותנדר.
והנה הר"ן כתב בשבועות כ"ה א',
במימרא דר'יוחנן שבועה שלאאישןג'ימים
מלקעאוחווישןלאלתר .וה"הבאומרשבועה
שלא אוכל חודש ימים מלקין אותו ואכל
לאלתר אבללא משום דזההוי נשבע עלדבר
שא"א לקיימו ,אלא משום דהו"ל נשבע
לעבור על דברי תורה שנשבע להמית עצמו,
ולא דמי לשלא אישן ג' ימים דהתם היינו
טעמא דישן לאלתר מפני שהוא דבר שא"א
דבע"כישן בתוךג' אבל בשבועה שלא אוכל
הרי הוא יכול לעמוד בשבועתו מאי אמרת
שימות ,לכשיסתכן תדחה שבועתומפני סכנת
נפשות ולא יאכל אלא שיעור שיהא יכול
לחיוח.
והקשההאפיקי'ם (ח"אסי' ל"ג אותה')
והיונת אלםסי'ז' ,ממש"כ הר"ן בכמהדוכתי
שהנודר לאסור כל פירות שבעולם לא חל
הנדרכיון דא"אלקיימו ,וקשהדהרי הוא נדר
דיכול לעמודבוולפ' הר"ןוה לא חשיבא דבר
שא"אלקיימו ,וא"כ בנדריםכיון שהםחלים
על דבר מצוה הף לך לנדר לחול ,ויעו"ש
דנשארובצ"ע.
אמנם לפ"מ שנתבאר לעיל בדעח הר"ן
הקושיא מעיקרא ליתא והחילוק מיושב
בפשטות ,דהא מהדנדריםאינםחלים עלדבר
שא"אהריהן מסברא דא"א לעשותחלותעל
דבר שא"א ומהלי אם א"א מצדהמציאותאו
מצד מה שיסתכן סוף כל סוף אי אפשר.
ומכיק שא"אאינו'כוללפעולחלותכזהוע"כ
אין כאן בל יחל ,משא"כ בשבועות הריאין

נחוראי
אנו צריכים לשום חלוחדיןכדי שיעבור על
איסור דהא האיסור הוא מה שמחלל עצם
הדיבור שלו ,וע"כ מצד הסברא בעצם הי'
שבועהצריכהלחולגםבדבר שא"א אלא דבא

חרב שמואל יצחק פעלדער

תרה

ע"ז מיעוט מיוחד מפסוק וע"כ ממעטינן רק
מה דהוי ממש א"א מצד המציאות ולא מה
דבעצם אפשר ורק א"א מצד שיסתכן,
ומיושבחהיטבדעחהר"ן.

4,לי*י

בעניןביטול בדבר הכיברוביאור בשיטת הרשב"אבדין
טעם בעיקר
הרשב"אבחולין צ"ט ב' ,הק' עלדין של
טעםכעיקר דככלדוכתי מה"ת חדבחרי בטל
וא"כ היכי משכחת ליה טעמו ולא ממשו
דאורייתאואפילוכזיחבכדיאכילת פרסהיכי
משכחתלה,ות'וז"לדניאמרי' חדבתריבטל
מה"ת דוקא דקיימא איסורא באפי נפשיה
והיתרא באפי נפשיה כגון גיד בין הגידים
וביצה בק הבצים שההיתר לא קיבל טעםמן
האיסורוכיוןדאיסורא לא מינכרא בטל ברוב
אבל בשקבל ההיתר טעם האיסור נעשה הכל
איסורשהריניכר הואידוע בכל ההיתרוכן
מסיקלבסוף וו"ל אבל כלהיתר שמקבל טעם
מן האיסור וטעם האיסור ניכרבו טעימתוזו
הכרחו כדכתיב וחיך אוכל יטעם לו אין
חשיבות האוכל אלא בטעמו עכ"ל ע"ש.
ולכאורה דברי הרשב"א מובנים כפשוטו
דכיוןדישכללגרולבהלכותביטולדאיןביטול
בדברהניכרוניכרשישכאןאיסורע"יטעימח
האיסור בתוך התערובות שוב לא שייך
שיתבטל,וכן באמתראיתישהביאוהאחרונים
אבל לענ"ד א"א ללמוד כן ברשב"א כמו

שאבאר בעזהי"ת.
דהנה בפ"ב דמם' ע"ז מבוארדבנותן טעם
לפגם לא אמרינן טעם כעיקר ולא צריך ס'
לבטל דבר שנותן טעם פגום בחוך התערובת

וכן נפסקביו"דס' ק"ג ומבואר שםדיש מח'
ראשונים בהסבר הדבר ,דהר"ן הסביר דכמו
שישדין בנבילה שאינה ראויה לגר שאינה
קרויה נבילה ומותרת חזינן דאם אינו נהנה
מדכר האסור ליכא איסור ,כ"כ בנ"ט לפגם
כיון שנותן טעמ פגום לתוך החערוכותאינו
נהנה ממנה וליכא איסור ולפי הר"ן ל"צ
אפילו ביטול על איסור שנ"ט לפגם דהוא
היתר גמור .אבל הרשב"א הסביר דאע"פ
שנ"ט לפגם אבלכיון שעדיין ראויה לאכול
בפני עצמה לא איכפת לן מה שאינו נהנה
ממנה וע"נ עדיין יש עליה שם איסור ורץ
דהוה סבראלגבידין טעםכעיקרדטעםכעיקר
שיהא הטעם עושה שלא יהא בטל האיסור
איתא רק בטעם לשבח ולא בטעם לפגם ע"ש.
ולכאורה תמוה דהרשב"א לשיטחו
דהסביר דטעם כעיקר הוא משוםדניכר ע"י
טעמו ,מה נפ"מ אם הוה טעם לשבח או טעם
לפגם הא מ"מ ניכר ע"י טעמו שהיא בתוך
החערובות ולאשייך להתבטל ,ובשלמא בדבר
שמצד עצמו הוה טעם לשבח ורק בתוך
חערובתזה נ"ט לפגם כמו בשרלתוךייןהיה
אפשר לדחוק דוה לא מקרי שניכרכיון דלא
הוה אותו טעם של החפץ אבל הא מצינודין
נ"ט לפגםגםבדברים שהםפגומין מצדעצמן

תרו
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והכאבודאיניכריןע"יטעמןואיךשייךביטול
בהן .וראיתי שהפמ"ג במש"ז ס"ק א' העיר
בזה ות' "דכלשאין טועם טעם מושבח לאו

הרמב"ם דאוסר הוא משום רלא דמי לחטים
בחטים דהתם אע"פשזועומדתבפניעצמהוזו
עומדתבפני עצמה ,מ"מאיןהאיסורניכרכלל
ו הקים ניכר אלא
אבל בחמאה האיסוריהיינ
שא"א לבררו ולסלקומן החמאהולפיכךאינו
בטל ,עכ"ל,חזינן דשיטת הרשב"א הוא דגם
אםהאיסורניכרבחוךהתערובתאם ע"כ א"א
להפרידו בטל האיסור בתוך התערובת .וא"כ
תמוה דמה איכפת לן בכל טעם כעיקר
דהאיסור ניכר ע"י טעמו הא מ"מ א"א
להפרידו ולבררו מתוך התערובת ולהרשכ"א
לשיטתועדיין היה צריך להחבטל.
ובאמת כשנתבונן עצם רברי הרשב"א
אינםמובניםדבכלתערובת שלמיזבאינומינו
הסביר הש"ך בס' ק"ט ס"ק ח' דאיירי או
בנפרך לחתיכות דקות שאין ניכרבין זה לזה
או שיש כאןג'מיניסונודע שאחדמהן אסור
ואינוידוע איזה מהןכגון ששחט כמהמינין
וירוע שאחדמהן נשחט שלאכהוגןואינויודע
איזה ע"ש וכ"כ הסביר הפמ"ג בפתיחה

הכרה הואוברוב בעלמא בטלה ע"ש ,ולכאורה
התירץ של הפמ"גאינומובן כללדאיךשייך
לומרדמשום שנ"טלפגם לאמקרי הכרה הלא
בודאי ניכר הוא.
ג-כ צ"ע ,דלכאורה לפי הרשב-א אין
נפ"מאיךניכר הדכר ,אם למעשה ניכר הוא
בתוך התערובת לאשייך להתבטל ,אבל כאמת
מצינו רבדברשאינונותן טעם בתוך התערובת
ורק נותנוח חזותא ומשנה מראה התערובת
דבטל עכ"פ מה"ת ,ומד"סיש שאלהבפוסקים
ע' במש"ז ס' ק' ס"ק א' שהביא דבריהם שם
וצ"עדאיךשייך להחבטל והמש"ז שם באמת
צידדלהיפך מכל האחרונים שהביא וכ' .11ל
אבללענין איסור אכילה כל שמראיחו צבע
בעלמאניכר אפשרדהוה מה"תדבדברהניכר
לא שיך ביטול עכ"ל אבל בדעח האחרונים
מבוארלהיפךוצ"עכנ"לדאיךשייךלהחבטל.
ג"כ צ"ע הא דמבואר בפוסקים דאם חצי לחעהצתח"ג פ"גדכ~טבחת שךשה אחדמרג'
נמאיח :בהמה וךא.
זיתנבילהוחציזית בשר כשרנפללחבשילשל מירם קש בה טרפותואץיד
ירקוח שיש בה נ"ט זיתים דמרגישים טעם ה:בה צערזהדאמריק סהדבוכשביבשזשינוכוע
בשרבתוך התערובתע"יהב' חצאיזיחים של בטל חדבחריהרי הואהציור ג-כ שבלח בלח
בשר דמ"מ מותרתכיוןדהחציזיתנבילה מצד אמרינן טעםכעיקרוצריךס'דניכרע"יטעמה
עצמה לאהיה אפשרליחן טעם לא איכפתלן ולכאורה אינו מובן כלל דאיך ניכר יוחר
אם למעשה מרגישים טעם בשר אע"פ כשהוא כמצב שללח בלח דכמו מצב שליבש
שבודאי הטעם בשר הוא בצירוף שניהם .ביבש אע"פשהיהידועלנו שאחדמהן אסורה
ולכאורה הא למעשהניכר שיש כאןחציזית מ"מ היה מוחר לאכול כל החערובת של הג'
בשרנבילהואיךשייךלהתכטל,וע' במש"ןס' מיניםכיתדלאהיהלןידיעהאיזו אסורה כ"כ
צ"ח ס"קג' דכ' באמחוז"ל טעמא לאידענא בלח בלח אע"פ שנרגש הטעם אבלאיןלנו
ידיעה איזה אסורה ומה שייך לומר דניכר
כיון דחיך אוכל יטעם וכו' עכ"ל ע"ש.
והיוחר חמוה,דהביחיוסףבס' קט"1הביא האיסור ע"י טעמו.
וליישב כל הנ-ל נראה להקדים הא
שיטת הרשב"א לגבי חמאה של עכו"ם שיש
חשש חלב טמא בגומוח של החמאה דהסביר דמבואר בכמה מקומות דאין ביטול לדכר
הרשב-א דאפ"ה מותרת דהחלב שבגומות הניכר דהנה זה פשוט דביבש ביבש שיש ג'
בטל להחמאה .והסביר הרשב"א דאע-פ שזו חתיכות ואחד טריפה וב' כשרים וניכרלעין
עומדת בפ"ע חו עומדח בפ"ע לא איכפת אקה מהן טריפה ,דלא שייך לומר דבטל
לן "שכל שאין אתה יכול לברור דבר מתוך המיעוטברובדכלדיןביטולברובהוא אםיש
דבר בטל הוא לרוב והב-י שם הסביר דדעת תערובח של מיעוט ורוב אז בטל המיעוט

יל
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תרז

דבודאי לאשייךביטול ברוב דהלאאין כאן
תערובת של מיעוט ורוב ,והלבוש רק ץאמר
באופן שיש תערובת כמו בסכך דהוה חפצא
חדא של סכך אז ס"ל להלבוש דגםבניכר לא
איכפתלן ושפיר בטל ברוב כמובסנהדרין].
ולומר דהוה סברא דכיון דאפשר לאכול
הכשרותבלי האיסור מה"ת לסמוך עלביטול
ברובה ,ולאכול כולם ג"כ לא מסתבר דהלא
ביטולברוכהואהיתרגמור ומה נפ"מ אםיש
לו עצה שלא לאכול האיסור הלא האיסור
גופא בטל ונעשה היתר ,וגם הלא הר"מ סובר
בקום חלב דאע"פ שאקלו עשה להפריד מ"מ
לא בנזלכית דניכר הקום וכמו שביאר הבית

