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הסכמת הרב הגאון האמתי מרה יצחק אלחנן אבד דקאוונא.

בא

לפה הרב החו״ב מו״ה יהודא נ״י בהרב הגאון הצדיק המפורסם סוע״ה כקשיים מו״ה אברהם שמואל זצ״ל שהיה רב
ואב״ד בק׳ ראסיין וק/איישישאק והראה לפני כתבי קדש חדושי תורה מאביו הגאון זצ״ל ורוצה לקובען בדפוס וראיתי
בהם שנאמרים בחריפות ובקיאות ביסודות נכונות מש״ס ופוסקים והוטבו בעיני והאמת ניתן להודיע כי ראויס הס שיוקבעו
בדפוס לזכות את נשמתו בגנזי מרומים * ובעוד שהיה בחיים -חיותו הייתי מכירו כי היה גאון מפורסם להשיב לשואליו הלכה
ברורה במתינות וע"פ חריפותו ובקיאותו בעוצם פלפולו להיות מסיק שמעתתא אליבא דהלכתא • וכן רוב צדקתו נודע על פני
תבל עד למרבה * ע״כ מהראוי להיות בעזר בנו היקר הרב הכ״ל שיהיה בידו לקוכעןבדפוס ולהוציאן לאורה בעז״ה ע״פ
תבל יתקותי כי יקבלו רוב נחת מן השפר היקר הלז ואותן אשר ישתדלו לקבל החיבור היקר הלז יביאו כרכה לתוך ביתם •
וכן אנכי אי״ה אקבל בל״נ באהבה את הספר הנחמד הלז כשיצא מבה״ד • וזכות הגאון הצדיק הלז תגן על כל אותן שישתדלו
בעזרת בנו הרב שיהיה יכול להוציא לאורה חפצו ומגמתו " ולמען כבוד התורה וכבוד האי גברא רבא ויקירא הרב הגאון
המחבר זצ״ל ראיתי לבאעה״ח יום ה׳ ח״יאדר ב׳ תרל״ה לפ״ק פה ק״ק קאוונא :

נאם
אטר

יצחק אלחנן

בהרב מו'

ישראל איפר

זצ״ל החונה פ״ק הנ״ל :

עוד הסכמות מגאוני זמנינו יצ״ו • אך מלבד אשר מרבית הוצאות ותלאות ההדפסה
המביא לביה״ד *פה הנה מקום אתי להודיע * כי ת״ל יש ת״י
יש עוד כמה נזעמים כמוסים עמדי אשר לא אוכל להדפיסם • ובמשותא מכבוד הגאונים יצ׳ו שידינוני לכ״ז והמקום ב״ה ידין
רבו למעלה ראש *

אותם לכף זכות:

הקדמה
אמר

יהודא בן הגאון המחבר זלה״ה " כגבר אין־איל ורפה ידים " יתחרה להסיע בריח ודלתים • כבן מנוח נזיר
אלקי״ם חיים ״ כן דמיוני היום מהעמיסי עלי לבא אחרי מר אבא הגאון ז״ל • להוציא חלק מכי״ק לאור עולם .
ואנכי עמום התלאות • ונגוע הטרדות ״ אשר הקיפוני מכל עברי ״ והייתי כשוכב בלב ים או כראש חבל • והעבודה
הכבודה והכבדה הלזו • אך למר אבא הגאון זצ״ל בכבודו ובעצמו היתה נאה " אשר לבו הי׳ כלב הארי בים התלמוד
והפוסקים ראשונים ואחרונים ז״ל לצלול במים אדירים ולשומם כמרקחה ״ ולאסוקי שמעתתא לאמתה של הלכה * ולו
לבדו הי׳ נאה לבא אל אוצרות כי״ק הרבים " ולו הי׳ יאה בקורת עניניהם  4עם סידורי נתחיהם " ולהעלותם על שלחן
רבנן • והוא יבחר ולא אני • אולם אהה ! מה איפא אעשה אם עוונותי גרמו " אשר נלקח ממני עטרת ראשי ועטרת
תפארת ישראל לפתע פתאום כבן ששים שנה • בהיותו בעיר פ א ל א נ ג ע ן במדינת קורלאנד לרחוץ במי הים ביום
א׳ בדר״ח אלול • תרכ״ט לפ״ק • בבקר אחר עלותו מן הרחצה אל בית הרחצה שעל שפת הים וילבש את בגדיו "
עזבו כהו ויחלש וינוע ואין איש אתו באותה שעה ויצאה נשמתו בטהרה [ולא חדלתי מהגיד זאת בשער בת רבים
באשר ראיתי נדפס באחד ממכתבי העתים שלא כמעשה שהי׳] ונתקיים בנו בעוה״ר קוה לשלום ובו׳ לעת מרפא
וגו׳ • צדיק הוא ה׳ ! ועתה מה אעשה איפא להמון כתביו הקדושים היקרים מכל הון • אשר כבר הרבה מהם היו
טרף למלתעות הבלי׳ וההפסד /האעזבם עד אשר יניח לי ה׳ מכל עברי מסביב ? האטמנם בתוך האהלי לבלתי
עשות לכבוד מר אבא הגאון ז״ל שם עולם ״ עד שאפנה • ועד ירחיב ד׳ את גבולי ? הלא אך צל ימינו • ומי יודע
מה ילד יום ״ וע״ז כבר הזהירונו חז״ל • ״אל תאמר לכשאפנה ובו׳״ • ובאמת כמה ראוי הוא מר אבא ז״ל אשר חידושי
תורתו בספר יוחקו • על זאת יעידו ויגידו כל יודעיו ומכיריו * וביותר לרואי השמש * אשר זכו לחסות בצלו ולאור
כאור תורתו וצדקתו •אשר ראו את יגיעתו העצומה והנוראה כמעט במס״ג ממש • אשר גם בהיותו עמוס בעול צרכי
רבים אשר עסק ועמל בהם בלב ונפש • ובאהבה נאמנה ומשתתף בצערו שכאו״א • ונוסף לזה הי׳ ידוע חולי מנעוריו •
ובפרט לעת זקנתו אשר גברה עליו מחלתו וחולשתו עד אשר לא האמין בחייו [כאשר אמר לנו בפיו כמה פעמים
אשר בקומו ממשכבו בבקר בבקר בכל יום תמיד " הוא בעיניו כתחיית המתים ממש " ועוד אמר לנו כי בשכבו
ביום לישן מעט על ערשו והוא לבדו בחדרו הוא ירא לסגור הדלת * פן לא יהי פותח] ואף ש זאת עוד להבת
אהבת התוה׳יק ״ היתה כאש אוכלת בקרבו • ונם בלילה לא שכב לבו ״ ולא כבה נרו • ספרים פתוחים בצדו וגם
גליונות כי״ק ״ והוא בחולשתו שוכב על ערשו • מתהפך מצד אל צד באנחות מכאיבות לב כל שומעם • ולבו
ער

ער הוגה ועמל להוציא דין אמת לאמתו • ואך האמת הי׳ נר לרגלו• הרחיק ממנו כל הפלפולים המחודדים אשר
לא לאמונה גברו בארץ ,אך על האמת מסר את נפשו ,כן בד׳ית  ,וכן גם במילי דעלמא ו הלא הקהלות קודש
המפוארות אשר הי׳ להם לראש ואכ״ד  ,סקידל ו ראסיין < גם איישישאק יצ״ו • המלאה חכמים וסופרים ממרחקי
ארץ ,המה יספרו תהלות מר אבא הגאון זללה״ה  ,וצדקתו ותום דרכיו ו ובפרט במדת האמת  ,איך לא נשא פנים
ולא שב מפני כל ,כי אם נכח האמת דרכו  ,ועל משמרת האמת עמד כחומת נחושת ועמוד ברזל ( ואם אמרתי
אספרה דרכיו בקדש תקצורנה יריעות רבות מהביל  ,ואם ככה איפא לב מי לא יחמול ולא יכאב בראותו כי "ק
כאלה אשר הורו והוגו מלב אדם צדיק וגאון ישראל כמוהו  ,יהיו ה" ו טרף לשני הרקבון והכליון ו ועל כן אמרתי
יהי מה  ,אחגור שארית כחי ו ואחישה מפלט לכה״פ לחלק אהד מהם  ,כפי אשר אוכל שאת  ,ואקח מן הבא בידי ׳
וכמו שהם  ,ואף שיש הרבה בלי סידור נכון ו כי מר אבא הגאון ז״ל בענותו הגדולה לא כתבם רק כמתלמד
לעצמו  ,ולא הרהיבה נפשו עוז  ,להתחשב בין מחברי ספרים  ,ובכן אחלי מלפני מורי ורבותי המעיינים בספרא דמר
אבא הגאון ז״ל * אשר ידינוני לכף זכות ו כי מי ישת חטאת על איש אשר הציל ממיטב סחורות אני׳ סוערה
אל סירת דוגה להביא אל החוף • אם לא שם כל דבר על מקומו ועל ידהו בראוי לסחורות יקרות כאלה ? ואני
תפלה ,שזכות תורתו וצדקתו דמר אבא הגאון ז״ל תעמוד לחלצני מכל מצוקותי ו ולהעמיד במרחב רגלי  ,ולהגות
בתורתו כל ימי ולהיות לאל ידי להוציא את כל רובי תורתו דמר אבא ז" ל לאור עולם ,להיות לו לשם עולם בארצות החיים,
כי א״ש ר״ת א בר ה ם שמואל ,ונאה השם הזה ביהוד לתורתו דמר
ולכן קראתי שם הספר
אבא ז״ל אשר אהבתו לדבר ה׳ זו הלכה היתה כאש בוערת  ,וכשלהבת-יה  ,וגם א״ש בהיפוך אתוון ר״ת שם אמי
כי בזה תנוח בשלום גם נשמת אמי מורתי ז״ל • הרבנית הצדקנית וא״ה מ׳ אסתר ב״ר שמואל ז״ל *
אשר תמכה הרבה לכבוד אבא מארי הגאון ז״ל ו להקים עמודיו עמודי אש ד״ת " והחזיקה בידי לומדי תורה
המקשיבים לקולו ,כי חכמה ועקרת הבית היתה ונפטרה בירושלים עה״ק תבות״ב  ,ביום כ״ה אלול שנת תרל׳ג *
אשר נסעה לשם לבדה אחרי פטירת מר אבא ז״ל  ,לעשות רצון צדיק אשר הרבה יגע והצטער ע״ז כידוע לכל ו
תנצב״ה ״ וזכות אבותי יעמוד לי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם  .הכ״ד המדבר במר נפשו
ומצפה לישועת ה׳ יום ועש״ק ט״ו סיון תרל״ה לפ״ק .ווילנא:

עמודי א״ש ,

אסתר ,

יהודה בהגאון המחבר מרה אברהם שמואל זללה״ה .
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שאלות ותשובות
עמודי א״שי חלק ראשון
א נשאלתי

מאשה שיש לה ר״ל מכות רבות ברגליה ־
וכאב בראשה ועיניה־ויעצה קרובתה שתעשה
ע״י תחבולות שתרחץ ראשה בשכר ומי בישול יי״ש הנקרא
(ארבעט) ־ וע״י־ דיבוק בשעוה את שערת ראשה ־ בכדי שיתהוו
שערות ראשה לקליעת הנקראים (קאלטינעס) ותעש כן החשה
הנ״ל ונתהוו שערותיה לקליעות כמעט בכל רחשה ולא כל
ראשה ממש • ועכ״ז חולאת עיניה וראשה וכאב רגליה לא
סרו מעליה רק נשתנה שמכות רגליה נפתחו וזובות מוגלה
וכאב עיניה נתמעטו מה ־ ויתכן שפתיחת המכות מאליהן
נתהוו כי נתרבה המוגלה ברבות כזמן .ונפתחו מחמת זה
המכות • וכאב עיני' שנתמעט הוא מחמת זיבת המוגלה •
ועד עתה היהה האשה הנ״ל מינקת בתוך כ״ד חודש והיתה
מסולקת מדמים ־ ועתה הנה הזרה לווסתות שלה ורואה דם
נדה ואי לזאת שאלה אס הקליעות הנ״ל חוצצין לטבילתה אס
לא כי להסירם יראה לנפשה שלא תבא מחמת זה לידי שכנה
ח״ו • ומה יהי׳ אס גם רופא ישראל מומחה או רופא

מומחה עובד כוכבים יאמר שיש סכנה או חשש סכנה
בהסרתם • אם אז תהי׳ יכונה לטבול ולהטהר לבעלה או
לא חו״ח :

ב  ПЭТ1אף כי השאלה הנ״ל איננה חדשה כי כמותה
כתובה בס׳ סדרי טהרה סי׳ קצ״ח ס״ק י״ע
שלו והביא שם מקודם השאלה והתשובה שכתב בזה בעל
פמ״א ח"ב סי' קמ״ו דהעלה להחמיר בענין שאלתו ולבסוף
האריך גם הוא בזה והוסיף סברות לאיסור והעלה הכל
להחמיר בהלל אף חם רופא מומחה ישראל יאמר שהוא
סכנה להסירם • ואף בדיעבד חוצץ • ובספר חכמת אדם
כתב שאם ■שלדעתו הי' נראה להקל בזה ־ אכן דעתו בטלה
נגד הפמ״א וש״ט הנ״ל (ונראה דמחמת זה קיצר בדבריו
ולא ביאר את הטעם שראה להתיר וכתב בקצרה דמחמת

שהוא דרבנן דוודאי אינה מקפדת והוי רובו ואינו מקפיד
הי׳ ראוי להתיר כו׳ ע״כ ולא סייס מחמת איזה סברא יש
להתיר כי זה שהוא רק דרבנן אכתי אין זה תשלום דהיתירא
לכאורה ועדיין זה צריך לפנים ומשמע מדבריו דאין סמיכתו
על מאי דמסייס אח״כ במאמר המוסגר וז״ל צ״ע דאפשר שיש
כאן ס״ס דפלוגתא כו' יעו״ש כי את זה הדא רק כמותיב
דאפשר דדעת
וגם דהוא מותיב והוא מפרק 'שם •
לבד •
הרמב׳יס הוא דעת יחיד נגד דעת רבים • ועוד דהוי כשם
אונס חד יעו״ש • וגם יעויין בבאורי הגר״א סי׳ קצ״ח ס״ק י״א
שלו דכתב ראיה חזקה לדברי הגאונים ודלא כהרמב״ס ממ״ש
בב״ק (פ״ב ע״א) מדאורייתא דלמא מקטר (*) ־ א״נ מאוס כו׳
יעו׳יש ולפענ״ד נראה דמחמת הראי׳ הזאת כמעט שאף לצרוף
להתירא קשה לצרף דעת הרמב״ם אחר דכל הפוסקים חולקין
עליו והגמ' כמעט מפורשת היא דלא כוותי׳ אכן דעת
הפרישה דמסתפק דשמא כל השערות של כל הגוף מצורפין
יחד לשיעור רוב שפיר יש לצרפה לסניף להיתירא ואדבר מזה
אי״ה לקמן באות (קעד קעזה) ואי לזאת אחרי שבעל פמ״א וס״ט
חסרו • ובעל חכמת אדס ביטל דעתו נגדם והוסר ג״כ אס
כן לא בי הוא לחוות דעה בהוראה זו • ועכ״ז אמרתי דאס
דרופא יאמר שיש סכנה בהסרת הקליעות הרי הענין הוא
דומה לעיגון כי מי יודע אס תתרפא האשה הנ״ל ואימת

תתרפא וקשה גירושין נו׳ • ועל כן עכ׳יפ מחויב אנכי לשאול
ע״ז ממי אשר ראוי לו לבטוח בעוז חנמתו ולהתיר באס שראוי
להתיר ולהכריע נגד פוהקיס הנ״ל ■ ואף אנני לא מנעתי
א״ע לעיין בזה כי אמרתי אולי אזנה .להיות' מן המחנימי
כו׳ בדבר הזה ואברר במיעוט דעתי את הענין בכל חלקיו
כפי יכולתי בעזה״י ואדבר גס מה הוא אס הקליעות
המה בכל הראש ממש • אס יש למצוא איזה היתר או לא *
ולא אקצר במקום שראוי לקצר לפני הגדול • כי רושם אנכי
הדברים באופן שיהי׳ לתועלת לפני להיות אצלי למשמרת ולזכרון:
\
ג בלמיא סי׳ קצ״ח סעי׳ ו׳ פסק דאותן נשים שיש להן
כמין קליעות שערות דבוקות זו בזו ונעשה
בלילה ע״י שד וסכנה להסירם לא חייצי ע״כ ומקור אלו
הדברים הוא במרדכי סוף הלכות נדה ומקואות • ומקודם
זה הביא המרדני את דברי הראבי' לענין ידות הכלים הארוכות
ביותר ועתיד לקוצצן דלא חייצי בטבילה ־ והטעם דהוי כבלוע
ובה"ס דלא מטמא ולא חיי׳ן • וכתב אח״ז דנן פסק הראבי'
באותן הנשים שיש להם וולקשטרש בשערות שנעשו להם
בלילות מחמת שד וסכנת נפשות לגלחו דלא הייצי • כיון
דמהדקי טובא זה בזה הוי כבלוע ובה״ס דלא מטמאה וכיון
דלא מטמאה לא הייץ * ועוד דקיי״ל ג' נימין קשורות אינם
חוצצות אפילו לא חשבת להו כבלוע ובית הסתרים ולא הוי
כחתיכה אחת ־ כיון דג' נימין אינן חוצצין משום דלא מהדק
ועייל בהו מיא • כ״ש שערות טובא • ועוד שכיון דלא מצי
לגלחן מפני הסכנה הוי רביתי׳ ולא חייצי כדאמרינן בס׳
הערל עובר הינו רביתי׳ ־ אע״ג דלאו ירך אמו הוא ע״כ:

והאגור

בהלכות טבילה מביא דברי המרדני בשם הראבי׳
ומשמיט את טעם הראשון שכתב המרדני בשם
הראבי׳ הלל ואינו מביא רק ב׳ טעמים האחרונים לבד :

והס״ט
דאינו

בשם הפמ״א בשם הלבוש כתב טעם אחר דמפל
שאיכא סכנה להסירם הוי מיעועו שאינו מקפיד
הקליעות
היק • ע״כ הטעמים דהתירא בענין

י ומקודם

הנעשים ע״י שד :

אבאר דאיכא נ״מ בין כל טעם וטעם מטעמי
דהתירא הנ״ל ־ לטעם הלבוש • הרי דאין
׳
ההיתר רק אס הוא במיעוט הראש לבד אבל ברוב דאף
באינו מקפיד היק עכ״פ מדרבנן ומכ״ש בכולה דחיי׳ן אפי׳
מדאורייתא לכאורה אף באינו מקפיד דבכולה ואינו מקפיד
חיק מדאורייתא כדמבואר בהא דהערל (ע״ח ב׳) אבל טעמי

בשם הראבי׳ שפיר שייכים אף אס היא בכולה •
המרדני
והנראה דזהו שלא כ׳ המרדני או הראבי׳ טעם הלבוש ואף דהוא
פשוט מאד • כי רוצה להתיר אף ברוב וכולה • ומצאתי דכ״כ בעל
ס״ט שס • גס אין שייך טעם הלבוש רק היכא דנעשה ע״י
שד ואיכא סכנה בהסרתם אבל חס נעשו מחמת כי לא שרקה

זמן רב את שערות ראשה או
באופן דליכא סכנה בהסרתם
ואף היכא דלא הוי רק מיעוט
מדרבנן • וכן טעס היתר הל

(ח״א) אלה

ע״י סיבה אחרת אשר הוא
בזה לא שייך טעס הלבוש •
דמיעוע ומקפיד חיק עכ״פ
של המרדני בשם הראבי׳
והוא

שרת עמודי א״ש חלה א
והכריע זה מחמת דהסברא נותנת כן וגס מן הדחי' יעו״ם
ובמהדורא תנינא סי׳ קל״ה השיב לשואל אחד שהקשה על
דבריו שבמ״ק הכ״ל ודחה לדברי השואל ות״ל אנכי כוונתיא
לרוב הדבריס שבספר ס״ע אשר מדבר בעכין הזה ולמה שהביא
בשס ס' תפל״מ • וגס אל רוב הדבריס שבשני השו״ת נודע
ביהודה הנ״ל וגס עלה בידי איזו הוספת ושינויס וראי׳ מפוישת
מתוספתא דבלוע א״צ לראוי כו׳ ולא ראיתי להאריך בדברי׳
אלה ולכתבס כאן אחרי דהענין הוא אמיתי בלי ספק דבבלוע

