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הקדמה

 ההלכתיים כתביו של זו חדשה מהדורה להכנת ניגשנו חפצה ובנפש כבוד ביראת
הנ״ל. גלזנר עקיבא הרב המחבר, הגאון של

 החלק בצרוף דורים״, ״דור הנודע ההלכתי ספרו על בעיקר מבוסס זה ספר
הצאן״. ״עקבי מספרו ההלכתי

תיו חם ראויים  מממי יעזתו רבים ורבים חוצה שיפוצו זצ״ל חמחבר של מעיונו
 לנבון מצאנו זו מחשבה מתוך ולמעשה. להלכה לעיון, תורה של פלפולה הדעת,
תר וקלים פתוחים שיהיו באופן הדברים את לערוך  ימינו. בני הלומדים להבנת יו
 מדויק בציון לתורה, אזנים עשינו התלמוד, סדר לפי נבון בסדר הסוגיות את סידרנו

 על המקילים דברים אלו כל תיבות, ראשי בפתיחת עון; בפיסוק מקומות, מראי של
 יקלו חם גם אשר מפתחות ערכנו כן כמו הסוגיא. של להבנה ומסייעים המעיין
מבוקשם. את למצוא הלומדינז על בודאי

 נייר על נאה בדפוס הלומד run את וירחיב נאה יהיה שהכלי גם אנו משתדלינז
מונה. ובכתב משובח
 חנ״ל המחבר של אביו של המפורסמת ההקדמה את זה בספר הכללנו כן כמו

רביעי״. ״דור מספרו
היו אנו בטוחים מדי בפי ונשמעים נקראים הדברים שי ת התורה לו  תלמוד וזכו

 לאור זה ספר בהוצאת טרחו אשר המחבר משפחת לבני תעמוד דרבים תורה
דמיטב. מילי בכל ויתברכו

 פוגל יחזקאל הרב
הנשיא סגן





עקב) פרשת דיש (ספרי ישראל ארץ כתורת - תורה אץ

 האי הדור, מגדולי אחד של תורתו אור מחדש לעינינו בהגלות הזה היום נכבד מה
 מוה״ר הגאון לתורה. ומקרבן יעזראל אוהב ארץ־יעוראל, אוהב ויקירא, רבה גברא

 המכיל ״דור־דורים״ הנודע ספרו בדמות - קלויזנבורג של רבה זע״ל גלזנר עקיבא ר׳
 בכל המחשבה ובהירות הדעת ברוחב ובאגדה, בהלכה בש״ס סוגיות וביאורי בירורי

 תורה של ושפע רגש־רב מתוך ובחריפות־הסברא, מפליאה בבקיאות התורה, ענפי
מובהקים. תלמידי־חכמים של ושימושם תורה, של עמלה מתוך הנקנים חכמה ודברי

 ה״חתם־סופר״ מרנן למשפחת המתיחסת זע״ל גלזנר לבית הרבנים שושלת
 מטרסדורף של הרבנים משפחת של לתורה הגדול הבית דרך זיע״א, סופר״ וה״כתב

 יהדות בתולדות לעעמה ברכה קובעת - זצ״ל המעטירה עהרנפלד משפחת היא
בהונגריה. התורה

 ואת המיוחדת פרשבורג שיטת פי על ברמה רבנותם את רבניה הנהיגו אחד, מצד
 ברור דרך על הונגריה, בישיבות מקובלת שהיתה הלימוד דרך פי על ניהלו יעויבתם
 הן - משלה דרך *נצמה, זו שושלת פילסה השני הצד מן הפלפול. בסגנון הסוגיוז

הדור, העזעה בשאלות מוד בדרך והן ו  כי הרושם נוצר שלפעמים עד - לה מיוחדת לי
 ובית־מדרעז חדעז סגנון ויצירת יוTותלמ ובניו החתבז־סופר דרך עזיבת אולי כאן יעו

 ולהבין לעיין המעמיק כל מוטעה. רושם זה יהיה דבר של לאמיתו אנצמו. מיוחד
ש כי ימצא  מרן הגדול ורבם סבם של ובכתביו בתורתו - המיוחדת לגיעזתם סמך י

 התורה משמרת על בקודעו דרכם המעזיכו ומכח־כוחו שמכתו החתם־סופר
המעטירה. בקהלתם ומצוותיה,

אנר מבית קלויזנבורג של הרבנים ראשון  שהיה - זצ״ל אברהם רבי הגאון היה ג
ד מוה״ר הרב הגאון ובעלה החתנז־סופר של בתו חתן  רבה זצ״ל עהרנפלד צבי דו
ע שגם מטראסדורף, קהלת של  לא זצ״ל אברהם רבי הרב סופר״. ה״חתן בשם ידו

ת שנים ברבנות שימש יחסית. צעיר בגיל לעולמו והלך מרובו

 מאד צעיר בגיל ברבנותו החל זצ״ל שמואל מעזה רבי הגאון מקומו, ממלא בנו,
און כעילוי מהרה עד ונתפרסם ת וכבעל עצום, וג אי  נוזפרסם ביחוד משלו. דרךעצמ
ץ חיכת של האקטואלית השאלה כלפי המקורית בעמדתו  המדינית והציונות צי

 זו בשאלה ענזדתו תקופה. באותה להתפתח שהחא ישראל, בארץ ובנין־הישוב
 שאמים דצ״ל, קוק הכהן תנחק אברהם הרב הגאון מרן של ל׳נמדתו קרובה היתה

והקרוב. הנאנזן בירושלים, מבאי־ביתו היוז
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ש אכן, מץ־רב היה דרו תו של ביהדות־הועריה זו, בעמדה לנקוט או  שם הזמן. או
 של רבה והנה - הלילה סבא ישראל דרך לעזיבת נרדף לשם ה״ציומת״ היתה

 ל״מזרחי״ מצטרף החתם־וספר, של ונינו בטרנסילבניה, הראשית העיר קלויזנבורג
 הועידה של כינוסה את אולי שאיפשר דבר - המדינית הציונות בותניון ותומך

 עמדדז ובעל בתורה שגאון העובדה, בפרשבורג. המזרחי של הראשונה העולמית
דו נתן כמוהו,  וביהדות הרבנות בעולם גדולה השפעה לה היתה לתטעת־המזרחי, י

 שהשתתף כך לידי הגיעה המזרחי תנועת עם הזדהותו הועריה. של החרדית
 שיבת של הרעיון למען הטיף ואף בקארלסבאד, הי״ב הציוני לקוערס כציר מטעמה

 כי העובדה לזניון ראויה והונגריה. אוסטריה, גרמניה, ברחבי במסעותיו ציון
 שלה הלואי תופעות ועל הציונות על תר״פ בשנת לאור שהוציא חוברת נשתמרה

 מציאות על מבוסס במלואה, התורה שקיום ההנו; של המרכזי שהרעיון הדת, בשטח
 טבעית בהתפתחות שם ומתפתח הקודש, אדמת - אדמתו על היושב עם של

לאומית. ומבחינה רוחנית מבחינה ובריאה,

 החיוני בצורך זה גאון חש אז כבר כמה עד זו בחוברת העיון מתוך לראות מפתיע
סודי מהפך של  עצמאות של קיומה לאפשר כדי והיהדות, התורה במחשבת י

 של נשבח הבלתי מנהיגה את בחזונו הקדים הוא התורה. פי על ומדינית הממלכתית
 חידוש רעיון את אז כבר בהעלותו זצ״ל, מימון הכהן י.ל. הרה״ג הדתית הציונות

וחיה. אורגנית לשלמות ארץ עם ״תורה היו שבה ובמעזנתו בימינו הסנהדרין

 תרפ״ג ובשנת - זצ״ל גלזנר הגרמ״ש היה מקיים נאה אם כי נאה־דורש רק לא אכן
אל עלה שר ^־י א  של העליונה הכתה לתלמידי תלמוד הורה בירושלים, והתישב ל

ת ביחסי והיה ״המזרחי״ של למורים בית־המדרש  הראי״ה מרן ענז עמוקים ידידו
 זצ״ל, קוק הכהן צבי־יהודה רבי הגאון מו״ר מפי אישית בעצמי ששמעתי כפי זצ״ל,

מון הרב של בביתו והתגורר זצ״ל. מי

דו בשיטת מו  של לימודם לדרך לחזור דקאיזנבורג הרב ביקש המיוחדת, א
ש לחקור וללבן ״לברר הראשונינז  פנים״ משוא שום בא האמת, אחרי ולדרו
 החתם־סופר, זקנו שגם הפלפול לדרך התנגד הוא ״דור־רבתני״) לספרו (מהקדמתו

 הדרך של התפתחותה את מברר מענין מאד באופן אך, בחריפות, אותה שלל כידוע,
ר דור כל רוח שטתו, פי על לרוח־הגאת. הזאת דו  שבע״פ בתורה גילוי אדי באה ו
אל שלו. שר ^־י א  אומות רוח הגלות בחשכת אך - תורה״ של ״לאמיתה היא ב

 המקורי הסברו אולי, זהו, - שבהם הקודעו רוח את ממית ולפעמים בה נושב העולם
 מתוך בבל״, של תלמודה זה - מדבר כמתי הושיבני ״במחשכים הידוע חז״ל למאמר

טוי אדי שבאה ההלכה לפסיקת גישתו גנז נבעה בך  ההלכתיים בקונטרסיו בי
תורתו אכן, כאחד. ומקורית בהירות מתוך שונות אקטואאות בשאלות החשובים
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אי בהו״ל כשישב גם ישראל, ארץ תורת - היתה ר  ונערץ לירושלים שעלה אחרי ונו
 של בביוז־המררש שמור היה שלו הרבנות שכסא ובחרותי ילדותי מימי זכורני בה.

 מדרוהובינועו, האדמו״ר זצ״ל שפירא יעקב אברהם ר׳ הצדיק האדמו״ר מחותנו
לו ששמר לו וחיבה העותנה מתוך ע שיטתו. ואל א

ך זכה זצ׳׳ל, עקיבא ר׳ הגאון מחברנו הוא הלא זצ״ל, הגרמ״ש של בנו שי מ  את לז
מוד בדרך - תורה של בעולמה גם - אביו דרך  בדרכו וגם והפסיקה, הברור הל

 אשר הוא בראשה. ועמד בעיר סופר״ ״חתם יעזיבת את יסד הוא הציבור. בהנהגת
הודי כל עבור וצדקה חסד של מוסדות ווזקים יזם  ברמה ניהל רבעתו את הקהילה. י

כיוזן ובחכמה  והעזמדת השואה ימי ועד שנה ל״ז מגיל קלויזנבורג העיר של כרבה ו
בלן. ממחנה ה׳ בחסדי ניצל זצ״ל גלזנר הגר״ע - ימ״עז הנאצים ע״י הקהילה  ברגן־

^ עלה ואכן - מאדו בבל ארץ־יעזראל״ תורת ״איש היה הוא גם א  ימי בראשית ל
תו שפקדה קשה מחלה בגלל בה. להתייעזב זכה לא אך תש״ח, בשנת המדינה  או

ר נאלץ תיו את וחי לגולה לזזו  תחי׳ לוינשטיין אסתר מרת בתו בבית האחרונות שנו
 תנאים שמתוך כך רבה, במסירות בו שטפלה מזניריך, ז״ל לווינשטיין דניאל ר׳ וחנית

 שלו הקודש ועבודת חייו את מעטות לא שנים עוד המשיך עבורו, שיצרה מיוחדים
 עולמים למטחת והובא תשי״ז שנת בראשית שנפטר עד העבודדז ועל התורה על

עיה״ק. בירועזלים

 בבחינת אב כיבוד במצות להמשיך הגדולה, זכותה ועל כך, על הברכה על תבוא
א ביוזמתה ל״א), ועויןT(ק מותו״ לאחר ומכבדתו בחייו ״מבבדתו  את לאור לוזוצי

זה. ספרו ואת כתביו

^ ״וזהב חז׳ל מאמר את א  אני יעזראל״, ארץ כתורת תורה אין - טוב ההיא ה
 רק לא נמדדות היקרות - והמתכות הזהב מתכות? לעזאר זהב בין מה לפרזזז; רגיל

אולי גנז, אלא, בכמות בגרמים. ולא בקאראטים - באיכות - בעיקר ו

 כך בחו״ל. לומדים שאנו ושבע״פ שבכתב תורה אותה היא יעזראל ארץ תורת
 ובתכונוז בבהירותה, הפדמית, בתכונתה אחרת, היא האיכות אך, כמותית. מבחינה

 הזזראל pבא ורק מצטיינת היא לה המיוחדת - דהלכתא אליבא שמעתתא אסוקי
והעזלם. העליון גילויה לידי מגיזנה היא

ל עקיבא רבי ובנו וצ״ל שמואל מעזה רבי הגאונים של יצירתכז צ׳  בבחינת היא ז
רוז שרוחה בחו״ל, ונבתבה נאמרה כאשר גם ־יעזראל״p״תורת־א אוי ^ של ו  א

 המיודוד ובסגנונה בבהירותה מצטיינת היא .Tתננ אותה מקפת היתה הקודעז
תורה. של בעולמה לעצמה ברכה וקובעת



הרודמות ־ דודים דור

 לישועת המצפים ישראל, בית ולבל לנו חלציהם, ליוצאי זכרתם שתעמוד רצון יהי
ונחלתו. עמו על ד׳

שוב שאר הרב  כהן י
 ת״ר חיפה החופעה״ק

״אריאל״ מוסדות נשיא



עולם לזכרון

אנר עקיבא רבי המחבר של משפחתו קרובי  חיים שבקו אשר זצ״ל, ג
השואה. בימי השם קידוש על שנהרגו ומהם חי לכל

 אב״ד זצ״ל, רייך עבי חמם מו״ה הרה״ע אשת אידל הרבנית אחותו
אסלאני.

 טויבא, שרה מרת ואשתו תש״ה כסליו כ״ג נפטר שמעון, ר׳ אחיו
 תש״מ אייר י״ז נפטר אברהם, ר' מו״ה ובנם תש״ו, אייר ג׳ נפטרה

תשל״ו. בשנת נפטרה לאה ואשתו

 בנם וואלד. tיוסן הרה״ג בן מנחם ישראל ר' ובעלה דינה מרת אחותו
 ובנותיהם תש״ה סיון ר״ח הי״ד מרדכי בנם תשי״א, טבת ד׳ אברהם ר׳

תש״ד. שבועות ב׳ שנהרגו הי״ד ודיזל במלא טויבא, שרה

 סג״ל יודא חיים הרה״ג בן משה הרה״ג אשת הינדל הרבנית אחותו
 אילה, ובנותיהם זע״ל יודא חיים ר׳ והרב עזריאל ר׳ הרב ובניהם

הי״ד. ושולמית הידה

 זצ״ל קלמן מנחם שמואל מו״ה הרה״ע אשת אסתר הרבנית אחותו
הי״ד. תש״ב אב מנחם ט' לאושוויץ הובלה אשר

 קליין הכהן עקיבא מו״ה העריק הרה״ג אשת ניטל הרבנית אחותו
 שלזינגר דיזל מרת הרבנית בתה תש״ד; טבת ח' בשואה נספתה זע״ל,
 נספתה הי״ד, דאברוש מרת בתה תשל״ג; כסליו י״ג נפטרה ע״ה,

תש״ה. תשרי כ״ה ילדיה ג' עם בשואה

 רייר משה ר׳ הרה״ג בת ביילא זוגתו עם הי״ד, בנימין ר׳ הרב אחיו
תש״ד. סיון בחודש ונשרפו שנהרגו הי״ד שמואל משה הבחור ובנם

 אברהם ר׳ ובעלה תשל״ו תשרי י״ב נפטרה ע״ה, שיינדל מרת אחותו
ע״ה. פינקלשטיין גדליה ב״ר



 מיהלביץ, אב״ד עהרנפלז־ שמעון ר׳ הגאון התן יצחק, ר׳ אחיד
 משפט להחדרת רבות ופעל תש״ה בשנת ארצה עלה השואה, ניצול

 בן חיים שמעון הבחור בנו ובן תשכ״ג; מרחשון ט׳ נלבהג התורה,
תשל״ה. אלול י״ב שנים ב״א בן נלב״ע קצבורג, הבהן נתנאל

 קדושת על שנהרגו צבי, משה ובנם דוב מו״ה ובעלה נעמי מרת בתו
הי״ד. תש״ד, סיון בחודש בשואה השם

ציריך. של רבה טובי׳ הרב בן ז״ל לוונשטיק דניאל ר׳ מו״ה חתנו

 הרבנית זוגתו עם דייטש דוד אהח חיים מוה״ר הגה״צ הרב מחותנו
 סיון בחודש המוקד על שעלו הי״ד ישעיה הבחור ובנם ליבא שפרה

תש״ד.

ת.נ.צ.ב.ה.



ולעילוי לזכרון
המחבר אשת הצדקת הרבנית אמי נשמת

נבג״מ הינדל מרים מרת

 בעל האנשאוויץ, אב״ד זצ״ל, בלום צבי יהודה ר׳ הגאון הרב של הבבירה בתו
 ר׳ הקדוש להגאון ונבד נין שערים״, ״בית בעל הגאון בן יהודה״, ״שארית ספר מחבר
 ישעי׳ ר׳ הצדיק הגאון וחתן בצפת), כבוד (שמנוחתו וצוק״ל חסידא, עמרם

סופר״. ״שבט ספר מחבר בעל עהרנפעלד

 היא ביתה. בנתה נשים וחכמת ובהשכל ובדעת יתרה בבינה נתברכה ע״ה אמנו
 הרחוקים גם הקרובים גם מושבותיה, מקומות בכל להפליא עד טוב שם לה קנתה
ההלל, את עליה גמרו

מץ עמדה לנצרכים, ולתמיכה לעזר קודש היו ימיה כל  - זצ״ל אבינו - בעלה לי
 (אל לגביה מטיא ״כי עקיבא, ר׳ אשת על שמסופר כמו תורתה, תורתו ליאות. ללא
 לה מדחפי קא הוו לכרעיה, ליה מנשקא קא אפה, על נפלה בעלה) עקיבא רבי

 שרתה כן א), סג, (כתובות הוא שלה ושלכם שלי שבקוה, (ר״ע) להו אמר שמעיה,
עקיבא. רבי בעלה את ובמסירות בנאמנות אימנו

 את לשחרר רצו כשלא ברגן־בלזן, במחנה לגילוי בא נפשה ומסירות רוחה עוז
 כלתה את לשחרר בתביעה המחנה מפקד בפני התחננה אמי השלוש, בן ובני זוגתי

 אבל במקומם, ערובה בת תהיה שהיא בתוקף דרשה תחנוניה, הועילו וכשלא ונבדה,
חררו בלימא שולמית ואחותי ואמא אבא הצליחה. לא ה ובאו שו  בכ״ב לשוייצרי

תי תש״ד אלול חררו שם נשארו שמואל משה הילד עם הרבנית וזוג שו  כסלו בכ״א ו
תש״ה.

 על בעצב שרויה והיתה באלמנותה נשארה בעלה מות לאחר שנה שלושים במשך
תר בעלה,  ובנה דוב בעלה נעמי, אחותנו, בתה, אבירת על צערה את נשאה וביו
הי״ד. תש״ד, סיון בחודש השם קדושת על ונשרפו שנהרגו צבי משה

 תשמ״ו, שבט בי״ח א) כח, מו״ק (ראה נשיקה מות במותה, היתה צ״א בת
סנהדריה. בירושלים, אאמו״ר, בעלה לזנד כבוד ומנוחתה



 ולבכותה״. לשרה לספוד אברהם ״ויבוא היתר: בין אמרתי המצבה הקמת בעת
 חז״ל מאמר פי על המדרש ופירשתי המוריה. מהר בא? מהיכן שם המדרש שואל

כיין? במאי נשים א} ת, (ברכות הו ובאתנויי כנישתא, לבי בנייהו באקרויי ז  בי גבריי
 כמסייעת בעלה עם וחלקה האשה תפקיד רבנן״. מבי דאתו עד לגברייהו ונטרין רבנן

 חינוך לבנה שהחדירה אמנו שרה אצל וכך סבא, ישראל רוח פי על ומחנכת לבעלה
הו לעקידה, ואפילו עד נפש מסירות של  בא המוריה ״מהר מציין שהמדרש וז

 מהחינוך כתוצאה שהוא המוריה בהר יצחק עקידת על שרה את מספיד אברוזם״,
יחידה. ובנה בנותיה בחינוך מורתי אמי אצל היה וכן יחידה לבנה שנתנה

^בצ.ב.ה.1



המחבר מבן מבוא
מעשירי ישבח לדור ״דור

כנו' האם, עד שהגיענו וטובו חסדו גודל על לבב, בבל לה׳ נודה  להוציא וזי
דודים״. ״דור זצוקלל״ה אאמו״ר של ספרו את מחדש^

 והספר זצ״לי אבינו הסתלקות מאז - דור שנות - שנה שלושים ועברו חלפו הנה
 שנה מחמשים למעלח שעברו והגם האספנים. לנחלת והפך הספרים, משוק אזל
אורי בירורי - הספר שהודפס• מאז  כי אלו, אמינו גם גוגעים - בש״ס סוגיות ובי

היא. נצחית התורה

ש־ברורהוא שהראהו מלמד אדם״, תולדות ספר ״זה ר ודורעזיו, דור דור הקדו  דו
ר  אמר במיתתו. ונתעצב בתורתו שמח עקיבא רבי של לדורו שהגיע כיון וחכמיו. דו

א יז); קלט, (תהאם א־ל״י. רעיך יקרו מה ״ו
 - בתורתו שמחים אנו אשר זצ״ל, אבי - עקיבא רבי של ספרו את להדפיס בבואם
 ריש של מאמרו מתאים כמה עד אנו רואים במיתתו, ומתעצבים - ספריו בהדפסת

ש  ודורעזיו, דור דור לאדם מראה שהקב״ה המדרש דברי גם עקיבא. רבי על לק
״דור־דורים״. הספר שם עם מתאימינז

עוד  אומר; הידז הוא וכוי. עקיבא רבי אמר דברים שלעוה ״והנה :‘חז׳ל אמרו ו
ת ובמספר ובשנים ובו׳ לבן זוכה האב  לאב מבטיח שהקב״ה (פעמים לפניו הדורו

 שתבוא הדור לאותו זבה והאב רביעי, לדור או שליעזי לדור לזרעו טובה אגשות
ש הטובה, אותה להם ר ...ונאמרי: - רע״ב) פירו דו בו רביעי ׳ו שוב והנה הנה׳״. שו

תחי׳. בולג בלימא שולמית ומרת תחי׳ לוונשטיין אקתר מרת אחיותי, עם ביחד ו.
תשי״ח. בשנת בלונדון שהודפס הצאן״, ״עקבי מספרו ההלכתי החלק יצורף זו בהוצאה .2
 בהתאם עולמינז, למנוחת והובא ע״א בגיל תשי״ז תשרי בכ״ט שוויץ, בציריך, נפטר .3

ירושלים. בסנהדריה, לצוואתו,
בקלויזנבורג. תרצ״ד בשנוז .4
הד^ .5  בולם ספרך ועל עיניך ראו ״גלמי שם; טז פס^ את שמקשר רש״י וראה ב, לח, סנ

צרו ימים יכתבו, א־ל״. רעיך יקראו מה ״ולי ה; פסוק עם בהם״ אחד ולא י
ת .6 ט. ב, עדויו
סו. טו, בו׳אשית .7



ההדסות - דודים דוד

 שמואל משה רבי הגאון לאב־אבי, וגם יהידו• כבנו ואלי לאבי, המאמר מהות נקשר
,’רביעי״ ״דור ספרו שם אשר זעוקלל״ה,

שו תמימה התורה בעל בו רביעי ״ורור טז); טו, (בראשית לפסוק בפרו שו  הנה״ י
 הקץ והוא לפניו הרורות במספר לבן זוכה ״האב ט): ב, (עדיות חז״ל דברי 1או מביא

 אותם וענו ׳ועבדום שנאמר פי על אף מראשי, הדרות ׳קרא ד); מא, (ישעיה שנאמר
ר ונאמר שנה׳ מאות ארבע דו בו רביעי ׳ו שו  ״הרבה כתב: שם י׳ בהערה הנה״׳. י

 הזכיות מעין היא הדורות במספר דהזכיה נראה ולי זו, באגדה נאמרו באורים
 דכמו בחכמה׳ בעושר, בכה, בנוי, לבנו, זוכה ׳האב במשנה עוד האמורות האחרות

ש הוא חכם או עשיר גבור, תואר, בעל הוא האב אם  כך לבט, הרוב) (על כזה מורי
 שיתיחסר בניו ולבני לבנו היחוס זכות מוריש הוא מיוחסת ממשפחה האב היה אם

 שנים, במספר הקב״ה תולה ישראל ששעבוד פי על דאף זה, מפסוק וראיה אחריו.
 השנים גבול במספר לא הקב״ה יזכירם הגאולה קץ לכשיבוא אבל שנה, מאות ארבע

ר שכתבתי וכמו אבותיהם. בזכות רק בו רביעי ׳ודו שו  הגאולה תולה הנה הנה׳, י
ת במספר  הזכויות מעין זה זכות הוי הזה הבאור ולפי שנים, במספר ולא הדורו

הדברים״, לכלל דבוק המשך וגנז הקודמות

 הניסים לכתוב המקום כאן לא כתביו. מתוך להכיר אפשר זצ״ל אבא של אופיו את
 תחת ונמצאים הבכא מעמק שהצלתי היד כתבי למאות בקשר והמאורעות הגלויים

שמעתתא תורה, חידושי ״פנקס פותח: הוא זצ״ל אאמו״ר של הראשון במאמר ידי*.

 כ׳׳ב בן בהיותי והנעלות. התרומיות מידותיו בצל והייתי הקדוש אבי אצל להתחנך זכיתי
 האיומה. לשואה ועד תש״א משנת זח רם בתפקיד ושמשתי אב״ד כסגן נוזמניתי שנים

 תקופה באותה שהיתה בקלויזנבורג, סופר״ ״חתנז תגדולה הישיבה ראש כסגן גם שמשתי
מובחרים. תלמידים ממאה ללמעלה יוצר בית

 באשר רביעי״ ״דור זה חיבורי שם ״וקראתי זצ׳׳ל; זקני כותב הנ׳ל לספרו ההקדמה בסוף
 ששמו בודאי בקרבי״(כוונתו הקדוש ושמו ז״ל סופר להחתם הרביעי שבדור הראשון אני

זצוקללי׳ה). סופר״ ה׳׳חתם כשם הראשון
 באחישנה, שבא ימ׳׳ש הגרמנים הרוצחים מיד הצלתי על בקצרה לספר לעצמי ארשה ואני
 גדול נס תש״ה. בשנת חסוכות תג אחר גרני״ ״בן הספר פתאום לידי שבא לעת מעת אחר

 הגוף ולחרות גדול לאור ושמד, הרג וסכנוז אפילה מחשכת פתאום בצאתי לי נעשה
 הנאצי. החורבן לפני וחסידות תורה של עיר חוסט, העיר ליד פתאבז לי בא הכל והנפש.
תו ל■ עמדה  מקרי. באופן גרני״ ״בן ספרו את שם שמצאתי זצ״ל זקני אדמו״ח של זכו
 כיד ההשגחה t את בזה וראיתי סבלי כוח פקע שכמעט לאחר חיים רוח בי הפיח הדבר
ל ומצווה לעברי ומושטת גואלת חיי. על להאבק להמשיך ע

 ענז להתאחד לשורצרית דיפלומטי) (בדרכון רומניה את בצאתי מספר חורשים לאחר
 ה׳ בעיני ״יקר בפסוק הרעיון על זצ״ל אבי הצביע בכיסי, שהצלתי והכתבים משפחתי

המאמר). בגוף הפרוש להלן לחסידיו״(ראה המותה



*-=' המחבר מבן מבוא

 לפ״ק תרצ״ו בשנת לכתוב שהתחלתי המאורע, כפי לידי דמטא קמא קמא ואגדתא,
דעת״. לאדם ההוגן בעהי״ת יע״א ק״ב פה

דן מברכיך׳ כיצד בסוגיית מתחיל הוא  שמקורו (הנהנץ), שבברכות היסוד בעצם ו
 בשנה נטיעות מדיני - זאת הלומד לה־״, הלולים קודשם רבנן ״דתנו בהנים"! בתורת

לאחריה. והלולים הטעימה, לפני - הלל - ברכה טעונים שהפירות הרביעית,

 מדמה ומתרץ, מקשה ואחרונים, ראשונים ומביא הסוגיא לתוך צולל זצ״ל אבי
 מקדשי נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה ״כל שמואל מאמר את לכך

תו הוא שמים״,  לקרשי הבית בדק קדשי בק מבתק ולא רב, על שחולק שמואל או
 ומלואה״ pהא ״לה׳ בברכות בסוגיא כאן פסוק מאותו סברתו ומוכיח מזבח,

א). בד, (תהלים

ש שמים קדשי הוא כולו העולם שכל הוא הרעיון ותמצית  בעולם פרט לכל - לו וי
 - בקרבן מתחייב שלא ואע״פ מעילה. בו ששייך הבית, בדק דין - ממע נהנין שאנו
ש ברבה, בלא להנות מהתורה גמור איסור אבל  של מאמרו כוונת וזה בודאי. בו י

שמים״. מקדשי נהנה כאילו ברכה, בלא הזה העולם מן הנהנה ״כל בסוגייתנו שמואל

תו אאמו״ר מראה אגב, ובדרך  עובר שמברכים המצוות ברכות בענין גם הרעיון או
 הקדש, בכלל והוא לו שייך אינו המצוה חפץ גם הרי הברכה שלפני כיון לעשייתן,

שייך אז לחולין, מהקדעז מוציאו הברכה, עשיית ידי על אבל בו, מעילה ו  שייך ו
 לולב בשופר במו הברכה, ידי על שלו להיות הפך שהוא בחפץ מצוה שתיעשה
המצוה. אגשות אפשר הברכה עשיית אחרי שרק וכדומה,

תו מתגלה כוונה, צריכות מצוות אם במחלוקת כן  עשיית ידי שעל רעיון, או
אין יתברך, לו שייך שהכל ומודה האדם מתבטל הברכה  להוציא - ברבה במו לך ו
אן, הקדש חו משלה. בכל ומלכותו העולם אדון הוא שהקב״ה ההכרה ולגלות ל

 לסעד להיות הרומנית והשגרירות בשטוקהולם הקהילה מנהלי ידי על לשוודיה החמנתי
 פעלתי ואכן ומרמורש. מטרנסילבניה היו רובם אשר לשם שהגיעו הפליטים לאלפי ולעזר

 הקדושים של זכרם בהנצחת המעוררים מראשוני הייתי גם הפליטים. אלפי של לטובתנז
ש. הנאצים של המתועבים מעשיהם זכר וכהנצתת מ׳  קארטר הנשיא ידי על נתמנתי כן י

זכרה. והנצחת העוואה לחקר הממלכתית הועדה כחכר
 א. לה, כרכות סו.
פ״ו. פ״ג, קדושים .11
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הו כי  אוגלו היה לא הזה מהעולם להנרת הרעיון זצ׳׳ל. אבא של אופיו בעצם ז
 ואהבת תורתו להקב״ה, מוקרעזים היו הייו כל אלא למעשה, ולא הלכה בבחינת
תיו,  תחילה, להקב״ה והודה שבירך לאחר רק היתה הזה מהעולם הנאתו וכל בריו
ל כאילו ברכה בלא הזה מהעולם הנהנה ״כל בבחינת ישראל״יי, וכנסת להקב״ה גוז

ת  כל על לה׳ Tתמ להודות רגיל תמיד והיה מעשיו לכל אופינית היתה הטוב ™
ה עליו. תגמולוהי סוד וז  ומלואה״. הארץ ״לה׳ כי האדם ישכח שלא הברכות, חיוב י

 איזה אל ההודאה את הסמיכו טובה ולהכיר להודות חז״ל רצו שכאשר מצאנו ולכן
תעוררו זה שעל־ידי כדי מאמר או מקרא  מעומק ההודאה ותצא קדש רגשי בקרכם י
ומקובלת. רצויה היא זה באופן שרק הלב,

תו דמקצת במקצת כאן לתאר נא אעברה כך ומתוך חו דמו  מר של הטהורה ורו
ת של המרים בימים זצ״ל. אבא ת נוראות גזרו די על אכזריות ורדיפו  הרעזעים י

חו בעזוז התגבר אאנלו״ר אז ימ״ש, הרוצחים  ולהישאר ולחזק לעודד גדול כמנהיג רו
 רבה, השפעה לה היתה זו התחזקות קרובה. ובגאולה ה׳ בתשועת ובטוח איתן

שוב רוחם להשיב היאוש, שתקפם יעוראל בני מאחינו לאלה בפרט  ולחשוב דעתם וי
מהם. להרבה עלתה אשר והצלה, פליטה של מחשבות

 זצ״לגי, אבא של אפיו את לציין הצאן״, ״עקבי ספרו מתוך רעיון עוד ואביא
̂י על רבה המדרעז  לבי ׳יהי הכתוב שאמר ״זה אומר: הפסח״ הקת ״זאת הפסוק

 שניהם כי אדומה״. פרה וחקת הפסח הקת זה בחקת, תמים לבי יהי בחקיך״, תנזים
 כך על יותר. גדולה חוקה ואתו חקת־חקת. שוה גזירה לימד המדרפז לזה. זה דומים
 הן השניה, את אחת מלוות מהלכות, כשהן נסיכות, משתי משל המדו^ו מביא

ת נראות אץ שוו  לביתה שמגיעות עד חברתה את מלווה מהן מי עדיין יודע אתה ו
 והמדרעז פרה. או פסח גדולה, חוקה אתו יודעינז איננו בענינינו כן האחת. של

כץ הפסח אוכלי כי מפסח, גדולה פרה מסיים,  לאכול יכולים שאינם לפרה, צרי
טהורים. לא בהיותם הפסח

ל הכהן צדוק ר׳ ו.2 צ׳  את מפתח בחכמתו״ חכם יתחלל ״אל לעמן 52 עמ׳ חרוץ במחשבת ז
^ ״לה׳ וכותב: הרעיון א  האדם הכרת היא דהברכה ובו׳, ברבה קודם כאן וכו׳, ומלואה ה
ם יתברך, מהשם שהכל לו, הכל מוסר יתברך השם אז שלו, שהוא וסבור זה שיכיר ^ור

הו  מקום אין אזי וגבורתו, חכמתו היא שהיא חושב באשר ולכך אדם״, לבני נתן ״והארץ וז
העולם״, ארון והוא בראו שהוא ממנו דהכל אומר, יתברך דהשם בלל, להתפלל

 מתבטא על'ירה ״אשר הקדמה לכתוב הנוהג על זצ״ל אבי כותב לספרו הקדמתו בראשית בו.
חו הלך תכונתו, אופיו, המחבר״. של ונפשו רו

ב. יט, שמות .14
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הצורך לפסח, סמוך פרה פרשת קריאת לטעם הענין את מקשר דיל מורי אבי  ו
 בבחינת נפשית, מת טומאת אלא גופנית, טומאה לא מת, מטומאת להיטהר בזמנינו

תיו מרוב כמת״®', חשוב ״עני תיו. צרו  הייט להטהר, אט חייבים בפסח ובבן ודאגו
הו ומדוכאים. שבורים בהיותט הפסח את נחוג איך כי והיאוש, מהלחץ להתרומם  וז

 ומרומם תמים־שלם בחקיך״, תמים לבי ״יהי לפסוק והקשר חקת, חקת שוה בגזרה
המרה. מהגלות ויגאלט שיוציאט יתברך להשם תקוה ומלא

 אנשי של רוחם מזנב את ולרומם לעורר תפקידו עיקר את זצ״ל אבי חש וכך
המלחמה. פרוץ ובמשך ערב הקשים, בזמנים לייאוש יפלו לבל קהילתו

ת תחת חי ישראל עם כאשר בזמט, עקיבא שרבי וכשם  מהרומיים איומות גזירו
 ענז קשריו מטרת היתה וזאת העם, את ומרומם מעודד היה הוגדעזה, הסבל וסאת

כוי לאחר דחזומד בתקופת מתחשב ולא בעם®', תקוה להפיח כוזיבא, בר  המרד די
 בן פפוס של לאזהרותיו חש ולא תורה ללמוד ברבים קהילות להקהיל וממשיך

מיו כל הקדיש הקדוש, מורי אבי כך ,”יהודה  למחטת עד ה׳, ולעבודת לתורה י
מיו, לסוף ועד ברגן־בלזן, השמד שוייץ, חתט בבית בהיותו י  לעווענשסיין דניאל ר׳ ב

מזועזע מסביבתו, ומטתק רחוק תחיי, אסתר ובתו ז״ל  ה׳ תורת ולולי מהשואה, ו
אובד. היה שעשועיו

 הגאון זקנט דורים, מדור מורשת זצ״ל מורי אבי אצל היתה והחמלה החסד מדת
ל. גלאזנער אברהם רבי הצדיק צ׳  ונפשו גבול ידעה לא חכם תלמיד לכל אהבתו ז
ולתמכו■'. לסעדו תורה בן כל בנפש קשורה היתה

 עכו זצ״ל. גלאזנר שמואל משה רבי הגאון מזקני גבו מורשת היתה זו נפש תבונת
,9ו4( תרע״ד בשנת הראשונה העולם מלחמת פרוץ (  רביים לקלויזנבורג הגיעו ו
הרב משינאווע, הצדיק של חתנו מטשחוב קאנר הרב ביניהם; מלחמה, כפליטי רבים

 בדעתו התחשבות - ה ה, זרה בעבודה ״אלא״ ד״ה התוספות של השני תירוצו וראה .15
 ואולי ב) ז, נדרים הרץ (ראה עצמו מחשיב שהעני איך ולא לאחרים, העני, של ובכוחו

למת. דומה עני ולא כמת, חשוב עני לכן
ג. יא, מלכים הלכות רמב״ם ראה .15
ב. סא, ברכות .17
 דור שו״ת בספרו ד■ בתשובה זק״ל שזקני מה כן גם להזכיר כאן שמתאים חושב אני .18

 להכניס זכיט שבוע שבאותו מפני הוא היומ עד בתשובתי שהתמהמתי ״ומה כותב; רביעי,
 פה, היותו הימים משך בל בביתי והתאכסן שליט״א מקלאמיי הלל רבי הרה״ק את לעירט
 ושאר בישיבה מהי^מוד העייפה לנפשי מרגוע שם למצא כדי נ״י לחותני נסעתי כך ואחר

הרבטת*. טרחות
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 מיכאלוביץ דזרב מלמברג, אשכנזי הרב מליזענסק, שיף הרב מקולימייא, ליכטנשטיין
 ופרנסתם הראשוני לסירורם ראג זצ׳׳ל זקני נובורגופרונר. פרירלנדר והרב מברורי

מו רכש מהם אחר שכל ער צ  הזמן בהמשך ותומבים. הסירים אוהרים, חוג *נ
 הם גם הארמורי״ם ימיהם. סוף ער העיר תושבי ונשארו בכבור כולם התפרנסו
 בכל לשמוע ובאו הראוים והבכור החיבה בכל זצ״ל ולאאמו״ר זקני לאבי התיחסו

רבה. בהתעוררות זצ״ל אבי שררש הררשות שובה ושבת גרול שבת

 הוא הנפש, התלהבות מתוך מצוות בקיום זצ״ל זקני אבי של לררכו אופינית
 כי ועשיתם ״ושמרתם ו); ר, (רברים ואתחנן בפרשת לפסוק זקני אבי שנותן הפרוש

 רק ואמרו האלה. החוקים את ישמעון אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם היא
כר אליו קרובים א־לקים לו אשר גרול גוי מי בי הזה הגרול הגוי ונבון חכם  גוי ומי ו
 אשר ישתומם זה מקרא הקורא כל הנה וכר. צריקים״ ומשפטים חקים לו אשר גרול
 אחר פה כלם ישראל לעם הי צוה אשר החקים את העמים בשמוע כי יאמר אמר
 החוקים רברי את בשמעם בי היא נהפוך הלא הוא, ונבון חכם עם בי ויאמרו יענו

אין החתום כספר המה אשר ע ו  לא שעטנז, תלבטעו לא הי צוה מרוע דבר, פשר יוד
בו עוד כלם, וכן טמא כל תאכל פ  באמרם בהם המחזיקים ישראל בני על וקלון בוז ש

אין בה? יש תועלת ומה זו במצוה יעז טעם מה חכם, ולא נבל עם  מה יודע אתנו ו
 מונין העולם שאומות הפרה חוקת על אמרו באשר - חיקם אל חרפתם להם להשיב

ישראל. את בה

ק׳ל זקני אבי כי׳ק והוסיף  מצות הנה כי נפלא, דבר הכתובים בכוונו! ואמר זצי
היו יפרדו ומשפטיה חקותיה כלם יחד התורה  המה האחת המחנה מחנות! לשתי ו

תן נביאה לכן מהן, להשמר ועלינו תמנשנה לא אשר ה׳ מצות כל  סוג תחת או
 ה' חפץ אשר עשה מצות המה השנית והמחנה מהן, השמר לאמר: השמירה
 באופני מרעהו איש האדם בני נפלאו כאשר והנה, עשייה. בשם נקרא ואתן לעשותם

תעוררו אלה נפשם, ובתכונת מרכבותם  מעשיהם ועושים דבר בל לקראת מהר חיעז י
ת תאוו היום כל כי שולל ״לכו גם בקרבם, לבם חם כי בזריזו אץ תאוה י  מעצור ו
 מעצור ויש הם נרפים כי התאוה אחרי ירדפו לא המה המזג קרירי ואלה לרוחם.
ם) נמצא כן לרוחם, ע  ירתיח ודמם המה נפש עזי אנשיו מרעהו, הוא שונה אשר גוי(
ת לקיים מאוד נקל ולהם חרוצים, ביד מעשיהם לעשות תשאתם ונפשם בקרבנז  בזריזו
 ייעפו לא דבר לכל ותשאם צרבת כאש תאותם כי לעשות, עליהם אשר את יתירה

 האדם יעשה אשר מכל להשמר מאוד עליהם כבד זאת לעומת אבל ייגעו, ולא
 ימנעו ואיכה תאותם כאש תבער בי ברוחם לעולוט יוכלו לא יען כהנה, לחטוא

 היו גבורתם נשתה המה, המזג קרירי אנשיה אשר האומה ממנה ונהפוך מחטוא.
 הרע מלעשות נסוגים אחור להיות מהם היא נפלאת לא לנוח, תשאל ונפשם לנשים

גם זה לעומת אבל רהבים, אל יפנו ולא המודם כעש ותנלס תשתוחח עליהם נפשם כי
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שו לעשות עליהם אשד את מנו חמדה בלי בעצלתים יע  מהם הכבד עולם תחת ויר
 מעשה את ובעשותם לה׳ המה קודש כי ישדאל בעם נדאה נפלאות אולם מנשוא,
 כן אם חפיזנה ונפש בלב מעשיהם לעשות אש להבות ברשפי נפשם תתנשא המעוה

תבעד. כלפיד ותשוקתם המה נפש בעלי כי נדאה

שמדו משמר מכל זאת ובכל - שבאומות עדין ישראל אמרו: ובתלמוד  נפשם את י
 כמטחוי הרחק בהחפזה מהם וינוסו תעשנה לא אשר ה׳ מצות מכל אחת מלעשות

 להישיר ורסן מתג כמו ידם והיא שאת ביתר נפשם משאת רבתה אם כי זה אין קשת,
 הנר את להטות ברוחה שנים פי להם א־להים עשה אשר הנפש וזאת ה׳, לפני דרכם
חפוצו אשר לכל לבבם  תבינם באפם נופה אשר ממעלה א־לוה חלק שד־י נשמת כי י

סדרים. ותוליכם בו ילכו אשר הדרך את

 שנמצא כפי המצוות, בקיום נפש המסירות בטוי לידי בא זצ״ל אאמו״ר בדברי גם
דו בכתב  מקשר תהלים המדרש .”לחסידיו״ המותה ה׳ בעיני ״יקר הכתוב בפירוש י

 בתורה עמל שהרי שימות, ליעקב לומר בעיני ״קשה ומקשה: אבינו יעקב עם הפסוק
מיו כל  היו לא בפיהם מיתה הצדיקים ששאלו ואילולא וכו׳ בעולם שמי וקידש י

הפעם״. אמותה אמר יעקב וכו׳ כיצד לעולם, מתים

מע״ קריאת קרא כי יוסף, עם התראה כאשר בכה לא אבינו יעקב  קריאת ועיקר ש
 וגודל ערך ומעלת ־.’מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל נפש מסירות מצות היא שמע

 מותו וטוב מנגר לו תלויים שחייו מי בודאי כי אדם, חיי בערך תלויה נפש מסירות
 ימסור קלות וביתר כך כל גדול אינו נפש מסירות ערך ויגון, צרה המלאים מחייו
שובע, תענוג מלאעז שחייו מי אולם ומשא. עול רק הם הזה בעולם חייו כי נפשו  ו
 זו נפש למסירות הרי לה׳, נפשו מוסר זאת בכל ואם מהחיים, להיפרד מאד לו קשה
 היה יכול לא ויגון, צער מלאים היו חייו שכל יעקב וכן “מאד גדול וחשיבות ערך

כי בעצמו הרגיש חי, יוסף את לראות זכה כאשר אך כשלימות, נפש מסירות לקיים

טו. קטז, תהלים .19
 בנזהדורת א׳ פרק זוטא pא דרך מסכת הוא שהמקור וכנראה כט. מו, בראשית רש״י .20

 ראה ואם), אב (כבוד ממצוה, פטור במצוה העוסק כי שמע קריאת קרא לא ויוסף היגער.
א. כה, סוכה

א. נד, ברכות .21
 ימים, אריכות דחשיב בטוב, ימיהם שבלו - האריכו״ ״ימים ד״ה ב קה, שבת רש״י וראה .22

 היים של שנים לך יש וכי יוסיפו״. חיים ושנות ימים אורך ״כי א, עא, יומא בסדר כדאמרינן
שבי אלו אלעזר; ר׳ אמר חיים? של שאינם ושנים  אינם חייהן - מדבריות והולכי צריפין יו
הנאה. שמהוסרים משום חיים
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ע זיו מלאים חיים חייו מעונה עו  רצונו .“חי״ בני יוסף עוד ״רב ואמר: וגשמי, רוחני ו
מר היו החיים א שאמה. ומיטתי חי יוסף בני כי רב, וערך מילוי א י

 על נפש. במסירות שמע קריאת לקרוא אעקב מוכשרת היתה זו שעה דוקא ולכן
 נפש המסירות לומר רזנונו אזסיהיו״. המותה ה׳ בעיני ״יקר הפסוק מתאים זה פי

 חסידים, שהם מאנשים באה הנפש כשמסירות - לחסידיו ה' בעיני יקר - במיתה
 רצון שבעי הם אם מהקב״ה, ורחמים חסד מלאים הזה בעולם שחייהם דהיינו

להסידיו״. המותה ה' בעיני ״יקר נאמר כלפיוזם והרוחניים, הגשמיים מהייהם

מר: רשאי אני כבן מן שאתה עקיבא רבי ״אשריך א ת העולם לחיי מזו  הבא״(ברכו
ע״ה). בהעלותך מחלציך״(ספרי יצא שעקיבא אבינו אברהם ו״אשריך ב). סא,

 זצוקלל״ה. גלזגו־ אברדזם ר׳ הצדיק הרה״ג עם מתחילזז גלזנר משפחת בית שושלת
 ״כתב בישיבת יקותיאל. הרב לאביו ו824תקפ״ה־ בשנוז פרשבורג יד על בעיירה נולד

 אשת לאהותו, הצמנ סופר״ ה״כתב מידות. ובעל כעילוי התפרסם למד־, בה סופר״
ד ר' הרה״ג  אברהם הר׳ את לבתם להתן שיקה סופר״ ה״חתנז חתן ערנפלד, צבי דו

,“זי״ע סופר״ ה״חתם עם זקני אבי התקשר וכך

 לכהן עבר כך אחר שנה, י״א משך יינק העיר כרב תהילה שימש אברהם ר׳ הרה״ג
 על ברמה עדתו את ניזזל הוא סופר״ ה״כתב בעל ובהוראת קלויזנבורג של כרבה

הודי על ונערץ התחבב הפרסבורגית, הרבנות יסודות  בו שנרעאו והסביבה העיר י
,877תרל״ח־ בשנת נפטר סופר״. ה״חתם כנבד חידו בע נ״ב. בגיל ו  משה ר׳ הרה״ג י

 משה הרב תרל״ה. בשנת שנה כ״א בן בהיותו הגדול אביו מקום את מילא שמואל
 בהזויבת ולמד הגדול אביו אצל תורתו רוב אוז למד ,1835תרט״ז־ בשגת טלד שמואל

און כעילוי ונונפרסם סופר״ ה״כתב דודו משלו. עצמאי אופי ובעל מופלג ובג

חדוא״. לי ״סגי אונקלוס: התרגום וכן כח. מה, בראשית .23
 מעיד אב כלום כי אמנם ״אם היתר: בץ וכותב כמכתב, עליו ממליץ סופר״ ה״כתכ בעל ,24

 הוא כי שכהו, מקצת מלספר אחשה לא מקום מכל כבן, על־ וחביב תלמיז־י והוא וכוי
דיו הרבה, ושנה למד בתורה מופלג  ה• לדבר חרד אוצרו, ה׳ יראוז וסברה, בפלפול לו רב י
״ יתירה בינה ה' וחננו ותורתו, לה׳ בוער לבו נפלאה, יראתו כו  - סופר״ ה״כתב (ממכתבי ו

סופר״), ״איגרת מכתבי קובץ .16 עמי סופרים אגרות ספר
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 עת, באותה נהוגה שהיתה הלימוד דרך את שינה בקאיזנבורג בישיבתו ואכן,
 הדף על ותוספות רש״י גמרא, הפשט, באמוד העיון לשיטת^^ ועבר הפילפול שיטת

בן בלבד. ראשונים עם תו בשיטתו התבלט בהלבה ו מץ ובעצמאו  לפסקיו לבו. ובאו
 קהילות בכל שם יזנא ההלכה מקצועות בכל ובקיאותו בתורה ולגדולתו ולתשובותיו

ישראל.

בץ להפאא, היתה איש״ מפני תגורו ׳לא של תכונתו  לגבי בהשקפותיו היתר ו
שוב של הרעיון  וגם בלבו אשר את לאמר חשש ולא חת לא כאשר ישראל, ארץ י

שוב את בגופו קיים  ובשנת קלויזנבורג" רבנות כס את בעזבו ישראל ארץ י
 בארץ ישיבה שנות שלוש לאחר בירושלים. והתיישב ארצה עלה 1922תרפ״ג־
 מטחתו תרפ״ה. בשנת תורה בשמחת ההקפות כדי תוף נשיקה מיתת נפטר ישראל

הזיתים. בהר כבוד

או בהספדו ז״ל אאמו׳׳ר  הקשר ציין בקלויזנבורג, הגדול הכנסת בבית ע
 את בעזבו זצ״ל המנוח כך הקבע, לדירת העראי מדירת שוב נכנסים שבשמיני־עצרת

 וכך קבע. דירת ישראל בארץ והתישב עראי, דירת בבחינת בחו״ל, הרמה משרתו
 הזכיר גם הקבע. רירת הבא, לעולם שמגיעעז עד עראיים הם הזה בעולם חיינו מהלך

 מחמת הקודש לארץ מגוריו יעתיק לבל הזהירוהו המומחים שהרופאים בהספדו
 ב״ק אבל לה, יזיק בודאי האויר מזג של חילוף ואשר הרבנית אשתו בריאות רפיון
שוב מצות ובזכות ניזוקין אינם מצוה ששלוחי החזקה באמונתו החזיק זקני  ארץ י

כן ימיה, להאריך לה תעמוד תזזראל  טבת כ״ב עד בירושאם ימים שהאריכה הוה, ו
תרצ״ה.

 מקומו את מילא יעזראל, pלא זצ״ל, שמואל משה ר׳ זקני, אבי של עליתו לאחד
בגיל דבנותו החל ז״ל אאמו״ר זצ״ל. עקיבא ר׳ אאמו״ר בנו, ,”קלוחנבורג ברבנות

 אשר אחת ״...אמנם לימודו; דרך את המבטאת כ״א, תשובה רביעי דור מספרו נצטט .25
 במה נ״י מעלתו עושה יפה לא דעתי לפי בי והוא לו, לאמר מחוייב עצמו את מוצא

 דרך על וליישבם חבירו על מאחד להקשות אחרונים ואחרוני באחרונים בך כל שמשתמש
 מה לפי ואחד אחד כל משכלנו מוסכם שנראה מה מהם לברר p אחרונים. וסברת פלפול
^ ולילה יומם נהגה בהם ראשונים, ושאר ותוספות רש״י גמרא ובדברי ה׳, שחעו ^  ל

 מעליהם להסיר נפשט להתמשכן צריכין עליהם כי מגעת, שיריט עד הקדושים בדבריהם
תלונה״. כל

 בתחטז לשזלום מטפפים יד מספחות אלפי של מחזה ראיתי שנים 4 בן ילד בהיותי זכורני .26
 עקב מיוחדת, ברכבת מסע לו ערכו שהשלטוטת מסופר ישראל. pלא יצא כאשר הרכבת

 לארצט בדרכו ממט להיפרד שבאו המחוז מכל והמשלחות שנתאסף העצום הקהל
הקדושה.

ההקדמה (מתוך התנגדות״ ובלי אחד פה ה׳, בעזרת להבחר שנה ל״ז בן בהיותי ״זכיתי .27
. דורים״). ״דור לספר
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 עבר זצ״ל בלום צבי יהודה ר׳ הגאון חותנו פטירת ולאחר סערעדא, צייק בעיר צעיר
 אבי יסד קאיזנבורג של ברבה נבחר כאשר צ׳כוסלובקיה. הנשוביץ, של כרבה לכהן
ומוכחרים. מצטיינים היו שתלמידיה בעיר סופר״ ״חתם ישיבת את זצ״ל

תו את נשא ז״ל אאמו״ר שן היה הוא ובאצילות. ברמה רבנו און, בחסד דר  שאף ע
 חלקי לכל כהנד ששימשו וחסד צדקה מוסדות בהקימו טעם, בדרכי הקהילה לאיחוד

 בהגשמת ז״ל אאמו״ד ראה הכותרת גולת את השקפות. הבדא ללא האוכלוסיה
 טרנסילבניא אזור לכל רפואי מרכז שהיה היהודי, החואם בית הקמת חלומו,

ההם. שבימים היהודיים הרופאים מגדולי בו ועוימזזזו

 הצבא מפקדי אצל כוחותיו בכל השתדל הפסח חג לפני ובמיוחד החגים לפני
ם חופש להעניק  למען יהודים, בבתי לאירוח לסידור דאג וגם המעודתים, אהודי

וכדין. כדת החגים את יוזוגו

ל אבי צ׳ די על היהודית הקהילה להשמדת עד קלויזנבורג העיר כרב שימש ז  י
 ועבר ברגן־בלזן ממחנה ה׳ בחסדי ניצל התופת, יסורי את עבר הוא ימ״ש. הנאצים
אי. מציריך הרב בן לווינשטיין, דניאל ר׳ חתט לבית לעזוויץ צ״ ז

 בטוי אדי שבאה כפי חייו, ושאיפת נעוריו חלום להגשים זכה )1949( תש״ח בשנת
 יסזראל״ וגאולת שבת ״נר לספרו בהקדמה ובמיוחד וספריו, בשיחותיו רבות פעמים

 הי אנבודת ביותר חמתאים המקום את ראה בה ישראל, לארץ בעלותו (בגרמנית)
מוד  בו שהשריעזו כפי נאנונה, ומסירות אמיתית שלמות מתוך הקדושה תורתו וללי
 פקדה אשר קשה מחלה עקב חעמוקה, ולאכזבתו הרב לצערו אך, הקדועזים. אבותיו

תו  חודשעז ששה כעבור לחזור נאלץ בארץ, מרפא אז למצוא היה יכול ולא או
 נפטר שט בציריך, משפחתו בחיק האחרוטת שמתיו 1או וחי לבטתיו, לעזוויצריה

 זכרו ויזזי תנזנב״ה הקדושה. בארצט עולמים למטחת והובא תשי״ז תשרי בכ״ט
ברוך.

 מטעם העיר בטחון על הממונה עם ומתן משא נתזלתי מעניין. פרנז כאן לציין עא .28
א. משפחתו כל ואת זצ״ל אכי את אזזנביר תכנית והיתוויט הרומנים, שלטוטת מני  או
 לתכנית הסכים לא אבי אך מבוססים היו השלטוטת עם וקשרי מובטחת, היוזה הבריחה

 השטזיים בן ובני חוגתי בלימא שולמית ואחותי הורי ואכן יושב״. אנכי עמי ״בתוך בטענו
 ומשם לבודפשט הגיעו גמזטם של שבועיים ולאהר משא ברכבת אלפים עם יחד טרשו

אן ברגן למחנה שוחררו. משם אשר ב
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 הציבוריים חיי בכל לעזר לי שהיא הרבנית, זוגתי, ביתי, נות ולברכה לנזובה יזכרו
מן ובמשך הזזזואה מלפני עוד  לטובת בעבודתי וגם בקלויזנבורג, אב״ד סגן היותי ז

 ולמשענת לסעד לי היותה ובפרט הלום, עד ובארה״ב בשוודיה הפליטה שארית
 חיים מרן הגה״ק מורינו של הבכירה בתו תחיי, דבורה מרת ובמחלותי, בסבלותי

ד אהרן ש" דו ט  זילבערשטיין יעזעי׳ ר׳ מרן הנה׳׳ק בת ליבא שפרה הרבנית ושל דיי
למלך׳. ״מעשי ספר מחבר זצוק״ל, וואיטצען דקה״י אב״ד

 ברוח אבותינו לתפארת לחכמים ועד בית שביתם והמשכילים המלומדים בני,
 בני ודנה! שרו רות, ובנותיהם יעל ואשתו בכורי, בני שמואל, משה ר׳ סבא, יעזראל

ד אהדן חיים ר׳ חיו כולנז טובי. ואשתו דו לאוי״ט. י

 וגם חייהם תקופת בכל להורינו ולסעד לעזר שהיו היקרות, לאחיותי נמטתז אפריון
ת זה. ספר להדפסת דאגו כו הקדושים אבותינו ובזכו  הימים. כל וחסד טוב לאך יז

 בולג מרדכי ובעלה בלימה שולמית ומרת שתחיי ליונשטיין אסתר מרת אחיותי
 את ויחנכו שושנה, ואשתו צבי עקיבא ר׳ ובנם גליס יעקב ר׳ ובעלה רות בתם שיוזיו,
שראל ברוח בניהם או סבא י ר ויד  בן אמן משפחתנו, כל עם ביחד מבורך ישרים דו

רצון. יהי

 מספרו זצ׳׳ל הצדיק הגאון זקני של המפורסמת ההקדמה את גם בולל הזה הספר
 בררך הבן של לזה האב שח ספרו בין המשכיות שיש שחשבתי לפי רביעי״, ״דור

אי״ה. הקורא שיראה כמו לימודם,

 לאור היוצאים הספרים על לברך יש אם מסופק סק״י רכ״ג או״ח תשובה״ ה׳׳שערי
 גמר ואם כן. נהגו לא אך וקציעה״, ״מור וכן לברך, שכתב ח״ג הרדב״ז את והביא

 ומחייב שיברך וקציעה״ ״מור כתב בהדפסה, שכן וכל תורה בחידתזוי בכתיבה ספר
 תרומה״ ״גדולי ובעל לכך. שזיכהו לה׳ להודות שחייב ומלכות, שם בלא שיברך כתב

ש הספר הדפסת בגמר  ״בינה בספרו שכתב כמו לבך שזכה ה׳ לשבח ברבים דר
עיי״ש. לעתים״

 הרה״ג בן גורן״ ״תבואת ספר מחבר באלאשא־יארמוט, דקה״י ור״מ אב׳׳ד הי׳ אדמו״ח .29
ק אב״ד זצוקי׳ל דייטש ישראל יוסף מו״ר האמיתי והמקובל הגרול  יארמוט באלאשא ^׳
הך ישראל קרוש התורה שר הרהגה״צ ונבר גרני״ ״בן ספר מחבר זצוק״ל, רייטש דור א

 צדק״ ״צמח בעל זקנים״, ״עטרת בעל הגאונים ונבר נין דודי׳, ׳׳גורן שו״ת מחבר בעל
שראל. זמירות נעים דוד המלך מגזע מפראג, ומהר׳׳ל
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T על ואצעק וההוה העבר על לה׳ תודתי וכן nyn 'אבותי ובזכות חסדו ברוב שה 
 להוציא ואוכל הקודש לארץ לעלות ונזכה שלימה רפואה ל־ יעזלח זי״ע, הקדושים

 הפעם עוד ולהוציא הגה״ק ומזקני מאאמו״ר תורה דברי של היד כתבי כל את לאור
 לדור אמיתי נחת לראות תחיי הרבנית זוגתי עם יתד ונזכה אש״ ״שביבי הספר את

רצון. יהי כן אמן הנה, יעזובו רביעי לדור ושנזכה דורים

 ישכן לבדד עם הן אראנו... צורים מראש ״כי לסדר הי יום אנדזשעלעס, לאס פה
התשמ״ז. יתחשב״, לא ובגוים

גלאזנר צבי יודא



דודים״ ״דוד לסםדו המחבד הדב הרדמת

ם דור ית־ו ולפני שמש עם יידאוך  דודי
ה) עב, (תהלים

הרגש השפעת מתחת הרוח השתחררות - האבות מסורת תחת הרוח השתעבדות

 הקדמה עם לאור שמוציאים ספריהם את לעטר המחברים בין היא נפרץ חזיון
 בעין התלמודית הלישנא בשיגרת - נבון יותר או מבוא בעין משמשת והיא בראשה,
חו תבונתו, אפיו, מתבטא ידה על אשר הטרקאן, לפני פרוזדור  של ונפשו האך־רו
המחבר.

שר אבותינו סללו אשר הדרך, מן אטה לא בזה אף אשנה, לא אני גם  נשארה וא
 אילן של - ודל קטן בי אם - ענף להיות זביתי הקדושים. מרבותינו מסורה בעץ לנו

 אשר זצוק״ל, סופר החתם מרן זקני קדושת הגולה בני בל של רבן שבגדואם, הגרול
מבורו חוסים, אנדונו מנלו  אגולם מימיו יבזבו לא אשר - טהור מקור חיים מים באר ו

 שראיתי הקדוש הרזניון התלמודי. העולם בכל הנאמנים מים ושותים שואבים אנו -
 אורוז שבחלק האחרונה מהתשובה לקוחה - ליר׳ד החת״ס ק״ז תשובת בהקדמת

 הולך אני אשר הבנץ, ענזודי עליו לעותת מוצק ליסוד לאבן־פנה, לי היה הוא - חיים
. חבורי. הקדמת חוג בתוך ובונה

 בין המתבלטת הגלויה הסתירה את לתרץ המחקר על עמדו והאחרונים הראשונים
 השרת שמלאכי לעזון ונשמע״ ״נעשה סיני הר במענזד ישראל שאמרו מה

בין בה, מעזתמשים  שכפה מלמד ההר״ בתהתית ״ויתיצבו הקרא, על שדרעזו מה ו
 זה ענץ על נשפך דיו ובמה נשברו קולמוסין הרבה הנה וכוי. כגיגית הר עליהם

זה. לעומת זה כ״ב בנגוד העומדים רעיונות לעוני הנכונדז ההתאמה את להמציא

 תנחומא במדרעז שמבואר מה איפוא יוזיה והאמתי הנבון התירוץ העוערתי ולפי
 על אך ונשמע נעשה טוב ברצון ואמרו ענו שבכתב תורוז על כי גי) סי׳ נדז (פרעזת

היא ויגיעה צער בה שיעז מפני התנגדו פה שבעל תורה  כשאול וקשה במות עזה ו
 יעזראל הרכינו בודאי כי בזה, הכוונה ונראה כגיגית. הר עליהם כפה זה ועל קנאתה
או ובעיניהם ששמעו מה שבכתב תורה של למרותה להעזתעבד ראשם  הקולות את ר

 ותחת שמענו״, הגבורה מפי לך ידזיה ולא ״ואנכי הגדול מורא כל ואת הלפידים ואת
 ראתה הלא לעיניהם, שם שנתגלו והנפלאות הניסים עם סני הר מעמד השפעת

 על העזפיעו אלו הופעות כל מרכבדז, כמ׳נשה יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה
ברצון נפשם על ונשמע נעשה כאחד אמרו עצומה התלהבות מתוך pהמתפ עז ו
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 כח שנמסר מה עד שבע״ם, תורה עד התוקף בכל התערו אולם שבכתב. תורה
ש לפרש ודם בשר חומר קרוצי לאנשים מוגבל בלתי ויכולת  כרצונם. התורה ולדרו

 של עילאית מרות עליהם להשתרר הם, ישותם את ולהפקיר להכנע אבו לא אה
 כבד עול עאהם עשאים להיות ורצונם, לפקודתם להזדקק חומר קרוצי אנשים
מוזר זר בעיניהם היה זה דבר וקשה,  להשתעבד איפוא הואילו הסבל. מכה למעלה ו

 טפשאי אינשי הני בבחינת היו למ^ניאיה, לעשאיה לא אך התורה אל עצמם את
הייע ב), כב, (מבות רבנן מקמי קיימי ולא תורה ספר מקמי דקיימי  שהביא ו

 אדם בכל הטבועה ברעהו איש מקנאת כי קנאתה נומואול קשה הקרא התנחומא
 התורה קיום כל כי והיות שבע״פ. תורה לקבלת זה התנגדותם עבעת היתה

 הדברים פי על ״כי בז); לד, (שמות הבתוב וכמאמר זה מוסד ביסוד תלדה ונצחיותה
 זאת כגיגית הר עאהם הקב״ה הרכין לכן ישראל״ ואת ברית אתך בדתי האלה

יד. בחוזק אומרת,

 בבוונת נראה בעצמו היא ״וזה הקדוש; החת״ס של הטהור לעזוע בזה ואעתיק
הדר לאורייתא רבה מודעה מכאן א) פח, דף (שבת חז״ל דברי  בימי קבלוהו ו

איך לנשמע נעשה הקדימו הא בתוספות והקשו אחשורוש,  הייע, אעסים טוענים ו
 היו שבע״פ לתורה אך לנשמזג נעשה הקדימו שבכתב תורה רעל הראשונים ותירזנו
 הבתובים. סתירת שנבץ אחר בתורה, מרומזים דבריהם ולדעתי ההר, לבפיית צריכין
ת תורה כמתן מו ש מרו(  ואתחנן ובפרשת ונשמע״, נעשה ה' דבר אשר ״כל ז); כד, א

 שהקדימו מה כי הוא כזה והענין ועשיע״? ״ושמעע בהיפוך נאמר בד) ה, (דברים
 מינא לההוא רבא דאמר במה בה׳ ובטחועז אמונתם עוצם הראו בזה לנשמע נעשה
ש, תנחם, יעורים תומת בן כתיב בהמעתא דמסגינן אנן שם) (שבת  מאמינים אע פירו

 הימים, כל לע הטוב דבר אנז כי עליע יטיל שלא כו ובוטחים שטו יתברך בהקב״ה
 לא אבו, לא חבמים ביד מסורים שיהיו אבל לנשמע, נעשה הקדמט זה בטחון ועל
 דעתם שיסבול ומה דבריהם את תחלה שיעזמעו מבלי חבמים דברי עליהם לקבל וזיו

 ועשינו ושמעט ע״ה רביט למשה אמרו לבן יקבלו, לא בעיניהם ייטב שלא ומה יקבלו
 עליהם בפה הגדול שמו יתברך הקב״ה מקום ומכל נעשה, ואח״ב נשמע מתחלה

 על לך יאמרו אם אפילו אחריהם שיהרהרו מבלי חכמים תקנת לקבל והכריחם ההר
מין מין שהוא שמאל ועל שמאל י  ואחרית תקנותיהם תכלית כי ונבטח נאמין י

 אשר גדול, יסוד הוא זה ודבר השביל. עליהם ה׳ מיד הבל כי מאד, ישגה דבריהם
ת והוא צרותיט, בכל עליו נשענים אטזט  המזבח, גבי על שנעקד יצחק עקידת זבו

הו אין תזכור״, הנו1לז חנחק ״ועקדת מתפללים שאט וז  שעקד ועקדה אומרים אט ו
 וגבו השלום עליו אביט אברהם בי בזה והענין הברבה בתחלת שמוזבר במו אברהם

 מה בל השביל מעצמו אך מאברהם ירש לא ויצחק היו גדולים חכמים בט חנחק
הייט יעקב, וכן אברהם, שהשכיל  כל וגו׳ יעקב בריתי את וזכרתי במדרעו, דאיתא ו

ט לעצמו כדאי אחד אי קרבטת סוד ענק השכילו האלה האנשים הנה לאביו. צריך ו
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 בו להשכיל שאפשר מה רכל מגיע היכן עד הדבר וידעו והקריבו מזבחות בנו שהרי
 ההדיוטים לב להשקיט רק הוא זה על טעמים ב״מורה״ הרמב״ם שנתן אעפ״י כי

 נגלה שלא רחק סוד הוא הקרבנות שענין מעילה הלכות בסוף בעצמו כתב כאשר
 כאשר הקרבטת בסוד באר המה זה, על נעטוו טרם מזבחות שבנו האבות אך לט,

 שירצה כלל אופן בשום שא״א והעזכילו ידעו והם ויקרא, בפרשת הרמב״ן כתב
 בנו ישמעאל את מקריב אברהם היה כבר כן, השכילו לא שאילו אדם, בקרבן הקב״ה

 את נא ״קח ב) כב, (בראשית השי״ת מפי הדיבור אליו בא וכאשד יצחק אפילו או
מביון במושכלות, שטעה לחשוב יכול היה לעולה״, לי והעלהו וגו׳ יחידך בנך  ו

רו אנשי עם שהתקוטט במה גם טעות הכל אפשד שטעה  זאת ובכל האמונה, על דו
אין השי״ת. דברי אחר כלל הרהר לא לבבו בתום ע״ה אביט אברהם  כל התימה מן ו

 סוד והקש השבלתו עד שהיה ציווי בדבר הרהד שלא אביט אברהם על כך
 אך דבר, ד׳ פי כי לעשות ומה בעצמו הוא ברוך הקדוש מפי שמע כי אחרי הקרבטת,

 אופן בשום אפשר אי זה שדבר הבץ הוא שגם יצהק על והנפלאה הגדולה התימה
 מקום מכל הקב״ה מפי הציווי שמזג ולא אדם להקריב ב״ה הקדוש שירעה בעולם
ד שהוא דבר אברהם בדברי האמץ  אביט אברהם כי מזה לט הירצא ודעתו. שכלו ע

 מפי ששמע מה הייט שבכתב, תורה אמונת דוגמת היה זה בדבד השלום עליו
 אברהם מפי שעומע מה היינו שבע״פ התורה על נפשו מסר זחנהק הקב״דרבעצמת

 בירם מעשיו המחזיקים לזרעו תזכור יצחק ועקדת מתפללים אט לכן אבינו.
 שאיט מי אבל דבדיהם, אחד להדהר מבלי חכמים ותקנת שבע״פ, לתורת ומאמינים

הטהור. עכ״ל זו״ בתפלה חלק לו אין זה בכלל

 מדברת עצמה השכינה וכאילו מסיני ניתט כאילו הם אמיתיים הקדושים דבריו
ט מתוך  המדרש בדברי מתבטא זה נפלא ודעיון זצ״ל, החת״ס מרן משה של גרו

תבור מאספמיא כרמל בא התורה ליתן הקב״ה שבא ״ביון טוב״; ״שוחר  מבית ו
 אמר שכינה, שתשרה נאה עלי אומר וזה שכינה שתשרה נאה עלי אומר זה אלים,
 וסיני סיני, זה לשבתו אלקים חמד ההר גבטנים הרים תרצדון למה הקב״ה להם

 יצחק שנעקד ממקום מהעיסה בהלה טזלש המודיה מהד יוסי ו״ אמד בא? מהיכן
 היה התורה ולקבלת השכינה התגלות למקום ה׳ בו יבחר אשר ההר הנה אבינו״.

מיועד מוכן  התורה לקיום והשת היסור והמבצר, החומה סמל בתור משמש להיות ו
 לדזיות שדחנטיין ההד ״הברמל״, ולזה ונדודה. התפתחותה שטת משך כל והמצוה

 קנאת והכפיפה הכריעה עליו אשר ההר הבוגרים, עד דתית קנאית למלחמה מקום
 הקנאה אותה למקוד שנהיה ההד מאמינים, והאי הבעל נביאי את ואלישע אליהו

 על מזהידים ככוכבים שמאידים עמט מבני ודבבות אלפים של וההתנלסרות הדתית
ם כח לרגלי היהדות שמי אופק  המיטת עד במלחמה הנפש מסירות של וחילם עיזוז

 שעליו מיועד היה אשד הזה ״הכרמל״ שלפגיט, ועתים זמנים במשך שגברו והכפירה
ה׳ יופיע שעליו ומוכשר הטן ראוי להיות חשב בצדק האלקים״ הוא ״ה׳ הקול ישמע
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רו שעל מעותד שהיה ״התבור״ והר גאונו. בהרר  גבורתם בכח ישראל גבורי ינצחו י
 איש אלפי עשרה את ברק משך שם אשר כנען את ירם תחת ולהכניע אויביהם את

 ״התבור״ אביריו, רהרות מרהרות סוס עקבי הלמו שם למות, נפשם שחרפו מישראל
 לרגלי הדום להיות הבכירה ומשפט הזכות לעצמו תבע יד וחחק הגבורה סמל בתור

ומצוה. תורה אור נהרה עליו ותופיע ליעזראל עליו שתתגלה השכינה

 עם לקיום הן חזקות שתות שתיהן גם לאומית וגבורה דתית קנאה כי אם ואולם,
 אלו של בכח לא התורה של ונצחיותה קיומה סוד זה בכל הזאבים, בין שה ישראל
 היא והדת להתורה וגדולה עצומה היותר הסכנה כי וטמון, כמוס המרות

 רוח ודור. דור שטת במשך והתרבותי העולם של וההתפתחות ההתקדמות
 ריבושם יפים, בהדר הטבע כוחות התגלות החכמה, ענפי כל שדה על ההחקדמות

 ובמדה מבהיל באופן האטשות כלל לטובת והשתעבדותם האטשות ע״י וכיבועזם
ת שערוה שלא טראה  גם ובתוכם המאזינים עולם את שולל הוליכו הקודמים, דורו

ת לידי להביאם היהודי מהטער גדול חלק ת ואמוטת נפסדות דעו  כל את לחלל כוזבו
 אלפים של דם ע״י שנתקדש המזהיר המסורתי העבר את להכחיעז האומה קדשי

 זו וסכנה מחלה עד האבות, ומסורת השם קדושת על נפש במסירות הנשפך ורבבות
 ע״י האבות ומסורת לרזנון הבנים השתעבדות אחת; רק ותרופה מזור לט אין

 אותה עפ״י החיטך הבנים. בעיני מחוללים יהיו לא האבות שקדעזי כדי החיטך,
 בן בט כשיצחק העקידה בנסיון אש כעמוד לט המאירה אביט אברהם של הדוגמא

 בהמה כקדבן נקרב להיות שבע״פ תורה ממט ולקבל אביו לדעת התעד לא שנים ל״ז
ה המזבח. גבי על  הדורות כל סוף עד מזכירים שאט העשירי הנסיון תוכן היה וז

 וחיטך גידול כי זה, בגסיון עוד נתגסה הקודמים נסיוטת בט׳ שעמד אחרי רק אשר
 המעיד אבן־חבוחן הוא הוא אביהם רצון מפני רצוננו את וכל מכל שיבטלו הבנים

 ועוצם מדת מתבטאת הבנים חיטך שבאופן מפני האבות, של המוסרי כחם על
 כי ידעתי ״עתה לאברהם הקב״ה אמר העקידה מעשה אחר רק ולכן שלהם, היראה

 במרה אביו לותנון יצחק התמסרות בה שהתגלה העקידה מעשדז אתה״. אלקים ירא
 ״ירא התואר שם את העטרה, את אברהם ראש על נתנה היא מוגבלת, בלתי

 עם והתאחד העיסה מן כחלה ממקומו וחנעקר הנתלעו המוריה הר ולכן אלקים״.
 שהר מפני עליו, התורה לנתינת וזכה לעזבתו אלקים חנןד דוקא זה ההר סיני, הר

 האבות, רצון תחת הבנים של החלנזית והכנעה משמעת של הסמל הוא המוריה
 דברי עפ״י הנחתיט נכונה ולכן התורה. של ונצחיותה קיומה וסוד חזק היותר העמוד

 ההכנעה שבע״פ, התורה קבלת של סמל הוא המוריה הר כי זצ״ל החת״ס ק״ז
 מדור אבותיט ואבות מאבותיט פה אל פה לט המסורה התורה תחת וההשתעבדות

 כמו ולהעזערתינו, לעזכלט מתעדת היא אם גם המסורה אחרי להרהר שלא לדור
 מסירת ממט שבקש הגם פה אל פה אברהם אביו לו שמסר למה תנחק התעד שלא
הר במעמד אבותיט התגגדו כאשר כן ועל והשכלתו. העזגתו עד שהוא דבר על נפש
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 אותם הכניע הקב״ה כלומר, ההר״ בתהתית ״ויתיצבו שבע״ם תורה מלקבל סיני
 ותנונו את תנתק הכניע שם אשר המוריה מהר נתלש שהיה ההר תחת להשתעבד

 של הזה הקדוש רעיון תחת פה, על לו שמסר אברהם תורת תחת והשקפתו דעתו
 של הכותרת שהוא ״ההר״ תחת ישראל, עם את הקב״ה הרבץ והשתעבדות הכנעה
 א) קבז^ (תהלים ההרים״ אל עיני ״אשא ז״ל כאומרם ״הר״, בשם הטבונים האבות

 להיותה תושבע״פ של עולה תחת להשתעבד אותם הכניע זה ובדבר האבות, אלו
 ברוח אברהם אמר ולכן הגבורה, מפי ששמעו שבכתב התורה כמו אעלם קדועזה

 יראה כלומר יראה״, ה׳ בהר היום יאמר אשר יראה הי ההוא ״המקום נבואתו,
 הר נתלש המוריה מהר כי ישראל כל לעיני הזה הר על ה׳ שיתגלה דהיינו לעוזיד,

סיני״. הר על ה׳ ״וירד נאמר, בו אשר סיני

 מעל נעאך ״של ה), (ג, שמות בפרשת הקרא את לפרעז לי נראה זה מדרעז פי ועל
אוי הוא״, קדש אדמת עליו עומד אתה אשד המקום כי דגליך  קושיא על לב לתת ור

 לאדמה קדושה תייחס שהתורה היתכן עליה, ישתומם רואה בל אשר עצומה
 שתתגלה מעותד היה שהמקום משום ואי שמטמא, העמים עפר שהיא לארץ שבחוץ

מיועד השבינה עליו  בחו״ל התורה נתנה איך הוא פלאי גופא הוא התורה, לנתינת ו
 דומה בחו״ל הדר כל ב) קי, (כתובות ז״ל וכאמרם שורה, השכינה אין אשר במקום

 אל ה׳ דבר יהיה ״היה הקרא על אמרו א כה, קטן ובמועד אלוה, לו שאין כמי
 היה שכבר מפני בחו״ל דהיינו בבבל השבינה עליו שרתה דלכן בוזי״ בן יחזקאל

 היתה לא למה קשה וא״ב מא״י, לו נמשכת השכינה להשראת הכשרתו וא״ב בא״י,
 בא״י להיות מקומה היתה התורה נתינת ועיקר בא״י? הראשונה האלקית ההתגלות

העמים. ארץ טמאה, pבא ולא

 לומר ופה יד ליתן שלא בכוונה, בחו״ל נתנה התורה כי בזה נרמז נפלא ענין אבל
 שטענו כמו קבלנוה לא דהכי אדעתא כי בחו״ל מחייבת בכלל התורה שמירת שאין

 (סנהדרין זה״ את זה להם יעו כלום בעלה שגרשה ואשה רבו שמכרו ״עבד באמת
 חורין בני אנו אין כי שנדע ועזממה ציה ארץ במדבר התורה נתנה ולכן א) קה,

 עלינו מוטלת שמירתה וחיוב העמים pבא ונדודנו גלותנו בשעת אף ממנה להבטל
 התגלות היתה עליו אשר דייקא ההר אולם הזמנים, וחליפות העתים שינוי בכל

 היה סיני ״הר הלא כי קדוש מקום באמת היה התורה ונתינת משה אל האלקית
 אתה אשר ״המקום למשה, הקב״ה אמר ובדין העיסה״ מן כחלה המוריה מהר נתלש
או עומד א״י. שהוא המוריה מהר נתלש כי הוא״ קודש אדמת ע

 הקרא על ב) כג, אמור, כהנים (תורת חז״ל מאמר לפרש איכא האמור פי ועל
שו וגר, מלאכה״ תעשה ימים ששת במועדם אותם תקדאו אשד ה׳ מועדי ״אלה  ודר

מעלה המועדים את המחלל בל כי לומר שבתותי אצל מועדים ענין מה כי סמוכין,
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 רצו שלז? הטעם איפוא, תהיה המאמר כוונת ^1השב את חלל כאילו הכתוכ עליו
 ומונח ארם כני ממעשה שמחצכתו דכר ארם כעיני היא שקל מפני תושבע״פ לקבל
 חרומה כריה לכאורה שהוא אדם לפני כאגמון עצמו מלכוף להסתרב האדם בטבע

שר אמצעי בלי קודש בהררי שיסודתו לדבר p ובכן לו.  דהיינו עצמו מהקב״ה י
 בלתי מרות עאהם לקבל מאט אבל טוב ברצון עצמם את הרכינו שבכתב תורה

 מאסו כי תוקף בכל כזאת מגמה בלפי סרבו כמוהם, חדלוניים אדם מבני מגבלת
 כי - גבהם כארזים אם אפילו - איעויות למרות מתיחסת אשר כמוה משמעת לקבל

ץ עורף קשה לעם יעוראל נצטיירו כן על  בהחלנז ומואס סובל אינו כי שבאומות עז
שיות במשטר  כשאמרו, זו טבעית תופעה עיניהם לפני הציגו חז״ל מוגבל. בלתי אי
תר חזוק עשו דלרבנן  מפני העם בעיני קל יהי׳ הדרבנן כי בהחשבם תורה, מבשל יו
עצמו. מהקב״ה אמצעי אי באופן טבע שאיט

א); יז, (דברים הקרא יסוד על והנה דו אשר הדבר מן תסור ״לא י מין לר יגי  י
 וברצונם, כנפשם התורה עבו לעשות מצרים בלי כח יעזראל לחכמי ניתן ושמאל״,

מין על לאמור  כי חכמים דברי אחר להרהר שאין כלומר ולהיפך, שמאל שהוא י
אין מדעתם קצרה דעתט ם לא וגם מוכשרים אט ו אי צ  פעולתם ולבקר להבחין מו

 אשר בדמיוט ולהעלות להאמין יעח מי כי השמאאת, ואת הימינית את והוראתם
ט התורה טשאי החכמים מי  פשיטא ודאי אבל הימין, את וישמאילו השמאל את יי

ש לחכמים רשות נתנה שלא בכוון במזיד התורה את לדרו  נקבע ולזה אמתתה. נגד ו
 קביעת אצל אולם יעשה. בעיניו הישר איש כל אשר יארע שלא כדי המשמעת

 שהן עמהם הכרוכות המצוות עם המועדים לקביעת המוצא נקודת שהיא החודש
 לעשות גבולין בלי הרעואה כח להם ניתן לפלא זה בענין כרת, בעונש רוב פי על

 תתכן לא החשבון לפי כי אף והשנה החדש לעבר יכולים באמת והם נפשם, כאוות
 אתם - במועדם״ אותם תקדאו ״אשד הכתוב: אמר כן על כי רוזנים, הם אך כאשר
דץ אפילו שוגגץ אפילו  פי ועל פיהם על נקבעים המועדים מוטעים. אפילו מזי

 בירועזלמי כמובא להחלטתם עצמו מתאים הטבע גם כי הוא והפלא החלטתם.
 שנים שלעז בת עלי גומר, לאל עליון לאלקים אקרא אבין ר' ״אמר ב) ב, (כתובות

 רבה חוזרין״,'ובמדרעו אינם לאו ואם חוזרין הבתולין לעבורו בי״ד ונמלכין אחד ויום
רין בגזירת בא פי  נסכים ואתם אני השדת למלאכי הקב״ה אמר די] [דניאל פתגמא עי

מרין שישראל מה על ^ גו ב ע מ  עם ישראל כי לעזער הזז בנקל ומעתה השנה. את ו
 אפשר קביעתם אשר המועדים שמירת של זה בענין חכמים בדברי יבעטו עורף קשה

 ושרעזם שיסודם כאלזז מועדים וחילול במזיד, ואם בטעות אם מכוונת לא שתהיה
 ביום מלאכה או בפסח חמץ למשל כמו כרת אחריו ימשוך מ״מ אמיתי איט

 דלת בעיני טוב היום קדועזת ותוקף כח את להחליש היה עלול זה דבר הכפורים,
 מהקב״ה נבזשכת וקדושתה מבראשית וקיימא קביעא שהיא שבת משא״ב העם,

המועדים בראש התורה העמידה לכן ונפש, בלב עצמם מסרו לזאת עצמו,
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 בני כמעשה לכאורה נראים אשר המועדים כלומר השבת, את עליהם ובסמיכות
 נתנו כאילו וקדושתם תקפם בכל בעיננו נחשבים יהיו הזמן לקביעת בנוגע אדם

עצמה. השבת כמו בסיני ממש ונקבעו

שין המשנה בזה לפרש אמרתי מליצה ובדרך  בו מקדש ״האיש א) (מא, פ״ב קדו
 ״ה׳ ג) סו, (שמות כדכתיב ״איעז״, בשם מכונה הקב״ה כי במדרש מבואר ובשלוחו״

̂ז הקב״ה והנה הרבה. וכן אישי״, עוד תקראו ״אל מלחמה״, איעו  עמו את מק^
 התנא אמר ולכן במעותיו, קדשנו אשר כדאמרינן התורה ע״י דהיינו ״בשטר״ ישראל
 ע״י בעצמו ״בו״ ישראל, את מקדש ״איש״ דמתקריא הקב״ה כלומר מקדש״ ״האיש
 שבע״פ. תורה דהיינו דרחמנא שלוחי שהם החכמים, ע״י ״ובשלוחו״ שבכתב, התורדז
 היא החכמים מתורת הנמשכת הקדושה ר״ל כגופו״ ״שלוחו היא פסוקה והלכה

ם ולזה להן, אחד ומחצב מקור כי שבכתב מתורה עצמה כקדושה ממש  אמרו(פסחי
 על דקאי מפרש ז״ל ורש״י ע״ז״, עובד כאילו המועדות את המבזה ״כל א) קיח,

 שמי המועדים כלל על דקאי נראה הקדתזזים דבריו ולולי המועד, חול מלאכת
 החכמים והחלטת מהסכמת נובעת שקדושתו משום בעיניו וקיל אצלו בזוי שהמועד

 עצמו על לא ללמוד וזה חכמים, דברי על מלגלג בכלל זה והשנה החודש קביעות ע״י
 פגע כאילו הדרבנן את המבזה כל לומר יצא כולו הכלל על אלא בא לבד

הבא. עולם חלק לו אין ולזה בדאורייתא,

 העמים מכל בנו בחר ״אשר היא, לפניה התורה לברכת חז״ל שטבעו המטבע והנה
 נטע עולם וחיי אמת תורת לנו נוזן ״אשר קבעו ולאחריה תורתו״ את לט וטחן

 נטע עולם וחיי שבכתב תורה פירושה אמת ״תורת קל״ט סי׳ הטור וז״ל בתוכנו״,
 ובו׳״. נטועים וכמסמרות כדרבונות חכמים דברי דכתיב פה שבעל תורה בתוכם
 ובברכה יחד גם התורות שתי נכללות שלאחריה בברכה למה לב לעזימת ראויוז

 המדרעז פי על אך הוא, דבר הלא שבכחב תורה דהייט אחת תורה רק שלפניה
 לומר יתכן לא ממילא כפייה יT על הניתנוז שבע״פ תורה על כי ניחא, שהקדמט

טזן בט בחר אשר  ב ב, זרה עבודה ובגמרא טוב. ברצון אותה קבלט שלא דבר לט ו
רוז בא מסיני ״הי ב) לג, (דברים הקרא על דוחזזו  בשעיר בעי מאי ובו׳, משעיר״ וז
שון אומה כל על לתורה הקב״ה שהחזיר מלמד אר״י בפארן, בעי ומאי  ולא ול

 שהחזירה אחרי העמים מכל בט בחר אשר מברכין אט איך דא״ב וקשה קבלוה,
 יעזראל נגד גם דהא אלא עוד ולא לקבלה, סרבו והם ולעזון אומה כל על מקודם
 ע״י ג״ב העמים את הכריח לא ולמה תושבע״פ על כפיה לעשות הקב״ה הוכרח
 כפיית ענין בי היטב מובן הקדמט אשר לפי אבל יעזראל. עכו עשה כאשר אונס כפיית
 היסוד שהיא האבות רצון תחת הבנים של וההתכנעות ההשתעבדות היתה ההר

 בירושה ברזל ובנד בצורה כחומה לט עומד זה ודבר שבע״פ, תורה כל של והבסיס
מה האבות מסורת תחת הרוח השתעבדות של סמל שהוא אביט, יצחק מעקידת
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 מדה שירשנו מפני העמים מבל בנו בחר ולבן העמים, שאר אצל בן מצינו שלא
עו לבטל זו גרולה  לנו שמנחילים ולתורתם להם נבנעים להיות האבות רצון מפני רצו
דור. מדור

ש זה ובה  לא שבע״פ תורה יסוד שהן המרות פי על המקראות את ולפרש לדרו
ה הצריבים הנאותים התנאים אותם להם שחסרים מפני לעמים למסור יבול היה  א
ש קצה אל מקצה חיים אלקים דברי יהפבו שלא בדי ת ולדרו  אחרי דופי של דרשו

עז  עליו ומשפיע השכל״ נזקוד הרצון ״בי אחריהם, זונים הם אשר לבם ותאות סנו
 ותג וחנר ונשמה גוף ורוח מחומר מורבבת בריאה האדם והיות אחריו, להטותו
^ אנועו מעשי שהן בולט אדם בני מעשי בבל ע״ב אשר בו נטוע מנעוריו  מחומר, קר
אין הבלטה, אדי אדם תבונת תבונתו יבא והמעואם הטובים במעשיו ואפילו  לך ו

 להטיב הטוב ממרת נאמן ממקור יחנא מוסרי מעשה בודאי שהיא הזנדקה מן יותר
 שמחמת היות אנביות ממרת קצת בו יש מ״מ מנרה שנתון מי על ולרחם לזולתו

 לא חבירו של והדחקות העוני למראה בקרבו הנתעורר החמלה רגש לבבו רגשי
תן העני על יחוס אשר עד לנפשו מרגוע ימצא  במעשה גם הרי לדל, מלחמו וי

חו, את להשקיט הצדקה מעשה שעושה וגשמי חומרי צד איזה בו יעו הצדקה בן רו  ו
 בהעלם פניה צד איזה בה מעורב מ״מ שמים לעזם אפילו מצוות בשאר בעוסק הוא

 ולתועלת אזובת אלא המצווה לטובת לא הנחנוה הוא עושה סוף בל סוף כי ידיעתו
חו גופו את להשאם כדי הבא בעולנז או הזה בעולנז עצמו אין ונשמתו, רו  כאן ו
 מעשיו שבכל האדם ובתכונת בטבע מונח ובכן הזה, נעלה בענין להאריך מקום

 כפי איעו איש עצמו לטובת נטיה או פניה זרה מחשבה איזה מתערבת ותהלוכותיו
 צד לאיזה האמתי הישר מקו יטה שבנקל עד שכלו עיני ואת אותו המשחרת מדרגתו

כן השמאילה, או הימינה אם  בהסכמותיו משוחד האדם כי ובהעזקפות בדעות הוא ו
תיו לבו מנטיית ובהחלטותיו  בשיקול אחריהם נוטה להיות עליו המשפיעות ותאוו

דעתו.

צר שכיל להבין וזתנת בינה חכמה הברואים מובחר בהאדם הטבחג הכל ויו  ולוז
 לפי לחיך ומתוקים ערבים שהם דברים ישנם כי ההחלטי, בטוב ולבחור ברע למאס
מו בן כתינוק מדעת הנבער ואיש כלענה ומר רע אחריתם אך שעה  וT את יושיט יו

 מהתענוג לו הנצמח הרע את הנולד, את ולראות להבחין מבלי הכל את להשיג
א הגשמי  כח שהוא דעה באדם ניתן ולכן החיים, ואפיסת גופנית סכנה לידי ויבו

 הטוב בין רק ולא והטוב, המועיל הערב בין בתחנאותיו והמתוק המר בין המבדיל
 הנשקף והרע הטוב בין גם אלא בההוה, בחוש הנראים והממשים הגלוינז והרע
 האדם ועל אמצעית, סיבה ע״י או יעזר באופן מעשיו ע״י ולהתהוות לבוא Tועת

 להטוב ולעזור ולסייע לבוא ומזומנת המוכנת הרעה פני ולקדם הזרם בעד לעצור
ע שיבוא, המקווה שבנגלה לתורה כינוי בחולם דטוב הקדוש השל״ה שכתב מה וידו
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מר שבנסתר, לתורה כינוי ב) ממקד (- במלאופם וטוב או  מעיץ טוב ה״ה כי אני ו
 את מסמן מלאפום וטוב שבעוה״ז, הטוב בההוה, לעינים ונראה הנגלה הגשמי הטוב
 בברכת אומרים אנו ולזה בעוה״ב, או בעוה״ז לבוא ועתיר הצפון הנסתר הטוב
שינוי וכפל יהטרנו״ אל לזגולם טוב ומכל טוב ״וכל המזון  כמובן, למותר אך הלשון ו

 טוב ומכל ובעוה״ז, הנגלה טוב להנהילנו השי״ת מאת מבקשים שאט הכוונה אבל
 בעוה״ז שכר שמקבלים בהרעועים ולא הבא, לעולם הצפון לטוב גם ונזכה יהסרט אל
כן עוה״ב, משכר לדזאבידם כדי  תקוה מלאים ונהיה ותבונה דעת יחסרט שאל ו

 טשאים אנחט אליו אשר והאושר הטוב בכנפיו יביא שהעוזיד צרה בשעת ובטהון
נפשט. את

 להשגיה האדם על יומיים היום היים יחוסי שבכל הגשמיים בחיים שהוא וכמו
 ועליו לו, ולתחגלת לטובתו תהיינה ומעשהו הילוכו תטעותיו תוצאות שכל ולהתבונן
 יבשל שלא וצעד צעד כל שכלו במאזני ולעזקול לפלס פעולותיו עם תמיד להתחשב

תרץ טוב אלא גרעון או הפסד איזה יצמח ולא בהם חו לגופו וי  להטיב נשמתו, או רו
 בחיים גם הוא כן האטשית, החברה בתוך הכלכלי או המוסרי ומצבו מעמדו את

חו, והלך נענועיו ובכל המרעזכלות בעולם מתנועע האדם של שכלו הרוחניים,  דו
תיו הירות התבונטת צריך החלטותיו השקפותיו דעו  יבשל שלא ומרובה יתירה וז
 להבדיל ידע אלא להאמת המתעדת מוטעת מסקנא לידי יבוא שלא מהנה, באחת

 העלולה זדה מחשבה איזה בו תעלה שלא והשקד האמת בין והחושך האור בין
 והיגיעה החיפוש אחרי גם אשר האמת מן ותרחקהו והזוהר הזך מבטו את להעכיר
 אמת. הקב״ה של חותמו העצמי, הטוב היא האמת להשיגה. מאד מאד קשה והעמל
 הדבקים ״ואתם בבחינת: למוצאיהנג הם חיים כי החיים השגת היא האמת השגת

 הנזות הטונואה נזקוד היא השקר זה ולעונות היום״, כולכם חיים אלקיכם בה׳
 החיים הרע ואת הטוב את לפניך נתתי ״הנה הקרא! אמר rוע והאבדון, והכליה
 מה וכל רע נקרא והאושר החיים להמשכת שמתנגד מה כל בחיים״. ובהרת והמות
 האמתית, וההכרה הברורה הידיעה טוב, בבחינת היא החיים להארכת שפועל

 עץ חיים, סם נקראת התורה כי חיים היא התורה עמקי אל והתחברות ההתקרבות
 והתקרבות האמת ממרכז התרחקות ובל עולם חיי מקור והקב״ה חיים, ותורת חיים

 העזקר הרוחני, השחת המות אל והתקרבות החיים ממקור התרחקות היא השקר אל
 העוסק כל ובכן הנשמה. ואת הרוח אונ וממית פוגם ומפסיד מחליא רע סם היא

 לאלפים המרובים וענפיי והמחג החכמה בעמקי לחדור כשבא ובמושכלות בוטרה
 ע״י יבשל שלא ומרובה מעולה בהבחנה הדעת ושקול יתירה התבונטת צריך ורבבות

הן למעשה בטגע הן והחלטותיו, והשקפותיו בהשגותיו כוזבת ד׳נה  לעניני בטגע ו
ת נעים הזהיר ועייב וצרכיה, האומה כלל הנהגת או והריעות אמוטת  יעזראל זמירו
 שיזכה כדי בטוחה היותר הערבות הי״, יראת הכמה ״ראשית כי י) קיא, (תהלים
הדין האמתית החכמה להשיג תיו, יתברך בו ההתדבקות הוא לאמתו אמת ו ובמדו
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 שלמה אמר וכבר המרות. וקדושת וזיכוך טהרת ע״י האמת מקור אל ההתדבקות
אץ כ) ז, (קהלת המלך  קרוץ האדם כי ר״ל יחטא״ ולא טוב יעשה אשר בארץ עתק ״

 במחשבה במעשה, שיהיה, אופן באיזה האמת מדרך נטיה ע״י לחטוא עלול מחומר
 ומטה שהוא ענין באיזה לאמתו האמת אל כוון שלא וכל שהוא, מה כפי בדעה או

ש המטרה, את החטיא כי חטא בכלל הוא והאמתי ההחלטי המזזר מקו  יעשה אשר וי
דון  קודמת ידיעה בלתי אשר ויעז לעקוב, המישור את וישים היעזר את לעקל בז

 טענה ולכן כוזבת החלטה לידי לבוא תקלה או מכשול לו יארע בשגגה או בהעלמה
 בשגגה או בזדון הרעזע שם המשפט ובמקום שקרים שכולו העולם יברא שאל האמת

 עדות או כוזבות טענות עפ״י הדין את שהכריעו שאפשר לחבירו אדם שבץ בדין הן
 עניניו בכל מחליט שאדם ההחלטות בכל ובן הדיין מלפני האמת את שהעלימו שקר
תיו ובכל  גם כי חזי ופוק ממנו, ניצול שאיט האדם של בושלו וזה והשקפותיו, דעו
הלכה. ממנו ונתעלמה טעות לכלל שבא התורה עליו העידה הנביאים אדון משה

 ה) בז, (במדבר פנחס בפרשת הקרא על זצוק״ל הגאון אא״ז שפירש מה נכון ומאד
 וכאן הלכה ממנו ״שנתעלמה ז״ל! רעז״י וכתב הי״ לפני מעזפטן את משה ״ויקרב

א תקריבון מכם יקשה אשר והדבר לומר עטרה שנטל על נפרע  ולפלא ושמעתיו״. א
ש והתנשאות עטרה נטילת איזה הדבר,  שהדבר לתלמידיו אומר שהרב במה בזה י

הו הלא דעתו לשמוע לפניו יציעו ולהעזיגו מלהבינו להם יקשה אשר  הרב תעודת ז
בפ קרא דהאי זצוק׳׳ל אא״ז ומפרעז מלהבין, דעתו שקצרה במה לתלמידו ללמד

 אחר מענין אלא להשיג או להבין שקשה מדברים המדובר אין ועזם כתיב רברים
 איש מפני תגורו ולא תשמעו כגדול כקטן במשפט, פנים תכידו ״לא שם; כתיב דהכי

 נפרש ואם ושמעתיו״ אלי תקריבון מכם יקשה אשר והדבר הוא לאלקים המעזפט כי
הו קשה הענין ואיכות תובן על כפשוטו מכם יקשה אשר דבר האי  יש סמיכות איז
 עורר שמשה הוא הכוונה אבל איעז, מפני תגורו לא להזהיר שהקדים מה עם לזה

רו שלא אותם דו על משוחד להיות איש מפני יגו שו אם אולם הדין בהכרעת י  ירגי
 יחשיבו אז מורא או פנים הכרת מחמת צד לאיזה ונוטים משוחדים שהם בעצמם
 כי פנים משוא בלי האמת פי על דן להיות ושמעתיו״ אלי ״תקריבון הדין מן עצמם

שו לא  קצת היה ובזה הבע״ד, של וקטנות גדלות לא ושנאה אהבה לא רושם עליו יע
 להיות עלול מחומר קרוץ אדם שכל לידע לו היה כי עטרה ונטילת התנשאות

 לו: שאמרו במה דברים שוחד משה את שחרו צלפחד בנות כי זה על ונענש משוחד,
בו׳ קרח״ בעדת היה ולא במדבר מת ״אבינו  להם היה למותר אך לכאורה אשר ו

 היה אביהם כי להגיד בזה כוונו אבל לכאן, כלל ענינם שאין אלו דברים להקדים
רצו ועדתו בקרח נגדו וקמו עליו הנועדים עם התאחדו ולא מאוהביו תו לשחד ו  או

חד בזה  שנתפעל בעצמו הרגיש באמת אלו דברים משה שמע וכאשר דברים, שו
 והוכרח לאמתו אמת הדין לדון עוד יכול שלא עד עליו רושם שעשו דבריהם
שנטל על משה נענש שכאן באמרם ז״ל כוונו ולזה ה׳, לפני משפטן את להקריב
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 אלי תקריבון פנים נשיאת בלי הדין לחתוך מכם יקשה אשר ואת לומר עטרה
 להיות יכול ישראל כל של רבן הוא גם כי השמים מן למשה והראו ושמעתיו,

 שלהבת נפלה בארוים ואם הלכה, ממנו נתעלמה באמת כי כמנידה והתורה משוחד,
עכ״ל. הקיר איזובי יעשו מה

 לאמתו אמת דין הדן ״בל א י, דף בשבת ז״ל מאמרם זה פי על להבין יש מאד ומה
ש שייכות דאיזה מוקשה המאמר בראשית״ במעשה להקב״ה שותף נעשה ה י  א

 כי מרומה, דין לאפוקי הכוונה לאמתו דאמת כתבו והתוספות בראשית, למעשה
ת טענות ע״י מותעה יהי' שהדיין אפשר  אפשר העדים וגם הרץ בעא של כוזבו

הוליכו בשקר שהעידו  הריעת ע״י האמת את הדיין מגלה ואם הדיין, את שולל ו
ת וחקירות שונות שאלות ע״י הענין אמתת לתוך שחודר מה ע״י שכלו שו  רבות ודרי
 דין אלא הטענות עפ״י הנראה יחוסי אמת רק ולא אמתי משפט חורץ כך ידי שעל
עזוזו חילו ברב הראה אז הדברים, אמתת לפי אמת  אמת יש העשיה בעולם גנז כי ו
 שאל האמת ואמרה לדזבריאה שהתנגדה האמת טענת של כחה את מחליש ובזה

מי העולם. את וברא ארעה האמת את השליך והקב״ה יברא,  לאמתו אמת דין שדן ו
 האמת טענת עד העולם את שברא בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה זה

הדיין שקרים כולו שהעולם  בזה האי־זיופי, האמת ומגלה לאמתו אמת דין שדן הזה ו
 התבל את ברא והתעדותה האמת טענת שלמרות במה הקב״ה הכרעת את הצדיק

ומלואה.

 כן בחביתו וזה בכדו בא שזה לחבירו אדם בין בכך מה של קטנים בדברים ואם
 גדולדז לזכות לו ונחשבת מעולה מעשה עושה לאמתו אמת דין הדן שהדיין הוא
 בראשית במעשה להקב״ה שותף נקרא להיות להתרומם מתעלה שבשבילה ער ב״ב

 דברים או ממון שוחד של סיג מכל ונקי מזוכך שהוא איש אלא זוכה איע לזה אשר
 שכלו טוהר את לעזחד העלול דבר כל על למעלה ולעלות עצמו את להגביה ויוכל

 וצריך נעלמה חכמה שהיא התורה בחכמת שעוסק שמי שכן מכל רעיוניו, לזכות
 מי שרק בודאי האמת, נקודת אל ולהגיע קדושים דעת למצוא כדי בה להתעמק
היר לחכמתו קודמת שיראתו  כל מקרבו ומרחיק קודש עם חול כלאים, מל/נרב וז

ת מבטו את להעכיר העלולה חלאה תיו להגיע יוכל הוא רק שכלו, וזכו  בחנו
 ״ובלב לב״, ״חכם לעזון: תנ״ך כתבי בכל נמצא ולכן האמת, נקורת אל והסכמותיו

 והנטיות המדות משכן שהיא ללב יעז שייכות איזה ולכאורה וכדומה. חכמה״, תנוח
 השכל כי הקדמתנו עפ״י נכון אבל ובמוח, בראש שמקומה החכמה עכו לטוב או לרע

הרצון, הלב מנטיית מועזפעים והתבונה החכמה מי ו  לב טוהר האמת מרת בו שיש ו
מי האמת, לכוון יוכל אז המדות וזיכוך  בכל רעות תכוטת ומלא רע שלבו ו

תיו השקפותיו מד ומשפטיו ודעו  להפוך האמת מדרך יטה ובנקל לבו השפעת תחת עו
פיה. על הקערה
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אולי  ולא אורייתא מיניה ובעין כיסתיה דאבד בר״י ״מעשה הירושלמי כוונת זה ו
 בלבא דעתא להו אמר דעתך, אבדה כיסתר דאבד מפני ובי ליה אמרין ידע, הוה

 כיס לו יעז והתאוה החמדה מקום שהוא הלב כי הכוונה תליא״ בכינזא וליבא תליא
תו המכסה  הלב מן הכיס אבד ואם האדם, של שכלו עיני את ימוחד שלא כדי או
ת והחמדות הנטיות בו שהתנכרו דיל הלב, ונתגלה  ומשפיעות לראש למעלוז ועולו

 מתגלה הלב אם והייט שבלב, הרעות המדות מן חפשיות אינן שהחלטותיו עד עליו
 כי מלתנה בדרך ר״י אמר ולכן ונרפש, נסתם הברורה, החכמה מעיין ר״ל הראש, אז

ל הלב, כיס ממט אבד  להטותו שבלו על להשפיע התגבר הלב כי בעצמו שהרגיש ר
 החכמה. מעייני זה ידי על ממט נסתמו כי צלולה דעתו היתה לא ולכן האמת מדרך

ת נטיות כל על ולוזתנשא להתעלות צריך דן שהדיין דק בכל כן ועל שו  שלא הלב ורג
p ״ונשא ל) כת, (שמות התורה הזהירה זה ועל מהם, ונפעל מושפע להיות rw את 
שראל בני משפט ל תבייד״ ה׳ לפני לבו על י  תתאים אז pn המשפט התרצת ר׳

^ הלב וחמדת מנטיות למעלה המשפט את יגביה הדיין אם להאמת  ה׳ ״יראת אם ו
 בלי התורה בחכמת האמת להשגת יזכה אז בו עצורה המרות וקדושת אוצרו״

 המרות וטהרת שלמות בלי אבל האמתי, וגוונה בצביונה התחלפות ובלי השתטת
רוז תקבל  יוחנן ר׳ כוון ולזה לחושך, והאור לעוקר תתהפך והאמת חדעזה ותמונה צו

מא בגמרא ר ״כתיב באמרו: ב) (עב, יו  נעשה זבה לא זר, לו נעשה זבה זר, וקתנן ז
תיו וטהרת לבו זכות לאדם לו יחסרה אם ר״ל, הימנו״ זרה  התורה תיעשה אז מדו
 חכמי כי ידו, על ר״ל ״הימט״ דייקא והאמתי, המקורי וגוונה מתובנה ומשונה זרה

טי בלי המיוחדת תוארה ואת התורה מקוריות את לעומור צריכין הזמן  דהו, כל שי
 והשטת הזמנים חליפות ע״י העתים במשוך אחרת צורה ותקבל צורתה תפשוט שלא

ע הלבבות התנועטות וע״י אמיתיות, בלתי והשקפות  בהאדם המושלות המרות ורו
ת לרגלי ריל שו  אשר חדעוה צורה תקבל בנקל האמת נקודת אל מתאימות שאינן דר
 וסיג תלאה מכל נקי להיות זוכה אם זר״. לו נעשה ״זכה ולכן אכותט, שערום לא

תרומיות מפארות מדות ע״י נאים במלבושים ומלובש רעות ונטיות וממדות  אז ו
 לפאר לו ונעשית בתורדז, האמתית הכוונה להעזיג זוכה כי זר, התורה לו נעשית
 משוחד אז ומשחיתות רעות מדות הטבעו ובלבו זכה לא אם משא״ב ועטרה.
תיו בכל מהם ומושפע  ומכנים האמת מרבז מן עי״ז שמתרחק באופן והשקפותיו דעו

 סטרא רוח שקר רוח וטמאה זרה רוח הקדושה תורתיט הקדעזים קודעז אל
דמסאבותא.

ט ולזה ש (ספרי באמרם רז״ל כוו  התנבא הנביאים כל אדון משה כי מטות) רי
ע כי הכוונה הי״. צוה אשר הדבר ״זה בלטוון התנבא ולכן המאירה באספקלריא  ידו

תו ממקוריותו קצת אובד ולהלאה לפה מפה הנמסר רוחני שכלי דבר שכל  ומעצמיו
 והמוסר המקבל תכוטז כפי ממט המתבלט רב או דזזו כל שיטי בו וחל העיקרית

תו ש איש אול תו כמותו תחטר כלי אל מכלי שהורק השמן וכמו מדרגתו, כפי אי ומד



המחבר המדמה

 תורה של הענין באיכות הוא כן הכלי בדופני מעט ממנו נדבק הרקה שבכל מפני
 הענין על מטביע שהמקבל מה ע״י המקורית מגוונה קצת שתאבד ודעה השקפה
 ביטוי לידי תבוא בהן אשר והשגתו הבנתו ערך כפי עצמו חותם את לזולתו שמוסר

 משה ולכן הרוח, על תמיד המשפיעות ותכונות במדות שלימותו מדרגת גם גמור
 שלימות של קצה מרום אל הגיע המדות וקדושת בטהרת אשר השלום עליו רבינו

 היה הוא רק אלקים, איש נקרא ע״ב אשר האנושי במין הימנה למעלה שאין האדם
 דברים ה׳״ צוה אמור הדבר ״זה בלשון הגבורה מפי שקבל התורה את למסור יכול

 עצמו חותם עליה להטבתג בלי השתנות בלי האלקית המקורית ובצורתן כהווייתן
 אך בה התערב שלא אומרת זאת העזערה, כחוט אך והתחלפות נטיוז בלי האנושי,

ת נדנוד  וזה העצמית, והדרה הודה בזיו דהו כל פגימה בלי שהוא כמות ונשארה זרו
כן גרונו, מתוך מדברת שכינה של הפשוט מובנו  ״דבר ג): א, נדברים תודה אמדה ו
 תיבת דהאי דקדקו והמפדעוים אליהם״, אותו ה' צוה אמור ככל יטוראל בני אל משה

 בני אל דבר משה כי להדגיעז הכוונה כי ניחא אבל לגנזרי, מיותר לכאורה אליהם
 צוה אשר ככל השם מפי הדברים שקבל כמו ממש שינוי שום בלי התורדז בל יטוראל

 אלא אנושי חותם עליהם מוטבע שיהיה בלי ליטזראל ר״ל אאהם מסרם כך אותו ה׳
ית״עו. המצווה של העצם באור המאירה באספקלריא

 אשר העיקרי היסוד לתורה״. קדמה אר׳ן ״דרך ג): ט, רבה (ויקרא ז״ל אמרו ולכן
 תתחלך או תשונה שלא המקורית, באמתתה התורה לקיום בטוח הכי הערבון הוא
 המדות, וטהרת שלמות ר״ל, ארץ״, ״הדרך הוא ונכריה זרה ברוח הזמנים מן בזמן

 הלוך־ריחי האדם דעת את ומשחרר הבריא שכל זכות השומר הגבוה המוסר
 והתאוה, החמדה משבן שהוא להלב, הנכנע הרהיון, אל מהשתעבדות דעתו ועזיקול

והחלנזותיו. השקפותיו את לתנה משפתג אשר

 רבה במדרעז טו) יט, (ויקרא ובמשורוז״ במשקל במדה, במשפט, עול תעשו ״לא
ת מגילת  כאן? העזנוי המעזפט ומהו משפט, תטה לא אומר כבר לדין, ״אם ז); (א, רו

 חמשה וגורם שמות בחמשה קרוי שיקר ואם דיין נקרא המודד כל כי מלמד, אלא
 בחרב, ישראל מפיל העזכינה, את מסלק השם, את מחלל הארץ, את מטמא דברים,
 דור ראית אם דאר״ח שקרים שמעזקלותיו לדור לו אוי לארצם. אותנו ומגלה

עכ״ל. ומתגרה״ באה מלכות שקרים שמשקלותיו

 אדם בין הדין את שדן מי p לא כי המדרש, בדברי מתבטא נפלא רעיון הנה
 חייו מתעודת - אדם וכל דיין, נקרא המודד כל אלא ושלך, שלי בין דהיינו לחבירו,

ש^ל. מורד תמיד שיהא - הוא  ביחס אם הם, הדעת ושיקול מדידה עצמם החיים ו
 חובות עלינו מטיל החיים עול הנעלות. המשכלות חיי אל או הארציים החיים אל

היותר והחוב האנושות, כל עד ובכלל מעזפחתנו, עצמע, עד מספר, אין עד וחיובים



ההדמות - דודים דור ‘‘י

 החיים היקף בכל הקדושה. תורתנו אל ביחס ע^ינו הוטל אשר הוא והקדוש גדול
ת חובות עם וצעד צעד בכל אנחנו נפגשים הרוחניים כמו החלוניים  או חיוביים ומצוו
 עף אבני ומטיל אלה חובותיע לקיום מתעד באדם המוטבע הותנ התנר שליליים.

 מה את מדרכם להסיר ולנצחו, עדו ללחום עליע החיים. דרך על שונים ומכשולים
 הדעת, שקול הפוגות מאין תמיד האדם מן דורשת זו ומלחמה לעדע. שעומד
מודד שוקל שיזזא כלומר ת יבלתו מדת את ו  הרוחנית הגופנית גבורתו ואיכו

כן והדרישות התביעות אל ביחס והאפשרות היכולת את והחומרית,  במי הוא ו
 שעוסקים באותן מרובה יותר ובמדה שבן ומכל ובחכמה בתורה במושכלות, שעוסק
 ועונה עת בבל תמיר יחד, גם והרוחנים החילונים המנהיגים, הראשים הכלל, בעניני

 דין, ופסק החלטה התרה, שצריכות וספיקות שאלות הפרק על להם תעלינה עם יום
 ושקול מדידה להן שתקדם צריך והסכמותיו החלסותיו ובכל למעשה, או להלכה אם

 על אשר התורה ומשפטי וחוקי והתוצאות הסיבות הצדדים כל את לפלס כדי הדעת
 עושה ועפי״ז עצמו האדם את מחייבת השכל הכרעת הדין, את ויקוב יכרמג פיהן

 שמתעד ומי העם, את ואונם בכפיה תחייב והמנהיגים הזמן חכמי הכרעת מעשהו,
 ולכן עליהם גדולה אחריות מטיל הלזה מוגבל הכח בגחלתן, נכוה ולהחלנזתם להם
 להבחץ שידע החילוני הפרטי, המושל המנהיג, החכם, מהאדם, נדרש מאד מה

בין הקודש בק ולהבדיל  השקפותיו בכל לנטות שלא כדי והאסור המותר בין החול ו
תיו  כמעוקל במשפס עול תעשו ״לא והישר. האמת מקו והכרעותיו משפטיו דעו
 בכל בדין והכרעה החלטה הסכמה כל הדעת שקול וכל מדידה כל מעזפט כל במרה״

עול און בהן ימצא לא והדתיים הרוחניים הגשמיים, הפרטיים, החיים ענפי  נסיה ו
 המפסיד הסם הוא השקר שקרים, שמשקלותיו לדור אוי לאמתו. האמת מדרך

 בני על המעזפיע והחמדה התאווה מקור הלב מנטיית העבע סם והממית והמכלה
ם מחשבותם מעכיר שבלם, עיני אור את מכהה אדם אבדון כליון וער  העולם. בבל ו

ומתגרה. באה מלכות שקרים שמשקלותיו דור ראית אט

חורבן הלבבות התמעטות נבואתם ברוח ראו הגדולוז כנסת אנשי וכאשר ת ו  הדורו
 כל את הזהירו השקר, והתגברות המדות השחתת שמים, ויראת מוסר בעגיני

 סייג ״עשו א) א, (אבות הפתגם ע״י גדול, ובותנש בקול אחריוזם הבאים הדורות
בין הקודש בין וגדר תחום ר״ל לתורה״, בין והעזכל הרוח החכמה בין החול ו  הלב ו
הר המחשיך חול דבר שום בעד ל/נצור ברזל חומת סייג והתאווה, החמדה  האמת, זו

 עי״ז לקיים כדי האומה כלליות ובהגהגת וחלקיה התורה יסוד בהשגת יתערב שלא
 בעצם קדושתה בטוהר הזמן, חכמי והכרעת בהעזגת התלוי בע״פ של התורה את

ך שמן בבחיגת האי־מזוייף ובצביוגה המקורית בתכונתה אמתתה  שאיע שמרים בל■ ז
 צח אור המפיץ אור ותורה מצוה נר להעלות כדי אחרים, משקינז ענז מתערב

ם, לדור וקיים העולם חשכת על בהיר אור ומצוחצח  (תהלים הכתוב כמאמר דורי
ר ירח ולפני שנועז עם ״ייראוך ה), עב, דורים״. דו
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ר חיבורי שם קראתי ם דו ר ירח ולפני שנוש זגם ״ייראור הנ״ל הפסוק עפ״י דורי  דו
 כל מקור העליון אור העצם אור שהוא שבכהב תורה סמל השמש כי דורים״

 אשר שבע״פ לתורה סמל היא מהשמש אורה השפעת שמקבלת והלבנה החכמות,
ה נוסף לדור. מדור ונמסרה שבכתב בתורה ומקורה יסודה ר השם א ם דו  כולל דורי
ת שלשה ת, שלשה הרי שנים רבים מיעוט כי דורו  כסא על השאשי הדור ואני דורו

 שהיה וצוק״ל אבדהם pמ הקדוש הגאון אא״ז כי תע״א, קלויזענבורג פה הרבנות
ר ר׳ הצדיק הגאון של חתנו  החת״ס מרן של חתנו שהיה זצ״ל עהרנפעלד צבי דו

 קדושה רוח בעדתו ושתל תרל״ח שנת עד תרכ״ד משנת פת בראשונה ישב זצוק״ל
מיו בדמי ונסתלק טהרה רוח  מקומו את מלא ואחריו שנים, נ״ב בן צדיקים מיתת י

 על רביעי״ ״דור ספר מחבר בעל זצוק״ל שמואל משה מרן העצום הגאון אאמו״ר
 שנת עד תרל״ח משנת זו גדולה בכהונה ושמש פאר נתבהן שנים כ״א בן חולין,

 בן בהיותי זכיתי הקודש לארץ לעלות כדי הרבנות, מכסא שהתפטר ואחרי תרפ״ב,
 שר יעזיעוים גזע תרפ״ג בשנת התעדות. ובלי אחד פה בעה״י להבחר שנה ל״ז

 נפשו כלתה וגם נכספה שמה אשר הקדושה בארץ להתיישב מבבל עלה התורה
 והשתפכות רוממות שמחת מתוך עצרת שמיני באל הקדוש בחג תרפ״ה ובשנת
 שמחת וביום נשיקה במיתת העזמימה הטהורה נשמתו עלתה פתאום בפתע הנפש
 העיר בכל ולאבל לתוגה גהפכה ושמחה הנוראה השמועה אאט הגיעה תורה

 קהל לפני הגדול בביהכ״נ רב והספד קינה נשאתי האבל שבעת עבור ואחר והמדינה.
 אשר האגדה ובספר בכתובים, אתי המה ההספד ודברי וטף נשים אנשים ורב עצום

™ בדפוס. אקבעם בעה״י לאור להוציא בדעתי  זכיתי השבעה ימי עבור אחרי ו
 הר על אשר קברו על להשתטח הקהלה ובשאחות במלאכות הקודש pלא לעלות
 איעז קבר קברו על מצבה ושמתי כבוד מטחתו ושם המקדש מקום עד מכוון הזיתים
תו הוד ידע לא ומי אלקים.  קדושת גדולתו, ופרשת צדקתו ובחכמה, בתורה גאוניו
תיו וטהרת או העידו עולם וגאוני מקמאי, כחד נתעלה בהם אשר מדו  של מיו״ח כי ע

תו בתורה. בנדלות זצ״ל הגאון אאמו״ר כמשה קם לא זצ״ל החת״ס מרן משה  וזכו
עו לעד תעמוד חוד לאלפים תלמידיו ולכל זרעו ולזרע אר  הנכבדה הקהלה לבני ובי

שב אנכי בתוכה אשר והמפוארת  וישמרם יחיים הי בכבוד, שנה עשרה כשלש זה יו
שר ויברכם אמן. צדק גואל ביאת עד ורוחני גופני באו

 עט״ר מורתי אמי מצאתי לא אלה בכל אשה ימצא מי ואביגיל כאסתר חיל ואשת
 עקיבא ר׳ התנא כמאמר לאוי״ט. שתחיה עביה מרת צדקת הרכנית תפארה צפירת
 לאאמו״ר לעזר שעמדה היא אומר אני כן הוא שלה ושלכם שלי לתלמידיו שאנור
 שכמו מעל הקילה היא מפריע בלי תורה של באהלה לישב יכול שהיה זצ״ל הנאון

 זזה לא באלמעתה וגם הבית, הנהגת לרגלי הכרוכים והדאגות התלאות סכל את
^ א  להיות וכעתיה בניה חוג בתוך חרל בדירת החליפה לא דירתה ואת הקדושה מ

קשורה נפשה כי זצ״ל אאמו״ר בעלה מקבר להתרחק שלא כדי שמחה הבנים אם



מקדמות - דודים דוד 46

 ובנעימים בטוב תוסיף ימיה על ימים טובה בשיבה ינדה הארך השם אנא בנפשו.
אכי״ר.

 מו״ה הצדיקים הגאונים הרבנים גיסיי הסתלקות על בביות שתי עיני תדמע ודמע
 עקיבא ומו״ה וטשעטשוויטץ, שעבעש דק״ק אב״ד שהיה זצ״ל קליץ מנחם שמואל

 דדהבא צנתרי תרי ואייזענשטאדט טשאבא דק״ק אב״ד שהיה זצ׳׳ל קליין הכהן
 הרחמים בעל ה׳ ימיהם בחצי זמנם קודם נסתלקו בצהרים השמש כבא אורם שנבבה
 בזכות לאוי״ט שיחיו הלזגיהס יחנאי ועל האלמנות על-אחיותי באברתו יסוכף

נ״ע. הקדושים אבותיהם

א ותשפך אזכרה אלה חמיו בכבוד אדם וחייב  לי שקרה הגדולה אבירה על נפשי ע
מיו בחצי באבו בעודו נקטף לפ״ק תרע״ז בשנת  תמיבו צדיק הגדול הגאון הרב מו״ח י
 כמשלעז עבור אחרי הנשוויטץ דק״ק אב״ד שהיה זצוק״ל, בלום צבי יהודה מו״ה

 הי יראת תיל אשת הרבנית זוגתי בתו את ליעוא בזר׳נו לידבק שזכיתי אחרי חדעוים
ד תחיה. הינדל מרים מרת התרומיות במדותיה מצויינוז תברך באוהל מנשים  ה׳ י

עזב העזמימה עלה התורה שר תורה מתן חג ובערב בנו נגעה  לאנחות, אותנו ו
סדרנו המדינה רבני התאספו האבלות ימי ובמשך  הדברים ובתוך גדול ואבל הספד ו
או קועתי  ר׳ בעתו, גדיזזו כעלות קבר אלי בכלח ״תבא כס ה, (איוב הכתוב בדברי ע
א תבא אמרו ורבנן קבר אלי לא תבא אמר יצחק א בכו  חסר שאינו מלא קבר א

 אמים צעיר לח, כשהיה שנפטר שתיהן נתקיימו יזניקיל הגאיו חמי ובכבוד כלום״.
 בעל דאבוה, ברעא ברא ממעז כאם חסר שלא מלא היה זאת ובבל שנים מ״ה בן

ח שערים הבית ש מלא זללה״ה בלום עמרם מ ת שם בתורה וגדו  פסק לא כימים אלו
 לספר מהביל היריעה תקצר להפאא, עד היה וקדושתו וצדקתו מגירסא פומיה
חילו עיזוזו תו צדקתו המרות, בטהרת ועזלמותו לאורייתא ו מין לע תעמוד וזכו א  ו

ל עהרנפעלד יעזעי' מו״ה הגאון בת שתחיה רבקה מרת הצדקת חמותי צ׳  שהיה ז
טובה. בשיבה ותנוב ימים לאריכת תזכה יע״א תזזוראן פאטאק אבדק״ק

 בהקהלה הרבנות כסא על אשב זכיתי תרפ״א עד עזר״ת מעזנוז שנים שלעז
כרון גדול. בכבוד אותי שהחזיקו בהנשווייטץ המפוארה  של כוס להם אוריק תודה בז

מזוני חיי בבני הברכות ממקור אחד בל שיתברכו ברכה רויחא. ו

 צנועה נחנשיה בכשרון והמפורסמה החשובה מחברתי את לטובה אלוקי וזכרה
 להבנות זכיתי אשר תחיה הינדל נורים מרת תתהלל היא ה׳ יראת ביתה בירכתי

חיד בבן ממנה  צבי יהודה כמר תרומיות מדות בעל טהורה ה׳ ויראת בתורה מופלג י
העי אבותיו, לתפארת אל בית העולה סולם על מעלה אנלות ויזכה לאא״ט שיחיה  ו

אסתר הבתולה ישראל בנות של והמעלות המרות בשלמות בנות בשלעז m הי



המחבר החרמת

 לת״ח ולהשיאן לגדלן ואזכה לאוי״ט שתחיה בלומא שולמית והילדה נעמי והבתולה
ד ה׳ בדך זרע בהם ולראות אלקים יראי אכי״ר. יבודך יעודים דו

 אשר ית״ש הבורא העולמים לאדון והודיה שבח תהלה פי ימלא לדבר אבלה טרם
שון חלק את לראות וזכני ביהמ״ד מחובשי להיות בעוה״ז חלקי שם חי מילדי רא  רו

 התורוז חכמת שדה על בהדרם. כליל בדפוס קבועים עולם לאור יועאים תבונתי ופרי
 עד נעורי מימי שבעתי תנובתה ומפרי יינקתי ומחלבה מדבשה נתגדלתי, והמוסר

מבורו יעזנתי ביהמ״ד כותלי בין קשת, כממטחוי הרוזקתי זרים מחכמת היום,  של ו
תו חו האציל כי מים חנקתי זצ״ל הגאון אאמו״ר הזקן או  לי והורה עלי הכביר מרו
שר וסברה בשכל הלימוד דרבי  וחידותנז. חכמים בדברי להתעמק איך הדרך הגיון, ויו

 אין באוהל, ימות כי ״אדם קנח:) ב, (זהר חז״ל מאמר את לקיים איך ראיתי אצלו כי
 התורה וחשקות עזה תשוקה ע״י עליה״ עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה

 חוץ - נעורי ימי כל מאהלו משתי לא וכמעט הגשמיות, התפשטות עד מוגבלת בלתי
 - בפרשבורג זי״ע סופר שבט בעל הגאון מתלמידי להיות שזכיתי שנים מעזתי

 בן לו, הייתי חכים בר זקונים בן בי מדעת יתירה בחיבה אותי חיבב זצ״ל ואאמו״ר
תי שעשועים, וילד יקיר בן אב יעזמח חכם  לקבל ההבשרה בי התטצצה כבר ובילדו

 יוצאת מסותרת באהבה אותי הרגיל ברכיו על וע״ב התורה, עול נושא להיות טהרה
 לא אשר נאמנים נטעי בי והשריש נטע שמים ויראת מוסר התורדז אהבת הכלל, מן

שו מי העולם. ועד היום עד פרי מעשות ימי  נאמנה בקורת עין תחת ספרי את שיקח ו
 ובמה במה בו שימצא אקוה השורה את המקלקלת שנאה או אהבה של נטיה בלי

הגיון עמוקה וסברה השכל אדני על בטיים אמתיים דברינז  מן שזבוני מה בפי יעזר ו
השמים.

 על עלו והשתרגו עלי רעדו וההרפתקאות התלאות כל את אספרה אם והנה
שאינן הידועות הקורות כל ואת נ״ע הקדושים אבותי כסא על עליתי מיום צוארי  ו

Tת  ולא שקטתי לא שלותי לא ממש כי מהביל, היריעה תקצר רבים בת בשער ועו
 והותי בעטי יעזקל שקול ״לו ב) ו, (איוב הקרא כמאמר ומצוה חובה ממלחמת נחתי

שאו במאזנים  המדרעז בית בטלתי לא ב״ה זאת ובבל יבבד״ ימים מחול עתה בי יחד י
 חכמתי ״אף ז״ל מאמרם בי ונתקיים תבונתי, פרי פריה וזה עצומה ותשוקה בחשקות

 עלי קמו רבים אשר ובעת ולמחסה״, למגן לי היתה באןו שלמדתי תורה א, עמדה
 לו והתחולל לה׳ ״דום ז״ל רבותיט עצת בעצמי קיימתי אני חננז רדפוני ועזרים
ת בביהמ״ד, עליהם והערב השכם  זצוק״ל החת״ם ק״ז ובראשם הקדושים אבותי וזבו
רו אשר השטנים החציכז שכל א עמדה  תורת של הברזל חומת על נתפוצצו בי י

 אבדתי אז שעשועי תורתך ולולי סופרים, קנאת כמעיל לבשתי אשר המגן על האבות
 קהלה בתוך גדול בבבוד יועזב אנבי עמי ובתוך לדממה קמה הסערה ותא״ת בעניי,

ם במוסדות ומעוטרה מפוארה קדושה אין וגמ״ח עבודה תורה של ונשגבים גדולי
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תן חיים ״המחיה אברכם, עקיבא ר׳ האלקי התנא ובדברי מספר.  ארוכים חיים להם י
שר ומאושרים מבורכים ומתוקנים  תודה נותן כשאני בשעה ובה ורוחני״. גופני באו

 ויתקדש ויתעלה משמרתי רום על לעמוד הי שמכני העתיד על צועק העי לשעבר
 של והמוסרי הרוחני התפתחותה לטובת ופוריה תמה עבודה ע״י ידי, על שמים שם

ר ולהעמיד ומוסר חכמה להרביץ ואזכה והיראה, התורה קרן בהרמת הקהלה  דו
בורך יעזרים ר י ר אחר דו ע זרעי ומפי מפי הזאת התורה תמוש ועזלא דו  עד זרעי וזר
עו ותחזינה עולם סיף גדוליכו ברחמים ציון שיבת את הי בשוב עי  שנית ויגאלע ויו

אכי״ר. עולם גאולת

 קלויזענבורג ק״ק פה שמים לרחמי מצפה עמי בת שבר על בדמע הכותב כ״ד
לפ״ק. תרצ״ד שנת תליתאי בירחא תע״א

המחבר



העאך ״עקבי לסברו המחבר הרב הקרמת

 ח: א, השירים שיר רבה מררש עיין בקרבו. שמי בי הצאן״ ״עקבי חיבורי שם קראתי
תיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תרעי לא ״אם  משבנות על גריו

 בנשים, היפה את צאנך את לרעות תלבי להיכן לך תרעי לא ״אם שם; רש״י הרועים״.
 והעקבים הצאן שהלכו ררך בפסיעת הסתכלי אותם, מלהנהיג הרועה לו שחרל
תו עקביו על לשוב ניכרים  לעולם בטילה שאינה תורה, לקרבן ייערתיו לכי״. הדרך ואו

מן חז״ל, כמאמר  עומד בתורה והעסק האמור כהן ולא מקדש לא לנו שאין הזה ובז
עולה״. הקריב כאלו עולה תורת הלומד ״כל ז״ל כמאמרם הקרבן, תחת

 ימ״ש הארורים הזדים הטורפות החיות ע״י שודדתי לעצרת, פסח בין תש״ד, בשנת
 - קלוזש הבירה בעיר לאלקים גדולה הררית קהלה בתוך תורה מאהלי וזכרם,

 בעבודה בשנים. עשרות משך הרבנות כסא על יעזבתי בה בטרנסילבניה, קלותענבורג
 אשר נפשות 15000 בת היתה נקהלתי וגמ״ח. עבודה תורה של מוסדות בייסוד פוריה,

 זכיתי פרטית ובהשגחה עלי ה' בהמלת הי״ד]. התופת, באש הושמד הגדול רובם
 עיר הנה ולבוא נ״ע הקדושים אבותי בזכות מאש, מוצל אוד הניצולים, מן אחד לחיות
 דניאל כ״ה חמודות איש והנכבד המפואר התני שולחן על סמוך חנני בה ציריך,

 פשתי לחמי, לי נותנים הם הי״ו, אסתר מרת היל אשת ההשובה ובתי לעוונשטיין
ביד נדיבה ברוח וצמרי ובנעימים. בטוב ימיהם יאריך ה׳ גדול, בכבוד פתוחה ו

 השמים מן זכוני השם. מזבח על תודה כקרבן זה חיבורי לחבר אותי העיר ה׳ רוח
 בעולם המנסרות וחומרות קושיות לפתור כגידין, קשים דברים שונים, ענינים לברר

 מאמרים ושושנים, פרחים מאלות קטפתי והתלמוד, התורה גן אל ירדתי התורני.
היו נימה אל נימה ארגתים גורנה, כעמיר קבצתים הלב, את מושכים נעלים  לאחדים ו

 קומות בן נעלה בנין והשונה הקורא לפני נותן והנני אחת, ולחטיבה לאגודה בידי
אחותה. אל אשה משולבות הרבה,

 שהבל אחד נתל השתיה כאבן שהיא מרכזית נקודה הקורא ימצא הספר בראש מיד
סודי הושתתו שממנו אליו] פונים  כמה ״השבת״. - יסוד נקודת היא חיבורי וכותלי י
 ומי חבירו, על יעיד האחד מתאים פתרון בחיבורי ימצאו והלכות אגדות וכמה

 התעמקתי סיפוקו. על יבוא לא בחריפות, גג על גג פלפואם, למצוא בחיבורי שיחפש
שר בהגיון הקדושים חז״ל דברי של תוכם תוך אל בעה״י וחדרתי  כמה עד בריא ושבל י

 בו להתגדר אבותי לי הניחו שמקום נראה מקומות ובכמה מגעת כהה יד שידי
ובוחנת. חודרת בעץ הקורא יראה כאשר פנינים ולהעלות



הרודמות - דודים דוד

 משארית אחד להיות גורלי שנפל עלי הגומר לאל אקדם ובמה לאלקי אכף במה
 משיני שנעלתי אחר תיכף שברכתי הגומל ברכת באמירת אסתפק האם הפליטה,
 כשבח ברכה סתם מספקת האם לבלעני? עלי שאיימו הכפירים וממלתעות האריות
 באש נספה [שרובה הגדולה ממשפחתי חשוב ולחלק לי שקרה הגדול הנס על והודיה

חי התשקוט התופת]?  סלת? קמח מעט עני, מנחת בקרבן ההומיה ונפשי הסוערת רו
 חלק אקריב שמןו קרבן להקריב אנסה אלא שפתנו״ פרים ב״ונשלמה אסתפק לא לא.

 ועטי עתי שהקדשתי אחרי - ההשמדה במחנות בשהותי שנתמעט מדמי - מדמי
 אזכה אולי לשמן, שנכלשלו תורה דברי לאור החנאה ע״י להבנות אזכה אולי לעזמים.

 הקורות העזפעת תחת מאד, שנתרופפה ה׳ באמונת לחזקם ידועים, חוגים על להעזפיע
 החרדי הנוער בפרט היהודי, בעולכז רחבים חוגים עלנו. שעברו הנוראות בעתים
 הם ונכספים משתוקקים ואגדה. הלכה זו ה' לדבר ושואפים צמאים וגדל, ההולך
 כל לב ומעסיקות בעולמנו המנסרות רבות לקועזיות פתרון ומחפשים צמאונם לרוות
דעות. והוגה חועזב

 שם; ובגמרא אמנה. אנשי פסקו המקדש בית מעזחרב כתוב; מח, סוטה במשנה
 לצדיקים גרם מי - קטנותי ליום בז מי ׳כי י) ד, (זכריה דכתיב מאי אלעזר ״א״ר

 דגם הרי בהקב״ה״. האמינו שלא בהם, שהיה קטנות לבוא, לעתיד שולחננז שיתבזבז
 צדיקים, אצל אפילו האמונה עמודי נתרופפו החורבן, בימי האחרונים, הנביאים בזמן
 בתריה, נענה מה ריתמי יתמי אנן וא״ב ישראל, על שבאו.אז התכופות הצרות בגלל

 ישראל, בית מאחינו ^■עז באבדון הקיר, אזובי יעשו מה שלהבת נפלה בארזעז אם
 ולרבבות לאלפים אולפנא בתי ישיבות, קהלות, והמדע, התורה גדולי חסידים, צדיקים,

 התופעה את הזה הנורא מחורבן כתוצאה לראות אין האם באש. עלו שכולן
 כאלה אנשים נמצאים בלבותם, וישרים טובים בין שגם והנהנציבה, המאדיבה

 ולית דין לית לומר מעלה כלפי דברים בהטיחם אמנה קטני ונעשו אמונתם שנתרופפה
 גוים באו אלקים לאסף ״מזמור א; עט, בתהלים נאמר הראשון חורבן על דיין.

שץ התוספות וכתבו בנחלתך',  מיבעי, לאסף ׳קינה המדרעז״; ״דברי ד״ה ב לא, קדו
מור אלא  ששפך קינה ויעז יעז בימינו יעזראל״. על ולא ואבנים עצים על חמתו ששפך מז

 ואבה! אהוי ישראל, כלל של ש^יעזי חלק על גם אלא ואבנים עצים על p לא חמתו
תרד תדמע ״ודמע יז) יג, (ירמיה הפסוק על ב ה, חגיגה גמרי עיין  נשבה בי דמעה עיני ו
שון מקדעז על אחת למה, הללו דמעות שלעז אלזנזר א״ר - הי״ עדר  על ואחת רא

 פי צורבת העזליעזית הדמעה בעוה״ר ממקומן״. שגלו יעזראל על ואחת שני מקדעז
במוחו. היי שלא הנורא האסון גודל את ימלל מי הראשונות, מדמעות כמה

 כדי הקדושים הנביאים לכח כזאת נוראה בתקופה אנו זקוקים מה הצורך, גדול מה
ת בכל והבטחון האמונה הדת, אשיות את ולחזק הענז על להעזפייג עמנו. שדרו
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;(ויקרא הפסוק על הקת פרשת ילקוט במדרש  הפרה״, אפר את טהור איש ״ואסף )
 זה איש ישראל, נדחי את ואסף לגויים נס ונשא ביה דכתיב הקב״ה, זה - ״ואסף אמרו:

 עינים טהור ביה דבתיב - הקב״ה זה טהור מלחמה, איש הי ביה דבתיב - הקב״ה
 ששת של הטהור אפח ישראל״. של גלויותיהם אלו - הפרה אפר את ברע, מראות
 שנשאם הגדול, השם קרועות על ושנשרפו שנהרגו הקדושים, אחב״י של מליונים

 הזה, והקדוש הטהור האפר את ,pהא בנפות לארבע ימ״ש הגרמני השטן ופזרם
ת, בעל מלחמה, איש טהור, איש - הקב״ה ויאסוף יצבור  מצמיח נקמות, אל גבורו

שועות  הקרבנות של אפרן צבורים שם והמזבח, המקדש מקום טהור, מקום אל - י
העולם! ואבות הראשון אדם שהקריבו

 מהיבן ריב״ח את שאל עצמות שחיק ״אדריאנוס יח: פיסקא מצורע פ׳ רבה במדרש
 לי, מודע אח הן מן א״ל שדרדז, של לוז מן א״ל לבוא, לעתיד האדם את מציץ הקב״ה
 נשרף, ולא באש נוזנו נטחן, ולא ברחיים טחנו נמחה, ולא במים נתט קממז יתיה אייתי
 ממנו הועיל ולא הפטיעו ונבקע הסדן נוזלק בפטיעו, עליו מקיש והתחיל הסדין על נוזנו

צור ישראל, בנשמת כלום״.  של ושביב זיק איזה ומכוסה טמון הקב״ה, של כפיו י
 מים, אש, של וחיסורים הצרות מיני שכל והנפש הגוף גבורת וגבורה, עזוז מעלה,
עילו לא ופטיעז סדן רחיים,  הגוי יעוראל, שדרת של ״הלוז״ הוא ולכלותו. לאבדו יו

 ולהחיות להברות להזין עלינו ונפשנו גופנו בעמקי הטמון הסודי ״הלוז״ את הקדוש.
 אבינו אדנות תחת ולהרכינו להכניעו להחזיקו, לתקפו, לדמגמידו, יתעקם, שלא בדי

שבשמים!

תי ופשעי חטאתי מריי, ידעתי  הארבעים משך הישראלית האומה כלל עד שעווי
 ובחתמסדות באמונה הצבור עול שכמי על נשאוני הן הרבנות, כסא על שישבתי שנה

 ובכל במלואו ותפקידי חובי מלאתי שלא בודאי אבל מגעת, הכהה שידי כמה עד
ע הקיפו. הרועץ ב; צד, קמא בבא בגנורא ז״ל רבותע שאמרו מה ידו  והגבאין ׳׳

שאין למכירין ומחזירין קעוה, תשובתן והמוכסץ  צבור״. צרכי בהן יעשה מכירין ו
 הנביא כבר קשה. תשובתן קדשים, צאן ישראל, ומנהיגי רועי - קשה תשובתן הרועין
 הותצים ״וירעו ישראל; רועי אותם על כשופר קולו הרים ט) לד, (יחזקאל יחזקאל

 צאן עד חובותיו במילוי ומתעצל המתרשל ומנהיג רועה כל רעו״. לא צאני ואת אותם
 הזה מעולם הנהנדז ״כל אמרו; לה ברכות בגמרא הרבים. את גוזל בכלל הוא מרעיתו

ל כאלו ברכה בלא מר ואביו אמו גוזל שנאמר ישראל וכנסת הקב״ה עז  פשע אין ואו
 כל מעל, שמים וממגד pהא מברכת הזה בעולם נהנה אדם כל כי הכוונה, וכר״.

 הוא אדם וכל הכרכות, ממקור במתנה לו נתועת והרוחניות הגשמיות הברכות
 שלא מתנות״, ״המקבל האדם, על איפוא מוטל קדוש חוב מתנות״. ״מקבל בבחינת

מי כל יעזאר  מהזן שמקבל אלו מתעת להחזיר עליו אלא זו, תתאי במדרגה חלדו י
מעזלו ומהעז ״משפמג״ למדרגת ויתעלה יעשה גופא שהוא מה ע״י לכל ומפרנס
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תר מתנה שקבל למי הדין והוא ולזולתו. לאתרים  דעת מלא כלי מהקב״ה, גדולה יו
 דולה שמשפיע, מה ע׳׳י להקב״ה זו טובה״ ״מתנה להחזיר ומוסר תורה וחכמה
ה וללמד. ללמוד לאחרים מתורתו ומשקה  ״והיה אבינו. אברהם של מטבע היה וז
 יעותדל אדם כל אומרת זאת ״בריכה״, אלא ״ברכה״ תקרא אל ז״ל אמרו ברכה״,
 מה כפי ומוסרי רוחני או גשמי ברכה שפע שישפיע ברכה, - ״בריכה״ להיות ויתאמץ
דו כמתנת איש שהוא,  של זה חובו בקיום שמתרשל מי וכל א. נתן אשר הי כברכת י
 מלהשתתן) ומתחמק עצמו את שמושך מי הקב״ה, מיד שקיבל ״המתנה״ החזרת

 כחותיו כפי רוחנית מוסרית והשפעה ובממונו בגופו הצבור עול הרבים, עול בנשיאת
מועל ברכה״ בלא מעוה״ז ״נהנה בכלל הוא כזה אדם השמים, מן לו שניתנו  בקדעזי ו
והברכות. השפע מקור שמים

 שונא שהוא מי ע״ה, המלך שלמה אדם, מכל החכם אמר יחיה״ מתנות ״שונא
שך  בעוה״ז לחיות הוא ראוי יחיה, מתנות״ ״מקבל במדרגת מלהיות עצמו את ומו

 גשמיים נבסים מנכסיו, שמהנה מה ע״י שקבל מתנותיו המחזיר משפיע אדם ובעוה״ב,
 לחייו מעולה ותכאת תוכן נותן כזה איש יעזראל. ולכלל להצבור לאחרים, רוחניים, או

ובבא. בזה הנצחיים לחיים וזובה בעוה״ז

בן וחומר קל ופרטי יחיד איש לכל נאמר זה כלל ואם  לאיש וחומר קל של בנו ו
דן שלוחי כהנים צבורי, במנהיג בראש לעמוד הקודעז משמרת ובהונוזו שתעודתו  די

ם כמה דרחמנא, ושלוחי  הצבור. ועסקני המנהיגים שכמי על העמוסים החובות גדוא
 נגר חובותי ומלאתי קיימתי טהרתי, לבי זכיתי לומר ולהתהלל להתפאר יוכל מי

 ובהתמסרות חסרון בלי באמונה צאני את רעיתי היעזראאת, והאומה הצבור
ם נעשה מה כראוי הדרושה  התוכחה ומיום הדין מיום לנו אוי תוכחה, בבוא הדין או
 קדשים הצאן את - מידם״ הצאן את ודרעזתי הרועים אל ״הנני בכח; ה׳ קול כשנשמע

 האם הזאת, הרעה היתה מי בשל וההעזמדה, התופת מקום של אש למאכולת שהיה
 השאלה שקרתנו? הנורא הטרגדיה עבור - במקצת עכ״פ - אשמים הרועים אנחנו לא

חנו לנפשנו ומנוחה שקט ומרגוע פוגה תתן ולא מוחנו, את מנקרת הזאת הגדולה  ורו
ההומה!
 העם״, ובעד בעדו ״וכפר ביה: כתיב ביוהכ״פ העם עולת את כשעשה הגדול הכהן

 ולמה ישראל. קהל כל ובעד ביתו ובעד בעדו החטאת בשעיר התוודה שבבר אע״פ
תן על מוסב השני הווידוי זה אלא בעדו? העם בעולת להתוודות שנה  החטאים או

 העם עד חובותיו במילוי התרשלות ע״י ומנהל״, ״כהן בבחינת המנהיג, הכהן שחטא
תו עולו אשר  ישראל״ ״רועי ז״א ״הרועיך׳ חז״ל אמרו ולכן עליו. מוטלת ואחריו

 עבודת הצבור, עבודת צבור, לצרכי מחזירין הפגם? לתקח יעשו מה קעוה! תשובתן
א קודש  הצבור, לטובת הנפש מסירות אעכיות, של תערובת שום בלי התרעולות, ב

 גוי ישראל ולכבוד שמים לכבוד הנפש מסירות היעזראאת, האומה קדשי כל לנזובת
קדוש!
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 מלוע להנצל שזכיתי מיום בקרבי והומים במוחי מנקרים אלו ומחשבות הרהורים
 בעבודת והתעעלתי התרשלתי שמא זו דאגה גדול, לאור מאפילה ולזנאת המות

 צאני את רעיתי ולא תפקידי את מלאתי לא שמא שכמי, על עמוסה שהיתה הקודמז
 ענווה מתוך לא ברכה״. בלי מעוה״ז ״נהנה בכלל הייתי שמא קרבי, בל את מסערת

 בראשיהם״ ״ואשמם לרסיסים, נשבר לב מתוך אלא אלו דברים כותב אני מלאכותית
 שעתיד מה ראו לא עיני מרעיתי. צאן את ״גזלתי״ ובפומבי; בגלוי מתוודה ואני כתיב,
לבוא.

דוי כל והנה  אלא אינו הווידוי אז בן לא שאם בפועל מעשה איזה שיתוך צריך ווי
 מעשיהם, את אלקים ״וירא ב, תענית במשנה חז״ל שאמרו במו בעלמא, מילי פטפוטי

 עבודתי, משדה גנבתי גנב מעשיהם״. את אלא נאמר לא תעניתם ואת שקם את
 כמי אהיה ולא הכלל לטובת ולפעול לעבוד עוד אוכל ובמה איך ומשמרתי, משירותי
אינו חנבו מתנת מקבל כאיש ברכה״, בלא מעוה״ז ״שנהנה  ורק אך לאחרים? משפיע ו

 וטורים לוחות על חרות דת אש של בכתב מחכימות באותיות עקיבא״ דר׳ ״באותיות
 להיות חיבורי באמצעות אזבח אולי ברבה. היום לפניכם נותן אני אשר חיבור, של

 אולי חשמים. מן שזכוני בחידושים ולחאדירח, התורח להגדיל הרבים, ממזכי אחד
 סיכויין יתבטל ולא סברן אבד יהא שלא והבטחון האמונה הקוראים בלב לחזק אזכה
 עומדים הערבים כששכננו כהיום שקועים אנחנו בו אשר והנורא האיום המצב לרגלי

 ע״י ומצוקה בצרה נתונים ישראל ארץ שגבולי כהיום ח״ו, לכלותנו הכן מזויינים
 ר׳ של ובמאמרו ופחד. חת ללא ז.1יאת אל גדול; בקול קורא אני לכן ומנדינו. שונאינו
 הקב״ה אך הטמאים, את מטהר מקוה מה ה׳, יעוראל ״מקוה האלוקי; התנא עקיבא
סוך את מטהר שראל״( יומא). מס׳ י

 המקוה אותה של והנפלא הנהדר לבנין אחד נדבך להוסיף רוצה אני חיבורי בהופעת
 של גופה כל עולה תהיה שבה. מקוה שלימה, בגאולה ישראל את ותגאל שתטהר
 ויתגדל ירידה, אחריה עוד שאין בעליה שלימה, באחדות אחת, בבת ישראלית האומה
מן בעגלא הדין בעלמא רבא שמיה ויתקדש אמן. קריב ובז

לפ״ק. תשט׳׳ז שנת תליתאי בירחא ציריך,
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ער העולם מן וישתבח יתברך החשך, ובורא האור יוער  לעומת זה את כי העולם, ו
 בין והחשך, האור בין ולהפריר להבדיל האדם, בו שיתגדר כדי אלקים, עשה זה

מן כל האדם כל זה כי והשקר, האמת ש לרדוף האדמה, על חי שהוא ז  אחר ולדרו
 ועיקר ותכלית תכנית היא זאת והעזתוקקתו ממע. והסתום והרחוק והנעלכו הנסתר
 נפשו למלאות המתאוה באדם הוא וכן גשמיות תאוות בעל באדם הוא כן חיותו.

חיי במושכלות אין תאוותו שהעזיג מי כי רוח. ו  חיים, אינבז חייו יותר, השתוקקת לו ו
מיו  התשוקה היא הנברא, כל את המחיה החיות עיקר כי חפץ. בהם שאין ימים וי

אין להשיגו, וקשה א חועה שמונדו למה העעומה תו והעי מת אדם ו  ועל בידו. תאוו
 מים״(משלי שבעה לא ארץ וגר תשבענה לא הנה ״שלוש אדם, מכל החכנז אמר זה
 והן בארעיות הן לומר ווחנה תמלא״, לא הנפש ״וגם ז) ו, (קהלת אמר וגם טז) ל,

מן כל מלואה להשיג אפשר אי במשכלות, א האדמה. על חי שהאדם ז או  כוונו לזה ו
שו במדרש חז״ל  את אלקים ״וירא ד): א, (בראשית המקרא על א) יב, (חגיגה שדר

 האור יהיה שלעולם לומר רעה לבא, לעתיד לעדיקים שגנזו וגר, ויבדל״ טוב כי האור
שו ויזזקרו העריקים, מעיני גנוז האמתי  ובל חיותם תענוג ימעאו ובזה להעויגו. וידר

 גבוה מעל גבוה להשגה נפש בכוסף ולשאוף לגבוה מנמוך להתעלות קיומם, זכות
ם אלקים ברא ״אשר העשיה בעולם ש ת״( ג). ב, לעשו

עיין ל עזרא אבן ברבינו ו ש ד  שנתן המינים בכל השרעזים ״לעשות״ האי שפירו
 דהכח משום מסתמא זה, בפירועו מאגו ז״ל ורמב״ן ורש״י בדמותם לעשות כח להם

 חדעז דבר על רק שייך ועשיה ולרבות, לפרות אלא לעשות מקרי לא להוליד,
ש נדחקו ולכן אדם) נעשה הקרא על רמב״ן (עיין ישנים. מיסודות  לעשות. האי בפירו

ש לקיים נראה העני ולי  הטבעית התולדה על קאי לא אבל עזרא, אבן הרבינו פירו
שו, האדם, על קאי אלא לו, בדומה שמוליד  האדם יעשה אלקים, שברא שממה ופירו
 פירועז וכאשר ידים. לפעולת בבריאה העפונים הכתות להחניא חדשות בשכלו

ם יעזבה לדור ״דור העקרים  ה' מעשה את ממזביח שהאדם ב), קמה, מעשיך׳(תהלי
 שפיר זו פעולה ועל לו, הקודמים שערום שלא נפלאות חדעזות, המזנאות ידי על

שווג לאמר שייך  שהוא כמו כי בתחלתה. התורה סוף בזה לנעוץ יומתק ומאוד לע
 הוא כן הישנים, היסודות מן חדעוות ממציא ותבונרנו בשכלו שהאדם הטבע, בחכמת
שן שמוע ״אם כי הקדושה. תורתינו בחכמת  (ברכות חז״ל אמרו בחדעז״ תשמעו בי

 עליה, עצמה וממית בה המתיגע בידינו, המצויה היעזנה התורה שמן וכונתם א), מ,
הוא ברוך שהקדוש ז״ל אמרו זו ובבחינה לעולמים, עוד היה שלא חדעז להוציא יובל
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™ ותיק שתלמיד מה כל למשה הראה  מה בל בתורה מונה היה בבה בי לחדש, ע
 ולשמוה טוב ולראות יולד לעמל האדם כי ודור. דור בכל להתחדש עתיד שהיה

 שמהניא במה וזה הגשמיים, אדם בני בצרכי דבר וממציא שמחדש במה זה בעמלו,
ה חיים. אלקים רזי התורה, מצפוני ומגלה חמירא כל מבאר או מזולל, יקר  נרמז וז

 הגדול״, המורא ולכל החזקה היד ״ולכל האחרון), (בפסוק הקדושה תורתייו בדברי
 לומר חנה יעזראל, כל לעיני משה עשה אשר ז״ל, רש״י כפירוש התורה נתינת שהוא

™ בה יעיינו בתורה, העמלים המה העדה, שעיני כדי בכתב, מעזה שעשה שו ת  וידר
 השמים את אלקים ברא ״בראשית כמו ממש הוא לדזם, שנמסרו המרות פי על בה

 לשכללם ״לעשות״ להאדם ומסרם שבראם הראשון), (הפסוק ״pהא ואת
 להם נמסרדז יעזראל, בני לפני משה שם אשר הוזורה כן לדור, מדור ולהשביחם
 להוסיף אין הגליה נתנה, חתומה שהתורדז פי על ואף תמיד. ולשכללם להעזבידזם

 רשאי נביא שאין כתיב המצות ואלה א): קד, (שבת חז״ל ואמרו לגרוע, אין וממנה
 ולדרעזה, לפרשה אבל לגרוע או לדזוסיף שלא אלא אינו זה כל מעתה, דבר לחדש

מיא הוא בזה וגנז הסמוך, דין בית לכל רעזות ניתן  בכה אין שם דגנז דבריאה, דו
ת כוחות ולהתיך למזג p מאין, יעז לברוא האדם סודו די על נפרדים וי  נאתraה י

אין בזה שווין והבריאה דהתורה הרי שביניהם. והנעלם הפנימי הקישור  P חילוק ו
 ישראל, לבני הנבחר לעם הקדושה ותורתינו עולנז, באי לכל נמסרה שהבריאה במה

 שבה, המאור את להשיג כדי הנפש, במסירת בה להגות ולעזכללה, לחבבה היא, לנו
ת לנו שתגלה הרוחניים. לחיינו תוכן הניתנים חדשים אורו

 מן באחת שדרעזו הגדול דין ״בית א) (ב, ממרים בהלכות ז״ל הרמב״ם לשון וזה
 אחר דין בית אחריהם ועמד דין, ודנו כך, שהדין בעיניהם שנראה מה כפי המרות
תו, לסתור דן סותר זה הרי או  אשר העזופט אל שנאמר בעיניו, שנראה מה כפי ו

 ומה לשונו. כאן עד שבימיך׳ דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך ההם, בימים יהיה
 דין הבית דברי לסתור כדי ובמנץ בחכמה גדול דין בית דצריך בעדיות ששנינו
מן, הקדום  לא אבל ותקנה, בגזרה דוקא רזה ב, בהלכה שם ז״ל הרמב״ם כתב בז

 הש״ס פריך איך הרמב״ם, דעת לפי משגה, בכסף שם והקשה התורה. בפירוש
 תנא, בהאי דאמרי אנא לתרץ שהוצרך עד ברייתא, או ממשנה דאמורא, אמימרא

ת נתונה דרעזות כיון פליג, דמצי נאמר לא ולמה בתיובתא, מסיק לאו ואנז  לדורו
ה זה על וכתב הראשונים. על לחלוק האחרונים  דמיום לאמר ״ואפשר לעוונו; וז

ת וקבלו קיימו המשנה התימת בן הראשונים, על יחלקו לא האחרונים שדורו  עשו ו
 כאן עד עליו״ לחלוק אדם לעזום רשות ניתן לא שנחתכו שמיום התלמוד, בחתימת

 הוזכר לא איך משנה, הכסף כתב כאשר הוא, כן ראם זה, על להעיר יעו והנה לעזונו.
שלמי, בבלי הש״ס בכל כזה, ונורא גדול ענץ  שקבלו ההוראה היסוד שהוא דבר וירו
 זכר אין זה ולכל הגמרא, על כן קבלו כך ואחר המשנה, על לחלוק שלא עצמם על

לכאורה. ושרש



ההדטות - דורים דור

 דאיתא מה פי על הוא הלזה, והנשא הרם בענין דעתי עניות לפי שנראה ומה
 רשאי אתה שאי פה שבעל לדברים מנין ישמעאל רבי דברי דתנא ב), (ס, בגיטין

אי כותב אתה אלה האלה, הדברים את לך כתב שנאמד בכתב, לאמרם  כותב אתה ו
כן הלכות  האלה״, הדברים את לך ״כתוב כתיב נחמני, בן יהודה רבי דרש לעיל ו
אי אתה אי שבכתב דברים כהנד, הא האלה״, הדבדים פי על ״כי וכתיב ש  לאמרם ו

 לשונו: וזה ז״ל. ברש״י ועיין בכתב. לאמרם דשאי אתה אי פה שעל ודברים פה, על
 לשונו. כאן עד פה״ על לישראל למסרן רשאי אתה אי בכתב לך שאמרתי ״דברים
 לישראל, למוסרם דוקא זה למה ז״ל, רעו״י בדברי שנתקשה תמימה בתורה וראיתי

 פה שעל בדברים בסיפא, דכמו נראה ולדעתי לעצמו. אתד לכל הוא האיסור והלא
 לעצמו לרעזום אבל מהם, ללמוד לישראל למסרם דוקא הוא לכתבן, רעואי אתה אי

t בהקדמתו ד׳ל הרמב״ם כתב וכאשר שרי, ישכח שלא כדי o שם: לעזונו וזה החזקה 
עד רבינו משה ״ומימות  ברבים אותו שמלמדין חיבור חברו לא הקדוש, רבינו ו

ר דור בכל אלא פה, שבעל בתורה דו  הדור, באותו שהיה נביא או דין בית ראש ו
כרון לעצמו בותב  עד וכר״ ברבים פה על מלמד והוא מרבותיו, ששמע השמועות ז

 כן, גם איפכא ז״ל רעו״י סובר בן כמו לכתוב, רשאי היה דלעצמו הרי לשונו. כאן
^  רעזאי שאינו ומה רשאי, לעצמו ללמר אבל שבכתב, בדברים אסוד פה על ללמד ד

 והנה כמובן. לאחדים כמלמד הוה כתיבה דבל מעזום הייע הכתב, מן שלא לכתוב
 יפול שלא כדי כל, לעין עלה שבכתב דברים פה על לאחרים ללמד שלא הטזנם
 לאחרים ללמר פה שבעל תורה לכתוב שלא הטענז אבל בלמווע, שינוי איזה חלילה
רבות. סברות בזה נאמרו

 פה ובעל בכתב לעזנים, התורה נחלקה דלמה זו, מדוכה על יעזבו כבר חז״ל ובאמת
בץ בגמר׳ והוא בכתב. כולה נתנה לא ולמה  להאי חסדא רב ליה ״אמר ב): (כא, עירו
 אמר מהו. ישנים״ גם ״חדעזים לך שמיעא מי קמיה, אגדתא מסדר קאי דהוה מרבגן

א קלות מצות אלו אה א  נתנה, פעמים פעמים תודה וכי ליה אמר חמורות, מצות ו
תר דכתיב, מה רכא דרש סופרים. מדברי והללו תודה, מדברי הללו אלא  מהמה ויו

 תודה, מדבדי יותר סופרים בדברי הזהר בני קץ, אין הרבה ספרים עשות הזהר בני
 סופרים דברי על העובד כל סופדים, ודברי תעשה, ולא עשה בהם יש תורה שדברי

 עשות קרא אמר נכתבו, לא מה מפני ממש, בהם יש אם תאמר שמא מיתה. חייב
 סופרים״ ״דברי מפרעו ז״ל רעז״י והנה הגמרא. לשוגו כאן עד קץ״ אין הרבה ספרים

ר דור בבל שנתחדעזו חידושים דו בור כדי תוך אבל וסייג. גדר לגדור ו  מפירועז חזר די
ש, מהמה״, ״ויותר דבד״ה זה,  דברי אלו כדרבנות, חכמים דברי כתיב מניה לעיל פירו

 הלב שנתמעט לאחר ישראל חכמי בהם שנחלקו פה, על למשה שעזסרו תורה
 ״ויותר בתריה וכתיב משה, זה אחד״ מרועה ״נתנו דקרא בסיפא כדכתיב ועזכחו,
 פה, שבעל באלו הזהר בני עיקר, שהיא בכתב, בסיני שניתן ממה הזהר״ בני מהמה

עד אלה״ בכל הרבה ספרים אנשות קץ שאין נבתבו לא לכך אלא עיקר, הם שגם
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 חייבים סופרים דברי אבל ומפרש חזר תעשה״ ולא ״עשה בד״ה כך ואחר לשונו. כאן
 על ודאי קרא והאי לשונו. כאן עד נחש״ ישכנו גדר ״ופורץ כדכתיב כולם, על מיתה

ש פלא. והוא פה שבעל תורה על ולא נאמר, והתקנות הגזירות  חעאל רבינו ובפירו
 היית כדי טרפון לר' לו דאמרו א), (יא, לברכות ציין ווילנא הש״ס בגליון הנדפס

 על רק ותקנות גזירת על קאי דלא הרי הלל, בית דברי על שעברת בעצמך לחוב
 שמאי כבית ולעשות להחמיר חשב טרפון דר׳ כאן, דיבר מזה אשר פה, שבעל תורה

שו הלל אבית סמך ולא לשכוב, שצריך ״בשכבך׳ שדרעזו מן שעל שדר  קאי. שכיבה ז
 נאמרים. הדברים פה שבעל תורה רעל כאן, בולה הסוגיה מתוך מוכח והדבר

ש דמתחלה  הקדוש לפני יעזראל כנסת אנורה יעונים״, גם ״חדשים מניה: לעיל דרי
ת הרבה עולם של רבונו הוא, ברוך תר עצמי על גזרתי גזירו  עלי שגזרת ממה יו

 שדרעז מרבנן להאי חסדא רב ליוז דאמר הא כך אחר מביא זה ועל וקיימתים,
 - הרמב״ם כתב - סופרים ודברי סופרים, דברי שהמה קלות מצות על ״חדשים״

שו מה כל נקרא  (סו, בחגיגה כאמרם סופרים נקרא זה שם על כי המרות, פי על שדר
 שסופר סופר בתורה, וחמורות קלות ששוקל שוקל סופר״, איה שוקל ״איה ב);

 על ולא נכתבו לא למה תאמר ושמא קפריך פה שבעל תורה ועל שבתורה. אותיות
רו ושעתן, מקומן אלא להן שאץ והתקעת הגזרות עז  השתנות ידי על ונתקנו ש
 פה שבעל דתורה לפרזזז מיאן ז״ל דרש״י אלא כידוע. והמצבים, והאנשים הענינים

 לפרש נדחק ולכן ״חדעזים״ קרואה תהיה שבכתב, תורדז בהדי בסיני למשה שנמסרה
ת גם כולל סופרים דבדכרי דמעזום  שהסופרים מה לכל מכנה לכן ותקעה גזרו
גדול. דוחק ודאי וזה ״חדשים׳׳ בשם אומרים

 ספר לן ליתן מצי היה לא וכי הקועזיה, על מתרץ מה מאד, קשה המאמר גוף ועל
 שמשיב במה נכתבו, לא למה הקושיה מתורץ ואיך הרמב״ם, של החזקה כיד גדול

עיץ קץ. אין ספרים עשות איר חוות בתשובת ו  יכול שהיה כן, שהקשה קצב סימן י
 מה ״מפני בד״ה שם ז״ל ותוס׳ ובפרט. בכלל התורה דיני כל כולל גדול ספר לע ליתן

 יעותבחו״ שלא כדי נתנו לא מסיני למשה בהלכה ״וגם לעוונם: וזה כתבו, נכתבו״ לא
איר בחוות עיין נשתפך. דיו הרבה אלו דבריהם ועל לשוע. כאן עד  השני ובחוט שם י

 מסיני למשה דהלכה ז׳׳ל, הרמב״ם דכייל הכלל עד שזה ממה דמלבד דחוק. והוא
 חשש לא למה נשכחים, להיות עלולים דאם דבריהם, להבין אין מחלוקת, ביה לית

 תורה כל דאם לאננר, רזנה השני ובחוט לן. שנמסרו מסיני למשה הלכה הני לשכחת
 עתה אבל בה. עפלת השכחה היה הרבוי מחמת מסיני, למשה ניתן היה פה שבעל

 אוהנים, בהקדמתו ז״ל הרמב״ם שמנאן כמו הוא מזעיר מזנט מסיני למשה דהלכה
די על מהן באיזו ונשלמו ש ובזה בהן, מצויה השכחה אין תו אחריו, הבאים י  ליישב י

 כדעת שם שכתבו ״הלכה״), ד״ה ב (עז, ביבמות עצמם דברי התוס׳ יסתרו שלא
 בכל אבל נקבלה. היא קבלה ואם חולק. מציע לא מסיני למעוה הלכה רעל הרמב״ם,

בתשובה המעיין יראה כאשר הגדולה מהמבוכה עדיין יצאע לא הדחוקים אלו



הקדמות ־ דורים דור

איר בחרות הארוכה  בהלכה הכל נאמר לא למה להתרס׳ להר שקשה מה גם שם. י
 המדות פי על שנדרשת פה שבעל מתורה קיל מסיני למשה הלכה הנה מסיני, למשה
ץ הלכה, על לוקין אץ גם מהלכה, וחומר קל למדין אין דהרי עי  סימן יו״ד בטור ו
 והגם מסיני, למשה מהלכה רק שהוא מפני מותר לארץ בחוץ ערלה דספק והב״ד,

 מסיני למשה דהלכה שסברו מהראשונים הרבה מצינו עליו, השיג שם יוסף שהבית
^ מקרי, סופרים דברי עורו בקרא מפורש דעיקר במקום ו שי אץ לוקין. מהלכה, ו  ו
בין הגמרא בונת לבאר אלא בזה, להאריך כאן רצוני הנ׳ל. עירו

 שבעל לתורה שבכתב תורה שבין כל לעין והנגלה הגדול החילוק דהנה דע, אבל
 כל ״לעיני עד מ״בראשית״ במלה, מלה למעוה נמסרה שבכתב תורה כי הוא פה

 (ספרי ז״ל אמרו זה ועל המאת, ולא הענין, לו נבוסר פה שבעל ותורה יעזראל״,
 ב״כה״ שנתנבא משה עאהם הוסיף הי, אמר בכה נתנבאו הנביאים כל ב): מטות
מר רצה והדבר״, וב״זה  והם הענין, אלא להזזראל למסרן המלות קבלו לא הנביאים א
ה עצמם, בלעזון הבנתם כפי הענץ את מסרו  בכה התנבא משה אבל ה׳״, אמר ״כה וז
 ה׳״, אמר ״בכה פה שבעל ותורה הדבר״ ״בזה שבכתב תורה דהיינו הדבר, ובזה

היינו עצמו. בלעזון הענץ פה שבעל ותורה קבלה, כאשר במלה מלה שבכתב תורה  ו
 עצמה, נבואה אותה לומר רצה אחד, בסגנון מתנבאים נביאים שני אץ חז״ל דאנלרי

 המלבי״ם דברי נקבל אם ואפילו לו. המיוחדת ובלעזונו בסגנונו אמרה ואחד אחד כל
 שהושמו המה, ה׳ דברי השלום עליהם הנביאים דברי שכל ירמיה, לספר בהקדמתו

שנוי במלה, מלה בפיהם  שאין פשיטא פה שבעל בתורה אבל היה, ה' רצון הסגנון ו
 עינינו וכאשר בכתב, רק למסור אפשר אי המלות כי למשה, מסר מלות הי כי לאמר
ת  לן מסר רבינו ומשה הענינים, רק לן נבזסר לא מסיני למשה דהלכה באמת, רואו

 בהבנתו שיעזונה מונח בטבעו פה, על הננוסר ענץ כל והנה סיני. מקבלת שהבין מה
עיין הפרטית, והבנתו מהעזגתו מעט בו מכניס אחד דבל לאיעז, מאיעז  כתובות רעז״י ו

ה לן״ מעזמע קא ״הא ד״ה א, נז, אלו אלו למימר ״איכא לעזונו; וז  חיים אלקים דברי ו
מנץ הם, שייך דז מנץ טעמא, האי ד  שינוי לפי מתהפך שהטעם טעמא, האי דעזייך וז

 דכיון עד, מפי עד פסלו טעמא ומהאי לעזונו. כאן עד מועט״ בשינוי הדברים
שמור לא דהעזומע  ימזונה ובקל הבנתו, כפי לעזליעזי וימסור הענין, רק המלות י

 ואחד אחד כל בכתב, אחד ענץ ראו או אחד, דבר ששמעו עשרה וממילא העדות,
תו מבין ת אין כי ודעתו, שכלו כפי שלו בסגנון או שווין. אדם בני דעו

ש שנבוסר שמה להחלטה, יגיע האמת, לעקם רוצה שאינו מי ומעתה  התורה פירו
ת לדור קיום לעשותה שלא כדי הוא לכתבה, ונאסר פה על  ידי לקשור ושלא דורו

ר דור חכמי דו  התורה, נצחיית נבין זה אופן על רק כי הבנתם, כפי הכתובים לפרש ו
ת והמוסרי הגשמיי ומעמדם מזנבם ודעותידזם, הדורות שינוי כי שו  דיניהם שינוי דור

 נמסרו למה טעם למצוא כן גם שטרח והקבלה, הכתב בספר וראיתי ותיקונים. תקנות
שבתורה פרשיות הרבה כי יותר, לו שקשה אלא עוד ולא פה, על התורה דיני רובי
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די על וכל מכל נשתנו  כתבה לא ולמה מפשוטתם, שהועיאם פה, שבעל התורה י
 את לנסות כדי הוא דלדעתו וכתב מתחלפות. הבנות בה תהינה שלא מבוררת לשון

ש יקבל אם האדם  כדאי אינו ובאמת שהאריך. מה שם עיין חז״ל, של האמיתי פירו
 בזה ההתחכמות וכל מדיבורו, שתיקתו היתה יפה כאלו, בטלים דברים על להשיב

 מחכמת נפלאה חכמה שהיא הוא, האמת אבל תימא. על תימא להוסיף אלא אינו
ר דור כל לחכמי שמסרה התורה, דו ש ו  עם חיה התורה שתהיה בדי התורה, פירו
 ברכת נוסח נהגם בטוב מהפרש ובזה נצחיותה, היא והיא עמה, ומתפתחת האומה
חיי אמת תורת לנו נתן ״אשר שלאחריה התורה עיין בתוכנו״ נטע עולם ו  בטור ו

שו״ע קל״ח סימן או״ח  עולם״ ״וחיי שבכתב תורה היא אמת״ ״תורת דמפרש שם, ו
 אמת נקראת שבכתב תורה בי הינזב, מובן האמור פי ועל פה, שבעל תורה היא

 תורה וספר כתובה, היא לבן כי בה, תופסת וגרעון תוספת שאין המוחלטת ואמת
 אינה פה שבעל תורה שהיא פירושה אבל פסולה, אחת אות ייתר או אות שחסר
 מהאי אבל שבימיך. השופט בהבנת התלויה הסכמית אמת רק מוחלטת, אמת נקראת
ר דור כל של החי רוח יבא בה כי בתוכנו, הנטועים עולם היי נקראת גופא, טעמא דו  ו

 (אויטאריטעט) חיזוק ליתן ובדי עולנז. חיי נקראת זה שם על אשר אדם, לפעולת
ר, דור שבכל התורה לחכמי דו  התורד! ציוותה שונות, לבתות האומה תחפרד ושלא ו
שון וזה ממרה. זקן פרשת  וכר תסור לא לברכה זכרונם ״אמרו תצ״ו מצוה החיטך ל

מין  לך ראויה אין הדברים, מן אחד בדבר טועים הם יהיו אפילו כלומר, ושמאל, י
היו אחת טעות לסבול וטוב כטעותם, נעשה אבל עליהם, לחלוק  תחת מסורים הבל וי
 הדת חורבן יהיה שבזה דעתו, כפי ואחד אחד כל שיעשה ולא תמיד, הטוב דעתם
 על הרמב״ן בתב זה וכעין לשוט. כאן עד וכר״ לגמרי האומה והפסד העם לב וחילוק
ה שם התורה  בעיניך פשוט והדבר טועים שהם בלבבך תחשוב ״אפילו לשוט: וז

 איך או הזה, הגמור החלב אוכל איך תאמר ואל כמצותם, תעשה לשמאל, כימץ
כר, המצות את המצוה האדון אותי צוה כך תאמר אלא הזה, הנקי האיעז אהרוג  ו

 על שמואל ובמדרש לעזוט. כאן עד יטעו״ אפילו התורה לי נתן דעתם משנתנות ועל
 אמר ״ולכן לעזוט; זה דיבור באותו לתורה״ סיג ״ועשו ד״ה א' בפרק אבות פרקי

מין על כשיאמר שירצה כמה בה לעשות ליהושע, מסרה הוטרוז שזאת  שהוא י
מין שהוא שמאל ועל שמאל  מה בה לעשות שלו, הוא אלו בכל והמקום, הזמן בפי י

 פה שבעל תורה נכתבה לא למה מהסיבות, אחת וזה ובר לזקנים מסרה וכן שירצה,
 כמו מבואר לך הרי לשוט. כאן עד שירצה״ כמו לעשות הגדול דין לבית נתנה אבל

 המלות ננזסרו דלא כיון פה, שבעל תורה מסיני למשה שנמסר פי על דאף שכתבתי
 לעשות שלא היה, יתברך המצוה שרצון מורה זאת לכתוב, נתט ולא הענין, אלא
ת קיום  וזה התורה, ובין החיים בין גלויה סתירה יבא לא למען התורה, לפירוש לדורו
ש אנז הקושיה, על הש״ס שתירץ מה הוא  נבתבו, לא למה פה שבעל בתורה ממש י

תירץ, מר רצה קץ, אין הרבה ספרים עשוה משום ו מן לכל לכתוב מוכרח דהיה א  ז
מן ש וז טעמא דמהי והזמן, המקום צורך כפי לפנים, שהיה מכפי משונה חדש פירו
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 אלא החלטי אמת אינה פה שבעל תורה כי ״חדשים״, פה שבעל לתורה קרי ננוי
תו חכמי עליו שהסכימו מה דרק הסכמי,  מה כשסותרים אבל האמת, הוא הדור או

 שלא יתברך מאתו נצטוינו כן כי אמת, החדש פירושם נעשה היום, עד אמת שהיה
הו אשר הדבר מן נסור תו חכמי לך יג  עד מוסכם שהיה מה יעקרו ואפילו הדור או

 וכפרשי׳י חיים״ אלקים דברי ואלו ״אלו שאמרו במה הכונה כן גם וזה עתה,
תו כאן ומבנה שהבאתי, ע חיים, אלקים יתברך או  המקובלים שאמרו מה וידו
ודו״ק. התורה שבברכת עולם חיי כמו והוא הטבע, בגמטריה ״אלקים״

רו דין בית דבל ליה דסבירא למעלה, שהעתקתי הרמב״ם דברי הן והן  אף בדו
ש ולפרעו לחלק יוכל ממנו, קטן אלא הקדום מן גדול שאינו  כפי הכתובים ולדרו

 הלכה על בי מסיני. למשה שנמסרו החכמים, בין המוסכמים הכללים פי ועל הבנתם
 מצי הוה יהושע של דין בית ואפילו חולק, מצינו דלא הרמב״ם כתב מסיני למשה
 כתב זאת אמנם והדרשות. התורה בפירוש רבינו משה של דק בית על לחלוק

 ההם, בימים יהיה אשר השופט אל תורה שאמרה מה פי על הדין, מעיקר הרמב״ם
 בית יבנה במהרה שאם למשיחא, הלכתא באמת והיא ז״ל, הרמב״ם של כדרכו

שבו המקדש חזר לגבולם בגים ו  פה על רק פה שבעל תורה להיות לירעזנה, עטרה ותו
ש שיססר זאת כי בכתב. אסור ויהיה ר דור לחכמי התורה פירו דו  שיצרכו מבלי ו

שי על להשגיח  ולא נבתבה לא פה שבעל שתורה בזה, תלוי הקודמים דינים בתי פירו
רו וחכמי הקדוש רבינו אשד מעת אבל ברזל. בעט קיום לה געשה  את עקרו דו

 שקבעו מה על לחלוק לן שאסור פשיטא לכתבם, אסור פה שעל דדברים האיסור
ת  הכתיבה היתר בונת היתה זאת כי רבים, ימים יעמדו למען בכתב, שלפניגו דורו
 נבין בזה ורק שקודמים. הראשונים על לחלוק הבאים הדורות בעד הדרך את לחסום
 הכותב דבל ב, יד, בתמורה, ז״ל שאמרו עד זו, כתיבה בהיתר שהיה הגדול הרעש
 ואל תורה שתעקר ״מוטב הכתיבה; היתר על ואנורו התורה, את כשורף הלכות
 לפי אשר ועשה, בקום התורה ציווי כאן שעקרו אמת הן מיעזראל״. תורה תשכח
 עוד מצינו אבל לדורות, ולא שעה להוראת רק החכמים ביד כה אק שבידינו הכלל
 התום׳ שכתבו באשה, אחד עד גבי למשל ועשה, בקום התורה מן דבר עקירת כעק
 טעם קצת שיעז דמשום חומר״), ״מתוך ד״ה א, פח, (יבמות רבה האשה פרק ריעו

 בפגי שלא שבטל בגט וכן התורה, מן דבר כעוקר זה אין ומינסבי דייקי משום בדבר
 על כספים שמיטת בן כמו ועקרו מניה, לקידושק רבנן אפקעינהו על סמכו השליח,

 הקרא מכה p פה, שבעל תורה כתיבת להיתר עילה מצאו לא וכאן פרוזבול, ידי
הודו תורתיך, הפרו לה׳ לזנשות דעת שבקבלה,  עוד ולא תורה. הפרת ביה דאית ו

 פה, שבעל תורה אלא אינו פה שבעל תורה לכתוב דאק גופא הא דבאמת אלא
עיין ברית. אתך כרתי האלה הדברים פי דעל מדרעזה  אגדות בחידיושי במהרעז״א (ו

 גם דאיכא רק מוכח אינו הדברים״ פי ד״על מקרא רלכאורה שהקשה א, ס, גיטין
נתינת הוא האלה׳׳ הדברים פי על ״כי וגם לכתבה. דאסור לא אבל פה, שבעל תורה
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 מד! פי על הדברים פרשתי ואני נדחק. איך שם עיין האלה, הדברים לך כתוב על טעם
 אחד בל היה המשנה הקדוש רבנו שחבר דקודם ז״ל הרמב״ם בשם לעיל שהבאתי

 הכי כן ואם פה, על אלא למד לא ברבים אבל אבדון, לעעמו הדברים בותב ואחד
שו  לך ורק פה, שבעל תורה על כן גם שקאי הדכרים״ לך ״כתוב קרא, דהאי פירו

 ולכן ברית, אתך ברתי האלה הדברים פי על בי תשבחם, שלא אותם בתוב לבדך
 אלא אינו סוך בל דסוף טובה, קשה פנים בל ועל מהם). ללמד לרבים לכתבם אסור

 גם זו דרשה על לחלוק דין בית ביד בח יש הלא הרמב״ם, דעת ולפי בעלמא. דרשה
ת, שאר על כמו כן,  על מובן הדבר אבל בתיבה. היתר על בך כל הרעישו ולמה דרשו
 אלא שעקרו, לאו או מצוה כשאר איט כתיכה היתר דהאי למעלה, שכתבנו מה פי

די על  הבית ידי שאסרו דהיינו שבבתב, תורה פה שבעל מתורה עשו כתיבה היתר י
 כמו דבריהם, לפרש רק והכרעתם, דרשתם על לחלוק שלא אחריהם, הבאים דין

אין שבכתב. תורה שמפרשין  דאפשר ד׳ל, משנה הכסף של לדחקו זנריכים אנו ו
ר יבא שלא עליהם קבלו התלמוד וחתימת המשנה חתימת רבשעת  שאחריהם דו
 בכתב שקבעו מה על לחלוק שלא קבלה, האי מונח בעצמו כתיבה בהאי כי לחלוק,

 התורה, לשורפי הלבות כותבי ומשלו התורה, עקירת לזה וקראו הראשונים. וגבלו
ר, דור מחכמי כח שניטל מזה המסובב הענין גודל מפני דו ש ו  התורה ולפרש לדרו
 כמו היה האה בתוצאותיו הכבד לצעד שאלצום הגדול ההכרח אכל הבנתם. כפי

 המצןה שרצון אמת הן כי מישראל, תורה תשתכח ואל תורה שתעקר מוטב שאמרו
ר דור כל דוה שיבא כדי פה, ובעל בכתב לשתים התורה שחילק במה היד! יתברך דו  ו

 וחכמיה חאומה רוח רק אבל ומצותיה, הקדושח תורתיט בהבנת אדם לפעולת
 בה נתערב שלא צד, מכל בעצמיותו ומוגבל שלם עם חיי וחיה אדמתה, על השרויה

 הקדושה בארצו המתפתחת היעזראלית האומה בקדושת רק כי העולם. אומות רוח
 וצוה ועת, עת כל שופטי הבנוז כפי ולדרשה לפרשה כדי התורה לה למסור בטח,

מין על יאמרו אפילו אליהם לשמוע  בין המפוזרה אומח על לא אבל שמאל, שהוא י
 העולם שבאומות הרוחות וכל והנפש, הגוף גלות מעול מועקים וחכמיה האומות
 ב); קי, (כתובות חז״ל שאמרו עד שבהם, הקודש רוח את וממיתות בהם, מנשבות

עיין אלוק״. לו שאין כמי דומה לארץ בהוץ הדר ״כל ש רמב״ן ו  שופטים, פרשת רי
 ,pלא בחוץ שופטים למנות כלל חיוב אין ז״ל, הרמב״ם ודעת דעתו דלפי שכתב

 ורבט ועת. עת שבכל להשופט התורה שנתטז זה כח בידם להניח דאין מובן וממילא
רו וחכמי הקדוש ה לא ״ומשנה ד״ה א, ד, שבועות ברש״י תראה (ופלא דו  זז

עיין המשנה. נתחברה רבי אחרי דהרבה מניה דמשמע ממקומה״  מה ברש״ש שם ו
 התפשטות שראו משתומם) ועמדתי א, לג, מצתנא בבא ברש״י הוא וכן בזה, שכתב

ת הגליות  מה כי התורה, קיום על דאג רוחה, הממיתות האומה על המתגברות וצרו
ת קיום פה שבעל לתורד! יעשה לא אם עליזז, תהא  ופחד בכתב, היבור ידי על לדורו

ר רוח בה יבא הימים שברבות מוזר ז  בט, המושלת האומות של הזמן רוח לט, ו
למסרה בכתב פה שבעל תורה לחבר הסכימו ולכן מישראל, אמת תורת ותשתכח
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עין תוספת בה ישלט שלא הגבורה, מפי משה במפי חתומה, בתורה לישראל  וגר
תו שער במו ולדרשה, לפרשה אלא  ידי על בי שבבתב. תורה מפרשים היו הזמן או

 אי ופרטותיהם, בבללותיוזם התורה דיני בל בקרבה המכילה ליעוראל המשנה שנתנה
 לתורה מזקת שהיתה כמו העכורה, הגלות רוח ולתפארתם להם שהיק אפשר

 הקדוש רבנו ואחרי טעמים. בקץ השרץ המדות פי על לטהר הסובלת שבכתב,
 הרמב״ם הראשונים רבותינו ואחריהם אשי, ורב רבינא באו קדישתא, וחבורתא

 בית לתורת מבצר לבנות כמותם, לעשות צריכים הם כי ומצאו השו״ע, ובעלי
ישראל.

 ״אשר התורה שבברכת ראשונה ברכה נוסה נבון על פרשתי שלמעלה ובדברים
שו מה נגד דהוא לכאורה יפלא כי תורתו״ את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר  שדר

 מאי פארן״. מהר הופיע משעיר וזרח בא מסיני ״ה' המקרא, על ב, ב, זרה בעבודה
 הוא ברוך הקדוש שהחזירה מלמד יוחנן דבי אמד בפאח, בעי מאי בשעיר, בעי

איך וקבלוה. ליעזראל שבא עד קבלוה, ולא ולמזון אומה בל על לתורה  אנו מברכין ו
שון אומה כל על שהחזירה אחר העמים מכל בנו שבחר  והנה לקבלה. ומאנו ול
 אמר בה, כתיב מה שאל; רעשו לאמר, דברים עוד מוסיף קרא, האי על שם בספרי'

תו של עצמו כל לפניו אמרו תרצח, לא ליה כד, הוא רוצח אביהם או  אצל הלך ו
 ישמעאל אצל הלך וכוי, תנאף לא ליה אמר בה, כתיב מה ליה אמרו ומואב, עמון
 משבע ג׳ הני הא יפלא ולכאורה וכוי. תגנב לא ליה אמר בה, כתיב מה ליה אמר

עיין לשמרם, חייבים הכי בלאו אשר הם, נח בני שנצטוו מצות  בזה שכתבתי מה ו
 דלא כשמש, אצלי ברור דהנה לי נראה וכעת הנ״ל. הפסוק על אש בשביבי נבון דבר

 השיבו בחכמה ולכן הי, דבר בלבותם והישדים הנאודים לחכמיהם דק העם לפשוטי
 האומה לחכמי תמסד אם כי שלעזה, מצות הנהו מצד התודה לקבל יכלו לא כי

אווין, הני ולפרעו לדרעו  על שאמדו כמו אסודים, להתיד שולל אומותנז רוח יוליכם ל
 מה אלקים אמר ״ולרעו׳נ וכתיב נחנמים, בקץ השרץ את לטהר יכול שהיה מאיר רבי
 אם אחריך, דברי ותשלך מוסד שנאת ואתה פיך, עלי בריתי ותשא חוקי, לספר לך

p גנב דאית m ,ש טז), נ, (תהלים חלקך׳ מנאפים ועם עמו  מורי אדוני אבי ופידו
ע האלה, הכתובים בונת חנ״ל הגאון ודבי תיו השכל, מקוד שהרזנון דידו  של ודעו

מי ונטיתו, לרצוט הדבה משועבדים האדם  ימצא בקל התאוה, אחד להוט שלבו ו
 המתעקעו, האדם ימצא בקל כי עושה. הוא כתורה כי בנפשו וידמה הבל, של היתר

 ב, נב, בפסחים, ז״ל שאמרו כמו טעמים, בקץ pהש את לטדזר תאותו לטובת
ה לו״, מגיד לו שמקיל מי - לו יגיד ״ומקלו  לך מה אלקים אמר ״ולרעזע שאמר וז

 איה שדרעזו כמו ״ספד״ מקדי זה כי תודתי, דבדי ולפמזז לדדועו דהיינו חוקי״ לספד
א בריתי ״ותשא שבתורה, אותיות שסופר סופר ך ע מר חנה פי  הברית על ותשען א

ר דור חכמי ביד התורה למסור עמך, שכרתי דו  האלה דברינז פי על ״כי כדכתיב ו
תו ועל ברית״ אתך כרתי אך לא הלא דופי, של דרעוות לדרעז סמיכתך הברית או ע
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 דברי ותשליך מוסר שנאת ״ואתה כי הברית, בכריתת בינתי היתה בך ביוצא ועל
 לבאר דברי את תשליך ממילא מוסר, ושנאת התאוה אל נוטה שלבך מאחר אחריך׳

 עיניניך אתרי תשימם בי רצונך עד הבנונם תהיה שלא לומר סנה ״אחריך״, אותם
תרץ גנב ראית ״אם  גנבה על גם היתר תמצא הלא בי חלקיך״ מנאפים ואם עמו, ו

אוף  תחריב פיך שבהבל לומר רצה דופי״ תתן אמך ובבן ובו׳ ברע שלחת ״פיך וני
 ובוני בני אמך. בני הנקראים האמתיים התורה ובחכמי איסורים, להתיר עולמות
 שידעו התורה, את לקבל האומות חבמי מאע טעמא ומהאי דפי. תתן בהם אומתך,

 משפטי ללענה המהפכים דפי, של מדרשות ומסויגת משומרת תהיה לא אצלם כי
 במדות משרשע המקודשים ויעקב יצחק אברהם בני אבל חיים. אלקים ודברי

 פה, על ורובה בכתב מיעוטה הקדושה, תורתו לע למסור ה׳ בטח הקדושים, אבותיע
 בע בחר ״אשר מברכים אע זה ועל וחלילה, חס פיה על הקערה שנהפוך פחד בלי

 בתוך העושה כאדם בה לעשות במתנה לע שנתנה תורתו״ את לנו ונתן העמים מכל
כן שלו. שו ו  רבי אמר ככלותו״ משה אל ״ויתן יה) לא, (שמות המקרא על חז״ל דר
 אל ״ויתן שנאמר במתנה, לו שנתנה עד ושכחה, תורה משה למד מתחלה יוחנן
שו האמור ולפי א), לח, (נדרים ככלותו״ משה  לפניו במחשבה עלה דמתחלה פירו

ת כל על לו למסור יתברך  רשות לו שיהיה בלי מסיני למשה בהלכה הכל הדורו
ט בכת היה שלא שכחה, היה ולכן דבר, ולחדש ולפרעז לדרועו  הכל, את לעזמור זכרו

 לו ונתן והכללים, המרות רק בסיני לו מסר שלא במתנה, לו נתנה כך אחר אבל
ש ר׳זזות ע בכת היה וזאת ברצוט, בהם לדרו  וכמו עולם, למשמרת להחזיק זכרו
הנ״ל. השני בחוט שכתב

 עק שביאר אחר ומזיק, חובל הלכות ריעז ז״ל, הרמב״ם על לי יש רבתא ותמיה
שו כורחך על עק תחת  שדברים פי על ״ואף לעזוע: וזה ו׳ בהלכה כתב ממון, פירו
 כולן סיני, מהר רביע משה מפי הן מפורשין וכולן שבכתב, תורה מענין נראין אלו

ע, הן למעשה הלכה ץ בבית דנין אבותיע ראו וכזה בידי  של דין ובבית יהושזג, של ר
 לעזוע. כאן עד עכשיו״, עד רבע משה מימות שעמדו רץ בית ובכל הרמתי, שמואל

מן באתו דנין היו דלא אה דמנא טובא, לי וקשה א כיון ממש, עין הזמנים מן ז  דוזו
 זה אץ הלא שלפניו, דין בית על לחלוק כת יש חז׳׳ל, דרעזות דבכל כתב בעצמו ז״ל

 כן דרעזו שחז״ל אלא עאהם, חולק אץ הרמב״ם דעת לפי אשר מסיני למשה הלכה
 כח היה בודאי זה ובכעין הרמב׳׳ם, שם שכתב כמו חבורה, תחת ומחבורה מסברא

מן באיזו דין בית לאיזו  בהקדמתו שהאריך למה כונתו דלבאורה אלא אזלוק. ז
 עץ פרי אם כמו ספק, נפל לא מעולם עולכז, מימות כן עהגץ שהיו דדברים לזרעים,

אנו אלא וכדומה פלפלן או אתרוג הוא הדר  עפא זה שעל והגם מקרא. לן מנין רפ
איר חוות בתשובת שהאריך כמו הרבה, קשה  עז פלוגתות הרבה דמציע הנ״ל, י

 ציבור של שהוא דבר שבת, דוחה פסח אם ששכחו בתירא רבני כמו אא, בכעץ
אנו והלל ושמאי בפומבי, ונעשה אן ובפסול לא, או למפרע מטמאה אי בנדה רפ ח  זו

ת דלעזמאי במקוה, מן אדם ובכל אשה ובכל יום בכל העהג דבר כלל, אה א בז
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מין בשל אלא נוהג אינו הנשה דגיד ליה סבירא יהודה ורבי וטהרה, בטומאה שנהגו  י
מן דגם אלא עוד ולא יאיד. החוות שהאדיך וכמו מספר, אין וכדומה  השופטים בז

 חרם ״דבל בקרא בחוקתי, פרשת התורה על ברמב״ן דעיין כזה, מעינו והנביאים
 ליהרג דביועא ופירעזו, כט} בז, (ויקרא יומת״ מות יפדה לא האדם מן יחדם אשד
 זה בפסוק טעה יפתח אבל דדושים, שאר או מדבר, הכתוב עלי ערכו אחד ואמר
די על ופנחס דיפתח ז״ל ואמרו לעולה, בתו להעלות שנדר  זה לילך רצו לא גדולתם י
 מצד שהוא מפני לפסלו רצו המלך, בדוד וכן שניהם. ונענשו נדרו להתיר בדי אה,
שו עד זה, על גדול תנש והיה ממואב אמו  ולא מואבי עמונית ולא ״עמוני שדר

שו עד וכן מואבית״,  עמדו ולא בשבת שובתים היו בהם״ שימות ולא בהם ״וחי שדר
 סכנה בו שיש חולה בשביל דגם ומסתמא והרגם, עליהם בא השונא אם אף נפשט על
 עין גבי כאן זאת, מבל חוץ אבל יום. בכל הנוהגים דברים והם השבת, את חללו לא

 בנגיפת קרא האי דהרי ז״ל, הרמב״ם דעת להעמיד אפשר אי אופן בשום עין תחת
 והנה וכר״, עין תחת עץ נפש, תחת נפש ונתת אסון, יהיה ״ואם כתיב, הרה אשה
 בנתכוון ורבנן, שמעון דר׳ בפלוגתא ותלוי ממון, או ממש נפש אי פליגי בנפש בנפש
 דאם זו פלוגתא הרמב״ם יפרנס ואיך חייב, או פטור אי זה, את והרג זה את להרוג

 בנפש בנפש למה עתה, עד משה מימות דינים בתי כל דנו דרך באתו ידעו בעין, בעין
ע, איך ידעו לא ע ולא סנהדרין בטלו כבר דאז כיון תאמר ומה ביה, ופליגי לדו  דיני ד

 כן אם נפשות, דיני בטלו החורבן לפני שנה שארבעים (מא, סנהדרין כבש״ס נפשות,
ע לא נמי בעין בעץ גם  הנפש, ככל נפש במקצת נפשות, דיני כן גם הוה דזה אז, ד

 ורבנן ישמעאל ר׳ פליגי ובמלקות רגל. או יד או עין אבר, בלקיחת דימות אפשר וגם
 דין בבית דוקא דהוה ודאי ממש עץ אי בנפש, לנפש דאתקש עין תחת עין אבל א, י,

 דנין שהיו גופא דמהא שנאמר לא אם נפשות, דיני כשאר הגזית, ובלשכת ב״ג, של
ד עין בחבלות אז תו דנץ היו דמעולם מינה שמע כבממון, ורגל י  כן ואם בממון, או

 עוד ולא לא. או מיתה חייב אם פליגו ואיך בממון דדע כן נאמר נמי בנפש בנפש
 ופריך ממש, עין קאמר אליעזר דרבי א), פד, קמא (בבא בהחובל שם דאמרינן אלא

שמץ אלא תנאי הני כל על פליג דאיך דעתך, סלקא ממש עין  ולא דמזיק בעין ד
איך עליו פליגו תנאי והני בדנזיק,  ממעשה דידעו כיון בדמזיק, או בדניזק אי איפלע ו

 שוב בדניזק. או שמו בדמזיק אי לדעת צריכים הע זאת גם שלפניהם, דינים בתי
 אלו הרמב״ם דברי בן נם שמפרש א, פד, קמא בבבא ז״ל חיות מהר״ץ בהגהת ראיתי

 דהייע ומפרש וכדומה, הדר עץ דפרי ילפותות הני כמו דהוה דכוונתו, שפרעזתי כמו
 ושהקשה שהקשתי הקועזיות אבל ממש. עין קאמר איך אליעזר, רבי על דקשיה
איר החוות ש הכי דבלאו אלא עומדות. במקומן עדיין י  בדעת גדולה מבוכה י

 למשה להלכה בינם ומחלק סופרים דברי מדות בי״ג שנדרעז מה לכל דקרי הרמב״ם
עז לאמר צריכים אלו כורחך על מהם ובכמה מסיני  כמו בקרא, כמפורש ממש דדי

ש עיץ סופרים, דברי ליה דקרי פי על אף בסף קידושי  הענץ ובגוף אישות. הלכות רי
דספיקא והא תסור, דלא לאו ביה אית דרבנן דכל ליה סבירא לשיטתו הרמב״ם הלא
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שו במה כן ואם מותר, שלהם ספק דיהיה אמרו רכן משום לקולא, דרבנן  מן שדר
ש כדאררייתא, עשו לגמרי המרות  לרמב״ן כמר תסור דלא מקרא זה כה להם וי

שי על דייקא תסור דלא דקרא ודעמיה,  בענץ שכתבתי מה רכל קאי. המקראות פירו
בעדי. יכפר הטוב ה׳ הלילה, שגיתי ואם אפשר, בדרך רק הוא זה

 דאפילו אומרים, אנו בכתב פה שבעל לתורה קיום עשיית ידי דעל לענינינו: ונחזור
מין על יאמרו תו על תורה דאמרה שמאל, י  להכרעת משתגבד שהמועט הדור, או
 דור שאם לדור, מדור גם ובדומה, והתלמוד המשנה חתימת מיום - וקיים קאי הרוב,
ר וכן טעו, המשנה שבעלי ימצא המשנה חתימת שאחר  התלמוד חתימת שאחר דו
 והן לחומרא הן הראשונים שהסכימו מה אלא לנו אץ טעו, התלמוד שבעלי ימצא

 מלסתור אחת, בהלכה אחת טעות לסבול לנו דמוטב החינוך שכתב וכמו לקולא,
שאר הטבע חכמת על הבנוי דבר ואפילו הבנץ, כל חלילה  יכולים אנו אין חכמות, ו

 וכי א: נד, בחולין ז״ל שאמרו וזה בגמרא. או במשנה להלכה שקבעו ממה לזוז
 י בפרק הרמב״ם לשון וזה חכמים. שמנו מה אלא לך אין יש, הטרפות על להוסיף

 שאירע שכל כלל, אלו הטרפות על להוסיף לנו ״ואין ויג יב הלב' שחיטה מהלכות
ת חכמי שמנו מאלו חוץ ועוף חיה לבהמה  בבתי עליהן והסכימו הראשונים, דורו

 וכן לחיות, סופה שאץ הרפואה מדרך לנו נודע ואפילו שתחיה, אפשר ישראל, דיני
נו הרפואה מדרכי שיראה פי על אף טרפה, שהן ואמרו שמנו אלו ^י  שמקצתן ש
 פי על דקאמר חכמים שמנו מה אלא לך אץ מהן, שתחיה ואפשר ממיתץ אינן

א הזהב. לשונו כאן עד יורוך״ אשר התורה  הרמב״ם דעת רחוק כמה עד וראה ובו
 כל, לעץ שנראה המציאות להכחיש שרוצה צ״ח, סימן בתשובה הרשב״א מדעת

̂'' הדבר שנתקבל מאחר באמרו עמו אחרת דעת הרמב״ם אבל חז״ל, קבלת מכח  בב
ת, קיום לדבר עשו הכתיבה ידי ועל ישראל, דיני  שאמרו מה אלא לנו אץ לדורו

 חיה, סמא לה בדרי דאי גמירא בגמר׳ שאמר ומה להחמיר, ובין להקל בין חכמים
 אומד פי על דנץ אנו רוצח גבי דהלא הוא, דכן והראיה קאמר, בעלמא דחוי דרך

בין להקל בץ הרופאים אין להחמיר, ו  בטרפות חז׳ל קבלת על משגיחים אנו ו
כן טרפות). אלו לפרק י׳ עיקר בפתיחה באריכות בזה שכתבתי מה (עיין דבהמה,  ו

 ביו״ד וכן פטור, בשבת כנה דהורג ט׳ סזניף שט״ז סימן באו״ח שפסקינן מה תראה
ת לאכול דמותו־ פ״ד סימן  והני התולעים, פרשו שלא זמן כל שהתליעו, וגבינה פירו

 ורבץ, פרין ואינן קרבו מעצמן אלו דכל ב, קז, שבת חז״ל הסכמת על נבנו דינים
 וזן הוא ברוך הקדוש יושב מר אמר והא ורבה, פרה אינו וכנה שם מקשה והש״ס
 ובאמת כנים ביצי דמקרי הוא מינא לתרץ ונדחקו כנים, ביצי עד ראמים מקרני
מעו די ועל ורביה פריה בלי חיים בעלי דליכא הטבע, בחכמת מוסכם בז  הטלת י
 ־ל. ז חכמינו והסכמת הכרעת נגד להחמיר אפילו דינא נסתר לא מקום ומכל ביצים,

 דמאכולת צדקה מעיל בשו״ת ועיין במאכולת, תולין מכגריס פחות נדה של וכתמים
בזמן גם מקום ומכל הרבה, דנתקטנו לומר וצריך בדמה, אין רביעי חלק אפילו שלנו
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עיין שם. עיין קאהא, האשה מגוף שבטח פי על אף בה תולין אנו הזה  יומא במשנה ו
תו מאבילין שוטה כלב שנשבו דמי אמר חרש בן מתיא ר׳ א; פג,  הכבד מחצר או

 בן מתיא כר׳ הלכה דאין המשניות בפירוש הרמב״ם וכתב אוסרים. וחכמים שלו
 לומר רצה בלבד, ברפואה אלא המצות על עוברין דאין דסברו בחכמים אלא חרש

בו', בטבע המרפאים בדברים בו׳ סגולה מדרך רק שהוא בדבר לא אבל ו  עיקר והוא ו
עיין שם. עיין גדול  דלא דמשמע להתרפאות אסור ד״ה ב, טו, שבועות בתוס׳ ו

 בכללם, והרמב״ם הפוסקים כל השמיטו למה ידעתי ולא הרמב״ם, סברת ליה סבירא
 חכמת מעמד לפי פנים כל ועל שוטה. כלב של הכבד מחצר להאכיל דאסור זה דין

אוז אין שבזמגנו, הרפואה  בטבע רפואה אלא הרמב״ם, שדימה כמו הסגולה מדרכי ז
עוד הפאסטיורסיסטעם, מן כידוע  עד הילדים של האימפפוע מן מלפנים ו

עיין הבלאטטערן.  נחש משה ״ויעש הפסוק על חקת פר׳זזח התורה על רמב״ן ו
 במזיק הנזק תסיר נס בתוך נס מעשיה שכל התורה מדרכי הוא כי שכתב, נחשת״
בו׳ במחליא החולי ותרפא  חוילי לרפאות הרפואה מדרכי הוא ובאמת שם. עיין ו
 מוחלטת, אנות אינה כן גם הטבע חכמי הסכמת כי אמת הן עצמו. בארס הארס

ר יעמוד ואפשר תר דו  אם כי אמת, זאת גם אבל הקודמים, בניני כל ויסתור מושכל יו
 פי על דנין היינו אותע, מכרחת השלום עליהם התלמוד חכמי הסכמת היה לא

מן במקום החכמה מעמד מד פי על רוצח דנין דאע שהראתי כמו ההוא, ובז  או
מן שבכל הרופאים מן, ז  ולא הרחנח, את נהרוג תרופה, אין זו שלמבה יאמרו ואם וז

תו מכירים אע שאין סמא, ליה בדרי דאי גמירי להם, נאמר  זה על כי חי, עתה, או
כן ט). יז, (דברים ההם״ בימים יהיה אשר השופט ״ואל נאמר;  חז׳׳ל ראם פשיגוא ו

 לא ורבה, פרה חיים בעלי שכל ליחג דהיום, הטבע חכמת מעמד על אז עומדים היו
ת בשביל רק מתולעת גבינה ולאכול בשבת כנה להרג מתירין היו  הקודמין שדורו

 שכתב וכמו מעצמם ונתהוו קגבילי מני׳יהו חיים בעלי שהני סוברים היו להם
ל, הרמב״ם מן הקודמים דין בית דברי לסתור מותר דין דבית ז׳ ע אפילו בז  גרול אי
ש ואפילו ובנץ. בחכמה  הטבע, בחכמת התלויים בדברים שכן ומכל הכתובים בפירו

תר חכמים חיו המה דשמא מעוום דבריהם, לסתור חוששים היו דלא  מה וידעו ביו
 בימים יהיה אשר השופט ״ואל נאמר; זה על הלא בכך, דמה יודעים, אנו שאץ

הרי ההם״. ל דאמרו תראה ו  מאיר, כרבי הלכה קבעו לא דלמה ב, יג, בעירובץ ז׳
רדו שלא משום מן כל אפשר זאת כל אמנם דעתו. לסוף י  הקבלה היתה שלא ז

 העצום שההכרח מאחר אבל שמיר, וצפורן ברזל בעט וחתומח כתובה והשמועה
חת, קיום פה שבעל לתורה לעשות כך לידי הכיא  אף לעונות רשות לנו אין לדו
הן הכתובים, לפירוש שנוגע מה הן והכרעתם בהסכמתם יוד של בקחנו  שנוגע מה ו

אץ לט, היא קודש תורתם כל כי הטבע, בחכמת  הרמב״ם שכתב וכמו ממנה לזוז ו
הנ׳ל. שחיטה בהלכות
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ם, גלות שנות אלפי עלינו שעברו אחרי זה ענין כי דע, אבל  בתוכנו המית ונדודי
הוליד הכיקוד, וכה הישר ההגיון את  כרחוק החכמה, מדרך הרחוק פלפול דרך ו

חו וכבר ממערב. מזרח  כת כשבר ראו אשר האחרונים גדולי רבותינו זה על צוו
 המבקרים דעת בזה אביא ולא יפזרה. דעה בעל בל בעיני וקלון לבוז היינו איך עמנו,

 ונאמן, צדיק דברי עלי נאמנו אבל ובהמוננז, ועמהם בהם עסק לי שאין החדשים
 בעל זקני קדושת הוא הוא אחרון, שבדור ההוראה עמוד החרדים, ליהודים גדול

שי בסוף הנדפסת בתשובה והוא זה, בענין שבתב מה זצ״ל, סופד החתנז  מסבת חדו
 לעזונו וזה רבה, בפלפולא עמו לכנוס לדחקו שרצה מפולפל אחד לרב והוא כתובות,
 ואלפים וכר אחת פעם אנז כי קושיה על השב מבלי בפני גדר שמתי ״מאז הטהור!
 שבלנו לקוצר בי יום בכל מדרשות בבתי הרבים בעוונותינו כעת מתגוללים קועזיות

 פלפולו, שבילי אופן על רק אשוב הגדול לכבודו אמננז וכר. מה עד יודע אתנו אץ
 סובר שהוא פלוני מחבר קושית מכה תדע לאמר: דרך זה מה בי העיקד. על לא

 מעלת שגם קאמינא הימנותא מידי, מקשה פלוני היה לא הכי תימא לא דאם כמוני,
תו כמו אצלי וספון חשוב ידידי  לקבל נוטה שבלי שאין אלא ממנו, ראיה שהביא או

אין שיאמרנה. מי יאמרנה הסברא עני אשאלהו ועתה בהלכה. פנים מעזוא ו  אלו ויודי
מר קיים ההוא המחבר הוה  לבזב ממהר והייתי שלו, קושיה לי והקשה לפני, ועו

 הריא״ז ועל התוס׳. על פאנית קושית תקשה כן לא דאם ראיה א והבאתי סברתו.
 התוס׳ מי, מפני נדחה מי ונראה כסברתי, סברו הם מינה שמע אלא פלונית, קושיה

א ואכז המחברים. או והריא״ז  זולת והריא״ז התוס' על אחר תירוץ נפשו את יעז או
עני הסברתי, אשר סברתי  ואפילו סברא כן גם יהיה שתרוצו ובלבד לו, ואודה יודי

 והם שקר, רובם והמצאות השבאים אמננז אמתיים, רובם הדחוקים בי מדוחק,
 בעיניהם רע בי הי. בתורת בשקר להחזיק לבעאהם וגורמים האמת פני המכסים
 וזה ההריפים. יד תהת המכשלה וזאת שלהם החריפות ולעזב האמת על להודות

 זה הארוך מנהם לרבנו רב״ט סימן בתשובה ששת) בן יצחק (רבינו הריב״ש לעזון
 עץ הדרך את מאד לעזמור ומפולפל חריף לכל ראויה כי ותשכיל תדע ״אמננז לפזונו

 חרב אם בצע ומה נטפל, היעזרה מן למטים יהיה חורפי ואגב בפלפולו פן החיים,
 ובהרים התהום עד ונוקבת יורדת החודרת חרב הגדול, חלל חרב בידו, פיפיות

שר התורה להעמיד חפץ ובל יעזע כל הלא - נעדרת האמת ותהי מקדרת  על ביו
 בית שהרב שהראתי בעיניו שקשה ומה לעוונו. כאן עד מעונה״ יכרת ולא מכונה

 חס נעלמינו יהיו למלך המשנה גם כן, אם והקשה התום׳, דברי ממנו נעלמו שמואל
ש לפרעו שצריבים אנלר בורחך ועל והאלה,  אחד א הראה כי בחיי, בתוס■. אחר פירו

 על ותנלהני למלך. ממשנה נעלמו אלו תוס׳ שדברי המלך שער הרגיעו כי מתלמידי
 והקדושים והאלה, חס מפשוטם התוס׳ דברי את עאנו נעקש כן מפני וכי מעלתו
א דקשוט בעלמא הם למלך, והמשנה שמואל הבית לומר סנה האלה,  להו וניזז

 היושר לעוות לע שיגרמו והאלה חס ולא יבין, מי שגיאות בי שגיאותם, שנוציא
כן ואמתותם, מפשוטם התוס׳ דברי ואגקם מתוך הטהור. לעוונו כאן עד יעשה״, לא ו
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 לקיים שכדי עקלתון, דרך בהאי הטהורה נפשו בחלה כמה עד תראה האלה הדברים
 והפשוט השכל מן רחוק באופן הראשונים דברי לפרש הדרך נעקם אחרונים דברי

מין על ונאמר שמאל. שהוא י

 שבתב עעמן את כסותרין נראין כי ביאור, קעת צריכים הקדושים דבריו והנה
 מניה גלויה סתירה והוא אמתיים, רובם הדחוקים כי מדוחק, אפילו סברא שיקבל

 דבסוף אלא עוד ולא סברא. אינה דחוקה, הוא ואם שכליח תולדה היא דסברא וביה,
 התוס׳ בדברי להעמיס השואל שרוזנה הדוחק על בעצמו, הוא מתרעם קדשו דברי

 שאי הגבירה היתה הישרה הסברא לעולם כי דע אבל מפשטם. הדברים להוציא
 נדחקו להכחישה, אפשר שאי הסברא את לקיים וכדי מממשלתה, להסירה אפשר

 המשנה מימות תמיד היה כן להיפך. לכאורה מורים שהיו הקדמונים בלשונות
ל חכמינו שעשו רואים אנו כן ולהלאה.  והברייתא, המשנה עם התלמוד בעלי ד

 דאמורא, למימרא סתירה בהן נמצא אם עליהן, לחלוק רשות להן היה שלא מאחר
תירצו כר, מחסרא״ ״חסודי ו  בלשונות בדחוקים ונכנסו וכר שאומר״ כמי ״נעשה או ו
 במה סופר החתם כוונת וזה להם. והברורה הישרה סברתם להעמיד כדי המשנה
 שאט הראשונים בלעוון הדוזוקים לומר רזנה אמתיים, רובם שהרחוקים שכתב

 רצה אמתיעז, לרוב הם האחרונים, של האמת סברת להעמיד כדי בהם, דוחקים
ר מ  רק הדרך עליט שנסגר במקום רק עושים אט זאח כל אבל הסכמית. אמת *

 מוכרחת, סברתו שאין אחרון איזו דעת להעמיד בדי אבל הסברא, ולסתור לחלוק
 או לשוטט משמעות עד הראשונים בדעת דשטו נבניס כטועה נשוויה שלא כדי ורק

 רק נבראו, ולא היו שלא דברים להמציא גג על גג ונבנה היעזרה, הסברא את שעיח
 אלו אמר ויפה סוללדז, ז״ל הגאון שפך זה כעד קדמון, חכם של לעזוט להמתיק בדי
 התוס׳ לעזון מכח סברתו דוחק שהייט פשיטא לפניט, עומד בחיים אחרון האי היה

 ולא לט, מוקדעזים הם הרי בדפוס, נקבעו ודבריו שמת בשביל ועתה הרעזב״א, או
תר הדעות שבוש לך אין מסברא, ולא מגמ' לא אותם לסתור נהין מזה. יו

עיין  לשוט; וזה שנסתפק״ ״מה ד״ה ל״ה, סימן או״ח חלק קמא ביהודה בטדע ו
איר החוות אם אף ״והנה  האחרונים בתשובות שנמצא מה כל ואטו כן, פוסק היה י
ה, נח*ט  עד בהו״, משגיח מאן נהירין לא דבריו ואנז יטעם, אוכל חיך הלא *זלב

 על ז״ל הגאון שכתב מה צ״ו סימן יו״ד תנינא ביהודה בטדע עיין עוד לשוט, כאן
ה ז״ל אלעסקער וואלף ר׳ העצום הגאון  אבל ראיתי לא עדיין חבורו הנה לעזוט; וז

 התמדתו ועוצם בתורה ועצום גדול מופלג הוה כי ואם היגזב, הכרתי המחבר את
 בדפוס, דבריו יבאו כאשר כי ידעתי ובקיאותו, חריפותו גודל בצירוף פלא דבר היה

פרוץ  וחסיד עולם יסוד צדיק שהיה אף כי הראשונים. הפוסקים בדברי הרבה י
ש * פנינז נשא ולא בגבורים, אמיץ לב לו היה גדול ופרו דו  נקל והיה הראשונים, לג
 טדע בחבורי הוכחתיו אשר תראה כאשר יסודותיהם, ולהרוס דבריהם לסתור בעיניו

ע*ון עדן בגן הוא עתה לעת ואמעז ל״ח, סימן או״ח חלק קמא ביהודה ביעזיבה ה
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 היתה כוונתו כי עליהם, השיג כי אף עמהם, שם משתעשע הוא ספק ובלי מעלה, של
הזהב. לעזונו באן עד שמים, לעום

מוד דרבי היו ההם בימים עוד בי תראה הרי  וללבן לברר האמתיים הגאונים של לי
ש לחקור עד מאז אבל פנים, משוא שום בלי האמת אחר ולדרו  מאה נפלנו איך עתה ו
ש אין כי אחורנית. מעלות ועשר אין דור אין חוקר אין מבקש, ו אין מבקר ו  סותר, ו

p וההדפסה להעזיב, אין עליו לבן גבי על שחור שנדפס מה בל כי גג. על גג בונה 
 ימצא המצא ואם השדה. כעשב יציצו החדשים והספרים דהוא, מאן לכל מצויה

 הוא הרי הפסלת, את ולנבש הקוצים, את לבער הרוצה הכלל מן יוצא אחד איעז
^ מלאה כך יT ועל וחלילה. חס בנטיעות וכקוצץ ממרה, כזקן נדון א  חנופה ה

ע בעלי יד תחת הדעת לכבוש  להכות עת בכל המוכנים גדולות מדברת ולעזון זרו
 המעלה אדם ילחום בחנם גבר. דאלם וכל לדעתם, שמתנגד מי כל את אפם, בשבט
 ותחת נכוחות, בראיות דבריו לסתור תחת והסברא, והשכל האמת נשק בבלי

 במצח נגדו לצאת מסתפקים המה מחשבה, מול מחשבה למוד, נגד למוד להעמיד
שון רכילות במלשינות, נחושה  חסרי אנשים של השפלים מהאמצעים וכדומה, הרע ל

שלמה. דעת ונעדרי מוסר

 לא יתברך לה׳ ותהילה חיי, בימי שבעתי בוז רב כי אלה, בכל נטיתי הגבר ואגי
 יטעם לא למורי שדרך מפני רק אבל לרדפני, בי קמו בי און, כל ביתי ובבני בי מצאו

 חברו כן על פנים, משוא בלי שלפני דעת המבקר הגיוני לשמוע עליהם וקשה לחיכם
 השומעים מן תמיד והייתי ראשי נענתי וגל גל כל על ואני חנם. לרדפני רבים עלי

 בשביל הנחתיה ולא ברזל כעמוד עמדתי למורי בשיטת אבל משיבים, ואינבז חרפתם
 ותהילה התלאות, כל על ונופש נוחם רוחי חיי מצאתי בו ואדרבא אלו, של יללתם

 נותן אני אשר זה בחבורי בצדק המעיין בל יראה כאשר לריק, יגעתי לא יתברך לה•
 להחזיק אני צריך האמת, ולאהבת האמת המבקשים ונבונים השלמים החכמים לפני

 בראיות הענינים לחזק ויגעתי טרחתי התנגדותם, ידי על כי המחרפים, להני טובה
 בחבור והמעיץ הקורא יחשדני ואל בידי. עלתה יתברך לת ותהילה מוצקות כראי

תי ז״ל לנו הקודמים רבותינו על שהשגתי מקום שבכל בנפשי אדמה כי זה,  מנ
 דרכי את סותר שהוא ובפרט כמוה, מאץ בערות הוא כזו רוחא רמות כי האמת,

 עלול אדם שכל היסוד, על בנוי הוא לדזקויג עוז בנפשי שהרהבתי מה כי וכל. מכל
 מעצמו, שדן במה טעה נופיא רבנו מעזה שהרי שבגדולים, הגדול אפילו לנזעות,
 יחטיא שלא בארץ אדם דאין הרי האמת. על העמידו ואהרן אהרן של בשעיר

אין לפעמים, המטרה  דלא מלתא היא הטעות אם יטעה, אנז אדם לשום גנאי זאת ו
 רצוני אין אבל והבנתי. שכלי לפי ולהשיג לבקר סמיכתי דא ועל אצלו שכיחא
 ברצון יעלה כאשר נפשי, שתאסף ואחרי בדפוס הבאתם אחר גם דברי שיקבלו
 ימצאו ספק ובלי מגעת, םTש מקום עד אחרי וpיב אדרבא אבל יתברך. הבורא
מדבריו משוחד שהאדם מחמת אשר האמת את בהם כונתי שלא רבים דברים
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תיו  אבל אדם. כל לרגלי הפרושה הטעות מרשת להשמר יכולתי לא אני גם ומרעיונו
 הפסלת ומוציא דבריו. ומבקר אחריו בא והשני בונה זה תורה, של ררכה היא כך

תיו השגתו, שכלו, ואם מכל, האהובה האמת את למצוא כדי האוכל מתוך  וראיו
תו מכריחות אינו סותרו הוא ראשון, של בנינו לסתור או  ובנפש בנפשו שקד עושה ו
 גם ומזיק להענין מזיק בזה כי גג, על גג הלזה, רעוע בנין על בנין לבנות המחבר,
כן בשקר. להחזיק טעותו ידי על שגדם האמת, בעולם המצטער ההוא, להמחבר  ו

 משמרת ומשפך ספוג חכמים, לפני ביושבים מדות ד: ה, דאבות במשנה חז״ל אמרו
 דהיינו הטלת, את וקולטת הקמח את שמוציאה נפה שבכולן הטובה ומדה ונפה.

עיין האוכל, מתוך הפסלת את שמברר  בשם שהביא חיים״, בן חבר ״לקוטי בהקדמת ו
 שם עיין תלמידיהם לפני פסלת החכמים נותנים איך שמדקדק ז״ל סופד החתם רבו
 יודע אינו בעצמו והחכם תכן, בלא לבר אפשר שאי פשוט הדבר אבל שכתב. מה

 המשכיל. התלמיד מעשה היא וזאת מעט, פטלת בהם יתערב שלא עצמו, דברי לברד
אינו וקרא ולמר שראה מה כל לקרבו, הכל שקולט מי יש אבל  לרע טוב בין מבחין ו

משמרת. והוא העיקר ומעזאך הפסלת את שקולט מי ממנו וגרוע הכל שקולט כספוג

 קשת, יהודה לבני ללמד הוא, זה הבודי ידי על להמגיג רוצה שאני תכליתי ועיקר
 כרי האמת, את למצוא כדי הקדועוים, חז״ל בדברי ולדרועז ולחקור לבקר צריך איך

 אשר ז״ל הרמב״ם בלשונות לדקדק צריך איך ובפרט ותבונתם, רעתם עומק להבין
כן ז״ל, צרפת כחכמי דלא הסוגיא מפרש הוא לרוב  התוס'. ודברי פרעז״י בין לדקדק ו

 ולאו וחר, חד לכל אחד באופן מתפרעות הסוגיא שכל תמצא דפליגו מקום בכל בי
תו רוקא  שלרוב דיל, הדמב״ם שיטת באוד היתה עבודתי ועיקר דפליגי. מקום באו

 שלפנינו, ותוס׳ פרש״י פי על הסוגיא לפרעז אנו שרגילים מפני פסקיו נתקשו פעמים
אין  ואני הרמב״ם. ררך בה אשר בפירושה, אחרת דרך שיעז לב על שם איעז ו

 לאותה כוונתי יתברך ה׳ שבעזרת שאדמה עד עיון אחר בעיון נפשאי משכנתי
 פסקי כי רהיטא לפום נראה פעמים והרבה מוכרחים. הרמב״ם פסקי וממילא הדרך,

 למקום מכאן פסקיו נתקשו זה ידי ועל ז״ל, צרפת חכמי פסק עם מכוונים הרמב״ם
ה בכה אומר זה אחריו והאחרונים דבר, פשר ידע לא משנה הכסף שגם עד אחר,  וז
 התחלה אין מעיקרא כי הראתי ואני חדעזים, דינים ומוציאים סברות ממציאים בכה,
 על גם הראשונים. יתר מפסק חלוק וטזנמא, ברינא הרמב״ם פסק כי קושיה, לעזום
 וזה בפלוגתתם, ומשטח סדר תמיד ולמצוא להבינם, הרבה טרחתי ותוס׳ רש״י דברי
בש״ס. מקומות ויתר המסכתא כל על משוך כחוט

לזנינים, לי היו זו, מסכת על הגדולים מאודות שני אריה, והלב יוסף הראש והנה
 בכל אבל גדולים. וכללים דבדים לכמה בא הייתי לא דבריהם, לראות שזכיתי לולי כי

 האחרונים וביתר מחוורים. אינם דבריהם שמצאתי במקום פנים להם נשאתי לא זאת
 או החכמים מאחד דבריהם על כשנתעוררתי או לפעמים, רק בקביעות עסקתי לא

קדמוני שכבר זה, בחבורי והערות סברות שתמצאנה אפשר ולכן התלמירים,



.*■' רביע״׳ ל״דור המחבר הקדמת

 זה לעומת וכן שא. שאינו בטלית למתעטף אדם, שום יחשדני שלא ואקוה אחרים,
 אנו שאין דברתי, אשר הדבר זה הלא ז״ל האחרונים בספרי לדברי סתירה תכלעא אם

ל, אחרונים לדברי וערבאץ אחראין  שהגעתי לחשב דעתי על יעלה שלא אף ז׳
אין כנ״ל, ביהודה המדע שכתב במו יטעם אובל חיך כי - ובקיאותם לגדולתם  אט ו

 מדבריהם, נראין שדברינו במקום היד, בחוזק דעתינו לכבוש להם משועבדים
 או בראשונים לחדושיט סתירה תמצא אם אפילו אבל מסברתם. אמתית וסברתיט

אץ משועבדים אט ולהם בהם, הרגשתי שלא בש״ס מאמר באיזו  לחלוק בכחט ו
 ושכל שהסברא מקום דבכל ז״ל סופר החתנז האדון דבר אשר הדבר זה הלא עליהם,

 אט אז דעת, בר לכל מבוארת סברא אלא כרסית סברא לא כך, שהוא מכריח היעזר
שון ליישב מחטבים  נצרך לא למען בדוחק, אפילו בש״ס, המאמר או ההוא הראשון ל

ל, הקדמונים זו דרך דרכו וכאשר והאמתית, הישרה מסברתיט לזוז  ודחוקים ז׳
הסכמי. אמת לומר רצה אמתיים, רובם כאלה

אץ ודאי ולמעשה, להלכה אמנם  המקובלים הפוסקים והסכמות מדברי לזוז ד
 מקום מכל אבל בדבריהם. לפקפק יש והבנתינו באורט שלפי אף דור, מדור אצליט

טד שיש במקום לצרפו בפוסקים המוסכם עד הלזה, הפסק בירור לן מהני  מקום ׳
 הנדון אם והיתר, איסור הוראת דבר כל אצל לידע מאד נחוץ ובפרט וכדומה, להקל
 עד והתחומין, הפרשיות ונתערבו חזון כל נסתם זה ובדבר דרבנן, או דאורייתא הוא

 גופיה ובש״ס הדרבנן, מתחיל ומתי דזטרייתא הוא היכן עד לידע, מאד שקשה
 לברר זה, בחבורי לבי טתתי זה כל ועל בזה. טראות פלוגתות תמצא ובראשונים

 אבוה קדם וחטא יהא אסיים למשה ובתפלה מגעת. כהה יד שידי מקום עד וללבן
 יתברך, ברצונו שלא דבר אומר ושלא הלכה, בדבר אכשל שלא יתברך, דשמיא
רצון. יהי וכן אמן עדן נפשם הקדושים אבותי בזכות

 ונראה תורה, אינה אב בית עמה שאין תורה כל דפסחים, ו׳ פרק בירועזלמי איתא
 וכדכתיב לעם מורים היו ולוי כהונה יחוסי שרק ביעזראל זאת מלפנים כי כונתו
 ז); ב, (מלאכי וכתיב לישראל״, ותורתך ליעקב משפטיך ״יורו י): לג, (דברים בקרא

 להיות הי בחר הלוי בשבט כי מפיהו״, יבקשו תורוז דעת ישמרו בהן שפתי ״כי
 ותולדתם מקורם קדושת מצד מסוגלים והמה תמיד עליהם שופעת העליונה החכמה

עין ולהורות. לדון  מהר״ץ להגאון שכתב מה או״ח חלק סוף סופר חתם בתשובת ו
 מזנוה זאת בכל בו, לזכות שיוחנה מי לכל מונח וחכמה תורה שכתר פי על ואף חיות.

 ואל הלויים הכהנים אל הקרא, על נדרעז וכן ולויים, בכהנים פנים כל על לבתחלה
 אז, רק שראוי מי בהם ימצא לא ואם הלוים בכהנים נהנוה ובו׳, יהיה אשר השופט

הו כרעא ברא מסתמא כי פה, שבעל תורה לחיזוק היה זה וגם השופט. ואל  דאבו
 ראש מעל התורה בתר ונמזל מארזניט, שגליט אהר גם ולבן אבותיו. בעקבות וילך

 דור. אחר דור שלה, אכסגיה על מחזרת היתה שהתורה ראיט מקום מכל הכהנים,
ש ש וי כהנים מה דכהנים, דומיה שופט השופט, ואל הלטם הבחנים אל סמוכין לידרו
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 רכל הנ׳ל הירושלמי כונה חה שבישראל. ממיוחסים שהוא השופט אף מיוחסים,
 לגפן, ישראל נמשלו למה במררש; אמרו וכן תורה, אינה אב, בית עמה שאין תורה

̂כים על ונשענת חיה היא הגפן מה  המתים, על ונשענים חיים הם ישראל כך מתים, ע
 תולרותיהם שכלם, לפרי להקרים מחברנו מררכי ולכן מ״ר) פרק שמות רבה (מררש

 ובפרט מנהגם, את אנבי גם אשנה ולא הדברים, יצאו מי מבטן ידעו למען וקורותיהם
 לספר כך, לידי מביאתנו מותם, לאחר גם בח מחוייבים שאנו ואם אב כיבוד שמצות

 רבי כן גם שחיה ז״ל אידל בן אברהם ר׳ הגאון ורבי מורי ארוני אבי שבחי מקצת
היו למען גם מובהק,  מוצקים ז״ל הגאון ורבי מורי אדוני אבי של מדרכיו אלה דברי י

שמרו אחריהם, ולבניהם ובלתי חתני ובנותי, בני חלצי, ליוצאי עולם לזכר וקיימים,  ו
 למען נוה,raוה התורה מדרך קרסולם יעמדו ולא ומשפט, צדקה לעשות אבותם דרך
אחריהם. ולבניחם להם ייטב

 לראזענבערג סמוך קטן בכפר תקפ״ה בשנת נולד זצ״ל ורבי מורי אדוני אבי
 היו שניהם השלום, עליה אידל מרת ואמו יקותיאל מה״ו אביו (בסלאוואקייע)

שר בניהם את וגדלו דרך, תמימי וישרים, צדיקים  התורה ברכי על וכבוד, בעו
תו בעודו אברהם ובבנם והיראה. ך הנפש טהרת בו נראו בילדו  מסור היה כי לבב, וז

מאודו ונפשו גופו בכל  חוץ נעוריו. בימי עוד חסדים, ולגמילות ולעבודה לתורה ו
 רבו של מדרעזו בבית לפלא והיה אלקים, ביראת הצטיין הנפלאה מהתמדתו

 שהיתה ובתפלתו בתהלוכותיו זצ״ל מיקאלאש בער מה״ר האדיר הגאון הראשון
ת מבכי רטובה ת ודמעו  מימי עוד גם גילו. בני לכל למופת ויהי המדרעז, בית בזויו

חוץ הכלל. מן ויוצא לפלא אז שהיה דבר בטבילות, נהג בפ״ב בחרותו  מיראתו ו
 תמיד הממוצע. מגדר יוצא לב, וטובת רוח בענות הצטיץ ובתורתו, בה׳ ודבקותו

 מנהגו עת. בכל וחסד צדקח עמהם ועשה ודלים, עניים חברים עם בתחברות ביקש
עד מחלוק - בגדיו שנה בכל לתת היה  חבריו ועם עניים. לבחורים - העליון בגד ו
 התהלך יינק, קודש בקהילת רבנות כסא על ישב כבר כאשר חתונתו, אחר גם אלה

כו שלא אותם זכר ואחוה, באהבה  רגל בכל להם ושלח במוחו, מרווחת לפרנסה ז
 בעיניו גנאי היתה ולא לכל בעפר היתה נפשו יכלתו. מכדי יותר יפה מנה ורגל

עולבים. ואינם הנעלבים מן תמיד והיה שיהיה, מי יהיה אורח לעזמש

מו. יום מידי מעשיו כל בפנקס לרעזום מנהגו, הידז בחרותו בימי עוד  בא בו ביו
 לא מחשבה אפילו כי הפנימיים, חייו מראה כך אחר מצא בו נפשו, עם לחשבון

 ורבי מורי אדוני אבי מפי ששמעתיה כפי שהיה מעשה ואספרה שמה. רעזם טובה
ל צ׳ די קדושת האחרון רבו אצל כשלמד ז  כבן אז והיה זצ״ל, סופר הכתב בעל דו

 וגם במדעים המושלמים הבחורים מן היה כי לטובה, בו עיניו ז״ל רבו נתן עשרים,
 נסע כאשר לכן כברו, תוכו אם לראות קנקנו על לתהות רבו ורצה בחסידות, מתנהג

 אבי המשמשו. מהבחור חוץ עמו, שיסע לו קרא שבועות, איזה על ליערגען בקיץ
הי רבו. עם חרא בצוותא להיות הלב, בשמחת נתרצה ז׳׳ל אדוני אדוני ואבי היום וי
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שן היה שרבו בעת בו, שדרו החדר מן יצא  את לסגור ושכח הזנהרים אחר מעט י
מן עבור אחר החדרה בבואו ויהי הנ״ל, הפנקס מונה הוה בו אשר הארגז  מה, ז
תיו קורא רבו את וימצא חרד בגליונו  מבהלה. נשמתו פרחה וכמעט גדולה, חרדה וי

 חשב שלמה באמונה כי שונות, ומחשבות שונים ענינים נרמזמו שם כי מאליו מובן כי
 לרבי־ והומר וקל הון כל בעד אדם לשום מראהו היה ולא בסוד ושמרם נפשו, עם

 מעטים בימים אשר רבו. אחות את לישא משתוקק שהוא בו כתוב שהיה (ובפרט
 דבך רבו לפני ויפול שנים). ח״י בת בתולה באבה בעודה חיים לן שבקה כך אחר

 לו השיב ולא זע ולא קם לא ורבו הדברים. לקרוא כזאת יעשה שלא לו ומתחנן
 עתה כי וחשב חדרו אל וחטב המלך, מאת הרעה אליו כלתה בי ראה כאשר מאומה.

 כל שקרא עד ממעזכבו קם לא רבו בבכיה. שם וגעה מפ״ב, לברוח מוכרח יהיה
 הסמוך חדר אל ויבא יצא קריאתו השלים וכאשר גמירא, ועד מרישא בפנקס הכתוב

 ומום יפה ״כולך הלשון: בזה לו ואמר ראשו על ונשקו וTתלמ ליד הפנקס את ומסר
תו בך״ אין עץ סודו איש זה תלמידו היה ואילך שעה ומאו  עניני בכל הפנימי ויו

שער הישיבה ד הרב מורינו הגדול הגאון זקני גיסו אותו שאל וכאשר ענינים, ו  צבי דו
 השלום עליה ריזל מורתי אמי הבבירה בתו שיתן בעיניו הדבר כשר האם ז״ל, ע״פ

 למדה בא היית לא לפרקה שהגיע בת לי היה אנז בי דע לו; השיב לאיעזה, הזה לאיעו
זה. בדבר עצה ממני לשאול זו

 פעם המצוות אחר גדולה ובתשוקה לכת בהצנע היתה ה׳ בעבודת התנהגותו
 למרור המובחר מן נוצוה שהוא (סאלאט) חזרת בפסח בנמצא היה לא אחת

 איזו בעד זהב דינר לנזרייבהויזגערענער ונתן תע״ג, סימן או״ח בשו״ע כמבואר
די על לרבים זאת וכשנודע סאלאט. קלחים  ונצטער עירו בני עליו לעזו המוכר, י
הדבר. שנודע על הרבה

 להתפלל מחזר תמיד היה בעגלה, לרוב ההם בימים שהיו הדרך על בנסיעותיו
 לבעל ולהוסיף שתים, או שעה זה ידי על להתעבב מוכרח שהיה פי על אף בעשרה,
 להמציא הטרחא כל אחר בידו עלתה לא אם ואף שכרו. על דינרין כמה העגלה

 בזה לפרש רגיל והיה מצוה. לעשות שחשב על פנים כל על שמח להתפלל, צבור
ארון תשעה הונא רב אמר ב, מז, בברכות נפלא מאמר  נחמן רב ליה אמר צטרפין, ו
ארון  כי לה אמרי מצטרפין, כעשרה ונראץ תשעה הונא רב אמר אלא הוא, גברא ו
 ואמר באור, צריך והמאמר וחתום, סתום ז״ל ופרש״י מבדרי, כי לה ואמרי מכנפי

ארון דתשעה הראשונים דבריו לפרש שבא הונא רב בבוונת ז״ל הוא  מצטרפין. ו
 מתפזרים הם אחד להם יחסר ואם למנין, יחד תשעה באים פעמים הרבה דהנה
 ועל ואנה אנה מפוזרים המה אבל אחד, בא כך ובתוך העשירי, אחר ולחזור לבקש

Tשעל בחשבם העשירי על וממתינים להתפזר יראים ופעמים החבילה. נתפרדה בן י 
 ונתבטל בא לא העשירי אבל לו וילך ימזנאם ולא אחד יבא כך בתוך שיתפרדו ידי

תאמר שמא המנין. להשלים אחד מוצאים היו אחריו, מחזירים היו ואלו המנין,
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אלו שאלו  דט׳ דליתא, הונא רב קאמר זה על בעשרה, התפללו באלו שכר יקבלו לא ו
ל דאמרו הארון, מן למרנו זה ודבר מצטרפץ, גוונא בהאי  דלוחות ב, מ, דף שם ד

שברי  שנאנס דבל תלמודו, ששכח בזקן שתהרו מזה וילפו בארון, מונחים לוחות ו
 שהיו בל הצבור תפלת לגבי גם כן ואם עשאו, כאלו ליה חשביגן בירו עלתה ולא

די על בידם, עלתה ולא המנין להשלים והתעמצו תשעה  מהארון שלמדץ מה י
 בדבר נתקשה הלזו, המליצה הבין דלא נחמן ורב עשרה. היו כאא להחשב מצטרף

ש הוא, גברא ארון ובי תו דבריו הונא רב לו ופיר  כעשרה, שנראץ תשעה על דכוונ
 רמבדרי או בא, ולא העשירי על שתים או שעה וממתינים רמכנפי או דמי, והיכי
די ועל העשירי אחר לחזור  כיון לו, והלך אחד בא בנתיים כי החבילה, נתפרדה זה י
 מניה דילפינן מארון, עשרה, היו כאלו מצטרפים אופן בבל במקומם מצאם שלא
עיין עשאה. כאלו שכר מקבל עשה ולא מצוה לעשות חשב  ר״ה א, ל, שבת תום׳ (ו
 כמו תיבה אה קרי דוכתי רבכל גב על אף שכתבו! ארנא״ הקודש לארון שקורין ״על

 לארון אה דקרי נמי אשכחן ר״י אומר התיבה, לפני היורר התיבה, לפני העובר
ארון תשעה כדאמר ש ולפי לעוונו. כאן עד מצטרפין, ו ל, ורבי מורי ארוני אבי פירו  ד

כד). מצוה לעשות חשב נלמד שמשם קאי דמשה ארון על דהכא ראי׳ מכאן אץ ו

חידו בנו ואותי  מצות בי וקיים וללמדני לחרריכני עלי פזר הרוחניים כחותיו כל י
 ללמדני התחיל באשר הייתי שנים ר׳ כבר יכלתו. בכל בם לרבר לבניך ושעתם
 הידוע. מטעם החדשים הספר בית למלמדי זה דבר למסור ^נה ולא ביתא האלפא

ש זה לאות בני ראה א: ואמר שי״ן אות א הראה שכאשר לי ספר פעמים וכמה  ג׳ י
 ראש רק לי שיש ממני וחומר קל וביה מניה לו אמרתי שי״ן נקראת והוא ראשין
 השלום: עאה לאמי ואמר אחד, לענין חלזנה דרך ראשין ג׳ לה שיש השי״ן על אחד,

מוד שנים ארבע כבר מילד שמע מי כי ביעזראל, גדול יהיה זה שבעו מובטחני  קל א
 רש״י חומש בחדר שלמדתי ממה חוץ דנפשיה. מדעתא שבא היקש שהוא וחומר

 הבחורים בין ישבתי כבר תשע כבן הייתי וכאשר עמי, כן גם הוא למד וגמרא,
שיו שעוריו. לשמוע  ממני. ופלפולים קושיות פעמים כמה הביא ההיא העת מן ובחרו

 ״אשרי השלום עאה לאמי באמרו השעור אחר הדלת מאחורי שמעתי אחת פעם לא
א גס לבי יהיה שלא א לאמר היה רגיל יולדתו״.  ואמר: בלמודי, מצליח שאני על ע

 על מחזרת והתורה בעבורך ויגעו טרחו והמה הדרך לפניך כבשו אבותיך כי דע
ש שלה. אכסניא  אלו ישגא בלבען כארז יפרח כתמר ״צריק המדרש; דברי בזה ופירו

 - יפריחו אלקינו בחצרות רבנן, בית של תיעקות אלו ה׳ בבית שתואם לוי, בני
 עצרו, בטרם מבטן שעזקרשו לוי דבני כונתו הוא ובאר בעזרה. ומשמשים שעומדים

ם שנעשו עד הרבה וטורח עמל בלי למדרגה ממדרגה יגיעו בקל א בעודם גדוא  עו
 רק אבל תאמץ, ומצאתי שיגעתי פי על אף לוי מבני שאיע מי כן שאין מה ימים,
ה לגדלות. יזכה זקנתו לעת ורק רבות, שנים יגיעה אחרי  יפרח, כתמר צדיק שאמר וז

מיר לפרוח שמתחיל רהייע זה אבל שמו. יתגדל באבו בעודו ישגא, בלבנון כארז ז
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 הי בבית ״שתולים תמצא. בהם בי ולידה, מהריון לכך המיועדים לוי בבני רק אינו
 ולמחר תנוקות, בתור רבן בבית אותם ראיתי אתמול רבן״ בית של תנוקות אלו

 ותורה העם בראש עומדים בעזרה״ ומשמשים שעומדים יפריחו אלקינו בחצרות
כן אחרים. את יפריחו והיינו מפיהם, תבוקש  חטר שהיה בנח כי ואברהם בנח מצינו ו

 תמים, וצדיק צדיק, נקרא חייו ימי מתחלת ומתושלח, למך וישרים צדיקים מגזע
 אבל ויגיעה, עמל בלא צדקתו שבא מצא מציאה ה׳, בעיני חן מצא ונח וכתוב

 ירא יתברך הוא שקראו עד נסיונות בעשר לננמוד צריך היה תרח בן שהיח אברהם
 מאוד ומה אתה. אלקים ירא כי ידעתי עתה כתיב העשירי נסיון בעקידה כי אלקים,
 הקדוש מצא מציאות ג׳ סימון ר׳ אמר נח: פרשת סוף המדרש דברי בזה יומתקו

ד, אברהם, בעולם הוא ברוך  לפניך, נאמן לבבו את ומצאת דכתיב אברם וישראל. דו
ד את מצאתי דכתיב דוד  ליעוראל, מצאתי במדבר כענבים דכתיב וישראל עבדי, דו

 אבל מצא הוא להם אמר ה׳, בעיני חן מצא ונח כתוב הלא סימון, לר׳ איתוביןחבריא
 ברוך הקדוש באברהם מבוארת. והבונה לשונו. כאן עד מצא, לא הוא ברוך הקדוש

 טהור יתן מי במדרעז עליו דרעזו כי הדעת בהיסח הבאה מציאה כעין מצא הוא
כן מתרח, אברדזם מטמא, ד ו  ומצד הוא שפחה שבן עליו ואמרו אדמוני, שהיה דו

ש בקהל. לבא להתירו שהוצרכו עד מואבי אמו  היה ומי מואבית, ולא מואבי ולדרו
ת נעים שיהיה עליו לחשב יכול  לפני במציאה ויהי המלוכה, ולו יעזראל, זמירו

כן הוא. ברוך הקדוש  היתה ימים ובעוד ממצרים יצא לועז עם כי במדבר ישראל ו
 צווח מי פרעה״, בשלח ״ויהי על במדרש ואמרו ממשלותיו. ישראל לקדשו יהודה

 ממלכת להיות רמה ביד נוסעים דגלים, דגלים העם את בראותו ווי צווח פרעה ווי,
 התל הסיר והלוקח בזול ומכרו תל שבו שדה לבעל הדבר והמשיל קדוש, וגוי כהנים
 ביעזראל. מציאה הוא ברוך הקדועז מצא ולכן הדסים, גן שנעשה עד ונטעה, וסקלה
 להיות זכה עמל בלי כי מצא היא שפיר, לידז ומתרץ חן, מצא ונח דכתוב מנח ופריך
 להיות היה מעותד כי מציאה, בו מצא לא הוא ברוך הקדוש אבל המלך בעיני חשוב
בשבילו. אבותיו שטרחו מה מצד ונאמן צדיק

מא ר״ה מסכת היה ז״ל ורבי מורי אדוני אבי של למודו סדר  באלול סוכה או ויו
 על תענית השבועות, חג על שבועות פסח, על פסחים פורים, על מגילה ותשרי,
 משניות, פרק למטה שעלה קודם לילה בכל ז״ל. הרא״ש פסקי עם וכלן באב תשעה

 מפיו. תורה מהמבקשים לפניו הבאים ותשובות משאלות חוץ עיון, שעור יום ובכל
 שאלה אתה לפניו הציע כאשר ז״ל, קוועטש שלמה מה״ו העצום הגאון השני ורבו

 הלשון: בזה לו השיב יצ״ו, יינק קודש בקהילת רב לימים צעיר בעודו רבה בפלפולא
 לומד היה עשר בן שהייתי מעת מהנשאלים. תהיה כבירים לא שבימים בך מובטחני

 וקדושין. גיטין עגונות, בתקנת והן והיתר באיסור הן לפניו שבא עמוק ענין כל עמי
 משינת לעוררני דרכו היה יחיד בן לו הייתי באשר גדולים היו עלי שגעגועיו ואף

חם, וקאפפע לרחצה מים למטתי לי והביא השחר עלות קודם שעות כמה הילדים



ם דור הלודמות - דווי

 והרחוקים העמוקים ענינים אפילו גמור בעיון רבר כל יחר, ללמור כך אחר וישבנו
 עירנו ררך שעברו חכמים וחלמירי הרבנים אם לפלפל שיכלתי ער ילדים, מדעת

 לפני עוד בהם, ממשמש בחור כל יד שאין ענינים עגונות, ותקנת גיטין בשמות
 שלח מרעש זצ״ל פאנעט מרדכי הרב מורינו הקדוש שהגאון עד מצוה, בר שנעשתי

צון עד מצוה לבר חבר כתב לי  עם לפלפל היה ודרבי ז״ל, ורבי מורי אדוני אבי ר
שו הרבנים  שלא ממני בקש זצ״ל, ל״ש הלל ר׳ הקדוש שהגאון עד הכנסת, בבית שדר
עוררני הלכה. פלפול ולא מוסר דברי דרשתו תכלית עיקר כי עמו כן לעשות  ללמד ו

 קודש בלהבת קדשו ודברי המעשה. אלא עיקר המדרש לא כי מוסר ספרי יום בכל
גדול. רושם עלי עשו

ר צדקתו ברב ז״ל ורבי מורי אדוני אבי  לקיים שנים י״ח בן אשה להשיאני אומר גז
שון אדר כ״א בב״פ סלדתי ואני לחופה עשרה שמנה בן חז״ל דברי  ובשנת תרטי׳ז רא

 מעשידז בכשרון המפורסמת הצדקת זוגתי עם לחופה נכנסתי בעומר בל״ג תרל״ד
 נבחרתי תרל״ח חסכה בערב ומחצה שנים שלש ואחר תחיה. צביה מרת ומדותיה

 הנ׳׳ל, שנה כסלו כ״ב ביום שנפטר ז״ל מורי אבי מקום למלאות חנ״ו, קהלתי פה לרב
 נפשו תהא שנים. י״ד עריס ופה שנים י״א ביינק ברבסת שישב אחרי שנים, ני׳ב בן

תו החיים בצרור צרורה אמן, יעזראל כל ועל עליס יגן וזכו

ר אני אמי מצד  הינדל מרת המפורסמת הצדקת זקנתי ז״ל. סופר מהחתנז רביעי דו
 בכירה היתה השלום, עליה ריזל מרת מורתי ואמי הגדולה, בתו היתה השלום, עליה

 עליה מורתי אמי ז׳׳ל. סופר להחתם הרביעי שבדור הראשון הייתי ואני לאמה,
 ביותר, עליו אהובה והיתה ז׳׳ל, סופר החתם פטירת בעת שנים י״ב בת היתה השלום

 היא בחדרו. עמה וטייל בידה תפס חיל, אשת זמירת בשעת קודעז שבת ליל ובכל
 בבית זאת ראתה כאשר לבה בכל תורה אוהבת ומלומדת, ביותר מחוכמת היתה
 על קובלת היתה פעמים והרבה זמני. אבטל שלא מאד עלי משגחת והיתה אביה,
 על משגיח אינך בנסיון והן התלמידים עם בלמודך הן אני רואה אליו: באמרה בעלה

 ז״ל ורבי מורי אדוני אבי לפני עלי קובלת היתה פעמים והרבה כראוי. יחידך בנך
 תוס׳ דברת על כי מאומה, בנך למד לא שישנת, בעת הצהרים לאחר כי דע לו: לאמר
 אתה ולמה יקרות, שעות בי עברו ובזה הפשט, על עמו החוזר הבחור עם פלפל אחד
 השיב אדוני ואבי ממס. מסצח ויהיה כראוי, לו לדזסביר יודע שאיס בחור לו סתן
 רבא. לאילנא יתברך ה׳ בעזר יתעביד זה בנך בי תדאגי אל תערומותיה: על תמיד לה

 אלמנה ונשארה שנים, מ״ט בת השלום עליה מורתי אמי היתה ז״ל אבי פטירת בעת
 בתה ואצל יחידה בנה אצלי, להשאר רק שנית להנשא רצתה ולא שנים, ל״א

 שדרה תחיה גיטל מרים מרת בצדקתה המפורסמת חיל אשת היקרה אחותי יחידתה,
תרס״ט. שנת מרחשון י׳ ביום השלום עליה מורתי אמי ונפטרה פה, וכעת ברעש

 הייתי כלן, ולספרן לפרטן כונתי היתה אלו חיי, וקורות אבותי חיי מקורות והנה
כדי הקורא לפני נתתי פרקים ראשי ורק חפצתי בזה לא אבל גדול, חבור לחבר צריך



רכיעי״ ל״דור המחבר החרמת

 תורתי, וכל ה׳ ויראת תורה מלא בבית ונתגדלתי אני גרולים מגזע כי להודיע
 שהייתי חדשים מאיזה חוץ כי ז״ל, ורבי מורי אדוני מאבי קבלתי למודי, מראשית

די קדושת ימי בסוף בפרשבודג  רב שום אעל שמשתי לא ז״ל, סופר הכתב בעל דו
 באקראי. רק עירי את עזבתי לא שנים, שבע כבן ד׳ל אבותי עם הנה בואי ומעת אחר
הן חיים לן שבקו שכבר בתים בעלי לאותם הן קהלתי לבני תודה מלא ואני  לאותם ו

עי שלהם. זע״ל אבי ושל שלי כי ימיהם, יאריך ה׳ אתנו חיים שהם אי  להזכיר רחנה ו
 רעוא ויהא משלשת בברכה אברכם כלל דרך אבל טעמים, מכמה פרטים שמות

 נביאנו התנבאו חד׳ל דברי שכפי הבטחות הני אחריהם ובזרעם בהם שיתקיים
 שם וקראתי ומכבדיה. תורה למחזיקי היו שהתנבאו הטובות כל אמרו: שכן עליהם,
שמו ז״ל, סופר להזזתם הרבתני שבדור הראשק אני באשר רביעי״ ״דור זה חבורי  ו

ש שלא ואקוה בקרבי, הקדוש  פי על ואף לפעמים, שגיתי אם אפילו ובתורתי בי יבו
 לעינים לי היו לזניל שהבאתי קדשו דברי הלא הקדושים, דבריו על גם שהעוגתי
תו קסמכינא. ועליהם ת הגדול וזכו  שלא לי יעמוד אחריו הקדושינז אבותי שאר וזכו

 שאר ולהוציא לסדר ואזכה הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא אכלם ולא אבוש
 אגדה, ודברי ותשובות שאלות מאות וכמה הש״ס, סוגיות רוב על דהיינו חדושי

מג זרעי מפי הזאת התורה תמיעז ושלא בכתובים אתי שהם כן אמן עולם עד זרעי וז  ו
רצון. יהי
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דחציצץ סוגיא

דחציצץ סוגיא

 הלכה ומחיצין הציצץ שיעורץ רב אמר אשי בר חייא ר׳ ״אמר א: ר, עירובין בגמרא איתא
 במים״. בשרו כל את ״ורהץ רכתוב נינהו ראורייתא ״חציצין בגמרא: ומקשה מסיני״, למשה
 בשרו בין הוצץ רבר יהא שלא המגיה) כן הגיה וכבר בשרו״, כל את במים ״ורחץ כתיב (בקרא

בו׳, למים  נימא הונא בר׳ רבה דאמר הונא בר׳ וכררבא לשערו הלבתא איצטרך כי ומשני ו
 הטפל את בשרו״ בל את ״ורחץ רתני׳ ראורייתא, נמי שערו ומקשה ובו״, תוצצת קשורה אחת

הו לבשרו  יצחק וכדר׳ מקפיד ושאינו Tולמקפ ומיעוטו ארובו הלכתא אתא כי ומשני שערו, וז
אחת. אל אחת ואסדרם זו בסוגיא והתמיהות הקושיות ורבו ובו׳״.

 במים ״ורחץ קרי בעל גבי דכתיב טז, טו, ויקרא מקרא חציצה דין יליף דעירובין זו בסוגיא א.
 ט׳, י״ד, ויקרא במצורע דבתיב קרא הש״ס הביא א פב, קמא ובבא א ו, ובסוכה בשרו״ בל את

הללו. מקראות שתי לי ולמה באמת דרשינן קרא מאתה מבורר ואינו במים״, בשרו את ״ורחץ

 הטפל ״את״ מדכתיב בשערו חציצה לומר ורצה דאורתתא נמי שערו בגמ■ מקשה מאי ב.
הו לבשרו ערו גופא הא על בעינן הקרא עיקר דלמא שערו, וז  שיהיה דהיינו טבילה, נמי בעי מז

 מס׳ על יהושע בפני וראיתי בהן, פוסלת דחצתנה יודעין אט אק עריק אבל במינז, מכוסות
 פוסלת דחציצה מיניה דדרשינן גופא קרא דבהאי דכיון pלת וכתב בן, הקשה שכבר סוכה

 שיבואר ובפי בו, פוסלת כן גנז דחציצה ידעינן ממילא השער, לרבות ״את״ נמי כתיב בבשרו,
 יו״ד בשו״ע פסקינן וכן הגאונים, שיטת לפי קשה ויותר מוכרח, זה שאין תראה לקמן בדברט

 ההלכתא אתנטרך שפיר כן ואם הקרא, מן נשמע לא ודאי וזה חוצץ, לבד שער דרוב ה קצת,
רבתא. תימה וזה חוצץ, הגון! הצטרפות בלי לבד שעד דדוב

 שאיט מיעוט אפילו חוצץ בבשדו אבל אתי, אשעדו ומקפיד, דרובו דההלכה רש׳׳י שיטת ג.
 בכווטת כתב עידובין הריטב״א אולם רעז״י. בשיטת תורה״ ״דבר ד״ה התוס׳ הביט בן מקפיד,
 בעינן ננזי בבשרו אבל בבשרו, תצתנה שאין פי על אף ברובו דחוצץ אשמעינן דשערו רעז״י,
 פסקינן והכי הרמב״ם שיטת עד הגאונים שיטת דהיא דמלתא לקושטא היא וכן ומקפיד, רובו

 שהקשיט מה תקשה לא אז כן נאמר ואמ מההלבתא, נלמד זה דבל לרעז״י ליה וסבירא בש״ע,
 נשמע שלא מה ומקפיד, אדובו לעזערו ההלכתא דצריך כוון אה נמי המתרץ דודאי (ב.) באות

 והקשו ר׳ט״י, בפירוען זו בשיטה להו ניחא ולא אחרת בשיטה אזלי דהתוס׳ אלא לבד, מהקרא
 מדר׳ אי ומקשה טבילה, צריכה אין בנה שטנגיירה במעוברת א, עה, דיבמות מסוגיא עליו

 P נמי יצחק דלר׳ למימר ליה הוה יותר ולרש׳׳י מורה, בכולו אבל ברובו, מילי הני יצחק
 הלכות סוף הר״ן שכתב מה פי על לייעזב מקום היה זו קושיא הנה אמר. לא בגופו אבל בשערו

^ מהא חזר דלא משמע לרובו, הלכתא אלא אמר דלא דכיון נדה ת מ  ראשונה אקושיא ד
 דתאא pוכי והזז״י, לשיטת מקום אין באמת אז אלא, גרסינן אי אולם קאתי, אשערו דההלכתא

אז אלא, דגרסינן בשיטה אזלה דיבמות דהסוגיא לומר יש אז הגירסאות, ב׳ באלו  כורחך על ו
 בעירובין הריטב״א שעה לפי ממט נעלם הטאה כפי יהושע והפני כנ״ל, רש״י לשיטת מקום אין
עז נדה. הלכות סוף הר״ן דברי ו



ר ו ם י ר ו ד ד

 טבח של ואם בגד גבי רבא דאמר דזבחים מהא שם התוס׳ שהקשו השניה הקושיא אולם
 P הקשו כאן דהתוס׳ ופלא גמורה, פירכא והיא רש״י, כשיטת דלא בורחך על זה חחגץ, איע

 ומסיים בכלים, חועצץ אלו גבי ה׳ משנה פ״ט מקוואות מהמשניות הקשו ולא דרבא ממימרא
 הקשו באמת תורה״ ״דבר ד״ה סובה בתום׳ דאיתי כך ואחר חוצץ, אינו מקפיד אינו הכלל זה

 כן שהוקבע והפוסקים התוס׳ שיטת על להיפך קשה בדעת העני דלי אלא מקומוו^ הני מכל
בו חוצץ, אינו המקפיד דמיעוט לקולא להלכה  וקשיא מהתורה, חוצץ אינו נמי מקפיד אינו ורו

אץ בשרו״ כל את במים ״ורחץ מפורש קרא עד להקל ההלכה אתא דכי לי  מידי יוצא מקרא ו
 ואפילו מקפיד, אינו ואפילו מיעוטו, על גם הקרא מפרשים היינו ודאי ההלכתא ולולי פשוטו,

 למלאכי תורה נתנה דלא מהתורה מותר כורחך על מקפיד שאינו דמיעוט לומר תמצא אם
 בטהרות ויעסוק יטבול אדם דכל וכר, בית הנחת לא חוצץ, המקפיד דמיעוט נאמד ואם השרת,

 טבילה בשעת עליו שהיה שהוא כל בראשו או גופו על ימצא כך ואחר וכדומה, למקדש ויכנס
 דמתה רמז שום בקרא דאין ודאי ברובו פנים כל על אבל אפשר, אי ודאי וזה למפדע, ויטמא
בו לומר עיין מפורש, קרא עד להקל ההלכתא אתי ואיך חוצץ איע Tמקפ שאינו דרו  ו, בסוכה ו

 וגתניה הלכתא אתי דאיך גדול עיון בצריך והניח לתמוה שהרבה חיות צבי ר׳ בהגהות א
 רק ומשמע הקרא, עוקבת ההלכה מקומות דבשלשה א, טז, סוטה בגמ׳ אמרינן דהא אטפח
 דהא כך, כל קשה איע זו קושיא והנה הסוכה. דופן ההלכתא גרעיה ואיך מקומות, הג׳ באותן
 עד ההלכה אין וממילא סכת סוכות דדשינן מדרשא אלא בקרא מפורשים אינם הסוכה דופני
 הכא אבל דבר, בכל ההלכתא ואתי בעפר בפירוש דכתיב בעפר וכסהו כמו מפורש, קרא

 P זה גם אחת, בבת עולה גופו כל שיהא דמוקמינן הגם בשרו״, ״כל בפירוש דבתיב בחציצה
 ואם העף, חלק רק ולא במים הגוף כל את ממש שירחץ הוא הקרא פשטות אבל היא, דרשה

איך במים, מקום אותו רחץ לא חציצה בו יש  ומשום חוצץ איע דדוב להקל ההלכה באה ו
בזה. שנתעורר מי ראיתי שלא ופלא מקפיד, שאינו

 חולק ז״ל והוא חוצץ, לבד שער דרוב הגאונים בשם כתב טז ב, מקוואות בה׳ הרמב״ם ד.
 לשיטת מסכים שהראב״ד עיי״ש הגוף, לרוב כשמשאם אלא חוצץ דאינו לי ויראה וכתב עליהם

 על ואף מההלכה. ונדחה היא יחידאה הדמב״ם ושיטת הפוסקים, כל ליה סבירא והכי הגאונים
 הגאונים שיטת כי ברור נראה והרמב״ם, הגאונים פליגי במה הפלוגתא מקור מבואר שאינו פי

 זה על באה דההלכתא בה, עוסקין דאנר בסוגיא הריטב״א הבנת לפי רש״י שיטת עם מכוונת
 כתב וכן מהתורה, שערות ברוב די אלא נבלי הגוף רוב בעינן דלא ולחומרא חוצץ שערו דרוב

 מידי, מוכח לא הקדא מן דודאי מהתודה, הא מנ״ל תקשה ומעתה קצ״ח, בסימן טהרה בסידרי
 בעי השערות דגם אגנין דהיינו כתבע כבר שערו. דהיינו הטפל ״לרבות את דדרשינן דהא

 דשערו אתא, כך דההלכה לומר צריך כן ועל חוצצץ, עהנרות דרוב נדע לא אכתי אבל טבילה,
 כעיקר השער לעשות כך אתיה דההלכה לומר לן דמנא וקשה ,Tומקפ ברובו חוצצץ ובשרו

גדול. והסבר ביאור צריך זה כל בקרא. זה על נמצא סמך ואיזה לגוף, טפל p שהוא דבר הגוף

שץ ב, סו, נדה הסתרים דבית סוגיא נעתיק ועתה  דחציצין, לסוגיא השייך א, כה, וקדו
 הקמטים בית דמקוואות א׳ pפ סוף במשנה הוא הדץ מקור 7הע דברים. כמה יתבאדו ומתוכו

 אהא הגט׳ מקשה ב, סו, ובנדה פסוקה, הלכה זו משנה הנה מים, ביאת צריך אין הסתרים ובית
הש״ס ומקשה קמטיה בית מדיחה אשה שתהא ביתו בתוך אדם ילמד דלעולם רבא דאמר



דחציצץ סוגיא

 בעינן, מים לביאת ראויה אבל צריך אין מים דביאת נהי ומתרץ הנ״ל דמקוואות ממשנה
 והתום׳ ארבא, יTמ מקשה הרה לא כן לא ראם דרבא, חומרא p ולא מהתורה רהוא ומשמע
 ראויה פנים כל על רבעי לן רמנא דהקשו בפירוש, כן כתבו הראוי״ ״כל ד״ה א, כה, קרושין
חץ דמקרא וכתבו מים, לביאת  לא ״וידיו ומדכתיב הסתרים, בית לרבות דרשינן בשרו כל דור

דיו מה מיניה דרשינן במים״ שטף  כל דאיכא כיון מקום מכל הסתרים בית ממעטינן מאיבראי, י
 בעינן. מים לביאת ראוי׳ פנים כל דעל מרבינן להכי למימר איכא הסתרים, בית אפילו ״דמרבי^

 התנא דשתק אפשר איך א) אחת: אל אחת ואסדרם קושיות חבל יש בזה התוס׳ שיטת ועל
 להתנא ליה והוה מים, ביאת צריכין אינן הסתרים דבית הקולא כששנה הדין עיקר מלשנות
הדין המימרא להעזלים  ראיתי לא גדולה קושיא והוא שהוא כיון בעי מים לביאת ראויה אבל ו

 אררבה הסתרים, בית לרבות אתי בשרו דכל זו לדרשה זכר שום אין בגמ׳ cב בזה. שנתעורר מי
 בעי הסתרים דבית הא גם מיניה נררוש ואיך אחת, בבת עולה גופו כל שיהא מיניה דרשינן
 סופר החתם זקני קדושת וגם קדושין, הש״ס בהגהות זו קושיא הקשו וכבר מים, לביאת ראויה
שו ג) עיי״ש. מהרי״ט, בשם זו קושיא הביא יו״ר בשו״ת  אפילו דמיעוט כיון המפרשים כל ^
 הסתרים בית כל הלא הסתרים בית בשרו מכל לרבות אפשר איך כן ואם מהתורה אינו מקפיד
עיין חוצץ, איט ומהתורה מיעוט, אלא אינם ביחד  משו׳׳ת שהביא סקכ״ג קצ״ח טהרה בסידרי ו

 דנפקא מידי קשיא לא דהקושיא טהרה הסידרי וכתב זה בענין לפלפל שהרבה יוסף״ ״זכרון
 כמו הגאונים רלשיטת מידי קשה לא ולדידי הרוב. את משלים הסתרים בית לזננין מינה

 נאמר לא למה חוצץ, וברובו הגוף, כעיקר הוה דשערו ליה וסבירא בשרו מאת שער דמרבינן
חוצץ. הגוף רוב בלא הסתרים רבית ממילא בשרו, מכל דדרשינן הסתרים בית הדין הוא

 לך אקדים ומקודם עלי, הטובה ה׳ כיד זו הלכה בירור ושמע הסכת חמירא כל לבאר וכדי
 לבשרו הטפל בשרו״ ״מאת דרשינן דאיך גדולה קושיא ל־ קשה דלכאורה והיא אחת, הקדמה

 חציצה בגמ׳ מקשה ועלה קיימינן אחציצה דהא בגמ׳, כן שמוכח וכמו בשער, חציצה על
ה דמנא ל וקשיא אחציצה, קאי דעלה הרי וכו׳. ״את״ מדכתיב דאורייתא, נמי בשערו  הא, ל
 דלולי במים, מכוסים כן גם שיהיה דהיינו טבילה, בעי דשערות גופא אהא קרא צריך דילמא
לן בשרו בבלל ואינם לגוף טפלם שהם מפני דשערות אמינא הוה הקרא כו  למים, חוץ להיות י

 מנא חציצה עדיין אבל הבשר, גוף כמו כן גם טבילה שצריכין לרבות ״את״ הקרא אתי זה ועל
ה, ה ברור נראה אבל ל  טבילה צריכין אינבז השערות אי נפשך דממה כלל, קרא מני לא דא

ץ להו הוה ממילא  היה אם וכמו הגוף, אל וחיבורם שורשם מקום דהיינו הבשר, על חציצה ד
 דבעי מיוחד קרא צריך לא זה על הוא, כן ואם חוצץ, אשר דבר איזה הראש מקום על שם

 שיהא צריך פנים כל רעל פשיטא חוצץ שאים מיעוט דאפילו פשיטא דהא במים, מכוסה שיהיו
 מקום מכל הגוף, לגבי. בטילה שהחציצה שנאמר או מהכא. חציצה דדל במים, מכוסה הכל
ה במים, טבילה פנים כל על בעי ודאי אץ פשוט, וז  כן כתב מגלתא ולרווחא לפנים, צריך ו

 השערות דגם זה על מיוחד קרא בעי לא כרחך על ומעתה עיי״ש, קצ״ח סי׳ ריש טהרה הסידרי
 ודאי אלא שער, דהיינו הטפל את בפירוש הכתוב ריבה צורך לאיזה כן ואם במים מכוסים יהיו

 דחציצה ידעינן וממילא הבשר, כגוף נחשבות דעזערות לאשמעינן השער את התורה רבתה זה
ואמת, ברור וזה הגוף, בשר בשאר כמו בהו פוסל

עוד במים״. בשרו שיגע ״משמע במים״: ״בשרו בד״ה ב פב, בב״ק רש״י שכתב מה לך אקדים ו



ר ו ם י ר ו ד ד

 בלא ממש בסמיכות במים תיבת עם בשרו תיבת מדכתיב חציצה דדרשינן ז׳׳ל רש״י כוונת הנה
 מצי מדהוה כן ודייק חוצץ, דבר ידי על הפסק שום למים בשרו בין יהא שלא משמע הפסק,
 כורחך על במים״ בשרו כל את ״ורחץ אלא כן כתב ומדלא בשרו, כל את במים ורחץ למכתב

ת שיגע דבעינן להורות במים תיבת אל בשרו תיבת להסמיך כדי ש ברור. וזה במים, ב

 בגופו, חציצה למתן שפיר למים, בסמיכות בשרו כתוב שם אשר קרי דבעל מקרא ומעתה
 צורך לאתה כן לא דאם וכנ״ל, כגופו דשערו נמי ירעינן שפיר אשערו הטפל ״את״ ומרכתיב

 יחתו הם כאלו הוה ״בשרו״ תיבת עם ״את״ רתיבת נאמר אם כן ואם שערו. התורה רבתה
 למתן אנו יחדע שניהם על גם בשרו״ ״את על דקאי במים תיבת של סמיכות והאי שלם, דבר

 וחציצה לגוף משלים דהשער p ללמוד יכולין אגו מזה אולם פוסלת, בשערו גם דחציצה
 בא־ גם חציצה בו פוסל דשער לומר עוד לן מנא אבל הרמב״ם, כשיטת והייט בהם, פוסלת

 בשרו״, את במים ״ורחץ במצורע המוקדם בקרא דכתיב דכיון נאמר זה על הגוף, הצטרפות
 ״את״ תיבת אל בסמיכות לסמכו כדי כורחך ועל מקודם ״במים״ תיבת וכתב לשוט הקרא ושינה
 אל ״במים״ סמיכת בפירוש כתיב כן ואם שער, דהייט לבשרו הטפל את דרשינן מיניה אשר
ש לן אייתר הסמיכות וזה לגוף, הטפל השער דהייט ״את״ תיבת  בשער דחציצה מיניה לדרו

ש הגאונים, כשיטת והייט הגוף, הצטרפות בלי גם פוסלת  ודרשת בביאור ברורה ראיה מזה וי
 בעינן נפשך דממה קרא, בעי לא טבילה בעי שערות דגם גופא הא דעל נכון, על הכל הכתובים

 ודאי אלא במים, מכוסה שתהיה בעי החציצה גם הלא דמי, כגופו לאו אי אפילו מכוסים שיהא
 קרי דבעל מקרא ידעינן הוה וזה חציצה, בו ופוסלת כגופו הוה דשער הטפל מאת דרשיגן

 חציצה, בו פוסלת הגוף בהצטרפות פנים כל על כורחך דעל במים, בשרו כל את ורחץ
 דשער מוכח השער, דהייט ״את״ תיבת אל בסמיכות ׳׳במים״ וכתב דמצורע בקרא ומדשינה

 הגאונים, כשיטת ואמת נכון וזה הגוף, הצטרפות בלא בו פוסלת וחציצה עצמו בפני נידון
דחויה. ז״ל הרמב״ם ושיטת

 לן דאית אחד רק הוא הקרא בפירועז הכי דאמרינן זה דכל אמת, אמרי קושט שמע אולם
 מפרשינן הוה מסיני למשה הלכה לולי אבל חוצץ, בבשר והן בשער דהן מסיני למשה הלכה
 והוה טבילה, דצריך קרא בעי לא דאגופא דלעיל, הקושיא מכח לבשרו הטפל דאת הקרא

 גילוח צריך ואינו בגוף חוצץ איט דשער לאשמעינן לקולא, הטפל את ריבתה דהתורה אמרינן
 כתיב דהא חוצץ דבבשרו פי על אף חוצצין, ואינם לגלחם מבלי ובצפרטם בשער לטבול ומותר

 P דהם משום הטעם אמרינן והוה חוצצין, אינם שערות אבל ״בשרו״ אל בסמיכות ״במים׳׳
 Tמקפ הן דמיעוט מקרא מוכח הוה וממילא הגוף, לגבי ובטל חוצץ איט ומיעוט הגוף מיעוט

̂ו מקפיד איט והן  בשערותיו אדם לכל לטבול התירה אלא התורה חילקה לא דהא חוצץ, אי
 אינם מיעוט שהם שער אבל ברובו, הייט חוצץ דבבשרו והא למחר, לגלחם שבדעתו פי על אף

 עתה אולם חוצץ, איט Tמקפ אפילו דמיעוט מוכח הוה גופא הקרא דמפשטות הרי חוצצץ,
 כמו בהם פוסלת וחציצה טבילה בעי שערות דגם ולהחמיר לומר מסיני למשה הדזלכה באה
 ומעתה קולא, ולא הקרא פשטות לצד חומרא וזה בהגוף, כמו רוב חוצץ בהם וגם בגוף,

 אולם ״את״. התורה ריבתה זה ועל בשער, פוסלת דחציצה לההלכה מכוון הקרא פשט משתנה
p הוה בודאי מסיני למשה הלכה ל^־ דהא קולא, זה ואין בממגוט, ולא ומקפיד ברובו 

בשערות, לטבול התורה מדהתירה מוכח זה אשר חוצץ, איט המקפיד דמיעוט הקרא מפרשינן



דחןניצין פוגיא

 ברוב, רק אולם בהם פוסלת וחציצה טבילה בעי שערות רגם יורעין אנו ההלבה ירי על ורק
ה ועיין  ירעינן הוה נמי ההלכה לולי התורה מן רוראי תקשה ואל מאר. ועמוק נבון כי מ

 נגה שהוא חוצץ ראינו מקפיר ואינו רוכו על תהלכה באה איך אכתי אבל חוצץ. אינו רמיעוט
עריץ מקפיר, אינו אפילו משמע בשרו רסתם הקרא, משמעות  אבל לקולא. באה ההלכה ו

 משום חוצץ אינו מקפיר איט רלכן רמלתא בטעמא הראשונים כתבו כבר רהא מירי, קשה
 שהאריך ח׳ פרק זבחים המשניות על יעזראל בתפארת עיין יחשב, ובבשרו הגוף, לגבי רבטל
 רמיעוט נינהו, הררי וכי הן שקולים המקפיד־ מיעוט ענז מקפיר שאיט רובו שכן וכיון בזה.

כיון בכמות, מקפיה שאיט רוב כמו באיכות הוה המקפיה  המקפיר, מיעוט התירה רהתורה ו
 יותר, חשוב ואיט שקול מקפיר שאיט רוב ממילא בשערות. לטבול רמותר מתא זאת ונשמע

ברור, וזה הררי, כי המקפיר מיעוט עם ושקול באיכותו נגרע בבמות חשוב שיעור שיש רמה

 רילמא ראורייתא, נמי שערו בגמי מקשה רמאי יההזוע הפני שהקשה רמה תראה ומעתה
 מוכח מימלא רזה ז׳׳ל הוא וכתב לן. מנא חציצה ועריין טבילה, רבעי הרבר לעיקר קרא בעי

 צרכינן לא שכתבתי מה לפי ״את״, נמי כתיב חציצה מיניה הררפזינן גופא קרא רבהאי משום
 טבילה, בעי רשערות ממילא ירעינן הכי רבלאו כלל. קרא בעי לא גופא אטבילה אלא זה לכל

 מיותר בסמיכות ומרכתיב תורה, כתבה למאי הכי לאו ראי ראת, מקרא נלמור לשער וחציצה
 מוכח במצורע, בשרו״ את במים ר״ורחץ בקרא ביתור אלא במים״ בשרו ״את בכלל נבלל ולא

 דשיטת זה מכל לנו היוצא הגוף. הזגטרפות בלי לבר בשערות חציצה לאיסור הגאונים כשיטת
כנ״ל. להלכה ומכוונת המחוורת השיטה היא הסנונים שיטת שהוא הריטב״א הבנת לפי רעז־י

 שהקשו א, ו, סוכה התוס׳ שכתבו למה כלל מקום אין הנ׳יל הרחב ביאור רלפי תראה והנה
תירצו בשרו, רבל קרא לן למה החציצה על באה רהלכתא רכיון  הנה הסתרים. בית על רבעי ו

 מסמיכות רק רהא חציצה על מיוחר יתור שום כאן רליכא כלל, התחלה לה לית הקושיא
 הצריך להא ״כל״ האי הררסזינן ובפרט א, פב, בב״ק רש״י שכתב וכמו חציצה ררעזינן התיבות

 ניתן לא המתרים, לבית ריבוי האי רצריך שתירצו מת גם ולכן אחת, בבת עולה גופו כל שיהא
 הסתרים הבית זו העזיטה כתבתי וכבר הסתרים, בית על זו ררשת כלל מצינן לא ובגמ■ להאמר,

 הריטב״א שיטת נראח ויותר מאר, מוקשה שיטה הוא מהתורה מים לביאת ראויה בעי
 נאמר הרי התוס׳, שיטת לפי מתפלא אני ויותו־ מים, לביאת ראויוז בעי מררבנן ררק בעירובין

 הסתרים רבית אמרינן הוה בשרו רכל ריבוי מכה האם הסתרים בית למעט ״ויריו״ דבתיב רלולי
 אל המים שיבוא יעשה ומה העזרת למלאכי תורה ניתנה לא הלא ממש, מים ביאת צריך

 היה אולם להאמר, נוזן שלא רבר זהו כרומה, או פיו את יפתח הכי הסתו־ים, בית או הקמטים
 הסתרים, לבית או הקמטים לבית מים ליכנס המעבב רבר איזה בכוון יעשה שלא לומר מקום
 רמותר לן מנא באמת לשם המינז נכנסים היו מעשה האי בלי אם נפשך הממה קשה זה גם אבל

כן. לעשות

 אפילו מחתורה או חוצץ, איט Tמקפ שאיט רמיעוט פי על אף בחציצה ראפילו חרשתי ואני
 תמקום, אותו על מים ביאת לעכב כרי בכוומז חתציצה שם תניח כשל>נ רוקא היינו במקפיר,

או שלא כרי בכוונה בהניח אבל ברומה, או רפואה מחמת רבר איזה שם ריש אלא  המים יבו
 לתבזוה שהרבה מה לייעזב יש ובזה מהתורה. ואולי החיץ, המקפיר מיעוט אפילו וראי אז לעזם

שאינו במינו מין הוה הא חוצץ, עינית עצמה או ירידז בקפצה למה שם, יעוראל התפארת
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^ סוכה התוס׳ פי על תירץ ו״ל והוא חחכץ.  מץ כשהוא חוצץ אינו בכך דרכו שהוא דבר ד
 מיח■ קשה לא הכי, בלאו ולדידי במינו, מץ אפילו חוצץ בכך דרכו שאץ דבר אבל במינו

או שלא בכוונה עיניה דעצמה  נראה וה ולפי אופן, בכל דחוצץ מודה הסתרים לבית המים יבו
 לי נראה המים, לבין בינה pשיחצ כדי בכוונה עליה ואספלנית מכה איוה דכשיש לרינא

 בתוספתא דתנאי פלוגרנא הוא מים לביאת ראויה בעי אי הסתרים בבית והנה מהתורה. דחתנץ
ר׳ רבי ומלוגמא באספלנית דמקוואות ה, פ״ת,  ט, ב, מקוואות בה׳ והרמב״ם יהודה. ב״ר יוסי ו
ת בנכנסו זה שלפני בהלכה וכן ברבי פסק  עלמא דכולי לומר מקום היה ולכאורה וקסמין. צרורו

 המקפיד ממנדט דרבנן, תרתי דהוה משום בוה רק ופליני מים לביאת ראויה רבעי ליה סבירא
 לשיטת לתנווה שהרבה קדושין במקנה ועיין לא, או חוצץ אי בזה ופליגי הסתרים, ובית

רו איך הריטב׳׳א  גזירו: חרא דהוא מידי קשה לא דעתי עניות ולפי דרבנן, תרתי לגזירה גזירה גז
 הריטב״א של זו דשיטה נראה פנים כל על ברור. וזה המקפיד בנזיעוט הסתרים בית על שגזרו

לדיטז. יותר מחוורת
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הנאה באיסור נוערבלן דאין סוגיא

 בתרומה ובישראל ביין לנזיר מערבין וכד׳ מערבין ״בכל במשנה: ב כו, עירדבין בגמרא
 פשיטא הנה לאחרינא, חזי לדיריה חזי דלא גב על ואף ז״ל רש״י וכתב בחולין״. אומר סומכוס

 ואף בעינן, לא לדיריה חזי אבל לאחרינא חזי פנים כל רעל משום דחכמים דטעכלא לרש״י ליה
 דטעמא בפשיטות ז״ל רש״י סבר עליה, מתשיל בעי אי הואיל לדידיה גם דחזי דאפשר גב על

 בגם׳ דמקשי א, כג, דבפסחים עצמו רברי סותר ז״ל דרש״י אלא לרידיה. חזי בעי דלא ררבנן
 עיי״ש. כרידיה הוה עלה מיתשל ובעי דהואיל רש״י וכתב לנזיר, מערכין ותנן וכר תרומה והרי
 לקושיא ולכאורה בעירוביץ, המשנה על רע״א בהגהות עיין רש״י רברי סתירת על תמהו וכבר

 טעמא מפרש מערבין בכל פרק ובעירובין שכתבו ״נהנרביך׳ ר״ה במקומו שם התום׳ m כוונו זו
 כן ראם התום׳ בכוונת כן לומר דקשה אלא לאחרינא, חזי לרידיה חזי דלא גב על דאף משום

תר כדרכם, עליו ולהקשות הקונטרס פירוש ולהביא הכי למימר ליה הוה  דהתוס׳ נראה ויו
 דעתא הסלקא לפי הנאה באיסור מערבין דאיך תרומה להמקשן קשה דמה הש״ס על הקשו

 דרבנן אליבא בעירוב רסגי דהא כיון בתימה זאת כתבו דלא אלא לכהן, חזי פנים כל דעל כיון
 ר׳ אמר א, כח, בעירובין שם אמרו רהא הכי, ליה סבירא עלמא כולי לאו לאחרינא חזי אי

 וכר יאכלו בנים מרובי גרגניות והתניא ומקשה בגדגניות רמערבין דרב משמיה וכר יהודה
אי בנים, במרובי תרגמא pומת  לא מי בנים למרובי דחזי ומשום בנים לחשוכי אימא בעית ו
 לדרב מוקי ולהכי לדידיה חזי בעי נמי לרבנן קמא נאשרלא־ הרי עיי״ש. וכר, מערבין תנן

 חזי לדידיה רגם משום היינו בתרומה רמערבץ הא כורח על קמא ללישנא כן ואם בנים, במרובי
 מקרי לא הואיל ידי על אז בהנאה אסורה דתרומה נאמר אי שפיר מקשה ולהכי הואיל, ידי על

 בנזיר פאג לא חולין אpד דבעי דלסומכוס דכמו שנא דמאי טובא וקשה לדידיה, חזי עדיין
 חזי דמקרי בתרומה דרבנן אאבא כן נאמר לא למה לדידה, חזי מקרי הואיל יT דעל משום

 מאי כן ואם שבות, על השמשות בין גזרו דלא כרבי ליה דסבירא כיון הואיל ידי על לדידיה
הואיל. מכח מערכין שפיר דהא תרומה, והרי פסחים בגמ׳ מקשה

 מצוה לדבר אלא מערבץ אין דאמר דמאן אליבא הכא פריך ולא בתוס׳ עוד שם שכתבו ומה
 בתרומה דבהנרבין שפיר אז ניתנו להינות לאו מצוות דאי וכוונתם ניתנו, להינות לאו ומצוות

^ אין זה בהנאה, דאסורה פי על אף ה  ליה סבירא דהתוס׳ נראה מזה אשר אופן, בשום ל
 הא הקשו ולהכי בו, שמערב ידי על הנאה מאיסור נהנה הא מערבין דאיך היה הגמ׳ דקושית
 דבריהם בתחלת שכתבו למה שחר שום אץ ודאי כן דאם תימה וזה ניתנו, להינות לאו מצוות

 כיון לאחרינא דחזי הא מהני מאי סוף כל דסוף לאחרינא, דחזי משום הטעם אמרו דבעירובין
 לומר כורחך ועל ויהנה, הנאה באיסור מערב איך בהנאה אסורה פנים כל על דלדידיה

 שפיר כן ואם שלו, שאינו בדבר יערב איך בהנאה אסורה תרומה דאי היה בגמ׳ דהקושיא
 כל על אבל הנאה, מאיסור נהנה מקרי ולא ניתבו להנות לאו מצות דאמר למאן אפילו הקשו
 יודע כהחכם ומי נפלאים התוס׳ דברי ולכן שלו, ואינו בהנאה שאסור בדבר יערב איך פנים
 סברת דמכח נימא תרומה, והרי מקשה דמאי עומדת במקומה הקושיא פנים כל על דבר. פשר

בהנאה. אסורה תרומה אי אפילו ליה וחזי כדידיה נמי מיחשב הואיל
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 זר ככר בה, מערכין ככר אוכל שלא שבועה רב אמר הובא ר׳ אמר א, ל, דף בעירובין והנה
̂־  ליה אית דברייתא אליעזר רר׳ אליעזר, דר׳ אליבא תנאי דתרי הגמ׳ ומסקנת כהנרבין, אין ע

 זו בככר דלהכי רש״י ופירש מערבין, אין הקדש זו בככר אלא בה מערבץ עלי זו בככר דאפילו
 כן ראם רש״י על הקשו והתוס׳ עצמו, על אסר הנאה דבר דכל דמשמע משום מערבץ אץ עלי

עוד ההנאה, גם או האכילה רק אסור אי גופא בנדר וליתבי ליפלוג  דאמר מאן איכא כן דאם ו
 מידי קשה לא התוס׳ של השניה זו דקושיא נראה הפעוט ולי ניתנו. ליהנות מצוות ליה דאית

 בהנאה, לו שאסור בככר לערב מותר היה ניתנו ליהנות לאו מצוות דמכח נאמר אי דאפילו
 עלי זו בככר אאעזר ר׳ אמר שפיר כן ואם שלו, שאינו בדבר מגרב איך פנים כל על אבל

 דברייתא איא־עזר לר׳ ליה אית איך תקשה זה דלפי אלא בו, מערבין אין בהנאה שאסור
 פנים כל על אבל לאחרינא דחזי משום ואי בו, יערב ואיך שלו הככר אץ דהא בו דמערבץ
איך אסורה להמערב  יכול נמי אהנה שלא בשבועה למסקנא שכתבו התוס׳ על קשה וכן יערב, ו

שלו. אינו הא וקשה לדזקדש דומה דאינו משום לערב

 ידי על העירוב הנחת במקום שם שביתה לקנות הוא העירוב ענין הנה הענין. לבאר לי ונראה
 כתב ז תט, או״ח בשו״ע העירוב, בעל שם דר כאלו דומה דאז סעודות שתי מזון שהוא העירוב

אין אנו העירוב עשיית ״במקום המחבר:  ומעתה י־׳ג, ס״ק אברהם במגן וראה שם״. דר כאלו רו
 של העירוב שיהי א) תנאים: שני שם דר העירוב בעל כאלו נראה שיהיה העירוב לזה יש

 ישראל תפארת הגהות על יעקב תפארת בהגהות תראה נופלא לצרכו. שמניחץ למי או המניח,
ש זו משנה על במשניות  של שיהיה צריך העירוב אי בזה נבוך שהוא מערבין בכל פרק רי

 ט׳ פרק מסוף ראיה הביא עצמו והוא בכותחא, כביעי פשוט דבר הוא דעתי עניות ולפי המניח,
תץ דעירובין עיין וכו׳, מדעתו שיהיה דצריך שם ד  אי ושמואל רב דפליגי א, פ, שם כן גם ו
 עיי״ש לזכות צריך נמי תחומץ בעירובי דהלכתא נחמן ר׳ ומסיק לזכות, צריך תחומין בעירובי
 דבעי ליה סבירא דסומכוס פלוגתא איכא ובזה לאכילה, הראוי דבר העירוב שיהיה ב) היטב).

 לדידיה, חזי בעי קמא ללישנא לשונות ב׳ איכא ולרבנן בעצמו, העירוב לבעל לאכילה ראוי
 הוא העירוב פנים כל דעל דכיון הוא והסברא לאחרינא, פנים כל על חזי אם די אחר וללשון

 הנחת מקום מקרי שפיר קטנים, אפילו אחרים פנים כל על לשולחנו להזמין שיכול וקנינו i7ש
עוד ושלחט. ביתו העירוב  כל שם שיוציא דצריך ב, ל, בדף שמאי בית דהייט דאמר מאן יש ו

שלו. דירה מקרי שיהיה צריך פנים כל על אבל הכי, פסקינן לא דאנן אלא תשמישיו, כא

 דכתיב בלולב כמו שלו ממש צריך אין דודאי קניט, שיהא צריך כמה עד נראה ומעתה
 מה זה עירוב אל שייכות אחה לו שיהיה וקנין זכות אחה בעירוב לו שיהחז אלא ״לכם״, בתורה

 המחקר על נעמוד ועתה כמבואר, שביתה לו העירוב קונה כך ידי על אשר לאחרים להם שאין
 ואחרונים, ראשונים גדולי כל דשו כבר אשר דבר הנאה, באיסור לאדם לו יש וקנין זכות מה

 יא־ה סבירא ורמב״ן והרשב״א והר״ן לא, או בעלים לו יש הנאה איסורי אי היא ישנה ופלוגתא
 שלו מקרי דשפיר ליה אית בסוכה הריטב״א אלא שלו, מקרי ולא בעלים לו אץ הנאה דאיסורי

עיין עיי״ש, זה. בפרט שהאריך ר״י תשובה או״ח שיק במהר״ם ו

^ בנדרים כתב הר״ן והנה תתיו עצמו על שאסר דמי הנאה, דטובת סוגיא סוף ה׳ פ  יכולין פי
 איך בהנאה ככר עצמו על אסר ראם פשיטא זו שיטה ולפי עיי״ש, כורחו בעל ליטלן אחרים

איך ליטלו יכולץ ואחרים וקנץ, זכות שום זה בככר לו אין הא בו, לערוב יוכל מקרי יהיה ו
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 דבר שם דר כאלו שביתה לו קונה שיהא עד שמו על בהנאה לו האסור דבר של העירוב
עיין וברור, פשוט וזה ברהו, בעל משם ולטלו לבוא יבולין שאחרים  בבבא טוב יום בתוספות ו

 מעצמן, טטלים ואחרים כהפקר הוה אלא הנאה איסור ליתן דאסור הר״ן בשם הביא י ט, קמא
 וגם טובה לו מחזיקין אין דאז בהנאה אסור לו שהוא כשהודיען ליתן אפילו מותר יוסף ולהבית

 אולם בו, יערב איך וממילא שלו מקרי לא פנים כל על עלמא לכולי אבל עיי״ש, נהנה איט הוא
 למכור שאסור אלא שלו ומקרי בעלים להם יש הסנה דאיסור הריטב־א כדעת סנמר אי

 לו שאסור כבר האי בו לערוב דיוכל לומר טבל שפיר אז שלו, מקרי פנים כל על אבל וכדומה
 להיטת לאו ומצוות מצוה לדבר מערב אם שביתה לו וקונה מקרי שלו פנים כל רעל בהנאה
 איסור דאמר דלמאן אליעזר דר׳ אליבא תנאי תרי הני פליגי דבזה אומר אני מעתה ניתט.
אי שלו, איט הא יערב איך עלי זה ככר דאמר ביון בעלים לו אין הנאה  בעי דאי הואיל משום ו

 מיתשל לא דמסתמא הואיל האי מהני דלא בנדרים שם הר־ן כתב כבר הלא עליה, מיתשיל
 רוצה סנלו דעתו גלה הרי לננירוב דמניחו דכיון ולומר לחלק מקום היה דהבא הגבז עלה,

 איתשל דלא כיון סוף כל דסוף איט זה אבל הואיל, האי מכה שלו מקרי וממילא עליו ליתשל
אין שלו איט פנים כל על עלה איך וזכות קנין בו ו עוד בו, יערב ו  זקני קדושת בחידושי דעיין ו

ל סופר החתם צ׳  בד״ה שם שכתב ערלה של דאתרוג בסוגיא א ל״ה, דף הגזול לולב פרק על ז
 בו, ומערבץ הואיל אמרינן לאכילה ראוי שאיט אלא שלו שהוא בדבר דרק בתשובות״ ״והקשה

 עיי״ש שאני, חמץ לענין רק כשלו יהיה לא הואיל ידי על שלו, שאיט הנאה איסור דבר אבל
 ליה אית שפיר בעלים להם אין הנאה דאיסור שיטה להאי ולכן והאמתיים. הקדושים בדבריו

 שלו, ומקרי בעלים לו יש הנאה דאיסורי לעזיטה אולם בו, מערכין אין עלי זו דככר אליעזר לר׳
 ורק לעצמו לאכילה ראוי מקרי להיות הואיל ומהני בו דמערבין אליעזר לר• ליה סבירא אז

 שכתב וכמו לדידיה אף הואיל מהט לא לאחרים לאכילה חזי דלא כיון מערבין אין בהקדשות
 אף הואיל דאמדינן ליה וסבירא פליגי ובידועולמי ״ולפרוש״. ד״ה סוף ב, ל, דף התוס־

עיין עיי״ש, בהקדשות  לזכות, צריך תחומין דבעירובי ליוז דסביס! מאן הוא רב א, פ, בעירובץ ו
 ה ד התוס קושית מיועזב מאד מה זה ולפי ודו״ק. לעזמעתתא אמד דדב משמיה נ0הו רב והבא
 רק ומערבין ניתט להיטת לאו כהנוות לוזו אית עלמא דכולי אמרו דאיך שהקשו עלי״ זו ״ככר
 משום כורחך ועל בו מערבץ אין עלי זו דככר ליה אית בסמוך אליעזר ר■ הא מצוה לדבר

 איסור ליוז דסבירא שלו, סנינו משום הוא דידיה דטעמא ניחא הנ״ל ולפי נתט, ליהטת דמצות
ברור. וזה בעלעז, לו אין הנאה

 ואז בהסנה מותרת תרומה אי ודאי הנה א, בג, בפסחים הגכז׳ קושית נכון על נבץ ומעתה
 אנזרה והתורוז הסנה טובת פנים כל על ליוז אית דהא היעזראל של שלו התרומה דמקרי הוא

 אל>נ לאכילה ראוי דאיט אלא וקנין זכות בתרומה לו דיש הרי יהיוז״, לו קדעזיו את ״ואיעז
חרינז  אסורה אי אבל בו, דמערבין אמוינן שפיר ולכן הואיל, ידי על לדטיידז אפילו או *נ
אי שלו, שאיט בדבד יערב ואיך שלו התרומה אין הלא אז בהנאה  איט זה הואיל משום ו
 להחשב הואיל סברת מהני לאכילה לו ראוי דאיט אלא שלו כשהוא אלא מהני לא דהואיל

 שכתב וכמו בשלו להחשב הואיל מהני לא הסנה באיסור אבל נמי, לאכילה לו ראוי באלו
ל סופר החתנו צ׳ ^ בחדועזיו ז פ אין הגמ׳, קושית זו לעיל, שהבאתי הגזול לולב ב  למה צורך ו

 להאי אפילו דודאי ניתט, להיטת לאו מצוות דאית דמאן אליבא מקשה דלא התוס׳ שכתבו
והוא שלו, שאיט בדבר מעדב דאיך אלא העידוב הסנת מכה ולא שפיד, מקשה דאמד מאן
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 בדבר רוקא היינו אבל לאחרים, חזי אלא בעי^ דלא דאמר למאן נמי להקשות יכול דהוה הדין
 פנים כל על דחוי מה מהני לא שלו שאינו הנאה באיסור אבל שלו, והוא בהנאה שמותר
שלו. שאינו דבר שביתה לו קונה אינו סוף בל דסוף לאהרים, לאכילה

 עיין בעלחם, לו אין הנאה דאיסור הפוסקים ברוב פסקינן דאנן דכיון לדינא, נבוא ומעתה
 הרשב־א, מתשובת והוא בו, יוצא דאינו מלולבו הנאה מודר *ננק בהג־ה תו־מ״ט או״ח בשו״זנ

 כשיטת ודלא בו, מערבק אין עלי זו דבככר פשיטא בן ואם במקומו, שם תשובה בשערי ועיין
 פסקו שכן בעיני נשגבה ופליאה קונם, בלשון או שבועה בלשון שאמר בין p שהלקו התוס'
 לי רבתא ותימה בו, מערבין יהנוז שלא בנשבע להלכה ח שפו, בשו״ע נקבע וכן עיי־ש התוס׳
 כל על מקום דמכל לומר ראץ בעלים, לו אין הנאה דאיסור ביון שלו שאינו בדבר מערב דאיך
אל מכח פנים  וזה א, בג, בפסהים מידי בגט׳ מקשה לא כן דאם המץ, לענין כמו כשלו מקדי הו

לי כרור, א ש ו  אפלו אחפצא ולא אגבדא חל דשבחנה כיק מהככד יהנה שלא דכנשכע לומר י
 שכועה באיסור אבל חפצא, באיסור דוקא היינו בעלים לו אין הנאה דאיסור הסוברים לסויטת
ל. עיון וצדיך לא, אגבדא שהוא ד ג

 כתבו דמאי אכסניה״ ״ואת ד״ה תוס• ב יז, בעירובין בגם' שהערתי מה להציע אתי מקום
 ואפילו בנכרינז לה דמוקי דאיכא פלוגתא איכא בירושלמי מיהו בישראלים, דמיירי !ז״י0 בשם
 ודאי הנה הקלו, ובדמאי בהנאה אסור דטבל דמאי, אותן דמאכלין לאשמעינן איצטרך הבי

 הא אולם בתוס׳, עיי־ש מתרומה דילפינן כ״ו שבת במסי כמבואר כליה של בהנאה אסור דטבל
 עניות לפי כליה, של הנאה דהיינו משום אסור נכרים לאכסניה דלהאכל להתוס׳ ליה דפשיטא

 פרה שעוכר ״ישראל תנן ט, יא, תרומות בנלשנה דהנה תליא. ובפלוגתא רבה צריכה דעתי
לו שמזונותיה פי על אף מישראל פרה ששכר וכהן תרומה כרשיני יאכלנה זה הרי מבהן  לא ע

אבל לא דיעוראל פשיטא הנה תרומה״. כרשיני יאבלנה  רזה תרומה כרעזיני עצמו לבהמת י
 מכל חימום או סיבה יוי על כגון נהנה עצמו גופו דאין פי על אף בלה של הנאה מקדי ודאי
ל פשוט, וזה בלה, של הנאה מקדי שפיר הונו ומרבה זה יT על מתעשר אם מקום  אם 1או

 ,pהכ של כספו קנין שהיא מפני להאכלה דמותר אמרינן הכהן של אלא שלו אינה הבהמה
 ביבמות שם בפירוש התוס׳ כתבו וכן ישראל, על מזונותיו אם אפלו להאכלה מותר זה ולפי

אפלו היסוראל על במזוטתיה מיידי נמי דרישא ״ישראל״ ד״ה ס״ו דף  להאכלה מותר הכי ו
 זה לפי שלו. והדמים לכהן כמוכר דהוה הדמים אלא נהנה איט וישראל כספו קנין שהיא מפני
 לא למה מזונות להם ליתן הישראל שעל מלך של חל דהיינו באכסניה שכתוב דמה אומר אני

ה נאמר  אדם לבני או לבהמה נותנו המלך אם ליה איכפת ומה להמלך, התרומה מכר באלו חזו
 תרומה מוכר מסתם שנא ומאי הדמים, אלא נהנה אינו ישראל האי סוף כל סוף לאבל נכרים
 מקרי הישראל המוכר וכי באיסור, או בהיתר אוכלו הישוסנל או והנברי לישראל או לנכרי
 מיירי משנה דהאי דרישא גופא התוס׳ שיטת דבאמת אלא ליתא, ודאי זה בליה של הנאה נהנה

 ר״י בשם כתבו ״ישדאל״ ד״ה א, טו זרה עבודה במסי גופא והתוס׳ ברודה. אינו עליו במזונותיה
לי גופא הבי ימוראל על מזונותיה באין דמיירי אחר ר״י הוא א  ודאי עליו מזונותיה דאי שרי, ל

 מקרי דאז משום אסור עליו מזונותיה אי דבאמת לומר מקום היוז זו שיטה לפי ולכאורה אסור,
נהנה, הגוף שאין פי על אף כליה של הסנה
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 של הנאה זה ידי על דמקרי משום הטעם אץ זו לשיטה דאפילו נראה דעתי עניות לפי אולם
 רק ואולי אסור וזה כהן של בממונו חובו דפורע משום הטעם אלא עליו דמזונותיה כיון כליה

 משום אסור אלא כליה של הנאה מקרי לא שלו שאינה לבהמתו דמאכיל פשיטא אבל מדרבנן,
 ■ומאכילין״, ד״ה א, מז, ברכות התום' בדברי בפירוש מזנאתי וכן הנאה, באיסורי חובו פורע

 של בממונו חובו בפורע הוה דלא ואשמעינן דמאי, נברים של אכסניה דמאכילין הטעם שכתבו
ה משום אסור היה דבטבל דאשמעינן שכתבו מנירובין כאן התום■ דברי ולכן כהן,  הנאה דוזו
גדול. עיון וצריך ממני, נפלאו בליה של

 בטבל דמיירי ומשני פשיטא, בטבל מערכין דאין הא על בגמ• דמקשה ב, לא, בעירובין ועיין
 ראוי אינו פנים כל רעל כיון פשיטא סוןז בל דסוף טובא, לי קשיא ולכאורה מדרבנן. הטבול

 הרשב״א שיטת לפי שהקשה מהרש״ש בהגהות וראיתי פלא. וזה בו, לערוב יכול איך לאכילה
 דחזי כיון הכפורים דיום דומיא מערכין אין אמאי כן אם דרבנן איסור לקטן להאכיל דמותר

 כליה של הנאה דהוה לקטנים להאכיל ראוי אינו דטבל לחרץ ששמע ז״ל הוא וכתב לקטנים,
 לא עליו מזונותיה באץ דמוכח זה על התוס־ בשיטת שכתבתי מה ולפי עיי״ש. בטבל דאסור

 אם השבט, וגזל כהן של בממונו חובו כפורע רק הוה אז עליו ובמזונותיה כליה של הסזה מקרי
 אלא כלה, של הנאה מקרי לא ודאי וזה שלו שאינם לקטנים להאכיל יכול פנים כל על הלא כן

 גופא הא דאשמעינן קושייתו מיושב וממילא השבט, גזל מצד להאביל אסור פנים כל רעל
נבון. וזה שלו אינם אפילו לקטנים להאכיל שאסור
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תלת עקיבא מדר׳ מינה דשמע סוגיא

 טוב יום מערב מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך הכי נמי ׳׳תניא א: ה, פסחים גמרא
̂־מר תלמוד עצמו, טוב ביום אלא אינו או  הפסח את תשחט לא זבחי דם חמץ על תשחט לא ?