להרוב אבלבג' חתיכות נעשה החערוכתגופה
ע"' שהג' חתיכות כולן בספץ אחד וכמו
שהסביר הפמ"ג בס' ק"ט דגם אם כל אחד
מהחתיכות הם בג' מדינוח נפרדות ג"כ בטלה
הטריפה בכשרה רמ"מ הם תערובח אחדוספק
אחד וא"כ אם ניכר איוה טריפה אין הג'
נכלליןבספץ אחדואיןכאן תערובח ולאשיך
ביטול .אבל באופן דיש באמח תערובת אחד
ורץ דניכר אעה אסור' ,ל"ע בטעםדאין כאן
ביטול ,ופשטות היה אפ"ל דביטול הוה רק
במקום ספק אבל במקוםשניכראיןכאן ספק
ולאשייךביטול .אבל גםוה א"א דהא הבאנו
ככר הרשב"א המובא בס' קט" 1דס"ל דבקוס
חלב אע"פ שמכרעדין בטלהואלגבי החמאה יוסף שם בס' קט"ו,הרי ע"כ ד,ש הסבר אחר
באןס' מ"מ בהאידבר המכר לא
כית דא-אלהפהיוהרידאף
בטל .וגאמתמסבראג"כצריךלהיותכןדהלא
בט~הדרין לאחרהביטול
וע"כנלע"דדכמובסנ
דיןביטוללאהוה מחמח ספקכמואזלינן בתר נתכטליעתהמיעוט לרעת הרוב [ע' גר"ח על
שא-מותרלאכול הש"ס] בכל ביטול צריך שיהא דגין לאחר
הרוב או כלדפריש דהלא מה"ת
כולם בבח אחת ,והרשב"א האוסרלאכול בבת הביטול שנתבטלחשיכוחהמיעוטלהרובולדון
אחח בחערובת של חד בתרי הוא רק מד"ס הכל כהרוב ,אבל אם לאחר הביטול עריין
כמושהוכיח הפמ"גבס' ק"ט ,וקמכוארבביאור המיעוט עומרבפני עצמווניכרלעין ,לאשייך
הגר"א שם ,וצ' שעריחשר שערג' .וא"כחדנן לומר שהוא בטלודנין אותו כאלו אינה ולכן
דדיןביטוללאהוי משוםשחוליןשזה הכשרה ,סובר הר"מ דאע"פ שא"א להפרידו אבל כל
אלא דהאיסור מאבדדיניוויש לודין הרוב~ ,מן שניכר לעין לא שייך ביטול .ובדעח
וא"כ מה"ת אםניכרלאיאברג"כדיניוויהא הרשכ"א נר' דסובר דאפ"הכיון דהוא חלק
כמוהרוב .ובאמתהלבושבה' סוכהס' תרל"ב מכל התערובת וא"א להפרידו ולעולם יהא
כ' דהא דדבר הניכר לא בטל הוא רק מד"ס כחלק מהרוב ,שפיר שייך עדהן לדק אותה
ומה"ת גם כניכר בטל ,וכחב דהלא כלדין כהרוב ורק במקום שאפשר להפרידו דשייך
ביטולברוב הוא מסנהדריןילפינן דבטל ברוב עד,ץ להיוח בפ"ע שציאוח של עצמו אז
ושםידעינןמיהוא המזכהומיהמחייב ואפ"ה סובר הרשב"א דלא שיךביטולזהנריקעצמיותו
אמרה חורהזיל בתררובא[ .וע"שבט"ז שהק' קים ולאשייך לומר נמאןיליחא.
ובזה מובן הרמ"א בס' צ"ח סעיף ד'
על הלבוש מתוס'חוליןדף צ"ה א' ,שכ' דהא
דקיי"ל טה"ת חד בתרי בטל היינו כשאינו דהסביר דברבר הניכר ליכא ביטול ואח"כ כ'
ניכר האיסור עכ"ל ,וכן ע' בפמ"ג שהק' על דלפיכךבנפלחלבלתוךתבשילצריךליתן שם
הלבוש דלפי סברתו יהא נמצא דמה"תיכול מים צוננים שטבע החלב להקפיא ולצוף
להניח חתיכה של טריפה אצל ב' חתיכות למעלה על המים ויסירנו משם ,דמאחר
כשרות 1אכול חה לא מסחבר ע"ש אבללפי שאפשר להסירו הוה כאילו מכירו .ולכאורה
מה שביארנו נראה דלא ק' כלום דבאופמם של ק"קדלעח עתה למעשהאינומכירוומהדמיון
יבש ביבש דצריך שיהא הספק עושה אותן לניכר ,אבל להנ"ל א"ש ,דכלחסרון שלניכר
לתערובח חדא וכמושביארנוגם הלבושמודה הואדכיוןדניכר הוא א"א לאבדעצמיות שלו

תרח

כהוראי

כיק דאפשרלהפרידו (והר"מ סוברזה וסובר א"ש דלאכלשינויבתערובתהוהשינוי חשוב
עור יותר) ושפיר כ' הרמ"א ראף במקום דע"יזהשובלאשיךלומרדרואיןכאילואינו
שאינוניכר לע"ע אבלכיון שאפשרלהפרידו רק אם נשתנה הרוב כמו המיעוט בעצם
שפירלאכטל[.וע'גליון מהרש"א שםדהביא חשיבות הסיעוט גופה.
ועפ"ז שוב מיושב כל הק' על הרשב"א
הר"ן כסוכה דהוהמן התורה].
וכ"כ מבואר בבהגר"א בס' ק"ד בעכבר דחזותא אע"פ שניכר מ"מ אין זה תשיבות
שנפל לתבשיל ונהתך להתיכות דקות וא"א של אוכל ולאמקרישישכאן חשיבות האוכל
להכירו דהסביר רצד דלא בטל הוא משום בכל התערובוח דיהא מעכבלדין בטול לדון
שאפשרע"ימי-שימושידיס להרגישהאיסור המיעוט כמאן דליתא .וכ"כ החילוץבין לח
הוהכניכרולאבטלוהיינוכנ"לדאע"פשאינו ליבש אע"פ שבשניהם אינו ניכר מ"מ בלח
נראה וניכר אבלכיון שאפשר להפרידו לא משנה עצם התערובת ולא שיך להתבטל
משא"כ ביבש ביבש .ולא ק' מהרשב"א בס'
בטל.
ע"כ מבואר מהנ"ל דחסרק שלניכר הוא קט"ו דהתפ אע"פשניכר מ"מ לאפועלהקום
דא"א לאבד עצמיוח שלוולדון אותה כאילו בכל התמאהולכן לא איכפתלןשניכר .וג"כ
אינה,ונר' לפ"ז דכ"כ ס"ל להרשב"א דבדבר מובן בציור של חצי זיח טריפה וחצי זיח
שנותן טעם בתערובח דכיון דמשנה עצם כשרהדבטלדכיוןדהציזיתנבילהבפניעצמה
החערובח ע"י נתינת טעס בה לאשייךלדון אינו משנה עצם התערובת שפיר כטל אע"פ
אותה כאילו אינה .ובזה מובן למה הצריך שניכר .וכ"כמובן האדנ"טלפגםבטלדאע"פ
הרשב"אלהביא פסוק שלותיךאוכליטעםבו שניכר שיש כאן איסור אבלמכיון שהאיסור
אע חשיבוח האוכל אלא בטעמו  -הלא אינו משנה עצם התערובח לטובאיןזהכלום.
פשוט הוא שניכרע"י טעמו ,אבללפי הנ"ל
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תרט

חרב שמחח חכחן קלאר

בעכיןשיבוי השם
בגמ' ב"קדף ס"הב' ,אמררבאילעאגנכ
טלה ונעשהאילעגלונעשה שור נעשהשינוי
בידווקנאווכו',טחקיףלה רבזיראוניקנינהו
בשינוי השםוכו' ,אמר רב ששת האמניביח
שמאיהיאדאמרישינויבמקומועומדולאקני
וכו' ,מ"ט דבית שמאי דכחיב גם לרבות
שינתיהם ,ובית הלל ,הם ולא שינותהם וכר
ע"כ.נמצינולמדיםמדבריהגמ'דלביתשמאי
אתנן הואבנין אבלדיןשינוי שבכל התורה
שבשם שבאתנןגילהלן קראדשינוי במקומו
עומדואינו קונה,כן הוא בכל מקום.
ובתוס' ד"ה הא מני הקשו וז"ל ,וא"ת
היכי מדמה ליה דמהענין אתנן אצלשינוי

ח-ל דקסבר דאי שינף קונה א"כ ראוי הוא
להחירשינוי באתנן דחשיב כאחר ואע זה
אותו שבאלירה בתורתאתנןוממאיסנמי לא
מאיס ,עכ"ל תום' .ונראה לומר בבאורדברי
התוס' דבהו"א סברו דהדץ של שינף קונה
אינו תלף בשם החפץ ,ואפי' אם שם החפץ
עדייןעליו,אךמכית שנעשהבושינויותולא
הף כעין שגזל ,לא טקהמי בה השבה מדץ
גזירת הכחוב של "אשר גזל" אםכעין שגזל
יחדר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי
וממילא קונה .אבל גבי אתנן ,אף שנשתנה
צורת החפץ מ"מ חפץ זהניתן בתורת אתנן,
ואף אס ישתנה עי"כ שם החסץ מ"מ עדיץ
האתנן לפנינו ולפיכךשינוי לא קונה .ותרצו
התוס' ,דיסוד הדין דשינוי ק1נה הוא משום
שע"י השינף נעשה חפץ אחר ,וממילא
אמרינןשינוי קונה .וא"כ כשלא נשתנה שם
החפץאיןזהחשיב כאחריצדייןחלעליוחיוב
השבה,ומכית שבאתקחזיק דלא פקעאיסור
אתנןמיני',עלכרחךהואמשוםשעדיןמיקרי
אותוהחפץולאחשיב כאחרגםאחריהשינוי,

וע"כילפי ב"ש דבכלשינוי הדץכן,ולפיכך
בגזילה ג"כ לא פקעחיוב השבהדעדיין הוא
"כעין שגזל".
היוצא מזה דבית שמאי לא אמרודינם
כהלכות קנינים ,רק אמרודשינוי לא עושה
ולא משנהשוםדברבעצםהחשץ,וממילאהוא
דכיקדעדיעמיקריכעיןשגזללאקני.וכןהוא
מדויק מלשת הגמ' -ב"ש הוא דאמרישינוי
במקומו עומד ,ולאקני",דהיינושעיקרדברי
ב"ש הםדשינוי במקומו עומהוכיתשעדיין
מיקריכעין שגזל ממילא הוא דלאקני.
והנה הא דמבוארבגמ'דלביתשמאי אחק
הואבנין אבלדיןשינוי שבכה"תנחלקוכזה
סוגיות הש-ס .דהנה בגמ' לקמן דף צ-ג ב'
איתא ,אמר אבף ,ר' שמעוןבן יהודה ובית
שמאי וראב"י ור' שטעק בן אלעזר ור'
'שמעאל כולהו סבירא להו שינף במקומו
עומדונו',ביתשמאימאיהיא,דתניאנתןלה
חיטין באתננה ועשאןסולוגזתיס ועשאןשמן
ענביםועשאןייןוכו' ,ב"שאוסרין ,מ"טדבית
שמאי אמר קרא גם שניהם לרבות שינוההם
וכו' הם ולא ו~ותהץ וכו' ,אמר רבא ממאי
דלמאעדכאןלא קאטרוביתשטאיהתםאלא
לגבוה משום דאימאיס ,ע"כ .הרי מבואר
דדעת רבאדאין למדץשינוי בכה"ח מאתנן
דשאני אתנן דלגבוה אמאיס אבלבכל התורה
שינףקונה.וכן מפורשבתוס'בסוגייןד"ה הא
מני וז"ל ,האי שינתא ליתא ~רבאדאיתלי'
בריש הגתל דוקא לגבוה אסרי ב"ש משום

דאמאיס.
והנהבירושלמיגיטין פ"ה ה"1איתא,גזל
מרישובנאובבירהביתשמאיאומריםיקעקע
אתכלהבירהוכר אמררבילעזראבל אםגזל
ושיפהודמים הואחייבלו ע"כ ,ובהכרח צ"ל
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דקנאובשינוי,ור'לעורבדעת ב"ש קאמרלהך
דינא ,ומעתה צ"ע היאך סברי ב"ש דקנןי
כשינוי והאילפינן מאתנןדשינויאינו קונה,
דבריהירושלמיכרבאבסוגיאדהגוזל
ודלסהבערמיי
דשאני גבוה משום דאימאיס אבל
כעלמא שינוי קונה ,דוחק ,דא"כ הו"ל
להירושלמי לאתוה דכרי רבא,
ועדיע צ"ע דמנ"ל להגמ' בסוגיע ללמוד
לב"ש דהדרשה שלגםשניהםלרבותשינויהם

באה ללמד דלא חל שום שינף בעצם החפץ
ועדיין שמועליו ולא חשיב כאחר ,למה לא
נוכל לפרש דהלימוד של גם שניהם לרבות
שינוייהם הוא דין מיוחד באחנן דאע"פ
שנשחנה וכבראין שמועליו מ"מ לא פקע
איסורי' ,ואדרבה ילפוחא זו באה להבדיל
מגזילה,דהחםאיתאגזיה"כ אשרגזלאםכעין
שגזליחזיר ואם לאו לא יחזיר ,ובזה מועיל
שינוי ,משא"כ באחק שםישנה גזה"נ אחרת
גם לרבות שינריהם דהינו דלא מועיל מה
שנעשה לחפץ אחרכדי להפקיע ממנואיסור
אתנן .ונמו שמצינו באיסור נעכד בתלוש,
וכמש"כ רש"' בע"זדף מ" 1ב' ד"ה אואין
שינוי בנעבד וז"ל שם ,איתדגרסי המשתחוה
לחיטין וכו' ,וא"א לוסרכןוכו'וכית דנעשה
עבודתכוכבים חומאימהנילהושינוי עכ"ל,
וא"כ למה לא נפרש הךילפותא דגם לרבות
שינוייהם לומר דגם השינוי נחפם באיסור
אתנן ולא מהני להו שינף.
והנראה כזה דההכרח הוא מסיפא דביח
שמאי דררשי הם ולא ולדותיהם ,ואי נימא
דיסורהדין שלביתשמאיהואדלאמהנישינוי
באתנןכיון שכברנחפסבוהאסור ,אםכןמאי
שנא ולדותיהםדמיקרישינוי ולא איתפס בהו
איסורא .אלא ודאי מוכרח מזה דרעת בית
שמאיהיאששינוי שלחטין ועשאן סולת לא
מיקרי שינוי כלל ,ושינוי כוה במקומו עומד
דלאחשיב כאחר,ובאמתאילוהי'שינויחשוב
ועי"כהי' נחשב לחפץ אחר ,ודאי דהוה פקע
מיני' איסור אתנז ,כי באמתשינוי במהות