שרת עמודי א״ש חלק א

ב

לבד • עכ״ז בהא ליכא לרבנן מחמת זה ליגזור ונשאר על הדין דאורייתא

ז ן^זןקךן׳צריך להכין מאי דעירב הראני׳ שני הטעמים
כיחד בלוע ובה״ס אחרי דמובדלין המה כדיניהם •
׳

דפליגי על הריטב״א לענין אס בה״ס דצריך לראוי כו' וסברי דהוא מדאו׳
דע״כדפליגי ג׳כ וסברי דבבלוע צריך ג״כ לראוי כו' כי ממילא מוכה כן כנ׳ל :

וכאם דהוי כלוע הוי עדיפא מכה״ם ומאי האי דהייס וכיזב •
דהוי ככלוע וכהה״ח לא היה לו לכחוכ אלא דהוי ככלוע דאינו
מטמא ולא חייץ' :

דאינו חייץ) ולפ״ז יש מקוס גדול לדברי השואל דממילא יבואר דלהתוס׳

אין

לפי מאי דביארתי להוכיח גס מן דברי התום׳ א״ש וכאשר כתבתי
דאחר דלא ידעינן רק מיתורא דבשרו לבד • לא ידעינן לבלוע :

דאמרינן דלמא הקרא הוא רק לבה״ס לבד ולא לבלוע כיון דעכ״פ מהולקין

המה לענין טומאה ־ ובה"ס חשוב כגלוי ולא בלוע • וא״כ לפ״ז אף דכל
עיקר הסברא דבלוע הוא רק דחשוב כמעוכל * עכ״ז אחרידעכ״פ א״צ
בבלוע אף לראוי כו׳ דלא ידעינן מהקרא רק לבה״ס לבד לפ״ז אין נפקותא

בהא דלא חשיבא רק כמעוכל

הכל חשוב בלוע לענין דינא

דלענין

לבד

כמו שאינו אחרי דלא מטמאה ממילא גס לא חייץ •

(ד) וזהו

שלא דקדק רש״י לכתוב דהרי הוא כמעוכלת רק בחולין אשר
הוא מועיל שם לענין ביאור הסוגיא כדאומר שס ע"ב •

קו״ח למטה דעושה עיכול רב מלמעלה אבל

בנדה

בקיצור דהשוב כמו שאינו דאחר דחשיב כמעוכל ממילא

בלוע כתב רש״י
הוא

(מ״ב) ד״ה טומאה

כמי שאינו לבל מילי

דבבלוע

א״צ גס לראוי כו׳

ומרש״י

דנדה

יסתייע לזה ויעויין מ"ש לקמן אות (יא) :

(ה) ועוד נ"ל להביא ראי' מפורשת דבבלוע א״צ לראוי כו' מתוספתא
מפורשת המובא בר״ש משנה בהרא דמקואות בענין חץ התחוב
בבשר דסייס בתוספתא הנ״ל ואס קרס עליו עור אינו חוצץ שכל הבלועין
דאינו חוצץ מחמת

באדם כו׳ טהורין ע״כ הרי מבואר דבלוע דטהור ׳

זה החץ• וא"צ לראוי לביאת מיה וברור :

(ו) והנה הב״י בטור סי׳ קצ״ח כתב הטעס להא דחץ התחוב בבשר
דלכן לא חייץ משוס דהוי מיעוט שאינו מקפיד ולא כתב
הטעס כמו בהתוספתא הנ"ל דהוי כבלוע • ולכאורה היינו יכולין ללמוד
מדבריו דסובר דאף בבלוע צריך לראוי לביאת מיס ־ אכן מלבד דהתוספתא
הנ״ל

סותר לדברי הב״י הנ״ל ’

ובפנים

בארתי דאף הרמב״ס

אות יז

והרא״ש סותרים לדברי הב"י אף בלא זה יש לומר דאף הב״י סובר דבלוע

דהוי כבלוע הוא משוס דסובר

והא דלא כתב הב״י הטעם

א׳צ לראוי כו׳

דלא משיב חץ התחוב לבלוע מהמת דהוא במקום שאינו עושה עיכול •

והארכתי בזה בפנים מן אות טז ולהלן:
(ז) ומאי דעמד בס׳ הפל״מ המובא בס' ס"ט ®י' קצ״ח ס"ק כ״ג •
ס״ט האריך ג״כ בזה ליישב ־ הא

ובעל

דאין

אומר

הגמ'

דנדה (מ״ב ע״ב) דנ״מ אי אותו מקום באשה בלוע הוי ־ או בה״ס
לענין אס צריך לראוי לביאת מיס ־ ות״ל אנכי כוונתי לרוב דבריהם בזה

ועוד ראיתי בזה דבר הדש והוא דע״כ צ״ל דלא חש ה.גמ׳ שס לומר
כל הנ״מ ולא נקט א רק לחדא מנייהו דנ״מ לענין טומאת משא י אבל

אה״נ דאיכא נ״מ אחרות וכדומה לזה רבות הוא במקומות אחרים ובכאן

(ה) דהנדל

הוא מוכרח לומר כן והוא •
בלוע מעכב מלטמא באוהל וראי' לזה מהא דתנן באהלות

פרק א' משנה זיין כלב שאכל בשר המת ומתהכלב
הרי

לא מטמא

דדוקא כשמת הכלב מטמא באוהל אבל כל זמן שהוא חי

באוהל דטומאה בלוע הוא ־ וכן

מבואר ג״כ בחולין

שס• הגמ׳ ומה כלי הרס כו׳ באינו מציל כו'

כו׳

(ע״א ע״ב) דאומר

אדס שמציל כו׳

וכתב כן

רש״י בחולין (קכ״ו ע״א) ד״ה הכלב שאכל והר״ש באהלות שס ופשוט אכן
גבי

ביה״ס מטמא באוהל ואינו מעכב כן כתבו ה׳תוס' בחולין (ע״ב ע״א)

ד״ה (בסוףע״א ב׳) כי קאמר רבה והקשו שס האוס׳בזהעל רש״י ׳יעו״ש

ולי נראה להוכיח כן מן

(ט) ומקודם
מטמאה •

והנראה לפענ"ד דטהרת

להשמיענו הדין

הראיה :

נעיין אס טהרת בה״ס דינה כמו טהרה בלוע דאינה
מטמאה כדאמר רבה חולין (ע״א א') או דטהרת בה״ס-
בה"ס

מטמאה ־ דאל״כ רבה דבא

בלוע דאינו מטמאה

דטהרה

הי' לו להשמיענו רבותא

יותר דאף טהרת בה״ס אינו מטמאה וכן במשנה דמקואות פ׳ ואו משנה
ה'  .דהנא בלע טבעה טהורה ונכנס לאוהל המת כו' דהרי היא כמו
שהיהה

 .היה לו להשמיענו רבותא יוהר^דאף

בבה״ס ונכנס לאוהל

המת

דהרי היא

אס

אחז טבעת

טהורה

כמו שהיתה ־ ועוד דהרי רבה

מדמה דין טהרה בלוע לדין טומאה בלועה כדאומר י כשס שטומאה
בלוע כו' ־ כך טהרה בלוע כו׳ ולכן כמו דהא דאומר כשם שטומאה

בלוע כו׳ הוי הכוונה

דווקא בלוע ולא

בה״ס דהא מיירי שס אף לענין

כך טהרה בלועה
ואומר
משא כמבואר • כמו כן נמי מאי דסיים
כו' הוא הכל באופן וגווני חדא' ודווקא בלוע ולא בה״ס ־ ומעתה מוכח

דטומאת בה״ס מטמאה באוהל דאל״כ היה שייך זה הלימוד עצמו דלומד
גס לענין טהרת בה"ס וא״כ היה צריך
רבה לענין טהרה בלוע •
להיות אף ט הרת בה״ס טהור ־ אלא ע"כ דאינו מציל מלטמאה באוהל.
רק בלוע לבד ולא בה׳ס • ולכן ליכא הקו״ח שלומד רבה מכלי הרס

המוקף כו׳

רק לבלוע

לבד ולא לבה״ס ׳ ומבואר כ"ז להמעיין ■ וק"ל •

ואחר דבלוע אינו מטמא באוהל ובה״ס מטמאה באוהל י הלא היה יכולה

הגמ׳ דנדה

הנ״ל

לומר

לענין טומאת אוהל ־

דנ״מ אי

אותו מקוס

אלא ע״כ דלא חש הגמ׳

וחדא מינייהו נקט • וא״כ אין להוכיח

ג״כ מידי

באשה בלוע או בה״ס

לומר

כל

מן הגמ׳

הנ״מ דאיכא

דנדה הנ״ל

לענין ראוי לביאת מיס ־ וזהו אמת ויציב * דיק בה״ס לבד צריך לראוי

כו' ובלוע א״צ אף לראוי לביאת מיס והוא ברור ־ ע״כ הגה״ה :

ה ול^י

הנראה לכאורה דלא פסיקא לי' להראכי׳ מלתא
* דהוי הבלוע ־ ושפוקי מםפקח לי׳ וכמו דנראה דאף

דהוי כבהם״רז לא הוי מוחלט לי' כהחלט גמור וכאשר כתב
כהיתר שני שלו וז״ל• ועוד דקיי״ל כו׳ אף אם לא חשכת

להו ככלוע וכהש״ת .כו׳ ע״כ • ואדכר מזה לקמן אי״ה■ וכמו
כן כאשר כתכ מקודם הטעם דהוי הבלוע וכהם״ת לא היה
מכרעא ליה מלתא כ״כ כין גכי ידות הכלים וכין כענין
הקליעות דהוי הבלוע ולכן כתכ הכל דהוי ככנוע וכהש״ת •
הכוונה ככלוע או עכ״פ הבה״ס ומאי דםיים והחב דלא מטמאה
הכוונה כל חד וחד כדאיתא • כלוע אף כמשא ואוהל • וכה ׳ם
כנגיעה לחוד אינו מטמא כנ״ל:

ומעתה
ט
*

אשים עיוני בעזה״י על כ׳ הדברים אשר
מחמתן מתיר הראכי׳ כהיתר הראשון שלו •

והוא כלוע וכה״ם ומקודם 'אדבר כההיתר דהוא כה״ם מחמת
דמה שראוי להתעורר כזה ככר התחלתי לכחד כהדכרים אשר

““רןאיי

כתכתי והוא ־

האי דשיים הראני׳ והחב דהוי כו׳ וכהים דלא
מטמאה ולא חיק הרי ננה״ם צריך לראוי לניאת מים

ונאם דאינו כנלוע רק הבה״ס חיק שפיר דאף דא י נ לביאת
מיס ראוי לביאת מים מיהא נע״נן כנ״ל :
י ןןק;ןק על מה דהתב הראני׳ כן לענין ידות הכלים ט׳יז
לא קשה זאת די״ל דסובר כמו שישנו הרי׳ש והרא״ש
נפ׳ יו״ד למם׳ מקואות משנה ה׳ דנה״ם דכנים א״נ לראוי
לניאת מיס • ולכן אף דדעתו לחתו־ דהוי מקפיד עכ׳יז לא
חיי! ואף דנאמר דלא הוי רק הבה״ס לנד ונא הבלוע והוא
דלא כמו שישנו התום' נחולין (ע״ג א׳) די׳ה מטניל ־ והר״ש
והרא״ש סנ״ל הניאו ראי׳ לדנריהם מתוספתא ־ אכן מאי
ד־התב הראני׳ ג״ה לענין קליעות של האשה דנכן לא חיי;
משום דהוי כנה״ם־ צ״ע לכאורה דלמה נא יחלק הלוא באדם
ננה"ס צריך לראוי כו׳ • וכ״ז אינו רק אם נחשונ ננה״ם לנד •
אנל לפי הסנרא דנאמר דהוי הבלוע א״ש דבבלוע א״צ לראוי
לביאת מים כנ״ל:

יא והנה

התום׳ דחולין ד״ה מטניל הנ״נ ואשר הוא ג״כ
דנרי סה״ת נשם מורו מובא כנ״י נטור סי'
ר״נ [וקצת תימא מאי דלא הניא הנ״י שם דברי התום׳
דחולין) וכן הר״ש והרא״ש נפ״י דמקואות הנ״ל אשר הקשו
על ידות הכלים הארוכות שעתיד לקוצצן דיחנק משים דננה״ם
צריך לראוי כו׳ וישנו התום' וסה״ת הנ״ל נ־שונם והר״ש
והרא״ש נישונם מזה מוכח לכאורה דאינם סינרים כדנרי
הראני' הנ״ל וסנרי דאין סנרא דירות העומדות נקצק דהמה
כנלוע אלא דודאי דלא הוי רק כנה״ם לנד דאל״ה לח הוי
מקשי מידי דהא בבלוע א״צ לראוי כו' ומאחר דנזה שנרי דלא הוי
רק הבה״ם לנד ולא כנלוע אשר חיבור היד חל הכלי הוא
חיבור אמיתי מראשית הויות הכלי ואייה מה ש דח־נור ודינוק
של הקליעות הנעשים ע״י פד דלא חש־נ לבלוע נדידהו ומאחר
דלדידהו הנראה לכאורה דודאי לא הוי הבלוע אף אם הוי
הבה״ם אין יוצא מזה שריותא וכאשר כתנתי דהא בה ם צריך
.
לראוי לניאת מים :

ןזןך

יש לעיין עונא נהסנרא שחידש הראני׳ לדמות
יב
ידות הכלים הנ״ל והקליעות הנ״ל לבלוע  .דהלא
׳
נחולין (ע״אב׳)יליף נלוע דלמטהמקו׳ח ומה למעלה שאינו
עושה עיכול כו׳  .למטה שעושה עיכול כו' ואומר שם הגמ׳
' ע״ז כלום עושה עיכול למטה אלא ע״י מענה  .ומשני אפ״ה
עיכול דלמטה רכ • אשכחן נלוע דאדם נלוע דנהמה מנ״ל
קו״ח כו׳ הרי דכלא קו״ח דלמעה עושה ע-כול וכן ננהמה נלא
קו״ח לא היינו למדין דין כלוע ממאי דמצינו דין ננוע נאוכל
נכילת

שרת עמודי אייש חלק א
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נבילת עוף טהור (*)  .וא״כ גבי ידות הכלים ונכי הקליעות הנ״ל
מנלץ ומאין לחדש דין בלוע ומלבד זאת מאי דליכא קו״ח
למילף נוסף ע״ז דנם המה מנרע נריע • ואיכא למפרך דמה
לאוכל נבילת עוף טהור דאף דהוא למעלה מ״מ הכל הוא
מקום־ הנורס לעיכול וכדאומר הנמ׳ הנ״ל כלום עושה עיכול
למעה אלא ע״י מעלה :

ולפרד

נראה דכל עיקר הסברא דבלוע הוא רק מחמת
ע
דהמקוס נורס עיכול • ולכן אף אם הוא דבר
שסופו לצאת כמו טבעת מכל מקום בכל זמן שהוא בזה
המקום שנורס עיכול לדבר אחר עכ״פ דיינינן להדבר לפי המקום
שהוא בו ׳ וחשיב כמעוכל ומבואר כן בסברות הקו״ח דאומר
הגמ׳ הנ״ל ונס מבואר כן ברש״י שם (ע״א א׳) ד״ה מי לא
עסקינן דכתב וז״ל ־ אלמא מכיון שנבלעה הרי היא כמעוכלת
ע״כ דקדק רש״י ז״ל לפרש הסברא דבלוע דחשבינן כמעוכלת
ולא כתב רש״י ז״ל דחשיב כמו שאינו מחמת דהוא הוא עיקר
הסברא דבלגע דדיינינן לכל דבר לפי המקום שהוא מובלע בו.
ובאם שהמקום עושה עיכול לשןס דבר חשבינן להכל כמו
שהוא מעוכל • ויעויין מה שכתבתי בהנה״ה אות [נ׳ ד׳]
היוצא מזה דהנראה לכאורה דאין שייך כלל דין בלוע נבי ידות
הכלים והקליעות הנ״ל ודברי הראבי׳ צ״ע לכאורה (*) :

יד שוב

מצאתי • דהר״ש בהוף מקואות הקשה כעין קושי׳
הנ״ל על הא דתנן חץ התחוב באדם וכו׳ ואם אינו
נראה טובל ואוכל בתרומה • ומביא הר״ש תוספתא דתני
הנכנס לו חץ ביריכו כו' במה ד״א בשל מתכות כו׳ ואם קרם
עליו עור מלמעלה הכל מודים שאינו חוצץ שכל הבלועין באדם
ובבהמה בחיות ובעופות טהורין ע״כ • וכתב הר״ש ע״ז וז״ל
וא״ת והא בפ׳ בהמה המקשה (ע״א כ׳) ילפינן בלוע דלמעה
מקו״ח ומה למעלה שאין עושה עיכול מציל • למטה שעושה
עיכול אינו דין שמציל • משמע דאי לאו קו״ח לא הוי ילפינן אה
כן חץ ביריכו דליכא עיכול אין כאן קו״ח ומנ"ל שמציל •
וי״ל דאיכא קו״ח אחר מה בלוע שסופו לצאת מציל בלוע שאין
סופו לצאת אינו דין שמציל והאי טעמא דסופה לצאת חשיב
התם עיקר טעם עכ״ל :

טו ולפע״ד

נראה דישוב הר״ש הנ״ל הוא תמוה דהלא
הדבר הלמוד מן הקרא דבלוע אינו מטמא
הוא באין סופו לצאת ולא בסופו לצאת • והוא דכחולין (ע״א א׳)
אומר הנמ׳ טומאה בלוע מנ״ל דכתיב והאוכל מנבלתה כו' מי לא
עסקינן כו' • ודלמא שאני התם דלא חזי לנר הניחה לר״י דאמר
אחת זו ואחת זו עד לכלב שפיר אלא וכו׳ נהי דלא מזיא בפניו
שלא בפניו מחזיא חזיא ליה ע״כ • וא״כ בודאי הוי אין סופו
לצאת דערם שיצא כבר יהיה מעוכל עד שלא יהיה חזיא אף
לכלב • והוא ברור דהוי אין סופו לצאת • ורבה דרצה לומר שם
(ע״ב א׳) דבעובר דסופו לצאת דטמא הי׳ רוצה לומר דאחר
דלא שמעינן מהקרא רק באין סופו לצאת לבד וכנ״ל לכן היכא
דסופו לצאת אף דהוא למטה דהוא במקום שעושה עיכול עכ״ז
אין לזה דין בלוע • דמה לנבלת עוף טהור • דאין סופו לצאת •
ופריך לי׳ לרבא ע״ז מטבעת דסופה לצאת ועכ״ז ילפינן אלא
מסתמא דלא חשיב פרכא מה שנבלת עוף טהור אין סופה
לצאת ־ והוא ברור ׳ ולכן אין מקום לקו״ח דאומר הר״ש כנ״ל
לא לפי הה״אדרכה ולא לפי המסקנא דרבא :

והנה

הכ״י בטור סי׳ קצ׳י׳ה כתב וז״ל ־ ואס קרס עליו
העור כו׳ דכיון שקרם עניו העור מנמעלה אין
מקפידין להוציאו ומיעוטו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ • ע״כ
וכתב ע״ז בס׳ ס״ט סי' הנ״ל ס״ק כ״ו וז״ל ומי סניא לי׳ הטעם
שנתן התוספתא דהוי בלוע ככ״ל יעו״ש •

ולפנ״ד

נראה שלולי שמן הראשונים מבואר דפסקו דהטעס
הוח משום כלוע וכדברי התוספתא הנ״ל וכאשר
אבאר אי״ה לקמן הוכחת ביאור דברי הראשונים ז״ל מלבד זאת
היה מקום לומר דמהנמ׳ דחולין (ע״א ב׳) דמבואר דכלא קו״ח
לא הוי יליף לא בלוע דלמטה ולא כלוע דכהמה • ומזה מוכח