תך אינו אומר עקיבא ר׳ ישמעאל, רבי דברי קיים, חמץ ועדיין  ביום אך אומר הוא הרי צ
 אב שהוא להבערה ומצינו תעשו לא מלאכה כל וכתיב מבתיכם שאור תשביתו הראשון
 שריפה, אלא חמץ ביעור אץ מינה שמע תלת, עקיבא מדר׳ מינה שמע רבא אמר וכו׳ מלאכה,

 נמי הותרה לצורך שהותרה הואיל אמרינן לא מינה ושמע יצאה, לחלק הבערה מינה ושמע
 טוב יום ערב הראשון יום דהאי ליה נפקא ״מדלא מינה׳׳: ׳׳שמע בד״ה רש״י וכתב לצורך׳. שלא
 pבפ לקמן דאמר יהודה כר׳ ליה סבירא מינה שמע טוב ביום להבעיר דאסור משום אלא הוא

 ליה סבירא דבר בכל השבתתו דאי מנותר, לה ויליף שריפה אלא חמץ ביעור אץ שעה כל
 צורך דלמאי והקשיתי לים״. ישליכנו או לכלבים יאכילנו אחר בדבר ויבערנו טוב ביום לוקמיה

 אינו למימר ליה הוה והכי ישמעאל, ר׳ על דקאי כיון תשביתו הראשון ביום ראך הקרא הביא
ש לומר סנה צריך  מלאכה אב שהיא להבערה דמצינו כיון אלא תשחט, דלא הקרא לדרו

אי קאי טוב יום אערב כורחך על ממילא  ר׳ אדברי סמיך ולא היא עצמו בפני דמימרא ו
 הכי באמת יוסי ר׳ והראיה טוב, ביום אלא אינו או טוב יום בערב ליה הוה כן אם ישמעאל,

ק והוא קאמר,  אה סבירא הוה עקיבא דר׳ בזה דעתי עניות לפי והנראה לכאורה, עצום ^דו
שץ  כוונתו דתשביתו שפירש׳׳י כמו ולא העולם, מן הבערה על מורה דתשביתו הקרא דל
עיין בעולם. מלהיות החמץ שישבית לומר חנה אלא ביטול,  סוף שעה כל פרק בירושלמי ו
הו ומעתה בעולם. ימצא ולא יראה שלא כדי שריפה על תשכיתו לשון שמפרש א׳ הלכה  ז
 להמנרה ומצינו הבערה והיינו תשביתו״ הראשון ביום ״אך נאמר כבר הלא עקיבא ר׳ כוונת
וברור. נכון וזה מלאכה, אב שהיא

זו. בסוגיא קועזיות כמה נכון על יתיישבו אלה בדברינו אנחנו כנים ואבז

 רש״י: וכתב שריפה אלא חמץ בתנור דאץ תלת, עקיבא מדר׳ מינה שמע רבא דאמר א.
כו׳ מדמצינו אלא נפקא ״מדלא  הצל״ח המפרשים הקשו וכבר טוב״. ביום להבעיר ואסור ו

 לר׳ ̂־ה מדנפקא חיובי בלשון כתב ולא ש^־לה בלשון זאת רש״י כתב דלמה חיים ואורחות
טוב. ביום להבעיר מדאסור עקיבא

 הסלקא לפי דילמא והיא זצ״ל קוועטש שלמה ר׳ מהגאון המפורסמת העמוקה קושיא ב.
 ליה דסבירא לומר צריכץ אנו כורחך דעל נמי הכי אץ אז ממש, טוב ביום היא דתשביתו דעתך

 דכתיב הראשון ביום כי לדין שזכינו אחרי באמת אבל שריפה, אלא חמץ ביעור אין עקיבא ר׳
 דבר בכל השבתתו ליה דסבירא למימר מצינו שוב ואילך, היום ומחצות טוב יום ערב היינו

 לו והשיבו בשריפה דחמץ מנותר יהודה ר׳ יליף א, כח, בפסחים דהנה יהודה, דר׳ כחכנלים
 אומרים שאנו תותירו בבל שהן יוכיחו לדבריך הספק על הבא העוף וחטאת תלוי אשם חכמים

כו׳, בקבורה אומר ואתה בשתפה לדבריהם לרשב״א תימא לו״ ״אמת ד״ה בתום׳ שם והקשו ו
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תירצו מנותר, חמץ ילפי לא אמאי בשריפה שהם דסברי דרבנן  דר׳ דרבנן ז״ל האחרונים ו
 איסור שהוא לטתר דמה הבי בלאו פירכא להם יש מותר הפסח לאחר חמץ דסברי יהודה
 כר׳ ובמקצת מאיר כר׳ במקצת פסקינן אנן והנה הפסח, לאחר אסור שאינו בחמץ תאבלר עולם

 לו אייתר דלא משום שמעון כר׳ מותר זמנו ולאחר יהודה כר׳ אסור זמנו לפני דחמץ שמעון
 ליה מוקמינן דמייתר קרא ״וחד הרא״ש. שם וכתב זמנו, הלפני ליה ומוקמינן קרא חד אלא

 להשבית התורה שצותה חזינן הוה לא דאי בזה כוונתו להשביתו״. תורה שצותה זמנו אלפני
 היה יותר אלא זמנו הלפני דמייתר קרא חד מיהpלא מסתבר היה לא טוב יום בערב החמץ את

 ואית אנן כדפסקיגן ליה סבירא עקיבא ר׳ אף דילמא ומעתה זמנו, <חר6א לאוקמיה מסתבר
 לאוקמיה היה מסתבר אז ממש, טוב איום קאי תשביתו אי כן ואם יתירא, קרא חד רק ליה

 כן גם שחמץ מיניה ילפינן ושפיר כנותר עולם איסור כן גם חמץ הוה כן ואם זמנו אלאחר
שפיר יהודה דר׳ החכמים דלעיל התוס׳ וכקושית בשריפה  לשרפו אפשר איך עקיבא ר׳ קאמר ו

כיון הוא, טוב יום ערב ראשון האי כורחך על אלא טוב, ביום  יום אערב תשביתו דמוקמינן ו
 אלפני יתירא קרא דהאי עולם, איסור אינו דהא בשריפה שיהיה מנותר למילף ליכא שוב טוב
 מערב דתשביתו האמת לפי כן ואם שהזכרנו, הרא״ש וכדברי תשביתו כמו ליה מוקמינן זמנו
 שריפה. אלא חמץ ביעור דאין יהודה כר׳ ליה סבירא באמת עקיבא דר׳ לרבא לן מנא טוב יום
הגאון. קושית תוכן זה

 מתוך, עקיבא לר׳ ליה דלית לרבא ליה דמנא משולם, מר׳ הקושיא יהושע הפני הביא ג.
 בוקר ליתן הכתוב דבא מתוך אמרינן לא גופא ובנותר ילפינן דמנותר כיון חמץ שאני דילמא

לשריפתו. שני

אץ יליף מנותר לאו עקיבא ר׳ דודאי הקושיות, אלו כל מידי קשיא <6 הנחתנו לפי אבל  ד
 היינו עצמו תשביתו דהלשון גופא מתשביתו אלא יהודה ר׳ כמו שריפה אלא חמץ ביעור
 שהביא משולם רבינו קושית ולא ז״ל קוועטש שלמה ר׳ קושית קשה לא ולכן העולם, מן ביעור
 מלשץ אלא שריפתו אלא חמץ ביעור דאין יליף מנותר לאו באמת עקיבא דר׳ יהושע הפני

^ לשלול רצה דרש״י נכון, על רש״י לשון מיושב יהיה ומעתה תשביתו, ת ל  קשה יהיה שלא ו
 שאין לטתר דמה למיפרך ליה הוה יליף מנותר p עקיבא ר׳ גם דאי קוועטש. שלמה ר׳ קושית
 חמץ ביעור דאין ליה סבירא מנותר לאו עקיבא דר׳ מוכת כורחך על אלא עולם. איסור איסורו

 אסור כן לא דאם משום טוב יום מערב תשביתו דהאי למידק ליה למה כן דאם שריפתו אלא
 שורפין דאץ דכמו למילף איכא לנותר איתקש דחמץ גופא מהא הלא טוב, ביום להבעיר
 בירושלמי והנה ב, כד, בשבת כמבואר לשרפתו שני בוקר ליתן הכתוב דבא טוב ביום קדשים

 מלאכה איסור משום לאו טוב ביום קדשים שורפק דאין דהא חסדא רב בשם הביא א ב, שבת
 להבעיר אסור להכי טוב ביום קדשים יתבערו שלא התורה שהקפידה הוא דהאיסור אלא הוא

 מנותר דחמץ דכיון שם בירושלמי ומבואר טוב, ביום ידלוק שלא כדי טוב יום בערב אפילו
 כן ואם עיי״ש. טוב ביום שידלוק כדי טוב יום בערב לשרוף אסור נמי דחמץ הדין הוא ילפיק
 מערב דתשביתו למילף עקיבא לר׳ ליה למה קשה כן ואם טוב, ביום להבעיר דאסור שכן מכל
 משום טוב ביום דאסור למימר ליה הוה הכי מלאכה, אב שהוא להבערה דמצינן משום טוב יום

 לאו עקיבא דר׳ ודאי אלא טוב, ביום שידלוק כדי אסוד טוב יום בערב ואפילו לטתר דאיתקש
ז׳׳ל, קוועטש שלמה ר׳ וכקושית שריפה אלא חמץ ביעור דאץ ליה סבירא דנותר ילפותא מבח
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 שריפה אלא חמץ ביעור אין ליה סבירא הכי ואפילו עולם, איסור איסורו שכן לנותר רמה
 ליה למילף אפשר אי כורחך על וממילא העולם, מן ביעור היינו תשביתו ליה דסבירא משום

 מערב דתשביתו נפקא מרלא רש״י כוונת חהו להבעיר, מדאסור אלא טוב יום מערב רתשביתו
 דאי שריפה, אלא חמץ ביעור אין ליה דסבירא מינה שמע להבעיר. דאסור משום אלא טוב יום

 שריפה אלא חמץ ביעור אין ליה דסבירא עקיבא מר׳ דייקינן הוה לא מנותר ליה נפקא הוה
 כורחך על טוב, ביום להבעיר מדאסור סתם ליה מדנפקא אבל ז״ל, קוועטש שלמה ר׳ וכקושית

ה הוא, ביעור לשון דתשביתו משום אלא יליף מנותר לאו  יתברך, לה׳ תהילה ופרח כפתור וז
 דאין ליה סבירא כך נמי עקיבא ור׳ יהודה דר׳ אליבא היינו מנותר לה ויליף רש׳׳י שכתב ומה

 ניל7ל ליה דסבירא רש״י זה לפי ומעתה יהודה דר׳ מטעמיה לא אבל שריפה אלא חמץ ביעור
 דתשביתו כורחך על ולדידיה מנותר דיליף יהודה לר׳ אלא כן כתב לא ביטול היינו דתשביתו

 דנותר, ילפותא ליה לית עקיבא ר׳ אבל דנותר, ילפותא ליה איצטריך ולהכי משמע, ביעור לאו
 על ומיושב תשביתו, מלשון כורחך ועל שריפה אלא חמץ ביעור אין ליה סבירא הכי ואפילו

 דמוכח עקיבא דר׳ מהא רש״י על ׳׳מדאורייתא״ ד״ה ב, ד, פסחים שהקשו התוס׳ קושית נכון
 ולפי גופא, יהודה מר׳ הקשו לא למה התום׳ הדברי הקשו והמפרשים הבערה, היינו דתשביתו
 לאו תשביתו דלעזון ליה סבירא כורחך על יהודה ר׳ דודאי קשה, לא יהודה דמר׳ ניחא הנחתינו
 וכנ״ל, ביעור היינו תשביתו דלשון ליה דסבירא דמוכח עקיבא מר׳ הקשו ולכן משמע שריפה

 דר׳ אליבא ולא כן קאמר יהודה דר׳ אליבא p רש״י דגם מידי, קשה לא הקושיא זה לפי אבל
 לדעת כוונתי החידוש שבעיקר מצאתי זמן ואחרי יתברך, ה׳ בעזרת מאד נבון וזה עקיבא
שיTח בעל העצום הגאון  הנהנין ברכת וברכתי היטב עיי״ש ו׳ סימן או״ח חלק שו״ת הרי״ם ו

יתברך. ה׳ בעזרת קדשו לדעת לכוון שזכיתי
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 כבר והלא לומר תלמוד מה בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת ״ת״ר ב): ה, (פסחים גמרא
 אבל רואה אתה אי שלך שאור לך יראה לא שנאמר לפי גבולך, בכל חמץ לך יראה ולא נאמר
 ימצא לא לומר תלמוד הנכרי מן פקדונות ויקבל יטמין יכול גבוה ושל אחרים של רואה אתה
 רישא אמרת הא ימצא לא לומר תלמוד הנכרים מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מר אמר וכר.
 אחריות עליה דקביל הא קשיא לא גבוה, ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך
 למאן אלא דמי, כממון לממון הגורם דבר דאמר למאן הניחא וכר אחריות עליה קביל דלא הא

 למאן הניחא דאמרי איכא ימצא, לא דאמר הכא שאני למימר איכא מאי דמי כממון לאו דאמר
 למה ימצא לא דמי כממ^ דאמר למאן אלא ימצא, לא דאיצטרך היינו דמי כממון לאו דאמר

קמ׳׳ל. קאי ברשותיה לאו בעיניה הדד איתא וכי הואיל, סד״א איצטרך לי,

 הש״ס לסוגיית לגמרי מתנגדת שהיא ושיטתו הרמב״ם לשון ואעתיק טובא מוקשה הסוגיא
ה זו בשיטה דאיכא חמירא כל לבעד כדי  בתודה ״כתוב א: ד, ומצה חמץ בה׳ הרמב״ם לשון וז
 לומר תלמוד עובר יהיה לא עכו״ם ביד אותו הפקיד או אותו טמן אם יכול חמץ לך ידאה לא

 החמץ היה כן אם אלא עובר יהיה לא יכול הטמינו, או הפקידו אפילו בבתיכם ימצא לא שאור
 גבולך בכל לומר תלמוד עובר, יהיה לא אחרת בעיר או בשדה מביתו רחוק הידז אם אבל בביתו

 לא לומר תלמוד הקדש של או עכו״ם של חמץ מרשותו לבער חייב יהא יכול רשותך, בכל
 ״עכו״ם כתב ג׳ ובהלכה גבוה״, של או אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך לך יראה

 הרי דמיו לו ישלם נגנב או אבד שאם אחריות ישראל עליו קבל אם ישראל אצל חמצו Tשהפק
 חמצו שהפקיד אנס עכו״ם ד: ובה׳ וכו׳״. כשלו נעשה אחריות עליו וקבל הואיל לבערו חייב זה

כו׳ הישראל יודע אם ישראל אצל  חייב זה הרי אחריות קבל שלא אע״פ לשלם ואונסו וכופהו ו
 שיטת על הקושיות והנה באחריותו״. האנס שמחיבו מפני שלו הוא באלו נחשב שהרי לבערו

אחת! אל אחת ואסדרם רבו הרמב״ם

 שום ליכא דילן בש״ס עכו״ם, ביד אותו הפקיד או אותו טמן אם יכול הדמב״ם שכתב מה א.
 מן פקדונות ויקבל יטמין יכול אמרו אלא עכו״ם. Tב חמצו הפקיד של זה דין על רמיזא רמז

 עכו״ם מיד פקדונות מקבלת הש״ס סוגית את ולהפך טעמו את לשנות לרמב״ם ליה ומנא הנכרי
עכו״ם. ביד פקדונות אנתינת

 את מבהיל וזה בבתיכם, ימצא דלא מקרא עכו״ם Tב המפקיד של זה דץ למד הרמב״ם ב.
 הדין את סותר ממש שהוא ״בבתיכם״ מפורש שכתוב מקרא זה דין ללמוד נוכל דאיך הרעיון

 דמותר ס״ל גופא זה מקרא הרא״ש שהביא המכילתא והלא עכו״ם, ביד חמצו המפקיד של
הוא ״בבתיכם״, דכתיב כיון עכו״ם ביד החמץ להפקיד  הרמב״ם ושיטת פשוטה, דרשה באמת ו

עיי״ש. מבוארים אינם ז״ל המגיד הרב ורברי להלמו, אפשר אי

כו׳, בביתו החמץ היה אם אלא עובר יהיה לא יבול הרמב״ם שכתב מה ג.  הלחם עמד כבר ו
כשהוא שכן כל כן אם עכו״ם ביד אותו כשהפקיד ריבה שכבר דכיון הרמב״ם לשון על משנה
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תירוצו נשגבה, פליאה וזה אחרת, בעיר או בשדה  דאי שכתב מספיק אינו משנה הלחם של ו
 חכם ומי עכו׳׳ם, ביד דהפקידו הא מבתיכם מרבינן הוה לא ושדה עיר גבולך מבבל דרבינן לאו
זאת. ויבן

 עליו קבל בלא נכרי של בחמצו קראי תרי צריכין הש״ס סוגית דלפי המפרשים הקשו ד.
 וטעמא קראי תרי מצריך לא והרמב״ם שכבשתו בנכרי וחד כבשתו שלא בנכרי חד אחריות

בעי.

 שום הביא ולא עכו״ם של חמצו על אחריות עיא־ו דקבל דינא ג׳ בהלכה כתב הרמב״ם ה.
 ללישנא ימצא דלא מקרא זאת דרשינן הש״ס סוגית ולפי אחריות, עליו קיבל של חיוב על קרא
 והרמב׳׳ם דמי, כממון לאו לממון הגורם דבר ליה דאית מאן אליבא בתרא ללישנא וגם קמא
 שכתב אלא עוד ולא אחריות, עליו קבל לרבויי ימצא דלא הדרשה להביא ליה והוה כן פסק
 הגורם דבר ליה דאית כיון כשלו שהוא לו מנץ וזה כשלו, נעשה עצמו על וקבל דהואיל סתם

 וכל שלו, שאינו אע״פ אצלו מצוי שהוא מה מרבינן ימצא מלא דודאי דמי, כממון לאו לממון
 בתרא ללישנא והן קמא ללישנא הן אחריות עליו קיבל על קרא דאיצטרך הכי מוכח הסוגיא

מזה. עץ העלימו שהמפרשים ופלא נשגבה פליאה והוא הוא שכן ותמצא עיין

 ושאר הראב״ד עליו השיגו וכבר לבערו, חייב זה הרי ואנס דאלם הדין חידש הרמב״ם ו.
 זו בהלכה וגם האמת, מרכז אל ומכוון מתקבל תירוך ראיתי ולא ואחרונים. ראשונים מפרשים

 דמנא והפלא פלא חה שלו הוא כאלו נחשב שהוא לישנא האי הרמב״ם כתב אלם עכו״ם של
זה. ליה

 ולפי בית. לו דייחד זה דין כלל הביא לא שהרמב״ם לתמוה הרבה ג׳ בהלכה משנה הלחם ז.
 ומכל ור׳־ת, רש׳׳י בשיטת להאריך והרבה בבתיכם ימצא דלא מקרא זאת דרשינן הש״ס

עוד זו, סוגיא מכל עין הרמב״ם העלים למה נדע לא האריכות  דלשיטת מתמיה אני יותר ו
 עליו לחייב דצריך פשיטא א״כ כשלו, נעשה אחריות עליו בקיבל דחמץ ליה דאית הרמב״ם

 דחייב, הרמב״ם דס״ל עכו״ם אצלו כשהפקידו עליו דחייב בחמצו כמו עכו״ם של בביתו אפילו
 שיטת ובכן הוא. שכן ותמצא בזה עיין ימצא, דלא מקרא בית לו ייחד דממעטינן הש־׳ס עד וזה

 וחידותם חכמים בדברי להעמיק לבי את נתתי זה כל ועל רחב, ביאור צריכה בזה הרמב׳׳ם
החלי. וזה הקדושים אבותי בזכות בעזהי׳׳ת בי נתקיים תאמין ומצאתי יגעתי ותלי״ת

 ז״ל והרמב״ן הרא״ש שהביא המכילתא לבאר ידי אט־פף המכוון תכלית אל לבוא כדי
 למה ״בבתיכם וז־׳ל: המכילתא בדברי למעניתן אחד כל האריכו הפוסקים וכל החומש בפירוש

 אף ברשותך בתיכם מה בבתיכם לומר תלמוד כמשמעו אני שומע גבולך בכל שנאמר לפי נאמר
 ברשותו״ איע לבערו שיכול אע״פ נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא ברשותך גבולך

 גבולר׳ ׳׳בכל מלת מפרשינן הוה בבתיכם לאו דאי המכילתא דכוונת ז־׳ל הרמב״ן ומפרש וכו׳,
 בא לכן עליו, חייב ישראל או נכרי אצל שהוא אע׳׳פ ישראל ארץ גבול דהיינו ישראל גבול

 דהייע שלך גבול על אלא ישראל של גבול על הכוונה אין דגבולך לומר דבבתיכם הכתיב
ל הרמב״ן מפרש כן עכו׳׳ם, ביד ישראל של חמצו יצא שלו, שאינו ברשות הוא אם לאפוקי  זי

מפירוש היפך אחר באופן הקרא מפרש ז״ל רש״י אולם מאד. נכון והוא המכילתא כוונת



דפהדונות סוגיא

 יזנא ברעזותך, בתיכם דמה דמותר ישראל ביד נכרי של המזנו למעט בא דבבתיבם המכילתא
ל והרמב״ן שלו, שאינו עכו״ם של המצו ר יראה ■מלא כבר ממועט זה דדבר עליו הקשה ר  ל
 נבון פירוש שכתב במזרחי ומצאתי שם. עיין אתרים, של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך

שי ואכתוב תגדולדז לדעתו כוונתי ב״ה ואני ז״ל רש״י בשיטת ואמתי אז ביאור ביותר פירו  נבין ו
המחוורת. ושיטה הרמב״ם שיטת דעתי לפי שהוא רמו״י שיטת עם המכילתא פלוגתת נבון על

 שמונח מקום באיזה המקום את שמציין מה א. פירושים: שני לו ימו ״רשות״ דתיבת דע הנה
 כרצונו החפץ עם לעשות לאדם שיש והכת הזכות את שמציין ב. מקומי. ציון והייט חפץ, איזה

 או שם החמץ שמונה המקום את לציין יכול ״בבתיכם״ תיבת כן וכמו משפטי, ציון ותייט
 קנץ לומר שרצוני בית• ״יליד שמציט וכמו ממוט שהוא דהייט המשפטי יחס את שמציין

 אלא הבית את דוקא מציין איט ביתו״ את יקדיש כי ״איש וכן נכסיו, דהייט ביתי״ ״ומשק כספו.
עיין נכסיו. כל כולל  נאמר כבר מדבר הכתוב דירה בבית יכול ירושלמי ג״כ והוא בספרא שם ו
עוד עיי־ש. נכסיו אלא ביתו את יגאל המקדיש ואנו אין מקראות בכמה ו  כי לראיה צריך זה ו
בכלל. אדם אנבסי ג״כ טפל בית שם

 בבתיט החמץ ימצא שלא א. אופנים, בשני לפרשו יש בבתיכם ימצא דלא קרא האי זה ולפי
 שזה עבו״ם אצל שמונח חמץ שפיר מזה ממועט ולפ״ז מונח, שהחמץ המקום את שמציין ממש
אז נכסים מלעזון בבתיכנז תיבת שנפרש או בתיכם, בתיבת נכלל איט  בתיכם תיבת האי כולל ו
 את מצ״ץ איט אבל חמץ שלט נכסים בץ ימצא שלא הקרא וכוונת שלט שהם נכסים כל

 בין ננזטז הוא שהחמץ ביון שהוא מקום בכל מונח אפילו אלא מונח שהחמץ איפה המקום
עליו. עוברין בבתיכם דהייט שלכם נכסים

 דפירועו ס״ל המכילתא הנה רעז״י, ושיטת המכילתא שיטת כשמלה מפורשין ומעתה
 כשהחמץ בתיכם מתיבוז ממועט שפיר וממילא החמץ מונח שיוזא המקום את מציין ״בתיכם״

 ולא שלך גבול הייט גבולך׳ ״בכל תיבת גם לפרש נדע ומזה עליו, עובר דאיט עכו״ם אצל מונח
ל רש״י אולם שלך. גבול שאיט אע״פ ישראל של גבל גבולך נפרש  לו התז אחרת שיטה ז׳

 למעט אפשר אי וממילא חמץ שלכם נכסים בין יהא שלא המשפטי יחם מציין ״בתיכם״ דתיבת
 המשפטי היחס מציין בתיכם דתיבת דכיון עליו עובר איט אחר אצל מונח שאם בתיכם מתיבת
 לו יש אם אפילו אלא החמץ, מונח יהא איפה ע״ז מיעוט שום באן אין וא״כ שלך נבסים דהייט
חמץ. הנכסים אלו בין ימצא לא העולל! בסוף נכסים

ל הרא״ש שהביא הר״י שיטת בזה מיושב מאד ומה  דלעולם וס״ל המכילתא על שחולק ז׳
 הקדעז, מבית ולא האיפז מבית דוגנב מקרא ראיה והביא עליו, ועובר הוא המפקיד ברעזות

 ליישב שטרחו מפר׳זזים ושאר הב״ח בהגהות ועיין ראייתו, הבנתי ולא עליו כתב ז״ל והרא״ש
 רש״י שיטת שהוא מבוררת הר״י ושיטת בו, להגדר לי הניחו מקום ולפענ״ד הר״י, שיטת

שו בתיכם דתיבת ראיוז דמביא והרמב״ם  זה ועל מונח. שהוא איפה המקום ולא נכסים פירו
 מכפל הקדש נכסי ממעטינן מזה אשר הקדש מבית ולא האתזז מבית דוגנב מהא ראיוז מביא
 משום וע״ב מכפל, פטורים הבי אפילו הנזבר ביד ולא המקדיש בבית מצויים שהנבסים אע״פ

 שהוא בל המקומי, יחס על ולא המשפטי יוזס על האיש מנכסי האיש מבית הא דמפרשינן
הגניבה בשעת מוטזינז שהיו אע״פ פטור וממילא האיש נבסי עוד זה אין הקדש נכסי בכלל



ר ו ם י ר ו ד ד

 לא שלכם בנכסים היינו בבתיכם״ ימצא ״לא מפרשינן בחמץ הכא ה־׳ה וא׳׳ב הבעלים, בבית
 על שהקשו הקושיות וכל עכו״ם, ביד שהפקידו אע״פ חמצו על עובר ושוב חמץ מצוי תהא
תורה. של לאמתו אמת וזה הדרך מן מהר סרו הר״י

 שאינו נכרי של חמץ ממועט בבתיכם ימצא דלא דמקרא בשמפרש ז״ל רש״י כוון זו ולשיטה
 שלכם נכסים שפירושו בתיכם מתיבת שפיר ממועט מ״מ לך, תיבת בקרא כתוב דלא אע״ג שלו
 הבי אחותו בן עליו שעוררני עצום דקדוק בזה מיושב מאד ומה ברור, וזה אחרים של ולא

 לא תיבת יותר כולל שהוא ״גבולך■ אצל התורה כתבה למה נ״י הלוי יהודה חיים מו״ה המופלג
 תיבת ואצל כלל, יראנה ולא וגבול בית שם לו כשיש העולם בסוף חמץ לו שיהיה שאפר יראה

 בית יותר מציין שהוא בתיכם״ ״לא תיבת כתבה ממש בו שדר בית יותר מציין שהוא ״בתיכם״
תר ימצא״, ״לא תיבת כתבה ממש בו שדר  יראה ולא בגבולך ימצא לא לכתוב נכון היה ויו

 אם יותר כולל הוא בתיכם תיבת דאדרבה ניחא הנחתינו ולפי עצום, דקדוק והוא בבתיכם,
נכון. וזה המקום, על ולא הנכסים על נפרשו

 איך בזה תלוי המקום ציון על או הנכסים ציון על בתיכם תיבת האי נפרש אי זה דבר והנה
 תיבת לפרש דרכים ב׳ לנו יעז שם גם כי מבתיכם, שאר תשביתו הראשון ביום דאך הקרא נפרש

שינז הנכסים, על או המקום על בתיכם  הנה בס׳׳ד. אבאר כאשר בזה זה תלויים אלו ופירו
 הן כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינם דברים שני אליעזר ר׳ אמר ב. ו, דף בפסחים
בור חמץ ברשותו ה שלו, אינם מפרש או שהגיה רש״י עיין הרבים. ברשות ו  הכוונה כי פשוט וז

מן שחל דכיון המשפטי, יחס על  החמץ ועל שלו אינו הכי בלאו בהנאה החמץ, ואסור האיסור ז
 ימצא ובל יראה בל איסור הוה א״כ עובר, דידיה חמץ על הכי ואפילו עובר אינו אחרים של

 יהודה דר׳ אליבא אלא אינו זה דכל ע״ז סימן סוף אריה השאגת והעלה חידוש, דידיה בחמץ
מן לאחר הוא יהTד לאו נמי דידיה חמץ וא״כ אסור, נמי זמנו אחר דחמץ  שנא ומאי איסורו, ז
 כאן אין א״כ מותר זמט לאחר דחמץ שמעון לר׳ אבל חידוש, הוה ושפיר אחרים של מחמץ

 הגורם ודבר בקיומו רוצה וא״כ הפסח אחר ממון שיווי לו דיש דידיה חמץ דעזאני חידוש שום
 ״לא אמרה דהתורה הכא שאני דמי כממך לאו לממון דהגורם דאמר למאן ואפילו הוא, לממון
 דברי על השיג חיים המקור והנה עליו, דעובר התורה אמרה ושפיר אצלך, המצוי ימצא״

אין דתשביתו עשה מעד לשרפו צריך פנים כל על שמעון לר׳ דאפי׳ באכלרו אריה השאגת  כאן ו
 והא דתשביתו עשה ליכא יראה דבל לאו ליכא אי דודאי העזגה בזה אין ולפע״ד לממון, גורם
 שמעון דלר׳ אמת ודאי הא עב״פ אבל מקומו. כאן ואין הרבה בזה להאריך ויעז ת^־א בהא
 בקיומו דרוצה משום דידיה חמץ על יראה בל על עובר שפיר ממילא מותר זמנו לאחר חמץ

 אחרונים ושאר חדש ופרי וטז׳ אברהם במגן ת״ו סי׳ בשו״ע עיין הפסח, אחר ממון לו שיגרום
רכ״ה. סי׳ שיק מחר״מ ועזו״ת קיומו, רוצה בדץ

 יראה בל על עליו עובר דידיה וחמץ מותר זמנו לאחר דחמץ שמעון דלר׳ אני אומר ומעתה
 דהיינו מבתיכם שאור דתשביתו הקרא לפרש אפשר שפיר הפסח, אחר ממון לו דגורם משום
 בקיומו רוצה שוב יהיה ולא שלו החמץ עוד יהא לא וההפקר הביטול ע״י כי בעלמא, ביטול

אז ביטלו, שכבר כיון ש מנכסיכם, דהיינו מבתיכם תיבת נפרעז ממילא ו  שע״י הקרא ופירו
אסור זמנו לאחר דחמץ יהודה לר׳ אבל נכסיו בין נמנה עוד מלהיות החמץ ישבות הביטול



דפקדונות סדגיא

 הביטול מעשה מוסיף דמה ביטול, דהייט תשביתו לפרש אפשר אי הוא, דידיה לאו הכי ובלאו
 כרחך על אלא לבטלו, לי למה וא׳־כ איסור, זמט לאחר יהיה דידיה לאו הכי שבלאו חמץ של

אז ובעולם, בביתו עוד מצוי יהיה שלא שריפה הייט דתשביתו  תיבת לפרש כרחך על ממילא ו
 משא״כ שריפה, ע״י והייט בביתו מונח עוד מלהיות החמץ שיבער המקום ציין דהייט מבתיכם

בצהרים. כשמש ברור וזה במקומו, בביתו ישאר עדיין אז החמץ יבטל רק אם

 יחס על או המקום ציון על בבתיכם ימצא דלא קרא נפרש אי זה דבר כי הנ״ל מכל יוצא והרי
 מותר אי זמט לאחר דחמץ בהא יהודה ור׳ שכדנון דר׳ בפלוגתת תלוי הנכסים דהייט המשפטי

 וע״י הבית מן ביעור על יהודה ולר׳ מהנכסים, ביטול על הכוונה ע״כ שמעון ולר׳ אסור, או
שריפה.

 אליבא דוקא הוא אחריות עליו שקבל אחמץ מיוחד קרא דצריכינן דהא אני אומר ומעתה
 חמץ שנא דמאי חידוש הוא יראה בל על עליו דעובר והא אסור זמט לאחר דחמץ יהודה דר׳
 ביעור ידי ועל דידיה חמץ לבער שצריך התורה גזרה דעכ״ח אלא דידיה, חמץ או אחרים של
כיון הבית, מן שTח שהוא ו  אלא בו לך דאין אחריות עליו שקבל חמץ ממט ללמוד אין ו

 חמץ על גם לחייבו מנ״ל אבל חמץ, לך יראה לא דיליה חמץ על התורה גזרה רכך חידשו,
 כל ימצא״ ״לא דהייט מיוחד קרא איצטרך שפיר ולכן אחריות, עליו שקבל אלא שלו שאיט
 שמעון לר׳ אבל הבית, מן לבערו צריך ממש שלו איט אפילו שהוא אופן באיזה אצלו שמצוי
 אחר ממון לו דטרם כיון שלו חמץ על שעובר מה חידוש הוה ולא מותר זמט לאחר דחמץ
 חנטרך שלא בקיומו ורוצה ממון לו גורם נמי אחריות עליו קבל א״ב בקיומו, ורוצה הפסח
 לאו נמי שלו דחמץ אחריות, עליו קבל או ממש שלו חמץ בין חילוק שום אין וא״כ לשלם,
 קבל ה״ה וא״כ קיומו, ידי על חנאה לו ויש ממון לו שגורם משום עליו שחייב אלא הוא דידיה
 נדע ימצא דלא דרעזא בלא כן ואם לשלם, חיטרך שלא קיומו ידי על הנאה לו יש אחריות עליו

 וברור אמת וזה שנא, דמאי דידיה חמץ על כמו עליו עובר נמי אחריות עליו שקבל דחמץ
בס״ד.

 אפירש״י ״מדאורייתא״ ד״ה ב, ד, דף התוס׳ שהקשו הקושיית בל מהר סרו ומעתה
 אמר בשמעתין לקמן הא התוס׳ והקשו ״תשביתו״, מדכתיב סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא

עוד הבערה, הייט דתשביתו עקיבא ר׳  ביאורט ולפי ביטול. מהני לא הלא איסורו זמט דלאחר ו
 עוד יהא שלא נכסיכם הייט דבתיכם קיימינן דהלכתא אליבא דהכא קושיא, שום כאן אין

אז שמעון דר׳ אליבא והייט חמץ שלט בנכסים  איט וההפקר הביטול ע״י גם כי ביטול תשביתו ו
אז אסור, זמט לאחר דחמץ יהודה דר׳ אליבא עקיבא ר׳ אבל שלט, נכסים בכלל עוד  תשביתו ו
 ברור וזה שריפה, הייט כן ועל ביתט בתוך מצוי יהא שלא הבית מן לבערו דהייט שריפה ע״כ

בה. שהתחלט הרמב״ם שיטת בביאור אמת אמרי קושט שמע וכמנתה בעזהי״ת, וצדק אמת

 אקיבל מיוחד קרא צריכץ ולכן אסור זמט לאחר דחמץ יהודה ר׳ בשיטת אזלה שלט הסוגיא
אז שביארט וכמו אחריות עליו  ולכן הנכסים, ולא המקום את מציין ״בתיכם״ תיבת ממילא ו

 אחרים של חמץ מיעוט על אחר קרא לט דאץ רואה אתה אי דעזלך הקרא לדרוש מצרכינן
 קבל ללמוד אין יהודה דר׳ ואליבא המשפטי, יחס את ולא מציין המקום את בבתיכם דתיבת

וממילא אחריות עליו שקבל אחמץ ימצא <6ד קרא צרכינן ולכן שלו מחמץ אחריות עליו
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 ומרבה מבתיכם, דממועט עובר אינו עכו״ם ביד חמצו דהמפקיד המכילתא בשיטת הגמי אזלה
כיון ימצא, מלא אחריות עליו שקבל חמץ  ליה אית שפיר בבתיכם ימצא דלא בקרא דכתיב ו
 עובר אינו נכרי של בביתו אחריות עליו בקבל עכו׳׳ם של דחמצו בית לו דייחד בסוגיא לר״ת
 בחמץ דפסק הרמב״ם לשיטת אבל יהודה, ר׳ בשיטת זה בל אולם כתוב, בבתיכם דהא על־ו

ממלא שמעון כר■ זמנו שלאחר די על היינו מבתיכם שאור דתשביתו הקרא פירוש ע״ב ו  י
אז תמץ נבסיכם בץ נמצא יהא שלא נכסיכם היינו בתיכם וכוונת ביטול  ביטול, היינו תשביתו ו

 בכל אלא דוקא ברשותנו מונת החמץ שיהא שצריך קרא כאן אין וא״ב ממונכם, היינו ובתיכם
 שיטתו הרמב״ם התחל שפיר ולכן עליו, עוברין שלנו ממון בכלל שהוא ביון שהוא מקום

 ימצא לא נבסיכם בין דהכוונה בבתיכם ימצא מלא לחיוב נתרבה גוי ביד הפקיד או שהטמץ
 שהחמץ המקום על כפשוטו בתיכם לפרעו יכולין דה״נו והולך ומפרש שהוא, מקום בכל חמץ
שו אין דבתיכם למדק אנו מזה הרי גבולך דכתוב כיון אבל שם, מונוז הוא  דהיינו המקום פירו

ש ע״ב אלא ושדה, עיר הכלל גבולך כתיב דהא כבית דוקא מונוז שיהא צריך שהחמץ  דפירו
שפיר נבסיכם היינו בתיכם t הפקידו או הטמינו אפלו חמצו ממועט ו o .עכו״ם

א אכבשתו קראי תרי הבא דמצרכינן דהא כתב המאור בעל והנה  משום היינו כבשתו ל
 מקרי, אצלו מצוי גנזי שכבשתו דנכרי אמינא והוה בידך, שמצוי מה ומרבינן ימצא לא דכתיב

פי  אחריות עליו קבל ימצא מלא מרבינן דלא שמעון דר' ואליבא רש״י בשיטת הרמב״ם זה ל
א א אכבשתו קראי תרי בעי דלא ה״ה בידך, דמצוי האי כלל דרשינן ל שפיר כבשתו, ל  מיועוב ו
א הקרא דרש שלא מה ג״כ ל כנל, יהודה דר■ אליבא p דזהו אחריות עליו אקבל ימצא ו  אבל ו
^ אליבא לא  כר■ דפסקינן דידן אליבא לא אבל וכנ״ל, יהודה דר■ אליבא רק חהו דפסקינן ד

 כמו היא אחריות עליו דקיבל אחריות עליו אקיכל מיוחד דקרא צריך לא שמעון דלר■ שמעון
הו הפסח, לאחר ממון לו דגורם משום אלא עליו חייכ אינו שג״כ שלו חמץ  הרמב־ם שדייק וז

 ממון לו שגורם משום שלו בחמץ דחייב דכמו ור״ל כשלו, הוה אחריות עליו שקיבל דחמץ
 עליו שקיבל וחמץ שלו דחמץ עליו חייב אחריות עליו שקיבל בחמץ ה״ה בקיומו ורוצה

או דעובר להו איה טעמא חד אחריות בס״ד. ברור וזה בקיומן, ורוצה ממון לו דגורמין משום ע

 עליו קבל שלא דאע״פ אנס או אלם בעכו־ם ממש כן הרמב״ם דכתב מה נכון ומעתה
 יגרום שלא החמץ בקיום רוצה שוב לעולם אותו ויאנס אלם שהעבו״ם שיודע כיון אבל אחריות

 עליו עובר אינו כן שנם שלו חמץ כמו והלכתא שמעון דר■ אליבא ממש והוה ממון הפסד לו
 חד אנס או אלם ה״ה וא״כ מותר, זמנו לאחר דחמץ כיון הפסח אחר ממון לו שגורם מפגי אלא

הו עליו, עובר ושפיר ממש שלו חמץ או אחריות עליו שקיבל חמץ כמו ליה אית טעמא  וז
 דאינו בית לו דייחד הא הרמב״ם הביא שלא מה נכון על יבואר וכן בעזהי״ת, ופרח כפתור

לו קיבל דממעטינן דהא עלו, עובר  רק הוא עכו״ם של בביתו עכו״ם של חמצו על אחריות ע
לו קבל מרבינן אנו אם  בבתיכם ימצא לא אצל דבתיב כיון ממילא ימצא, מלא אחריות ע

לו שקיבל חמץ על עובר דאינו תורה אמרה בפירוש הרי מקום ציין ובכוונה  אלא אחריות ע
 קיבל ועל הנכסים, על בתיכם דמפרש הרמב־ם אבל עכו״ם, של בביתו ולא יעזראל של בביתו

 בקיומו ורוצה לממון גורם דהוה משום עליו עובר אלא מיוחד קרא צריך אינו אחריות עליו
לו שקיבל חמץ על עובר יהא שלא זה על מיעוט שום בקרא לנו אץ וא״ב דידיה חמץ כמו  ע

דהיינו דהלכתא אלבא שלא היא בית לו דייחד הסוגיא כל ולכן עבו״ם, של בביתו אחריות
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 כירן תקשה דלא ודע רכנ׳׳ל, שבועון כר׳ דפסקינן דידן אליבא לא אבל יהודה דר׳ אליבא
 לדידיה דגם לומר כורחך על כן אם דמי כממון לאו לממון הגורם דדבר ליה אית רהרמב״ם

ש,Tח שלו חמץ  מ״מ חמצו מותר זמנו דאחר דאע״פ אחרים, של או דידיה חמץ שנא רמאי ו
 חידוש עליו דעובד שלו חמץ ה״ה וא״כ דמי כממון לאו ולרמב״ם לממון, גורם אלא זה אין

 לשאול אין דודאי אינו זה אבל אחריות, עליו שקיבל חמץ מיניה למילך וליכא הכתוב וגזירת
 בץ חילוק דיש כיון אחרים, של חמץ על ולא דיליה חמץ על עובר יהא למה לאלקינר קושיא
 כן שאין מה התורה, אסרה ולכן בקיומו ורוצה לממון גורם שלו חמץ דהא אחרים לשל דידיה

 אסור זמנו דאחר יהודה לר׳ אבל בקיומו, והנאה שייכות שרם החמץ אל לו שאין אחרים של
 אחרים, של חמץ או דיליה חמץ בין שנא מאי א״כ בקיומו, הנאה שום שוב לו אין באמת ואז

נכון. שכן ותמצא רדו״ק

 רבא דמצריך הא הביאו שלא והרא״ש והרמב״ם הריי׳ף שיטת לתרץ א נראה פלפול ובדרך
 והרי״ף תמוה, והוא כאביי דפסקו ומשמע שכבשתו, ונכרי כבשתו שלא אנכרי לך זימני תרי

 סתם כתב הרמב״ם וגם רבא דברי רגם אביי דברי והשמיטו כצורתה הברייתא הביאו רהרא״ש
 ויותר ״לך״, מדכתיב כן דילפינן כתב ולא לראות מותר נמי עליו שולטת ישראל שיד דעכו״ם

 וא״כ שכבשתו, לנכרי וחד כתיבי לך תלתא דלרבנן בפידוש אמרינן א, כג, דבדף התימה תגדל
 קראי תרי לי דלמה הקשו התוס׳ דהנה pלת ונלפע״ר הרמב״ם. זאת השמיט למה קשה ודאי

 חמץ על כתב ז״ל דרש״י ונ׳׳ל קראי, תרי מצרכינן לא מקום דבכל כבשתו ושלא שכבשתו לנכרי
 של חמצו דעל אלו רש״י מדברי שדייקו וצל״ח יהושע בפני ועיין נכרים, של כגון אחרים של

 את להציל כדי לבערו עליו מצווין דהכל ומשום אחריות עליה קיבל בלא אפילו עובר ישראל
 חמצו דמפקיד עינןT שכבר אחרי אמת דין הדין דודאי אני ואומר יראה. בל מאיסור המפקיד

 לבערו, עליו מצווץ דהכל משום לבערו חייב הנפפקד ממילא אז יראה בל על עובר אחרים ביד
 אפילו דהייט אחרים של רואה אתה אבל אמרינן הוה ודאי אז זו הלכה דידעינן מקודם אבל
 ע״כ ממילא אחרים, אצל חמצו להפקיד דאסור ימצא מלא דדרשינן אחרי אולם ישראל, של

אי  עאו מצווין דהכל ישראל של לא אבל נכרים של דוקא אחרים של רואה אתה אבל חז
 יש אי זה דדבר בסברא י״ל ומעתה ימצא. ובל יראה בל על המפקיד יעבור שלא כדי לבערו
 כולל רואה אתה אי שלך רהאי נאמר אי בזה תלוי כבשתו שלא ונכרי שכבשתו נכרי בין לחלק

 בלא ואפילו חבירו ישראל של אפי־ לך יראה לא האי נפרש דאי לא, או נמי חבירו ישראל של
שו ע״כ ואז אחריות, קבלת  לא תורה אמרה וכאלו ישראל של דהייט ״לך׳ תיבת האי של פירו
אז גבולך, בכל ישראל של חמץ יראה  נכרי דאטו כבשתו, ללא כבשתו בין חילוק ראין ודאי ו

 ממוט ליקח יכול שהישראל דמשום ישראל של מלך ממועט וע״כ הוא, עכו״ם לאו שכבשתו
 שלא ישראל של חמץ דעל נאמר אם אבל ישראל. של חמץ מקרי לא עדיין זה משום יד בחוזק

 הרי חמצך הייט לך יראה דלא הקרא פירוש ע״כ אז עליו, עובר איט נמי אחריות עליו קבל
 יהא שלא החמץ על הקפידה אלא שיהיה מה יהיה ישראל של חמצו על התורה הקפידה דלא

אז דוקא, ממוט  ממוט בכלל זה גם שכבשתו נכרי של דחמץ לומר חיצונה סברא היה שפיר ו
 דודאי התוס׳ קושית היטב pמתו זה ולפי בסברא, נבון וזה יד, בחוזק ללקחו שיוכל כיון נחשב
 אצל חמץ Tלהפק לאסור ימצא דלא קרא דדרשינן מקודם הייט קאי ארישא דאמד רבא

אז אחרים  עובר איט דהמפקיר כיון חבירו ישראל של אפילו אחרים של לראות מותר ממילא ו
ש וא״כ יהושע הפני שכתב וכמו תליא בהא דהא הנפקד ה״ה וממילא עליו, דלא הקרא פירו
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 הוא ממונך בכלל נמי שבבשתו הנכרי אמינא הוה שפיר ואז חמץ ממונך יהיה שלא לך יראה
שו שם רגנך או ביתך גבי משא״ב הוא, ממוגו רלאו שכבשתו נברי למעט לך וצריך  או רגן פירו

אז רוקא יעזראל של בית *ז ישראל, בכלל אין רוראי נמי שכבשתו נכרי ממועט ממילא ו  כל או
 רשמעיגן אחרי אבל אחרים, ביר שהפקיד חמץ לאסור ימצא רלא מררשא רירעינן מקמא זה

 א״ב המפקיר את להציל כרי לבערו חייב רהנפקד וממילא אחרים ביד חמצו להפקיד דאסור
 אתה אי יעזראל של הפירוש אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך דדרשינן הא

מיוחד. קרא זה על צריך ולא שכבשתו נברי של גם בזה לכלול סברא ליכא ממילא אז רואה,

 שלך, בעינן אצלך במצוי אפילו ודרעזינן ימצא אלא לך האי דשדינן כתב זייל רעו״י והנה
 והנה למיעוטי. מצינן נמי גופא דלך דמיתורא פירש״י על הקשו ״משום״ ד״ה ב, ו, והתום׳
 כן אמרו זcבברייו דהא ימצא אלזז לך האי דשדיגן לומר דע״ב רעו״י על סובבת איגה זו קושיא

 הקרא הביאה גופא דהברייתא הרי ימצא, לא ת״ל מנין כבשתו כבשתו שלא בנכרי אל לי אין
 שבבשתו, נברי לרבות גופא מלך דרשה לא דלמה התוס׳ קושיא קשה הברייתא ועל ימצא, דלא

 זביתי ולא עיי״ש. אחריתי לדרשא דאתי אמינא דהוה דרשינן הוה לא גופא דמלך ותירצו
 ולמעט ימצא אלא לך האי לשדות לן דמנא קשיא גופא הא דא״ב הקדושים דבריהם להבין
 נברי למעט מגין א״ב לגופיה איצטרך ימצא ולא אחר ענין על לדורזזו דיעו ביון שבבשתו עבו״ם

 שהעליתי מה לפי והוא הגמר■ בפירועז חדש דבר אומר הייתי כדאי שאני ולולי שכבשתו.
 שום לנו אץ שוב אחרים, אצל שהפקיד ישראל של חמץ לאסור ימצא דלא קרא שיעז דלאחר
 פירוש ימצא לא ת״ל העו״ס בווטת דזהו י״ל א־ב ובנ״ל, בבשתו ללא בבשתו בין לחלק סברא

 דגם וממילא אחר, ישראל ביד פקדונות ליתן דאסור וממילא הטמנה, לאסור מיניה ודרעזינן
אז אחריות עליו קיבל בלא ואפילו לבערו חייב הנפקד  מלא ולבן בבשתו, אפילו ממעט לך האי ו
עץ אנו ימצא שו יוד  שבבשתו, נברי של חמצו נבזי ממועט וממילא יעזראל של הוא לך של דפירו

 ולא שבבשתו עבו״ם לי דאץ בהא ממתין דלמה שהקשה הצל״ח קושית בזה מיושב מאד ומה
מן דבל ניחא הנ״ל ולפי בן, הברייתא בתחלת מיד דרש  לזזסור ימצא דלא דרעזא לנו שאץ ז

 להביא הוצרך לא למסקסז ז״ל הרמב״ם ולבן ובנ״ל, שכבשתו עבו״ם ולמעט לדרוש אין הטמנה
 ביד פקדונות ולהפקיד הטמנה לאסור ימצא מלא דדרעוינן דאחרי וימני, תרי לך דלך דרשה
 שבתב ז״ל הרמב״ם בלעזון ומדוקדק בבשתו, ללא בבשתו בין לחלק סברא ליבא שוב אחרים

 ולא ובו׳ למדת הא בתב ב■ ובהלכה אחר, יעזראל ביד פקדונות לאסור הדין א׳ בהלכה מתחלה
 לשון קאי זה רעל לי ונראה עליו, שולטת ישראל שיד דעבו׳׳ם הא רק דין חידוש שום בזה בתב
 עבו״ם על חמצו דה״ה נלמוד ממילא אחר ביד חמצו להפקיד דאסור דכיון ור״ל למדת־ ״הא

היטב, ודו־ק ובנ״ל. לחלק מסברא שו דאין לראות מותר נמי שבבשתו
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שבעה ומצה ־ בזמנו דחמץ סוגיא

 אסור ישראל ושל בהנאה מותר הפסח עליו שעבר נכרי של ״חמץ א: כה, פסחים משנה
 יוסי ר׳ ולא שמעון ר׳ ולא יהודה ר׳ לא מתייתין ״מני גמ׳: שאור׳׳. לך יראה לא שנאמר בהנאה
 עובר זמנו תוך בלאו, עליו עובר זמנו לאחר בין זמנו לפני בין חמץ דתניא היא מאי הגלילי,

 עליו עובר אינו זמנו ולאחר זמנו לפני חמץ אומר שמעון ר׳ יהודה, רבי דברי וכרת בלאו עליו
בו׳, כלום בלא  ומנין שבעה כל בהנאה אסור חמץ היאך עצמך על תמה אומר הגלילי יוסי ר׳ ו

 ר׳ דברי חמץ עליו תאכל לא שנאמר תעשח בלא עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
 ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא נאמר כבר והלא כן לומר אפשר וכי שמעון ר׳ לו אמר יהודה,
 מצה אכול כקום שישנו בשעה חמץ, עליו תאכל לא לומר תלמוד מה כן אם מצות, עליו תאכל

 יהודה ור׳ וכו׳, חמץ תאכל בבל אינו מצה אכול בקום שאינו ובשעה חמץ תאכל בבל ישנו
 עד וכו׳״ הזה בזמן אפי׳ חובה לקובעו ההוא לך אמר יהודה ור׳ שמעון ר׳ ליה קאמר שפיר

העין. אל ואבוא בא, ואין יוצא אין סובא קשה הסוגיא הסוגיא. של וטריא שקלא כאן

כו׳, ולמעלה היום מחצות י״ד ביום חמץ לאכול ״אסור כתב: ח א׳ ומצה חמץ בה׳ הרמב״ם  ו
 פסח, קרבן על כלומר חמץ, עליו תאבל לא שנאמר מהתורה, מן לוקה הזה בזמן האוכל וכל
 שהוא הפסח לשחיטת שראויה משעה חמץ תאכל לא זה, דבר בפירוש השמועה מפי למדו כך
 ומקודם דילן. בסוגיא כמבואר שמעון ר׳ עד יהודה כר׳ והוא היום״, חצי והוא הערבים, בין

 בזמן לכתוב דייק מינה נפקא למאי הזה בזמן האוכל וכל שכתב הרמב״ם לשון על אעוררך
 בקרבן חמץ אכילת איסור האי הכתוב דתלי דכיון נאמר שלא לשלול בזה כוונתו ונראה הזה,
מע לפני דחמץ ולומר לטעות נוכל כן אם ״עליו״, דהיינו פסח  דאיכא בזמן דוקא הוא דלוקה ז
 הpל אינו באכלת פסח קרבן מקריב שאינו מי או הזה בזמן אבל פסח, קרבן שמקריב ומי פסח

 מקרא ולמעלה משש חמץ איסור דדייק ארבא א, ה, לעיל בגמ׳ דמקשה וכמו זמנו, לפני אחמץ
מן pומת שחיט, כי וחד חד כל ואימא ומקשה תשחט״, ״דלא  אמרינן נמי הכי קאמר. שחיטה ז
 דהוא וממילא קאי, שחיטה אזמן אלא פסח קרבן ממש ששחט מי על הכוונה אק עליו דהאי
ז״ל. הרמב״ם בכוונת ברור וזה חילוק דאין הזה בזמן הדין

 ״בערב שנאמר ט״ו בליל מצה לאכול מהתורה עשה דמצות כתב א, ו, ומצה חמץ בה׳ והנה
מן, ובכל מקום בכל מצות״ תאכלו  כיון משנה בלחם והקשה פסח. בקרבן זו אכילה תלה ולא ז
 דלר׳ בסוגייתע מבואר הלא כן ואם לוקה. זמנו לפני דחמץ יהודה כר׳ א בם׳ הרמב״ם דפסק
 שמעון לר׳ ורק הזה בזמן חובה לקובעו מצות עליו תאכל ימים דשבעת מעליו מפקינן יהודה

 קרא כאן להביא לו היה לא הרמב״ם כן ואם הזה, אזמן מצות תאכלו דבערב קרא דרשינן
 ואענה הלב, על נתיישבו לא מספר אץ תירוצים נאמרו זו קושיא ועל מצות״. תאכלו ד״בערב

עלי. הטובה ה׳ כיד בזה חלקי אני גם

 היותר והקושיא שמעון. ור׳ יהודה ר׳ פלוגתא לבאר אנחנו צריכין למטרתנו שנבא וכדי
ימים שבעת חמץ עליו תאכל ד״לא הקרא בפירוש פליגי בסוגיא, המבואר רכפי היא גדולה
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 אזמן אלא אשחיטה דוקא ולאו הפסח, אשחיטת עליו האי מוקי יהודה דר׳ מצות״, עליו תאכל
 עליו תאכל ד״לא ״עליו״ האי אי פליגי ומעתה לגמרי, מיותר הוא ״עליו״ דהאי הפסח, שחיטת

 זה ועל קאי, שחיטה דאזמן יהודה לר־ ליה וסבירא אכילה, אזמן או שחיטה אזמן קאי חמץ״
 כן אם מצות״, עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ״לא כתיב כבר דהא שמעון ר׳ לו השיב

 בפירכא, שמעון ר׳ בכוונת כלל פירש לא רש״י והנה חמץ״. עליו תאכל ״לא לומר תלמוד מה
 חמץ, תאכל בבל ישנו מצה אכול בקום שישנו דבשעה היקש, דאיכא דכיון הכוונה ובפשיטות

ש אץ כן אם מן על ״עליו״ האי לדרו  הצל״ה הקשו זה ועל האכילה, זמן על אלא השחיטה ז
 חמשת של בדגן p יוצא דאינו דברים, לכמה דרשינן הלא היקש דהאי חדא יהושע והפני

 ועל למחצה היקש דאין משום ואי מצה. באכילת נשים ולחייב חימוץ, אדי הבא בדבר המינים
ש כורחך  שמעון דלר׳ הש״ס לקושית מקום אין אז ולמעלה, משש חמץ למעט גם ההיקש לדרו

 חמץ אכילת איסור דשייך דכל יליף שמעון ר׳ גם גופא דמההיקש אה, מנא הזה בזמן מצה
ש מה שמעון לר׳ עאו דהאי בתימא מוסיף ואני מצה, אכילת חיוב שייך  לר׳ דבשלמא ביה, דרי

 נדע וממילא ״עאו״ האי כלל נכתוב לא שמעון לר׳ אבל הפסח, שחיטת אזמן דרש שפיר יהודה
ש כלל נצטרך ולא זמט, קודם אכילה איסור דליכא כמובן. למעט ההיקש לדרו

או דהאי היתה שמעון ר׳ דקושית הרמזב״א בשם כתבו כן׳׳ ״אם ד״ה ב, כח, התוס׳ והנה  ע
או ״תאכל מדכתיב קאי, אשחיטה לאו כורחך על  אאכילת כורחך על ״עאו״ והאי מצות״, ע

 אהא בגמ׳ משני מאי כן דאם מאד קשה זה לפירועז גם הנה קאי. הפסח אשחיטת ולא פסח
 סוף כל דסוף חובה, לקבעו דאיצטרך pומת יהודה, לר׳ שמעון ר׳ אה קאמר שפיר דמקשה

או הפסח, אאכילת מצות״ עאו תאכל ימים ד״שבעת עאו האי מפרש יהודה דר׳ קשה ע  ״דלא ו
ש הפסח, אשחיטת מפרש המץ״ עאו תאכל  שמעון דר׳ הקועזיא עיקר היה זה הרשב״א ולפירו

^ לא זה ועל יהודה אר׳ או איצטרך חובה דלקובעו כלום, תי  סוף כל סוף ההיקש, ואיצטרך ע
הו דמצה, מעליו משונה דחמץ עאו מפרשינן איך עוד עצומה. קושיא וז  דחוקים כמה יש ו

אין יוצא אץ ותוס׳ לפירש״י הסוגיא בפירוש לסבול אנו שצריכץ  בא הכל pולת לפרש בא ו
 אמת דברי קושט ושמע והסכת מחוורת, הרמב״ם שיטת נראה זה כל מכח אשר דחוקים.
ה שזכיתי יתברך. ה׳ בעזרת רב עיון אחרי הקדושים אבותי בזכות א

 דר׳ מאשנא דדייק והוא חדש דבר העלה בסוגייתנו כאן יהושע הפני הנה ואומר, ואען
שנו מצה אכול בקום שישט בשעה דאמר שנהנון  אכול בקום שאינו ובשעה חמץ, תאכל בבל י

 מוכח מזה חמץ, תאכל דלא מלאו זמט ואחר זמט קודם למעט חמץ, תאכל בבל איט מצה
א וכפשטא מצה, לאכול מצוה איכא הפסח ימי דכל שמעון לר׳ אה דסבירא ר  ימים ד״שבעת ^

 הראשונה, בלילה אלא מצה אכילת מצות חיוב דאין א, קב, לקמן דאמרינן דהא מצות״, תאכל
 ״ששת אומר אחד וכתוב ימים״ ״שבעת אומר אחד דכתוב דקראי, מרומיא אלא עינןT לא

ש אפשר שמעון לר׳ כן ואם מצות״. תאכל ימים אי רומיא האי דדרי ר  לענין אחריתא למלתא ^
שן. חדש עיין וי יהושע. בפני עיי״ש הקשו ובתום׳ א, סו, מנחות תוס׳ ו

 א הניח מקום אבל הנביא, דיבר גדול ודבר נהורא, ונפל לדרעיה גאא יהושע הפני הנה
 ימים דששת זו דרשה אה את שמעון דר׳ שכתב מה הנה הקדושים. דבריו את למלאות הפעוט
 הכתובים סתירת לט יקשה כן נאמר אם אפילו דעתי עניות לפי הנה רעזות, שהוא ימים ושבעת

אלה אלא חיוב דאין ומשמע מצות״ תאכלו ״בערב הקרא אמר אחד במקום דדדיט אחר, מצד



שבעה ומצה - כזמנו דחמץ סוגיא

מר כורחך ועל מעות״. תאכל ימים ״שבעת אומר אחר ובמקום זו,  הימים שבעת בין ולחלק לו
 לאכול חיובית דמצוה מודה שמעון ר׳ גם דודאי לי נראה כן על אשר הראשונה. לילה ובץ

 דכתיב מה על נסמכת (והדרשה מצות״, תאכלו ״בערב כדכתיב ראשונה, בלילה רק הוא מצה
 זו דלילה הרי בערב מדכתיב אבל שווים, הם הימים בכל משמע הוה דאז מערב, ולא בערב

 רשותית, מצוה אלא חיובית מצוה ליכא הימים בשאר אולם והלילות), הימים משאר משונה
 מצוה מקיים אז מצה אוכל אם אבל ואגוזים, קליות אלא מצה אוכל אינו רצה אם דהיינו

 מצוה דהיינו רשות הימים ובשאר חובה הראשונה דבלילה בסוכה הוא וכן דאורייתא.
 בן לא ראם כן, לומר כורחך ועל זה. כל סוכה במסכת עיין ממצה, ילפינן הלא וסוכה רשותית,

 בכמה פסוק האי התורה כוזבה בכדי וכי אתא, למאי תאכלו״ מצות ימים ד״שבעת קרא האי
 כתב וכבר ראה, ופרשת פנחס ופרשת אמור בפרשת משפטים, ובפרשת בא בפרשת מקומות,

 כתב וכן רעזותית, דאורייתא מצוה מצה דאכילת רב, מעשה בחיבורו בפירוש הגר״א כן
 מבעל מוכח וכן קצ״א, תשובה יו״ד בחידושי זצ׳׳ל סופר החתם זקני קדושת הביאו החזקוני
 1’דמבב^ כמו מצה אכילת על יומי בשאר מברכין אין למה פסחים ערבי בסוף שהקשה המאור
 פנים כל על סוכה מצות יומי בשאר לקיים צריך כורחך על דבסוכה pומת אסוכה, יומי בשאר
 כל מצה לאכול שלא אפשר בפסח כן שאין מה שינה, בלא ימים ג׳ לעמוד אפשר דאי בשינה
עיי״ש. שבעה

 חוץ לאכול צריך פנים כל על בפסח גם דהא מספיק, אינו זה תירוץ דעתי עניות לפי והנה
 לאכול שלא אפשר אי כן אם פת, לאכול וחייב טוב, יום שהוא מצד ביום גם הראשונה מלילה

 דבפסח בפשיטות המאור בעל משני מדלא פנים כל על עיון. וצריך הראשונה, מלילה חוץ מצה
 יומי כל דאיכא ליה סבירא המאור בעל דגם כורחך על בסוכה, כן משאין רשותית מצוה ליכא
עיין פגים, כל על רשותית מצוה  ותבם ואחרונים ראשונים חבל הענין בזה שהביא חמד בשדי ו

 נכון, טעם ״h נראה בסוכה, כמו הפסח ימי כל מברכינן דלא והא מצוה, דאיכא כן להו סבירא
 יוכל גדולה היותר בזהירות שרק עד שונות בחומרות חמץ באיסור החמירו דתז״ל דכיון

ש מצה כזית כל על כן ואם שהוא, כל p ליכא ומצה חמץ ובין דרבנן, חמץ מאיסור להמלט  י
 לילה ובשלמא עליו, יברך ואיך חמץ, איסור נדנוד ביה איכא דילמא רחוק ספק פנים כל על

 איסור איזה ביה איכא אם אפילו הצורך, ככל זהיר שהיה כיון חיובית מצוה שהוא הראשונה
 P /כא7ד הגם כלל איסור דוחה דאינו רשותית מצוה אבל דרבנן, האיסור את המצוה דוחה

 נפקו שלא המצות על ברכה קבעו לא פנים כל על אבל ד, כל מצה לאכול אסרו ולא ספיקא,
 שבעה כל מצה מלאכול שפורשים קדושים שיש חזי ופוק גמור. בבירור דרבנן חמץ ספק מידי

 אכ״לת על פסח כל ברכה קובעים היו דאם אומר ואני הראשונור^ מלילות חוץ טעמא מהאי
 קבעו שלא ידי על פנים כל על כן ואם ד, כל בברכה מצה מלאכול פורשים היו לא בודאי מזגה

 מצה לאכול שלא חמץ ונדנוד חשש מכל להנצל שרוצה למי להחמיר מקום חז״ל נתנו ברכה,
ה ז׳, כל האמת. למרכז קרוב נכון טעם וז

 מצוה פנים בל על איכא ז׳ דבל הכי ליה אית ודאי שמעון דר׳ מזה, לנו היוצא פנים כל ועל
 מצוה דהיינו מצה אכול בקום שישנו בשעה אמר שפיר ולכן ז׳, כל מצה לאכול רשותית
 ליה אית שמעון דר׳ לומר וגדולה רחוקה פלוגתא לעשות הצורך מן אין כן ואכז רשותית,

כן שאץ מה רעזותית, מצוה פנים כל על דאיכא שנאמר די אלא ז׳, בל חיובית מצוה דאיכא
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 דבערב רכן ימים ושבעת ימים דששת דקראי ררמיא ולכן חיובית, מעוה איכא ראשונה בלילה
 חיובית מצוה איבא ראשונה דבלילה הכי, מתיישבים מצות תאכלו ימים ושבעת מצות תאכלו
 זה דבר כי וראה בא וברור, פשוט נראה זה כל כי הגם והנה רשותית. מצדה הימים ובשאר

 בר שהוא יהודה דרי אליבא לא אבל כן, לומר נוכל שמעון דר׳ אליבא ורק קאי, בפלוגתא
 הירושלמי: לשון ואעתיק ה״ב פסחים דמס׳ בפ״א מפורש ירושלמי והוא שמעון, דרי פלוגתא

 על חמץ עליו תאכל לא אומר יהודה ר׳ אכילתן, על חמץ עליו תאכל לא אומר מאיר ״ר׳
 על עשה ביעורו, על תעשה ולא עשה אכילתו, על תעשה ולא עשה ליה אית יהודה ר׳ עשייתן,
 לא עשה, עשה מכח שבא תעשה לא כל חמץ, ולא מצות על־ו תאבל ימים שבעת אכילתו
חמץ״. עליו תאכל לא אכילתו על תעשה

 עם ובהמשך ביחס חמץ על תעשה ולא עשה ליה דאית יהודה דר׳ הא הביא הירושלמי הנה
 דשני בעליל נראה מזה אשר אכילתו, על חמץ עליו תאבל דלא יהודה ר׳ ליה דסבירא מה

 אהדדי. שייכי מישך תעשה ולא עשה אכילתו על דחייב הא עם זמנו לפני דחמץ אלו דינים
 עשה דאיכא דרשה האי זמנו, לפני דחמץ מפלוגתא דמיירי הכא הביא עורך לאיזה בן לא דאם
 יש שייכות איזה להבין צריך ומעתה בצהרים. כשמש ברור וזה חמץ, אכילת על תעשה ולא

עוד בזה, זה תלויין ולמה אלו דינים לשני  עשה דאיכא הא הירושלמי הביא למה לדקדק יש ו
 בא בפרשת מקודם כתיבי קראי כמה והלא דברים. דפרשת קרא מהאי דייקא חמץ אכילת על

ש נוכל אשר תאכלו״ מעות ימים ד״שבעת אמור ובפרשת  חמץ ולא תאבל דמצות מיניה לדרו
 ר׳ נגד זה מקרא הוכיח יהודה דרבי אמת, דברי קושט שמע אבל עשה. מכלל הבא לאו שהוא
 פשיטא ודאי דהא והוא קאי. אכילתו על ולא אעשייתו דקרא ד״עליו״ דינא להכריח שמעון

 צריך כורחך על מצות״, ע^יו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ״לא כתיב קרא דבחד דביון
 ר׳ ומעתה עשייתו. על שניהם או אכילתו, על שניהם או אופן בחד וסיפא דרישא ״עליו״ לפרש
 ולמעלה, שעות משש בלאו חמץ איסור דהיינו עשייתו על דרישא ״עליו׳׳ דמפרש יהודה
שו נמי מצות עליו תאכל של ד״עליו״ מימלא  ואם ולמעלה, שעות משש דהייט עשייתו על פירו

ש לפרש אפשר אי כורחך על כן  רשותית, אמצוה מצות עליו תאכל ימים דבשבעת הקרא דפירו
 כורחך על אלא יום. מבעוד מצה לאכול חיובית לא שבן ומכל רשותית מצוה ליכא דודאי
 ולא מצה דהייט ארשות, אלא אמצוה לאו מצות עליו תאכל ימים דשבעת קרא האי לפרש
אז עשה. מכלל הבא ולאו חמץ,  על דהייט מצות עליו תאכל ימים שבעת תורה אמרה שפיר ו

 ל־בא ממילא אז הקרא כן מפרשים אט ואם חמץ, לא אבל מצה רק לאכול תוכל עשייתן
ש  דאם זה, את זה וסותרות המתנגדות דרשות הם אלו דברים דשני רשותית, מצוה דיש לדרו

 דאיסור חמץ, איסור ולמעט למידרש ליכא אז מצה, לאכול מצוה דאיכא למצוה הקרא בא
ש רליכא קאתי, למצוה הלא שמיה, דכר מאן  מנא איסור אבל מצוה ליכא דבחמץ הא רק לדרו

שין אט אם להיפך הדין והוא לן  ליכא ממילא אז חמץ, לאכול דאסור חמץ למעט הקרא דור
 שהוא חמץ לאפוקי מצה לאכול הרשות ללמדט בא דהקרא כיון כלל רשותית למצוה למידרש
 ״עליו״ דהאי ליה רסבירא לשיטתו יהודה ר׳ כן ואם ברור. וזה לן מנא מצוה אבל באיסור,

ש ולמעלה. שעות משש אסור וחמץ אעשייתן,  גם מצות עליו דתאכל ״עליו״ האי כורחך על דרי
 מצוה כן ואם חמץ, ולא מצות רק לאכול מותר ולמעלה שעות דמשש והייט עשייתן, על כן

ר' מאיר ר׳ אבל קרא. בהאי שמיה דכר מאן רשותית  עשה איסור דליכא ליה סבירא שמעון ו
דעליו וממילא קאתי, רשותית למצוה נמי מצות עליו תאכל ימים שבעת האי אלא חמץ על כלל
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כיון מצה, לאכול מצוה יש בלילה דרק אאכילתו ש כורחך על שכן ו  על דרישא עליו m ררי
מותר. זמנו לפני אבל בלילה כן נם הכוונה המץ עליו תאכל ולא אכילתו

 ז׳ כל מצה ואכילת זמנו לפני דתמץ אלו רינים שני איך כשמש ברור לך ומבורר מבואר הרי
 הרישא שיהיה דקרא ״עליו״ ודרשינן בזה, זה תלויים עשה מכלל הבא לאו או מצוה הוא אם

 וז־ל לך, ויונעם מצוות תרי״ג על הרקיע זוהר בספרו ז״ל התשב״ץ לשון ואעתיק שווים. והסיפא
 הפסה, ימי ד כל חמץ מאכילת לפרוש והוא אחרת מצוה מוסיף דעתי עניות לפי ״ואני הקדוש:

 מכלל הבא ולאו חמץ ולא מצות עליו תאכל ימים שבעת בפסחים, מערבא רבני בנמ־ אמר וכן
 לענין ממנו למד לא למה תמה ואני ביעור, לענין הירושלמי זה ז״ל הרב כתב וכן עשה, עשה

כיון חזוות, הוא הפסוק שזה שהעלו שלנו התלמוד מפני אותו דוחה הוא ושמא חמץ, אכילת  ו
 היה שאלו בהיפך, נראה והדבר המץ באכילת עשה איסור שיהיה ללמד בא לא רסזות שהוא
 הקבוע עשה שבל חמץ, לאיסור עשה מבלל הבא לאו מטנו דורשק היו לא בעצמו קבוע עשה

 רסוות שהוא הבבלי עם מסכים שהירושלמי מפני אלא לדרעזה, ולא צריך לגופיה בעצמו,
 חייב שאינו טהורה, בבהמה תאכלו״ ל״אותה ודומה בעשה, שיהיה חמץ לאיסור דרשינן
 דבריו מתוך יוצא ברור הנה עשה״. מכלל הבא דלאו טמאה בהמה לאיסור אלא אותה לאכול

ש דאין הקדושים  אבל עשת. מכלל הבא לאו על וגם רשותית מצתז על שניהם על הקרא לדרו
 גמור רעיות לאו רטזות, שביעי מה דאמרו דהא הבבלי, עם פליג דהירושלמי נראה מקום מכל
 כן ואם לרמב״ן, ליה סבירא וכן איכא, מצוה פנים כל על אבל ליה. קרי רשות חיוב לגבי אלא

ש אפשר אי וצדק. אמת ברור תה הרמב״ן שיטת היה כן עשה. מכלל הבא ללאו גם הקרא לדרו

 אית יהודדז דר■ זו, בשיטה הלבה לא כורחך על דילן דסוגיא תראה האלה הדברים פי ועל
 דרי בפשיטות ליה דסבירא אלא עשה, מכלל הבא לאו על הוא עליו״ תאבל ימים ד״שבעת ליה

 עליו״ תאכל ימים ״שבעת דהאי ליוז סבירא עלמא וכולי בזח, פליגי לא יהודה ור■ שמעון
 שפיר ולכן עלמא לכולי קאי אכילתו על כורחך על ד״עליו״ וממילא קאי, רשותית למצוה
ש דאיך הרשב״א פירוש וכפי יתודה לר■ שמעון ר׳ הקשה  עליו תאכל ד״לא דרישא ״עליו״ נדרו
 אכילתו, על דקאי לומר כורחך על דעזם דסיפא ב״עליו״ נעשה דמה היום, חצות על חמץ״

 הבא לאו ולאיסור קאי, זמנו קודם על כן גם דסיפא ד״עליו״ שמעון לר׳ יהודה ר■ משני ומדלא
 ליכנם הש״ס הוכרח ולכן הירושלמי, כשיטת הבבלי תלמוד לית סבירא דלא הרי עשה, מכלל

 ובו', חובה לקובעו האי ידזודה לר■ שמזנון ר׳ ליה אמר דשפיר הקועויא על דחוקים בתירוצים
 יהודה ר׳ דגם ליה סבירא הוה בבלי דתלמוד משום והיינו דילן, בסוגיא וטריא השקלא וכל

 קאי ד״עליו״ וממילא קאתי, רעזותית למצוה עליו״ תאכל ימים ד״שבעת שמעון לר׳ בהא מודה
 ליה אית יוזודה דר■ הירועזלמי לעוינות אבל דקרא. ריעזא כמו עשייתו על ולא אכילתו על

 ר■ קועזית מיושבת שפיר עשה, מכלל הבא בלאו חמץ ולא מצות״ עליו תאכל ימים ד״שבעת
 ליכנס צורך ממילא לנו ואין קאי, עשה ולאיסור קאי עשייתו על נמי דסיפא ״עליו״ דהאי שמעון
 לאו חובה לקובעו יהודה לר׳ וממילא שמעון, ר■ קאמר דעזפיר קושיא pלת כדי בדוחק

 כי זאת כל והבן קב. בדף דילן העז״ס וכמסקנת מצות״ תאכלו ״מבערב אלא דרשינן ״מעליו״
שוב בכוונו! תורה של לאמתה אמת דעתי עניות לפי הוא  וכלל כלל דוחק בלי ז״ל הרמב״ם ויי
לא.
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 קרא האי דייקא עשה, מכלל הבא דלאו אהא הירושלמי דהביא מה בזה מיושב מאד ומה
 קאתי, רשותית דלמצוה לפרש אפשר הני דבכל משום הקודמים, מקראות ולא דברים דפרשת

 ולמעלה, שעות משש דהיינו עשייתו, אשעת כורחך על וקאי ״עליו״ ביה דכתיב קרא האי אבל
 לאו כורחך על אלא כלל, מעוה ליכא ודאי דביום רשותית, למעוה לפדש אפשר אי קרא והאי
יתברך. הי בעזרת וצדק אמת וזה הפסוקים, שאד כן משאק עשה, מכלל הבא

אין נאמד למה חמץ״ עליו תאכל ״דלא עליו האי שמעון לר■ הביאוד חובת עלינו חל ומעתה  ו
fr■ אי פירוש, שום ש עריך הוה לא ״עליו״ האי דכתיב לאו ו  בקום שישנו דבשעה היקשא לדדו

 לאכול שאסור ״עליו״ האי דרשינן שמעון דלר׳ ושמע, הסכת אבל זמנו. לפני למעט מצה אכול
שו ״ועליו״ חמץ, עם הפסח את  בסמוך, על ולא ממש על ליה דאית וכמאן ממש, עליו פירו

עיץ  הפסח את יאכל שלא דקרא פשטיה כן ואם שם. המעויינים מקומות ושאר ב, סג, פסחים ו
 מינה נפקא ולמאי בכרת, אסור נמי הפסח ובלא עצמו בפני חמץ הלא תקשה ואם חמץ, עם

 דמציק מידי קשה לא הכי דבלאו הגם הנה חמץ, עם הפסח לאכול שלא ביהוד התורה אסרה
לו לעבור בלאוה ולאפושי דא בכגון מקומות בכמה  צריכין אנו אין כאן אבל לאוו״ן. בשני ע

 א, צו, במשגה כמבואר בבית, עמו חמץ דאז שני פסח לענץ מינא נפקא יש הכי דבלאו אה,
 בפסח החמץ עם הפסח לאכול אסוד מקום מכל אבל שני, בפסח שייך חמץ אכילת איסור ואין
 לאכול לאסור צריך היה שפיר כן ואם כן, גם שני בפסח נוהגים שבגופו מצוות דבל נמי, שני

שני. פסח לענין מינה ונפקא הפסח, עם חמץ

שוב מצאתי ובזה  חמץ שני ״פסח י) ט, (במדבר בהעלתך בפדשת שכתב דש״י לדבדי נכון יי
אץ בבית עמו ומצה  שפ״א מצוה חינוך במנחת וראיתי באכילתו״, עמו אלא חמץ איסור ו

 איסור שיהא אבל בבית, עמו דחמץ אלא מבואר אינו דבמשנה רש״י, על לתמתז שהרבה
 כן, הוא שמעון ר׳ לפויטת דעתי עניות ולפי עיץ. בצריך והניח לן מנא חמץ עם באכילתו
לו תאכל ״דלא הקרא פירועו דלדידיוז  מן וכמה חמץ, עם הפסח לאכול שלא היינו חמץ״ ע
 באכילת חמץ אסור שני דבפסח רעו״י כתב שפיר ממילא שמעון כרי לגמרי דפסקו הפוסקים

עיין הפסח,  משמע גמי דבריהם ומתוך משה ופני העדה קורבן במפותזזים הנ״ל בירוסולמי ו
 לומר רצה אאכילתו. עלו״ תאכל ״לא שמעון ר׳ שיטת שהוא מאיר ר׳ בשיטת כן דפירשו
אץ החמץ. עם הפסח יאכל שלא ממש אכילה  ד״לא הקרא דורעז שמעון דר׳ זה דלפי להקשות ו
לו תאכל  האי שמעון דר׳ דאמרינן דילן הש״ס עד שזה חמץ, עם הפסח לאכול שלא חמץ■״ ע

ה מיבעי תאכל ״לא  ״שבעת דהאי לומד כרחך על הכי דבלאו מידי, קשה לא אבל זמע, לתוך ל
 ושבעת ימים שבעת חמץ עליו תאבל לא כתיב כאלו דהיינו ולמעלה, למטה קאי שבקרא ימים״
לו תאכל ימים ^ רימז בגמ׳ דאמרו וכעין מצות. ע  בנשך כספך תתן ״לא קרא על נשך אההו פ

 הכא הדין והוא עיי׳׳ש. ולמטה אלמעלה קאי ובמדבית בנשך דהאי אכלך׳ תתן לא ובמדבית
לו תאבל לא הכוונה לו תאבל ימינו ושבעת ימים שבעת חמץ ע ר דכתוב הגלו מצות. ע תו  ל

אולי החמץ, עם הפסח לאכול אסור שבעה כל חמץ אכילת על דעסף שמעון ר׳ דורעו מזה  ו
^ משום החמץ עם פסח לאכול שלא זה לאו על לוקץ אץ להכי  מדכתיב דרעוינן מיתורא ד

היטב. ודו׳׳ק זמם תוך חמץ לאכול שלא בעי תאבל דלא קרא עיקר אבל ״עליו״.

 בלפני יהודה כד׳ דפסק הרמב״ם דלמזיטת לדינא עולה היוז הזה הרחב הביאור מכל והנה
ולא עשה מכלל הבא ללאו הוא מצות״ עליו תאכל ימים ד״פזבעת ליה סבירא כורחך על ומט,
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 גם ליה דאית מקומות בכמה הרמב״ם בלשון שמבואר למה סותר לכאורה וזה רשותית. למצוה
 לחם צריך דאץ כ. ה, ומצה חמץ בה׳ דכתב ממה חרא מצוה, הוא שבעה כל מצה דאכילת כן

מי דבשאר ליה דאית מוכח כורחך על זה מלשון לבד, הראשונה בלילה אלא עוני  איכא נבלי יו
 מצוה דליכא כיץ הימים בשאר עוני לחם בעינן דלא להשמיענו צריך מה כן לא ראם מצוה,

 ממה וכן וברורה, נבונה ראיה וזה חמץ. לאכול שלא לאפוקי רעזות אלא יומי בשאר כלל
 יחד שביהם שהשווה הרי נחיה, אכילת כדין וכו׳ לסוכה חוץ פירות סועד דרצה בסוכה שכתב

שווין. וסוכה דמצה הרי סוכה, ובין מצה בין חילוק ואין

 עליו תאכל ימים ד״שבעת הקרא דרשינן ולא מצוה הוא ז׳ כל דמצה זו החלטה נגד אולם
עומד. זה נגד רשותית למצוה אלא עשה, מכלל הבא ללאו קראי שאר וכן מצות״

 אין עשה, מכלל הבא ללאו מצות״ עליו תאכל ימים ״דשבעת קרא דרשינן דאי לי פשיטא א.
 במצות נשים לחייב לא מצות״ עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ד״לא מההיקש לדרוש
 דקרא כיון חימוץ. לידי הבאים דברים דגן מיני בחמשת אלא במצה יוצא דאינו להא ולא מצה,

 ואיך חמץ, ולא מצות דהיינו חמץ, אכילת מאיסור אלא מצה אכילת ממצות כלל מיירי לא
אתמהה? מצה, אכילת מצות דיני זה מקרא בלמוד

 משום יוצא דאינו ליה סבירא דרבה יוסף ור׳ רבה דפליגי א, לח, תודה דתלת בסוגיא ב.
 ור׳ בפירש״י, עיי״ש מצוה. של מצה לשם שמרן שלא תודה חלות יצתה המצות את ושמרתם

 מה ולפי מצות״. תאכלו ימים ״שבעת שנאמר בעינן, לשבעה הנאכלת דמצה ליה סבירא יוסף
ש שבעה דכל בשנאמר אלא מקום. לה אין יוסף דר׳ דרשה דהאי ברור שכתבתי  מצוה י
 ראויה שאינה מפני מצה תפסל איך ראשונה לילה אלא מצוה אין אי אבל מצה, באכילת
 ראיתי ובעיוני נשגבה. פליאה והיא מצה. למצות לו יש שייכות איזה שבעה האי לשבעה,

 ולא בעינן, מצה לשם דשימור דרבה דרשה p תודה חלות על מביא אינו באמת שבירושלמי
 עליו תאכל ימים ״שבעת האי ־ה6 דאית לשיטתו דהירושלמי בדעתי חגלה יוסף. דר׳ דרשה
ש לא באמת עשה, מכלל הבא אלאו מצות״  P הביא ולכן לשבעה, ראויה מצה דבעינן הא דרי
 מצות״ תאכלו ״בערב מצוה חינוך במנחת מצאתי באחרונים החיפוש ואחר דרבה, טעמא
שTח פי על לומר ורצה בזה, קדמנו שכבד  חיוב ליה דאית שמעון לר׳ דדוקא ידזושע הפני ו
 לא דבה אבל יוסף. ר׳ ליה סבירא וכן לשבעה הראויה מצה בעינן שבעה, כל מצה מצות

 לומר קשה דבר הנה עיי״ש. לשמנה הראויה מצה דבעינן ליה לית ולהכי הכי, לידז סבירא
ת הני אכל רבה יחלוק וכי דתבאי, בפלוגתא פליגי יוסף ור׳ דרבה  לעיל, עליהם שהראתי דרשו

 אנו אץ אלו דרשות כל הלא דגן, מיני בה׳ אלא יוצא דאינו הא ועל נשים, דחיוב דרשא על
ש יכולין  ללאו ולא אתא, רשותית למצוה פנים כל על למצוה, ימים דשבעת נאמק אי p לדרו
עשה. מכלל הבא

 דודאי והוא, האה. בענין חכמים דעת למצוא עיני את ה׳ שהאיר עד לבי אל נתתי זה וכל
 עלמא כולי מצות״ תאכלו ימים ד״שבעת פרשות ושאר בא שבפרשת קראי הני דכל א פשיטא

א עשה, מכלל הבא ללאו ולא קאתי דלמצוה מודה כו  על רשותית מצוה דאיכא מודו עלמא ו
 אפילו שמזגון דר׳ אאבא יהושע הפני ולשיטת בסוכה. כמו מצה, לאכול הפסח ימי בז־ פנים כל

ר׳ שבץ הפאגתא אולם רעזותירג מצוה פנים כל על ולדידן שבעה כל איכא חיובית מצוה
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ש י־י־• יהודה ור׳ שמעון  עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ד״לא קרא האי כפירו
 דהיינו הלילה, עליו קאי וממילא קאיירי מצוה של ממצות נמי קרא האי שמעון דלר׳ מעות״.

 אלא למצוה בא לא עליו״ תאכל ימים ד״שבעת קרא האי יהודה ולר׳ עשה, על ולא אאכילה
 על דקאי ״עליו״ תיבת מכח זאת והכריח עשה. מכלל הבא לאו דהיינו חמץ אכילת לשלול
 ״שבעת הדין הוא כן ואם זמנו הלפני דקאי חמץ״ עליו תאכל ד״לא דקרא רישא כמו עשיה,

 אלא מצוה ליכא דביום קאתי, למצוה דלאו וממילא העשיה, קאי נמי מצות״ עליו תאכל ימים
 דאיכא ליה אית קראי שאר דמכל אמת, שניהם יהודה לר׳ ומימלא עשה. מכלל הבא ללאו
 הבא לאו דריש מצות״ עליו תאכל ימים ד״שבעת ומקרא ד, כל פנים כל על רשותית מצוה
וכבירושלמי. עשה, מכלל

 אלא יוצא דאינו וכן מצה, באכילת נשים לחייב דדרשינן דרשות הני דבל אומר אני זה ולפי
 עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ד״לא מהיקשא בגמ׳ זאת ודרשינן דגן, מיני כה׳

 ולא למצוה מצות״ עליו תאכל ימים ״שבעת האי דלדידיה שמעון דר׳ אליבא הוא זה כל מצות״
 מקרא היקש האי למדרש דליכא פי על אף כן גם יהודה לר׳ אולם קאתי. עשה מכלל הבא ללאו
 חמץ לאיסור אלא למצוה לאו דלדידיה מצות״, עליו תאכל ימים שכעת חמץ עליו תאכל ד׳׳לא
 בכל תאכלו לא מחמצת ״כל דהיינו להיקש, אחרת דרשא יהודה דר׳ אליבא יש מקום מכל אתי,

 באמת אביי הביא ה׳ דף לעיל ועיין ומצה. חמץ כתיבי קרא בחד מצות״, תאכלו מושבותיכם
 סתמי ושאר יהודה דר׳ אליבא כורחך על והיינו למצה, חמץ דאיתקש לדרשה הקישא האי

 כולהו מצות״ עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל ד״לא מקרא ההיקש דהביא דש״ס
יתברך. לה׳ תהילה כשמש, ברור וזה קיימי, יהודה דר׳ אליבא ולא שמעון דר׳ אליבא סתמא

 והוא עליה. הון כל כעל וששתי ורבתא, גדולה מציאה מצאתי והעיון החיפוש אחרי והנה
 וביום מצות תאכל ימים ״שבעת דהיינו זה, אחר זה קראי שני כתיבי קדש בפרשת בא בפרשת
 זה מקראות בשתי אחד דבר נכפל הנה וכו׳ הימים״ שבעת את יאכל מצות לה׳, חג השביעי

מן ״כל שם ובמכילתא דוגמתו. מציע שלא זה אחר מן כל מצה יש חגיגה שיש ז  חגיגה שאין ז
 הפעם עוד ואמר הקרא נכפל למה דייקא דהמכילתא הרי יאכל״. מצות לומר תלמוד מצה. אין

 הימים שבעת את יאכל ״מצות במכילתא: שם איתא עוד אולם הימים״. שבעת את יאכל ״מצות
 אסור שהוא מנין ולמעלה שעות משש אסור שהוא החמץ על למדע שלא לפי נאמר, למה

 מאד דחוק באופן הגיה והגר״א הימים״. שבעת את יאכל מצות לומר תלמוד ולמעלה, משש
 כבר דהנה המכילתא וכוונת כלל, להגיהה צריך אץ דעתי עניות ולפי המכילתא. לעזון את

 כורחך על הפרשות שבכל מצות״ תאכל ימים ד״שבעת הקרא שפשטות לעיל לך הראיתי
 מכלל הבא לאו אלו ממקומות למידרש ליכא ממילא ואז שבעה, לכל רשותית למצוה הכוונה

 מצה מאכילת רשותית מצוה לעשות היה התורה דכוונת כיון כן ואם וכנ״ל. חמץ לאיסור עשה
 אחרי כאן לכפול התורה הוכרחה חמץ, עשה מכלל הבא לאו באיסור לאסור וגם שבעה, כל

 שבעת את יאכל ״מצות הפעם עוד כתבה רשותית, למצוה מצות תאכל ימים שבעת שכתבה
 נפעל בלשון זאת וכתבה התורה שינתה ולכן חמץ. איסור על עשה מכלל הבא ללאו הימים״
 ובכל חמץ, לא אבל לאכול תוכל מצות השלילה, על אלא למצוה הכוונה שאין להורות ״יאכל״

ע כלל וזה חיובית. מצוה על ולא שלילה על בא נפעל בלשון שכתוב מקום  הלשון. בעלי לכל ידו
בשתי לאכול שלא דרשינן וכו׳. הבית׳׳ מן תוציא לא יאכל אחד ״בבית מהקרא דרשינן וכן
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 במלבי״ם ועיי״ש עו, בפרשת הraבמ קדוש במקום תאכל דמעות הקרא דרשינן וכן חבורות.
עיין זה. מונח בלל לבאר שהאריך ל׳ סימן  הכפיל ולכן באריכות. עיי״ש מ■ יבמות במסכת ו

 מכלל הבא בלאו חמץ אכילת שלילרז בלעזון לאסור ״ואכל״ נפעל בלשון הפעם עוד לומד הקרא
 וכאן לחוד ימים״ ״שבעת רק קרא בשום כן נאמר שלא הימים״ שבעת ״את לומר והוסיף עשה.
 דהיינו הימים. משבעת חוץ שעות שש להוסיף שדועה מפני הימים״ שבעת ״את לומר הוסיף

 בשרו״ את ואכל ׳לא כמו הטפל ״את״ מתיבת דרשינן מקום ובכל ולמעלה. שעות משש בי״ר
 חמץ לאכול שלא דהיינו הימעז־ שבעת את יאכל ״מעות דרעזינן הבא הדין הוא לבשרו. הטפל
 הגהה לשום העורך מן ואין שהבאתי. המכלתא בפירוש כוון ולזה ולמעלה. שעות משש
 והכתוב רשותית, למעוה הפסח ימי בז• מעה אכלת לחייב בא הראשון דקרא אלא בלל, ודוחק

 וזה עשה. מכלל הכא בלאו הפסח ימי כל ומשך למעלה משש חמץ אכלת לאסוד בא הב׳
יתבדך. ה׳ בעזרת אמת תורת

 חמץ עליו תאכל ״דלא בקרא פליגי שמעון ור׳ יהודה דד■ הרחב, הביאור מכל לנו והיועא
 P נמי עליו״ תאכל ימים ״שבעת דהאי ליה סבירזז יהודה דר׳ מעות״, עליו תאכל ימים שבעת
 כורחך על לשיטתו דקאי עליו תיבת מכח לזה הכרח לו ויעז אתא. עשה מכלל הבא ללאו

לו כמו הפסח, אעשיית לו תאכל ״דלא ע עלו, ליה סבירא שמעון ור׳ דרישא, חמץ״ ע  על ד
לו תאכל ימים ד״שבעת קרא לפרש דאין וממילא דקרא, בסיפא והן ברישא הן קאי אכילתו  ע
 או רשותית, למעוה אלא עשה, מכלל הבא לאו באיסור חמץ אכילת ולעולל לרעוות, מעות״

 הבאים כתובים ב׳ בא בפרשת כאן לנו ריש מאחר אולם קאתי, יהושע הפני לעזיטת לחיובית
 אמת, דשניהן לומר אלא אחר מבוא כאן אין יהודה לד׳ והן שמעון לד׳ הן זה, אחר בזה כאחד
 השני וקרא הפסח, ימי ל׳ פנים כל על רעזותית למעוה מעה אכילת לעשות בא הראשון וקרא

עיין הפסח. ימי כל במשך ולמעלה שעות מעוש חמץ אכילת ולאסור לעזלול בא  ויקרא בפרעות ו
סוד שכתב קל׳׳ח, אות במלבי׳׳ם  אזהרה, האחד זה אחר זה מאמרים שני דיש היבא מוסד ל

ר והשני  הקרא גם לדוגמא והביא רעזות. רק מעוה אינה העיווי אז האזהרה, אל הסותר עיו
לו תאכל ד״לא ש ״לא וכן רשות. שהוא מעות״ עליו תאכל ימים שבעת חמץ ע  את רעהו את יגו
 הכי בלאו הלא יהודה, דרבי אלבא השני זה קרא ל למה תקשה ואם עיי׳׳ש. תגוש״ הנכרי
 ועשה בלאו שאסור מעינן דברים דכמה קושיא זה שאין הגם הנה זמנו, בלפני איכא לאו אפילו
 נוקשה. חמץ לענין מינה דנפקא אומר אני מזה חוץ אבל וכדומה. דחיה לענק מינה ונפקא
ה דלית למאן לו, לוקין נוקשה דחמץ ל  דממעטינן כיון מקום מכל הפוסקים, רוב פסקו וכן ע

 כל פרק ריש כמנחות (עיין נוקשה. ממע דממועט הדין הוא חמץ, לאכל״, מעות מ״שבעת
 מעה פנים כל על חמץ, הוה דלא פי על דאף ודו״ק) נוקשה ולא תהיה מעה דדרעזינן המנחות

 הדין הוא וממילא עשה. מכלל הבא לאו באיסור ממועט מעה הוה דלא וכל הוה, לא נמי
 יאכל ממעות ״ דממועט כיון מהתורה נוקשה אסור ולמעלה משש פסח כערב אפלו זו דלעזיטה

 נקודה וזה המכילתא, וכדרשת ולמעלה, שעות משש נוקשה או חמץ, ולא הימים״ שבעת את
 להתגדר לי הניחו ומקום מזה, עין שהעלימו הפוסקים גדולי על גדולה ותימה וקושיא נפלאה.

 דנוקשה בפשיטות והעלה בזה, שהאריך כ״א סימן או״ח קמא ביהודה נודע בשו״ת ועיין בה,
מהתורוז. אפלו לאסור בפשיטות דעתי עניות ולפי פלא. והוא מותר פסח בערב
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 הלכה. וכן עשירה במצה יוצא דאינו ררשינן עוני״ ״לחם מלשון הנה מילין. לאלוקה עוד
עיין  כיון וטעמא בדיעבד, בה יוצא מים עם פסח דמצת הב״ח בשם שהביא סק״ה תעא, באו״ח ו
 דבריו. דחה אברהם והמגן וכו׳. חמץ״ עליו תאכל ״דלא מהקישא ממועט איע חמוץ לידי דבא
 עיקרא דעתי עניות ולפי בזה, פלפול שיש אחרונים ושאר יעקב ובחק תסב בסימן אגיל ועיין

 ״דשבעת זה דקרא ליה דסבירא שמעון לר׳ דוקא היינו עוני מלחם ממועט עשירה דמצה דדינא
ש יש שפיר קאי, למצוה עוני״ לחם מצה עליו תאכל ימים  בה. יוצא דאינו למעט מיניה לדרו
 אם למצוה, ולא עשה מכלל הבא בלאו חמץ ולאסור לרשות, אתי הקרא דכל יהודה לר׳ אבל

ש איך כן  אלא זה דאץ לומר כורחך על ואז עשירה, במצה יוצא דאינו למעט קרא מהאי נדרו
נפלאה. נקודה וזה ומדרבנן, אסמכתא

 הרמב״ם לשיטת שהעלה או״ח כ׳ תשובה קמא ביהודה הנודע דבר על לעורר אתי קום והנזז
 יש דעתי עניות ולפי באריכות. עיי״ש ואילך, מחצות מי״ד ימצא ובל יראה דסל לאו איכא

 קרבן בה׳ הרמב״ם שכתב וממה א, צה, פסחים המשנה מלשץ לדבריו ברורה ראיה להביא
 ואינו ימצא ובל יראה בבל בחמץ אסור הראשון שני, לפסח ראשון פסח בין ״מה א, י, פסח

 פסח והאי ימצא, ובל יראה בבל אסור ראשון דפסח בפירוש כתב הנה וכו׳, החמץ״ על נשחט
 יום על קאי פסח ושם המצות, תג נקראים החג ימי כי החג ימי על הכוונה אין כורחך על ראשון

 בתורה נקרא י״ד דיום הרי לה׳״ פסח לחודש עשר ״ובארבעה בתורה וכדכתיב עשר ארבעה
 שאמר מה אחר שכתב ממה הפסח, משחיטת דמיירי הרמב״ם מדברי מוכח וגם פסח, בעזם

 ראיה וזה לפניך, שלך הרי החמץ, על נשחט ואינו לומר הוסיף ימצא ובל יראה בבל דאסור
כן יתברך. ה׳ בעזרת ברורה  הפסח, חוקת ״ככל ת״ר א, צה, בגמ׳ שם דאמרינן מהא מוכח ו

אי עיי״ש. שני״ כך יראה בבל אסור שהראשון כשם יכול  אם ב^־לה, רק איכא יראה דבל נאמר ו
 איט ראשון בפסח דגם כיון יראה בבל אסור יהיה כן גם שני רפסה דעתנו על עולה הוה איך כן

 דיכול אמר ולכן יום, מבעוד יראה בבל דעובר ודאי אלא ואילך. ומשם בלילה אלא אסור
כו׳, לומר תלמוד כן גם שני דבפסח נבונה. ראיה וזה ו

עוד  ששם אמור בפרשת לא חמץ אכילת איסור כתיב דלא מה על לעורר מילין לאלוקה ו
 כתיב אמור דבפרשת כשמש ברור אבל גדולה. תימה והוא פנחס בפרשת ולא המועדים, עיקר

 קרא דחד ופשיטא ואכל״, מצות ימים ״שבעת כתיב פנחס ובפרשת תאכל״. מצות ימים ״שבעת
 דהיינו עשה, מכלל הבא בלאו חמץ אכילת לאסור פנחס דבפרשת קרא וחד מצה למצות בא

ברור. חה חמץ, ולא ?אכל מצות

 בלשון זו מסכת נקראת למה הדיוק על שעמד המסכת בריש טוב יום התום׳ הנה הוספה.
עיץ פסחים, רבים  ראשון פסח כולל דהשם וכתב ״עירובץ״ ד״ה פסחים, ערבי פרק בריעז תוס׳ ו
בץ לא ומי שני. ופסח  חדשים תוס׳ בהגהות שראיתי מה פי על לי ונראה בזה. הדוחק י

 בתורה טוב היום נקרא למה לוי״ ״קדושת בעל הקדוש הגאון בשם שהקשה החדשות במשניות
 בראש או פסחים, ערבי במשנה ששנינו כמו פסח, בלש^ דגמרא ובלישנא המצות, חג בשם

 השם הנה נראה דעתי עניות ולפי נפלא. דיוק והוא התבואה. על בפסח נדון פרקים בד׳ השנה
 ניסן, י״ד יום על אלא הימים שמונת של טוב היום על לא אולם נבחנא כן גם הקרא בלשון פסח

 פסח הראשון בחודש יום עשר בארבעה וכו׳ ה׳ מועדי ״אלה הכתוב דבר מלא מקרא דהרי
עיין פסח. בשם הקרא בלשון נקרא י״ד דיום הרי לה׳״, שנהגו מקום פרק ריקז יהושע בפני ו
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 והוא מרעד. בשם י״ד ליום קראו שהתורה משום מלאכה בעשיית אסור די״ד ראיה שהביא
 מלאכה לעשות שלא שנהגו דהא הוספתי ואני מהתורה. מלאכה בעשיית אסור כן ואם נכון.
 דפסח ליה דסבירא ביתרא בן יהודה ר׳ תנא ב, יא, בזבחים דאיבא משום הוא חצות קודם

 להמנהג מקור יש פנים כל על אבל הכי פסקינן לא דאנן פי על אף כשר, הצרת קודם ששחטו
מן נמי חצות קודם דאמר מאן דלחד משום חצות קודם אפילו מלאכה לעשות שלא  שחיטה ז
 שמתחיל טוב היום נקרא ומימלא פסח, בשם י״ד יום נקרא דקרא בלישנא פנים כל על הוא,
 חז׳׳ל נתנו פסח, קרבן נהג שלא החורבן אחר בפרט המשנה בלשון אולם המצות. חג בשם בט״ו
 ושם התורה, בלשון י״ד ירם על פסח שם לנו יש זה ולפי המצות, חג של טוב להיום פסח שם

 טוב היום של ומצה חמץ דיני כוללת שהמסכתא וכיון המשנה, בלשון טוב היום על פסח
 הקרא, pבלש פסח בשם שנקרא בי״ד הקרבן שחיטת דיני רגם המשנה בלשון פסח בשם שנקרא
 קרבן ודיני ומצה חמץ דיני דהיינו דידן ופסח דקרא פסח הכולל פסחים בשם המס׳ נקראת

יתברך. ה׳ בעזרת וברור נכון וזה פסח,

 וכל יחיד בלשון מרעד המשניות סדר נקרא למה שנתעוררתי מה על להציע אתי ומקום הוספה:
 ב, נד, עיררבין בגמרא שאמרו מה פי על לי ונראה וכו׳, נשים זרעים רבים בלשון הסדרים שאר

^־ הפסוק על  מועדים עשה רבא אמר תקרא״ לבינה ומדע את אחותי לחכמה ״אמור ז׳ מ
מודע אגדות בחידושי ז״ל המהרש״א וכתב לתורה, עתים קבעו רש״י וכתב לתורה,  ממלות ו
מועד כתוב היה באלו הקרא רבא מפרש כן ראם ושלמה, ושמלה כשב כבש כמו הפוכות  ו

ע תקרא, לבינה  על ל ז שדרשו וכמו המועדים וקביעת המזלות חכמת מציין בינה דשם וידו
עה, שבת ומזלות, תקופות חשבון זה בינה שהיא חכמה איזה ובינתכם חכמתכם היא כי הקרא

כיון לעתים״, בינה ״יודעי יב א, הימים בדברי הקדא וכן א.  אומר מפורש קרא לנו הרי שכן ו
 בשם תקרא המועדים קביעת דהיינו בינה הכוללת שהמסכת אומר כאלו תקרא לבינה ומועד
ה׳. בעזרת נפלא רמז והוא מועד,
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 רש׳׳י וכתב בהנאה״, מותר הפסח אחר חמצן על ישראל את שהלוה נכרי ״תנן ב: ל, פסחים
 דכיון הפסח ימות כל הנכרי אצל ושוהה בביתו אצלו כשהרהינו לה מוקי בגמרא דלקמיה ז״ל

 דממה לתמוה, הרבו באחרונים וכר. למפרע״ מילתא איגלאי וכר פרעיה ולא זמביה דמטא
 הרהינו בלא אפילו הלא אז גובה למפרע ליה רסבירא לאביי אי רש״י, אזיל מי בשיטת נפשך

 אפילו דלאביי הרי בהנאה מותר להכי אמטו לאביי בשלמא דאמרינן בגמ׳ וכדמשמע מותר נמי
אי ניחא, נמי הרהיט בלא  כיון בגמ׳ וכדמסיק בהרהיט סגי לא אז רבא בשיטת רש״י דאזיל ו

^ז שתירצו באחרונים ראיתי והנה מעכשיו. ובעי משכון קני לא מישראל דנכרי  אחד בסגטן כו
 עלמא דכולי אליבא המשנה לפרש רצה ורש״י פנים, כל על הרהיט בעי נמי לאביי דלמסקנא

בץ לאביי בין שהוא בהרהיט דמיירי נקט לכן  תורתם כבוד ובמחילת בדבריהם, עיי״ש לרבא ו
 דהקדש דרבא מימרא הגמ׳ שהביא ב, נט, וכתובות ב, מ, בגטין דעיין יפה עולה איט תירוצם

 רש״י ומתרץ בהנאה, דמותר דהכא ממתני׳ רש״י והקשה שיעבוד, מידי מפקיע ושחרור חמץ
 רש״י מפרש אינו ולמה קיימינן דרבא אליבא דהא קשה בודאי ובאן בהרהינו, מיידי דמתני■

 רש״י שיטת להבין ובדי קאי. ארבא דהא האחרונים דברי יעמדו לא ובאן מעבשיו, נמי דבעי
 שיטת שאבאר ומקודם רש״י, שיטת נם תסתיים ומינה הרמב״ם שיטת אל עצמנו נעתיק בזה

אחת. אל אחת שיטתו על שהקשו הקושיות אסדר הרמב״ם

 שהלוה דנכרי דהא ה ר, ומצה חמץ בה׳ שפסק הרמב״ם שיטת על הרא״ש רבנו הקשה א.
 הפסח, קודם זמנו הגיע אם דוקא הוא ובמעכשיו בהרהינו בהנאה מותר חמצו על ישראל את

לו והקשה  אפילו להש״ס ליה ניחא הוה גובה למפרע ליה דסבירא דלאביי חזינן הא ז״ל הוא ע
 זמנו בהגיע אפילו תהני לא למה מעבשיו באמר שבן מבל בן אם הפסח, אחר זמם הגיע אם

עיץ הפסח, אחר  לשיטת דדילמא הרא״ש על לתמוה שהרבה מו תשובה מאירות פנים בשו״ת ו
מן הגעת רבעי הרמב״ם עיין מיירי, בהבי נמי לאביי הפסה קודם ז  לא הקושיא אולם באו״ח. ו

 מזבח מזה ורבא דאביי אליבא בסוגיא וטרינן דשקלנן דמהא הוא הרא-ש דכוונת מידי, קשה
 גובה למפרע בין איבא מינה נפקא מאי בן לא ראם הפסח, לאחר זמנו בהגיע דמיירי בורחך על
חלו הכי דבלאו כיון גובה ולהבא מכאן או  הש״ס ומדנהית גוי, של להיות הפסח קודם הו

 הפסח, לאחר זמגו בהגיע דמיירי מוכח כורחך על דרבא אלבא ולדזקשות דאביי אלבא לתרץ
הרמב״ם. על הרא״ש תמיהת בכוונת ברור וזה

 קודם זמנו בהניע לוקמי בהרהינו, מתני׳ לאוקמי דגמ׳ דוחקא דמאי משנה בלחם הקשה ב.
משכון. קני לא מישראל דנברי אדעתיה אסיק לא דאבתי כיון הפסח

 את שהלוה ישראל דמתני׳ סיפא בהלכותיו הרמב״ם הביא לא דלמה המגיד הרב הקשה ג.
ה הוה כן אם בברייתא, בזה פלוגתא דאיכא ובפרט חמצו על הנכרי  או להקל להכריע ל

עיין עצומה. קושיא והיא להחמיר, שב הרבה שטרחו באחרונים ו  אלבא דהכא הש׳׳ס סוגית לי
 דברי קושט ושמע אזניך הט אבל דבריהם. לפי לסבול צריך הדוחק מן ובמה הרמב״ם שיטת
דוחק. שום בלי אופנו על יתיישב והכל חמירא כל לבאר בזה עיני ה׳ שהאיר מה אמת
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 דמים, קדושת אפילו שיעבוד מידי מפקיע הקדש דסתם פסק י׳׳ד ז, ערכין בה׳ הרמב״ם דהכה
 דרק משמע היתומים שום דבפרק הקשו כלים והנושאי יעויי״ש, פאה פ״ז סוף משניות עיין

 דבריו מיישב משנה והכסף פדיון, בלא ירעא הקדש יאמרו שלא כדי לפדות צריך מיעוט בדבר
 עלמא כולי ליה דאקדיש דהיכא דאמרינן דהכא סוגיא שם ציין מימוני בהגהות אולם עיי״ש,

 ורש׳׳י שיעבוד מידי מפקיע הקדש דאין בפירוש מוכח ומכאן ופריק מלוה דאתי פליגי לא
 הגוף קדושת בין דמחלק אלא שיעבוד מידי מפקיע דהקדש דאמר רבא על מהא הקשה באמת

 על דמוכח דהכא לסוגיא יעבה מה זה חילוק ליה דלית הרמב״ם כן אם דמים, קדושת רבץ
עוד שיעבוד. יTמ מפקיע דמים קדושת דאץ כורחך  על להביא להש״ס ליה דלמא לי קשיא ו

 הכא המלחמות ולשיטת עותpבק הוא פלוגתתם ^גיקר ורבא, דאביי פלוגתא משנה האי
 מימרא להביא להש״ס היה יותר הלא לרבא, מודה אביי וגם כלל פליגו לא במטלטיא־ בסוגיין
 שהקשה וכמו דהכא ממתני׳ עליו ולהקשות שיעבוד ידי מפקיע דחמץ בפירוש שאמר דרבא
 שתירץ. כמו pולת מהברייתא כך אחר להקשות יכול היה וכן בהרהינו, ולתרץ באמת רש״י
 דחמץ דרבא מימרא האי מביא היה אם לעשות יכול היה וטריא השקיל כל דמלתא כללא

עיין חמורה. קושיא לכאורה והיא שיעבוד, מידי מפקיע  למאי שהקשו וצל״ח יהושע בפני עוד ו
 מפקיע אינו באמת הלא בהרהינו דאי שיעבוד מידי מפקיע דחמץ הא רבא אמר מינא נפקא
 מכאן ליה סבירא דרבא כיון עובר הכי בלאו הרהינו בלא ואי רש״י, שכתב וכמו שיעבוד מידי

 מכח אשר כמובן, דוחק והוא מפורש באפותקי להיות דיכול מתרץ יהושע ובפני גובה, ולהבא
 דחמץ דרבא מהא כלל עוד ידע לא כורחך על דהכא סוגיץ דכל סובר הרמב״ם היה זה כל

 דאתי פליגו לא עלמא כולי לוה דאקדיש היכא דכל אמרו שפיר ולכן שיעבוד מידי מפקיע
 ולא שיעבוד מידי מפקיע ושחרור חמץ דהקדש דרבא מהא די^גינן מקודם והיינו ופריק, מלוה
 דעל תשיבנו ואל דמים, וקדושת הגוף קדושת בין לחלק הוכרח מכוחה אשר רש״י קושית קשה

 כרבא, כורחך על מוכח אשר גטין התוס׳ שהביאו וברייתות משניות מהני ידע לא איך פנים כל
 כן אם מפקיע, ושחרור חמץ דהקדש דרבא הא ליה לית דאביי התוס׳ לשיטת דהא אינו דזה

 דרבא אליבא ליישבם יש כן כמו כן אם וברייתות, משניות הני ליישב צריך כורחך על לדידיה
 קדושת ובין הגוף קדושת בין מחלק דאינו הרמב״ם השיטת מידי קשה לא ולכן פשוט, וזה נמי

 האי כלל כאן הזכיר לא ולכן דרבא, מהא דידעינן מקודם אזלה דהכא דסוגיא משמעתין, דמים
 ליה סבירא הוה וממילא מיניה עT לא דאכתי שיעבוד מידי מפקיע דחמץ דרבא מימרא

 מהא דידעינן מקודם היינו החמץ מותר ובמעכשיו דבהרהינו הכא הש״ס דמסיק דהא לרמב״ם
 מהני לא נמי ומעכשיו הרהינו אז שיעבוד מידי מפקיע דחמץ רבא לנו דגילה כיון אבל דרבא,
אין הגוי אצל הוחלט דאז הפסח קודם זמן הגעת דוקא וצריך  ולכן להפקיע, יכול החמץ איסור ו

אז דרבא מהא דידעינן מקודם קאי כאן וטריא השקלא כל  הפסח אחר זמנו בהגיע מיירי שפיר ו
 דבעי הרמב״ם דפסק דהא משנה, הלחם קושית ולא הרמב״ם על הרא״ש קושית קשה ולא

מן הגעת  עוד ידע לא כורחך על בשמעתין והכא דרבא, מימרא מכח רק הוא הפסח קודם ז
 החמץ מותר היה דרבא לאו אי דודאי יהושע הפני קושית כן גם ומיושב מימרא, מהאי

 מהני ולא שיעבוד מידי מפקיע דחמץ חידש רבא אבל הפסח, אחר זמנו הגיע אפילו במעכשיו
הפסח. קודם זמנו בהגיע אלא

תורץ איך נראה ומעתה  הנכרי את שהלוה בישראל פליגי דברייתא המסקנא לפי הברייתא י
מן הגעת דבעי הרמב״ם שיטת לפי הנה עובר, הכל דברי ישראל את שהלוה ובנכרי תמצו, על ז
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 את שהלוה בישראל הסיפא הדין והוא בהכי, מתני׳ לאוקמי כורחך על כן אם הפסח קודם
 זמנו בהגיע אולם הישראל, אצל הרתלט דהא ואסור הפסח קודם זמנו בהגיע מיירי נמי הנכרי
ש הפסח לאחר  לחומרא בין לקולא בין ודאי שיעבוד מידי מפקיע דחמץ דהא בסבדא לומד י

 אפילו החמץ מותר נמי הפסח אחר זמנו בהגיע כן ואם ושחרור, דהקדעז רומיא איתמר
 אלא נכרי, של אלא ישראל של הוה ולא שיעבוד מידי מפקיעו החמץ דהא ובמעכשיו בהרהינו

 ישראל את שהלוה בנכרי דהיינו לקולא ולא מפקיע לחומדא רק בחמץ להיפך גם לומר דיש
מן הגעת דוקא ובעי מפקיע  מפקיע, החמץ אין הנכרי את שהלוה ביעזראל אבל הפסח קודם ז
 על הנכרי את שהלוה ישראל ודאי אז הפסח קודם זמנו בהגיע מיירי מתניתן ודאי ומעתה

 את שהלוה בישדאל ולכן הפסח אחר זמנו בהגיע מיירי הברייתא אולם בהנאה, אסור חמצו
 שיעבוד מידי מפקיעו דהחמץ יראה בבל עליו עובר דאיע ליה סבירא דת״ק פ^יגי, חמצו

 לא דלקולא ליה דסבירא משום דעובר ליה סבירא מאיר ור׳ דרבא, הא איתמר לקולא דאפילו
 הכל דברי חמצו על ישראל את שהלוה בנכרי בסיפא אבל שיעבוד, מידי מפקיע דהחמץ נאמר

 הוא מוכרח איך ושמע אזנך והסכת שיעבוד, מידי מפקיע דהחמץ כיון עליו דעובר ליה סבירא
 משונה הברייתא לשון דהנה הפסח, לאחר זמנו בהגיע כורחך על דמיירי הברייתא לשון מתוך

 ולקמן עובר, לשון נקט וברייתא הנאה מאיסור מיירי במשנה א׳ דברים. בכמה המשנה מלעזון
 הפסח״ ״אחר נקט במשנה ב׳ נהנה. אם עובר שכתב ז״ל רש״י מדברי דשמיא בסיעתא נדבר

 הפוסקים הביאו כבר דהנה יפה, מדוקדק הכל כדבדנו 1אנ אבל בלמ״ד, הפסח לאחר ובברייתא
 עאו שעובר בחמץ אבל שלו בחמץ אלא הפסח עליו שעבר בחמץ קנסו דלא הירושלמי בשם
עיין קנסו לא אחריות עליו קבל מכח  בהגיע דמיירי במשנה ולכן יעקב, ובחק תמ סי׳ במ״א ו
 של להיות הפסח קודם הוחלט חמצו על הנכרי את שהלוה בישראל כן ואם הפסח קודם זמנו

 בהגיע מיירי בבדייתא אולם הפסח, אחר בהנאה אסור ישראל של דהוא כיון וממילא ישראל,
 לאחר נקט ולכן הפרעון, הזמן וקאי הלמעלה קאי הפסח לאחר האי כן ואם הפסח אחר זמנו

 בהגיע דמיירי כיון וממילא הפסח, אחר עד חמצו על הנכדי את שהלוה והכוונה בלמ״ד, הפסח
 לר׳ עליו עובר ואינו ישראל של להיות הוחלט לא עדיין הפסח קודם כן אם הפסח אחר זמנו

 כורחך על כן ואם חירושלמי, וכדעת בהנאה מותר הפסח אחר ואז ימצא לא מכח רק מאיר
כיון מותר, באמת בהנאה אבל השיעבוד מכח יראה בל אגנין עובר נקט  לשון לשנות דהוכרח ו

 הדין הוא באמת אבל דעובר, לישנא בסיפא גם לנקוט הוכרח ממילא מאיר ר׳ מכח עובר
 הוה כן אם שיעבוד, מידי מפקיע וחמץ הפסח אחד זמנו בהגיע דמיירי כיון אסור נמי דבהנאה

 לאחר האי דברייתא בלישנא כורחך דעל ותדע הפסח. לאחר נבלי בהנאח ואסור בדידיה ממש
 לאחר חמצו על ישראל את שהלוה נכרי אבל בפירוש נקט בסיפא דהא הלמעלה, קאי הפסח
בין הפסח לאחר בין מפסיק הכל״ ׳׳דברי תיבת דהאי הרי עליו, עובר הכל דברי הפסח  עובר ו
 הוא כן ואם הפרעון, הזמן הלמעלה דקאי הפסח לאחר בהאי הכוונה כורחך על כן ואם עליו,
ת הכוונה הכי נבלי ברישא הדין מיי  כן שאין מה הפסח, אחר זמן בהגעת ברייתא כולה ו

 וברור נכון וזה למ״ד, בלא הפסח אחר נקט ולכן הפסח קודם זמנו בהגיע שפיר מיירי המשנה
 בהלכותיו הרמב״ם הביא שלא מה ממילא ומיושב דשמיא, בסיעתא תורה של לאמתה אמת
 המשנה הרמב״ם דלשיטת בהנאה, דאסור חמצו על הנכרי את שהלוה דישראל דינא האי

 אצלו דהוחלט כיון שהלוה בישראל כן ואם הפסח קודם זמנו בהגיע מיירי דמסקנא אליבא
אולם להביאו, הוצרך לא הרמב״ם אבל והיפוכו דבר נקטה דהמשנה אלא עליו, דעובר פשיטא



לטדוזרהינו סוגיא

 אי מאיר ור■ ת־ק פליגי דבזה הפסח אחר זמנו בהגיע שהלוה דישראל דינא להאי מקום היה
 ביניהם להכריע תנה שלא ווזרמב״ם לא, או למפרע נם שיעבוד מידי מפקיע דחמץ אמרינן

 דאינו ישראל אצל פורני פת שהרהין דנכרי ובתיתא דעתי. עניות לפי נראה כן מיניה שתק
 מידי מפקיע דתמץ משום עובר ואינו הפסח אחר זמנו בהגיע דמיירי ננזי לומר כורחך על עובר,

 לו ואמר חובו כדי המשכון היה אם היינו עובר הגעתיך אמר ואם דברייתא, וכת-ק שיעבוד
עיין שיעבוד, מידי החמץ מפקיעו אינו ואז משיעבוד יותר שהוא מעכשיו אותו שיקנה  ו

זו. בסוגיא במלחמות

 דאביי מי בגטין לידז דסבירא התוס׳ שיטת על הוא חולק דהרמב״ם מוכח אלו דברינו ולפי
 לסזיסת ליתא וזה שיעבוד, מידי מפקיע דחמץ דרבא להא ליה לית גובה למפרע ליה דסבירא
 ובמעכשיו במעכשיו, אפילו שיעבוד מידי מפקיע החמץ נמי דרבא דאליבא חזינן דהא הרמב״ם

 חמץ דהקתזז מודה נמי דאב״ הדץ הוא כן ואם הוא שכן כל ועוד גובה, דלמפרע רבה מודה
 כיון הברייתא יתרץ האיך דאביי התוסי קועזית קשה ולא שיעבוד, מידי מפקתג ושחרור
 על ליישב יש ובזה שיעבוד, מידי מפקיע דחמץ מודה אביי דגם מידי קשה ולא גובה דלמפרע

 דסבירא לאביי והקשו ניזק בהקדיסזו בינייהו״ ״איכא ד״ה א, לג, קמא בבבא התוס׳ קועזית נכון
 הדבר הגיל ולפי בתירוצם, שדחקו עיי״ש קדועז אינו ניזק הקדישו למה גובה למפרע ליה

 מקודם הוא קדוש, מלוה הקדישו דלאביי בפסחים בסוגיא כאן דאמרינן דמה ופרח כפתור
 שיעבוד מידי מפקיע דהקדש דידעינן לבתר אבל שיעבוד, מידי מפקיע דהקדש מהא דידעינן

 המלוה וגם דהלוה נאמר דאיך להקדיעוו, יכול המלוה אין לאביי אפילו אז לוזקדען הלוה ויבול
 המלוה דהיינו דהניזק לאב״ אפילו אמרינן שפיר המסקנא לפי לבן להקדישו, יכולין שניוזם גם
 אינו מלוה דאקדשיה דרבא בטעמא לומר הש״ס דצריך דהא נמי וממילא להקדיש, יכול אין

 אבל שיעבוד, מידי מפקיע דהקדש מהא דידעינן מקמא היינו בזוזי, לסלוק דיכול משום קדוש
 להקדיעז יכול שהלוה כיון להקדיש יכול המלוה אץ הבי בלאו אז דרבא מהא דידעינן לבתר
 דהקדעז להקדיעזו להלוה בה שיעז מחמת לזזקדיש יכול המלוה דאין נמי דאמרינן לאביי וכמו

עוד קושיות כמה בזה לייעזב ויש ברור, וזה שיעבוד מידי מפקיע  בסיעתא לקמן מזה נדבר ו
דשמיא.

 נראה הנה רש״י. שיטת אל נבוא דוחק שום לסבול בלי הרמב״ם שינזת לפרפז שזכינו ואחרי
 מידי מפקיע ושחרור חמץ דדזקדעו מודה דאביי הרמב״ם לעזיטת מודה רעז״י דגם ברור לי

עיין התוס׳, כשיטת ודלא שיעבוד  אשיטת בזה חולק דרפז״י ג״ב שהעלו ובצל״ה יהופוע בפני ו
 אליבא שלא נ0דה וסוגיא מפקיעו החמץ גנזי במעבשיו דאפילו לומר ע״כ אז הוא וא״ב התוט■,

 הגוף קדועזת דדוקא דס״ל חדא בתרתי, ארמב״ם פליג דרסו״י אלא הרמב״ם, וכשיטת דהלכתא
^ ולהכי מפקהג דמים קדושת ולא  מידי מפקיע דהקדש דרבא אליבא בשמעתין סוגיא רעו״י תי

 דאין להלכתא ס״ל דרעו״י כיון אבל דרבא, מהא ידזנינן לא דאבתי ס״ל רפז״י דגם הגם שתנבוד,
 דט״ל בהא נגני ופליג מפקיע, דהקדש דרבא הא עם דדזכא שמעתין משווה מפקיע דמעז קדושת
 מהני לא מפקיע דחמץ המסקנא לפי וא״ב הראב״ד, וכדעת בעבו״ם אסמכתא דאין לרעז״י

מן בהגעת דמ״רי לומר וע״כ מעכשיו,  שלא הרהינו נמי ובעי הרמב״ם, וכדעת הפסח קודם ז
 בעי ולא ד״קא הרהינו המקומות בבל רפו״י נקט שפיר ולכן יעזראל, ביד עכו״ם של חמצו יהיה

אחר זמנו בהגיע שפיר מ״רי וא״כ מרבא, דידעינן מקודם היינו מעכשיו דבעיץ דהא מעכשיו,
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 יהיה שלא בעי והרהינו הפסח קודם זמנו בהגיע מיירי ע״כ למסקנא אבל מעכשוו, ובעי הפסח
בעבו״ם. אסמכתא דאץ ג״ב ס״ל דרש״י בעי לא מעכשיו אבל ישראל, ביד עכו־ם של חמעו

 מידי מפקיע חמץ דאמר ארבא ממתני- הבא הש״ם הקשה דלא הא בזה מיושב מאד ומה
 הש״ס, שמתרץ וכמו בהרהינו לתרץ וע״ב בהנאה, מותר חמץ דתנן המשנה עד והוא שיעבוד

ת לעני! איירי דפלוגתייהו גובה ולהבא מכאן דאמר מרבא להקשות להש״ס למה וא״ב  ק^עו
 הפמ״א מקשה ראיתי וכן שיעבוד, מידי מפקתנ דחמץ בפירועז דאמר. דרבא מימרא ושביק

סז מהא עדיין ידע לא ע״ב דהש״ס ניחא הנ׳ל לפי אבל מזה, נדבר ולקמן עיי״ש מו בתשובה  דר
 דס״ל לאביי שהקשה התומים קושית מיושב וגם הבא, מיניה מקשה לא לבן מפקיע דחמץ

 לכאורה והקושיא עיי״ש, גובה למפרע הא דרבנן אלא איע שטרות מכירת למה גובה למפרע
 ובחזקה בשטר בכסף נקנית עpדק כיון שהקשה ״קני״ ד״ה ב, עו, ב״ב התוס׳ דברי על סובבת

תירצו השטר, למכור יוכל לא למה א״ב ^ הבא וכדאמרינן להקדיש יכול דאינו דכמו ו פ  בל ב
 עיי״ש, להקדיש שיכול לא אבל למכור שיכול תקנו מררבנן אלא למכור, יכול איע כן כמו שעה,
 ניחא הצעתינו לפי אבל ג״ב, למכור יוכל לא למה המלוה להקדיש שיכול דאמרינן לאביי וא״ב
 מידי מפקיע דהקדש המסקנא לפי המלוה להקדיש יכול לא לאביי גם דודאי מידי קשה ולא

כיון שיעבוד,  ג״ב למכור יכול ואים להקדיש יכול המלוה אין ממילא להקדיש יכול דהלוה ו
בס״ד. מאוד נבון וזה למכור, יכול לא הכי בלאו דהלוה ביון למכור שיכול תקע ומדרבנן

 הוה לא דמעכשיו שמפרש המאור הבעל לפירוש רק לומר א״א הנ״ל הבנין כל דלכאורה ודע
 יש שפיר אז מעתה, גמור קנין איע אבל לאביי וכמו למפרע עבה מעכשיו דע״י אלא יותר,
 במעכשיו שמפרעז הרמב״ן לשיטת נעשה מה אבל השיעבוד, מפקיע הקדש או דחמץ לומר
 של רהפירות נשך דאתהו ממשנה ראיה והביא מעז, על מכר וכמו מעתה גמור קנין הוה

 ומצה חמץ בה׳ הבא הרמב״ם ומלשון עיי״ש, גמור קנין דהוה משום רבית הוה ולא הלוקח
 קנין הוה דמעכשיו הרי מעכשיו, קנה פלוני יום עד מעות לך הבאתי לא אם לו שאמר דכתב
 כולם שכתבו האחרונים כל על ממילא קשה זו וקושיא מפקיע, דחמץ נאמר איך וא״כ גמור

 כנ״ל, וקשה דמפקיע משום הפסח אחר זמע בהגיע מעכשיו מהני לא רלהכי אחד בסגען
 בהאי דהנה מידי, קשה דלא בזה הנלפענ״ד אבל בזה. שהרגישו ראיתי האחרונים ובספת
 הלוה שאם רק גמור קנין באמת קנה מעכשיו קנה שבאומר א׳ כוועת, שני בו לומר יעז מעכשיו

 גמור קנץ עור ליכא במעכשיו שגם לומר דיש או מיניה, כקונה הוה להמלוה אח״ב משלנז
ש מאז. כשלו להיות למפרע אותו קונה יהיה אז ישלם לא שאם אלא מעתה  ראיה להביא לי וי

ה הגם גובה בלמפרע דודאי א■ צדדים, מכמה השניה הכוונה לזה  אבל למפרע אותו ^ונ
 ובין השיעבוד בץ שהשביח השבח את גם גובה דלאביי נאמר רהכי שלו, איטש מ״מ הפירות

 מעכשיו אכיר אם אולם השבח, אוז עבה דאינה ליה דפשיטא ט״ז סימן או״ח בד״ח ועיין, הקנין
אוז למפרע, שלו הפירות דגם מר לו יש בודאי קנה  עד לדבריו הרמב״ן שהביא הראיזז הוא וז
 באיזהו המשנה עד וזה לאביי, כמו עבה למפרע לענק מעכשיו שמפרש המאור הבעל דעת
 משום רבית הוה ולא שלו הפירות הפרזנון ביום לו פרע לא ראם השרה על דהלוהו ס״ד נשך

 מוכח גופא מזה אולם פירות, ליה לית גובה למרפע למ״ד כן משאץ למפרע, במכר הוה דע־ב
 ברמב״ם מבואר דהא בחזרה, לקנאו רשות ללוה לו שיש אלא מיר גמור קנין איע דמעכשיו ג״ב
דמעיקרא נאמר ואנז פירות, ללוקח אין אז שנים ג׳ תוך המעות הביא דאנז ד ו, ולוה מלוה בהי



דדורהינו סוגיא

 הוה דמיד לומר היה מ״מ דלכאורה אלא זמן, אותו עד פירות לו יהיה לא למה ממש, קנין הוה
n< ולהכי למפרע הקנין את עוקר הרי פרע שאם אלא ממש קנין t אינר זה אבל פירות, ליה 

 והרי יבטל, לא או יבטל אם שנתגלה קודם מיד שחל נאמר איך לגמרי שיבטל שאפשר דדבר
 הנמוקי שם וכתב למפרע מילתא איגלאי ליה לית לקיש כריש דפסק דרבא למעוברת בחולץ

 מכל וא״כ למפרע, מילתא איגלאי אמרינן לא להיות מוכרת שאינו דבדבר משום הטעם יוסף
 קודם עוד הדברים לכל ממשש חל שיהיה להיות מוכרח שאינו בדבר לומר טכל דלא שכן

 גדולי שערוריה לא או מיד ממש חל אי הענין בזה מצינו ובאמת לא, או י^קר אם שנתברר
עלי. הטובה ה׳ כיד בזה ואבאר גופא בפוסקים

שין בה׳ הרמב״ם הנה  לא התנאי קיום קודם נשאת דאם תנאי על במגרש כתב א ח, גירו
 יתקיים ואפילו באיסור נשאת הלא תצא דלא אמר דאיך עליו הקשו כלים הנושאי וכל תצא,

 משעה דרק א ו, אישות בה׳ הרמב״ם גם זאת שמבאר וכמו למפואג מגורשת תהיה לא התנאי
שיןודיני לענין גם הוא דכן ובתב מקודשת הוא התנאי שיתקיים  סי׳ ד״ח ובשו״ת ממונות, גירו

 מיד הגירושץ התחיל דכבר שכתב גיטין תורת בש״ס ומביא בזה הרמב״ם שיטת הביא טז
^ בסוף דגם אמת דהן בזה ארוכה העלה לא עדיין לפענ״ד אכל התנאי. קיום בשעת וממרין  פ

 דיש נראה ע״כ מזה אשר מקודשת התנאי קיום קודם אחד קדשה דאם הרמב״ם פסק ח
שין התחלה  מ׳־מ אבל התנאי, קיום קודם שקדשה הקדושץ יחולו איך כן לא דאם מיד לגירו

 תנאי על דהמקדש טז ו, אישות בה׳ הרמב״ם פסק בקדושין דהנה סתירות. כמה אה דיש נראה
 הדין דכן הרמב״ם שם וסיים לשני, ומקודשת חלין הקדושין חרי שני קדשה התנאי קיום וקודם
שין ובאמת לגטין,  סתירה וזה הקדושין חלין תנאי על גירשה דאם הכי הוה דלא חזינן בגירו

מן יום ל׳ לאחר בקדושין יא ז, שם מבואר וכן תנאי, על דקדשה להא  הכי ואפילו ממילא כא דז
 הקדושין חלץ תנאי על דבגירשה ח pפ בסוף הרמב״ם דפסק ובהא לגמרי. לשני מקודשת

 דהא חלץ הקדושין אץ סתם קדשה דאם פשיטא דודאי לומר מקום היה התנאי קיום קודם
 קיום קודם עוד הקדושין שחלו נאמר ואיך התנאי קיום אחר p מגורשת ואינה תנאי על גרשה

 נדונית דאינה פשיטא אחר עם זנתה שקדשה אחר אם תצא לא נשאת דאם לשטתו וגם התנאי,
שין מכח ארנה דו  קדשה אם היינו הקדושין דחלו דהא ברור לי נראה אלא השני. של ק

שץ דלענין דהגם התנאי, קיום אחר הקדושין שיחולו  אמר דאם א, נב, ביבמות אמרינן גירו
 זו שדה אמר אם וכן לכונסה, בידו דאין משום מהני לא אגרשנה לכשאכנסנה לאשה

 על תנאי על בגיותזזה הכא מ״מ ללוקחה, בידו שאין במקום מהני לא קדושה תהא לכשאקחנה
 עדיין נשאת אם תצא שלא זאת אבל א, תיקדש מגורשת לכשתהא לומר שיכול מהני פנים כל
 למלך במשנה בזה שהאריך התנאי קיום קודם לגרשה ורוצה תנאי על בקדשה וכן שמענו, לא
שין בה׳  פנים כל על לגרשה בידו שיהיה פנים כל על דמהני לומר מקום היה נמי ו, פרק גירו

שין דגבי חדא טעמים, משני לומר אפשר אי דזה אלא התנאי. קיום אחר של אזמן  בעי גירו
 קדושיןשל ירכלו איך דא״כ אלא ערד ולא מהני, לא ברירה אפילו כתיבה בשעת מבורר שיהיה

 השני, קדושי כלל יחולו לא ראשון קדושי דמכח נאמר אדרבה הראשון קדושי את לעקור השני
הענין. בזה גדול תלמוד צריך עדיין הדבר דמלתא כללא

שץ בסתם זה כל אולם  וקדשה שני ובא יום ל׳ ולאחר במעכשיו אבל תנאי, על קדושין או גירו
תנאה אי הוה דספיקא דפסק כרב והוא מספק דמקודשת יב ז, אישות בה■ הרמב״ם פסק סתם



ר ו ם יי ר ו ד ד

 ס׳׳ל יוחנן ר׳ אולם הוה תנאה דודאי ס״ל ושמואל ב, נט, דקדושין מסוגיא והוא הוה, חזרה או
 התום׳ כתבו כץ לבסוף, pונגמ הקדושין מתחילין דעתה אלא הוה חזרה ולא תנאה דלא

p נראה מזה הנה ביבמות, i ליכא מעכשיו בלא אבל במעכשיו, הגירושין תחלת הוה יוחנן לר׳ 
עיין התחלה. אפילו ש שם, משנה ובכסף פרה משוך לענין ה״ט מכירה מהלכות בפ״ב ו  כאן וי
 לפי ראשונים הני מכל נעלמו ולפענ״ד יוחנן, כר׳ או כשמואל או כרב הרבינן אי רבות דעות
 ושחטו יום שלשים ולאחר מעכשיו שור הקדש דאם שכתב ט ו, ערכין בה׳ הרמב״ם דברי שעה
 מזה מוכח הרי מוקדש, אינה למזבח השלשים בתוך הקדש ואם בהנאה אסור שלשים בתוך

 כל על יוחנן כר׳ אי כרב כלל, מוקדש אינו ולהכי הוא דתנאה כשמואל פסק דהרמב״ם בפירוש
שץ גבי אלא הוה, דתנאה כשמואל דפסק ודאי אלא להיות, ליה הוה מספק קדוש פנים  קדו

ש אשר איסור מחומר  ממש קנץ הוה לא מעכשיו דהאי לראות יש זה מכל לחומרא. פסק א
שין או בקדושין נאמר דאיך למפרע, קנין הוה אז התנאי יתקיים אם אלא מעכשיו  דחל בגירו

שין לעקור יכול ואיך התנאי, מקיים אינו אם הקדושין עוקר שאח׳׳ב אלא ממש  בגט, לא אם קד
 או הקדושין יחולו לא אז התנאי יתקיים לא שאם היינו דמעכשיו ברור נראה ודאי אלא

כיון הגרושין, שין הוא שכן ו  לא שאם דהיינו בהלואה או במכירה נבלי הוא רכן ממילא בגירו
 ולא בתנאי הקנין חלות את שתולה שאומר הלשץ מורה וכן למפרע, שלו יהיה התנאי יקיים

 אז התנאי יקיים לא שאם אלא ניןp עדייןך חל שלא כיון וממילא בתנאי, הקנין עקירת שתולה
 יכול שפיר וממילא הקנין, לחול מניח אינו ושחרור חמץ דהקדש לומר ש שפיר למפתג יחול

ש, יכול אינו דהמלוה וממילא במעכשיו אפילו הלוה להקדיש ד ^  בפ״ו הרמב״ם דפסק והא ל
 אינו באמת בא דממילא דבזמן ולומר לחלק צריך מוקדש אינו למזבח הקדישו דאם מערכק

ש הכא אבל הלוה, להקדיש יכול  שיעבוד, יTמ מפקיע דחמץ דנאמר מהני בזוזי לסלוקי בידו ד
כנ׳ל.

 אינו לך זמשכנתי זו דבשדה כט ו, ערכין בה׳ דפסק הא מאד תקשה הרמב״ם דלשיטת ודע
ש דפסק דכיון עליו קשה משתפדה, אלא קדוש ד ^  דמים קדושת אפילו שיעבוד מידי מפקיע ד
עיץ מיד, תקדש לא למה א״כ וצע״ג. שם ב, נט, בכתובות ו

 אצל פירות במפקיד ושמואל רב דפליגו א, מ, בביצה שראיתי חידוש דבר כאן לרשום ראיתי
 ממתני׳ בגם׳ שם ומקשה המפקיד, כרגלי ס״ל ושמואל הנפקד כרגלי דהוא ס״ל דרב חבירו,

ת pק לו ביחד דמיירי ומשני כמוהו, פירותיו הוא ערב ואם דתנן  בהשקפה והנה עיי״ש. זויו
ש והרא״ש המכילתא דפלוגתת לכאורה נראה ראשונה אל הפקיד לענין פסחים מס׳ בר  שר

אל, דרב פלוגתא בהא תלוי עכו״ם אצל חמצו  אצל חמצו דמפקיד כמכילתא ס״ל דרב שמו
אל הנפקד, כרגלי הוה ולהכי עובר אינו עכו״ם מו  והוה עמו ביתו לו השאיל דהנפקד ס׳׳ל ש

 כשמואל, ולא כרב אנן פסקינן הכא דהא קשה היה וא״כ הרא״ש, וכשיטת המפקיד של ליה
 מי כרגלי דאמר דרב הר״ן שהביא דאמר מאן להאיכא ראיה מכאן נראה היה ולכאורה
 וא״כ יהושע בפני עיין הוה, המפקיד כרגלי דגם פשיטא אבל ברגליו אף היינו אצלו שהפקידו

ת קק לו יחד הכא דבעינן דהא כלל, קשה לא  להא אבל הנפקד. של יהיה שלא כדי היינו זויו
 ס״ל לא והרמב״ם הרא״ש דהא נעשה מה אולם זויות, קרן לו יחד בעינן לא המפקיד של שיהא
 נראה והיה בביצה, באן חיות מהר״צ בהגהות ועיין הר״ן, שהביא דאמר מאן איכא כהאי

קבלת מכח ע״כ הנפקד ^נובר כיון ישדאל בנפקד אבל השראל, דעובר ס״ל דהרא״ש לפענ״ד



דהרהינד סוגיא

 לשותפיו דמי דלא אחד, תמץ על שניהם שיעברו נאמר דאיך המפקיד, עבר לא תו אחריות
 אזנל דהיינו תנן חבירו אעל פירות במפקיר הבא ולבן כמובן, בחמץ חלק לו יש אחד דלכל

ה זויות, קרן לו ביחד לא אם הנפקד כרגלי דהם אמרינן שפיר ישראל  הלבוש דעת היפך ממש וז
בזה. ועיק עובר, אינו הנפקד עובר המפקיד ראם דס״ל

זזגוקיל. הגאיז מאאמו״ר זה בענין תשובה הוספה;

 מחמד רחימי בני אתה תמה ועבודה בתורה מעלה מעלה תעלה לגאולה גאולה בין
 דק״ק רב שיחי׳ עקיבא מו״ה כש״ת ד׳ ברבת מלא טובא חו״ב האברך הרב ה״ה לבי

יצ״ו. והגלילות ט״ס

 שאנו דהרהינו בסוגיא לאביך שעשית המטעמים מן וטעמתי מכתבך קבלתי ע״נ אחדש*ה
 קצהו אבל נפשי אותה באשר בכתב אתך להשתעשע אתי מסכים העת דאין והגם בה, עוסקים
בזה. לך שארשום ממה תראה

 מפקיעין ושחרור חמץ הקדש רבה דאמר להא נחתה דלא נראה זו דסוגיא כתבת יפה והנה
 הפסח קורם חמץ הפקעת דבעינן הרמב״ם שיטת בזה ליישב שסנית מה אבל שיעבוד, מידי
 כי טובא קערת בזה גובה בלמפרע לאביי כמו השיעובד את חמץ איסור מפקיע במעכשיו דגבז
 בעל דלדעת במלחמות, כרמבץ אי המאור כבעל אי דאמר מעכשיו האי נפרש אם תלי זה דבר

 מודה רבא גנז ובזה בי-ד, שומת ע״י לבסוף שתגבה מה הגביה יהיה מעכשיו אמר המואר
 מה מהני מה מפקיע דחמץ דכיון הוא כן כדבריו ואם בפירוש, כן דפירש כיון גובה דלמפרע
 מכור שיהיה ליה דאמר היינו דמעכשיו ז״ל הרמכ״ן לדעת אכל מעכשיו. בפירוש שאומר
 בכהאי והא גמור קנץ יפקיע דחמץ הרעת על יעלה איך כלל, הלואה כאן יהיה ולא מעכשיו

 קודם להתק^!ז דיכולה תנאי על במגרש כמו להקדיש המלוה דיכול מודים עלמא בולי גוונא
שין, מה■ ח פרק סוף ברמב״ם עיין התנאי, קיום  אם P ממש כשלו הוה קנה מעכשיו רכל גירו

 המאור בעל על שמשיג המלחמות דברי תבץ ובזה למפרע, המעשה נתבטלה התנאי יתקיים לא
 ולא זו בזמן ליה מטלק מעי סוף כל דסוף כיון לרבה גובה הוא למפרע מהני רמה וכתב ז״ל

 הקגק ויתבטל בזה ליה מסלק מעי סוף כל דסוף כיון מעכשיו קנה מהני דמה לנפשיה מקשה
 ארי■ הלב דברי עפ■״■ ורבא אביי פלוגתת ביארתי וכאשר מבואר שהחילוק אלא דמעכשיו,

̂ל כ״ע הקניה גוף רעל א לו, כחולץ  דישנה שחיטה כמו הוא כי למפרע מלתא דאתגלי ̂ט
 סימן בץ הדם בנתקנוז בהמת כמו המסתלק אחר דבר על דנין אם אלא סוף, ועד מתחלה
 לידי שבא דאחר משום ופריק מלוה אתא לכ-ע לוה קדהט אי■ ולבן מהני, אי פליגו בזה לסימן,
שוב אז הגביה דהתחיל איתגלי הרי גוביינא ̂׳א ו  האי עד הלוה של הקדעז או מבירה שיחול א
ש יוחנן ר■ דפליגו כמו פליגו בזה המלוה מכר או בהקריש אבל גילויא,  בחולץ לקיש ורי

אש. בשביבי זאת מבואר וכאשר למעוברת

̂ן בשם עוד ביארתי פ■ דף בליקוטים שם והנה  בץ חילוק דיש המאורסה נערה פרק ריש ה̂ר
 הפר ובין למפרע, דמקודשת להתירן חכם אעל אח■! והלכה נדרים עליזז שאין מנוז על קדשה

̂פ אחד וקיים אחד ̂יב ששאל א̂ע שין משום מהני דלא יום באותו והפר הקמתו על אח דקידו
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 המניעה, לסלק למפרע השאלה מהני ולכן המעשה עוקרים שעליה רנררים אלא שלמה מעשה
 הגילוי מהני לא ולבן המועיל מעשה שום דהר בהפרה שאין אהד והפר אחד בקיים משא״ב

 מהני ולא תועלת שום זו במעשה אין אלו דבכל שחיטה במקעח או למעוברת בחליצה כמו
 לך אפרע לא אם חנאי על מעכשיו קנה באומר דכוותיה הבא וא־כ המסתלק, אחר אדבר הגילו
 בל ולכן שלמה, מעשה האי עוקר שלאח״ב דפרעיון אלא שלמה מעשה כאן איבא הרי מעות
 בלמפרע משא״כ המסתלק, אדבר אפילו למפרע גם ומהני עומד במקומה המעשה פרע שלא
 חד דבכל לומר לרבא גם מהני הגבייה גוף לענץ ניהו וסוף התחלה לגביה דיש גובה הוא

 השיב שפיר ולבן אלמפרע ולא ולהבא מכאן זה על לדון דוקא אבל למפרע, כשלו ונעשה
 רבתא מציאה מצאתי זה וראה הנ״ל. ליה קשה לא עצמו על אבל המאור בעל על הרמב־ן

 ונשרף נאבד או הבעל מת אם תנאי על דהמגרש א ח, גירומוץ בה׳ ז״ל הרמב״ם פסק להבין
 לא נשאת ואם התנאי שיתקיים עד תנשא לא ולכתחלזז מגורשת אינה התנאי קיום קודם הגט
עיי״ש. בן אינו במעכשיו אבל וכוי תצא

 קודם דבנשאת ז״ל הרמב״ם פסק איך הדבר פתרון למצוא נלאו והאחרונים הראשונים וכל
^ בהרב עיי״ש התנאי, שנתקיים עד נתגרשה לא דעדיק כיון תצא לא התנאי קיום מ  וכסף ה

 ענין ט׳ פרק ברה־ז היסב שם מסביר הרמב״ם בי אמת ותורתו אמת משה הצעתינו ולפי משנה,
מן לאחר ממגרש שחלוק ״אם״ של התנאי  תתגרשי לא ואומר במעשה תולה או שקבע קבוע ז

 המעשה קיום או הזמן אותו עד בלל הגירועזץ התחילו לא דבהני מאתיים לי שתתן ער בו
 משא״ב ממזר, והולד תצא לבן קודם נשאת אם וממילא אז ברשותה להיות הגט צריך ולפיבך
שין שם יש תתן לא ואם תתן אם תנאי על בנירש  בשיתקיים ונגמרים הגט נתינת משעת גירו
שין בתורת לידה שבא ע״י בו מתגרשות קיים הגט אם ולפיכך התנאי  קודם נשאת אם וכן גירו

שין רבני מתבאר הדבר והרי תצא. לא התנאי קיום  ראם וניהו לבטוף וממרים מיד מתחילין גירו
 להיפך אבל המסתלק, אדבר שלבסוף הגילוי מהני דלא חלין הקידושין אין בנתיים נתקדשה

 מתפרש ובזה הגירושק התחילו דמיד מפרע מלתא איגלהי דהא אינה זה בעלה תחת דזינוזה
עיקרן. ממני שמעת שבבר אחרי תבינם ואתה עתיקים והדברינז נכון על הכותב דפרק הסוגיא

 דאמר הרמב־ן כדעת בפירוש בותב ומצה חמץ בהלכות באן הרמב״ם דהא אנן נחזה ועתה
 הרהין ישראל אלא הלוואה לעוון כלל הזכיר דלא מעכשיו קנה מעות לך הבאתי לא אם ליה
 אה לסלוקי דאפשר p מעבשיו ממש מבירדז דהוה הרי וכוי לו ואמר הנכרי אצל חמצו אוז

ה בזוזי זו ממכירה  אגלאי אמרינן שלמה מעשה דאיכא גוונא בכהאי דהרי מידי מהני לא וז
 מידי מפקיע חמץ כאן שייך דלא וממילא ביארנו, כאשר המסתלק אדבר אפילו למפרע מלתא

גמור. קנץ אלא שיעבוד כאן אין רהא שיעבוד

 זמנו הגיע אם אפילו הפסח לאחר בהנאה מותר זה דחמץ קמ״ל דמה קשה זה דלפי אמת והן
מן הגעת דבעינן לרמב״ם שכן ומכל הפסח, לאחר  דליבא דקמ״ל לומר שהp הפסח, קודם ז
 כן מפרשים והרמב״ם הרמבץ הרי מ־מ פסח, דיני אצל זה ענין המה במעבשיו אסמכתא משום

 בסוגיא דברים אריכות תלי־ת לי יש והנה ודו״ק. קאמר גמור קנין מעכשיו ™p מעכשיו האי
 אביך והנני צריך אני לקצר כעת אבל הפנקס ליהך אשלח בפנקסי חרושי אגמור כאשר ואי״ה זו

ודוש״ת. הנאמן

שמואל משה ה״ק



כעיהר וטעם דנוקעזה סוגיא

כעיקר וטעם דנוקשה סוגיא
עובדין) אלו ריש (פסחים

 אלא הבבלי כרתה כגון חמץ תערובת על חייבין דאין כתב ו א, ומעה חמץ בה׳ הרמב״ם
 נשתברו קולמוסין וכמה נשפך דיו והרבה פרס, אכילת כדי בתוך כזית כשאכל ודוקא מלקות
 שיטה לו שהיה נראה הראות בתחלת אשר פסחים, הש״ס סוגית עם בזה הרמב״ם שיטת ליישב
ש לתור לבי אל נתתי הצעיר אני וגם הסוגיא, בכל לה זכר שאין חדשה  מקור אחרי ולדרו

 כעיקר טעם בדין הרמב״ם שיטת לבאר ידי אנופף ומתחלה מצודתי, העלתה אשר וזה הדברים,
 חלב ״כיצד הרמב״ם: כתב ב, טו, אסורות מאכלות בה׳ הלכה, פסק גם להבין לנו ירווח ואז

 הרי חלב טעם בהם נמצא לא אם הגריסין את טועמין הכל ונמות הגריסין לתוך שנפל הכליות
 בהם נמצא מהתורה, אסורין אלו הרי ממשו בהן והיה חלב טעם בהם נמצא ואם מותרין אלו

 כגון ממשו הוא ״כיצד כתב: ג׳ ובהלכה סופרין״, מדברי אסורין אלו הרי ממשו ולא טעמו
 האיסור טעם שהרי לוקה זה הרי ובו׳ התערובות מן ביצים שלש בכל כזית החלב מן שהיה

ובו׳. קיים׳■ וממשו

הו לוקין וממשו דטעמו זרה בעבודה יוחנן דר׳ מימרא על נבנה בזה הרמב״ם שיטת הנה  וז
 המימרא את הרמב״ם ומפרש לוקין. ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס, אכילת כדי בתוך כזית

 טעמו, בו יהיה וגם התערובות מן פרס אכילת כדי בתוך כזית שיאכל בעינן דתרתי כפשוטו,
 שנרגש או פרס אכלת כדי בתוך כזית בו שיש פי על אך האיסור טעם נרגש אינו אם אבל

 מלשון מוכרח וזה מהתורה, אסור אינו שוב פרס אכלת כדי בתוך כזית בו שאין אלא הטעם
 נמצא לא אם הגריסין את טועמין הגריסין לתוך שנפל חלב סתם דבריו בתחלת שכתב הרמב״ם

ל היותר שיעור אפלו שנפל מחלב סתם מיירי הרי מותרין, אלו הרי חלב טעם בהן ד  צריך אין ג
אץ התערובות מותר טעם בו נמצא לא ואם טעימה רק  החלב שיעור כמות על לעמוד צריך ו

אפלו הרי שנפל,  וכן מותר, זה הרי איסור טעם בו אין אם פרס אכלת כדי בתוך כזית בו היה ד
 טעם שם ואין בדבש בו וכיוצא יין ״נתערב שם: שכתב ו ה, נזירות בה׳ מדבריו בפירוש משמע

 לתוך שנפל יין סתם דנקט נמי הרי ודם״. מחלב חמור זה יהיה לא לנזיר, מותר זה הרי יין
 תמ״ב סימן חדש בפרי ראיתי וכן פרס, אכלת כדי בתוך כזית בו יהא שלא התנה ולא הדבש
ע בסוגיא הרשב״א בשם כן שם וכתב כן שכתב א בער אני והנה בשלה. דזרו  דודאי אדע ל

 כדי בתוך דכזית לומר סברא יש שפיר מהתורה הוא כעיקר דטעם דסובר הרשב״א לשיטת
 דטעם ליה דסבירא הרמב׳׳ם לשיטת אבל האיסור, טעם כן גם בו שיהיה צריך פרס אכלת
 כח תת מוסיף מה האיסור טעם בו שיהיה דבעי לומר הא לן מנא מדרבנן, אלא אינו כעיקר
 שם הקשה גופא חדש והפרי נשגבה, פליאה והוא מדרבנן, אלא אסור שאינו הטעם בו שנרגש
אפלו מדרבנן אלא אסור אינו כעיקר דטעם דרבנן אליבא ליה דסבירא לרש״י  מקשה הכי ו

אי אליעזר דר׳ דרבנן אליבא פסחים בגמ׳  טעמא מאי דאורייתא פרס אכילת כדי בתוך כזית ו
 הכי אפלו כעיקר טעם ליה דלית נמי דרבנן דאליבא הרי הבבלי, בכותח עלה דפליגי דרבנן
טעם דסוברים השיטות לאותן הדין הוא כן אם דאורייתא, פרס אכילת כדי דבתוך אפשר
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 אכילת כדי תוך יהיה מקום מכל הטעם, נרגש אינו דאפילר לומר נוכל נבזי דאורייתא כעיקר
 וכתב חדש הפרי בשם זו קושיא הביא המלך השער גם בדיחוקים. ונשאר דאורייתא, פרס

 הענין, את בזה אפסיק ולא הומר, במין זו קושיא יתיישב ביאורנו ומתוך עצומה, קושיא שהוא
 הדק את מכריח הרמב״ם של לשונו וכן וממשו, טעמו דנקט יוחנן ר׳ לשון ברור זאת אבל

 אלא נרגש הטעם אם וכן מהתורה, מותר הטעם, נרגש אינו אם פרס אכילת כדי בתוך דכזית
 בלא דטעם שניהם בין חילוק יש אולם מהתורה, מותר נמי פרס אכילת כדי בתוך כזית בו שאץ

 טעם בלא פרס אכילת כדי בתוך כזית דהייע ממשו אבל אסור, מדרבנן פנים כל על ממשו
 לומר הוסיף ולא מותר טעם נבזצא שלא דכל ברמב׳׳ם סתם מבואר דכן מותר, מדרבנן אפילו

 ולא טעמו דנקט יוחנן ר׳ ממימרת מוכח וכן מותר, סתם כתב גזירות בהלכות וגם מהתורה,
 שישים דבעי חמור בלח במינו מין זה ולפי טעמו, ולא ממשו לומר הוסיף ולא אסור ממשו

מץ מדרבנן  שיהיה תימא לכאורה ודזוא ס׳, בעי ולא מותר הטעם נרגש איט אם מינו בשאינו ו
 להשוות הוכרחו כורחך על במינו דבמין לומר צריך אבל מינו, בשאיט ממין חמור במינו מין

 שיכולים מינו באינו אבל ששים, עד נרגש טעם וסתם מיט איט אטו דגזירה כיון מדותיהם
 שסברו השיטות לאותן לומר צריך וכן גזרו, לא תו נרגש שאים כל טעמו על לעבזוד

עוד כמובן, שישים בלא אפילו קפילא מהני מיט איט דבתערובות  הרמב״ם מלשון שמעט ו
 כרת איסורי אאכילת ורק מלקות אלא כרת חייב איט פרס אכילת כדי בתוך כזית איכא דאפילו

ש כרת, חיוב בעין  רק דליכא מורה הלשון שטיחת אבל גופא הראשונים בין פלפול בזה וי
 הרמב״ם דלעזיטת תליא, בהא והא כן לומר מוכרח הדבר דעתי עניות ולפי ברת, ולא מלקות
 על פרס אכילת כדי בתוך כזית אכילת על אלא מהתורה חייב ואיט דרבנן רק כעיקר דנזעם
עלי. הטובה ה׳ כיד ואבאר כרת, ולא בעלמא לאו אלא דליכא לומר כורחך

 לט שהיה ולולי כעיקר, טעם על כתובים שאר או דמשרת קרא לט שהיה לולי אנן נתזי הנה
 דלא קרא סתם אלא אסור, נבזי בתערובות פרס אכילת כדי בתוך דכזית מסיני למשה הלכה
 פשיטא, אז פרס אכילת כדי בתוך בעין כזית הוא אכילה ששיעור מסיני למשה והלכה יאכל

 באופן מיט בשאיט והן במיט הן היתר רוב לתוך שנפל איסור דכזית אמרינן דהוה ופשיטא
 מחלקיץ הוה ולא להטות רבים דאחרי הקרא מבח ברוב בטל ההיתר מתוך ^־טלו יכול שאיט

 נאמר אם ומעתה ברוב, בטל האיסור היה אופן ובכל מיט. ושאיט מיט ובין ביבש יבש בץ
מן בתוך בעין אכזית רק לא אתי מסיני למשה דהלכה  אכזית אפילו אלא פרס, אכילת כדי ז

 ידי על והן בעין הן יאכל דלא הקרא את לפרש באה דההלכה פרס אכילת כדי תוך בתערובות
 כזית על אתא סתמא דההלכה מיט לעזאיט מיט כץ מחלקינן הוה דלא נמי הדין הוא תערובות,

די על והן בעין הן דהבוונה ואמרינן פךס אכילת כדי בתוך  ומהיכי לן מנא אבל תערובות, י
 דההלבה אלא ברוב דבטל למימר לן הוה נבזי מיט באיט הלא מיט, לשאיט מיט בין נחלק תיתי
 כדי תוך כזית והוה בטל הוה לא נבלי במיט במין הדין הוא כן אם ממשמעותיה, ואפקיה אתי

 ממילא דאודייתא כעיקר דטעם ידעינן לא אם רק הייט אולם מהתורה, נבזי במיט פרס אכילת
 נאמר לא ודאי אז דאורייתא כעיקר טעם אמרינן אי אבל מיט, לאיט מיט בין נפקותא ליכא

 רבים דאחרי הקרא עד במיט ברוב איסור יבטל שלא הכתוב גזירת לעשות אתא דההלבה
 ש״־ך ולא האיסור ניכר מקרי הטעם ידי דעל משום הייט מיט באיט בטל דאיט והא להטות,

ביטול. ביה



כעיר,ר וטעם דנורשה סוגיא

 כדי תוך דכזית לומר אפשר איך הקשה באנלת בשלה חררע הסוגיא בסוף הרשב״א הנה
הו בעץ, האיסור הוה הטעם דנרגש כיון pותי ברוב, דבטל נימא דאורייתא פרס אכילת  וז
 בין לחלק סברא לנו יש מהתורה כעיקר דטעם ידעינן אי תינה הא כן אם מאד, נפלאה סברא

 כדי מתוך כזית הכי ואפילו מהתורה כעקר דטעם דידעינן מקמא אבל מינו, לשאינו מינו
 לשאינו מינו בין חילוק אין כורחך על אז ההלכה, מכה מהתורה אסור בתערובות פרס אכילת

 שהקשו התוס׳ קושית ישבתי ובזה אסור, פרס אכילת כדי בתוך כזית שיש אופן ובכל מינו
 דודאי מאד ניחא הנ״ל ולפי ברוב, ובטל במינו מין שהוא וקופות ממדוכות בגמ׳ מקשה דאיך

 פרס אכילת כדי בתוך דכזית להש״ס ליה סבירא הכי ואפילו כעיקר, דטעם דידעינן מקודם
 אינו במינו ואפילו לשאינו מינו בין מינה נפקא ליכא ממילא התערובות בתוך אפילו דאורייתא

 בעל גדולים לדעת בזה שכוונתי ראיתי כך ואחר דנפשאי, מדעתי קיימתי זאת כל ברוב. בטל
תורה. של לאמתו ברור דבר ז״ל יהושע הפני

 ורבנן אליעזר ר׳ דפליגי א מג, דפסחים סוגיא נכון על יתיישב אלה בדברנו אנחנו כנים ואם
ש אליעזר דר׳ חמץ, בתערובות  דעדיין הסוגיא בתחלת אני ואומר כל, דרשי לא ורבנן כל דרי

 דההלכה ליה סבירא והוה דאורייתא, בתערובות אפילו פרס אכילת כדי בתוך דכזית ידענו לא
ש אליעזר ר׳ גם אז בעץ איסור על רק אתי לא  בתערובות כזית חמץ על אלא דרש לא כל דדרי

 לר׳ גם דאז התערובות מן כזית p לא אבל כולו, הפרס כל את ואכל פרס אכילת כדי בתוך
 כדי בתוך תערובות על גם שבאה מההלכה ידעינן לא דעדיין כיון הוה כלום לאו אליעזר
 נמי הפרס כל את אכל דאפילו זה על גם פליגי ורבנן תפשת, לא מרובה ותפשת פרס אכילת

 ליה דהוה כיון מסתבר לא ודאי וזה מסתבר דלא היכא כל דרשי דלא ומשום לקה, אינו
 לא וגם בתערובות פרס אכילת כדי תוך מכזית ידעינן לא דאכתי כיון ברוב שיבטל למימר
 כל את דאכל דמיירי כיון נמי כרת דלחייב אליעזר לר׳ בגמ׳ מקשה שפיר ולכן כעיקר, מטעם
 סיימה וגמ׳ כרת, דליחייב תערובות על כל״ ו״כי לנשים כל נדרוש התערובות בתוך הכזית
 ר׳ בין כי ברור לי דנראה הקושיא, pמתו המסקנא דלפי לי ונראה לתרץ, מותר אשר בקשיא
 כמו מסתבר דלא היכא כל דרשי לא דרבץ להיפך, מהיפך פלוגתא כאן יש ורבנן אלהגזר
 כי אבל מסתבר דלא היכא אפילו כל דדרש נראה אא־עזר ולר׳ דומןזי, כל כי אבל התוס׳ שכתבו

 ליחייב נמי כרת אליעזר ולר׳ דמקשה מהגמ׳ מוכרח וזה דמסתבר, היכא אלא דרש לא כל
 דר׳ לומר המקשן דעת על דעלה הרי דרש לא כל כי תימא וכי ומקשה לכרת, כל כי דנדרוש
ש לא אלמנזר  אליעזר ר׳ כל כי דרשי הכי אפילו כל דרעזי דלא רבץ ומה וקשה כל כי דרי
ש שכן מכל כל דדריעז  ור׳ להיפך מהיפך דפליגי ואפשר בזה זה תלי דלא ודאי אלא כל, כי דדרי
ש לא אליעזר עיץ קודם מתחלה לכן דמסתבר היכא אלא כל כי דרי  כזית על באה דההלכה יד

ש לא אליעזר ר׳ גם ממילא בתערובות, פרס אכילת כדי בתוך  מצטרף להיתר דחמץ כל דרי
 לפי אבל כרת, לחייבו כל כי האי לדרוש מסתבר הפרס כל את דאכל דמיירי כיון אלא לאיסור,
 דרש אליעזר דר׳ כורחך על כן אם מהלכה, בתערובות פרס אכילת בכדי כזית די^גינן המסקנא

 מסתבר לא ודאי ובזה התערובות מן כזית אלא אכל ולא לאיסור מצטרף להיתר כל האי
 פשט שטיחת ומעתה מאד, נכון וזה התערובות, מן אכזית אפילו כרת לחייבו כדי כל כי לדרוש

 דאורייתא נבד בתערובות פרס אכילת כדי בתוך דכזית לאביי גלה דימי דרב הוא כך לקמן הגט׳
 כורחך על ומעתה הכי״, ״אי ד״ה ב לו, נזיר התוס׳ שכתבו כמו לאיסור מצטרף היתר מכח

דההלכה בעי לא פרס אכילת כדי בתוך דכזית אליעזר לר׳ קאתי לאיסור מצטרף להיתר הקרא



ר ו ם ד י ד ו ד

 אפילו אליעזר אר׳ דפליגי משמע ורבנן איסורין, משאר חמץ שנא ומאי אתי האיסורין כל על
 הלכה לן דאית דכיון מקשה שפיר וממילא הנ׳׳ל, נזיר התוס׳ שכתבו וכמו הפרס, כל את אכל

 כלום, בלא עירובו על ליה וסבירא רבנן פליגי איך בתערובות, פרס אכילת כדי בתוך כזית על
 ומעתה פרס, אכילת כדי בתוך כזית ביה דלית הבבלי לכותח דהנח pלת הש׳׳ס הוכרח זה ועל
 מצטרף להיתר או משרת האי כורחן על פרס אכילת כדי בתוך כזית על הלכה לן דאית כיון

 בסוגיא הש׳׳ס פלפול קאי זה ועל התערובות, מן בזית על לחייבו כעיקר לטעם או קאתי לאיסור
 מסיני למשה הלכה בתערובות פרם אכילת כדי בתוך דכזית הוא הסוגיא ותוצאות דפסחים,

 מן כזית על מלקות מחיוב אליעזר ור׳ כרת, איסורי בכל איכא נמי דכרת הדין הוא וממילא היא
 אכזית אבל כדרך, שלא דמקרי משום כורחך על הפרס כל אכל אפילו דפטרי ורבנן התערובות

 וממילא מסתבר, דלא היכא כל כי דרשי דלא כרת ליכא אליעזר לר׳ אפילו התערובות מן
וכנ״ל. אתי כעיקר לטעם או לאיסור מצטרף להיתר כורחך על משרת

 לאו כעיקר דטעם ליה דסבירא זרה בעבודה יוחנן ור׳ א קח, בחולין לאביי דדחי רבא אולם
 דלא מרבא, הוא הדמב״ם הוכחת כן על יוחנן ר' של לשונו מפשטות משמע כך כי דאורייתא

 מרבא מוכח וכן בתערובות, פרס אכילת כדי תוך כזית על הלכה לנו דיש לרבא ליה סבירא
אי מינו, כשאינו למין במינו מץ בין דמחלק התערובות בפרק  כדי תוך אכזית לן אית הלכה רק ו

 כעיקר טעם לי דאית כיון מינו בשאינו למין במינו מין בין יחלק איך אז בתעדובות, פרם אכילת
ע בסוגיא התזזב׳׳א קושית נצבה גם קמה וכאן דרבנן,  תבטל מינו באינו דאפילו בשילה דזרו
 טעם ליה דאית דמאן ודאי אלא מינו, לשאינו מינו בין לחלק לנו אץ אז ההלכה מכח ואי ברוב,
 על וממילא בתערובות, פרס אכילת כדי תוך אכזית הלכה האי כלל ליה לית דרבנן בעיקר
 כזית מיניה דרשינן ושפיר בתערובות, פרס אכילת כדי תוך אכזית אתא דמשרת לומר כורחך

כיון והיתר איסור תערובות משמע דמשרת פרס אכילת בכדי  של בזמן הכזית לאכול דצריך ו
מן בתוך לאבלו צריך בתערובות גם ממילא פרס אכילת כדי  לכל דרשינן וממשרת הזה, ז

 נזיר דמה וחומר, הקל מכת בתערובות פרס אכילת כדי תוך כזית לאסור שבתורה pאיםו
אין וכר עולם איסור איסורו שאץ  דלחייב ל־ה מנא כרת אבל עליו ומלקץ מלתא גילוי אלא זה ו
 להטות רבים דאחרי המקראות שני בין סתירה לנו יש ומעתה דמשרת, קרא p לנו דאין כיון

בין הטעם נרגש בין לחלק כורחך על זאת לדזשוות וכדי התערובות, את שאוסר דמשרת וקרא  ו
 קרא מכח בטל לא ובנרגש מינו בשאינו והן במינו הן ברוב בטל הטעם נרגש דבלא נרגש, לא

 אלא אינו כעיקר דטעם דכיון וממשו טעמו דבעינן יוחנן דר׳ מימרא נשנה זה ועל דמשרת,
 נדרוש כורחך על בתערובות פרס אכילת כדי תוך כזית על מסיני למשה הלכה לן ולית מדרבנן,

 אינו אם אבל תפשת, לא מדובה תפשת ומכת הפדס כל את אכל אם ורק להבי, דמשרת הקרא
 וכקושית מינו בשאינו והן במינו הן ברוב דבטל להטות רבים דאחרי לקרא הדרינן הטעם נרגש

 מסוגית דודאי דברי, בתחלת שהבאתי חדש הפרי קושית מאליה טפלת ומעתה הנ׳ל, הרשב״א
 מקמא הייט הטעם נרגש לא אפילו דאורייתא פרס אכילת כדי רתוך משמע בפסחים הש״ס

 פרס אכילת כדי תוך כזית במיט מין דאפילו ליה סבירא והוה דאורייתא, כעיקר טעם דידעינן
ת, דמדובות מהאי תקשה הכי משום אשר דאורייתא,  דעבודה סוגית כפי האמת לפי אבל ^ופו

 הטעם נרגש אם p ודאי דמשרת, מקרא pו זה על מסיני למשה הלכה לן דלית וחולין זרה
 תגדל רש״י על כן אמנם להטות, רבים אחרי מכח בטל נרגש איט אם כן שאין מה אסור,

הלכה לן דאית ליה וסבירא הוא בעלמא אסמכתא רק משרת דהאי ליה סבירא דרש״י התימה



בעיי,ר וטעם תוקשה סוגיא

 מינו בין נחלק דאיך הרשב״א קושית תקשה כן אם פרס אכילת כדי תוך אכזית מסיני למשה
 הקרא ומדקי להקרא תתעד שלא ההלכה להשוות רצה רש״י דגם לומר וצריך מיע, לשאינו
 כן מיע, מאיע מיירי וההלכה בטל במינו מין ליה דסבירא מאן אליבא במינו במין רבים דאחרי

רש״י. לשיטת לומר צריך

 למשה הלכה בתערובות פרס אכילת כדי תוך כזית אי ודאי הנה בחמץ, הדין נראה ומעתה
סורין לשאר חמץ בין לחלק אפשר אי אז היא, מסיני  רק אם אבל קאתי, סתמא דההלכה אי

 לשאר חמץ בין לחלק יש שפיר אז אסור בתערובות פרס אכילת כדי תוך דכזית ידעינן ממשרת
 בסתם אלא הטור, שכתב כמו בעלמא קיוהא דהם משום וכדומה הבבלי בכותח p לא איסורין

אור דרבנן, p נוקשה ליה סבירא אי בפרט איסורין לשאר לח^ן יש נבלי חמץ תערובות שי  ו
חמץ. תערובות בכל כן לומר יש הדין הוא ממילא עמר, חימוצו דאין משום מקרי עקשה

 האדומי חומץ קחשיב דאיך לרשב״א הקשה פירות״ ״מי ד״ה ב לה, בפסחים בתוס׳ הנה
̂זמץ  מקשה, חמץ p הוה לא מים עם אפילו פירות מי דהא תערובות ידי על גמור דגן ע

תירצו  הירושלמי אחר בזה נמשך שהוא הרי׳׳ף אולם במים. תחלה השעורין ששורין דמיירי ו
 שיטת וכן ה,ב ברמב״ם כדמשמע גמור חמץ הוה מים עם פירות דמי אלא כך ליה סבירא לא

 מים עם פירות דמי כיון במים תחלה השעורים דעזורין לומר צריך לא תו כן אם הרי״ף,
עיין תערובות. ידי על גמור חמץ הוה שפיר גמור חימוץ מחמיצין  שכתבו ובריי׳ף בירושלמי ו

 אלא התוס׳ כשיטת ליה סבירא דלא הרי פירות, מי הוה לא דאי מים ידי על וכולהו המשנה על
אז מים כן גם בו שיש דמיירי הו גמור, חמץ מחמיצין ו ברור. וז

 שיעור לע נתנה מסיני, למשה הלכה או התורה, הנה ושמע, כאפרכסת אזנך הט זה ולפי
 הגיע לא ואם וסידוק, שאור של הסימנים במשנה שאמרו וכמו גמור חימוץ מקרי חימוץ איזה

 הכסיפו לא גם ואם מאיר לר׳ פניו שהכסיפו וכגון שאור רק הוה לא אז זה לשיעור החימוץ
 שום כאן אין זה מכשיעור ופחות להתחמץ מתחיל דאז זה שיעור נתנו וחכמים מותר אז פניו

 מיד נאפה לא דאם אלא ומים, מקמח דהייע נתהוו אחד כמנצם שניהם ומצה חמץ והנה חימוץ,
 התורה פידהpש דעיקר הרי חמץ, טזגם קבלדז דהייע חמץ העיסה נעשה חימוץ שיעור ושהה

 שאור, רק הוה לא פניו הכסיפו אלא לגמרי נתחמץ לא ראם והראיה החימוץ, טעם על הוא
 ורמב״ם רי״ף הירושלמי דלפירוש דמתני׳ הני בכל אנן נחזי זה ולפי מותר לגמרי מזה ולמטה
 יהיה לא כי ופשיטא פשיטא נתחמצו ושם התערובות בתוך שעורים או קמח שנותנין דמיירי

 ואם התערובות, לכל החימוץ טעם כח מתחלק מיד כי תערובות בלא כמו גמור חימוץ החימוץ
 שאינו משום בלאו p מאיר ולר׳ לגמרי יהודה לר׳ שאור התירה דהתורה דחזינן כמו כן

 גמור חמץ החמץ טעם אין נמי בתערובת שנתהווה בחמץ נבלי הדין הוא כן אם גמור, חימוץ
 בשאר בשלמא זה ולפי כשאור, ממעז דינו הוה כן ואם התערובות כל על מתחלק שהוא כיון

 רעל פרס. אכילת בכדי כזית ביה אית אם התערובות לן איכפת לא האיסור עצם שהם איסורין
 איכות על גם התורה הקפידה חמץ בתערובות אבל בכמות. האיסור כזית כאן יש פנים כל

כיון החמץ  דמסתפינא ולולי שאור. כמו הוה אלא גמור חמץ טעם לו אין תו בתערובות שהוא ו
 כמו האיסור עצם נעשה לא דחמץ הכי דינא נבלי גמור חמץ נתערב אם דאפילו אומר הייתי
על קרא גלוי לנו דיש אסור לסחטו דאפשר משום אסור החלב טעם נסחט דאפילו בחלב בבשר
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 בתערובות ולכן מותר, באמת היה לגמרי החמץ טעם להרחיק בידנו היה אם בחמץ אבל זה
ודם. לחלב דומה ואינו גמור חמץ הוה לא שוב החמץ טעם נחלש פניו שעל חמץ

 ועל כרת ענוש ברור חמץ דעל הברייתא שם דהביא דילן בסוגיא בירושלמי מצאתי זה וראה
 מה ולפי עיי״ש, המרי שכר וזה הבבלי כותח וזה שאור זה רב אמר ועלה בלאו, עירובו

שאור חמץ דתערובות לזה נתכוון שכתבנו  מכח דאי אלא למעלה, שהסברנו וכמו מלתא חרא ו
 דמשרת מקרא רק אי אבל קאתי, סתמא דהלכה האיסורין בין לחלק אין אז עלה קאתינן הלכה

 דחמץ ולומר לחלק נוכל שפיר אז דאורייתא הוה בתערובות פרס אכילת כדי תוך דכזית גדע
 חמץ ואצל גמור חימוצו שאין נוקשה כמו שנעשה בתערובות חמץ דשאני מנזיר למילף ליכא
 לא דלמה הרשב״א בשם התוס׳ קושית מיושב היה ובזה העצם, ולא הטעם הוא האיסור עיקר
 למילך ליכא מנזיר דחמץ ניחא הנ״ל ולפי כאחד, הבאים כתובים שני הוה וחמץ דנזיר אמר
די דעל  ודאי ולבן הוא, דקיל למילף ליכא ודאי מחמץ ונזיר נוקשה, כמו נעשה התערובות י

 מסיני למשה הלכה הוה פרס אכילת כדי תוך דכזית ליה סבירא הוה דפסחים הש״ס סוגית
שי דלא וממילא  אבל להכי, למדרש להו מסתבר דלא התערובות מן אכזית לחייב כל רבנן דר
שו זרה ועבודה חולין דש״ס מסקנא אליבא  דרבנן, רק הוה לא כעיקר דטזגם התערובות דפירו

 אמינא הוה דחמץ אלא קאתי, בתערובות פרס אכילת בדי תוך לכזית דמשרת לומר כורחך הנל
ש מסתבר דודאי דרבנן אליבא אפילו כל דרשינן שפיר לכן וכנ״ל, מיניה נילוף דלא  אכזית לדרו
 בין לחלק אכלינא דהוה אלא איסורין, בשאר לאסור משרת מצינן דכבר כיון פרס אכילת בכדי
שפיר וחמץ, נזיר  איא־בא אפילו בתערובות פרס אכילת כדי בתוך אכזית מחמצת כל דרשינן ו

 דידן אליבא אפילו איתיא מחמצת כל סתם דדרשה השניה הברייתא האמת לפי ולכן דרבנן,
 ברייתא כהאי הרמב״ם פסק ושפיר ורבנן, אליעזר ר׳ בה דפליגי הראשונה אברייתא וחולקת

 מיושב ובן מחמצת, דבל קרא מכח כולו הפרס כל את באכל חמץ תערובות על דחייבין שניה
 שהוא, אכל אפילו ל^נירובו שאור רכל א ה, מזבח איסורי בה׳ הרמב״ם פסק איך שהקשו מה

 כל רבנן דרשי הוה לא אסור בתערובות פרס אכילת כדי בתוך דכזית דידעינן לאו אי דודאי
 מסתבר דמשרת קרא מכח האיסורין בכל דידעינן השתא אבל לאיסור מצטרף היתר אכזית

עויץ לאיסור. מצטרף והיתר אכזית אפילו כל למדרש  , התוס׳ קושית לתרץ שרצה במהרש״א וי
עירי  ורבא כרבא ליה סבירא דזעירי לומר דאין המהרש״א וכתב כרבא, ולא כאביי לא הוה דז

 שעה לפי ממנו ונעלם כך, למימר לן דמנא היתר ידי על לכזית השאור השלמת בעי נמי גופא
 כיון שהוא כל אכל דחייב פסק איך קשה הכי לאו דאי רבא, שיטת כך מפרש באמת שהרמב״ם

 שהוא הכל כשהשלים דרבא מימרא מפרש דהרמב״ם ודאי אלא מכזית, לפחות הקטרה דאין
ברור. וזה היתר, ידי על לכזית

 ייתור, איזה כתבו ולא נוקשה חמץ על ומנחות תודה גבי מיותר קרא לן דיש כתבו התוס׳
 וכל שאר כל כי חמץ תעשה ״לא דכתיב מנחות גבי כך קרא אמר דבפירוש נראה שכלי קט ולפי
 השאר מפני חמץ להקטיר אסור דלכן אמרה דהתורה הרי לה״׳, אשה ממנו תקטירו לא דבש

 מפני להקטירו ואסר פירות מי והיינו דבש ידי על חמץ שעשו דמיירי לומר כורחך ועל והדבש,
ונכון. ברור וזה חמץ, כן גם מקרי דנוקשה הרי חמץ קראה והתורה שבו הדבש

 למלך המשנה של לתירוצו וכוונתי עאו הקשו וכבר בלאו, אליעזר לר׳ דנוקשה כתב הטור
דבר מחמת נתחמץ דדרשינן וכמו חמץ תערובות דהייע לומר יש מחמצת דודאי שנוי, ובקצת



כעיקר וטעם תוקשזז פוגיא

 שלא או רע חמץ על מורה אינו ודאי מחנחנת דתיבת נוקשה דהיינו נאמר איך אבל אחר
ש מברייתא ראיה מביא ולכן צרכו, כל החמיץ  נוקשה כן ועל תערובות דהיינו מחמצת דדרי

עיין נוקשה, חמץ ננלי לרכות יש ממלא מכל דדרשינן למסקנא אבל לי, למה ודו״ק. בוה ו

א בלאו חמץ בתערובות הרמב״ם כתב דלמה הקשה משנה הלחם  שהנור חצי ולמה בברת ל
תירוצו בלאו, ולא באיסורא היא מכל מרבינן דנמי  מה מה פי על קצת, להטעים ויש נכון ו

^ למלך המשנה שכתב ם  כל אלא ולעונש לאיסור היא ריבוי כל דבאמת שגגות, מהלכות י״ג ב
פי לאיסורא, ורבי מעונש דמיעט אמרינן מיעוט דיש דהיבא  יש שהנור חצי לגבי בשלמא זה ל
א דכתיב משום מיעוט  מיעוט שום לנו אין בתערובות הכא אבל בכזית, אכלה וסתם תאכלו״ ל

 ואולי מיעוט, באן דאין כיון לחייב נמי דכרת תקשי זה דלפי אלא לעונש, כן נם רבי שפיר ולכן
 נוקשה וכן כדרך שלא אכלת תערובות דהני בגמ- דאמרינן מיעוטא לנו אית כאן דגם לומר יש

ממלא לאכלה רע הוא  למלקות ונוזרבו לברת ואימעטי תאכלו מלא להו אימעטי שפיר ו
היטב. ודו״ק ולאיסורא



ד ו ם ד י ד ו ד

הדר דצלי סוגיא

 ומטבילין סכץ אבל פירות במי ולא במשקץ לא הפסח את מבשלין ״אין בי לט, משנה פסחים
 דסבין פירש ויפה אבילתו, בשעת ומטבילין עלייתו בשעת סבין ז״ל רש״י וכתב בהן״, אותו
תו דלאחר עלייתו, בשעת או קודם דמיירי כך על מורה סכין דלשון עלייתו בשעת היינו  עאי

 תרומה, של בשמן סבן ב, עה, לקמן ממשנה משמע וכן מטבילין, בלשון מקרי אכילתו בשעת
 החי, בשר על נופל דסכו הרי ידיחנו. חי אם הוא ישראל של אם יאכלו, הכהנים חבורת אם

שו מקומו את יקלוך הוא עלי ואם אח״ב דנקט והא  דלא אותו, שסכו אחר נעלה שכבר פירו
 הוא חי עודנו אם תרומה של בשמן אותו סכו אם המשנה פירוש זהו ולפ״ז הדחה. ליה מהני

 הוא״ עלי ״ואם בד״ה שם שכתבו התנא כוונת כן פירשו לא התום׳ הנראה וכפי בהדחה, סגי
 היה דלהתוס• הרי חם. שאינו אע״פ בולע רך שהוא דמתוך עונן בין חם בץ מ״רי עמן דבכל

כיון שנעלה, לאחר אותו שסכו משמע בעלי אם בשמן סבו דהאי משמע  עלי סתם דקתני ו
 מה לפי ובאמת בולע. רך שהוא דמתוך לומר הוערכו ולכן שנעטנן, לאחר אפילו משמע

 קליפה, ועריך בלע וממילא אותו עלאו אח״ב ורק חי כשהוא אותו שסכו דמיירי ליתא שכתבתי
 עונן, משאר שנא דמאי דבולע לומר לן מנא לגמרי כשנעטנן העליה לאחר אותו סכו אם אבל

א קשה דלכאודה אלא רהיטא. לפום נראה היה בך הו  לרב בשלמא לקמן דאמרינן הש״ס עד ו
אי בקליפה. סגי להבי אמטו גבר עילאי דאמר  יהא למה העלי קודנז אותו שסכו דמיירי נאמר ו

 לאחר אותו שסכו כגון דמיירי באמת שם כתבו והתוס׳ הבל. את מחמם התנור הא בקליפה סגי
 עיון אחר אולם גבר, עילעי דאמר למאן אפילו נבלע היה התנור רתיחת ע״י כן לא דאם שנעלה

ע כבר דהנה מידי, קשה דלא נראה מעט  מקום דבבל מקובעת המויטה לנו שכתב מהכלל ידו
 הבא וא״ב לתרעו, שיש p זה לתנא עז קשה שהיה קושיא איזה למעוא עריך בשלמא דאמרינן

 גם דלכאורה ניחא, שכתבתי מה ולפי דרב, אליבא קשה היה קושיא דמאי לבקש עריך עזי
 שיאסור ועריך בחם חם נעשה הסיכה אחר דעלאו כיון קליפה מהני דאיך קשה דרב אליבא

כיון התום■ שכתבו וכנלו העליה אחר אותו שסכו באנלת דמיירי לומר יעז דלרב אלא הכל,  ו
 העליה אחר אותו שסכו דמיירי למתני' נוקי אם אפילו לעזמואל אבל בקליפה. סני גבר דעילאי

 ליה עבדי דמשהו סיכה שאני מתרץ זה ועל הבל, מאסור גבר תתאי סוף כל דסוף קשה
 דמיירי לומר יש זו, למסקנא להבי דאתינן כיון וממילא בקליפה, סגי לעומואל אפילו וממילא

 משהו דסיבה כיון בקליפה סני זאת ובכל העליה קותז אותו שסכו נגלי דרב אליבא אפילו שפיר
 שסכו מיידי דעזפיר אלא מיידי, ענין דבכל לעיל התוס׳ שכוזבו להא עריך לא ולכן ליה עבדי
 לגמרי דמותר לומר יעל בבר שנעטנן לאחר העליה לאחר אותו סכו אם אבל הזנלי קודם אותו

בס״ד. מאד נבון זה ודבר הדחה, ע״י

 ליבעיא דלא לרב קשה היה דלכאורה הבונה בשלמא דהאי לומר מקום היה דלכאורה ודע
אי בקליפה, סני להבי אמטו לעוון נקט התנא דהרי אינו זה אבל גבר, דעיל>זי ביון קליפה אפילו  ו
״בעי להבי אמטו למימר ליה הוה תיבעי לא קליפה אפילו דלרב היתוז העז״ס ושיתp נאנלר



?דר דצלי טוגיא

 תסגי דלא לשמואל מקשה דאח״ב משום בקליפה״ ״סגי לשון נקט דלהכי לומר ודוחק קליפה״,
מאד. נכון הוא שכתבתי מה כפי אבל בקליפה,

 ומשמע שנצלה, אחר אותה ומטביילין סכין אבל כתב להרמב״ם המשניות בפירוש והנה
 ואם צליה, לאחר אפילו שייך דסיכה משמע עוד והיה מותר, עליה לאחר רק נמי דסיכה
 השם שאמר הפסוק הביא אלא ממים בלל דיבר לא כי תראה משניות הפירוש בלשון תדקדק
שינוי ששינה, ולפי במים, מבושל ובשל יתברך  סכין אבל פירות במי בישולו לאסור לרמוז בא ו

 דהאי לומר ע״כ וא״ב פירות, ממי רק ממים כלל דיכר דלא הרי שנצלה, אחר בהן ומטבילין
 ושאר ודבש ושמן ביין הפסח לסוך דמותר הרמב־ם כן פסק באמת דהא קאי צליה אקודם סכק

 במשקים שנצלה אחר לטבל מותר אבל את״ב דכתב כיון דהנליה קודם שם דמיירי וע״כ משקים,
 של בשמן דסכו ב, עה, דף ממתני׳ כן לומר וע״כ צליה אקודם דיבר דמקודם הרי פירות, ובמי

 ודאי סכין, הרמב־ם דנקט הא זה ולפי לסוך, רמותר הרי יאכלו הכהנים חבורת אם תרומה
 גבי אבל כן, משמע סכין דסתם צליה קודם דמיירי לומר הוצרך ולא צליה, אקודם כוונתו

 צליה קודם אבל מותר צליה לאחר דוקא דטיבול להשמיעינן שנצלה לאחר בדיוק נקט מטבילין
מותר. צליה קודם אפילו משהו שהוא סיכה כן משאין אסור,

 קרבן בה׳ שפסק במה הרמב״ם בדברי להעמיס שרצה הצל״ח על תמה אני הוא שכן וכיון
 שנא דמאי הוא ותמה המים, מן חוץ משקין ושאר ובדבש ובשמן ביין לסוך דמותו־ ה, ח, פסח
 דאין קיל משקץ שאר ולכן כבר שצלאו לענין מיירי דהרמב״ם לחדש ורצה משקץ, משאר מים

 עליו לוקץ א״ב אש״ צלי אם ״דכי העשה דאיכא כיון הצליה קודם משא״ב הדין, מן מזהירין
 מדכתב דהא להולמם, אפשר אי תורתו כבוד במחילת אלו ודברים עיי״ש. חילוק אין באמת ואז

 קודם איירי דמקודם ע״ב פירות ובמי במשקין שנצלה אחר הבשר לטבל ומותר אח״ב הרמב״ם
עוד צליוז, שייר פירות ומי משקין מתני׳ נקט דלמה לתמוה שכתב בדבריו חידוש שם ראיתי ו  ו
תירץ מים,  אבל פירות ומי במשקין דוקא והיינו ומטבילין סכין אבל אחייב דנקט דמשום ו

 לטבל ומותו־ הרמב״ם שכתב מה והייה הוא משקין בכלל נמי מים הא להבין זכיתי ולא במים,
 ולפי אסור, במים סיכה דאפילו הרמב״ם כתב צלי קודם ורק בכלל, מים נמי פירות ומי במשקין

 סכץ אבל במתני׳ דקתני הא א״ב צליה קודם במים אסור נמי סיכה דלהרמב״ם ביון זה
 בפירוש לומר לשיטתו הרמב״ם הוכרח לכן בכלל, ומים המשקין אכל קאי ושם ומטבילין
 רש״י אבל במים, סיכה אסור צליה קודם דאי שנצלוז, לאהד הוא ומטבילץ סכין דהאי המשנה

 בץ פלוגתא בפירוש לך הרי א״ב במים, אפילו ומשמע צליה קודם היינו דסביץ בפירוש בתב
 דין לחדש להרמב״ם ליה דמנא פלא ובאמת הצליה. קודם במים סיכה *ננץ רש״י ובין הרמב״ם

 וגם נמי, מים ובתוכו משקין סתם התנא נקט דבמתני׳ כיון אסור, נמי סיכה אפילו דבמים זה
 במסכתנו מפורשת תוספתא הוא אלו הרמב״ם שדברי ומצאתי צליה, אקודם מורוז סיכה לשון

 מיירי וכאן בישול״. משום בו אין למטה מלמעלה שמנטף אע״פ ושמן יין שסכו ״פסח ט: ה,
 מים וחסר ושמן ביין שסכו ואומר למטה מלמעלה שמנטף אע״פ קאמר רהא צליה קודם

עיין אסור. ננלי סיבה אפילו דבמים ומשמע  אתיא תוספתא דהא שכתב דוד״ ״חסדי במפרש ו
 מרבוי, אלא אתיא לא משקין רשאר כיון לרבי אבל ממים, חמור משקץ שאר דלרבנן כרבי,
 בפירוש מוכח זו מתוספתא עכ׳יפ אסור. נמי סיכה אפילו במים לכן מפורש בקרא כתיב ומים

בכרך יהודה מ הגי׳ מאת ווילנא דפוס הש״ס על בהגהות וראיתי אסור, צליה קודם במים דסיכה
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שייר פיתת ומי משקין נקט דמתבי׳ ג״כ שכתב  במים אפילו דלסוך לשלול דרצה משום מים, ו
א והיינו אסור, נבלי ^  הרמב״ם דעת בזה שם ומיישב מותר, דבמים שכן כל לרבנן אבל לרבי, ד

 הצל״ח שסובר כמו סובר הוא גם הנראה וכפי עיי״ש. כוותיה מתגי׳ דסתם משום כרבי דפסק
 הרמב״ם בדעת כתב יפה אבל התוספתא, את ראה לא וגם פלא, והוא מים כולל אינו דמשקין

 דבמים לומר במים האי לן אייתר דלרבי למים, משקין בץ צליה קודם בסיכה שחילק במה
ת אלא שרי, נמי דהו כל בישול אפילו צ שול פשיטא דודאי דאורייתא שיהא לומר קשה ^  דבי

 כיון בישול דמקרי נאמר איך האש על וצלהו הפסח את במים סכו ואם בקדרה אלא שייך לא
עיין הכל, את שואב שהאש  מורה מבושל״ ״ובשל של הלשון דכפי שכתב התורה על במלבי״ם ו

 נאמר איך בקדרה שלא אבל בקדרה מעט נתבשלו אם דוקא ע״כ זה גם אבל דהו, כל בישול על
 משנה של דינא האי כשמביא פסח קורבן מה׳ פ״ח הרמב״ם בלשון תראה ופלא בישול. דמקרי

 דאזיל משום ״וינגב״ תיבת המשנה לש^ על שם מוסיף ידיחנו חי אם תרומה של בשמן סכו
עיין במים, לסוך דאסור לשיטתו ש ו  משמע ומשם צולין כיצד ריש המשנה על משניות בפירו
היטב. ודו״ק אסור נמי במים סיכה דאפילו בפירוש

ק יוצאץ דתני' הוא יוסי ר׳ מני הא כהנא רב אמר ^י  ר׳ דברי נמוח שלא ומבושל השתי ב
 אפילו אמר עולא נמוח, שלא אע״פ במבושל לא אבל השרוי יקpב יוצאין אומר יוסי ר׳ מאיר
 רואה אני זה בענין הנה הגמ׳. עכ״ל מבושל״ ובשל קרא דאמר הכא שאבי מאיר ר׳ תימא

 נבאר תחלה ראשון ענינים: כמה יתבארו דברנו ומתוך התבור קצת וארחיב גדולה מבוכה
 כהנא דרב תימה הקשה כהנא״ רב ״אמר ד״ה התוס׳ הנה הבנה. מקושי שהם התוס׳ דבת

תך לא בשלו ואח״ב דצלאו ליה, עבת מאי מבושל בשל האי לרב^ יוסי כר׳ לה דמוקי  קרא צ
 יליף דר״י סבר כהנא דר׳ ד״ל מצה, גבי יוסי ר׳ כדאמר הצליה מבטל דבישול ידעינן דמסברא

שול מבושל מבשל ת עכ״ל. האפיה מבטל דבי  יוסי ר׳ דא״כ להבינם זכיתי לא אלו התוס׳ ודב
 אלא דמקשזז אהא. משני מאי א״כ מבושל, מבשל אלא האפיה מבטל דבישול לה יליף גופא
שול לומר סברא לן דאית הת הוא, אש צלי הא בשלו ואח״ב צלאו  וא״כ הצליה, יבטל לא דבי
 מבושל מבשל אלא לה יליף לא ר״י סוף כל סוף הא הוא יוסי ר׳ מני הא כהנא משני,רב מאי
 בדלא תביא תלי ואיך קושיתו תקשה יוסי אר׳ גם א״כ הוא, אש צלי הא לקושיתו סמך יש ואם

 הלא ליה עבת מאי רב^ i ויז 1׳*־ ול 1 כהנא, ארב התוס״ שהקשו הקושיא אגוף קשה ובאמת תניא.
 ז״ל הרמב״ם בדעת משנה הלחם באמת שכתב וכמו מאיר כר׳ סברי ע״כ ררבנן לומר יש שפיר

היינו מצה לבישול פסח מדמי דהכא התוס׳ כתבו אמר״ ״עולא ד״ה ובתוס׳ עיי״ש.  דלא ו
כו׳ וליכא מצה טעם דבעינן מצה דשאלי ברכות הש״ס כמסקנת  הרבה והמהרש״א עיי״ש. ו
 לתמוה לו היה יותר עוד ובאמת וליכא, צלי טעם דבעינן ה״ה מצה טעם pדבעי דכמו לתמוה

ת ושכחו מפסח מצה יליף יוסי דר׳ לזגיל כתבו גופא התום׳ דהא  דלפי וכתבו עצמם דב
עיין מפסח, בחנה ילפען דאנן הוא נהפוך הלא מבחנה, פסח למילף אכא המסקנא  ״בית בשו״ת ו
 על המהרש״א קושית לתרץ מדבש מתוקים דבתם שם שכתב מ״ג תשובה או״ח חפתם״
 גופא ליגבי־מצה כתבו דמתחלה דבתהם התוס׳ הפכו דאיך לתרץ שוה איט זה כל אולם התוס׳,

 והוא מצה דשאני ומצה, פסח לדחות אין המסקנא דלפי כתבו ואח״ב מפסח אלא ידעען לא
פלאי.



?דר דצלי פוניא

 דבטל כתב ז׳׳ל דרש״י גדולה, מבוכה ג״כ ראיתי וליכא, מצה טעם דבעינן שם דאמרינן ובהא
 בברכות שם הר״י אבל פת. טעם לו דאין ו״ל הרמב״ם כתב וכן מקרי, לחם ולא פת מתורת
 צרכינן ובאמת עשירה, מעה דהוה משום הוא דטעמא כתב ז״ל הרא״ש הגהות הביאו
 ביון וא״כ שנאפה עד לחם שם עליו דאין כיון רכה דבבלילתו הכא התום׳ שכתבו וכמו טעמא

שול אח״כ שנתבשל  נתבשל אם אפילו דאז עבה וכשבלילתו לחם, מתורת בטל האפיה מבטל ובי
 אם אפילו האפיה אחר בשנתבשל א״ב ״לחם״ ד״ה ב, לז, התום■ שכתבו וכמו לחם בתורת מקרי
 לחם, בכלל הוח נבלי מתחלה נתבשל היה אם אפילו סוף כל סוף האפידל מבטל הבישול נאמר
 במצה דיוצאין דס-ל מאן ולפ״ז עשירה, מצה דהוה משום בו יתנאין אין דלכן לומר צריך ולכן

ש אולם הר״ת. שיטת זהו מבועזלת, במצה דיוצאין ה״ה עשירה  כתב חלה מהי בפ״א הר׳
 והביא לבשל, דעתו מתחלה היה אם לחם מקרי לא אח׳׳ב נוזבשל אם עבה בבללתו דאפילו

 מתורת דנפק טעמא דהייט הר״ש וטיל המבושל, ברקיק יוצאק דאין ס״ל יוסי דרי מהא ראיה
 מפרק דחבהנא דהא הר״ש שם ובתב דילן, בסוגיא כאן יהושע הפני בדבריו הבין וכן לחם,
 טחנה חטים הבוסס התם נבלי דתביא והא רעז״י, כשיטת ודלא נתבשל בלא מיירי מברכין כיצד

 עליו מברכין אין יוסי לר׳ אבל מאיר כר׳ היינו קיימות שהפרוסות בזמן בשלה ואח״ב ואפאה
 אני ובאבלה בפסחים, וכאן בברכות הרא׳׳ש ג׳׳כ הביא אלו שיטות שני והגה המוציא, ברכת
המחברים. על גדולה תימה כאן חאה

 אז לחם, מקרי נבלי נתבעול אפילו עבה בלילתו ראם דסיל הר״ת לעזיטת שתראה מה כפי הנוז
 הר״עו לעזיטת אבל עשירה, מצה דהוה משום היינו המבושל ברקיק יוצאין דאין דהא לומר ע״כ

 אין נמי מבושלת דמצה הייה א״כ עליה לחם תורת לאו עבה בלילתו אפילו בישול דע״י דס״ל
 דהנה טובא לי קשיא וא״ב האפיה, מבטל דביעזול כיון לחם מתורת דנפק משום בה יוצאין

 באו׳׳ח וכן הר״ש, כשיטת והיינו פת טעם * דאץ משום מבושלת מצה גבי הטעם כתב הרמב׳׳ם
 והרמב׳׳ם הר״ש שיטת הוא ראשונה ועזיטה שבשלו, פת לענין שיטות ב׳ המחבר הביא יג, קסח,
כיון לחם, מקת דלא  דנהמא תריתא לו יש דאנז בחביצא אמרינן איך טובא א קשיא שכן ו

 וזה יי, סעיף הנ״ל בסימן הכי פסקינן ואנן רעו׳׳י שיטת וזהו שנתבשל, אע״פ המוצא עליה מברך
 דהכוסס הא וגם טמבשל בלא מ״ירי חבהיא דהאי באמת כתב דהר״עז חזינן והא דסתרי. תרתי
עיין נמי, חטים דכוסם הא פסקיק ואנן דהלכתא, אאבא שלא אתיא חטים  מה׳ פ״ג ברמב״ם ו

עיין וצע״ג. בזה, שנתעורר מי ראיתי לא כי ופלא שם. באו ובנושאי ברכות  ב, לו, בפסחים ו
 ממעטינן ולקמן הוה דלוזם דמשמע ״פרטי׳ ד״ה התום׳ והקשו ולאשישה, לחאט פרנז עוני לדום

 דמיירי תירצו והתוס׳ לתם, הוה דלא משום הבית בעל של חאט והיינו המסורת חאת מחלה
 התוס׳ דברי הביא תזרא״עז עיי״ש. רכה בבללתו מיירי ולקמן לחם הוה ולהכי עבה בבאלתו

תירץ תקשה, עד״ן הר״ש דלעזיטת כוזב נוזנאל ובקרבן אלו  דמברך דמודה בשנמלך דמיירי ו
ק טצאין דאין והא המוציא, עאה ^י ש. בחביצה וכן בידים דבטלו מעזום היינו המבועול ב  עיי׳

ש, דבריו דחה סקאב קס׳׳ח בסימן אברהם המגן אבל הב״ה, בתב וכן  לשיטת ובאמת עיי׳
 כאן דגם י״ל דבאמת טחנאל, הקרבן של לתירוצו צרכינן לא מחלוט דבריו לתרץ כדי הר״ש
עיי״ש. אחד תירוץ הר״ן הביא וכן אשיעזה, ומעוט חלוט, ממעטינן מלחם
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א  דבעינן שם דאמרינן במה בברכות שם הגט׳ בפירוש חדש דבר אומר הייתי כדאי שאני ולו
 לד׳ חצות לאחר אכלו אם הזה בזמן דמצה רבא אמר ב, קב, רף לקמן דהנה והוא, מצה טעם

 מהו ומשי דמי, כפסח לפסח דאיתקש כיון פשיטא בגמ׳ שם ומקשה יצא לא עזריה בן אאעזר
 לפסח, איתקוש דמצה בפירוש משמע ומזה עיי״ש. קמ׳׳ל מהיקשא קרא אפקיה הא דתימא

 קרא זה על איצטרך ולא כזית בעי דמצה הקרא האי מכח דלמד ק׳ סימן אריה בשאגת ועיין
 ב, קיט, דף התוס׳ שכתבו ואע׳־פ ודו׳׳ק. שתחשך׳ ״עד ד״ה פסחים ערבי ריש תוס׳ עיין לחודא,

 לאכול דצריך דכיון גמור היקש זה אין דבאמת משום איתקש, בדלי לכל דלא רב״ ״אכלר ד״ה
מרור מצה עם פסח  דברים דלכמה חזינן הא מ״מ אבל קרא, בהד לכתבם צריך היה ע״כ ו

מרור למצה היקשא האי דדרשינן מצינן ובן ליה, מקשינן  כתב כמי ושם א־ב, לט, בפסחים עיץ ו
 לפסח מבושלת מצה דמקשינן דה״ה אבי אומר זה ולפי למצה, איתקש דמרור בפירוש רש״י
 שנאפית דמצה נמי ה״ה א״כ דחייב, בשלו ואח׳־כ צלאו דאם פסח גבי ריבוי לן דיש דכיון

 דאץ בברכות הגט׳ מדחי ולכן לפסח, מצה של ההיקש מכח בה יוצא דאינו נתבשלה ואח״ב
 לי נראה וזה לפסח, דאיתקש מבח מצה טעם דבעינן מצה דשאני שלקות לענין ממצה ללמוד

 נמי בתנור אפאה ״כ ואח שבשלה מצה להיפך דה״ה לומר לנו היה זה דלפי אלא חדש. דבר
 חלטה דאם מ, יבמות בגט׳, בפירוש מצינן דהא אתא זה ובאמת דפסח, דומיא בה יוצא אינו

 בבלילתו מיירי ע״כ התם דהנה לי, ניחא אבל חובתו. ידי בה יוצא בתנור אפיה והדר מעיקרא
 עשירה, מצה מקרי דלא והיה כלל לחם חשיב לא אפייתו דקודם התוס׳ שכתבו וכמו רכה

 נתבשלה אם עבה דבבלילתו ז״ל הרא״ש כתב וכן עוני, לחם נבלי והוה לחם מקרי אפיה ולאחר
 כיון ולפ״ז עיי״ש. אפיה לא שנא לא דחלטה. בתר אפיה שנא לא עשירה, מצה הוה מקודם
 משוי לא דהחליטה כמו א״כ כלל, לחם מקרי לא אפיה דקודם רכה בבלילתו מיירי ע״כ דהתם

 לזגנץ מקודם שבשלו במה אריא דלא נבלי ה״ה א״כ כלל לחם אינו דעדייך כיון לעשירה ליה
מן בל דהא צלאו, אח״כ בשלו דין עליו שיהא  מקודם, שחלטו בזה אריא לא לחם שאינו ז

 הר״ש שיטת לפי בנבזלך וגם הר״ת שיטת לפי לחם מקרי הבישול דע״י עבה בבליתו דבשלמא
 כיון טעמא להאי צרכינן לא שוב דאז אלא צלאו, ואח׳־כ בשלו מחמת אסור דהוה ה״ה א״כ

 מאי כלל לחם, לאו דעדיין רכה בבלילתו אבל עשירה, מצה מצד בה יוצאין אין הכי דבלאו
 הכא אבל נצלה ״כ ואח נתבשל הפסח בשר דשם לפסח דומה ואינו מקודם שחלטו בזה אר״י

 מצה מקרי ולא לחם שם עליו אין דעדיין כיון שחלטו במה כלל לן איכפת לא רכה בבלילתו
 למצה ליה משוה דהחליטה אע״פ עשירה מצה נמי מקרי דלא כמו אפאו ״כ ואח שבשלו
בס״ד. וברור נכון וזה לחם, לאו דאכתי כיון עשירה

 אחר אפיה דיש לדייק אין חובתו ידי בה יוצא בתנור אפאה שאח״כ חלוט דאמרינן מהא ודע
 שאומר מי יש בשם ה׳ סעי׳ שי״ח בסי׳ המחבר דהביא שבת לענץ מינא נפקא ויהא בישול
 אברהם המגן שם וכתב בישול, משום בו יש במשקה אח״כ בשלו אם שנצלה או שנאפה דדבר
 דחזינן דכיון לומר מקום היה ולכאורה לדבר, ראיה שם הביא ולא בישול אחר צלי דיש דה׳יה
 דכיון אינו זה דבאמת אלא בישול, אחר אפיה דיש הרי לחם מקרי בתנור אפאו שאח״ב חלוט

 אחר אפיה דיש פשיטא לחם נעשה האפיה וע״י הוה לחם לאו ואכתי רכה בבלילתו שם דמיירי
 דבמצטמק לא דבר כעין דהוא בישול אחר יש בישול אפילו כזה דבאופן אלא עוד ולא בישול,

עיין חייב, לו ויפה  אם עבה דבבלילתו הרא״ש כתב דהא להיפך, ראיה יש ואדרבה כאן, בט״ז ו
דהאפיה הרי עשירה, מצה מקרי אח״כ אפיה אפילו עשירה מצה דנעשה כיון מקודם יתבשל



?דר דצלי סוניא

 ולבן במקעת, אלא לגמרי מבטלו דאיט לומר מקום היה זה רעל רק הבישול, את מבטל אינו
 להא ראיה להביא מקום לבאורה ריש רמצאתי אלא עשירה, מצה מקרי אפיה לאחר אפילו
 דלשיטת עבה בלילתו גבי דחלוט רחזינן מהא בישול אחר צלי ריש דה״ה אברהם המגן שבתב
 אבל בישול, אחר אפיה ריש הרי לחם, מקרי אח״ב אפאו אם הכי ואפילו לחם, מקרי לא הר״ש

 אסרה מחשבת ומלאבת הפת גמר האפיה דע״י ביון בזה דשאני נרגא לשדות יש בזה גם
 לגמרי הדבר עמר הבישול שע״י דהיבן עוד תענו לא מזה אבל הט״ז שבתב וכמו התורה
ברורה. ראיה עוד מצאנו לא זאת שבת איסור משום בו שיהא אפאו ואח״ב

 מהא בישול אחר אפידז דיש שכתב במה אברהם המגן על שהשיג אברהם באשל וראיתי
 מבטל איט דהאפיה הרי בשלו, הא צלאו ואח-ב בשלו דבשלמא בפסחים הבא דאמרינן
 חייב וגם מבושל עוד מקרי לכן לגמרי מבטל דאיט לומר יען דשם אברהם האשל וכתב הבישול,

 דרבנן אליבא שם דהא זו, לקושיא התחלה שום אין למעלה שכתבתי מה כפי אבל שבת, לענץ
 אחר צלי דיש נאמר אם דאפילו שפיר ליה מקשה ולכן טעם, הפגת משום הטעם דס״ל קיימינן
 כבר סוף כל סוף אח״ב שצלאו מה כה לתת מוסיף ומה הטעם מופג וכבר בשלו הא מ־מ בישול

 אמר צלאו ואח״ב בשלו רגבי שדקדקתי מה נכון על ליישב יש ובזה הפסח, טעם ומופג נתבשל
 הא עזי מעיקרא נקט לא ולמה הוא, אש צלי הא לשון נקט בשלו ואח״ב צלאו וגבי בשליה הא

 פעולה מבטלת אינו השניה דפעולה סובר היה המקשן דודאי ניחא, הבל ולפי הוא. מבושל
 מבטלת שניה הפעלה אם נפקותא לע אין צלאו ואח״ב בשלו דבשלמא מקשה ולכן הראשונה

 גבי אבל טעמו, את והפיג בשלו הוא סוף כל דסוף לא, או אש צלי ומקרי הראשונה פעולה
 דהא לשון מעיקרא נקט ולכן אש, צלי מקרי עדיין צלי אחר בישול דאין כיון בשלו ואח״ב צלאו
 חייב יהא למה לן תקשה לא הבישול את מבטלת דצליה נאמר אם דאפילו ולומר לשלול בשלו
 ודו״ק בשלמא, הלשון נמי ומיושב טעמו, את הפיג ובבר בשלו סוף כל סוף דהא אש צלי משום
בס״ד. מאד נבון הוא בי היטב

 הוה פסול עלמא לכולי אבל לא או עליו לוקה אי פירוש קרר״ צלי בינייהו ״איכא ד״ה תוס•
 את יטול ובו׳ החרס על מרוטבו נטף כדאמרינן הוא דבר מחמת דצלי בה אית עד ועשה

 ופסול עשה, יש אחר דבר מחמת דבצלי דברים, שני כאן כתבו התוס׳ הנה עכ׳׳ל. מקומו,
 זה דמחמת אלא עשה. כאן אית ממילא אש״ צלי הבשר את ואבלו דכתיב דכיון הוא העשה

 הביאו התוס׳ אבל, העשה מקיים דאז אש צלי אחת בזית אובל עכ״פ אם הפסח את לאכול היה
 אש״ צלי אם כי ממט תזנכלו ״אל רכתיב משום והייט אחר דבר מחמת בצלי פסול דאית ראיה

 אלא אש צלי על קאי לא תאכלו״ ״אל דהאי ס״ל דהוטם- הגם אחר. בענין לאבלו דאסור משמע
 דעזם צולין דכיצד מהא ראיה אה והביאו ביה, אית עשה איסור עכ״פ מ״מ נא, או מבושל גבי
אי מקומו את אטול דצריך תנן אי מקומו את יטול למה עשה איסור ביה דאת נאמר ו  נאמר ו

p שיש בבשר העשה את יקיים הכי בלאו הא מקומו יטול למה עשה איסור ביה דלית n מכדי 
 הלשון סדר להפך צריך זה ולפי עשה. איסור מחמת הקאפה לאכול דאסור ודאי אלא נטילה,

אן מביצד דהראיה שבתוס• תך לא צו  שפיר ואה הוה, דפסול לזה אלא עשה בה דאית לזה צ
שר לי נראה ובזה קאפה. או נטילה דצריך מהא ראיה הביא  המפרעזים שהקשו מה נכון על אי
 היה מיד דהא קדרה צא א״ב דאנזר אהא הדין מן מזהירין דאין הקושיא התוס' הציגו דלמה

מהא ידעינן הוה לא דאי ניחא, הנ״ל ולפי חדש. באור עיץ גופא, הברייתא על להקשות יבול
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 מק״ר משקין לשאר רבנן דמרבו דהא אמריגן היה שפיר עשה, איסור בו יש אש צלי שאינו דבל
 בעלמא עשה אלא כאן אין דאי בעלמא, עשה רק ולא אכילה איסור עכ״פ בו דיש דנדע הוא
 היה לא ולכן אש, צלי שהוא אחת בזית עכ״פ אוכל אם משקץ בשאר מבושל לאכול יבול היה
 שהוקדימו מכיון אבל דלקי, לן יימר דמאן הדץ מן מזהירין אין אברייתא מיד להקשות יכול

 לזה ראיה שהביאו וכמו העשה, מצד אכילה איסור בו יש הכי בלאו אש צלי שאינו דכל התוס׳
 דמרבי הוא אכילה איסור משקין בשר במבושל יש הבי דבלאו כיון וא״ב צולין, דכיצד ממשנה

שפיר לה, מרבי מלקות לענין ודאי מק״ו, ̂־ה הירץ אין הא הקשו ו  מהמשך נכון וזה הדין. מן מז
 רבנן, אדברי דבריהם להעמיד התוס׳ יכולין היו זאת דבכל להקשות אכא והא התוס׳, דברי
א על דבריהם העמידו דלהכי לומר דיש  ״מכיצד לדבריהם שמביאין דהראיה משום קדר צ

א אחר, דבר מחמת מצא נבלי מיירי צולין״ צ א הוה נמי קדר ו  דלא למאן אחר דבר מחמת צ
א מרבי  אצא לקי דלא מהלכותיו דמשמע דהרמב״ם לומר צריך ולפ״ז מבושל, מבשל קדר צ
 ס״ל דהרמב״ם לומר צתך מלקות, לענין מיירי דע״ב הכריחו שפיר התום׳ ולכאורה קדר,

א רהאוכל אשמעינן דשפיר  עשה, מהאיסור חוץ מבושל תאכלו דלא אלאו נבלי עובר קדר צ
אלאו. או לחוד, עשה אאיסור עבר אם דברים לכמה מיניה ונפקא

 בדיוק לאו לגמרי דמותו־ ומשמע שרי הכא מק״ו לה דאת דלמאן כיון רש״י שכתב דמה ודע,
עיין עכ״פ, אחר דבר מחמת כצא דינו דודאי כן אמר  שכתב הש״ס על כהן מראה בהגהות ו

שרי, בישול היה לא דלת״ק קדרה, צא צלאו ואח״ב מצלאו מיירי דכאן רש״י בכוונת  ולרבי ו
 צאה דלאחר דפשיטא חדא זר, כדבר א נו־אה וזה עיי״ש. מלקות. חייב ממילא בישול דהוה

 כבישול, דינו יהיה איך ממנו ומים שומן נפלטים עוד דאין דכיון כבישול דינו אין קדר צא
א צלאו ואח״ב צלאו למעט במים האי אייתר דלרבי למעלה שכתבתי מה לפי ובפרט  קדר, צ

 הקדושים דבריו ולכן חייב, בשלו ואח״ב דצלאו מהא ידעינן לא הא דאכתי אלא עוד ולא
היטב. ודו״ק ממני נפלאו

א שאינו דבל התוס׳ לשיטת ברורה ראיה עוד להביא א נראה ובאמת  יש עשה איסור אש צ
א אם ״כי לומר תלמוד מותר יהא יכול חי גבי לקמן דאמרינן מהא בו,  הקשה לא הנה אש״. צ

א הזה באלה הבשר את ״ואכלו כתיב דהא אה פשיטא דזאת בו יוצא יהא דיכול  אבל אש״, צ
 אם דכי הקרא הביא זה ועל צלי, בזית מזה חוץ אוכל אם מותר יהא פנים כל דעל דיבול הקשה

 לשיטתו התוס׳ אולם שבכללות. לאו על לוקץ אין ס״ל דאמר מאן דהאי פירוש ורש״י אש. צא
א אם דכי לאו על לוקין אין הכי דבלאו א אם דכי אומר מפורש א״כ חי גבי אש צ  אתא אש צ

א שאינו ובל עשה לאיסור  זה דין כשהביא הרמב״ם בי ופלא לאכלו, עשה איסור בו יש אש צ
א של הקרא נקט חי של א אם דכי הקרא הביא דבגמ׳ בדקדוק שלא הוא ובאמת אש. צ  אש צ

היטב. ודו״ק עשה, איסור נשמזג רמזה

 מבושל ובשל נא במים״ מבושל ובשל ״נא לומר תלמוד חייב יהא צרכו כל צלאו יכול ת״ר
ל רש״י וכתב צורכו. כל שצלאו ולא לך אמרתי  חייב, יהא בשלו ואח״ב צורכו כל צלאו יכול ד

ש רש״י עוד וכתב חייב. בשלו ואח״ב צלאו לעיל דאמר הוא תנא והא  כלום אינו זה דפירו
 מה לפי הנה עכל. שויא לא א מה חריכא שויא א מה בשלו ואח״ב צלאו דרבי כיון תנא דדזאי

על שכתבתי ל דלרבץ ל ס  פעם שנצלה כיון ובצלי גםnכ הפגת משום הוא הקרא של דטעמא ד
של מפיג לא דתו אמינא הוה אחת א הא דמקשה המקשן סברת היה וזה הבשר, טעם הבי צ
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̂  דמפיג היה וממילא האפיה את מבטל הבישול דס־ל יוסי ר■ בהנא ר■ לו הביא זה ועל אש,
 הביש^ של טעמו את ומפיג האפיה את מבטל הבישול יוסי לה׳ הס״ל ההא לומה יש זה ולפי
ל אק התו הוא אלימתא סבהא והאי ההיבא בשויא אבל חיהובא, שויא בלא הוקא היינו  ינו

 ההתזי רבנן שיטת לפי ולבן תהיבא, נעשה שבבה ביון הבשה על פעולה שום לעשות הבישול
 מעלה הבישול אץ שוב חהיכה הנעשה הביון אמהינן שפיה טעם הפגת משום הקרא של הטעם

 רמ״מ אלא נמי בה ויוזנא ביה לית נמי האיסור למימר מעינן רהוה נמי ה״ה ולפ״ז מוריה, או
 מעינן לא זאת בל אבל איסורא, נמי ביה ואית יועא אינו אש עלי ולא באש קלי רהוה כיון

 א״כ הכתוב גזירת מעה רס׳ל לרבי אבל טעם, הפגת משום רס״ל הרבנן אליבא רק למימר
 עור ולא אח״ב, בשלו סוף כל הסוף בשלו, ואח-כ חריכא עשאו או עלאו בין הילוק אין באמת

 מים רוקא הייט ערכו כל שנעלה אתר הבשר טעם את מפיג הבישול האין הא לרבנן רגם אלא
 בשאו־ אבל טעמו, מפיג וע״יז הבשר טעם ומכתיש הבשר כה את שקולטת הוא המים שפעולת

 ומבטלין עעמן טעם רהייט אחר טעם טתנין עור הבשר טעם את שמועיאין ממה שחוץ
 טעם טתנין סוף כל רסוף ערכו כל או קעת עלאו בין מינה נפקא אין זה ולגבי הבשר, טעם

 ערכו כל רעלאו העל״ח שכתב ממה להיפך ראיה היה ולפ״ז טעמו, את ומפיגין בהבשר שלהם
 ,להיפר הוא שכתבתי מה לפי ואררבה מותר, ולכן כאן מיירי משקין בשאר בשלו ואח״ב

 הבשר ^ להועיא יכולין אץ רהמים משום טעם הפגת לעמן חמור לרבנן משקין רבשאר
 הבשר, של טעמו את מפיגץ עעמן של טעם בבשר טתנץ משקץ ושאר ערכו, כל שנעלה אחר

היטב. ודו״ק

ם שנתבשל בץ התורה עליו שהזהירה -מבושל כתב: ז, ח, פסח קרבן בה׳ הרמב-ם  בין ^י
 ח־: בהלכה ואה״ב הבל-, ריבה מבושל ובשל שנאמר פירות במי או משקין בשאר שנתבשל

 אנשי כל הנה חייב״. ואבלו קרר עלי שעשאו או עלהו ואח״ב שבשלו או בשלו ואח״ב -עלאו
 מאור רבו והקועויות רילן לסוגיא שמתננרת הנראה הרמב״ם לשיטת פשר למעוא נלאו חיל

אחת: אל אחת ואסדרם

 ואח״כ רעלאו רפסק כיון קרר עלי על רחייב הרמב־ם פסק ראיך משנה הכסף הקשה א
^ ואח״ב אעלאו מבושל ובשל לתאי להו מוקי ררבנן ^לן ובסוגיא ברבץ, והייט חייב בשלו  כ

ב הרמב״ם פסק איך וא-ב קירר, עלאו בימיה איכא וכראמרו מותר קרר עלי ולרבנן  בעלי ^יי
אי בשלו, ואח־כ בעלאו וגם קרר  וגם קרר עלי תרתי מבושל מבשל מרבינן באמת רלרבי נאמר ו

אין תקשה ג״ב בשלו ואח״ב עלאו ת ברבנן, ורלא ברבי הרמב-ם פסק ר חר א ה  הוסיפו ו
 לפסוק ליה רהוה וראי וא־כ מחביריו, ולא מחבירו כרבי רהלכה לן אית בללא רהא בקושיא

 אע חייב to ולרבנן וס״ל כרבץ פסק רהרמב־ם משנה הכסף pשתי ומה ברבי, ורלא כרבם
 הררשה להו ראית ביון אבל קרר אעלי לח״יב ליכא וחומר הקל רמבה אמרו רבש״ס אלא קרר

 ניתן לא זה לפענ״ר הנה בכלל, רהכל משום קרר עלי גם שפיר משתמע וראי מבושל דבשל
 אם וחומר, הקל מן ולא מבושל רבשל מררשה משקץ שאר מרבה רהרמב-ם חרא כלל, להאמר

עור כרבץ, ולא כרבי רפסק בפירוש מוכח הת בן  כיץ לגמרי מיותר וחומר קל האי רא״ב ו
 וא״כ משקץ, שאר וה״ה מבושל, רבשל הריבוי בכלל בשלו ואה-ב עלאו והן קרר עלי הן רהת

שו עורך לאתה כלל. עורך ללא שהוא. וחומר קל האי רבנן רר
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ר בתימא מוסיף ואני ב. אי ^ין י  שנתרבו שאר על והן בשלו ואה״ב צלאו ועל קדר צלי על ל
 מריבוי דאתיא דבל ז״ל הרמב״ם רבינו לן בייל ובללא מריבוי, רק אתיא בולהו הלא קרא, מהאי

עיין שיעור. חצי על כמו עליו לוקין אין הכתובין  ארוך פלפול שנגות מה■ בפי״ג למלך במשנה ו
 ומעוטא לאיסור ריבוי דאמרינן ומשום לוקין אין מיעוט דאיכא היכא דוקא אי זה בענין ועצום

 איך יהיה אבל קאתי, מתבוי דרק כיון מיעוטא דליכא היכא אפילו לוקין אין או קאתי. למלקות
 ממועט קדר צלי וכן משקין שאר ממעטינן ממים דהא ומיעוט ריבוי איהא באן הא שיהיה
כמובן. ממים

 דוקא היינו מיעוטא דאיכא היכא לוקין דאין דהא ולומר לחלק מקום היה דלכאורה אמת הן
 וממעט מכל דמרבינן שיעור חצי כגון הקרא, בעיקר הנתרבה דבר את לכלול דא״א היכא

 למעטו יש ע־כ א״ב אכילה בכלל לכללו דא־א כיון ולכן משמע. כזית דאכילה מאכילה,
 בכלל משקץ שאר לבלול יש דשפיר לומר יש דידן בנידון הבא אבל לאיסורא, ולרבות ממלקות

 דמעה ומי זהב מי כגון הנפשך רבר כל כולל מים דתיכת והקבלה הכתב בספר ועיין מים,
שו דבדיוק אלא ובדומה,  בשל או וחומר קל ריבוי איזה לן דאית ביון וא״כ מים, דוקא פירו
 סובלת זו דתיבה משקץ שאר כל מים בכלל הוה שפיר משקין שאר מיניה דמרבינן מבושל

 בכלל נכלול נמי קדר צלי וכן בפירוש, מיעוט לנו אץ ושוב לוקץ ושפיר המשקין כל בכלל
מן כיון במים מבושל  מי שנא ומאי פירות מי דהיינו מים נקרא נמי מהבשר הנפלט ומוהל דשו
שפיר מים בכלל נכלל קדר צלי גם ואי־כ עצמו, המתבשל מבשר או אחר מבשר פירות  לוקץ, ו
^ אין דהא שהקשו התוס׳ כוונו לזה ואולי הי  ולפי משקץ. שאר על לוקץ ואיך הדין מן מז
^ין דאיך אריבוי גם סובבת זו קושיא דעתי תירצו הכתובים, מריבוי רק דילפינן מה על ל  דאין ו

 קל לנו דאית דכיון ניחא הקדמתנו ולפי להבין, קשה ולכאורה בעלמא, מלתא גילוי אלא זה
 משקין שאר והן מים הן הכל כולל במים תיבת דהאי אמרינן ממילא ריבוי שאר או וחומר
 מבושל ובשל בכלל הוה שפיר בשלו סוף כל דסוף כיון בשלו ואח״ב צלאו ובן לוקץ, ושפיר
במים.

 דס׳׳ל במה הרמב׳׳ם שיטת גם בזה לתרץ מקום לכאורה היה אלו דברים כנים אם והנה
 הביא אלא במים תיבת האי כלל הזכיר דלא הרמב״ם על קשה דמ־מ אלא הני, אכל דלוקץ
 דמשום הא ס״ל דלא הרי בקרא, כדכתיב במים תיבת גם להביא גמר ולא מבושל דבשל הקרא
אז לוקה להכי משקין שאר גם מים בתיבת דנכלל  בעי טעמא ולכן כמובן, חסר הדרשה עיקר ו

בשלו. ואח״ב וצלזנו משקין שאר קדר צלי הני אכל דלוקה לרמב״ם ס׳׳ל איך

 לך אקדים דהנה בשלום. יבוא מקומו על והכל מוצקת וכראי נבונה הרמב״ם שיטת ולפענ״ד
 אשר במים מלכתוב הקרא שתק לא דלמה הרא״ם קושית הביא המהרש״א א) הקדמות: ב־

 שהקשה עיי״ש מבושל, דבשל ריבוי ניבעי ולא מיניה לישתוק משקץ שאר למעט יש מיניה
ש נצטרך ולא במים לכתוב דלא ארבנן גם זו קושיא הרא״ם הקשה לא דלמה  וחומר, הקל לדרו
 כדי במים האי בעינן דודאי מידי, קשה לא דלרבנן בהגהותיו המהרש״א זה על כתב ויפה

 שהוא במים מתיבת וממועט חייב, אינו טעם מפיג דאינו כיון דלרבנן קדר צלי מיניה למעט
 כך קדר, צלי למעט דכא ודאי אלא משקין, היינו דמבושל ידעינן הכי דבלאו מיותר לכאורה

 ב) וברור. נכון וזה דרבנן אליבא ולא דרבי אליבא אלא הרא״ם הקשה לא ולהכי לרבנן, ס״ל
הכתב נבון על ביאר זה וגם משקה, באיזה הבישול וגם אצלי גם חל בישול דשם לך אקדים



סא הדר דצלי סוגיא

 סיבה אהה ע״י לאכילה ראוי ונעשה שנגמר והכוונה פירות אצל בישול שם ומצינן והקבלה,
 ובפרט בדיוק אולם צלי, והיינו ואכלת ובשלת פסח גבי מצינן ולכן עיי״ש הטבע מן או ופעולה

 זה בכל ודו״ק במים. בישול על אלא צלי על לא דהכוונה נדע ממילא צלי, גבי סמוך נכתב אם
הלשון. סגנון עפ״י נכון הוא כי

א היינו קדר צלי על וה״ה משקין שאר על ריבוי דבעינן הא כי האמור מכל ברור והנה ^  ד
 דכתיב כיון מ״מ אבל צלי על גם מורה בישול דשם דאע״ם מיותר הוא במים תיבת דהאי משום
 משקה באיזה או במים בישול הכוונה מבושל דבשל נוכח ממילא אש צלי אם נמי גופא בקרא

מן דהייט פירות במי או במים בישול דמ״ש קרר צלי דה״ה וממילא  שומן או בשר משאר שו
 בשל בכלל היה ממילא בקרא, במים תיבת האי כתיב היה לא אי ולכן כמובן, מעצמו הנפלט
 וע״כ מיותר שהוא במים רכתיב מאחר אולם במים, בישול כמו קדר וצלי משקץ שאר מבושל

 וצדק, אמת ברור וזה קדר, צא וממעט משקין שאר דממעט אמרינן שפיר דבר איזה למעט בא
 קדר צלי ולא משקץ שאר לא ממועט דאיט ממילא מיותר איט במים רהאי נמצא אם ומעתה
כמובן.

 הלשון: בזה דרש במים מבושל ובשל הא על בא פרשת במכילתא הנה ושמע, הסכת ועתה
 מחוסרת לכאורה זו מכילתא והנה וכר. ואכלת״ ובשלת שנאמר צלי אלא בשל אין ״ובשל
עיין צלי, דהייט ובשל נא ממט תאכלו אל התורה אמרה איך זה רלפי לגמרי, הבנה  בהגהות ו

 לחייב שדרשו שלפניה לדרשה שייכת זו שמכילתא הגיה זו קושיא מפני הנראה שכפי הגר״א
אז בשלו, ואח״כ צלאו דהייט המבושל הצלי על  לא צלי ר״ל ובשל דהייט הדרשה נכונה ו

 פשטות הוא כך זה ולפי ותמצא, היטב עי״ש במים בשלו אח״ב אם במים׳׳ ״מבושל יאכלט
ל ובשל צלייתו, חצי כדי אלא לגמרי צלי שאיט דהייט נא ממט תאכלו אל הקרא,  אפילו או ר׳

 אחר או קודם שבשלו הן משמע וממילא במים, מבושל כשהוא יאכלט לא לגמרי צלי כשהוא
 דרשה בלי הקרא בפירוש לך הרי בישול, שום בלי יהיה לבדו אש צלי אם כי יאכלט לא הצליה

אחריו. או קורם ביחד ובשלו צלאו על לחייב בא שהקרא הפשוטה משמעותו אלא

 מיניה סתירה שהוא מבושל״ ״ובשל הקרא יאמר דאיך מיותר איט במים דהאי נמצא ומעתה
שו וביה שו המכילתא פירוש כפי צלי יהיה ״ובשל״ של דפירו  מבושל יהיה מבושל של ופירו

 לו מקודם דכתיב ״ובשל״ מפרשינן שפיר ממילא במים״ ״מבושל דכתיב כיון אבל בקדרה,
 דבא כלל מיותר איט במים רהאי כיון ומעתה ברור. וזה במים אח״ב שנתבשל אלא צלי דהייט

 שאר לא קרא מהאי ממועט איט ממילא הצליה, אחר בקדרה בישול על שהכוונה ללמדט
 עצמו, של במשקין או משקין בשאר שנא דמאי בישול בכלל הוא דג״כ קדר צלי ולא משקין

 דלא בשלו ואח׳־כ צלאו על וגם משקין, ואשאר קדר, אצלי הני, אכל לקי שפיר זה לפי וא״כ
ש הכתובים מריבוי  מבושל ״ובשל קרא קאמר בפירוש הלא בישלו ׳׳כ ואח צלאו אלא זאת נדרו
 כאן דאין כיון משקין ושאר קדר וצלי המכילתא, וכפירוש בישלו ואח״ב צלאו דהייט במים״
 שלשה הני אכל מלקות שחייב הרמב״ם שיטת לך והרי ריבוי, צריך לא ממילא דבמים ממגוט

 שיטת עד זו שיטה דלכאורה לפרש צריך דעדיין אלא ובישלו, וצלאו משקין, שאר קדר, צלי
ושמע. הסכת אבל הני, אכל תבוי דבעי הש״ס
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 וכתבו המבושל, ברקיק יוצאין דאץ ליה דאית יוסי ר׳ מני הא כהנא ר' אמר בש״ס הנה
 דאין גופא במצה ס״ל ולכן מבושל, דבשל דרשה ליה אית גופא יוסי דר׳ לומר דע״ב התוס׳

 לשון ע״ב מ״מ, מבושל ובשל דכתיב הכא שאבי מאיר ר׳ תימא אפילו אמר ועולא יוצאק,
 על לחייב הוא הכתוב דגזירת הכא שאני אלא ומבושל רק למכתב ליה דהוה רש״י וכתב הש״ס,

 גלויה סתירה בש״ס לזה דוגמא נמצא דאנה עצומה, קושיא לי וקשה עיי״ש, בשלו ואח״כ צלאו
 דיוצאין לקולא ס״ל סברא מכח אלא קרא מכח דלא הרי דיוצאין מאיר לר׳ ליה אית דמצה
ק ^י  דבשל דרשה מכח בשלו ואח״כ צלאו על מלקות לחייב להיפך ממש סובר ואיך המבושל ב

 מי ראיתי שלא ופלא בקרא, מפורש שאינו דבר הכתוב גזירת ממט ולעשות מ״מ, מבושל
 לזה נחית מאיר דר׳ אליבא הש״ס במסקנת דכאן ניחא, הקדמתנו לפי אבל בזה. שתנעורר

 שדרשה וכמו צלי לי נראה הכוונה וע״כ מיותר הוא ובשל דהאי המכילתא של הדרשה
 גזירת הוה דזה מאיר לר׳ וס׳׳ל ובשלו, צלאו על לחייב התורה אמרה בפירוש וא״כ המכילתא

אץ האפיה מבטל דבישול אחר מקום על ממט ללמוד אץ אבל הכתוב  לחם, תורת עוד עליו ו
כיון יאכלט, לא שוב ג״כ שצלאו אע״פ שבשלו דכל הוא הכתוב גזירת דבפסח אלא  שזו ו

אץ יוסי וכר׳ לחומרא פסק מצה דלגבי אלא הרמב״ם, כן פסק שפיר הגמ׳ מסקנת  יוצאין ד
וברור. נכון וזה וכד׳׳ה, מאיר דר׳ כמסקנא פסק פסח לגבי אבל המבושל, יקpב
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שבת בערב שחל טוב ביום חמין הטמנת

 להטמץ להקדים צריך אי קודש, שבת בערב להיות שחל סוב ביום חמין הטמנת דבר על
 להטמין יכולין או יום, מבעוד דורסאי בן כמאכל המאכל שיתבשל שהות שיהא יום מבעוד
קודש. שבת ערב בסתם כמו לחשיכה סמוך

 האופה כרבה, דפסקיק ב, מו, בפסחים ״דהואיל״ בסוגיא ומבואר פשוט זה דבר לכאורה הנה
 שבת דצרכי פסקינן וגם אורחים, ומיקלעי הואיל דאמרינן משום לוקה אינו לחול טוב מיום

 שיבואו שהות יש דאי להטמין, מותר היה אופן בכל לכאורה כן ואם מהתורה, טוב ביום נעשין
אי תבשילין, העירוב ליה מהני ומדרבנן לבשל, מותר מהתורה הרי אורחים  שהות אין ו

הו מהתורה טוב ביום נעשין שבת צרכי ״הואיל״ סברת בלא גם הלא שיתבשל,  שיטת וז
 אולם טוב. ביום נעשין שבת דצרכי א, ו, טוב יום ובה׳ ט, א, טוב יום בה׳ כרבה שפסק הרמב״ם

 דפסקיק דלדידן ליה דסבירא ראשונים ושאר הר״ן שיטת הביא סק״א תקכ״ז אברהם המגן
 סמוך לבשל אסור כן ואם מהתורה, טוב ביום נעשץ שבת צרכי דאץ לן אית בהואיל, כרבה

 ועיין ״רבה״. ד״ה ב, מו, פסחים התוס׳ שכתב וכמו הואיל סברת ליכא דאז כיון לחשיכה
 לומר מקום היה אברהם המגן דברי ולפי בזה. השיטות לבאר שהאריך השקל במחצית
 לאורחים. ולהאכילו להתבשל שהות שיש בעוד יום מבעוד כן גם שיהיה צריך חמין דהטמנת

 כוללת בפתיחה מגדים הפרי בשם שהביא הנ״ל סימן סופר החתם זקני קדושת בהגהות וראיתי
 שבת בערב חמין טומנין דאיך זו מדוכא על ויעזב בזה נתקשה שבאמת ת, סעי׳ טוב יום הלכות
 גדול היום בעוד להטמין צריך היה כן ואם ״הואיל׳׳, שייך שלא כיון טוב, יום בו שחל קודש

 נעשין שבת צרכי מהתורה דבאמת נאמר אם p אחר מענה מצא ולא החשיכה, לפני שעתיים
 ז״ל רש״י שכתב מה פי על ניחא הכי דבלאו לחדש רצה זצוק״ל הגאון ואאמו״ר טוב. ביום

 משום הוא טוב ביום נעשין שבת צרכי ליה דאית דאמר מאן דהאי דטעמא דהואיל בסוגיא
 כורחך על טוב ביום נעשץ אין דאמר ולמאן הוה, קדושה חדא טוב ויום שבת ליה דסבירא

 כמאכל נתבשל ולא טוב ביום שבישל מה על ליחייב מצי לא וממילא הן קדושות דשתי משום
 שום עשה לא דהא חייב, דאינו ודאי בשבת מבשל דמשום בשבת בלילה אלא דורסאי בן

 דשתי טוב ביום הבישול גמר לא דהא לחייבו אין טוב ביום מבשל משום גם אבל בשבת, מעשה
אין הן, קדושות  יש אדרבה זה ולפי תבשהא־ן. הערוב מחני ולזה דרבנן, איסור אלא כאן ו
 האיסור יעבור לא דאז טוב, ביום יוגמר שלא כדי לחשיכה סמוך דוקא להטמין להיזהר

אין בישול של דאורייתא לאורחים. להאכיל שהות ו

 הסימן בסוף רצ״ח מצוה טוב יום הלכות חינוך במנחת מצאתי והחיפוש העיון אחרי והגה
 דצרכי ואחרונים ראשונים רוב שיטת לפי ״והנה הטהור: לשונו ואעתיק בפשיטות כן שכתב
 פת הדביק אם מקום מכל לי נראה הואיל, שייך דלא במקום יןpול טוב ביום נעשים אינם שבת

כי פטור, בודאי בשבת p טוב ביום כלל נאפית ולא לחשיכה סמוך שבת ערב טוב ביום בתנור
 סמוך בשבת אף לעיל, שכתבתי כמו כלל מלאכה עושה אץ כי חייב אינו טוב יום מלאכת על

עצמו בשבת דאפילו התורה, חייבה האפיה על מקום מכל בשבת בתנור שנתן אף שבת למוצאי



ר ו ם'ר ו ד ד

 כי מחייב לא בשבת שנאפה מה ועל כלל, מלאכה עשה לא שנאפה קודם התנור מן לקח אם
 ואינו בשבת, מעשה עשה שלא כיון פת להדביק שמותר שבת ערב בכל כמו יום מבעוד עשה
 כהאי בודאי כן אם שאסור) אפשר מדרבנן (ואם מעצמה, בשבת נעשה אם מלאכה על חייב

 ועשה לזה זה סמוכים הכיפורים ויום בשבת נמי וכן כלל, דאורייתא איסור עשה לא גוונא
 נאפה ולא פת בהדביק שביארתי בנידון כמו התחילה לא או עמדה ולא מהם באחד מלאכה

 עשה לא כי הכיפורים יום ומטעם מלאכה, היה לא כי פטור שבת מטעם פטור, ודאי הלילה, עד
 יהושע דר׳ א, יט, בכריתות מניין לשבת קודם הכיפורים ביום איפכא וכן הכיפורים. ביום

 עשה חצי דאמרינן פטור, לשבת הכיפורים יום בין השמשות בין מלאכה עשה דאם ליה סבירא
 כאן אך שיעור, חצי מטעם אסור בודאי שם אך מצטרף. ואינו זה ביום עשה וחצי זה ביום

 לכלאים דומה ואינו זה דבר עיון צריך מקום ומכל כלל דאורייתא איסור דאיט לי נראה
 מעשה, עשה בלא אפילו לבסוף חייב בהיתר אפילו או באיסור עשיה תחלת היה אם וכדומה,

 אם גמור היתר והוא כלל התורה אסרה לא בשבת אבל מעשה, בלא אפילו דהלאו שם דוקא
עיין ופשוט. בשבת, מעשה עושה אינו  דהבבלים הכיפורים יום שעיר גבי ב, צט, מנחות ו

 הכיפורים ביום לא לבשלו יכולים היו שלא משום שבת בערב הכיפורים יום בחל חי אכלוהו
 ביום הבישול תחלת לעשות שכתבנו באופן עשו לא למה לכאורה עיון צריך בשבת, ולא

 דצריך פשיטא זה ולפי עיון״. וצריך פנים כל על מהתורה איסור דליכא בשבת ויוגמר הכיפורים
 שלא טוב יום מלאכת מאיסור להנצל כדי לחשיכה בסמוך דוקא טוב ביום החמין להטמין
 אינה דעתי עניות לפי א, יט, דכריתות ממשנה חינוך המנחת שהביא דהראיה אלא לצורך.
שו דינו נפרך גופא זו ממשנה אדרבה ראיה, חידו  ר׳ פליגי שם במשנה דהנה חינוך, המנחת של ו

 מהן באמה יודע ואינו השמשות בין מלאכה ועשה הכיפורים ויום בשבת יהושע ור׳ אליעזר
 בין מלאכה העושה על נחלקו לא יוסי ר׳ ״אמר פוטר, יהושע ור׳ חטאת מחייב אליעזר ר׳ עשה,

 על נחלקו מה על למחר, עשה ומקצת היום עשה מקצת אומר שאני פטור שהוא השמשות
 א״ר וכו׳, עשה הכיפורים ביום אם עשה בשבת אם יודע ואינו היום בתוך מלאכה העושה
 ספיקות ג׳ יש השמשות בין מלאכה בעושה והנה תלוי״. מאשם אף יהושע ר׳ היה פוטרו יהודה

 עשה שמא ג) בלילה. שמא ב) ביום, מלאכה עשה שמא א ולה, לד שבת במסכת כמבואר
עיין בלילה. ומקצתה ביום מקצתה  בעשה דלכאורה שתמה ב, לה, שבת המהרש״ש בהגהות ו
 ומקצתה ביום מקצת עשה שמא ספק יש הא חטאת חייב איך השמשות בין בשני מלאכה
אין בלילה  הב׳ שמצטרפץ דהיינו אחד, בהעלם ז״ל רש״י כתב דלכן ומתרץ נפשך. ממה כאן ו

 וברור. אמת וזה אחד, העלם רבעי ומימלא חייב אז ורק השמשות בין בשני שעשה מלאכות
ש הכיפורים דום שבת שבין השמשות בין מלאכה בעשה זה ולפי  עשה דילמא ספיקות ג׳ כאן וי

 בשבת מקצתה עשה שמא השלישי והספק הכיפורים, ביום עשאה ושמא בשבת, המלאכה
 ודאי תלוי באשם אבל פטור מחטאת דרק לומר כורחך על כן אם הכיפורים, ביום ומקצתה

 יהושע ר׳ היה דפוטרו יהודה ר׳ אמר איך קשה כן ואם יוסי, ר׳ מודה כורחך על ואה דחייב,
 אם יודע ואינו היום מלאכה בעשה יוסי ארי קאי יהודה דר׳ לומר כורחך ועל תלוי. מאשם אף

 בעשה דפטור הא אה דלית יהושע דר׳ אאבא את״ק נמי דקאי או הכיפורים, ביום או בשבת
 כיון תלוי מאשם אף דפטור שפיר כן ואם דחייב, אה סבירא אלא דפטור, היום מלאכה מקצת
 דלר׳ הרי כן ואם הכיפורים, ביום ומקצתה בשבת מלאכה מקצת בעשה מלאכה עשה דודאי
אלא הכיפורים, ויום שבת שבין השמשות בין מלאכה בעשה חייב יהושע דר׳ אאבא יהודה



שכת כערב שחל טוב ביום חמין הטמנת

 עשה, הכיפורים יום מלאכת או שבת מלאכת אי יודע דאינו משום מחטאת פטור הכי דאפילו
 בה׳ ברמב״ם מפורש כן שמצאתי וראה חטא. כאן יש דודאי כיון תלוי מאשם דפטור וממילא
 מקרבן פטור זה הרי שביניהן השמשות בין מלאכה ועשה הכיפורים ויום ״שבת ח, ח, שגגות
 שהרי תלד אשם מביא ואינו שביארנו, כמו חטא של עצמו יודע אינו שהרי חטאת, מביא ואינו
 הכיפורים ביום ומקצתה בשבת מלאכה מקצת רעשה לפניך שלך הרי שחטא״. כודאי יודע
בין הכיפורים ויום שבת בין לחלק דאין ובודאי ברור. וזה הנ״ל, חינוך כמנחת ודלא  טוכ יום ו
 וכן הן קדושות דשתי דפסקינן כיון ושבת טוב דביום שנאמר לא אם כמובן, שנא דמאי ושבת

 ומקצתה טוב ביום מקצתה מלאכה בעשה פטור ובאמת ח־ט ח, עירובין בה׳ הרמב״ם פסק
 חידוש היה וזה חייב. ולהכי הן אתת דקדושה אפשר ושבת הכיפורים ביום כן שאץ מה בשבת,

בהכי. לחלק בפוסקים דעת גילוי מצאתי לא דין

 למוצאי ונמשכת דשבת יומא באפוקי מלאכה דעשה חינוך המנחת שכתב הדין בגוף וגם
 זורע בין ומהלק דפטור, ליה דפשיטא שבת, למוצאי סמוך בשבת בתנור פת הדביק כגון שבת,
 לתוך הזרע נתינת הוא זריעה דענין משום שבת לאחר אלא נקלט שאינו פי על אף דחייב

 או התנור על הקדרה שפיתת על לא ומבשל, אופה כן שאין מה המלאכה. עמרה ובזה הקרקע
 באופה ולהכי המלאכה, גמר על אלא ובישול, אפיה מלאכת שם נופל בתנור הפת דביקת
עיין פטור. שבת, למוצאי בלילה אלא האפיה עמרה ולא להשיכה סמוך בשבת  באריכות ו

 הנה זה. בענין שהאריך רצ״ח מצוה טוב יום ובהלכות זורע, כלל שבת בהלכות הינוך במנחת
זה. לענין ששייך מה לבאר ידי אנופף אני וגם חינוך המנחת בדברי פלפלו האחרונים מן כמה

שו לפי לכאורה הנה  רכל ב, כב, חציו משום דאשו בסוגיא קמא בבבא יוסף הנמוקי של חידו
 לעשות מותר ולכן עשייתו, בשעת אז ועמר נעשה כאלו הכל ממשיכים אע מכהו שנעשה
 טעמא דמהאי קשה לכאורה כן ואם בשבת, ועמרת שהולכת פי על ואף שבת בערב מלאכה

 חייב יהא שבת במוצאי ונאפת והולכת לחשיבה סמוך בשבת בתנור פת הדביק דאם נימא גופא
 לקולא זו סברא דאמרינן ומה בשבת, בכחו עמרת כבר המלאכה כאלו ליה דחשבינן ומשום

 על א, עג, שבת מהרש״ש בהגהות כן שכתב מצאתי ובאמת לחומרא. כן שנאמר שכן מכל
 הקליטה, עמרה לא אם פטור ובשניהם זריעה למלאכת אופה מלאכת דמדמי ־׳הזורע״, המשנה
 קודם התנור מן הפת ברודה כמו הזריעה על פטור בשבת הקרקע מן הזרע שהגביה דהייע

 בלילה רק שעמרת פי על אף האפיה על חייב לחשיכה סמוך דבשבת הדין והוא שנאפה,
 עם דהדין ופשיטא הדין, לעומק נחית לא ז״ל הגאון דעת עניות ולפי עיי״ש. שבת במוצאי

 שנשרש, קודם הקרקע מן הזרע שקלט פי על אף הזריעה על דחייב חינוך מנחת בעל הגאון
פטור. שבת במוצאי האפיה באופן,שעמרת לחשיכה סמוך בשבת והאופה

 לא נקלט לא דאם פי על דאף בקרקע, הזרע שמניח במה מעשיו דנגמרו פשיטא בזורע דהנה
 אפילו הכי תימא לא דאי מאליו, נעשה והכל מעשה שום תו בעינן דלא כיון מחשבתו, נעשה

 דלקצור אדעתא הזורע דכל הזריעה, על דפטור נאמר הפרי עמר לא או צמח ולא נקלט אם
 וזה כשבת, הזריעה על דפטור נימא הכי תאסוף ולא תוציא רב זרע בו נתקיים ואם זורע,

 כלתה הזריעה מעשה דעם ומשום חייב, נמי כלל נקלט בלא הדין דהוא וממילא דליתא, פשיטא
שול באפיה אולם בקרקע. הזרע שהפיל בשעה מיד מלאכתו שול אפיה דסתם כן, אינו ובי  ובי

לגמרי, יתקלקל פנים כל על או ישרף בתנור הפת יניח אם כי האש, מן לסלקו עוד אנו צריכין



ם 'ר ו ד ר ו ד פו

 או האפיה נולאכת ולכן התבשיל, ישרף שלא הקדרה את להגיס צריך רוב פי על בבישול וכן
 מביא אופה במלאכת תיטך המנחת והנה והבישול. האפיה גמר אחר עד נגמרת לא הבישול
 כדי דאפיה לייבשו, בדי לח יתד דשדי ז־ל שפירש״י לאתינא, סיכתא דשדי הא על קושיא
כן רישא, פסיק הוה דהא מבשל, משום חייב יהא שישרף  שם דקאמר ב, לג, מיבמות קשה ו
 מבשל, משום ואיכא מבושלים הרי האימורים שנשרפו קודם הא ^שה היא, הבערה הקטרה

 דליכא סובר דילן דהש״ס לומר וצריך מבשל. משום דחייב דאמר מאן איכא באמת ובירושלמי
 אאמו״ר אולם חינוך. המנחת דברי תורף כאן עד ליה ניחא דלא רישא פסיק דהוה מבשל משום
ציל הגאון ^ ז  בתנור הפת או הקדרה את שופת אם אלא מקרי לא דמבשל אמתי, תירוץ תי

 שדי או האש על אימורים שנותן מי אבל והאפיה, הבישול נמר אחר משם לסלקו כדי בכוונה
 אלא מבשל מקרי לא זה מעשה בינתים שתנבשל פי על אף שם שיעזרף בדי לאתינא סיכתא
 הבערה. מעשה רק אפיה או בישול כלל זה דאין רתזזא פסיק כאן שייך ולא שורף, או ממניר

 סתירת בזה ומייעזב מבשל, משום נמי חייב דבאמת שכתב א יב, שבת בהי משנה בלחם וע״ין
 משום דחייב כתב א ובפי״ב, מבשל, משום חייב גחלת דמחמם דכתב ד ט, מפרק הרמב׳ים
מבעיר. משום כך ואחר מבשל משום תחלוז חייב שניהם רעל ז״ל הוא וכתב מבעיר,

^ שם דוזירועזלמי דעתי, עניות לפי ראיוז שום אין מהירומזלמי חזנוז פ  דאית מדליקין במה ב
 במקטיר אבל הקדרה, תחת אש בהצית היינו שתיים, חייב וביעול דהמבעיר דאמר מאן

ר אליבא רק הביזזזול על חייב אים באמת אימורים  ללאו הבערדז ליה דסבירא משום יוסי ד
ח אבל יצאת,  ואפמז דבביעזול הרי והבן. בימוול משום חייב אינו באמת ההבערה גם דחייב לרי
 אם דפשיגזא נהי ומעוזה ביעזול, בשם שיקרא כדי התנור מן ולסלקו לעומרו הכוונה בעען

או לאפותו כדי הפת הדביק  ונוזקלקל ונשרף שם שבחו כך ואחר ובזמנו בעתו התנור מן ולוזוצי
 אמרו לא ולמה הי בשבת הפו; לרדות לו התירו איך בן לא ראם האפיה על חייב מקום דמכל

אז שיתקלקל עד בתנור שיניוזנו  ונוזקלקל בתנור נסואר דאם נאמר דבאנו אלא עוד ולא יפטר, ו
 ולא המלאכה גמר הוה הרדיוז כן ואם הפת את שירדה עד המלאכה נגמרה לא הרי חייב, אינו

 דבל מעזום מלתא דהא וטעמא שאינו, דבר ודאי וזה הפת, את רדוז אחר אם האופה יתחייב
תו מנו! על שהדביק  אפילו האפיה מלאכו! עמרה ובזה מחשבתו, ונעשה ונאפה נגמר הרי לרדו

מן בל אבל בתנור, כך אחר מניחו אנז  ומבשל, אופה מקרי לא והבישול האפיה נגמרה שלא ז
 או מבעיר אלא מקרי ומבשל אופה משום לא לסלקו שלא מנוז על בתנור שנותן שמי מפני

כיון מקלקל.  מבעוד חזביעוול האפיה שתגמד בעינן ומבשל אופה דבמלאכת היטב מובן שכן ו
תו, פנים כל על כוונוזו גנז בעינן הדיבוק בשעת כי שבת,  מציאות. להיות צריך הרי כן ואם לרדו

 דיש ונהי בכוונה, פנים בל על לוזאפיוז שייכי מישך דהרדידז ומעזום בשבוז, פנים כל על הרדידז
 רדיוז בלא וממילא והבישול, האפיוז צורך כפי רק יותר חום כאן שאין ומבשל באופה מציאות

 ולכן כן, אינו ומבעזל אופה בסתנו מקתז מכל הפת, או המאכל יתקלקל לא נמי האש מן וסילוק
 הזורע מצד בעינן דלא זורע במלאכוז כן שאץ מה הגמר, גם וביעוול אפיוז מלאכת בכלל נבלל
ואמת. מאד נבון וזה הגמר, לצורך עוד מעשה שום

מר זה ולפי  האש על הנתינה דהיינו וגמל, התחלוז איבא ובתזזול אפיה דבמלאכת אני או
שו שניהם גם צריכין וממילא והאפיוז, הבהזזול גמר אחר האש מן והסילוק  ולכן בשבת, שוץ
במחנאי ונגמר בשבת בהתחיל וממילא פטור, בשבת שנגמר פי על אף שבת בערב בוזתוזיל
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 מעשה אלא וגמר, להתחלה המשך לה אץ וריעה למלאכת אבל פטור. גופא טעמא מהאי שבת
 וזה חייב, הקרקע מן הזרע נלקט אם אפילו וממילא המלאכה, היא לקרקע הזרע זריקת של

ברור.

 ההשרשה קודם מיד חייב זרעים בכלאי דגם כתב בסופו תקמ״ח במעוה בתינוך ראיתי והנה
 כלאים״ ״בתי בקונטרסו ימוראל בתפארת ומעאתי שנא. דמאי שבת לענין הדין הוא כן ואם

 שהביא פלא ראיתי הדברים ובתוך הכי, כן גם שכתב מ״ג בלל זדעים של הסדד בסוף הנדפס
 הכי אפילו מתאחין, שאץ גב על אף באילן ידק להרכיב דאסור ז, א, מכלאים לזה ראיה

 ראוי דאינו במקום אפילו כלאים בזורע דחייב נאמר דהכי ופלא מיד. נתחייב משהרכיב
 בראוי דוקא היינו מיד, הזריעה על דחייב נאמר דאפילו לומר, יתכן לא ודאי וזה להעזריש,
 שיהיה דדי משום והיינו ביה, אית אתר טעם כורחך על באילן ירק במרכיב אבל להשריש,

 גוף ועל חדש. מין איזה שניהם מבין הזריעה ידי על שיצמח בעי ולא מהדדי יונקין הזרעים
 לא בפירוש בתורה כתוב הוה אי דודאי מכלאים, בשבת זורע דץ ללמוד יש אם דן אני הדבר
 דבל כיון אבל דיניהם, להמווות כורחך על אז כלאים״ תזרע ״לא דכתיב כמו בשבת תזרע

 בלא זריעה רק ולא כן, גם שנקלט היה במשכן הזריעה ואופן ילפינן, ממשכן רק שבת מלאכת
 זו סברא הביא גופא חינוך והמנחת לקלוט, בראוי שיוזיה שצריך שבת לענץ הדין הוא קליטה,
 ובתוס'. ברמב״ם דלא כגרוגרות, שיעור בעי שבת לגבי דזריעה ליה דסבירא רש״י שיטת ליישב
 דבשבת משום איתן, מנחל או מכלאים ללמוד דאין ליה סבירא דרש״י ■והנה■ בד״ה שם וכתב

 וקליטה, זריעה דבעי מיניה ילפינן דלא דכוותה כן ואם עיי״ש. תזרע, לא בפירוש כתיב לא
 משום טעמא היינו מכלאים דילפינן שהוא בכל להו סגי השיעור דלגבי ותוס■ לרמב-ם ואפילו
 משום תסגי לא נבלי בכגרוגרות כן דאם דמשכן, דומיא ממש דבעי לומר נוכל לא הכי דבלאו

עץ היו יותר דבמשכן  ובמשכן ממשכן, ילפינן ודאי המלאכה אופן אבל הסממנין, לצורך זור
והשרשה. זריעה היה

 כלאים לקיים גם אסור הרי כלאים רגבי שבת, למלאכת כלאים בין לתלק סברא פי על ונראה
 ׳ פרשת ובספרא ג, הלכה כלאים מהלכות א׳ בפרק הרמב״ם פסק וכן קטן, מועד בריש כמבואר
 שהתורה בזה הפירוש דעתי עניות ולפי לא, כלאים שדך נבתב כאלו זאת דרשינן קדושים

 ואפילו לעקור חייב אחר זרע אפילו ולכן בשדה, כלאים שיתהווה המציאות תהא שלא אסרה
 אמרינן שפיר ולכן הקרא, קפיר זה על בשדה, כלאים יצמח שלא שיעכב כדי השרשה קודם
 באמת זו סברא דליבא בשבת אבל חייב. כלאים שיתהווה בעולם המציאות והיה כשזרע דמיד
 זו סברא נגד שמצאתי אלא לומר. מקום היה כן בחול. אפילו ההשרשה בנגמרה חייב אינו

ע לנכרי לומר דמותר ג, א, כלאים בה• פסק דהרמב״ם  עליו משיג והראב־ד כלאים, לו ארו
 וכתב הישראל. ציווי בלא ואפילו העכו״ם זרעו אם אפילו כלאים לקיים להישראל אסור דהרי
שב משנה הכסף  לנברי למכרו יכול ומקודם שהמוריש אחר p הוא לקיים דאסור דהא אי

 חייב דבאמת החינוך דעת עד ראיה מכאן להביא נראה אחר מצד אבל עיי״ש. יקרים, בדמים
 לנברי לומר דמותר פסק דאיך הרמב״ם על עוד הקשה שם דהראב״ד השרשה, בלא הזריעה על

 בשאר לנברי אמירה אי היא איפשטא דלא איבעי א, צ, מציעא בבא בגמי הלא כלאים, לזרוע
 מקומות בשאר פסק בעצמו והוא לקולא באן הרמב־ם פסק ואיך לא, או מותר איסורין

דבשעת דביון לומר מקום היה חייב, אינו השרשה בלא הזריעה רעל נאמר ואם לחומרא.
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 אץ כן אם למכרו, מוכרח יהיה הכי כלאו שיושרש וקודם לאו, איסור עוד כאן אץ מעשה
סורין לשאר דומה זה איסור  שיטת ליישכ נכון היה וזה האיסור. נגמר מעשה בשעת דמיד אי

 קותם עוד מיד הזריעה על דחייב פשיטא בשבת פנים כל על שיהיה איך יהיה הרמב״ם.
עוד ומבשל. באופה בן שאין מה ע.pהק מן הזרע נלקט אם ואפילו השרשה,  תיוהא ראיתי ו

ש ביום בו נשרש וגם בשבת זרע דאנז לומר דעתו על שעלה חיטך במנחת שם גדולה  די
חזר להשרשה הזרהנה בין ידיעה לו והיה שוגג הידז אם שם, שמבאר כמו זה על מציאות  ו

 חייב שביעית קודם שזרע פי על דאף חטביעית ממשנה ראיה והביא חטאות, שתי חייב ושכח
 לנו היה אז הקליטה על נחייבו אם נפשך דממה דבריו, להבין זכיחי ולא עיי״ש. לעקור
 משום פטור דלהכי לומר כורחך ועל בשביעית, וכמו בשבת ונשרמו בחול זרע אם אפילו

ת שביתת על מצווה אינו דבשבת א  השרעוה על נוזייבו איך בן ואם מעשיו, על מוזהר אלא ה
 מעשה דהיינו מעשיו ידי על באה דהשרעזה משום דאי עצמו בפני הזריעה ועל עצמו בפני

החתום. כספר ממש הקדושים ודבריו נתוזייב, בבר זה על הלא הזריעה,

 אבל הזריעה, בשעת מלאכתו שעמרה זריעה במלאכת רק הוא בזה שבתבנו מה כל אולם
מר בהתחיל אלא חייב איע וממילא וגמר, התחלה לה יעו ואפיה ביעזול במלאכת  בשבת, וע

 וגמר התחלה לה שיש מלאכה מין עוד יש אולם וכנ׳ל. יוסף הנמוקי סברת אל שייכות אה ואין
 בחול עמרה דאפילו וממילא שעמרה קודם עוד ההתחלה שעשה אחר מיד חייב הכי ואפילו

 החץ שנח דאחרי לומר עכל ודאי דכאן הרבים, לרשות היחיד מרשות חץ בורק והייע חייב,
אין העקירה. בשעת בבח היה כבר דההנחה כיון העקירה, משעת למפרע חייב  דומה זה ו

 על אשר למפרע, לחייבו אין ולבן המלאבה גמר לתכלית מעשה אהה עוד צריך דשם לבישול
 דהזריקה כיון שבת במוצאי ונח בשבת חץ בורק אבל בשבת, המלאכה שתוגמר צריך כן

 בשבת, שהיתה העקירה בשעת המלאכה כל עשה כאלו נחשב ההנחה, על גם בטוח פועלת
ת א, קב, דשבת בסוגיא מבואר זה ודבר בחול. שנחה פי על אף הזריקה על חייב ולבן  הזורק פ

 הכלל זה פטור. שנשרפה או כלכ קלטה אחר, קלטה מידו, שיצתה מאחר ונזכר ״הזורק כמשנה
 חייב נחה ״הא בגמרא ומקשה שגגה״. וסופן תחלתן שתהא עד חייבין איע חטאות ח״בי כל

תץ נזכר והלא  ח״ב״ באמת בזורק אבל במעביר רבא אמר אלא ובר, חטאות חייבי בל ו
 מיד למפרע המלאכה עמרת דבזורק משום הנ׳ל יוסף הנמוקי סברת פי על הוא וההסבר

כיון העקירה, בשעת ע היה דאז ו  אלא הכי קאי לא דבמסקנא אלא חסאת. חייכ שפיר שו
שוע המלאכה ונעזרה ושכח כחור ורק כזורק, אפלו מחטאת דפטור ליה סבירא  חייב אז ב
אפלו בגמרא ומסקינן חטאת. שע ד הזיר אמות בשתי ב  בשתי שע כך ואחר אמות בשתי ו
 פסקינן דאנן פי על אף ח, ו, שעות בה׳ הרמב־ם פסק וכן במעביר, ופטור בזורק חייב אמות,
 אפלו דפטור, העלמות בשתי אותיות שתי בכותב א, קו, בשבת שיעור, לחצי ידי׳נה דיעו כרבנן

 יוסף הנמוקי סברת פי על מאד עון וההסבר להחזירו. בידו דאץ ומשום חייב בזורק הכי
ת בזו  המלאכה עמרת כאלו דחשבינן משום שיעור חצי הראשועת אמות השתי מקרי לא ד

 עמרת כאלו דחשבינן נמי נימא פטור ונזכר דבזרק שנא דמאי קשה לכאורה ומעתה מיד,
 ועל מחלקת, רהידיעה אמרינן ולא חייב ושכח כחור ולמה הזריקה, בתחלת מיד המלאכה

 גוף על דודאי מידי קשה דלא כרור נראה אבל מיד. עמרת כאלו דחשכינן מעזום כורחך
 מהא מוכח וכן העקירה, בשעת המלאכה עמרה כבר כאלו דחשבינן שפיר אמרינן המלאכה
בהליכתו שיראין וקרע ארבעה לסוף ארבעה מתחלת זרק אבין ר׳ דאמר א, לא, דכתובות
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^ו, אחר מיד שבת חיוב איכא דכבר פטור,  אי בשוגג היה וההנחה דהעקירה כיון ולכן שז
 עמרה באונס כן אם החץ, בהנחת אונס והיה שנזכר היכא אבל לשנים. המעשה לחלק אפשר

 ולא מחטאת פטור ננלי מזיד ונעשה ונזכר בשוגג pז אם הדין הוא זה ולפי ופטור, המלאכה
 משנה שמפרש ירושלמי לש״ס דילן ש״ס בין סתירה יהיה לא בן נאמר ואם ככפרה. ליה מהני
^ pפ דסוף  באמת אונס היה דאם ומשמע יעויי״ש. מזיד שנעשה היינו ונזכר דתנן דהא הזו
 לו מותר אם לישאל שבא א, ד, שם מיירי בהכי דהא דפטור בפירוש מבואר דילן ובש׳׳ס חייב,

 מזיד בנעשה דמיירי בירושלמי דאמר דהא מידי, קשה לא הנ׳׳ל ולפי התנור. מן הפת לרדות
 שם שהביא וכמו לבסוף, מזיד שהיה כיון בחטאת כפרה ליה מהני דלא היינו מחטאת, ופטור
 כך ואחר בשגג אבל שוגג. כך אחר שנעשה מה מהני דלא להרוג במזיד חץ דזרק מהא ראיה
 חטאת, בעי דלא אלא בחטאת, כפרה ליה מחני דלא נאמר לא אונס, אלא מזיד נעשה ולא נזכר

 המשך לה שיש דבמלאכה הנ׳׳ל מכל לנו היוצא ברור. וזה באונס נגמרת דמהמלאכה ומשום
בידו ואפיה בישול כמו  דהיינו ההתחלה. על לחייבו דאין פשיטא ודאי תוגמר שלא לבטלה ו

 דפטור, פשיטא שבת מוצאי בליל ונאפית והולכת לחשיבה סמוך בשבת בתנור פת דהדביק
 דיכול כיון בשבת המלאכה עמרה כאלו שנחשבת יוסף הנמוקי סברת מכח לומר אין דבזה

 ועשה הסמוכין ושבת טוב ביום הכי דאפילו אלא תיגמר, שלא ולבטלה המלאכה את להפסיק
 דאותיתא איסור בזה יש רכריתות, ממשנה הנראה כפי בשבת וענלרה טוב ביום מלאכה מקצת

פנים. כל על

 דעיקר כיון חייב טוב יום מלאכת על אלא שבת מלאכת על דלא דוראי נראה זה כל ועם
 גופא דבשבת כיון שבת מלאכת על נחייבו איך בשבת, דעמרת אלא טוב. ביום עשה המעשה

 במה נראה זאת כל ועל חייב. הוא טוב יום מלאכת דעל פשיטא ולכן כלל, מעשה עשה לא
 לשבת הסמוך טוב ביום לדקדק שלא שנהגו המנהג ליישב דיש סופר חתם בהגהות שכתב

 פסחים התום׳ שכתבו מה על בחידושיו העלה לומר זצריך הגאון ואאמו״ר יום. מבעוד להטמין
 מן כזית דודאי לאורחים, חזי דלא החמה לשקיעת סמוך ברודה דמיירי ״רבה״ ד״ה ב, מו,

 צריך כורחך על התוס׳ דלדעת אלא אורחים, ליה ולמה לאכלו, יכול בעצמו הוא גם הדבש
 ביתו ובני שהוא עד הרבה דאיכא ומיירי לחול, שנאפה הפת כל ועל הכוורת כל על ״הואיל״

 כזית לאכול ביכול דסגי מסוכנת דשאני אורחים, דוקא בעינן ולכן כולו, לאכלו יכולים אינבז
 שהות שיהיה רק אורחים צריך לא באמת ושם שחיטה, בלא בשר לכזית אפשר דאי משום
 צריך כגרוגרות, כל על דחייב לחול טוב מיום באופה או בכוורת כאן אבל כזית, ולאכול לצלות
 דריבוי הכל, על פטור שוב שיעורא אחדא דפטור כיון לומר דאץ הכל, על ״הואיל״ להיות

 טוב ליום באופה דוקא דהיינו בביצה, ז״ל הר״ן שכתב וכמו לכתחלה שרי טוב ביום שיעורין
 היתר שייך לא ״הואיל״, משום אלא מיפטר לא נבלי שיעורא דאחדא לחול באופה אבל עצמו,

 ר׳ גם היום,׳ ויאכלו אורחים יבואו באמת דאם כך הוא ״הואיל״ דסברת בשיעורין דריבוי זה
 מעשה, לא אבל חול לצורך שהיתה כוונתו p נשאר לא אז דהלא משום דמיפטר מודה חסדא
 ידי על המעשה שתתבטל שאפשר דכל לרבה ליה סבירא ולכן טוב, ביום נאכל באמת דהלא
 נאכל שיהיה אפשר אי באמת אם אבל לבסוף, נאכל בלא גם לחייב מצינן לא כך שאחר אכילה

 לצורך לבשל שכוון קיימת המחשבה עם המעשה עדיין מקצתו, שיאכל מי יביא אם אפילו הכל
 זאת אולם הכל. לאכול שיוכלו אורחים בעינן ולכן בחול, פנים כל על מקצתו כן גם ונאכל חול

אץ קצת, צורך בלא מתוך ליה דלית התוס׳ לשיטת דוקא אבל ״הואיל״, של היתר אלא כאן ו
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̂־ה דאית ז״ל רש״י לדעת  אחר רק ״הואיל״ צריך ולא כלל, צורך בלא אפילו ״מתוך׳ סברת י
מן דבל ז״ל רש״י שיטת מפרש שלמה והמגיני למידי. היום צריך דלא דפשיטא באופן שסעד  . ז
 אץ אם אבל כלל, לצורך שלא בשעשאה אפילו עליה פטור זו למלאכה היום עוד צורך דאיכא

 מציאות לנו יש אם זה ולפי ׳׳מתוך/ אמרינן לא זו במלאכה צורך לו שיהיה במציאות עוד
 לומר צריך ולדבריו ״מתוך/ סברת השאר אמרינן תו ״הואיל״ מכח אחד כזית על אפילו

 הדוחק צד על אפילו לכזית, אפילו צורך לו שאץ באופן דוקא מיירי לחול טוב מיום דהאופה
 ולבשל לאפות יכול שוב ביתו, בני או הוא כזית לאכול שיוכל כל בסתמא אבל ה.pל ולהכי לו,
 מיום אופין איך חסדא לר׳ רבה דפריך מה זה לפי לומר וצריך ״מתוך׳, משום מהתורה לחול גם

שלנו. בישול אסתם לא אבל למידי, היום צריך דלא יחיד אותו על קאי הקושיא לשבת, טוב

 ב׳ או אחת בקדושה חסדא ור׳ רבה דפליגי רש״י דלדעת דברים, של פסקן נמצא האמור ולפי
 אברהם המגן לחומרת מקום היה וממילא הן, קדושות דשתי בעירובין לן קיימא ואנן קדושות

 שייך לא ז״ל רש״י לשיטת אבל טוב, ביום נעשץ אין שבת דצרכי משום לילה סמוך לבשל שלא
 ולא הוא לא כזית אפילו היום עוד צריך כשאינו רחוקה במציאות אלא מהתורה זה איסור כלל
 הנאפה, כל על ״הואיל״ דבעינן ולתוס׳ מהתורה. ״מתוך׳ איכא הלא כן לא דאם ביתו, בני

 התוס׳ הלא אורחים, שיבואו עוד אפשר דאי בזמן לחשיכה בסמוך ואסור אורחים דוקא ובעינן
 שבת דצרכי חסדא דר׳ דטעמא ליה וסבירא ארש״י, פאגי אמרת״ ״ואי בד״ה דהואיל בסוגיא
 נפש אוכל כמו הוה שבת אכילת דמצות אלא הן, קדושה דחדא מטעם אינו טוב ביום נעשין
 אפשר הוTלד כן ואם ״במתוך׳, סגי קצת דצורך ליה דסבירא לשיטתייהו בזה והתוס׳ טוב דיום

שץ מתוך כן נראה וכאשר יוסף, הבית שכתב וכמו חסדא כר׳ למיפסק  י׳ פרק ריש הרמב״ם ל
 על כלל קשה לא כן ואם כוללת, בפתיחה שם כן גם מגדים הפרי שכתב כמו טוב יום מהלכות

 סופר החתם זקני קדושת כן כתב וכאשר יום, מבעוד בהטמנה להקדים חששו שלא המנהג
מרום. לאלוקי ותהילה לעיל שהבאתי בהגהות זצוק״ל



החמץ על הפסח את דהשוחט סוניא

החמץ על הפסח את דהשוחט סוגיא

 אומר יהודה רבי תעשה בלא עובר החמץ על הפסח את ״השוחט א: סג, בפסחים המשנה
 ״א״ר גמ׳: פטור, לשמו ושלא חייב לשמו עשר בארבעה הפסח אומר שמעון ר׳ התמיד, אף

 החבורה מבני לאחד או pלזו או לשוחט החמץ שיהא עד חייב אינו לעולם לקיש בן שמעון
 בעל אילימא קמיפלגי במאי בעזרה, עמו שאין פי על אף אמר יוחנן ר׳ בעזרה, עמו שיהא ועד

 מיניה בעי וכר, בסמוך על בעינן לא סבר יוחנן ור׳ בסמוך, על סבר לקיש בן שמעון דר׳ בסמוך
 לא כתיב מי ליה אמר מהו, חבורה מבני לאחד לו ויש לשוחט לו אין אמי מרבי אושעיא רב

 נמי, העולם בסוף לאחד אפילו הכי אי לו אמר כתיב, חמץ על תשחט לא תמעך, על תשחט
 עובר החלב את המקטיר כהן הילכך פפא רב אמר ילין, ולא תשחט לא קרא אמר ליה אמר
שנו הואיל תעשה בלא  האחרונים וגדולי טובא, מוקשה זו סוגיא הנה אימודין״. הלנת בכלל וי

מן חובתם, ידי יצאו לא תורתם כבוד במחילת  אבותי בזכות זו בסוגיא להתגדר זכוני השמים ו
אחת. אל אחת הקושיות ואסדר הקדושים,

שTח דאיזה דמתני׳ תנא על ישתומם רואה כל א.  קרא שהוא דבר קמא התנא משמיעט דין ו
 בתורה מפורש דבר ולשנות לחזור התנא מדרך זה ואין זבחי״, דם חמץ על תזבח ״לא מפורש

 ושאר תמיד שמוסיפין שמעון ור׳ יהודה ר׳ דבשביל לומר ודוחק ולפדש. להוסיף אלא שבכתב,
 דאז בלבד, אפסח רק חייב דאינו שמעון, ור׳ יהודח מדד׳ ולאפוקי קמא התנא דברי נקט זבחים
עיין קמא, התנא מדברי חסר החידוש עיקר  הדברים שבתוך הירושלמי על קרבן בשירי ו

בו׳ השוחט דתנא במתני׳ התנא כוונת דזהו אומר אני ״אדרבה וכתב: זה על נתעודר  עובר ו
 מן זה וגם עיי״ש. לאווץ, בשני חייב דאינו למעט כוונתו ועיקר הוא, מלא דמקרא תעשה בלא

 דאינו להשמיענו כוונתו היה אם ארבעים, סופג וכו׳ השוחט לשנות לתנא ליה סניה דמי הדוחק
שמונים. חייב

 תזבח״ ״לא י״ח) כ״ג, (שמות משפטים בפרשת אחד כתוב זה, לאו פעמים ב׳ כתיב בתורה ב.
 תרי הני ענוT ולא חמץ״. על תשחט ״לא כ״ה) ל״ד, (שמות תשא כי בפרשת השני וכתוב וכו׳

 וכבר שמונים. דחייב ליה דסבירא תנא שום לישתמיט לא שמונים לחייב כדי דאי למה, קראי
 עליו שנה דלא משום כשר דהפסח התוס׳ בכוונת המהרש״א שכתב מה על המפרשים תבלהו

 מן וזה עיי״ש. לאווין בשני עליו לעבור דבעי משום כתיבי קראי דתרי פי על אף לעכב הכתוב
 ב׳ בעי דלהכי שכתב האו״ח על ופלא כן, לומר פוסק ובשום מקום בשום כן נמצא דלא התימא
 לעשה, הניתק לאו והוה דתשביתו עשה דאיכא כיון מ׳, פנים כל על ללקות שיכול כדי לאווין

אווץ תרי מנתקה עשה חד דאין אלא  לעשה הניתק לאו מצינן דלא פלא כן גם וזה עיי״ש. ל
 קרבן ממצות הכא אבל חמץ, של יראה דבל לאו מנתקה ודאי כתובה חמץ רגבי דהעשה כזה,
 פלא והוא דתשביתו, עשה ידי על לאו האי ינותק ואיך החמץ, על אותו לשחוט שלא הוא פסח
כן ואם לעכב, הכתוב שנה כאן דאץ התוס׳ שכתבו מה אמת פנים כל על דעתי. עניות לפי
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 הרמ״ז בקול שכתב אמת והן לי, ולמה קראי תרי איכא באמת דהא עומדת במקומה התמיהה
 ולמעלה, שעות משש חמץ לאיסור ה׳ דף לעיל רבא דדרש מה על בעי קרא דהר המשניות על

 אחריתא דרשה להו ואית להבי קרא האי דרשו דלא ואמוראי תנאי הני אכל תקשי מקום מכל
לי. למה קראי תרי תנאי הני יתרצו איך ולמעלה שעות משש חמץ אאיסור

 כר׳ ודלא דחייב לשמו שלא אשחטו קרא חד בעי קמא דלתנא לומר בדעתי עלה ומתחלה
 דהן כן, לומר אפשר שאי ראיתי העיון אחרי אבל אתמיד. קרא חד רעי יהודה ולר׳ שמעון,

ל רש׳׳י שכתב מה דלפי אמת  דהוה משום לשמו שלא בשחטו שמעון ר׳ דפוטר הטעם ז׳
 שמה ראויה שאינה דשחיטה ליה אית קמא דלתנא לומר מקום יש ראויה, שאינה שחיטה
 דגם כשמש ברור לי ונראה כן, לומר אפשר אי דעתי עניות לפי אבל חייב, וממילא שחיטה,

 שיהיה טעם מאיזה יהיה כשר הקרבן שאץ דכל ומטעם לשמו, שלא בשחטו פטור קמא לתנא
היינו כתוב, ־־דזבחי״ פטור, ממילא  מחמת הזבח נפסל דאינו בירושלמי וכדדרש כשר, זבח ו

 חייב, אינו דודאי אחר טעם או לשמו שלא מחמת שנפסל דכל שכן ומכל החמץ, על ששחטו
 שיוצא הקרבן והיינו החמץ על לשחטו שלא קפדה כשר אקרבן דהתורה כן, נותנת הסברא וגם
 על ששחטו לן איכפת מה אחרת, מסיבה פסול הכי בלאו שהקרבן כל אבל פסח, חובת ידי

 הכי אפילו זבחים בשאר דמחייב שמעון ר׳ דמה גופא, שמעון מר׳ הוא וחומר וקל החמץ,
 אשלא דמחייב נאמר איך אפסח, p דמחייב קמא לתנא שכן מכל לשמו, שלא בפסח פוטר

 בזה המחקר על שעמד למלך במשנה ועיין פסח. מלהיות נפסל כי בלאו זה ידי דעל כיון לשמו,
 חייב, דאיט בפשיטות כן גם והעלה תשחט, לא על מחייב אי אחר דבר מחמת הקרבן נפסל אם

 התנא מחייב איך כן דאם שהקשה מפראג הדיץ מהרב קושיא הביא המלך בשער דראיתי אלא
אין פטור, קמא לתנא גם דבאמת דק לא תורתו כבוד במחילת לשמו, שלא בשחטו קמא  בזה ו
 להתנא דגם מה זה, דבר לומר שמעון לר׳ דצריך והא שמעון, לר׳ קמא תנא בין פלוגתא שום
 דבמועד דינא, אידך להשמיענו כדי p כן, נקט גופא דינא האי להשמיענו כדי לא פטור, קמא
 פנים, כל על שלמים דהוה כיון חייב לשמו ושלא הוא, דפסול כיון פטור דלשמו להיפך, הוא
 והתורה פסול, הקרבן הכי דבלאו ומשום דפטור, מודה עלמא כולי לשמו בשלא בזמנו אבל

 דפוטר שמעון לר׳ הטעם שפירש במה מאד תמוהים באמת ז״ל רש״י ודברי מיירי. כשר מקרבן
 למימר ליה הוה דבפשיטות להולמם, קשים הוא ראויה שאינה דשחיטה משום לשמו בשלא
 אדברי קיימת תמיהה התוס׳ תמהו כבר הכי ובלאו דיברה, כשר מקרבן רק דהתורה משום
עיי״ש. א, פה, בחולין אלו רש״י

 שלא אשחטו דחייב בהלכותיו הביא לא החזקה ביד דהרמב׳׳ם הנ״ל, לכל מכרחת וראיה
אי לשמו, דץ נאמר ו  להביא לרמב״ם ליה הוה תלוי, שמעון ור׳ קמא דתנא בפלוגתא זה ד

 למה מכרחת ראיה וזה לשמו, בשלא דחייב קמא כתנא בפירוש ולפסוק קמא כתנא ההלכה
אין דפטור, מודה עלמא דכולי שכתבנו  וכן הרמב״ם, הביאו לא ולהכי פלוגתא, שום בזה ו

 כלל מפרש ולא זבחים אשאר דמחייב בהא שמעון ר׳ דברי דמפרש המשניות בפירוש תראה
 זה בדין דאין ליה סבירא דהוה משום כורחך על והיינו פטור, לשמו דבשלא הדין תחלת

 לומר אפשר אי ולכן מקום, לי והניחו ז״ל האחרונים גדולי אה נחתו שלא ופלא כלל, פלוגתא
א איע דזה לחייבו, לשמו אשלא קרא חד דצריך אופן בשום עיין דפטור, מודה עלמא דכו  ו

 שהוא כל פגול פסול דליכא הרי כמצוותו״, המתיר שיקרב ״ובלבד ג׳ משנה ב׳ פרק בזבחים
בבת וזמנו למקומו חוץ מחשבת שהיה דכל חכמים פסוק האחרונה ובמשנה פסול, הכי בלאו
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אין פסול, זה אחר בזה או אחת  לשמו לשלא ששחטו דכל נמי הכא דכוותה כן ואם כרת. בו ו
 יהודה דר׳ דאליבא לומר אפשר אי כן וכמו תשחט, לא על עובר דאינו הדין הוא פסול וממילא

 קדרש דקרא מיתורא לא יהודה דר׳ האחרונים, שכתבו וכמו אתמיד לחייבו קרא חד בעינן
n3 וקראו פסחי דם תשחט לא בפירוש התורה כתבה מדלא אלא התמיד, על אף לחייכו rעל '״ 
ש כורחך ש התמיד, את גב ולכלול לדרו  שכולל זבחי רבים לשון היא דהכתיב וכתיב, קרי ודר

 אין לכן עיי״ש, בירושלמי גם מוכח וכן זבחים, שאר ממעט לי, המיוחד זקחי והקרי ותמיד פסח
 לבולי עומדת במקומה הקושיא כן ואם אתמיד, קרא חד איותר יהודה דלר׳ לומר מקום כאן

אייתר. למה שני קרא האי עלמא

^ הרמב״ם ג. פ  איסור חמץ על תשחט מלא רילפינן כתב ומעה חמץ מהלכות א׳ הלכה ב׳ ב
 משיטת ז״ל הרמב״ם נאיד דלמה תל״א בסי׳ הב״ח והקשה ולמעלה, שעות משש חמץ שהיית

 עיי״ש חלק, מאך אסור ולמעלה שעות משש דחמץ רילפינן אביי ררשת דנקט ז״ל הרי״ף רבו
המתיישב. דבר העלה ולא שהאריך

 קיים החמץ שיהא בעוד בניסן בי״ד הפסה שה לשחוט ״שלא כתב! פ״ט במצוה החינוך ד.
 ובא זבחי״ דם חמץ על תזבח ״לא שנאמר חלק, אך ז״ל שדרשו כמו יום חעי עד ברשותו
 בלשון המניעה זאת ונכפלה ברשותך, קיים החמץ ועדיין הפסח שה תשחט לא בו הפירוש

 נבהלתי ובו׳״. אותו, השוחט אצל חמץ יהיה שלא הפירוש בכלל שמענו כן וגם בתורה, אחר
 את נשחט שלא להזהיר בא שהפסוק מעולם דעתנו על עלה שלא חדש דבר שכתב עיני למראה
 אינו וגם זה מציט דלא מגומגם קצת לשונו כי כתב חינוך והמנחת היום, חצות קודם הפסח
 נגד שהוא כזה חדש דבר לומר נשגבה פליאה אלא הלשון שמגומגם רק דלא אומר ואני מוכח.

ש פסחו את שהשוחט הוא חצות אחר על דהקרא המפורשות, הסוגיות כל  ברשותו חמץ לו וי
 לאו על שעובר כן לומר תנא שום לישתמיט ולא עובר, לקיש לריש בעזרה או יוחנן, לר׳

 בפירוש וכדאיתא פסול הכי בלאו דהא אלא עוד ולא חצות, קודם חמץ על הפסח את כששחט
 שלא דשחטו למעלה כתבנו וכבר הערביים, בין שנאמר משום פסול, חצות קורם שחטו במשנה

 קרבן בה׳ והרמב״ם בזמנו, שלא דשחטו הדין והוא עלמא לכולי עליו עובר דאינו פשיטא לשמו
 כתב דלא מה בזמנו תיבת הוסיף הנה בזמנו״ הפסח את ״השוחט לומר הוסיף ה, א, פסח

 הטועין של מלבן להוציא בפירוש כתב פנים כל על אבל צורך, ללא לכאורה שהוא במשנה
 שלא דבר באמת כן שכתב החינוך יענה ומה החמץ, על חצות קודם שחט אם דחייב כן לומר
מזה. עין שהעלימו המפרשים כל על ופלא מעולם, אדם שום דעת על עלה

 ולמעלד שעות מו׳ דחמץ א, ה, בדף הסוגיא נעתיק הסוגיא, ועומק תוכן אל להגיע וכדי
 תשביתו״ הראשון ביום ״אך האי ולכולה ואמוראי, תנאי ופליגי לן, מנא אסור עלמא לכולי

 דיעקר הכוונה כורחך על נמי תשחט מלא דדרש לרבא הדין והוא טוב. יום מערב הפירוש
 ״ביום דהאי נשמע תשחט׳׳ ״רלא הקרא ירי דעל אלא הראשון״, ביום ״מאך הוא ילפותא

 נמי דדרש ישמעאל דר׳ מהברייתא מוכח וזה טוב, יום מערב הכוונה כורחך על הראשון״
 ביום הראשון דביום נאמר שלא תשחט דלא מקרא דמוכח אלא הראשון״, ביום די׳אך הקרא

 הראשון ד״ביום הקרא הביא א, ב, ומצה חמץ בה׳ ברמב׳׳ם תמצא וכן משמע, עצמו טוב
 אלא י׳׳ד, יום שהוא למרט השמועה דמפי ולמעלה, שעות ומשש חמץ איסור על תשביתו״

לומר כורחך ועל י׳׳ד, יום של שעה באיזהו החמץ, להשבית צתך מתי כתיב לא גופא דבקרא
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מן שמתחיל דקודם  ועריך קאי, הפסח אשחיטת עליו תאכל דלא בחעות דהיינו אכילה איסור ז
 שכתב הרמב״ם של הלשון מזה וכד בתורה״ שכתוב מה זה לדבר ״וראיה מקודם, להשבית

 ממנו ללמוד בא להכי תשחט דלא הקרא דנוף ליה סבירא דלא מוכח וכד לדבר ראיה בדרך
 להודיע התורה צריכה חמץ שהיית דאיסור כלל להאמר ניתן אינו רזה חמץ, להשהות דאסור

 ראיה בדרך ורק פסח, קרבן מדיני דמיירי בקרא לא אבל חמץ, מדיני דמיירי היבי במקומו לנו
מן דכשיגיע מוכח זה דמקרא הרמב״ם כתב  וממילא חמץ, עוד להיות לו אין הפסח שחיטת ז
עיין חצות. קודם בי״ד חייט תשביתו ראך קרא דהאי נדע  דברי כן שמפרש משנה בכסף שם ו

 בא תשחט דלא קרא דעקר ליה סבירא לא רבא דנם מוכח פנים כל ועל הברורים, הרמב״ם
 דמנא אחרונים ושאר יהועזע הפני קושית מידי קשה לא ולבן חצות, אחר חמץ שהיית לאיסור

 מי אבל דפסח, לתא משום רק קרא עיקר דילמא אתי, חמץ שהיית לאיסור קרא רהאי לרבא לן
 היה זהו דבאמת מידי, קשה לא ולדידי פסח. בערב חמץ בשהיית מותר באמת פסח לו שאין

 ללמוד לן דמנא והכוונה שחיט, כי וחד חד כל ואימא שהקשו דרבא אדרשא הגמ־ קושיית
 עוד יהיה שלא הפסח את דשחט למאן אלא קרא נאנור לא דילמא חמץ, שהיית איסור מהכא

 שעות, ד אחר חמצו להשהות מותר באמת הזה בזמן או שחיט, דלא מאן אבל ברעזותו, חמץ
מן תירץ זה ועל  השבתה דמצינו דכיון התוס׳ שכתבו כמו והכוונוז רחמנא, קאמר שחיטה דז

 י״ד ביום שעה באהה מפורש דאינו אלא נאמר, לכל זה ופסוק בא, בפרשת חמץ איסור אצל
 ״דלא רקרא זה לפי וננחנא להשבית, רחמנא קאמר שחיטה רבזמן הוא סברא החמץ, יבער

 כורחך רעל ביון קאמר, ולמעלה מחצות הייט הראשון״ ביום ״אך דהאי לגלות בא תשחט״
 ״תשביתו״ האי בן אם הפסח, שחיטת בשעת חמץ לו יהיה שלא מצר לבער צריך הכי בלאו

 מכל מוכח פנינז כל על ולמעלה. שעות מד פירושא כרחך על נמי, אדם לכל בשווה דנאנזר,
 הפסח, שחיטת משעת החמץ להשהות דאסור לאשמעינן אתי הקרא דגון! למימר דליבא הנ״ל,
^ אלא  הרמ״ז בקול שכתב מה ולכן הראשון״, ביום ד״אך הקרא פירוש מכאן נלמר אגב ר

 לו אין חמץ, שהיית לאיסור לכררבא קרא וחד אגופיה מוקמינן תזבח דלא קרא רחד לתרץ
 באו״ח עיין מימרא, כל ויבואר הסוניא בפשט אמת ךברי קושט שמע אבל כזה. באופן שחר

 דשמיא בסיעתא יתבאר רברט ומתוך כאן להכפילם הצורך מן אין בזה קושיות חבל שהביא
חומר. כרין הכל

 דם חמץ על תשחט -לא דהאי קשה כן ואם רחמנא, כתב לא דאי רכל בש־ס גדול כלל הנה
 חמצו שהזא צריך הפסח בלא הלא לן מנא דחמץ וקשה חצות, אחר על להזהיר בא זבחי״

 הוא הראשון״ ביום ״אך של רהפירועז והרמב״ם רש״י לשיטת מהוטרה חצות ער מושבת
 אסור פסח רבלא וכיון ותום׳, רש״י שיטת בזה לבאר שהאריך חיטך במנחת עיין חצות. אקורנז

 חמץ לו אין הכי רבלאו כיון קאי, אהיכא חמץ״ על תשחט ״לא האי חצות, אחר חמץ להשהות
 אחר סיבה פי על עיסה לו בטזחמץ דמיירי לומר מקום היה דוחק ובדרך חצות. אחר בר׳זזותו

 גופא קרא מהאי p לרבא דבאמת לומר הדוחק מן וכן קאתי, להכי דהקרא לומר ודוחק חצות,
 כתבתי כבר דהלא הוא, טוב יום מערב ותשביתו חמץ להשהות דאסור נשמע תשחט דלא

 שהיית איסור ריני משמיעט פסח קרבן דיני דאצל לאמר דאין אתי, להבי לא ודאי קרא דעיקר
 כורחך רעל נשמע תשחט רמלא ולומר חמץ, אריני פסח מריני ללמור טכל אגב דרך ודאי חמץ,

ר דבר הוא קאתי אהכי קרא דעיקר לומר אבל החמץ, להשבית צריך בחצות ולבן מבין, לכל ז



החמץ על הפסח את דהשוהט פוגיא

 תשחט לא שדרשו דילן וגמ• המכילתא פשטות וכן קראי תרי תני דפשטות דרכו יורה האמת
 בעוד הפסח את נשחוט שלא קאי דאזמן הוא הפשוט הפירוש קיים, חמץ ועדיין הפסת את

 כיון זה, על קרא לי למה תקשה בן ראם אלא חצות, קודם דהיינו בהיתר, בעולם קיים שהחמץ
 משום פסול חצות קודם דשחטו במשנה וכמובאר כתיב, הערביים בץ דהא פסול, הכי דבלאו

 ד״ה בתום' ב ח, זבחים עיין לעכב, הכתוב עליו שנה פעמעז וכמה הערביים״. ״בץ שנאמר
 תנא שום לישתמט דלא אלא עוד ולא חצות, קודם ישחוט שלא קרא ליה ולמה פסול■ ■לעזמו

לך. ואומר אען זה על חצות. קודם כששחטו דלוקה שיסבור

 שלא ששחטו בפסח בתירא בן יהודה ור■ יהושע ר■ פאגי במשנה ב יא, דף בזבחים הנה
 בהא אמוראי פליגי ובגמ• פוסל, בתירא בן יהודה ור■ מכשיר, יהושע דר■ יד, בשחרית לעומו

 ליה סבירא אושעיא ר■ אמר אלינזר דר׳ לשמו, יד שחרית שחטו לגבי בתירא בן יהודה דר׳
 ״בין והא בגמ׳ וטרי ושקיל זמנא, יומא דכולי משום בתירא בן יהודה ר■ היה דמבשיר

 על אף בשר יומא דבולי נימא נמי בתמיד כן אם ומקשה ערביים, שני בין ומשני כתיב הערביים״
 מכלל בבוקר״ תעשה אחד הכבש ״את דבתיב כיון תמיד שאני ומשני הערביים״ ״בין דכתיב פי

 לשמו בץ בתירא בן ידזרדה ר׳ דפוסל ליה וסבירא חולק יוחנן ור׳ קאמר, ממש הערביים דבין
 ארשעיא ר׳ אמר אלעזר דר׳ אליבא בתירא בן יהודה דלר׳ אני אומר ומעתה לשמו. שלא ובין

 אבל דכשר, ליה אית בדיעבד דוקא כורחך על ודאי בשחרית, לפזמו ששחטו בפסח דבשר
 על תשחט ״דלא אומר מפורעו דקרא משום טעמא והיינו בשחרית, ישחטנו דלא מודה לכתחלה

 חצות, קודם דוזיינו בהיתר, קיים שהחמץ בזמן הפסח את ישחט שלא והפירוש זבחי״, דם חמץ
 פסח ישחוט שלא הוא כך דקרא ופשטא מפורש, קרא על יחלוק לא בתירא בן יהודה ר׳ דגם

 קראו התורה דהא כשר, בדהנבד שחטו אם מקום דמכל ליה דסבירא אלא ק״ם, חמץ כשעדיין
 להאי מוקי ולכן כשר, מקום מכל קיים כשהחמץ חצות קודם ששחטו פי על דאף הרי תבחי״
 לשחטו אסור דלכתחלה אלא הוא, וזמנו כשר היום דבל ערביים, שתי בין הערביים״ ד׳׳בין
 מצאתי זה וראה קיים, החמץ כשעדיץ חצות קודם ישחטנו שלא מפורש קרא ראיכא משום

 בתירא בן יהודה לר׳ דגם שכתבו ששת־ רב קסבר ״נימא ד׳׳ה בתום׳ א קח, בפסחים כן מפורש
 (כוונת דפליג, תנא אשכחן ולא שעות, ו׳ עד וכו׳ תשחט לא משום אסור, לכתחלה פנים כל על

עיין שעות). ו׳ קודם לכתחלה הפסח את לשחוט דמותר דיסבור תנא אשכחן דלא התוס׳  ו
 להזהיר אלא בא לא דילמא שעות ו׳ עד הקרא דכוונת לן דמנא שהקשה מהרש״ש בהגהות

 דהא מידי, קשה לא ובאמת לתרץ. ונדחק וליזזחוט. לבער אחד כל מכול חמצו על יעזחוט שלא
מן בל תשחוט לא והיינו חמץ״ ״על רק חמצן■ על כתיב לא  בגמ׳ שאמרו וכמו חמץ, היתר שיש ז

 לאחד אפילו הכי אי דמקשה אלא חמצך, כתיב דלא משום החבורה, מבני לאחד יש אם דחייב
 באמת הוא כך ודאי דאז קאי, חצות דאקודם נימא אי קשה לא זו וקושיא נמי, העולם בסוף
מן רכל  והביא חצות. קודם דהיינו ישחוט לא חמץ היתר שעת שהוא דהיינו בעולם חמץ שיש ז
 היום, בל חמץ אכילת אסור באמת בתירא בן יהודה דלר׳ הירושלמי שיטת שם המהרעו״ש עוד

 ישחוט שלא הקרא פירוש כורחך על בתירא בן יהודה דלר׳ גדולה, פאאה לכאורה והוא
 שעות ו׳ עד דהחמץ מקרא מוכח אדרבא כן אם החמץ, היתר בשעת תצות קודנז לכתחלה

 מותר מהתורה אבל חצות קודם באכילה דאסור ליה אית מדרבנן רק דוראי לומר וצריך מותר,
חצות. קודם מדרבנן אפילו לקיימו מותר נמי וכן



ד ו ם ד י ד ו ד

 ״דלא דקרא פשטא אושעיא ד■ אנלר אלעזד דרי אליבא בתירא בן יהודה דלר׳ נאמר ומעתה
 והתןרןן מקרי. הערביים דבין כשר בדיעבד אבל דוקא, ולכתחלה העות, קודם היינו תשחט־

 דהא משום חצות קודם שחטו אם לקי דלא טעמא והיינו בשר. דבדיעבד הרי •ובחי'. קראו
 להבי באמת ״ובחי־ האי ולכן ילקה, ולמה מקרי ומנו דבדהנבד הרי ״ובחי־. קראו גופא התורה

 כת״ק להלכתא לן קימא והכי בתירא בן יהודה ארי דפליג יהושע ר׳ אולם ילקה, דלא אתא
 יוחנן דר■ אליבא היינו בתירא בן יהודה כרי הרמכ״ם דפסק (דמה בתירא בן יהודה כרי ודלא

 ברי פסק הוה אי אבל לחומרא, והיינו לשמו שלא ובין לשמו בין בתירא בן יהודה ר׳ דפוסל
 לקולא בתירא בן יהודה כר■ פסק הוה לא חצות קודם בתירא בן יהודה ר■ היה דמכשיר אלעור

 ודייקינן חצות קודם ולא הוא חצות אחר דוקא הערביים בין דהאי ליה סבירא הוא ברור). ווה
 דבוונת מוכת וה מקרא כן אם קיים חמץ ועד״ין תשחט לא תתורה דאמרה דכיון גופא, מקרא

 חצות קודם שחטו אם וממילא בדיעבד. ואפילו חצות, לאחר דייקא הוא הערביים בין התורה
שוב הוה, נמי פסול  הוה תשחט״ ״דלא קרא לאו דאי אלא פסול. הכי דבלאו כיון לוקה איט ו

 ד״בין נשמע וממט תשחט דלא קרא ואתי ערביים, שתי בין הערביים״ ״בק האי נמי דרשינן
 ומעתה בתירא, בן יהודה כרי לכתחלה רק ולא בדיעבד ואפילו חצות, אחר דייקא הערביים״

 ולכולי ולדידן יהושע לר׳ והן בתירא בן יהודה לר׳ הן אתי להכי הקרא עיקר דודאי נאמר
 אפילו ולדידן לכתחלה בתירא בן יהודה לר■ חצות, קודם הפסח את ישחוט שלא עלמא

 וורק או כששוחט חצות לאחר תנהו חצות קודם על ענין איט באם בא השני וקרא בדיעבד,
 קרא ולולי כתובים, ב׳ לן מראית רק נדרוש לא ואת כל אבל חמץ. החבורה מבט לאחד ויש

 פשטא שהוא חצות אקודם אלא חמץ על חצות אחר השוחט את לחייב מוקמינן הוה לא השני
א ר  קרא עיקר דודאי רחמנא, כתב לא דאי רכל שהקשו מה יTמ קשה לא וה ולפי וכנ״ל, ^

מן חצות אקודם  ולפי חצות אאחר ליה מוקמינן שני פעם הקרא השטת ועל קאתי. היתר ואו
שTח משמיעט דמתני׳ תנא וה  קודם דשחטו הקודמת במשנה דתנא דכיון והייט גדול, דין ו

 תעשה, בלא עובר חצות לאחר הפסח את דשוחט לידע שני קרא לן נשאר ממילא פסול, חצות
 דבמשנה אלא דמשנה. התנא של חידוש עיקר והו כי ״בזמנו״ תיבת הרמביים דהוסיף והייט

 כרחר על בן ואם פסול, חצות קודם דשחטו תנא דמקורם כיון חצות אחר דמיירי נשמע ממילא
 איך וראה ברשותו, או שלו ובחמץ חצות, לאחר הייט החמץ על הפסח את השוחט דהאי
 באחר דמיירי משום והייט הידיעה, בה״א החמץ על הפסח את השוחט לומר התנא דקדק
 חמץ ועדיין הפסח תשחט לא הי דף לעיל אבל בעזרה, או ברשותו ידוע חמץ שיש ובמי חצות,
 אבל בעולם חמץ שיש בל חמץ היתר מזמן דמיירי ומשום הידיעה, בה״א חמץ נקט לא קיים,

ה דידיה, בחמץ לא ועמוק. וברור נכון וז

 ״אך דהאי לחו אית תנאי כולי דודאי הי. דף לעיל רבא דברי פשט עומק ושמע הסכת ועתה
 לעיל. שכתבתי וכמו ליה סבירא הכי כורחך על רבא וגם טוב, יום מערב חייט הראשון״ ביום

 דמיירי במקום במקומו, נכתב שיהא צריך ולמעלה מחצות פסח בערב חמץ שהיית דאיסור
 אתא רבא אבל פסח, קרבן מדיני שם דמיירי מקום תשחט״, ״דלא בקרא לא אבל חמץ, מאיסור

 בזה מודה רבא וגם חלק, "אך■ אביי תירץ וה ועל מצפרא, ואימא הגמרא קושית pלת רק
 י״ד יום רכל אמינא הוה ״אך־ דלולי האיסור, זמן את למעט בא דהאי"אך־ ליה וטבירא לאביי
מן איוה יודעין אט ואין למעט, "אך־ בא ולכן אסור,  להביא רבא בא וה ועל ממועט. י״ד מיום ז
דחמץ אחר במקום דמצינן ומשום קאי, היום חצות על כורחך על אך דהאי מוכרחת ראיה



החמץ של הפסח את דהשוחט םרג'א

עדיין חפסח תשחט דלא קרא בהאי מותר חצות קודם  לשחוט התורה ומדצוותה קיים, חמץ ו
 בחצות הכוונה תשביתו אך האי כורחך על כן ואם מותר. החמץ חצות דעד הרי הערביים בין

 קודם גם באמת ודלמא פירוש שחיט, כי וחד חד כל ואימא מקשה זה ועל מושבת. החמץ יהא
אזי חצות קודם לשחוט דמותר ונימא חצות, קודם ששחט למי והיינו החמץ, אסור חצות  יבער ו
 כלל שוחט שאינו ומי חמצו, את אז יבער חצות לאחר ששוחט ומי הפסח. כששוחט חמצו
 למאן או הזה. בזמן חמץ שהיית איסור עוד לן ומנא מותר. החמץ באמת הזה בזמן או פסדו,
מן מתרץ זה ועל פסח, ליה דלית  אלא מיחירים מיירי לא דהתורה רחמנא, קאמר שחיטה ז

 זמן היינו חמץ״ על תשחט ״לא ואמר זה. בפסוק השחיטה זמן התורה שקבעה מהכלל
מן בשעת יהיה לא השחיטה  הערביים בין דקודם לומר כורחך על כן ואם החמץ, היתר ז
מן יש לעזחוט תורה שציותה  נכון על התוס׳ קושית מיושב וממילא חדש. דבר וזה חמץ. היתר ז
 נשחט תמיד בפ׳ שחיט כי וחד חד כל על תשחט דלא הקרא מוקמינן באמת רהא שהקשו
 תנהו חצות לקודם ענין אינו באם מוקמינן השני קרא דהיינו מידי, קשה לא וזה ב, סג, פסחים

 מוקמינן הראשון קרא אבל חמץ, ברשותו יהיה לא שחיט כי וחד חד לכל חצות, לאחר ענין
מן בקרא קבעה שהתורה שחיטה אזמן כפשוטו  כל חצות, קודם ולא חצות אאחר השחינזה ז

 להו אית עלמא וכולי כלל, פליגי לא ורבא אביי זה ולפי וכנ״ל, בהיתר בעולם קיים שחמץ זמן
 כיון חלק, דאך דרשה האי החינוך וגם הרי״ף הביא ולכן הראשון״, ביום ד״אך דרשה האי

ברור. וזה וכנ״ל לזה מודה רבא גם דבאמת

ש דיתכן דרבא הא על שהקשה ה׳ דף בצל״ח ועיין  על אף חמץ ליה דאית יוחנן לר׳ כן לדרו
 אבל להשביתו. צריך וממילא בעולם, חמץ יהא שלא קרא קפיד כן ואם בעזרה, עמו שאין פי

 ליה מנא כן ואם בעולם, יהיה שלא רחמנא קפיד לא הרי בעזרה שיהיה דצריך לקיש לריש
 למד דרבא לקושייתו. התחלה שום אין ביאורע ולפי העולם. מן חמץ השבתת מהכא ללמוד

מן ובחצות חצות, קודם מותר דהחמץ מיניה דמוכח קמא קרא מהאי דינו  מתחיל השחיטה ז
 יוחנן ור׳ לקיש ריש שייךלפלוגתת זה ואין חצות קודם הפסח לשחוט אסור ולכן החמץ, איסור
אץ חמצו. על אחד כל הפסח את חצות אחר לשחוט לאסור דבא השני בקרא דפליגי  שייך זה ו

 ומוכח חצות. קודם הפסח שחיטת לאסור בא כורחך על קמא דקרא ליה דסבירא רבא לדרשת
עוד וצדק. אמת ברור וזה החמץ, אסור חצות ואחר מותר חצות דעד מיניה  שם הקשה ו

 שחוט, כי וחד חד כל ואימא מקשה מאי רבא, של ללימוד קרא חד דצריך הרמ״ז דלפי הצל״ח
 מידי קשה לא הכי דבלאו לזה, צריך לא אבל נכון שתירוצו עיי״ש שמעינן, דקרא גופא זה הא

 וממילא חמצו. כשמבער לשחוט מותר חצות קודם דגם דנימא גופא אהא קאי הגמ׳ דקושית
 ועל מותר. לאחרים אבל חמץ לו להיות אסור פסח ששוחט למי רק חצות לאחר גם הדין הוא

מן את להגביל בא הקרא דכל לומר רצה רחמנא. קאמר שחיטה זמן מתרץ זה  הפסח, שחיטת ז
שו הערביים רבין שנדע  בן יהודה ר׳ באמת ליה וכדסבירא היום כל ולא חצות אחר רק פירו

כיון וכנ׳ל. בדיעבד, פנים כל על בתירא  ויחיד יחיד בכל תלי ולא רחמנא אמר כלל דדרך ו
 לשחוט ואיסור חמץ היתר יש ומקודם ואילך, מחצות מוגבל דהזמן לומר כורחך על כששוחט,

 אמת וזה מותר, מצפרא דהיינו ומקודם ואילך מחצות היינו תשביתו דאך נדע וממילא הפסח,
מן תורה של לאמתה  ופרח כפתור נכון על הכל ומיושב חכמים דברי להשיג זכוני השמים ו
יתברך. ה׳ בעזרת



ם י ר ו ד ר ו ד ע״

 תאכלו הערבים ״בין יב,) טז, (שמות בשלח בפרשת שהערתי מה כאן להציג אתי ומקום
 ורמב״ן עזרא באבן עיין בשר״, בערב לכם ה׳ ״בתת ג׳ בפסוק אמר משה הא ״h וקשיא בשר״,

 סעודה על רמז רעתי עניות ולפי זה, דבר על שהעירו הערבים״, בין אותו ״ושחטו בא בפרשת
היינו בשבת שלישית  תמצאוהו לא היום היום, שבת כי היום ״אכלוהו היום פעמים ג׳ מדכתיב ו
 כן ואם אתת, ובערב אחת בבוקר לאכול, רגילין היו סעודות ב׳ רק הא קשה ולכאורה בשדה״,

 מוצאי ליל של הסעודה לאכול מקדימין היו השבת דלכבוד נכון אבל שלישית, הסעודה לן מנא
 דבק לישנא נקט ולכן השבת, לכבוד והייט השבת, יציאת קודם הערבים בין בשבת שבת

 השבת יציאת קודם הלילה סעודת לאכול שהקדימו בשבת השלישית סעודה על לרמז הערבים
ונכון.