החפץקונה ,ואשרעלכןשינוי של ולדותלאו
במקנמו עומד ופקעמינייהו איסור אתנן.
והנה בהך דאמרי בית שמאי הם ולא
ולדותיהמ נחלקו הראשונים בטעם הדבר,אי
הוה משום דולדות מיקרי שינוי מעליתא
ולפיכך קונה ,או משום טעמא אחרינא ,דהנה
כחד"ה הם (דף ס"ו"') הקשו ,משמע הכא
דטפ' מסתכר לאסור חטע ועשאן סולתיותר
מולדותיהם,ותימא דבפרק כלהצלמים משמע
איפכא גבי יש שינוי לנעבד או לא דבעי
למימר דמשתחוהלחטין קמחן טותר למנחוח
וכו' ,וי"ל דהתם ודאי יש להתיר יותרחטין
שנשתנה שנעשה סולת מולד נרבעת דהיא
וולדה נרבעו וכר ,אבלגבי אתנן עיקר דעחה
משום קמח,וגביבהמהעיקרדעתה אפרהולא
אולד ,עכ"ל .ומבואר בדכרי התום' דבאתנן
רעתה וכוונתה יוצרות את האיסור.
והדברים צ"ע  -חדא,דאי דעתה לאהוי
אולד א"כ למה לי מיעוטא דהם ולא
ולדותיהם ,דודאיניון שדעתה אפרה גרידא,
תו לא חל על איסוראתנן.וע,ד ,מהלי
הו~אפרה או לא ,הא סו"ס גם
אי דעתה הף רק
הולדניתו לה בתורח אחנן ,דהנה בתמורהדף
כ"ט א' במתני' איתא ,ואיזהו אחנן האומר
לזונההילךטלי וה בשכרךאפילוהן ק'כולן
אסורץ ,ובגמ' שם אמר מר ,ואפילוהן מאה
כולןאסורין ה"דוכו'לאצריכאדשקלה אגרא
חדא ויהיב לה מאה דכולהו מכח אחנן קאתי
ע"כ,חזינן מהכא דאיסור אתנן חל על כולם
את שלא הי' דעתה על השאר,והיינו משום
שכיק שניתנו לה בתורח אתנן חל איסורא
עליהו ולא אכפחלן כלל מההי' עתה.מיהו
קושיאזו אפשר לדחות דהתפ בתמורה היתה
הנתינהכולה לשםאתנןורק ההתנאההיחהעל
ן שלאהי' דעחהעלהולד
א' ,משא"כ הכאכי
לאמיקרינחינה וצ"ע .ועוד קשה ,דהנה בגמ'
תמורה דף כ"ח ב' איתא,דציפויאתנן מוחר,
ופירש"' שם ד"הציפוייהן אם סיככה עליו
שום דבר אחר שנתנה לו מותר הציפוי וכו'

כחוראי
דהתורה לא אסרה אלא גם שניהס לרבות הוא שינוי מספיק .אלא ש~עת השטמ"ק
ציפוייהן ע"כ ,הרי מבואר דאףציפוי שלא ורגמ"העדיןיקשהקושיתתוס'מגמ'ע"זגבי
ניתן מעולם בתורת אתנן אי לאו דמשמע נעבד דהתם משמעדטפי מסחבר לאסורחטין
מקרא דמותרין הו"א לאוסרן כיון שנעשו יותר מולדותיהן ,וצ"ע.
לחלקוציפוי לדברשניתן בחורת אתנן ,וא"נ
ונראה ליישב ,דהנה בתוס' דף מ"ו ב'
כ"שולדותשודאיניתנובתורתאתנןשיאסרו ,בד"היששינוי כתבו וז"ל ,ר"לדמדאורייתא
וראי פשיטאל"דיששינויבנעבד כמובאתנן,
ומה בכךאי דעתה הוה אפרה בלבד.
עכ"פ מפורשבדבריתוס',דולדותג"כלא אלא מדרבנן הוא ד-א מיבעיא לי' דמשום
מיקרי שינוי ,והטעם דלא נתפס בהו איסור חומרא דעבודת כוכבים יש לאסור אע"ג
אתנן הוא משום דלא הוה דעתה עליהם שנשתנה ,עכ"ל .הרי נחבאר בהדיא בדברי
ומתחילה לא חל עלייהו שם אחנן ,וא"כ תוס' דהאדולד הנרבעח אסורמן הטעםדהיא

וולדה נרבעו ,הוא רק מדרכנן ,ומשום חומרא
אליבא דתוס' הדרא קושיא ~תתא,
דומיני"הי
ם רעבודתכוכבים .ומעתהקושיתהתוס'בסוגיין
להגמ'דהלימודשלגםשניהםלרבותשינ
באללמדששינויאינומשנה אתהחפץועדיין לאתיקשי להשטמ"ק והרגמ"ה,דודאיהלימוד
שמועליו,וילפינן מהכאלשינוי בכל התורה ,של הם ולא ולדותיהם באתנן הואדיןבשינוי,
אולי הלימוד של גם שניהם בא ללמדנו ומשום דבולדותיהם יש ךין שינוי דמעיקרא
שאיסוראתנןאינונפקעלעולסואינועניןכלל הוה עוכר והשתא ולד וע"כהוי שינף (ודלא

לגזילה.

והנה בגמ' חמורה דף ל' ב' במחניתע
איתא,נתןלה מעותהריאלומותרין,ובשיטה

מקובצת שם אותי' כחב ,ת"רנתן לה כספים
ולקחה בהט בהמה מוחרח ,מ"ט אתנן כחיב
ולא כתיב ובאתנן ,ועוד הינו חילופיהן,
וחילופיה ,היינו ולדותיהן וחנן ולדותיהן
מוחרין עכ"ל .וכ"כ ברבנו גרשום ,ולא כתב
ובאתנןכלומרכל מהשלקוהמאתנן,ועודדאי
אמרת מה שלקחה בהמה מאתננה אסור א"כ
היינוולדותיהן שבאמן האתקומתניתיןקחני
ולדותיהן מותרץ עכ"ל .הרי מפורש בהדיא
בדכרי השטמ"ק ורגמ"ה דהךדינא רנתן לה
מעות הרי הן מותהים הוא משום ולדוחיהם.
יפליגיאתוס' הנ"ל,דאיכדבריתוס'
וא"כויא
דס"ל דהאדהולדותמוחריןהוא משוםדעיקר
דעתה אפרה נלא אהל ,בנתן לה מעוחודאי
א"א לומרכןדודאיהי' דעחהעל מה שתקנה
במעות אלו ,אלא וראי ס"ל להשטמ"ק
ורגמ"ה דהלימוד של הם ולא ולדותיהם הוא
דץ בשינוי ,רהשינוי משוה לי' לחפץ אחר,
אלאבעינןשיהי'שינוימהותי כהחפץוולדות

כתוס' שם שתרצו משוםדעיקר דעתה אפרה)
ולפיכךאינובמקומועומד,וחטיןועשאןסולת
לא הוי שינף כ"כ ולפיכך במקומו עומד,
ורינים אלו מדאורייתאנינהו .אבל בגמ' ע"ז
דשו"ט הגמ' בנעבדאייש שינף או לא ,לאו
משוםדיןשינףהכללישמדאורייתא נגעובה,
אלא הסיבה של גוירת חכמיםהיכן לאסור,
היאהיכן שנראהיותרלעינים שבחפץומהותו
נעשהשינוי ,ולפיכך בנרבעכיט שהיאוולדה
נרבעו מסחכר לגזור אף שהשינוי של ו~ות
הואשינויגמור .אבלחטין ועשאן סולת ,אף
שמדיןשינוי שלכל התורהאינושינףכלכך,
מ"מלגביגזירה אפשר דלאשייךלגזורכ'ון
שמ"מ הסולת שלפנינו לא נראה שזהו מה
שהשתחוהלו.
ומדברי השטמ"ק והרגמ"ה מצאנו סמך
למש"כ לעיל שההכרח לומר בדברי ב"ש
דהלימוד של גם שניהם לרבות שינוייהם,
שהואדעבשינוי שבמקומו עוטד  -ולאדע
מיוחד באתנן דאיסורי' לא פקע  -ילפינן
מהךדביתשמאיסברידבולדותליכאלאיסור
אתנן ,והיינו משום דב"ש סוברים ששינויים

תריד

נחוראי
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נהוראי

מרן ראש תישיבה שליט"א

דברים שנאמרו בהיכל הישיבחביום השלשים
ימי הספירח חקודמים לזמן קבלת חתורת מיועדים חם לחדירח
ולהעמקה בדברים שחתורח נדרשת בהם ,ומתוכט

לחתכונן לקבלת
י חספירה חם כנגד מ"ח
התורה .מרגלא בפומיח דאבא ז"ל שמ"חימ
מעלות שהתורחנקנית בחם,ויום נוסףנתייחד להתבונן בחטביתר שאת,
כדי לזכות עלידן לקנין חתורח בשלימותח .וחתביעח על חעדר אותן
חמעלות גדולח יותרבימי החכנח חנ"ל .מצינו
בכ"ד אלף תלמידירבי
עקיבא שמתו באותו פרק על שלא נחגו כבוד זח בזח1 ,כ11נח זאת נרמזת
בדברי חז"ל "מתו באותו חפרק".
וכן איתא במנחותי"ח ב'  -שתקרביטרפון ,צחבו9ניו שליחודהבן
נחמיה ,אמר לו ר"ע צחבופניך שחשבת את זקן ,תמחני אם תאריךימים,
אמר רבי יחודת ברבי אלעאי אותו חפרק פרס
י
חפסח חיח ,כשעלית
י נפטר וחלךלו,
לעצרת שאלתיאחריו:יחודחבןנחמיחחיכן הוא ואמרו
ל
עכ"ל חגמרא - .רואים שבאותו זמן חמורח חביקורת גיותר על מדות
קנין התורה ,ולכן
י חספירח ולעמול על
שומהנעקלניניותלבחחשסי.ג את פגולתימ
אותן תדברים שחתורח
עוד נקודח אחתבימים אלתשיש לחדגישח,חיאענין האבלותשנחוגה
גםחיום  -ותופעהזו מפליאהחיא מאד,ימח וכמה מאורעות בתולדות
עם ישראל עקובים מדם ,חיח זכרם ראוי לחקבע לדורות ,במח שונח
ובולטתאבילותזו ,אלאביאורחדבריםכך הוא ,שר"עחיח מקבלמיורת
התורה מדורות שקדמו לו וממשיכח למורשת דורות מאוחרים וכדמוכח
בגמ' שמאותם חחמשח ששרדו ,שוב נתפשטח חתורחבדורםולדורות ,ורק
על ידם ראויח היתה חתורח לחמסר משום שלמדוח בשלימות על כל
מבואי קנינח .חאגלות שאנו נוחגים אינח על עצם מיתתם דוקא ,אלא
שאילו חיתח חתורח נמסרת על כולם היח אורח והשפעתח גדולים
ומפלים לאין שיעור וגבול ,וזאת חפיבח שנקבעח אבילות לדורות שכל
דור ודור מרגיש בתעדר וחסרון אור חתורח שנתמעט.
במעמד זח ,עודעניןיש שמעורר ומחייב אותנו להתבומותפנימית.
כתב חרמב"ם בפי"ג מחל' אבילות חי"ג וז"ל ,מישאינו מתאבל כמו
שצוו חכמים חרי זח אכזרי ,אלא יפחד וידאג וי9שפש במעשיו ויחזור
בתשעה ,ואחד מבני חחבורח שמת תדאג כל חחבורח .כל ג' ימים
הראשונים יראח את עצמו כאילו חר 5מונחת לו על צ11אר 1ומשלש עד
שבעה כאילו היא מונחת בקרןזוית וכו' .ועיקר גדול בפשפוש במעשיט
המביאלידי תשובה הוא ,שמוטלעלינו,גני החבורה,להוקירולהחשיב כל
רגע ורגעבימי חלדנו בעולם הזה ,ולחתעלות בעבודת ה ,בזמן זה שניתן

יל

לגו.

כחוראי

תריז

חרי אדם שניחון בכשרונות גדולים וחושפע בסגולות נפש נפלאות,
מעודו באבו נקטף  -ונמנע ממנולחגשים אתשאיפתו חנאצלח,לחמשיך
לחתעלותב3וחותיו אלח (משום שכךנגזרהיחלפי אותןסיבות וחשבונות
שנעלמו ונסתמו מדעתנו ).דבר זה ממריצנו עד מאד ,שננצל כל אפשרות
ויכולת לחמשיך בעבודת ח'.
מבטו השטחי של חאדם מדמחכאילו ח" 1גתחלק חזמןבלי שום חשבון
ומתכונת ,ובשקריסודוכי חלא יחידויחידנתייעד למלאות תפקידו
בעולם הזה ולחשיג את מדרגתו ביכוםימיו שנתייחדו לו - ,כל רגע

יל

ותכליתו.

ביוטה מ" 1ב' איתא על חפיוק במעשח אלישע"ונערים קטניםיצאו
מןחעיר ויתקלסו בו"  -תנא נעריםחיו ובזבזו עצמפכקטנים .עצמיות
חאדם מוכרת רק בזמן חתעלותו ,אולם אםזמנו מתבזבז לדברים של מה

בכד ,מתקטן ערכו עד שנחשב לקטן ממש.
חרמב"םבפי"ד שם ח"ז כ' וז"ליראחלי שגחמת אבלים קודם לביקור
חולים שניחום אבלים גמילות חסדים עם חחיים ועם חמתים ,עכ"ל.
כוונתדברי הרמב"ם לגמילות חסד עם חמתים ,חיא ,שחמנחמים ילמדו
ממעשיו חטעים ויושפעו מאופיו ומידותיו של הנפטר ,שרישומן ניכר
ונשאר בעוה"ז חח עיקר גמ"ח שעושים עם נפטר ולא רק סיפור שבחיפ,
מזה אפשר לתפביר גם מש"כ הרמב"ם בפי"ג ח"ד שאחד שאין לו
וכו'( ,דלא כראב"ד
מגחמים,באים עשרחבני אדםכשריםויושבים
עם חמת ,שילמדו אותםבמקומ
י חמנחמים מדרכיו
עשרה
שם) שזח מטעס גמ"ח
ומהנחגתו חישרח ושישאר רושם מידותיו של חגפטר.
בפרשת אמור נתייחדו אזחרות לכחנים; לגפש לא יטמא בעמיו ,לא
יקרחו קרחח בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ,וכבר תמח ברש"י חלא אף
ישראל הוזהרו על כך ,ותירוצו (וחוא מתו"כ) שלמדים מכאן כמח פרטי
חלאו ,ובאמת שמ חדבר טעוןבירור למח חוזחרו כחנים בנפרד שילמדו
ל חאיסורחיינו למדים מדין ישראל,
מחם פרטי תאיסור ,חלא בעצםי
וכמ"ש רש"י חלא כל ישראל חחהרו עלכך .ונראח לחסביר דהנח נאמר
בפרשת ראח,בנים אתם לח' אלקיכםוכו' לא תתגודדו ולא תשימו קרחח

 -אתם ראויים

וכו' .המקרא פותח בחקדמח זאת של בגים אתם לח'
להיות נאים ,כמ"ש רש"י  -חיינו חכל לפי חהתקרבות לגבוח בגרם
מעלות חקדושח ,ולכך חוזחרו חכחנים במיוחד לשמור על מירגתם,וכן
נשמעגם מאזחרת "ומן חמקדש לאיצא"(כשי' תראב"ד שלאוזח נאמרגס
לכהן חדיוט) .וכן כל אחד ואחד מחחר לשמור על מעלתו לחיות איתן
ברוחו ומושרש במצבו ,לא לכרוע תחת נטל חתלאות ולא לזוע מעמדתו
מול סערת חחיים המנסח לחמעידו ולעקרו.וייוד זה למדנו משמירות
אלו שנתחייבו בחם הכהנים וכל ישראל ,שנתרומם מעל כל המאורעות
ונעמוד בנסיונות המצביס חכי קשים העוברים על חאדם .בדורנו זח
רגיליםאנושעמידתנו מתערערת בשל כל מעשה פעוט וטרדח קלח עלולה
להוציאנו מעבודת ח' ,האדם נשלטע"י מצבוואינו שולטעליו.