דסוכר הגמ׳ דהתוספתא דתני חץ התחוב הוי בלוע לאו דסמכי
היא • ואפשר לומרדסובר הגמ׳ דמתניתין דסוף מקואות סותר
להתוספתא ־ והוא מכוס דתנן במתניתין הנ״ל בלע טבעת טמאה
טובל ואוכל כתרומה • הקיאה טמאה וטמאתו חץ שהוא תחוב
באדם בזמן שהוא נראה חוצץ ־ ואס אינו נראה טובל ואוכל
בתרומה ולמה לא תנא בחץ נ״כ כמו כטבעת דאף חץ טמא
שהוא תחוב ואינו נראה דטובל ואוכל בתרומה הוציאה אח״כ
טמאה וטמאהו אלא דמתניתין סובר דלא שייך בלוע רק בטבעת
דהוא במקום שעושה עיכול ולכן בחץ טמא לא עלתה לו טבילה •
דלא הוי רק בה״ס ומטמאה במשא • ובחץ טהור שפיר עלתה לו
טבילה דאם אינו נראה הוי מיעוטו שאינו מקפיד וכדברי
הב״י הנ"ל :
יז אכן ברמב״ם פ׳ ב׳ מ״ה מקואות ה׳ ח׳ כלל דין חץ התחוב
י עם דין דבלע טבעת טמא׳ והוסיף בכוונה דאם אינו
נראה אף אם החץ טמא עוכל ואוכל כתרומה וסיים ברמבי׳ס
על שני הדינים טעם אחד ־ וז״ל שכבר ביארנו שכל הבנועין

בנוף החי לא מטמאין • וכן הרא״ש בביאורו בסוף מקואות
כתב וז״ל ואם אינו נראה טובל כו׳ ואפילו היו טמא פי׳ החץ •
ומשמע קצת דכן הי׳ נירסתו במתניתין ואפי׳ הי׳ טמא ־ והרא״ש
הוסיף ע״ז וכתב פי' החץ • הרי מבואר בדבריהם דהטעם
דחץ התחוב אס אינו נראה דאינו חוצץ הוא משום דהוי כלוע •
ודלא כהב״י ויעויין עוד מ״ש לעיל בהנה״ה וא״כ בוודאי צ״ע
דהאיך הוי החץ כלוע אחר שאין המקום אשר הוא בו נורם
עיגול • וא״כ ליכא קו״ח ־ וישובו של הר״ש כבר ביארתי
דהוא תמוה :

ולכאורה

נוכל לומר בכדי ליישב קושית הר״ש הנ״ל
יה
וכן מאי דהקשיתי על הראבי׳ הנ״ל דגל
עיקר הסברא של הקו״ח דאומר הנמ׳ מלמעלה על למטה דעושה
למטה עיכול רב הוא רק מחמת דדנין על שם סופו וחשוב
מקודם למעוכל • אבל מאי דהמקום גורם עיכול לאיזה ידבר
אם המובלע לא יתעוכל לעולם * אין שוס נפקותא מאי דהוא
מובלע בזה המקום וא״כ רבא לאומר אח״כ עובר סופו לצאת
טבעת אין סופו לצאת לפ״ז ע״כ דהדרינן ממאי דהי׳ סוכר הנמ׳
מקודם דבלא קו״ה ליכא למילף בלוע " דהא אף בטבעת
דסופו לצאת ולא יתעכל לעולם ״ ועכ״ז הוי׳ בלוע • וע״כ
דהסכרא דעושה עיכול אינה חשובה פרכא לפי האמת לפ״ז :

יט אכן כ״ז הוא דחוק מאוד לומר דהוא חזרה ממאי דקא
’ שקיל וטרי הנמ׳ לומר קו״ח למטה * וקו״ח לבהמה
ויעויין מ״ש עוד לקמן בעז״ה במאמר המושנר שם • ונם
מבואר הסתירה לזה ממאי דכתבו התום׳ חולין (ע״א ב׳)
ד״ה דלמעה מנ״ל יעו״ש דמכואר דאף כאשר אומר הנמ׳
אשכחן כו׳ דלמטה מנ״ל קו״ח ומה למעלה כו׳ למטה שעושה
עיכול כו׳ ידע הנמ' מעובר וטבעת ואף דסופם לצאת מ״מ
שייך הקו״ח דעושה עיכול מחמת דהוא במקום שעושה עיכול
והמקום נורס ומבואר הכל לעיל • וכן לפי מאי דכתב רש״י
שם ד״ה דלמטה • וז״ל תחב לו דרך בית הרעי עד שנבלע
כו׳ ע״כ מבואר מזה נ״כ דאף בסופו לצאת מיירי הגמ׳ דכאשר
נתחב לו דרך בית הרעי סופו לצאת הוא כאשר אומר הנמ׳
שם כלום עושה עיכול למטה אלא ע״י מעלה ופי׳ רש״י אם
צא יכנוס דרך הפה לא יתעכל במעיס לעולם • ע״כ • וע״כ
צ״ל דרק מחמת שהוא כמקום הנורס עיכול כשנבלע דרך פה •
דיינינן הכל לפי המקום והמקום נורם וא״כ קושית הר״ש הנ״ל
וכן מאי דהקשיתי על הראבי׳ כנ״ל צ״ע לכאורה :

כ והנך

אס הקושי׳ לא הי׳ רק כמו שהקשה הר״ש כנ״ל *
הנראה לפענ״ד דיש ליישב דהא התוס׳ בחולין (ע״ב
א׳) ד״ה כי קאמר רכה אשר התחלת התוס׳ הוא כ״ף (ע״א כ׳)
כתבו שם • דכולה מלתא דרכה • כלומר אף שתי טבעות •
דרוש רבה הכל מן הקרא דהאוכל מנכלתה יעו״ש וא״כ יש
לומר דילפינן חץ התחוב דהוא כטבעת אחת דחשוג לענין זה
ככלוע

שרת עמודי א״ש חלק א
כבצוע דאין מטמא במשא מקו״ח דחשיבא שתי טבעות לבלוע
אף דלא יטמאו זה את זה וכן גבי ידות הכלים שזכר הראבי׳
הכל הוא כטבעת אחת • וכן גבי שערות של הקליעות שזכר
הראבי׳ אס דאיכא הרבה שערות בתוך הקליעה מ״מ הרי אין
אנו דנין לענין שיטמאו השערות זו את זו * אלא רק לענק
חציצה בטבילה דאחר אס הנבלע הי' דבר טמא לא היתה נטמאת
אף במשא • לכן לא חייץ בזה המקום:

אבל

'הקושיא היא באמת ביותר דאף אס איכא קו״ח
כא
חכתי ליכא למילף דהא איכא למפרך מה לנבילת
עוף טהור שהוא במקום הגורס עיכול וגם לעיל בארתי דזהו
כל עיקר הסברא דבלוע :

כב ולבן

הנראה לי ליישב קושית הר״ש לענין חץ התחוב
י בבשר דשפיר הוי ג״כ מקום שעושה עיכול ־ דהא
קוץ התחוב בבשר ידוע הוא שלבסוף הוא נרקב ונתעכל •
ולכן אף אס היה החץ של מתכות ולא יתעכל לעולם מ״מ המקום
גורס עיכול לעץ ודומה לטבעת של מתכות דהוי בלוע מחמת
דהוא במקום שעושה עיכול למאכל־ואף שקשה לחדש סברא כזאת
מעצמינו ולדמות עיכול הבשר את הקוץ לעיכול בני המעיין
את המאכל • כי המאכל בבני מעיין מתעכלים מהר והקוץ
הנתחב בבשר לא יויקב רק אחר ימים רבים כי יעבורו
ויתרבו הליחות ויוגדל החום ויגרמו העיפוש והריקבון אכן
מחמת ההכרח שאנו רואין מן הגמ׳ דחולין הנ״ל שדין בלוע
אינו רק בבני מעיין אשר הוא מקום הגורם עיכול • וגם
אנו רואין שבתוספתא ופוסקים הנ״ל מבואר דגם לקוץ הנתחב
יש לו דין בלוע לכן בע״כ נאמר דקוץ הנתחב בבשר הוא
ג״כ נחשב שהוא במקום הגורם עיכול • ואין חילוק בין אס
מתעכל בזמן מועט ובין אם מתעכל בזמן רב • וראי' לזה
מצינו דהנה דין בלוע הנאמר בקרא הוא גבי אדם לבד כמבואר
בחולין שס (ע״א א׳) ועכ״ז לכל בעלי חיים דין בלוע להם
ואף לכלב כמבואר מהא דאהלות פרק י״א מפנה ז׳ • כלב
שאכל בשר המת כו' ומבואר באהנות שם • ■ובשבת (קנ״ה ב׳)
דהקב״ה התחסד להכלב שאכילתו משתהא במעיו יותר מבמעי
שארי ב״ה • והוא זמן ג׳ ימים ויעויין עוד בשו״ת מהר״מ
מרוטינבורג שאלה תפ״ב וק״ל • ולפ״ז הוי קוץ הנתחב עדיף
דלמעלה אינו
יותר מבלוע דלמעלה וגם מבלוע דלמטה •
עושה עיכול רק דהוא גורס שירד למטה ויתעכל ־ ולמטה
אינו עושה עיכול אלא ע״י מעלה ’ אבל קוץ הנתחב בבשר
אס יונח איזה זמן יורקב ויתעכל במקומו • אכן כ״ז לא
יתיישב רק בחץ התחוב לבד אבל לענין מאי דכתב הראבי׳
לענין ידות הכלים ולענין הקליעות צ״ע לכאורה :
הנראה לכאורה דלענין הקליעות קשה עוד יותר לומר
כג
הסברא דהוי כבלוע ־ דהרי חזינן דלא בכל המקומות
’שוה בהן הסברא דבלוע • כמו דחזינן לענין אותו מקום
באשה אשר הוא ודאי לכ״ע כבה"ס • אכן אס להוי כבלוע
פליגי בהא אביי ורבא בנדה (מ״ב ב׳) וגבי אותו מקום כאשה
אחר התחלת אותו מקום אין יוכל אף מיס לבוא שם ואף
אס מרחקת ירכותיה זו מזו כן כתב בנודע ביהודה מהדורא
ב׳ תשובה קל״ה בשם השואל וכתב בעל נודע ביהודה ע״ז
ועל כל דברי השואל בזה דהוא מלתא דמסתבר ואחרי דגבי
אותו מקום באשה אשר הוא בה״ס בודאי ומיס ג״כ לא יבואו
בו בוודאי ועכ״ז סובר רבא וכן הוא ההלכתא דלא הוי בלוע •
א״כ גבי הקליעות המבואר בדברי הראבי׳ דלא היה מוחלט
לי׳ כ״כ אף דהוא עכ״פ כבה״ס וכתב בזה בסברא השני׳ שלו
סברא הפוכה דיבואו בהם מיס דהוי כג׳ נימין כו׳ • וא״כ
איך נוכל לחדש בזה סברא דבלוע ולסמוך עליו לה תירא
דאינו

חוצץ

ונאמר

כד ואפשר

דעדיפא מאותו מקום
שפיר לבלוע :

באשה וחפיבא

ליישב זאת ולומר דהא דנפל פלוגתא לענין
אותו מקום באשה • 'הוא רק מחמת דהוא
מקום שהאשה עושה שמה צרכי׳ בבדיקת המוכין והוא מקום

שהשמש דש אכל בל״ז הוי הסברא דהיכא דמהדק שפיר ואף
אס לא מיהדק רק כמו הקליעות דיש סברא דעייל כהו מיא
יש לרזשכו שפיר לכלוע :
כה אן אפשר לומר דזהו מאי דלא הי׳ ברירא להראכי׳
אס הקליעות המה ככלוע או ככה׳יס לכד • וכאשר
כיארתי כן לעיל פירושו • והוא מהמת דכאמת קשה הדכר
לחדש מעצמינו על איזה דבר ולומר דהוא כלוע כאשר חזינן
דבאותו מקוס כאפה וכן לענין מקום נכילת עוף טהור פליגי
בזה אביי ורבא בנדה פס • אכן עכ״פ מה שהקפיתי לעיל
בין על ידות הכלים ובין על הקליעות דאיך נוכל לומר דהוא
בלוע אחרי דהוא .מקום שאינו עופה עכול • זאת וודאי צ״ע
לכאורה :
דזהו ג״כ מאי דהקשו התוס׳
לומר לכאורה
כו
* י בחולין (ע״ז א׳) ד״ה מטכיל אשר הוא ג״כ
דברי סה״ת בפס מורו ככ״ל • וכן ג״כ מאי דהקשה הרא״ש
בפ״י דמקואות ־ על ידות הכלים הארוכות שעתיד לקוצצן
דיהיו הידות חציצה בטבילה • מחמת דאף בבה״ס צריך לראוי
כו׳ ולכאורה גבי ידות הכלים הוי וודאי בלוע אחרי שהוא
חיבור אמיתי מראשית הויות הכלי אבל דאף דהוא כבלוע מ״מ
אין לזה דין בלוע רק דין בה״ס לבד כי אין המקום גורס
עיכול • אכן על הר״ש דמקואות שם שהקפה ג״כ זה לא נוכל
לומר דלכן סובר דיש לזה דין בה״ס מחמת דהוא במקום
שאינו עושה עיכול • דאף דבארתי דישוב הר״ש לענין חץ הנ״ל •
הוא תמוה עכ״ז הר״ש לשיטת ישובו לענין חץ דלכן הוי
בלוע מחמת דאין סופו לצאת ־ לפ״ז הנראה לכאורה גם גבי
ידות הכלים דין בלוע • כי זה אין סברא לומר דאחר דעתיד
לקוצצן דהוי כסופו לצאת • ולישוב הר״ש באין סופו לצאת הוי
שפיר בלוע אף אם המקום אינו עושה עיכול וא״כ צ״ע לכאור׳
ודימן
מאי האי דמקפה הר״ש בעצמו לענין ידות הכלים
לבה״ס ולא לבלוע • וכמו כן צ״ע ג״כ לפי מאי דייפבתי ובארתי
בכוונת הראבי׳ דכתב הכל כבלוע ובה״ם דספוקי מספקח לי'
ולא ברירא מילתא לי׳ אס הוי כבלוע או כבה״ם ובשלמא גבי
הקליעות א"ש כמו שכתבתי לעיל באות (כה) • אבל גבי ידות
הכלים זולת הקופי׳ שהקשיתי דאין שייך לכאורה בזה אף
לאסתפוקי אם הוא בלוע מהמת דאין עושה עיכול מלבד זאת
אין לחלק כלל ידות הכלים מדין בלוע וליתו לאסתפוקי בזה
העומד
כי אין דביקות כמו דביקת היד אל הכלי במקום
לקצוץ ועדיין הוא מחובר כמקדם בראשית הויות הכלי:
כז ךק□ זאת צ״ע קצת מאי דהראבי' הוא דלא ככל הפוסקים
הנ״לידאף הר״ש עכ״ס חזינן דדעתו כדעת התו׳ וסה״ת
והרא״ש דידות הכלים בהס״ת מקרי ולא בלוע והראבי׳ רוצה
לחשבם לבלוע • ולכאורה אחר דכל הנך פוסקים הנ״ל פליגי
גבי ידות הכלים וסברי דלא הוי רק בה״ס • כ״ש דפליגי
בקליעות :

כח

ומעתה
*

הנראה לכאורה דאחרי דלכל הנך פוסקים
הנ״ל לא חשיבא לבלוע והראבי׳ דכתב הסברא

דבלוע לא פסיקא לי׳ מלתא בזה וספוקי מספקא לי׳ אס
הוא בלוע או בה״ס ומצד העיון נראה ג״כ לכאורה דלא שייך
בלוע רק במקום שעושה עיכול כנ״ל ולהסברא דהוי רק כבה״ס
אין מובן כלל לכאורה סברת ההיתר כיון דעכ״ס צריך לראוי
כנ״ל • והאגור משמיט להיתר הא' של הראבי' ולכן הנראה
כט

אבן

דקפה לסמוך עליו לבדו:

לפענ״ד נראה דע״כ לא כיון הראבי׳ במאי דכתב
 1דהוי כבלוע ובה״ס דיהיה סברא דיש לזה דק

בלוע דאינו מטמא אף במשא דבאמת דין בלוע אין שייך רק
בבעלי חיים לבדו ולא בכלים דעומאה בלוע אינו מציל אף
בכלי חרש המוקף כו׳ דטומאה רצוצה בוקעת כו׳ כדאיתא
בחולין (ע״א א׳) וכן הוא כוונת התוספתא המובא בר״׳ש סוף
מקואות לענין חץ התחוב דסייס שכל הבלועין כאדם ובבהמה
ובחי׳ ובעופות

טהורין •
ח״א

;1

וכן כתב הרמב״ם בפ׳

בית

ב' מה,

מקואות

שרת עמודי איש חלק א

6

מקואות הל' ח' • וז״ל וכבר ביארנו שכל הבלועין בגוף החי
לא מטמאין ע״כ כוונו הכל דדוקא בגוף החי לא מטמאין •
וכן בחולין (ע״א ב') אומר אשכחן דאדס דבהמה מנ״ל קו״ח

כו׳ • ואין הכוונה דדווקא בהמה • אלא ה״ה לכל ב״ח דהא
הקו״ה דאומר התם שיין בכל ב״ח אבל בזולת ב״ח לא שייך
הקו״ח דאומר התם • ואף בב״ח גופה אין שייך הקו״ה רק
בעודם בחיותם כי הקרא ד^אדס האוכל נבלת עוף טהור הרי
האדם בחיים חיותו ובני מעייו עושה עיכול וזהו ששנינו
באהלות פ׳ י״א משגה הכלב שמת כו' (ולפי' מאי דהוכחתי
דשלא בב״ח דלא שייך קו״ח לא הוי בזה דין בלוע מוכח מזה
סתירת ■הדברים מה שכתבתי לכאורה לעיל באות (יט) ליישב
קושית הר״ש והקושי׳ שהקשית ,על הראבי׳ •) כללו של דבר
דדין טומאה בלוע אינו שייך רק בב״ח לבד בעודם בחיותם
ולא בכלים • ואף דין טהרה כלוע אין שייך רק בכלי הרס לבד
אבל גל הכלים מטמאין מגבן ואינם מצילק כדאיהא בחולין
(כ״ד ב' וכ"ה א׳) ואין להאריך בזה :

!?את

לא נהירא לי לפרש דכוונת הראבי׳ במאי דכתב
ל
גבי ידות הכלים דהוי כבלוע כו' דלא מטמא
ולא חיק דאחר דהוא בלוע באדם או שארי ב״ח אינו מטמא
לכן לא חיק אף בכלים וכל זה לא נתיישר לי לפרש כן • דמה
ענין כלים אצל אדם וב״ח • באדם וב״ח דהוי הבלוע כמו
שאינו ואינו מטמא ולכן שפיר לא חייץ אבל בכלים דגלוי הוא
 :לענין טומאה מנ״ל לומר דהינו חיק :

אלא

ע״כ דגם הראבי׳ לא פליג על הר״ש זהרא״ש
לא
והתום׳ וסה״ת דהשבו ידות הכלים לבה״ם לבד
ולא לבלוע • דבכליס וודאי 'דאין שייך כלל דין בלוע אף
לעניץ טבילה • ומאי דכתב הראבי׳ גבי ידות הכלים הארוכות
שעתיד לקוצצן דהוי בלוע ובה״ס אין כוונתו למאי דכתב
כבלוע לדין בלוע דאינו מטמא במשא ובאוהל • דזה אינו
רק בב״ח בעודם בחיותם ובמקום שעושה עיכול לבד אלא
דכוונתו הוא לבלוע אשר הוא אינו רק כבה״ס והגס דמיהדק
טובא כמו בלוע והוא בלוע דכליס או במקום שאינו עושה
עיכול• וכוונתו אל הבלוע אשר דינו כבה״ס דאינו מטמא עכ״פ
במגע ואין צריך למאי דביארתי דמאי דנקט כבלוע ובה״ם
דהוא מחמת דספוקי מספקא לי׳ אלא דהכל הוא דבר החד
כלומר דמיהדק כבלוע ודינו כבה״ס • ולא כיון לבלוע דב״ה
וממילא דכן הוא
רק לבלוע דכלים אשר הוא רק כבה״ס •
ג״כ הכוונה במרדכי בשם הראבי׳ דכתב כמו כן לענין הקליעות
שע״י שד דהוי כבלוע ובה״ס דלא מטמאה ולא חייץ הכוונה
הכל דהוא כבלועי דהוא כבה״ס דלא מטמאה במגע • דדין
בלוע אין שייך בזה דהוא במקום שאינו עושה עיכול ואף
דסברינן דהוא מהדק טובא לפי מאי דנקע כעת הראבי' ומשמע
שכן הוי נראה לו ביותר :

הגה״ה
(י) והכה

לפי מאי דהעליתי בפנים דהיכא דאין המקום עושה עיכול •
דודאי אין לזה דין בלוע־האדעובר הוי בלוע כמבואר בחולין (עא)

וכן גבי אותו מקום באשה עכ״פ פליגי אביי ורבא ואביי סובר דהוא
בלוע • ע״כ צ״ל דאף זהו בכלל מקום דגורם עיכול דהוא מאיברי הפנימיס