 קמא לתנא לשמו, שלא הפסח את בשוחט פליגי שמעון ור׳ קמא תנא א, סג, פסחים הנה א.
 זה ועל ראויה. שאינה שחיטה דהוה משום הטעם ז׳׳ל רש״י וכתב פטור. שמעון ולר׳ חייב

 לא ולמה הוא קדשים פסח דהא עצומה, קושיא דנק״ ״ואין ד״ה יא, פה, חולין התום׳ הקעזו
 וקושיא שחיטה. שמה ראויה שאינה דשחיטה חוץ שחוטי של מקדשים קדעזים שמעון ר׳ יליף

 במה ד־ל רש״י על שעמד בצל״ח ראיתי והנה אמתית. תשובה עליה אין כמעט מאד חמורה זו
 שמונה בזה ז״ל רש״י בעי דמה וכר. הדם״ בכיסוי דוכתי בכל שמעון ר׳ ליה אית והכי שכתב
 ז״ל דרש״י וכתב שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטה שמעון ר׳ ליה דאית המקומות כל והולך

 שמה לא דבחולין כיון מקדשים, קדשים ללמוד אין שמעון דלר׳ התוס׳ קושית בזה לשאול רצה
ם, בין לחלק דאין בקדשים הדין הוא שחיטה  לגבי מאיר דר׳ אליבא התוס׳ שכתבו וכמו הפ^י

 לא ודבריו הפרקים. בק לחלק דאק מיניה ילפינן לא הכי ואפילו טביחה, בידז דכתיב וה׳ ד׳
שון טביחה זון1לז דמצינן משום אלא הפרקים בין נחלק איך גופא בחולין דודאי לי, נראין  ול

 בין נחלק דלא אבל והבן״, טבח מ״טבוח טביחה או חוץ משחוטי נלמוד אם ספק לנו יש שחיטה
 ליה סבירא שמעון דר׳ בפירוש כן גם נשמע ב, פא, דחולין ומהסוגיא לן, מנא לחולין קדשים

 בגמ׳ וטרי שק׳־ל בקדשים בט ואת באותו אלא שחיטה, שמה ראויה שאינה שחיטזז בקדשים
ש ודאי לחולין קדשים סתם בין אבל כתיב, בחולין הקרא דעמןר כיון לחייב דלא  לחלק לט די

 החמץ על פסח בשחיטת דבאמת לומר יותר נראה היה הצל״ח דרך ולפי שמעון. דר׳ אליבא
 תזבח״ ״לא כתיב: יח) כג (שמות משפטים דבפרשת וטביחה, שחיטה לשון הכתובים בכל מצינן
 ״לא כתיב: כה) לד, (שמות תשא כי ובפרשת הך. הייט זביחה או דטביחה לשון ליודעי וידוע

 דשחיטה ונאמר חוץ דשחוטי משחיטה שחיטה ללמוד או דרכים, שט לט יש ומעתה תשחט״,
 ואף שחיטה, שמה דלא מטביחה טביחה מחולין קדשים ללמוד או שחיטה, שמה ראויה שאינה

 דמה ללמוד, יש ודאי מחולין קדשים להיפך אבל מקדשים, חולין שמעון ר׳ יליף דלא פי על
 שני לפניט יש כן ואם בקדשים. שכן מכל שחיטה, שמה לא ראויה שאינה שחיטה בחולין
 ידי על מחולין קדשים או חוץ, משחוטי שחיטה יT על מקדשים, קדשים ללמוד או דרכים
 בתר דאזלינן שמעון לר׳ ליה סבירא והכי, הכי ללמוד שיש כיון ולכן והכן, טבח מטבוח טביחה

 שמציט כמו שחיטה שמה לא ראויה שאינה שחיטה מקום דבכל החחגונה וסברא הדין עיקר
 דמצינן הכא אבל שחיטה, רשמה כורחך על קדשים דבשאר אלא רש״י, שכתב מקומות בכמה

זה כל אבל כנ״ל. שחיטה שמה דלאו החיצונה ובסברא מחולין ילפינן שוב טביחה לשון גם



ע« החמץ על הפסח את דהשוחם סוגיא

 קשה הקושיא תהיה שלא אמיתי תירוץ לה למצוא צריך התום׳ של הקושיא כי לי, שוה איעו
מעיקרא.

 או pלזו או לשוחט החמץ שיהא עד חייב איט לעולש לקיש בן שמעון ר׳ ״אמר בגמ׳: ב.
 וכתבו בעזרה״. עמו שאץ פי על אף אכלר יוחנן ור׳ בעזרה, עמו שיהא וער חבורה מבן לאחד
הזו השוחט אלא החמץ בעל מחייב דלא החבורה״ מבני לאחד ״או ד״ה התום־  תשחט דלא ,pו

עוד רחמנא, אמר  אלו התוס׳ דברי עכ״ל, מעשה בו שאין לאו הא יוחנן לר׳ יתחייב איך ו
 כיון יתחייב חמץ לו שיש החבורה דבעל לומר דאץ ראיה שכתבו דמה מאד, ממני נפלאים

 יתחייב דאיך ,pהזו על ממש זו קושיא להו קשיא לא דלמה קשה רחמנא, אמר תשחט דלא
 דהא תשחט לא בכלל הוא pהזו דגם לומר ואין רחמנא. אמר תשחט דלא כיון pהזו

 גב על אף מקטיר גבי שבתב רש״י ועיין ,pהזו את לחייב דרשינן דדם מיתורא במכילתא
 מכח דדרשינן הרי עיי״ש. וכד, הקטרה נמי אתי מדם איתרבאי וזריקה תשחט לא דכתיב
 גם לחייב נוכל לא למה כן ואם תשחט, לא בכלל דאינו גב על אף המקטיר את גם לחייב ההיקש

 לא בכלל דאינו משום החמץ בעל חייב אינו דלהכי התום׳ דכוונת נאמר ואי החמץ. בעל את
 מכח נחייבו לא דלמה בן גם קשה החבורה, בעל את לחייב אחרת דרשה אין וגם תשחט,
 בלא ישנו ילין בבל שישנו דבל החבורה, בעל את נחייב בן המקטיר את שמחייבינן כמו ההיקש
 בעל גם יתחייב באמת עליו לוקין מעשה בו שאץ לאו ליה דסבירא לקיש לריש וממילא תשחט,

 וכו׳ יוחנן״ לר׳ יתחייב איך ״ועוד כתבו ולהכי בזה הרגישו התום׳ גם ואולי מלקות. החבורה
ש הרי  איך יוחנן לר׳ פנים כל על אבל חייב, באמת לקיש דלריש נאמר אם דאפילו לגןיש דרי

 העלה ולא האו״ח, זו בקושיה שקדמנו ראיתי בך ואחר מעשה. בו שאץ לאו שהוא כיון יתחייב
 ואני כתום׳. דלא החמץ, בעל אף pעוב דכולן משמע ״עד׳׳ ד״ה ומרש״י בזה. אמיתי תירוץ

ש יוחנן ר׳ פליגי דבירושלמי בתימא, עוד הוספתי  חייב דהשוחט ̂־ה סבירא יוחנן דר׳ לקיש, ורי
ש החבורה, מבני שאינו פי על אף  מבני שהוא השוחט אלא חייב דאינו ליה סבירא לקיש ורי

 פי על אף יוחנן לר׳ השוחט דחייב שווין שניהם לשוחט ואינו חבורה לבני יש ואם החבורה,
 יוחנן כר׳ פסקינן אנן והנה חבורה, מבני שהוא באופן p לקיש ולריש חבורה, מבני אינו שהוא
 דמכח וקשה ה, א, פסח קרבן בה׳ הרמב״ם פסק וכן החבורה, מבני השוחט שיהא צריך דאין

 מי אבל תשחט, לא על חייב בשר בהלנת דשייך מי pד לקיש כריש לפסוק ליה הוה ההיקש
 דאין ההיקש מכח תשחט לא על כלל יתחייב לא החבורה מבני שאינו דהיינו ילין בבל שאינו
אין למחצה, היקש  השוחט שיהא שצריך ליה דסבירא לקיש דריש טעמא דהינו אצלי ספק ו
 דפסקינן אנן וגם עאה. דפליג יוחנן דר׳ גמאnכ מאי כן ואם ההיקש, דדרש משום החבורה מבני

איך ההיקש, דדרשינן הרי חייב דמקטיר  מבני השוחט שיהא צריך דלא יוחנן כר׳ פסקינן ו
בזה. שנתעורר מי ראיתי ולא רבתא תימה והוא החבורה,

ש לשוחט לו אץ אמי מר׳ אושעיא ר׳ מיניה ״בעי בגמ׳ שם ג.  מה חבורה מבני לאחד לו וי
 דלא מאד פלא והוא אושעיא. לר׳ ליה בעי לקיש לריש ליה דפשיטא דמה ז׳׳ל רש״י וכתב הוא״,
 לר׳ לקיש לריש ליה דפשיטא דמה רש״י כדברי נניח אי דאפילו הש״ס, בכל לזה דוגמא מצי^

ש ריש דברי בפשיטות דהביא כיון קשה הש״ס אמסדר מקום מכל ליה, מיבעי אושעיא  איך ^ןי
אי בפשיטות, לקיש ריש בשם הביא דכבר הא על איבעי כך אחר יביא להודיענו דרצה משום ו



ם י ר ו ד ר ו ד פ

 תמרה הוא איבעי בדרך להביא אבל רבו/ לקיש דר׳ טעכלא מאי בדרך להביא ליה הרה הטעם,
מאד.

 הלנת בכלל וישנו הואיל תעשה בלא עובר המקטיר כהן הלכך פפא ר׳ ״אמר בגמרא: שם ד.
 זבח ילין ׳׳ולא דהקרא ליה דסבירא דמשמע רבים בה נתלבטו ז״ל רש״י בדברי הנה ״,pאימו

 בפירוש לש״ס לה מוקי ב, נט, לעיל דהא וקשה אאימורין, ולא קאי אבשר p הפסח״ חג
עיין טוב, ביום קריבץ חול חלבי אין והא ילין הבוקר עד הא מקשה ספרא דרב אאימורין,  שם ו

 אבשר, לה מוקי דהכא אהדדי, סתרי אלו סוגיות דשני סתירה שהקשו בתום׳ ערלת״ ״ולא ד״ה
 לפי אימורין, ועל בשר על אשניהם איp התוס׳ שתירצו ומה אאימורין. לה מרקי ב, נט, ושם

 עד חגי חלב ילין ״ולא כתיב כהנא רב דמקשה מיניה דלעיל מהא הוא, מופרך דעתי עניות
 עשה ליכא ושם נבלי, פסח באימורי הקרא מיירי דדילמא וקשה השלם, ״ ״עליה וכתיב בקר״

 הרמב״ם על דמקשה א, פסח קרבן בה׳ למלך במשנה ועיין כתיב, הדבר דיאוחר דהשלמה
 עשה ליכא פסח לאימורי נוקי דאם גט׳ מהאי וקשה פסח, אימורי להלץ שלא קרא מהאי דנקיט

 דהא בא, אימורין לשאר קרא עיקר דודאי מידי, קשה לא זו דקושיא ברור ונראה דהשלמה.
 כירן פסח אימורי גם נכלל דממילא אלא ״חגי״, ביה כתיב רגם פסח, כלל איזכר לא קרא בהאי

 פסח. אימררי גם חלב בכלל נכלל וממילא קאי, אפסח תזבח״ ״דלא מיירי, מפסח דקרא דעגינא
 לכוון צריך מיירי, אימורין בשאר הקרא דעיקר כיון כהנא רב מקשה שפיר מקום מכל אבל
מורין בשאר שייך שיהיה ילין, הבוקר עד הא דקרא דיוקא אתך  קרא, עיקר איירי דמיניה אי

 לא משום עליהם לחייב זבחים אשאר קרא להאי דמוקי שמעון כר׳ כהנא לרב ליה סבירא ואולי
 נקט שפיר בפסח, המקראות שני דמוקמינן לדידן כן שאין מה בפסח כלל מיירי ולא תשחט,

 דעיקר כיון לעיל שכתבו וכמו ניחא נבלי הכי בלאו אבל פסח. אימורי על קרא האי הרמב״ם
א וממילא קאי, אהאי הדיוק גם כורחך על ממילא מיירי pאימו בשאר קרא ר  זבח ילין דלא ^

היינו כתיב, ״זבח״ הלא וגם דילן. וכסוגיא מיירי, בבשר קרא דעיקר הפסח חג  אלא הבשר, ו
 לאחד יש אם לחייב כדי ולהקיש בא לבשר קרא עיקר כן אם האימורין. גם ביה לכלול דיש
כיון קאי, דקרא עיקרא על הדיוק גם כורחך על כן אם חבורה, מבני  ליה סבירא עקיבא דר׳ ו

 כיון טוב, ביום קריבין חול חלבי אין הא ב, נט, שם מקשה איך כן אם השחר, עד נאכל דפסח
 עומדת במקומה התוס׳ וקושית התוס׳, תירוץ על גדולה קושיא וזה קאי. בשר על הקרא דעיקר
א סוגיות דתרי אהדדי. סותרות א

 חצות, עד אלא נאכל איבו הפסח ליה דסבירא עזריה בן אלעזר דלר׳ האו״ח הקעזה ה.
א קשה דלדידיה מיירי, בבשר תזבח״ ד״לא דקרא לומר אפשר אי כורחך על לדידיה שי  הא ^ו

אן הבוקר עד  קשה לדידיה כן אם מיירי, באימורין כורחך ועל חצות, עד אלא נאכל אינו הא י
 הקרא דהא הגמ׳ תירוץ שייך לא יהTולד נמי, גולםm בסוף לאחד אפילו הכי אי הגמ׳ קושית

מיירי. חבורה בבני לא

^ לא הא ״אלא״ לשון דמאי הצל״ח הקשה שמעון״ ר׳ והא הא ״אלא בגמרא: שם ו.  תי
 דמשמע ״הלכך׳ פפא ר׳ דאמר מהא דחזר תירץ ובצל״ח דורמינהו, הקושיא על כלום עדיין

 הא לגבי דמקיש פי על אף חייב המקטיר דאץ מפורמז הלא האחרונה ובברייתא, בזה זה דתליא
תוp ויודה ירגיש לא ומי עיי״ש. החבורה, בני על אלא חמץ יהא דלא שיי אבל מאד קשה ו



החמץ על הפסח את דהשוחט סוגיא

 ראיה הוא המקטיר את דמחייבת הראשונה הברייתא מקום מכל דהא יפה, עולה אינו תירתנו
 דהמקטיר וסוברת חולקת שניה דהברייתא אלא כוותיה, תניא בנט׳ שאמרו וכמו פפא, לר׳

 הצל״ח של תירוצו אין ולכן הראשונה, מברייתא פפא לר׳ ראיה יש סוף בל סוף כן ואם פטור
עומד. במקומו אלא נקט דלמה והדקדוק יפה עולה

 לפירש״י ובפרט אתיא, כרבנן נם והלא שמעון כר• ברייתא מוקי דלמה התוס׳ קושית קשה ז.
התמיד. אחר עד לעכבו ודרכו דהשלמה עשה ביה שייך דלא משום עוף להכי דנקט

 אפילו הכי אי קשה דאמר מאן להאי כן ראם מקיש״. דלא ״ואיכא ד״ה התוס• קושית קשה ח.
 המהרש״א בזה שכתבו מה וכן דחוק, הוא התוס• שמחלק וחילוק העולם, בסוף לאחד

 נראה מה ואומר אען זאת כל ליישב וכדי הרבה. דוחק לסבול צריך כי יודה לא מי והמהרש״ל
 הניחו ומקום וכלל, כלל דוחק בלי הכל ויתיימזב האמת בדרך תלונה כל להסיר דעתי עניות לפי
ושמע. כאפרכס אונך ועשה זו, בסוגיא להתגדר לי

 נוכל דאיך להבין אין לכאורה העולם••, בסוף לאחד אפילו הכי •אי בגמ• דמקשה הא הנה
 דבר הוא והלא העולנז, בסוף לאחד חמץ שיש משום חייב יהיח דהשוחט הדעת על להעלות

 כורחך על אלא ברשותו. חמץ יהיה שלא העולם בכל אחד ישראל ימצא שלא אפשר שאי
̂, שכתב כמו הכוונה  הפסח, שחינזת בשעת בעזרה הוא החבורה מבני שאינו אחד שאם רעז•

 אצל אינו אפילו הפסח שחיטת בשעת בעזרה חמץ ימצא שלא הקפידה דהתורדז אמינא והוה
 ללמדינו ההיקש בא ולכן הפסח. שוחטין אין בעזרה חמץ שיש כל אלא החבורה, מבני אחד

 ••לאחד הלעוון ובאמת ילק••, ••בבל דקיימי החבורה מבני אחד אצל חמץ יש אם אלא חייב דאינו
̂סוף לאחד למימד ליה והוה מדוקדק אינו העולם׳• בסוף  בעזרה, שהוא דמיירי כיון העולם•• ̂מ
 נאמר וממילא יישוב. צריך זה ודקדוק לעזרה, חוץ שהוא משמע העולם״ דב״סוף לשון אבל
 אמינא הוה שפיר בעזרה חמץ שיהיה וצריך בסמוך, על ליה רסבירא לקיש לריש תינח דהא
 פי על אף אחד איעז אצל בעזרה חמץ נמצא אם השוחט חייב יהיה חמצך כתיב דלא דביון
 החמץ נמצא אם דדוקא ללמדנו הה״קש לדרועז צריך כורחך על ולכן החבורה, מבני שאינו

 שאים אחד אצל כשננוצא אבל דחייב, הוא ילין״ ״בבל עלה דקיימי הני חבורדז מבני אחד אצל
לו לעזחוט מותר בעזרה שהוא פי על אף חבורה מבני ה דסבירא יוחנן לר• אבל הפסח, את ע  ל

 חמץ לו שאין פי על אף דחייב ביון כן אם בעזרה, שאינו פי על אף וחייב בסמוך, על בעינן לא
 החבורה מבמ אחד אצל פנים כל דעל ההיקש בלא נדע ממילא חמצך כתיב דלא כיון לה׳זזוחט,

 הוא חייב בעזרה שאינו פי על אף העולם בסוף אחד דאצל נאמר דהכי החמץ, שיהיה צריך
 בלאו חמצך, על כתיב דלא כיון בסמוך, על בעינן דלא ליה דסבירא יוחנן לר• ולכן הנמנע, דבר
^ נדע הכי ה דקיימי הני ר  לאחד אפיל• הכי דאי הקועזיא קשה לא הכי ובלאו יראה, בבל על

ה דסבירא לעזיטתו יוחנן לר• ולכן העולם, בסוף  הכרע שום כאן אין בסמוך על בעינן דלא ל
ש וצורך תר וזה ההיקש, לדרו תורה. של לאמיתו ואמת בצהרים כשמש ב

 אף השוחט מחייב אי יוחנן ור• לקיש תעז ביתשלמי דפלגי דהא אומר אני זו הנחה פי ועל
 בסמוך, על דבעיק לוז דסבירא לקיסז דתעז לעזינזתם, בזה הלכו החבורה, מבני שאינו פי על

 ניקוש למחצה היקש דאק כיון וממילא ההיקש, את לדתעז מכורחין אנו כורחך על ולדידיוז
א נמי ^ העזוחט דאץ לז הזו לר׳ אבל ילין. בבל וקיימי החבורה, מבני הם אם אלא חייבין ו
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 פי על אף חייב דהשוחט אה סבירא שפיר ממילא וכניל, ההיקש את דרש לא הכי דבלאו יוחנן
 במובן. אה לית וההיקש חמצך, כתיב דלא כיון חמץ לו שאין פי על ואף החבורה, מבני שאינו
ש יוחנן ר■ בין חדשה פלוגתא בן גם לנו נונמח ומזה ר ש לקש, ו ש לקש דר  ההיקש, את דרו

שנו דבל חייב, החבורה בעל דגם זה לענין גנז מקשינן ממילא ההיקש אה דאית pוכי  בבל ש
כיון תשחט, בלא ישם ילין ש ו  הדין הוא עליו, לוקין מעשה בו שאין לאו אה אית לקש דרי

שנו דכל ההיקש מכה חמץ לו יש אם לוקה החבורה דבעל  תשחט, לא בכלל שנו ילין בבל ש
 דלא ביון חייב אינו החבורה דבעל הדץ הוא ממילא ההיקש, את דרש דלא יוחנן לד׳ אבל

ר הן וקולא חומרא ש ומעתה כתיב, תשחט ש קולא לקיש, לריש והן יוחנן ל  לקש לר
 יודונן ולר' חייב, החבורה בעל דגם וחומרא החבורה, מבני הוא אם אלא חייב אינו דהשוחט

 החבורה, מבני שאיט פי על אף חייב רהשוחט וחומרא חייב, אינו החבורה דבעל קולא להיפוך
ל רש״י דכתב מה ומעתה  דגנז מיניה דמשמע עוברין. דכולן שיהא״ ״עד ד״ה הגמי בתחלת ז׳

 דלא כוותיה פסקינן דאנן יוחנן דר׳ אל־בא לא אבל לקש, דריש אליבא היינו חייב, חחמץ מנל
בסמוך. על בעינא

 סברא ליוז דאית דהיכא דרק בתבו אמרינן״ -לא ד״ה דהתום׳ פירבא ליה אית לבאורה והנה
 חמץ סתנז דבתיב כיון ההיקש, לנו לית אי כן ואם בסמוך. על בעיק דלא יוחנן ר׳ ליה סבירא

ש מסתבר יהיה ממילא אחרים, של אפילו ומשנמג  על אף בעזרה החמץ שיהיה בסמוך על לדרו
 ליה דסבירא פפא ר■ סברת היה זהו דבאמת ברור לי נראה אבל אחרים. של שאיט פי

 ושיטת מקיש, דלא תנאי דאיכא הש״ס מסקנוז אבל מאיר, דרי אליבא אפילו חייב דהמקטיר
 דאליבא משום כורחך על ההיקש את כלל מזכיר דלא יוחנן ר־ שיטת בן גם שחוא חירושלמי

 התורה דקפידת ליה סבירא חתנוגה סברא פי על יוחנן דר׳ ומשום חהיקש, דרשינן לא יוחנן דר׳
הו יראה, בל על עליו דעוברין ביון ברשותו, יהיה שלא אלא בעזרה, החמץ יהיה שלא היה לא  ז

 שפיר חמצך כתיב דלא כיון וממילא בסמוך, על דבעינן יוחנן ר■ ליה סבירא דלא הסברא היה
ואמת, ברור וזה שיהיה, עריך החבורה מבני אחד אצל פנים כל רעל יו׳עינן

 מבני לאחד שיהא עד לקש ריש דאמר דהא אני, אומר האו האמיתית ההקדמה פי ועל
 הייט בזה, גנז נמי בירושלמי פאגי דלא והא עובר. נבלי החבורה בעל דאז הכוונה החבורה,

כיון תאא, בהא רהא משום  גופא בזה החבורה, מבני שיהיה עריך השוחט אי בזה דפליגי ו
 ש אם חייב דהשוחט זה רץ דודאי ושמע הסכת חנתה לא. או עובר החמץ בעל אי תאא
 דמקש, משום הוא הטעם כורחך על בסמוך על אה דסבירא לקיש לריסו החבורה, מבני לאחד
כיון לשחוט, אסור בעזרה חמץ שנניעא דמיד לומר אה הוה ההיקש דלולי  עד חייב דאינו ו

 גופא, טעמא מהאי חייב החבורה בעל דגם מיניה נדע ממילא החבורה מבני לאחד שיהיה
 מבני שיהיה עריך דהשוחט מהא ננזי וכן תשחט. לא בכלל איתא ילין בבל דאית דמאן דמקשינן
 אבל חייב. החבורה בעל דגנז מוכח גנזי ההיקש את דדרשינן מטעם הוא כורחך רעל חחבורה,

 מהא להכריח נוכל לא זאת החבורה מבני לאחד אלא לו שאין פי על אף חייב דהשוחט הא
 חייב דהשוחט לן מנא עדיין אבל חהיקש, מכח חייב החבורה בעל דודאי חייב. החבורה דבעל

 בצהרים. כשמש ברור חה חמעך, כתיב מדלא אלא דרשינן מההיקש לא רזה חמץ, לו אין אנז
 ר׳ לקיש לריש ליה דפשיטא דמה שבתב ז״ל רעז׳י של לדוחק עריכין אנו אין איך תראה ומזה

א שעי ש ליה דפשיט דמה אפשר זה דודאי מאד, גדול דוחק והוא ליה, מיבעי א ר׳ לקש לר
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 לקיש ריש דברי את שהביא אחרי איך הש״ס מסדר על הוא הקושיא אבל ליה, מבעי אושעיא
אי אושעיא, דרי איבעי הביא ההבורה בני לאחד או בפשיטות שאמד  להודיענו דחנה משום ו
 אושעיא. ר• בשם איבעי בלשון זאת להביא הש־ם למסדר ליה הוה לא חמצך, בתבי דמי הנזעם

 בדרך לא אבל ונו׳, תמעך בתיב מי ולתרץ לקיש דרי׳זז טעמא מאי להקשות ליה הוה אלא
 או דאמר בהא לקיש ריש בדברי לומד הוה הש״ס דמסדר מאד, ניחא העעתינו ולפי איבעי.
ש חייב, החמץ דבעל הכוונה החכורה מבני לאחד  דריש לעיל, שהוכחנו ובמו לשיטתו לקיש ורי
 אם חייב יהא שהשוחט עוד ידענו לא מזה אבל ההיקש, מבה החבורה בעל את מחייב לקיש

 ולכן חמצך, כתיב דמי הדרשה איצטדך להכי החבורה, מבני לאחד אלא חמץ לעצמו לו אין
 לקיש, ריעז והן יוחנן ר■ הן בה מודים הכל חמצך כתיב דמי זו ודרשה ליה, איבעי שפיד

 ר׳ כן אמר בפירועז ובירושלמי חמץ, לו שאץ פי על שאף חייב דהעזוחט להו סבירא דשניהם
עיי״ש. שוחט שאינו פי על אף חבודה מבני לאחד גופא יוחנן

 דמקשינן כיון לקיש ריש דהלבך אמר פפא ר׳ הנה המקטיר, לגבי הדין איך נראה ומעתה
לן בבל דקיימי להני תשחט דלא הקרא  ההיקש מכח חייב המקטיר דגם הדין הוא ממילא , י
 חייב המקטיר דגנז בפירוש מבואר הראשונה דבברייתא בוותיה תניא הביא זה ועל גופא,

 דהלכה פי על ואף כוותיה, דתניא בת׳׳תא דמביא ביון פפא דר■ כוותיה ההלכתה ודאי וממילא
 המקטיר, את לחייב לן מנא כן ואם ההיקש, צריך לא ולדידיה בסמוך, על בעינן דלא יוחנן כר׳

 , אפשר אבל בורחו, על ההיקש צריך שאינו פי על אף יוחנן ר■ דנם פפא רב סבר הוה מקום מבל
ש הכי דאפילו  בעל אלא פליגי ולא לקיש ובריש החבורה בעל את נמי דמח״ב וממילא ליה, דרי
 מקום מכל זה, על הכרח לדידיה הוה דלא פי על אף ההיקש את דורש יוחנן ד׳ גם אבל בסמוך,

 חייב, דהמקטיר בברייתא פפא דר׳ כוותיה דתניא הש״ס מביא זה ועל לקיש, ריעז בנגו דרעזו
 בד׳ דפסקינן דידן אליבא אפילו המקטיד גם חייב ולהבי ההיקש, דרשינן נמי יוחנן לד׳ דגם הדי

 בודחך ועל חייב, המקטיר דאין שניה בברייתא בפירוש דעזנינו ורמינהו מקשה זה ועל יוחנן,
 שמעון, ר׳ והא הא אלא משני ולבן בלל, ההיקש דרשינן לא באמת יוחנן דר׳ דאליבא משום
תזינן יוחנן לר׳ דגם עתח עד סבור שהיה ממה דחזר אלא, דקאמר במה התרצן ובוונת  ד
 דרעזינן לא ממילא בסמוך על בעינן רלא יוחנן דלר׳ מודה עלמא דכולי אלא פפא ובר׳ ההיקש
 מוקי לא דלמה התום׳ קושית איך תראה ומעתה פטור. המקטיר באמת יוחנן ולר׳ בלל, ההיקש

 ביון כרבנן ראשונה ברייתא לאוקמי יבול דאיך התחלה, לה אין הראשונה ברייתא ברבנן לה
 ודאי אלא חייב, דהמקטיר שנינו ובברייתא פטור המקטיר יוחנן דר׳ אליבא דהלכתא דאליבא

 על דבעינן לקיש בריש ליה סבירא והוה הוא, רהלבתא אליבא שלא כן גם ראשונה דברייתא
ש בורחך על ולהבי בסמוך,  כר׳ סוברת שניה וברייתא חייב, נמי המקטיר וממילא ההיקש לדרו

שינן ולא בסמוך על בעינן דלא יוחנן  בל דסוף להקשות ואין פטור. המקטיר ולהכי ההיקש, דו
 אף ההיקש דדרש משום חייב המקטיר הכי ואפילו כרבנן, ראשונה לברייתא מוקי לא למה סוף
 בן דאם כלל קשה לא זה אבל פפא, לרב באמת ליה דסבירא וכמו לדרשו מוכרח שאינו פי על

 שניה וברייתא דדרשינן, יוחנן דר׳ אליבא ליה סבירא ראשונה דברייתא חדשה פלוגתא נצמח
 וזאת ההיקש, דרש דלא הרי פטור דהמקטיר דכיון ברתך על אתיא יוחנן דר■ אליבא נמי דהיא

ש הכרח ליכא דלדידיה כיון יוחנן דר׳ אליבא אלא אפשר אי  לריש כן משאין ההיקש, לדרו
 חדשה פלוגתא לנו יוצמח כורחך על כרבנן ראשונה ברייתא נוקי אי כן ואם וכנ׳ל, לקיש

דאפושי הוא גדול ובלל לא, או הכרח שאינו פי על אף ההיקש דרשינן אי יוחנן דר׳ אלבא
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 כלל, ההיקש דרשינן לא יוחנן דר׳ אליבא דרדאי לקיש ריש אלא אמר ולכן מפשינן, לא פלוגתא
 לקיש כריש סוברת ראשונה וברייתא דהלכתא. אליבא שלא שמעון כר׳ ברייתות שתי והני

 ההיקש דרשינן ולא בסמוך על בעינן דלא יוחנן כר׳ אתיא השניה וברייתא חייב המקטיר ולהכי
 אחד אפילו כן אם לשחיטה הקטרה מקיש דלא דכיון התוס׳ לקושית התחלה אין וממילא כלל,
 קשה לא יוחנן דר׳ ואליבא למלתיה, אמר יוחנן דר׳ אליבא תנא האי דהא אינו זה העולם, בסוף
הו וכנ״ל. בסמוך על בעינן דלא כיון העולם, בסוף אחד אפילו הכי דאי הגמ׳ קושית כלל  וז

 אליבא לה מוקי לא למה דאכתי להקשות אין זאת דגם ודע יתברך. ה׳ בעזרת ופרח כפתור
 דאתיא דברייתא תנא מצינו כן דאם אינו זה בסמוך. בעל דפליגי רק הראשונה ברייתא דרבנן
 לאוקמי כורחך על לכן ההלכתא, עד וזה משמע, בסמוך דעל לקיש כריש ליה וסבירא כרבנן

כהלכתא. ודלא שמעון כר׳

 עלמא כולי יוחנן דר׳ ואליבא פפא. כר׳ דלא הוא הגמ׳ מסקנת כי לנו נצמח ביאורנו כל ולפי
עד פטור. דהמקטיר להלכה לפסוק לו הוה כן ואם כלל, ההיקש את דרשנין דלא מודים  זה ו
 עד הוא ביאורנו ולפי חייב, המקטיר דגם ה, א, פסח קרבן בה׳ דפסק הרמב״ם שיטת עומד

 תלמוד מפני בבלי תלמוד דחה ז״ל הדמב׳׳ם איך ואדאך עמי בא אבל כהלכתא, ודלא המסקנא
 דסתם משום והוא ההיקש לכל זכר אץ דבירושלמי מקומות, בכמה כן שעשה וכמו ירושלמי
 הירושלמי שם הביא הכי ואפילו ההיקש, כלל דרשינן לא ולדידיה שנאה, יוחנן ר׳ ירושלמי

 מכל דם דרש חייב דאמר ומאן פטור, תני ואית חייב תני דאית פליגי, החמץ על דבהקטיד
 הרי עיי״ש, ההקטרה את מעכב שאים הקטרה למיעוטי זבח דרש פטור דאמר ומאן מקום,

 בהאי הרמב״ם ופסק דדם, מריבוי לחייבו המקטיר את לרבוי איכא ההיקש לע לית אי דאפילו
 יתיישבו הירושלמי שיטת דלפי אלא עוד ולא כוותיה, קאי פפא ר׳ דגם כיון דחייב דאמר מאן

 משום חייב והמקטיר אתיא כרבנן באמת ראשונה דבתיתא יותר, מרווח בדרך הבדייתות
 וממילא ״זבח״, מדכתיב המקטיר את וממעט שמעון כר׳ אתיא שניה וברייתא מדם, דאתדבאי

וברור. אמת וזה לאמת, התוס׳ וכקועזית כרבנן נמי דאתיא ראשונה כברייתא הרמב״ם פסק

 סוגיות שתי דהני עולת״, ״ולא ד״ה ב, נט, לעיל התוס׳ קושית זה לפי מיושב מאד ומה
 בסוף אפילו הכי דאי הקועזיא ומכח קיימינן, לקיעז דריש אליבא הכא דודאי זו, את זו סותרות
ש אבשר, ילין דלא הקרא לאוקמי מוכרח נמי העולנז  חבורה בני הני אכל ההיקש מיניה ולדרו
 כלל דרעזינן לא כוותיה, דפסקינן יוחנן דר׳ אליבא דהיינו האמת לפי אבל ילין, בבל עליו דקיימי

 כולו דהקרא באימורין, דמיירי כפשוטו אלא דבשר הקרא לאוקמי הכרח לט ולית ההיקש את
כיץ פסח, קרבן אכילת בדיני ולא מיידי בהקרבה  ודאי דהלכתא אליבא ב, נט, דף הש״ס שכן ו

שפיר לאימורין, אלא קרא להאי מוקי לא  חול חלבי אין הא ילין הלילה כל הא מיניה מקשה ו
 עד נאכל דאיע עזריה בן אלעזר דר׳ אליבא האו״ח קועזית מידי קשה לא וכן טוב, ביום קרבין
אי חצות  במקומה וכו׳ לאחד אפילו הכי אי הגם׳ קושית נשאר באימורין, לאוקמי אפשר ו

 עזריה בן אלעזר ר׳ דגם מידי קשה לא הנ״ל ולפי לדידיה הגמ׳ כתירוץ לתרץ דאין עומדת,
כלל. הגמרא קושית ליה תקשי ולא סמוך בעל יוחנן כר׳ יסבור

 ילין ״דלא הקרא שמביא במה הרמב״ם שיטת מיושב איך אמת, דברי קושט שמע ומעתה
 רמי כהנא דרב ב, נט, הש״ס עד שהוא למלך המשנה עליו והקשה פסח, אאימורי חגי״ חלב
בפסח הא , קאי דאפסח כדמב״ם ואי השלם״. ״עליה אומר אחד וכתוב ילין הבוקר עד הא



החמץ על הפסח את דהשדהט סוגיא

 מיירי האימררין בכל ילץ דלא הקרא דרדאי מידי. קשה לא הנ״ל ולפי דהשלמה. עשה ליכא
 פסח, אימורי על הקרא הרמב״ם נקט שפיר ולכן פסח, באימורי וגם קרבנות שאר באימורי

 חד אפסח, שניהם גם תשחט״ ו״לא תזבח״ ד״לא המקראות שני דמוקי לת״ק דוקא היינו אולם
 על אף אפסח. גם קאי י׳אין לא דהאי מוכח דקרא ענינא מכח ממילא לשמו, אשלא וחד אלשמו

 דסיפא כורחך על וממילא פסח, מקרבן מיירי דקרא רישא מקום מבל כתוב, חגי דבקרא פי
pולא קאי נבזי פסח אאימורי רא p מוקי כורחך על שמעון לר׳ אבל זבחים. שאר אימורי על 
 "לא ביה דכתיב השני וקרא זבחים, אשאר פסח קרבן בפירוש ביה איזכר דלא קמא לקרא לה
 בקרא כן ואם מיירי, פסח מקרבן תשחט דלא דקרא רישא גם ממילא הפסח״ חג זבח ילין

 נוקי איך כן ואם זבחים, אשאר קאי תזבח לא האי אלא פסח מקרבן כלל מיירי לא הראשון
 כלל מיירי לא קרא והאי כתוב דחגי כיון פסח אאימורי גם חגי חלב ילין דולא ראp סיפא

 קאי, אימורים אשאר p ילץ ולא דהאי ודאי שמעון לר׳ ולכן שמעון, דר׳ אליבא פסח מקרבן
 דהלכתא, אליבא שלא והוה שמעון דר׳ בשיטתיה אזיל הוה כהנא דרב הרמב׳׳ם סבר הוה ולכן
 עד הא שפיר ליה קשיא ולכן קרבנות, שאר אאימורי דוקא קרא להאי כורחך על מוקי ולכן

 ממילא אפסח דקרא ריש ומוקי כת״ק דפסק הרמב״ם אבל כתוב, השלם״ ׳׳עליה הא ילין הבוקר
 מאד נכון וזה פסח, אאימורי קרא האי הרמב״ם נקט ושפיר עמו, פסח גם כולל ילץ ולא האי

דשמיא. בסיעתא

 המקטיר את לחייב ההיקש לן דאית כיון דמקשה בצל״ח שראיתי מה מילין, לאלוקה עוד
 ונפסל ילין בבל הוא הדם גם דודאי ההיקש, מכח ליה תיפוק הזורק, את לרבות דם האי לן למה

 ההיקש דודאי מידי. קשה לא דעתי עניות לפי אבל נאה. קושיא לכאורה והוא עיי״ש. לזריקה
 לרבות רכז לן דאית לאו אי ולכן ההיקש, את דרש דלא תנאי דאיכא והראיה לדרשו הכרח איט
 נבלל ואיך כתוב, תשחט״ ״לא דהא המקטיר את לחייב ההיקש את דרשינן הוה לא pהזו את
 לאו תשחט דלא הרי קאתי, pהזו את לרבות כורחך על וזה ״דם״ דכתוב כיון אבל המקטיר, גם

 אלא תשחט. לא בכלל שאינו פי על אף המקטיר את גם לחייב ההיקש גם דרשינן ממילא דוקא
 אפילו הכי דאי הגבל׳ קושית מכח ההיקש את לדרוש הכרע לנו יש כאן דהא אינו, זה דלכאורה

כיון העולם, בסוף לאחד ש הכרע לט דיש ו  חייב, המקטיר דגם כורחך על ממילא ההיקש לדרו
 במה ז׳׳ל רש״י pלת רצה זו דקועזיא ואפשר הזורק, את לרבות ״דם״ לט למה קשיא ושוב

 ילין ד״לא ההיקש דמכח כתב ולא תגי״ חלב ילין ד״לא ההיקש מכח חייב דהמקטיר שכתב
 כורחך דעל ניחא הנ״ל ולפי ב. נט, מגמ׳ וכדמוכח מיירי נבלי דבאימורין הפסח״ חג זבח לבוקר

 לדרשו הכרע לן אית זה היקש דעל כטן המקטיר גם זה היקש מכח דנילוף לומר אפשר אי
 ההיקש, מכה כן גם pהזו ונלמד דם לכתוב דלא הצל״ח קושית קשה כן אם הגמ׳, קושית מכח
 כן אם הוא, הבשר על קרא דעיקר דכיון המקטיר על ללמוד אפשר אי זה דמקרא ודאי אלא

 pשהאימו המקטיר על לא אבל החבורה בבי על דהייט ההיקש אתי הקרא ל׳גיקר pד אפשר
 ולהאי חגי״ חלב ילין ״דלא ראp להביא רעז״י מוכרח ולכן הקרא, בזה נכללין טפל בדרך רק

 האי דרשינן הוה לא דם לן דאית לאו ואי חייב, דהמקטיר מיניה דנלמוד הכרע לט לית היקשא
 על pהזו דאיתרבאי השתא אבל תשחט״ ״לא בכלל דאיט כיון המקטיר לחייב כלל היקש

 את לחייב ההיקש את גם דרשינן שפיר תשחט״, ״לא בכלל דאיט פי על אף דם מדכתיב כורחך
מאד, נאה פרפרת וזה המקטיר
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ש דרש״י מה יתיישב ביאורנו לפי בי ראיתי עוד  בפירוש נקטו לרמב״ם המשניות ופירו
 בפרשת שהוא חמץ״ על תשחט ד״לא השני הקרא תעשה בלא עובר חמץ על דהשוחט המשנה

עיץ זבחי״. דם חמץ על תזבח ד״לא הראשון קרא נקט ביד'החזקה והרמב״ם תשא, בי  מה ו
 הפסוק אי פליגי שמעון ור׳ ת״ק ביאורנו דלפי מאד, ניחא שבתבתי מה ולפי הצל״ח, בזה שבתב

היינו לשמו, שלא אשוחט או זבחים אשאר קאי תזבח״ ד״לא הראשון  בפס^ בורחך על ו
 בפירוש בקרא נובר דשם קאי אפסח עלמא דלבול■ ודאי תשחט״ ד״לא השני דבפסוק הראשס,

 זבחי דם חמץ על תזבח ״לא כתוב אלא מפסח כלל מיירי דלא ראשון בקרא אלא פסח, זבח
 שמעון ור׳ לשמו, שלא אשחטו דקאי ליה סבירא דת״ק פליגי בזה בוקר״, עד חגי חלב ילין ולא

 שמע^ ור׳ דת״ק הפלוגוזזז בפירוש דמבואר במשנח ולכן זבחינז, אשאר דקאי ליה סבירא
אי הקרא להביא אתנטרך  P דנקט הוזזקה ביד אבל שמעון, דרי אליבא גנז פסח על ^

 אפסח קאי דת״ק אליבא p שהוא תזבח דלא הקרא הביא שפיר בת״ק, דפסקינן ההלכתא
ה הדזלכתא, נקט כן ואם שמעון, לר■ כן שאין מה ל׳זומו שלא ששחטו  ה׳ בעזרת ופרח כפתור וז
יתברך,



מצרה גדכד דמעה סוגיא

מעוה בדבר דטעה סוגיא

 וכתב חטאת׳/ עליו חייב בשבת לשמו שלא ששחטו ״הפסח במשנה: ב, עא, בפסחים תנן
 הדץ דהוא המהרש״א וכתב לשמו״. שלא מותר כך לשמר שמותר כשם ״וכסבור ז״ל רש״י
 היה ולכאורה ראויץ. דאינן בהא רש״י שכתב וכמו שבת שהוא ממנו שנעלם למימר מעי דהוה
 ככל חטאת עאה דחייב פשיטא אז שבת שהוא ממנו דנעלם מיירי דאי בפשיטות לומר נראה
 שמרתר שסבור מיירי דלא רש״י בכוונת עוד וכתב כן. שכתב בעל״ח ראיתי רכן דעלמא, שוגג

 אלא תמיד, לשם לשנותו שמותר שסבור היא רש״י כוונת אלא לשמו, שלא בשבת לעזחוט
 פלאי, והוא עיי״ש. תמיד שהיא וסבור דטעה לפרש לרש״י אה הוה מיניה דעדיפא שם דהקעזה

 הקרבן אז בטועה דאי בעוקר, אה מוקי דגמי הבדולחים מעיניו נעלם ושלום חס הנראה כפי כי
 ואף לשנותו דמותר רש״י דכוונת שכתב מה נבלי וממילא עקירה, שמה לא בטעות דעקירה כשר

 כן אם כעוקר דמיירי דכיון להאמר, ניתן לא זה גם לשמו שלא אפילו דכשר פסח הוה כן פי על
א שיו^ג עסקינן בשופטני הכי כווץ אם וגם פסח, שזזו  כן אם פסח, יהיה נבלי פסח לשם שלא י

 דכיון שסובר כפשוטו כורחך על הוא רש״י כוונת אבל אחר, דבר או שלמים לשם מכווין למאי
עיין נמי. אחר דבר לשם לשחטו דמותו* הדין הוא שה, אותר אצל לדחות ניתן דהשבת  באור ו

 דפטור, לומר סברא שום אין שבת שהוא ממנו דבנעלם לעיל שכתבתי כמו כן גם שכתב חדש
אוץ, באינן אבל  שהוא ממט שנעלם פי על אף דפטור לומר סברא היה מצוה דעשה כיון ר

דשמיא. בסיעתא מזה נדבר ולקמן שבת,

 משום ומשני בשבת, לשמו שלא דהשוחט הא למתני ־6 דלמה מקשה א, עג, בגבל׳(שם) והגה
 )ד ה, (פסחים בתוספתא הא טובא, קשה ולכאורה לה. נקט יהושע ור׳ אליעזר דר׳ פלוגתא
^ (עיי״ש) פטור. נמי לשמו שלא פסח דהשוחט ליה וסבירא מאיר ר׳ פליג באכלת ם  דגרסיק ה ב

אוץ באים ̂־ה סבירא מאיר דר׳ שם  טובא כן ואם פטור, לשמו שלא פסח הדין והוא ר
 דפוטר. מאיר ר׳ ליה סבירא מאי דבאמת להבין, דצריך אלא מאיר. ר׳ עד רבותא אשמעי^

 בהקרבתן, דטריד משום לשמו שלא ופסח שכתב בכורים במנחת בתוספתא שם וראיתי
 דר׳ רפשיטא הקרבן, כשד באבלת דבטועה איירי, בעוקר כורחך על דהא פלא, הוא ולכאורה

 חטאת לשם והשוחט ראויין, ואינן דראויין דומיא לפסח הקרבן שכשר מאופן מיירי לא מאיר
איך איירי, בעוקר כורחך על כן ואם הצבור,  א נראה אבל בהקרבתן. טריד עוקר גבי שייך ו

מיא בטועה, באמת מיירי מאיר דר׳ אה סבירא הוה בכורים דהמנחת ס״ור  ראוין pדאי ודו
מיירי עקירה, הוה נותnבן דעקירה אה וסבירא וראויין  שהוא שסבר תבליד לשם הפסח ששחט ו
 והפסח התבליד בהקרבת טריד שהיה הטירדא ידי דעל כיון אבל הקרבן, פסול וממילא תמיד,

 אבל לחוד, בטירדא וסגי מצוח, עשה בעי דלא דפטור מאיר לר׳ אה סבירא טעות, לכלל בא
 בעוקר, מתניתן מיירי בורחך על הקרבן, וכשר עקירדז שמה לא בטעות דעקירה דפסקינן לדידן

 תיתי דמהיכי חטאת, דחייב פשיטא מצוה עשה ולא דמצוה טירדא לא וליכא פסול והקרבן
 העכו״ם בין שנשבה בתיטק כמו שבת, גבי חטאת דחייב דפסקיק מותר אומר ככל mm לפטור,

^ ב, סח, שבת פ  ומשני אשמעינן, מאי רישא דהאי בגם׳ מקשה שפיר ולכן עיי״ש. גדול כלל ב
ר' אאעזר ר׳ של הפאגתא דאגב ודו״ק. לה נקטה יהושע ו
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 יהושע לר׳ אליעזר ר׳ דאמר במשנתנו, עצום דקדוק נכון על ^־ישב לי נראה זה פי על אשר
 לר׳ ליה דמנא המפרעזים והקשו חייב, לשמו והשוחט מותרין שהן יוכיחו ציבור אימורי
 מאיר כר׳ יהושע ר׳ סובר דילמא ציבור, אימורי לשם בשוחט מחייב יהושע דר׳ אליעזר
אין שפוטר,  אפילו דמשמע לשמו, שלא הפסח את השוחט במתני׳ מדת^ זאת דדייק לומר ו

 ואם יהושע ר׳ דברי לא אבל רבי. שהיא דמתני׳ התנא דברי הוא זה דדין ציבור, אימורי לשם
 לשם השוחט אפילו דפטור מאיר כר׳ יהושע ר׳ ליה סבירא דלא אליעזר לר׳ ליה מנא כן

עיין ציבור. אימורי  ציבור אימורי לשם דהשוחט הא דמפרש לרמב״ם המשניות בפירועז ו
 עיי׳׳ש. ציבור. אימורי »ם6 הפסח את בשוחט דמיירי יהושע אר׳ אליעזר ר׳ מיניה דמקשה

 אימורי לשם שעזחטו בפסח המתני' לפרש להרמב״ם הכריחו דמה בזה המפרשים עמדו ובבר
 היה ומתחלה ציבור. אימורי לשם זבחים סתם בשוחט דמתני׳ סתמא כדמשמע ולא ציבור,
 בק דמחלק יהושע ר׳ אדברי אליעזר ר׳ הקשה דלמה להרמב״ם ליה קשה דהיה לומר ־6 נראה
מורי מהא האסור לדבר לשינה המותר לדבר שינה  ליה הוה גופא מפלוגתייהו הלא ציבור, דאי

 כן אם לטועה, עוקר בץ מחלק דאינו יהושע ר׳ ליה קמשני אליעזר דר׳ דלדבריו דכיון למיפרך
אדין בין מינה נפקא מאי  אר׳ זו קושיא הקשו ׳׳לדידך׳ בד״ה )א (עב, והתום׳ ראויץ. לאינו ר

 עוקר בין מחלק דאינו אליעזר לר׳ כן ואם בטועה, רק לפטור נמגלה אינו המותר דדבר יהושע
תירצו מעלה, שום המותר לדבר הוה לא לטועה  ליה קמשני לטיבותא תרתי מכח יהושע דר׳ ו

 עוקר הוה ריעזא מקום מכל לטועה, עוקר בין אאעזר לר׳ ליה שני דלא דנהי א^־עזר, לר׳
 חדא אופן, בשום להבינם זכיתי לא התוס׳ ודברי המותר. ולדבר טועה וסיפא האסור, ולדבר

 אלא עוד ולא דטועה הא להזכיר יהושע לר׳ ליה דהוה הספר, מן חסר עיקר זה דלפי
 לדבר בטועה דאפילו ליה סבירא לטועה עוקר בין ̂־ה דשני יהושע דר׳ משמע דמדבריהם

 המותר, ולדבר בטועה פנים כל על לו דיודה אליעזר לר׳ ליה דקאבלר אלא פטור, נבלי האסור
היינו המותר, לדבר טועה אם p הוא לפטור טועה מעלת כל דהא ופלא, הפלא וזה  אם ו

 טועה הוא אם אבל הקרבן, לו נתחלף ובהילתו הטירדא ידי על p המותר לדבר היה מחשבתו
 לגבי גרעון טועה הוה אז שלמים שהוא דסובר משום שלמים לשם פסח ושוחט האסור לדבר
 מותר הפסח אותו אף לדחות שבת שניתן כיון שסובר אלא פסח שהוא יודע עוקר דגבי עוקר,

 כשוגג והוה לו יש התנצלות איזה שלמים שהוא בטועה אבל שלמים, לשם אפילו לשחטו
א כורחך על לטועה עוקר בק יהושע לר׳ אה דשני הא כן ואם דעלמא, ^  ולדבר בטועה ד
 אה דלית משום כורחך על והיינו לטועה, עוקר בין אה שני דלא גזרrאא לר׳ כן ואם המותר,

 התוס׳ וקושית חייב. יחא לא למה המותר לדבר בשינה גם כן ואם מצוה, בדבר טועה כלל
עיין מוצקת. כראי קאי בדוכתיה  אזלו הם גם כי ותראה הגרי״ב ונימוקי ומהרש״א במהרש״ל ו

ה נחתו ולא התוס׳ בשיטת א הוא. ופלא מעוקר גרוע הוא האסור לדבר דטועה א לו  דברי ו
^ נראה היה דושים,p ז״ל התוס׳ ת  ר׳ של הטעם עיקר דודאי יותר, בפשיטות דבריהם ל
אוין ובאינן פטור מצוה בדבר דטועה אה דסבירא משום הוא בראויין דפוטר יהושע  הוה לא ר
 אפילו מחייב ולכן מצוה בדבר טועה אה את אאעזר ור׳ ז׳׳ל. רש״י שכתב כמו טועה, בכלל

 ששחטו מפסח וחומר קל הא בראויין פוטר דהאיך יהושע אר׳ אאעזר ר׳ ומקשה בראויין,
 לאו אאעזר לר׳ לעזנות דהוצרך הא כן ואם זבחים, שאר בשוחט שכן ומכל דחייב, לשמו שלא
 דאמרינן והייט יהושע, ר׳ אתא וחומר הקל למפרך כדי אלא בראויין דפטור הא על טעם אתן
דהוה משום בסיפא פטור הכי דמשום דהייט בטועה, וסיפא בעוקר רישא דמי לא לדידי בגמ׳,



מצוה כדכר ה1דטז סוגיא

 נבוי. בראויין ומחייב מצדה, בדבר טועה ליה סבירא דלא אליעזר לר׳ אבל מצוה, בדבר טועה
 דהתם וחומר. קל דליכא אליעזר לר׳ ליה משבי זה על וחומר, קל מכח יהושע אר׳ דמקשה אלא
 ר׳ רצה לא אבל והומר. הקל בפרך וממילא המותר לדבר שינה והבא האסור לדבר שינה

 לפרוך רצה לא אליעזר ר׳ וגם בראויין, דפטור שיסבור אאעזר ר׳ את להכריה בזה יהושזג
 קל מכה במי בראויין חייב דיהא יהועזע ר׳ על הקשה אליעזר ר׳ אלא יהושע. ר׳ של טעמו

 דברישא מופרך, הוא והומר דהקל יהושע ר״ משם־ זה ועל לשמו, שלא ששהטו מפסה וחומר
 הש״ס, בכוונת ברור וזה וחומר קל וליכא המותר, לדבר שינה ובסיפא האסור לדבר שינה הרה

ש ואולי התום׳. בכוונת גם זאת להעמיס י

 את לפרוך רצה לא בזה יוכיחו. דיבור אימורי אליעזר ר׳ כך אחר ליה דאמר מה זה דלפי ודע
 טעה מכה בראויין פוטר יהושע דר׳ ליה פריך רדינא אעיקרא אלא וחומר, קל מכח יהושע ר׳

 ר׳ משני זה ועל חייב, דיבור אימורי לשם בשחט והא אליעזר ר׳ פריך זה ועל מצוה, בדבר
ש דהתם יהחזהג  ולא נבלי, גופא לדידיה לשנות הוצרך זה כל אבל קצבה, לו אין והכא קצבה לו י

 לשם בשוחט דהא קשה נבלי לטועה עוקר בץ ליה דשני לדידיה דגם אליעזר, ר׳ לדברי רק
א חייב, נבלי בטועה אפילו צבור אימות שי ש שפיר יהושע ר׳ משני זה ועל יהושע, לר׳ ^  די
אין קצבה לו יש בין חילוק ש מה זה פי על ומיושב קצבה. לו ו ש על נמי להקשות י  הרמב״ם פירו
^י מ ת לשם הפסח את בשוחט לה ד מו ת כורחך על כן ואם דיבור, אי  כשר רבטועה בעוקר, מיי

 מיירי דהכא ליה תיפוק קצבה, לו לאין קצבה בין הכא לחלק יהושע לר׳ לי למה כן ואם הקרבן,
אין בטועה, ולא בעוקר  בין דאז לטועה, עוקר בין ליה שני דלא משני, אלמגזר ר׳ דלדבת לומר ו

אץ קצבה לו יש  דעקירה באמת סבר אליעזר רר׳ לומר ואפשר ליה, שני לא נבלי קצבה לו ו
ת ולריתה עקירה, שמה בטעות  יש בין החילוק לשנות יהושע ר׳ הוצרך ולהכי בטועה, נבלי מיי

 ליה משני דשפיר מית. קשה לא יהושע אר׳ לרקמן הרח פנים כל על קצבה. לו ואין קצבה לו
ת דתשא שלו, וחומר הקל את לפרוך אליעזר לר׳ ת ובסיפא האסור לרבר בשינה מיי  מיי

 של מדינו אליעזר ר׳ הקשה לא למה תקשה, לא נבלי פנים כל על זאת אבל המותר, לדבר בשינה
אויין, באינן מחייב רלמה יהושע ר׳  הבין שפיר חאת לומר תש תבור, מאימות הקשה ולמה ר
ת לשם בשוחט כן שאץ מה יודעין, דהכל כיץ טעה מקת לא דשם אליעזר ר׳ מו  שפיר צבור אי

 דלא אפשר והרמב״ם לו. לאין קצבה לו הזז בץ החילוק ליה ומשני מיניה ומקשה לטעות, יכול
ת תבור אימות לשם השוחט דהאי ליה סבירא ולכן תירוצא, בהאי ליה ניחא  את בשחטו מיי

ת לשם הפסח מו אויץ מאינן מקשה אינו דלמה קשה לא וממילא דיבור, אי ת רשם כיון ר  מיי
 לטיבותא תרתי יש תבור אימות לשם ששחטו בפסח אבל המותר, לדבר ששינהו האסור בדבר
 ר׳ מקשה לא למה קצת קשה זה דלפי אלא המותר. דבר עצמו הוא וגם המותר לדבר שינה

 ר׳ דהבין בהא ליה נייח לא דהרמב״ם כיון קצבה, לו אין דשם ראויין, מאינן כך אחר אליעזר
מצוה. בדבר טעה שייך לא ראויין דבאינן אלמנזר

שו ז״ל הרמב״ם הכתה בה שהתחלנו קושיא דמכח דעתי עניות לפי נראה ולכן  בפירוש פירו
ת המשנה  ליה סבירא יהושע דר׳ אליעזר לר׳ ליה רמנא תבור, אימות לשם פסח בשוחט דמיי
ת לעזם רשוחט מו ת לשם בשוחט פוטר תלמא חייב, תבור אי  דפוטר מאיר ר׳ כמו ציבור אמו
ת נאמר אם דוקא קאי זו קושיא אולם צבור. אמות לשם בשוחט אפילו באמת  בשוחט דמיי

ת לשם זבחים סתם שפיר כן אם דמיחלף, משום דפטור מאיר לר׳ ליה סבירא בהא צבור אמו



ר ו ם י ר ו ד ד

 נאמר אם אבל מאיר ר׳ כמו רמיחלף טעמא ליה דסבירא ביה, מודה נבלי יהושע דר׳ לומר יש
מורי לשם פסח בשוחט דמיירי  דבזה פי על דאף יהושע, לר׳ אליעזר ר׳ מקשה שפיר עיבור, אי

 בטועה, דמיירי ומשום מאיר ר׳ דוקא היינו אולם בתוספתא, בפירוש פוטר מאיר דר׳ מעיק נבלי
ח אבל עקירה, שמיה בטעות דעקירה ליה, דסבירא  שמה לאו בטעות ^נקירה ליה דסבירא לדי
 ועל הוה, נמי כשר דאז בטועה עיבור אמורי לשם פסה שוחט לאוקמי אכא כן ואם עקירה,
 כולי ודאי ובזה לשנות, דמותר דסבר מעזום דיבור, אימורי לשם הפסח בעוקר דמיירי כורחך
 ועקירה בטועה, דמיירי ליה דסבירא משום אלא פוטר אינו נמי מאיר דר׳ דחייב, מודץ עלמא

 בעוקר דמיירי כיון אלהגזר ר׳ מקשה דמאי כנ״ל, תקשה עדיין זה לפי אבל עקירה. שמה בטעות
 לשם פסח שוחט דשאני לו השיב לא למה יהושע ר׳ וגם מעוה. בדבר טועה ביה שייך ולא

 בפירוש אמרו וכן מעוה, בדבר טועה שייך לא וסנוקר היא, דעוקר משום דחייב עיבור אימורי
 הוא. מעוה בדבר טועה לאו דעוקר רעז׳׳י וכתב ראויין, אינן לי מה ראויין לי מה בעוקר דאי

^ר בק ליה שני לא יהושע ר׳ גם דדילמא המהרש׳׳ל קושית על שכתב מה במהרש״א ועיין  ע
 במעיאות היה אם אבל הקרבן, כשר דבטועה משום בעוקר רישא למוקי דמוכרח אלא לטועה,
 קושית בזה, הדיבור קעת להרחיב אני עריך הנה חייב. נמי בטועה אפילו בטחנה לאוקמי

 אלא פטור, מעוה בדבר טעה ליה אית יהושע דר׳ כלל מוכח לא דמהמשנה היתה המהרש׳׳ל
 בעוקר, דמיירי משום חייב הכי משום לאו ברישא אבל פטור, המותר לדבר ששינה מקום בכל

 מעוקר, גרע הוא האסור לדבר דטועה אה המהרש״ל נחית לא וכאן חייב. היה בטועה דאפילו
 הקשה יפה זה על אבל המותר, לדבר דשינה משום פטור הכי דמשום לשנות הוכרח ולכן

אויין באינן דחייב מהא הא המהרעז׳׳א, על בהגדות גרי׳׳ב הנימוקי  אה דאית כורחך על מוכח ר
 דשם משום ראויין באיק חייב ולהכי בראויין, פטור מעוה בדבר טעה ומטעם מעוה בדבר נ^נה

 כתירוץ pתי שלא ז׳׳ל, המהרש״א אולם יודעץ, דהכל רש״י שכתב וכמו טחנה, בכלל הוה לא
^ נראה מאוד, הפשוט הגרי״ב הנימ^י של ה  דנימא והוא המהרעז״ל, קושית אחר באופן ש

 דבכל פי על ואף מעוה, בדבר טעה שייך נמי בעוקר דאפילו ידזועזע לר׳ אה סבירא דדלמא
 דחייב הרמב׳׳ם דפסק העכו״ם בין שנשבה בתינוק כמו אה, דנינן בשוגג מותר אומר מקום

 בהנוה בדבר מותר ואומר בדין טועה הוא אם אבל הרשות, בדבר דוקא היינו אולם חטאת.
 חטאות, חייבי לכל מיניה p^לפי זרה לעבודה דמיה לא פנים כל דעל כיון נמי דפטור אפשר

 קשה לא כן אם עוקר, שהוא פי על אף פטור נמי מעוה בדבר מותר דאומר נאמר אם וממילא
אויין מאינן  גרוע הוא וכדומה, פסח שהוא עגל על לטעות דהיינו כזה דטעות דאפשר דחייב, ר

n לשנותו, שמותר שסבור מפני לשמו שלא פסח משוחט nדבר הוא פסח שהוא עגל על גות 
אץ לכל ונראה הידוע  הבק כך פטור, מעוה בדבר מותר באומר כן שאץ מה בה, טועץ ו

 טעה שייך לא דבעוקר והוא אחר, תירוץ לתירועי בעי ולכן המהרש״ל. קושית ז״ל המהרש״א
הו בטועה, אלא מצוה בדבר  בטועה, דמיירי בתינוקת, שהיא וכמו לש״ס פשוט דבר היה וז
 שם שכתב נחלקו׳׳ מה ״על ד״ה נשם) ברש״י תראה ופלא מצרה. בדבר נהנה לכל ילפינן ומינה
 זמק הגחג כבר ששניהן שסבור יח־ על שניהם את כשמל מחייב יהועהנ דר׳ דעתך סלקא דקא
 את שמל קאמר לא ודאי דהא אחר, של לו והוחלף שבת, בשל דטריד משום פטור וסיפא וכו׳.

כו׳ בהכי אינשי כהני לא דהא שניהם  סבור שהוא דמיירי כאן רש״י וכוונת לשוט. כאן עד ו
 חה וכוונתו בהכי, טעי לא השבת אחר של הוא אחד אם אבל בשבת, שניהם את למול דמותר

^גץ הבל אץ יו אומר ממש הייט דהא מאד נפלאים הם רש״י ודברי למול. ראוי׳ ז׳ של ילד ד



מצדה כדבר דטבר פוגיא

 את תתלה מל אם אפילו תייב הכי ובלאו מצוה, בדבר טעה בזה שייך ומה עוקר דהיינו מותר
 היה זה באמת בסיפא דפטור והא לבד בטועה דמיירי פירעו״י לא למה וקשה שבת. ערב של

גדול. עיון וצריך ותסברא המקשן של קושיא

 הא התום■ כוונוז דהטו וכתב מצוה, בדבר נהנה ליכא דבעוקר המהרש״א שכתב להא ונחזור
 התום■ דברי הנזז עוקר. שהוא כיון חייב נמי המותר לדבר שינה דאפילו בעוקר רישא דמי לא

 בעי לא זה רעל חייב, דלמה אדרישא קאי לא הקושיא דהא הבנה, להם אץ לכאורה כפשוטם
 לומר צריך כרחך על כן, ואם פטור, דלמה לתירוצו בעי הסיפא אבל שוגג, ככל רחייב תירוץ

 אינו זה המותר, לדבר דשינה משתז בסיפא פטור דלהכי נהגם, דנתן מה על היתה הגמ• דקושית
 הכי לו לימא כן ואם טתנה, הוא אנז אלא בהחלטה הפוטרת מננלה אינו המותר דבר דהא אמת

 אדרבה האסור לרבר רטועה המותר לרבר דהיינו נשמע וממילא טועה משום הוא דהטענז
ם נמי הדין והוא למעלה, שכתבתי וכמו מעוקר גרוע  הקושיא קשה היה לא כן מתרץ היה סז

 רלהכי שמתרץ עתה אבל טועה, בכלל התז רלא נבזי אמינה דהוה כיון דחייב, ראויין מאיץ
 משני זה ועל פטור, יהא נטי ראויין אינן תקשי כן אם מקרי, המותר לדבר דשינה משום פטור
 רפטור הא על טעם ליתן בזה רצה לא מזועזע רר■ רהיינו הכי משני אליעזר דלר• דלרבריו שפיר

 האסור לדבר שינה דכאן אמר יפה וממילא אליעזר, ר׳ של וחומר הקל את לסתור אלא בראויין
ברור. וזה המותר לדבר שינה וכאן

הדח  כורוזך ועל ציבור אימורי לעזם הפסח את בשוחט דמיירי הרנלבעז, דלדברי לרקמן, ו
 ר' של דלרבריו למימר וליכא עוקר. רהוה משום חייב רלוזכי מזושע ר■ ליה לשני בעוקר, מיירי

אץ קצבה לו יש בין אליעזר לר• דהא הכי, ליה משני אליעזר  ביון מחלק, אינו ננזי קצבה לו ו
 ליה וסבירא זו מקושיא נשמר דהרמב״ם רעתי עניות לפי ונראה לטועה, עוקר בין מחלק ראינו

 נבזי הבא אלא יהושע ר׳ עם מפלפל מצוה ברבר טעה של דרינא אעיקרא לאו אליעזר רר׳
 ציבור אימורי לשם המותר רבר שהוא פסח שוחט אם דמה וחומר, קל מכה מזושע אר׳ מקשה
^ ולא האסור, דבר בשוחט דיחייב שכן מבל חייב, הכי ואפילו המותר רבר שוזוא  שבון ני

 זה ועל יחייב, וראי פסח לשם הבזותר לדבר ששחטן אלא זבחים שאר רהיינו אצלו לדחות
מורי נפרך וחומר דהקל לטועה, עוקר בץ לידז רלית אליעזר דר׳ לדבריו יהושע ר׳ מתרץ  דאי
 שהם דלפי פירש תזרמב״ם בכך, לנזזנות היה דלא כתב ורש׳׳י קצבה, להם שיש דבר הם ציבור

אץ במנץ, ידתנים  דומה דאינו וחומר הקל נפרך וממילא חיי׳ב מזא לכן לשחוט ארבו לכל רשות ו
 משום היא הטעם עיקר יהושזנ לר׳ באבזת אבל פסח, לשם זבחים שאר לשתזט ציבור אימורי

ברור, תה עוקר

 הפסוז את דוזשוחט הא הנה שלו, החזקה ביד הזננין בזה הרנזב׳צז פסק איך נראה ומעתה
 בזה, תמה תזצלמז שגגות מהלכות נ׳ בפרק כלל הרמב״ם נקם לא דחייב בשבת לשמו שלא

רוז או ^  ור׳ אליעזר דר׳ פלוגתא משום לוז דנקט דמשני אלא פשיטא מקשיץ דבנמ׳ כיון ו
 הוא, דפסול דביון חייב לשמו שלא דסזוחט הא לוזשמיעינו הוצרך לא הרמב׳׳ם כן אם מזועזע,
 pו פשיטא, נבזי בבזתנר דנקם לאכאו דעולא אמרינן בגם׳ דהא אינו, דזוז אלא דחייב, ממילא

 נקטוז הרמב׳׳ם אלא עוד ולא י׳׳ב, בוזלכה הרמב׳׳ם נקטוז זאת ובבל נקטו לעזמו שלא שוחט אגב
איץ דראויין הא עם אחת בתאקה ראוידז אינו שהרי חייב ראויץ איץ ראם וכתב ראויין, ו
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 וכמר חייב טעמא דמחד ומשמע וכר׳, לאוכליו שלא בשבת ושחטו שגג אם וכן פסח לקרבן
 ובאמת לאוכליו. שלא דשחטו בהא רבותא איכא בך דחייב ראויין באיגן רבותא דאיכא
אויין דבאינן גוונא, בחד דינא תרי הני מיירי פירש״י  או שבת, שהוא ממנו שנעלם כגון פירש׳׳י ר

כן בשבת, פסח לשם אחרים לשחוט שמותר קסבר  הא ועל כן. פירש״י נמי לאוכל־ו שלא גבי ו
 הוה הכי בלאו וממילא בטועה לה מוקי בגמ׳ הא המהרש״א, תמה כבר ראויין באען דפירש״י

 הוה דלא שם סיים ז״ל שרש״י בתימא הוספתי ואני פסח, שהוא סבור שהוא דמיירי כיון שוגג
n כשר זה דאין יודעין שהכל משום נחבוה בדבר טועה v s h וביה, מינה סתירה איכא ומזה 
 עוקר, שהוא כיון מצוה בדבר טעה הוה לא הבי בלאו כן אם בעוקר, המשל נקט דרש״י דכיון

 גוונא, בחד בבא תרי להגי מוקי דלא משמע הרמב״ם מלשון אבל לקמן. בפירוש רש׳׳י וכדפירש
 דרך אומר כך ואחר כלל, דרך זאת וקאמר בטעות פסח לשם אחרים זבחים שחט כתב דבתחלה

אויין אם פרט ^י בפירוש הרי ראויין אינן ואם וכר. הן ר מ  בטעות נמי ראו״־ן pדאי להא ד
 כפירש״י, משמע שגג והאי לאכ^־ו, שלא בשבת ושחטו שגג אם וכן כתב כך ואחר ד״לן, וכש״ס

 כן ואם בעוקר, כורחך על מיידי כן ואם הוא, שכשר דקסבור או שבת שהוא ממנו שנעלם או
וכן. לש^ וכתב בבא בחד דינא להאי הרמב״ם נקטיה דלמה קשה

 שא« פסח אשוחט דהיינו ארישא, פשיטא מעיקרא מקשה לא דלמה הש״ס על קשה ובאמת
כן תירחבו. להבין זכיתי לא אבל בזה, שעמד במהרעז״א וראיתי לשמו, ש ו  דאשלא לדקדק י

חט ואכותני׳ פשיטא, בלשון אמר לאוכליו  והוא בלשון, p מקשזז לשמו שלא הפסח את תזו
עי בהא הגמ׳ כוונת כך כל מובן איט וגם לי, למה גופא ב  יהרעזע, ור׳ אליעזר ר׳ לאיפלוגי ^
אולי  שייך לא דבעוקר רבותא קצת איכא לשמו שלא הפסח את דבשוחט לומר מקום היה ו
 היה דלכאורה מצרה בדבר טעה מקרי לא נהנוה ברבר מותר אומר דהיינו נוה,fמ בדבר טעה
̂יף דמאן לומר מקום  נמי הדץ הוא מצוה עביד לא או טריד לא התם דמה זרה מעבורה רי,

 בדבר מותר באומר ובשלמא מזנתז, דבר לענין בדץ טעה דלא התם דמה למימד דמצינן
אץ וסבר העבו״ם, בין שנשבה תינוק וכגון הרעזות  וחייב שוגג מקדי זה שבוז איסור כאן ר

 למימר מצינן הוה לשמו שלא אפילו הפסח את לשחוט שמותר וסבור טעה אנז אבל קרבן,
 בהכי מורה יהושע ר׳ ראפילו אשמעינן ולכן זרה, רעבורדל רומיא הוה דלא כיון ממועט רנמי
הלוז טיררת יT על אם אלא מקרי לא מצוה בדבר דטעה ליה דסבידא וממוום דחיי, ב  המצוה ו

הו ואפשר בהילתו, ע״י בא שאינו ברין, לטעות ולא במציאות טעות ל7לב בא טז דז  הש״ס בוו
ר אלתנזד ר■ איפלוגי דקבעי דמשום  דבטועה אשמעינן, בטועה מצוה בדבר בטעה יהושע ו

 דאי רבותא, שום ליבא תו לאכליו ב׳־ולא אבל מצוה, בדבר טעה מקרי רלא מודים הכל בדין
אי פשיטא, שבת שהוא בנעלם מיירי אוז כשר שהוא רקסבור ו  בשוחט ברישא השמיענו בבר ז

כן לעומת שלא הפסח אוז  ל-מר כורחך דעל ודע נקטה, הרישא דאגב מתרץ בל על ל
א מצוה ברבר לטועה השייך בענין p זאת בנזשנה ראשמעינן א אחרת רבותא ל ל  שייך ו
כלו בשלא דאשמעיק משני לא למה בן לא ראם למשנתינו,  דמקשו ובמו מקלקל, הוה דלא לאו

אץ תיקן מאי בגמ׳ באמת מר ו ה סבירא דילן רמתני׳ ל  כתבו כבר רהא חייב, בחבורוז מקלקל ל
ברי ד״ה א,) (עב, התוס■ אפלו האומר״ לר ״ ר ה דסבירא שמעון ל  תיקון, קצת בעי חייב ל
 בל ועל מצוה. בדבר לועה נוגע במתני■ דתבא מה כל ודאי אלא עיי־ש, יוחנן דר■ אלבא דהיינו

^ו זה לפי פנים א ממנו שנעלם דמיידי ברישא כתב שלא רש״י דברי מאד צ  דבזה שבת, שוזו
ה דשייך רבותא שום לכא דשוחט הא נקט דלא הרמב״ם על הקושיא ותגדל מצוה, בדבר לוע



מצוה כדבר דטעה פדגיא

 דשחט י״א בהלכה דנקט דכירן מחרורתא דעתי ולפי חטאר^ חייב בשבת לשמר שלא הפסח את
 ולא חייב. שחטו בטעות לא דאם בפירוש משמע פטור. בטעות לשמו שלא בשבת הפסח את

 לשם הפסח ובשוחט זאת. נשמע דממילא חייב דבעוקר מיוחדת בהלכה להשמיעינו הוערך
 הוצרך לא המשנה, בפירוש הרמב׳׳ם וכדמפרש במתני׳ שנזכר הך דהיינו עיבור אימורי

 שלא ששחטו הפסח בכלל הוא כן ואם לעיל. שכתבתי וכמו מיירי דבעוקר דכיון לאשמעינן
מורי לשם זבחים שאר ושוחט וכדלעיל. מכללא נשמע והוה בטעות שלא לשמו  לא זה עיבור אי
הו קעבה, ליה דאית משום חייב אבל במשנה נזכר  וכן יג בהלכה הרמב״ם שאמר מה בכלל וז
שכתבתי. הדברים בכל היטב ודו״ק משנה. הכסף שכתב וכמו היום, חובת על יתר שחט

 שחטו פטור, בסתר טרפה ונבחנא שחטו חייב, מום בעל ונבלזנא ״שחטו במשנה: שם עיין
 מום בעל דגבי בלשון, שינה הנה ברשות״. ששחט פטור, ידם את ההבע^־ם שמשכו ונו^ג

שון נקט ידם את הבעלים משכו וגבי ״ונמצא״ לשון נקט וטרפה  דלשק משום והוא ״ונודע״. ל
 קאי וטרפה מום בעל גבי ולכן לראות, להעין שיש גשמית מציאה על אלא שייך אינו ״נמצא״

שפיר גופא, הפסח״ על ״ונמצא האי  טרפה, שהוא נמצא שהפסח דהיינו ונמצא, לשון שייך ו
 שכלית ידיעה אלא הפסח גוף בעצם השייך דבר זה דאץ ידם, את הבעלים משכו גבי אבל

עיין ״רנוזחג״, לשון נקט ולכן הפסח. דין המשנה  אליבא מאיר ״ור׳ ד״ה א, לד, יבמות בריטב״א ו
 מטעם דלפטר תרומה ואכל חקאנה בן או גרושה בן שהוא שנמצא כהן גבי שהקשה דמאן״,

ש פסול, שהוא רעתא לאסוקי ליה הוה דהיכן אנוס,  מקודם. קלא עליה דנפק דמיירי לומר וי
תו להבין זכיתי ולא עיי״ש, ונמצא קתגי ולא ̂גrוט דקתני נמי ודיקא  הכא דהא הקדושים דב

d את הבזנלים משכו גבי במתני׳ t שלא פי על אף ״ונמצא״ לשון ולא ״ונודע״ לשון קתני נמי 
 על אלא שייך אינו ״ונמצא״ דלשון ברור הדבר אבל מקודם, מיחוש בית או ידיעה שום לו היה
שכלית. ידיעה על ולא גשמיי דבר

 אונס, ולא לבדוק איה דהוה הוה דשוגג רש״י וכתב מום, בבעל דחייב בהא עיון מקום א ויש
מן מקודם מום לו היה אם הוא כן דודאי  לבקרו ליה דהוה הוא, דשוגג פשיטא בקרו ולא רב ז

 בערב מום בעל נעשה אם נעשה מה אבל מקודם, ימים ד׳ בקור דטעון כיון ובפרט מקודם,
די ועל הפסח  גרושה בן שנבתנא מכהן גרע וכי פטור, יהא לא למה בקרו לא המצוה בהילת י

ק ואינו בהול דזמ^ מעזום פטור הכי ואפילו חלוצה ובן  שפירש מה לפי ובפרט לבדוק, מ^ד
 לא המצוה בהילת ידי על לאו דהא אלא עוד ולא מקודם. קלא עליה דנפיק דמיירי הריטב״א

 השה את ביקר אם הכא שכן ומכל פטור. הכי ואפילו תרומה אכל נמי הפסח קודם דהא בדק.
די ועל מוק בעל נעשה הפסח ובערב כדינא  יפטור לא למה הפעם עוד בדקו לא המצוה בהילת י
 דכיון שפיר, מצוה ועשה בחנוה בדבר טעה דבעי שמעון לר׳ ובשלמא מצוה. בדבד טעה מכהנם

 מצוה, עשה בעי דלא מאיר לר׳ אבל חייב, ולהכי מצוה עשה לא ממילא מום בעל דנמצא
 מטריד ולא מיחלפי דלא משום מומין בבעלי מאיר ר׳ היה דמודה יוח^ ר׳ אמר הכי ואפילו
 כן ואם אקריבנו. מתי ואומר ועס^ בלבו הפרשתן ימי דכל ״טריד״ ד״ה ברש״י שם ועיין טריד,
 בבעל אלא מיירי לא דבאמת ברור לי ונראה הפסח. בערב מום בעל בנעשה הכי נימא לא למה
 על ידע שלא או בהילתו, ידי על ממנו זאת נעלם ועתה מום, בעל שהוא מקודם יודע שהיה מום
 פשיטא פסח בערב מום בעל נעשה אם אבל חייב. זה באופן מום. בעל שאינו מקודם פנים כל

לשחוט לו שהיה המום, נעשה בעצמו פסח דבאותו כיון שמעון לר׳ גם ואולי מאיר לר׳ דפטור
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 ״לד ד״ה התוספות גם שתילקו וכמו מצות, עשה כזה כאופן בעי ולא אתר בגוף לו נתחלף ולא
 אצלו, לדתות שבת וניתן באמת, ראוי שוזיה לשמו ששחטו לפסח דומה שאינו הגם יהושע״

ד פנים כל על אבל  שכתב כן משמע לא הרמב״ם שמלשון אמת הן דפטור. פשיטא מאיר ל
 השחיטה שקודם אבדיקה הרמב־ם דכוונת ומשמע לשחוט, בך ואחר לבדוק לו שהיה י' בהלכה
ש הגם חייב, הכי ואפילו  דהנהנם משמע הלשון אבל חייב, מציה עשה דלא דמשום לומר די

 הבעלים שמשכו או טרפה ונמצא דשחטו הא ועל עיון. צריך זה ובאמת בדק, שלא מפני הוא
 מפמ דאמר כן, מורה המשנוז ל״זון ולכאורה אנוס, מטעם דפטור פירש״י דפטור, ידם את

ט ברעזות שעזחט היי  גבי ב, מא, בסוכה גם אולם זה, על דעתיה לאס^י התז ולא כהוגן רעשה ו
 כן, לומר אפשר אי ושם ברשות, שהוציא מפני במתמ■ אמחיק הרבים לרסוות הלולב את הוציא
 שטרוד ידי על והייט המצוה בחזזות שהוציא דזז״י כתב ושם ההוצאה, על לו ש היתר דאתה

תי אלו דזז״י ומדברי פטור. ולכן שבת שהוא ששבח זאונ לו באה זה תי על במצתז ד  דטעה *ז
לי הטעות לכלל שבא לו גרמה שהמצוה היכא מקום בבל נקרא מצוה בדבר אי*  לא המצוה ו

די תנל כיון ולכן שבת, חילול לידי וממט טעות, לכלל בא התל  שכחת לידי בא לולב מצות י
 תי על לא ידם את הבעלים שמשכו לו בטזתצ כאן אבל זאת, לו גרמה דוזמצוה פטור שבת

 היה לא דאז שבת חילול לידי כלל בא היה לא המצוה לולי כי אמת הטעות, לכלל בא הנתנוה
 חילול אדי הטעות ידי ועל טעות לכלל יבא המצוה ידי שעל בעינן אנן מ״מ אבל היום, שוחט
 לבדוק, שצריך דעתו על עלוז דלא הוא דאונס ברשות ששחט מפני הכא רעז״י פיר׳זז ולבן שבת,
 הוא. אטס מטעם דלאו וכתבו ־שחטו״ ד״ה א, עג, הסוגיא בסוף בזה מיאנו התוס׳ אולנז

לד דמקשה מעז״ס ראיה והביאו  הרי לידוייב נמי חטאת מצוה בדבר טעה אה דלית אא׳נזר ד
 אה סבירא מ״מ קאי, ידם את הבעלים שמסזכו אטדע רק דבש״ס והגם אונס. מקרי דלא

 זה חלקם בממונה ובאמת אה אית טעמא חד הבעאם ומסזכו טרפה ונמצא דסותטו לוזתוס•
 דבאמת אונס, בכלל הוה לא דלמה פירשו לא התוס' והנה בבא. בחד נקטית הרמב״ם אבל מזה.
תר אונס אץ ת ברטזות פסח ששוחט מזה גדול יו  גבי וכן למתנבד, אוז הוה ומה התורוז, וציו

כן חטאוז, דחייכ ועזמאול לרב אה וסבירא ב, לח, דף בסזבת פאגי העכו״ם בץ שנשבה תיטק  ו
ש וריסו יתזנן ור■ הרמב״ם פסק  הוא, אונס דסברי משום רמז״י וכתב דפטור, אה סבירא לק

 וכוזבו זה נראה לא תיטק״ ״אבל ד־ה שם ולוזתוס• לא, או אונס מקרי אי ביה דפאגי ומשמע
 מקרי ולא קרבן דחייב כחכמים פסקינן נמי דין בית בהוראת ובעשה עיי״ז. כמונבז דטזנננייהו

 ביהודה טדע בשו״ת עיין מקרבן ופטור אונס מקרי וסתה בשעת שלא אשתו על בא (וגבי אונס
ה חייבין תרומה לפועלת והמאכיל זה). בענין שהאריך צ־ו סי' ת״ד תנינא  פסק כן כשוגגין דוזו

^ הרמב״ם פ אן וצריך סתירות וכמה כמה זה בענין תש י. י, תרומות מהלכות י■ ב  בחילוקים אז
אן בדי דקים  דמי שכתב, יס תשובה ג' חלק מאירות פנים בתשובות וראיתי הטסזאים, בין אז

 בסתר טרפה ונמצא דפוחט מהא ראיה תזביא בפרה, בעי דלא טרפה ננוצא ואח״ב עוף שאבל
עיין כפרה, בעי אבל פטור מחטאת דדוקא לומר רימז ראתז, אין לכאורה ולדידי דפטור.  ו
 על דמכפר עוטתם בל על והתודה המשתלח שעיר גבי הקרא דדרעז אחרי פרעזת בספרא

 דאין לומר ש ואולי כפרוז. צריך אונס על דגם הרי ע״״יש, ושגגותיהם ואונסיהם ספיקותתזם
כגץ בדעתו אונס על אלא ממש אונס על הכוונה  כתבו וכן אונם, נמי דמקרי מותר אומר ו
עדיין מותר, אומר דהייט אונס ההוא דממעטינן אהא ״שוגג״ ד״ה ב, כה, בזבחעז נמי התום׳  ו
היטב. ודו״ק עיון. צריך הדבר



מצוה כדכר דמעה סדניא

 סתירות וכמה כמה בהם ונראה מאד קשים שהם זו בסוגיא הרמב״ם פסקי לבאר נבא ועתה
דשמיא. בסיעתא אבאר כאשר

 פטור וכר עבירה נעשית עשייתה ובכלל המעות מן מצוה העושה ״כל כתב: ב,ח, שגגות בה׳
 מצוה ״העושה דקאמר הרמב״ם של מלשונו דייק משנה והלחם ברשות״. שעשה מפני מחטאת

כיון מצוה. עשה דבעי שמעון, כר׳ דפסק דמשמע המצות״ מן  הרמב״ם נתן למה הקשה שכן ו
 עשה שלא מפני דחייב ליה תיפוק שאלה, שלא מפני נדה אשתו בבעל חייב דלהכי טעמא
 מצוה דהוה אלא כתוס/ ודלא מצוה דחוה ליה סבריא דהרמב״ם כתב משנה והלחם מצוה,
 הוה לא דבשוגג שם שהעלה רצה סימן או״ח שי״ק מהר״ם בשו״ת וראיתי בעבירה. הבאה
 באריכות. עיי״ש מצוה. עשה דמקרי נדה יבמתו דבעל מהא ראיה והביא בעבירה, הבאה מצוה
 דהוה משום והוא למצוה נדה אשתו חשבו לא הכא דהתוס׳ ניחא, בתשובתו שם המבואר וכפי

 הוה דשפיר ליה דסבירא אפשר הרמב״ם פנים כל על עיי״ש. לשיטתם. בעבירה הבאה מצוה
 שכתב וכמו בשוגג, דהוה כיון מקרי לא בעבירה הבאה מצוה וגם נדה, אשתו אפילו מצוה

 דכיון להיפך, קשה דעתי עניות דלפי אלא שאלה, שלא לטעמא בעי ושפיר הנ״ל. שי״ק המהר״ם
 היה אם אבל מצוה, בדבר טעה וגם שוגג הוה דבדיעבד והגם עליה לבא אסור גדתה דבעת
 אמרינן הא מצוה בדבר טעה כאן שייך איך כן אם כרת, וחייב עליה לבא אסור נדה שהיא יודע
 לכולי חייב בשבת שבת עדב של את ומל שבת בערב שבת של ומל קדם דאם מילה גבי לעיל

 של את מל לא עדיין טעותו דלפי פי על דאך רש״י וכתב לדחות, שבת ניתן שלא מפני עלמא
היינו לדחות שבת ניתן דלא כיון מקום מכל טריד, והוה שבת  מילה מצות עליה רמיא דלא ו
 אבל פטור, אז באמת עליו החלה מצוה מחמת טריז־ והוא מצוה עליו יש אם דדוקא הרי חייב,

 מצוה, בדבר טעה מקרי לא טריד הוא בטעות מצוה ומחמת במצוה שחייב טעותו פי על רק אם
 אינו שבאמת כיון כן נאמר נדה גבי הכא הדין הוא כן ואם לדתות, שבת ניתן שלא מפני והוא
 הוה כן ואם במצוה, עסוק נדה שאינה טעותו פי על ורק נדה שהיא כיון המצוה עליו חלה
 P כהן דהאי כיון תרומה גבי זאת קשה וכן פטור. יהא ולמה א־חות שבת ניתן דלא כהא ממש

 כמו יהיה מצוה, בדבר טעה מקרי יהא למה כן אם תרומה, לאכול שחייב סובר טעותו פי על
 התחיל שהרמב״ם בעיני ופלא אצלי. גדול עיון צריך זה ודבר אצלו, לדחות שבת ניתן דלא הא
 לכאורה אשר בראשונה נדה יבמתו של זה דין והביא מצוה בדבר טעה של הענין לפרש כאן
 כעץ מצוה בדבר טעה שיסבור תנא שום מצא ולא כמאן יוחנן ור׳ מקשה בגבל׳ וגם מובן, אינו
 קדם דאפילו תינוקות בשני לפסוק לן הוה יוחנן ר׳ של זאת שיטה לפי ובאמת יוחנן דר׳ הא

 טעותו דלפי כיון פטור הכי אפילו בשבת שבת ערב של מל) ואח״ב שבת בערב שבת נשל ומל,
 אבל חטאת חייב בשבת למול ראוי מהם אחר אין דאם בפירוש פסק הרמב״ם אבל טריד, הוה
 כן גם ופוסק לא, או שבת של את תחלה ומל קדם בין חילק אלא פטור, אז ראויין שניהם אם

עיין מצוה. עשה שלא פי על אף השבת אחר בשל אפילו דפטור  הרבה שנתקשה משנה בלחם ו
 מה נציג ומתחלה בידי, שעלתה מה לך והא אלו, הרמב״ם דברי ליישב לבי אל נתתי ואני בזה.

 בספרו כן שהקשה עמדין יעקב ר׳ להגאון בזה שכוונתי כך אחר ומצאתי מדנפשאי שהקשתי
 דסבירא אדשמואל רבא מקעזה דמתעסק, בסוגיא יט בכריתות הנה המשניות. על שמים לחם
 הברייתא והביא תינוקת... והרי תורה אסרה מחשבת דמלאכת משום פטור בשבת מתעסק ליה
 הוה והא מצוה בדבר טעה משום דוקא דפטור ומשמע השבת אחר בשל דפליגי מאיר דר׳

וכוונת חייב, נמי בחבורה מתעסק חייב בחבורה דמקלקל דכיון לתינוקת הנח ומשני מתעסק,
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 מלאכת משום נמי פטורץ דמקלקלין דמשמע ״מלאכת״ ד״ה ב, י״ חגיגה התוס׳ פי על הגמ׳
 הוא ממילא מחשבת, מלאכת בעינן דלא הרי חייב בחבורה רמקלקל כיון כן ואם הוא, מחשבת

 בחבורה דמקלקל ז״ל הרמב״ם פסק וכן לרידן. זה לפי פנים כל על חייב, נמי רמתעסק הדין
 הוה דנמי פסח גבי וכן תינוקות גבי הרמב״ם פסק לא למה כן ואם פטור, נבלי מתעסק פטור

 מטעם דפטור פטור״ בחבורה דמקלקל האומר״ ״לדברי ד״ה התוס׳ כתבו וכן דמתעסק, דומיא
 לסוגיא עצמנו את להזגתיק אנו צריכין זאת ליישב וכדי עצומה. קושיא לכאורה והוא מתעסק,
 הניח לא וכמעט מאד האריך אבות מגן ובספר מאד, עמוקה היא אשר בכריתות שם דמתעסק

לעניעו. דשייך מה ללקוט אלא באתי לא ואני פירש, שלא יוד של עוקץ

 המחובר את וחתך התלוש את להגביה בגתבוין ורבא אביי פליגי ב, יט, בכריתות שם הנה
 ליה סבירא דאביי פליגי, המחובר את וחתך התלוש את לחתוך ובנתכוין פטור, עלמא לכולי
 ופליגי דאיסורא. לחתיכה איכוון לא דהא דפטור ליה סבירא ורבא לחתיכה, נתכוין דהא דחייב

 בשני מיירי המחובר את וחתך התלוש את להתוך דנתכוין אה סבירא דרש׳׳י ותוס׳, רש״י שם
 אבל וחייב, מחשבתו נעשית הרי מחובר שהוא ונמצא התלוש את לחתוך בנתכוין אבל גופים
 נעשה דלא כיון פטור נמי דאיסורא לחתיכה נתכוין אפילו גופין דבשני וכתבו פאגי התוס׳

 ברורה ראיה להביא א ונראה בהיתר. במתעסק ומיירי אחד בגוף הוא הפלוגתא אבל מחשבתו,
 את לחתוך דנתכוין אביי ליה סבירא בן אם גופין בשני דפליגי נאמר דאם התום/ לשיטת
 בחד דמיירי נאמר אם ואפילו מחשבתו, נעשה לא דהא וקשה דחייב אחר מחובר וחתך התלוש

 רבא אמר דמה אלא עוד ולא זה, על אביי פאג ואיך בהיתר מתעסק הוה מקום מכל מינא,
 לא הא חייב, הוה דאיסורא לחתיכה נתכוון דאי ומשמע דאיסורא לחתיכה נתכוון דלא משום
א דמיירי מפורש איט וגם מחשבתו נעשה ^  ברורה. היותר היא התוס׳ שיטת לכן מינא. בחד ד
 ובפרק יא. הלכה ז׳ pובפ ז׳, הלכה שגגות מהלכות ב׳ pבפ עיין כן פסק הרמב״ם דגם ונראה

 אפילו פסקינן דאנן זאת גם מבואר עוד תמצא ברמב״ם ושם ח׳, הלכה שבת מהלכות א׳
 לשניהם נתכוין ואפילו לבנות, ולקט שחורות ענבים ללקוט נתכוין מינים, בשני באיסור מתעסק

 ללקוט שנתכוץ או נרות שתי כגון מינא בחד אולם פטור, נמי שכוון מכמו הסדר שהפך אלא
 אבות במגן ועיין שנתקשה. משגה בלהם ועיין דחייב. הרמב״ם פסק אחרת תאנה ולקט זו תאנה

 ילקוט שלא כך על מקפיד שאינו כיון מינא דבחד לומר כורחך רעל בזה שהעלו שלמה ובמגיני
 זה על דייקא מקפיד דאינו כיון מקום מכל או שנתכוין הגם מינא חד שהוא כיון האחרת את

 נעשית לא שפיר ומקשי הזה מין על מקפיד ודאי מינים בשני כן משאין מחשבתו, נעשה
 דאפילו הרמב״ם מפסקי מזה לנו היוצא פנים כל על מאד, הארוכים בדבריהם עיי״ש מחשבתו
מחשבתו. נעשית מקרי נפקותא לו שאין במקום אחד ובמין פטור, מינים בשני באיסור מתעסק

 הגם באיסור מתעסק מקרי תינוקות דשני חרא הקדמות, שתי להקדים אני צריך ומעתה
 המעשה דגוף כיון מקום מכל שבת, של את למול דהיינו מותר שהוא לדבר עצמו מכווין שהוא

 מקום מכל אבל שבת, דוחה מילה דמצות משום התירה דהתורה אלא אסורה מלאכה הוא
 על בחידושם סופר והחתם שלמה המגיני הלבנון ארזי שני העלו כן מקרי, באיסור מתעסק
 המלאכה נעשה לא דאם דהא להקדים אנו צריכץ עוד עיי״ש. גדול כלל פרק שבת מסכת

 אבל כרצוט, נעשה לא העגין ועצם גוף אם דוקא היינו מחשבת, מלאכת מקרי לא כמחשבתו
גבי כן ראם מחשבתו, נעשית לא מקרי לא כרצונו נעשה לא שבת של האיסור מחמת p אם



מצוה כדכר דטעה סוגיא

 שם התוס׳ והרי השבת, את לחלל רצה לא הוא דהא מחשבתו נעשית שלא נימא מתעסק כל
 ונבלצא התלוש את לחתוך דנתכוין בפירוש כתבו מקומות ובשאר ב, סב, ובסנהדרץ בכריתות

 דהעיקר ודאי אלא השבת, את לחלל רצה לא שהוא הגם מחשבתו נעשית מקרי מחובר שהוא
 מחשבתו נעשית ולא מתעסק קרי אז השיגו ולא להשיג רצה אשר תכלית אותה השיג אם הוא

^. אמת ברור וזה ופטור, צ  האחרונים דכל התינוקות, אצל עומד הדבר איך נראה ומעתה ו
 לפניו היו אם מינא, חד דמקרי הוא דכדבריהם בסברא אני אומר אולם מינא. לחד זאת דמו

 ומקיים שניהם את למול וצריך זמנן הגיע כבר שניהם הלא דאז שבת, ערב ושל שבת של תינוק
 ערב של את היום למול רוצה אינו שבת איסור מחמת ורק שבת, ערב של עם אפילו מצוה
 שפיר מקרי אז אלו, תינוקות שני בין מינה נפקא שום לו אין שבת איסור בלא אבל שבת,

 של הוא אחד תינוק אם אבל מצוה, בדבד טעה משום לאו אי וחייב מינא ובחד באיסור מתעסק
 מצות הוא דמבטל כיון השבת, אחר של את ימול שלא מקפיד בודאי הלא אז השבת אחר
עיין בזמט, שלא במילה מילה  זמנו קודם דבמילה שהעלה אריה בשאגת דברים אריכות בזה ו
אין מצוה. עביד דלא דאמר בגמ׳ כאן גם משמע וכן מילה. מצות ביטל  מזה אחר הקפדה צריך ו
 מלאכת מקרי ולא מינא חד זה אין כן ואם עשה המצות יבטל השבת אחר של את ימול שאם

 דביום דנימא מילה, מצות קיים לא זמם קודם מל דאם לן דמנא להבין דצריך אמת הן מחשבת.
 זכר, כל ימול המול בכלל הוא השמיני אחר דמילה וכמו אגכב ולא אתא למצוה רק השמיני

 אמת דין הדין פנים כל על אבל עיון. צריך ובזה בכלל, הוא השמיני קודם דמילה נמי הדין הוא
אין בשבת, השבת אחר של את מל אם מילה מצות דביטל  גדול אחר מחשבתו נעשית לא לך ו

 נחמן לר׳ רבא הקשה דלמה בכריתות שם המפרשים שהקשו מה נכון על מיושב ומעתה מזה,
 הנ״ל ולפי שבת, ערב של את במל דשבת ממתני׳ הקשה ולא השבת אחר של את דמל מברייתא

 להקשות יכול היה מקום מכל ואולי מחשבתו, נעשה לא דמקרי השבת מאחר דמקשה ניחא,
עיון. וצריך דחייב השבת אחר בשל מודים דהכל בשבת המתני׳ מרישא

 ולא דפטור, תיטקות בשני דפסק בהא הרמב״ם דברי מאד יצדקו הצעתיט לפי פנים כל על
 השבת אחר ובשל מצוה, עשה בעי ז״ל דהוא כיון השבת, אחר של ובין שבת ערב של בין חילק

 דמקרי כיון שבת ערב של מל לגבי דודאי ופרח, כפתור הדבר הנ״ל ולפי מצוה, עביד לא
 מצוה,-אבל בדבר דנ^גה הטעם בעי ולהכי מתעסק, מצד חייב היה מינא ובחד באיסור מתעסק

 ובלא מחשבתו נעשית דלא מזנר פטור הכי בלאו מינים כשני דהוה כיון השבת אחר של לגבי
 של משום הוא מצוה בדבר דטעה משום הטעם הדמב״ם דנקט והא פטור, מצוה בדבר טעה
 טעה של דינא כך ואחר מתעסק של הדין נקט זו בההלכה דהרמב״ם נמי ודיקא שבו^ עדב

 בסיעתא מאד נכון הוא זה ודבר השבת אחד של את מל לענין לה דבעי משום מצוה, בדבר
 שלא כיון דחייב וצלי טתר של שפוד גבי הרמב׳׳ם דפסק הא נבון על מיושב ונהנתה דשמיא,

 תיטקת דגבי ניחא הנ״ל ולפי השבת, אחד בשל אפילו דפטור פסק תיטקת וגבי מצוה, עשה
 בחלבים מתעסק דהא מתעסק מצד לפטרו אפשר אי וטתר צלי גבי אבל מתעסק, מעד פטור

 א, עג, התוספות הנה דפסחים, במשנה דברט יעמדו איך נראה ומעתה נהנה. שכן חייב ועריות
 התוס׳ אחר. שהוא וקסבור זה זבח דשוחט מתעסק הייט דמתני׳ כתבו האומר״ ״לדברי בד״ה
 מתעסק, הוה מחובר שהוא ונמצא התלוש את לחתוך דנתכוין ליה דסבירא לשיטתם בזה הלכו

 לכאורה העיון אחרי אבל מתעסק. הוה שלמים שהוא ונבלצא פסח שהוא קסבר ננלי הכא כן אם
פטור מתעסק לשמואל דלמה הקשו ״לדזגביה״ ד״ה ב, סב, pסנהד התוס׳ דהנה טובא קשה
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תירצו בה, דכתיב משום דפטור ליה תיפוק מחשבת מלאכת משום  אנתכוין הכתוב דצריך ו
 מתשבת, ממלאכת ממועט ואיט מחשבתו דנעשית מחובר שהוא ונמצא התלוש את לחתוך

 התוספות מדברי פנים כל על התוס׳, קושית ליישב שהעלה מה ח׳ סימן רע״א בתשובות ועיין
 אלא ממועט אינו אז שרצה ממש מעשה אותו שעשה דהיינו מחשבתו נעשית דאם מוכח אלו

 זה ולפי עה, דף שבת סופר ובחתם כריתות בתוס׳ היטב עיין בהיתר, למתעסק פרט והיינו מבה,
 שלמה, והמגיני סופר החתם שכתבו וכמו באיסור מתעסק מקרי הפסח את דשוחט כיון

 התוס' כתבו האיך כן אם מחשבתו, נעשית דלא משום אלא פטור אינו באיסור ובמתעסק
 בחד באיסור מתעסק ממש הוה הא מתעסק מקרי שלמים שהוא ונמצא הפסח את דשוחט

 לשחוט רצה שהוא כיון מחשבתו נעשית לא מקרי סוף כל דסוף ולומר לחלק וצח*ך גופא.
 ממלאכת ננד ממועט ממילא לשחוט, סנה לא אשר שלמים שהוא נמצא ולבסוף הפסח

 כיון יהTלד דהא בזה מיאן הנראה כפי הרמב״ם אולם גופא, חד שהוא פי על אף מחשבת
 דרצה נאמר אם כן אם פטור. נמי דמתעסק הדין הוא כן אם פטור בחבורה מקלקל דפסק

 באיסור מתעסק שהוא פי על ואף מתעסק מקרי אחר, זבח שהוא ונמצא הפסח את לשחוט
 רמתני׳ הני כל גבי כן אם מחשבת, ממלאכת דממועט משום פטור מקום מכל גופא, ובחד

 באינן אפילו ולפטור מתעסק מצד לפטור לי הוה שגגות מהלכות ב בפרק הרמב״ם שפסק
 מתעסק רגבי ליה סבירא דהרמב״ם נראה ולכן מחשבתו. געשית לא סוף כל דסוף כיון ראויין.

 שהוא ונמצא זה את שוחט או מל שהוא וסבר טעה והוא גופין בשני אלא פטור אינו באיסור
 שהוא ונמצא פסח שהוא וסובר בו וטועה אחד גוף אלא גופין שני כאן אין אם אבל אחר,

 בזבח פסחו לו נתחלף אם ודאי ראויין באינן זה ולפי מחשבת, ממלאכת ממועט אינו אז שלמים
 פסח שהוא שסבור מפני זה זבח את ששחט מיירי הכא אבל ופטור, מתעסק הוה ודאי אז אחר
 מתעסק הוה כן אם ושחטו, פסח שהוא וקסבור בעזרה עומד זה זבח דמצא רש״י שכתב וכמו

 דהא הוא שכן והראיה מצוה. בדבר טעה מטעם אלא פטור ואינו מחשבתו ונעשה באיסור
 דלא משום מחובר שהוא ונמצא התלוש את לחתוך בנתכוין פטור דלהכי בכריתות אמר רבא

 במתעסק אבל בהיתר, מתעסק מצד אלא גוף באותו פטור רלא הרי דאיסורא, לחתיכה איכוין
 את דבחתך ליה סבירא דהתוס׳ אלא חייב, מחשבתו נעשה לא אם אפילו אחד בגוף באיסור

 לחתיכה נתכוין דלא לטעמא רבא הוצרך ולכן מחשבתו, ונעשה מקרי באמת המחובר
 ופטור, מחשבתו נעשית לא באמת אחר זבח שהוא דנבלצא כיון פסח גבי כן משאין דאיסורא,

 ונעשית באיסור מתעסק מקרי דזה ליה וסבירא בזה התוס׳ אשיטת פליג ע״כ הרמב״ם אבל
מצוה. בדבר דטעה טעמא בעי ולהכי אחד, בגוף דמיירי כיון מחשבתו

 אחר, של את מל כך ואחר תחלה שבת של את ומל קדם באם זה לפי תקשה דעדיץ אלא
 מילה, של עשה מצות שביטל כי^ מחשבתו נעשית דלא מתעסק מטעם דפטור, לעיל דכתבתי

 אלא אחד, גוף והוא השבת אחר של אלא כאן ואין תחלה שבת של את מל דכבר כיון כן אם
 שנאמר לא אם הכי. בכגון יפטור ולמה באיסור ומתעסק אחד גוף והוה שבת שהיא שסובר

 גופץ. שני לפניו דיש השבת אחר של את תחלה במל אלא פטור ואינו חייב כזה באופן דבאמת
 הרמב״ם כרחך על שכתבתי מה דכפי עיון, צריך הדבר ועדיין זאת. לפרש הוצרך לא והרמב״ם

 משום חייב דמתני׳ דלתנא אלא מתעסק, דמתני׳ הני כל הוה התוספות דלפי אתוסי, פליג
בכל לפטור ליה הוה פטור, ליה דסבירא להרמב״ם אבל חייב, בחבורה דמקלקל ליה דסבירא



מצוה כדבר רבעה סוניא

 ממה אחר מבוא כאן אץ הנושא חומר ולפי מצוה, בדבר דטעה טעם בלא אפילו דמתני הני
למעלה. שכתבתי

 שכתבו דמה בהיתר. מתעסק הוה הכי בלאו דלהרמב״ם לומר מקום היה דלכאורה ודע
 מכל למצוה שמתכוין פי על אף וכדומה ומילה הפסח דשחיטת סופר והחתם שלמה המגיני
 היה כאיסור, מתעסק מקרי שפיר המעוה מפני דנדחית אלא אסורה, המלאכה דגוף כיון מקום
 כעצם המלאכה הוה כן ואם חייב, בחבורה מקלקל ליה דסבירא למאן דוקא דהיינו לומר מקום

 דסבירא הרמב״ם לשיטת אבל באיסור, מתעסק מיקרי שפיר לכן שנדחית אלא אסורה מלאכה
 מתקן, דהוה משום דחייב אלא מותרת מלאכה המלאכה גוף הוה כן אם פטור מקלקל ליה

 איך כן אם מקלקל משום פטור הוה הכי בלאו המצוה לאו דאי כיון כן אם מצוה, תיקון דהיינו
 אבר מדי להוציא תיקן והיינו המצוה, בלא התיקון הוה שחיטה גבי ובשלמא לשנים, זאת נוזלק

אולי וכדומה, החי מן די על לאו דהא לומר יש ו  אלא מתקן, מקרי השמיני וביום של המצוה י
 דמבטל במקום אפילו מתקן דמקרי והראיה זכר, כל לכם ימול המול של בעצם המצוה מצד

 פסקי שאר אבל באיסור, מתעסק מקרי שפיר לבן אריה, השאגת שהוכיח וכמו המצוה
 במקומה הקושיא עדיין ידם, את הבעלם שמשכו שנודע וכן טרפה, ונבזצא שוחט גבי הרמב״ם
עיני. יאיר ודי עשה, דלא כיון פטור יהא דלמה עומדת

ל מצוה דבעשה אמר דהר א, קא, בעזבת יהודה ור׳ הונא ר׳ דפלגו אהא אעורר ועוד  כו
ף עשה, בלא פלגי כי דפטור, פלגי לא עלמא ל ה טבירא וחד זרה, מעבודה לה וי  עשה דבלא ל
ל מצוה  מאיר דר■ לברייתא ל וקשיא היטב. עיי״ש פלגי, מצוה בעשה אלא חייב עלמא לכו

 לא רחמנא אמר זרה עבודה מה משום מחייב אלעזר ור■ פלגי מצוה עשה דבלא ליה דסבירא
 בעשה לפטרו לן מנא כן ואם זרה זתנבודה דומיא הוה רזה ליה דסבירא הרי נמי. הכי תעביד
עוד תעביד, לא אמר רחמנא הא נימא נמי הכי מצוה,  מצוה בדבר טעה נפטור דלמה ל קשיא ו

 נהנה, שכן דחייב מתעסק גבי דאמרינן וכנזו חייב יהא דנהנה דכיון נימא ולא ועריות, בחלבים
 בזה שנוזעורר מא, סוכה מהסז״ש בהגהות ומצאתי מצוה. בדבר טעה לגבי נימא נמי הכי

 על אף דפטור, האגפים בין שנבזצא עוף עולת גבי דאשמעינן שם הגמ■ משגי לא דלמה והקשה
 בדבר טעה מצד דבאמת לומר, יעז בזה. עיון וצריך ועריות, דחלבים דומיא והוה שנהנה פי

 לומר יעז דאז כיון פטור, מצוה עשה אנז אולם שנהנה, כיון ועריות בחלבים חייב היה מצוה
ת לאו דמצות ה סבירא והרמב״ם נתנו, להנו  לאו מצוות ביה שייך נמי מצוה בהדי דהנאה ל
לעורר. p באתי ולא עיון צריך והדבר בזה, }הפוסקים שיטת זו בסוגיא עיי״ש ניתנו, להנות
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םח3ב עצם ושבירת מילתא נותר רשימוש סוגיא

שרפו והנותר והגידין ״העצמות א: פג, פסחים משנה  בר מרי רב ״אמר גמרא: עשר״. בששה י
 בסיס ונעשה הואיל הידים את מטמאץ נותר ששימשו קדשים עצמות תנחק רב אמר אבוה
הגידין העצמות ליה, מסייע נימא האסור, לדבר שרפו והנותר ו  דמי היכי עצמות הבי לט״ז, י

 מילתא נותר שימוש מינה שמע לאו אלא וכר נישדינהו בשריפה למה מוח בהו דלית אילימא
 חוץ שריפה טעונץ אין הקדשים עצמות כל ״מיתבי כך אתר ומקשה בגמ׳ וטרי ושקיל היא״.

 במאי הבא יצחק בר נחמן רב אמר וכר דמי היכי עצמות חני התקלה, מפני הפסת מעצמות
ביד רב וכר, חלוצין שמצאן כגון עסקינן  עיי״ש צבורין״. שמצאן כגון עסקינן במאי הבא אמר ז

עיי״ש. לוקה הטהור בפסח עצם השובר פ״ד דף הסוגיא כל וכן הסוגיא סוף עד

 תשברו לא ועצם שנאנלר לוקה טהור בפסח עצם ״השובר כתב: א י, פסח קרבן בה׳ הרמב״ם
 שני בפסח בקרא גם בטעות נדפס הרמב״ם (בלשון בו, ישברו לא ועצם שבי בפסח נאמר וכן בו
 לא למדו השמועה מפי לוקה אינו עצם בו שבר אם בטומאה שבא פסח אבל בו). תשברו לא

 יום מבעוד עצם בו ששבר או ט״ו בלילי העצם את השובר אחד בטמא, ולא בטהור בו תשברו
 בכלל הפסח עצמות שורפין ׳׳לפיכך ב: ובהלכה לוקה״. זה הרי ימים כמה אחר שעזבר או

 עצמות ״כל כתב: ט יט, המוקדשין פסולי ובה׳ תקלה״. לידי בה יבוא שלא כדי מבשרו הנותר
 קרבן בה׳ למלך והמשנה הפסח״. מעצמות חוץ שריפה טעונין אינן מוח בהן שאין הקדשים

 איירי דאי הש״ס, לסוגיית לגמרי מתנגדת שהיא הרמב״ם שיטת על לתמוה הרבה א י, פסח
 דאי בגמ׳ אמרו ובפירוש עצם, שבירת משום בהם אין הלא מוח בהם דלית בעצמות הרמב״ם

 בלא הכי דבלאו ליה תיפוק מוח בהו דאית ואי שריפה, להו ולמה לישדינהו מוח בהו לית
 עיין תלמודן, בסוגיית אומר וכמפורש נותר שימוש משום וגם המוח, משום שריפה בעי תקלה

 דכיצד הסוגיא דלפי הקושיא הביא ט יט, המוקדשין פסולי בהלכות וגם שהאריך, למלך במשנה
 דאית שמעון דר׳ אליבא אלא קדשים לעצמות הפסח עצמות בץ לחלק מקום מצינו לא צולין

בין הכושר שעת לו שהיתה בין שנא לא ליה  שבירת משום בו אץ הכושר שעת לו היתה שלא ו
 עצמות ובין קדשים עצמות בין לחלק ליה הוה לא שמעון כר׳ ̂׳ה סבירא דלא ולהרמב״ם עצם,

 משנה ובכסף קדושה, מפסולי חלוצין במצאן וכתב הרמב״ם על השיג הראב״ד וגם הפסח,
 בעצמות להברייתא דמוקי הש״ס עד שהוא הדמב״ם על להשיג שכוונתו הראב״ד כוונת ביאד

 חעוך מנחת של החיבור בסוף הנדפס עני מנחת ובקונטרס שבהם, מהמוח חלוצין שמצאן
 מצאתי לא כולם ומבין האחרונים, שאר ואחריו הרמב״ם שיטת ליישב גדול בפלפול האריך
וכלל. כלל דוחק שום בלי זו שיטה ל־ישב לי הניחו ומקום נכון יישוב

 נותר משום בהו אית מוח בהם שיש דעצמות בפירוש מוכח ב פג, דפסחים מסוגיא הנח
 לאכילה, ראויין דאינם כיון נותר שבעצמות במוח שייך דאיך טובא, לי וקשיא נותר, ושימוש

מדין אינם מתחילה כן ואם עצם שבירת איסור בעצמות אית דהא ^ז עו אכ איך ל  בהו שייך ו
 ראוי האינו דדבר בסוגיא בפירוש רעז״י כתב וכן נותר, שימוש דין בעצמות וכן דנותר לאו

אץ בש״ס מקומות בכמה פשוט זה ודבר נותר, דין ביה שייך לא לאכילה במנחת ועיין בו, ספק ו



כפסח עצם ושכירת נותר דשימוש סוגיא

 על ישבו שכבר מצאתי כך ואחר מדגפשאי כן והקשיתי זה, כענין שהאריך ח׳ מצוה חינוך
 או״ח על הבושם ערוגת בעל הגאון וגם פסחים על רוקח בשמן עיין האחרונים זו מדוכא
הוא. בזה דעתי עניות לפי והנראה חידוד, דרך על בפלפול והאריך זו, בקושיא האריך

 דנייתי ומקשה שבקולות, מוח על נימנין דאין הברייתא הגמרא הביאה ב, פד, בסוגיא דהבה
 בעצמות השורף אבל תניא דהא עליה, ונימני דידיה למוח וגפקא עליה וניחות גומרתא
^ עצם שבירת משום בו אץ בגדין והמחתך ת מ  הפסד משום אמר ורבא פקע משום אביי ו

 יפקע הגחלת מחמת שמא פקע משום ז״ל רש׳׳י וכתב דידיה, ממוח נורא אכיל דילמא קדשים
אין אחר במקום שורפו המוח שמפסיד ז״ל פירש״י רבא ועל שבירה, אלא שריפה זה ו  יםTב ו
מאליו. שיפסל ומוטב

 חששא אלא באן אין קדשים הפסד ומשום פקע משום הטעמים שני לפי דודאי אני ואומר
 דהוה חדא יפקע, אם אפילו דאורייתא חששא ביה לית ודאי יפקע שמא דאביי דטעמא דרבנן,

 במקום שיפקע ברור דאיט הוה לא רישא ופסיק כלל, לשבירה מתכוין דאינו מתכרין שאינו דבר
 מה לפי אלא עוד ולא אחר, במקום יפקע שמא ספיקא בלשון רק כתב גופא ורש״י אחר,

 מאליו שנעשה אלא אדם בידי ונגמרת נעשה שאינו אדם מעשה דכל גמור בבירור שביררתי
 דפטור וכמו גרמא רק מקרי לא רישא פסיק שאינו כל אדם מעשה ידי על שנתהווה פי על אף

 בסוגיא הנוכחי בחיבורי באריכות שכתבתי מה עיין לאו, איסורי שאר בכל כן גרמא על בשבת
 העצם אל הגחלת שמקרב פי על אף נמי הכי ודכוותה ברורים. והדברים שבלה תורה דספר
 דלאביי פשיטא כן ואם גרמא, p מקרי לא רישא פסיק דאינו כיון העצם שתשבר אפשר וסופו
 הפסד משום דאמר לרבא וכן העצם, תשבר שמא בעלמא דרבנן וחומרא חששא p ליכא

 קדשים הפסד איסור עצמיות דכל ליה דפשיטא ומדרבנן, בעלמא חומרא אלא בזה אין קדשים
 היכא וכל אלקיך, לה׳ כן תעשין לא מצד או קדשים אכילת מצות של מהעשה p נצמחת
 אלא להשחתה מכוון שאינו אלא עוד ולא לשריפה עומד יהיה הכי ובלאו דאכילה עשה דליכא

 ״עוקרין ד״ה בתום׳ א יא, זרה עבודה עיין קדשים, מפסיד בכלל אינו אז להציל אדרבה
שורפץ הכוהנים סגן חנינא דר׳ בסוגיא כן ומבואר למלכים״  הטמאה, עם טהורה תרומה ד

 כיון מודים הכל דברי בשבע אבל בשש אלא פאגי לא יוסי ור׳ מאיר דר׳ ב, טו, בגמרא ומסיק
 שמטמאה פי על אף הטמאה עם הטהורה שורפין ממילא מהתורה שריפה בעי הכי דבלאו
 מותר טמאה תרומה ספק דכל ליה אית יוסי דר׳ הנ״ל בסוגיא שם מבואר יותר ועוד בידים,

 שמור. לך הראויה ליה אית יהושע דר׳ הטעם מסיק לד ובבכורות התורפה, במקום להניחה
 בידים אפילו דחולין פסידא דאיכא דהיכא הכוהנים סגן חנינא דר׳ סוגיא בסוף בגמר׳ ומסיק
 העליונה חביות בנשברה וי״א ט, ח, בתרומות יהושע לר׳ ליה דסבירא וכמו לטמאות, מותר
 דמהתורה מוכח מזה והנה חולין. להציל כדי ביד לטמאות מותר טמאין, חולין ותחתיה בגת

 דאורייתא איסור התירו לא ממון הפסד משום דודאי חולין, הפסד בלא אפילו לטמאות מותר
 דמותר לך מבואר הרי יהושע, כר׳ אנן פסקינן וכן דהואיל, בסוגיא ב, מו, בפסחים שכתוב כמו

 הכי כן ואם טמאץ, חולין לתוך הכי בלאו שתפול שסופה כיון טהורה תרומה בידים לטמאות
 לומר. רצה לאיבוד, שבו המוח ילך כורחך ועל לשברו אסור עצם דהאי כיוון ןTד בנידון נמי

 מן הנשאר המוח מציל הלא זה ’T שעל כיון עליו גומרתא יניח לא למה כן אם לשריפה,
הפסד משום מדרבנן אפילו בידים לטמאות מתיר יהושע דר׳ מהא הוא וחומר וקל השריפה,
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איך ח^־ן,  כן על אשר הנשאר, מוח אכילה לצורך להציל כדי המוח מן קצת להפסיד נתיר לא ו
 כלל, קדשים הפסד משום בזה וליכא גומדתא להניח דמותר ודאי התורה מן דבאמת אני אומר
 אופן בכל שצריך ממה יותר מהמוח לישרף גדול יותר נקב יעשה דילמא חששו דהכמים אלא
 גדול נקב מנשה ואם ,p קטן נקב דוקא לעשות בדיוק יצמצם לא כי המוח להוציא שיכול כדי

 מה נכון על pומדוק קדשים, הפסד איכא ודאי בזה לעשות שמוכרח ממה יותר מהמוח ויסזרף
 דהא לכאורה פירוש לו אין דילמא והאי דידיה, ממוח נורא אכיל דילמא בלשונו רבא שאמר

 ולמה א צו, זבחים התוס׳ כתבו וכן בגומרתא, נקב שעושה מה יר<' על מוח קצת שישרף ודאי
תר נורא אכיל דילמא לומר דרצה ודאי אלא וכר, אכיל דילמא ספיקא לשון רבא נקט  מן יו

אז הצורך  תשיבני ואל ומדרבנן, בעלמא חששא אלא אינו זה כל אולם קדשים, הפסד איכא ו
 כוונתם כורחך על וכן ספק, p ולא קדשים הפסד איכא ודאי דלרבא התוספות שכתבו ממה
 מקרי לא דלהכי הרשב״א לקושית חיים רבינו pדמת אומר״ ״כשהוא ד״ה א פה, בפסחים הבא

 לומר אפשר אי וכאן קדשים, הפסד דהכא לרבא דניחא גומרתא יT על שניהם לקיים אפשר
p i באמת הב״ח ובהגהות שניהם, לקיים אפשר מקרי דשפיר תקשה עדיין דאז אסור מדרבנן 
 לעיל כרבא ולא קדשים הפסד איכא דודאי ליה סבירא דהכא סוגיא דהאי וכתב בזה עמד

pעניות ולפי הב״ח. עכ״ל קדשים הפסד איכא דודאי ליה סבירא אלא נורא, אכיל דילמא אמר 
 דפסח מקרא דידעינן מקודם אמינא בהוה אזלינן דהכא ניחא הכי דבלאו לזה צריך לא דעתי

אז עצם, בשבירת תעשה לא דוחה עשה אמרי^ ■דלא שני  העצם לשבור דמותר אמינא הוה ו
 , תעשה הלא על תגבור דלמה הרשב״א הקשה זה חגל הבשר, את דואכלו העשה את לקיים כדי

 מקרי דלא חיים הרבינו pתי שפיר זה ועל שניהם, ולקיים גומרתא ידי על להוציאו יכול הלא
 מצד גומרתא בלא המוח להוציא יכול דהא קדשים הפסד דאיכא כיון שניהם לקיים אפשר
 קדשים מאבד דץ ביה שייך ועזפיר לשריפה המוח עומד אינו שכן וכיון תעשה לא דוחה עשה

 דלא שני דפסח קרא צריך ולהכי שניהם, לקיים אפשר מקרי ולא גומרתא ידי על מוציאו אם
 בשבירת תעשה לא דוחה עשה דאץ ידענו דכבר כיון ומעתה תעשה, לא דוחה עשה אמרינן

אין עצם,  להוציא או הנותר בכלל ולשרפו כלל המוח את לאכול שלא או אלא אחר מנוס כאן ו
 ממש קדשים הפסד גומרתא ידי על שריפה האי מקרי רלא שפיר אז גומרתא. ידי על המוח
 אחר לאיבוד ילך נמי הכי דבלאו שצריך ממה יותר ממוח נורא אכיל דילמא דרבנן חששא אלא

 חששא האי והוה עצם בשבירת תעשה לא דוחה עשה דאץ שני דפסח מקרא ירעינן שכבר
בעהי״ת. תורה של לאמתה ואמת כרור וזה בעלמא, דרבנן חשעזא רק קדשים דהפסד

 הוה, בעלמא וחששא דרבנן חומרא רק קדשים והפסד דפקע דחששא הדברים אלה פי ועל
 אבל ולכתחלה לימנות שלא גזרו חכמים ורק שבקולית מוח על לימנות יכולין רמהתורה נבדצא

 אסרו מדרבנן pו גומרתא ידי על המוח להוציא יכול מהתורה דהא נמנה, נמנה אם בדתגבד
 המוח להוציא יכול באמת נבלנה אם ובדיעבד ממצוה, שיבטל בדיעבד לא אבל לכתחלה והייט

די על  ר׳ בשם אחא בר יעקב דר׳ דילן בסוגיא בירושלמי בפירוש מבואר וכן ולאכלו, גומרתא י
שרוף ומקשה נמנה, נמנה דאם ליה אית יוחנן  על נמנה נכלנה אם דבדיעבד דכיון וימנה די

 לכתחלה, ימנה לא למה כן אם טמרתא ידי על המוח להוציא דיכולין משום הטעם כרוחך
 על יוציא לא קדשים הפסד דמשום דרבא דטעמא לפניך שלך הרי קדשים, אבדן משום ומשני

Tמהתורה אבל דרבנן חששא אלא הוה דלא משום כורחך ועל לכתחלה, רק הייט טמרתא י 
יוחנן אר׳ חולק שמואל גופא בירושלמי שם אולם ימנה, ימנה אם בדיעבד וממילא מותר



שכירוז נותר דשימוש פוניא בפפח עצם ו

 על המוח להוציא דאסור משום הטעם כורחך ועל בדיעבד, אפילו כלל ימנה דלא ליה וסבירא
T’ ולא מהתורה גומרתא p לשמואל ליה דסבירא משום הוא והטעם דרבנן, חששא משום 

 אמרו טעם מה אלעזר ר׳ בשם אימי ר׳ דאמר שם בפירוש מבואר וכן בשובר, הוה דשורך
 משה הפני ומפרש שובר, משום בו יש שהשורך עשר לששה ישרפו והנותר והגדין העצמות

 נותר יעשו מוח בהן שיש העצמות אמרו דלמה דילן הגמר■ כקושית היה דהקושיא עדה וקרבן
 שובר, משום בו יש נמי דהשורף ומתרץ גומרתא, ידי על המוח יוציא עשר לששה וישרפו
 דהשורך דילן הש״ס דהביא תוטפתא ההאי חולק תנא דהאי העדה וקרבן משה הפני וכתבו

 הוה נבלי דשורף לינזר ר■ בשם אימי ור■ לשמואל ליה וטבירא שובר, משום בו אין מנצמות
שרפו איך כשובר דשורף בן דאם הקשה עדה והקרבן שובר,  דהאי pומת לט״ז, העצמות י

 שעת לו היתה בין דמחלק יעקב כרי ודלא שמעון וכר■ בפסול ולא בכשר בו ליה אית תנא
 ישברם אלא ישרפנו לא בט״ז גם כן דאם דתמה אלא הכושר, שעת לו היתה לא ובין הכושר

 דשימוש בזה הדוחק ירגיש לא ומי לשרפו. צריך נותר שימוש דמשום ומתרץ העצם, מן ויהיה
 בשם אימי ור׳ שמואל יחלוקו איך טוף כל דטוף אלא עוד ולא שמיה, דבר מאן בירושלמי נותר
 משום בו אין בגדץ והמחתך בעצמות דהשורך מפורשת התוטפתא אמוראים שהם לעזר

 סבירא הוה אמוראי דהני בצהרים בשמש ברור לי נראה אבל גדולה. קושיא והוא עצם, שבירת
 כששורף בט״ז דוקא היינו עצם שבירת משום בו אץ בעצמו השורך דודאי פי על דאף ליה

 שבירה בבלל ודאי זה שריפה יT על בהעצם נקב ולעשות גומרתא להניח אבל לגמרי, העצמות
 אינו שבירה דשם וההגיון הישר השכל מחייב זה וחילוק ממש, שובר על כמו עליו וחייב יחשב
 השבירה אחרי ועתה מתחלה שלם שהיה הדבר חלקי השבירה אחרי נשארים אם אלא נופל

די על נקב עושה או ממש שובר אם שנא מאי כן ואנז שבורעז, חלקים נשארו  או שבירה י
 אם אבל שבירה, בכלל הוא חסרון בו אין או בו שיש נקב בו ונעשה העצם שנפגם כל שריפה

 שקודם מפני לפזבירה זו מעשה נדון איך לגמרי, העולם מן ונאבד וכלה דבר איזה שורפין אנו
 נשאר שאינו כיון שבירה בכלל לכלול אין אופן בשום זה האש, מחום ונפקע מתבקע שנשרך

 מהא לזה ברורה וראיה בסברא, ואמת נבון זה וחילוק הזנולם, מן ונאבד וכלה הולך אלא כך
ר ב, לג, יבמות בגמר■ דאנזרו  אנלר הא בהקטרה אי חייב במאי בגמר■ ומקשה חייב, ששימש דז

 שנשרפין קודם האימורים דהא מבשל משום דחייב דנימא וקשה יצאת, ללאו הבערה יוסי ר■
 מתחלה. ונוזבשלו נצלין הלא גחלת שנעשין קודם אבל גחלים נעשין כך ואחר מתחלה ניצלין
בין כך שבין מה לאפר ונעשה שהולך דמה ודאי אלא  שריפה, אלא ביסזול מקרי לא טתבשל כך ו
בין כך שבין מה לגמרי שנשרך כל נמי הבא דכוותה כן ואם  אלא שבירה מקרי לא נשבר כך ו

 אמוראי להני ליה סבירא שפיר כן ואם תשובה, עליה שאין ברורה ראידז חה שריפה
 כשובר זה בעצנז נקב ועושה גומרתא ידי על דשורך לעזר ר■ בשם אימי ור■ שמואל שבירושלמי

 באן אין בזה העצמות לגמרי ששורף דהיינו בט״ז בעצמות השורף אבל מהתורה, עליו וחייב
 דשבירת בסוגיא וגנז נותר דשימהזו בסוגיא הבא דילן ש״ס אולם שריפה, אלא עצם שבירת

 דשורפין מהא מהתוספתא ראיה ומביא גומרתא, דמחות ומקשה הבי ומחלק מתרץ דלא עצם
אין בעצמות  נמי וכן הבא, ליה סבירא הוה לא כורחך על זו סוגיא עצם, שבירת משום בהם ו

 דהא מוח, של קרום ניקב אי ונבדוק גומרתא דניחות דמקשה דרוב בסוגיא י״ב דחולין ש״ס
 חילוק ליה סבירא הוה לא כורחך על הסוגיות אלו שובר, משום בו אץ בעצמות דהשורף תניא
על דאף ליה וסבירא דידן התלמודא בזה חולקין אימי ור■ שמואל דהיינו הירושלמי אבל הנ״ל,
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 הדה גרמרתא ידי על נקב לעשות אבל עצם שבירת משום בו אין לגמרי בעצמות רהשורף פי
 דאמר מאן והאי הירושלמי, בשיטת ואמת ברור זה בל מהתורה, עליו וחייב ממש שבירה
 אסור מהתורה דהא נמנה, אינו שבקולית מוח על נמנה אם בדיעבר ראפילו ממילא ליה סבירא
שובר. ממש היינו דשורף גומרתא להניח

 שבין בפלוגתא תלוי הפסח שבעצמות במוח נותר רין שייך אי זה דדבר נאמר ומעתה
 לאו נמי גומרתא יה־ על רשורף ליה דאית דידן דתלמודא הירושלמי, ותלמוד דידן תלמודא

 לא דרבנן מחומרא pו גומרתא, ידי על המוח להוציא יכול מהתורה כן ואם הוה, בשובר
א  ימנה נבלנה אם בדיעבד אבל ימנה לא לכתחילה p וממילא גומרתא ידי על המוח יוצי

 המצוה בכלל הם שבעצמות המוח דמהתורה שפיר כן ואם שבירושלמי, יוחנן ר׳ וכשיטת
 בין דמחלקץ שבירועזלמי אמוראי להני אבל נותר, דין בהו שייך ושפיר הבשר את דואבלו

 חייב מהתורה גומרתא ידי על נקב דעושה לגמרי, שורף ובין נקב ועושה גומרתא ידי על שורף
אז עצם שבירת משום ע^־ו  אפילו ולבן נאכל, יהא שבעצמות שהמוח מציאות שום אין ו

 דין בעצמות שייך ולא נותר בכלל המוח אין באמת כן ואם נמנה, אינו נבלנה אם בדיעבד
 במוח מתר שייך דאיך דברט בתחלת לקושיא שהעמדנו מה נבון על מיושב ולכן נותר, שימוש

 ליה דסבירא דידן תלמודא לעזיטת מידי קשה לא דזה אופן בשום לאכילה ראויה שאינו כיון
 היא זו דשיטה ליה סבירא היה הרמב״ם אבל גומרתא, ידי על המות להוציא יכול דמהתורה

רי על נקב דעושה שבירושלמי אמוראי כהני ליה וסבירא דהלכתא אליבא שלא ש גומרתא י  בו י
א ממילא מהתורה, עצם שבירת מעזום שי  בעצמות נותר ושימוש נותר שייך דלא לאמת ^ו
 חוץ שריפה טעונץ אינן קדשים עצמות דכל הברייתא בכוונת חדשה בשיטה הלך ולכן הפסח,

לקמן. דשמיא בסיעתא יבואר כאשר הפסח מעצמות

שו ״כשהוא״ ד״ה התוס׳ קושית ופרח כפתור באופן ליישב יש הנ־ל כל פי על אשר ^  ש
 ליה תיפוק תעשה לא דוחה עשה דאין להשמיענו מוח בו שיעז לעצם שני דפסח קרא לן דלמה
 על כלום תירצו לא והתוס׳ העשה, מקיים לא הלאו דמעיקר דבעידנא דוחה אינו הכי דבלאו
 רש״י שכתב מה לך ואקדים הגמרא, בפשט אמת דברי קרמזט ושמע אזנך והט זו, קועזיא

 לא דוחה הבריות דכבוד ונזיר מכהן נילוף לא דלמה הבריות דכבוד בסוגיא א, כ, בברכות
^ ועשה בקום אפילו תעשה תי ^ נזיר דשאני ו ב  נכתב לא מעיקרא טומאה איסור דכשנבתב ו

שו עיי״ש לקרובץ, ^  תעשה לא דוחה עשה בכל כן נאמר כן דאם ״שב״ ד״ה התוס׳ ש
 קשה לא התוס׳ דקושית ,ואמרתי עשה שיש במקום נכתב לא תעשה הלא כשנכתב דמעיקרא

 נכתב לכהן טומאה איסור דכתיב היכא גופא פרשה דבאותה כיון היא רעז״י דכוונת מידי
 מצוה מת לגבי בעינן ולא מצוה מת לגס־ האיסור נאמר לא מעיקרא ממילא מצוה, למת ההיתר
 הלא דכתיב היכא גופא פרשה באותה העשה נכתבה לא אם אבל תעשה הלא דנדתה טעמא
 או בשבת למול ההיתר בצדו נכתב לא ושם מלאכה תעשה לא דבתיב שבת איסור כגון תעשה

 קושית מידי קשה ולא דחייה לסברת מוכרחץ אט כורחך על אז וכדומה צרעת מילת גבי
 וששתי ז״ל חיות צבי ר׳ והגהות מגדים הפרי של קדשו לדעת שכוונתי מצאתי כך ואחר התוס׳,

הון. כל כעל

כתיב גופא זו ובפרשה הבשר״, את ״ואכלו פסח קרבן בפרעזת כתיב הכא אנן נחזי ומעתה
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ש סתירה. לפניע יש ומעתה בו״ תשברו לא ״ועצם  אר המקראות, להשוות כדי אופנים שני וי
א על לעבור שלא כדי שבעצם המוח את יאכל שלא  בלא ״ואכלו״ של העשה ויקיים תעשה ^

שבור או המוח, ש המוח, עם גם ״ואכלו״ של העשה לקיים כדי המוח ויאכל העצם שי  לפנינו וי
 תעשה והלא שבעצם המוח את גם כולל הבשר״ את ״ואכלו שנאמר דרכים שני הקרא בכוונת

 לא דועצם דהקרא להיפך לומר נוכל או מוח, בו שאין עצם על רק קאי תשברו״ לא ״ועצם של
 על ולא הבשר על רק קאי הבשר את דואכלו וקרא מוח, בו שיש עצם אפילו כולל בו תשברו
 עשה המצות יקיים עלי העצם שבתוך בבשר אלא איע או דברייתא, התנא כוונת וזה המוח,

כו׳ עשה יבאו שהרי תתמה ואל וקאמר מוח, בו באין ועצם של תעשה הלא ונוקי  נראה ו
 להיפך או שבעצם המוח את גם העשה בתוך לכלול דרכים שני לפנינו דאית דכיון כוונתו
 דעשה מקום בכל בתורה הוא דכלל כיון מעתה מוח בו שיש עצם גם תעשה הלא בתוך לכלול
 סברה מכח כן אם תעשה, מהלא חמור יותר הוא דהעשה מזה למדין אנו הרי תעשה לא דוחה

 את גם כוללת שהעשה דהיינו העשה לטובת המקראות שתי בכוונת הספק את מכריעין אע זו
 דוחה עשה דיני כל אבל מוח, בו שאין עצם p כוללת אינה תעשה והלא העצם שבתוך הבשר

 פרשה דבחד עלה קאתינן תעשה לא דוחה עשה מטעם לאו דהכא כאן, צריכין לא תעשה לא
 מן ומעולה חזקה שהעשה תעשה לא דוחה עשה סברת מכח רק תעשה, והלא העשה כתובין

 עשה בכל כמו דחיה מטעם לא אבל העשה, לטובת הכתובים סתירת ליישב נלמוד תעשה הלא
 דשמיא בסיעתא וברור נכון וזה כמובן, התוס׳ קושית מידי קשה ולא דעלמא, תעשה לא דוחה

 לא דוחה עשה דנימא רבא דמקשה צו זבחים בגמרא הכוונה לומר צריך וכן לי. הניחו ומקום
 דהכא א־ברנו סתירה יש מכאן ולכאורה שבמקדש, תעשה לא דוחה עשה דאין ומתרץ תעשה

 ליה והוה תעשה לא דוחה עשה דנימא בפשיטות ומקשה הכתוביג! סתירת כלל מזכיר לא
 תעשה לא דוחה עשה דאץ חדש דבר לדייק לן ומנה בעידנא הוה דלא בפשיטות לתרץ

 כן לומר צריך הכא דגם ברור נ״ל אבל עומדת, במקומה התוס׳ קושית ועדיין שבמקדש
pלא דעצם הקרא שכוונת תעשה לא דוחה רעשה שבידנו הכלל מצד דנימא הגמרא ושית 

 וכי הקרא מקשה איך כן לא ראם כן לומר כורחך ועל נמי, מוח בו שיש העצם קאי בו תשברו
 או מוח בו שאץ עצם על הכוונה אי בקרא מבורר זה דאין דכיון ודאי אלא לאלוקינו, קושיא
 דכוונת נכריע תעשה לא דוחה דעשה שבידינו הכלל מכח מוח בו שיש עצם על גם הכוונה
 תעשה לא דוחה דעשה דין שייך לא גופא דהכא פי על אף מוח, בו שאין עצם על היה הקרא

 ואיכא הכי למימר ואיכא הקרא בכוונת ספק דאיכא כיון מקום מכל בעידנא, הוה דלא מצד
 דאץ מתרץ זה ועל תעשה, לא דוחה רעשה שבידיט הכלל פי על זה ספק נכריע הכי למימר

 מן חמור דהעשה הזה הכלל שייך לא דבמקדש לומר רוצה שבמקדש, תעשה לא דוחה עשה
 וממילא ועשה בקום שהוא משום חמור תעשה דהלא חיצונה לסברה והךרינן תעשה הלא

 בסיעתא וברור נבץ כנ״ל מוח, בו שיש עצם על נבלי קאי תשברו דלא הקרא דכוונת אבלריגן
דשמיא.

 קרא לן למה סוף כל דסוף עומדת, עדיין הרשב״א שהקשה שבתוספות השניה קוקזיא אולס
 אבל בכתובים, סתירה שום וליכא גומרתא יT על שניהם לקיים דאפשר ליה תיפוק שני, דבפסח

 ולכן כשובר, ממש היא הירושלמי■ לשיטת גרמרתא ידי על דסזריפה ביאורנו לפי מידי קשה לא
 העצם, שבתוך מה אפילו כולל הבשר את דואכלו נאמר שלא כדי שני דבפסח קרא שפיר צריך

היתה וזו המקראות, שתי צריך כורחך ועל מוח, בו שאין עצם p כולל אינו תשברו״ לא ״ועצם
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 שיטת עד שיטתו את הרמב׳׳ם הכריח גופא זו ברייתא ומכת הגמרא בפירוש הרמב״ם שיטת
אורע לפי אפילו דוחק התום׳ של ותירוצם הרשב״א, קושית תקשה דלשיטתם ורבא, אביי  בי
^ נראה ויותר לדוחק, לרמב״ם נראה מקום מכל הב״ח, הגהת קושית ביישוב לעיל ת  דשורף ל

 נכון כנ״ל מידי קשה לא מעיקרא התום׳ רקושית כשובר, הוא הרי שריפה ידי על נקב הנושה
ת^דק וראה דשמיא. בסיעתא אץ שכתב י י, פסח קרבן בה׳ הרמב״ם בלשון ו  מוח על נמנין ו

 עכ״ל, עצם בשבירת אלא להוציאו יכול איע שהרי ראשיו משני הסתום העצם והוא שבקולית
 אבדן משום או פקע משום להוציא אפשר אי גומרתא יT על דגם מלומד הרמב״ם שתק ולמה

 מהתורה עצם שבירת איכא בגומרתא דגם ליה סבירא דהרמב״ם כורחך על אלא קדשים,
 וזה עצם שבירת ידי על אלא המוח להוציא אפשר אי אופן שבשום כתב שפיר ולכן ובירושלמי

ברור.

אורע מתוך והנה  כוונת לפרש יכול לא שהרמב״ם לברר p הועלע לא עדיין שלמעלה בי
 שיטת דלפי דידן, תלמודא כשיטת פסח של לעצמות קדשים עצמות בין דמחלקת הברייתא

 עתר רין שבקולית המוח על אין שובר משום בו יש דשורף הרמב״ם פסק וכן הירושלמי
 באופן הברייתא לפרש הרמב״ם הוכרח זה ומכח עתר, שמוש דין העצמות על לא וממילא

 ה׳ בעזרת שיטתו ואפרש הרמב״ם, של כדרכו מאד פשוט ובאופן בבלי ש״ס משיטת אחר
יתברך.

 י׳ למלך המשנה גם שהביא קמו במצוה החיעך דברי את נקדים שיטתו לבאר שנבוא ומקודם
 שהן לפי הפסח מעצמות חוץ שריפה טעונין אינן קדשים של ״העצמות י: י, פסח קרבן בה׳

 אמרו ולפיכך השבירה מאימת עליו בשר מעט ברוב בהם תשאר בו תשברו לא ועצם באזהרת
 טעונין דלהכי חדש טעם העלה החיעך הנה שריפה״. טעונץ שיהיו בילוי כלל דרך עליהן

 דהני החיעך ליה דסבירא ומשמע בשר, עליהן יש רוב פי שעל מפני שריפה הפסח עצמות
 לכולן שריפה והצריכו חכמים חלקו שלא אלא שעליהן הבשר מפני שריפה צריכין עצמות
 ובמו תלמודע לשיטת שמתעדת אלא מאוד ונכונה ברורה החיעך סברת הנה פלוג. לא ומשום

 אפשר אי אופן בשום הרמב״ם בכוונת אולם אהרונים, ושאר למלך המשנה עליו שהשיגו
 תקלה לידי יבוא שלא כדי הזהב בלשוע כתב הרמב״ם דהא חדא החיעך, של זו שיטה להעמיס
 וגם העצמות, על בשר שיש למלך המשנה וכקושית לפניו מזומנת התקלה הלא החיעך ולשיטת

 בשיטת נפלא דבר נא שמע אבל כמובן, זה לפי יתיישב לא הרמב״ם שכתב דלפיכך לישנא
 העצמות על שריפן חיוב וממילא הנאה איסור לגזור מקום מצאו רחז״ל סובר שהיה הרמב״ם

 מותר יהי דאם עצם, שבירת לידי יבוא שלא מהטעם מוח בהן שאץ או בהן שיש הן פסח של
 ליהנות שיכול כדי נצמותm מעל הבשר כל להסיר ישתדל ודאי אז מהעצמות ליהעת

 אם כן ואם מהן, ליהנות דאסורין פשיטא נותר בשר עליהן יהיה ואי עצמו, לצורך מהעצמות
 העצם דשבירת עצם שבירת לידי ויבוא ממש העצם עד הבשר יקלוף אז מותרין עצמות יהיו
 לידי יבוא בנקל כן ואם א יט, בחולין לקיש בן שמעון וכר׳ צפורן חגירת בכדי פגימה הוא

 כדי מהעצמות לגמרי הבשר את לקלוף שישתדל מה ידי על בהעצמות פגימה שיעשה זו תקלה
היו בשר בלי העצמות שתשארנה  כל על חז״ל גזרו ולכן עצמו, לצורך בהנאה לו מותרים וי

 עבורו שישתרל ממון דהנאת דררא שום לו יהיה שלא כדי שריפה וחיוב הנאה איסור העצמות
האיסור מכח שריפה העצמות כל צריכין וממילא העצמות, מעל הבשר כל את בצמצום לקלוף



בפסח עצם ושבירת נותר דשיסוש סוגיא

^ מדרבק עלייהו דרביע הנאה  שאמרו וכעץ וכנ״ל. האכילה בשעת לתקלה לבוא שלא כ
 כדי השובע על נאכל הפסה דלהבי חובה״ ״לאו ד־ה א ע, פסחים בתוס■ גם מובא בירושלמי

 יעשה ובנקל העננם מעל הבשר ממש ויקלוף לאכילה להוט שיהיה עעם שבירת לירי יבוא שלא
 לקלוף להוט יהיה מהעעם ליהנות מותר יהיה אם נמי הכי וממילא בהעעם, פגימה זה ירי על

 אולם כמובן. שבירה לידי יברא זה ידי רעל עליו טתד איסור בלי העצם שתשאר מעל־ו הבשר
 העצמות יהיו שאם החשש יש אז ובטז בנותר גם העצם לשבור דאסור נאמר אי ניחא זאת כל

 אמרינן הוה אי אבל העצמות, מעל הבשר קליפת ידי על עצם שבירת לידי יבוא בהנאה מותרין
 דלמה ולגזירה לחששא מקום כאן הוה לא כן אם בפסול, ולא רבו מותר בט׳׳ז עצם דשבירת

 עד העצמות על הבשר להניח יכול הלא השבירה אימת עליו כשיש ובט״ו בי׳׳ד הבשר יקלוף
אז ט״ז יום  בט״ז לקלוף ויכול עצם שבירת איסור עור דאין הבשר את בצמצום לקלוף יוכל ו

 אתר גם שייך עצם רשבירת הרמב״ם דהקדים כיון אבל תקלה, שום בלי העצמות מן וליהטת
 הטתר בכלל העצמות על שריפה וחיוב הנאה איסור לגזור מקום חדל מצאו לפיכך ימים כמה

 שלא כדי פסח של העצמות לשרוף חיוב יש הטתר לשרוף חיוב שיש כמו לומר רצה מבשרו,
 הבשר את לגמרי שיקלוף דהיינו אכלה בשערז עצם לשבירת לומר רצה תקלה לידי בהם יבוא
 ידקדק לא שריפה צריכץ העצמות הכי שבלאו עתה אבל העצמות, מן ליהטת שיוכל כדי

הו הפסה, אכלת בש/טז עצם שבירת מתקלת וינצל העצם עד ממש הבשר בקליפת  כוונה וז
 רר אליבא נבונה דאתיא זו ברייתא דמכח אומר אני זה פי על אשר הרמב״ם. בשיטת עמוקה

 כרי לפסוק הכרוז לוזרמב״ם היה טפא מזה בטתר, עצם שבירת איסור ליה דאית דייקא יעקב
שורפץ זו דמברייתא בפסול, ולא דבו הדרשא בפירוש שמעון ר׳ עד תנקב  הפסח עצמות ד
^ עתקץ הדברים בי היטב ודו־ק למעלה. שביארט וככל יעקב כרי מוכח קלו בעזהי״וב לעינים ו

 בו תשברו לא דועצם מקרא מנסיא בן שמעון ר■ שדרש ב צז, בזבחים עיין מילין לאלוקה עוד
א מוח, בו שיש עצם ואחד מוח בו שאין עצם דאחד  בברייתא במו שני רפסח קרא כלל הביא ל

ש יש נמי שני דפסח קרא דבלא מוכח מזה אשר דפסחים דסוגיא  בו שיש העצם הקרא לדרו
 רהאי דעתי עניות לפי ונראה מוח, בו שאין בעצם רק קרא מיירי דילמא ליה דמנא וקשה מוח,
ה סבירא הוה מנסיא בן שמעון ר׳ דהייט תנא שו בו דתיבת ל שבל, פירו  יש הלשון ובדקדוק ב

שבלו ב׳ שבלו ומוט הכוונה יחללוהו״ כי בו ״ומתו כמו ב  לא הכוונה עזי תזכי יחללוהו, אם ב
שבלו לומר רצה בו תשברו  תשברו לא הפסח את לאכול המצוה לקיים כדי בשבל דהייט ב

תור שום צריך לא כן ואם עצם, ש יש לחוד בו מתיבת אלא קרא י  בו שיש בעצם דמיירי לדרו
 במכלתא מפורש כן ומצאתי עצם. תשברו לא המוח את לאכל שבשבל תורה ואמרה מוח

 שהגיה הגר״א בהגהות נעיין ל, למה בו ומקשה בו תשברו לא דועצם הקרא על שמות פרזזזת
 עצם על בו מתיבת שדרש עיי״ש המכלתא] דברי ומסוף מעניט כן ומוכח המכלתא בלשון כן

ל זו ובשיטה מוח, בו שיש שב יש זה פי על אשר צו, בזבחים מנסיא בן שמעון ר׳ אז  נבון על לי
אלן דלפינן הא על האחרונים שהביזט הקושיא שין דעזו  מדעמד הפסח קודם יום שלושים ודור

ש הוצרך הלא הנל ברייתא ולפי בתום׳, ועייש שני פסת על והזהיר ראשון בפסח משה  לדרו
שץ פסח על ממט ללמת בו״ ישברו לא ״ועצם שני לפסח  מוח, בו שיש עצם על גם דחייב רא
ה סבירא הוה ברייתא דהאי דתנא לומר יש הנ״ל ולפי  דלא מנסיא בן שמעון וכרי כמכלוזא ל

שברו שלא בו מתיבת טפא ראשון מפסת לפינן אלא שני דפסח קרא האי צריך שכל העצם י  ב
או בפסל ולא בו דרשיגן אי דפלגי יהורה ור׳ רת״ק לומר יש וכן נבון, וזה המוח אכלת



רהח ם י־ ר ו ד דו

 דברייתא פלוגתא בהאי תלוי בפסול, עצם שבירת לענץ יאכל אחד בבית של הסמיכות
ש אין ממילא מוח, בו שיש עצם ומרבה בשבילו, ״בו״ דדרשינן למאי ומכילתא  ולמעט לדרו

 ולכן מוח, בו שיש עצם לרבות בשבילו דבו דרשה הסותדת דרשה שהוא בפסול ולא בו מהאי
ש רבי הוכרח  הוה כת״ק אבל יאכל, אחד דבבית מהסמיכות טמא של דעצם פטורא לדרו
שפיד שני דפסח מקרא מוח בו שיש עצם רדרשינן דברייתא כתנא ־ה6 סבירא ש יכול ו  בו לדרו

אמן. בימינו במהרה ולעשותו לסדרו נזכה כן ללמדו זכינו וכאשר בפסול, ולא



זו את זו מבטלות דמצוות סוגיא

זו את זו מבטלות דמצוות סוגיא

 מעזנזיה הלל אמר הכי נתן דר• בריה משרשיא רב לי אמר רבינא ״אנזר א: קטו, פסהים גמרא
מרור נהנה אינעז ליכרוך לא דגמרא וכר. הדרי• בהדי ו

ש מאד מוקשה כולוז הסרגיא  לפי אחת כל השיגזות את תחלה ואבאר העויטות, עירבוב בה וי
בגווה. לן דקשיא ומה דרכה

 מצוות אין ס״ל דהלל בהא, פליגי ורבנן דהלל הש״ס סבר דמתחלה הוא, ז״ל הרמזב״ם שיטת א.
 זו את זו מבטלות מצוות דס״ל דרבנן אליבא סבר יוחנן ור׳ כורך, היה ולהכי זו את זו מבטלות
 אפילו, מאי דא״ב אשי רב מקזזזי ואהא עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה דוקא דצריך וממילא

^ זה ועל לברוך, אסור ממילא זו את זו מבטלות דמצוות דכיזן  רבק דבאנזת אשי רב תי
 מותר דבדיעבד אלא בריבה, בעי דלבתזזלה ומודה זו את זו מבטלין אין דמצוות מיל דברייתא

 זו את זו מבטלין דמצוות וסיל אחר במקום חבריו עליו חולקין הכי אפילו אולם כריכה, בלא
 ולא כהלל דברייתא רבנן זו שיטוז ולפי כריכה, בלא אלא יוצא אינו בדיעבד דאפילו וממילא

 אחר במקום דאמר מאן אתה יש אבל זו את זו מבטלין מצוות אין ס״ל עלמא וכולי כלל, פליגי
הו זו, את זו מבטלין מצוות ליה דאתז  שיטת עם מכוונוז היא הנראה וכפי הרמזב״ם, שיטת ז
 על חבריו עליו חולקין יוחנן ר׳ דאמר הא להלכתא שהבתז הרי״ך על שהקשה המאור בעל
 כהלל ברייתא להאי ואוקמי יוחנן ר׳ האי נדחה אשי רב מסקנוז לפי ובאמת וכוי, דתניא הלל

 שלו, במלוזמות ז״ל הרמב״ן אמוחא ליה מחו וכבר קושיות כמה קשה זו שיטוז על והנה עי׳״׳ש,
עוד הלשון, שטיוזת היא וכן עצמו בפני יוצא דלבתהלה סיל כרהך על זו דבר״תא חרא  דאיך ו

 היטב עיי״ש כלל, פליגי לא הא כרבנן, ולא כהלל לא הלכתא אתמר דלא והשתא בגמרא אנזרו
בנזלוזמות

שו משום עצמו, בפני זה דס״ל דרבנן הר׳זזב״ם דכוזב במה להקשות, מוסיף ואני  דדר
תור שהוא ״יאכלווזו״  דהרזזזב־ם נראה מזה הנה דקרא, ברישא •ואכלו״ כתוב דכבר כתן לשון י

ק בש״ס גירנזא לו היה  את •ואבלו כתוב דמזנז בא, דפסזזת קמא מקסז עצמו בפמ זה ודיי
 מיותר. באמת הוא ״יאכלוהו• והאי יאכלוהו•, מרורים על ומצות אש צלי הזה באלה הבשר

שו הרשביט יאמר איך אמ תמה אבל  בפני וזה עצמו בפני זה על •יאכלוהו• האי רבק דדר
א עצנוו, מרור, אנוצה ולא קאי אפסח p •יאכלוהו״ דהאי פשיטא דוז איך ו  אחד בל מזה מוכח ו

ש לרבנן 1ח! הכתג ואתה עצמו, בפני  כלל, יתורא דליכא אלא עוד ולא יתורא, מהאי כן לדרו
שו דבנזכלתא מרור, מצה אכילת ולא מעכבא פסחים דאבילת הא על •יאכלוהו״ האי דר  עיין ו

שו הביא ג׳ בהלכה משנה ובכסף ב, ח, פסח pקר בה׳ ברמב״ם דר  דוזפסה •יאכלוהו• האי ו
אץ העוובע, על נאכל  ב■ בהלכוז נקט בדקדוק שלא דהרמב״ם נראה אבל די, תוזת מכלתא ו

תור שום ליכא דשם יאכלוהו״, ומרורים מצות ד״על הקרא  המכלתא דרשה קמא מקרא אלא י
n x n ש לרבנן מנ״ל יתורא שום דליכא כאן וממילא מיותר, הוא  עצמו, בפני זה דאפילו לדרו
גדול. פלא והוא



ד ו ם ד י ד ו ד

 דבני אלא חבריו, על חולקין דרבנן יוחנן לר' מודה אשי דרב ■אלא״, ד־ה התוספות שמות ב,
 אאבא ומתרץ אפילו, מאי א״ב אשי ר' הקשה זה ועל לכרוך, אסרי דרבנן סברי חוה הישיבה

 ולהלל עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה ולכתחלה דמי שפיר בריכה בדיעבד נמי דלרבנן יוחנן דר■
עיין דמי. שפרי נמי כריכה בלא ובדיעבד בריכה בזני לכתחלה להיפך,  שהקשה במהרש״א ו
 ונראה קאמר, לעיכובא אף דלמא דמי שפיר נמי כריכה בלא בדיעבד דלהלל לומר לן דמנא
 כריכה דהיינו ״על־ דרש הלל ולכן לעכב, הכתוב עליו שנה בעי בקדשים דהא מידי, קשה דלא

שו ורבק לעכב, הכתוב עליו שנה דלא כיון לעיכובא ולא למצוה רק וממילא  בסמוך ״על״ דר
 דא״ב התוספות הקשו זה רעל אלא לעיכובא, ולא למצוה לבתחלה p כן וגם ממש, על ולא
מר לידז מנא תירצו קרא, דגלי הכא שאני דלמא מבסלות אין מצוות הלל דסיל לו  דכיון ו

 אלא יצא, דבדיעכד ידעינן הוה ד״על״ קרא גילוי האי בלא א״ב מבטלות אין ליה אית דנ^נלמא
 הנה בתוספות. היסב ע״״ש ליהפך, ולרבנן דמי, שפיר לבתוזלה דאפילו קרא דאשמעינן ודאי

 קרא דבלא לכרוך התורה קפדה דכאן לומר יש שפיר להלל דודאי מאד, מוקשה ג״ב זו שיטה
 בעי ולכן לכתחלה, כן יעשה מי מ״מ אבל זו את זו מבטלות מצוות דאץ דאע־פ כורך, היה לא

שי נאמר איך מבטלות מצוות דסיל לרבנן להיפך אבל לברוך, שמצוה קרא  דבדיעבד הקרא דדר
 הסברא נגד שהוא דבר בדיעבד תתיר שהתורה והסברא השכל נגד והוא יצא, כרך אם

 אלא עוד ולא נשגבה, פליאה והוא מצוה, אצל כזה דבר מצינו ולא מבטלות, דמצוות וההלכה
ה הוה  דמצוה וממילא מבסלין אין דמצוות לכרוך דמותר התורה דאמרה מהא ללמוד לרבנן ל

הישרה. סברא עד הוא להיפך אבל לכרוך,

ה היה זו שיטה לפי והנה  לא למה ידעתי ולא זו, את זו מבטלות דמצות כרבנן לפסוק ל
שבש״ס. פלוגתא משאר שנא ומא בזה הלכתא איפסק

ל אשי רב דלמסקטז הרמבץ הבנת בפי הרי״ף שיטת ג. ה אית עלמא כו  מצוות אין ל
 עצמו, בפני בין כריכה בין לכתחלה ולרבק דוקא, בריבה צריך להלל אלא זו את זו מבטלות

 אלא דקאמר אשי רב ומסקעז הסוגיא לשון שטיהת כי מחוורת שיטה לכאורה זו שיטה והנה
 זו, את זו מבטלות דמצוות בהא פלגי ורבנן דהלל רבינא דאמר מהא דנאיד מוכח תנא האי
ס׳ל  הקרא בפשט ופליגי מבטלוךדז אין מצוות עלמא לכולי אלא בזה כלל פלגי דלא אשי לרב ו

 לן גלה דלא אלא לכתחלה, עצמו בפני וזה עצמו בפני זה אפילו או לבתוזלד! כריכה דוקא אי
שו, אחד מקרא דשניהם ורבנן הלל פלגי במאי ז״ל הרמב״ן  בפני לזה ורבנן אכריכה הלל דר

פלוטזתם. תלא ובמה עצמו בפני וזה עצמו

ל והרא״ש הטור ד.  זאת אבל כתוספות, אי כרשב״ם אי הגמרא בפירוש שיטתם ביארו לא ד
 זו, את זו מבטלות אין מצוות להו אית עלמא דבולי הרמב״ן שיטת להו דלית ברור לדבר נדאה

א דיל הרמב״ן ולשיטת  אלבא רבק אלא זו את זו מבטלות מצוות וס״ל דחולק תנא לכ
ל ארבינא דחולק אשי לרב אבל דרבינא,  פסק וא״כ זו את זו מבטלות אין דמצוות ס״ל עלמא כו
ה הוה דא כגון בתראי, שהוא אשי וכרב הוא כך נמי הזזלכה טור להרא״ש ל  פוסקים שהם ווז

סורין דלענץ אלא עוד ולא להשמיעם, מעתיקים p ולא  יוסף) בביוז (עיין צ״ח בסי׳ פסקו אי
 שם ואמרו זו, את זו מבטלין pדאיסו פטור בזה בזה שבללן ופגול טמא דטתר לקיש כריש

 כך זו את זו מבטלין מצוות שאץ כשם דאמר אלעזר ארי ״ופלגא א עייט, ע״ח,א זבחים בגמרא
ש ומשמע זו״. את זו מבטלין pאיסו אין כי זו את זו מבטלין מצוות ס״ל לקיש דרי לז עז ו



זו את זו מבטלות דמצוות סוניא

 דמצוות דהלל הא להו לית ע־כ לקיש כריתז פסקו והרא״ש דהטור כיון וא״כ מבטלין, איסורין
 נאמר אם דאפילו קשה, הכי בלאו והטור אהרא״ש זו דקושיא אמת p זו. את זו מבטלין אץ

 הלכתא איתמר רלא רהעותזז בגמרא דאמרו כיון פנים כל על אבל הרמבץ, כשיטת ס״ל רלא
שץ וכר כרבנן ולא כהלל לא  הלכתא איפסק רלא הרי עלמא, רכולי אליבא לצאת מספיקא עו

סורין לקיש כריעז לקולא פסקו למה א״כ לא, או זו את זו מבטלות מצוות אי בזה  זו מבטלין ראי
ש זה על pתי תע״ה בסי■ דהח״י אמת תזן זו. את  דמצוות דינים שני דהני ס״ל לא לקיש דרי

סורין זו את זו מבטלות  מ״מ מבטלין אין דמצוות ואע״ג באידך, חרא תליא זו את זו מבטלין ואי
 באיסור דאורייתא בספיקא לקיש כריש לקולא פסקו למה קשיא גופא הא מ״מ מבטלין, איסורין

פלא. והוא לאו,

 פסק ז״ל הוא הנה וטובים, גדולים רבים בה נחתו שלא חדשה שיטה הסז הרמב״ם שיטת ה.
מרור מצה לכרוך היא האכילוז דסדר  מבשר אוכל ואח״ב עצמו בפני אחד בל לאכול או ביחד ו

מן פסח, כזית אוכל הסעודה ולבסוף הפסח, מבשר ואח״ב החגיגה  מצה תחלה אוכל הזה ובז
מרור מצה אוכל ואח״ב מרור ואחייב ש. למקדש זכר בכריכה ו  לעזוגו במתק הרמב״ם הנה עיי׳
מרור מצה כורך דאח״ב דאמר דילן מש״ס שינה הזהב  כתב תזרמב״ם כהלל, למקדש זכר ו
 בשיטת ס״ל כריכה דמצריך דהרמב״ם בצהרים כשמש ברור נראה מזה אשר למקמז, זכר סתם

סז דגם הסוגיא  על בעיני גדולה תימה ולכן כהלל, דפסק משום ולא כריכה צריך נמי דרבנן אלי
 Tהמג הרב גם הלכו הרמב״ם בדעת זו ובשיגוה כהלל, פסק דהרמב״ם שכתב הראב״ד הפזגת
 הלחם כתב דייק, לא הסדר דמ״מ הראב״ד שכתב מה ועל והפלא, פלא והוא משנה והלחם
מרור, מצה עם כרך פסח דגם לכתוב לו היה דהרמב״ם משום דכוונתו משנה  דס״ל ולמזיטתו ו
מרור מצה פסח שלמותן ברך דהלל אמת ודאי כהלל דפסק הרמב״ם בדעת  בפירוש מבואר וכן ו

 ליה הוה דא״ב משנה הלחם בזה כוון לא הראב״ד כוונת אבל דוזלה, קמא פרק בירושלמי
 הרמב״ם על לזזפויג הראב״ד דכוונת ברור זתנתי עניות לפי אבל בפירוש. כן להשיג לראב־ד

^ חגיגה אכל ומרור מצה אכילת דאחר שכתב  כסדר, שלא ודאי וזה הפסח את אכל אח״כ ו
מרור מצה לאכילת סמוך הפסח את לאכול צריך פנים כל רעל  ולכן בס״ד, לקמן נבאר וכאשר ו

מרור מצה אכילת בץ חגיגה אכילת שהכניס שזה הראכ״ד השיג  שלא הוא הפסח אכילת ובין ו
 יקשה הראבייד על גם אבל כ״כ, מבורר לשוט שאין אלא משנה הלחם נם לזה כוון ואולי כסדר,

 כיון הדבר בגוף שינה אלא שינה הסדר רק דלא למימר ליה הוה יותר אז כוונתו כך ראנז
לעזלעזתן. כריכה בעי דלהלל

 למה א״כ ידעינן דלא אלא כרבנן, אלא כהלל פסק לא דהרמב״ם בעליל נראה זה מכל אשר
 שהעלה עיי״ש יוחק, וכרי כירושלמי פסק דהרמב״ם כתב ק״ט בסי׳ והפלתי ומרור. מצה ברך
ר דבר  דירושלמי אסוגיא סמך ז״ל שהרמב־ם האמת בן ודאי הדבר שבטף הגם לדזבץ, שקשה ז
 שיאp ומה א א, חלה הירופולמי למזון ואעתיק סעיפט, לבל הרמב״ם שיטת את כוץ לא אבל

בגווה; לן

 את זו בטלו אמר לקיש בן שמעון ור׳ זו את זו בטלו לא אמר יוחנן ר׳ שפוחקן והטתר •הפגול
 הזקן, הלל על חולקין יוחגן ר■ אמר כאחת, שלמותן כורך היה הזקן הלל וכוי. יוסי ר׳ אמר זו,

מרור, מצה כרך יוחנן ר׳ והא תאמר ואפילו המקדמו, בשעת שלא וכאן המקדמז בשעת באן ו



ם י ר ר ד ר ו ד קיכ

סי ר׳ אותר, ומבטאן אחד על רבים דברים שני המקדש בשעת וכאן כאן  כשם אלעזר ר־ בשם יו
סורין שאין זר״. את זו מבטלות המצוות אין כך זו את זו מבטאן אי

 והנה שחלקו, חבריו דרשו ומה שכרך הלל סמך מה על כלל הזכיר לא הירושלמי הנה
 עלמא דלכולי ז״ל הרמב״ן כשיטת דלא בעאל נראה מזה כרך, יוחנן ר׳ והא מקשה הירושלמי

 מאי דא״כ עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה או לכתחלה כורך לרבנן וגם מבטלות, אין כסנוות
 כמו דמי שפיר לכתחלה כריכה לרבנן דגם כירן דאדרכה יוחנן, ר׳ דכרך מהא הירושלמי מקשה

 ודאי אלא כריכה, דוקא דבעי הלל ידי גם לצאת שכרך יוחנן ר׳ עשה יפה בודאי עצמו בפני זה
 וכאן המקדש בשעת כאן הירושלמי מתרץ זה ועל הרמב׳׳ן, לשיטת כלל הירושלמי אה דלית
 דדאורייתא דס״ל משום חלוקץ המקדש דכשעת משה הפני ומפרש המקדש, בשעת שלא

 ד׳ כדך ולהכי לדאורייתא מבטל לא דרבנן דמרור המקדש בשעת שלא אבל דאורייתא, מבטל
 כדי כזה באופן לפרש משה להפני אה מנא ידעתי ולא דילן מש״ס להיפך ממש וזה יוחנן,

תר וירושלמי, בבא בין פלוגתא לעשות  דבשעת הרידב׳׳ז, שמפרש כמו לפרש לו היה ויו
מרור מצה פסח שלשה דאיכא כיון המקדש  אחד דכל וס״ל רבנן חולקץ ולכן אהדדי, מבטלי ו

מרור, מצה שניכז אלא דליכא הזה בזמן אבל עצמו, בפני תירוץ אהדדי, מבטא לא ו  ס״ל שני י
מרור מצה פנים כל על כורך היה נמי המקדעז דבשעת הרידב״ז. כוונת הוא כן פסח, לא אבל ו

 למקדש זכר למיעבד כעינן וגם הלכתא אתמר דלא ספיקא דמכח תנא לא בירושלמי והנה
 שמצוות כשם אאעזר ר׳ אמר דילן דבש״ס בבלי שאמר ממה משונה אאעזר ר׳ לשון וגם וכר,
תא מבטלין אץ איסורין כך מבטלין אץ  שאין כשם ואמר היפך ובירושלמי במצוות, האיסורין ו

תא מבטלין אין מצוות כך מבטאן איסורין בעי. טעמא שינוי והאי באיסורין מצוות ו

 כאפרכסת אזנך עשה ועתה הראשונים. בשיטות גדול סבך יש כי תראה שכתבנו מה מכל
ה כלל, דוחק שום בא הסוגיא לבאר א הניחו ומקום שזכוני במה אמת דברי קושט ושמע  וז
יתברך. ה׳ בעזרת החא

מרור מצה פסח כורך שהיה דהלל בפשיטות סובר היה רבינא הנה  אץ דמצוות אה סבירא ו
מרור מצה פסח הא הא, אה דמנא עצומה קושיא זה על א וקשיא זו, את זו מבטלות  הוא ו

 ומזנה חמץ ה׳ ברמב״ם עיין לפסח, טפאם הם והמרור והמצה הפסח, הוא והעיקר מצוה חדא
ה עיי״ש, ומרורים מצות על פסח לאכול אחת שמצוה שכתב יב ז,  באי לכל ומבואר פשוט וז

כיון הלכה, שערי מרור מצה פסח הלל דמדכרך לומר לן מנא שכן ו  זו מבטלות אץ מצות ס״ל ו
 מדנפשאי כן הקשתי כי במרומים וסהדי באן, יש אחת מצתז כאן, יש מצוות אהה וכי זו, את

 ומה *־,r תחת שאינו מרדכי״ ״ביאור בשם זו קושיא שהביא השדה״ ב״תבואת מצאתי ואח״ב
 מוכח העיקר עם הטפל וכרך בעיקר טפאם דהם כיון דאדרבה השדה״ ב״תבואת שתירץ

ש לא מי זו, את זו מבטלות אין דמזנוות  דמצוות מזה ללמוד אין סוף כל דסוף בזה הדוחק ירגי
זה. את זה יבטלו לא נמי בזה זה שייכות להם שאץ

 פליגי א, ק״כ, דף דלקמן דע הקדמות, איזה להקדים אני צריך בוריו על העגץ את להבין וכדי
 תאכלו ״בערב מדכתיב דאורייתא הזה בזמן דמצה ליה אTסב רבא הנקב, בר אחא ור׳ רבא

אבל מרור איכא פסח דאיכא בזמן ומרורים״ מצות ״על מדכתיב מדרבנן מרור אבל מזנות״<



זו את זו מכטלות דמצוות פרגיא

 תאכלו ד״בערב זה דקרא ליה סבירא דרבא הכוונה אין דודאי ואומר קרא, אהדריה מצה
 קרא דאתיה התורה בכל כזאת מצינו דלא פסח, קרבן רליכא היכא החורבן אזמן בכתב מצות״

 דתלויות כיון הזה בזמן שייכות אינן ואותן בארץ התלויות מצוות ישנם אלא חורבן, אזמן
^, ובקרושת בארץ א  בפני שלא בין הבית בפני בין ונוהגות הגוף חובת שהם מצוות וישנם ה
מן בכל זו במצוה דחייב ידעינן הוה קרא ובלא היא הגוף דחובת וראי דמצה אלא הבית,  ז
ק, עי  פסח בקרבן תלוי מצה של זו דמצוה אמינא הוה ומרורים״ מצות ׳׳על רכתב כיון אלא ו

מרור, מצה של הטפל אוכל אינו פסח אוכל ואינו קרבן רליכא היכא וממילא  רבא אמר אה ו
 אחרת מצוה בשום תלויה אינה מצה דמצות הרי מצות״, תאכלו ״בערב מיותר קרא רכתב כיון

מן בכל מצה באכילת וחייב הגוף חובת שהם מצוות כשאר הוא והרי ^, ז ע  כשמש ברור וזה ו
מן דגם מזה לנו ונצמח בצהרים.  הקרא מצד עצמה בפני מצוה מצה אכילת היה הבית בז
חח מצות״, תאכלו ד״בערב  חיובא והאי ומרורים, מצות על הפסח לאכול שני חיוב היה מזה ו

מרור דמצה  מצה של הטפאם של החיוב בסל פסח מצות וכשבטל לפסח, הוא טפל דרך ודאי ו
מרור,  הכתוב תלאה לא זו מצוה חיוב כי כמקודם נשאר מצות״ תאכלו ״בערב של חיוב אבל ו
פסח. במצות

 מצה פסח דכרך דלהלל ברב״י מהר״ם בשם קושיא מובא שראיתי מה בזה מיושב מאד ומה
מרור  דהא במצה חייבין ממילא בפסח דחייבין כיון הלא במצה, חייבות דנשים קרא לי למה ו
מרור, מצה עם הפסח לכרוך צריך מרור במצה חייבות דודאי ליתא, מעיקרא הקושיא ובאור ו  ו

 מיוחדת מצוה שהוא מצות תאכלו דבערב עשה במצות דחייבות לן מנא אבל לפסח הטפלים
אין עצמה בפני ה נשים, לרבות דרעזה צריך לזה פסח, קרבן מצות עם שייכות שום לה ו  פשוט וז

וברור.

 את ״ואכלו הזה: כלשון כתיב ח׳, י״ב, בא בפרשת ראשון בפסח הנה ושמע, הסכת ומעתה
 ומרורים מצות ״על כתיב שני ובפסח יאכלהו״, מרורים על ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר

 ״על ראשון בפסח גם כתב ולא הכתוב שינה דלהכי שכתב התורה על רמב״ן ועיין יאכלוהו״,
מרור מצה הוה שני דבפסה משום יאכלוהו״ ומרורים מצות  ראשון בפסח אבל לפסח, טפל p ו

 ומצות״, אש ציא־ הבשר את ״ואכלו כתיב ולכן לפסח טפל p ולא עצמה בפני מצוה מצה הוה
 ש״ס על בהגהותיו במהרש״ש גם עיין טפל, הוה המרור pו פסח עם אחת במדרגה מצה והוה

 על אתיה מצות תאכלו דבערב ליה דמנא הרא״ש על אריה השאגת קושית שמיישב קט״ו דף
מן מצה  כתיב דלא כזית רבעי ידעינן הוה דלא משום כזית רבעי לאשמעינן אתיה דלמא הזה בז
תירץ במרור, כמו אכילה ביה  קאי ראשון, בפסה ״ואכלו״ דהאי מידי, קשה דלא המהרש״ש ו
אי ומרורים׳׳, מצות ״על דכתיב שני בפסח במו דלא אכלצה גם  ואני ואמתיים, נכונים דבריו ווד

מרור מצה בעי לא באמת שני דבפסח תליא, בהא הא דבאבלת רק אוסיף  כתיב דלא כיון כזית ו
 דמבערב כיון ראשון בפסח אבל פסח, עם הוא אחת ומצה הם טפלים pד ומשום אכילה, בהו

 הוה לא ואי כזית רבעי ממילא מיוחדת מצוה הוא פסח בליל מצה דאכילת מוכח מצות תאכלו
p מצות ״על דכתיב לפסח איתקש הכי דבלאו משום לא אי כזית, בעינן הוד! לא לפסח טפלה 

ומרורים״.

 הרמב״ן שכתב למה מכוון בזה ג״כ שכתב מ״ה סי׳ או״ח הלק סופר חתם בשו״ת ועיין
ביארנו הנה דבריהם. את למלא אחריהם אבאר ואני הצורך ככל ביארו דלא אלא והמהרש״ש
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 על הפסח את לאכול ומצות מצות תאכלו בערב מצות דהיינו מצוות, שתי יש ראשון דבפסה
 דלגבי כיון וא״כ הפסח, את רק לאכול התורה שציוותה שבי מפסח מוכח חה ומרורים, מצות
 על הפסח את לאכול המצוה נמי ראשון פסח גבי לשני, ראשון פסח בץ חילוק אין הפסח מצות
 שני לפנינו יש ומעתה פסח, של ראשון בליל מצה לאכול מצוה יש מזה רחוץ ומרורים, מצות

 ואח״כ מצות, תאכלו בערב של המצוה לקיים כדי לחודא מצה כזית לאכול דמצוה א. דרכים,
 לומר אחר דרך לפנינו יש אבל ומרורים, מצות על הפסח לאכול מצרה ג״כ הפסח את כשאוכל

 תאכלו ״בערב של המצוה ביחד, המצוות שתי לקיים לכוון יכול הפסח עם מצה אכל דאם
שין דאין הגם יאכלוהו״, ומרורים מצות ״על של המצרה ג״כ מקיים וממילא מצות״  מצוות עו

 כפי אלא עוד ולא כמשאוי, ע^יו נראה יהיה שלא כדי מדרבנן אלא זה אין מ״מ חבילות
 ומצות״ אש צלי ״ואכלו ראשון בפסח שכתבה בזה כאן רמזה גופא התורה הלא שביארנו

כיון לפסח, טפלה המצה וגם הרמב״ן, שכתב וכמו בערב של חובה מצת והיינו  גופא שהתורה ו
שין אין בזה שייך לא א״כ ביחד המצוות שתי ולקיים להגשות מתרת  וכמו חבילות, מצורת עו

שין אין שייך דלא באחרונים שמבואר  מצוות שתי לידו באו באקראי אם אלא חבילות מצוות עו
ופשוט. ברור וזה כן, שנעשה אמרה גופה שהתורה במקום לא אבל ביחד אותם לקיים ורוצה

 ורי״ף וברא״ש בתוספות עיין ב׳, קי״ט, אפיקומן הפסח אחר מפטירין דאין בסוגיא הנה
 הסעודה בתחלת אכל כן גם דהלל אומרים דיעז בזה, שיטות ב׳ תמצא ושם ורמב״ם, ומרדכי

 כי והפלא ופלא ומרורים, מצה על פסח אוכל היה הסעודה בסוף ואח״כ עליה וברך מצה
 ימלא דאיך בתחלה בירך p האחרונה מצה הידז מצרה דעיקר זר שיטה לפי סברו התוספות

 כדי הסעודה בתחלת מצה אכל דודאי פשוט מדבר שנטו והפלא פלא והוא יברך, ואח״ב כרסו
 מצות לקיים ומרורים מצות עם הפסח אכל ואח״כ מצות״ תאכלו ״בערב של מצה חובת לקיים
 פעמים שני אכל דלא ס״ל המרדכי שהביא מאיר רבט וכן בתוספות האחרת שיטה אבל פסח,
מרור מצה עם פסח אכל ובאחרונה ודבשנין סופגנין אוכל היה הסעודה רבתחלת מצה,  וקיים ו
עיין ביחד, יאכלוהו״ ומרורים מצות ו״על מצות״ תאכלו ״בערב של המצות שתי  לקמן עוד ו
מזה.

 ממש. ״על״ ומשמעות בסמוך משמעות לו יעז ״על״ דהאי והוא, לך אקדים אחת הקדמה עוד
 שם פסק והרמב״ם רצ״ח, צ״ר כ׳׳ז, כ״ו, במנחות וחכמים שאול אבא דתנאי פלוגתא בזה ועיין

 כחכמים דלא ממש ולא הפנים לחם למערכת סמוך הבזיכין את מניחין דהיר שאול כאבא
עיין ממש, ״על״ להו דסבירא  שכתבו החמץ על הפסח את דהשוחט בסוגיא ב, סג, בפסחים ו

 בסמוך פנים כל על ליה סבירא עלמא כולי סברא דאיכא דהיכא ״לא״ המתחיל דיבור התוספות
היטב. עיי״ש ממש, על אפילו דאמר מאן ולחד

 מצות ״על דכתרב שני דפסח הקרא מכח דודאי ושמע, אזנך הט זאת כל שהקדמט ואחרי
 יאכלם, בסמוך פנים כל דעל סברא ואיכא לפסח, טפלים ומרורים מצה והוה יאכלוהו״ ומרורים

 אבל זו, את זו מבטלות מצוות דאין הא כלל מיניה למשמע ליכא ודאי מהא ביחד, אפילו או
 שתי מקיים היה דהלל נאמר אם ומצות״ צלי הבשר את ״ואכלו דכתיב ראשון פסח גבי

 פסח ביחד ואוכל כורכם הלל היה הכי ואפילו בתחלה לחודה מצה אכל ולא ביחד המצוות
מרור מצה  מבטלות אין מצוות ̂־ה דסבירא לומר ע׳׳כ אז ממש על היינו ״על״, דדרעז ומשום ו

ליה מסתתבר ולהכי פסח, של והמצוה מצות״ תאכלו ״בערב של המצוה דהייט זו, את זו



זר את זו מכמלות דמצורת סוגיא

 סובר היה לא אופן בשום אז זו את זו מבטלות דמצוות סבר הוה אי אבל ממש, ״על״ לדרוש
 היה לא דהלל זו, בשיטה אזל דהלל משמיה רבינא ולבן הסברא, עד שהוא מפני ממש ד״על״
 ע״כ סובר דהלל דייק שפיר לבן מצות״, תאכלו ״בערב מצוות לקיים לחודה מצה מתחלה אוכל

ש ליה מסתבר היה ולבן זו, את זו מבטלות אין דמצוות  עליו חלוקין רבנן אבל ממש, ״על״ לדרו
 מצות״ תאכלו ״בערב של המצוה לקיים יחד יאכלם איך וא״כ מבטלות, דמצוות להו וסבירא
 דהאי ע״כ אלא זו, את זו מבטלות מצות הא ביחד, יאכלוהו״ ומרורים מצות ״על של והמצוה

 בא בפרשת מקרא דוקא דרבנן להגיה צריך וממילא בסמוך, ״על״ אלא ממש ״על״ לאו על
שו מרורים״ על ומצות אש צלי הבשר את ״ואכלו  לאו כרחך על ״על״ דהאי מוכח דמשם דר

 הוא, ממש ״על״ שני בפסח כמו סבר הלל אבל לשיטתם, בסמוך ״על״ אלא הוא, ממש ״על״
 ליה ומנא מרורים״ ״על רק כתיב לא ראשון פסח רגבי ואע״ג ממש, ״על״ ג״כ ראשון בפסח
 ״ככל דכתיב שני מפסח ראשון לפסח ילפינן דודאי מידי, קשה לא זה המצה, גם לכרוך דצריך

שי pדרב דכתב מלשוט הנראה בפי גופא הרשב״ם כי תראה ופלא ודו״ק. הפסח״, הקת  דר
 מה ובפי דרשי, קמא דמקרא הכי גירסא לו דהיה ע״כ ״ואכלו״ כבר מדכתיב ׳^אכלוהו״

 יצא, לא חצות אחר הזה בזמן מצה דאכל רבא ״אמר ב, קב, דף ולקמן האמת, הוא שביארט
 מצות ״על דכתוב לפסח דאיתקש שכתב ברשב״ם עיי׳׳ש לפסח״, דאיתקש כיון טעכלא מאי

 איתקש לא ושם כתוב שני בפסח קרא דהאי כתב, בדקדוק ושלא פלא וזה יאכלוהו״, ומרורים
p דכתיב בא בפרשת קמא בקרא אבל הזה, זמן של חובה מצת ולא לפסח הטפלה מצה 

ה ״ומצות״ מן של מצה גם איתקש שפיר חובה של המצוה ע״כ וז ברור. וזה לפסח, הזה ז

^, משמיה דרבינא מהא נאיד אשי רב אבל ה  מצה לאכול צריך להלל דגם ליה וסבירא ד
 גומר הסעודה בסוף ואח״כ מצות״, תאכלו ״בערב של חובה של מצה מצות לשם לחודה

 במצוות כלל תלי לא ורבנן דהלל פלוגתא וא״כ ומרורים, מצות על פסח באכילת הסעודה
מרור מצה פסח דאז לעיל בה שעמדט ובקושיות זו, את זו מבטלות אין או מבטלות  חרא ו

 גבי לחכמים ליה דסבירא כמו ממש ׳׳על״ הייט דלדזלל ״על״ במשמעות p ופליגא היא, מצוה
 סוף כל סוף שהיא מפני וכריכה ולכאן, לכאן סברא דאיכא ליה סבירא ורבנן במתנות, בזיכץ
 אופן בכל יוצא לכן העיקר, עם הטפל ביחד יכרוך שלא להיפך סברא ואיכא אחת מצוה

 מצה מתחלה שניהם ידי לצאת עבדינן לכן הלכתא כאן איפסק לא ובזה מסתברים, דשניהם
 זה אפילו דלרבנן אכריכה, Tמקפ שהיה דווקא כהלל כריכה ואח״כ מרור ואח״כ עצמה בפני
ממש. אפילו אופן בכל משמע ״על״ ולהכי להכי סברא דאיכא דכל עצמו, בפני

 לדין כלל שייך כריכה של זו ענץ אין הש״ס מסקנת שהוא אשי דלרב מזה, לט היוצא
 דרב דס״ל הרמב״ן כשיטת במקצת הוא וזה בזה, פלוגתא שום ליכא וממילא מבטלות דמצוות

 ואני זו. את זו מבטלות אין מצוות להו אית עלמא דכולי ליה וסבירא מרבינא לגמרי נאיר אשי
 מצה פסח אכלו ואח׳־כ בתחלה חובה מצת דאכלו ליה דסבירא משום נאיד אשי דרב אומר

מרור, מבטלות. דמצוות להא כלל ורבנן דהלל זו פלוגתא שייך לא וממילא ו

 דאץ הא דמוכיח אלעזר ר׳ דהאי זו, סוגיא עם ממש מכוונת דזבחים דסוגיא נראה ומעתה
 ליה סבירא הוה כורך, היה ומדהלל מבטלות אץ דמצוות מהא זו את זו מבטלין איסורין
 עד כהלל ופסק מבטלין אין או מבטלין דמצוות בפלוגתא תליא ורבץ דהלל דפלוגתא כרבינא,

לקיש ריש אבל בזה, זה ותולה מבטלין איסורין אין הדין דהוא מיניה מוכח שפיר וממילא רבנן,
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 דינו תולה היה הוא גם דא־׳ב מבטלות, במצוות פליגי ורבנן דהלל הכי ס״ל לא כרחך על
סורין סתם ומדאמר ברבנן, זו את זו מבטלות דמצוות בזה זו את זו מבטלין דאיסורין  אי

ש מוכה זו, את זו מבטלץ  בהא כלל פלוגתא ואכא אשי רב כמסקנת סובר היה לקיש דרי
 דין אמר לכן תניא, בדלא מבטלין איסורץ של דינו יתלה איך וא״כ זו. את זו מבטלות דמצוות

סורין זה  שום לן לית מבטלות אין או מבטלות מצוות ולגבי בעלמא, סברא מכח מבטלין דאי
ואמוראי. תנאי של דעת גילוי

 נתהפכה עאו שהקשו והקושיא ופרח כפתור אחד בקנה והרא״ש הטור פסקי עולין ומעתה
 ורבנן דהלל הש״ס, וכמסקנת אשי כרב כבתראי פסקו והטור דהרא״ש לשיטתם, מכרחת לראיה

 של מצה הסעודה קודם תחלה לאכול דצריך ומשום מבטלות, דמצוות בהא כלל פליגי לא
מרור, מצה פסח אכלו השובע על ולבסוף הסעודה, במשך חגיגה אכלו ואח״ב לתיאבון חובה  ו
 ג״כ שאזיל מבטאן, דאיסורין לקיש כריש פסקו מבטלות, דמצוות בהא כלל איפלגי דלא וכיון

רבינא. בשיטת שהלך בזבחים אליעזר כר׳ ודלא הבא, אשי רב בשיטת

 כרסו אדם ממלא ודובשנין דסופגנין ברייתא בהאי לשיטתו בזה הרא״ש אזל איך ותראה
 אזמן נאמרה ברייתא דהאי להרא״ש ליה וסבירא באחרונה, מצה כזית שיאכל ובלבד מהם

 כרחך ועל לתיאבון, בתחלה יאכלנה משומרת מצה כזית p אה לית אי הזה בזמן אבל הבית,
 הוו הכי הבית בזמן לשיטתו אשר דילן בסוגיא אשי כרב פסק דהא הכי, לרא״ש אה סבירא
שין  בסוף ואח״ב מצות, תאכלו דבערב מצוה חובת לקיים לתיאבון מצה מתחלה שאכלו עו

מרור, מצה פסח השובע על אכלו הסעודה  לא משומרת מצה כזית רק לו היה כשלא ולכן ו
מרור מצה עם לבסוף אלא בתחלה אכלו  בזמן אבל אתת, בבת המצוות שתי ידי לצאת כדי ו
 מצות, תאכלו דבערב מצוה אלא יאכלוהו ומרורים מצות דעל מצוה ואכא פסח דליכא הזה
 ולכן לתיאבון, דאורייתא מצה ולאכול כהלכתה דאורייתא המצוה לקיים דצריך ופשיטא ודאי

 למצה ולא לפסח זכר הוא לאפיקומן הסעודה בסוף הזה בזמן שאוכאן דמצה ג״כ ליה סבירא
 עם הנאכלת למצה זכר שהוא בסוף הכריכה לעשות לנו היה כן ראם הפסח עם הנאכלת

לפסח. זכר הוא אפיקומן של דמצה ודאי אלא הסעודה, בסוף כורך הלל היה וזאת הפסח,
 של ״בצקות א, מ, פסחים הונא ר׳ דאמר הא בהלכותיו דהביא מהא הרא׳׳ש על שהקשו ומה
 למימר דליכא ודאי זה ועל באחרונה״, מצה כזית שיאכל ובלבד מהם כרסו אדם ממלא נכרים
תירוצו בזה שעמד תפ׳׳ב סי׳ או״ח ב׳׳ח ועיין נתנאל קורבן עיין הבית, בזמן דמיירי  דרב נכון, ו

 לית נכרים של דבציקות להשמיענו ובא מיירי חמץ מאיסור דרק כיון כ׳׳כ, לדייק נחית לא הונא
 עשירה דבמצה להשמיענו דבא מיירי, מצה ממצות דדזסופגנין ברייתא אבל חמץ, איסור בהו
^ נשנה בדיוק בברייתא באחרונה האי א׳׳כ חובתו, ידי יחנא אינו תיר נכון. זה ו

 שעם אכילתה ״מצות ״באחרונה״! ד׳׳ה ז״ל רש׳׳י כתב א, מ, דף פסחים שם תראה ופלא
הו(ובטעות ומרורים מצות על קרא כדכתוב אכילתה חובת היא הפסח  י׳׳ג שמות נרשם יאכלו

 בפירוש מבואר ז״ל מרש״י הנה השובע״. על נאכל ופסח כתיב) בהעלתך בפרשת קרא האי כי
 ר׳ דגם נאמר ואם להרא״ש. כלל קרעזיא ליכא ואז קאי המקדש אזמן גם הונא דר׳ דמימרא

 דפרשת הקרא הביא בדיוק אז דמינטרא, מצה כזית חדא אלא ליה דלית באופן מיירי הונא
 כדי ליה דאית כזית האי באחרונה יאכל א״כ לפסח, טפלה דמצה מוכח דמשם דכיון בהעלתך

יחדיו. גם יאכלוהו״ ומרורים מצות ו״על מצות״ תאכלו ״בערב של המצוות שתי לקיים



ת פוניא פיזזו אח זו מנטלות ומצוו

ש ודע  משום יצא לא חצות לאחר הזה בזמן מצה דאכל רבא דאמר בזה לעורר לי רי
 הבשר את ״ואבלו כתיב דשם בא בפרעזת בקרא דאיתקש לעיל כתבנו וכבר לפסח, דאיתקש

 בתשובה סופר והחתם הרמב״ן שכתב וכמו רחובה, מצה והיינו ומצות״, אש צלי הזה בלילה
 רבינא לשיטת ניחא זה כל אולם שני, דפסח הקרא שהביא כרשב״ם ודלא מהרש״ש, והגהות

 משום וע״ב חובה, של מצה מתחלה אכל לא דהלל מפסירין, דאץ שבסוגיא השיטה עפ״י
 וא״ב לפסח, טפלה של המצה וגם הובה של מצה כולל ״ומצות״ דהאי הקרא הכי דדרש

 בזמן דהא חצות, קודם הזה בזמן לאבלו צריך ושפיר לפסח חובה של מצה איתקש בפירוש
 עזריה, בן אליעזר לר׳ חצות וקודם הפסח עם ביחד חובה של מצה אוכלין היו הכי גמי הבית
הוא דילן בסוגיא הש״ס למסקנת אבל  אוכלץ דהיו מפטירץ, דאין בסוגיא האחרת שיטה ו

מרור, מצה עם הפסח שאוכלין קודם חובה של מצה תחלה שין דאין משום ודאי וטעמייהו ו  עו
 מצוות שתי ולקיים חבילות מצוות אצשות הכי הקרא נדרוש תיתי ומהיבי חבילות, מצוות

 במו כתב ולא בא בפרשת הקרא שינה למה קשה שיטות ולהני לדידהו וא״ב ביחד, נפרדות
 חוץ דיש ידעינן הוה שפיר מצות״ תאכלו ומ״בערב ומרורים. מצות על הפסח לאכול שני בפסח

 אלא אחר מבוא כאן ואין מצה, לאכול מיוחדת מצוה עוד ומרור מצה על פסח של ממצוה
 מה ע״י מיוחדת מצוה האי על גם פסח במצות כאן רמזה דתורה דאמת ליה סבירא דהגי לומר

 עי״ז להקיש כדי רק זאת עשתה והתורה הרמב״ן, שכתב וכמו שגי, בפסח לשוגה ששינתה
 לכולי זה ולפי כאחד, ולקיימם המצוות שתי לאחד מזה ללמוד לא אבל לפסח, חובה של המצה
ברור. וזה לפסח חובה של ימצה איתקש עלמא

 אפיקומן, מצה אחר מפטירין דאין בהא ורא״ש רשב״ם דפליגי בזה, אדבר אחת רגע ועוד
 זכר דהוא ס״ל ורא״ש הפסח, עם הנאכלת למצה זכר לאפיקומן מצה דאוכלץ פירש דרשב״ם

 מצת תחלה אובלין דהיו נאמר דאם שהבאתי, בפלוגתא תליא סה נראה הידז ולכאורה לפסח,
מרור, מצה פסח אכלו ואח״ב חובה שין שאנו הזה בזמן דגם י״ל שפיר א״ב ו  למקדש זכר עו
 הפסח, עם שנאכל למצה זכר מצה הסעודה לבסוף ואח״ב חובה של מצה קודם לאכול צריך
 עם חובה של מצה הסזנודה בסוף ביחד אלא לחצאין אכלו לא הבית בזמן דגם נאמר אם אבל
מרור פסח  בתחלת חובה של מצה אוכלין אנו הלא הזה בזמן א״ב אחת, בבת שתיהן וקיימו ו

אז הסעודה  אלא פעמים. שתי מצה אוכלין היו לא הבית בזמן גם דהא לפסח, זכר המצה הוה ו
 לתיאבון, מצה הסזנודה קודם אכלו הבית דבזמן ליה סבירא דוזרא״ש לעיל שביארנו כפי דא״ב
 עם שני בפעם נאכל שהידז למצה זכר הוא הסעודה בסוף שאוכלין דמצה לפרש ליה הוה

 לבסוף כריכה לאכול לנו היה דא״ב הקושיא מכח הכריח דהרא״ש לומר דצריך אלא הפסח,
ודו״ק. לפסח, זכר רק הוא שלבסוף דמצה ודאי אלא למקדש, זכר שהוא

 מצאתי לא הנה ז״ל, הרמב״ם לעזיטת בארה ומשם שבירושלמי וטריא השקלא נפרש ומעתה
^ בירושלמי שמבואר ומה דרבנן, או דאורייתא הזה בזמן מצה אי בירושלמי מבואר  לענין ד פ

 קיים, כשמקדש בפסח שנאכלת אמצה דקאי לומר יכולים היינו פטור, מצוה בדבר דטעה מצה
 נמי אפשר ואוכל״, לוקה פסח בלילי מצה אוכל שלא ״שבועה דשבועות גי בפרק דאר״י מה וכן

r אית רהירושלמי להביא דעתי עניות לפי נראה ראיה וקצת קיים, המקרש שבית אזמן רקאי rh 

 כמו אפיקומן מצה אחר מפטירק דאין הא הירושלמי הביא דלא מחא דרבנן הזה בזמן מצה
מהתוספתא אפיקומן מצה אחר מפטירין ראין המימרא מקור מצוין דילן ובש״ס דילן, בש״ס
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 ועלה מצאתי. לא מצה אחר אבל פסח אחר מפטירין ראין p שם מצאתי לא ואני י',
 הרשב״ם שיטת ולפי דרבנן, או דאורייתא הזה בזמן דמצה בהא תליא זה דדבר לומר בדעתי

 אי בשלמא וא״ב הפסח, עם הנאבלת למצה זבר הוא הסעודה בסוף מצה שאובלין ענין דבל
 אנו שפיר א״ב פסח, עם מצה אבלו וגם חובה מצת ואבלו דאורייתא הזה בזמן מצה אמרינן
p חובה מצת לאכול במקדעז כמו עועזין m הפסח, עם הנאבלת למצה זבר בסוף מצה מזה 

מן דמצה נאמר אם אבל  היה לא המקדש בשעת גנז דאמר מאן להאי ע״ב אז דרבנן הזה בז
ק היה דמצה ליה דאית דביק תאא, בהא דדסז טפלה ונתנת חובה מצת מיוחדות מצרות שתי  ר

מן דמצה אה סבירא הכי נמזוום לפסח, טפאז מן פשיטא א״ב דרבנן, הזה בז  לא המקדש דבז
ק אוכאן היו מרור, פסח עם דהיינו מצה אחת פענז ר  מצה אכילת של חיוב עצמיות כל א״ב ו

ק הוא הזה בזמן  פרפרת והוא מצה, הפעם עוד יאכלו ולמה הפסח עם הנאכלת למצה זבר ר
 הא נקט לא שפיר דרבנן, הזה בזמן מצה אה סבירא דהירושלמי נאמר אם ולכן מנזהי־ת, נאה
^ דאין טי מאן אפיקומן, מצה אחר מפ  מצה אוכאן אק דרבנן הזה בזמן מצה אה דאית ול
הפסח. עם הנאכלת למצה זכר p הוא העיקרית מצה אכלת דגוף פעמים, שתי

 הירושלמי הביא דמתחאז והוא הירושלמי, של וטריא השקלא לבאר ידי אנופף ועתה
ל p מדנקט ולכאורה ששחקן, ונותר בפגול לקיש וריעז יוחק ’P פלוגתזז אז ונותר פג  כמו ו

לן כש״ס א לכאורה משמע וטמא, נותר פגול ד ל  על רבה וכשהאחד איטורין מזזני p פאגי ו
 האי בכא דבש־ס חרא חדשה, פלוגתא בזה גנז לעשות נראה לא אבל לא, או מבטל אי חבירו

ל בפירוש אמר שבירושלמי גופא לקי׳זז ריזזז פג ק וטמא, נותר ד ע  ד״ה א עח, זבחים תוספות ו
סורין מיני שני שיהיה בעי לא לקיזזו ריעז דודאי ״הפיגוא  ומדקאמר השלהזזי, מין את מבטלין אי

סורין דשני דס־ל מוכח ברחך על חבירו על מק ירבה שלא אפשר אי  זו, את זו מבטלין נמי אי
לר׳ מינה וממלא  דכיון שסז, דמאי מבטלין אין נמי דג■ הדין הוא מבטלין אין אה דאית יוחנן ו
ת יכול דאיסור  יוסי ״ר׳ בירועזלמי שם שאמר ומה ברוב, די היתר כמו אחר איסור מבטל אזיו

 במו אלא לאחד שנים בין לחלוק כוונוזו אין ומבטלין״ אחד על רבים דברים שמ הבא ברם
 בין פלוגתא כאן דאין פשיטא פנים כל על איסור״ נעשו שלא עד ביטלו ״ובבר אזזונו שמסיים

בזז דידן, ותלמודא הירהזזלמי  המוקחזזין פסוא מהלכות י־ח pבפ פסק דהרמב״ם וראה ו
ל דמתר  משנה בכסף עיי״ש חבירו, על מין ירבה שלזז אפשר שאי אע״ג חייב שבללן וטמא פנ
 pאיסו דזזק יוחנן דלר׳ סובר היה דהרמב״ם הרי שבירושלמי, יוחק כר׳ פסק דהרמב׳׳ם שכתב

 הרי חברו על מין שרבה פי על אף לפרעו דמדייק אלא עוד ולא איסורין, בשלעוה אפלו מבטלין
ה בחבירו בטל דזזחד משום אלא דליבטל אמיסז הוה pהאיסו ריבוי מצד דלא ברור. וז

 עאו חלוקין אמר יוחנן ור■ כאחת שלעזתן כורך היה הזקן דהלל הירושלמי הביא זה ועל
 א ונראה המקדש. מזועת שלא וכאן במקדש כאן ומשני כרך, יוחנן א הא ומקזזזה חבריו,
ל הירושלמי דכוונוז אז  היה המקדש בזמן שיטה ולהאי דרבנן, הזה בזמן דמצה בשיטה סזן ד

מרור מצה ס׳ל פסח, למצות טפלים p שמוזם גנז ו  דכיון סברא מכה דרבנן אאבא יוחנן לר׳ ו
מרור ומצה ומעכבוז המצוה עיקר הוא רפסה פסח, עם במדרגה שווים אינם והם  טפאנז p ו

 P היינו ומרורים־ מצות ד״על ודרעז יחד, לברכם לרבנן מסתברא לא א״כ מעכבים, ואיננז
מרור דמצה תירוצא בהאי אה סבירא והוה בסמוך,  מצה רגבי כרך, לא ננזי שווים שהם הגם ו
ה ״על• כתוב לא שניהם בין ומרור כן יכרכם, למ ל ל עצמו, בפמ אחד כל דיאכלם א־בנן ס



זו את זו מבטלות דמצוות סוגיא

היינו המקדש בשעת שלא כאן אבל  לא pדרב דתרתי יחד, כרכם דרבנן הזה בזמן דמצה ו
 הם דשוים כיון אהדדי בטלי לא דרבנן שלשה דאפילו הדין והוא ,p דשוים כיון אהדדי מבטלי

מן יוחנן ר׳ כרך ולכן זה, תירוצו לפי מן שניהם, ידי לצאת כדי הזה בז בין להלל בין הזה דבז  ו
 תא לא תירוצא ולהאי מבטלות, אין מצוות ליה סבירא עלמא דכולי ומשום מבטלי, לא לרבנן

סורין ואע״ם במצוות איסורין ^ אבל מבטלין, אין דמצוות אפשר מבטלין ראי תי  יש השני ב
 הבית בזמן גם דמ״מ אלא דרבנן, הזה בזמן דמצה אה סבירא בזה דגם א) דרכים. שני לפנינו

מרור מצה כורך היה  אין נבלי שווים אינם אם אפילו ואפשר זו את זו מבטלין אין דשנים ו
 אהדדי מבטא ג׳ דוקא בשווים אבל חבירו, את אחר אפילו מבטל שווים אינם דאם או מבטלין,

מרור. מצה פנים כל על כרך הבית בזמן גם ולכן ב׳, ולא ש ו  הב׳ דתירוץ לומר ב׳ דרך לפנינו וי
 בשעת שלא ובין המקדש בשעת בין חילוק דאכא לומר רצה המקדעז, בשעת וכאן כאן

 לא שנים אבל אהדדי מבטא וג׳ דאורייתא. הזה בזמן מצה דס׳א דאורייתא דשניהם המקדש
 פנים כל דעל דמבואר אבבא פליגה זה דלפי אלא דרבנן, והשני דאורייתא האחד אם אפילו
 הביא זה ועל שכתבט, הראשון הדרך מסתבר יותר לכן עלמא, לכוא לדאורייתא מבטל דרבנן

סורין שאין כשם אליעזר ר׳ דאמר הירושלמי  מבטלין, כחנוות אין כך ג׳ אפילו מבטאן אי
 דאית כיון ורבנן דהלל מהפלוגתא מבטלות אץ דמצוות ולהוכיח למשמע ליכא דלהירושלמי

אז ררבנן חזח בזמן מצה להו מרור מצה פסח ע״כ ו  דמצוות להא כלל שייך ולא מצוה חדא ו
 אינם מצוות כך מבטלץ אינם שאיסורין דכשם עלה קאתינן סברא מכח p ולכן מבטלות,
סורין סברא מכח ס׳א יוחנן ר׳ אולם מבטלין.  ס־א מצוות ולגבי זו את זו מבטאן אינם דאי
 הזה בזמן כרך ולהכי אליעזר, וכר׳ זו את זו מבטלות אינם שוות דמצוות הראשון לתירוץ
 ג׳ אבל זו את זו מבטלין אינם שתים שוות מצוות גם השני ולתירוץ דרבנן, דשניהם משום

מבטלין.

ם^ ופרח, כפתור הרמב״ם פסק עולה ומעוזה  לגבי פסק המוקדשץ פסוא מה׳ י״ח דב
 יוחנן שלר׳ השני וכתירוץ דרבנן אאבא יוחנן כר׳ נמי מצוות ולגבי דחייב, יוחנן כר׳ איסורץ

מן אפילו כורכין היו מרור מצה המקדש בז  לגבי פסק ז״ל שהרמב״ם גם ומה פסח, עם לא אבל ו
 דרש כאן גם לכן בסמוך, ״על״ אה דאית הפנים לחם צד על אותם דמסדרין שאול כאבא בזיכין
מרור מצות אבל בסמוך, ומרורים מצות על הפסח דיאכל כן הקרא  אכל ואם יוחנן וכר׳ כורך ו
מרור עצמו בפני מצה מרור מצה המחברת דוי־׳ו משום דמי שפיר נמי עצמו בפני ו  הדדי בהדי ו
 מבטלות, מצוות רין משום בו יש דאז בהדייהו יכרוך לא פסח אבל ביחד דוקא לומר הכרח לאו
ש נותבו; הסברא ואין  גבי ממש ״על״ הרמב״ם פסק רלא ומה וחומר וקל ממש, ״על״ לדרו

 שהביאו שיטה בהאי אזיל הרמב״ם דהא מבטלות, מצוות חשש דיש הכא שכן מכל בזיכין
 אין ודאי לכן בחדדי, המצוות ב׳ מחבר אלא בתחלה מצה אוכלין דאין וכרבינא התוספות

מן ממש, ולא בסמוך ״על״ ודרשינן יחד, לאכלם סברא  זכר כריכה דבעי פסק שפיר הזה ובז
מרור למצה כריכה ג״כ דבעי כרבנן אלא כהלל לא אבל למקדש  וכן דירושלמי, יוחנן וכר׳ ו

מן אכלו לא דלדידיה הפסח, עם הנאכלת למצה ולא לפסח זכר לבסוף מצה דאוכל נמי פסק  בז
 לו שאין מי ולגבי לפסח, זכר מצה דבעי ודאי אלא הפסח עם אחת פעם אלא מצה המקדש

^ בסוף פסק מצה כזית אלא  חובה מצת שתיהם, לקיים כדי הסעודה בסוף אותו דיאכל הפ
מן לפסח, זכר רגם אכלו אלא לתיאבון מצה הסעודה בתחלת אוכל היה לא ג״כ המקדש דבז
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 שהיו להרא״ש כן משאין ביחד המצוות שתי לקיים כדי כן עושה עתה גם א״כ הפסח, עם ביחד
וכנ׳׳ל. עצמו בפני מצה תחלה אוכלין

מרוד מצה הא מבטלות, דמצוות הענין בגוף האחרונים שעמדו מה על לעורר ראיתי עוד  ו
 שמצוות ״כשם אליעזר ר׳ דמדייק זבחים ובגמרא בזה, שייך ביטול ואיזה הוא מינו בשאינו מין
 ומנא שם, בשמעתתא וכדמסיק איירי במינו במץ לקיש ריש הא קשה איסורץ״ כך מבטלות אין
 בשו״ת גם עיין האחרונים. ושאר בחינוך עיין מינו, כשאינו מין דמיירי ממצוות ללמוד ליה

צ״ו. סי׳ חיו״ד זצוק״ל סופר החתם זקני קדושת

ע הרשב״א שהקשה מה פי על חדש, דבר בדעתי ועלה  בתרי חד דאמרינן דכמו בשלה, דזרו
^ מינו, בשאיט במץ הכי נמי נימא במיט במין בטל תי  האיסור ניכר הוה הטעם דנרגש דכיון ו

 דטעם נאמר אי דבשלמא זה על להקשות יש לכאורה והנה ביטול, שייך לא האיסור ובניכר
 טעם דאמר למאן אבל האיסור, דניכר הטעם שנרגש זה ידי על מקרי שפיר דאורייתא כעיקר
 כעיקר דטעם דאע׳׳ם די׳׳ל אלא הרשב״א, קושית תקשי ואכתי ניכר מקרי לא דרבנן כעיקר
 פשיטא אבל בטל, לא וממילא איסור תערובות בהאי כאן שיש מורה הטעם הרגשת מ״מ דרבנן

עיין מינו, בשאינו מין אסרינן הוה לא פרס אכילת בכדי כזית דתערובות ההלכה לולי דעכ״ם  ו
 אכילת כדי תוך בתערובות כזית לאסור לחמץ מיוחד קרא דאיצטרך ומצה חמץ בה׳ ברמב׳׳ם

 פרס אכילת כדי בתוך דכזית הלכה דהאי ס׳׳ל הוה בטלות מצוות דס״ל דמאן י׳׳ל ומעתה פרס,
סורין לענין רק נאמרה לא  בטל מינו בשאיט מין מצוות גבי וממילא מצוות ל;ננין לא אבל אי

 כזית איסורין דגבי כמו מאיסורין דנלמוד ס״ל מבטלות אץ מצוות דאמר ומאן במיט, מין כמו
במצוות. כך דאורייתא פרס אכילת כדי בתוך

 בלא יצא ובדיעבד עכ׳׳ם לכתחלה מצה וטעם פסח טעם דבעינן דחזינן דכיון לי נראה וביותר
 פוסקים ושאר וב״ח אברהם ובמגן תע׳׳ה סי׳ בשו״ע עיין מצה, בבלע כגון ממש טעם הרגיש
 דגוף היינו מצה. טעם רבעי ל׳׳ח ברבות כר׳׳י דפסקינן בה יוצאין אין שרויה דמצה דאע׳־פ
 ראויה כעין והוא ממש הטעם להרגיש מחוייב איט הוא אבל טעם לה שתהיה בעי המצה
 אע״פ י״ל וא׳׳ב ממש, מצה טעם שירגיש בעי לכתחלה עכ׳־פ אבל מעכבת, בילה אין לכילה
 בזה, יוצא אינו לכתחלה לכן קצת, המצה טעם משנה פנים כל על להמצה המרור מבטל דאינו
 אלכתחלה רק דרבנן בזה התוספות שיטת עם מכוון והוא דמי. שפיר באמת בדיעבד אבל

הו פליגי, דאורייתא. מצה טעם מבטל דמרור לומר שהדגיש הרשב׳׳ם כוונת וז

 דחוזק התוספות שכתבו מה על המפרשים שהקשו מה נבון על ליישב יש זה פי ועל
איך להמרור, מצה מבטל איך להיפוך א״כ מצה, טעם מבטל המרירות  הכא התוספות כתבו ו

 מידי, קשה לא ולהנ״ל המרור, יבטל רעזות של מצה כן לא דאם עצמו בפני מרור בעי דלהכי
 ושאר רשב׳׳ם עיין יצא, לא מרור בלע ולהכי מבמצה יותר ממש טעם דבעינן חזינן דבמרור

 אבל לכתחלה. בו יוצא איט תו המרור טעם את מעט p יחליש דמצה אע׳׳פ א״כ מפרשים,
רדו״ק. מרור, מכשבלע יותר חזק טעם בו מרגיש מקום דמכל יצא בדיעבד



זו את זו מבטלות דמצוות סוניא

תניינא מהדורא

מרור מצח כורך ״ואח״ב בתב; ו ח, ומצה חמץ בה- הרמב״ם  ומברך בחרוסת ומטבל באחת ו
מרור עצמה בפני מצה אבל ואבז ואובלין ומרוריים מצות אבילת על ובו■ ברוך  עצמו בפני ו
עצמו״. בפני זה ועל עצמו בפני זה על מברך

 תחילה עשר ארבעה הגיגה מבשר ואובל הזבה אבילת על ובו׳ ברוך מברך ״ואח״ב זי: בה׳
 זבח של פוטרת הפסח ברבת ושאר פסח של מגופו ואובל הפסח אבילת על ובו׳ ברוך ומברך

פסח״. של פוטרת זבח של ולא

 מצה אכילת על ומברך חוזר לחם המוציא שמברך אחר קרבן שם שאין הזה ״בזמן חי: ובה׳
חוזר ואוכל בחרוסת מצה ומטבל  ולא ואובל בחרוסת מרור ומטבל מרור אכילת על ומברך ו
חוזר סופרינו מדברי מצוה וזו טעמו יבטל שמא בחרוסת אותו ישהה מרור מצה וכורך ו  ו

למקדש״. זכר ברבה בלא ואוכלן בחרוסת ומטבל

 כתב זייל הראב״ד שיטתו. לפרעז מאד התקשו ואחרונים ראשונים הרמביים מפרעזי כל הנה
מרור מצה דבורך דהא  הרב זו בשיטה הלך ובן עכ״ל, הסדר את דייק שלא אלא כהלל היא ו

 שלא באמדו הראב״ד כוון למה לו טתבאר שלא אלא כהלל. היא הרמביים של זו דכריכה המגיד
 ליה הוה לדהלל חשש דהרמב״ם דכיון הראבייד דכוונת כתב משנה והלחם הסדר, את דייק

עיין ביחד, פסח עם ומרור מצה דבורך למימר  אבל דדזוקה, בפירצה שנכנס דבריו בשאר שם ו
 שבית בזמן למה הלל לדברי הרמביים חשש אם נפשך דממה כלום, העלה לא הקושיא בעיקר

 כאן אאריך ולא גלויה סתירה והוא עצמו, בפגי וזה עצמו בפני זה אובל רצה אם קיים המקדמז
תורץ דברנו ומתוך עלי הטובה ה׳ כיד הרמב״ם שיטת ואבאר שבסוגיא, הקושיא להעמיד  הכל י

בעזהי״ת. חומר כמץ

מרור מצה פסח לברוך צריך אי זה דבר הנה  דיעל הכתוב בפשט תלוי לא או ביחד שלעזתן ו
 במנחות תנאי פליגי בזה אשר ממש, ״על״ או בסמוך ״על״ דרעזינן אי יאכלוהו״ ומרורים מצות

 בפסולי פסק והרמביים המערכת״, על ד״ונתת הקרא בפירועז מקומות ושאר צ״ח צ״ו,
עיין ממש, יעלי׳ ולא בסמוך דייעל״ שאול כאבא ומוספין תמידץ ובהלכות המוקדשין  תוס׳ ו

 דיפז במקום pד שם כתבו אשר החמץ על הפסח את דעזוחט בסוגיא ״לא״ ד״ה ב סג, פסחים
 זו אמיתית הקדמה ולפי עייייש. ״על״, תיבת כן דרמזינן שם בסמוך או ממש שיהא סברא

מרור מצה פסח לכרוך צריך אי ורבנן דהלל פלוגתא  ״על״ דרעזינן דאי בזה, תלוי לא או ביחד ו
ש אז בסמוך מרור למצה דסמוך הקרא פירו היינו הפסח, יאכלו ו מרור מצה שאכלו לאחר ו  ו
מרור מצה פסח לכרוך ע״ב אז ממש ״על״ דרעזינן אי אבל הפסח, יאכלו לזה סמוך  ביחד, ו

ש אי גופא הא ומעתה ש איך חיצונוז בסברא תלוי ממעז ״על״ או בסמוך ״על״ לדרו  לדרו
 דאץ חיצומז בסברא נאמר דאי מבטלין, דמצוות בהא זה דבר תלה וממילא פסחים, ובתוספות

ש סברא יעז שפיר אז זו אוז זו מבטלין מצוות  החחנונה סברא אם אבל ממש, ״על״ האי לדרו
ש איך זו, את זו מבטלין דנהנוות  ממעז, ולא בסמוך ״על״ דהאי ודאי אלא ממש, ״על״ האי נדרו

בדור. וזה
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 ומשום ממש ״על״ דורש דהידז הלל על חבריו עיאיו חולקין ד»כלר יוחנן ר׳ שיטת היה וזהו
 דמצוות ליה ואיה אהלל פליגי דברייתא דרבנן יוחנן לר׳ וס״ל מבטלין, אין מצוות דס״ל

 אשי ר׳ ליה אתקיף זה ועל ממש, ״על״ ולא בסמוך ״על״ ברחך על ״על״ האי וא״ב מבטלין,
אז מבטלין מצוות ליה דאית דכיון אפילו, מאי דא״ב  לכתך, מותר ואיך בסמוך ״על׳׳ כרחך על ו

מרור מצה על אלא ביחד שלשתן של אכתכה לאו דברייתא דרבנן אשי רב חידש זה ועל  קאי, ו
מרור מצה דהיינו כרכן, אם אלא יוצא יהא שלא דיכול  לרבנן כך שלשתן כרך שהלל כדרך ו
מרור מצה פנים כל על אבל בסמוך, ״על״ להו דאית  זה על דוקא, לכרוך דצתך רבנן מורו ו

מרור מצה דהיינו עצמו בפני וזה עצמו בפני זה אפילו אשמעינן  כתכה, בלא או בכתבה או ו
 על לא בהחלטה מורה אינו המחברת וי״ו האי ומרורים״ ״מצות בקרא דכתוב דכיון וטעמא
 לא למה אכולם כתבה להו אית דהלל כיון אלא שירצה, כמו לעשות ויכול להיפך ולא בתכה
מרור מצה פנים כל על לכתחלה יכרוך  יכול אז מבטלץ אין מצוות אי זה כל אולם בהרת, ו
מרור מצה לכרוך  מצה אפילו לכרוך אסור היה מבטלין מצוות להו אית בעלמא אי אבל ביחד, ו
מתר,  pרב אפילו ס״ל עלמא דכולי ליה אית אשי דרב המלחמות לשיטת מוכרחין אגו ולכן ו

 עיין המפרשים שהקשו העצומה הקושיא בזה מיושב מאד ומה וכמובן, מבטלין אין דמצוות
 דכשם דזבחים בסוגיא אליעזר ר־ אמר דאיך זו בקושיא מאד שנתלבטו אחרונים שאר שע״ת,

 ונותר טמא פגול במינו, במין מיית שם הא איסורין, אין כך זו את זו מבטלות מצוות שאין
מרור, במצה מבטלות מצוות דאין להא במינו מין לדמות ליה ומנא  ולפי עצומה, קושיא והוא ו

עיקר. כל זו לקושיא התתחלה אין הקדמתנו

מרור במצה דהכא לי פשיטא דהנה  ביטול שייך דאיך עלה, קאתינן ביטול עיקר משום לאו ו
 דהא לה, קאתינן פסח טעם או מצה טעם ביטול מצד הבא אלא בתת, חד מינו בשאינו במין
 בצלאו בפסח וכן בה יוצא אינו מבושלת מצה לכן אשר מצה וטעם פסח נהנם דבעי חזינן

 הפסח אחר pמפטי אין לכן אשר בפיו פסח טעם שיהא שצתך אלא עוד ולא בשלו, ואח״ב
 עצמו, הפסח עם שכן מכל הפסח שאכל אחר לאכול אסור תרגימא מיני ואפילו אפיקומן,

ש משום ע״כ אחת בבת כורכן שהיה דהלל נאמר ומעתה  ומרותם״ מצות ד״על הקרא דדת
 מסתבר ולכן מבטלין, אץ דמצוות בעלמא חיצונה לסברא ליה דאית משום והיינו ממש, ״על״
 משאין כלל, מצה טעם או הפסח טעם את המרור מפסיד ולא ממש ד״על״ הקרא לדתש ליה
תר פסח במצה נמי הכא אז מבטלין, מצוות דבעלמא חיצונה סברא ליה סבירא הוה אי כן מ  ו

ש היה לא הפסח נהנם מחליש פנים כל דעל כיון אבל מינו, אינו שהוא אע״פ  ממש ״על״ דור
 חיצונה לסברא ליה דאית מוכח ע״כ דהלל מהא פנים כל על ברור. וזה בסמוך, ״על״ אלא

 נשמע וזה מינו בשאינו מץ ולא במינו מין לא זו את זו מבטלין אץ דמצוות כלל דרך בעלמא
^ דה״ה אליעזר לר׳ מינה שמעת שפיר א״כ ממש, ״על״ דדרש מהא סו מבט׳א׳ן. אין אי

תך מצה הא ביחד שלשתן הלל כרך דאיך לתמוה דהרבה יששכר בני הקדועז בספר וראיתי  צ
תך ופסח הסעודה בתחלת לתיאבון לאכול  קושיה לכאורה והוא עיי״ש השובע על לאכול צ

 המתחיל דיבור א, קב. פסחים התוספות דבת הבדולחים מעיניו שעה לפי ונעלמו עצומה,
 מצה פסח אוכל היה הסעודה ולבסוף מצה הסעודה ■בתחלת אוכל היה דהלל ״באחרונה״

מרור עיי״ש. בכתבה ו



זו את זו מבטלות דמצוות פוניא

 דרי מבואר דמום חומר, כמץ דחלה אי בפרק הירושלמי דברי יתפסזזו הנ״ל כל עפ״י אשר
מרור, נחנה ברך יוחנן  סובר והיה חבריו, עליו דחלוקין אמר יוחנן ר׳ הא הירושלמי והקשה ו

 נחנה כרך למה וקשה שלעותן, לכרוך אסרו ולכן מבטלות דמצוות לרבנן לרזו דאית המקשה
מרור,  שלשתן בין ומחלק הולך ולכן מבטלות מצוות סיל דרבנן זו משיטה נאיר לא pוהמת ו

מרור בנוצה אבל זו את זו דמבטלות סורין שאין דבשם מסיק לבסוף אבל מבטלות, אין ו  אי
 עלמא וכולי הכי, להו אית יותנן ור• רבנן דגם וממילא מבטלין אין מצוות כך זו את זו מבטלין

אז מבטלין, אק מצוות ס״ל מרור מצה רק כרך לא להבי יותנן דר■ לתרץ ע״ב ו  דאית משום ו
מרור מצה אבל יחד, שלשתן יכרוך ואיך כסמוך ״על״ ליוז  אין מצוות נמי ליה דאית דכיון כרך ו

 הירומולמי כשיטת כרור וזה כמובן, כהלל שלא ולעשות פלוגתא לאפתזזי לידז למה מכטלין
 בסמוך •על״ מקום בכל דפסק ובפרט וכרבנן, יוחנן כרי ופסק שיטתו הרמכ״ם לקח ממנה אשר
 יוחנן כרי אלא שלעותן לכרוך היה דאז כהלל דפסק משום לא דכרך והא ממעז, ״על״ ולא

מכטלין. אין מצוות ליה דאית ומשום דרכנן, ואליכא דירושלמי

 וזה עצמו בפני לזה לאכול צריך דאורייתא, מצה ומכטל דרכנן שמרור הזה כזמן ומעתה
מרור מצה דרבנן אליבא כורכין היו ננזי דבמקדש ומשום למקדש, זכר כורך ואחייב עצמו בפני  ו

 למקדש״ עכר וברמביים בהלל״ למקדש ״זכר הגירסא וברי״ף בגמרא כי תראה ופלא וכנ״ל,
 אלא הלל, משום לא אבל למקדש זכר רק הזה בזמן הכריכה דלרמב״ם נפלאה, נקודה והוא

מרור, מצה כורכק היו נבזי ולרבנן משום יתברך. לה׳ תודה לי הניחו ומקום ברור וזה ו
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בי' הזר את להבשיר איש רבנן ״תנו ב: סו, יומא בגמ׳  למאי בטומאה, עתי בשבת עתי ו
 נושא חי האמר נתן בר׳ ראי נתן בר׳ ודלא בתיפו על מרביבו חלה שאם ששת רב אמר הלכתא

הכפורים״. ליום והתנאה עירוב ואין לשבת, והוצאה עירוב אומרת זאת רפרם אמר עצמו, את

 הפירבא ביומא הבא הש״ס הביא לא למה עצומה קושיא הקשו ׳׳אמר״ ר׳׳ה התום׳ הנה
 לתרץ רבים בה דשו וכבר בכך, דהכשירו הכפורים יום שאני דילמא א יד, בכריתות שהביאו

 ולרש׳׳י בזה לשיטתם הלכו כך שהקשו התום■ כי באמרי חלקי את העמ אני גם ואענה הסוגיות,
 שבת ירק דקניבת מסוגית נמשכת ותום׳ רש׳׳י ופלוגתא התום׳, קושית מידי קשה לא לשיטתו

 ירק בקמבת שאסור בשבו! להיות שתל הכפורים ליום מנין הונא ר׳ ״אמר תמנן; ושם ב, קיד,
 לאו אלא מלאכה, תעשו לא והכתיב למלאכה איל׳מא למאי שבות, שבתון לומר תלמור
אי רש׳׳י וכוזב ירק״ לקמבת  בעשה עליה קאי מלאכה רלאו מירי דבל ליה סבירא תנא דוז
ביון שבות, דשבתון  וביום אסור, נמי בשבת להיות שחל הכפורים ביום אסור רמדאורייתא ו

 ור׳ היטב. עיי׳׳ש קאי למלאכה לאו הכפורים ביום דכתיב דשבתון משום מותר גרירא הכפורים
תון p’ בקניבת מותר בשבת להיות שחל הכפורים דיום ליה סבירא יוחנן שב  קאי למלאכה ו

 הונא ר׳ דאמר מאן תרי רהני גמור בבירור כאן מבואר הנה תעשה. ולא בעשה עליו ולעבור
 כל זה ולעומת בעשה, ולא בלאו p קאי לא שבת מלאכת כל הונא דלר׳ בהא, פליגי יוחנן ור׳

 מלאכת כל להיפך היא יוחנן ולר׳ מראורייתא, הם רש״י לעזיטת פנעז כל על בשבת השבותין
 אי זה דבר והנה מדרבנן. אלא אינן השבותין כל זה ולעומת ועשה תעשה בלא pאסו שבת
 עיין בש״ט, מקומות בבמה פלוגתא בזה מצינן גרידא תעשה לא או תעשה ולא עשה הוה שבוז
עור ב, בד, שבוז  ראורייתא הוה השבותין אי זה דבר אולם המפרשים, שציינו מקומות כמה ו

^ הצורך, בכל טזבאר לא ררבנן, p או ע  בתורה ״נאמר שכתב: א, בא, שבת ה׳ ברמב׳׳ם ו
 חכמים שאסרו הן הרבה ורברים בהן לשבות חייב מלאכה שאינם מרברים אפילו תשבות

טז אם שמסופק המגיד■ בהרב ועיין שבות״. משום תזז הם השבותץ שכל הרמב׳׳ם כוו  ראוריי
ש מדרבנן p או ממש ם וי עיץ מהתודה, סמך p אז  עניות ולפי הדבה, שנדחק משנוז בלחם ו
 רש״י שכתב וכמו עשה באיסור ממש הם שבותין דבל ליוז סבירא הרמב״ם כי ברור דבר דעתי

ש ז״ל  הדי׳׳מ, עליו שרמז אנזור בפרשת הרמב׳׳ן שכתב וכמו ,pי ניבתp בסוגיא כאן בפירו
 המה דבריו ותמצית כדבש המתוקים הדמב״ן בדברי אמור בפרשת התורה בפירוש שם ועיין

 שתי תופר או אותיות שתי כותב כגון טירחא בה אץ אפילו גמורה מלאכה אסרוז התורוז בי
 ונמצא היום בל מלאכה שאינם בדברים וענזל טודח יוזיוז שלא וכדי תעשה, בלאו תפידות
 ונראה היטב. עיי״ש מלאבה שאינם מדברים אפילו תשבות התורוז אמרוז לכן ובו׳ מקיף החטני

 דברי קאי זה ועל מהתודה אסוד טידהא בו שיש שבות דודאי הדמב״ן בשינזוז בדוד לי
 אבל בהם, עמל יהיוז שלא הייט מלאכה שאינם מדברים אפילו נאמד דוזשבות נמי, הרמב״ם

 P אסוד שאיט מודה בזה וכדומה האילן על אחת פעם לעלות כגון טירחא בו שאק שבות
 אפילו הייט שבות, משום חכמים שאסרו הרבה ודברים הדמב״ם דבדי קאי זה ועל מדרבנן,

טידחזב בהם שאין דבדים



כשבת אפילו דעתי סוגיא

 מלאבה אי בזה תא דאורייתא הרה שבות אי זה דדבר נראה דהכא הש׳׳ס סוגית לפי והנה
 הוה לא עצמה מלאכה ממילא אז דאורייתא שבות דאמר ולמאן לא, או תעשה ולא עשה הוה

p אלא תעשה, ולא עשה הוה גופה מלאכה אז מדרבנן אלא דאינו דאמר ולמאן תעשה, לא 
 מקרא תעשה ולא עשה הוה דשבת שבת הלכות בריש ליה וסבירא כן אינו הרמב״ם דשיטת

^ ליה סבירא גופא קרא ומהאי דתשבות, פ  דבר ולכאורה מהתורה, אסורין דשבותין א כא, ב
 אחרת דרשה אלא בשבת דכתיב דשבתון קרא האי כלל דרש לא וגם דהכא, הש״ס עד זה

 דשבתון מקרא תעשה ולא עשה דהוה נמי ליה סבירא הכפורים וביום דתשבות, מקרא דהייע
 וסתמא הרמב״ם, ליה סבירא איך בפירוש דעת גילוי ליכא הכפורים יום גבי שבתון ולגבי

 בשבת כמו הדין הכפורים ביום גם לשבת הכפורים יום בין בפירוש חילק דלא כיון דמלתא
עיץ מהתורה, אסורץ השבותין וגם תעשה ולא בעשה המלאכות דאסורין  ריש משנה בלחם ו

 מסתמא דהרמב״ם דעתי עניות ולפי הרמב״ם. ב^גת לתמוה שהרבה עשור שביתת הלכות
כיון כן גם דתשבות קרא דדרש מכילתא או פסיקתא אהה מצא  וגם תשבות כתובים שני דאית ו

 שבתון דלולי p מהתורה. שהם דרבנן שבותין וגם למלאכה עשה שניהם דרשינן כן על שבתון
 דתשבות בקרא נכלל ממילא השבותין שבתון לן דאית כיון אבל המלאכה דוקא מוקמינן הוה
 אזלה לא ב, קיד, בשבת סוגיא אבל דעתי. עניות לפי נראה כן לשבות וגם למלאכה עשה הכל

אז לשבותין, או תעשה ולא בעשה לעבור למלאכה או דדרשינן אלא זו בשיטה  אלו דברים ו
 P ההוה דשבותין ליה אית תעשה ולא עשה ככלל הוה דמלאכה ליה דאית דמאן סותרים
תעשה. ולא עשה הוה דמלאכה ליה לית מהתורה שבותין ליה דאית ולמאן מדרבנן,

ה לך אקדים ועתה מ  שבת על שבותין ליה דאית דאמר מאן להאי דאפילו והיא, אחת ^ד
 דוקא היינו ליתא, בעשה אבל תעשה לא בכלל רק הוה לא מלאכה וממילא הרמב״ן, וכסברת
 עיקר דכל עשה, כה דאית מודה טירחא בה שיש במלאכה אבל טירחא בה שאין במלאכה

 אף אותיות שתי כותב כגון מלאכה דבעשה ליה דסבירא משום הוא דאמר מאן האי של סברה
 לא אותיות שתי לכתוב אסרה דהתורה דלולי שבת שלא מקרי לא ממש מלאכה שעשה פי על

 דהתורה כיון אלא שובת, מלהיות פסק אותיות שתי שכתב שמי לומר דעתינו על עולה היה
 שובת מקרי פנים כל על אבל מלאכה בכלל מעשה האי נכלל אותיות שתי לכתוב אסרה

 משום דתשבות אעשה עבר נמי מלאכה מקרי שאינו בדבר ועמל טרח אם זה ולעומת מטירחא,
 מלאכה וכי אתשבות עבר דלא נאמר איך בטירחא היום כל כתב או חרש אם אבל שבת, דלא

 תשבות בכלל תהיה מלאכה בלא וטירחא תשבות בכלל תהיה לא ועמל בטירחא דאורייתא
תורה. של לאמתה הוא וברור אמת כי ותבזצא בזה עיין כלל, להאמר נתן לא זה דבר

 דבר איזה אסרו שהחכמים דכל לומר אפשר מהתורה, הוא דשבותץ דאמר דלמאן ודע
 עשה ועבר תשבות בכלל הוא טירחא בו שאין דבר הוא אם אפילו ממילא שבות משום

אויץ שאינם דברים כמה דמצינן וכמו דאורייתא איסור נעשה דרבנן איסור ידי דעל מהתורה  ר
 שכתב דיומא בסוגיא רש׳׳י דברי לפרש יש זה ולפי כידוע, מהתורה ראויין אינם ומקרי מדרבנן

 תורה״. מתן לאחר עליהן שגזרו נינהו בעלמא דרבנן תחומין משום ״דאי הלכתא״. ־׳למאי בד״ה
 לומר יש הנ״ל ולפי דרבנן, דתחומין בקיצור ליה סגי ולא הזאת האריכות צורך לאתה וקשה
 לכאורה א״כ בעשה, מהתורה pאסו דשבותין הרמב״ן כשיטת ליה דסבירא לשיטתו דרש״י
דאורייתא, הוא תחומין דגם כיון דעתי קרא צריך תחומין דמשום למימר ליה הוה שפיר
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 הא אולם מהתורה, שהם שבותין בכלל אסור מקום מכל אבל דרבנן p הוי בעצם אי דאפילו
 ולבן תשבות, בבלל היה דלא ודאי הגזירה קודם אבל תהומין על הז״ל שגזרו לאחר תינוז

 הגזירוז קודם שנבתוב זתנתי קרא כן ואם תורה, מתן אחר היה גזרה דהאי לפרעז רעז״י הוצרך
מאד. נבון וזה איצסרך למאי

 יום שאני דילמא בכריתות שאמרו אמה קשה דלבאורה והוא אחת הקדמה עוד לך ואקדים
 מקומות, בכמה בך שמצינן כמו אתזותרי דאישתרי כיון נאמר לא למה בכך דהבשירו הכפורים

 כמאן בשנאמר ניוזא אולם תעשה, לא דוחה דעשה בסוגיא ב ז, ויבמות ב לב, זבחים עיין
 קיד, שבת רש״י וכשיטת גרידא, תעשה לא הבפורים ויום תעשה, ולא עשה הוה דשבת דאמר

 תעשה לא רק הוה דלא הבפורים יום דשאני אישתרי דאימזתרי כיון למימר ליכא ממילא ב,
 מינה שמע רפרם אמר דאיך קושיא שהביא רח־צ סימן שערים בית בשו״ת ראיתי והנה גרידא.

 מה תעשה, ולא עשה דהוה שבת שאני אלא והוצאה עירוב יש ^למא וההנאה עירוב אץ
 אפילו להתיר עתי איצטרך שפיר כן ואם גרידא תעשה לא רק דליכא תכפורים יום כן שאין

 שביארתי כפי דדזלא זו, לקושיא התחלה אק ביאורנו ולפי תירוצים. ג׳ שכתב עיי״ש בשבת,
 לא רק או תעשה ולא עשה הוה שבת אי יוחנן ור־ הונא ר׳ דפליגי מוכח ב, קיד, דשבת בסוגיא
 רש״י בתב דאמר מאן ולהאי שבותץ לאסור נאמר דשבתון ליה דסבירא הונא ור׳ תעשה,
 לא P הכפורים יום הוה ממילא העינויים. על p העובותין על שבתון ליבא םnהבפו דביום
 סזזבתון גרידא תעשה לא p הוה לא דאמר מאן להאי נמי שבת הדץ והוא גרידא, תעשה

 המלאכה ועזבתון ועשה תעשה לא איכא דבשבת ליה דסבירא יוחנן לר׳ אולם נאמר, השבותין
 דמהיבי למלאכה נאנזר הכפורימ דיום שבתון דגם מודה רעז״י גגז ודאי דאמר מאן להאי נאנור
 הראשון דאנזר למאן אלא לזה, הכרע שום לנו דאץ ביון לעובת, הבפורינז יום בץ נחלק תיתי

 הכפורים ביום אסור p' ניבתp הבתיתא מכה לעובת הכפורים יום בק לחלק הברע לנו יעז
אץ בשבת, לוזיות שחל  עשה באיסור ליבא הבפורים דיום שנאמר p לחלק אחר טעם לנו ו

 קשה ולא מילי, לבל שוין ושבת הכפורים יום בן אם מותר pי ניבתp יוחנן לר׳ אבל דעזבותין,
 בו שיש דבמלאבה לך הקדמנו כבר אבל ברור. וזה שערים בית דבשו״ת השואל קושית בלל

 הכפורעז, ביום ולא בשבת תעשה ולא עשה ביה דאית מודה הראשון דאמר למאן גנז טירחא
 שיסו במלאכה אפילו ממלא לעינויים, p נאמר לא כורחך על העשה דאמר מאן דלהאי כיון
 דכריתות דסוגיא הסוגיות, סתירת שפיר מיועזב ומעתה גרידא, תעשה לא p ליכא טירחא בה

 דאמר מאן בהאי לידז טבירא כורחך על בכך דהכשירו הבפורים יום שאני דילמא דמקשה
 טידהא בה שיסו במלאבה אלא גרידא, תעשה לא p הוה לא רעזבת ב, קיד, בשבת הראשון

היינו עשה נבלי דאיכא מודוז  בן אם גרידא, תעשה לא אלא ליכא הכפורים ביום אבל בשבת ו
 מקשוז שפיר טירחא בה שיעז מלאכה והייט בתיפו על שמרביבו בחלה השעיר דעזילוח הבא
אין בבך, דהבשירו הכפורים יום שאני  איט רזה אשתרי, דאשתרי כיון נימא דאדרבה לוזקשות ו

א עשה יש בשבת בן שאץ מה תעשה לא p רליבא הכפורים יום דעזאגי  פנים בל על תעשה ל
 הבפורים ויום דעזבת דאמר למאן אזלה כורזזך על דיומא סוגיא אבל טרזזא, בה שיעז במלאכה

תץ תעשה ולא עשה הזוה שווץ כן מדרבנן, p הם ושבו  הבפורים יום דשאני להקשות אץ ל
 עשה הוה הכפורינז יום ובין שבת דבץ כיון אשתר■ דאשתרי כיון נימא דאדדבה בכך דהכשידו

ל, תעשה ולא כנ אין ו מא להקשות לדזש״ס לידז למה זה דלפי להקשות ו  הכפורים יום שאני דל
ה הוה בפשיטות בכך, דהכשירו שמקשה וכמו ועשה תעשה לא דהוה שבוז דעואני לפרך ל



בשבת אפילו דעתי סוגיא

 חילוק אץ דלכאורה בזה לעולול דרעה מידי קשה דלא דנראה שערים, בית שבשו״ת השואל
 או דחיה חד לי דמה אתען דחיה מטעם אי תעשה ולא עשה איסור או תעשה לא איסור בץ

 ולא התירה תעשה לא דאיסור לחלק יש שפיר עלה אתינן הותרה משום אי אולם דחיות, שתי
עיין תעשה ולא עשה איסור 3היט ודו״ק אמוראי בזה דפליגי ב, לב, זבחים במסכת ו
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שרבו; אחת אל אחת הקושיות אסדר תחלו;

 תקע ואם יתקע לא עולה של בשופר יהודה ר■ ״אמר גרסינן; א, בח, השנה ראש בגמי א.
 כיון היא מעילה בת עולה טעמא מאי הנא, לא תקע אם יתקעו לא שלמים של בשופר הנא,

 אינו הנה בהו״, דרכיב הוא איסורא נינהו מעילה בני דלאו שלמים לחולין, לה נפקא בה דמעל
 דקול א, בו, בפסחים מבואר דהא מעל הקול דבשמיעת לומר דאין מעל, במה בש״ס מבואר
 אהא ״מעילה־ ד״ה בתוס־ שם שהקשו מה לך אפרש (ואנב ,מעילו; משום בהם אץ וריח מהאה
 גבי בסוכה דאמרו מהא וריח, מראה מקול ליהנות אסור מדרבנן פנים כל רעל בגנו׳ דאמרו
שלמי וכוי, הטין בוררת אשה השואבה בית שמחת  בהם אץ וריח מראה דקול מינה דייק ובירו
 הבי בלאו הלא הירושלמי של דיוק האי הביאו צורך לאתה קשה ולכאורה מעילה, משום
 דלולי הכוונה אבל הטין, בוררת להיות לכתחלה יבולה ראשה דמשמע מהא הקושיא תיקום
הכוונה לומר יכולים היינו הירושלמי דברי  של המראה גודל את לתאר רוצה שהש־ס היא ו
 כיון אבל הטין, לברור והאפשרות היכולת שהיה עד כך בל גדולה שהיתה ותpהאב

 היתה שבאמת הש״ס דכוונת הרי מעילה משום בהם אץ וכר דקול מזה דייק דהירהזזלמי
 סי' חדש בפרי וראיתי פנים,) כל על מדרבנן דאסור אמרו איך קשה כן ואם הטין, ממש בוררת
 מעילה, משום בו אין רשות של קול דודאי זאת, קושיא לתרץ שכתבו אחרונים ובשאר תקפו
 ניתנו ליהנות לאו מצות דאמר למאן המצוה קיום הנאוז ג־כ לו רימז כיץ מצוה של קול אבל

 תשובה המצווז קיום הנאת תהיוז דאיך חרא מספיק אינו זה pתיר ׳run עניות לפי מעל, שפיר
אץ שיר, של קול שמיעת מהנאת מעילה לגבי יותר  תרתי בה אית מצוה של קול רגבי לומר ד

 אבא ל׳זזיר מכוון כשאינו שופר דבתקיעת התוס■ כתבו דהא העזיר, הנאת וגם המצחז הנאת
 לשמוע לכך לבו נותן אנז אלא זמר מקול נהנה אדם שאץ היא דמסתבר ומלתא בתקיעה, הנאה
עוד דמצתז, בטירדא טרודינז הם מחשבותיו אנז לא אבל הזמר, קול נעימת  טענזא בתר דזיל ו
 הוא ובן פסחים רעז״י כתב כן ממש בהם דאץ משונז מעילה משום וריח מראה בקול אץ להבי
 קיום הנאת כה תת מוסיף מוז כן ואם ט״ז, הלכה מעילזז מהלכות פ״ה סוף הרמב״ם לעזץ

 כי הנאתו ידי על נפגם הדבר שיהיה ג״ב צריך ובודאי ממש, בו שיקז דבר הקול לוזיות המצוה
די ועל מעילוז, מוזלכות פ״ו ריעז רמב״ם עיין שיופגם, עד מועל אינו פגם בו שעזייך בדבר  י

^ נפגם אים הקול שמיעת  תירוץ דמלתא כללא המצוה, הנאת בזה מגרע מוז כן ואם זמר ה
מספיק. איט שכל■ קט לפי הנ״ל

 הבית בדק בקדמזי דגנז ג, ו, מעילוז בה׳ הרמב״ם שיגזת על חמורה קהזזיא תקעזוז דכאן ודע
לין יוצא הותזזות שינוי ידי על אז לאחר כשהקנהו אלא מהגל אחר מתנל יעז  במשנה עיין לזו

 שהוא וסבר העזופר שלקח אי הבא מיירי איך נפשך ממה קשה כן ואם בזה, שהאריך למלך
 באופן הא לחולץ דנפקא אמר איך אז רעזות, הוצאת כוונת היה שלא באופן הוא חתולין שלו
אי מועל, אחר מועל יעז כזה א דסבר ו  כבר לבדה בהגבהה הלא אז הוא תזולין חבירו של שוזו
לין ויצא מעל איך התקיעה, מעשה בלא לזו מעל כבר הלא דתקע לבתר מעל אימתי רבא אמר ו
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הוציאו בשהגביוזו  קושיא והוא עיי״ש ברמב״ם וכמבואר הגזבר לו כשמסרו או קרש, מרשות ו
זיל. האחרונים גדולי בה נתעוררו לא עצומה

 בצ״ע, והניוזה קכ״ז מצוה הינוך מנוזת בספר זו מדוכא על ישב שכבר מצאתי חפשי ואחרי
 הונא ר׳ דפליגי בהא תליא זה דדבר וכתב זו קושיא שהביא נועם אמרי הנוזמד בספר וראיתי

 שתקנו כדרך אמר אליעזר ור■ קנאה, בה בקעה לחבירו קרדום במשאל א, צס, בב־מ אבלי ור■
 המשיכה, אחר מיד מועל דוקא אמי לר׳ כן ואם בשומרין, משיכה תקנו כך בלקוחות משיכה

קל מהא קושיא נמי מיושב ובזה החפץ, עם שישתמש עד בה מועל אינו הוסז לר׳ אבל  ד
שאני מעלה, משום בהם אין וריח מראה  ידי על כן אם בו ותוקע השופר ולוקח הבא ו

 עיי״ש, תרועה יום בספר גנז כתב זה וכעץ הונא, דר■ אליבא אפלו לחולין יוצא הזה התשמיש
 של בוזשמיש תלי המעלה דאיסור נאמר דאי דעתי עניות לפי מבורר אינו הדבר דעדיין אלא

^ תשמיש, מקרי לא מצוה של תשמיש אז החפץ  הקנץ דגכור סזמר רשות של תשמיש ע״י ו
מי כיון ל ה, בכלל שהוא מדעת שלא בו להשתמש אסור שלו החפץ שאין ו  התשמיש לכן נזל
 של תשמיש אבל רשות, של תשמתס תינוז והא שלו להיות הקנין אוז גומר הוא החפץ עם

 אינו פנים כל על אבל ניתנו להינות דמצות נאמר אי וגנז ניתנו, להינות לאו דמצות כיון מצוה
ה של בשופר אלא מיירי הקדש של בשופר לא הכא דהא מצוה, של לתשמהזז לכך עומד  או על

 מצות אי כן ואם מצוה, לצורך שופר ממנו לעשות כלל מיועד הקרן היה שלא שלמים של
 בכלל התקיעה אץ כן ואם לכך. עומד אינו הרי מצוה של תקיעה בו לתקוע ואסור ניתנו להינות
עיין הקנין. יוגמר זה ידי שעל תשמהזז  סתנז אמר ״אבל שכתב: )ב (סו, נדרים יוסף בנימוקי ו

 של כשופר זה והרי הסזה שתז בו שיש בדבר אלא במשמע אץ עלי, קוננו פלוני כלל בדרך
 הרי , הנאה״ בדרך אלא הקדש הכתוב אסר לא דמסתמא משום בו לתקוע שמותר עולה

 הדין הוא כן ואם לכך, עומד שאינו כיון הנאתן בדרך שלא כמו הוא מצוה דהנאת ליה דסבירא
 אי ואפילו ידו. על הקנץ נגמר ואינו תשמיעז, מקרי לא תשמישו כדרך שלא החפץ של תשמיש

כדרך. שלא תשמחזו הוא הנאה האי סוף כל סוף שנא דמאי ניתנו להינות דמצות נאמר

 אסר דלא משום דהטעם ניתנו, ליהנות לאו דמצות בהא יוסף הננלוקי של ההסבר דלפי ודע
 ועתה אחר לתשמיש מיועד שהוא בדבר תימז הא כן אם בדרך, שהוא הנאה אלא הכוזוב

 ומיוחד עומד החפץ אם אבל ומותר, כדרך שלא תשמיש האי מקרי מצוה לצורך בו משתנדזז
 בו ותקע יחיד ננזלו אם במקדש, בו תוקעין שהיו הבית בדק של שופר כגון מצוה של לתשמש

 מצות בזה שייך ולא יצא, דלא מודינז עלמא וכולי הנאתו כדרך ממנו נהנה כן אם עצמו לצורך
 או עולה של מקרן שעשאו בשופר מיידי ורבא יהודה ר׳ דפליני והבא ניתנו. להינות לאו

 עשו הקרנות מכל דכי ההקדש לזנורך מצוה של שופר ליעשות מיוחד היה שלא שלמים
 של בקרן שהיזזתנזזזז במה עבירה עשה ולא ניתנו להינות לאו מצות רבא אמר ולבן שופרות,

 כל רעל כיון ליה וסבירא זה על חולק יחודה דרי אלא לכך, מיוחד היה שלא מצוה לצורך עולזז
 מקרי שפיר לכך עוד םזייוזד שלא פי על אף מצוה לצורך הקדש של שופד לוזיעשות יכול פנים
 להינות לאו דמצות הסברא בגוף רבא על פליג לא אבל הנאה, דרך מצוה של תשמש האי

 וכמו נהזוניות מכמה כן גנז וכדמוכח ומותר, הנאתה כדרך שלא מקרי מצוה תזנאת ניתנו
p יהודה לרב ליה סבירא אלא יהודה, רב על המפרשים כן שהקשו p שיכול כיון עולה של 

נבון על מיושב ובזה כדרך, הנאה שופר תקיעת הנאת מקרי המקדש לצורך שופר להיעשות
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 יצא לא שלמים של בשופר יהודה ר׳ אמר דהכא תימדל שהקשו ״אמר״ ד״ה התום׳ קושיה
 לא האמור ולפי יהודה, ר׳ ולא רבא לגרוס צריך ולכן דיצא, אמר זרה עבודה של בשופר והבא
ש שלמינז של בשופר דוראי מידי קשה  בל על דיכולין או כן, גמ למצוה עומד דהקח לומר י
הדו פנים  דאינו פמויטא הלא זרה עבודה של בשופר אבל במקדעו, מצוה תקיעת לצורך ל׳

 בו שתקע כל כן ואם מצוה לצורך לייוזדו באפשרות אץ וגם מצוה, תקיעת לצורך בלל עומד
יצא, שפיר ובדיעבד כדרך של הנאה מקרי מצוה לצורך

 והקשו עמוז, לעזמעז ואסור דוזל ראמרינן תשמיזזזך הנאת דקונם הא נבון על נמי מיהזזב וכן
א והרעזב״א הרץ  הביא יוסף הנמוקי וגם ניתנו, לוזינות לאו ומצות עונה מצות כאן יעז רוז

 לא הכי בלאו הנ״ל ולפי אחרת, אשה לו ביעז דמיידי הרעזב״א, שתירץ כמו ותירצה זו קועזיא
 ורבו פרו מצות קיום ולצורך מצוה של לתשמיעז לכך ומיועדת עומדת האשה דודאי מידי קשה
 באץ אפילו וממילא מאד, נבון וזה כדרך, שלא הנאה מקרי זו מצתז שהנאת זה על נאנזר ואיך

 הוא תעשוז ולא עשה ונדר ועשה, תעשה לא דוחה עשה דאץ כיון עליו אסורזז ננוי אחרת לו
גופא, הרעזב״א שכתכ כמו

 היינו מצתז של תקיעה בו לוזקוע דמותר משופר הנאה דמודר דהא לומר צריך זה ולפי
א למצוה מיתזד דאי דוקא, למצווז מיוחד שאינו בעזופר ק  תקיעה מזנות דהנאת נאמר איך אז ד

מד כיון בדרך שלא הנאה מקרי מר צריך הבי בלאו דעתי ענעת ולפי לכך, דעו  בעוופר דמיירי לו
 הנאה המודד איך שלנו שופרות כמן לננצוה דנליוחד סזי מצות, של שאעוז לתקיעה גנז שעומד

אי המודד כן אם עומד, דלכך דכיון בו לתקוע מותר ממנו ץ, זו הנאה על וד  קונם כמו והוה כו
מצוה, רבד על שחלים ליעזיבתוז סוכה או לתקיעתו שופר

 הוד! לא כן דאם חדא יזסף, יpהננז בכוונת זאת לזזעמיס רקשה לפלפולא p נראה זאת וכל
עוד וכנ״ל, תשמיעזך הנאת בקונם והרפזב״א הרץ קוסזית מקעזה  דהא נאנזר הכי כן דאם ו
 פלוגתא והוא אסור, או מותר הנאתו כדרך דעזלא בהא תליא לא. או ניתנו לוזינות לא דמזנות

מוז דעזם. סוגיא בפידועז עיין בפסוזינז דאמוהאי  כדרך שלא ליה דאית דאנור מאן האי יעמז ו
 בבוונוז נראה תותר ניתנו, להינות לאו מצות לרז דסבירא מעוניות הני לכל אסור הנאתו
 אלא ציצית או תפילין או שופר כגון הגוף הנאת בעשייתם שאץ מצות הני דבכל יוסף הננזקי
 זו והנאה לעשות, הקב״ה שצוהו מוז לקיים חובתו מדי רצא בוראו מצוות שקיים במה שנוזנוז

 מכל נלמד זאת פנים בל על אבל דעזמיא, בסיעתא באריכות מזה נדבר ולקנץ תורוז, אסרזז לא
דו שעל תשמיסו בשם יקרא לא העזם ציווי מדומה ברחו מנל שעועזדז מצוה של דתשמיעז הנ״ל  י

מצתז. לעזם התוקע מעל ובנוה איך עומדת במקומה הקועזיא עדיין כן ואם ר׳זזותי, קנץ יוגמר

 יצא ל׳זזיר ותוקע כוונה צריכות אץ דמצוות לקמן אמר דרבא סובא לי קזזוה דלבאורדז ודע
ש  צריכות אץ מצות הא ויצא ניהנו להינות לא דמצות רבא אמר איך בן ואם רבה) גורסין (וי

אי ממעז, נהנה הא כן ואם מצחז ידי יצא נמי לשיר ובתוקע כוומז  יוזודה ר■ דנם אמרינן הוה ו
 מזנל חזזפיר מעל איך לעיל דמקשיץ הא ניוזא התז אז יצא לשיר ותוקע ליה סבירא כרבא

 תזיוז ולא עבירה עבר נמי המצוה בלא הלא שלמים בשל יצא דלא והא לעזיר, בתוקע דמיירי
 מצוה מעזום לומר כורחך ועל לסזיר, ותוקע כיון יצא דלא שנאמר מה ידי על ממנה ניצול

דחסאת בסוגיא בגילזץ התום׳ שכוזבו פי על אף מודה תזודה ר■ אפילו ובזה בעבידזז, הבאה



ר,לאניתנו ליהנות לאו המצוות סוגיא

 היא העבירה דמעשה הכא שאבי מקום מכל בעבירה הבאה מצרה ליה לית יהודה דר׳ גזולה
 הוה לא הקרבן הבאת או הלולב שנטילת הגזול לולב או גזול בקרבן כן שאין מה המצוה, היא

 הבאה מצרה דהוה מודים עלמא כולי דודאי טבל של מצה לאכילה דומה וזה העבירה, מעשה
 יש לשיר בתוקע הא ניתבו, להינות לאו מצות משום דיצא אמר דאיך קשה לרבא אבל בעבירה,

אז מצוה לשם בהתכוון דוקא מיירי דרבא לומר כורחך ועל הנאה,  שכתבו ובמד הנאה, ליכא ו
 קול משמיעת הנאה שום ליכא לשיר מכוון דכשאינו מסתבר דכן למעלה, שכתבנו וכמו התום׳
בזה. שנתעורר מי ראיתי ולא הזמר,

 דאחר אלא הכי, ליה סבירא רבא וגם ניתבו, ליהנות מצות יהודה לר׳ הש״ס פשטות לפי ב.
 דאיך אבן בטורי והקשה ניתנו, ליהנות לאו מצות רבא אמר הדר בגמ׳ שאבלרו וכמו חזר כך

 כורחך רעל הלכות, מדרש מלמדו מחבירו הנאה דהבודר בנדרים המשניות יהודה ר׳ יפרנס
 ממס׳ בפ״ג ז׳ משנה וכן הר״ן, שם שכתב וכמו ניתנו ליהנות לאו דמצות משום טעמא היינו

^ ברבי אליעזר רבי מועלין, ולא נהנין לא הקדש של דערבה מעילה  ממנה היו נותנין אומר צד
עיין ניתנו, להינות לאו דמצות משום והטעם בלולביהם, זקנים  על שתמה יו״ט בתוספות ו

 לאו דמצות פסוקה דהלכה כיון צדוק ברבי אליעזר דרבי הא בחיבורו הביא שלא הרמב״ם
 הלשון דיוק הבדולחים מעיניו שעה לפי נעלם הנראה וכפי עיון, בצריך והניחו ניתבו, להינות

 נמכרת ואינה הואיל הקדש בשדה ״ערבה לשונו: ואעתיק שלו המשניות בפירוש שכתב מה
 צדוק ברבי אליעזר רבי שאמר ומה הכל, לדברי מועלין ולא נהנץ לא דבר לשום ראויה ראינה

ה ניתנו להינות לאו מצות בידנו שעיקר לפי בו להינות שמותר מודה אינו  ואף אמיתי הדבר וז
 והנה הטהור, לשונו כאן עד הלכה אינה ממנה ליהנות שמותר אאעזר רבי שדעת פי על

 בדברי שפלפל ־׳ודע״ ד״ה לסוגייתבו השייך לולב בה׳ המלך בשער וראיתי מובן אינו לכאורה
ש אלו, הרמב״ם  והוא מוכרח, אינו מודה אינו תיבות תחת המשניות הפירוש בדברי מגיהץ וי

 דלרבי שם שכתבו מה לפי אלא עוד ולא מודה, תיבת עם מוכרח תיבת יתחלף דאיך מאד רחוק
 תימה הלכה אינה הרמב״ם כוון זה ועל הרשות, לדבר אפילו ליהטת מותר צרוק ברבי אלמנזר

ש הלא בעיני  דהאי לומר כורחך ועל הכל, דברי מועלין ולא נהנץ דלא הרמב״ם כתב בפירו
נהנין. דלא שכתב אמה לא אבל מחנלין דלא אהא p קאי הכל דברי

 לאו דמצות בהא צדוק ברבי אליעזר ורבי רבנן דפליגי לומר מוכרחץ אט אץ כן פי על ואף
 אליעזר לרבי ליה סבירא לכתחלה הערבה לקחו דהזקנים דכיון בזה פליגי אלא ניתבו, להיטת

 הותר לא ניתבו להיטת לאו דמצות ליה דסבירא ומשום רשות לצורך אפילו דמותו־ צדוק ברבי
 אין כן אם לכתחלה, אפילו מותר ניתנו להיטת לאו דמצות אה סבירא רבנן אבל לכתחלה,

 על המלך בשערי שהקשה הקושיא יוקשו לא זה ולפי בלולביהן, הזקנים דנתנו מהא כלל ראיה
 מורה תיבת הרמב׳׳ם בדברי להגיהה צריך בדלי״ת מודה תיבת ותחת עיי״ש נחום חזום הרב

 אי מזה עוד נדבר ולקמן הרמב״ם בכוונת ברור וזה כמ־וע, מתחלפות בנקל אלו ואותיות ברי״ש
ת לאו מזנות ט לא. או לכתחלה מותר ניתט אזי

איך ניתבו להיטת לאו מצות עלמא דלכולי זו ממשנה מוכח פנים כל על  יהודה, ר׳ פאג ו
עוד ניתנו, להיטת לאו דמצות חזרתו קודם סובר היה איך כן גם ורבא שו ו  האחרונים ^

פליגי דלא שם ואמרו קבר על עירוב אנשות יכול אי ידזודה ור׳ רבנן דפליט א, לא, דף עירובין



רמלב ו ם ד י ד ו ד

 דתנאי פלוגתא מצינן דלא הרי לשמעתתא אמרה כתנאי רבא כן דאם ניתבו להינות לאו בנוצות
 אי פליגי אלא ניתנו להינות לאו מצות עלמא דכולי ומסיק ניתנו. להינות לאו דמצוות בדין

mלאו דמצות דנדרים דמתניתן דסתמא דכיון קשה זאת דגם אלא לא, או הרשות לדבר נרבץ 
 הקבר על לערוב דאסור דרבנן טעמא דאי לאקשוייה לש״ס ליה הוה רבא בלא ניתנו להינות
 ניתנו להינות ונמנות יהודה ר׳ נגד כרבנן הלכה כן אם ניתבו להיעת מצות ליה דאית משום
 הלכה מדזדש דהוא דמשמע קשיא גופא רבא ועל ניתנו, להינות לאו דמצות בנדרים סתם ואיך

משניות. מבמה מפורש שיוצא דבר ניתנו להינות לאו דמצות זו

 דבר על חלים דנדרים דהא אביי דאמר ב, טז, דנדרים סוגיה על זאת קושיא קשה וכן ג.
 ומשמע ניתנו להינות לאו מצות והא רבא מקשה זה ועל עלי סוכה הנאת דאמר כגון מצוה
 הקשו דנדרים זו ומסוגיא דלעיל משניות הני מכל וקשה ליה, סבירא ניתנו /הנות7 מצות דאביי

ש דבסוכה ״המודר״ ד״ה כה, השבה בראש התוס׳ שכתבו מה לפי  כן ואם בישיבתה, הנאה י
 הנאת קונם גבי הר׳׳ן שהעלה מה לפי ניתבו להינות לאו מצות והא לאביי רבא מקשה מאי

 בהדי הגוף להבאת דאיכא משום ניתנו להינות לאו דמצות פי על אף הנדר דחל תשמישך
ש כיון ניתנו להינות לאו מצות ביה שייך דלא נימא נמי בסוכה כן אם המצוה,  ישיבה הנאת די

 משום דאסור לישיבתה סוכה קונם בין לחלק התוס׳ שכתבו מה לך אפרש ובאן המצדה, בהדי
 בתקיעתו, הנאה דאין משום דמותו־ אפשר לתקיעתו שופר קונם אבל בישיבה הנאה שיש

 בשם הר״ן שבתב וכמו אסור אריקתו צרור קונם אפילו הא לדבריהם הבנה שום אין ולכאורה
 התוס׳ כוונת אבל אתמהה, לים צרור מזריקת שופר תקיעת גרע וכי בנדרים, שם גופא תוס׳
 אבל אריקתו, צרור בקועז בבוו הנדר חל מצוה לתקיעת שופר קונם בפירוש אמר אי דודאי היא

 בה שאין למצוה ולא ולהנאה לשיר היינו תקיעה דסתם אמרינן לתקיעתו שופר סתם אמר אי
 הלא אבל להנאה היינו ישיבה דסתם אמרי^ כן דגם אף אשיבתה סוכה בקועז אבל הנאה שום

 ישיבה בכלל מצוה ישיבת גם נכלל שפיר ממילא הנאה כן m בה אית לבלצוה סוכה בישיבת גם
 המעשה עשיית שעיקר דבר אלא נבלל לא אז סוכה הנאת כשאמר כן משאין אסור, ולכן סתם

 כך ואחר מדנפשאי העליתי כן התוס׳, בכוונת ברור וזה בחנוה, לשם ולא היא הנאה לתכאת
 ונהנתי התוס׳ בכוונת כדברי ממש שפירש תקפ״ז סימן באו״ח שרד לבושי בהגהות ראיתי

גדוליכו. לדעת ה׳יתברך בעזרת שכוונתי

 דרבא שכתבו ממעיין״ ״המודר ד״ה התום׳ דברי שהביא תרועה יום בספר ראיתי ופלא
 ומשופר ממעיין בהדיא דאמר פי על דאף pלאשמעי ומשופר מחבירו הנאה מוח־ איכפל
חין ז״ל הוא והקשה מותר,  לא אבל לשיר בו יתקע שלא אלא דעתו היה דלא דנימא תקשה דע
 שני רבא דמדהכפיל ז״ל הוא וכתב הכא, דנימא אמינה דהוה מחבירו הנאה במודר כבלו למצוה
 לתקיערל אפילו משופר הנאה שמודר בפיתש אמר אפילו לרבא ליה דסבירא שמעי^ החגים
כן ניתנו להינות לאו דמצות מקזום מותר נבזי מצוה  המגיד הרב על תמה זה פי ועל הר״ן, כתב ו
 החן שכן כל מכח נלמוד שממנו משופר הנאה מודר אחד חן p הרמב״ם נקט דלכן שכתב

 עיי״ש נשמע הכפל מכח p רבא בדברי גם הא ז״ל והקשה מחביח הנאה במוח־ הראשון
חו להבין זכיתי ולא בדבחו, ע גופא הר״ן הא כלל, ויםmדp דב  קונם אמר דאם בפירוש שם כו

 דחל מצוה לתקיעת שופר קונם בפירוש אבלר אם שכן ומכל בו לתקוע דאסור לתקיעתו שופר
רבא דאשמעי^ והר״ן התוס׳ שכתבו ומה לעיל שכתבנו וכמו מוחם התום׳ אפילו ולזה הנדר



הלבנ״תנו ליהגות לאו דמצוות סוגיא

ש אמר אפילו  בפירוש שהזכיר לומר רצה אלא מצוה תקיעת בפירוש שהזכיר כוונתם אין בפירו
 מעיין או שופר כלל הזכיר לא מחבירו הנאה בנזודר כן שאץ מה המעיין, את או השופר את

 המעיין או המזופר הזכיר אכל מצוה, על כלל דעתו דאין אמינא תזוה הנאותיו כל כלל אלא
 אמרינן רכזה לן משמזג קא מצוה דבר על גם דעתו דמסתמא אנזינא הוה הנאה במודר בפירושו

 אבל ניתנו להינות לאו דמצות משום מצוה הנאת על ולא רשותית הנאה על p דכוונוזו כן גנז
 של יעזיבה בה לישוב דמותו־ עלי סובה הנאוש באומר כמו עלי שופר הנאת באומר דוקא היינו
 על עולים הרמב״ם ודברי דאסור, דפליג מאן לית מצתז לתקיעת שופר קונם אמר אבל מצוה
וברור. פשונו שהוא זה לכל ז״ל הטצון נחית לא איך ידעתי ולא נכון,

עוד  הא יצא עולה של בשופר דתקע רבא אמר דאיך שהקשה תרועה יום בספר שם ראיתי ו
 בל סוף כן אבו תקיעתו בקול מתנאה שהתוקע יתנאה■ בל ״חוטא ד״ה א, בו, לעיל התוס׳ כתבו

 בשומע מיירי דרבא העלה זה מכה אשר ניתנו, להנות לאו מצות אמרינן אפילו מעל סוף
 אסור, עצמו הוא אבל לו לתקע מותר אחר p משופר הנאה במודר הכלבו שכתב וכמו מאהר

 התוקע תזיינו יצא עולה של בשופר דתקע כן גם שכתב מהרמב״ם לו קשה כך דאחר אלא
 דרבא נאמר דאיך השליט, מלפני שיצאה כשגגה הוא דעוזי עניות ולפי בדבריו, ע״־ש בעצמו

 להינות לאו דמצות טעמא לי למה כן ראם השזומע היינו יצא שאנזר ומה אחר לו בתקע מיירי
 במה יצא דבדיעבד שכן מכל מעילוז p משום בו אין קול הא עזנו לידזנות אי אפילו ניתנו

 יוכל איך יוצא אינו מנצמו התוקע דאי קשה להיפך ובן עולה, של משופר שופר קול ששזמע
יוסף. הבית שהביא הבלבו משיטת גם מזה עוד נדבר ולקמן השומע, את לדזוזניא

 בקול שאין יצא תקע ואם בו יתקע לא עולה של ״דשוופר :pפ גי, אי, שופר בה׳ הרמב״ם ד.
p דהא עליו והקשזו ניתנו״, לוזינות לאו מצות הקול בשמיעת נהנה הלא תאמר ואנז מעילה 

 לכן ניתנו להינות לאו מצות ליה טבירא דרבא אלא שופר בתקיעת נחנילוז דישז משזמע בשז״ס
איך מעילה דין כאן דאין הדין דהוא וממילא יצא  בקול דאץ טעמינז לשזני זאת הרמב״ם חלק ו
ביישזובו. מאד שנדחק משנה בלחם עיין ניתנו לזזינות לאו מצות וגם מעילוז דין

 בשופר גי הלכה בהאי שהתחל בולו שמוקשה ההלכה בכל הרמב״ם לשזון לבאר אתי ומקום
עיר זרה עבודה של  גזל דין בקול שאין מפני שיצא הגזול בשופר הרץ הביא כך ואחר הנחזת ו

כן כתב כך ואחר  הגזול, דשופר להא עולה של לשזופר ישז שייכות ומה וכוי עולה של בשופר ו
 בירושזלמי דרישז הא מקום מכל גזל p בקול יש אפילו ליה דתיפוק הרמב״ם על השיג והראב״ד

אי היא מה יודע איני זו השגה מקום, מכל לכם יהיה תרועה יום ת  לא בקול גזל דאץ לולי ד
 דבלולב כיץ אבל בלולב במו שלו שיהיה דצריך דרשזיץ הוה אלא מקום מכל לבנז דרשזינן הוה

 מקום מכל לכם שופר גבי דרשזינן אחר של תקיעתו ידי על בשמיעה טגי ובשופר נטילה צריך
רוז עבודה של בשופר פליגי בירושלמי שם והנה דעתי, עניות לפי ברור וזה  הנדחת עיר ושל ז

 פסול, שהוא בלולב מודים דהכל ואמר פסול ליה סבירא הושעיה ורבי כשר אמר אלתגזר דרבי
 הנאה איסור משל ולא לכבז בלולב תנזן ומתרץ שופר בין ומה לולב בץ ומה בך אחר ומקשזה

ה תרועה יום הבא ברם  בקולו הבא ברם יוצא בגופו תמן אליעזר רבי אמר מקום, מכל לכנז יוזי
כורחך. על בהנאה אסור קול ישו וכי
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אץ משום מקום מכל לכם יהיה תרועה יום הכא דדרשינן לפרש בא אליעזר דרבי ונראה  ד
 קשה ולא גופו, נטילת דעריך בלולב כן שאין מה בלבד, הקול בשמיעת ויוצא בהנאה אסור קול

הראב״ד. השגת

 וכפי זו, הלכה בכתיבת ז״ל הרמב״ם סמך הירושלמי סוגיית על כי ברור לי נראה והנה
עיר זרה עבודה של בשופר דפוסל דאמר מאן האי שבירושלמי מסוגיא הבראה  היינו הנדחת ו
7 דסבירא משום טעמא rh דאין בסוכה אליעזר לרבי ליה דסבירא וכמו לכם, בעיק בשופר דגם 
 הרמב״ם והנה שלו. שיהיה pבעי לא ובשופר הכי פסקינן לא דאק אלא שאולה, בסוכה יוצאץ

 כבבלי פסק אלא לכם בעינן דלא משום כשר הנדחת עיר של דשופר כירושלמי בזה פסק לא
 דבשופר משום כשר הגזול דשופר הדץ הביא כך ואתר שיעוריה מכתת דכתותי משום דפסול

כן כתב זה ועל גזל, דין בקול דאץ משום והוא לכם בעען לא הייע יצא עולה של בשופר ו  ו
 דעשה משום יצא דלא לומר מקום היה דאכתי אלא בשופר לכם דין בעי דלא משום טעמא
 משום דיצא להודיענו הוצרך זאת גם אבל וכר, מעילה דין בקול דאץ אמר זה על ומעל עבירה

 מותר לפיכך וסיים הגזול שופר לדין עולה של שופר דין שדימה רמז וזה לכם בעי^ דלא
 ניתנו להינות לאו מצות וגם לכם בעי דלא משום משופר הנאה במודר מצוה של תקיעה לתקוע

דשמיא. בסיעתא ונבון ברור וזה

 בשופר יצא דלא דילן בש׳׳ס יהודה דד׳ טעמא דהיינו לומר בדעתי עלה ראשונה ובהשקפה
 כר׳ דלא גבוה ממון קלים קדעזים פסקינן pוא בהנאה שאסר כיון שלו דאינו משום שלמים של

 המצוה וקיום הוא מעילה דבת לחולין שיוצא עולה של בשופר כן שאין מה הגלילי, יוסי
ה אלא כאחת, באץ לחולין ניאתוrוי סי ר׳ יחלוק לא דהא לדזאמר ניתן לא ^  משנה סתם על יו

 דמיירי ולומר שלו השופר שאין פי על אף יזגא לבו כוון אם הכנסת בית אחורי עובר שהי׳ מי
 התום׳ שבתב במו אליעזר לרבי אפילו השותפץ בסוכת דיחנא כמו חלק לו והיה בשותפות

 ליה וסבירא ופליג תנא הוא הועהניה ר׳ בירושלמי אבל גדול, דוחק זה עיי׳׳ש כ׳׳ח סוכה
ודו״ק. בשופר, לבם בעי דבאמת

 של בשופר דתקע לרבא ליה סבירא דאיך דבר פשר למצוא ונלאו הקשו המפרשים כל ה.
 ליכא השומע על דודאי בעבירה, הבאה מצוה הוה הא לחולין דנפקא ומשום יצא עולה

ל איט חה מועל הא יוצא דאיך לאקשוי  כיץ אלא מעילה, משום בהם אץ וריח מראה ^ו
 וכי בעבירה, הבאה מצוה מכח יוצא יהיה לא השומע דגם קשה עבירה ועבר מועל דהתוקע

די דעל כיון העתנת היא אדרבה לחולין דנפקא משום  הקדש ויוצא העבירה עמרת המצוה י
עוד מצוה, ״־r יוצא איך לחולין ^ בגטין ליה דאית הוא גופא רבא הא התימה תגדל ו  pהזו פ

איך כאחת, באין וחצרה דגטה ב, עז, דף  דתקע כיון יוצא דאיך כאן יהודה אר׳ תקשה ו
 באץ לחולין והיציאה מצוה חובת ידי יציאת דהיינו דהתקיעה לומר יש שפיר הלא באיסורא

 דסוף לחולין דנפק מה מוסיף מה יהודה לר׳ להקשות לרבא ליה הוה הכי דבלאו אלא כאחת,
איך בעבירה הבאה מצוה איכא סוף כל  ארבא הקשה ירמיה דברי בעל שהגאון וראיתי יצא, ו

 כאחת באץ וחצרה גטה רבא אמר עבירה דליכא היכא דדוקא לומר דאץ לבאר ומוסיף כנ׳׳ל
 כוזב דהרשב״א אינו דזה כן אמרינן לא עולה של בשופר הכא בגון עבירה דאיכא היכא אבל
שינוי דהקדעז הקדש גבי  האי אמריץ נמי דבעבירה הרי כאחת, באין השם שינוי או רשות ו

מר ואני עולה, של בשופר הכא גם כן נאמר לא ולמה סברא באץ דאפילו תקשה דלהיפוך או
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מר לתרץ גדול ודוחק בעבירה, הבאה מצוה הוה סוף כל סוף הא יצא איך באחת  דבאמת ולו
 מעל, לא וממילא יצא דלא נימא תקע דבאיסורא דמשום בו^ לזה יהודה לר׳ כאן דהקשה רבא
עומדות במקומה הקושיא ולכן עיי״ש, אבן הטורי כתב וכן

 אבל השנה, בראש דוקא היינו יצא עולה של בשופר דתקע דהא המאור בעל כתב ו.
 חרא מקומות מכמה עליו והקשו ביתנו, להינות לאו מצות אמרינן לא מדרבנן שהוא בתעניות
 דיצא כלל דבר בגמ׳ אמרו ואיך מדרבנן אלא שאינם תקיעות איכא נמי גופא השנה דבראש
כן עולה, של בשופר  נהנין דלא דאסור הוא מדרבנן p כן גם ערבה גבי ב, יג, במעילה במשנה ו

אין הקדש של בערבה מועאן ולא כן בגבירה, או דרבנן p הוא המצוה אם חילוק ו  קשה ו
מדרבנן. אלא שאיע פי על אף ויוצא מותר דנמי שני ביו״ט בשופר וכן דבלולב מהא

אין בסוגיא קושיות כמה עוד יש והנה  בסיעתא הכל יתבאר דברינו ומתוך פורטם אני ו
 כל נבנה עלי־ אשר יסוד הוא זה כי שונים לסוגים המצוות יתחלקו איך אבאר ומקודם דשמיא,
אותיות. בסימני ואסמנם הסוגיא

 ועשיית וכך כך לעשות הקב״ה שצוהו דגברא פתאpק על שמונחים חיוביות, בתיוות א.
 וכל תפילין לולב, נטילת מצה, כגון הן ואלו ממש. המצוה תכלית גופה היא המצוה וקיום

 אחר תכלית שום תפילין להנחת או מצה לאכילת שאץ תכליתן, היא שעשייתן לאלו הדומה
p שצותה ציצית מצות גם להכניס יש זה סוג ותחת המצוה, היא והיא ודזהנחה האכילה 

מן שכל הכסות, כנפות ארבע על לעשות התורה  מצוה מקיים כנפות ארבע של בגד עליו שיש ז
אין המצוה היא והיא  הבגד לבישת הוא שהתכלית לומר תטעה ואל אחר, תכלית שום לה ו

 מקום בשום נמצא לא כי טעות זה הלבישה, מתרת הציצית ועשיית ללבשו אסור ציציות שבלא
 נצמחת הלבישה איסור שמחמת שנאמר כדי ציציות בלא כנפות ארבע של בגד ללבוש איסור

 בלא בגד לובש ואם ציצית, לעשות צותה התורה אדרבה אלא ציציות עשיית של המצוה
 חילוק יש מקום דמכל אלא הלאו, את לתקן הזנשה בא לא כן ואם זו עשה מצות מבטל ציצית

 חיוב אין אבל תפילין להניח או מצה לאכול החלטי חיוב יש כי מצה, או לתפ^־ן ציצית בין
 מן עליו החיוב אין בגד לו שאין ומי ציצית, מצות לקיים כדי כנפות ד׳ של בגד ללבוש החלטי
 לעשות מחוייב אז כנפות ד׳ של בגד לובש אם אלא ציצית מצות לקיים כדי בגד לקנות התורה

מזוזה. למצות ממש דומה ציצית ומצות פשוט. וזה ציצית, הלכות בש״ע כמבואר צחנית עליו

 מצה, אכילת כמו ממש הגוף חובת הם אלא שליח ידי על לעשותם אפשר אי כאלו ומצוות
ה ציצית וכן סוכה, ישיבת או לולב, נטילת או תפילין הנחת  שיש בבגד ההליכה לומר רצה ומזוז
 או הבגד על הצחנית בתליית זאת תחליף ואל מזחה, בו שיש בבית הדירה או צחבית ע^־ו

pהכשר סוג תחת ויחשבו עצמן, בפני מצוות הנה אלו מעשיות כי הפתח על מזוזה ביעת 
לקמן. שאבאר כמו מצוה

 המצוה מעשה ועשיית מכוץ תכלית אחה אחריה מושכת שעשייתן הכשריות מצוות ב. סוג
 את לכהן ליתן כדי שהוא תרומה הפרשת כגון תכלית, אחה לצורך וסיבה הכשר p הוא

 לתבאת אלא מצוה מגצמה אץ הפרשה ומעשה הכרי מעל טבל איסור לסלק וכדי התרומה
אן שחיטת וכן זה, שץ או חיים הבעל את להתיר כדי הכשר חו את לאסור כדי מצוה שהיא קדו
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 או הציצית עשיית כן גם נבללו הזה ובסוג ורבו, פרו מצות ידה על ולקיינ! לעלמא האשה
 בעשייתן גם שיש לך תעשה הסוכות חג או ציצית להם ועשו בתורה שכתוב הסוכה עשיית
 תשבו בסוכות מצות לקיים כדי הסוכה עשיית תכלית כי מצוה הכשר רק הם אבל מצוה

 ב׳ לה יש סוכה או ציצית מצות ולכן כנפות, ד׳ של בגד ללבוש שיוכל כדי הציצית ועשיית
החיובית. המצוה שהיא סוכה ישיבת או הבגד ולבישת מצוה ההכשר והוא העשיה חלקים

 מזוזה, קביעת סוכה, ציצית, עשיית על כגון שליח, לעשות יכרלין מצוה הכשר על והנה
 או תרומה הפרשת כגון שליחות שצריכץ מהן שיש אלא וכדומה, תרומה הפרשת שחיטה,
שליחות. צריכץ שאינם ציצית או סוכה עשיית או שחיטה כן שאין מה קדושין,

ש הבשריות מצוות בהני כי תראה והנה  כגון רשות דבר לאתה אלא מכשירות שאץ מהם י
שין או תרומה הפרשת אבל הרשות, דבר שהוא אכילה לצורך מצוה הכשר שהוא שחיטה  קדו

 של הבגד ולבישת ורבו פרו מצות כגון חיובית, מצוה לצורך מצוה הכשר הם ציצית עשיית או
כמובן. ראיה צריך ואינו פשוט זה וכל וכדומה לכהן תרומה נתינת או בנפות ד׳

 פה לבאר באתי ולא מזנוה הכשר ובין חיובית מצוה בין חילוק יעז ענינים וכבלה בכמה והנה
זה. בענין הארכתי כוונוז צריכות דמצות ובסוגיא ל;נניננו. שצריך מה אלא

 בבלצוה יוצאין אי חולקים כן גם והפוסקים אמוראי, פליגי בעבירה הבאה מצוה בענין הנה
קר דכל ברור נראה דעתי עניות לפי אבל לא, או בעבירה הבאה  לא בעבירה הבאה מצוה ע
 סיבה p שהיא מצוה בהכשר אבל סוכה יעזיבת או לולב נטילת כגון חיובית במצוה אלא שייך

 הציצית עשיית או שחיטה כגון מצוה של והן רעזות של הן ותכלית צורך לאחה ואבלצעית
קר בעבירה, הבאה מצוה שייך לא בזה בבגד ע  דלא שכתב סוכה בריטב״א מובאה הסברא ו
כן לרצות שבא בקרבן p בעבירה הבאה מצוה שייך מר ואני מצוות, בשאר ולא לולב, ו  או

 פשיטא מצוה בהכשר אבל נמי, מצוות בשאר שייך בעבירה הבאה דמצוה נאמר אי דאפילו
 וכן תכלית, לאתה סיבה אלא חיובית מצוה שאינה כיון מצוה הכשר ידי יצא דלא לומר דאין

 בלי התכק/ת אחריה מועזכת שנעשה דהמעשה הרי כן אם שליח, יT על לעשותה אפשר
pשנ p הכשר האי עשיית בשעת עבירה עשה אם הדין הוא כן אם המעשה, את עשה מי 

 תאמר אפילו הבהנשה, נעשה מקום מכל עבירה עובר אדם האי מהכא דדל יצא נבלי מצוה
 ולא תבלנע לא העבירה מקום מכל קטן, או עכו׳׳ם ולא חיוב בר בעי אי מחני לא מאאו דנעשה
 ציצית הגשה צמר גזל לזה והעד הצריך, התכלית אחריה תגמזוך שלא המעעזה את תשחית
 עוד ויעז הציצית, עשיית בשעת עבירדז שעשה פי על אף נהנשה מזינוי שקנאן מפגי כשרין

ה ראיות וכמה כבלה  בעבירה הבאה דמצוה בסוגיא באחרונים זו בסברא השתבמזו וכבר א
וברורה. אמיתית סברא והיא

מצוות. סוגי הני אל ניתנו להינות לאו דמצות pה יתייחס איך נראה ועתה

ל להזז״י הנה  להם קיומם להיות ניתנו להינות אנו דמצות בהא העזנה בראש כאן כתב ז׳
 לעבדו מצוה האדון אם דודאי להבין קשה ולכאורה נתנו, צואריהם על לעול אלא הנאה

 עשיית אחרי עבד האי יהנה לא הכי עבודה אחה או מלאכה אחה לצרכו, דבר אחה לעשות
האדון, ציווי עליו שהכביד מהמשא לו הוקל עליו שהיה מהחיוב עצמו את שפטר המלאכה
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ש אלו רש״י ומדברי לרבו, עבד עבודת אלא גוף הנאת מצות קיום אין פירש״י ב, לא, ובסוכה  י
ש הנאה המושג כי והיא, הדבר, הסבר יותר ללמוד  אדם שעושה מה א) תנאים, שני בו י

אז חיצונית, השפעה אתה ידי על אונס או בדבר מחוייב שיהיה ביא־ עצמו והסכמת מרשות  ו
 באחד הנאה שירגיש ב) עצמו. מעשה בשעת נהנה ממילא עצמו מרצון הדבר כשעושה

 התורה, אסרה לא נפשית או רוחנית הנאה אבל וכדומה סיכה, אכילה, כמו הגשמיות מחושיו
 לולב נטילת או צחנית לבישת או תפייא־ן הנחת כגון מצוה מעשיית לאדם המגעת ההנאה והנה

 על שיש תאמר ומה לרבו, עבד עבודת כמו והוא גשמית, הנאה שום המצוה ממעשה כאן אץ
 דמתעסק אכלת הן כי הנאה, בכלל אינה זאת בוראו נגד חובתו שקיים רוחנית הנאה פנים כל

 גופא, טעמא האי מכח מצוה <די יצא מצה ואכל כפאוהו וגם נהנה, שכן חייב ועריות בחלבים
 המעשה שעשיית גשמית. הנאה גבי דוקא היינו מקרי. הנאה נכזי אונס ידי על דהנאה דהרי

 כי עבודה הוא מנצמו המעשה הלא מצוה עשיית גבי אבל ההנאה. היא הביאה או האכילה
 המעשה, לעשות ע^־ו קשה כי היא עבודה בכלל באונס עושה שאדם דבר וכל עליו הוא אנוס

 לא כזו והנאה גוף הנאת אינה היא ̂'bע שהיה החיוב עצמו מעל שסלק בזה לו שיש זו והנאה
התורה. אסרתה

 הנחת כמו דגברא פתאpאק שמונחת חיובית במצוח הוא כן דודאי אני אומר ומעתה
 וההנאה המלך ציווי מחמת באונס אותה שעושה כיון עבודה היא ההנחה שמעשה תפילין
 מונחת שאינה מצוה הכשר אחה בער£זה אבל הגוף. הנאת לאו היא החיוב עצמו מעל שסלק
או דוקא  כבלו בעי לא שליחות אנ״־לו מצוה הכשר ובכמה שליח. ידי על לעשותה ויכול ע

 את לעשות החלטי הכרח שאץ כיון עבודה בכלל אינה רשות של דבר לצורך שהיא שחיטה
א מהתנאים אחד שחסר וכל בעצמו, לשחוט מכריחו ומי בשר לאכול מכריחו מה כי הדבר  א
 שיש להיפך או רוחנית הנאה p מרגיש שאינו פי על אף המלך ציווי פי על באונס עושה שאינו
 ולכן מקרי, הנאה אונס שום כאן שיש פי על אף עריות על ביאה או אכילה כמו גשמית הנאה
 לאו מצות בכלל אינו זה שחיטה כמו דגברא פתאpק על חיוב שאינו רשות לדבר מצוה הכשר
ואסור. ניתנו להינות

 מקרי לא שחיטה גבי זרה עבודה של דבסכץ לחדש רצה סק״ג י׳ בסי׳ הפלתי כי תראה ופלא
 מצוה בהכשר כי כלל להאמר נתן לא דעתי עניות ולפי ניתנו, להינות לאו מצות מעזום נהנה

 חה ניתנו. להינות לאו דמצות הכלל שייך לא אכילה לצורך שחיטה כמו רשות דבר לצורך
ברור.

 לצורך מצוה הכשר אבל שחיטה, כגון רשות של דבר לצורך מצוה בהכשר דוקא היינו אולם
 מכריחו החיובית המצוה דהא ניתנו להינות לאו דמצות שפיר אמרינן בזה חיובית, מצוה אחה

חי על לעשותו דיכול פי על אף ההכשר את אגשות  ההכשר את עושה אם מקום מכל שאח, ?
 לאו מצוות ביה שייך ושפיר היא עבודה בכלל עאו שמוטלת החיובית המצוה כפיית מחמת
תאא. בפאגתא זה דבר לקמן שאבאר מה וכפי ניתנו, להיטת

 ואמר יחיד, בקבר מערבין אי יהודה ור׳ רבנן דפאגי א, לא, דעירובין מסוגיא למדתי זה ודבר
א רבא  לדבר p או הרעזות לדבר מערבין אי פאגי אלא ניתנו, להיטת לאו מצות עלמא דכו

ממילא למשתה או האבל לבית אלך כגון מצוה לדבר אלא מערבץ אץ דאמר למאן מצוה,
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 לאו מצות שייך לא הרשות לדבר דמערבין דאמר ולמאן ניתבו, להינות לאו מצות בכלל הוה
 הרשות לדבר או מצוה לדבר הולך אי מינה נפקא דמאי טובא קשה ולכאורה ניתנו, להינות

 לאו מצות בה נאמר לא ולמה דרבנן מצוה הוא שביתה וקנץ העירוב הנחת מעשה סוף כל סוף
אי הרשות, לדבר בהולך אפילו ניתנו להינות  דרב^ בכוצוה הא דרבק מצרה p דהוא משום ו

אר ולקמן ניתבו. להינות לאו מצות אמרינן נמי  שכתבו מה לפי הקשה המלך ובשער עוד. יבו
 כן, גם הגוף הנאת לו יש המשתה בבית הלא כן אם אסור, המצוה גוף בהדי דהנאה הפוסקים

 אמצוה קאי ניתנו להינות לאו מצות בגמ׳ דאמרו דהא סובר היה המלך דהשער תראה ומזה
 הגאון דעת על זאת עלה איך והפלא פלא חה עליו שמערב למקום כשהולך כך אחר שעושה

ז״ל.

 שחיטה מצות כמו מדרבנן הכשרית מצוה היא עירוב מצות האי כי דרכו יורה האמת אבל
 לדבר עירב אם ולכן שמה, לילך שרוצה מקום לאותו ההליכה את מתרת דחגירוב שהנחת

 הכשר שהוא כיון ניתבו להינות לאו מצות הכא שייך לא כן אם מערבין דאמר למאן רשות
 או האבל לבית לילך כמו מצוה לדבר מערב אם כן שאץ מה שחיטה, כבלו רשות לצורך נמנוה
 מצוה הכשר והוה הזגירוב את להניח מכריחו מדרבנן חיובית מצוה האי כן אם המשתה לבית

שייך חיובית מצוה לצורך ^. אכלת וזה ניתנו להינות לאו מצות בי׳ ו צ ו

עויין  שלא דנשבע פי על אף דמערבין היא מעזם והיוצא שם ובתוס׳ א,. ל״א, בעירובץ וי
 דבנשבע פסק ח׳ הלכה שפ״ו סי׳ או״ח בש׳׳ע דהמחבר אלא ניתנו, להינות לאו דמצות יהנה
 והמגן בחצרות, טלטול רשות לצורך דהוא כיון מבואות בו לשתף אסור מהככר יהנה שלא

 מפני הטעם כתב אברהם והמגן כן, גם לשתף דמותר הרמב׳׳ם שיטת הביא שם סק״י אברהם
 לדבר מערבין דאמר דלכלאן בגמ׳ אמרו למה כן דאם פלא והוא הנאתו, בדרך אלא כוץ שלא

 הנאה, בכלל הוא רשות לצורך בחנוה דהכשר משום כורחך ועל הקבר על לערב אסור הרשות
 המגן כתב ובסקי״א הנאה, האי גם בכלל שאינו יאמר מי עלי ככר הנאת סתם אמר אם כן אם

 דקשיא אלא לערב, דמצוה שצ״ה בסי׳ שכתבתי כמו הוא מצוה נמי חצרות ^גירובי אברדזם
 שבת תוס׳ בשם זו קושיא כן גם הביא השקל ובמחצית להנאתו, אותה עושה מקום דמכל אה

 המלך השער קועזית כעין והוא ניתנו, להינות לאו בחנות אמריץ לא מצוה בהדי דהנאה
 הוא דהאבלת אלא גופנית, הנאה אכא עירוב מצות בקיום הלא כי פלא והוא לעיל שהבאתי

 שבת דעונג דכיון אה סבירא הרמב׳׳ם מקום מכל מצוה הכשר p חצרות דעירובי פי על דאף
 זה ודבר היא, תורה כדברי קבלה דברי אמרו א, יט, השנה ובראש קבלה, מדברי הוא מצוה
ע בכלל הוא לחצר מחצר בטלטול מעוכב יהיה שלא  הוה חצרות של הזגיתב כן 1ואנ כמובן, עו

ת לאו מצות ביה ועזייך דמותר הרמב׳׳ם אה סבלרא ולהכי מצוה לצורך מצוה הכשר  אזינו
ש יוסף והבית ניתנו. תר א נראה שכתבתי ומה אחר טעם הביא שצ״ה סימן רי ה ־ יו  נבון וז
דשמיא. בסיעתא מאד

שין, אשירה של דלחי ב, פ, דף בעירובץ מניין  ה׳ סעיף שס״ג סי׳ באו׳׳ח הש״ע פסק וכן עו
 בשעה דהא וקשה ניתנו להינרת לאו דמצות משום טעמא כורחך דעל גדול עיון צריך והוא

איך מהלחי נהנה רשות דבר שהוא שמטלטל  מגדים הפרי בזה עמד וכבר אשירה, בשל מותר ו
אז ולא סקי״א שפ׳׳ו סי׳ אברהם באשל  שכתבתי מה לפי נראה דעתי עניות ולפי כלל, ^נ

ע של מצוה בבלל הוא הטלטול ואפשרות דיכולת לאו מצות בכלל הוה שפיר כן אם שבת עו
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 אץ תחומץ בעירובי אבל גדול. עיץ צריך הדבר עריץ לקמן שאבתוב מה ולפני - ניתנו להינות
ע בכלל זה  לאו מצות בזה שייך לא הרשות לדבר מערבץ אי לכן לתחום חוץ לילך שיוכל עו

נבץ. כנ־ל מצוה הכשר p שהוא כיון ניתנו לוזינות

 בהא והרשב־א הרמב״ן שהקשה הקושיא יסולק מהר חיש אלה בדברנו אנוזנו כנים ואם
 של ״סנדל ז״ל! הרמב״ן לשון ואעתיק מפרשים, היש אשיטת זרה עבודה של בסנדל דהלזנה
 הנאה לאו חלתיה הנאה איסור משונז ואי וכוי כשרה חליצתה חלצה ואם תחלוץ לא עכו״ם

 הנאה לאו לה נסבה לא חלתנה ובלא לאנסובי מני דהכא גב על ואף מיתנו להינות לאו דמצות
עוד כנהנית, שנראת מפני תחלוץ לא ולבתחלה היא, ש מאים, למצוה דבל ו  לכתחלה מפרש וי

 חליצתה איסורא ותנבדא נהי כשרה חליזנתה חלצה ואם בו שנשאת דנהמת משום תחלוץ לא
^ דגרסץ מיהא לי דאיק ולא מיפסלא, לא פ אווזו ב  לא זה ואחד זה אחד אמר רבא דין, בית ר

 נוזנו אי אלמא ניתנו להינות לאו מצות נהנמא מאי יצא זה ואחד זה אחד רבא אמר הדר יצא
 נדזנה שלא ונמצא כלונז ולא עשה לא יזנא לא ואם איסורא, ועבדא נהמת שאנז כיון להנות

יזנא״. דלא אמרינן

ה ידעתי לא הנה  ליהנות דאסור מפרשים היעז של דדינא אגופא גם הרמב״ן הקשה לא אז
 יעז דאורייתא איסור ואיזה מתנו להינות לאו מצות הא זרה עבודה של בסנדל ולחלוץ מהתורה

 הגט בכתבו בגיטין התוס׳ שכתבו מה על להקשות יפו ובן מצוה, לצורך בו שמשתבזפז כיון בזה
 קעוה וננוי הנאה, מאיסורי שנוזנה דאורייתא איסורא עביר דלכתחאז דכשר, הנאה איסורי על

 וכמו אנן דפסקינן מה לפי חיובית מצוה ולצורך ניתנו לדזינות לאו דמצות נאמר לא למה
טז ואפילו הגט ובתיבת מתנו, לזזינות לאו דמצות סברא כלל שייך לא לקמן שאבאר  הגט נוזי

p איסורי על גט לכתוב מהתורה אסור ולכן חיובית מצוה ולא שחיטה כמו היא מצוה הכשר 
הנאה.

 הרמב״ן, כלעזון ממש שכתב הרטזבייא ננזי וכן זו לנזברא מודוז הרמבץ דגם אומר ומעתה
 דפאגי אלא ניתנו להינות לאו דמצות סברא שייך לא מצוה דבהכשר מודה עלמא כולי ביבמות

 או תפילין במו והוא לחלוץ, האשה על מוטלת חיובית מצוה ההז חליצה מצות אי גופא בהא
 היא דחליצה נאנזר או הגט, כמו להנשא לוז שמתרת מצוה הכשר לא אבל חיובית מצוה שאר

p לחלוץ. מוזויבת אינה לוזנשא רוצה אינה ואם גט בננו ממפז להנעזא המתרת מצוה הבשר

 ב׳ לייבם, א׳ מצות שלעז יעז ביבמה בי כוזב המצות בספר דוזרמב־ם מבורר אינו הז־בר והטז
 בספרו הביא דצ״ל הגאון ואאמו״ר היבם, רעזות מעליה תסור שלא עד תנשא שלא ג׳ לחלוץ,
מוביזז אלו הרמביים דברי אשי׳ ״פזביבי  P ולא חיובית מצוה דהוא ליה סבירא דוזרמביים מזה ו
מן שכל אלא לפזוק להתירוז כדי מצוה הכפזר  בהזודה הנודזג הזביא לזזזוק, אסורוז חלצה שלא ז
^ ולא בער ואני זו, לסברא נוזית שם שהשואל ק״נ סי׳ אה״ע תנינא  שכתב זה מה כן דאם א

 עגונה אשב ואומרת לדולוץ רוצת שאינה דיבמה ט־ז הלכה חליצה מהלכות ב׳ pבפ הרמב״ם
מן בל לזז אומר היבם שהרי לדז שומעין אץ משלי ניזונוז ואני חיי ימי כל  אין לי זקוקה שאת ז

 ביתו בתוך מריבה לו תהתז או אחרת, שיעזא אפשר נשוי היה ואפילו אחרת אשה לי נותנין
 לולב או חפילין כמו חיובית מצוה היא חליצה דמצות נאמר אי ומעוזה עבייל. היבמה מפני

פץ ליה תיפוק לחלוץ דכופין הא על חדעז טעם לוזמציא לי למה בן אם וסוכה מצות על דבו



ד ו ם י ר ו ד ד

 רהנפקא הח^צה, על ברפץ כך וכדומה ולולב תפילין מעות שאר כל על שכופץ כמו חאצה
צץ שניהם ראם מינה צץ דשניהס כיון כופין אץ ודאי הרמב״ם לטעם רו  ולא לייבם שלא רו

אי אזלוץ  זה מכה אשר ברור, וזה עשה מצות לבטל בידם אץ היא חיובית עשה דמצות נאמר ו
 מצוה לא אבל הנשואץ שמיות מצוה הכשר רק היא דחלחגה היא הרמב״ם דשיטת א נראה

 דהא דחאצה, העבץ בזה שהאריך א׳ תשובה צבי״ ״חכם בשו״ת מצאתי כך ואחר חיובית,
 שאנו מה עיקר ״כל כתב: הדברים ובתוך מצוה, כוונת ולא הקנאה כוונת היינו כוונה רבעי
 לא מצרה שהוי בל בגט■ דאמרו גב על ואף ובו׳ דידה לתא משום הוא ההלזנה על בופץ

 שאומדץ במו ובו׳ עשה מעות בל על דבופין משום דבפיה טעמא היינו לאו כודחך על משהינן
אי בדבד תלויה שאינה במענה אלא הבי אמדינן לא כודחך דעל סוכה, עשה לו  להפטד אפשד ו

 דועה היא שאם תליעה כגון אדם בידי תלויה שהיא עשה במעות אבל ענין, בשום ממגה
 הדמב׳׳ם הביא שלא ופלא כזו״, עשה במעות לן אכפת לא אנן מקפיד אינו הוא וגם להתעגן

כדבריו, שם אומר שמפורש הנ״ל

טזי ראיתי כך ואחר  ששאלוהו פ״ה, סי׳ ״ב ח אה״ע זע״ל סופר החתם זקני קדושת לדעוז שכוו
 הרמב״ם בלשון ופשוט דמבואר וכתב לחלוץ, ולא לייבם שלא שהסכימו זקנים ב׳ אודות
טוו - קסייה סימן הטור שהביא כוו  שאק מודזז הזוהר וגנז וכוי - לעיל שהבאתי הרמב״ם על ו

 לדעת שכוונוזי יתברך לה׳ ותהילה הקדושינז בדבריו יעיי״ש להתירוז אלא חליעה מעות
קדושעז.