תריח
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דברזהברור הוא ,שהתחלתדרך האמתהיא לבחוןאיד להתגברעל כל

הקשיים ,חה תכלית בריאת האדםבעוה"ז .ובאמת הוא א' ממ"חדברים
שהתורה נקנית בהס ,שלא ליפול תחת משא הטירדות ולהשהלט על כל
המקריפ.
החזון איש בספר אמונה 1בטח 11פ"א כתב "מדת האמונה היאנטיה
דקהמעדינות הנפש ושעתו שעת השקט,חפשימרעבוןתאתי".ייודהאיש
בחוש רוחגי ,וחוש זה בא רק
הישרא הוא ,שהאמונה תהיח אצלו
לתיהנפש .הרמב"םכ' שנבואה באהע"ישבירת המחיצותהמבדילות
מעדינו
בינולבין קונו.
יסודה של עדינות הנפש היא ההתגברות על 3ל המניעות ,והריסת
המחיצות המפריעות לעבודת ה'מגרעונותיו שלדורנוזה,שאיןאנוחיים
באמונה חושית ,חסרות לנו השגות ברוחניות ועדינות נפש .במאיר ע"ה
נשרשה האמונה בגפשו עד שהפכה לחלקבלתי נפרד מעצמיותו ,וממילא
גם נשתלבקיום המצוות גטבעו כמו כלצרכיהגוףהחכרחיים .חוש נפלא
וחרגשח עמוקההיהלו לכל מח שקשורליחדות בכלל ולדבר מצוהבפרט.
במצותציצית נכללו כל המצוות "ולא תתורואחרי לבבכםואחריעינ?כם"
הכולל את כל המצוות .והענין מוסבר בפתיל תכלת ,שהרי תכלת דומח
ליםוים דומהלרקיעורקיעדומהלכיאהכבוד,והיינושע"יחתילתבאים
לידי ההכרה והאמונה החושית.
וכבר חזכרנו במקום אחר ,שמה שאמרו חז"ל שהמעיל מכפר על לשון
הרע ,חוא משום שהתכלת שבמעיל דומהלים וכו' והנה סיבתסיפור
לשה"ר ,היא בעיקר מהסתילות מצומצמת3 ,שרק-רואים את המקום
הפגום שבאדם ולא את 3ל תקיפווע"י התכלת שבמעיל נזכרים בכסא
יכבוד ואם נשקפים הדברים ממקום גבוהיותר ,ומלמעלתרואים את כל
אדדיהענין שמאיןבאיםלידי לשה"ר,וזהו מש"כ חז"ל שמעיל מכפר על
לשה"ר.

אל במנחות נ"ג ב'ידידות זהבית המקדש,דכ' מהידידוה משכנוהיך,
ידידזה הקב"ה דכ'אשירה נאלידידי ,בחלקו שלידידזהבנימיןדכ'ידיד
ה' יש13ן לבטחעליו וכר,ואיןפירושידידבחינת אקראי,היינו שבמקרה
נתידדו ,אלאידידות היא כח מציאותי בנפש ,ומציאות כזאתראינולגבי
ל
בנימין עיהמ"ק .יידועחיהמאירז"ל מחונן בתכונהזו שלידידות,י
מי שרק בא עמו במגע ,מיד גתקשר אליו בעבותותידיד נפש.
הרמב"ם כ' שלויח גדולה מח3נסת אורחים עצמה ,משום שכשמלוה

את האורח מראה לו שהקשראינו ארעי אלא קשר של קיימא,ליייתו
מוכיחה לאורח שקשה עליו פרידתו ע"י שנתקשר עמו בידידות נפש.
הגאב"דבריסק זצ"ל מפרש את הפ'בתחלים (קל"ט) הלא משנאד ה' אשנא
וגו' תילית שנאה שנאתיםלאויביםחיולי- ,חקרני א-לודעלבבי1ג'1
וראה -אם דרך עוצבבי 1ג '1שבפועל ודאי צריך לשנוא את משנאי ה'
ולאויבים היולי ,אלא שמ"מ התפלל נעים זמילות ישראל ,שגם זה לא
יהיה דרך עוצב אלאבידידות ורוחב לב.

נהוראי

תרי

כןידועחיח מאיר ע"ח לאלח שחכירוחו שחיח ממזג את החוח בעבר,
נחיריםחיולו תולדותמאורי הדורות וחתמצא בכלשבילי אורחותם וחם
הקצריפ עד שחזרח נשמתו למקור מחצבתח
הםיללו אתדרכיובחייו
במחיצת אלה שחית אמון על דבריחם ותנחגתם .חחזו"א במש' ב"ק כ'
להקשות על מש"כ חתוי' שדב חר"ח חםדברי קבלח ,דצ"ב חלא כל
רירבינא ורבאשי ולא אמרו דבר מדעתם.
חראשונים קיבלו מרבותיחם עד
ותי' חחזו"א ח"ל ,ונראה דר"ח שימשגדול א' שחלזקןביותרוקיבל ממנו
י
חרבה,שחבריבנ דורו לאידעו ,וחחחרלו לשפרדבריםשקיבללפניחכמ
ירים ומפליאים ,וזח נותן לו חשיבות מיוחדת ,שחדורות
דורו,דבריםנית
חולכים ומתמעטים,ומי שתוא עשיר בעובדות חראשוניט,יש בו קדושח
יתירה וחכמחיתירח ולכןאין לחלוקעליו אלא בראיות ברורות ,עכ"ל.
בדורנו בולט חסרון זה שגפפק הקשר לדורות חראשונים ואין
מחאני
מתיחסיט לעובדות חראשוניםיראוי.וחעיקר חואשצריך לדעת
י
ש
ע
דורות הראשונים שכן חשק בחם חקב"ח וללמוד מדרכיחם שיש בחם
קדושחיתירח וחכמח יתירח,וענין זח ושארחעניניפ שחזכרנו ,חט הם
חיסודות לקנין חתורח ולעליית חאדם בפולם חמדרגות חנעלות.
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מרן המשגיח שליט"א

לב חכםישכילפיהו
ובינויונה בשערג' אחר שמונה את המעלותהעלי111תשנמירו במצות
עשהכותבוז"ל,ובעבור המעלות האלח נברא האדם שנא'יל הנקואבשמי
ולכבודי בראתיו ,ומה תקות הנברא אם לאישים עמל נפשוועיקר עסקו
בדברים שנברא בעבורם ,עכ"ל .הריכי מעלות אלו אשר מגה ,הבחירה
בחיים ותלמוד תורה ,ההליכה בדרכי ה' והתבונן גדולתו ,זכרון חסדו
והתבוננות בהם ,מעלות הקדושה והעבודה ,היראה האהבה והדביקות
בהם ,הםעיקר עסקו 1עמל נפשו של הנברא,ויוצא מדברים אלו שאם אנו
רואיס אדם השלם במעלות האלו ,באופן בולטויוצא מן הכלל,הרי ברור
י כבר אמרו חז"ל לא
הדברכי עמל רב השקיעכדילהגיע למדרגות אלו,כ
יגעת ומצאת אל תאמין,דהיינולהגיע למדרגות נעלות בעקרי עבודת ת'
מבלייגיעה גדולה ועצומה ,הוא דבר גלתי אפשרי.
כבר חלפה שנח מהיום חמר והנמהר בו הסתלקלחיי עולםידידנו
ואהובנו המ1וח הרה"ג ר' מאיר ז"ל ,וכאשר נגשים לשרטט את דמותו
הטהורה מיד מופיע לנגדעינינו המחזה נורא ההוד שליותר משנתייפ
ימים של עמידה איתגה ברופ הסולם של
י
רד
המעלות העליונות ,תויךסוכ
יו
יסורים קשיםומרים כשצל המות מרחףעליו.חידיעח הברורה
י
כ
הם בבחינת "כי כאשרייסר איש את בנו ח' אלקיך מייסריך" ,דביקותו
ואהבתו את ה' בכל מאודווכפי שאמרו חז"ל בכל מדה ומדה שחוא מודד
לך ,יראתו שקדמה לחכמתו וזהירותו הנפלאה מכל נדנוד קל שבקלות,
מלחמתוהתמידית להתקדם ולהתטהר,ועבודתו שבלבבקיום מה שנאמר
"תנהבני לבך לי" ,אמונתו ובטחונו האמיץ בחסדו ובטובויתגרד אשר
גדולי הדור שליט"א העידו עליוכי אכן בעל בטחון הוא .בכל הדרגות
ה1עלות אשרבעבורם נברא,השכיל הנפטרז"ל עלות,וכפי שאמרנו חשגות
מעלותעליונות אלו אפשרות רקע"י חכנה גדולח ,ועמלרב .אס כן.חובה
עלינו לחתבונן מעט בהליכותחייו ודרךעלייתו אשר בהם ועלידםהגיע
לשלימות נעלה
זו~
לב חכם ישכיל פיהו (משלי ט"ז) ,שלמה חמלך ע"ה אמרכי חכמת
החכם אשר ממלאת את כללבואינהניכרתואינהנראיתעדשפיהויוציא
אתדברי חחכמה האצורים בקרבו ,ורקע"ידבריפיו משכיל חחכם את
לבו ,כלומר מגלה את השכל לאור אשר בלב ,עילקוט משלי שם משלו
משל לחבית שהיא מלאה אבנים טובות ומרגליותואין אדםיודע מה
בתוכה בא אחד ופגאה וראה כל מה שבתוכה ,הי' לבו של שלמח מלא

ין
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תרכא

חכמח ולאהיויודעים חכמתו עד ששרתחעליורוח חקדשוידעו חכל מח
י אםאגורוציםלח3יר לב חחכם
חכמתו,ע"כ.הרי חז"ל מגליםלנובזהכ
צריכים אנולהאזיןחיטב למחשבפיו ,ורקע"י כךיכולים אנו לראות את
האבנים חטעות וחמרגליות חטמונות בלבו ,וכיון שמטבע תחכמים
לחצניע את חכמתם חרי זוחי דרך היחידח לגלות זאת  -ע"י חאזנח
למוצאפיו  -חרי בע"כ של החכםישכיל אותופיחו ,על ואף שמשתדל
לחיתיר ולכסות אתמעלותיוהרוחניות .וחמדנפשינור'מאירז"ל ,חף
מעצם טבעו צנוע מאד בכל הנחגותיו ,השגותיו ועבודתו ,את עושר
ידיעותיוגמרחבי תורתנו חק'הצניעוחטמין ,וחתחלד עם כולם כאחדמן
חחבורה בפשטות נפלאח ורבת חן ,אך ברית כרותח חיאכ לאיועילו
יחשישפתיו.
לחים חשתדלותו לחטמיןאוצרותיו בלבו ,ובע"כיתגלוע"יר
גפ אצל חמנוח ז"לע"י חאזגח ,חקשבח ,ותשומת חלב לאמריפיו ,ובפרט
לשיחת חולין
שלו.חי' בכךכדי לגלות אתיודעלייתן הנפלאח למרומי
המעלות חעליונות
ידוע מח דאיתא בפרקי דר"א במעשח דר"א בן הורקנוסאיך שמסר
נפשו על חתורח עד שזכח למח שזכחלפנירבייוחנןבןזכאי ,וחובא שם
בראשית הסיפור שזכחלגלויאליהועוד קודסהשיגו מאום,וחיינו משום
שאף בראשיתדריו שאףלהגיע למדרגותאלו ,בזאת בלבדכבר גתעלח ע"3
במעלותיועד
י בשאיפתאמיתית וחזקחלחגיע למעלות
ליאליהוכ
לו
חמדרגות אף קודם שנעשח לבעלים על הקנינים
עליונות נתניםכדליוגיי
חרוחניים אליחם הוא שואף.
ולכן בהרבה מקומות חדגישו חז"ל החובה לשאוף לחגיע למדרגות
גדולות מאד ,וכמו שאמרומתייגיעו מעשי למעשח אברחםיצחקויעקב,
וכ"כ הרמב"ם שכל אדם מישראל באפשרותולחגיע למה שחגיע מרע"ח,
וחרמח"ל ז"ל ביפר דרך עץחיים מונח אתעיקרי חהתעוררות וחדבר
חראשון מח עשו האבות העולם שכ"כ חשק בחם חקב"ח,וחיינו משום
שהיסוד והדרך לרכושקניניםרוחנייםנעלים ,הוא רקע"י שאיפח גדולח
לחגיעאליהם,וכמודאיתאברבינויונחעפ"ידברי חז"לוילכוויעשו מעלח
עליהם כאלועשו .הרב ר' מאיר ז"ל חפליא את כל אלו שעמדו במחיצתו
במעמדישאיפותיווחשגותיו,איןבזח ש1ם חגזמת לומר3י כל משאתנפשו
וכל חפצובחיים חל לחגיע לדרגות גדולות ,ולחשיג חשגותעליונות.
הרגשת האחריות לחמשיך את שלשלת אבותיו הגדולים חביאח
לדבקותובגדולי חעולםבקורותוייפורי תולדותםעדפרטיחדבריםעדכי
הי' לפלאבעיני הכל ,וה' צדיקיבחן ,ובתקופתנסיונותיו חקשים נתגלח
לעיןילאיך שזכחוהגיע לכל הדברים אשר שאף לחם ,וכמו שביארנוכי
גדרקנין חמעלותתלוי בשאיפח חזקה וחעבודה ,עמלויגיעההיא לבחור
בחיים ולשאוף לעלל.
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חערכח מחרב ישראלצבי ברוידא