דלמטה * וכן מבואר ממאי דכתבו התום' בחולין (ע״א ע״ב) ד״ה דלמטה
מנ"ל יעו״ש והוא מבואר •

(יא)

ולכאורה

יש לומר דבר חדש בהענין• והוא דרש״ישס ד"הדלמטה
שכתב וז״ל תחוב לו דרך בית הרעי עד שנבלע כו׳

יעו"ש • נתכוין בכוונה להוציא דלא נפרש כמו דפירשוהתוס׳ בד״הדלמטה
הנ״ל • דאזיל על עובר במעי אמו * דרש״י סובר דע״ז לא הי׳ שייך מאי

דאומר הגמ׳ אח״כ הקו״ח דלמטה עושה עיכול ־ כי רש״י סובר דזה אינו
שייך רק בבית הרעי

לבד

ולא במקום שהעובר בו ־ ורש״י מפרש דלפי

המסקנא בחולין (ע״ב ע״א) דחשיב לעובר וחיה לבלוע • והחיה אינה טמאה

רק מדברי סופרים לבד לפ״ז חוזר הגמ׳ מן הא דהצריך מקודם הגמ' שם

(ע׳א ע״ב) אל הקו׳ח דעושה עיכול • וכן בנדה(מ״ב ע״ב) דמבעיופליגי

אביי ורבא • אם אותו מקום באשה בלוע הוי •
דחולין דאין צריך להקו״ח דעושה עיכול ־

הוא הכל לפי המסקנא

וזהו ששינה רש״י דבחולין (עא א)

ד״ה מי לא עסקינן כתב דבלוע חשיב כמעוכל ובנדה שם ד״ה טומאה בלוע
כתב דהוא כמו שאינו כי רש״י לא כתב בחולין רק כפי מאי דקיימא התם

בה׳א דהוא מחמת הקו״ח דעושה עיכול ולפ״ז נוכל לומר דזהו ג׳כ דעת
הראבי׳ דכתב על הידות והקליעות • דהוי כבלוע ואף דאין עושה עיכול:

(יב) אכן אחרי דעדיין לא יתיישב בזה הראבי׳ אחרי דכחב גס בכלים
הסברא דבלוע ובאמת אין בכלים דין בלוע כאשר הוכחתי בפנים
(בט) וע״כ צריך לפרש דבריו גבי ידות הכלים כמ״ש בפנים אות (לא)

דלא כיון רק לבה״ס לבד * וא״כ ממילא הוי הפירוש ג״כ מה שכתב גבי
הקליעות כמו דהוא גבי ידות הכלים דדמיין להדדי • וא״כ ע״כ דפובר דאף

דהוא בלוע עכ״ז דינו רק כבה״ס והוא מחמת דאין גורס עיכול ־ וגס
דהסוגיא דחולין קשה מאוד לפי הנ׳ל ־ דבכל הדברים שבדף (ע״א ב)
מבואר למילתא דפשיסא דבלא קו״ח לא היה צריך להיות למסה ובבהמה
דין בלוע ־ ואח״כ בדף (ע״ב ע׳א) מקשה בפשיעות והא עובר וחיה
דכשתי טבעות דמי׳ • אשר לפי הדרך הנ״ל ־ דמקוס העובר אינו נכלל
במאי דלומד קו׳ח אלמסה דעושה עיכול רב לפ״ז אין מקום לקושית הגס׳

דמקשי מעובר וחיה* ובאסדמקשי הגמ׳ מחמת דלא

ניחא לי׳

בכל מאי

דה יה אומר מקודם דצריך קו״ח ־ מחמת איזה טעם או ראי' ־ כל כדין
הי׳ לו להגמרא מקודם לפרש ולהקשות אח״כ ־ ולכן לא נהירא לי לחדש
דרש״י פליג על סברת התום׳ * בד״ה דלמטה מנ״ל הנ״ל ’ אלא ־ דמקוס
העובר שפיר דומה לשארי אברים הפנימיים
פירש רש״י מאי דאומר הגמ׳ דלמטה מנין

לרש״י
־ טמאה

לפרשכמו

התום׳ הנ״ל

רק מדרבנן ומאי

־

דלמטה באדם י

ומה

דלא

דהוא עובר וחי׳ דלא ניחא

דזה יהיו כפי המסקנא דחי׳

אינה

דשינה רש״י בנדה מבחולין כבר ביארתי לעיל

אות (ד) יעוי״ש ־ ע״כ הגה״ה :

לב והא דהקשיתי לעיל ־מחי מועיל לענק הקליעות מחי
־נאמר דהוח כבה״ס אחרי דבה״ש באדם צריך
לראוי לביאת מיס ־ הנראה לי ליישב ־הנה מאי דכתב הראני׳
כן לענק ידות הכליס כבר בחרתי דהראבי׳ סובר כמו
שישבו הר״ש והרח״ש בפ״י ־מקואות משנה ה׳ והביאו ראי׳
לזה מתוספתא דבה״ס ־כלים א״צ לראוי לביאת מיס ונאמר
עוד דסובר הראבי׳ דלאו בכלים לבד הדין כן אלא דה״ה נמי
כשערת הראש • דהראבי׳ מפרש לסברת התוספתא דסובר
דבה״ס דכליס ח״צ לראוי כו׳ הוא משוס דהא דכה״ס דאדס
צריך לראוי כו׳ הוא רק מחמת דנלמד כן מריבויי דבשרו כאשר
כתבו התום׳ בסוכה (ו׳ ב׳) ומדבר בזה בעל נודע ביהודה
במהדורה ב׳ סי׳ קנ״ה הנ״ל ־ ולכן לא מרבינן רק בבשר
האדם לבד אבל בכלים וכן בשערות דאינס נכללין בתיבת בשרו
רק מרבינן אותם ברבוייא דאת ע״ז לא ידעינן דיהוי צריך
בבה״ס לראוי לביאת מים ומעתה נתיישבו ׳כל מה שהערתי

בדברי הראבי׳ שבהיתר הא׳ :
לג ךך^ך] לפ״ז היתר הראשון של הראבי׳ הג״ל אינו רק
מחמת דסובר כדעת הר״ש והרא״ש הנ״ל דבה״ס
דכליס א״צ לראוי כו׳ • אכן לפי דעת התום' דחולין (ע״ג)
ד"ה מטביל וכן דעת סה״ת בשם מורו דישבו דידות הכלים
שעתיד לקוצצן הוא דווקא כשהוא מחוליות ועייל מיא ־ אבל ידות
שמגוש אחד שפיר חייצי כי לא סבירא להו החילוק בין בה״ס
דאדס לבהי׳ס דכלים ־ ותרווייהו צריכין לראוי כו׳  :א״כ לפ״ז
דכש״כ הוא דבה״ם דשערות דצריך לראוי כו׳ ואפשר דהאגור
דהשמיט לטעם הא׳ של הראבי׳ הוא מחמת דסובר כדעת
התום׳ וסה״ת הנ״ל • ויעויין בב״י בטור סי׳ ר״ב דהביא ב׳
הדעות (רק דלא הביא דברי התום׳ ונא כתב רק בשם בעל
סה״ת לבד) ובש״ע שם סתם ולא הביא רק המשנה כמו שהיא
ומשמע מזה דפוסק להקל כדעת הר״ש והרא״ש דכל ידות
הכלים אף הנעשים מגוש אחד אין חוצצין דאל״כ עכ״פ היה לו
להש״ע .להביא די״א דהוא דווקא כשהוא מהרבה חוליות אלא
וודאי דמכריע הש״ע להקל כדעת הר״ש והרא״ש הנ״ל מחמת
דהתוספתא מסייעתם [ויש לי לדין הרבה בענין הראי׳
מהתוספתא אך קצרתי כעת] :
לד ןא □ לפ״ז לכאורה שפיר יש לומר דנוכל לצדד ולסמוך
אף על ההיתר הא׳ לבדו כי לפ״ז נוכל לומר דחף
אשר
הרא״ש והר״ש דכתבו דבה׳ס דכליס ח׳צ לראוי כו׳
כוותייהו אפסק בש״ע ככ״ל לא פליגי על הראבי׳ והמה לא דברו
רק במאי דעסקי שם אשר הוא בה״ס דכליס • וה״ה לבה״ס
דשער " והאגור דהשמיע י״ל דסובר כדעת התום׳ וסה״ת אשר
אפסק בש״ע דלא כוותייהו כנ״ל :

אכן

שרת עמודי א״ש חלה א
לה אכן הגה לפי מאידכתבתי ליישב דבריהראבי' בהיתר
י הראשון שלו כנ״ל • מלבד מאי דצריך לומר דסוכר
•
כדעת הר״ש והרא״ש ודלא כדעת התוס׳ הנ״ל כנ״ל
עוד נוסף ע״ז צריך לומר דסבירא לי׳ כדעת התום׳ דבה״ס
דצריך לראוי כו' הוא מדאורייתא ונלמד מריבוייא דכשרו
דמיוחר ונאמר דזהו סכרת התוספתא דסובר דכה״ס דכליס
א״צ לראוי כו' מחמת דהריבוייא דלבה״ס דצריך לראוי כברו
כתיב ודווקא כפרו ולא ככלים • ומזה נמצא מקום לומר
דהראבי' מפרש דה״ה לשער דזה ג״כ אין נכלל בתיבת בשרו
רק דנרבה מריבוייא דאת • אבל לפי דעת הריטב״א בשם
מורו דהא דבה״ס צריך לראוי הוא רק מדרבנן לבד כי החמירו
מחמת דגל וי הוא לענין טומאה וכנ״ל וא״כ אף אס נאמר לפ״ז
דדעת הר״ש והרא״ש דהוכיחו מהתוספתא דבכלים א״צ לראוי
כו׳ לא נוכל תו לפרש דטעס הדבר הוא מחמת דאין נכלל
בתיבת בשרו כי להריעב״א לא מהרבי ראוי לביאת מים מבשרו
אלא דסובר דהוא מדרבנן מחמת דגלוי לענין טומאה צריך
לומר לפ״ז דרבנן לא גזרו רק באדם לבד ולא בכלים ואפשר
שהוא מחמת דהאדס הוא חמור דמעמא ■בחיים (חולין ע״א ע״ב)
וא״כ קשה הדבר לחדש ולאמר דגם .בבה״ס דשערות האדם
״לא גזרו ג״כ רבנן • כי מאין נחדש זאת ואף הנוגע בשער
האדם בעודו בחיים חיותו נטמא ובאמת מציגו דלענין חציצה
החמירה התורה בשער יותר מבגוף האדם דהנראה לכאורה

דהא דברובו ומקפיד חוצץ מדאורייתא דאינו נקרא רוב הגוף רק
אס הוא רוב כל הגוף כולו דאף מקום השערות הוא בחשבון
אם החציצה הוא על הגוף אכן אס החציצה הוא על השערות
לפי שיטת הגאונים וקיימינן כוותייהו נידונים ־השערות לעצמן
וברוב הפער ילכד והוא מקפיד חייץ :

ומאחר

דהיתר הראשון של הראבי׳ אינו רק לשיטת
לו
התום׳ ולא לשיטת הריט"בא [ויעויין לקמן מ״ש
מזה] א״כ קשה הדבר לסמוך על היתר הא' של הראבי׳ הנ״ל
דיש לחוש לדעת הריטב״א ויש לצרף לזה גס דעת סה״ת והתום'
דסברי דאף בבה"ס דכליס צריך לראוי כו׳ דלפ״ז כ״ש דבבה״ס
דשער דצריך לראוי :
לז וטוף דהרי חזיצן דהראבי׳ לא אמר הטעם הראשון
בהחלט גמור כאשר כתב בטעם הב׳ וז״ל דהא
קיי״ל ג׳ נימין כו' אפי' לא השבת להו כבלוע ובה״ס ונא הוי
כחתיכה אחת כיון כו׳ • ע״כ הרי דאף ברוחו עלה דנוכל לדין
בזה הסברא דהוי הקליעות כבלוע ובה״ס • ועל כן המציא
היתר שגי אף אס נאמר דלא הוי כבלוע ובה״ס דאז יש היתר
מצד אחר דאם דנאמר דלא הוי כבלועי ובה״ס הריילא חשבינן
למיהדק דהוא כחתיכה אחת ־ ואחר דלא הוי מיהדק הוי
כג׳ נימין כו׳ דעייל בהו מיא וא״כ אינו חוצץ ממ״ג וא״כ
מובן ממילא דהיכא דאין שייך היתר השני לא נוכל תו׳לסמוך
על היתר הא' לבדו כי שניהם רק כאחד המה :

וגם

יש לומר דהאגור דמשמיט לסברת היתר הא׳ הוא
לח
משוס או דסובר כהריטב״א ז״ל או דסובר דאף
דבבה״ס דכליס א״צ לראוי כשיטת הר״ש והרא״ש הנ״ל עכ״ז
בשערות שפיר צריך להיות ראוי למים כי הפער והגוף נכללין
עכ״פ שניהם באת בשרו והריבוייא דצריך לראוי כו׳ אזיל על כל
הנכללין בהאי קרא או דלהאגור הי׳ מסתבר לי' כסברא השני׳
דלא הוי כחתיכה אחת ולא הוי מהדק ולכן כתב לסברא השני'
ולא להראשונה וא״כ יש לחוש לדעת האגור ג״כ • היוצא מכל

זה דעל היתר הא׳ לבדו
ועתה

סבלת

אין לסמוך מהמת כמה

אדבר בהיתר ב׳

טעמים

:

היתר הב׳ שבמרדכי בשם הראבי׳ הנ״ל כבר
לט
כתבתי דהנה הוא ממש סברא ההפכית מן סברת
היתר הא' שבמדרכי בשם הראבי׳ הנ״ל דל טעם הא׳ חשבינן

•

ד

דמיהדק טובא עד דהוי כבלוע ובה״ס ולטעם הי:׳ אמרינך
להיפוך דמחמת דהוא הרכה שערוה לא מהדק כלל אף צאג
כקשר של נימא ארזת רק כהרכה נימין דעייל כהו מיא • ולכן
מכואר דלא כתי הראבי׳ לטעם השני ככדי לסמוך עליו לבדו-
להתירא כי אדרכה דמכואר מדכריו דיותר הוי מסתבר לי׳
כסכרא הראשונה דהוי מהדק עד דהוי כחתיכה ארזת והוי
ככלוע ובה״ס ולא כתב לטעם הל רק לפן ואולי נפקפק כזה
ונחוש דלא הוי מיהדק ולא כחתיכה אחת לזה כתב דאף אס נחוש
לההיפוך וכנ״ל מ״מ אז אינו חוצן מטעם אחר דלפי דאס נחוש
ונאמר דלאמהדק א״כ הוי כל נימין קשורין כו׳ ומעתה היכא
דאין שייך הברת היתר הא׳ ממילא לא נוכל לסמוך על היתר
השני לבדו אחרי דמבואר בדברי הראבי' דלא ברירא לי' בי׳
ואדרבה מסתבר לי' יותר בהפכו • ואף דהאגור אינו מביא
רק עעס הב׳ והל ולא טעס הא׳ • יתכן דאינו הוא מחמת
דהכריע בהסברא דלא הוי מהדק וא״כ הוי כל נימין • אלא
דלא כתב לטעם הב׳ רק לצרוף לטעם הל להתיר מחמת שניהם
ולהעעס הראשון השמיט אף דלהראבי׳ הי׳ מסתבר ביה ביותר
הוא משוס דהאגור סובר כשיטת הריטב״א בשם מורו או דסובר
כדעת התום׳ וסה״ת דאף בה״ס דכלים צריך לראוי או דסובר
דלא דמי שערות לכלים ובה״ס דשערות צריך שפיר לראוי
כו׳ וככר עלה זה מבואר 'לעיל דלפ״ז .אין מועיל סברת היתר
הא׳ של הראכי׳ ולכן השמיטו האגור ואף אם נאמר דלהאגור־
פשיטא לי׳ כסברת היתר הב׳ דשפיר לא הוי מהדק ועייל
מיא ־ וכאשר קצת מורין הדכרים דסוכר כן עכ״ז הלא להראכי'
מסתכר לי׳ כיותר כטעם הא׳ שלו אשר הוא ההיפוך מן סברת
היתר הל וא״כ היכא דאין שייך רק היתר הב' של הראני׳
אין להתיר • היוצא מזה דאין לסמוך על אחד משני טעמים
הראשונים שצ ,הראכי׳ אכן היכא דשייך שניהם יחד ואף דאין
שייך טעם הג׳ כזה יש לדין ולומר דשניהם כאחד וודאי טוב
להראכי׳• ולהאגור אפשר דהי׳,משתכר לי כהיתר הל :

מ אכן

לפע״ד יש לעיין דמאין היה מוחלט לי׳ להראכי׳ ז״ל
י דהספק אינו נופל רק או לצד זה או להפכו ממש
ולא אל הממוצע כלומר דלהראכי׳ הי׳ כרור דאו שהוא מהדק
כ״כ עד דחשוב ככלוע וכה״ס או דלא מהדק כלל עד שהוא
כג׳ נימין כו׳ דעייל׳ .כהו מיא מנ״ל הא דלמא הוא מהדק
שפיר דיש מקומות דלא עייל כהו מיא כמו כקשר של נימא
אחת וכמו כן הוא ג״כ דיכוק הקליעות הנעשים ע״י שד • וכמו
דכאמצעית הקשר של נימא אחת לא חשבינן לבלוע וכה״ס וחייץ
כמו כן הוי בדיבוק של הקליעות וחייצי ג״כ (והרי משנה
שלימה שנינו בפ״ט דמקואות אלו חוצצין כו׳ קלקי הלב והזקן כו׳
ותקשי ג״כ לב׳ טעמים דראכי׳ או דליחשב כבלוע הנךקלקי שנעש׳
השער כמו בגד ולבד משער עזים (ע׳ בר״ש ורמב״ם) ואל״כ
הרי ג׳ נימין לא חייצי ע״כ מהגאון ר׳ בצלאל נ״י מווילנא):

טןף

קשה לי עובא על סכרת היתר הב׳ של הראני׳
טא
אשר אותו מכיאו גם האגור כשמו כנ״ל דאף אס
דיכוק הקליעות אינם חוצצין דהוי כג' נימין כו' עכ״ז אחר
שנעשו הקליעות תו אינה יכולה האשה לעשות חפיפה שהיא
מתקנת עזרא ומה גס כי אינה יכולה לעשות אף עיון שהוא
מדאורייתא כדאומר הגמ׳ בכ״ק (פ״ב א׳) דאורייתא לעיוני
דלמא מקטר א״נ דלמא מאוס ומבואר כן בפוסקים ומיי יודע
מה הוא בתוך הקליעות ואיך הוא הנימין שמה אם מקטרא
או לא מקטרא אס מאסי או לא מאסי " ואפשר אם הי׳
מתרמי דתיכף אחר שחפפה האשה את ראשה וסרקה כראוי
באותה לילה בפתע פתאום נתהוו שערות ראשה לקלי׳עות ע״י
שד אז אפשר דלא הי׳ לגו לחוש פן כעת שנתהוו הקליעות
נקשרו הנימין וגס זה צ״ע דמי יודע סדר עוכדא ומלאכותי׳
דשד אכל אס לא חפפה ולא עיינה מקודם מה מועיל בזה
סברת היתר הב׳ הרי לא חפפה ולא עיינה אשר העיון הוא
מדאורייתא ואיך תטבול וצ״ע לכאורה:

ואפשר

г

שו״ת •עמודי איש חלק א

מב לאפשר

לומר דהא דמדאורייתא צריך עיונא הוא רק
לרובא ומקפיד אבל לכולה ואינו מקפיד אחרי
דצריך להיות כולה ממש וזהו מלתא דלא שכיחא כלל ואף
אס כל שערות הראש או של בית השחי נידון גם לענין זה
לעצמו דאס הוי כל שערות הראש או כל שערות של בית השחי
אחת בקשרים של נימה ונימה בפ״ע או דמאוס כולה דאף
באינו מקפיד דחייץ מדאורייתא עכ״ז הוא הכל מלתא דלא
שכיחה כלל שלא יהי׳ אף נימה■ אחת שאינה נקשרת ונקי'
ולכן לזה א״צ עיונא מדאורייתא ואחר דהראבי׳ מיירי כשנעשו
הקליעות ע״י שד דיש סכנה בהסרתם הוי אינו מקפיד ולכן
אף אס נקשרו נימא ונימא לעצמה ברוב הראש עדיין לא חייץ
מדאורייתא ואין לחוש מדאורייתא רק אס הוא בכל הראש
ממש עד שלא יעדר אף שערה אחת שלא יהי׳ נקשרת לעצמה
או מאוסה וכ״ז הוא מלתא דלא שכיחא ולא חיישינן וא״צ
עיונא מדאורייתא בזה [ויעויין מ״ש לקמן אי״ה באות (קע״ה)
אס דנאמר דגם בזה צריך עיונא דמ״מ א״ש דברי הראבי׳
אחר דאין לחוש מדאורייתא לרובא דמחמת דהוא סכנה הוי
אינו מקפיד ויבואר שס] אבל אכתי צ״ע דעכ״ז חפיפה שהוא
מתקנת עזרא אינה יכולה לעשות :

מג ואפשר

דתקנת עזרא הוא ג״כ רק אם יש לחוש לרוב
ומקפיד שהוא חשש לדאורייתא ומיעוט ומקפיד
שהוא מדרבנן • אבל היכא דאינו מקפיד כמו היכא דאיכא
סכנה להסיר אשר לדאורייתא אין לחוש רק לכולה ולדרבנן
לרובא בזה לא תיקן חפיפה וצ״ע ועיין מ״ש לקמן אות (קם״ד)
בסופו ואי״ה לקמן אות (קצ״א) אתרץ בגוונא אחריתא מאי
דא״צ לעשות חפיפה שהוא מתקנת עזרא:

מד

.