 הבשר כל על הא בשליחות, ליוזא חליעה דלמה עעומה קושיא תקשה כן שאם אמת הן
 יש אולי הקושיא ולחומר בשליח. דאיתא קדושין או מגט שנא ומאי שליח לעשות אפשר מזנוה
אץ בפניו, ירקה ולכן לאחיו שם להקים רעה שלא להיבם הבזיון החליעה מעות דנזעם לומר  ו

מיבמתו. לו הבא לבזיון דומה מנכרי לו הבא הבזיון

ש הלא אלא  שהידז וכמו חיובית עעזה מעות נ0ה דחלתנה ליה דסבירא מאן בזה אחרת דעה י
 הרמב״ן שיטת בן גנז הי׳ רזה אני ואומר הגיל, תנינא בטזודה נודע שבשו״ת השואל ליה סבירא

 דשפיר ליה סבירא וממילא לשופר ודומה חיובית מעוה היא חליעה של עשה דמעות והרשב״א
 תחלוץ לא מדרבנן אלא מהתורה מותר לכתחלה ולכן ניתנו, להינות לאו מעות ביוז שייך

 שהביא מפרשיעז היש אבל רמאים, משום או בנהמת שנראיוז מפני זרה עבודה של בסנדל
 לכתוב דאטור וכמו קדועוין או גט במו הכשדית מעוה היא חליעה דמעות ליוז סבירא הרמב״ן

אפלו ׳׳התקבלי■׳) דייה ב, בא, (גטין התום׳ שכתב וכמו מהתורה הנאה איסורי על גם  הכי ו
א הוא והטעם כשר, בדיעבד  לא מתנו להנות מעות דאי שופר כמו חיובית במעחז דאמרינן דוז

 כי האיסור מן דמעול וממילא יעא ולא העבירה גופה היא המעוה דמעשה מטעם היים יעא
אין מעוה כאן אין  ובמו בעבירה הבאה בחנוה ש״יך לא מעוה בהבשר אבל עבירה, כאן ו

כן למעלה, שכתבתי  בחליעה הבא הדין הוא בן ואם בדיעבד בשר הנאה אסורי על לגט כתבו ל
רוז מעבודה דטזמז מהתורוז לחלוץ אסור דלכתחלוז פי על דאף מפרשים להיש ליה סבירא  ז
 כן שאץ מה הגט, כמו החליעה וכשרה יעא בדיעבד אבל מעוה בוזכשר מתנו להיטת רבועות
 דלא שפיר עבירה תנשה ניתנו להטת מעות אמרינן הוה אי כמובן חטבית, מעוה שוזיא בשופר

בעהרים. כשמש ברור תורזז של לאמתו אנזת וזה יעא,



המא ניתנו ליהנות לאו המצוות סוניא

 לתרץ שיצא ק־ת תשובה או״ח דציק״ל סופר כתב בעל זקני קרושת בשו״ת ראיתי ופלא
 מזנות ראמר למאן התקיעה היא האסורה ההנאה רשם שופר רשאני הנ״ל, הרמב״ן קושית
 האיסור, מן ניצל וממילא בעבירה הבאה מצוה משום יצא רלא אמדינן שפיר ולכן מתנו להנות

א ביון תלתנה גבי אבל מ  ההנאה באה אז כשתנשא כך אחר pו ניתנו להינות לאו מצות לן ^י
די שעל היינו נישאת הסנדל חלצת י ת בזה המצוה קיום אחר הבאה הנאה ו  הבאה מצוה לן ל

 מפרשים, היעז לרעת נוזמז לא רבה כי תורתו כבור במחלת חנתי עניות ולפי עיי״ש, בעבירה
ץ ראסור מפרעוים היעו שכתבו מה כי לו  הנשואץ הנאת מבת לאו שנהמת מפני התורוז מן לז

א שמותרת רהיינו החלצה, בשעת מיד לז שימו ההנאה מפני אלא אסור ממש ש  תרזנה אנז לזנ
היבלת אין והאפשרות ו שו  היא ההחלפה הנאה איסורי דהמחלף וכמו מקרי, הנאה כן גם לזנ
ת לו מותר ומהתורה מהחליפין, עדיין נהנה שלא פי על 1אן הזנבירה  מקום מכל מהחלפץ להנו

ת שיכול דבר ברשוחו לו שבא מפני החלפה בשעוז עבירה עשה  על הבא ודכוותה ממנה, להנו
ת הנאה ודזיא תרצה אם שתנשא תזיכלת האפשרות לז ניוזן ההלצה ידי  בשעת מיד וזכו

ל ההלצה, מעשה או  לא לכתחלה מפרשים ״וימז שכתב; מפני הטעתו הרמבץ של pהלש ו
 כבזו הכוונה באנזת אבל ההנאה. היא דהנשואין ומשמע ברי, שנשאת שנהנוז מפמ תחלוץ

^ שכתבתי ק^, איט הלשון ו  וכתב הרמב״ן כדברי כתב כן שגם יבמות ברמזב״א תניינוזי מדו
שא שניתרת שנהנית ״מפני שם; שא ההיוזר היא דההנאה לפניך שלך הרי כך, ידי על לנ  לנ

ל סופר הכתב שם שכתב מה כל כן ואם חלצה, בשעת מיד והיינו צ  נפלאה נקודה תה נפרך, ז
יתברך. הי בעזרת

הרמבץ הרשב־א דגנז הנ״ל מכל לנו היוצא א היכא רכל מפרמזים להיש מודים ו  P דלכ
ת לאו מצות לומר שייך לא וכדומה שחינוה כמו הרשות לדבר מצוה הכשר שפיר ניתט, לזינו  ו
ה דסבירא אלא כשרה תזשחיטה מצוה ידי יצא בדיעבד הכי ואפילו תורה אאיסור עובר  ל

ה ה סבירא הרמב״ם שיטת כן גם והוא מפרשים היש אבל חיובית, מצוה הוה דוזלצ  דחליצה ל
א רפוות לצורך הכשדית מצוה הוה  הוה האשה ואצל ורביה אפריה מופקדת האשה אץ דוז

ץ מהתורוז אסורה ולכן רעוות של דבר הנשואץ ל זרה. עבודה של בסנדל לז

בשופר. הדין מה נראה ועוזה

ש שופר דמצות דזנ  היא המצוה ועיקר השמיעה, ב) התקיעה, א) מצות, חלקי ב■ בה י
כן שופר קול לשמוע מברכיץ ולכן השמיעה  מצוה הכפור היא והתקיעה ברמב״ם, מובאר ו

 על כן שאץ מה שליח לעשות אפשר אי השמיעה ועל השמיעה, של החיובית המצוה לצורך
 מעשה דאין בעלל נראה ומזה השומע, את להוציא לכוץ צריך התוקע דטז אלא התקתנה,
 ומכל למצוה כוונה בעי לא מצוה הכשר דבשאר מצוה, הכשר שאר כמו מצוה הכשר התקיעה

 משמיע בוונוז רבעי בתקיעה הכא כן שאין מה המשלוז, את להוציא כוונה בעי דלא שכן
 דחרפז דתנן הא על בזה לתנזוה הרבה תרועה ביום תמרים כפות בעל והגאון השומע. לצורך
 הא שליוזות מהני איך כן אם מזנוה גופא התקיעה אי נפשך דממה מוציאץ אץ וקטן שוטוז

אי שלחות מהני לא שבטפו למצוה  וקטן שוטה חרש גנז יוכל לא למה הוא מצתז הכפור ו
א, צי ^ שערי בפזו״ת ועיין לזו און צ  בונזז, צריכות דמזנות סוגיא על זצק״ל מדזנש הצדיק לזג
עיין מצוה, הבשר p הוה לא באמת דהתקיעה ומסיק הלזו החמורזז קושיא שהביא  מה ו

ה כונה צריכות דמצות בסוגיא ועמוק רחב בביאור זוז בענץ שהארכוזי אבל צמאונך, וירוו
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 קול שמיעת דהיינו חיובית מצוה לצורך מצוה מהכשר יותר הוה לא התקיעה דמעשה פשיטא
תורצו דילן, סוגיא זה פי על יתפרש איך אמת דברי ושמע הסכת ומעתה השופה  כל וי

דברינו. בתחלת לעיל שהצגנו הקושיות

די דיצא פשיטא שלמים או עולה שופר קול בשמיעת דודאי ליה סבירא הוה יהודה דרב  י
 בו אין דקול בפסחיג! שאמרו כמו עבירה, שום כאן אץ לבד הקול בשמיעת דהא השמיעה

 מזנוה הכשר השופר בזה קיים כן אם עולה של בשופר בעצמו תק;נ אם אבל מעילה, משום
 בגופו לעשותו מוכרח דאץ מצוה דהכשר יהודה לר׳ ליה סבירא זה ועל חיובית מצוה לצורך

די על לעשותו ויכול ובעזנמו  לעשותו יכול שאינו פי על אך חליצה כמו מצוה הכשר או שליח י
 אמרינן בזה כלל לחלוץ צריכה אינה להנשא רוצה אינה פנים כל על אם אבל שליח ידי על

 לצורך מצוה הכשר הוא שופר תקיעת של מצוה שהכשר פי על ואך ניתנו לוזנות לאו מצות
 ממילא המצוה ולא־־יגוך מצוה הכשר רק דאינה כיון מקום מכל לתקוע ומוכרח חיובית מזנוה

 זה דתשמיש הדין הוא וממילא נתנו, ליהנות מצות אמרינן דבזה יהודה לר׳ ליה סבירא
 שבגופו מצוה שאמו מפני ליהנות שנתנה מצוה הכשר לצורך עולה של בשופר שהשתנלש

 כיון עולה של דשופר יהודה ר׳ אמר ולכן המעילה ואת הקבין את הגומר תשמיש מקרי שפיר
ם שתקע ידי על לחולין דיוצא די ויצא לחולין ויצא מעל ליהנות שניתנה מצוה הכשר בו ^יי  י
די מיבעי לא מצוה,  אפילו אלא מעילה, דין בקול דאץ משום יצא הכי דבלאו שמיעה מצות י

rדי על לחולין דנפק כהןזום חגא תקיעה *־  לרבא כמו יהודה לר׳ ליה וסבירא התקיעה מעשה י
אץ הגם דמהני אחת בבת וחצר גט לה בהקנה בגט,  מכל הגירוזןזין ידי על אלא שלה החצר ד

 כן אם לחולין נפיק דלא כיון יצא לא שלמים של בשופר אבל הכא, הדין הוא כאחת באץ מקום
די יצא ולא התקיעה בנזעשה עבירה עומזה  למעלה דהוכהנו פי על ואך תקיעה, מצות הכשר י

 היש וכשיטת מהתורה עבירה דעבד פי על אך יצא לא דבדיעבד לומר שייך לא מצוה דבהכשר
 רק שהוא דטבילה לבילה״ ״ראויה ד״ה ע״ב ס״ו נדה התוס׳ שכתבו וכעין בחלחנה מפרשים

 יהודה רב מקום מכל עיי״ש, ודיעבד לכתחלה בץ חילוק שייך הטמא שיטהר לתכאת הכשר
 הכשר p דהוה פי על אך שופר תקיעת הכשר דשאני לומר יש או הכי, ליה סבירא דלא אפשר

 פבים כל על וכנ״ל, משמיע כוונת דזנריך והראיה נבזי חיובית מזנוה צד אחה בו יש מקום מכל
אץ בדיעבד חנא דלא יהודה לר׳ ליה סבירא  דלא התקיעה מצות על אלא העזמיעה על הכוונה ו

 דסבירא דכיון לומר רצה תקע, באיסורא תקע כי תקע לכי מעל לאימת רבא פריך זה ועל יצא,
די גם לזנאת חנריך ליה שייך תקיעה מצות י  התקיעה הלא כן אם בעבירה הבאה מצוה נמי בי׳ ו

הוה. באיסורא

ת יהודה ר׳ מודה ודאי זה ולפי  הני כל וכגון חיובית במצוה היינו ניתנו, להינות לאו ד^נו
 מצוה כן גם שהיא נמי ערבה מצות וכן חיובית, מצוה היא תורה לימוד דמצות בנדרים מעזביות
 דמצות יהודה לר׳ ליה סבירא חיובית מצוה לצורך שהיא פי על אף בחנוה בהכשר אבל חיובית,
 לאו דכחנות ליה וסבירא רבא ביה הדר כך אחר אבל שיטתו, לפי לו הקשה ורבא ניתבו להינות
 לאו מצוות שייך מצוה בהכשר דגם ל־ה וסבירא יהודה אר׳ דחולק לומר תנה ניתנו להינות
 לצורך מצוה בהכשר אבל חיובית, בחנוה לצורך בחנוה הכשר שהיא משום וה״ינו ניתבו להינות
הן יהודה ר״ הן רשות  לאו דמצות רבא שחידש והיינו ניתנו, להינות לאו דמצות מודים רבא ו

ח ידי על ל;נשותו שיכול פי על אך חיובית בחנוה לזנורך בחנוה הכשר אפילו ניתבו להינות של
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 עושה עליה אשר החיובית המצוה כפיית מכת רק בעצמו המצוה הכשר עושה אם מקום מכל
 להיעת לאו רמצות הא אבל ביתנו. להינות לאו ומצות חיובית מצוה בכלל היא ממילא אותה,
מקומות. בכמה נשנית שכבר לחדש רבא הוצרך לא חיובית במצוה ניתנו

 ניתבו. להינות מצות חיובית מצוה לצורך מצוה בהכשר ליה סבירא יהודה דר״ זה דלפי ודע
^ להא יענה מה לכאורה כן אם רו עי  והן הקבר. על מערבק אי ורבנן יהודה ר׳ דפליג א, לא, ד

 מערבין אי דפליגי אלא ניתנו להנות לאו מצות עלמא דכולי אמרינן שם יוסף לרב והן לרבא
 יהודה, לרב הפלוגתא נוקי ובמה עיי׳׳ש, אחר בדבר פליגי יהודה ולר׳ לא, או הרשות לדבר

 לצורך מצוה הכשר אי גופא בהא פלוגתייהו מוקי באמת יהודה דר׳ דעתי עניות לפי ונראה
 אץ באמת ולהכי נתנו דליהנות ליה סבירא ורבנן לא, או ניתנו להנות מצות חיובית מצוה

 אמרה כתנאי לרבא שהקשה הש״ס קושית תקשי ולא יהודה. רבי עד כרבנן ופסק מערבין,
א למלתא, שי אי זו ^ו  הא P שלו במימרא רבותא שום אשמעינן דלא כיץ תקשה, ארבא וד
 1וגנ יהודה. כרי הלכה יאמר דתנאי פלוגתא דהוא נאבלר אי כן אם ניתנו, להעת לאו דנהגות
 דרב א^־בא אבל רבנן, עד יהודה כרבי ניתנו להעת לאו מצות דאמר רבא דאתיא תקשה
 ניתנו להעת לאו מצות אי בהא יהודה ור׳ דרבץ לפלוגתא בוקים דאי זו קושיא קשה לא יהודה

 וכרבנן ניתנו להעת דמצות יהודה רב פסק שפיר לא, או חיובית מצוה לצורך מצוה בהכשר
 בגמ׳ מקשה דלא לעיל שהקשיע מה מיושב מאד ומה ברור. וזה הקבר, על לערב דאסרי

מוד בלולב מיירי דעזם קשה, לא דממשניות מרבא אלא ניתע להעת לאו דמצות ממשניות  ולי
רך מצוה הכשר הוא עירובין אבל חיוביות מצות שהם תורה  הביא זה ועל חיובית מצוה *נו

 מצוה הכשר שהוא בתקיעה ניתנו להבות לאו דמצות שופר תקיעת גבי ליה דסבירא דרבא הא
השמיעה. דהייע החיובית מצרה לצורך

 משום יצא עולה של בשופר דתקע דאמר הרמב״ם לשון הנ״ל כל פי על מיושב מאד ומה
די דיצא בזה והכוונה מעילה, דין בקול דאץ  אץ ובזה המצוה עיקר שהוא השמיעה מצוות י

ה מעילה דין א  וכל כלל הש״ס מיירי לא ומזה ניתע להעת לאו דמצות הטעם צריך לא ו
 ואם לומר הרמב״ם הוסיף ולכן המצוה, הכשר דהייע התקיעה אמעשה p סובבת הסוגיא
 דהיינו שתקע מה ידי על ומועל איסור עושה דדזלא הכוונה הקול. בשמיעת נהנה הלא תאמר
 השמיעה. של החיובית מצוה ומקיים שופר קול שומע כן <די שעל במה ונהנה המצוה הכשר

 לאו מצות בכלל הוא חיובית מצוה לצורך מצוה דהכשר ניתע להטת לאו מצות אמר זה על
ה יהודה, כר׳ דא< וכרבא ניתט להטת הרמב״ם. בכוונת ברור וז

 מנבירה, הבאה מצוה לרבא אה את וכי ורבא יהודה ר׳ פאגי דבמה מידי קשה לא וממילא
 לר׳ אה סבירא מצוה הכשר p הוה התקיעה מעשה דהייט שופר דתקיעת כיון הכא דשאני
 ורבא לחולין, יוצא אחת בבת פטם כל דעל כיון בעבירה הבאה מצוה משום בו דאין יהודה

 יצא לא כן גם בה שיש חיובית המצוה מצד התקיעה פנים כל דעל אה וסבירא עאה פליג
 מזגד שהוא פי על אף נבלי הכי אנלרינן ניתט להטת לאו דמצות דכיון אה סבירא חזרה ולאחר

 ן6ח גם ביה דאית מצד ניתנו להטת לאו מצות ביה אמרינן מקום מכל מצוה הכשר p אחד
 בעל שחילק מה נמי ומיושב בעבירה, הבאה מצוה וליכא מעל לא וממילא חיובית מצוה שהוא

אץ מדרבנן. שהוא תעניות ותקתנות השנה דראש תקיעות בין המאור  בין סתם לחלק הכוונה ו
אי תעטות דתקיעות משום אלא ודרבץ. דאורייתא את לעורר מצרה הכשר p שאינם וד
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 חוץ גופא בהתקיעה דיש השנה דראש בתקיעות כבלו חיובית מעוה צד בהם אץ אבל הלבבות
 נלעשה שם אשר דיובל שוה גזירה מכח חיובית צד גם ביה אית להשמיעה הכשר שהוא ממה

כיון כוונה, צריכות דמצות בסוגיא באריכות שכתבתי מה עיין המצוה, הוא התקיעה  ו
 לאו מצות התקיעה במעשה שייך לא השמיעה לצורך הכשר p אינן תעניות של דתקיעות

דשמיא. בסיעתא מאד נכון וזה ניתנו להנות

 הגשמים בימות לטבול דמותו־ רבא דאמר הזאה או בכמניין בטבילה הדין מה נראה והנה
 הנה ניתנו להנות לאו דמצות משום בכולהו דהטעם ז״ל רש״י וכתב ממעיין, הנאה במודר
 נאמר אם ומעתה טהור ונעשה מטומאה עולה וT שעל מצוה הכשר p הוא הטבילה מעשה
 חולין או תרומה לאכול שיוכל רשות לצורך מצוה הכשר דהיינו חליצה או שחיטה כמו דהיא

א בטהרה או  דבהכשר מפרשים היש לשיטת כן ואם חיובית, מצוה ולא רשות דבר מקרי ו
 הוה הא הגשמים בימות דטובל רבא אמר איך כן אם בהנאתה דאורייתא איסור יש מצוה
 מצוה בזמנה טבילה דאמר למאן ואפילו מחאזיה, שנא ומאי ניתנו להעת ומצות מצוה הכשר

 שופר קול שמיעת או לולב דנטילת לולב או שופר כמו חיובית מצוה זה דאין לי נראה נבלי
 ממעשה שנמשך התכלית אלא היא, מצוה לאו בעצם טבילה בהגשה אבל המצוה, היא דהיא

כיון המצוה. היא היא טהור אדם שיהיה דהיינו הטבילה  עולה זו טבילה מעשה יT שעל ו
 הגשמים, בימות לטבול דמותר נאמר איך נמי הרשות בדבר אפילו לטהרות ומוכשר מטומאה

 דמודר דרבא הא בחיבורו הרמב״ם הביא לא זו קושיא מכח דבאמת אמינא דמסתפינא ולולי
ש ולהנ״ל המפרשים, כל זה על תמהו אשר הגשמים בימות טובל הנאה  דחה דהרמב״ם לומר י
 לא מצוה דבהכשר מינייהו דמוכח דעירובין וסוגיא בחליצה דיבמות סוגיא מקמי דהכא סוגיא

ניתנו. להנות לאו מצות אמרינן

עוד אץ י״א הלכה ציצית מהלכות בפ״א הרמב׳׳ם דכתב הא בכאן אעורר ו שין ד  ציצית עו
 דהא הנאה איסור משום לאו דטזגמא משנה הכסף וכתב קדשים, ושל הנדחת עיר של מצמר
 כתב! יב יא, אר׳ח מגדים והפרי שיעוריה, מכתת דכתותי משום אלא ניתנו להנות לאו מצות
 ציצית״ בהם יטול ולא לכסי לא שהרי הכרחית שאינה אף ניתנו להנות לאו דמצות רואה ״והנך

אין הכרחית שאיבה דבמצוה ̂־ה וסבירא חולק מגדים דהפרי הרי תגיי״ש, וכר  מצד אונס כאן ו
 צתנית לעשות דאסור דהטעם כתב ולכן ניתנו, להנות לאו מצות לומר שייך לא המלך מצות

משלהם. מקרי ולא הנאה איסור דהם משום הנידחת ומעיר מקדשים

 הנאה מקרי לא הבא לעולם דשכר והריטב״א הרשב״א שכתבו למה דומה זה אץ והנה
 לבישת בשעת ציצית במצות דהכא הנאה, גורם p והו המצוה מעשה אחר p שבאה משום
 שכתב למה ודמי הבגד ללבוש שיכול לו גורמין והציצית ציצית, של המצוה מקיים הבגד

 הוא הנאה לאו מצוה אלא בה מעכב דלא משום הנאה מקרי לא דהנשואין חליצה גבי הרמב״ן
 להנשא שניתרת למעלה שכתבנו וכמו החליצה, בשעת באה הנשואץ הנאת כן גם דבחליצה

 שנהנה פי על אף בציצית הדין הוא כן ואם הנאה, מקרי לא הכי ואפילו החליצה בשעת והיינו
 אלא ניתנו, להנות לאו דמצות משום הנאה מקרי לא הבגד ללבוש שיכול המצוה קיום בשעת

 מצוה הוה דחלתנה ליה דסבירא משום אלא כן כתב לא הרמב״ן גם למעלה שביארתי דלפי
 מודה כנפות ד׳ בת בטלית מתכסה אינו רוצה שאם ציצית גבי דהכא אפשר כן ואם חיובית,

ניתנו. להנות לאו מצות לומר ביה שייך דלא
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עויין  לא דוחה עשה אה דמנה שהקשה ס״ט, סי* יו״ד סופר החתם זקני קדושת בשו״ת וי
 ציצית מצות דעיקר pותי ניתנו, להינות לאו דמצות משום דלמא בציצית. מכלאים תעשה
תו וצינה, החמה מפני בה תכסה אשר בטאת  אלא הבגד לובש המצוה מחמת לא דהא וכוונ
 ו16ב דעתי עניות לפי אבל אמת. והתירוץ ציצית, בה שיטיל תורה אמרה זה ועל הנאתו לצורך

 ודלא מגדים הפרי וכסברת חיובית מצוה שאעה כיון פיתגו להינות לאו מצות ביה שייך לא הכי
ודו״ק. משנה, כסף כבעל

המצוה. גוף כהדי דהנאה כהא והרשב״א הר״ן משיטת ברx ועתה

רץ חל תשמישך הנאת קונם דבאמר בגמ׳ דאמרו הא על הנה שאר ולרשב״א מדרבנן, ל  ו
 הנאת דמותר דנימא הר״ן הקשה זה ועל יעויי״ש, החפץ שמזכיר כיון מהתורה אפילו ראשונים
 הנאת על p ניתנו להנות לאו מצות נאמר דלא pותי ניתנו. להנות לאו מצות מכח תשמישה

ה וראיה מקרי, הנאה המצוה דמקיים בהדי גופיה מתהני אי אבל המצוה קיום מודר א  הנאה ד
החמה. בימות טובל אינו ממעיין

 ידי על ממש מאונס השם מצות מצד אונס גרע דלא מאד נבונה הר״ן של הסברא גוף הנה
^ינן אדם, כפיית פ  כל דסוף משום כונה צריכות דמצות פי על אף יצא מצה ואכל דכפארהו ד

 שבא דההנאה מצוה ידי יצא הכי דמשום רש״י דכתב ועריות. בחלבים מתעסק וכבוו נהנה סוף
 הרמ״א פסק ברכה דלעניץ אלא האדם, ברצון ולא תאא בכוונה לא אכילה יה־ על להאדם לו

 ברורה הר״ן סברת זה ולפי זה, על שתמהו עיי״ש לאכול באונס מברך דאינו ח׳ הלכה ר״ד בסי׳
 המצוה, בהדי אה דאית ההנאה לגבי מתעסק נקרא מלהיות עתר תגרע לא המצוה דכוונת

 המצוה, בהדי הנאה אסור ולכן ההנאה, מעכב לא חיצונית העזפעה מחמת אונס שהוא ומה
 בסוגיא הנשה Tג pפ סוף בחולין שכתב במה דבריו את סותר מנצמו הר״ן דלכאורה אלא

 והביא מותר, רישא פסיק הוא אנדלו מתכו^ שאיע כל הנאה רגבי תיהא, בת גבי מלתא דריחא
שין כסות דמוכרי דכלאים ממשנה ראיה ש עיי״עז. יתבוין שלא ובלבד כדרכן אב  מן וי

 מותר מצוה בהדי הנאה דאפילו אה דסבירא הרשב״א של טעמא דהיינו שכתבו המפרשים
ה האחרונים, כן שוp וכבר מדנפשיה, להר״ן תקשה כן ואם מתכוין, דאינו כיון  עניות לפי ו^א

 כורחו על לאדם א הבאה דהנאה בחואן הר״ן שכתב כמו הוא כן דודאי מידי. קשה דלא דעתי
 הנאת כגון וביאה אכילה בכלל שאינה בהנאה דוקא היינו אולם מותר, pקמכ ולא אפשר בלא

 מתכוץ דשאינו לומר שייך לא בזה ביאה או אכילה הנאת אבל צל הנאת או ריח, הנאת חימום,
^ כיון תע מ ת בחלבים ד  הנשה, גיד pפ בחולין גופא בר״ן שם מבואר כן נהנה, שכן חייב ועריו

 בהנאת לאביי רבא מקשה מאי הר״ן רלסברת המפרשים שהקשו מה מידי קשה לא וממילא
 ולפי סוכה, בישיבת שנהנה מצוה בהדי הנאה, איכא הא ניתנו, להנות לאו מצות עליו סוכה
 באיסורי ולא אכילה באיסורי אלא אסור המצוה גוף בהדי דהנאה אמר לא דהר״ן ניחא הנ״ל

כן הנאה, שו קושיות אותן כל זה באופן מיושבים ו ^ הר״ן. שיטת על ש

 טובל אינו ממע^ הנאה רמודר מהא לשיטתו ראיה הר״ן מביא איך כן דאם תשיבני ואל
 שאעו דבר ובהנאה הנאה אלא אכילה בכלל אינו הא קשיא משם אדרבה ההמה, בימות

הוא הנשה, Tג pפ שכתב כמו רישא בפסיק אפילו מותר מתב^  גדולה קושיא לכאורדז ו
ה הרץ. לשיטת כמו נמי pמתכ בלא אסורות אשר הן הנאות אותן בכלל נמי דרחיצה לי ו^א
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 חמשה בכלל רחיצה מרבי^ ב.) (עו, הכפורים יום פרק יומא בגמרא רהא ועריות, חלבים
 בעצם יורו־ רהשמן רכמו ז״ל רש״י וכתב בקרבו וכמים בעצמותיו כשמן ותבא מהקרא עינרים

 בהרי רחיצה הנאת ואסור לאכילה רומה רחיצה ולכן לקרבו, יוררים רחיצה יהי על המים כך
p כנ״ל מצוה, a הר״ן. לשיטת

עוד  מה רעל דידן, רנירון א7א שייכות לו אין מתכוין שאינו ררבר הדין עיקר דלכל לי נראה ו
אי הנדר, על שנתהרט מפני עאה לבוא רוצה ועתה מאשתו הסנה שנדר מי על דנץ אנו  דוד
 מיירי אבל לדעת, נ6א קישוי pm אפשר שאי הביאה על אותו שכופין קמיירי בהא לאו

^ר על בנתחרט  או לא, או התרה צריך אם אשתו על לבוא רוצה אם והשאלה שעשה ה
 שאינו לן יימר מאן ומ׳נתה אשתו, על לבוא רוצה פנים כל על אבל במזיד לעבור שרוצה
ש בטנה שבבל כיון הגוף להסנת גם מתכוין  במעיין מצוה בטבילת וכן כן, גם הגוף הסות י
 לשם רק ולא להסנתו גם מתבוץ שאעו לן יעיד מאן בהטבילה הסנה שיש כיון החמוז ביננות
 מכוין אם אפילו הגוף הסנת גנז בה שיש מצוה אתה עושה אדם אם דמלת>נ וסתמא מצוה,

 מכמן הטובל דמלתזנ סתמזנ ואדרבה הגוף הסנת יהנה ש*נ בוונה היפך לו אץ בודאי למצוה,
 הנאת גם לו יש סוף כל סוף למצוה גם שמתכמן מה מהני מאי כן ואם הגוף, הנאת ליהנות גם

אץ כן, גם לה מתכוץ ומסתמא הגוף ש דכיון לומר ו  דהלא הגוף, להסנת מתכמן אינו איסור די
 לא, או אסור אנו הטבילה או הביאה מעשה עשות דרוצה כיון לא או אסור אם דנץ אנו זה על

 אבו חפץ התז מותר הגוף להסנת מתבמן שלא זה איש על מעידין אנו כסות במוכרי כן משאץ
 נ0הת אמר ולכן מתבוץ, אינו דמלוסנ וסתמא מכירה, לצורך בגדים הני ללבוש מוכרוז התז ל>נ

 הוא דמלתזג דסתנזא להיפך הוא הכא אבל אסור, סנמת מתבמן ראם יתבוין נ6ש ובלבד
™ן. נראה וזה אסור, ולוזכי הגוף להסנוז גם מתבוין

 דמסתנוא מצוה ישיבת וסנסר עלי סוכה הסנוז באומר כן tנm עדיין תקשי זה לפי אלא
 הסוכה מצד ליהנות תדורו כעין תשבו המצתז היא והי>נ מהצל ליוזנות גופו להסגת גם מתכוין

ת לאו מצות וכי רבא מקשה ומאי חדש. דבר אומר דמסתפיסג לולי בן על אשר מתנו, אזינו

ש המטוז בתשמיש דהמז  לזזזנשה שיעבודו מכת שמחוייב עונה מזנות א. מצוות, ב׳ י
 מצוה היא עונה מצות כי והוזילוק ורביה. פריה מצות ב. עונה, בננצות חייבתו שהתורה

 הכשר p הוא התשמיש ורבו פרו במצות אבל המצוה, עצם היא תשמיש ודזמעשה חיובתז
 וחילוק מצוה, שום עצמו מצד עליו אין המעשדז בגוף אבל ובנות במם שיוליד התכלית לצורך

ברור. זה

תירץ ניתנו, לוזינות לאו מצות סנמר תשמישך דבהסנוז הקשה נמי מ־רים ז״ל הרשב״א תזנזז  ו
 קשיא דאבתי א*נ השיעבוד, פקע הנדר ידי ועל מחמתו, ולא מחמתה p היא עונה דמצוות

מר זה ולפי זמי״ש. נ0רמ דעליזז ורבו פרו מצות איכא הא ליה  בעצמו כתב גופ>נ דהר״ן אני או
 מצות הא מקשה כך חרm אלא הרשב״א, שכתב כמו תזוא מצוות הנך להו פקעו הנדר דמכח

ת לזנו מ מר ניתנו, לזי ת הסז הרץ כוונו: דגם ואו קשו  מכה אג אבל ורבו פרו מצות מכח p לז
 אמ ואומר אסורוז, מזנודז בהדי דהסנת pתי זוז ועל ז״ל, הרשב־א שהקשה ובמו עונוז, מצות

 על חיובית, מצוה לצורך מזנוה הכשר p הוא והתשמיש התשמיעו, הסנת נ0ה דהאיסור כיץ
שם המצוה היא היא המעשה שעצם חיובית במצתז אבל אסור, מצתז בהדי דהסנה חידש זוז
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 לא הכשר רק ולא המצדה עצם שהיא עונה במצות ולכן המצוה, עיקר לגבי הגוף הנאת בטל
כן הגוף, הנאת איכפת לא מצוה עצם שהוא בסוכה וכן הגוף, הנאת לן איכפת  תורה בלימוד ו

 רק שהוא בטבילה אבל חיוביות מצוה עצם הוא כי בלימודו ושמח שנהנה מה איכפת לא
עיין אסור, המצוה גוף בהדי דהנאה אמרינן שפיר מצוה הכשר  דשיטת שהעלה המלך בשער ו
 המצדה, בהדי הנאה דאיכא היכא היינו ניתנו להינות לאו מצות אמרינן לא pדבדרב הת״ה
 לשיטת דאורייתא עשה מצות לגבי כן שאין מה הגוף, הנאת בטלה אינה דרב^ מצדה ולגבי

 לפי אשר מצוה בהכשר ורק חיובית במצדה מודה גופא דהר״ן נאמר נמי pא כן אם הרשב״א,
 לאו מצות כלל נאמר לא חיובית מצדה לצורך מצוה דבהכשר ליה אית יהודה ר׳ שביארתי

ש נבלי המצדה בהדי הנאה כן ואם כרבא, pפסקי pדא אלא ניתנו, להינות  בהכשר דרק לומר י
גופ>^ במצוה ולא אסורה מצדה

אץ  הנאה דמודר ה, תקפו, והשו״ע יוסף הבית הביאו הכלבו כתב למה כן דאם להקשות ו
 הנאה ממודר ראיה והביא בתקיעתו, שמתגאה בנוה שנהנה מפני בעצמו הוא יתקע לא משופר
 מצדה, הכשר p שהוא לטבילה חיובית בחנוה שהיא שופר תקיעת דומה אינו והא ממעיין,

 לצורך מצדה הכשר p הוה התקיעה דגם למעלה שביארתי מה לפי מיס־ קשה לא אבל
 הכי אץ חיובית מצדה בהדי הנאה אבל אסור, המצוה בהדי הנאה לו יש אם ולהכי השמיעה

דמותו*. נבלי

ש כי בסברא ואמינא שכן, כל בדרך הוא דבחניין מהא לסברתו הר״ן שהביא דהראיה ודע  י
אץ תשוער לא עשייתה אשר מצדה בץ חילוק  המטה תשמיש כמו הגוף הנאת בלי מציאות לה ו

ש מצה, אכילת או סוכה ישיבת או  אקראי בדרך pו הגוף הנאת בלי שתיעשה אפשר מצדה וי
 הנאה ליכא הגשמים דבימות טבילה, והיינו בדרך המצדה לעשיית הגוף הנאת תתחבר בעלמא
ש כן ואם הגוף, הנאת איכא החמה ובימות  הנאת בלי סגי דלא במצוה דודאי ולומר לחלק י

 במצדה אבל הכי, בלאו אפשר אי דהא נמי, הגוף להנאת כמכוין הוה כן אם פעם בשום הגוף
 הגוף הנאת ̂־ה אית החמה בימות שזנתה הגם הגוף הנאת בלי לעשותה דאפשר טבילה כגון

 ז״ל רש״י שכתב ב, צא, זבחים מגבל׳ זו לסברא לי יש ראיה וכדמות כלל, לה מכוץ דאינו אפשר
 פסיק מקרי ולא פטור, מבוץ כשאינו מקום מכל דמכבה גב על אף גסות בטפץ דמזלף שם

 אברהם ובמגן שם שבת ה׳ באו״ח ובשו״ע עיי״ש, ותp בטפץ אלף דאפעזר כיון רישא
 שטובל הגם הגוף הנאת בלא לטבול דאפשר כיוון נבלי הכי דכוותה כן אם השקל, ובבלחצית

 לחלק דיש הגם המצדה, בהדי הנאה הוה ולא מכוץ מקרי לא הגוף הנאת אה דאית באופן
 פי על אף גסות לטפות מתכוין אם ובאמת גסות בטפץ אלף מכדן אינו זילוף גבי דשם ולומר
 דמה שכן כל מכח דינו הכריח הר״ן מקום מכל אבל דאסור, אפשר לכבות מכוץ שאיע

 בכחניאות דאין בתשמיש שכן מכל אסור כשמתהני מקום מכל הנאה בלא שאפשר בטבילה
להנאה. נבלי מתכוץ דמסתבלא אסור וד־אי הנאה בלא

 בחנוה עצם לגבי בטל הגוף דהנאת מודזז חזר׳׳ן שכתבתי פי על דאף לעורר צריך אני ופה
 ההנאה היא המצדה שתכאת דבמצוה והוא למצוה, מצדה בץ לחלק צריך מקום מכל חיובית,

 היה התורה נותן כוונת דאדרבה ניתבו להנות לאו מצות לומר שייך לא מצה אכילת כגון
בחנות מכח איסור של בבוצה שיחנא נאבלר הכי כן אל ראם מצה, באכילת הגוף הנאת שנהנה
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ה ניתנו להינות לאו עיץ איסוד, של נוצה באכילת עבירה עשה דודאי להאמר ניתן לא וז  תום■ ו
 משום ליה תיפוק יוצא דאינו טבל של מצה על קרא לי דלמה שהקשו ״ההיא״ ד״ה א, ט, סובה
אי בעבירה, הבאה מצוה  מידי התוט• מקשה לא ניתנו להיטת לאו מצות ביה דשייך נאמר ו

 הנאת היא המצוה שתכלית דבמצוה ודאי אלא עשה, ומצות עבידה שום באן אין דאדדבה
ת בחלבים למתעסק ממש דומה דזה ניתט להיטת לאו דמצות סבדא שייך לא שם הטף  ועריו

נהנה. שכן דתייב

 על ניתט ליהטת לאו מצות ביה דאמדינן סוכה ישיבת דמצות לומד ברתך על צריך זה ולפי
 הפוסקים רוב מקום מכל פטור, דמצטער פי על אף היא ההנאה לאו המצוה תכלית ברתך

 משום טעמא דהייט סזמר אם ואפילו נשמים, ירדו אפילו חייב הראשונה דבלילה ליה סבירא
מן דזזי נהנה פנים כל על אבל מצטער, מקרי לא כזית אכילת כדי מיעוט דז כיון מקרי, לא ו  שכן ו

 בגמי אמרו שפיר ולכן תראשונה. בלילה פנים כל על ההנאה סוכה ישיבת מצות של תכלית אץ
 הנוף הסזת בטל ביעזיבתה הנאה לו ימו אם אפילו בסוכה לישב מותר עלי סוכה הנאת דבאומר

החיובית. מצוה לנבי

 הדיבור, בסוף בנדרים שם מסיק דהא בזה, אחרת שיטה לו שהיה נראה דיל הרשב״א אולם
 לתשמישך גופך באומר מיירי ובגמ• עליה לבוא מותר באמת עלי תשמישך הנאת אנזר דאי

ה ז־ל הרעוב״א וסיים סובה, גבי הש״ס דמסיק וכמו  דבאמת ליה דסבירא הרי יותר. לי נראה וז
ת לאו דמצות משום מותר תשמישך הנאת אמר אם ט  הנאה אה דאית פי על אף מתנו אזי

 איכא ורבו פרו מצות ורק אתיא מחמתה רק דהא אבא עונה ומצות המצתז, טף בהדי
 תשמיטוך הנאת דבאומר הרשב״א כתב הכי ואפילו ורבו, פרו למצות הכשר הוא שהתשמיש

 בימות טובל ממעיין הנאה דהמודר א, כח, השנה ראש הגמ׳ תקשה לדידיה כן ואם מותר,
 סברת היפך אה סבירא דהרשב״א לומר יש הטשא ולחומר החמה, בימות לא אבל הגשמים

 כמו הטף בהנאת מקיימה מקרה ובדרך הגוף הנאת בלא לקיים שיש דמצוה והוא הר״ן
 איט הטף הנאת בלא לקיימה אפשר שאי במזנוה אבל כן, גם להנאתו מכוין ודאי שם בטבילה

 טז שנהנה טבלה דשאני המאירי שכתב כמו לומר דצריך או למצוה, רק כלל להנאה מכוין
 כן ראם ורבו פרו במצות יתכן לא זה דתירוץ אלא בסוכה, כן שאין מה המצוה עשיית אתר
 שבבר כיץ הי באבר לפרוש אסור תשמישך הנאת באומר דמותר הא דלרעוב״א לומר צריך
תר הדוהק מן תה כמובן, הזריעה במעזזזה המצוה קיים שכרזבט. במו נבון ויו

 מדאורייתא הנה בדיעבד, רק או לכתחלה מותר ניתט להיטת לאו מצות אי עוד אבאר ועוזת
 תזנה דאסור, אפשר מדרבנן אבל לדיעבד, לכתהלה בץ חלוק אין דמהתורה דמותר פשיטא

שון נקט הנאה מודד וגבי דיעבד, לשון יצא עולה של בשופר נקט רבא  בימות דטובל לכתחלה ל
 הרמב״ם לשיטת בו לתקוע דמותר בשופר או אחר, מעיין ליה אית אפלו ומשמע הגשמים
 לא דלכתחלה פסק בעולה דלמה הרמב״ם על הקשו ובבר אחר, ליזז באית אפלו נבזי ומשמע

 מידי קעזה דלא דעתי עניות לפי טאה אבל לכתחלה, לתקוע דמותו־ פוסק הנאה ובמודר יתקע
ט לא, או לכתחלה מותר אי דתנאי פלוגתא מצינן חיובית במצוה דודאי  ור■ רבנן דפלגי ווזיי

פי ב,) (יג, מעלה במסי בערבה צדוק ברי אליעזר  כורחך על רבנן למעלה שביארתי מה ל
ה סבירא בן לבתחלה אפלו דבזותר ל  סבירא צדוק בריבי אליעזר ורבי דמנרבה הזקנים לקחו ל

לט הוה כן ראם אלא להטת, דמותר כורחך על הערבה ולקחו ובטן לכתחלה דאסור לוז
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 דהא לי נראה אבל כרבנן, לכתחלה אפילו ומותר ניתנו להינות לאו דמצות להלכה לפסוק
 מצוה בהכשר אבל ערבה, כמו חיובית במצוה היינו לכתחלה אפילו דמותו־ לרבנן ליה דסבירא

 דפסק והא אסור, לכתחלה מקום מכל עבירה עבר לא דבדיעבד הגם חיובית מצוה לצורך
 P הוא התקיעה דמעשה משום היינו לכתחלה דאסור עולה של בשופר בתוקע כרבא הרמב״ם

 מצוה לצורך מצוה הכשר דהוה משום עבירה עבר ולא יצא דבדיעבד הגם מצוה הכשר
 לאו מצות כלל אמרינן דלא ליה אית יהודה רב דהא אסור לכתחלה פנים כל על אבל חיובית,
 עליו לחלוק לנו די כן אם חיובית, מצוה לצורך שהיא פי על אף מצוה בהכשר ניתנו להינות

 pדאמרי דהא נכונה סברא לי נראה משופר הנאה במודר אבל אלכתחלה, ולא אדיעבד
 פנים כל על דלכתחלה אמרינן מהתורה עצמו איסור שהוא בדבר דוקא היינו אסור דלכתחילה

מרין ואנו השופר עצמו על אוסר שהוא הנאה במודר אבל מצוה, הנאת אפילו יהגה לא  או
אין הרשות, לדבר אלא כלל מצוה לדבר כוון לא ניתנו להינות לאו דמצות דמכח  מודר בכלל ו
 לתקוע דמותו־ הרמב׳׳ם ליה סבירא ולכן אסור, לכתחלה יהא למה כן אם מצוה, הנאת הנאה

 ליה סבירא דהכלבו אלא ניתנו, להינות לאו דמצות כיון אחר שופר ליה איכא ואפילו לכתחלה
 על אלא בעצמו הוא יתקע לא המצוה בהדי הנאה איכא כן ואם תקיעתו מקול דמתגאה דכיון

אחר. ידי

אין דיצא מודה דבדמגבד כתב המלך והשער  ודאי הגוף דהנאת שכתבנו למה סתירה זה ו
 אחר איכא אי פנים כל על לכתחלה ולכן המצוה לגבי דבטלה דאמרינן אלא היא הנדר בכלל

 לטבול דמותר כמו לכתחלה אפילו מותר בנדר המצוה הנאת רק ^־כא במקום אבל יתקע, לא
 דערבה, והיינו לכתתלה כן גם מותר חיובית במצוה תורה איסורי בשאר אבל הגשמים, בימות

 בהדי הנאה ליה דאית פי על אף המאירי שכתב כמו הנאה באיסורי לסכך לכתחלה דמותו־ או
 בהכשר אבל מצוה, הכשר p שהיא שופר תקיעת כן שאין מה חיובית, מצוה שהיא כיץ מצוה
 הוא תורה איסור לכתתלה מפרשים היש לשיטת חליצה או שחיטה כמו רשות לצורך מצוה

 שכתבתי כמו בעבירה הבאה דמצוה סברא שייך לא מצוה דבהכשר משום כשרה ובדיעבד
באריכות. לעיל

 לא אבל אחר לו דיתקע דכלבו הא הביא ה, תקפו, שופר הלכות או״ח בש׳׳ע המחבר והנה
 בו יתקע משופר הנאה דמודר סתם כתב י״ג סעיף רכ״א סי׳ נדרים הלכות וביו״ד בעצמו הוא

 ליה דסבירא דעתי עניות לפי ונראה סתירה, האי הקשה שם והש״ך בעצמו, הוא דמשמע
 בעצמו שהוא יאה ולא נאה דלא במצוה, הנאה ממנו שנדר בשופר בתוקע דהגרעון להמחבר

ל ומתהנה הנאה ממנו שנדר בשופר יתקע  מדיני דמיירי שופר בהלכות הכא ולכן תקיעתו, ^ו
 לתקוע דמותר נקט נדר איסור מדין דמיירי נדרים בהלכות אבל הוא, יתקע דלא כתב שופר

דעתי. עניות לפי נראה כן איסור, עושה ואינו בעצמו

 מיירי ושם נתט, ליהנות מצות ליה דסבירא דמשמע אביי על הקושיא מיושב איך זה וראה
 מה ולפי ניתט, להינות לאו מצות ליה לית דאביי משמע הכי ואפילו בסוכה חיובית במצוה

 לאו מזנות לאביי ליה לית ובהא המצוה בהדי הנאה דאיכא סוכה דשאני ניחא שהעאתי
 בטל הגוף דהנאת ליה וסבירא עליה פליג ורבא חיובית, מצוה שהיא פי על אף ניתנו ליהנות

דו חיובית מצוה לגבי .pו
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 הרשות דבר לצורך מצוה הכשר אלא חיובית שאינה דמצוה שהנחתי ההקדמה פי על ודע
 לא, דעירובץ מסוניא זאת והוכחתי ניתנו, להינות לאו מצות ביה שי׳יך דלא מודה עלמא כולי

ה אית עלמא כולי אז הרשות לדבר מערבין דאנז משנז דמוכח א,  באיסורי מערבק דאץ ל
 אינו דהעירוב כיון ודאי אלא רשותית, מעשה ולא מצוה מזנשה הוא דעידוב פי על אןז הנאה
 מודע! עלמא כולי אז הרשות דבר לצורך מערב אם לבן חיובית מצוה ולא מצוח הכשר אלא

מר שייך דאינו  מאד נבון אופן על מיושב איך ושמע הסבת ועתה נתנו, ליהנות לאו מצוות ל
כוזבו המערבוז״, מעצי הבירה לפני אותו שורפץ רובו ״נטמא משנה ב, פא, דפסהים סוגי׳  ו

הן מתנה דין בית דלב משום הטעם נראה ״נטמא־ ד־ה התום'  בשריפת מהם להנות על
 דין בית דלב מעילוז משום כאן דאץ תקלה״. ■לדי בד״ה א,) (פב, שם רעז־י כםב וכן קדשמז,

הן מתנוז  הלא זה דבר לחדש ורעו־י לתוס׳ דלמה טובא וקשיא אותו, מקדישין כן מנת ועל על
א ניחא הבי בלאו  בעצי מתר של שדיפה מצות לקיים ומותר ניתנו להינות לאו מצות רוז

אץ מערכה אוזרי עצומה, קושיא הוא ולכאורה מעילה, שום כאן ו  שהרגיש מצאתי החיפוש ו
הן מתנה דין בית דלב דטענז וכתב ובש״ס במשניות מהרש״ש בהגהות בזה  לדברי שצריכין על
ה דלית יוזודה רב ת לאו מצות א, כח, השנוז בראש ל ט ש לא ומי עיי״ש. ניתט, לזי  הדוחק ירגי

עיין בזה, הגדול ^ סופר בתתם ו מר מקום היה ולכאורה בזה. כן גם שעמד רס־ח תשובה חיו  ל
ת לאו דמצוות פי על דאף ט  ולהכי מדדבנן פנים כל על אסור לכתחלה פנמז כל על אבל נתנו לז
ש מתנה, דין בית לב צריך  כל על לכתתלה ניתט לחימת לאו מצות אי באתרונעז פלפול בזה וי
חץ היו דהזקנים דנזעילה וממשנה לא, או אסור פנים ק  לאו דמצות משום הקדש של ערבה ל

ת ט  עניות דלפי והוא, אמרת דברי קושט שמע אבל מותר, לכתתלה דאפילו מוכח ניתנו לזי
 מצתז הכשר אלא חטבית מצוה אינה טתר או טמאינז קדסוים דשריפת ברור דבר נדאה דעוזי

ט די על שלא ממש לבערו אופן היה ואם העולם מן לבערו והעיקר שהתכלת רוזיי  שריפה י
 מהא מוכח זה ודבר דמי, שפי עפד או אפר הטתר מן ועושה שמאבדו אחר דבר ידי על אלא
 מבדטטרא עובדיה ור׳ רמו״י וכתבו יקבורו לא דהנשדפץ א, לד, תמורה סוף במשנה דתנן

די יבוא שלא יקבודו לא דלהבי במשניות  שהרבה איגר עקיבא ר■ בהגהות עיי״ש, תקלה ל
ה מו ה דתיפוק לז  מצאתי כך ואחד עיון, בצריך תזניחו שריפה, מצות יבטל שלא יקבורו דלא ל
 הקשו לא דלמה בתימא מוסיף ואני עיי״ש, קמ״ז במצוה חיטך המטזת כן גם בזה שעמד

 דמבטל כיון פשיטא דהא יקבורו לא דוזנשרפין התנא אשמעינן צורך דלאתה גופא אמשנה
שריפה. מצות

 P הטעם וראי שריפה דצריבין טתר או טמאים קרשינז הני דבל דרכו טרה האמת אבל
 מתקלזז, ינצל לא טתר או פסולים קדשים מקום בבל מונח יהטז אם בהם יבשל שלא משום

ל דוקא, לאו ושריפה מהט כן גנז בקרקע דגניזה למימר לן הוה לכאורה ומעונה במוק, ע  ידי ר
ל רש״י כתב ולכן ממכשול, ינצל כן טז גנחה ע די לבוא אפשד כן גם קבודה ידי ר  מכשול ל

 מכשול, משתו בהחלט נצול שיהיה כדי בשריפה דוקא חייבה דהתורה לומר כורחך על וממילא
שרפץ התנא נמי אשמעיץ טפזז והא  כדי הוא השריפה דתבלית פי על אף יקבורו לא רזזנ

מר מקום והיה מתקלז להנצל שריפה ל שריפה משום ולא ׳קבורו לא מקום מכל רוקא לאו ו  ו
די דעל משום אלא חיובית מצוה הוא  טענז באמת אבל למכשול לבוא אפשר כן גם קבורוז י

ברור. תה חיובית, מצתז שחוא מפגי לא אבל מתקלוז לחנצל כדי p הוא בשריפה התורה
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עי דתבא שכתב ל׳ אות תמורה סוף המשנה על ישראל בתפארת תניין שייר ו שעירץ 0פרי ו  ו
ה עריך דלא יעקב תפארת בהגהות כתב ויפה אדומה, ופרה הנשרפץ  מהני דיבר לא דהתנא א
תן דהבעזר  ההיפוש ואחת וברור. נכון וזה איסורן, מחמת שתפה רבעי מהני אלא בכך, מצוו
 זעוק״ל סופר החתם בעל זקני קדושת לכבוד הזה הגדול בחידומז שכוונתי מצאתי והעיון

 הטהור לעוונו ואעתיק א כה, שבת לש״ס בהגהותיו גם ומקצת ק״ד תשובה לאו״ח בתשובותיו
 משום יקבורו לא הנשרפים רכל תמורה סוף מברטנורא עובתה הרב כוזב ״הא התשובה! בתוך

תך מהם, ויהיה אדם ימצאנז שמא דחיישינן תו לומר וצ  שיעשו אלא דוקא לאו דשתפה לדב
אז שעזקמק שנרקכ וכל עפר או אפר כ  התום׳ דעת זהו ולכאורוז מצוותו, נתקיים העולם מן ו
 והקשני קודעז, מדאיקת מדאותיתא ננזי אי וכר לשרוף״ מצותז אתה ״כך ד״ה א, כה, שבת

 יג, בשבת כן ואם יקבורו דלא נשרפים אה התז כן אנז בן לומר אפשר האיך אחד חכם תלמיד
ת ואתא גבית אוז מעזהה דלמא ב, אזרב דוקא, לעזרוף דמחוייב אוז תיפוק ע״ש, תקלה א  ו

 שמא דחייעזיק אלא שתפה היינו כלה שזרעו בדבר דהזרמנ נתזא הנ״ל מברסנורא עובדיה
 כמבואר גזירוז הך שייכי בזרעים אפילו ויראה בהם, ויכשל הזתנים ויגלה בקרקע תזפור

ש סב, ובשו״ע א, מה, שבת במסכת אץ סקכ״א שי״א אברוזם ובמגן עי  מקום מכל מקומו, כאן ו
מן טרם בהם שיכעזל שכתז היותר תקלה למימר אוז נתזא  הנ״ל, קוסוסז ומיועזב זתעה ז

 ב, כז, מפסחים הנ״ל מבתזטרא עובתוז הרב על דקשיא אלא אתר, באופן יסובתי ובחידועזי
הודוז ת תליף ת קעזה ולא בקבורוז, סגי מהתורה גופיא נותר ולהנ״ל מנותר חמץ י  דודאי מי
 אחר עפר או אפר שתנשום שצתך התנו והנשרפים בגנתה רסני התנו דוזנקבתם לומר צתך

בו ^ עד תתמקמקו שי מן אותו ו קדועזים. לתנת שכוונתי וברוך ובר, מצוותו״ נוזקתם לא ז

 או שעידין או הנשרפין פתם במו חיובית מצוה שאינו כיץ שתפה דוטני אומר אני ונהנתה
ה נוזית לא קמ״ז מצוה שלו מצוות בונרי״ג שי״ק ומהר״ם אדומה. פרה  שתפת בין החילוק א
אן וקדעזים נותר שתפת או חיובית מצתז שהיא כדומה או פתם  להנצל כת רק שהוא פסו

 מעבירזנ להנצל בת מצתז הבשר אלא אינו נותר או טמאים קודעזינז שתפת אבל מתמכשול,
ת לאו מצות תן בזה שתך דלא פשינזא דעזמיא. בסיעתא ברור תה ניתנו, אזינו

אור קמ״ז מצוה שלו מצוות וםדרי״ג ר״ח תשר או״ח שי״ק מהר״ם בעזו״ת ועתן  בענין תזב בי
היוז הנ״ל, סופר החתנז ברבת פלפול וגם הנשרפין  כדבת דלא נאנור אנז אפילו שיוזיח איך ד

 מן לבערו כת מצוה הכשר אלא אינו סוף כל סוף אבל בעינן דוקא דעזתפה אלא סופר החתנז
 שהיא מעוום התורה עאה הקפדה אשר היא דעזתפה אלא תקלה, לידי יבוא שלא העולם
עוד תקלוז. לידי יבוא שלא ובטוח העולם מן הביעור את ממהר היותר חז ראיוז ו ת  שאינה ב

תך נאמר דהכי מצוה הכשר אלא  יכול שאינו שבגופו מצוות שאר כמו בעצמו לעזרפו דצ
ודו״ק. ברור תה שליוז, לעשות
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כוונה צריבות דמצוות סוגיא
קיד) &סחים בח, (ר״ה

 שצריך במה כלל דרך אבאר בזה הפוסקים ושיטת הסוגיא את לבאר שנבוא מקודם הנה
 לשני המצוות את לחלק יש כלל ודרך שוות, המצוות כל לאו כי לכסנוה מצוה בץ ולחלק לידע

 שגוררת סיבה p ולא התכא־ת בעצמם שהם המצוות אותן יחשבו הראשון סוג תחת סוגים,
 סיבה אינה תפילין שהנחת וכדומה. שופר מצה, מזוזה, תפ^־ן, כגון תכאת, אחה אחריה

כן המצוה. היא היא ההנחה אלא תכאת, אחה אחריה שתגרור  סיבה אינה מצה אכילת ו
ע יחחזם שעל וסיבה הכשר p שהם המצוות אותן יחשבו השני סוג ותחת תכאת. לאחה  עי
 כדי שחיטה הכרי. שיתוקן כדי הכשרית מצוה שהיא תרומה הפרשת כגון תכלית, לאחה

 הם כולם העולם, לכל ואסורה שלו האשה שתהיה כדי קדושין לאכילה, חיים הבעל שיוכשר
ש תכליות לאחה וסיבה הכשר כך תן כי מצוות, מיני שני הני בין חילוק וי  להם שאץ המצוות או

 הנחת על כגון עאהם, שליח לעשות יכול ואינו שבגופו כמנוות הנקראינז הם אחר, תכלית אחה
 לאחה סיבה או הכשר p שהוא מצוה על אבל שאח, לעשות אפשר אי כחנה אכילת או תפילין
אן ובשחיטת שחיטה. או קדושין או תרומה הפרשת כגון שליח, לעשות יכולין תכאת  אפילו חו
שין שאץ פי על ואף לקמן. שאכתוב כנוו חומרא אחה עוד נצמח זה ידי ועל בעי. לא שליח  עו

 עשאום כאלו התכלית ולצרכם להם נמשך מקום מכל הכשרית המצוה אותה בעצמם הבעאם
עוד נשחט, חיים והבעל מקודשת והאשה מתוקן, סוף כל סוף הכרי כי בעצמם,  בין היאק יש ו

 עשייתה לתלות אין שבגופו מצוה כי תגאי, על לעשותם יש אם לענין מזנוות סוגי שבי הני
די על המעשה תתבטל ואיך נעשתה המעשה סוף כל סוף כי בתנאי  כחנוה אבל התנאי, ביטול י

ש המעשה אחרי שתמשוך תכאת לה שיש הכשרית א לומר בתנאי לתלותה י  תמשוך 1ש
עיין תנאי, אחה ויכזpכש p התכאת את אחריה  זה. בכלל שזזאריך בלקוטים אש בשביבי ו

די על מצוה הכשר האי נעשה דאם דע אולם  המשלח, ולא המצוה את קיים השליח שליח י
 הברכה עושה שהשאח תרומה בהפרשת כגץ המצוה, על הברכה עושה דהעזליח והראיה

כן להבעלים, מתוקן שהכרי אלא ההפרשה מצות עשה הוא בודאי  P שהיא במילה הוא ו
מזר  להמצוה, הבשר היא המילוז ומעשה ערלה, לו יהיה שלא דהיינו נימול שיהיה מצוה ה
מר נוכל לא אבל המל, מברך ולכן הערלה נחתכה שתהיה דהיינו  עשה כאלו נחשב שיהיה לו

 כורחך על אלא שבגופו, במצוה גם שאח לעשות תהני לא למה כן דאם הבחנוה את הנושלח
ש כמותו, p הוה אדם של דשלוחו משום  המשלח עשאו כאלו התכאת אחריו מועזך פירו

 דע ומעתה לח,שלהמ p לו נדמזבת אינה שהמצוה וממילא ממש כגופו הוה לא אבל בעצבוו,
 המצוה בעצם שהם עצבויות בפחנוות אא« שייך לא לא או כוונה צריכות בתגוות אי דהפאגוזא

 דבעינן מודים עלמא דכולי לא, או מצוה כוונת בעי אי הפלוגתא שייך שם שבגופו מצוה דהיינו
^ יהיה שלא דה״ינו מעשה כוונת תע  שהוא ונמצא נוי אחה בדלת לקבוע קסבור כגון בדבר, מ
מזחה שקובע שידע דהיינו מעשה, מכוונת חוץ כחנוה כוונת גם בעיץ אי פאגי אבל מזחה,
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מכוץ  P שהוא במצדה אבל שבגופו, במצוה אלא שייך לא פלוגתא האי אולם מצדה, לשם ו
 מצוה. לשם כוונה בעינן דלא פליגי לא עלמא כולי שם תכלית, לאחה הכשר ואמצעי סיבה

 המעשה סוף כל סוף תכאת לאתה הכשר אלא מצוה עצם שאינה כיון מאוד נכון הוא וההסבר
 לבילה״ הראוי ״כל ד״ה ב, סו, נדה התוס׳ שכתבו וכעץ התכלית, אחריו נמשך וממילא נעשתה

 כל על בעינן אי בהא אבל ודיעבד, לכתחלה בין חילוק שייך לא מצוה הכשר שהוא דבטבילה
 ואבאר א, ולא, ב, יב, דח^־ן בסוגיא והוא תנאי, פליגי מצוה הכשר גבי מעשה כוונת פנים
קצת.

אץ ואחרים ששחטו ״וכולן אמתני׳: ב יב, שם הנה  מאן רבא אמר כשרה, שחיטתן אותן רו
 גט גבי שנא דמאי הקשו ״מאן״, ד״ה שם ובתוס׳ עיי״ש, נתן׳׳ ר׳ לשחיטה כוונה בעי דלא תנא

 גביו, על עומד תהבי לא לשחיטה כוונה דבעי לחכמים ולמה גביו על עומד ומהני לשמה דבעי
תירצו אץ ואחרים לשמה. לכווין אותו דמלמדין הייט גביו על רעומד ו אין אפילו היינו רו  רו
 ר״י בשם הביא ז״ל הרשב״א אולם בדבריהם. עיי״ש כוונה, בעי דלא משום כן ועל מרחוק.
 דבר אבל שאחות דין מצד גביו על עומד מהני שאחות ביה דשייך דבדבר והוא אחר תיר^

די על לעשות אפשר שאי  חאצתו שחלץ שוטה חאצה, גבי ולכן גביו על עומד מהני לא שליח י
 <די על דאפשר כיץ הגט כתיבת כן וכמו גביו, על שעומד דין הבית כוונת מהני ולא פסולה

 דאם שליחות בעי דלא משום מהני דלא טעמא הייט שחיטה וגבי גביו, על עומד מהני שאח
 ז״ל הר״י והנה עיי״ש, השוחט בדעת תא דהכל הרי כן אם כשר, נמי חבירו מדעת שלא שחט
 pד דכיון דבריו והסבר מסיני, נתט כאלו חיים אלקים דברי ודבריו נהורא ונפל לדרעיא גאא

מכוץ גביו על שעומד מי ממילא שליחות ביה ומהני הוה מצוה הכשר  כל על מעשה כוונת ו
 אפילו בעי דלא נתן ולר׳ ממילא, המעשה אחר נגושך והתכאת הוא עשאו כאלו הוה פנים

 נעשית שתהיה שיראה אלא מעשה, לכוונת שיכווין גביו על עומד בעי לא מעשה כוונת
 דבעי לרבץ האחרים כוונת מחני לא השוחט כדעת דתא דכיון שאני ושחיטה כהוגן, המעשה

כוונדז.

א הר״י מדברי נלמד עכ״פ  על העומד כוונת מקרי שאחות ביה דשייך כיון מצוה דבהכשר ז׳
 שביארט שאחות בכל כנוו המעשה העושה של שלוחו והוא גביו על העומד עשאו כאלו גביו

 ממילא נמשך שהתכאת אלא המשלח, שם על ולא השליח שם על נקראת דהמצוה למעלה,
שפיר עלה, איתנן שליחות מתורת עד חברתה שאטבלה נדה בטבילת וממילא להמשלח.  שייך ו

אז אטבלה, חברתה אלא טבלה עצמה מ^גת שלא שליחות ביה  על נקאת המצוה ממילא ו
אץ פשיטא וטבלה בנאנסה דכמו מברכת, גבה על שהעומדת ופשיטא שאטבלה חברתה  בידה ד
כן הכחנוה  של המצוה נמי חברתה באטבלה הדין הוא כן 1ואנ שם. בחדושיו החת״ס כתב ו
 תמרים כפות בעל הגאון על נפלאתי טראות כן על אשר ברור, דבר וזה שלה ולא חברתה
תירוץ יהודים, דכפאוהו דלימא פרסיים שכפאוהו ר״א דאמר אהא שהקשה  דבכפאוהו ו

 חברתה דאטבלה מהא ראיה ומייתי לצאת, איהו כוון כאא אה דהוה דיצא פשיטא יהודים
או כפות תחת אני ועפר עיי״ש. כוונה רבעי דאמר למאן אפילו דיצאה  איך להבץ זכיתי ולא רג

 מצוה כוונת לאו כוונה, דבעי דאמר למאן אפילו טכילה גבי דהכא הבדולחים מעיניו נעלם
^י ובפירועז בעי, מעשה כוונת אלא  בירדה כוונה דבעי דרבנן אאבא וטבלה דנאנסה הא לה מ

P דטבילה משום והוא מצוה כוונת תבעי טבילה דגבי אדם שום דעת על עלה דלא הרי להקר,
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 הדץ הוא וממילא לחוד, מעשה בכוונת סגי ולכן שתטהר הוא והתכלית היא נהנוה הבשר
 על נקראת דהמצוה פשיטא וראי אבל מצוה, כוונת בעי דלא כיון גביו על העומד כוונת דמהני

אין שבגופו מצוה שהיא מצה במצות אבל בחדושיו, החת״ם וכמש״ב המכו^, שם  דין בו ו
 העושה כוון כאלו נחשבת המצוה שתהיה גביו על העומד כוונת תהמ איך כלל שליתות
 למאן אפילו אלא מהני, דלא פשיטא כוונה צריכות מצוות דאבלר למאן מיבעי לא בעצמו,

 יצא, לא ומתעסק בעינן, ודאי מעשה כוונת פנים כל על אבל בוונה צריכות אין מצוות דאמר
 שארי או לטבילה דמיא לא שליחות דין בו דאין כיון גביו, על העומד בוונת מהני לא ממילא
ק ובגוף ברור, וזה שבגופו, מצוה שהוא מצה לאכילת מצוה הכשר רק שהן מצות  כבר ה^דו
תירוצו, ועיי״ש ז״ל הריטב״א בו עמד

 לטבול ולא להקר ״בשירדה ב, לא, חולין שם רש״י לשון שיישבתי מה פה לוזציע אתי ומקום
 לשם לטבול בוונה שלא בפשיטות רש״י בתב שלא מה הנה עביל, המקוה״ לתוך בולה ונפלה
 זה לפי אבל בהמעשה, אונס כאן שיעז כורחך ועל נאנסה, לעזון זה מה כן ראם מעוום מצוה,
 אפילו לטבול ולא להקר p כשירדדז כן אם מעשה כוונת פנים כל על בעי דלרבנן ביון תקשה
איך ליבא מעשה כוונוז  אבל בזה, שהרגיעז מי ראיתי לא הזפלא פלא והוא לרבנן, טוזורוז ו

 אצל בקרא בפירוש בתיב לא טבילה לעוון דהאי אצלי דפעזיטא ברור דעוזי עניות לפי הנויאה
 אפילו מקרי במינו רוזיצה וסתם במינז, רחהנה בהו דכוזיב טמאים משאר ילפיק אלא נדה,

ש אלא אחת בפעם דוקא ולאו איברינז, איברינז  מקרא אחת בבת טבילוז דצריך לימוד לט די
טוזר השמש ובא או אחת. בבת עולוז גופו בל שיוזא במים בשרו בל את דורוזץ  הערב מוז ו
חץ אם אמרינן התז דרשה האי דלולי הרי אחת, בבת גופו טבילת אף אחת בבת שמש  בדרך רו

^ דמי, שפיר אברים אברים הרווזצים  אחת, בבת גופו כל לטבול צריך לכן מצוה שהוא משום ו
 כי מעשה, כוונת לו שהיה מקרי שפיר אהה בפעם לטבול ולא לרחוץ כוונה לו היה אם כן אם

ואמת. ברור תה אברים, דרך בדחיזנה סגי היוז הדרשה לולי

 בעי אי פליגי חולין לגבי הכשר p שהיא שחיטה רגבי דחולין מסוגיא לט היוצא פטם כל על
 כל על בעי ולרבנן בעי, לא סימנים חתיבת כוונת אפילו טזן דלר׳ או מעשה כוונת פנים כל על

א אבל סימנים, חתיכת כוונת פנים  בתוס׳ עיי״ש זבתזה, מצות כתטז בעי דלא מודה עלמא כו
^ קרא לט יש דבקדעוים אלא ואחרונים. ובראשונים תע מ ש פסול, ד  א■ אופנעז, בגי להסביר וי

בן בעלמא לחתיכה אפילו כלל כוון שלא  שלא בי א־בנן. פסול בחולין אפילו חה אלא פירעו״י, ו
 ובקדשים לרבנן אפילו כשר בחולין וזה סימנים חתיבת לסתגז אלא זבתזה נהנות לשם בוון

 לשם התכוון דאפילו כורחך על והפירוש חולין, שהוא כסבור דהייט גי מין יעו תנת פסול.
 בעצם השחיטה מבת לאו ג■ מין האי בן ואם פסול. קדשים שהוא ידע דלא כיון זביחה מצות
 למצוה התכוץ לא בין דשניהם כתבו שם התום׳ והנה פסול. קדשים שהוא ידע שלא מכה אלא
 מצוות דאמר למאן והנה הבקר, בן את ושחט קרא מהאי נלמד דפסול, חולין לשום התכתן ובין
טז לא דשיםp דגם לי פשיטא בתנה צריכות אין  של כה יהידז דלא בעינן, זביחה מצות בוו

 האנזורות שבטפו מצוות מכל מצוה, כוונת שתבעי יפה מצוה הכשר p שאינה קדשים שחיטת
אי כוונה, שום בלא דיחנא בתורוז ^ לומר יעו דאמר מאן ולוז תע מ  הייט דפסול דעויםp ד
 מצוות למ״ד אבל מעשה, כוונת אפילו בעי דלא מחולין וחמור מעשה כוונת בלא דשדזט

אי וחכמים נתן דרי פלוגתי הכשר, אלא שאינם ובמצוות שבגופו. מצוות בכל בוונדז צריבות
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 P שאימז פי על אף נהנוה כוונת נמי דבעי מודה בקדשים, מעשה כוונות פנים כל על בעי
שב מקום היה וביד? הכשר, שרי הגהות בעל את אי  ראיה שהביא ב, בה, השבה בראש או

 דטהורדז, ברב דפסקינן וטבלה שנאנסה דנדה מהא כוונה צריכות אין דמצוות לשיטתו
 הביא והדות״ס מעשה, כוונת <6א בעי לא לרבנן ואפילו מצוה הכשר רק דאיבד? טבילו? דשאני

מר תימה אבל בהכי, מחלק דבאמת הר״ן חרושי בשם שרי דהגהות לו  פשוט לדבר נחית לא או
שרי הגהות דבעל ניזתא הניל לפי אבל כזה,  וחכמים נתן דרי ופלוטתא דרגא דנחית סובר היו? או
 מצוה, כוונת צריכות שבגופו דמצוות דאבור דלמאן כוונה צריכות דמצות בפ*גתא תליא

 אץ מצות דאמר ולמאן מעשה, כוונת פנים כל על בעי הבשר שהיא דבמצוה ליו? סבירא
ביון בעינן, לא מעשה כווסת אפילו הכשר p שאינה דמצחת דרגא נחית כוונו? צריכות  ו
 מזנוות שאר גבי פסקיץ ממילא מזנשה, כוונת אפילו בעי לא דלוזולין טתן וכר־ ברב דפסקיק

 זה על חלקו ראשונינז רעזאר אלא מאוד, נכון כנ״ל מעשה, בכוונת ומגי מצוה כוונות בעי דלא
 כוונות אפילו בעי דלא נותן כרי פסקו וטבילה בשחתזזת הבי ואפילו כוונה צריכות דמצוות ופסקו

מעשה.

ש ודיג  סוכה עשיית כגון מזנוה ליזום כוום? בעי הכי ואפילו הכשר p שאינם מצות עוד די
מוז, נפני לדידן ציצית או שמאי לבית ש הני בבל אבל וכדו  הסוכות התג בסוכה ילפותא לט י

ש ומזה לה■״ תעשה  כוונה צריכות מצות דאבזר למאן דאפילו לעיל שכוזבות למד? ראיד? לך י
ץ. מצוה הכשר p דאינו? משום ילפותא האי בעי הכי אפילו דוי ו

^ הרי״ף א וכר■ כוונה צריכות דמצות פו  סזולוזו הא הביא ולא א, ותקע איבוין דאמר זיר
 ״אכל כוזב: ג ו, ומצה חמץ בה׳ הרמב״ם אולם דיצא. מצה ואבל כפאו מואלl^ז לאבוה אה

 הזוא מ?נה כזית אכל חובתו, ירי הנא לאכול לסטים או עכו״ם שאנסהתו בגון כווסת בלא מצה
 ביזוינה היתה אכילו? שאותה לפי שסתרפא אוזר אנכול חייב סזרפא כך ואחר שטותו בעות נבפה
^ דכיון עליו הקשו וכבר עכ״ל, המצוות״ מכל פטור שזזיה פ ת דמצות שופר גבי ד  כוונו? צריכו

^ איך  באכילזז דתליזת דנזצוזת סובר היזת דהרמב״ם תירץ ז״ל חתר״ן יצא, מזנה ואכל דכפאו פו
^ דומיא ז״ל רש״י שבתב וכמו דינוזנו?, נרזזום שאני תע מ  מזמז, שכן דוזייב הנריות בחלבים ד
ה p זאות אמרו בננו■ דהא בזה, ארוכה עוד ו״גלה לא אבל  מזנה אכול חורו? מדין אנזינא אזו
 הזרב ד, תעה, יעקב חוק עיין סברא, בזזאי אז? ניוזא לא דרבא הרי קמ״ל, ובו■ רוזמנא אנור

ja לא לגרום צריך דד?יה לפנינו שהיא כמו נראה הגידסא אם שמסופק כותב בה״ר המגיד n 
אי, בעינו לפלא חזוא עייהזז.  מזנות דאנור למאן רבותא תז? דבזה הנא היה דהגירסא ברור דוד

פך אבל יצא, במצה הכי ואפילו כונוז, צריכות  דאנזר למאן רבותא, שום בזד? אץ הנא דלא אזי
אץ כונה צריכות מצות  ה״ד. שופר מזזלכות בפ״ב מזזזנה בלחם וראיתי אזשמיענו. צורך בזה ו

^ הרב לדברי עוד שהקזזזז? מ  דמי ה׳זזניו? בחלוקה כוזב למד? כן ראם יצא, לא לגרוס דיס? ה
 הנא לא הכי דבלאו ליד? תיפוק פטור, גזת7ש דהיזת מזזזונז יצא לא נכפה שהיו? בשעזת מצה שאכל
 דיצא גירסתנו לפי דאפילו להקזזזות מוסיף דאני אלא הנףזזה, הפה כוונו?, לו היו? שלא נהזוום

 בלאו אבל מזנה, חו פסח שהיום ידתנ דדוקא הר״ן, שמביא הרא״ה שינזות לפי קתזזיא קזזזזת ננזי
תע^ דאפילו דדאי נכפה כן אם יצזב לא הכי מ בשו״ע ודזנזחבר יוזנא, דאינו ליד? ותיפדק נותב מ
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ש כתב ד תע״ה,  הרמב״ם כטעם ה׳) (בסעי׳ כתב נכפה גבי הכי ואפילו הרא״ה כדברי בפירו
ת פלאי, והוא  הרא״ה דברי שהביא המחבר דברי על שציץ הגולה באור על בפלאתי ונוראו
א מאי לנד שם הרץ ״פירוש ע: ציון תחת מ  להבץ זכיתי ולא כוונה״, צריכות מצות לן ^יי

 שהוא ידע לא אפילו יוצא כוונה צריכות אץ מצות דאמר דלמאן ליה דמשמע הקדושים דבריו
 גבי מתני׳ 1התנ וכדפסק יצא לא עלמא לכולי מתעסק דרך והלא כזאת לומר יוכל ואיך מצה,
אץ יצא, לא דמתעסק שופר  כפאו הרמב״ם דפסק במה פנים כל על פלאי, והוא זה על חולק ו
בזה. הרי״ף רבו משיטת נאיד דאיך קשה יצא מצה ואכל

 מיניה דדייק יצא מתכוין בלא דאכלו הברייתא הביא קיד פסחים ערבי בפ׳ הרא׳׳ש והנה
 שטיבל פי על דאף יוסי דר׳ הא מביא כך ואחר כוונה, צריכות אין מצות דאמר כמאן בגמ׳

 סתירה והוא כוונה, צריכות דמצות בגם׳ מיניה דמדייק וכו׳, חזרת לפניו להביא מצוה בחזרת
 אען זאת כל ליישב וכדי הלב, אל המתיישב דבר העלו ולא והב״ח יוסף הבית בזה עמדו וכבר

דשמיא. בסיעתא ואומר

 יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאבוה ליה ׳׳שלחו א: כח, השנה ראש בגט׳ שם גרסיץ הנה
 מצה התם דתימא מהו ומשני פשיטא ומקשה יצא, לשיר דהתוקע אומרת זאת רבא ואמר
 קמ״ל״, הוא בעלמא ומתעסק כתיב תרועה זכרון הכא אבל אכל והא רחמנא אמר מצה אכול
א דלמא יצא לשיר התוקע לומר לרבא ליה מנא דבאמת א־ הדקדוקים. ורבו ^  יצא במצה ד

 לי׳ למה רבא״ ״אמר ד״ה בתוספות הקשו ב׳ כוונה, צריך מצוות בשאר אבל דנהנה משום
 יצא, מתכוץ בלא דאכלו ותpי גבי בפירועז ברייתא דיש כיון ליה דשלחו מהא לדייק לרבא
 רש״י וכתב קמ־ל, הוא בעלמא מתעסק לשיר תוקע אבל אמר איך ג׳ עצומה. קושיא והוא

 לא דמתעסק במתני׳ לקמן תנן בהדיא הא כוונה״, צריכות אץ דמצות יצא הוא דמתעסק ״אע״ג
עוד יצא, ^ו ו ק כרון שניהם לומר לרבא ליה למה ד  הוא. בעלמא מתעסק וגם כתיב תרועה ז
מכוס. על יתיישב הכל כי אמת דברי שמע אבל

 שהוא עTב דוקא היינו יצא מצה ואכל בכפאו דהא הרא׳׳ה שיטת לעיל הבאתי כבר הנה
 מצה שזו ידע שלא או פסח שהוא ידע בלא אבל למצוה, התכוין שלא אלא פסח ושהיום מצה

 צריכות אין מצות דפסק לשיטתו בזה אזיל ז׳׳ל דהרא״ה דעתי עביות לפי ונראה יוצא, אינו אז
 ליה לית כוונה צריכות אין מצות דאמר ומאן משנה, והכסף המגיד הרב בשמו כתב וכן כוונה,

 אין מצוות מקום בכל ליה דסבירא אלא דנהנה, משום אכילה מצות בין לחלק סברא האי כלל
 בחנוה לשם כוון שלא אלא מצה ושהוא פסח שהוא יודע היה אם דוקא ולכן כוונה, צריכות

 הכי ואפילו כונה צריכות מצות ליה דסבירא דאמר למאן אבל לא, מתעסק לאפוקי יצא, בזה
בין מצוות שאר בין לחלק סברא ליה דאית משום כורחך ועל מצה, ואכל בכפאו דיצא פוסק  ו
 פסח שהוא ידע שלא מתעסק דרך אפילו דיצא פשיטא ממילא ונהנה, באכילה שתליא מצוה

 ברור וזה שנא, דמאי נהנה שכן דחייב ועריות בחלבים דמתעסק וכמו דנהנה כיון מצה ולא
ואמת.

 אכלו סתם נקט ולא מצה ואכל כפאו ליה מדשלחו דינו דמדייק הרא״ה בשם כתב הר״ן והנה
שו, יוסף הבית כתב וכן אופן, בכל דמשמע כוונה בלא עוד בפירו  הרב שכתב מה לך אקדים ו

שלא אלא מעשה כוונת לו היה אפילו מתעסק מקרי כוונה צריכות מצות דאמר דלמאן המגיד



כדונה צריכות דמצוות סוגיא

 היה Kbn היכא אלא מתעסק מקרי לא כוונה צריכות אין מצות דאמר למאן אבל למצוה, כוון
 מתעסקין במתני׳ תנן דשם השנה דראש הגמ׳ נבון על ליישב יש ובזה מעשה. כוונת אפילו לו

 מתעסק האי הנה יצא, לא המתעסק מן והשומע יצא לא והמתעסק שילמדו, כדי התינוקות עם
 תקחגה לעשות כוון דודאי לו היה מעשה כוונת אבל למצוה, כוון שלא היינו במתני׳ דנקט

 מצות דאמר למאן וממילא למצוה כוון שלא אלא התינוקות, את ללמד כדי כדינו תרועה
 ומיושב המגיד. הרב שכתב וכמו למצוה, כוון דלא כיץ מתעסק ליה קרי שפיר כוונה צריכות

 שופר, מצוות מדיני ולא יו״ט מדיני אלא מיירי דלא זו במשנה דינא האי התנא נקט דלמה שפיר
 למאן אבל יצא, לא למצוה כוון שלא כזה דמתעסק אומר התינוקות עם ממתעסק דמיירי דכיון

 אלא עוד ולא מתעסק, מקרי לא למצוה כוון שלא כזה מתעסק כוונה צריכות אץ מצות דאמר
די נבלי שיצא אז לשיר, בתוקע כמו מצוה י  אמתעסקין קאי לא מתעסק דהאי לומר כורחך על ו

כץ מעשה, כוונת א־ היה שלא דעלמא ממתעסק מיירי אלא התינוקות עם צרי  לסבול אז ו
 וגם שלפניו. הדינים עם שייכות לו שאין משנה בהאי דינא האי התנא העמיד דלמה הדוחק

 דוחק בא כפשוטו מתני׳ אתיא דאז כוונה צריכות דמצות הפוסקים לשיטת ראיה יש מזה
הו ודו״ק.  אפילו משמע מתעסק וסתם יצא לא מתעסק מדקתני דמדייק ב, לג, שם הגמ׳ כוונת וז

 סייעתא ויהיה יצא, מעשה כוונת פנים כל על לו שהיה לשיר דתוקע ומשמע מעשה, כוונת בלא
ש דבאנלת ר״ל אה, קרי מתעסק נבלי לשיר תוקע דלמא ומשני לרבא, מר י  צריכות דמצוות א
 למצוה כוון דלא כפשוטו דהיינו מתעסק נקט שפיר ממילא דאז יצא, לא לשיר ותוקע כוונה
ב. קיר, בפסחים בסוגיתנו התוס׳ שכתבו וכמו דוקא לאו דלמא והאי שלפניו, אמתעסק וקאי

 ואכל דכפאו דשמואל לאבוה אה דשלחו )א כח, הגמ׳(ר״ה, בפירוש לביאורנו נחזור ועתה
 נקט ולא מצה ואכל כפאו דמדנקט פירוש יצא, לשיר דתוקע אומרת זאת רבא ואבגר תנא, מזנה
 כוון שלא אלא פסח ושהיום מצה שהוא ידע אי דדוקא מוכח כורחך על כוונה, בלא אכא סתם

 כוונה צריכות אץ דמצוות מעזום הטעם בורוזך על כן ואם הרא״ה, שהביא וכראיה יצא אז
 מצה ושאני יצא לא לעזיר ותוקע כוונה צריכות דמצות נימא דאי יצא, נבלי לשיר תוקע וממילא
 תורה מדאמרא ומשני פשיטא ומקשה כוונה, בלא מצה אכל סתם למימר אה הוה שנהנה,

 דנהנה, מזגה ושאני כוונה צריכות מצות דבאמת לומר רצה רחמנא, אמר בתיה אכול 1התנ
 דמצות יצא לא לשיר התוקע אבל יצא, נמי מתעסק דרך אכלו דאפילו הדין הוא וממילא
 הקשה באמת תמרים והכפות במצה, כמו נהנה סברת למימר הכא שייך ולא כוונה צריכות

 היא ההנאה מצה גבי דבשלמא פלאי והוא נהנה. לשיר בתוקע גם הלא כן, נאמר לא דלמה
 מתעסק וממילא השיר הנאת ולא הזכרון היא העיקר תרועה זכרון הכא אבל המצוה. היא

 הכוונה לגבי הוא דמתעסק גב על דאף לן משמע קא כוונה צריכות דמצות כיון הוא, בעלמא
 כורחך על מיירי לקמן במתני׳ דקתני מתעסק וממילא כוונה, צריכות אץ דמצוות משום תנא.

 ולא מצה ואכל כפאו מדנקט רבא דייק זה וכל מעשה. כוונת אפילו לו שאץ דעלמא כמתעסק
 לדייק יכול לא דרבא ופרח. כפתור התוס׳ קושית מיושב ומעתה כוונה, בלא אבלו סתם נקט

 דרך אפילו ומשמע מתכוץ בלא אכלו סתנמ דנקט כיון דשם דיצא, מתכוין בלא דאכלו מברייתא
 האי שייך נבלי מרור וגבי דנהגה שאני ואכילה כוונה צריכות דמזנות להיפך משמע מתעסק,

כן סברא, הו המאכל, במעיו בא סוף כל דסוף הסברא נותנת וכן בפירוש מגדים הפרי כתב ו  וז
 דשמואל כאבוה הלכתא ולית שכתבו לה׳׳ ׳׳מתקיף ד׳׳ה בסוף א, קטו, פסחים התוס׳ כוונת

כולי כוונה בעינן לא דבאכילה דאפשר מתכוון בלא מאכלו מייתי לא והתם מצה ואכל בבפאו
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 אץ דמעות מעה ואכל מכפאו רבא מוכיח איך כן דאם לדבריהם, פידוש אץ ולכאורה האי.
עיץ כוונה עריכות  אכלו סתם נקט ולא כפאו מדנקט דייק שפיר דרבא הנ״ל ולפי במהרש״א, ו

 סברת משום כורחך על ענץ, בכל ומשמע מתכוץ בלא אכלו באמת דנקט הכא אבל כוונה, בלא
יתברך. לא־ל תהילה ופרח כפתור תה מעוות לשאר מיניה מוכח לא כן ואם נהנה,

 משום מתבוץ, בלא דאכלו האי הש־ס הביא דמתחלה ב, קיר, דפסהים סוגיא נעתיק ועתה
 ר■ מדאמר מדייק בך ואחר מעוות, לשאר אכילה מעות כץ לחלק זו לסברא נחית לא דאבתי

 אם התינוקות משום דמעוה לומד נדחק דלמה כוונה, עדיכות דמעות משמע להביא מעוה יוסי
 פלוגתא מביא כך אחר אולם בו, לעאת בדי כפשוטו להביא דמעוה לומד מרווח דרך לנו יש
ט ליה סםדא הונא דר■ חסדא, ור■ הונא דרי  עריבות דמעות ומשום לכפוף, אלא מברך דאי

 חוזר איך כרסו שמילא לאחר עליה מתקיף חסדא ר׳ אבל ראשונה, באכ״לה יעא ולא כוונה
חזור איך שיעא לאחר סתם אמר מדלא דייקו תזמלוזמות חסדא״ ״ר■ ד״ה והתום׳ ומברך,  י
 יברך לא הכי דאפילו אלא כוונה. עריכות דמעות עזי ליה דסביויא כורחך על דמשמע ויברך,

p הנה כך, אחר n אץ מזה ש שום לו ד  קשה יברך, לא למה יעא דלא כיון טוף כל דסוף פירו
 פנים כל על דיש מאוד נדחקו ובתוס׳ לבסוף, איכא מעוה מאי אז בתחלה בירך דאנז להיפך
 של המעוה בטל ממילא כן אם יעא בבר המעוה דעיקר כיץ קשה תזוא מעה, אחר מרור מעות
 לפניו, להביא דנתנוה יוסי ר׳ קאמר איך כן ואם לתקון. יזיכל שלא מעוות חזוא מעה אחר מרור

 יבול היה לא חסדא ר׳ דודאי מאוד, ניחא הנ״ל לפי אבל עיי־ש, אחר באופן נדחק ובמלחמות
 גופא הא אבל כוונה, עדיכות מעות ליה סבירא דהא ומברך חוזר איך דיעא ביון סתנז לומר
 שמילזז אחר אמר ולזה כוונה, בלא אפילו יעא שנהנה כיון אכילה דשאני להשמיענו רעה

 שכבר כיון ומברך חוזר איך במעיו, המאכל ובא אבל סוף כל דסוף יעא כוחתך על בן אם ברסו,
בעלמא, להכירא הוא שני תזיבול ראשון בטיבול מברך כורחך על ולבן יעא,

 מעות דאמר לנזאן אפילו יעא, באכילה שתליה דמעתז החילוק לנו דנוזגלה כיון ומעתה
 דאמר למאן אפילו אתיה מתכוץ בלא דאכלו ברייתא האי בן אנז דנהנה, משום כוונה עריכות

שפיר דנהנה, משום אכילה ושאני כוונה עריכות מעות  דמשמע מתבוין בלא אכלו סתנז נקט ו
 תנא בורוזך דעל ביון להביא מעוה דאמר יופי ר׳ ומנזילא מתעסק, דרך אפילו יעא ענץ בכל
 הכיסז משום מעתז דהאי לומר אבחנו מוכרחין כורחך על כן אבז ראשון, בטיבול בבר

 ברב דהלכתזז שהביא אחרי כי דברי, את תמעא הריייף בלשון תעיין ואם אבור, דתיעקות
 חסדא ארב קאי כורוזך תנל וישאלו, התימקות שיראו כדי זימנא תרי מטבלי ואנואי כתב חסדא

 האי וממילא הכירא, משום ומשני שני בנויבול יש עוק־ מאי כן ואנז ראשון, בטיבול שמברך
שפיר בלל פליגי לא יוסי ור׳ ברייתא  אתיוז דלמסקנא משתז לזזלכתא, שניהם הרא״ש הביאם ו

ש בן אם חסדא כרי הלכתא איפסקא שבש״ס אחרי ומעתה כהלכתא,  הלכה פסק בפירוש לע י
 מיועוב ומעתה מתעסק. דרך אפילו דיעא מעות משאר אכילה ועואני כוונה עריבות דמעות

 ואכל דכפאו הגנו׳ מלשון שינה הרי כוונה״ בלא מעה ״אבל דכוזב ופרח כפתור הרמב״ם לזזוץ
 אפילו ענץ בכל דמיירי כורחך ועל מתכוין, בלא אכלו מרור גבי דפסחים כברייתא ונקט מעה
 מעזאר אכילוז ושאני בפסחים, חסדא וכרב כוונוז עריכות דמעות דפסק וסעזום מתעסק דרך

כיץ מעוות א ו ל  משום דהייט אחר, טעם נבפה גבי לומר הוכרה מעשה כוונו! אפילו בעי ו
עריכות אץ נתנות דסברו הסזיטות לאותן גם דוזעו מאה המחבר אולם פטור, סזזעת שאבל
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 אבל כוונה, צריכות דנוצות פסק הלכה דלעיקר הגם שיטות ב■ הביא ד ס, באו״ח כי כוונה,
ש ודאי לחומסו ובפרס אה דחש משמע הפוסקים שזנו־ דעת גם מדהביא ש י תן אנו  *נו
כיון השיטות, היינו כוונה צריכות מצות דאמר למאן קולזנ נצמת ביאורנו דלפי ו  במצה דיצזנ ו

 בידע אלא יוצא דזנינו חומרא נצמח כוונה צריכות אץ מצות דאמר ולמזנן מתעסק, דרך אפילו
 שלא א*נ מצה, שהוא בידע אלא יוצזנ דאים הראהז שיטת המחבר פסק שפיו־ מצה שהוזנ

 סנמר ולמזנן בפשיטות, יצא כוונה צריכות אץ מצות דאמר דלמאן נפשך ממה יוצזנ דאז כוון
ת מצות  כוונוז צריכות מצות דאמר למאן מתעסק ח־ך אבל מזנה, סברת מכח יצא כוונה צ^כו

מרזנ, המחבר פסק ולכן נוזנה, סברת אה דלית משום יצא לא  ולעיקר כיץ נכפה גבי אבל אזו
מז צריכות מצות דאמר כמאן פסק הלכה  נקט מתעסק, דרך אפילו יצא במצה וממילא כוו
ל והרי־ך פטור. בשעת דוזיה משום הטענז  כיון דיצא מצה ואכל דכפזנו הזו להבסנ הוצרך 16 זי
א לזנוזר חסדא דרי הא דוזבי  נ־ל6 תהילוז כי היטב ודו״ק ומברך, חוזר איך כרנזו שמלא ו
א. המזזו מקום יתברך

או תזק׳זזו יברך, נ6 דאנוס שהביא כ״ד בסי׳ הרמ״א איעזב יעז ובזה צזז פסק כזנן הזז ע  תנל די
 למצוה התכוין בלא א*נ יצא אופן בכל נ6 דבאמת ניחא הנ״ל ולפי דנוזנה, משום כורחך
אנן ומעזום מרזנ דאז  מאן אזזני כן ואם כוונדו, צריכות אץ מצות דאגנר כמאן הלכה דילמזז אזו
סנ אזלינן ברכה לגבי ולכן נהנוז, סברת אה את סנמר מ א אזו ל ק יברך ו התזב. ודר

 משמיע קסבר אלמזנ א, ותקע איכווין אנזמעיזז זירא ר׳ אה ״אמר ב: כח, העזנוז בראש שנינו
א רש״י ומדברי חובתי״. ידי אזחניזנני בשמי לתקוע ״תתכוין רעז״י וכתב כוונוז״, בעי  מוכח א

א אה דסבירא בפירועז ל ך אלא בלבד בפזמיזנה חובתו ידי יצא ו צרי ציזז לבוץ התוקע ו  את אזו
 לבו כוון אם הכנסת בית אחורי עובר דהיזז מברייוזזו מקשה א) ובגנזי(כס, בהמזנתז, השומע

ץ וכי ומקשה חנזנ,  ציבור בשליוז הכזנ ומתרץ דידיה, אדעוזזז קמכוון 16 היזנך הרי, מאי לבו כו
כוץ ולזנ שומע מנתבוץ שרה מברייזזא מקשה כן■ ואחר עסקינן,  הוא תנזני ומסיק מעזמיע, טז
 בשלד! אמורים דברים במוז יוסי א״ר דרכו, לפי נהנזמיע ומעזמיע לעצמו שומע שומע דתניא
טריז! שקלזנ סנן עד ומפזמיע שומנג שמזבוץ עז־ יצזנ נ6 ביוזיד אבל ציבור, הנזוגיזו של ו

א פסק ד-ה ב, שופר בהל׳ הרמב״ם תזנה רזו דר׳ אז  שומע כוונת רבעי דבר״יתזנ יוסי וכו־■ זי
ש כתב המגיד והרב ומעזמיע, צזו לעזיד דוזתוקע כרבזו שפסקו הגזוונים מן די  אץ דמצוות י
א פסקו נ6 וממילזו כוונזז, צריכות די אז  במצה דפסק ביון הרמב׳׳ם על תנזוז ובבן ררזו, ו
איך כוונוז, צריכות אץ דמזנוות הרי דיצא מזנה וזנבל בכפזנו א פסק ו דזו דרי אז  זה ומבח ד
v דבר הזנלזז n n בין בנועעזה דתאא מצווז בץ אזלק תאזו מצוה ו  כל נוזרו ואחריו בשמיעה, ד

עצמו. שסותר הרננב״ם דברי על לתנזתז הרזנשורם

ש שכוזב המלך בשער ועיין מר שסבורים די אז א סו, זירא ר׳ פאיג ד אז אדר רזו ר׳ אמר ד  זי
טז שצריך נ6א למצוה ותקע איכוץ א כל שופר תקיעת אנזם ולוזשמיע, אנומחג בוו  אפילו דוזו
או מז בעינן אבל בוניץ או מזנוה כוונת ולעולם מצוה, אנזם ש שמיע, אנזמתנ כוו  ובווב ואז

ל רעו״י דמו־ס־י די אזחניאני דכוזב זי כן אדרבא, פאג זירא דו־׳ משמע חובתי י הדברים, נראץ ו
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 המשמיע בכוונת כך כל מחמיר היה מה על הבהנוה, בכוונת מחמיר זירא ר׳ היה לא שאלו
עיץ עיי״ש. שמיא, בשמי וגיורא בארעא יעיבא לשומע  בזה» שהאריכו ובר״ן במלחמות שם ו

 דר׳ להא כוונה זנתכות לכחנוות שייכות שום שאץ המחוורת שיטה זו שיטה דעתי עניות ולפי
א ר׳ שאמר פירש״י לפי ואפילו זירא  תליא אץ זה מקום מכל מכווץ, חובתו ידי להוציאו זיר
ש לרבא ואפילו כוונה, צריכות דמצות בהא כלל  בסיעתא שאבאר וכמו זירא לר׳ מקום י

דשמיא.

 המשנה על תמרים הכפות בעל שהקשה והעצומה הגדולה הקושיא על אעורר ומתחלה
 כן ואם שופר קול לשמוע הוא דהמצוה הרמב״ם דכתב דכיוץ מוציאץ, אץ וקטן שוטה חרש

אי מחניאץ, אץ וקטן שוטה חרש למה כן ואם מצוה, אינה התקיעה  נמי דהתקיעה נאמר ו
 ידי על לקיימם אפשר שאי ומצה וחפילץ סוכה שבגופו מצוה כמו דהוה להיפך קשה מצוה
 ראיתי הלום והנה הלב, אל מתקבל ברור לדבר לבוא בלי זו בקושיא שהאריך עיי״ש, שליח

 קושיא שהביא כוונה צריכות דמצות סוגיא על זצוק״ל מדעש הצדיק להגאון צדק שערי בשו״ת
תירוץ הלזו, החמורה  הגל השמתנה היא המצוה רעיקר מצוה הכשר רק הוה שופר דתקיעת ו

 מצוה הוא השמיעה דרק נאמר דאם כתב יפה בודאי הנה עיי״ש, שטיחות, מהני מצוה הכשר
 שליחות דבעי לן דמנא תקשה עדיין אבל שלוח, מהני ועזפיר כרונוה הכשר רק הוה התקיעה אז

 ושחיטה וציצית סוכה עשיית כמו שליחות בעי ולא הבשר רק שהם מצוות משאר שנא ומאי
כלום. תירץ לא זה ועל שופר, תקהגת שנא ומאי שטיחות, בעי ולא מזגוה הכשר שהם בחולין

 במנין כתב וכן שופר״ קול לשמוע עשה ״דמצוות כתב: א א, שופר בה׳ הרמב״ם הנה
 באחד שופר קול לשמוע א׳ פרטן וזה עשה מצוות שלשה בכללן ״יעז ק^נ: עשה מצות המצוות
 הרמב״ם כתב ו י, שמיטה בה׳ למה כן דאם הרא״ם קושית הביא משנה והלחם בתשרי״,

עיין לתקוע, דמצוה  העיון ואחרי ברור, דבר העלה ולא בדחוקים שנכנס משנה בלחם שם ו
 בנימץ שמואל מו״ה הרבני ידידי לי הראה כך ואחר קדועזים דתנת למצוא עיני את ה׳ האיר
 ללעזונות חמישי בחלק הרדב״ז שו״ת להגאון ממעז במלה מלה לכוון זכיתי כי נ״י לאפלער סג״ל

שוע ואעתיק (נ״ז) ת״ל אלף סי׳ הרמב״ם במלה. מלה הזהב ל

 עשה מצות ז״ל הרמב״ם שכתב העזנה בראש שכתב מה דעתי מה אודיעך ממני שאלת
 בתשרי בעשרה בשופר לתקוע עשה מצות כתב יובל של הכפורים וביום שופר קול לשמוע
שווה: בגזירה מהדדי ילפי והא היובל בשנת

 אלא ולברכות לתקיעות ליובל השנה ראש שוה בשבת להיות שחל יו״ט בפ׳ תביא תשובה:
בין החודעז את בו שקדעזו דין בבית בין תוקעין שביובל  החודעז, את בו קדשו שלא דין בבית ו

חיד יחיד וכל  את בו שקדעזו דץ בבית אלא תוקעץ היו לא השנה ובראש לתקוע, חייב וי
אץ החודעז  יחיד כל הכפותם דביום משמע מתני־ דהא פעזטא לתקוע, חייב ויחיד יחיד כל ו

 וז״ל: י י, ויובל שמיטה בה׳ ז״ל הרב מלעזון נראה ובן בשמיעה, נפיק ולא לתקוע חייב ויזצד
קוע עשה ״מזנות  וכל תחלה, דין לבית מסורה זו ונחנוה היובל סטנת לתשרי בעשירי בשופר אז

 בראש שתוקעץ כדרך תשע בעזופר ותוקעין וגו׳ שופר. תעבירו שנאמר לתקוע חייב ויחיד יחיד
 הוא אחד העזנה ראש ושל יובל של שופר ״ יא: ובה׳ ישראל״, גבול בכל שופר ומעבירין העזנה

שקדשו דין בבית בץ תוקעין שביובל אלא לתקיעות היובל ואחד הזזזנה ראש ואחד דבר, לכל
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ץ בבית בין החודש את בו חיד יחיד וכל החודש, את בו קדשו שלא ד מן כל לתקוע חייב וי  ז
ש דין שבית  היו לא בשבת להיות שחל השנה ״ובראש יב ובה׳ ״,p בית בפני ושלא pיו

 דין״. בית בפני אלא תוקע Tויח יחיד כל ואין החודש את בו שקדשו דין בבית אלא תוקעין
 היחיד, לענץ הכפורים ליום השנה ראש בץ איכא מיני דתרי משמע בתרתי הרב ומדפלגינהו

 לתקוע חייב ויחיד Tיח כל אין השנה ובראש לתקוע, חייב Tויח Tיח כל דעלמא יובל דאלו
 בץ P בית בפני בין לתקוע חייב ויחיד יחיד כל בשבת להיות יובל חל דאם ותו לשמוע, אלא
מן כל דין בית בפני שלא שבין, דין שבית ז  רשאי היחיד אין בשבת להיות שחל השנה ובראש יו

 ולפיכך בשמיעה. השנה ובראש בתקיעה ביובל המצוה כי למדת הא דין, בית בפני אלא לתקוע
 מכל לכם יהיה תרועה יום כתיב השנה בראש מקראי לה דילפי^ ואיפשר כן ז״ל הרב כתב

 ביום אבל דנפיק, הוא בשמיעה בעצמו והתוקע שמיעה, ידי על בץ תקיעה ידי על p מקום
 נתקבלה ולא ממש, לתקוע שצריך משמע תרועה, שופר והעברת שופר תעבירו כתוב הכפורים

 תרצה אם ואפילו דמתניתן, פשטא כדמשמע והברכות התקיעות לענין אלא שווה הגדרה
 עיקר השנה ובראש בתקיעה, המצוה עיקר מקום מכל בשמיעה, נפק נמי הכפורים דביום לפרש

היינו בשמיעה המצוה  מברכין היו ביובל כי ואפשר שופר, קול לשמוע הברכה נוסח שתקנו ו
 לשונו. כאן עד לתקוע וביובל לשמוע השנה בראש שכתב הרב כוון יפה הילכך בשופר לתקוע
העי הזהב, משלי. נופך ביאור בתוספות לבאר ו

 דזכרון השמיעה המצוה השנה בראש כי מללו ברור הרדב״ז של הטהורות שפתותיו הנה
הייע כתוב, תרועה  דכייף כמה דכל בכפיף מצוה ולהכי התקיעה שמיעת ידי על להתעורר ו

 תקיעה קול שמע ולא הבור לתוך תקע אם ולכן ב, כו, השנה ראש עיין מעלי, טפי דעתיה אינש
 ידי על או בעצמו תקע אם מינה נפקא אץ וממילא השנה, בראש פטור שומע שאיע חרש או

 ראש גבי בפירוש התורה כתבה לא ולהכי רחמנא קפיד השמתגה על כי ממע ושמע שליח
שו שופר והעברת השנה כרון אלא לתקוע שפירו  ידי על ולהתעורר לשמוע דהייע תרועה ז

די לשמוע יכולין ישראל וכל תוקעין דין והבית תרועה, קול שמיעת  גבי כן לא אולם בזה, ו
די על מכריז מישראל אחד שכל התקיעה היא התכלית עיקר שם יובל,  נתן חרות כי התקהגה י

 הוא הכפורים ביום שופר תקיעת כי חינוך ומנחת הרמב״ם כתב וכן חוזרות, עותpוק לעבדים
 בפועל פעולה האדם שמנשה צריך ומעתה עות,pק והחזרת וחרותם עבדים שילוח סימן

ע ובזה שיתקע דהיינו  שאחר מה לשמוע שילך בזה אבל נתן, וחרות הוא יובל כי ויכריז יודי
די על דבר להכריז האדם שיכול לומד תמצי אם ואפילו כלום. החניל לא בזה תוקע  שלוחו י

 בשם לתקוע צריך והשאח הדבר כן כי אמת הן שלוחו, ידי על לתקוע דיכול pה הוא וממילא
 שישראל הוא המצוה אדרבה שמיה, דכר מאן שמיעה אבל כמותו, אדם של ושלוחו משלחו

ה חרות, שנתן ישמעו שאחרים כדי תוקע יהיה  דברי בספר ומצאתי בצהרים, כשמש ברור וז
אר להגאון ירמיה ה נחית הוא שגם ״ל ז מאועוו להבינם. שאין דברים ערבוב שם יש אבל א

 המצוה השנה בראש כי הרמב״ם דברי בביאור הרדב״ז ומדברי מהנ״ל לנו יוצא פנים כל על
 ביום דתקע ברור דבר דעתי ולפי לאחרים, להשמיע כדי בתקיעה המצוה וביובל בשמיעה,
 וחייב יצא הבוד לתוך או שומע שאיט חדש דהייט שמע לא בעצמו שהוא פי על אף הכפודים

כמובן. השנה בראש כמו ולא לתקחג
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ה גזירה לן דאית כיון ואולס  של משופר השנה ראש של שופר דילפינן שביעי דשביעי שוו
ש מהדדי p^לפי למימר לן הוה שווה הגזירה מכח כן אם ולהיפך, יובל  ואיכא שבזו מה בזו וי

כן מיובל שווה בגזירה דילפינן השנה בראש תקיעה מצות  ביובל שמיעה מצות איכא להיפך ו
ה בגזירה דילפיק השנה. מראש שוו
אץ גדול דכלל פי על דאף דע אבל  שהגזירה אפשר אי מקום מכל למחצה שווה גזירה ד
 הענין, ותכלית לתוכן המתנגד דבר להוסיף אפילו או ממשמעותיה, הקרא את תעקור שווה
עיין  אפילו פשוטו מידי יוצא מקרא אץ התורה דבכל פי על אף רבא דאמר א, כד, יבמות בגמ׳ ו
מר רצה הבא הכי ה גזירה אתא תלד אשר הבכור והיה דכתיב יבום לגבי לו  ואפקותיה שוו

הוא פלא באמת והוא עיי״ש, לגמרי מפשטיה עד הכלל, מן יוצא דבר ו  בכתובות אמרינן זה ו
ה גזירה אתיה לא ב, לח, עיין לגמרי, מפשטיה לקרא ליה ומפקא שוו  ר׳ ״דאמר א, טז, סוטה ו

 לנו יתנא פנים כל על היטב, עיי״ש הקרא עוקבת הלכה מקומות בג״ ישמעאל ר׳ משום יוחנן
 וכוונת ותוכן לרוח המתנגד דבר ידה על ללמוד אתיה לא שווה הגזירה כלל דבדרך הנ״ל מכל

הזגנץ.
 הרי כיובל התקיעה ומצות השנה, בראש השמיעה מצות דהיינו אלו דברע! שני הרי ומעתה
 שכל המצוה ענין השנה ובראש לאהרים, להשמיע היא ביובל התקיעה כי לזו, זו מתנגדים

ש השנה מראש נלמוד דלא פשיטא ומעתה - בעצמו ישמע אחד  לשמוע כן גם ביובל מצוה די
 עבדים, שילוח החרות את לאחרים ולהשמיע להכריז שהוא יובל של המצוה לענץ מתנגד דזה
ש התקיעה שחוץ נאמר איך כן ואם די על אשר לשמתג, מצוה עוד י  עיקר את מבטלים אבו זה י

 שמצוה שווה הגזירה בשביל נאמר ואנחנו לאחרים להשמיע כדי לתקוע שהוא המצוה
 תקיעה מצות רק ל־כא שביובל ברור ולכן הקרא. כוונת את שעוקר דבר וזה יעומע. שהתוקע

בשמיעה. בחנוה שאץ כיון לתקוע חייב וחרש יצא הבור לתוך התוקע וממילא שמיעה, בלי

אין בתקיעה גם דפחגוה מיובל שווה הגזירה ידי על נלמוד שפיר השנה בראש אולם  זה ו
אין בן, גם יתקע שהפזומע מצוה שיש נאמר אם להשמיעה מתנגד  מה על הוספה אלא זה ו
ה והגזירה השמיעה, שהוא תרועה זכרון דהייע מפורש בקרא שכתוב  דאיכא מוספת שוו
 לתכלית הכשר אלא המצוה גוף התקיעה שאץ בולט שיהיה כדי אולם בתקיעה, גם מצוה

די ועל בעבורו, שיתקע מי שליח לעשות יכול פנים כל שעל חכמים אמרו לכן השמיעה  לא זה י
 התקיעה ששם יובל עם המצוה עיקר שהוא השמחנה לתכלית שהיא השנה ראש תקיעת נחאף
לאחרים. ישמחג אלא ישמע שהתוקע ולא מצוה גופא

 אולם השמיעה, לתכלית מצוה הכשר שהוא מיוחד מין הוא השנה בראש התקיעה ולכן
 וכמו דגברא קרקפתא על חיובית מצוה גם במקצת התקיעה נעשה דיובל שווה הגזירה מכח

התקיעה. מצות גופא המשלח שקיים כמו והוה שליחות בעי ולבן ביובל,

ש דאיך לך תקשה ולא  השנה ראש בגבל׳ אמרו כבר הכי דבלאו למחצה, שווה הגזירה נדרו
 זה איכא הא כגמ׳ והקשה ולברכות לתקיעות השנה לראש יובל בשוה אהא שהקשו א, כז,

^ת היום  ד״ה ובתוס׳ אשארא, קתני כי ומשני ליכא, וביובל איכא השנה דבראש מעשיך ת̂ז
עיין עיי׳׳ש מילי. לכל שוי לא כורחך על הא הקשו ״כמאן״  פשוט דחגל בסוגיא הקודם בדף ו
שי דלא הוא שכן ותמצא  הרדב״ז נבלי כתב וכן מסתבר, שהיה מה לענץ p שווה הגזירה דר

אץ למעלה. שהעתקנו בתשובתו בזה. עוד להאריך מקום כאן ו
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 ובסנות מהתורה. שמיעה מצות ביה אית השנה בראש שופר דתקיעת הנ״ל מכל לע היוצא
 מצוה הכשר אלא ביובל כמו שבגופו מצוה אינו תקיעה מצות אולם שווה. גזירה מכח תקיעה
 גזירה מכח המשלח קיימו כאלו נחשב שיהא כדי שליחות זאת בכל וצריכה שמיעה, לצורך
 pבעי דלהכי תמרים, הכפות של החמורה הקושיא נכון באופן מיושב וממילא דיובל, שווה
ם ששוכדנ ממה רחוץ ומשום תקיעה במצות להוציאו כדי ומשמיע שומע כוונת  מצות ^יי

 הוה דביובל פי על ואף דיובל, שווה מגזירה שנלמד תקיזנה מצות ידי לצאת נמי בעי שמיעה
 כדי מהני השנה בראש הכא אבל לתקוע חייב ויחיד יחיד דכל שליח מהני ולא שבגופו מצוה
 ה׳ בעזרת תורה של לאמתה ואמת ברור וזה וכנ״ל, השמיעה היא מצוה שהעיקר בולט שיהא

יתברך.

 מאן להאי אולם השנה, וראש יובל שביעי דשביעי שווה גזירה נילוף אי ניחא זה כל אולם
 ״ותקעתם ממדבר שווה גזירה אלא שווה גזירה האי ליה דלית א, לד, השנה בראש דאמר

 היה אלא יתקע אחד שכל שבגופו מצוה היה לא הלא שם המחנות, אסיפת דהייט תרועה״
 אלא מצוה גופא בתקיעה אץ כן ואם ויתאספו, שישמעו שמיעה לצורך הכשר p התקיעה

 השממנה, הוא המצוה שעיקר השנה בראש כמו ממש והייט שומעים ישראל וכל תוקע אחד
 שיתקע ואחד אחד כל את לחייב כדי ילפותא שום לט ליכא ממדבר שווה גזירה לפי כן אם

 וממילא לבד, בשמיעה אלא בתקיעה מצוה שום בו אץ השנה ראש של שופר באמת אז כמובן,
תמרים. הכפות וכקושית להוציא כדי משמיע כוונת בעי לא וגם שליחות בעי לא

 פלא, והוא איפכא בתר שאזיל כוונה צריכות אץ דמזנות סוגיא על סופר חתם בחידושי ועיין
 תנא דתנאי שפלוגתא הדבר לטף נחית כך אחר אולם עיי״עז, לאור המוציא עליו הגה־ז וכבר
 בשמיעה, או בתקיעה מצוה יש אי שיטות בהני תלי לא או משמיע כוונת בעי אי יוסי, ור׳ קמא
כיון ממדבר. או מיובל שווה גזירה ילפיץ אי פליגי תנאי תרי והני האמת, הוא כן ביאורנו ^£י  ו

ה גזירה האי דדרשיק פסקינן דלדינא ^ דיובל שוו פ כד  פסקינן כן אם א, ג. שופר בה׳ הרמב״ם ו
 בגזירה שנלמד התקיעה כחנות גם לקיים כדי שליחות דבעי ומשמיע שומע כוונת דבעי ממילא

 נפרך בשמיעה אלא מצוה ליכא מיובל גמרינן דאי שכתב זצוק״ל סופר והחתם דיובל. שווה
ברור. וזה כמובן ומהרדב״ז הרמב״ם משיטת

 המאור בעל שהביא סוברים היש ושיטת הרמב״ם שיטת קם אלו האמתיות ההקדמות אחרי
די על מצה באכל וכדפסק כוונה צריכות אץ דמצוות לומר מקום יעז דודאי מכוט, על  כפיה, י

 חובתו, ידי להחגיאו כוונה רבעי וכ^רש״י זירא וכר׳ מעזמיע, כוונת דבעי פסקען הכי ואפילו
 יש אם אבל העזמיעה, p קיים שליחות ובלא שליחות דבעי תקיעה מצות לקיים כדי והייט
ם בעצמו תקע כאלו איכא ועזליח משלח כאן יעז אז ולהוציא לצאת ומעזמיע שומע כוונת  ^יי

 צריכות אין מצות ליה סבירא אי בעי לא מצוה כוונת אבל תקיעה, מצות גם מהעזמיעה חוץ
עיין כטנה ה שהארכתי מה ו מ ^ד  בסוגיא העזמיעה לזנורך בחנוה הכשר p הוא דהתקיעה זו ב

יתברך. ה׳ בעזרת בצהרים כעזמעז ברור וזה ניתנו להיטת לאו דמצות

 המעזניות על ישראל התפארת עזהp א׳ משנה ״p בית ״ראוהו בם׳ העזנה ראש במם׳
ת האחרונה מעזנה שהוא מעובד האי התנא העמיד למה עצומה. קועזיא ^  קידועז בדיני העו

שעוסקין קודמץ ץpמהפ חריפא בסכינא וחתכה שופר, מעניט p שמדבר זה בפרק החודעז



ר ו ם ד י ד ו ד

הו זו ומשנה החודש. קידוש בעניני  קידוש בדיני האחרונה המשנה שהוא כיון [n בית דראו
p ולהתחיל מכירין״ אץ ״אם פרק בה לסיים היה החודש D כשרץ״. השופרות ״כל במשנה זה 

 דעל עוד הוספתי אני והנה עיי״ש, גדול דוחק הוא שם שתירוץ ומה מאד עצומה הקושיא הנה
ם כל  פסחים מסכת כתחלת הקדוש רבנו קבעם לא למה לתמוה, יש החודש קידוש של הפ^י

 בחומש שהוא וכמו וערובץ, שבת מסכת אחר מועדים עניני של ראשונה המסכתא שהיא
סוד שהוא לכם״ הזה ״בהחודש בא בפרשת מתחלת דהתורה  כך ואחר החודש, דיני של י

 השנה ראש בכלסכת החודש קידוש דיני וקבע זה מדרך הקדוש רבנו נאיר ולמה פסח בעיניני
א  השנה ראש בבזסכת הריטב״א שהביא מה רבה מציאה מצאתי ראה אבל הוא, דבר ^

 ר׳ שבא קודם וכי תר״ת. תשר״ת דאיתקע בקיסרץ אבוהו ר׳ אתקין איך האי לרבנו דנשאל
 התרועה ענין ביניהם ספק היה שהדבר נראה שהרי שופר תקיעת ידי ישראל יצאו לא אבהו
^ שהאריך. עיי״ש בדבר, הכרעה אתה והתז תי בץ בגנוחי בץ התורה תרועת בודאי כי ו  ו

 ותקן אבהו ר׳ שבא עד יפה, יותר שהוא לו שנראה כפי עושה אחד כל היה ובתחלה בילולי
 ותקנו קבעו דחז״ל נראה הרי ומתוכם הקדושים, בדבריו עיי״ש הכל, בשווה תוקעץ שיהא

 להם היה דמנין וקשה לדור, מדור הקולות שישתנו שאפשר פי על אף יתקעו, איך לחלוטין
 לכם שווה הגזירה דורקז היה אבהו דר׳ דעתי עניות לפי ונראה הדורות, לכל כן לתקן הכח

שTבק דכתיב ולכם לכם״, יהיה תרועה ״יום בתרועה דכתיב  אשר לכם הזה ״החודש החודש ו
מזידין, ומטעין שוגגץ אפילו מסורה תהא לכם דרשינן שו וכמו ו  דלכם שווה מגזירה דדר

ש יוסף בבית עיין מעומד, לתקוע שצריך העומר מספירת שו כן שופר, הלכות רי  בגזירה דר
הו והבנתם, השערתם כפי התרתנות אופני לתקן לחז״ל נתונה שהרמזות שווה  תרועה וז

̂״י ברור. וזה בתורה, האמורה  קידוש דיני שסדר במה הקדוש רבנו לנו רמז גדול דבר זה ח
 בבית תלוי החודש שקידוש שמשמיעע דין״ בית ״ראוהו של האחרונה משנה ובפרט החודש,

^ מקודעז שאומרים דין פ  דין לבית מסור התרועה ענין גם כי נרמז ובזה שופר, דיני עם אחד ב
יתברך. ה׳ בזגזרת נפלאה הערה וזה החודש, קידוש כמו לתקנה

 ומקשה ימעט, אמה במנשרים למעלה גבוה שהוא מבוי א, ב, עירובין, מסכת בריעז הוספה:
 תקנתא. תני דרבנן מבוי פסולה תני דאורייתא סוכה ומתרץ פסולדז, דתני בסוכה שנא מאי בגמ׳

 אמה מכ׳ למעלה שהניחה חנוכה נר תני הכי ואפילו דרבנן נמי חנוכה דנר בתוס׳ והקשו
 בשו״ת סופר החתם זקני קדושת שהעלה מה פי על (ע״נ) לתרץ דעתי עניות לפי ונראה פסולה.

 חוב הוא בעיירות עירובין תיקון כי שם ומבאר והולך עירובין, תיקון בענין צ״ט סי׳ או״ח חלק
בץ ותיקון שבת, מחילול דמנם את להזניל כדי כן לתקן ומזנרה רו  מכל להקל שבא פי על אף עי
 דבשעה ב. כ״א, עירובין בגמ׳ שאמרו מה בזה ומפרש שבת, לשמירת גדול סייג הוא מקום
 התוס׳ קרשית בזה ומיישב אני״. גם לבי ישמח בני חכם אם קול בת יצתה עירובין שלמה שתקן
היוצא הקדושים. בדבריו עיי״ש  בדי מצוה הכשר p שהוא פי על דאף דעירובין משם לנו ו

 זה פי ועל עירובין. לתקן כן לעשות ומצוה חוב מקום מכל בשבת תעשה לא מאיסור להמלט
 מב׳ למעלה גבוה שהוא דמבוי המעזנה בלשון שנקט הקדוש רבנו כוון גופא דלזה אומר אני

א ולא תקון בלא כך יניחנה המבוי נפסלה ראם אמינא התז דאז פסולה נקט לא ימעט, אמה  יוצי
 האדם על מוטלת חובה לומר רצדז דימעט לישנא נקט הקדוש רבנו אבל בשבת, יכניס ואל

חז המבוי ולתקן למעט שי  במה סגי בסוכה אולם סופר, החתם שכתב וכמו העזבת לזנורך ולזזכ
א כן דיעשה דפשיטא הסוכה את שימעט לומר צריך ואינו פסולוז שנקט ש חז מצוה חיוב עליו י



כוונה צריכות דמצוות סוגיא

 שיוכל רשות דבר לצורך דרבנן תקץ p שהוא במבוי כן משאץ בסוכה, ל־שב דאורייתא
ש ידעען הוה לא אכתי דפסולה לישנא נקט הוה אי ולהוציא. להכניס  את לתקן ומצוה חוב די
ץ גופא ולזה לשבת, מוכשרת שתהא המבוי  פסולה. תנא דאורייתא דסוכה באמרו התרצן ביו

 מבוי אבל סוכה, ישיבת מצות לקיום לו כשרה שתהא כדי הסוכה לתקן שצריך שתמג ופשיטא
ש כי אומרת זאת תקנתא תני רשות של והוצאה הכנסה לזיורך הכשר לומר חגה דרבנן שהוא  י
 הכשר p ולא גופא מצוה שהוא בחנוכה כן ואם השבת, לצורך המבוי לתקן ונחנוה חיוב

שפיר פסולה, דתנא במה די רשותית מעשה לצורך  נר מצות לקיים כדי למעטה דצריך נדע ו
יתברך. ה׳ בעזרת מאר נבץ חה חנוכה,



ר ו ם י ר ר ד ד

בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב דיום סוגיא

 לא אבל תוקעין היו במקדש בשבת להיות שחל השנה ראש של טוב ״יום משנה: ב כט, ר״ה
 אומר אחד כתוב חנינא בר חמא ר׳ אכלר לחמא בר לוי ר׳ אמר מילי הני ״מנא גמר׳: במדינה״.

כרון שבתון  שחל טוב ביום כאן קשיא לא לכם יהיה תרועה יום אומר אחד וכתוב תרועה ז
 תקעינן, חיכי במקדש מדאורייתא אי רבא אמר בחול, להיות שחל טוב ביום כאן בשבת להיות

עוד  לא עבודה מלאכת כל שמואל דבי דתנא למעוטי, קרא דאיעטרך היא מלאכה לאו הא ו
ת שופר תקיעת יצתה תעשו  רבא אמר אלא מלאכה, ואינה חכמה שהיא הפת ורדיי

 שופר בתקיעת חייבין הכל רבה דאמר כדרכה בה דגזור הוא ורבנן שרי מישרא מדאורייתא
 ד׳ ויעבירנו ללמוד הבקי אצל וילך בידו יטלנו שמא גזירה שופר בתקיעת בקיאין הכל ואין

הסוגיא. עכ״ל הרבים ברשות אמות

אחת: אל אחת ואסדרם רבו, במאוד זו בסוגיא הקושיות

 לא, או מהתורה מלאכה הוה שופר תקיעת אי רבא עם לחמא בר לוי רבי פליגי הנה א.
ת שופר תקיעת דיצא ברייתא אהאי לוי ר׳ דיחלוק כלל מסתבר ולא פליגי, דבמאי וקשה  ורדיי
עיין מלאכה, ואינה חכמה שהיא הפת בזה. באחרונים ו

 והקשו התחום על מעבירין דאין ב, לב, דף דאמרו מהא קושיות, כמה אבן הטורי הקשה ב.
 לוי ̂■׳7ד וקשה תעשה, ולא עשה טוב דיום ומתרץ תעשה לא ולידחי עשה ^ליתא בגמ׳

מר מקום היה ולכאורה טוב, יום דוחה גופא דתקיעה הרי דאורייתא מלאכה שופר דתקיעת  א
 בגט׳ כן דאם אינו זה אבל התחום, על מעביר כן שאין מה בעידנא דהוה גופא תקיעה דשאני

הכי. לתרץ אה הוה

אי ספק, מכח שופר בתקהנת חייבין ואנדרוגנוס דטומטום מהא קשה ג.  דמלאכה נאמר ו
אין דאורייתא, מלאכה דוחה מצוה ספק איך הוה דאורייתא  לשמוע דחייבין דהכוונה לומר ו

 וספיקא שבת דוחה אק ודאי שופר דתקיעת ב פד, חולין בגמרא אמרו דהא בעצמן, לתקוע ולא
עצומה. קושיא וזה אשה, ספק איש ספק היינו דספיקא ומפרעז טוב, יום דוחה

 ב קלא, שבת עיין שבת, דוחין שופר דמכשירי לכם יהיה תרועה דדריש,מיום אליעזר לר׳ ד.
מכשירין. להתיר ליה ומנא גופא תרועה להתיר קרא צריך דדילמא ^שה א סט, ופסחים

^ תוקעין טוב יום בו שחל שבת דערב ב בו, חולין דתנן מהא אבן הטורי הקשה ה. .  לבטל כ
כיון ממלאכה, העם  איסור על לעבור טוב ביום תוקעץ איך סופרים מדברי רק הוא זה דחיוב ו

מהתורה. מלאכה

 בענין א סו, יומא ״דעתי״ בסוגיא שהעליתי מה פי על והוא חדש דבר דעתי עניות לפי ונראה
 המדברים וראש סופרים, מדברי רק או מהתורה הוה אי הפוסקין בין פלוגתא דיש השבותין

לעמול אסרה דהתורה העזנה בראש דכתיב דשבתון הקרא, על בחומש הרמב״ן הוא בזה



כשכת שחל ר״ח של דיו״ט סוגיא

 נאמר זה רעל מלאבה, שאינם פי על אף וטורח עמל בהם שיש בדברים טוב ביום ולטרוח
 אם חז״ל שאסרו שבותים הני דבל העליתי זה פי ועל ואמתיים, מתוקים בדברים עיי״ל שבתון

מן משך פנים כל על או היום כל בהם טרח  מהתורה עבר ודאי אז ועמל לטידחא לו שהיה עד ז
תץ הני כל מדרבנן אסרו חז״ל אבל שבתון, על  עשאן ולא בהן ועמל טרח לא אם אפילו שבו

 וזה חנמל טרח אם p השביתה ביטול לא מהתורה אבל מדרבנן, אסור נמי אחת פעם אלא
 רכשי אתרי דרכיש דמשמע בא, שבת בה׳ הרמב״ם לעזרן נכון על מיושב ובזה ברור, נראה
מאוד. ניחא ולהנ״ל עליו, שתמהו עיי״ש

מן מעזך יתקע אם אבל בעצם מלאכה דאינה פי על אף שופר דתקיעת נראה ומתעה  ויתעסק ז
 אם אולם דשבתון, עשה באיסור מהתורה ואסור וטירחא עמל בכלל דהוא פשיטא היום כל בו

 אבל שבות איסור דרבנן האיסור דעבר פי על אף מהתורדז חיוב דהם קולות הט׳ p תוקע אינו
דאורייתא. תקיעות הני שתקע מה ידי על דתשבות עשה המצות עדיין ביטל לא

 לרעזות הלולב והוציא דשכח אומר יוסי ר׳ המשנה על יא ה, סוכה בירושלמי עיין והנה
מרין חבריא ברעזות, שהוציאו מפני פטור הרבים  למצרה דוחה עשה שמצות יוסי ר׳ דברי או

 המנהג היה כך תמן ותני אילא ר׳ דאמר הדא מן אלא הדא מן לא יוסי ר׳ לו אמר תעשה בלא
 רpל נכנס בידו ולולבו ומתפלל שמע את קורא בידו ולולבו הכנסת לבית הולך אדם בירועזלים

 הנדפס ברידב״ז עיי״ש וכו׳. כן במצה אף כן מילה של בסכין אף ובו׳ בידו ולולבו החולה את
 בדברי טעה משום דפוטר יוסי דר׳ דילן בבבלי ורבא כאביי סברו דתברייא דמפרש מחדעז
 מצוה ליכא ותו ביה נפיק דאגביה כירן כן לא דאם בכלי הוציאו או בדהפכו דוקא מיירי מצוה

 להחזיק ירושלים דמנהג הדא מן להן השיב יוסי ר׳ אבל מצוה, ועשה מצוה בדבר טעם להחשב
מן בידו הלולב  פי על אף במצה וכן היום כל המשך לה יש לולב נטילת דמצות משום והוא רב ז
 וכן למעלדז, ולא למטה שיעור לה דיש הלילה כל המצוה נמשכת מקום מכל כזית אכל שכבר
 יוסי ר׳ פוטר שפיר ולכן עליהן, לחזור השבת את דוחה זאת גם מעכבין שאינן בצתנין במילה

 לה שאין נטילה למצות שייך היום דכל ביה דנפיק אחר גם הרבים לרשות הלולב את בהוציא
 שפיר שיטתו לפי הירועזלמי ומעתה והאמתיים, הקדושים בדבריו היטב עיי״ש למעלה, שיעור
תו שופר וכן דלולב סובר  מכל קולות בט׳ יצא שכבר פי על אף תמיד היום כל לתקוע נבזי דמצוו
 לזנאת דמצי דניהו בלולב וכן המטחה, את המבטל טורח וזה שיעור לה אץ למעלה מקום
 היום כל הלולב ונוטל שיעור לה אץ למעלה מקום מכל אחת פעם בעלמא בהגבהה בלולב
 כל על לכם ולקחתם וכן לכם יהיה תרועה דיום ירושלים אנשי באמת שעשו כמו מצוה מקיים
כיון נאמר, היום  היום כל הלולב את וליטול היום כל לתקוע התורה אמרה מצי לא שבת דעל ו
 זו מצוה נאמרה דלא להירועזלמי ליה סבירא ממילא המטחה, המבטלת טירחא שהיא מפני
 אלו למצוות ז1דמ הירושלמי של זו כסברא ליה סבירא לא דדידן תלמודא אולם שבת, על כלל

 מצוה בדבר נהנה להחשב מצוה ליכא ותו ביה, נפיק דאגביה כיון פריך דהרי היום כל המשך
 לחדש והוכרח לולב בנטילת או שופר בתקיעת שבת איסור מהתורה דאיכא סבר מצי לא לכן

 במגילה גם הזכיר דלא הירושלמי דלדעת במגילה הוא וכן יעבירנו, שמא דרבנן גזירה דאיכא
 אית וממילא בקריאתה היום כל מצוה דאיכא כנ׳׳ל ליה דסבירא ומשום יעבירנו דשמא נהגנו
 דמקשה מה זה לפי קשה ולא השבת, את דוחה דאינה יתירה וטירחא מנוחה ביטול מעזום ביה

 מט׳ יותר לתקוע תקנו לא באמת דבמקדש תקעינן היכא במקדש דאורייתא אי דילן בגמר׳
תר טורח בהו ̂ל■ת קולות תקנו. לא ויו
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 ״אקריב ד״ה ב, לח, בקדושין התום׳ דהביאו אהא ומתקבל, נאה דבר הנ״ל פי על לומר ויש
 תעשה לא וידחה עשה ויבא מחדש מצה אכלו לא למה בירושלמי שהקשה אכול״ והדר עומר

 נשתכחו משה של אבלו דבימי ז״ל שאמרו מה פי על זו קושיא לתרץ ז״ל הפלתי וכתב דחדש,
ל עו שי  איסור על ויעברו בכביצה יאכלו והם בכזית שיעורו דילכלא אכלי מצי לא כן אם ה

 שיעור דאין לעזיטתו הירושלמי זה ולפי הפלתי. דברי תורף כאן עד תוספת, בהאי חדש
 בכלל הזה בלילה מצה שיאכל מה וכל באכילתה מצוה איכא הלילה וכל למעלה מצה לאכילת
^ אץ כן אם המצוה, ת  דמצה עשה דניתי הירושלמי הקשה ושפיר הפלתי pשתי כמו ל
נראה. וזה דחדש תעשה לא ותדחה

 לכם תרועה יום דהאי ליה סבירא היה הירושלמי שיטת כן גם שהוא לוי דר׳ נאמר ומעתה
 הפני כתב וכן קולות, ט׳ שיעור לו יעז למטה אלא לתקוע היום כל ומצוה למעלה שיעור לו אין

 דעזבתון עשה מצות ביטול דהיינו מלאכה בכלל הוה שפיר וממילא עיי״ש, בסוגיא כאן יהושע
 מצוה כאן דאין ליה סבירא הוה רבא אולם בתקיעות, לעסוק היום כל של הטורת ידי על

 תורה איסור כאן אין וממילא כלל מצוה ליכא ושוב תקיעות בט׳ יצא מהתורה אלא למעלה
א׳. שבאות הקושיא נכון על ומיושב וברור, נכון וזה שבות דרבנן איסור אלא כלל

 בדברים אפילו עמל הטורח לאסור בא שבתון דהאי הרמב״ן שיטת לפי קשה לכאורה והנה
 בראש ודוקא ושבועות פסח גבי שבתון האי התורה כתבה לא למה מלאכה, משום בהם שאץ

^ בזה שעמד אמור פרעזת משה תורת בספר וראיתי השנה, תי  דבפסח מעזום אגדה בדרך ו
 חייבים נבד בסוכות דהא ופלא עיי״ש. בראיה חייבים כי בביתם אינם הכי בלאו ושבועות

 בתחלת כתוב לא למה קשה גופא דבסוכות אלא עוד ולא שבתון, בהו כתוב הכי ואפילו בראיה
 שמע אבל הראשון, ביום לכם ולקחתם פרשת עד המתץ ולמה סוכות של טוב יום גבי הפרעזה

 לא דלמה הבריות דכבוד בסוגיא כ׳ ברכות רש״י שהקשה מה פי על והוא אמת, דברי קושט
^ ועשה, בקום אפילו תעשה לא דוחה הבריות דכבוד ונזיר מכהן נילף תי  וכהן נזיר דשאנו ו

 ואל ״שב ד״ה בתוס׳ והקשו עיי״ש, מצוה מת לגבי נכתב לא מעיקרא טומאה איסור דכשנכתב
 דבאותה דכיון ז״ל רש״י דכוונת ואמרתי כן, נאמר תעשה לא דוחה עשה בכל כן דאם תעשה״
 נאמר לא מעיקרא ממילא מצוה למת ההיתר נכתב טומאה איסור דכתיבא היכא גופא פרשה

 לא שמעיקרא מטעם אלא עלה קאתינן דחיה מטעם ולאו מצוה מת גבי טומאה האיסור כלל
 מלאכה תעשה לא דכתיב שבת איסור כגון גופא פרעזה באותו נכתב לא אם אבל כלל, נאסר
 אפילו ביום ודרעזינן למול המצוה נכתב אחר במקום אלא בשבת למול ההיתר נכתב לא ושם

 מצאתי כך ואחר מדנפשאי אמרתי כן התוס׳, קושית היטב ומיושב דחיה, בכלל היה זה בשבת
 p־n בנידון הכא הדין הוא אני אומר זה ולפי עיי״ש, ז״ל יהושע הפני של קדשו לדעת שכוונתי
 למעט כדי תרועה לזכרון סמוך המזנה ראש גבי שבתון איסור האי התורה כתבה בכוונה

 נאסר דלא אלא דחיה מטעם לאו שופר תקיעת להתיר שבתון מכלל שופר תקיעת מעיקרא
 מלאכות המזאר אלא שופר דתקיעת מעשה על נאמר לא מעיקרא שבתון דהאי מעיקרא

 נאמר לכן היום, כל הלולב את ליטול טירחא בכלל נמי שהוא לולב גבי הדין והוא וטירחות,
 לא זה דעל שבתון בכלל אינו לולב דנטילת דטירחא להורות שבתץ דולקחתם לקרא סמוך
אין מעיקרא נאמר  ה׳ בעזרת תורה של לאמתה ואמת נכון וזה מעיקרא, היתר אלא דחיה כאן ו

ליכא טוב ביום תקיעה חיוב מדין דודאי וג׳, ב׳ באות הקושיא מידי קשה לא ומעתה יתברך.



כשבת שחל ר״ה של דיו׳׳ס סדניא

 לא דמעיקרא היתר. אלא הוא דחיה לאו גופא דתקיעה טוב יום דוחה שופר רתקיעת למילף
 רכיון מידי. קשה לא ואנדרוגינוס דטומטום מהא הקושיא וכן שבתון, בכלל הוה ולא נאסר
 איסור שום כאן אבא לנשים הדץ דהוא ממילא התקיעה מעשה כולל אינו שבתון דהאי

 דאפילו אני אומר רמסתפינא ולו^־ מלאנשים, יותר לנשים כולל דשבתון נאמר דאיך מלאכה
 הגם שבתון, מכלל שופר דתקיעת מעשה מיעטה דהתורה כיץ מהתורה מותר דרשות תקיעה
 דעל כיון מקום מכל רשות, תקיעת ולא ממועטת דמצוה תקיעה pד ולומר לחלק דאיכא
 ועיין מצוה, לתקיעת רשות תקיעת בץ לחלק תיתי מהיכי שופר תקיעת למעט צריך כורחך

 נמי ומיושב בזה, האחרונים פלפול שהביאו תשובה ושערי היטב ובבאר תקצו סימן סוף בט״ז
 ניחא הנ׳׳ל ולפי ממלאכה, העם לבטל שבת בערב להיות שחל טוב ביום רתוקעין מהא הקושיא
 מלאכה, בכלל הוא היום כל במשך תקיעה דרק לומר יש או לגמרי, ממלאכה ממועטת דתקיעה

אץ טירחא בכלל זה אין ממלאכה העם לבטל תקיעה אבל  וטורח ועמל מנוחה ביטול כאן ו
נכון. וזה כלל דאורייתא איסור וליכא

ש אליעזר לר׳ הקושיא מיושבת איך נראה ומעתה  איה מנא למכשירין תרועה יום רדרי
 ורבא יוסף רב דפאגי מה פי על ליישב ונראה בשבת, שמותרת גופא לתקיעה קרא בעי דילמא

 לא אדחי ראדחי כיון אבל אשתרי דאשתרי כיון ראמרינן ליה סבירא יוסף רר׳ א לב, בזבחים
 אמרינן בדחיה אבל אשתרי. לא ולהא אשתרי להא דאמרינן להיפך ליה סבירא ורבא אמרינן,

 דכיון יוסף כרב ליה סבירא אליעזר דר׳ נאמר ומעתה רחיות. שתי לי ומה דחיה חד לי מה
 מיוחד קרא בעי ולא שכת לגבי נמי אישתרי ממילא טוב יום לגבי שופר תקיעת דאישתרי

 מקרא אסור דבגבולין במקדש, והינו דאתי הוא המכשירין תרועה יום האי כן ועל לשבת,
 בלאו וממילא אישתה־ לא ולהא אישתרי רלהאי ליה סבירא לשיטתו רבא אבל תרועה, חברון

 אמינא הוה מלאכה הוה דאי מקשה שפיר ממילא שופר תקיעת אסור רבשבת ידעינן הכי
 לא דבשבת תרועה חכרון מקרא ושמעינן טוב, יום גבי דאישתרי כיון נמי בשבת דמותר

 מלאכה לאו ״הא ד״ה התוס׳ קושית ומיושב עלה, קאתינן דחיה מטעם דלאו כיון אישתרי
יתברך. ה׳ בעזרת נכון וזה הוא״,

הוספה:
שו זו בסוגיא הנה  המדרש בית אין מקום מכל אבל עוללות, השאירו לא וכמעט רבים בה ד

 דתקיעת להו אית הירושלמי וכן לוי דר׳ ליה סבירא כמעט האחרונים כל הנה חידוש. בלא
 הכפות שכתב כמו הוא והאמת מספר. אץ רבות קושיות הקשו זה ולפי מלאכה, הוה שופר

 ביארו שלא אלא בשבת, לתקוע מחוייב דאינו היינו תרועה דזכרון ליה סבירא לוי דר׳ תמרים
 ליכא בפירוש כן כתוב הוה אי ובודאי בשבת, זו ממצוה פטריה דהתורה כן לומר תיתי רמהיכי

ש אץ בעלמא דרשה אבל לאלקיט קושיות לאקועזיה  חולין הגמ׳ פי על לי ונראה טעם, בלי לדרו
 דמכל שכתבו היטב חולין בתוס׳ שם ועיין לתקלה, שלח תורה אמרה דלא ב סז, ויומא ב קטו,

 צפור גם לרבות בא תאכלו לא רקרא אמינא רהוה המשולחת ציפור להתיר קרא צריך מקום
 כמבואר הוצאה איסור משום הוא בכלל מוקצה טלטול איסור והנה היטב. עיי״ש המשולחת
ת גזרה לא התורה דודאי נאמר ומעתה בראשונים,  כל על אבל לעבור, יבוא שמא משום גזרו

 לידי זה ידי על יבוא שבנקל דבר על התורה טתן יצוה איך תקלה חשש שיש מקום כל פנים
סקילה איסור הוצאה לירי יבוא לולב או שופר של מצוה ירי שעל חשקז דיש כיון ולכן תקלה,
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 הלא תאמר ומה לתקלה, שלח תורה אמרה לא כי בשבת זה על צרתה שהתורה נאמר איך
 התורה צותה דלא הנותנת היא אדרבה שהקשו, ובמו מצוה בדבר טעה מכה פטור יהיה

 בשבת שופר בתקיעת חייבה לא דהתורה כיון וממילא עבירה, לידי להביאו שיכול דבר לעשות
 עיץ יעבירט, שמא גזירה מכה ואסרו חכמים ובאו מותר היה תורה מדץ מקום דמכל אלא
 דאיצטרך מלאכה לאו הא הקושיא כוונת מאד נכון אופן פי על שפירש זו סוגיא שערים בבית
 נפרך דעתי לפי מצוה, בדבר טעה שייך לא רשותית דבמצוה שם שכתב מה אלא למעוטי, קרא

 שהוציא מפני פטור לולב והוציא שכח יוסי ר׳ דאמר הא על איתא דבירושלמי מהירושלמי
 וזה וכר, טהגין היו ירושלים שאנשי מפני היום כל דפטור הירושלמי ליה וסבירא ברשות

 שייך אי בהכי פליגי דילן וש״ס דירושלמי ונראה בשהפכו, לה דמוקי דילן הגמ׳ עד לכאורה
 דגם הירושלמי לשיטת גם דעתי לפי אבל הידור, או רשות p שהוא בדבר מצוה בדבר טעה

 פנים כל שעל במצוה p זאת הירושלמי אמר לא מצוה בדבר טעה שייך רשותית במצוה
רשות. שעיקרה במצוה לא אבל היום חובת היא עיקרא

 תאסר טוב ביום גם כן אם מתוך להו דלית שמאי דלבית האחרונים קושית תקשה לא ומעתה
 אמרה דהתורה דכיון מידי, קשה לא הנ״ל ולפי בשבת, כבלו גופא גזירה האי מכח שופר תקיעת

 בשבת אבל חשו. לא חכמים גם ממילא טוב יום בסתם זו לתקלה חששה דלא הרי תרועה יום
 שהקשו הקושיא ממילא קשה לא וכן ואסרו, חכמים באו שפיר זו ממצוה פטרה דבאמת
ר ממילה עזו  לזה, חששה דלא הרי בשבת אפילו ביום אמרה דהתורה כיון קשה ולא כן, גם ד
 תקלה. מקרי ולא באקראי ליחיד אלא הוא לרבים מצוה דלאו משום הטעם לומר יש ובמילה

 דחי דלא הוא מהתורה נמי כורחך על יעבירם לשמא בלולב דגזרו דהא לומר צריך זה ולפי
שץ טוב וביום בעלמא גזירה רק ולא שבת  שיטת והוא בגבולין, אפילו מהתורה דחי באמת רא

מקראי. כן דדרש הירושלמי

 טלטול pד משם החורבן קודם גזרו לא דבלולב שכתבו גדולה תימה לי אית התוס׳ דעל ודע
 או הכנסת לבית כשהולך היום כל ליטלו בלולב היא המצוה אדרבה דהא ופלא הוא, בעלמא
 שכל בשופר כן שאין מה שבת, שהוא לשכוח ובנקל ירושלים אנשי כמנהג חואם לביקור
 ואפשר בלולב, יותר עוד החמירו החורבן דלאחר אלא עוד ולא אחד, בשופר יוצאים ישראל

 אחר אלא נשתרבב לא בידם הלולב היום כל ליטול שנהגו ירושלים אנשי של זו דחומרא
pש מפני החורבן pכידוע. במצות ביותר ו



לו מתלינין אחרת אשח דאף סוגיא

לו מתקינין אחרת אשה 1דאן סוגיא

 ומתקינין וכו׳ גדרל כהן מפרישין הכיפורים יום קודם ימים ״שבעת איתא: א יג, יומא במשנה
 אין כן אם לו אמרו וכו/ לו מתקינין אחרת אשה אף אומר יהודה ר־ וכר תחתיו אחר כהן לו

 כן אם אומרים וחכמים גרסו ״וחכמים״ ד״ה א ב, והתוס׳ לפנינו, הגירסא היא כך סוף״. לדבר
 כן אם לו״ ״אמרו גרסינן דאם מאליו, ומבואר מובן הגירסות שתי בין החילוק סוף, לדבר אין

 את להטעים כדי סוף לדבר אין כן לא דאם סברא האי בעי לא גופא דחכמים לומר צריך
 כן לא דאם טעמא האי ובלא אחרת אשה לו מתקינין דאין ליה דסבירא במה עצמם של שיטתם

 יהודה ר׳ דלשיטת אמרו, יהודה ר׳ דברי על להקשות כדי ורק הכי, ליה סבירא סוף לדבר אין
 דאין בעלמא לחכמים ליה דסבירא משום והיינו סוף, לדבר אין הלא מקום מכל דמתקינן
 יהודה ר׳ אלא אחרת. אשה לו להתקין שנצטרך תיתי מהיכי כן ואם פתאומית למיתה חוששין
 דאם ליה מקשה זה על אחרת, אשה לו מתקינין ולהכי פתאומית למיתה דחוששין ליה סבירא

 גירסא דהאי נראה אז סוף לדבר אין כן אם אומרים וחכמים גרסינן אי אולם סוף. לדבר אין כן
 לחוש אפשר דאי לתנא ליה דסבירא אלא למיתה חוששין בעלמא חכמים דגם סוברת היה

 לו, מתקינין הכי ־6דאפי ליה סבירא יןזלדך! ור׳ סוף, לדבר אין כן דאם אחרת אשה לו ולתקן
 לא, או שכיחא מיתה אי גופא בהא יהודה ור׳ חככלים דפליגא לומר אפשר דאי (ודע ברור, חה
 אבל שכיחא. לא פתאומית דמיתה זה על יחלוק ומי במציאות שיחלקו להאמר נתן לא דזה

 איסור מאתה להנצל כדי לא או תקנה לעשות שכיח שאינו לדבר חוששין אי הוא הפלוגתא
 ואפרש אחרת, בפלוגתא תליא גירסאות תרי דהנה אני אומר והנה וכדומה) בתרומה כמו

באריכות. בזה שיחתי

 לחד למיתה דחיישינן משנה סתם דשם ב כו, מיבמות הקשו ״וחכמים״ ד״ה שם התום׳ הנה
 דאם יהודה לר׳ דמקשו אלא עוד ולא דחד, למיתה אפילו חיישינן לא והכא דתרין, למיתה ולא

תירצו סוף, לדבר אין כן מן דהתם ו מן והכא חיישינן מרובה א  ובתרוץ חיישינן, לא מיעוט א
 חיישינן הוה אי הכא אבל לתרין ולא חיישינן לחד ולהכא בעלמא חששא דהתם תרצו הב׳

 ב׳ בין החילוק והנה עיי״ש. ותלת לתרי אפילו למיחש לן הוה דכפרה מעלה משום לחדא
מן כלל חיישינן דלא לחכמים אה סבירא הראשון דלתרוץ מבואר, הוא תירוצים  מיעוט בז

 דחייש דלדידיה כן אמרו יהודה לר׳ היינו סוף לדבר אין כן אם דאמרו דהא וממילא למיתה
 יהודה״. לר׳ לו ״אמרו בלשץ במשנה גרסינן אי שביארנו כפי והיינו סוף לדבר אין כן אם

 שלא כדי יבום במצות וכגון למיתה דתששו מקומות יש חכמים דגם אמרינן הב׳ ולתרוץ
 אבל דכפרה, מעלה משום דחד למיתה פנים כל על למיחש לן הוה הכא דגם וממילא לבטלה

 אם אומרים דחכמים הגירסא כפי וודינו סוף, לדבר אין כן דאם משום חששו דלא טעבלא היינו
 קי סי׳ צבי חכם בשו״ת ועיין וכנ״ל, לעצמם. זה לטעם הוצרכו דחכמים סוף לדבר אין כן

 ' ימות שמא מיד בתרומה לאכול דאסורה אשה גט גבי דפסק במה הרמב״ם על לתמוה שהרבה
 אחרת. אשה א מתקינץ דאין כחכמים פסקו והכא מיתתו, קודם אחת שעה אסורה והיא מיד

אי P למימר ליכא סברא דהאי סוף, לדבר אץ כן לא דאם משום לומר דאין צבי החכם וכתב
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 ניקל תיתי מהיכי בתרומה הרמב״ם שפסק וכמר מדיבא חיישינן אי אבל מדינא, חיישינן לא
עיץ עיי״ש. להחמיר אפשר דאי משום  דברי על לתמוה שהרבה סוכה הלכות המלך בשער ו
ריז כהן לתרץ והוכרח לנפשייהו, אינהו נימרו ורבנן רמקשה בסוגיתנו מגבל׳ צבי חכם  הוא ז

אי וקשה עיי״ש.  לדבר אין כן לא דאם טעמא האי מהני לא היא דשביחי כיון טומאה גבי דוד
 שפיר שכיחא דלא כיון מיתה גבי אבל מדינא, לחוש שצריך דבר נתקן ולא ניחוש שלא סוף

 ראיתי העיון ואחרי צבי החכם על גדולה תמיהה והוא עיי״ש. סוף לדבר אץ כן אם אמרו
 הקשו דכבר באן פנים בל דעל גופא, הגם׳ קשה הכי בלאו לכאורה המלך שער של זו דקושיא

 שכיחא טומאה ומתרץ אשה, גבי חיישי דלא שנא ומאי לשמא חיישי כן גם הלא ורבץ בגט׳
 זו קושיא מתורץ כבר הא לנפשייהו אינהו נימרו ורבנן מקשה מאי כן אם שכיחא לא מיתה
 לדבר אין בן אם מכח נתקן דלא לומר אפשר אי דשכיחא טומאה דלגבי מקודם שתירץ במה
 סוף, לדבר דאין משום לחוש דאין אמרו שפיר מיתה כמו שכיחא דלא דבר גבי אבל סוף,

^ שיש והראיה ת  הקשה לא באמת דידן בסוגיא דבירושלמי ממה תראה כן הגמ׳ קושית ל
 חד מנא ר׳ ״אמר הלשון: ובזה שני׳ קושיא הקשה מיד אלא בכא־ שבגמ׳ ראשונה קושיא

 קרי ומשני אחר, לכהן קרי ויארע זה לכהן קרי יארע שמא הדרבנן תקשו יהודה ר׳ על קשיתיא
 לפניך שלך הרי מצוי״. שאינו דבר על גזרו ולא מצוי דבר על גזרו מצו, לא מיתה מצוי

^ באמת דבירושלמי ת  זו קושיא pמתו שכבר אחרי בבלי בגט׳ מקשה למה קשה כן ואם כן, מ
 קושט ושמע אזנך הט אבל שכיחא, לא מיתה שכיחא טומאה כשמשני מתחלה pשתי במה
בשלום. יבוא מכוט על והכל אמת דברי

 הוא, דתנאי פלוגתא ימות ושמא חיישינן לא מת דשמא רבא מסיק א, כח, דגטין בסוגיא הנה
ץ דהלוקח ברייתא דהיינו  הנוד יבקע שמא חיישינן דלא ליה סבירא מאיר דר׳ הכותים מבין י

 ליהו סבירא דאוסרין שמעון ור׳ יוסי ור׳ יהודה ר׳ אבל ימות, לשמא חייש לא וממילא
עיין עיי״ש. ימות שמא נבלי חיישינן וממילא יבקע שמא דחיישינן  דאביי ב, כג, סוכה בסוגיא ו

 יום גבי יהודה ר׳ דחושש והא ימות דשמא בהא כלל פליגי ולא בברירה דפליגי ליה סבירא
עוד בסוגיא. היטב עיי״ש הכיפורים דיום מעלה משום היינו הכיפורים  אחת הקדמה לך אקדים ו

 ותמצא עיי״ש יוסי ר׳ הוא שבמשנתינו יהודה דר׳ דחכמים בפירוש מבואר דבירושלמי והוא
 הפרישהו ביתו מטומאת מפרשתו שאתה ועד בגט׳ מקשה ב ק, ביומא והנה הוא, שכן

 ומתרץ פתאום, בפתע עליו ימות שמא עמו אדם שום יהיה שלא רש״י ומפרש מת מטומאת
 שכיחא. לא מיתה שכיחא דטומאה מתרץ ורבינא בצבור, הותרה טומאה אומרת דזאת רבא

 שמעון ור■ יוסי ור׳ יהודה דר׳ א, כח, בגטין ̂יה דסבירא לשיטתו דרבא דעתי עניות לפי ונראה
שיץ ליהו סבירא  ר׳ הירושלמי כפי קמא תנא דהאי כיון הכא דכוותיה כן ואם ימות, שמא דחיי

 שמא חיישינן דלא משום לו מתקינן לא דלהכי pלת וליכא למיתה, חיישינן כן ואם הוא יוסי
 כן דאם משום לתרץ ליכא וגם דחיישינן, בתרומה סבירא'ליה הת״ק שהוא יוסי ר׳ דהא ימות

 לתרץ והוכרח סוף, לדבר איכא מת מטומאת אדם מבני להפרישו בכהן דהכא סוף לדבר אין
 שמעון ור׳ יהודה ור׳ מאיר דר׳ ליה סבירא רבינא אבל בציבור הותרה דטומאה אומרת דזאת
 דלהכי pומת למיתה, חשש דת״ק לומר ראיה ליכא ממילא דברירה, בפלוגתא בתרומה פליגי

 תראה ומעתה ימות, לשמא חועזשין אנו ואין שכיחא לא מת דטומאת מכה אותו מפרישין אין
 למתני' מוקי כן על לשיטתו דרבא אחרת, אשה לו מתקינין לגבי זו פלוגתא של גדולה הנפקותא
על אחר, כהן לו דמתקינין דסיפא טעמא מאי כן ואם הותרה, דטומאה אלא למיתה דחוששץ



לו סת^יניו אחרת אשה דאןד סוניא

 דזחגמא לומר כורהך ועל חיישינן, שכיחא בלא דאפילו שכיחא טומאה משום לאו כורחך
 טעמא האי ליכא אחר בכהן בן שאין מה סוף, לדבר אין כן ראם משום לו מתקינין דאץ באשה
 הוא מת טומאת משום מפרישין דאץ בטעמא ליה דסבירא לשיטתו רבינא אבל הוא, דזרח
 שביחא דלא משום אשה מתקינין אין דלהכי מתרץ הבא גם כן אם שכיחא, לא דמיתה משום

 ר׳ אליבא אלא סוף לדבר אין כן ראם לטעמא צריך ולא חיישינן לא שביחא דלא ולמלתא
תר וזה סוף לדבר אץ בן ראם ליה אמרו חיי׳זו דאיהו יהודה צ אמת ב  דמה תראה ומעתה .pו

^ לעזמא חיישי נמי רבץ והא קמייתא הקועזיא מתחלה הש״ס שמתרץ ת מ  שכיחא טומאה ו
 דחיישינן ליה דסבירא דרבא אליבא גם׳ סתם כך ואחר דרבינא, אליבא היינו שכיחא לא מיתה

תז דכהן לתרץ הוכרח נמי שכיח דלא המיתה  לעיל שסבר במו ודלא שכיח, לא וטומאה הוא ז
תז דלהוי כת אחר כהן מתקינץ למה שכיח דלא ביון מקשה ולכן שכיחא, דטומאה הש״ס  ז
 לדבר דאין משום חיישי לא דלהכי דרבנן טעמא הייט סוף לדבר אץ אשה גבי הבא אבל יותר,
 סוף לדבר אין כן שאם הבא ושאני שביחא דלא פי על אף למיתה דחיישינן כרבא והיינו סוף.
 למיתה חיישינן דמתני■ לחכמים דאי הוא, הדבר תמצית נמצא יותר. מדתו בכהן כן שאץ מה
w עיין ורבינא, דרבא בפלוגתא תליא לא  דסבירא מלשוט דמוכת לרמב״ם המשניות בפירוש ו

 זה לפי ונמצא סוף, לדבר אץ תחוש ראם משום הוא דחכמינז דטעמא כרבא כן גנז ליה
 ביום והבא ימות, שמא חזייעזינן משום מיד לאכול דאסורה בתרומה כהלכתא פוסק הרמב״ם

 והבא כיון מידי קעזה לא צבי החכנז וקושית סוף, לדבר אין כן דאם משום שאט הכיפותם
 דרבא אליבא פידושט כפי שהוא הגנל׳ ממסקנא המלך העזער וכקושית בפידועו כך ליה סבירא
 וללמד ללמוד יזכט הוא בדוך הקדוש מאד, חננזוק נכון הדבר כי שכתבתי מה בכל היטב ודו״ק
דצץ. יוזי כן אמן עדן, נפשם הקדועזים אבותי בזכות
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הכפורים יום דתוספות סוגיא

 מלאכה ועשה אכל אחת, חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם ושתה אכל א; פא, יומא משנה
ש אנלר גמי, חטאות, שתי חייב  אפשר, דלא משום בעינוי אזהרה נאמרה לא מה מפני לקיעז רי

 וכל נפשותיכם את ועניתם מהבא לה מייתי ותנא וכר, בברזז אכילה יאכל לא רחמנא נכתוב
 סוף עד וכר, היום בעצם לומר תלמוד מלאכה תוספת על ענוש יהא יכול תעשו לא מלאכה
 ויתענה יתחיל יכול לחודש בתשעה נפשותיכם את ועניתם דתניא הברייתא שמביא הסוגיא
מר תלמוד משתחשך יכול בערב אי בערב, לומר תלמוד בתשעה  מתחיל ביעד הא בתשעה, לו
 מנץ, ביציאתו בכניסתו אלא לי אץ הקודש, אל מחול שמוסיפץ מכאן יום, מבעוד ומתענוז
מר תלמוד  בתשעה וכי מדפתי רב בר ח״לא דתני הא מביא כך ואחר וכר, ערב עד מערב לו
שירי והלא מתענץ  הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל לך לומר אלא מתענין מג

שץ כאן עד הנשירי תשיעי התענה כאלו הסוגיא, ל

ץ בטוגיא הקושיות  על אותן ואערוך ועצומות, רבות הרמב״ם בפסקי והן וטריא בשקלא ו
הסדר,

ש מימרא האי הש״ס מסדר סדר דלמה המפרשים, הקשו א,  זו, משנה עם ביחד לקיש דרי
ץ  על גנז דודאי איט, רזה שתה או באבל חטאת חייב היה בעינוי״לא האזהרה דלולי לומר סז
 אץ ומילה בפסח ורק הזהיר, כן אם אלא ענש דלא כרת בזדונו שיש כל חט>נת לדוייבו ש עשה
רוז דעבודה דומיא הוה דלא משום חטאת חיוב  הוא ומילה ופסח לעשות, שלא מוזהר שהוא ז
 ולשתות לאכול שלזז תעשה ואל בשב כן גנז שהוא הבפורים יום עינוי אבל ועשה בקום

 שם מבואר וכן כרת, בזדונו שיש כיון בשוגנ חטאת לחייבו זרה מעבודה ניליף שפיר ולהתענות
ת בנמי  חיוב לענץ אזהרה בעינן לא בן כמו ברת לחיוב אזחרה בעינן דלא וכמו ב, יג, כריוזו

הרזז למצוא לקש ריש טרח מה רעל קשה כן ואבו בשוגג, חטאת  בברייתא וגם עיגוי, על אז
מי אזהרה נלמוד מהיכן תנאי פליגי  הש״ס מסדר שהעמיד וממה מינא,׳ גפקא למאי זה לכל *ני

ש של מאמרו ש רי א מוכח משנוזינו על לק  חטאת חיוב ליכא האזהרה דלולי ליה סבירא דוזי
למה, בעי ונהנמא

 על ועבר עשה מצות בטל בו ושותה האוכל ״וכל כתב; ד, א, עשור שביתת בה׳ הרמב״ם ב.
 הכתוב שענש מאוזר ונכרתה, הזה היום בעצם תעונוז לא אשר הנפש בל בי שנאמר תעשה לא

הרין למדנו נוזענוז שלא למי כרת ה האוכל וכל ושתיה אכילה על בו אנו שמוז ת  בשוגג בו שו
 לא שיטתו רלפי הסוגיא כל את דחה הנראה כפי ז״ל הרמב״ם הנה קבועה״. חטאוז קרבן חייב
 וכבר במזיד, כרת שענש גופא מזה אזהרה למדנו אלא עינוי אזהרת על מיוחד לימוד שום בעי

מי לבאר, ז״ל רבינו חש ולא בלשוט קיצר ררבט וכתב משנה הלחם זה על עמר ש לא ו רג  י
 כרת דעטש מהא אזהרה שנלמד ז־ל הרמב״ם שיטת שביארנו דלפי אלא עוד 'ולזז הדוחק,
ת בכריתות הש־ס שיטת עם מבווטז ט ביאור. צריכה ביומא התלמוד שי



הכפורים יום דתוספות סוגיא

 על כרת עברש יהא יכול התנא מתחיל דבברייתא אחרונים, ושאר תמתם בכפות הקשו ג.
 קושיא והוא למעוטי, קרא דאיצטרך תוספת על כרת חייב יהא תיתי דמהיכי מלאכה התוספת

סנו ועצומה, גדולה תי  אשר לחודש בתשעה דועניתם קרא לן דאית דכיון אחד פה כולם ו
 הן התוספת על גם כרת דחייב טועה הייתי הקודש, אל החול מן להוסיף דצריך דרשינן מיניה
^ דעתי עניות לפי הנה במלאכה. והן בעינוי  ליה הוה כן 1דאנ חרא יפה, עולה אינו זה תיר
ש בתשעה דועניתם הדרשה קודם להביא דברייתא לתנא  אלא עוד ולא Jתוספו מיניזז ולדרו
 דהא תוספת על דועניתם דרשה האי ליה לית דברייתא תנא האי הסוגיא מסוף שמוכח דלפי

 דברייתא דלתנא ז״ל רש״י וכתב ליה, עביד מאי ועניתם האי עצם, דעצם תנא והאי בגם׳ מקשה
 איכא, איסורא פנים כל דעל מוכח מכרת מדאימעט נשמע דממילא תוספת על קרא סגינן לא

 במקומה הקושיא כן ואם דועניתם דרשה האי ליה לית עצם דעצם דברייתא דתנא בפירוש הרי
עדיין התוספת. על כרת להתחייב חנת1ה על עולה היה דאיך עומדתך ש כלל שמענו לא ו  די

עיין ומלאכה, עינוי בתוספת חיוב  באמת דעצם תנא דהאי שכתב ב, סח, פסחים ז״ל ברש״י ו
 אופן ובכל כאן, פירש״י עם הסתירה על ז׳׳ל האחרונים עמדו וכבר תוספת. חיוב כלל ליה את

עיין דועניתם, דרשה ליה את דברייתא דתנא פנים כל על מוכח  באמת שם כהנדם בתורת ו
 בכוונה זאת עשה המסדד הנראה וכפי דעצם, קראי שדרש מקודם דועניתם דרשה האי מביא

^. מעיין כל יראה וכאשר הוא כן דלא מוכח דילן מסוגיא אבל הנ״ל, קושיא לתרץ כדי צ ב

 ומקרא משביעית, הקודש אל מחול דמוסיפץ עקיבא ר׳ יליף א,) (ט, השנה דראש בסוגיא ד.
אף ישמעאל ור* תשבות, ובקזניר דבחריש  שם עיין הכפורים יום מתוספת שביעית תוספת י
 יום לתוספות שבחגית תוספת ענץ דמה אבן והטורי יהושע הפני והקשו ובתוס׳, בסוגיא

 הנכנס שביעית ערב חרישת של תוספת בזה, מותר בזה שאסור הא מזה זה ללמוד הכפורים
 של וכן בשביעית, ואילן לשדה המועלת חרישה שביעית בערב יחרוש שלא הייט לשביעית
 שביעית מנהג בה טהג בשבחנית שליש שהביאה תבואה הייט שביעית למוצאי שביעית

דין בשביעית עמרו כאלו נדונים בשבמגית שליש דהביא דכיון טעמא והייט בשמינית  פרות ו
ם טוב יום שבת, תוספת ואלו עליהם, שביעית  לחרוש דמותר להיפך, לגמרי הוא הכפורים דו

ם שבת קודם ם לשבת המועלת חרישה הכפורים דו  לעולם, יחרוש לא כן לא דאם הכפורים דו
ם שבת תוספת דמזנד אלא  היום כניסת לפט קצת לאכול או מלאכה לעשות אסור הכפורים דו
ם שבת ותוספת שביעית תוספת כן ואם  על מיוחד קרא וצריך נינהו, מילי תרי הכפורים דו

שוב שהעלה מי ראיתי ולא רבה צריכה זו וקושיא ישמעאל, לר׳ והן עקיבא לר׳ הן זה לימוד  יי
p x הלב. אל המתקבל

 מלאכה, תוספת על חייב יהא דיכול במלאכה דברייתא תנא מתחיל למה המפרשים הקשו ה.
 שינה ולמה תעשו לא מלאכה וכל כתיב כך ואחר נפשותיכם את ועניתם קודם כתיב בקרא הלא

הסדר. את התנא

 כאן שנא ומאי ולילה ליום מיוחד קרא דצריך מקום בשום מציט דלא ישנים בוזוס׳ הקשו ו.
ילה.לה על אחד וקרא יום, מלאכת על קרא דדרש

בין ביום בין בו מלאכה ששבות כשם לשוט: וזה כתב ו א, עשור שביתת בה׳ ז״ל הרמב״ם ז.  ו
תך בלילה, p ביום בץ לעיטי שבות כך בלילה וביציאתו בכניסתו הקודש אל מחול להוסיף וצ
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 מערב ולהתענות ל)נום התחיל כלומר בערב לחורש בתשעה נפשותיכם את ועניתם שנאמר
 מערב שנאננר לעשירי סמוך עשר אתר מליל מעם שוהה ביציאה וכן לעשירי, הסמוך תשעה

 הכפורים יום תוספת לית לית רהרמב״ם מבואר הנה לשונו, באן ער שכתבם, תשבתו ערב ער
 ליה רמנא ביה עמדו הרמב״ם מפרשי ושאר המגיד והרב מלאכה, לענין ולא עינוי לגבי אלא

 בכפות וגם עעים יפה בהגהות בתב ויפה עינוי, ותוספת מלאכה תוספת בץ לחלק לרמב״ם
 ודרשה דועניתם מקרא לתוספת דריש אלא דעצם כבתיתא ליה סבירא לא דהרמב״ם תמרים

ת שבתכם דתשבתו  ובודאי בזה, שהאריכו שם עיין יעקב, ברי אחא ורב כרב והיינו בלל ל-ה ל
ה דמנא החידה פשר כתב לא ומפרש מחבר שום אולם כדבריהם הוא כן  תוספת בין לחלק ל

מר מקודם מתחיל היום אם נפשך וממה מלאכה, לתוספת עינוי  עינוי בין שנא מאי באיחור וגו
אי מלאכה, ובין א משום ו ר  מלאכה בהיקש נלמוד לא למה מעינוי, אלא בתוספת מיירי לא ^

 דעינוי הרי ממלאכה שוה גזירה או היקש מכה עצמו יוכו לעינוי אזהרה הלפינן וכמו מעינוי
ץ ומלאכה איך שוו מלאכה. לאיסור עינוי חיוב בץ נחלק ו

 יעלה לא אשר דבר בללה, ובין ביום בץ במלאכה דחייב הא הרמב״ם הביא צורך לאמוז ח.
לן הדעת על בין יום בין לו ה, ו  יזם על מיוחדת דרשה לן למה קשה כן דדרעו גופא ובש״ס לל

בהלכותיו. לזביאה המיותרת זו בדרשה הרמב״ם מצא ומה ולילה,

 הלא דיציאתו הכפורים דם של יציאתו על מיוחדת דרשה צריך למה המפרשינז הקשו ט.
 אברהם המגן וכסברת שלפניו היום חזקת מכה חמור דיציאהו מכניסתו וחומר בקל אתיוז

 הוא תוספת דטעם גבורים השלטי סברת לפי ובפרט מעיול, חמור יומא דאפ^י שבת בהלכות
מכניסה. יציאה שנא מאי כן אם היום בעצם נפגע שלא כדי

 מתרינן ולא דחשיכה עד אבלי נשי רוזני א ל, בביצה דאמרו מהא הוכיחו הזרץ הרא״ש י.
מן המשך לו יש עיטי לגבי הכפורים יום תוספת כורתך רעל בהו אי רב, ז  בספק אכל לא דוד

אי אלא בהו, למחות דצריך ודאי ברת ספק על דוזלא חשיבה מן קודם דאל^י דהנטונה וד  של ז
ש עיטי דהתוספת הרי בן ואם חשיבה, ספק  שנא דמאי ביארו ולא הלילה, קודם רב המשך ל י

 שהוא, כל רגע רק הוא דדזשיעור ראשונים ושאר התוס׳ שכתבו מלאכה מתוספת עיטי תוספת
עינוי. ותוספת מלאכה תתזפת בין לחלק וטענז מקור למצוא וצריך

 האוכל דבל מדיפתי רב בר חייא דתנו הא עשור שביתת בהלכות הביא לא ז״ל הרמב״ם יא.
לו מעלה בתשיעי ושותה  רעל ט תקע, סי׳ באו־ח אברהם המגן הכריח ויפה וכוי הכתוב, ע
 מאי בתשעה ועניתם דעצם תנא והאי בשייס מדמקשה היא גמורה דרשה דרשה האי כורוזך

מן הוא גנוורה דדרשה הרי לדז עביר איך לאכול מצוה התורה ו  ואי זו, דרשה הרמב״ם דחה ו
ת הקרא דדרש משום ספ  הכפורים יום דערב ט ג, הלכה נדרים בה׳ פסק איך כן אם עינויי, לזו

 לצום שאסור כורחך על שמוכיח משנה בכסך עיי״ש בהם, לצום שאסור הימים מן הוא
איך מהתורוז,  יום בערב לאכול דמצהז הדרשה הביא לא עשור שביוזת בהלכות שכאן ו
הבפורים.

מר אען אלו הקושיות כל לתרץ וכדי דעומיא. בסיעוזא ואו

לא אשר טעמא מאי פטור הכפורים ביום גסה אבילה האוכל לקיש ריש אמר ב, פ, בז-ך הנה
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א שאכל גסה אכילה הלשון: בזה ז״ל רש״י וכתב למזיק, פרט כתיב תעונה  על הכפורים יום א
 ושלא היתה גסה אכילה משחשיכה שאכל מה וכל בה שהפסיק מסעודה שבע שהיה השובע
ה למזיק פרט להנאה,  את הוא מזיק אלא זו, אכילה ידי על עינוי שום ממנו מבטל שאינו א
 ברור יוצא והאמתיים הקדושים ז״ל רש״י מדברי הנה לשונו, כאן עד עצמו ואת האוכלין
 האדם שיהיה שצריך דהיינו עינוי המבטלת הכפורים ביום חייב אכילה אותה על p כי ומפורש
אז מעונה במעמד  כרת, זו אכילה על חייב אז העינוי את מבטל ככותבת אכילת *־r על אם ו

 א, כג, נזיר בתוס׳ עיין ־ במזונו שקץ עד כך כל ושבע מעונה שאינו במעמד הוא אם אבל
מגן ובב״ח ו תריב, ערוך ובשולחן מקומות ושאר ״פסח״ המתחיל דיבור  אינו אז - אברהם ו
 אני אומר ומעתה מעונה, אעו הכי דבלאו עינוי שום מבטלת שאינו כיון האכילה על חייב

 של עשה המצוות קיים לא פנים כל מגל מקום מכל עצמו הכפורים ביום אכל לא דאפילו
 הכפורים ^־ום שנכנס עד הכפורים יום בערב כך כל שאכל *־r דעל נפשותיכם את ועניתם
מן כל הכפורים יום בכניסת כן אם מעונה. שאעו בבהנמד  פשיטא השובע מתוך במאכלו שקץ ז
 עתה אכל שלא פי על אף ועניתם. של עשה המצות מקיים אינו הכפורים יום דבכניסת ופשיטא
 כזה דבנהנמד הדין הוא עשה המצות ביטול על אכילה *־t על עובר שאינו וכל היום. בכניסת

 מסיני, נתנה כאלו אמתית זו וסברא ת^ה, בהא והא ועניתם של עשה המצות מקיים אינו
 תוספת של הטעם היטב נבין זה ולפי שבעתיים, המזוקקים ז״ל רש״י מדברי כן יוצא ומפורש

 אז הכפורים ביום יאכל שלא אזהרה p בתורה כתוב היה אי דודאי הכפורים. ביום עינוי
 היום בכניסת ביותר ששבע פי על ואף אכילה. של האיסור מתחיל היה היום כניסת בתחלת

 עשה בלשון אמרה דהתורה כיון אבל יאכל, לא של הלאו על עבר לא אכל שלא כל מקום מכל
 מעונה. שיהיה היום בכניסת מיד עאו המצוה חל כן אם לחודש בעשור נפשותיכם את ועניתם

 מהתורה דאורייתא דספיקא השיטות לפי גם ומה היום כניסת עד ממש ואוכל הולך יהיה ואם
 אמרה והתורה היום בכניסת מעונה יהיה לא כן אם שחשיכה, עד ממש לאכול ויכול לקולא
 שיפסיק דהיינו הקודש על מחול להוסיף התורה חייבה כן ועל לחודש, בעשור מעונה שיהיה

 ולשתות לאכול שיכול מעונה במעמד יהיה הכפורים יום שכשיכנס באופן יום מבעוד מלאכול
 משך להוסיף צריך אלא שהוא כל רגע p מוסיף אם די דלא וממילא היום, קדושת מכח ונמנע

מן  ידי על מעונה ויהיה לשתות או לאכול התיאבץ אצלו שיתחיל כדי הלילה כניסת קודם רב ז
הו מלאכול. שנבונע מה  דתוספת א, לו, ביצה מגט׳ שמוכח שכתבו ז״ל והרא״ש הר״ן טעם וז

מן משך לו יש הכפורים יום של עינוי  שנינו שלימה ומשנה בצהרים. כשמש ברור והדבר ז
 אתי דילמא ב, קז. בגמ* ואמרו למנחה סמוך יאכל לא ב, צט, פסחים ערבי pפ בפסחים
 בחרא pבפ כדאמרינן אכילה ואינה ״דילמא״ ד״ה התוס׳ וכתבו גסה, אכילה לבחנה למיכלה

כן פטור. גסה אכילה דהאוכל דיומא  דבלא הרי סוכה, גבי ג תרלט. ובן א תעא, בשו״ע פסקיק ו
די על יבטל שלא כדי ופסח ושבת טוב ליום סמוך לאכול אסור מסברא קרא שום  גסה אכילה י

 הוזז ששת דרב א, קא, פסחים בגמ׳ ואמרו טוב. יום או שבת של פת או סוכה או מזנה כחנות
ם שיכנס כדי דפסחא יומא מעא כל בתעניתא יתיב בן וחומר קל כן ואם בתיאבון, טוב או  בנו ו
 שבע ולא הכפורים יום בכניסת מעומז שידזמז וצריך כרת איסור דאיכא הכא וחומר קל של

 לנו יש קרא שום דבלא ופשיטא פשיטא ודאי ולכן היום, בכניסת מיד עינוי כחנות עאו חל דדזא
 חייב נכד דכרת אמינה הוה שפיר וממילא לחשיבה, סמוך התוספת בשעת לאכול דאסור לומר

הכפורים. יום בתחלת עאו שחלה העינוי את שביטל מעוום
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 בעשור דאך הקרא על אמור פי הקדוש בזוהר רב שלל במוצא רבה מציאה מצאתי זה וראה
 הבא, בעי קא מאי דבתיב אך ליוז ואמר שמעון לר׳ אבא ר׳ שאיל הקדועו: למזונו וזוז לוזודש,

 אך אמר לחודשז בתשעה נפשותיבם את ועניתם לבתר דאמר דביון קאתיא למיעוטא לידז אכזר
 הראשון ביום אך כתיב הבי אי ליה אמר מלתא, תליא דבעשור לזנינויוז בעי עשור אך מנשור,
חציו חמץ באכילת אסור חציו חלק, אך ותניק מבתיכם שאור תשביתו  אך הבא אוף מותר ו
חציו באכילה אסור דתציו אימא לוזודעו בעשור  את בועניתם הבא אוף ליה אמר מותר, ו

 אך הוא ושפיר ולהלאה יומא מפלגות אלא איעזתבת לא עינוי דזדא מלתא תליא נפשותיכם
תטהור. לשונו כאן עד הפשותיבם, את בועניתם חלק

 מועניתם דדרעזינן בבלי בתלמוד הדרעזה ליה סביהא לא ברתך על הקדומו הזוהר הנה
 כאן אץ אז דרעזה לוזאי ליוז סבירא הוה דאי בעימי, הכפורים יום תוספת לחודזזז בתשעה
בץ דבעשור הקרא בץ סתירה  לכזעט כדי ״אך׳ לכתוב צריך הוה ולא בתשעה, דועניתם קרא ו

הר ליה דלית ודאי אלא מעינוי, התשיעי יתז את  תיבת דורעז כורחך ועל דרמזה, האי הקדהזז א
אולי - בתשיעי, להתעמת שלא ■אך  - בתשיעי לאכול דמצוה רב בר דחייא לדרעזה כוון ו

 ומעתה התשיעי, יום כל ואוכל שהולך כיץ היום כל מעונה אינו נופא דבעשור לאמר ומוסיף
 אז גדול, הפסק יום מבעוד להפסיק וצריך הבפורים יום תוספת דאיכא דידן תלמודא שינות לפי

 עשור, יום בכניסת מיד נפשותיכם את ועניתם ומקיים מעונה כשהוא הכפורינז ליום נבנם באמת
 בחלק גנז עינוי לזזוסיף צריך דהלא בעעוור, רק יתענה שלא שימעט אפשר אי ״אך׳ האי כן ואם

אך האי דרעזינן ןTד בתלמודא באנזת ולכן תשיעי, מיום  מכפר איט הכפורים שיום למעט ״
עיין בורר. תה א, יג, שבועות עיין שבים, למזאינם ולא לעזבים אלא  שכתב תנזתם בכפות ו

רץ  מגומגבו, בלעזון לוזעזתבזש רצה דלא וכתב העיטי, מן תסור לא דליכתוב אשי רב קושית ^ז
 דבכניסת אינו וזה העינוי, מן תסור לא עליו ומזהרי כבר מזנונה הכפורים יום רבכניסת דמעזמע

בו', בתשיעי האוכל דבל שבע, אלא מעונזז אינו הכפורים יום  יפה הלעזון מתייעזב איט בן ואכז ו
 חייב באמת דהא שעה לפי הבדולחים מעיניו שנעלם ז״ל הגאון על ופלא לעוונו, באן עד

 במצות גם זה כעץ ומצינו מעונה, כשהוא הכפודים ליום שיכנס כדי הכפורים יום בתוספות
 מבירזו חמץ יעוביונ בחצות פסח בערב והיינו תשביתו הראשץ ביום אך תורדז דאמרה תשבמזו
 מושבת, החמץ יהיה היום חצות שכשיגיע תעעזה ואל בשוב הוא דהמצוה לרעו״י ליה וסבירא
 זה ענץ לבאר שהאריך ט■ מצוה חינוך במנוזת עיין חצות, קודם עוד החמץ לבער צריך וממילא
 כורחך על בן ואם היום, בכניסת מעונה שיהיה צריך ננלי הבא ודכוותה האריכות בתכלית
היום. קדושת כשתכנס מיד העינוי שיתחיל כדי גדול היום בעוד מלאכול ולהפסיק להוסיף

 טעמא מהאי מעונה כשהוא הכפורים ליום שיכנס כדי היום בתחלת להוסיף שצריך וכמו
 דהתורה דכיון לעשירי, הסמוך עשר אחד בליל היום בגמר בעינוי ולעזהות לוזוסיף צריך גופא

 עד מערב דהיינו ממש סופו עד היום מתחלת שעות כ״ד משך ממש מעונוז שיהא הקפידה
 אז לאכול מותד יהא היום תניאוז עם בדיוק וממש ביציאתו היום על יוסיף לא אם כן אם עדב,

 ממש סמוך כשמגיע מקום מכל יום מבעוד אכל שלא פי על דאף יום, מבעוד קצת נפסק תעינוי
אין הנסיון עליו מעיד זה ודבר העינויים, את מלהרגיעז פוסק אז ולשתות לאכול ההיתר לזמן  ו
 על א, סז, דף בממונה פ״ו ביומא דתנן מהא זו לסברא ברורה ראידז לך הא אבל לראיה, צריך

דאיט לבו שיתוב כדי כן לו שאמדו בגמ׳ ואמדו מזון, הרי מינז הדי לו אומרים וסוכה סוכה כל
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̂. המזון לו שמובן דהידיעה הו-י ,בטל■ מח לו שאין למי בסלו פת לו ע!מס מי דומה  K3W הי
 שאכל, קודם ערד את:־עתו מייתבת שזדז לאכול זמיההיתר שכשהגיע שכן מכל דעתו, מייתבת

 סמרך ממש מועטת השעה באותו אז לאכול מוהר יהא הלילה בסוף ממש בדיוק אכז בן ואם
 הירם ביעיאח. גס התורה הקפידה ולבן להתיישב דעתי והתהילו■ העינוי נפסק היום ילעיאת
א ובחניאה בכניסה ההוספות ובל בעיטי מעט להי־סיף  בלי שלם יהיה שהעינוי בדי p ׳זו
עו־ב. ע״ גץערב ממש שערת כ׳׳ד משך דהו כל מגרעת

 בפרשה הגה דוחק, שוס בלי חז״ל דרשת עם מכווניפ הפסוקים יתיישבו איך נראה ועתה
 מלאכה וכל ובר נפשותיכם את ועמתבו וכר להודש בעשור אך הפרשה מתחלת כז, כג, אמור

 לחודש בתקהנה נפשותיכם את ועניתם לכם הוא שבתון שב.ת רכו׳ הזה היום בעצם תעשר לא
 מיותר הוא הזה האחרון הקרא הקרא, לשון כאן עד שבתכם, תשבתו ערב עד מערב בערב
 מלאכה ועשיית בעיטי הכפורים ירם דיני כל מבואריט כבר הקודמים במקראות כי לגמרי

 באן שיש כורחך ועל לחודש בתשעה נפשותיכם את ועניתם ואומר חוזר שסיים ואחר ועונשם
 התשיעי. ביום ולהתעטת ולדזתדויל להוסיף שצריך רהייט עתה, עד שמעט שלא חדש דבר איזה
עיין  ^תחיל יבול בתשעה גפשרתיבם את ועניתם שאמרו בהמזם בהורת רגם כאן הגמ׳ בלשון ו

 אמריג! הוה לחודש ובתשעה לחודש בעשור של הכתובים סתירת דמכח הרי בתשעה, ויתענה
 שני להתעטת שצריך לומר הדעת על עולה היה לא אכל בתשעד״ העיטי את להתחיל שצריך

 בתשעה אך הפרשה בתחלת מח־ למימר לי־דז חרד p ראם ובעשיר״, בתשעה רצופים ימים
כיון נפשותיכם, את תעט ובעשור  בסוף וכאן לחודש מעזעור אלא דיברה לא הפרשה רכל ו
 להוסיף היא התררד דט־ונת אמ^נן הוה ברהך על בתשעה. ועגיתם ל־מר הוסיפה הפרשד,

 למה P ואם משתדושך אמינא הוה כעח^ מדלהיב אולם תשעו־, מיום להתענות ולהתחיל
מן של ערב אלא ממש ערב לאו בערב דהאי ודאי אלא בתשעה תורה אמרה  אחרי מנחה ז

 הפסח אה תזבח מהקדא ברורה ראיה •שהבריא שס במלכי״ס ועיין להעריב, טסה שהחמה
 את ועניתם נב,־י הכי דכוותת בן ראם מנתזז, שעת של ערב אלא ממש לילה לא והכוונה בערב,

מן דדרינו ערב לעה בתשעה לחוזעטר הפשוט המיררעז בערב בתשעה נפשותיכם  מנחה, ז
 לכד בתשעה מרעניתם ערב זתאי בלא הלא בערב, האי החדרה כתבה למה עדיין תקשה ומעתה

 רעגיתם בברייתא התנא פתח כן דהא כתשעה רלהתעטת להתחיל שצריך כן דדשינן הוה
עיין לי, למה בעת: האי כי ראה בתשעד. ויתעוה יתחיל יכול בתשע??,  סי׳ או״ח חדש בפרי ו

סי' תרד  פטם הל על דצריך יתטנן הוה טפא בתשעה דמועטתם בפירוש כץ שכתב תרח ו
 אמרינן הוה בתשעה ועניתם ̂ק1 הקרא אומר היד cue ודאי אלא בתשעה, רלהתעטת להתחיל

מן באמזז רלהתעטת אזתחיל דיכול  התשיעי יום מתחלת ואפילו כשירצה התשיעי יוב שלי ז
קר  3כער התורה כתבה ולכן התשיעי, מיום ית!זיל שהתענית והעיקר מבערב אפילו או עו
 תנא האי דגם מבוקר יתענה שלא ולאפוקי יתענה, הצה״ים אחרי בערב בתשעה שדוקא דהייט

 לאכול, היוביונ מצוה דליכא פי על אף מבוקר בתשיעי פנים כל על להתעט־ת דאסור ליה אית
 כדי ויתענה יתחיל מנחה לעת בערב ורק מד:וקר, להתעטת דאסרד מודה פנים כל על אבל

 בזגרב לאכול שמצות בהלכותיו כתב לא הרמב״ם ולכן מעונה, כשהוא הכפורים ליום שיכנס
 ליה דאת למאן אפילו אמת דין וזה להתענות, דאסרר נדרים בהלכות כתב אלא הכפורים יום
ה רב, בר דחייא הא ש וז  יום מבעוד דהייגי כערב בתשעה נפשותיכם את ועמתם הקרא פירו

תהיו סופו ועד תחלתו היום כל משך שבינכם תשכתג־ עדב ער מערב אז ורק מעוטם תהיו
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 תתחילו אלא עינוי תוספות דהיינו בערב בתשעה להתענות תתחיאי לא אם כן משאין מעונים,
 וכן מעונים תהיו לא היום בכניסת כי ערב עד מערב התענית יהיה לא אז בעשור. p להתענות
 היום מעינוי מעט תבטלו שלאחריו באלה קצת בעינוי לשהות מעט תוסיפו לא אם ביציאתו

 תוספת אה דלית מדפתי רב בר חייא אולם דשמיא, בסיעתא מאוד נכון וזה וכנ׳ל, שלפניו
תור שהוא בתעהנה ועניתם האי שיטתו, לפי אחד כל עינוי לתוספת קרא צריך דלא או עינוי,  י
 ושותה האוכל דכל לדרשה הקרא מוקי כן על לחודש, דבעשור לקרא סותר וגם לגמרי קרא

ם כו׳(וג  תוספת שצריך מודה הוא גם כן ועל ביה, עביד ומה בערב האי אייתר אכתי לדידיה ו
עיי״ש.) כן כתב חדש הפרי וגם מקומות בכמה דוגמתו ובהנינן מיניה תרתי ודריעז

 משולם רבנו שהקשה התענה״, ״כאלו ד״ה ב ח, ברכות התוס׳ קושית מסתלקת מהר וחימז
 בארבעה הראש^ דביום מקרא שנא ומאי בערב, בתשעה דועניתנ! הקרא אה קשיא דמאי
 עשירי, של ערב ערב מאי נימא נמי הכי ט״ו, של ערב על והכוונה מצות תאכא בערב עשר

 דכתיב הכתובים סתירת דאיכא הכא דשאני מידי, קשה לא ביאורנו ולפי דוחק. ותירוצם עיי״ש
אי בתשעה כתיב וכאן בעשור  לעזונו, הכתוב שינה מה מפני עשירי של ערב על הקרא כוונת ו

 שמענו שלא חידוש איזה כאן דיש ודאי אלא לגמרי. מיותר שהוא הקרא נכתב צורך לאיזה וגם
ה מעונה כשהוא הכפורים אום שיכנס כדי מתשיעי ויתענה ויתחיל שיוסיף והיינו עתה, עד  וז

דשמיא. בסיעתא ברור

א ברור א נראה הנה שבסוגיא. וטריא השקלא נפרש ועתה  היה ולא אזהרה או שהיה דלו
 במקזך אחת פעם שאכל וכל אחת, פעם אלא לעבור אפשר אי עשה האי דועביתם עשה p לנו
 יכול שאינו מעוות והוה התענית את. הפסיק דעתא יתובי כדי התענית יום של השעות כ״ד

 כל ממילא ערב עד מערב מעונה שיהיה היא דהמצוה דכיון עוד, יאכל שלא במה עוד לתקן
שוב זו מצוה בטל דעתו המייתב שיעור שאכל  אינו לקיימה אפשר דאי וכל לקיימה אפשר אי ו
 בכותבת, האי אכל שלא מי כמו עוד מעונה אינו הכי דבלאו הפעם עוד אכל אם עוד עובר
 ואכילה אכילה כל על חייב אז האכילה מעשה על לומר נהn העינוי על אזהרה יש אם אולם
ש העמיד ולכן העשירי, ביום ככותבת תאכל לא כתיב היה כאלו  מעזנתעו על דבריו לקיש רי

pעל חייב העלמות דבשתי מינה דמוכח אחת, אלא חייב אינו אחד בהעלם ושותה דאוכל תני 
ש p ומזה ואכילה, אכילה כל אז האכילה על אזהרה דאיכא לקיש רי  כל על להתחייב יכול ו

ש ואכילה, אכילה ש פטור גסה אכילה דאוכל דלעיל המימרא בעל שהוא לקיש ורי  זאת ודר
 גסה אכילה האוכל פטור היה נמי תאכל לא כתיב הוה אי ובודאי תעונה, לא אשר מדכתיב
 עיין הכפורים ביום חייב אי הפוסקים בק פלפול יש אכילה כדרך ובשלא אכילה. בכלל שאינה
ש בא ועתה בזה. שהאריכו סופר וכתב סופר חתם ושו״ת עו סי׳ אריה שאגת דן לומר לקיש רי  ו

 שלא לאו במו דועניתם קרא מפרעזים אנו לאו בלשון לכתוב אפשר דאי דכיון מהמעזנה כן
שוב עשה, מכלל הבא יאכל  אשר עשה, מכלל הבא לאו האי על ואכילה אכילה כל על עבר ו

 דרעזה שאר או עצם תנצם שוה גזירה הרמב״ם הביא דלא הא נבון על מיושב זה פי על
ש האמור ולפי עצמו. לעינוי אזהרה על הש״ס מדרעזות אזייב לומר י  בעי^ לא ודאי חטאת ד

ה אזהרה  אלא חטאת, שגגתו על חייב כרת זדונו על שחייב דכל מכרת וחומר מקל נדע וז
 שמות בהלכות וגם הרמב״ם דיבר לא הלא ומזה ואכילדז, אכילה כל על דחייב נדע לא חגדיין

ממה איתמר מכללא דשם אלא ואכילה. אכילה כל על הכפורים ביום דחייב בפירוש כתב לא
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כיון אחד בהעלם ושתה דאכל דמשנתיע הדין שהביא  כל על דחייב ממה בפירוש דיבר דלא ו
א הש לא ואכילה אבילה  על אלא חטאת חיוב לעיקר עריכה שאינה שבגמ' שוה הגזירה אזבי

 לא או פן השמר לכתוב יבול דהיה מקשה ולכן לזה, נחית לא והמקמון ואכילה, אכילה חיוב
 כי בזה והתירוץ כידתנ, תירוץ לוז יעז שבגבז׳ קשיא לכל אבל בקשיא. ומסיק העינוי, מן תסור

 איכא הכי בלאו העינוי על הלא האכילה, על אזהרה ליכא אי העיטי על אזהרה לן אהני מה
 לא עדיין אבל כריתות, חייבי כבל בשוגג חטאת חייב ממילא במזיד כרת דוזייב כיון אזוזרה

היטב. ודרק גופא, אכילה על אזהרה דליכא כיף ואכילה, אכילה כל על חייב היה

 מלאכה וכל נפשותיכם ד״חנניתם הקרא על דבריו מעמיד התנא הנה הברייתא, נפרעז ועתה
 כתוב: ז בט, דעזם איט רזה פנוזס דפרעזת קרא שהוא המעיין עיין בטעות הנה תעעזו״, לא

 כלל כתוב לא אמור ובפרעזת תעשו״, לא מלאכה כל נפשותיכם את ועניתם לוזוד ״בעשור
 כתוב; ושם כט טז, אוזרי דבפרפזת אקרא מוסב התנא כורחך ועל ומלאכה, עיטי אחד בפסוק
 למלאכה, עיטי הקיעז שהקרא הברייתא יסוד וזה תעשו״. לא מלאכה וכל נפשותיכם את ״תעט

 מקדים הכא ונם ע״״עז. וכו■ עינה או בחמה יעזב יכול ב, עד, דף לעיל זה היקעז דרעזינן ובן
 קרא או דרטזה שום בלי למעלדז ביאורט בפי והנה הבטן, כל נבנה ועליו היקטז האי התנא
 חשיבה, עד ממש ועזבע שאכל רכל עיטי וטספת על ברת לחייב חיעונה סברא לט יעז מיוחד
תא דספיקא ליוז סבירא אי בפרט  כן אם הכוכבים עאת עד לאכול ויבול לקולא מהתורה דאוויי
 שאכל מחמת לא כרת דחייב אמרינן התז ועזפיר היום, כניסת של העיטי זה ידי על מבטל
 היום בעעם תעונה לא אשר דכתיב מעד אלא קרא, שום עדיין לט אין זה רעל התוספת בשעת

 אינה זו וסברא התוספות, בזמן האכילוז ידי על היום בכניסת מעונה איט באנלת תזרי הזה,
אי היום, בעעם דכתיב מהא ממועטת ת  מנעם מזטנה איט באבות שחשיבה עד שאכל ידי על ד

 הוה אי דודאי בלילוז, מעונה דאיט הקדוש הזחזר כתב וכאשר הלילה, בתחלת דהייט היום,
 תעונה, עשוז בלעזון דכתיב כיון אבל תוספת, ממועט שפיר כן אם היום בעעם תאבל לא כתיב

 עעם בתהילת אינה הוטספת בשעת זו אכילה ידי על מעונה דודאי התוספת ממחנט איט כן אם
ט חייב, יום של עיעומו על היום דעעם דרעזה כן וזטז היום, אי  האי עיטי, התוספת על חייב ו

 ממועט שפיר ודאי ובמלאכה למלאכה עיט׳ של ההיקש על נשען p להעמידו אפשר אי ממטט
 מכח כן ואנז כנזובן, היום עעם על והעזפעה שייכות שום לוזתוספת דאק וטספת היום מעענז

 כה1cבמל התנא מתוזיל ולכן מכרת, עיטי תוספת בעיטי נם ממעטינן לכנלאכה עיטי של ההיקש
^ טעמא והייט בקרא, שמוקדם כמו בעינה ולא  למעט טכל מלאכה תוספת דממעטינן אחרי ד
 בעהרים בשמש וברור ופרוז כפתור חה למלאכה, עיטי של ההיקש על נשען עיטי, תופפת נם

 רמזה לומר רעה שמעט, לא אזהרה דאבתי התנא ומבאר הולך כך ואחר דמזמיא. בסתנתא
 תאכל לא כתיב וכאלו אכילה על אזהרוז דיש מוכח כורחך על מכרת עיטי תוספת דממעטינן

אז הכפורים ביום ט שפיר ו  טרוז ולכן בכזלאכה כמו התוטפת בזמן אכילוז על כרת חייב דאי
הרוז דרעזה למעוא ש האכילה על לזזז מזז עעם, דעענז שוה נזירה ודרי  קרא דעריך ניוזא מאד ו
 אכילה בל על דחייב הדץ ולהכריח להוכיח בדי זה וכל לילה ומלאכת טם מלאכת על מיוחד

 הכי דבלאו דבלילוז אמינא הוה תעונה לא אשר בלשף התורוז דבתבה גופא הא דמכח ואכילדז
כיון עיטי תוטפת חיוב מיוחד מקרא ידזנינן לא דאכתי כיון מעונה איט  מעונה איט הכי דבלאו ו

 רק לחייב שלא ולקולא לוזיפך טז סברא היוז בן אנז הנ״ל, הקדוש הזוהר שכתב וככזו בללה
די ועל מעוטז כבר שאז מפני ביום ט בללוז כן שאץ מה העיטי, מבטל אכילתו י איט הכי דבל



m וכמבה^־ ממלאכה עימי ללמוד בדי לילה על מיוחד קרא במלאכה דרשינן ולכן מעונה, 'j’ 
 מסחיו■ יבו7ו במלאכה, ולא בעינוי לא תוספת כלל ליה לית דברייתא תנא ביאורנו ולפי שם,

 ■תוספח על אולם תוספת, כלל ליה אח עצם דעצט דתנא ב, סח, בפסחים רש״י שיטת ומחוורת
אין בתשעה, נפשותיכם את דועניתם מיוחד קרא לנו יש עינוי  מלא, מקרא אלא דדשח רק זה ו
 וצריך ולילה. יום על דחייב דייקא זר הלכה ומקדים עינוי, תוספת הרמב״ם פסק שפיר ולכן

ם שייכנס כדי הקודש אל החול מן להוסיף צריך ולהכי הלילה, בתחלת מיד העינוי שיתחיל  או
 או! גמור בעינוי שישאם כדי לעיל שפירשנו וכמו בחניאתו וכן מעונה, כשהוא הכפורים
 אי אפילו היום עצם עם שייכות שום לו שאץ מלאכה תוספת אולם השיבה, עד ממש התענית
 לדידן כן ואם התום׳ שכתב וכמו שהוא, כל אלא חוה לא מקום מכל מלאכה תוספת גם מרבינן
 רכמר מלאכה תוספת כלל א דלית משום או הרמב״ם, הביאו לא אסור הכי בלאו חשיבה דספק

 נבלל ודאי שהוא כל תוספת דהאי להלכה מינה בפקא שום דאץ משום או המפרשים שכתבו
עקיבא״. ״ור׳ ד״ה א, ט, השנה ראש התוס׳ שכתבו וכמו חשיבה ספק בתוך

 יום תוספת נלמוד דאיך יהושע ופני אבן הטורי בה שהתלבטו הקושיא מיושבת מאד ומה
 הכפורים יום של עינוי דתוספת מאד ניחא הנחתנו ולפי אהדדי, דמי דלא משביעית הכפררים

 הן מהעיקר, נצמח התוספת שדזיוב הם אחד ענץ דשניהם שביעית, לתוספת דומה ממש
הן בשביעית עיין ביציאתו. ן7וז בכניסתו הן הכפורים ביום ו און ו  עקיבא ר־ להגאץ הש״ס בג

 של ממלאכה עינוי תוספת נלמרד איך עקיבא דלר' שהקשה א, ט, השנה בראש שם זצ״ל איגד
מיב בשבתות שנוהגת למלאכה מה פירכא, לו דיש שביעית  גדול. עירז בצרין־ והניח טרבים. וי

 קרא בלא הכפררים וביום ובשביעית, הכפוריב! ביום איכא טעמא דחד מידי קעזה לא הנ״ל ולפי
 על חייב יהא יכול אומר ביומא דברייחא שהתנא וכמו עימי תוספת לחיוב סברא היה נמי

 על חיצונה סברא יש הרי דבלאו ביון כן אם בארוכה. למעלה שביא־נו ומטעמא עינוי תוספת
 פנים כיל hv לחייבו משביעית אב הבנין מהני כרת מחיוב דנתנועט אלא הכפורים יום תוספת
דעזמיא. בסיעתא ברור וזה עשה באיסור

 א, כה, בסוכה דדרשיבן הא על המשפט שזנר שהקשה מה מאד גבון באופן במי ומיושב
ש לא דלמה עיבוי בתוספת נשים לרבות האזרח  אימעטי הני דגם עיבריץ אחמשה רבוי האי נדרו
ש עינוי, משום תוספת על הריבוי מוקמיץ דלהכי מאד ניחא ולהנ״ל עיי״ש, מכרת ה רי  א

כיון הכפורים יום עצם עם שייכות  3ג לחייבם כרחך על יום של בעיצומו חייבין דנשים ו
 בעיקר תלריץ שאינו עינריץ שאר בן שאץ מה מעונה, הכפורים אום אכנס כדי עינוי בתוספת

מוד בירור נהנינו pו העעוי,  עד״ ההקיז־ה על שעמד שיג, במצוה חינוך המנחת של לספיקו ג
 ודאי כן אבז לעת מעת צריך דלא נאמר־ דאם הכפורים, יום אל בהחלת בחנוה בר שנעשה קטן

 יוחר א ונראה לא אר עינוי בהוספת חייב אי מסופק ועתה עצמו, הכפורים יום בעינוי חייב
עיין מצוה, בר איבר דעדיין כיון עינוי בתוספת חייב דאינו  סומר החתם זקני קדושת גשו״ת ו

 חייב דרדאי אומר הי־יתי כדאי שאני ולוא־ זו, לדעה סטה ז״ל הוא דגם קעב סי׳ באו״ח זצ^״ל
^ עינוי בתוספת גם  כשהוא היום לקדושת יכנס אם היום כניסת של העינוי את יגרע שלא כ

כיון שבע,  העשה של קיום תלוי שבו מפגר בתוספת גבו חייב ממילא יום, של בעיצומו שחייב ו
ה יום, של בעצמו תר וז יתברך. ה׳ בעזרת ב



הכפויים יום דתופפות פוגיא

 או״ח שערים בית שו״ת בעל חז׳׳ק חיים שערי בעל הגאון בו שנסתפק הספק נמי נפשוט ובן
 השלים היום וקדש ומשחשיכה מככותבת, מעט פחות שחשיבה קודם שאכל במי כח תשובה

 ביום כולו השיעור כל אכל שלא אף כרת דחייב נאמר אי השיעור, את פרס אכילת בדי תוך
 יתובא היתה והרי הכפורים ביום ^גתא יתובא על היתה התורה דקפידת גופא. הכפורים

 עצמו. הכפורים ביום דהיינו חיוב בשעת השיעור כל שיאכל רוקא ד־בעינן נאמר או דעתא,
עיין היטב, עיי״ש מאד בזה והאריך  ולפי דחייב, דעתו שגם לא סי׳ או״ח סופר כתב בשו״ת ו

 דטעם פי על אף מכרת עינוי תוספות דממעטינן ממה בפשיטות נפשט זה ספק דעתי עניות
 הרי יום. של בעיצומו היום בכניסת מעונה דאינו משום הוא התוספת בזמן האכילה איסור
 שמבטל במה אבל גופא. הכפורים יום דהייט חיוב בשעת אכילה על אלא כרת חייב דאיט

 הוא כן ואם כרת חייב איט היום עליו שקדש קודם מעשה ידי על היום עצם של אפילו העעוי
 החיוב, בשעת ככותבת אכילה דהייט הלאו עבירת על אלא כרת חייב אינו הנ״ל בספק הדין
 לאכול שלא תעשה לא ומצות להתעטת, עשה מצות שמנה המצות סדר בדמב״ם ועיין

די על העשה ביטול על לא אבל כרת, חייב תעשה הלא ביטול על pו ולשתות  קודם מעשה י
מן חלות דשמיא. בסיעתא ברור דעתי עניות לפי נראה כן כרת החיוב ז

ש ודע  הכפורים יום של עיטי תוספת מחיוב במשניות רמיזא רמז שום אין למה תימה לי די
 הוא הכפורים יום בערב לאכול החיוב גם שיטות ולכמה מהתורה, שהוא הש״ס בכל שמוסכם

איך דאורייתא, גהנוה  תוספת חיוב ובפרט זו, מצוה במשניות מלהזכיר הקדוש רבט שהניח ו
 בזה שנתעורר מי ראיתי ולא ודאי, דאורייתא חיוב והוא הכפורים יום של לעצמו שטגע עיטי

 משעת לאכול שאסור ב, קו, פסחים דערבי ממשנה דבלמוד שנאבלר לא אם גדול. עיון וצריך
 שאסור שכן ומכל לתיאבון. מצה אכילת מצות לקיים כדי התוספת שיעור דהייט קטנה מגהה
עדיין למעלה שכתבט וכמו דועניתם המצוה לקיים כדי בתוספת לאכול עיון. צריך ו

 תענית כדין תעניתו ״ודין בזה״ל: שכתב תענית סוף לרמב״ם המשטות בפירועז עיין הוספה:
 ומוסיפץ המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה ברחחנה שאסור לומר סנה הכפורים צום

 על ישתומם רואה וכל הטהור. לשוט כאן עד מאד״ מגונה בו מלאכה ועשיית הקודש על מחול
 בתעטת הקודש על מחול להוסיף החיוב בש״ס רמז שום ממט נמצא שלא דבר שהעלה מה

בין כתב ז ה, תעניות ובה׳ באב, תשעה של דרבנן  וכתב הבפורים. כיום אסור שלו השמשות ו
 pאזלי ספק האי בכי היא דרבנן דספיקא גב על ואף נד, בפסחים נתבאר זה דדבר המגיד הרב

 צורך היה לא תוספות לו היה שאם באב, לתשעה תוספות שאין מכאן למד והרמב׳׳ן אזומרא,
 אני אומר כדאי שאני ולולי אסור. יום מבעוד אפילו הא אסור, שלו השמשות דבין לומר

מו דלילו באב דתשעה סובר היה דהרמב״ם  באב בתשעה גם ממילא הכפורים, כיום אסור כיו
כיון ויום, לילה שעות כ״ד מעונה שיהיה צריך מן משך תוספות צריך שכן ו  שיכנס כדי מרובה ז

 ודאי מצד אלא אסור ספק מצד לאו דאסור השמשות בין ולכן מעונה. כשהוא באב לתשעה
ה באב תשעה ליל בכניסת מעונה שיהיה כדי תוספות חיוב ומשום  הרמב״ם בשיטת ברור וז

דעזמיא. בסמנתא

 הכפורים ליום שיכנס כדי יום מבעוד מלאכול שיפסיק התוספת שיעור יהיה כמה ולהלכה
 בדרך p המחבר כתב א תרח, או׳׳ח ערוך בשולחן וגם ז׳׳ל שהראשונים הגם מעונה, כשהוא

דכיון דעתי ענעת לפי נראה הרחב ביאורנו לפי אבל השמעזות, בין קודם להפסיק שצריך כלל



ר ו פ י ר ד ד ד

 צריך פנים כל על כן אם הכפורים, ליום כשנכנס מעונה שיהיה כדי הוא התוספת דתכלית
 ר׳ בי פליגי המזון ברכת לענין ב, ע, ברכות ובגמ׳ הכוכבים, צאת קודם עיכול שיעור להפסיק

ש יוחנן ש שירעב עד ליה סבירא יוחנן דר׳ לקיש ורי  באכילה מילין ד׳ ̂־ה סבירא לקיש ורי
 דר־ הפלוגתא בפירוש להיפך מהיפך ותוס־ רש״י דפליגי עיי״ש יותר, מרובה ובאכילה מועטת

ש יוחנן  כלשון שיתעכל, עד סתם כתב י״ד הלכה ברכות מהלכות ב׳ בפרק והרמב״ם לקיש. ורי
ש יוחנן ר׳ בפלוגתא, הכריע ולא המשנה עיין עליו, תמה משנה והלחם לקיש ורי  חיים באורח ו

 באכילה הוא עיכול דשיעור אבודרהם בשם שהביא מה ט׳ ס״ק אברהם ובמגן ה קפד, סי*
אן. ד׳ מועטת מן דפסקינן לדידן פנים כל על בזה. שהאריך השקל במחצית שם עיץ מי  דז
 שולחן עיין החומרות, כל אחרי הכוכבים צאת קודם מינוטען 72 וחומש שעה הוא הנר הדלקת

 גם זה שיעור בכלל יש כן ואם באריכות, השקל ומחצית אברהם במגן רסא סי׳ או״ח עתך
 חומשי שני שהוא מיל בשיעור המחמירין ולפי מועטת, באכילה מילין ד׳ של העיכול שיעור
 מינוטען 96 דהיינו שעה, חומשי וג׳ שעה שהוא שעה, חומשי שמנה העיכול שיעור אז שעה,
 יסכימו אם להלכה רעתי עניות לפי נראה כן מזה יותר מרובה ובאכילה הכוכבים, צאת קודם
א אה שליט״א. הדור גדו



בשמיני דסוכה סוגיא

בשמיני דסוכה סוגיא

 ובן מברכינן״, לא וברוכי יתבינן מיתב שביעי ספק ״שמיני א: מז, סוכה במסכוז פס^ה הלכה
 שהוא מפני וביום בלילה בסוכה אוכלים לארץ דבחוץ א תרסה, או״ח בשו״ע להלכה הוקבע

אין שביעי ספק  בה לישב שלא שנוהגץ/ מי •יש בשם מביא הטור אולם ישיבתה. על מברכץ ו
ה כתב יוסף והבית מנהג״ ״ואינו הטור וכתב יועובין, השמיני וביום שמיני של בלילה  לשונו: וז
מן לברך צריך שבלילה מפני טעמו ה/ בליל בה ליעזב שלא נוהגין ויפו שכונב ״ומה  אוכל ואם ז

 שאבזרו שמה סוברים בך ומפני הזמן ברכת את סותרת בסוכה אכילתו אז נבהנאת בסוכה אז
 אכזרו דסתבוא רכיץ משום מנהג, שאינו רבינו וכתב קאכלר, דוקא ביום יתבינך, ״מיתב בגמרא

 הפסקה לעשות בדי כן שנהגו ״שאפשר כתב: והב״ח ללה״. ובין יום בין לחלק אין יתבינן מיתב
 כמוסיף, נראה אינו בסוכה א׳ ביום יאכל אם אף שוב ח׳ בליל בביתו שאוכל דכיון לז׳ ז׳ בץ

 סברא כתב וכן מאד, אלמתא הב״ח של זו וסברא השנה״. באמצע בסוכה אאוכל דהוה מידי
 כן שראו לפי כך שנוהגין אנשים קצת יש דבמדינתנו עוד וכתב ב, תרסח, שם אברוזם המגן זו

p להלכה מסיק מקום מכל מאבותיהם, m יתבינן׳, ■מיתב בגמרא אמרו סתנזא דהרי הטור, עם 
בין יום בין חלוק דאץ ומשמע  ומגן תזמחבר הטור של זו החלנזית הכרעה למרות והנה ללה. ו

 עמודי של זו כהכרעה מהנין סופר וחתם הגר״א תלמידי האשכנזים p כי חזי פוק ם,mאב
א אברהם ר■ והגאון הפזו״ע, אפלו חי בלל בסוכה לפון גם לתלמידיו צוה מוולנ  במצטער ו

ת כדי קצת רו עיין הלכה, לזו ל סופר הכתב זקני קדושח בשו״ת ו ק צו  שהםא ק״כ או״ח חלק ז
שבין שאץ שבטור, מהנץ״ ה״יש כשינזת עושינז החסידים עולנז ברוב אלם המנהג.  ח׳ בלל יו

ם ביום. אלא ל ושו״ע בש״ס פסוקה הלכה הניחו איך בזה ונימוקם טעמם שמעט לא אל  ב
בזה. סמכו מי ועל מה על אברהם, ומגן מהטור דחויה שיטה אוזרי ונהרו חולק

ל סמך ומצאתי יגעתי , בעיון דא שמעתתא שלמדתי ואחרי ד  החסידים של זה לממזג ג
 מפני ירמז בפותי דחוה אברהם ומגן דהטור אלא הטור, שמביא מהנץ׳ ייפו של השיטה שהוא
פי מברכינן״, לא וברוכי יתבינן ״דמיתב להלכוזא הש״ס והחלטת מסקנת נגר שהוא  עניות ל
בס״ד. שאבאר וכמו זו לשיטה ראיה יש מכאן אדרבה דעתי

בצורתה; הסוגיא לשון ואעתיק ב מו, סוכה בגמ׳ הוא זה דין מקור

 לסוכה שביעי שביעי ספק שמיני דרב, משמיה שלת בר שמואל דרב בריה, יהודה רב ״אמר
ה שמימ אמר יוחנן ור■ לברכה, ושמימ לי מיתב ולזה. ל  פלגי כי דיתבינן, פלגי עלמא כ

ה שמיני דאמר למאן מברבינן, נמי ברוכי לסוכה שביעי דאמר למאן לברוכי, ה ל ל  לא ברובי ו
ל וכל ביזנא בר בר חנא דרב בידך, יוחנן דרי נקוט יוסף רב אמר מברכינן. דו  איקלעו הדור ג

א ברוכי. לא ברוכי יתבי הוה מיתב שביעי ספק בשמיני בסוכה מ ה סבירא ודל  דאמר כנזאן ל
לי ברוכי דאמרי איכא קאוני. דמאפר גמירי מברך, איט שוב ראשון טוב ביום שבירך ביון  כ

אן יתבןנן, מיתב לסוכה ד דאמר למאן למיתב, פלגי כי מברכינן דלא פלגי לא עלמא מ  ל
ה שמיני דאמר ה ל ל דמרא בידך, יוחנן דר■ נקוט יוסף רב אמר יתבינן. לא נמי מיתב ו
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 יתיב, מסוכה לבר שביעי ספק ובשמיני שילת בר שמו^ל דרב בריה יהודה רב מני רשמעתתא
מברכינך. לא וברוכי יתבינן מיתב והלכתא

 לידו דסבירא אפשר איך בתרא דללישנא ועצומה, גדולה קושיא הקשה ז״ל הרשב״א והנה
 דאיז pותי ולהומרא. דאורייתא ספיקא הוה הא שביעי ספק בשמיני בסובה יתביבן יוחנן לר•
 בזמן פליגי כי יוחנן, לר׳ ואפילו יחביגן מיתב עלמא לכולי דירחא בקביעא ידעי לא דבי נמי הבי
 לר׳ ליה וסבירא אבותינו, מנהג משום אלא יומא תרי עבדינן ולא דירחא בקביעא דבקיאין הזה

 אזלינן לא אגן מספק, בה׳ בסוכה יהבי דירחא בקביעא ידעי דלא שאבותינו דאע־פ יוחנן
אלו דלא היכא כי דידהו במנהג  הקשה סוכה מס׳ על הזצל״ח מהתורה. סוב יום שהוא בה• לז

 קדוש כהלכות ברמב״ם וכמבואר הראיה פי על מקרשין היו יוחנן ר׳ בימי והלא זה תירוץ על
 בקביעא בקיאי שייך איך וא״ב הראיה פי על מקחזזין היו ורבא אביי תפופת דעד ג, ה, התודזס
 ספיקא להיפך דאיכא ט״ל יוחנן דר׳ אהר, באופן pתי וע״ב נשגבה, פאאה והוא דידחא,

 כתב כבר כי גדול, דוחק זה תירוץ דעתי עניוח. דלפי תוסיף״. ״בל על עובר דלמא דאורייתא,
 והביא תוסיף״ ״בל משום אבא חכמים תקנת משוס שעושה דבל א טז השנה בראש הריטב״א

 והיינו דירחא, בקביעא בקיאין דאנן אע״פ בסוכה בשמיני דיתבינן דילן מסוגיא אה ראיה
 ובשו״ת תוסיף״. ״בל ביה שייך לא הבמים תקנת מפני אלא עצמו מדעת עושה שאין דבל טעמא

 עולה אינו תורתו כבוד במחילת הצל״ח של תירוצו פנים כל ועל בזה, האריך הנ״ל סופר כתב
עוד עומדת. במקומה ז״ל הרשב״א וקושית יפה  דס״ל יוחנן ר׳ על הרשב״א קושית תגדל יותר ו
 דלגבי סוכות של הראשונים ימים מכה חיוב חזקת איכא הא ז׳ ספק בה׳ בסוכה יתבינן דלא

עיין אריכתא. כיומא והוה מימים אלות מפסקי לא סוכה  סימן יו׳׳ד הלק שיק מהר״ם בשו״ת ו
 שיעז שכן ומכל שביעי, ספק כשמיני נמי מברבינן לא דלמה הברכה, לענין כן שהקשה ת״י

ת קשו יתבינן. לא למה יוחנן א׳ בתרא דאעונא אאבא כן א

ל, הגאון שהביא דבריו באמצע הנ״ל בתשובה שם ראיתי דתימה מלתא וקצת  דאמר דהא ז׳
א וכל הונא דרב בידך יוחנן דר׳ נקוט יוסף רב  דמסיק דכיון בריבי ולא בסוכה יתבי הדור גדו

 חיוב חזקת ואיכא ז׳ כל דיתבי היכא אבל חיוב חזקת אבא דידוזו לגבי כ וא״ קאתו דמאפר
 קאתי דמאפר אע״פ דודאי קושיא, שום אבא דעתי עניות ולפי ז׳. ספק בה׳ לברך חייב באמת

 ובן אונס, מכח להם הידז דלא אלא סוכה במצות חייבים היו גופא דבאפר חיוב, חזקת להו הוה
א להם, היה דלא אלא כשר רועים סוכת דאפילו ״נמירי״, ד״ה שם התוספות בפירוש כתבו או  ו
ודו״ק. דפטורין ופרדסת! גנות שוטרי בכלל שהיו ז״ל להגאון ס׳ל הוה

 הנה בס״ד. ואומר אען זו קושיא pלת וכדי עומדת. במקומה הרעזב״א קוטזית פנים כל ועל
 לרגל נקבע מה הנל מי על טעמו לנו נודע ולא עצמו, בפני רגל עצרת דעומיני פסוקה הלבה
 אך ״והיית ובדכתיב שמחה אך נשאר ולא פסקו המים וניסוך אלב סוכה מצות עצמו. בפני

 פסח של ושבמגי עושה? זה מה ולטזמחה לטזמחה, חג של האחרון טוב יום אלי לרבות שמח״,
 טז, דברים הספורנו וכתב סוף, ים קריעת היה ביום בו כי טעם בו יעז קודש מקרא כן גנז שהוא

שרו יתברך ה׳ לעבודת יחדיו יעזדאל בו ״נעצרו עצרת׳: הטזביעי ׳וביום הקרא על ח  שירה לו ו
 היה לא זאת לולי כי מלאכה תעשה ולא היום אותו נקדש לפיכך המצות, חג של בשבחני
 לא שבן pוכי קודעו״. מקרא שלו העוביעי שאין הסוכות בחג שהוא כמו כלל קדועז העוביעי

חני מצאו וחז״ל לחג, הסוכות חג של השמיני יום את תורוז קבעה ומאורע ענין איזה על pי
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 חג ימי של הקרבנרת כל שאצל ממה אה סמך כתבו והמפרשים עצמו, בפני לרגל לקבעו מקום
 דו בלא ״ביום״, p כהיב השמיני יום ואצל החיבור, בויו ״וביום״ יום בכל נכתב הסוכות
ם דאין היטב נזוכח מזה אשר החיבור,  וזה שלפניו, הסוכות ימי עם וקשר שייכות השמיני או

ה״נו שמיני זה אום קראה שהתורה ממה סתירה יעז דאה אלא נבון.  ולא לסוכות, שמיני ע־כ ו
נשגבה. פליאה והוא בזה שנתעורר מי ראיתי

 יונתן דהתרגום והוא נהורא, ונפל לדרעיא גאא רבה, למציאה זכיתי והחיפוש העיון .׳אחרי
 תהוון כניעוין תמינאה ״ביומא לכם״: תהיה עצרת השמיני ד״ביום הקרא מתרגם עוזיאל בן

 מפרפו וכן ״בניש״ מלעזון ״עצרת״ תיבת מפרעז המתרגנז הנה לבתיכון״, מטילכון מן בהדוא
 כניעז ומתרגם עצרת״ השביעי ״וביום בפסח ראה בפרעות שכתוב עצרת תיבת אונקלוס תרגום

אלוקיך׳.. ה־ קדם

 למקום ואנה אנה מפוזרים וקיבוץ וכניסה אסיפה א. פירושים ב■ לו יעז ״כניעז״ תיבת והנה
 לתוך מחוץ הכנסה לעזון ב. עמא״. ית סיחון ״וכניעז ומתרגם עמו״ את סיחון ״ויאסוף כמו אחד

 וכדומה, ב כב, דברים ביתך׳ תוך אל ״ואספתו או בא ו, בבראשית אליך׳ ״ואספת כמו הבית
 ואחר ימים שבעו! למחנה מחוץ מרים ״תסגר הקרא על רעז״י יז״ל ״וכנוש״, תרגם בכולם

 מחוץ משולח שהוא שם על במצורעים האמורות האסיפות ״כל יד): יב, (במדבר תאסף•
 ׳אסיפה׳ דלעזון הרי הכנסה״. לעזון אסיפה בו כוזוב המחנה אל נאסף נרפא וכשהוא למחנה
שו ו׳כנוש׳  לעזון פסח של בשביעי שכתוב במה ג״ב מכוון וזה הבית, תוך אל מחוץ הכנסה פירו
 לבוא ממלאכה ובטלין הבית אל עצורין שנהיה הכוונה ועזם תהוון׳, ׳כנישין ותרגומו ׳עצרת׳

 במלאכה, שאסור טוב ביום שם ולהשאר הבית תוך אל האדם, מלאכת מקום חשדה, מן מחח
 (לרמב״ם המועד בחול מהתורוז מותרת דמלאכה בשדה, האדם נמצא נבזי המועד דבחול וכיון

 דהיינו עצרת״, השביעי ״וביום התורה אמרה שפיר האבוד) בדבר פוסקים ולעזאר מלאכות, כל
 השביעי דביום עצמו את מפרעז גופא והקרא ממלאכה, ולהבטל העזדה מן הבית אל בגיסה
 את דקדיעז הבית אל מלאכתו משדה יכנס אלא מלאכה יעשה שלא היינו אלוקיך לה׳ עצרת
אלוקיר• ה׳ קדנז בתיעזבחן ״כניעזין עוזיאל בן יונתן התרגום שם וכדמפרעז ה׳, למלאכת היום

 אינו הכניסה דהיינו עצרת דהאי עוזיאל בן יונוזן התרגום מפרעז עצרת בשמיני כאן אולם
 , לבוזיכון מטילכון ״מן אלא מלאכה, שביתת ולענין הבית אל השדה מן הכניסה על מוסב
 מינה נפקא למאי הרעזות, רבד שזה נאמר אם ומעתה הבית, לתוך וליכנס הסוכה את לעזוב
 וכנזו הימים, שמנת שעברו אחרי אותה מנזוב הכי בלאו הלא הסוכה, את לזנזוב תורה אנזרה
 רחמנא אמר למצוה ודאי אלא הפסח, ימי שמנת עבור אחרי חמץ לאכול התורוז אמרה שלא

 לו שערבה ואע״פ הבית לתוך וליבנס השמיני ביום הסוכה את לעזוב האדם על מוטל שחוב
הו כי ממנה לצאת חייב הסוכה  חג היפך הבית, אל הכניסה המזמיני חג של ותכליח תוכן ז

 וליכנס הסוכה מן לצאת מצוה המזמיני ביום הרי הסוכה, אל הבית מן לצאת שמצוה הסוכות
 הכניסה השמיני וביום אתני, לדירת קבע מדירת הגלות רמז הסוכה זה, לעומת זה הבית לתוך
 יוצא עוזיאל בן יונתן התרגום דבת מתוך קבע. לתרת ארעי מדירת הגאולה רמז הבית לתוך

שו ׳עצרת׳ תיבת כי מפורעז  ותכליתו, החג מצות היא והיא הבית תוך אל מסוכה ליבנס פירו
 הסוכות, חג של וניגודו היפוכו ממש שהוא מפני עצמו בפני וליו״ט לחג תורה קבעתו זה ועל

יצא, ממזם מקום הבית, אל הכניסה־החזרה ע״י כי ׳שמיני׳ קראו בן פי על אף דהתורה אלא
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ש כולו, החג נשלם  הסוכה אל היציאה דהיינו אהד בנושא והפכיס נפרדים חלקים ב■ לו שי
ש אע״פ שמיני לקראו הוא בדין ולכן הבית. אל והכניסה  היום כמו עצמו בפני רגל דין לו שי

ה ל אחד. יום ביחד שנקראים ^

מרו מהא חג נקרא עצרת דשמיני ראיה שהביא א תרסח, בט״ז ועיין  ״דאי א. מא, סוסה דא
 חג, גקרא ג״ב עצרת דשמיני הרי חג״, של האחרון יו״ט אפילו אמינא הוה הסוכות בחג כתב

אץ ברורה ראיה רזה כתב סו רב, וביו־ד ש רעתי עניות ולפי תשובה. עליה ש  להשיב, מה י
 להעלות אץ ודאי וזה הסוכות, חג נמי נקרא עצרת דשמיני נאמר הכי הט״ז רברי לפי דלבאורה

הגאץ תרסח סי׳ האו״ח על שלמה חכמת בהגהות תראה ופלא הרעת. על  קלוגר שלמה ר■ ל
מר עצרת בשמיני דאם שכתב א יצא, הסוכות״ ״חג בתפלה א  ראה דבפרעזת מהא ראיה והבי
א וע־כ בלל נזכר לא עצרת ושמיני הרגלים כל ומונה הולר  וזה סוכות. המוער בחול נבלל שהו
 של דינו להאי וגם שלמה החכמת של לדינו ראיה אין דעתי עניות ולפי הס״ז. כדברי ממש
 מהא מוכח וכן הסוכות, חג בכלל נבלל עצרת דשמיני מוכח סוטה מהנמרא דודאי הט״ז,

 שפיר ודאי וממילא שלפניו, הסוכות חג עם וקשר יחס אמה לו דימז הרי שמיני, קראו דהתורה
 כל את הכולל שם הוא הסוכות חג שם כי הסוכות חג בכלל המזמיני יום את גם לכלול יעז

ר נלמור לא אבל ימעו, המזמונה  ובלשון הסוכות, חג נקרא נמי עצמו בפני הפזמיני שיום מזה עו
א ־יום■ תיבת כמו כן, ענינים וכמה כמה כזה נמצא הקורש ש ולילה יום כולל שהו  על גם ומשמ

ש ועזתיה אכילה כולל ■אכילה■ וכן לחוד, לילה על יעזמש לא אבל ־^לה, בלא יום  על ומשמ
 דחג דאע־פ סוטה, הש״ס מן ראמז אין זה ולפי אכילה, בלא שתיה על לא אבל בלבד, אכילה

 יום על גם זה בלעזון להשתמש דימו מזה נשמע לא אבל העזמיני, יום את גם כולל הסוכות
לבד. השמיני

ת מקום ימו אבל ב  עם החג ימי דשבעת שהקדמנו, הקדמה פי על שלמה וחכמת הט״ז לד
חד הם עצרת שמיני חד לבית ומסוכה לסוכה מבית שלם, ענץ בי  כי הסוכות, חג נקראים ובי

ש בשניהם שון תעורה, אחה להסוכה י  וכן היציאה. מקום ובשמיני הכניסה מקום הוא ברא
ת התבואות אסיפת הענינים; שני כולל אסיף רשם האסיף״, ״חג נקרא ח  וגם הבית, אל מ

 התבואות, אסיפת שם על החג ימי שבעת כולל האסיף חג שם וא״כ הבית, אל מסוכה אסיפה
% כו  כי הנ״ל מכל לנו היוצא הביזת לתוך מסוכה אסיפה שם על העצרת שמיני את גם ו

אל בן יונתן התרגום ת ס״ל עוזי  הבית. לתוך וליכנס הסוכה מן לצאת הוא עצרת שמיני רמצו
 דליכא מאוד, נכון באופן מיועזבת בתרא דליסזנא אליבא חחנן ר■ על הרפזב״א קושית ומעתה
ש דהא שביעי, ספק בשמיני בסוכה לישב נחמיר ראורייתא ספיקא דמכח למימר  ספק כאן י
 לנו שיעז כיון ומעתה הבית, אל הסוכה מן בפזמיני ליכנס החיוב דהיינו דסותרוע אחרת מצוה

ת שתי של ספק y אל וכניסה סוכה ישיבת דהיינו זו, את זה הסותרות מצוו o ,ןף,, ,pn 
 והטעם השמיני, ביום הבית לתוך כניסה של החיוב מפני נרחית סוכה יעזיבת של זו רמצוה
ת משום ת כמו רעזותית, מצוה אלא אינה הראשונה מלילה חוץ ימים בפזבעת סוכה דמצו  מצו
 רוחה לכן חיובית, מצוה הוא בשמיני לבית מסובה ליכנס המצוה אבל הפסח, ימי בשבעת מצה

תית המצוה את בס״ד. מאוד נכק וזה בשמיני, סוכה ישיבת של רשו

ץ ואחרי ו שיטה כי מצאתי העי אל בן יונתן התרגום של ז  פלוגתא לכאורה הוא עוזי
ך אמר דרב מסזמיה אשי בר אבא ״רב תנינא: ושם ה, ד, סוכה בירושלמי סוכתו לפסול אדם צרי



בשמיני דפוכה מוגיא

 וקרבן משה הפני ופירשו ביתו״. בתוך לקרש ארם צריך אמר לוי בן יהושע ור־ יום, מבעוד
 על יעבור שלא יעשה איך בסוכה בשמיני גם לאכול ורוצה סוכתו לו שערבה במי דמיירי העדה

 שכבר כיון ואה״ב ביתו בתוך שיקדש אמר וריביל הסוכה לפסול שצריך ס״ל דרב תוסיף״, ״בל
ש תוסיף. בל חשש בו ואין בסוכה לאכול מותר אחת פעם הפסיק  מכאן ראיה יש זה (ולפירו

 נוהגין• ״דיש טעמא דהיינו שכתבו אברהם ומגן הב״ח בשם קונטרסי בתחלת שהבאתי למה
 ביום אוכל אנז שוב בלילה שהפסיקו דביון אוכלין שמיני וביום בלילה אוכלין שאין שבטור

ודו״ק). תוסיף״ ״בל משום ליכא

 הסוכה לפסול דצריך אמר דחד שבירהזזלמי, דאמר מאן תרי הני פליגי במה להבין וצריך
 תקנה לו דאין דס״ל נראה לכאורה בבית לקדש״ ״צריך ומלישנא הבית, בתוך דיקדש אמר וחד

 אלא אתרת תקנה דאין ל־ה דאית משמע ג״כ לפסול דצריך דאמר מאן לאידך וה״ה אחרת,
ש לולי אשר פלוגתייהו. תלי ובמה הסוכה, לפסול  לפי נראה היה העדה, וקרבן משה הפני פירו
 בן יונונן כתרגום ■עצרת■ האי מפרשינן אי בזה תלי דפלוגתייהו הקדמתט עפ״י דעוזי עניות

 דאין ודעמיה הסוו״ע כשיטת או הכית, לתוך דווקא בשמיני ליכנס מיוחדת מצוה דאיכא עוזיאל
 לו ערבה אם ולכן דווקא הבית לתוך בשמיני ליכנס מצוה כאן דאין ס״ל דרב בזה, מצוה שום

 תוסיף״, ״בל על כעובר מיזזזי יהא שלא כדי אותה לפסול צריך בשמיני בה לישב ורוצה סוכתו
 בזה מאומה הועיל לא וממילא עוזיאל בן יונוזן התרגום כרעת ס״ל לוי בן יוזועזע ר■ אבל

לבתיכון■. מטילכון ■מן המצוה לק״ים כדי ביתו בתוך לקדעז דוקא צריך אלא סוכתו את שפוסל

*ז  כשרה בסוכה ליעוב אח״כ רשאי אי לבית מסוכה ונכנס ביתו בתוך קיסזז שכבר אחר או
 עוד אין הבית לתוך ונכנס זו מצוה קיים דכבר דכיון לומר דיש סברות, ב■ בזה לנו יסז בשמיני

 תשבו ״בסוכות תורוז אמרה הסוכות בחג ורק השמיני יום כל משך בבית להתעכב מצוה עליו
 לאכול זו מצוה ליכא השמיני ביום אבל ימים, שבעת משך בסוכה להתעכב דהיינו ימים״ שבעת

די רוקא בבית קבע סעוחת כל השמיני יום משך  סברא גם יש אולם הבית, בתוך שקדש במה ו
ש דכיון להיפך,  לסוכה הבית מן שקדש אחר ילך איך הסוכה מן הבית לתוך ליכנס מצוה די
 של מצרה שאץ אע״פ , לבתיכון מטילכון ■מן עצרת שמיני של החג ותכלית לתוכן הסותר
 שכבר אחרי חסוכח בתוך ליטזב להיפך יעשה לא פנים כל על אבל דווקא, הבית בתוך יעזיבה

 לוי בן יהושע לר■ מודה רב דגם לומר דרך לפנינו יעו וממילא הבית, לתוך ונכנס ממנה יצא
 רוצה אם דהיינו הסוכה, לפסול דצריך ליה אית הכי ואפילו עוזיאל, בן יונתן התרגום ובדעת
 רב בשם חיננא בר אחא רב שאמר מח להשוות יעז זה ולפי קידש, שכבר אחר לסוכה ליכנס

 יהועזע דר■ וממילא פסלו, אם היינו סוכתו בתוך אוכל ואח״כ ביתו בתוך דמקדעז ס״ל הוא דגם
 ואח״ב מתחלה ביתו בתוך לקדעז דצריך אלא לפסלו דצריך ומודח רב על כלל חולק אינו לוי בן

 בביתו קידעז שכבר דכיון ליה אית לר בן יהועזע דר■ נראה יותר אבל הפסולה, לסוכוזו יכנס
 שקדעז דאחר בפירוש כך למימר ליה הוה זאת דלולי פסלה, לא אפילו סוכתו לתוך ליכנס מותר
הפסולה. סוכה לתוך דווקא יכנס

סעודה, במקום קידועו דווקא צריך אי פליגי לוי בן יהושע ור■ דרב בירושלמי שאמרו וממה
 סעודה במקום אלא קידועז אין ליה לית לוי בן יהושע דר■ כן מוכח דודאי לחנ״ל, סתירה אין

 דעיקר הכרע אין עדיין אבל לאכול, לסוכה אח״ב וליכנס הבית בתוך לקדש מתיר דהא
בזה. תלויה לוי בן יהושע ור■ רב של פלוגתתנז
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 ,X מח, -סוכה מסייגיה. עוזיאל בן יונתן התרגום קרעת מורה רב דגם ראיה להביא לי ונראה
 סקום לו '׳אין ליה איבעי ובגמרא וכר, ולמעלה״ המנחה מן הבלים אר. מוריד ״אבל במשנה
 בתום והקשו הנר׳; את בה מדליק אמר וריב״ל ארבעה פוחתה אמר רב מהו. בליו את להוריד

 בין טפחים בר מקום בבל פוסל אויר הא ספחים ד׳ הוא שיעור דניה ״תימה ״פוחת״: ד״ה
ע״־״ש. נדחק וברשב״א בתימה, והניחו העד״ מן בין באמצע

 זה. על סובבת דגנלסז דאיבעיא ניחא, לבית ליכנם וחיוב מעוה דיש והקדמתגו ביאורנו ולפי
 פרחתה דב אמר זה ועל לבתיכוך, מטילכון ׳מן המערה יקיים ז<יך בית לו שאין מי יעשה דמה

 '1בז קייס רלא ודאי בז מנשה דאם אלא טפחים בג׳ הסיבה פוסל דודאי;;■זויר טפחים. ארבעה
 שאפילו שדזיתוז ממד הסוכה את עוד מגרע אויר דפסרל כירן לבתיבון׳ מטילכון ׳מן המערה

 ארבעה במקום עשיו ליהן דהיינו טפחים בד׳ פוסלה אם אבל בית, שאינה שכן ומכל אינה סוכה
ם דברים שאר או ומעזיבה, תקרה לעשרה כגון פסול סכך טפחים ^ פו  (רעיץ ספחים, בד׳ ה
 בראה פסול סכר טפחים ד' רע״י טפחים), בדי פסול דסכך רב בשם בכורא מתנו דכך ב יז, סוכה
̂יה דסכירא וכיון סוכה, בכלל ולא בית בכלל שהוא מפסי פסול דסבך טעבלא דהיינו כבית,  לדב ק

 פסול, סכף ע״י לומד ררעונו ארבעה, בה יפחות אמר בשמיני דוקא לבית ליכנס מערה דאיבא
 טפחים בד' טפחים מז' הסוכה כשרות את למעט הכוונה כרחך רעל דחוק קצת בד! יפחות (לשון
 מה לבית, המוכה תשתנה זה ידי רעל לבית) קרוב אלא עליה כשרה סוכה תורת יהיה שלא
 וזה השמיני, ביום לבית הכניסה יקיים ואיך מסוכה פחותה עוד דאז אויר פסול ע״י כן שאץ

בעזהי״ת. ופרח כפתור

 ח׳, ספק ז' ספק להם היה שלא הש׳׳ס וכמסקנת ישראל, ארץ מבני דמיירי לרב ניחא זה וכל
 הסוכה לפחות אפשר ואי ז׳, ספק ח׳ ספק להם שיש בבל, מבני מיירי לוי בן יהושע ר׳ אבל

 הסוכה השתנות המורה שינוי כאן ויש הנר את מדליק פנים כל על בית לו שאץ וכיון כמובן,
 חובןן ידי בה יועא יהא שלא כ״כ פוסלה בה נר הדלקת אץ כי סוכה יT יועא ואעפ״ב לבית,
והבן. סוכה

 נוהגין' לשיטת'היש ראיה שהביא שם קלוגר שלמה רבי להגאון שלמה חכמת בהגהות ועיין
 ״למחר״ מדכתב למחר״. בה לישב ״וצריך ״והא" ד״ה בסרגיא כאן רש״י דכתב ממה שבטור,

נכונה. הערה והוא ישב, לא דבלילה דס״ל מוכח דווקא

 שכבר השמיני ביום מסוכתו להפריש אדם עריך ריב״ל ״אמר פנחס: פרשת בילקוט ועיין
 ביתר בתוך שיכנס התורה על־ו הטריחה ולמה ובו׳, ימים׳ שבעת תשבו ׳בסוכות תורה אמרה

 שמעוה עוזיאל בן יונתן התרגום לשיטת שכוון בעליל נראה מזה עעמו״. בפני שרגל מפני
לבית. מסוכה בשמיני ^־כנס

ביאורנו. עפ״י בה שהתחלנו הסוגיא ותתיישב תתפרש איך אנן נתזי ומעתה

 לתוך מסוכה ליכנס בשמיני מעוה עוזיאל בן יונתן התרגום שיטת מוסד ליסוד עיח אם הנה
 יוחנן ור׳ רב ופלוגתת הבית, בתוך לקדש עריך שביעי ספק בשמיני עלמא לבולי אז הבית,

 לסוכה מהבית לצאת עריך אי החיובית מעוה קיים וכבר הבית בתוך שקדש אחר אי רק סובבת
דוחה הבית אל דכניסה החיובית דמערה נאמר או סוכה, יעזיבת מעות לקיים שביעי ספק מכה
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שג חיובית מצוה שאין ואע״פ סוכה, ישיבת ®ל שותית !־־.ו מצור את  ב,בית, חיפא היום צל לי
 יכה1לס אבו,ה תביתו שי;:ו דדייור והיפוכו לזה המתעד דבר יזז.שה איך ד.נ<נ•5 י.ל על אבל

ע יתבינן׳ ■מיתב עלמא רלכול■ סי׳ל קימא בשמיוי-וללישנא  בתוו־ קדע! שבב:״ אהת׳ לומר ורצו
תוי הסביודד אה לגמור לו דמותו־ אפשר או בסויבה, לאבול י׳;'ד הבית  מסריחיו דאי־ ביתי, ב
 גשממז וירדו בסוכה אובד ״היוז א כס, בסוכה וכדאמרינן סעודתו באמצע יסובה לילן אזתו
 דמקתז ביון ודאי ז• בספק הבא שכן ומכל סעודתו״, שיגמור עד לעלות אות־ מסר״חין אין וידד

 לסוכה לילר זו ספק מכה אותו מסריהין אין אז לבתיכון׳ ■מטילכון מן המצוה ל־,״ם הניוי ברעך
 ספיקא שהוא שביעי ספק מבת בסוכה אוכל וביום בבית סעודתו גומר אלא שס לסעוד

 הבית, בתוך קדש שכבד אחרי בסוכה יתבינן מיתב עלמא דלכולי קמא ללישנא •ל וס דאורייתא,
 הקידוש ע״י סוכה ישיבת מ*.ות הפסיק שכבר אע״פ דמברך לרב וס׳ל ברכה, לעוין דפליג׳ אלא
 ור■ שביעי, ספק מכה יברן־ •ום בסעודת ״מ3 לילה, סעודת של האכילה אפילו או הבית בתוך
 יוחנן לר׳ ראיה יוסק רב מביא זה ועל ביום, יברך לא שוב בלילה הפסיק רגבר דכיון סיל יוחנן
- מהא מברך דאינו  והנה ברבו׳, ולא ־׳ !ק5ס בשמיוי לס-־בה א״קלעו הדור גדולי וכל זזונא ד

 וא.ח■■!: וי־־׳ דאיקלעו דמיירי נ׳ סי״ או״׳ת קמא ביהודה הנודע כחב ובי ג־יוס. איקלעו מסתמא
מא  ז־ח?!:׳■■';; ביוץ ׳־וילחא א7-,:נ1ת פבדי־יגן. לא ברוניי עלמא דלכולי בוזדא לישנא הש׳לז פ

חזור אין־ בליל־ אגל ולא בינ׳זיבה תא ד».י ספק נ»:וה על דמבררי: ואע׳־פ ביום, ויברך י  הבא ייי
 ה:<1י ו־״ •ב פלור אבל יברך, לא ם פני כל על סוכה למצות המתעד שמיד ספק ו־יש■ כיון ׳-עא,וי

שיגה אמצות  ,:.׳•׳!■ן היום, פניו! בל על יתבינן דמיתב לרב וס״ל לא, או ביוב מיזוב אז עפא י
 ־׳I'l ■'׳, ס*ז מבד: בסוכה ביום -עזב שוב לבתיכון מטילכון מן מצות וקיים בגזה.• קדש■ שבלילה

 דבר יעשה לא ר׳זזותית מצות שהוא כיון ז׳ ספק בסוכה בלל מיתג: ייאינו ל':״ א.יית יזהנו
 מצוה שאין ראע־פ וכנ״ל, שמיני ספק p שהוא אע״פ הבית לתוך ליכנס שמיני למידיו. המחער

שב  כל דעיל יוחנן לר׳ ס׳ל מ־מ בסוכה, ימים שבעת ליעזב שמצוה כמו בבית דייקא בשיזייג• ל
 יוייבינן דמי■ן■ו.;; להלכתא הש־ס מסיק זה ועל השמיני, חג לתוכן הפוך שהוא דבו־ יעשה לא פנים

 מסקנוז זה ולפי מברכינן. לא וברוכי הבית בתוך קדסז שכבר אחד מיילה אפילו או כיומ והיינו
מי וכל ביום, אלא יהסבין אין רבלילה שבטור, עהגיך ׳היש שינית »ם ר.ווגי•ן,a הש״ס  ישיריא ש

ק י קא הסיגיא של ביום, סובה א:ישינ:ד, י

בעל הגאון שהקשה החמורות הקושיות מיועובים איך אמת דברי קח£זי.ו ושמע. הסבת ועוזרו
». בידווויח עו־ע •&ם. ק

 דל»: יתיב מסוכה דלבר שילת בר יהודדז ר׳ א״ב יתבינן, עלמא לגולי דית־בי קנוא לליש־א א,
ביר.1י במאן

יתיב. מסוכה לבר גופא דעזמעתא דמרא כיון יתבינן דמיתב לוזלכח פסקיגן באמת למה ב.
אד ג.  5כלח!ו» הוה רזה ברבינן, לא וברוכי יתבינן מיתב והלכתא מסיק איך בתימא נווסיק ו

 בנ,ל דהא יתבינן, דלא יוחנן וכר׳ בתרא בליעוסיג הלבתא לפסק ליה דהוה יוחנן, וברי קנוא
בחרא. כלישנא הלבד; פקום

 דר׳ דהא גופא ביהודה הנח־ע בשם הבאתי כבר דהנה נכון, על הכל ירייי׳שו: ביאודנ׳י ולפי
יש וא״ב ביום, הייע ברבי ולא ויתבי בסוכה שביעי ספק כשמיני איקלעו הדור גדילי וכל הייא



ר ו ם ד י ו ו ד

 כלל פליגי לא וא״כ בלילה היינו מסוכה לבר בשמיני יתיב שילת בר יהודה דר׳ דהא לומר
 לא בלילה ורק ביום בסוכה יתיב נמי שילת בר יהודה דר׳ א/ באות קושיא קשה ולא אהדדי,

 שפיד פסקינן דאנן מידי קשה לא ב׳ באות וקושיא הכל, כדברי קמא ללישנא ועביד יתיב,
היינו יתבינן דמיתב  לא יוסף דרב אלא בלילה, היינו בסוכה יתיב דלא דשמעתא ומרא ביום ו

 להא להו דלית שיטות הני ובכל לילה וישיבת יום ישיבת בין חילוק דאץ ס׳ל והוה זה לכל נהית
אז עוזיאל בן יונתן דתרגום  אלא יוסף כרב ס״ל לא הש״ס אבל הנ״ל. הבנין לכל יסור אין ו
 ופסקינן קמא דלישנא אליבא יתבינן ביום עלמא לכולי ואז עוזיאל בן יונתן התרגום כשיטת

פנים. כל על ביום בסוכה יתבי הדור גדלי וכל הונא דר׳ משום לישנא בהאי

 בשמיני הישן מעתה ״אלא דמקשה ב כח, השנה ראש אש״ס דהקשו הא בזה ליישב יש וכן
 בכתב עיין בה׳ בסוכה דיתבינן מהא הגמרא הקשו לא דלמה המפרשים והקשו ילקה״, בסוכה

 פשיטא אז בלילה יתבינן דלא דכיון מידי קשה לא ביאורנו ולפי בזה. שהאריך הנ״ל או״ח סופר
 לעיל הבאתי וכאשר השנה באמצע ביושב כמו תוסיף״ ״בל משום ביום סוכה בישיבת דאין
שן מהא מקשה אבל אברהם, והמגן הב״ח בשם  עריץ הפסיק שלא שינה דלגבי בשמיני די

שפיר. ומקשה תוסיף״ ״בל שייך שפיר ודאי באכילה אלא בשינה

 מי על לה יש בסוכה שמיני בליל לישב שלא שבטור נוהגץ׳ ה׳יש דשיטת מביאורנו העולה
 דילן הש״ס סוגית עם מכוונת הTלהעמ יש וגם עוזיאל, בן יונתן התרגום שיטת שהוא לסמוך

 אשר וקושיא זו, שיטה עפ׳׳י מיושבות החמורות הקושיות כל אדרבה וכלל, כלל דוחק שום בלי
 עניות לפי נראה ע״כ למעלה. ביארנו כאשר מידי, קשה לא זו שיטה יוסף הבית דחה מחמתה

 דידן ושמיני דירחא בקביעא בקיאין שאנן דעתה בפרט נכון, מנהג הוא החסידים מנהג כי דעתי
 מנהג מחמת עוזיאל בן יונתן התרגום שיטת עפ״י החיובית זו מצוה נדחה איך שמיני ודאי הוא

 היין, אנו מפיו אשר השו״ע על נסמך האשכנזים מנהג כי ואם בשמיני, בסוכה לישב אבותיט
 ויהיה הפסיד, לא עכ״פ בודאי כן שעושה ומי לסמוך מי על להם ימז החסידים מנהג גם אבל
עוזיאל. בן יונתן תרגום עם עדן בגן חלקו

 יקובל ושבח טעם בו ימצאו שליט״א התורה גדולי ואם זה בענין במצודתי שעלתה מה זהו
שאמרו. ממי האמת

 חיים אורחות בספר עוזיאל בן יונתן בתרגום הקדימני כבר כי נתעוררתי כתבי [אחרי
זצוק״ל.] מברעזאן הגאון של בהגהות
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מעוות אעל דיחוי דיש סוגיא

אץ כשר מיעטן ואם פסול מעליו מרובץ ענביו שהיו ״או ב: לב, סוכה משנה  ממעטין ו
 נקטם ירמיה ר בעי כשר, תמרה בו ועלתה ראשו נקטם חיננא בר עולא ״תני גמרא; ביו״ט״.
 ו״ל רש״י וכתב לא״, או מצוות אצל דחה יש מהו, ביו״ט תמרה בו ועלתה יו״ט מערב ראשו

 ונדחת נראה ראם קרבנות אצל שנוהגו! כשם מצוות אצל דחוי תורת נוהגת ״כלומר
 לאו דהאיבעיא ברור נראה אלו רש״י ומדברי ובו', הוי״ הדר לא דתו ידחה אמרת משנשחטה

 בגמרא וטרי שקיל ואח״ב לא. או מצוות אצל ריחה שייך אי בלל בדרך אלא קאי אהדס דוקא
 מעיקרא בדיחה מצוות אצל דיחוי דאץ דהא ומסיק ונדחה לנראה מעיקרא דיחוי בץ לחלק

 דאץ הברייתא מביא ואח״ב תפשוט לא ונדחה נראה דהיינו ביו־ט בדאשחוד אבל תפשוט
 כגץ אשי רב אמר מנא קמתקן והא ממעטץ, אמרו שמעץ ברי אליעזר ר■ משום ביו״ט ממעטץ
 במאי הבא pומת רישא, פסיק חוה דהא ומקשה מותר, מתכוץ שאץ ודבר לאכילה שלקטן
וטריא. השקלא עב״ל אחריתא, הושענא ליה באית עסקינן

 מעיקרא אשחור בץ מחלק ולא כשר ולקטן דבעבר סתמא פסק ה ח, לולב בהי הרמב״ם והנה
 סוגית עד שהוא משנה ולחם משנה הכסף תמיהת הביאו ז״ל והאחרונים ביו־ט, אשחור או

 בדרך ל!נצמו דרך בונה אחד ובל תפשוט, לא ונדחה נראה דהיינו ביו״ט דאשחוד דמסיק הש״ס
 אלא שייך לא דיחוי ענץ דבל בדודה בסבדא לי דנראה יישבתי, אני גם זה ובדדך וסברא, פלפול

 שפסול דהיינו מגבדא p נדחה אם אבל אדם, לשום דאוי שאינו באופן המצוה נדחה אם
 לקדבן בלל דומה ואינו ממצוה נדחה ולא מגברא נדחה p מקרי אז כשר ולאחר אחד לאדם
חויץ מיני כל דשם מן כל וא״ב ותשכח. דוק לגמדי רבןp פוסלץ די  דבאית הש־ס אסיק דלא ו
 נדחה ומקרי העולם מכל נדחה באשחוד ממילא לכתחלה, לנקוט יבול אחריתי הושזננא ליה

בין מעיקדא דיחה בין לחלק יש ושפיר ממצוה,  דבאית דאסיק כיון אבל ונדחה, דנראה דיחוי ו
ת אפילו או לכתחלה, לענות מותר אחריתא הושענא לוז  שייך לא אחריתא הושענא לעז בל
ה דלית מאן דהיינו מגבדא נדחה דק מקרי דלא מצוות, אצל דיחוי ביה  אחריתי, הושענא ל
ה דאית מאן אבל  מאד נבון וזה דיחוי, ביה שייך ולא לכתחלה לתקן דבידו ממנו נדוזה לא ל

עיין בסברא.  ולפענ״ד בו יוצא אי עליו נשאל ואח״ב ביו״ט מלולב שנדר במי תרמ״ט סי׳ בפמ״ג ו
 אסרו ולא הוא p בנדר אבל העולם, כל על בקוננז באסרו p לספוקי שייך לא סה ברור נראה

 איעו בסברא נכון שהוא אע־פ זה וכל ממצוה. ולא נגברא נדחה p מקרי לא אז העולם כל על
 ברמז לא גם הזכיר לא חיבורו בכל הרמב־ם כי תראה והרי מכל, האוב האמת כי ל שווה

 סבר לא דהרמב״ם בעלל נראה מזה אזר הוא דבר תזלא מצוות, אצל דיחה ענץ האי רמתא
ה, פשינזא מיפשט בש״ס לוז דמספקא ומה דיחוי ענץ כלל  בסוגיא כאן יהושע בפמ וראמזי ל

 ספיקי דבש״ס וכיון מדרבנן p הוא מצוות אצל דיחוי ענץ דכל סובד היוז דהדמב״ם שהעלה
עיין ולקולא, דדבנן ספיקא לוז הוה לוז מספקא  זצ״ל סופר הכוזב ^ני קדושת בשו״ת ו

 ואחרי באריכות, עיי״ש יהושע הפמ שיטת על לתמוה שהרבה זו, בסוגיא לאו״ח בתשובותיו
ם חכמים דברי למצוא בעה״י בידי עלתה רב עיון ת ^ו  קרוב באופן הרמב״ם שיטת וליישב ו

בעה״י. החל ווה בו, להתגדר ל הניוזו אשר חדש בדרך האמת למדכו



 הסרגי־א מפתה שהוא א, מז, זרה דעברדה בסוגי׳ להתענלק אנו צריכין למטרתנו לבוא וכדי
 לא, או במחובר נעבד יש למזבח מהו אבניו להר המשתחוה חמא בר רמי מבעי שם הנה שלנו.

מד תמצא אם  לזאיבעי ותוכו ותרס׳. ברש״י עיי״ש לא. או דמי בקרבן קרבן מכשירי נעבד יש א
 והומר קל מכד רטשיט יכדומה, מזבח כגון לגבוה נמל דאסור ה״ה לקרבן דאסור נעבד אי הוא

 דרבנן ואליבא למצודז מהד לולבו לדקל המשתחוה לקיש ריש בפי ואח״ב עיי״ש, זונה מאתנן
ש לא, או גבוה כלפי מאים מי מהו למצוה לגבוה דאסור תבעי  דמאיס סברא האי שייך אי פירו

 יסז או ליה קמבעיא שביטלה דבאשרה אמר דימי רב אתא וכי לא, או נמי מצוה לגבי לגבוה
עיין לא, או מצוות אצל דיחוי  דהאי ״באשי־ה״ ד״ה שם ובתוס׳ ב, לא, דף דסוכה בסוגיא ו

 בסוגיא נפשוט וזה הוא דיחוי לאו בעיו״ט דביטלה ביו״ט, דביטלה מיירי ע״כ שביטלה אשרה
 אשירה בין חילק ולא סתבז הביא א׳ הלכה לולב מה׳ בפ״ח הרמב״ם והנה דיחוי, הוה דלא

 מתבין שענביו בהדס לקולא שפסק ממה היפך פסול אופן ובכל יו״ט קודם או ביו״ט שביטלה
 שביטלה באשרה והכא דיחוי, ליה ולית כשר אופן בכל עיו״ט, או ביו״ט אשחור p חילק ולא
עיין פסול. אופן ובכל להיפך פסק  דבר אמר ולא לתבזוה הרבה משנה ובלחם כליו בטשאי ו

אמת. דברי קושט שמע אבל ומתקבל, המתיישב

 לא, או כגבוה הרה מצוה אי קמבעי דע״ז בסוגיא דכאן ועצומה, גדולה קושיא הקשיתי הנה
 דמכשירי ליה דפשיט ואחר לא או כקרבן הוה אי חמא בר רמי קמבעיה גופא אגבוה ומתחלה

 דיחוי עכין והגה לא. או כגבוה הוה נמי מצוה אי קמבעי וכנ״ל וחומר קל מכח כקרבן הוה קרבן
 טא.ר6 ז׳ וקדושין יב׳ בזבחים בדמים דיחוי דיש יוחנן ר׳ דאמר והא בקרבן, אלא מצינו לא

 נעשה אי לפטחו נקבה כגון קרבן לאותו ראוי שאינו דבר שהקדיש בקרבן נמי היינו מקומות
 פעם שנפסל דבר בקרבן הוא דיחוי ענין עכ״ם אבל לקרבן, ראויה שתהא לא אי שלמים אח״ב
 וספיקא נפשט לא בגבוה, הוה מצוה אי גופא דהא כיון ומעתה לא, או ונראה חזר אי אחת
 וחומר קל צריך גופא גבוה על אפילו הא כקרבן, יהיה דמצוה לומר דעתיט על יעלה איך הוא

 P לא תחשב דמצוה לומר דעתט על יעלה איך ומעתה מאיס, לגבי כקרבן שיהא שנלמוד
עיין דיחוי. בו שייך ויהא כקרבן אפילו אלא כגבוה  דמצוה ליה פשיטא דיני«• דלרב שכתב בר״ן ו

חוי איקז אי ליה מבעי אלא מאים ביה שייך ולא כגבוה לאו חוי אץ או די  ואני מצודת, אצל די
 אי הייט לא או מצוות אצל דיחוי דיש האיבעי כל דהא בזה הר״ן שיטת להבין זכיתי לא בעטי
 לרב ̂־ה דפשיטא ומכירן הסוגיא, שבתחלת רש״י מדברי וכדמוכח לא או כקדבן הוה מצוה
 שייך דלא וחומר קל של בט ובן וחומר קל מאיס, ביה שייך ולא כגבוה הוה לא דמצוה דימי
 פלא וזה קרבן, אצל רק בתורה שמציגן דיחוי תורת ביה שייכת שתהא כקרבן דלהוי לומר ביה

והפלא.

 טהגת אי רעי״י שמפרש וכמו מצוות אצל דיחוי יעז אי ירמיה דר׳ האיבעי דכל נלפע״ד ולכן
 דמציבן א, ט, וסוכה ל׳ דביצה סוגיא על נבנה זה כל קרבטת, אצל כמו דיחוי תודת מצוות אצל

 עקיבא ר׳ ואמר לך. תעשזז הסוכרת דחג בברייתרא לקרבן הוקשו דמצוה סוכה דעצי בתיתא
 ולכן הסוכה, על שמים שם חל כך החגיגה על שמים שם שחל דבשם בתירא בן יהודה ר׳ בשם
 אסודין סובה ועצי גמורה דרשה חה ״מנין״ ד״ה התוס׳ וכתבו בהנאה, אסורים סוכה עצי

 לעו יש פנים כל על סובה. הבשר כדי ר״ת ולשיטתך נפלו, שלא עד ר״י לשיטת מהתודה בהנאה
ומנין בסוכה רק דזה לומר תתעקש ואל עליה שמים שם וחל כקרבן היא דמצרה גמורה דרשה
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ל ובפשיטות מצוות, בשאר עוד לנו  דסוכה דכמו אב בבנץ נלמוד לא דלמה בורכא דוה יי
עיין שנא. רמאי מצות תשמישי בל הייה בילוי של בהנאה אסורה  חלק אפרים״ ״בית בשרית ו

 סברא מכה ראורייתא דהוה אפשר ררבנן במצות דאפילו שכתב בסופה נ־ס תשובה או״ת
 כל על שמים שם דחלק לי פשיטא עכייפ עיי״ש. מצות לצורך זה רבר ומקריש כנורר רהוה

 אבוהון יוסף רב דאמר אהא שכתבו ״אבוהון״ ד״ה א, בב, שבת מתום׳ ע״ב מוכח וכן מצוה,
תירצו סוכה עצי רכולהו אבוהון אמר לא דלמה והקשו דם, דכולהו  מצוה ביטול יש דבסובה ו
 בפשיטות סייל דהתוס׳ מוכח פנים כל על עייייש. חנוכה נר עד מעות בהרצאת כן משאץ
ש סוכה דמעצי אין וברור פשוט וזה המצוות, בבל כולה התורה כל על ללמוד י  לפנים, צריך ו

 האי זאת דבכל אלא כקרבן, הן דמצוות גמורה ודרשה מפורשת ברייתא לנו יש הוא שכך וכיון
 דאין הא על היקש האי דדרש ב, יא, בסוכה ועיין הצדדים, לבל הוא גמור היקש לאו היקש

 שכתבו בתוס׳ עייייש וכוי, חיים בעלי חגיגה מה אי ומקשה טומאה, שמקבל בדבר מסככץ
 הדין על היקש דרשינן דשם והכוונה הנאה, איסור רילפינן הא גבי לאקשתי ליכא קושיא דהאי

ע דהייע ש לאקשויי ליכא ואייב חגיגה, של כדיע סוכה עצי של די  שיעשו להא עז ההיקש דנדרו
 ההיקש נדרוש אי אבל ההיקש, מענין ולא אחר דבר דזה החגיגה כמו חיים במנל■ הסוכה את

 צריך בודאי א״ב הסוכה, חפץ על ההיקש אתי אייב טומאה המקבל מדבר סוכה לעשות שלא
ש למחצה היקש אין לומר  הדימם לגבי ועכ״פ חגיגה, כמו חיים בעל שיהיה שצריך נמי ונדרו
ש צריך היה  את נדרוש שלא תויאה ואעפייב בחגיגה, כמו בסוכה הדיגים כל דשייבינז לדרו

עיץ צדדיו, לכל ההיקש  הרמ״א דכתב הא על שהקשו ג׳ סייק תרלייח בסי׳ אברהם ומגן בט״ז ו
מן דבל אשרי הגהות בשם  והקשה מלתא, לאו דהזמנה בהגאה אסורה אינה בסוכה ישב שלא ז
 הזמנה, ע״י בסוכה ה״ה באמירה ההקדש חל בקרבן דכמו ממא לחגיגה דאיתקש דכיון הט״ז

 פנים כל על עיי״ש. הגוך קדושת דהוה נמי נימא דא״ב איתקש מלתא לכל לאו דעייב pותי
 יסוד זהו ומעתה מילי, לכל איתקעז דלא אלא גמור היקש הוא היקש דהאי הנ״ל מכל מוכח

 דרשיגן אי תזאיבעי לא, או בקרבעת כמו המצוות אצל דיחת יש אי ירמיוז ר׳ של האיבעיא
 אה גם איתקש אם לך תעשה הסוכות, דחג דסזזה בהאי לקרבן המצוות שהוקשו היקש האי

 כמו ודלא דאורייתא ספיקא הוה וממילא אאמתא בעיא וזה לא, או דיחת ענק ביה דשייך
דרבנן. p הוה מצוות אצל דיחוי דענין יהושע הפני שכתב

 על שמים שם דחל ההקדמה על נבנה האיבעי דבל שהנחע דוזיסוד ושמע הסכת אולנז
א הכי סיל עלמא כולי לאו זה דבר המצוות  תקרא ספר בהנים בתורת דעיין תאא, ובפאעז

מר תלמוד לגבוה וסוכה חגיגה תהא ״יכול הלשון בזה אמור פרשת  לך, תעשה הסוכות חג א
 חגיגה כיצד הא לה׳, ימינז שבעת הסוכות חג לומר תלמוד להדיוט וסוכה חגיגה יהא יכול

ע״ן להדיוט״ וסוכה לגבוה  שם שחל דבשם דרשה על ט׳ דף סוכה מסי על איתן מצפה בהגהת ו
מיוזו כתב שמים ל שהגאון הרי עיי״ש וכוי איתא כהמם בתורת ו  דרי זו רדרשה אה נוזיתך זי
אי ס״ל לא כהנים ותורת תאא בפלוגת בתירא בן יהודה  להדיוט. דסוכה להיפך אלא דרשה אז
ע אי  דסוגיא אומר ואני לא, ובלל כלל. בירושלמי זו דרשה נמצא לא ובן שמים שם עאה חל ו

הון יוסף רב אמר ולכן דרשה להאי ס״ל הוה לא כן עז כ״ב דשבת  ומיושב דם, דכולוז דאבו
מר עייב וכן למעלה, שהבאתי שנז התוס׳ קושית רוז נבוח^n דסוגיא ולו  סיל לא גייב א, מז, ז
אי ש חמא בר רמי דהתע דע״ז דסוגי׳ נאמר דאי דרשה, א ה דרשה להאי ס״ל לקיש ורי ש  אר

ממלא הסוכה על שמינז שם רחל גמורה מצוה אי אה קמיבעי איך מצוות, שארי על ה״ה ו
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ה מנה, מאתים ובכלל הוה כקרבן אפילו הלא כגבוה,  רב אלא בצהרים, כשמש ברור נפענ״ר וז
 הסוכות רהג לררשה ס״ל הוה וראי ובריחוי, שבטלה באשרה דרשב״ל האיבעי מוקי רהוה רימי
 ורלא למצוה רפסול פשיטא בנעבר וממילא בגבוה רהוה ליה פשיטא וממילא שמים שם שהל
 ס״ל ראמר מאן האי להיפך אלא כגבוה, הוה רלא דפשיטא למעלה שהבאתי הרץ שכתב במו

 לעו״ס וטיל בטלה, רהא נעבר מצר אסורה אינה רתו שביטלה באשרה אלא כגבוה, הוה רוראי
 וכמו מאוס, בכלל ואינו לגבוה ומותר זרה עבורה שם מיניה לגמרי פקע הביטול דע־י רילן
 יש אי ריחוי מצר פסול אי הוא האיבעי אולם לו, מועיל הביטול ה״ה בנעבר שמותר שינוי שאר
 מותר נעשה חיטין ונעשה לקמה המשתוזוה כמו ממש דבשינוי ורע לא. או מצוות אצל ריהוי
 המבואר לגבוה מאוס כלל ביה שייך ולא לכאן באו הרעזות ופנים החפץ בגון! שינוי ע׳־י לגמרי
 אלא החפץ, בגוף שיטי הוה רלא כיון שבינזלה באשירה אולם דיחוי, ענין לא אף ע״ז בש״ם

 בו שייך אי דימי דרב אליבא לקיש לריעז ליה מספקא נתבטלה, ומתה ע״ז בכלל היה דמתחלה
חוי רין פנים כל על חוי יש נוצר די מצוות. אצל די

 כגבוה: אין או כגבוה מצוות אי נבלי דמיבעי ב, א, ביכורים הירועולמי שיכזת היא בן לא אולם
 ממט שיביא מהו בעי רשב״ל למערכה, גזירין ממנה מביא שאינה שבטלה באשרה מודין ״הבל
 ושאר פנים במראה עיין כגבוה״. איט מצוות לולב שמביא פשיטא וכר כגבוה מצוות לולב

אץ הירושלמי מפרלזזי  מהיפך דילן ש־ס עם חולק שהירועולמי תראה והנה מחוור, פירושם ו
 ללישנא למצוה או לגבוה מאוס דין שייך לא שביטלה דבאשרה דס״ל מוכח דילן בש״ס להיפך,

 מפני מאוס סדין שו באן אץ שטזבטלה אחר עתה אבל ליה, קמבעי דיחוי מצד דרק דימי דרב
 מותרת שביטלה אשרה היה דימי לרב שיטה להאי זה ולפי שבטלה, קודם אסורה שהיה

 הרי למערכה, אסורה שביטלה דאשרה מודין דהכל דס״ל תראה הלא ובירועזלמי למערכה,
 דין שייך נמי מצוות גבי אי לירושלמי ליה מיבעי ומעתה הביטול, אחר אפילו מאוס דין דשייך
 סובר בפשיטות אלא לקיש לריעז ספיקא שום כאן היה לא דיחוי מצד אבל לא, או מאוס

 הוה אי ליה מיבעי במצוות pו הביטול, לאחר אפילו מאוס דשייך ס״ל עלמא דבולי הירושלמי
 דין שייך לא שנתבטלה אחר דימי דלרב וס״ל זה על חולק ע״ב בבלי תלמוד אולם לא. או כגבוה
 היה הר״ן דלסזיטת אמת הן לא, או מצוות אצל דיחוי יעז אי להסתפק יעו דיחט מצד ורק מאוס
 רגבי ליה דפשיטא אל מאוס, דין שייך נמי שנתבטלה דאחר ס״ל דימי רב דגנז לומר מקום

 דלאחר מודה גבוה גבי זה ולפי מהו, דיחוי מצד דעכ״פ לי וקמיבעי כגבוה הוה לא מצוות
 ליה וקמיבעי בגבוה הוה לא נהנוות רגבי ליה דפשיטא אלא מאוס, דין שייך נמי שגתבטלה

 ואסורין מאוס ביה שייך בבלי שטזבטלה דלאחר מודה גבוה גבי זה ולפי מהו, דיחט מצד דעכ״פ
 הוא בזה הר״ן רשיטת כתבתי כבר אבל הירושלמי. וכשיטת למערכה שנתבטלה אשרה עצי

 ביה שייך דלא שכן מכל מאוס, דין ביה שייך ולא כגבוה הוה לא דמצוות פשיטא דאי פלאי,
 וס״ל בבלי תלמוד עם פליג ירושלמי דעז״ס עכצ״ל ולכן ובדל, בקרבן רק ש״ך שלא דבר דיחוי
 מאוס דץ מצד למיבעי ליכא שנתבטלה באשרה ולכן מאוס, דין שוב שייך לא דבנתבטלה בבלי

 האחרונים גדולי לזה נחתו שלא ופלא ברור וזה דיחט. דין מצד אלא לא או בגבוה מצוות וכי
ז״ל.

 הלך דהרמב״ם ברור נראה דעתי עניות לפי הנה בזה. הרמב״ם שיגזת היה מה נראה ומעתה
סז האי לא כלל זכר שלא הירושלמי בשיטת חוי די זכר אין מקום בשום מצות אצל דדי
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 וכו/ החגיגה, על שמים שם שחל דבשם עקיבא דר׳ ברייתא להאי לא וגם דא. לאסתפקתא
כו׳ שמים שם שחל דבשם דרשה דהאי ז״ל להרמב״ם דס״ל נראה זה ומכח  אסמכתא p אינה ו

 בסרבה הכתובים סתירת שדרש אמור בפרשת כהנים תורת בהאי דס״ל או ומדרבנן, בעלמא
ש והגם לגבוה, וחגיגה להדיוט דסוכה להיפך  האי הרמב״ם הביא ביצה למס׳ המשניות דבפירו
 גמרא דסתם משום דהביא או מדרבנן אלא שאינה דס״ל נראה שמים, שם שחל דבשם דרשה

 דבל ס״ל דהרמב״ם לזה ראיה להביא לי ונראה כן. פסק לא החזקה ביד להלכה אבל הכי, ס׳׳ל
 מהא מדרבנן אלא אינה סוכה עצי איסור רכל דס״ל מהא מדרבנן אלא אינה סוכה עצי איסור
 בפ״ו הלכה בחד הרין ונקט הרמב״ם דס׳׳ל מהא מדרבנן אלא אינה סוכה עצי איסור דכל דס״ל
 סכך עצי דרק דס״ל הרא״ש עם וחולק אסורין, דפנות ועצי סוכה דעצי ט״ו הלכה סוכה מה׳

 פלוגתת לךבאר בזה האריכו והב״ח תרל״ח בסי׳ הט״ז וכן יוסף והבית מהתורה. אסורין
 אסורין סוכה דעצי דס״ל לשיטתו דהרא״ש ברור נראה ולפענ״ד בזה, והרא״ש הרמב״ם
כו׳, שמים שם שחל דכשם גמורה מדרשה מהתורה  ולא הסכך על p קאי לא דהקרא ממילא ו

 למצוותו הוקצה ומצד מדרבנן אלא אסור אינו זה דכל דס״ל הרמב״ם אבל הדפנות. על
 וזה למצוותו, דהוקצה מטעם הכל ואסור דפטת עצי או סכך עצי בין חלקו לא חכמים וממילא

ברור.

 יש אי איבעיא להאי כלל מקום ליכא הירושלמי שיטת והיא דלרמבי׳ם מזה לנו היוצא עכ״פ
 כן החגיגה על שמים שם שחל דכשם דרשה האי על נבנה האיבעיא דכל כיון מצוות אצל דיחוי

 אבל דיחוי. לענין גם הוקשו אי למיבעי יש ושפיר לקרבן. מצוות והוקשו הסוכה על חל
 אסמכתא p הדרשה דכל דס׳׳ל או דילן אתלמוד שחולק כהנים כתורת פוסק היה הרמב״ם
 הירושלמי שיטת היה וזה מצוות, אצל דיחוי אין או דיחוי יש אי למיבעי ליכא וא״כ בעלמא.

 שבטלה, באשרה לא אבל בנעבד p דאיבעי לקיש דריש באיבעיא בע״ז דגמרא סתמא ובן
 דרשה דהאי הרמב״ם כשיטת נאמר אי לעיל שהבאתי יהושע הפני לדברי מקום היה ובאן

 יש מדרבנן אי ליה מיבעי ולכן ומדרבנן, בעלמא אסמכתא רק הוה וכו׳ שמים שם שחל דכשם
חוי אין או דיחוי דרבנן. ספיקא שפיר הוה בתיקו דסלקא וכיון די

 כלל ליה דלית לענין היינו הירושלמי כשיטת שסובר הרמב״ם בשיטת שכתבנו מה כל אולם
 כיון כגבוה הוה מצוות אי להא אולם כקרבן, הוה לא דמצוות ומשום במצוות, דיחוי ענין

 לא או כגבוה הוה מצוות אי דאורייתא ספיקא והוא איפשטא דלא איבעי דילן בש״ס דהוא
 פסולה שביטלה ואשירה דימי, רב ער דילן וכש״ס כגבוה הן דמצוות לחומרא הרמב״ם פסק

 למצוה וה״ה למערכה פסולין אשירה עצי ולכן שנתבטלה, לאחר אפילו מאיס דהוה ללובל
 ולאו פסול שנתבטלה דאשירה לולב בהלכות הרמב״ם פסק יפה עולה ולכן כגבוה, הן דמצות
 פסול אופן בכל ודאי אלא יו״ט, קודם או ביו״ט ביטלה בין לחלק ליה הוה דא״כ דיחוי, משום
 מהלבות בפ״א פסק וכן תורה, של לאמתה ואמת בררר וז לגבוה כמו למצוה דמאיס משום
אין לציצית פסול צמרה לבהמה דהמשתחוה י״א הלכה ציצית קושיא. לשום מקום כאן ו

 מעיקרא דיחוי לענין מקומות ובשאר כאן התוס׳ שכתבו מה נכון על נבין הנ״ל כל ועפ״י
חוי דאין פשיטא מצוה לענין מעיקרא, דיחוי דיש ר״י אמר קרבן דלגבי דאע״פ  מעיקרא די
 ענין דבל הנחתינו ולפי ליה יליף מקרבן דמצוה כיון שנא דמאי להבין וצריך שאני, דמצוה

כלל דומה אינו במצוה מעיקרא דיחוי א״כ לקרבן. מצוות שהוקשו מקרבן p ילפינן דיחוי
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 שנדחה אלא הקרבן על םfדמי קדושת חל עכ״פ דבקרבן משום קרבן אצל מעיקרא לדיחוי
 ובמו דמים, קדושת עכ״פ ביה אית אופן דבכל וכדומה לפסחו נקבה כגון הגוף מקדושת
שין, בזבחים ר״י בדברי רש׳׳י במפרש ץ ביה שייך שפיר ולכן ובקדו  אבל מע^רא, דיחוי ד
כיון לא, וכלל כלל מצוה שם עליו חל לא הלא מעיו״ט דאשחור כגץ מעיקרא בדיחוי בנדצוה  ו

ברור נבון וזה כלל, דיחוי בו שייך ואיבו קדושה שום עליו חל לא מצוה שם עליו חל דלא  ו
בסברא.

מן דכל הג״א בשם תרלח בסי׳ הרמ״א שפסק מה דבר על לעורר אתי ומקום  ישב שלא ז
 חל היום דבקדש שכתב דביצה בסוגיא שם רש״י כשיטת דלא וזה בהנאה, אסורין אינם בסוכה

חוי כן רש׳׳י כתב בסוגיתינו וכן המצוה,  היינו ביו״ט אשחור ואי יו׳׳ט קודם מיקרי מעיקרא דדי
מן מטי לא דאכתי כיון הכא בעי מאי היום קידש דהאי ארש״י הקשו וכבר היום, שקדש לאחר  ז
 לקדושה דלילה מקרבן דילפינן לומר מקום היה וולי בלילה, ולא ביום שהוא המצוה עשיית

 מלאכה בעשיית ואסור היום שקדש דכיון דס׳ל רש״י בכוונת ברור לפענ״ד אבל להרצאה, ויום
 אית דמלתא דסתמא כיון אחרת חמין דאיך מלתא, למצוה אותו שהזמין הזמנתו נעשה שוב
 הזמנה שאגדו אע״פ כיום ודאי ולכן לאגוד וכן והערבה, והלולב ההדס לתלועז מלאכה ביה
 ממילא מלאכה בעשיית ואסור היום שקדש כיון אבל מהזמנתו, לחזור דיכול משום מלתא לאו

כיון דיחוי. ביה שייך ושפיד לחלוטין הזמנתו נתקיימא  סתמא הרי ביו״ט דאשחור בגמ׳ דאמרו ו
כיון קאמר, יו״ט מהתחלת  המצוה על הקדושה וממילא המצוה שם דחל ע״כ דיהוי ביה דשייך ו
כנלפענ׳׳ד. שעתא מהאי בהנאה דאסור וה״ה היום, משקדש
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 מפרש בגמ■ רש״י וכתב פסול״. טמאה תרומה ושל ערלה של ״אתרוג ב; לד, במשנה סוכה
 של דאתרוג דהא מהם דמשמע אלד רש״י אדברי לתמוה שהרבה תמרים בכפות עיץ טעמא.
 זה אין האמת ולפי ממון, דין או אכילה היתר בו דאין משום הוא פסול טמאה ותדומה ערלה
 היינו אמוראי הני שנהלקו ומה שיעוריה מכתת וכתותי בשריפה דדינן מעוום אלא הטעם עיקר

 ממנו נעלם איך כמותו גאון על ופלא בזה. שהאריך עיי״ש שני, מעשר לענין מינה דנפקא משום
 לך הרי המז״ס. עכ״ל אכילה״, היתר בה דלית פסולה טמאה ״תרומה ב, לה, בגמרא שאמרו מה

 היתר בה ראין מסזום דפסולה טעמא היינו טמאה דתרומה בסתם הש״ס אמר המסקנא לפי דגנז
 בש״ס המבואר זה דבר נעלם הנ״ל מהגאון רק לא דבאמת ראיתי רואי ראתרי אלא אכילדז,

 לא אתר דבעינן משום אכילוז היתר דבעינן טעמא דהייט דס״ל קשה, ותום־ רעז״י על גם אלא
 ד בבל פסול שיעוריה מכתת דכתותי דלטעמא בפירוש כתבו וגם התוס־ הסכימו ואה לכם הוה

 אבל שני מעשר לענין מינה דנפקא משום רק בערלה דפאגי והא דלכם, לטעמא כן משאין
 דכך טמאה בוזרומה ה״ה וממילא שיעוריה מבתוג כתותי ומשום ד בל פסול הוא גופיה בערלה

 לכם מכת רק פסול הוה לא אבילדז דהיתר ולטעמא בשריפה, רעזניהם להו אית דינא דוזד הוא
 בגם דאמרו זאת אזלום אפשר ואיך שיעורידז, מכתת דכתותי לטעמא מעזא״ב ראשון, וביו״ט

 נגר את שכא קט לפי זו וקושיא אכילדז. היתר בה דאין משום פסול טמאה דתרומה בפירוש
 ושל בגמ׳ שאמרו בזה ביותר תגדל ותוס' רעו״י שיטת לפי התימה והנה דיפרקיניה, ער ובר

 לכם נמי העזתא אה וחזיא עני והוה נכסיה מפקיר בעי דאי כיון הלל דבית טעמא מאי דמאי
^ בפירוש אבזרו הנה ביה קרינא  ראיה לכאורה הוה ומזה עלה, אתינא דלכם מטעמא ד

כיון לבם, מבת הוא אכילה היתר דבעינן דטעמא ותוס■ רש״י לעזיטת  ראשון ביו״ט p דלכם ו
 ביו״ט ובין ראשון ביו״ט בין דפסואן הני אכל ותנא קפסיק דאיך התום׳ קושית קשה א״כ בעי^,

^ בתחלת בש״ס ובדמדייק שני הגזול. אלולב הפ

 יד ובחיבורו המשניות בפירהזז הרמב״ם שיטת היא המהודרת שיטה כי נראה זה מכת אשר
 ולפיכך שריפה הטעונין הדברים מבלל הם טמאה ותרומה ״ערלוז המשניות: בפירוש החזקה,

 תמרים בכפות עיין אופן״. בשום לאכילה ראויים אינם דאלו פרי הש״י למאמר פסול הוא
 וכן כתב הגדול ובחיבורו לאבילה, ראויים דאינם וסיים שריפה דבעינן רפתה לתבזוה שהרבה
 הייט וע״ב ר, כל פסול באכילדז האסור דדבר ה■ הלכה תרמ״ט בסי׳ המחבר לעזוט העתיק
 עומד פרי דסתם משום פרי מכלל ממועט באכילה האסור דדבר לרמב״ם דס״ל מעודם טעמא

 וראיתי פרי, שם מכלל יזנא וממילא שנברא למה עומר איט באבילה שאסור ובל לאכילדז
^ בחידושיו בחת״ס פ  לא ואני הירושלמי, כשיטת בזה ס״ל דהרמב״ם שבתב הגזול לולב ל
 לכם מבת לאו לאכילוז ראוי שאיט רכל ס״ל דרמב״ם מפורעז יוצא עב״פ איה מקומו מצאתי
 לי למה מובן איט דמעתה אלא שבעה, בל דאסור וממילא פרי מקרי דלא משום אלא ממועט
האנזת. למרכז מכוונים דבריו תנזצא הזהב בלטווט כשתדק^ אבל בשריפה, דדינם טעמא
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 אסור הוא אם דוקא היינו פרי משום באכילה האסור דבר דממעטינן לרמב״ם דס״ל והוא
אין ישראל בר לבל באכילה  מותר הוה אי אבל פרי, מכלל יצא או אדם לשום היתר בו ו
 דראוי כיון סוף כל דסוף פירי מכלל למעטו אפשר אי אז אסור לרידיה p לאחרים באכילה
 דמשום לומר נוכל האיך פרי, מכלל ממועט יהיה איך אסור, לדידיה p לאכילה לאחרים
 הזהב בלשונו הרמב״ם דייק ולכן אמתית. זו וסברא ממנו, פרי שם אבד אדם לאיזה שנאסר

 ראויין אינם ממילא שריפה הנהנונים הדברים מכלל הם טמאה ותרומה חנרלה דכיון לומר
 ולכן לאכילה ראויה עכ״פ לו שיהיה ישראל בר שום תמצא שלא דהיינו פנינז, בשום לאכילה
 פתאpאק בחיוב pו בשריפה חייב שיהיה מציאות הוה אי למשל אבל פרי. מכלל ממועט
 .pוצ אמת ברור ווה פרי, מכה ממעטינן הוה לא אז באכילה מותר הוה ולאחרים דגברי

 עומד דעיקרו דכיון ומשום ממעטינן, לבם מכה אכילה דהיתר ותוס׳ רש״י לשיטת משא״ב
 שיהיה צריך ממילא ההנאה, עיקר שהיא לאבלו לבזנלים ראוי אם אלא לכם מקרי לא לאכילה

 pו לאכילוז ראוי אינו לבעלים אם אבל לכם, הוה אז דרק לבעלים לאבילה ראויה דוקא
 דברי קושט שמע ומעתה כמובן, לכם לבעלים מקרי לא סוף כל סוף לאכילה, מותר לאחרים

הרמב״ם. שיטת לפי וטריא השקלא תתפרש איך אמת

 טמאה ותרומה ערלה גבי למימר ניחא דלא ונראה טעמא, מאי ערלה על מקשה בגמ׳ הנה
 וגם מהתורה, שריפה בעי דערלה מלתא ברירא דלא משום שיעורא מכתת דכתותי טעמא

 P הוא טמאה תרומה דשריפת שיטה לחד א, כה, בשבת ותוס׳ רש״י כתבו טמאה בתרומה
 חד דאמוראי פלוגתא הש״ס והביא מהתורה, לפסול ברור טעם למצוא מחזר ולבן מדרבנן,

 ס׳ל הוה ס״ד ולפי ממון, דין בו דאין משום אמר וחד אכילה היתר בינייהו דאיכא משום אמר
 זה ועל ממון, דין דאמר מאן ולחד אכילה היתר רבעי ס״ל ■לבם״ מצד p אמוראי תרי דהני

 אמאן בם להקשות מצי דהוי וה״ה בעינן, ממון דין pד דאמר למאן טמאה מתרומה מקשה
 למה שני ביו־ט א״ב אכילה היתר בעי לבם מצד pד כיון עכ״פ אבל אכילה, היתר רבעי דאמר

 בשלמא אמר לזה ואולי שני, ליו״ט ראשון יו״ט בין חילק ולא קתמ סתם ובמשנה פסול, יהא
^, דיש אלא להקשות מקום היה בשלמא דאמר מקום דבל הכלל לפי ת  בשלמא אמר ולכן ל

 חילק ולא סתמא ותני קפסיק דאיך להקשות מקום דהיה הגם בעינן אכילה היתר דאמר למאן
ש אלא שני ליו״ט ראשון יו״ט בץ ^ לדחוק די ת ל  ולא ראשון ביו״ט p התנא כוונת דבאמת ו

 דהוי ממה נאיר דכאן ונראה רבעי, פליגי לא עלמא כולי אכילה היתר אנא pומת שני, ביו־ט
 היתר רבעי דמאן בזה; דפליגי אלא לבם, מצד הוא אכילה היתר דבעינן דהא אמינא. בהוה תני

 אפילו זכות איזה בהאתרוג לו שיש דבל כלל לפסול אק לבם דמצד ס״ל ממון דין ולא אכילה
עיין בעלים, לו יש אכילה דאיסור הוא שלו אכילה איסור הוא אם שיו בחת״ס ו  בחדו

 מיחשב, דידיה שפיר הנאה איסור שאר או ערלה של לכן קפ״ד, עד ק״פ מסימן ובתשובותיו
 לא לאכילה ראוי שאינו רכל מטעם אלא דלכם דרשה מצד לאו ע״כ אכילה היתר דבעינן והא

 מקרי דלא דלכם דרשה ס״ל ממון, דין דבעינן דאמר מאן אבל הרמב־ם, וכשיטת פרי, מקרי
 מאד ומה דפרי, דרשה ליה ולית הנאה, שאר וגם אכילה הנאותיו לכל ראוי הוא אם אלא לכם

 לא אכילה היתר רבעי דמאן קס״ד הש״ס אמר ולמה תמרים הכפות שהpש מה בזה מיושב
 ההוה דלפי מטעמא, נאיר דעכ״פ ניחא הנ״ל ולפי הוא, בך למסקנא גם הא ממון, רין בעי

 מצד דרק ס־ל המסקנא ולפי עלה, קאתי לכם מצד p אכילה היתר רבעי מאן דגם ס״ל אמינא
אבל בירושלים דוקא שני דמעשר רש״י דבתב דהא אמ אומר ומעתה אכילה, היתר מני פרי
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 לבם, מצד אכילה היתר דבעי לשיטתו היינו לאכילה לו ראוי דאינו משום לא לירושלים חוץ
 דראויין כיון פרי מקרי לירושלים חוץ אפילו א״כ פרי מצד אכילה היתר דבעי לרמב״ם אבל

 ולפענ״ד הכי, בלאו ארש״י פליג באמת והר״ן וצדק, אמת ברור וזה בירושלים, עכ״פ לאכילה
ור״א. כ״א ר״ח דאנלוראי בפלוגתא שביארנו מה ולפי ורמב״ם, רש״י בפלוגתא תלוי הדין

היינו אכילה, היתר דבעי^ משום הוא טמאה דתרומה בש״ס דאמרו מה ומיושב  דלא משום ו
 דפסק בכורים מה׳ בפ״ו הרמב״ם על שהקשו מה ג״כ ומיושב ז׳, כל דפסול וממילא פרי מקרי

 שני דמעשר מאיר כר׳ פסק הרמב״ם הא משנה הכסף והקשה בחלה, חייבת שני מעשר דעיסת
 ודלא כלל ממון דין בעי ולא אכילה היתר דבעי דאמר כמאן ס״ל דהרמב״ם וכתב גבוה, ממון

 קפסיק דבמתני׳ pדכי אסי כר׳ ודלא אבץ בר חייא כר׳ לפסוק אה סמך היה הנ״ל ולפי אסי, כר׳
 משום וע״כ שני או״ט ראשון יו״ט בין חילק ולא סתם פסול וערלה טמאה דתרומה ותני

 צריך אכילה היתר בעי לכם מצד דרק אסי לר׳ משא״ב פרי, מכה אכילה היתר דבעי דפסקינן
^ לדחוק דמתני׳. כסתמא לפסוק לרמב״ם אה ניחא ולהכי פסול. ראשון ביו״ט ד

 קשה ולכאורה לנכסיה, מפקיר בעי דאי משום דמאי גבי בגמ׳ דאמרו הא ג״כ ניחא ומעתה
עיין פרי, מקרי שפיר לעניים לאכילה דראוי כיון ניחא הכי בלאו דלרמב״ם  דלאו שכתבו בתוס׳ ו

^ התוס׳ דלשיטת ברור דלפענ״ד פלא, והוא נקט, דוקא  דבעי ממילא עלה קאתינן לכם מצד ד
 לשיטת באמת הוא וכן למעלה, שביארנו וכמו גופא לדהיה דוקא לאכילה ראוי שיהיה

 בעי פרי דמכח אבין בר חייא לר׳ אבל דלכם, דרשה p ליה דלית אסי דר׳ אליבא הרמב״ם
 עכ״פ לעניים דחזי כיון אלא מפקיר בעי אי דהואיל טעמא למימר בעינן לא באמת אכילה היתר
 כדי מקרי לכם עלי השתא מפקיר ובעי הואיל בגמ׳ נקט דלהכי ניחא, ומעתה פרי, מקרי שפיר
 רק ראוי־ אי לכם מקרי ולא דוקא יהTלד לאכילה ראוי שיהיה דבעי אסי דר׳ אליבא גם ^־ישב

 דהואיל. סברא האי בעינן לא באמת דפרי דרשה ליה דאית אבין בד חייא לר׳ אבל לאחרים.
בס״ד. מאוד נכון וזה

 פסול באכילה שאסור דכל דס״ל דלהמחבר כתב תרמט סי׳ מגדים בפרי פלא, דבר זה וראה
 שגגה לפע״ד והוא שבעה. כל יוצא אינו אתרוג לאכול שלא שנשבע מי ממילא שבעה, כל

 ומשום כך ס״ל שפיר לשיטתו והרמב״ם הרמב״ם, לשון העתיק דהמחבר השליט מלפני שיצאה
 אתרוג לאכול שלא נשבע שהוא משום הכי ומעתה שבעה, כל דפסול וממילא פרי מקרי דלא
 גם לכם ראוי רבעי ותוס׳ רש׳׳י לשיטת ודאי העולם, לכל הוא ראוי הא פרי מכלל האתרוג יצא

 וזה לכם. בעי דלא ז׳ כל ולא יוצא איע ראשון ביום p זה לעומת אבל יוצא, אינו בנשבע
 עם ערלה של אתרוג נתערב גבי אלגזי מהרי״ט של ספיקו נפתר ובזה בעה״י.׳ נפלאה נקודה
 דאחד גליא שמיא מיהp כיון דנימא זה אחר זה שניהם בלקח יצא אי באכילה המותר אתרוג
 שיטת ולפי מהתורה, אסורים שניהם הרי איסורא דאיקבע כיון או יצא, לאכילה ראוי עכ״פ

 אנו אץ דאנחנו אלא פרי מקרי שפיר א״כ א׳א7ג שמיא מיהp דכיון כאי ספיקא ליכא הרמב״ם
ה זה אחר בזה יצא בודאי שניהם נקח אם וא״כ אחהו יודעין ונכון. ברור וז

 לא והקדש קרבן דגבי למעלה שהזכרתי בתשובותיו זצק׳׳ל החת״ס שכתב מה על אעורר עוד
 ערלה להקדיש יכול ולכן אחרים של יהיה שלא p ממעט וקרבם דביתו שלו שיהיה דוקא בעי
ולפי ממש. שלו שיהיה בעי לכם״ ״ולקחתם דכתיב אתרוג גבי משא״כ עיי״ש, הנאה איסור או



ר ו ם ד י ד ו ד

 אע״פ לכם מקרי דלא דאמר למאן רבותא איכא לא אי לכם מקרי אי ערלה גבי דפל־גי הא זה
 ומאן דוקא, של־ שיהיה בעינן לכם״ ״ולקחתם דכתיב כיון מ״מ אחרים, של הוה לא דערלה
 לענין דפלגי מסיק ואח״ב מקרי, שלו דאפילו הוה לבם עכ״ם בעינן אכילה היתר דרק דאמר
 למאן א״ב אחרים, של הוה א״כ גבוה ממון דהוה דאמר למאן שני מעשר וגבי שני, מעשר
א pבעי ממץ דין דאמר  רבותא איכא דיועא דאמר למאן אלא יחנא, דאינו כ״כ רבותא לכ

היטב. ודו״ק דידיה, מקרי בו זכות לו דיש כיץ אחרים של שהוא דאע״ם

 מפני אמר חד טעמא מאי מקשה ובגמ׳ יצא, נטל ואם יטול לא טהורה תרומה של אתרוג
ה דקרא היכא בינייהו איכא בינייהו, מאי ומקשה שמפסידה, מפני אמר וחד שמכשירה  שם על

 דכבר היכא בינייהו דאיכא בפשיטות אמר לא דלמה בתוס׳ והקשו עיי״ש. קלפתה בלא
 בהגהותיו המהרש״א דהנה מידי קשה דלא ל ונראה גדולה, תימה לכאורה והוא הוכשר,

 כדי קמח במים ללוש אסור היה pדהכ לומר ע״כ שמכשירה מפני דאמר מאן דלהאי העיר
 למאן אבל שמכשירה, מפני דס״ל תנא להאי לומר מוכרחין אנו וכן יעויי״ש, להכשירה שלא

 אלא מכשירה, סוף כל סוף דאל״ב להכשיר, דמותר דס״ל מוכח ע״כ שמפסידה מפני דאמר
 תנאים, שני הני בין מינה נפקא האי דנקט בהא אשמעינן וזאת להכשיר, דמותר דס״ל ודאי

 דמותר דס״ל תנא דאיבא נשמע הוה לא הוכשר בשכבר בינייהו איכא אמר הוה אי משא״ב
ביון להכשיר, דאסור ס״ל עלמא דכולי אמינא והוה להכשיר,  זה דין להשמיענו רצתה דהגט׳ ו

 כגלובן, הפלוגתא מגוף וכרח זה דין דאין ואע״פ מינה נפקא האי נקטה להבי להכשיר דמותר
. אמת. דץ הדין משמיענו הגמרא מקום מכל
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להחזיר מנת על דמתנה סוגיא

 את להועיא משלכם לכם ואחד אחד כל ביד לקיחה שתהא ולקחתם רבנן ״דתנו ב: מא, סוכה
 בלולכו תג של הדאשון כיו״ט חוכתו ידי יוזנא אדם אין חכמים אמדו מכאן הגזול ואת השאול

 שאד נמשכו ואחדיו תמרים הכפות בעל הנה במתנה״. לו נתנו כן אם אלא חבירו של
 לקיחה שתהא פסוקה הלכה האי בהלכותיו הרמב״ם הביא לא למה לתמוה הרבו האחרונים

 והכפות שהוא, מה לפי אחד כל הדוחק את ירגיעז לא מי בזה שתירצו ומה ואחר, אחר כל ביד
 לומר דעתנו על עולה היה והאיך להבי הקרא למיררש צריך דלמאי לתמוה הוסיף תמרים
 שיכול מצינו לא שבגופו מצוה ועל שבגופו מצוה שהיא כיון חבירו את מוציא אחר שיהיה

 שום באן ליכא רעתי עניות ולפי הלכה. שערי באי לכל זאת כידוע תכירו את להוציא אחד
 דרמות לולי הכתובים פשטות כפי לבם דולקחתם קרא האי דבאמת אלו, קושיות לבי התחלה
 במצוה חייב הוא ופרי קרקע לו שיש למי ורק בארץ התלויה מצוה שהוא מוקמינן חוה חכזיל
 משמעות כן ואם לכם״, ולקחתם הארץ תבואת את ״באספכם הקרא אמר כך דהלא הלזו,

 שבעת וישמח מינים הד• יקח אתרוג ואילן קרקע לו שיש מי על הוא שהחיוב מורה הכועבים
 ממשמעותיה הקרא ועקרו באו חכז״ל אבל ביכורים, מצות כעין והוא אלו כפירות ה־ לפני ימים

 במצוה בלל חייב אינו pלא בחוץ או קרקע לו שאץ דמי דנאמר הוא קרקע חיוב דלאו ואמרו
 יש בין ואחד אחד כל על וממילא הגוף חובת הוא החיוב אלא ביבורים, ממצות שפטור כמו זו
 מרכתיב כן ודרטזו מינים ר■ ליטול חייב pלא בחוץ ובין pבא כץ קרקע לו אין ובין קרקע לו

 זה ורבר ״ולקחת״, ״והבאת״ ביכורים גבי דכתיב כמו יחיד בלעזון ולא רבים בלשץ ״ולקחתם״
 כיון וממילא הגוף, חובת אלא pבא תלויה אינה זו מזכוה כי איעז מפי איעז בקבלה להם הידז

 חובת דהוא אמרינן חוה הדרעזה לולי אבל שליח, לעשות דאין ודאי הגוף חובת שהוא דידעינן
 וכל המשניות בכל פשוט שהוא דבר ביחוד זו דרמזה להביא הרמב״ם צריך דלא וממילא ק^ע,

 וזה הק^ע, חובת ולא הגוף חובת לולב שמצות זה על מיוסדים ולולב אתרוג דיני וכל ההלכות
^. אמת ברור צ ו

 דמה פירועז, שום לו אין וכוי חבירו של בלולבו יוצא אדם אין חכמים אמרו מכאן האי והנה
עוד פסול, דעזאול כבר דאמרו הא על בזה הוסיפו  כמו כשלו הוה ממילא אז לו נתנו דאם ו
האחרונים. זה על תמהו וכבר חבירו, של בלולבו מקרי ואיך בלקחו

 קדחזזין, וטבעת לטלית אונרוג בץ שמחלק הרא״ש דברי מוכרחים שמכאן הוא והאמת
 על ונוזנו המועיל באופן לו ליתנו דעתו מסתמא דאמרינן ומעזום למצוה שאול מהני דבטאת

 אברדום ומגן הט״ז זה על תמהו וכבר באוזרוג. כן שאין מה להחזיר מסת על במתנה פנים בל
 הוסיפו רהחכמים מאוד נבון על מיועזב הלעזון אז אמת דין הדין אם פנים כל על שנא, דמאי

 ווזיינו בציצית במו המועיל באופן דנתנו סהדי דאנן ומשום למצוה בשאול יוצא אינו דבאתרוג
 לטויגזת ברורה ראיה וזה במתנה, בפירזש לו נתנו כן אם אלא בשאול חבירו של בלולבו

המגן שהקשו וכמו קדושין וטבעת מציצית אתרוג שנא דמאי להבין דצריך אלא הרא״ש,
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 לדידן אבל וציצית, טבעת, מאתדוג, קשה לרא״ש דודאי בתימה הוספתי ואני והט׳׳ז. אברהם
וטבעת. בציצית אפילו הרא״ש כשיטת פסקיק דאיך קשה בש״ע

 המועיל, באופן דנתנו סהדי דאנן משום וטבעת בציצית דיוצא ז״ל הרא״ש דהעלה הא דהנה
 משום דרק באונסין חייב להחזיר מנת על דמתנה ליה דסבירא לשיטתו בזה דאזיל ברור נראה

 כלל מפסיד דלא כיון להחזיר מנת על במתנה המועיל באופן דנתנו סהדי דאנן לומר נובל הכי
תו מיגרע ולא  חייב להחזיר מנת על מתנה והן שואל דהן להחזיר, מנת על מתנה ידי על זכו

 איכפת דלא כיון להחזיר מנת על דמתנה לו דנתט סהדי דאנן לומר יש שפיר כן ואם באונסין,
 ליה דניחא לומר ליה מינא מאונסין פטור להחזיר מנת על דמתנה הר׳׳י לשיטת אבל בלל, ליה

 מנת על ובמתנה באונסין, חייב דבשואל ביון להחזיר מנת על במתנה המועיל באופן דתהוי
תו לגרע סהדי אנן לומר נוכל איך פטור להחזיר  לגבי להמשאיל ליה דאית אונסין מחיוב זכו
די על מאונסין לפטרו השואל  אינו פנים כל על לו, מנה להחזיר מנת על למתנה אותו דנעשה י

 מנת על דמתנה ור״י הרשב״ם כשיטת ח רמא, בחו״מ פסקינן דאנן כיון כן ואנז ברור. דבר
 שפיר לשיטתו הרא״ש דילמא דרא״ש להא יד סי׳ באו״ח פסקינן איך מאונסין פטור להחזיר
 מי ראיתי לא רבתא תימה לכאורה והוא הא, לן מנה אנן אבל סהדי אנן האי ליה סבירא

 באתרוג דיועא מזה הוכיח הר״י דהנה הוא בזה דעתי עניות לפי והנראה בלל. בזה שנתעורר
 הכי לאו דאי מאונסק, פטור כורחך על להחזיר מנת על דמתנה להחזיר מנת על מתנה ידי על
 אם אבל מאונסין, דפטור להחזיר מנת על מתנה בסתם הוא כן דודאי ונראה שלו, מקרי לא

 מתנה דמקרי ודאי באונסין חייב שיהא ובאופן להחזיר מנת על במתנה שנותן בפירוש התנה
 מקרי לא המקבל של שלו דגם הגם הנותן של תו מקרי דלא לענין מתנה ושמה להחזיר מנת על

 לו שנתנו כיון מקרי לא המקבל של גם פנים בל על אבל הר״י, וכסברת באונסין דחייב כיין
ברור. וזה להחזיר, מנת על במתנה

 שיהא הנותן שהתנה בזו להחזיר מנת על מתנה קדושין וטבעת דבציצית אני אומר ומעתה
 שכתב מה פי על והוא מרשותו ויצא הנותן של מקרי לא תו פנים כל דעל מהני, באונסץ חייב

 בעינן לא ״ביתו״ או ״קרבנו״ דכתיב דהיכא וקפא, קם, קעט, סי׳ או״ח בתשובה סופר החתם
א שיהא ^  בעינן לכם״ ״ולקחתם דכתיב היכא אבל חבירו, של יהא שלא לאפוקי אלא שלו ד
 בפירוש בהתנה זה ולפי דיאוש. בסוגיא ובחיבורי עיי״ש, זכות, בו לו שיהא שלו שיהא דוקא
 בשום כתיב דלא מהני קדושין וטבעת ציצית לגבי אונסין וחיוב להחזיר מנת על מתנה שיהא
 על מתנה מהני לא לכם״ ״ולקחתם דכתיב באתרוג אבל ממש, קנין בו לו שיהא דצריך מקום
 הגם למצוה בשאול ממילא ר״י, וכסברת דוקא שלו דאינו כיון ואונסין בחיוב להחזיר מנת

 היינו אשה בו ולקדש בו לצאת שיוכל כדי להחזיר מנת על במתנה לו נתנו דודאי דאמרינן
 מרשות להוציאו בזה די קדושין וטבעת ובצחבית בשואל, במו באונסין חייב שיהא בתנאי
 שצריך כורחך ועל באונסץ, דחייב כיון שלו מקרי לא הלא כזה באופן באתרוג אבל הטתן,
 שהוא כיון סהדי אנן לומר לן מנה זה ועל אונסין, חיוב בלא להחזיר מנת על במתנה שיהיה

 לאמתו ואמת ופרח כפתור וזה באתרוג, מהני לא באמת לכן וכקושיתיט בשאילה לו נתנו
 טלית שהשאיל מי בעצמך והגע שכתבט. מה ככל לומר צריך כורחך ועל יתברך, ה׳ בעזרת
 באופן לו שנתנו סהדי דאגן כיון מאונסין פטור דבאמת נאמר הכי כך אחר ונאנס למצוה
סהדי, אנן האי מכח אונסין מחיוב דפטור תאמר הכי להחזיר מנת על במתנה דהייט המועיל
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 משום יוצא הכי ואפילו באונסין דחייב לומר כורחך ועל הדעת, על להעלות אפשר אי ודאי זה
 למזיטת נכון זה רכל אלא כאתרוג. בן שאין מה אונסין ובחיוב להחזיר מנת על במתנה לו דנתנו

 ציצית בין כבל לחלק יטו ושפיר מאונסין פטור להחזיר מנת על דמתנה כר״י רפסק המחבר
די יצאנו לא עדיין אבל לאתרוב,  למה באונסין חייב אופן דבכל לשיטתו להרא״ש ביאור חובת י

וכנ״ל. טהרי אנן ננזי אתרוג גבי נימא לא

 קיום מכה הייט באונסין דחייב ליה וסבירא אר״י הרא״ש דפליג הא דוזנה חרטו, דבר ונראה
 החפץ ידי על הן התנאי לקיים יכול כן ואם חזרה הזה דמים חזרת ליה דסבירא דכיון התנאי,

 דהשואל מה מלאכה מחמת במתה אפילו חייב דהא הוא שכן והראיה דמיו, ידי על והן עצמו
 כאלו דוזוה התנאי קיום מכה הוא להחזיר מנת על במתנה אונסץ דחיוב כורחך ועל פטור
 דבאתרוג אני אומר זה ולפי היא. שכן ותמצא ברא״ש עיי״ש דמיו או חפצו לו שיחזור התנה

 וש״זג, בטור וכמבואר יצא לא נמי דמיו והחזיר נאנס ואפילו חזרה הוה לא דמים דבחזרת כיון
 איט הכי דבלאו כיון דמים להחזיר החיוב יצמח מה מכח באתרוג אונסין תיוב לן מנה בן אם

ה לסולם מחוייב אים ממילא כן אם דמים החזרת ידי על התנאי מק״ם  ברור לדבר לי נראה וז
 וציצית דבטבעת כיון סהדי אנן ומכח שאול באתרוג מהני לא דלהכי לומר יטז זה ולפי ואמת.