כבואי לכתובאיזהדברי הספד וחערכה
כהעלידידנפשיורעי אשרכלבבי
 עלידיד כה יקר ונאמן  -על חבר חביב ומסור כמו להבחל"חך
י
המנוח הרב מאירז"להננימרגיש אתעצמיכבלתי מוכשר לכך דלהעט
מלתתביטוינכוןלגודלרוחוואצילותנפשו,ואיןלי הכשרוןהציורי הנצרך
לצייר עלי גליון את דמותיופי נפשו וטוהר נשמתו .וחושבני שאפילו
מומחים גדולים באומנות חכתיבה יתקשו מאד מאד לתאראפילו מקצת
מן המקצת מתחןוהנעימות שלו .אמנם גאשר לאזכיתילהיותביום המר
והנמהר באשכבתאדילי' ,הנני בזה באי
להאמרעתי גסידעתי
מאשרזההידהברים ,אףשיד
שלא אוכללהביע בזהאפילו מעט
אודותיוז"ל.
ראוי
חז"למגליםלנו שבעתפטירתו
של
אדם
,
ם
ל
ו
ע
ה
ן
מ
ם
י
ח
ל
ו
ש
מן השמים
מלאכי השרת לשמוע מה אומרים על הנפטר בעולם הזה ,ואם חוזרים
המלאכים ומגידים שאומריםעליו הבריות שהיה אדם כשר והגון ,מיד
מטתו פורחת באויר ,כלומר שנשמתו עולה למעלה.
ובהשקפת ראשונה מאד יפלא הדבר,וכי בשמים  -בעולם האמת -
מתחשביםת במה שאומרים הבריות בעלמאהדין -
בעלמאכודשביזקהראזוכי
ר
ב
מה איכפ להם בשמים מה שאומרים הבריות .וכ
י
ר
א
ה
בספרי
דרוש כל אחד לדרכו.

אמנםהיה נראהשהענין הוא פשוט מאד -יששניסוגיאנשים -יש
ועוסק
לעשות,בתורה ובמצות ומע"ט כלימיו .ואינו חסר כלוס מהמוטלעליו
אבל עם כל זאת לא התעלה כ"כשיעשה זאתבאופןשישפיעגםעל
אחריס וילמדו ממנו לעשות כמותו ,נמצאדודאי זכות גדוליש לושקיים
התורה והמצוה אבל זכות זה של

זיכוי הרבים חסרלו .אבליש אדם
שמתעלה כ"כ עד שזוכה לעסוק בתורה ובמצות באופן כ"כ נעלה  -עד
שגם אחרים מושפעים ממעשיו ונתעוררים גם הם ללכת בדרכיו ולעשות
כמעשיו .לאדם טח חוץ מזכות התורה והמצותשיש לו,יש לו גם הזכות
שזכהוזיכה את הרביםומגיע לויותר שכר ממהשמגיעלמי שזכה לעצמו
אבל לאזיכה את הרבים.
וא"כ,בהגיע תור
האדם
לתת
ן
י
ד
ר
ו
ב
ע
וחשבון
מעשיועלפני תבל ,נחוץ
מאד לדעת מה אומריםעליו הבריות.כי אם אפילו היה אדם כשר והגון
וכו' אבל אםאין הבריות אומרים כןהרילנו שלא זכה לזכות את הרבים,
אבל אם הבריות אומרים שהיה אדם כשר  -א"כיש לו כבר הזכות של
זיכוירבים,כי אע"פ שהרבים לא נתעוררולהגיע למדרגתו ממש ,אבל בזה
גופא שראו לפניהם דמות שהכירו בו שזהו דמותו של אדם כשר,יש בזה
כבר משוםזיכוי הרביםכי הדבר מוכרח שבמדת מה יתעוררו מזה.
י מחלתו,
בהרבה לימודים נוראים זיכה אותנו המנוח ז"ל במשךימ
לימודים בסוגיות היותר מסובכות בתורת האדם .הרבהשיעורים "אמר"
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תרכג

לפנינו בתורת האמונה והבטחון ,הרבה פירושים "אמר" לפנינו בפסוק
השלך על ה' יהבך ,הרבהחידושים "הרצה"לפנינובסוגית קבלתיסורים
באהבח ,וחרבח מאד חידש בתורת חמדות  -אבל כמדומה לי שגולת
הכותרת של החידושים שהראה לנו היה "הסבר" לפירושו של אחד

מהמפרשים למשנה אחת במס' אבות.
אמרינן במשנה  -אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה -ופירש
אחד מהמפרשים (לא אזכור כעת מי) אל תאמר לכשאפנה אשנה -כי
שמא תפקידך בעולם הזה הוא לעסוק בעבודת ה' במצבבלתיפנוי משארי
דאגות  -שמא לא תפנה  -ואעפ"כ דורשים ממך עבודת השי"ת.
בפירוש זהזיכה המנוח את הרבים כלימי משך מרולתו,פירוש זה חזר
ושנה אותו לפנינו יום יום שעה שעה ורגע רגע
יי
ימ
שתפקידוהרף כלחי
ממש בלי
מחלתו .הוא פירש את מחלתו כהודעה מן השמים
ו
י
מ
י
ב
חנותרים הוא להיות "גברא" להיות "גברבגוברין" במצב של "לא תפנה.
והשתדל לקיים זאת במאמצים נוראים.
מחלתו,
וכשלא
דבר
עודני זוכר באטח שוויון נפש סיפר
י
ל
יכולתי
להתאפק ושאלתיועל זה השיב בפשטות גמורה  -וואס וועטמיר בעסער
זיין אז איך וועל אלעמעןצודרייען .וזכורנישהייתי נוכח בשעה ששמע
הפעם הראשון מהרופא שמחלתו התפשטה למקומות חדשים ויותר
מסוכנים ,וכשיצא מהרופא היתה תגובתו הראשונה שמצטער הוא אודות
הצערשיהיה מזה למשפחתונ"י ,וכ"כ לא אבדו עשתונותיו  -שעמד על
זאת שנלך לקנות עבורי דבר מאכל שיהיה לי עבור הדרך בחזרה
לליקוואוד (הוא לאהיה מסוגל אז לאכול מגודל הכאבים שסבל מהםאז),
וכן לא אוכל לשכוח איך שהיה מושכב על מטתובאין אונים ממש ובא
אחד לבקרו ובמסי"נ ממש התאזר בכל כחו לקבלו בסבר פנים יפות,
וכצאתו נפל על המטה כמעט בעילוף מאפיסת הכוחות,
כהנה וכהנהראינו אצלו דברים נפלאים בהסברתדברי התנא  -שמא
לא תפנה ,ובלימוד זה זכה חיכה את הרבים.
ומה מאד מתאימים פה דברי המדרש שראיתי מובא בספרים -
כשושנה בין החוחים  -א"ר חוניא מה שושנה זו כשהיא נתונהבין
החוחים רוח צפון מטה אותהכלפיצפון והחוח עוקצה ואעפ"כ לבהמכוון
למעלה כך ישראל אע"פשגובין מהם מסיםוארנוניות (ומהמנוח גבו ל"ע
הרבה מסים מגופו) לבםמכווןכלפיאביחן שבשמיםואינםזזים מליראה
י תמיד על ה' ע"כ .ואצלוראינו בחוש שלא רק
ולאהבה אותו שנאמרעינ
שלא ח מלאהבה וליראה את ה' אלא אדרבה ככל אשרנתיסרביסוריםכן
ירבה וכן יפרוץ להגבירחילים להגיע למדרגות עודיותר רמות ונשגבות
באהבה ויראה ,עד שבזמן האחרוןשהייתי בריחוק מקום ממנו ושוחחתי
עמו רק לפרקים היה נראה בחושאיך שנתעלה בכלמיני מעלות ומדות
למרות שהמצב הלך והחמיר מיום ליום ולמרות שהואידע המצב על

תרכד
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בוריו.ועיןבעיןהיינו רואיםאיך שנתקיימו אצלודברי רבנובחיי בספרו
כד הקמח בערך כפורים על הפסוק הן קלישגיב בכחו וז"ל :יאמר הכתוב
כי השםיתברךנותן כחבצדיקיםומעצים כחם בכחו לסבוליסורים,עכ"ל.
לפרקים הנני מתפלא  -הלא נסתלק מאתנו מתוך יסורים נוראיס,
הלאשנישנותיו האחרונותעלי אדמות,ימים של כאב ודאגההיוואיךזה
שנשאר לנו ממנו זכרונות כל כךנעימים ומתוקים ,אלא שכאמוראין זה
מהפלא  -נעים ומתוק היה במהותו כלימיוונעים ומתוק נשאר למרות
הכל ,ולא רק שנשאר נעים ומתוק אלא שעלה ונתעלה בכחו זה עדיום

פטירתו.

ונעימות לאו מילתא זוטרתא היא .כשהספיד דוד המלך את יהונתן
אמר  -צרלי עליך אחי יהונתןכי נעמתלי מאד ,וגדולה מזאת מצינו
בתהלים קאפ' קל"ה בפסוק זמרו לשמוכי נעים ,פירשו הרד"ק והאבן
אזרא ש"נעים .הוא תואר להשי"ת .וא"כ הלא יש בנעימות ענין של
התדבקות במדותיו של הקב"ה .וכמדומהלי שכליודעיוומכיריויסכימו

שאס באנו למצות תכונות נפשו של המנוח ז"ל במלה אחת נוכל לומר
בצדק שהיה  -נעים.היו לו כשרונות הרבה בכל הענינים ,היה לוזכרון
נפלא!היו לוידיעות רחבות ,והכל נתמזג אצלו במזיגה נפלאה להיות -
נעים .ובצדק נוכל להספידו  -צרלנועליךאחינו מאירכי נעמתלנו מאד.
נפשו בטוב תלין וזרעויירש ארץ,ויהי זכרו הבהיר ברוך ,ותחא נשמתו
תטהורה ושנזדגכה באש ממש ,צרורח בצרורהחיים.

4*48*'48*.
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תרכח

דברים שנאמרו לזכדו של חרב ר' מאיר זצ"לביום שיום
חש"ש

חרב מנחם שלמחזופניק

איתאביומא נ"דב' ,אמר ר"ל בשעח שנכנסונכריםלהיכלראוכרובים

המעורין זהבזה.הוציאון לשוקוכו' .והנה בבבא בתרא צ"ט א' ,נחלקו ר'
יוחנן ור' אלעזרבדין הכרובים ,חד אמר פניהםאיש אל אחיו וחד אמר

פניהםלבית .והק' בגמ' למ"ד פניהםאיש אלאחיו חכתיב ופניהם לבית
ותי' ל"ק כאן בזמן שישראלעושיןרצונו של מקום כאן בזמןשאיןעושין
רצונו של מקום .וחתקשו בזח חכמי חעבודה תמיהא רבתא ,שהרי סיבת
החורבן בגרמת חטאיהם של ישראל היתהואין לךעבירתרצונו של מקום
גדולהמזו .וכשהגיע המצב לשיאו ,לתכלית התרחקותביןישראל לקונם,
ונחרב הביתבעטיין ,מצאו את הכרובים חבוקים זח בזח ,מסמלים את
התקשרות הבורא לעמו הנבחר ,בהידוק אמיץ יותר מבימים כתיקונם.
וביישובם כתבו שמדרכו של עולם בשעת פרידת קרובים ודבקים בנפש,
פורצת אהבה עזה חמגוללת ברגעים אלח את כל תקופת היותם יחד
בהתחברות עמוקה .בעת חחורבן הנורא כשראו ישראל את המחריבים
נכנסים להיכל ,דוקא אז בשפל חמצב חתחיל לבם מפרכס ויוצא לזכר
הימים שעברו ,המקדש על תלו ,בפאריפעתו ,בהדר גאוגו .ושוב פיעפעה
בהם תשוקה רוחנית ,ולעומת זאת נעתרו מלמעלח במשנח אהבח ,עד
שחזרו הכרובים ומתדבקו זה בזח.
בהלקח מאתנו חברנו הר"ר מאיר ע"ה ,אחרי תמהלומה שספגנו ,אחר
החורבן שניתך עלינו בנצוח אראלים את חמצוקים ,שוב התלקחה אש
הערגון שתעלתה על נס את דמותו המופלאה ,שכה קרובה חיתח ללבנו,

וכה רחוקה מהשגתנו .....ובולטת נקודחזו ,החערצח חכנה שרחשו לו כל

יודעיו ,האהבההאמיתית שנתגלתח לאחרפטירתו ,לאהיה בהמןחגילוי
המחודש ,היינו כמיהה הנולדת באדם לאחר שנעדר ממנו דבר חאחוב
עליו,ושוביהיהנבצרממנולהשיגו ,אלא חמשךישירמעידןועידנים,מיום

שהכירוהו לראשונה ,מ"שלום עליכם" הראשוןשלו.....
הרבת הרבה סיבות לדבר ,תכוגות רבותהיו לו שמושכים ומאהיבים
אותועלהבריות.יש ומחבבים את האדםבגלל למדנותו ,פקחותו,נעימות
הליכותיו .אמת ,במאיר ע"ה נתמזגו כל אלה לחטיבה אחת .כליל
המעלות ,הי' חכם לב,יחיד בכשרונות בכל שטחי החייס .אולם ,דומני
שהסיבה חעיקרית ,היסודית ,שהאהיבח אותו במדה כזאת ,כבר אמרה
החכם מכל אדם -כמיםהפניםלפניםכן לב האדם לאדם ,אהבתהבריות
שיקדה בו חיתח אינסופית  -ללא גבולים .קשה לחגדירו כאוחב קטן
כגדול ,שכן לא היתה בחינת קטן שייכת לפניו כלל .לא אחת סיפרו
בחורים ,שבכניסתם לישיבת והםזרים למקום חחדש ,והוא ז"ל קירבם
וסיפק צרכיהםעד שנקלטוהיטבבישיבה ,ורק לאחרזמןנודע לחם שחוא