ומעתה
*

לפ״ז היכא דליכא סכנה להסיר הקליעות
אשר בזה אין שייך טעם הג׳ של הראבי׳

ממילא לא נוכל הו לסמוך אף על ב׳ טעמים הראשונים מחמת
דלפי הנ״ל אין שייך גס טעם השני רק היכא דאיכא סכנה
והוי אינו מקפיד דבזה אין חוצץ מדאורייתא רק בכולה
ומדרבנן ברובא ולכן אין צריך לא עיונא שהוא מדאורייתא
ולא חפיפה שהוא מתקנת עזרא אבל היכא דליכא סכנה
להסיר אין מועיל סברת היתר השני מחמת דאינה יכולה
לעשות עיונא שהוא מדאוריי׳ ולא חפיפא שהוא מתקנת עזרא :

מה  Щיש לומר מחמת מאי דהקשיתי לעיל אות (מ)
דחש הראבי׳ לשני הצדדים לבד דאז מצא סברות
ההיתר ולא חש לאופן הממוצע דאז לא הוי שייכים שני
הסברות ההיתר כנ״ל דהוא משוס דעיקר סמיכת הראבי׳
הוא על טעס הג׳ [ולקמן אבאר דמורין דברי הראבי׳ דמתיר
או מחמת ב' הטעמים הראשונים לבד או על טעס הג׳ לבד
וא״כ יהיה צריך ליישב כמו שאכתוב תיכף] או דבאמת מסתבר
דווקא בסברא הראשונה ומחמתה הוא מתיר ולא כתב הסברא
השני' רק לפן ואולי ימצא מי שיפקפק ויאמר להיפוך דלא
מהדק כלל דאז יש עוד צד להתיר מחמת דאס הוא לא מהדק
עד דעייל מיא כמו בג׳ נימין אינו חוצץ וא״כ לפי מאי דהעליתי
לעיל דלדעת הריטב״א בשס מורו ולדעת התוס׳ חולין (ע״ג
א׳) וסה״ת בשם מורו אין שייך היתר הא׳ אף אם נאמר
דמהדק טובא ואחר דלהראבי׳ נאמר דכן היה מכרע לי׳
כסברא הראשונה דמהדק טובא • מעתה כיון דלדעת הריטב״א
■ותוס׳ וסה״ת הנ״ל אין מועיל היתר הא׳ ושפיר חוצץ לא
נוכל להתיר אף אס שייך היתר הב׳ של הראבי׳ כי עליו לבדו
■קפה לסמוך אחרי דלהראבי׳ הי' מכרעא מלתא בסברא ההפכית
וגם דלפ״ז יש לחוש ג״כ אל אופן הממוצע כנ״ל:

העולה

לפי זה דאף על שני סברות הראשונות
.מו
לבדם אין לסמוך ג״כ לכאורה דיש לחוש
דלדעת הריטב“א והתוס׳ וסה״ת הנ״ל אין שייך היתר הא׳ •
ועל היתר הב׳ לבדו קשה לסמוך כנ״ל וגס דהסברא השני'
<אין שייך רק היכא דאיכא סכנה להסיר והיכא דאיכא סכנה

להסיר

לכאורה ממילא שייך תו עעס

סברת'

השצישי ואחצ צדבר

בו בעזה״י :

היתר הג' שבמרדכי בשה הראבי׳ הוא דמשוה
מז
דהוי סכנה להסיר הקליעות הוי היינו רביתייהו
ולא חייצי ומביא הראבי׳ ראי׳ לזה מהא דאמרינן ביבמות
(ע״ח ב׳) עובר היינו רביתי׳ ואע״ג דלאו ירך אמו הוא .
והנה לפענ״ד נראה דלכאורה יש לדון בראייתו מן הא דיבמות
הנ׳יל • די״ל דשאני גבי עובר דאף אס לא הוי ירך אמו מצינו
דהוא מחובר מקרי כדאומר הגמ׳ בב״ק (ע״ח ב׳) בעי ר׳ ירמי׳
 .מכרה חוץ מל׳ יוס חוץ ממלאכתה חוץ מעוברה מהו אליבא
כו׳ • כי תיגעי לך אליבא מאן דאמר עובר לאו ירך אמו
מאי מימר אמרינן כיון דמחובר בה הוי שיור או דלמא כיון
דלמפרש מינה קאי לא הוי שיור כו׳ 'יעו״ש • הרי דאף אה
לא הוי כירך אמו מ״מ מחובר מקרי ולכן אפשר דרק בזה
אומר הגמ׳ דיבמות עובר היינו רביתי׳ • דהכוונה הוא דהוי
מחובר ונגדל מהבהמה ולכן לא חייץ • אבל השערות שנקלעו
זה לזה אה דכל שער ושער מחובר הוא במקוה חיבורה
* להראש אכן במקום שנקלעו להדדי לא הוי כמחובר :
מה ךאין להשיב ע״ז דהלא בגמ׳ דב״ק לא הוי מוחלע כן
’ וספוקי מספקא וכדאומר או דלמא כיון דלמפרש
מינה קאי לא הוי שיור ונאמר דהסברא בזה הוא דכיון דלמפרש
קאי לא חשוב כמחובר דעומד לפרוש חשוב כפ״וש :

מט אבל

הנראה דזה ליתא דהרי אינו אומר הגמ׳ כיון
דלמפרש מינה קאי לא הוי מחובר רק דהגמ/סתמא
קאמר כיון דלמפרש מני׳ קאי לה״ש והוי הכוונה דאף דשפיר
חשוב כמחובר מ״מ כיון דלמפרש קאי לא הוי שיור • גס הנראה
דבעובר קודם זמן לידתו לא שייך כלל הסברא דכל העומד
לפרוש חשוב כפרוש • דאף ר״מ (שבועות מ״ג א׳) דש ובר כל
העומד לבצור כבצור דמי ואף לפי מאי• דפירש ה״ה בפ' ה׳
מה׳ טוען הל׳ ד׳ לייש׳ דברי הרמב״ם שס דהוא מפרש שמחלקותן
הוא כשצריכות לקרקע קצת עכ״פ היכא דהמה צריכות לגמרי
לקרקע בוודאי אף ר״מ מודי דלא אמרינן כל העומד כו׳
וכמבואר בהסוגי' דשבועות שס ובעובר קודם זמן לידתו הוא
צריך לגמרי לאמו וכ״ע מודי דלא שייך הסברא דכל העומד
כו׳ וא״כ ע״כ דהכוונה הוא במאי דאומר בב״ק או דלמא כיון
דלמפרש מינה קאי לא הוי שיור ־ כמו שפרשתי דשפיר אף
אס עומד לפרוש חשוב כמחובר • ועכ״ז רוצה הגמ׳ לומר
דמהמת דעומד לפרוש לא הוי שיור לענין ד' וה׳ • וכמו כן נמי
הא דפליגי בב״ק שס ר״ש בן אלעזר ותנא דר״ש ב״א אי הוי
שיור כשמכרה חוץ מגיזותיה אצ״ל דסברת פלוגתתס הוא כמו
דפליגי הת״ק ור״ש בגיטין (ל״ט א׳) אם בשער אמרינן כל
העומד לגזוז כו׳ אלא אף לא הוי כגזוז עכ״ז יכול להיות דאין
משוייר הוא לענין ד׳ וה׳ וכאשר בארתי דכמו כן הוא בעובר
דמבעיא הגמ׳ ואומר או דלמא כיון דלמפרש כו' לא הוי שיור
ואף דוודאי הוא כמחובר מחמת דהוא צריך לגמרי לאמו •
היוצא מזה דהסברא דהעובר הוא מחובר אף אם לא הוי כירך
אמו קיימא היא אף לפי המסקנא • וא״כ לכאורה דיש לדון
בראית הראבי׳ מהא דעובר דשאני עובר דהוא מחובר וכנ״ל :

ג

עוד
л

אנו רואין דאף אה לא הוי כירך אמו מ״מ נחשב
כגוף האס וגופה מקרי והוא דהגמ' בערכין (ז א )

מקשה על הא דתנא במתניתין שה האשה שיצאה ליהרג אץ
ממתינין לה עד שתלד פשיעא גופה היא ע״כ • וע״כ דהוא
אף אה לא הוי כירך אמו דאל״כ אין שייך למפרך פשיעא דדילמא
הא גופה קמ״ל דעובר ירך אמו הוא ־ אלא ע״כ דאף אה
לא הוי כירך אמו מ״מ הוא מילתא דפשיטא דעכ״ז גופה
היא • והנראה לכאורה דהא דאומר בערכין פשיעא גופה היא
הוא מחמת דהוא מחובר להאשה וכמו דאומר בב״ק דמחובר
מקרי וכנ״ל • וזהו דנאמר שה במתניתין ישבה על המשבר
ממתינין לה עד שתלד וכתב שה רש״י ז״ל והן הן דברי הגמ׳

שם

•

שרת עמודי אי׳ש חלק א
שס וז״ל כיון דכעקר ונע ממקומו גופה אחרינא הוא ־ הרי
דכאשר נעקר ונע ממקומו ואין עוד מחוכר לא הוי תו גופה
אכל מקודם שנעקר והוא מחוכר מקרי הכל גופה ואף אס לא

הוי כירך אמו כנ״ל • וח״כ הנראה לכאורה דוודאי יש לדון
בראית הראבי׳ דיש לפרש מאי דמשני הגמ׳ כהערל שאני
עוכר דהיינו רכיתי' דהכוונה הוא דהעוכר הוא מחוכר ונגדל
 -כאשר הוא מחוכר לגוף האס נחשב כנ״ל ולכן לא חייץ :

ולכאורה

לפי מאי דהראכי׳ מפרש דטעמי׳ דאין האס
נא
חציצה להעוכר לפי מאי דמשני שאני עוכר
היינו רכיתי׳ דהוא משוס דסכנה הוא להעוכר שאס נוציאו
ממקום שהוא ערם זמנו לפ״ז איכא נ״מ לכאורה כין המקשן
דהבין דטעמא הוא משום דהוי ירך אמו • ובין החרצן
דמשני שאני עובר דהיינו רביתה * והוא דלפי מאי דמשני
לפי פירש הראבי׳ אינו רק כשיש סכנה להעובר אס יוציאו
כנ״ל אבל אחר שכבר נגמר הולד וכלו ימי ההריון והאס
מקשה לילד וחי׳ חכמה יכולה לעשות ע״י החבולות שתלד
עתה בלי שוס סכנה • רק מחמת דלא עשו לה אותן התחכולות
הרגילין לעשות או שעשו לה תחבולות ההפכים המונעים עכע
ההולדה ־ ולכן לא ילדה עדיין ואס אז ירדה הגיורת ועכלה
ערס שהולידה לא שייך תו הסברא להראכי׳ דהיינו רביתי'
כי עתה אין תו סכנה אכל להמקשן דהטעס הוא משוס
דעובר ירך אמו הוא לכאורה דאף בזה עלה טבילה גס להעובר •
והנה בדעת הרמב״ס ז״ל יש דעות חולקות אס הוא סובר
עובר ירך אמו הוא או לאו ירך אמו • והוא הכ״מ בפ׳ ז'
מה' עבדיס הי״א פירש דדעת הרמב״ס הוא דעובר לאו
ירך אמו הוא • והראב״ד דכתב שס כן אינו דברי השגה על
הרמב״ס רק ביאור ופירוש לבד וסיים הכ״מ ע״ז־ ושפתיים
ישק יעו״ש • וכן היש״ש לב״ק פ׳ מרובה דין ל׳ כתב שס
דהרמב״ס דפוסק כר׳ יוחנן דתמורה (כ״ה א׳) דהפריש חטאת
מעוברת וילדה רצה בה מהכפר רצה בוולדה מתכפר דע״כ
דסובר דעובר לאו ירך אמו הוא אכן הלח״מ בפ׳ ד' מה׳ פסולי
ז' מה' עבדים הל׳ ה׳ דהא דפסק כר״י דתמורה הוא רק מחמת
דאדס.מתכפר בשבח הקדש אבל עובר ירך אמו הואע״ג •
והנה בדעת הרמב״ס אס הוא סובר דירך אמו הוא או לאו

ה

ירך אמו לפע״ד נראה דהוא דבר שצריך עיונא רבה ויש לי
בזה אריכות דבריס ואחר העיון העליתי בזה דבר חדש ונכון
לפע״ד • ואחר העיון ולפי מאי דעולה לפי דבר החדש אפר
העליתי יוצא מזה חדשות גס בענין השאלה דהקליעות
דנקיטנא בי׳ וערכתי כל הדברים בהגה״ה מחמת כי מתארכין
הדברים בעניניס וסוגיות אחרות • ובכאן לא אדבר רק במאי
דיש לעורר לפי דעת היפ״ש והנ״מ ז״ל דדעת הרמב״ם דעובר
לאו ירך חמו וא״כ צריכינן בהא דגיורת שטבלה דבנה א״צ
טבילה לטעמא דמשני הגמ׳ בהערל דהוא מחמת דהיינו
רביתי׳ • וא״כ לפי מאי דכתבתי לבאר דלהראבי' יש נפקותא
בין סברת המקשן לסברת התרצן יהי׳ מוכח לפ״ז דע׳׳כ אינו
סובר הפירוש כמו הרחבי' • דאל״כ למה כאפר כתב הרמב״ס
בפי״ג מה׳ איסורי ביאה הל׳ ז׳ את הדין דגיורת מעוברת שטבלה
דא״צ בנה טבילה לא הביא הטעם דמסיק הגמ׳ דהוא מחמת
דהיינו רביתי׳ וכתב בסתימות כמימרא דרבא ואס איתא
דהוא סובר כפירש הראבי׳ היה לו להביא שינוייא דגמ׳ אחרי
דנ״מ לפ״ז לדינא לכאורה :

אבל

באמת זה ליתא ואין מוכח מהרמב״ס מידי כי
נב
אין כ״מ כלל בין הה״א ובין המסקנא דהעעס
הוא דהיינו רביתי' ואף לפי פירש הראבי' ז״ל כנ״ל .דוודאי
קודם שיושבת האשה על המשבר ולא נעקר הוולד עדיין
ממקומו אינה יכולה חי׳ חכמה לעשות תחבולות ההולדה
שיולד בלא שוס נזק ואף חס אפפר לעפות איזו תחבולות
שיעקר הוולד ממקומו ויולד בלא נזק " אחר שעדיין לא בא
הזמן שיעקר הולד ממקומו מעצמו הוא סכנה להולד או שעל
כ״פ אין זה סיבת בריאותו ומשישבה האשה על המשבר
ונעקר הוולד ממקומו אף אס עובר ירך אמו הוא עכ״ז אחר
שנעקר הוא כגוף בפ״ע כמבואר ממתניתין דערכין דכשישבה
על המשבר ממתינין לה עד שתלד וכדכתב רש״י והוא הוא
דברי הגמ׳ דכיון דנעקר הוולד ממקומו הו הוי גופא אחרינא
וא״כ קודם שישבה על המשבר אף לפי מאי דמשני דהיינו
רביתיה וכדפירש הראבי׳ עצ״ז אינו חוצץ ואחר שישבה על
המשבר אף לפי הה״א דהוא מהמת דעובר ירך אמו מ״מ
חייץ וא״כ ליכא פוס הוכחה ממאי דהשמיט הרמב״ס ויתכן
שמפרש כהראבי׳ דהוא מחמת סכנה :

הגתה

אכן

יג הגה אס עובר הוי ירך אמו לכל מילי שזולת ענין טריפות אס לאו ירך אמו הוא יש בזה דעות חולקות דעת התום' בב״ק (ל׳ז

ע״א) ד״ה

מאי טעמא ובחולין (נ״ח ע״א) ד״ה והלכתא ובסנהדרין (פ׳ ע״ב) ד״ה עובר ודעת הרא״ש והנ״י בב״ק שס ודעת הרשב״א בת״ה מביאו
וכן הביאי הט׳ז והש׳ך
הב״י בטור י״ד סוף סי' ע״ט וכן הוא בחידושיו לב״ק מ״ז ע״א וכן כתב היש"ש לב״ק פ' שור שנגח את הפרה דין ב׳ •
בסוף סי׳ ע״ט וכן הוא בביאורי הגר״א ז״ל לאבן העזר סי׳ ד׳ ס״ק י״ב דקיי״ל דעובר ירך אמו הוא לכל מילי ויעוץ עוד מ״ש הסמ״ע לח״מ

סי' רכ׳ג ס״ק ג׳ וז״ל שה ישבע המוכר כו׳ עד׳ר כו׳

יד ובל^ת

וי"ל טעס לש״ח זו משוס דעובר ירך אמו הוא ע״כ • אכן דעתי ר״ת

ע״ב) ד"ה עובר ודעה הראב״ד בהשגותיו לפ׳ זיין מה׳ עבדיס הלכה ה׳ דעובר לאו ירך אמו הוא

בתוס׳ סנהדרין (פ׳

:

הרמב"ס צע"ג לכאורה הנה היש״ש לב״ק פ׳ מרובה דין למ״ד כתב דדעת הרמב׳ס דעובר לאו יא״ה והוכיח כן מהא דפסק בפ״ד
מה׳ פסולי המוקדשיס הל׳ ואו כר׳י דתמורה כ״ה ע״א דהפריש חטאת מעוברת וילדה רצה בה מתכפר רצה בולדה מתכפר ומשוס זה הגיח שס
בתימא מאי דהשמיט הרמב״ס להא דבעי ר־ ירמיה (ע״ח ע״ב) חוץ מעוברה מהו כו' אשר האיבעי הזאת היא באס תמצי לומר דעובר לאו ירך
אמו כמבואר שס וכן הבין הכ״מ בס' זיין מה' עבדיס הלכה ה׳ דהראב״ד שס אינו השגה רק סי' וטעס וסייס ע״ז ושפתיס יושק הרי דהסכים
דדעת הרמב״ס הוא דלאו ירך אמו הוא אכן הלח״מ ביאר בישובו השני שכתב בס׳ ד׳ מה׳ פסולי המוקדשין ה' ואו וכן כתב בס' זיין מה׳ עבדיס
ה״ה דהא דהביא הרמב״ס להא דר״י דהפריש חטאת מעוברת כו׳ הוא לאו משוס דעובר לאו כו׳ אלא דהרמב״ס סובר דעובר ירך אמו הוא

זה

וע״פ

ביאר הלח״מ לדברי הרמב״ס בס׳ זיין מה' עבדיס הנ׳ל ועכ״ז יכול להתכפר בולדה משוס דאדס מתכפר בשבח הקדש יעו״ש :ומקודם אדבר

במה שדברו היש"ש והכ״ח והלה״מ בדברי הרמב"ס בזה כנ״ל ואחר זה אביא דברי הרמב״ס שבמקומות אחריס אשר לכאורה דבריו סותרים זה את
זה בענין הזה ואח"כ אכתוב בזה מה שנראה לפענ"ד בזה דבר חדש

טו לאיית

באופן שיתיישבו כל דברי

הרמב׳ס בדרך חדש ונכון בעזה״י והוא :

היש"ש מהא דפסק הרמב"ס כר״י דהפרישחטאת מעוברת כו׳ הוא ראי' נכונה לכאורה דע״כ דסובר הרמב״ס
ד׳
הוא ומה שישב הלח״מ דטעמי׳ הוא משוס דאדס מתכפר בשבח הקדש לפע״ד הוא תמוה דהא הרמב״ס בס׳