 ליבא כן ואם דפטור הרא״ש מודה באתרוג כן שאין מה להחזיר, מנת על במתנה באונסין חייב
אין וכקוסויתט, טהרי אק  דאמרינן כמו להרא״ש גם נימא לא למה תקשה דאכתי להקשות ו

 ואנן בשאול אבל מאונסין, פטור באתרוג להחזיר מנת על מתנה סתם דודאי הר״י, לשיטת
 ליטיב למעלה שבתבתי וכמו ממון ויטזלם באונסין חייב שיהא התנה כאלו דהוה נאמר סהדי
למזנלה. שאמרט למה פירכא לכאורה חה הר״י, שיטת

 וסברת לשיטת מודה כן גם הרא״ש דודאי כלל, קוסזיא דליכא דעתי עניות לפי נראה אבל
 אלא הרא״ש, מודה ולזה שלו מקרי דלא יוצא איט אתרוג גבי באוגסין שחייב דבל הר״י

ה דסבירא  החטב שנצמח משום ולא התנאי קיום מכח באונסין דחייב היכא מקום דמבל ל
 וטבעת בציצית והייט דמי שפיר דמיהן או הן ל מה דאמרינן כיון שמירה דץ מכח אונטק

 דחייב נאמר אם ממילא דמיהן ל ומה הן ל מה ביה אמרינן דלא כיון באתרוג אבל קדושץ,
ה הר״י ובסברת שלו מקרי לא אז באונסין ל  ענלטם בשאר רק פלג ולא לר״י הרא״ש מודה ו

נכון. וזה טהרי, ואנן שאול אמרינן דלא אתרוג גבי פסק שפיר ולכן וכבל,

 אפשר מקום מכל מהני לא באתרוג דמים דחזרת העיטור בעל דבתב דמה אעוררך והנה
 עצומה קושיא מיושבת היתה זה ולפי דין, חידוש היה וזה מהני, אחר אתרונ דחזרת דמודה

 מנת על מתנה מהני דאיך בזה, שעמד תרנט סי• מגדים בפרי מצאתי כך ואחר שהקשיתי
 שכתבתי מה בזה ע״ין לכם, מבח רש״י ולסזיטת אכילה, היתר רבעי כיון באתרוג להחזיר
 בו, יוצא איך לאבלה יכול דאיט ביון להחזיר מנת על במתנה כן אם ערלה, של דאתרוג בסוגיא

דטזמיא. בסמנתא נכון וזה אחר אתרוג ולהחזיר לאכלו דיכול ניחא היה הביל ולפי
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הדקל מן שנשרו דעעים סוגיא

 מרבה טרב ביום התנור לתוך הדקל מן שבשרו עצים מתנה רב ״אמר ב} ד, (ביצה בגמ׳
 קמהפך כי נינהו דהתירא דרובא כיון כאיסורא, קמהפך והא ומסיקן, מוכנים עזנים עליהם

 מבטלין, בדרכנן אכל בדאורייתא מילי הני וכר לכתחלה איסור קמכטל והא קמהפך, כהיתירא
 היכא מילי הני למימר, איכא מאי בטיל לא בדרבנן אפילו מתירין לו שיש רכר דאמר אשי ולרב

הסוניא. עכ״ל איסורא״ קלי מיקלי הכא <0בעי לאיסורא ראיתא

 ראמר מאן דאיכא ז״ל הרץ כתב שנשרו, סתם נקט ולא התנור לתוך שנשרו דנקט הא הנה
 ״מוסיף בה כתיב שהיה גירסא והביא אסור, הבי בלאו הא מיירי, בתנור עעים שהיה דדוקא
 קל■ דמקל היכא אפילו בירים לבטל אטור דלכתחלה משום והייט מוכנים״ עצים עלהם ומרבה

ל הר״ן עוד וכתב איסורא,  להם מועיל ביטול אין מכיח דאי האיסור עצי מכיר כשאין דדוקא ד
על ביטול שאץ  דמדנקט כתב ביצה על שלמה של בים המהרש״ל אולם בעק, הניכר לדבר מו
כל משמע קמהפך בהיתירא, קמהפך כי ברובא דבטלי כיון הש״ס לשון  בעצים אפלו להפוך שי

 לענק הייט מכיס אם אפלו האיסור דנתבטל דניהו נהירא ולא מכיר, הוא אשר האסורים
כל  מן אלא שרי דלא ודאי אלא ממקומן, אותן ולהזיז לטלטלן לא אבל כאחת, להסיקן שי
הלבין כאחד, אותן שמזיז הסתנז  עוד וכתב הוא, היתרא שנתהפך מה לומר ותולין רובא בתר ו

סורין שאר לביטול דומה זה דאין ז״ל, הר״ן חלוק שיחלק מי ראה דלא  קלי מקלי דוזא אי
בהיתרא. דמהפך דתלינן להפוך מותר האיסור ניכר אם דאפלו ודאי אלא איסורא,

 להסיקן שיכול לענין הייט מכירן אנז אפלו האיסור דטזבטל דמהו המהרעז׳ל שכתב מה הנה
אז ביטול, צריך נמי לטלטלם בלי במקומן להסיקן שיכול דלענין מדבריו ומשמע כאחת,  ודאי ו
אפלו הוא, כן כדבריו  כבר אז הפת אוז האופה החום מקום מכל איסור, עצי ניברין אם ד
 וממלא לא, או האיסוד ניכד אי מינה נפקא ומאי היתר עצי חום עם איסור עצי חום מעורב
 צריך מאי לענין בהנאה מותר מוקצה דאי בהנאה, אסור דמ^צה לידז דסבירא מדבריו מוכח
 דסבידא לומר כורחך על ולכן במקומן, להסיקן יכול נמי בעין אפלו הא המוקצה עצי לבטל

ל דצריך והא בהנאה, אסור דמוקצה שלמה של הים ליה כל הייט איסור עצי בינו  להפך שי
פלנו בהם. כן בהיתרא דמהפך תולין אט אין דלהר״ן דל, והר״ן שלמה של הים ו  דוקא צריך ל
 להקל תלנן שפיר דאז מותרים עצים רוב יעז אם די שלמה של ולחים האיסוד, ניכר יהא שלא

 בבלם דמסיקץ בהא בט שבת מסכת על ברעזב״א ראיתי וכן נינהו, דרובא כיון בהיתרא דמוזפך
אץ אפלו שלמה של הים כדעת שבוזב כלים בשבדי מסיקין ו  מותר ניכרים איסור עצי אם ד

תלץ ה וסבירא המהרעו״ל עם חלק הדיבור באותו שם אולם בהיתרא, דמהפך ד  בפירוש ל
 באיסורא קמהפך דהא מקשה דהנמ׳ דידן, מסוניא ראיוז והביא בהנאה מותרה דמוקזנה
 עוד והביא המוקצה, מן שנהנה פי על אף מותר הפת או התבשל היה הכי בלאו הא ומשמע

 מהא שהביא זו ראיה אי לראות באתי עדנה של ועל לקמן, ה' ירצה אם נדבר ומזה דאיה
ואני לא, או עומדת חשש שום כאן אין הכי דבלאו דמפומע הש״ס דאמד באיסורא דמהפך
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 או״ח בשר׳ע הנה גדולה, שערוריה בזה יש כי זה ענץ קצת לברר לבי אל נתתי בדעת העני
 מתירים ריש אוסרים יש בשבת לעצמו עכו׳׳ם שאפאה ״פת המחבר: כתב ד שכה, שבת הלכות
 זרה בעבורה התוס׳ דברי הביא ט׳ בס׳׳ק אברהם והמגן המתירין״. על לסמוך יש הדחק ובשעת

 נתלשו שמא משום הפת לאסור ׳׳דאין שכתבו בהנאה מותר דמוקצה רבא״ ״אמר ד״ה ב, סו,
 בפת עצים שבח יש אמרינן לא הא בכך דמה הם ומוקצים בשבת הפת בהם שנאפה העצים

 בעצי לבשל דאסור משמע מז ובפסחים עכ״ל, בהנאה״ מותר ומוקצה הנאה באיסורי אלא
עיין מוקצה,  דמגן וכתב מוקצה, בעצי לבשל דמותר אברהם במגן שגרס השקל במחצית ו
 אפה שכבר הפת לאכול דמותו־ אלא מוכח לא דמהתוס׳ התוס׳, דברי על הוסיף אברהם
 המגן הביא זה על צה,pמ בעצי ולבשל לכתחלה להנות דמותו־ שמעינן לא אכתי אבל העכו״ם
 מזמן אין אם צהpמ בעצי לכתחלה לבשל דמותר מוכח דשם מ״ז פסחים הגמרא אברהם
עיי״ש. ממקומן

 בסוגיא הוכחתי אני הנה כי קצת, ברוחב ואבאר גדולה. תמיה לי יש הדברים אלה על והנה
 וכל ערלה של גחלים וכן לגמרי, מותר הוא בתנור איסור מעצי הנשאר דחום גורם וזה דזה

 באתי ולא ברוחב זאת ביארתי בסוגיא ושם מותר, נמי גחלתן מותר שאפרן הנאה איסורי אותן
 כתב: כב טז טז, אסורות מאכלות בהל׳ הרמב״ם הנה זה. על עתה לי שניתוסף מה דבר על אלא
 איסור עצי שהרי מותו־ זה הרי תטר של בחומו אפה או בישל כך ואחר האש כל את ״גר־ף
 שנעשו כיון מותרת ערלה של גחלים גבי על שבשלה ״פת כתב: כ״ד בהלכה וכן להם״, הלכו

 לא דאיך ז״ל הרמב״ם על תמה משגה והכסף עכ״ל. בוערות״ שהן פי על אף איסורן הלך גח^־ם
שן ובין חדש בץ התנור את גרף גבי חילק  ואסור, גורם וזה זה דליכא ודאי חדש בתנור דהא י
שן חרש בין חילק דלא הרמב״ם דדעת הוכחתי ואני הרמב״ם, בפירוש נדחק ומאד  מוכרח וי
 ואפה ערלה בקא־פי שהסיקו תנור אהבה בר יודא מר׳ חעיא ר׳ בעי דשם א, עה, פסחים מגמ׳

 לן משמע קא דמאי הקשו ״וגרפו״ ד״ה שם והתוספות מותרת. הפת ליה אמר מהו הפת את בו
 ואפילו מגחלים, גרע התנור חום וכי הכל, לדברי מותר גחלים גבי על דבישלה בהדיה קתני הא

 שאני ותיוחנו התטר, חרס מחום חומו גרע לא מקום מכל עוממות בגחלים ליה דמוקי מאן
 חום אבל הוא. בעלמא ועפרא עצמן מחמת אלא השלהבת חום מחמת בא חומן שאין גחלים
 והנה ליה. מיבעיא גמור איסור שהוא בא האב^ה של השלהבת חום מחמת שגרפו, התנור
 גורם, וזה חה בסוגיא לעיל המהרש״א שכתב למה תשובה עאה שאין ברורה ראיה יש מכאן
 בגחלים דמיירי דאי לתנור, חוץ גחלים הם שהגחלים מיירי גחלים גבי על בשלה דתני דהא

 גרע דחום אמינא דהוה התוס׳ תירצו מה אז אבוקה עוד־ שאין והיינו איסור מעצי שנשארו
 כ״ז דלעיל בסוגיא שכתב ז״ל דמרש״י אמת הן השלהבת. חום איכא נמי גחלים גבי הא מגחלים

 עוד נשאר ולא התנור את גרפו אם מיבעי דלא לומר דרצה משמע היה גרוף, תנור שכן דכל
 מאי הכי לאו דאי מותו־, נמי הגחלים שם נשארו אפילו אלא דמותר, פשיטא איסור מעצי ממש

 זה באופן לאו כורחך על הש״ס מקום מכל רש״י בדברי כן נאמר אם אפילו הנה הוא, שכן כל
 שכתב כמו רש״י בדברי לומר צריך תירוצם ולפי התוס׳. קושית קשה ראז ליה איבעי

ל דרש״י המהרש״א  אבל לוחשות, גחיא־ם דאמר מאן אליבא גו־וף תנור שכן דכל כן כתב ז׳
 הוא שכן כיון והנה ליה. קמיבעיא ולכן עוממות גחלים דסבר מאן אליבא הש״ס אזיל הבא

 היתו־ הם דגחלים לומר כורחך על גורם, וזה זה שום בלי עליהם שנאפה הפת מותר דבגחלים
פשיט אבל אמינא בהוה אלא זו סברא אמר לא דהש״ס הנשאר. חום הדץ דהוא וממילא גמור
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היינו דמותר, האיבנגיא  וגחלים משלהבת הנשאר דחום מכאן מוכח כן ואם מותר, נמי דחום ו
שפיר היתר, המה תז הרמב״ם פסק ו ח  גורם וזה זה באן דיש כיון בו שנאפה הפת מותר נמי ד

היתר. של וחום איסור של התנור

 שם בחדש ורק לכתחלה מותרץ גחלים או השלהבת דחום נראה זה דלפי מוסיף אני ועתה
 עוממות גחלים או השלהבת בחום אבל גורם, וזה לזה דערכינן כיון בדיעבד אלא מותר אינו

תרין לי נראה  משום היינו הפת את בו ואפה דיעבד לשון הש״ס דנקט והא לכתחלה, דמו
 חום אבל לוחשות מגחלים דמיירי משום גחלים גבי על בישלה וכן נמי, חדש בתנור דמ״רי
 להתיר סברא יותר התנור דבחום חזינן דהא לכתחלה, מותרין עוממות וגחלים התנור

 דהוא לומר מסתבר בן ואם גרוף, תנור שכן כל שכתב מרש״י שמשמע ובמו לוחשות, מדגחלים
 פסחים התוס■ שכתבו ומה בעלמא, כעפרא והוה ממשות כאן דאין מותר נמי דלכתתלה הדין
 דחום הא אולם לא, עוממות אבל לוחשות גחלים דהיינו לומר יש כעפרא חוה לא דגחלים כ־ז

 צינון צריך דבישן דבתבו משום כן, משמע לא מהתוס׳ לכתחלה אפילו מותר יהא הנשאר
 צינון בישן צריך למה קשה כן לא ראם בן לומר כורחך ועל איסור, עצי אלא מפסיד דלא משום
אור צריכין התוס• דברי מקום מכל אבל כנגדן, אבוקה אץ אם די יהיה  נאמר אם דאפילו בי
שן  משום הטעם למימר ליה הוה אלא לכתחלה, אסור גורם וזה רזה מצד לאו צינון צריך די

 גבי בישלה על שכתבו וכמו לכתחלה אסור ולכן אפרן כמו התנור חום התז לא מקום דמכל
 התמר חום אם אפילו אז לכתחלה מותר היה גורם וזה זה דאי דבוונתנז לומר וצריך גחאם,

 וזה חה הצרכו ולכן התנור, דהיים גורם וזה זה באן יש מקום מכל בדיעבד אלא מותר אים
 מיירי גחלים גבי על דביעזלזז ליה סבירא היה דוזתוס■ מוכרח ומזה לכתחלה, אסור נמי גורם
 לכתחלה אסור דלהכי לפרש ליה הוה שם גם בתמר שהם מיידי בגחלים גם ראי תמר, בלא

שפרשתי. כמו ודאי אלא אסור, לבתחלה גורם וזה רזה משום

 נמי בפת עצים שבח יעז דאמר למאן אפילו הנאה מאיסור הנשאר דחום מדברמ העולדז כלל
 באבוקה אלא איסורא משכחת לא דלרבי פסחים בש״ס מפורש וזה בדיזנבד, פנים כל על מותר
 וכן כנגדו, באבוקה לאוקמי לעו״ס ליה הוה לא אסור חדש תמר גבי הנשאר חום ואי כנגדו,

 דמאי התוס־ על וכן אברהם המגן על לי קשיא היא, שכן וכיון גורם, וזה רזה בסוגיא הוכחתי
 בתמר נאפה הפת הא בפת, עצים שבח יש מצד אסור שיהיה עכו״ם שאפאה מפת להם קופויא

 פת מקום מכל אסור. דלכתחלה נאמר אנז ואפילו הוא, היתר החום הלא גרוף ובתמר גרוף
 הוסיף אברהם דהמגן כתב העזקל שהמחצית ראיה והא לכתחלה, מקרי לא ודאי נאפה שכבר
 רפת משמע כן ואם מוקצה, מעצי להמת מותר לכתחלה דאפילו מ״ז מפסחים ראתז להביא
 מקום מכל בהנאה אסורין מוקצה עצי אי אפילו כן, ואם דיעבד, היימ עכו״ם אצל שנאפה

ה זה כאן שיש שכן ומכל מותר, בודאי החום  מה נסתר ולכן היתר, של התמר דהיימ גורם וז
 דמהפך מצד אלא ליוז קשיא דלא משום בהנאה מותר דמוקצה מכאן ראיה הרעזב״א שהביא

 מיירי דכאן הגם דמותר, ופשיטא גרוף בתמר דמ״רי כיון ראידז אץ הנ״ל ולפי באיסורא,
 איסור מבסלינן דרבנן ובאיסור דרבנן איסור אלא אימ מוקצה דאיסור ביון מקום מכל לכתחלוז
 כמבטל דהוה משום אסור לכתחלה גורכז וזה רזה כתב זרה בעבודוז הר״ן דהא לכתחלוז,

ם, איסור  מותר נמי גורם וזה רזה פשיטא בידים איסור לבטל דמותר במקום ממילא כן ואם ^י
כן ואם מותר נבזי לכתחלה גורם וזה רזה פשיטא דרבנן באיסור דמיירי הכא כן ואם לכתחלה,



הדהןל סן שנשרו כעצים סוגיא

 דמקשה מה על נסמכת הרשב״א דראית לומר יש ’ראו^ נכון. וזה ז״ל, הרשב״א של ראיה נסתר
 הרה כן ואם לכתחלה. דרבנן איסור דמבטלין ידע לא עדיין והא באיסורא קמהפך והא בגט׳
 דפת דמקשו קשה ודאי אברהם ומגן התוס׳ על אולם מהמוקעה, נהנה הא נמי להקשות ליה

 שבח כאן אין גרוף בתנור דהא וקשה בפת, עצים שבח מצד איסור הא עכו״ם אצל שנאפה
אי עצים,  מותר, נבלי לכתחלה אפילו דרבנן באיסור הא אסור לכתחלה גורם וזה דזה משום ו

 על י״ב ס׳׳ק ד׳ל מגדים הפרי שהקשה מה מיושב ובזה דשמיא. בסיעתא מאוד נכון דבר וזה
 בשבת דמבשל ומהא כלים, בשברי דמסיקץ מהא כן אמנם היטב. ודו״ק עיי״ש שיף המהר׳׳ם

 אלימתא ראיה איכא ודאי משם אבוקה, אצל התבשיל שנתבשל דמיירי לומר דאפשר בשוגג
 אסור מוקצה אי ודאי ולכן בפת, עצים שבח דיש הא שייך שפיר דשם בהנאה, מותר דמוקצה
 מעצי הנאפה או עכו״ם אצל הנאפה פת אבל במקומן, אפילו כלים שברי לשרוף אסור בהנאה
 וכאן בדיעבד, ומותר החום אלא כאן דאין כיון דמותר פשיטא החום רק נשאר ולא מוקצה
ה מותר נמי לכתחלה אפילו דרבנן באיסור גורם וזה זה דהוה  דשמיא, בסיעתא ונכון ברור וז

 על וממנו תק״א סימן על שכ״ה או״ח, משו״ע סתירה אץ ודאי לדינא פנים כל דעל בזה והועלנו
 מצד אסור ודאי כלים בשברי אבוקה אצל לבשל אבל גורם וזה זה מצד מותר דשם תק״ז, סימן

בהנאה. אסור דמוקצה נאמר אי בפת עצים שבח יש

 מרוטנבורג הר׳־מ שיטת שהביא תרע׳׳ג או״ח הטור על גדולה תימא יש לזה שזכינו וכיון
אין אחר שמן עם שנתערב חנוכה שבנר שמן דמותר  עליו להוסיף אסור לבטלו כדי ששים בו ו

 תקנה, לו אין הלכך הטור וסיים דולק שהנר בשעה ממנו נהנה דהכא שנשרו, לעצים דמי דלא
 וזה זה מצד מותר ויהיה בתנור אותו להסיק מותר ודאי פנים כל על דהא מאד לי תמידז וזה

 דחוק, שהוא הגם לכתחלה גורם וזה זה אסור דרבנן באיסור דאפילו נאמר אם ואפילו גורם,
 אחר בשמן נתערב כבר אם לכתחלה מקרי לא כאן מקום מכל כן נאמר אם אפילו מקום מכל
 זה ומתוך גדולה, פליאה בעיני וזה תקנה, לו יש שפיר כן ואם היתר של שמן דמי מפסיד דהא
 לבטל דאין מרוטנבורג הר״מ שיטת הביא שכאן המחבר, סתירת נכון על ליישב מקום היה

 סימן וביו״ד הרא׳׳ש שיטת והוא איסורא, קלי דמקלי במקום אלא דרבנן איסור אפילו לכתחלה
 אנשי כל בזה שנתלבטו מה עיין פנים, כל על להוסיף מותר דרבנן דבאיסור להיפך פסק צ״ט
 בו ולאפות בתנור אותו דלהסיק דכיון מאד, ניחא היה הנ׳׳ל לפי אולם דרכו, לפי אחד כל חיל

אין מתירין, לו שיש דבר הוה כן, אם מותר,  כיון מתירין לו שיש דבר מקרי לא דזה להקשות ו
 דוראי אינו, דזה גורם, וזה בזה מותר לכתחלה אפילו דבדרבנן כיון נאסר לא מעולם דלזה

 נמי דרבנן באיסור אף בידים לבטל דהא גורם וזה זה ידי על אפילו אסור היה שנתערב מקודם
אין נתערב כבר אם אלא שרי, לא  עצים שיש דמיירי בפירוש הר״ן כתב וכן להוסיף, אלא צריך ו

אץ התנור בתוך בטל. אינו ולכן מתירין לו שיש דבר מקרי שפיר כן ואם להוסיף אלא צריך ו

 אפילו להדליק מותר דהא קשה לכאורה דהנה מתירין, לו שיש דבר דמקרי לומר יש ועוד
עיין לח, בדבר בילה דיש כיון ששים בליכא  בכל כן ואם ודו״ק, י״ח ס״ק שכ״ד יו״ד בשו״ע ו

 הקשה ראיתי וכן תרע״ב, בסימן כמבואר מותר וזה היתר שמן כן גם בו יש איסור משמן קצת
מן שדולק ממה נהנה מקום מכל דהכא כיון לומר וצריך השקל, המחצית  ידי על ארוך יותר ז

 ולפי מותר, וזה אור מוסף אלא שם דאין לעיל בן שאין מה אסור, להכי איסור שמן כאן שיש
ה פתילה ידי על דולק משהיה יותר זמן דולק שאינו עד עבה פתילה נתן אם זה היתר בשמן ^
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 ביו־ד בן שאין מה בטל, לא ולהבי מתירין לו שיש דבר שפיר מקרי בן ואם מותר, וראי או לבד
ע״ן הבי, למימר דליכא ע״ט סימן  ונחזור י׳, ס״ק אברהם המגן על שרר הלבושי שבתב מה ו
 יהא שלא צריך ז־ל דלהר״ן דל, הרין ענז חולקץ שלמה של והים דהרשב״א בו שהתחלנו למוז

 רוב דאיבא רכיון מותר נמי ניברם אם אפלו והרשב׳׳א שלמה של ולהים המ^צה עצי ניכרינז
 בהיתרא קמהפך בי דקאמר הגמי מלש^ בן רייק שלמה של והים בהיתרא, שמהפך תלינן היתר

 עניות ולפי עיי״ש, הם תזיתר ברוב בטלו רוב דאיבא רביון אלא למימר לי הוה ולא קמהפך
ך לבאורה רהנה ראיה, מזה ראין נראה דעתי ר שון התנא נקט למה להבין צ  התנור בתוך ל
ח^ מזלו אם נמי הרן דהוא ר מחרש ולבן הר״ן. מדקרק ובן ונוזבטלו ב מיי  עצים בבר שיש ד

פי בתנור,  ראיך שהקשו מה פי על והוא התנור בתוך האי אמר רבדיוק נראה רעתי עניות ל
טל מהני ל גבי בי טו  ומהר״ם כ״ג בבורות תוס׳ עיין דאטור, משא בטומאת הוה הא העצעז ^
 שלא לחוץ נפלו אי דודאי חברתה, בירך מתורצת קושיא דחדא לומר ויעז י״א. סימן או״ח שיק

אין בתנור נפלו אנו אולם משא, בטומאת רהוה לטלטלם דאסור וראי התנור בתוך  צורך באן ו
אין בהיתרא דמהפך תלינן שוב אז בהם בשמהפך אלא טלטל מיון באן ו בן משא, לטומאת ד  ל

 והא לעוץ מדנקט ניברנז, איםור עצי אם אפלו דמ״ז־י המהרש׳ל שבתב למוז ראיה כאן אץ
פי בהתירא, קמהפך אפלו ניוזא הנל ל  הוה בהם מהפך אם מקום מכל ניכרינז איננז אם ר

הו בהיתרא רמהפך רתלינן מפזום לא אי משא כטומאת היטב, ורו״ק נאה פרפרת וז

עור א אעורר אתת ו  ביעורו, משעת ממנו דנוזנה הבא דשאני מרוטנבורג הר״מ רמחלק דזז
אפלו בה בפסחים ליה דסבידא לרבנן אפלו היינו  ממזכחת ולא מותר נמי כנגדו אבוקה ד

 שנהנה הבא מקום, מכל וברומה, עליו י^שב כסא שרשיפא, כשעשה אלא לדירהו איסורא
חלוק אסור, לדירהו אפילו. מאורו  •ולא ד״ה בתום׳ א, קא, קמא בבבא מבואר מצאתי זה ו
 כן אם בשרשיפא אלא איטורא משכחת דלא לרבץ שהקשו הנר״ את ירליק ולא תנבע
תירצו ערלה, של בשמן הנר את להרליק אסור למוז  עצים אבל שרלק בשעה מנץ הוה דשמן ו
א מבואר הרי הגחלת. מן אלא באה אינה והעזלהבת גחלת נעשו  חנוכה נר לגבי הרין רוזו

אפלו אץ אטור, לרבנן ד א דאסור, שפיר הכי בלאו לרבנן אפלו חנוכה נר גבי רוזבא לומר ו  רוז
 אלא תורוז אמרה רלא ערלה גבי כן שאץ מה לאורם להשתמש שלא איסורייהו היינו בחנוכה

ק הנובה כשהנר דודאי איט זה אבל בהנאה, דאסורים  משום או אצלו לוזשתנוש אסרו דל
 הנאה איסור בשאר אלא הוה לא שוב החנוכה אחר אבל מצוה, בתוי מעוום או ניכר שיהיה

כן ממנו, להנות ואסור למצוותו רהוקצה מצד  הנאה, מקרי לא מאורו דנהנה נאמר אם ל
 ברור, וזה היכרא, או מצוה דביזוי טעמא האי שייך לא חנוכה רלאחר מותר, היה לרבנן אפלו
עיץ  מצוה ביזה משום באן אין חנוכה רלאוזר בפירוש שבוזב י״ב ס״ק תרע״ב העזקל במחצית ו
היטב. ודו״ק בהנאה, אסור ממלא למצוותן דהוקזנה רכיון משתז אלא

 קמבטל תזא קמהפך, בהתירא קמהפך בי דהתירא דרובא כיון באיסורא, קמהפך ״חזא גמרא:
 מבטלין, בררבנן אבל בראומייתא מילי הני לכתוזלה, איסור מבטלין אץ ותנן לכוזחלה איסור
ב  היכא מלי הני למימר, איכא מאי בטיל לא בדרבנן אפלו מתירין לו שיעז דבר דאמר אשי לר

ל איסורא• קלי מקלי הבא בעינא לאיסוריה דאיתא כ  וראיתי רבא צריבה זו סוגיא הגמי. ע
 ומתקעודז טובא עיונא זו בסוגיא יעו כי שם שכתב י״ב ס״ק זהב במשבצות סימןצ״ט מגדים בפרי

שם כפירש״י טלטל ה״נו באיסורא מהפך והא אמרו ״הנה שם; לשונו לך ואעתיק מאד שם
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 לא p™< לו שיש דבר הא קשיא כן ואה שם, והרא״ש כפירש״י היתרא ברוב דבטיל ומשני
 גם בטל, איך בעץ בעודו הטלטול אבל ממט להטת שנשרף אהר אלא מהני לא קלי ומהלי בטל

 0ר1מפס הייט ואם בעץ, בעודו. מטלטול קשה דמבטלץ, הוא קא דמיקלי שפירש הרא״ש
 א', סימן שלמה של הים שכתב כמו היתר של הוא מוויות שמוליך מה שתולין מהפך בהתירא

 הייט בטיל לא מתירין א שיש דבר אומרים הייט ואם הוא, דבטל פירשו ורא״ש רש״י אבל
^ הרץ דברי ממרוצת כנראה אמרו לא בעלמא טלטול אבל אכילה פ  הוה■ טוב דיום קמא ב

עיין שפיר, אתי  והא טילטול ופריך טרם וזה זה הוה מרבה זתנתא סלקא דהוה שיף מהר״מ ו
ש עיי״ש, מבטלין אץ ש לבתחלה אסור גורם וזה זה לתמוה וי  כורחך על שיהיה ואיך לומר. וי

 בעבודה והתום' קא, מקא א למה בן לא דאנז בפת. עצעז שבח יש פגים בל על דמוקצה מוכח
 עכ״ל קא מיקא דמשני היא מה בן ואם צהpמ שבח דאין ״חדש״ ד״ה כ״ז ופסהינז ס״ו זרה

מגדים. הפרי

 מתירץ, לו שיש דבר שייך לא טילטול לגבי כורחך דעל הוכיח מגדים דהפדי תראה מזה הגה
 ולכן קא, דמקא ומשט עצים שבח שיש דבר משום פת אהנאת קאי כודוזך על הגמ׳ וקושית
 אזיפך, מוכח דמכאן כהנאה, דמותו־ משום בפת מוקצה שבח דאץ שכוזבו התוס׳ על מתמה

 דאסוד זו מסוגיא מדייק דהא הפת, הנאת לענץ קאי הגמי דקושית סבד כורחך על הרא״ש וכן
 הוציא מרוטנבורג הר״מ וכן קא, דמקלי עד ממט נהנה שאיט במקום לא אם לבתחלה לבטל
ט זה מכה  במגן ראיתי וכן ביעורו, בשעוז ממט שנהנה כיון להוסיף אסור חטבה נר דגבי די

 אלא מזטח, להטת או אצלם להתחמם שאסור שנשרו עצים גבי שכתב גי תק״ז, או״ח אברזזם
 ומחדש לשדוף, אסור ביעורן מתחילת להטת יבול שאיט דבל פסחינז מתוס׳ זה על לו שהקשה

 עיי״ש, יותר ניחא בהנאה מותר דמוקצה שכ״ה בסימן שכתב מה דלפי וסיים שרי, דלהתזזמם
בץ וביתי לא הקדושים ודבריו  מותר דמוקצה כיון מגדים הפרי לקושית יענה מה כן ראם אז
ת הכי בלאו הפת הא איסורא קלי מקא בגמ׳ משני מה בהנאה בעץ. הם הלא טילטול ולגבי ש

א  בזכות להתגדד א הניחו מקום ואולי הש׳׳ס בכוונת חדש דבר אומר הייתי כדאי שאני ולו
 בהנאה מותו־ דמוקצה כורחך על מוכח מקומות מכמה הטז שחזתי. ואבאר הקדושים אבות

 שבת דא הרשב״א שהוכיח מהא וכן יאכל, בשוגג בשבת דמבשל התוס׳ שהוכיוזו מהא כמו
עוד ממוקצה, דנהנה קשה הכי בלאו והא לדעולא, אה ואית דאמד כ״ט  מקומות מכמה ו

תך כורחך על ולכן בהנאה. מותר דמוקצה  אלא קאי לא בסוגיא באן וטתא שקלא דבל לומר צ
 פשיטא לתנור מח^ נפלו דאי משום והייט התנור לתוך שנפלו הש״ס נקט והנה טלטול, לענץ
 דלטעמא הגנז מתיתן, לו שיש דבר הוה דהא מוכנים עצמז עאהם שמרבה מה מהט דלא

 בהיתר היתר מצד דר״ן לטעמא מקום מכל טלטול, גבי מתיתן לו שיש דבד שייך לא דדש״י
תן לו שיש דבר אסור נמי טלטול דלגבי pה הוא  מסיק אנז והנה התנוד, לתוך נקט ולכן מתי
תן א שיש דבר הו הוה דלא דפשיטא פשיטא גחאם ונעשו העצים את טוז דאיך מתי  הגחאם י
 לכתחאז איסוד לבטל מותר דבדרבנן דאמתנן כיץ בן ואם לכאון, וילכו שיכבו למחר עד

 עשוז לא בהסקה דהא אזסיקן דמותו־ ופשיטא היתד עצי המוקצים עצים על להוסיף ומטזו־
ם אלא כלום, ד  ההסקה אחר אבל מתיו־ין, א שיש דבר דהוה משום בטלו הוה לא הסקה ^ו

 מתיו־ץ א שיש הדבר לבטל דמותו־ פשיטא והא בטל, וממילא מתיתן לו שיש דבד אה אזל
ידי על כשביטלנז כי הביטול, בא דממילא ובפדט לבתחלה איסור לבטל דמותו־ במו א, שילך
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 בטלו ממילא מסיקן ואם מתירין לו שיש דבר דהוה כיון נתבטלו לא ערד מותרים עצים הוספת
 מתירין V7 שיש דבר הדה והא דמקשה הש״ס כוונת וזה דרבנן, איסור גבי דמרתר ופשיטא

 הא מקשה ולכן ^7לטלט מותר מיד מובנים עצים עליהם שהרבה דכיון סובר היה דהמקשה
 פירוש: בעינא, לאיסורא דאיתא היבא בדלי הני ליה, משני זה ועל מתירין, לו שיש דבר הוה

 לו שיש דבר הוה ודאי אז מותר ויהיה למחר עד וישאר לאבדן הולך ואינו קיים כשהאיסור
 לו שיש הדבר ליה אזיל שהסיקו מיד כי פירוש: לאיסורא, קלי מיקלי הוא הכי אבל מתירין,
^ תי  לא תו שהסיקן מיד ולכן למחר, עד ימתין ואיך לכליון ילך פירוש: קלי, מקלי האיסור כי מ

 אלא לבטל אסור דאינו לומר היסוד כל נפל זה ולפי בבטל, וממילא מתירין לו שיעז דבר הוה
 דמה אינו, זה דבל מאורן ולהבות להתחמם דאסור וממילא קל־ דמקלי אחר שנהנה במקום
 למחר עד האיסור יעזאר שלא כיון מתירין לו שיש דבר הוה דלא היינו קלי מיקלי הש״ס שאמר

ש מגדים, הפרי קושית כלל קשה ולא מיד, מותרין וממילא לכליון וילך  כפתור הוא זה ופירו
 מקום מכל דעתי דבטלה וממילא זה דרך דרכו לא ז״ל הראשונים כל כי אעשה מה אולם ופרח,
 דבר לן דקיימא גב על ״ואף גרסתו; היה שכך ברי״ף תראה ופלא צריך, אני וללמוד היא תורה
 דהיום הן מתירין לו שיעז דבר טוב ביום הדקל מן שנשרו עצים והנך בטל לא pמתי לו שיעז

 איסורייהו״, קלי מיקלי הכא אבל בעץ לאיסורא דאיתא היכא מילי הני מותרין, ולמחר אסורין
 דעל מתרץ זה ועל מתירין א שיעז דבר שהם העצים על היה הגט׳ שקועזית תראה ומזה עכ״ל.

^ ואינם קא מיקא הגחלים עתה פנים כל מ עיץ בזה, היטב ודו״ק למחר, עד עו  שאכתוב מה ו
ז״ל. הרי״ף בלעזץ לקמן

עוד ^ סוף המרדכי דהנה מגדים, הפרי קושית pלת נראה ו  ״דענבים שכתב: דעזבת קמא פ
 מתחלה בעץ ־כשהאיסור מילי דהני מתירין לו שיש דבר הוה ולא מותר בשבת ביין שמתבקעים

 וכר. מתערבץ שיוצאים מעט מעט אלא מעולם ניכרו לא הני אבל במינו נתערב כך ואחר
 מוכנים עצים עליהם שמרבה ידי על טוב ביום להסיקן מותר הדקל מן שנשרו עצים ואפילו
עיין עכ׳ל. בעץ״, הם מוקצים שהעצים גב על אף בעינייהו איסורא דלית כיון ומבטלן  בצל״ת ו

 והא הדקל מן שנשרו מעצים לדינו ראיה שהביא המרדכי על לתמוה שהרבה בסוגיתנו כאן
 ולי איעזבו. מאד מאד ונדחק דבטל, חזינן האיסור ניכר אפילו בן ואם האיסור ניכר היה כאן

תו המרדכי דברי כי נראה הצעיר  אותם שהסיק עצים דהנה המה, מוצקים כראי שהביא וראיי
 אם מוקצים הם מוכנים עצים של דאפר ראיה והא לכאן, באו חדעזות פנים גחלים ונעשו בתבור

 איסור כורחך על לכאן באו חדעזות שפנים ביון וממילא בחנה, בהם לבשל שראויים לא
 המרדכי, וכסברת בתערובות שהוא כיון לחול יכול לא שוב חדעז ואינזור לה אזדה הראשון

̂־ שכתב לזה שנתכוון היטב באר תראה הרי״ף בלעזון וכשתדק^  וזה ״איסורייהו״, קלי מיק
p גמר׳ ובשלמא קלי, מיקלי עצינז < שהאיסור זה דמאי מובן אינו n איסורא, קלי מיקלי נקט 
 איסורייהו קלי דמיקלי שגרם הרי״ף לגרסת אבל קלי, מיקלי איסור דעצי דכוונתו לומר ויעז

 הלא הראשץ דהאיסור לומר דוחנה המה, ופרח כפתור דבריו הנ״ל לפי אולם להבין, קשה
מל אינו שוב הגחאם ועל לגחלים העצים שנשתנו יה־ על קלי מיקלי  מז־ן מוקצה איסור לחול י
 גבי ומה שכן: כל מבח לדינו ראיה דהביא המרדכי דברי עולים יפה וממילא בתערובות, שהוא
 עלו לחול יכול אינו מקום מכל איתא בעיניהו הגחלים כי בעין הם עתה וגם ניכרים שהיו עצים

 חדש <יסור6 וצריכים שנשתנו כיון מקום מכל אסורים היו מתחלה שגם פי על אף חדעז איסור
ולא מעוא! איסור עא־הם היה שלא במקום שכן מכל בתער־ובות, שהם כיץ ע^־הם חל אינו זה



הדהל מן שנשרו בעצים סוניא

 שהם תראה המרדכי בלשון ובשתעיץ עליהם, איסור יחול דלא פשיטא מעולם ניכרים היו
 הם שהגחלים פי על אף הודאי מגדים, הפדי תלונת מהד סרה וממילא הרי״ף, לשון עם מכוונים

 כיון לחול יכול אינו חגחלים ועל לו הלך חלף העצים על שהיה מוקצה איסור מקום מכל בעין
יתברך. ה׳ בעזרת ופרח כפתור מאד נכון זה ודבר בתערובות, שהוא

ל הרא״ש  דזה לי ונראה איסורא, קלי דמקלי היכא רוקא דרבנן איסור דמבטלין דהא כתב ד
 דבר הוה דהא שהקשו ומלח״ מים ״ולבטול בד״ה א, לח, ביצה התוס׳ שכתבו מה עם מבוץ
 דמי דלא תירצו ועוד בטל, מינו בשאינו מין אבל במינו במץ מיל■ דהני יpותי מתירין לו שיש

סורין למואר  בכל כן ואם עיי״ש, ובר בעלם בשם תלוי איסור הבא אבל בטעם תלוי דהדבר אי
ט היכא מקום,  הוא בן ואם מתירין, לו שיש דבר בטל בטעם, תלת ואינו האיסור את אוכל דאי
שן, ברי״ף הגה בשם שהביא ז״ל הרי״ף על הב״ה בהגהות וראיתי איסוריה, דמבטלינן הדין  י

 בסבך פסול סכך לבטל דמותר וכמו מותר בתנור עצים אבל לבטל, אסור דאבילה במידי דדוקא
 יש ואולי לכתתלה, איסור קמבטל והא רמקשה דילן מהגנז׳ זה על שהקשה מה ועיי״ש כשר,
 רבר לענין דמסיק עד דברים ושאר דאכילה מידי בץ מחלקינן לא ודאי אמינא דבהוה לומר,
 לכתחלה, לדז דמבטלינן נמי הדק הוא כן ואם בטל, איסור קלי דמקל רהיכא מתירק לו שיסו

 אסור יהא למה כן אם בהנאה מותר דמוקצה הסוברים לשיטת קשיא, הא לי קשיא אי אולם
 כיון מבטלינן ראין שפיר בהנאה אסור מוקצה אי דבשלמא לכתחלה, מוקצה איסור לבטל

 בסכך פסול סכך כמו לכתחלה לבטל מותר ידזא לא למה בהנאה מותר אי אבל בביטולו, דנהנה
קצוב עיון וצריך כשר,

 רבר דהוה משני באמת אשי רב דהא הנ׳ל התוס׳ דברי על הקשה יהועהנ שהפת ראיתי והנה
^ מתירין, לו שיש תי  כלל יסכרו לא האמוראים ושאר שהמקשה להתוס׳ להו מסתבר דלא ו
 בטיל לא מתירין לו שיש דדבר הא דהנה נראה ולי עיי״ש, בטל אינו מתירין לו שיש דדבר הא

 יום ספק על אסורא וספיקא ברייתא רמוקי אשי לרב אלא עלמא לכולי ליתא הא בררבק, אפילו
 שפיר דכדרכנן ליה דסכירא הרי טריפה בספק לה דמוקי אמוראי לשאר אבל חול, ספק טוב
 לו שיעז דבר הוה הא ולבטיל מקשה דמאי התוס׳ קועזית קשה לא לכן מתירין לו שיש דבר בטל

 תירץ לעזיטתו אשי רב אבל בטיל, נמי מתירין לו שיש דבר דבדרבנן ליה דסבירא מתירין
ק. בטל ולא מתירין •h שיעז דבר הוה בדרבק דאפילו ודו׳

 ליה דמנא הרא״ש שיטת לתרץ זצוק״ל הגאון אאמו־ר שאמר מה לרשום ראיתי עוד
 משמע לא מהגמ■ דהא איסורא, קלי דמקלי היכא דוקא בדרבנן אפילו מבטלין דאין להמציא

תירץ מתירין, לו שיעז דבר לענק אשי ארב דמקשה אמה אלא תירוצא האי משני דלא הכי  ו
ל הוא ^ יש דלבאורה ד ק  למימר, איכא מאי וכר pמתי לו שיש דדבר אשי ולרב אמר למה לד

 מקשה דמתחלה אינו, זה ובאמת הראשונה, לקועזיא דהדר משמע למימר איכא מאי מלשון
א מקשה והדר לבתחלה מבטלין דאק ל הו כמובן), (לא וכלל כלל בטל יהא ו  עצום דקדוק וז

תירץ לכאורה,  באיסור שתאכלמ רעד הוא מתירין לו שיש דד־בר דטעם בתב רש״י רהנה ו
אפלו הרי בהיתר, תאכלנו  אחרת תקנה לו יש שאם עד איסור מקרי לגמרי נתכטל אם ד
 אק ררבנן באיסור דאפילו נאמר אי דוקא היינו אולם היום, לאכלו אסור למהר ער להמתין
 דדבר לומר נוכל שפיר אז איסור, קצת בו יש נתבטל אם דאפילו משום והוא לכתחלה מבטלק

למחר ער להמתין תקנה לו יעו ואם איסור קצת בו שיעז דבר משום בטל אינן מתירין לו שיש
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 ליה משוה דהביטול הרי אז לכתחלה, לבטל מוהר ררבק ראיסור נאמר אי אבל להמתץ, צריך
 ער מצד מתירין * שיעז דבר נאסור איך בן ואם איסור נידטד 11שו בו נשאר שלא לוזיתר

 לבתהלה. לבטל דמוהר והראיה איסור, שום באן ליבא הא בהיתר תאבלט באיסור שהאכלנו
^ זה ולפי תו  לו שיש דדבר אמר אשי דרב דביון הראשונה לקושיא הדר דעופיר היטב מ
 ננוי ליה דסבירא כרחך על בן ואם איסור. קצת בו שיש דבר הרי בטל לא בדרבנן אפילו pמתי

אי תליא בהא רהא לבתחלה מבטלין אץ בדרבנן דאפילו  ובנ״ל, הא קיימא לא הא קיימא לא ו
 דדוקא הרא״ש דייק ועזפיד לבתהלה, לבטל מותר ולבן איסורא קלי מקלי הבא מתרץ זה ועל

א לבטל מותר קלי דמקלי דוזיבא היטב. ודו״ק קאי, מבטנ/ן דאץ הקושיא דגמ׳ תירתנא האי דוז

^ לו שיפו לדבר הגנו• לוז מדמוז דאיך שהקשיתי הקושיא ננזי מיופוב זה דלפי אלא תי  ביון מ
מ' ניוזא הנ״ל ולפי קלי, דמיקל■ סז אמר לא דוזג ק ק אלא מתירין לו שיש דבר הודז רזה מע  ^י

 הפרי קושית קם זה כשספל אבל ודר׳ק, בדרבץ אפילו לכתחלה לבטל דאסור רב של מריס
שרי איסורא קל מקלי pמת דמאי מקומו על מנדים  מהפך כשהוא והא לכתהלוז לבטל ו

חזך ועל קמוזפך, באיסורא בגחלם  כאן אין הנראה וכפי לעיל, שכתבתי במו לומר צריך כו
ר אחר מתנא סי  הניחו ומקום הומר, כמין נראה שדזוא הפז׳׳ס סונית מעל מנדים הפרי תלונת לז

יתברך. לוז׳ תהילוז ל

ה רזה דהא אחד גרגיר עוד להציע אתי ובמקום א הייס מותר גורם וז ^ היתו הגורם אם ד
 גורם, וזה זה מהני לא אז מותר בדיעבד דוקא הוא אם אבל לכתתלה, אפילו גמור היתר ’לי'
ם עיין אמרינן, לא דמנבד ותרתי בדיעבד אלא מותר איס נבזי גופא גורם חה רזה  משנה בלז

^ פ ם חלצה מהלכות ד׳ ב  כמה להזזב יפו ובזה בזה. עיין ע״ה סי׳ יו״ד תשובה ובפתחי לבו
מר יפו ובן מהסוגיא, קשיט דברים  אז דרבנן איסור או לכתחלז איסור אלא איס האיסור אם ל

 חולין הרי׳׳ף שינות נבץ על ליפוב יש זדז כלל פי ועל לכתחלז. אפילו להתיר גורם וזה זה מהני
א ה׳ לו ותמהו לליבונוז, קודם דוזידודדז משום דכשר זירא ר׳ האמר ופזוזט סכין דליבן דוז  ע

 אהא מקשה רוחיתא, אוזלת ב^קה צריך גבי חובונו יצא סימנים דשרך פי על ראך הביא דלא
א צריך לא דאז הוופזט את ולא הקנה בששחט בעוף אמינא נפקא מקום מכל זירא דר׳  דביוז לז

 הרא׳׳פו דוזנדו לומר יפו הנ׳ל כלל ולפי סופר. וחתם יוסף ובראש עיי״ש רווח מרווח הפוחיטה
א דר׳ הראב׳׳ד שיטוז הביא  האי מצד דוקא לאו זירא דר׳ ונראה דכשר, קאמר בדיעבד p זיר
 בדתנבד p נמי לליבונוז קודם חידודוז משום הויין הוא אלא קאמר בדהנבד p קאמר צדדין
עיין להיפך סברה יפו דבאמת כשר, לן, סופר חתנו בחדושי ו  אפשר אי אנז בעוף זה ולפי לזו

ש הרוב דאתר משום ברובא ותבשר הקנה את מלובנוז בסכין אלא לשחוט ש י  אם לצדדין, לזו
חדה חרא דיעבד תויתי הוה כן  רוב שחיטת וגם בדיעבד p הוה גופא לליבונה קודם דוזי

ק נבזי מצומצנז  ולכן דפסול, שפיר דחנבד תו־תי דאיכא מלובנות בסכין כן ואם כשר, בדיעבד ר
נבץ. הה זירא דר׳ האן הרי׳׳ף נקט לא



רעפיו דליבון סוגיא

רעפיז דליבון סוגיא

 בר רבה אמר קעבר, ״מאי א: לר גמרא ביו״ט״. הרעפין את מלבנין ״ואין במשנה: א לג. בתנה
 ליבונן לקבל יובל ״אם דל: ופירש׳-י לבדקן״. סנריך מפני עסקינן תרשים ברעפין הבא הנה בר

 מלאכה משום דאיכא פירש דלא הא לצורך״. שלא דטרת ואשתבה פקעי רלמא לא ביו״ט הלכך
 ראית דשמעתתא מרא הוא יוחנן ר׳ דהא מתוך, דאיכא משום ז״ל האחרונים כתבו לצורך שלא
 נמי הכי ובלאו מלאכה, איסור חשש כאן ליבא וא״ב א יב, לעל הלל רבית אליבא, מתוך ליה
 דצריך לא אם א, קו, בשבת יוחנן דר• אליבא ופטור בהבערה מקלקל הוה הרי פקעי אי הא

 משום דאיכא רש״י שכתב הנדרס בעוך לקמן לצורך. שלא טירחא דליכא פירש״י ולכן לאפרו,
 בנמצא דבאן האחרונים כתבו כבר מתוך, איכא בשחיטה גם דלרש״י אע״ג מלאכה איסור
 הנדרס דעוף האיבעי למיפשט מצינו לא ולפי״ז מתוך, ליכא לכלבים או לנברים דהוה טרפה
 חשש אלא בהו דליכא רעפין ליבון דשאני רעפין. בליבון לבודקן משום חיישינן מדלא לקולא
לצורך. שלא טירחא

 חושש ואינו במטלית האגוז את מפצעין אבל דתניא הסוגיא טוף מלקמן תמה ז״ל הצל״ח
 ספק על חששו דלא הרי לתפור, מנת על קורע זה אין נקרע דאפלו ״ל ופירש״י תקרע, שמא

 שלא טירחא ספק על כאן חשעזו איך וא״ב הוה, דרבנן איסורא ננלי דמקלקל דרבנן איסור
ל פירעז״י לולי הצל״ח המציא ולכן לצורך.  חשש אלא איסור חשש משום כאן דאין לפרש ד
ל הצל״ח והנה ע״ש. יו״ט, שמחת מניעת  ותפסיד תפחת שמא שכתב הרמב״ם דברי השמיט ד
 היום יעבור היום לצורך ואפה שלש הלחם דניפסד דכיון בודאי יו״ט מניעת איכא ושם הלחם

 הגחלים על לצלותו ויוכל המאכל יופסד לא יפקעו ראם ברעפין כאן אבל אחר, לחם שילוש עד
 על גנז הבנתו לפי דקשה אלא עוד ולא יו״ט, שמחת מניעת חשש כאן אין אחר בכלי או

 הגג מן שנפלוז בהמה דעזוחטין בפ״ב לקולא הנדרס בעוף ירמיה דרי האיבעי פסק איך הרמב״ם
 חדעזה דפורני עצמו דברי הרמב״ם סותר והרי ותאכל, כשרה תמצא דעומא בדיקה וצריכה

 נמי דכאן לפורני ממש דומה הרי והבא יו״ט משמחת וימנע תפחת שמא משום אופין דאץ פסק
 ולבסוף הפנימיים האברים ובדיקות וניתוח והפשט בשחיטה בו טרח אשר מאכלו יתקלקל
יו״ט. משמחת וימנע טרפה תמצא

 דמותר הגג מן שנפלה דבהמה זה דין בבא בחדא העמיד ז״ל הרמב״ם דהנה בזה, והנלפענ״ד
 אח״ב ושוחט ולהעלותם להערים דמותו־ לבור שנפלו בנו ואת ראותו דין אצל ביו״ט לעוחטה

 ואת באותו כמו אלא לבשר צורך לו דאין איירי דבשניהם נראה מזה אשר שירצה, מהם אתה
 מהם אחד לשחוט הטבע! הכי ומשום להעלותנז, ורוצה חיים בעלי צער דיש לבור שנפלו בנו

 מעת ששהתה שאע״פ הגג מן שנפלה דבהמה בדין כן וכמו במסוכטת, כמו ממנו כזית ויאכל
 ממנה ולאכול ולעזחטו לדזערים רחנה ולכן למחר עד שתמות וחושש היא מסוכנת עדיין לעת

לצורך שלא ששחטה וננוצא טרפה תהתז שמא חייעזינן ולא לעותטו דמותר קאנזר וע״ז כזית,



ר ו ם י ר ו ד ד

 רלהרמב׳׳ם הגם חיישיבן דלא דמלתא רטעמא ותאכל, כשרה תמצא שמא אמריבן אדרבה אלא
 י״ל דאורייתא, מלאכה איסור חשש איכא ודאי והבערה בהוצאה אלא מתוך ̂־ה דלית

כיון כשרות, בחזקת הבהמה דמוקמינן בעלמא דרבנן חומרא אלא אינה זו בדיקה דלרמב׳׳ם  ו
 יו׳׳ט, מלאכת איסור לגבי חששו ולא הקילו ממונו הפסד משום דרבנן חששא אלא כאן דאין
 יפקעו, דלא חזקה ליכא דהתם אע״ג לבודקן דחיישינן מהא להחמיר לפשוט הש״ס ררצה ומה
 וליכא מתוך איכא דבהבערה דאורייתא מלאכה חשש שם אין זה דלעומת משום טעמא הייט
 ר׳ העמיד דלמה טובא דקשה מה בזה מתיישב מאד ומה לצורך. שלא טירחא חשש אלא

 שיש אנטיגטס בן אליעזר דר׳ מימרא ועל ובו׳ בכותל דדרסה מתניתן על שלו איבעיא ירמיה
 כמו טריפה ספק כל דהא ביו״ט, לשחטה מהו טרפה ספק ושאל קיצר ולא דברים אריכת בזה
 ביו״ט. לשחטו מותר אם ביה לספוקי ואיכא בדיקה דבעי וכדומה לאור נפלה או דרוסה ספק
אי מאוד ניחא הנ״ל לפי אבל  בספק לטפל אסור ודאי יו״ט סעודת להכין כדי ששוחט מי דווד

בין בך שבץ ונמצא טרפה, תמצא דשמא טרפה אין זמט עבר כך ו  לדעת ובפרט יאכל, מה לו ו
 אלא בה אין ואפיה ל־שה קודם מלאכות שאר דכל ה׳ הלכה יוי׳ט הלבות בריש שכתב הרמב״ם

 ליו״ט מעיו״ט לעשותן שאפשר מלאכות אדם יניח שמא גזירה זה דבר ואסרו דרבנן איסור
 לאכול פנאי לו יהיה אלא יו״ט משמחת וימנע מלאכות אותן בעשיית הולך כולו יו״ט ונבוצא
 שאפשר טריפה ספק בהמה של ובדיקה בשחיטה לטפל לו נתיר איך הכא ה״ה וא״ב עיי״ש,

 כלל זה על שאל לא ולבן לאכול מה לו יהיה ולא בטרחתה היום ויעבור טריפה שתמצא
 עליה סמך לא בדיקה וצריכה לעת מעת ושהתה בכותל בדרסה הכא אבל דאסור, ליה דפשיטא

מן דבל סעודתו, להכנת  אבריה נתרסקו שמא גריעותא, תרתי איכא לעת מעת שהתה שלא ז
עיין בדיקה. צריכה עדיין תחיה אם וגם לעת, מעת בתוך ותמות  דבתרי א, ע, דף בפסחים ו
 רוצה אבל לסעודתו, בשר לו דיש הכא דמיירי לומר ע״כ וא״ב עיי״ש, מטביל איט ספיקא
 הוא מסוכנת עדיין לעת מעלת ששהתה אחר דגם משום בכותל שדרסה הבהמה לשחוט

 ולכן דמפרכסת, כיון חיים בעלי צער וגבז ממוט הפסד חשש ואיכא אוחרא יומא על להשאירה
 יו״ט שמחת מניעת חשש כאן אץ ע״כ רעפץ בליבון גם ולפ״ז ביו״ט. לשחטו מותר אם שאל
 לאיסורא לפשוט רצה איך א״כ זה חשש כאן דאיכא נאמר דאם ז״ל הצל״ח שכתב כמו ודלא

 דאי זה חשש דליכא ע״כ מסוכנת בהאי משא״ב יו״ט, שמחת מניעת חשש דאיכא רעפין מא׳בון
 מניעת חשש משום חדשה בפורני אופין דאץ בברייתא תניא הלא זה חשש בדאיכא מיירי

כיון מזה, זה שנא ומאי יו״ט, שמחת  משום לעזחטה שרוצה אלא מיירי זה חשש בדליכא דע״כ ו
 חשש דאיכא רעפץ ליבון מאיסור לאיסורא לפשוט לט מנין חיעז בעלי צער או ממוט הפסד
 י״ל ובפשיטות יו׳׳ט. שמחת מניעת חשש ליכא כרעפץ דגם ודאי אלא יו״ט, שמחת מניעת
מן והמשך טירחא כאן דליכא  מאכלו, יוגמר ולא הזמן יעבור זה ידי שעל שניחוש עד כ״כ ז

שניט. לא דחיקא שיטיי אבל

 ר׳ ״ואוקמוה שכתב: ווילנא בעז״ס הנדפס חטאל רביט בפירוש חדש דבר מצאתי זה וראה
 עכ״ל. וכו׳ יתבקעו״ ולא מלאכתן נגמרו אם בלומר האור מקבלין אם לבודקן דמתכוין יוחנן

^ן דמתכוץ שכתב במה דר״ל סבור הייתי ריהטא ולפום ב  משום כאן איכא לישנא להאי דגם ל
 אץ מסתמא כי הגמר, הוא עליה לצלות ומוכשר בדוק הכלי דנעשה גופא דהא מלאכה גמר
 תיקון ויתאחר הזמן יעבור כך ובין כך בץ כי בחול אפילו לו שצריכין בשעה הכא לבדוק דרך

̂־. תיקץ גמר היא בדיקה האי ולכן זה מלפני בדוקין כלים לוקחין רק סעודתו דאי אלא הב



רעפין דליכון סוגיא

 רצה דאיך יוחנן דר׳ איבעיא בפשיטות ורגלט ידט מצאט לא ודאי דא״כ כן לפרש אפשר
 ודאי אלא עצמה, בבדיקה איסור עושה יפקעו לא אם דגם כיון דלבודקן מהא לאיסור לפשוט
 מניעת חשש באן שאין דר״ל לבודקן במתכוין מוקי יוחנן דר׳ דכתב במה חעאל רביט דכוונת
 לבדוק דרוצה הכוונה דעיקר אלא סעודתו, לצורך עתה בהם צורך לו דאץ משום יו״ט שמחת

 ומדוקדק עליהן, לצלות דוצה לכן חול עבור זה עובדא יהיה שלא כדי אולם ביו״ט, הרעפין את
 כדי לבדקן והתכלית הכוונה עיקר אלא עליהן לצלות כדי איט דכוונתו ר׳׳ל לבדקן שצריך לשון
ת רוצה היום לצורך שלא מלאכה יהא שלא וכדי בדוקין, יהיו להן יצטרך שאם לו  עליהן, ^
 שמחת מניעת משום עלמא לכולי אסור סעודתו לצורך עליהן לצלות רוצה באמת אם אבל
 הצורך ככל אש או מוכנת אחרת כלי יהיה לא ואח״כ ויפקעו הזמן יעבור שיתלבט דעד יו״ט

מן שיעבור או לצלייתו או לבישולו  דמשנתט דטעמא לומר בהכי מוקי דלא ומה הסעודה, ז
 דבמתניתן משום טעמא הייט לסעודתו עליהן לצאת ובדצריך יו״ט שמחת מניעת משום הוא

 דדייק לומר וע״כ מיירי, דבחדשים רמיזא והיכי חסר ״חדשים״ דתיבת הספר מן חסר עיקר
 דקתני כמו חדשים ברעפין צולין אין קתני לא למה לי׳ דקשיא משום עסקינן דבחדשים
 עליהן לצלות אסור נמי ברור איט הרעפין ליבון אם דאפילו חדשה, בפורני אופין אין בבדייתא

מץ ואינם לצליה אלא תשמיש לשאר ראויץ אינם דהא מ^צה משום  חדשים וכיריים לתטר דו
 כמו מידי בהו למיתב וראויין תוך להם יש דלהני משום בחצר שניטלין הכלים ככל שהם דתניא
 שום מלבנין אין ומדקתני עליהן, לצלות רק עומדין שאינם רעפין בהני כן משאין רש״י, שכתב

 יהיה שלא דכדי אלא נינהו, דחדשים משום לבודקן וכדי צליה בלי גם בליבונן צורך שיש דבר
 יפקעו שמא דאסור קאמד וע״ז עליהן, לצלות רוצה היום לצורך שלא מלאכה בדיקה האי

 לו ביש דמיירי אמינא הוה חדשים ברעפין צולין אין קתני הוה ואי לצורך, שלא טרח ונמצא
אז צריך הוא ולסעודתו היום צורך  שכתב וכמו יו״ט שמחת מניעת משום אסור הכי בלאו ו

 כדי עליהן לצלות ורוצה לבודקן הוא כוונתו דעיקר להשמיעט מלבנין דאין קתני ולכן הצל״ח,
 אבל ממנה, כזית לאכול שרוצה מסוכנת בשוחט כמו הערמה ע״י הליבון על היתר לו שיהיה

 דמיירי הנדרס בעוף יוחנן ר׳ קמיבעיא שפיר והשתא ממון. מהפסד להנצל כדי הכוונה עיקר
 יש סעודתו לצורך אבל היא, דמסוכנת משום לעת מעת שהיית אחר לשחטו דרוצה בהכי ג״ב
 יפקעו שמא לצורך שלא טירחא חשש משום אסור רעפין בליבון אם אחר. ממקום מוכן לו

 וכמש״כ לצורך שלא מלאכה ויעשה טרפה ימצא שמא חשש יש הנדרס בעוף ה״ה ממילא
 עוף ובשחיטת מתוך דאיכא משום ברעפין דרבנן חשש אלא בהם דאין שווין דשניהם לעיל

 והן ברעפין הן אז לסעודה, היום צודך בהם יש באמת אם אבל כשרות. חזקת משום הנדרס
יו״ט. שמחת מניעת משום עליהם לסמוך אסור באמת הנדרס בעוף

 זה אין הנדרס, בעוף וה״ה דרעפץ בהא לקולא דפסקינן דניהו לדינא האמוד מכל לט היוצא
 על ולסמוך יו״ט לצורך טריפה ספק לשחוט אבל לסעודתו, עליהם סומך דאיט במקום אלא

 יו״ט משמחת ימנע שמא ומטעם לקולא הנדרס בעוף דפסק לרמב״ם גם אסור ודאי זה הבדיקה
 מן יותר בריאה בבהמה טריפות דשכיחי ובמקום טריפה ספק בו שאין מה להכץ צריך אלא

 להיות דקרוב בהמה בשר על יסמוך ולא יו׳׳ט לסעודת עופות להכץ אחד כל צריך ודאי הרגיל
עיין עליהן, יסמוך אז מותר יהיה דאם לשחטן דאסור וממילא טריפה,  בסימן אריה בשאגת ו

 והנלפענ״ד זה, בדין שהאריכו אחרונים ושאר זצוק״ל סופר הכתב זקני קדושת ובשו״ת ס״ד
בס״ד. להלכה ברור כתבתי
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אץ שם במשנה  ורש״י בוי״ו הגירסא איתא בגמי עליהן, לעלות ביו״ט הרעפים את מלבנין ו
 ובו■ המים מן לא אור מועיאין דאין המשנה דתחלת בהא גרסאות בי נמי יש ובן וי״ו, בלא גרס
ש  בהרע־ב הוא ובן מלבנין לאין קודם רעפים שמפרש רש״י שגרם משמע וכן רעפים דגרסי וי

עיץ במשניות,  ברישא גרסי דלא והרי״ך הרא״ש גירסת והביא בזה שהרגיש בתוי״ט שם ו
 וי״ו בלא גרס שרש״י בוה שהרגיש טק״א תק״ח סי׳ במשבעות מגדים בפדי ונהיאתי רעפים,
 משום בתרא ללישנא אסור וזה ומוקעה נולד משום דאוסר דמקודנז להני דמי דלא משום

 קשיא היה הנראה דכפי להבין קשים המה ודבריו עיי״ש, לעורך שלא טרחא משום ולא לחסמן
 אז הוא כן ואם האש, את מועיאץ דאין להא דעפים ליבון של זה לדין יש שייכות דאמה ליה
 ע־א, משום האש את מועיאין דאין להא לעורך שלא לסרחא יש שי׳יכות דמה כלום תירץ לא

ה דהוה משום הטעם איתא מהיו״ט פ״ד וברמב״ם  יו״ט. מבערב לעשותן שאפשר מכשירין ל
 רעפים מן ולא האור את מועיאץ אין גבי דגרסינן שברש״י הגירסא רלפי נראה היה ויותר

 דדמי משום דאסור הרע״ב טעם עפ״י דנאמר או רעפים, גבי חדש דין עוד נמי אשמעינן
א נמי נקט למלאכה בון לז ל א נמי נקט למלאכה דדמי משום דאסור רעפים ד בון לז ל  רעפים ד
ב שאסור  בפירוש הרמב״ם כתב וכן כל, כמתקן רנראה והיינו למלאכה דדמי מסוום ל״

בס״ד. בזה הדיבור ארחיב ולקמן המשמיות

 מקשה והבא טעמא מאי מקשה האור את מועיאץ דאין הא דעל ופלא ״,Tקעב ״מאי גטי
 שעריך מפני עסקינן חרשים ברעפים הבא יוחנן א״ר חנה בר בר רבה ואמר ועיע, קעביד מאי

 עיקר א״ב בחדשים דוקא דמיירי דכיון לדקדק יש הנה לחסמן. שעריך מפני לה ואמרי לבדקן
איך הספר מן חסר ^ן דעריך ובהא חדשים, מן דמיירי במשנה מרומז ו ב  הלשון קשה ננוי ל

ה דהוה מר ל  והנה לעורך. שלא דטרח ונמעא רש״י שכתב וכמו פקעי רילמא דחיתזזינן ל
 מהא והקשה לעורך שלא טרח דדילמא משום הוא דהטעם דפירש רש״י על מתמה העל־ח

 חששו. לא דרבנן איסור דלספק הרי מדרבנן, שהוא משום תקרע שמא במטלת חחזזשין דאין
 דאין מהא ראיוז והביא יו״ט משמחת לממנעי אתי ד^למא משום הוא והטעם העלה ולכן

 ודבריו הלחם, ויפסיד תפחת דשמא משום הוא דהטעם הרמב״ם דכתב חדשה בפורני אופין
 בעי דהא מפורני גוהנ וכי ביו״ט לשחטו דמותר נפלה נבי הרמב״ם פסק איך דא״ב מאד, קשים

אולי מדרבנן בדיקה  משמחת ימנע שמא ניחוש לא למה וא״ב הרמב״ם, לשיטת התורה מן ו
 והגם לעורך, שלא טרחא משום רק הוא החשש כאן דודאי הוא בזה לפע״ד והנראה יו״ט.

ס אטור לכתחלה מ״מ דרבנן איסור ספק אלא שאיט  דרבנן, איסור לספק אפילו עעמו לזכני
 עמדה אם לבדקן שמתכוץ מפני הזהב בלפוונו כתב הר״ח דהנה בך הוא בגנו׳ והפירוש
 היינו לבדקן שעריך מפני מפרש ז״ל דהוא הרי לא, או מלאכתן נגמרה אם לבדקן מלאכתן
בון בעי דלא לומר יש הרעפץ גבי על שיעלה דלענץ כך, הוא והענין לבדקו שמתכוין  גדול ל

א שפיחוש עד כ״ב בונן לקבל יוכלו אם לבדקן כעת רועה דהוא אלא דפקעי, לז  מלבנן לכן ל
בון ^ גמור ל הן, יעלה אח״ב ו  עלה לסתם אבל פקעי, דילמא כ״ב שילבנן חיישינן ולהכי על

בון בעי דלא אפשר בון אלא בלל ל לן אין במתני׳ קתני לא ולכן קל, ל  ביו״ט הרעפין על עו
הן לעלות מותר היה פקיעה חשש דמעד דיייל חרשה בפורני אופין אין רקתני וכמו  כיון על

וממילא לפקיעה לחוש יש שפיר דמלבנן כיון אבל פקעי, רלמא חיישינן ולא מלבנן שאים
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 במגיד וע״לן הזגלידז לצורך ללבנן צורך אין רבישנים בחדשים דמיית במשנה שפיר מרומז
 עד כ״ב ללבנן שצריך לפי הפירוש לחסמן שצריך מפני דאמר דלמאן דבתב מהיו״ט פ״ג משנה

אז שיחסמו עד ב־ב ללבנן שמתכווין מפני דבוונה פירושנו ולפי שיתחסמו,  זה ולפי חייב, ו
 תבשיל בהקדרה שמתנין דכיון הכוונה י״ל היסום ביה שייך דלא התוס׳ שבתבו חדשה בקדרה

 ליישב יעז זה ולפי היסום, ביה שייך לא ממילא וכדרך תתחמם אלא הקדרה תתלבן לא ודאי
 בצונן, להפינ אסור לחסמן כדי בשביל ואם בגמ׳ דאמרינן תמר גבי שהקשה הרא״ש קושית
 ע״י אלא מתחסמים איננז סתנז היסק דע״י ניחא הניל ולפי ההיסק, ע״י שמזחסמו ליה תיפוק
היטב. ודו״ק מליבון, מיירי לא ובאן ליבון

 למאן ובפרט דאמר, מאן תרי הני פליני במאי להבין יש הנה לחסמן, שצריך מפני שם עוד
 שלא טרהא חשש מפני כזה ותנוע טעם למצוא ליה דלמה קשה ודאי לבדקן שצריך מפני דאמר
 שלמה של בים ובמהרעז״ל לחסמן, שצריך מפני והוא מרווח טננם לפנימ דיעז כיון לצורך
 הא, ליה דמנא דלבדקן, טעם ליה לית ע״ב לחסמן דאמר דלמאן שכתב הרא״ש על הקשה

^ והצל״ח  אנז אולם ריעזא, פסיק דהוה אלא מתכוין שאימ דבר לכאורה הוא היסום דהאי תי
 מקרי לא דזה מאד נפלאים המה הקדושים ורבדיו ריעזא. פסיק הוה לא שוב לבדקן חשש יעז

עיין שיפקעו. אפשר עב־פ מ״מ לכך, לחוש אץ אם אפילו שפקעי דאפשר כיון רישא פסיק  ו
 כך דהענץ נראה לפענ״ר אבל טיפץ. מזלף גבי צ״א זבחים ובריעז צבי הצד גבי גבורים בשלטי

 ומבשירץ מכשירין הוה הא לחסמן דצריך משום ראסור דאמר למאן קשה לכאורה דהנה הוא,
עיץ יהודה. לר׳ מותר מעיו״ט לעשותן אפשר שאי  ואם דתמר דהא שכתב בתנה במררכי ו

עיין לעשותן, אפשר שאי מכשירין רמתיר יהורה כר׳ אתיא מותר לאפות בשביל  אברהם במגן ו
 א״ב היםום שייך נמי ישנים דגבי הרמב״ם לעזיטת א״ב שם ליה רקשיא אלא סקי״א. תק׳׳ז פי׳
 הבמז וכפי אברהם המגן וכתב מעיו״ט, לעשותן אפשר שאי מכשירין ליה הוה גמי חדשים גבי

 אסור, נמי מאתמול לעשות אפשר אי אפילו המרדכי מודה ודאי היסום דגבי השקל המחצית
תן אפשר שאי מכשירין רהוה כיון שנא דמאי הבנה אה אין ולכאורה שו  שנא ומאי מעיו״ט *נ

 שייך לא דהכא י״ל דבאמת היא אברהם המנן דכוונת בזה לפענ״ד והנראה שנצרף. משפור
 תיקון כגון נפש אוכל לצורך מכשירין אלא להתיר שייך רלא מכשירין, מחמת להתיר בלל

 יכול נמי החיסום בלא דהא כלל נפש אובל למלאכת צריך לא החיםום הבא אבל וכרומה, שפור
 שם בישנים, דוקא היינו אולם רנ״ז, סי׳ שערים״ ״בית בשו״ת זו סברא ומצאתי עאו. לצלות
 גבי אבל נפש האוכל לצורך כלל החיסום צריך לא יעזנים רגבי מכשירין הוה רלא אמרינן שפיר

 שפיר חדשים וגבי נפש אוכל לצורך החיסום הוה שפיר פקעי שמא לחוש ריש ביון חדעזים
 הנראה ובפי היסום, שייך נמי ישנים דגבי משום מעיו׳׳ט לעשותן אפשר שאי מכשירץ מקרי
 שייך לא נפש אוכל לצורך מכשירין מקרי פקיעה חשש דמשום סברא דהאי אברהם להמנן ס״ל

 דילמא נמי הושש הוי לחיסום חושש אתה אם נפשך ממה אמרינן דאז היסום ספק גבי אלא
 פקעי דדילמא החשש מהני לא אז ודאי הוא ההיסום אם אבל נפש, אוכל מכשירי והוה פקעי

 אלא השקל, והמחצית אברהם המגן בכוונת כנ׳ל נפש אוכל מכשירי מקרי דלא אמרינן ושפיר
 בלל ס״ל לא לחסמן, משום דס׳ל דאמר רלמאן לומר מקום היה ויותר כן לומר נראה לא דמ־מ
 פלוגתוז נבון על נבק זה ולפי נפש, אוכל מכשירי מקרי לא נמי חדעזים גבי א׳׳ב דלבדקן. חשש

 דבישנים דכיון לחסמן, משום לסבור יכול לא ע״ב לברקן דס״ל ראמר דלמאן לישגי, תרי הני
מעיו׳׳ס, לעשותן אפשר שאי נפש אוכל מכשירי הוה חדשים גבי א׳׳ב היסום. שייך גבלי
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 לארקמי יכול דהיה הגם פקעי, דילמא דחושש כירן נפש אוכל מכשירי מקרי שפיר ובחדשים
 למאן מבישנים.,אבל בחדשים לארקמי ליה מסתבר דיותר לומר יש מ״מ חיסום, ומשום בישנים
 הוה לא חדשים גבי אפילו א״כ פקעי, דלמא חיישינן דלא ס״ל הרה לחסמן דצריך משום דאמר

 לומר יש אולי או ו-pלב דצריך משום טעמא אכלר ושפיר הנ״ל, וכסברא נפש אוכל מכשירי
 לעשותן שאפשר מכשירין והוה ישנים גבי חיסום שייך דלא ס״ל חיסום משום דאמר דמאן
 דצריך משום בחדשים אסור איך קשה אסור ישנים רגבי דס״ל להרמב״ם זה ולפי ט״ מעיו

 מידי קשה דלא אלא מעיו״ט, לעשותן אפשר שאי נפש אוכל של מכשירין התז הא לחסמן
 המגיד הרב כתב וכן אסור נמי לעשותן אפשר שאי מכשירין שאפילו ס״ל לשיטתו דהרמב״ם

 בחדשים אפילו חיסום משום דאסור ס״ל שפיר לשיטתו וא״כ עיי״ש. ח׳ הלכה מהיו״ט בפ׳׳ד
 ע״ב משמע ומיניה לבודקן, דאמר במאן ס״ל שפיר וא׳׳כ נפש אוכל מכשירי דהרה ואעפ״י
 הא ביר״ט לשוחטו דמותר נפולה גבי פסק למה אי׳כ תקשה ואם בישנים, אפילו שייך דחיסום

 בר בר רבה דודאי מידי קשה דלא לך אומר זה על אסור, לבודקן דאמר דלמאן אמרינן בגמ'
 חיסום שייך נמי דבישנים כיון חדשים גבי א״כ מותר נפש אוכל דמכשירי דס״ל יוחנן א״ר חנה
 משום דאסור ע״כ אבל ומותר, מעיר״ט לעשותן אפשר שאי נפש אוכל מכשירי ליה הוה

 אפשר שאי מכשירין דאפילו דס׳׳ל להרמב״ם אבל לזנורך, שלא וטרח פקעי דילמא רחיישינן
 טרחא חשש משום היא המתני׳ דטעם ולומר לדחוקי עריך אץ א׳׳ב אסור נמי מעיו״ט לעשותן

 דניחוש הוכחה ליבא וממילא כפשוטו נפש אוכל מכשירי שהם מפני אסור אלא נורךfל שלא
 מ״מ לשוחטו, מותר אי מסתפק מ״מ לחסמן דס׳׳ל אע״פ ירמחז דרי בגמ׳ דמשמע והא לבדקן,

שפיר לקולא שהוא בדרבנן דאיבעי ספיקא אלא הוה לא  ביו׳׳ט לשוחטו דמותר הרמב״ם פסק ו
 מאן דגם הראשון כדרך נאמר ואם קמא, כלישנא שהוא חיסום שייך נמי דבישנים דפסק אע״פ
 הוה דלא משום הוא בחדשים דאסור והא חיסום איכא דבישנים ס׳׳ל נמי לחסמן דאמר

 בתרא כלישיא פסק דהרמב״ם לומר נוכל אז פקעי, דילמא חייש דלא ומשום נפש אוכל מכשירי
 אין ע״כ לחסמן דאמר דלמאן שלמה של הים קושית ומיושב לבדקן, חיישינן דלא וממילא
^ לבדקן■ חוששין  דבקדרה הקדרה את שופת גבי לקש רימז דאמר הא יקשה עוד דמעתה 1א
 ^־בון שייך חדשה בקדרה דדוקא בפירוש משמע הרי בה לגעי רעפים ליבון ומשום עסקיץ
שנא שכתבתי השני ולפירוש רעפים, ה אית בחדשים דוקא בתרא דל  ללישנא ורק חיסום ל

 לפירוש אבל בתרא, דלישנא אלבא איירי לקש דריש ניחא, בישנים אפילו לתז אית קמא
 דלבדקן בחשש דפלגי אלא בשנים אפילו ליבון שייך בתרא ללשנא דגם שכתבתי הראשון

 פלא הוא ובאמת בזה, השיגו שבת מהלכות בפ״ט ובראב״ד הקדרה, את דשופת מהא תקשה
בון משום לאו הקדרה את דשופת הא הרמב״ם לשון מתוך המוכח דכפי  אלא חייב רעפים ל

ל מערכי דבר העושה דכל משום שו עיין חייב, ב  פלאים הם הראב׳׳ד ודברי המגיד בהרב שם ו
 דרצה ומשמע מבשל משום דחייב לאתונא סיכתא דשדי הא הביא שם עוז המגדול וכן מאד,

ל ערכי מעד הרמב״ם דהא פלא והוא הרמב״ם בדברי זאת להעכליס שו מחייבו. ב

 ח״־ב הוא מלאכה איזה על טובא לעיץ ש אסור לחסמן רעריך דמשום דאמרינן בהא ובאמת
 שרופים אינם אם חדשים ברעפים דהנה שאבאר, וכמו מלאכות כמה בזה ש הנראה דכפי

ל הם אלא בכבשן  בה׳ בפירוש הרמב״ם כתב וכן מבשל, משום חייב אז מלבנן ואח״ב אדמה כ
ל המבשל ו, ט, שבת  מה דהיינו המגיד הרב וכתב מבשל, משום חייב חרס שיעשה עד אדמה כ

עיין חייב, לאתונא סיכתא דשדי מאן ב, עד, שבת בגמ׳ שאמרו לו שהקשה משנה בלחם ו על ע
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 דמעיקרא ביון הגט■ דפשם והעלה שחייב רקך דבר שהקשה בין בלל דרך הרמב״ם שבתב מה
 הריפוי, על יחייב לא למה דאז בעיני תמוהין ודבריו הקישוי. על חייב ממילא קמיט וחדר רפי
 אמרינן דהא אינו זה הריפוי, על חייב אינו מתקמט אלא בריפוי נשאר דאינו ביון לומר ואין

 קמ״ל ליה ואקיש דהדר ביון דתימא מהו מבשל מעזום חייב בופרא דארתח מאן ״דהאי בגמ■;
 סתירת דמייפזב בן כתב בעעמו משנח הלחם וגנז אח״ב, שמתקשה אע״פ הריפוי על דוזייב ״הרי

 מבשלו משום חייב גחלת שנעשה עד המתכות את המחמם כתב ו, ט, שבת בה• הרמב״ם
 משום חייב כשנשרפה דמתחלה משנה הלחם וכתב מבעיר, ממוום דחייב כתב א׳ הלכה ובפי״ב
 אש, נעשה שאח״ב אע״פ הריפוי על דחייב הרי מבעיר משום חייב אש כשנעשה ואח״ב מבשל
 על לעמוד צריך אני בכאן והנה הריפוי, על יתחייב לא למה אדמה כלי גבי הבא ה״ה וא״ב
שורף אור נעשה עצמו שהוא דבדבר שכתב המגיד הרב דברי  אלא מבשל לומר ראוי אינו ו

 לא שם במשכן, שהיה סממנין ביעזול היינו בישול דמלאכת ברורה סברתו ולכאורה מבעיר,
 יתקרי איך ואש אור נעשה אם אבל חייב, נמי קישד דה׳׳ה להרמב״ם וס״ל ריכוך אלא היה

 שם ומקשה דחייב בשבת ששימש זר גבי ב, לב, יבמות מגמי לדבריו ברודה ראיה ויש בישול,
 יצאת ללאו הבערה יוסי דלר• אלא הבערה ומצד אהקטרזז דחייב לומר ורצה חייב אמאי בגמ■

 שנתאכלים קודם מתחלה דהא מבשל משום דחייב המו״ס אמד לא למה וקשה עיי״ש,
 מתקיים דאינו כיון ודאי אלא בישול, משום חייב יהא לא ולמה תחלה ניצלין לגמרי האימורים

 מצאתי החיפועז דאחרי אלא לכאורה, ברורה ראיוז נראה היה וזה בישול, שם עליו חל אינו כך
 שתינז דחייב דתני מאן דאית ובישל הבעיר גבי שם דפליגי י״ט דף מדליקין במה בפ׳ בירושלמי

 מעוום דחייב ס״ל יהודה דר׳ יוסי ור• יהודה ד• שם ופליגי אחת, אלא חייב אינו דתני מאן ואית
 ואמד שפזימש דזר בהא הירושלמי שם מפלפל ואח״ב מבשל, משום דחייב ס׳ל יוסי ור׳ מבעיר,

הודוז דלר׳  דחייב למימר רליכא איכא, מבשל מאי יוסי לר• אלא מבעיר, מעזום דחייב ניחא י
 דרוצה דכיון מבשל משום לחייב ומסיק יצאת. ללאו הבערה ס״ל יוסי ר׳ דהא הבערדז משום

 לא דילן ובש״ס מבשל משום דחייב ס׳ל בפירועז יוסי דרי הרי עיי״ש. כמבשל הרי שיתאבלו
 עכ״פ עצומה. חומרא והוא בזה שזנמדו קרבן ובשיירי פנים במראה ומצאתי כך, לומר רצה

 בישול מפזום חייב דמתחלדז בפי״ב שכתב משנה הלחם דברי הידושלמי דברי לפי נתקיימו
שול דהבערוז למימר לן אית דלפי־ז אלא הבערה, משום ואח״ב  חייב ומתחלה שתים חייב ובי

 לא למה דמקשה הקדרה את דשופת בהא בפ״ט משנה בלחם ועיין אבישול, ואח״ב אהבערה
 שתים חייב וביעזל דבהבעיר הראב״ד העזגות המגיד הרב הביא פיייב ובריש אהבערה, גנז יחייב
 ובירושלמי בזה, פלוגתא איכא דבירושלמי מיניה ואישטמיטתיה הוא, שכן דאפשר וכתב

 וביעזול אהבערדז לחייבו דיש דוזיכא משמע דעזם ב, בא, דמכות גנז• מציין הש״ס במסורת
 מ״מ שתים חייב וביפזל דבהבעיר נאמר אבו אפילו ובאמת אהבערה, ולא אבישול ליה מחייבינן

 ובישל דבהבעיר שתים חייב יהא נבזי גחלת שנעשה עד מתכת דמחמם לומר הכרזנ עוד לנו אין
עוד הבערה והיינו ביפזול לצורך האש הצית דהיינו מלאכות שתי כאן יפו באמת  שנתבשל ו

 הבערוז משום אלא חייב דאינו אפשר מתקיים אינו הביפוול הלא מתכת במחמם אבל המאכל,
 משום היינו ששימפז זר גבי אביפזול ר״י דמחייב דהא לומר יש ואולי המגיד, הרב שכתב וכמו

 נמי הכי דאין אפשר אהבערה גנז דחייב ןTלד אבל יצאת דללאו כיון לחייבו אין הבערה דמצד
בישול. משום חייב אינו
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 מבשל, משום חייב מקודם בכבשן שרופים באינם אדמה בכלי דמבשל מזה לנר היחנא עכ״פ
כיץ דידן מסוגיא מוכח והוא חייב דאינו לי נראה בפטיש מכה משום אבל  לאחר דגם דחזיגן ד

 בפירוש וברמב׳׳ם בזה כלי ליה דמשוי רש״י וכתב ראשון בהיסק חייב בכבשן שנשרפו
כיץ בכבשן, השרופים מרעפים דמיירי בפירוש כתב המשניות  בכבשן ששררפין לאחר דגם ו

 טומאה דעבין הגם גבלרר, כלי שם ערד עיא־הם אין בכבשן כששורפק א״כ חיסום עוד צריכין
 והא בכבשן, כששררפן חייב אינו חיסום דבעי כיון בפטיש מכה של חיוב לענין מ״מ כא מקרי
 משום אפשר רש״י שכתב וכמו ממש מתקן שהוא ולא מנא כמתקן דנראה הרמב״ם דכתב
 גבי ב, עד, שבת בפירוש רש׳׳י כתב וכן בפטיש, מכה מקרי לא מאאו שנעשה דכל דס״ל

עיין חביתא, היטב. עיי״ש אופה בכלל הרבה הענין בזה שתמה חינוך במנחת ו

 יפה, מכוונים המה מנא כמתקן נראה רק דהוה שכתב הרמב״ם דברי כי ראיתי העיון ואהרי
 לצרף נתכוין ואם פטור מתכת של גחלת דמכבה כתב שבת מהלכות בפי״ב הרמב״ם דהנה
 ואם שכתב דמהרמב״ם כתב שם המגיד והרב מדרבנן, p אינו דציררף משיג והראב״ד חייב,

 עיי״ש, כלל מלאכה אינו מתכוין שכשאינר ומפני בכוונתו תלוי שהכל משמע חייב לצרף נתכוון
 מתכת של בגחלת דדוקא שם ומסיק והאריך שפינה ממיחם עאר לתמוה הרבה משנה ובלחם

 שם בכלי אבל הכוונה, מחמת אלא בא החיוב אין לכן כא שאינו מפני כלל תקרן כאן שאין
 ונבונים אמתיים דבריו כי היטב עיי״ש רישא פסיק היא גם מתכוין לא אפילו לחייבו ראוי ודאי

ם. בטעמם מי  אינם דהא המה מתכת של דגחלת דומיא נמי רעפים דהני אני אומר זה ולפי ובי
 חשש שום אץ אנרפם כוונה בלא וא״כ וע,Tכ הגגות את בהם המכסץ לבנים הם אלא כלים
 כמתקן מחזי כן אם בכא כמר בהם משתמש שהוא מפגי כעת אלא כאם אינם דהא מנא מתקן
אי מנא,  הכא אבל הצירוף על וחייב מתכת של דגחלת דומיא הרה לחסמן מכוון הוה אי תד
כיון לצרפן מתכוין אינו הלא  מפני אלא מנא מתקן מקת לא הדץ עיקר מצד כאם דאינם ו

 לקמן אבל ברעפין דוקא היינו אולם מנא, כמתקן מיחזי בכאם כמו כעת בהם משתבלש שהוא
 צירוף מלאכת בכלל כוונה בלא אפילו החיסום הוה וא״כ כא דהרא כיון הקדרה את שופת גבי
 עעו גופא גזירה הך ומשום ז׳׳ל רש״י שכתב ומה חטאת, חייב ושפיר תשא פסיק שהוא כיון

 מתקן באמת הוה קדרה גבי מנא כמתקן דמיחזי משום יו״ט גבי דאיכא גזירה דהך רש״י כוונת
. בזה. היטב ודו״ק הנ׳׳ל משנה הלחם שכתב וכמר בפטיש מכה משום ביה וחייב מבא

עוד  הרמב׳׳ם דהנה ובישול. הבערה והוא מלאכות שתי עוד איכא דרעפים דבהא א נראה ו
 הלכה ובפי״ב מבשל, משום חייב גחלת שנעשה עד המתכת את דהמחמם ג׳ הלכה בפ״ט כתב

 הבאתי כבר ומבשל, מבעיר שניהם משום חייב משנה הלחם וכפי מבעיר, משום דחייב כתב א׳
 אבות״ ׳׳מגן בספר וראיתי לא, או שתים חייב אם ובישל בהבעיר פלוגתא תש הירושלמי לעיל
 מקלקל דאמר דלמאן וכתב הנ״ל הירושלמי שהביא ספרו בתחלת זצ״ל בנעט מרדכי מר׳

 אבל לחוד, ראבישול לחוד אהבערה דחייב כיון שתים דחייב י׳׳ל שפיר א״כ חייב בהבערה
 לחוד הבערה על לחייבו אץ א״כ הבישול ע״י אלא חייב ואינו פטור בהבערה דמקלקל לדידן

^ לחרד, ובישול  היטב. עיי״ש בישול על או האבערה מחייבען אי יוסי וד׳ יהודה ר׳ בזה פאגי ו
אין פטור בהבערה דמקלקל דס״ל לדידן דגם אני אומר רלפי״ז  שתים וביקזל אהבעיר לחייבו ו

 אהבערה שתים חייב שפיר אז הבישול בלא אפילו מקלקל אינו היא דהבערה היכא אבל
שול הלא מתכת של בגחלת לפית שתים, דחייב בהבערה דמקלקל דאמר למאן כמו ובי
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 זה ולפי מבשל, ומשום מבעיר משום שתים חייב שפיר הוא דמתקיים מקלקל אינו ההבערה
 ומשום מבעיר משום שתים חייב נמי וראי גחלת נעשץ ומסתמא שמלבנץ רעפץ בהני ה״ה

ש כמובן, לישנים חדשים בץ נפקותא שום אץ וממילא מבשל  כי הרבה לרבו־ עוד בזה וי
היטב. ודו״ק להעיר רק באתי ולא מאד עמוקים העניינים
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שבלה תורה דסבר סוגיא

 לעירנו פראים שוררים באו כי הרבים בעוונותינו לנו קרה אשר הנורא ההורבן דבר על
 ובתי כנסיות בתי כל את הרבו מקדשנו, בל והללו כסלו, י״ד בליל תדפ״ה בשנת פתאום בפתע

 לנו אוי תועות, כל בראש והשליכום לגזרים קודש כתבי ועזאר תורוז ספרי וקרעו שרפו מדרש,
 החמסים Tמ שניצולו הקרעים באותן להתנהג איך החנות פה ונתחלקו בימנו, עלתה שכך

ל הטובה ה׳ כיד זו הלכה לבאר ואמרתי שבשוק. ומאשפה הקדושים. אבותי בזכות ע

 חכם תלמיד אצל אותו נונזין שבלז תורוז ספר רבא •ואמר ב, בו, במגילוז הדין מקוד הנה
 למען הרס בכל ־ונתתם שנאמר תרם ובבלי יעקב בר אתא רב אמר הלכות, שונה ואפילו
בן רבינו״. ימים הנמדו  אנו מפיו אשר בש״ע בן גנז והוקבע ורמב״ם ברי־ף פסוקה הלכה זה ו

יב. רפב, וביו״ד ה קנד, באו־ה אזלכה חיץ

 גניזה צריך שבלז תורוז דספר הדין עיקר לאו הנקב בר אחא ור■ דרבא לבאר תזגני
 נמחקה שאינזז במגילה בממונה א, כ, דך בסוטה מפורשת וברייתא ממונה זה דדבו־ השמיעונו,

כן ענזת״,  מכל ענזין, קדושוז ותשמישי נזרקין, מצוה תשמישי ״דת״ר ב; בו, במגילה בברייתא ו
 ספר מהלכות יי בפרק ברמביצז הניין הבזיון מן לשומרם כח פשוט הזטענז עצמה״, קדומודז שכן

ה ציין משנה והכטך תורה, בספר גדול וכבוד קדושה לנהוג שצריך שכוזב ה־ד תורוז  המקור ל
 לומר אפשר אי ולבן הבריות, על מכובד גופו התורה את המכבד דבל פ״ד דאבות ממשנה

 גנחה, צריכין שבלו קודש וכתבי תודדז דספד הדין גוף לזדמז באו בתראי שהם אהא ודי דרבא
 שבלו קודמז כתבי לקבור שמותר דהייט גדול חידומז לט חידמז רבא באנזת אבל פשוט. וזה

 בד אחא ור׳ דמזמיא, בסיעתא אבאר כאשר גדול חן חידומז הה חרס, כלי בלא ואפילו בקרקע
סיף בא יעקב חך פגינז בל דעל וחידמז לזו  אלא רבים, ימים המתקיים בדבר חרס בכל שיתנום צ

חין ס השטר את לקיים צחך הידז רמזנז חרמיה, מהא הביא ראחז אחה חרעים אט אץ דע  למי
 והגנחה וירקבו, יבלו סוף כל סוף קודמז וכתבי תורזז בספר הבא אבל ולעד, לראחז שיהידז דבים
אי כן ואם הבזיון, מן משומחם שיהיו כח p הוא תעז הצחך מינה נפקא לז  חרס בכלי ל

לבאר. דעתי עטות לפי ונדאה דסצז, ימים יעמדו לנזען

^ ובמזבת א, כב, במכות מבואר הנה  לוקה הקדושינז ממזמות שם דוזמתזק כתבי, כל פ
כן אלקיכם״, אזי כן תעשון לא שמם את ״ואבדתם דכתיב מהתורוז, טודי בהי הרמב״ם פסק ו  י

בוז׳ א ו, התורוז  עיין קדושמז, שמות בהם שיעז קודעז כתבי בידינז לעזרוף אסור לבן אשר ח׳, ו
כן סק״ט, קנ״ד סימן אברוזם מגן  דבח שם והביא יי תשובה ח״ג יעקב״ ״עובות בשו־ת פסק ו

 ראיבוד קודעו בכתבי אפילו האחרוניס, גדולי וכמה בכלה להלכה פסקו וכן כן, גם שבע״ ה״באר
השחפה. אסדו מקום מכל ה״י פ״ו התורוז יסודי הלכות וכדמב״ם מדדבנן אלא איט שלהם

בזיון השחתה דרך במוחק אלא איט לקה השם את דמוחק דהא לומד, ל ונראה  ובכוונה ו
 זה לעומת אותם, ולטזץ לאבדנו זרה לעבודדז לעשות, התורה שציותה ממה היפך רהייט לבך,

ולבזות, להסוחית ובכוונה השחתה דרך כן גם דהייט אלקיכנז״, לז׳ בן תעשון ״לא לט אמרוז
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 לוקה ראיע והשחתה איבוד מקרי לא זה הבזיון מן להזניל כדי בכוונה שורף או מוהק אם אבל
 על ״עוקרין ד״ה ב, יא, דף זרה עבודה במסכת התוס׳ דכתבו מהא אה וראיה התורה. מן

שין pדכי תשחית בל משום בזה דליכא המלכים״  עיי״ש. השחתה מקרי לא מלך של לכבודו דעו
 השחתה, מקרה לא שוב מבזיון להציל בכוונה שם שורף או דמוחק נמי הכי דכוותה כן ואם

תר התורה, מן אקה דאינו וממילא  קריאת גורמת העשיה שכוונת שבת במלאכת מצינו מזה ויו
מר ב, עג, שבת במסכת המעשה, על השם  קוצר, ומשום נוטע משום דחייב לעצים וצריך בזו

ך ד״ה התוס׳ שם וכתבו צרי  בעינן חייב, לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה לר׳ דאפילו ״ו
 לכתוב מנת על ומוחק לתפור, מנת על קורע וכמו הוא, קוצר לאו כן לא דאם לעזנים צריך

ת עיי״ש. ש  דהוא ומוחק מקורע ראיה דמאי מקשה בגאונו איגר עקיבא ר׳ הגאץ זקני ^דו
 הגאון ואאמו״ר עצומה, קושיא לכאורה והוא ולכתוב. לתפור מנת על דהוא לאו אי מקלקל,

שיו זצ״ל  הני בכל להמציא לן למה להו דקשיא התוס׳ דכוונת והוא אמיתי, דבר תירץ בחידו
 אות שמוחק כגון עצמה, במעשה תיקון מצינו שפיר דהא לתקן, מנת על דעושה מקלקאן

ש דאם טעמא הייט ודאי אלא הצואר, בית שפותח בקורע או יתירה  אז תיקון עצמה במחיקה י
 מכה משום חייב הצוואר בית דפותח הרמב״ם שכתב וכמו קורע, או מוחק שם המעשה על אץ

די על אשר יתירה אות מוחק וכן הכלי, דגומר בפטיש  מוחק בגדר זה אין התיבה תתוקן זה י
^ הוא כן ואם מחיקה. היא המעשה דגוף גב על אף כותב, אלא  לעצים צריך איט אם בזומר ה
 השם את דמוחק ומינה תורה. של לאבלתה אמת וזה קוצר, ולא טטע שם p זו כחגשה על הוה

 במסכת מבואר וכן מהתורה. חייב ואיט והשחתה מחיקה בגדר זה אין מבזיון להציל בכוונה
 בשו״ת ועיין תיקון, אלא מתיקה זה שאין למחקו מותר השם על שנפל דדיו ה״ז, פ״ה סופרים
 כשמתכוין אלא למחקו אסור אין תורה בספר הכתוב שם ״אפילו שכתב: ב׳ סימן ח״א תשב״ץ
 על דיו טפת נפלה שאם גדולות בהלכות כתב וכן מותר״, לתקן כשמתכוין אבל ולאבד למחוק

עוד לתקן, אלא נתכוין שלא ומתקן מוחק זה הרי השם  נתיצת מענין לזה ראיה להביא יש ו
 אבן לסתירת הדין והוא וכר, כן״ תעשון לא מזבחותם את ״ונתצתם מדכתיב בלאו שהוא מזבח
 אבנים לסתור שמותר ומזניט הי״ז הבחירה בית מהלכות בפ״א הרמב״ם כתב וכן מההיכל אחת
 להורדוס עצה שהשיא בוטא בן לבבא כדאשכחן כולו, ההיכל לסתור ואפילו לתקן כדי בהם

 עיי״ש עכ״ל. וכר השם למחיקת הדין והוא א, ד, בתרא בבא בריעז ולמבטה, היכלא למיסתרא
 שחייבה מה זה לעומת דזה מאוד, נבון לזה ההסבר שכתבתי וכפי ארובה. בתשובה היטב

 P לעשות לט אסרה זה לעומת מזבחותם, את ולאבד להשחית ובכוונה בפועל לעשות התורה
 השחתה ודרך בפועל למחוק מכוון שאיט כל וממילא קדושים, שמות ולהשחית בכוונה למחוק

 מקרי לא שזה מבזיון קודש כתבי להציל כוונה היפך לו כשיש שכן ומכל זה. בכלל איט
תר וזה שם. זרה עבודה בתוס׳ וכמבואר ביתם, מוחקם או שמאבדם פי על אף השחתה  ב

 סימן יו״ד וחלק ל״ג, סימן או״ח חלק זצוק״ל סופר החתם זקט קדושת בשו״ת מבואר וכן ואמת.
היטב. עיי״ש רס״ז וסימן רס״ד

 שבלה תורה ספר כל לשרוף דמותר לומר לכאורה לט הי׳ הנ׳׳ל האמתית הקדמה לפי והנה
 בזיון, דרך למחוק כדי ולא להציל כדי כן שעושה כיון מחיקה איסור בזה דאין קודש כתבי או

דוקא. תגנזו ובתיתא במשנה אמרו דלמה קשה כן ואם
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 הביא ב, קב, שבת בגט' דהנה מידי, קשה לא דעתי עניות לפי נדאה העיון אחדי אבל
ד׳ ת״ק בין הפליגתא חוץ לא הדי בשדו על בתוב שם בהיה יוסי, ו  ובטבילת וכוי יסוך ולא יר

סי ור■ גטי, כורך נתניה  לעמוד מותר אי בהא דפליגי הגנו׳ ומסקנת כדרכו, דטרבל ליה סבירא יז
 כתיב, תעשון דלא מותר השם במחיקת דגרמא ליה סנזדא עלמא בולי אבל ערום, השם בפני
 אלא שריא לא נמי מחיקה גורם דאפיל■ בחב הנ״ל תשב״ץ דבשו״ח אמת והן שריה, גרמא אבל

 השלטי אבל אחר, במקום לא אבל להמהק, עומד הכי דבלאו בשרו על שם דהיה דא בכגון
ש גבירים  וסבירא התשב״ץ, על ביה חולק י״א סימן הסופר לשכת בעל הביאו מיתות ד■ פרק רי

ם ליה ^ ענץ בכל מותר לצורך מחיקה רגו  השלטי דסברת ברור ל ונראה אסור, לצורך שלא ו
א שוב בייון דרך ולאבד להשחית כוונה וליכא צורך לאמה שהוא רכל היא גיבורים  איסור לב

 שלא אפילו בפועל מעשה לעשות אסרו רבנן אבל בפתנל, נתנשה עושה אפילו ביה תורה
 בכוונה הוא שאם דרגא, נחית בעלמא ובגרמא להציל, כוונה בהיפך אפילו או להשחית בכוונה
 מדרבנן, אפילו מותר אז צורך לאמה או להציל הכוונה ואם מדרב^, פנים כל על אסור לאבד

הו גבירים. השלטי של הברורה שיטה ז

די על דוזשחתה משום שריפה, ולא דוקא גניזה הצריכו דחכמים מאד ניוזא הנ״ל כל ולפי  י
די על השחתה שאינה גניזה ידי על אבל מדרבנן, אסור להציל בכוונוז אפילו בפתנל נתנשוז  י
 ,pוצ אנזת וזה וכנ״ל. מבזיון, הצלו! לצורך שהוא כמן מותר זה גרמא דרך p בפועל נתנשה

הד^ עיין ך תעשו ■לא שנאמר משום נשרפת אינה מזחה בה שיש הנדחת דעיד א, קיג, בסנ  כ
 לא משום ביוז איה מציה מחמת אפילו השחתה מעשה שעושה רכל מזה מוכה ולכאורוז וכוי,

 האיסור דיסוד כוונוז בהיפך ומוחק בממוחית אלא כתבתי לא דאני מידי, קשה לא אבל תעשו,
 דרך הכל לשרוף המצוה היא שהיא הנידחת, ובעיר זרה בעבודה וכמו לבזות בכוונה כשמאבד

צל להיפך, מכווין כשקובר אדרבא שבלה תורוז בםפר אבל התכליוז, היא והיא בזיון  הספר לוז
די ועל מבזיון, תורה  וכמו נתנשיו, מתוך נברת זו ומחשבתו המעולה השמירה שהיא קבורה י

תר, וזה תעשו לא בכלל אמו ודאי זה לעיל שכוזבתי  ופלפלו שהקשו מה מיושב ובזה ב
מעל האחחנים  הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ״ח ברמב״ם עיין ב, צה, זבחים שנטמא, ב

פי ק״א, מצוה חינוך במנוזת בן גם חניין שם, למלך ובמעזנה המקדש, בלי מהלכות ובפ״ט כי  ל
אר ושיות,p לבל מקום אץ דברנו ש ק כהונה בגת ו  חקא ממילא כן״ תעשו ״מלא p דלפי

ש במעל אבל השחתה, דרך  שם תחת נופל שהוא אופן בכל אסור יקרע״ ״דלא מיודזד קרא ת
p קתעה. m .היטב

 רל״ט סינץ סוף ודעת טעם טוב שו״ת בשם הסופר ■לשכת שהביא מה כאן לעורר וראיתי ׳
 וכוי דוד שכרה בשינה א, ע, דף דסוכה מהא אסור, גדמא ידי על אפילו השם תpדמח להוכיוז

ד אמר ת אי תדע איכא מי דו  דגרמא ומוכיח וכוי, לתהומא ונשדא אחספא שם למכוזב ש
א אסור ד חז לי המעיין של גרמא ידי על אפלו מוחק היה לא דו  עיי״ש, שנשא וחומר הקל ל

 שהמים בידים, ממש מאבד אלא גרמא מקרא לא המים לתוך דהעולכה מידי קשה לא ובאמת
 האחתנים תזו נהנמא מהאי אשר הדבר, אצל אש או האש אצל הדבר מקרב ל■ דמה מוחקים,

תן רנ-ב סי׳ באו״ח אבתזם המגן שבוזב מה  דאינו משתז פטור מיגז של רחיים לתוך חטים תזנו
תו האחרונים כל ודחו בעלמא, גרמא אלא  ד״ה א, עז, pסנהד התוס׳ שכתבו מה מכה דב
אשו דאמר למאן חייב לבוא המוז שסוף במקום והביאו מבפנינז דכפתו לבוא״ חמה ״סוף
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r מנחות ונתחמצה, העיסה על שאור מהניח גרע ולא חציו, משום n, עיין  שיק מהר״ם בשו״ת ו
 בהא ro חולין מסכת על רביעי בדור זצ״ל הגאון מארי דאבא ובספרא קי״ד סימן או״ח

נחת. ותמצא במוכני, דשוחט

 דהנה יעקב. בר אחא ור׳ דרבא מימרא את נבון על נבין לעיל המתבאר כל פי על אשר
ת א פשיטא ר  כמנשה אלא מקרי גרמא p לא חרס כלי בלא בקרקע קורש וכתבי שמות ^בו
 וכמו בון,pו ותולעה רמה למקום משליכם או המים לתוך השליכם לי רמה ממש, בפועל
 לבא, סופו p ולא כאן pדהמ בחמה לכפתו ממש דומה חה הנ״ל, pסנהד התום׳ שכתבו
 דמותו* והוא גדול דבר רבא לן שTח הוא שכן וכחץ הוא. שכן ותמצא דסבהדין בסוגיא עיי׳׳ש
 מכל דושים,p שמות מחיקת בפועל מעשה שעושה פי על אף שבלה, תורה ספר את לקבור
שTוח אותם, לקבור מותר מקום  אמרו גניזה p דשם וברייתא מהמשנה יודעים היינו לא זה ו
 דאפילו ליה דסבירא משום לקבור דמותו* רבא ואשמעיק שמיה, דכר מאן בידים לאבד אבל

 אלא ולהשחית לאבד כוונה כאן שאץ כיון מדרבנן, אפילו במחיקה מותו־ בפועל מעשה
 ומשום מתיר, אינו רבא אפילו סתם שריפה מקום דמכל אלא מבזיץ, להציל בדי אדרבה

 והשחתה, איבוד דדך ולא מבזיון לה׳ציל כן שעושה המורה דבר שום כאן אץ שריפה דבמעשה
 הדרך מן אין כי מבזיון לדתניל כן מהנושה מורה גופא קבורה מעשה עpבק בקבורה אבל

ה ענין וכל ^בדו,6 או להשחיתו רוצים שאנו דבר לקבור ר בו  זה ועל מבזיון, להזגיל כדי היא ^
עיין תקברנו, קבו* כי הזגץ על נבלתו תלין לא התורה אמרה m ב, מו, pבסנהד ו ^ p משום 
 אצל שיקבור רבא לן חח־ש מבזיון, להציל כדי שעושה בולט יותר עוד שיהיה וכדי הוא, בזיונא

^ טז או חכמים ין*י1ת  ולא לכבוד בורהp מעשה שעושה בפיו־וש מוכח שזה דייקא, הלכות שו
 חצוני היכר שום דאץ כיץ דאסור רבא מודה בשריפה אבל בקבורה, זה וכל לבזיון, ושלום חס

^ הוא בזיון שריפה דסתם להציל, אלא אזשהית כדי לא שעושה  בלבו שהמכוון ממה ח
ומאבד. כמשחית דנראה כיון מדרבנן פנים כל על אסור חה לכבוד,

כיץ והוא חומרא, להוסיף יעקב בר אחא ר׳ בא זה תגל  יהיה שלא באיסורא לפהנט דאפשר ד
 ככל ימעט הנקרבים נחשים ותולעה רמה ובין בעפר קבורה יח־ על ובת־ים בפועל מעשה עושה

מן משך בוןpה מן ונהניל רבים, ימים עומד פנים כל שעל חרס בכלי נותנו ויהיה האנמזר,  רב, ז
אז כיון בעלמא גו־מא p הודז לא שוב ו  כיון כלל, איסור נדנוד ביה לית הצלה לצורך שהוא ו

 שעושה כל כן ואם לעיל, נתבאר וכאשר דרבנן, איסור אלא אינו להציל כוונה בלא דאפילו
מן שיתקיים באופן הקבורה  לאבד ולא לז־תניל כדי p שהוא הכוונה בולטת יותו־ ממילא ארוך ז

 דהיכא הפוסקים כתבו שג״־ר ולכן א, יג, חולץ עיין במגשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו אזשחית. או
 גרמא יהיה אלא בידים, ההעזחתה מעשה יעשה שלא דדמגקר בעץ, אתנו עכל חרס דליכא

 באופן יותר* עדיף במעשה לכזעט דאפשר וכל גו*מא, p הוה נמי קשה, בעץ וכשנתנו מגלמא,
 מאד נכון וזה והשחתה, באיבוד רחנה שאינו הוהנויה מחשבתו במנשה ידי על בולט שיהיה
יתברך. לה׳ תהילה

ע סימן או״ח תנינא ביהודה נררע בשו״ת הגיץ  לא וש״ע דהטור לתבלוה, שהרבה הנ׳׳ל י
 דמגילה דסוגיא אה סבירא הוה דהפוסקים וכתב מותר, אי השם מחקת דגר־ם דינא הא הביאו
 עיי״עז דשבת לסוגיא סותרת אסור השם מחקת דגו*ם מיני דמוכח יעקב בר אחא ור׳ דרבא
שום כאן אץ שכא קט לפי ביהודה הנודע רגא תחת הנפו* הט־רסת אסקופה ואני היטב,
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 השלטי ובדעת מותר, לצורך מחיקה דגרם מוכח נמי דמגילה מסוגיא אדרבה, כי סתירה,
 הצלה לצורך שהוא הניכרת מעשה ידי על עצמה מחיקה אפילו מתיר דרבא אלא גיבורים
ר מבויון, אץ וכנ״ל מחיקה של גרמא p מתיר אינו אחא ו וקושיא. סתירה שום כאן ו

שלמי בהא ראיתי פלא ודבר  •מגילתא״, ד״ה א, כ, בסוטה במסכת התוס■ הביא סוטה דירו
 וכתב לשחקה, כדי היכל של צירו תחת נגמת בירושלמי ותני נגנזת נמחקת שאיטז דמגילה
די על מאליו הכתב נשחק שיהיה כדי משה ופמ עדה הקרבן  אדע ולא בער ואני הדלת, סביבת י

די על מעשה שזנושה כיון מאליו נשחק מקרי דאיך  וראיתי וצ״ע. הדלת וסגירת פתיחת י
 בה אץ מחיקה לצורך נבתבת המגילה דעיקר דכיון ליה סבירא דהירושלמי שבתב ברידבה
 סוטה מהלכות בפ״ד הרמב״ם על משבה הבסך קושית הביא קרבן ובשיירי ספרים, קדושת

 ודלא שמות למחוק דמותו־ סובר היה דהירושלמי ובתב ההיבל, ציר תחת דנגנזת הא שהשמיט
 תחת דענזת הא השמיט בן על ובבבלי חייב דדזמוחק ליה דאית והרמב״ם ב״ב, מכות כבבלי

 הרמב״ם על שהקשה משנה דהכסף אלא כן, לעשות דאסור ומשום לשחקה כדי ההיכל ציר
להביאו. לרמב״ם ליה דהוה הקשה לבן היבל, של בצדו הגירסא לו שהיה אפשר

ל צורך אץ איסור ליכא ברון דרך להשחית מיוחדת בוונה לו שאץ רכל ביאורנו לפי והנה * 
 בהא אלא מהתורה, ולוקה בזיון דרך למחוק דאסר ברבא ליה אית הירושלמי m דודאי הנ׳ל,
 שם ליתנו מותר בזיון דרך לוזעזחית בוונה באן דאין דכיון ליה סבידא הידז דוזירועולנזי פליגי,

 בר אחא ״h ליה דסבירא מובח ב־ו מגלה הלן מש״ס אבל בידים, מעשה שעועזה פי על אף
 גרמא, ידי על אלא להשחית כוונה בלא אפלו בידים מעשה לע׳זזות או לעורוף דאסור יעקב
כן  לוקה העום את דמוחק הדץ בגוף ודאי אבל דירהזזלמי, הא הרמב״ם הביא לא שפיר ל

ברור. הה ובבלי הירועזלמי בץ פלוגוזא כאן אץ מוזתורה

 אץ לגניזה, שם הניוזא אנז בחלץ ממעט תורדז דספר א, כ, ב״ב במסבת שמבואר רגזה וחג
 ומטעם בחלונו שגמה כך עשדז אדם אם מיידי דמום בקבר, גנחה צריך דאינו ראחז נדנוד שום
 כן לעשות דנכץ מזה נשמע איך אבל בחלון, ממעט ממילא וכדומה אחר מקום לו היה שלא
פעווט. וזה

מז־ ״בני ספר לידי בא זאת בל בותבי ואחרי  דעת *:וון שזכיתי הון בל כעל תזרזותי יו
 בדי הוא חרס בכלי ליתגו שהצריכו ״ומה י: סעיף רפ״ב בסימן הזהב לעזוט ואעתיק קדועזינז,

ב שלא ^  והוה מהרה ירקב שלא כדי בקרקזג, ירקב סוף כל סוף דבוודאי אף כך, כל מוזרה י
 נבץ הרחב ביאורנו פי ועל מתקנעז״, רבים ימים שיעמוד לתקומ דאפשר ומה בידים, במחיקה

תפלוז הזהב, לעזונו בוריו על  דזנתי בשיקל טעיתי לא הקדועזים אבותי בזכות בי יתברך לזז׳ ו
סזזדי הוזלכה, ובירור רי בא הכתב על הכל העליתי אחרי בי במרומים ו  הנל. הקרחזז ספר ל
כן צנוע, בנזקום יגנוז ירצה ואם בדבר החב ״דאץ י״א; בסעיף שבתב עוד וראיתי  תורוז בספר ו
כן שבלוז פי נוזזגץ״, ו פן ענץ בכל משומר שיהיה לגנוז יכול אם דודאי היא, כך ביאורנו ל או  ו

א נכון, היותר היא קבורוז שום ובלי מחיקה גרנז ובלא בידים מחיקה בלא  קבורה דצריך דזז
ט שיהיה כדי p הוא חכם תלמיד ואצל ^ שאינו בל צל. אלא לוזמזחית מבו  אץ הלא אבל לוז

תר מעולה שמיז־ה לך p משמידה יו pאלא שמירה לוזם שאץ לכספים וכמו ע p p.ואם ע 
הבזיון, מן ל׳זומור אדרבדז אלא לזזשחית כוונה כאן שאץ וניכר ונראה חכם תלנזיד אצל קוברם
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ם והרקב העיפוש מן לשמרם הפעולות כל ולעשות כן, לעשות ראוי ודאי  ככל רבים ימים ^ןיי
להיפך. ושלום חס ולא לככוד שעושה כולט זה ידי שעל האפשר,

 או שבלה תורה ספר גניזת בדבר שליט״א הגאונים הרבנים לפני ערכתי זו שאלה והגה
א גאונים רבנים וכמה מכמה תשובות חבל וקבלתי שנקרע, ס״  הדברים בעיקר שמסכימים ^־

 מה בדפוס א^־ שלח זי״ע מסאטמאר העזנום הגאון הרב וגם ולמעשה, להלכה שכתבתי
 היות אולם לדוד״ p״ק הגדול בספרו לאורו זכינו וכבר לגראסווארדיין, זה בענין שהשיב
 חרס כלי בלא בעפר דקבורה בתשובתי שה/גליתי הדבר שבעיקר הקדושים בדבריו שראיתי

^״ל הגאון בידים, מחיקה הוה  בביאור דברי לבאר ידי אנופף אמרתי אחרת בשיטה הלך זצ
ברורות. בראיות שיטתי ולדזעמיד רחב

^״ל הגאון הנה  נדבק אפילו מחיקה מקרי לא וטיט בעפר השמות שמכסה דמה העלה זצ
מן, לאחר אלא נבלחק שאינו מפני וגם ולגלותו, לחזור דאפשר כיון ממש בכתב  ראיה תזביא ז

 דכל לגרמי גרמא בין לחלק והרא״ש, אומרת״ ״זאת ד״ה התום' ע״ב כ״ב ב״ב שכתבו מהא אה
מן לאחר אלא מיד בא אינו שההתק  זעוק״ל הגאון האריך זו הקדמה פי ועל מקרי, גרמא ז

 זו שיטה Tאזעמ אץ כי לבאר אנסה הרמה, תורתו מכבוד מחילה בקשת אחרי הנה זה, בענץ
וקיימין. שרירין ודברי אופן בשום

 קירב שלא בכלקום אלא נאמר לא הנ״ל והרא״ש התוס׳ של דחיאקו ברור דעתי עניות לפי
 את בשיסה כגון שם בהו דמיירי אא כל וכגון להיפך, או הניזק אל המזיק את בידים בפתנל
 הדאקה, בפני קומתו וכופך חבירו, בהמת בפני גדר pפר או הרוח, וליבתה אבה או הכלב,
 המזיק ובאו בידים שקירב כל אבל והנתק, המזיק יחד באו לא המעשה שעשה בשעה הני דבכל

מן, אחר רק יבוא שלא פי על אף שיבוא ברי וההיזק מעשיו בשעת יחד והנתק  שברי כיון ז
 עאה וחייב ממש, מעשיו מקרי לסלקו שיכול פי על אף יבוא שלא רישא פסיק והתז היזקו

 דגם שפ״ו בסימן הש״ך שהביא שיטות לאותן ואפילו מעשיו, שצריכץ הדברים ובכל בשבת
א היינו מדרבנן אלא אינו דגרמי דינא ^  של שטרותיו בשורף כגון חכמים שמנו וכעין במקץ ד

 בפועל מעשה אתה עושה אם אבל וכדומה, חבירו של תבואתו גבי על גפנו מסכך או חבית
די על אשר המזיק אל ומקרבו הניזק בגוף ידים  אחך ויתהווה המזיק פעולת מיד מתחלת זה י

אזי הטבע בדרך מעעמו כך  לאחר אלא נגמר שאינו פי על אף והכ^-ון האבדץ או ההיזק ספק ב
שץ כח שהוא כיון זמן, אן הגבל׳ וכמסקנת שני כח ולא רא ת ט״ז חו  פשיטא הוא תליה דגי

אץ הדבתם, לכל יחשב ממש דמעשיו  ושלום חס ולבנות הסברא מכח p זה דבר אומר אני ו
ת בראיות זאת אברר אלא סברתי על ת ת דשמיא. בסיעתא ב

 הגאון עאהם רמז בן גם אשר רנ״ב סי׳ אברהם המגן רבת ז1א בתשובתי הבאתי כבר הנה
תו תזו אשר מים של ברחיים חטים בנותן זצוק״ל  אחרונים, ועזאר שכ״ח, בסימן עוזר האבן דב
מן לאחר p יבוא הטחינה דמעשה גב על אף מהתורה דחייב והעלו  מקום מכל מעשיו, ובלא ז

 שאדם דכל חעיו, משום דאשו בסוגיא כ״ב קמא בבבא יוסף הנימ^י וכסברת יחשב כמעשיו
ש מעשה עושה  יוסף והנבל^י מעשה, בשעת אז נגבלרת כאלו ליה חשביץ מאליו המשך לה וי

 קדושת בהגהות ראיתי והנה לחומרא. בן שנאמר שכן ומכל לקולא, זו נפלאה סברא כתב ז״ל
ת את בדוחק ליישב שטרח זצוק״ל סופר החתם זקנו הדברים בתוך וכתב אברהם, המגן דב
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שול אפיה דממלאבת  היתה דבך התם דשאני האש, על הקדירה בנתינת דחייב ראיה אכא ובי
 ולי עיי״ש, ביד היתה הטחינה מלאבת אדרבה בטחינה בן שאץ מה במשבן, הבישול מלאבת

 דח״ב בנר שמן במוסיף וצוקיל סופר החתם זקני קדושת יענה דמה טובא לי קשיא הפעוט נכדו
מר ליכא ובזה שם, וברא״ש בתום׳ א, בב, ביצה עיין מבעיר, משום  במשכן היה דבך *וי

מן, אחר אלא בא שאינו כיון חייב יהיה ולמה הבערוז מלאכוז שול דאפיוז שכתב ומה ז  ובי
כי  גופא וביפזול באפיה דהא כלל לרובין זכיתי לא המשכן, <כת6במ המזה רכך משום חייב אז
דוז המעשה, גנזר אחר p באמת חייב אינו רו  א, ד, בשבו; וכדאיתא פטור, שנאפה קודם פת ו

 כאלו למפרע ליה חשבינן הביפזול או האפירו מלאכת רכשנגמרת משום טעסא היינו ובאמת
 הנמ^י וכסברת חציו דמקרי בוזנור הפת ונוזינת האש על הקדרה שפיתוז בשעת הכל עשה
הולכוז לחשיבה סמוך בשבת האש על קדירוז נוזן ובאם הנ״ל. יוסף  היינו בחול ומתבשלת ו

 והטעם עיי״ש, ומבשל אופה במלאכת ל״ב בסינץ חינוך המנוזת שכתב וכמו דפטור טענזא
שוב המלאכה תגמר שלא לבטל בחול בידו והיה בחול המלאכה נגמרו! סוף כל דסוף משום  ו

תר תנוד המשכן, למלאכת דומה אינו ת רצ״ח במצוה חינוך המנחת כתב יו ^ו  במם טוב, יתז ב
מר שבת לכניסת סמוך האש על קדירה והנמז שבת בערב לוזיות שחל טוב  בשבוז הבישול וע
 פניס כל ועל מקומו. כאן אץ זה בענץ בחידופוי הארכתי ואני עיי־ש, מהתורה חייב אינו

ש כן גם ואפמז ביפזול למלאכת איע וגמר התחלוז לה י  עזלק ואנז המלאכה, בגמר אלא חייב ו
שול אפמז דפזאני ונאמר  זצ״ל זקני קדושת יענה מה שואל אני במפזכן, המז כך פנים כל שעל ובי

הדיבור. לוזרזזיב צריך אני וכאן זריזנה, בנזלאכת

p הזרע כשזזניח מיד חייב בזורע הנה pהכי בלאו שהוא שנשרש, קודם ע p ימים, ג׳ אחר 
עיין r הדבר תניקר טוב, מם בזזלכות חיעך בממזת בזה נפלא בירור ו a p שם בי יותר הסבר 
עז על עפל זורע ע וביפזול אפיה שם כן שאץ מה ארמנה, הראויה עpבק הזרע עזי  על עפל אי

 להשאך p האתז מצד מחר בעינן לא דבזורע הגמר, על אלא בתנור ווזבשיל הפת נוזינת
 נקאז, שלא פי על אף הזרתנה מעשה על חייב ולכן מאליו, הכל נעשה כך ואחר עpלק הזרע
 שתיעשוז בעינן דלא הוא שכן ותדזג שתהיה. אחרת סיבה אמה משום או מפום שלקחו כגון

 מבושלים פירות ותעשה והנמה שיקלט היא מחשבוזו הלא כן לא ראם הזרע, ותקלוט מזזשבתו
 באופן עזבשל ולא צמח או נשמים, מיעוט מפני נצנוזז לא אבל נקלס שאפילו נאנזר וכי

 בשבת, זריעה האי על יפטר הכי תאסוף ומעט תחניא רב זרע בו ונוזקיים הזרע שהפסיד
מי ותחאבד, שתשרף בתבור הפת או התבשיל שמניח מי הלא ואפיה בביפוול אבל אתמהה,  ו

 ומבשל, אופה מלאכת משום בו אץ באמת משם, לסלקו שלא מנו! על התנור לתוך דבר שמנמז
 נצלינז שהאימורים פי על דאף הרי הוא, הבערה טרהp אמרp ב, לנ, יבמות מגמ׳ וכדמוכח
 והוא בזה פלוגוזא איכא באמת ובירושלמי בישול, משום כאן אץ שנשרפמז קודם מתחלה

א תימוז  כל דזנל כמן pהדיב על נפטר לא שנוזקלקל עד מלהחניא הפת ששבח דמי ונמזו - רבוז
אויזז נאפה היוז פנינז א להוציאו ור  א, ד, בשבת שם לזזש״ס למימר ליה החז כן לא אם דוז

ע׳ן  דיבוק בעיץ מקום מכל אבל ויפטור, לגמרי תשרוף או שתתקלןל עד הפת שינמז לו ^י
תו מנוז על בתנור  נמי בעיץ ממילא כן ואם אופה, מקרי לא כן לא דאנז האפיוז, כשתוגמר לרדו
תו ראוי שיוזיה דהיינו גמר שהאי  כן שאץ מה שבת במוצאי ולא עצמו בפזבת מזמז לרדו

די על לגנזרי נגמרת הזריעה מלאכת בזריעה p לתוך הזרע שהניזז י p,נוכל לא כן ועל ע 
p זריעה ממעשה ללמוד pהמשך לה שיש מזנשה על לה״יב מקץ או שבת מלאכוז שאר על ע



רלאשכלה תורה דספר סוגיא

מן, לאהר /ה7מא כך אחר ונגמרת  היתה וכך זו מלאכה עזל טבעה היא כך כי זריעה דשאני ז

בנועוכן.

 ב, צ״ד, זבהיט מגמי והוא רן, אני עליה אשר סברתי גופא מזריעה אכריח כן פי על ואןז
תו בגד רבא דאמר הו במים שריי ^ רבא ראמר לטעמיה ורבא כיבוסו, ז ^ חייב למים סודר ז  ז

 רידי בהו דאית משום חייב פשתן זרע זרק דדוקא שם העז-ס ומסקנת חייב, למים פשתן זרע
אפז ה המחבר פסק יא שלו, או״ח סזזו״ע והנה לעז. מז־זום ביה ו  הרי במים ועזעורין חסין תזור

 דנותן כן גם פסק י-ב סעיף ש״מ ובסימן ב, ח, שבת בה• מהרמב״ם והוא וחייב, זורע תולדת זה
^ סוף מהרמב״ם כן גנז והוא לפו, מסוום חייב המים לוזוך פשתן זרע עיין שבת, מהלכות חי פ  ו

ע משום דליכא משמע זבחים דמש״ס לתמוה שהרבה סקי״ב אברהם במגן  ומוערי, בחיטי זור
עויין זורע, משתז חייב נמי פשתן בזרע לנזימר ליה דהוה ועוד  וגנז העזקל במחצית שם וי

 ודברי זזגיקיל מאונגוואר להגאון ירמיה״ וב״דברי זריעה, סוג תחת ל״ב במצוה חינוך במנחת
 מיד חייב דודאי בק^ע זריעה בין שמחלקים תורה של לאמתה אמת אחד בסגנון עולים כולם

היינו שיצמח דוקא צריך המים בתוך בזורע אבל המעזבן, במלאכת היתה כך כי  שריה ידי על ו
p המשך r מז מיירי דרבא אלא אברהם המגן שכתב וכמו יום, חצי רבp חייב שיהא למים 

שערי חיטי כן אנז העז׳ מקשי שפיר זה על מיד,  ואז יום חצי מזזזך שויזז ידי על תזיינו עזי ו
ע מפוום חייב יהיה ועופיר במים שריה למים זרק פירועז יהיה ר  ברור חה נמי, הזוערי בחיטי זו
^, אמת צ ^ לעוון ולא שורה לשח הזהב בלשונו הרמב״ם שדקדק תראה ולכן ו  רבא, שנקט ז

^ בז מיד. נדבקח שהרירץ לעז משעז תזייע מיד חייב באמת פשתן ו

 שבשעה פי על אף זריעה משום בשבת חייב הסק דעוורה לפניך, שלך הרי פנים כל ועל
 הצמיחה שמעשה אלא מלאכה, שום עוד נעשוז לא המים לתוך נתינה דדוייע המעשוז שעשה

מן לאחר ועמרת והולכת מתחלת  קודם המים p לקחו שאם ופשיטא יום, חצי שריית של ז
ק^ע, בזורזג כמו ולא פטור, שנצמח  מעשה המשכן במלאכת היוזוז כך בקרקע דזורע ומשום ב

ק שתהידז פי על ואף שיצמח בעיח באמת בעורייה אבל הזריעה, מן לאחר ר  חייב מקום מכל ז
 ומינרו גרמא, מקרי ל>ז בזו דמזנשה תשובה עליה שאץ ברורוז בראתז מוכת כן אנז סקילוז,

 גרמא לאו pז לאחר אלא ימחקו שלא פי על אף המים לוזוך קדועזים שמות בנותן הדין דהוא
 אל המזיק שקירב שביץ משום והטעם המים, לתוך חסין שורה ובמו בפועל, מעשה אלא מקת
 רק ותגמר המעוך לוז שיעז פי על אף מתחלת המזק ופעולוז ממש בעיעה להיפך או הניזק
מן לאחר  כיח וטיט בעפר הקדועזים שמות במכסה נמי דכוותה וממילא יחשב, ממש מעשיו ז

מן אתה במשך ימחקו שבתאי  העזמות על העפר פעולת דה״׳ט המחקה ופעולת היזקא וברי ז
 חטין בשורה כמו ממש, בידים בנזוחק הוה הנתק אל המזיק אוז בתים קירב והוא מיד, מתחלת

ת קדושת על נפלאתי ומראות וצדק. אמת ברור וזה  סימן שערים״ ״בית שו״ת בעל זקני חמי מו
ה וטבירא אה, נחית שלא ק״ע  חייב שבת במוצאי ונתבשל שבת למוצאי סמוך קדידה דשופת ל

 JC מו, מנתות שבת, כמעעזה חייב ונתחמצה והלך העיסה על שאור מהניח ראיה והביא
 כמו חייב בשבת נחבשלה דוקא שבת במלאבת כי יפה, עולה הדמיון אץ תורתו כבת ובמחילת
ב מנחות לגבי אבל המסוכן, במלאכת  מאלה שנגמרת פי על אף שאור הנתת תי על במחמץ תי
אלוז, נגנורת שהמעשוז כיח נוזשב ממעו כנלעשיו  כמו ממעו והוח השאור עם דמניסוז קירב מ

ברור. תה המעשה גמר אחר דחייב הטין שורה



ררלב ו ם ד י ד ו ד

 שנתקשה הנ״ל חיט־ך המנחת של העזנומה קושיא נבון על ליישב לי נראה זה פי על אשר
 דתייב, המים לתוך סודר דזרק הא בהלכותיו ז״ל הרמב״ם הביא שלא מה על הדברים בתיך
תו דבגד רהא זה. על שיחלוק כד דאין נראה הנ״ל חבחים דמסוגיא גדולה. קושיא והוא  שריי

 למה קשה כן ואם שכ> או״ח בש״ע הובא וכן סו כב, שבת בה׳ הרמב״ם גם פסק כיבוסו זהו
 דהא לי פשי?זא דהנה מידי, קשה ולא מאד ניחא הקדמתנו ולפי דרבא, הא הרמב״ם השמיט
הו שרייתו בגד רבא דאמר מן המשך הבגד שורה אם דוקא היינו כיבוסו ז  שעל ממש, במים ז

 על אשר הבגד בו ששורה ידי על שמתנויד המים פעולת יח־ על מעצמו הליכלוך נתכבס זה ידי
 דמה כיבוס בכלל זה אץ מיד ומסלקו המים בתוך מניחו p אם אבל שורה, תיבת מורה זה

 כאשר יותר עוד מלכלכו אדרבה אלא לנקותו הלכלוך על כלל פועל אמו לח הבגד שנעשה
 כיבוס, שמיה לא כיסכוס ליה דלית כיבוס דכל בפירוש שם אמר גופא ורבא זה, על הנסיון יעיד

היינו הל־כלוך את ביד לשפשף דצריך ומשום  יפעול לא לבד במים לחלוח במי ובבגד בעור, ו
מן משך הבגד שמניח מה דהיינו הבגד דשריית רבא דכוונת בורחך ועל כלל,  על שלא אפילו ז

הו במים כיסכוס יח־  שפשוף, כמו מנקה המים פעולת התמדת בכלים השרייה ידי על כי כיבוסו, ז
ה ״האי״ ד״ה קיא ובשבת בזבחים שם התוס׳ קושית בזה מיושב מאד ומה ^ג  ד׳׳ה י״ח ו

שו ״מערמת״ ^ תו הא בבגדיה וטובלת מערמת נדה דאיך ש  הנ״ל ולפי עיי״ש, כיבוסו זהו שריי
מן בהמשך במים שרייה p דרבא אץ מיד, ומסלקו למים כשמכניסו לא אבל קאבנר ז  להעמיס ו

 א, קב, בשבת הקשו איך כן דאם טינוף, דרך דהיינו שכתבו התוס׳ של השני בתירחגו זה דבר
 קאמר הטלית על דלאו התוס־ וכתבו אחר מצד מים נותן האור בה שאחז בטלית ״נותן״ ד״ה
תו דהא  שרייה הוה לא הטלית על מים דנתינת מידי מקשי הוה <6 הנ״ל ולפי כיבוסו, זרע שריי
מן. בהמשך שם ומניחו מים בספל נותנו אם אלא ז

מר צריכץ כורחך על הנ״ל לפי והנה  ה״ינו חייב המים לתוך בגד pז רבא דאמר דהא ל
 פשתן זרע pבז כן שאץ מה מיד, וסלקו pבז לא אבל שרייה בגדר שיהיה כדי שם בהניחו
שערי בהיטי בן שאץ מה זה, על זה מתדבקין מיד pדהרי משום מיד דדדיב  עד להניחם צריך ו

 כן אם שיצמחו עד שם שמניחם דהיינו דמקדח דאי בגנו׳ אמרו זה ועל הזמן, בהמשך שיצמחו
שערי בחיטי פשתן זרע דוקא רבא נקט למה  דהחיוב כורחך על פשתן זרע מדנקט אלא נמי, ו
 בהמשך אותו ששרה רבא של כוונתו כורחך על סודר pבז אבל מיד, וחייב לשה משום הוא
ל הרמב״ם והנה זמן,  חטין pזו לשון נקט ולא חטין ״שורה״ ונקט הטהור בלשוע שינה ז׳

מן, בהמשך דוקא שרייה דצריך להודהננו בכדי דגכורא כלשנא  לשון נקט פשתן בזרע אבל ז
כיון הרירין, מתדבקץ דמיד ומשום שרייה, בעי ולא מיד והיינו ״נותן״  יחנא מפורש הרי שכן ו
^ פ די שעל דבל חטין דשורה זה מ ל מעצמו אפיל מלאכה אתה תתהווה למים דבר נתינת י  ב

 בגד דשורה הא גם בזה ממילא נכלל כן ואם חייב, המלאכה גמר אחרי יתירה פעולה שום
מן במים הו שרייתו דבגד הדין ועיקר חטץ, משורה שנא דמאי ארוך ז  בלא אפילו כיבוסו ז

 ובודאי מים, עליהם יתן שלא כסת או כר גבי שבת מהלכות כ״ב בפרק השמיענו כבר שפשוף
 שרייה צריך אחר ובבגד כיבוס בכלל הוא בלבד מים נתינת יח־ על מהבגד שיוצא לכלוך באיכא

p הא בהלכותיו ולהכפיל להביא הרמב״ם החנרך לא ולכן דוקא r7 במים. אותו ושדה סודר 
 אינו חטץ דשורה הדיהל שכתב רמ״ח תשובה חמישי חלק הרדב״ז בשו״ת בחנאתי כתבי ואחרי

מן שם במניחו אלא חייב עיי״ש. חייב אינו מקודם שסלקו וכל רב ז



רלגשגלדו תורה דספר פוגיא

 רמה עפר במקום גליונות להניח זו דמעשה בצהרים בשמש ברור נראה המתבאר כל אשר
מן לאחר רק תננור המחיקה שמעשה פי על אף בירים מעשה אלא מקרי נרמא רק לא ותולעה  ז

 שכתב! השנית״ ■ועל בר״ה רס״ג סי׳ יו״ד סופר בחתם עיין הטין, לשורה ממש רומה והוא
 ירי על סוף בל רסוף ביון מקום מכל השם בגוף עושהו אינו אפילו מעשה שעושה כל ״אבל

אץ גמורוז״, מחיקה ליה הוה נמחק im מעשה  לקרות רשרי אות על שעוה נטף לזה לרמות ו
 אבל האות, תמחק לא לעולם רשם האות ולגלות לגררו ריבול משום אחר במקום תורה בספר
ב בוראי העפר ^י ע הרקבון ומעשה הגליוטת את הזמן במשך י עזו  ספראעעסס) (פערוו

 דהא שכתב הסופר״ ה״לשכת רברי וקיימין שרירין וממילא זהנפר, בתוך כשטתנן מיד מתחלת
 וגם שיבוא ברי שההיזק כיון גרמא, רק ולא בידים מעשה הייט שם והטביע שתץ כרוז רדוד

כן מיד, מתהלת המחיקה פשלת  ספל בתוך שקען דאחד בהא קט״ו בשםת הר״ן בפירוש כתב ו
חל לו ואמר שומינז  מעשה שעשה משונז בפירוש הר״ן וכתב הראשון מן האחרון של עונשו ג
ביחנז.

 מקרי אז לאיבוד ילכו ובודאי היזקא שברי באופן במים הגליוטת כשמניח דוקא הייט אולנז
 פי על אף שימחק התקא ברי דלא כיץ וטובל בשרו על בתוב שם בהיה אבל בידים, מעשה
 דאי שימחק ברי דלא לומר בורחך על מקום מכל הצחנה, הוה הכי לאו דאי לחה בדיו שמיירי

כן בידים שפשף וכמו ממש מעשה הוה הכי לאו כיון עיי״ש, במקומו הרשב״א בפירוש כוזב ו  ו
 שהביא א, ח, ביומא התטב״א גם כן שבוזב וכמו גרמא, p הוה דלא בגנו׳ אמרו שפיר שכן

ציל, הגאון א ומה ז שי ן דכיון הר״טב״א על ליה ^ ר  דאיט לטענלא לי למה כן אם הוה גרמא ר
א מידי קשה לא לדידי רישא, פסיק התז ולא מכוין  שתבוא רישא פסיק הוה דאי תליא בהא דוז

מן לאחר פטם כל על המחיקה תר ז  שמקרב כיון בפועל, מעשה p גרמא שוב מקרי לא אז בבי
בזזז באתכה, ביארט וכאשר תזד והנתק המזיק  ס״א בסימן אפרים הבית דברי נם נפרכים ו
 נמוזק איט לטבילזז הירידה דבשזטז כיון גרמא p מקת בשרו על שם בהיה דלהכי שכתב
 לעיל, המתבאר מכל נחזה וזה מקת, גרמא p כך אוזר להמחק שהולך פי על אף לגמת

חז  טובל דבר נעשה לא עוד למים טזינה שבשעוז פי על אף שלו מעשה דמקת הטין ומשו
ת על שם בכתוב שכן ומכל משם, לסלקו ש  של שיטתו לפי המחיקה לעכב עוד יובל שלא ב
ת אפתם הבית ברור. וזה שימחק, הוא רב

 הוה נמי ולנזחוק להשחתז כוונה בלא השם דמחיקת אמתנן התז דאי דבתנז של פסקן נמצא
תז ספר הני בעפר לקבור אסור היה אז אלוקיכם״ לוז׳ כן תעשו ״לא בכלל  התותז מן שבלו תו
 כורחך על לרבא בעפר לטנזם מותר מקום דמכל כיון אבל תשא, ופסיק בידים מעשה דהוה
טין דבל משום מ  הגאוטם הרבנים מן כמה שפלפלו ומה מחיקה, בכלל איט מבזיון להציל ש

אץ פי על אף לתקן מטז על דמתזק מד.א שליט״א טזו ד  מחקה, מקת מקום מכל לוזשחתז בוו
ש פטם כל על אז לתקן כת אות במוחק בי לרבת, פירכא בזה אץ טז לו י  לא למתק מעשה כוו

 יש שפיר מחקה מעשה לעעזות מבוץ פנים כל שעל כיון ולכן לתקן, בדי אלא לבדץ בטונה
תז, איסור משום בזה לדון  צתך ואיט למחק כלל כוונה לו אץ הלא בעפר בגונו אבל תו

תר המחקה, ה ניחא היה ויו  בגדר דאיט מותם הכל דעוזי עניות לפי בזה לעולם, ימחק שלא ל
בתר. תה ואיבוד. העווזתה
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 אבל מיד במעשה אלא שייך לא רישא דפסיק הנ״ל הו־רב״ז בשו״ת שראיתי אעורר זאת עוד
ש להמעשה המשך שיש כל דו לאל וי  ביטול האי בלא אנז אפילו תגמר שלא המעשה לבטל י

ה רישא, פטיק מקרי לא בבירור המעשה מאליו תגמר  בלא אפילו זוז ולפי בסברוז, מאד נכון וז
 בעפר לגנוז רבא שהתיר מאד ניחא לבזיון מבוץ שאינו כל השחתה שייך דלא שלי הקדמה

̂■ בלא אפילו  חייב אימ שימחק קודנז משם לסלקו יכול וגנז למחיקה מבוץ שאינו דכיס חרס, כ
 אמר לכן יותר, בולטת למחיקה ושלום חס ולא לכבוד שמכווין מחשבוזו שיוזיה וכדי עליה,
אז חרס בכלי נותנו שיהיזז הוסיף יעקב בר אחא ור׳ חכנז תלמיד אעל שיניחם רבא  פשיטא ו
 גנז ומה זמן. לאחר אלא מעשה בשעת ביחד והניזק המזיק שאץ בידן גרמא אלא הוה דלא

 ודזעפר הקרקזנ פעולת היפך והיא רבים ימים המתקיים דבר חרס בבלי שמתנו מזנשה שעושה
תר מעשיו מתוך ניכרת ומחשבונו הגלומת, להרקיב  כל על המעכב חרס בכל שמתנו מזה יו

בון רבינז ימים פנמז ^ אז ה ת כוונה בלא וגם גרמא, p כאן אץ ו חי ש ל אדרבה אלא לז עי  לז
כיץ מבזיון מת בן לעשות נכון היותר זהו מבק^ע, יותר מעולוז שמירה לך שאין ו  שאץ בגלו

ואופן. ענץ בשום תקלוז להם

 תלמיד אעל חרס בכל לקבור שמוהר עומד במקומו הש״ע שפסק תראה המתבאר ומכל
ם שאץ קוומזז וכתבי קרעמז כל חכם  P והולך סובב הנ״ל הלכה בירור כל אולם תיקון. עוד לז

ן אבל וכדומה שנת״זזון ידי על שבלה תורוז ספר על ^  עלה הרבים שבעוומתימ דידן ב
 והירופמז בזיומת ידי על חוצות כל בראש ומבהיל מרא באופן נתחלל ה׳ ושם ביעו, הכורת

 השמועה באה אשר מקום וכל אש, לשריפת היה מחמדמ וכל אוניו תצלמז שומע בל אשר
הודינז, גדול ומספד אבל המדימת בבל  גדול והספד קבורה לעשות גבון דהידז ודאי זה לעומת ל

ת ובשוק ובפרהסיוז בפומבי  וצערנו שברמ מדל את הגויים כל ויראו הסופדים, יסובבו וברוזובו
מ שגרמו. ה אמ זאת בכל קדהזו עם ואנוז ה ועיננו ל־ די על ל־  שממז שם ויתקוזזז יתגדל זה י
או קרא ויוזק״ם  קל של במ ובן וחומר וקל ממך״, ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי המים כל ״וו
 כמבואר יהושע בימי הזקניגז נענשו זה על אשר חכם של בהספדו לזתעצל שאסור ומה והומר

ם שגעש ובמדרש בגבו׳  על מחמו־מ, כל ואת אותנו שקרוז גדול בעלבץ שכן מכל ההר, עלוז
ד כבוד ויוזנו רוזוקינז וישמעו ונהי קינה נשא הוזרינז ד בבור •תנו הכוזוב ובמאמר אלקימ ל  ל

שיך טתז אלקיכנז  י׳זרזז לצלמות ושמה לאור וקויתנז נשף הרי על רגלכנז מזנגפו ובטרנז יוז
מי' י״ג). לערפל־(יר

ל נמצא אפילו ולכן די קבורה לעזזזות צריך שאץ האזזרונים בגדו  אץ וכדומה בהיכל בגניזה ו
איוז מזוז בנידץ קבורוז, מלעשות אוסר אימ פוסק שום פנמז כל רעל דידן לנידץ ו  כולי דירן ו

דו עלנזא  ויוזהלל ויתעלל הסופדינל בשלוק תזבבו גדול ובכי מר והספד קבורוז לעשווק דדלוזיוב יו
ק במינז. המוזולל שמינז שם מו אלו ו ה שינזכימו בתנאי p זוז כל כי מ  אשר לזזשהממ מטעם ל

לז חדשה. שערוריוז אהה ושלום חס יצנזוז שלא חוסינז אנו מנ

ענו יעשה שסזזמינז ואבינו  שברנו, את ירפא הוא הגדול, שמו כבוד ולמען למזנננו לא אנז לו
שבר, שוד מכל ויצילמ באברתו למ ויסוכך כנפיו עלים יפרוס  ונעלוז רובp ביתו יבנדל הוא ו
מן מלא בדמזג הכותב דברי כל אמן. בימינו במזזרה ברבה לציון  הצרווז מדל על■ ואמזה י

במהרזז. שמינל לרוזמי ונזצפה



רלהשבלה תורה דפפר פוגיא

הוספות?
 מורינו לדוד pp ספרימ מחבר בעל מסאטמאר הגאון עם המחבר הרב התפלפל זו בסוגיא

ד אליעזר הרב פלפולו. על שהשיב מה והנה זעיל. גר״ר(גרינולד) דו

ך בח־ה ובקי חבם הגדול המאור הרב לכבוד עולם גבעוח האות עד שלום הרים ימזאו  ז
 גלאזגר עקיבא מה״ו בש״ת ויהלום ספיר השלם החבם בממוסץ מוכתר הגיון כמיטב הרעיס

הנ״ו. קל״ב וקה״י האב^־ק

 שלא הסליחה ואתו לנבון. קבלתי עפה מגילת ענז מבתבו יקרת הטובזז שלום דריעזת אחר
 כפי ואמלא לוזאריך גורנז הזמן אק עתה וגם ראש, למעלוז רבו טרדותי כי כה עד לו העזבתי

הסאחה. ואתו קוצר

רץ שגונזן דמה דבריו להעמיד האריך אשר ב  גרמא זה אין בקרקע העזמות עם היריעות ^ו
 אעמודה מעזמרתי על אני בעלמא, גרמא אלא דאינו אני שכתבתי כנזו דלא ממעז, מחיקה אלא
 בשרו על כתוב בשם אפילו דהא בתשובתי, כמבואר דמגילה הר־ן מלשון שהוכחתי במו

 באמת גופא דהתם ואןז להמים, המום בפועל דמקרב אף בעלמא גרמא אלא הוי דלא אמ^ה
 והריטב־א הרעזב״א שכתב כמו לומר צריך כורחך על גרמא, אלא הוי לא אמאי בעי טעמא
 ואף לכך, מתכוק אינו כן דגם הכא הדין הוא בן ואם מתכוין, שאינו דבר ליה דהוה מסזום
 רק מיד נעשה דאינו ביון מקום מבל בודאי, מחיקה לידי לבוא דסופו ריעזא פסיק ליה דהתז
מן, לאחר  רדבה בתשובות במבואר ריעוא פסיק ליוז הוה לא שימחק קודם מקום ליקחו ואפשר ז

בזוז תורתו, בבוד מעלת גם שהביא  דבאמירה לן יימאp הא בתקוובה אחר במקום ביארתי ו
 דרבנן איסור דבשאר אף רנ״ג בסימן אברהם המגן שכתב כמו ריקוא פסיק מיתסר לא לנכרי
 לא לנכרי דבאמירזז שנא מאי כן ואנז ביה אסור ריקזא דפסיק שי״ד בסימן אברהם המגן הוכיוז

 המלאכה בלל הגברי יעשה שלא אפשר דהא רישא פסיק שייך לא דבזה טעגוא היינו מיתסר,
 מכל יעשהו, מסתמא לנכרי שאמר דכיון מעשותו ימנע לא שמצדו ואף לעשות, שמצווהו

א פסיק מיקרי לא יעשהו לא הנכרי ירצה ואם לעשותו מוכרח שאינו כיון מקום ש  כן ואם רי
 גרמא אלא מקרי לא דיעזא פסיק נמי הוי ולא למוזיקה מתכוין דאינו מזן נמי דידן בנידון

 pגונ סתמא רבא מדאמר מוברע הוא וממקומו חרס, כלי בלי בקרקע לגונזו אפילו בעלמא.
 כלי בלי לבדו בעפר אפילו דהיינו מקזמע חרס בבלי אתנו הזביר ולא חכם תלמיד אצל אותו
 בן, תעשו דלא לאו מעוום הדין מעיקר קפידא הוא חרם בכלי דליתנו דעתא סלקא ואק חרס,
מו סתמא רבא אמר איך  תעשו דלא איסורא משום חרס בבא דדוקא הסזמיענו ולא עpבק לגו
 בן אחא דרי אלא גרמא אלא מקרי לא עלמא דבכולא קפידא, אץ הדין דמעיקר ודאי אלא כן,

תר לקיימו שאפשר כיון טוב דמוזיות הוסיף יעקב  ולא הרץ כמ״ש עדיף, הכי חרס בכא אתנו יו
 טוב. היותר צד על לעשות הוסיף יעקב בן אחא דרי אלא פליגו יעקב בן אחא ור- דרבא משמע
 דלא דטעמא תורתו בבוד מעלת דברי לפי ואפילו שהבאתי, במגילה הרץ מלעזץ כנראה
אץ מסוום הוא הכא מיחסו־ צילו p אזעזחתוז בוונוזו ד  דאפשר מון מקום מכל מבזיון, אז
 נימא אי בעפר אתנו לרבא שרי אמאי גרמא אלא הר דלא חרס בכא אתנו אחר באופן להצילו

 אתסור פנים כל על מדרבנן מקום מכל מהתורה, מיתסר לא אי ואפילו ממש, מחיקה מקרי סה
 לעמן אסכנדרני הר״י בסום רע״ו סימן יו״ד יוסף בבית כמבואר אחר באופן תקנה שיסו כיון

אי אלא השם, מחיקת גרמא. אלא דאמו משום טענוא וד
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 התום' מדברי ראיה והבאתי שבתבתי דברי על להשיב כבודו מעלת שהאריך ומה
 ממלאכת להוכיח והאריך חייב, אינו מיד נעשה דאינו דהיכא וגרמי גרמא בענק והראשונים

 ודאי אלא ממילא, נגמרת דהמלאכה אף מלאכה עשיית דמקרי וזריעה ואפיה בי׳זזול גבי שבת
 נכון אמת הנה דבדע, כאן עד גרמא מקרי לא בעשייתו מיד מתוזלת המלאכה שפ׳גולת דבל

מן אהה שנכועוך אף המזנשה עועוה שהוא רגע באותו מיר מתוזלת רוזפעולד! דהיכא הרבר  ז
דוז באשר ממש ונדר רתיכף באפהז כגון שנגנלר, ער  האפיה התוזלת האש עושה בתנור פת רו

מן אחר ער ענלד ואינו לאנז שנעשה אלא  מעל שהביא ומה גרמא, מקרי לא גוונא בכהאי ז
 ביוז לדון כלל ענין אינו תורתו כבור במחילוז מבעה־, משום רחייב בנר שמן מוזנותן כבודו
 יפה דולק הוא דבזה מבעיר הוא שעה באותו בנר השמן שמוסיף במה רוזתם גרמא, מעזום

 מעזום חייב ממנו דמסתפק בהא שם בביצה התום׳ שכתבו וכמו מבראשונה, אורה בתוספת
עיין אורה, נבהוז ממנו שמסתפק זו רבעועה גרמא מקרי דלא טעמא רהיינו מכבה  שם ברא״פז ו

אפילו אה, צריך דאץ שחולק  אבל עיי־ש, גרמא מעזום גוונא בבהאי שרי לא הכי בלאו ו
א לכולי במבעיר  נמי נהי אמנם השמן, שנותן בשעה ממש מבעיר אלא הוא גרנזא לאו עאז

מיר תיכף שתתחיל צריך הפעולדז התחלת מקום מכל מיז־ הפעולוז נגמר שיהא בעי דלא  ו
 המחיקה פעולת עריץ מתחלת אעה עפר לתוך תורוז ספר יריעות בנותן בן שאין מרז בעשייתו,

ץ ידי על אלא יעשה לא דהמחיקה שגונזו, זו בעז׳נה ב  לאחר רק התחאזו אץ והרקבון ^
אז ה׳נפר מלוזאוזית ונתלחאז היריזנה שנתרכך  עם היריעה בנותן ובאנזת הכאון, מתוזיל ו

 מן אחרון עונש גרול דאמרי דצרוקי מנוברא רבעזבת בהאי מים של ספל לתוך הקרועזים שמות
 דהמים טעמא מוזאי גרמא הוי לא שפיר התם בידים, דאבדן מפזום הר״ן וכתב הראשון
ח^ן ת מיד תכף פעולתן לפעול מ  מלתזאז שאיט סתמא בעפר בנותן אבל הדיו, על כשטזקרבו ו

די על הקדושים העזמות את אמחק יכול שיהא כך כל  אל שכעזמתקרב מים במו חהלחא י
 כו אץ בעפר אבל מיד, המחיקה נגנזו־ שאינו אף לנועזטשו מתחיל הוא מיד בדיו הנכתב

ת חי אץ כך כל *זלו תו הרקבון, שמתחיל לאחר רק מתהלת המחיקה ו  לעפר שמתנו רגע ובאו
מן פנים כל על צריך שבהכרח כאן אץ הוזוזלוז אפילו חית שיקבל עד קצר ז  מהקרקע, אזלו
כיץ מן לאחר רק המחיקה התחלת אפילו ליכא עריץ המעשוז שעשוז רגע שבאותו ו  מקרי לא ז
גרמא, אלא

ה ואף ע שהוא בשעה הקליטה פעולת התחיל לא דסריע  משום בעזבת חייב הכי ואפילו זור
 הק^ע לתוך הזרע נתימז היא בזה המלאכה דבל לומר צריך בורוזך על הכי בלאו הוזם זוו־׳ג,
מרוז לא הקליטוז דהא אעוז ימעז ג■ לאוזר רק ע  גוונא בהאי וביפזול ואפיה בשבת, נעשית ו

ט פשיטא  רעתי עניות ולפי החילוק, להבץ נתקשה טוב יום בהלכות חימך ובמנוזת חייב, דאי
תורוז זריעה כתיב לא רבשבת מפוום טעמא היינו  שהיה רכל ממשכן לה וילפינן מלאכה, אלא ב

 לא הא בכך מה בקרקע, שנשרש מה על אלא זריעה שם מפל דלא ואף מלאכה, מקרי במפוכן
הו מלאכה כל תעשה לא אלא תזרע לא כוזיב מ במשכן שהיה המלאכה וז  הזרע נתינת דזזיי

 שכתב ככזו בעזהמזריעז אלא חייב אינו תזרע דכתיב בכלאים באנזת טענוא ומהאי לקרקע,
 כתב שם חימך וממזת בקרקע, בשהעזריעז אלא מקרי לא דזריעה מפוום שם חימך במטזת
מ  מיר, עליוז הוי זריעה רפזם מעזום הפזרימז לא אפילו הזרע מזינת על חייב דבפזבוז טענזא רזזיי
ש בכלאים כן דאם תנזוה תזוא מפוו  שזרע מיז־ דחייב למימר לידז רהוה שכן כל זריזנה בידז ר
מקרי, מלאכה מקום מכל מקרי לא חריזנה אז־רכה נראה דעוזי עניות ולפי הפזריש, לא אפילו



רלזשבלה תורה דפפר פוניא

אץ בזריעה דוזיינו אלא  הא כורחך על כן אם מיד, מתחלה הזרע וקליטת השרשה פעולת ד
 קליטת דהייע הפעולה תב^ת על הכוונה אין pבמש שוזיה הזריעה מלאבוז תורה דאסרה

א דוקא הזותג מן, ולאחר גרמתו ידי על אלא כלל, נעשה לא זה דוז  קליטת פעולת דאץ דכיון ז
 על נקלט, כך ואהר כלה להיות שמתחיל עד הקרקע לתוך הזרע שנותן בשעה מתחלת הזרזנ

ק^ע, הזרע טתינוז של המעעוה גוף על הוא זריעה מלאכת איסור כוונו! כורחך  הכי ומשום ל
שול באפיה אבל שם, חתוך במנוזת שכוזב כנזו חייב נשרש לא אנז אף  פעולת דתכלית ובי

 דמלאבת אמריק שפיר הכי משום כנ״ל, גרמא מקרי ולא עשייחו בשעת מיד מתוזלת המלאכה
שול אפיד!  המלאכה כל דאז מזזבת והבישול האפיה ענור אנז דוקא היינו תורוז דאסרוז ובי

 להי בא לא אם אבל עשייתו, בשעת מיד שמתחיל כיון עעזייתו מקרי הפעולה תבלית נם דוזיינו
אץ ובישול, אפיה בכלל הוי לא נגור  בסיעתא נכון על שפיר ואתי במשכן שהיוז המלאכה זה ו

א מי ק תו  אף מחמץ משום דוזייב במנחות עיגזזז גבי על שאור מוזנותן תשיבני ואל היטב, ודו׳
 תעשה לא כוזיב ולא חמץ״ תץשה לא ובו׳ הממזה ״כל דכתיב הוזנז דעזאני מיד, התוזיל שלא
 נעשה אפילו מעומע תי¥שה ז6ו השם, ומחיקת בשבת כמו נרמא ולא עיזזיוז משמע דהה

גרמא. אלא אינו אפילו חייב הכי מעות! מאליוז,

 הכירה על קדירה דהעמיד שערים״ ״בית הספר בעל הגאון ח״ז כבוד מעלת הביא ואשר
 דבריו וזנדקו תמוה דבר הוא חזייב, קדמו שבת במוצאי ונוזבשל קדש בשבת לחשיבה סמוך
אץ אחר במקוס בזה הארבתי ואני בזה,  לוזאריך ענלי עתי שאץ הסליוזה ואתו מקומו. כאן ו
מר יאריך שנותיו חד חתר• דו ונפש כאנה״ט לתורתו לנזר שלום ואו די טובתו. שלום דור׳זז י

גר״וו(גרינולד). חד אליעזר
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נבילות אוכל דקטן סוגיא
א) קיד, (יבמות

 שלא הקטן על גם הקפידה דהתורה נאמר אם נבילות אוכל דק^ ענין עיקר אבאר מתחלה
 עבירה שעשה לגדול ודמי עונשין בר דאינו אלא בתורה האמורות עבירות מכל עבירה יעבור
 אינו בי יהשב עביד וכלא הקטן מעשה על כלל הTהקפ לא דהתורה נאמר או באונס, או בשוגג

 דקטן בפלוגתא תאא זה דבר כי נראה הרעיון בתהלת והנה התורה, שומר בכלל ואינו דעת בר
 לומר כורחך על להפרישו דמצווין דאמר דלמאן להפרישו, מצווין דין בית אי נבילות האוכל

 וממילא מקרי תקלה פנים כל על אבל עונשין בר דאינו אלא עבירה נהנשה מקרי נמי הק^ רגבי
 עבירה מקרי לא הקטן דלגבי משום היינו להפרישו מצווים אין דאמר ולמאן להפרישו, צריך
הד^ גמ׳ הביא ד שמג, אברהם והמגן נפרישו, למה כן ואם וכלל כלל  ראיה ומשום ב, נה, סנ

 למה תקשי כן ואם עבירה מקרי נמי הקטן דלגבי ראיה מביאין ומזה תקלה, איכא נמי דלקטן
 בתהלה יראה בגמ׳ שם דהמעיין כלל, ראיה אכא משם באמת אולם להפרישו, חיוב יהא לא

היינו תקלה דליכא הש״ס סבר  אה דחי כך ואחר להפרישו, מצווין דין בית אין דאמר למאן ו
ץ בית דאמר למאן והיינו איכא נמי דתקלה כן אברהם ובאשל פשוט, וזה להפרישו מצווץ ד  ו

 אץ דאמר דלמאן ברור לדבר נראה זאת אבל זה, בכלל מגדים הפרי האריך כוללת בפתיחה
טן אה סבירא כורהך על להפרישו מצווין דין בית  הדין הוא וממילא כלל, בעבירה שייך לא ^

p א לט, או״ח בש׳׳ע פסקיץ ולהכי הוא, כן נמי עשה במצות p משום תפילין לכתיבת פסול 
 להא מזה הקשו א׳ סימן או״ח תבינא ביהודה הנודע ובן מגדים והפרי קשירה, בכלל דאינו
טן כז א, ביו״ד הש״ך דכתב  כן ואם נבילה, בידים להאכילו דאסור משום זביחה בר מקרי ^
 ציווי יש תעשה לא לגבי pד pתי מגדים והפרי תפילין, לגבי קשירה בר נבלי דמקרי נימא

 עשה במצות דהן ביאור, צריכין מגדים הפרי דברי ולכאורה בידים. לקטן לספות שלא מהתורה
 במצות והן עשה במצות הן בבלצוות, להנכו כדי חיעך מצוות מצד הוא הטעם תעשה בלא והן
 עניות לפי נראה אבל קשירה. בר מקרי לא עשה מצות דלגבי שנא מאי כן ואם תעשה, לא

 שפועלת דהפעולה וכדומה אכילה כגץ תעשה לא איסור גבי דשאני לחלק הכוונה דעתי
 בתבלידית מזון יהיה אם בגדול כמו לק^ מזקת האדם ונפש גוך על האסורים דברים אכילת

נן וכמו אסורות, מאכלות בהני ^י פ  מפני העכו״ם מן תינוק יינק דלא ברמ״א פא סי׳ ביו״ד ד
הו הלב, את ומטמטם רע טבע שמוליד  להפרישו מצודן דץ בית דאין הא בין לחלק הטעם וז

 אם אלא בא אינו טמאים דברים מאכילת הבצמח ונפשי גופני התק דהאי דודאי בידים, ספי ובין
ץ אוכל  לאכול התורה דאסרה השתא אלא לא, בעלמא אקראי בדרך אבל בתמידות בהם וניז
 הגאון ואאמו׳׳ר דרוזמנא, אמימרא עבר סוף כל דסוף אחד כזית על אפילו חייב ממילא מהם

 אוכל אם וממילא חולין, מסכת על רביעי דור לחיבורו בפתיחה עיין זה בענין האריך זצוק״ל
 מותר יהתז בידים ספי אם אבל להפרישו, pמצו דין בית דאין אמרינן באקראי וטריפות נבילות

 להני מדרבנן או מהתורדז בידים לו לספות אסור ולכן האסורים מדברים תון בתמידות הלא אז
p מקרי דשפיר נאמר זה ולפי אסור. pמדרב p בידים דספי אה דסבירא שיטות p זביחה בר
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 צריך פנים כל על אבל להפרישו מצווץ דאץ פי על אף בזביהה צורך יש להק^ גם דבאמת כי^
 בעי לכשיגדיל חיעך מצד p לא וממילא האסורות, ממאכלות בתמידית הון שלא כרי אביחה
 אסורות, במאכלות דוקא היינו אולם בזביהה, צורך לו יש קטן כשהוא עתה גם אלא וביתה

 של התכלית אבל חינוך מצות מצד הם דחייב פי על אף ובדומה תפילין כגון עשה במצות אבל
 להקטן שיש מפני לא אבל הנשבה, בתינוק יהיה ולא המצוות יקיים שכשיגדיל כדי הוא החינוך
 כדי בחינוך שחייב שמצד נאמר איך כן ואם עשה, מצוות לקיים בעצם חיוב קטנותו בשעת
עיין קטנותו, בשעת כתיבה בר יהיה זה משום לבשיגדיל, המצוות שיקיים  על במנילה ברץ ו
ר וקטן שוטה מחרש חוץ המגילה לקרות כשרין הבל ב, יט, דף המשנה  בקטן, מכשיר יהודה ו
 דר׳ טעמא מאי לחינוך הניע שלא בק^ אי איירי דבמאי יהודה״ ״ור׳ ד־ה התוס■ קושית והביא
אי יהודה ^ דרבנן ליתי מדרבק דמחוייב ביון הא דרבנן טעמא מאי לחינוך בהגיע ו  דרבנן, וליפ
תירץ א לחינוך שהגיע פי על אף שהקטן בדין שאין ליה סבירא ״דרבנן ז״ל הרמב״ן ו  יוצי

 עיקר״ כל במצוות מחייב לא דאיהו דאבוה אלא דידיה מצוה דלאו משום חובתם ידי הגדולים
 הקטן אבל האב על רמי הקטן חינוך דחיוב זו לסברה נוזית ז״ל דהרמב״ן לפניך שלך הרי עכ׳׳ל.

ף אבל עיקר, בל מצוה עליו אין קטטתו בשעת סו אי  ליוון רצריך דודאי הכי למימר אפשר אי ב
תר עור ואולי הגדול, כמו ממש עצמו מצד אלא חינוך מצד לא כשרים בדברים  נטיקים יו
 הפרי כתב שפיר ולכן כמובן, עשה במצות כן לא אבל מגדולים, לקטנים אסורים מאכלות

א. בסתנתא מאוד נכץ וזה תעשה לא למצות עשה מצות בין לחלק מגדים מי מו

 בידים ליוז ספי דמהתורדז ליה דסבירא המייטות על אחרונים שוזקשו מה נמי לייעוב יטו ובזה
 ובנותיו לבניו לזזאכילם אמרה ולא ולעכו״ם לנר נבילה להאכיל תורה אמרה לכזה מותר, נמי

 ניחא האנזור ולפי להם, ליתן דאסור מוכח דנבילה מקרא הלא בשרצים קרא לן ולמה הקטנים
 ליספי דלא מוזהר להיות אבל ברגילות נבלוז הקטנים לבניו יאביל שלא אלא נשמע לא דמנבילה

 קרא צריך לכן דנבלה מקרא נשמע לא זה הגדול שמוזהר כמו איסור כזית בעלמא באקראי ליה
 מצד נפרבים הטו״ך דברי דעתי עניות לפי אבל היטב. ודו״ק כאוכל דהמאכיל בשרצים מיוחד
שו מצותן דין בית אץ נבילות אוכל דקטן לדידן למעלז שכתבתי מה דכפי אחר, פרי  לא לז
ספי דלא והא תורה, איסורי לגבי בלל קטן שייך ה ל  הביאו הדשן התרומת הנה בידים ל

 שלא כדי דמלתא בטעמא כתב פ״ג סימן או״ח סופר החתנז זקמ קדוטזת בשו״ת וכן האתרונעז,
לו רגי א הלא כן ואם למודו, יבקש וכשיגדיל בעבירוז לז מר א טעמא דורסוץ אנו גם לוו ר ^ 

 ואיך לעבירה הקטן את ירגיל שלא הגדול על איסור הוא בידים לו לספות דאסור הא כן ואם
פלאי. הוא זביחה בר יהיה שהקטן מזה יצמח

לו, שלא כדי הוא להאכילו דאסור הא שכתב הדטזן התרומת, דברי בגוף אולם רגי  לפי לז
רוז חששא מצד התורה טעם יוזיה זה דלפי חדא עליוזם, לפלפל יטו דעתי עניות  שכשיגדיל וגז
 על בנו״ם התורוז דדיני לומר אפשר אי כי ז״ל האחרונים כתבו וכבר והרגלו, למודו יבקש

ת, חשטזות בוי דלפי אלא עוד ולא וגזרו  כן נם התורוז לנו ציותה לא למה הדטון התרומת ד
לו  ולמה הרנזבץ שכתב וכמו דוזיה, לענץ במו תעטיה מלא חמורה שהיא עשה בנזצות לזרגי
ל תעשה לא מזנות על דייקא הקפידוז לו  זה פי ועל חרטו דבר ל נראה היה הקדוטומז רבריו ו
מר ל ונראה דילן, בסוגיא חמותת קושיות ובמה כמה לן יתייטזב  תורזז דאסרה דהא ל
הקפידה בך איסור דבר יאכל שלא הגדול על התורוז שהקפידוז דכמו משום הוא לקטן להאכיל
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בין גדולים בץ לאחרים האיסור את יאכיל שלא  יתאכל לא ישראל ידי שעל הקפידה כי קטניט ו
דו על ו^שה ולא איסור דבר  התירה שהתורה ולולי העבירה, המעשה דהיינו עבירה דבר י

 לגברי ליתן דאסור אמינה הוה תאבילה דלא קרא מבח באמת נבלה לנברי ליתן דמותר בפירוש
 שיהא באמת הקשו אהבה״ בר אדא ״ור■ ד״ה ב, נז, מיר התוס׳ כי אר. זה דבר יחשב ולא עלה
 זו קהזויא יתייעוב לקמן ביאורנו ולפי הקטן, את להקיף דאסור במו עכותס לוזקיף לישראל אסור

 ידי על איסור דבר יתאבל שלא התורה הקפידה מעבו״ם חוץ אבל ופרוז, בפתור אופן על
 תאבלום דלא בקרא ובאמת אבילה, לזנורך לאוזרים ונוזינה האכילה על הקפידוז כי היעזראל

 מדכתיב קטנים דרעזינן שפיר דם עי דבשלמא לקטנים, להאכיל שלא דמיירי כלל מרומז איט
ש כל הוא הקרא פירועז וממילא קטנים, אפילו מרבה נפש ובל דם• תאכל לא מכם נפש •כל  ע

 לו, יתן לא שהגדול דוזיינו דם תאכל לא ידכם על לומר רצה דם, תאבל לא מכם הקטן אפילו
ש הכל מכם דהאי מורה שהעינה פי על ואף  מקומות וכמה כמה מצינן הלא מקום מכל קאי, ע

 ליה מנא תאכלום לא סתם דבתיב שרצים עי אבל העינה, טעם עם מכווטת אינה חז״ל שדרעזת
 ובתורת במקראות בפירש להמעיין יפה מבואר הדבר אבל הקטנים, על גדולים להזהיר דבא

 שם בספרא ודרסו הם״, שקץ יאכלו לא העוף מן תשקצו אלדז ״ואת כתיב יג יא, שמיני כהנים
 •לא בזה״ל. בספרא ודרש הם״, שקץ כי תאבלום ״לא כתיב מב ובפסוק באוכל, מאכיל לחייב

 המקומות בשני ובמלבי״ם כורוזך. על יאכלו״ לא לומר תלמוד לקטנים יאכילום יכול תאכלום
 ומגיה לקטנים, להאכיל שלא אחד וקרא לגדולים להאכיל שלא להזהיר בא אחד דבתוב מפרש
 שלא דרעזינן יאכלו מלא אלא תאכלום דלא מקרא דלא מוכח מהספרא דהא דילן הש״ס לשון

 חד רק ליבא אי דודאי כלל, להגיה הצורך מן אין דעתי עניות ולפי יעוי׳-״ש. לקטנים להאכיל
 קראי תרי דאיכא השתא אבל לגדולים, להאכיל שלא p דרשינן הוה החנונה סברא פי על קרא

 לקטנים להאכיל יכול תאכלום לא הספרא פירחס זה ומעתה לקסנימ, וחד לגדולים חד מוקמינן
 פירוש יאכלו, לא לומר תלמוד לגדולים, להאכל שלא אלא להזהיר בא לא תאכלום לא חזאי

 דלא קרא האי אייתר כן ואם באוכל, דמאכל לגדולים להאכל שלא נשמע בבר ומעזום
 לרבות המאוחר וקרא לגדולם בא בפרעזה המוקדם שקרא לומר כורחך ועל לקטנים, תאכלום

זה. לכל נוזית לא שהמלבי״ם ופלא לקטנים, אפלו

א ג יג, בא במכלתא דר׳זזינן עי חמץ עי והנה  והביא כאוכל, מאכל לעשות חמץ״ ואכל ״ל
ל צריך דאינו אומר יוחנן דר• פלוגתא שם  ואנן הנאה, איסור על בא אלא מזזזרצים וחומר ^
 וחומר. בקל משרצעז לפינן כאוכל מאכל וממלא יאכל מלא בהנאה אסור דחמץ פסקינן עי

 משרצים וחומר בקל חמץ למלף נוכל דאיך חמורה קושיא יפות פנים בשם מביאים וראיתי
 אלא בפנים זו קהזזיא ראיתי לא והנה בכעדעזה, דסוחצורו שאני דעזרצים אמרו בגמ• הלזז

 לוז לית הקושיא דעוזי עניות לפי אבל יפות. הפנים של תירוצו את ידעתי לא וגם בשמו מביאים
 כל על דהא לא, ודאי וזה חמץ לקטן לספות דמותר יפות הפנים יאמר דהכי עיקר, בל התוזלה

ה, התורה לכל קסני ג• מהני לפינן פנים  להאכל אסור ולקטן נאמר איך שואל אני ומעתה כל
אכל איסור עצמיות וכל שמיא, בשמי וגיורא בארעא יציבא תזוא מותר ולגדל  נצמח לקטן לזז

p ל עיון וצריך ופשוט ברור תה כאוכל, דמאכל מהא ד כמותו. גאון על ג

 והרדב״ז משנה הכסף הביאו ט״ז תשובה ב■ בלל הרא״ש תשובות על תמה אני זה פי ועל
^ מה על שתנזה לא י, כלאע ה• ברמב״ם פ והלובש כלאים חבירו את שהמלביעז הרמב״ם ד



נבילות אוכל יקטן פוניא

 הוא ברור דעתי עניות ולפי יעויי״ש. הא ליה מנא ידע ולא המלביש, לוקה מזיר, ומלביש שוגג,
 מגדים הפרי בתב וכן וה, לאו על ולוקה כאוכל מאכיל pהאיסו דבכל ליה סבירא דהרמב׳ים

^ הוא וממילא לןטנים, מאכיל אפילו לוקה דלרמב״ם א שמג, באו״ח ^ ובכל בכלאים ה סו  אי
כץ לגדולים כץ כאוכל דמאכיל משרעים ילפינן שבתורה  שלא הקפידה התורה כי לקטנים ו

̂שה ידינו. על האסורה וו מעשה לי

 עכו״ם מקיף חייב יהא לא למה שהקשו הנ׳ל נויר התוס■ קושית זה פי על מיושב מאד ומה
 דרי דדזא ניחא, הנ״ל ולפי יעויי״ש. לני׳קף מקיף היקש ליה דלית כיון הונא, לדי קטן מקיף כמו

 הדין בהקפה הדין והוא ודם משחנים דילפיק ליה דסבירא משום ודאי קטן מקיף מחייב הונא
 האי ליוז ליתך הונא ולד■ ההיקש מכה זה על מיעוט ליה אית אהבה בר אדא דר■ אלא כן

דיו המלמד מן חמור הלמד ידדה לא כן ואם ודם, משרזנים ליה יליף וממילא מיעוט  מן לבא ו
 כן ואם לנכרי ליתן דמותו־ קרא בפירוש לנו יש הלא אסורות מאכלות דגבי כנד^, להיות הנדון

 ופרח כפתור וזה עבו״ם, להקף אסור שיהיה מהם המור ודם שרצים מן הנלמד יהיה.הקפה איך
 דהא הנ׳ל הש״ך לדברי מקום אץ ממילא אלה בדבדנו אנחנו כנים ואם יתבדך. לה■ תהילה
 יאכל שלא התורה הקפידו: בך אלא עלה קאתינן הקטן איסור מצד לאו לקטן להאכיל דאסור

 דבר מאן זביחה בד כך ידי על יעשה שהקטן אבל קטנים, ובין גדולים בין לאחדים יאכיל ולא
שמיה.

 מענה מצאו ולא בה נתלבטו הדאשונים כל אשר חמורה קושיא לסלק ידי אנופף הנ״ל ולפי
אץ אלא מהתורה הם עינויים חמשה דבל ה א, עשור שביתת בה■ הרמביים שפסק מה על  ד

 כן ראם שהקשה הר״ן קושית המגיד והרב משנה הכסף שם והביא ומזתיה, אכילה על רק ברת
 לגדול דמותו־ בגם■ בפירוש ומשנהג בכולן מותרין דתינוקות ב, עת, יומא בגמ׳ אמרינן איך

 איך וסיכה רחיצה אבל יסתכנו, שלא בדי מותר ושתיה אכילה ובשלמא בידים, ולסובם לדחצם
 סכנה משום ליה ניחא ועזתיה דבאכילה הרץ שכתב ומה מאד, חמורדז זו קושיא והנה מותד,

 פחות פחות או עכו״ם ידי על לידו ליספי מהתודה איסור כאן הנז אם סוף כל דסוף מספיק, אינו
 להאכיל זה איסור שכתבתי מה דלפי ל־תא, מעיקרא הקושיא שהעליתי מה ולפי מכשיעור.

 לא להזו עבירה שמעשה התורדז הTדהקפ ומשום לגדולים להאכיל דאסוד מהא נצמח לקסנים
 האיסוד אכילת כגון מכוער מעשה הוא בעצמו המעשה אם תינה הא בן ואם ידינו, על ת^שה

 כיון עינויים המעזה בהני אבל ח־ינו, על מלאכה תעשה שלא התורה שהקפידה שבת מלאכת או
 ביום מעונים שנהיה התורה קפידת אלא כמאביל דאוכל לדדועז שנוכל תאכל לא כתיב דלא
 עצם בעצמה המעשה שאין הכיפורים ביום הבא כן ואם מעונה, יהידז שהקטן לא אבל הזה

ביון הזנאה דעתא יתובא דהיינו מהמעשה שמגיע התכלית על הוא האיסור אלא איסור  שרק ו
השכל. עומק פי על נבון לי נראה וזה לקטנים, להאכיל שלא איסור בזה שייך לא נהנה הקטן

 להאכילו איסור דבר לק^ ליתן או לומד מותר אם שחקרתי חקירה לי נפשנז הצעתינו פי ועל
היינו אחר, לקטן  מאמירה נnג דלא אסור מדרבנן דודאי דאורייתא, איסור בזה אית אם ו

^, בשאר אפילו התורה בכל שאסור לעכו״ם סו  חיוב כאן דליכא נראה מדאורייתא אבל אי
 וראיה לקטן. שליחות אין הלא פיו על שמאכילו פי על אף הקטן אלא מאכילו הגדול דלא דכיון
עויין עכו״ם, ידי על קטן להקיף דמותר מהא לזה אבל ■אסור דלרמב״ם א קפא, סי׳ וש״ע בטור וי
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מר בזה נרסו לשדות עוד יש ואולי מלקות דידיהל גם  על המעשה נעשה סוף כל דסוף ולו
עדיין ?אכל׳/ ״לא בכלל והוא ובהגרמתנו יחינו עיון. צריך ו

 בדבר דוקא היינו מהתורה אסור לקטן יםTב דספי דהא הדין לנו יצא זו הקדמה פי ועל
 מכח אלא נצמח אינו האיסור כל דהא לה היתר שהוא בדבר לא אבל להגדול גם אסור שהוא

 לא אם עזור, ונפל עוזר וכשל למאכיל אסור יהיה איך לאוכל איסור אק ואם כאוכל דמאכיל
היינו עור לפני דשייך במקום  דבבא מהא לזה וראיה מזיד, הוא והאוכל דנהרא עברא בתרי ו
 מותר ממילא הקפה באיסור אינה דאשה משום והיינו ק^ להקיף לאשה דאמר ב, י, מציעה
 זה פי על אשר לקטן, לומר מותר לאשה לומר דמותר דכמו שלי חקירה נפשט ומזה להקיף,
 אוכל דקטן מינה שמע ומקשה המוזהרים, לאותן שם דאמרינן ב מו, דנדה סוגיא לי נתיישב
 אחרים ואכלו הוא שהקדיש כגון עסקינן במאי הכא ומשני להפרישו, מצווץ דין בית נבילות

 מוקי לא דלמה אסורות מאכלות הלכות בסוף למלך המשנה חזקשה לוקץ, דאכלר יוחק ולר׳
 דודאי מידי, קשה לא הצעתינו ולפי מהתורה, אסור עלמא דלב^־ בידים ליה בספי דמיירי לה

 אלא לקטן איסור ליכא כן אם לוקה, לאיש סמוך מופלא דקטן הונא דר׳ הא ליה דלית מאן
 לאכול הגדול על איסור ויש לוקין אתרים ואכלו הקדיש אם תינח והא לקטן, יאכיל שלא לגדול

 ולכן לק^ בידים לספות דמותר ממילא לאכול לגדול מותר אם אבל להאכיל, דאסור pה הוא
 בהכי, נמי לה מוקי לוקין אחרים ואכלו הוא דהקדיש להא לאסוקי העז׳׳ס צריך כורחך דעל כיון
 לה מיפר בעלה שנדרה ביתומה הש״ס דאמר הא על שהקשה הרשב׳׳א קושית נבלי מיושב וכן

 הוה לה דמיפר הכי הא הוא, נבילות אוכל קטן דאורייתא, לאיש סמוך מופלא דאי נפשך ממה
 וליתן לה להפר מותר ממילא איסור המגל על דאץ דכיון ניחא הג״ל ולפי בידים, כספי ממש

 לפי בידים כספי הוה לה דמיפר דמה הרשב״א של החידוש גוף דעל אלא עוד ולא בידים, לה
ברור. וזה בידים מאכיל מקרי לא דהפרה פשיטא כאוכל מאכיל מצד הוא דהאיסור ביאורנו

 יעבור לא ״תער שנאמר לוקה הנזיר את דמגלח א ה, נזירות בה׳ הרמב׳׳ם שפסק מה נבון וכן
 ללמדו אין נזיר אינו שהמגלה דכיון כאוכל דמאכיל ודם משרצים ללמד יכול ולא ראשו״ על

^ איך נראה ומעתה מיוחד, קרא זה על וצריך משם  סי׳ ביו״ד הט״ז הנה כהנים, בטומאת ה
^ כתב א שעג,  כל על דהא ופלא הפלא והוא קטן, כהן לטמאות שלא מצווין גדולים כהנים ד
 בעל רדפנו ליה דרשינן ב, פח, וביבמות דוקדשתו, קרא מצד איכא עשה מכלל לאו.הבא פמים

 שלא מוזהרים ישראלים דהם פשיטא כן ואם בידים, לטמאותו שלא שכן ומכל כורחו
 שהעליתי מה לפי ובפרט הקטנים, ולא קאי הגדולים ״וקדשתו״ דהאי לומר דיעז אלא לטמאותו,

 על איסור דליכא הכא כן אם נצמח, המאכיל הגדול איסוד מצד רק לקטן בידים ספי דאיסור
^ לטמאות שלא מצווה יהיה איך מלטמאות ישראל הגדול  התורה שמירת בגדר דאינו כיון ק

 מצינו איה קשה ובאמת להפרישו, מצווה דין בית אין נבילות אוכל ק^ דאמר למאן כלל
 העמין מקור מצאתי כי לי נראה גדול עיון ואחרי קטן. כהן לטמאות שלא ישראלים על איסור
 מפשטת ומשמע הקטנים, על גדולים להזהיר ואמרת מאמור דרעז דילן הש״ס דהנה והוא,

 את יטמאו שלא חדא אמירות שתי לכהנים לאמור הכוונה אמירות שתי דאיכפל דכיון הדרשה
 פשיטא ודאי זה ולפי בחומש, הרמב״ן כתב וכן הקטנינז את יטמאו שא« אחת ואמירה עצמם

 על גם איסור מלבנו לבדות לנו ומנץ הפרשה נאמרה להם דהא הכהנים p הוזהרו דלא
ש הישראלים, כתב דאי בגט׳ דאבות מהא ליה סבירא הוה הכי באמת תלן דש״ס ראיה קצת וי



נבילות אוכל דתטן סוגיא

 על דקאי נאמר ואיך יתרות מעוות בהם דריבה כהנים שאני אמינא הוה טומאה רהמנא
אי יתרות, מעוות בהם ריבה לא בישראלים הלא לטמאותן שלא שמעווין הישראלים  על רקאי ו

 תורה בבל ראם לומר, אפשר אי וה בהנים שהם מפמ לטמאותן שלא עריך שלהבי הקטנים
 הט״ז שכתב כמו ווראי ולכן יתור, איוה טומאה לגבי להם יהיה איך מעווין אין בולה

 לישראאם, האיסור להעמיד מה על יסוד שום לנו אץ ואמרת ראמור הדרשה לשון דמשטיהת
 ״בני דרש כהנים דבתורת לישראלים, גם אוהרה שפיר לנו יש דודאי נראה האמת לפי אבל

 ״בני כתיב והדר ברישא ״הכהנים״ מדכתיב כן דדרשי המפרשים וכתבו קטמם, אלו אהק״
ה אומר אני ומעתה אהרן״, ש  והוא אהרן, רבני וו דרשה עם מכוונת ואמרת דאמור דילן דרו

עיווי הגדולים דהיינו להכהנים תהלה שיאמר למשה היה העיווי כי  אהח לבני כן גם שיאמר ו
 הקרא דבוונת כורהך על לעוות, אפשר אי דקטנים כיון ומעתה יטמאו, שלא הקטנים דהיינו

שו דהיינו יטמא שלא לו יאמר לטמאות רועה קטן כהן יראה שאם למשה הוא  שבן ומכל שיפרי
 גם אזהרה כאן יש שפיר אהרן בני של הספרא דרשת בעידוף בן ואם בידים, יטמאוהו שלא
 יטמאוהו שלא שבן ומכל קטן הכהן את שיפדיש היה כהן לאו נמי דמשה כהן שאינו למי

 על דרק אמדו שפיר ואמרת אמור רק כהנים דתורת דרשה דרש לא דילן בש״ס אלא בירם,
 כאן יש שפיד אהרן רבני דרשה לן דאית האמת לפי אבל לכהנים, p וממילא קאי בידים ספי

 דעריך שפסק הטור שיטת נכון על ומיושב להפרישם שעריך והן לישראלים הן אוהרה
 דאסור בהא נכלל ממילא וזה גדול כהן לטמאות לישראל שאסור שכן מכל זה ולפי להפרישם,

 ובלחם לוקה, בהן דמטמא שפסק ב ג, אבל ה׳ ברמב״ם והנויין הוא, וחומר וקל קטן לטמאות
 יג מעווה חינוך המנחת הקשה המגיד הרב כתב מה ועל לרמב״ם. ליה דמנה הקשה שם משנה
 הדבר שהניח יעויי״ש לוקה, הכהן את ומטמא לוקה אינו לעבו״ם פסח דמאכיל שנא דמאי

 כתיב דלא דכיון ה ט, פסח קרבן ה' משנה הכסף כדברי לומר יש דעתי עניות ולפי עיון. בעריך
 יטמא דלא וה מלאו חוץ דהא שאני בטומאה הבא אולם לקי, לא נח, לבן תאכיל לא בהויה
 פי על אך יטמא לא האי מהני לכן עשה, מכלל הבא לאו דהוה דוקדשתו עשה מעות נם איבא
 מאבלות הלכות בריש למלך המשנה שהביא מה כעין והוא לוקה, להיות בפירוש כתיב דלא

 שפיר עשה כן גם ראיכא היכא הדין מן מזהירין דאין פי על דאך הראשונים סברת אסורות
סורין בשאר דלקי והא וחומר מקל גרע לא קרא האי בן ואם מוהירין,  הייט לאחר מאכיל אם אי

הנושאים. בין לחלק הנושא חומר לפי כנ״ל בעעמו אכלם אם מלקות ביה אית הלאו דגוף משום

p כתב א שמג, סי• באו״ח הרמ״א p פי על אף בקטנותו עבירה שאר עבר או אביו שהבה 
 ספי איסור דבל שהעליתי מה ולפי עיי״ש. וכר טוב מקום מכל לכשיגדיל תשובה עריך שאין
 תשובה עריך אץ pה דמעיקר פשיטא ודאי הקטן, מעד ולא הגדול איסור נהנד הא בידים

 בעבירה ואפילו לא, וכלל כלל עבירה למעשה יחשב לא בקטנות עבירה דמעשה כיון לכשיגדיל
p ג שמט, בחו״מ פסקינן לחבירו זה שבין p אץ שגנב  שיגדיל, לאחר אף פטור מנין הגניבה ו

 דכשנתגדל מקומות בכמה דמעינו גדול עיון עריך בזה ל יש דעדיין אלא הרמב״ם, פסק ובן
^ והוא בקטמתו. שעשה מעשה עבור חייב הקטן פ  מהלכות ט ג, ביאה איסורי הי הרמב״ם ד

 לכשיגדיל, קרבן מביא והוא לוקה היא חרופה שפחה על שבא אחד ויום תשע בן דקטן שגגות
 אלא אחד, ויום שנים תשע בן לרבות מ״ואיש״ דדרש כהנים תורת שהביאו כלנז בנושאי ועיין

p אבל ולוקה, חייבת דהיא לעמן דוקא דהיינו לוז סבידא דהראב״ד p עובר בכלל אינו 
מביא הוא גנז מואיש קטן דמרביק כיון וסובר חולק והרמב״ם כשיגדיל, pקר יביא ואיך עבירה
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 הקרא על כהנים בתורת ררש וכן שיגדיל, לאתר רק דמביא ליה משמע סברא ומכה קרבן
 בשפחה הרמב״ם סברת והנראה אחד. ויום תשע בן קטן לרבות בשגגה־ קודש יאכל כי ״ואיש
 לכשיגדיל. וחומש קח משלם בשגגה קודש שאכל לקטן הכוונה באן גם כודחך על חרופה
 לבעליט משתלם וקדן וחומש, קח התודה דדיבתה דחזינן דכיון גדולה תימה לי ש ועתה

ש  הקטן חייב דבגזל בפידוש מוכח הרי כן ואם שירזנה, בהן לבל משתלם לכפרה שהוא שומ
 הגזילה דאץ כיון לכשיגדיל לשלם חייב איט שגזל דקטן הרמב־ם פסק למה כן ואם לכשיגדיל,

 גדולה, תימה והוא לכשיגויל, יקח מהא שנא ומאי אחד, ויום מתשע יותד אפילו ומשמע בעץ
 גבי ואלא לכשיגדיל, קרבן מביא איט דהקטן חדופה שפחה ליה דסבירא להראב^ והנה

 בן הקטן בט את שהאכיל לאביו קטן דמדבה כהנים התודת לפרש צריך כורחך על תרומה
 ד pפ במשנה ואדרבה מבואר, אינו זה דדבר אלא וחומש קרן לשלם שחייב אחד ויום תשע

 ואימ החומש את משלם ואינו הקח את משלם הקטנים בניו שהמאכיל סתם תגן דת^מות
ש דדרעו כוהמם בתודת עוד ומציגו יותד, או תשע בן קטן בין מחלק א  שכבת ממנו תצא כי ו

 גדול תלמוד צריך הדבר פנים כל ועל ב. לב, בנדה ועיין אחד, ויום תשע בן קטן ומדבה זרע
הנחזזאים. p לחלק כדי עיון וצריך לגחל קטן משווח דברים בכמה למה



ממון הנאדו דטיכת פוגיא

ממון הנאה דטובת סוגיא
א} פה, נדרים - א נה, (קידושץ

 סברו כי ממון, הנאה רטובה פסקו ור״ן רמב״ן רשב״א הרא״ש הר״ח הראשונים, רוב הנה
 יטלו לי נהנים ולויים כהנים דמשנה רישא סתירת לתרץ א פה, נדרים הש״ס מסקנת היא סאת
 הזי דלא תרומה דשאני רבא, ומתרץ אתרים. יטלו אלו ולויים בהנים דמשנה וסיפא כרתו, בעל
 ממון הנאה טובת דלעולם מזה ומשמע בעלמא, עפרא שויא קאתי ולמיסרא לבהנים אלא

עד שאני, ורי׳זזא  ז״ל הרמב״ם רבינו שיטת בעורה בהומה עומדת אלו הפוסקים גדולי שיטת ו
 הביא איך כן דאם עליו והקשו ממון, דאינה מקומות ובשאר טו יב תרומות בהלכות דפסק

 לסיפא. ריעוא קשיא דהא אתרים, יטלו אלו נהנים ברחו, בעל יטלו לי נהנים דכהנים המשנה
 או לא, או ממון הנאה טובת אי פליגי וסיפא דרישא לומר או דרכים, שתי רק לפניע ואין

א וכר הזי לא רתרומה שאני וריעזא ממון הנאה טובת רלעולם רבא כמסקנת שוי  עפרא ו
ביץ בעלמא. איך ממון, אינה הנאה דטובת פוסק איך בעורתה המשנה הביא דהרמב״ם ו  יפרש ו

 שמעון בר מאיר רבי בשם תירץ המפרשים שאר נמשכו ואחריו משנה, והכסף דמשנה. סיפא
אני המעילי ש תור נדרים ו  ממון. הנאה טובת וראי נררים גבי ולהכי הנאה בטובת אסור דוי

 בש״ס הכי למימר ליה הוה כן דאם זעוק״ל סופר החתם זקני קדועזת בחידוסזי זה על תמה ויפה
 ומפלפל לא, או ממון הנאה טובת אי יוזודה רבי בר יוסי ור• דרבי בפלוגתא לוז כשמוקי נדרים

 ביה■ שעלתה לי נראה רב עיון ואחרי לויתור. הנאה טובת לדמות שאין הסברא, אגוף עזי
ל הרמב־ט בשיטת סלולה דרך למעוא יתברך ה■ בעזרת עז חמירא, כל ולבאר ד  פסקו למה ו

עלי. הטובה ה׳ כיד ברחבה ואתהלכה ממון, הנאה דטובת הפוסקים שאר

שלמי סוגיא היא זו חדה לפתרון ומפתח דמקור אעל ספק אץ הנה  לסוגייתיע המזייכת וירו
שיןTק ג; יא, נדרים ב; ו, בדמאי בירושלמי, מקומות בג• והיא  הירועזלמי. לעזץ ואעתיק ט ב, ו
 עתן אדם אין אמד יוחנן ד׳ הנאה, בטובת מעעזרותיו אדם עתן חנינא ב״ר יוסי ר •אמר

ה עביר מאי יהיוז, לו קדעזיו את ואיעו חנינא בן יוסי דר׳ טעמא מאי הנאה, בטובת מעשרותיו  ל
ה סבירא חנינא ב״ר יוסי דר׳ ממוה הפני ופיר׳זז שירצה״. מי לכל יתנם יוחנן, ר׳  הנאה טובת ל

לו תורה אמרה זה ועל ממון ע יהיה• ׳ חץ ור׳ ממעשרותיו, שיהעז דוזיי ה סבירא יו  אינה ל
שו הנה שירצה. למי שיתננו הייע יהיה־ ״ולו ממץ  דודאי מאד, חזוק תורתו כבוד במחלת פירו

חץ, לר כמו רומה חנינא בן יוסי לר׳ הנאה טובת המושג אין לרבי יו סי ו  כיון חנינה בן יו
 שיוכל דממונא דררא בו דיעז הנאה טובת הוה א׳׳ב הנאה בטובת המעשרווז למכור דמותר
ע בסלע מעשרותיו למכור ה אית ובזה שבוזם, הנאה טובת דמי חזיי טובת ל  הוה כזו הנאה ו

 החזקת אלא דממונה, דררא בו דאין הנאה טובת אבל יהיה־, •לו תורה אמרזז זה תנל ממון
סי לד׳ ודאי בזו הנאה טובת בסלע, למכרה שאסור מפני טובה  והוא ממון, אינה חנינא בן יו
 מפני טובה החזקת סתנז אלא דממונא דררא בו שאין היינו הנאה טובת יתזנן לר׳ להיפך הדין

תן שאסור  מודה אבל מנלון, דאינה יוחנן לד׳ לוז סבירא ובזה הנאה בטובת מעשרותיו ל
זו הנאה בטובת מעשרותיו למכור מותר היוז אם דהיינו דממונא, דררא בו שיעז הנאה וטובת
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 חנינה בן יוסי דר■ הנאה דטובת לא, או ממון הנאה בטובת בלל פליגי לא א״ב הוי, ממונא ודאי
 דררא בו שאין בזו הנאה דטובת ס״ל יוחנן דר׳ דא״ב אלא עוד ולא יוחנן, דר■ הנאה טובת לאו

 דמקשה דבמו טובא, לי קשיא א■^ ממון, אינה עבורה סלע ליקה יבול שאינו דהיינו דממונא
 בן במו ברחו, על ינולו לי נהנים לויים רבהנים דמתניתין מרישא חנינה בן יוטי אר■ בירושלמי

 ובמו ממון, הנאה דטובת הרי אחרים, יטלו אלו דכהנים מסיפא יוחנן אר׳ גם להקשות ליה חוה
̂ס באמת בן דמקשה רי א. פה, בנדרים דילן ב̂ש  יוחנן אר■ מקעזה נמי דבירושלמי תראה ווז
 תקשי זו ממשנה דאדמקשה קשה וא״ב מקודשת, ובו■ בתרומות דהמקרש דקידושק ממשנה
חנינה. בן יוסי אר■ מתחלה מקשה מוזריעזא דהיינו ממנה אשר אלו דכהנים דנדרים ממשנה

 לן שפירעז נדרים מסבת על זע־ל סופר החתם זקני קדושת חידושי דבר■ לי נראין כן על אשר
ברו אלא משה, הפני שמפרש ממה אחר באופן בירהזזלמי פלוגתא האי  אינם הקדושיזם שד

רו בסוף באשר הענץ, לעומק נחית שלא נראה וגם הצורך, בכל מבוררן ב  הרמב״ם על תמיה ד
היינו ממון, אינה הנאה דטובת דפסק  פסק הרמב-ם אדרבה דעתי עניות ולפי יוחנן, כר■ שלא ו

 בתב איך לזזבין זכיתי לא והנה אה, נדזית שלא זצ^ל זקני קדושת על ופלא יוחנן כר■ פסקיו בכל
 מקשוז מאי כן ראם ממון, הנאה טובוז אה אית יוחנן דר■ בפשיטות זצ״ל סופר החתם

 ממון הנאה טובת הא מקודשת ובו■ בתרומות דהמקרעו יווזנן ר■ על פאגא דמתניתא הירושלמי
 להחתם אוז הוה דא וכגון סלע, עבור סזווק להמכר ראוידז שאינה פי על אף מקורזזת ושפיר
מר בנפשי וארהיב לפרושי. סופר א, ולא ראה קצהו אפס זצ״ל זקני קדושת כי א  הניח ומקום בו

רו את להשלים הפעוט לנבדו א ב הדבור. קצת וארוזיב הקדתזזים, ד

תן מותר אי יוחנן ור■ חנינה בר יוסי ר■ דפאגי הא הנוז שרתיו א  לא, או הנאה בטובת מע
 הנמנשרות למכור דאסור מודים שניהם אבל אעזראל, בימזראל אלא פאגי דלא ברור נראה
 רצה באמת ובתחלה בירושלמי. שם מבואר וזה קדעזים, חילול בכלל דהוה הנאה בטובת לכהן
 המסיתג ככהן דנראה עץ מראית משום אסור לכהן רעזראל מודה חנינה בר יוסי דר■ אמר
 אם אפילו תזז קרקזים חילול לכהן רזזזראל בון בר■ יוסי ר■ מסיק לבסוף אבל הגרנות, בבית
ת ר״ושמרתם קרא מכח הנאה בטובת מועט בדבר רק א מכר  קדעזי את יחללו ולא הלוי בר

 רהיינו אעוראל, הנאה בטובת למכור מותו־ אם פאגי אלא כלל, פאגי לא בזה ולכן י״זראל״, בני
 הנאה בטובת מעשרתיהם הבעאם שמכרו דאע־פ א ופשינזא שירצה. כהן לכל יתן שהיעזראל

 דאם הבעאם, של שאוזיהם אלא איננז והקוסם הבעאם, קיימו נתינה מצות מקום מכל אעזראל
די דעל כיון הנאה בטובת מעשרותיו למכור דמותו־ חנינה בר יוטי ר■ אמר איך כן לא  זה י

ם אץ דהבעאם נאמר דאם אלא עוד ולא נתינה, מצות מבטל  שמכרו כיון נתינוז מצות אז
 דהם כיון לכהן נתנום אפילו נתינה מצות קיימו לא הקוסם גם כן אם אעזראל הנזזה בטובת

קר בעלים לאו  כך כל פשוט זה ודבר הקונים, לאחרם ולא נאנזרה לבעאם p נתינה ומצות מ
ך שאין עד ר ראיה. צ

חץ ור■ חנינה בר יוסי דר■ נאמר ומעתה נו הנאה, טובת אי בסברה פאגי יו  והכה הזכות רזיי
 והי׳ינו יהיה״, ״לו אמרה דהתורה לא, או והנאה זכות מקר שירצה כהן לכל המזנשרות ליתן

ח חנינא בר יוסי לר■ ליה וסבירא מתנות, בהני והנאה זכות אתה לבעלים שיהיה  והזכות רזב
 מיעזראל הנאה הטובת עבור מועט דבר או סלע ליקה רעזאי שתזא בלי שירצה כהן לכל ליתן

אץ בעזוק לימכר ראוי ראינו כיון זכות מקר לא להוזליף יכול שאינו דבר וכל ממון, שיוס לו ו
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 הטובת למכור המותר ודאי אלא יהיה״, ״לו תורה אמרה ואיך והנאה, זכות מקרי לא בממון
 בזה מיועזב מאוד ומה המעשרות, סכום גודל לפי מועט דבר עבודו וליטול ליעזראל הנאה
 את איעז לומר חנה יהיה״, לו לכהן יתן אשר ואיעז יהידז לו קדעויו את ד״איעז הקרא כוונת
 ז1את אבל לישראל, הנאה טובת שמוכר ע״י מקדשיו ליהנות שמותד דהיינו ידזיה, לו קחזזיו
ל, חכמינו כדחזזת הרבה ממון יהיה לו ליסוראל הנאה הטובת ימכר ולא לכהן יתן אשר  ז׳

 כן עושה שאין מי על ברכה תבא אבל הנאה, בטובת לימוראל במכירה חילול שאץ דאע־פ
 הסנה דטובת ליה טבירא חנינה בר יוסי דר• ממילא ומוכח תזזראל, אמצעית בלי לכהן ונותן

אין אדם לשום להמבר סנויה שאינה  טובת אבל ממון, בכלל אינה לבד טובה החזקת אלא בו ו
 זה ועל מילי לבל תוזשב ממון בכלל ודאי זו דממונא, דררא בה ויעז להמכר שראוידז הנאה
יהיה״. •לו תורה אמרדז

 הכהן ואין שיחנה מי לכל המעשרות ליתן שיוכל והכה דהזבות ליה םבירא יוחנן ר■ אבל
 ״לו הלשון עליו שייך ושפיר תוזשב, והנאה זכות נמי גופא הא בחזו, בעל ממנו ליטלו יכול

 הנאה בטובת בפרוטה למכרו אבל כורחו, בעל ליטלו אחר לכהן שאסור לאפוקי והיינו יהיה״
 ודאי בזה הזזראל, לבל בממון הסנה הטובת למכור יבול היה אי ומעתה אסור. ודאי זה ליעזראל

 דרדא ביה דלית הסנה בטובת פליגי אלא מקדי, דממון מודים הוה עלמא ובולי פליגי הוה לא
סי דלר■ דממונא  הקרא מפרמז כרזזך על ולכן והסנה זכות לעזום כלל חשיב נ6 חנינה בר יו
 זבות ננלי דממוסנ דררא בלא הסנה הטובת יוחנן ולח ליעזראל, הסנה בטובת למכרו דמותו־
 דעת בלא ליטול דשאי הכהן שאין והיינו ידזיה״ הלו הקרא בא זה ועל ביה, שייך והויה

אסור. בפרוטה הסנה הטובת למבור אבל הבעאם,

 לוים בהנים חנינה בר יוסי ארי פליגי מתניוסנ דאמר בירושלמי וטחא השקלא נפרנזז ועתה
 ממש וזה ברחו, בעל יטלו איך ליעזסנל הנאה בטובת למכרם דיכול ואי כרחו, על יטלו לי נהנים

 והא הוא, בעלמא ועפרא ובו׳ תרומה שאני רבא מיזזני דמאי שהקשה בנדחם, הרמוב״א קושית
 הכהמם באין ולמה הוא ממון הסנה דטובת כיון הסנה בטובת ליעזראל למכרם יכול עדיין

 הצעתנו ולפי הוא, ממון הסנה דטובת בהא קומזייתו תלה ז״ל הרשב״א הנה ברחו. על ונוטלין
 אינה הנאה דטובת משום כרחך על לישראל למכרו דיכול דסבר חנינה בר יוסי דר׳ להיפך הוא

חנ בו יש אם אלא ממון  למבור דיכול פשוט לדבד זאת בתב דאיך אלא עוד ולא דממוסנ, דד
 סונית ז׳׳ל החזזב״א מעיני שעה לפי נעלם הנו־אה וכפי בזה. פליגי דבירושלמי כיון ליעזראל

 למכור דמותר חניסז, בר יוסי כר׳ ליה סבירא היזז ז״ל דהחזזב״א נאמר ואי הירושלמי,
 זה ועל הירושלמי, קהזזית ממעז היזז דאז אלא קושייתו קשה ודאי אז הנאה, בטובת מעשדותיו

 והזבות זו הסנה טובת הפקיר וא״כ עיקר, כל מתנה ליתן אפשח אי באומר הירועזלמי pתי
חזו, על יטלו ולהכי להזזסנל הסנה הטובת למכור לו שהיה  זצ״ל סופר החתנז בחידושי והנה כ
^ מה עם הירהזזלמי של זה תירוצו להשוות רצה תי הו דילן, בש״ס רבא ש  מה הכוומז דז

 סנמר ראם כן, לומר אפשר אי דעתי עניות ולפי שם. עיין למיטרא״. דאתי ״וכיון רבא שאננר
 עיקר כל מתנה ליתן רוצה שאינו לזה מזז ראידז מה בן אנז ^־זזזראל הסנה הטובת למכור דמותו־

חין אבל להם יתן נ6 שהוא לאסרו p רצה דלמא א, נהנעז לויים כהנים שאמר ממדז  ימכרם ע
טז אלא עוד ולא יעוראל, לזנתה  תרומות p ולא נבסיזי כל לכהנים לזנסור נ0ה ודאי הטדד דכוו

^ ביחשלמי ובשלמא המתנות, ויפסדו בוpשי שחצה לן מנא וא״ב לחוד ומעשרות ת מ
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 אבל ברחו, בעל ליטלו דירכלו שפיר עיקר״ כל מתנה ליתן אפשי ״אי בפירוש באומר דמיית
 בטובת מעשרותיו למכור דמותר נאמר אי וא״כ כפירוש כן כאומר לה מוקי לא רילן בש״ס
 עיקר, כל כהן ליר אלו מתטת שיגיעו רוצה ראיט לן ומנא ע״כ הם יטלו איך ישראל לכל הנאה
 הרשב״א קושית קשה לא וממילא למכרו אסור רבאמת יוחנן כר׳ ל־ה סבירא ררכא ודאי אלא
מזה. עוד נדבר ולקמן כלל,

סי לר■ והנה  בלל קשה לא לישראל, הנאה בטובת למבור דמותר ליה דסבירא חנינא בן יו
 מקרי לא דממונא דררא בלא הגאה דטובת ליה דאית פי על דאף בתרומות דהמקדש ממשנה

ש למבור דמותו־ ביון אבל ממון,  יוסי לר׳ בלל תקשה לא ולכן מקודשת, שפיר ממון הנאת בו וי
 אלו דכהנים דמשנה מסיפא יוחנן לר׳ נמי מקשה דאיט ניחא מאוד ומה זו, ממשנה חנינא בן

 הנאה נמי לבד טובה החזקת אלא בו שאין הנאה דטובת ליה אית יוחנן ר׳ דהא אחרים יטלו
 אלו ולא אחרים p יטלו ולכן יהיה״ •לו זה על אמרה דהתורה והראיה בו, שייך חכות

 אי באומר דמיירי לתרץ ההנרך לא לי, נהנים דכהנים ברי׳זזא אבל הנאתו, עליהם שנאסרה
 הכהנים בל על הנאתו שאסר דבל יתזנן לר' ניחא הכי דבלאו עיקר, כל מתנה ליתן אפשר

מכור  כלל נהנים איננז דהא כרהו בעל דיטלו דמי שפיר א״ב אסור, הנאה בטובת לאחרים ל
אפלו בעלים משל תו את שביטל צריכים איננז לבעלים טובה להחזיק ו  ליתן תורה לו שנוזנה זכו
עיין שירצה, כהן לכל  בחיי משלי נהנה אתה אי קונם לבט באומר י ט, קמא בבא במשניות ו

חזיר ״■חזזנו לא ובמותי חיו, לבניו וי  נהנה מקרי דלא הרץ בעזם טוב יום התוטפות שם וכתב לא
 יורה יוסף ולבית הפקר, כמו והוה בעצמם טטליכו הם אלא להם טתנה דאיט כיון הנאה בטובת

תנו אפילו רטז סי׳ דעה  הוא וגם טובה לו יחזיקו לא ממלא לו אסור זה דממון דכיון שרי, ל
תן מותר יוסף לבית הכי הדין דהוא טוב יום התוספות כתב זה פי ועל ממלא, נהנה איט  ל
א להם  רוצה ראם ואומר זה על חולק זצ״ל סופר חתם דבחידושי אלא ברחו, בעל שיטלו רק ל
תן ל הא הסזזב״א קושיות תקעוי ואכתי לגמרי המתטת את הפקיר ולא ביטל לא הלא אז ל כ  י

 שום כאן אץ וממלא יוחנן, וכר׳ למכרו אסור דזזא לתא, זה הנ׳׳ל ולפי לאחרים, למכור
תן דמותו־ הדין הוא יוסף לבית וממילא בע״ב, יטלו ולכן טובה, החזקת כן ברור. וזה ל  לא ל
לן דבש״ס אלא טזנינז, דכהניבז משנה יוחנן דר׳ אלבא כלל לתרץ הירושלמי הוצרך  אפלו ד

לקמן. ביאורט בתוך יבואר וזה בזה וטדיא לעזקלא הוצרך הכי

אורב חץ ר׳ על מקשה ו שראל באומר דאיתא מהא יו תן סלע לך הא ל  כהן, בתי לבן בכור ו
תן דאסור דאמר יוחנן לר׳ וקשה תן ברוצה ומשני הנאה, בטובת מתנותיו ל  בהנים לעזנים ל
לו ותן סלע לך הא ל ואומר ישראל של בתו בן מהן ואחד ל בתי, לבן כ ס  כיון יוחנן לר׳ ו
תן רצה דכבר ל בכלל התז לא שוב לכהן ל ל  שבלאו כיון לסזראל הנאה טובת שמוכר במה ח

תנו רצה הכי  רצה שהוא משמע בולו״ ״ותן דנקט הירושזלמי ומלעזון אלו, בחנים משני לאחד ל
תן חציו לאחד חציו ל לו שיתן סלע ל נתן תשראל לשני ו  בה׳ הרמב״ם מלשץ אבל בתו. לבן כ

לו לוזן דרצה משמע כ יב, תרומות ה, שיתן יעזדאל לו ואמד אלו בהנים משני אחד לכהן כ  ל
ה למה דא״ב עיון וצריך תן שרצה לומר ל  שרצה בפשיטות למימר לוז חוה משנים לאחד ל

תן  למכור אסור יוחנן הלר׳ בפירוש מבואר פנים בל על בתו, לבן שיתן לו ואנזר אחר לכהן ל
ט רצה הכי שבלאו באופן לא אם לזזזראל הנאה בטובו! ח  לא שוב דאז מסתבר חח לכהן, ל

חנו בדעתו שהסכים קודם אנז פשיטא אבל חלול, מקדי אצלו היעזראל בא מיוחד לכהן ל
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 הלכו הבעלים או אעלו בא הישראל אם שנא דמאי אסור ודאי אז ובו■ סלע לך הא לו ואומר
 הזנורך מן אין הנאה בטובת למכור דמותו־ תנינא בן יוסי לר׳ אבל וברור. פשוט וזה ישראל, אל

ישראל. לכל הנאה בטובת למכור מותר הכי דבלאו לעזנים ליתנו ברוצה ברייתא האי לאוקמי

 דנם כ יב, תרומות בהלכות הרמב״ם פסק ופרה כפתור באופן מיועזב איך ושמע והסבת
 ביריד הטור זה על והקשה כהן, בתו לבן ליתנו מיעזראל סלע ליקה מותר מתנות ושאר בבכור

 מותר ומעשר בתרומה דדוקא בפירוסו אמרו רעום א כז, בכורות הש״ס עד שהוא שלא סי■
 ממזג בו וינהגו קדושתיידזו דאיתוזלל בהון למטעי אתי מנהו דמים דקדושת מתעת בבכור אבל

עיץ חולין. בייטוובו. מאד שנדחק שם יוסף בבית גם ו

 ליעזראל למכור דמותו־ ליה סבירא היה ברתך על בכורות הש״ס כי דרכו יורדז האמת אבל
 סלע לקח מותו־ אם דמה הוא שבן וכל חנינא בן יוסי וכרי ומעשרות תרומות הנאה בטובת

תן מהיטזראל אל רדומה חילול משום בזה דאיכא לומר מקום דהיה כהן, בתו לבן ל  לקח ב
 וזה שירצה, למי יתן והוא הנאה בטובת יעזראל לסתם למבור דמותר שכן מכל הכהן, מן הסלע
 לכל הנאה בטובת למכור דמותו־ חנינא בן יוסי כרי ס״ל הוה בבל דתלמוד לומר וע״ב ברור,

 אף מותר עזי כהן בוזו בן עבור סלע לו נתן דיעזראל כזה באופן ראפילו אמר ולרבותא יפזראל,
תן ברוצה דהיינו בבלי בש״ס למו זכר אין ולבן מיוחד, כהן תחת הסלע נותן דהישראל פי על  ל

 בש״ס אמרו ולכן חנינא, בן יוסי דרי אלבא ולא כן לזלק צריך יוחנן דר■ אלבא רק דזה לעונים,
טזגו למטעי דאפשר משום למכור אסור ובכור מתנות פנים כל דעל בבל חולין. מנהג וי

 הנאה בטובת למבור דאסור יוחנן וכרי הירועזלמי כשיטת דס״ל הלך לשיטתו הרמב״ם אולם
תן ברוצה דדוקא כא יב, תרומות בה׳ נמי פסק ולכן לשראל,  סלע לקח מותר לשנים ל
תנו מישראל ה מנא וממילא כהן, בתו לבן ל  שלא דבר מתנות לשאר תרומות בין לחלק ל

תן הכי בלאו ברוצה אלא הסלע לקח מותר דאינו דכיון עזי ומסתבר בירושלמי, הוזכר  ל
 שלא כדי ורק לאחר, ליתעז רצו שהבעלם יודזג יהיה דבכהן למטעי החשש שייך לא לעזנים
 תרומה בין לחלק צורך אין ולכן חבירו, לעזראל סלע יטזראל אמו אבי נתן לו אלא לאחר יתנהו
 לתא. דלירוטזלמי משום כרחך ועל זו חומרא הזכירו לא בירושלמי פנים כל על מתנות, לטזאר

עז לעזראל הנאה בטובת למכור דאסור יוחנן דרי חומרא מהא קולא נצמח זה ולפי  אנזו מאבי ו
תן שרוצה לא אם לקח אסור ישראל  בשאר הדין דהוא קולא נצמח זה ידי ועל לסונים, ל
 לכל הנאה בטובת למכור דמותר חנינא בן יוסי כרי לקולא פסקינן ואם זה, באופן מותר מתנות
הייע למטעי, דאתי משום ובבור במתנות פנים כל על להחמיר צריך אז ישראל  בבל, בתלמוד ו

 אלא הנאה בטובת למכור דאסור יוחנן כרי לחומרא הרמב״ם פסק הפלועזא דבגוף וכיון
תן בדיוצה ואמת. ברור וזה בבל, כש״ס דלא מתנות בשאר דמותר עזי דפסק ממילא לטזנים, ל

 בבכור, רמוזיר הירושלמי על סמך דוזרמב״ם לתרץ עזי שכתב חדעז בפרי מצאתי ואה״כ
 ומזה מכריו״ תרומה ״הפריטז איתא בבל ובתלמוד זה״, בכור ״ותן איתא הירושלמי דבלסזון

א כלום, בזה הועיל לא רואה שאתה כפי הנה מתנות, לעזאר הדין הוא הרמביים למד  עפא דוז
 זה בי כן לפסוק דהוכרח דברינו לפי אבל בבל, תלמוד עד כירושלמי לקולא פסק איך קשיא
א דפסק מהא נצמח מר  וכפי הנאה בטובו; לסזראל מתנותיו למכור דאסור יוחנן כרי לזו

ה לקמן, שיבואר עפא. בבל מתלמוד ראיה לרמב״ם היה יוחנן כרי לפסוק גופא ל
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 טובת ליה אית יוחנן דר׳ בנדרים ז״ל סופר החתם ובהקדמת אלה בדברינו אנחנו כנים ואם
ש בו שייך והויה זכות נמי דממונא דררא בו שאין הנאה  קושייתיע קשה כן אם ממון, דין לו וי

 דאית כוון דמקודשת ובו׳ בתרומות ממקדש יוחנן אד׳ הירושלמי מקשה דמאי למעלה שכתבנו
 דסבירא יוחנן דר׳ דינו הכריח שהרמב״ם אומר אני זה ומכח ממון. הנאה טובת יוחנן לד׳ ליה
 שאין במקום דוקא היינו והנאה והויה זכות דמקרי אע״פ שרועה למי ליתן שיש דהזכות ליה

שיוויו, הסכום לגודל מוגבל גבול  זכות שייך פרוטה משוה בפחות דגם pיוח ר׳ סובר זה ועל ו
 לגזול מהתורה דאסור פרוטה משוה לפחות אפילו לו יש ממון p וגזלה גניבה דלענין והנאה,

ש גזילה הלכות ריש ברמב״ם כמבואר פרוטה, חצי אפילו לגנוב או  אלא גניבה, הלכות ורי
 או לגנבו דאסור כיון סוף כל סוף אבל פרוטה, משוה בפחות בדינים יוצא ואינו לוקה שאינו
 הנאה בטובת יוחנן לר׳ ליה סבירא נמי הכי וא״כ ליה, אית ממון דין כרתך על מהתורה לגזלו

 שמי לענץ ליה אית ממון דין עכ״פ קצובים, בדמים בשוק לימכר ראויה שאינה פי על אף
 יהיה״, ״לו תורה אמרה זה ועל איקרי, וגזלן גנב רצונו עד ומעשרות התרומות ממע שעטל

 אפילו פרוטה משוה פחות אפילו ליהעת אסור הנאה דמודר בכותחא מביעי יותר פשוט א״כ
תור דאמר למאן  להיפך אבל פרוטה, משוה יותר ששוה אע״פ לוותר שדרך מה הייע יותר וי
 בן יוסי ר׳ גם זה ועל פרוטה, שוה איע אפילו דאסור פשיטא אדם עליה שמקפיד הנאה טובת
 באופן ממון שיווי לו שיש בדבר אלא שייך לא יהיה״ ״דלו דהקרא דס׳׳ל אלא פליג לא חנינא

 לענין ממון דין לו יש דממונא דררא בלא אפילו הנאה דטובת הא אבל בשוק, להמכר שראויה
 ולכן מעולם, אדם פאג לא זה על לוקה דאיע אלא תגזול לא משום עובר כורחו בעל דהעטלו
 שהפקירו לא אם הבעלים בו שמחזיקים הנאה הטובת ליהעת אסור נדרים דלענין פשיטא
 אע״ג דודאי אחרים, יטלו אלו דבהנים מהא יוחנן אר׳ כלל בירושלמי מקשה ולכן זה, זכותם
 א״כ יזזוה״ ״לו תורה אמרה זו הנאה טובת זכות רעל כיון אבל הנאה בטובת למכרם דאסור

 בזו הוצרך שלא עד כך כל בירושלמי פשוט היה וזה הנאה, מודר שהוא מי מזה יהנה איך
ל בענב או בקדושין כגון פרוטה דווקא שצריך במקום אבל ולתרץ, להקשות  להוציא לענין וגוז
 למכרו יכול דאיע כיון ממון, הוה דלא בפשיטות יוחנן דר׳ אליבא לירושלמי ס״ל בזה בדיינים,

א ולזה מסויימת, פרוטה שוה אינה כזה זכות הנאה, טובת זכות עבור דמים ולקבל בשוק  כו
 ממון בכלל איע בשוק לימכר ראוי שאיע דדבר יוחנן ר' והן חנינא בן יוסי ר׳ הן מודים עלמא

 באקראי אלא שאיע כיון כהן של אמו אבי מישראל סלע לקבל שיכול דמה בדיינים, להוציא
 לענין ולכן ממון, מקרי לא ודאי זה משנים אחד לכהן ליתנם רצה כבר באם ודוקא בעלמא

 בו שאץ הנאה טובת ליהעת אסור נמי יוחנן דלר׳ בפשיטות לירושלמי ס׳׳ל הוה נדרים הנאת
 יטלו אלו דכהנים ממשנה יוחנן לר׳ מקשה לא ולכן הנאה, מודר שהוא למי דממונא דררא

כו׳ בתרומות דהמקדש ממשנה שפיר מקשה אבל אחרים, שיןTק לענין דגם ו  פרוטה שוה בעי ו
 ומוקי מקודשת, תהא איך וא׳׳ב פרוטה שוה איע ודאי בשוק למכרו ראויה שאיע ודבר דייקא

 שיטת ממש שהיא הרמב״ם שיטת לפניך מבואר ובמנתה כהן. אמו מאבי לו שנפלה בתרומה לה
חץ ר׳  למכרו דאסור כיון ממון לאו הנאה טובת דייקא, פרוטה שוה רבעי דבמקום בירושלמי. יו

 שכתבנו וכמו יוחנן כר׳ תרומה מהלכות יב בפרק הרמב׳׳ם פסק רכן לישראל, הנאה בטובת
שין לענץ וממילא לעיל,  יטלו אלו בכהנים הכי ואפילו מקרי, ממץ לאו בדיינים ולהוציא קידו

 שהוא למי ליהנות ואסור הנאה טובת האי ההז פרוטה משוה פחות פנים כל ^גל משום אחרים
 של לאמתה אבלת חה ממש, לזזז מכוונת הרמב״ם ושיטת בירושלמי מבואר זה וכל הנאה, מודר
בעזהי״ת. תורה
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 וכוי הרמב״ם דברי על קשיא■ ״עוד בד״ה אישות מהלכות ה׳ בפרק המלך בטעם ועיין
 של קרדום משאיל כמו שבו הנאה טובת לפי מעל דאמרינן מקומות בכמה ממעילה שהקשה

 איט הנאה טובת מקום בכל דפסק לרמב״ם וקשה שבו, הנאה טובת לפי מעל דאמרינן הקדש
 שיכול הוא ממון הנאה הטובת ודאי דשם ומתרץ פרוטה, שוה עריך הוא מעילה וגבי ממון
 ליקח שאסור בונרומה הבא כן שאק מה ממון, מקרי ודאי וזה קרדומו משאיל אם דינר ליקח
 עד האמת הוא כי אומד ואני דוחק. שהוא זה על וכתב לכהן, א-א שהוא ביפזדאל לא אם סלע

 הנאה טובת אבל בשוק, להמכד שראויה כיון ממץ דהוה מודה יוחנן ר׳ גם ודאי דבזה לעעמו
 שוה שעריך במקום ממון מקרי לא ודאי זה לבד טובה החזקת אלא דממונא דררא בו שאין

ואמת. ברור וזה בדיינזגז, להועיא או בקידושץ כגון דייקא פרוטה

 הרמב״ם פסק ולהבי בירושלמי יוחנן כר׳ פוסק א פה, בנדרים רבא שגם ואראך בא ועתה
 טובת אלמא לי נהנים לויים דכהנים אמשנה מקמזה א, פה, בנדרים דהנה יוחק, דר׳ בנותיה
 והנה לסיפא, ריפוא וקשיא ממון הנאה טובת אלמא אחרים יטלו אלו וכהנים ממון, אינו הנאה

 על ממון הנאה טובת דס׳ל יוחנן דר׳ אליבא העעתינו דלפי הירושלמי, לסוגית ממש סותר זה
 אר זו ממשנה כלל הקשה לא שבירושלמי תזראיה המשנה, ניחא הוה נדרים גבי פגים כל

 שלא במקום ליהטת דאסור זה לענק הוא ממון עכ״פ יוחנן לר׳ דגם לי נראה כן ועל יוחנן,
תו ביטל  ברחו, על יטלו שבו הנאה טובת זבות ובטל שהפקיר לי נהנים ובכהנים בו, שיש זכו
 אינה הנאה דטובת מוכח ע״ב דיטלו דמהא בפשיטות סובר הוה בבלי דתלמוד סוגיא ואיך
ד י ט, דב״ק, ממשנה שנא ומאי ממון  כמו נדרים לענק ממון הנאה דטובת אע״פ לבנו דיוזזי

שם. טוב יום התוס׳ שכוזב

 מוכח א כז, דבכודות דסוגיא למעלה כתבתי דהלא אמת, אמרי קושנז וטומע הסכת אבל
סי בר׳ ע־כ דס״ל  סובר הוה כן וממש ישראל, לכל הנאה הטובונ למכור דמותר חנינא בן יו

 למכרו יכול הא ברחו על יטלו דאיך הרסזב״א קופזית קשה וא״ב בבלי, בתלמוד דילן מקשה
 בו שיפו כזה הנאה טובת אפילו לומר רעונו ממון, איט הנאה טובת ע״ב אלא בשוק, ליפזראל

 יטלו ולהכי ממון הנאה טובת ס־ל וסיפא ממון איט ננזי בפזוק למכרו ויכול דממוס! דררא
 בגונב ידזודה בר׳ יוסי ור׳ דרבי הפלוגתא מתחלה הביא וע״ז לריפוא, סיפא קשיא וא״ב אחרים
 תנ״ז לא, או ממון הוה אי פליגי מ״מ הנאה טובת למכור דמותר דאע״פ סובר והוה טבלים,

 רבא בזה חידש דמה מאוד קשה זה ולשון לכהמם*. אלא חזיא דלא תרומה ■שאני רבא מסיק
 דאשמעינן כוונתו אבל בזה, שעמד טוב יום בתוספות ועיק לבהנים, אלא חזיא לא דתרומה

 למכור לא אבל לבהנים ליתן אלא חזיא לא דתרומה והייט המקשה סובר היה שלא דבר
 אלא בו דאק כיון וממילא הנינא בן יוסי כד׳ ודלא יוחנן בר׳ אסור דזה לישראל הנאה הטובת

 זכות ובטל והפקיר בעלמא עפרא שויא למיסרא דאתי וכטן שירעה בהן לכל ליתן הנאה טובת
הו ע״כ, יטלו ולהכי לו שהיה הנאה טובת  דהוה המקשה טד יוחנן כר׳ חדפז דין דבא שחידפז וז

ל  לשום הוערך לא להבי ובירושלמי לסיפא, רישא קשיא לא וממילא חנינא בן יוסי כר׳ ס״
ש יוחנן דר׳ משום ופירוקא קופזיא  אכן ליפזראל, הנאה הטובת למכור דאסור אמר בפירו

^ חנינא בן יוסי כר׳ סבר מתחלה בבאי בתלמוד  ולכן טחנן. כר׳ דס״ל הדפו דין חידפו רבא ו
 א־א בפירוש באומר דמיירי pלת הוערך חגינא בן טסי דר׳ אאבא המשנה pדתי בירופזלמי

שוב ליפזראל הנאה טובת למכור דאסור אלא יותר חידפו לא רבא אבל עיקר, כל מתנה אתן ו
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n עיקר, כל מתנה ליתן א״א בפידוש באומד דמיירי לתרץ הוצרך לא n מותד אי אלא צריך לא 
 ויפה בירושלמי, יוחק ר׳ שיטת ממש היא רבא מסקנת וא״ב לאחרים. נם הנאה טובת למכור

 ראיע כיון וגניבה קירושין לגבי ממון אינה הנאה דטובת יוחנן וכר׳ ברבא ו׳׳ל הרמב״ם פסק
אץ בשוק למכרה יכול  נדרים ולענין בה * יש והנאה היא זכות עכ״פ אבל ממון, שיווי לו ו

דאסור. פרוטה משוה פחות גוזל במו פרוטה משוה פחות אפילו ליהנות אסור

 למכרו יבול שאיט דממונא דררא בו שאץ הנאה בטובת p הרמב״ם דגנז למדין אנו נמצאים
חץ ר׳ גם ודאי שם בשוק למכור ומותר הנאה טובת שיש במקום אבל ממון, הוה לא זו בשוק,  יו
 שכל מנת על מעות דהמלוה כנ קס, ביו״ד ועיין הוה, דממונא מודים הרמב״ם גם וממילא ורבא

 רבית ממון הנאה טובת דאמר דלמאן הרמ״א וכוזב אסור, להמלוה יתן לידו שתבא מלאכה
עיין ומעשרות, תרומות לו שיתן ישראל את שהלוה בכהן שכתב הרא״ש מדברי והוא קצוצה,  ו

 טובת אלא לישראל בו שאץ כיץ ומעשרות בתרומות ודאי הרמב״ם לשיטת הנה בט״ז, שם
ה דממונא דררא בלא הנאה  הוה דלא שפיר וא״ב נדרים, לענץ אלא ממש ממונא הוה לא וז
 לא דמי לידו שתבא המלאכה של הנאה טובת למכור שיכול מלוה בסתם אבל קצוצה, רבית

 נם ממון מקרי ודאי וזה הוא, שירצה מלאכה בעל לאותו המלאכה כל שיתן לאדם פרוטה יתן
 דהרמ״א אלא קציצה, רבית הוה וממילא כזו הנאה טובת בשוק לימבר שראויה כיון לרמב׳׳ם

 טובו; אי ביוז פל׳גי הכי ואפילו הנאה הטובוז למכור מותר בתרומות דנם הרא״ש אחר נמשך
 תלי לא או קציצה רבית מקרי אי מלוה סתם גבי זה דדין כתב שפיר א־כ לא, או ממון הנאה
לא. או מון הנאה דטובת בהא

 ס״ל הפוסקים וכל ב, יא, דף מציעא דבבא סוגיא הרמב״ם לשיטת עד״ן תקשה לכאורה תזנה
 אלא ממון, הנאה טובת בעלמא ס״ל הוה בחליפין לקנות ממון אינה הנאה טובת ראמר דרבא
 הקנה נמליאל דרבנן ס״ל היה ע״ב ולהכי ממון, הוה דלא ס״ל וחליפץ אגב קנץ לענץ

 דפסק הרמב׳׳ם על הקשו זה פי ועל חצירו, בצר עומד התז שלא אע״פ אקנים מעשרותיו
 גמליאל רבן הקנוז איך וא״ב חצרו בצד עומד רבעי פסק וגנז ממון אינו הנאה דטובת

 מאוד, נכון הוא pשתי ומה רע״ה. בסי׳ החושן הקצות הביא זו וקושיא לזקנים, מעשרותיו
 הרמב׳׳ם, שיטת לפי ממון אינו הנאה טובת ס׳׳ל רבא דגם דברינו לפי יתכן לא דתירוצו אלא
 אינה הנאה דטובת דאע׳׳ג א, רנ, סי׳ בחו״מ הש״ך שכתב כמי ברור הדבר דעתי עניות לפי אבל
 ממון דאיט ואמר הכי ס״ל לא דרבא אלא חליפין, או אנב בקנץ לוזקטת ראותז מ״מ ממון
 ממון דהוה דכמו היא, ולא הש׳׳ס מסיק זה ועל ממון, מקרי נרתם דלגבי אע־ג חליפין לענץ
 את לזקנים גמליאל רבן הקנה שפיר ולכן ובחליפץ, אגב לקמת ממון הוה כן כמו נדרים לענין

כן מעשרותיו.  להקנות דיכול בפירוש שכתב יא יא, שני מעשר בהלכות הרמב׳׳ם דעת הוא ו
 הפוסקים גדולי שכל ופלא ומתן. משא דרך דהוה משום לא בחליפין אלא מעשרותיו באגב

 על להקשות החושן הקצות שכוזב ומה כדין. שלא הנ׳׳ל הש׳׳ך על ותמהו מזה עין העלימו
 בש״ך עיי׳׳ש הנאה, טובת להוריש אפשר דאי רע׳׳ו בסימן גופה הרמ״א דכתב מהא הש״ך

 מי לזננין נ׳׳א סימן תנינא ביהודה מדע שו׳׳ת בשם הביא תשובה ובפתחי החושן ובקצות
ה, מעות שהוריש ^ ש אחר דין להרמב״ם אלו כל והנה צ  דבהני הנאה טובת משאר להם י

 לישראל בשוק למכור יבול הpצ דממון הנאה טובת דהא דממונא ודררא הנאה טובת איכא
שכתב להדץ מקום אץ ובן מילי, לכל הוא גנזור ממון כזו הנאה דטובת לרמב׳ם ס׳ל ודאי ובזה



ממון הנאה דטובת סוניא

 על השיג בסק״י והש״ך בעדות נוגע הוה אי הגזבר לענץ וברמ״א ט לז, ערוך בשלחן המחבר
 שיכול דבמקום הרס־א שיטת נפרטת הבי בלאו שכתבתי מה לפי אולם אחר, מטעם הרמ״א
ואמת. ברור וזה ממון הנא טובת עלמא לבולי הכי בלאו הנאה הטובת למכור

 עני במעשר אשה קרעו שאם ד ה, אישות בה' הרמב״ם שכתב מה ג״ב בזה מיועזב מאוד ומה
 ממון. אינה הנאה טובת כן לא דאם בענידז מיידי ברתך דעל כתב שם משנה ובלחם מקודשת,

 חילול שייך לא עני דבמעשד לי פשיטא דהנה בעשידה, אפילו דמיירי לומד w הצעתיט ולפי
 קדוקוה, שום בו אין לננני שמתן דמה גט, לשומד תדומה ליתן אסור לכן אשר ברית, ושחיתת
 לא ז״ל הרמב״ם אבל נדרים. סופר בחתנו עיין עי^, וצריך להיפך כתב זב בז, בכורות וברש״י
 ישראל לבל למכרם דמותר כיון וא״ב חילול, בו שייך דלא דס׳׳ל ומשמע עני מעשר הזכיר

 רק הוא והקונה לעיל שבתבט כמו לבעלים נתינה מצות תשאר בן פי על ואף הנאה בטובת
 עני, במעשר שקידש האשה מקודשת ושפיר הוא ממון ודאי כזה הנאה וטובת הבעלים, שליח

ונבון. ברור וזה
 לי ונראה ממון, הנאה דטובת כולם שפסקו הפוסקים שאר שיטת ביאור נא שמע ועתה
 למכור דמותו־ תנינא בן יוסי כר׳ סובר היה ע״ב דילן רש״ס למעלה כונבתי רכבר טעמייהו

 בנררים דמסיק ררבא סובר היה דרמב״ם אלא לישראל, ומעשרות תרומות של הנאה טובת
 ולכן הנאה, הטובת למכור דאסור יוחנן כר■ הדין חידש לבהנים, אלא חזי דלא תרומה שאני
ל הוא פסק  למכור דמתיר המקשן מדעת נאיד לא דרבא סברי פוסקים שאר הני אבל הכי, ז׳

 רוצה מסתמא הנאתו עליהם דאסר רכיון משום ברחם, בעל יטלו הכי ואפילו הנאה הטובת
 וכמו הרשב׳׳א קושית קשה ולא בע״ב. ינזלו ולהבי כלל, להם ליתן רוצה ואיט העובט לגזול

שיו,Tבח ז״ל סופר החתם שכתב  יכול דהא הוא ממון הנאה דטובת היא רבא מסקנת וא״ב ו
 הנאה דטובת לפסוק ראוי ודאי וא״ב שאני. לי נהנים בכהנים אלא שירצה, ישראל לכל למכרו

 בזה, זה תלי הנאה טובת ודין דפירוש תראה זה ולפי בשוק, למכרו שיכול בטן הוא pממ
ל דהרמב״ם  אינה כזו הנאה דטובת פסק ולבן לישראל הנאה הטובת למכור דאסור פוסק היה זי

p ממון n אז למכור דמותו־ ס״ל פוסקים שאר אבל למעלה, שבתבט וכמו מנדרים  דררא איכא ו
 שיכול בדבר ומעתה הוא, ממון הנאה דטובת pפסקי כזו הנאה וטובת הנאה, בטובת דממונא
 מודה הרמב״ם גנז הזו הנאה דטובת ממון, דהוה דפליג מאן ליכא בשוק הנאה הטובת למכור

^ ממון, דהוה בה  אפילו יהורדז בוי יוסי ור׳ רבי דפליגי לומר דעתו על שעלה המקשן מדעת ת
 ביוז דאית כזו הנאה דטובת זה על חולק שום אין ההלכה פסק לפי אבל כזו, הנאה בטובת
 סי וטימן של׳׳א סימן ביו״ד פסקינן דהא הפוסקים, על תמה אני ולבן ממון, הוה דממונא דררא

 על וא״ב לסונים, ליתן רצה לא אפילו התרומה כהן בתו לבן ליתן מישראל סלע ליקח רמותו־
ך וממילא ורמב״ן, ורא״ש ר״ח הפוסקים ובאותן ממון הנאה דטובת לפסוק לט היוז ברחך שיי  ו

 קצוצה, רבית דהוה במלוה וכן ב, יא, מציעא בבא הש״ס למסקנת חליפין וקנין ירושה ביה
 הוא דממון מודה נמי והוא הרמב״ם, הוא ממץ איטז הנאה דטובת דשמעתא מרא הוא דמאן
 למכרו שמותו־ בדבר לפסוק ולכן למכרו, ויכול דממונא דררא ביה אית הנאה דטובת היכא

ה דסתו־י והדתי כמאן דלא הוא ממון, אינה בזו הנאה דטובת בשוק הנאה בטובת ברור. וז
 ההטזות פי על איך בצדק המזמין ויראה ב מו, פסחים ״דהואיל״ לסוגית עצמט את ונעוזיק
 שדזקשו ״דהואיל• סונית חומר במין תתייסזב הנאה דטובת בסוגית בארוכה שביארט האמתיות

ת קושיות בה ועצומווב גדולו



ר ו ם י ר ו ד ד

 ור׳ אליעזר ר׳ דפליגי הא הקשו ע״ז בסימן אריה והשאגת בשמעתין יהושע הפני א)
 יהושע ור׳ שתאפה. עד שם לה תקרא לא אומר אליעזר ר׳ בטומאה חלה מפרישין דבהנד
 אליעזר ר׳ דפליגי ז״ל רש״י שיטת לפי דשמעתץ ומסקנא עליו, שמוזהרין חמץ זהו לא אומר

 וקשה ממון, הנאה דטובת ליה אית אליעזר ור׳ ממון, אינה או ממון הנאה בטובת יהושע ור׳
 של טבלו בגונב א, פה, ונדרים א, נח, קדושין הש״ס מסקנת לפי הלא אאעזר כר׳ רבי פסק דאיך

ממון. הנאה דטובת לרבי אה אית חבירו

 דהא ממון אינה הנאה דטובת יהושע לר׳ דס״ל משמע דהכא הנ״ל אריה השאגת הקשה וכן ב)
 חמץ זהו ולא ממון דאינה ס׳א יהושע ר׳ ממון הנאה בטובת דפאגי דעתך דסלקא למאי בץ

 ודאי הוה ממון דאי ממון אינה לר׳יהושע ע׳׳ב פאגי, דבהואיל דמשני למאי ובין עאו, שמזהרין
 דרי כרחך על שם הש״ס סונית לפי ב, יא, מציעא דבבא קמא בפרק הלא וקשה עאו, דמחהרין

איך ממוך הנאה בטובת אה אית יהושע  ממון, אינה הנאה דטובת אה אית חלה גבי הכא ו
 טעם״ ״ברוך ספר מחבר בעל הגאון שגם מיצאתי ואח׳׳ב ועצומה, גדולה קושיא שהוא ומסיים

כממון. לממון דגורם בסוגיא זו קושיא על עמד

 הנאה הטובת דהא חמץ, Tדהמפק בסוגיא טעם״ ב״ברוך וכן ז״ל מהרש׳׳ש בהגהות הקשה ג)
 כהן, בתו לבן החלה שיתן כדי לו שיתן מישראל פרוטה אקח שיכול ז״ל רש״י שפירש כמו היא
 ראדה ואינה להתחמץ שעומדת בפסח טמאה מעיסה שמפרישין זו חלה גבי שייך לא וזה

 טובת עבור פרוטה אתן הנה יסור פתי דמי הנאה, טובת בה את שנתחמצה קודם ואף לכלום
 הנאה טובת איזה וא״ב במובן הוא פורטא גופה החלה שבצק ובפרט כזו, חלה של הנאה
כאן. שייכת

 עשאו מקום מכל ברשותו שאינה דאע״פ חמץ בסתם דאמרינן דכמו מתרץ ז״ל והמהרש״ש
ש לא ומי בהנאה. מותר כאלו הכתוב עשאו הכא הדין הוא ברשותו, הוא באלו הכתוב  ידגי
 איסור עאה רביע רק שלו החמץ דעיקר חמץ בסתם שאני דודאי זה, תירוץ של הדוחק

 הכתוב שגזרת שפיר אמרינן זה על מרשותו, החמץ מפקיע זה הנאה ואיסור התורה שאסרתו
א הוא כאלו הוה ימצא״ ובל יראה ב״בל עאו דלעבור הוא תו ש  שחל מקודם שהיה כמו וברשו

 משעה כלל שלו אינה שבעצמותה בחלה הכא כן שאץ מה וממונו, קנינו על החמץ איסור
תו שלו היא כאלו הכתוב דעשאה אמר אה מנא ,pלכ דהיא שהפרישה  לעבור כדי וברשו

זה. לחילוק נחית לא זצ״ל שהגאון ופלא זה על לנו יש קרא ואחה עאו,

 ידי על ממון הנאה טובת דאמר דלמאן א, נח, בקדושין וריטב״א רי״ד התוספות דלשיטת ודע
מר הב״ל קושיא לתרץ מקום היה שלו, הוא כאא כולו החפץ כל נעשה הנאה טובת האי  ולו
 הנאה טובת דהאי ואע״פ שלו, הוא באא כולה נחשבת זו בחלה א שיש הנאה הטובת דע״י

מ שבחלה  הני דלסברת בזה, לן איכפת לא מ״מ ממון, שיווי שום בא מועט ודבר פורתא ה
שיווי הכוונה אץ הנאה בטובת הא שיטות  דאמרינן אלא כממון נחשב היא הנאה הטובת של ד

 גופא החפץ נעשה הזה זכות מבח שיחנה למי אתנו חפץ אחה על חכות כח לאדם שיש דכל
 זה זכות מכח שירצה, לכהן אתנה הנאה וטובת הרשות לו שיש כל נבד בחלה וא״כ שלו, כאא

 זר שיטה על חואןים ראשונים ושאר דהר״ן אלא נבון, כנ״ל עאה ועובר בשלו החלה נחשבת
עומדת. במקומה הנ״ל קושיא ולכן



ממון דונאוז דטוכת םוניא

p יצא הנ״ל בסימן אריה השאגת והנה n b טובת דהאי נבונה, בסברא הראשונה קושיא 
 דריבתה חמץ גבי דהבא בש״ס, מקומות ךTבא ממון הנאה כטובת הוה לא חמץ גבי הנאה

 בעיניא ראיתא עלמא לכולי דמי כממון לאו דבעלמא לממון נורם דאפילו לן וגלי התורה
 כממון לממון גורם האי בחמץ הכי ואפילו ב, ה, פסחים בתרא בלישנא וכדמשני למריה והדרא

 אע״פ הנאה דטובת הייה ממילא כשלו, נחשכ אצלו המצוי רכל ימצא״ מ״לא דמרבינן דמי
 דמי, כממון ימצא■ ובל ידאה ב״בל עליו לעבוד חמץ לענין דמי בנומון לאו ענינים שאר דלגבי
 פליג הכי אפילו יהושע דרי אלא ממון, הנאה טובת חמץ דגבי רבי וכן אליעזר ר׳ סובר ולכן
 באריכות, עיי״סז איתרבאי לא הנאה טובת אבל ימצא״, ״מלא איתרבאי לממון דגורם וסיל
 מפורש בקרא כתוב הוה אי דודאי הסברא להטעים עוד ויש הוא, אלימתא סברא ודאי והנה

מר לחלק מקום היה דמי כממון לממון גודם דבחמץ  לממון, מגורם הנאה טובת גמרינן דלא ולו
 אמרינן לך, קרא בהאי כתיב ולא תמצא״ ״לא מדכתיב אלא היא בקרא מפורש דלאו בי^ אבל

 בטובת גם בן נאמר לא למה א־כ עלו, עובר אצלו שמצוי ביס מ״מ ממש שלו שאינו דאע־פ
תנו הנאה טובת בו לו שיש שחייב הנאה  יותר עוד ואדרבה אצלו, מצוי מקדי שירצה למי ל

 זבות שתז בו לו שאץ לממון הגורם דבר מלכלול ימצא״ ■לא בכלל הנאה טובת לכלול מסתבר
 אלעזר ר■ על ר׳ידזושע יחלוק דאיך אריה השאגת של תירוצו לפי קשה ולכן במובן, ומעזפט

הו שאין לומר לו, שמוזהדין חמץ ז  הנאה דטובת בהא כלל פלגי לא דא״כ אלא עוד ולא ע
 כשיטת ולא לא, או לממון גורם במו הוה הנאה טובת אי סברא באחה פלגי אלא לא או ממון
 היה בעלמא ולחדודי לא. או ממון הנאה דטובת בהא המסקנא לפי דפלגי בפירוש שכתב רעז״י
 יראה בבל עובר אי שיעור בחצי הפוסקים בפלוגתת יהועזע ור׳ אלעזר ר׳ דפלגי לומר מקום

 הוה הלז האי של הנאה וטובת וח״י מרבבה ובדגול י, תמב, או״ח אבדהם במגן עיין ימצא, ובל
לו, שמוזהדין חמץ זה אין יהושע ר׳ שאמד הלעזון ומדוקדק שעור, כחצי מד ודצונו ע  מכה לו

שיעור. כחצי p שהוא

ל חומר כמין תתייעוכנה הנ״ל הקועזיות כל אולם ב  שלמעלה, הביאור פי על כלל דוחק ו
 בסלע מעשרותיו של הנאה טובת את למבור דיבול משום היינו ממון הנאה טובת דס״ל דמאן

 חומרא אחד מצד מזה נצמח וא״כ ידזיה״ ״לו התורה אמרה זה ועל כהן, בוזו לבן שיתננז
 בעווק, מבירה ע״י להשיג שיכול ממון שיווי בה שיעז מפמ הנאה טובת בהאי אשוז לקדש שיכול

 בחלה הכא כגון מבירה ע״י ממון להמזיג יכול אינו שבאמת דבמקום קולא נצמח אחר וצד
תנוז חזזבות הכח p לו נשאר לא וא״ב מיעוטה מפני וגנז להתחמץ שעומדת  כהן לאתה ל
ה דאית מאן ולכן טענז, ובדוך אדיה השאגת ובקושית ממון מקדי לא זה שירצה,  בשאד ל
 הנאה טובת חמץ בחלת דדזכא הנותנת דהיא גופא טעמא מהאי ממון, הנאה דטובת מקומות

ה דאית מאן אבל ממון, שיוה שום לו דאין ומשום ממון אינה  הנאה דטובת מקומות בעזאר ל
אין בהן בתו לבן שיתנבז בסלע מעשדותיו למכור דאסור דנזיל מעזום ממון, אינה  הבח אלא לו ו

תן הרסזות תזיה״ ״לו התורה אמרה זה ועל שירצה, כהן לאיזה לתנם והזבות  התרומות ל
 ראויה שאינה מפני הנאה טובת בהאי אשה לקדזז יבול אינו ולהבי שירצה, למי ומעשרות

אץ בשוק להמכר  הטובת של וכה זכות לדזאי קראה דהתורה כיון אבל מוגבל, ממון שיווי כאן ו
לו עובר חמץ גבי זה זבות מכח יהיה״ ״לו הנאה  האי על קרינן דהא ימצא ובל יראה בבל ע
אץ יהיה״ לא חמץ חלת  כה עלה לו יעז אשר חמץ חלת מהאי יותר אצלו המצוי דבר לך ו

במה לן איכפת ולא ימצא, לא בכלל ג״ב אותו נבלול לא ואיך יהיה״ ״לו קראו והכתוב חכות,
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ת דהאי הנאה טובת האי עבור פתטה לקבל יכול שאינו  סגי חמץ חלת על לו שיש וכח זכו
 אינה הנאה דטובת כיון ולכן יהיה״, ״לו התורה שקראתו כמו ממש ימצא״, ״לא בכלל שיהיה

 בה לו שיש הזכות מכח יהיה״ ״לו ומקרי עליו עובר דבחמץ הנותנת היא מקומות, בשאר ממון
 הכא התורה, בכל ממון אינה הנאה טובת ליה דאית רבי ולכן שירצה, לכהן החמץ את ליתן

 אבל המהרש״ש, וכקושית הנאה הטובת עבור פרוטה יקבל שלא אע״פ עאו עובר חמץ בחלת
 לא בכלל דהוה שכן מכל יהיה״ ״לו התורה עאו שכתבה וכמו מקרי אצלו מצוי החמץ מ״מ

 את למכור שיכול משום והייט ממון הנאה דטובת הש״ס בכל אה דאית יהושע ור׳ ימצא,
ש בסלע מעשרותיו  מקרי לא זה שירצה לכהן אתנם והזכות הכח אבל בשוק, ממ^ שיווי לו וי

אין כלל להפובד ראויה ואינה להתחמץ שעומדת בהלה דהכא מזה נצמח ממילא יהיה״, ״לו  ו
 נכלל ואינו ממון מקרי לא זה שירצה למי ליתנה הרשות לו שיש אלא ממון שיווי שום כאן

או שקבל לחמץ דומה ואיט ימצא״, ״לא בכלל דאיט וה׳׳ה יהיה״, ״לו בכלל  שרוצה אחריות ע
 בחלה בפרט לבאחריותה חייב שאינה בחלה כן משאין לשלם, יתחייב שלא כדי החמץ בקיום

 לא זה על יהושע ר׳ אמר ושפיר חימוצה, מחמת קיימא ולשריפה להתחמץ עומדת הכי שבלאו
נכון. על מיושב והכל עאו, שמחהרין חמץ זהו



גיטין

גיטיז

 לצאת נשק ליום לונבא נקראים מהיהודים שרבים מלחמה בשעת עתה להתנהג האיך דבר על
שובו אם יודע ומי למלחמה  בנות עגונות תשארנה שלא תקנה לתקן עריך כן על אשר לביתם, י
 הגט למסור הוא דהנכון וכתבו שליט״א הגאונים הרבנים בין בזה גדול פלפול וראיתי ימזראל,

שן גט חשש בזה דאין המלחמה, אחר עד לידה הגט את יתן שלא עמו ולהתנות לוזשליח  דהא י
p ש הוא בעלמא דרבנן חשש  שלא בדי האשה לטובת הגט רמתן דכיון אסברא לסמוך וי

 דפסול י׳זזן גט הלא הבנתי ולא עמה. שמתייחד משום והשליחות הגט לביטול לחועז אין תתעגן
 לבנה קודנז גיטה יאמרו שלא ממזום נם אלא עלה קאתינן והעזליחות הבט ביטול משום p לא

מן מקום מכל והשליחות, הגט לביטול לחוש שאין זה ידי על יצאנו לא זו ומחשעזא  קודם הגט ז
 עוד ולא לבנה, קודם היוז שגיטה ויאמרו ותתעבר בן בתוך עליה בא שמא לחועז העז למסירתה

ק יעזן גט רבסתנז יעזן, גט מבסתם יותר עוד לחוש יעז דוזכא אלא ^י  בגמ׳ בתרא כליעזנא פ
 דוקא הייט אולם בידוז, לה כשנתט לכתחלזז בו לינשא מותרת בו נתגרעזה שאם ב, עט, גטין

 תנשא לא אז עליה בא ודאי אם אבל עאה, בא שמא חשש אלא דאינו עמה כשנתיוזד
 ר״ת שם שמפרעז גט״ איט אגרעזנה ״לכשאכנסדז ד״ה ב, בו, גיטין בתום׳ מבואר וכן לכתחלה,

שין מהלכות ג• pפ וברמב״ם עליה, בא דודאי משום גט איט דלהכי  ליוז דסבירא משמע גירו
 המחבר pפ קל״ב סימן העזר אבן בש״ע אבל יעויי״עז. הכרע אה אין אבל בזה רעז״י כשיטת
מן כתב ראם הר״ת כשיטת  מכל כן ואנז עאה, בא דודאי משום והייט גט איט אז הכתיבה ז

^ כל כדרך עמה ודר כלל מאשתו פירעז לא הגט כוניבת שלאחר דידן, בנידון שכן א  איעז ה
 מהני ולא לבטז קודם גיטוז דיאמרו חשש בו שיעז זה בגט להנשא מותרת תהיה איך ואשוט

ה הנ׳׳ל סברא זו לחששא שאח הגט שטתן דמיירי pכי נמי הכי ובלאו ברור. וז  כך ואחר אז
 שם הרא״ש שהביא הרמייה וכסברת לכונחלה בו תנעזא דלא פסקינן הכי בלאו אז עמה, מתיוזד

 ואיך עליה בא שמא לוזועז יעז בודאי היחוד אחר הנתינה מעשה עשה דלא דכטן ב, עט, דף
ם אלא מיד השליוז ליד הגט את ימסור שלא לתקן אפשר היוז ולכאורה לבתוזלוז. תנשא ד  ^ו
 אחר מעשה שעשה כיון הרמ״ה לעזיטת אפילו לבתוזלה לוזנשא מותרת היא ואז מעירו שילך

 דסברת דידן, בנידון מהני דלא ברור נראה העיון דאחר אלא להעזליח. שמסרו דהייט היוזוד
 באקראי עמה בנתיוזד דוקא הייט לכתחלוז תנשא היוזוד אחר מעשדז רעשה דהיכא הרמייה

 מעשה עשה היחוד דאחר דכיון אמרינן שם עמה נתיוזד שמא בעלמא חששא אלא דאיט
או חושש והיה גט לה מוסר היה לא דאז משום עמה כשנתיחד עליוז בא לא בודאי  לעז שיוצי

 חזיק דדזלא הגט את לוז שמוסר מה ליה מהני לא עליה בא דודאי במקום אבל דידיה, ברא על
 וזה לבנה, קודם גיטה ויאמרו לעז שיוציאו ניחועז לא למה אנן אבל הלעז, על חשש לא דהוא
איוז וצדק. אנזת  בין חילוק דיעז קמ״ח בסימן הרמ״ה כשיטת פסקינן אנן דהא לזה ברורה ור
נן הכי ואפילו לא או היחוד אחר מעשה עשה ^י  שכתב בגט כתב ראם כר״ת קל״ב בסימן פ

אם אפילו בסתם מיירי ושם בו, תנשא לא עליה בא דודאי בטן שיכנסנה אחר לגרעזוז לארוסוט
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 דאם בפירוש ראיה הרי הנשואץ, קודם לשליח שמסרו כלל שם מיידי דלא מסרו בעונמו הבעל
 את ביטל שלא שמורה מעשה איוה כך אחר עושה שהבעל מה מהני לא אז עליה בא בודאי
 בנידון כן ואם לבנה, קודם ניטה ויאמרו שנתעברה לתוש יש עליה דבא כיון סוף כל דסוף הגט,
 קודם ממש אלא לשליח הגט את ימסור לא אם אפילו תהני לא כלל מאשתו פורש שאינו דידן

 לכתחלה, בן תנשא ולא פסול גט הוה הגט כתיבת אחר עליה בא דבודאי כיון מקום מכל שתנא
עויין  דווקא, לאו לידה שמסרו המחבר שכתב דמה שכתב ה קמח, שמואל בבית העור באבן וי

 שם, היטב בבאר בתב וכן היחוד, בעת בידו שהיה כיון שליח ידי על בך אחר שלח אפילו אלא
 עמה נתייחד כך ואחר שליח ידי על שלחו אם ״אבל כך אחר שכתב המחבר מלשון מוכרח וזה

 P הייט אבל לכתחלה, תנשא היחוד אחר השליח ליד נתנו ראם הרי השליח״. ליד שנתנו אחר
 מה מוזני לא שוב עליה בא בודאי אם אבל עליה בא שמא חשש p דליכא עמה כשנתיחד

ברור, חה תהני ולמאי הגט בודאי שהיה

 חשש דהיינו גדולה חששא לנו יש לשליח ולמסרו הגט לכתוב זה דבאופן אומר אני עוד
שין בהי הרמב״ם דהנה דאורייתא,  לכתוב להם שאמר אחר עמה ״נתייחד כתב: כה ט, גירו

תן ולוזתום א  כשנתייחד לידה לה שניתן הגט אם הדברים, וחומר וקל יכתבו לא אלו הרי לה ו
ה וחומר קל בעל שמא הגט נפסל ענגה  עמה שנתייחד אחר לה ונתנו כתבו ואם נבתב. שלא א
^ הרץ וגם הרמב־ן דברי הביא המגיד הרב והנה גט״. אינו ^ פ  זה ענין דמה בן הקשה הזו
שץ ספק משום שגרשה אחר עמה דבנתייחד אה,  דפסול כתב המגיד והרב עלה. אחינן קדו
טלו פייס, שמא חשש מצד והיינו וחומר מקל למד הגט בי  שום היה דלא דכיון מהסברה למד ו

^ למלך ומשנה תנויי״ש. מהתורה ובטל השליזזות ביטל בודאי היחוד אחר מעשה פ  ג' ב
 ואחר לשליח מסר אנז הדין הוא הרמב״ם דעת דלפי וכתב הרמב״ם דברי הביא אלו מהלכות

 בעלמא באקראי נתייחד p אפלו הרסב״ם ולשיטת הרי יעויי״ש, מהתורה בטל נמי נתייחד כך
מר קל כן ואם מהתורה, בטל הגט מעשה שום עשה דלא פי) על (אף  פירש דלא היכא ווזו

 לא דאורייתא דבחשש ופשיטא הרמב״ם, לשיטת נחוש לא איך הגט מסירת לאחר כלל מאשתו
ק לא דאק אמת הן בטלו, לא בודאי לטובתה הגט דכותב דכיון קלישתא סברא על נסמוך ^י  פ

 לא מקום מכל אבל מגורשת, ספק דהוה ב קמט, בשו״ע פסקינן אלא הרמב״ם בשיטת בזוז
 ביון ידעתי לא ובאמת קנ, בסימן כמבואר מגורשת ספק כל כדין תצא נשאת ואם תנשא

 לא נשאת אם להשליוז הגט שנתן אחר עמה נתיחד שאם קמ״ח בסימן כרמ״ה פסק דהמחבר
גדול, עיון צריך והוא מגורשת ספק דהוא כאן פסק איך תצא

 דין דלמד הרמב״ם בכוונת להעמיס שרצו הראשונים שאר שהביא המגיד בהרב ראיתי ופלא
 ט׳: pבפ שם בלשונו בתב הרמב״ם הלא רבתא ותימה הגירושין, לאחר מנתייחד וחומר קל

 ענוה מנתייחד דמיירי נאמר ואם בעל״. שמא הגט נפסל עמה מטנתייחד לידה שמתן הגט ״אם
שין אחר שון מאי הגירו  דאנו אלא יופסל לא לעולם לידה כבר שנתן הגט הלא הגט״ ״נפסל ל

איך קדושין, לשם שבעל חועזשין עויין לוז. נתן שכבר הגט דנפסל כזה לשון הרמב״ם קאמר ו  וי
 עליו דגם וחומר, מקל נלמד דפסולו כתב דאיך המגיד הרב על שהpש שם משנה בלחם
שן גט דין גלמוד איך תקשה  בכוונת מאד שנדחק יזנוייש שגרשה, אחר עמה דנתייחד מהא י

ה שניתן גט ״אם שכתב בזה הרמב״ם דכוונוז לומר יש דעתי עניות ולפי המגה־. הרב  לד
תן כשרוצה גט לומר רצה אלא כבר שנתן גט הכוונה אין עמה״ כשנתייחד שנתייחד אחר ל
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 מעשה שיעשה פי על אף בעל השש משום לכתהלה בו לגרש שאין לומר רצה הגט גפסל עמה
 שהוא לומר רצה לידה״ שנותן ״גט הרמב״ם נקט ולכן בו, לגרש אין מקום מכל לה שיתנה
 בן אם לכתהלה, הבעל בו יגרש ולא בעל שמא חוששין הכי ואפילו נתינה מעשה עשה בעצמו

 שמא חשש בו שיש בזה גט לכתחלה שיכתוב נאמר שלא עריץ נבתב שלא הבא וחומר קל
הו בעל,  בו יגרש לא כתב כבר אם דמה וחומר מקל דפסול הדין שלמד המגיד הדב שכוון וז

 בטל דאפילו הרמב״ם הוסיף הטבדא דמצד אלא יכתבו, שלא כתב כשלא שכן מכל לכתחלה
 הרמב״ם שיטת לפרש המגיד הדב בכוונו! כגיל היחוד, אחד מעשה עשה דלא כיון מיבטל נגלי

תימא. דברי דבריו יהיו שלא

 מהתורה הגט בטל נתייחד דאם ליה דסבירא הדמב״ם שיטת דיש מזה לנו היוצא פנים כל על
ה כשבא שבן מכל כן ואם מעשה, שום עשה דלא היכא  שלא דידן בנידון בגון או ממש על
 דאם מודים עלה בבא אבל בנתייחד הרמב״ם על החולקינז דאפילו אפשר כלל מאשתו פירש

 מאשתו פירש דלא היכא דידן בנירון כן ואם מהתורה, בטל הגט מעשה שום כך אחר עשה לא
 שיאמרו דרבנן מחשש חח גנזי דאורייתא חשש בזה יש העולה ליד הגט נתינת לאחר בלל

 וסופר שלח למטת כזה אופן דגם ממילא אז אלה בדברים אנחם כנים ואנז לבנה, קודם גיטה
א לבנה קודם גיטה יאכזרו שמא דמכח פי על דאף הנ״ל, מחשש יצאט לא נבזי ועדים  לכ

 יעז השלחות ביטול מצד אבל המלחמה, מן יעזוב שלא לאחד p נכתב יהיה הגט דהא למיחש
ל מהתורה, בטל בנתינה לרמב״ם שהוא בזו לרון או  כלל מאשתו פירעז דלא כיון לדידן גנז ו

 לנזובתה, דמכוין ביון יבטל לא בודאי שהבא סברא על דאורייתא בחשש נסמוך ואיך וככל,
ל מחששות גם לצאת בדי דעתי עניות לפי לבן אשר  מהעיד שהולך שקודם לתקן נבון יהיה א

לו שיקבל או העזלחות את ביטל שלא אחרת דעת גילוי או מעשה איזה הבעל הנשה  בחרם ע
העזלחות את יבטל שלא התורה ובשבועת

 לבשיכנסנה בעלמא אשה בו לגרעז גט לבוזוב ״צוה המחבר; בתב ב קלב, גיטין בעזו״ע
תי גט כתוב ללבלר אחד אנזר הדי א נב, יבמות מהגמי נובע זה ודין גט״. איט יגרעזנה ס  לזרו

 עיי״עז. לגרעזה בידו שאץ מפני גט איט בעלמא ולאשה לגרעזה שבידו מפני גט זה הרי וכר
 לוזרחיב אמרתי הזנורך ככל שביאר מי ראיתי ולא אנפץ כמה הגמ׳ פשט בפירועז שיעז והיות
 לא כשנכתב הואיל גט איט בו וגרעזה וכנסה בעלמא ״ולאשה כתב; רעז״י הנה הדיבור. קצת
 משום גט אינו בעלמא באשה דלהכי לוז סבירא דרעז״י בפירוש הרי לגירושין״. ראויה היה

שין לעזם שלא דנבתב משום דפסול כסתמא והוה גירועזץ לעזם שלא דנבתב  פי על אף גירו
שין דלאו כיון מקום מכל זו אשה לעזם שכתבו  ופסול, לעזמה שלא נכתב מקרי קיימא לגירו

שין בה■ ברמב״ם יותר זאת מבואר וכן זבחים. בריעז ועיין  שמבאר אחר זה דין שהביא ו ג, גירו
ת גט כתוב לסופר ״אמר שם לעזמה; דיני  ונכתב בו אגרעזה לכשאשאנה עמי ויהיה לפלני

שין בת היתה שלא מפני גט איט בו וגירעזה ונשאה  שנכתב ונבזצא זה גט כשנכתב ממט גירו
שין לעזם שלא שנכתב מפני הטעם מפרעז דדזרמבי׳ם הרי גירושין״. לעזם שלא  הביאו ולכן גירו
^ כאן פ ^ ולא לעזמה דיני שכתב אחר ג׳ ב פ  לכתיבת הבעל שלחת מדיני שם דמיידי ב ב

לז הגט. ו שאץ מפני הגנז■ מלעזץ כן משמע דלא זה בפירוש מיאט הרעזב״א וכן התוס׳ או ^
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 נכתב כאלו והרה שליח אותו לעשות בידו היה שלא מפני והוא אחר טעם כתבו ולכן לגרשה
 אדם אין דאמר למאן דוקא דהייט כתבו ולכן בפירוש כן כתב והרשב־א הבעל, ציווי בלא

 בשחרור במו גט הוה לעולם בא שלא דבר מקנה דאמר מאן אבל לעולם בא שלא דבר מקנה
בו׳ מעבשיו לך קמי עצמך הרי לבשאקחך לו ובתב לשחררו מנת על עבד לוקח דמהני  וסיימו ו

 על חולקים דהתוס■ הרי מאשה. לה לה ילפינן דהא דבר לבל שווים אשה וגט שחרור וגט
 הר״י והנה הבעל. לציווי בלא דנבתב משום גט איט באשה דלהכי ליה וסבירא הרמב״ם
 ליה סבירא לשיטתו דהר״י הבעל שליחות בלא דגבתב משום דפסול בתב שפיר לשיטתו
* פי״ על "אף ד״ה ב ט, גיטק תוס׳ עיין מהתורה שליחות בעי הגט דבתיבת  הלא הרשב״א 1או

 ציווי בלא דכשנכתב משום אלא מהתורה בעצם שליחות בעי לא הגט דכתיבת ליה סבירא
 נינהו״ דיעה בני לאו ״והא ד״ה א בב, גטין בתוס׳ שכתב וכמו לשמה שלא כנכתב הוה הבעל

 הלא הבעל בציווי נכתב שלא משום באן פסל איך בן ואם ע״י״ש, גופא רשב׳׳א בה ביאר וביותר
 דעתו על דהייט הבעל בציווי נבתב והבא לשמה נכתב שיהיה משום אלא איט הבעל ציוט
 שלא מקרי כן פי על אף לגרשה בידו דאין משום pו הגט את כתב שלו ציווי פי על דהא

 ולא הרמב״ם טעם לכתוב להרשב״א ליה הוה כן ואם לגירושק, עומדת דאינה משום לשמה
 אין לרשב״א אבל כתב, שפיר שליחות בעי דבעצם לשיטתיה דהוא שבתום■ שר״י הר״י, טעם
שין. לשם שלא ונכתב להגרש עומדת שאינה משום רק אחר טעם כאן  חזר הנראה וכפי גירו

 ליה וסבירא מהתורה שליחות בעי לא הגט דבתיבת א כב, בגטין שכתב עצמו מדברי הרשב״א
 ליהו דסבירא ודעימיה הרשב״א שיטת והנה שליחות, בעי הגט דכתיבת ורמב״ם הר״י כשיטת

 שוטה חרש גבי א כב, בגיטק הסזזב־א דהנה גדול, הסבר בעי שליחות בעי לא הגט דכתיבת
 עדים רעשו ב, סג, דגיטץ מהא קשה כן אם שליחות בעי דלא הסוברים לשיטת הקשה וקטן

אץ שליחותן תירץ אחר, גט לכתוב יכולים ו  משום אלא שליחות משום לאו מלתא דכולא ו
 קטן שנא מאי סוף כל דסוף להבין וצריך בדבריו, עיי״ש לשמה מקרי לא הבעל ציווי דבלא
 גבי הבא בן אם לשמה, שיבוץ כדי גביו על עומד רבעי אלא שליחות מצד הגט לכתוב דכשר

 אינם נמי קטן גבי הלא שלוחץ אינם מקום דמכל תאמר ומה לשמה, כותבין הלא נפאתה
 בעי דלא אלו דלשיטות ברור הדבר אבל הוא, שליחות בר לאו קטן דהא הבעל של שלוחיו
ר פי על כותב איט ראם אלא לשמה, נכתב שיהיוז הוא העיקר מהתורה שליחות  לא הבעל ציו

 אם אפילו פנים כל על הבעל ציווי כאן שיהיה צריך לכן הרשב״א, שכתב וכמו לשמה מקרי
 לשמה, הוה שפיר הבעל דעת פי על שכותב כיון מקום מכל ממש כמותו הוה ולא שלוחו איט
 הבעל דעת על כותב מקום מכל כמותו להיות שלוחו שאיט הגם ק^ גבי הבא בשלמא כן ואנז

 הבעל ציווי דליכא במו הוה אז שליחותן רעשו נאמר אם נפאתה גבי אבל לשמה, מקרי ושפיר
 הדין והוא פסול, הבעל ציווי בלא מקום מכל לשמו שכתבו פי על שאף סתמא כמו והוה כלל
 הבעל ציווי קטן גבי בן שאין מה הגט, ופסול הבעל ציווי חסר שליחותן רעשו כיון הבא

ט הגם שמד במקומו ^. אמת ברור וזה כמותו, להיות שלוחו דאי צ  ראיתי כתבי ואחרי ו
^ הרמב״ם על המלך ובדרך בזה שעמד בישועי־ק ממש. בדברי תי

 שליחות ^■כא משום גט איט בעלמה דבאשה דיבמות מהא שיטות לחני תקשי זה לפי אולם
ש הא גם הוה דלא טעמא מאי תקשה שליחות בעי דלא ולרא״ש הרא״ש, כתב וכן  ציווי כאן י

 אשתו עוד דאיגה כיון הבא דשאני לומר צריך כורחך על אלא ולעומו, לשמה כותב והוא הבעל
ביון הגט, לכתיבת ממש שלוחו באמת הוא אם אלא הבעל, ציווי פי על שכותב מה מהגי לא ו



טץ גי

 דכתיבת ליה דסבירא דאמר למאן ולכן לשמה, הוה דלא וממילא לצוות יכול אינו אשתו דאינה
 דנבתב משום אלא גט אינו בעלמה דבאשה אחר טעם כאן אין כורחך על שליחות בעי לא הגט
 דליכא מטעם פסול שפיר שליחות רבעי ליה דסבירא למאן אבל הרמב־ם, וכטעם לשמה שלא

 מהגי, שפיר לעולם בא שלא דבר מקנה דאמר למאן זה דלפי התום• כתבו זה ועל שנדחות.
ה גזירה דאיכא מצד שווץ ושחרור אשה דגט וסיימו שחרור מגט ראיה והביאו  לה, דלה שוו

 לא שווה גזירה דבלא הבא דממזמע שווה גזירה בהאי בעי מאי דהתוס׳ טובא להקשות ויעז
 דיכלינן כמו שנא דמאי כגט נמי מהני לזנולם בא שלא דבר מקנה דאבזר דלמאן ידעינן הוה

 תמצי ואם שווה, הגזירה בלי אפילו אשה גט גבי הכי נאמר לא למה שחרור בגט הכי למימר
 דבר מקנה דאמר למאן אפילו מהני ולא שאני אשה גט רגבי ולומר ביניהם לחלק דאפשר לומר
 מהני לא אשה רבגט דבמו להיפך נאמר גופא שחרור גבי תקשה אדרבה כן אם לעולם בא שלא
 גט גבי שווה הגזירה מכת ילפינן מקום דבכל גופא שווה גזירה האי מבח תהני לא נמי הבי

אין עצומה. קושיא לכאורה וזה אשה, מגט שחרור  אפילו כן לומר סברא אין דבאמת לומר ו
 וממילא בהכי, רבי לח ומוקי לאדוגיו עבד תסגיר דלא קרא דאיכא התבז שאני אלא שחרור בנט
 בא שלא דבר מקנה דאמר למאן סברא דהוה לאו אי דודאי אינו זה אשת, הגט משם ללמוד יש

 שברח לעבד אלא בהכי הקרא מוקמינן הוה לא לך קנויה עצמך לכשאקחך לומר דיוכל לעולם
 לומר ויוכל לעולם בא שלא דבר מקנה ליה דסבירא משום אלא דאמר מאן השאר וכמו

 לא הקרא לאו דאי לומר דאין פשיטא אבל בהכי, קרא מוקי ממילא לך, קנוי עצמך לכשאקחך
 ברור, שהדבר ותמצא בזה עיין לך, קנוי עצמך לבשאקחך לומר דיוכל הדין ליה סבירא הוה
 דהתוס׳ דעתי עניות לפי חנראה אבל שווה. גזירה האי להביא להם למה התום׳ על קעזה ולכן
 מטעם ולא שליזזות מטגנם כורחך על הוא אשה בגט הכא דהטעם מוכרחת ראיה להביא רצו

 אליבא דפסול ממילא לעזמה משום בזה הוא דהפסול נאמר ראם והוא שפירעז״י, וכמו לעזמה
אז לעזמה, לגבי שנא דמאי לעולם בא שלא דבר מקנה דאמר למאן אפילו עלמא דכולי  תקשה ו

 לך קנוי עצמך יהא לכשאקחך כשאומר מהני עבד רגבי שם דאמר מאן להאי ליה סבירא איך
 הוא דהטעם ודאי אלא מאשה, לה לה גמרינן דהא בגט כמו לעזמה בעינן שחרור גט גבי גנז הא

 לעולם בא שלא דבר מקנה דאמר למאן וממילא לעזמה, שלא שהוא משום ולא שליחות משום
 מקנוז דאמר ולמאן שליחות, משום הטעם כורוזך רעל התוס׳ שהוכיחו היא וזה שפיר, מהני
 לומר דיכול מקנה ליה דסבירא דאמר מאן להאי ליה סבירא שחרור גט רגבי חזינן דהא מהגי

 לסזמה, שלא שנכתב משום הוא דפסול הטעם אשה רגבי נאמר ואי לך, קנוי עצמך לכשאקחך
 אשה, מגט שחרור גט דילפינן לה דלה שווה הגזירה מכה לפסול לן הוה נמי שחרור גט גבי אז

אי אלא מאד. נבון וזה שליחות, מעזום חוא דהטענז וד

 ביון בזה התוס׳ קועזית הרמב״ם יתרץ דאיך הנ״ל הקושיא הרמב״ם על תקשה זה דלפי אלא
 דיבול דאנזר מאן האי ליה סבירא איך כן אם לפזמה, משום היא דהטעם ליוז סבירא דהרמב״ם

 קועזיא היא תה מאשה, לה לה ונמרינן לעזמה שלא הוה הא לך קנוי עצמך לכשאקחך לומר
 משום הוא דהטעם נאמר אם אפילו סוף כל דסוף הר״י על להיפך קמזה וכן לכאורדז עצומה

 אבל נפשך. ממה לעזמה מקרי רזה הר״י יאמר וכי לה, אזרה להיכן ל׳זזמה האי אבל שז+חות
 הגט דבתיבת דסוברים תזרמב״ם הר״י לסזיטת דהגה והוא, י,Tמ קשה דלא ושמע אזנך הכן
דלא משום פסול דסתבזא דאמריק זבהעז דריעז הא עליהם תקשה בעצם מהתורוז שליחות בעי
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שץ לשם נכתב  זו מגמ׳ ראיה הביא באמת והרשב״א הבעל, ציודי בלא דנכתב ליה תיפוק גירו
 תראה וערד סוגיא, האי שיטות הני יפרנסו איך קשה כן אם שאחות, בעי דלא לשיטתו

 הא מנה לא גט גבי מהתורה, שהם דברים העשרה גיררשץ הלכות בריש כשמנה דהרמב״ם
מהתורה. דהוא ליה סבירא הוא הא וקשה שליחות, הגט כתיבת דצריך הך בהדי

 דאין פי על דאף הרשב״א שכתב מה לעיל הבאתי כבר דהנה הוא, בזה א הנראה אבל
 האשה אץ הבעל ציווי בלא כי הבעל, ציווי בעי מקום מכל מהתורה שאחות צריך הגט כתיבת
שין לשם שלא נכתב כאלו הוה וממילא להתגרש עומדת  גיטין הרשב״א בדברי היטב עיי״ש גירו

 ציווי בלא נכתב אם מקום מכל שניהם ולשם ידועה לאשה גט כותבין אם דאפילו הרי א כב,
שין. לשם. שלא נכתב הרה הבעל  להתגרש, עומדת האשה נעשית מצוה שהבעל ידי ועל גירו

 הוא הטעם נמי מהתורה שליחות דבעי אה דסבירא דאמר מאן דהני נאמר לא למה כן ואם
 שכתב גופא טעם האי סתמא, גט והוה להתגרש האשה עומדת אינה הבעל ציווי דבלא משום

א שיטות לפי לומר ישז מדרבנן p שהיא שיטתו לפי הרשב״א  הוא החיאק רק גופא, התורה א
 שאץ מה הטעם, מכה להקל נברא ולא בו שליחות דיני כל שיהיה צריך אז מהתורה הוא דאם

 פי על כותבו שהוא כיון כשר היה קטן אז לשמה שיהיה כדי מדרבנן p שהוא לרשב״א כן
 לסופר אמר אם הא דבאמת נאמר שפיר אז הוא, כן ראם למעלה, שכתבתי וכמו הבעל ציווי

 דהא לעולם, בא שלא דבר דמקנה בהא תאא באמת לא או לשמה מקרי אגרשה לבשאשאנה
 אם אבל להתגרש, עומדת דאינו כיון מהני דלא p גט האי ולשמו לשמה ממש כותב סופר האי

 לצוות, ובידו נכון ציווי הבעל של הציווי מקרי ממילא אז לעולם בא שלא דבר דמקנה נאמר
נמי. לשמה והוה חסרון שרם כאן לנו אין וממילא

 ולא לשמה שלא דנכתב נמזום סתמא בזבחים שם פסלו דשפיר נכון על הכל מיושב זה ולפי
 מנה לא ולכן תאא, בהא והא לשמה שצריך משום הטעם הוה גופא דשאחות שאחות, משום

 הוא דהטעם הרמב״ם כתב יפה ובן לשמה, דצריך בהא דנכלל בירן שאחות דצחיך האי כן גם
 זה ולפי לקזמה, נמי הרה ממילא אז לצרות הבעל ויכול מקנה דאמר למאן ובאמת לשמה, משום

מר יש  בא שלא דבר מקנה ראם לשמה מעזום הוא דהטעם הרמב׳׳ם לטעם מודה הר״י דגם א
ש זה ולפי לעזמה, ממילא הוה אז שאחות והוה לעולכז  והא והר׳׳י, הרמב״ם שיטת להשוות י
 לשמה נמי הוה ממילא אז מהני השליחות דאם לומר הכוונה לה מלה ראיה האי התוס׳ דכתבו

 כאחד שניהם שכתבו המלך בדרך וכן שלמה חכמת בהגהות ראיתי ונפלאות תאא, בהא והא
כץ תוס׳ בין חילוק דיעז  דמי שפיר שנשאה לאחר הגט את הסופר כתב אבז דלרמב״ם הרמב״ם, ו
שין, לעזם נכתב דהא  עניות לפי והוא הבעל, ציורי אכא סוף כל דסוף לתוס׳ כן שאין מה גירו
 אץ אה דסבירא דלרמב״ם יאמר וכי הבעל ציורי בעי לא לרמב״ם וכי להאמר ניתן לא דעתי
כן אתמהה, הבעל ציווי מקרי הכי אפילו אנולם בא שלא דבר מקנה אדם  בהגהות ראיתי ו

שין מה׳ למלך משנה  אדם מקנה דאמר דלמאן הר״י דברי שהביא הטור לתרץ שכתב ג ו, גירו
 בעצמו מסרו אם אז בגט שאחות בעינן דלא לרידן מעה רנפקא גט הוי לעולם בא שלא דבר
 ולא מהני, לא הבעל דציווי כיון לשמה שלא נכתב סוף כל סוף דהא פלאי והוא עיי״ש, גט הוה
טן דמי שץ בת פנים כל על האשה דשם שאחות בעי דלא השיטות לאותן אן  וסגי הוה גירו

אין ק^ הוא שהמזליח פי על אף הבעל בציורי  אחנתיה לאו סוף כל דסרף מעזום שליחות ו
שץ בת אינה דהאשה הכא אבל המצוה, בעל תנת על אלא כתב דנפשיה ציווי ידי הגל גירו
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שין בת תהיה הבעל תר, וזה אשתו שאינה כיון לצוות בידו אין אם מהני דלא ודאי גידו  אולם ב
 אז שנשאה לאהד הגט ונכתב שליחות בעי דלא שיטות לאותן שכזעתתא תסתיתג שניהם מכה
שין בת עתה האשה דהא שפיר מהני  כשצוה דאז הנם הבעל, ציווי פי על הבט וכתב היא נירו

שץ בת כשהיא כשנבתב מהני שליחות נזהתורה בעיא רלא כיון אבל בעלה עור היה לא  גירו
הר לא ״רעתה ביבמות שם שכתב (חזרעזב״א הבעל של ציווי פי על לעזמה כותבו דהא  צו

 ראזיל משום לומר כורחך על מהני, לא הכי ואפילו שנשאה לאחר דנכתב נמי רמיית רמשמע
 וזה הנשואין לאהר כשכתבו אפילו מהני לא ולכן מהתורה שליהות דבעי הר־י בשלנזוד שם

 כורהך על זה דמהני נשואין לאחר נבתב ראם הרמב״ם מלעזון רמשמע ומה ורר׳קס ברור
תך ליתא, ת דבהכי אלא הכי נקט לריוקא לאו דהרמב״ם לומר וצ  עמו יהיה שהגט שרוצה מיי
 בירו, מזומן הנט שיוזיה שרוצה מעוום הנשואין קודם הגט לכתוב האומד של התכלית שזהו
 כיון מהני דלא כך אחד כתבו אם אפילו הדץ הוא אבל עמו״ ״ויהיה הדמב־ם שכתב וכמו

שליחות. בעי דלדמב־ם

 בא שלא דבד מקנה אדם דאמר דלמאן דד״י להא הדא״עז שהביא מה ליישוב ישו זה פי ועל
 מקנה אדם אץ דפטקינן ןTלד הא הביאו מינה נפקא דלמאי עליו ותנוהו כשר, הגט אז לעולם
 ראם לאשמעינן הרא״שז הביאו להבי התוס• בכוונו! שכתבתי מה ולפי בזה, נפקותא שום ליכא
 לשומה נמי נעשה הבעל ציווי ירי רעל לעיל שכתבתי ובמו הוה נמי לשמה אפילו מקנה

 ועל שחרור, גט לכתוב מקנה דאמר למאן דמהני מהא נלמר וזה תליא, בהא דהא מהתורה
 היטב ודו״ק גרולה, רבותא וזה לשזמה נעשה השליוזות ידי דעל תליא בהא דהא לומד כודוזך

 בעינן דלא לדידן דרק בפידושז שכתב מאיר בבית מצאתי כתבי אחרי שכתבתי. הדברים בכל
עוד שכנסה, אחר כתבה אם מהני שליחות  שכתב הנ״ל סימן בישוועי״ק פלא דאיתי זאת ו
 ר״ה ב, סו, גיטין התום׳ דברי פי על שליחות משום הוא דטעמא נאמד אי טובא מינה דנפקא

ר ראפילו בתב־ ״הא  פסול הוא וממילא הבעל צתז אם מודוז לשזמזז בתיבה בעי דלא מאיר ל
א פלאי והוא עיי״ש, אלתנזד דד׳ אליבא אפילו  בא שלא רבר אדם מקנה ליה טבירא מאיד ר׳ דוז
ודו״ק. הוא ופלא כשד, הכי ובלאו לעולם

 י״א סימן העזר באבן זצוק״ל סופר החתם זקני קרושזת בשו״ת מצאתי הנ׳ל כל כוזבי ואחר
 בהא התום׳ בכוונת שם שכוזב מה אולנז אזלו, שינזה בחדא ורמב״ם רר״י כדברי כן גם שכתב

תר כך כל נראה אינה מעבר ראיה דהביאו ודו״ק. לעיל שכתבתי מה נראה ויו

 בר יצחק רב אמר תפאתה, כתוב סוזריי אזיל נפאתה לה קרו רהא ״ההיא ב: סג, נתזין גמרא
 כתובו להו קאנזר מי רבה לה מתקין! שליוזותן, עדים עשו דדב משזמיה מרתא בד שמואל
 שליוזותן, עדים עשו ואבד מעליא גיטא סוזדי כתוב אי ודאי רבה אמר אלא ליה, והבו חספא
 ונותנץ כותבץ נחמן רב אמר אלא בכיסייכו, ואנחוה כתבי להו קאמר מי נחמן רב לוז מתקיף
פעמים״. מאה אפילו

 בו ולחתום גם לכתוב לאחרים אנזר ובו׳ שהביא ״הבעל כתב ח ב, גירושזין מה׳ הרמב״ם והנה
 אפילו אוזר גט כותבין אלו הת פסול או בטל הגט ונמצא לה ונתנו וחתבזו וכתבו לאשתו וליתנו

 נאבד, דין בתב לא דוזדמב״ם משזנה הכסף וכתב כשר׳׳. גט לירה שינהג ער פענוים מאה עד
מנמצא עדיף דנאבד' ליה סבירא דדבה גב על אף פסול, דנמצא וחומר מקל נלמר שהוא ונראה
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 תמה משנה ובלחם עיי״ש. וחומר בקל אתי דבאבד איפכא הוי נחמן כר׳ לן דקיימא לדידן פסול
 רמז * שאץ דבר הפוכות בסברות דפליגי נאמר דאיך מארי ליה דשארי כתב בב״ח ובן עליו
 P נקט דלהכי זה על רמז שום אין עצמו ברמב״ם דהלא אלא עוד ולא עיי״ש. בתלמוד בלל

 כרבה אלא נחמן כר׳ ליה סבירא לא באכלת זמימא וחומר, בקל אתיא דנאבד משום פסול נבדעא
 והנראה ברבה, שליחותן עשו ודאי דנאבד משום בטל או פסול בבבלצא p נאבד נקט לא ולהכי

 שליחותן עשו דנאבד לרבה ליה סבירא איך להבין צריך לכאורה דהנה בזה, דעתי עניות לפי
 והנתינה הכתיבה אי בהא פליגי נחמן ור׳ דרבה ברור נראה אולם נחמן, ר׳ ליה פריך ושפיר
 ליה סבירא הוה דרבה לגמרי, מפורדות שליחות שתי או שליחות חדא והוה להדדי שייכי

 דברים כשני והוה כלל הדדי שייכי ולא עצמו בפני ענין והנתינה עצמו בפני ענץ היא דהכתיבה
 הכתיבה של שליחותם עשו כבר כן אם מעליא גיטא כתבו דאם קאמר ולכן מזה, זה נפרדים

 בפני ענין זה הנתינה של שליחות עוד להם שיש כח תת ומה הכתיבה של השליחות ועמר
איך הכתיבה של השליחות דהייט שליחותן עשו כבר בנאבד ליה סבירא שפיר לכן עצמו,  ו
^ שכבר אחרי אחר גט יכתבו  ליה סבירא הוה נחמן ר׳ אבל הכתיבה, לגבי השאחות כח פ

 עשו לא דנאבד ליה סבירא ולכן להדדי שייכא ומישך שליחות חדא הם והנתינה דהכתיבה
 אץ נפרדים דברים שני המה והנתינה דהכתיבה ליה דסבירא לרבה ודאי זה לפי שליחותן.

 עשו לא הלא בטל נבלצא גבי דבשלמא שליחותן, עשו לא נמי דנאבד וחומר קל מכח ללמוד
 מה לה, חוצה אחר דבר הוא והנתינה כראוי הכתיבה עשו הלא בנאבד אבל בראוי, שליחותן

ת דחדא ליה דסבירא נחמן לר׳ כן שאין חו  דמה בטל מנמצא שכן כל הוא כן אם הוה ^־
 קאמר לא חספא דכתובו אמרינן אנן מקום מכל כשר גט שיכתוב בפירוש אמר דלא בטל נמצא

 שליחותן. עשו מקרי לא ודאי ותנו בפירוש להם דאמר נאבד שכן מכל שליחותן עשו מקרי ולא
ח משנה הכסף כתב ושפיר ליי  והנה בטל, מנמצא שכן כל נאבד הוה נחמן כר׳ דפסקינן ד

 וסתמא סתם איתמר ובגט׳ בטל, הגט נמצא לה שנתט דאחר לכתוב בלשוט דייק הרמב״ם
 הגט נמצא הנתינה דאחר הרמב׳׳ם כתב ולמה הנתינה קודם הפסול דנמצא הוא הרי דמלתא

 דאף להשמיעט רבותא יש שפיר אז הוא שטיחות דחדא נחמן כר׳ דפסק נאמר אם אולם בטל,
 גט דגם אלא לא.קאמר חספא כתובו ליה סבירא דלא יצחק ולרב כולו, השליחות שעשו פי על

 רב דעת עד בטל איט הכי דאפילו אשמעינן לכן השליחות, בטל היה כן אם כתיבה מקרי בטל
 הוה בעצמה דכתיבה משום בטל איט הכי בלאו בנאבד ליה דסבירא לרבה אולם יצחק,

 אחר עלצא אם כמו הוה כן ממש הכתיבה אחר הביטול עזצא אפילו כן אם גמורה, שליחות
 כאן אין כן אם השליחות בטל דנאבד והראיה הכתיבה עם שייכות לה אין דהנתינה הנתינה

 ודאי אלא הנתינה, אחר כמו הכתיבה אחר הפסול צא7ע אם הוא דכן לרבה רבותא שום
ש נחמן כר׳ פסק הרמב״ם  עמר אז pד משום הנתינה אחר פסול שנמצא בזה רבותא וי

 על המלך בדרך מצאתי כתבי ואחרי ופרח, כפתור וזה נאבד, כשר הוה וממילא השליחות
ודו״ק. עיי״ש ראה לא כולו ראה קצהו אפס זה בדרך שהלך הרמב׳׳ם

 ולשם המגרש לשם וחתימתו הגט כתיבת שתהיה ״צריך כתב: א קלא, אהע״ז בשו״זג המחבר
 לתמוה שהרבה קלוגר שלמה ר׳ הרב למוריט שלמה חכמת בהגהות עיי״ש המתגרשת׳׳ האשה
ט כתיב לה וכתב בקרא דהא לעזמו, מנריך הפוסקים מכל מוסכם שהוא דבר לן דמנא די  וו
שם וכוזב לשמה. אטו מדרבנן p הוא דבאמת לומר ורצה לן, מנא עריין לשמו אבל למזמה
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̂־חות דבעינן הסוברים דלשיטת ערד  והיינו קאי הבעל וכתב כן אם התורה מן הגט לכתיבת שי
 אבל בשכיחותו, כותבו אינו לשמו כותבו אינו אם שליחו. הדין הוא או לשמו. כורחך על

 גדול. עיון בצריך הדבר שהניח עיי״ש לשמו דבעי לן מנא קשה שליחות בעינן דלא להסוברים
 כאן אין הקלושה דעתי לפי אולם זצוק״ל, כמותו וקדוש גאון רגלי כפות תחת אני עפר והנה
 שהמה נמצא לשמה שלא בענין וגמרות משניות הני בכל נדקדק אם דהנה תמיהה. שום

 האיש, לשם שלא מנכתב ולא האשה לשם שלא מנכתב רק מדברים דבולם הקרא עם מכוונים
 דצריך בעצמו מודה קלוגר שלמה ר׳ הרב שמורינו כמו האמת דלפי כיון התימה תגדל כן ואם

 אולם לשמה, שלא נכתב של הדין p מצינן לא הש״ס בכל למה כן אם לשמו, גם נכתב שיהיה
 שיהיה דצריך בהא ממילא נכלל לשמו נכתב שיהיה דהא בצהרים כשמש ברור לי נראה

 ולא דלשמו משום לשמה גם עוד נכלל אינו לשמו נכתב שיהיה דצריך בהא להיפך אבל לשמה,
^ הני כל וכגון אפשר לשמה  שוות ושמותיהן נשים כמה לו יש אחד דלאיש כיון הגט כל שבפ
 אבל כמובן, לחברתה אלא המתגרשת האשה לשם לא אבל לשמו הגט שנכתב אפשר ממילא
 על בי בעלה לשם גם נכתב יהיה שלא אפשר אי המתגרשת האשה לשם נכתב שיהיה להיפך
 לגרשה יעקב בת דינה האשה לשם בגט נכתב אם כן אם אחר, בעל לה אין להאשה כורחך
 משה בשם בעל עוד לה שתהיה אפשר אי כי קאי הבעלה רק כורחך על עמרם בן משה מבעלה

 בהא הוא דנכלל לשמו כן גם להיות שצריך להודיענו התורה הוצרכה לא ולבן עמרם, בן
 m נכלל ובזה לשמה בשלא p דקרא בלישנא העזתמשו חכז״ל גם ולכן לשמה, להיות דצריך

להיפך. כן שאין מה לשמו כן

 נכתב ואפילו לשמה נכתב הגט שיהיה מציאות יש כי לכאורה ראיתי העיון שאחרי אלא
 לבעל ונשאת מת כך ואחר גרשה ולא ונמלך לאשתו גט שכתב כגון והוא הבעל, לשם שלא
 לשם ולא האשה לשם שנכתב זה בגט אשתו לגרש ורוצה הראשון הבעל כשם ששמו אחר

 בלאו כזה דגט ברור לי ונראה לשמו. שלא שהוא מצד אלא אחר פסול כאן אין כן ואם האיש,
 העזר באבן כמבואר שליח ידי על תקנה לו דיש לגמדי פסול אינו מ^דם דנחגד הגם פסול, הכי

די על לגמרי בטל דהוא נראה הכי אפילו קי״ד וסימן קכ״ג סימן  שכן כל והוא הבעל, מיתת י
 פסק וכן בו ומגרש חוזר אינו הגט את הבעל בטל ראם קמ״א סימן בסוף דפסקינן מהא

שוב מזה גדול ביטול לך אין הבעל מת אם שכן מכל בן ואם בטל, דהגט הרמב״ם  ראוי אינו ו
 ברור נראה בו ומגרש דחוזר ליה וסבירא הרמב״ם על החולקים לשיטות ואפילו בו, לגרש
 ברור כנ׳ל וכל מכל בטל דהגט מודים ודאי הבעל מת אם אבל בפה, בטלו אם דוקא דהיינו
דשמיא. בסיעתא ונכון

הוספה:
 מלמד ושלחה שליח, עושה שהוא מלמד דושלח מקרא ילפינן המקדש pפ ריש בקדושין

 יהושע ובפני ה״א, מפיק בלא ושלחה כאלו דדרשינן רש״י וכתב שליח, לעשות יכולה שהאשה
 שליח עושה דהאיש עינןT דכבר כיון הTד שליחות על מיוחדת דרשה צריך דלמה הקשה
 לפי ונראה ואשה. איש הכתוב דהשוה במקומה שליח עושה האשה pה דהוא נדע ממילא
שין בה׳ שיטתו הרמב״ם הכריח דמכאן דעתי עניות  שהאשה דהיינו הבאה שליח דיש ד ו, גירו
 יש דעתי עניות ולפי זה. על החולקין שיטות הביא Tהמג והרב הגט, לה שיביא שליח עושה
לאמת וקושייתו הוא כן דכדבריו אני ואומר יהועזע הפני קושית מכח הרמב״ם לשיטת ראיה
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 דכבר כיץ מיוחדת דרשה צרכינן לא באכלת לקבלה שליה לעשות יכולה שהאשה זה דעל
 יכולה כן גם דהאשה זה בכלל להולכה, שליח ידי על במקומו שליח עושה דהאיש ידעינן

 מביתו״ ״ושלחה מדבתיב מקרא דרשינן אבל לק^ה, /ח7ש דהיינו תחתיה שליח לעשות
ש  משלחת האשה אץ הא וקשה תשלח, שהאשה ה״א מפיק בלא ״ושלחה״ של הפשוט ופירו

 ניחא אז הבאה שליח על דהכוונה נאמר אם אולם מביתו, האשה את משלח האיש אלא
 לה שיביא השליח את עושה שהיא מה ידי על הבעל של מביתו עצמה את משלחת דהאשה

 דשם שליח עושה שהאיש ממה זאת ידעינן הוה לא הדרשה ולולי הבאה, שליח בתורת הגט
̂יח עושה  כץ שאין מה הבעל, על שמוטלת מעשה על שליח גופא עליו מוטל שהיה מה על ש

 כפתור נבון וזה מיוחדת, דרשה אה צריך ולכן הבעל, על שמוטל דבר על שאח עושה האשה
יתברך. ה׳ בעזרת ופרח
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יחג!ה דשמא סוגיא

 כשר, ביום ונחתם בלילה בלילה ונחתם בלילה ביום ונחתם ביום ■נכתב א): יז, (גיטין במשנה
 ביום שנכתבו הנטין כל אומר שמעון ר• שהיה מכשיר, שמעון ר■ פסול, בלילה ונהתם ביום

מן תיקנו מוז מפני ״איתנזר גמ׳: נשים״. מגיסי הוץ פסולין בלילה ונוזתמו  אמר יוהנן ר׳ בגטין ז
 אמר יוחק כר׳ אמר לא טעמא מאי לקיש ריש פירות משום אמר לקיש ריש אחותו, בת משום

 שעת ער פירות לבעל יש קסבר לקיש, בריש אמר לא טעמא מאי יוחנן ור- שכיחא, לא זנות לך
מן בשטר שכתבו רהייט סתבו מוקדם בגט פליגי מדלא כורחך על נתינה״.  רבזה משמע מוקדם ז
ב וכן דפסול, מודוז שמעון ר׳ אפילו  על בחידושיו זצ״ל סופר החתום זקני קדושת בפשיטות מז
 דבדין משום הוא כשר בלילה ונוזתם ביום דנבתב דהא בזה והטעם יעויי״ש. גיטין מסכת

 שוב לגרשה עיניו שנתן דכיון ליה דסבידא כיון בתיבה, משעת הלקוחות מיד האשה מועיאה
מן כתבו אום אבל פירות, לבעל אין  כדין. שלא מלקתזות תטרוף אז הכתיבה משעת מוקדכו ז

 הבעל עשו שמא דניחוש מכשיר״, שמעון ״ור׳ ד״ה בתוס׳ דהקשו מהא כן משמע דלא אלא
מן בו וכתב בלילה וכתבו קטניה והאשוז  ותירזנו הלקוחווב על קנוניוז לעשות כדי יום של ז
אץ כן אום אלא העדים חותמין אין דלעולם עץ רו  דגט נאמר ואום נבתב. היום שבזמן ויוד
מן בו שנבתב  גט על העדים יחתמו דאיך מעיקרא להתוס׳ להו קשיא מאי כן אם פסול, מוקדם ז
 שאינה הכתיבה יום ממש אום אלא לוזתום להם אסור פסול מוקדם גם אם דודאי פסול,

 מ^דם גט אפילו שמעון דלר' ליה סבירא היה דהתוס׳ ודאי אלא בהגט, הנבוזב מזמן משונה
מן אחר לוזקור הזנדים צריכים לא וממילא כשר, נמי  באותו נבוזב דמסתמא משום הכתיבה ז

 נבתב שלא ניחומז סוף כל דסוןז הקשו זה ועל כשר, נבזי נבתב לא ואפילו בהגט, שנבתב הזמן
 משום זה על חוששין אנו דאין כוזבו זה ועל כדין, שלא מלקוחות הטרוף בגט הכתוב בזמן

כו׳, חותמין העדים אץ דמלתא דסתמא מן נכתב אם באמת דלמה קשיא זה רעל אלא ו  מוקדם ז
 אחותו בת על לוזפות יוכל וגם כדין שלא מהלקותות יטרפו סוף כל סוף דהא כשר, יהיוז

 פגים כל על אבל בלל, אחותו בת על חייש לא שמעון ר׳ דהא לומר יש זה רעל אלא כבזובן,
 מדזלקוחות שתטרוף כיון שמעון דר׳ אליבא מוקדם גט גכשיר איך כן ואם איכא, פירות משום
 דנבתב עדינז ידעי ואי שמעון כר׳ פסול דמוקדם סברו ודאי עזי דהתוס׳ לומר וצריך כדין. שלא
מן בגט  דנטזוש לדזם קשיא דההז אלא שקר, עדות דהוה מעזום עליה חתמי לא ודאי מ^דם ז

 וטזתם ביום דנבתב כיון הזמן באותו נכתב שבאמת דסברי משום העדים עלייהו חתנזי דלמא
 כן ואנז ביום באמת שנכתב הבעל יאמר אנז עליו יוזתנזו העדים כן ̂זנז שמעון, לר׳ כשר בלילה
 חותמין אץ דהעדים לחוש, אין זוז רעל תירצו זה ועל בלילה, שנכתב ניחהזז לא רלמה קשה
א פסול מוקדם בזמן נכתב באבזת אבז אבל בבירור, יודעין בן אם אלא  פירות תטרוף רוז

כדין. שלא סםיבה מעועת מלקותות

 דעת שהביא ג, קכז העזר אבן בשו״ע מבואר שמ׳טן לר׳ אפילו פסול מ^דם דגט והא
 מפזום כורוזך ועל לא, מ^דם גט אבל הדחק, בשעת כשר בלילוז וטזתם ביום דנכתב הרא״ש

ש ומשום דפסול, במוקחם מודה שמעון ר׳ דגם ועיי־ש כדין, שלא מהלקוחות שתטרוף לחוש די
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 שמעון אד' לסמוך דיש בפסקיו שפסק הרא״ש סתירת בזה pלת שכתב ד׳ ס״ק שמואל בבית
 לחלוקים עריך ולא כלל. תפסי לא שני דקדושי פסק ובתשובותיו הדחק, בשעת
עיין מינץ.  שהגאון שראיתי אלא בזה. שמואל הבית כוונת שמפרש ב■ ס״ק תשובה בפתחי שם ו
 בן יהושע ארבי להקשות שמעץ ר׳ הוא ״כדאי בד״ה בקושיא עמד א) (יט, יהושע הפני בעל
 שמעון כר׳ פירות לגבי ליה סבירא אי נפשך, דממה הדחק בשעת שמעון דר■ כוותיה דפסק לוי-

לו אי כוותיה, לפסוק הדחק בשעת שלא ^י  הדחק בשעת מוקדם יכשיר איך כן אם כרבנן ו
^ פירות. Tלהפס תי  הכי ואפיל*■ ליה, סבירא כרבנן ודאי לוי בן יהושע דרבי לאמתו אמת ו
 אחותו דבת חששא לגבי p התוס׳, שכתבו ובמו קלא, ליה דאית משום דלקוחות חששא ליכא
לד׳ תמורא, קושיא נצבה וגנז קמה זה דלפי אלא יעויי-ש. שמעון אר■ עצמו את סומך  יוחנן ו
 לבעל אין שוב לגר׳זזה עיניו שנוזן מכיון ליה דאית משום שמעון דר■ דנזעמא לומר בלל לן למה

 לה דאנזרו רמז-י שכתב כמו או דפירות חששא וליכא לחכמים, מודה הוא גם דלמא פירות,
 משום הוא מוקדם גט רבנן דפסלו והא קלא, ליה דאית משום התוס■ בפירוש או ראיה, אייתי

 רבנן בץ פלוגתות ב■ לעשות לט ולמה חששא, האי ליה לית שמעון ור■ אחותו, דבת חששא
^ ידזושע והפני יהושע, הפני וגנז שי״ף המהר״ם עמד זה ועל שמעון לד■  לומר אפשר דאי תי
מן תקט למה כן דאם כן,  אחותו, דבת חששא ולא דפירות חששא לא דליכא כיון כלל, בגטין ז

 סבט-א שניהם דדלמא להיפך, גם דקשיא הקושיא, לעיקר ארוכה העלה לא עדיין דבזה אלא
 P ופליגי דפירות, חששא שייך ולא פירות לבעל אין שוב לגרשה עגיו שנתן דמביון ליה

עדיין אחותו, דבת בחששא  עמד בעצמו יהושע והפני פלוגתא. לאפועזי יוחנן לר■ ליה מנא ו
 שיטת היא בזה תמוה והיותר בזה, שהאריך ועיי״ש בדבריו עיין בגמ׳. ■■שם״ בד-ה בזה

 אמר המשנה על גטין במסכת דשם ורגליהם, ידיהם בה מצאו לא חיל אנשי כל אשר הירושלמי
 משום היא בנדזזנה הפסול דטענז ליה סבירא יוחנן דר■ הרי פירווב אכילת מפני פסול יוחנן ר

 בפירוש הרי לרבנן, שמעון ר■ בין איכא יוחנן לר■ בשלמא דאמרו דילן כש-ס שלא והוא פירות
 שם ראיתי ופלא אחותו, דבת חששא מעזום היא יוחנן דר■ אליבא רבנן דפסלו דטעמא

 נכתבו שמא הים ממדינת הבאין גטין מעתה אלא יוחנן לר■ לקימז ריעו ליה דפריך בירושלמי
 דאמר משום יוחנן ר■ על רק קאי זאת דקושיא דמשמע קשה ולכאורה בלילה, ונחתמו ביום

r תקשה יוחנן רי בלאו פירות, משום הוא דפסול דטעמא A אם שכן ומכל אמתני׳, זאת קועזיא 
p ש-ס דמקשה וכמו תקשה, ודאי אחותו בת מעזום הוא דפסול דמתני׳ דנזעמא נאמר n אגטין 

בין לקיעז לרחזז בין לרעז״י הים ממדינת הבאים  כורחך ועל יחק, אר■ p ולתוס■ יוחנן, לר■ ו
 הים, ממדינת הבאין מגטין להו קשיא לא כדין שלא מלקוחות שיטרפו החששא דאגוך לומר
 פסול רלמא דליחוש קאי הקושיא אלא דילן, הש״ס ליה דסבירא וכמו קלא, ליה דאית משום

 וכמו ביום נמי ונחתם ביום נבתב להיות דצריך בהא בקיאי ולא ידעי דלא משום בעצם הוא
 אבל אמתני■, סתם אלא יוחק לר■ קאי לא באמת והקושיא משה, ופני הערה הקורבן שמפרשים

 משום הוא במשנה רפסול דטעמא יוחנן ר■ ליה דסבירא מהירושלמי יוצא מפורש פנים כל על
 זמן תקון רנועם לקיעז ברימז והרא״עז הרשב־א הביאו העיטור בעל פסק זה מכח אשר פירות,

 שאמרו ואיפוך פירות, לבעל אין חתימה דמשעת ליה רסבירא נמי וממילא פירות, משום היא
ש הביא מדלא ראיה אץ דמהירושלמי דבריו, מדחה ז־ל והרא״ש אקמייתא, קאי בגם■  לקיש דרי

ה סבירא ה סבירא הוה דוזירושלמי כורחך ועל אחותו בת משום ל  ליה אית יוחנן ר■ דגם ל
ש לא ומי יוחנן, כר■ הלכה דפלגי, דירן בתלמור אבל דפירות, טעמא בזה. הדוחק גודל ירגי
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 ר׳ מכשיר דלהכי והא שמעון, דר׳ בטעמא חדש דבר כתב שלו המשניות בפירוש והרמב״ם
בין יום בין כזה דבר שיתחדש שכיח דלא משום מוקדם גט שמעון  כל בזה עמדו וכבר לילה. ו

 דר׳ ומשמע קאמינא, לא שמעון דר׳ אליבא יוחנן ר׳ דאמר דילן הש״ס עד שהוא המפרשים
 יוחנן ר׳ דאמר מהא קשה והיותר פירות, משום הוא הזמן תקנת טעם שמעון דלר׳ מודה pיוח

עיץ ימים, עשרה <חר6ו מכאן אפילו שמעון ר׳ היה דמכשיר בפירוש  על נתנאל בקורבן ו
 הסוגיא, בבל חדשה שיטה כאן לו היה שהרמב״ם דעתי עניות לפי נראה זה מכח אשר הרא״ש.