תרנו
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בנו של ראש הישיבח .ואחבח טבעית זו שחיתח בו לכל אחד ואחד
מישראל ,מכלהסוגים ,מכל המעמדים וחשכבות,היאהיא שעשאתו מוקד
משיכה וסמל להערצת הרבים.
ל
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מן הנמנע הוא לנו ,למצות
י
יד
סיפור מעשים גרידא .מרגלא בפומיח דמרא דכולא תלמודא ,חגאון ר'
חייםשמואלביץזצ"ל ,שעובדא שמספריםעל אדםגדול ,אמת,שיש ללמוד
ולהסיקהימנה ,אולםאיןהדבריםמספיקיםלהכירעי"ז את האדםעצמו,
ואין שטחיות הראיה מבחוץ מלמדתעליו ומפרשתו,כי עמוק הואיותר
ממעשיו .בפרט מהנהגתובשנתיים האחרונות שהיתח למעלה מן השכל,
מה לנו נספר ,חלאבין כך לא נבוא עד תמציתם של דברים.
כיעל תכונה אחתשהיתה מושרשתבו ,שלאכל אחדידעלהעריכה
אולם
כראוי ,נצמצם אתחדיבורכעת .כלשיחתחולין שלו בלולהוגדושההיתה,
מהנהגותגדולי ישראל וחליכותיהם בקודש.אופיינית חיתה חהתלהבות
המיוחדת בהרצאת חדברים ,ואופן חסיפור חנפלא.
בהשקפהחיצוניתאוליאין המדה חזאתמחייבת חרבה .אולם ,נצטט
רבינויונח על הפסוק במשלי (כ"ז) "מצרף לכסף וכור לזהב
גא אתדברי
מהללו" וז"ל חר"י  -פירושו מעלת האדםלפי מה שיחלל ,אם
ואישלפי
משבח המעשים הטובים והחכמים וחצדיקים ,תדע ובחנתכי איש
הוא
טוב הוא ושורש חצדק נמצאבו,כי לאימצא את לבו רק לשבח את הטוב
והטובים תמיד בכלדבריו וכו' מאו הצדק ומעדת מכבדי השם ,עכ"ל.
שלאהמבציינואיש כמותו,שמפנימיותוינבע
אין לנו מה לחוסיף כאן ,אלא
אוצר כה רחב ,כח מגוון ,של עובדות חיות מגדולי הדורות שקדמו .כל
שיחות החולין שלו כאין וכאפס חיו ,לעומת השפע הנשגב הזה.
שמעתימיהודי אחד שבעת חיותו במחנות חמות בשנות השואח,היה
שם אתו אחד מצדיקי הדור ,מפורסם בצדקתו ובחסידותו .כמח וכמה
 ,לא החזיק רוחם מעמד ,נתדרדרו לתהום חדכאון,
יחודים ,למרביתחיגון
עד שנתערערה אמונתם ובטחונם בכל יכול ,ומחם אף איבדו את צלם
אלקים שבחם ,הזוועות הנוראות ,חפקיעו מחם את צורת חאדם.
אולם ,הצדיק הנזכר ,לאניכרובושינויים כללועיקר ,לא פגחבויראת
ח' ואהבתו,על אף שעבר את כלמדוריגיחנוםחתחתון.....מאיר ע"חסיפר
ל פעם בתחילת מחלתו,שרופאיו אמרועליו אזשדומיסכאביוליסורים
היכיאיומים שסבלונידוגי מחנותחריכוז,וזההיה בהתחלח  -מהשחיה
בסוףידוע רקלפניויתברך,כי הוא ז"ל חלא חעלים את הכל וחבליג על
הכל .ולא רק ששמר על צורת האדם שלו ,ולא חפליט אנחח בנוכחות
אחרים .הוא במחנות חמות שלו ,רכש לוידיעות נרחבות בחלקי התורה
המסובכים ביותר ,במדה כזאת שאפילו אצל אדםבריאחי' בגדרחידוש.
מאיר ע"החגיע לפסגת חמדרגה במדותשבין אדםלחבירו,חבריוומכיריו
לא מצאו נקודת אחיזה בשפת חחבעה אלא התעלות "דערהויבען".....

נחוראי

תרנז

ועוד קו אחד ,אילמלאראיתי אמ הדברבעיני לאהייתימאמיןבו.חיה
זה כבר לאחר שכבר יצא פסק ב"ד של מטה שדרכו דרך שכל באיה לא
ישובון .מחלתו המכרסמת מצצה את לשדו עד לחשחית,ויסוריו הגיעו
למעלה מכל תיאוראנושי.
בפורים האחרון שלו היהזה - .מאירישב במסיבת מקורביווחיוכו
הכובש עלפניו המעונות,הנעים קולובשיר בשמחתחיים לוהטת,והרנין
את לב מבקריו כאילו לא קרח ולא כלום.
מאין נדלו כוחותעילאיים אלחזמאין נאצלח לו גבורה על-אנושיתזו ,שלא מעלמא חדין?-
בב"מ פ"ה א' איתא ,אמרר'יוחנן כל שהוא ת"חובנו ת"חובןבנו ת"ח
וכו' לאימושו
שובאין תורה פוסקתמזרעו לעולם שנאמרואנ זאת
יועד עבורליםת,יאמר ר'ירמיה
מפיךומפי זרעךומפי זרעזרעךוכו'
מעתה
מחזרת על אכסנימהאישלה ,ע"כ .שאלו פעם לחפץחיים
מכאןואילך תורה
זצ"ל -הרי מעשים בכליום,שאנומוצאיםאנשיםשחחמיצואפילו לאחר
ג' דורות של ת"ח .ותשיב לחם תח"ח ,שהן אמת היא שתורה מחזרת על
אכסניה שלח ,אולם גםצריך לפתוח לת אתשערי האכסניה.....
יחסמיוחדהיחלולמאיר ע"ה לשלשלתוהוא ,כפתחו של אולם חרחיב
את שעריו לספוג לתוכו את מורשת אבותיו .אומרים בשם בעל "יסוד
י אדבר",
העבודה" מסלונים זצ"ל ,שחיה מפרש את הפסוק "האמנתיכ
האמנתי  -הגעתי לכלל אמונה.כי אדבר -מדידברי בה תמיד ,על
י
ד
י
תדירותדיבורי בה ,השגתיה .ומתפרשים הדברים גםבעניננו ,מאיר ע"ה
כה נאחז במדתארזי הלבנון וכה חתר להדבק במעשיהם ,עד שנוסף לכל
מעלותיו נעשה הוא עצמואכסניה לתורתאבותיו ובסוףימיו נתקשר עס
קודמיו בקשר של קיימא,וחגיע למח שהגיע - .וכמו כןביום זכרון זה
שאנו עושים לכבודו ,גסיש בזח בחינת האמנתיכי אדבר,היינו לספר
בשבחו של נפטרכדי לזכרו ולהדבק במעשיו.
תהא נשמתו צרורה בצרורהחיים.

תרכח

נהוראי
קוים לדמותו

חרבהקולמוסים נשתברוודיותות רבותנשפכו בחקרנבכי נפש חאדם,
י נפש חאדם 1ל 1חפשוט ביותר ,פורכבת
בוילותתרכ,ליותלחאענדייתיןןלחלאשיהגגחי.עו,כ
ותקשהלגו חמלאכחבבואנו לשרטט את דמות קלסתרו של חרבמאיר
ז"ל .חן רב גוניותו היתח לשם דבר ,עבודתו לחתעלות עצמית מחד,
ושליטתו המופלאח בשטחים רבים מאידך ,עיצבו אתאישיותו,יצרו בו
צדדיםוצדי צדדים ,כאבן יקרח חמאחדת וממזגתגווניפ וצבעיםשונים.
ויבר ,אמר חכם אחד שאדם גדול הוא מי שאצלו נפגשים הניגודים
ומתמזגים בו לחטיבה אחת.
שליטתו בהרבה משטחי התורה היתה מופלאה ,חיה מפליא בזכרונו
חבהיר ,ולמרות הכל לא שלטהבו השטחיות ,אתדבריו הרצהכשולחני את
מעותיו ,בבהירות ,בברירות וגטעם זקניםכדי ניתוח הדברים והגדרתם
המדויקת .כלרעיוןשהגיע,היה חתופבחותמוהאישיהמקורי ,אףכיהיח
מגעלי אסופות לדבריגדולי הדורות ,סופרים 91פרים ,ומוחוהיה פהוח
כפתחו של אולם לקולטם ,אמנם לא קבל דבר כמות שהוא ,אך הות*1
הדברים בכור הבקורת ,עד שנצטרפו ונצטללו הדברים 1נהעכל 1בדמו,
ומעולפ לא קבל דבר כמות שחוא.
הורתו ולידתו באמריקה ,ואת רוב שנותחיי
ו עשה בח ,אך מעולם לא
היה עולה על דעת מישהו שאינו מכירוכי הוא אמריקאי,וכייש לך
מקוריות גדולהמזו .ג 11התהלך על אדמת אמריקה אבל לבו,רוחוומוחו,
שוטטו ברחובות וילנא של תקופת הגר"א ז"ל ,בפמטאות וואלודין,
9לבודקה ,קלצק ושארעיירות אשר בהן ח 11לשבת ישיבות מפורספות
ואשרבעטיין הפגו אותן מקומותלערי מטרופולין במלכות התורה .עוד
טרםהגיע ללמודבישיבת חברון כבר נשם אתאוירה שלעיח"קירושלים,
שם הרביץ תורה במשך עשרות בשניםיבוזקנו הגרא"ז זצוק"ל ,הדמהות
נסוכות ההוד שהתהלכו במקומות אלולפני דורות ,חםהיו משאת נפשו,
אליהם רצה לחתדמות ,לאורם חלך ובנתיבותסצעד.
לא על אדמה צחיחה גדל הרב מאיר ז"ל ,לא בשדה בור צמח ותימר
אותו דקלצעיר אך רב-פארה ,בכרם בן שמן עמדה עריסתו,בביתהוריו
יבלח"ט ,מרן ראש הישיבח שליט"א ואמו חרבנית החיה מנב"ת ,מרקע
היבא הגדול ראש חישיבה זצ"ל ,כשבחלל הבית מרחפת דמותו של סבו
זקנו ,שושילתא דרבןגמליאל ,מקשה אחת זהב טהור שלשרי תור
חומרה,ענקי
ולבנים
רוחוכבירי מעש .שם שתהלרויהממעיגות התורה ,שם אסף

לבנינו העצמי.
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הדפנה שהוצעו תחתיו ,כלפי לייא ,לגביו היה חדבר אתגר ~סבה

כהוראי

תרכט

לחתחדשות קבועה ומתמשכת ,ולא בשח בשדח חעידית שלוכ תניב לו
ינה והיא,
פרי הילולים ללא עמל וטורח ,הוא הציב לעצמו מטרה עליו
לצקת את עצמוכחולית זהב נוספת גשלשלת האגותהדגולים,ועלכן לא

ויתר לעצמו כמלוא נימה.

אמרו חז"ל ,מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתהענוה לסוליתה,
בצניעותו הטבעית כבש בקרבו את אוצרות הרוחהכבירים ששכנובו ,אסן
גדלותו הנפשית בצבצה מתוכו בכל עוזה ,והציבה אותולעיגי כל רואיו
כאחד שהוא משסמו ומעלה .כששמו מועלה על שפתיידידיומוקיריו הם
מפטירים "כן ,מאיר" 1ת 1לא,כיאין צורך ביותר מכך ,דומחכי במלהזו
מקופלים עולמות ודורות ,וחזכרת שמו בלבד דיה להעביר בסך דמות
נלבבת וטהורהעדויה בקשוטי נפשועטויה בכל החמודות שבעולם ,תורה
ויראה ,חכמה ובינה,זיו פנים וטוהר לב ,שמחה,גיל וענותחן.
"אם ברצונך לעמוד עלטיבו של אדם צא ובדוק בשיחותחולין שלו"
אמרו חכמי המוסר,היכן הםנעוצים ועל מה הםסובבים,כי באותה שעה
אין דעתו של אדם דרוכה להסתיר את אשר ראוי להסתיר ,ואשר על כן
בשעה כזועיקר מחש13תי1והגיגיוצפים למעלה ומתגליםלעינייל
 .ואז
ידענומיהו מאיר ז"לכישיחותהחולין שלוהיוצריכות תלמוד,כי לא כל
אחדהבין את אשר מאיר ז"ל דובר,ורבים משומעיו לאירדו לסוףדעתו,
רק שמץ מאוצרות הידע היפתים בקרבו נתגלו עת שוחח עם חגרים,
חעזעו מיתר נסתר בלבו של כל אחד שראהו ואמר,אשרי שזהילדאשרי
שזה גדל.