דעובר לאו ירך אמו
מה׳ פסולי המוקדשין

ה׳ וא״ו סייס בעצמו הטעסכמו שאומר הגמ׳ לר״יוהוא דהויכמפריש שתי חטאות לאחריות יעו״ש ומבואר מזה דאינו מחמת דאדס מהכפר בשבח הקדש

רק דהפרה והעובר כשהיס נחשבים לענין זה ולכן משמע דעובר לאו ירך אמו הוא וכמו דאומר הגמ׳ לר״י:
טז  ПЗЛ1בפניס אות (מט) ביארתי דאין הכוונה במאי דאומר הגמ' בב״ק (ע״ח ע׳א) או דילמא כיון דלמפרש מינה קאי כו׳ ע״כ דכיון דעומד
לפרוש חשיב כפרושאלא דודאי אף אס עומד לפרוש עכ״ז כמחובר חשוב בודאי והוכחתי כן מהא דמבואר שבועות מ״ג ע״א דהיכא דצריך
לגמרי לקרקע לכ"ע חשוב כמחובר והעובר צריך לגמרי לאמו ונכון הוא ־ אכן בכדי ליישב את מאי דהשמיט הרמב״ס להאי בעיא דחוץ מעוברה כקושית

היש״ש הנ״ל לכאורה נוכל ליישב קצת

ולומר דשפיר הוי הכונה במאי דאומר או דלמא כיון דלמפריש מינה קאי לא הוי שיור דאחר דעומד לפרוש

חשוב כפרוש ונאמר דשאני בהא דעומד לפרוש ממילא ולכן היה ספק לר׳

ירמי׳

דחשוב שפיר כפרוש אף דצריך לגמרי

לאמו עוד נאמר דהנה מאי

דאומר הגמ׳ בב״ק שס איכא דאמרי כיון דלאו ירך אמו הוא הוי שיור או דלמא כו׳ יעו״ש ההבדל בין שני הלשונות יש לפרש בשני פנים והוא או
דנאמר דהאיכא דאמרי סברי דאף דהוי כמחובר מ״מ אחרי דלאו ירך אמו הוא בודאי לא הוי שיור

או דנאמר דלהאיכא דאמרי הי׳ מסתבר דלא

חשוב כמחובר מחמת דעומד לפרוש ממילא וחשוב כפרוש ולא הי׳ מסתבר להא״ד דמסופק בזה וזהו דאומר בסתימות כיון דלאו ירך אמו הוא לא
הוי■ שיור ■ונאמר דהרמב"ס מפרש כאופן השני דלהא״ד היה מסחברא דלא חשוב כמחובר אחרי דעומד לפרוש ממילא עוד נאמר דהרמב״ס מפרש מאי
דאומר הגל

ביבמות (ע״ח ב׳) שאני עובר דהיינו רביתי׳ דהכונה היא כמו שכתבתי בפנים אות (מז) לדחות ראיית הראבי׳ דהכונה הוא דמחמת

דהעובר מחובר לאמו ונגדל ממנה לכן לא חיין ולכן מוכיח הרמב״ס מסתימות הגל דיבמות הנ״ל דאינה סובר הך סברא דכיון דקאי לפרוש ממילא

(ח״א)גימל

דאינה

שו״ת עמודי א״ש חלק א
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גג אכן עכ״פ מה שכתבתי לעיל דראיית הראבי׳ אינה
י מוכרחת הוא נכון דשפיר יש לדון ולומר דלא דמי

לכל מילי וא״כ למה יהי׳ פשיטא דגופה היא לענין הריגה
דלא ימתינו לה עד שתלד ־ וע״כ צריכין אנו למאי דפירש
ר״ת בתוס' סנהדרין (פ׳ ע״ב) ד״ה עובר דהיינו טעמא דכיון
דעד עכשיו הי' חיות הולד תלוי באס הוי כאלו נגמר דין
שניהס להריגה והסברא הוא דכאשר הדין הוא דהאס חייבת
הריגה ממלא מתוח גס הדין על העובר אחר דחיותו תלו בה

הקליעות להעובר דהעובר אף אס לא הוי כירך אמו מ״ט
נחשב הוא למחובר כמבואר בגט׳ דב״ק הנ״ל וגס נחשב
לגופה כמבואר בגט׳ דערכין הנ״ל • וי״ל דזהו הכוונה במאי
דאומר ביבמות שאגי עובר דהיינו רביתי׳ דהוא נגדל מהאם
ומחובר הוא ומחמת זה נחשב כגוף האס ולכן אינו חייץ •
ואך לו אס נפרש הגט׳ דיבמות דלא כהראבי׳ הנה מלבד
שיודחה ראיית הראבי׳ • אלא דאף יהי׳ מוכח לפ״ז ההיפוך
מהיתר השלישי של הראבי׳ • כי אחרי דנפרש שינוייא דגט׳
ד יבמות בגוונא אחריתא • אז נוכיח מן קושית הגט׳ דמקשי
דאם דעובר לאו ירך אמו הוא דיחצוץ האס להעובר ואף
דאיכא סכנה להעובר אס נוציאו ממקומו קודם זמנו • וע״כ

דאף אי
כפירושי׳
אחר זה
זה עליו

נה ומאי

ולענין החיות לבד כגופה חשיב :

דהגמ׳ בב״ק (ע״ח ב׳) הנ״ל אומר דהעובר הוא
מחובר ג״כ יש לעיין בזה • דהלא הגט׳ בתמורה
(ל״א א׳) אומר ע״כ לא פליגי כו׳ אלא בוולד בהמה דמאוירא
קא רביא • אבל ביצה טריפה מגופה דתרנגולת קא רביא •
ע״כ ויעוין שס ברש״י מ״ש בב' הלשונות שברש״י • ובלישנא
קמא כתב לש״י וז״ל ולד במעי בהמה אינו אדוק בגופה אלא
תלוי באויר ומעצמו הוא נוצר וגדל והולך אבל ביצה כל זמן
שאינה נגמרה אדוקה באשכול וגדילה ונגמרה מגוף התרנגולת
ע״כ הרי חזינן דעובר אינו אדוק רק הוא תלוי באויר׳• ומחמת
זה סברי חכמיס דולד טרפה מותרת • כי איננה אדוקה
ומחובר לה רק תלוי בפ״ע (ובוודאי אף ללישנא בתרא שברש״י
הכי הוא דאיך יהי' מחלוקת בדבר הנמצא) וא״כ קשה לכאורה
דהוא סותר למאי דאומר הגט׳ בב״ק הנ״ל דהוא מחובר :
גי ולכן הנראה לי דמאי דאומר הגט׳ בב״ק כיון דמחובר
י בה הוי שיור אין הכוונה דהוא אדוק ומחובר כי
העובר אינו אדוק כמבואר מהא דתמורה הנ״ל • וגס "יצירתו
וגדילתו אינו כמו גדילת מחובר היונק ומושך גידולו מן המקום

איכא סכנה דחוצ׳ץ • ואף דאחרי דהרחבי׳ מפרש
דהוא מחמת דהוי סכנה • מעתה תו אין לנו להרהר
ולחדש מעצמינו פירושים אחרים ולהקשות ־מחמת
או אף להסתפק בהיתירא דילי' • חלילה חלילה לנו •

אכן אחרי דהראבי׳ אומר גס טעמים אחריס במאי דהוא
מתיר • וא״כ יתכן דהוא גס הוא חשש למאי דיש לפרש
שינויי דגט׳ בגוונא אחריתא ולא היתיר רק בצירוף טעמים
האחרים וא״כ אין לסמוך להתיר על היתר אחד מהתיריו אס
לא דנחזה דהוא מאומת ומוכרח מכל צד • וא״כ לכאורה
קשה לסמוך גס על היתר הג' לבדו מחמת דנוכל לדחות ולחלק

דהא דאומר ביבמות דעובר היינו רביתי׳ הוא רק מחמת
אשר הוא מחובר שמה אשר נאמר דמחמת זה אומר הגט'
דהוא מחובר כמבואר בב״ק והוא גופה כמבואר בערכין כנ״ל:
דבבא קמא כיון דמחובר בה הוי שיור וכאשר מבורר בדברי
הנה הא דהגט׳ דערכין אומר על העובר פשיטא
נד
רש״י שבתמורה הנ״ל דכתב ומעצמו הוא נוצר וגדל והולך • ואף
גופה היא " הא גופא צריך טעם וביאור הרי דאם
לפי מאי דכתב רש״י שס בלישנא אחרינא ,וז״ל הילכך עיקר
דעובר לאו ירך כו׳ * אף דהוא מחובר מ״ט לא חשיב כאמו
גידולו
הגה״ה

אבל

דאינה חשוב מחובר אלא דשפיר חשיב מחובר ומחמת זה הסברא דהוא מחובר הוא דאין חוצן לו אמו ואחר ,דהשוב ההובר ודאי הוי שיור לענין ד׳
וה׳ כי לפי הנ״ל לא הי׳ נופל ספק דלא יהי׳ שיור רק אי לא חשבת לו כמחובר וזהו שהשמיט הרמב״ס כאשר כתב את כל גווני דאבעיותיו דר׳
ירמי׳ את הא דמכרה חון מעוברה ומאחר דהשמיט לזה ממילא תו נכלל במאי דכתב הרמב״ס שס מקודם בהלכה 'א וז״ל כללו ש״ד ששייר בו דבר הניתר

יז

ארל

בשחיטה פטור כו' ע'כ:
בעיני לא נהירא כלל הישוב הזה שכתבתי ואין לו מקום מכמה טעמים וגס רחוק הוא מן הדעת חדא דלא נהירא כלל לומר דהכוונה
בהא דאומר הגמ׳ או דלמא כיון דלמפרש כו' דמחמת דעומד לפרוש ממילא דחשוב כפרוש ואף דצריך לגמרי לאמו ובפרט לומר דלהאיכא

דאמרי הי׳ מוחלט כ'כ הסברא הזאת עד שאין מהראוי להסתפק אחרי׳ וגס הנראה דאף ענבים אס לא יבצרם אדם דסוף כל סוף יפלו מעצמן מן
האילן ועכ״ז בכל זמן שהמה צריכין לגמרי לקרקע לכ׳ע חשוב כמחובר ונס בפנים העליתי דע״כ הכוונה במאי דאומר הגמ׳ דיבמות שאני עובר דהיינו
ריביתי׳ דהוא מחמת סכנה כמו שפרשו הראבי׳ ־ היוצא מזה דקושית ה־ש״ש היא חזקה לכאורה כי מן הא דפסק כר״י דתמורה שפיר מוכח לכאורה
דסובר דעובר לאו ירך אמו ולא מחמת דאדס מתכפר בשבח הקדש ומהא דהשמיט להא דמכרה חון מעוברה נראה להיפך דאס לא כן היה לו להביא:

יח לדברי
אמו

הוא

הרמב״סשבפ״ז מה' עבדים הי״אהנ״ל לכאורה סוהרים שם דבריו רישא לסיפא וכאשר התעורר ע״ז הראב״ד בהשגותיו שס.דמיישא משמע
דעובר לאו יא"ה דפוסק כחכמים דר״י הגלילי המורה (כה ע״ב) ומבואר בתמורה שם דהוא רק אם שיירו משויר כר״י וא״כ עובר לאו ירך

ובסיפא מבואר ההיפך דסייס שם דהוי כמשחרר חצי עבדו

ולכן

מוכח דסובר דירך אמו הוא דאם לאו ירך אמו הוא לא הי׳ לו לכתוב

לזה הטעם רק דהיה לו לכתוב דהעבד אין מקבל גע לחבירו מיד רבו שלו כמבואר כ״ז בתמורה שם  :והכסף משנה שם למד דהראב׳ד דהעלה דעובר

לאו ירך אמו הוא וכל מאי דכתב שס הכל הוא ביאור ופירוש על

הרמב״ס וסיים על זה ושפתים יושק אכן כבר התעורר ע״ז הלח״ה שם

דסיומו

דהרמב״ס מורה על הפכו והכסף משנה עצמו במאי דכתב בפרק ג׳מ״ה טומאת המת הלכה ה' סוהר לדידי' שכתב שם דהא דפסק שם הרמב׳ס דקברו
אשה מעוברת דאין להם רקב דהוא מחמת דדרך הרמב״ס לפשוק כאת"ל ולפי מאי דכתבהכסף משנה בעצמו פרק ז' מה׳ עבדים הנ״ל דדעת הרמב״ס
הוא דלאו ירך אמו הוא לא היה צריך שם לזה דהלא לא בעי

יט ובטור

ר׳

ירמי׳ ע״ז (בנזיר נ״א) רק באס דעובר ירך אמו הוא כמבואר שם :

יו״ד סי' רס׳ז העתיק כלשון הרמב״ס שבפרק ז׳ מ״ה עבדים וב״י בעצמו בשו״ע שלו שם סעיף ס׳א נזהר בלשונו והשמיט סיומו של הרמב״ס
ומוכח קצת מזה דגם בשו׳ע עומד הוא בדעתו שכתב בכ״מ דהראב״ד הוא ביאור ופירוש ופני הדינים הוא הכל באס דעובר לאו ירך

אמו ומשמע מזה שכן דעתו לפסוק ולו יהא דכוונת הרמב״ס היה כן עכ״ז לכאורה דרוב הפוסקים סוברים דעובר ירך אמו הוא והבאתי לעיל כל בעלי
הדעות שבזה וא'כ היה לו לפסוק דירך אמו הוא ומאי דיש להתעורר לפ׳ז ממאי דפסק בשו״ע ח״מ סי׳ שצ׳ט

סעיף א׳

יבואר להמעיין• בנקל במה

שאכתוב לקמן אי״ה אות (נו) לדברי הרמב"ס ומה שאכתוב אי"ה באות (גז) אינו עולה רק להרמב״ם לבד ולא בשו״ע כי בשו"ע סייס בהדיא אפי׳ ■
כ

ובלחם

ליתא לפרה כו׳ וק״ל:
משנה בפ׳ ז׳ מה׳ עבדים שם האריך ליישב דברי הרמב׳ס דשם לשיטתו דרוצה לפרש דדעת הרמב״ם הוא דהעובר ירך אמו כי מאי
דפסק כר׳ידתמורה הוא רק מחמת דאדס מתכפר בשבח הקדש ואת סתירת רישא וסיפא שבהרמב״ס דעבדיס הנ״ל האריך הלח׳׳מ שם ליישב

דהרמב״ס סובר דאף אס ירך אמו הוא מ״מ האס היא העיקרית ואינה נמשכת אחר הולד אבל הוולד שפיר נמשך לכל מילי אחר האס ויעויין שם
בלחס משנה שהאריך וסייס ע״ז שהוא דחוק מאוד :

ולב?ן״ד

נראה דהחילוק שכתב הלח״מ בין האס להעובר דהאס היא העקרית ואינה נמשכת אחר העובר אף אס ירך אמו הוא כל זה הוא
כא
מוכרח ומוכח בגמ׳ והוא דבתמורה (י״א א׳) מסיק שם אביי דבתס במעי חמימה אף בר פדא מודה דקדוש ומשמע מפשמיות הסוגיא
שם דרק העובר לבד קדוש ולא האס ואף דלבר פדא הוי ירך אמו כמבואר שם דרק ר״י סובר דעובר לאו ירך אמו אבל בר פדא סובר דירך אמו

[וכן מבואר מהא דכיצד מערימין על הבכור ריש פרק ה׳
שפיר קדוש והאס נשארת חולין
הוא ועכ״ז מודה דכשהקדיש תם במעי תמימה דהעובר
דתמורה והוא מבואר ואין לומר דזהו הכל רק אליבא דר״מ ור״י (תמורה י״ב ב׳) דהלכתא כוותיהו דכשהקדיש אבר שאין הנשמה תלויה בו דאין מתפשט

הקדושה בשאר והעובר לגבי אמה לא הוי רק כאבר שאין הנשמה תלויה בו אבל האס לגבי העובר הוי שפיר אבר שהנשמה תלויה בו אכן הלא ר׳ יוסי
של זו עולה דכולה עולה ובמשנה דתמורה (כ״ה א׳) משמע שם דהיכא דאמר ולדה ש״ז עולה והיא שלמים דאף
שם ובמתניתין (י׳ א׳) סובר דאף ברגלה
העיקרית ואינה נמשכת אחר העובר
העובר לבד] וע'כ דהואמחמת דהאס היא
אס נמלך דבריו קיימין בזה כי לא נתקדשה האס כאשר הקדיש
כשהקדיש להעובר אבל אס הקדיש להאס ושייר להעובר מבואר שם דף י' ע״ב ובשארי מקומות דשיירו משויר ועובר לאו ירך אמו חדא מלתא הוא וא״כ
לבר פדא דסובר דעובר ירך אמו הוא הוי אס שיירו אינו משויר ושפיר קדוש אף העובר דהוא נמשך אחר האס ועיין בלח״מ מה שכתב דלפי זה הסברא

דהאס

ו

שרית עמודי איש חלק א

יסתכן הולד ואינו לא מחובר וגס לא נוצר וגדל ואינו מושך
החיות מהאם ואין בינו לבין הקליעות שוס חילוק שנאמר
דמחמת זה בעובר לא יחצוץ ובהקליעות יחצוץ :

גידולו אינו מאמו ע״כ יע״ש • ואם כן משמע דמיעוט גידולו
הוא שפיר מאמו ־ עכ״ז מבואר דבתר עיקר גידולו דייניכן
להעובר אשר הוא שלא מאמו כאשר אומר הגט' דחמורה
דמחמת זה הובריס חכמיה דולד טריפה מותרת ולא רזיישו
לאסור מחמת מיעוט גידולי' דבתר רובא אזלינן וא״כ אין סברא
לומר דיהי' שיור מחמת מעוט גידולו שמן האס • אלא אס
נידון לענין ד' וה׳ מחמת גידולו צריך להיות דאינו שיור
דעיקר גידולו אינו מן האס וא״כ לא לזה כיון הגמ׳ דב״ק
הנ״ל במאי דאומר כיון דמחובר בה הוי שיור • אלא דהכוונה
הוא דדומה למחובר מצד שהוא במקום שתולה חיותו במה

נט היוצא

מהנ״ל דעל היתר השלישי של הראבי׳ שפיר יש
לסמוך אף עליו לבדו • ומלשון הראבי' יש לדון
דכוונתו להתיר או מחמת שני הטעמים הראשונים לבדס

או מחמת טעס הג׳ לבדו • כאשר אנו רואין דבטעס השני
כתב וז״ל ועוד כו' אפי׳ לא חשבת להו כבלוע ובה״ס וכאשר
כתב טעס השלישי לא כתב כמו כן אפי׳ לא חשבת להו כבלוע
ובה״ס וג׳ נימין כו׳ הרי מבואר דדעתו דעל טעס הג' לבדו
או על שני טעמים הראשונים ביחד שפיר הוא דמותר בוודאי
ויש לסמוך • ורק בשני טעמים הראשונים לא הי׳ מבורר לי׳
כ״כ בהחלט גמור איזה סברא מוכרעת ביותר • ושני התיריס
הראשונים כאחד המה • רק דלענין לסמוך על שני טעמים
הראשונים לבדס היכא דאין שייך הסברא דהיינו רביתי' והוא
כשאין סכנה להסירם כבר ביארתי דזה אינו מחמת דגס היתר
השני אינו מועיל רק היכא דאיכא סכנה לבד • וא״כ לא יצוייר

שהוא בזה המקום כמו המחובר דביוסר ממקוס חיבורו יומת
כח גדילתו כמו כן הוא העובר דביוסר ממקום שהוא קודם
זמן יסתכן כי חיותו תלוי בחיות האס • ומעתה הן הן מאי
דאומר הגמ׳ בערכין פשיטא גופה הוא ־ דהכוונה הכל הוא
דלענין החיות חשוב כמחובר וכגוף האס • ובאמת הוא אינו
מחובר • וגס אינו גופה אס לאו ירך אמו:
נז ואת בענין החיות דתלוי שפיר באמו אינו בדמיון חיות
האברים שזולת הלב התלויס בחיות הלב אשר המה
י
מושכין חיותם מן הלב והלב משפיע אליהם • אכן חיות העובר
אינו בדרך זה • אלא דיש לו חיות לעצמו רק דביוסר האס
סכנה הוא לו כן מסתברא ממאי דכתב רש״י בתמורה הנ״ל
בלשון הראשון שברש״י • אשר ז״ל ומעצמו הוא נוצר וגדל
והולך ע״כ • ומאחר דיצירהו וגידולו וכל מה שהוא הולך וגדל
הכל הוא מעצמו מסתברא דגס חיותו .הוא מעצמו • וגס הלא
חזינן דאף בן ח' אשר יצא ממעי אמו קודס זמנו ועכ״ז יוכל
הוא לחיות עד שלשיס יוס ומיעועא יש דחייס עד עשרים
שנה כמבואר ביבמות (פ׳ א׳) א״ר אבהו סימניו כו׳ ובן שמונה
אין עושין בהן מעשה עד שיהי׳ בן עשרים שנה ע״כ הרי
מבואר בלי ספק כי יש לו חיות לעצמו ורק כשיוסר קודם
זמנו הוא מסתכן ולא יאריך ימים רק עד ל׳ יום ולפעמים ׳
נח