 והכל תלמודע לשיטת תתעד שלא הירושלמי שיטת וגם חמירא כל לע מבואר שיטתו פי ועל
ושמע. והסכו; בשלום יבוא מקומו על

 האיך נתינה שעת עד פירות לבעל דביש יוחנן לר׳ הקשו נתינה״ שעת ״עד בד״ה התום׳ הנה
 מלקוחות ותטרוף וכו׳ בניסן יכתוב שמא ניחוש עמו, אשתו שאין פי על אף לאיש גט כותבץ

תירצו כדין. שלא  התוס׳ דברי והנה בתוס׳. עיי״ש וכו/ קלא ליה אית מסירה עדי דבעי כיון ו
 כך ואחר קול, לו יש נמי מוסרו הבעל אם דאפילו משמע דבריהם דמתחלת מגומגמים, אלו

עיין קול. לו יש שליח ידי על pד משמע דבריהם בסוף  ותוכן הכוונה, מפרש איך במהרש״א ו
^ המנל, ידי על אפילו קול לו יש דפידות חשעזא דלגבי היא המהרש״א דברי  לא חיפוי לגבי ו
ש דוחה שי״ף והמהר״ם שליח. דוקא וצריך מחני  דימסור היא דהחשש וכתב המהרש״א פירו

 אין עדים בפני מסרו אם אבל לחיפוי. חששא יש ואז מסירה, עדי פי על שלא לגמרי בצינעא
רי׳ על ואפילו לפירות ולא לחיפוי לא חשש  תירחיים בשני תלוי זה דבר ובאמת עיי״ש. הבעל י

 השני תירוץ ולפי המהר״ם, שמפרש כמו הוא כן שברא״ש הראשון תירוץ ולפי שברא״ש,
 לע היוצא פנים כל על אבל הוא. שכן תמצא בסוגיא תעיץ ואם שליח. דוקא צריך שברא״ש

 לחוש יש אם p הוא ריחפה חששא ברשב״א הוא וכן הרא״ש של הראשון תירוצו לפי
עיין לחפות. יכול אז כלל מסירה עדי בלא בצנעא הגט את לה שימסור  rאבהע שמואל בבית ו

הר בודאי אחותו בת על לחפות רוצה דאם הסברא הוא וכן ו-ז. קא,  בפני הגט לה מליתן יז
או מסירה שהעדי יחוש דודאי מסירה עדי  אינו זה דחשש אלא הגט, נמסר מתי הקול את יוצי

 אבל מות, מדין להצילה בדי p מסירה עדי בלא בצנעא לה וימסור דחיפוי חששא לגבי אלא
 פסול שהוא מסירה עדי בלא כדין שלא גט לה שימסור לחוש דאין פשיטא דפירות חששא לגבי

 ליכא ממילא קול, יש אז מסירה בעדי ימסור ואי הלקוחות, על קנוניה לעשות כדי מהתורה
א היינו אולם חששא. ^  כאן אין לכן מסירה בעדי קלא לה דאית ליה דסבירא יוחנן לר׳ ד
 בעדי ימסור ואם מסירה, עדי בלא בצנעה לה ימסור לא פירות משום דהא דפירות, חששא
תן חוששין דאנו איכא אחותו רבת וחששא קול. לה יש מסירה  פסול שהוא הגט את לה די

 ממילא כלל, ליה אית דקלא סברא האי ליה דלית לקיש לריש אבל עליה, לחפות כדי מהתורה
 תטרוף דשפיר משום הים ממדינת הבאים וגטין לאיש גט כותבץ דלהכי אה סבירא כורחך על

אץ משום הגט מזמן  טעמא. מהאי פסול באמת ומוקדם חתימה, שעת עד אלא פירות לבעל ד
 דלא במקום אלא חייסזינן לא גופא אחותו דבת דחששא והוא חדש דבר לנו נצמח זה ולפי

 לו יצמח עאה שיחפה זה יס־ שעל חששא דיש במקום אבל איסור, לעשות רעה ממט לו יצמח
 כן ואם נחוש. לא כזה ובאופן שכיחא דלא מלתא הכי בלאו דהא כלל, נחוש לא ממילא רעה,

 לא בצנעא יגרשנה אבז ממילא נשים, שתי לישא מותר שהיה הש״ס בזמן דוקא דהייט לומר יש
 יש ולכן אשתו, על אחרת אשה אשא לו מותר ממט מגורשת אינה דאפילו והנה מזה לו יצמח

מן אבל דחיפוי. חששא אשא יכול לא הלא מסירה עדי בלא בצנעא הגט ימסור דאם הזה בז
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אי אחותו, דבת חיפוי על לחוש אק אז מגורשת, אינה רהראשוגח כיון אחרת אשה  משום ו
אולי עדים. בפני מסרו דחא ליה אית קלא הלא פירות  רגם קמב בסימן הרמ״א פסק זח משום ו
עיין למסרו. יכול הבעל  ודו״ק. ארמ״א סתירה שהקשה ח׳ ס״ק תשובה בפתחי קב״ז בסימן ו
הרמ״א. סתירת לתרץ בתשובותיו זצ״ל אאמו״ר שכתב מה אעתיק לידן דאתא וכיון

 מובשר המקום אין שם אבל להתגרש ורועים לקראנשטאדט סמוך שדר אחד זוג דבר על
 לו שיסדרו רפה דין בית לפני האיש ובא מקומה, את לעזוב רועית אינה והאשה הגס לנזדר
דו אין כי לאשתו, שם למסרו דעירו הרב לפני יוליכו בעעמו והוא הגט  שלרח לשכור משגת י

 לרומעניען ממנו לברוח עומדת האשה כי עיגון חשש גם יש דבריו ולפי חשוב, לסך שעולה
 יפה אם דא, בדינא לעיין לבי על ונתתי מדוכא. ועני בבנים מטופל חשוב לאדם לנו ניכר והאיש
העורך. לעת כן לעשות

 מוליכו בעעמו והוא לאשתו גט שמביא ״בעל כתב: יד קמב, אבהע״ז בשו״ע הרמ״א והנה
 ובפני נכתב בפני לומר ועריך בשליח לה למסרה עריך הנתינה מקום עד אותו שכתבו ממקום
 דוחק כי אוחרא, ליומא לה למוסרה דמעי משמע לשונו ומסתימת וכוי, השליוז״ כמו נחתם
 לומר ועריך שנכתב, ביום לה ומסרו קרוב למקום במוליכו דוקא דמיירי דבריו לאוקמי גדול

 הבאים הגטין ככל ליה והוה ליה אית קלא אחר במקום שנמסר דבל לרמ״א ליה דסבירא
 קכז, לעיל המחבר דפסק במה לזה סתירה יש זה דלפי אלא למוקדם, חיהזזינן דלא הים ממדינוז

עיין שליח. ידי על לה שישלחנה אלא להכשירו תקנה אין הכתיבה ביום נמסר שלא דגט ה,  ו
 ובית שלמה של והים והרדב״ז חלוקות, דעות שהביא וסק״ח סק״ה שם תשובה בפתחי בזה

 שהוא והמחבר אחר, במקום הגט למסור רפזאי בעעמו הבעל דגם הסכימו כולם ז״ל מאיר
 גם שהביא עיי״ש מקום, באותו דוקא מיירי שלית ידי על רק תקנה לו דאין שכתב מהרא־ש

 על P להכשירו דאץ המחבר לשון וכמעומעות מוקדם מחשש לפסלו ורועים המדקדקים דעת
^־ ״אבני בשו״ת וראיתי שליח, ידי  לשלוח נהגו דלא שכתב כ״ז כסימן זע״ל מרעש להגה״ע ע

 הועאות פשוטי משום ואי לכתחלה, כן שעשו מעולם שמע ולא הבעל, ידי על אחר למקום הגט
אוז לשער ספון מאן השליח  למה הבמזי לא תורתו כבוד במחילת הנה הדחק. שעת הוא אם ז

 ובשאר גטין בהלכות שנזכר הדחק שעת כל כן דאם הדחק, שעת לשער וחשוב ספון נהיה לא
שין שמע או ראה דלא ומה למשיחא, הלכתא יהיוז הלכות  דלא מלתא דודאי ראיה אין כן שעו
 של הים התיר טעמא מהאי אשר שלמה של הים בשם בעלמא שהביא וכמו הוא, שכיוזא
 האשה, למקום גט הביא עעמו שבעל דתמיהה דמלתא ממוום קלא אה אית בזה דגם שלמה,
 וגם האחרונים, תשובות מכמה תשובה בפתחי שם כמבואר כזה מעשה נעשה כבר וכאמת
 הגאון שעשה ממעשה מדבר כ״ח סימן זע״ל מבוסערמק המובהק להגאון מהר״ך בשו־ת
 על זיל. בדבריו עוד אפלפל ולפנינו אחר, שבמקום לאשתו להואבו לבעל הנט למסור בעעמו

 חשש דאיכא שכתב אחר טעם אכל בזה, מחוורים ערק״ ״אבני בעל הגאון דברי אץ פנים כל
שאזו אלא הבעל ביד הגט למסור שלא עעה יעז לזה אבל נכון, טעם זה כורחה בעל שיגרעזנו  ל

הבעל. אד ימסרנו גטה לקבל האשה שתרצה ואחר האשה, מקום של דין לבית

 ובעצת שלית שם לעשות הגט שהביא הבעל יוכל אנז שם עוד דן צדק״ ״אבני בעל תזגאון
 בפני לומר ויוכל וחתימה הכתיבה שראה בשאח מיירי דהמחבר וכתב ז״ל, והרא״ש המחבר

אחרת בעיר אבל נחתם, ובפני נכתב בפני בעינן דלא העיר באותו שנמסר או נחתם, ובפני נכתב
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אי אמר, מצי לא דהשליח אפשר אי באמת  אין הלא הנ״ל קמב בסימן כברמ׳׳א יאמר דהבעל ו
 בצריך הדבר הניח שם שמואל הבית באמת ובאשר יאמר, שהבעל בעלמא חומרא אלא זה

 בזה הבעל. אמירת ידי על נכתב בפני מאמירת השליח ליפטור מזה קולא נלמוד ואיך עיון,
 רעדי הכתיבה במקום הגט שנמסר מיירי דשם ראיה אין דמהמחבר קדשו, דברי מאד צדקו

 צריך דלא הגט שהביאו משנים דעדיף נכתב, בפני בעינן ולא חתימתם דמקיימים לפניט חתימה
 ובפני נכתב בפני דבעינן אחר במקום למסרו אבל סי״ח. קמב בסימן וכדמסקינן נכתב בפני

 מלומר השליח את לפטור אמירתו מהני ולא לומר צריך איט דהבעל זאת יאמר מאן נחתם
 וניהו שליח, שם הבעל שיעשה אפשר אי טעמא ומהאי חז״ל, כתיקון נחתם ובפני נכתב בפני
 שליח, ידי על אלא להכשירו דאץ כתבו בעצמו הבעל שמוליך גט על שפקפקו אחרונים דהני

 קכ״ג, שבסימן המחבר לשון רק נקטו לא דעתי עניות לפי דמי, שפיד שליח ידי דעל דמשמע
 הכתיבה במקום בשנמסר p דיבר לא המחבר כי שליח, ידי על באמת להתיר נחתו לא אבל
 סימן זצ׳׳ל איגר עקיבא ר׳ זקני קדושת בשו״ת מצאתי שוב נחתם. ובפני נכתב בפני בעינן דלא

 שביאר עיי״ש שליח, כך אחר שיעשה כדי הבעל של נכתב בפני אמירת מהני דלא דהעלה ח׳
 אמירת על ולסמוך והחתימה הכתיבה ראה שלא שליח להגשות אין בודאי לכן כשמלה. הענץ
 דהגט כיון עיון, מקום לי יש המחבד של הדין גוף דעל אלא עוד ולא הבעל. של נכתב בפני
 ואיך Tעב מצי לא דאיהו מלתא דהוא כיון שליח, ידי על יוכשר איך הבעל ידי על למסרו נפסל
 אחר למקום בעצמו להוליכו אולם גדול. עיון וצריך נפלאה, נקודה והוא שליח, למשוויה מצי

 חמחבר פסק להשוות שרצה הנ״ל מהר״ף בשו״ת ראיתי האחרונים, מן הרבה בו פקפקו אשר
 מן שמואל הבית תלוטת כן גם ולהסר הנ׳׳ל, קמב שבסימן הרמ״א פסק עם קכז שבסימן
 נחתם, ובפני נכתב בפני שיאמר צריך אץ הגט שמביא דבעל בגמ׳ מבואר דהא שהקשה הרמ״א
תירץ  חשש משום דליכא במקום דהייט בעל בתורת הגט מוליך הבעל אם דודאי ז״ל הוא ו

 בתורת למסרו אפשר דאי במקום אבל הש״ס, מיירי ומזה נכתב בפני שיאמר צריך איט מוקדם,
 לאמדו צריך וגם נחתם ובפני נכתב בפני ויאמר שליח בתורת להביאו יכול מוקדם, מחשש בעל
 שכתב קכז בסימן המחבר אבל קמב, בסימן הרמ״א מיירי ומזה דעלמא, כשליח שלשה בפני
 אם יהיה עצמו שהוא או אחר ידי על שישלחט או הכוונה שליח, ידי על אלא להכשידו דאין
 לשון בפשיטות שנדחה ממה חוץ והנה באורך. עיי״ש נחתם, ובפני נכתב בפני לומר יוכל

 מה כי עצמו, של שליח להיות דין הבעל מצי דאיך זר, דבר הוא דעתי לפי הענץ גוף המחבר
 שליח שהוא שמי השליח, סימני רק המה דברים הני שלשה, לפני וימסור נכתב בפני שיאמר

 דבר הוא אלו, פעולות ידי על לשליח דין מבעל שיתהפך אבל ג׳, לפני ויתנהו כן לומר צריך
 לא אחד בגוף ושליח משלח כי עצמו של להיות.שליח מצי לא דין הבעל לעולם כי בטל,

 עניות לפי כי זאת, לכל צריכין לא וקמב קכז סימן של פסקים תרי חני להשוות אבל שמעט.
אין אחד ובקנה כהוגן עלו אלו דינים שני דעתי  קכז בסימן המחבר דהנה סתירה. שום כאן ו
 הלא כזה ובגט המסירה, שנתאחר אלא היום, ובאותו מקום באותו למסרו שנכתב בגט מיירי
 אוחרא, ביומא בעצמו הבעל ימסרט אם מוקדם פסול ויש והאשה, האיש עמידת מקום נכתב
 דנמסר כיון אחר גט לכתחלה לכתוב הרמ״א החמיר בזה וגם שליח, ידי על p היתר כאן ואין

 מנת על הגט כותב שהבעל דמיירי קמב בסימן הרמ׳׳א כן שאין מה הכתיבה. מקום במקומו
 אפשר אי כזה ובגט האשה, עמידת מקום בגט דליתא הרי שם, למסרו האשה למקום להוליכו

ובודאי שם, הכתיבה ביום האשה היתה שלא מתוכו מוכח כי הכתיבה, מיום מלקוחות לטרוף
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 כשר nnTnv מקום נכתב לא אם דבדיעבד ונהי ה.Tל גיטה מטי אימתי ראיה להביא צריכה
 גיטך מטי אימתי ראיה אייתי לטעון הלקוחות שיוכלו כדי מקרי ריעותא פנים כל על אבל הגט,
 דמסתמא חזקה ליכא שוב מושלך הגט ראם בהג׳׳ה שם קכז בסימן דרמ״א מהא גרע ולא לידך,
 גיטין התוס׳ שכתב כמו דזנות חיפוי לענץ מהני וכן ראיה, להביא וצריכה הכתיבה ביום נמסר

 בעל ידי על אפילו למסרו כשר ודאי כזה בגט ולכן עיי״ש. להר׳ אית קלא ״הנהו ד״ה א, יח,
 הכתיבה, במקום האשה היתה שלא מחמת יום באותו נמסר שלא מתוכו דמוכח אוחרא ביומא

 להר, אית דקלא משום מוקדם חשש דליכא הים ממדינת הבאים בגיטין לומר הש״ס דצריך ומה
 א, ה, גיטין עיין והאשה, האיש עמידת מקום כלל כתבו לא ומשנה דתלמוד דמדינא משום

 שנכתב, ביום נמסר שלא הגט מתוך ניכר לא כן אם דבריהם, בסוף עירו״ ״ושם ד״ה שם ובתוס׳
 על אף גיטו להביא יוכל בעצמו רבעל הרי וכו׳ גיטו את שהביא דבעל א, ה, בגיטין דתניא והא

 דמייתי לדחוק צריכין באמת ואשה, איש תTעמ מקום כותבץ היו לא התלמוד דבזמן פי
 מפני האשה עמידת מקום בלא שנכתב גט כל זה ולפי מוקדם, דליכא קרוב ממקום שמביא

 עצמו ידי על ובין שליח ידי על בץ זמן אחר לה למסרו דמי שפיר בכאן, עומדת אינה שהאשה
 בגט דוקא הוא היום באותו מלמסור שנתאחר גט למסור שלא והחומרא מקום, באותו אפילו

 זה על לסמוך ויש ברור. דעתי עניות לפי נראה כן הכתיבה, מקום ועמידתה מקום בו שנכתב
 עשינו אלו דברנו פי ועל שליח, להשיג ידו לאל ואין מטופל עני איש הוא דהבעל דא בכגון

 לידו הגט נתתי לא אבל בעצמו, שם הבעל שימסרהו כדי לקראנשטאדט הגט לשלוח מעשה
 יצילנו הטוב וה׳ הנ״ל. צדק״ ב׳׳אבני המוזכר חשש מחמת הרב ליד פאסט ידי על שלחתי אלא
התשובה. עכ״ל ־ יאות״1מעז

 במוקדם מודה יוחנן ר׳ גם דודאי ברור דבר דעתי עניות לפי נראה דקמן, למאי נחזור ומעתה
 על ריחפה חששא דיש במקום אלא לומר אפשר אי דזאת אלא דפירות, חששא משום דפסול

 דהא דפירות חששא נמי יש ממילא מסירה, עדי בלא הגט את בצנעא לה וימסור אחותו בת
אין אחותו דבת חששא דליכא במקום אבל כדין. שלא מהלקוחות ותטרוף קלא ליכא  לחוש ו

 לו ויש עדים בפני לה ימסור ודאי דהא דפירות, חששא נמי דליכא ממילא בצנעא, לה שימסור
 דלולי אלא פירות, משום וגם אחותו בת משום הוא לרבנן מוקדם דפסול הא ומעתה קול.

 הוא דגם לומר יש שמעון לר׳ גם זה ולפי וכנ״ל. ליכא דפירות חששא גם אחותו דבת חששא
 דמהכא נאמר זה על הוא, כשר מוקדם דגט והא נתינה. שעת עד פירות לבעל דיש ליה סבירא

 לבעל דיש סוברים ושניהם פליגי לא ורבנן שמעון ר׳ דודאי שיטתו, את ז״ל הרמב״ם דייק
 במקום p ולכן מסירה, עדי בפני נותנו אם קול לו יש פירות דלגבי אלא נתינה, שעת עד פירות

 שני מכח פסול מוקדם ולכן לפירות, נמי לחוש יש בצנעא לה שימסור אחותו לבת חששא דיש
 נמי דלפירות וממילא אחותו לבת לחוש ליכא מועט דבזמן ליה סבירא שמעון ר־ אבל הטעמים,

 לענין וגם ורבנן, שמעון ר׳ כלל פליגי לא התקנה טעם בעיקר אבל קול, לו יעז דהא חשש ליכא
 לחוש יש אם פ^יגי אלא הכי, להו סבירא דעזניהם פליגי לא נמי טזינה שעת עד פירות לבעל יעז

 אלא לומר נוכל לא זה כל אולם לא. או פירות חשש נמי דיעז וממילא אחותו לבת מועט בזמן
א סברא מהאי דידעינן מאחר ל  ר׳ מכשיר איך סברא מהאי דידעינן מקודם אבל ליה, אית ^
 כתיבה שעת עד אלא פירות לבעל דאין ליה דסבירא משום כורחך ועל מוקדם, גט שמעון
 ליה סבירא מאי לוי בן יהושע דרבי שהקשה במה יהושע הפני קושית מיושב וממילא כמובן,

מועט בזמן לחוש יעז אם אלא פליגי ולא ליה סבירא כרבנן שמעון ר׳ גם דודאי פירות, גבי



רעגיחפה דשמא סוגיא

 לאפושי לן מנא שהקשר מה וגם שמעון, כר׳ הדחק בשעת פסקינן ובזה לא, או חנות לחששא
 המסקנא בתר דמיירי הירושלמי וממילא פליגי, לא למסקנא דבאמת מדי קשה לא פלוגתא

 קיימא אמתני׳ בירושלמי שם דהא פירות, משום הוא מוקדם דפסול דטעם יוחנן ר׳ אמר שפיר
 יש ממילא בצנעא, לה וימסור אחותו רבת חשש דיש נאמר אם אלא אפשר אי דפירות וחששא

 נתנאל הקורבן קושית ועל דידן לתלמוד מירושלמי סתירה כאן אין ולכן דפירות, תששא נמי
 בירושלמי דבאמת נאמר ימים, עשרה עד מכאן אפילו יוחנן ר׳ דאמר מהא המשניות פירוש על

 אליבא שלא הפלוגתא הוא דילן וגמ׳ לאלתר, pד יוחנן ר׳ ליה דסבירא להיפך, מבואר
 אבל נתינה, שעת עד פירות לבעל דיש מהא לקיש לריש יוחנן ר־ דמהפכינן ומקודם דמסקנא,

7 דסבירא כמו הפלוגתא נבלי מהפכינן הברייתא דמהפכינן לבתר rh סבירא יוחנן דר׳ הירושלמי 
 אחותו דבת חששא דיש היכא אבל אחותו דבת חששא ליכא דאז ומשום לקיש כריש ליה

יתברך. לה׳ תהילה ופרח כפתור וזה שמעון לר׳ גם ופסול דפירות, חששא נבלי יש מממילא

מן שתקנו דמאחר שכתב הטור שיטת נמי ליישב יש לעיל שכתבתי ובמה  בלא גט תביא אם ז
מן  אהני דאכלרינן דילן הש״ס עד והוא מספק, לה דקטלינן ומשמע ראיה, להביא צריכה ז

 על לחפות יכול דלהכי כתבו התוס׳ דהנה נכון, על ליישב יש הנ׳׳ל ולפי תנשא. לא דלכתחלה
עיץ לפניך. גרושה הרי מ״מ איש אשת חזקת לה שיש פי על אף אחותו בת  שכתב יהושע בפני ו

 אין אם אלא מהני לא ודאי לפניך גרושה האי והנה אהדדי. שייכי מישך התוס׳ תירוצי דשני
 גרושה, הוה לא דילמא לפנינו גרושה הרי לנו יאמר מי אז ריעותא יש אם אבל לפנינו, ריעותא

מן דתקנו קודם ודאי ולכן  אבל תקטול, ולא לפנינו גרושה מקרי שפיר בידה גט יש אם בגטין ז
מן שתקע אחר מן בלא גט בידה יש אם ממילא בגטין ז ש גדולה ריעותא לנו יש אז ז  לחוש וי

 התוס׳ שכתבו וכמו קול, ליה הוה מסירה בעדי לה מסר הוה דאי מסירה, עדי בלא לה שמסרו
מן שתקע לאחר ודאי כן ואם קול, להן יש זמן שכותבין יT דעל ליה״ אית ״קלא בד׳׳ה  ולא ז
מן בו יהיה  פנים כל ועל מסירה, עדי בפגי לה מסרו לא ודאי קול ליה ומדאת קול, לו יהיה ז

 דמסקינן מקודם ולכן איש. אשת חזקת מכה לה וקטאנן לפניע, גרושה מקרי ולא יש לחוש
א לסברא ל מן תקנת לאחר דאפילו אמרינן שפיר ליה אית ^  מקח דשפיר לה קטלינן לא ז
מן בלא גט תוציא והיא לה אית דקלא לסברא דמסקינן לבתר אבל לפניע, גרושה  ליה יא־ת וגם ז

דשמיא. בסיעתא מאד נכץ וזה לפניע, גרושה דליכא משום לה קטלינן קלא,



ר ו ם י־ ר ו ד ד

בגט גדול דקלן! סוגיא

 הפוסקים, בין גדולה שערוריה בזה שראיתי גדול, קלף על גט בכתב הדין לבאר ראיתי
די אנופף הצעיר אני ואמרתי ר דא הלכתא לבאר י  צררי בעזרת התלי וזה עלי, הטובה ה׳ בי
וגואלי.

תן פרה של הקח ״על ב, כא, גטץ בש״ס הוא הדין מקור  בגט׳ ומקשה הפרה״. את לה ונו
 יצא ונתינה כתיבה אלא מהוסר, שאינו מי לה״ ונתן ״וכתב ־ קרא״ אמר לה, וליתביה ״ולקצייה

 שהרבנו הפוסקים בזה שנחלקו ״יצא״ ד״ה בתוס׳ עיין ונתינה״. קציצה כתיבה שמהוסר זה
 בתלוש אבל קציצה מהוסר השוב היים, בעל או עpבק דדוקא ליה סבירא ודעימיה שמואל

 יקטום אפילו נקוב דבשאינו ומשמע נקוב, בעציץ בסמוך לקמן דפליגו מהא ראיה והביאו לא.
 גדולות הלכות ובעל והר״י קציצה. מחוסר לומר שייך לא נמי גדול בקלף זה ולפי כשר. נבלי

 לדבריהם ראיה והביאו בתלוש. אפילו קציצה מהוסר לומר דשייך אה דסבירא פוסאם ור״ת
 רבא גזר דלא והא פסול. קצץ דאי ומשמע אה, ויהיב דשקיל כשר חרס על כתבו מדאמרו

 אבל הקח• את יקצוץ שלא גזרינן דלא פרה של בקרן כמו לשוברו דרך דאין משום יקטום שמא
ר נמי נקוב שאינו חרס של דבעלה לומר לע היה זה דלפי אלא קציצה. מחוסר שייך בתלוש  עזו

כן יקצוץ, שמא  ובעל והר״ן הרשב״א אבל הר״ת. בשיטת הטור כתב וכן התוס׳ באמת כתבו ו
ש כתבו העיטור  עיי״ש. למתלשיה דרך דאין למגזר אכא נקוב שאינו עציץ של דבעלה לומר די

 אם אפילו אלא חתכו אם מיבעיה לא דאסור. גדול בקלף הדין הוא ודעימיה ר״ת שיטת ולפי
 אם דדוקא לומר יש עיטור הבעל ולשיטת נקוב. שאינו עציץ של בעלה כמו פסול חתכו לא

נקוב. שאינו עציץ של בעלה כמו יחתוך שמא למגזר דליכא כשר חתכו בלא אבל פסול חתכו

 מחוסר שייך דלא‘שמואל רבנו דלשיטת הגמ׳. בפירוש דוחק יש אלו משיטות אחד לכל והנה
 וצריך כולו. וליתביה למשקא צריך נקוב עציץ של חרס על בכתבו למה נבין לא בתלוש, קציצה

 כן לומר להש״ס אה הוה כן דאם דוחק וזה לקצצו, דמותר הדין דהוא דוקא, לאו דהוא לומר
 שם גם הלא קציצה, מחוסר דמקרי פרה של בקרן שנא דמאי זו לשיטה נבין לא וכן בפירוש.

 כולה הפרה דהא מחובר כאן אץ סוף כל סוף הלא חיים בעל דהוא משום וכי הוא. תלוש
 אם לן איכפת מה בהכרח לקצצו צריך דאינו כיון הקשה באמת יהושע והפני הוא. תאשה
 דלמה נבין לא כן אם בתלוש קציצה דיש דאומרים שיטות להני ולהיפך, בדבריו. עיי״ש קצצו,

ש הוא, כן נקוב שאינו בעציץ אפילו הלא נקוב, בעציץ ורבא דאביי פאגתייהו נקט  לסבול לנו וי
 כחו להודיעך נקוב עציץ ונקט פליגי, נמי נקוב שאינו בעציץ דבאמת התוס׳ שכתבו הדוחק
 הרשב״א שכתב וכמו אה, תאש לשמא למגזר דליכא ומשום כשר באמת דשם לומר או דאביי,
מר פרה של בקרן הדוחק לסבול צריך וכן זה, בכל הדוחק יבין לא ומי העיטור, ובעל והר״ן  א
 על מרווח דרך לע אין דמלתא כללא גדול. דוחק וזה התום׳ שכתב וכמו למגזר, שייך לא דשם

ת לפי נראה כן על אשר אלו. שיטות פי  האי רבנו שיטת היא המחוורת השיטה כי דעתי עדו
שץ בה׳ ברמב״ם המגיד הרב הביאו וכן בר״ן, הובאה ז״ל הכתיבה קודם דאם ו,והוא א, גירו



בגט גדול דכזלף סוגיא

 בתר נויגי׳ גזיז אי מיניה למיגז ברעתו הוה לא כתביה כד אי אבל פסול, אז למעז בדעתו היה
עיי״ש. בה לן לית דאיכתב

 הכתיבה קודם בתנתו היה אם הדבר תלוי שיטתו דלפי מבוררת. ז״ל האי רבנו שיטת הנה
 בשעת אם אבל כתיבה. בשעת ק־ציצה מחוסר מקרי דשפיר פסול, אז הכתיבה אחר למיגז

 הכתיבה. אחר לקצצו מותר לקצצו בדעתו היה שלא דהיינו קציצה, מחוסר היה לא כתיבה
 פסל דלא נקוב עציץ חרס של עלה על בכתבו בש״ס חזינן דהא לכאורה קשה זה רעל אלא
 נקוב עציץ של עלה על כתבו אם כשר היה התורה דמן הרי יקטום, שמא גזרה משום אלא רבא
 הכתיבה אחר דהיינו כך אחר נמלך אם הכי ואפילו שהוא, כמות לה ליתנו בדעתו היה אם

 מן פסול קטם דאם ודאי אלא לגזרה, גזרה הוה כן לא דאם התורה מן כן גם פסול לקצצו
 לקטום בדעתו היה לא דאפילו הרי לקטום, בדעתו היה לא הכתיבה שקודם פי על אף התורה
שיו ד׳ל ברשב״א מצאתי זו קושיא וכעץ לקטום. אסור הכי אפילו מתחלה  דאם שהעלה בחידו

 כתיבה בשעת אם אלא קציצה מחוסר מקרי ולא כשר ותלשו הגט את חיבר לנתינה כתיבה בין
 כתיבה בין ותלשו שחברו במה לן איכפת ולא תלוש כתיבה בשעת הכא אבל מחוסר, היה

 כתיבה בשעת הלא יקטום, שמא רבא גזר למה כן ראם אדבריו ד׳ל גופא הוא והקשה לנתינה.
 מלתא איגלאי לומר יש כן אם מחובר, היה שבאמת התם דשאני pותי לקוץ, בדעתו היה לא

 הכא למימר דליכא ונתינה כתיבה בין חברו אם אבל קציצה, מחוסר כתיבה בשעת היה שכבר
 למימר ליה הוה נמי ז״ל האי רבט דלשיטת הקושיא תגדל זה ולפי בדבריו. עיי״ש כשד, באבלת

 אגלאי הלא הכתיבה אחר קצץ באמת אם לקוץ הכתיבה קודם בדעתו היה שלא פי על דאף
 למימר ליה הוה באמת הרשב״א ולשיטת לקוץ. מותר יהא ולמה מחובר, היה כתיבה שמשעת

 הדברים איך אמת דברי קושט שמע אבל מתחלה. כן ל;גשות בדעתו היה לא אם אפילו שפסול
דוחק. שום לסבול ב^־ חומר כמין מתפרשים

 הוא איפשט דלא איבעי כשר, לנתינה כתיבה בץ דחברו להרשב׳׳א ליה דפשיטא הא הנה
 איפשטא לא דבירושלמי כיון דכתב אלא דבריו, בסוף בעצמו ז״ל הוא שהביא כמו בירושלמי,

 הדש ובפרי עיי״ש. שכתב כמו להו, שמיע הוה דממתניתן משמע ליה איבעי לא דילן ובגמ׳
 איך דאורייתא באיסור בירושלמי איפשטא דלא איבעי דהיא כיון לתמוה הרבה העזר באבן
 טרח בישוע״ק וגם שהאריך. עיי״ש להיפך. דילן בש״ס מפורש דאיט במקום לקולא נפסוק
 על דילן דהש״ס בו. להתגדר א־ הניחו שמקום נראה הצעיר ולי בזה. הרשב״א שיטת ליישב
כירושלמי. בזה סבר מצי לא כורחך

 דילן כש״ס ולא תלוש. דבר הייט ״ספר״, מדכתיב בירושלמי יליף פסול דמחובר הא דהנה
 שיהא ספר לה מוקי אלא דברים, לספירת דרבנן אליבא ׳׳ספר״ האי שלט בסוגיא הכא דמוקים

עיין מחובר. יהא שלא לאפוקי תלוש דבר  מדכתיב דדרשינן מפרשים יש שהביא ברשב״א ו
 יהא שלא משמע דקרא דמפשטא כתב ובריטב״א ליד. Tמ הניתן דבר הייט בידה״, ״ונתן

עיין עיי״ש. תלוש בדבר אלא אד נתינה שייך דלא מחובר  שכתב הירושלמי על קרבן בשיירי ו
 י׳ בץ מחובר מגה לא דרמב״ם מהא ראיה והביא מהתורה פסול איט מחובר דילן דלש״ס
עיין מהתורה. בגט שפוסאם דברים  יהא שלא במחובר כותבין אין המשנה על שכתב רעז״י ו
או והקשו קציצה, מחוסר  דודאי י,Tמ קשה לא ולדידי מחובר, שהוא כמו לטתט יכול דהא ע

היה עדיין אבל בתלוש, אלא שייך לא אד רנתינה משום פסול דמחובר אה סבירא רש״י גם
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 במחובר בותבץ דאץ דטעם לפרש רש״י הוברח לבן לה, וליתנו ולתלשו במחובר לכתבו מותר
 יכול יהיה לא הכתיבה ולאחר בתלוש, הנתינה שיהיה כדי לקצזנו מוכרח דיהיה כיון הוא

 שכתב יהושע בפני ראיתי ופלא רש״י. בכוונת ברור ווה קציצה מחוסר משום דפסול לתלשו
ה עיי״ש, ״ספר״ משום דפסול תלשו לא אם שכן רכל  לא כורחך על דילן וש״ס דרש״י פלא וי

 בעי הוה לא ודאי דאי ״ספר״, דדרשינן משום מחובר רפסול דירושלמי דרשה כהאי ליה סבירא
 משום פסול נמי הכי דבלאו בך, אהר תלשו אם אפילו כותבין דאין הטעם לפרש רש־י

 לשניהם, יש אחד טעם אלא לנתינה כתיבה בין חילוק אץ דלהירושלמי במחובר, היה דהבוניבה
 ונתן וכתב בין שנכתב ספר דהאי בתלוש, הנתינה והן הכתיבה הן שיהיה הוא הכתוב וניירת
 בדדרש ״ספר״ דרשינן אי ולבן כוותיה. דפסקינן א, ט, ר״ה במט׳ וכרבנן ולאחריו, לפניו נדרש

 רעל דילן להש״ס אלא בנתינה. והן בכתיבה הן מהובר לפסול אחר טעם צריך אין בירושלמי,
 משום הוא דפסול ומחובר דברים, לטפירת אלא מחובר לפסול ספר האי דרש לא כורחך
 מנץ עדיין אבל בתלוש, תהיה דהנתינה תינח הא כן אם תלוש, כורחך על משמע בידה״ ד״ונתן

 מחוסר לנתינה כתיבה בין יהא שלא ונתן״ ד״וכתב קרא אתי להבי במחובר, לכתוב שאץ לנו
 ממש כתב הרשב׳יא שגם ראיתי כתבי ואחרי וצדק. אמת ברור וזה רש״י, בתב ושפיר קציצה,
עיין והפלא, פלא והוא יהושע הפני כדברי  בידה״ ■ונתן משום שכתבו ומחבר הרא״ש בלשון ו
שלמי האמור ולפי ודו״ק. הירו  צריכה הנתינה ובין הכתיבה רבץ דספר דרשה מכח ליה אית ו
 יש זה לפי מהוסר, יהא שלא ונתן״ ד״וכתב לדרשה צריך לא תו וממילא בתלוש, להיות

 בין הקרן את קצץ כך ואחר פרה קרן על דכתבו בהא דילן וש״ס הירושלמי בין גדולה פלוגתא
 תלוש מקרי תזבהמה קציצה דמחוסר דרמזה ליזז דלית כיץ כשר להירושלמי ונתינה, הכתיבה

 זה לפי לי נתהווה רוזיטא ולפוט קציצה. מחוסר מקרי דילן לש״ס אבל חסרון, שום כאן וליכא
אץ הפרה. את לה נותן ולמה ולקציה, הגמי קושית תקשי לדזירועזלמי כן ראם גדולוז. קושיא  ו
 אבל קציצה, דמחוסר דרעזה להך ליה סבירא לא הירושלמי דדזא דילן, ש״ס כתירוץ לתרץ
תן שאמר במה התנא כוונת אץ דלהירושלמי ברור נראה  דילן. בש״ם במו הפרה את לה ונו

 הקח את לקצוץ לו אסור אבל הפרוז כל את דוקא לה ליתן דמוכרח הכוונה תלן דל׳זו״ס
 ליתן דמותר לומר רצה הפרה, את לה דטתן להירושלמי אבל הוא, קציצה דמחוסר לוז ולתתה

 ליוז דסבירא הגלילי יוסי מרי ולאפוקי חיים, רוח בו שיעז דבר שהוא פי על אך הפרוז את לה
 הוא הנתינה פנים כל על דאז כשר, ודאי קצצו אם אבל חיים, דוח בו שיעז דבר על כותבין אין

אין שהוא כמו ליתן דמותר ואשמעינן חיים, רוח בו שאץ בדבר  שהביא ומה לקצצו. צריך ו
 הגלילי יוסי דדי אליבא ה״יט פסול, חתמו כך ואחד הקדן את דקצץ ברייתא שם בירהזזלמי

 יוסי לר׳ ראיה הירושלמי הביא ולכן חיים, רווז בו שיעז דבר על נכתב שהיה משום ופסול
ש כאובלין אוכלין דידות הגלילי עיין הוא, שכן ותבזצא עייי  וביפה הירופולמי, על קרבן בשיירי ו
ברור. וזה גטין, מסכת על בהגהות עיגינז

 בו להסתפק מקום לו שאין לנתינוז בתיבה בין ותלעזו חברו של דינא בהאי איך נראה ומעתה
ן ספר, שם המחובר על נופל שאים מכה המחובר את פסל דהוא לעזיטתו, להירועולמי אלא ^ 

 נאננר אי לאו, או חסרץ הוה אי ספר שם ואבד לנתינדז בתיבה בין חבדו אם הידושלמי מסתפק
 בין ספד שם לו שאץ במה אבל נתינה, בשעת ובן ספד שם לו להיות צריך כתיבה בשעת דדוקא
בין הכתיבה בין דגם נאמד או לן, איכפת לא זה ונתינה כתיבה  שם לו לוזיות צריך הנתינה ו

ובפדט ספד, עשאווע התלישוז והכא ספד, עושהו תהיוז דוזכתיבה משמ׳ג הקדא דלעזץ ספר,



כגט גדול דהלף פוגיא

 דילן לש״ס אבל בידה״. ונתן כריתות ספר לה ״וכתב ונתן, וכתב בין בקרא כתוב ספר דהאי
ה״, מ״ונתן פסול דמחובר דדרשינן  דהתורה א*נ בעזנם פסול אינו במחובר בתיבה כן אם ^

 לאחר ותלשו בחברו כן ואם קצחגה, מחוסר שהוא בשעה תהיה לא הכתיבה שמעשה אמרה
 מה מעשה, מחוסר היה שלא בשעה היתה הכתיבה סוף בל סוף בזה, לן איכפת מה הכתיבה

 שמשעת קרא קפיר ודלמא ספר, מלהיות שפסק משום להסתפק מקום יש להירושלמי כן שאין
ברור. חה ספר. נקרא מלהיות יפסוק לא כתיבה

 מקום דאץ פשיסא ספר, נקרא דלא משום הוא מחובר רפסול הירושלמי לשיסת ודאי והנה
 מחובר דהעלוז כיון מהתורה פסול לרבא והן לאביי דהן עלה, על בכתבו ורבא דאביי לפלונתא
 לדידן כן משאין מחובד, היה סוף כל סוף כולו, החרס את לה שנותן מהני ומה לק^ע,
 אין בעעיץ כן אם מעשה, איזה עוד לעשות דעריך משום אלא פסול אינו במחובר דכתיבה

 שכתבו פי על אף מהתורה פסול אינו וזה העציץ, הגבהת אלא מיוחד מעשה שום לעשות צריך
 צריך אין סוף בל סוף דהא לדידן, איכפת לא דזה נמי שבת לענין מחובר, והעלה עלה על

 לעשות צריך אז העלה את תולעז אם כן שאין מה מיוחד, מעשה שום הכתיבה אחד לעשות
עיין תלישה, מעשה ההגבהה קודם  זה ולפי מבוארת. כוונתו שכתבתי מה ולפי כן. שכתב בר״ן ו
 אחר ממנו שקצץ פי על אף כשר דלהירושלמי תלועו, דבר כל גבי גדולה חומרא לנו נצמח

 שיסה אותה על תמה ואני מעשה, לעשות צריך סוף כל סוף דהא פסול לדידן אבל הכתיבה,
 קצהנה, מחוסד קרי ולא תלוש דבר שהוא משום קציצה ביה שייך לא גדול דקלף ליה דסבירא

 הלא תלוש, דבד על קצהנה שם נופל אי שנדון קצהנה לשון האי כתיב בתורה וכי פלא והוא
 מחובר בדבר או תלוקן בדבד הוא אם מינה נפקא ומה מעשה שום מחוסר יהא שלא בעינן אנן
 מעשה האי לעשות בדעתו היה אם תינה הא אולם מעשה. אהה לעשות צדיך סוף כל סוף

 בדעתו הידז נ6 אם אבל כתיבה, בשעת מעשה מחוסד דמקדי שפיד כתיבה בשעת תלתזוה
 אם לן איכפת דלא כמו לן איכפת לא הכתיבה אחד לעשותה נמלך אלא מעשה האי לעשות

 אמרינן אז תולעזו, שיהיה סהדי ואנן מחובר באמת היה דאם אלא ותלשו, הכתיבה אחר חברו
 מחוסר כתיבה בשעת היה שכבר למפרע מלתא ואיגלאי לקצצו בדעתו היה כאלו דהוה

 שכבר למפרע מלתא דאגלאי לומר אין ודאי לקצצו או לשברו דרך שאץ בדבר אבל קציצה,
כיון קציצה, מחוסר היה  מה לקצצו, דדך דאק ביון תלוש אדבד למפרע איגלאי לומר דאין ו

 של ובקרן לנתינה. כתיבה בין ולתלעזו לחברו דמוחר כמו לן איכפת לא בך אחר לקצצו שנמלך
 מחוסר ומקרי לכך דעתו מתחלדז הידז שכבר סהדי אנן פרה ליתן דרך דאין כיון נבזי פדה

 לן איכפת לא כתיבה לאחד שקצצו הגם לקצצו הדרך שאין בדבר אבל כתיבה. בשעת קציצה
 שנא לא כתיבה, בעועת מעשה מחוסר מקרי ודאי שאז לכך, מתחלה בדעתו שהיה לא אם

 ושיטת האי רבינו שיטת וממילא כתיב, ממחובר תלישה בקרא דאטו מחובר, שנא ולא תלוש
 שיקצצו סהדי ואנן באמת מחובר שהוא דבדבר מודה האי רבינו גם דודאי מכוונים, הרעזב״א

 גדול בנייד אולם נתינה. בשעדנ כן בדעתו שהידז למפרע איגלאי אמרינן לקצצו הדרך שכן כיון
 מתחלה דעתו שהיה לומר יעז בפרוז דבשלמא יקצצנו. תיתי דמהיכי סהדי, אנן האי לומר שאין
 צורת את בחנם יפסיד ולמה לה מגרש ולא ממלך דדלמא משום הוא קצצו דלא והא לכך

 ולמה מפסיד הוא הכי בלאו שכותב זה חלק הלא בנייר אבל נקוב, עציץ של בעלה וכן הפרה,
 לא וזה הכתיבה, אחר נמלך אלא מתחלה לבך דעתו היה לא ודאי אלא מתחלה, קצצו לא

מידי. לן איכפת
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 שייך דלא דכיון התום׳ דהקשר וטריה, בהשקלה דוחק שרם לנו אין איך תדאה זה ולפי
 דשקיל בשר נקוב עציץ של חרס על בכתבו בגם׳ אמרר למה כן אם בתלוש. קציצה מחוסר
שבור ראם דמשמע נהלה. ויהבה  ביאורנו בפי האי רבינו שיטת ולפי פסול. יהיה מהחרם הלק י
 אחר נמלך הרה אי אפילו החרס את לשבור הדרך היה אם דרדאי תליא, בהא דהא מאד ניחא

 מתחלה, לכך דעתו היה דכבר למפרע מילתא איגלאי ביה אמרינן דהרה פסול, הכתיבה
 החרס את ליתן הוא דהדרך כיון אבל ישבור, שמא לגזור לן הוה לרבא הדין דהוא ומימלא

 לממזר דליכא נמי וממילא מידי, לן איכפת לא לקצצו כך אחר ימלך אפילו ולכן שהוא, כמות
הו יקטום. לשמא שבור שמא לחוש ״דאכא שכתב רש׳׳י כוונת וז  מפסיד הלא ויקצרץ החרס י

 באמת היה קוצץ היה אם ממילא אז העציץ ולהפסיד לעזבור דרך הוה דאי לומר רצה ל/נציץ״,
 בכוונת ברור וזה פסול. אינו לכן להפסיד, שלא כדי לשבור דרך דאין כאן אבל מעשה. מחוסר
 שמא פירש׳יי דלקמן הר״ן, שהקשה רש״י סתירת נבון על מיושב ובזה רעז״י. וכוונת הש״ם
 הנ״ל ולפי בר״ן. עיין בקציצה, מחוסר אבא דבתלוש ומשמע המחובר, מן קצהיה והוה יקטום

 פי על דאף משום במחובר, רק שייך לא יקטום שמא דהגזירה לפרש רמז׳׳י הוכרח כן דעל
ש כיץ קציצה, מחוסר מקרי שפיר הכתיבה אחר p נבללך שאינו  כבלו למפרע אמלאי לומר די
 במה לן איכפת הוה לא לקצצו דרך שאין ובדבר תלוש הוה אי אבל דל. הרשב״א שכתב
 רש׳׳י. בכוונת ברור וזה למפרע, מלתא איגלאי ביה למימר דאכא כיון הכתיבה, אחר שנמלך
 קלף על שנכתב גט מכשיר דהיה בשמו הרא״ש שכתב תז״י על שהקשו מה נבלי מיושב וממלא

ל ד  מאד, ניחא הנ׳ל ולפי בתלועז. קציצה מחוסר דשייך ברעז״י משמע והכא קצצו, כך ואחר ג
 רש״י דהכשיר הא אבל קצהגה, מחוסר דמקרי מודה רש׳׳י גם לכך דעתו מתחלה היה אי דודאי
 וברור אמת וזה וכנ׳ל, לקצוץ הדרך שאין בדבר לן איכפת לא וזה הכתיבה אחר בננללך היינו

דשמיא. בסיעתא

פי  לא באמת נקוב שאינו דבעציץ הרשב״א שהביא שיטה להאי אתא כורחך על ביאורט ל
סל קצץ דאי אלא גזרינן  כך, אחר כשקצץ פסול אי נפשך, דממה אתא כורחך על זה עיי״ש. פ

שייך לקצוץ דדרך משום כורחך על  קצץ לא אם הדין הוא מימלא למפרע, מלתא איגלאי ביה ו
עיין יקצוץ׳ שמא דגזרינן פסל פי סק״ח. קב״ד בט״ז ו  נפשך דממה דסתרי תרתי הוא ביאורם ל

 נבלי דצריך ממלא מתחלה, כן לעשות בדעתו היה שלא פי על אף פסול גדול מקלף קצץ אם
 וכשיטת לכך, דעתו מתחלה היה אם אלא פסול אינו נבלי גדול דבקלף הוא האמת אבל לגזור.

 דפאגי והא אסור, נבלי ודאי לקצצו דרך דנבלי כיץ נקוב שאים עציץ של ובעלה האי. הרבים
 לא שהוא כמו העציץ נתן דאם רבותא דאשמעינן התוס׳ שכתבו כמו לומר צריך בקוב, בעציץ

באריכווד למעלה שכתבם כמו מוסבר והדבר מהתורה, קציצה מחוסר מקרי

 הכתיבה אחר דחברו הרשב״א לשיטת ברורה ראיה בכאן לרשום ראיתי הענין להשלמת
 וכסה מושפך זאת ממעט דאמר מאן וחד במוקדשין, םהג אים דכיסוי א, פ״ד, חולין מגמ׳ כשר
 הסכין על דם בהתה למה כן דאם בתום׳ והקשו עיי״הז. כיסוי גרירה שפיכה שמחוסר זה יצא
עיין תירחנם. עיי״ש ולכסות. לגררו חייב  בשעה הדם דבניתז יתר, בביאור שכתב בריטב״א ו

 שאץ מה בכיסוי. דחייב שפיר לכן ניתז, סיבה פי שעל אלא גרירה, בלא לכיסוי ראוי היה שתנא
די על אלא לכיסוי ראוי אים היה מתחלה במוקדשין כן  דאם בפירוש לך הרי עיי״ש. גרירה י

כן אם לן, איכפת לא הכיסוי קודם מעשה, המצריכה סיבה איזה נתהווה השפיכה אחר



בנט נדול דרולף סיניא

 חבור נתהווה כך אחר p עכוב, שום היה לא הכתיבה בשעת אם בתיבה גבי הבא דכוותה
 קכ״ה בסימן שהט״ז ופלא הרשב״א, לשיטת ברורה ראיה וזה לן. איכפת לא תלישה, וצריך

 אפשר דאי שבדבר וכתב בגט, שנפל טעות איזה לנוזינה כתיבה בין לגרור מותר אי מפלפל
 מבואר שכתבנו וממה הרשב״א שיטת ומתוך מעשה. מחוסר מקרי לא הכתיבה קודם לננשות

איך להבתיבה שייך הכתב תקון הכי בלאו דהא זו, סברא בעינן לא דעזם אלא הוא, שכן  מקרי ו
 לא גרירה כן משאין הכחיבה, השלמת הוא התקון הלא לגתיגה, כתיבה כץ מעשה מחוסר זאת
 הביא גטה כותבת ראשה בהא כ״ד גטין סופר חתנז בחדועזי והנה השפיכה. למלאכת שייך

^ והר״ן לנוזינוז, כתיבה בק מעשה מחוסר מקרי דהקנאה דנימא הר״ן קושית  מקרי דלא תי
 דהא גאון איזה בשם מאיר הבית והקשה יעויי״ש. גט של בגופו שינוי שהוא בדבר אלא מחוסר

 לו. תתן צאנך גז ראשית גבי א, קלה, בחולין וכן מעשה, מחוסר פדיה מקרי א, פד, חולין בגמ■
 פסקינן לא סופר החתם קושית מכה אנן דבאמת נראה ולדידי סופד. החתם שתירץ מה עיי״ש

 בנזיר ולא א, קלה, בחולין ולא יו״ט, ומעדני ברא־ש עיין א, פד, בחולין לא אמוראים, הני ככל
 שום אץ הלא גז ובראשית בושפך ובפרט מעשה. מחוסר מקרי לא הדברים אלו דבל מה,

 וכן הדם, את לגרוד כך אחר שצריך מחמת תפסל לא דהשפיכה והכיסוי והעזפיכה שייכות
עיין מצוה כלל אינה הנחה ק בזה ו היטב. ודוי

 תלוש דבר דבל הדק; נמצא מחוורת. השיטה הוא האי רבינו ששיטת שהוכחנו ומעתה
 מעשה מחוסר דהודז מהתורה פסול כתיבה לאחר מעשה אחה לעשות מתחלה בדעתו שהיה

 אם אפילו לקצצו, שהדדך אלא מחובד אינו אפילו או מחובר שהוא ובדבר לנתינה, כתיבה בין
 מתחלה לכך דעתו שהיה למפרע מילתא איגלאי ביה אמרינן כתיבה לאחר אלא ננזלך לא

 בגון לבך דעתו מתחלה החז ולא לקצצו הדרך שאין תלוש בדבד אבל מהתורה, פסול ומימלא
 על שלומים אגרת כותבק אנו רגם לקצצו הדרך אין וגם מתחלה, לבך דעתו החז שלא כיון קלף
 להלכה דעתי עניות לפי נראה כן מדרבנן, אפילו פסול אינו כך אחר שנמלך פי על אף גדול, נייר
למעשה. ולא
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בגזל דקדשה סוגיא

 וש״מ וכר ארבע ממתניתן ש״מ רב, אמר גם* וכר: נשים״ בחמש ״מעשה ב; נ, קדושין משנה
א ר׳ סליק כי וכר, היתה שלהם מדקתני ממאי דידה, בגזל אפילו מקודשת אינה בגזל קידשה  זיר
 ולא גזל יוחנן רב והאמר אמר לא והוא, הכי, רב אמר מי יוחנן רר׳ קמיה שמעתא להא אמרה

 הכי ברשותו, שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקרישו יכולין אין שניהם הבעלים נתייאשו
 והא וכר הTר בגזל התם מקודשת, וכר בגזל קידשה מיתיבי כוותי, רב אמר מי ליה קאמר

מר דידה דגזל מתניתן ך. דלא הא דשדיך הא קשיא לא מקודשת, אינה רב ^א  ופירש״י שדי
שין בשם דידה לגזל קיבלה ״דכי  אחת הקושיות ואסדר הסוגיא. לשון כאן עד אחילתיה״ קידו

אחת: אל

אץ נשים דחמש ממעשה ממשנה רב מדייק דאיך והמקנה, יהושע הפני האחרונים הקשו א.  ד
 אינה דידה בגזל pד אפשר כן ואם קמיירי, הTד בגזל p מתני׳ הלא דאחרים, בגזל מקדשץ

 על אף דמקדשין אפשר אחרים בגזל אבל שקלי, ודידי שקלי אין לומר דיכולה ומשום מקודשת
שלו. שאינו פי

תר דמשמע ואפילו בלשון דידה, גזל האי רב נקט איך ב.  שאינה דידה בגזל הוא רבותא דיו
 מצי דלא פי על דאף דאחרים בגזל איכא טפי רבותא שדיך בלא הא דאחרים, מבגזל מקודשת

תירוצו הרשב״א, שהp זו וקושיא מקודשת, אינה הכי אפילו שקלי ורידי שקלי אין אמרה  ו
 דמהני דידה בגזל דאפילו להיפך. מהיפך הוא דהרבותא לומר צריך דבריו לפי באשר דחוק

תר גרע עוד שדיך בלא מקום מכל בשדיך  בזה, הדוחק ירגיש לא ומי דאחרים, מגזל יו
שיאp כתב תזמהרש״א תץ ו התי ^ הקשה שהרשב״א ראה ולא עצמו בשם ו תי כן. ו

ה הכי, רב אמר מי התמיה ,pיוח דר׳ קמיה שמעתא האי כשאמרו ג. מבנ  רב אמר מי ול
 אה סבירא רב שגם יוחנן ר׳ בעיני חידוש זה היה דמה זה, על ישתומם רואה כל הנה כוותי,

תר כוותיה, ש לפי זו קושיא תקשה ויו  אשמעינן יוחנן ר׳ וגם שרב ״והוא״ ד״ה התוס׳ פירו
שTח זה היה למה כן ואם מדרבנן, אפילו כלל מקודשת דאינה  סבירא רב דגם יוחנן ר׳ בעיני ו

מדרבנן. אפילו מקודשת דאינה אה

ת ד. שיו  נתייאשו ולא דגזל יוחנן ר׳ אשבמני^ דמה מאד, חמורות שם התוס׳ שוpש קו
אן אינם שניהם הבעלים כו ש ודםp וברייתות משניות בכמה כן מוכח הלא וכו׳ להקדישו י  יאו

 הוא, שלימה משנה מכח הא לאשמעיגן אתא מאי נמי לרב התוס׳ שהקשו והקועזיא שא, אינו
שיאp דאם קשה  זאת pמד רב דהא גופא, המשנה על אלא תקשה רב על לא אז קשה ו

 לדייק לא אם היתה דשלהן האי התנא השמיענו צורך דלאתה והכוונה היתה, שלהן מדקתני
 האי התנא פה משמיענו צורך דלאתה קשה גופא המשנה על כן ואם בגזל, מקדשין דאץ מיניה

p דשמיא: בסעיתא ואומר אען זאת כל לתרץ וכדי ובברייתות. אחרות במשנות שמבואר מה

 שהכריח השואל דברי הביא קלב, סימן חו״מ בשו״ת זצוק״ל סופר החתם זקני קדושת הנה
קנה גנב דכל אדז אית נטל, אפילו ליה דסבירא דרב במחתרת בבא א, עב, סנהדרין מהסוגיא



רפאכגזל דקדשה סוגיא

 בנזיקץ, חייב ולכן בעא־ם מרשות שהוציאו בשעה דהיינו הגניבה בשעת שלו להיות החפץ גוף
 לשונו ואעתיק תגזול. דלא הלאו את מנתק אז החפץ גוף מחזיר דאם הוא הכתוב דגזירת אלא

הנ״ל: בתשובה הטהור

 בד״ה דפירש״י א, מ, חולין דרבוצה בסוגיא אפירש״י תוס׳ קושית ליישב דבריו ואשנה
 רבוצה אפילו אלא שלו, שאינו לאסור יכול, ודאי בהגבהה דקנאו הגביהו מיבעי לא ״רבוצה״

 להתחייב אלא קנה לא גנב הא ״רבוצה״ בד״ה תוס׳ והקשה אסרו, מעשה ידי על מקום מכל
 ומשום להקדישו, יכולים אינם שניהם הבעלים נתייאשו ולא גזל הכי ומשום אונסין באחריות

 דרב מעלתו pתי זה ועל הגבהה, בלא לניסוך אפשר דאי גב על אף נסך מיין ש״ס פריך הכי
 ומבואר קנינהו, דבדמים פטור ויצא כלים ונטל במחתרת הבא א, עב, בסנהדרין ליה סבידא

 והסביר החפץ, גוף קנה ש״מ באונסין חייב דמים לו דיש בעלמא מדגנב ליה דסבירא התם
 משום הגוף קנה דלא גב על אף באונסין דחייב לשואל דמי דלא לרב ליה דסבירא מעלתו

 בסוף ״הרי״ ד״ה א, נו, כתובות להדיא תוס׳ שכתב כמו באונסין, לחייב נפשיה שיעבד דמרצונר
 גוף ניp לאו אי באונסין חייב הוי לא נפשיה שיעבד מרצוט דלא גנב כן שאין מה הדיבור
 וממון מיתה, רשעיות, שתי ליה הוי להחזיר צריך הוי אי במחתרת כשבא הכי ומשום החפץ,

 והלה בידך לי מנה דב אמר הונא ר׳ דאמר א, קו, קמא בבבא לו און ומצא קנאו, שכבר שלו
 ישלם׳/ ולא בעליו ״ולקח שנאמר פטור, עדים באו כך ואחר ונשבע מעולם דברים היו לא טוען

 עליו גזלן ונעשה שנשבע כיון מקום מכל בעיניה דאיהי בפקדץ אפילו רב אמר האלקים ומסיק
 ליה הוה ורבו הונא לר׳ לגמרי קנאו ממילא כן אם א׳, קד, ב״ק כדלעיל באונסין ונתחייב

בזה. כיוון ויפה ישלם״ ״ולא כתיב וקרא תשלומין,

שוב  ״וי״ל לשוט: וזה כתב זה ועל קנאו הא כלל הגזילה ישיב אמאי גזלן כל כן אם לי קשיא ו
 שכל אלא להחזירה, אותו ושנבוף הגניבה גוף הגנב שישיב הוא הבורא רצון בודאי סובד דרב
מן הגוף קנץ והייט הגניבה גוף התורה לו הקנתה החזירה שלא זמן  לבעלים שישיבוהו עד א
 פנים כל דעל דקמן מאי ״ונחזי כתב: התשובה ובסוף דבריו. כאן עד באונסין״. שיתחייב כדי

הד^ דמבואר מעלתו עם הדין  דכל הונא וד׳ לרב אה דסבירא א, קו, קמא ובבא א, עב, בסנ
 בפירש״י בתורה מבואר באונסץ ושחייב באונסץ, חייב היה לא כן דלולי החפץ, גוף קנה גנב

 הסברא אך באונסין, וחייב גזלן עאה נעשה ידו שלח אי ש״מ ידו. שלח לא אם שומר מדנשבע
 החפץ שווי הממון לא אך החפץ. טף קונה שיטי לן דקימא לדידן כמו אה דסבירא כן, יהא

 להחפץ קנאו גניבתו הגבהת בתחלת גנב כל לרב אה סבירא הוי הכי לבעאם, להחזיר שצריך
 כעץ משיב אי אלא מינתיק לא תגזול דלא לאו לנתק הכתוב גזירת אך דמים, רק חייב ואיט
או הקילה נשתנה אם אך נשתנה, לא אם שגזל  כל כן אם בדמים, אפילו לאוין דאינתיק תורה ע

 מינתיק לא לאו מקום מכל דמים, אלא מחייב ולא החפץ טף שקנה נהי שגזל כעין שהוא זמן
 דמים אלא חייב איט לבעאם אבל לאוץ. לנתק אותו כופץ וממילא החפץ, גוף בהשבת אלא
 לה דקים משום הגבהה, בשעת חייב איט דמים שאפילו במחתרת הבא והשתא הטף, ולא

חזיר לו תו ממילא מינה, בדרביה  הנשבע וכן כלל. השבה מצות כאן דאין החפץ, טף אפילו י
אין דמים ישלם דלא כיון הפקדון על  נמצא זה ולפי החפץ, טף גם ישוב לא השבה מצות כאן ו
 בו. אץ זה גם לשטתו ירצה ואם והשיב, מצות בו שמקיים אלא עולם קנין לו קטי החפץ זה טף
שיו בתשובה. הטהור לשוט כאן עד יכוט״. מעלתו ודברי ולאסרו, להקדישו יכול כן אם ובחדו



ר ו ם ד י ר י ד

 בסנהדרין שם התוס׳ דברי והביא זה דבר שינוי במעט עצמו מדעת סופר החתם כתב חולין על
 פטור הגנב מן הגונב לרב איך בן אם בשהוציאו מיד החפץ את בקגה כן ראם רב על שהקשו

 האיעז״, מבית ״וגנב ביה קרינן שפיר דקגאו ביון הא האיש״, בית ״וגנב דבתוב משום מבפל
 קשה לא זו דקושיא לי גראה היה הקדושתז דבריהם ולולי דחוק. נראה שתירוצם בתוס׳ עיי״עו
 לבעליו להחזירו חייב דוה׳זזיב עשה מצות דמבח ביון אבל החפץ, גוף קנה דודאי מידי,

 שלו אבל האיעז, מבית ולא הגנב מבית דגגנב כיון כפל חייב דאינו הכתוב גזרת הראשונים,
ושמחתי. ז״ל מהרש״ש להגהות בזה שכוונתי מצאתי ואח־כ מביתו, ממועט ואינו מקרי ודאי

 סופר החתם זקני קדושת על שמתמיזז נו, דין חי בבלל קנינים על נועם אמרי בספר וראיתי
 בתו״מ ז״ל סופר חתנז להגאון מצאתי כן באבות והנה לעזרנו, ראעתיק זר, מסוגיא זצרק״ל
תירץ להקדיעזה, יבול באמת דלרב שם שמסיק קלב תשובה  רעו״י על הנ׳ל התוס׳ קושית בזה ו
ל דבריו דעתי עניות דלפי אלא ע״ש, ברבוצה ל מהגאון ונעלם מאד, תמוהין ד  סוגיא לעזעתר ד
 יוחנן ר׳ ואמר מקודשת, אינה בגזל קדשה יוחנן כר■ עצמו רב דאמר א, נב, בקדועזין מפורעזת

 לגמרי רב סובר הא בן ואם להקדיש, יבולין איט שניהם נת״אשו ולא גזל כורתי רב סבר מי
 קנה הוא דהא יכול, אשה לקרעו שגם ודאי לדזקדיש יכול היה דאי ועויד יוחנן, כר■ הקדש לענין

 שלו הוה מקום מכל השבה מצות בו לקיים הגזלן שצריך ואף דמיו, אלא חייב ואינו החפץ גוף
 יכול היה נמי כן ואם להקדיש, יכול השבה מצות בו לקיים ירצה לא ושאם ז״ל, הגאון לדעת
̂׳ה בתוס■ א, גב, בקדושץ וע^ש מביתו, ישלם והוא אשה לקדש  רב על שהקשו שם, ״והוא״ ד

ש לפני דגזל ממתניתן ידזננו בבר הא לאשמעינן אתא מאי יוחנן ור■  ולרעו! שלו, אינו יאו
ל הגאונים  סוף סוף רב, על קשה ואדרבה הקדש הוה ולא מקודשת, דאינה אשמעינן טובא ז

 ביאורנו ולפי ז״ל. נועם אמרי בעל הגאון לעוון כאן עד גדול, עיון צריכין ז״ל הגאון דברי
 דרקא זו מסוגיא מוכרחץ זצוק^ל, סופר הוזתם זקני קדושת דברי כי נראה דשמיא בסעיתא

יתברך. ה■ בעזרת לי הניוזו ומקום

 החפץ את לדזקדיש יכול דגנב ליה סבירא באמת לשיטתו רב הלזו האמתית הקדמה לפי הנה
 שלו בל אף ביתו את יק^עו כי איעז דכתיב והא לאסדו, דיכול כמו יאועז קודם אפלו שגנב

 דמנה התום■ קושית קשה ולא לוזקדישו, ויכול מקרי שלו גזילה אבל אפותקי, בעשאו ממעט
ם מבואר וברייתות דבמשגיות ביון לאשמעינן יוחנן ר■ אתי ד  אינו דודאי שלו אינו יאוש ^ו
 דקנוז אמינא הוה אכתי אבל דוהסויב, עשה מצות מכח להחזירו דחייב לומר רצה מקרי, שלו
 אינו דהגזלן יוחנן ר■ אשנהנינן ועופיר להקדיעזו, דיכול לרב ובמו להקדיטזו ויכול החפץ גוף

ל ב ברור. נראה זה להקדיעז, לאסור דיכול ליוז דסבירא רב עד להקדיעז י

ה דבל ליה דסבירא לרב הנה בקדושץ, הדין נראה ומעתה  מצד בן אם שלו מקרי גזל
ל היה ועופיד עיכוב שום כאן היה לא המקדסז כ ל הן בגזל האשה את *;דעו י  והן דידה בג

ל כמו דאחרים בגזל כ  המקבל מצד עיכוב כאן אין אם בירור צריך דעדיין אלא לוזקדיעז, די
. א וקטו, ב, קיא, קמא דבבא בסוגיא עצמו את נעתיק זאת לברר וכדי האשה, מצד דה״ינו

 גובה מזה רצה ואבלו אחר ובא הבעלים נתייאשו ולא גזל חסדא רב אמר ב קיא, בדף הנה
ק וד׳ דרב בפלוגתא א, קטו, דף לקמן ומבואד גובדז, מזה תנה לי הגנב בהובר יווז ב  עלמא ד

דדב לוזא ליוז לית דדב אמריק דאביי אוקימתא א*בא ורק רב, אפלו חסדיא דרב לוזא מודזז



במל דלושה סומא

 היינו נמי, השני מן לגבות יכול דהנגזל חסדא לר׳ מודה דרב נאמר אם אפילו והנה חסדא,
 מכל אבל השני, על גם תשלומין חיוב נמעא זה מכח דהשבה עשה מעות דאיכא דביון משום
 בן ואם הראשון, גזלן מכה יותר השני בח גרע ולא הוא, השני של ודאי החפץ גוף מקום

 הראשון, כמו בתשלומץ נתזזייב הוא דגם אלא השני, של דהיינו שלו דמקרי ופשיטא פשיגזא
 מן הנגזל לגבות יכול דאינו ל־ה וסבירא חסדא ר׳ על חולק דרב באמת ליה סבירא דאביי אלא

 אלא החפץ, גוף קגה הראשון דהגזלן דכיון ליה דסבירא משום דהוא נמי ראיה ומזה השני,
 דיכול והראיה הגזלן, של לטובתו והיינו הלאו את מנוזק התפץ את מחזיר ראם אמרה דהתורה

 לו לומר יכול הוא השני הגזלן לגבי אבל לפניך, שלך הרי הפטה עליו ועבר חמץ בגזל לו לומר
עיין הראשון. לגזלן מקודם החפץ נקגה היה דכבר כיון אוז דירי דברים בעל לאו  חולין בתום• ו

 דרעה חסדא לר׳ ליוז ואית פליגי, לא עלמא כולי ודאי קיימת דבגזילה התום׳ שכתבו א, קלד,
 חייא ור׳ יוחנן דר׳ מבואר קמא בבבא כאן וגם דתרומות, ו פרק בירושזלמי ובאמת גובה, מזה

ופלא. עיי״ש העוני, מן לגבות יבול דאינו ליה סבירא חייא ור׳ קיימת בגזילה אפילו פליגי

 לא סוף בל סוף חסדא דר׳ לזזא מודוז רב דאפילו דילן בש״ס האוקימתות לעואר פנים כל על
 אליבא בגזילה האשה קדש ראם וברור פשוט לכאורה כן ואם הראשון, מכח השני בח גרע
 אין ננזי המקבלת האשה מעד כן ואם המקדעז, מעד עבוב שום כאן ואין שלו דמקרי כיון דרב
 שלה החפץ גוף אבל להנגזל להחזיר תעטרך העובה מעות דמכח אלא שלה ומקרי עכוב כאן

עוד מקרי. תר ו א יו  מזה או מזה לגבות והנה דרק ממנוז לגבות הנגזל יבוא אם ספק גופא דוז
t קיימת שהגזילה פי על אף ודאי אבל גובה, o ברור, תה הראשון מן דמים לגבות יכול השני 

 אומר אני ומעתה המקבל, מעד ולא הנותן מעד לא הקדושין עיקר מעד חסרון כאן אין כן אם
 ההחפץ, בקנין חסרון כאן דיעז משום טעמא היינו לאו דאחרים, בגזל מקדשץ אין ד^־יב דוזא
שין, לעזם האשה קבלתו אם מלתא גילת לגו דאין מעזום אלא  ידעה לא אם נפשך דממדז קדו

 דהיינו גזילה שהוא בידעה מתרי אלא כלל, מיירי לא ומזה הוא, טעות קדושי ודאי גזילה שזתוא
 דעת גילוי שום לנו אק כן אם בשתקה. קבלה והיא בידו גזול הוא שהדבר לה גלה שהאיש
 את קבלה אעלו הוא שגזילה שידעה שכיון לטעון דיבולה קיודעזין לפזם החפץ את שקבלה
חזירו או עעמה, לעורך החפץ ל לוז עז  כן ואנז בעזתיקה. דקבלתו כיון קידועזין לעזם לאו אבל לוז

 בעזניהם אלא בקנין חסרון שום כאן אין בשניהם דידה, גזל ועל אחרלם גזל על לנו אחד טעם
 שחתחלל לוז מחה האשה אין בגמ׳ דאנזרו מה ומכח קידושין, לעזם נטלתה שלא למימר יטלה
 לא מסתמא וממילא בגגיבה, להתקדסז רועה אשה אק ודאי דאמרינן הדין הוא ידה, על הקדעז
דידה. בגזל כמו קידוסזין לעזם הגזילה את קבלה

 ממעזנה רב דייק דעזפיר הגכזרא של וגזריא שקלא בפירוסז אבזת דברי קופזט שמע ומעתה
ץ בגזל מקדסזץ דאץ  בגזל מיירי לא דהמסזנה פי על אף דידה, בגזל והן דאחרים בגזל ו

 הקדועזץ דנטלה דכיון אלא הקנץ בגוף חסרון כאן אץ בשמהם הא מקום מכל אבל דאחרים,
 דידוז, מגזל הוא שכן כל דאחרים גזל כן ראם קדתזזין, לעזם כוונדז דלא אומרים אנו בעזתיקה

 והד קדועזין לפזם כוונה לא ודאי כן אם ממנה, תגבה העזל שיבוא אפעזר אחרינז דבגזל כיון
מן דמעזמע וכפזו אפי^י. לעזון דידזז גזל על אמר חזזפיר לשזניוזם, טזנמא  גרע אחרים דגזל ^ן
ואליבא כלל, ושלו אונו לדידיזז מקרי אחרים דגזל מעוום יהזנן דר׳ אליבא היינו דידזז, מגזל



ר ו ם י ר ו ד ד

 לשבו קבלה לא ודאי וממילא ממנה אותו לגבות העזל דיכול משום גרע אחרים גזל דרב
קדושץ,

אוז מימרא וכשעומע  כוותי, רב אמר מי ולמסקנה הבי, רב אמר דמי זה, על התמיה יוחנן ר• ז
 דהגזילה חזקדושין הקנץ בגוף חסרון כאן אין לשיטתו רב דאליבא דכיון לו קשה דהיה והייגו
 נוזייאשו ולא דגול יוחנן דרי כוותיה ליזז סבירא דלא כיון האשה של כן גם וממילא שלו, מקרי

לז שגיוזנז אץ כו שין, לשם קבלה לא דמסתמא משום מקודעות איגה להבי pו להקדישו, י  קדו
כי יוחגן ר׳ והתמיוז ש אשת באיסור להקל זו סברא כה יפה ו  אפילו כלל מקודשת תהיה שלא א

ה סבירא היה שפיר לשיטתו יוחגן ר׳ דסזזלמא מספק, ה, בגזל אפילו מקדשץ דאין ל כיץ ויד  ד
ה סברא דמבה תאמר ומה של, דאינו חסרון כאן ש הק^ עיקר דמכח  תהיזז דאחלזי

ה מקודשת, ה אחריתי סברא האי מהני א  אבל כלל. מקודשת תהיה שלא שקל דירי לומר ויכול
חץ ארי דפלג לשיטתו רב שץ לשם קבלה דלא הסברא תהני איך שלו, מקרי והנזילה בזה יו  קד

אוז כלל, מקודשת תהיזז שלא חץ ר׳ של התימה היתה ז ארב. יו

ש דתניא הברייתא הביא כך ואחד ד  בו וקדשו ממנה סלע שחטף או בחמס או בנזל ^
תוץ מקודשת, מ מייוי ו חץ לר׳ כן ואנז דידה, בגזל ד  אחרים גזל בין pל’הח אמרינן שפיר יו

ש דידה גזל גבי אבל של. דאינו ביון כלל מקודשת אינה אחרים דבגזל דידה, לגזל ש  יוחנן ר' ח
 דהוא ארב מקשה כך ואחר לחומרא, ומקודשת הנזילה את לגביה אחלתיה דדלמא אסברא

ש אמר מר תנה בשדיך, מיירי דברייתא מתרץ זה ועל דידה, בגזל מקודשת דאינה בפיר  ל
שין, לשם הגרלה קבלז מסתמא וממילא לקדושין, ל נוזרצית היתה כבר דמתחלז  כן ואם קד

א אחרים דבגזל מקודשת, נמי אחרים בגזל הדין הוא א נמי דרב אלב  אלא אחר, חסרון כאן לב
שין לשם קבלתו לא דדלמא מריץ ובשדיך דידוז, בגזל כמו קד  לו, לזתקדש מתרצית דודאי א

שי הברייתא לפרש דרב אלבא צריך ולא דאחרים. מגזל דידה גזל שנא מאי כן ואם פר  ד
א כמו קמפרש ר אלב  תה דאחרים, לגזל דידה גזל בין חילוק אץ בשדיך דרב דאלבא יוחנן, ד
דשמיא. בסיעתא ופרח כפתור

חץ דלר■ לט נצמח מזה והנה  דמסתמא דאמרןנן ומשום מקודשת, דידה בגזל קדשה באמת יו
חלז אולי לגבה, מ שץ ספק רק באמת ו  מידה סלע דחטף ברייתא וכסתם יוחנן, לר' הוה קידו

ן1 וסריא משקלא משמע רכן שדיך. בלא ואפילו מקודשת  האי לאוקמי הוכרח דרב אלבא ר
תא  כן דאם לך קשה ואל מקודשת, שדיך בלא דאפילו ניחא יוחנן ר■ אלבא אבל בשדיך, ברי

ר אץ ומעזמע היתה, שלהן קתני במשנוז הא תקשה יוחנן ל  אבל רב. וכדדייק בגזל מקדשין ד
חץ דלר׳ ברור נרזזה א וכדדייקינן במשנה כן מדייקינן לא יו  הקשו הבי דבלאו דרב, אלב

ה דמנא הנזפרשים  אשמעיץ דדזמשנה להיפך נימא דאדרבה בגזל מקדשין דאין לדייק לרב ל
לזן פי על דאף ה לתרץ צריך ררב דאילבא אלא מקודעזת, הכי אפילו היתה ש ה סבירא דזזו  ל
תני כיץ ה, הוכחה כאן אץ כן אם היתה שביעית של ^ ך ומדייק ל פ  דעזל משום דדוקא לזי

 שנאמר עד נמורה הוכחה זו אץ מקום מכל אבל מקודשת, אינה הכי בלאו הא שביעית
מי חזי ופוק בנזל, מקדשץ דאין סוברת כורחך על דהנושנוז של  ר בשם מימרא האי הביא דביר

ע בגזל, מקדעוין קתני חייא ר וידו ד וסתנז מקום, בכל לוז סבירא כירושלמי יוחנן ד ל ש רו  ר■ י
ר לפניך שלך הרי כן ואם יתזנן, ה סבירא הוה באמת יוחנן ד  לנו אץ כן ואנז בגזל, דמקדשין ל

מי הכרע שום ק אלבא דאוקים כנוו בדזזודיך מידה סלע דחטף הברייתא רידיה אלבא לז



בנזל דהדשה סוגיא

שתדק^ דרבי,  רב וקאסר דידה בגזל מתניהן והא דמקשה; שלנו בש״ס נמי כן תמצא עוד וכ
אי מקודשת אונה  המקשן אמר צורף לאיזה גמורה והוכחה הכרע הוא רב של זה דדיוק נאמר ו

^ רסנה ודאי אלא דידה, בגזל מתניתן והא לומר לו דדי רב, וקאנור ק  דרב אליבא pד לר
 הברייתא בין סתירה שום כאן אץ יוחנן דרי אליבא אבל הקושיא, קשה ממתני׳ כן דמדייק

בירושלמי. דמבואר וכמו שדיך בלא אפילו בגזל דמקדשץ לומר יש במשנה דגם למשנה,

שץ בגמדא דמקשה מהא הוא שכן עוד ותדע  שדיך בץ לן דשני תימרא ומסג א, יג, דף קדו
 ללא שדיך בץ לחלק כורחך על הסתירה ומכה הסותרות, הברייתות שתי והביא שדיך, ללא

 בין דשני כן מדייק אינו לכנה כן אם גמור, הכרח הוא רב של דדיוקו נאמר אם ומעתה שדיך,
 מקדשין דאץ משמע כורחך על דמהמשנה והברייתא, המשנה סתירת מכת שדיך ללא שדיך
תא בגזל  הברייתא סתירת מכה p דאי ודאי אלא מקודשת, מידוז סלע דחטף מבואר ובבו״

ס! אל>נ שדיך, ללא שדיך בץ מחלקין היינו לא והמשנה  כמו ממשנה מדייק הוה רב דגם אדר
 מוכרחץ אנו הכי דבלאו כיץ אבל הברייתא, להשוות כדי בגזל דמקדשין בירושלמי דמדייק

 ומדייק שדיך בלא למתני׳ ננלי מוקי ממילא הברייתות, סתירת מבת שדיך ללא שדיך בין לחלק
דידה. בגזל מקדשין דזנין

שין דבירושלמי פי על דאף ודע  שדיך, ללא שדיך בץ לן דשני להא למו זכר כאן אין א, ב, קדו
חזר חוב שטר דכנסי מהברייתא תקשה לא הבי ואפילו  שתקה דאם פרעון לשם להנז ואמר ו

 בגזל דמקדשין ליה סבירא דהירזשלמי וקשה זו, ברייתא הביא שם והירושלמי מקודשרב אעה
עיין דברנו. כפי שדיך, בלא ואפילו  דגם pתי הראשץ ובתירהנו בזה, שעמד קרבן בשיירי ו

 להזכיר לירושלמי לו דהיה גדול דוחק תה בבלי, כתלמוד שדיך ללא שדיך בץ מחלק הירושלמי
עיי״ש. דחוק השני תירוצו ונם זה, חילוק

 ז״ל, הרשב״א שמחלק החילוק ליה סבירא הוה דהירושלנזי ברור נראה דעתי עניות ולפי
חזר לך חייב שאני זו סלע בנסי לה דאמר דדוקא  אעה הבל דברי קדושין לשם לה ואמר ו

 שחייב פי על אף חוב לה הזכיר ולא זו בסלע לי את מקודשת סתם לה אמר אם אבל מקודשת,
 ומקודשת סלע סחם לה נונן אלא חוב לה הזכיר ללא דומה נבלי בגזל מעתה מקודשת, סלע לה

 דמקשה k־to הרשב־א סברו! על שהקשה אישות מהלכות ה׳ פרק משנה בלחם תניין לחומרא.
אני משני ולא אהדדי, הברייתות ש כיר התם ו הז ^ן לשם ואמר החוב לה ו  מה שחזר, אלא פ

 דמי, לה שהזכיר כמו דגול ישרה בסברא שם ומחלק הגזלה, את סתם לה דנונן בגזל כן שאץ
 מקשה לא באבנת הלא הירושלמי אבל דידן, לתלננודא ליה סבירא היה דכן הוא ואבנת ונבון

 החוב, שהזכיר לך חייב שאני זו סלע בנסי p החילוק לאננת ליה וסבירא אהדדי ברייתות הני
בץ ברור. וזה החוב, לה הזכיר ללא דדמי סתם בגזל קדשה ו

ש אלה בדברינו אנוזנו בנים ואם ל הראשומם על תימה א י  מהירועזלמי ראיה שהביאו ד
pכן גזלותיה, לה לשלם חייב דידה בגזל דשה ^ ו  ומשום ב• סעי■ כח, סימן באהע״ז הרמ״א פ

 כאן אץ שביארנו מה ולפי סלע. לה חייב ויה.א לו, שתתקדש היא רוצה בירושלמי דאמרינן
אפלו שדיך בלא דמיירי הירושלמי דודאי סניה, שום ביון דמקוושת, אמרינך הכי ו  שלא ו

שיןp כסף הסנת מחמת p מסתמא כן ואם להתקדש מקודם לו התרצתה אז לו, מתקדשת דו  ו
שין. לשם קבלה והנזילה הנזילה תחת סלע לה חייב שיהא היא דרוצה לומר כורחך על קידו
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היינו מקודשת בדשדיך דדוקא לדידן אבל  בוודאי כן ואם מתחלה לו נתרצית דכבר משום ו
 לשלם דהייב ליה ומנא לגמרי, הנזילה לו מחלה ובודאי הקדושין כסף הנאת בלא לן נתדזנית

 ז״ל שהדאשונים לולי שכלי, קט לפי דאיה שום כאן אץ מהידושלמי פמם כל תנל גזלותיוז. לה
כן. כתבו לא

עוד  סופר החתם לנו שהעמיד יסוד פי על שהעמדנו הנ״ל הבנץ כל בלי דגנז מילין, לאלוקה ו
 דאינה אשמעינן דאם כתבו התוס' דהנה כוותי, דב אמר מי האי לתרץ, מקום היוז הנ״ל

 מקודשת שתהיה להחמיד לן הוה תיתי מהיכי קשה ולכאורה רב, וכן מדרבנן אפילו מקודשת
 שינוי אי קמא כבבא פאגי יוחנן ור׳ דרב והוא, חדש דבד לומד יש אבל פמם, כל על מדרבנן

 כך ואחד יאוש, קודם לאשה בגזלה קדעז אי אומר אני ומעוזה לא, או קני יאוסז כך ואחר רסזות
עיין הגזלן, למפרע ניp הדין הלא הבעלים נווייאשו  כשעמר לדידן דאפיא■ כן שכתב ברא״ש ו

אוז ומכריח הנזילה, משעת למפרע חל קנץ,  כן ואם עיי״ש, הנזילה כשעת משלם דוזגזלן מהא ז
שינוי כן ליה דסבירא ולרב שניו, למפרע המקדען של גזלה האי הווז ש כך ואחר רשות ד  קני, יאו
א אשה האי קאי בספיקא רגע בכל כן ואם קדועוין. לנזפרע ליוז הוה *ו  ועל הבעלים, יתייאשו ד

 דהאשה מיירי כורחך ועל המקדש של הוה לא הקדושין דבשעת כיץ מקום דמכל לומר כודוזך
 לא דמסתמא אמריק כן ואם טעות, קדושי הוי הכי בלאו כן לא דאם נזילה, שהוא ידעה

 טזייאשו אנז מקודשת באמת ובשדיך פנים, כל על שדיך בלא קדושין לעום האשה קבלתה
ש כך ואחר רשות דשימי כיץ כך, אחר הבעלם  דעל לומר לן הוה שפיר כן ואם לרב, קני יאו

 ואפשרות מציאות דאיכא כיון נוזייאשו לא לא אפילו אופן בכל מקודעזת תהא מדרבק פנים כל
ט התורה מן אפילו מקותזת שתהא  לרב תינוז הא אבל הבעלים, כך אחר וטזייאשו בשדיך דוזיי

ש כך ואחר רשות שינוי ליה דסבירא יוחנן דרי אליבא אבל  בלל אפשר אי כן אם קני, לא יאו
ץ שפיר, מקוד׳זות שתהא א מוא מקודעזת שתהיה מקום כאן ו היינו מדרבנן, לחו  ר■ דתמה ו

ש כך ואחר רשות שינוי לידז דסבירזז לשיגזתו דרב כתתי, רב אכזר דמי יתזנן  לי התז קנו, סזו
 אזהנ״ז שמואל בביזז תניץ היזז, נאה ופרפרת טקודעות, שתהיזז מדרבנן פנים כל על להחמיר

ד. כה,
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ד״יאוש״ סוגיא

ש ב, לט, בגיטין רש־י ודעת הדעות, דבו בזה לא, או הפקד נזטעם הוה אי יאוש, א.  הוה דיאו
ש כתבו ״כיון״ די׳ה א, סו, קמא בבא התוספות אולם הפקד, טעם  הפקד, מטענו הוה לא דיאו

דו בא באיסורא ל מה דא״ב  דאם התוספות סבדת הסביר ג, רסב, בחו״ם והנתיבות לא, או ל
ת יכול יהיה לא למה א״כ הכעלם, מרשות יצא היאוש דע״י נאמר  אלא ההפקר, מן בו לכו
כיון זוכה, לרעזות דאתי עד דוקא כעינן דכיאוש ודאי דו בא דבאיסורא שכן ו  אתי כלא הוה ל
ש רבה שם דאמר דמה הקדושים, דבריו להבין זכיתי ולא בלל, זוכה לד  היינו קני לא ריאו

אי החפץ, גוף להחזיר דצריך לענין  דכתיב והא דמים, אלא להחזיר צריך לא ממילא קני ו
 ביון הנתיבות שנתב זה מה וא״ב הלאו, ינוזק זה ידי דעל הייט גזל״, אשר הגזילה את ״ווזעזיב

 הגזלן על דאיכא תשלומין חיוב מכה דודאי החפץ, לתבוע יוכלו איך בעלם מרשות יצא דכבר
 לומר מכל שפיר החפץ בהשבת אותו חייבה שהתורה כיון אבל דמים, רק לתבוע יכול איט
לו דיש  מ״מ התורה אבל הבעלם מרעזות יצא שכבר אע״פ בעצמו החפץ לדזחזיר חיוב ע

ה סבירא רב דהא ותדע לרעזותו. להשיבו אותו חייבה  כשהגביהו החפץ קנה גזלן רכל ל
 בשו־ת החת״ם וכן החפץ, בהשבת אח״כ אותו חייבה דהתורה אלא הבעלנז מרמזות והוציאו

אין בעלם מרמזות החפץ שיצא לאחר דגם הרי עיי״ש. קלב סי■ חו״מ  ממון תביעת p לבעלם ו
ה סבירא ורב דוקא, חפץ את להטזיב צריך הגזילה״ את ״תזשיב מצד מ״מ ש דלאוזר ל  פסק יאו
או ״והטזיב״ של החיוב נמי  ננזי לדידן ממילא וא״כ החפץ, את מלהשיב דפטור להא נמי ^נ

מצד קונה דיאוש כרב פסקינן דלא דו בא דבאיסורא ו  יצא היאוש דע״י נאמר לא למה ל
 גופיה החפץ בהטזבת התורזז אותו חייבה החפץ אוז דגזל כיון דמ״מ אלא הבעלם, מרמזות

p הלאו, אוז לנתק m לא דיאוטז שכתבו התוספות דברי יתייטזב לא הנוזיבות דברי לפי מזה 
ד דאתי עד דוקא דצריך כיון להפקר כלל ענץ זה אין דבריו דלפי גמור, בהפקר mה  זוכה, ל

ה והוה  צד בו רימז משמע גמור כהפקר הוה דלא מדכוזבו אבל כהפקר, הוה דלא למימר ל
ט אלא הפקר ^ בנטע (עיין גמור. כהפקר דאי דיאוש.) בסוגיא שו

 לא אנז אלא שייך לא הגזילה־ אוז ד״והטזיב הוא סברא דודאי בזה, דעתי עניות לפי והנראה
 אחר לרטזות עוד נכנס דלא כיון מ״מ מנלמז מרמזות דיצא הגבז אחר, לרטזות עוד החפץ נכנס

 ביה שייך לא שוב הגזלן קנאו אנז כן שאץ מה חזרזז, לטזון דהיינו ״והשיב״ ביה שייך שפיר
חזיר, מטז על מתנה גבי הרא׳ש שכתב וכעין מהרמז, לו להקמתו צריך אלא ״והשיב״ למזון  לז

תן אותו מקנה והוא קנאו מתנה דהמקבל ט מן כל דוקא ולכן בחזרה, מתנה לז  קנאו שלא ז
מר וע־כ ״והשיב״, ביה שייך לא שוב קנאו אם אבל ״והשיב״, ביה שייך הגזלן ת דהא כן ל  לן ל
 או מעשה בטזינוי דבשלמא ״והשיב״, של החיוב מיניה פסק ביאוש קנאו דאנז זה על קרא שום

 המצות בטלוז ממילא לכן יחזיר, לא לאו ואנז יחזיר שגזל כעין גזילה קרא לן אית הטזם שינוי
ר צריך אץ דטזוב עד דקנאה לו מנין ביאוש אבל ״והשיב״, של עשה  נתיבותm החפץ, לזוזזי
 לוז סבירא קונה יאוש דאמר דלמאן ניוזא, הנ״ל ולפי עיי״מז. זה על תנזה באמת א, שסא,

הקנץ ד׳נ״י כיון מ״מ הנ״ל, הדזת״ס שכתב וכמו הוזפץ אוז הגזילוז בשעת קמז שכבר דאע״פ
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 על שנג בסימן הקערת כתב רכן שלם, קנין מקרי ולא בקניינו שיור כמו הדה בתשלומין נתחייב
 לחלק שם דכתב אלא א), ל, (סוכה דאונכרי מהא קמא בבא הראב׳׳ד על הרשב״א קושית
 נתחייב ממון שנתחייב דמה משום ״לכם״, ומקרי בקנין שיור מקרי לא קונה יארש דאמר דלמאן

 בשזגת הקנין עכ״ם אבל גמור, קנין הוה דלא דנימא היארש קנין בשעת ולא הגזילה בשעת כבר
 ״והשיב״ ביה שייך שפיר וממילא שעה באותו ממון דנתחייב כיון גבלור קנין הוה לא הנזילה

 מקרי שפיר הבעלים מרשות שיצא הגם גמור קנין החפץ קנה דלא דכיון לעיל, שכתבתי וכמו
 כדי יאדש דאמר למאן גמור הפקר הבעלים הפקירוהו אז הבעלים נתייאשו אם אבל ״והשיב״,

ה סבירא ולא קני, דו בא באיסורא בין החילוק ל  דסבירא משום וע״ב לידו, בא בהתירא ובין ל
ה  לכולי שהפקירוהו היינו גמור והפקר התוספות שכתבו וכמו גמור, כהפקר הוה דיארש ל

 הנלקט״, ״כל ד״ה א סט, קמא בבא התוספות שכתבו וכמו בו לזכות אחד כל ויכול עלמא
 מלהשיב ופטור הגזלן בו זכה ושפיר בקנץ, שיור ליכא עלמא לכולי הפקר דהוה כיון וממילא

ה סבירא לא אנן אבל החפץ, את עוד ש אלא הכי ל  דלא והיינו גמור כהפקר הוה לא דיאו
ל ולא לגזלן אלא הפקירוהו כו כיון הנ״ל, שבתוספות ראשונה ובסברא עלמא ל  הא הוא, שכן ו

 והיינו מייאש, מי מדמיה מייאש דמגרפא דאע״פ וטלית דפרה בסוגיא בתרא בבבא אמרינן
 לדמים. עוד מצפה וממנו הגזלן לגבי מתנה כמו הוה אלא עלמא לכולי מפקידו דאינו מעזום
הו סק״ג. שע בנתיבות ועיין  דשם משום היאוש מהני אבידה גבי דבשלמא רבה, סברת וז

דו בא בהתירא  לכן גמור כהפקר והוה עלמא כולי לגבי מהאבידה מתייאשים דהבעלם כיון ל
 הוה לא לכן מהגזלן, אלא נתייאשו לא ממילא לידו בא דבאיסורא כיון הכא אבל ביאוש, קנה
 במה התוספות כוונו ולזה בהשבה, דחייב וממילא אותו קנה ולא בקנין שיור והוה גמור קנץ

 או באיסורא לי מה גמור כהפקר דהרה כן לא דאם גבלור, כהפקר הרה לא ע״כ דיאוש שכתבו
דו, בא בהתירא  ודאי אלא בהשבה, ערד יתחייב ואיך קנאו ממילא בקנץ שיור הוה דלא כיון ל

ל גמור כהפקר הוה דלא כו כיון הגזלן, לגבי אלא עלמא ל  הגזלן לגבי אלא הפקר הוה דלא ו
דו בא ובאיסורא  ולא מחפץ מגוף אלא הבעלם נתייאשו דלא ממילא בתשלומץ וחייב ל

כנלפענ״ד. הגזלן, אותו קנה ולא בקנין שיור והוה מדמיה

ש התוספות שהוכיחו מה על להקשות דאץ ודע  ל מה דא״ב גבלוד כהפקר הוה לא ע״כ דיאו
דו, בא באיסורא או בהתירא  או וקונה כהפקר דהרה נאנלר אי בזה מסופק גופא דרבה דנימא ל

 כתבו באמת דהתוספרת לומר דיש אותו. קנה לא לדר בא דבאיסורא כאן ולכן כהפקר, הוה לא
דו בא באיסורא בץ חילוק דיש הזה הצד לפי p כן ש לומר ע״ב אז לא, או ל  הוה לא דיאו

ש ע״כ קנה לא כדי יאוש לן דסבירא לדידן ולכן גמור, כהפקר  וזה גנלור כהפקר הוה לא דיאו
ברור.

 עבדי מפלוני דנתייאשתי מהא התוספות שהקשו הקושיא נמי מיושב שכתבתי מה ולפי
ש דמשמע  הוה לא דיאוש דאנלרינן דהא ניחא, שכתבתי מה ולפי הפקר, נםnמנ הוה דיאו
ח היינו גבלור כהפקר  מגרפה אלא לגמרי מייאש דאינו ומשום קני לא כדי יאוש לן דסבירא לדי

p שיור והוה לתשאם עוד ומצפה מדמיה ולא p בעבד הכא אבל החשן, הקונות שכתב וכמו 
 מדמיה גם שמייאש וכיון יתבע, ממי כי דמים, לתשלום מצפה ואינו לגמרי ממנו דמייאש ודאי

אין עלמא לכולי הפקר הוה ממילא שפיר בקנין שיור כאן ו  הוה נבלי דשם באבידה הוא וכן קני. ו
ממנו דמייאש גמור קנץ יאוש הוה אז מדמיה גם דמייאש כיון העולם לכל גמור כהפקר יאוש
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^ עלמא. לכולי  ולא מייאש אינו דמדמידז כיון עלמא לכולי ממנו מייאש דאינו אמרינן בגזילה ו
גמור. כהפקר הוה לא ולכן הדמים מן ולא החפץ מן רק היאוש הוה

 לא יאוש דע״י לומר הנתיבות לדברי מוכרחץ אנו דאין למעלה האמור מכל לנו היוצא ב.
 לא או לידו בא באיסורא לי מה בן לא ראם משום זוכה, לרשות דאתי עד בעלים מרשות יצא
 לתבוע יכולים אינבז תביעתם מצד הבעלים דודאי אינו, רזה החפץ, הבעלים לתבוע יובלו ואיך
 גוף להשיב הגזלן על רמיא חיובא ־והשיב״ של עשה המצות מצד אבל דמים, אלא החפץ גוף

מן כל החפץ  החת״ס שכתב וכמו הבעלים מרמזות החפץ שתנא אע״פ הוא, גם קנאו שלא ז
ש בכללי סופר בחתן כזו דעה מביא ראיתי וכן הנ״ל, ״שוב״ ד״ה קנין, עושה יאוש אי ג׳ כלל יאו

מר ב, קיא, בב״ק חסדא דרב מהא לדברי ראיה והבאתי  נוז״יאשו ולא ״גזל הסדא ר■ שם דזז
 ברסזותיה הבעלים נתייאשו דלא כמה כל טעמא מאי גובה מזה רזנה גובה מזה רצה הבעלים
 מלמולם ופטורים ברסזותם אינו שוב הבעלים שנוזייאשו ולאחר בפירוטז הרי קאי״. דמריה
 התוספות שם שכתבו וכמו רפוות שינוי דליבא ובאופן לבעליה חוזרת קיימת הגזלה שאנז אע״פ

 העלו דבריהם ובסוף זה על תמהו באמת שם והתוספות פטורים. שאכלום ביון מ״מ ״גזל״, ד״ה
בן התוספות שם שכתבו מה ולפי יאוש, לאחר יאועז קורם בין מחלק מסברא חסרא דרי ל  ו

ש ע׳יי בעלים מרשות לצאת הוא דנקל משום פטורין  סוף כל סוף רהא לי קשיא שינוי, או יאו
 דמשמע הגמרא לסזון מדוקדק אים דבריהם לפי וגנז רעזות, בשינוי קנאוהו דלא מיידי כאן

ש ע״י דוראי ברור מזה נראה ולכן הבעלים. מרשות יצא יאוש ולאחר בפירוש  מרמזות יצא יאו
אץ בעלים מרמזות יצא שכבר כיון ולכן הבעלים,  מרמזות הוצאה מכח תשלומין חיוב כאן ו
 או אכלו אם אבל בהסזבה, חייב קיים החפץ אם החפץ. גוף קונה ראינו רכיון אלא לרמזות,

 רוזיטא, לפום בדעתי עלה כן יאוסז. קודם אכלו אנז בן שאין מה ממון, יתחייב מה על סנבד
 אאריך לכן כברזל, היא קשה וסוגיא גרולה מבוכה באן יעז כי ראיתי בגמרא העיון אחרי אבל
עלי. הטובה הי ביד קצת

 לדי דפטורין לדזם נותן הדין דהוא מאכיל דוקא דלא כתבו ״הגוזל״ בד״ה שם התוספות הנה
שינוי יאוש דהוה יאוש לאחר למתניתין דמוקי חסדא  נבזי, אי התוספות כתבו ואח״ב רעזות, ו
 וא״ב חסדא, דרי להא נבזי ליה וסבירא קני, בדי יאוש ליה דסבירא דלרב כתבו דבריהם ובסוף

דזזי לדידיה יאוש, לאחר מתני׳ לאוקמי צריך נבזי לדידיוז א לאו מאכיל ו ^  נ6ו נותן. ה״ה אלא ד
 בעי דמינז עכ״פ קני, כדי יאוש ליה דסבירא לרב גנז וראי רהא הקדושים, דבריהם לוזבץ זכיתי

שינוי רביאועז אלא לאהדורי,  עוד מזה שיתבאר וכמו מדמים אף הלוקח פטור גמור רעזות ו
 א״כ דמי, לוקח ברמזות לאו יורעז דרמזות כיון גמור רמזות שינוי כאן דאין הבא ואייכ לקמן,
 קיימת הגזלדז אין אם אבל יאוש, אחר דהוה הגם דמים עכייפ חייבין קיימת הגזלה אם ודאי

הו לגנזרי, פטורין  דרי בהא זה שאחרי בדבור דהתוספות אלא ברור, וזה מתביתץ ממזמעינו ז
 דאכלו כיץ הראשון מן אלא גובה אין נתייאשו אבל כתבו הבעלים נוזייאשו ולא דגזל תסדרא

חזיר חייב היה אוכלו היוז לא דאלו אע״פ האחרון,  שנתייאש רפזות שינו דליכא היכא בנון לוז
 אנז הכי אפילו לוקח ברעזות יורעז רסזות ליוז דלית למאן לקמן ממזמע וכן השני, ליד שבא אוזר
 יאוסז לאחר ורק יאוסז קודם המזני ליד בא אנז דאפילו בפירוש לך הרי פטור, קיימת הנזילה אין

הגזלן מן ליטלו אחר בא דאנז ה, - ד שס״א, תו־מ בשוייע פסקינן ובן פטור, הכי אפילו אכלו
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 אמורים דברים במה גובה, מזה ורצה גובה מזה רצה רשות שינוי מקרי דלא ברחו, בעל והיינו
 קודם לקחו אם הדין דהוא הנתיבות שם וכתב אכלו, אם פטור נתייאשו אם אבל נתייאשו בלא
ש לאחר שאכא אלא יאוש ש ז׳ בסעיף מבואר וכן פטור, נבלי יאו  יאוש לאחר אכלוה דאם בפירו

 חייבין, קיימת הגזילה היתה דאם דכיון העצומה, הקושיא התוספות הקשו זה פי ועל פטורין,
^ מקיים והרא״ש היא, הכתוב דגזירת תירצו ומתחלה אכלוה, אם פטורין יהיו למה  זה, תיר
ש קודם נטלו בין תסדא ר׳ מחלק דמסברא שתירצו ומה בהכי, להו ניחא לא התוספות אבל  יאו

 כתב וכן השם, שינוי או רשות שינוי ע״י בעאם מרשות לצאת דנקל כיון יאוש אחר לנטלו
ש לאחר דנטלו דכיון מקובצת והשיטה הרשב״א  שינוי האי ואהני קנוי, ואינו קנוי הוה יאו

קיימת. הגזילה אין אם מלשלם דפטורין דהו כל רשות

 מקודם, כתבו בעצמם התוספות דהא הזה, המראה על ומשתומם מרעיד עומד בעניי ואני
ש קודם נטלו דאפילו חו״מ בשו״ע נבלי פסקינן וכן  פטודין, נמי יאוש לאחר שאכלו אלא יאו

 ״ואם חסדא״: ״רב בד״ה התוספות שהקשו מה על לי קשה וכן עיני, יאיר וה׳ והפלא פלא והוא
 כי א״כ יאוש, לאחר לאוקמי צריך וע״כ חסדא כר׳ נבלי וסבר קנה כדי יאוש דסבר רב תאמר
ש כיון חייבין אמאי קיימת גזילה  הקשו יפה ודאי לשיטתם התוספות הנה קנה״. כדי דיאו

 למה קשה ודאי א״כ יאוש, אחר שלקחו היינו תגי יאוש לאחר האי דאמרינן דהא להם דמשמע
שוב ביאוש הגזלן קנאו בבר הא חייבין קיימת הגזילה אם  השני, לגזלן תביעה שום להעזל אין ו

 דבעי ליה סבירא הכי רב וגם מממון גם לפטור לענין גמור רשות שינוי רבעי נאמר אם ואפילו
ש א, קטו, דף לקמן לן סבירא דכן דמים, אפילו יתחייב דלא לענין רשות שינוי  שינוי אחר דיאו
ש ̂־ה דסבירא הגם קני, נבלי רשות  הפני כתב וכן דקני, רב אמר דמים לענין וע״כ קני, כדי יאו

עיין ברור. וזה שם יהושע  כדי גמור רשות שינוי בעי לדידיה דגם כיון וא״כ לקמן. מזה עוד ו
 כדי גמור רשות שינוי בעי אז יאוש קודם בלקחו דוקא דהיינו לי נראה מ׳׳מ מדמים, גם שיפטר
 יאוש ליה דסבירא כיון הבעלים שנתייאשו לאתר הגזלן מבית בלקחו אבל מדמים, גם להפטר

 גם דהא את, יTד דברים בעל לאו לו לומר יכול דהא דהו כל רשות בשינוי דסגי בודאי קני, כדי
ש לאחר שאכלום דמיירי נאמר אם ולכן הדמים, p החפץ לתבוע יבול היה לא מהגזלן  יאו
 שאינם ממטלטלין ליחייבי לא נמי ממון אפילו חייבין, קיימת הגזילה אם למה קשה בודאי

 בשו״ע נמי דפסקינן מה וכפי מתחלה, התוספות שכתבו מה לפי אבל חוב, לבעל משועבדים
ש קודם שלקחו מיירי דכאן שמ״א, חו״מ ש אחר שאכלו p יאו  הבעלים יכולים בודאי אז יאו

אין מהם לתבוע ש, קודם שלקחו כיון את דידי דבתם בעל לאו לומר יכולין ו  ואע״פ יאו
ש הבעלים אח״כ שנתייאשו  מקרי לא זה ולגבי לעזלומי בעי מיהא דמים מ״מ קנה, כדי ויאו

ת כיון רשות שינוי ש דרשו  דסבירא והא גמור, רשות שינוי הוה ולא דמי לוקח כרשות לאו יור
שינוי לרב ליה  זה יורש, ברשות לא אבל גמור רשות בשינוי היינו מהני יאוש ואח״ב רשות ד

אץ ברור. לי נראה  איכפת מה א״ב דמים, p חייב אינו קיימת הגזילה אם דאפילו דא״כ לומר ו
 ליתן דצריך דהא לי נראה מ״מ חייב, היה דמים p נמי שאכלו קודם אפילו הא שאכלו במה לן
 שלקחו כיון חפצו את העזל יקח אז ממון לו יתן לא דאם משום היינו היאוש אחר דמים לו

אז יאוש קודם ממנו  כל על היאוש אחר ראף אמרינן א״כ כרחו, בעל ממנו ללקחו יכול היה ו
 החפץ כאן שאין כיון יאכלו אם אבל גמור, רשות שינוי דליכא כיון דמים לו ליתן חייב פנים
 באמת משמע ואכלוה שם שכתב יאוש״ ״לאחר ד״ה הדף בסוף ומרש״י כנ״ל. מנ״ל דמים

ש, לאחר שיאכלוה דהיינו אאכלוה קאי לא יאוש לאחר דהאי לומר דרצונו ליה היה דא״כ יאו
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אז ה״ו, בלא אכלוה למימר לרש״י ש, לאחר שאכלוה הכוונה היה ו  ואכלוה כתב רש״י אבל יאו
ט משמע בוי״ו ש לאחר היה הנטילה ורק אחר דבר היא דהאכילה לומר דרצו פלאי. וזה יאו

ש דפסק ג ה, גניבה בה• הרמב־ם שיטת נבון על ליישב יש זו הצעה ועפ״י  שינוי אהר דיאו
 ולפי במותו, הלבה מקום דבבל יוחנן ר׳ נגד ברב פסק דאיך עליז ותמהו וברב, קונה נמי רשות
 חמא בר רמי ואמר פטורין קיימת דגזילה אהא מקשה שם בנמרא דהנה מידי. קשה לא הנ״ל
 במאי הכא דמי, לוקח ברשות לאו אמר ורבא דמי, ל^ח כרשות יורש רשות אומרת זאת

ש דרשות משום היינו שאכלום דבעינן דהא בפירוש משמע הרי בשאבלום, עסקינן  לאו יור
 אפילו מיירי דכאן וביון פטורין, קיימת הנזילה אם אפילו גמור בלוקח אבל רמי לוקח ברשות
 בפירוש מובח הרי א״כ לעיל, שהובחתי ובמו השני הגזלן ביד שנתייאשו רק יאוש קודם בנטלו

ש וזה נמי, קני יאוש ואח״ב רשות דעוינוי ברב  על הקושיא מאד תגדל חנפי׳ז וברור, נבון פירו
 נתייאשו אם אבל מיירי שנתייאשו קודם דוקא חסדא דר• לדבריהם ראיה שהביאו התוספות

 ובתבו הראשון, מן אלא גובה אינו השני גזלן ביד בנתייאשו בגון קנאה לא דאלו היבא אפילו
 דמיידי דחייבין קיימת בגזילה אומזיעא דרב ברייתא חסדא ר׳ רמוקי מהא משמע דבן התוספות

 דר• להא מוקי בעצמם דתוספות דביון והפלא פלא והוא דמי. לוקח ברעוות דלאו יורש בחנוות
̂כ, שאבלו אלא יאועז קודבז נטלו אם אפילו חסדא ̂ב א̂ח  יאוש, לאחר מיירי דמתני• דאמר הא ̂א

 דוקא הבי ואפילו יאוש, לאחר אכלוה והם יאוש קודם להם שנתנה דהיינו שהאכילום, נמי ע״ב
 ודאי לוקח דבסתם ומשמע קיימת, הגזילדז אם חי׳יבין דמי לוקח כרעזות לאו יורש דרשות משום
בס״ד. נבון וזה ברב, דהלבתא משום פסורין קיימת הגזילה אפילו

שינוי ברב דפסק הרמב״ם בותנת לי דקשיא מה אולם  דהנה היא קנה, יאוש ואוהב רשות ד
^ בריש יהושע הפני  דלענץ בשמו, זו קושיא הביא שע בסימן הטזיבות ובן ומאביל הגוזל פ
ש ואח־כ רשות רשינוי רב אמר מה  שם, בב״ק מרובה בפרק בפירוש ליה סבירא רב הא קני, יאו

תירצו רשות. שינוי עוד לי ולמה קנה בדי דיאוש  אבל החפץ, גוף היינו קנה בדי יאוש דודאי ו
̂פ דמים  ועל דמים, לעולם בעי דלא לענין אפילו החפץ קנה רעוות בשינוי אבל לאהדורי, בעי ע̂ב

t היאוש היה אם דאפילו רב אמר זה o בעי ולא קנאו מ״מ רשות, הסוינוי שקרמו עד הלוקח 
 רצה גובה מזה דרצה הבעלים נתייאשו ולא דגול חסדא דרב הא וממילא בלל, לגזלן לשלומי

 דקנאו ומשום מדמים, אף דפטור הבוונה פטוד, הלוקח ביד אפילו נתייאשו אבל גובה מזה
שימי ביאוש  ״הא ד״ה א, ל, סובה התוספות על דבתזז תמיה לי יעו ועפיייז ברור, וזה רשות, ו

 מהא לדבריוזם ראיה והביאו קנוז, לא בדי יאוש ליה סבירא יוחנן ר• דהא שהקשו ביאוש״ קני
סז ה דסבי  רשות שינוי דבעי הרי קנה, לא רשות שימי אחר דיאוש בתרא בהגוזל יוחק ר• ל

ם קשיא היה לא איך דתוספות תנאיה על סובא ל וקשיא נמי. ה סבירא ודאי דרב לרב, לז  ל
 שקנאו היימ וע״ב קנה, יאוש ואח״ב רשות דשימי חידוש לן מביא הבי אפילו קנוז בדי יאוש

ה דסבירא הבי, יוחנן לר• נמי לומר יש וא״ב דמים, לענץ נמי  שינוי דבעי אלא קנוז בדי סנועו ל
 לא מממון לפטדו רשות דהשינוי יוחנן לר• לוז וסבירא דמים, של מתשלומץ לדופטר בדי רשות
ש אחד אלא טהני  מזה רצה חסדא רב שאמר ובמו בגזלן, נעשה הוא אז סנוש קודם אבל יאו
הוזז מתשלומין, אפילו לפטדו הסנועז מהני לא ולבן גובה, מזה רצה גובה  עצומה קועזיא ו

א. ער ובר ער צריכה ^וני פ  בסוגיא גיטין מסבת על בתידועזיו סופר בבתב פלא נראה וכן די
תיו בעבירה, הבאה ומצוה דיזנועז שובו כרב פסק דהרמב״ם העלוז יאועז בענין לזנוייח ובוז
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ש מי אחר דיאו  בעי ולכן הלוקח, ביד הקנץ וגמר קניניס שני דחוה משום מחני, רשות שי
ש rvh דסבירא דלרב בדולחים מעיניו נעלם תורתו כבוד ובמחילת עיי״ש. ממונא לשלומי  יאו

ועע״ג. ודו״ק מתשלומין, נמי פטור ממילא רשות שימי גם יש אם ע״ב קני כדי

 רשות השימי דמהני ס״ל שפיר קנה כדי יאוש בעלמא ליה דסבירא לשיטתו רב פנים כל על
ה דטבירא לשיטתו יוסי ר׳ אבל היאוש, קודם אפילו מדמים אף לפטרו ש ל  קנה לא כדי דיאו

ש יוחנן דרי בפלוגתא ב, טח, במרובה קמא בבא ביון לקיש, ורי ה דסבירא ו מני ל ש ד שימי יאו  ו
ה סבירא רשות ה דמנא סובא ל קשיא וא״ב קני, לא יאוש ואה־ב רשות דשימי הבא ל  ל
ה דסבירא לשיטתו רב רבשלמא כרב, לפסוק ש ל ה סבירא שפיר קנה, כדי יאו  שימי רטהני ל
 שיטי דמהני לן מנא הקנץ, נהנד רשות שימי דבעי לדידן אבל היאוש, קודם אפילו רשות

ה דסבירא יוחנן דרי חזינן והא היאוש, קודם שהיה הרשות ש ל ה סבירא קנה לא בדי האו  ל
ש באמת  שיטת על לעיל שתוחנתי מה לתרץ אץ זה וע־י קנה, לא רשות שימי אחר דיאו

 חוה דאי משמע רבא דמדברי לעיל שכתבתי דמה כרב, דפסקינן משמע דמהש״ס הרמב״ם,
 לשיטתו ורב דרב, אלבא דהייט לומר יש פטור, היה קיימת הנזילה היה אפילו לקת כרשות
ה דסבירא ש ל  לן מנא עדיין כרב פטקינן דלא לדידן אבל רשות, שיטי מהני שפיר קנה כדי דיאו

א כיון מפיא, רבא על קשה שכתבתי מה לפי ובאנות הא, ש לוז סביזדא דוזו  קט לא כדי דיאו
 אץ באמת דאולי שנאמר, לא אנז אמר״, ״רבא ד״ה ב סז, קמא בבא התוספות שהוכיחו וכמו

 ראיוז התוספות שהביאו ומה וכרב, קנה כדי יאועו באמת סובר דרבא לומר רי״ו כ״כ, הכרע
ה קאמר דעולא דאלבא לומר יש מגיטץ  התוספות שהביאו מה וכן הבי, לוז סבירא לא ול
ט בודאי דמי לוקח כרשות לאו מרעו רשות דאמר מחא ראיה  לעיל שכתבתי וכמו כלל ראיה אי

ח פנים בל על וכניל. קאנור דמים דלענץ  לפסק לן מנא קשה קנה לא בדי דיאועז דפסקינן ליי
אין קנה נמי רעוות שינוי אחר דיאתזז בהא כרב  בסימן הנתיבות דברי אלא אחר מתנא כאן ו

כיץ שנ״ג, קט אמר דמים חיוב לענץ דרב ד  דטטמזו ולימר קאי אהא נמי יוחנן ר׳ ממילא ופטור, ו
 להקשות, אץ וזאת קט, החפץ אבל דמים להחזיר וצריך רמים לענץ קני לא רעזות שימי שאחר
א נאמר דא״ב ק  ננני יפטור שינט ואח״ב ביאועו אבל דמים מזחייב יאוש אחר ר׳זוות ב׳פימי דד

א מ־מ ר״י מלעוון כן מפזמע דוראי הגם מדמים, עיץ. לחלק סברא לכ ו

 בשו״ע שמבואר מוז וכפי לבאר שהובחט מה דלפי בקושיא, לט דנשאר דקנץ למה ונחזור ג.
 מזייאשו לא ואפילו חזזות שימי מעוום דליכא באופן ברחו בעל מהגזלן אחד נטלו אם אפילו
 קשה להנגזל, להחזיר חייבין קיימת הנזילה אם אבל מלפזלם, פטור ואכלו העזט ביד אלא

היוז למה א״כ להחזיר חייב אכלו דאם דכיון התוכו׳ קועויוז  ומה קיימת, הגזילוז אץ אם פטוד י
ש לפני בץ חסדא ר■ מחלק דמסברא התוספות שתיתנו ש לאחר או יאו דיוי דהא לתא, יאו  נ

אז בשו־ע נמי דפסקען וכמו יאוש קודם נטלו אם אפילו  פטור יהיה ולמה כגוזל, הוה ו
 כי מטטתי עיני את ה׳ האיד רב עיון אחר אולם עצומה, קועויא היא וזו אכלו, אם מתשלומץ

אבאר. כאשר מוצקים כראוי רהרשב״א התוספות דברי

חט אם דוקא הייט בעלם מדעת הגניבה להחזיר רצריך הא שנ״ה חו״מ סזוו״ע פסקיץ הנה  י
 אנז זה ולפי זטי״עו. יצא למקומו החזירו אנז אז מהגניבה ירעו לא אנז אבל מגטבתו, הבעלם

טדון הגם הראשון, הגזלן מרשות ברחו בעל הגניבה לקה אוזד אם ברור הדבר לגבי גם כגזלן ד
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ש קודם דלקהו דכיון הראשון העזל  מזה רצה הסדא ר׳ שאמר וכמו קאי, דמריה ברעזותיה יאו
 הגזלן על המזל כה פסק הראשון הגזלן ליד ההזירו דאם פשיטא מ״מ גוכה, ומזה רצה גובה
 התוספות כווגת יפה וממילא וברור. פשוט וזה משם, לקחו אשר למקומו השיבו דדזא העזגי

 השגי הגזלן רוצה היה ואם הבעלים גתייאשו שאח״ב כיון מ״מ יאוש קודם לקחו אם דאפילו
היזז הדאשון הגזלן ליד מהזידו היוז י יצא ו ו  לא או החזירו אם לי מה א״כ המזל, עד חובתו י

שפיד ברסזותו, בא היה לא סוף כל דסוף גפקותא שום בזה אין העזל דלגבי החזירו,  ליה דגיגן ו
ש, אחר בלקחו  מהגי ומ״מ רעזות, ועזינוי ביאושו אותו קוגה איע ברחו בעל דלקחו כיון אלא יאו

 יאוש קודם לקחו אם דאפילו והרשזב״א התוספות סבדת אתי שפיר זה ועל פטור, אכלו ואם
 שינוי אחר דיאוש הא היטב נבין זה פי ועל יאועז, אחר לקחו באלו הוה נתייאשו שאח״ב כיון

 ממש הוה השוני ביד נתייאשו ואוז״ב העזל מן ולא הגזלן מבית דלקחו דביון קונוז, נמי רשות
ש מקרי ולכן יאושז, אחר לקחו כאלו ש מברו, או הגזלן לו בנתן רשות שינוי ואוז״ב יאו  זה ופירו

 אלא וכנ״ל, כרב מוכח הסוגיא דבל כרב, דפסמק בהא הרמב״ם מיושב זה ולפי ופרח, כפתור
 פטקו דלא הא זה פי על מיושב מאור ומה הנ״ל, סברא ליה סבירא ולא זה על פליג יתזנן דר׳

מר הונא דר׳ להא הדאשונים א תנזוזו לאוונברי, ו  שכתבתי מה ולפי א, ל, בסוכה עיין זה על ו
 ולא גזל גבי חסדא ד׳ דאמר כמו גזלנים נעשו בעצמם גזזו אם אוונברי הגי דהנה מידי קשזה לא

 אלא נתייאשו, דהבעלינז כיס אולם גזלנים, והוה יאושו קודם האסא לקחו נמי והכי נתייאשו,
^ע משוט מהני דלא ק ™ עזלת אימז ד  אחר ביאוש ממש והוה היאושז חל אותו שגזלו ו

 היו האוונברי אם נבזי והכי קני, רשזות שינוי אחר דיאושז פסקינן הא ולדידן רשזות, השזינוי
 ע׳׳י שינוי מקרי ולא חובתם ידי יוצאץ היו משם לקחום אשר למקומו הגזוזה האסא מניחץ

 היאושז חל ממילא אותו גזזו אם וא׳׳ב ״שיעי״, ד״ה ב ל, סוכה התום׳ שכתבו ובמו שקצצום,
עי יאושז לגבייוזו והוה שי אין מהני, רשזות שיעי אחר ריאושז דפסקינן בעלמא וכמו רשזות, ו  ו

א כיון היאושז חל אין ממילא דאז להקשות  איע, זה הרמב״ן, שכתב וכמו הגזלן של ברשזות דוזי
 שמועז כיון ברשזותו מקרי שקצצו קודם בשלמא וא״ב מהני, לא אז לו קונה חצירו אם דדוקא

הניוזו שקצצו מיד אבל מחנתו, שם  וגם משתמר מקום דאיע כיון קונה חצירו אין שוב בחזרה ו
עיין רס״ח, בסימן הרמ״א שכתב וכמו אדעתיוז, אסיק לא  ״הנה בד״ה הבא בדף שכתבתי מה ו

היטב, ודו״ק הרנזבץ״,

ש יוחק כר׳ דסובר כרחך על הונא ר׳ אבל  לומר כרחך תנל מוזני, לא רשזות שיעי אחר דיאו
 שם עליו היה דבבר משזום מדזני, לא הפעם עוד ולקחו להגזלן בוזזרה נתנו אח״כ אם אפילו
א הגנז גזלן,  כוותידז בהא פסקינן לא ובאבות כך, ליה סביוא כרוזו על הוא מ״מ גדול דוחק שוזו
א הונא דרב להא פסקינן דלא וממילא כרב, אלא  ופרח כפתור הוא היישזוב וזוז תליא, בדזא דוז

rב r,

אז שלקח דמי האמור, מכל לע היוצא ד.  שינוי דליכא ובאופן יאושז קורם הגזלן מיד הנזי
 האי על דרמי אלא עוד ולא שירצה, ממי לגבות יכול והגזלן הראשון, כגזלן הוא הרי רשזות

חזירו חיוב שני גזלן  ומאכיל דהעזל ומאכיל העזל רישו בגמרא ררשזו כן דהא מנץ, היא אם לוז
 מזזיר״, לא לאו ואנז יוזזיר שגזל כעץ אם גזל ״אשר דכתיב ח״יבין קיימת הגזילוז ואבז פטורין
 לבע, ענץ תנוהו לאחזורי, בעי דמים פנים כל על דהא עצמו, לגזלן ענץ דאיע דכיון רשז״י וכתב

גזירת שהוא לאמת כתב הרא״ש אבל בעלמא, אסמכתא דדזיא כוזבו ״גזל״ ד״ה והתוספות
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 שגזל דכעץ זאת וגם אכלו, אם אפילו מהשני לגבות יבול בלל נתייאשו דבלא אלא הכתוב,
כיון יחזיר  הגזלן ליד במי מחזירו אם דדי פשישא העזל Tמ ולא הגזלן מיד אלא גזלוהו דלא ו

 אותה קונה רשות שינוי יש אם היאוש אחר ולקחו הבעלים נוזייאשו אם אבל שלקהו, וממקום
 ״והשיב״, של עשה מצות נמי עלי דרמי להחזירו צריך בעץ הוא אם אז לאו ואם לגמרי

 קנאו דלא כיון מ״מ היאוש, אחר שלקחו כיץ ממש גזלן מקרי דלא הגם הקרא, וכדדרשינן
ש קודם אפילו לקחו אם נמי וכן פטור, אכלו ואם להחזירו צריך  נמי נתייאשו אה״ב ורק יאו
 קודם בלקחו נפקותא דאץ ומשום כרב דפמקינן לגמרי, קנאו רשות שינוי יש ראם הכי דינא
א נמי רשות שינוי ליבא ואם אה״ב, נתייאשו סוף כל שסוף כיון אח״ב או יאוש ^  קיימת אנז ד

 חילוק אץ זה רגבי יאוש, אחר לקחו אם כמו ממש פטור אכלו אם אבל להחזירו חייב הגזילה
ש לאחר או יאוש לפני בין כרב. לן דקיימא כיון יאו

 היאוש ע״י דודאי גי אות בתחלת שכתבתי ממה לנו נוזבאר כי הראשונות, על נחזור ועתה ה.
 לדעת ובפרט בעין, הוא אם להחזיר וצריך קנאו לא רשות שינוי ליבא ראם רק מרשותו, יצא

 שאין כיון ממון יתחייב דלמא פטור, אבלו אם אבל זה, על שגזל כעין הקרא דמוקמיץ הרא״ש
 העזל, מריזזות שהוציאו על אלא ממון חייב אינו נפזי גופיה וגזלן לרשות, מרשות הוצאה כאן
 דכמוציא ממון חייב יאוש קודם נבלי הגזלן מבית לקחו אם קאכור, דהבי חסדא ר׳ אמר ולכן

א אז נתייאשו אם אבל קאי, רמריח ברעוותיה הבעלים נתייאשו דלא דכיון דמי, מרמזות  לב
חזיר חייב החפץ אלא לרטזות מרמזות הוצאה  גזל״ אשר הנזילה את ד״והפויב מקרא לזז

 תיתי מהיבי ממון אבל הסברא, מצד התוספות לרעו! או שני, אנזלן ענץ אינו באנז דמוקמינן
כן יתחייב,  ד״ה תוספות א, סה, קמא לבבא בהגהותיו חיות מהר״ץ הגאון כן אומר מצאתי ו

 יאומז נזילה דסתם משום הנזילה, כשעת ממזלמין הגזלנים דלכן והעלה שגנב״ כעין קרן ״גופא
ש וע״י בעלינז היטב. עיי״ש מרמזותבז, יצא יאו

 הוה דיאוטז ראיה החושן הקצות בשם הביא ג׳ כלל יאוש בכללי סופר בחתן ראיתי והמל
 דגזל מהא קונה יאומז דאמר למאן קמא בבבא דמקשה מחא זוכה, לרמזות אוני רבעי כמתנה

כיון לפניך, שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץ ח דאתי ו איך מתייאש ודאי איסורא עי  ו
אי לקנותו, רוצה באינו דמיירי ומתרץ לפניך, שלך הרי לו אומר  יצא הסווש דע״י נאמר ו

 יצא כבר דנתייאש כיון סוף כל סוף לקנותו רוצה דאינו במה לן איכפת מה א״ב בעלבז, מרמזות
ל כפות תתת אני עפר והנה עיי״מז. לפניך, שלך הרי לו אומר ואיך בעלם מרמזות  גאונים הני רג

 התוספות לדברי בפירומזו כתב בעצמו הנתיבות דהא דבריהם, להבין זכיתי לא בכאן אבל ז״ל,
דו בא באיסורא א אז גנוור בהפקר התז דיאוטז אמרינן הוה דאי ל  בא איסורא בין חילוק לב

דו  דאוזי עד בעלים מרמזות יוצא דאינו והיינו גמור כהפקר אינו דיאומז כיץ אבל לא, או ל
דו בא דבאיסורא ביץ א׳ץ: זוכה, לרמזות  לומר ע״כ להיפך וא״ב ע״י״ש, בו לזכות יכול אינו ל

ה סביזל! דלא דמאן דו, בא בהתירא או באיסורא בץ החילוק ל  לזז דסבירא משום ע״ב ל
ה סבירא ולכן בהפקר, הוה יאוש אי קני כדי יאומז דאנזר למאן וא״ב קני, כדי יאומז באמת ל  וד
 איך ננזי סברתם לפי להו תקמזי א־כ היאומז, ע־י הבעלם מרמזות ויצא כהפקר היאומז הוה

תו, רוצה אינו דזה ומתרץ קני כדי יאוש דאמר אמאן המז״ס מקשה  הלא סוף כל סוף ^נו
 מרמזות שיצא אע״פ ודאי אלא הבעלם, מרמזות יצא ודאי קנה כדי יאוש דאמר ולמאן נתייאש,

חי׳יבדז שהתורוז מכת אבל ממון, תביעת p להם התז לא תביעוזם מכח והבעלם בעלם
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 נאמר ״והשיב״ והאי החפץ, מהם לתבוע עלה אתי מעוה האי מכת ״והשיב״, במצות להגזלן
 בחזרה, חפצו את שמקבל להעזל טובה הוא הרוב פי על כי העזל, לגבי לחומרא בץ לקולא בין
 א׳ באות לעיל שביארתי וכמו ״והשיב״ שוב שייך לא אז הגזלן לרשות נמי נכנס כבר אם ורק

הו עיי״ש,  הוה לא דאבידה ביאוש אפילו הנתיבות דלפי אמת הן בעזהי״ת ונכון ברור וז
תירץ רס׳׳ב, בסימן כן שכתב וכמו בו לחזור ויכול גמור כהפקר  שחקעזו התוספות דברי בזה ו
 א, מובנים אינם שם ודבריו הארי. מן דמציל מהא ספרא דר׳ חמרא גבי א, קטז, קמא בבבא
טו כגון אדם מכל שאבודה הTבאב שחילק דמה  דמנא ממש, כהפקר הוה אז וכדומה ים של זו
 כזו אבידה p ביאוש התורה התירה לא דרלמא קשה אז זה חילוק נאמר ואם בזה, לחלק ליה
 וכמו ילפינן, מזה יאוש דין דכל כיון ביאוש, אפילו לא אדם מכל אבודה שאינו אבידדז אבל

 דכבר כיון בו לחזור יכול אין היאועז אחר נמי דבאבידה נראה תזיותר סו. בב״ק רש״י שכתב
שור ומהא ספרא דרב מהא ראיה החושן קצות בעל של אחיו שהביא וכמו מרשותו, יצא  ד

 ממה כן למד יוסף הנמוקי גם הנראה וכפי בו, זכה הקודם כל דאמרינן עדיו שהוזמו הנסקל
 וזכה, אחר בבא נהר בשטף להציל דירד להא ספרא רב שבין והחילוק ספרא דרב בהא שכתב

א ראדעתיה מהני לא רבחמור ת יכול נהר שטף וגבי אפקרא, לא עלמא דכו  הרי אחר, בו אבו
 בו לזכות יכול זוכה אד שבא קודם היאוש שכלה דאע״פ יוסף להנבלוקי אה דסבירא בפירוש

 כהנא דרב ובפרט מחדש, קנין בו אגשות וצריך מרשותו יצא היאוש דע״י משום וע״כ אחר,
הוא לה בעי מרב ש אה סבירא הא ורב עלה, רתימו דמשמים השיב ו  ולדידיה קנה, כדי דיאו

 בבא התוספות דברי לבאר שנית פעם ירי אטפף ועתה ברור. וזה בעאם, מרשות יצא בודאי
ש שכתבו ״כיון״ ד״ה א, סו, קמא  אות בתחלת שכתבתי מה על טסף הפקר מטעם הוה לא דיאו

יתברך. לה׳ תודה א׳,

כי העלה שנפלה, סלע ראה גבי א, כו, מציעא בבא הרמב״ן הנה ו. אז  גבי יאוש מהני לא ד
 הבעאם כיד שומר Tו לבעאם שומר נעשה המוצא Tד משום המוצא, אד שבא אחר הTאב
עיין ברשותו, שהוא בדבר מהני לא דיאוש מזה ללמוד ורזגו היאוש. מהני לא לכן  בקצות ו

ש דמהני הרמב״ן אדברי קושיות כמה שהקשה סקי״א רנ״ט סימן החושן  שהוא בדבר יאו
 שמונח היכא אבל רס״ח, בסימן הרמ״א שכתב וכמו וזוכה, חצירו אתי רלא היכא כל ברשותו
חצירו בחצירו ש. היאוש מהני לא אז הבעאם Tכ שהוא השומר t וכן לו קונה ו  ולפי עיי׳

ע דמלתא בטעמא שע״א בסימן הנתיבות שכתב מה לה אזרה הרמב״ן בדברי זה הסבר ^ ^ 
ש, ביה מהני לא  משום אבידה גבי שם היאוש מהני לא להכי הרמב״ן דברי דלפי , איט דזה יאו

 מה לו אין גופיה מהק^ע מתייאש אם אבל החפץ, לו וקונה בעאם כיד שומר ויד שומר שהוא
 נבין זה פי ועל היאוש, מהני בוראי ואז מלחול היאוש את ויעכב הק^ע את בחזרה לו שיקנה
 דלא דמלתא בטעמא א, ל, סוכה דאוונכרי בסוגית שכתב במה יהושע הפני דברי את היטב
^ דכיון והוא ע,pבק יאוש מהני א ה  דמייאש אמר אפילו ממט, מתייאשין אין עומדת לעולם ד

 העמ^ם מן ולאבד להוצאה דעשויים במטלטלין כן שאין מה שלם, בלב ומייאש גמיר הוה לא
 עליו וקשה עיי״ש. מייאש, מי מדמיה מייאש דמגופא נהי א, מג, בתרא בבבא דאמרינן וכמו

 גבי אוונכרי להני הונא ר׳ להו אמר דאיך חדא כדבריו, דלא בפירוש מוכח דאוונכרי דמסוגיא
 אין דמק^ע אמת דהן היאוש, מהני ולא עזלת אינה עpדק משום בעצמם יגזזו שלא הדס

 בודאי לקציצה ועומדים האילן פירות שהן ההדסים אבל קיימת, שלעולם מפני מתייאשין
עוד מתייאשין, מועיל דלא משום למימר ליה הוה עזלת, אינה רקעp במה מינה נפקא דמה ו
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ש איך שלם בלב ממנו מתייאשץ דאץ ומשום עpבק יאו  בהא מועיל היאוש דאץ הא תליא ו
ע ^ עוד עזלת. אינה ^  הוה דהא הקשו גזזו״ ״כי ד״ה ב, b בסוכה שהתוספות שלישית בו ו

תיסגו מדעת, שלא יאוש  לקושית יענה מה חזושע הפני אבל מהני, דלא אלא דמתייאשין ו
 מהפיתת דודאי חברתה, בירך מתורצת חדא קושיא שכתבתי מה לפי אבל התוספוו^
ע דכיון היאוש מהני דלא אלא מתייאשין, ^  א״כ העזל, ברשות עpהק והוה נגזלת אינה ^

 הדין הוא לו, קונה דח־ו משום היאוש ביה מהני דלא הרמב״ן שכתב דאבידה להא ממש דומה
תיו, האילן לו קונה שדהו שפיר היאוש חל מיד קצצו אם אבל ופירו  שלא יאוש מקרי לא ו
מאד. נכון וזה מדעת

ש נמי החושן קצות שהסבירו מה ולפי אלו הרמב״ן מדברי ועכ״פ  יוצא היאוש דע״י ללמוד י
^ בעלים. מרשות ש מהני לא דלמה היטב נבק אז ד  דד^ה ומשום לו, קונה דהצירו היכא יאו

חצירו הבעלים מרשות יחנא היאוש דע״י אהדדי, דסתרי תרתי  את מניח אינו וע״כ לו זוכה ו
 נאמר אם אבל היאוש, חל שפיר ברשותו שהוא אף א• קונה חצירו אץ אם ולכן מלחול. היאוש
 שהוא משום היאוש יחול לא למה א״כ זוכה, לרשות דאתי חנד כמתנה אלא אעו דיאוש

חצירו ברשותו תו שהוא במה לן איכפת ומה לו קונה ו  אינו נמי היאוש ע״י הלא לו וקונה ברשו
תו הוא אם מהני לא במתנה וכי בו, ויזכה הזוכה שיבא עד מרשותו יחנא  המקבל ובא ברשו

ת הנותן אל מתנה  לו קונה רשותו ואם מרשותו, יוצא היאוש דע״י ודאי אלא אתנוהה, בו, אכו
 היאוש מהני אז א קונה חצית שאץ באופן הוא אם אבל מרשותו, להחגיאו היאוש יחול איך

תו שהוא אע״ם אץ א קונה רשות אץ הכי דבלאו כיון מרשותו ויחנא ברשו  סתירה שום כאן ו
בזוז.

תו שלו שהוא בדבר הוא הפקר הנה להפקר. יאוש שבץ החילוק לבאר נבא ועתה ז.  וברשו
תו אינו הוא ואם הקדש, כמו עיין להפקירו, יכול דאינו משמע ברשו  ת״א סימן החועזן בקצות ו

ש ברשותו, שאינו בדבר אמלו דמהני הב״ח בשם שהביא  שאינו בדבר אלא מהני לא ויאו
 וההסבר הנ״ל. הרמב״ן שכתב וכמו לו קונה שחצירו בענץ אינו אם ברשותו אפילו או ברשותו

 הוא אם מהני ולכן הכרח בלא הטוב מרצונו ממנו עצמו מסלק שאדם מה הוא הפקר כי אה
 שום מהני לא בו רוצה ואינו ממנו עצמו שמסלק דכיון לו, קונה שחצירו באופן אפילו ברשותו

ש אבל לקנותו, רחנה איבו וזה מתייאש זה קמא כבבא דאמתנן ובמו וחנונו עד קנץ  גבי יאו
חז  אדם בו שיהנה רוצה אינו אבל ממע, מתייאש כרחו בעל p סנונו עד הוא נזילה או אבי

 מרשותו החפץ יצא הTמהאב מתייאש דאם הכתוב בגזירת לנו גילתה דהתורה אלא אחר,
 והוא קונה חצירו אם אבל מהני א קונוז חצירו אץ אם דוקא ולכן בו, לקמת אדם כל יכול ולכן

 זה ולפי היאוש. ביה מהני לא ממילא ממע, נתייאש כרחו בעל p דהא לקעתז; רוצה בודאי
 נאמר אם אפילו מרשותו דיצא ופשיטא פשיטא אז כורחו בעל ולא הטוב מוחנוע שהוא ביאוש

 דירד הא גבי שהעלה במה הנתיבות דברי נסתרו זה ולפי מרשותו, יצא t6 יאוש דבסתם
אץ היאוש כלה שעלה דכיץ וכתב מאליו, שלו ועלה אזציל ת אדם שום יכול ו  חה בו, אכו

 חבירו, של את להציל והלך שלו את שהניח אלא שלו את אמניל ביכול מיידי הכא דהא אינו,
^ינן מ^נת אבידה ממש הוה וא״כ פ  על הרמב״ם לדעת ואפילו כהפקר, דהוה רס״א בסימן ד

 את שיניח א אמר דמי ״והשיב׳׳, מזנות כאן דליכא ובפרט עיי״ש, בחזרה חייב איע פנים כל
ח רצה דהוא משום נאמר וכי שא, שיב לטרוח אחר אדם יתחייב אזרוי אבידתו, את א ולזז
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ש יוחנן ר׳ פליגי ה׳ הלכה ומאכיל הגוזל בפרק בירושלמי מצאתי ואח״ב אתנרהה,  אם לקיש ורי
ת אחר יבול ת דיכול אה סבירא יוחנן ור׳ בו אכו  ברור וזה וצ״ע, הנתיבות על ופלא בו, אבו

ונבון.

ש שכתבו התוספות דברי היטב נבין זה פי רעל  א מה כן לא דאם גמור, כהפקר הוה לא דיאו
ש בזה וכוונתם לא, או אדו בא באיסורא  הוא אם מהני דלא דהיינו גמור כהפקר הוה לא דיאו
ש כיון לו קונה וTשחצ באופן ברשותו  אז דאם הטוב, מרצון הוא והפקר ברחו בעל הוא דיאו

 כמו מרשותו החפץ יוצא מ״מ ברשותו, הוא אם אפילו ומהני גכוור כהפקר דהוה דנאמר כן
ת יכול לא למה אז בהפקר  יכולה אינה ממש רשותו דאפילו pדחזי כיון הגזלן, גם בו אכו
ת  זכיית את לעכב העזל יכול במה וא״ב מרשותו, ויוצא מיניה דמייאש כיץ החפץ את א אבו
ש התביעה דהא בהחפץ, הגזלן  כח לו יהיה לא ״והשיב״ של עשה מצות מצד להגזלן לו ש
 כדי יאוש אה דסבירא מאן אבל היאוש, בו מהני הכי ואפילו ברשותו ממש הוא מאם יותר
 ברשותו הוא אם אפילו היאוש ומהני גמור כהפקר דהוה האמת אה דסבירא אפשר קנה,

חצירו ת, הגזלן נמי יכול ולהכי קונה, ו  שהעאתי לקמן עיין כן לומר דוחק דהוא אלא אבו
ש אביי אה סבירא דלהכי היטב נבץ ובזה כן. לאמת  בא שכבר דכיון מהני לא מדעת שלא דיאו

 מקודם כשמצאו אלמפרע דמהני אדז סבירא דרבא אלא היאוש, מהני ולא כשומר הוה אדו
ש להלכה שהעלה א שע, חו״מ בש״ך ראיתי והנה אדו. שבא  מהני לא רשות שינוי אחר דיאו
ש דקיי״ל כיון  לא דלאביי מוכח א כב, מציעא בבא ובש״ס וכאביי, מהני לא מדעת שלא יאו

 מזה נטל וגזלן דגנב מהא אאביי שם דמקשה לכן, קודם שנתייאש ועT אם אלא יאוש מהני
 הש״ך דכוונת הנתיבות וכתב דמייאש. קחזי מי גנב אבל דמייאש דקחזי גזלן ובשלמא אה, ונתן
ש נאמר דאי  מקודם נתייאש דלא ביהי לאביי מקשה מאי א״ב מהני רשות שינוי אחר דיאו

 זכיתי לא הש״ך של תורתו כבוד ובמחילת עיי״ש, אח״כ אף היאוש מהני הא מ״מ הנתינה
ש פסקו הכי ואפילו כאביי דפסקו ודעימיה הרמב״ם לשיטת יענה דמה דבריו, להבין  אחר דיאו
תוp לפענ״ד הנראה אבל מהני, נמי רשות שינוי שיי  לעיל שהסברתי מה לפי אתא מעיקרא ו

 ליד היאוש לאחר בחזרה דנתנו כמו אה דחשבינן משום רשות שינוי אחר יאוש מהני דלהכי
 גזילה גבי דוקא היינו אבל רשות, שינוי ואח״ב יאוש שפיר והוה היאוש אחר משם ולקחו הגזלן
 תשיבנו״ ״השב עוד קיים לא ובזה שלקחו למקום בחזרה אזניח אסור הלא באבידה אבל

ש מהני לא ולכן כתיב, ד״לאחיך׳  יאוש של אלו דינים שני בין סתירדז אץ וא״כ מזתנו^ שלא יאו
שינוי מדעת שלא  אה דמשמע משום הוא לאביי שם דמקשה הא אולם יאוש. ואח״ב רשות ו
 באבידה וכמו שנתייאש ענוTש קודם אפילו מיד שלו שהוא היינו נתן שנתן מדז שאמר דמה

 אה דסבירא לאביי מקשה ולכן אזפרע, יחול דהיאחןז Tמ חל שהוא לרבא מדעת שלא ביאוש
 א־עת בזה שכוונתי מצאתי זאת כל כתבי ואחרי ברור. תה מהני, לא מדעת שלא דהיאוש

ודו״ק. גדואם לדעת שכוונתי וברוך גניבה, מהלכות ה׳ פרק המלך השער

א עוד אנסה ועתה ש דע״י לדברי ראיה אזבי  דבבא מסוגיא הבעאם מרשות החפץ יחנא יאו
האמו^ בדדך ינחט הטוב וה׳ דבזז, וצריכה מאוד עמוקה שהיא ב, כו, מזניעא

אז מנת על יאוקז לפני נטלה שנפאז סלע ראה רבא ״אמר שם, p־nru ח. טז  בכולן עובר ל
 יהיב בעלמא מחנה דאהדרוז ואע״ג תשיבם. והשב אזתעלם תוכל לא ומשום תגזול לא משום

אמו לגוזלה נתכוון יאוש ולאחר להחדדדז מנת על יאוש לפני נטלזז עבר. דעבר ואיסורא ליה
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 רבא דהא אחד פה כולם הקשו הראשונים הנה הגמרא. עכ״ל תשיבם״, השב משום אלא עובר
ש ליה סבירא שמעתא דהא מרא שהוא  הוא, סימן בו שאץ דבר וסלע קונה, מדעת שלא דיאו
ש הוה לא דהכא תירוצים הביא מקובצת בשיטה ועיין  שונים. טעמים מחמת מדעת שלא יאו

 והוא שנפל, ממי דראה כיון מדעת שלא יאוש הוה לא הכי דמשום pשתי בריטב״א וראיתי
 הא אסור, וחרובים בזיתים לדרך מטה דתאנה מהא ארבא בש״ס מקשה מאי דא״כ א תכלוה
 באמת והרמב״ן וצ״ע, לדרך האילן נוטה מקום ומאיזה השדה היא מי של דידע מיירי התם
עיי״ש. רבא ולא רבה גורס

ש ליה, דיהיב הוא בעלמא דמתנה בהא והנה עיין הראשונים בין גדול פלפול י  המאור בבעל ו
ף כל עבר דודאי הוא המלחמות ודעת ובכללחמות, סו אי  ומטעם לאו, שום לתקן יכול ואיט ה

 שומר ויד לבעלים כשומר דנעשה משום המוצא ליד שבא לאחר היאוש מהני לא אבידה דגבי
 האבידה קונה ושפיר לבעלים כשומר נעשה לא א״כ הTואב גזילה שהיא זו אבל ב^־ם, כיד

 ומדברי עכת״ד. ליה, דיהיב הוא בעלמא מתנה הכי בתר ראהדתה דאע״ג וממילא ביאוש,
ש א) דברים: כמה למדנו אלו מלחמות  שחצירו במקום והיינו שברשותו בדבר מהני לא דיאו

 למעלה, שכתבתי כמו אה וההסבר רנ״ט, בסימן החושן הקצות זאת שביאר וכמו לו קונה
 היאוש את מעכב הרשות אותו ברשותו הוא הדבר אבז א״כ, מרשותו, יוצא היאוש דע״י דכיון

 כג, מציא בבא דאמרינן מהא זה על שהקשה סופר בחתן וראיתי לעיל, שכתבתי וכמו מלחול
 לנפשו ללקחו יבול בעאם יאוש משום רב אה ואמר במעצרתא כופרא דאשכח גברא האי ב,

 יאוש מהני לא כן לא דאם הגת, בעל של היה שלא דידע דמיירי יוסף הנימוקי וכתב עיי״ש.
 יאוש, מהני לא ברשותו שהוא דבר דעל אה דסבירא הרי עיי״ש. ברעזותו שהוא דבר דהוה
מר יעז ואולי  יאוש. מהני לא ולהכי לו קונה שחצירו ובאופן המשתמר במקום שהוא דמיירי א

ה דאתי בתר היאוש מהני דלא דהאי אלו הרמב״ן מדברי למדנו ב)  הוא אם דוקא היינו אדי
או שקבל דהייט שומר  שומר הוה לא א״כ, לגוזלה, מנת על נטלה אם אבל שומר, להיות ע
 נטלה אם אבל להחזירה, מנת על בנטלה מיירי ע״כ מדעת שלא ביאועז נבלי וכן היאועז, ומהני

 דבר הוא וזה רנ״ט בסימן החושן הקצות בפירועז כתב וכן היאוש, מהני להחזירה שלא מנת על
 יעזן ובכותל בגל ״מצא במשנה ב, כה, מציעא בבא מפורעזת מסוגיא נבלי מבואר זה ודבר ברור,

א הרי מריץ שלו״, א א מר שיכול מפני ״תנא בגמרא ו  "אטו ומקשה הם״. אמוריים של לו א
 ד״ה א, כא, בתוספות והקשה עכ״ל. ביה״ דעזתיך צריכא לא מצנע, לא יעזראל מצנעו אבלוריים
תירצו הכותל, לבעל או הגל לבעל חצירו אה תקנה תאמר ואם ״דעזתיך  קונה חצר דאין ו

ת שיכול בדבר הם ראיה והביאו לעולם, ימצאט שלא איו  הרי עיי״ש. ומתגר משולחני אברי
 קודם אדו שבא אע״פ הגל בעל של הוה קונה שחצירו באופן היה דאלו להו סבירא דהתוספות

 דכיון מטעם והוא מדעת, שלא יאוש שייך בידו דוקא ודאי אלא מדעת, שלא יאוש והוה יאועז
 חל לא אכתי ידיעתו בלא בחצירו מונח אם אבל הבעאם, כיד ידו הוה שומר להיות עאו דקבל
ת יכול היה ושפיר לבעאם שומר להיות עאו קבל לא וגם השבה מצות עאו  חצירו. בו אכו

עוד כתב: ואח׳־כ התוספות, תירוץ קודם ג״כ הביא ז״ל הרא״ש אולם  חצירו עדיפא דלא י״ל ו
ש קודם אדו כשבא קני דלא מידו כן גוונא, האי בכי אה קניה לא חצרו ה״ה יאו  יוסף הנמוקי ו
 אבידה בהלכות הרמב״ם וכן כאן, בשמעתץ וכן כופרא דאשכח גברא האי גבי כהרא״ש כתב
 לפי החטת לבעל חצית תקנה לא ״ולמה שלו: אלו הת בחטת מעות המוצא גבי כתב ד* ט״ז,

בפירוש הת חצית״. א תקנה לומר צתך בתוכה שבעאה ואע״ם לבעאם משתמרת שאינה
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 היאוש, קודם לרשותו שבא אע״פ החנות בעל בו זוכה היה תעירי לי תקנה אומר היה ראם
 ומשם אחר טעם חרמב״ם בתב ז׳ חלבה שם בכותל אבל עיי״ש. עליו חולק שם דהראב״ד אלא

 נמי לגביה מקרי מהאבידה יודע שאינו כיון אבירה שמה מ״מ משתמרת היא אם אפילו משמע
ש והוא ליה דקניה כידו הוה דחעירו נטי פסק א רסב, בחו״מ והש״ך חנ״ע. אבירה  שלא יאו
ציין מדעת מ^י כרא״ש דהעיקר העלה ושם רס״ח לסימן ו  לפלא הוא ובאמת עיי״ש. יוסף ונ
 נידון יהיה תיתי מהיכי שומרין דין עליו קבל דלא כיון א״ב כהרמב״ן פסקינן דאנן דכיון בעיני,
 מקרי לא מדעת שלא דיאוש בתב באמת החושן הקצות בי תראה והלא מדעת, שלא ליאוש

 דצריר שכתב ובסמ״ע יין חביות במוצא ד־ רנ״ט בסימן הניין להשיבה, מנת על נטלה אם אלא
 דלקחו דכיון הסמ״ע, על שם השיג איגר עקיבא ר■ ובחידושי בנפלתן מיד שירגיש דבר שיהיה
 וראיתי שאח־כ, ביאוש אפילו אותה וקונה שומר הוה לא א-ב עברים של שהוא שסבר משום

 בידו ושהו התגר מצאם ראם י־ז דסעיף מחא השייך דכתב הא על שהקשה סק״א שם בנתיבות
ש קודם לחצירו בא דהא וקשה שלו, הרי מתייאשים שהבעלים כ״כ  מדעת, שלא יאוש והוה יאו

שייך כידו הוא דחצירו דהא והעלה ת רוצה אם דוקא היינו מדעת, שלא יאוש דין ביה ו  אבו
 שלא יאוש הוה אז כידו חצירו אם נפשך דממה אמרינן אז דכותל, האי וכמו חצירו מחמת
 ליאוש ליה חשבינן ולא יאוש מקרי ודאי אז לזכות, בא החצר קניית מחמת לא אם אבל מדעת,

 א״ב כידו ליה חשבינן סוף כל דסוף ביון זה, חילוק לו מנין ידעתי ולא היטב. עיי״ש מדעת, שלא
 ואי ביה, לזכות רוצה היד מחמת לא אם אפילו מדעת שלא יאוש והוה לידו באיסורא בא

ת רוצה אם בכך מה א״ב שומרין, דין עליו קבל דלא משום  כל סוף החצר קניית מחמת אבו
ת רוצה אלא שומר דץ עליו מקבל איט סוף  ביה, תהנ^אוש לא ולמה עצמו לצורך בו אבו

ש מהא החושן קצות קושית לתרץ שם שכתב א רלט, בטזיבות ועיין  והעלה מדעת, שלא דיאו
 סוף בל סוף לעצמו, יחזיקגה אז לא ואם יוזזירנה, נתייאשו שלא יתודע שאם בנטלה דטי׳ירי שם

 רנ״ט בסימן יין דחביות בהא וכגון תגזול לא משום עכר שלא ובאופן לעצמו רק לקחו אם עב״פ
 על הנתיבות קושית פנים כל על מדעת. שלא יאוש מקרי ולא אותה רקונה ודאי אז וכדומה, ד׳

 נמי חצירו דגבי דש״ך כהא אה סבירא לא דהמחבר ברור ונראה עומדת, במקומה ודאי השייך
 בבית ועיין אבידה, שומר להיות עאו שקבל ובאופן רוקא בידו אלא מדעת שלא יאוש שייך
 תירוץ הביא אלא כידו דחצירו יוסף ונמוקי דרא״ש הא כלל הביא שלא ר״ם בסימן יוסף

ודו״ק, והרמב״ם התוספות

ש דאע״פ אלו הרמב׳׳ן מדברי עוד ולמדט ט.  דנעשה מטעם והוא קנה, לא מדעת שלא דיאו
 ביאוש, אותה וקונה שומר עליו נעשה לא רהוא בו לזכות יבול אחר אדם מ״מ לבעאם, שומר
אץ בו רזכה הרמב״ם דעוז pשמת מג רס, בנוזיבות ועיין  רכיון רבריו וסוף להחזירו, חייב ו
 והקנין היאוש שחלות אע״פ קנה היאוש והועיל לידו בשבא א״ב הועיל שלא p יאוש דהיה

 אם בעצמו הוא דאפילו אלא עוד ולא בו, שזבה אחר כשלקחו שכן מכל וא״כ עיי״ש. כאחד בא
 דכיון החפץ קנה להחזירו שלא נתיישב היאוש ואחר להחזירו מנת על היאוש קותז לקחו
 ומכהה הטובה מצות עליו חל דכבר דכיון אלא היאוש, מהני שלו החפץ שומר מלהיות דפסק
 שאין מה תשיבם״ ״זזשב של עשה המצות מבטל א״ב שומר מלהיות פוסק ועתה שומר נעשה

 בגמרא מבואר זה ובל תגזול״, ״לא משום ג״כ עובר לגוזלוז נוזבוון הנטילה ובשעת לקחו אם כן
ש לפני נטלו ראם מפורש שם רבא, ראמר  אלא עובר איט לגוזלה נוזבוון יאוש ולאחר יאו
בדין וכמו יהיב בעלמא מתנה אהדריה, אם הדין והוא קנה, החפץ אבל תשיבם״ ״הטזב משום
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 מנת על בנטלה כמו תגזול״ ״לא משום עובר אינו דלמה הקשו שם התוספות אלא הראשון.
בין יאהזז לפני בץ וחילקו לגוזלה,  דוראי מאר, ברורה התוספות וסברת יאוש, לאהר שלקחו ו

 וכמו ברשותם הוא יאוש רקורם מהבעלים, גזלה א״ב לגזלה מנת על יאוש קורם נטלה אם
 ברעזותיה נתייאשו דלא כמה כל טעמא, מאי מזה, או גובה מזה ררצה ומאכיל בהגתל ראמריק

א מרי סזן אלא מרסוותם, יצא החי הבעלם נתייאשו כבר אם אבל קאי, י  שומר נעשה רהוא ר
מר מלהיות פסק אם אבל אזול, היאהזז את מניח אעו  ״השב של עעזוז המצות p בטל שו

די על תשיבם״  יעבור איך וא״ב הבעלם, מר׳זזות הנא רכבר כיון החפץ את קונה הוא אבל זה י
 וזה תשיבנז״, ״המזב של עשוז המצות על רעבר אלא החפץ את קונה דבאנזת כיון תגזול לא על

ש הוה חזיאועז נאמר אם זוז וכל ברור. ד שהוא שביון אלא יאו  שפסק ומיר הל אינו שומר ב
 רלא הוא יהטעם נאמר אם אבל תשיבם״, ״השב משום שעבר אלא שקנאה ושפיר חל, המונע,

 סוף כל סוף שומר, מלהיות שפסק מה מהמ מאי א״ב בטעות יאהזז רהוה משום היאועז מהני
עו אלו ד שהוא הבעלים ד כי מתייאשץ, היו לא שומר ב ב* כרי רנתייאשו נאמר ו  לקנותו, שיו

 עשוז המצות רע״י רכיון אלא מרמזות יתנא ״אומו רע״י שכתבתי מה ברור נראה ע״ב אתנזזזה,
 מסענז אותה וקוטז היאופז חל שוב שומר מלזזיות פסק ואם מלחול, היאועז ומעכב שומר נעשה
ה יאומז תגזול״. ״לא על עובר ואינו ראבד

ד והנה מו א ץ yזצוק הגאון א בד עפ״י תיו  הונא לרר׳ פסקינן רלא הא אלו הרמבץ ר
 ״לא מסזום ליכא היאוסו נמי בא הנזילה רעם רבמקום מוכח הרי הרמב״ן רברי רעפ״י באוונכרי,

 עובר אינו אז לגזלה נתכוון יאועז לאחר p ראם הבא, וברחזינן החפץ קנה ואררבה תגזול״
 כעזקוצצעז רדזיינו הגזלה רבשעת ביון אוונברי בהני רבוותיה ננוי הכי וא״ב תגזול״, ״לא משום

 גבי רבשלמא לחלק, יעז שכלי קם ולפי חגזול״. ״לא משום ליכא היאומז נמי חל האסא את
 קונה ממילא דאבירה היאוש חל הנזילה רע״י כיון אמרינן, שפיר לחור, ביאוסז רמקנית אבדה
 איך א״ב קיימינן, באבדה רלא כיון הבא אבל אבדה, מטעם אותה ונהp נזילה וליבא אותה
 דבאינזורא ומטזום לחוד ביאועז נקנית לא גזילוז הא לחוד ביאופז אותה קונדז נזילה דע״י נאמר

 אינה הא נבזי, יאועז הנזילה בהדי דאיבא לן איכפת מה אסא הני גוזל אם הבא א״ב לידו, בא
 אס ולכן הקנין, מעכב תשיבם״ ״העוב של המצוה p התם דבסולמא לחוד, ביאוש אותה קונה

^ עשוז המצות מבטל פ  גזלוז סוף כל דסוף כיון הבא אבל אותה, קונה ממילא שומר מלהיות ו
 הבעליס מרמזות החפץ מוציא הוא הא אותה שיקנה היאוש מהני איך יאומז קדם שלקחה ביון

וצ״ע. עצמם,

 דכתבו מוזא א״ב ת.pמ שלא יאוש שייך לא בחצר הרמב״ן דלמזיטת האנזור מכל לנו היוצא
ה סבירא דדזתום׳ מימז דמזמעיק בכותל, או בגל מצא גבי א, בו, מציעא בבא התוספות  דלא ל

ה דסבדא ממזמע הוה חצר, גבי מדעוז שלא יאומז שייך  על סובא ל וקשיא הרמב״ן, כשיטת ל
ה סבירא לא הבא התוספות דהא זה חזד דצריך כוזבו דהא הרמב״ן, כשינזת ל ה  כדי החפץ ל

 תוכל ״לא של הלאו לננין אלא אמר לא דיוזיב היא בעלמא מתנה דאנלר חזא הלאו, לנתק
תעלז״, ה סבירא לא דהתוספות בפירומז הרי לז  התוספות, בשמזת בזה וצע״ג דרטב״ן, הא ל

א״ ד״ה ב, סד, קמא בבא תוספות ועיין  כאן, התוספות שכתבו למוז סתירוז והוא בסופו, דב
׳ וצע״ג. המפרמזים בזוז נתעורת שלא ופלא



ד״יאוש״ סוגיא

 כזה באופן נטי באבידה הא הקשו, נמי־ ״הכא ד״ה א סו, קמא בבא דהתוספות ודע
 ההפץ גוף לההזיר צריך עואק לענץ קנה דמ״מ ובתבו מוזגי, לא לידיה דאתי לבוזר שנוזייאשו

ש דאמר דלמאן בפידוש שם שבתב מציאות אלו ריש גבורים בשלטי וראיתי דמים. אלא  בדי יאו
m נמי ה״ה בגזילה קנה p באבTלע הp הנה דמים, אלא החפץ גוף להחזיד צריך דלא 

ה אין לכאורה  ח״יב מי תנל מה על החפץ בהעזבת חייב אינו אם נפשך, דממוז הבנוז, שום א
^ וצריך ממס• ח  מתשלומי עצמו לפטור יזבל לא שוב לאבדתו שומר לו דנעעוה דכיון ולומר א
 ע״ב קונוז יאוש דאמר דלמאן בפירוש הזיק הא פנים בל על נתייאשו, שהבעאם עי״ז ממון

ש אוז סבידא  אפילו ממעז, ברשותו שהוא דבר על אפילו ומהני נמוד בהפקר הוה באבדוז דיאו
ש בוותמז אה סבירא דלא נמי לדידן וא״ב לו, קונוז שחצירו באופן  דטבירא משום קונזז דיאו

ש אוז  ורק מרשותו יוצא יאועז חניי בידך פלגא מיוזא נקוט אבל ננזור, בהפקר הוה לא דיאו
כיון מהני, לא שם א קונה דחזפז־ו במקום א צריך לא להבי דאתיוז ו  גבי יוסף הננווקי דבתב אז

ש משום לנפשך שקול זיל אה ואנזר דרב קמי אתי כופרא דאשבח גברא •האי  בעאם״, יאו
 שהוא לדבר יאהזז מהני איך p לא דאם הגת, מנל של היה דלא מיידי דע״ב יוסף הנמוקי ובתב

 בגזילה קונה יאחזו אה סבירא והוא קיימיק בדרב דהבא אה, צריך לא הנ״ל ולפי ברשותו.
א אה סבירא וא״ב ש אה דסבירא וע״ב באבידה, הדין דוזו  אפילו ומהני גמור בהפקר הוה דיאו

ה ברשותו, ועא אם וברור. נבון וז

ש ע״י דודאי שאמרנו, מה וקיינו שריר האלה הדברים בל ועפ״י  מרשות החפץ יוצא יאו
 ביון ולכן קונה, שחצירו באופן ברשוחו הוא אם מהני ולא גמור בהפקר אינו pו הבעאם

ת יכול אינו אדו בא רבאיסורא ש דאמר למאן בן שאץ מה בו, אבו  אה סבידא קונה, יאו
^ר הוה דיאחזז ומקוום ממש ברשותו הוא אם אפילו דמהנו ה  במחילת הנתיבות ודברי גמור, כ
עיין בזוז. מבוררים איננז הורתו בבור  וגם סלע, בראה מציעא דבבא בסוגיא מקתנבת בשיגזוז ו

תא״ת. בזה דברנו בנינז בי נראה מתוכו

א עצמים את נעתיק זה לכל שזבים ונהנתה י.  הועלם מה ונראה א, סו, קטא דבבא אזוגי
 לשו״ע בתשובה העלה החת״ס זקני ית1חזp והיא, אחת דמהp לך אקדים מקודם בדברם.

ש רגבי קעט או״ח ד בן ^  אבל אוזר של יהא שלא אלא ממעטינן לא ^רבם״, דבתיב ^ר
היוז דוקא בעי והביה־ ״לקיוזה״ דבתיב היכא בן שאץ מה שלו, דוקא שיהא מני לא  שלו, שי

 של שאים במה לנו די ולא לו קםי שיהיה בעי א״ב לבם״ •ולקחתם ביה דבתיב באתרוג ובגון
 של מקרי לא ותו בעלינז מרשות יוזנא יאחזו דע״י דביון אני אומר ולפי״ז היטב. עייחזו אחר,
ש רלאחר ביון דש,pה וחל יאוש לאחר הגזול דבר לוזקדיש הגזלן יבול שפיר אוזר,  בבר יאו
א היים אולם מרשותו, יצא ^ א שיהיוז בעי דלא במקום ד ק  חייב דאינו וכגון שלו קרבן ד

 הל שפיר אוזר ברשות אים היאוש אחר פנים בל רעל ביון אמרינן שפיר אז קרבן, להמא
ש, של והוה ההקמזו ד  אבתי הוזקדש דוזל הנם שלו, דאים ביון ,pקר להמא חייב אם אבל ^

אז מקרבן, נפשיוז פטר לא ביון אמרינן שפיר ו ל שזזקדיש דזנ״י ו  מזיגוי קנאו שוב ההקדש ווז
מר יש אולי או שלו, קרבן ננזי ומקרי השם  שלו קרבן מקרי נמי םפא רשות בשיטי נמי דהתז א

 הגזלן קנאו שם שינוי או מעשה שינוי חנ־י עצינז הנחל פרק ריזזו הרא״ש שכתב מה פי על
 היוז •חזשיב• של עשה דוזמזנות אלא הגדלה, מזועת רהיים הגנבה, בשעת למפרע להחפץ
p את מזנכב p ,של הוזיוב מינרה דפסק ער מעשוז ע״י או הרקוות שנשתנוז ביון אבל מלהול
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 משמע לא ומאכיל הגוזל בפרק ובמלחמות שלו, נמי ומקרי למפרע החפץ קנה ממילא ״והשיב״,
עיי״ש. כ״כ, מוכרחין שם דבריו דאין אלא כן,

 דהא דבריהם בסוף שכתבו הכי״ ״לאו ד״ה א, סז, התוספות שכתבו מה היטב נבין זה פי ועל
אין חל ההקדש אץ הייאוש לאו דאי משום הוא השם, שינוי דיש הגם יאוש הקדעז גבי דבעי  ו
 אי והקדשו דקנייתו להתוספות ̂־ה סבירא אם נפשך, דממה קשה ולכאורה השם, שינוי באן

 לומר מוכרחין אנו סוף כל סוף לכן, שקודם היאחןז מהני מה א״כ אחת, בבת שיבאו אפשר
עיין קני, לא כדי יאוש דהא כאחת באץ והקדשו דקנייתו  נכונה בסברא שכתב הנ׳׳ל במלחמות ו

שינוי שנאבלר אפשר דאי ש טעמא דהא יאוש, בלא מהני לא השם ד  משום קני לא דיאו
 וע״כ לידו, בא באיסורא סוף כל סוף שם, השינוי כח תת מוסיף מה וא״כ לידו, בא דבאיסודא

 התוספות דברי פנים כל על נכונה. סברא והוא יאוש, בעי למה וא״כ קנה לחוד דהשינוי לומר
 דאי הוא, כן כדבריהם דודאי מתנקים, כראיה דבריהם הנ״ל לפי אבל בפשוטו, הבנה לדזם אין

 שפיר בעלים מרשות שיצא כיון היאועז דע״י אלא כאחת באין והקדשו שקנייתו לומר אפשר
 לא אכתי השם שינוי או רשות שינוי דאיכא לאו אי אבל למעלה, שכתבנו וכמו להקדיש יכול
 הקדשו תג״י כיון אבל להקרבה. ראוי ואינו בעלים לו שאץ קרבן סתם אלא דידיה קרבן הוה
שפיר למפרע הקרבן קנה ממילא השם, שינוי לו בא היאוש אחר שחל  דהיינו קרבנו נמי מקרי ו
חובתו. ידי לצאת קרבן

ש ליה דסבירא דאמר אמן בגמ׳ דמקשה מהא לדברנו סתירה יש לכאורה והנה  לא כדי יאו
ש הרי מעשר, ומעשרותן תרומה ותרומתן הקדש הקדשן והגזלן דהגנב מהא קני,  כדי דייאו

 הא הקדש דהקדשו מהא מקשה מאי שכתבתי מה ולפי השם. שינוי דאיכא משנדז וע״ז קנה,
 קשיא דלא לי ונראה העזם. שינוי בלא אפילו חל ההקדש הלא מ״מ קנה לא כדי יאוש אי אפילו
 השם שינוי דאיכא למימר לש״ס ליה דלמה pלת הג״ל הרמב״ן שכתב מה פי על מידי

תירץ רשות. שינוי דאיכא ליה תיתי הקדש והעזתא חולין דמעיקרא  תרומה אגב דרק ז״ל הוא ו
 נמי ודיקא שפיר. הכי בלאו בהקדש באמת אבל השם שינוי דאיכא הקדש גבי נמי נקט

 רק מהקדש קשה דלא לרמז תרומה מקדים בתירתנו והש״ם הקדמז, קודם מוזכר דבברייתא
 קשיא לא שמהקד דודאי שהקשינו, מה נבון על מיושב ולפ״ז עיי״ש. נקט אגב והקדש מתרומה

 בעי דודאי שפיר פריך מתרומה אבל ובנ״ל, יאוש לאחר להקדיש יכול שפיר הכי דבלאו לי
 הקדשן דאמר הא לתנא ליה דמשמע משום מהקדש נמי דפריך אפשר או ממש. שלו שיהא
 קושית V? תקשה דאז אלא בעבירה, הבאה מצוה משום לאו אי ג״כ להקרבה דראוי ר״ל הקדש
 דראובן תורא דאכתי משום התום' שכתבו ומה רשות, שינוי דאיכא משני לא דלמה התוס׳
 מעיקרא התום׳ דקושית נראה חנתי עניות לפי אבל צע״ג. ודבריהם הפ״י בזה עמד כבר הוא,

ה בגמ׳ מבואר דהנה ליתא.  אנן בודאי הא וא״כ קונה אינו לקנות רוצה אינו חה מתייאש דז
 מהני מאי וא״כ כלל, להקרבה ראוי דאינו ובפרט גזילה האי לקנות רוצה אינו דההקדש סהדי

 דע״ב כיון אז נמי, השם שנוי איכא כי אבל בו. לזכות רוצה אינו ההקדש הלא רשות השינוי
שפיר למפרע אותה קנה ע״כ אז כתיב, שגזל דכעץ והשיב, של עשה מהמצות פטור  בידז קרינן ו

ונבון. ברור וזה קרבנו,

 ביז״ט בשלמא גזול, אבל בגמ׳: שם דמקשה דסוכה הסוגיה נכון על ליישב יש זה פי ועל
ע ו^־כא. בעיץ ״לכם״ ראשץ דמקשה מקום דבכל מקובצת העזיטה לנו שבלל הכלל וידו



 איזה ה״נ להבץ צריך וא״כ לתרצה. שיעז אלא קועזיה אהה קשה ננוי רהודז לומר ע״כ בשלמא,
 נמי רגזול ניהא, הנ״ל לפי אבל ראשון. ביו״ט מותר יהיה רגזול לומר לנו היה אמינא הווא

רי הוה, לא נמי אחרמז של אבל שלו, ראינו הגם בו ריהנא הוא יאועז לאחר  בקרבן, במו בזה ו
 התום', קושית נבון על נמי מיועוב ובזה שלו. ממש שיוזא רהיינו בהננן, רלבם משום ניוזא אבל

ש קורם בעזלמא לקמן! ר״י ראמר הא על שהקשו  הא יאועו לאחר אלא רחמנא, אנור מבס יאו
 קרבן לענין דהכאר ניחא הנ״ל ולפי קני', לא בדי דיאוש ס״ל ר״י הא התום' תזקעזו ביאועז, קניה

 לא הקרבה לענין סוך בל דסוף תשיבני ואל לוזקדיעוו. שיוכל לברו ביאוש די קרבן וגבי קיימיגן
 זה כתיב. מכם יקריב בי רארם קיימינן, אהקרבה והבא הקזם, שינוי נמי ובעי לבדו ביאוש די

הזיר איך דהקדיעזו כיון מקום מכל בלל השם שינוי הוה לא אם אפילו לי דפשיטא אינו,  לו י
 והבא לפניך, שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץ דגול מהא תשיבני ואל הקדעז של דבר

 שלך הרי לו לומר יוכל אפ״ה מינהז, מייאש וראי איסוריוז, עהץ דאתי דכיון מ״ירי, יאוש לאוזר
 עליו, והל האיסוד בא הגזלן מעשה בלא חמץ גבי דבעולמא דמיה, דלא לי נראה אבל לפניך.

א ע״י הבא אבל לפניך, שלך הרי לו אומר שפיר ולכן איך הקרעז, נעשה הקדיעזו שוזו  יוכל ו
חזירו יכול דאינו כיון פפיס כל ועל בתר. לי נראה וזה לפניך, שלך הת לו לומר  ממילא עור, לוז
שפיר למפרע, קנאו  הא שפיר מקשה ולכן רעוות, שינו׳■ ובלא העום שינוי בלא קרבנו ננזי מקת ו
ה ביאועז, קניה בס״ר. מאר נכון וז

 הרמב־ם על שהקשה ב, ואבידה גזילה הל׳ משנה הלחם קושית זה פי על עוד לייפזב יעז ובן
ש דפסק  טומאת מטמאק הבעליגז שנתייאשו דלאחר כלים מוז׳ בפכ״ד ופסק קני לא כת תאו
 מאד, ניחא הנ״ל ולפי בלח׳׳מ. הקועזיה התזב עיי״ש כתיב, משכבו הא קשה ומופזב משכב
א לא אבל אתר, של ידזא שלא אלא קרא קפיר לא נמי משכבו גבי רוראי ק  שלו שיהא ד

 רלא פשיטא מפזכבו וגבי טומאה, מקבל שפיר מרפזותם ויצא הבעלים דנתייאשו בידן וממילא
שכתבתי. הרבתם בכל היטב ורו״ק אחתם, של איט אם הוא ת אלא דוקא, שלו שיוזיה בעי

 להתזיר רבעי הראב׳׳ד לרעת שהקשה, הרפזב׳׳א, קושית לייפזב לעיל שכתבתי מה רעפ״י ודע
 הרפזב׳׳א דקושית לומר יפו רוראי באוונכת, רר׳׳ה לוזא פסקיגן דלא הא נבזי לייפוב יפו דמים,

ש ס׳ל כדב דרב תלמיד דר״ה לומר תש הונא, ארב קשה לא אי וממילא קגי, נמי תאו  ^ני תד
 סבירא קני לא כת תאופו דפסקינן לרירן p הזראב׳׳ר מרמים, לפטור אך שלו הוזפץ הלוקח

ש פסקינן ראנן כיון וא׳׳ב דמים. לוזוזזיר דבעי ליה  יגזוזה אם אפילו מזזני לא קני, לא כת תאו
ק לאמת הרפזב״א וכקופוית לכם, הוה לא סוך כל דסוך העכו׳׳ם דו היטב. ו

פז גזל או גנב ח״ל: כתב ח) (ב, ואבירה גזילוז הל׳ הרמב׳׳פ ת ^  שנתייאשו אחר וטבח ו
 וכן נפזכר, חוטא יהא שלא כת בלבר, שהקדישו משעה הגזלן ברשות הוא הת הסנל׳ם,
תיוז  בחוץ, שחט ואח״ב והקתש גנב וז׳׳ל: בהי׳׳ר כוזב קרבנות מעשה מה׳ ובפי״ח ובו׳. גזיזו

 אחר ששחטו: והוא שהקתשו, מפזעה כרת, לוזייבו כת ברשותו הזנמירוה ומאימתי כרת. חייב
 ראין משמע שם בסוגיוז רהא משנזז בכסף והקשה עב׳׳ל. קרושה, אינה יאוש לפני אבל יאופו
עור, וולרתיה. גהותהז לענץ אלא ברת עליו לוזייבו לענק מיניוז נפקא  מוז כרת לוזייבר דלענץ ו

 לא השניה זו קופזיתו הנוז עיי׳׳ש. ברשותו, העמידוהו הקתשו משעת או גניבה משעת אם לי
היינו מינח נפקא לן אית נמי כרת לענין דודאי כלל, קשה אי יאופו קורם הקדישו אם ו  הווז ו

משעת p אם אבל pלמפ דשp הוה ממילא גניבה משעת ברפזותיה רבנן דאוקמוה אמתק
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 אבלריק לפנים, לבא ראוי שאינו רק ההקדש חל אם דוקא אז ברשותו אוקמוהו הקדישו
היינו חל, אינו ההקדש גוף אם אבל עליה, לוזייב כדי לגמרי ברשותו דאוקמהזו  הקדישו אם ו

 קשה לא השנית זו קושיא ולכן ההקדש, שמזול גופא לזזא ברשותו אוקמוהו לא אז יאועז, קודם
 לענץ מינה נפקא דאיכא עזי בגמרא אנזרו לא למה דא״כ קשה, הראשונה קושיא אבל מידי,

ש, קודם הקדישו אם  אמרת״ ״ואי ד״ה גזולה דחטאת בסוגיא ברשב״א פלא דבר וראיתי יאו
ל; שם וכתב  משעת ברשותו אוקמיוז כי הכא pמדאמרי ליה דקשיא הראב״ד ran כן ״ולא וזי
ש קני לא להדיוט אף אלמא וכוי הקדישו משעת או עיבה  דהכא דמתרץ מאן ואיכא וכוי, יאו
ש קודנז ש וקודם יאוסז אוזר קרבן דלענק ליוז, קמיבעיה יאו  הכא דבץ ליה אית דינא הד יאו
 הקדושינז ודבריו עכל, ברשותיוז דבק דאקמוה משום אלא הקדש קני לא מדינא הסז ובין

ש אקודם דרבא נאמר דאם ממני, נפלאים  לענץ מינוז נפקא יש באמת הלא אז ליה קמבעיוז יאו
ש אחר בץ קרבן דלענץ שכתב ומה לעל, שכתבתי וכמו נמי קרבן ש קודם ובק יאו  קני לא יאו

 ראוי שאיע אלא ההקדסז חל יאוש לאחר דהלא החתום, כספר לפני הוא מדרבנן, אלא הקדש
 אבל להקרבה, ראוי היה כאלו עלה להתהייכ לעזרי ברעזותיה אוקממז מדרבק לכן להקרבה,

 כדעת טיל דהראב״ד שנאנזר לא אנז תזפלזז, פלא והוא עיקר, כל ההקדש חל איע היאוש קודם
אפלו א, ,Tק קמא בבא המאור בעל ש לאחר ד  לא אבל מדרבנן, אלא ההקדש חל איע יאו

 ההקדעז, חל היאוש דאהר מקומות בבמה שפסק הרמב״ם על להשיג לו היה דא״כ כן, משמע
 נראה הראב״ד מדברי פנים כל רעל לי, קשיא דדינזז אעיקרא מ״מ כן נאמר אם אפילו אבל

ש קודם הקדישו אם דאפילו  הנ״ל, כרמב״ם ודלא כרת, לענק בר׳זזותיה רבק אוקמוהו נמי יאו
 אפילו מיירי דמתני׳ ואי מכפרת, מרעה ולא מדעה בין יהודד! רב דאמר הש״ס עד לי נראה וזה

ש קודנז חנע״ב הבעלים נתייאשו אנז באנזת כוזב ורש״י מהוזורדז, מכפרת אין יאו

 ותירוזנם השבינז, תקעז מפני קני מדרבנן הא הקשו החוזר״ ״שיעי ד״זז ב, ל, בסוכה תוס׳
 הזזובינז תקעז דודאי מידי, קשה לא ולפענ״ד תמרים, וכפות חת״ס יהושע בפני עיין מאד, דוזוק

 מאי מישראל גזל שמא רחוק ח׳זהזו ורק מנכרי בלקוז הכא אבל ממש, בגזלן אלא שיין לא
הו שייך, השבים תקעז  ריזזן גבי דלקמן מוזא קעת לעיין דיש אלא וברור, פשוט דבר לכאורה וז

לוז בסוכה דיוזיב גלותא הינוב, ודו״ק עיי״ש גזו



נזזן דמהפו סוגיא

בהן דתקבו סוגיא

 תקפה לומר תמצי אם וכוי מהו בפנינו אחד תקפה זירא ר׳ ״בעי א): ו< מציעא (בבא גמרא
 בפנינו אחד תקפה לומר תמצי אם מקודשת. אינה הקדישה מידו אותה מוציאץ בפנינו אחד

 כמסירתו לגבוה אמירתו מר דאמר כיון מהו תקפה בלא הקדישה מידו אותה מוציאין אץ
ש וכתיב תקפה לא הא מיהא השת>נ דילמא או דמי דונקפה כמאן דמי להדיוט  יקדיש כי ואי

ברשותו״. דלא האי לאפוקי ברשותו כל אף ברשותו ביתו מה וגומי קדש ביתו את

 שאץ הוא דהכי דפשיטא ליה קמיבעו דמאי עצומה קושיא כאן הקשו המפרשים וכל
אי שלו, איע ר״ל ברשותו שאינו ביץ חל ההקדש  דמיננט הא א״ב בתקפו הה דהקדיש סייד ו
ה, משכחת היכא ברשותו שאיט רחמנא  יהומהנ בפני עיין לרשותו. בתקפו הה הקדיש הא ל
 צווח ולבסוף ושתיק כיון די״ל ׳׳הקדישה• ד־ה התוס׳ שכתבו דמה וכתב בזה, להאריך שהריבה

ה אודי אודי ה והוה ל  כהת־אה הוה דשתיקתו שנאמר תיתי מהיכי תקשה גופזז היא כפקדון, ל
הגאץ שלו. שאיט לפי חל ההקדש שאץ שיודע כיון דבריו בעזביל יצהח דלמה  העלה ז״ל ו

ו שהוא כיון הוא שלי דהלמא לפנעו ספיקא דאיכא דכיון הוא דהספק  על אולי בו דמהזיק ^
דין ספק מכה מהני דהקדש איסורא לענץ פנים כל  כלל ספק באן דאין נאמר או בו, ש הקדש ו

אין חל שההקדש ברור שאיט כיון איסורא לגבי אפילו  שלי, בבידור הוא אם רק חל הקדש ו
לו כפות תחת אני ועפר הארוכים. בדבריו עיי״ש  אבל תקפה, ודאי ותמיהתו זצ״ל הגאון של רג

 וחידותם חכמים דברי ולהבין למצוא וביתי רב עיון ואחרי הקושסנ. לחומר מספיק איט תירחנו
 אחד ספק לבדר אנחנו צריכץ הבנבוקש אל שנבוא וכדי זה, בענץ מצחיתי שהעלתה מה חהו

וטריא. קלאשה ביאור אל נבוא וממנו

ש יבול אדם דאין בש״ס מקומות בכמה היא ערוכה סוגיא הנוז קדי  שלי שאים דבר לז
ש כי דאיזנו מקסז זאת ודרסזיץ  להטתפק הש ברעזותו. כל אף ברעזותו ביתו מה ביתו את קדי

קר או והחלט, חטבי בדרך שלו דוקא שמקדיש הדבר שיהא רוזמנא קפיר אי  שלא רק הכוונזז ע
שפיר האחרינז, של טזא ש יכול ו קדי  והחיפוש הנניון ואחרי ממש. שלו הדיבר אץ אם אפיי לז

 בזה שכתב ק־פ תשובה או״ח בחלק זצוק״ל החתייס זקני קדושת בשו״ת מצאתי באחרונים
 pבקר אבל שלו, שיזזא לעצמו שקחט לבודי ״ולקחתנז כתיב התם אומר אני ״ועדיין הלשון!

ב p שלו שיוזיוז לעצמו שיקחט כתיב ל>נ ש וכן אחר, של ולא קרבנו קרי  של ולא ביתו את קדי
 קיחה דכוזיב היכא אלא אימעוט לא קנץ בו אץ לו דגם ג אע״ אחר של שאינו כל אבל אחר
 ומעמ״ל דיאועז ובסוגיא היטב. עיי״ש קנון״ בו לו וידזיה שלו שיוזיה לעצמו שיקחט צריך שאז

 אל הפעם ערד כשבאתי ועתה חנק״ל, ההת״ס זקני קרועות לנו שהניזז זו בהקדמה הארכתי
תלי. בפלגתזנ עדיין זצק״ל החת״ס זקני קדושת מק לן שהנטז זה שיסוד ראיתי העץ

 נט׳אז הקדש זו ככר ואמר הפקר של ככר לפניו היתה נ0ר ״אמר ב, לד, בנדרים חזנוז
ט ולא הפקר של בככר לה דנקיט טזאי ז״ל: הר״ן וכתב כולה״, לפי מעל לאוכלזז  בבכר ליה ק

דכטן מעל לא לאבלה נטלוז גוונא האי דבבי משום והקדיעזה בחצרו עומדת שהיתה שלו
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 הקדש של כגובר ליה הוה עומדת ברשותו ג״כ הקדש ולאחר היתה שלו הקדש דמקמי
ת הקדש של דבד נטל שאם דהגיגה קמא פרק בסוף דאמרינן  דמעיקדא משום מעל לא בו אבו

אץ ברשותיה נמי והשתא קאי ברשותיה נמי  הקדש מרשות במוציא אלא בהקדש מעילה ו
 בבבר אה נקיט להבי מרשותיה, נפיק לא והבא הבא בידו א ומה בחצרו א ומה אחר לרשות

 וו בבר אמר בי הכי ומשום מקום, בכל לו שקומת אמותיו ר■ תוך עומדת שהיתה הפקר של
 של אמות דד׳ מציעא דבבא בפ״ק דאמר דאע״ג מעולם, בו זכה לא זה ומקדיש ח״ל הקדש

א הקדש זו ככר דאמר דכיון משובז שאני הבא אקנה, אמר לא כי אפילו לו קומת אדם  ג
 סוגיא כדמוכח מהני האי כי דעוזא וגילויי ניחא לא לדידיה דליקמ אזז מחא דלוזקדש אדעוזיה

 נמי הבא הוא, ולא חבירו, דקנה לחבירו מציאה כנוגביה אה דהוה הכי, למיעבד ומצי דהתם
א״. נראה זה קמ לא מעולנז ואיהו קני הקדש

 עדיין בו זכה שלא מנלמא הפקר להקדיש יבול אדם דאין דסי׳ל מוכח אלו הר״ן דברי ומתוך
 הוא קנה שלא ואע־פ אמותיו, ד׳ תוך מומזת היתה שהבכר בהכי דמיירי לאוקמי צריך ולכן
 דלא וזה שא, שאימ דבר מקדיש מקרי ולא להקדישו דיכול אה מהני פנים בל על מ־מ

ש יכול לא למה א״ב להקדיש יכול אחרעז של שאימ כל הא ז״ל ולדבריו הנ׳ל כהחת״ס  אזקדי
אין אמותיו. ד׳ בתוך מונחת אימ אפילו סתם הפקר של כבר  אה דסבירא דא״ב אזקשות ו

ץ ר ל אז ל שלו שהוא דבר דדוקא ז כ איך הכבר או; לעצמו קנה לא הלא הבא א״ב להקדיש, י  ו
שו, יבול שו לקמתו דבידו דביון לומר צריך ע״ב אבל אזקדי  הקנץ לעשות צריך אץ שוב להקדי

תו אזבניסו או למזזו הוצי  ההקדעז, לרשות קנימ אמצעות בא מיד מכניסו אלא הדלקדעז ע״י ל
ל רש״י בשיטת גנז לומר צריך וכן מל ״רבותא שכתב: ז כי דמצי ק ה בהפקר ז א  קדושה אז

ת דמצי דכיון וכוונתו עלויוז״.  וכמו אנצמו, קנה לא אי אפלו ההקחזו חל ממלא בהפקר אבו
כי לנפעויזז זבי בעי דאי דמימ חבירו קנה לתבירו מציאה מגביה דלוזכי מציעא בבא שאמרו  ז

ל הרא״ש מפירועז נמי מוכח וכן לאחרינא, ננוי ה שכוון ז׳ ^י א מ  ד׳ תוך שמומז בבכר ננזי אז ד
 ממס רוזוקה שהיתה בבכר לה דמוקי הר״י שיטת הביא שהרא״ש אלא לו, שקומת אמותיו
אץ הרבזז ת שיוכל אז סמוך אדם ו מל הקדש תהא זו בבכר לכשאזכה ואמר הוא אלא אבו ק  ו

כיץ ההקדש עליוז דהל ו ד ^ ת ד  לכשאפדנה לך שמשכנתי שדה אע״פ בפרק כדאמר בו אבו
אל דקדשה תקדוש בידו הו ל הר״י הנה לפדותו. ו ל הרץ על חלק ז קר ז ל הסברא בע ס  ו
 דבידו כיון תקדוש לבשאזכה לומר דמהני אלא שקנאו, אחר אלא חל ההקדש אץ דבאמת
ל אדם דאץ אומר מפורש הר״י לשיטת והן ורא״ש הר״ן לשיטת הן אבל לקמתו, כ  להקדיש י

א, ממש שהוא דבר אלא שו ואימ מהני לא אחרינז של שאימ אעפ״י הפקר אבל ש קדי  יכלאז
ל. כחת״ס ודלא צ ז

ל דבר מניר אחד קדועז שראיתי אלא ד  ב״מ בש־ס דאיוזא והוא הנל, הראשונים שיטת נגד ג
מודוז פפא רב ״דאמר אמנה מחוסרי מפוום בהם שיעז דברים לענץ ,k מט,  במתנה יוחנן ר׳ ד

 אי לבן שאמר ימוראל יווזנן א״ר אבודזו רב דאנלר מסתברא נמי הכי דעת״דזו דסמבא מועטת
 בשלמא אמרת אי אוזר, מקום על מעשר תרומת לעשותו רשאי אי p בידי לך הזו מעשר כור
 אישתכוז רשאי אמאי ביוז למיהדר מצי אמרת אי אלא רשאי, הכי משום מיהדר מצי לא

ם״, דקאכל ל ט^י כ ל מהרש״ש הגהות בעל והגאון הגנזר־. ע צ לזז קושיא הקשה ז ד  ועצומה ג
איידי מצי לא ב׳זזלמא אמרת אי שם ״בד״ה במלדז: מאז אעתקם הקדועוים דבריו א דחביבין ו



כהן דתי,פו סוניא

 וי״ל שלו, משאינו להפריש יכול איך קנאו לא דעדיין כיון לי וקשה רשאי הכי משום למהדר
 כהונה, כמכירי עליהן מפריש וכר המלוה התם דתנן הא א, ל, בגטין רב רמוקי להא דמי חה

הו דמטו כמאן והוה דעתייהו כהניה דאסחי ופירש״י  דודאי דעתייהו מסהי נמי והכי דהני, לידי׳
 דלא כמה דבל וכתבו בעלמא לדברים כהונה מכירי השוו ב, קכג, ב״ב התום■ וכן ישנה, לא

 מה ועד מעשר, מה׳ בפ״ג אהדדי דיני תרי הני הרמב״ם מסדוד משכהנ וכן כמוהוק. הוי הדד
 את דתודם הא על א, א, דתרומות בירושלמי דבעי להא וה לדמות יש גם שם בגטין שכתב
 אחריגא. בגוונא מעייר שם מידוה אחד שהופקר מהפקר הפריש אם תרומה דאינה שלו שאינו

 דלא כיון דלמא או שלו שאינו כיון תרומה תרומתו דאין נאמד אם וה בכגון דה״ה נראה אבל
 תרומה דתרומתו כהצד יסבור יוחנן דר׳ ונאמר איפשטא, ולא תרומה תרומתו הכירו של הוי

 היתה ב, לד, בנדרים דכא דאמד הא כפשטיה יבוא דבוה ונלפענ״ד כנ״ל. דמי כהפקר ג״כ והכא
 כמו שלו אמות בד׳ שהיתה לאוקמי מנטרך ולא ובו׳, הקדש וו בכר ואמר הפקר של ככר לפניו

 דינא הך מביא בטמוך שם בירושלמי ראיתי שוב מאד. נכון לי נראה וה והרא׳׳ש, הר״ן שכתב
 שאר על מעשר תרומת מזה לתרום שליח שעשאו במו דהוי הוא דהטעם שם ומשמע יוחנן דד׳

שוי שזנשה מה מעשר תרומת שתרם הבית בעל דאמר יוחנן וכר׳ מעשרותיו  כאבא וזה ע
 מעשרותיו על מעשר תרומת האי שעשה דאחר עוד איתא ושם סד־ל, בגטין גמלא בן אליעוד

עכ׳׳ל. ע״ש אחד ללוי לתתם יכול הבית הבעל אין שוב

 של שאינה דבל בשיטה אזלה הוה כחייעא דבבא דסוגיא דס׳׳ל תדאה זצ׳׳ל הגאון מדברי הנה
 דבירמזלמי אלא להקדיש. גם וממילא תרומה להפריש יכול מ״מ אינה, שלו שגם אעפ״י אחרים

 עב״פ שאינה במה סגי או ממש שלו שיהא דוקא בעינן אי איפשטא דלא איבעי הוא תרומות
 בירושלמי איפשטא דלא איבעיא היא זצוק״ל החת״ט זקני קדושת הנחת וא״ב אחרים, של

הנ״ל.

 בשיטה בזה שכתבתי מה ״עיין כתב: ל״ד נדרים במס׳ בעצמו ז״ל המהרש״ש הגהות אולם
 ר׳ דגטין ופ״ח דפאה פ״ד בירושלמי שראיתי מפני בי הדרנא ועתה א, מט, מציעא בבא חדשה

 אמות ד׳ בתוך אם קיימינן אנן מה ובו׳ מהם ובו׳ הבימתי בעניי והנה פטוק על מני הושיעא
 יכול אדם דאין מבואד הרי שלו, שאים דבר מקדיש אדם יש אמות לד■ חוץ ואם הוא עשיר

שאני לחלק וצריך הפקר, דבר להקדקט  מה דרשינן ביתו את יקדיש כי ואיש דכתיב הקדש ו
בו׳, שלו ביתו  מאי כ א מעולם, בו זכה לא זה דמקדיש דכאן הד׳׳ן לפירוש קשה ולכאורה ו
 לזכות נתכוון בשלא למימר מצי הא הוא, עשיר אמות ד׳ בתוך אם אושיעא לרב ליה קשה

 אין ולפענ״ד עיי״ש. שפיר אתיא מציעא דבבא בפ״א הירושלמי ולגירסת להקדש, אלא לעצמו
בץ הקדש בין לחלק זצ״ל הגאון לדברי מוכדחין אנו  כשנאמר ניחא הכי בלאו אלא תרומה, ו

 סגי ולא ממש שלו שיהא חנריך שבתדומות האיבעיא בצד ס״ל ופאה בגטין הידושלמי דסוגיית
כיון אחרים, של שאים במה  שום בזה אין צד לשום האיבעי נפשטה לא תרומות במס■ דשם ו

סתירה.

 מהא בנדרים הדץ שיטת על קושיא שהביא ס״ו סי■ חיו״ד אפרים■■ ״בית בשו״ת וראיתי
 כי איש כתיב הא קדוש מי ואקדשיה בעלמא דחזא דאי הקן בשילוח דאמדינן קל״ט דחולין
 להקדיש דיכול אמות אדבע בתוך בעמד אפשד הא הר״ן לשיטת וקשה עיי״ש, ביתו את יקדיש

טז סופה עד התשובה עיי״שבכל שלו שאים את גם דחולין זו סוגיא הנראה וכפי דברים. ארי
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 הפקר, להקדיש אפשר דאי היא מפורשת סוגיא דלכאורא זצ״ל המהרש״ש הגאון מעיני בעלמה
 ולומר לחלק דיש לפענ״ד נראה והיה הפקר. דבר מקדיש דאדם הירושלמי שיטת נגד והיא

 לגבוה דאמירה מצד הוא הפקר רבר להקדיש אדם דיבול ס״ל שבירושלמי האיבעי צד דאותו
ת נמי ההקדש יבול בן ההפקר מן לעצמו אבות האדם שיבול במו וא״ב להדיוט, במטירה  אבו

 לומר יש זה ולפי להדיט. במסורה לגבוה דאמירה ביון הגזבר, במקום הוא והמקדיעז בו
 מעשה היא להקדש המסירה רדזיינו הקדעז מעשה האי בשילוח דחייב ביון הקן דבשילוח
 שיבטל לזבות להקדש אה ניחא ולא הקן את בשראה מיד בו שנתחייב החיוב לאותו המתנגדת

בסברא. נבון תה העזילוח, מצות זה ירי על

שיTבח שבתבתי מה כאן להביא אתי ומקום  בה שנתייגעו החמורה התוס' קועזית איעזב ו
 שאמר או לכיס שנפלה הקדשו של פרוטה במשנה דשנינו ב, בא, דף מעילה בסוף והיא רבים

 כשהוציא ולחככזים הראשונה את כשהוציא עקיבא לר׳ דמועל הקדש יהיה זה בכיס פרונזה
 איסור כשאר הקדש של פרוטה האי יבטל לא למה ״פרוטה״ ד״ה בתוס' והקשוו הביס, כל את

 דבר דהא להבין שקשה התוס׳ ובתירוץ זו בקושיא הרבה שפלפלו באחרונים ועיין רעלמא.
עיין מהתורה, הפרוטה תבטל לא ולמה מדרבנן, רק הוא חשוב ודבר מתירין לו שיש  בפלתי ו

אין המרדכי אדברי מכאן שהקשה ק״ב סי׳  התום׳ קושיית ולפענ״ד להאריך. מקום באן ו
 ברוב איסור בינזול דבל ע״ז במסי ז״ל הרמב״ן לן שחידש מה פי על מידי, קשה לא מעיקרא

תך היתר  הרוצה בהקדש וממילא ההיתר, שינצל כדי האיסור שיבטל הרוצעז בעלים זתצת צ
 יוצא אינו הלא ובמזיד מעילה, היינו הדיוט לרשזות ויכנס הקדשז שם שיפקע היינו שיתבטל

 במזיד, מעילה הוה בעלים ודיעת מתבטל לא בעלים דעת דבלא ליבטל אפשר אי כן אם לחולין
 מתנגד בפירוש הלא הקדש יהיה זה בכיס פרוטה באמר שכן ומכל בטילה אינה בנפלז ולכן

חנון דעת ואיכא הקדש שיהיוז דוצה הוא דהא להביטול לז בעלם ו  הקדש יהיה אלא יבטל ש
בטיל. דלא שפיר ולבן

 לא ספיקא מידי פנים כל על לא או הפקר להקדישו יכול אי זה דבר כי דקמן למאי ונחזור
ה דמיבעי והוא רילן, בסוגיא האיבעי הוה גופא זה כי אני אומר זה ולפי נפקא,  כיון להשייס ל

 ממנו שתוקף דמי ביון פנים בל על המחזיק של שלו אינו מקדי א״ב ™ו מוציאין אין תקפו דאי
 אבל ממש שלו דאינו אעייפ להקדישזו יכול המחזיק של ממש דאינו ביק וממילא גזלן מקרי לא
 גזלן, מקרי דלא מידו מוציאק אין המחזיק מן התוקף דהא אחרינז של מקרי לא פנינו כל על

ט כמסירה לגבוה דאמירדז כיון מתקפה גרע לא הקדישזה ולכן דיו  האיבעי של צד והאי דמי, לז
 ממש, שלו שאינו אעייפ פנים כל על אחרינז של שאינו דבר תז״ה הפקר להקדישז ריכול ס״ל הוה
 רק ולא ממש, שלו שיהיה וצריך ריל כוזיב ביתו את יקדישו כי דאיש ס״ל האיכעי של השני וצד
 זכות להקדישז שרוצה חפץ כהאי לו יהיה גופא שהמקדישז אלא אחרים של יהיה שלא זאת
^ וממילא חל, אינו הכי ובלאו ממש וקנין תו  מה כל כלל קשה ולא נכק על הכל ומיושב מ

ז״ל. האחרונים ושאר ידזושזע פני בעל הנאון שהקשוז



שט ופל״ד חד׳׳א אנפשיה דשדא פוניא

 ו^לגינן דאיסורה חתיכה אנכשיה דשויא סוגיא
דיבורא

ב) ט, (סנהדרין

 דמאיזה והאחרונים, הראשונים האריכו כבר דאיסורא חתיכה אנפשיה דשויא הדבר בעיקר
 דאדם נאמנות מטעם שהוא אומרים יש דאיסורא, חתיכה נפשיה למשווי האדם יכול טעם
 מח סי׳ אה״ע יוסף בבית הובא הרשב״א בתשובות עיין איש, ממאה יותר עצמו על נאמן

ש מז. סי׳ עבי חכם ובשו״ת ט, ט, אישות הלכות למלך ובמשנה בסופו,  שהוא אומרים וי
עיין בזה, שהאריך ט, אישות ה׳ בפט המלך בשער עיין נדר, מטעם  תנינא ביהודה מדע בשו״ת ו
עיין הכי, דס״ל מאן לטועה שחשבו בג סי׳ אה״ע  שהביא א' פרט ה׳ בכלל תורה בשערי ו

שץ מסוגיא דלכאורה וכתב מאד, בזה והאריך השיטות  מטעם הוה דלא משמע ב, סג, דקדו
 באומרת אסי ר׳ דמודה ומסיק לא, או לקטלה האב מהימן אי אסי ור׳ רבא דפליגי נאמנות,

 לא לדידה רחמנא הימבא לאב היא, ולא ובו׳, אח״כ זנתה אם אותה סוקלין דאין נתקדשתי
 הוא אחרינא טעמא איסורא ולענץ חששא, משום סוקלין אין קטלא דלענין רש״י וכתב הימנה.
 עלה. אתינן נאמטת מטעם דלאו להדיה ומשמע יעיי׳׳ש, דאיסורא חתיכה נפשה דשויתה משום

 לא עדים ומאה איש ממאה יותר עצמו על נאמן האדם דודאי הוא, הלזה בענין שנלפע״ד ומה
 יש אם P יועיל לא העדים הגדת ענין כל כי לעצמו, עד שנוגע בדבר האדם את להכחיש יוכלו

 יקום עדים שנים עפ״י כי הספק, מאתנו לסלק העדים ויוכלו לנו שחוצה בדבר ספק אחה לנו
 ס״ל ולכן לעולם, להכחיש עדים יוכלו לא לעצמו עד p שטגע במה דין הבעל את אבל דבר,

 משום פטור אכלתי לא אומר והוא חלב אכלת לו אמרו עדים דאפילו א יב, בכריתות לרבנן
היינו עצמו, על נאמן דאדם  להבי״ד נוגע הדבר אין וא״ב החטאות על ממשכנין אנו דאין כיון ו
כיון עצמו, דין להבעל אלא  להכחישו. עדים הגדת ליה מהני לא אכל שלא בבירור אמר שהוא ו
 לברר אלא נאמר לא חזקה ענין דכל הרשב״א בשם שכתב ותרי דתרי בסוגיא יהושע בפני ועיין
 הברי, את להכחיש לא אבל כודאי, זה דבר התורה ועשתה בדבר מסופק שהוא למי הספק את

 אמתיים בדברים עיי״ש הבעל, של חי חזקת עדו יועיל לא שמת לי ברי אומר העד אם ולכן
 שטגע במה דין הבעל של הברי עד מהני לא עלי העדים דהגדת ה״ה וא״ב תורה. של לאמתה

 יכול אחר איש אם דנין אע דאם אלא נבנה, כשרות חזקת על עד העדים דנאמעת לעצמו, עד
 שני אהגדת סמכינן בזה אותו מכחישים עדים ושני בעלה מת אומר עד אשר האשה את לישא
עדים. מאה אפילו יכחשוהו לא לעולם שמת לי ברור שאומר עצמו העד אבל עדים,

 דהקשה חולין מס׳ ריש בהג״א הובא הרא׳׳ם שיטת חומר כמץ מיישב אני זה פי על אשר
 החזקה. עד אחד בעד איסור חזקת עד אחד עד עפ״י בשר לאכול השחיטה על סמכי^ דאיך

תירץ  הכשרים עדים כסתם כשרים סתם שהן אלא ופוחזים ריקים אדם בני אסתם דודאי ו
 ירא שהוא מי אבל איסור, חזקת עד עליהם לסמוך רשאי אין דעלמא עדיות בכל מהתורה

 הא עליו לתמוה שהרבה חולין על יהושע בפני ועיין שאני, ליה ומהימן בכשרות ומוחזק שמים
לאדם בכשרות מוחזק בין חילק ולא וכו׳ איש לכל אחד עד יקום לא הכתיב דבר מלא מקרא
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 ב׳ הגדת דבעי במקום דודאי מאד, ניחא הנחתינו לפי אבל בתימא. הדבר שהגיח עיי״ש פשוט,
היינו ואהרן כמשה אפילו אחד בעד הכי בלאו סגי לא עדים  העד את יכחיש דץ דהבעל היכא ו

מד להבחין יודע ואינו בדבר המסופק לאיש נוגע והדבר העד את מכחשת החזקה או  עדו ועו
 שעדותו עד בכשרות ומוחזק נאמן אצלע הוא Tמע האי אם אולם אחד, עד והעדת החזקה
 מכחישים בעצמנו אע כאלו נעשה אז באמתתה לספק מקום שום שאין כשמש ברורה אצלנו

 אדם אם ולכן החזקה, לן איכפת לא החזקה עד ברי שיש מקום וכל החזקה, עד ברי ואומרים
 מותר אז חשש שום באן שאין באופן לדבריו מאמינים ואנו העוף ששחט אומר לן המוחזק
 אמת מאד נבון וזה החזקה, עד ברי ואומרים שחטנו בעצמם שאנו כמו הוה כי עליו לסמוך

תורדז. של לאמתה

^ג  אכלתי לא אומר והוא חלב אכלת לו אומרים דאם וס״ל אחכמים חולק מאיר דר׳ דהא ו
 ממאה יותר עצמו על נאמן דאדם הנ׳ל ברורה אסברא דחולק לומר מוכרחין אנו אין דחייב,

 אנו ב׳ הגדת כאן דיש כיון דס״ל אלא איש, ממאה יותר עצמו על נאמן דאדם דס׳ל אלא איש,
ש, ב, פז, יבמות ז״ל הרמב״ן מדברי למדתי כן ששכח, לומר תולין  דעיין אלא עוד ולא עיי׳

 מודה מאיר ר׳ דגם שם ומבואר ורבנן מאיר דר׳ הפלוגתא כהנים תורת בשם שהביא בילקוט
 אלא אותו שמכחישים באופן הוא אם אפילו ומשנהג נאמן במזיד אכלתי מתחלה אמר דאם
ע אכלתי לא רבריו לפרש רוצה ואח״ב אכלתי לא סתם אמר בתחלה דאם  אינו מזיד אלא שו

היטב. עיי״ש נאמן,

 ברי ומהני איש ממאה יותר עצמו על נאמן דאדם ברורה דהסברא מהנ״ל לנו יוצא עכ״פ
עד החזקות כל עד שלו  נאמן שהאדם אע״פ אולם לזנצמו, עד שנוגע במה עדים מאה הגדת ו
 דין, הבעל חוץ אחר לאדם לנו שנוגע במה מסובב שום ישתלשל לא זו מנאמנות עצמו, על

 עדים דב׳ אע״פ אשתו את לישא יכול ברי אומר והוא המגל שמת Tמע העד אם תדאי
 כמבואר ברי, ג״כ שאומרת לולי איא׳ו להנשא מתירים היינו לא להאשה אולם אותו, מכחישים

 עד האי אם למשל עליה, בא ברי אומר שאינו אחר אם אבל ב, כב, כתובות ותת דתת בסוגיא
ת שאמר אחד  לנו שהיה כיון יפטר לא בודאי אחר איש איזה עליה ובא מת אותה ונשא ב
 שאמר מפני האשה שנשא עד האי כי אומר אני אלא עוד ולא אחד, עד האי הגדת עד עדים

 כי ממזר, שהוא לומר לנו היה לכאורה נשואק מהאי בן עלד אם עתם תרי הכחשת עד בת
 הבן על דנין אנו אם אבל לו, שמותרת לעצמו שנוגע במה p תהני לא ברי שאמר העד הגדת
תך אבל דרבנן, ספיקא ותרי דתרי כיון ממזר שהוא לומר לנו היה לכאורה העלד מר צ  א
כיון בני, זה בנו על לומר התורה הימניה דהאב ת אומר שהוא ו  נאמנות עלשך העד הגדת עד ב
 דלעיל סוגיא נכץ על מיושב איך תראה אלה בדבתנו אנחנו כנים ואם בנו. על גם העד

 עצמה על נאמנת נתקדשתי שאמרה האשה דודאי תורה, השטת בעל עאדז שתמה שהבאתי
ת כאומרת דהוה שפיר  עאה הבא יהיה שלה אמירה שמכח אבל שלה. פנויה חזקת עד ב

עTש הבי״ד על מסובב שום ימשך לא מהגדתה כי נאמר, אל זה בסקילה  הבא איש בסקילה ו
ברור. דבר וזה עליה

כב, כתובות ותרי דתרי בסוגיא בחרותי בימי שהקשיתי עצומה קושיא בזה מיושב מאד ומה
 בגמ׳ ומקשה תצא, לא נשאת ואם תינשא לא מת לא אומתם ושנים מת אומתם בשנים ב,

גופה היא ומקשה מעדיה, לאחד בנשאת ומשני תלוי, באשם עליה והבא נינהו ותרי תת מכת



ופל״ד חד״א אנפשיה דשויא סוגיא

 מחהרא נמי איהי מיזהר דאיהו היכא כל פד יבמות בגם׳ אמרו הלא לי וקשיא וכו׳. תלוי באשם
 מעדיה לאחד בנשאת דמיירי כיון וא״כ מוזהרת, אינה נמי איהי מחדהר לא דאיהו היכא וכל

עיץ מוזהרת אינה היא גם ממילא א״כ אותה אשא מותר והעד  צ, דטמאה בסוגיא בדדים סוף ו
 נפשה דשויה לו אסורה דתהא לומר״ ״חזרו ד״ה התוס׳ והקשו לדבריה, ראיה תביא לך אני ב

^ דאיסורה, חתיכה תי  הקשו וע״ז זונה, משום מוזהרת האשה שתהי׳ מצינו דלא ממיץ הר״א ו
 דלא ודאי והנה עיי״ש. מוזהרת. נמי איהי מוזהר דאיהו היכא דכל הנ״ל יבמות מגמרא התוס׳
 אינו הוא לך אני טמאה באומרת דהכא ס״ל דהוה אלא דיבמות, סוגיא ממיץ הר״א מעיני נעלם

 אינה היא גם שוב מוזהר אינו דהוא כיון וממילא להאשה, להאמין מחוייב אינו דהא מוזהר
 מיזהר איהו גם דודאי בזה להו ניחא לא להתוס׳ אולם שנטמאה. בנפשה שידעה אע״פ מוזהרת

 לגבי אבל דמשקרה, דאפשר להאשה להאמץ מחוייב דאינו משום שוגג או אונס דמקרי אלא
 וכיון לבעלה, אסורה ממילא אז נטמאה ואם לא או היא טמאה אם האמת דיודעת כיון האשה
הרת נמי איהי ממילא האמת, יודע היה אם ר׳׳ל מההר דאיהו  דכל ביבמות דאמרו והא מוז
 לגבי איסור ליכא ובעצם דבאמת היכא הייע מוזהרת אינה נמי איהי מוזהר אינו דאיהו היכא

 בפירוש שכתב ברשב״א מצאתי החיפוש ואחרי ידיעה, חסרון רק דליכא היכא לא אבל דידיה,
 בהגה״ה, ב, יד, דף חגיגה מס׳ על אבן בטורי ביאור וביותר ממיץ, הר״א בכוונת שכתבנו כמו

 כל על אבל עיי״ש. לזה נחית ק׳ סי׳ אה״ע זצוק׳׳ל חת״ס בשו״ת וגם נכונים. בדברים היטב עיי״ש
 איסור דליכא היכא דכל מודים עלמא כולי התוס׳, לשיטת והן ממיץ ר״א לשיטת הן פנים

 יודע והעד מעדיה לאחד ניסת גבי הכא וא״כ מוזהרת, אינה היא גם שוב דידיה לגבי בעצם
 מכחישים שהעדים אע״פ כלל איסור יהTד לגבי וליכא לא, או הבעל מת אם האמת בעצמו

 כיון הא תלוי, באשם גופא דהיא בגמרא מקשה איך וא״כ האמת, את יודע הוא דהא אותו
א מוזהרת, אינה היא גם מוזהר אינו דאיהו שי זה. על שנתעורר למי ראיתי ולא גדולה זו ^ו

 דבר בה נמצא אם באונס דתנן אביי דמקשה א, מ, בכתובות דאמרו מה על להעיר לי יש וכן
 לא אמרה דאי ומשני תעשה, לא ונדחה עשה וניתי בגט׳ ומקשה לקיימה, רשאי אינו ערוה

 דוחה ואם אב כיבוד דאין קרא איצטרך למח דא״כ ישנים בתוס׳ והקשו כלל, עשה ליתא בעינא
תיסנו דכיבוד, עשה ליכא בעינא לא אמר דאי ליה תיפוק שבת,  עשה ליכא דידה גבי דהכא ו
 מוזהרת דהיא דיח־ה עשה משום בלאו לעבור לה אץ הלכך ליה בעינא לא אמרה אי דהא

 אינו שוב א״כ תעשה, הלא ודחה עשה איכא דידיד! דלגבי כיון סוף כל דסוף וקשה כמותו,
 ר״א לשיטת מיבעי לא עשה, ליכא דלגבה אע״ג מוזהרת אינה היא דגם נאמר ממילא מחהר
 לדידה גם שוב לה להאמץ מחוייב דאינו משום אלא איסור בעצם יש אם דאפילו דס׳׳ל ממיץ
 ודאי תעשה לא דוחה עשה מכח איסור ליכא דבעצם הכא שכן דכל קשה ודאי איסור ליכא
 דשפיר דס׳׳ל בנדרים שם התוס׳ לשיטת גם אבל מחהרת, אינה היא דגם למימר ליה דחוה
 נמי איהי ממילא איסור יש באמת מ״מ אם אבל להאמין, מחוייב דאינו אע״פ מיזהר אחזו מקרי

 לדידיה דאיכא באונס הכא אבל מוזהר איהו טמאה באמת דאם כיון שם תינח הא מוזהרת,
 מצאתי גייןm ואחרי מוזהרת. אינה איהי דגם נאמר לא למה תעשה הלא ודוחה עשה

 הא על יומא במס׳ תמרים הכפות דברי את והביא זו בקושיא עמד א' במצוה חינוך שהמנחת
 עשה בין שמחלק ועמוק נעים בפלפול עיי״ש תעשה לא כל שדוחה תשובה גדולה דאמריק

 בעינא לא אמרה אי באונס הכא כן משאין יהושע, הפני כתב וכן בדידה, גם דנוהגת דיבום
בגם׳ דאמרו אהא לי דקשיא מה לתרץ למדתי דבריו ומתוך כלל. עשה דידה לגבי אכא
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 סהדי, לכולהו וארתבינהר דאמימר לקמיה ובא סהדותא ידע הרה יימר דרב ב, ל, שבועות
 הא לי וקשיא עדיף. התורה דכבוד דעשה pומת בעמידה. הכל דברי עדים הא בגט׳ והקשה

 ליכא בעינא לא אמרה דאי דכתובות להא ממש דומה וא״כ מחול כבודו כבודו על שמחל רב
 לאשה״ תהיה ״ולו של הכחנוה דכל באונס דבשלמא מידי קשה דלא לי נראה אבל כלל. עשה
 א״כ הנשואין ועל הקנס על ומוחלת בעינא לא אמרה אי ולכן האנוסה. לטובת קנס בתורת היא

 כי כלל עשה מקיים אינו שוב לישאנה רוצה הכי אפילו המאנס אם אפילו ר״ל כלל, עשה ליכא
הו הנשואין, על שמחלה ע״י לגמרי נתבטלה העשה  אבל כלל עשה א־כא לומר הש״ס שדייק וז

 את הבן אותו מכבד אעפ״ב אם כבודם על מחלו אם אפילו בכבודם שמחוייבין רב או אב גבי
 ע״י המצוה נעקרה ולא נתבטלה לא וממילא מצוה, דקיים בודאי רבו את תלמיד או אביו

וברור. נכון וזה תעשה הלא את כזו עשה דוחה שפיר לכן המחילה,

 האשה את נושא שהעד מעדיה לאחד בניסת דעכ״פ נראה הנ׳ל דמכל רקמן למאי ונחזור
 אינה נמי איהי מוזהר איט שאיהו דכל נאמר לא למה הבעל מת אם האמת שיודע משום

 לא מעדיה לאהד ניסת דאם דאמרינן הא דודאי מידי, קשה לא הקדמתינו לפי אבל מוזהרות
 ברי עד מהני דלא עדים הבחשת ליכא דידיה ולגבי האמת, את יודע דהוא משום p היינו תצא

 על נסמוך ואיך דמשקר אפשר ודאי כי האשה לגבי או לדידן לא אבל לעצמו, p הנוגע בדבר
 אומרים לישאל באה אם באמת ולכן לא, או להאמינו או לט הטגע בדבר שלו ברי ועל דבריו

 דאולי לט לא אסל נאמן לעצמו והוא ברי דאמר אע״פ עצמו, להעד אפילו תנשא לא לה
 משקר דדילמא תלוי באשם גופה דהיא תצא, ניסת אפילו דא״כ בגמ׳ מקשה שפיר וא״כ משקר.

 אחריה תמשיך לא דידיה ברי אבל האמת, דיודע משום לישאנה יכול עצמו דהעד אלא העד,
 משקר דילמא עומדת במקומה הסבה דעדיין וא׳׳ב ולהאשה, לט הטגע בדבר מסובב שום

^ מוזהרת. נמי איהי וממילא מוזהר דאיהו מקרי שפיר ע  ומה בס״ד. וצדק אמת הוא כי בזה ו
 חומר מתוך זירא ר׳ דמסיק הא על ״מתוך׳ ד״ה א פח, יבמות התוס׳ קושית בזה מיושב מאד

 משנים פחות שבערוה דבר דאין כיון שוpש בתחלתה עליה הקילו בסופה עליה שהחמרת
 אצא■ העד נאמן אם דודאי וניחא, ניחא הנ״ל ולפי התורה, עד ועשה בקום חכמים ילוp האיך

 בדבר גם עליו לסמוך מותר בו ישקר שלא אצלו שמוחזק או אמת הדברים לו נראין כי
 את להכחיש להעדים להאמץ אלא נאמר לא בממון והן בערוה הן שנאמר דבר כי שבערוה,

שיזTבק רבא אמר וכאשר האיש,  בץ חילוק וליכא אפקה זיל תרי כבי לך מהימן דאי א. סו, ו
בץ לאסור  עד העד דברי על שסומכת לה נאמין תיתי דמהיכי סובר היה דהש״ס אלא להתיר, ו
 שהחמרת חומר דמתוך זאת כל לן חידש ולכן העד, אצל דהייט אתו שהאמת אצלה שברור

 שאמת לך ברור שאם יודעת הוי לה אומרים p סתמא לה שרינן לא דאנן ר״ל בסופה, עליה
 אלו כל הבעל יבוא אם כי בצוארך, תלוי הקולר אבל עליו לסמוך תוכל אז העד של חכו יהגה

ל ומינסבא, דייקי ודאי מ״מ נשאת היא אם וממילא במשנה, כדתנן בך יהיה הדברים  שלא ר׳
 ראתה בעצמה הוא כאלו הדברים לה שנראץ עד כ״כ בכשרות אצלה שמוחזק למי p תאמין

 ברורים והדברים לעיל, שביארט ז״ל ממיץ ר״א וכשיטת מהתורה שרי וזאת מת, בעלה את
תלי״ת.

 דאיסורא חתיכה אנפשיה דשויא בהא והתוס׳ הרא״ש לשיטת הסבר מציט זה וראה
מכאן וכו׳ pצ ושפטתם ת״ר א, מז, ביבמות גרסינן תורה, השערי בעל הרבה בהם שנתלבט
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 לפני שבא באחד מעשה גר, אינו עצמו לבין בינו גר, זה הרי בבי״ד שנתגייר גר יהודה ר׳ אמר
 אתה ואי עצמך את לפסול אתה נאמן לו אמר וכר׳ עצמי לבין ביני נתגיירתי לו ואמר יהודה ר׳

 קאמר הכי יצחק בר נחמן ר׳ ואמר כשרות) בחזקת עצמו על רכו׳(שהיה בניך את לפסול נאמן
אין אתה כוכבים עובד לדבריך ליה  הבא הרא״ש וכן כה יבמות התרס׳ וכתבו לעכו״ם, עדות ו

 דלאו שפסלה, ישראל בת על בא שאם למימר לאו עצמו את לפסול דנאמן דהא דידן בסוגיא
אי כשרים, ובניו פסול דאיהו נאמר האיך כן לא דאם עצמו, את פוסל עדות מצד  דפלגי^ ו

 עדות אץ ודאי אלא הרגתיו, באומר כה ביבמות דיבורא פלגינן ליה לית יהודה ר׳ הא דיבוריה
 דאיסורה חתיכה אנפשיה לשויה לעצמו עדותו מהני זה לענץ אלא עצמו, לענין םאפילו כלו

 ותמה מאד האריך ג׳ פרט תורה ובשערי רברא״ש. בתרס׳ היטב עיי״ש ישראל, בבת ואסור
 כשרים. בניו איך נכרי שהוא היא ואמת דבריו נקבל דאם העדות, נחלק דאיך קיימת תמיה

 את להעתיק אנו צריכין בוריו על הענין להבין וכדי נכונה, התוס׳ ושיטת מידי קשה לא ולדידי
בשלום. יבוא מקומו על והכל גדול אור לנו יאיר ומשם דיבוריה דפלגינן לסוגיא עצמינו

 לרצונו להרגו, מצטרפץ ואחר הוא לאונסו רבעו פלוני יוסף רב ״אמר ב, ט, pבסנהד גרסינן
אץ עצמו אצל קרוב אדם אמר רבא עד, רשע תשת אל אמרה והתורה הוא רשע  משים אדם ו
 דפלגינן הא שהזכירו כלל מצינו לא יוסף ורב רבא של הפלוגתא בעיקר הנה רשע״. עצמו

^ לא, או דיבורא  לגבי׳ ליה ומהימנין דיבורא דפלגינן וכתב רבא אדברי הוסיף ז״ל רש״י ו
 ר׳ פליגי דיבורא דבפלגינן לכאורה מבואר לקמן דבגמ׳ אלא ליה. מהימנן לא דידי׳ ולגבי חבריו

 להורגה, לא אבל להרגו מצטרפין ואחר הוא אשתי על בא פלוני רבא ״אמר דלקמן ורבא, יוסף
 אמרינן עצמו אצל קרוב אדם דתימה מהו חך, הייט דיבורא דפלגינן קמ״ל מאי בגמ׳ ומקשה

 דא״כ אלא עלה, קאתינן דיבורא פלגינן מכח ברישא דגם הרי קמ״ל״. אמרינן לא אשתו אצל
 קט לפי נראה ע״כ אשר דיבורא דפלגינן סברתו עיקר כלל הזכיר לא רבא איך מאד תקשה
 בסברא צורך ליכא לרצוני רבעני דבפלוני והוא ז״ל הראשונים דברי לולי חדש דבר שכלי

 לא דידיה ולגביה דחבריה לגביה ליה דהימנן בזה סתירה ליכא נמי הכי ובלאו דיבורא, דפלגינן
 דחיישינן משום לאו ל/נדות פסול דקרוב דהא קנט בתרא בבא במס׳ אמרינן דהא ליה, מהימט
 וכן הכתוב דגזירת אלא פסול, נמי לחובתיה דאפילו דחזינן קרובו לטובת שקר עדות דמעיד
כיון יעויי״ש. ובש״ע ברמב״ם פסקינן  אדם ואין עצמו אצל קרוב אדם רבא אמר הכי הוא שכן ו
 הוא שאמת עינןT אפילו עצמו את לפסול יכול אדם שאץ תורה גזרה כך רשע, עצמו משים

 ליפסל, יכול איט כשרים עדים שני עליו מעידין שאין כל מ״מ המעשה, ונעשה שאומר מה
 אט אץ וא״כ שנרבע, הוא שאמת אע״פ כשר אדם שהוא כיון חבריה לגביה נאמן שפיר וא״כ

 להעיד ויכול הכתוב גזירת מכח רשע נעשה דאיט דכיון דיבורא דפלגינן לסברא כלל צריכין
 לגבי ג״כ להעיד יוכל לא למה עצמו, עדות מחמת נפסלהו ולא אחרת בעדות אחר לענין

ת הן עצמו מחמת נפסל שאיט תורה גזרה דכך כיון סתירה שום בזה ואין גופא, הרובע  אבו
 בהא כלל פאגי לא לרצוני רבעני בפלוני דפאגי ורבא יוסי דר׳ לומר יש זה ולפי לחוב, והן

 בהא אלא לה, דצריכין היכא דיבוריה דפלגינן לסברא מודה יוסף רב וגם דיבורא, דפלגיץ
כיון רשע, עצמו משים אדם דאין ס״ל דרבא פאגי  כיון לרצוט שנרבע אע״פ רשע בכלל שאיט ו
 ס״ל יוסף ורב פיו, על ונהרג הרובע על להעיד יכול ממילא זה על יםTמע כשרים עדים ב׳ שאין

 יאיר חוות שו״ת עיין אחר, אדם על להעיד יכול איט שכן וכיון עצמו, פי על רשע דנעשה
צ״ע. והדבר קז, תשובה



ר ו ם י ר ו ד ד

 למה א־כ דיבורא דפלגינן סברא בעיקר מרדה יוסי ר׳ דגם נימא אי להקשות אפשר אי וכאן
 א״כ עצמו, עפ״י רשע נעשה יוסי דלר• כיון אינו, דזה הרובע, הכירו על להעיר נאמן יהא לא

 ולהלאה מעתה להעיד פסול ויהיה ישאר, רשע מ״מ דיבוריה פלגינן אי אפילו סוף כל סוף
 על בא בפלוני משא״ב דיבוריה. פלגינן מכה גופא עדות בהאי לו נאמין ואיך עדות, בשום
 יוסי ר׳ דמודה לומר נוכל שפיר רשעה, פסול ולא קורבא פסול מהמת הוא שהפסול אשתי

ת פלגא להאי ותשבינן דיבורא דפלגינן  Tהע לא וכאלו דליתא כמאן האשה על שהעיד רעדו
p פיו על רשע נעשה סוף כל דסוף כיון רשעה פסול אבל פיו, על נהרג ושפיר הבועל על 

 זה כי בזה ועיין הרובע. על להעיד פסול יהיה לא איך ולעלם, דנן מיומא לעדות פסול ויהיה
אץ תורה. של לאמתה ואמת ברור לי נראה  סברא ליה לית יוסף דרב לומר הכרע שום לנו ו

 סברא האי בעי לא לרצוני רבעני פלוני יוסי ר■ על דהולק רבא דגם ומינה דיבורא, דפלגינן
 משי אדם ואין לעדות פסול דקרוב הכתוב דגזירת משום ומיצטרף דנאמן והא דיבורא דפלגינן
 אם דאפילו משום אהרת בעדות להלאה להעיד דכשר וכמו תורה, גזרה כך כי רשע מעצמו

 עדות, לכל מהתורה כשר עלו מעידים כשרים עדים שני שאץ כל התועבה נעשתה הדבר אמת
וצדק. אמת ברור וזה עצמו. עדות להאי וה״ה

 ליה דאית יהודה דר■ לומר הכרע שום לנו ראץ ה״ה א״ב אלה, בדברנו אנחנו כנים אם והנה
 שם שהבינו וכמו דיבורא, פלגינן דלא סיל אשתו תנשא לא הרגתיו ראומר במשנה בה ביבמות
 עפ״י רשע דנעשה כיון אלא הכרע, שום אה אץ הצעתינו ולפי עיי״ש. ״אמא״ ד״ה התום׳
 לכאורה ואדרבה הבעל, מיתת על המעיד כשר עד כאן אין כי תנשא לא ממילא עצמו עדות

 דלדידהו דכיון דיבורא, דפלגינן סברא לסבור מוכרחין גזפייהו יהודה ודי יוסף דרב לומר יש
תו עד להאי מאמינעז אנו וא״ב עצמו עדות עפ״י רשע נעשה  הבעל את שהרג שמעיר עדו

 בפלוני וכן המעשה, שנעשה לו מאמינים ע״ב שאנו כיון תנשא לא למה וא״ב רשע, ונעשה
עז ודאי אלא לרצומ, רבעני  מה על לו ומאמינים דיבוריה דפלגינן להו אית יהודה ור- יוסי לד• ד
 אנו רבעני בפלוני וכן בעאך, את שאמר במת לו מאמינים אנו אין אבל הרגתי, אני שאמר

 נרבעתי אני שאמר דבריו בתחלת ונאמן מפלוני לרצוני נרבעתי אני אמר כאלו לו מאמינים
 זמתי אני דבאומר ז״ל הרשב־א שהעלה מה לפי הגם מפלוני. שאמר במה נאמן ואינו לרצוני,

 עב סי׳ אה״ע ביהודה נודע בשו״ת עיץ לשניה, לאפלוני אפשר דאי נאמן אינו אשתך עם
ל הרשב״א דברי אץ דברנו לפי הנה בארוכה,  כפי דלרבא לרבא, ולא יוסף לרב לא מוכרחים ז׳

 דכשר הכתוב דגזירת רשעה, בעדות דיבורא דפלגינן סברא כלל בעי לא לעיל שביארנו מה
 ליוז דאית להיפך מבואר נמי יוסף ולרב מעידים, שנים באן שאין כיון המעשה שנעשה אע״פ
 להרגו מצטרף ואינו פסול ער ונעשה רבעני פלוני שאתך גוונא בכהאי אפילו דיבורא פלגינן

 למיפלג אפשר שאי אע־פ רבעו, שפלוני לא אבל שנרבע ומאמינים דיבורא דפלגינן ומשום
הרשב״א. שכתב כמו לשניה

אין לעצמו, שנוגע במה עדותו ומאמינים דיבורא פלגיץ ליה אית יוסף רב ודאי זה ולפי  אנו ו
 דיבורא פלגינן לומר אפשר אי להיפך אבל רשע, שנעשה כיון לחבירו שנוגע במה לו מאמימם

 נראה וזה ובנ״ל, עצמו דברי עפ״י רשע נעשה ברחך שעל ביון עצמו, על ולא חבירו על דנאמן
 ר' רגם ופרח, כפתר באופן כה יבמות התוס■ קושית מיושב איך תראה ולפי״ז ואמת. ברור

רעיקר כה, דיבמות בסוגיא דוחק שום לסבול לנו אץ וממילא דיבורא, פלגינן ליה איזז יהודה
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כיון דיבורא, פלגינן ליה לית יהודה דרי מכח רק היא דהתם אסוגיא התום׳ קושית  מה דלפי ו
 ונחזור אחרת קושיא עוד לו הוקשה ז׳׳ל דהרא״ש אלא הנ״ל, לכל צורך אין א״כ ליתא שכתבנו

 עומד דלכאורה דיבורא דפלגינן בהא לענינינו ששייך מה עוד אבאר ומתחלה בס״ד, לקמן לזה
 בפלוני דגם הרי הך, היינו דיבורא פלגינן קמ״ל מאי בגמ׳ דאמר הא בצורה כתומה הנ״ל כל עד

הוא. בזה והנלפע״ד עלה, קאתינן דיבורא פלגינן מכח רבעני
 אי כלל בעי דלא ז״ל רש״י שיטת שורי, רבע פלוני רבא רבעי לקמן דאמרינן בהא דהנה

 נהרג העזור גם אי היא האיבעיא אלא אשתי, על בא בפלוני כמו נהרג דודאי נהרג, הרבע
 אצל קרוב אדם אמרינן דלא ומסיק דיבורא, פלבינן ביה נאמר ולא הרובע אחר ערר שיהא
 היה דודאי ואומר עליו חולק ז״ל הראב״ד אבל זי׳ל. רש״י שיטת היא כך נהרג, השור וגם ממוע

 אשתי על בא ופלוני רבעני פלוני דשאני אלא בולה, בטלה מקצתה שבטלה עדות רכל לומר לנו
 דבטל אע״פ וממילא עדות, בכלל איע כגופו שהיא אשתו על או עצמו על מעיד שאדם דמה
 עדות בזה לומר שייך לא האשה לגבי או הנרבע לגבי שמעיד מה דהייע מעדותו אחד חאן

ת כשתי ליה וחשבינן דיבורא פלגינן אמרינן אדרבה אלא כולה, בטלה מקצתה שבטלה  עדויו
 עדות מקרי ממונו דלגבי כיון שורי רבע בפלוני אבל לא, השני ועל נאמן האחת על חלוקות,

שייך חבירו, ממון לגבי כמו גמורה  דפלגינן סברא מהני לא מקצתה, שבטלה עדות ביה ו
 נהרג אינו הרובע גם ממילא נהרג אילו דהשור וכיון חלוקות עדיות לשתי לחשבם דיבורא
 דגם רש״י כשיטת וס״ל הראב׳׳ד על חולק הרמב״ם והנה כולה, בטלה מקצתה שבטלה דעדות
 מכת נהרג איע הרובע דנם לומר הראב״ד שיטת ליה ניחא דלא טעמא דהיינו ונ״ל נהרג, השור
 את חושבים ואט דיבורא דפלגינן דכיון להיפך ס׳׳ל דהרמב״ם משום מקצתה, שבטלה עדות

 עדות חלק דהאי במקום ובודאי וכר, שבטלה עדות לומר שייך לא וא״כ עדיות, לשתי העדות
 על או עצמו על מעיד שאדם דמה ביון אשתי על בא או רבעני פלוני במו עדות בכלל הוה לא

 בו לומר שייך לא עדות חלק האי נבטל אם אפילו ממילא עדות, בכלל איט בגופו שהיא אשתו
 העדות בכלל הוא כולו העדות דבל היכא אולם עדות. בכלל שאים ביון מקצתה שבטלה עדות

 אלא כוא־ז בטלה מקצתה שבטלה עדות בו נאמר שלא בדי דיבורא דפלגינן הסברא מהני אז
 ולבן העדות, של השני חלק ביטול אתריה תגרור לא בטל האחת ואם חלוקות, עדיות כשתי

 עדות ביה שייך לא ממילא עדות, בגדר איט עצמו על מעיד שאדם דמה כיון רבעני בפלוני
 לן איכפת לא נמי הבי ובלאו דיבורא, פלגינן לסברת כלל צריך לא וממילא מקצתה, שבטלה

 וכמו אמת, שהמעשה ואע״ג הכתוב גזירת מכח נאמן דאיט רשע שהוא עצמו על Tשמע במה
 קורבא מחמת הפסול הוא וכאן אשתי, על בא דפלוני הא מביא ואח״ב בארוכה, לעיל שכתבתי

 להרגו דנאמן הא וע״ב שבטלה, עדות ביה למימר שייך הוה שפיר עדות בגדר דהוא כיון ובזה
 הוה דרבא טעמיה רבעני בפלוני דגם ס׳׳ל הוה באמת המקשה ומעתה דיבוריה דפלגינן משום
 עצמו אצל קרוב אדם דתימה מהו מתרץ זה ועל הך, הייט מקשה ולכן דיבורא דפלגינן משום

 קרוב דאדם כיון אלא דיבורא פלגינן מבח לא דרישא דטעמא ר״ל לא, אשתו אצל אבל אמריק
אין עצמו על נאמן איט הכתוב גזירת דמכח ממילא עצמו אצל  על לו נאמין אם סתירה בזה ו

 שבטלה עדות לומר שייך לא הכי בלאו ממילא עדות בגדר הוה דלא כיון וגם שרבעו, חבירו
 אמרינן לא אשתו אצל קרוב אדם אבל עדות, בגדר הוה לא עצמו על שמעיד דהא כיון מקצתה

 קורבה, מכח עליה נאבלן דאיט אלא עדות, בגדר הוה שפיר הלא אשתו על מעיד שאדם מה כל
אמרינן דלא רבא קמ״ל לכן כולה, בטלה מקצתה שבטלוז עדות ביה דנימא אמינא הוה וא״ב
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 האשה על ולא הבועל על ומהימן דיבורא פלגינן אלא כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות ביה
 שפירש במו רדלא אשתו. על ולא הבועל על ומהימן חלוקות עדיות שתי הם כאלו וחשביבן
 ממש, כגופו אשתו הוה דלא חזי^ באנות דהא בעיני תמיה דזה כגופו, דאשתו דקמ״ל הדאב״ד

 שהאשה לבעלה פסול לה פסול שאתה אשה דכל המחבר כתב דשם יג לג, סי׳ חו״מ עיין
 מעיד איבו ולפיכך בראשון, ראשון הוא אשתו עם דהאיש המחבר כתב ח׳ ובסעי׳ כבעלה,

עיין לבבה,  הוה אי אבל בראשון, שלישי דהוה משום כשר בנה דלבן שכתב סק׳׳ל בסמ״ע שם ו
 לגבי במו הבעל לגבי גם בראשון שני בנה בן הוה אז אחד כגוף הם האשה עם דבעל אבלרינן
 שניהם נחשבים אחר לגבי היינו כגופו דאשתו דאמרינן והא וצדק, אמת והוא עיי״ש האשה,
 P מקרי לא אשתו נגד גופיה הבעל אבל להבעל, גם פסול להאשה פסול שהוא ומי כאחד
מ״ל הגם' בפירוש לומר הראב״ד לדברי מקום אין וא״כ ברור, וזה בראשון ראשון קרוב ^ 

 דלא חזינן דבפירוש פלאי והוא עדות, בגדר הוה לא אשתו על מעיד שאדם ומה כגופו דאשתו
 דף בורר זה בפ׳ הוא מתניתן הא קמ׳׳ל דמאי שהקשו גופא והתוס׳ בראשון, ראשון אלא הוה

 קרוב הוה דהבעל ידע ג״ב דרבא מידי, קשה לא הקושיא ובאמת הקרובים, בין נמנה דבעל כז
מ״ל אלא האשה, לגבי  בטלה מקצתה שבטלה עדות ביה נאמר ולא דיבורא פלגינן דאמרינן ^

 דמסמן שורי רבע בפלוני וממילא ברורה. הרמב״ם ושיטת מאד, נפלאת הראב״ד ושיטת כולה,
 השור דאין אמרינן הוה אי וממילא עדות בכלל שפיר דדזוה ר״ל ממונו, אצל קרוב אמרינן דלא
אי מקצתה שבטלה עדות מבח נהרג אינו הרובע דגם למימר הוה נהרג  דיבורא פלגינן דנימא ו

 הרמב״ם שיטת היא זהו נהרג, השור שגם להיפך ואמרינן השור להציל כדי זאת נאמר לא
השמועה. בפירוש

 שראיתי קושיות שתי ופרח כפתר באופן מיושב יהיה למעלה הנאמרים הדברים ועפ׳׳י
 ז״ל הגאון בן הביא יג דרשה ובסוף ביהודה נודע בעל מהגאון לציון״ ״דורש בספר שמקשה

ש משמו בו אחד דרו  המעשה בגוף הכחשה דאיכא היכא דכל דס״ל הרמב״ם דלשיטת מקשה ו
^ הזמה ע״י מ  עד עם הוא מצטרף איך ולרצוני לאונסי רבעגי בפלוני וא״כ הזמה, מקרי לא 1מ

מו אם הא אחר  והוה הזמדז בהדי הכחשה יהיה הייתם עמנו והנרבע העד דהייט שניהם את יזי
 הקשה ב', זצ״ל. יונה חיים מו״ה הגאון בשם הביא זו וקושיא להזימה. יכול אתה שאי עדות
 מרבא דיבודא פלגינן ס״ל דלא למאן הגמ׳ דפריך ב קלד, ב״ב דבמס׳ מדנפשאי) הקשיתי (וזאת
 קמא מימרא ושביק דרבא שניה מימרא הגט׳ מביא למה ויפלא אשתי, על בא פלוני ראמר
 קושיא ביהודה המדע בן הגאון דעת ולפי לרצוני, רבעני בפלוני יוסי אר׳ רפליג דרבא

 וקשה אחר, עם ומצטרף דנאכלן לאונסי רבעני בפלוני יוסף לרב אלא תקשה לא הראשונה
 למאן אותו ולא אחר רבע דפלוני ואמרינן ריבורא פלגינן ־ה6 דאית לרבא אבל הנ׳ל, קושיא

 בהדי הכחשה הוה לא וא״ב ב״ב, התוס■ שכתבו וכמו גופא בחד דיבורא פלגינן ליה דלית
 לית דהא קשה יוסף לרב אבל אחר, אדם דרבע ואמרינן דיבורא פלגינן הכי בלאו דהא הזמה

 דיבודא דפלגינן בסברא כלל פליגי לא ורבא יוסף דר' ביאורם לפי אולם, דיבורא, פלגינן ליה
 סברא ליה אית גופא יוסף דרב לומר מוכרחץ אנו איך ואראך ובא הקושיות, ב' קשה לא

דיבורא. דפלגינן

 לאקשויי ליכא דיבורא פלגינן ליה אית יוסף דרי נאמר אם דאפילו לזגיל כתבתי כבר דהנה
עדות עפ״י רשע ישאר סוף כל סוף דכיון משום הרובע על להעיד אחר עם יצטרף לא למה א״כ
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 לומר הכרע לנו אין עדיין דמ״מ אלא נערפו, גופא זו ולעדות אחרת לעדות נפסלו איך עעמו
 דלנאורה לעיל כתבתי כבר אולם כן, לסבור דיכול אלא דיבורא דפלגינן סברא סובר יוסף דר'
 דאנו משום ע״כ לעדותו ופסול רשע ונעשה אותו פוסלין דאנו ביון כן לא ראם הכרע, יש

 איך דפסול כיון תאמר ומה להרגו, כדי אחר לזנד ג״כ יצטרף לא למה וא״ב שנרבע לו מאמינים
תו נבזשך גופא פסול מהאי דהא אינו זה לעדות, יצטרף  משום פסול דלהכי רובע האו לגבי עדו
 דפלגינן ס״ל יוסף ר• דגם ודאי אלא לעד, נצרכו אם סתירה שום בזה אין לכאורה וא־כ שרבעו
 דלעויטת מוסיף אני ועתה אחר, מרובע אלא רובע מהאי לא אבל שנרבע לו ומאמינים דיבורא

 דיבורא פלגינן אמרינן שם מקצתה שבסלה עדות שייך דלא דבמקום לעיל שהבאתי הראב״ד
איך בולה בטלה מקצתה שבטלה רעדות למימר ליה הוה נמי הכא א״כ  ואינו עצמו על נאמן ו

 רבעמ בפלוני ולהבי דיבורא, דפלגינן סברא ליה אית יוסף ר- דגם ודאי אלא הרובע, על נאמן
 רמנני בפלוני וא׳׳ב אתר, מפלוני אלא זה מפלוני לא אבל נרבע שהוא לו מאמינים לרצוני
 אחר, איעז אלא אותו לא אבל רבע שפלוני לו במאמינים דיבורא דפלגינן כן נאנזר נמי לאונסי
 נחלוק דאיך בזה, פליגי דיבורא פלגינן להו אית שניהם רבא וגם יוסף ר׳ דגם כיון ומעתה
 ויכול עצמו על נאמן דאדם כיון ס״ל יוסף דר' נאמין, לא תלק ואיזה נאמין חלק ואיזה העדות

 רבעני. פלוני שהאי לו סנמץ לא אבל שנרבע, לו להאמץ ע־כ א״ב עצמו, עפ״י רשע ליעשות
 לא אבל רבע אדנז שהאי לו מאמינים ואט רשע עצמו משים אדם דאץ להיפך אמרינן וי^־בא

הן יוסף לר' הן דודאי הנ׳ל, הגאון לקושית התוזלה אין וממילא אחר, אתזז אלא אותו  לר־בא ו
 עד להאי יאמרו סנם לזזזימה יבול שאתה עדות מקרי נמי יוסף ולר׳ דיבורא, פלגינן אנלרינן

 אחר, לאדם רבזנ ואמרי׳נן דיבורא דפלגינן המעשה מוכחשת תהיה לא הייתם עמם נרבע והאי
 דבפי דרבא ראשונה מימרא הביא לא להכי ב קלד, ב״ב דהש־ס השניה הקושיה תקשה לא וכן
 נמי הכי ובלאו דיבורא דפלגינן זו סברא כלל רבא בעי לא לרצוני רבעני בפלוני שכתבתי מה

 צריך ע״כ לאונסי רבעני דבפלוני ואי הכתוב. גזירת מכת נאמן איט עצמו ועל הרובע על נאמן
 יבול אתה שאי עדות ליה דהוה הנ״ל, הקושיא תקשי דלא היכי כי דיבורא דפלגינן לסברא

 מפלוני אלא כלל מיירי לא רבא דהא בורכא, זה זו, מימרא לוזביא מצי הוי וא״כ להזימה,
כיון יוסף אר' פליג דבזה לרצוני רבעני  יביא איך עליה הולק שאים אע״פ זו מהלכה מיירי דלא ו

ט דכיון אלא איתכלר, מבללא אלא בפירוש אמרה שלא מימרא  קעוה לא הכי בל>נו לזה דזכי
 יוסף ר' המימרא דעיקר אמר בפירועז לאו נבזי לרזנוני רבעני פלוני דרבא דכיון זו, קושיא מידי

 שאמר המימרא מביא אלא הביאה לא לכן אלו, דברים כלל הזכיר לא בדבריו ורבא אמרה
ודו״ק. ובו', אשתי על בא פלוני המימרא כל רבא

איי  בחד דיבורא פלגיק דלא דביץ בסנהדרין שהקשו התוס' לקושית מקום אין הצעוזיט ו
 נאמנים איננז דאמרינן ממון מחמת הייט אטסים אבל הוא ידיט כוזב שאמרו ערים א״כ גופא
ט כוזב שאמרו בכזה נאמנים אבל הייט אטסים שאמרו במה  דפלגינן משום וע״כ זה, הוא ידי

 דעת על עלה דאיך בעיני לפלא והנה גופא, בחד דיבורא פלגינן לא דאמר למאן וקשה דיבורא
ט כוזב שאומרים במה נאכזנים דיבורא פלגינן דמשום התוס'  התום' פהנאו ראיה זה, הוא ידי
 שקר א״ב היו אנוסים אם נפשך דממה השני, הלק את סותר אחד שעדות דיבורא פלגינן

 סותר נדבע שהוא מה זה דאין רבעני לפלוני דומה זה ואק המעות המלוה הלוה ולא המעשה
אומרים גופייהו העדים הכא אבל דיבורא פלגינן שייך שפיר ובזה רבעו, שפלוני שאבזר מה את
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 דכל לומר ע־כ אבל השטר, לקיים סומכים מה על וא״ב בשטר שהעידו המעשה ששקר
 עריכים אנו אץ וא״ב השטר לפסול יכולין הערים אץ מזוייפת אינה שהחתימה לנו שמבורר

 מעשה אלא המלוה מעשה לקיים ברי זה הוא ירינו כתב שאומרים במה העדים להגדת
 אנו אץ הוא וא״ב החתימה. מעשה בזה סותרים אץ היינו אנוסים שאומרים ובמה החתימה,

 ידינו כוזב שאמרו למה סותר אינו ראנוסים רהא די דלא דיבורא דפלגינן לסבדא כלל זנדיכים
 הוזרמז להיות נאממם איננז העדים של ידם הכתב שהוא שאמת דבל אומרים דאנו אלא

 לאמה וא״ב השטר, על חתמו שהם המעשה גוף תכחש לא לא, או היו אנוסים אי וזה ומנידים,
אץ דיבורא דפלגיץ לסברא כאן עריך עורך  והאשה שהבועל אשתי על בא לפלוני רומה זה ו
איך המעשה עשו  רהוה ריבורא, רפלגינן לסברא עריך ולבן נאמין, לא וחעיה חעמז נאמין ו

 דברי שני הוה היינו ואנוסים ידינו כוזב האי הבא כן משאין אחת, על בא פלוני אמר כאלו
אז םחאקים ה כוונו התום■ גם ואולי זו, לסברא בלל עריך ו ותשכח. דו״ק א

 מעד היא דאיסורא חתיכה אנפשיה סזזויא הא ודאי הנה לענינינו, נחזור הדברים פי ועל
 האי מהני לעעמו שנוגע במה ולכן איעז, ממאה יותר עעמו על סומן שהאדם דדזיינו סזמנות

 עעמו את לפסול דסזמן דיבמות הסוגיא דמיירי בהא כגץ מסובב גם ממנו שתמשך הגדה
 ע״ז לו שחועה דבד הוא הבנים את דנפסול הא לגבי אבל ישראל, בבת אסור הוא שמזיה והיינו

אץ סומן כותי דאין הכתוב גזירת מ״מ סומן עעמו שלגבי ואע־ג הגדתו, מהני לא  נאמן, קרוב ו
 אלא לו שתועה דבר וזה לעדות, פסול שיהא לפסול היינו רשע עעמו משים אדם דאין והא
 לענץ או ישדאל בבת אסוד שיהא אבל מהני דלא ואמרינן לא או לעדות נקבלו אם לנו נוגע
 קושית קשה לא וכן הגדתו, מהני זה ולענין לעעמו הנוגע דבר הוא לשורו שננה ישראל שור

 הייתי, מזיר אמר בעי דאי מיגו דנאמן חלב אכלת לו באמדו רבץ דאמרו הא על ביבמות התוס׳
אץ דהא מחא, הנ״ל ולפי רקוע, עעמו משים אדם אין הא והקשו  היינו רקוע עעמו משים אדם ד
 כשר, לעדות אותו ומקבלין זה לגבי לו מאמינים אנו דאין ואמדינן לו שתועה דבד שהוא ליפסל

 אה״ע הב״ח קושית ליישב היטב נבץ ובזה נאמן, בודאי מקרבן פטור שיהא עעמו לגבי אבל
 אנז נאמנוז אינה אני גרושה שאמרה ראשה והטור מהרמב״ם והוא ד׳ סעי׳ שם דפסקען קנב
 חתיכה נפשה דשויא משום וע״כ לכהונה, פסולה מ׳׳מ בעלה מת ואבו שנשאת עדים היו

 בב״ח עיי״ש משמ, גט עריכה ואינה נאמנוז אינה בפניו דעולא פסקיץ א׳ ובסעיף דאיסורא,
 היא הראשון המסובב א־כ אני גרושה דאמרה כיון דודאי מוזא, הקדמתים ולפי יב, ס״ק ובב־ש
 לה להאמין מחוייב יהא ובעלה בעלה על שתאסור אבל נאממז, ודאי ולזה לכהן אסורה שתהא

 גט עריכה בודאי אז להנשא ורועה בעלה מת אי פשיטא אבל הגדתה, מהני לא ודאי אה
ברוד. תה אם, גרושה שאמרה כיון אזנעוא ואסורה



ול״ב ביטלו ול״ה דיוייטו סוגיא

ביטלו ולא ביטלו קיימו ולא דקיימו סוגיא

 אמרת, לו אמרו עליו, לוקין עשה שקדמו תעשה לא כל pיוח ר׳ •אמר א); טו, (מכות גמרא
 לא והא לרבא פפא רב ליה אמר וכר ותנינא וכתיבא אמרה האלוקים רבה אמר לא, להו אמר
 לאו הכי אי גרע, מיגרע יתירה עשה רהמנא ביה דכתב משום ליה אמר דחסימה, ללאו דמיא

 ולא ביטלו דאמר למאן הניחא דאתא, הוא לאו לנתוקי האי ליה אמר וכר נטי לעשה שניתק
 יוחנן לר׳ אלא טעמא הוא מידי למימר, איבא מאי קיימו ולא קיימו דאמר למאן אלא ביטלו,

ש וכר פטור ביטלו לא חייב ביטלו תני לתנא יוחנן ר׳ ליה אמר הא  ולא קיימו אמר לקיש ורי
 דאפילו לאשמעימ אתא ״הא תעשה״: לא ״כל בדיה רש״י וכתב הסוגיא. סוף עד ובר קיימו״
 הכתוב בא תשרפו והנותר תותירו לא כדתניא עליו לוקק אץ לעשה הניתק לאו דאמר למאן
 של ענשו להיות העשה את הכתוב שנתן עליו, לוקין שאץ לומר תעשה לא אחר עשה ליתן
 מילי הני יוחנן ר׳ ואשמעינן והפטר, ואת עשה עשית, ואם כך תעשה לא לומר ותקונו, לאו

 את שקדם עשה אבל הלאו, עבירת אחר אלא לקיימו יכול אתה שאין הלאו אחר הבא בעשה
 עבירת אחר תקיימנו ואפילו הלאו ניתוק זה אין הלאו עבירת קודם לקיימו יבול ואתה הלאו
המלקות״. מן נפטרת לא הלאו

שו רבים כברזל, קשה מאד, עמוקה כולה הסוגיא  פסקי לכאורה עוללות. והשאירו בה ד
 יראה כאשר חמירא כל ליעזב עימ הי האיר רב עיץ לאחר העז״ס. סוניות את סותרים הרמב״ם

התנלוהים; הרמב״ם פסקי מקודם ואעתיק על, הטובה הי ביד ואבאר המעיין

 לוקה אינו חזמותיר וכוי קדמזים מבשר להותיר •אסור כתב; ט יה, המוקדשים פסול בהי א.
 קרבן בהי כתב וכן תשרופו״. באש בקר עד ממנו והנותר שנאמר לעשה הכתוב ניתקו שהרי
 שהוא מעוום לוקה דאינו נהגמא הרמב״ם נקט לא דלמה משנה הכסף מח תנוה וכבר י, פסח
ה ניוזא ולא התימה, שהגדיל למלך במשנה ועיין מעשה, בו שאץ לאו  משנה הכסף בתיר^ ל

 משום לטעמא בן שאץ מה אופן, בשום לוקה שאיט יותר כולל מעשה בו שאין דלאו דטעמא
ה דאית דאמר למאן ומנשה קיים לא אם פמם כל על לוקה לעשה ניתק שדזלאו  ולא קיימו ל
 ולטעמא ל^ה לעשה הניתק לאו דדזוה לטעמא הרי אכלו או הנותר אבד אם בן ואם קיימו,
 דבמשנה לדברינו וראייה מאד, עצומה קוסויא והוא לוקה אינו מעשה בו שאין לאו דהתז

איך ילקה, לא ענץ דבשום ומשמע לקה אינו בטהור דהמותיר תני סתמא א, פב, פסחים  תלז ו
העשה. קיים בלא פנים כל על שילקה שאפשר בדבר טעמא הרמב״ם

 הבנים על אם הנוטל יהודה ר׳ לוז דסבידא בהא כתב מבות במסכת המשניות בפירוש ב.
ה דאית משום דטעמא משלם ואינו לוקה קין לעשה הניתק לאו ל אץ ל  ממש וזה בן, הלבה ו

קין אץ לעשה הניתק דלאו לוז סבירא יהודה ר׳ בורדוך דעל דמוכיח בחולין מפורעו ש״ס ננד  ל
ה דסבירא משום משלח ואינו לוקה ולהכי א משמע מעיקרא שלח ל  לזולות עזזזה מצות ולכ
לז. תמיהה והיא הלקיוזה אחר גדו



ד ו ם ד י ד ו ד

 ביון לשלווה יוכל לא באונס שנאמר פי על ״ואן! כתב: ו א. ובתולה נערה בה׳ אי בפרק ג.
 שנתקה תעשה לא מעות וו ונמצאת לעשה נתקו זה הרי לאשה תהיה ולו שנאמר עשה שקדמו
 הרמב״ם לשון על ישתומם רואה וכל שבה•. העשה קיים לא אם אלא עליה לוקץ שאין לעשה
 ר׳ דאמר במכות, דילן סוגיא הש״ס נגד הוא דוה לעשה״, נתקו הרי עשה שקדמו •שכיץ שכתב
 טעם מאיזה יוחנן, כרי בזה פסק לא דהרמב״ם נניח אם ואף לוקה, עשה שקדמו דלאו יוחנן

 בזה טעם נתיטז שיהא שקדמו״ •כיון בלשון לכתוב ליה הוה לא פמם כל על אבל שיהיה,
 הניתק לאו שאר כמו התז מקום מכל העשה, שקדמו פי על דאף לכתוב ליוז הוה אלא שקדמו,

 והפלא, פלא הוא והרמב״ם תלן, סוגיא כמסקנת קאי תזחזר בענווד ימיו דבל ומטעם לעשה
בזה. שנתעורר מי ראיתי ולא

 לעשה הניתק לאו דאמר למאן דאפילו לאשמעינן אתא ״דהא כוזב רמו״י דהנה לבאר, והנני
 ותקוט לאו של ענשו לוזיות העשה את הכתוב שטזן וכוי תותירו לא כדתניא עליו לוקין אין

 אחר הבא בעשה הני יוחנן, ר׳ אשמעינן והפטר, זאת עשה עשית ואם כך תעשה לא לומר
 הלאו ניתוק זה אין הלאו עבירת קודם לקיימו יכול ואתה הלאו את שקדם עשה אבל וכוי הלאו

 דרי מללו, ברור זייל רמז״י ועופתי המלקות״. מן נפטרת לא הלאו עבירת אוזר תקיימט ואפילו
 דלאו הטעם דעיקר מפני מלקות, חייב שוב הלאו אחר נכתב לא שהעשה דבל חידש יוחק

 שקטם לומר הלאו אחר העשה התורה דכתבה דאמרינן משום הוא לוקין אין לעשה הניתק
 נכתב אם תיטז הא כן ואנו והיפטר, זאת עשה הזהב בלשוט רש״י ודייק הלאו תקון הוא העשה
 הקרא שכווטז לומר אפשר אי תעשה ללא העשה קדם אם אבל תעשה הלא אחר העשה
 משיטתו, ביה הדר מכן יוחנן.לאחר ר׳ שיטת והו מלקות, ח״יב וממילא והפטר׳, זאת ״עשוז

 ביון ליה דמתרץ עד לוקה, איט הכי ואפילו תעשה ללא העשה שקדם שגירש אונס ליה דקשיא
מיו דבל מיניוז דרעזינן ימיו כל דכתיב  הלא אחר העשה נכתב כאלו והוה קאי והוחזר בעמוד י
 לעשה הניתק לאו דבל ליה סבירא יוחק ר׳ כורחך על זו ולעויטה לוקה, איט שפיר ולכן תעשה

 טתר גבי יוזודה לדי ליה דאית מהא קמ״א, חולין השייט מוכיח שפיר ולכן טתר, כמו לוקה איט
 הבנים על אם ד^וטל הא כורחך על וממילא לוקה, איט לעשה הניתק דלאו מוכח, לוקה, דאיט

 מעיקרא לא דשלוז נאמר ראם מעזמע, מעיקרא דעזלח משום לימר כורחך על ומשלח דלוקה
ה כיון לוקה דאמאי אופן בשום המטזנה לתרץ אפשר אי כן אם משמזג  לעשה הניתק לאו דוזו

 נבנה זה בטן כל אולם לוקה, ולהבי עשה שקדמו לאו והוה משמע מעיקרא דשלח ודאי אלא
הוודז דרי היסוד על  עשה תעשה, הלא אחר דכתיב משום ל^ה דאיט בטתר ליוז סבירא י

 נעיין כד אבל והיפטר, זאת עשה תורוז דאמרז־ז נ/נשה, הניתק לאו והוה תשרופו, דבאש
 הבנין כל נפל ביה עביד מאי והטתר האי יעקב ור׳ יעקב, ארי דמקשה א, ד, דתנוורה בסוגיא
 במזריפה, דהוא שנדע הקרא צריך דלבאורה שהקשו יעקב• •ור׳ ד״ה בתום׳ סניין דלעיל,
תירצו  מקומו. שאיט אחר במקום אלא במקומו יכתבט ל>נ למה ולכאורה פריך. הסמיכות דמן ו

ש ברור, הדבר אלא  מדוקדק איט •תזטתר״ תיבת דהאי •והטתר״ של קרא יהודה ר׳ דדרי
 כן, לא דאנז שריפה, צריך כן גם סיבה ע״י מאליו טתר אלא בידינו הותירו לא דאפילו דמשנהג

 תותירו ואם למימר ליה הוה אלאו, ועבר בידים דהותירו בהא תלוי היה שריפה מצוות אלא
 בל■ מאליו טתר באלו טזשב בידים שהותירו פי על דאף הקרא לומר רצה ודאי אלא תשרופו,

ט  לרמז והטתר של לעוון שיטי להאי מוקי הנקב ור׳ עליו, לוקין אץ וממילא ומחשבתו רצו
אכל שלא מה P לא שכולל והטתר לשון שייך שפיר ואז עשר לעושה p ישרף שלא וללמד



טלו ול״ה דקיימו סוגיא ול״ב ני

 יכול היה שלא מפני ובאונס ממילא ט׳׳ז ליום ט״ו מיום דגשאר מה גם אלא בכוונה והשאיר
 ט״ו מיום מאליו לומר סגה ״והנותר״ הלשון ומדוקדק טוב, יום איסור מחמת ט״ו ביום לשרפו

הו ט״ז, ליום שון שיטי להאי מוקי יעקב דר׳ הש״ס, כוונת וז  דהנותר דתנן להא והנותר של ל
ה בט״ו, ולא עשר לששה ישרף  לדרשה הבנה שום אץ התוס׳ דברי דלפי ואמת ברור לי נראה וז

ש תעשה ללא העשה מסמיכת דלאו כיץ ומעתה יעקב, דר׳ זו  לאו על לוקין דאין יהודה ר׳ דרי
 מגזירת אלא לעשה הניתק לאו מטעם לאו לוקץ דאץ רטתר ט/גמא ממילא תותירו, דלא

 דלאו דינא אעיקר מטתר ללמוד הכרע שום לט ליכא וממילא זה, לאו על לוקין דאין הכתוב
שפיר לוקץ, דאין לעשה הניתק  לעשה, הניתק אלאו דלוקין בכלל יוחנן לר׳ ליה דאית לומר יש ו

 שיש לאו כל הכלל דזה בחולץ, יהודה דר׳ כרבנן אלא כך הלכה דאין ליה סבירא דאנן אלא
 לכלול לרבנן ליה הוה שם כן דאם ילפינן דמטתר משום לאו וטעמא עליו, חייבין אין עשה בה

^ר ולהשמיעט זה כלל  משום הוא רטעמא ודאי אלא ההלכה, מקור הוא אשר במקומו הדין ע
 שכוונת דהייט העשה מן נצמח אלא עצמי לאו איט הלאו לעשה שנתקו הלאווים אלו דבכל

 התכאת ומתנות בלקט כגון העשה, ביטול על לאו הוסיפה ולכן העשה שתתקיים היתה התורה
 לא של לאו התורה הוסיפה העשה קיום ולתכאת לעני, ולקט הפאה את שיעזוב העשה היא

 על אם תקח דלא הלאו נצמח וממנה תשלח. שלח העשה הוא התכאת הקן בשילוח וכן תלקט,
 יז דף זצוק״ל הקדוש הגאון ורבי מורי אדוני אבי קדושת לבבוד רביעי״ ״דור בספר עיין הבנים,

 עולה אי הגאלי יוסי ור׳ עקיבא דר׳ פלוגתא לו, דיומא סוגיא חומר כמין זו בסברא שמפרש
 סבר עקיבא רר׳ דנבלה, בלאו דפאגי ירמיה ר׳ שם וקאמר ופאה. שכחה דלקט אלאו מכפרת

 תתעה לגר אחריו דכתיב משום הוא. מעאא לאו דלאו סבר הגאלי יוסי ור׳ הוא, מעאא דלאו
 אלא העשה לקיים אפשר אי דכאן לעשה ניתק כשאר זה דאין גב על ואף עשה, דהוה וכו׳

 הגאלי, יוסי לר׳ לוקין אין שוב הלאו אחר העשה דכתיב כיון מקום מכל הלאו, עבירת קודם
 כאן עד אותם, תעזוב ולגר לעני תלקט לא אחר דכתיב הוי הכי נמי ופאה שכחה בלקט וכן

 לנבלה קודם דכתיב דטריפה לאו נקט לא למה פירש״י על הקשו והתוס׳ רש״י. דברי תורף
 כיון דנבלה לאו להביא כלל א דלמה הגוד אותו, תשאכון לכלב דהייט אחריו עשה נמי דאיכא

 עוד שם הקשו ישנים והתוס׳ הוא. מעאא לאו דלאו גופא ופאה שכחה באןט אמר דמצי
 שאחריה עשה האי משום נבלה אכילת על ללקות שלא סברא שום אין דהא עצומה קושיא

 מה עיי״ש ממלקות, לפטור עדיף אעשה גם דעבר משום וכי ט״ו במכות כאן שאמרו וכמו
 כי רביעי דור בספרו זצוק״ל הגאון ורבי מורי אדוני אבי קדושת כבוד pותי בזה. שנדחקו
 מעאא ״לאו הלשון וגם לעשה, הניתק לאו מנבלה לעשות ירמיה ר׳ דעת על עלה לא מעולם

 או בשחיטה נתגבלה דהייט דנבלח הוא ידמיה ר׳ כוונת אלא זה, עד מוכח ביעאא״ לא ולאו
 הגלילי יוסי דר׳ אליבא הוא מעליא לאו לאו עקיבא דר' אליבא זה לאו נאמר עליה אשר נחייה

 דוזבחת העשה לולי כי דעלמא, לאו כשאר חמור יהיה ואל דוזבחת דתגשה מן שנצמח מפני
 הנבלה לדזם דנאסר במדבר וכמו נבלה בכלל זאת היתה לא לארץ כשנכנסו להם שנתחדש
 סיבת שהיא העשה מן חמור יהיה לא כן ואם להם, הותר נחירה בשר מקום ומכל והטרפה

 של העשה מן נצמח תלקט דלא הלאו גם כי דנבלה ללאו נבלי תלקט דלא הלאו ומדמה הלאו,
 מניח, או מלקט אם לן איכפת לא לעניים להניחם התורה סגיותה ̂־7דלו אותם, תעזוב ולגר לעני
מנץ עליו, ללקות העשה מן חמור יהיה לאו לאו האי גם ולכן  קדושין בתוס׳ מצינן זו סברא ו
סורו ביון מקום מכל בשאלה דאיט גב על אף ״וטבל שכתבו: הדין״ ״והוא ד״ה א, לח, איט דאי



ד ו ם ד י ד ו ד

 הלאו דנצמח גב על דאף סובר עקיבא ר׳ אבל מינייהו״. המירי לא ומעשר תתמה מחמת אלא
 אמרה ררחמנא אמימרא ועשה בקום עבר הת סוף כל סוף אבל דוזבתת, מעשה נבלה רהאי

תו. תורף באן ער מעליא, לאו הוה לכן נבלה כל תאכל לא אץ נבון טעם מזה לט היוצא דב  ד
 הכי למימר ליבא בטתר אבל העשה, מן נצמח שהלאו משום והיינו לעשה הניתק לאו על לוקין

אין יעזרף מתר אם אלא הלאו היא האיסור עיקר אדרבה אלא העשה מן נצמח תזלאו  זה ו
 לעשה הניתק לאו לעזאר כלל דומה ואים הקותזז נאבל לא סוף כל דסוף כמובן, כלל ללאו תק^
 לומר כורתך ועל ובדומה. לאשה תהיה ולו בזל, בפאה, כמו הלאו נתקן העשה קיום ידי שעל
אי  ומזה לעשה הניתק דלאו מנחנמא לא אבל הוא הכתוב דגזירת משום טתר על לוקק דאין חז
תז דרי דאליבא לט נצמח הו  אין לעשה הניתק דלאו ליזז דסבידא לומד הכרע ליכא דנותר י
 ולאו דלוקין ליה וסבירא ארבנן דחולק משמע בחולין דמתט' פשטא אדרבה אלא לוקין,

^ דוחק שהוא משמע מעיקרא דטזלוז מטעמא  דרי דטעמא שיטה, בהאי אזלה דחולין סוגיא ו
 שלח ליוז אית יהודה דרי לתרץ רק אחר מטס לה היה ולא לעשה הניתק לאו משום יהודה

יוחנן. ר■ ובשיטת עשה שקדמו לאו והוה משמע מעיקרא

 הסוגיא כל דחה לי וכנראה דתמורה מסוגיא שטבעה המחוורת בעזיטוז דאזיל הרמב״ם אבל
^ן, ח  דגזירת שאני וטתר לוקק, לעשה הניתק לאו ליה דאית משום יוחנן דרי טעמא ופירטז ד
 לוקק, עשה שקדמו דלאו יוחנן ר׳ שחידש חידוש האי כלל לט דאץ נצמח ומזה הוא, הכתוב

 משום בטתר הכא יהודה דרי דטענזא חזולין הסוגיא ובפי יוזודה ר׳ בשיטת רק הוא זה דכל
 הוא לעשה הניתק דלאו דטעמא לידז דסבירא לדידן אבל והיפטר, זאת עשה תורה דאמחז

 אנז ואדרבה לא, או עשה שקדמו לאו בין נפקותא אץ ממילא העשה, מן נצמח דהלאו מעוום
 וממילא העשה קיום היא הלאו ותכלית העשה מן הלאו דנצמח מוכח יותר עוד עשה קדמו
 ולא עשה, שקדמו בלאו יוחנן דדי לוזא פסק שלא הדמב״ם עשה שפיר לכן עליו. לוקץ דאין
 לה שקודמת שמהעשה והייט עשה שקדמו משום בשלוזה לוקה איט דלכן שהטעים אלא עוד

 מאד נבון דבד הוא וזה עליו. לוקץ אין ולכן העשה קיום היא התכלית ועיקר הלאו נצנלח
בזה. ■h הניחו ומקום

מן רכל ליה וסבירא רטז״י עם שחולק הרמב״ם שיטת אפרטו ועתה  לקיים היכולת בידו שיטו ז
 הנה לוקה. העשה שיקיים ההתראה אחר שמיד ותום׳ רטו״י כשינזת ודלא לוקה, איט העשה

תך החחק מן כמה הסוניא שער באי לכל ידוע  הא ותוס׳ רש״י לטזיטת לייטזב כת לסבול צ
אזדו בגנו׳ דאמרו ש ירחק ר׳ לטעמייהו ו ת  פנים כל דעל וקשוז ספק, בהתראת דפליגו לקיטו ו
 ולא קיימו ליוז דאית לומר הכרע ליכא התראה שמה ספק התראת לידז דאית דאמר למאן
הו קיימו, ת מאוד חמוחז קושיא וז כמובן. דחוקים התוס׳ ודב

 בידט פס^ה דהלבה דכיון עצומה, קושיא לכאורה הקשתי דהנה דעתי עטות לפי ונראה
 בלאו מלקות יתחייב איך כן אנז דחסימה, דלאו דומיא הלאו להיות צתך מלקות חייבי דבבל

 דלאו דומיא הלאו הוה לא פנים כל דעל ליה, כדאית חד בל בטלו או קיימו בלא לעשה הטתק
ת על להלאו תיקון תעו כיון חזסימה  קוטזיא וזה דחסימה, בלאו כן שאין מה עשה קיום י

מן דבל הרמב־ם הכריח זה דמכח לי נראה אשר גחלה,  אין באמת העשה לקיום היכולת שיטו ז
שוב אז העשה לקיום האפשרות נתבטל אם אלא דחסימה, דלאו דומיא הוה דלא ומטעם לוקין



טלו ול״? דהייסו סוניא ול״כ גי

 רש״י שיטת עד הרמב״ם בשיטת ברור וזהר עליו, דלוקין וממילא דחטימה דומיא הלאו הוה
ותום׳.

ש יוחנן ר■ של הפלוגתא עיקר דבל נאמר זה ולפי  ולא ביטלו או קיימו ולא בקיימו לקיש ורי
 ליה אית כורחך על אז התראה שמה דאמר דמאן ספק, דהתראת בפלוגתא תלוי שפיר ביטלו
 עזבטלה הכי דבלאו כיון תיתי מהיכי העשה, בידים לבטל דעריך נאנזר דמה קיימו ולא קיימו

 טוף בל טוף מאליו נתבטלה או בידים בטלו אי זה בה תת מוסיף מה העשה לקיום האפשרות
 דלאו דומיא הוה שפיר ממילא העשה לקיום אפשרות עוד וליבא נוזגרשה או דמתה כיון

ה״ע מלקות, וחייב דחסימה  כשעת אותו מתרץ והיו התראה, שמה ספק דהתראת כיון ו
 ואי התראה שמה לא ל־ה דאית דאמר למאן אבל העשה. תתבטל שמא הספק על הלאו עבירה
ש משום הלאו עקירת בשעת להתרותו אפשר  לן אית שפיר לאו, או העשה יבטל אם ספק די
מן מקום שיהידז בדי בידים ביטול חנריך לומר הכרח  את שיבטל בשעה והייע ודאי להתראת וז

ם, העשה  בשעת ההתראה חלה ושפיר התראה שמה ספק דהתראת ליה סבירא אי אבל ^י
 מאליה נתבטלה אם אפילו אלא בידים העשה שיבטל צריך איע הספק על אפילו הלאו עבירת

 הפלוגתא כל כן ואם דחסימה, ללאו דומה הלאו יהי׳ העשה שנתבטלה ידי על שאז בירן סגי
 שאין רכל ליה סבירא ועזניהם ספק דהתראת בפלוגונא רק בדיוק תלוי קיימו ולא קיימו של

 ספק התראת ליה דאית למאן דחסימה דלאו דומיא הוה לא דשוב חייב, העשה לקיים אפשרות
שוב הלאו, עבירת בשעת ההתראה חלה ושפיר התראה שמה  תתבטל אי מינה נפקא אין ו

אז העשה לקיום אפשרות עוד תהא שלא דהעיקר בידים, ביטול ידי על או מעצמה העשה  ו
 כורחך על אז התראה שמה לא ספק דהתראת דאמר למאן אבל ולקה. דחסימה ללאו דומה

נכון. וזה העשה, ביטול בשעת אז ההתראה שיקבל כדי בידים ביטול דצריך
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המא דשיחלא סוגיא
 רב וקושית לשונות, שתי בה. מעיין בל יראה כאשר מוקשה, כולה א, נח, בח^־ן הסרגיא

 שנראית ב ל, דתמורה סוגיא רכן רכר׳״ לגבוה אדמפלגי הכי ״אי וכר׳״ דתנן הא ״אלא אשי
 זה כל על אמו, ירך בעובר הלכה הפסק בסתירת התוספות וקושיות דחולין, לסוגיא סותרת
 אשר וזה וחירותם, חכמים דברי להבין בידי עלה יתברך לה׳ תרדה כי ואחשוב ועמלתי יגעתי

 לפענ״ד כי טמא, הטמא מן יוצא בענין א ו, דבכורות סוגיא אבאר ומקודם מצודתי. העלתה
דחו^־ן. דסוגיא יסוד היא

 היוצא דבל אסורה, מגמל הנולדה דפרה ס״ל דרבנן שמעון, ור׳ רבנן פליגי בבכורות שם הנה
שו טמא, הטמא מן  הפרסה״, וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו זה את ד״אך המקרא כן ודר

 מפרה היוצא גמל ולהיפך באכילה, אסור הגמל מן שיוצא כיון טהרה סימני לו שיש דאע״ם
אץ טמא הוא הוא״, טמא מ״גמל דרשינן וזה מותר, הטהור מן דיוצא מותר  מן הטלד טמא ו

 משום טמא, הטהור מן הנולד דטמא וס׳־ל ארבנן, חולק שמעון ור׳ טהור. אלא טמא, הטהור
ש ״גמל״ פעמים שני דכתיב  ומסקנת מפרה. היוצא לגמל וחד מגמלה היוצא לגמל חד דרי
 ולר״ש חלבה לאסור שני גמל להאי מוקי טהור, הטהור מן יוצא דס״ל דרבנן הוא, הש״ס

 חלבו והיינו לגמל, הטפל הגמל״, ״את ז״ל רש״י וכתב הגמל״, מ׳׳את חלבו לאסור דרשינן
עיי״ש.

ש הטמא. מן היוצא בטהור ר״ש סברת היא מה מבואר אינו בגמרא הנה  שתי לפנינו וי
 ודאי אבל אסור, הטהור מן שנולד אע״פ דטמא וס״ל פליג לחומרא p שמעון דר׳ א׳ דרכים,

 וס״ל פליג לקולא והן לחומרא הן שמעון דר׳ ב׳ אסור. הטמא מן שטלד כל דטהור לרבנן מודה
 אע״פ טומאה סימן לו שיש וטמא טהור טהרה סימני לו שיש כל הטמא מן דיוצא להיפך מהיפך
 טעמא בתר דזיל פליג, נמי לקולא שמעון דר׳ נותנת הסברה והנה טמא. הטהור מן שיוצא
 ולא דידיה סימנים ובתר דידיה בתר דאזיל משום טמא הטהור מן הנולד דטמא ס״ל דלהכי

 סימני לו שאין כל להיפך הדץ הוא וא״כ האיסור, גורמים הטומאה וסימני דאמיה, סימנים בתר
 דמיניה תאכלו״ זה את ד״אך קרא והאי מותר להיותו הגורמים הם טהרה סימני אלא טומאה

 ליה ואית הטהור מן היוצא טמא להתיר שמעון ר׳ מוקי הטמא מן היוצא טהור לאסור דרשו
 שמעון, לר׳ בעי תנאים דשני מותר, דאז לאמו דומה - ובצמרו ברגל ביד - סימנים מקצת
אז לאמו דומה וגם הטהור מן יוצא שידזא  בטהור ולהיפך טומאה, סימני לו שיש אע״פ מותר ו
 וגם פרסה, ומפרסת גרוז מעלה דהיינו טהרה, סימני להיתר תנאים ב׳ בעי נבלי הטמא מן היוצא

אולי לאמו. דומה יהא שלא  בראשה לה דומה וגם הטמאה מן ויוצא טהרה סימני לו ביש ו
תת עיין דאסור. מודה ורובה א. ז, בבו

 ״חתם בחידושי שם וכתב טמאה, בחלב ולא ממעט אמו דחלב שמואל אמר ב קיג, בחולין
 דלא אסור, פרה בן דקלוט שמעון כר׳ אתי דרשה דהאי לומר צריך כרחך דעל זצ״ל סופר״

 בן גדי ומשכחת טמא הטמא מן יוצא אמרינן דלא ה״ה טהור הטהור מן היוצא טמא אמרינן
מפווהזז שכתב מצאתי ז״ל, לרמב״ן בכורות הלכות על אלגזי ברי״ט אבל דמותר. טמאה בהמה



!מא5 דשיחלא סוגיא

 מן היוצא טמא להתיר תאכא״ לא זה את ״אך האי דבעי שמעון לר׳ דאפילו ״הנה״ בד״ה
ש הטהור  די״ל טמא, הטמא מן דיוצא לו מנין דא״כ תקשה לא לאמו דומה סימנים מקצת לו וי

 ר׳ אי זה דבר לפענ״ד אבל שמיני. פרשת בפסיקתא ומובא זה, על אחרת דרשה להם דיש
מילתא. תליא בפלוגתא לא, או טהור הטמא מן היוצא טהור ס׳ל שמעון

 הכלל דרשינן מיניה אשר תאכלו״, לא זה ״דאת הקרא דמכח מוכח בבכורות מהסוגיא הנה
 וממילא טמאה, בהמה של חלב לאסור ידעינן הוה לא עדיין טמא, הטמא מן היוצא דטהור

ש הוצרכו רבנן דגם תראה דהא לא. נבלי טמאה ביצת  חלבה, לאסור פעמים שני גמל גמל לדרו
 חלב ״על קרא ליה דלמה הגמרא מקשה וכן טמא, הטמא מן היוצא הכלל להו דאית אע״פ

ק לאסור מ״הטמאים״ ליה תיפוק טמאה״,  מכה אלא מקשה דלא הרי שלהן, וקופה רוטבן צי
 א פג, מגדים בפרי וראיתי טמא, הטמא מן היוצא דכל הכלל מכח ולא ד״הטמאים״ דרשה האי

 כעין דבר הטמא מן יוצא לאסור אלא מרבינן לא תאכלו״ לא זה את דמ״אך וכתב כזה שעמד
 מיירי תאכלו״ לא זה את ד״אך קרא דהאי בזה, הנביא דבר גדול ודבר וולד. דהיינו גופה

 הני דודאי משום דאסור לדבנן דס״ל הטמאה, מן שנולדה פרסה ומפרסת גרה מעלה מבהמה
בין הטמא בין ולהבדיל להכיר הם בעלמא סימנא רק פרסה ומפרסת גרה דמעלה סימנים  ו
 אמו בתר לולד שדינן דתמיד לרבנן ס״ל ולכן איסורם, או היתרם וגורם טעם לא אבל הטהור

 אבל טומאה, בסימני טמא כשאר ממש הטמא מן הנולד ולד האי וא״כ לאיסוד, והן להיתר הן
 בפגי חיים בעל גופה כעין שאינה טמאה ביצת או טמאה של החלב לאסור עוד נלמד לא מזה

 היוצא דבר לכל נלמד ומזה טמאים, של וביצים חלב לאסור מיוחד קרא איצטריך ולכן עצמו,
 דהווא משום מיוחד קרא איצטרך טמא עוף ביצת דעל אלא אסור, שהוא איסורים משאר גם

ריקמה״. ״שאם ד״ה א, סד, התוספות שכתבו כמו טהור עוף מביצת רניליף אמינא

 להגמל הטפל והיינו הגמל״ ״את הוא הטמאה של חלבה לאסור דרשינן מיניה אשר והקרא
 דהיינו לבשרו הטפל בשרו״ את יאכל ״לא הנסקל שור גבי דדרשיק וכמו רש״י שכתב כמו

 נכתב וכאלו חלבה, דהיינו לה הטפל ואת הגמל את התורה אסרתה הכא כן וכמו עורו,
 שכתבו שמעון״ ״ר׳ ד״ה א ו, בכורות בתוספות ועיין לו. והטפל הגמל את תאכל לא בפירוש

וארנבת. שפן כמו אחריתי לדרשה דרשינן גמל וגמל הגמל״, מ״את דרשינן לרבנן דגם

 המתהווה דמוסק דס״ל מברכץ כיצד בפרק יונה הרבנו שיטת נכון על מתרץ אני זה פי על
 מש״ס עליו לתמוה הרבה רטז, סי׳ אברהם ובמגן המותר, לדבר דאשתני משום מותר חיה מדם

 מכמות הנשתנה דבד דכל חידוש ליכא ולר״י הוא חידוש טהורה בהמה דחלב דאמרינן בכורות
 עליו וכתב דמותרים, דבש ונעשו לדבש שנפל דבורים מרגלי ראיה הביא והר״י מותר, שהיא

 הקושידז ולפענ״ד הר״י. ביישוב האריכו והאחרונים ראיה, צריך ראייתו דגם ז״ל הרא״ש
 שהם משום הוא טמאים של וביצים חלב התורה דאסרתה הא הנחתינו רלפי ליתא, מעיקרא

 ולכן לה, הטפלים ובחנתו ועוף חלבו עבז הגמל בפירוש התורה אסרתה וכאלו לטמאים טפלים
 עוף ולכל חלב לה יש גמלה ולכל הטמאים, מאלו טבעי בדרך נתהווים שהם ובחנים חלב ודאי

 ע״י שנתהפך דם אבל להטמאים, הטבעים טפלים הוה וביצה חלב ולכן ביצה לה יש טמאה
 כמו כן להיות הדרך מן שאין דבר שהוא אלא הטבע בדרך אפילו או הטבע בדרך שלא מעשה

אין השתנותם אחרי הלא לדבש, שנתהפכו הדבורים רגלי או הר״י, p עליו אשר מוסק האי



ם י ר ו ד ר ו ד שכו

 הוא דבורים מרגלי הנעשה שהדבש לומר נוכל הכי מחצבתם, מקור עם יחס שום שוב להם
p תורה אסרתה לא וזה מאיסור, נתהווה אלא זה אין לדבורים, הטבעי הטפל n שנולדה מפרה 

 לא אבל טמאים, להני טבעים טפלים שהם וביצים וחלב גופה כעין דבר שהוא מפני מהגמל
וברור. אמת לי נראה וזה שלפנינו, חדשות ופנים שהיה מכמות ונשתנה שנתהפך איסור

 דרב דגים״ ״רוב ד״ה ב ז, בבכורות התוספות שהקשו מה מאד נכון באופן נמי מיושב וכן
 ומיא עול דמיא אע״פ וגמלים סוסים של אפילו בתרא וללישנא חמור, של רגלים מי אוסר ששת
 בש״ס דהא רוחק, קצת נראה ותירוצם שמותר. טהור דג שבלע טמא מדג שנה ומאי נפיק,
 דג שבלע טמא דג כמו ממש הוה וא״כ נפיק, ומיא עול מיא וגמלים סוסים דגבי בפירוש אמת
תך טמא דדג משנה האי בלא דבאמת היטב, הרבר מובן דברנו לפי אבל טהור,  ראיך להבין צ
 הא הטמא, מן יוצא שאמרו ממשנה כן שדייק ומה נפיק, ומלא עול דמיא כיון רגלים מי נאסור
 הטמא של בגופו שהיה מפני מבחוץ שבא דבר לאסור החכמים רעת על עלה איך קשיא גופא
 כל את אסרתה שהתורה שכיון נאמר אם מאד ניחא אבל שינוי, שום בלא ממנו שהיא אע״פ
 טפל נקרא ממנו לצאת שדרך דהיינו טבעי בדדך טמא מהאי היוצא דבר כל א״כ לטמא, הטפל

 הוא הגמל״ ״את בכלל לו טפל שנעשה כל לא, או עצמו מהטמא נתהווה אם בץ ואסור לו
ש חיים בעל דלכל לגמל טפל בכלל לכללו יש בודאי הוא רגלים מי תינח הא וא״כ ואסור,  לו י

 את נחשוב איך וטמני קבוע דבר ולא במקרה שהוא טהור דג שבלע טמא דג אבל רגלים, מי
ונכון. ברור וזה הטמא, עם טהור לדג טבעי יחס שום שאין כיץ טמא לדג לטפל טהוד הדג

 הטמא מן היוצא דטהור וס״ל ארבנן חולק שמעון דר׳ נאמר אם הנה ושמע, הסכת ועתה
 שהם לומר ע״כ א״כ לטמאיע, טפלים שהם משום תורה אסרתם וביצים דחלב אלא טהור

 פרה תהא ולמה טהור, הטמא מן יוצא דהא מטמאים שנתהוו מחמת p ולא עצמיים איסותם
 לה, אץ ולחלב טהרה סימני לה יש שלפרה משום ואי אסורא, וחלבה מותרת מהגמל הנולדה

 ממילא טומאה סימני לו שאין כל טהרה, סימני לחלב להיות חגתך תיתי דמהיכי בורכא הא
תך רלאיסורא מותר  סי׳ יעקב בחק ועיין מותר. ממילא נאסר שלא רכל לא להיתרא אבל קרא צ
 אבל המותר, לרבר דנשתנה י״ל דבדבש אדבעז, מחלב תקשה דלא הר״י שיטת שמיישב תס״ז
תו המותר. לדבר נשתנה מקת לא שנתשנה אע״פ שמותר ידענו שלא כל בחלב  צתכים ודב

 איזה ולכן היתר, הוה ממילא נאסר שלא כל בפירוש הותר שלא אע״פ דבר, כל דהלא עיון
 ויוצא שנתהווה מכח לאו נמי דחלב לומר וע״כ חלבה, ובין מגמל שנולדה פרה בין יש חילוק

 בפני חיים בעל שהוא פרה כן שאץ מה לגמל, הטפל שהוא מפני אלא הכתוב אסרו הטמא מן
 ע״כ שמעון לר׳ נבלי ביצה pה והוא שמעון, לר׳ מותרת וממילא היא לאמה טפל לאו עצמו

להטמא. טפל שהוא משום אלא אסור הטמא מן יוצא מכח לאו

 ע״כ טמאה, ומביצת טמאה מחלב רילפינן משום שאסורה טריפה דביצת אומר אני ומעתה
 מכת p אי ודאי אסורים, ושניהם בתרא ושיחלא קמא שיחלא בין ׳f7rh ליכא שמעון לר׳

ש שפיר עלה קאתען מאיסור שנתהווה  מקרי גורם וזה זה ואיכא היתר שהזכר רכל לומר י
 משום לאו ע״כ שמעון לר׳ הא אבל שטצרת, לה גורמים והיתר איסור דהא מאיסור, נתהווה

 הוא וא״כ לו, והטפל טמא עוף אסרתה דהתורה משום אלא עלה דיינץ מטמא ונתהווה יוצא
היתר. שהזכר לן מהני ומה הטריפה לאמה טפלה הוה דהביצה לו והטפל טרפה דאסור הדין



?מא דשיחלא פוגיא

 רבנן דגם פלוגתא, בזה גם ביניהם נעשה דלמה לרבנן נשמע שמעון דמדר׳ לומר יש זה ולפי
 סימנא בתר דלא משום הטעם וע״ב אסורה מהנמל שטלדה ופרה טמא הטמא מן יוצא דס״ל
 ממש דומה ודמה בשרה ודאי מ״מ טהרה סימני לה שיש אע״פ מטמאה שנולדה וכל אזלא

טצרו שטזהוו מכה רק דלאו רבנן דמודה לומר יש וחלב ביצה אבל הטמאה, אמה של לאותו  ו
 קרא דאיצטרך והראיה להטמאים, הטבעים טפלים שהם מפני אלא הכתוב, אסרתו מטמאה

 שמעון ר׳ פליגי דלא לומר יש ושפיר מגמל, הטלדה מפרה ניליף ולא ביצים ועל חלב על אחר
 שהם מפני אסורים וביצה דחלב מודים ושניהם היענה״, ובת הגמל ד־את קרא בהבנוז ורבנן

 מהני ולא בתרא בשיחלא אפילו אסור טריפה ביצת וממילא מלתא, תליא באיסור ולאו טפלים
הטריפה. לאמה היא טפלה סוף בל דסוף להתירו גורם וזה זה

 וס״ל הנ״ל אסברא פליג ע״ב גורם, וזה רזה מטענז מותר בתרא דשיחלא דאמר אמימר אולנז
הוו שטצרו מפני ורק תליא יוצא באיסור וחלב ביצה דאיסור  שהם מפני ולא נאסרו מאיסור וטז
 מהגמל הטלדה דפרה לרבנן מודה שמעון ר׳ דגבז ס״ל אמימר ומסתמא להטמאים, טפלים
 גמלה, של הלב או פרדז בין לחלק סברא האי כלל לית וממילא טמא, הטמא מן דיוצא אמורה

 מהיתר שטזהווה דבל וממילא מאיסור, שנתהווה ומשום מלתא, תליא ביוצא דהכל ס׳ל ולכן
מותר. בתרא בשיחלא טריפה ביצת כגון טרם וזה בזה ואיסור

 יהושע ור• אליעזר דר- א ז, בבכורות דמבואר והוא להקדים, אני צריך אחת הקדמה ועוד
 יהושע ור■ אליעזר ר׳ דפליגי ברייתא הש־ס הביא דשם ברבנן, ולא ס״ל שמעון בר■ שניהם
ש הטהור מן הטלד בטמא  יהושזג דלר- הטמא, מן חניבורו לאמו דומה סימנים מקצת לו וי
 ס-ל שמעון כר׳ ופירש״י שמעון. כר■ טמא ליה קרי בגמרא ואמרו מתיר, אליעזר ור■ אסור

 אי דפליגי אלא דמותר, מודזז, לאמו דומה סימנינז ובמקצת אסור הטהור מן הטלד דטמא
 וזה זה ס-ל יהושע דר■ שמעינן איפכא דהא בש״ס ומקשה לא. או מותר נמי הטמא מן עיבורו

עזים״. ושה כשבים -שה דכתוב הכא שאני ומשני טריפה, בולד אוסר אלתנזר ור- מותר גורם

̂ל כל עפ״י  משום מותר בתרא שיחלא טריפה דביצי אמר דאמימר וטריא השקלא אפרש ה̂נ
 ולא טמא הטמא מן דיוצא בכלל תליא ביצים חלב דאיסור דס״ל מזה ומוכח גורם, וזה זה

 מכת לאו טרפה ביצת באיסור וס״ל אשי רב פליג זה ועל מותר, גורם וזה זה ולהכי נינהו טפלים
שווין לאמימר מקשה ולכן לטרפה, טפלה שהוא משום אלא היא הטרפה מן יוצא  בבתנת מו

שוין דהאי ז״ל רעז״י וכתב אסורה. שהיא טרפה  ומעתה קאי. יהושזג ור■ אליעזר דר■ אפלוגתא ו
 אמימר משני לא למה דבכורות בסוגיא כדמוכח ס״ל כר״ש אליעזר ור■ יהושע דר■ כיון קשה

 ביוצא נמי וביצים חלב איסור ולדידהו קאמר, טמא הטמא מן יוצא דס׳ל. רבנן בשיטת דאיהו
 כר־ש ור״א ר■״ אבל מותר טרפה ביצת הדין הוא מותר גורם וזה זה דאמר למאן ולהכי תליה,

ל  בזה תליא דלא בתרא בשיחלא אפלו אסורה טרפה ביצת ולדידהו טהור הטמא מן ויוצא ס
 הטמא מן דיוצא לרבק מודה ג״כ דר״ש דס״ל משום ע׳׳כ הכי אמימר משני ומדלא גורם, וזה

כן קאתי הטמא מן יוצא איסור מכה נמי וביצים חלב ואיסור  הג־ל סברא האי כלל ליה לית ל
מארעא. בדספנא דמיירי pלת מוכרח היה ולכן אשי, רב ליה דאית



ר' יקרב אומר יהושע ר׳ טרפה ולר דתנן הא מעתה ״אלא אאמימר, אשי רב מקשה זה ועל  ו
 להדיוט״. ליפלגי לגבוה ארמפלגי הבי אי ובר, גורם וזה בזה פליגי במאי יקרב לא אומר אליעזר

 אפילו אסורה טרפה רביעת רס״ל אשי ררב כלל. זו קושיא קשה לא אשי רב לשיטת הנה
 טהור הטמא מן יוצא ליה אית שמעון רר' רס״ל משום לעיל שכתבנו כמו ע״כ בוזרא בעזיחלא

ה כזה כלל פליגי לא וא״כ לרבנן, נשמע שמעון ומדר■ אסורזז טפלה רהוא משום רק וביצה  וז
 והן אליעזר לר' הן וראי להריוט אבל לא, או לגבוה אסור הטמא מן יוצא אי דפליגי אלא גורנז

 ור׳ שמעון. לר׳ רמותר מגמל הנולדה מפרה גרע רלא טרפה של ולד האי מותר יהושע לר׳
 איסור ביצה ראיסור משום שאסורה טרפה בביצת שוין אבל קיימי. בשיטתו אליעזר ור׳ יהושע
 מן היוצא כל ליה אית שמעון ר׳ רגנז דס״ל לאמימר אבל הטמא. מן יוצא מכה ולא היא עצמי

 נבזי לפלגי לגבוה ארמפלגי הכי אי גורם, וזה בזה פליגי ע־כ טרפה בולד וא־ב טמא, הטמא
וכר. להודיעך ומשני להדיוט,

 טמא הטמא מן דיוצא מודה עלמא דכולי ס״ל דאמימר בהכי, אשי ודב אמימד פליגי זה ולפי
 אף פליגי טרפה ובולר מותר, גורם וזה זה ראמר למאן מותר בתרא בשיתלא טרפה בהית ולכן

 תה עצמי איסור היא והלב ביצה ראיסור ט״ל אשי ורב עיברה, ולבסוף בנטרפה והיינו להדיוט
 ואפילו טהור הטמא מן יוצא ליה ואית ארבנן פליג שמעון דרי אשי דב דס״ל שמעון מרי נשמע

 הטמא מן דיוצא משום מותר להריוט טרפה בולר אבל טפלה, שהוא משום אסורה ביצה הכי
 יהיה טרפה דולר בלל נשמע לא זה ולפי שמעון, די בשיטת דקיימי אליעזר ור׳ יההזזע לר׳ טהור
טמא. הטמא מן יוצא ליה דאית לרבנן גנז מותר

 וביצת הלב ראיסור רס״ל שמענו לא ראמימר בתרא בלישנא הנה בתרא, לישנא נפרש הנתה
הוו שנוצר מחמת אלא עצמי איסור לא  P קמא מליעונא דחזרה כיון מ־מ אבל מאיסור, ונוז

 דיוצא ס׳ל עלמא רכולי קמא בלישסז רס׳ל מהא חזר לא מסתמא יולרת, אינה רטרפה משום
 דבולי רכיון אליעזר ור׳ יהחזזע רר■ הפלוגתא זה לפי טתפרש איך עליזז ומקשה טמא, הטמא מן

 בעיברה לגבוה אפילו טרפה ולד יהושע ר׳ דמתיד הא ע״ב וא״כ טמא, מהטמא יוצא טיל עלמא
 תליה דבהיות טרפה ולו־ רשאני התוספות כסברת היינו גורם וזה זה דליכא נטרפה ולבסוף
 ולהבי הטמא, מן יוצא לשאר טרפה ולר בין מהלק ואיט סברא האי ליה לית אליעזר ור■ מלתא.