געל לב חםורגישהיהמאירז"ל,ותמיד השתדללעודדנדכאיםושבורי
לב ,דאג להפ וכאב את כאבם .פעם חתלבטה חנהלתחישיבח אם להורות
לאחד הבחורים לעזוב את כתליה מאחרואינו מיתגל לסדרי הישיגה,
מששמע על כך מאיר ז"ל השתדל עבור בחור זח בכלעוז,הן אמנם שורת
הדין מצדיקה את גרושו מהישיבה  -טען ,אלא בחור זה גורלו המר לו
בכמהאנפין ולבגו נשבר ונדכה ,ולא יתכן לדחות אבןאחריו ולהשליכו
מתוך כתלי הישיבה ,הנהלת הישיבה שלא ידעה על כך חזרה בח
מהחלטתה למשמעדבריו.
אם עלהבידינו לשרטט במקצת את צל דמותו הנלבבה של הרבמאיר
ז"ל לפני שחלה ,הרי שניצבים אנו חדלי אונים בבואנו לכתוב אודות
התנהגותו בעת מחלתו ,אך ננסה ללקטשבריםומניתות ,אשר אםקטנים
אליו מ"מ גדולים הםאלינו.
חעירים הםביח
ב נקודהמריזית אחת,
כל ספרי הירא
יה והמוסרסובבים וחולכיםיבי
שהעולם הזהאיגו מטרה לכשעצמהכי אם פרוזדורלטרקלין ,ואשרעלכן
חייב חאדם לדעת מה חובתו בעולמו,ואיךעליו להתקין את עצמו.
שנתיים חאחרוגותבחייו של הרב מאיר זצ"ל,היתה התגלמותחיה של
כל מה שכתובבספרים .השלוה חרוגעת שחיתה שפוכה עלפניו לא נבעה

תרל

נהוראי

משליטהעצמיתגרידא,היא נבעח מיראת חשמים חמופלגתשלו ,מאמונח
עצומה בחשגחההעליונחכי כל מחדעביד רחמגא לטבעביד ,ואשר עלכן
יכול חיה לחתכונן בשלות נפש לעבור לעולם שכולו טוב ,ועוד לחזק
ולעודד אתפובביו לבליפלו ברוחם ,ובקשתו האחרונחהיהה לבליצטערו
אחריס בגללו ,ובכך קידש שם שמיםביןהגויים גבית החולים ,שעמדו
משתאים לנוכח מראה מופלא זה שקצרח דעתם מהבינו ,ונתקיים בו
הפסוק ישראל אשר בך אתפאר.
משחלה ונודע לו סוג מחלתוסידר לעצמו את סדרחייו ואמרלאביו
ראש הישיבה שליט"א; "מ'דארף האבען גטחון ,אבער מען דארף לעבען
ן וואס מערידיעותאין תורה"
מיט חשבוןאוןדעריבער דארף מעןקונהזיי
ואמנם במשך שנה עלהבידו לשנן אתרוב סדרנשיםורכשבוידיעה רחבח,
מלבד זאת עבר כל שבוע על המדרשים ,מכילתא ,תו"כ,וספרי.
ביחסישר לדעיכתיוחותיוהגופניים גברו ועצמו כ1חותי1הרוחניים,
אכן לדבר אחד לא עמדו כוחותיו ...להיתיר את עצמו ,נפשו הטחורה
זחרה במשנה אור,דמותו האצילחחקרינחעלסביבותיהביתר שאת שלוה
ונועם יפעח והדר.
ביום קודם שנסע לבית החולים לניתוח האחרון שהיה אמור להיות
המכריעבחייו ,בא כדרכו ללמוד סדרשניבישיבה,ובדרך סר לחדר הא31ל
לשתות כוסחמיןלפני תחילת הסדר 1שוחח משד מספר דקות על דאועל
 ,ושוםעננת עצב לא הקדירח אתפניו.חנוכחים שם
הא,פניוהאירוכתמיד
לאידעו את נפשם ונבוכיפחיו מלהחליט חאם זה הוא זה שגוסע מחר
ר3י המות פרשעליו את
לניתוחמיוכן .לביודע מרת נפשו,והוא 3ברהיי
כנפיו ,אך מחתנהגותוהיה נראהכי חלה כאן טעות מסוימת ולא חואזח
שעומד לנסוע למחרת לניתוחמיוכן.
מחלתו לא עמדה יראש סולם דאגותיו ,דעתו היתח נתונה לדברים
אחרים לגמרי.לידיד שבקרו בבית החולים שבועות מספרלפני פטירתו
שח את המעיק לו,כי הנה גבר חלפו מספר שניםועדיין לא נעשה דבר
להנציח אתזכרו של הרבפיייטזצ"ל,עמוחיה מקושר בקשרנפשיאמיך.
בתקופת מחלתו נסע עם כמהמידידיווקרוביו לצדיק מפורסם לקבל
את ברכתו ,ולתדהמת כולם בקש ממנו הרב עאיר ז"ל ברכה עבור אחד
שכבר עברו מיפר שנים מאז נישואיוועדיין לא זכה לפרי בטן ,ולא
נתקררה דעתו מלבקש עוד ועוד ,ולכשיצאו הביע מאיר ז"ל את צערו
הלמאי לא הוסיף לבקש עודכי לאחזייר את הדבר מספיק.
ם
מספר ימים לפני פסח באו לבקרו בבית החולים שני מתלמידי
הישיבהבנימדינח אחרת,ותוךכדי התפתלות ממכאמיםביןהמכשירים
הרפואיים שהיו צמודים לגופו ,מצא לנכון לחתעניין בהם הי3ן הם
מתכוננים להיות בחג הפסח ,אםיש להםקרובי משפחה בארה"ב ,אצלם
הםיכולים להתאכסן.
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תרלא

תחלל שנאמרו על חרב מאיר ז"ל ,כתרים

רבים חם חשבחים ודבר
י חסתלקותו ,אך חנקודח חעיקרית שעברח
רבים נקשרו לובחייו ואחר
כחוט חשני באורחחייו ,מחשבותי 1ומשאות נפשו הלא חיא" ,לעשות
רצונך אלקי חפצתי" כל מת שעשח או נמנע מלעשותו ,כל שחרחר בו או
איוה לו ,חמניע לכך או חמונע חיח ,אם זחו רצון ח' אם לאו ,ומכאן
חדקדוק חנפלא במצוות עד קצח חחידור תוך 3דייגיעח ומאמץ בלתי
נלאח ,שגדולים וטובים עמדו משתאים נכחו.
וביותר אםנשים לב למצבוהגופני חחלוש,חמיוסר והמעונח מהמחלה
הממארת שקננח בגופו ,ליסוריו חעצומים כתוצאח מהטיפול חרפואי
שבכוחם חיח למוטט חזקיםוחיונים ממנו,כי אזיגדל חפלא שבעתים.
לפני חניתוח האחרון בקש מחאחות בבית תחולים לבל תתן לו את
סמי חחרדמח חשכם בבוקר,וזאתכדישיוכללחניחטליתותפילין אחרנץ
לשעות המוקדמות של הבוקר,והיהעליו
חחמה ,אךכיון שהניתוח נועד
ליטול את סמי ההרדמח מספר שעות קודם לכן ,לא ידע לשית עצות
בנפשו ,וכל הלילה חישב אתזמני עלות חשחר הנץ חחמה 1 '131ג.'1
ואםניטיב להתבונן נוכלאולי לשער מעט אתשיעור קומתו הרוחניה,
נשוהלעינינו חולה מס31ןשחייו מוטלים על כף המאזניים ,ועודמיפר
שעותעומד להערדניתוחשיהאגורליבחייו,ואינו חושבילל על עצמו,על
הניתוח אםיצליח אם לאו ,כלסוגי המחשבות שעולות בדעתו של חולה
אינן מטרידות אותו כלל ,אלא נוהג כאלו כל עולמולפניו דבר אחד בלבד
חסרלו ...להניח טליתותפיליןבזמן .הוא אשר אמרנו ,שכל משאת נפשו
היתה לעשותרצוןקונו וכל העולםכולו לאחיה,שוהבעיניו לדבר אחד מן
התורה.
כששכב בבית חולים והתרופות אותן היה נוטלהיו מרדימות אותו,
התעורר פעם משנתו אחח בהלה ...עוד נותרו דקות ספורות לשקיעה
י
ומיהר להתפלל מנחה .כאילו שעון מעוררפנימי הזעיק אותו ,ובכלימ
שהותובבית החולים השתדל במסירות גפש ממש שלא להחסיר תפילה.
תרריפוי
למ
בסוכות האחרוןלחייו חזר כמהימים לפני החג מטיפול כי
,
וו
יס
שהחליש אותו מאד וגרם לויסוריםאיומים ,אך הוא לא שת לב
ארבע מינים מהודרים חסרו לו ,ולא נח ולא שקט עד אשר חשיג ד'

יי

מינים בתכלית חהידור.

בכוחות עצמו בנה את חסוכח,וישן בה כל חחג ,למרות אזהרת הרופא
שגופואינו חזקמיפיק להתגברעל מחלה במקרהויצטנן ,כמו"כ השתדל
בכל כוחו שלא לבטל טבילת עזרא.
בפורים חאחרוןלחייו ,כבר לא עמדו לו כוחותיו לרקוד אבל במשך
שעתיים רצופות שר ומחא כף עד כלות ,לכבודפוריס.
פעם ששמע שאחד מאברכי הכולל השיג ציציות מחודרות שנופצו
יישיג גם למענו ציציות כאלו,
לשמן ,מיד פנה אליו עקשתו בפיוכ
וכשאותו אברך השיג לו אותם צהבופגיו מאושר.

תרלב

נהוראי

לפני חפסח האחרוןלחייו נמנו לו תרופחכימית חזקח ומשום כך לא
ול לאכולכזית של מצת מצוח1,לקיים אתיתר מצוות חלילח,ואז
חיהיכ
י חשתדלתי לקיים את מצוות ח' אף
פנה לבני משפחתו ואמר; "כל
י
ח
אינםעומדיס יותרלקיים את
בתקופת מחלתי ,אך רואחאגישכ
הוחוכת1י1נת 1לומר "ואםליכן למחליחיים".
מצוות ה'" ,הרגשתחנכוחיםתית
את כל עצמותווחווייתו בטא במיליפ אלו.
אך רצתה ההשגחח העליונה לרעותבגגים וללקוט שושנים והתפילות
חרבות שעשודרכן אל כסא חכבוד לחתפלללפניועל מאורזח שלאיכבח,
נגדרה דרכןבגזית .וכעבורימים ספוריםבשביעי של פסח עלתח נשמתו
הטהורה אל מקורה חעליון מצורפת ומזתכת.
כאלו היו מעשיו וכאלו חיו סגולותיו ,נצר מגזע תרשישים אבותיו
חקניו גאוני ארץ שחעניקו חמה בקומתם וחאירו ארץ ומלואה באור
תורתם ויראתם במשך שבעים שנח ואילן פורח זההילך בדרכם וצועד
בעקבותס עולה ומתעלה .ולפתע אהא!כינגדעבאיב11איננ1כי לקח אותו
אלקים .מה גדולהיגון ומה נורא הכאב ,כמה אנושה המכה וכמה עמוק
הפצע ,ועל הא ודאי קאבכינאוענינו תדמעמאין הפוגות עלהאי שופרא
דבלי גארעא ועל האי שושנה שנלקטה שלא בעונתה.
זכרו הטוב לאימוש מקרבנו לעולם,מדרכיו נלמד ומשאררוחו נתבשם
עדכייקיצווירננו שוכני עפר בביאת גוא"צ ב"4א.
תעמוד נא זכותו הגדולה לאביו ראשהישיבח שליט"א ולאמו הרבנית
הדגולה שתחיה ,לאלמנתותחיה שעמדהלימיגובמסירות מפליאה במשך
השנתיים האחרונות ,ועודדה את רוחו בצורה מיוחית במינה .להוריה
הגדולים והיקרים שיחיו ,לבתו הפעוטה שתחיח ולכל בני המשפחה
חרוממהשיחיו.
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בדיןאתבןבעופות
בזבחים פ"ה ב'בעירביירמיה הם נרבע
בעופות או אין נרבע בעופות מי אמר מן
הבהמה להוציא את הרובע והנרבע כל היכא
דאיתיהברובעאיתיהבנרבע כלהיכאדליתיה
ברובעליתיה בנרבע ,או רלמא הרי נעבדהבו
עבירהוכו' .אמר רב נחמן כר יצחק אףאנן
נמי תנינא הנרבע והמוקצה והנעבד ואחנן
ומחיר וטומטום ואנדרוגנוס כולן מטמאים
בגרים אבית הבליעה ש"מ דיש פסול נרבע

בעופות עיי"ש.
והנה מבואר דאם מלק עוף שהוא אתנן
מטמאבגדים אביתהבליעה,והיינודלאחשיב
פסולו בקודש ולכאורה קשה באיזה אופן
מיירי,דליכאלמימר דמהרישהיהאתנן קודם
שהקדיש ,דהא לא חל ההקדשכלל ,אףדאתנן
הוה מום עובר כמבואר בתמורה כ"ח אבל
בעופות אף על מום עובר לא חל ההקדש
כמבואר במעילה י"ב דעל תורים שלא הגיע
זמנם לא חל הקדש עף"ש בש"ס דמדמה
למחוסר זמן בבהמה (ועיין רמב"ם בפ"ג
מהלכוחאיסורי מזבח הלכה א') .וע"כעלינו
לומרדמיירי שהעוף היה קדוש קודס שחל
אחנן ואחנן חל על עופות מוקדשים ,הרי
מסוגיא זויהיה מקור נאמן ~ברי הרמב"ס
התמוהים מאד בפ"ד מהלכוח איסורי מזבח
שכחב וז"לנתן לה בהמח קדשים באתננה לא
נאסרה למזבחוכן אםנתןלה דברשאינושלו
לא פסלה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו
וכו' ,אבל אם נחן לה עופות אע"פ שהן
מוקדשים אחק חל עליהם ואסורין ומדכרי
קבלההיאזהועיע בראב"ד שכתב :א"א לא

כן אנו מקובלים שהעופוח אם מוקדשין הרי
אמרו פרט לנדר אלא בעומות שלחוליןהיא
שנויה.ועיין ככס"מ שהקשה האיך חל אחנן

עלעופותמוקדשץ האלאוממונוהוא כמבואר
בתמורה שם ,והמשנה בתמורהמיירי בעופוח
חולין כמבואר שם .והקושיא מאדחזקה ,דהא
אתנן בעיקנין כמבואר בב"ק (דף ע') ואיך
יכול להקנות לה.
והנה מסוגיא זו שפיריהיה מקור נאמן
לשיטת הרמב"ם דאתנן חל על עופות
מוקדשים .אבלערין קשה קושית הכס"מ הא
לאוממונוואע אדם אוסרדכרשאינושלו,כן
תקשה קושית המנ"ח מהש"ס זבחים קי"ד
עיי"ש.
וזה הרבה שנים אשר כתבתי בספרי
"עבורתלוי"סימןי"ב לבאר שיטת הרמב"ם
ולחרץ קושית הכס"מ עס"י הסוגיא רמעילה
(דףי"ב) בהאדאמרינןתורים שלאהגיעזמנם
לר"ש מועלים בהם ולח"ק תורים שלא הגיע
זמנם לאנהניןולאמועלים,ופריך הש"ס מ"ש
ממחוסר זמן דקויש והני תורינמי לקדושי
קורםזמנםוימעלו בהםאמרימחוסרזמןמיץ
דהוה אבעלמוםדברפדיוןהוא אבלהניעופות
כית דאין המום פוסל בעופוח אין לעופות
פדיון (ועיי"ש כחוס' מ"ש לאו דוקא משום
ראץ המום פוסל דהא אפילו מחוסר אבר
שפוסלנמי לא מהניפדיון ועיי"ש בש"מ מה
שכתבו)והנהדברי הש"סבמעילהקשים,ועיין
בקרן אורה שהעיר בזה ,דמאי שייכאלפדיון
הכא דקושיח הש"ס היא מ"ש ממחוסרזמן
ומחוסרזמן קדוש קדושתהגוף כמבוארבחוס'