ומעתה
׳

עד עשרים שנה :
ראיית הראבי׳ לענין הקליעות הוא נכון וברור
דאחר שיש סכנת נפשות לגלחן דומה ממש

לעובר אשר אין לו שייכות להאס

רק במה שביוסר

האס

אופן דיהי׳ שייך ב׳ טעמים הראשונים וטעם הג׳ נא יהיה
שייך ואף אס יצוייר איזה אופן עכ״ז אחרי דהאגור משמיט
לטעם הא׳ של הראבי׳ אשר מהראבי' נראה דטעס הראשון
יותר עיקר אצלו מן טעם השני וביארתי זה לעיל וגס ביארתי
דלדעת הריטב״א ולדעת התוס׳ וסה״ת לא שייך סברת היתר
הראשון • וא״כ קשה לסמוך על שני טעמים הראשונים לבדם •
אכן על היתר השלישי לבדו שפיר יש לסמוך כנ״ל :

ס שוב

מצאתי דבעל סדרי טהרה ס׳יק י״ט הנ״ל ־ מביא
דברי ספר תפל״מ שהביא דהש״ד בהגהות אינו מביא
רק טעם השלישי לבד ־ ות״ל שכיונתי בפלפולי להכריע כדעתו
הגדולה לעשות את טעס השלישי עיקר להלכה :

סא וזאת
זה או
ראשה
או לא
כי לא

יש לעיין היכא דבהסרת הקליעות ליכא סכנת
נפשות וגרס מיתה • רק דתחלה קצת מחמת
שטוב יותר לשלימות בריאותה כשהקליעות המה על
בשלימותן אס שייך גס בזה הסברא דהיינו ריביתי׳
ולכאורה הנראה דלא שייך בזה הסברא דהיינו רביתי׳
מצינו הסברא דהיינו רביתי׳ רק בעובר לבד דהוא

*

הגה״ה

סכנת

דהאס היא העקרית א׳ש אף חבמיס דר' יוסי הגלילי שבברייתא המובא בתמורה (כ״ה ע׳ב)יעויין בדברי הלח״מ וע״כ צ״ל דזה הסברא דהאס היא העקרית
אין סובר רק בר פדא לבד וזהו דלא אומר הגמרא על בר פדא דתנאי היא כמו דאומר על ר״י ועל בר פדא אס היה אומר הגמרא תנאי היא הוי קשה
על בר פדא ביותר דאתיא כר״י הגלילי דיחידאי הוא אבל אחרי דבר פדא סובר את הסברא דהאס היא העיקרית א״ש אף כחכמים דאף חכמים יכול להיות

דסברי דעובר ירך אמו הוא וכדברי הלח״מ אבל ר׳ יוחנן ע״כ דלא סבירא לי׳ זה הסברא אלא דהאס והולד שוין המה ולכן אתיא עכ״פ דבריו כחכמים
דריה״ג ולפי מאי דמסיק הגמ׳ דריה״ג לא פליג רק מחמת דכתיבהאשה וילדיה אתיא אף כריה״ג וצריך לומר לר׳

יוחנן דהא דריה״ג סובר דאס

שחרר להעובר אין השפחה משוחררת וכשמשחרר השפחה גס העובר הוי משוחרר אין זה מחמת דהאס היא העיקרית דאס נאמר דזהו עעמי׳ דריה״ג
אין מוכח תו מחכמים דפליגי וסברי דעובר לאו ירך אמו הוא וכאשר הקשה בלח״מ אבל עעמא דריה׳ג הוא דבקרא כתב האשה וילדיה ולכן דרשינן
כסדר הקרא לבד דבזמן שהאשה כו׳

ולכן

הרמב״ס

דפוסק כותי׳ לפי דעת הלח״מ וסובר

ובהוספת

כב

כאשר כתבתי

דלא

אבל להיפך לא דרשינן ואחר דע״כ לבר פדא דסובר דעובר ירך אמו הוא ס״ל זה הסברא דהאס היא העיקרית
דעובר ירך אמו הוא לכן סובר זה החלוק בין הולד להאס דהאס היא העיקרית

מחכמים דריה״ג
הדברים האלה עולה
דהאם הוא העיקרית

ולא

קשה

כנ״ל:

היישוביותר נכון ונצלנו מן הדוחק המתעורר מן הדברים אשר כתב הלח״מ דאף דגס הוא ממציא ראיה אל הסברא
מדברי ריה״ג דבשחרר השפחה הוי משוחרר גס העובר ובשחרר העובר לא הוי האס משוחרר [ואינו מפרש

דשעמא דריה״ג הוא משוס דדריש כסדר הקרא דלפ״ז לא הי׳ לו מזה מקור להסברא דהאס היא העיקרית] אכן אתר דלר״י ע״כ צ״ל

ס״ל זה הסברא דאל׳כ אין מוכרח מחכמים דסברי דעובר לאו ירך אמו הוא וכאשר כתב הלח״מ בעצמו כן וא״כ צ״ל דלר'

לריה״ג וכאשר כתבתי דדרשינן כסדר הקרא לבד או דר' יוחנן סובר דזה הסברא דהאס היא העיקרית אינו שייך רק

יוחנן עעס אחר איכא

לענין שאחד יהיה משוחרר

בשחרור השני אבל לענין שיהי' כמשחרר חצי עבדו לא מסתבר ליה לחלק בזה וא״כ מאין תו להרמב״ס לפסוק כהסברא הזו דהאס 5יא העיקרית אף לענין
שיהיה כמשחרר מצי עבדו דבריה״ג ליכא תו להוכיח מידי כמו דע'כ אף לר״י דאין סובר זה החילוק ועכ״ז מיושב דברי ריה״ג :

ואה

דלפי ההוספה שהוספתי עולים שפיר דברי הרמב״ס לנכון עכ״ז הרי כל זה אינו סובב והולך רק ע״פ דרך הלח״ח דדעת י הרמב״ס דעובר ירך
כג
אמו הוא ומאי דפסק כר״י דתמורה הוא משוס דסובר דאדס מתכפר בשבח הקדש אבל לפי מאי דהעליתי דמהא דפסק כר״י מוכח שפיר דסובר דעובר
לאו ירך אמו הוא לפ״ז צ״ע דברי הרמב״ס דפ״ז מה׳ עבדים הנ״ל ■:ועתה אחרי שגמרתי מה שראיתג להתעורר באותו פסקי הרמב׳ם אשר עמדו בזה
הראב"ד והיש״ש והכ״מ והעליתי דסותריס הפסקים לכאורה מעתה אוסיף ידי בעזה״י לעיין עוד

הנה

בדברי י:רמב'ס שבמקומות אחרים שמענין

זה והוא :

הרמב״ס בפ' ש״ו מה׳ מעשה הקרבנות פשק דהמקדיש עובר במעי בעלת מוס דהוא קדוש והוא כר״י דתמורה (י״א א) לפי המסקנא דשם דבר
כי
פדא ור״י פליגי בהא יעו״ש ואומר שם בלישנא אחרינא אבייאמרכו׳ ור״י סובר עובר לאו ירך אמו הוא כו׳ וא״כ מוכח דהרמב״ס דפוסקכר״י
דסובר דעוברלאו ירך אמו הוא ואף דהאדשעמא דר״י הוא משוס דסובר־דלאו ירךכו׳ לא נאמר בגמרא בהדיארק בלישנא אחרינאלבד כנ״ל עכ״ז הלא
אחר לישנא בתרא צריך למגרר ולמפסק וגס הנראה דאף בלישנא קמא הוי הכוונה דשעמא דר״י הוא משוס דעובר לאו י״א וכאשר מוכח מלשון הגמרא דאמר שם
ור"י סובר הני כב׳ בהמות ננהו הרי דמפרש הגמ׳ אף בלישנא קמא דר״י סובר דחשיבא כשני בהמות ולא כבהמה אחת וסתמא הוי המכוון דעובר לאו ירך א״ה
ועוד נראה דבלישנא קמא אף בר פדא סובר דעובר לאו כו׳ ועכ״ז סובר דאחר דאין מקדישין להאס אף העובר אינו קדוש ור״י סובר דשפיר קדיש אחר דלא
הוי כירך אמו וחשיבאכב׳ בהמות ובלישנא חחרינאאומר דרק ר״ילבד סובר דעובר לאו ירך אמו וזהו שבלישנא בתרא סייס אצל ר׳י' השעם דעובר
לאו ירך אמו הוא יען דבלישנא בתרא סברי דבזה הוא דפליגי וכן בדף יוד סוף ע״א והתחלת ע״ב הוי ג״כ הביאור בהבדל ב׳ הלשונות בדרך זה דללישנא

קמא שניהם סברי דעובר לאו ירך אמו הוא עכ״ז סובר בר פדא דאין קדושה חל על עוברין משוס דליתא לאבראי וכלישנא בתרא פליגי

בזה אס עובר

יין■

שרת עמודי א״ש חלק א
סככת נפשות לו בהסירו מן המקום שהוא קודם זמנו וכן
הראבי' מיירי באותן הקליעות הכעש-ס ע״י פד דאיכא הכנת
נפשות לגלחן וכאשר כתב כן הראבי' • ומאחר דאינו דומה
לעובר ממילא תו מוכח דחוק מן המקשן דיבמות (ע״׳חא׳)
דהי׳ מוחלט לי' דאס דלאו ירך אמו הוא דחוצצתר האס
נהעובר ואף דמשני שאני עובר כו׳ עכ׳יז הרי לא מצינו דמשני
הגמ׳ רק בעובר לבד דאיכא סכנת נפשות להעובר אבל היכא
דליכא סכנת נפשות לא מצינו דהתרצן יפלוג על המקשן :

א^ן

יש לעיין אס הא דמסתכן העובר בהסרתו קודם
סב
י זמנו אם הוא תמיד עד רגע האחרונה דעת הלידה
או דיתכן לפעמים דחי׳ יחי׳ שפיר אף אס יוסר מהאם

קודס זה :
יש להוכיח מהא דערכין (ז׳ א׳) מהא דתנא
סג
במתני' שס האשה יוצא ליהרג אין ממתינים
לה עד שתלד ישבה על המשבר ממתינים לה עד שתלד ומקשה
הגט׳ שם פשיטא גופה היא וביארתי כבר דקושית הגמ׳
פשיטא כו' הוא וודאי אף אם עובר לאו ירך אמו והכוונה

ולכאורה

הוא כמו שפירש ר״ת בתוס׳ סנהדרין (פ׳ ע״ב) דכיון דחיות
הולד תלוי בהאס הוי כאילו נגמר דין שניהס להריגה וא״כ
ע״כ מוכח דעד רגע שמתחלת לישב טל המשבר הכל חיות
העובר תלוי באמו ולא יצוייר בשוס אופן דקודס לא יהיה
חיותו תלוי באמו כי רק בישבה על המשבר לחוד תנא דממתןכין
לה עד שתלד אבל קודם שישבה כו׳ אין ממתינין לה לעולם
עד שתלד כי תמיד בכל רגע קודם שיושבת כו' גופה הוא
מחמת דחיות העובר תלוי באמו :

סד ארל

הנראה לי דע״כ דיתכן לפעמים דאף קודם הרגע
שמתחלת לישב על המשבר שפיר העובר בן קיימא

נחשב ויצא מתורת כפל אף אס יוסר מאמו מקודם והוא
דדעת הרמב"ס פ' ט״ו מה׳ איסורי ביאה הל׳ י״ט והביאו
בעור ובש״ע אבן העזר סי' ד׳ סעיף י״ד דההלכתא הוא כרבא
תוסשאה יבמות (פ׳ ב׳) דמישתהי העובר לפעמיס יותר מט׳
חדשיס ועד הוף י״ב חדשיס לפ״ז יש לומר דאחר שכבר כלו
ע׳ חדשים אף דהוא משתהי יותר עכ״ז כבר יצא מידי נפל
והוא בן קיימא אף חס יוסר מהאס ולתוס׳ נדה (כ״ז א׳)
ד״ה אלא דכתבו דרוב אמוראים לית להו להא דרבא תוספאה
וכן עוד שס בדף ל״ח א׳ ד״ה שיפורא גרים כתבו ג״כ דאין
משתהי העובר יותר מן רע״א ימיס לשימושה דלא קיי״ל
כרבא תוספאה והובאו דברי החום' דדי׳ה שיפורא בחלקת
מחוקק ובב״ש שס לפ״ז ע״כ צריך לומר דביוס האחרון דמישלס
זימנא דט׳ חדשיס יוצא הולד מדין נפל ולבן קיימא נחשב
ואף אס יוסר מהאס אחר התחלת יוס האחרון ולא כשלס
עדיין כל ההריון עד רגע אחרונה והראי' לזה מהא דאיתא
בחולין (ע״ד) במשנה שס השוחט את הבהמה כו׳ קרעה ומצאה
בה בן ט׳ חי טעון שחיטה וכן עוד ב;מ׳ (ע״ה א׳) א״ר אמי
השוחט את הטריפה ומצא בה בן ט׳ חי לדברי האוסר מתיר
כו׳ רבא אמר לדברי המתיר נמי מותר כו׳ יעוי׳ש ע״כ והנה
וודאי אלו הדינים הוא אף אס קרעה או שחט את הטריפה
שלא בשעת הקשאת הלידה אשר הוא כמו יושבת על המשבר
וכן משמע מלשון השוחט ומצא כו׳ וכן ברמב״ס בכל הפרק
לא זכר מקשה לילד רק סתמא ובטור וש״ע בסי' י״ד הוא
שם הדינים דבהמה המקשה לילד והוציא העובר כו׳ ושני
הדינים דקרע ושחט את הטריפה ומצא בה עובר כתבו מקודם
בסימן י״ג אשר לא נזכר שה כלל מקשה לילד רק שחט סתמא
ומצא כו׳ או קרע סתמא ומצא בה וגם מסתימות הדברים

.הגה״ה

משמע

ירך אמו הוא אס נא היוצא מזה דהרמב׳ס דפוסק כר״י דעובר במעי בעלת מוס דקדוש דע״כ סובר ־עובר לאו ירך אמו הוא כי זהו טעמי׳ דר׳י :

כה עוד

יש לעיין במאי דכקבהרמב״ס בפ׳ י״ב מהל' איסורי ביאה וז״ל מצרית מעוברת שנתגיירה בנה שני מצרי שני שנשא מצרית ראשונה או מצרי
ראשון שנשא מצריה שניה הולד שני שנאמר בניס אשר יולדו להס הכתוב תלאן בלידה ע״כ והנה ביבמות (ע״ח א) אימר זה הדרש על דין הראשק

ועל דין השני לבד ודין השלישי לא הוזכר כלל בגמ׳ ואומר שה הגמ׳ דהדרשהזה אינו צריך רק אס עובר ירך אמויעו״ש ומאתר דהגמ׳ אומר כן על דין
השני דאס עובר לאו כו' אין צריך להקרא דאשר יולדו דאף בלעדו הוי בנה שני מחמת דלאו ירך אמו ובתר אבוה שדינן ליה לפ״ז מוכח ממילא דבדין הג׳
דנקט הרמב״סאשר הואההיפך מאופן דין הב׳ דבזה נהפוך הוא דאסדעובר ירך אמו א״צבזהלהקרא דאשר יולדו וא״כ הרמב״ס דכלללדין השניוהג׳

ביחד וסייס ע״ז הדרש דאשר יולדו צ״ע לכאורה ממ״נ אס סובר דלאו ירך כו׳ א״צ זה הדרש לענין דין הג׳ ובאש דסובר דירך אמו הוא א״צ הדרש לענין

דין השני והנה מאי דהבדיל הרמב׳ס בלשונו את דין הראשון מן שני הדינים האמרוניס הנראה לכאורהדהוא כיון לחלקס בענקהדרש דאשר יולדו דבדין
הראשון סובר דא״צ בזה להדרש דאשה יולדו ולפ״ז יהיו סתירה מזה למאי דהצריך הדרש גבי דין הב׳ דאחר דלא הצריך גבי דין הראשון ע״כ דסובר דעובר
ירך אמו וסובר דהגמ׳ נא הי׳ צריך בזה ג״כ להדישא דאשר יולדו רק אס עובר לאו ירך אמו ולכן היההה"אדאף בשעה שנתגיירה היה חשוב הולד נעצמו

והוי כמו נתגייר לעצמו וקשוב ראשון ולכן בא הדרשא דאשר יולדו דאזלינן בתר לידה וחשוב שני אבל אס •רך אמו הוא וא״כ לא נעשה בר־ה לעצמו רק

בעת הלידה וחשוב ודאי לשני אף בלא שוס דרשא מקרא ואין לומר דצריך להיות כמו אמו אחרדירך אמו הוא וא״כ הוא ראשון כמו אמו דהלא כשנתעברה
אח״כ ואז בודאי לכל מילי בשעת העיבור הוא כאמו ועכ״ז בזה בודאי אף בלא שוסדרשא מקרא הוי שני ולא ראשון כמו אמו ומדהצריך הרמב״ס להדרשא
דאשר יולדו גבי דין ■השני מוכה ההיפוך ואפשר דהא דחלקס הרמב״ס בלשונו הוא רק מחמת דשני דינים האחרוניס שוויס המה בעניניהס ובאמת דהדרש
דכתב בסיוס דברו קאי על כל השלשה דיניה ולפ׳ז יהי׳ מוכרת יותרדקאיזה הדרש גס על דין השני אחרי דהוא קא־ גס על הקודם לו אשר הוא דין הראשון

ויהי׳ קשה מן האי דהצריך גבי דין השלישי על הא דהצריך גבי דין הא׳ והב׳ :
בו עוד יש לעיין דהנה ההוס׳ בב״ק (מ״ח א) ד״ה אלא ובסנהדרין (פ״ב) ד״ה עובר וכן הרשב״א והיש״ש בב׳ק שס העלו דטעמי׳ דרבא דאומר בב׳ק

שה פרה שהזיקה גובהמוולדהמ״ט גופה הוא כו' ע״כ דהוא מחמת דסובר דעובר ירך אמו ויעוין בחוס'סנהדרין הנ״ל בסופו דכתבו דההיא דהפרה

קשה לר"ה יעו״ש ואפשר דלר"ת לא קיימינן כההיא דהפרה :אכן הרמב״ס פוסק כוותיה בפ״ט מה' נזקי ממון ה״א וא״כ מוכח מזה דע״כ סובר דעובר
ירך אמו הוא :

ולכאורה

יש לומר דהרמב״ס באמת אינו פוסקכרבא דנאמר דהוא סוברדעובר לאו ירך אמו הוא ומחמת זה שינה הימב״ם בלשונו מן לישנא דרבא
כז
דרבא אמר פרה שהזיקה גובה מולדה והרמב״ס הוסיף בלשונו וכתב גובה ח״נ ממנה ומולדה כו׳ יעו״ש והוא דרבא סובר דעובר ירך אמו
הוא ולכן שפיר יכול לגבוה כל הח״נ מולדה אבל הרמב׳ס נאמר דסובר דלאו ירך קמו הוא ולכן אין יכול לגבות הח״נ בשלימות רק משניהס דווקא ואי ליתא

לההחד לא משתלס מהשני הנשאר רק רביעי נזק לחוד דהוי כשני שווריס קמין שהזיקו דהוי לאו ירך קמו ועכ״ז הוי כאלו שניהס נגהו מחמת דגס הולד מועיל
בגניחה וכאשר כתבו לזה הסברא התוס׳ בכ״ק וסנהדרין הנ״ל לפרש כן דברי רבא דסנהדרין דאומר ולד הנוגחת כו׳ היא וולדה נגחו היא וולדה ניבעויעו״ש:

כח
בט

ונאמר
וטאי

דזהו ג״כ הכוונה במאי דכחב הרמב״ס בפ״ג מה׳ איסורי מזבח הי״ז וז״ל בד״א כשנעבדה בה עבירה או שהמיתה כשהיתה מעוברת שהרי הולד
מצוי עמה הרי הוא נוגח כמו ןל אברי הפרה ע׳־כ :