 מוקי דהוא מידי קשה הוה לא לשיטתו אשי ד׳ אבל להדיוט, נפלגי לגבוה אדמפלגי דא״ב פריך
 רטהור שמעון בר■ רס־ל רמותר מודה אליעזר ר׳ גם רלהריוט קמא לליפונא כמו לפלוגוניידזו

 טמא, הטמא מן יוצא לגבוה רעב־פ סבר אליעזר רר׳ לגבוה רק ופליגי מותר הטמא מן היוצא
להריוט. רמותר במו לגבוה מתיר יהושע ור׳

 להריוט, וגנז לגבוה נמי דפליגי לתרץ הכרח לו היה קמא בלישנא רבשלמא תקשה לכאורוז
ה בזה דפליגי כיון  אבל אסור, גורם וזה זה ליה אית אליעזר רר׳ בפירחזז ושמעינן גורם וז

 לומר ליה מגא וא״כ הטמא, מן יוצא לעזאר טרפה ולר בץ לחילוק ע״כ רנחית בתרא בלמזזנא
 תליה רבחיות טרפות ולו־ רעזאני סברא להאי מורה אליעזר ר׳ גנז דלמא להריוט, גם רפליגי
 לתוספות גם זו וקומזיא דמותר, מורה להריוט אבל לגבוה אלא יהועזע ארי פליג ולא מלתא
 לבסוף pותי בזה עמד חולין מסכוז על ז״ל שהרמב״ן מצאתי החיפוש ואחרי כמובן. יקשה
 הוא pומת פליגי אמו ירך בעובר ראנזר למאן אלא לאמימר זו6 א״ה ראנזרת הא ■א״ג וזיל:

ה למאי אלא הוא אמו ירך רכ״ע איפבא דלימא הוא וברין בהבי לידז דניוזא ^י מקשיה״. רפ



י,«א דשיחלא סוגיא

 דפליגי pשתי מה לפי אלא לגבוה, אלא פליגי דלא למימר ליה היה דבאמת פשוטה וכוונתו
 קמא דבלישנא דמשום עור נאמר ואולי להריוט, גם רפאני נמי אה מתרץ אמו ירך בעובר
^ הוכרת ת ^ נמי בתרא באשנא גררא אגב להריוט אף רפאגי ל  כאן אין וראי אבל הבי, תי
להריוט. אף רפאגי לומר הכרע

א רלהריוט שכתב בתמורה רש״י על התוספות קושית בזה מסתלקת מהר והיש  עלמא בו
 לא העעתינו ולפי להריוט. אף רפאגי בחולין באן מפורש ש״ס ער רזה והקשו רמותר, מורה
שע ר' רהן סיל אשי רב שביארנו רלפי אשי לרב מיבעי לא מירי, קשה  ס״ל אאעזר ר׳ והן יזזו
 להריוט אף רפאגי ראמרו והא הטמא, מן היוצא טהור כשאר להריוט מותר טרפה רולר

ל רהוא משום קמא באשנא כן אמרו ראמימר אאבא א ס  הטמא מן ריוצא מורה עלמא רכו
 יהא בחיות רתלי משום טרפה ולר אי רפאגי בתרא ללישנא אבל קמא, ללישנא והיינו טמא,
ט, אף רפאגי לומר הכרע ראין הרמב״ן בשם כתבתי מותר,  מורים רשנידזם ואפשר אזריו

ל רש״י כתב שפיר באמת ולכן רמותר, א ז וברור. נבון וזה רמותר, מורה עלמא רכו

 רלפי וסנהררין, ב״ק ובתמורה בחואן התוספות שהקשו הקושיות כל יסלקו איך זה וראה
ת אינה רטרפה ההלכתא לר  ירך בעובר אלא יהושע ור■ אאעזר רר־ פלוגתייהו מתוקם לא י

 בתמורדז וכן הוא, אמו רירך בוא־ נזקא לענין פסק ורבא אמו, ירך לאו סבר יהושע ור־ אמו
א נרבעה ולבסוף בעיבר אבל עיברה לבסוף רנרבעה רפאגי אמר  ראסור מורה עלמא בו

יג. ג, מזבח איסורי הרמב״ם נמי פסק וכן הוא, אמו ירך רעובר

אן הסוגיה רכל ניחא, הצעתיע ולפי חו  ר שמעון ר׳ בשיטת רס״ל אזלה ראמימר אאבא ר
 רכולהו האמת, הוא כן הנראה ובפי אשי לרב אבל טמא, הטמא מן ריוצא אאעזר ור׳ יהושע

 מטרפה, ראתי ביון רמאיס משום לגבוה רק פאגי ולא טהור הטמא מן ריוצא ס״ל תנאי הני
סורו כיון יהושע ר׳ וסובר  ריוצא בולר, שייך לא ע״כ טרפה אכלת איטור רהייט האם של ראי

 גם האם איסור את להטל ראפשר היכא אבל לגבוה, לאסרו שייך לא ממלא מותר הטרפה מן
ה על האם מעשה או הלר על  וולרה והיא עחו וולרה והיא הוא אמו ירך אמרינן וראי שם לר

 טהור, הטמא מן ריוצא כמו להריוט לאבל ומותרת נטפרה רלא לומר ע־ב בטרפה אבל נרבעו,
חלין ראמרו והא רסתרי. תרתי שהוא לגבוה נאסרו איך וא״ב  ירך לאו עובר ס׳ל יהועזע רר׳ ב
כלל. פליגי לא אשי ררב אליבא אבל לאמימר, הייע הוא, אמו

 מהא מיז־י מוכח לא אז אשי כרב פסקינן אם הנה טרפה, בולר הלכה הפסק נראה תנתה
ר יהושע ר- רמתיר ל לעזיטתו יהושע ר■ אשי רלרב להריוט, טרפה ל סל אז  הטמא מן יוצא ר
סל לרירן להתיר שמענו לא אבל ס״ל, שמעון כר׳ רשניהם מותר אלמנזר לר• ואפילו טהור,  ר
 שמעט לא בחיות, רתלי טרפות רשאני התוס׳ שכתבו זו רסברא טמא, הטמא מן ריוצא כרבנן

 טרפה רולר לפסוק ליה מנא וא״כ אשי, ררב אליבא ולא ראמימר אליבא בתרא ללישנא רק
 ב. ו, וביצה א עה, חלין רמותר, בפשיטות שלמרו הש״ס סוגיות כמה רמצינן אלא מותר,
 רלא כיון מקום מכל טמא, הטמא מן הירצא רלרבנן אע״פ כן, פסקו אמוראי רהני לומר וצריך
 כרבנן רס׳ל אלא מלתא תלי רבחיות טרפה ולר רשאני הסברא גוף על רחולק תנא מציט

ר מורה נבלי אליעזר ר׳ הרמב״ן בשם שכתבתי מה ולפי טמא, הטמא מן היוצא ל  מותר טרפה ר
ט פשוט. וזה מותר טרפה ולר עלמא רלכולי כן פסקו לכן לזזריו



רשל ו ם ד י ד ו ד

 למעלה וכתבנו מותר, המותר לדבר שנשתנה רכל דפסק יונה רבינו של דינא בהאי נמי וכן
 אשי לרב p זו סברא לכאורה מותר, להאיסור טפל בכלל הוה שלא דכל הטעם, דברינו בריש

 משום הוא האיסור דטעם הרי גורם וזה זה מצד בתרא שהלא דמתיר לאמימר אבל שמענו,
 טפל שהוא משום הוא דהאיסור בזה מודה אמימר דגם לומר יש מקום מכל מאיסור. שנתהווה
 טפל שהוא אע״פ ואיסור מהיתר שנתהווה וכל מהאיסור נתהווה שיהא דבעי אלא להאיסור

 משום אסור יהיה להאיסור טפל שאינו דכל לומר הכרע לנו אין להיפך אבל מותר, מקום מכל
פסקינן. אשי כרב ואנו הר״י של דינו דקם ברור אשי לרב עכ״פ אבל מהאיסור, ונוצר דנתהווה

 מן הנולד בטמא אליעזר ר׳ דפליגי אברייתא מקשה א, ז, דבבכורות קשה דלכאורה ודע
ש הטהור  ומקשה מתיר אליעזר ור׳ אוסר יהושע דר׳ הטמא מן ועיבורו סימנים מקצת בו וי

ה זה סבר אליעזר דר׳ שמעינן איפכא והא  זה על והביא מותר יהושע ולר׳ אסור גורם וז
 וזה בזה כלל פליגי לא כוותיה דפסקינן אשי לרב דהא קשה ולכאורה טרפה, בולד הפלוגתא

 אבל ז״ל, הדמב״ן שכתב כמו בתרא ללישנא הכרע אין לאבלימר ואפילו פליגי. לגבוה ורק גורם
ה בזה פליגי לא יולדת אינה טרפה דאמר דלמאן הקשו בעצמם התוספות  בעובר אלא גורם וז

תורץ תירוצם ולפי אמו, ירך  זה ליה דאית אליעזר לר׳ שמעינן הכי בלאו דבאמת קושייתנו, גם י
 לא יהTולד דמתיר, יהושע ר׳ משום אלא טרפה דולד ברייתא האי הביא ולא אסור גורם וזה

היטב. עיי״ש הוא הכל לדברי שלא אע״פ אחר. במקום כן דס״ל שמענו

 בלישנא וכן קמא לישנא בסוף מקשה חולין בש״ס הנה טרפה, בביצת הדץ נראה ועתה
שוין בתרא  וזה זה משום מותר טרפה דבולד דכיון ניחא קמא וללישנא מ״ט, טרפה בבחגת ו
^ מולד, ביצה שנא מאי א״כ גורם ת מ  ס׳ל דהוה בתרא ללישנא אבל מארעא, בספנא דמיירי ו

 עצמו, בפני חיות לו יש ולד ולהאי בחיות תלי דטרפות משום דמתיר יהושע דר׳ טעמא דהיינו
עיין עצמו, בפני חיות לו שאין בביצה שייך לא זה טעם הלא מ״ט, בביצה מקשה מאי א״כ  ש״ך ו
 ארי ובלב עיי״ש הוא בעלמא דפירשא אמרינן נזקץ דגבי שנא דמאי לתרץ דרצה שם ח עט,

 שבין החילוק להביעו הכא הש״ס דכוונת נראה ולפענ״ד נד. סי׳ יעקב שבות ובשו״ת לחולין
 בין חילוק יעז לרצנן והן שמעון לד׳ דהן דברע בתחלת לעיל כתבתי דכבר בכלל, לביצה ולד

 גופה כעין דבר הוה טמאה של דולד מגדים הפרי שכתב כמו חלבה ובין מגמל היוצאת פרה
 זה ועל אתיא, דמגמל כיון יחשב דכגמל דאסור לרבנן וס׳׳ל טהרה סימני לו דיעז אלא חיים בעל
ה ובתר טהרה סימני לו דיעז כיון מותר, לגמרי ולר״ש תאכלו״, לא זה את ד״אך הקרא אתי  דידי

 ונאסת להאם הטפלים דברים הם וביצים חלב אבל עצמו, בפני חיים בעל דהוא כיון אזלי^,
 הוא טרפה בולד ומעתה לו, והטפל הטמא אסדתה והתורה להאיסור שייכים שהם מעזום עמה

 בעל שהוא מפני טרפה הולד מותר לחכי הטמא, מן היוצא טהור בכל לר״ש כמו עלי לרבנן
אין מלתא תליה ובחיות עצמו בפני חיים  הוא, גופה ביצה אבל האם, עם שייכות להולד ו

 דביצת דכמו אסור, ולהכי עצמו בפני חיים בעל הוה ולא לה וטפל לגופה השייך דבר כלומר
 הדין הוא לה הוא וטפלה לאבלה ששייכה מפני אלא ממנה שנתהווה מפני לאו אסורה טמאה
עצר שנתהווה אע״פ טרפה ולד אבל הטרפה, גוף אל שייכה טרפה ביצת  אכפת לא זה מטרפה ו

 ממש היא הפרה עצמיות מ״מ טהרדז סימני ליה דאית דאע״ג מעלל היוצאת פרה ושאני לן,
 שנתהווה מפני לא ביצה אבל ערמים, הסימנים ולא האיסור של הגורם והיא הטמאה של כמו

אסור. להכי לו וטפל להאיסור ששייך מפני אלא מהאיסור
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 לו שיש כיון האפרוח דודאי מותו־ להבי טרפה מביצת שנולר ראפרוח אומר אני זה ולפי
 ואע׳־פ מותר שהוא טרפה כולר ממש הוה אלא לאמו כטפל יחשב לא שוב עצמו בפני חיות

 א״ב מותר הבי ואפילו עצמה מטרפה נתהווה נמי הולר הא שאסורה, טרפה מביצת שנתהווה
 בכלל לבוללו אץ אופן שבשום ביון מותר שיהא טרפה מביצת רק שנתהווה האפרות שכן מכל
 שבן מכל להריוט טרפה בולר דמתיר יהושע לר' ולכן עצמו, בפני חיות לו יש רהא לאמו טפל

 כלל צריך לא ולריריה טרפה, מביצת ומצר שנתהווה אע״פ מותר, וראי טרפה ביצה של אפרוח
 לא טעמא רהאי הוא״, בעלמא ועפרא מסרחא קגביל ״לבי ב ז, בתמורה שאמרו טעמא להאי
 ביצת של ראפרוח מורה לגבוה טרפה ולר דאסור אליעזר רר־ אליבא אלא בגמרא שם צריך
 טעם צריך ולזה לגבוה מותר - מיירי. לגבוה רהא יונה״ ״ביצת ר״ה שם כתב ז״ל רש״י - יונה

 של אפרוח רמתיר שכן מכל טרפה ולר רמתיר רמאן פשיטא להריוט אבל וכוי, קגביל רלכי
א טרפה ביצת לאמו. טפל הוה לא וגם עצמו בפני חיים בעל רזזו

 יא ג, אסורות מאכלות בה׳ הרמב״ם על ז״ל הראב׳׳ר שהשיג מה להבין זכיתי לא ולכן
 שם תמורוז בגמ׳ רהא הראב״ר, עליו ותכלה טמא, מינו שאין מפני מותו־ טרפה ביצת שאפרות

 הראב״ד רעת על עלה איך אבץ ולא בער ואני מסרתא. קגביל רלכי משום הטעכז אמרו
 אליבא רק ובגמרא טרפה, מולר טרפה ביצת אפרוח גרע וכי בגמי, טעמא האי בעי רלהריוט

 רק הוא טמא מיט שאץ מפני הטעם שכתב והרמב״ם ■לגבוה, ולהתיר כן אמרו אליעזר רר׳
 הכי ואפילו ונטרה עפר שנעשה אחרי מביצה שנוצר טמא מעוף שנא רמאי תקשה שלא pלת

^ זה ועל אסור, ז״ל. הרמב׳׳ם ברעת ברור וזה טמא, מינו אין טרפה אבל טמא רמים משום תי

 ועוף מלתא תליא בסימנא רבעופות כתבו ■תרנגולתא״ ר׳׳ה ב נ, נרה רהתוס׳ אעורר ועור
 מותר טמא עוף מבהנת שטלר טהור עוף הרין רהוא לי ופשיטא אסור, טהור עוף מביצת טמא
 בנלו הוא אלא מלתא תלידז בסימנא רלאו נראה ברגים אבל טרפה, מביצת שטלר אפרות במו

 מגמרא ומוכת מותר, טוזור רג שבלע טמא רב שם ראנלרו רבכורות דמסונה מוכת מזה בבהמה,
עיץ דאלו הרי טמא רג משריץ פעמים ררוב כיון שבלע ראיט שלא אע״פ בלע דמסתמא  יר
ק. טהרה, סימני לו שיש אע״פ הטמא מן יוצא משום אסור התל טדזור רג רהשר׳ץ ורו׳

 רהרמב״ם ז״ל המגת הרב וכתב מותר, ארם דהלב ב, ג, אסורות מאכלות בה׳ פסק הרמב״ם
 שאץ איסורים על ולא מלקות איסורי על רק כלל דרך נאכלר לא טמא הטמא מן דיוצא ס״ל

ביון עשה, איסורי או מלקות בהם  ואני מותר, חלבו לכן בעשה אלא אסור איט אדם דבשר ו
 כחלב אסור היוצא אבר דחלב הרמב״ם דפסק להא המגיד הרב יענה מה דא״ב זה על תמה

 לחומרא הרמב׳׳ם ופסק חלבו לגמוע מהו סט, חולין בש״ס איפשיטא דלא איבעי והיא טרפה,
 המדולדל אבר במו בעלמא איסורא רק מלקות ליבא היוצא דבאבר ס״ל הרמב״ם הא וקשה
עצומה. קמויא לסטרה והיא אסור, חלבו תזא למה וא׳׳כ

 שזכיתי ראדמישלא דק״ק האב׳׳ד עבגיל מהר׳׳ש האמתי הגאון הרב לפני זו קושיה והצעתי
 לאיסורא תקנתא דלית דהיבא הש״ס דכוונת לי והשיב בארטפעלד, במרחץ בצלו, להסתופף

 רק דליבא היכא רק התורה התירוז ולא החלב, אצל החי מן אבר איסור התורה התירה לא
 אבר במו בשחיטה, תקנתא לו שאין אחר איסור עוד כשמצטרף אבל החי מן אבר איסור

דבמקום היא דמסתבר ומלוהו עכת׳׳ד. החי, מן אבר איסור מצד אסור החלב נשאו־ היוצא,
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 שהבשר במקום אבל מותר. החלב גם שחיטה לאחר עכ״פ עעמו הבשר לאבול מותר שיהא
 משתומם הייתי ובתחלה החי. מן מאבר שבא החלב נתיר למה איסור איזה מכה אסור יהא

 ולא לו הלך חלף כבר החי מן אבר האיסור אמו בנשחטה רהא להאמר, ניתן לא שלכאורה
 של לאמתה מכוונים שליט״א הגאון רברי כי ראיתי העיון ואחרי היוצא. אבר איסור p נשאר
 ביה אית נמי הולר דבנולר נכתב ט ה, אסורות מאכלות מהלכות בהי ברמב״ם עיין דהנה תורה,
 רגם ולומר ברבריו להתעקש רצה ו־ל משנה והכסף עצמו. שחיטת ליה ראית אע״ג יוצא איסור

 הכסף יענה מה ארע לא אבל ג״כ, האבר ניתר עצמו שחיטת ליה דמהני רבנולד מורה הרמב״ם
 איכא בנולד דגם בפירוש הרי הולד שנולד היוצא אבר של חלב גבי הרמביט דנקט להא משנה
 דאיסור לשיטתו, דלהרמב״ם ברור נראה אבל האם. שחיטת ליה מהני ולא היוצא אבר איסור

 איסור נשאר בנולד ואפילו עצמו, שחיטת מהני לא טרפה״ בשדה ■ובשר מבח היא היוצא אבר
 משום הוא היוצא אבר איסור דבל ליה דסבירא ראשונים ושאר משנה הכסף אבל היוצא, אבר

עיין מן אבר איסור חי(  כיון דבנולד ס״ל שפיר ולכן יא), יב, ובש״ך סק״ב במשבצות יד בפמ״ג ה
 ומעתה כן. לומר אפשר אי ברמב״ם אבל האבר, גם ניתר ממילא עצמו שחיטת ליה דאית

 דבנולד כיון בדיוק והיא האם״ ״בנשחטה היוצא אבר של דחלב דינא נקט לשיטתו המחבר
א באמת  חלבו יהא ולמה האם שחיטת ליה דמהני החי מן אבר משום p היוצא אבר משום לב
ת האם בנשהטה משא״ב אסור,  דגם לשיטתו הרמב״ם אבל היוצא. אבר להאי תקנתא שוב דל
 היוצא אבר של דחלב דינא נקט טרפה״, בשדה ״ובשר משום היוצא אבר איסור איכא בנולד
 הגאון וכסברת החי מן אבר איסור משום החלב לאסור יש שפיר דאו ומשום בנולד דוקא

 שאין היוצא אבר איסור p נשאר ולא הלך חלף החי מן אבר דאיסור בנשחטה אבל שלט״א,
 היא כי בזה ועיין אדם, חלב וכמו המגיד הרב של הכלל מכח מותר החלב באנלת מלקות בו

מאד. וקלסיה שלט״א הגאון לפני זה דבר והצעתי תורה, של לאמתה אמת ופרח כפתור

 על רביעי״ ■דור הגדול בספרו זצ״ל הגאון אאמו״ר שהעלה מה לפי נופל הזה הבנין כל אולם
 בעי עpק גבי על שהפריס כל הרמב״ם דלעויטת ב עה, פקתנה״ ״בן בסוגית חולין מסכת

 בעי ונחלבת שנתגדלה דבל אמו, נשחטה או נולד בץ חילוק אין זה לפי מהתורוז, שחיטה
 איסור רק נשאר ולא נמי היוצא אבר של החי מן אבר לאיסור היתר ויעז התורה מן שחיטה

 הדין הוא אלא טלד נקט דוקא לאו באמת דהרמב״ם לומר וע״ב מלקות, בו שאין טרפה
עיץ טלד, במו שהוא הוולד ונרנגרל אמו לנשחטה ד סי' יוסף בבית ו  שהביא הטור על שכתב י

 מנייהו חרא ורבנן חי והוציאהו אמו נשחטה אם הדין ״דהוא עליו וכתב בנולו־, הרמב״ם לשזון
 יעז שפיר אז מהתורוז שיטה בעי ונתגדל כשהוציאוהו דלרמב״ם נאמר אי pד פלא, והיא נקט״.
 יוסף להבית אבל להם, יעז אחד רץ דשניהם כיון שנא, דמאי נעזחטוז pה והוא דנולד לומר
הוציאו האם דנשחטה הרמב״ם בשיטת דס״ל  מדרבנן אלא שחיטה בעי נמי ונתגדל חי הוולד ו

 נולד נקט דהרמביט לומר אפשר ואיך למעלה, וכקושיתנו מותר החלב באמת האם בנשחטוז אז
 אלא שחיטה הוולד בעי לא האם ונשחטה מהתורה שחיטה בעי טלד הלא נשחטה הדין והוא

שונים. דברים שני לכלול אפשר ואיך מדרבנן.

ש האי על שהערתי מה מלתא ביה אימא לידן דאתא וכיון  אאמו״ר לן שחיועז גדול תדו
ל הגאון צ׳  דיבר גדול ודבר הרמב״ם, לעזיטת מהתורה שחינזוז בעי עpק גבי על דבהפריס ז
דדועזו.׳ הא על א מא, קמא בבא עיין קושיות. וכמה כמה בזה מיושבות מאד ומה הנביא



שלגממא דשיחלא סרגיא

 והקשו לי. למה יאכל״ ״לא האי באכילה שאסורה יודע איני השור״ יסקל ״סקול שנאמר משמע
 בסוגיה האחרונים הקשו וכן פקועה, לבן קרא האי צריך דלמא יודע״ ״איני ד״ה התוספות
 וכל פקועה. בן בחלב מיירי קראי הני כל ודלמא קראי מכמה חלב היתר דילפינן א ו, דבכורות

ע גבי על דבהפריס הרמב״ם כשיטת נאמר אם התחלה להם אין הקושיות אלו ^  שחיטה בעי ק
עיון, תלמוד צריך הדבר דעדיין לומר לי ארשה זאת ובכל מהתורה.  בעי דבהפריס דא״כ חדא ו

 דלא כדי הפריס בלא אפילו עכ״פ מדרבנן שחיטה ל^נריך חז״ל גזרו לא איך מהתורה שחיטה
אץ טעות, לכלל יבואו דבנקל לאחלופי אתי מר לנהגות ו  בקרא המפורש דבר דהוא דמשום ולו

nה הט״ז וכשיטת חז״ל, גזרו לא כתיב תאכלו״ בבהמה ד״כל להיתר T,דזה חרא בורכא, הא ג 
^ בקרא, מפורש מקרי לא  דאפילו ודעימיה יוסף הבית לשיטת והראיה אתא מדרשא ד

ע גבי על בהפריס ^  בקרא דמפורש להאי חששו דלא הרי מדרבנן, אלא שחיטה בעי לא ק
 אפילו שחיטה בלא שליל היתר מקרא ליה דמנא להיפך הקשיתי דאבי אלא עוד ולא להיתר,

ע ע״ג הפריס בלא ^  אלא זביחה מדיני כלל מיירי לא תאכלו״ בבהמה ד״כל קרא האי הא ק
 טהורה בבהמה הנמצא טמא להתיר אלא הכתוב בא ולא והטמא הטהור והאסור המותר ממין
 בהמה פרק חולין יו״ט בתוספות ראיתי פלא ודבר ליה. מנא כלל שחיטה בלא להתיר אבל

^ קמ״ל, מאי פשיטא שהקשה שחיטה טעון חדשים ט בן ומצא קרעה המשנה על המקשה תי  ו
 כדגים מתרת דהתורה אמינא הוה זביחה אצל כתיב לא תאכלו״ ד״בבהמה דהקרא משום

 מתיר דקרא לקולא, נאמר דאיך הנ״ל הקושיה תגדל ודאי דבריו ולפי שחיטה. בלא וחגבים
 בקרא דמפורש להיפך לומר אפשר דאי ברור ועכ״ם גדול, עיון וצריך שחיטה בלא שליל באמת

כיון להיתר,  עכ״פ נמי הפריס בלא שחיטה להצריך חז״ל גזרו דלא איך קשה ודאי שכן ו
ה מדרבץ, גדולה. קושיה וז

 הגמרא דהנה ליתא, מעקרא דהקושיא לפענ״ד נראה הנ״ל א מא, ב״ק התוספות קושית ועל
 לאחר P מתרת ונחירה חי הנשחט שעדיין אע״פ מיד מתרת דשחיטה אמרו א לג, חולין

 P דילמא מיד מתרת דהשחיטה הא מנ״ל דבאמת הקשו אחרונים ושאר מגדים והפת מיתה,
 דס״ל התום׳ על שהקשה א צא, חולין מהרש״ש בהגהות וראיתי נחירה. כמו מיתה לאחר

 שאמרו ומה לגר, נבלה ליתן הכתוב דבר מלא מקרא הלא נח לבני גם בעינן בסימנים דנחירה
 דילמא מלתא, תליה במיתה דלדידהו ליה מנא כן לא דאם דוקא לאו להו סגי בנחירה בגמרא

תדן כמו מיד הנחירה מתרת לתדהו גם תו וכל השחיטה. ל  שהקשה דמה תימה, דבת המה דב
 וכאשר קמיירי בשחיטה בנתנבלה קרא האי הנה לנכת, ולמכור לגר נבלה ליתן דמותו־ מקרא
 דבמיתה ליה דמנא שהקשה ומה רבמגי״. ״דור ז״ל דאבא בספרא מוצקות בראיות זאת מבורר
תך לא זה דעל קשה לא ודאי זה הנה מלתא, תליה  מותר יהיה תיתי דמהיכי ראיה, או קרא צ

מן כל  ואאמו״ר זאת. ליה דמנא קרא צתך מיד מתרת דשחיטה לדידן ואדרבה חי שהוא ז
 שחיטת אגב מותר פקועה דבן תאכלו״ בבהמה ד״כל מקרא זה דבר תלפינן תירץ זצ״ל הגאון
 ימות לא לעולם פקועה בן האי הלא מיתה לאחר p מתרת אינה דשחיטה נאמר ואי אמו,

 להתיר. יכולה פקועה הבן את גם וממילא מיד מתרת דשחיטה ודאי אלא האם, שחיטת מחמת
תין זה דבר דלפענ״ד אלא  דהשחיטה אחר ממקום ברור לימוד לנו שהיה דלולי עיון צתך ע

 דהאי זביחה בלא פקועה בן להתיר תאכלו״ בבהמה ד״כל קרא האי דרשינן הוה לא מיד מתרת
 אחר אלא נוהג היה לא פקועה בן של זה דהיתר אני אומר עכ״פ הוא. בקרא מפורש לאו היתר

כיון השחיטה על שנצטוו במדבר אבל פקועה, הבן את גם להתיר יכולה מיד מתרת דהשחיטה ו
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 וולד את התירה לא האם דנחירת ודאי תליה במיתה ונחירה לר^נ, נחירה p נוהג שהיה
^. אמת ברור וזה אמו, נחירת מחמת ולד האי ימות לא שלעולם שבמעיה  קרא האי ולכן רג
 דהאי שמיני בפרשת נכתב לא פקועה בן להתיר דרשינן מניה אשר תאכלו״, אותה ״בבהמה

 היתר דרשינן א סט, ובחולין ב עז, בחולין הוא וכן לשליל דרשינן תאכלו״ בבהמה ״כל קרא
 אחר תורה, במשנה ראה בפרשת שהוא תאכלו אותה בבהמה וכר בהמה״ ד״וכל מקרא שליל

 גרסינן לא ע״ז דבדף שמדייק מהרש״ש בהגהות עיין ,pלא כניסתם קודם השחיטה על שנצטוו
עיין ברי״ף הוא וכן שמיני שבפרשת מפסוק ממעטינן דעזליה משום בוי״ו בבהמה״ ״וכל  ו

 על שנצטוו אחר ראה, בפרשת pד הנ״ל, מטעם מוכרח וזה צ״ע. בחומש ופירש״י במלבי״ם,
^ כניסתם קודם השחיטה א ש נוכל ל  הזו האמתית הקדמה ואחרי פקועה. דבן היתר האי לדרו

 לא שעדיין שבמשפטים הנסקל שור דבפרשת הנ״ל התוספות קושיות מסתלקות מהר חיש
 דליכא וממילא נתחדש, לא עדיין פקועה דבן היתר גם נחירה אלא דזביחה ציווי שמענו

בעה״י. נכון אמת וזה היתר, שמענו לא שעדיץ פקועה בבן בשרו״ את יאכל ד״לא קרא לאוקמי

 לעוף שחיטה אין יצחק רב דאמר ב כז, חולין מגמרא אה פירכא יש דלכאורה ראיתי והאם
שפך, שנאמר מהתורה  קרא האי הא וקשה נמי. חיה הכי אי ומקשה סגיא, בעלמא בשפיכה ״ו
עדיין כתיב בויקרא  שחיטה דאץ מ״ושפך׳ נדרועז איך וא״כ בחולין השחיטה על נצטוו לא ו

 במדבר דגם ישמעאל, ר׳ בשיטת אזיל יצחק דרב ברור נראה העיון ואחרי מהתורה. לעוף
שפך דייק ושפיר השחיטה על נצטוו  מה מיושב ובזה התורה, מן לעוף שחיטה דאין מ״ו

 מהתורה, שחיטה בעי דעוף דס״ל א, א, שחיטה בה׳ הרמב״ם על משנה הכסף שהקשה
 שחיטה א אין דעוף גופא קרא מהאי דרש יצחק דרב הנ״ל, הסוגיא נגד שזה ״ושפך׳ מדכתיב
שפך האי דהנה מידי, קשה לא הנ״ל ולפי מהתורה  יצחק רב מניה דרש ולהכי הוא, מיותר ״ו

 שחיטת על כלל נצטוו לא דבמדבר כר״ע, דפסקינן לדירן אולם מהתורה, לעוף שחיטה דאין
שפך האי חולין שפך מהאי דדרשינן הרמב״ם הכריח מזה אשר מיניה, דרשינן מה ״ו  דגם ״ו

^ לשיטתו והרמב״ם נחירה, בעי עוף ם  לבן החי מן אבר שייך לא דבעוף ט, מלכים בהלכות ד
ה והראב״ד נח ש או ^ שפך דמהאי ונראה הא. אה דמנא ע  בו אין נח לבן כרחך דעל מוכח ״ו

 וממילא נחירה דהיינו שפיכה בלא אסור דאשראל קרא איזנטרך ולהכי החי מן אבר איסור
מוד לנו דיש כיון שפך מקרא זה א  על שנצטוו דכל ידעינן ממילא נחירה בעי עוף דגם ד״ו

הציווי דהאיסור ממילא, הנחירה ונאסרה הזביחה  קרא זה על בעינן ולא עוף על גם מוסב ו
 גם מוסב השחיטה דציווי לומר אה מנא נחירה דבעי עוף על קרא לן דאית לולי אבל מיוחד,

 על במדבר נחירה חיוב מיניה ילפינן לדידן אשר ד״ושפף׳ הקרא הרמב״ם הביא ולכן עוף. על
ה שחיטה, בו שייך לארץ כניסתם לאחר וממילא עוף, בעזהי״ת. מאד נכון וז

אץ הרמב״ם לשיטת ברורה ראיה ומצאתי  דטהרות ממשנה נח לבן בעוף נוהג החי מן אבר ד
 מתה הא וקשה ב) ג דף נדה (עיין טמא, לכותי להעאתו עאו וחשב לגת שנפל בגוזל מ״ו, פ״ח,

אן חיות מהר״צ ״במקולין״(ובהגהות ד״ה א צב, חולין רש״י עיין אסורה, נח לבן מאאה  ל״ג חו
 החי מן אבר דאין כרחך ועל לכותי, עליו חשב איך כן ואם עיי״ש). פלא תמצא פ״ג יומא ומס׳
מותרות מאאו מתה דגם וממילא נח לבן בעוף נוהג

 בעי עpק ע״ג דהפריס הרמב״ם בשיטת לשיטתו ראיה זצ״ל הגאון אאמו״ר הביא עוד
הבא פקועה דבן א סט, חולין משרשיא דרב הא ז״ל הרמב״ם הביא דלא ממה מהתורה שחיטה



שלהלו«א דשיחלא פוניא

 למה ידע דלא וכתב עליו עמד יג סי׳ יוסף והבית תקנה, לו אין הוולד מעליה הבהמה על
 והיינו מדדב^, p הוא פקועה בן דשחיטת ליה אית משרשיא דרב נאמר אם וניחא השמיטו,

שב יש ולפענ״ד מהתורה. שחיטה בעי דחכמים אליבא אבל דרש״ש אליבא  אפילו הרמב״ם אי
^ הראשונים שיטות לפי  דנראה משום הרמב״ם, הביאו לא הכי ואפילו שחיטה בעי מדרבנן ד
 היינו תקנה לו אין הוולד מעליה בהמה על הבא פקועה דבן משרשיא רב דאמר דהא ברור לי

 P וראי שהי׳ח והאי שהייה, והוה שחוט שלו אחד דסימן משום הוא הטעם דבל מדרבנן,
אין חי הוא סוף כל סוף דהא הוא, מדרבנן  שיעשה דוקא בעי ושהייה הממיתו, טרפות בו ו
 דאמר למאן דאפילו ״והלבתא״ ד״ה א נח, חולין התוס׳ כתבו וכבר טרפות, מעשה מקודם

 שהוא וולד האי על נאמר ואיך בחיות תלי דטרפות משום מותר טרפה וולד אמו ירך עובר
עיין טרפה,  של החלב על בש״ם בעי לא דלמה שהקשה הב״ח בשם שהביא יא ,T יו״ד בש״ך ו

ל הב״ח pותי תקנה, לו שאץ וולד האי  הרשב״א שכתב למה דדומה שרי דהחלב דפשיטא זי
 שכתב כמו הוא דהאמת פשיטא, ולדידי הב״ח. על לתמוה הרבה והעז״ך שמיטה, של חלב גבי

מיוזזי משום אלא טרפות, שום כאן דאץ ז״ל הב״ח  לשחטו תקנה לו שאין גזרו בשהייה ד
 דרבנן גזרה הוא תקנה לו אין שהוולד מה עיקר דבל כן נאמר ואם החלב. על לא אבל ומדרבנן

ע דחוששין דאמר מאן אאבא אלא זאת אמר לא גופא משרעזיא ורב  הרמב״ם אבל האב, אר
^  כאזם דלא יוסף הבית וכן ז״ל הרשב״א בתב וכן לא אי חוששין אי מספקינן דספוקי פ

 דרב הא לגמרי שהשמיס הרמב״ם עבד ושפיר ולקולא דרבץ ספיקא p הוה א״ב משנה,
ב־ה. נבון וזה משרמזיזב

 מהתורה אסור ארם דבעור והרמב״ן הרמב״ם שיטת הביא בהג״ה א סעיף עט סי׳ יו״ר בשו״ע
 הבא ולאו שתים מהלכי מזור למיעוטי תאכלו זה את דדרש כהנים מתורת והיא עשה באיסור

 ראידז נראה הפעוט ולי יעויי״ש, מדרבנן אלא הוה דלא ס״ל והרא״ש והתוס׳ עשה, עשה מכלל
 בשר דממעט נבזי הרמב״ם לשיטת לי קשיא לכאורה דהנה ודעימידז, הרמב״ם לשינזת ברורה

 ולבן אסור אשראל p דבאנות נאמר הכי שמיני בפרשת דכתיב תאכלו״ זה ״דאת מקרא אדם
ר דבר לומר אתמהה מותר אדם בשר תזא נוז  אסור נוז לבן גם דודאי נלפענ״ד אבל כזה, ז

 חיה של אפילו בשר בל נאסר היה הראשון לאדם דוזנה אה, מיוחד קרא עריך ולא מהתורה
 את לכנז נוזתי השדה כירק לאבלה לכם יהיה חי רמש ר״כל מקרא הותר נח לבן ורק ובהמה

 אין שבודאי אדם בשר א״ב חי, רמש של בשר p הותר לא קרא דבהאי כיון ומעתה כל״.
 לגמרי, הראשץ לאדם שנאסר בשר בכלל שהיה עומד הראשץ באיסורו חי רמש בכלל לכללו

אץ ת ו שו ^  זה ״דאת קרא מהאי אדם בשר לנזעט כהנים דתורת דרשה האי ל״ל דא״ב ל
 לבן והן לחזוראל הן דאסור לך לומר ג״ב בסיני נשנית להבי דאדרבה מידי קשה לא זה תאבלו״,

 הקרא בכלל לכאל י׳זז אדנו בשר דגם תקשה ואם עיי״ש, א נט, בסנהדרין וכדאמרינן נח
 מן כשחנאו ובניו לנוז נאמר קרא דהאי לך אומר זה על כל״, את לכם נתוזי השדוז pד״כי

 שהיה מה p קרא בהאי איתרבי לא בודאי וא״ב אחר, אדם שום בעולם אז היה ולא התיבה
הקב״ה. דבר אאהם אשר ובניו נח זולת ננזצא שלא אדם בשר לא אבל בעולם נמצא
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שו רבים מאד עמוקה א) קב, (הולץ הסוגיא הנה  ואני עוללות השאירו גם אבל בצרו בה ד
 עיני שיאיר חיי לאל תפלה ואני השמים, מן תכוני כאשר בשבלים ואלקטה אחריהם אבוא

 וזה הקדושים, הקדושים אבותי בזכות ותידותם חכמים דברי להבין ואזכה הקדושה בתורתו
וגואלי. צורי בעזרת החלי

 בשלמא חייב, וגמעו החלב את המתה או ואבלו הדם את הקפה התם ״תנן א! קב, חולין א.
 לבאר אני צריך מקודם הנה העוותה״. את לרבות נפש קרא אמר לקיש ריש אמר ובו■ הקפה
 בדרך שלא לך דאין בן ומקשין טועים רבים שראיתי אכילוז בדרך לשלא כלל ענץ זה דאין

 היא וטעות חי. חלב דאוכל מהא שנא ומאי חלב, רביעית או בזית שגומע מזה יותר אכילה
 מיידי ע״ב הבא אבל ופטור, מקרי אכילה כדרך שלא שהוא כמות חלב כזית גומע דודאי בידם,

 ומיידי לשתיה, ראוי שהיא עד בתבלין ותבלו משקה שאר בשום מחוי חלב כזית האי שעירב
 תרומה של שמן רשותה ב, לה, ברכות בגמרא אמרו וכן פרנז, אכילת בכדי כזית ביה דאית

ה אזיק דאזוקי החומש, את משלם ואינו הקרן את מטזלם  וכן שתיה, או אכילדז בכלל ואיט ל
ט פסקינן  שהמתהו חלב גבי הבא ע״ב ולכן עיי״ש. אניגרון ע״י אכלו אם אלא עליו מברך דאי

 גבי לומר מוכרח אתה וכן לפותיה, ראוי שהוא באופן מעזקה באתה שעירבו מיירי הכי גנזי
 באיזה שעירבו לא אם משקה שיהתז בעין שהוא כמות לממחו אפשר דאי שהמחהו חמץ

 ועיין במים. החמץ את שהמחה בפירופז ז״ל רש״י כתב ב, לוז, ובפסחעז אחרת משקה
^ ריש בירועזלמי  כזית תערובת לענין החמץ את דהמחה זו ברייתא שהביא עוברין אלו פ

שלא להא כלל ענין אץ ולכן פרס, אכילת בכדי  שמיירי הוא כן דאבו אלא אכילוז, כדרך ו
 בכלל שתיה הלא ״לרבות״ ד״ה כאן התוספות קועזיית תקשי אכילתן, כדרך זו תערובת ששתה
תירצו פטור. דיהא תיתי ומהיכי היא, אכילה  במידי והבא ועומן, יין כגון דשתתז במידי דהייגו ו

 ושתיה אכילה כולל הוא אכילה שם דודאי הפשוטה כוונתם להו. ועזתו להו דממחי אכילה דבר
 או חלב תאכל דלא נימא הבא דגם הקשו ולכן שתיה, או אכילה ע״י עיכול הוא מובנו b ביחד
בץ אכילה בין כולל חמץ  לומר יש שפיר דעותיה מידי גבי דבשלמא תירצו זה ועל שתיה, ו
 היא כוונתו ע״כ דאבילה במידי אבל שתיה, הוא מובנו מ״מ אכילוז לעוון בתז דכתיב אע״ג

 חמץ או חלב תאכל לא בכלל זה אין שוב מעזקה ונעשה מאכל האי נשתנה אם ולבן אכילה
מץ ביון  סוך כל דסוך לדבריהם, הבנה אין ולבאורא משקה. ולא היא קאכילה מידי חלב או דוז
ץ בין חילוק אץ  ברייתו מתחלת רזה אלא משקה מהם שעשה דאכילה מידי לעזאד ושמן י

 סוף וא־כ משקה, ליעשות דדכו אין חמץ או חלב אבל יין, מהן לעשות ענבים כגון לבך עומד
 שלא אע״פ לחייב מנפש מרבינן ואם אכילוז, כדדך שלא שהוא אלא גרעון שום כאן אץ סוף כל

עיין נפש, בהו דאיתרבאי הני גבי אכילה כדדך שלא כל לוזייב א*כ אכילוז כדרך  ב, כד, פסחעז ו
של כגון אכילה כדרך שלא דאכל פירא גופא ז״ל רש״י כתב אכילה בדדך דשלא בסוגיא  ב
ש אכ^ה, כדרך שלא הוא שניוזם מחוי מחלב בשלים אגוזינז שנא מאי וא״ב אגוזים.  לפנינו וי

אכילה כאן דמקשה דהא ״היכא״ ד״ה לקמן התוספות שכתבו מה לפי א) דרכים. שני בזה
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דכל סברא מכח הוה אכילה ביה כתיבא לא אי דאפילר דוקא ביה, כתיבא
 מהחלת שהוא כמות בעין כשהוא אלא אסרה לא דהתורה משום אסור לא תו שהמחהו

 דאין המאכל דהיינו הנפעל מצד אלא הנהנה האדם דהיינו הפועל מצד הגרעון ואין ברייתו
 חלב מקרי לא מהותך דהלב בפירוש כתבו כותים בנות פרק ריש ובתוספות עליו, הראשון שמו

 שמו נשתנה לא הדבר גוף שנמחה דכל וס״ל בכך ליה ניחא לא שם שמואל הר׳ אבל ב) עיי״ש.
^ זה ידי על הראשון  כלל ליה ^אית משום ממועט דלהכי צ׳׳ל ולדידיה אימעוט, מאכילה ו

עיץ מברכין. כיצד פ׳ ברכות מסכת ברא״ש הובא ממי״ץ הר״א וכשיטת אכילה בכלל שתיה  ו
 הר׳ דגם שנאמר או השיטות. בזה לבאר שהאריך סוגיות ועל חולין על זצוק״ל חת״ס בחידושי
 משקה שהוא אע״פ האיסור חלות בתחילת היינו אולם אכילה, בכלל דשתיה ליה אית שמואל

 משקה, ממנו עשה והוא מאכל דבר היה האיסור חלות בתחלת אם אבל אכילה, לשון ביה שייך
 ועשה ענבים כגון דשתיה במידי ואפילו אכילה בכלל שתיה אמריגן לא דבזה שמואל להר׳ ס׳ל

בס״ד. מזה עוד נדבר ולקמן יין, מהם

ח הא הש״ס דמדמה מה ניחה התוספות שיטת ולפי ב.  הא והן שלהן, וקיפה ורוטבן דצי
כו׳ והחדש הטבל בברייתא דתניא  ונבלה, וחמץ דחלב להא כמותן מהן היוצאין משקין ו

 אין נמי החמץ גוף המחה אם דאפילו לא או הדבר גוף המחה בין חילוק אין התוספות ולשיטת
שפיר עליו, עוד שמו  חמץ. או חלב והמתה וחדש טבל כמו מהן היוצאין משקין להדדי דמי ו
 ממנו, היוצא רק ולא לפנינו הדבר דגוף נהנלה יש חמץ או בחלב וגרעון, מעלה אחד ובכל

 ובהני כן, עושק אדם בני רוב אין פנים בל על או לכך, עומד החלב או החמץ דאין וחסרון
 אבל מיירי, דבהכי רש״י שכתב וכמו משעורין שכר לעשות אדם בני שדרך מעלה איכא משקץ
ח לאסור הטמאים דתניא והא בגמרא מקשה איך כלל נבין לא שבתוספות הר״ש לשיטת  צי
^ר לפנינו ויש דהמחה להא ורוטבן צירן מדמה דאיך מהנך, לילף ורוטבן  אלא הדבר, וגוף ע

 אתיא דלא דכל מקומות בכמה הרמב״ם דפסק מה לפי ז״ל המפרשים תמהו הכי בלאו דכאן
עיין לוקץ, דאין שמגור חצי וכמו עליו, לוקץ אין הכתובים מריבוי אלא  אסורות מאכלות בה׳ ו
^ שגגות ובה׳ למלך, ובמשנה משנה בכסף ז פרק  מתחלתה הסוגיא כל א״כ למלך, במשנה יג פ
עליו: שקשין הקושיות ואסדר פירוש, לה אץ סופה עד

 אתיא דלא כיון כרת חייב וגמעו חמץ דהמחה חו״מ א א, ומצה חמץ בהלכות פסק איך א.
השותה. לרבות נפש דדרשינן הכתובים מריבוי אלא
ס לאסור דהטמאים דרשה האי כלל הביא לא ב.  בהלכות אלא מלקות, לענין ורוטבן צי

 שחוטה, בשר עם נבלה מלח אם לענין ב, קיב חולין דש״ס הא הביא ד טו, אסורות מאכלות
 והוא החיבור, בכל כלל הרמב״ם דיבר לא רוטב או ציר כזית אכל אם מלקות דלחייב מהא אבל
ביניהם. הרמב׳׳ם חילק ולמה דנפש, דרשה כמו הוא גמורה דדרשה משמע דמהש״ס פלא,
 שביעית וספיחי וההקדש והחדש דטבל כתב כב י, אסורות מאכלות בה׳ דהרמב״ם קשיא, ג.

 מיין חוץ עליהן, לוקין אץ אבל כמותן אסורין מפירותיהן היוצאץ משקין והערלה והכלאים
 שלהן הענבים ועל הזיתים על שלוקץ כדרך עליהן שלוקין הכרם כלאי של ויין ערלה של ושמן
^ין כרם כלאי עיץ ע״כ, עליהם של  דמסוגיא הרמב״ם, על לתמוה שהרבה משנה בלהם שם ו
 איסור שהן הני מכל למילף אפשר אי לתוספות כלאים או לרש״י דהקדש בפירוש משמע דילן
הרבה. שנדחק עיי׳׳ש עליהן, דלוקץ ס״ל דגם אלא עוד ולא לאיסור, ליה ומנא מאליו, הבא
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 הרבה שטרחו אחרונים ובשאר קדושץ, מסכת על אחרון בקונטרס יהושע ובפני בחת״ס ועיין
p אומר זה הרמב״ם, שיטת ליישב n אין דמהתורה אומר וזה דאסורין, ס״ל מדרבנן  אתנו ו

ש לרמב״ם. הא ליה ומנא מה, עד יודע  שבא מי וכל זו בסוגיא רבות חמורות קושיות עוד וי
 וזה הרבה ועמלתי טרחתי יגעתי ואני לסבול, צריך הדוחק מן במה יראה הסוגיא בשערי

בעזה״י. ענינים כמה יתבארו דברנו ומתוך במצודתי, שעלתה

 שמעון ר׳ דפליגי בש״ס ואמרינן טמא״, הטמא מן ״היוצא במשנה: ת^ ב, ה, בבכורות הגה
 מה וכפי הגמל״. ״מאת שמעון ולר׳ טמא. חלב לאסור הגמל מהגמל דרשיק לרבנן בזה, ורבנן

 ״הגמל״ לי למה בגמי מקשה ואח״כ המסקנא, לפי דרשינן הגמל״ ״מאת לרבנן גם התוס׳ שכתבו
ח לאסור ״מהטמא״ ליה תיפוק  מהסוגיא היוצא עיי״ש. דחידוש, אמינא הוה ומשני ורוטבן, צי

 כגון הטמא מן היוצא כל לאסור דרשינן הגמל ומהגמל הגרה ממעלי תאכלו״ לא זה ״דמאת
 מן יוצא איסור על לוקק אי פליגי ורמב״ם תוס׳ והנה גמלה. של חלב או מהגמל שנולדה פרה

 דמלקי ס״ל הוה דהתוס׳ יוצא מפורש דשם מה״p״ ד״ה תוס׳ א סד, בחולין עיין לא, או הטמא
 דאין בפירוש כתב ו ג, אסורות מאכלות בה׳ ברמב״ם אולם ע״ש. הטמא מן איוצא לקי נמי

^ץ הוי החלב ועל הבחנה על ל אץ מהתורה שאסור שיעור כחצי p ו  אזיל ולשיטתיה לוקה. ו
 נפרש ועתה התוס׳. משיטת אי״ה נדבר ולקמן עליו, לוקץ אין הכתובים מריבוי p דאתיא דכל

 מדבר או הטמא מן יוצא דבר דכל כאן לנו מוסד כלל הנה הרמב״ם. שיטת עפ״י וטריא השקלא
 אסור הנ״ל אסורות מאכלות מה׳ ג׳ pפ בתחלת ז״ל הרמב״ם לשון הוא כן אכילתו על שלוקין

 של רגלים מי דאפילו מבואר בסוגיא ושם עליו. לוקין שאץ אלא שיעור חצי כמו מהתורה
p הוה קרא שום בלי עליהם דנץ שאנו הני דכל אני אומר וא״כ טעמא, מהאי אסור חמור y r 
 שיטת לפי אשר במים שהמחהו חמץ או דחלב עליהן, לוקין שאץ אלא מהתורה pדאסו

 רגלים מי או מחלב גרע הכי אבל חמץ, מקרי לא וגם חלב עוד מקרי ולא שמו נשתנה התוס׳
 הרמב״ם שכתב וכמו הביצים ועל החלב על לוקץ אין דלהכי ״בשר״ בשם מקרי לא דודאי
 כל א״כ מהתורה, אסורים הכי ואפילו רגלים ומי וביצים חלב חדש שם שקבל עוד ולא הנ״ל,
 תחתיו אחר בא אבל לו הלך חלף הראשון שאיסור אע״פ במים חלב או חמץ המחה שכן

 שם חלות שבתחלת כיון משקה הוא אם לן איכפת ומה טמא, הטמא מן היוצא שם דהיינו
 רגלים מי או מחלב שנא ומאי משקה, היה ג״כ טמא הטמא מן היוצא של החדש האיסור
 ידעינן הוה ריבוי שום בלא וכדומה וחדש מטבל היוצאין משקץ בהני נמי ה״ה ומעתה כמובן.

 האיסורין, בכל לאסור ילפינן הוה דמהגמל טמא, הטמא מן היוצא כל מכח מהתורה דאסורין
 pו לא, או מאליו הבא איסור בין כלל לחלק דאץ אפשר מלקות בלא בעלמא איסור ולגבי
 שפיר כלאים או והקדש תרומה לגבי אפילו ולכן בהכי, הש״ס מחלק דחמירא מלקות ל;ננץ
 מקרי זה אין בטבל מחייב שהמירוח דאע״פ הוא, מאא׳ו הבא איסור דג״כ מהגמל למילף נוכל

 הקדש כגון האיסור את גורמים שמעשיו במקום אלא כך מקת דלא מעשיו ע״י הבא איסור
שוpש מפני אסור דלהכי  אלא טבל איסור גורם המירוח מעשה לא בטבל אבל בפיו, די

מן כל אסרו לא דהתורה אין נתמרח, שלא ז  ב, לח, קדושין תוס׳ עיין כלל. להקדש דומה זה ו
כיון וצ״ע.  דכאן הוא מעצמו הבא איסור דתרומה וכיון התרומה, מן חמור יהיה לא דטבל ו

 טמא מהטמא דיוצא מעצמו הבא איסור לכל למילף נוכל א״כ האיסור, את גורם הפרשה
בהכי. הש״ס ליה ניחא לא מלקות לגבי אלא עכ״פ, לאיסור



שכין סוגיא שלטכמותן מתו תיוצאין ומ

 שום בלא הש״ס בהו וטרי דשקיל איסורים הני ובכל ברור, מהנ״ל לט היוצא פנים בל על
ע והנה טמא. הטמא מן היוצא דבל מבח עב״פ מהתורה דאטירי ו־עינן ׳ הוה דרשה או קרא  ידו
 הדין מן מזהירין דאין דהא אפודות מאבלות מהלבות פ״ב דיש למלך המשנה לן שטהדש מה

 גוף אם אבל עליו, עונשין דאין שפיר וחומר הקל מבת נלמוד האיסור טף אם דוקא הייט
 בקל נלמד שפור סימנים בב׳ טמאה בהמה בגון עשה מבלל הבא ל>ט מבח נלמוד האיסור
ש אחרת תעשה מלא מלקות לענין וחומר  חמץ חלב ג׳ דהגי אומר אני ומעתה היטב. עייי
 מהטמא היוצא מבח מהתורה אותם אסרינן הוה נמי קרא שום דבלי ביון אותם בהמתה ונבלה
 דאתי מה כל על לוקין דאין אע״פ לקי, נמי מלקי דאפילו ״דנפש״ ריבוי האי מהני ממילא טמא,

אין מהתורה דאסור ידעינן הוה נבלי דנפש ריבה דבלא הבא שאני הכתובים, מריבוי  אלא זה ו
 ברת חייב שפיר וממילא ושתיה, אכילה דהייט תאכל לא בכלל דהוה בעלמא מלתא גילוי

 זו קושיא הנה ורוטבן, צירן לאסור הטמאים דתניא מהא מקשה ואה״ב וגבלעו. חמץ בהמתה
 דהכי מהנמל, אסור הכי בלאו וקיפה ורוטב ציר דהאי ס״ל הוה דעתה קאי, מלקות לעמן נבלי

 אמינא הוה טמא החלב לאסור הגמל״ ״את לן דאית לאו אי דודאי דבכורות סוגיא משמע
 א״ב הגמל״, ״את לן דאית השתא אבל מהטמאים, ילפינן הוה ולא דחידוש משום דמותר
 לי למה וא״ב הטמא, מן היוצא בכלל דהוה ורוטבן צירן לאסור נבלי מיניה לן דנפקא ממילא
 מיניה ילפינן הוה לא הגמל״ ״דאלז דרעלה דמכח אתי, דמלקות ע״ב אלא דהטמאינז, דרעלה
סורן טומאתן שכן לעלרצים מה לפריך דיעל טמא, אחלב נבלי ללקות  בבכורות אבל במשהו. ואי

ח טומאתן שכן לעלרצים מה ליה דהוה להקשות אין מהטמאעז חלב דנילוף דמקשה  ואיסו
 בבל בעלמא איסורא ולענין מלקות לענץ ולא ילפינן בעלמא איסורא לענין דהא במשהו
 דאית דעתה פריך מלקות לענין דילן בסוגיא הבא אבל שיעור בחצי אסור עלי שבוזורה איסורין

 א״ב טמא, הטמא מן היוצא דבל שבתורה איסורין לכל ילפינן ומיניה החלב, לאסור ״הגמל״ לן
 ולא לקי מלקי דגם בב״א מהנך דנילוף פריך ושפיר למלקות, בשרצים״ ״הטמאעז האי אייתר

ל כזית, דאיכא עד אמינה הוה מהתנז דאי מעוני זה ועל הטמאים, האי איצטרך  עד לקי דלא ר׳
 בזה מיושב מאד ומה כזית. דאיכא עד בהברת ואיט לקי דלא וחמץ בחלב כמו כזית דאיכא

שע בפני הובא יעקב הבאר שהקשה הקושיא  צריכותא הש״ס עשה דמה אחרונים, ושאר יוזו
 לוקין אין וכרת מלקות דלגבי מחברו, אחד למילף אפשר אי הלא ונבלה, חמץ חלב ג׳ הני על
 על כלל לוקין דאץ קשה הכי בלאו דלהרמב״ם מאד, ניחא ביאורט ולפי אב. בבטן הלמד על
 מצד מהתורה אסור הוה הכי דבלאו הבא דשאני לומר וע״ב ודרשה, מריבוי רק דאתי מה

בר האי ומהני טמא מהטמא היוצא  ה׳לב קושית נבון על מיושב וכן למלקות, אפילו דנפש די
 לשיטת כזית דאיכא עד התם מה אמינה הוה מהתם אי הש״ס משני דמה שהקשה ארי״

 שיעור בחצי די הכי בלאו איסור ולענין מריבוי, דאתי מה על לוקין אין הבי דבלאו הרמב״ם
 פסק דלא דמה אלא קאי, מלקות לענק ונזרי השקיל כל דע״ב מידי קשה לא הנ״ל ולפי עיי״מו.

לקמן. אי״ה יבואר ורוטב ציר על הרמב״ם

 הנוז לן. מנא כמותן מהן היוצאין משקין וכוי והחרעז הטבל דתניא מהא הש־ס מקשה ואח״ב
 דאסור אבל לן, מנא מקשה ולהכי קאמר, מלקות לעגין במותן דהא הבא להעז״ס סיל הוה

 הבא איסור התנז מהנך ליגמר תימא וכי כלל, קמיירי לא ומזה לעז״ס ליה פשיטא מהתורה
 אומר יוסי ר׳ דתני׳ מבכוריגז, דילפינן משני זה ועל לן, מנא מאליו בא שאיט איסור מאיליו,
אי מביא אתה פרי ״פרי״, בן ענבים הביא משקה, מביא אתה ו ״תביא*. לומר תלמוד מנין, ודרו
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 ענבים הביא דדרש והא פרי, רק להביא אסור דנולתא רלקושטא מוכח הברייתא לשון הנה
 למילך לן מנא דאז דרוכין, ענבים להביא מותר אי הבאה לענין הבוונה אין ע״ב ודרובן

 דוקא הפרי על תורה הקפידה דלא ביכורים שאני כמותן, מהן היהנאץ משקין מבכורינז
 ענבים שנא ומאי להביא, מותר יהא משקין כל דא״ב אלא עוד ולא המשקין, גם להביא והתירה
 לי למה וגם יוסי, ר■ י בדבר כלל נזכר לא זה ויצהר, תירוש דוקא מתרומה ^לפינן ואי דרוכים,

 כתדומה. כמו ויצהר תירוש להביא דמותר דילפינן דתביא ריבוי בלאו ממא דתביא ריבוי האי
 שבעולם משקין כל ממעט דפרי ס״ל אלא מיידי, הכאה ממצות לאו יוסי דרי ברור הדבר אבל
 ענבים הביא דאם היינו ודורכן, ענבים ״תביא״ דמרבה והא ויצהר, תירוש אפילו להביא ואין

^ דורבן ואח״ב ביכורים באיסור וקדשו סו תביא. האי מן מרבה זאת לזרים, א

 ריבוי האי איצטרך דלמאי שהקשו והרשב״א התום׳ לקושית התחלה אין איך תראה ועתה
תירצו אכילה בכלל שתיה ענבים רגבי ליה תיפוק דתביא  אכילה כתיב לא הבאה דגבי התוס׳ ו
 ודברי משקין. שאד לענין דצריך בתחלה תירץ והרשב״א פרי. אלא בכלל תהיה דשתיה

 מכל להביא יוכל האם מיירי הבאה לענק אם נפשך דממה כלל, להבין זכיתי לא אלו הרשב״א
^ וצע״ג. משקה, מביא אתה ואי מביא אתה פרי מפרי ממועט הלא המשקין תי ב  pתי הבי ו

 בכלל דשתיה אע״פ דרוכים ענבים גם ממעטינן הוה •פדי״ דכתיב דכי^ התוס׳, שתירצו כמו
 וכן דרוכים, ענבים להביא דמותר מרבינן הבאה דלענין ס״ל והתוס■ דהרשב״א ומשמע אכילה,

 והפלא. פלא והוא הבאה, ידי יצא ודרכן לעזרה ענבים דהביא יא בערכין בפירוש רש״י כתב
 היוצאץ המשקין באכילה לאסור אלא מיירי הבאה לענין דלא שכתבנו כמו ברור נראה אבל
 חלות בתחלת היינו אכילה בכלל דשתיה דאע״ם ריבוי, בעי נבזי בענבים אפילו וא־־כ מהן,

^ הענבים על חל האיסור אנז אבל שתיה, דהייט אמרינן אכילה ביה כתיב אי האיסור  אח״כ ו
 נשחל בתחלה שהיו מבמות דנשתנו ביון אכילה בכלל דשתיה הא מהני לא משקה מהם עשה

 סוף ובמשנה ושמן מיין ביכורינז להביא דמותו־ בלל ליה לית יוסי ר׳ זה ולפי האיסור. עליהם
 לזר, מהן הירצאין משקין לאסור מרבה ומ״תביא״ ושמן יין בכורי הכהן מיוסף קבלו דלא חלה
 הצורך, ככל ביאר שלא אלא הדברים תוכן בך ג־כ שהביא בחת״ס ועיין וצדק. אמת ברור וזה

 אלא מ״תביא״ מרבינן לזר איסור דלענין ס״ל הוה הראשון בתירוצו הרעזב״א דגנז י־ל ואולי
 נמי גופא דליין שכתבתי כמו אלא איצסרך ממזקין שאר דלענין לתרץ ליה הוה לא דא־כ

 וזה עליו, להלקות ליה מנא נשתנה ועתה ענבים היה האיסור חלות שבשעת כיון איצטרך,
 ביין וחומעו בקרן מחייב אליעזר דרי יוסי ור׳ אליעזר ר׳ שבק הפלוגתא פירעז ועתה ברור.

 מציעא בבא עיין הנה ומינה. מינה בדן הפלוגתא מנקי ובגמדא פוטר, יוסי ור׳ וכדומה תפוחינז
 ״תירוש כתיב דבקרא אע״ג התוס׳ וכתבו ומעשרות בתרומות חייבים וזיתים דענבים ב פח,

 בשיטה ועיין בתורמה. חייבים לאכילוז בצרו אנו אבל לכך, מתחלה בשבצרו היינו ויצהר״
 מוכח זו דמסוגיא וכתב לא, או בוזרומה חייבים וזיתים ענבים אם בזה שיטות שהביא מקובצת
 עיי״עז והנהר, תירוש בתרומת שייך במותן מהן היוצאין משקין מה דאל״כ דחייב, בפירוש
 הרמב״ם שכתב מה גנז לכך, מתחלה pבצ בין כלל מחלק אינו ברמב״ם וגם הקדושים. בדבריו

 דלא מבואר חלה דסוף דמשנה משנה הכסף שם הביא ומזמן, ״ין אלא ביכורים מביאין דאק
 כשבצרו הכא ומשני אהז־די משניות תו־י להני מקמזה ובירושלמי הכהן, מיוסף ושמן יין קבל

 ושמע הסכת אבל בהכי, הרמב״ם גנז מחלק לא דלמה משנוז הכסף עצמו ומתמיה לבך, מתחלה
אמוב דברי קומזט
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ץ, מפירות אלא כלל ביכורים מביאין אין יוסי דלר' ביארנו כבר הנה  ו״תביא״ לא, נמי ושמן וי
 וס״ל אזיל יוסי דר׳ בשיטתיה אליעזר ר׳ דגם אני ואומר ארים. ולמלקות לאיסורא, איצטרך

 התורה הקפידה אליעזר לר׳ ס״ל בתרומה אבל דייקא, פירות על התורה הקפידה ביכורים דגבי
 משום לאכילה בצרן אפילו בתרומה כלל מחייבי לא באמת וזיתים וענבים דוקא, ותירוש אדגן

 אצל בפירוש מיעטה התורה מ״מ לבכורים, תתמה דאיתקש ואע״ג כתיב, ויצהר דתירוש
 דדוקא בפיתש מיעטה תרומה ואצל לא, ושמן יין אפילו משקה ולא פת דוקא שיהיה בכותם
 ״מתביא״ דמרבינן יוסי כר׳ ס״ל אאעזר ר׳ דגם אלא לא, וזיתים ענבים אבל חייב ויצהר תירוש

 מבכותם בתתמה וגמר כמותן, מהן היוצאין משקין דרכן ואח״כ לבכותם ענבים הפריש דאם
 משקין תהיה בתרומה מצינן לא אאעזר לר׳ והנה כמותן. מהן היוצאין משקין בכותם דמה

 כלל תרומה מפתשין אץ לר״א דהא לא, וזיתים בענבים אבל בדגן אלא כמותן מהן היוצאין
 ומינה דאמר הא וא״כ גמתנן, אדגן ע״כ מבכורים תרומה גמתנן אי וא״ב וזיתים, מענבים
 קשה ולא שפירש״י וכמו קאי, ותפוחים תאנים אתרומת ע״כ וכו׳ משקין מינין בשאר דאפילו

בעזהי״ת. ופרח כפתור והוא כמובן, התוס׳ קושית כלל

 דבקרא אע״פ מבכותם יליף וזיתים בענבים, גם שייך דתרומה גופא הא סובר יוסי ר׳ אבל
 יכול בכותם אף ויצהר תירוש שייך תרומה דמה מתתמה לבכותם ויליף כתיב. ויצהר״ ״תירוש
 אנלרה הכי ואפילו טבל איסור עליהם חל ענבים דגם דס״ל כיון יוסי לר׳ והנה ויין. שמן להביא
 משקין וזיתים ענבים גבי טבל דבאיסור מזה מוכח ע״כ א״כ ושמן, מיין להפריש דיכול התורה

 שנשתנו כיון ושמן מיין תרומה להפתש יכול איך כן לא דאם כמותן, ושמן יין מהן היוצאין
 ע״כ ויצהר מתירוש תתמה ליתן תכול תורה ומדאמרה לכאן, בא חדשות ופנים שהיו מכמות

הת כלל שינוי מקת לא ושמן ליין וזיתים ענבים של דהשינוי מוכח  אע״פ ולכן שהיו, כמות הן ו
 התוס׳ שחלקו והחילוק ושמן, מיין אפילו תרומה להפתש יכול וזיתים ענבים בעודן דטבלו
 יוסי לר׳ וס״ל בירושלמי, אלא בבלי בש״ס למו זכר אץ לא או לכך מתחלה בערו בץ פ״ח בב״מ

 שסחטו, משום ^ נשתגו ולא ענבים כמו ממש מקת ושמן יין רדוקא באתרה, ואוקי מינה דדן
 מ״מ וזיתים בענבים כמו הכל שנשאר באופן ממש רגן המחה אפילו דגן כגון מינים שאר אבל

אץ נשתנה מקת  נלמד זה כל הטמא, מן היוצא חדש ואיסור שם אלא עליו הראשון שמו ו
 כאלו והוה נשתנה מקת לא וזיתים מענבים היוצא ושמן יין בין חילוק תש ותרומה מבכותם

^ פיתת או שעורים או חטים כמו פירות ר״ל מינים שאר אבל מנץ. וענבים הזיתים היו א  ה
 מביכותם פת ערלה גכלר ומעתה שדזן, מכמות אישתנו ודאי מהן היוצאין משקין בזה

 וא״כ לא, פירות של אבל משקין מהן עשה אם כממש הוה וענבים זיתים דדוקא ומתרומה,
 חוץ עליהם לוקץ דאין ובכותם ותרומה מערלה ילפינן והקדש טבל חדש הני כל זו למסקנא

 לוקין אץ וממילא מקת אשתני פיתת שאר אבל אשתני מקת לא ושמן תין ומשום ושמן, מיין
הגמל. והגמל טמא הטמא מן היוצא מכל מהתורה אסורץ אלא עליהם

 מהן ועשה שסח^ חיתים ענבים בין חילוק לנו נודע וערלה ובכותם דמתרומה כיון ומעתה
 היינו וע״כ משתנה, דמקת פירות כדזזאר משקין עשה ובין נשתנה מקת לא דזה רשמן יין

 אינו שעותם שכר או תפוחים יין כגון מינים ובשאר הכל נסחט וזיתים דבענבים משום טעמא
 חלב חמץ גבי• דודאי לומר ע״כ זו למסקנא א״כ מהם, נסחט או מהם הזב משקה ורק הכל נסחט

ת נבלה או הטמאים אבל נמי, ולמלקות לכרת אפילו מהנפש איתרבאי גופן שהמחה דמיי
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ק  כלל, לוקה אינו זה על מהן היוצא משקה אלא גופן מחוי כאן דאין שלהן וקיפה ורוטבן דצי
 לא ובאמת בעלמא אסמכתא p נבלי דגים דגבי וכמו זו, למסקנא הוא בעלמא אסמכתא ודרשה

 הרמב״ם פסק לא שפיר ולכן ותטבך׳ צירן ״לאסור איסור לשון אלא ״חייב״ לשון בברייתא תבי
 וערלה ותרומה מבכורים ילפינן אליעזר דלר׳ אליעזר, כר׳ לרמב״ם דס״ל או דהטמאים, הא

 בהמחה אבל בשרצים, ה״ה וא״כ מהם, היוצאץ משקץ על ללקות האיסורין לכל דתביא מריבוי
 דהני כרת לחייב מנפש מרבינן זאת הדבר גוף שנמחה ושמן ליין רדומה חמץ או נבלה או חלב

 בין חילוק ז1דת מוכח גופא משם ואדרבה מיירי בפירות דעזם ותרומה מערלה למילף ליכא ג׳
מהן. היוצא משקה ובין הדבר גוף נבלחה

 פירי מקרי לא ושמן יין דאפילו דס״ל כיון יוסי, ור׳ אליעזר לר׳ חדש דבר לט נצמח ומעתה
 אין א״כ דתביא, רבוי מכח היוצאין משקין על לקי הכי דאפילו אלא מהן, ביכורין מביאין ואין

 נשט בברכות והמשניות שמן, על העץ פרי בורא ולא יין על הגפן פרי בורא כלל מברכין
 מר אמר דבברכות המפרשים שהקשו מה נכון על ומיושב יהושע. ר׳ דהייט דהלכתא אליבא
 אבל א^־עזר לר׳ אדרבה והקשו כר״י, לה ומוקי שהכן אלא מברכין אץ דתמרי דדובשא בר״א

 שום על אליעזר לר׳ ניחא, הנ׳ל ולפי העץ. פרי בורא מברכין נמי אחרים פירות של משקץ
 דהא ביכורים, מביאץ דאין כמו פרי מקרי דלא הגפן פרי בורא מברכין אין יין על אפילו משקה
 על הגפן פרי בורא ליברך לא נמי דלדידן הקשה ברכות ברא״ש הובא ממיץ אליעזר דר׳ תראה

 נמי ביכורים רגבי אליעזר לר׳ א״כ וערלה, ותרומה מביכוריכז ללמוד לן דאית דמשני אלא יין,
כיון מברכץ דאץ ה״ה א״כ מפרי, דאמעטי ושמן יין מביאין אין  דתמרי דדובשא דאמר ו

לו מברכין  ע״כ הגפן פרי בורא יין ועל העץ פרי בורא מברך זית שמן רעל ומשמע שהכל ע
 התשובה בסוף קי״ד יו״ד החת״ס שהביא מה לפ״ז ניחא מאד ומה אלעזר, כר׳ ולא אתיא כר״י

 לא הא דרבנן, p הוה בהקדש היוצאץ דמשקין אפשר דאיך זצ״ל מיערגן הגאון הרב שעוררו
 למימר ל הוה יותר עוד ביאורט ולפי דאורייתא, עלמא לכולי דבקדשים כעיקר, מטעם גרע
 היוצא מכח כלל האיסור טעם נרגש איט אפילו היא דאורייתא נבלי מהם היוצא משקה כל דהא

 קשה לא מ״מ אסור מדרבנן p מהן היוצאץ דמשקץ דס״ל שיטות דלהמ־ אלא טמא, הטמא מן
 מאן מהן היוצאין במשקין אבל מהתורה, אסור גופא הטעם דנרגש היכא דודאי כעיקר, מטעם

 הטעם שם נרגש האם יי״ש, או שעורים של בשכר כגון עצמו האיסור של הטעם דגרגש לן יימר
 באמת אולי תפוחים ביין כגון באמת נרגש הוא ואם חדש, לעצם נשתנו הלא טפן השעורים של

 קמא דשיחלא בסוגיא שהעלתי מה עיין ודעימיה משנה הכסף לעזיטת אפילו מהתורה אסור
ה הר״א שיטת ובישוב הטמא, מן ויוצא צמאונך. וירו

 דלר׳ יוסי, לר׳ וחומרא וקולא אלעזר לר׳ וחומרא קולא כאן דיש תראה הצעתיט ולפי
אץ וממילא גופא, כפירי והענבים הזיתים מן היוצא אפילו משקה שום אין א^־עזר  על מברכץ ד

 עליהם שאין אע״פ אלו כל על לוקין דמ״מ אלא העץ, פרי בורא ולא הגפן פרי בורא לא אלו כל
 מלקות דגם דרשינן ״דתביא״ מרבוי מ״מ טמא מהטמא ויוצא מהם היוצא משקה דין אלא

 לוקין, היוצא משקה כל דעל ופירי דפירי שווה בגזירה וערלה לתרומה ילפינן ומיניה איכא,
 משאר שבא דמאי לוקין טמא עוף של ביצה על או טמא חלב על ה״ה אליעזר לר׳ וממילא
תן לכל למתן ואט מהן, היוצאין משקין ה ובכורים, תתמה מערלה למלקות שבתורה איסו  וז
תן אלא להם אין היוצאין דמשקה המסקנא לפי ס״ל יוסי ר׳ אבל אליעזר, ר׳ בשיטת ברור
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 אלא שאינו נמי ורוטב ציר על ה״ה וממילא טמא, חלב במו מ״הגמל״ דגמרינן טמא מהם היוצא
 היוצאין משקץ בכלל שאינם ושמן מיין חוץ לוקץ אין עצמו טמא ולא הטמא מן יוצא בכלל
 ורמאי רלוקין ונבלה חמץ חלב חני המחה אם ה״ה וממילא לוקין זה ועל נופא הפירי כמו אלא
 לא הרבר נוף לננוחה היוצא משקה בץ חילוק האי אולם בארוכה. למעלה שכחבנו וכמו שנא

 משקין לשאר ויצהר תירוש בין חילקה רתורה רחזינן רהכא, הטוגיא למסקנח אלא ידענו
וכנ״ל.

 בסוניא כי בתשובה צבי והחכם יהושע הפני שכתבו מה נכון על מיושב איך תראה ונהנתה
 אכילתו כדרך משלא ונרוע היוצאין משקין הני הוה בעלמא זיעה דרק ממומע דשם כד דפסחים

 מה ולפי דאורייתא, ידזיו היוצאין דמשקין אפשר איך מהתורוז מותר אכילתו בדרך דשלא וכיון
 דאנז ט״ל הוה זירא דרי ואביי, וירא ר׳ פליגי גופא בזה דודאי זו, לקושיא התחלה אין שכתבנו

 דהוא מנהנם p ע״ב פטור דמ״מ וביון הפירי, לגוף אכלו מקיר וכדומה מתפוחים משקין עשה
 דרק משום הדש שם עליהם חל הללו נהזוקין רעל אביי לו משיב זה ועל אכילתו כדרך שלא
 גוף אבל לוקין. אץ זה ועל הטמא, מי דיוצא בכלל והוה הפירי גוף ולא הוה בעלמא זיעא

 בערלה פירי דפירי סתירה שום באן אין וא״ב דחייב, אפשר אכילתו כדרך שלא שאכלו הפירי
ץ דגם אמינא הוה קרא דבלא ושמן, ביין עכ״פ מלקות לחייב איצטרך  משקין דין רק תזומן י
 דיין קרא דאיכא כיון אבל הטמא, מן יוצא ככל מהתורה ואסורץ עלייתו איכא מהן היוצאץ

ברייתו. מתחלת עצמי באיטור והוי עליהן נמי לוקין ממילא הה, הפירי כגוף ושמן

 בהמתה אלא מרבינן דלא אפשר מנפש דמרבינן גופא ונבלה וחלב דבחמץ מזה לנו היוצא
 כרת או מלקות איסור עליו דאין אפשר מוץ היוצא מעזקה p אנז אבל החמץ, או החלב גוף
p כרת איטור מחמץ שפיריטום עשוז אם זה ולפי טמא, הטמא מן היוצא על כמו תורה איסור 

 והוא חמץ אלא לחם כתוב דלא כיון דבחמץ לי נראה באמת אבל תורה, איסור רק ביה לית
 ״עוגות דכתבי תואר שם אלא איגו כן שגם מצה שם כמו התואר שם אלא עצמי שם אינו

 פירועוו מעיקרא וא״ב אכילה, בכלל דעותיה כיון מעזקה, על גם שייך חמץ שם האי וא״ב מצות״
 שהוא כל משקה דבר או מאכל דבר הן מחומץ שהוא דבר שום לאכול שלא הקרא של

 דאין דגן, מיני חמשת על אלא חייבין דאץ ומצה חמץ של מההיקש דילפינן דגן מיני מחמשת
 שהוא לומר אפשר אי ודאי שפיריטוס ועל לה, פסחים עיין הללו, מינים בה׳ אלא במצה יוצאץ

 המשקה, נעשה שממנו מאלץ האי ראוי׳ מאכל היה לא שמעולם מעזקה שנעשה מאבל דבר
 שפיריטום על דגם ברור נראה ולבן דגן. מיני מהי שבא כיון הוא •חמץ״ בכלל הבי האפילו אלא

עיץ גופא חמץ על במו ברת איסור עליו יש  הרמב״ם, לשיטת אלא pיצ לא זה רכל ודע בזה. ו
 הבנץ כל נפל א״כ מהטמא היוצא על דלוקין מה״p” ד״ה ס־ד בחולין התוס׳ לשיטת אבל

עו על ופלא אחר, באופן הסוגיא ליישב וצריך למזנלה, שהעמדנו או  והחת״ס ידזושע הפנוי ג
ה נחתו ולא מזה עץ שהעאמו דצ״ל  ויראם עיני יאיר והי בזה. תזרמב״ם התוס׳ שיטות לבאר א

רצץ. יהי כן אמן הקדועזים, אבותי בזכות מתורתו נפלאות
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ביום דנקצר סוגיא

 העומרין מן יביא הקמה מן מצא לא הקמה מן לבוא עומר ״מצותו א! עא, מנחות במשנה
בו'  ביום נקצר האי נתפרש לא הנה השבת״. את ורוחה בשר ביום נקצר בלילה, לקצור מצותו ו
 ראז רייקא הלאהריו רקאי למימר רליבא לי ופשיטא שלאהריו, איום או שלפניו איום קאי אי

 הקמה מן מצא לא שתנא כדרך ביום יקצור בלילה קצר לא זה בלשון לומר להתנא ליה הוה
בין שלפניו ביום בץ דמיירי ודאי אלא העומרים, מן יביא  בקל כשר הוא ולאחריו לאחריו, ו

 השיטות לאותן אפילו שמונה מתוך כשר יותר שמונה דלאחר במילה במו שלפניו מיום וחומר
 מילה, הלבות אריה ובשאנת ובש״ך ורס״ד רט״ב סימן יו״ד ע״ן יצא, ח׳ תוך דמל ליה דסבירא

בץ לפניו בין ולחלק המגילה ממנחות המשניות סתירת לתרץ אין אופן בשום ולכן  לאחריו ו
 ״אף ד״ה התום׳ ודברי וכנ״ל, לאחריו קאי לא כורחך על דכשר במתני■ דקתני ביום דנקצר ביון

בין לפניו בין לחלק אץ קצירה דלגבי שכתבו דאלה״  וכבר אופן בשום להבין אין לאחריו ו
אין המפסזזים בזה עמדו להאריך. ו

 הלא כשר ביום נקצר דקתני במה התנא אשמעינן ועוTח דמה א, קשיא הא קשיא אי אבל
 מ״רי רמלתא וסתמא העמרים מן יביא הקמה מן מצא דלא דמתני׳ מריעזא שמעינן מזה יותר

 דבל מנה מאתים בכלל כן ואם בעמרים קשוהם הם שכבר עד הוזג קודם ימים כמה שנקצר
 עניות ולפי בזה. שנוזעורר מי ראיתי ולא דכשר, דפשיטא עומר קצירת ולעום ביום דנקזנר שכן

 מה יביא אלא באלוז שוב יקצור לא בקמה דיעז פי על דאף לומר רק אחר מבוא כאן אין דעתי
ה ביום שקצר  אבל הקמה מן באבא מיירי רעום העמרים מן דיביא דמתני׳ מריסזא נשמע לא וז

 שקצר מה יביא הקמה מן דיעז פי על דאף אשמעינן והבא העמרים מן יביא לא הקמה מן ביעו
 עומר לעום קצירה בלל היה שלא הייט דעמרים הוא ביום לנקצר עמרים בץ והחילוק ביום,
 לעזם ויקצור הקמה מן יביא ודאי הקמה מן יעז אם לכן וכדומה, עכו״ם שקצרוהו גנו ואולי
 אבל מצוה, לעזם נקצר בלא והייט קוצר קצור מצא ראם קל״ב בשבת דאמרו וכנזו מצוה

 ואשמעיץ ט״ז אל עד אזמתץ חש ולא עומר מצות לעזם ביום קוצר שהיה מיירי ביום בנקצר
ט יום קצירת האי מן דתביא התנא באלה, עוד לקצור צריך ואי

הו אמינא דמסתפינא ולולי  הקוצר ״כל בא; ז, ומוספין תנזידין בה׳ שכתב הרמב״ם כוונת דז
 קודם שקוצר דמי דינא דהאי טובא א וקשיא כשר״. והקציר לוקה איט העומר קצירת קודם

 העומר קצירת קודם לקצור דאסור כשכתב לעיל למימר אה הוה ל^ה איט העומר קצירת
 פי על דאף אזשמיעט לרמב״ם אוז התז ועזם לקציר, ראשונה שתהא קצירכם״ ״ראשית שנאמר

 כוונתו ומה כשר דהקציר בזה איכא רבותא דמה קשה והיותר אקה, איט בדבר איסור דיעו
 תזקציר לעוון למימר אה הוה חדש, איסור ביוז ולית מתירו והעומר לאבלו דמותו־ דאי בזה,

אויוז מורזז כשר ותיבת ״מותר״.  והפלא. פלא תזוא בזה שנתעורר מי ראיתי ולא לוזקרבה, דר
א לומר יש הקדמתט ולפי שי ראשית שהוא ומפני אזקרבה דכשר משמיעט דרמביצז זו אןו



שמו- תקצר סוגיא

 הקציר ראשית והוא ישראל ארם שקצרו כיץ מקום מכל לשמה קצרו שלא פי על אף הקציר
הנושא. חומר לפי דעתי עניות לפי נראה כן להקרבה״ כשר

 ביום שנקצר פי על שאף דהיינו כשר ביום דנקצר התנא בכוונת זה פירושנו פי על והנה
שוב הקציר ראשית שהוא מפני זה קציר יקריב שלפניו  מיניה נלמר וממילא בלילה״ יקצור לא ו
 אז הקציר״ ראשית שיהיה כדי שלאחריו ביום דיקצור פשיטא בלילה קצר כשלא שכן דמכל
בין כך דבין ליה אית דרעזב״א בתוספתא דתגיא דהא והוא חדש דבר לנו נצמח  לו אומרים כך ו
 משום ביום אחרת יקצור לא דלהבי הכוונה אין כורחך על פסול״ כמצותו שלא שנקצר שתוק

 דשוב משום אחרת קמה ביום יקצור לא אדרבה אלא בלילה נקצר דלא מכח פסול יהיה דאז
 אם אבל קצירך, ראשית שאינו במצותו שלא נקצר והיינו הקציר, ראשית יהיה לא הכי בלאו

 לקצור דיכול שמעון בר׳ אליעזר ר׳ גם מודה ודאי בלילה קצר ול>ג אחרת קמה עדיין קצר לא
 נחית לא מתחלה דהכא הש״ס דסוגית אומר אני זה פי על אשר גדול. חידוש דבר וזה ביום,
 וכיון לא״ או כשר ביום נקזנר אי בהאי פליגי שמעון בר׳ אליעזר ור׳ דרבי ליה סבירא והוה לזה

 מתני׳ על דפליג דמגילה ממתני׳ בן גם לדייק הש״ס דחק בזה תנאי דפליגי ממש פלוגתא דאיכא
 פלוגתא הכי בלאו דמצא כיון כן הש״ס אמר כורחך ועל אהדדי״ סתרי סתמי ותני דמנחות

ר' רבי דתנאי  או כשר אי ביום דנקצר דהאי בפירוש שיטתו לפי דפליגו שמעון בר׳ אליעזר ו
 שבת דוחה אינו שבת מערב לעשותו דאפשר בכל הש״ס דמחדש הא ממילא נצמח ומזה פסול,
 ר׳ ביה דאיירי למכשירין דומה דאינו התוס׳ כקועזית גדול דוחק וזה מצוה, שהיא קצירה אפילו
תירוץ מצוה, דלכתחילה כיון עקיבא  לזה מוברח היה הש״ס אבל כמובן״ מאוד דחוק התוס׳ ו
ה אחר טעם אופן בשום מצא ולא פסול ביום דנקצר אה דאית תנא שמצא משום  סברה אלא א

שינו לפי אולם פסול, ביום דלקצר ממנו נשמע ממילא שבת״ דדותה כיון זו  דנקצר דא הנ״ל פירו
א ואה קציר ראשית דוקא להיות חבריך משום היינו כשר, ביום  דנטמא והא מודה עלמא כו

א ממילא הקציר, ראשית את להקריב דצריך משום אלא פסול דביום משום לאו שותק  כו
 אחרת יש דאם לרבי אה דסבירא והא כשר, ראשית שהוא באופן ביום דנקצר מודה עלמא

 עיין ביחיד נדחה טומאה יאמרו שלא גזרה משום רק הוא טעמא באמת אחרת, מביא תחתיה
עיין בסוגיא כאן רש׳׳י כיון נכונים בדברים בזה, שהאריך חינוך מנחת ו  נקצר עלמא דלכולי ו
אין כשר ביום  הכי ואפילו כשר, ביום דנקצר הרמב׳׳ם פסק שפיר האמת לפי בזה, פלוגתא ו

 כשר ביום נקצר דאי הא דמחדש במה דהלכתא אאבא שלא הכא אזלה דסוגיא שבת, דוחה
 ופלא דוחק. זה בכל לא או בשר ביום נקצר אי פלוגתא דיש בהא וגם שבת, מערב נקצריה
 כן גם ליה אית ורבי ועזתוק, כך ובין כך בין ליה אית דרבי להיפך, הגירסא בתוספתא כי תראה
בין כך בין דלהכי כנ״ל הפירוש כורחך ועל כשר, ביום דנקצר כרבי משנה כסתם  שתוק כך ו
 מודו עלמא כולי ודאי אז ראשית, שהוא באופן ביום נקצר אי אבל ראשית, יהיה שלא משום
וכנ׳׳ל. מצוה ביה דאית מצד שבת דוחה הכי ואפילו דכשר,

 הנה השבת״. את כשר.ודוחה ביום ניקצר בלילה לקצור מצותו ״עומר א: עא, מנחות במשנה
 בלילה קצר לא שאם והיינו קאי, ט״ז אל שלמחרת הליום כשר ביום נקצר האי דמלתא סתמא
מן מצא לא וכו־ מן יביא הקמה מן מצא לא עומר, דיני שאר התנא שתנא ובמו ביום יקצור
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 ולא בלשונו התנא ששינה קצת עיון וצריך ביום. יקצור בלילה קצר לא כן היבש, מן יביא הלח
 יכול אכתי שלפניו ביום קצר ראם ט״ז, ליל שלפני איום דקאי למימר ליכא דודאי כן, תנא

אי כשר, ביום נקצר התנא אמר מה ולענין לילה, קצירת מן ולהביא בלילה לקצור  דמיירי ו
 מה בדיעבד דכשר התנא אשמעיק ט״ז בליל לקצור יכול לא סיבה אתה ידי ועל ביום דקצר
 מן ודאי זו וקצירה ההבאה ביום לקצור יכול דאכתי לומר אפשר אי זה, שלפני ביום שקצר

ש היא המובחר  קודם שנקצר איסור ביה דאיתעבד חדא ט״ז. שלפני יום קצירת עד יתרון לו וי
מר, קצירת אחר רק שהוא קצירה היתר עוד מנו  ח׳ קודם מל כמו והוה זמנו קודם שנקצר ו
 דבנקצר העיקר והוא ועוד, ימים, ח׳ אחר לעלול דדמיא שלמחרת ביום נקצר כן שאין מה ימים,
 כדדרשינן לספירה סמוך קצירה הוה דלא דהיינו ריעותא, עוד איתא ט״ז ליל שלפני ביום

 שתהא כדי לעשות צריך להבאה הקצירה למיסמך דאיפשר מה דכל שנית א, סו, במנחות
כיון דשם, בסוגיא א פד, מנחות עיין הקרבה, בשעת לח והיינו כרמל  ספק שום אין הוא דכן ו
 ביום לקצור עליו מצוה ט״ז בליל קצר ולא ט״ז שלפני יום של קציר לפניו שיש פי על דאף

 כשר ביום נקצר שאמר במה התנא כוונת כורחך על כן ואם זה, קציר מן ולהביא שלאחריו
 לא״ ביום דלילה ״אף בד״ה התוס׳ דברת על אקרא תבלה זה פי על אשר שלאחריו, יום הייט

 על להעלות יוכל דאיך מאוד לי וקשיא שלפניו, ביום הייט ביום דנקצר מתני׳ לימא שהקשו
 שכתבתט וכמו שלאחריו ביום מנקצר בדיעבד כשר יותר יהיה שלפניו ביום דנקצר לומר הזחגת
 גם הוא שלאחריו ליום שלפניו יום בין לחלק שייך לא קצירה דלענץ התוס׳ שתירצו ומה לעיל,

ש יש דודאי תמוה כן לעיל. שכתבט וכמו לחלק, וי

 ליום שלפניו יום בין לחלק דאין התוס׳ לשיטת ראיה דיש נראה היה העיון דלאחר אלא
 אמרה אביו של רבו עקיבא ר׳ בשיטת שמעון בר׳ אליעזר דר׳ בסוגיא דאמרינן מהא שלאחריו

 נקצר כמצוותו שלא אלא שבת מערב נקצר כשר, כמצותו שלא נקצר דעתא ואסלקא וכו׳.
ש נאבור אם ומעתה פסול, במצותו שלא  כן אם שלאחריו, ליום שלפניו ביום נקצר בין חילוק די
 בנטמאת הפלוגתא מיירי (דבהכי שלאחתו, ביום דנקצר שמעון בר׳ אלמגזר לר׳ ליה מנא

 אבל שבת, דחי ולהכי פסול. שלפניו ביום נקצר p דילמא שבת, דדחי מהא פסול נמי העומר)
הו דכשר, למימר איכא עדיין שלאחריו ביום נקצר  דמכל אלא התוס׳, לשיטת ברורה ראיה וז
שלפניו. מיום יותר גתג יהיה שלאחריו דיום לומר שרצו במה תמוהים התוס׳ דברי מקום

 הזגומר צירתp הא התוס׳ דלשיטת לומר כורחך על אז אלה בדבריט אנחט בנים אם והנה
 אלחנזר דלר׳ שבת, דוחה איט שלאחריו יום קצירת אבל דוקא, לילה קזגירת הייט שבת דוחה

 דחי לא הכי בלאו כשר ביום דנקצר ולרבי פסול, כמצותו שלא נקצר הכי בלאו שמעון בר׳
 העומר צירתp ץpדפ המשניות כל לאוקמי הש״ס הוכרח ולכן שלפביט, סוגיא לפי כלל שבת
 אלא הקרבה, הייט שבת דוחה הכי ואפילו כשר ביום דנקצר ומתני׳ כרבי, דלא שבת דוחה

 ״זכר ד״ה א) סו, התוס׳(מנחות הנה אבאר. כאשר להולמו אפשר אי הכי בלאו התוס׳ דעזיטת
 והוא שמעון, בר׳ אלמנזר כר׳ פסול במצותו שלא דנקצר דמגילה סתמא כאותו פסקו למקדש״

 להולמו קשה הוא פסוקות, הלכות נשט במגילה דעזם משום במגילה שכתבו דמדז מאוד, תמוה
 נגד שהיא פי על אף כן לומר מקום היה פסול ביום דנקצר בפירוש שם נשנה הוה אי דודאי
 היה מקום מכל עומר דיני תני לא במגילה והבא במקומו שנשנה כסתמא הוא דההלכה הכלל
תר לומר מקום באמת הלא אבל הן, פסוקות דהלבות דמגילה כמשנה לפסוק לדזתוס׳ ניחא דיו



כיום דנדוצר סוניא

 דומיא דלילה כן מדיהן הכא הש״ס אלא פסול ביום דנקצר בפידוש כלל תני לא במשנה שם
 כוונת עיקד דהא מאוד תמוה הוא ובאמת פסול, ביום דנקער הבא הגמ׳ דייק זה ומכה דיום,
 דכד מאן יום למעט אבל לקצידה, כשר הלילה כל אלא הלילה החלת רק דלא להשמיעם התנא
 ליה דומה דקצירה נאמר לא ולמה ולילה, ביום כשר נמי אימורין דהקטרת תראה והלא שמיה.
 סתמא בהאי נפסוק למה הבנין כל נבנה בזה רעוע יסוד רעל ביון פנים כל על דום. בלילה וכשר

 שדוחה מצתז קציר דיצא ישמעאל כר׳ דפסקינן דכיון התוס■ שכתבו ומה פסול, ביום דנקצר
 דאין נאמר אי ודאי הנה פסול, ביום דנקצר כורחך על דילן הש״ס סונית לפי ממילא שבת.
 ועל שבת, דדוהה מהא ראידז התוס' כתבו יפה שלפניו ליום שלאוזריו ביום נקצר בק חילוק

 ד׳־ו יש דודאי לעיל כתבם הלא אבל פסול, נמי דלאחריו הדין הוא וממילא פסול דלפניו כורחך
 אבל פסול לפניו דנקצר אלא נשמע לא שבת דדוחה מהא כן ואם ולאחריו, לפניו בין חילוק

מאד. תמוה העז׳׳ס וסוגית פסול, יהא נמי שלאחריו ביום דנקצר לן מנא

 ואם בלילה מזנוה לכתחלה פנינז כל על דהא הקשו ״אמאי״ ד׳׳ה א עב, מנחות התום׳ והנה
 דמה אלא גדולה, קושיא לכאורה והוא שבת. מערב לעשותן דאפשר למכשירין דומה אים כן

 דוחה צירהp הא אבתי דהא חרא והפלא, פלא הוא בעינן, דתמיד דדומיא דמסתבר שתירצו
 בעיק, דתמיד דדומיא לן יימר ומאן תשבות ובקציר מחרי׳זז אלא לפינן ממועדו לאו שבת

 משום דוחה 1 בלילו קוצר אם ררק לן למימר כורחך על תשבות״ ובקציר ״ובחריש ובהאי
 השלילה אלא רוחה מצוה שקציר החיוב אופן כתיב לא בקרא דהא בכך, מצותו דלכתחלה

 לא דבתמיד שנית דוחה. ריזזות של קציר הוה דלא כל כן ואם רזזזות, של מקציר לעזבות דצריך
 מאוד, סתומים התוס• דברי ולבן שבת, ידחה ולא בדיעבד p כשר שיהא דבר כלל משכחת

 וכבר השבת, את ודוחה כשר ביום נקצר רפסק הרמב״ם שיטת נראה טעמא הלין מכל אשר
ת ולפי דהכא, וסוגיא היזז״ס ננד שהוא עליו תמהו  ובפי הברורה שיטה שיטתו דעתי עדו

דשמיא, בסיעתא שאבאר

 נקצר p גרול חילוק יעז דודאי ליוז סבירא דהוה שבבבלי דילן סוגיא לגמרי דחה הרמב״ם
עוד לספירה, סמוך קצירו התז אp חרא שלפניו, ביום  קודם רב זמן נקצר אם כרמל הוה דלא ו

 בנקזנר כן שאין מה בדיעבד, ופסול לעכב הכתוב עליו שנה במו הוה דעתי עניות ולפי הבאה,
 לזנכב, לא אבל למצוה p והיים לספירה סמוך הוה דלא p אחר גרעון דליכא שלאחריו ביום
 אם העלייה מן או היעזן מן הביא אם ומעזנה ברייתא רפלגי ופ״ר פ״ג דמנדזות בסוגיא ועיין
עיין לא. או כשר  מן הביא 1אנ הלחם דשתי בברייתא דפסק ב ח, ומוספין תמידין ה׳ ברמב״ם ו
 חיםך ומנדזת משנה בכסף משנה בלחם עיין רזנוזו, הרמב״ם גילה לא ובעומר כשר, היעזן

 כל רכשר לדז דסבירא דאי פסול, היעזן מן עומר הביא דאם לרמב״ם לוז סבירא דודאי שכתבו
ה הוה גוונא האי כי בפירוש. לאשמעינן ל

לז דהבא הסוגיא דבל לרמב״ם לוז רסבירא אני אומר ומעתה  ננזי עומר דגבי העויגזה לפי אז
 כשר רבריעבד דכיון אנזרינן שפיר כן ואם מצוה, שחיסר אלא כשר בדתנבד היעזן מן הביא אם
 פסקינן אם אבל שבוז, תרחה למה בן ואם שלפניו ביום נקצר אם דכשר שבן מכל היעון מן

 וממילא פסול עזי בנ׳ל לרהנותא תרתי ראיכא שלפניו ביום בנקצר pה הוא כן אם פסול דיעון
כפשטא מתני׳ אתיא זה ולפי בעזר, בדיעבד באמת שלאחריו ביום נקצר אבל שבת, דוחה
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 דאתיא כיון יום קצידת אפילו השבת את ודוחה שלאחריו ביום היינו כשר ביום דנקצר
עיין תשבות, ובקציר מבחריש ת בפירוש מבואר דמגילה ב' פרק סוף בירושלמי ו ציר  נמי יום ^

יתברך. ה' בעזרת למעלה שכתבנו וכמו הרמב״ם שיטת ממש וזה שבת דוחה



אדוריפ בשל דתמורה סוגיא

אחרים בשל דתמורה סוגיא

מיר ולא אחרים בשל יחליפנו לא רבנן ״תנו א): ט, (תמורה גמרא  בשל האי עזנמו, בשל י
 יקריש כי איש מק^ש, מצי מי רעלמא, וחולין ריריה רהקרש בהמה נימא אי רמי היכי אחרים

 רהקרש בהמה ואלא ברשותו, כל אף ברשותו ביתו מה רחמנא אמר לה׳ קורש ביתו את
 וחולין רעלמא דהקדש בבהמה לעולם שלו, שאינו ברבר מתפיס מי ריריה, וחולין דעלמא

דמיר״. יבא בבהמתו להמיר הרוצה כל רהקרש רבהמה מריה ראמר כגון דיריה

 לא אחרים בשל דמתפיס כיון תמורה רין משכחת ראיך שחקשה אחד מחבר ראיתי הנח
 והמחבר להמירה, יכול ואיך שלו שאינו מקרי הגוף קדושת שהוקדשה בהמה כל כן ואם מהני,
מן כל להמיר יכול בבכור גם דהא בטל דבר והוא בשאלה, דאיתא משום שלו דמקרי תירץ  ז

 זצ״ל הגאון ואאמו״ר בשאלה. ליתא ובכור ט, א, תמורה ח׳ ברמב״ם כמבואר בכיתו שהוא
 השתא אבל להחליפו, דיכול גופא טעמא מהאי שלו מקרי היה ימיר דלא לאו לולי דודאי תירץ

 קדושה בהמה כל נעשה ממילא קודש יהיה ותמותמו הוא והיה יחליף לא תורה דאמרה
 לפדותו דיכולין הבית בדק מקדושת זו לנזברא פירכא יעז שכלי קט ולפי שלו. אינו הגוף קרועות
 שהוקדש, כיון דאמר• ■הוא ד״ה ב, סח, קמא בבבא התוס• וכתבו בעלעו, מדעת שלא אחרים

 שנא. דמאי בעליו שאינו אחר יכול כן לפדותו יכול זקזוא וכמו בעלים מרעוות יצא הכי בלאו
״, ״אי ד״ה א, פח, יבמות התוס' כתבו וכן  דיכולין דכמו עומדת במקומה הקושיא בן ואם ^ו

 יכולין דוזבעלים דכמו בתמורדז נאמר בן כנזו דמים, קרועות לפדות הבעלים שאינם אחרים
להתפיסו. אחרים יובלו כן כמו שלהם שאינו פי על אף להתפיסו

 להתפיס יכול לא באמת דלמה להבץ צריך דלבאורה הוא בזה דעתי עניות לפי והנראה
עוד מקדושתו, הקרבן מוציא דאינו כיון שלף שאינו בקרבן  שיהיה טעם מאחה דיהיה קשה ו

 מי כל המגלים שאומרים מה מהני מאי דחבריה בקרבן מתפיס אדם אין סוף כל דסוף כיון אבל
 עבירדז, לדבר שליח אין דהא עלה קאתינא שליחות מכח לאו דודאי וימיר, יבוא להמיר שרוצה

 חינוך המנדזת כתב וכן בטל, העזליחות ״דאנור״ ד״ה ב, י, מציעא בבא שבתוס׳ העוני ולתירוץ
 קרבנבז. על תמורה לעשות הבעלים שמסכימים סגי בעלמא מלתא בגילוי ורק שנ״א מצוה
 האי מהני מה שלו שאיע בקרבן מתפיס אדם אץ מהתורה אי נפשך דממה גדול, הסבר וצריך
 תגן ב כז, דתנזורה בנזשנה דהנה ומצאתי, יגעתי כי לי נראה העיץ ואחרי מלתא. גילוי

 הטעם במשניות מברטנורא עובדידז הרב וכתב כלום״, אמר לא חטאת תחת זו הרי ״דוזאומר
 הרי בו, כשממיר ומיוחד ידוע הקדעז שיהידז עד אותו• ימיר ולא יחליפט ״לא דכתיב משום
 שכן ומכל וחומר קל כן ואם בו, שממיר קרבן באחה ברור דבר המרה בשעת שידע רבעי

 נשאלו שהבעלים יT על חולין נעשה אלא קדועז שאיט טפק בו שיעז בקרבן להמיר יכול שאיט
 הלא דחבריה בקרבן אבל עליו, נשאל שלא בעצמו יודע הוא שלו בקרבן בשלמא כן ואם עליו,

 מכל המרה בשעת עליו נשאל שלא לו יוודע כך אחר אם ואפילו עליו, נשאל שמא ספק יעז
 ד״ה ב, כד, גטין התוס׳ שכתבו וכמו המרה בשעת בודאי אצלו מבורר שיהא בעיץ מקום

אמרו אנז אבל כתיבה, בשעת מבורר שיהיה צריך בגט ברירה יעז דאנזר למאן •דאפילו ״לאחו״
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 יכוו^ין שפיר ממילא עליו נשאלו שלא דעתם גילו הרי וימיר יבוא להמיר שרחנה מי כל הבעלים
עיין שנא״. דמאי עצמם של בקרבן כמו אהרים בו להתפיס  דאפילו שם דאמרינן ל״ב נזיר בגט■ ו

ה דסבירא הלל לבית  אבל הקדעז, לניקר דאיכא היכא מילי הני תמורה הוה בטעות דתמורה ל
 גמרא הביא לד ו, ערכץ בהי למלך והמשנה תמורה, נמי מתעקר הקדש עיקר דמתעקר היכא

גדול. עיון וצריכים נפלאים באמת שם הרמב״ם ודברי זו,

 דהנה תלמוד, צריך הדבר שעדיין מצאתי בך שאהר אלא גדולוז מציאה אצל היה זה ודבר
ם ממירים ״הכהנים תנן: במשנוז ב) ז, (בתמורה אץ בשלהם וימזראלם בשלז  ממירינו הכהנים ו

ה וסבירא פלג נזרי בן יוחנן ור׳ ובבכור־. ובאשם בחטאת לן דבבכור ל כו ר י מי  שזכו מפני לז
 הבעלם. בבית תמורה אף הבעלם בבית חלה הקדושה דמה מקרא ררעז עקיבא ור׳ בחיים, בו

לן הכהנים אין טרי בן יוחנן לר׳ ובין עקיבא לר׳ דבין מבואר הרי כו  אף ואשם בחטאת להמיר י
טלן הבעלם שאץ פי על  פסחים התום׳ וכתבו הכהן, ביד הן שבבר כיון עלהם לפזאול יז

ד שבא דאחר דדזואיל בסוגיא  נדרים לגמי ציין שם מהרעזהזז ובהגהות הואיל, שייך לא גזבר ל
ד שבא לאחר דתרומה א, נט, ה, מתשיל מצי לא כהן ל  לומר מקום היה זה דעל אלא על

לז מתשיל מצי לא בתרומה דדוקא  הוא וכבר ממץ זכיית מבח בו זכה כבר שהכהן מאחר ע
ה מתשיל מצי שפיר ואשם חטאת גבי אבל קניט, את לאפקועי הבעלם מצי ולא שלו  אפילו על

 בו להמיר הבהטנז מצי דלא שפיר כן ואם מחיים, ביה זכידז שום ל׳ דלית כהן לידי שבאו לאחד
לן בודאי הבעלם אבל כו  דלר׳ קשה ודאי מבכור אבל הכהן, ביד שהם פי על אף כי להמיר י

לן הדאשונים הבעלנז שאץ פי על אף תמורה בו לתפוס יכולין הכהנים אין עקיבא בו  לעזאל י
 כמבואר לכהנים שטדט אחר בו להתפיס יכולין אין נמי הבעלם להיפך דגם אלא עוד ולא עלו,

מן בל דרק וברמב״ם בספרא לן בביתם שהוא ז כו  יוכלו לא דלמה קשה ודאי זה ועל להמיר, י
 שתהיה צריכה דהתמורה עקיבא ר׳ דדודזז הדרעזה דלפי אלא עוד ולא להתפיסו, הבעלם

ם שאיט בקרבן להתפיס יכולין דאיך תקשה עדיין ההקדש כמו הבעלם בבית  דאמר משום שלז
 עיון צריך זה ודבר הקדש, של הבעלם מן לא התמורה נעשה סוף כל דסוף להמיר, הרוצה בל

שב יעז שכתבתי ובמה גדול.  שהקשו מאיר־ ■ור; ד־ה א ב, תמורוז התוס׳ קושית נכון על לי
כיץ לומר יעז הניל ולפי ממיר. דיורעז קרא מאיר לר׳ לוז דלמה  בשעת מבורר שיהיה דבעי ד

לו נשאלו לא אם המרה, לו נשאל אביו דלמא ספק יעז כן אם הבעלם ע  וגם ידע לא והוא ע
 בו להמיר יבול הבי דאפילו זה על קרא מני לבן בודאי, מבורר שיהיה דבעי מהני לא חזקה
ודו״ק.

ה דסבירא רבא על מקפזה דמאי שהקשה זצוק״ל הגאון אאמו״ר בחידושי ראיתי עוד  לא ל
 מאומה הועיל לא וזאת מקדושתו הראשון את להוציא כוונתו שם הלא מימר, והרי מהני

 . אבל מאד, נאה פרפרת והוא תנלורה, הלכות סוף הרמב״ם בסברת זאת ומימזזב קודעז, דפזניהם
 שיוזיה הכווטז במימר אבל זו, ותכנס זו שתצא כוונתו מחלף דודאי הקושיא עיקר הבנתי לא

 ועזאר ורעז״י בגמ׳ מקומות בכמוז מבואר וזה תנוורוז, בלעזץ דהוציאו אלא קודעז שניהם
ש ראשונים,  לתרווייהו, דקדיעז ומימר מחלף בץ החילוק א, ט, בוזמורה בן אמרו ובפירו
 יעז ובאמת קודעז, יעזארו שמזטוזנז מעזמע תנזורוז דלעזון הלעזץ סטלת הוא שכן כתב ובמלבי־ם

א הכלל, זה על לתמהז  קנץ זה התמורה על דבועז, מקרא א, מז, מציעא בבא בגמי דרזזזינן דוז
בן עיון, צריך חה חלפץ ץ1ל זה אץ דמחוללת ב) בו, (תמורוז בגמרא דמבואר לתמוה יעז ו ז
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בין תחת לשון בין מחלק שם ובגנל■ לחולין יוצאת קודש בהמת דאין משום רש״י וכתב תמורה,  ו
 זו, ותכנס זו שתצא דרוצה מחוללת לעוון כמו ממש הוא זו חליפת גנז הא וקשה מחוללת, לשון
 מעזום וכי תמורה, לעוון מחוללת גנז יהיה לא למה הוא תנזורה לשון זו דהליפת כמו כן ואם
 עושה הכי ואפילו בקרא כתיבי לא נמי תחת לעוס הלא מחוללת לעוון בקרא כתיבי דלא

ש ובירושלמי תנגורה, ש באמת דמיר בי פרק רי  והבי, הכי משמע זו חלפת דגם דאמר מאן י
 ותבגס זו שתצא הכווגה זו דחלפת דמשמע דידן בגמ׳ אבל מהני, נטי דתחת ניחא הוה זה ולפי

 יגעתי והרבה תמורוז, עושה אין מחוללת דלמה קשה תמורה לעשות מהני הכי ואפילו זו
 חומר ולפי עיון, בצריך והניחה זו בקושיא הקדימני מהרש־ש שהגהות שמצאוזי עד זו בקושיא
כי באנזת דמחוללת דלישנא לומר מקום היה הנושא  בקרא, מפורש דאינו משונן מהני לא לז

שפיר שאני תחת, לעוון דמהני והא  בבהמה בהמה ימח־ המר ואם כתיב דהא בקרא מרומז ו
 ופרשת משפטים דבפרעות תחת, תיבת כמו ממש הוא הבי ואות בטוב, ורע ברע טוב כתיב וגנז

ם הרי בעץ, כתיב שופטים ובפרשת עין, תחת עץ כתיב אמור שווי א מחני ולכן הם, ו שנ  ל
 הש־ס משני דלא והא בבהמה, בהמה כמו ממש הוה בהמה תחת דבהמה בתמורה דתחת

א מהני הכי דמשום הכי, ב) בו, (תמורה שנ  האנזת מתרץ בקרא, דמרומז משום דתזזת ל
שנא נמי משמע דתחת דליעונא א רק ולא דאתפוסי ל שנ  הבית, בבדק נמי מהני ולהבי דאחולי ל

 לפי לתרץ דעתי ענידת לפי נראה כך מהני, לא באנות בקרא רמיזא דלא מחוללת לעוון אבל
שץ פעויטא זאת פנום כל על הענין. חומר  מקשה שפיר קודש יהיו ושמהם משמע תבזורה דל
 לומר לנו הידז זה דלפי אלא ומהני, קודש שמדזם שיוזיה הוא דכוונוזו מימר, ״והרי״ ארבא בגמי

ה דסבירא לרבא אני אלא מהני לא ל ש  במימר דוקא היינו ותמורתו הוא והיה דכתיב קרא ו
 ומצאתי מלתא, כל מבח מהט דלא לומר לן היה זו ותכנס זו שתצא כוונתו דהיה במחלף אבל

ש יוסף בראש לן רי שוב העלה ולא זו בקושיא שעמד ״ודע״ ד״ה חו לקושיתו. יי

 טזודזז בר יוסי ״ר• תגן; א, ה, בתנזורה דהנה מידי קשה דלא עיני את הי האיר העיון ואחרי
שין״ במזיד שוגג עשה ולא בתמורה, במזיד שוגנ עשה אומר  דיהיח בגנלרא שם ואמרינן בנזקד

פלגי במזיד, שוגג לרבות חץ ר׳ מהם וחד במזיד, שוגג דמי דוזיבי אמוראי שם ו ה סבירא יו  ל
^ והרמב״ם זו, ותכנס זו תצא באומר דמיירי פ  הני דבל הא הביא תגזורה מהלכות א■ ב

ה דסבירא משנה הכסף וכתב אמוראי,  דקעויא אלא בלל, אמוראי הני פלגי דלא הרמב״ם ל
ה הץ דרי הא הביא לא למה ל  חדא כשעה והשתוממתי חנויי״ש, זו ותבנס זו תצא באומר יו

מ דעשה יוחנן ר׳ אומר דאיך  דיוזיה מקרא זאת ודרש זו ותכנס זו תצא באומר ה״ינו במזיד שו
חלפנו דלא הך היינו הא במזיד, שוגנ לרבות  זו ותכנס זו תצא דהיינו א, ט, בתמורה דאנזרו י

 בקועזיא נוזעוררו שלא והפלא ופלא במזיד, שוגנ לרבות דיהיה מקרא יוחנן ר׳ זאת דרעז ואיך
 בטעות תנזורה אעיקר דודאי חברתה, בירך מתורצת חדא דקושיא דרכו יורה האנזת אבל זו.

חלפנו דלא קרא דדזא מיוחד קרא בעי לא מלקות דחייב  זו שתכנס רוצה שהוא מיירי בהכי י
ת התנזורה דנתפס ידעינן הוה לא אכתי אבל יחלפנו, דלא קרא ואמר זו תחת  מבוז הקרש לזיז

 ר׳ דרעז ולהכי יוסף, הרא״ש וכקושית קודעז שמדזם שיהי כוונתו דדזיה מימר דעזאמ מלתא כל
היוז מקרא יוחנן  בהחלפה דהיינו בטעות בתמורה אפילו התמורה על ההקדעז נמי דחל קודש די
 אלא קרא, בעי לא זה זחנל קדיעו, לא גרסינן לא ודאי יוחנן דר׳ במלוזא ולכן במימר, רק ולא

 משנה הכסף קועזית מידי קשה לא וממילא קודש, דיהיה מקרא p נדע לא דזאת קדיעז גרסינן
פנו מלא ידעינן המלקות גוף דעל דכיץ ל ת בתמורוז דנתפס והא יוז מהא נדזג נמי קודש לזיו
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שין זו ותמורת זו דחליפת בבא בחדא הרמב״ם דהביא  להם אחד דדין ידעינן ממילא תמורה, עו
יתברך. לה׳ תהילה מאד נבון וזה

שיTבח שהקשה ומה  לפי בטעות, הקדש הוי הא תמורה מהני דאיך זצוק״ל הגאון אאמו״ר ו
 לגבי ואדרבה בטעות אפילו דמהני בתמורה מיוחד קרא לן אית דהא מידי קשה לא דעתי עניות
 בטעות מתמורה בטעות הקדש ילפינן אי א לב, נזיר במסכת הלל ובית שמאי בית פאגי הקדש

 יו״ד זצו״ל סופר החתם זקני קדושת שו״ת על נתעוררתי אגב ודרך היטב. ודו״ק ילפיק, לא או
 דיכולין א, י, בתמורה הגמרא שעה לפי ממט שנעלם שאח ידי על הקדש בענין שכ״א סי׳

 קט״ז תשובה ובאו״ח המהרי״ט, על ומתמיה זו גט׳ הביא חיטך והמנחת שליח, ידי על להקדיש
ודו״ק. בזה האריך



מהוראות

מקוואות

מראה) (שינוי

שינו מוהל או יין לתוכו ׳׳נפל ג: ז, מקוואות במשנה איתא  לחקור ויש פסול״, מראיו את ו
 הטעם כתב הראב״ד הנה הוה. דרבנן חומרא p או מדאורייתא פוסל מראה שינוי אי מקודם
 ובבית טוב יום בתוס׳ עיין כתיב. מים ומקוה משקים כשאר דמתחזי משום פוסל מראה דשינוי
 דמקוה יאמרו שלא בו לטבול שלא שהחמירו דרבנן חומרא p דאינו משמע זה ומלשון יוסף.

 אלא כתיב. מים דהא מהתורה פסול ודאי משקים שאר של ומקוה כשר, נמי משקים שאר של
 בשינוי מקוה פוסל ואינו לוגין בג׳ פוסל צבע דמי במתני׳ דתנן להא טעם שום נדע לא זה דלפי

אן דודאי מראה, כו  הכא גם כן ואם משקים. שאר של כמקוה מראה להם שיהיה המים לצבוע י
 ההדיח נמי קשה וכן המקוה. יפסל לא ולמה משקים שאר של כמקוה דמתחזי טעמא האי שייך

שינו וענבים זיתים סלי בו  נמי עצמן מחמת המים נשתנו או דכשר, במשנה דאמרו מראיו את ו
 מגוף בהם שאין מפני הוא דהטעם הראב״ד כתב הני והכל כז. רא, יו״ד בש״ע כמבואר בשר,
 נשתנה סוף כל דסוף כיון בזה חילוק אץ הוא גזירה משום p ואי מראיהם, את המשנה הדבר

 P הוא דאם העיקר והוא קשה וערד פסולים. יהיו לא למה משקים כשאר ומיחזי המראה
 ה, במשנה כמבואר מראיתן את ששינו ידי על הוכשרו דשאובים לומר נקיל איך דרבנן חומרא

 פסלוהו, לא למקוה ונפלו היין כמראה מראיהן והרי יין קורטב לתוכן שנפל מים לוגץ דג׳ שם
 להכשיר קולא מזה נלמוד איך אבל פוסל מראה דשינוי אמרו בעלמא לחומרא p הלא וקשה

 לוגין דג׳ אמרו דהם אמרו, והם אמרו דהם בזה שנאמר לא אם מראה, שינוי ידי על שאובים
p מדאורייתא שהוא שאוב בכולו אבל מראה, שינוי ידי על דהוכשרו ואמרו פסול, מדרבנן 

חזרו מראה שינוי ידי על נכשרין אינם באמת  מיירי לא במשניות ובאמת מים. למראה מראיהן ו
p ם להני ראיה היה זה ולפי שאוב. מכולו לא אבל בש״ע, וכן לונין ג׳ מפסול ^י  דכולו פו

א ש״ך עיין בתחלה, לוגץ ג׳ וכן מהתורה, הוא שאוב מ״  ב, סה, בתרא בבא אושרי והגהות ^
 אפילו שאובין לוגין דג׳ משנה הכסף בשם שכתב מד, פד, במשניות טוב יום תוס׳ נעיין

 על מהרש״ש ובהגהות הש״ך. לדברי ראיה וזה סאה, ב״א בו היה שלא מקוה פוסלץ בהמשכה
 שהקשו למה גדולה קושיא באמת והוא עיי״ש, מקוואות ג. ו, ממשנה זה על מקשה מקוואות

 עם נתערבו דילמא ניחוש לא למה הצד מן דבשאוב מברטנורא עובדיה והרב הר״ש שם
 מן אחד כל על דבודאי מידי, קשה לא דעתי עניות ולפי הכשרים. עם שנתערבו קודם השאוב

 כמבואר דסגי, ומשהו סאה כ׳ דהיינו סאה כ״א שם יש דילמא ספק שם יש המקוואות
 בלא אבל לכך, שמכוון היכא דוקא היינו אבל לצמצם אפשר אדם דבידי פי על אף בראשונים

 ומשהו סאה כ׳ כשר במקוה יעז דילמא ספיקא איכא כן ואם שמים, כבידי הוא הרי כוונה
 ואם הכשרים מקודם נתערבו דלמא לא, לומר תמצא ואם מצומצם. סאה כ׳ אלא אינו והשאוב

 בכללי בש״ך כמבואר מותר וזה ספק חד דרבנן ולגבי ספיקא ספק יש דאורייחא דין לגבי כן
נמי שאוב דבולו נאמר 1דאנ מראה, שינוי מהני לא ולהכי נכון.] וזה עיי״ש יג, סימן ספיקא ספק
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p א תהני לא למה כן אם הוא, מדרבנן  המשניות ומפשטות מראה, שינוי נמי שאוב בכו
 שינוי ידי על נכשר שאוב כולו דאפילו יותר רבותא ליתני כן לא דאם מהני, דלא משמע והש״ע
 בשינוי מקוה לפסול אהד מעד הכמים דעשו הכי למימר מיסתבד לא מקום מכל אבל מראה.
 סימן ח״ב היים דברי בשו״ת ומצאתי מראה. שינוי ירי על אהר מצד לוגץ ג׳ ולהכשיר מראה

 הביא ולבוש המבי״ס שו״ת בשם אבל פוסל, מדרבנן pד הראב״ד בדברי כן שהבין ליו״ד ק״ב
 P מים שם עוד עאו אץ מראיתו שנשתנה דכיון ומטעם דאורייתא הוא מראה שינוי דפסול
 מראה בשינוי פוסלין דאינם שפיר צבע מי זה ולפי יעיי״ש. ג׳ במכות שאמרו וכמו מזיגא חמרא
 לווי שם מכה נפסל ואינו ג׳, במכות כדאמרו מקרי ציבעא דמי עלה מים שם דאכתי משום
 שאין מיוחדים מים דמה שמיני פרשת בספרא דממעטיגן זרעים הכשר לענץ וכמו ליה, דאית
 מים דהא לגמרי, הוא מיותר מים דהאי משום טעמא היינו רשם משקין, כל אף לווי שם להם
 שם ולא מיוחד שם אלא לו יהיה שלא דמים, דומיה משקה ודאי אלא הוא, משקה בכלל נבלי

 שם עוד להם שיש מים מיניה אימעט לא דמים, מיעוטא p לט דליכא מקוה גבי הכא אבל לווי,
 הם. כשרים ולכן עליה מים שם עצמן מחמת נשתט אי וענבים זתים סלי בו הדיח אם וכן לווי,

עא. הטובה ה׳ Tכ בזה ואבאר בפלוגתא, תליא זה דבר כי מצאתי והעיון החיפוש ואחת

 אותו פוסלין ואינם לוגין בג׳ אותו פוסלין הצבע מי אומר יוסי ״ר׳ תץ שם במשנה הנה
 יוסף והבית בזה, עליה דפליג מי דיש משמע אומר יוסי ר׳ דגקט, זה מלשון הנה מראה״. בעזינוי

^ינן הכי ראפילו כתב משנה בכסף גם  כזה לשומת ומצינן עליה דפליג מאן דליכא כוותיה פ
ם מכל רבנן עליה רפליגי פי על דאף כתב טוב יום התום׳ אולם מקומוו^ בשאר ^ינן ^ו  פ

סי דר׳ כוותיה תך משום יו  טוב יום התוס׳ והנה יעיי״ש. ב, כט, ובעירובץ ב, ג, במכות מיניה דפ
 שמיני, בספרא מבוארת הפלוגתא באמת אבל עליה, פליגי דרבנן הפלוגתא מקום איה ציין לא

 יוסי ור׳ מראה, בשינוי ופוסלין לוגין בג׳ פוסלין צבעים ומי כבשים דמי מאיר ר׳ ליה דסבירא
ט ליה וסבירא חולק  בשיטי דפוסלץ ליה סבירא מאיר דר׳ בפירוש הת מראה. בשיטי פוסל דאי

 בהגהותיו המהרש״ש העיר יפה ולכן לוגץ, בג׳ דפוסל ליה סבירא הכי ואפילו מראה,
א דהתם כוותיה דהלכתא יוסי מר׳ ג׳, במכות דפתך מהא ראיה דאין למקוואות שי  הוא ^ו

אין דפוסלין, מודה נמי מאיר ר׳ אפילו ובזה פוסלין, לוגין דג׳ אהא  כוותיה דהלכה ראיה מזה ו
 הדתשה שכתב מה נכון וכן מאד. נכונה הערה והוא מראה, בשיטי פוסלין אץ צבע דמי בהא

 פוסלין אינן שלם מקוה אבל המקוה את פוסלץ צבע מי לוגין דג׳ שכתב הטור לשון לתרץ
ש אי אץ ״אבל״ והאי מראה, בשיטי  שאובין לוגין בג׳ דפוסל כיון הטתנת היא דאדרבה פירו

תן הת  דהוה השני בתירוצו הדתשה pותי מראה. בשיטי פוסלין איט ממילא להם, יש מים ד
 ולפי דלא. לן קמשמע מראה, ובשיטי לוגץ בג׳ דפוסאן והכא הכא לחומרא דנהול אמיטז

ת מאד ניחא הספדא מראה. בשיטי וגם לוגין בג׳ דפוסל הבא אה סבירא באמת מאיר ד

 מקוה לפסול החמירו מדרבנן pד אה סבירא מאיר דר׳ כשנאמר מתבארת, יפה זו ופלוגתא
 חילוק אין ולכן הראב״ד, שכתב וכמו משקים, שאר של כמקרה דמחזי משום מראה בשיטי
 שאובים להכשיר קולא מזה ירצמח לא אבל המקוה. את פוסלין כבשים מי או צבעים מי ואפילו

ת על מראיהם נשתט אפילו אלא צבעים, מי p ולא מראה שיטי ידי על  אגין ג׳ היו אם יין י
ת על הוכשת לא שאובים  אה סבירא יוסי ר׳ אבל דמכות. מסרגיא זאת יתבאר וכאשר כך, י
מי כגון עאה מים שם דאכתי במקום ולכן מים, מקת דלא ומשום מהתורה פוסל מראה דשיטי



 יין ידי על מראיתן נשתנו אבל מראה, בשינוי פוסלין ואינם לוגין בגי פוסלין צבעים ומי בבשים
 מבוארת זאת ופלוגתא לגמרי. השאובים הובשרו מזיגא חמרא ומקרי מים שם מיניה ופקע

 יין במראה ומראיהן יין קורטב לתובן שנפל מים לוגק גי רב אמר יהודה ר׳ ״אמר ב, ג, במבות
 בגי פוסלין צבע מי אומר יוסי ר■ דתנן לצבע זה בין מה ובי בהנא רב לה מתקיף פסלוהו, לא

 בורהך ועל לוגין, בג׳ פוסלין ושלקות בבשים דמי סתם דתני ב׳ ממשנה מקשה דלא ופלא לוגץ״
 הדדי בהדי צבעים ומי בבשים מי נקט ובספרא רבותה, מאי כן לא ראם מראיתן שנשתנו מיידי

 וכמהרפז״ש, דפוסלין, צבעים מי לוגין דג׳ מודה עלמא דכולי נבזי מוכח וממילא הך דהיינו הרי
 עיון. וצריך כבשים דמי מתני׳ מסתם מקשה ולא יוסי מר׳ דמקשה ב, כס, בעירובין קשה וכן

הורידו ה״׳א ר׳ והתני ומקשה מקרי, מזיגא חמרא הבא מקרי דצבעא מיא התם רבא ומתרץ  ד
 בדברי דגרס דרבא בגט׳ שם ומבואר רבנן, והא נורי בן יוחנן ר׳ הא רבא ומתרץ המקוה, את

 שינוי ידי על יוכשרו לא לעולם שאובין לוגין דג׳ סבר דת׳׳ק ליה סבירא קורטב הסר הת״ק
 על מתכשר׳ים שאובים ואפילו המראה אחר הולך דהכל ליה סבירא נורי בן יוחנן ור׳ מראה,

 ככולי רב אתי פפא ולר׳ כוז׳׳ק, חייא ורבי יוחנן כר׳ רב ליה סבירא וממילא מראה, שינוי ידי
 חסר דגרס ברבא דוזלכה ראשונעז כמה בשם הביא במכות והריטב׳׳א בגמרא, עיי״ש עלמא
 שינוי ידי על מתכשרי לא לוגין דג׳ כת׳ק דפסק חייא כרבי הלכה וממילא ברי׳זזא, קורסב
 שינוי תורה דדבר יוסי כר׳ ליה סבירא דרב יוסי ור■ מאיר דר׳ פלוגתזג ממש רזה ונראה מראה,
 דהכל נורי בן יוחנן כר׳ פסק ולכן מזיגא, חמרא ומקרי מים שם מיניה דפקע משום פוסל מראה
 ור׳ השאובין. הוכשרו מיניה מים שם פקע המראה שינוי יT רעל דכיון המראה אהר הולך
 טהא זה ולפי השאובים. הוכשרו לא ממילא מראה שינוי פוסל מדרבנן pד ליה סבירא חייא

 דאמר ולמאן מראה, שינוי ידי על שאובים להכשיר קולא נצמח תורה דבר הוא מראה דשינוי
 שינוי ידי על יוכשרו לא לעולם דעזאובים חומרא נצמח מדרבנן רק פוסל אינו מראה דעוינוי
 שיעז במקום מראה שינוי ידי על מקוה להכשיר סומכץ איך גדולה תימה לי יעו זה ולפי מראה.
 גפסלת ומקוה חייא, כר׳ דוזלכה ליה דסבירא גדולים פוסקים דיש כיון שאובין, לוגין ג׳ חשש

מראה. שינוי ידי על אפי׳ לוגין בג׳

 בג׳ המקוה את ופוסל בו מערבין השכר שמואל ״אמר :ב כס, בעירובין נפלאתי וגוראות
סלן צבע מי אומר יוסי ר׳ דתגן צבע למי זה בין מה וכי פשיטא בהגא ר׳ לה מתקיף לוגין,  פו

 לן קמשמע ולכן איקרי, שברא הבא מקרי צבעא מי התנו אמרי ומעוני לוגין, בג׳ המקוה את
ץ ״והא בתוס׳: שם והקשו לגין״. בג■ פוסל הבי דאפילו  שאובין״. לגין בג׳ פוסל איגו מזוג י
עוד מים, דעיקרו שבר ׳׳דעואט ותירצו! ה מזיגזנ חמרא שם דהתם ו  את פסלו לא ופירי על

 האי על יעו שם איזה לן איכפת דמה פגים, בשום להלום אפשר אי הב׳ תירוצנז והנה המקוה״.
א בעואובין, פוסל אינו ממילא מיניה מים שם דפקע כיון משקה  בשאובץ, פוסל מים רק דוז

מר יש כן אם פוסלין, שאיננז משקים שאר על הדין עיקר היה אם דבשלמא  אינו דעוכר כיון ל
 מיניוז דפקע בל כן ואם בשאובין, פוסלין דמים הוא הדין עיקר אבל פוסל, משקים שאר בכלל

 של הוזיתר רהא להבין, קשה נמי הראשון בתירוצם שכתבו ומה בשאובץ. יפסל למה מים שם
 מראה דשינוי משום לעיל שביארנו במו הוא מראה שינוי ידי על שהוכשרו שאובין לוגץ ג׳

 שם דפקע כיון נמי הכי כן ואם טהורין, להיות חזרו מיניה מים שם דפקע כל לכן מהתורה פוסל
ה שברא ומקרי מיניוז מינז  דודאי מאד, ניחא הזנעתנו לפי אולם שאובין. לגין בג׳ פוסל יוזיה לז

ל פסול מיניה מינז שם דפקע כל כן אם מהתורוז פוסל מראה דעוינוי דאנזר למאן בו ואינו בו לז



ר ו ם ד י ד ו ד

שאובץ הקולא נצמח ומזה לוגין, בג׳ פוסל p הוא ממילא דאז להכשרן, לחזור יכולין ד n בשכר 
 P אינו פוסל מראה דשינוי דהא נאמר אם אבל מים, מקרי דלא לוגץ בג׳ פוסל אינו נמי

אז משקין, שאר של כמקוה דמתחזי משום מדרבנן ^ ו או  שינוי ידי על להכשרן חוזרין אינם ש
 בג׳ דפוסל ודאי שכר שכן מכל מזיגא חמרא דמקרי פי על אף חלב או יין ידי על אפילו מראה
 דאזל יוסי ר׳ דודאי יוסי, ר׳ נגד לוגין בג׳ פוסל דשכר אשמעינן זירא דר׳ הש״ס כוונת וזה לוגין,
 מים שם עליו אין שכר אבל עליהם מים שם צבע מי דבשלמא פוסל, אינו שכר השם אחר

 לוגין, בג׳ פוסל דשכר יוסי ר׳ נגר לאשמעינן זירא ר׳ אתי ולכן לוגין, בג׳ פוסל אינו וממילא
שינוי נמי וכן מראה, שינוי ידי על יטהדו לא השאובין אבל פוסל, מדרבנן p מראה דשינוי  ד
 דר׳ מזיגא, מחמרא התוס׳ קושית מיח־ קשה לא וממילא שאובין, מלהיות מעכב אינו מראה

 ררק נורי בן יוחנן דר׳ וכת״ק לוגין בג׳ פוסל נמי מזיגא וחמרא חייא, כר׳ סובר כורחך על זירא
ה פוסל, לוגץ ג׳ בתחלה היה אם אבל פוסל, אינו מראיתו ונשתנה קורטב חסר  ופרח כפתור וז

שאובין חייא כר׳ פוסק זירא דר׳ לנו יוצא מזה גם פנים כל על יתברך. לה׳ תהילה  יטהרו לא ו
לעולם.

 פסולין שנתאכמו כלים רבא ״אמר ב,: טו, רסוטה סוגיא נכון על זה פי על לי יתיישב וכן
 ״ומה ד״ה בתוס׳ שם והקשו נשתנו״. שלא כלי אף נשתנו שלא מים מה רמים, דומיא לכחנורע

 אין צבע דמי כשר מראיהן שנשתנו מקוה ומי מקוה, במי כשרין כיור ומי הן כיור מי רהא מים״
 ב, ג, דמכות בסוגיא שם רהא מידי קשה לא הצעתנו ולפי יעיי״ש, מראה, בשינוי המקוה פוסלין

 מראיתן, נשתנו אפילו פוסלין לוגץ דג׳ לת״ק ליה סבירא וממילא קורטב חסר בת״ק גרס רבא
 נורי בן יוח^ ר׳ עד הם דרבים כת״ק פוסק כורחך על כן ואם נמי, ארישא פ^־ג ערי בן יוחנן ור׳

 לוגין דג׳ ליה דסבירא מ״ד דהאי גיל6 כתבע וכבר הנ״ל, הריטב״א שהביאם פוסקים וכאותן
עי יT על pנטה אינם שאובץ שיעי משום הוא מראה, שי  מדרבנן, אלא פוסל איע מראה ד
 מאיר וכר׳ מדרבק, מראה בשיעי המקוה את פוסלין עלי צבע מי באמת מדרבנן דפוסל ולמאן

 האי דאמר הוא רבא כאן דהא התום׳, קושית מידי קשה לא כן ואם בספרא, יוסי אר׳ שחולק
ה מדרבנן, פנים כל על המקוה את פוסלין צבע מי ולדידיה מימדא,  ה׳ מגזרת נפלאה נקודה וז
יתברך.

 כר׳ ח, ז, מקוואות בה׳ פסק הרמב״ם הנה בזה, הפוסקים שפסקו ההלכה פסק נראה ומעתה
 סובר יוסי ר׳ שכתבתי, מה ולפי מראה, בשיעי פוסלין אינן אבל לוגין בג׳ פוסלין צמג דמי יוסי

 ופוסלין מראה בשיעי פוסלין אינם עליהם מים בשם צבע מי ולכן מהתורה, פוסל מראה דשיעי
 דלא והוא מראה, שיעי ידי על נטהרין עלי שאובץ לוגין דג' הרמב״ם פסק י, ובה׳ לוגין. בג׳

 בשיעי לוגין דג׳ ממילא מראה, שיעי פוסל דמהתורה ליה דסבירא דכיון ג׳, במכות כרבא
 עליהם. מים שם דאכתי פוסל איע עצמו מחמת דנשתנה יב, בה׳ פסק וכן פוסלין. אינם מראה

 זירא ר׳ שביארתי מה דכפי התימה, מן הוא לוגץ בג׳ פוסל עלי דשכר ה, בה׳ שפסק מה אבל
 הוה לא יוסי כר׳ דפסק הרמב״ם כן ואם יוסי אר׳ פליג כורחך על לוגין בג׳ פוסל דשכר דאמר

 הש״ע וכן דהרמב״ם ברור נראה זאת פנים כל על אבל עיון. צריך וזה זירא, דר׳ הא לפס^ ̂׳ה
 חחרין אינם לוגץ דג׳ פוסקים כמה שהביא הריטב״א ציינתי וכבר מאיר ר׳ עד יוסי כר׳ פסקו

 שינוי ידי על pשאו חשש בה שיש מקדה להכשיר מהני לא זו שיטה דלפי וממילא להכשק.
כלל. לה חשו לא עלמא דכולי חזי פוק אבל מראה,



 בפשיטות פסק שציינתי חיים הדברי הנה המקוה, את שליבנה סיד של דינו מה נראה ומעתה
 פסולה, יוסי לר׳ ובין מאיר לר׳ רבץ עבלו דהדין נראה דעתי עניות ולפי המקוה. את דפוסל
 אץ בסיד הבא אבל עלה, מים שם דעדיין משום הוא הטעם הלא צבע מי דמכשיר יוסי דלכר׳

 דדבר ב, קמד, בשבת אמרינן דהא עוד ולא מזיגא, לחמרא ממש ודומה סיד אלא מים שם עליו
שין שאין עיץ מראה, בשינוי פוסל בתחלה מקוה ממנו עו  מוהל דלהכי ג, ז, טוב יום בתוס׳ ו
שין שאין דבר דהוה משום הוא משקה דלאו גב על אף מראה בשינוי פוסל  מקוה ממנו עו

עיין בתחלה, שין כורחך על דשכר שכתב המשניות על חדשים בתוס׳ ו  בתדולה, מקוה ממנו עו
 דמשכר פשיטא שכתבתי מה ולפי יעיי״ש. שכר של מראה בשינוי יפסול לא למה כן לא דאם
שין אין  שם דאמר מאן דהאי משום לוגין בג׳ רפוסל ומה מראה, בשינוי ופוסל בתחלה מקוה עו

 סיד פנים כל על ברור. וזה מראה בשינוי פוסל וגם לוגין בג׳ דפוסל מאיר כר׳ אתיא בעירובין
שין דאין כיון  יוסי כר׳ דפסקינן ןTלד כן ואם המקוה, את דפוסל פשיטא בתחלה מקוה ממנו עו
 תליא בהא דהא טהורים, להיות הוחזת רשאובים נבלי ממילא מראה בשינוי דפוסל כיון

שין, דבר עמא וכן למעלה, כמבואר  להכשיר מותר לכתחלה דאפילו הדין היה לכאורה לכן עו
מן עומרין אם הסיד דמי דכיון ברור לי נראה אבל סיד. ידי על מקוה  נעשץ למעלה המים מה ז

די על מקוה להכשיר דאין ופשיטא פשיטא ולכן למטה, יורד מתעבה והסיד צלולים  סיד. י
 צדק״ ״שערי ובשו״ת קס סי׳ יו״ד מרדכי״ ״לבושי בשו״ת שראיתי הערה פה להציע אתי ומקום

 פלאי והוא פסול. אז השיעור שנשלם קודם מראיתן חזרו דאם הרז״ה בשם שהביאו קע סימן
 אם כשר, חסר למקוה ונפלו יין מראה להם שיש לוגין בג׳ מבואר ה, ז, מקוואות במשנה הלא

 לא הכי ואפילו מים למראה לוגין ג׳ של מראיהן נשתנה כשנפלו מיד דהא דכשר מבואר כן
ודו״ק. בזה נתעוררו שלא ופלא ברור, וזה פסלו.

סאה) מ״ (שיעור

כו׳ סאה ארבעים בו שיש מקוה במי שתטבול ״צריכה רא סימן ריש כתב הטור  אם ואף ו
 לכלים דוקא היינו שהוא בכל מטהר דמעיין גב על אף סאה, מ׳ בו שיהא צריך במעיין תטבול

כו׳ קטן הוא אם אפילו אדם אבל  והרמב״ם סאה. מ׳ יהא כן אם אלא עולה טבילה דאין ו
 א, יא, דחגיגה סוגיא הביא יוסף והבית כלשהוא״. במזניין מטהר אדם דאף כתבו והראב״ד

 על אמה הם וכבלה בהם, עולה גופו שכל מים בשרו כל את מקוה, במי במים בשרו ורחץ דתניא
 קשיא סוף כל סוף כן דאם לתמוה, הרבה חגיגה על אבן בטורי וראיתי אבנוו^ ג׳ ברום אמה
 דמצד pותי כתיבי, מכתב מקרי לא במדות שיעורא מחשב דלא משום וכי כתיבי מכתב והא

 חכמים אבל קטנו, לפי והקטן גדלו לפי הגדול דהיינו כשיעורו, אחד לכל אנלרינן הוה הקרא
 דלהא רבריו דוחה בעצמו הוא אולם בקראי. כתיבי לא וזה לענק כמו לעס מדותיהן השוו

^ גדלו לפי הגדול אחת בבת עולה גופו שיהא דצריך ק  כתיב דהא קרא צריך לא קטנו לפי ו
אף אחת בבת שמש הערב מה כהנים בתורת בספרא מיניה ודרשינן וטהר״ השמש ״ובא
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 דכולם לענק, עם להשוות אתיא להא כורחך על כשדו בל האי כן ואס אחת, בבת גופו דחיעת
כתיבי. מכתב הלא לדוכתיה קושיא הדרא שוב כן אם סאה, מ■ דוקא pצרי

 עליו יש מיס דרביעית טז ובשבת ב, ה, בפסחים מבואר רהלא והוא חדש דבר לי ונראה
ת, מחסין ביה להטביל דחזי כיון מקהז תורת  שאובין זה רביעית לתוך שפכו אם זה ולפי וצערו
 גופו כל דיהא מצד זה ולפי עליו, מקוה דתורת כיון השקה מכה נטהרין שיהיה סכום באתה
 אמרו חכמים אולנז שאובין, מים עליו שהוסיפו מקוה מי ברביעית די היה אחת בבת עולה

 מקוה תורת עליו הוה ולא מקוה מעז רביעית מקרי לא אדם דלגבי דהיינו סאה מ• דצריך
פי שאובין. שיטהר  לק^, אך סאה מ■ בעי אדם ולכל לומר כורחך על קראי ב■ מכח ודאי זה ל

 כא או סאה מ׳ דצריך אמרו חכמים אבל שאובין, עליו שהוסיפו ברביעית די היה זה מצד אבל
 בקרא כתיבי מכתב לא וזה מקוה, תורת יש סאה כא או סאה מ׳ על ורק ממש, מקוה מי סאה
שו אלא אץ להכי גם הקרא דר ה גופו שבל מים על רק מקוה תורת ד  וזה העוקה, ובלא בהם, על

ה אבן הטורי שכתב ובמו המרות להשוות בא הקרא דעך דאפשר כתיבי, מכתב מקרי לא  וז
ונכון. ברור

 בו שיש מקוה דזנל סו סעיך הנ״ל בסימן פסק דהמחבר אלו, דברי מוכרחים במה וראה ובא
 יוסף בבית תניין כשרים. חזם שירצה מה כל שאובין להוסיף מוהר שהוא כל מעץ או סאה מי

 דהא לומר דלית וכתב זה, דין לבאר הרבה שהאריך נ״ו, תשובה מהרי״ק ובתשובות באורך,
 הרא״עו דהא לא, או שהוא כל במעיץ סגי לאדם אם תליא עליו להוסיף מותר שהוא כל דמעיין

אפלו מעיין, לענין ליה סבירא יוסי כרי והרשב״א  מותר שהוא כל דמעיץ ליה סבירא הכי ו
לו להוסיף עז נאמר לא למה כן ראם בזה, ישחומם רואה ובל שאובין. ע  רביעית של במקוה ד

לו שיש עז כיון במעיין כבלו שאובין להוסיף יוכל מקוה תורת ע  ומאי סאה, מ■ בעי במעיין ד
 דרשינן מימה אשר בשרו רכל קרא האי כי דרכו יורה האמת אבל זה. לענץ ממעיין מקוה שנא

שי וכפי במעיין. ולא כתיב במקוה סאה, מי דצריך על פירו שו ל  שכל מים על pד חכמים דר
ה גופו לו יש בהם על  הלא במעיין אבל אדם, לגבי לרביעית השקה מהני ולא מקוה תורת ע

ממלא בשרו, כל של קרא האי לכא  שצריך וטהר״, השמש ״ובא של קמא לקרא דהדרא ו
^ גדלו לפי והגדול אחת בבת עולה עפו שיהיה ק כן קטע, לפי ו ה ססדא ל  וכן הראב״ד ל
 וממילא גדלו, לפי בגדול די בשרו כל כתיב דלא דבמעיין הנ״ל סימן ריש יוסף הבית הביאו
ה סבירא שפיר ה דסבירא לדידן אבל נמי. סאה מ׳ בעינן לא דבמזניין להראב־ד ל  דבמעיין ל

 שבטלו כמו מע״ן, תורת שהוא כל ממעיין שבטלו משום טעמא הייע לאו סאה, מ■ בעינן נמי
א מעיין גבי דהאי מקוה, תורת רביעית של ממקוה  כל ביד יהא שלא מצד אלא זה על קרא לב

ה סבירא המקוה, שיעור נתון אחד  סאה מ׳ בעי נמי מעיין רגבי אמרו פלוג לא משום יוסי לר׳ ל
ע  הא אבל כתובים, העוני מצד מקוה גבי דאמריץ וכמו ואחד, אחד לכל הביעני שיעור דוזיי

 דבר וזה מעיין. גבי אמרו לא השקה בלא דוקא מקוה ממי סאה מי דצריך מקוה גבי שאמרו
^, אמת ברור צ ^ בסוף שכוזב פלג, לא משום מזניין גבי סאה דמי ברא״ש מבואר ובן ו  פ

ב אץ כי שמעון ר׳ דברי ״ונראה בי; הלכה סוף שלו מקוואות בהלכות תיעקת שי  הראיה,, על לז
שיערו הואיל דמסתבר מלתא וגם  אחד בכל לשער באתז פלג לא סאה מי מקהז בנלי חכמים ו
 אמרו לא הא אמי סאה, מי צריך במעיין דעז אמרו פלג לא מצד pד מפורעל הרי עפו״. לפי
ברור. הה במקוה, כמו מעיין מי סאה מ׳ צריך במעיין דגם



 וצריך סאה במ■ סגי לא באמת הקומה גדול דבאדם שכתב שם אבן בטורי עוד ראיתי והנה
תר צריך דודאי כתב שם אבן טורי על ובהגהה אחר. גדול שיעור  מצד לא אבל סאה מט■ יו
 עיי״ש, דבלים דפי״ז ממשנה קשה לא ולכן אהת בבת עולה גופו שיהא אלא המקוה מי שיעור

 גדול דלאדם אבן הטורי שכתב מה דהא לקמחיה, חש לא המגיה של תורתו כבוד ובמחילת
 שאובין, ולא טהורים מים של דוקא סאה מ׳ דצריך הדרשה מצד היינו סאה, מט■ יותר עריך
 בבת עולה גופו שיהא בדי טהורים מים דרשה האי מצד דצריך גדול באדם נמי הכי כן ואם

עיין פשוטו וזה אחת  כולו דשאוב לשיטה ראיה היה הנ״ל כל ומכת שכתבתי. הדברים בבל ו
 הטורי קושית לדוכתיה והדרא הנ״ל כל בבירא נפל מהתורה, מותר כולו שאוב דאי דאורייתא,

 חיים בדברי מצאתי זה כל כתבי ואתרי היטב. ודו״ק כנ־ל, pלת וליכא כתיבי, מכתב והא אבן
 הא מהתורה פוסלין שאובין רוב דאיך א״ש מהר״ם בשם קושיא שהביא מקוואות ת׳ על

 מה ולפי גדול, דוחק שנדחק עיי״ש במעיין. כמו עליו מקוה תורת מים דרביעית בהשקה נטהרץ
ודו״ק. במובן ברור הדבר שכתבתי

 א,ו א, מקוואות בריש דתנן בענק, נדולה מבוכה כאן יש כי ראיתי הנ״ל בדבר העיון ואחרי
 דהרמב״ם והרמב־ם. הרא״ש הר״ש שם ופליני טמא״. טהור ושתה טמא שתה גבאים •מי

 אלא טומאה יקבלו לא ולכן סאה מט׳ פחות הם אלא שאובין איעז גבאים מי דהני ליה סבירא
 הטיפה אבל טומאה, מקבלץ אק לעלם שבגבא דמים ליה סבירא והרא־ש הר״ש אבל לרצון,

 בה׳ הראב״ד שיטת הוא וכן םאה, מ■ כאן שאין כיון השקה לה סלקא דלא הוא בטומאתה
 המים הרי לרצון טמאין משקץ נפלו ראם שכתב הרמב״ם על שהסזיג א, טו, אוכלין טומאת
 שאץ זה דבל וסייס סוללה הראב״ד שפך זה ועל בקרקע, שהם פי על אף טמאין שבגבא
 אין אבל טהורים הם סאה מ׳ שאין p רביעית יש אכז אבל טומאה, מקבל־ן בגבא מים רביעית
 ודכוותיה לראב״ד ליה דמנין אופן בשום להבין אוכל לא והנה בהעזקה. אחרים מים מטהרין

 אחרים למים השקה תהני לא למה רביעית על מקוה דתורת נאמר אם נפשך, דממה זה, חלוק
 תורת שאץ היינו לאו דמקוה רביעית דבטלו דהא ליה סבירא כורחך על דהראב״ד אלו, במים
 שיעור שצריך כלים לגבי רביעית שיעור דבטלו אלא טמא, נמי גופא המקוח דאז עלה מקוה
ל ד  נמי לדז סלקא דלא ליה מנא כן ואם רביעית, האי על מקוה תורת שפיר אבל באדם, ובמו ג

 ראשונים כהנך ליה סבירא לא דרש״י מצאתי ובאמת סאה. מי שם אץ אפלו גבא במי השקה
 ידים טובל שאדם כל הכלל זה התוספתא שם דהביא ״pטהו עp״בק דייה ב, ת, בפסחים

 סאה מארבעים בציר דהוה כמה כל עpשבק המשקץ על אף טומאה וגזרו בו טובלין וכלים
 על דאץ דאמרו פירועוו דמקוה, רביעית בטלו דוזאי ליה םבירא דרש״י בפירוש הרי עיי״ש.

 שיטת מוכרוז תוספתא האי מכה ובאמת טומאה. דמקבלין וממלא מקוה תורת שוב רבמנית
unממלא סאה מ׳ בעי לכלים דגם אמרו אלא מרביעית מקוה תורת בטלו דלא נאמר ראם ,’״  ו

 כלים, לטבלת כשר והיה סאה מי עד והשלימו מקוה מי רביעית על הוסיפו אם דמהמ ודאי
 פשיטא לאדם וכלים, ידים בו טובלין אדם בו שטובלין במקום דדוקא מפורש הלא ובתוםפתא

 דשאובץ הסוברים לעזיטת סאה כאי פנים כל על או סאה מ׳ בעי אלא מקוה רביעית מהני דלא
 א יא, מקוואות בהי ברנזב״ם ועיין ממני. נפלאו ורא״ש ר״ש הראב״ד שיטת ולבן דאורייתא,

אץ ידים נטילת לענץ תוספתא בהאי פסק  פסק ובן סאה, מארבעים ובפחות בעזאובין טובלין ד
ש ה, ו, ברכות בהי  קריין, בעלי כמו בשאובין לידים דטובלין שכתב הראביה בהשנת עיי׳

ע, רבתם אלו pפ ברכות מסכת בר׳י־ף ועיין סאה, מ׳ בעי פמם כל רעל דמודה ומשמע מ, ב, (
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עיין טבריה, חמי לענץ יוחבן ורבי חזקיה הפלוגתא שם הביא ברי״ף) ב,  רש״י שיטת הביא בר״ן ו
 מקוה רביעית דסגי ליה וסבירא הולק ז״ל והוא סאה, מ׳ נמי בעי בטבילה ידים נטילת דלזגנץ

 נראה היה ולכאורה ידים, לטבילת ולא בטלוה כלים לענין דמקוה רביעית דבטלו והא לטבילה,
 מקוה, תורת עלה תהא דלא דמקוה רביעית דבטלו נאמר ראם דלעיל, בהא נמי תליא זה דדבר
 מקרי דלא רביעית נמי ידים טבילת גבי מהני דלא ממילא ב, יז, בפסחים רש״י דסובר וכמו

 לשיעורא אלא אמרו ולא לגמרי בטלוה דלא נאמר אם אבל שבטלוה, כיון ברביעית טבילה
 שפיר כלים לגבי בשלמא כן אם סאה, מ׳ עד שאובים מים מקוה רביעית על להוסיף ומותר

 ירים נטילת לגבי אבל סאה, מ׳ ואמרו השיעור השוו קטן וכלי גדול כלי דאיכא פלוג לא דמשום
 האי כן ואם ברביעית, סגי נמי מכלי דנטילה והראיה בענקים, הגדול אדם ליד סגי רביעית הלא

עלה. מקוה דתורת כיץ רביעית נמי בטקוה תסגי לא ולמה גדול היותר שיעור הוא רביעית

 טמאים, כאם לומר רזנה באם, טבילת לענין תהני לא דלמה ידעתי לא באמת ולכאורה
 לא למה טמאים כאם בטבילת אבל סאה, מ׳ דייקי ובעי הוא חידוש הנכרי מן הלוקחים דבכאם

 מ׳ נבלי דבעי דבמעץ דחזינן כמו שאובין במים סאה למ׳ שהעזלימו מקוה מי ברביעית תסגי
 דכתוב מטעם והוא שאובין, במים סאה למ׳ שהשאמו מעין שהוא בכל סגי הכי ואפילו סאה
 מתחלה, כשרים מים סאה מ׳ דבעי דרשינן דמיניה בשרו כל האי כתיב לא במעץ דבאמת לעיל,
 כל ישער שלא כדי והיינו סאה מ׳ בעי במעין דגם אמרו פלוג לא דמשום הרא״ש דכתב אלא
 מים הוספת ומהני מעיין תורת עאו נשאר דמעץ שכן כל אבל לשיעורא, זה וכל ואחד, אחד

 כתיב אדם לענין בשרו כל דהאי כאם גבי הכי למימר אה דהוה הדין הוא כן ואם שאובים,
י נבלי כאם רגבי אמרו אחד כל יש־ער שלא כדי אלא כאם, לגבי ולא ע  לא האי אבל סאה, מ׳ ב
 שאובין, הוספת מהני ולא מקוה תורת עלה הוה לא מקוה דרביעית דנאמר לן סגי לא פלוג

 מה דלכאורה הענין גוף על א דקשיא אמת הן גדול. עען צריך זה ודבר ממעיין, שנא דמאי
 נקטו סאה במי לו די בינוני אדם דסתבז כיון אדם לגבי דבשלמא סאה, במ׳ כאם גבי הועילו
 למימר דליכא בינוני שיעור זה שייך לא כלים גבי אבל מדותיהן, להשוות כדי זה שיעור
 נמי קשיא ולכאורה כלים, גבי סאה מ׳ דבעי לומר העריכו ולמה כמובן סאה בארבעים די בינוני

 דצריך לומד עריך היה כן אם אחר, כל יעזער שלא כדי בעי סאה מ׳ דהאי נאמר דאי אדם, על
עך־ אחד כל אכתי מרודדת דבמקוה אמות, ג׳ ברום אמה על אמה סאה במ׳ שיטבול דוקא ש  י

 סאה מ' שמנור לומר כורחך על זה ומכה אחת, בבת עולה גופו כל שיהא כדי יוסיף מים כמה
 על P מקוה תורת הוה דלא הכתוב גזירת אלא אחד כל יעזער שלא מעד ולא הוא, מהתורה

עיין מדרבנן, הוא זה דשיעור הסוברים באותן ודלא בינוני, אדם בו לכזבול שיוכל מים סכום  ו
עדיין רא׳, סימן רימז ורב״ח ריב״ש בשו״ת  יש דעתי לפי והבה גדול. תלמוד עריך הדבר ו

 ראית דכל והוא שאובין, ברוב נפסלת שלמה מקוה דגם הראב״ד שיטת זה פי על להכריח
^ בסוף הרא״ש סיף דמותו־ שכתב התינוקת פ  למי המים דכשנתחברו מטעם הוא שאובין אזו

 מה לפי אולם זריעה, ידי על נטהרו שבעולם מימות כל ולכן וזרמגה, השקה מכח נטהרו מקוה
 מקוה שהוא מים בו־ביעית תסגי דלבאורה אדם, טבילת לגבי סברא להאי ליתא שכתבתי
היינו זרמנה, בלא המקוה שיעור דהיינו סאה מ׳ בעי ולמה מהתורה  דלגבי הוא הכתוב דגזירת ו

כיון זריעה, מהני לא אדם טבילת  זריעה מהני <6 נמי סאה מ׳ שיש לאחר אפילו ממילא שכן ו
 שלפי עד ברור דבר דעתי עניות לפי נראה וזה כשרים, ברוב דבטלו שאובים מיעוט דוקא אלא

הברורה. הראב״ד לשיטת הרבה לחועז יעז שכלי קט



̂ים רעל האדם על ונפל סאה מ׳ ובו שנתלש ״גל ו: ה, כוקוואות במשניות  הנה טהורים״, הכ
ץ אם ממקומם שנפסקו פי על אף מעיין דמי ממשנה הוכיח קנו בשער המהרי״ק  נחו לא ערי

 שהעבירו במעיין כן שאץ מה זוחל, שהוא הגל מטהר למה הכי תימה לא דאי בזוחלין, מטהרין
 עיי״ש. מלאה בבריכה דמיירי או נח, שכבר מים כמקוה הוא הרי והפסיקו בריכה גבי על

 דגל להאי דמוקי בא, וחגיגה לא, דחולין מחא אלו המהרי״ק דברי על הרבה והשתוממתי
^ למימרא, מהר ומצפה ביושב אי כך אחר ומקשה ומצפה, דירשב שנתלש ת מ  אמינא דהרה ו

שץ או חרדלית אטו נגזור  מקשה מאי המהרי״ק דברי ולפי דלא. לן משמע קא כפין אטו רא
ר דלא דשמעינן לדחוק והחגרך למימרא מהו  אשמעינן טובא הלא חרדלית, או כפין אטו עזו

 דלא למאן נבלי הכי בלאו אלא קשה המהרי״ק דברי לפי רק לא זר וקושיא בזוחלין. דמטהר
 לש״ך או שזוחל. פי על אף מטהר דגל מודה כורחך על מקום מכל המהרי״ק, לדברי ליה סבירא

 דבעי חומרא אשמעינן דאי לומר יש דלזה אלא מעיין. שהוא פי על אף סאה מ׳ דבעי כ׳ ס״ק
 טהורים מדאמר אבל סאה, מ׳ יש כן אם אלא טהורים אינם הכי למימר ליה הוה סאה מ׳

 אריה״ ״הלב זו מדוכה על יסזבו שכבר מצאתי החיפוש ואחרי לאשמעינן. אתא דקולא משמע
 דאי לומר לי נראה היה הקושיא חומר ולפי חולין. מסכת על בחידושיהם יוסף״ ו״ראש

 מעיין גבי הפרק בתחלת שם למימר ליה הוה בזוחלין, לטהר כמעיין דהוא הא אשמעינן
תו מקרה דיני קתני זו במשנה אבל בריכה, גבי על שהעבירו ^י חר עדיץ ו ודו״ק. עיון צריך ו

בטבילה) מרחצאות (גזירת

 הן בשבת בחמין הרחיצה על שגזרו ב לט, כירה pפ דשבת סוגיא הוא הדין מקור הנה
̂ו״ע להלכה הוקבע וכן בהיתר, אפילו בשבת בהוחמו והן שבת מערב בהוחמו  א, שכו, או״ח בע

ש  ״הנודע הדין הוא בחמין קודש שבת בליל נשים טבילת דבר על באחרונים גדול פלפול וי
 סימן ענזל״ ״מהר״י ושו״ת יא, סימן צבי״ ״חכם ושו״ת כו, כה, כד, סימן או׳׳ח תנינא ביהודה״

 ליישב מאוד וטרחו רחיצה, גזירת בכלל היא נשים טבילת שגם אחת בשיטה הלכו וכולם עא.
 מצאו ולא קודש שבת בליל בחמין הנשים וטובלין ישראל תפחנות בבל להקל שנהגו המנהג

שרין, ויעשו חמימותן קצת שתפיג ובתנאי שבת מערב שהוחמו בחמץ p להתיר אחר אופן  פו
ם. בדבריהם עיי״ש השמשות, בין על גזרו דלא ומשום השמשות בין ממש שתטבול או שי  קדו

p קצז, בסימן טהרה״ ״סדרי בעל והגאון o תר טרח ט׳  לומר דאפשר וכתב המנהג, ליישב יו
 למטה קרים המים ותמיד הנובע מעיין שהם כיון מרחצאות גזירת בכלל אינן שלע דמקוואות

מין אינן ולכן  הני של הקדושים דבריהם להבץ זכיתי ולא היטב. עיי״ש שלהם למרחצאות דו
 וממילא רחיצה בכלל היא אדם טבילת שגם זו בשיטה דהלכו דכיון זצוק״ל, עולם מאורי גאונים
 בכלל אינן שלע דמקוואות ולומר כאלו חילוקים לעשות אפשר איך כן אם הגזירה, בכלל

 מעשה על הלא כזה או כזה במרחץ לרחוץ שלא הגזירה היתה המרחצאות על וכי הגזירה.
איך הגזירה היתה בחמין הרחיצה הגזירה שייכת לא למטה קר שהוא מפני דבמעיין נאמר ו



ר ו ם ד י ו ו ד

 אינה שהחמימות כיון בשבת שיתם במעיין לחוש יש יותר עוד אדרבה בשבת, יחם שמא
די על לה הולכת מהר וחיש כך כל מתמדת  למעשה דומה דאינו משום ואי שלמטה, הקרירות י
 פסקינן וכן אסור, בקרקע והן בכלי דהן ב, לט, שם הגמ׳ מסקנת הא אתמהה, טבריא דאנשי

איך בשו־ע,  מנהר משוכה מקוה ובין מעיק מקוה בין למקוה מקוה בין ולמעשה להלכה נחלק ו
 הלך כן שנם תנינא ביהודה הנודע על לי קשה וכן לשיעורק. דברינו ניתן ואיך גשמים מי או

 הלילה בתחלת לנשים דטבילה דכתב p רתיעה גזירת בכלל היתה כן עז דטבילה זו בטזיטה
 דהא להבץ זכיתי ולא טבילה. לחפיפה דסמוך בשבת שהוחמו חמין משכחת דלא גזירה ליבא

 קודם שעות כמה שחופפק נוהגין דבר עמא וכן היום בבל קודש שבת ערב ביום לחוף מותרת
 מיד דוקא לטבול שעריכה מפורש כתוב ואיה לטבילה, חוזרין ובערב לביתן והולכין הללה

 לגזור מקום דיעז ודאי השבת קודם להיות שחל טוב דביום אלא עוד ולא הכוכבים. עאת אחר
 המדע שכתב מה ועוד ובשבת. טוב ביום להחם יבואו שלא כדי קודש שבת בליל לנזבול שלא

 שפיר דהא להבין קשה שאובין, דהוה משום חמין לתוך עונן שיהיה אפשר דאי ז״ל ביהודה
 תאמר ומה השקה, ידי על ונטהרת שאובין מקוה לה שסמוכה גשמים מי של במקוה אפשר

 בלל גזרו דלא גזירה בכלל הוה לא שוב למיגזר שייך לא פנים כל על אשה טבילת דבסתנז כיון
ה הוה בפשיטות אלא בדחוקים ולבנם האריכות לכל עריך היה לא כן אם אשה, טבילת על  ל

 אבל ממני, נפלאו ביהודה הנודע דברי ולכן הגזירה, בכלל היתה לא נשים דטבילת למימר
 ״שמנהג סייד; יוסף״ ״זכרון השויית דברי הביא טז, ס״ק הסימן בסוף טהרה״ ״סדרי בעל הגאון

 טהרה בסדרי ועייש ומעפעף״. פה פועה ואק שבת בלל בחמק שטובלת ביגיהם נתפשט
 P דרחיזנה המילה לפני התיעק מרחהנץ ״דלרמביים יד,: ב, שבת בה׳ המגת־ הרב דברי שהביא
 דעיקר טהרה הסדרי דברי ותמעית דבריהם״. העמידו לא מעוה ובמקום אסרו גזירה משום
 דמכל סיים ובסוף גזרו, לא מעוה דבמקום דשבות שבות כמו p הוה בחמין רתיעה איסור

ש בידם למחות אין שבת בליל בחמין לטבול העהגין טעמין הלן  עכייל. לסמוך מה על להם ש
א זעייל הגאון הנה  הוה לא מעוה דטבילת המגיד הרב דברי פי על נהורא ונפל לדרעיה גל

 אלא הגזירה בכלל היתה לא נשים טבילת p דלא אני אומר זה ולפי בלל. רתיעה גזירת בכלל
 ומלתא הגזירה, בכלל אינה תענוג של רחיעה שאינה כל אנשים של או נשים של בין טבילה כל

 לענין בפסחים שאמרו וכעין להחם, שיבוא לחוש אץ מעוה לשם שעשה דבל הוא דמסתבר
 לא רשות של רתיעה שאינו כל ולכן קאכיל, מיכל לשורפו עליו מחזיר עעמו הוא חמץ ביעור
 לטבול שנהנו להאנשים התפילה שלפני טבילה גם אלא קרי, טבילת p ולא גזירה, בכלל היתה
 שבת במסכת נתנאל הקרבן עזכווין ואה רתיעה, גזירת בכלל לכללו אפשר אי התפילה קודם

 מקוה מי טבילת שאין באריכות כתבתי כבר הדין ״ובעיקר שכתב: ק׳ סייק מדליקין במה pפ
ל ביהודה הנודע על ופלא מרחעאות״. גזירת ככלל בחמין נתנאל. הקרבן דברי דחה שבנקל זי

 לא דטבילה מזנאל וקרבן המגיד הרב של זו דלשיטה ברור דבר ׳run עניות לפי נראה ועוד
 דהייס בהיתר בשבת שהוחמו או שבת נהנרב הוחמו החמין אנז חילוק אין גזירה בבלל היתה

 גזירת מבח p כן גם בהיתר בשבת שהוחמו בחמין רחיעה דהא עכו״ם, לעורך עכו״ם ידי על
ה כיון מעתה אסורה, רחיעה ל ב  או שבת מערב הוחמו שנא מאי הגזירה בכלל היתה לא ש

ש פי על ואף עכו״ם. אנורך בהיתר בשבת שהוחמו  להוחמו שבת בערב הוחמו בין חלוק ד
או, ידיו פניו רחיעת לענין בהיתר אפלו בשבת ה אברהם במגן עיין ורג  שבא, בסימן וסק״ו ^״

או יוT פניו רתיעת אננץ דוקא דהייס נראה מקום מכל השקל. ובנלחעית בכלל שהם ורג



ת, לא שבת בערב המים דבהרתמו אלא רחיצה  איך אנו אבל מתחילה, הגזירה היה רכך גז
ב היה לא דטבילה נאמר אם חדשה גזירה נמציא  דטבילה ולומר להמציא לבר מנץ גזירה ^'7ב
הת וברור. פשוט וזה הגזירה, מצד אסורה בהיתר בשבת שהוחמר בחמין  דהרמב״ם תראה ו
 לפני תינוק ררחיצת ומשום בדיעבד בשבת שהוחמר בחמין המילה לפני התינוק לרח^ מתיר

 כן שגם ואנשים נשים טבילת או תינוק רחיצת שנא מאי כן אם הגזירה, בכלל היתה לא המילה
הגזירה. בכלל היה לא

 ביהודה הנודע דהנה גזירה, בכלל היתה לא דטבילה מוכרחת ראיה להביא לי נראה ועוד
 אלא גברא, רמתקן חששא עוד יש בהמין מצוה של בטבילה דלכאורה העיר כו, בסימן תנינא

 דנראה למימר דליכא בחמין אבל יח, דבחנה וכסוגיא כמיקר דנראה משום מותר דבצונן
 הרה הא לטבול מותר איך רחיצה, איסור מצד אסורה הכי בלאו בחמץ רחיצה דהא כרוחץ
 והוא קצת רחוק נראה ז״ל ביהודה הנודע שם pשתי ומה גדולה. הערה וזה מתקן. בכלל
ת אינא דמי משום גזרו לא נמי הכפותם דבירם דאסיק דכיון  הכיפותם וביום שת דבשבת מי

 זה, תירוץ של הדוחק יבין לא ומי שת. נמי בחמץ שת דבצונן כיץ נמי התן הוא ממילא אסור,
עוד שם שכתב ומה  זה עיי״ש. ואביי ביבי וכרב הת״ף כדעת אלא כרבא פסקיץ לא אנן דהא ו
 משום מותר קת דטבילת שכתב סק״ח שכו שבת בה׳ אברהם המגן על ופלא ונבון, אמת ודאי

 דהמגן שנאמר לא אם דאותיתא. שהוא נדה לטבילת יענה דמה וקשה דרבץ, רק דהרה
 תנריך רחיצה, גזיררג משום אסורה הכי בלאו בשבת בחמין אשה דטבילת ליה סבירא אברהם

 תינח בגמ׳ דמקשה כמו פנים כל דעל ביהורה הנררע דבת על לי קשה מקום מכל אבל עיון.
כו׳, הכפותם ביום בשבת תינה וכו׳ יפים מים  איכא קתם במים תינח להקשות ליה הוה כן כמו ו

 דהא כרוחץ דנראה למימר דליכא כיון למימר, איכא מאי בחמין אבל כמיקר דמיחזי למימר
ת בלא גם לכאורה קשה זו וקושיא גזירה. משום אסורה הכי בלאו רחיצה  ביהודה הטדע דב

תך כורחך ועל  בשבת אסורה הבי בלאו חמין דטבילת סובר היה בביצה הש״ם דסוגיית לומר צ
 ותקשי אסור בשבת בחמין דטבילה שיטות להני ראיה מכאן והיה בחמין, רחיצה גזירת מטעם
 ״סדת בעל הגאון שהביא ראשונים ושאר נתנאל קרבן המגיד הרב שיטות הני כל על מכאן

 דלא דעתי עניות לפי נראה אבל Jמרחצאוו גזירת בכלל היה לא רטבילה ליה דסבירא טהרה״
 זה דדבר ומשום בשבת בחמין טבילה להתיר שלא רבה טעמא עוד איבא דלכאורה מידי, קשה

 ועיין איכא, מי בחמץ דטבילה ב, כב, וברכות יג, תענית בגט׳ אמרו דהא אסור, בחול אפילו
 בחמץ דטבילה שבמרדכי הת׳ש בשם להלכה כן פסק רא, ובשו״ע רא סימן סוף יוסף בבית
עיין מקילין. יש מביא והרמ״א בחול, אפילו אסור  זצוק״ל סופר החתם זקני קדושת בשו״ת ו
 קצח השו״ע שפסק ממה הקשה הגר״א ובביאור השיטות, בביאור שהאריך ריד סימן יו״ד חלק
 אלא היתה לא מרחצאות דגזירת מג, בס״ק הש״ך שכתב מה פי על לומר יש ואולי עיי״ש. מה

 מטבילה המחבר מיירי מה קצח, דבסי׳ מידי קשה לא כן אם הטבילה, עלתה ובדיעבד לבתחלה
 על מרחצאות. גזירת שמשום בחמץ תטבול לא דלכתחלה פסק רא, סימן בסוף אבל בדיעבד,

 התחלה אץ כן ואם בחול, אפילו אסור בחמין טבילה דלכתחלה המחבר ליה סבירא פנים כל
 הא למימר איכא מאי חמין מים אבל קרים מים תינה לרבא הש״ס דתקשי שהעמדנו לקושיא

ברור. וזה בחול, אפילו אסורה בחמין טבילה הכי רבלאו אינו, דזה כמתקן, מחזי



ר ו ם ד י ד ו ד

 כן אם אסורה. הכי בלאו בחמין דטבילה ליה דסבירא שיטות להני דודאי נאמר זה ולפי
 בשבת רחיצה איסור לענץ מרחצאות גזירת בכלל היתה לא מעיקרא מצוה דטבילת פשיטא

אץ בחול. אפילו אסור הכי שבלאו דבר  גזרו לא מצוה רבמקום המגיד הרב לסברת צריכין אנו ו
 יש שהביא לרמ״א אולם טבילה. אבא דבחמץ משום בטביאז רחתנה לגזירת צורך היה דלא

 צריכץ אנו כורחך ועל נמי. בטבילה לגזירה מקום היה אז מותרת, בחמין דטבילה מקילין
בחמץ. טבילה על גזרו לא מצרה דבמקום ודעימיה המגיד הרב לסברת

 ח, שכו, בשו״ע הנה הקדושים. אבותי בזכות לה שזכיתי גדולה מציאה מצאתי זה וראה
 יז, ביצה במשנה הוא הזה דין ומקור בשבת, מטומאתו לטבול מותר דאדם כתב ג תקיא, ובסי׳

 הש״ס וככלסקנת כמיקר דנראה משום והטעם לטבול, מותר אדם אבל כאם מטבילץ דאין ב,
 בסי׳ מטומאתו לטבול מותר דאדם דינא האי המחבר הביא דלמה גדולה זיא1קה א וקשה שם.
 מדבר תקיא בסי׳ טוב יום בהלכות וכן בשבת, בחמין רחיצה מדיני מדבר הסימן שכל שכו

 אה הוה בשבת מטומאתו לטבול מותר דאדם דינא והאי מים, להחם כדי הבערה מדיני
 הכא אבל גברא. ותקוני מנא תקוני דהיינו כאם טבילת מדיני דמיירי במקום להביאו להמחבר

 דהרמב״ם תראה והרי בעי, מאי מתקן בדין דתלוי דטבילה דיכא האי בחמין רחיצה דיני בכלל
 מלאכה, וגמר בפטיש מכה מדיני מיירי דשם ח כג, שבת בה׳ אדם דטבילת זה דין הביא באמת

 כאם. טבילת מדיני מיירי דשם שכג, בסי׳ אדם דטבילת זה דין לקבוע בשו״ע להמחבר היה וכן
ק דעתי עניות לפי וזה או נתעוררו שלא ופלא עצום ^דו  אם ניחא אבל השו״ע, כא נושאי ע

 בכלל היתה לא טבילה אבל תענוג, של ברחיצה רק היתה רחיצה דגזירת שיטות כהני נאמר
 ביחד בשבת מטומאתו לטבול אדם דמותו־ זה דין המחבר שהביא דבזה לומר יש אז הגזירה,

 היה אם כן שאין מה בחמץ, אפילו לטבול דמותר המחבר משמיענו בזה בחמין רחיצה דיני עם
 במים דוקא הוא בעזבת לאדם לטבול דההיתר אמריץ הוה כאם טבילת בדיני שם זה דין מביא
 ממים מיירי בטבילה דגם מוכח בחמץ רחיצה דיני בין זה דין מדהעמיד כן שאין מה קרים,
^ ומשום בחמין בשבת לטבול מותר הכי ואפילו חמין  טבילה על לא אבל גזרו ארחיצה ד

 גם לטבול דמותר בפירוש לכתוב המחבר החנרך ולא עיקר, כל הגזירה בכלל היתה שלא בחמין
 אה הוה לטבול, מותו־ קרים במים דרק הדין הוה ואי בחמין דמיירי כן מוכח הכי דבלאו בחמין
 בסיעתא כשמש וברור מאד נכון תה חמין, ממים מיירי הסימן דכל כיון בפירוש כן לכתוב
דקזמיא

 פוצה בא שבת בליל בחמץ לטבול הנשים שנהגו המקומות באותן הדין עיקר מצד ומעתה
 לא דטבילה טהרה וסדרי נתנאל הקרבן המגיד הרב אשיטת דסמכינן משום כורחך ועל פה

 מותרין התפילה קודם לטבול שרוצים אנשים הדין הוא כן אם מרחצאות, גזירת בכלל היתה
 קאמינא לא ולמעשה להלכה אולם עכו״ם. לצורך בשבת בהיתר שהוחמו בחמין אפילו לטבול

 להזיע אגרחץ אכנס דאסור יב, שכו, בשו״ע ומבואר עין מראית לחשש הרבה בזה לחוש דיש
עיין אסור, להזיע שיכול במקום במרחץ לעבור דאפילו הרמ׳׳א וכתב  שכתב יוסף בבית ו

ל שהרמ״א כיץ פנים כל על אבל מותר, להזיע שלא נכנס דאם נראה הרמב״ם דמלשון  סגר ז׳
 לטבול יכול שאינו המצונן לאיש אפילו להקל דאין בודאי למרחץ אכנס ואוסר הררך את עאנו

כנ״ל. שם לטבול כדי למרחץ בשבת אכנס קר במקוה



הצאן עקבי

ההלכה הלק

מאת
הגאון מרן

 גלזנרזצ״ל עקיבא הרב
בהלכה מאמרים וערד





 לשבתא רבתא הלכתא
והבדלה קידוש

 שנאמר בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה ״מצות כתב! א כט, שבת בה׳ הרמב״ם
הו וצריך וקידוש, שבח זכירת זכרהו כלומר לקדשו״, השבת יום את ״זכוד  בכניסתו אבר

בהבדלה״. וביציאתו היום בקידוש בכניסתו ויציאתו,

 והרמב״ם היין״. על ״זכרהו איתא דבברייתא אלא מברייתא, א, קו, פסחים בגמ׳ מקורו הנה
 את ד״זכור מקרא דבאמת הרמב״ם, שינה ובכוונה היין. על זכירה שצריך זו בהלכה הזכיר לא
 כמו ובדברים. בפה הוא זכירה מצוות של החיוב דעיקר אלא ללמוד אין לקדשו״ השבת יום

 וכן עמלק״, לך עשה אשר את ״זכור כמו בפה, אמירה על ״זכירה״ לשון דדרשינן מקום, בכל
 אבל בפה. מגילה קריאת דהיינו נזכרים״ האלה ״והימים מהקרא נלמד המגילה קתאת חיוב
 P אינו היין על הקידוש אז בתפלה קידש כבר אם מדרבנן, p הוא היץ על זכירה חיוב

 היין על לזכירה יש דסמך כתבו ״זכרהו״ ד״ה א, קו, בפסחים שם התוס׳ חכמים. מתקנת
 לא גופא דהש״ס ופלא להלן. עיין אחר טעם תמצא מאכלרנו ובתוך לבנון״ כיץ ״וזכרו מדבתיב

היין. קידוש על סמך שום דרש

עוד  שכתב מה ונכון ביחד. הבדלה וחיוב קידוש חיוב דכולל הרמב״ם, בלשון חדש דבר ו
 דהא מהתורה, חיוב שניהם והבדלה דקידוש להרמב״ם ליה דאית מוכח דמזה המגיד הרב

 דאיך המגיד הרב לן ביאר ולא לקדשו״. השבת יום את ד״זכור מקרא נלמד ושניהם יחד, כללם
 מדרבנן. p הוא הבדלה דחיוב להו דאית פוסקים חבל והביא הבדלה. חיוב מהקרא נלמוד
שTוק מהתורה, הוא בתפלה פנים כל על קידוש חיוב עלמא ולכולי  P עלמא לכולי היין על ו

 אה מנא מבואר אינו גופא וברמב״ם השיטות. בביאור האריך ל״א סימן חינוך ובמנחת מדרבנן,
 לקדשו״ השבת יום את בורr כדכתיב היום, בזכירת די ולא וקידוש״ ״שבח דברי להזכיר דצריך
 הוא וקידוש״ ״שבח דברי שתכור דצריך הרמב״ם דכתב מה אבל ויבולו. פרשת לומר דהיינו

תז סתם על נוסף חיוב כי  שאין בודאי ״ושמרו״ פרשת או ״ויכלו״ פרשת ואמירת השבת, יום ז
ש״. ״שבה דברי אלו בפרשיות  לשון על זו בהוספה הרמב״ם קסמך מה דעל להבץ וצריך ^ידו
 ״זכירות״ לשאר בניגוד וקידוש שבח דברי אמירת חיוב של חדש דבר ולהמציא הבריתא

 אלא המצוה אין גופא מצרים״ אציאת וב״זכר שבח. בדברי זכירה בעי דלא בתורה האמורות
 והלל וקידוש. שבח בדבר היום את אכור דצריך הרמב״ם כתב ולא המאותג את אכור

 עיין חג, התקדש כאל לט:״ יהיה ד׳׳השיר מהקרא ודרשינן למדין, אנו פסח, באל שאומרים
^ צה, פסחים

 שצריך היינו וקידועז, שבח דברי להזכיר שצריך שאמר במה כוון הרמב״ם כי אצא ברור הנה
תוכן העזבח את להזכיר  המאורע את להזכיר והכוונה הימים, חמדת שהוא השבת קדושת ו
 כבר כתיב סיני הר על בשבת להנתן התורה שעתידה זה שם ועל התורה. ניתנה שבשבת הגדול
הקדוש ברכו הבריאה שמשעת אותו״, ויקדש השביעי יום את אלקים ״ויברך הבריאה בסדר
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 ישראל יתהווה שבו יום התורה, תנתן שבו ועתרו שהזמינו מה יT על השבת ליום הוא ברוך
 שאנו הקידוש בנוסה מתבטא וזה לעם״. נהיית הזה ״היום כדכתיב והקדוש הנבהר לזנם

 מתן נבלל בזה בנו״, ורצה במצוותיו קדשנו ״אשר הגדולה כנסת אנשי תקנוד פי על אומרים
 הרמב״ם כוון ולזה וסגולתה. תמרה השבת, תוכן הוא שהוא יעזראלית אומה והוויית תורה

 ״זכור הזכירה, מצוות אצל דכתיב ״לקדשו־ ומלת וקידוש״. ״עזבת דברי להזכיר שצריך באמרו
 כסוגיא והנוז מעשה. ימי שהם היממז משאר והבדלה הפרעוה הכוונה לקדקוו״, השבת יום את

 השביעי יום בין הבדלה גם הכניסו תז״ל שקכעו הבדלה ברכת לנוסח בנוגע א, קד, דפסחיס
 הבדלה. ביה כתיבי לא הא כגמי הקשו לא דלמה ״בין״ ד״ה התוס׳ והקשו המעשה, ימי לעזעות
 אותו״, ״ויקרעו בעזבת כתיב דהא הבדלה ביה כתיבי דעזפיר שתירץ, מהרעז״ש בהגהות עיי״ש
ח ופריעוה. הבדלה והיינו תיר  קדושה מלת כי האגדה. בחלק שביארנו כמו וצדק, אמת זה ו
 יסוד דדזא משלי, טפך דבריו על כמוסיף באתי ואני והבדלוז. פריעזה ענין הוא היסודי מובנו

אז התורה ניתנה שבשבת מפני הוא העקרים, פירועו לפי העזבת קדועות  הברית כריתת היה ו
שו קדוש, גוי להיות ויעזראל הוא בריך קודפזא בין בחורב  פרוש קדועז יעזראל עם לוזיות ופירו

 בפרעזת כתיב מלא ומקרא ומיוהדת. פרטית השגחה ידי על השמימית להנהגה במגע ומובדל
 הבדלה ולכן לי״. להיות העמים מן אתכם ואבדיל ה■ אני קדוש כי קדושים לי ״תזייתם קדועזים

 על מוסבת הבדלה האי השביעי יום ובין המעשה ימי שעזת בין תזבדלה ולעמים, ישראל בין
 הובדלו זה ידי על אשר התורה ניתנה בשבת בו דהא המעשה, ימי מששת דהזזביעי יונז הבדלת
 המעשה ימי משעזת הפוביעי יום והבדלת לעמים יעזראל בץ הבדלוז ולכן העמינז, מן יעוראל

^ היא, היא העמים מן יעזראל והבדלת העזבת וקדושת הך, היינו  אמרו דמלתא לרווחא ו
 בברכה, זאת קבעו לתתימה סמוך הפתיתה מעין שהוא דמחמת א, קד, בפסחים שם בגמרא
עיץ וכניל. ניוזא הכי דבלאו נפלאה, נקודה היא כי בזה ו

 ואמת, נבון מאוד, מאוד מאירים הרמב״ם דברי מאוד מאוד הלזו אמתית הקדמה פי ועל
 לקדעזו״, העזבת יום את ד״זכור הקידוש, כמו מהתורה היא הבדלה דגם הרמב״ם בשיטת לומר
כיון ופדיעזה הבדלה היינו דקדושה ״לזזבדילו״. בתוב היה כאלו  העזבת יום את להבדיל דיפז ו

 תחומץ שני לו יש דהיום מיציארזו, כניסתו שנא דמאי להבדילו, צריך לאהריו כן שלפניו מימים
תך בכניסה חזן ביציאה הן תהום ובכל די על זכירה צ  רצה ״לקדשו״ כדי הבדלה או קידועז י
 שום בלי הרמב״ם בפזיטת יתברך לוד תודה כשמפז ברור וזה הימים, משאר להבדילו לומד
דוחק.



היין על הידוש

היין על קידוש

 מהקרא היין על לקידוש דרמז ״זוכרהו״ ד״ה א, קו, פסחים התוס׳ דברי הבאתי כבר הנה
מי לבנוך כיין ״דזכרו ש לא ו  ט כט, שבת מה׳ ברמב״ם מבואר יין לו אין ובאם הדוחק, את ירגי
תר שמתאוה דמי מבואר וברמב״ם פנים, כל על הפת על לקדש דיש רעא, או״ח ושו״ע  לפת יו
 הפת, על כלל יקדש לא יין לו בכשאין היא התוס׳ ושיטת הפת, על לקדש יוכל לכתחלה אפילו
 סימן אריה השאגת האחרונים, וכן ראשונים ושאר משנה והכסף Tהמג והרב ובת״ף עיי״ש.

שTק מרומז ראיה לפרש נתעורר שלא ופלא בזה, האריכו ס׳  אמרו דבש״ס אמת הן היין. על ו
 לכאורה הרי הריפתא״. על ומקדש ריפתא, עליה דחביכא זימנץ חנחק... ״רב הלשון: בזה

 מלבו לא דודאי קשה גופא יצחק רב על אבל עליה. חביבתא אי הפת על לקדש דיכול בפיתש
 א, קו, בפסחים התוס׳ שיטת ולפי היין, על לקדש דמצוה סתם שבא דברייתא כיון זאת בדה
 דאי דקשה, ודאי היין, על לקדש דצריך לבנון״ כיין ד״זכרו בקרא יש דרמז ״זוכרהו״ ד״ה

ש זכירה מסתם יפה דיין או יותר הפת של כחו דמה היין על מקדש פת לו כשאץ  יין בלא וקידו
 הוא זכירה דהחיוב פי על אף עמלק במחיית וכן יום, בכל נחנרים חניאת דבזכירת ופת

 כל על מקדש מדרבנן זכירה שחיוב בשבת ולמה ופת, יין בלא מזכירין אנו מקום מכל מהתורה
הנ״ל. הרמב״ם שיטת לפי ליה בדלית הפת על או היין על פנים

^ הרמב״ם שיטת דלפי כתבנו דהרי וניחא, ניחא היסודית הנחתינו לפי אבל פ  מהאנות כ״ט ב
שTוק שבח דברי להזכיר דחייב הנ״ל שבת  שהיה תורה מתן דהיינו היום של מאורע מעין ו

שTובק חלקו״ במתנת משה ״ישמח בתפלה לומר הגדולה כנסת אנשי תקנו לכן אשר בשבת,  ו
 שהיה סיני הר במעמד הברית בכריתת סגולה לעם א להיות אותנו ובחר בנו״ רצה ״אשר

 טובים ״כי מקראות בכמה כדכתיב התורה, סמל הוא דהיץ ועTו בשבת. הזה הגדול מאורע
 חכירת דכיון פשוט וממילא מספר. אין מקראות עוד וכן היין״, בית אל ״והביאני מיין״, דודיך
 וכן התורה, סמל הוא ויין בשבת, שהיה תורה מתן שהוא הגדול המאורע מעץ הוא שבת

 הקרא דהזכיר ומה מסכתי״. יין ושתו בלחמי אכלו ״לכו כדכתיב הלחם גם נזכר גופא בקרא
 שתיה, קודם דאכילה משום אלא יין, לגבי לחם של החשיבות מחמת זה אץ בראשונה לחם

 או היין, על לקדש חז״ל שתקנו איפוא נכון ולכן כידוע לשתיה בהקדם מקום בכל כתבתץ
 בהם שהשתמשו התורה סמלי שני הם ולחם שיין הפת, על לקדש עליה דחביבא או ליה בדלית

עיין והמלתנים. הנביאים  הוא דיין מיין״, דודיך טובים ״כי הקרא על השירים שיר במדרש ו
 הביאני ישראל כנסת אמרה היין, בית מהו היין״, בית אל ״הביאני הקרא ועל שבכתב, תורה

הו התורה, את שם לי ונתן סיני, זה יין של גדול מרתף אל הוא ברוך הקדוש  טובה מרגלית וז
אין הון. כל כעל עליה ששתי ח^ו זקוקים אנו ו  הקרא על היין על קידוש שסמכו התום' של לדי
לבנון״. כיין ד״זכרו

 כי ופלא רשב״ם, עיין הברייתות, ומסרס הברייתות סתירת מקשה הנ״ל בגמרא ועיין
 מנץ הלליל קדועזה ליום, קדושה אלא לי ״אץ דילן, שבגמרא הראשון באופן נשנה במכילתא

מובן הש״ס. גירסת עם מכוון להיפך, הגיה ובהגר״א השבת״. את ושמרתם לומר תלמוד כי ו
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 אבל העיקר. על מרובה ולהוסיף הנוסחאות את ולהפך הבסיתות לשון אה לסרס קשה דבר
 בשבת שהיה תורה רמתן משום הוא היין על רוכירה בנ״ל לה אית המכילתא כי ברור נראה
שTק רעיקר פשיטא כן ואם וכוי, הבוקר״. בהיות ״ויהי כרכתיב ביום נתנה ותורה ביין, נסמל  ו

 מוסב וה אשר ״שמור״, גם דכתיב כיון אבל רבה. קירושא נקרא לכן אשר ביום, הוא היין על
 עריך לכן השבתני, ביום והשביתה הבריאה מעשה לוברון מלאכה, ומניעת השביתה ענין על

 רפסקינן והא שבת. של היום תחומי את והבדלה קידוש ידי על ולהגביל בלילה גם לקדש
T בלילה יקדש אחד כוס אלא לו דבשאין pש  משום רק הטעם דעתי עניות לפי עדיפא, לילה ו

מן שהוא בלילה היא השבת כניסת שתחומי וגם המעוות, על מעבירין דאין  ולא הכניסה, י
ואמת. ברור בג״ל כמובן, היום בתתלת

 כי זה, מטעם ממש הוא בשבת אורה חיוב כך התורוז, סמל שהוא שם על נקמנ שהיין וכשם
 רבה במדרש ומבואר כתיב אור״ ותורה מעוה נר ״כי התורה של סמלו הוא והאור הנר גם

^ בבראשית ^ ברבות ובירושלמי ריא פ  שבת בליל החמה ששקעה כיון באורה, ״ברבו חי, פ
 בל ״תחת דכתיב הוא הדא מקלסין, הכל התחלו בלילה משמשת והיתה האורה התחלה
אורו השמים  של י״ב האורה, אותה שימשה שעות ל״ו הנירא, בשם לוי ר׳ הארץ״. כנפות על ו

 החושך התחל שבת במועאי החמה ששקעה כיון שבת, של וי״ב שבת ליל של וי״ב שבת ערב
 מה בעדני״, אור ולילה ישופני חושך אך ״ואומר שנאמר הראשון אדם ונתיירא ובא ממשמש

מן הוא ברוך הקדוש עשה ה זה והקישן רעפים שני לו זי ק ויעא ל  הדא עליה ובירך אור מ
 בידך, העתיד שם על הנה האש״. מאורי בורא עליה בירך מה בעדני״, אור ״לילזז דכתיב הוא
נוזן עתיד שהיה רש״י שכתב ובמו  בשעת כבר סיני, הר על בשבת העולם אור התורה אור לז

נוזן עתידה שהיתה התורוז את המסמלת שבת בלל משמשת האורה היתה הבריאה  ועל בו, לז
 שבת בליל והאורה תורה, מתן של השביעי ביום מלאכתו״, השביעי ביום אלקים ״ויכל נאמר זה
 בין מכוונת היתה וו ויעירה במובן, הטמנ כדרך שלא חדשה הנירה כעץ היתה הבריאה של

לוז. יום תוזומי ל כן ו  שיודע הוא ברוך שהקדוש שמעון ר׳ בשם רש״י שכתב מה מדוקדק ל
השבתני. ויום הששי יום שבץ באותו יער הוא ברוך שהקדוש ורגעיו... עיתיו

 הבלם ״הבל הקרא על א׳ פרק רבה קהלת סתום המדרש דברי זה פי על מאד ויובגו יתבארו
 בראשית, ימי שבעת נגד קהלת שאמר הבלם שבעה אמר סימן בר ״ריב״ח ■,‘קהלת אמר

שי ו), נא, נמלחו״(ישעיהו כעשן שמים ״כי וכתוב הארץ, ואת השמים את ברא בראשון של  ב
 ובתחלת נפלא המדרש דברי כאן עד יומת״״. מות ״מחלליה למימר לך אית מאי ...בשבת

ש ההשקפה עיין דרשוגי, אומר זה מדו  גם המדרש כולל איך לתמוה שהרבה תמימזז בוזורה ו
ה שום היזז לא שבשבת בפרט ההבלם, במסגרת השבת יום את איך ויעירזז, ברא  לומר ייתכן ו

לו  קודש שבת יום יתואר איך העיקרם בעל שכתב וכמו הנהתינו, לפי קשה וביותר ״הבל״. ע
 מעשי כל כי ובודאי השבת. של המחלליה על ביץ המדרש נראה פשטות פי ועל ״הבל״, בשם

אץ הבלם הבל אדם בני  קהלת מסיים לכן אשר בקבר, ומחר בכאן היום כי נעחי, ערך להם ו
 האדם״, כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים את נשמע הכל דכר ״סוף בהקרא: ספרו את

סר וערך תוכן הנותן הוא והמצוה התורזז ושמירת קיום לומר רצונו  כני של הזזכל לחיי מו
שבי האדם מי וצלמות, חושך יו די על התורוז, ניתנה שבו השבת יום קדושת את שמחלל ו  י
שזז חלול סר תוכן מכל האדם חיי נתרוקנו זו קדו ק הבל הם וחיים. מו ר די שעל ו התורה זה י
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הו ובוהו, לתווזו חוזרת  באת שבת באת מנוחה, הסר, העולם היה ״מה המדרש; כוונת וז
 של ההבלים בכלל להכניסו השבת של הקודעז יום על ייתכן לא אופן בשום אבל מנוחה״.
 פרק כמשנה הבא העולם חיי מכל טובים ומעשים במצוות אחת שעה הפה החומרית, בריאה

כיץ מאבות,. די  שמחלל מי כל לכן הבלים, הבל הם האדם בני ומעשי הבריאה מעשה שכל ו
 יאבד ובחלולה גבוהה, מוסרית למדרגה האדנז את המעלת הקדושה המגוחה לו ,חסר. שבת

המדרעז. בכוונת פשטות, פי על נבון וזה ותכליתו. תוכנו עצם את השבת גם

 דלאתה קשה, לכאורה כי מאוד, נבון על המדסזז דברי מתבארים הנזזתנו יסוד פי על אבל
 הלא הנ״ל, ובירושלמי החמה, שקעה שלא באורה, שבת לליל הוא ברוך הקדוש ברכו תכלית

 שכתוב בא פרעות הקדוש בזוהר ועיין מגן. על ניסא הוא בריך קודשא עביר דלא גדול כלל
אור כאור ״ולילה הקרא את לפרש  החמה האירה במצרים שימורים דבליל באורה״, כהשיכה י

 העזבת״ יום את לכם נותן אנכי ד״ראו הקרא על בשלח פרעזת בחיי וברבנו תמוז, כבתקופת
 בנפשו מתחייב בו חוטא כשאדם הראשון אדם ראה אר״י הבלים״. ד״הבל הקרא את מביא
 מתחייב זה הרי חוטא כשהאדם ויום יום בכל והלא בשבת, דוקא למה וקשיא הבל. ואמר

הו התורה ניתנו; דבשבת דכיח נבון, אבל בנפשו.  כל בשבת דייקא לכן קדושתו, יסוד וז
 לבן אשר בשבת שניתנזז התורה שהיא הבריאה בנפש שפוננז בנפשו, מתחייב זה הרי המחללו

ונשמתה. רוחה נפשה את הבריאה קבלה תורה מתן ידי על ״הנפש״ בה כתיב

^י עיין האור, על הבדלוז בשעת לברך הזיל תקנת היטב מובנת וכן פ  שכתב אלעזר דר׳ ב
 העמים מכל אתבם ״ואבדיל שנאמר לנזנולתו אותו קונה הוא ברוך הקדוש היין על המבדיל כל

 שבין הבדלה כנ׳ל, השבת של קידושו שהיא ההבדלה ברכת בתוך כוללים אנו ולכן לי״. להיות
בץ לחושך אור  התורוז אור על גם והכוונזז אור״ יהי אלקים ״ויאמר בי לעמים, יעזראל ו

אור לז״גלנו נר ההורה ולכן האומות, מכלל יעזראל והבדלת והמצוה,  תהלוכות ובכל לנתיבתנו ו
 זריחת עם אחד ענין ממעז היה הבריאה של העזבת בליל החמה וזריחת אדם, בני ומעשי החיים
עיין השימורים. בליל השמש  אדם תולדות ספר ״זה הקרא על בד. פרק בראשית רבה במדרעז ו

 תולדות ספר ״זה טעמא מאי ידו, על תורה שתנתן הראשון אדם היה ראוי טימון ר׳ בר אר״י
 עכשיו ומה ואמר הוא ברוך הקדועז חזר לו, נותנה ואני כפי חביר הוא ברוך הקדועז אמר אדם״,

 לאדם, ויאמר מצוות, תרי״ג לו נותן אני והאיך בהן לענזוד יכול היה ולא לו נוזתי מצוות שש
 ולפי המדרעז. לעזון כאן עד אדם״״. תולדות ספר ״זה שנאמר לבניו אם כי נותנן אני לאדם לא

 בלי העזביעי יונז נשאר הבריאה של השביעי ביום התורה ניתנה שלא מה ידי על המדרעז דברי
 כל על לכן לו, שקדמו הבריאה ימי ששת לעומת חנירוז מכל ריק אלא תוכן ובלי בריאה אחה
ת ידי על ורמז סמל בדרך פנים  שאר ככל חדעזה חנח־ה כעין שהחז השבחני, בליל העזמש זריוז

 התורה נתינת ותוזת ו ה, אבות במשנה וכמבואר העזמשות בין שבת בערב שנבראו הנסים
 בשב בריאה כעין היה וזה שביעי בליל החמה שקעה לא הראשון לאדם השבחני ביום ממעז
 ״ויכל הכתוב אמר ועזפיר הכריאה, ימי ששת משאר מיזזונה השכיעי היה ובזה תעשה ואל

 יום ובין הששי יום שבץ האחרון שברגע ידי על ממש, השביעי ביום השביעי״ ביום אלקעז
 הנ״ל. בירושלמי שנשנה וכמו השבת, ליל בל תזרח אלא תשקע שלא לפזמש הצו ניתן המזביעי

 כדרכה שקעה לא תעשה ואל בשב כי ממשית מלאכה של וסוג גדר תחת נופל זה דבר ואין
כעץ היה השביעי, בליל בשבת, דגם דכיון מאד, ניחא ולכן שביעי. בליל וזורחת הולכת אלא
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 ובו הבלים ד לומר קהלת בלל שפיר בעונתה שלא השמש והארת זריתת של חרשה בריאה
 הרגיל. ובזמנה בעתה החמה שקעה שלא תעשה ואל בשב בריאתו עם השביעי יום גם נבלל
 משמשת״, והיתה האורה התהילה השבת בלל ששקעה ״כיון :pהלש רבה במררש ועיץ

 כך ואחר כררכה מתחלה ששקעה חרשה יעירה כעין שהיה לכאורה משמע זה ומלשון
 בשב והיינו האורה״ ״המתינה לעזון הפסיקתא בשם הביא הרר״ל ובחירושי לזרוח, התוזילה

ל ז■ וביום ז• בלל ר, ביום תכופות שעות ליו האירה אלא כלל שקעה שלא תעשה ואל  הפסק, ב
 בלל השמש הארת לזכר בשבת נר הרלקת לחיוב ומקור ושרש מאר נבון טעכז מעינו ובזה

 הוא כי היטב ורו״ק הראשון, לאדם השביעי ביום התורה נוזינוז תמורת הבריאה של שביעי
עלז רם ענין ה׳. ברוך ונ
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שבת בתבלת מצרים יציאת זכירת

 מצרים יציאת היום בקידוש להזכיר צריך יעקב בר אחא רב ״אמר ב! קיז, פסחים בגמרא
 הנה מצרים״״. pמא צאתך יום את תזכור ״למען וכתיב לקדשו״, השבת יום את ״זכור שנאמר

 ועל בתפלה מצרים יציאת להזכיר שצריך כתב הרשב״ם א. תמיהות. כמה הזה במאמר יש
 והוא השבת, בתפלת מצרים יציאת דמזכירין מצינו דלא מהרש״ש בהגהות והתפלא הכוס,

 ולא תזכור״, ד״למען הקרא את אחא ר׳ הביא למה לתמוה הרבה במהרש״א ב. גדולה. תמיהה
 ה׳ ויוציאך במצרים היית עבד כי ״וזכרת האחרונות בלוחות ציווי ובלשון מפורש קרא הביא

 העבדות p כתוב האחרונות בלוחות כי הדברים בתוך כתב המהרש״א כי ופלא משם״. אלוקיך
מצרים. יציאת ולא במצרים

 ״למען דמקרא ב, יב, דברכות במשנה מבואר דהנה הוא, דעתי עניות לפי נראה ואשר
ך ימי ד״כל ובלילה ביום מצרים יציאת דמזכירין חכמים למדו תזכור״  אנו והנה כתוב, חיי
 וכתב ציצית, בפרשת וערבית, שחרית שמע קריאת בפרשת ובלילה ביום מצרים יציאת מזכירין

 דכתיב משום שמע בקח־את ציצית פרשת חדל קבעו דלהכי שמע קריאת בהלכות הרמב״ם
^ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם ה׳ ״אני הפרשה בסוף א  ולפי אלוקיכם״, ה׳ אני וכו׳ מצרים מ

 קריאת בפרשת לומר רצה ־ בתפלה מזכירין אנו דשפיר ונכונה, מבוארת הרשב״ם כוונת זה
 להזכיר תקנו שמע קריאת בפרשת התפלה בסדר זו אכירה ונוסף ־ התפלה שבסדר שמע

 והתוס׳ המהרש״א קושיית נכון על ומיושבת הכוס, על קידוש בברכת גם מצרים יציאת
 תזכור״ ״למען וקרא השבת״ יום את ״זכור של הפסוקים ב׳ אחא ר׳ הביא דלהכי והמהרש״ש

 נזכר שלא דבר ובקידוש בתפלה מצרים יציאת זכירת חיוב דיש למדין אנו זו שווה דמגזידה
^ במשנה פ  זכירה מחיוב אבל ובלילות בימים מצרים יציאת להזכיר חיוב דיש דברכות קמא ד
 מצרים יציאת להזכיר חיוב דיש וחידש אחא ר׳ בא ואה הקדוש, רבינו שתק ושTהק בברכת

שpו בתפלה גם  המנחת כי תראה ופלא הימים, בששת הבריאה חדוש p לא היין, על ידו
 להזכיר דצריך הנ׳ל גמרא והביא מהתורה שהוא בתפלה קידוש בענין האריך ל״א מצוה חינוך

ה מצרים, יציאת גם ש ^  מצרים. חניאת מזכירין אנו אין דבתפלה המהרש״ש בהגהות כמו ו
 לכל כלל מקום אין ביאורנו ולפי שם. משה ודרכי ובט״ז רע״א סימן אברהם במגן ועיין

 הקריאת של צחנית בפרשת דהיינו התפלה בסדר מצרים יציאת pמזכי אע דודאי הפלפולים,
 בתפלת דוקא ולאמרו התפלה, בסדר מצרים יציאת להזכיר כדי אותו אומרים שאנו שמע

ה נחתו שלא ופלא זה, חיוב אה דמנא חיוב זה דאץ ודאי עשרה השמונה  המפרעזים, כל א
היטב. ודו״ק



ם־ דורשעד הצאן עקבי דורי

סעודות שלש

 וחש׳־ס־ת ערך בשבת סעודות תג׳ לאלו נתבו תזיל אשר בעובת, סעודות העולעז וטעם ענין לבאר ידי אטפף
הכלל. מן יוצאת

 סעודות כמה רבנן •תנו גמי! סעודות״. גי מזון ״מעילין ב! קת, במעזנוז שבת בבוסכת איתא
 דרעזו, אחד מקרא ועזניחם יוחק ר׳ אמר ארבע, אומר חידקא ר׳ שלעז. לאכול, אדם חייב

 תני אומר חידקא ר׳ בשדה׳, תמצאוהו לא היום לה• היום שבת בי היום אכלוהו מעזה •ויאמר
 יוחנן ר• ״אמר עיי״סז. כגמרא וטרי ושקיל אורתא״. בהדי סברי ורבנן מאורתא, לבר היום תלתא
 ה׳ על תתעע ״אז שנאמר מצרים בלי נחלה לו נותנים השבת, את המעע כל יוסי ר׳ משום

עוד גליות״... משעבוד מצול אמר יצחק בר נחמן ר׳ והרבבתיך׳...  המשבחים שונים מאמרים ו
הסוגיא... כל עיי״ש סעודות, שלעז מצוות בקיום

ע* אסמכתא דק היא בתורה דכתיב ״היום״ דג׳ הדרעזה דודאי יעותומם, רואה כל הגוז  א1ב
 פשטות פי דעל אקרא, ואסמכוהו ובאו בידם היתה קבלה המקומות, בדוב כמו החיוב יסוד ולא

 אבל אחת, סעודה פנים כל על והיינו לאכול שצריך החיוב גוף רק בפירועז מבואר אינו המובן
 וסמך רמז p שהוא סנת בר לכל מובן ליה כדאית אחד לבל סעודות די או ג׳ של החיוב

 סזנודות ד׳ או ג■ לאכול לחייב ככה על חז״ל ראו מה טעם ולמצוא לחקור צריך ולכן בעלמא.
 וצריך הכתוב גזירת ואיגו קבלה, או סברא על וו מצוה מושתונת ומסתמא בדיוק, פגים כל על

 בפידועי האמורות מצוות של ראp טעמא דרעזת בזה ואין בזה, חז״ל בונת תובן אל לחדור
שיג לחקור לבי אל נתתי זאת ובל בנביאים, או בתורוז  מה וראה חז״ל, של קודשם דעת ולוז

 או גי אכילת של זו מצוה שמקיים מי כל בשבח מאד שחפליגו במה וגם זו, מצודתי שהעלתה
 אכילה מצוות עם בקשר אמרו דלא מה זו, מצוה שמקיים מי לבל צפוי גדול ועזבר סעודות, ד׳

 ״ועזמחת מצוות מהתדי״ג אחת וחיא בתודה, בפירוש דכתיב פי על אף טוב יום בבל ושמחה
אץ בחגיך•  טוב היום את ומעע הסזמח שעזבר מקום בשום מצי^ ולא ויין בבשר אלא שמחה ו

 משיח מחבלי ניצול הוא סעודות די או ג׳ האובל בן שאץ מה השמים, מן וכפול גדול היד:
בשבת. סעודות די או ג׳ אוכלי של בסזבחם מאד המפליגים המאמרים מן וכדומה

 דכתב ממה מוכח חה ממש, מהתורה הוא בשבת לאכול החיוב דזנקר לי פשיטא הא והנה
 לבטל נשבע בבלל זה הרי טובים וימים בשבתות לצום שנעזבע דמי ו א, שבועות מה׳ הדמב״ם

 דנדרים לצום, חייב בשבת, שיצום דהטדד כתב ט ג, נדדים ובהל׳ כלל. חלה ראינה חמצוה את
 ד״ד סימן הרשב״א תשובת שהביאו מעונו: ובלחם משנה בבסף שם עיין הנחנוה. על חלין

 דפ״ח או״ח בשו״ע גנז מעויין מהתורה, בשבת להתענות דאסור רל׳׳ט ביו״ד הטור שהזכירה
 הוא בשבת לאבול זה דחיול יוצא הפוסקים כל דברי ומתוך ובעזו״ע. יוסף בית בטור ותק״ע

עיין מהתורה, גמור חיוב  אלא טובים וימים שבתות נתט ■לא דעזבת ט״ו pפ בירוסזלמי גם ו
״וקראת שנאמר ״לבם״ בעען בשבת מודים דהכל דבה ״אמר ב, סח, ובפסחים ועזתיח״ לאכילה



סעודות שלש

 בשבת, לאבול חייב קבלה מדברי דרק לבאורה נראה היה דמיה גדול עיון ועדיך עוע״״. לשבת
 היום שבת בי היום ■אבלוהו לישראל דאמר דמשה הקרא את רבה הביא לא דלמה וקשה
 הנ״ל הרשב״א תשובת בן גם שהביא תק״ע באו״ח איגר עקיבא ר■ בהגהות גם ועיין לה״״.

 וכללו אכיל. דלא סגי לא טוב ויום דבשבתות בפירוש דאמרינן ב, מט, ברכות מגמי והראיה
 בשבת אכילה בתנוות את ובאמת טובים, בימים אכילה חיוב עם בשבת אכילה חיוב הפוסקים

 טוב ביום דאבילה מה למרות טוב ביום ושמתה אכילה ממצוות למעלה עילאית במדרגה העלו
חניך ״ושמחת בתורה מפורש מקרא הוא  ג• של החיוב כן שאין מה מצוות, התרי״ג ומכלל ב

כנ״ל. בעלמא ואסמכתא דרשה p אינו סעודות

 את מאד חדל שהחשיבו ימצא כתובות מסכת ריש בסוגית המעיין כי לבאר צריך אני ועוד
שונים; ומאמרים תקנות כמה מתוך המבואר דבר הנשואין, סעודת של ערכה

 על חכמים שקדו הטעם, בגמ׳ ואמרו הרביעי״, ליום משאת ■בתולה א,; ב, בכתובות א.
 ג' חז״ל שקבעו הוא 1נפלז ודבר ימים. ג■ בסעודה טורח (החתן) אדם שיהא ישראל בנות תקנות

הסעודה. הכנת לצורך ימים

 כל את לבן ״ויאסוף לבן אצל בתורה דבתיב אמת הן נשואין, סעודת לחיוב המקור איה ב.
עיץ משתה״, ויעש המקום אנשי  תקן דמשה א■ פרק כתובות בירושלמי וכן ברמב״ן, שם ו

 לתקנת והשרש המקור יהיה לבן שמעשה ומתר זר לדבר בעיני ונראה המשתה, ימי שבעת
 שרשו משתה ימי שבעת של זה חיוב כי לי אומר ולבי ימים, ד נשואין סזנודת לעשות משה

 של זו למצוה חז״ל שערכו החשיבות גודל את וראה לבן. למעשה נזקקין אנו ואק גופא בתורדז
 ״כתב הלשון: בזה אפרים רבנו בשם הביא כתובות, ברימז שהרא״ש עד משתה, ימי שבעת
 דליעבד בעי הכלה וקרובי סעודזז בלא אכניסנה אלא טריחנא לא התנא אמר אי אפרים רבינו

 עמו עולה לן דקיימא ולדירה לדידיה דחוי מנהג כפום סעודתא דעבוד ליה כייפינן סעודתא,
 סימן העזר אבן ובשו״ע כן״. דן והי׳ רבו אלפס ר■ לפני באו דמעשים וכתב עמו, יורדת ואינה
 שמעכב. לחתן הסעודה לעשות דכופין pוב זה לחיוב מיוחד סימן יוסף הבית רבנו קבע ס־ד,
 ״כל ב, ו, בברכות אמרו וכן זה. וחיוב מנהג ושריזז יסוד אחר לחקור צריך איפוא בן, ואנז

 לדזשתתף ומצוה חיוב דיסז הרי ובו׳״, קולות בה' עובר משמחו ואינו חתן מסעודת הנהנה
 זו, שמחה חיוב עם בקשר ארוכה סוניא א, יז, ובכתובות וכלה. חתן ולפזמח נשואין בסעודת

 הלל ובית שמאי בית כי יפלא לא הכי הלל. ובית שמאי בית ופליני הכלה לפני דיןpמ כיצד
 במפרעוים ראיתי ולא - הכלה לפני לרקד איך - רהיטא לפום כנראה החשיבות קל בדבר פליני

 היוז יצחק בר שמואל דרב העובדא בסוגיא שאמרו מה וכן נשגבה, פליאה והיא זה, ענין ביאור
 סבא, האי לן כמכסיף אמר זירא ורב בש״ס, להזכירו שראוי בזה יש חשיבות מה אוזלת, דpמ

ה דקpש מהרעז״א באגדות עיין בזה, איכא ביסופא אתה ופלא  ולא בוזלת למימר ליה דוזו
עצום. דוקp והוא באלף אוזלת

 איך אמוראי פליגי ב, ז, בכתובות הנדז הנשואק. ברבת בענין רבות ספקות לי יעז עוד והנה
 חופה ידי על יעוראל ״מקדש חותם היה דרבא בריה אחא דר׳ ומסיק הנשואין, ברכת לתתום

 איך פ״א סימן העזר אבן תנינא בתזודה בנודע עיין לחתום, איך חלוקות שיטות ויעז וקידועזין״.
בץ הכלים, נושאי וכל והמחבר ובב״ה ל״ד סימן העזר אבן ובטור לוזתום, מצאתי לא כולנז ו
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T חופה ידי על ישראל עמר ״מקדש של הנוסחא כוונת היא מה הלב אל מתיישב טעם p.ושין״ 
 ידי על שהכוונה וכתב הברכה, בנוסח ל״קידרשין״ ״חופה״ הקדימו למה ברא״ש פלפול יש גם

עיין נכון. והוא האירוסין, שאחר חופה  ומה בזה. שכתב מה תפלה בענין התפלות באוצר ו
 הבריאה עגין מה לכבודו״ ברא ״שהכל בברכת מתחיל הנה הנשואין, ברכות לשבע שנוגע

 שאינה שכתב א, ח, כתובות רש״י ועיין אתמההי הנשואין, אל הוא ברוך הקדועז של לכבודו
 לתכלית לחופה הנכנס חווג מעינינא שהיא ניחא לכאורה האדם׳׳, ״יוצר ברכת הברכות. מסדר
 כך ואחר האדם״ ״יוצר ברכות, שתי שקבעו הוא מה אבל הבריאה, המשך שהוא המין קיום
 וזה הראשונה, מברכה יותר השניה הברכה כוללת ומה האדם״... את יצר ״אשר ברכת עוד

עיין נשגבה. פאאה  פלאי, והוא הזווג, ברכת מעיקר האדם יוצר ברכת שאין שכתב רש״י ו
 יצירות. שתי או היתה יצירה חדא אי ופליגי לא, או לאמרו אי אמוראי פליגי א, ח, ובגמרא

 ובפשיטות ביאור, צריבה הלשון כפילות תשמח״ ״שמח בברכת זה. מכל נוחה דעתי אץ ועדיין
שו תשלח״ ״שלח כמו השמחה התמדת על מורה  ברכת רבים, וכן פעמים מאה אפילו ודר
שץ על בריאה לשון ייתכן איך כלל מובנת אינה וכלה״, חתן ושמחה ששון ברא ״אשר  ש

 החונן בעזרת לבאר ואתחיל כמובן. ביאור צריכה חכמים שטבעו זו ומטבע וכלה, חתן שמחה
דעת. לאדם

 ידי ועל התורה, ניתנה דבשבת יסודית הקדמה השונים למאמרים הנחנו פעמים כמה הנה
 היה ממילא לעם״ נהיית הזה ״היום תורה מתן של בשבת בחורב הברית וכריתת התורה נתינת
סיני! בהר בסיון בששה השבת ביום ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא בין העליון הזווג

שואין זווג כל  יצירת קודם יום מ׳ העזמים מן שהכריזו כמו לפלוני פלוני בת ישראל, בר של ונ
אין קדועזה, של תוכן לו יש סוטה, מסכת ריש חז״ל כמאמר הולד,  של דבר הנשואץ קשר ו
 קיחה קיחה וילפינן שדה, כקנון קיחה סתם אשה״ איש יקח ״כי ^:ינו שבתורה הגם חולין.

 של למעשה האשה לקיחת ענין את החשיבו חז״ל אבל קידושין. מסכת ריעז עיין מעפרץ,
 האשה, לקיחת למעשה נקבע ולכן קדושה, וצביון אופי אשה ללקיחת בעוp והמציאו ״הקדש״

 אשה״, ״המקדש ״קידושין״. הנעלה שם את אשה״, איעז יקח ״כי שבתורה החולין לשון בניגוד
 בשם הקנץ נקרא כסף ידי על האשה לקיחת אפילו אשה״, ״הלוקח ולא הש״ס בכל הביטוי הוא

 שם בקביעת כוונו חז״ל הזווג! ענין של הקידוש תוכנו את המבטא ״קידושין״ של הקודש
 של תוכן להם שיהיה צריכה ישראלית ואשה איש נשואי שכל להדגיש להנשואין, ושין״T״ק

 המשפחה, קדושת נעלה: ותכלית ענין בו שיש אלא הגשמיות, תאוות מילוי p לא קדושה,
 ״איעז ז״ל: באמרם כוונו ולזה הקדוש!. הגוי הישראאת האומה של פינה ואבן יסוד היא שהיא
 השמות בשני אש, ממלת חוץ נכללות ואשה איש השמות בשני בימהם״, שרוייה שכינה ואשה

 של זווגו של ותכלית לתוכן יש לכן אשר הוא, ברוך הקדוש של שמו שהם ה״א יו״ד אותיות גם
הודי בית כל נקרא לכן אשר וטהרה, קדושה של שרש האדם  שם על מעט״ ״מקדש בשם י
אץ בתוכם״, ושכנתי מקדש לי ״ועשו  איש של זווג כל ולכן הזה. הנעלה בענין להאריך עוד ו

 ישראל הוא בריך ״קודשא של העליון זווג אל ויחס קשר לו יש ישראלית ואשה ישרא^־
 המדרשזים וכל שבתנ״ך המקראות מכל למדי כידוע וכלה לחתן גם חז״ל בפי שנבושל ואורייתא״

 הברית ידי שעל כמו כי היטב מובן זה פי חגל נשואין. של וקשר זווג בעניני ועוסקים השייכים
כמבואר הבריאה ונשתכללה עמרה וישראל הוא ברוך הקדוש בץ סיני בהר בחורב שנכרתה



שעזסעודות שלש

 הזורג אל יחס לו יש מטה של זווג כל כן ולרחבו, לארכו האגדה חלק בחיבורינו בארוכה
 זווג ידי על שנגמרה הבריאה כלל המשך הם הזווגים וקשרי הבריאה, כלל אל וממילא העליון
בסיני! תורה מתן של בשבת שנתקשר העליון

 נשואין וסעודת ושמחה משתה חיוב מקור הנה היקר! והשונה קורא ושמע הסכת ועתה
 האבלות, ימי וז׳ המשתה ימי ז׳ לישראל התקין משה א׳, pD כתובות בירושלמי מבואר
 ויצא פרשת וברמב״ן א. א, אבל מהל׳ הרמב״ם הביא וכן כלום, לאלמנה התקין ולא שם ומסיים

 המשתה. ימי שבעת תקן שמשה כתב משתה״, להם ויעש המקום אנשי לבן ״ויאסוף הקרא על
 ולא ברכה רק באלמנה ולמה משה, לתקנו! והמקור הטעם מבואר איט גופא בירושלמי אבל

 המשתה ימי ושאר ראשון יום בין חילוק דיש אלא עוד ולא בירושלמי. כמבואר משתה
 חדשות, פנים בדאיכא p יומי ובשאר מברך קמא ביומא אשי דרב א, ח, בכתובות כמבואר

עיין ביאור. צריך זה וכל  תשובה ובפתחי ט״ז, שמואל, ובבית ס״ב סימן העזר אבן בשו״ע ו
אין אחרונים חבל שהביא  שהביא מה אעורר, אחד דבר על ורק עוד, להאריך מקום כאן ו
 קושית מיושבת המשתה ימי ז׳ תקן שמשה זה פי דעל הנ״ל כתובות בירושלמי קרבן המזיירי

 ז׳ איך כן אם דאורייתא אבלות ימי דו׳ ליה דסבירא והרי״ף הגאונים שיטת על בכתובות הר״ן
עיץ דאורייתא, לאבלות דהי דרבנן המשתה ימי  בקושיא שהאריך כתובות ריש גבורים בשלטי ו
 סמך לנו דאין ביון דאורייתא מקרי משה דתקנת נאמר דאיך יפה, עולים אינם התירוצים וכל זו.

 במשתה אבל ימים״, שבעת אבל לאביו ״ויעש ביעקב דכתיב באבלות, כמו מפורש בתורה
 ימי לשבעת המקור יהיה זה משתה ויעש המקום אנשי לבן שאסף דמה נאמר היכי הנשואץ
 ימים. שבעת משתה שעשה כתיב לא גופא בלבן הלא וגם גמור, כתוב הנשואץ של המשתה
 הוה החתן שמחת של ראשון דיום כתב ז״ל הלוי מאיר ״והרב כתב: הג׳ל הגבורים ובשלטי

 מן סמך לו יש ראשון יום דשמחת אלמא לבו שמחת וביום חתונתו ביום דכתיב דאורייתא
 בשיר מקרא קבלה, מדברי אלא מהתורה זה דאץ חדא מאד, תמה הפעוט ואני התורה״.
אץ השירים  ימים״, שבעת אבל לאביו ״ויעש גופא בתורה כתיבא אבלות אבל דאורייתא, זה ו

 אנישואי כלל קאי לא בפשטות לבו שמחת ויום חתונתו דיום גופא קרא דהאי שנית, חדא. הא
 כמבואר ישראל עם הוא ברוך הקדוש של הזגליון זווג על ומליצה משל אלא ואשה איש

 המקדש, בית בנין זה לבו״ שמחת ״וביום תורה מתן זה חתונתו״ ״ביום השירים שיר במדרש
 זה כל אבל הנשואין, ביום שייכא דשמחה זה מקרא ללמוד יש ומכללא רמז בדרך p כן ואם
חין מהתורה חיוב הם משתה וימי חתן דשמחת נאמר זה שמכח יספיק לא  המפורש אבלות ודו

 העלימו ישראל מאורי איך קיימת תמיהה אצלי זה וכל ימים״, שבעת אבל לאביו ד״ויעש בקרא
מזה. עין

 התורה הנה טבא. מרגניתא השם ברוך ומצאתי ויגעתי זו חידה לעומק ירדתי כן על אשר
 הוא בריך קודשא העיא־ון זווג של התקשרות הברית, כריתת היה ושם סיני בהר בשבת מתנה

 ככלה ככלתו״, משה אל ״ויתן הקרא על חז״ל כדרשת הנשואין היה וזה חד, ואורייתא ישראל
 לגוי״, שם ״ויהי כדכתיב במצרים היו והאירוסץ שם. רבה ומדרש רש״י עיין לחופה, הנכנסה זו

 הרי לאלקים״, לכם והייתי לעם לי אתכם ״ולקחתי הגאולה של לשונות בד׳ וארא ובפרשת
 מועד השמש ״כבא פסח בליל היה וזה וישראל, הוא בריך קודשא התקשרו מצרים דביציאת

בערב אלא נגאלו לא כשעאלו מודים הכל אבא ר׳ ״אמר א: ט, ברכות עיין ממצרים״, צאתך



דוריס-עהכיהצאן דור

 תורה מתן של ובשבת האירוסין, היה פסה ליל ולכן לילה״״, ממצרים ה• ״הוזניאך שנאמר
 הפסה את לאכול מצוה יש פסח ובל־ל ישראל. עם הוא בריך קורשא של הראשונים הנשואין

מן שהוא הגאולה בליל  לאכילה, אלא לשמחה מיוחדת מצוה ליכא פסח בליל אבל האירוסין, י
 המועדים כל כוללת ״ושמחת״ של זו שמצוה בספרי ודרשיבן בחגיך׳ ״ושמחת דכתיב מה בי

 אבל בכלל, המצות חג של ימים ושבעח והמועדים החגים כל על כללית מצוה הוא כולם,
 יש בי יוצא זה ומכל מקום. בשום נמצא לא זה פסח, בליל שמחה של מיוחדת מצוה שתהיה

 אכילת על שנצטוינו כמו ואשה איש של אירוסין סעודת חיוב על גופא בתורה ושרש מקור
הו ישראל, ענז הוא בריך קודשא של האירוסין מועד ממצרים, צאתנו מועד ט״ו בליל הפסח  וז

ת המנהג יסוד שו  בשעת ושמחה משתה אבל מטה. של זווג של בהתקשרות אירוסץ סעודת *נ
 ח, ק^ מועד ובמסכת א, מג, יבמות בגמרא עיץ לא. וכלל כלל יסוד שום אין זה לחיוב אירוסין

 ב, מז, בכתובות ב: כז, תענית ובמסכת ב, יח, ובדןז ורביה״, פריה ביטול ״משום ד״ה בתום׳ ב,
 יחנא אלה המקומות ומכל שם, אברהם ובמגן תקמ״ו המועד חול הל׳ או׳׳ח בשו״ע בתוס׳,
 של המצוה הוא לזה המקור בי וברור סעודה, סתם רק באירוסין שמחה כלל דליכא מפורש
מן ט־ו בליל הפסח אכילת  אוזבם ״ולקחתי שם על ישראל, עגז הוא בריך קודשא של האירוסין ז

ש י׳, ס״ק יעקב ובחוק תמ״ד סי׳ או״ח עיין כנ״ל, לעם״, לי  אירוסין דסעודת מפסח ראיה קצת וי
הפסח. אכילת כמו מצוה, סעודת בכלל הוא

 בזה השבת, ביום שהיה ואורייתא, ישראל עבו הוא בדיך קודשא של הנשואין ביום אבל
 בפרשת הקרא פי על והוא שמחה, חיוב של ומסגרת בגדר להכניסו דיש מפורפז בתורה מצינו

שו חדשיבם״... וראשי ומועדיכנז שמחתכם ״וביום שם, רכתיב בהעלתך  וביום בספרא: ורר
 על רתוקעין ומוספין תמירץ בהלכות להלכה הרמב׳׳ם פסק וכן השבוזות. אלו שמחתכם
עיין בשבת. הקרבנות  בתורה קרא יש פנים כל על השיר, דבר על א. נה, וסוכה א יג, בערכין ו

אין שמחתם״ ״וביום נקראת ולהכי שמחה, חיוב בה יש בשבת דנם  אגרתי, דרשה מסוג זה ו
 ״וביום דדרשינן והטעם הקרבנות. על בשבת בחצוצרות לתקוע למעשה להלכה יסור אלא

 ועל אמור טוב יום הרי ״ובמועדיכם״, כך אחר דכתיב דכיון הוא השבוז יום על שמחתכם״
 את התורה העמירה המועדים דבפרשת וכמו השבתות, על קאי שמחתכם״ ״וביום דהאי כורח

 בזה מונחת קדושתה יסוד דהשבת דכיון האגדה בחלק כתבתי כאשר כן ונקראת בראש, השבת
 בריך קודשא העליונה, ההתקשרות היתה בה העיקרעז, בעל וכשיטת התורה, ניתנה שבה גופא
 פשוט הרי והתורה יעזראל כנסת הכלה עם העליון זווג של הנישואץ ואורייתא, ישראל הוא

 דהכל ב, סח, בפסחינז וכדאמרינן המועדים, משמחת יותר עוד בה שייכו! שמחה דמצוות
 בו דשייך ז״ל, אמרו זה על ונוסך התורה. בו שמתנה דיום ״לכם״ נמי בעינן דבעצרת מודים
ע לשבת ״וקראת נח, בישעיה דכתיב קבלה מדברי שמחה  מעשות וכבדתו מכובד ה׳ ולקדוש עו

שו וכן דרכיך...  תורה מתן זה לבו״ שמחת וביום חתונוזו ״ביום העזירים בשיר הכוזזב את דר
 לבו״, שמחת ויום חתונוזו ״יום •יום״ פעמים שתי נקט דלהכי לומר עוד ויעז המקדש, בית ובנץ
 ואחרונים ראשונים הנשואין, שני על לרמז ובא לבו, ושמחת חתונוזו ביום לומר ליה סגי דלא

 דביום אלא הכפורים, ביום השניות ולוחות בסיון בששה ראשונות לוחות קבלת דהיינו
 יום ערב פנים כל על לאכול התורה צותה כן על אשר הצום, בגלל שמחה בו אין הכפורים
 דקאי או עיי״ש. מנלים דברים אר׳יכות תבנצא הזנגדה בחלק ועשירי תשהני ובמאנזד הכפורים,

אבל ״חתונוזו״ רק נקרא ולכן שבמצרינז האירוסין דהיינו ההתחתנות על ״יום״ פעמים שתי האי



סעודות שלש

 בל״^ הפסח שאכלו כמו אכילה חיוב ביה אית אבל למעלה, שכתבנו וכמו שמחה חיוב בו אין
 קאי לבו״ שמחת ״יום אבל לעם״, לי אתכם ■ולקחתי ממצרים. ישראל יציאת בליל ההתקשרות

 וזה קסמך. שמחתכם■ ׳חביום אקרא גופא המלך ושלמה פשוט. כנ־ל תורה, מתן של השבת על
הי. ברוך מאור ונכון לאמת נראה

 ■אכלוהו בשלח בפרשת מלא במקרא בפירוש מבואר גופא אכילה רחיוב היוצא, מכל והנה
שו ומכאן בשדה■־, תמצאוהו לא היום לה־ היום שבת כי היום  ובמכלתא א, קי״ח, שבת בגמ׳ דר

 ■שבת־ לומר תלמוד מנין, טוב ■ביום במכלתא! עוד ודרשו סעודות. ג׳ בשבת לאכול שמצוה
 מנין שבתון שבת דהוא הכפורים ביום השבת״. ■ממחרת דכתיב ■שבת■ נקרא דפסח לומר רצה

 להכניס מפליאה כדרשה נראה ולכאורה המכילתא. דברי כאן עד בוי״, יהיה ■לא לומר הלמוד
 הכפורים. ויום ושבח טוב יום היום■, ■דאכלוהו בקרא המדובר הוא שבו שבת, של במסגרת

 עיין הנוזתינו, לפי ניחא מאד אבל מכלתא. האי דהביאו ■והיה■, ד״ה ב, ב, דף ביצה תוס■ עיץ
 דום שבת פסח, אלו ימים דג■ תשמורו■, שבתותי את ■אך תשא כי בפרשת תמימה בתורה

 וג■ התורה, על בפירושו מקומות בכמה עזרא האבן כתב ובן ■שבת״. בשם נקראים הכפורים
* ימים סוד תוכן א  הוא בריך קודשא של העליון זווג ההתקשרות, עם בקשר להם אחד וי

 וביום בסיון, בששה הראשונים הנשואין היה בשבת האירוסין, היה בפסח ואורייתא, ישראל
 ובזה הלוחות, ושבירת העגל מעשה אחרי הגרושה, החזרת השניים, הנשואק היה הכפורים

 יש ושפיר בשלח, בפרשת דכתיב ■יום■ השלשה את מפרש כי המכילתא דברי היטב מובנים
 הלוחות מתנו שבו טעמא ומהאי שבתון״, •שבת נקרא דהא לשבת, ש״כות הכפורים ליום

בו השניות המכילתא. של הדרשה כוונת זהו כנ״ל, השניים הנשואץ היו ו

 האכילה מצוות עם בקשר בשלח בפרעזת דבתיב •יום■ שלשה האי הקרא פשטות פי על אבל
שפיר גופא, השבת יום על סובבים כולם ■יום■ השלשה כל בשבת,  ושרש יסוד חז״ל מצאו ו

ם ג■ על לרמז זה וכל בשבת, סעודות שלש לאכול גמור חיוב שיש למאמרם  של הפ^י
 והא הבפורים. ויום שבת פסח דהיינו דשראל הוא כריך קודשא שבין העליון הזווג התקשרות

 ואשה איש בנשואי אבל הנ״ל, פרקים מג■ ונובע נצמח בה האכילה שחיוב בשבת תינח
 בשבת ושמחה האכילה חיוב כנגד הראשון, ביום ושמחה בסעודה די ביניהם שורה שהשכינה

 הסולטי שכתב וכמו מהתורה היא וזו הספרא, וכדרשת שמחתכנז■ ■וביום כן גנז שנקרא
 שבעת שהיה ממה נובע הוא ושמחה למשתה חז־ל שקבעו ימים השבעת אבל הניל, גיבורים

 תורה, מתן ידי על הבריאה מלאבת נגמרה תורה מתן של בשבת דהיינו ובשביעי בראשית ימי
ש הבריאה מלאכת עמרה ובו העליון, זווג של ההתקשרות גמר היה וזה  ■ציכל הקרא, וכפירו

 בכל לוזקן ושרש יסוד רבנו משה מצא ולכן עשה״. אשר מלאכתו בל את השביעי ביום אלקים
 החיוב הנשואין יום ראשון, יום אבל מדרבנן, p ודאי וזה ושמחה, משתה ימי ■שבעת■ נשואין

 שמחת ויום חתונתו דום שמחתכם■ ■יום דנקרא גופא בשבת כמו מהתורה הוא בו שמחה של
שעיוז בקרא וכן לבו, בו׳ עוע■ לשבת ■וקראת נח די  הני בשבח חז״ל שהפליגו מה איפוא ונבון ו

 הזא בדיך קודשא העליון זווג התקשרות של העובדה את לכבד באו שכולם סעודות שלש

וישדאל.

 של כסמל וה״ינו הנשואין, בשעת בדכות שבע דוקא שתקנו למה והשדש היסוד לנו יש ובבן
הבריאה מלאבת ונשתכללה נגמרה שבו תורה מתן של השבת את הכולללג בראשית ימי שבעת



הצאן דודים-ערובי דור

 עכשיו באלו ימיס הזי של היום אותו לחשוב אץ דאז וזדשות, פנים כאן כשאץ ולכן, תזיצירה.
 הוה המשתה ימי זי של הראשץ יום דרק זמנו, עבר שכבר כענין אלא הנשואץ את חוגגים היו

 השבת ימי כל רהא חדשות פנים בעי לא דבשבוז כן גם נכון ולכן ביארנו, וכאשר מהתורה
 ואורייתא, ישראל עם הוא כריך קודעוא עליון זווג של ונשואין אירוסין על מרמזים והמועדים

 וכן השם. ברוך מאד נבון וזה טוב, יום או השבת ביום בולן הברכות את לברך מקום יש ועופיר
 של ההתקשרות קודם דהיינו סיני הר במעמד כי הגהנודה, לטורח ימים שלשה חז״ל תקנו

 היטב מובן ובכן ופרישה. הגבלה של הכנה ימי שלשת כן גם היה הוא בדיך קודשא עם תזוראל
 ביום חתן סעודת דחיוב אפרים הרבנו שכתב וכמו נשואין, סעודת לעשות החתן את שכופין
שץ כיון השובתות, אלו שמחתכם״ ״וביום דכתיב שבת סעודת חיוב כמו מהתורה הוא רא  ו
 נקודה והוא דאורייתא, מצוה שאר כעל עשייתה על שכופין ההלכה נכונה מהתורה שהוא
השום. ברוך נפלזזה

די על ישראל עמו ״מקדש הברכה נוסח נכון על מובן הנ״ל ביאורנו פי ועל שין־, חופה י  וקדו
 התקשרות ובין אורייתא וישראל הוא בריך קודשא העליון הקשר, בץ פנימי יחס יש כי היות
 התקשרות את גם הנשואץ בברכת לכלול חז״ל תקנו לכן ביניהם, שרויה ששכינה ואשה איש

 על מוסב בן גנז וקדושין״ חופה ידי -ועל ואורייתא. הוא כריך קודשא עם ישראל עם של וזווגו
ע בחורב, ישראל עם הוא ברוך הקדוש שכרת הברית  וכתוב לחופה נמשל סיני הר כי וידו

הוזר ההר־, בתחתית ■ויתיצבו  שתי היטב ומובנים ישראל. על וכיפה חופה בבחינת היה ו
 שנקראים ישראל, נשמת יצירת ועל האדם, מין יצירת על הכוונה האדם׳, ■יוצר של הברכות

 בשני האדם״ את אלקים הי ״וייצר הקרא את האגדה בחלק באריכות ביארנו וכאשר ׳אתז׳
 מורה תשמח״, ״שמח של הלשזץ כפילת וכן ישזראל. נשמת על ואחת האדם מין על אחת יודין,

 מעשח ידי על שנפסק ישראל בהתקשרות שהיה כמו ולא הפסק. בלי השמחה התמדת על
 ברוך והקדוש גרושה החזרת בבחינוז היה השניות לוחות ידי על הכפורים ביום כך ואחר העגל,

 ומעוררין הלוחות. שבירת מעשה על לרמז באה הכוס שבירת גם דעתי ולפי סלחתי. אמר הוא
 ותגל תשיש ״שוש וברכת לעולם. יפרד לא ואמיץ חזק קשר יחיה שהקשר הכלה ואח החתן את

 אחריה שאין עלייה עולם, גאולת ישזראל גאולת ידי על הקשר התחדשוות על המורה העקרה״
 ביום שהיוז השמחה על מרמזת גמי ושמחה״ ששון ברא ״אשר וברכת וחלילה. חס ירידה

 לשון ויתכן לזזופה. הנכנסה ככלוז סיגי הר במעמד ישראל עם הוא ברוך הקדוש התקשרות
 ״וביום חז״ל דרשזו כן על אשר בשבת, שהיה תורה מתן לכבוד עילאית שמחה האי על ״ברא־

 הגשואין ברכת נוסדזאות כל דמלתא כללא למעלה. בארגו כאשר השבתות אלו שמחתכם״
 חד! ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא העליון, זווג עם מטה של זווג של היחס על מרמזים

כיון  דבשעת בוזולה, בבחינוז היו ואורייתא הוא כריך קודשא עם התקשרותו בשעת שישזראל ו
 וכמו לאלמגה נשואין סעודת חזיל תקנו לא לכן קדוש, וגוי לעם ישראל גהיזז תורה מתן

 ת, בכתובות שאמרו על המהרש״א קושזית גבון על ומיושבת כתובות. ריש בירושלמי שמבואר
 זווג קדושת על מרקד שהיה דוזכוונה בבי־ת, ולא באל״ף אתלת מרקד הוה שמואל דרב א,

אץ במצרים שהיו אירוסין וכן ואורייתא. ישזראל הוא כריך קודשוא של דשנל־ון שו  הראשוגים ונ
 היה ולכן שלשה, מספר הכפורים, ביום השניות לוחות נוזינוז ידי על השניים ונשואין סיני בהר

ד שמואל רב ^ התלת. מ



סעודות שלש

 סבידא חנינא ר׳ אמוראי ופליגי במועד, נשים נושאץ דאץ ב, ח, קטן מועד בגמרא עיין והנה
 שמהת שמניה משום ליה סבירא הונא ברב רבה בשמחה, שמחה מערבין שאין משום ליה

הגיך ״ושמחת דכתיב מקרא דרש קטינא ורב אשתו, בשמחת ועוסק הרגל  באשתך. ולא ב
 דעשה דשלמה מקרא לקמן בדדרש הוא, הכתוב דגזירת כתבו מערבץ״ שאין ״לפי ד״ה ותום׳

 דרשא ועל בשמחה. שמחה לערב שלא כדי החג, שמחת עד מינטר ולא סוכות קודם יום י״ד
 אסמכתא ולא הוא דרשא דעיקר ״כחגיר־, ד״ה התום׳ כתבו באשתך־ ולא בחגיך ד״ושמחת

עיין עיי־ש. א, ח, מחגיגה כדמוכח  שהאריך למלך ובמשנה סו, ו, טוב יום מהל■ ברמב״ם ו
 שלא כתב וכתחלה הטעמים, ב׳ שהביא רבשי, אתרי דרכיש דמשמע הרמב״ם על להקשות
 ואחר באשתך־, ולא בחגיך ־ושמחת קטינא דרב כדרשא לכאורה והיינו החג שמחת תשתכח

 והוא חנינא, דרב טעמא והוא בשמחה שמחה מערבין דאין משום כתב גופא הלכה באותה כך
תירועו גדולה. קושיא באמת  בירושלמי נמי וע״ץ הלב. על מתיישב אינו למלך המשנה של ו
 יום בנשואין השמחה דעיקר אמרו א, ט, קטן ובמועד קרבן, ובשיירי א׳ פרק קטן ובמועד חגיגה
 להחזיר דמותר מבואר א, ח, קטן מועד ובמשגה לדבר, טעם בפירוש בגמ׳ מבואר ואינו אחד,

 - האירוסץ מן לא אבל הנשואץ, אחר דדוקא בתב ירושלמי בשם שם ובתוס׳ במועד, גרושתו
ביאור. עריך הענין וכל

 pו הדבר. ויסוד בעיקר כלל פליגי לא אמוראי הגי דכל הוא, בזה דעתי עניות לפי והנראה
שין משמעות  הוא נשואץ שמחת של הוזיוב ושרש היסוד ביאורנו לפי הנה בינייהו. איכא דור
שו שמחתבם־ ״וביום מדכתיב  שמחה יום נקרא ושבת (בהעלתך) ובספרא השבוזות, דאלו ודר

היינו התורה, ניתנה שבה משום  הוא בריך קודשא של העליון וזווג התקשרות נשואין, כעץ ו
 בידז כתיבא לא בפסח, דהיינו דבאירוסין, וביון ברוחב. לעיל ביארנו וכאשר ואורייתא, ישראל
 אכילת של החיוב אבל היסב, עיי־ש ילפינן, והיקש דרשא מכה אלא השמחה היום בפירוש
^ הרי הזה״ בלילה הבשר את ״ואכלו היא מפורשת מעחז שמחה בלא סעודה  בנשואין ד
 בפסח - באירוסין אבל שמחתכם״ ־וביום נקרא הכי דמשום משבוז דנלמד שמחה חיוב איכא

 דהא כלל, שמחה חיוב ליכא גרושתו דבמחזיר היטב, מובן כן ואם שמחה. ולא איכא אכילה
 החזרת יום שהוא בו, שניתנו השניות לוחות יד׳י על השניים, הנישואין יום דהוא הכפורים, ביום

^ הוא עום יום הלוחות ושבירת העגל מעשה אחר הגרושה,  חיוב איכא הכפורים יום בערב ו
 הירושלמי שכתב מה היסב מובן ולכן ועשירי. תשיעי מאמר האגדה בחלק לעיל עיין אכילה.

^  מן גרושה החזרת הכיפורים ביום שהיה כמו במועד, מותר הנשואץ מן גרושתו מחזיר ד
עיין במועד. הותר לא האירוסין מן גרושתו להחזיר אבל הנשואין,  ם־ב סימן העזר באבן ו
 גרושתו, מחזיר בסעודת ברכות ז׳ מברכין שאץ רדב־ז שו־ת בשם איגר עקיבא רבי בהגהות

 תחת בו אכילה חיוב דאיכא הכפורים יום מערב נלמד דא כורחך הנל בעי, סעודה פנים בל ועל
 אמוראי הני כל ומעתה מאד. נכון וזה לאכול, אפשר אי הצום חיוב שמחמת גופא הבפורים יום

 הזה החיוב על לסמוך דרשא איזה על פליגי אבל להם, אחד טעם הנ״ל ב, ח, קטן במועד דפליגי
 החג דשמהת א, יד, קטן מועד התוס׳ דברי הביא תפ״ח מצוה חינוך ובמנוזת הטעם. בעיקר ולא

מן הוא ונבון מדרבנן. p קרבנות דליכא הזה בזמן  ה׳ בנחלת מהסתפח מגורשץ שאנו דבז
^ עושה? זה מה לשמחה, שריה, בגלותא ושכינוזא ע  ובתום׳ א,. מז, ובסתובות ב, מג, ביבמות ו

אבל לזה, טענז כתבו ולא שמחה, מקרי ולא המועד בחול מותר סעודה בלא דנשואץ מבואר



ם-ו דור כי1דורי הצאן ?

 ידי על הכפורים ביום וישראל הוא בדיך קודשא של השניים דבנשואין הקדמתנו לפי ניחא
נפלאה. נקודה וזה ושהיה, אכילה בו היה לא השניות לוהות נתינת

^ מועד התום־ שכתבו מה על עוד ואעורר  שבת בין דמה שהקשו ״למאך ד״ה ב, בג, ק
תיסנו עולה. אינו ורגל שעולה  את והביאו שמחה, כתיבא לא ובשבת שמחה איכא טוב דביום ו

 ענלה״ עעב יוסיף ולא תעשיר ה־ ״ברבת דכתיב משום טעמא דמפרש קטן מועד הירושלמי
 בפירוש דדרשינן תך6בהע דבפרשת ספרא האי מהתוס־ דנעלמו מאד והשתוממתי יי), (משלי
 קרא דרש דלמה קשה גופא הירושלמי דעל אלא עוד ולא השבתות־. אלו שמחתכם ״וביום

 ברחך דעל שמחתכם־ ו״ביום בתורה קרא דרש ולא עמה־ עצב יוסיף ולא תעשיר ה׳ ד״ברכת
 בודאי זו ודרשה ״ובמועדיכם״. בך אחר כתיבי דבפירוש המועדים, על ולא השבתות על קאי

 הקרא על בראשית תמימה בתורה מצאתי רב וחיפוש העיון ואחרי בעלמא. אסמכתא אינוז
 העלה לא אבל כדברנו, והקשה הנ־ל התוס׳ דברי שהביא העזביעי־, יום את אלקים ־ויברך
 הספרא יליף דמיניה שמחתכם״, ד־וביום קרא האי בי הוא, לי הנראה אבל מתקבל. תירוץ
 דהתורה משום החיוב את נלמד אלא שמחה, מצוות בפירוש כתיב לא שמחה, איקראי דשבת
 בהו רכתיב למועדים, דומה ואינו שמחה, ביזז דאיכא הרי שמחתכם״, ״יום השבת ליום קראה
חגיך ״ושמחת מפוסזו ציוה  של הררשא הירושלמי הביא לא לכן כולן, המועדות כל והוקשו ב

 באופן כתיב דשם קבלה מדברי קרא הביא אלא עולה, דבשבת הכלל כטעם שמחתכם״ ״וביום
 לעיקר מודדז הירושלמי גנז ודאי אבל יותר, להירושלמי ניחא וזה עמה״ עצב יוסיף ״ולא ציוה

שבת הלימוד  כי היטב ודו״ק השבתות״, אלו שמחתכם, ״וביום של קרא מהאי שמחה ביה אית ו
השם, ברוך מאד נבון הוא

 ומבטלין כשבת הכפורים ויום השנה דראש א, יט, קטן במועד דמבואר הא היטב מובן וכן
 ״ועומחת כהיב ובהן המועדינז בפרשת נבללים הלא הכפורינז הונז העזנוז דראש משום ועולין,

 שמחה ליכא השנה ובראש הצום, יום דהוא משום שמחה בו אץ הכפורים דביום אלא בחגיך,
 ודלא אכילה, חיוב ביה איכא המועדים בין דנכלל כיון פנים כל על אבל הדץ, יום דהוא משום
היטב. ודו״ק העונה ראש הלכות או״ח בשו״ע עיין השנוז, בראש להתענות המהנים כאותן

 דחגיגה דמהמשנה לתמוה, שהרבה א, ח, חגיגה אבן הטורי שכתב מה על אעורר ועוד
^ מועד התוס׳ שכתב ובמו מהתורה הוא במועד נשים נושאין שאץ דמה משמע  ד״ה ב, ח, ק

 כן ואם מהתורה, והוה היא גמורה דרשה באשתך׳ ולא בחגיך ד״ושמחת דדרשה ״בחגיך
 שבות, משום הוא במועד מייבמין דאין דהא ב, לה, בביזיה במשנה חז״ל מט דלמה קשה

 נשים טשאץ דאץ כיון הכי בלאו הלא עליוז, לגזור צריך היה ולמה דרבנן, שבות רק ומשמע
 מחלקץ, והמהר״ם המהרש״ל והמהרטז״א, בכלל. הוא ייבום הלא מהתורה הוא במועד

 צריכים ודבריו מדאורייתא. הוה בסעודה אבל מדרבנן רק היה באמת סעודה בלא דנשואץ
א עיון  אירוסין אבל שמחה איבא סעודה בלא דנשואין א, מג, יבמות בגמרא אמרו בפירוש רוז
א בו, סעודה בלא אין שמחה, לכ טזו לומר וצריך המהרש״א, של לחילוקו מקום ו  דליכא דכוו

בזה. לחלק יסוד מצא איה להבין דצריך אלא שלימה. שמחה

 דבעובת הקדמט דכבר נכון, אל הבל מיושב הנחתיט שלפי איך אמת דברי וקשוט שמע אבל
שבת כי היום ״אכלזו כה) טז, (שמות שכוטב ובמו אכילוז דצריך מפורשת עשה מצות איכא



פעורות שלש

 התורה שתנתן עתיד היה שבשבת במה שרשה זו, אכילה דמצוות ביאורנו, ולפי לה׳״. היום
 כמה כדמצינן שם על היום אכלוהו של המצוה על ישראל ונצטוו בשבת שהיה בסיון בשש

 היה סיני הר במעמד כי נשואץ שמחת סעודת דוקא והייט העתיד, על שנכתבו מקראות
 כמו באירוסין, כן שאין מה וישראל, הוא בריך קודשא בין ע^־ונה והתקשרות זווג נשואין
 הבשר״ את ״ואכלו של אכילה מצוות p היה פסח בליל לעולם״ לי ״וארשתיך ־ במצרים שהיה

 שמחה מקרי לא סעודה בלא דנשואין שם ביבמות חז״ל אמרו שפיר לכן שמחה, בלא אבל
 בה אית סעודה דאיכא היכא דבל אחר למקום ללמוד אין מזה אבל פנים, כל על שלימה
 שמחה מצוות איכא כולו במועד רק פסח, בליל בחגיך׳ ״ושמחת כתיב דלא והראיה שמחה,
 שלימה שמחה נבזי איכא רבשבת המהרש״א, של חילוקו ונכון כנ״ל. המועדים כלל בין הנכללת
 דמיון שום לו שאץ ביבום אבל בגשואץ, דוקא וזה השבתות״, אלו שמחתכם ״וביום וכדכתיב

 בישעיה כדכתיב בתולת נקראו ישראל כי ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא של נשואץ אל
עוד ציון״ בת ״בתולת יד, וירמיהו כג,  בסוג טפל איט יבום אבל הנביאים, בדברי מקראות כמה ו

 pו מהתורה, שמחה גדר ליכא בסעודה אפילו דביבום להגמרא ליה פשיטא ולכן נשואין וגדר
 מהתורה, שהוא יבום מצוות קיום של שמחה שמחה, קצת ביה ראיכא ומשום גזרו מדרבנן

 P עלמא לכולי ודאי הוא ב.) ח, קטן מועד (משנה במועד״ מיבמין ״אץ דאמרו הא ולכן
שפיר מדרבנן,  ונקראת טוב ביום שבות משום במועד יבום מצוות על לגזור חכמים הוצרכו ו

ת שו ר

 בשבת פורים דכשחל ״הא דדרש: ד, א, מגילה היתשלמי דברי זה פי על מובנים מאד ומה
 ולא P בבית תלויה ששמחתו את ושמחה״, משתה ״ימי דדרשינן פורים, סעודת את pמאח
בן (עיין עיי״ש, שמים״ בידי תלויה ששמחתו שבת ר  חדש בראש גשות6 דמצוה שכתב עדה ^

 בבהעלתך הספרי ממט שנעלם ופלא חדשיכם״), ובראשי שמחתכם ״וביום דכתיב סעורה
 יTב תלויה שמחתו דשבת שבירושלמי הלשון איפוא ונכון השבתות״, אלו שמחתכם ד״ביום
 ניתנה שבו בשבת שהיה העליונה והתקשרות זווג הוא בשבת השמחה ויסוד שרש כי שמים,
ה׳. ברוך מאוד נבץ וזה התורה

 אסור, יבום אבל במועד, גרושתו להחזיר דמותו־ מהא שכתבט, מה לכל ברודה וראיה
 עיין לזה. שנתעורר מי ראיתי לא מותרת, גרושה והחזרת במועד אסור יבום למה בעי וטעמא
p אברהם במגן ,rתקמ המועד חול הל׳ בש״ע o ,כל שמחה דאץ משום התוס׳ בשם שכתב ג׳ 

^ין כך. ע  דיבום לומד שיש הגם גרושתו, ומחזיר יבום בין לחלק יש טעם דמה יודעין אט אין ו
 דהחזדת ניחא, הנחתיט לפי אבל כמובן, גרושתו מחזיר כן שאין מה חדשה אשה לקיחת הוא

די על ישראל עם גרושת החזרת כעין ממש הוא גרושה  הכפורים ביום והחזרתו העגל מעשה י
^רי דלהכי השניות הלוחות ניתט שבו  דדבר הט״ז לן כייל וכבר תענית, סוף וכמשגה טוב יום א

 ביום היה ישראל גרושת שהחזרת כיון ולכן לאסור, לחכמים רשות אין להיתר בקרא המפורש
 שלא יבום על כן שאין מה במועד, גרושתו מחזיר־ על שבות משום לגזור יכלו לא לכן הכפורים

 במוער, יבום גזירת לגזור חז״ל יכלו שפיר בתורה להיתר רמיזא רמז או מפורש מקרא בחניט
ה כשואץ, שאר כמו תורה איסור בזה שאין בודאי אבל  והתנא מעולם, אדם דעת על עלה לא וז
 וזה דעלמא, נשואין כשאר תורה לאיסור היבום את להחשיב ב, ח, קטן דמועד במשנה כיון לא

השם. בתך pוצ אמת בו־ור
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בשבת הקודש עבודת

 האור את ומאההין השיבה עם בתנור הפסח את ״משלשלין משנה; ב, יט, שבת במסבת
א הונא ר׳ אמר מילי הני •מנא מקשה; ובגמי המוקד״, בית במדורת  בבל אש תבערו ל

 לה מתקיף המוקד, בית במדורת מבעיר אתה אבל מבעיר אתה אי משבותיבם בבל מושבתיבם'
 הוא ופדרים אברים למשרי אתי בי חסדא רב אמר אלא נמי, בשבת אפלו הבי אי הסדא ר׳

ריזין וכהנים דאתי  הנסקת אש מדורת על קאי המוקד בית במדורת כתב ז־ל רש״י הנה הם״. ז
 והרמב״ם יתקררו, שלא וכדי השיש רצפת על יחפין הלבין שהיו הכהנים שיתהממו כדי

תמיד. בוערת שהיתה האש מערבת על שקאי בתב המשניות בפירוש

 מותר אי דרבנן, מגזירה jn מיירי המשנה פשטות פי רעל לפמט, עומדת נשגבה פליאה הנה
 על מקשה דאיך מאד, קשה בן, ואם בשבת, ועמרת הנמשבת מלאכה שבת בערב להתחל

 דאין וידוע אסור, מדרבנן רק נמי דבגבולין מה על מילי הני מנא במקדש שהתירו דרבנן איסור
דל. כלל זה במקדש, שבות איך ג  וגם בכך. הש״ס דרך אין מלי, הני מנא דא כגון על מקשה ו
א שבתורה, מקרא במקדש שבות היתר דרש  אנז הונא ארב פריך שפיר חסדא דרי אלא עוד ל

 הונא ר׳ יענה ומה במקדש. להתיר ד״מושבתיכם״ קרא לן דאית כיון מותר, יהא ננזי בשבת בן
עיין חסדא. רב לקושית לרב שבתבו, המוקד״ ללסזבת ״ואהת ד״ה ב, טו, יומא בתום׳ ו  הונא ו

 דממעטינן הכל רש״י וכפירוש הכהנים חימום לצורך מפא בשבת אפלו להבעיר מותר באמת
 מ״מושבותיבם״ הונא ר דדרשת בעליל נראה ומזה בשבת. במקדש הבערה בל מ״מושבותיבם״

 בשבת, במקדש הבערה כל קרא מהאי וממעטינן בעלמא, אסמבתא רק ולא גמורה דרשה הוא
א צורך לאתה שהיא בל פי במקדש. שוזו  במקדש מותרות מלאבות שאר הדין הוא דעתי ל

או פסקינן אנן הבי בלאו דהא הבערה, דוקא ולא לצורך ל  הדין והוא יצאה לתלק דהבערה ו
אפלו רש״י, לעזיטת בפרט מפליא, pחז הוא וזה מלאכות. לשאר  הבהנעז חימום לצורך ד

ל לתמוה שהרבה יהושע פני בספר מצאתי ואנה, אנה החיפוש ואחרי ההבערדז. מותרו!  כנ
העלז זו, בסוגיא  התוס' דברי הביא שלא ופלא במקדש. הבערה בל מותרת הונא לרב דבאמת ו

ל הקהל בפרשת והקבלו! הבתב בספר גנז ראיתי כך ואחר בפירוש, בן שבתבו הכל יומא אז  ד
האמתהם. בדבריו ע״״ש יהושע. הפגי את הדברים בתוך והביא שיטה בהאי

 הונא רב שיטת לבאר הסוגסז לעומק נחתו לא הגדולם אלה גנז הפעוטה דעתי לפי אבל
 אשי תבערו ״לא ויקהל, שבפרעזת מבלתא על נסמכוז הונא רב שיטת השערתי לפי המפליאה.

 בן יבול לשבהנית, שביעית מערב שבות תשבות׳ ובקציר ■בחריש אומר שהוא לפי נאמר, למה
עוד לשבת שבת מערב ישבות ה חהבין שאץ שביעית ומה וחומר, קל ו א ברת לא על  מיתת ל

ץ דין בית ומיתת ברת עלה שחייב שבת לשביעית, שביעית מערב שישבות הוא דין דין, בית  ד
א לשבת שבת מערב שנשבות הוא  או החמץ את לו להטמץ או נר לו להדליק ת!זאי1 יהיה ל

מר תלמוד מדורה, לו לעשות  אי השבת ביום השבתי, ביום מושבותיבם בבל אש תמנרו 'לא ל
לשבת״, שבת מערב מבעיר אתה אבל מבעיר אתה



כשבו! הקודש ענודת

 ■לא סתם למימר ליה דהוה בקרא, מיותר שהוא ״ביום■ מלת ומדייקת רורשת המבילתא הנה
 מערב אבל אסור, ביום דרוקא למעט באה וו ״ביום״, יתירא קרא ומרבתיב בשבת■ אש תבערו

 חיוב כלל פסק דלא הרמב״ם סמך יה על נואולי שבוב תוספות עריך ולא מותר, לשבת שבת
ק], למלאכה, שבת תוספות  תוספות, רעריך מה מובן שפיר דבשביעית ביארנו, כבר והנה ודוי

^ על חיוב ריש דרשינן דמיניה לה׳״, שבת הארץ ■ושבתה מיותר עשה ראיכא כיון א  ה
 חיוב נבלל ובזה כתיב ■האוץ• רושבתה בשביעית, עכו״ם ידי על נעבוד שלא דהיינו לשבות,
 אמירה לכן אשר בשבת, כן שאין מה דנברא, קרקפתא על חיוב רק ולא הקרקע שביתת
 מהתורה אסורה לעבו״ם האמירה בשביעית כן לא מדרבנן, אלא אסור אינו בשבת לעבו״ם
 ומביא באריכות זאת שמבאר קי״ב מעוה חינוך במנחת עיין הארץ■. ■ושבתה עשה, ממעות

 בבא במס■ מעאתי כך ואחר אמתיים. ודבריו ב, סו, זרה עבודה ערוכה מנמ■ לזה מכרחת ראיה
 אמירה דבשביעית בפשיטות המהרש׳ל שם שכתב ■אבל■■ ד״ה התוס■ דברי על א, ע, מעיעא
 טעמא דהיינו אני, אומר והנה היטב. עיי״ש לארץ״. יהיה שבתון ■שבת מדכתיב אסור לעבו״ם

 ממילא שביעית בערב שזורע דבל יום, ל■ שביעית בערב שביעית תוספת חיוב איבא דבשביעית
 והוא הארץ, דושבתה עשה המעות מבטל ובזה עעמה בשביעית ותעבוד תעמיח שהארץ גורם

 לחיוב הטעם שם שגם הכפורים יום תוספת בענין דורים דור בחיבורי שהעלתי מה עם מכוון
 משום הכיפורים יום בערב - עשור שביתת בהלכות להלכה כן פסק הרמב״ם וגנז - תוספת,

 כל ביאור באריכות עיי״ש מינונה, יהיה לא העום בהתחלת אז החשיכה עד ממש יאכל ראם
ברור פשוט דגברא אק^פתא חיוב p דליכא בשבת אבל הטוגיא.  חיוב ליכא דמהתורה ו
מן, בהמזזזך לעזבת שבת מערב תוספת  חיוב p איכא ב, ט, השנה ראש התוס׳ (וליזזיטת ז
 בשבת, המלאכה תיעשה שלא הקפידה לא דהתורה עיי״ש, שהוא), בכל מלאכה לענין תוספת

 דבפר■ נפלא דבר זה וראה, וברור. אמת וזה השבת ביום מלאכה נעשה שלא עלינו עותה אלא
 דבשקזת בקרא, מפורעז הרי נפעל, בליזזון מלאכה ויתיעשה■ ■יעשה■ כתיב ויקהל ובפר■ תשא
 כך ואחר עעמה, בשבת ועמרת והולכת שנמשכת פי על אף מלאכה כל לעשות מותר ימים

 בערב מלאכה עשיית בפירועז ממועט ומזה השבת■ ביום מלאכה ״העושה כל הקרא אומר
ע שבת  ליה דאית יוחנן לדר■ חעיו משום ראשו כסוגיה כב, קמא בכא יוסף הנמוקי שעורר (וידו

 דאמר למאן נקראת תזמלאכה בשבת, ודולק שהולך כיון שבת בערב להדליק נאסר לא למה כן
אמתיים). בדברים pשמת מה ועיי״ש המתחיל, על חעיו מזזזום אשו

 תוספת חיוב איבא ב. ט, העונה ראש התוס■ דלעזיטת הגנז בשבו; הנה רקמן, למה ונוזזור
 לדזתוספות דהזז בשביעית כנזו ודלא מהתורה. שהוא, בכל פנים כל על שבת בערב מלאכה
מן המשך  אף שבת בערב מלאבה בבל להתחיל מהתורדז דמותר מוכח ומזה ויותר, יום ל■ של ז

ואמת. ברור וזה בשבת, ונגמרת שהולכת פי על

ת דלפי הנ״ל מכל לנו היוזנא  ביום מהזזבותיכם בכל אש תבערו ד-לא דקרא המכילתא רב
 כי לומר בדעתי ועלה בשבת, שנבושכו; פי על אף שבת בערב מלאכה להתיר לו־יוק בא הזזובת״
 בשבת שידלוק שבת בערב נר להדליק דאסור שאומרים העדוקים נגד בדיוק מכוונת זו דרשזה

 בשכת האש בוערת תהא שלא דהפיתזזז השבת״ ביום אש תבערו דילא הקרא את ומפרזזזק
 טעמא מהאי כי שכתב מהקדמונים ספר באתה ראיתי וגם השבת, קודם שהבעירה פי על אף

p(סזזבת. נר שידלוק שאסור הצדוקים של מלבן לוזוציא כדי בשבת נר הדלקת חז־ל תקנו n.
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ש הנ׳ל מכילתא בהאי והנה  כן וכמו במקדש מבעיר דאתה ד״מושבותיכם״, דירקא נמי דור
 באה ״יום״ דמלת המכילתא דרשת האי ליה אית הונא דרב נראה זה לפי אשר תלן בש״ס

 רב לדעת מוכח ואינו עצמה. בשבת שנמשכת פי על אף שבת, בערב מלאכה התחלת להתיר
 ממזגס וזה כתיב מושבותיכם״, ״בכל במקדש מלאכה כל לעשות מותר גופא דבשבת הונא

 וממלת בשבת בכלקדש מלאכה להתיר מושבותיכם ממלת דרשינן ומעתה שבמקדש, עבודה
 עעמה השבת לתוך שנמשכת פי על אף דמותר שבת בערב מלאכה התחלת ממועטת ״ביום״

 אלו, מתנוטים שני להכניס יש שפיר במשנה, דתנא בלישנא התן דהוא אומר אני זה, ולפי
ה בשבת ונעלה הולך שיהיה שבת ערב על הכוונה הפסח״, את ד״משלשק  אפילו מותר היה וז

 דקתני והא עיון. צתך וזה עצמה, בשבת אפילו צולין היה גופא במקדש ואולי למקדש, חוץ
 הקרא עם מתאים הכל עצמה בשבת אפילו הונא לר־ הכוונה האור״ את ״ומאחיזין

 את שדרש דעזבת קמא פרק בירושלמי ועיין הונא ר׳ שיטת זהו השבת״, ביום ״דמרשברתיכם
 לומר רזנה וכאלו ואלאחתו, אלפניו נסמך השביעי״... וביום מלאכה תיעשה ימים ״ששת הקרא

 נמשכת שבת ערב מלאכת אם אפילו השביעי״ ״וביום מלאכה שתיעשה מותר הימים בששת
היטב. ודו״ק המכילתא. דרשת עם ממש מכוון והוא השביעי, יום לתוך ונכנסת

 אי צורך בהם שהיה העבודות כל דבמקדש היתה הונא ר׳ דשיטת בעליל נראה זה מכל אשר
 אי אופן בשום שבת חילול דמושג בארוכה ביארנו וכאשר שבת. חלול בגדר להכניסם אפשר
 וכל המקדש בית עבודת כל אדרבה שיזזיה מה יהיה המקדש עבודת עם להתאימו אפשר

 קדושתו שסוד השבת רעיון להגשמת ומסייעת המחזקת היא בשבת בה הקשורות המלאכות
חד! ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא הוא;

 ברית לדורותם השבת את ״לעשות הקרא על תשא פרשת בבלכילתא ראיתי כתבי ואחרי
 שם במלבי״ם וכתב בשבת, למול דהיינו בשבת ברית לעשות להתיר בא זה דקרא ודרש עולם״,
 וצדק אמת וזה לא, וכלל כלל שבת״ ״חלול וסוג בגדר נכנסת אינה דמילה אליעזר ר׳ דכוונת
 עלמא דלכול־ בשבת״ הודחה או הותרה נפש ״פקוח במאמרנו שכתבנו מה לכל ברורה וראיה
 ודו״ק יחדיו. מתאימות השבת ותוכן וברית המילה דברית הודחה, p ולא בשבת הותרה מילה
נעלוזז ענין הוא כי זה היטב

 ״מנחה ראp על אמור בפרשת הרמב״ן שכתב מה על אעזררך זה מאמרנו ולתשלום
 במקדש מלאכה שהותרה מפני והטעם מושבותיכם בכל בשבת ״והזכיר לשונו: וזה חדשה״

 מה כל עם מכוונים אלו ודבריו מושבותנו״. בבל האיסור שינהג אמר ומוספין, בתמידין
 כאור יוצא ומזה הונא. רב וכשיטת השעה לצורך שהיא מלאכה כל הותרה דבמקדש שביארנו,

 בגדר כלל להכניסה אין שבמקדש עבודה כל בי פינה, ואבן ליסוד שהנחני הרעיץ אמיתת בהיר
ה חיזוק לדזיפך אלא חלול כאן ליכא מעיקרא אלא לדחייזז, הזקוק שבת חלול וסוג ש  ^דו

 להתיר ד״בנותנדו״ לדרשה במיוחד צריכץ אנו בפסח pו המקדש. בית בודת17 של העילאית
ת ב  פסח קרבן הקרבת מחיוב פטור לגמרי יהיה דבשבת אמינא דהוה בשבת, פסח קרבן ^ר

כן אות, נקרא הכי בלאו דשבת בשבת, מתפילין פטורין שאנו במו  לומר הדעת על עולה היה ו
 אבר P שהוא פסח קרבן להקריב עוד ולמה מצרים ליציאת זכר היא הכי דבלאו דבשבת
היתר על אבל וכר, ישראל״ בנו בתי על פסח אשר לה׳ הוא פסח ״זבח וכדכתיב מצרים יציאת



נשכת הקודש עבודת

 החמורות קושיות לכל נכון יישוב תמצא ובזה מיוחד. קרא לשום זקוקים היינו לא הקרבתו
וברור. אמת וזה המפרמוים, כל בהם שנתלבטו בפסחים בתירא דבני בסוגית

 הקרא על ויקהל פרשת שמעוני בילקוט הבהיר אור ראיתי המותי, המאמר שהפולמתי ואחרי
 לעשות מותרין ואנו הואיל אומרים יעוראל יהיו ״שלא קורעו״ לכם יהיה השביעי ״וביום

 יהיה השביעי ■וביום לומר תלמוד בגבולין, מלאכה לעשות מותרין נהא המקדעו בבית מלאבה
 אברהם מגן מבעל רענן זית בהגהות והקשה ההול״. ידזי ולמקום קוש יהיה לכם קודשי, לכם

ש הדברות. בעשרת שבת דיני כל עקרת כן דאם תימה  כגון מלאכות דקצת שגילוף לומר וי
 בלל, שחר לה לית הקושיא ולדידי הגדול, הדוחק את ירגיש לא ומי מותרין. יהיו נפש אוכל

שין שהם הכהנים על הכוונה הנ״ל המכילתא דברי כל דודאי  עולה והיוז במקדעז, המלאכה עו
 אמינה הווא בשבת במקדש הקרבנות בעבודת המלאכות כל ועשו שעבדו דכיון דעתם על

 באה זה על לצרכיהם, גם מלאכה לזנשות מותרץ יהיו לבתיוזם המקדש מן שיצאו שלאחר
 קודש יהיה לצרככם לכם אבל המלאכות מותרין לגבוה כלומר קודש״ יהיה ״לכם האזהרה:

 הקרא על א עה, במנחות שדרעזו מה כעין והוא ובשדה. שבבית מלאבה כל לעשות ואסור
 אישתרי דהכהנים דביון יוחנן ר׳ ואמר הכהנים״ יאכלו לא וגו׳ וטרפה ״גכלה לא; מד, דיחזקאל

 יחזקאל. אזהרת באה זה על להם, הותרה וטרפה נבלה הדין דהוא אמינה הווא מליקה להם
 יעודאל יהיו ״שלא במכילתא שכתב ומה נפלאה. נקודה וזו המקדש, עבודת לגבי הבא ודכוותה
אץ דוחק שום בלי אצלי מבואר קאי בלבד הכהנים על דלא דמשמע אומרים״  והעת המקום ו

היטב. ודו״ק למועד חזון עוד ה׳ ירצה ואם פה, האסף
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ששבת עכו״ם

 ישבתו/ לא ולילה ׳יום שנאמר מיתה חייב ששבת עכו״ם לקיש ריש ״אנלר ב: נח״ סנהדרין
 דתורה מקרא מיתה חייב בתורה שעוסק עכו״ם אמר יוחנן ור׳ מיתתן. זהו אזהרתן מר ואמר

 ווילנא ש״ס ובהגהות ראשונים ושאר בתוס׳ שם עיין יעקב״. קהלת מורשה משה לנו צדה
 מיתה, חייב בתורה שעוסק ״עכו״ם כתב: י, מלכים בה׳ והרמב״ם זו. שיטה בהבנת גדול פלפול

 צריך ואק מיתה, חייב שבת כמו לעצמו עשאהו אם החול מימות ביום אפילו ששבת עכו״ם וכן
 מצוות ולעשות דת לחדש אותו מגיחץ אץ דבר של כללו לעצמו, מועד עשה אם א־מר

מודיעין אותו הנונשין אותו מכין דבר חדש או שבת או בתורה עסק ואם לעצמו...  שהוא אותו ו
 חייב ששבת דגוי א. הרמב״ם, מדברי למדנו דברים שני הנה נהרג״. אינו אבל זה על מיתה חייב

 חיוב של עבירה שעבר לו מודיעין אלא דין, בית מיתות חייבי כשאר שנהרג הכוונה אין מיתה,
^ ב. חמור. ועונשו מיתה  P כששובת לא אבל מיתה, דחייב הוא דת לשם שובת אם ש

 דמדייק לקיש, ריש לשון שטחת עד לכאורה היא בזה הרמב״ם שיטת והנה ולמרגתג, למטתה
 ועל ששבת, לגוי איכא ממש מיתה דחיוב משמע דמזה מיתתן״ היא שלהן ״ואזהרה לומר
 אסמכתא p הוא ולילה״ ד״יום מקרא לקיש דריש דדרשה ליה סבירא דהרמב״ם לומר כרחך

 וחליפות ותמורות הטבע כוחות על קאי ישבותו״ לא ולילה ד״יום הקרא דפשטות בעלמא,
 מיתה. חייב ששבת דעכו״ם זה דין חידש מסברא לקיש ריש אבל ישבתו, ולא יפסקו לא הזמנים

 כששובת לא אבל מיתה חייב דת לשם ששובת עכו״ם pד הרמב״ם וחידש שהוסיף מה
 כמה שהזכרנו ״העיקרים״ בעל דברי על זו בהלכה סמך דהרמב״ם ונראה ולמרגוע, למטחה
 ניתנה שהתורה מה הוא וקדושתו השבת יסודי משלושה דאחד שכתב האגדה בחלק פעמים
אץ ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא נשואין של הבתת נכרת ביום ובו בשבת ם ו  חלק ארי

בין ״ביני וכדכתיב הלזו ברית עם  כי נכון על איפוא מובן כן ואם לעולם״. היא אות ישראל בני ו
 בתורה העוסק דגוי יוחנן ר׳ כיון ואה המאורסה. נערה על בא בבחינת הוא ששובת עכו״ם

 P מוכח זה מקרא ולכאורה יעקב״. קהלת מורשה לע... צוה ״תורה דכתיב מיתה חייב
שת היא דהתורה  ובשלמא מיתה. יתחייב בתורה העוסק דעכו״ם לומר לן מנא אבל יעקב, ירו

ש ריש הו אזהרתן הרי נח, בן שביתת על ישבתו״ לא ואלה ד״יום הקרא את מפרש אןי  ז
שפיר מיתתן,  ויעסוק ילמוד שלא לגוי אזהרה כאן אץ בתורה עסק על אבל מיתה, חייב ו
חץ ר׳ חידש ואיך מיתתן, זהו אזהרתן לומר שמכל כדי בתורה ^ דעכו״ם אמר יו עו  בתורה ה

 ב: מט, פסחים במסכת אחרת דרעזה על קסמך יוחנן דר׳ ברור א נראה אבל מיתה. חייב יהיה
^ כל חייא רב ״דתנא עו  ׳תורה שנאמר בפניו ארוסתו על בא כאלו הארץ עם לפני בתורה ה

 דעכו״ם דינו, יוחנן ר׳ בנה זה ועל מאורסה״. אלא מורעזה תאמר אל מורשה׳, משה לט צוה
^ עו שמים. ביח• פנים כל על מיתה חייב ושפיר הארוסוז, על בא כאלו נחשב זה הרי בתורה ה

 אדם ״הלכה החילותי״... ראה משדז אל ה׳ ״דאמר הקרא על יח א, דברים רבה במדרש ועיין
או קבל שלא עד השבת את ששמר גוי חנינא בר יוסי ר׳ ואמר בדרך... מהלך שהיה מישראל  ע

רב אמר אבא בר חייא ר׳ אמר מיתה, חייב ששבת גוי אמר ראית ומה מיתה, חייב המילה את



שבין ומטרונא מלך שבעוא! בנוהג יוחנן  ביניהם עצמו את ומכניס שבא מי זה עם זה ומסיחץ יו
 את ומכניס שבא גוי מכל לפיכך וישראל, הוא ברוך הקדוש בין הזו השבת כך מיתה, חייב אינו

 גוי כי המדרש מדברי מפודש יוצא הרי מיתה״. חייב ̂׳׳מול עליו קבל שלא עד ביניהם עצמו
 הברית נכרת השבת שביום במה מונח שיסודה השבת קדושת את מחלל הוא הרי ששובת

 בחלק זה ענין ביאור הארכנו וככר סיני. הר על ואורייתא ויעזראל הוא בריך קודשא שבין
ה/ ברוך נכון וזה האגדה,

 דאז מיתה, חייב אינו ומרגוע מנוחה לשם הגוי שבת דאם הרמב״ם שכתב מה היטב ומובן
 ובן במובן, המאורסה, על בא כאלו ולהחשיבו חלול וגדר בסוג נכנסת אינה השבת שמירת
הרמב״ם. שיטת
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הותרה או הודחה בשבת מילה

 שברא״ש והר״מ הרמב״ם בין ישנה פלרגתא איכא השבת את דוחה נפש דפיקרח במה הנה
כן נפש, פיקוח לגבי הודחה רק דשבת הוא הרמב״ם שיטת יומא. מסכת סוף  רוב להד סבירא ו

 דאין בודאי בי הודחה. ולא דהותרה מודים עלמא כולי בשבת מילה דלענין לי ונראה הפוסקים,
 הנחותינו דלפי הוא, ונימוקי דידי וטעמא תעשה. לא דוחה עשה סוג או בגדר מילה להכניס

תוכן עצם היסודיות  תורה מתן של הגדול המאורע בו שאירע במה מונח השבת קדושת ו
 שאיהו מילה מצוות כן ואם ואורייתא, ישראל הוא בריך קודשא שבין הברית וכריתת בשבת
 הברית לכריתת היסוד היא שהיא ואברהם, הוא ברוך הקדוש בין ברית כריתת הוה גופא

מן כל דגוי הנ׳׳ל במדרש וכמבואר תורה, במתן שלאחריו  על חייב הוא המילה עליו קבל שלא ז
 והכנסת ברית כריתת אלא מצוה סתם ענין מילה מצוות אץ כן ואם מיתה, בשבת השביתה

 בשבת כשאירעה מילה של זו מצוה ולכן השלום, ע^יו אבינו אברהם של לבריתו הרך הננלול
 בריך הקודשא של הברית את מחלל הוא הנולד הבן את שמל דמה עליה לומר עליו ייתכן איך
 הברית של האלו המצוות ושתי השבת, של עצמה הקדושה נבנה שעליו ואורייתא ישראל הוא

 שמל מי על לומר הדעת על יעלה איך יחד, ומתאימות זו את זו משלימות התורה וברית מילה
 סברה וזה העזבת. יום נתקדש ידה ועל תורה ניתנה שבו השבת קדושת מחלל הוא בשבת
ואמתית. נכונה

 ולא מינכר דלא משום הוא הודחה, p בשבת נפש דפקוח ליה דאית דמאן עוד, להדגיש ויש
 סכנה, בו שיש לחולה בשבת מבשל או השוחט כגון מצדה, לעזם שעושה עצמו ממעשה מוכח
 מילה אבל המעשה, בגוף הרצויה מחשבתו זו בולטת ואינה איכא טובה מחשבה רק הלא

 שעושה מעשיו מתוך ניכרת הטובה ומחשבתו עצמו המעשה מגוף מוכח הקרבנות ובעבודת
 דמילה מודים עלמא דכילא ודאי בזה בוראו, מצוות לקיים מצוה לשם המילה של זה מעשה
 מילה... דגדולה א, לב, נדרים בגמרא ועיין ברור, וזה הודחה, ולא הותרה בכלל הוא בשבת

עיין האלה, הדברים פי על בי שנאמר  חיות צבי ר׳ מורינו בהגהות וגם שכתב, מה הר״ן פירוש ו
בין הברית דם שבין היחס תראה הר״ן לגירסת פנים כל על במקומו. הש״ס על  השבת ברית ו

 של המעשה ועצם בגוף הקרבנות, בעבודת הדבר כן וממש היטב. ודו׳׳ק התורה, ניתנה שבו
 ומעשה לה׳, ניחוח לריח מצוה לשם הכל שנעשה המעשה מתוך המחשבה ניכרת זו עבודה

 עליו לומר ונצטרך שנוכל כדי שבת חלול של וסוג בגדר להכניסו אפשר אי אופן בשום כזה
 לסוג נכנסת אינה הכי דבלאו תעשה, לא דוחה דעשה הכלל של היסוד פי על p מותרת שהיא

 חמורה היותר סקילה ועונשה תעשה ולא עשה הוא דבשבת תעשה לא דוחה עשה של זה
 יתרו, פרשת במכילתא וכן ב ג, נדרים בירושלמי בן מפורש זה וראה דין, בית מיתות ד׳ שבין

שמור דזכור  כבשים, שני העזבת וביום וכתיב יומת מות מחולליה שנאבזר נאכלרו, אחד בדבור ו
 כ, בברכות רש״י שכתב מה פי על נאמר׳ אחד ׳בדבור הירושלמי וכוונת אחד, בדבור ונאמרו

 תעשה לא דוחה הבריות דכבוד וכהן מנזיר נלמד לא דלמה דהקשה הבריות, דכבור בסוגיא א,
^ ועשה, בקום אפילו תי נאמר מעיקרא,לא טומאה איסור דכשנאמר וכהן נדר דשאני ו



הותרה או מילהכשכתהודחה

 עשה שיש דבמקום תעשה, לא דוחה עשה בכל כן נאנלר לא דלמה הקשו שם ובתום׳ לקרובים,
 וכהן, נזיר דשאני רש״י, דכוונת דורים דור בחיבורי לתרץ ואכלרתי הלאו. נאמר לא מעיקרא
 ולכן לקרובים, טומאה ההיתר נאמר גופא הפרשה באותה טומאה האיסור שנאמר דבמקום

 תעשה לא דוחה עשה בכל כן שאין מה הקרובים, על טומאה איסור כלל כולל אינו הלאו
 לא עשה שבמקום לומר שנוכל כדי אחת בפרשה כתובים אינם תעשה והלא העשה דעלמא,

 דעשה הכלל פי על אומרים אנו תעשה והלא העשה נפגשו במקרה דאם אלא האיסור, נאמר
 הלא בפרשה יחד גם כתובים הלא וכהן בנזיר אבל ה;נשה, מפני נרחה דהלאו תעשה לא דוחה

 ולזה וברור. אמת וזה הודחה, ולא הותרה מקרי וזה הכלל מן והיוצא הכלל והעשה, תעשה
 ושמור שזכור פי על אף לומר ורצה נאמרו, אחד בדבור ושמור דזכור הנ״ל הירושלמי כוון

 ונכתבים אחד בדבור נאמרו כאלו מחשבין אנו מקום מכל אבל - אחת בפרשה נכתבים אינם
 להלאו אחד תוכן כי הותרה, בכלל אלא דחייה בכלל לכללו אין וממילא אחת, בפרשה

 בית עבודת של יסודה הקרבנות ועבודת בשבת, ניתנה שהתורה בגלל השבת קדושת ולהעשה,
 על שנופל נאמר ואיך לה׳, ניחוח לריח הוא ברוך הקדוש של שמו קדושת לשם שבאה המקדש
הו שבת, חלול של השם שבמקדש עבודה  הולך הנ״ל שהירושלמי אמת הן אמתית. סברה וז
 תעשה וגדילים שעטנז תלבש ד׳לא אחד בדבור שנאמר בציצית, כלאים גם השאר בין ומונה

 סמוכץ האי מכח נאמר לא למה ולכאורה תעשה לא דוחה דעשה מהסמוכין ודרשינן לך׳,
 דהא כלאים, לעשותם דצדיך מפורש בה נאמר דלא ציצית שאני אבל הותרה, בציצית רכלאים

 P הוא כלאים של ציצית שבמקרה כל ולכן כלאים, איסור על לעבור בלי ציצית להטיל אפשר
ברור. וזה הותרה, ולא הודחה

ש אומר אני הנ׳׳ל כל פי ועל  הוא בשבת נפש פקוח דכל שברא״ש, הר״מ לשיטת ראיה די
 הקשור בשבת עשה כל את רכוללת לומר יש הנ״ל דסברה הודחה, p ולא הותרה בכלל

 להר״מ ליה סבירא בוראו מצוות לקיים מצוה לשם כוונה מתוך שעושה וכל שבת, בחלול
 למדין דאין א, ה׳, ביבמות הש׳׳ס כוונת וזה כלל, שבת חלול של בגדר נכנס זה שאין שברא״ש

 עליה שנכרתו ממילה כרת בה שיש תעשה לא שיש במקום תעשה לא דוחה עשה של הכלל
 ליסוד מתאים ממש ותוכן עצם לה אין ומילה הקדבנות מעבודת חוץ עשה דסתם בריתות, י׳׳ג

 לי, נראה וכן ואורייתא. ישראל הוא בריך קורשא של הברית נכרת שבו מפני השבת קדושת
נבון. וזה

ם דלשיטת רס׳׳ב ביו״ד מילה בהלכות הש״ך שהקשה מה הנ״ל פי על מיושב והיטב  הפודי
 דוחה דאינה העומר מקצירת שנא דמאי השבת את תדחה מילה למה כן אם יצא, ח׳ תוך דמל
 דשאני מידי קשה לא דמתנוp ולפי עיי״ש. מנחות וכגמרא כשר, ביום דנקצר משום השבת את

אין שבת לגבי דהותרה מילה  כן שאץ מה שבת, חלול של לסוג כלל נכנס המילה מעשה ו
 מצוה כסתם הוא אבל השבת, קדושת ועצם תוכן עם וקשר יחס שום לה אין העומר קצירת

 הודחה לגדר נכנס זה דבר שבת, לחלול התכוון ולא בוראו מצוות לקיים הרצויה ומחשבתו
 הלכות בסוף המלך שער על המלך הנהנם כן שכתב מצאתי כתבי (ואחרי נכון. וזה הותרה, ולא

כן הנהנין). ברכת וברכתי עכו״ם,  זצוק׳׳ל סופר החתם זקני קדושת קושית מידי קשה לא ו
 ר׳ pבפ לקמן המבואר לפי לחקור לי יעז ״עוד ׳׳ועוד׳׳. בד״ה קז דף שבת מסכת על בחדושיו
דשבתא בצפרא ממהלינן איך מימהל כן אם דאורייתא... מלאכה דהמציצה דמילה אליעזר



הצאן דווים-ז!י!בי דור

 בלילה והמציצה היום בסו!) המילה ותהיה להשיבה סמוך עד נמתין במציצה שבתא ומהללין
 ולא הותרה עצמה בשבת דודאי מידי קשה לא זו קושיא ביום״. ולא השמשות בק אפילו או

< הודחה, כנ  בתבו בבר הלא המציצה במעשה השבת את להלל כך אחר שיצטרך ומה ו
 אף למול מותר מקום מבל המילוז קודם המימי דאישתפך היכא דגם הראשונעז ושאר הרמבץ

היוז פי על  כן ואם דוזותרה, למול מותר מקום מבל חמין ולהחם השבת את לחלל מוכרח די
 לו איכפת לא מקום מכל נפש הפקוח הודחה p אפילו השבת את יחלל אז סכנה יתהווה
 בנדרים חיות צבי ר• מורינו בהגהות מצאתי בך (ואחר וברור. האמת וזה בזמגו, למול ומותר

וגהניתי). כן שכתב המילה״ ״גדולה במשנה ב, לא,

 הותרה מילה שכן ומכל נפש דפקתז מברחת ראיה עוד להביא דיעו נתעוררתי כוזבי ובמשך
 גדולה אומר ישמעאל ״ר■ ב! לא, נדרים במשנה דאמרו מהא שברא״ש, הר־מ וכשיטת בשבת
 ר' החמורדז, השבת את שדוחה מילה גדולה אומר יוסי ר' בריתות, יג עליה שנברתו מילה

 למה לתמוה שהרבה טוב יום בתוס׳ ועיין העעים״. את שדוחה מילוז גדולה אומר נחמיה
ה חיוב דסזבת יסגינן לא אטו ״החמורה״ הזזזבת את דוחה דמילוז לומר יוסי ר' מדייק ל  ^י
^ ומה השבת, את שדוחה מילה דגדולוז לומר לו די והיה תי  לפי אבל דחוק. קצת נראה ש
ה, p ולא בשבת הותרה דמילה להדגיעז רצה יוסי שר■ נראה דעתי  אמרו שבת ועל חזויי

י, א ה, חולין בגמרא רו עי  הוה שבוזות לוזלל ומומר זרזז, בעבודה חמודה דשזבת ב סט, ו
 לומר מוסיף ואני בראשית, במעשה בכופר דהוה הטעם רעז״י וכתב כולה, התורה לבל כמומר
 עומדת עליוזם אשר עמודים השלשה מן אחד והוא התורה ניתנה דבשבת כיון הכי דבלאו

 בכל כופר כאלו השבת את דמחלל שפיר כן ואם העקרים, בעל שכתב וכמו השבת קדועזת
 על המפרעוים כל בה שנתלבטו החמורה קושיא בזה ליעזב נכון ומאד בשבת. שניתנה התורה

^ מה ^י פ שין ה• ברמב״ם מבואר וכן קב״ג, סימן העזר באבן ד  או בשבת גט דבותב יט ג, גירו
 א, יד, בחולין דאיתא שחיטה לענץ כמו ממעו והיא מהתורה, בטל הגט הכיפורים ביום

 יום ענק דמה גדולוז והקושיא פסולה, שחיטתו דבמזיד הכיפוריכו וביום בשבת דוזשוחט
 בשבת דהטעם כיון התורוז לכל כמומר דינו הכיפורים יום מחלל יהיה ולמה לעובת הכיפורים

עיין כמובן. הבפורים ביום שייך לא וזה בראשית במעשה ככופר דהוה משום p הוא  (ו
 קדושת דיסוד מאד, ניחא הנוזתימ ולפי בזה). שכתב מה זצ״ל סופר חתם זקני קדושת בחדושי

 ויום שבת בן אם תענית, סוף ובמשנה השניות לוחות ניתנו רבו משום הוא הכיפורים יום
 השבת את המחלל וכל המזניות לוחות הכיפורים וביום התורה ניתנה בו שבת שווק, הכיפורים

הכיפורים. וביום תורה מתן של בשבת היה שנתינוזה בתורה ככופר הרי הכיפורים יום או

סודו שבת חילול דחומר כיון אומר אני ומעתה  הוא וזה בשבת, שניתנה בונורה שכופר במה י
 של לבריתו הגמול רך ילד את ומכמס בשבת שמל מי ממילא השב^, קדושת של העזלישי עיקר

 וברית המילה ברית הלא שבת חלול של וסוג בגדר בשבת מילה לכלול ייתכן איך אבינו אברהם
סוד יחדיו תואנזים השבת אץ לזזם אחד וי  אלא המילה, ידי על השבת קדושת חלול שום כאן ו

 ניתבה שהתורוז מה על הנבנה השבת קדושת רעיון את ומחזק משליט המילה מעשה אדרבה
 הרגיעו ולכן ממש, היתר אלא דחייה כאן אין ולכן תורוז. של לאמיתה אמת נראה וזה בשבת,

 שבל לתגר רצה החמורה השבת אוז מושאל) (הלשון שדודוה מילה גדולה לומר יוסי ר־
ומילוז שבת, שניתנה כולה התורה בבל ובכופר זרה עבודה כעובד הוא הרי השבת את המחלל



הותרה או הודהה בשבת מילה

 מילה גדולה נחמיה ר׳ שאמר ומה ה׳, ברוך מאוד נבון ווה החמורה, השבת את שדוחה גדולה
 שאפילו נחמיה ר׳ שכוונת המשניות על חדשים ובתום׳ במהרש״א עיין העעים, את שדוחה

p וזה א. קלג, בשבת במבואר צרעת דוחה בזמנו שלא מילה a. לוה פירכא קצת יש ולכאורה 
 ודאי דשם דוחה בצרעת מילה דגם ידעיק לא עדיין הא הותר בשבת דמילה שבת שאני דהא

 וצריך הצרעת, בעע דהשמר לאו עם וקשר יחס שום לה אץ מילה ומצוות הבהרת קציצת יש
גדול). עיון

 ולא הודחה בשבת נפש דפקוח ליה דסבירא הרמב״ם שיטת על גדולה תמיהה לי יש אבל
 פי על אשר התורה, לכל וכמומר זרה עבודה כעובד הוה שבתות דמחלל דאמרינן ממה הותרוז

 המשכן אל שבוז מסמיכות דילפינן מחשבת מלאכת בעינן דבשבת דאמרינן מה ניחא זה
 - המשכן סמל היפך - זרה עבודה כעובד הוא שבת דמחלל ראיה ומזה ויקהל, בפרשת

 במבואר זרה עבודה עובד בכלל אינו מחשבה בלא ומעשה במחשבה תלוי הכל זרה ובעבודה
 מקרא ליה ואייתי שמים) בידי פנים כל (על חייב זרה בעבודה דמהרהר מ. לט, קדושין במסכת

 או מאהבה ועובד אלוה קבל כשלא ולהיפך בלבוחנז״, ישראל בית תפוש ״למען י״ד דיחזקאל
 שנאנס דבל ד, ה, התורה יסודי ה׳ הרמב׳׳נז פסק וכן ב) עב, (שבת דפטור, רבא אמר מיראה
 דונקדשתי״ עשה מצות על דעובר אלא זרה עבודה עיקר על חייב איט זרה בעבודה אפילו
 אני בן ואנז המחשבה, אחר הולך הכל זרה דבעבודה מוכח זה מכל יעבור. ואל ביהרג וחייב
 הוא בריך קודעזא וברעיון בשבת שניתנה בתורה שכופר דהייט שבת, דמחלל הדין דהוא אומר

 פגול מחשבת כאן בשיש שבת חלול מקרי אז דרק מובן מעצמו בן אם חד, ואורייתא יעוראל
 ימזראל הוא בריך קודשא בברית ככופר נדון זה הרי ושפיר בשבת שניתנה התורה רעיון כפירת

 יגרע למה התורה חניון של חילול מחשבת בלי בשבת מלאכה עושה אם אבל ואורייתא,
 ליסוד חז־ל שהניחו מה שיהיה איך ויהיה - דפטור מיראה או מאהבה זרה עבודה מעובד
 שווין זרה ועבודה חזובת לומר לט מכריוז זרה, עבודה בעובד הוא שבת דמחלל בהלכה מוסד
זרה. עבודה ועובד כופר בגדר יכגס לא מחשבה ובלא

 בכלל שהם העבירות אותן בין שבת חלול גנז כללו לא דאיך להקשות, מקום תזז ולכאורה
 דאמרו מה וכן זרה, עבודה כעובד הוא ובפרוזסיא במזיד שבת מחלל דכל כיון יעבור ואל יהרג

 נפש פקוח טעמא דמהאי נאמר לא למה אשירה״, מעצי חוץ מתרפאין ״בכל ב! כה, בפסחינז
 לומר, בדעתי ועלה גדולה. קושיא הוא ריוזטא ולפום יעבור, ואל ויהרג השבת את ידחה לא

 זרה, עבודה של אלהות עליו שקבל רואה כל לעין נראה גופא דבמעשה זרה עבודה דעזאני
 מעשה מתוך ניכרת רעיוןהתורה קדושת חלול של מחשבתו אץ מלאכה כשעושה בשבו! אבל

^ עצמו  ברעיון ובכופר זרה עבודה כעובד להחשיבו הגורנז היא שבלבו פגול המחשבת ו
 שבת מוזלל דוקא ולבן יעבור, ואל יהרג בכלל נכלל איט שפיר לכן בשבת, שניתנה התורה

 שקר עדות לדזעיד נפש בשאט שעוסזה בעלל נראה דאז התורה, לכל כנזומר חשוב בפרהסיא
 לא אבל ואוחיתא, יעזראל הוא בחך קודעזא רעיץ ובקדושת בראשית, במעשה לכפור

 חנל הנ״ל מבל היוצא ודו״ק. הטשא, חומר לפי ל נראה כן בצנעא. שבת חלול כשעושה
ח על שהחלול דבל בעובת, הותרה נפש פקוח כורחך  איט נפש הצלת לצורך נעשה מלאכה י

אין התוחז ניתנה שבו השבת קדושת חלול של וסוג גדר בוזוך נכנס  בפקוח חעז לומר נזקקץ ו
 נבון וזה השבת. קדושת חלול של ענץ שום נפש בפקוח דליכא ממש היתר אלא דחייה נפש

מאוד.



דורים־עהביהצאז דור

 והמילה השבת מוצא ״אתה לג: ירמיהו ילקוט המדרש לשון לך העתיק הענין ולתשלום
 אני המילה אמרה עולמו, ממלאכת שבת שבי ממך גדולה אני אומר השבת זו, את זו מדיינים

 לשתי משל ב״ש אר״י בריתי... לא אם שנאמר העולם נברא לא אני שאלמלא ממך גדולה
איזו הגדולה איזו להפריש האדם לב היה ולא קטנה ואחת גדולה אחת מטרוטת  כיץ הקטנה, ו
 יודעים שאנו ממה כך הקטנה, היא שעברה שאותה הכל ידעו חברתה מלפני אחת שהעביר
 עם מילה לשלב המדרש כוונת מהשבת״. גדולה שהמילה יודעים׳ אט השבת דוחה שהמילה

 אחריו, וזרעו אברהם ובין ואורייתא ישראל עם הוא בריך קודשא ברית אות שניהם שבת,
 מהברית המשך שהיא תורה מתן של בשבת בחורב הברית מכריתת טבעת השבת וקדושת

 התורה לברית ההכנה היא היא המילה וברית אברהם, עם הוא ברוך הקדוש כרת אשר
 שבת חלול וסוג בגדר מילה מצוות להכניס אפשר דאי בפירוש מוכח הרי השבת, ולקדושת

 אל אשה משולבים שניהם גם ושבת ומילה שהותרה, כורח על אלא דחוייה רק שהמילה ולומר
תוכן אחותה חד! ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא להם: אחד ו



כשכת פורים סעודת

בשבת פורים סעודת

שין אין המוקפין כרכים בשבת, ט״ו דכשחל פסק ו תרפח, חיים אורח ערוך בשולחן  עו
 דדרש מהירושלמי דמגילה קמא פרק ריש הר״ן הוא זה לדין והמקור בשבת. פורים סעודת

 בידי עשויה ששמחתו בשבת ולא דין, בית יTב שעשוי מה ושמחה׳ משתה ימי אותם ׳״לעשות
 בשבת, פורים סעודת לעשות בראיות שהאריך חביב, הר״ל שיטת הביא אברהם והמגן שמים״.
 על לחלוק כח לנו שאין עליו חולק אברהם והמגן בירושלים. למעשה הלכה כן ועשה

 העלה חדש והפרי הרלנ״ח, שיטת לתרץ באריכות, השקל המחצית שכתב מה עיין הירושלמי.
 דאין בטעמא ב, ה, וחגיגה ב, ח, קטן דמועד בהא פליגי דידן ותלמודא דהירושלמי חדש דבר

 דרש אשי ורב בשמחה, שמחה מערבין דאין משום ליה סבירא חנינא ר׳ במועד, נשים נושאין
 טעמא ליה דלית בשבת פורים סעודת לעשות יש זה ולפי באשתך, ולא בחגיך׳ ׳׳ושמחת קרא
 ממילא פסק בשמחה שמחה מערבץ דאין דפסק ולהירושלמי בשמחה, שמחה מערבין דאץ
שין דאין  התוס׳ דברי והביא מדבריו חוזר ריבור כדי בתוך חדש והפרי בשבת, פורים סעודת עו

שמחה. מערבין דאין הא ליה אית אשי ר׳ דגם שינויא לחד דמשמע בחגיגה

 לית בשמחה, שמחה מערבץ דאין ליה דאית דמאן כלל לומר אפשר דאי כתבתי כבר והנה
 דהפרי לי נראה מקום מכל אבל זו. בדרשה מודים דהכל באשתך ולא בחגיך ד׳ושמחת הא ליה

 שמחה מערבין דאק הא דודאי דינא. דהאי לעומקא ירד לא תורתו כבוד במחילת חדש
שין דאין משום או והטעם חולק, עליו שאין כלל הוא בשמחה  או חבילות חבילות מעוות עו

 וקשוט שמע אולם, שהבאתי טוב יום הלכות ברמב׳׳ם עיין החג, שמחת תשכח שלא משום
 ואחת, אחת לכל מיוחד תוכן להן יש השמחות ששתי במקום אלא שייך לא זה דכל אמת דברי

 ומקור משרש השמחות שתי וטעם שיסוד במקום לא אבל החג ושמחת נשואץ שמחת דהיינו
 כי האחד׳, מן השנים ׳טובים אדרבה השמחות, שתי את יערב לא למה זה דבאופן יצאו, אחד
 להם, אחד ויסוד טעם שבת ושמחת פורים דשמחת לומר יש ומעתה השני. את מחזק אחד
 הוא בריך קודשא העליץ זווג של הנשואין שם על שבת דסעודת באריכות ביארנו כבר דהא

 ״דקיימו תורה מתן כעין בו היה נבלי ובפורים בשבת, שהיה תורה מתן ידי על ואורייתא ישראל
 שקבלו מה בחנון קבלו שבפורים א) פח, (שבת רבא וכדרשת כבר, שקבלו מה קיימו וקבלו׳׳
שו וכן כפיה, יT על תורה במתן  בפורים כי תורה, זו ושמהה״ אורה היתה ״ליהודים בגמרא דר

 ישראל עם הוא כריך קודשא התקשרות דהיינו התורה קבלת טוב ברצון ונתקיימה נתאשרה
 הנשואין שם על תנאו אחד ממקור בשבת שמחה וחיוב פורים דסעודת כיון ונהנתה ואור״־תא,

 עם שבת שמחת לערב נכון יותר דאדרבה יוצא, ממילא כן אם דאורייתא, עליון קשר של
כתיב. האחד׳ מן השנים ד׳טובים פורים שמחת

 אורח בשו״ע פסקינן וכן בגמ׳ דמבואר מה הלזו, האמתית הקדמה פי על נבץ מאוד ומה
סוד נהגם עתה לעת מצאתי ולא תנא. לא בלילה שעשאה פורים דסעודת א תחנה, חיים  וי

 דהא בעי, טעמא גופא הא לילות, ולא ימים ושמחה, משתה ימי בגמרא שדרעזו דמה זו, להלכה
מקריאת שנא ומאי מיום, לילה למעט כאן שנא ומאי כידוע, באחד ויום לילה כולל יום בסתמא



דורים־עהכיהצאן דור

 דעיקר נאמר דאם מאד, ניחא הב״ל לפי אבל ביום. ולשנותה בלילה לקרותה שחייב מגילה
 ״וביום נקרא דלהכי תורה, מתן של שבת כעץ ממש וקבלו שקיימו שם על הוא פורים שמחת

 ולחד הקודמים, במאמרים פעמים כמה שהבאתי המכילתא וכדרשת השבתות״ אלו שמחתכם
 דקבלת משום והיינו א) קיח, (שבת מאורתא, לבד בשבת סעותת ג׳ לאכול חייב דאמר מאן

כיון הבוקר״, בהיות ״ויהי כדכתיב ביום היה התורה  ושמחת וסעודת ביום היה התורה דקבלת ו
 לכן תורה, מתן של שבת שם על בשבת השמחה עם מכוון באה וקבלו״ ״קיימו שם על פורים

 המגילה בקריאת כן שאין מה בלילה, ולא דוקא ביום תהיה פורים סעודת שגם איפוא נבון
 ד׳ מגילה ברא״ש מבואר ובאמת ויום, בלילה אותה דקורין שפיר ולכן פורים, נס שם על הטעם
 וקבלו״ ״קיימו כן גם בה אית המגילה קריאת דעיקר משום והטעם ביום, כן גם הקריאה דעיקר
 ולא ביום הקריאה עיקר גם כן ואם ברצון, ועכשיו כפיה, ידי על תורה במתן שקבלו מה ברצון

וברור. נבון וזה בלילה,

ת והלל שיר p תז״ל בו קבעו לא נס, ענץ כן גם היה ובחנוכה זה וראה  משתה ולא ונרו
 ערכין ובגמ׳ המפרשים. בזה והאריכו הלל, ולא ומזמחה משתה להיפך ובפורים ושמחה,
 אל וקשר יחס שום לו אץ חנוכה דנס מאד, ניחא הנחתנו ולפי הלולא, היינו דמגילה קתיתא

 כמו ושמחה משתה בו אין לכן ואורייתא יזזזראל הוא בריך קודשא של העליון הנשואץ ענין
 הגדול המאורע בו אירע לחיים, ממות הצלה נס על טסד בפורים אבל והודיה, הלל p בשבת,

 דאורייתא עליון קשר של נשואין שמחת בכלל נבלל שפיר פורים כן אם וקבלו״, ״קיימו של
ק בשבת, כמו משתה לעשות בו שקבעו ונכץ ושפיר עיין ונכון. אמת כי היטב ודו׳  בתורה ו

ש תמימה ^. בראשית, פרשת רי דו ו



הכפוריפ ביום נר הדלפת

הכפורים ביום הנר וברכת הרלקת

 אץ להדליק שלא שנהגו ובמקום מדליקץ, להדליק... שנהגו ■׳מקום ב; גג, בפסחים במשנה
 שלא שנהגו ״מקום לומר; חיובי בלשון נקט עמוקה בכוונה הקדוש התנא כי דע מדליקץ״.
 התנא משתבלש זה pשבפ המשניות (ובכל להדליק״. נהגו שלזנ ׳מקום בתב ולא להדליק״

 נהגו שלא מקום דקה... בהמה למכור שנהנו ״מקום הקודמת מהמשנה חוץ זה, חיובי בלשון
ש מוכרין״. אץ ™ אתה ומטתבלא בולט. לשון שינוי כאן וי ל  כבר אבל זה, בשינוי כתבה טועה ת

 עיין למכור״). שלא שנהגו •מקום האמיתית; הנוסחא והוא אחרת נוסחה הגליון בהגהות נדפס
 שלילית, בלשון דהיינו להדליק׳, נהגו שלא ״מקום היה אם כי הוא, התנא בלשון והטענז בזה.
 במקום כי אינו, ודאי וזה מיוחדת, כוונה ובלא ברשות עעמם מדעת כן נוהגין שחיו משמע התז

שין שאין אין פסח בערב מלאכה עו שין ואין דקה בהמה מוכרין ו אין באב בתשעה מלאכה עו  ו
שין שאין בעלמא רשותיים מנהגים אין במשנה, המנוי׳ין אלו בל הכפורים, ביום נר מדלקין  עו

 מלאכה איסור דהיינו איסור, אתה מחמת אותנז לעשות שלא ׳׳מכוונינז׳׳ אדרבה אלא וכך, כך
ל כל הכיפורים, בתם נר הדלקת וחיוב דקה בהמה מכירת ואיסור באב, ותשעה פסח בערב  א

 לכן אשר בהם, הקשור האיסור ומסיבת מחמת בכוונה הוא לעשותם שלא שנוהגים האיטורין
ת בלשון ולא לנשות״ שלא ״נהגו לומר התנא מדקדק  החילוק כמובן לעשווב נהגו לא שללי

עיין אנזת. הוא כי זאת את והבן הקדושה. לשועו סגנון ומביני יודעי לכל הלעזונות שתי שבין  ו
 שלך הרי להדליק״ אוסרין ״וחכמים הלשץ בפירוש חכמים בשם יוחנן ר׳ שאמר בגמרא לקמן

לפניך.

ק שנהגו מקום שיש אמרו במשנה והנה  ומדליקץ להדליק, ושלא הכפורים יום בלל לזדלי
םזי  בבתי ״ומדליקין התנא של אלו שדברים דע האפלם... ובמבואות ומדרשות כנסיות ב

ש פי על דאף הכוומז כנסיות..״,  בכל מד׳ליקין בנטיות בבתי אבל להדליק, שלא שנהגו מקום ש
ש נראה ומזה מקום, ק ממש חיוב ש ל ד  ובמבואות החולים ועל ומדרשות, כנסיות בבתי לז

 נוזבוונו״, אחד לדבר ״ושניהם בגמרא שאמרו מה על ואעוררך ל. נראה כן ת!וות1 הוא האפלנז
די יבוא שלא כדי פירש, ורש׳׳י  ניחא אבל בלשונו, זה טעם התנא רמז לא למה וקשה תשמש. ל

ת הר״ח גירסת ואמתית  על נקיה בלשון ביטוי■ והוא אחר׳׳ ״דבר שגרנז ווילנא ש״ס בגלונו
ע, התשמש  שלא כדי רבתא, בדלי״ת אחד״ ״ה׳ בתורה דכתיב וכמו נכונה, גירסא וזו ™ו
חלפו שלא בתא בריש אחר״ לאל תשתחוה ״לא תשא בפרשת וכן ״אחר״ בתיבת להחלפו  לוז
ש שנתחלפה הטעות אירע באמת במשנה וכאן בדלי״ת. ברור. וזה בדלי״ת, הרי

 בבתי הכיפורים ביום נר הדלקת של החיוב או המטזג יסוד כלל רמז לא במשמז התנא והנה
 המקומות אותן עד p כאן זה דבר הזכיר התנא כי לומר ש ובפשטות ומדרשות, כנסיות
ק, שלא שנהגו  מקום מכל אבל וזה.פשוט, ומדרשות בנסיות בבתי מדליקין מקום מכל לזדלי
תר טוב, ויום מבשבת יותר נר בהדלקת שמרבין למדז בעי, טעמא ר שעריך ממה ויו אי  כדי לז
תינו פי על הטעם ל ונראה להתפלל. שיוכלו מ  שהיא חובה שבת של נר לענין בשבת עיין ^ד

נשים עבירות ג׳ •על ב; לא, ובשבוז הגדולזז. כנסת אנשי מימי הנראה כפי וקבתנה שנוז תקנה



הצאן דודים-עהכי דור

 ״ובהדלקת לשנות דייק שהתנא מהרש״ש בהגהות שכתב מה הוא נכון הנר״. ובהדלקת מתות...
 בומן שמדליקין מה על אלא מיתה חייבץ הנר הדלקת תקנת ביטול שעל לא והכוונה הנר״,

 נבון וזה שבת. חלול על חייבין זה ידי ועל השמשות בין או הכוכבים נראים בשכבר מאוחר
 עסקי על נר, וקרויה בכם שנונתי נשמה גלילאה... האי ״דרש שבת במסכת ושם ישק, ושפתים

 נצטוו ״ונשים שכתב: א, לד, שם רש״י עיין נשמתכם״. נוטל הריני לאו ואם אתכם... הזהרתי נר
 הראשון אדנז נטרד ידה שעל עולנז של חלתו איבדה היא רבה בבראשית כדאמריק כך, על

 שבת, של נר להדליק החיוב ב וכה, בג, שבת במסי מבואר באמת תזנה עולם״, של נרו וכבה
 לו הותין בנר ״הרגיל אומר הונא ור■ האיש. ולא תדליק שהאשה היא דהתקנה מוזכר ואינו
 רגיל דהוה שיזבי דרב נשא דבי אפתחא ראה חסדא דרי ״מעשה ואמרו חכמים״. תלמידי במם

 ונר חנוכה דנר בגמרא הפלפול עיין שתבי״. רב נפיק מהבא נפיק רבא נברא אמר טובא בשרגא
ש ונר עדיף. טינייהו הי שבת עדיף. מיני׳הו הי וקידו

מובן מבואר זה וכל  ימים שניהם הכיפורים ויום דשבת הקדמתנו, פי על נכון באופן היטב ו
 יום שממחרת מהמדרעז, והוא ויקהל, ברש״י וכמבואר שניות, תזלוחות תורה ניתנה שבהם

ה שניות הלוחות ענז משה ירד הכיפורים  העגל. עוון על לכפר שבאה המשכן מלאכוז על וצו
 שתקנו מה איפוא נכון בשבת, וניתטז אור, ותורה מצוה נר כי ״אור״ נקראת שהתורה והיות
 במדרשים הבל כמבואר הלוחות, שתי כנגד נויות ושני התורה. את המסמל ״נר״ הדלקת חז״ל

 הוא בריך קודשא בין שהיו הנשואין שני נגד מכוומם נויות שני כי להוסיף, עוד תש שונים,
 עיקר שהיתה גם,כן ונכון שניות, הלוחות ניתנו שבו הכיפורים וביום סיני, הר במעמד תשראל
 ותגיד יעקב לבית תאמר ״כה סיני הר במענלד כדכתיב כאחד, ואנשים לנשים בשווה התקנוז

שו יעזראל״. לבני  נכון ובכן לאנשים, הנשים הקדים הקרא הנשים״. אלו יעקב ״בית רז״ל ודר
 האנשים, על החיוב מונח אז בבית מדלקת האשה כשאין pו לנשים, ההדלקה מצוות שבעיקר

עוד בו, דר שהוא בבית הדלקה מצוות לקיים עליו מוטל החוב בבית אינו בשהאיפו אבל  טעם ו
 עולם של נרו שכבה בחטאה היא שגרמה מה ידי שעל מפני ההדלקה במצוות קודמת שהאשה

^ מהירושלמי והוא א, לד, בעזבת רש״י שכתב ובמו  לא שהאשה פי על אף מדליקין, במה פ
תז ראש של מועד שברה קבלה לכן אשר העגל, של הזה במעל היתה  מלאכה יעשו שלא הו
 של נרו כיבתה שהאשה ביון אבל אברוזם, ובמגן חודש ראש הלכות טוב עיין חודש, בראש
 והאנשים בשבת. שניתנה התורה סמל שבת, של נר בהדלקת ראשונה היא לכן עולם

חז בתלמוד שמחוייביבז  שהזמן עשה דמצות בסוגיא בקידושין (עיין נר, בהדלקת חייבים תו
מובן תורה). בתלמוד חייבות נשים אי גרמא  של בנר הרגיל ב, בג, בשבת שאמרו מה היטב ו
 התורה ניתנה שבשבת ידי שעל גם ומה מדה, כנגד מדוז חכמים, תלמידי בנים לו הוויין שבת

 שניהם גם ואשה איש לכן ואורייתא, ישראל הוא בריך קודשא של הנשואץ התקיימו ובעובת
 מתאים זה וכל התורה. כשניתנה בשבת שהאיר תורוז מתן לזכר בבית נר בהדלקת מחוייבים

 כי סיני הר במעמד כמו דהייט בית, שלונז משום הטבה מנר עדיף שבת דנר שאמרו מה עם
 יתן לעמו עח ״הי וכתיב הפנימי, השלום תוכן וזה העובת, ביום ישראל בית בכל הנרות יאירו

 כי בה, עסק לט שאין הקבלה תורת פי על בזה להאריך ויעז בשלום״. עמו את יברך ה׳
^ לט והעלות אלוקיט לה׳ הנסתרות  כבר הכי שבלאו מפני חטבה ט מפט נדחה היום קידוש ו

 שאין מה מדרבנן, p הוא ה״ין על וקטועז מהתורוז הנךז־וש עיקר שהיא התפלה בשעת קסהזז
באו״ח תשובות בכמה סופר החתם זקט קדושת שכוזב וכמו מהתורה, עיקר בו יש חטבה כן



הדלהתנרכיוסהכפורים

 כשלא דאורייתא הוא שגם ללה, קידוש ולא תנוכה מפני נדחה היום קידוש רק ולבן וביו״ד,
^ הנובה לנר קודם הלילה קידוש ולכן בתפלה, קידש קרו ד  הקידוש כן שאין מה מהתורה. ע

 לנר דקודם ופשיטא מצוות מהתרי״ג עשה מצות מפורש, קרא אז בתפלה קידש כשלא בלילה
^ חנוכה קר לו יש ש  היום קידוש אבל מצוות, מהתרי״ג מפורסות מצוה לא אבל מהתורה ע

קר ביה אית חנוכה ונר לגמרי, מדרבנן רק היום דקידוש הנובה מנר עדיף לא  התורה מן ע
^ אנות זה וכל זצק״ל. סופר החתם שכתב וכמו לנס, זכר שום לעשות צ ל. הניחו ומקום ו

א שמרבין למה הייזב מובן הכפורינז, יום של דנו־ להא ואחזור ק  בנרות הכיפורים ביום ר
ת מצווז שניות, לוחות ניתנו הכיפורים דביום דכיון ומדרשות, כנסיות בבתי  בבתי בנרות לזרבו

 את הביא תר״י סימן חיים אורוז ובטור התורה. לקבלת את מסמלות הנרות כי דוקא כנסיות
קי שמצטט יוסף הבית דברי  נבס דעתי עניות ולפי הכיפורים. יום של נר על לברך אי דעות חל

 כמו ההדלקה במצוות חבהיה הכוונה אותה ממש הכיפורים יום של נר שגם מפני לברך,
 מה ובית בית לכל ההדלקה חזיוב מצוות חז״ל תקנו התורוז ניתנה שבו דבשבת אלא בשבת,

 לא לכן סיני הר כמעמד בפומבי ולא ובחשאי שניות חלוחות ניתנו שבו הכיפורים ביום כן שאין
 גנז שמדליקין נוהגין המנהג מצד פנים בל על אבל וביוז, בית בל על מחייבת תקנה חז״ל תקנו
ק דבר. עמא שעועזץ ובמו הכיפורים יום נר על עליו לברך איפוא ונבון ישראל בית בכל דו  ו

היטב.