כהוראי
זבחיםקי"ד ד"ההיתרבמה ,וא"כעדיץ קשה בלקיחת בעלים או בעשית כהן חלה קדושח
ימעלובתורין משום קדושח הגוףדהוי קדשי קרבן כמו בהמה בשחיטה כיון דאע נאן
קדושתכלי שרת ,וקדושת העוף בפההוה כמו
ה' ומאי חליא זהבפדיון.
ונ"ללפי מהשכתבהמרככת המשנהדבכל קדושתכלי שרת בבהמה,ולכן לאשייךפדיק
קרבן 'שבושניענינים ,קדושתהגוף וקדושת בעוף כמו בבהמה לאחר שחיטה דעל קדושת
קרבןאף שהמרכבח משנהכתבזהלענץמנהה הקרבן לא שייך פדיע .חהו פירוש הגמרא
(עיי"ש בהחו"מ) עכ"פ נ"ל כמו כן בכל דלכןתורים שלא הג'ע זמנם אעמועלין בהם,
הקרבנות אס אחד מקדיש בהמה לקרבן חלה דלא דמי למחוסר זמן דבהמה ,דבבהמהכיון
קדושחהגוף שגוף ש-ך לרשות הקדש לעולם דיש לה פדיק בבעל מוםקוים קדושח כלי
אפילו יפול מוס יהיו הדמים להקרש ,ולכן והיינו משוםשעדיץלאחלהקדושתקרכןואין
אמרינן בתמורהדףי"ז המקדיש את הטריפה בה אלא קדושת הגוף שגופה קנוי לגזא
צריכה מום קבוע לפדות ,אף שאינה ראויה דרחמנא והיא ברשות הקדש וכן שפיר אם
להקדש להקרבה ,עכ"פ חלה עליה קדושת הקדיש מחוסר זמן קדוש אף שאינה ראויה
הגוף.וכן המקריש זכר ~מיו קדוש קדוה"ג ,להקרבהעדיןואינהראויהלחולקדושתקרבן
והיינו שהבהמהשייכא לרשות הקדש ואח"כ עכ"פ חל עלה הקדשומועליז בה משוםשהיא
חלה קדושת קרכן היינו בשחיטה ,מחמת קנויה לגזא דרחמנאוהיא ברשות הקדש(כמו
קדושת סכץ דהוי כ"ש וחלה עלה קדושת מקדישטריפה ונקבה לעולה) משום דבבהמה
קרבן.ועי' זבחים פ"חדאמרינן קדוש לפסול לעולם חלה קדושח הגוף קודם קדושת קרבן,
ואינו קדוש לקרב .ועיין גיטץ מ"ג בתוס' ולכן אםהקדישדברשאינוראוילחול קדושת
שכחבו דחלה קדושח הגוף על אבר אהד אף קרכן השתא אינו מעכב מלחול קדושת הגוף
שאינו ראוי להקרבה ,והיינו שקדוש גופא ושפיר חלה קדושת הגוף כיון שהיא קנויה
וש-כא לגזא דרחמנא ואע זהענין לקדושת לרשות הקדש ,אבל כ"ז בבהמה דיש בה
דמים ,דקדושת דמים הוה באופן שהקדיש קדושת הגוף בלא קדושח קרבן ,אבל בעוף
הדמים לקנות ממנו קרבן ,אבל הכא מקדיש דחלה עליו קדושת קרבן תיכף בקדושח פה
גופא למזבח ,שיהא גופא שיך למזבח אם ואין בו קדושת הגוף בלא קדושת קרבן אם
להקרבהגופאאולקנותבדמיה אחרתומשו"ה אינו ראף להקרבהאין חלהעליו קדושה,לכן
המקדיש אתהטריפהצריכהמוםקבועלפדות .שפיר אם הקדיש תורים שלאהגיע זמנם אק
ועיין בספרי עבודת לףסימן ט' מה שכחבתי מעלין כיק דלא חזי להקרבה וזהו פירוש
בזה בארוכה .והנה כ"ז שיך בקרבן בהמה הגמרא מהדאמרינן אבלבעוףכיתדאיןלעוף
דבשעת ההקדש חלה קדושת הגוף ואח"כ פדיון ,דמזהשאין לעוףפדיתירעיקדאיןבו
בשחיטה ניתוספה קדושת כלי וחלה קדושת קדושת הגוף בלא קדושת קרבן אלא דחלה
קרבן.עיי פירש"ימנחות ק"אדמכלי שרתלא תיכף קדושת קרבן ,ובקדושח קרבן לא ש-ך
אשכהןדמיפרק ח"ל:ואפילובהמתבעלתמום פדית,ולכן אםאינה ראיה להקרבה לא חלה
שנאמר בה פדיון לאחר שקדשה בכלי שרח קדושה כלל ולאדמי לבהמה .והא דנקט הגמ'
כגת ששחטהלאאשכח,בהפדיתעיי"ש.אבל דאין המום פוסלזהו לאו דוקא ,אלא דהעיקר
ז דאע לעוףפדיון .אלא דצ"ע אמאי לא נקט
כקרבן עוף דלאשייך גבה קדושתכלי,עיי
מנחות ק"א עופות קדושת הגוף שהן הש"ס האדאין קדושתכלי שרת בעוף ,אבל
רש"י
עצמןקריבןואיןצריכיןקדושתכלי,ישלומר עכ"ז א"ש פירווב הגמרא.
ולפ"מ שבארנונחזי אנן אם היתה איזו
דלא שייך לומר כמו בבהמה אלא דחיכף

בחוראי

מציאות בבהמתקדשיםשתהיהאתנןהיההדין
שלא נפקעח ממנה הקדושה ,אלא היה הדץ
דתרעה עדשיפול כה מום ונפדה והדמיםהיו
שייכין להקדשכיוןדקהיךפדיון בבהמה ,אבל
אםיצויירדעוף מוקדשים נעשה אתנן ונפסל
מהקרבה ,הוה הדין דפקעה קרושתה לגמרי
והוה כמו קדשים שמחו שפקעהקדושתןוהוה
חולין ,ולפ"זיש לומר דשפיר חל אתנן בעוף
מוקדשץכיון דאם חל אתנן הוהחולין והוה
שלו דקדשים שמתו יצאומידי מעילה (ולא
שייךלומרדהוההפקר) .וא"כישלומרדבאים
כאחת ,התנו האתנן הטלו כמו שידועה שיטת
הרשב"א בקידושין במקדש בגזל דאמרינן
באים כאחת ,אבל לפי מה שבארנו דמקור
הרמב"םהואמהסוגיאדזבחיםדמבוארלהדיא
דאם מלק עוף מוקדשים אחנן מטמא בבית
הבליעהוהיינו דהפסול לא הוה פסולו בקדש
אבל עכ"פהוה הקדש דאםיפקע ההקדשהוה
חולק והוה כמו מלקח.לין.
והנה לכאורה יש לומר דהסוגיא דזבחים
ושיטת הרמב"םמיירי באופן שהיתה חייכח
קרבן עוף והוא הפריש עבורה הקרבן בשכר
הזנות וחל על העופוח פסול אתנן והוה כמו
ענין ערבבגמ'קידושין (דף ז') ,אבלזהאינה
עהןבירושלמי פ"ה הלכהג'דפסחימ דמבואר
להדיאדזהלאהוהאחנן עת"ש פתרלהבשלא
נכנס לתוךידהכלום תדעלךדתנן מקרי עלה
קניזביםקנייולדחעיי"ש במפרובים ובנועם
ירושלמי ,הרי מבואר דליכא דץ ערב באחנן
ומצאתילהגאת מהר"א לופטבירזצ"ל שחקר
בזה בספר ז"א אס מהנידין ערב ועבדכנעני
לגבי אח 9והביא ראיה מהש"ס דבכורוח דף
נ"ו אתהאתנןשנכנסלדיר להתעשרכלשנתנו
לו וחזר ולקחו הימנה ,ופריך ולעשר איהי
ואמאי לא אוקמי בכה"ג בדין ערב והביא
היר!שלמי הנ"ל עיי"ש שכחב דהטעם פשוט
דענעערב לאמהניאלאבקיד!שעדמהניכסף
והנאת כסף ,אבלגבי אתנן דלא מהני כסף
שאינו חל על כסף לאשייך זה עף"ש.

תיין מאירי פסחים (דף צ') שכתב ג"כ
דו2ייך את 9בעופוח מוקדשיס .והנהלפי מה
שכתב רש"י במעילה (דף ח') דחטאת עוף
נמכרח( .ועין ש"מ בב"ק דכהןיכול למכור
בכור) וא"כ לפי מה דמבואר משיטת רש"י
הנ"ל דחטאת עוף נמכרת כמוכן שפיר י"ל
דיכול לעשותהאתנןכיוןראינה ברשות הקדש
וגזא דרחמנא רק חלות קדושח קרבן! ,צ"ע.
ועתן רמב"ם בפ"ה סהלכות ערכין
במקדיש נכסיו סתםוהיו בהן בהמותדימכרו
לצרכי עולתוהדמיס לבדקהביח ואםהיובהן
עופותימכרולצרכיאותוהמיןיביאכדמיהן
עולת.וכתבו הטעם משום דבהמהישלהפדיון
ועופות אין להם פדיון עיי"ש ,והיינו כמו
שבארנו דבעופותאין שיך רשות הקדש אלא
קדושת קרכן לבד .ושפיר ניון דאץ רשות
הקדש עלה משו"ה אף לאחר ההקדש דלא
פירשוהבעליםעדייןישבידם לשנות כמבואר
בם"ה מהלכות פה"מ שניס שלקחו קימהס
בשותפות כעירוב וכר לאיזה שירצה הכהן
להקריבעולהיקריב חטאתיקריבשאעהקינים
מתפרשין אלאבלקיחתבעליםאובעשייתכהן
והקשה הכס"מ הא רבינו פוסק דמדאוריתא
אע ברירה ובפרק בכל מערבין תלינן זה
בברירה עה"ש דמבואר דשיטת הרמב"ם
דלמסקנא שם כדרב חסדא לאשייךזהלברירה
אלא דזהו דץ חדש בקרבן עוף היכא דלא
פירשו הבעלים ולכן שייך שפיר אתנן בעוף
מוקדשים ,ובמק"א הארכתי בזה.
והנה במה שבארהי דעוף אע בו אלא
קדושתקרבן ואםאינוראוי להקרבה אזאינה
חלה עליו קדושה כלל ,יש לבאר שיטת
הרמב"ם בפט"1מהלכות מעשה"ק שכתב ח"ל
האומרידה שלזועולה או רגלה שלזו עולה
תמכרלחייבי עולות ודמיה חולץ חוץ מרמי
אותו אכרעיי"ש ,ועוד שם הקריש אבר אחד
מן העוף ה"ז ספק אם נתקדש כולה או לא
נתקדש ,עיי"ש .והקשה הכס"מ הא רש"י
פירשרבעית הש"סאליבאדר"י דסבר פשטה

נהוראי
קדח2הבכולואפילובאברשאין הנשמה תלף'
אבלהרמב"םדסוברדלאאמרינן פשטהאפילו
בבהמה באבר שאין הנשמה תלף' מהשייך
בעיא בעוף,עיי"ש.
ונ"לעפ"ידאמרינןבערכין(דףה')באומר
ראשה שלזו הקדשדאין להקדש אלא ראשה,
ופריך הש"ס ולפשוט קדושה בכולהומשנינן
כאןבקדושתהגוףכאןבקדושתדמים .ועה"ש
ברגם"ה דבקדושת הגוף דאקדשי ליקרב הוא
עצמו למזבח וא"א לחלוק הראש מן הגוף
פשטה קדושה בכולה ,דאי אפשר לשחוט
הראש לשם עולה והגוף חולין לכן פשטה
קדושהבכולה .מבואר משיטת רגמ"ה רסברח

מד"א פשטה קדושה בכולההוה מחמת דא"א
באופן אחר .ולפ"זיש לפרש דהרמב"םאינו
מפרש כמו שפירש רש"ידבעי'דהקדיש אבר
אחדבעוף ,הוהאליבא דמאןדאיתליה בהמה
אפילו באבר שאין הנשמה תלויה פשטה

קרושה בכולה ,אלא דשיטת הרמב"םהוהכם
רגמ"ה ומפרש דמאן דלית פשטה קדושו
בבהמה משום דאפשר דתימכר לצרכי עולוו
ודמיה חולין כמבואר בש"ס שס ,וכ"זשיי
בבהמה דיש בה קדושת הגוף בלא קדושו
קרבן ,כמו שבארנו ,אבל בעוף דאין בו ה
קדושתקרכן ואפאינוראוי להקרבהלאחל,
עליו קדושה כלל כמוחורים שלאהגיעזמנו
דאין מועלים כמו שבארנו לעיל ,ולכן
~
הגמראאפילולמאןדלית פשטה בכהטהכאבב
שאין הנשמה תלף' בה אבל שפיריש לוט
דמודה דאמרי' פשטהכית דא"א באופן אח
דלא שיךימכרבעוף וממילא לא
~
פשטה קדושהבכולההוהחולין,אליכןשפא
י"
ימררי
דאמרי' פשטה לכו"ע וא"ש שיטת הרמב"ו
דהביא בעיאזו אף דפסק כמאןדלית פשטו
בבהמה באברשאין הנשמה תלף' בה,ושפי
יש להעמיס ספק זה בלשת הש"ס ,ואכמ"ל