 אנזת דברי קשוט ושמע הסכת הכיפורים. יום במוצאי וברכה נר חיוב ביאור אל נבוא ועתה
 ששבת, נר על ק הכיפורים יום במוצאי נר על לברך דאץ אנזרו א, ונד, נב, פסחים בגנזי הנה

מובן נר, כל על שמברכין שבוז כמוצאי ודלא ל שאמרו מה פי על היטב ו  שבת דבנזוצאי רז׳
 בגנזי שאננרנו ובמו באור, להשתמש הראשון לאדנז דעה שניתנה לומר רזנה האור, נברא

כוונוז תכלית וכל הנ״ל, פסתים  האור על שיברך ברי היא שבת במוצאי הנר הדלקת מצוות ו
 המצוה שעשיית המצוות ברכת בשאר כמו ולא שבוז, במוצאי שהיוז האש מאורי בורא ברכת

 הכשר ההז הנר של ההדלקה שבת במוצאי כן ל>ז ברכתה, לא אבל הבחנווה תכלית היא היא
 וכדי האש, מאורי ברבת לברך הנרצה, התכלית היא היא הברכה ואמירת עליה שיברך כדי

 אמר הניל פסחים הגמרא לשון מדוייק מאד ולכן נר, הדלקת תקנו מעשה אהה בלי לברך שלא
היינו הנר, מדליקץ אמר ולא הנר על מברבין יווזנן ר׳  אנזירת העיקר כדכתיבנזז, טעמא ו

שמור לה, טפילה וההדלקה הברכה,  שום אין לבאורוז הכיפורים יום במוצאי ולכן זה. דבר ו
 האש עבז השמוש לומר רצה האש ברהזוז כי הברכה, לאמירת ולא הנר להדלקת לא תכלית

תוכן ענין ומה שבת. במוצאי היה  יום במוצאי האש מאורי בורא וברכוז הנר ותכלית ו
 במוצאי רק האור על מברכין דאץ מפורשת מברייתא יוחנן ר׳ על מקשה ובגמרא הכיפורים

 הכיפורים, הנז במוצאי גנז לברך צריך עלמא לבולי בודאי כי העזוחז'המחלוקת והתרצן שבת,
 היא ההדלקה שבת במוצאי כי הכיפורים, יום מוצאי pו שבת מוצאי בין גחל חלוק יען אבל

p המצתז היא היא הנר של ההדלקה הכיפוחם יום במוצאי אבל לברך, שיוכל כדי הבעזר 
 יום במוצאי ההדלקה מצוות וטענז עליהן. ברכה שתקנו המצוות שאר על כבלו עליוז ומברכין

ק אש־דת גקראוז והתורה בו, מזנו שניות שהלוחות שם על הכיפורים,  פרשת ומדרעז רעז״י ע
ת היו ודזלוחות למו״. דת •אש הקרא על הברכה״ ״וזאת  לבנזז, אש גבי שחורה.על אש כזזובו

כן בשבת, כמו ממעז הברכה מטבע את התקינו לכן חך ל א צ ק הדלקת הכיפוחם יום במוצאי ד



הצאן דוריפ-ןוהגי דור

 ונתחדשה שניות הלוחות ניתע שבו הכיפורים יום של השבת את ששמר אור דהיינו ששבת, נר
 ■ויתכן הקהל; בפרשת הרמב״ן שכתב וכמו ואורייתא. וישראל הוא בריך קודשא שבין הברית

 הלוחות שבור קודם מתחלה בו נצטווה אשר המשכן ענין לכולם ואמר רדתו מחרת היה שזה
 השם שילך חדשה ברית עמו וכרת שניות לוחות לו ונתן הוא ברוך הקדוש להם שנתרצה כיון

 שצוהו כענין בתוכם השכינה שתהיה ובידוע כלולותם ולאהבת לקדמותם חזרו הנה בקרבם,
מן היה הכפורים ביום כי בעליל נראה וזה בתוכם״. ושכנתי מקדש לי ועשו שאמר כמו תחלה  ז

 ביום דוקא הנרות מרבין ולכן ואורייתא, ישראל הוא בריך קודשא של השניה הכאלה
 וניחא השניים, ונשואין העגל עוון וכפרת התורה סמל והיא ומדרשות, כנסיות בבתי הכיפורים

 בין המעשה ימי לששת השביעי יום בין הבדלה בברכת הכיפורים יום במוצאי דמבדילין בזה
 הבריאה, עם הכיפורמז יום של טוב יום בץ יש קשר מה ולכאורה, בשבת. כמו לחול קודעז

 בין ההבדלה והייט מצרינז ליציאת זכר אומרים אנו הכיפורים ביום דגנז לומר יש ובפשיטות
 ונתינת תורה מתן ידי ועל לענז״, א אתבם ולקחתי לגוי, שם ■דהי בדכתיב לענזים ישראל
 שפיר ולכן הבריאה, וכלל העולם עמודי ונשתכללו נתחזקו הכפורים ביום שניות אחות

השם. ברוך מאד נבון ומה השבת, בנוסח ממש הכיפורים יום במוצאי דמבדילין



ובירוורהפםח כעשור מל,חו

הפסח וביקור בעשור מקחו

ת, לפסח מצרים פסח בין •מה במשנה: א, צה, פסחים  בעשור״. מקחו מצרים פסם דורו
אץ בעשור מקחו זה ויקחו׳, הזה לחודעו בעשור’ דבתיב לן, מנא א צו, ובגמרא ת פסח ו  דורו

 די ביקור טעץ זה נבלי הבי הזה להודש י״ד עד למשמרת לכם והיה מעתה אלא בעשור מקחו
אץ העזחיטוז קודם ימים  די בקור שטעון לתמיד מניין אומר בג בג בן והתניא ביקור, טעון אחר ו
 עד למשמרת לכם ׳תזיה כתיב ולהלן במועדו׳ לי להקריב ׳תשמרו שנאמר שחיטה קודם ימים

ת ופסח ׳תשמרו׳, דכוזיב התם שאני בקור... טעון להלן מה יום׳, י״ד  ׳ועבדת כתיב הא נמי דורו
 למיעוטא יחזה׳ הדזוא אלא כזה, זה חודעז עבודות כל שיהיה הזה׳ בחודש הזאת העבודה את

הקושיות: מספר להלן ואסדר דבוותיוז״. שמ פסח

 וכתנא חולק באין פסוקה הלכה הוא ימים די התנויד דביקור בפירוש מוכח מהסוגיא הנה א.
 בלעוכת המבוקרין טלאים מששה פוחתין ״אץ א, י״ג, בערכץ במשנה מבואר ובן בג. בג רבן

 על מברנזטרא עובדיה ברביט עץ דתנא״... היא בג בג בן ״ומני בגמרא: ואמרינן הטלאים״.
ש וכן המשניות  בג בן כדברי אחרת גירסא להם היתה הנראה שכפי להרמב״ם הממומות בפירו

 בתמיד, דכתיב ד״תשמרו״ שוה גזירה בג בג בן דרעו וערכין פסחים בגמרא הגירסא דלפי בג,
 ובן מברנזטרא עובדיוז והרבים ביקור. בעי דתמיד דרעזינן ומזה למשמרח• לכנז ד״והיוז וקרא

 שוה מדזגזירה התנויד ביקור חיוב של זה לימוד דדרעויץ כתבו המעזמות בפירוש הרמביים
 כתוב לא רפסה ״במועדו• דהא פלא, והוא .Tבתמ דכתיב ״ובמועדו״ בפסח דכתיב ד״במועדו״

ת ובפסח דורות, בפסח אלא מצרים בפסח עיין מביקור. ממעטיץ הלא דורו  טוב יום בתוספות ו
 כתיב ששם במדבר שעעזו דפסוז לומר נראה דאין וכתב זו בקושיא שעמד שם בערכץ

 להעלות אפשר היה דאיך תמה מהרעו״עז ובהגהות מצרים. פסח בלעוון נקרא יהיה ״במועדו•
 מצרים פסח בץ •מה במשנה: אמרו הא מצרים, פסוז בכלל יהיה שבמדבר רפסה הדעת על

 בנודבר, שעשו בפסח היה שלא ודאי וזה אזוב״, ואגודת המעוקוף על הזאה דורות, לפסח
 הרבים מלעזון וגם היא׳, בג בג ׳בן ומשני יומני׳ שאמרו דגנזרא מלימזנא והנה גדול. עיון וצריך

 כאלו לכאורוז נראה בקור״, טעונין תנזידין של דכבשץ תנא דהאי דבתב מברנזםרא עובדיה
 על שיוזלוק תנא שום מציגן לא ובאנות בג. בג בן של יחידית שיטוז אלא פסוקה, הלכה היה לא
 הקדוש רבם הניח דאיך לי קשיא אולם גדול. עיון וצריך ימים, ד׳ ביקור בעי לא דתמיד לומר זה

ביץ חיובי באופן במשנדז מלקבוע המעוניות מסדר מגל ^ ימים, די התנויד את לבקר חזיי  ו
 זה דין תנא לא ולמוז בתנויד ביקור חיוב דאיבא נדע פוחתץ״ ״דאין דערכץ ממעונה אגב בדרך

 ״עואים״ ד״ה א, מב, סוכה התוס׳ כש״נזת נאנור אם התימה תגדל ויותר כרגיל. בפירוש במשנה
 וצריך חטאת חייב בשבת כהלכתו מבוקר שאים התמיד את ״העזהזט יוסי ר׳ דאמר הא על

 ד׳ ביקור תזזנון מעוום אוזר תמיד צריך תם ננלצא ואפילו התום׳ וכתבו מבוקר״, אחר תמיד
 פליאה לכן בשבת, אחר לסוחוט וחייב pהקר מעכבת ביקור דמצוות ליוז דסבירא הרי ימים,

 אשר אגב. בדרך pר ועזנאה תנזיד בקור חיוב בפירוסו, מלסומת הקדועז רבם המוז איך נשגבה
ב כ״נז במגילוז אבן הטורי שחידעז למה אלימתא ראטז יש מזה אים התמיד ביקור של זה חזיו



דורים־עקכיהצאו דור

 שם פסחים דתוספתא ה׳ pדבפ נראה ופלא בדיעבד. לעיבובא לא אבל ולכתחלה למצדה אלא
 ונסכיהם׳/ לכם יהיו ׳תמימים ״דכתיב הלשון! בזה ומסיים יוסי ר׳ דאמר מה של מקורו הוא

 יהיו ״דתמימים לקרא התוספתא הוצרכה למה מום אסתם דאי ימים, ד׳ הביקור דקאי ובודאי
 דתמיד דהביקור ראיה מזה היה ולכאורה לקרבן. פסול מום דבעל מקרא הכי בלאו הלא לכם״,
 שמדברי עוד מוסיף ואני מזה. העיר לא אבן שהטורי עיון וצריך בדיעבד״. אפילו מעכב

 ״ויהיו שכתב בדיעבד עיכובא כאן שאין המוחז לשון רק כתב ננלי ט א, תמידין מהל׳ הרמב״ם
^ נראה ומזה ימים״, ד׳ הקרבה יום קודם מוכנים  מעכב אינו אבל ביקור, מצוות יש לכתחלה ד

 ומשמע ד׳תשמח׳ שווה גזירה דאיכא כיון כן, לומר ליה דמינא הקושיא ומעתה בדיעבד,
 צריכה זו וחידה בדיעבד. יעכב לא למה כן ואם מקובלת, שוה גזירה שהיא בפסחים בגמרא

ופתרון. פשר

ת דפסח ותוס׳ רש״י ליה סבירא בסוגיא המבואר כפי ב.  שני פסח ורק ביקור בעי נבלי דורו
 ד׳ ביקור של זה חיוב בהלכותיו הביא לא דהרמב״ם במקומו. במהרש״א עיין מ״הזה״ ממועט

ת, בפסח ימים  שהאריך ת״א וסימן ה׳ סימן חינוך במנחת עיין האחרונים, בזה עמדו וכבר דורו
 על והקבלה הכתב הנפלא בספר מצאתי אבל מענה. מצא ולא הרמב״ם שיטת על לתמוה
שוב בביאור שמאריך בא בפרשת התורה  שכתב, האמתי דבר על ואעורר הרמב״ם, שיטת וביי

 פסח על הכוונה אין שני, פסח למעט בא השני ד״הזה״ פסחים בגמרא דאמרינן הא דלהרמב״ם
 זה ולפי אשר אמתית, הערה והיא הדבור. פי על במדבר שעשו שני פסח על אלא באייר שני
שב מקום היה  בתשובותיו זצוק״ל סופר החתם זקני קדושת שכתב מה על נפלאה תמיהה אי
 כמה בזה עמדו וכבר שני״. פסח ביקור יום הוא אייר יו״דT׳ הדברים בתוך רל׳׳ג סימן יו״ד

 מביקור. אימעוט שני דפסח א, צ״ה, פסחים מפורשת גבלרא סופר החתם מעיני שנעלם אחרונים
 במדבר שעשו פסח הכוונה שני פסח סופר החתם שכתב דמה ניחא, והקבלה הכתב דברי ולפי

 וע,Tכ pלא שנכנסו עד במדבר שהיו שנה ארבעים כל אחר פסח עשו לא כי הדבור, פי על
ת דפסח בשיטה אזלה דילן וגבלרא  שבאייר השני פסח pו התמיד, כמו ביקור בעי נבלי דורו

ת פסח אבאר, כאשר המחוורת השיטה שהיא הרמב״ם לשיטת אבל אימעט,  אימעוט נבלי דורו
שבאייר. שני פסח שכן וכל מביקור

 לקרבן פסול מום בעל הכי דבלאו דכיון גדולה, הערה לי יעז ימים ד׳ ביקור מצוות בגוף ג.
 ד׳ ביקור האי כן ואם שנה״, בן זכר תבלים ״שה אומר מלא ומקרא כולן הקרבנות כל כמו פסח
 לעזאול אין כי ובודאי לביקור. ימים ארבעה בדיוק התורה ציותה תכלית ולאתה בעי מאי ימים

 ההכרח צד על אלא הכתוב גזירת לעשות אץ כי דע אבל הכתוב, גזירת ועל לאלקינו קושיא
 דרעזה, נדרועז לא מעצמנו אנחנו דקרא, טעמא דורעזין אין ואם אחר, בענין אפשר שאי היכא

 דודאי לי קשיא ומעתה הבריא, ושכל הסברא על מיוסד טעם בלי הכתוב גזירת ולעשות
ש אבל בעשור, הטלה את להפריעז התורה כן גזרה במצרים  ״ויהי ד״תשמרו״ שווה גזירה לדרו

 נאמרה שלא מצוה חיוב על ד״במועדו״ שווה, דגזירה הרמב״ם כפירועז או למעזמרת״ לכם
ת בפסח לא בתורה בפירוש  שום בלי הכתוב גזירת ל^נשות ליה מנא תמיד, בקרבן ולא דורו

ופירוש. טעם

ט נא שמע אבל שו  כי הנה ופשורי עקולי בלי נכון באופן יתבאר הכל איך אמת דברי ^
הקרבן לצורך הטלדז את ויפריעזו שיקחו התורה גזרה למה והטעם הסיבה היסודיות הנחתנו



דופםדו וכיפור כעשור מפחו

 מה לפי בשבת, בניסן עשרה היה מצרים יציאת שבשנת מפני היא לחודש בעשור דייקא פסת
 השי״ת שרצון והיות השבת. ביום היה בניסן יו״ד בן ואם ממצרים, יצאו ה- שביום רז־ל שאמרו

מן מעותד וכך היה  ביארנו וכאשר בראשית ימי מששת תורת מתן ליום השבת יום ומיו
 כדכתיב הישראלית, האומה ויצירת ולהווית תורה למתן ההכנה היתה מצרים ויציאת בפתיחה

מן השבת יום ועל תורה מתן של השבת יום על מוסב זה לעם״, נהיית הזה ״היום  הפרשת ז
 יום ענז תורה ומתן הגאולה מקושרת כן ואם בשבת, שחל ניסן לחורש בעשור השה ולקיוזת
מן השבת יום היה האו והנשגבה הרמה לתעודתו אשר השבת,  מהתחלת כבר ומעותד מזו
 לכך, ועתרו הזמינו לומר רצה אותו ויקרש השביעי יום את אלקים ויברך דכתיב; העולם בריאת
 זה ולפי ברבה״, היום לפניכם נותן אנכי ״ראה כדכתיב הברכה מקור מבע שממנו ליום להיות
 הביקור זמן נמשך היה וממילא השבוז ביום יהיה לקרבן הטלה שהפרשת היה הכותה עיקר

 אז גנז ה■ ביום בניסן י״ד הל היה למשל ואלו ההקרבה, עד ההפרשה משעת ימים, ארבעה
מן היה זה ובמקרה השבת, ביום מעותד הפרשה היתה  לא כי ימינן, חמשה מתארך הביקור ז

 הפסח קרבן מעשה כל של שההתחלה אלא התורה קפידת היתה עצמו הביקור זמן המשך על
 ערך * היה ניסן לחודש בעשור מקחו האי כי מזה והיוצא השבת! ביום יתקיים הגאולה, לשם

ת בפסח אבל - מצרים בפסח p וחשיבות  שום ימים ארבעה לביקור אין תמיד ובקרבן דורו
וחשיבות. ערך

 לזניכובא לא אבל לכתחלה פמם בל על יהיה בתמיד שגנז שווה מהגזירה דרעז בג בג בן אולם
 דידן תלמודא על חולק היה דהוא אמינא דמסתפינא [ולולי ימים די ביקור של יתירה מצוה
^י כתנא ליה ואית פ  עשור וממילא ממצרים, יצאו שבת דבערב עולם, ובסרר אליעזר דר• ד

 ליה סבירא ולכן הנ״ל ובנץ יסוד שום ליבא ולדידיה בשבת ולא ראשון ביום היה ניסן לחודש
אץ דווקא, לחודש בעשור שיהידז השה לקיהת על התורה הקפידה הכתוב שבגזירת שין ו  דור

ת בפסח הדץ דהוא ליה סבירא וכלן דקרא טעמא  ומגזירת ימים ד• ביקןר בעי נניי ובתמיד דורו
 אפילו מעכב בתמיד ימים ד׳ דביקור א, מב, בסוכה ליה דסבירא יוסי ור• בזה. ודו״ק הכתוב

 שווה דמגזירה ונסנמזם״, לכם יהי׳ ד״תמימים מקרא וסמך לדרשה זקוק היה בדיעבד
 מה ונבון שפיר ולכן לעיכובא. ימים ד׳ ביקור ללמוד אץ למשמרת״ לכנז ״והיה ר״תשמרו״

ת פסח דביקור ליה סבירא בג בג בן תנא דהאי מברטנורא עובדיה הרבינו שכתב  ותמיר דורו
עיץ יוסי. מדר■ ולאפוקי לכתחלה רק הוא  בעשור ומקחו ימים ד• דביקור שכתב אבן בטורי ו

 רעז״י שיטת לפי הוא שבן ובודאי בזה, זה תלויים שאיננז נפרדים דברים שני הם מצרעז בפסח
 אולם באריכות. עיי״ש לתורטז בעשור והפרעזה לקיחה בלא אפשר ימים ד■ ביקור כי ותוספות,

^ אך הידז ימים ד• של הביקור כי להיפך, הוא הנוזתינו לפי  הפסח של מקחו שיהיזז בדי ו
 בפסחים העז״ס סוגית מסקנוז ולפי היטב. ודו״ק העזבת ביום היציאה בשנו! שחל לחודש בעשור

ת פסת למעט ״הזה״ של מיעוט לן אית  על ביקור חיוב יעו בתמיד אלא ביקור, טעון שאינו רורו
 שיטת לפי הלכתי הסוד טענז שום התמיר לביקור שאין בדיעבד לא אבל לכתחלה, פנים כל

 נבון כי היטב בזה חניין בג. בג בן דרשת והבנת הש״ם סוגיית עם והמכוונוז המחוורת הרמב״ם
הי. ברוך הוא ואמת

 מצרים פסח בין ״מה א, צו, פסחעז במשנה עיין וחשוב נעלה ענין על לעוררך אתי ומקום
ת לפסח מו אחת לילדז נוהג חימוצו מצרים פסח , דורו ת ופסח עמון (ויו כל נוהג חימוצו דורו



יורים-עהכיזזגאן דור

ת ופסח פסח, בשם המעות חג את באן קבע התנא הנה שבעה״.  שעשו שני פסח ובן דורו
 בי ״והיה בדבתיב pבא תלוי פסח דהא הוא ברוך הקדוש של המיוחד עיווי פי על במדבר
 ניסן חודש דראש עואפ, הסדר פי על השבת ביום אז חל שבמדבר שני ופסח ״.pאלהא יביאך

 זאת ובבל עולם. בסדר במבואר עטרות... עשר נטל היום ואותו עולם לבריאת ראשון ביום תיה
ת דפסח השבת, ביום שהקריבו מדבר מפסה ללמוד אץ  דמה ביון השבת, אוז דוחה נבלי דורו

ציווי שעה הוראת פי על היה השבת ביום במדבר הפסח את שעשו  ללמוד ואין ובנ״ל מיוחד ו
ת פסח  בני איך הקושיא קשה ולא בא. פסזזת והקבלה בהבתב ועיין במובן. מדבר מפסח דורו

w לא בתירא t הוראת היה דוה במדבר שעשו שני מפסח ללמוד דזלין שבת, דוחת פסח אי 
 ומילה מתנליד וחומר וקל ד״מועדו״ והדרשה ההלבה את ידעו דלא והא הדבור, פי על שעה
^ הנה והוא, חדש דבר לומר לי נראה קרבנות, ושאר פ  הגללי יוסי ר׳ פליגי במנחות התבלת ב

 שבת למעט תפילין בפרשת דבתיב ימימה דמימים הקרא את ררש הגלילי יוסי דרי עקיבא ור׳
ה אית עקיבא ור׳ טוב, ויום  דבתיב רביון ליה סבירא מסברא ורק פסח, על קאי קרא דהאי ל

 עקיבא דר׳ בעליל נראה מזה הנה אות. גופן שהן טוב ויום שבת יצאו ידבה״, על לאות ״והיה
ה סבירא  ישראל הוא בריך קודשא שבין הברית אות הוא השבת קדושת תוכן דעצם ל

בין ביני ״ועומרו הקרא מוסב הזה ברית ועל ואורייתא,  וכלן לעולם״, היא אות ישראל בני ו
 שבתפילן בפרשיות ורכתיב ברית, אות כן גם שהם תפילץ בעי לא אות, גופא דהוא בשבת,

אל כעמך מי כתיב עלמא דמרי ובתפילין שראל, שמע  עיי״ש), א, ו, (ברכות אחד גוי שר
מר, ש ומעתה תפילן דכמו pסוב היו בתירא דבני ל  גופא דהוא טוב, ויום בשבת נוהג אינו ד

אין אות,  וזבד אות שהוא דפסח הדין דדזוא בסברא ללמוד יש מזה דתפילין, לאות צריך ו
 ופטורין היא אות הבי בלאו שבת דהא הפסח, עוד להקריב צריך אין בשבת תל מצרים לציאת

 על עולה היה שבת חלול מצר לא ולבן תפילן. ממצוות שפטורין כמו הפסח בשבת מלעשות
ה סבירא הוה אלא בשבת פסת להקריב שלא בתירא בני של דעתם ^ דבשבת ל טו  מלעשות פ
 ממילה ללמוד אין ולכן אלימתא, סברא והיא השבת. ביום תפילין מזנוות דפטורין במו הפסח

חץ קרבנות ושאר ומתבליד  מצוותה דאין בתירא בני של סברתן היה פסח אבל השבת, שדו
 למדו מזה ד״במועדו״, והדרשה וחומר הקל את מהלל כששמעו אבל המובת, ביום כלל נוהגת

ש ד לן דלית לתפילין, דומה ואינה בשבת, גם הפסח לעשות חיוב ד מו ה ל שז  על מיוחדת וד
 אןז בשבת אפילו להקריבו שחייב הכתוב גזירת בפסח כן שאץ מה בעזבת, תפילין מצוות חיוב

 הקשה בסוגיא המפרעזים בהן שנוזלבטו הקושיות כל מיושבות ובזה אות. גופא שהוא פי על
ה׳. ברוך ל שהניחו חדש דבר הוא כי בזה ודו״ק בתירא. רבני כברזל



הזה בזמן מצה

הזה בזמן מצה

 מזנות תאכלו בערב לתודעו יום עשר בארבעה ״בראשון כתיב! תז) יב, (שמות בא בפר׳זזת
 וראוי תזסתומים, מהקשים אחד הוא שבתורה זה פסוק בערב״. לחודש ועשרים האחד יום עד

 המפיץ בהיר אור ראיתי יתברך. לה׳ ותהילה הקרא. כוונת תוך אל ולהתעמק לחדור איפוא,
ונשגבים. רמים מענינים כבדים, עננים

 דאורייחא הזה בזמן דמעה ליה אית דבא הנקב, בד אחא ור■ רבא פליגי א, קב, פסחים בש״ס
ש רבא הדאשונה. בלילה אפילו מדדבנן p דהוא ליה סבירא תנקב בר אחא ור׳  הקדא את דוד

ר ובספרי הזה, בזמן מצה החיוב מצות תאכלו ד״בערב  בל של רחב ביאור תמזנא דורים דו
לעניעו. דצריך מה אלא הדברים את אכפיל ולא הסוגיא,

 מצה חיוב על מצות־ תאכלו ד״בערב הקדא את רבא דדרעז דמה מוסד, ליסוד אניח ומתחלה
 טצוה אינה מצה מצוות דהלא לארץ, ובחוץ החורבן אחר הזה בזמן הכוונה אק הזה, בזמן

^. התלויה א  לזמן המיוחדת פרטית מצוה איזה כולה התורה בכל מצינן דלא אלא עוד ולא ב
מן החורבן שאחר  בלתי מצה, אכילת על מיוחדת מצוה דיעז לומר, רבא כוונת אבל הגלות וז
 נהגא דלא מצוה ודאי וזה יאכלוהו״, ומדודים מצות ״על כתיב דביה הפסח, בקדבן תלוייה

 מזנוה יש לפסח, בטפילה מצה ממצות דחוץ להשמתנט רבא ובא פסח, בשר אכילת כשיעז אלא
 בלילה מצה לאכול זמן ובבל מקום בכל ציותה התורה אלא הפסח באכילת תלוייה בלתי

מן גם נוהגת מצה אכילת שמצוות מזה יוצא וממילא החג, ימי שבעות של הראשון הזה. בז

 ממה הפסח, קרבן באכילת תלוייה איגה מצה אבילת דמצוות זה, מחודש דין למד דבא והנה
 ובהאי הפסח. קרבן מאכילת כלל מדובר אינו זה ובפסוק מצות״ תאכלו -בערב בפסוק דכתיב

 מצות״, תאכלו ״בערב התורה מדהדגישה אבל הימים, שבעת משך מצה מאכילת המדובר קרא
ט את רבא למד  שבעת דבכל הימים, משאר חלוקה הראשון בלילה מצה אכילת מצות כי די

 מצוה אפילו פוסקים ולכמה חמץ, ולאפוקי מצה, לאכול רשותית מצוה p איכא הימים
 נאכל שלא למעט רק בא מצות״ תאכלו ימים ד״שבעת וקרא הימים, שבעת בכל ליכא רעוותית

אין זה בענין להאריך ויש עשה. מכלל הבא בלאו גם חמץ איסור ולעשות חמץ  מקומו. כאן ו
 לקיים מיוחדת מצוה יעז לזה מסף לה, הטפלים ומרורים מצות דגנז מוכח רבא שינזת ולפי

ת שבזמן באופן מצות״, תאכלו ״בערב מצוות ב  אכילת של מצוות שתי נוהגות היו הקרבן ^ר
 על הפסח את לאכול והמצוה מצות״, תאכלו ״בערב של המצוה דהייט הראשונה, בלילה מזנה

עיין בזה. זה תלויים אינבז אלו מצוות ושתי ומרורים, מצות  ״מה בד״ה א, קטז, פסחים תוס׳ ו
 בתחלת זית פעמעז שתי מצה הראשונה בלילה אוכל היה דהלל מדברידזם דמשמע דרכו״,

 מצות על הפסח בעור אכל הסעודה ובסוף מצות־ תאבלו ״בערב של המצוה לקיום הסעודדז
 הפסח הסעודה ובגמר לחאבון, נאכלת היתה הסעודה בתחלת מצה זית היטב, עיי״עו ומרורים,

ודו״ק. במרדכי גם וע״ץ אפיקומן. הפסח אחר pמפטי דאין בסוגיא וכמבואר השובע, ועל



הצאן דודים-עהכי דור

 הנה בראש שהעמדנו הקרא מפשטות מוכרחת המחוורת רבא שיטת איך ושמע והסבת
̂־הו״, מרורים על ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ״ואכלו כתוב: ח יב. בא בפרשת  יאכק
 על הרמב״ן עמד וכבר יאכלוהו״. ומרורים מצות ״על כתוב: יא ט. בהעלתך בפרשת שני ובפסח
 הראשונה בלילה דנוהגת ראשון דבפסח וכתב הבולט, זה. הכתובים לשון שינוי על התורה
מרור מצה אכילת על נוסף הפסח בשר מאכילת תלוייה בלתי מצה מצוות  לפסח, כטפלים ו
 P אינה המצה אכילת כאלו המרורים״ על ומצות אש צלי הבשר את ״ואכלו התורה כתבה
 הכתוב השווה לכן הפסח בשר מאכילת תלוייה הבלתי מיוחדת מצחז גם אלא לפסח טפלה

 לפסח כטפל מצה מצוות p ליכא שני בפסח כן שאין מה הבשר. אכילת עם המצה אכילת
 חה מרור, עם בשווה לפסח טפלה p המצה וגם יאכלוהו״, ומרורים מצות ״על התורה, אמרה
עיין תורה של לאמיתה אמת  זקני קדושת ובשו״ת א, ק״כ, פסחים המהרש״ש בהגהות גם ו

ודו״ק. קצא, ויו״ד קמ או״ח זצרק״ל סופר החתם

 אש ציא• הזה בלילה הבשר את ״ואכלו בא דפרשת דמהקרא לרבא ליה סבירא ומעתה
 עם בשווה עיקרית מצוה כן גם היא מצה דמצוות מוכיח הקרא דלשון פי על אף ומזנות״,

 עליו דיש שהיא סיבה מאיזה פסח קרבן מקריב שאינו דמי ידענו לא עדיין מקום מכל הפסח.
 הזה בלילה הבשר ״ואכלו כתיב הקרא בזה דהא פסח בשר אכילת בלא גם מצה אכילת חיוב
 פסח בשר באכילת תלוי בלתי מיוחד חיוב דיש ליה, ומנא החיבור, בוא״ו ומצות״ אש צלי

מן בכל מצה אכילת של זו דמצוה ואומר רבא בא לכן מצה, לאכול  מפורש מקום ובכל ז
 פסח, בשר מאכילת כלל המדובר אק שם אשר מצות״, תאכלו ״דבערב קרא בהאי ומבואר
ת עינה (עם מצות״, תאכלו בערב עשר בארבעה ״בראשון הכי: הקרא את ומפרש ^  מפ

 ״עד הקרא אומר כך ואחר הימים. שבעת של הראשונה בלילה מיוחדת מצוה וזו אתנחתא)
 רעזותית. מזגוה הוא המצה אכילת אלה הימים ובשבעת מצות״, תאכלו לחודש ועשרים האחד

 ראp בפשטות וברור אמת וזה חמץ), לאכול שלא לאפוקי בא אלא לא, רשותית אפילו (או
דוחק. שום בלי

 שמואל, הרבנו שהp ״כאילו״ ד״ה בתוס׳ א. ח, בברכות הנה אמת. דברי קושט שמע ועתה
 בעשירי הא מתענץ בתשיעי וכי לחודש״ בתשעה ד״ועניתם מקרא דיפתי רב pדמד דכמו

ה לא למה מתענץ, ש  וכי בערב״ הראשץ לחודש עשר ״בארבעה קרא האי על גם לחז״ל ^
 שייך הימים שבעת התחלת של דל־לה אוכלין, לחודש בט״ו הלא מצה אוכלין עשר בארבעה

תירוץ הלילה. אחר הולך דהיום שלאחריו, אל ש מאד. דחוק התוס׳ ו  שכתבו, המפרשים מן וי
 אמר איך כן ראם פלא והוא היום, אחר הולך והלילה להם היה נח בן דין עדיין דבמצרים

 יום בסוף דהיינו הערב, עם עמרין הימים דשבעת הרי בערב״. ועשרים האחד ״עד הקרא
 את לפרש אפשר אי כרחך על כן ואם ועזנים, העשרים יום של בבוקרו ולא ועשרים האחד
 לא שמואל הרבינו ושיתp ולומר pלת ל הניחו מקום אבל כמובן. אחר בענין ראp תחלת
 הראשונה בלילה מצה לאכול גזרה שהתורה דמה היא, רבא השקפת דעתי לפי הנה מידי. קשה

 אכילת של המצוה ותמורת כתשלום ראה זו דמצוה נראה פסח קרבן עושה שאינו למי אף
 מקרבן תלדיה ובלתי מיוחדת כמצוה מצות״ תאכל ״בערב מצוות והא. הפסח בשר עם מצה

א בזמן הפסח תחת ועומדית באה הפסח  שמעוכב אלא פסח דאיכא בזמן אפילו או פסח דלכ
הפסח את עושה שאינו פי על שאף התורה פידהpו זכה שהיא, סיבה איזה מחמת מלעשותו



הזדו כזמן מצה

 ב, קב, פסחים ברש״י בפירוש מבואר וכן הפסח. תחת עומדת זו ומצה מצה, פנים כל על יאכל
 ולאכול הפסח״ במקום לעמוד אהדריה קמייתא למלתא קרא אהדריה ״כי לן״: משמע ״קא ד״ה
 עד אלא מצה לאכול שלא עזריה בן אליעזר דר׳ אאבא רבא קסמך זו סברא ועל חצות. עד

 אכילת מצות ומקיים פסח קרבן ממש דכשעושה לומר אפשר דודאי יוצא, ומזה כפסח. חצות
 לקיים מיוחדת מצוה עליו מוטלת אץ שוב אז ומרורים, מצות על הפסח בשר כשאוכל מצה

 דהלל ומה מרורים, מצות על הבשר את ואכלו מצות על נוסף מצות״ תאכלו ״בערב מצוות
 רק ומרורים מצות על הפסח הסעודה בסוף שאכל למה נוסף מצה הסעודה בתחלת אכל

הדין. מעיקר לא אבל כן עשה דמלתא לרווחא

מן ליה סבירא דרבא הנ״ל מכל היוצא  מתעלה המצה אכילת פנים כל על אז פסח דליכא דבז
 עומדת והמצה הפסח תחת מצה לאכול מיוחדת למצוה הפסח לבשר טפל של מהמדריגה

 הפסח, בשר אכילת של כזמנו ממש הפסח בלא המצה אכילת של זמט גם ולכן הפסח, תחת
 אחר הולך הלילה דבקדשים בהלכה, גדול כלל והנה עזריה. בן אליעזר לר׳ חצות עד דהיינו
 של זמט הדין דהוא אני אומר ומעתה בנו. ואת אותו פרק סוף חולין במשנה כמבואר היום,

 שלאחר בלילה שהיה הקרבן אכילת מצות של כזמנו ממש הפסח תחת שעומדת המצה אכילת
 קדשים דלגבי כיון עשר הארבעה יום תשלום הוא הלילה קרשים ולגבי עשר, ארבעה יום

 שלאחריו הט״ו יום של כאלה נחשב אינו הפסח בשר אכילת של ולילה היום אחר הולך האלה
 מותר דלרבנן שם דמבואר א, צ, פסחים בגמרא ועיין שלפניו. עשר ארבעה יום של כלילה אלא
מרור מצה גם לפסח המוקדש בממון אקח  זה ולפי דמיא, כפסח נינהו דפסח דהכשירא דכיון ו
מן המצה נחשבת שפיר  כיץ כפסח, ממש מצות תאכלו בערב של המיוחדת המצוה הזה בז

 איך חז׳ל הקשו לא דלמה התוס׳ לתמיהת התחלה אץ כן ואם הפסח, תחת עומדת שחמצה
 הוא כן דודאי אוכלין, בי״ד וכי מצות תאכלו בערב לחודש עשר ארבעה ביום הקרא אנלר

 ובכוונה בט״ו, ולא עשר בארבעה הפסח של זמנו כמו היא מצה מצוות של שזמנה האמת
 רבא שאמר מה על בזה לרמז מצות תאכלו בערב לחודש עשר בארבעה התורה אמרה עמוקה
 בזמן הפסח קרבן תחת עומדת אבל הפסת, מקרבן תלוייה בלתי מצוה היא הזה בזמן דמצה
השמים. מן שזכוני ה׳ ברוך נפלא נקודה וזה פסח. דאכא

 מן ויום אלה שיהא דצריך ב, כ, השנה ראש בגמרא שאמרו מה רבתא מציאה זה וראה
ש יוחנן ר׳ ביה דפאגי החדש  מעד לקיש ולריש ערב״, עד ״מערב ילפינן יוחנן דלר׳ לקיש ורי
שץ משמעות אמר אביי בינייהו, מאי בגמרא ומקשה בערב״. לחודש ועשרים האחד  איכא דור

 ״מאן כזהב: המזוקקים ז״ל רעז״י לשון לך ואעתיק בינייהו. איכא אלה חצות אמר ורבא בינייהו,
 דיליף ומאן ולדידיה... ערב׳ עד ׳מערב דכתיב הלילה, תחלת אחר הולך הכיפורים מיום דיליף

 היום עד פסח של הראשץ אלה מחצות שהרי הלילה, תחלת אחר הולך היום אץ ממצות
 וחצות )ב <קכ, פסחים ערבי בשילהי כדאמריץ חמץ, יאכל שלא ובלבד רשות, מצה הכ״א
 הנה חובה״. עמה הנאכלת שהמצה בי״ד שנשחט הפסח עם ונמשך מהם חלוק הראשון אלה

 מצות״ תאכלו ״בערב דמצוות ב, קב, בפסחים שכתב כמו מפרש לשיטתו שרש״י אומר מפורש
 נבושך חצות עד זה ואלה הפסח, כמו חצות עד זו מצוה של זמנה ולכן הפסח, תחת עומדת

 יום אל ולא שלפניו הי״ד יום אל נמשכת הראשונה אלה דחצות הרי עשר, הארבעה יום אחר
ומכוון מדוייק מצות תאבא בערב לחודש יום עשר בארבעה דקרא אשנא ולכן שלאחריו, ט״ו



הצאן דורדורים־עהבי

 וילנא בש״ס חננאל רביט בפירוש ועיין לפסח, איתקש הזה בזמן מזנה דגנז מפורעז קרא לן ואיה
עיין היטב. ודו־׳ק עיי״ש מפירש״י. Tשנא  רהפסח עקיבא, כר■ רפסק טו, ח, קרבן בהל■ ברמב־ם ו
 את הרמב״ם דחה דלמה לי וקשיא עזריוז. בן אליעזר כר■ דפסח ברבא ודלא הלילה כל נאכל
 דמצה הענין בעצם פליגי לא עזריה בן אליעזר ור■ עקיבא דר■ ובודאי בחרא, שהוא רבא שיטת
 וכאשר מצות תאכלו בערב עשר דבארבעה מהקרא וכדמוכח לפטה נבזי איתקש הזה בזמן

̂ם דוזה למה כן ואנו ביארט,  וזה הלילה, כל נאכל דהפסח ופסק מההלכה רבא שיטת הרמ̂ב
עוד גדול. עיון צריך  הלילה טדר ודיני הלכות מכמה שכתבט מה לכל מפורשת ראיה מצאתי ו

הלכה. לפסק ובש״ע בגמרא הקבועים

מז דאמר מה א.  לפסח, דאיתקעז משום חצות עד אלא נאכלת אינה הזה בזמן דמצה ר
 לפסח. איתקש נמי פסח, קרבן כשאין הזה בזמן דטצה רבא מצא ראיה גדולה תזקושיא
^ם שיי וגנז אופן בשום יתיישב לא ופירועזו דברים ערבוב יש וברש̂ב  האי ליוז מנא ביאר לא ר

 אומר דהקרא ממה הוא רבא דראיית אני ואומר הפסח, תחת עומדת הזה בזמן דמצה חידוש
 דמצה בעליל מוכח מזח אשר בערב, עשר בארבעה הוא המצה אכילת של דזמנה בפירוש

 כפתור תה פסח. קרבן של זמנו כקביעת זמנה וקביעת והיובה הפסח תחת עומדת הזה בזמן
יתברך. לה■ תהילה ופרח

 הואיל ומשני לי, למה מצות גבי רחמנא רכתב ״מושב■■ מקשה ב, א, קדומוין בגמרא ב.
 לן ממזמע קא לא פסח בזמןדליכא אין, פסח דאיכא בזמן יאכלוהו■■, ומרורינו מצות ■■על דבתיב

̂ה בתוס■ שם עיין תירצו מצות״, תאכלו מ״בערב אדז נפקא רבא דהא לתמוה שהרבו ״בזמן־ ̂ד  ו
ץ חד בעיון קראי דתרי ^ אזו א  בית שאין בזמן pלא בחוץ וחד קיים, המקדפז שבית בזמן ל

עדץ דברים. אריכות ובמהרש״ל במהרזזז״א עיין קיים, המקדש  ולפי תפקידה, דורעזת הקושיא ו
 ענו וקשר אחס רמז יעז מצות״ תאכלו ד^בערב בקרא גם דודאי מאד, ניוזא הקודם ביאורנו
 עומדת שהמצה והיינו וכנ״ל, בערב יום עשר בארבעה זמנו את התורה מדהגבילה פסח הקרבן

מן על שנאנזרה מצות תאכלו בערב מצוות דגם הדעוז על עולה היו שפיר ולכן הפסוז, תחת  ז
ש ק״ם המקדש שבתת עוד בלילה, מצה לאכול תלויות, בלתי מצוות שתי ר  נוספת מצוה ו
 דיש ידענו לא עדיין אבל קיים, המקדש שבית בזמן זה וכל ומרורינז, נמנה על הפסה לאכול

 אחה מחמת הקרבן את מקריב שאינו למי או קיים המקדש בית בזמןשאין גם מצה אכילת חיוב
 נמנות״, תאכלו מושבתיכם ״בכל דבתיב מהא נוסף קרא דדרשינן שפיר ולכן שתהיה, סיבה

 מצה אכילת להייב בא דהקרא חז״ל למדו ולכן פסח קרבן על כלל רמז בו אין מקרא ובהאי
מן. ובבל מקום בכל איכא מצה אכילת מצוות אבל כלל, פסח כשאין גנז למצוה  מיושבת ובזה ז

 דאהדריה מפזום חצות עד מצה דאכילת הרשב־ם פירוש דלפי האחרונים שהקשו הקועזיא
תורוז מרור אכילת חיוב דיש הדין דהוא נאנזר כן אנז לפסח, קמייתא למלתזג קרא  ומשום מוז

אי מידי, קעוה לא דברנו ולפי לפסח, דאיתקש  הקרא הוא קמייתא למלתא אהדריוז דוז
 לקרא דאהדריה משום לא אבל לפסוז, איתקש ובזה מצות״ תאכלו בערב עשר ד״בארבעה

הרעזב״ם. וכפירוש יאכלוהו״ ומרורים מצות ד״על

 קריאת חז״ל קבעו לא למה החמורה הקושס! הזכרתי הפסח במאמר האגדה ובחלק ג.
 התורוז קריאת שקבעו כמו ב־יסן״ י״ד ביתז הפסח ועוחטו הצאן לכנז וקחו ד״משבו הפרשה
י,Tמ קשה לא הנ׳ל הזגמתית הקחנזה ולפי שכתבנו מה באריכות ע״י״עו הקרבמת. שאר בנוקוס



הזה כזמן מצה

 תחת העומדת מצוה יש הזה בזמן גם דהא הפסח, במקום הפרשה לקריאת צורך היה דלא
מן מצות תאכלו בערב של חיוב דהיינו הפסח,  לעזאר דמיא לא ולכן התורה, מן הזה בז

 אתי יש ומקום ה/ ברוך ואמת נכון וזה תחתיהם, לעמוד מצוה שום עומדת שאץ הקרבנות
 לה׳ חג אותו וחגותם לזכרון לכם הזה היום ״והיה יד: יב, בא בפרשת מלא מקרא דיש לעורר

 קרבן חגיגת של החיוב על מוסב הקרא פשטות פי על הנה - תחגוהו״ עולם הקת לדורותיכם
 י״ד דיום הרי עולם, חקת חג ליום pבני י״ד של זה יאיום קראתו בפירוש והתורה בי״ד, פסח

 ודו״ק המועד, בחול כמו פנים כל על בו אסורה מלאכה ועשיית המועדים בץ נכלל הוא בניסן
השם. ברוך נעלה ענין הוא כי היטב

^ג  מחג ט״ו דט״ו שווה מגזירה למדין אנו דאיך עצומה, קושיא לי קשה ביאורנו פי על ו
 וקשה הסוכות, של ימים שבעת של הראשונה בלילה בסוכה אכילה חיוב הסוכות וחג המצות
 משום הוא מצה אכילת חיוב ביה דאית דמה בניסן ט״ו של לילה בין גדול חילוק יש דהלא
 של הראשונה כלילה לא אבל רפסח, עשר ארבעה של היום כגמר ננדשכת הראשונה דלילה
 מיודזדת חשיבות שום לו אין הראשונה לילה בסוכות כן שאץ מה מצות, תאכל ימים שבעת

 מה הראשץ בלילה בסוכה אכילה לחיוב נלמוד איך כן ואם הסוכות חג ימי שאר כל על נוסף
מי בשאר דליכא  כלל, סוכה ישיבת חיוב ליכא פירות p אוכל ואם רשותית מצוה p שחוא יו

איר וה׳ זו, לקושיא ישוב מצאתי לא עתה ולזנת ניהpדיפ ער ובר ער צריכה זו וקושיא עיני. י

 בטומאה דנאכל פסחים משנה וכסתם מעכבא פסחים דאכילת כחכמים, פסקינן אנן הגה ד.
 לא דמתחלתו א. פז, פסחים במשנח מבואר וכן ב) (עו, לאכילה אלא בא לא דעיקרו משום
ת, בפסח והייע לאכילה אלא באה  השחיטה היתה המצוה עיקר מצרים בפסח דהא דורו

 האכילה, היא המצדה עיקר דאז אלא דורות, בפסח עהג היה שלא מה המשקוף על והזריקה
בו הפסח על לזכר שבאה ^רי  תחת עומדת ט׳׳ו בליל המצה אכילת הזה ובזמן במצרים, ש
עיץ הפסת,  וב״ח יוסף ובבית חצות, אחר פסח בערב מצוה מצת ללוש דמצוה תנח סי׳ בטור ו

 אחר פסח בערב דוקא מצוה המצת לאפות מצוה שיש הירושלמי את הביאו השו׳^ג ומפרשי
 עומדת שלאחריו בלילה המצה ואכילת פסח, רבןp שחיטת תחת עומדת זו ואפייה חצות
 ב ל, מגילה במשגה מבואר באמת ט״ו ביום משכו פרשת קורין דאנו ומה הפסח, אכילת תחת

שץ ביום לקרות התקנה היה דמתחלה  בגלות pו משכו, פרשת ולא אמור פרשת פסח של רא
שץ ביום משכו פרשת לקרות תקע  צבאות יצאו היום בעצם ויהיה זו בפרשה דכתיב משום רא

 עבר כבר דהא פסח של ראשון ביום זו קריאה תקע פסח קרבן משום דלא לי פשיטא אבל ה׳.
ת של זמע ב ה פסח. קרבן ^ר תר וז יתברך. לה׳ תהילה ואמת ב

תר מצה לאכול עהגין שאע מה והיא, גדולה לקושיא נתעוררתי ה. מ  אכילת אחר לכתכה ו
 שנאכל האפיקומן אכילת עם הסעודה־ בסוף הכתכה את אוכלין אין דלמה וקשה מצוה, מצת
 אוכלין היו לרבץ והן להלל הן המקדש בזמן היה וכן השובע, על נאכל שהיה הפסח לזכר
מרור מצה  מצאתי ואנה אנה החיפוש ואחת גתלה. הערה וזה בתחלתה. ולא הסעודה בסוף ו

שיאp שעמד תירוצו הסדר, בפיתש פסחים סוף המרדכי זו ו ח^, מאד ו  וגם עיי״ש. ד
 זו מדוכה על ישב שכבר שעה לפי ממע נעלם והיה זו בקושיא עמד א, קיט, פסחים המהרש״א

 עומדת הזה בזמן מזנוה של המצה לפירש״י כי וניחא, ניחא שלע הקדמה לפי אולם המרדכי.
קודם מצה מצות לקיים כת הטעם הסעודה בתחלת אחד כזית אוכלין שאע ומה הפסח, תחת



ם־עקכי הצאן דורדורי

 מצה דמצוות כיון וממילא השובע, על אכילה של הדין שייך לא גופא וכמצה כרסו, שמילא
 שיקיים כדי מיד דכורכין שפיר אתי הסעודה בתחלת אותה אוכלין ואנו הפסח תהת עומדת
 הסעודה כסוף אוכ?א־ן שאנו מה אבל הפסח, תחת העומדת המצה כשאוכל יד כריכה מצוות

 בסוף נאכל הפסח שהיה כמו השובע על האפיקומן לאכול בעלמא לרמז p הוא האפיקומן
 תחת העומדת מצה מצוות את מקיימין אנו אז כי הסעודה בתחלת כורכין אנו אבל הסעודה.

 ואכילת מצות תאכלו דבערב מהתורה שהיא זו אכילה בשעת צריך כורחך על ולכן הפסח
 ראיה איכא ומזה בצהרים, כשמש ברור וזה הדין, מעיקר ולא בעלמא זכר היא האפיקומן

 ולא הסעודה כתחלת יאכלנו דמינטרא מצה כזית אלא לו שאין דמי הרא״ש לשיטת אלימתא
אין בזה. השיטות כל שהביא תפב סי׳ בטור עיין הרי״ף, שיטת עד בסופה  להאריך מקום כאן ו

היטב. ודו״ק עוד

 יוסף, ור׳ רבה פליגי ובגמרא בהן״, יוצאין אין תודה... ״לחמי תנן: במשגה א, לח, פסחים ו.
 מצה לשם שנשתבלרה מצה המצות״ את ״ושמרתם דכתיב בהן, יוצא דאיע ליה סבירא רבה
 בעינן, לשבעה הנאכלת מצה תאכלו״, מצות ימים ד״שבעת הקרא דרש יוסף ור׳ זבח, לשם ולא
 מצוה פנים כל על שבעה כל מצה דאכילת יוסף דר׳ מחא ראיה שהביא חיעך במנחת עיין

 להיפך, נראה דעתי עניות ולפי לשבעה, הנאכלת מצה בעינן למה כן לא דאם היא, רשוית
 כל רשותית מצוה דיש אחד אופן פירושים, ג׳ לו יש תאכלו מצות ימים שבעת האי דהנה

 על נוסף חמץ אכילת איסור על עשה מכלל הבא לאו והייט חמץ, ולא מצה השני אופן שבעה,
אופן כרת, בו שיש הלאו  חובה שהוא הראשון בלילה דבעינן ולומר לאקושי p דבא השיא־שי ו
אין התורה גזרה וכך שבעה, לכל הראויה מצה ש ו  ליה לית יוסף ר׳ כן ואם דקרא, טעמא לדרו

p אופן פירוש  עשה מכלל הבא לאו או רשותית מצוה של השניים האופנים לא אבל השלישי ו
 של סבך כאן יראה ובראשונים בסוגיא והמעיין ופשוט. ברור וזה וכנ״ל הכתוב, גזירת אלא

 pו חימוץ, צד מכל הוא השימור והרמב״ם הרי״ף שיטת לפי הוא. מה השימור בענץ שיטות
 ועיין בלבד, מצה לשם שנשתמרה מצה שתהיה צריך דהשימור הרמב״ם כתב תודה בלחמי
 ואני בתורה. כתיב בלבד דמיד• הרמב״ם על שהקשה ע״ח סימן או״ח תנינא ביהודה בנודע
אץ בקרא, כתיב לא מצוה לשם או מצה לשם דגם בתימה מוסיף  ציצית או לסוכה דומה מצה ו
 הכשר פנים כל על המצוה, בכלל היא העשייה דגם ללמוד יש שפיר ומזה ״תעשה״, בהן דכתיב
 ״תעשה״ כתיב דלא כיון במצה הכא אבל לשמה, תהיה דהעשייה דבעינן ממילא ולכן מצוה,
 דבעינן לומר אפשר ואיך מצוה. לדזכשר גם נחשבת אינה המצות של האפייה כן אם מצות,
עוד לשמה. שימור או לשמה אפייה  ״דבעינן דכתב בסוגיא כאן רש״י שיטת על התימה תגדל ו
 הכוונה המצות״ את ד״ושמרתם הקרא דבפשטות כן ליה דמינא פסח״ מצות לשם כוונה

 הקדמתים לפי אבל שמיה. דכר מאן לשמה כוונה אבל חימוץ, צד מכל שימור הרמב״ם כשיטת
 הנה הפסח, עם הנאכלת מצה לגבי הדץ הוא מה נבאר ומקודם חומר. כמין הכל יתבאר

 ממכשירי היא הפסח עם הנאכלת דמצה בפירוש מוכח לעיל, שהזכרט א, צ, פסחים מהגמרא
ש מממץ אותה לוקחין ולהכי הפסח. ^ד  כקדשים המצה וגם פסח, מדמי דהייט לפסח ה
עיין תחשב,  מצה על למטת דאפילו משנה ולחם למלך ובמשנה ה, ה, פסח קרבן בה׳ ברמב״ם ו
מרור  עם הנאכלת המצה ובכן והכשרו. פסח לקרבן שהקדישם הקדש של מעות פסח דמי בעי ו
 להאכילה אסור הפסח בדמי הנלקחת דמצה ופשיטא נחשבת הפסח כגוף פרטיה לכל הפסח
למטיין. שלא



הזה כזמן מצה

 שלא אלא כשריז לשמן שלא ששחטו הזבחים דכל זבחים בריש שנינו הנה אני, אומר ומעתה
 האביב חודש את ״שמור מדכתיב זאת דרשינן ב, ו, ובזבחים והחטאת, הפסח מן חוץ עלו...

 פסחים בגמרא דאמרו כיץ ומעתה, פסח. לשם להיות עריכין עשייותיו שכל לה״׳ פסח ועשית
 הפסח את כולל פסח״ ״ועשית קרא האי כן אם דמי, ובפסח הפסח ממכשירי היא דמעה א, ע,

 לד׳״, פסח ״ועשית מפורש: קרא p אית כן ואם עמה הנאכלת המעה את דהיינו עם־מכשיריו
̂!"”בי הניחו מקום נפלא, דבר חה פסח. לשם דהייט מעוה לשם בכוונה

מן של המעה כן אם הפסח תחת עומדת הזה בזמן דמעה רש״י לדברי הנ״ל כל ולפי  הזה ז
 בזמן גם דמעה למדין דאט וכמו הפסח, עם נאכלת שהיתה המעה כמו ממש להיאפות עריכה

 היקש מהאי נלמוד לא למה כן אם בזמם, הפסח קרבן כמו חעות עד אלא נאכלת אינה הזה
 הזה בזמן המעה הדין הוא לה׳, פסח לשם עשיותיו בל שיהיה עריך דהפסח דכמו זאת גם גופא

 קרא האי כי נפלא דבר זה וראה פסח, מעוות לשם אומרת זאת ה׳, לשם להמגשות עריכה
ע מעות, תאכלו דבערב הקרא אל בסמיכות כתוב המעות את דושמרתם  התום׳ שכתבו מה וידו

 הוא נפש לכל יאכל אשר ״אך שלפניו הקרא אל ד״ושמרתם״ דסמיכות מהירושלמי ביעה ריש
 אני ואומר טוב, ביום מותרות ואילך שמלישה מלאכות דרק דרשינן מזה יעשה״, לבדו

 בזמן מצוה של שמעה ללמוד שפיר יש כחיות תאכלו דבערב שלאחריו הקרא אל דמהסמיכות
מ לשמה ונשמרת נעשית תהיה הפסח תחת העומדת הזה  חודש את דשמור הקרא זינן1כדד

 נדרש מקרא ליה דסבירא בחכמים דפסקינן ב, ט, השנה ראש ועיין לה׳. פסח ועשית האביב
ונכון. אמת זה וכל ולאחריו, לפניו '

מן התורה חייבה דלמה א, שנתקשה גדולה קושיא זה פי על מיושב מאוד ומה ז.  רק הזה בז
מרור מצה הלא מרור, באכילת ולא מעה באכילת  בזמן ולמה לפסח, טפאם p הם שניהם ו

מן מרור, אכילת על ולא מעה אכילת על p התורה הקפידה הזה  מרור כחנה פסח דאיבא ובז
̂  וברמב בגמרא וכמבואר הבשר אכילת מעכבין אין כטפאם שניהם דגם שוין

מרור, מעה בלא אפילו ״יאכלוהו״  בעי. וטעמא ביניהם, התורה חילקה הזה בזמן הכי ואפילו ו
 שניהם ובזה הזה, בזמן הטפלים על כלל חייבה לא דהתורה מאד, ניחא הקדמתים לפי אבל

מרור מעה שווין,  בקרא התורה דחייבה מה אבל פסח, דליכא בזמן טהגים אין כטפלים, ו
מן מעה של זה חיוב הזה, בזמן מעה אכילת על מעות״ תאכלו ד״בערב  תחת עומד הזה בז

 המעה אכילת הפסח, את מלעשות שמעוכב למי או לנו, שאין הקרבן על כתשלום ובא הפסה
ה׳. ברוך וברור אמתך חה כלל. מהתורה טהגת אינה מרור ומעוות תחתיו, עומדת

 חמץ, עליו תאכלו ׳לא הקרא על ראה בפרשת עחיאל בן יונתן בתרגום מצאתי כתבי ואחרי
 לו אין לשמיה האי הנה פטירין״. לשמיה ״תיבלון הלשון: בזה מעות״ עליו תאכל ימים שבעת
 לשם המעה את שיאכל התרגום וכוונת קאי, אפסח כורחך על ״עליו״ האי הענין וכפי מובן,
מר רעה פסח  רש״י שיטת עם ממש מכוץ וזה המעה. עומדת שתחתיו פסח הקרבן לשם א

 בפסחים יהודה רבי דרש מעות עליו דתאכל קרא והאי הפסח, תחת עומדת הזה בזמן דמעה
 לחייב בא הקרא דהא הפסח עם פירוש לו אין ״עליו״ האי כן ואם הזה, בזמן מעה על ב, כה,
 ״תחתיו״ לומר רעה ״זגאו״ הכוונה אבל פסח, כשאבא הזה בזמן או פסח א שאין מי את

לא ״תחת״ כמו מובט ״על״ דתיבת עוד ומעען וברור. אמת וזה הפסח. תחת מעה שיאכל
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הו להיפך, או בנים על אבות יומתו  ולכן עומדת, במקומה רז״ל ודרשת הפשוט, הפירוש וז
ודו׳׳ק. ואמו^ נכון התרגום פירוש

עוד ח.  בפרשת הנה הפסה, תחת עומדת דמצה רש״י, של לשיטתו נפלאה ראיה להביא יש ו
 לי וקשיא המצות״... חג עשר ובחמשה לה׳ פסח לחורש עשר ״בארבעה כתיב באמור המועדים

 כולל אינו ימים שבעת האי א, כ, השנה ראש ברש״י וגם א, קב, פסחים בגמרא המבואר דכפי
 ואם חובה, מצת של מיוחרת מצוה בו יש הראשון דלילה ימים, שבעת של הראשון לילה את
 והוא שימורים, ליל שהוא הראשון ללילה כלל זכר ואין לגמרי תסירה המועדים בפרשת כן

 רלילה כשנאמר וניחא ניחא אבל עליה, שנתעורר מי ראיתי לא גרולה, קושיא לכאורה
מן תחתיה העומדת מצה אכילת לענין ניחא, וכן הפסח אכילת לענין נשארת הראשונה  בז

 עשר בארבעה בכלל נכלל השמורים ליל בן ואם היום, אחר הולך הלילה דבקדשים פסח שאין
 בלשון נקראת ״פסחים״ שמסכתא איפוא ונכון י״ד, יום שלאחר חללה את וכולל לה׳ פסח יום

 רבים, בלשון פסחים והיינו הפסח, תחת שעומדת הזה בזמן מצה ודיני פסח דיני הכולל רבים
היטב. ודו״ק



הגדה מצות

 דבר מלא ומקרא מצוות, מהתרי״ג לאתת שמורים בליל הגדה מצוות מנו המצות מוני כל
 ממצרים״. בצאתי לי ה■ עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך ״והגדת יה): יג, (שמות הכתוב
שו: מרור מצה שיש בשעה זהי ״בעבור ודר  מצוה הגדה, של זו ומצוה לפניר• מונחים ו

 דכתיב ולילה יום בכל מצרים יציאת להזכיר מצוה דיש אמת הן השמורים. בליל מיוחדת
 ב) יב, (ברכות זומא בן ודרש חייך׳, ימי בל ממצרים צאתך יום את תזכור ׳למען ג) טז, (דברים

 ברכות בצל״ת וכן בא, מצוה חינוך במנחת עיין אבל והלילות. הימים כולל חייך ימי רכל
 ואסדר ולילה. יום בכל מצרים יציאת זכירת של זה ענץ בסזור עם בקשר דברים אריכות

והספקות. הקושיות

 מצוה עוד באה למה מצרים יציאת ולילה יום בכל להזכיר מיוחדת מצוה דיש כיון א.
 המצוה שמורים בליל גם נוהגת הכי דבלאו כיון השמורים, לאל לבנך״ ״והגדת של מיוחדת
אוז לילה בכל אכור הכללית  מצוה שמודים דבליל לומר לכאורה יש ובפשטות מצרים, יצי
חוד מצרעז, יציאת עם בקשר שקרו המקרים כל באריכות לבניט להגיד היא מיוחדת  בשעת ובי
מרור, מצה פסח אכילת  יציאת זכירת גנז המצוות מוני מנו לא למה להיפך, קשה כן דאנז אלא ו
 על סזז״י שכתב מה הביא חימך והמנוזת מצוות. התרי״ג בין ולילה יום בכל שנוהגת מצרמז
כור העם אל משה ״תאמר ב); יג, (שמות בזז בפרשת הקרא  יצאתנז אשר הזה היום את ז

 את ד״זכור זה קרא דהלא והפלא, פלא וזה יום. בכל מצרים יציזזת שמזכירין למד ממצדים״
 והיינו ממצרים״ יצאתם אשר הזה היום את הכור כדאמר בניסן, ט״ו ליל על מכוון קאי היום״...

 לוזזכיר דודינו היציאה, יום את להזכיר צריך הקרא פשטות דלפי אלזז עוד ולא בניסן. ט״ו ליל
^ ט״ו שבליל  שבט־ו להזכיר מצתז שיעז הפוסקים בכל נמצא ולזז ממצרים, ה׳ צבאות יצאו בני

 מא) טו, (במדבר ציצית בפרעות דכתיב וכמו זכירוז סתנז אלא ממצרים, אבותינו יצאו נתזן
 דבר והוא היציאה, יזם כלל נזכר ולא מצרים״ מארץ אתבנז הוצאתי אשר אלוקיכם הי ״אני

זה. על המפרעוים נוזעוררו שלא ז6פ

 קורין בלילה נוהטז ציצית מצות שאץ פי על ״אף כתב; ג, א, שמע קריאת בה׳ הרמב׳צז ב,
 ובלילה ביום מצרים יציאת להזכיר ומצוה מצרים, יציאת זכרון בה שיעז מפת בל׳לה אותה

 אגב דרך רק הרמב״ם הנה חייך״. ימי כל מצריגז pמא צאתך יום את תזכור ׳למען שנזזמר
תסזת ובלילה, ביום מצרמז יציאת להזכיר מצוה שיעז כאן הזכיר  מזה אשר ציצית, במצוות ו
 גמורה כמצוה ובלילה ביום מצרים יציאת זכירת של זו מצוה חשב לא הרמב׳׳ם דגם מוכח

ת מתתורדז  עשה מצות שיעז חיובי ובדרך מיוחד בסעיף כותב היה דאי מצוות מהתרי״ג סזוז
 הממזת הביא וכן והפוסקים. המפרעזים כן דייקו וכבד ובלילה, ביום מזנרים יציאת להזכיר

 ד׳למזנן מקסז p דנלמדת משום מיוחדת למצוה זו מצוה מנו לזז דלכן הצל״ח, כעזם חינוך
 לכן אשר החלנזית. כמצוה להחשיכו סובל אינו זה ולעוון מצרים״, pמא צאתך יום את תזכור
עז זכירת של זח דחיוב הפוסקים מן אמה שכתבו מה לזזמת נראה ציז  ולילו• יום ככל מצרים י
 החיוב. תוקף ארז לחזק בדי תזכור״. ד״למען בקרא תלאוה וחז״ל כעיקרה, דרבנן מצתז p הוא
ופשוט. ברור תה
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 שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה ״מצות כתב: א, ז, ומצה חמץ בה׳ הרמב״ם ג.
 כמו ממצרים׳ יצאתם אשר הזה היום את ׳זכור שנאמר: בניסן ט״ו בליל במצרים לאבותינו

 לאמור ההוא ביום לבנך ׳והגדת לומר תלמוד ט״ו, שבליל ומנין השבת/ יום את ׳זכור שנאמר
מרור מצה שיש בשעה זה/ בעבור  של הזהב בלשונו נפלאים דברים שני הנה לפניך׳. מונחים ו

 היום״ את ד״זכור ג) יג, (שמות בקרא בעיקרה פסח שבליל הגדה מצוות תלה א. הרמב״ם:
 מצות אל והגדה מצרים יציאת זכירת ענץ ומה השבת״, יום את ד״זכור ח) שם, (שם ובקרא
 עדיין יודעין היינו לא הזה״ היום את ד״זכור דמקרא בפירוש מדבריו מוכח ב. שבת. זכירת

ש אלא כתיב לא דבקרא בניסן, ט׳׳ו בליל דוקא שתהא צריכה זו שזכירה  את אכור חיוב די
 היציאה יום את בו לזכור שיש היום הוא מתי אומר מפורש אינו אבל היציאה, של היום

 החיפוש ואחרי ״והגדת״. לומר תלמוד ט״ו שבליל ומנץ ומבאר הרמב״ם הולך דלהכי ממצרים,
עיי׳׳ש. זו. בקושיא שעמד טו סימן או״ח זצוק״ל סופר החתם זקני קדושת בשו״ת מצאתי

 יביאך כי והיה קדש, בפרשת הנה הוא, אלו קושיות בהיתר דעתי עניות לפי שנראה ומה
 לבנך״, ״והגדת וגם הזה״ היום את ״זכור של אלו המקראות שתי מצינו בא שבפרשת

 ויחס המשך שיש בלי סתם כתיב הזה״ היום את ׳׳זכור של הראשון הקרא כי תמצא וכשתדקדק
 ולא היום״... את זכוד העם אל משה ״ויאמר הפרשה: מתחילה אלא אחרת מצוה אתה אל

 אתם ״היום ואומר מסיים אלא אחרת מצוה או אחר ענין שום זו מצוה עם בהמשך נזכר
 את ועבדת ארץ.. אל ה׳ יביאך כי ״והיה ואומר: הקרא מוסיף כך ואחר האביב״, בחודש יוצאים

 ממצרים״. בצאתי לי ה׳ עשה זה בעבור לאמור ההוא ביום לבנך והגדת הזאת... העבודה
 היום את ד״זכור המצוה נאמרה שבו הפרשה של הראשון חלק כי יוצא מפורש זה ומסדר

^, אל באו לא כשעדיין הזמן על נאמר הזה״ א  פסח, לעשות נצטוו לא ששם במדבר והיינו ה
 ובכל מקום בכל נוהגת זו שמצוה הדין והוא מיוחד. דבור פי על השנית בשנה אתת מפעם חוץ
שין כשאין זמן  הפסת, מלעשות שהיא סיבה אמה ידי על שמעוכב למי קאי וכן פסח, קרבן עו

 זו זכירה שמצות מובן ומעצמו ממצרים, יצאנו שבו היום זכירת של החיוב עליו חל מקום מכל
 יצאתם אשר הזה היום את ד״זכור הקרא קאי ועלה מיירי מיניה כי בניסן ט״ו על נאמרה

 הזה הקרא את רבא מפרש וכן ממצרים, היציאה ביום זו מצוה להם נאמר הרי ממצרים״,
 דיש בעיא־ל מוכח ומזה זו, מצוה להם נאמרה היציאה יום של דבעצומו )א פו, שבת (במסכת

 בט״ו דהיינו היציאה ביום מצרים יציאת של המאורע את ושנה שנה בכל להזכיר תמידי חיוב
 והיינו שמיה. דכר מאן מצרים יציאת ויום יום בכל בתמידות להזכיר חיוב שיהיה אבל בניסן.
 את השבת ביום להזכיר ומצוה חיוב שיש השבת יום זכירת של והחיוב המצוה כמו ממש

 ונצטוינו השבת, ביום שהיה תורה מתן של המאורע דהיינו השבת, ביום שאירע המאורע
 בשבו^ קידוש מצוות של ותוכן ענין חהו ושבת. שבת בכל הזה הגדול המאורע את להזכיר
 ד״זכירה״ שווה הגזירה ומכת האגדה. שבחלק השבת ובמאמר בפתיחה בארוכה ביארנו כאשר

 תורה, מתן של דהייט לו השייך המאורע את מזכירין שבשבת דכמו מכאן למרין אט ״זכירה״
 אלא מצרים, יציאת דהייט בו שאירע המאורע את ביום בו להזכיר חיוב יש בניסן בט״ו כן כמו
 הכוונה נחנרים יציאת זכירת של זו דמצוה אמרי^ הוה היום״... את ד״זכור הקרא דמכח כיון

 הדין דהוא אמינא הוה כן ואם היום. עד מהלילה החגיאה נבדשכת שהיתה בניסן ט״ו של ביומו
 תהיה לא דלמא לומר רצה ט״ו, דבליל רמנץ ומפרש הרמב״ם הולך לכן ביום, תהיה הזכירה
ההוא ביום לבנך ״הגדת אמר תלמוד הרמב״ם כתב זה על היציאה, בזמן׳ ממזן; ביום הזכירה



מרור מזנוה שיש בשעה זה״, בעבור  ביום, ולא בלילה היא הגדה דטצות הרי לפניך. מונחים ו
 הזה״, היום אח ד״זבור הקרא לי למה ד״והגדת״ הקרא לן דאית כיון כלל, איןקושיא ומעתה
א דודאי ר מן על מוסב ד״והגדת״ ^  ומרור. מעה אכילת ומעוות פסח קרבן הקרבת שם שיש ז

 או פסח, קרבן מקריבין היו כשלא במדבר גם זכירה מעוות דאיבא נדע לא עדיין זה קרא מכה
 ד״זבור הקרא בא לכן שוזיא, סיבה מאתה הפסח את מלעשות מעוכב שהוא למי בארץ אפילו

מן. ובכל מקום בכל איכא זכירה רמעוות לומר הזה״ היום את ה ז ש וז וברור, נבון פירו

 השמורים, בליל אחד ביום והגדה זכירה של מעוות שתי כאן דליבא הנ״ל, מכל לנו היועא
 אשר היום את ״זכור של עשה דמעות היא האמת אבל המפרשעז, כל דעת על עלה וכאשר
 קרבן מקריב שאינו למי או בנזדבר כמו פסח קרבן מקריבין שאין זמן על קאי ממערים״ יעאתם

מן מערים, יעיאת את שמורים בליל להזכיר מחוייב מקום מכל שהיא, סיבה איזה בגלל  ובז
מרור מעה שיעז בשעה לבגך״ ״והגדת של מיוחדת עשה מעות יעז פסח קרבן שמקריבין  ו

 אלא מהתורה עשה מעות מערמז יעיאזע זכירת אין יום ובכל השנה בכל אבל לפניו, מונדזים
 מעתז לא אבל בעלמא, אסמכתא p שהוא שמובן תזכור־ ״דלמען אקרא וסמכוהו מדרבמ
ה חיובית, כמעוה לדזבינה סובלת תזכור״ ד״טעם הלעזון שאין מהתורה. חיובית  ואמת, ברור וז

ולילה. יום בכל מערים זכירת של מעוה המעוות מוני מנו שלא מה ניחא ולכן

א מה מאד ניוזא זה פי ועל שי  כיון פסח, דליכא הזה בזמן הגדה מעוות דאיבא לן דמנא לן ^
אי זה״ בעבור לבנך ״והגדת דכתיב  הזה בזמן אבל בלילה, הפסח ואכילת הקרבן עבודת על ^

מן רעל מידי קשה לא אבל ״והגדת״. מעוות דאיכא לן מנא  היום אוז דהבור קרא איכא הזה ז
 נתחייבו ובזה פסח, קרבן בחיוב המעוה קיום את תולה אינו זה וקרא ממערינז״, יעאתם אשר

במדבר. פסח מקריבין היו שלא פי על אף במדבר גם

 דמעה ליה דסבירא הנקב בר אחא דלר׳ בפירוש דאמרו ב, קטז, דפסחים סוגיא על ואעוררך
 קעזה ולכאורוז דרבגן. מעוה אלא אינה ננזי הגדה מעוות הדין הוא מדרבנן, p הוא הזה בזמן
 ליה דסבירא למאן הדין דהוא נאמר כן אם זה״, ״בעבור דכתיב משום דאי בזה, זה תליא דאיך

 על מוסב ד״והגדת״ וקרא ליכא, פסח קרבן עבודת מקום מכל דאורייתא הזה בזמן דמזנה
 לי ניחא אבל ה). יג, (שמות הזה״ בחודעז הזאת העבודה את ״ועבדת בדכתיב הקרבן עבודת
 מוזתורה, נמי הזה בזמן איכא מערים יעיאת זכירת רמעוות מודדז יעקב בר אחא ר■ גנז דודאי
 של עשה המעות אבל מורים, הכל ובזה מעה, במעוות ולא פסח, בקרבן לא תלוייה דאינה

ה זכירה, מסתם יותר כולל ״והגדת״  הזה בזמן מהתורה כלל נוהגת אינה יעקב בר אחא לד■ וז
^ אבל דאורייתא. מעה מעוות ולא קרבן לא דליכא ק לדי ^י פ מן דמעה כרבא ד  הזה בז

 מעוות על בעבור הזה בזמן גם לומר יעז ושפיר מהתורה. הגדה מעוות הדין הוא דאורייתא,
 מערים זכירת סתם אבל הקודם, במאמרנו בארוכה ביארנו ובאשר הפסח תוזת שעומדת מעה
מן בכל דנוהגת מודים הכל השמורינז בליל  לא היום״ את הבור של עשה דהמעות מקום, ובכל ז

ואמתי. ברור וזה עבודה, בשום הכתוב תלאה



ם-ע?כיהצאו דור דורי

פסחים דאכיל ארמאה האי

 נבר בן ״בל בתיב! אמר בירושלים, פסחים ואכיל סליק רהוה ארמאה ״האי ב: ג, פסחים גמרא
ת יאכל לא שמו  מצוה חינוך במנחת עיין וקטלוהו״. שופרי... משופרי אכילנא ואנא מג) יב, בו״(
 לא נבר בן רכל לאו האי והחינוך מהרמב״ם הנראה דכפי נהרג, דלמה לתמוה שהאריך י״ד

 לאכול, שלא עליו נצטווה לא גופא נח בן אבל נח, לבן נאכיל שלא נאמרה לישרזנל בו, יאכל
 עליה נצטוו ישראל אלא לאכול שלא כלל הוזהר לא נח רבן מיתתן, זהו אזהרתן בזה שייך ולא

 מתרץ חינוך והמנוזת עצומה, קועזיא והוא ארמאה. להאי קטלוהו ולמה נה, לבן להאכילו שלא
כמובן. דוחק והוא ביה, עעו גזל דמטעם

 הרוזב ביאורנו בפי כי בפשינזות, האו החמורה קושיא לייעזב דיש נראה הפעוטה דעתי ולפי
 ויעזראל, הוא בריך קודשא שבין האירוסין סעודת היא המזמורים בליל הפסח קרבן אכילת

 ד ז, פסחים בנלשנה כמבואר מעכבא, פסחים ואכילת פסח, קרבן של עיקרה היא היא והאכילה
 מיתה, חייב ששבת דנוי דפסקינן דבמו אימר ומעתה לאכילה, אלא באה לא מתחלה דהפסח
חדיו שימובו ומטרוניתא למלך דומה הוא כי דברים, המררעז דברי את ההלכה בחלק הבאתי  י

היינו ביניהם, עצמו את ומטיל נברי ובא  ואך מיתה, חייב בתורה הזנוסק דנברי כן גנז טעמא ו
ת ברמב״ם כמבואר דין, בית פי על ליהרג ממש מיתה חייב ראיס פי על  טזנמא היינו מלכים ב

 הבא אבל בתורה, יעסוק שלא או הגוי יעזבות שלזז זה, דבר על בקרא מפורעז דלא מעזום
 יאבל שלא נוז לבן הלאו גנז בו לכלול וימו בו״, יאכל לא נבר בן ״כל בפירוש כתיב הלא בפסח

 ובן וימוראל. הוא בריך קודמזא שבין הברית כריתת סמל שהוא פסוז קרבן באכילת ימזתתןז ולא
 לי ״וארסתיך דכתיב חבירו של ארוסתו על שבא למי דומה מממז האירוסין סעודת שאוכל נוז

 מידי קשה לא ולכן בתורה, עוסק או ששבת מגוי יותר ברית חלול מונוז זה ענץ ובעצנז לזגואז״.
 דגוי ממה תזומר, הקל דדרמז מכה הלוחות את שבר שמשה מפורטו א, פז, ובשבת נהרג, למה
 ומזה לגברי. פסח קרבן להאכיל שאסור ודזומר קל של בנו ובן וחומר וקל בו, יאכל לא נוו ובן

 נוו, לבן יאכיל שלא ישראל על בו יאכל לא נבר רבן הקרא כוונת לפרעו דינו הרמב״ם למד
 גופא והתוספות הקרא, את כן לפרש לרמב״ם ז/ה דמנא תמהו מפרשים ושאר משנה והכסף

 יאכל לא נבר בן כל של זו אזהרה יקבל לא מומר דהלא תמהו ערל״ ״כל ד״ה ב, בה, בפסחים
מרור במצה אוכל אבל אוכל, אינו בו ״בו״, מתיבו! דדרעוינן לפרעו הרמב״ם הוכרח ולכן בו,  ו
מרור מצה דאוכל נדז הבן את מלחייב מיעטוז התורה אבל דקסח, הכשיוא שהם פי על אף  ו

 בה דאית דודאי בה, אית קדושה מצה הכי שהקשו התום׳ קועוית קשה ולא לפסח, הטפלים
 מיעטוז מקום מכל התורה אבל הקדשות, שאר ככל הקדש שהם פסוז מדמי נלקח דהא קדושה

מרור מצה  היטב מובן אגדה ובדרך ואמת ברור וזה מומר או נברי ידי על אכילתן על מלחייב ו
 שבין אירוסין של ברית חלול היא השבירוז מעמזוז כי בו״, תשברו לא ״ועצבו התורה שגזרה מה

 זה ידי ומנל מומר, או לגוי כן גנז לוסזביל שלא הטעם גופא והוא וישראל, הוא בריך קודשא
 ובעוונותינו וישראל. הוא ברוך הקדוש של האירוסין ברית סמל הוא שהפסח הרעיון נוזדולל
הלוזזות! ונשתברו העגל נעשוז הרבים



דושופר מצוות

השופר מצוות

 נראה שבתורה הכתובים פשטות פי על שבתורה במקראות השנה בראש השופר מצוות הנה
 מקום מכל הכתוב, גזירת שהשופר פי על ״אף כותב; ר ג, תשובה בה׳ והרמב״ם טעם. בלי כחוק
עורו כלומר בו יש רמז  הכתוב, וגזירת חוק הוא שהעזופר הרמב״ם ומורה אזיל הנה ישנים...-. ׳

 מכוסה נמי הרמז הזה. הרמז בתורה נמצא איה מציץ אינו גופא הרמב-ם ישנים. עורו והרמז
 בכסא שופר בחורש ״תקעו פא; בתהילים באמרו השלום עליו המלך רור כוון לזה ואולי וטמון,

אין יוצא אין ומסוגר, סגור מכוסה, ותוכם טעמו שופר שמצוות לומר רצה חגגו״, ליום  כא, ו
 אכל כמקרעז רק תוקעץ שאץ בשכת להיות שחל השנה ראש של טוכ ביום שופר ענץ ביהוד

 עם בקשר עולות חמורות וספקות רבות קושיות בו. לענות ניתן ורם גדול ענץ הוא בגבולין, לא
 זה וכל בדעתי העני כמוני לקטן גם עוללות השאירו אבל בו התעמקו וטובים גדולים השופר,

 בתלמוד בתורה שנבלצא מה פי על לאחדים בידי והיה בשיבלים ללקט הגן לתוך לירד מנעני לא
 במאמרי קבעתי מצודתי העלתה אשר ואת מגעת, כהה יד שידי עד הקדמוגים ודכרי ומדרש

 הקדושים אכותי בזכות השמים מן שזכוני חדש גרעין איזה והשוגה הקורא ימצא אולי זה,
יתברך. ה׳ בעזרת החלי וזה עדן, נפשם

 חג המצות. חג - פסח מיוחד! שם אחד לכל קבעה שהתורה המועדים, כל אל בניגוד א.
 באחד שחל המועד של שמו אבל עצרת, שמיני הכיפורים, יום הסוכות, חג שכועות, - הקציר
 לעומת הפונה• ״ראש שם לו קכעו ז־ל חכמינו ורק גופא, בתורה ונסתר נעלם השביעי לחודש

 ובקדוש בתפלה הגדולה כנסת אנשי קבעו וכן השבמני, לחודש מאחד המדובר שבתורה מה
 תרועה ״יום פינחס ובפרשת תרועה״, ״זכרון בתורה שכתוב מה שם על הזכרון״. ״יום השם את

חזון לכם״. יהיה  לגדרה גזקקץ ואנו היא מה בתורה מפורש לא גופא התרועה ענין כי נפלא ו
 בראש גם התורה כוזבה לא ולמה תרועה״, שופר ״והעברתם בפירוש כתיב דשם יובל של שווה
 תרועה שווה דגזירה דרשה ידי על לחמנו ממרחק להביא נצטרך שלא כדי הזה, בלשון השנה

סתומה. כחידה נראה זה ובל מיובל, תרועה

 הברכה נוסח מורה וכן השמיעה. היא השנה בראש השופר דמצוות היא פסוקה הלכה ב.
 הרדב״ז ובשו״ת שם משנה ובלחם שופר הלבות ריש ברמב״ם עיין - שופר״ קול לשמוע ״וצוונו

 מצוות כי פסוקה כהלכה יוצא כולם דברי ומתוך המפרשים, ושאר חדש ופרי חינוך ובמנחת
 Tויח יחיד בל על המצוה ששם יובל של לשופר בניגוד השמיעה, היא השנה בראש השופר

ר ובספרי בשופר. ׳לתקוע״  את כאן אכפיל ולא האריכות בתכלית בנושא הארכתי דודים דו
 קול שמיעת היא השופר דמצוות זו הלכה נתאים דאיך עצומה, קושיא לי קשיא אבל הדברים,

 זכרונם להעלות בא דשופר השנה, ראש במסכת מקומות בכמה בגמרא שאמרו מה עם שופר
 דלזכרון דכיון מסיום פסול פרה של שופר דלוזכי כו העונה ראש עיין שבשמים, אבינו לפני

אין דמיא, כלפנים קאתי  גמרינן לא אליעזר דלר׳ אנזרו, ב, קלא, ובשבת סניגור. נעשה קטיגור ו
חין דמכשיריו מצוות שאר על משופר  יפזראל של זכרוניזזם דמכנסת שופר דפזאני שבת, דו
אפשר הכי התקיעה ולא הפימיעה היא השנה ראש של בשופר המצוה ואם שבשמים, לאבינו



הצאן ־עהכי דודים דור

 אתבלהה, שבשמיס, אביט לפני זכרונט מעלין אט שופר קול שומעק שאט שמיעה ידי שעל
 הדעת, על להעאת אפשר שאי דבר המקום, לפני זברונט מעוררין אט שמיעה ידי על דאיך

 ה' לפני ומכרתם בחצוצרות ״ותקעתם כתיב: בהעלותך בפרשת חצוצרות דגבי והראיה
 ואיך קול, שמיעת 'T על לא אבל המקום לפני נזכרין אט קול השמעת יT דעל הרי אלוקיכם״,

אין זכרונט להעלות בא דשופר בגמרא אמרו  שופר דמצוות הפסוקה לההלכה מכוון זה ו
התקיעה? ולא השמיעה היא השנה בראש

שופרות זכרוטת פסוקי ״לומר רש״י: וכתב תרועה״ הכרון כתיב: כד כג, אמור בפרשת ג.  ו
אכור  ובאמת מהתורה. ולא אסמכתא אלא זה אץ כי עליו טען והרמב״ן יצחק״, עקידת ו
 ושופרות. זכרוטת פסוקי אמירת הקרא פשטות בכוונת כתב איך רש״י, על נשגבה פאאה

בין תרועה״ ״זכרץ כתיב דשם אמור, פרשת שבין הפסוקים סתירת לתרץ רש״י כיון ומסתמא  ו
 אמת, דשניהם לרש״י אה וסבידא לכם״, יהיה תתעה ״יום כתיב דשם א, כט, פינחס פרשת
 כתב, תרועה״ ׳׳יום ובספר ושופרות. זכרוטת פסוקי אמירת חיוב יעז אה וטסף להתע דצתך
 תרועה זכרון והייט דאותיתא חיוב הפסוקים אמירת הווה אז ממש תרועה דליכא דעזבת
 הסתירה, בזה ומיישב דרבנן, חיוב רק הוי הפסוקים אמירת חיוב אז ממש דתוקעץ ובחול
 ומתרץ, מזכיר, הוא למה תוקע אם עקיבא, ר׳ דאמר בגמרא אמרו השנה בראש א. לד, דבדף

 תוקעין באחת עיירות, בשתי אמרו ב, לד, ובדף מהתורה דהוא ומשמע אדכר, אמר רחמנא
 סתירה וזה דרבנן והא דאורייתא הא פשיטא ופתך שתוקעין, למקום הולכץ מברכץ, ובאחת
^ גלוייה, ת מ  ומי פסוקי, לומר מהתורה הוה שופר דליכא בשבת אבל מדרבנן p הוה דבחול ו

 יעבירט׳, ׳שמא מגזירת מדרבנן, p הוא בעזבת תוקעין שאיט דמה כיון הדוחק, את יבין לא
 וחול שבת ומהתורה בשבת. לתקוע שלא הוא, מדרבנן גזידה pש דבר על התורה חייבה ואיך

ט זה וכל שווין.  העא־מה גופא והתורה תרועה, דזכררן הקרא פשטות את לתרץ כדי מספק אי
 בקשר רמיזא רמז אפילו ליכא העקידה וכל מאורע, ואיזה ענין איזה ולהזכיר אכור צריך מה
 כדי אייל... של בשופר תוקעין למה א, טז, השנה ראש בגמרא שאמרו והראיה העזנה. ראש עם

 אפילו כשרין השופרות כל דהא חובה אינה גופא איל של ועזופר יצחק, עקידת לכם שאזכור
 הקרא שכוונת הרמב״ן שכתב ומה המצוה. מעיקר העקידה זכירת דאץ הרי איל, של איט

 רבןp על שהיה התקיעה אותה שאין אלא ה׳ לפני אכרון התרועה ותהיה הזה ביום שנרמג
 לפני שתזכרו התרועה, ידי על זכרון בפירוש הרעזב״ם כתב וכן עיי״ש, ותקעתם שנאמר כמו

 לומר הרמב״ן דברי על הוסיף הרעזב״ם הנה ונזכרתבז... בחצוצתת והרעותם כדכתיב המקום
 מאד קשה הנה הצורר... הצר על במלחמה שהיה כמו ה׳ לפט נזכר ידה שעל התרועה דתכאת
 להזכר צריכין אנו צורר איזה נגד בקרא נזכר דאיט כיון הקרא פשטות בכוונת זאת להסביר

ש דיעז ודאי ותרועה זכירה שווה וגזירה דרש פי ועל ה׳, לפני  פשטות זה אץ אבל כן, לדרו
 ״זכרץ שאמרה במה התורה כוונה ולאיזה מה עומדת, במקומה והקושיא הקרא כוונת

תרחנה״?

 או הכוונה ׳שבתון׳ האי לפחזז מצינן תרועה״, זכרון ״עזבתון כתיב כד כג, אמור בפרעזת ד.
 השבותים על או מלאכה, תעשה לא של הלאו על טסף מלאכה שביתת של עשה מצוות על

ק ממש, מלאכה שאינם דברים בכלל ק גם האריכות, בתכלית זאת שמפרמז כאן ברמב״ן ע  ע
ובאחרונים שבת, ובהלכות א׳, pפ טוב יום ובה׳ עשור שביתת בה׳ ברמב״ם למלך במשנה



השופר מצוות

 i\& השנה, בראש ״שבתון״ האי לומר התורה קבעה למה קשה הפירושים ולבל בזה. שהאריכו
 זקני לקרושת משה״ ב״תורת ומצאוזי המועדים. של הפרשה בסדר לו שקדמו ושבועות בפסח
תירץ זו קושיא על שעמד זצוק״ל סופר החתם  נצי״ב הגאון של בחומש וכן אגדה, בדרך ו

ר ובספרי מספיק. אינו תירוצם אבל דבר. בז^גמק  בישוב נכונים דברים אני גם העליתי דורים דו
שוני! אומר הקרא פשטות אבל הקושיא, דר

 אחת ואסדרם רבות, וספקות קושיות בה שיש יעבירנו׳ ד׳שמא לסוגיא עצמנו נעתיק ועתה
אחת. אל

 גדולה מצוה השנה ראש בו שחל בשבת חז״ל עקרו איך היא חמורה היותר הקושיא א.
 ורחוקה קלה גזירה מסיבת שבשמים אבינו לפני זכרוננו את הדין ביום שמעלה כשופר, וחמורה

 ד״ה ב, כט, השנה ראש במסכת בתוס׳ שהקשו במה נכללה זו וקושיא אמות, ד׳ יעבירנו שמא
 בגבולין אפילו בשבת קיים היה המקדש שבית בזמן ניטל שהיה מלולב שופר שנא דמאי ״אבל״
שופר דין, בבית אפילו ניטל איע לולב החורבן ולאחר  שבית בזמן בגבולין תוקעין היו לא ו

 דהתוס׳ הרי דין, בית שהיה במקום פנים כל על תוקעין החורבן ולאחר קיים היה המקדש
 התוס׳ שכתבו ומה בלולב, כן עשו שלא מה בשבת כלל מלתקוע בגבולין עקרו דאיך הרגישו

 למה הקושיא אבל דין, בבית פנים כל על לתקוע החורבן אחר שקיימו מה על p מספיק אינו
עו ולהעלות השטן לערבב בא אשר בשבת שופר מצות בגבולין לגמרי עקרו כרו  אבינו לפני ז

 אינו מהם אחד גם אבל כאחד ואגדה הלכה בספרי זו קושיא ביישוב נאמר והרבה שבשמים,
הדעת. על ומתיישב מתקבל

 בשבת) תוקעין דאץ לומר (רצה מילי הני מנא מקשה ב, כט, השנה ראש בגמרא הנה ב.
 ״יום אומר אחד וכתבו תרועה״, זכרון ״שבתון אומר אחד כתוב לחמא בר לוי רבי ומתרץ

 לחמא בר לוי ר׳ כוונת לפרש טעו רבים הנה בחול. והא בשבת רחל הא קשיא לא תרועה״,
אי לומר כורחך על שבתון תיבת מכח תרועה זכרון דשבתון לומר דכוונתו  השנה ראש על ^

 אינה ׳שבתון׳ דתיבת דודאי בטל, דבר וזה חול. ביום כשחל מיירי תרועה׳ ׳ויום בשבת, שחל
 ׳שבתון׳ ותיבת ׳שבתון׳.־ כתיב נמי עצרת ובשמיני בסוכות דהא בשבת, כשחל דמיירי כלל

 ביום והן גמורה, מלאכה שאינם השבותים כל את שכולל או עשה במצות שביתה על רק מורה
 הכתובים סתירת דמכח לומר היא לחמא בר לוי ר׳ כוונת אבל שווץ, בחול והן בשבת שחל טוב
כרון של  אחד וקרא בחול שחל השנה ראש על מוסב אחד דקרא מפרש תרועה ויום תרועה ז

כרון רק דאז שבת, על הראשון קרא מוקי סברא ומכח בשבת שחל השנה ראש על מוסב  ולא ז
 לחמא בר לוי ר׳ אבלר זה וכל תרועה. יום דאז בחול כשחל לה מוקי השני וקרא ממש תקיעה

 סתירת רבא יתרץ דאיך תקשה ומעתה ואמת, ברור וזה הכתובים, את כן לפרש סברא מכח
 דעזו זו וקועזיא במדינה. והן במקדש הן בשבת לתקוע חייב מהתורה דלדידיה כיון הכתובים,

מלאכה. שופר תקיעת וכי רכא לקושית לחמא בר לוי ר׳ יענה מה להיפך קשה וכן רבים, בה

 מכח בשבת שתל השנה בראש שופר מצות עקירת לקיים אפשר דאיך המפרשים, הקשו ג.
חין שופר מכשירי דאפילו א, קלא, בשבת ליה דסבירא אאעזר לר׳ יעבירנו, שמא גזירת  את דו

 בכלל היא שופר שתקיעת נאמר אפילו תקיעה איסור את דדוחה גופא תקיעה שכן מכל השבת,
שהוא. טעם מאיזה תהיה ממש, מלאכה



הצאן דוריים-עהכי דור

 טוב, ביום אסורה נבזי נפש אוכל לצורך שלא דהוצאה שמאי דבית אליבא רבא יענה מה ד.
 עוד ולא יעבירנו. שמא גזירת מכה בחול כשחל אפילו שופר תקיעת על לגזור להו היה כן אם

 שופר בתקיעת דיש ליה תיפוק יעבידנו שמא גזידת כלל לן למה שמאי לבית דתקשה אלא
אץ אברהם, המגן שהביא המהר״צ וכקושית שיר כלי יתקן שמא של שבות  של לתירוצו מקום ו
 אלא גזרו לא הכי ואפילו טוב ביום אסורה נמי שמאי לבית הוצאה דהא והט״ז אברהם המגן

טעמא. ומאי גזרו, לא בחול וכשחל בשבת כשחל

בשבת. מילה בכל יעבירם׳ ׳שמא גזירת גזרו לא דלמה הקשה, הר״ן ה.

 וזה יתברך, ה׳ בעזרת שנבנה היסודות פי על אמיתי פתרון ימצאו כולם כאלו קושיות ועוד
 דאדם יא, פרק אליעזר דרי בפרקי שנמצא מה הוא בעיני נראה העיקרי כיסוד הנה החא:

 ועל עצמו על המאך היום ובאותו בראשית, למעשה השישי ביום שבת בערב נברא הראשון
 לבש״, גאות מלך ״ה׳ ואמרו המלכים, מלכי מלך העולם בורא הוא ברוך הקדועז את הבריות כל

עוד הנ״ל, אליעזר דר׳ בפרקי דתנא הא מהפסיקתא הביא השנה בראש טז, דף בר״ן ועיין  ו
ארץ שמים של הבריאה התחילה באלול שבכ״ה  ראש היה האדם נברא שבו הששי וביום ו
 בגמרא אמרו זה ועל השביעי, דבחודש הקרא על אמור פרשת רבה במדרש מבואר וכן השנה.

 דאמר אאעזר כר׳ ראשון״ ליום זכרון מעשיך תחלת היום ״זה מציינן כמאן א, טז, השנה ראש
 אמרו וכן ״כמאן״. ד״ה א, כז, ובדף א, ח, השנה ראש ובתוס׳ עיי״ש, העולם, נברא בתשרי
 הקדוש גמר שבו לבש״, גאות מלך ״ה׳ של שיר אומרים ששי דביום ב, לא, השנה ראש בגמרא

 היה האדם בו שנברא ביום השישי יום ובכן עליהן, ומלך עשה אשר מלאכתו כל את הוא ברוך
הו שמים, מלכות תחלת בו  פשוט וזה השנה. בראש אומרים שאנו מלכיות פסוקי של ענין וז

ההלכה. שערי באי לכל וברור

 נברא השנה דבראש זו מעובדה נובע מלכיות פסוקי אמירת חיוב הזו האמיתית ההנחה ולפי
בו האדם  קדושת של הברכה תוכן הוא והוא מלכותו, כסא על הוא ברוך הקדוש עלה ביום ו
 וגמר האדם בריאת של זה ביום שהתחילה הוא ברוך הקדוש של מלכותו בו כוללין שאנו היום

 אבותינו ואלוקי ״אלוקינו הברכה: נוסח לומר הגדולה כנסת אנשי טבעו ולכן הבראשית, מעשה
שבי כל על עוזך גאון בהדר והופע בכבודך... בולו העולם כל על מלוך  כי פעול כל וידע תבל, יו
 ובכל משלה״. בכל ומלכותו מלך ישראל אלהי ה׳ באפו: נשמה אשר כל ויאמר פעלתו... אתה
 מוצאו לנקודת החמה לגלגל מסביב החוזר היקף סוף של השנה, ראש של זה ביום ושנה שנה
מובן והיקפה. מהלכה שונה שהארץ שם על ״שנה״ ונקראת תמימה. שנה הוא  מעצמו ו

דן יועזב כולו העולם כמנהיג הוא ברוך הקדוש השנה ראש של זה ביום כי וכפשיטות  כל על ו
א ומלכותא הבאה, השנה מקרי ע ^י  עושה הוא בעולמו אדם שכל דארעא מלכותא כעין ד

 כן הבאה, לשנה עניניו מהלך קובע תוצאותיו פי ועל שעברה בשנה הנעשה כל על חשבץ
 וענלי אדם בני מעשה פי על כאחד, והעמים היחידים העולם, גורל את קובע הוא ברוך הקדוש
שעברה. בשנה הארץ

 זאת שבתון״, לכם יהיה לחודש באחד השביעי ״ובחודמז הקרא: לביארו נבוא זה פי על
 בראשית למעשה זכר הוא השבת ששם לעומת ״שבתון״ הוא טוב היום ועצם תוכן אומרת
בכל הבריאה כלל זכר את הכולל השבת״ ״יום את ושבוע שבוע בכל חוגגים אנו וזה כולה,



 מוצאו נקודת אל סיבובה בנוהלך הארץ גלגל כשחוזר בשנה אחד יום התורה קבעה היקפה,
 יום זה עד הבריאה, כלל את ומקיף שכולל השבת יום אל ביוזם הקטנה שהיא ״שבתון״, בשם

 בראשית, מעשה וגנזר והשלמת האדם בריאת לזכר כמועד בא החדמזה שנה של ראשון
 ראש במאמר האגדה בחלק (עיין תבל! יומזבי בל על עליון מלך והמלבת הכוזרת של ולזברון
 שם אל הנוספת נו״ן האות הלעזון דקדוק פי שעל איך הבאתי ושם בזה, דברים אריכות השנה
הבריאה). כללותך אבר שנקבע ועזבוע שבוע שבכל השבת לעומת הקטנה היא השבת

 הוא ברוך הקדוש המלכת אבר באה התרועה כי כשמש, וברור פשוט באופן מובן ומעוזה
אץ הבריאה, מלאכת ונשתלמה האדם בו שנברא השנה ראש ביום  והתרועה עם, בלא מלך ו
 בנוה מתבטא וזה ממלבזזו, בטא על הוא ברוך הקדוש עלה זה שביום לזכר כבוד של ביטוי היא

און ה' כי כף.״ תקעו העמים ■כל שבתהאם; מז, פרק שופר תקיעת קודם לומר נוהגין שאנו  ע
מרו שופר... בקול ה' בתרועה אלהים עלה ...pהא בל על גדול מלך נורא מרו למלכנו ז  מלך כי ז

אץ קחזזו״ כסא על יעזב אלקים גויים, על אלקים מלך אלקים,״ הארץ כל  דוד כי ביאור צריך ו
או המלך  שם על התרועה, מצוות ועצם תובן את והדגיש הטעים בו זה שיר אמר השלום ע

און מלך והכתרת המלכת מזו, כסא על ישב זה שביום ע  אזתריע קדמונים מנהג היה וכן ק
 יהי ויאמרו העם כל ״וירעו שאול: בהמלכת י, א, בשמואל בתיב וכן מלך. המלכת ביום ולהריע
הו המלך״.  ונשתלמה האדם נברא בו יום השנה ראש ביום התרועה מצוות ועצם תובן פשטות ז

 הזכירה מצוות עם ממש מכוון וזה קודשו כסא על ישב עליון מלך הוא ברוך והקדוש הבריאה
 דאורייתא עשה מצות בן גנז והוא לקדשו״ השבוז יום את ״זכור התורה שאמרה בשבת

 ומנה בשבת שיעז תעשה ולא עשה המצות מנה שבת הלבות ברמב״ם עיין מצוות, מהתרי״ג
 התורה על רמב״ן עיין פה. על בזכירה העזבת יום אוז ולקדש בשביעי לשבות מצוות שתי

תוכן ענץ את לזכור יעז כי מפורעז יוצא בולם ומבץ ,16 מצוה חינוך ובמנוזת יתרו, פרשת  ו
סז הגדול והמאורע בכלל הבריאה את העזבת, הנו  וקידועז השבוז, ביום שהיה תורה מתן של ו

רוז מדרבנן, רק הוא היין על סוו  דברבות השנה ראש בגמרא אמרו דאיך תקשה זה לפי ול
שופרות זכרונות מלכיות דהיינו  עעזה דמצות העזבת יום מזכירת שסז דמאי מדרבנן p הן ו
 דכוזיב שופר עזל עשה במצות נבזי הכא כן ואם לבד, זכה6מ בשביתת די ולא בפה דוקא לזכור
 כוונה דלזה בשסזמר ניחא אבל היום. תוכן אוז פה על לזכור לחייב לנו היה תרועה״ ״זכרון

 לא השנה ראש של זה יום ועצם תוכן את שנזכור אומרת זאת תרועה״ ״זברון באמרה; התוחז
כרון דהכוונה תרועה״ ״זכרון אלא מקראות שבשאר זכירה כסתם פה על ת על ז  על תרועה, י
 המלכת דהיינו העזנה ראש של הזה היום של ערכו ועצם תוכן את כור6 נו6ע התרועה ירי

 כללות אוז חוגגים שאנו השבת אל ביחס בהקטנה ״שבתון״ ליום נקבע זה שם ועל ון,6ע מלך
ועזבוזב שבוע בבל הברהוה

 ר׳ גי6ופ הברכות... סרר במשנה א, לב, השנה בראש עזאבלרו מה זה פי על מובן מאוד ומה
 מזה אשר היום, קדושת עם מלכיות דכולל עקיבא לר׳ לידז וסבירא עקימז ור׳ נורי בן יוחנן
 מלתא חרא הזה המועד יום של ועצמו תוכן לומר רצה היום, וקרושת דמלכיות בעליל נראה
בוזו שהיום כור6 ונצטוהם הוא,  אנו ולכן הוא, ברוך הקדועז ון6ע מלך נו6ע ומלך האדם נ

 מקדש הארץ בל על מלך די אוזה ״ברוך ומלכיות: היום קדושת ברכת בסיום גם אומרים
והזמנים״, יעזראל ״מקדעז ;p אומרים אנו המועדים של ברבות ובשאר הזכרזן״. ויום יעוראל
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 והזמנים״. ישראל מקדש הארץ כל על ״מלך ואומרים: ביחוד מדגישים אנו השנה בראש אבל
 תוכן מתבטא ״שבתון״ דבתיבת הרי היום, קדושת זה ״שבתון״ ממלת זו שיטתו עקיבא ר׳ ודרש

 לעזיטתו אליעזר ור׳ עליון, מלך הוא ברוך הקדוש והמלכת האדם בריאת דהיינו היום קדושת
 כי התרועה ידי על ־ התורה גזרה כך ־ נתעורר ולזאת העולם. נברא דבתשרי ליה דאית

 על הראשון בטעם גאון סעדיה רבינו כן שכתב וכמו ההמלכה על ומרמזת מורה התרועה
 דוקא ״שבתון״ כתיב למה משה״ ״התורת קושית מידי קשה לא זה פי על אשר שופר, בהנוות
 את לקבוע התורה כוונת דכאן בקרא, הקודמים ושבועות בפסח ולא השנה ראש של במועד
מו תוכנו  .pעלי מלך ומלך האדם נברא שבו כיום השבמני חודש של האחד יום מועד של ועצו
 עצרת, ובשמיני הסוכות בתג ״שבתון״ תיבת בפירוש הרמב״ן שכתב למה זה פשט מתנגד ואינו

 השנה בראש כאן אבל ממש, מלאכה בכלל שאינם שבותים שביתת על הכוונה ודאי שם
שו עיין השביעי בחודש אחד של המועד ליום ״שבתון״ השם קביעת הוא ״שבתון״ של פירו  ו

 איקרי יומא לאו הוא שבתון שבת נמי ״אי לשונו: וזה שבתכם״ ״תשבתו ד״ה ב, פא, יומא רש״י
 ציון קאי באמת השנה בראש הכא אבל לכם״. היא ומרגוע מנוחה קאמר הכי אלא שבת

עיין ודו״ק. שבתון איקרי השנה ראש של זה דיום ומרגוע המנוחה על ולא היום על ״שבתון״  ו
 שבתון השמיני ויום שבתון הראשון יום סוכות, דבפרשת הקרא על אנלור פרשת עזרא באבן
 עיין הבי״ת״. תחת ה״א היה התאר שם היה ואלו לכם, יהיה ויחסר ״שם, הלשון: בזה דכתב

 של ושמיני ראשון של זה ליום השם תאר שם ״שבתון״ תיבת שאין הכוונה כי שכתב במפרש
 הראשון ״ביום מדכתיב אבל שבתון׳ השמיני ויום הראשון ׳היום לכתוב: צריך היה דאז סוכות
 וזה ממש. מלאכה שאינם משבותץ אפילו יתירה שביתה אלא טעמו אין שבתון״, השמיני וביום
שו עם עזרא האבן המתין למה פלא ולכאורה ואמת. ברור  פירש ולא סוכות פרשת עד זה פירו

 השגה דבראש ומכרחת נאמנה ראיה ומזה שבתון, נבלי ביה דכתיב השנה ראש בפרשת כן
עיין השביעי בחודש אחד של זה אום התואר שם הוא שבתון תיבת באמת  האמת כי זה, בכל ו

שאמרו. ממי ויקובל לעצמו, עד

 ומובנו משמעו תרועה״ ״זכרון בקרא דכתיב החיובית התרועה כי הנ״ל מכל לנו היוצא
 הזכירה, שהיא המצוה עיקר על אותנו לעורר כדי מצוה, הכשר מעשה על מוסב הוא הפשוט

 ההלכה מוכרעת ולכן עאון. מלך והמלכת האדם בריאת על לזכרון התרועה ידי על להתעורר
 שתכלית מפני התקיעה ולא השמיעה היא השנה ראש של בשופר המצוה עיקר כי הפסוקה
און אל ומלך האדם נברא שבו היום לזכור השומעים, אותט, לעורר התקיעה  העולם כל על ע

שבי  לשמוע ויחיד יחיד כל על מוטלת היא שופר תרועת קול שמיעת מצוות וממילא תבל, ויו
 פסוקי ואמירת בפה. זכירה במקום התקיעה ומעשה אכירה, זה ידי על ולהתעורר השופר קול

שופרות מלכיות ספת מצוה הוא ו  מהתורה, בפה קידוש לומר חיוב יש דבשבת כמו מדרבנן, נ̂ו
 קול לשמוע מהתורה מצוה השנה בראש הוא כן היין, על הקיתש פסוקי לומר הוסיפו וחז״ל
ה ושופרות, זכתנות מלכיות פסוקי לומר ומדרבנן שופר, ברור. וז

 בראש שופר שמיעת של המצוה מעיקר חוץ כי מצאו חז״ל הנה אמת דבת קועזט שמע אואם
 ביום ךrhע ומלך הבריאה נשתלמה ועמו האדם נברא זה שביום הזכרון את בנו לעורר השנה

 סדר על שופר• קול ״השמעת והיא נוספת מצוה גם יש אה נוסף קדשו, כסא על ישב זה
חיד יחיד כל על מוטלת אינה זו ומצוה השמיעה, ולא התקיעה היא והבחנוה הברכות״, וי
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 וובינו לפני וכרונותינו להעלות כדי שיתקעו העיבור על מעוה אלא בזנעמו הוא שיתקע
 ושליח שמיעה, ידי על לא אבל תקיעה, ידי על ורק אך לקיימה אפשר אי ווו לטובה שבשמים

אין העבור בשליחות התוקע הוא עבור  העבור עם שישתתך עריך אלא לתקוע חייב יחיד כל ו
 ביחידות המתפלל יחיד ולבן חובתן, ידי הרבים את מועיא והוא תוקע עבור שהשליה בשעה

 התקיעה של זו ומעוה השנה. ראש מסכת סוף במשנה במבואר הברבות סדר על תוקע אינו
 התקיעה המעוה שם אשר מיובל, תרועה דתרועה שווה מגזירה רז״ל למדו העיבור בשליחות

 חוזרות קרקעות ושיהיו להעבדים וחופש דרור להבריז ביובל התקיעה תבלית בי השמיעה, ולא
עוד ויחיד, Tm בל על תקיעה ויזיינו בפועל מעשה עריך אה לבעאהן,  דכיון חז״ל למדו ו

דן יושב הוא ברוך הקדוש השנה דבראש  אה סבירא בן אם והפרט, הבלל העולם בל על ו
 תבואו ״וכי בהעלותך בפרשת בתורה שכתוב מה בכלל הוא המזנה בראש הדין יום כי לחז״ל

 אלוקיכם ה׳ לפני ונזכרתם בחעוערות והרעותנז אתבנז העורר הער על בארעכם מלחמה
 ישראל, כלל על ערה כשבאה תרועה לתקוע מחוייבץ אנו מהתורה הרי מאויביכם״, ונושעתם

 ותוקעין תענית שגוזרין תבוא שלא ערדז כל אלא מלחמה סכנת p לא כוללת זו ומעוה
 כל על ולוזריע לזעוק מהתורדז עשה ״מעות א; א, תענית בה׳ ברמב״ם כן וכמבואר בחעחנרות

 ד׳ ובה׳ אתכם״. ש״ער דבר כל לומר רעה אתכם... העורר הער על שנאמר תבוא... שלא ערה
עץ ומתחננים בתפלות עועקין האלו התענית •בימי בתב: מרי  היה ואם בלבד, בחעוערות ו

 על לתמוה שהרבו משנה ובלחם המגיד בהרב עיי״ש. וכוי ובשופר״ בחעוערות מריעין במקדש
^ הסוגיות, סתירת  ובמסכת חעוערות, איכא בתעניות דבגבולין משמע דין בית ראוהו דבפ
 היבא בתעניות דגבולץ הרץ, שתירץ מה ונבון שופרווב אלא דליכא משמע א, יד, תענית
 נמי הכי בגבולין או pבא מלחמה בשימו אבל שופרות, אלא ליבא ישראל דבל כנופיא דלבא
 תרועה׳ דיזכרון שווה בגזירה חז״ל למדו פנים בל על אבל היטב, עיי־ש חעוערות. דבעינן
 בחעוערות והרעותם וכוי העורר הער ״על בהעלתך בפרשת דכתיב וממה המונה בראש דבתיב

 עומד שהשטן ממה גדול העורר ער לך דאין חז״ל למדו מזה אלוקיבם״. ה׳ לפני ונזכרתם
הו הדין, יום בשעת ישראל על קטגוריא ללמד השנה בראש  היחיד על ישראל, על גדולוז ערה וז

 ביום למזטעו הש^ עומד השנה שבראש אותנו מלמדת שווה והגזירה כולו. הכלל ועל
ש פשיטא ולכן העורר, רעה הדקוהיינו  ובחעוערות בשופר זה ביום לתקוע מהתורדז חיוב ר

ל דייבחעוערות מקרא ב, בז, השנה ראש בגמרא דרשו כאשר המקדש, במקום  הריעו שופר ^ו
 היו השנה בראש במקדש וגם בשופר. היום שמעות בלבד בשופר ובגבולין הי״ המלך לפני

 שנתקע השנה בראש שופר מעוות של השני חלק זהו - מאריך והשופר מקערות התעוערות
שופר בחעוערות ובמקדש בשופר בגבולין  הער נגד שבשמים אבינו לפני זכרוננו להעלות כדי ו
 מוטלת היחיד על לא זו ומעוה והנורא. הנחל הדין יום בעת לנגדנו העומד השטן הוא העורר

מדין בשהן יומובץותוקעץ כשהן תוקעץ ולכן העבור. על pו אך אלא  הברכות, סדר על עו
 יחיד כל על המוטלת שופר• קול ״שמיעת של הנהנוה עיקר היא דמיושב תקיעות כי והכוונה

 אשר הברכות סדר על דמעומד תקתנות היא המעוה של השני וחלק שופר, קול לשמוע Tוידז
T ועל השטן, העורר, הער על התקתנה חובונ ידי העבור את מועיא התוקע עבור שליח rm 
עו לדזעלות בדי השליח־עבור יתקע בשליוזותו אשר העבור עם להשתתף החוב מוטל  זכרו

 ״ותוקעץ״, ד״ה ב, טז, השנה ראש התוס׳ שהקשו מה נבון על מיושב ובזה שבשמים. לאבינו
ך אי מדין כשהן גם תוקעין ו דתקתנות וניחא נמזא הנחתנו ולפי תוסיף, בל על pעוב הא עו
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 דמיושב בתקיעות תרועה, זכרון של המצוה אל שייכים יחד שניהם דמעומד ותקיעות דמיושב
יתברך לה׳ תהילה ופרח כפתור וזה הצבור, בשליחות התקיעה דמעומד ובתקיעות השמיעה

 ביום תמרים״ ה״כפות בעל שהקשה העצומה הקושיא את לתרץ ידי אנופף זה פי על אשר
 את מוציאין אין וקטן שוטה דחרש השנה ראש מסכת סוף במשנה דאמרו הא על תרועה
 שוטה חרש צריך במה שומע אחד ובל השממגה המצוה דעיקר כיון וקשה חובתן, יחי הרבים

אי השומעים את להוציא וקטן  נימא כן אם ואחד, אחד כל תוקע ואינו תקיעה מצוות דיש ו
 אי שבגופו מצוה דעל לו תוקעין שאחרים מה ידי על לצאת יכול ואינו שבגופו מצוה דהוה
 למצוא בלי הקושיא ביישוב נתלבטו המפרשים וכל עצומה והקושיא שליח. לעשות אפשר
 השמיעה מצוות על דודאי שכתבנו, מה כל פי על יפה מתורצת הקושיא אבל אמיתי, פתרון

 דמיושב בתקיעות והיינו התקיעה, את שומעין בעצמם שהם כיון אחרים את להוציא צורך אין
 שמע, דהא יצא וקטן שוטה מחרש שומע אם אפילו כן אם לשמוע, מוטל יחיד כל על שחיוב

 מצת לשם המצה ואפיית סוכה לשם עשיה דבעינן מצה או לסוכה דומה ואיט בהכי, וסגי
 לשמה ובעינן דפסח הכשירא דהוה משום ובמצה לך׳. תעשה הסוכות ״חג כתיב דבהני מצוה,
 ״גדילים דכתיב לשמה עשייה בעינן בציצית וכן הזה, בזמן בחנה במאמרנו עיין גופא, כפסח

ך, תעשה  אחרי אולם זאת. את והבן המצוה. הוא והוא שישמע צריך שופר במצוות אבל ל
 כדי תקיעה מצוות גם מיובל תרועה׳ ׳תרועה שווה הגדרה יסוד פי על שופר במצוות שיש

 אינה אבל השמיעה, ולא התקיעה היא המצוה עיקר ובזה שבשמים לאבינו זכרוננו להעלות
 כחיוב התקיעה מצוות באה מעיקרא אלא Tויח יחיד כל על שמוטלת שבגופו מצוות כשאר
 ודאי הברכות סדר על תקיעה במצוות כן 1אנ הצבור, עם להשתתף חייב ויחיד יחיד וכל הצבור

 ודאי בזה שבשמים לאבינו זכרוננו להעלות הציבור ובשכיחות בשם שיכוון התוקע כוונת רבעי
שון התנא נקט למה נכון על ומיושבת חובתן. ידי הרבים את מוציאין אץ וקטן שוטה דחרש  ל

 ראש מהרש״ש ובהגהות חובתן, ידי אחדים מוציאין אין סתם ולא הרבים״ את מוציאין ״אין
 דאת כן, דודאי אומר אני זה על מוציאץ, היחיד את הכי ״הרבים״ לשון זה מאי דקדק השנה
 אבל שופר, קול שמיעת בחנוות את שיקיים כדי להן לתקוע אומרת זאת להוציא יכולץ היחיד

 זכרוננו. להעלות תקיעה מצוות עליו שמוטלת הצבור, את לומר סנה הרבים, את מוציאץ אין
 הניחו ומקום נפלאה נקודה היא כי בזה היטב ודו״ק מוציאין, וקטן שוטה חרש אין הצבור ואת

הי. בתך לי

 השמחגה, היא שופר מצוות דעיקר כיון הנה חדש, דבר נא שמע הרחב הביאור כל ואחת
 נאמר כן אם עליון, אל הוא ברוך הקדוש והמלכת האדם לבתאת הזכרון את בנו לעורר

 את כוללת השבת ומצוות בראשית למעשה זכר היא הכי דבלאו דבשבת, לחז״ל ליה דסבירא
 זכרון לעורר עוד למה השנה ראש בו כשחל השבת ביום כן ואם בכללה, השלימה הבתאה

 שופר קול לשמוע לנו ולמה מנה, מאתים בכלל הלא עליון, א״ל והמלכת האדם לבתאת מיוחד
 בן אם הבתאה, כלל במסגרת הכי בלאו שנכלל מה האדם בתאת של אכרון שנתעורר כת
 מצוה אינה היא בשבת, שחל השנה בראש שופר קול שבזיעת דמצוות לחז״ל ליה סבירא היה

ת ומיותרת, מיוחדת ש  כוללת והשבת הבתאה כללות על מבוססת הלא השבת ושמירת ^דו
 ליכא בשבת שחל השנה בראש לכן בראשית. מעשה של אכר היסוד היא והיא הקדושות כל

בשם התקיעה מצוות דהיינו שופר מצוות של השני חלק אולם שופר. קול שמיעת פהנוות כאל



עו להעלות הציבור ובשליחות כרו  הש^ הצורר מצר ולהושע שבשמים לאבינו הרין ביום ז
 או במקדש ולכן בשבת, גם רנוהגת וראי הברכות סדר על התקיעה של זו מצוה לצרנו. העומד
 להעלות הבאה שופר תקיעת מצוות לקיים כדי הרץ מן בשבת תוקעץ היו דין בית במקום

עו, אין זכרו  חלק של שופר מצוות והוה שנא דמאי בשבת או בחול ביןשחל חילוק שום ו
 כן אמת אות. הוא שבת הכי דבלאו בשבת נוהגת תפילין דאין וכמו מיותרת, בשבת השמיעה

 כללות זכירת ביה אית נמי הכי דבלאו בשבת נוהגת שאינוז שופר קול שמיעת במצוות הוא
 על שמוטלת שופר תקיעת מצוות את עקרו חז־ל עקרו יעבירנו שמא מגזירת אולם הבריאה,

 על התקיעה את ואסרו חז״ל באו וכנ״ל. בשבת ומזגה ראש כשחל גם מהתורה ונוהגת הצבור
 שאם חשמזו במדינה אבל עקרוה, ולא התקיעה מצוות את הניחו ובמקדעו במדינה פנים כל

 לקיים כדי לתקוע יחידים יבואו הברכות סדר על הכנסת בית ובכל וצבור צבור בכל יתקעו
 שמא מגזירת לא הצבור, אף כלל, יתקעו לא שבמדינה וגזרו באו שופר, קול שמיעת מצוות
 טעה יהיה הלא לתקוע שלא יעבירם שמא מכה גזרו דאיך האחרונעז, קושית קשה ולא עבירם.

 קעזה לא הנוזתם ולפי זו. קועויא ביימזוב דברים אריכות באחרונים עיין ופטור. מצוה בדבר
 בשבת, כשחל שופר קול לעזמוע לומר רצה לתקוע, מהתורה מצווה שום לו אץ דיוזיד מיהי,

 גזרו שלא לולב שנא דמאי התום■ קושית נמי ומיושב ואמת, ברור וזה הגזירה, שייכת ועופיר
 םהגת הלא לולב דמצוות מידי קשה לא אבל גזרו, ובשופר קיים המקדש שבית בזמן גםלתו על
מן יעבירם שמא מגזירת לולב מצוות עקרו ולא בחול ובין בשבת בץ  קיים, המקדמו שבית בז

 המקסזז שבית בזמן אפילו גזרו בשופר כן שאין מה גזרו, קיים המקדעז בית שאין בזמן אבל
 מה על לי יעז עצומה וקושיא שופר. קול שמיעת מצוות כלל ליכא בשבת דכשחל ביון קיים

 בגמרא ומקשה יצא, לעזיר דהתוקע כוונה צריכות דמצוות בסוגיא הונא בר רבא שאנלר
 משמע קא הוא בעלמא מתעסק והא רוזמנא אמר תרועה דזכרון אמינא דהווא ומשני פשיטא

 האדם בריאת על הזכרון את לעורר ותכליתה השמיעה היא המצווה דעיקר ביאורם ולפי לן,
איך עליון מלך א־ל חזמלכת  בתוקע איכא והתעוררות זכרון אתה יצא, לעזיר דתוקע אפשר ו

גדול. עיון וצריך לעזיר,

 נז, סעיף ת״ל אל־ף סימן חמישי בחלק רדב״ז בעזו־ת שכתב מה את אעתיק דמלתא ולסיומא
 קול לעזמוע עשה מצות ז״ל הרמב״ם שכתב במה דעתי מה אודיעך ממני, ״שאלת לעזום! וזה

 והא היובל, בשנת בתשרי בי■ בשופר לתקוע עשה מצות כתב יובל של הבפורים וביום שופר,
 השנה ראש שווה השנה, ראש של טוב יום בפרק תניא תשובה: שווה. בגזירה מהדדי ילפי

חיד יחיד וכל שכיובל... אלא ולברכות לתקיעות ליובל  היו לא השנה ובראש לתקוע. חייב וי
 דהא פשיטא לתקוע, חייב Tויח יחת כל ואין החודעז את שקדעזו דין בבית אלא תוקעץ

 וכן בשמיעה, נפיק ולא לתקוע חייב ויחיד יחיד כל יובל של הכפורים דביום מסזמע מתניתא
ה י, ויובל שמיטה בה■ ז״ל הרב מלמזון נראה  בתשרי בי׳ בשופר לתקוע עשה מצוות לעזום: וז

 בכל שופר תעבירו שנאמר לתקוע חייב ויחיד יחיד וכל תחלוז דין לבית מסורה זו ומצוה
 בל ביובל דאלו היחיד לענץ הבפורעז ליום המזנה ראש בין איכא מיני דתרי משמע ארצבם...

 ראם ותו לעזמוע, אלא לתקוע חייב ויחיד יחיד כל אין השנה ובראש לתקוע חייב Trrn יחיד
 לתקוע, היחיד!תזזאי אין בשבת שחל השנה ובראש לתקוע, חייב ויחיד יחיד בל בשבת יובל חל
 היא בשמיעה מנצמו והתוקע השמיעה... השנה ובראש התקיעה ביובל המצוה כי למדת הא

לפרעז תרצה אם ואפילו והברכות, התקיעה לענין אלא שווה הגזירה םזקבלה ולא דנפיק...



הזנאן דודים-עקבי דור

 עיקר השנה ובראש התקיעה, המצוה עיקר מקדם מכל בשמיעה נפיק נמי הכפורים דבירם
 ראחרי הרדב״ז. לשון כאן עד בשופר״. לתקוע מברכין היו ביובל ואפשר בשמיעה... המצוה
 ראש של המועד השבת, אל השנה ראש של המועד יחס בהיד כאור לפנינו הנה הרחב הביאור

 לכללות זכר השבת הבריאה, אכר באו שניהם גם השבת עם בעיקרו מתאים הוא השנה
 נקרא ולכן הוא ברוך הקדוש עליון מלך והמלכת האדם בריאת לזכר השנה וראש הבריאה

 ובראש בפה, זכירה מצוות איכא בשבת השבת! אל יחוסו שם על שבתון בשם השנה ראש
 פס^י אמירת יח־ על בפה זכירה גם ומדבריהם התרהגה, שמיעת ידי על זכרון מצוות השנה

 על נוספת ומצוה השופר קול את לשמוע מהתורה מצוה איכא ובכן ושופרות, זכררנות מלכיות
 ונזכרתם... בחצוצרות והרעותם אל... תבואו ״וכי בהעלתך דפרשת וקרא שווה. הגזירה פי

 לאבינו זכרוננו להעלות בצבור הברכות סרר על התקמגה מצוות והיינו מאויביכם״ ונשעתם
הזכרק. יום היום, קדושת ועצם תוכן זהו שבשמים,

 רש״י: וכתב לי״. ותקע איכוון לעזמעיה זירא ר׳ ליה ״אמר א, כט, השנה ראש בגכלרא עיין
די להוציאני לתקוע ״תתכווין  שכתבתי למה פירכא מזה ולכאורה לשונו. כאן עד חובתי״ י

 דגם בפירוש נראה ומכאן לכוון, צריך התוקע אין ולגביה שמיעה מצוות p ליכא דאצלו דיחיד
 אבל חובתו, ידי היחיד את להוציא כדי המשמיע שיכוון בעי - הוה יחיד זירא ור׳ - היחיד
 כוונת בלא השמיעה חובת חובתו ידי יצא היחיד השומע דודאי מידי, קשה דלא נראה

 איכא מיובל שווה הגזירדז דלפי תקיעה חובת גם לקיים רצה שאת ליתר זירא ר׳ אבל המשמיע,
 תקיעה חובת אין הדין דמעיקר אלא השמיעה, חובת על נוסך תקיעה חובת השנה בראש גם

 לצאת סנה בעלמא לחומרא p כורחך על זירא ר׳ אולם היחיד, על ולא הציבור על p מוטלת
ברור. וזה לי, ותקע איכוון לשמעיה קאמר ולהכי תקיעה חובת ידי גם

 כדי וכר מלכיות השנה בראש לפני אמרו הוא ברוך הקדוש אמר רבה ״אמר ב: לד, בדף
עוד בשופר״. ובמה עליכם... שתנלליכוני  רחמי המעורר השופר על זה מתוכן שונים מדרשים ו

ש דו  כי היום עד ונמשך קדמונים מנהג כי ביאורם, פי על נכון והענין ישראל, על הוא ברוך ^
 ה׳) רף זרה עבודה עיין (גנוסיא, חג יום הוא בשנה שנה מדי כשחוזר המלך הכתרת ביום

 האסירים לכל חנינה לתת חסד כלפי מטה חסד רב להיות המלך ונימוסי מדרכי יום ובאותו
 שופר ידי על ממליכים אנו שאם נכון ובכן והמדינה המלך כבוד בהקלת עבירה על שנענשו

שp והמלכת הבריאה גמר יום השנה, ראש ביום  זה ^גומת אז עליון, אל מלך הוא ברוך דו
 ליצא הדין ביום זוכים אנו ובזה ישדאל לכל וחנינה חסד לתת רחמים נתמלא הוא ברוך הקדוש

ק. בדין. זוכים אנו השופר ובזכות נסתם, השטן ופי בדימוס, ודו׳



מעשההגי,טורתביוה״כ

הכיפורים ביום הקטורת מעשה

 להוציא - ויכניס מבח^ יתקן שלא ה׳, לפני האש על הקטורת את ״ונתן א: נג, יומא גמי
 הרמב״ם שיטתך ובפרט ועמוקה קשה הסוגיא הנה הסוגיא. כל עיי״ש צדוקים״. של מלבן

לבאר. והעי הש״ס, סוגיית עד וממש סבוכה

 או מסממניה אחד הקטורת מן ״חסר הרמב״ם: בתב כה, ה, הכיפורים יום עבודת בה׳ א.
 על מיתה חייב וכן הכפורת/ אל אראה בענן כי ימות ולא שנאמר עליה, מיתה חייב עשן מעלה
הזיר בביאה שגג אם לפיכך מצוה, בלא ביאתו  עם שלימה בקטורת שנכנס או בקטורת ו

 בענן כי ימות, ר״ולא קרא הרמב״ם הביא ראיך משנה, בכסף והקשה מיתה״, חייב החסירה
 אלא איירי לא קרא הך הא עשן מעלה או סממניה חיסר לומר רצה הכפורת״, אל אראה
 ררשא כלל מביא לא בנמרא ובאמת גרולה. קושיא והוא סממניה, בחיסר ולא ריקנית בביאה
 ולא שלימה רמשמע מ״הקטירת״ זאת רדרשינן בתב ז״ל רש״י אלא סממניה חיסר על מקרא

 בש״ס, נזכרו שלא דרשות מדעתו לדרמז רש״י של דרכו שאין נשגבה, פליאה והוא הסירה,
שו אלא הסירה, ולא שלימה דהקטורת זו דרשה על רמיזא רמז שום ליכא וברמב״ם  מן דר

 הרמב״ם דרש דאיך משנה הכסף מתמיוז ויפה הכפורת״, אל אראה בענן כי ימות ״ולא הקרא
גדולה! פליאה תה ריקנית. ביאה על רק מוסב דהקרא ביון סממניה חיסר על זה קרא

 ובן כתב כך אחר ורק עשן מעלה או סממניה דחיסר דין הקדים הזהב בלשוט הרמב״ם ב.
 ריקנית ביאה על הקרא עיקר דהא תמא בדלא תניא תלי הרי מצוה״, בלא ביאתו על מיתה חייב

 ליוז הוה בן אנז מקרי, ריקנית ביאה נמי סממניה דחיסר בסברא מיניה ללמוד דיש אלא בתיב,
 או סממניה חיסר וכן כך אחר ולכתוב הקרא מן שנדרש ריקנית דביאה דין להקדים להרמב״ם

זה. על שמתעורר מי ראיתי שלא ולפלא הסדר את להפוך ולא מיתה, חייב עשן מעלה

 נעשית שהרי מיתה חייב מסממניה אחד ״חיסר הרמב״ם! כתב ח, ב, המקדש כלי בה■ ג.
 בעקבותיו ואלכה זו. שיטה לבאר מאד האתך משנה ובלחם משנה בכסף שם עיין זרה״. קטרת

 במעלה כתב קלנ בסימן באו״ה יוסף והבית הקדמונים, לי שהשאירו עוללות בשבלים ואלקטה
 מי״א אחת בחיסר אלא מיתה ואיןחיוב בעלמא, לתקון אלא דאיט חייב, איט שחיסר עשן

 בין חילק ולא דחייב, כתב שהרמב״ם הכיפורים יום בשל ולא חול של בהקטרה והיינו הסממנים
 בחיסר חול בהקטרת מיתה דחייב הא דהלא תמה משנה והלחם עשן. מעלה ובין סמממם י״א

 מפרמז אשי דרב יומא בגמרא שאסרו וכמו הכיפורים מיום דגמריגן משום היינו סממניה אחת
 עשן מעלה שנא מאי בן ואם וכסה, לומר תלמוד מנין השנה ימות בעואר ל... אין הברייתא בן

 בין החילוק להרמב״ם לו מנין וקשה כתיב, עשן בנהנלה הקרא עיקר אדרבה סממנים, משאר
עצומה. קושיא והוא מהם, אחת חיסר לגבי עשן מעלה ובין סממנים י״א

 אחת דחיסר בפירוש נאמר שם דבברייתא א, ו, דכריתות סוגיא הביא למלך המשנה ד.
 ושיטת עשן, מעלה כלל נזכר ולא מיירי הול בהקטרת דברייתא וסתמא מיתה, חייב מסממניה

ביאה משום וחייב הביפורשז יום מהקטרת מיירי דהבר״יתא שבתב נפלאה בכריתות שם רש״י



הצאן דודים-עהני דוד

 הנראה וכפי הכיפורים. מיום כלל מיירי לא זו ברייתא הלא והפלא פלא והוא עיי״ש. ריקנית,
ה הוכרח ז״ל רש״י  בהיסר אפילו מיתה חיוב שום ליכא חול רבהקטרת ליה דסבירא משום א
עוד הרמב״ם. בשיטת ודלא סממניה מי״א אחת  דיומא דמסוגיא רש״י, שיטת על לתמוה הרבה ו
 אמר בפירוש דהא הוא ריקנית ביאה משום לא מסממניה אחת בחיסר חיוב של דטעם מוכח

 איר כן ואם איכא, חסירה ומשום אכא ריקנית דמשום וחטירה בשלימח שנכנס בג^ אשי רב
 קשה רש״י שיטת כי הדבר תמצית ריקנית. ביאה משום הוא דחיסר דטעמא רש״י כתב

שר ברור דבר למלך המשנה העלה לא בן גם הרמב״ם שיטת ובביאור להעמידה.  עקוב כל הניי
עיין האדיבות. כל למרות מקדש. ביאת מהי ג' בפי למלך במשנה עוד ו

קור לבי אל וגתתי ש אז  ומצאתי יגעתי רב עיון ואחרי קושיות, הני בל פתתן אחרי ולדרו
 וכל דוחק. שום בא ומחוורת כשלמה ברורה הרמב״ם ושיטת א נראה גדול אור בי תאמין

 בו המדובר מיתה דחיוב לך, אקדים דבר ראשית א. הניחו מקום ה׳ וברוך הרוח, ישא הקושיות
 אש ידי על שנשרפו ואביהו נדב מיתת שהיתה וכמו שמים, בידי אלא דין בית מיתת איט באן

ט אחרי, בפרשת ימות דולא הקרא מוסב זה חנל העזמים מן שידרה  ימות שלא לומר ורצו
רזז אש מקטיר או הקודעז אל נבנם כשיהיה  בחומש. רש״י בתב וכן ,pאה בני שמתו בדרך ז

עיי־ש.

 סממניה מכל אחת דחיסר ח ב, המקדש כלי בה׳ כתב הרמב״ם הנה וסזמע, הסכת ומעתה
 קטורת נעשית ״שהרי הטעים אלא דרשה או קרא שום הביא ולא חול, בהקטרת מיתה חיייב

 ואיה זאת. אה דמנא וקשה מיתה. חייב זרה קטורת רעל להרמב״ם היה פשוט דדבר הרי זרה״,
 הביפורים אום חרא p דאנלר ד״וכסה״, דרשה דמכח ובודאי זה, על אזהרוז בתורה מציט
 סברא מבח דודאי דע אולם יחד. גם ועונעו אזהרה למילף אכא השנה ימות לשאר וחרא

 בחול זרה קטורת ועל זדה, קטורת נעשית הרי סממניה מי״א אחת דחיסר יודעין אט פשוטה
 למדין אט הפשוטה הסברא ומן זרה״. קטורת עליו תעלו ״לא תצוה בפרשת מפורש קרא יש

 לאו איסור p לא זרה קטורת על דיש והא זרה, קטורת מקרי מסממניה אחת שחיסר דבל
 אש שהקטירו על מתו אהרן רבני שמיני בפרשת היטב מבואר זאת מיתה חיוב אלא בעלמא

רזז  מזבח על זרה קטורת שמקטיר מי על מיתה ועונש אזהרה לך יש הרי אותנו. צחז לא אשר ז
ת, מזבח דהייט הזהב טור ע ^  דהא ב, אסורות מאכלות בה׳ משנה המגיד לן שקיימא מה וידו
 אם אבל וחומר מקל p גופא האיסור את למדין אט אם דוקא הייט הדין מן מזהירין דאץ

 מן לענשו אפילו וחומר לp מחני בתורה מפורשת עשה מכלל הבא בלאו נלמד טפא האיסור
ם דור בספרי ״עזבתי ובזה ע״״עז. הדין,  ה׳טר pפ סוף חולין דנפש, בסוגיא דאמריק הא דודי

 את לרבות דנפש מדרשא רק שנלמד פי על אף כרת, חייב וגמעו החמץ את דהמחה והרוטב
 מן דיוצא עשה מבלל הבא בלאו פנים בל על אסור דנפש דועזא דבלא כיון אבל השותה,

 נמי הכי ודכוותה כרת, אפילו לחייכו דנפש דרעוה לן אהני שפיר כן אם מהגמל, טמא הטמא
 בתורה דכתיב מה לן אהט מסממטה אחת בחיסר זרה קטורת על מפורעז לאו לן דאית כיון

 ברור תה מיתה, בעונש זרה אש המקטיר את לח״ב זרה אש שהקריבו על מתו אהק שבני
 דח״ב מסממניה אחת חיסר על מיוחדת דרמזה שום להביא הרמב״ם הוצרך לא ולבן ואמת.
m מסממני אחת בחיסר ניחא זה כל אולם כניל. מיתה w p ,הרי עשן מעלה בחיסר אבל בחול 
ת סממט בץ התורה מנאו לא עשן מעלה ר טו של בקטורת דגם נלמד מדרעזה pו חול של ^



ביוה״נ הקטורת מעשה

 מזבח על חול של דבקטורת ופשיטא פשיטא בעלמא לתקון והוא עשן מעלה ליתן עריך חול
ת חיוב עליו אין עשן מעלה חיסר אם הזהב  קושית בלל קשה ולא לא. מיתה שבן מבל מ*ןו

בץ עשן מעלה חול של בקטורת חיסר בין לחלק להרמב״ם ליה דמנא למלך המשנה  שחיסר ו
 חיוב אבל מפורש, לאו וזה זרה קטורת ממש נעשה הרי מסממניה אחת דחיסר מסממניה אחת

 א, נג, ביומא ששת רב של תירוצו לפי מדרעוה רק נלמד חול של בקטורת עשן מעלה נתינוז של
זרה. קטורת בבלל נבלל איט חול של בקטורת עשן מעלזז בתיסר לכן

 קטורת על אלא בתורה נאמר לא זרה קטורת של לאו האי הנה ״קר ושונה קורא שמע ועתה
 ברוח ז״ל רש״י וכתב זרה. קטורת עליו תעלו לא בפירוש כתיב ושם הזהב, מזבח ועל חול של

 על אלא מקטיר הזהב מזבח על לא הלא הכיפורים ביום אבל זהב״ מזבח על - ״עליו קדשו
 שום לט ליכא והכפורת הארון על הכיפורים ביום זרה קטורת ועל הכפורת, ועל הארון

מדין אט ולכן אזהרה,  והנה הכיפורים. ביום זרה לקטורת שטגע במה חדש דבר לפני עו
 ענן שיהיה שצריך הרי הקטורת, ענן וכסה שנאמר עשן מעלה שטתן דמנין תנא בברייתא

 תנא מוסיף כך ואחר עשן, מעלה נם הקטורת סממני על שמוסיף ידי על וזה ברווח קטורת
 חייב, חיסר דטעם ומשמע מיתה, חייב מסממניה שחיסר או עשן מעלה נתן שלא דבל דברייתא

 עת בכל יבוא ואל בכלל וזה ריקנית וביאה לצורך שלא ביאה מטעם דחייב ליה תיפוק ומקשה
 המקראות שתי דבעינן ששת רב תירץ זה ועל ימות. ולא של מיוחד קרא בעי ולא הקודש, אל
אץ מסממניה, אחת חיסר על והן ריקנית ביאה על הן לחייבו כדי  קטורת עם שייכות זה לבל ו
 מזבח על דהייט כתיב דעליו הזהב מזבח על חול של בקטודת דוקא קאי זדה טורתp זדה

 בעינן דשפיר ששת רב אמר ולכן הכיפורים, ביום הארון על קטורת מעשה על לא אבל הזהב,
 וצרבינן עשן, מעלה חיסר על וכן הסממנים מי״א אחת חיסר על מיוחד קרא הכיפורים ביום

אץ לאזהרה, וחד לעונש חד רבא שאמר וכמו ועונש אזהרה בץ רבא בין פלונתא ו  שעות רב ו
 אחת חיסר על והן ריקנית ביאה על הן דחייב וממילא ועונש אזהרה דיש הוא אחד דהכל

 אחר ממקום הידועה הקטודת בכלל שניהם דהלא שנא, דמא עשן מעלה חיסר או מסממניה
 קטורת על לחייבו הכוונה אץ השנה ימות שאר על וחד דאנלד ששת ודב עשן, מעלה עליו טסף
 האזהרה, על מיוחדת דרשה שום בעינן לא זה דעל מיתה עונש מסממניה אחת כשחיסר זרה
 בקטורת הדין דהוא הכיפודים מיום נלמד הזהב מזבח על זרה בקטורת בלאו דחייב כיון אלא
^ פשיטא אבל מיתה, עונש אפילו אלא איכא מלקות חיוב p לא חול של זרה רזז בקטורת ד  ז
 קטורת עליו תעלו •לא מפורשת אזהרה לן אית זה דעל חייב, הסממנים מי־א אחת חיסר של

 לחייבו ששת רב דשת על עלה לא מעולנז בעלמא תקון p שהוא עשן מעלה על אבל זרה״,
.pוצ אמת וזה מיתה.

 התחיל הרמב״ם הנה בלל. דוחק שום בלי יפה עולים ז״ל הרמב״ם פסקי כל הנ״ל כל פי ועל
 הברייתא של החידועז עיקר היא בי עשן, מעלה או הסממנים מי״א אחת דחיסר בהא ההלכה

 מלא דמקרא חידוש שום בו שאין דבר מצוה, בלא ביאתו על מיתה דחייב בהא התחיל ולא
ש אל עת בכל יבוא ״ואל בתורה כתיב ד  זה P כאן הזכיר מקום מכל אולם ימות״, ולא ^ו

 ליזז דסבירא מוכח ומזה מצוה״, בלא ביאתו על מיתה חייב ״וכן שכתב שניה במדרנה
 ביאה מצד בן נם מסממניה אחת בחיסר והן ריקנית ביאה הן להם אחד דטעם להרמב״ם

הקטרת דבתיב דמשום שכתב רש־י כשיטת לא וגם זרה. קטורת מטעם לא אבל ריקנית,



דוזנאן תרים-עלובי דורתל

 ד״אל מקרא כן גם חיסר כורחך רעל להרמב׳׳ם ליה דסבירא משום אלא משמע׳/ ״שלימה
 הכיפורים דיום הקטורת במעשה הסממנים חיסר על אזהרה לן ליכא כן לא ראם ררשינן יבוא״
 וממועט הזהב מזבח על רהייט ״עליו״ תעלו לא ביה דכתיב חול של מקטורת ללמוד שאין
 של דהאזהרה לומר הרמב״ם הוכרח ולכן והכפורת, הארון על הכיפורים יום של קטורת מיניה
 אל עת בכל יבוא ואל בכלל ונכללת לצורך שלא ביאה הוה מצוה עשה שלא כיון סממנים חיסר

 שלימה בקטורת בנכנס דחייב והא לאזהרה וחד לעונש חד דבעינן אמר רבא וגם הקודש.
 אבל השלימה אצלו היה דהא חייב היה לא כשנכנס מתחלה דודאי טעמא, הייט כאחד והסירה

 שלא למפרע דהא לצורך שלא כביאה ביאתו נחשבת למפרע השלימה ולא החסירה כשהקטיר
 ביאת בה׳ למלך כמשנה דלא וזה השלימה, את הקטיר שלא כיון המקדש אל לבוא צורך היה

 שוב הביאה בשעת חייב דאיט דהיכא לשיטתו ראיה הביא דבריו ובסוף שהאריך ג, המקדש
 שום כאן אין הפעוטה דעתי לפי אבל אשי. רב ומדברי דיומא מסוגיא השהייה בשעת חייב איט

 והסירה שלימה עם דכשנכנס אמת, דין שהוא דין החידוש להשמיעם p בא אשי דרב ראייה,
 הדגיש לזה ו,Tב שלימה היה דהא בהיתר דנכנס כיון ריקנית ביאה מקרי לא חה נאמר שלא
 חייב היה לא הכניסה שבשעת פי על ואף סממנים חיסר על חייב מקום דמכל דברייתא תנא
 קרא הרמב״ם מתזביא אדרבה וממילא חיובו, על אחד טעם להיסר דיש נאמר לא אבל עוד,

 עם בשלימה בנכנס גם ולכן שניהם, לחיוב יש אחד דטעם מוכח חיסר, על בענן״ כי ימות ד״ולא
 הרמב״ם של הזהב מלשון בפירוש מוכח וזה ריקנית, ביאה משום p הטעם אין הסירה

 ובזה זה, לכל נחית לא למלך המשנה של תורתו כבוד ובמחילת הכיפורים יום עבודת בהלכות
 לה׳ תהילה למבין ועבלוקים ברורים והדברים ועקש. נפתל שום בלי בשלום בא מקומו על הכל

יתברך.

 טעמים שני הכיפורים ביום והן בחול הן מיתה חייב סממנים דבחיסר דהא הנ״ל מכל היוצא
ש שונים  המקדש כלי בה׳ הרמב״ם שכתב וכמו זרה קטורת הוה דחיסר מעזום חייב בחול לט, י

 מה אלא דכריתות. בסוגיא רש״י שכתב וכמו ריקנית, ביאה משום חייב הכיפורים וביום ג,
 ונשארת הכיפורים, היום קאי מיתה חייב מסממניה אחת דחיסר ברייתא דהא רסז״י, שכתב

אי רעז״י דכוונת ליישב יש גדול ובדוחק המפרשים, כל עליו הקשו ובאשר קיימת תמיהה  דווד
 ריקנית ביאה משום דחיסר הטעם הכיפורים דביום לן דפירש אלא בחול, דחייב הדין הוא

 בכל היטב ודו״ק הטשא. חומר לפי כנ״ל זרה, קטורת משום דחייב בחול כמו ולא עלה אתיגן
יתברך. ה׳ בעזרת שכתבתי מה



תלאדוההל מצות

הקהל מצות

 במוצאי בשמיני חג של הראשץ טוב יום מוצאי כיצד המלך ״פרשת א: מא, סוטה משגה
 טוב יום ובתוספות בשמינית״. אימא דעתך, סלקא ״בשמיני בגמרא: ומקשה ובו׳״. שביעית
 שמינית דודאי בתימא, מוסיף ואני שביעית מוצאי דתני כיון בשמיני כלל אתני דלא מקשה,

מן כולל ^ מאוחר ז בד  להפוך אה הוה כן ואם שביעית, במוצאי סתם אומר היה מאם יותר ו
 מוצאי על מוסיף בשמינית האי הסגנון דבזה בשמינית׳, שביעית 'במוצאי ולשנות הסדר את

 לגירסת ראיה א נראה מזה בדקדוק. שלא הוא התנא בו שמשתמש הלשון סדר ולכן שביעית
 האחרון טוב ויום עצרת. בשמיני דהיינו חג, של האחרון טוב יום במוצאי שגרס: במגילה רש״י

 וכך המלך, פרשת נקראת היתה עצרת ובשמיני הסוכות, החג ימי שבעת על הכוונה חג של
 שמינית, דתני ולתירוצו הש״ס לקושיית מקום שום אץ וממילא בירושלמי. הגירסא היא

אז עצרת שמיני על דמוסב שמיני, לגרוס שצריך דבאמת  ובסוטה המלך, פרשת נקראת היתה ו
 הסוכרת. בחג בפירוש התנא אה למה במועד דהאי רש״י, על ״כתב״ ד״ה התוס׳ הקשו א מא,
 דחול בתורה מקום בשום נמצא דלא גדול, דוחק והוא המועד, חול על דהכוונה התוס׳ pותי

 וכן המועדות את המבזה אבות במסכת דאמרו ומה .1סתנ מועד בשם נקרא יהיה המועד
 דמצינן הרי מועד, של בחולו מלאכה דעושה דהכוונה רש״י, וכתב א, קיח, פסחים בגמרא
 קשה הוא פירעז״י הנה המועד, חול של על הכוונה תהיה מועדות דסתם ובגמרא במשנה
רש״י. על בזה חולקיכז המפרשים ושאר כן המפרש יחידאי והוא לקבלו

יג, השנה ראש בגמרא דדרשינן למאי צריכינן התורה דכתבה ״במועד״ האי דעתי עניות ולפי
 דכתיב ממאי נלמד זה ודין בשמינית, נקצרת אינה בשביעית שליש שהביאה דתבואה א,

 שבע ד״מקץ הקרא על ראה, פרשת התורה על וברמב״ן היטב, עיי״ש העזמיטה״, שנת ״במועד
עיין שמיטה״. תעשה שנים  שהקשה הקושיא מתורצת זה ולפי זו, סוגיא על סופר בחתם ו

 דלזה מידי, קשה ולא עיי״ש, מהשתא, נימני דלא צריך במועד דהאי יג, השנה ראש אבן הטורי
 שנת ״כמועד דכתיב כיון אבל שמיטה, של שנים שבע מקץ הקרא אומר היה אם סגי היה

 שלפניה, השמיטה שנת נמשכת עדיין שמינית של הסוכות דבחג מוכח כורחך על השמיטה״
 וזה בשבחגית, שליש שהביאה תבואה של בשמינית קצירה איסור מזה ללמוד יש שפיר כן ואם

ופשוט. ברור

 ביום ולא המועד בחול נקראת המלך פרעזת למה דמלתא בטעכלא פליגי ותוס׳ רש״י והנה
 הוא וכן טוב, ביום בימה בומן דאין מקזום דמלתא דטעמא ליה סבידא דש״י גופא. טוב

 מועד. של חולו על מסב בקרא שנכתב ד״במועד״ וכתבו בזה להו ניחא לא והתוס׳ בירושלמי.
 אי שנים, שבע דמקץ הקרא בפירוש הנה חדש. דבר דעתי עניות לפי נראה כדאי שאיני ולולי
 מה ובפרט התורה במפרשי עיין דברים אריכות בזה יש סופה, על או השנה אהתחלת קאי

 דהנה קאי, השנה אתחלת כרחך על ״מקץ״ האי דעתי עניות ולפי היטב. עיי״ש הרמב״ן, שכתב
^, כשבאו היה איך בלבי חקירה עלה א  דכיון הראשונה, בפעם הקהל מצות קיימו מתי ל

כמבואר שמיטין מנו לא וחלוק כבוד של שנים וי״ד השמיטה״ שנת ״במועד התורה דאמרה



דורדורים־עקניהצאןתלב

 ובשנה למנות התחילו שנים הי״ד אחר בן אם בסוגיא, רש״י גם שכתב ובמו ערכין בש״ס
 הקהל, מצוות קיימו הראשונה השמיטה בשנת pהא ביאת לאחר כ״ב שנת רהייט השבתנית

עיין ריהטא. לפום לי נראה היה כן  השמיטין. מניית סרר שמנה י, ויובל שמיטה בה■ ברמב״ם ו
^״ ״מעגלי בספר הביאו האברבנאל, שכתב מה פי על חרש רבר זה ראה אבל  בהר בפרשת צ

 כפשוטו הכוונוז שנים״... שש לר׳ שבת pהא ושבתה pהא אל תבואו ■כי הקרא בפירוש
 לאחר ט״ו בשנת רהייט שמינוה, קיימו כך אחר ומיר וחלוק כבוש של שטם י״ד מט רמתחלה

היטב. עיי״ש שנים, שש וזרעו עברו השמיטה שטח אחר pו והחלוק, הכבוש

 העזשי, ביום נברא הראשון רארם בראשית שבת עם ממשו מכוון זה רסבר נאמר זה ולפי
 ימים ששות שעבר להיפך, לא ומלאכתו, עבורתו עבר כך ואחר השובת ביום חייו סרר והתחיל

 העכורה ימי אחרי מטחה יום p היא ששבת שאומרים מי טר ראיה ומזה שבת. כך ואחר
 התחיל כך אחר pו השובת ביום ומטחה בשביתה ח^ו התוזיל הראשון ארם רהא והמלאכה,
 שטז שבתו וחלוק בבוש של שנים י״ר אחרי הראשונה שנה עם ,pהא שבת היה וכן במלאכה.

 כ״ב בשנת לא זה ולפי עבורה. של שטם שש למטת התחילו השזמיטה שנת אחרי pו שמיטה
 pהא ביאת לאחר ט״ו בשטז אלא הקהל פרשות הראשונה בפענז קוראין היו pהא ביאת אחר

 תעשה שנים שבע רמקץ מזה והיוצא הקהל. מצוות טק״מין היו הראשונה שמיטה בשטז
נבון. בנ״ל שמיטה, תעשה השזמיטה שטת שבע בוזחלה הכווטז שמיטה

 היה זה כי לי ונראה השנים, שבע של המספר התחלת בריוק הטז מתי לבאר עליט ומעתה
 שם רפליגי א, יג, סנהררין בגנורא שאמרו מה פי על והוא סוכות המוער רחול א׳ ביום בריוק

הורוז ר ש יוסי ור■ י  ומשם ובפירשז״י הפלוגתא עיי״שז השנה״, תקופת האסיף ״חג ראp בפירו
הורוז, רלר' נלמד  חג רכולי עיי״ש. ב, ב, החורש! קרוש בה' הרמב״ם כרפסק ההלכה היא וכן י
 באופן החדשזה בתקופה יהיה מועד של חולו ימי דבל לומר רצה החדשה, בתקופה בעינן

 תקופת האסיף חג נקרא ואז מועד של חולו של א■ מיום מאוחר לא התקופה שתהיה שצריך
 נאנזר ומעתה היטב. ע״״ש סוכות, המועד חול של א׳ ביום חלוז השנה תקופת אם בדיוק השזנה

מן בדיוק הוא טובות המועד חול של א׳ דיום כיון  של זה יום על טפל ממילא התקופה, ז
ט שטם, שבע מקץ של שם החדשזה התקופה  שבע תחלת דהייט השמינית, שטז תחלת דוז״

 של א' יום על המלך פרשזת קריאת את השנים לכל בתנזטות שקבעו נכון ולכן השזמיטדז, שטת
 שנים שבע מקץ הכתוב דברי יסובבו ועליו תשרי תקופת של יומה הוא אשר סוכות המועד חול
מר רצה הסוכות, בחג  לשזמיטה השמינית שנת שהיא שנים העזבע של מנץ בהתוזלת ל

ע״ן שעברה, יתברך. הי בעזרת נפלאה. נקודה הוא בי בזה ו



תלגלאתעשדו עשהדוחדו

תעשה לא דוחה עשה

 דאץ תשמררו״ שבתותי ואת תיראו ואביו אבלו ד״איש הקרא דרשיק ב, ה, יבמות בברייתא
 על גם גופא דרשא האי דרשינן אחרת ובברייתא רשבת. תעשה לא דוחה ואם אב דכבוד עשה
 שבפרשה הקרא על שניה ברייתא הש״ס מביא כך ואחר ואבירה. טומאה של תעשה לא סתם

 דוחה המקדש בנין יהא יכול תיראו״, ומקדשי תשמורו שבתותי ״את קדושים: בפרשת גופא זו
ש כאן. עד בכבודי״, חייבין כולכם תשמורו׳ ׳שבתותי לומר תלמוד שבת Jגדולוו קושיות כאן וי

 ד׳ ״אני דסיים קדריש דקרא מסיפא בכבודי חייבץ דכולכם דרשא דהאי כתבו ותוס׳ רש״י א.
 ״שבתותי על דוקא קאי ה׳״ ״אני דהאי לן דמנא ״כולכם״ ד״ה בתוס׳ והקשו - אלהיכם״
 סמיך ה׳״ ד״אני בהיפך כתיב דשם במקדש וכן תיראו״. ואביו אמו ״איש מעל יותר תשמורו״

 ״אני ומסמכינן שבת, דוחה המקדש בנין דאין מיניה דרשינן הכי ואפילו תיראו״ ״ומקדשי אל
 דשם תיראו״, ואביו אמו ד״איש קרא היפך דקרא בתשא דכתיב תשמורו״ ״שבתותי אל ה׳״

 הראשון בתירוצם ותוס׳ עצומה, קושיא וזו ליה, דסמוך תשמורו״ ״שבתותי אל ה׳״ ״אני שדינן
 המקום על מעידה השבת דהא מצוות, מבשאר שבת בשמירת טפי שייך המקום דבבוד כתבו,
 אצל דכתיב ״תשמורו״ דלשון כתב וברשב״א חמורה. היותר היא דשבת הרי העולם, את שברא
 לי, דקשיא מה מיושב היה ובזה עיי״ש. ואופן, מקום בכל השבת שמירת חיוב על מורה שבת

 חייבין דכולכם ה״׳ מ״אני דדרשינן דכיון תשמורו״, שבתותי ״את כלל לכתוב לא דלכאורה
 ניחא אבל ואב, אב כבוד אל בסמיכות תשמורו״ ״שבתותי מהאי לגמרי הקרא לישתוק בכבודי

 גופא תשמורו״ ב״שבתותי כן אם העולם את שברא הוא ברוך הקדוש על מעידה דשבת דכיון
 ״אני דקרא סיפא לי למה קשה כן דאם אלא השבת, את דוחה אינו ואם אב דכיבוד הדין מונח

 סתירה וזה בכבודי, חייבין דכולכם אותנו המלמד תשמורו״ שבתותי ״את נאמר כבר הלא ה׳״
 ד׳אני ״ועוד אחר, תירוץ התוס׳ כתבו ולכן ליה, דרשינן ה״׳ דמ״אני שכתבו גופא ותוס׳ לרש״י

 קדושתי ה׳, אני קדועז כי תהיו קדושים pדדרשי וכמו ממוראכם למעלה מוראי משמע ה״
 מ״שבתותי לגמרי הקרא דלישתוק לדוכתא הקושיא תחזור כן דאם אלא מקדושתכם״, למעלה

ה׳״. אני תיראו ואביו אמו ״איש ולכתוב תשמורו״

 דמזבת ^ןדועזת אחד יסוד ״העיקרים״ דעת דלפי הקדמתנו פי על לומר בדעתי עלדז והנה
 כן אם אלקיך', ה׳ ״אנכי בביטוי: מתחילות הדברות ועשרת בשבת, נתנה דתורה מה על מיוסד

 שבו השבת את תשמורו כתיב כאלו אחד ועגין דבר הם ה׳״ ו״אני תשמורו״ ״שבתותי האי
 דעתי, נחה לא דעדיץ אלא מאוד, נכון נראה וזה סיני). הר (במעמד אלקיך ה' אנכי נאמר

 ה׳ אני כתיב ולא ה׳״ אני תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי ״את כתיב שם השני דבקרא
 דמאי עומדת, במקומה והקושיא כאמור. הכוונה לומר אין ולכן תשמורו שבתותי אל בסמיכות

 למעלה היא דשבת תשמורו שבתותי אל דסמיך ה׳ מאני דרשינן ואמו אביו כבוד דאצל שנא
אץ לדדפך דרשיק תיראו ומקדשי אל בסמיכות ה׳ אבי דכתיב השבי ובקרא נדחית, ואינוז  ד

חמורה. קושיא חו השבת, מפני ונדחה למעלה המקדעז



הצאן דוריס-עקבי דורתלד

 וכו׳ השבת את חלל אביו לו יאמר אם יכול בברייתא שאמרו זה דמה ישנים בתום׳ הקשו ב.
 בבנין קשה וכן החמורה. השבת את ידחה ואם אב דכיבוד דעשה דעתנו על עולה היה דאיך

 אפשר ואיך שבת. דוחה המקדש בנין יהא יכול הזה בלשון כן גם בברייתא דאמרו המקדש
 שמציין ווילנא שבש״ס ההגהות מן באחת וראיתי למיעוט. שנצטרך דעתנו על כזאת להעלות

 בתוס׳ והקשו כלל. עשה ליכא בעינא לא אכלרה דאי pכי שם דאמריק מ׳ כתובות הגמרא את
 וק/כא למחול יכול האב הא השבת דוחה תהא דכיבוד דעשה אכזינא הוא איך כן דאם ישנים
 בעשה דשאני דהכוונה לומר יש ואולי עיי״ש. מובן אינו שם בתירוצם התום׳ ודברי כלל. עשה

 אם באונס כן שאץ מה מצוה, דעשה ודאי מכבדו, מקום מכל הבן אבל מחל האב אם, דכיבוד
 מצוה עשה דלא ודאי האונס נשאה הכי אפילו אם לאשה. לו להיות בעינא לא אמרה האשה

 אב שכבוד לומר הדעת על עולה היה דאיך הקושיא תגדל פנים כל על ונבון, אמת וזה כלל,
השבת? את דוחה יהא ואם

 לישנא האי בכבודי״ חייבין ״כולכם וכר שבת דוחה המקדש בנין יהא דיכול בברייתא הנה ג.
 והוא השם, בכבוד דחייב המקדש על לומר שייך דאיך הבנה. שום לו אין המקדש בבנין הכא
עיין דכיבוד, מברייתא מועזאל לשון p דהוא לומר צריך ובדוחק מחר. ביטוי  ב. טו. שבועות ו

 בכבודי חייבין והמקדש ״אתם בפירוש רש״י שכתב טוב״ יום דוחה המקדש״ ״בנין ד״ה ברש״י
להבין. וקשה

סוד לי נראה הנ״ל כל ליישב וכדי  גזירה על נשען ואנז אב וכבוד המקדש בנין של הדרשא די
 תשמורו״ שבתותי ״את דהאי תיראו״ ״ומקדשי הקרא על הרמבץ שכתב מה פי על דהיינו שוה.

 אזהרת כפלה התורה אבל השבת, מצוות על פעמים כמה נצטוו דכבר לגמרי. מיותר לכאורה
 דנבפלה ואומר עיי״ש. זרה, עבודה אזהרת פעמים כמה שנכפלה כמו דחמורה משום שבת

ש כדי תיראו מקדשי עם בקשר שבת אזהרת  הכא כתיב ואם, אב כיבוד אל שווה הגזירה לדרו
 איע כיבוד דמה ללמוד יש מזה נמי, כיבוד אצל כן וכתיב תשמורו״ שבתותי ״את מקדש אצל

 חייבין דכולכם לישנא האי התנא נקט ולכן דוחה. אינו המקדש בנין כך השבת את דוחה
 וילפינן ואם אב כיבוד אל דוחה אינו דמקדש זו דרשא של והקשר היחס על לרמז בכבודי
 אצל דגם צדדין משני אולי או אחד מצד פנים כל על מופנה והוה ואם. אב מכיבוד מקדש
 אב דכיבוד ילפינן שפיר ומיניה ה׳״ ״אני כתיב דהא תשמורו״ שבתותי ״את האי מיותר כיבוד

 וכקושית תשמורו שבתותי את האי ואייתו־ בכבודי חייבץ דכולכם העזבת את דוחה אינו ואם
ש ללמדנו בא וזה מקדש. אצל והן כיבוד אצל הן הנ״ל ישנים התוס׳  שווה הגזירה ולדרו

 צדדין משני מופנה שווה דגזירה ב, כב, נדה עיין השבת. נדחית אינה ומקדש כיבוד דבשניהם
ודרץ. עליו. משיבין אין

חץ יהא המקדש ובנין דכיבוד תנתנו על עולה היה דאיך לבאר עוד לן נשאר ומעתה  את דו
 גדולה הקושיא אין בכיבוד הנה סקילה, חיוב וגם תעשה ולא עשה בה דאית החמורה השבת

 הוא מזנמגא. ובבא בקדושין כמבואר המקום לכבוד כבודם שהוקש דמפני לומר דיש כך כל
 נראה ואשר להבין. קשה השבת את שידחה המקדש בנין אבל העזבת. את דוחה דיהא אמינא

סודו קדושת ותוכן דעצם שבחבורנו היסודית הקדמה פי על הוא. לי  נתנה שהתורה במה י
 בשבת מלאכה שעושה במקום אלא שייך לא שבת קדושת חלול של המושג עצם כן אם בשבת,
תחת בשבת מלאכה עשיית ונכנסה השבת קדושת את מחלל ובזה חפשי מרצון חול לצורכי



תלהדוחהלאתעשדו עשה

 כפיית תחת אלא חפשית והסכמה רצון בלי נעשית המלאכה אם אבל שבת״, ■חלול של המושג
 לעשיית והמחשבה הבוונה והסירה המלאכה את לעשות עלינו וכופה המצוה התורה נותן

תו כבודו חלול של מושג יונח לא כזו מלאכה על הוא, ^צרבו מלאכה ש  ובשבת השבת, של קדו
 קרועות עם התחשבות בלי מלאכה עשיית של הכוונה אומרת זאת מחשבת, מלאבת בעינן הלא

 המכריח התורוז ציווי פי על נעשית כשהמלאכה כמובן הסירה כזו פגול ומחשבת השבת,
 יתקרי מלאבה בזה מעשה חולין, של חפשי מחנון נעשית ולא המלאכה עשיית עלינו ובופה

יתקרי. לא שבתי׳ ■חלול אבל

 המקום, ולעזם לבבוד בדיוק נעשית שעושה המלאבה אם וחומר קל של בנו ובן וחומר וקל
 את לכבד ומכוון רוצה המלאכה הזנושה הלא המקדש בנק כגון מעשיו מתוך ניכרת ומחשבתו

 במה יסודה שקדושתה השבת, כבוד לחלול מלאכה נדון ואיך להיפך, חל-לה ולא המקום
 הן ולכן יתברך, קונו רצון לעשות חיוייה מחשבתו הלא המקדעז הבונה וזה התורדז, בו שנתנה
 ואת השבת כבוד את לחלל לא כוונה היפך כאן יעו הלא המקדש בבנק והן ואם אב בביבוד

 לפארו ה׳ היכל לבנות או אביו את לכבד קונו רצון ועושה הולך אדרבה אלא שמינז כבוד
 דעתנו על עולה היה שפיר וראי ולכן שבת״, ״חלול סוג תחת זו מלאכה נכניס איך ולרוממו,

 וכיבוד שבת של מסמיכות דרשיק אבל העזבת, את דוחק יהיו המקדעז ובנין ואם אב דביבוד
 ל לבשל לבנו יצוה לא האב ממילא ומסתמא השבת, את דוחק דאק המקדש ובנין ואם אב

ל חול בימי לקיים אפשר המקדעו בנק ובן בשבת,  והוה דוקא, העזבת ביום המלאבה לעעזות ב
למבין. ברורים הדברים בי והבן שניהם, לקיים אפשר בבלל

לן עוד  על נתעוררתי הנה בשבת, ״הודחה״ או ״הותרה״ של ענק לזשלמת אחדות מ
בור יתרו פרעות שמות במכילתא ובן ב, ג, נדרים הירושלמי  והולך נאמרו אחד בדבור ושמור דז

 תלבש לא כבשים; שני העזבת וביום יומת; מות מחלליה דבתיב; הא גם העזאר בק ומונה
 דגם לכאורוז נראה הידז ומזה אחד. בדבור נאמרו שבולם במה ועוד לך; תעשה גדילים שעטגז;
 לן כייל שבללא מה פי על תעשה, לא דוחה עשה בבלל ולא הותרה בבלל הוא בציצית כלאים
 לא דוחה עשה בגדר גכגסת אינה הכהנים דטומאת הבריות דבבוד בסוגיא בא, בברבות רש״י

 לא תעשה לא דהאי אמרינן אז תעשה הלא עם ביחד העשה שנאמרה דבל משום תעשה
ר ובספרי עשה. דאיבא במקום נאמרה  עצמות, דשבירת ובסוגיא יחפה, דשמא בסוגיא דודים דו
 תעשה לא דודוה עשה ללמוד אין זה ולפי חמורות, קושיות במה אלה רש״י דברי פי על יעזבתי

ך תעשה ״גדילים שגאמר במקום בציצית בלאים דעואני בציצית, מכלאים  ■לא נאמר שם ל
 דלא תעשה הלא כלל בה נאמר לא דציצית עשה שיש שבמקום מורה זה אשר שעטנז״, תלבש
 נלמוד איך זה דלפי התימה ולכן והעשה, תעשה הלא נאמרו אחד דבדבור כיון שעטנז תלבש

 בדבור והעשה תעשה הלא נאמרו שלא במקום גם תעשה לא דוחה רעשה בציצית מכלאעז
אחד.

חך א  ענק שבבל במקום רק מוסב רש״י לן שקייל דהבלל מידי קשה דלא לי נראה העיון ו
 אופן דבעזום יומת, מות ומחלליה בבשים שני השבת וביום במו תעשה הלא עד עומדת ואופן

 תורדז דאמרה דכיון שפיר ולכן שבת, וחלול מלאכה עשיית בלי כבשים שני להקריב אפשר אי
 דגדילים בעשה אבל יומת, מות מחלליה נאמר זה על כורחך על כבשים שני השבת וביום

תעשה לא של מהסמיבות pו מבלאים, דוקא הציצית לעשות נצטורנו לא הלא לך תעשה



הצאן דורים־עהכי דורתלו

 כלאים, של תעשה הלא דוחה ציצית של עשה דמצוות למדץ אנו ציצית מצוות עם דכלאים
 עומד במקומו פנים כל על אבל הודחה. אלא הותרה לא אבל מכלאים, ציצית לעשות ומותד

מדץ מצווין שאנו דבמקום מוסד ליסוד שהנחנו מה  מרצוננו רק ולא מלאכה איזה לעשות ועו
 מילה עבודה, ולכן השבת, כבוד חלול וגדר בסוג כזה מעשה להכניס כלל יתכן לא החפשי
 בכלל כולם הם אבל שהודחו, אלא שבת, חלול וגדד סוג תחת נופין אינם אלו כל נפש ופקוח

 שנכרתו ממילה תעשה לא דוחה עשה ללמוד דאץ יבמות הגמרא כוונת זה ואולי התורה.
 סוג תחת בשבת מילה ברית מצוות קיום להכניס האפשרות בגדר אין כן ואם בריתות, י״ג עליה

 מה וכן ממש, הותרה אלא תעשה, לא דוחה דעשה להתירו שנצטרך עד שבת חלול של
 בכוונה מלאכה להכניס שאין הכוונה גבוה, צודך שהוא מפני מעבודה ללמוד שאין שאמרו
אין שבת חלול וגדר סוג תחת גבוה לצורך  תעשה, לא דוחה דעשה אחר במקום ממנו ללמוד ו
א, השבת יום על מוגבל וקיומם עשייתם דאץ שאני המקדש ובנין ואם אב וכיבוד  שפיר לכן ד^

ואמת. ברור לי נראה זה כל השבת. את דוחין שאינם מהסמיכות למדין אנו



תלזלכןנח שיתוף איסור

נח לבן שיתוף איסור

 ובפתחי סק״ז. קנא, ובסימן א׳ ס״ק קמז, יו״ד ובש״ך בסופו, קנ״ו סימן באו״ח הרמ״א הנה
 בסחורה. עכו׳׳ם עם השתתפות איסור בענין דנים קפב סימן ריש ובחו״מ ב׳, ס״ק שם תשובה
 יש זה בכל לא, או נמי נה לבן אסור אי שיתוף ובענץ ״אסור״. ד״ה ב, ב, בבורות בתוס׳ והמקור
אין דברים, אריכות  מה P אעסוק לכן הגולה. בתוך פה במחיצתי עמי אתי הדרושים הספרים ו

 ליה דמנא מאד מתמיה ביהודה הנודע הנה קמ״ח. סימן יו״ד תנינא ביהודה הנודע שכתב
 ולא בבלי בת^זוד לא מצא דלא הדברים בתוך וכתב השתוף, על כדצווים נח בן דאין להשואל

 אלא מלכים, בהלכות זאת לכתוב להרמב״ם ליה הוה אמת היה ואלו אה, מקור בירושלמי
 דץ שבית כל א, נו, סנהדרין מפורשת ברייתא עוד והביא נח, לבן ישראל בין חלוק דאין ודאי

 דודאי לחלק, כתב התשובה ובסוף ט, מלכים בה׳ 1הרמבנ פסק וכן עליהן, מוזהר נח בן ממיתין
 בן שמעון רבי ילף דמיניה לבדו״ לה׳ בלתי יחרם לאלקים ד״זובח בקרא מפורש דכתוב במה

ה כלייה, חייב אחר ודבר שמים שם המשתף דכל יוחאי  דמידי היינו נאמר, לישראל p וז
 שאינו אחר ודבר שמים שם בשיתוף p חייבים, הנכרים גם באמת זרה בעבודה דאלהות
 בשיתוף זרה עבודה עובד אבל בישראל, p הוא זה בשבועה שמזכירו כבוד דרך p בעבודה

 תורף כאן עד עליהן. pמוזה נכרים עליהן ממיתין ישראל של דין שבית כל בידנו מסור הכלל
תנינא. ביהודה הנודע דברי

 ירד לא הפעוטה דעתי לפי בכאן אבל ז״ל ביהודה הנודע של רגליו כפות תחת אני עפר והנה
 ברוך להקדוש שיש להאמין דהיינו אחר, ודבר שמים שם שיתוף שבכל ודאי ההלכה. לעומק

די על האומות כל של הכללי העולם והשגחת בהנהגת שותף הוא  בלתי ומלאכים שרים י
 השיתוף בזה אחד, בכתר משתמשים מלכים שני בבחינת הוא וזה המלכים, כל מאדון תלויים

 להקדוש שיש להאמין אבל מיתה, מנונש עליו מוזהרין והכל נח לבן ישראל בץ חילוק אין
 P נצטוו זה דבר על קדוש, גוי ישראל עם על ומיוחדת פרטית עליונה השגחה הוא ברוך

 נח בן. אם ולכן לישראל, ומיוחדת פרטית בהשגחה להאמין מצווים שאינם נח בן ולא ישראל
 אינם זה שיתוף על יקזראל על העליונה ההשגחה להנהגת בנוגע אחר ודבר שמים שם משתפים

 לקושית התחלה שום אין ולכן העכו״ם, ולא בזה להאמין מנטווינו בלבד דאנחנו נח, בני חייבים
 עליהן ממיתין דין שבית דכל א, נו, סנהדרין בגמרא שאמת מה דודאי תנינא. ביהודה הנודע

סודי עיקת על היינו עליה, מוזהתן נח בן גם  פרטית השגחה באמונת אבל זרה, עבודה וי
 על נתיווץ אינם נח שבן והש״ך הרמ״א התוס׳, שכתבו מה ולכן נח, בני נצטוו לא לישראל
תך להקדוש שיש להאמץ אבל לישראל, המיוחדת בהשגחה להאמין הכוונה השיתוף  הוא ב

תן מצווין נח בן שגם ודאי זה על הכללי העולם בהנהגת שותף ה מוז סוד הוא זה הלא עליה, ו  י
 ט׳ pבפ הרמב״ם הביא שלא מה איפוא נכון ולכן נח. לבן ישראל בץ בה לחלק שאץ האמונה

ם מה׳  אשראל שיש להאמץ מצווין שאינם דהיינו השיתוף, על כחנווין אינם נח דבן מ^י
א ברוך להקדוש שיש להאמין אבל להאמין, מחוייבין נח בני אץ בזה פרטית, השגחה  שותף זזו
זרה עבודה בכלל הוא בזה מאמין שאינו וכל נח בני גבז מצווץ זה על הכללי העולם בהנהגת



הןנאן 'Dpy-דודים דורתלח

 והקבלה״ ״הכתב בספר כדברי ממש מצאתי כתבי ואחרי ברור. וזה עליה, חייבין שהכל
 לדעת שכוונתי הון כל כעל וששתי ואתחנן בפרשת ה״׳ ״חלק אשר הקרא על דברים בפרשת
 ברכת וברכתי ב, ח, הוריות במסכת חיות מהר״צ בהגהות כנ״ל מבואר מצאתי וכן גדולים,
הנהנין.

 אומרים ישראל היו דאם הכוונה ב, סג, בסנהדרין יוחנן ר׳ דברי היטב מובנים זה פי ועל
 הכוונה וחלילה, חס כלייה חייבין ישראל היו שבהעלוך ד״ו דאלמלא שהוא וי״ו בלא ״בעלך

 הבורא באחדות מכחישים היו בזה יחיד לשון שהוא וי״ו בלא ״העלך אומרים ישראל היו דאם
 אחד בכתר המשמשים מלכים שני שיקז אומרים כאלו נראה והיה העולם, בהנהגת יתברך
 הכווטז רבים, בלשון ״העלוך שאמרו מה ידי על אבל המנהיג, הוא הבורא שלא והיינו

אין העליונה ובהשגחתו בהנהגתו שותף הוא ברוך להקדוש שיש שהאמינו  נתונים ישראל ו
 השרים ממשלת תחת עומדים אלא הוא ברוך הקדוש של אמצעית בלתי השגחה תחת

 הבין לקיש בן שמעון שר׳ כיון ולכן כנ״ל. נח בן ולא ישראל נצטוו עליה אשר דבר .והמזלות,
 הוא ברוך להקדוש שעשאוהו רבים, בלשון ״העלוך אמרו ישראל שאמר במה יוחנן ר׳ בדעת
 משתמשים מלכים שני בבחינת ומזלות והשרים המלאכים את עמו ושיתפו ״גרימזי״ כהדין
 המשתף הלא זה על כלייה בו בתחייבו לא למה כן דאם יוחנן ר׳ על הקשה ולכן אחד, בכתר

 בהשגחה מאמין ואינו המשתף ישראל לומר רצה העולם, מן נעקר אחר ודבר שמים שם
 דבר נרמז ואיה הרבה, אלהות לומר הדגיש הרבה״ לאלהות ״שאיוו לו והשיב לישראל, פרטית

 עליונה השגחה של וסדר משטר שיש ״שיתוף״ של הרעיון כי אבל הרבה, לאלהות שאיוו זה
 מודים ישראל בני אנחנו גם בזה ומזלות, מלאכים שרים ידי על העולם ואומות עמי אל ביחס

 הר ובמעמד מצרים ביציאת האומות מכלל הוצאו ישראל כי מאמינים אנחנו אבל כמבואר,
 תחת מיוחדת פרטית השגחה תחת נתונים ואנחנו ומובדל מופרש קדוש וגוי לעם שנעשינו סיני

 שאיוו ״העלוך באמרם התכוונו ולזה אחר, ולא הקזליח ולא לבדו לה׳ אמצעית בלתי ממשלה
 הרבים והמזלות השרים של ממשלתם תחת הם גם נתונים לוזיות אומרת זאת הרבה, לאלהות
 כלל ומנהיג בורא שיעז האמונה בעיקר כפת שלא כיון ומעתה העולם, אומות עם אחת בשורה
 כל על הוא בתך להקדוש ועשאוהו ליעזראל המיוחדת הפרטית בהעזגחה כחשו אלא העולם

תמזי כהדץ פנים  ויתחנבו דכתיב הכפייה הוצרכה זו אמונה על כי באיה, נתחייבו לא לכן ג
 ההשגחה ממשלת את ראו שבעיניהם אחת אחשורוש בימי קבלוה הדר אבל ההר, בתחתית
ת על ליעזראל הפתזית העאונה  אמת וזה ברצון, ועכשיו באונס ומתחילה הרשע, המן מפלת י

העזם. בתך וברור

 הדר רבא שאמר מה על ״מודעה״ ד״ה א, פח, שבת התוס׳ קושית מיועזבת איך נבין ומעתה
 אתכם ולא נצבעז... ״אתם כדכתיב משה בימי לבתת נכנסו כבר הלא אחשורעז בימי קבלוהו

 ונבון בכפיה, כן גם נחשב היה הדבור פי דעל דכיון התוס׳ וכתבו הבתת״״. את כורת אני בלבד
 על לא וגם כלל כפיה בא בתת כריתת היה שעזם כ״ד pפ מיהועזע כך אחר דהקשו אלא הוא,

 דזה תיתנו והתום׳ אותו״.״ אגבוד ד׳ לכם בחרתם אתם ״כי כ״ד, ביהושע כדכתיב הדבור, פי
 היה ומזה מצוות, התת״ג כל קבלו מרדכי בימי אבל זרה עבודה ענין על p מוסב היה הבתת

תכי דבימי שכתבנו לדברנו סתירה לכאורה  פתזית בהשגחה האמונה עאהם קבא ואסתר מ
אולם ונשמע, נעשה אמת דהלא לכפייה צורך היה לא גופא המצוות תרי״ג על כי אעזראל,



תלםנח לבן שיתוף איסור

 ודאי כגיגית הר לכפיית ונשמע מנעשה הסתירה את שהקשו לשיטתם התום■ כי כתבנו כבר
 בימי קבלוהו שהדר רבא אמר למה קשה לדברט שגם אלא שכתבט. זה לחילוק נחתי שלא

 דעתי עניות לפי נראה אבל ועעמה. גדולה קושיא וזהו יהועוע, בימי קבלוה כבר הלא אהשורש
 כרתו עעמם על p ידזהנזע בימי אבל זרעם״, ועל עליהם וקבלו ״קיימו בפירוש בוזוב במגילה כי

נכון. כנייל אחשורש, בימי קבלוה דדזדר רבא אמר לכן אוזריהם, זרעם על ולא הברית



ם־זכרון צכי יהודה דורדררי

 צבי יהודה זכרון
גורם וזה דזה בסוגיא

ב) כו, «!סחים

 מורינו קדושים של בנם תמים הגדול הגאון הרב המחבר, הגאון של מחותנו תורה חידושי
 שערים בית ספר בעל מרן הגולה, מאור גאון זצ״ל עמרם רב בן בלום צבי יהודה רבי הרב

 השבועות. חג ערב שנה, מ״ה בן באבו בעודו ונקטף באנשוויטץ, ק״ק אב״ד היה זצוק״ל,
יתברך, ה׳ בעזרת

יע״א. האנשוויטץ קהילת קטן, לפרט תרס״ז הגדול שבת

 גורם וזה בזה ורבנן דרבי דפלוגתא ילפינן דהוי ביון להקדים אני צריך שיח כל טרם הנה
 זה דאיבא שני בהיסק חדש בתנור הפת את בו אפה דהאי לומר יש לכן הפת, את בו אפה לעגץ

 דכוותיה מפרשים ושאר מהרש״א לשיטות יעזן בתנור או היתר, ועצי דאיסורא תנור גורם וזה
 תמ״ה סימן השקל מחצית עיין גורם, וזה זה אמריק עזי בפת עצים בשבח דאפילו ליה דסבירא
 הש״ך לשיטת כן שאין מה איסור העצי דאיסורא וגורם התנור היינו דהיתירא גורם דאיכא
 חדש בתנור אבל מותר, גורם וזה זה אמרינן לא עצים שבח דאיכא דהיבא קמ״ב סימן ביו״ד

 בפת עצים שבח ליה סבירא עלמא וכולה דהיתירא גורם דליכא כיון לומר יש ראשון בהיסק
 למימר ליכא נמי מותר, הכל דברי גחלים גבי על בשלה דקתבי והא אסור, נמי לרבנן אפילו

 הא מקום מכל מותרים, הגחלים דלרבי דטזי שני, בהיסק או ראשון בהיסק חדש בתנור דמיירי
שן בתנור אלא מיירי לא כרחך ועל התנור, דהייע דאיסורא גורם איכא  איסור, בעצי שהסיקו י

 ואפילו חדש בתנור אפילו מיירי מצי לרבנן אבל מותר, הכל לדברי גחלים, גבי על בבשלה דאז
 גורם נמי איכא הא מקום מכל בתנור, עצים שבח להו אית דרבנן נימא דאפילו ראשון, בהיסק

 ממילא מותר, עלמא לבולי גורם וזה וזה פליגי, בפת עצים דבשבח דמסקינן ולמאי דדזיתרא.
 כיון מותר, דלרבנן ראשון בהיסק ואפילו חדש, בתנור אפילו הפת את בו דאפה הך קאי מצי

 כיון מותר לרבי אפילו שני בהיסק חדש בתנור אבל אסור ולרבי בפת, עצים שבח ̂־ה דלית
שן דבתנור אלא גורם, חה זה דהוי  נמי לרבי הנ״ל דלמהרש״א מינה נפקא איכא איסור בעצי י

 עלי הכי מותר גורם וזה זה אמרינן לא בפת עצים דבשבח ולש״ך גורם. וזה זה דהוי כיון מותר,
 חדש בתנור אפילו מיירי מצי מותר, הכל דברי גחלים גבי על בשלה דקתני והא לרבי דאסור
 דהיתירא גורם איכא הא מקום מכל בפת, עצים דשבח משום אסור דתנור דנהי ראשון, בהיסק

מותר. גורם וזה וזה הגחלים, היינו

 לרבי ליה דשמעת אימור בגמרא דאמרינן אהא בצל״ח שעמד מה ליישב יש זו הנחה ואחר
 דמנה גיסא, ךTלא לרבנן פתך לא דאמאי ליה שמעת מי גורם וזה זה בפת, עצים דשבח ממזום

 סובר ורבי גורם, וזה זה משום שני בהיסק היינו הפת דמתירים והא בפת 1עצמ בשבח דפליגי לן
 עצים דשבח אסורה, הפת עלמא דכולי חדש בתנור ראשון בהיסק אבל אסור גורם וזה זה

הפת את בו אפה עם גחלים גבי על דבשלה דבבא הפשט דהנה ליישב לי ונראה ע״ש. בפת,



מא11וזהנורם בסוניאדזה

 והנה גחלים, גבי על בשלה לענין מודו הפת את בו אפה לענין דפליני דבמה מיירי, גוונא בחד
מר במה לדית! יש לכאורה א  ״משום״ והך ובד, עצים דשבח משום לרבי ליה דשמעת אימור ^

 ד*ה דרש״י א נראה אבל עצים, דשבח לרבי אה דשמעת באמרו די והיה יתר שפת הוא
 דאית קיימינן דעתן דבסלקא כיון תמוה והוא ממש, בפת עצים אשבח סברי דהם כתב ״והכא״

ה בזה רפאני לן  ואפילו בפת עצים שבח לרבנן להו אית דלעולם למימר מצי הה שפיר גורם וז
שן בתנור והן שני בפסח \jnn בתנור הן מתירים הכי  שהירל לרבי דבשלמא גורם וזה זה משום י

 אבל רבי אסר נועמא ומאי דאיסורא, גורם אכא הכי לאו דאי בפת עצים שבח אה דאית מפרזזז
א לרבק ̂ז הן.בתנור גורנז, וזה זה משום מותר הכי אפילו בפת עצים שבח להו אית אפי  ח^

 דהיכא הש־ך כשמזת אה סבירא ררעז״י לומר צריך כרוזך ועל יעזן, בתנור הן ראשון בהיסק
 נמי לרבנן אפילו יעזן בתנור כן ואם מותר גורם וזה זה אמרינן לא בפת, עצים שבח דאיכא

 אסור ולרבי גורם, וזה זה משום מותר לרבנן דאז שני בהיסק חדש בתנור ופאגי אסורה הפת
 מותר, הכל דברי גחאם גבי על בשלה עלה קתני איך כן ואנו אסור, גורם וזה זה אה דסבירא

 מכל מותתט, דהגחאם דנהי מותר, דיהיה גחאם גבי על חדש דבתמר לרבי לה משכחת האיך
 ואם בפת, עצים אשבח אה דסבירא קאמר לכן התנור, דהיינו דאיסורא גורם איכא הא מקום

 ורבי מתירים, הכי אפילו כנגדו איסור עצי שאבוקה דאף ישן בתנור פלוגתתם קאי מצי כן
שן דבתנור מותר, הכל דברי גחאם גבי על דבמולה קאמר שפיר זה ועל אוסר  אכא גחאם עם י
 נימא דאפילו דהיינו לרבי אה דשמעוז אימור דפריך והיינו דמותר, רבי ומודה דאיסורא, גורם
 וזה זה למה טזנם דנותן והיינו בפת, עצינו דשבח משום אסור גורם וזה זה אה סבירא דרבי
 אמרינן לא עצים שבח דאיכא רהיכא הנ״ל הש״ך כשיטת בפת, עצים זהזובח משום אסור גורם

ה זה מותר, גורם וזה זה  וניוזא אה, שמעת מי עצים שבח דאכא היבא אה שמעת מי גורם וז
 לא בפת עצים שבח דאיכא דדזיבא הש״ך בשיטת קאי דהנמרא כיון זה ולפי כנ״ל משום דקאמר
ה זה אמרינן  וזה רזה רק בפת עצים שבח לרבנן דלמא גיטא, לאידך אדז למה מותר, גורם וז

 דברי גחאם גבי על בשלה קתני ועלה שני, בהיסק חדש בתנור פלוגתם קאי כן ראם מותר, גורם
 אפילו מותרים דהגחאם נהי שני בהיסק חדש דבתנור לרבי אה משכחת לא והא מותר, הבל
 שנא ומאי איסור, גורם התנור מקום מכל היתר, דעצי ביון כנגדו כשאבוקה כמו אסור הבי

 ובזה היתר. העצי דהיינו היתר גורם איכא נמי דהתם הפת את בו מאפה גחאם גבי על בעולה
 בפת עצים בשבח אדרבנן רבי דפאג אה שמעו! בי שכתב ״אימור־ בד־ה רשייי דברי מדוקדקעז

 דאמאי שחר, שום א אין טפי מקילי והך וכר, טפי מקילי הוו דרבנן אה, דשמעת הוא לחודא
 לומר זה על שייך ואיך מחמיר, שרבי מה p מקילים לא דהם טפי מחמיר רבי דלמא טפי, מקילי
 בפת עצים דשבח היכא p שרי גורם וזה חה להו מודה ננוי דרבי ניחא ולוזנ׳׳ל טפי. מקילי

תז וזה רזה אה סבירא  גורם וזה זה נמי בפת עצים בשבח דאפילו אה סבירא ורבנן אסור, גו
 בשבח דאפילו גורם חה זה בענין טפי מקילי דהוו pלרב אה דשטעת דפירש והיינו מותר,
 אלא גורם וזה בזה מקיל נמי דרבי טפי, דמקילי קאמר ועזפיר מותר, גורנו ווה זה נמי בפת עצים
 גורם וזה בזה אבל מותר, גורם וזה זה נימא ננזי בפת עצים שבח דאיכא דהיבא טפי מקיל דלא

 וכמו מותר, גורם וזח רזה רבי מודה בפת עצים שבח דאכא שני בהיסק חדש בתנור לחוד
אזלן. רש־י שכתב

תץ דוזדעו הא לאוקמי רבעי אנזאי שהpש כב טז, אסורות מאכלות בה׳ משנוז בסך ועיין  יו
דברי גחלים גבי על בשלוז עלה קתמ ואיך אסור גורם וזה זה אה דסבירא דעתך דסלקא ברבי,



צכי ידזודה זכרוו ־ דודים דור

 ליכא כנגדו אבוקה דאין דהיכא הוכיח ומזה דאיסורא, גורם כוליה הוי הא ואמאי מותר, הכל
 אמרינן דעתן דבסלקא מידי, קשה לא הכי בלאו לעיל שכתבתי מה ולפי ע״ש, דאיסורא גורם
שן אתנור קאי מותר הכל דברי גחלים גבי על בשלה דקתני דהא  וליכא איסור, בעצי שהסיקו י
מותרים. דגחלים לן משמע וקא דאיסורא גורם שום

 איכא הא מקום מכל האיסור, עצי שכלו פי על אף צעו שלא בחדש תאבלר ואם כתב, שוב
מי דהיתירא גורם שום וליכא דאיסורא תנור  ואפילו דאמר מי לפי דאסור גורם וזה מזה גרע ו

ש דשרי, מאן ליכא לכתחלה דאלו עליה דפליג מאן מדאכא אסור בדיעבד  דתנור כיון לומר וי
 כאן שאין נמצא להם הלכו האיסור ועצי איסור בעצי שנגמר אלא עצמו איסור אינו גופיה
ה מזה ועדיף כלל איסור  אומר רבי הפת את בו אפה דקתני דהא לומר צריך זה ולפי גורם וז
שן לחדש קאי וכר, אסורה הפת  הפת הכי לאו הא כעדם, איסור עצי ואבוקת צעום שלא וי

 בהא מודה אסור גורם וזה זה דאמר מאן ואפילו צעו, ולא נתצו שלא בחדש אפילו מותרת
תני והייט דעזרי,  תמוהים ודבריו ע״ש, כנ״ל מותר הכל דברי גחלים גבי על בשלה סיפא ^
תץ דחדש הך לאוקמא בעי דאיך תץ ולמה אסור גורם וזה זה ליה דסבירא כרבי יו  מיד הלא יו
טן בלא אפילו בו לאפות מותר יהיה  איסור אבוקת יהיה לא אם גחלים יהיו ואפילו כלל, צי
די מותרת. הפת דו  והסיקו שציעו חדש בתמר שהרי ותימה תמה ו׳ סימן מילואים, באבני זקני ו
 בעצי שהסיקו חדש בתטר כן אבו אסור, גורם וזה זה דאמר למאן אסורה הפת היתר בעצי

 קשה דעתי עניות לפי אבל איסור עצי מחום היתר עצי גרע ומי שרי היכי בחומו ואפה איסור
bולא נתצו שלא חדש הכי אפילו אסור, גורם וזה זה דאמר מי לפי דאפילו נימא דאי עוד ״ 

עו  תיוהנה ואם בגמרא אמריק איך כן אם איסור, שום בו אין גופא דהתטר כרחך על מותר, צי
 וצלוחיות וכוסות קערות הני הוא, בפת עצים דשבח משום והכא מותר, גורם וזה זה לומר

 כעדו אבוקה אין ראם חדש מתער שנא ומאי איסורא בהם אין גופא הם הא ואמאי, אסירי
מותרת. הפת

 עצמו איסור איע גופא דתנור ליה דסבירא כיון בירור, צריך הכי דבלאו בכוונתו לי ונראה
 שעמר אלא אסור איע גופא דהפת הכי נימא נמי גופא בפת כן ואם איסור, בעצי שעמר אלא
 דכמו בפת כמו אסור נמי דהתער לר״מ ליה סבירא דבאמת אלא תנור, גבי כמו איסור בעצי
 גורם נמי דאיכא פי על אף בעין הוא כאלו איסור עצי אבוקת כעד שנאפה האיסור חשיב בפת

 מנהנם מותר ערם וזה רזה כתב דר״ן אסור, גורם וזה רזה דאמר למאן התער הייע היתר
הוי בטל לא אסור ערם וזה זה דאמר למאן כן ואם ביטול,  גורם שום ליכא תער רגבי בעץ ו
 ליה דסבירא אלא בעין, הוא כאלו האיסור בעצי שעמר מה חשוב תנור גבי כן ממש היתר

 אבוקת עד נאפה שאיע כיון פת דבאותו אסור איע תנור באותו כך אחר שנאפה הפת ראותו
 איע האיסור זה אבל בעין האיסור חשיב גופא בתער אבל בעץ, שהאיסור מקרי לא איסור עצי

^ הר״ן והנה כך. אחר של הפת אפיית פועל  וזה זה ליה דסבירא דמאן כתב הצלמים כל פ
הייע עלה אתינן ביטול מטעם מותר, ערם  זה גבי אבל הוא ברוב ביטול דבר דבכל גב על אף ו
 [ומאן ע״ש, אחר גורם עוד דאיכא כיון בטל, בחד חד בעלמא ערם אלא דאיע כיון גורם וזה

ה זה דאבלר  האיסור כאלו דנחשב בטל, דאיע ליה סבירא שכתבתי כמו כרחך על אסור גורם וז
 ערם וזה דזה גב על אף ערלה של פרי לכתחלה לנטוע דאסור סבר יהודה דרבי והא בעין] הוא

ר סימן מילואים אבני בתשובות והקשה שם עיין לכתחלה איסור מבטל ליה דהוה משום מותר



תמג גורם וזה דזה בסוגיא

תץ, דחדש בגמרא אמרינן מותר גורם וזה זה דאמר למאן  שיהידז לכתחלה בו אופים והיאך יו
ה זה ^ לכתחלה, איסור מבטלין אין הא גורם וז תי  ארע שנאסר חדש דתנור הר״ן לשיטת ו

 ע״ש לכתחלה. לבטל שרי בעין ואינו איסורא קלי מקלי כבר וגם דרבנן ובאיסור מדרבנן, אלא
 אבל בעץ, האיסור שאץ כיון לבטלו דמותר אמרינן מותר גורם וזה זה דאמר למאן זאת וכל

 גורם וזה בזה הפת את אפה גבי ביטול שייך דלא ליה וסבירא אסור, גורם וזה זה דאמר למאן
 בודאי היתר גורם שום דליכא תנור גבי שכן מכל שכתבתי, כמו בעץ, האיסור כאלו דחשיב

 מבטל דהוי משום בו לאפות ראוי שיהיה אותו לצנן אסור שפיר כן ואם בעין, האיסור מקרי
תץ דחדש הך אסור גורם וזה זה לרבי ליה סבירא דאי בגמרא קאמר ושפיר לכתחלה, איסור  יו
 ליה סבירא היתר גורם בהדי ואפילו אסור, גורם וזה זה ליה דסבירא דכיון כוותיה איתא

 איסור מבטל והוי בעין האיסור מקרי גופא בתמר שכן מכל בעין, האיסור כאלו דחשיב
תץ, ולכן דאסור, לכתחלה  דמותר דאמר למאן אמרינן גורם וזה זה דאיכא היכא זאת וכל יו

 בקעתת אבל היתר, עצי דאיכא בתנור כגון לבטלו, דמותר בעין ואינו איסורא דקלי דהיכא
 זה דאמר למאן אפילו אסור שפיר בטל דאינו בעין האיסור ואיכא היתר גורם דליכא וכוסות

כיון מותר, גורם וזה  אץ ולכן האפייה, פועלים אינם בתנור שהם האיסור דעצי דכח שבררנו ו
 למאן אפילו היתר בעצי והסיקו שציעו חדש תנור משנה הכסף לשיטת באכלת כן אם אוסרים,

 הכריחו דמי מילואים אבני שהקשה ומה שכתבתי. וכמו מותר נמי אסור גורם וזה זה דאמר
כיון מותר, גורם וזה זה פוסק הרמב״ם דהא משנה לכסף  תנור של חומו וכן מותרים דגחלים ו
 אבל דהתירא, חום או וגחלים דאיסורא תנור גורם וזה זה ליה הוה שפיר איסורא, שהלך מפני
 דעתא סלקא דעתי עניות ולפי שם, עיין אסור נמי בזה ודאי אסור, גורם וזה זה דאמר למאן

 סבירא הכי ואפילו אסור גורם וזה דזה משום דרבנן דטעמא ליה דסבירא שזה הכריחו דגמרא
 נינהו היתירא דהגחלים נהי לי וקשה חדש, אתגור נמי דקאי מותר גחלים גבי על בשלה להו
 ומשום אוסר התנור דאין ליה סבירא לכן אסור, גורם וזה וזה דאיסורא תנור איכא מקום מכל

 סובב זה על הפת מותר לו הלך האיסור דאם דעתך בסלקא רבי מדברי הוכחה תחלה דמייתי
תירוצו. קושיתו כך אחר והולך ו

 יאכל בשוגג בשבת המבשל דאמר הא לרבי אהרון ר׳ הרב הקשה כתב ״חדש״ ד״ה בתוס׳
 מהרש״ל ועמד הם. מוקצים דגחאם בפת מוקצה עצום שבח נימא ואמאי בשבת ואפילו

 דאץ משום אלא ארבי פליגי דלא קשה לרבנן אפילו הא לרבי, דוקא דפריך שנא מאי ומהרש״א
 שמסיק, כמו הן מוקצין הגחלים אף הכא אבל האפר, כמו אסורים איץ והגחלים בעין, האיסור

שב א ונראה שם עיין  דלמא בשבת, מהמבשל פריך דמאי תמוה תוס׳ קושית דלכאורה אי
ת  היכא אפילו מהרש״א ולשיטת מוקצה עצי עם יעזן תנור דהיינו גורם וזה זה דהוי התם מיי

 שיבוש, זה אך בשבת אפילו יאכל שפיר לכן מותר, גורם וזה זה אקרינן נמי עצים שבח דאיכא
 גורם וזה זה ליה סבירא דרבי לפרש זו קושיא קודם שהקדימו כמו דעתך וסלקא קאי דתוס׳
שן תנור אפילו ואםיכן אסור,  ליה דסבירא לרבי והתינח שפיר ופריך אסור, נמי מוקצה בעצי י

 לומר יש שפיר מותר, גורנז חה זה אה דסבירא לרבנן אבל אסור, גורם וזה זה דעתך בסלקא
מותר. הכי ומשום שכתבתי כמו גורם וזה בזה דמיירי לאמת קושיתי

 הנשרפץ דבל גב על אף בדיעבד דוקא ״בישלה כתבו: ״בישלה״ ד״ה ב כו, פסחים בתוס׳
הקשה Kדמהרש׳ א ונראה שם. עיין לגחאם״, אפח בץ לחלק יש לכתחלה אפילו מותר אפרן



ברץ דודים דור צכי ידזודזז -ז

 החדש אלא הפת את בו אפה קאי לא כרחך על מותר, גדרם וזה זה סבר נמי דרבי דמסיק למאי
 עצים דליכא נימא דאי מותר, הכל דברי גחלים גבי על בשלה עלה קאמר ומאי ראשון, בהיסק

מר חדעז שהוא כיון הפת נאסר התנור בישול יT על מקום מכל בעין, דאיסורא  עיץ באיסור, וע
 שפיר כן אם מותר, גורם וזה זה סובר דרבי דמסקינן כיץ הקדושים דבריו להבין זכיתי ולא שם.

 דאיסורא גורם התבור גורם וזה זה דהוי איסור בתנור אפילו מותר גחלים גבי על בשלה
עיין מותר, גורם וזה וזה היתר, גורם והגחלים  שהבאתי. מילואים ואבני הנ׳׳ל, משנה כסף ו

ה זה מטעם גחלים גבי על דבשלה כיון זה ולפי בזה, שעמר בצל״ח ועיין  דמותר, הוא גורם וז
 דוקא גחלים גבי על בשלה קתני שפיר לכתחלה, ולא מותר בדיעבד דוקא גורם וזה וזה

בדיעבד.

 כתבו מותר, אפח הנשרפים כל דאמרינן הא דהנה לגחזא־ם, אפרן בין לחלק לי נראה ועוד
 שם. עיין בו, ומועלים מצותו שגעשה דבר לך דאין משום ״הנשרפים״ ד״ה ב, לג, תמורה תוס׳
 מותר שנשרף אחר אז שריפה מצות לקיים כדי שורפה אם דווקא דהיינו לי נראה זה ולפי

 תבור תנא, כדקתני ממע ליהנות כדי שורפו אם אבל מצותו, שנעשה דבר לך דאין משום
 רס״ו, אברהם במגן דכוותיה ומציע ממע, ־העת6 לכתחלה אסור אפרן גם באכלת אז והסיקו,

 שיהיה כדי שורפו אם נמי והכי חייב, כן פי על אף חייב יהיה שלא כדי לפוש דעמד דהיכא ט,
ליהעת. כדי ששורפו בשעה נהנה באמת שהרי אסור באמת מותר אפרן

 מדברי והנה וכו׳. מותר״ גורם וזה רזה גב על ״ואף כתבו: חדש״ ״בין ד״ה נשם] בתוס׳
 בו אפה קאי לא כרחך על מותר, ערם וזה זה סובר נמי דרבי דמסיק דלבתר שכתב מהרש״א

שן תער דלרבי ליה רסבירא משמע שם, עיץ ראשון בהיסק חדש בתער p הפת את  אפילו י
 רהתער משום גורם וזה זה דהוי תוס׳ וכוונת ערם וזה זה דהוי משום מותר, נמי ראשון בהסיק

 לא הכרייתא דלשון דמלבד כן, כתב שיטפיה דמחמת עיל־ו כתב יהושע ופע היתר, ערם הוא
 יהא הכי אפילו איסור בעצי כנגדו כשאבוקה דאפילו לומר סברא שום אין וגם כן משמע
שן שאפילו להדיא שכתבו הפוסקים כל ער המה שדבריו אלא להתיר, גורם עצמו התבור  בי

 רעתי עניות ולפי שם. עיין אסור, בו שנאפה הפת איסור מעצי כעדו האבוקה אם ציבע שלא
 אבל מותר, גורם וזה זה אמרינן לא עצים שבח דאיכא דהיכא הש״ך כשיטת סברי פוסקים דהני

 וכן מותר, גורם וזה זה במי כנגדו כשאבוקה דאפילו ליה וסבירא כן איע מהרש״א דעת באמת .
 הפת את בו אפה ואם וכירים תער בו יסיק דלא אהא חמץ גבי תמ״ה סימן אברהם המגן כתב

 ואף אברהם מגן כתב זה ועל כעדו, כשאבוקה דדוקא מעזעז כסף בשם והביא בהנאה, אסור
 גורם כן גם הוא דתער גורם וזה זה הוי מקום מכל אסור, ואפרו גחלו אפילו דחמץ גב על

שם. השקל מחצית עיין הרמ״ה דעת שמיישב במה הט״ז דעת נראה וכן שם, עיין ועזרי שיאפה

 שהסיקו תנור ה: ג, בערלה מפורעזת משנה עד הם מהרעז״א דדברי יהושע פני תמה שוב
 וזה חה דשמעתין המסקנא לפי כרחך על כן ואם הפת, תדלק הפת את בו אפה ערלה, בקליפי

 חד ליה דהוה כעדו, כשאבוקה אלא דאסור אשכחן ולא מותר, הכל לדברי מיהו בערלה, ערם
 כערו שאבוקה דמיירי דערלה מתניתין נמי מוקמינן כן 1ואנ בפת, עצים דשבח כיון ערם,

 שם. עיין בתנור כנאפה אפילו אסורה הפת איסור מעצי כעדו איסור כשאבוקת מיהו נקטינן
 בהיסק חדעז בתנור מתניתין הך מוקי דאיהו מהרעז״א, לעזיטת מידי קעזה לא דעתי עעות ולפי

הפת. תדלק הכי ומשום הוא, דאיסודא ערם נמי דהתנור היתר, גורם שום ראכא ראשון,



הנורם הוז בפוניאדז

 היתר של מהסקת ממש בו שאין עצמו שהתנור לומר סברא שום דאץ יהושע פמ דעת אבל
 ליה וסבירא שם, עיין כלל גורם מיקרי לא עצמו והתנור וכוי איסור עצי כלפי גורם יהשב

שן התוס׳ בכוונת  לוהשות דאמר למאן לוחשות הגחלים היינו היתר הנורם הוי איסור בעצי דבי
ה זה דהוי דפשיסא מותרים, נבלי  ונחלים גחלת שנעשה קודם דאיסורא עצים והיינו גורם וז

 כעדו אבוקה לעשות תקנה ימו הכי אפילו אסורים דלודזשות דאמר למאן אפילו אלא דהיתירא,
 האבוקה ידי על הוא לאפיידז הגורם עיקר דאדרבה ערם. וזה זה ליה הוה כן ואם היתר, מעצי
 שניכר האבוקה ידי על הוא בפת העצינז שבח דעיקר שמעתץ מכולהו כדמשמע היתר מעצי
 כד; טז, אסורות מאבלות בה׳ הרמב״ם כתב דהרי לן וקיימא שם, עיין בעיין שהוא בפת הרבה
 פי על ואף אסור התבשיל הרי היתר, ובעצי הכרנו בכלאי או ערלה בקליפי אותה שבשל קדרה
 מקצת ונמצא ההיתר עצי באו לא עדיין איסור עצי מחמת שנוזבשלה שבשעה גורם וזה שזה

 עם האסורוז שהאבוקה לומר אפשר איך כן ואם שם, עיין באיסור ומקצתו היתר בעצי הביעזול
^ין האבוקה מן שנתבשלה בשעה הא דמותר, גורם וזה זה הוי הגחלים  היתר עצי היו לא ע

גורם. וזה זה מקרי לא וזה הגחלינז היינו

 תרומה ושל חולין של דשאור מהאי הנ״ל הרמב״ם דברי על שתטה אחד בספר וראיתי
 עד אסור אינו לבסוף שנפל בק לבתחלה איסור שנפל בק אומרים דחכמעז העיסה, לתוך שנפלו
 נורם, וזה זה הוי עזי אחת בבת הגורמים באו שלא פי על אף אלמא, לוזחמיץ, כדי בו שיהא

 אחת בבת פעולותיהם עושים הגורמים אין איסור בעצי שנתבשל ביעזול רגבי לחלק, pותי
אץ  בהך כן שאץ מה אחת, בבת פועלין שאין p מתחלה, יחד נתערבו שלא מחמת הריעותא ו

 שבתרומה כיון מקום מבל לבסוף התרומה שנפל גב על אף תרומה ושל חולין של דעזאור
 כן אנז יזזדיו, שניוזם בהצטרף מעיקרא שנפל החולין ידי על pו לחמץ כדי בו היה לא לחודא
 טעות, זה דעתי עניות ולפי כאן, עד גורם וזה זה שפיר ומקרי אחת בבת פעולותיהם עושים

 איכא דאי לגמרי, לבשל ראויים שיהיו בך כל אמזור בעצי דאין הרמב״ם נבזי נדירי כורוזך בעל
 של בשאור יעו אם נמי דהתם סזזאור מהך קושיא אץ כן אנז במזזול כדי לחודא איסור בעצי

 ל״א, שי״ח, אברהם מגן בתב וכן זרה בעבודוז תוס׳ לעזיטת אסור להחמיץ בדי לוזודא תרומה
עיץ עיין השקל במחצית ו  כדי לחודא איסור בעצי דאץ כרוזך ועל ה, תנז״ב, אברהם ומגן ט״ז ו

 כה היוז לא מתחלה האיסור העצי דלולא בשאור כמו אחת בבת פוע^ם התם גנז כן אם לבשל,
^ ביעזולה, גומרים איסור העצי היו לא היתר העצי לולא ובן הביעזול, לגמור ההיתר בעצי  ו

בשאור. כמו עמר שניהם ידי על

 שאסורים ערלה מקליפי מיירי דרמב״ם מידי, קשה לא הבי בלאו דעתי עניות לפי אבל
 נהנה כן ואם היתר, עצי היו לא עדיין אמזור מעצי שנתבשלו דמשעה כתב שפיר בהנאה,

 בהאי כן שאץ מה אסור, ולכן הנאה מאיסורי נהנה כן ואם היתר, גורם בלי לחוד מהערלה
 שאוכל בשעה בן ואנז אכילה, איסור אלא הנאה איסור הוי דלא העיסה לתוך שנפלו דשאור

 נפל אבז מינה נפקא ואין מותר, שפיר ולכן דחולין, שאור בהדי אלא לחוד האיסור אובל איע
בסוף. איסור או תחלה איסור

 ש הכי אפילו אסורים להזשות דאמר למאן אפילו יהושע, פני שכתב כמו התוס׳ כוונו! ואנז
צן, ליזז ולית גורם וזה זה והוי היתר, מעצי כעדו אבוקה לעשות תקנה  דכבר לייעזב לי נראה יו

אמרינן איך ביטול, מטעם מותר גורם וזה סה הרץ לדעת הקשו! מיליאים דאבני לעיל הבאתי
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p לכתחלה, איסור מבטל ליה הוה הוא יוצן״ חדש ’n i מדרב אלא אינו שנאסר חדש דתנורp, 
 זאת וכל שס, עיין לכתחלה לבטלו שרי בעין ואינו איסורא קלי מיקלא וגם דרבנן ובאיסור

ם^ משנה הכסף דעת כנגדו״ כשאבדה שנאפה בפת אבל בתנור״  שם אסורות ממאכלות ט״ו ב
 אינו בעדו כשאבוקה דאפילו ע״ה״ פסחים תוס׳ שכתב במה לו נוח דאינו מדאורייתא״ שאסור

כיון ״pמדרב אלא אסור  וזה זה שיהיה היתר ערם לעשות אפשר אי תו אסור, דמדאורייתא ו
לכתחלה. איסור דמבטל משום ערם

כו׳ כאביי״ אליעזר דר׳ דטעמא ״וממאי א): (כז, שם בגמ׳  לא דאמאי יהושע הפני והקשה ו
 הגמרא מקשה ב״ עג״ זרה דבעבודה תנוד הך, ליה מנא גופא דאביי אמילתא הגמי פריך

שץ דאביי ממימרא בפשיטות  ונראה שם. עיין דאביי״ אליבא כולה הגמרא ומסקנת ותסברא״ בל
שר דרכי בספר דראיתי לי מור בגמרא דאמרינן אמאי שהקשה יו  דשבח לרבי ליה דשכהגת אי

 גורם וזה דבזה תנל״ה, סימן אברהם מגן שכתב למה ליה״ שמעת מי גורם וזה זה בפת, עצים
כיון במשהו במים דמין אה סבירא רבי והא איכא, מיהא משהו  הר״ן לדעת ערם וזה דזה ו
כיון עלה, אתיק ביטול מטעם  מין ק״ט בחולין אה דסבירא לרבי בטל לא תו משהו, דאיכא ו
א הקושיא בגוף והנה במשהו, במיע  שכתב מה פי על א נראה וכעת לקמן בארוכה אבוא או

 לענץ דוקא הייע בטל״ לא במיע מין דאמרינן דהא הראב״ד״ בשם ב״ עג״ זרה עבודה הריטב״א
 שנהנה ערלה הנאת משום האיסור עיקר חדש תנור גבי וכאן שם״ עיין הנאה אגנין ולא אכילה

 לא^מי בעי איך לן קיימא זה דלפי אלא ־ בטל לא במיע מין אמריק ולא באיסור שעמר במה
 התם דוקא אה סבירא דלמא וכדאביי, בא אני אחרון אחר אה דסבירא דשאור אאעזר כר׳

 בחדש כן שאץ מה בטל ולא במיע מין דהוי משום דאסור אה סבירא לכן דאכילה מידי שהוא
תץ  יותץ. דחדש אה סבירא לא באמת בטל במיע מין והתם הנאה משום p אסור שאיע יו

 בא, אני אחרון אחר אה דסבירא אאעזר דר׳ דנהגמא כתב זרה בעבודה דריטב״א א ונראה
שוב העיסה, תוך נתבטל כבר תחלה האיסור דנפל דכיון  אם אבל לאסרו בח אץ היתר כשנפל ו

 שניהם אוסרים כך אחר האיסור וכשעפל בטל, לא בהיתר דהיתר נתבטל לא תחלה ההיתר נפל
 וקשה בעיסה, תרומה של השאור דנתבטל משום אאעזר דר׳ דטעמא אה דסבירא הרי ביחד,

 דאם משום במיע מין. הוי ועיסה דשאור ס״ו זרה עבודה הרמב״ן בשם הר״ן שכתב למה א
 כמו במשהו במיע מין אה דסבירא לשיטתו לאביי כן ואם שאור, כן גם העיסה יהיה ימתץ
 אין הא בעיסה דנתבטל משום תחלה אמזור כשנפל מותר אמאי כן אם ק״ט, חולין רש״י שכתב

 אזאק במיע דבמץ אה אית לשיטתיה דאביי לומר וצריך במיע, מין דהוי בעיסה, בטל השאור
שאור מחטים הוא שהעיסה מיירי כן ואם נמנמא, בתר  בשאיע מץ דהוי בטל ושפיר משעורים, ו
שר, דרכי בספר כתב וכן מיע.  מין משום אאעזר דר׳ דטעמא אה את כורחך על כן ואם יו
 הוא במיע מין ערם וזה חה דאמריק הטעם דבל כיון זה ולפי במיע, מין הוי דלא כיון במיע
אנן במיע במין אה דסבירא לאביי כן ואם גורם, וזה גורם חה בשמא דשוה משום  בתר אז

 גם אסור, גורם וזה זה אה סבירא אי כן אם במיע, מין הוי לא ערם וזה זה גם כן אם טעמא,
 בן אם שמא בתר דאזלינן אה דסבירא לרבא זה נולפי אסור גורם חה זה הנאה איסור לענץ
 ימתץ ראם שאור מקרי נמי דעיסה כיון בעיסה תרומה של השאור בטל היאך קשה עפא הוא
איע במיע מין הוי גורם וזה זה וגם דבטל אמרינן איך קשה, שאור, יהיה  הנאה דאגנץ מוכח, ו
 גורם חה זה אה דסבירא מוכח שפיר לשיטתו אביי כן ואם אסור] ערם חה זה אה סבירא נמי

שאור מעיסה דמיירי לומר צריך כורחך דעל אסור, חה זה כן ואם נמא,nבנ מיע בשאיע מץ ו
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היינו שכתבתי, וכמו במינו מין משום לאו גורם  כפירוש אליעזר ר׳ בדברי לידז דסבירא משום ו
 ועל אסור, שפיר נתבטל דלא אחת בבת נפלו אם כן ואם נתבטל, תרומה של דשאור הריטב״א

 וממאי אתינן, ביטול משום דלאו לומר דצריך כורחך על הכי, למזנויי ליכא דלרכא כיון פריך זה
 מהמת באמצע הפסקתי אצלי מוסכם איט הדבר יען והנה וכנ״ל. באביי אליעזר דרי דטעמא

בוריו. על הדבר לברר הפנאי אפס

 אימור נימא לא אמאי הצל־ה והקשה דשאור״, אליעזר ר׳ ״איל-מלא ב)! (כו, שם בגמי
ה זה אלתגזר לר׳ ליה דטזמעת  לרבי דמקשיה היכי בי ליוז, שמעת מי בפת עצים שבח גורם וז

תץ, למה ואבתי תירץ, יו  דסבירא תנא שום שיעז שמענו לא אבתי גורם וזה זה על דבשלמא ו
ה ה זה ל  רעל בפת עצים בשבח אבל לרבי, ליה דעזמעוז אימור הקעוה שפיר אסור, גורם וז

 בזה סובר אלעזר ר־ דגם נימא אבז תמוה יהיה למה כן אם עצים, שבח סבר ודאי רבי כורחך
צן דוזדפז דהך ״יוליך״. בד״ה רעז־י דברי על מהרעז״א שעמד מה מיושב ובזה שם, עיין כדבי  יו

ה מוקי לא ואמאי דרבי כרבנן אתיא  שמעת מי גורם וזה זה לעיל דאמרינן כיון גופא כרבי ל
ל, לוז, לזני ה דסבירא דאמר מאן דאיכא מסקינן דבאמת ביס ו  ממילא אסור, גורנז וזה זה ל

ה זה לרבי ננזי דאמרינן  בחכי קיימי דרעז״י מבואר בכ״ד לקמן רפז״י דמדברי אלא אסור. גורם וז
מותר. גורם וזה זה דלרבי

 גורנז וזה זה דאמר דלמאן לציל שמזבתי מה לפי יTמ קשה דלא ל נראה הקועזיא ובנוף
ה סבירא היתר גורם ענז בתערובות תזשתא בעין, האיסור דתשיב משום הטעם אסור,  דמקרי ל

אי היתד גודם דליבא היכא שכתבתי כמו בעין, האיסוד מנין. האינזור מקרי ווד

 וגנז באיסור יעו דאי באיסור, ״פירוש להחמיץ״; כדי בו שיוזא ״עד ד״ה א) (בז, שם בתום׳
 והקשה וכוי, זדה״ דעבודה בוזרא בפרק דהא דעודי לדעזבייא נדאה להחמיץ בדי בהיתרי

שרי מייתי מצי שפיד דוזכא מסוגיא הא מהרטז״ל  דחדעז הך לאוקמי מצי הוה הכי לאו דאי ד
תץ  ל, ונדאה אסוד. גורם וזה זה כורחך על אסור, להחמיץ כדי בשנתזם דביש דכיון כדבנן, יו

 דאביי אלבא דאוסד במה וכן לבסוף ההיתר בנפל שמתיר אלעזר לדי בץ קפזה דלכאורוז
 דבר הד שאוד הא לגמרי, שמתירים לחכמים בין גורנו וזה זה מטעם אחת בבת שניוזם בנפלו

 האיסור אץ כן ואם פ״ז. דוייד תמייב, בשו״ע-או״ח, במבואר בטל לא המעמיד ודבד המענזיד,
ה ולמה ותיאסר, בטל  המעמיד דדבר בטעמא כתב דהטור אינו, זה אך גודם, וזה דזה טעמא ל
כיון אותו שהעמיד דואים שאנו והי׳ינו האיסוד ניכד דהד מסזום בטל לא  להחמיץ כדי בו דאין ו

מיץ, כדי בו אין אנז תזתינוז בטל, ושפיד האיסור מכר אינו אותו מחמיץ ואינו ח  יעז אם אבל לז
מיץ כדי באמזוד גנז ח  ואיט המעמיד דבר דהוי משתז דאסוד דטעמא לומר אין באמת אז לז

 כדי בזה יעז דאפילו למימר מצינן דעזפיד דהכא, מסוגיא כלל מוכח היה לא זה ולפי בטל,
 דאין אסוד, גודם וזה זה סבדי דדבנן ל למה הכי ואפילו אסוד, נמי לזדזמק׳ כדי ובזה להחמיץ

בטל. ואינו המעמיד דבר דוזוי אסרי הכי דמשום לומר

 אוזד בכל יעז דאנז דלניל מז־בריהנז ראיה וקצת ל ׳׳הנויאה התוס׳; דברי על כתב ומהרעז״א
ה זה מקרי לגרום בדי ה דהתל יעזן בתנור שכוזבו גורם וז  דאפשר גב על אף גורנז תה זה ל

 בספר וראיוזי כאן. עד לדוזות״ ויעז כלל תנור בלא לחוד שבעדו האב^ה ידי על נאפה שהפו,
לו שתמה אחד אי ע מבל דעזרי להחמיץ בדי אחד בכל שיעז דהיכא התום׳ לדעת אפילו דווד
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 האסור אה סבירא להחמיץ כדי אץ לבדו ובהיתר לבדו להחמיץ כדי יש שבאיסור היכא מקום
עור שרי איך למהרש״א תקשי כן אם דבריהם, בסוף במבואר שן בו  וה ’T על בנגדו כשאבוקה י

 ובתנור התנור, בלא אפילו לאפות כדי יש נמי לבדם בהם בעצים היינו באיסור הא גורם, ווה
 כדי בזה ביש דכנלו מהרש״א בוונונ נראה ולי שרי, אמאי בן ואם לאפות, אבא עצים בלא

 סוף כל דסוף כיון הכי אפילו היתר, לגורם צריך האיסור דאץ אף להחמיץ כדי ובזה להוזמיץ
 הpבאב נאפה שהפת פי על דאף בתנור, בן במו גורם, וזה זה מקרי לגנזרו מסייע ההיתר גנז

אץ לדוור  זה מקרי באפייתה מסייע התנור m בתנור נאפה ראם כיון מקום, מכל לתנור, צריך ו
מיץ כדי יש איסור בשאור דאם כן שאין מוז ומותר. גורם וזה  כדי בו אין היתר ובשאור אזדז

גורם. וזה זה מקרי ולא להחמיץ כלל מסייע הוי לא היתר שאור כן אנז לוזדומיץ,

ך א)ד״ה <כז, שם בחזז״י לי צן חדעז לעל דתניא ״תזא כתב! ״יו  עאה דפאגי הוא רבנן יו
 רעו״י כתב לא אמאי מותר, גורם תה זה אה סבירא נמי דרבי כיון מהרעז״א והקשה וכוי דרבי״

 מותר גורם וזה זה ולרבי אפשר איך האחרונים קושית הבאתי רכבו־ א, ונראה כרבי, דאתיא
 בטל לא במינו מץ ק״ס בחואן אה סבירא ורבי במינו, מין והוא ביטול, מטענז גורם תה זה הא

 שכוזבו כמו בטל במינו מין דרבץ ובאיסור אסור, מדרבק רק גורם תה רזה מידי קשה לא אבל
אן תוס׳  שבתב מה לפי לן קיימא זה דלפי אלא הוא״. בעלמא דויזנה ציר ״שאני ד״ה ב, צס, חו
אפלו העזוכר pפ הרץ ת אף יינם סתם ד  איך בן, אנו בטל, לא ביין יין הכי אפלו דרבץ דוז

 בעצי שהסיקו בתנור אה דסבירזז אאעזר כר׳ ערלה בקאפי שהסיקו דתנור הך לאוקמי מצית
תץ, חדעז אשירה תז תה דוה ביון יו  בטל, דרבנן באיסור pו בטל לא במינו מין מטענז אטור גו

אפלו זרה בעבודה דוקא דלמא בן, ואם  הכי משום בטל לא במיט מין נמי דרבנן באיסור ד
מץ בערלה אבל אסור, גורם תה זה אה סבירא ה וזה בטל, דרבנן באיסור במינו ר  נמי טרנז וז
 ר׳ כורחך רעל איט, זה אך - אזז סבירא הכי נבזי אאעזר ר׳ דרבנן, איסור p דהוי מותר

 שאור לתוכו שנפלו עיסה גבי אה <0סבי אאעזר דר׳ בטל לא במיט מין בלל אה את אאעזר
 של שאור נפל דאי משום דטענלא הריטב׳׳א וכוזב ,10 אני אחרון דאחר חלין ופזל תרומה של

 כמו במינו מץ הוי ועמזה דעזאור הרמב׳׳ן run הא וקשה מניטדז, טזבטל תחאז תרומה
על שכתבתי  בן אם בטל, במיט מין אוז סבירא אאעזר דר׳ בורוזך ועל נתבטל, איך בן ואם ל

 אלא כטל, לא כמיט מץ הוי גורם וזה רזה משום אאעזר דר׳ דטעמא אה למה כורחך על
 זרה עבודה בין מינה נפקא אץ כן ואנז האיסור, ניכר כנזו דוזוי מפזוס כהו אית אחרינא טעמא
 מץ אה דסבירא לרבי אבל בטל, במינו מץ אה דסבירא אאעזר לר׳ זה ובל איסור, לפזאר
אפלו זרה עבודה בין אזלק ש שפיר בטל לא במינו  בן אנז בטל, לא במינו מין דרבנן איסור ד

ה זה בטל, במינו מין דרבנן דבאיסור איסורים בעזאר בן שאין מה אסור, נבזי גורם וזה זה  וז
פי מותר, נמי גורם צן חדעז תמp הך זה ל  בעצי שהס^ו חדעז בתנור נמי דמיירי אפשר יו

 דברי נבומנז ובזה מותר. גורם תה זה אה סבירזז מנלמא אי אפילו אסור לרבי ופזם אשירה,
תו רפז״י  המלח אם הנאה ממטי דלא כמה בל אה שמעינן מקום ״מכל שכתב: (שם) דיבור סנו
תץ חדעז תביp כיון אלנזא וכו׳ יותץ״ אוזדסז בין לת״ק הוא מודדז תז תה זה אה אית יו  גו
ביוז לרעז׳׳י אה למה בירור וצריך שם, ע״ץ אסור, תץ חדפז תניp מהא אזו  זה אה דטבידא יו

תץ חדפז הבא תניp ביון ניחא הבא הבי בלאו הא אסור, גורם תה  דתנור הך ננגי אתיא יו
תץ חדעז ערלה בקליפי שהסיקו עוד כוותיה, יו סו אי אלא תתץ חזדפז אוז דלמה ביון ו  אה סבי

מו ידעינן הוי הבי באגו כן אם אסור, גורם תה זה ה פי אה, סבידא ד דאף ניחא, שבתבנו מוז ל



ה גורס וזה נפוגיאדז

תץ חדסז זרה בעבורה ליה רסבירא  גורם, וזה זה ליה סבירא דבעלמא לומר אפשר הכי אפילו יו
 כיון ובעלמא בטל, לא במיט מין משום גורם, וזה חה ליה דסבירא ררבי אליבא שכתבתי ובנזו
 אליעזר לר׳ אבל זרה, בעבורה כן שאין מה בטל, שפיר הוא, דרב^ איסור גורם וזה רזה

 כתב שפיד בטל, לא במינו מין משונז איגו גורם וזה רזה בורהך על בטל, במיט מין ליוז דסבידא
איסור. בשאר בעלמא אפילו אסור, גורם וזה זה ליה ראית אלמא רעז״י

ען לרבגן תאמר ״ואנז (שם): דיבור באותו  הני איסור, בהיסק האפויה לפת שרו הא לי למה יו
 לרבק דאיסור עעמז פריך ולקמן איסור, בהיסק לאפות שרו קא לא לכתהלה אבל דיעבד מילי
 וכר פריך ולקמן הך שייכות דמה אהד עורה ועמד מדאורייתא״. דאסירי לה משכהת היבי

 לקמן, בגמרא הוזכר שלא מדאורייתא תיבה הך מוסיף דרעז״י לדקדק עוד דימו לי, ונראה לכאן,
 מאי בן אנז איסור, בעעי לאפות קשרו לא לכתהלוז דרבנן מפרעו דרעז״י כיון נבון הדבר אבל
 דמודו לכוזחלה לענין ליה משכחת הא ליה, משכחת היכי דאיסורא עעי ולרבנן לקמן פריך
 לכתחלה בין אילוגי ליכא מדאורייתא דאסירי הננזרא דקומוית ביס אינו, זה אך דאסור, רבנן

 אסרי דרבנן כיס רש׳׳י דבתב והיינו לדיעבד, לכתחלה בק מפלגינן לא דמדאורייתא לדיעבד,
 פריך ולקמן רמז״י כתב לזה לרבנן, דאסירי עעים לידז משכחת שפיר בן אם איסור, עעי לכתהלה

 קושית עיקר זה, ולפי ודיעבד. לכתחלה בין לוזלק אין כן ואם מדאורייתא דאסירי וכר עעים
 להקעוות שראיתי מה מיומזב ובזה בדיעבד. אפילו אסירי שעצים ליה משכחת דהיכי הגמרא

 משכחת הא מהם, ליהנות אסור שיהיה ה״נו ליה משכחת היכי לרבנן דאסירי עצים פריך מאי
 מקודעות, בדמידזן וקידמו מכרן כ־ו בקידומוין דאמרינן ניחא, ולהנ״ל למוכרן, שאסור לענין ליה
 בדיעבד דאפילו לענין היה הגמרא וקושית המעות, מן ליוזנות מותר מכ^ אם בדיעבד כן אם

מהן. ליוזנות אסור

תץ דהדמו לוזא לאוקמי דמצי הדין ״והוא כתב: דיבור באותו  אליעזר, דר• כת״ק דלעיל יו
שע הפנו שכתב מה פי על ליימזב לי ונראה מנו״, ידעינן דלא ממוום אלא  שהסיקו דבתנור יוזו

 זה דאמר למאן מותר הכי ומשתז מקרי, הנאה לאו כזו דהנאה הנאה, שום ליכא ערלה בקליפי
 ליה דסבירא ממזום אליעזר כר׳ לאוקמי בעי איך ל קשוז זה ולפי שם, עיין מותר, גורנז וזה

תץ, חדש אשדה בעזני  מקום מכל הנאה הוי דלא דנהי אוסר, אשרה בעצי דוקא דלמא יו
דזז בעבודה ך ידבק לא דכתיב אסור, גנזי הנאה כדרך שלא אפילו ז ד  הא אינו, זה אך מאומה, ב

ם הנאה יוליך דאמר אלעזר לר׳ חזינן ה דקרי הרי המלח, ל  דאסר הוא הנאה ומשום הנאה ל
ה  לאמת קושיתי לומר יעו שפיר לרבק אבל אלעזר לר׳ והתינזז אסור, נבזי בערלה כן ואם ל

 נבזי הנאתו כדרך שלא דאפילו אסור זרה בעבודה הכי ואפילו הנאה, מקרי ולא הנאה דממוום
אסור,

שע פנו דברי על ל דקשה אלא  פריך וכיריים תנור בו יסיק ולא אהא ב, כא, דבגמרא יוזו
 הנאה מקרי לא וכירמז בתנור דהיסק ביון פריך ומאי בהנאתו אסור אמרת דהא ופרמזו פשיסא,

עיון. וצריך בהנאתו אסור בכלל ואיט

 לעבודזז איסורים שאר בין לחלק ימז בטל לא במינו מין דאנזר דלמאן לעיל שבוזבתי מה ולפי
 אפילו זרה בעבודה אלא בטל, במינו מין ובדרבנן אסור, מדרבנן גורנו וזה רזה כיון זרה•

ואם שכתבו, כמו לחלק יעז שפיר דלרבנן רעז״י קושית כן גנז ליעזב יעז בטל, לא דרבנן באיסור .



הודהצבי דור ם-זכריוי דירי

ה רזה מורו באמת בערלה כן  במינו מין ליה דסבירא אליעזר לר- כן שאין מה מותר, גורם וז
 לעיל, שכתטזי כמו בעץ האיסור דחשיב משום אסור. גורם וזה זה כן ואם האיסורים, בכל בטל
כת״ק. ולא אליעזר כר׳ לה מוקי הכי משום איסורים, לשאר זרה עבודה בין חילוק אץ כן אם

 רלמא אסור, גורם חה זה סבר אליעזר דר־ הוכיוז ראיך שהקשה יועזר דרכי בספר וראיתי
 פעם בכל הוי בן אם המלח, לים הנאה להוליך תקנה לו דיש כיון ראסור ליה סבירא הכי מעוום

לוז תוז  לכתחלוז, הוי לחודא הנאה איסור אלא מפסיד דאינו כיון ״בץ״ ד״ה תוס■ שכתבו במו *
 הדא״עז שכוזב מה פי על לומר יש דעתי עניות ולפי לכתחלה, אסוד גודם תה זה עלמא ולכולי

 ומוסדים הם, מומחים שחעזה אעל מזנויין רוב להו דאית משום מפדעזים והגאונים חולין דיעז
 אחד שיבדקנו סמך על לאו אם הוא מומחה אם :nT שאין פי על אף ל׳זזהוט לכוזחלה להם

שדינן, מומחין שחיטה אעל מעויין אדוב סמכיק קמן ליתיה דאי משום שהינזה,  אי וכן ו
 דלמא ח״שינן לא הלכך אדובא, וסמכינן עביר איסודא לאו בדיקה בלא ואכליה אישתלי
 חדש ליוז למה כן אם בדיעבד מותד גודם וזה זה אליעזר לר׳ ליה סבירא אי זה ולפי אישתלי,

תץ, אפילו המלח, לים הפת אפיית הנאת שיוליך סמך על הפת לאפות יבול הרי יו  איעזתלי אי ו
 על לכתתלה לעשות מותר כן אם ברתנבד, מותר גורם וזה סה איסורא עביד לא נבזי יוליך ולא
תץ, ולמה בך, אחר התקנה שיעשה סמך  בדיעבד, אפילו אסור גורנז וזה דזה ברתך על אלא יו
המלח. לים הנאה כך אחר שיוליך סמך על לאפות אסור ולכן

הודוז אמר יוסף ר אנזר א) (בז, שם בגנזרא  חרש ערלה בקליפי שהסיקו תנור שמואל אנזר י
תץ, שע פני תזקשה יו  אמר דעכו״ם בזיבלא דאזדבלא גינונא גבי טענזא דמאי זרה רבעבורה יוזו

 הכא קאמר כן ואם מותר, גורם וזה חה משום והיינו יוסי כרי רוזלכה שמואל אמר יזזודה ר׳
תץ חדש שהסיקו דתנור תץ דחרעז דהא מעזמע שמעתץ בבולה הא יו  וזה חה משום היינו יו
ביון אסור, גורם תץ, חרש אמאי מותר גורם וזה זה ליה סבירא רהוא ו  לי ונראה שם, עיין יו

 ר׳ היינו רבי אסור, גורם וזה זה לומר תרצה אם אביי דאמר במאי לרקדק יעז דלבאורה לייסוב,
 גורנז וזה זה לומר תותנה ואנז דאמר מוז ועל אליעזר בר׳ ררבי במה מינה נפקא ומאי אליעזר

 על נבזי, אסור גורם וזה זה אפילו דהא הצל״ח עמד כבר בפוז, עצים דעזבח משום תזכא מותר
א הבי לאו ראם בפת, עצים דעובוז לומר צריך כורוזך  ל, ונראה כלל, ראיסורא גורם לב

 וצלוחיות וכוסות קערות הני בפת, עצים רעזבח משום והכא אמרp אמאי ל קעזיא דלכאורה
רוז עבודה תוס׳ כתבו דהא אסירי ת ר׳׳ת בשם ״והא■ ד״ה א, לב, ז  בחלב מבשר הבלועות ^ררו

 עיין בפסח תמץ משום האסורות קדרות וכן יבש, דבר בתוכו לעזים מותר בהם שטזבשל ידי על
 שפיר מקום מכל אשרה עצי או ערלדז בהם דנבלע נהי אסורות קערות הגי אמאי כן ואם שם,

 אינו, זה אך בפסח, חמץ או בחלב מבשר שנבלע בכל במו מהם וליהנות בהם להעזתבנש מותר
ת  הדרונייא ובחרס בגמרא, כדאמרינן בעיניה איסורא דליכא משום רמותר טעם נתן תוס׳ דוז
 היינו בפת עצים שבח דאמרינן רהא תזושע, פני כתב והרי שם, עיין בעיניה איטורא איכא
כיון הנאה, מקרי דלא בעיניה איטורא דהשיב משום  ואינן אטירי, שפיר בעיניה ראיסורא ו
 איסורא דמקרי נימא ראם קשה, רלכאורה אלא הדורנייא. בחרם כמו בהן לזעותנזש ראוץ

ם הנאה יוליך אלעזר ר׳ קאנזר איך מנעיוז ם שמוליך מה מהני מאי המלח, ל  בל סוף המלח ל
ם הנאה הולכת מהני לא ביין דיין דאמר למאן ובפרנז בעין, שהוא האיטור מגוף נהנוז סוף  ל

ה סבירא באמת דתוס׳ ל נראה אך האיסור, מנוף נהנה סוף כל דסוף כיזן המלוז דעזבח ל



גורם וזה דזה כסוגיא

 מוקצה בעצי אמרינן דלא ״חדש״ בד״ה כתבו שהרי ליה, דאסריק הוא הנאה משום בפת עצים
אי הנאה, באיסורי אלא בפת עצים שבח אמרינן דלא בפת עצים שבח  יהושע פני כדברי נימא ו

 שייך נמי כרחך על אכילה באיסור כן אם בעין, האיסור כאלו דחשיב משום אסור עצים דשבח
 כאלו השיב דלא לתוס׳ ליה סבירא ודאי אלא בעץ, והוא ניכר האיסור דהא עצים, שבח

 סבירא באמת אליעזר ר׳ כן ואם האיסור, מן דנהנה משום עצים שבח הכי ואפילו בעץ האיסור
 הנאה מאיסור דנהנה משום p בעץ האיסור כאלו עצים שבח והשיב מקרי דלא כתוס׳ ליה
 דתליא לומר יש טעמים בב׳ לכאורה והנה - המלח לים הנאה הולכת מהני שפיר זה ועל

 דבגורם כתב הר״ן הא אסור, גורם וזה זה אמאי קעזה דלכאורה אסור, אי גורם וזה זה פלוגתא
 אחרונים שהביאו כמו ליה דסבירא לומר וצריך נתבטל, כבר כן אם בטל, נמי בחד חד אפילו
 אה דאית כיון דמתהני, היכא כל ביטול שייך לא הנאה דבאיסור ה׳, סימן ח״א מהרי״ט בשם

 דשבח אמריץ אי והתינח מותר, גורם וזה זה אמרינן לא הנאה באיסור כן ואם שם. עיין הנאה,
 לא האי כי רכל יהועהג פני לעזיטת אבל הנאה, מקרי כזו הנאה דגם ההנאה משום אסור עצים
 בזה כן ואם בעין, הוא כאלו חשוב דהאיסור משום אסור בפת עצים דשבח והא הנאה, מקרי

 כן, אם אסור, גורם וזה זה לומר תרצה אם אמרp והיינו מותר, שפיר בחד חד דבטל גורם וזה
 דניכר משום לאו בפת עצים בשבח כן, ואם בהנאה, דאסור משום ביטול שייך לא כורחך על

 שייך ולא האיסור מן דנהנה משום אלא מותר, היה גורם וזה בזה דאז ליה, אסרינן האיסור
 הנאה, משום אסור עצים דעזבח ליה סבירא דאיהו א כנראה אליעזר ר׳ היינו רבי ביטול,

 שנבלע בכלי להעזתמש שמותר כמו מותרים וכוסות ערותp מידי למידעי דליכא וממילא
ה זה לומר תרצה ואם בפסח, וחמץ בחלב מבשר  בשבח כן אם דנתבטל, משום מותר גורם וז
 שבח משום והכא דקאמר והיינו בעץ, האיסור דחשיב משום אסור היתר גורם דליכא עצים
אז האיסור, דניכר כטעמא היינו בפת עצים  דהאיסור דהיכא אסורות, וכוסות קערות באמת ו
 נמי מותר גורם וזה זה דאי דחידש השתא זה ולפי בחלב, בשר של בכלי להשתמש אסור בעץ

 דסלקא כמו בזה זה תלוי ואינו בעץ האיסור כאלו דהוי מטעם אלא בפת עצים שבח אמרינן
 זה אה דסבירא שמואל אמר יהודה ר׳ קאמר שפיר דאטור, הוא הנאה דמשום מעיקרא דעתא

תץ חדש הכי, ואפילו מותר, גורם וזה האיסור. ניכר והוי בפת עצים דשבח יו

ש בעצי שהסיקו תנור חסדא מר׳ חמא בר רמי מיניה בעי ב: כז, פסחים ד  הפת בו ואפה ^
שרו לרבק שו מאי, בקמייתא ד ^  לרבנן אשרה עצי אננץ בטיל לא טעמא מאי האחרונים ו
כן מהו,  כן אם אחשות, בגחאם אפילו דמותר דאמר למאן לרבי, אפילו בטיל לא אמאי עמדו ו
שב, א ונראה מהו, הקדש בעצי  הקדש מעצי כרחך דעל אה קמיבעי מאי הקשה דמהרעז״ל אי

 דלא מעזום אלא לעיל פאגי לא דהא לרבנן, אפילו הפת שנאסר פשיטא כן אם מועל, שאינו
עז גבי והכא מותרין, שהן הגחאם מן באה שהשלהבת בעין האיסור חשיב  אפילו שאסור ^ד
 אה סבירא התוס׳ דבאמת א ונראה דאסור, ופשיטא ממש בעין האיסור הוי כן אם האפר

 ואינו הנשרף משהו מן באה דהשלהבת משום הייט בפת עצים שבח אה דלמה pדרב דטעמא
אז בעץ,  אמנם אסור, לרב^ גם אסור האפר שגם הקדש בעצי דודאי מידי למיבעי אכא שפיר ו
 קרא מדאחנטריך כפת, עצים שבח אין אה סבירא הכי דמשום אחר, טעם כתב יהושע הפני

 מקרי לא האי כי כל כורחך על דנהנה, משום דאסור אמרינן ולא ערלה, גבי הדלקה למיסר
 שנאפה דאפילו הפת שרי מקום מכל אסור, נמי אפרן הקדש דעצי הוי מאי זה ולפי הנאה,
היינו הנאה, מקרי לא נמי הגחאם אצל שנאפה ומה הנאה מקרי לא גופא בעצים אה דמיבעי ו



צכי יהודה זכרון - דודים דור

אז הנשרף משהו מן באה שהשלהבת משום דרב^ טעמא אי  טעמא או אסור הקדש בעצי ו
אז הנאה מקרי לא דהא משום  דאוסר לרבי אבל לרבנן, התינח זה ולפי מותר, נמי הקדש בעצי ו

 משום מותרים לוחשות דגחלים והא הנאה, דמקרי ליה סבירא כורחך על כעדו כשאבוקה
 עלי לוחשות דגחלים פשיטא כן אם אסור נמי דאפרן הקדש בעצי זה ולפי בעק, איע דהאיסור
 דרבנן טעבלא דלמא להסתפק יש שפיר הקדש בעצי והתינח כלל למיבעי אחנטריך <6ו אסורים,

מגצי הנאה הוי דלא משום  הנאה הוי לא אפילו אשרה בעצי כן שאין מה מותרים, נמי הקדש ו
 לרבנן אפילו אסור שפיר כן אם אסור, נמי הנאתו כדרך שלא אפילו זרה בעבודה מקום מכל
 וכאן הנשרף ממשהו דבאה משום טעבזא אי בין הנאה הוי דלא משום דרב^ טלעלא אי בין

אסורים. עלי הגחלים

 שנאפה בפת עכו״ם גבי הכא מותר גורם וזה זה דאמר למאן דאפילו רמ״ה בשם הביא בטור
 לן קיימא זרה עבודה בזבל דאזדבלא גינתא מהאי יוסף בית והקשה אסור, וכר איסור בעזני

שב לי ונראה מותר, גורם וזה זה נמי זרה בעבודה דאפילו הרי מותר, גורם וזה חה דמותר  אי
 מותר באמת אמאי ביטול מטעם מותר ערם וזה חה הר״ן לשיטת הקשה שם מילואים דאבע
 איע זה אך אסור, ערם וזה זה כן ואם ביטול, מהגי לא זרה בעבודה הא דאזדבלא גינתא בהאי
 אבל מדאורייתא, דהוא זרה לעבודה שנתנסך ביין אלא במשהו ביין יין אמרו דלא ר״ת דדעת
 עבודה של חבל גינתא האי גבי כתב רש״י והנה ביטול, V? יש מדרבק אלא דאיע יינם בסתם

 עבודה דתקרובת קמא בבבא תוס׳ כתבו והרי זרה עבודה תקרובת של הדם מן הבא הוא זרה
 זה שפיר זרה עבודה מתקרובת דמיירי גינתא גבי והתינח בטל, שפיר לכן אסור, מדרבנן זרה
 ולא מדאורייתא שאסור אשירה מעצי דנטל קאי הרמ״א כן שאין מה דבטל, מותר גורם וזה

ה - אסור גורם וזה זה שפיר ביטול מהני מ ש ו  במהרמ״ש שלעלד הר״מ סתירת ליישב לעיין י
רט. סימן או״ח
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המאור
 שמאכילין חולה בדין וביאור בולמוס, שאחזו מי בדין

הקל* אותו

ש ליצנן רחמנא האיומה השואה אחר בפרט החלוש דורנו  לנו נודע שלא חדשות מחלות וי
די ועל מקדם לצום. עלינו חיוב שיש בעת לתענית בנוגע השאלות נתרבה זה י

א והעתים ש א  התענית את להפסיק מוכרחים או התענית את להמשיך יכולים שאינם י
 נעדר שפתאום גורמת הזו והמחלה בולמוס״ שאחזו ״מי בתלמוד שנזכר מיוחדת מחלה מחמת
ש בלעח, ״הייפאגלאסימיא״ ונקראת הרופאים ידי על עכשיו נודעת הזו המחלה ממנו, האור  ד

ירהם. וד׳ אלו סימנים שגורמת כאא מחלות עוד לדאבוננו

 לאור להוציא החלטתי הלכה, פי על כזה חמור בענין והספקות השאלות לברר וכדי
סידור הלבה בירור את ולהעתיק  הגאון ורבי מורי אבי של יד מכתב בידי שנמצא השיטות ו

פג, ביומא הקל״ הקל אותו ״מאכילין בסוגיא המאמר זה לענץ שנוגע זצ״ל קלדזענבורג אב״ד

 דברים אפילו אותו מאכיאן בולמוס שאחזו ״מי אג פג, יומא במשנה ה׳, בעזרת החא חה
שם, עיין הקל. הקל אותו מאביאן בולמוס שאחזו מי נשנה ובברייתא טמאים״.

 ט, ב, עשור שביתת בה׳ הרמב״ם דברי על לתבלוה הרבה ל״ו סימן קמא ביהודה הנודע הנה
 מאכיאן ושקצים נבילות ואפילו עיניו שלאורו עד אותו מאכילין בולמוס שאחזו מי ״וכן שכתב:

 אסורות מאכאת בה׳ אלא הקל הקל אותו דמאכילין דינא האי כלל הביא ולא וכו׳, מיד״ אותו
t, ד מני. טעמא ובוודאי הקל, דהקל הדינים פרטי הביא י

 דהקל דינא האי כלל מכר לא במשנה וגם המשנה, כסדר עשה דהרמב״ם אפשר ולכאורה
 כתב לא הרמב״ם גם הדינים, פרטי נקטה לא הכפורים ביום דמיירי דהמשנה כיון ולכן הקל

 מאכאת בהלכות הרמב״ם גם הפרטים, גזכת ושם השנה מכל דמיירי הברייתא אולם הפרטים.
הקל. דהקל הפרטים שם הביא השנה מכל דמיירי אסורות

הקל? הקל של הדין את מלשנות דמעזנה תנא הניח למה קשיה גונס? דהא אלא

 לו אין תחלה, הקל דהקל דינא האי כי וסעיפיה הסוגיא שערי באי לכל הוא פשוט דבר הנה
 עליהם שחייב דברים מג׳ חוץ כולה התורה כל הודחה נפש פקוח דבמקום בשנאמר p מקום
כיון יזנבור. ואל ביהרג אץ ו P או מהתורה הקל הקל אחר להדר צריך ממילא דחיה p כאן ד

אנג׳לס. וס6מ גאנר צבי יהודה ר׳ הגאון הרב זצ״ל, המחבר p ידי על בערך המאמר •



דורדוריס-״המאור״ מנד

 ו, ביומא מבואר ובן לקל. חמור בין לחלק רליכא, פשיטא אז רהותרה, נאמר אי אולם מדרבנן.
ה p טומאה דאמר למאן אבל אטהרה למהדר צריך דלא בצבור הותרה טומאה ב,  אז רוזוי

מקומות. בשאר מבואר וכן אטוזרה, מהדרינן

 בהבר. שימות ולא בהם ד״וחי מקרא לנזדין אנו כולה תורה כל דוחה נפש דפקוח הא והנזז
 קרא, מאידך ודוד קרא מהאי חד הקובת, את שדוחה נפש לפקוח מנין תנאי פליגי פ״ה, וביומא

 דבא ואמד בהם, שימות ולא בהם דוחי מקרא שמואל אמר ידזודה ר הגמרא דמסיק עד
כאן. עד ליה, דלית מדמזמואל. בר פירבא לוזו אית רלבולהו

 והר״ן הרעזב״א הרמב״ם פוסקים, דבולהו מצינן השבת את דוחה נפש דפקתז בהא והנה
 שהביא ממהד״ם חוץ נפש, פקתז לגבי הותרה ולא הודחה p דעזבת להו אית לכולהו חזרמב״ן
 טוב יום במו כחול דהתז הותרה סזזבת להו דאית קל הקל אותו מאכילין דילן, בסוגיא הרא־ש

נפש. אובל מלאכת לגבי

מר לחלק לוז מנא איסוריבו, שאר לגבי שבת מלאכת שגא דמאי בעי וטעמא  כל דלגבי ולו
הותרה. שבת ולגבי הודחה p הוה כולה התורה

 ושמרו דדרעזא מהר״ם, של בטעמו התשובה בתוך כתב עט, או״ח, שרע סופר חתנז ובשו״ת
 דושיםp ודבריו דחיה p אינו בהם דוחי דרעזא אבל כהיתד, עועזה השבת את יעזראל בני

שסב דמאי דבריו פירעז דלזז סתומיבז

 א, כ, ברכות ר׳זו״י שכתב מה פי על דטזננזו ברור ונראה זצ״ל ורבי מורי אדוני אבי דעת ולפי
 אלא הוא דחיוז מטעם לא מצוה במת כהן לגבי דהותדה דטומאה הבריות, דכבוד בסוגידז
 תעשה לא דוחה עשה שאר אבל מצוה מת על נאגזר לא טומאה האיסור כשנכתב דעיקר

 הלא ד״ושמרו״, דרעזה האי נמי הכי זה ולפי דחיה. p אינו תעשה הלא בצד נבתב לא דהעשה
 וחי אבל הרבה. שבתות שיקיים כדי השבת את לעשות של ההיתר שבת, האיסור בצד נכתב
 שם דכתב ההיתר בן ואנו בפרנז ולא כלל דרך אלא האיסור נכתב לא שם בהם שימות ולא בהם

דחיה. p אינו בולה התורה כל על איp פי על אף

v דבר מחדעז יד בכתב זצ״ל הגאון ודבי מורי אדוני אבי והנה n n, וחי האי דודאי דהיינו• 
היינו ההצלה מעכב העבידה אם הן הכוונה לומר יעז בהנז*  מחמת שימות ולא בהם וחי ו

 גרם ממש שדזמצוה דוזיינו ה׳נבירה בסיבת הכוונת וגם להנצל יכול שלא לעדו שעמד העבירוז
אי pואומ מחלקק אנו סבדה מכה ומעתה הסכנוז. את ותביא  למות ונטה חלה p אם דווד

 בפם שעומד דבר לך דאץ דחיה p גמור היתר כאן אץ אז הסכנה לו גרמה לא שהמצוה כיון
א גמור היתד ממש אז הסכנה את לו גרמה המצוה אם אולם נפש. פקוח  ההתנז דכתב וכמו הו
^ שבת בץ לחלק דמהרמ״ב אליבא סופר  היבא כץ מסברא מחלקץ אנו כך עבירות, שאר ו

 התורוז כל הודוזה p דאז בשבת למות ונטה כשחלה כמו הסכנוז את לו גדמה לא שהמצוזז
אינוז עצמה בפני בדודה חזסברה דהותרוז. מודים עלמא דכולי לו גרמה שדזמצוה היכא ובין  ו

חהוק. צריכה

ת ראיות העז זו. לסברא ברורו
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 והנה להרגו. ומותר רודף של בנפשו להצילו ניתן דרורף ב, עד, בסנהדרין דאמריק מה א.
 הפוסקיס כל ופסקו מיתה. חייב הדודף את והדג מאבדיו באתד להציל יכול דאם אמדינן שם

 והאי פסוד, והרג מאבריו באחד להציל ביבול אפילו עצמו הנרדף אבל לאחר, רוקא דהיינו
 למלך במשנה עיין מהרודף. עצמו את להציל כולה התורה כל הותרה הנרדף רלגבי טעמא
 כן ואם שם. עיין ע״ר בסנהדרין חיות מהר״צ בהגהות עוד ועיין ומזיק. חובל מהלכות ח׳ בפרק

 בבחינת היא המצוה אז כי כולה התורה כל לו דהותרה פשיטא הסכנה לו גורמת כעזהמצוה
מאבריו. באוזר עצמו את לזזציל ביכול אפילו עצמו להציל ומוהר רודף

עור ב.  שבת במסכת במילוז המימי דאיעותפך בהא הראשונים, פלוגתת בהאי אהרת ראיה ו
 רדעת והרז״ה, הרמבץ פלוגתא רמילוז אליזנזר רבי בפרק שבוז בנזסכת הר״ן והביא ב, סד,

 לוזלל שיצטדך פי על אף למולו מותד הכי אפילו המילה לפני המימי דאיעזתפכי דדזיכא הדמב״ן
 בסכנו! כך אחד ואם בשעתה אלא המצות לך אין מקום מכל המילה, אחר חמץ לו ולחמם

השכת את נדחה נפש פקוח

 עליו להלל כך אחר יצטרך רכודאי כיון למולו רעזאי ראין להו אית והחזזב״א הרז״ה אולם
 נעוץ רקר לו יעז אם אלא ישחוט לא אומרים הלל רכית דביצה, מהא ראיה והביא השבת, את

 שמצות נימא לכסות כשנצטרך כך ואחר טוכ יום לסזמחת נשחוט לא למה וקשה יום, מבעוד
תץ מלאכה איסוד ליד שיבואו הדבד בתתלת שיודעים שכל מינא שמע אלא דוחה, כיסוי  את דו

 דהאי שכוזבו ד' סימן חכמים עטדת כשו״ת וכן שם. עיין כך, לידי בסוף יבוא שלא כדי המצודז
 ולא דמלין ודאי אז הותרה ראמר דלמאן הותרה או דהודהה כזה תלוי תמימי ראשתפכי רינא

 אז הודחה אנזרינן אי אבל הותרה, נפש דפקוח כיון שבת לחלל כך אחר שיצטרך במה איכפת
 נצטרך ולא למול שלא אפשר כאן אבל אחר בענין לעשות אפשר שאי בקיעזת p הוא דיחוי כל

 נפש רפקוח הפוסקינז כעואר ליה רסכירא הרמכ״ן לפי אבל שם, עיין רחיה מחמת שבת לחלל
p בך אחר לחלל שיצטרך פי על אף למול דמותר ליה סבירא הבי אפילו הותרה ולא הודחה 
 סכנה בסתנז דודאי מידי, קשה לא זצ״ל הגאון ודבי מודי אדוני אבי דעת ולפי השבוב או!

ם לכל להו אית בשבת למות שנטה בחולה  הכא אבל הותרה. ולא הורחה p רבשבת הפודי
אז רודף בכלל המילה כן ואנז הסכנה אוז גרמה המילה דהא שאני, כמילוז  מודמז עלמא כולי ו

 קשה לא נמי שבת מאיסור וממילא למול. דמותר הרמב״ן ליה סבירא שפיר ולכן דהותרה,
pש ושיהpלו אין אם יעותוט שלא מודים הלל דביוז הדם, דכיסוי מהאי והרז״ה הדץ שה 

 במילה, כאן אבל ישחוט, דלא שפיד ולכן הותרה ולא הררחה p כיסוי גבי רודאי נע^, דקר
 מודעו עלמא בולי וודאי אז רודף בכלל הוא דהמצוה והיכא הסכנה את גורמת המילה הלא

דהותרה.

ה מה נבון על מיושב ועתה ש ^  דיומא במשנה דמתני' תנא וכן קמא ביוזודה הנודע ש
 רש״י שכתב וכמו רעבון מחמת שבא חולי חזוא הכפורים ביום בולמוס שאחזו במי דמיירי
בוודאי הכפודים יום של והצום התענית ומפני במשנה  המצוה ירי על לו באה שהסכנה ו
 זה כגון בדבד מודים עלמא וכולי רודף בכלל המצוה הוה ממילא הסכנה לו גרמה והמצוה

תז ל הברייתא אבל הקל. הקל של דינים כאן ש״יך דלא וממילא הותרה בכלל רזז ק ה ל ד ק  מיירי ה
 הודחה p בו אמדינן ממילא הסכנה לו גרמה המצוה ולא השנה במשך בולמוס שאחזו במי
ל. דהקל p בזה שייך ועופיר הותדה ולא הדבר, ונכון ^
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^ ובחוץ בארץ גרים קבלת א הזה בזמן ל

^ על עומדת זו בעיא מורי לרבניס רבים קשיים וגורמת הפ  לארץ. בחוץ במיוחד הוראה ו
 וכל ולהתייהד להתגייר שרוצים הרבנים פתחי על הדופקים נתרבו ישראל מדינת קום מאז

ש פרטי מקרה דיון עיון דור  ייפסק פיהם על אשר הגורמים שונים כי זהיר, הדעת ושקול רציני ו
 כללים להעמיד הנמנע מן ובמעט לחבירו דומה אחד נדון אין לרחק, או לקרב וההחלטה הדין

 גם איפה אנסה ברור. דין פטק לידי לבוא הוראה מורי על יוקל פיהם שעל נטועים במסמרות
מורי הרבנים חברי ימצאו אולי הזה. והמסובך הקשה בענץ דעתי לגלות אני  אתה הוראה ו

מבשורי. שיבא ולאמטויי בדברי אמת של גרעין

 נקבלנו, יכול אנכי גר ואמר שבא מי רבנן ״תט ב: מו, ביבמות הוא גרים קבלת של הדין מקור
עדיו בא לך, במוחזק אתך לומר תלמוד  אק בארצכם, גר אתך יגור וכי לומר תלמוד מנין, עמו ו

ח^ pבא אלא לי  לומר תלמוד מה כן אם שאתך, מקום בבל ׳אתך לומר תלמוד מנין pלא וב
 וחכמים יהודה, ר׳ דברי ראתז להביא צריך אק בחו״ל ראיה להביא צריך pבא ׳בארץ׳,
 ההוא 'בארצכם׳ כתיב הא אלא וכוי. ראיה להכיא צריך pלא בחוץ בין pבא בין אומרים

 קמגיירי, ישראל pדא טיבותא משום אמינא דעתך דסלקא מקבלים, pבא דאפילו ליי מיבעי
 יוחנן רב אמר לן, משמע קא שני ומעשר ופאה שכחה לקט איבא טיבותא דליכא נמי תזשתא

 מהו כרבים, הלכה ורבים יחיד פשיטא ראיה, להביא צריך pלא בחוץ בין pבא בין הלכה
עי יהודה דרבי טעמא מסתבר התימא סיי  הי הרמב״ם פסק וכן לן״. משמע קא קרא ליה ^מ
רסייח. יו״ד בשו״ע נפסק וכן י, יג, ביאה איסורי

ץ חלבו, ר׳ מאמר על בעיקרה נשענת זו הברייתא ש שראל גרים ^  סוגיא (יבמות כספחת, ל
 היה והוא ממצרים ישראל ענז שעלו רב) (הערב הראשונים הגרים כי מקומות) ובשאר הנ״ל

^ גרים, בקבלז ז״ל וחכמינו הראשונים הנביאים מאד נזהרו ולבן העגל, בעוון העיקרי הטרם  ו
 אותם לקבל הסכימו הגרים של וכוונתם ומהותם טיבם אחרי רבה וחקירה דרישה אחרי

 גירי אחד אריות גירי אחד נחמיה ר׳ אמר ב, כ״ד, יבמות עיין הישראלת, האומה אל ולספחם
 יעשו שלא רעז״י וכתב הזה, כבזמן שיתגיירו עד גרים אינן ואסתר מרדכי גירי ואחד חלומות
ד בימי לא גרים קבלו שלא ע״ו, יבמות עיין שררה. מחמת  נראה זה מכל שלמה', בימי ולא דו

גרים. קבלת ענין קשה כנזה

 יש שלט התלמוד דלפשיטת בפירוש מוכח הנ״ל ביבמות הברייתא וטריא ושקיל בתוך והנה
 צריך pבא יהודה דלרבי לארץ, בחוץ גרים קבלת לעומת ישראל pבא גרים בקבלת גרעון

תו ולהוכיח ראיה להביא הגר  שאץ מה וכדומה שררה או אישות לעזום ולא שמים לפזם שגירו
ח^ כן ח^ דמקשה דהברייהא דעתך ובהסלקא ראיה. ובלי מיד אותו מקבלן pלא ב  pלא ב

ת הדעת על עולה דהיה בפירוש משמע מנץ,  pא לגבי גרעון צד לו יעז לארץ בחוץ גרים ^בל
חוץ ישראל pוא מקום, בכל דהייט ד״אתך, לדרשא הוצרך ולוזכי ישראל,  על שווין. לארץ ו

בין יזזודה לרבי בין פנים בל ח^ ראיה צריך ישראל pבא לחכמים ו זו ופויטה פלגי. לארץ וב
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 ״הביבין נ! הלכה ל״ד, פרק גרים במסכת רתניא להא להיפך מהיפך מתבגרת כבלי תלמוד של
כו״, אתכם׳ 'אהכתי שנאמר כישראל אותם מכנה מקום שבכל הגרתי,  בגתם אהכה ונאמר ו
 שירות נאמר וכר; גרים׳ את שומר ׳ה׳ ונאמר וכו׳ ושמלה׳ לחם לו לתת גר ׳ואוהב שנאבור
בו׳; לשרתו׳ ד׳ אל הנלוים הגבר ׳ובני שנאמר בגריים,  היה גרים, שמבשרת ישראל ארץ חביבה ו
 עיין עמו״. עדיו היו כן אם אלא אותו מקבלין אין pלא וכחוץ מיד אותו מקבלין ישראל בארץ

ביבמות. שלנו הש״ם בסוגית שמבואר למה גלויה סתירה והוא היסב. שם

 הירושלמי בשם שהביא רס״ח יו״ד שו״ע הגר״א בביאור מעאתי ואנה אנה החיפוש ואחרי
 הירושלמי, כשיטת איתא גרים במסכת דגם הזכיר שלא ופלא בבלי, לתלמוד מנוגדת שיטה

^״ אלא לי׳׳ ״אץ ד״ה א, מז, יכבלות ובתוס׳ א  ואף גרים, דמקבלן ״פירוש לשונו: וזה כתבו כ
^׳, רכתיב ביון ריבוי בעי הוא הגוף דחובת גב על א ב  כהו דוזדרי חייעזינן לא דכארץ נמי אי ׳

ת שבחא דאיכא משום א ל אלו התום׳ ומדברי לשונו. כאן עד ישראל״, ד ^׳ הדר״זא דלו א ב  ד׳
ת P כלל גרים מקבלן דאין בפשיטות אמינא הווא « ת, בחוץ ולא ב א  דרשה עריך ולכן ל

ת, בחח גרים קבלת על מיוחדת א  באמת דמקבלן הסברא היא מה בתוס׳ מבואר איט אבל ל
ת, בחח בגרים א ל דה׳אי ל ת ררשא על שכלת סברא איזה דיש לו א כ  הוה לא מקום מכל י

קסמכו,

ש יש דודאי לומר דעתי עניות לפי תזנראה ל חילוק וי ת P לחלק ™  חח ובק יסזראל א
ת א ת שבחא דמשום התוס׳ דברי על מוסיף ואני חתוס׳ שכתב כמו ל א  אמינא הווא ישראל י

וקמחא. מיא ולא הגרים את מקבלן שם דרק

ת בחיץ גירות כל הנה א ת כטיבל החיצונה סברא לפי הוא ל ״י  בסוף חז׳ל אמרו הרי בידו, י
ת בחח הדר דכל כתובות א  תחת להכנס ויעזראל משה דת גר יקבל ואיך אלוק, לו שאין כמי ל

ת בחח ודר השכינה כנפי א  סברא וזה מנוגדים, דברים שני אלוק, לו שאץ למי ודומה ל
לאת■ בחוץ כלל נרים לקבל שלא אלמתא

 במדבר ישראל גירות רהייט הראשונה גירות ועיקר מיסוד נפרבת זו סברא לכאורה והנה
 גירות בין לחלק יש ובודאי ומצוותי. התורה עול עצמם על וקבלו העזכינה כנפי תחת שנכנסו

ת האומה, כל של כלל  וטריא השקלא מוסב פרטית גירות רעל פרטים אישים יחידים, של וגירו
גרים■. ומסכת הבבלי של

ת ובמגלת בתורה בשמם מעויינים צדק גירי שני הנה הזה, המסובך עגין על להאיר וכדי  רו
תרו כי לנו מספרת יתרו, בפרשת חתורה  השכינה, כנפי תחת ונכנס נתגייר משה חותן י

 אמר אשר המקום אל אנחנו ״טסעים לחותם; אמר משה בי נמצא כט־ל י, בהעלותך ובפרשת
לו ויאמר ישראל, על טוב דבר ה׳ כי לך והטבם אתנו לכה לכם, אתן אותו ה׳  אם כי אלך לא א
תרו פשוט, פירוש נראה ל הנה דחוקים. פירושים במפרשים אלך. מולדתי ואל ארצי אל  אחר י

 הדברים אלה כל בהשפעת ומן, באר עמלק ומלחמת סוף ים קריעת ושמע תורה מתן שראה
 משה דת בן מדיני נשאר׳ אלא היעזראלת לאומה התדבק לא אבל משה, דת בן ונעשה נתגייר
 משה לקול להיעמת ומיאן סירב ולכן יעזכון לבדד העם את שמכהיזזוים המתבו׳ללים כשיטת

ת אומרת זאת אתם, בוא ולקריאתו, א מולדתי ואל ארצי אל אם כי ■לא, אמר; יתרו אבותנו, ל
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 אפשר כי המוטעת, בשיטה אחז כי לדעת הראה בזה בנזדין. הישנה בלאומיותו והתזיק אלך,
 על המבוססת שיטה חוהי השני. מצד נבריה ובלאומיות אחד מצד משה דת בן יהודי להיות
 באדץ הן - הישדאלי הלבדד את ויעזראל, משה בדת שמכיד מי דגלים. לו ואין מודזלט שקד
 שם ״ויוזי כדכתיב במצדים לגוי שנעשינו p האומה, ויסוד בעיקד בופר הוא - pלא בחוץ והן

 שהוא אבינו אברהם הצורים מראש הנובע הישראלי צביוננו על ששמרנו ובזכות לגוי״
 שמנו את לעזועו, את שנינו ולא - ולזרעך אתעה הזאת הארץ את ״כי לו שנאמר הראשון

 הוציאנו הוא ברוך שהקדועו אחרי p ישראל, בית נשען עליהם הענזודים ג׳ מלבושם, ואת
 נהיית הזה ״היום לעם נעשים ואז התורה לקבלת זכים התריסים, אלו עם חמושים גלי בחש
 בה שאק מטבע חד״, ואוחיתא ״ישראל המוחלט! האמת על שלנז, בסיס על והועמדם לעם״

 אם כי ״לא, גיחתו! לאחר אמר ולבן יתרו, הבין לא זו השיטדז את ואופן. ענין בשוום חלוקה חן
אלך. מולדתי ואל ארצי אל

 זוהרה, זיו בבל הנהדרה החתמת דמותה לפגים עומדת והנטמע, המתבולל יתרו, לעומת
 פרנסי מגדולי אחד בן עם תערובת בגשואי גשואה שהיחה המואבתז, רות תpהגיורת־צ

 תחת ונבגסה םזגייחז חמותה, והפצרת השתדלות כל למרות התדבקה .pכלי אשת ישראל,
 בין הפחדה לא אלקי״. ואלקיך עמי •עמך חמותה! אל באמחז והצהיחז השכינה, כנפי

 חח ממחם, דודו עליה האציל הנעאז,הנשגב ורהזה האצילה נפשה העדימז, נשמתה הדבקים,
 עמי ״עמך הקדוש הפתגם המטבע, את כשוזטביעה גרונה מתוך מדברת היתה ושכינה הקודסו,
 כל את נתקה לה, אשר וכל אביה בית מולדתה, pא את עזבה המואבהז חת אלקי״. ואלוקיך

 pלא לילך בחמותה והתדבקה מולדתה, ואל עמה אל עבחז, אל אותה שקשרו המוסרות
 ברוח והשיגה הבינה היא אמתית. בגיורת שם לחיות נבחה, ארץ לה שהיא pא ישראל,
pל בחוץ הדר כי קדשה, K בא התורה ועיקר אלוק, לו שאץ כמי דומהp, הרמב״ן וכמאמר 

שם. וע״ז בקולי״. אברהם שמע אשר ■יעקב הפסוק: על תולדות בפרשת ז״ל

 אז אמר נפלאה התרגשות ומתוך רות של זו אמונה מתורת מאד והתפעל התרעום בועז
 עם אל ותלכי מולדתך וארץ ואמך אביך ותעזבי וכוי אשר כל את א הוגד ״הגד האלה! הדבחט

 ישראל אלקי ה׳ מעם שאמה מעוכרתך ותהי פעאזך ד׳ ישלם שלשום, תמול ידעת לא אשר
 בועז ראה אחרה ופזםלה גבוחז מעשה אתה נשגבה, פאאה כנפיו״. תחת אזסות באת אשר

 בועז ראה במה אלא עוד ולא ונתג״רה, בחמותה שהתדבקה מה יום־יומית, שהיא זו בעובדה
 וטהורה זכה בנזחשבה אלא אחר דבר לשם שלא רצוידז בכוונה שנתגיירה חותך ומופת ראיה
 בועז את שאבה הנצוץ אותו היה מה הכלל, מן יוצא לשכר ראויה היתה באמת שאז

 שלמה על אז רמז כתיב, חסר ״שלמה בנזדרש! חז״ל שאמרו עד גדולה, בך בל אזתלהבות
 שתתייסר עתידה הגיורת.שמזרעה המואביה רות «כתה אה ממנה״. לצאת שעתיד המלך

 להיות עאץ ובכתב בעטרה ונתעטרה השלום, עליהם המלך תזזלמה דוד ידי על ישראל מלכות
ואמתי. פשוטי פתרון ודורשת ומפאאה גדולה התימה ושלמה. חד אם

 ר׳ •אמר ומפליא! קצר בנואמר הוזידה את ופתר חת בנודרש חטא ר׳ עמד זו קושיה על
 הכוומז למצוא נלאו אגחז בעלי וכל המדחזז ומפרסזי לשום, כאן עד כתיב״ באתי יאשר יוזסא

 ״אשר בי הדגיש אלא כלום, הוסיף ולא חידש לא לכאורה חסא ר■ בדבר. והאמיתית הפשוטה
כי הדגיש חסא ר׳ הדגיש בהיר, כאור מזוקקין חסא ר׳ דבח ^דמתם לפי אבל כתיב״. באת



הזה בז«ן גרים הכלת

 נזה על דהיינו גופא, הגירות מעשה על לא לרות בועז שהבטיה ורב־הערך הגדול שכרוז
 בגפי תחת חסת אשר פעלך ה■ יסזלנז אומר הכתוב היה אנז כי המעוות, עול תחת שנכנסה
 בארץ בגיורת נשארה שלא אומרת זאת לחסות׳, באת ׳אשר והדגיש אמר בועז אבל העזכינה,

 ולא מדיני נעזאר אבל התגייר, כן שגם ליתרו בעוד מולדתה, ואת עמה את עזבה אלא מואב
 חיי לחיות הארץ אל באה רות אבל ויעוראל, מעזה דת אל אלא בשלימות האומה אל התדבק

יעזראל. בארץ בארץ, התורה ועיקר וקדועזדז תורה

 החזק הקשר את האעילה ובנפשה קדעזה ברוה השיגה הגיורת המואביוז שרות ואנזת גבון
 גירות של מעמד ענז התפשדה לא השלימה, לא הסתפקה, ולא והאומה התורה בץ נפרד ובלתי
 וטובים שגדולים דבר ,pבא קדושים ח״ים לחיות נפש בבוסף השתוקקה אלא מואב, בארץ
 דוד יעזראל, מלכות מייסדי מזרעה להיות פעולתה שכר שתטול הוא בדין לכן השיע, לא ממנה

דוד ושלמה.  בנחלת מהסתפח היום גדטזוני ״כי בו,): א, (שמואל אמר רות של מזרעה שהיה ו
^ בחוץ הדר ״כל ק״י)! (כתובות חז״ל דרעזו מזה אשד אחדים״. אלהים עבוד לך לאמור ה׳ א  ל

ה רות, ומזיגה והנשא התז הענק חה אלוק״. לו שאין כמי דומה  ותפארתה, גדולתה היה וז
 והגונה ראוייה היתה היא p היא, יעזדאל. מלכות אם להיות שבדה וקבלוז זכתה זה ובעזביל
 ארץ אל ונפש לב בכל הוזתנזסרות האהבה, אותו אחתהם ולזרעם ושלמה לדוד להותעז

 כל ועל על,ארעה האומה, על להגן אפשר אי שבלעתה ההכרחית ההתלהבות אותה הקדועזה,
הדרועז. נפש בחתף קדעויה

ת ובין pלא בחוץ גירות שבין החילק זה עפ״י מובן מאד ומה ^ גירו א  בחוץ יעזראל. ב
 לעזמעה נתוגים וסחופים, נרדפים הגויים, מלכות תחת וכפופיבז משועבדים שאנו pלא

 וחקירה דתעזה בתקה עתך אלינו להתדבק הבא גר בל מסתנזא האומות pבא ולחרפה,
 בן לא לוזתגייר. רועה אחר דבר ל׳זזום או איעזות לעזם דמסתנזא הגד של כוונונו אחת דחבה

pב K ,היעזראלי(עגז העביון כל את גם מעוות תדי״ג על עסף הגד עליו מקבל מסתמא ימזראל 
 pבא גתם דמסכת ובסתמא יהודה ר■ שיטת ולכן תזזדאל) pדא שבתא של היתדון שאר כל

מיד. אותו מקבלין יעוראל

 על לתהות כת זהירות מיגי בכל להזהר עתך pלא בחוץ הרחב: הביאור מכל המסקנא
 יעזראל pבא אבל ובתבזים, באמת ויהדות מעזה לדת pלהתד כוונתו אבז הגר, של קנקנו

והיראה. התורה המעוות, עול עליו מקבל אנז מיד הגר את מקבלן

תן ביבנזות דאנזרו ממה דמלתא, ולסיומא הי  תרי״ג של הקעוה עול על נוסף הגר את דמז
לו שיקבל עתך שהגר נראה מזה אשר ונרדפים, סחופעז דווין שאנו מה על נם מעוות  בחוץ ע
ת לארץ  מוז זה פי על מובן מאד מה בגולוז. האומות בץ יעזראל של המר גורלו סבל נושא לזיו

״ ״אין ד״ה א, מז, יבמות והתום׳ כספחת, לחזזראל גתבז שיםp וקדועזין ביבמות שאבזרו  ל
 יוז; יג, ביאה איסות ה׳ הרמב׳׳ם רבת ואמתימז נכונים אבל דחוקין, כולן בזה, טעמיו כתבו

ת זה ״ומפני ם קעזין חכמים אנז תבן ערעת כנגע ל׳זזראל גתם לז  ומטז^ץ דבר בשביל pחוז ש
ן חזו ומזה וכו׳ חזוראל״ את ו חזור שמא לחועז יעז גר בכל כי ל  1או להטעות וסופו לסורו י

 העגל את ועשו במדבר חזוראל על שנתוספו הנדים מן שהיו במדבר דב העדב כמו חזזדאל
חזוד שמא זה דחשש וד,וא חתזו דבר ל ונראה התאוה וקברות והאספסוף הוא לסודו הגר־ י



ס־״המאור״ דורדורי

 לכן אשר ראשנו, מעל רדזופה סכנה Tותמ ובנפש בגוף צער היי חיים ששם בגולה p קיים
ץ אבל הרמב״ם. וכהבנת כספחת הגרים קשים או  ואיש עלינו הופף ה׳ שכבוד בזמן ישראל ב
חזור שמא החשש המתגייר בגר שאץ ודאי ותאעתו גפנו תחת יושב כן כמובן, לסורר י מזו ו  ר

שם. ע״־ן ״.pבא אלא לי ״אין ד״ה rמ יבמות התוס״ זה על

שו למה נכון יישוב מצאתי זה פי על אשר ^  א} י׳׳א, קטן(כתרבות דגר בסוגיא המפרשים ש
 ביאה איסורי ה׳ הרמב״ם וגם למחות, יכולין הגדילו דאמר יוסף דרב הא הרי״ף השמיט למה

 דרב מהא לגמרי ושתק דין בית run על אותו מטבילין קטן דגר הונא דרב הא סתם הביא ז, יג,
 על דעתי עניות לפי והנראה פלאי. והוא הרמב״ם פסקו ג, י, מלכים ובה' למחות, דיבולין יוסף

 גר rfra על לברך יבולין דאיך רע, יו״ד בתשובה ז״ל סופר החתם זקני קדושת שהאריך מה פי
 נחשבים יהיר ולמפרע לכשיגדלו למחות דיכולין כיון וכדומה, יינו לשתות דמותר וכן ק^

תירץ גמורים, כגויים חזרו שלא חזקה דמלתא דמסתמא ז״ל סופר החתם ו  שם, עיין ימחו ולא י
סומכץ, אנו תגח

 גרים על אלקי״, ואלקיך עמי ״עמך המואביה! רות בשיטת שאוחזין כאלה גרים על דבר: סוף
הגר. את ואוהב שנאמר הגרים חביבין גרים! במסכת אמרו דווקא כאלה

לין דאץ ב, ג, זרה עבורה במסכת סעיין ב ש ^  רכו׳ תפ^ן מניחץ בדורש גרש רנעשו הבלשיח, בימות גר
היטב. שם עיין משיחו. ועל ה׳ על לו אומרים באתם, מה על להם אומר ומגוג גוג מלחמת שרואץ כיון

עיין2 סור ה׳ ברמב״ם )ו  - וקרבן טבילה במילה, לברית! ישראל נכנסו דברים בשלשה שכתב א, יג, ביאה אי
הכבלים, עד יהודה כרבי דפסק שנראה הרמב״ם על עוז ומגדל המגיד ודזרב הראב״ד השיג י׳ ובהלכה

ודו״ק. הרמב״ם במפרשי ועיין כחכבזים הלכה מחנן רבי דאמר ביבבלות העד׳ס מסקנת עד ממש וזזרא
א על טוב שוחר תהלים במדרש שמבואר זו תמיהה ל־ישב יעז אגדה סובדרך ר ן,3ו הרס״ ״תרצדץ ^
 התורה את קבלו שעזם סיני הר באן. עד העיסה, מן שנתלעזה בחלה המורה, מהר בא, מהיבן סיני

 באמרה התורה כוונה ולזה המורה, מהר שנעקר חאן קודעז אדמת באבלת היה העזכינה תחת ונכנסו
 היא ודו״ק היא. קודעז אדמת עאו עומד אתה אשר הבזקום כי רגאך מעל נעלך של מעזה אל ה׳ ״ויאמר
1נפלאה נקוחז



גסוגיאדככתוז

דכבתה* בסוגיא

 וקאמר לה. זקוק אין כבתה או לה זקוק כבתה אי פליגי דבבתה בסוגיא ב, בא, שבת בנוסכת
 דאביי קמיה רבנן וכשאמרוה קיבלה ולא ירמיה דר׳ משמיה דאביי קמיה רבנן אמרוה שם

א קבאיהו למה לפרש האריכו והמפרשינז וקיבלה, יחזנן דר׳ משמיה ק  ולא יוהנן דר׳ משמיה ד
ידמיה. דר׳ משמיה

 וכדי לה. זקוק אין או לה זקוק כבתה אי הפלוגתא ועיקר היסוד הוא מה לכרר יש כתחלה
 ובכמה ופורים חנוכה בהלכות לאו׳׳ח בתשובותיו סופר החתם לנו שחידש מה הענץ את לברר

 מכל לגאולה משעבוד דמה וחומר קל והוא מדאורייתא הוא לנס זכר לעשות דהחיוב מקומות,
 הוא הזכר, לעשות וכמה איך האופן אלא מדאורייתזז, הוא וחומר וקל לחיים. ממות שכן

חכמים. מתקנת מדרבק

 מיד דודאי נראה דבריו ולפי מהתורה. הוא חנוכה לנס חכר משמע סופר החתם שהעלה מה
 לנס. זכר לעשות מהתורה עליו שהמוסל מה את קיים הח המזנוה ברכו: ובירך נר כשהדליק

הו הנר בבתה כך ואחר הדליק בבר אנז אבל  שתכלה עד כשיעור שידליק חכמים מתקנת רק ז
 להבין לנו עריך לכאורה כן ואם מדרבנן. p אלו בל חנוכה דיני שאר וכדומה השוק. מן רגל

 מה פי על התורה מן החיוב עיקר על ד״קו דוזכמים ומסתנוא לה. זקוק דכבתה אמח למה
א דאוחיתא, ענין בשביל לא נעשה חנוכה חזנס סופר• ה״חתם וגנז המפרשים שאמח  חז

 החכמים אולם טמא, בשמן גנז להדליק יכולין היו כן ואנז בעיבור, דחויה מת טומאת מהתורה
 ועל העכו״ם בו שגגעו מה יחי על נטמא והשמן דבחהנז, לכל כזבים להיות עכו״ם על גזרו ז״ל
 הנס עיקר ולפיכך טומאות שאר ולא הותרה מת טומאת דרק בעיבור דהותרה נאמר לא זה

 על אך לה, זקוק דכבתה דאמר מאן האי ליוז סבירא ולהכי פה. שבעל התורה קיום עבור נעשה
 פי על לעיל שהזכתו במו לנס זכר לעשות הדאורייתא חיוב את קיים ודאי שהדליק שמיד פי

 כדי השוק מן רגל שתכלה עד שידליק תקנוז עשו החכמינז אבל סופר, החתם שוזעלה מה
 כזבים הם דנבחם פה שבעל תורה על היה חגוכה שגס כיון דרבנן החיוב את גנז לקי׳ים

ומטמאץ.

ק^ אץ ככתה דאמר למאן אולם  דרבנן אלא איט לנס זכר לעשות דהחיוב ליה סבירא לה ז
אץ הנר הדלקת של הוזיוב עיקר קיים ככר שהדליק כיון וממילא דאורייתא חיוב ולא  להוסיף ו
הפעם. עוד להדליק עוד

 וחומר קל מכתז נבנה מדאורייתא הנם לזכר דהחיוב שהזכרנו סופר החתם דכח לפי ובכן
 דשבי יוחנן ר׳ שיטת לפי אבל יפה. מבורר הבל לחיים ממות שכן מכל לגאולה משעבוד מה

 לחרב ואשר למות למות אשר ה׳ אמר ״כה ב,: ח, בתרא בבבא אמר יוחנן דר׳ מכולן, קשה
 קשה זה בפסוק המאוחר כל יוחק ר׳ ואמר לשבי, לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב

 כי למות מחייגז שכן מכל לגאולה משעבוד מה וחומר קל לנו אין יוחנן לר׳ זה ולפי מחברו״.
בהו. אתנייוזו דבולן מכולן קשה שבי



,3ej מאור״ ה ם־״ דורדווי

 לפי וחומר קל לו שאין חנוכה נר להדליק מהתורה חיוב שוס ליכא יוחק לו״ כן על אשר
 כן ואם דרבנן רק הוא יוחק ר׳ לפי הנר הדלקת כי לומר ומוכרחים מכולן, קשה דשבי שיטתו

ק כבתה שאם הצורך מן אץ ^ הפעם. עוד י

 ליה דלית לשיטתו יוחנן דרי ומשום לה זקוק אץ דכבתה המימרא קבלו יוחנן מרי דווקא ולכן
 אחרי שנידז להדלקה תכלית ואין פה שבעל לתורה הנס כר6 היא ההדלקה ועיקר וחומר הקל

 תורוז דבר על שהיוז להנס זכר עשו בבר גופא הדלקה מעשה עם הכי דבלאו כיץ שכבתה,
בזוז. ודו״ק פה, שבעל

אנר צבי יהודה ר■ הגאון הרב זצ״ל המחבר בן ידי על נערך המאמר אע׳לס מלאם ג



הספרים מפתח

 המובא בספר המקור הוא ימין בצד הציון

בספר העמוד מספר הוא שמאל בצד הצון





קכד.קכה.קכו קיהב ברכות
רלג קטו תז ח,א

רלב א קב״ קם ח,ב

רכו קכ,ב שעז ט,א

תב קלא תה י,א

קסו,תיח קלא,ב שעה י,ב

צט קלז׳א שעג יב,ב

שנז קמד,ב קהשצ״תבה כ,א
שסג כב,ב

עירובין שלו לה,ב

קסד ב,א יג א מז,

ג ד״א קפד ע,ב

יב ת,ב
קסד כא,ב שבת
כ כרב רל הא

ט כח,א קנא יג,ב

שנה כט,ב שפד יט,ב
, ל,א תסכ כא,ב

יא ל,ב שצח כג,ב

קלא,קא,קלח,קמג,קנ לא,א טרקכד כד,ב

יג ב לא, קנא כה,א

לה ב נד, שצח כה,ב

שצב סט,ב יב כו

יא פ,א שצח לא,ב

קלח פ,ב שצח סד, לד,א
צד ב אז,

פסחיס שסא,שסב לט,ב

תת ג,ב קנא מה,א

טז״כא הב תנו סד,ב

Tהעג ,כ ה,א פז סח,ב

רנה ת. ה,ב רכה עג,ב

כד כ. רב רכ,רכו עהב

שנח,שנט״שס ת,ב לה עה,א

ט״יא,יב,כג כג,א תטו פו,א

שלו ב כה תת פרא

שצג כה,ב שצה,תלט פח,א

קבח,קלג,שסז א כר סח קב,א

תמא,תמד.תמח כו,ב סח,רטו קי,א



קעז צט,ב תמח,תמט,תנא קעזכז,א קא,א קבא,תנב כז,ב
שסח קד,א Tכה, כח,א

שסט שסב, קו,א כו,תיב,תח כח,ב
קפג קי׳ב ל ל,ב
עה קח,א שלו,שמג מט, לה,ב
קנז,קנח קיד,ב נה לו,ב
קה.קמ קטו,א לא,תיא לח,א
תר קטז,א ט לט,א
תטז קטז,ב ט לט,ב
שעג קיז,ב קטז מ,א
תלב קיח׳א קיט מב,ב
תי א קיט׳ מז מג,א
נו,קיד קיט,ב סג,סח,רט מו,ב
קיב,קכב קב,א שצט נב,א
נו,קטו,תו,תז,תח,תיג קב,ב שצז נב,ב

שצט נד,א
השנה ראש עא,עח סג,א

תכא ח,א ל,עז,קיד,קכא סג,ב
קעה,קפב,רעו ט,א קעה,קפב,שעד,שעח סח,ב
שפה,תיב ט,ב קסו סט,א
תלב יג,א קז,רטז ע,א
תכד טז,ב פז עא,ב
תח,תיג כ,ב פח,צב עב,א
קסא כר,ב צד צז, פז, עג,א
קסב,תכא כז,א רז עה,א
תכד כז,ב נב,ע עה,ב
קכח,קמח,קנ,קנו כח,א תי ער,ב
קנה,קנז,קנט כח,ב קנ פא,ב
קנט׳תכז כט,א שיט קב, פב,א
קסו,תכ כט,ב ק פג.א
תכא לא,ב ק פג,ב
תכב לב,א ק,קא,קפג פד,ב
קסו לב,ב קב פה,א
קנז לג,ב תי פז,א
קסג,תיט לד,א תח,תיא,תיב צ״א
תיט,תכז לד,ב לד,שסז,תב,תג צה,א

ל,תב,תד א צו,



רכו א ע, יומא
קעא ב,א

ביצה תבה י,ב
שעת , ב . ב קעא יג,א
שסד ז,ב שפד טו,ב
רטו יב,א שכא לו
רל כב,א תכח,תל א ע,
קעדקעד ל,א קסו סו,א
רטו לג,א קכד סגב
רטו לד,א קעח סז,א
שפה לה,ב קסט סז,ב
קעז לר,א קמו עו,ב
מב מ,א רמא עת,ב
של מט קעו פ,ב

קעד פא,א
תענית תכג פא.ב

שסג יג תנד פג.א
תכד א ,T תנה פה

מגילה
קעב ק<ב

רלט יט,ב סוכה
רכד כא,ב ת ד.ב
תי ל,ב ז א ו,

קמח״קצד ט,א
קטן מועד קצה יא,ב

שפא,שפב<שפג ח,ב קעב כג״ב
שפא T״א קפב כה,א
שפב יט״א קצא כט,א
שפב כג.ב רפח,רצא,רצג,רצה ל,א

רצג,רצד,שד ל,ב
חגיגה קא,קצד לא,ב

שנז יא,א קצג לב,ב
קצט לד,ב

יבמות קצט לה,ב
שצא ה,א צד,רג מא,ב
קכו ז,ב תב״תד מב,א
קסר כד,א קפה ב מד
תנז כד,ב קפה מז,א



שסשנב לב,א קעא כרב
מז לרב רכא לב,ב
רמ נז,ב סרקררלב לרב

נו מ
סוטה שפא מרב

שנו טרב תנז מרב
ד,קסב טז,א תס שיב,תבה, א מר

רכח רכד, כ,א מא,רנט נב,א
תלב מא,א יב סו

תנז עו
גיטץ ג עח,א

רעב ה,א שיב,שמט פח,א
רס ט,ב רמב פח,ב
רסז א יז, רלח קיד׳א
רעו ידו,א

רעד קט, כא,ב כתובות
רס כב,א שעה ב,א
שמט כהב שעה רב
רנז כר,ב שעז שער ח,א
קעב כח,א תסא יא,א
שז ל,א שעה,שם ת,א
רפז לט,ב שי כב,ב
לט מ סח לא,ב
לו מ,ב שיא מ,א
רס,רסג סג,ב שפא מרא
רסג סרב רפא נו,א

קלד ערב לרמב נט,ב
רנז עט,ב תס קי

נדרים
קידושץ קלב טרב

קצד ז שצ לב,א
רפה יג,א שה,שז לד,ב
ד כה,א רמררנא פה,א
תט לרב שיא צב,ב
שבא לח,א
קסח לח,ב נזיר
שצג לט קעז ברא



קכט צט,א שצג מ
רם ב ג

בתרא בבא רפב נב,א
רכה ר,א רנד נח,א
תסב ח,ב שט סג,ב
רכח כ,א שיב סו,א
רכט כב,ב
רצה מג,א קנוא בבא
מ ער,ב יא ט
שז קכג,ב רי יא,א

שיז שטז, קלר,ב רכט כב
לט לג,א

סנהדרין שלב,שלג מא,א
שיג שט, ט,ב ש סד,ב

תלג יג,א רפז,רצה,שא סהא
רנז מב,ב שב סז,א
רלח נה,ב רצב סג,ב
תלח ט,א רצב,שמט סח,ב
שפח נח,ב רפח סט,א
צז סב,ב ה,ז פ,ב
תלט סג,ב רפא א קד,

רפא רם, עב,א רפא קי,א
תנו עד,ב רפב,רפט קיא,ב
רכו עז,א קפב,רצ קטו׳א
רכו קיג,א רצה קטז,א

מכות בבאמעיעא
שבה,שע ג,ב שה ו,א
שיט,שכא טר,א רמב,שמט י,ב
רכד,רכח כב,א רנב,רע,רנד יא,ב

רצח כא,א
שבועות רצח כה,ב

קעח יג,א ש כר,א
תלה טר,ב רצז כר,ב
שיב ל,ב שנ מז,א

רצז נב,א
זרה עבודה שמ פח,ב
קא יא,א סז,שפח צ,א



שצב רכה יא.ב
רכז,רבט טז יב טר,א
קסר כר,ב קא טר,ב
שלד כז,ב תנא לב,א
קבג לא,א קצד,קצה א מז,
קנד לא,ב ח סר,ב
מג לר,א
רפא מ,א זבחים

שלה שכד, נח,א עה ח,ב
פד פ, נט,ב תיב י,ב

שכה סד,א לה,עה יא,ב
שלד סט,א קצד יב
שלב עה,ב צד כח,ב
שלד עז,ב קסט לב,א
עח פא,ב קכר,קכז לב,ב
רעח פד,א קי,קיח עח,א
קסר פד,ב קי עט,א
עב,עח פה,א קמז,ריט צא,ב
תמט צט,ב רלא ב צד.
מח קח,א רכר צה,ב
תבלז״תמט קט קב צר,א
שלז קיב,ב
שכד קיג,ב מנחות
קסט קטר,ב קיז־ כר
שלר קב,א T P כז
רפג קלד,א רכז,רלא מר,א
רעט קלה,א שמר סר,א
שכד קמא שמה שמד, עא,א

שמז עב.א
בכורות שפז עה,א

תלח ב,ב קיד,קכא צר
שלח ה,ב קיד,קכא ' צח

שלג שכד, ר,א סד צט,ב
של שכז, א ז,
שכו ז,ב חולץ
רי כג שצב א ד,
ט,רנא,רע רמ' א כז, קג,קע יב,ב

רכז יג,א



פסחים ערכץ
תיז ז,ד תב יג,א

בבאקמא תמורה
רמח,רנא ט,י צב ב,א

שב ד,א
סופרים שב שלא, ז,ב

רכה ה,ז שנא שה שמט, ט,א
שנא יז,א

גרים שנא שה בו,ב
תנת לד,ג שמט כז,ב

שכד ל,ב
זבחים תמה להב

עב ב,ג
כריתות

ערכץ תכח י,א
מב ו,ט שט יב,א

קעד יג,ב
מעילה קכד T,א

קלא ג,ז סד,צה,צו יט,א

מקואות מעילה
שע ז,ג קמח קלה, יג,ב
שמ ז,ה שח כד,ב
שסא ח,ר
ד ט,ה נדה

תלה כב,ב
רמב״ם רמד לב,ב

רמב מו,ב
התורה יסודי ה׳ שלא הב

שעג ה.ד ד,קע סר,ב
רבד הא
רכד ו,ח משניות

כלאים
תשובה ה' סז א,ז

תיח הד
שמע קריאת ה׳ ערלה

Tn א.ג תמה הה



ומצה חמץ ה׳ ציצית ה׳
שלח א,א קמד יא א,
מה א,ו
כה א,ח בדכות ה׳
עד ב,א קפד היד
ת ד.א נה ג
r הד שס ו,ה
לר הה
Kל ה,כ שבת ה׳
כה א ד צו א,ח
קבו ו,ג רלא ח,ב
תטו ז,א רכב ט,ג
קיג ז,יכ דכא רב, ט,ו
קכב ח,ו סו ט,ה
קכב ח,ז סו יב,א
קבב ח,ח קכהקסז כא,א

שסד כג,ח
המשופר שסז כט,א

קס א.א שסט כט,ט
קלג א,ג רלב כהטו
קנט ב,ד
קנט ב,ה עידובץ ה׳
קסג ג,א סו ח,ח
קנה ד ה סו ח,ט

לולב ה׳ עשוד שביתת ה׳
קצד ח,א קעה א,ד
קצג ה ה רמב א,ה

קעו א,ו
החודש קידוש ה׳ תנד הט

תלג ב,ב
יו״ט ה׳

תענית ה׳ סד א,ט
תכד א,א רב ג
תכד א,ד ריט ד
קפג ה,ז סד ו,א

שפא ז.טז



ו ו

שלח ג,א אישות ה׳
שלא ג<ב רפה ה

שלח ג,ר רע ה,ד

שלא יא ג, מא א ו,
שלב ה,ט מא ו״טז

שלז ז מא יא ז.

מה ט,ג מא ז,יב

שא י,כב שי ט,ט

תנד T ,T
תמז טו שין ה׳ גירו
מה טהב רעד א,י

שלז טר,ד רסג ב,ח

ת טז,טז רנח רנז, ג

תמה טז,כב רנט ג״ו

תמו טז,כד שצב ג,יט
מא ו

שחיטה ה׳ רסב ו,ג

שלד א,א רסה ו,ד
מא,מד ח,א

שבועות ה׳ רכח כה ט,

שעד א,ר
וחליצה יבום

נדרים ה׳ קלט ב.טז

שעד קע̂ו ג,ט
בתולה נערה

נזירות ה׳ שב א,ז

רמב ה,א
מה ה,ו סוטה

ערכין ה׳ רכח ד

מב ו,כט ביאה איסורי
שב ו,לד רמג ג,ט
א יד ז,

כלאים ה׳ תסא יג,ז
ועז יג׳י

סז
רמ

 א,ג
י,לא תס יג,יח

אסורות מאבלות ה׳
תרומות ה׳ב



יב״טר
יב,כ

יב,כא

מעשרות ה׳
ג

רמה
רמט
רמט

הכיפורים עבורתיום
כה ה,

מעילה
 ה,טז

י,ג
קכח
קבח

שני מעשר ה״
יא,יא

ויובל שמיטה ה׳
י״יא
י,יב

הבחירה בית
יז א,

המקדש כלי
 ח ב,

ג
ט

המקדש ביאת
ג

מזבח איסורי
ג״יג
ה״א

הקרבנות מעשה
ח,כ

ומוספין תמידין
א,ט

כא ז,
ב ח,

המוקדשץ פסולי
יח

יח,ט
יט,ט

קסא
קסא

תכח,תכט
תלא

תכט,תלא

שכט
נ

תג
שמד
שמז

קיט
שיט
ק

nos קרבן ה׳
פד א,ה
תיא ה,ה
קט ח,ב
קט ח,ג
ע ח,ה
נט ח,ז
נט ח,ח
תט ח,ט
לד,ק י,א
ק י,ב
קר ̂י י

נותaש ה׳
צו ב,ז
צה ב,ח

צג צא, ב,יב
צג ב,יג
סח ו,ח
צו ז,יא
סה ח,ח
שא יג

תמורה ה׳
שנא א
שמט א,ט

מקוואות ה׳
ח ב,ט
ד ב,טז
שנו ז,ה
שנו ז,ח
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קפד קפד״ה שנו ז,י
קמה רד,ח שנו ב ז,י
שצט רי שנט א,א י
שכה רטז
רכו,רכט רנב גניבה ה׳
רלה רנג רצא ה,ג
שסט רעא
רלה שיד ואבידה גזילה ה׳
תמו שיח שג ב,ח
נר שיח,ה רצח טז,ד
רלב שכ
רט שכה מכירה ה׳
שסא שכו״א מב ב,ט
שסד שכו,יב
שסד שכח,ח ולוה מלוה ה׳
רלא שמ,יב מ ר ג
רמג שמג,א
רלח מג,ד ש אבל ה׳
קלח שסג״ה שעז א א,
יב,קלח שפר,ח רמג ג.ב
י תט״ז
כ תי מלכים ה׳
תמרתמח תמב״ה שלד ט
רנה תמב,י שפח י
לד תסב תסא י,ג
קעז תעא״א
קב תעה ושו״ע טור
קנה תעה,ד
קטז תפב או״ה
רט תקא קמד יא
ריט תקז קנט כד
שסד תקיא,ג רלח /ז,א7
סד תקכז״א קנט ס,ד
שעדו תקמו קנא סב
שפג תקמז תכה קלז
קעו ט תקע, רכד קנד״ה
קמט תקפר,ה תלה קנו

נה קסח,יג



רפו כה,ד קפג תרח,א
שעה לד קעז תריב,י
שעז סב קצה,קצח תרלח
שעה סד קעז תרלט,ג
שעה פא קצט,רא תרמט,ה
רעא קכג קפח קפה, תרסח,א
רעח קכד רט ann
רעט קכה שצה תרפח,ר
רסז קכז,ג שצה תרצה,א
רע׳רעא קכז,ה
רסד קלא,א דעה יורה שו״ע
רנז קלב רלח א,כז
רנט קלב,ב שלה T
רסט קלז׳ר־ז שנח כא,טו
רע,רעא קמב,יד רע ס
רעא קמב,יח של עט
רנח קמח,ה שלה עט,א
רנח קמט.ב קלח פא
רנה קב תמח פז

קט קסה קי צח
רי צט
תלח קמז
תלה קנא

משג£ט חושן רנב קסח,כג

שטז לג,יג ג קצח,ה

רע לז,ב שנז רא

רמא קפא,א שנז כא,כז

רנב רג,א קמט רכא,יג

רצב ריא תנח רסח

רצט רלט,א רלה רעו

רצת,רצט רנט רכד רפב,יב

רצט רס רט שכד

רצט רלז״מג רמט״רע שלא

רצה רסב רמב עדע,א

רצט רסב,א
רפז רסב,ג העזר אבן שו״ע
רצג רסח רפה כח,ב



שבת רמג שמט,ג
הו ב.א רפח,רצב שנג
שעג פט״ו רצז א שע,
רכא פי״ט רפז שםא,א

רפט שסא,ד
פסחים רפט שסא,ה

קיז פ״ז רצ שסא,ז

סובה זוהר
קפח ד״א
קסז ה,א אמור פרשת

קעח
מגילה

שפג א,ד רבה מדרש
שמח פ״ב

דברים
נדרים שפח א,יח

שצ,תלו ג,ב
רמב יא,ג ירושלמי

נזיר ברכות
שנא פ״ב שע פ״ח

קידושץ דמאי
רפה ב,א רמה ו,ב
רמב ב,ט

חלה
תוספתא קיא,קע א,א

פסחים ביכורים
פז ה,ד קצו א,ב
קיח י

תרומות
רא״ש תום' שז א,א

רפג ו
פסחים

קנו קיד



חיות מהר״ץ הרשב״א חידושי

נדרים גיסיך
שצב לא,ב רס,רסא כב״א

בב״ק קידושין
רצד סה,א רם כ,ב

הוריות הרמב״ז חידושי
תלה ח,ב

יבמות
מהרש״א שי פז,ב

פסחים בב״מ
פז עא,ב רצה כו״א

הרש״ש הגהות ריטב״א חידושי

שבת יומא
סד ה,ב רלג ח,א
שצב לא,ב
סה עג.,א יבמות

פסחים
צג לד,א

קיג קטו בב״מ

סוכה
רצה ם־,ב

צט מא זרה עבודה

נדרים
תמז עג.ב

שז לד נמוקייוסן!

בב״מ נדרים
שו ו״א קכט טו.ב

חולין בב״ק
שלד צא,א סה כב,ב
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שצא קז תמורה

סופה
שנא ז,ב

יא לה,א
שנד

מקואות
ז

גיסין
רעט כד יו״ט תום׳

חינוך מנחת מקואות

שיא א
שכו ז.ג

קא ח פני־יהושע
קעדו ט
רלא לב פסחים
עג פט תג בא,ב

רכו קא תמז כז,א

קכט קכז
םג,רל רצח גיטין
ל שפו רסח יט,א

קפב שיג
קידושץ

הרא״ש תשובת
רפ ב ג

רנל כללביתשיטז

אבן טורי

השנה ראש
שו״תהרדב״ז תלב יג

תכו קם, ח״האלףת״לנ״ז מגילה
רלב ח״התשרבהרמ״ח תב כט

שו״תאבניזנדק חגיגה
רע סי׳כז שפב ט,א

יונה בני שו״ת סופר חתם
רפב סי׳ שכת

רכח י-יא סעיף צח עה



אבה״ע חלק אפרים בית שו״ת
רסג יא רלג סא
קבי פה שז סו

יו״ד חלק שערים בית שו״ת
קמה סט קפג כת
קב צו ריט רנז
שסג ריד קבו רצח
תסא רע
רלג רסג חיים דברי שו״ת
רכה רסד מא טז סי׳
רכה רסז שנד יו״דסי׳קה
שע שנא

הרי״ם שו״ת
חו״מ חלק טז ו סי׳ או״ח

רם קלב

עבי שו״תחכם
ודעת טעם שו״תטוב קבל א

שסא יא
רבו רלט קעא קי

מרדכי לבושי שו״ת יעקב שו״תחוק
שכו תסז

יו״ד חלק קנה תעה,ד
שנז קס

סופר חתם שו״ת
מהר״יעגזל שו״ת

שסא עא או״ח חלק
רכה לג

שו״תמהר״סשיק קיג מה
תנה עט

או״ח חלק רלט פג
רי יא קסד צט
רכז קיד קנא קד
קנא רו קמא קח
כ רכה שנב קטז
צה רצה קפב קעב

שה קפ



שו״תמהר״ץ
סי׳כח

מהרי״ק
שערקנו

נודע־ביהודה שו״ת
תניינא או״ח חלק

כא
כד
כה
כו
נא

יו״ד חלק
לו

קמח

מאירות פנים שו״ת

״ג ח
 יט תשובה
מר תשובה

שו״תרעקיבאאיגר
ח סי׳

רלח
רכז
לד
לג
שסא
שסא
שסא
רנב

תנד
תלח

צד
לו

אריה שאגת
עו
עז
ק

יעקב שבות שו״ת

קם
רבד

ג חלק

צדק שערי שו״ת
קע

תשב״ץ שו״ת

טהרה סדרי
 סי׳קצזסק״ט

 סי׳קצזסקט״ז
סקכ״ג סי׳קצח

צל״ה

ה דף

שסא
שסב
ה