דמסייס הרמב״ס בפ״ט מה׳ נזקי ממון הנ״ל וכתב גובה ח״נ ממנה ומולדה מפני שהיא מגופה כו' ע״כ נאמר דאין כוונתו שהוא מגופה מפני שעובר
ירך אמו הוא רק דכיון לכתוב את הסברא המחלקת בין עובר לביצה דעובר מגופה הוא וביצה מופרשת ומובדלת וכאשר סייס הרמב׳ס יעו״ש

והך סברא דהעובר מגופה הוא שייך שפיר אף אס עובר לאו ירך אמו הוא כדמוכח מהא דמקשה הגמ׳ דערכין (ז׳ א) פשיטא גופה הוא יעו״ש ומאחר דמקשה
פשיטא כו׳ מבואר דאף אס לא הוי ירך אמו מ״מ פשיטא דגופה היא דאלת״ה דלמא הא גופא קמ״ל דירך תמו הוא ובפנים הארכתי בזה :
ל אכל הנראה דיש ללמוד דכוונת הרמב״ס לפסוק כרבא ממש ומה שכתב גובה ח״נ ממנה ומולדה כוונתו בין ממנה כל הח'נ ובין מולדה כל הח״נ וראיה לזה

י ממאי דכתב שס -בפ׳ ט׳

מה׳ ניזקי ממון ה׳ ב׳ וז״ל פרה מעוברת כו׳ ואין ידוע אס עד שלא נגחה ילדה כו׳ משלס ח״נ מן הפרה ואינו

גובה מן הולד כלוס עד שיביא ראיה ע״כ מסתימת דבריו משמע דמפרה שפיר גובה כל הח״נ אף בלא ראיה ואף אס ליתא לולד וחס איתא דסברתו
הוא דהפרה והולד הוא כשני חמין שהזיקו לפ״ז אס ליתא להולד לא היה יכול לגבות מהפרה בלא ראיה רק רביעי נזק אלא ע״כ דפוסק ממש כרבא

לא

ואפשר

דעובר ירך אמו הוא :

לדחות ולומר דשפיר סובר דעובר לאו ירך אמו הוא והוי שפיר כשני שוורים המין שהזיקו לענין דגובה גס מהולד חלק רביעי
דיש
מדבי הכל לענין הולד
אכן מהפרה שפיר גובה אף כל הח״נ כי היא עיקרית ביותר ולמד זה הרמב״ס ממאי דהגמ׳ בכ״יו

כדאומר טעמא כו׳ אבל כו׳ משתלם כולי ח״נ מן הולד רבא לטעמי׳ כו' ולכן מפרשה הרמב״ס דרק לענין הולד הוא רבא לטעמי׳ אבל .לענין הפרה

א״צ

שרת עמודי איש חלק א
משמע דהא דבן ט׳ הי דמותר בשחיטת עצמו אין מיירי
דמשהינן לי׳ עד אחר ח׳ ימים וכן מבואר בהדיא מן דברי
רמ״א סי' י״ג סעיף ג׳ בצירוף מה שכתב הש״ך שם ס״ק י״א
יעו״ש וק״ל וא״כ לכאורה קשה דמי יימר דנקרעה או נשחטה
האס ברגע האחרונה דמשלס זימנא דהי׳ משתהי העובר
ודלמא הי׳ משתהה עוד שעה החת או רגע אחת עד שהיתה
מהחלת לכרוע לילד אלא ע״כ דיתכן איזה אופן ־חיה יחיה
והוא בר קיימא אף אס הוסר קודס כלות כל ההריון ממש
ולכן להרמב״ס ועור וש״ע הנ״ל דפסקי כרבא תוספאה דיוכג
הולד להשתהי עד 'י״ב חודש יכול להיות דמיירי שכבר עברו

איזה ימים שכלו בוודאי ע׳ חדשים ואשתהי העובר יותר
ונאמר דהחרי דכבר כלו ט׳ חדשים בר קיימא הוא אף אס היה
משתהי יותר והוסר קודם זה [ויעוין בתבואות שור לי״ד סי׳
י״ג ס״ק ט״ו דהקר שם אס בבהמה אמרינן משתהי או לא
יעיו״ש ובאם דנאמר דבבהמה לא אמרינן משתהי יהי׳ צ״ל כמו
שהכתוב לדעת התום׳ דנדה דסברי דלא קיימינן כלל כרבה
תוספאה] ולדעת התום׳ דנדה הנ״ל דסברי דלא קיימינן כרבא
הוספחה ואין משתהי העובר יותר מן רע״א ימים צ׳־ל דאהר
ד נקרעה או נשחטה הבהמה ביום דמשלס יום האחרון של
ט י חדשים לא אכפת לן מאי דלה כלה כל ההריון בשלימות דאף

אס הי׳ עוד נמשך איזו שעות עד סוף הריונה עכ״ז הוי
העובר בן קיימא :
סד׳ וא׳יכ •ע!׳כ צי׳ל דהא דמקשה הגמ׳ דערכין פשיטא גופה
הוא אין זה מחמת שביוסר האם יהיה העובר נפל
ולא בן קיימא רק דכאשר יומת האשה יומת ג״כ הולד מהמת
שהולד בקרבה ומחמת זה הוו כאילו נגמר דין שניהם להריגה
גס על העובר ואף דבלשון התום׳
והדין מתוח הוא
דסנהדרין בשם ר״ת דחוק קצת לפרש כן עכ״ז בהכרח צריך
לפרש כן כנ״ל דלפ״ז צי׳ל דהא דהוי חילוק בין קודם שישבה
על המשבר לאחר שישבה על ׳המשבר לא הוי מהמת דיש
חילוק בין ענין תליית היות העובר בהאס דאף מקודם שישבה
על המשבר אף אס יוסר האס חיה יחי׳ הולד ואף אס ממיתין
להאס הוא מיית ברישא ויוכל עוד להמצא העובר חי כמבואר
בערכין שם ובהאי דקרעה ומצא בן ע׳ חי וע״כ צ״ל דהא

1

דהוי כאלג נגמר דין שניהם לסריגה מחמת דכאשר יימס האס
ולא יוסר העובר תיכף ומיד יומת גס העובר בהיותו בתוך
מעי אמו וא״כ אף כשישבה על המשבר אס יומת האס ולא

יופתח מהר האס תומ״י יומת העובר וכמו דאומר התם
בערכין רב נחמן אמר שמואל דהאשה שישבה על המשבר

ומתה דמביאין סכין בשבת ומקרעים את כריסה וע״כ צ״ל
דהא דישבה על המשבר דממתיכין עד שתלד הוא רק
מחמת דכבר עקר ונע ממקומו והולך לפרוש מהאס לכן אין
שייך לומר דהדין מתוח הוא גס עליו דהוא חשוב כפרוש וצ״ע
הגמ׳ דערכין כי הוא .דחוק מכמה צדדיס בין בענין החילוק
בין קודס שישבה על המשבר לאחר שישבה על המשבר ובין
בעכין גוף הסברא דקודס שישבה על המשבר דהוי מחמת
דביומת האס ולא יוסר העובר דימות גס הוא דלכן הוי
כאילו נגמר דינו ג״כ להריגה כ״ז הוא דחוק מאוד אחרי
דיתכן שיוקרע האס אחר המיתה וימצא העובר חי וגס יתכן
דחף ,מעצמו יצא העובר כמבואר מהא דאומר שס בערכין אמר
רב יהודא אמר שמואל היוצאה ליהרג מכין אותה כנגד בית
הריון כדי שימות הולד תחילה כדי שלא תבוא לידי ניוול
ומפרש ע״ז רש״י ז״ל שאס יהא חיות בולד יצא אחר מיתת
אמו כו׳ ע״כ ואפשר ליישב בדוחק דלכן הוי כאלו נגמר דינו
להריגה מהמת דעל הרוב כשיומת האס ימות תיכף אחר זה
גס העובר אבל שיהי׳ יוצא מעצמו חי או אף שיוקרע תיכף
כריסה וימצא העובר חי קודם שישבה האשה על המשבר הוא
מיעוט לבד וצ״ע בזה :
פי וקי£י מאי דהוכחתי והעליתי מהא דהולין דקרעהומצא
כן ט׳ הי ומהא דשחט את הטריפה ומצא בה בן
ט׳ חי דיתכן דחף קודס שמתחילת להקשות לילד כבר יצא
הוולד מתורת נפל והוי בן קיימא וחי׳ יחי׳ אף אס יוסר
מהאס קודס בא עת שהיה מולידו מעצמה והוא להרמב״ס
וטורוש״ע יש לומר דהוא אחר שכבר כלה ט׳ חדשיס ומשתהי
יותר דאז שפיר הי׳ יחי׳ העובר אף אס יוסר ’מהאם ולהתוס׳
דנדה הנ״ל צ״ל דהוא ביוס האחרון של סוף חודש התשיעי
לפ״ז יש ,לעיין דהלא רבא דאומר גיורית מעוברת שטבלה דא״צ
בנה טבילה אומר דבריו 4בסתימות וכן הפוסקים ואף הרמב״ס

א״צ לזה דמינה שפיר גבי דהיא הע־קרית בנגיחה ודחוק קצת כי יש לדחות דהא דנקט הגמ' את הולד משוס דמביא ע״ז דברי רבא דפרה שהזיקה
כו' דאומר ג״כ הדין על הולד:
רב ויה יש לומר לכחורה דשפ*ר נאמר דהרמב״ס סובר דעובר לאו ירך אמו הוא והוא הוכיח דע״כ אף רבא יכול

הוא דהרי ביבמות (ע״ה ע״א) פריך מיני׳
רבא אף לר״י ועמדו

לר' יוחנן אשר מדייק שה הגמ׳ מיני׳

דעובר לאו ירך אמו

לסבור דעובר

נאו ירך אמו

הוא ומיישב שס הגמ׳

דברי

כבר בזה התוס׳ (ב״ק מ״ז ע״א) ד״ה מ״מ וביבמות שס וישבו בדוחק כמובן ולכן סובר הרמב״ס דמלהא דרבא דאומר פרה

שהזיקה גובה מולדה מ״ט גופה היא אתיח אף הס צאו ירך אמו הוא דהא רבא אין אומר טעס לזה ריף דגופה היא והסברא דגופה היא שייך
שפיר אף אס לא הזי כירך אמו כמבואר בהא דמקשי הגמ׳ בערכין (ז׳ ע״א) פשיעא גופה היא והוכחתי כבר לעיל חות (כ״ט) דודתי דהגח׳ הוא אף

אס לא הוי כירך אמו דאל״כ לא שייך למיפרך פשימא ומזה גופא יסתייע צזה מהא דרבא אינו אומר טעמא להלכתא דילי׳ דגובה מולדה רקדגופה
היא אשר זה שייך אף אס לא הוי כירך אמו כדמוכח מהא דערכין הנ׳ל כנ״ל וסברה רבא הוא דהנא מה שהתם אינו משלס רק מגופה הוא גזרת
הכתוב שנאמר ומכרו את השור החי וכו׳ ולכן אף מהעובר יכול לגבות אף אס לא הוי ירך אמו משוס דעכ"פ גופה נחשב כנ״ל ולפי מאי דכתב ר״ת

בהוס׳ סנהדרין (פ׳ ב׳) ד״ה עובר דהא דפריך הגמ' פשיטא גופה היא הוא מחמת דחיות העובר תלוי באס והארכתי בזה בפניס (גד סה) מ״משפיר
נאמר דמחמת זה משהלס מיני׳ כשנגחה אמו אחר דלענין היות תלוי הוא באמו וכגופה חשוב וגס י״ל דהלא בקרא נאמר ומכרו את השור החי ולכן
תלוי בהיות דאחרי דחיות העובר תלוי באמו שפיר קרינן בי׳ ומכרו את השור החי ומסתברא .לי' דזהו שיטת ר״ת דבתוס' סנהדרין הנ״ל ומיושב מה
שהניחו התוס׳ שס בקושיא לר"ת מהא דפרה אשר הוא מימרא דרבא הנ׳ל:

3הא

לג ו

דאומר רבא בתמורה ובסנהדרין ולד הנוגחת 'אסורה היא וולדה נגהו כו' וכן הא דכהב הרמב״ס בפ"ג מה׳ חיסורי מזבח הל׳ י׳ג הנ״ל
וז״ל והיא כאבר מאיברי' צריך עדיין למה שכתבו ההוס' בב״ק מ״ז ע"א ד״ה מ״ט והבאתי לעיל דהוא מחמה דהעובר מועיל ג״כ בנגיחה

כי המברא דכהב ר״ת אינו מועיל רק לענין

אה ילדה אחר גמר דין ולפי מאי דכתבתי מקודס שייך

ג״כ-גבי השלומין דחס דגובה מגופה וקרינן

ביה ומכרו את השור החי אבל לענין שיאסר העובר במאי דהיה בשעת נגיחה לבד אין שייך סברא דר״ה ואדבר לקמן אי״ה מאות (בא) ולהלן דצריך

להגיה מחמת זה בדברי התוס׳ דסנהדרין הנ״ל ־ ובלישנא דהרמב״ס דפ״ג מה' חסורי מזבח הנ״ל דכהב בלשונו והוי כאבר מאיבריה דחוק נפרש כן
כנ״ל וביאור הפשוט משמע דסובר דעובר ירך אמו הוא:
יש להוכיח מלשון הרמב״ם פ״ב מה׳ אבות הטומאה ה״ז דכהב ז״ל השוחט כו׳ ומצא בן ט׳ חי אעפ״י

לד

שהרי שחיטת אמו מטהרתו אה נטמאת אמו לא נטמא הוא כו'

שחין צריך שחיטה כמו שבארתי

שאין החי מתטמא וחע״פ שהוא אבר מאבריה ע'כ והלא בכאן אין מיירי

בענין נגיחה או רביעה דנפרשו בדרך שרציתי לדחוק ולפרש דברי הרמב״ס דפ״ג מה' אסורי מזבח כנ׳ל וגס לפרשו דכונתו דהואכאבר מאבריה לענין
שחיטה אשר הזכיר זה בראשית דבריו שס גס זה דחוק ולכן משמע יותר דסובר דעובר ירך אמו הוא:

לה י^ךד

כתב כמו כן הרמב״ס בפ' ה׳

מה'

מאכלות אסורות ה' ט"ו וז"ל וחס לא

גמרו לו חדשיו אעפ״י שהוא חי במעי השרפה הרי זה אסור

מפני שהוא כאבר מאמו ע״כ מזה מוכח ג"כ דדעתו דעובר ירך אמו הוא ובזה לא שייך ליישב כאיזה מהישובים הנ״ל דלא איירי בזה
לענין נגיחה ורביעה וגס לא דיבר בזה בענין היתר שחיטה רק דנתן טעם להא דאסור דהוא מפני שהוא כאבר מאמו:

לו

ולהפוסקי□

דסברי דעובר לאו יא״ה א״ש ג״כ מאי די.וח אסור ואין צורך לסברת הרמב״ס הנ״ל כי סברא גדולה יש בזה דיהיה אסור אף
אס אינו כירך אמו וכאשר כתב הב״י בטור סי׳ י"ג וז״ל .ומ״ש אבל כו׳ פשוט הוא דהא אי אפשר לו בשחיטת עצמו ושחיטת אמו
שהיא טרפה אינה מתירתו באכילה:

(ח'א)

דלית

ואפשר

שרית עמודי א״ש חלק א
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אשר לפי דעת היש״ש וכ״מ סובר הרמב״ס דעובר לאו ירך
אמו הוא וכנ״ל כולם סתמו הדברים ומשמע דאף חס כבר
כלו ע׳ חדשים והוא משתהי יותר או דהוא ביום האחרון של
סוף ט׳ חדשים ועכ״ז א״צ בנה טבילה אחר שיולד באיזה
ימים או באיזה שעות כי יעבורו ואף דבשעת שטבלה לא
הי׳ מסתכן העובר אם נוציאו קודם הטבילה מאמו כי כבר
יצא מתורת נפל וא״כ מאי האי דמשני ביבמות שאני עובר
דהיינו רביתי׳ הלא יתכן לפעמים דכבר אין סכנה להעובר
כשנוציאו מן האס ועכ״ז משמע דמהני טבילה אף להעובר
מסתימות דברי אבא ואשר כן הוא סתימות דברי הפוסקים
כנ״ל וגס הגמ׳ בישובה אינו אומר עכ״פ הכא במאי עסקינן
דעדין לא כלו ט׳ או שלא בא עדיין יום האחרון של ט׳ כנ״ל
ושאני עובר דהיינו רביתי׳ ע״כ אע״כ צ״ל דכמו דלפי כברתה מקשן
דעעמא דרבא הוא משום דעובר ירך אמו כל אימת שטובלת
קודם שיושבת על המשבר אין צריך בנה טבילה אחרת כמו
כן הוא נמי צפי מאי דמשני שאני עובר דהיינו רביתי׳ דאף
דהעובר כבר בן קיימא הוא וחי׳ יחיה אף יוסר מאמו קודם
הטבילה שטבלה א״ע עכ״ז טוב צו יותר לחוזק בריאותו
ושלימותו דישההי עד שיצא מעצמו לכן שייך שפיר הסברא
דמשני הגט׳ שאני עובר דהיינו רביתי׳ ולא חייץ ליה אמו :
סז

למטתה
*

כמו כן הוא בהקליעות אף אם ליכא סכנת
נפשות לגלחן רק דטוב הוא לבריאותה

ושליחותה שלא תגלחה את הקליעות דלא מייץ לה בטבילה
ומאי דכתב הראבי' ואיכא סכנת נפשות לילחן הוא מחמת
דהוא הורה על ענין שנשאל מאתו אשר העובדא היה באותן
הקליעות הנעשים ט״י שד אשר בזה איכא באמת סכנת נפשות
לגלחן וכתב כדבריו הדבר כמו שהוא בעובדא דיליה ולאו תנאי
הוא בענין ההוראה וצ״ט להלכה בזה :

םח ובבייאורי
ט״י שד
טעמים
העתיק
והוסיף
לז

הגר״א לי״ד סי׳ קצ״ח ס״ק י״ג כתב כדרכו
מקור וטעם בקיצר להא דקליעות הנעשים
המוזכר ברמ״א וכתב כמו האגור היינו שהביא ב׳
האחרונים שבמרדכי ובהעתקתו את טעם האחרון
ג״כ הראי׳ מיבמות דאומר שאני עובר דהיינו רביתי׳
עוד בלשונו וכתב וכן בכלים תניא בתוספתא והביאו

ואפשר

הר״ם בפ״י דמקואות משנה א׳ כל ידות הכליס שהכניסן
כדרכן כו׳ שלא כדרכן נו׳ וטטמא דשל׳א כדרכן עתיד להסירן
כו׳ ובסוף דברי הגר״א ז״ל שס סייס וכתב מרדכי הלכות
הוא
נדה יעויין שס והנה יהא דהוסיף מידות הכליס
הוספה שלא נמצא במרדכי שלפנינו והנראה דההוספה הוא
מדברי היר׳יא ז״ל עצמו והא דכתב בסוף דבריו מרדכי הלכות
נדה הוא מחמת דהכל הולך אל סברא אתת והא דירות
הכלים אין זה רק הוספת ראי׳ לבד :
םט ליען להבין בדברי קדשו של הגר״א ז״ל אשר כל דבריו
וודאי נאמרים בדקדוק גדול ונפלא מאי האי דכתב
הראי' הנ״ל מתוספתא המובא בר״ש פ״י דמקואו׳ משנה א׳ ולמה
אינו מביא הראיה הנ״ל מן דברי המשנה הנ״ל עצמה דתנא
כל ידות הכלים שהכניסן.שלא כדרכן או שהכניסן כדרכן ולא
מרקן כו׳ הרי אלו חוצצין ע״כ הרי מבואר דהא אס הכניסן כדרכן
ומרקן כלומר שגמר הכנסתן (יעויין בר״ש ורא״ש שס) אינו
חוצץ והוא מחמת דאין עתיד להסירן :

•א□

דלהכי לא הביא הראיה מן המשנה עצמה הנ״ל
ע
משום דהרמב״ס ז״ל בפירושו שם ובה׳ מקואות
פ׳ ג׳ מבואר דמפרש בענין אחר והוא דהידות המה חלולות
ויכנס מי הטבילה דרך חלול הידות יעו״ש בב״י בעור סי׳ ר״ב :

אהן

הנראה דלהרמב״ס אף מן התוספתא אין ראיה
עא
י דגם להתוספתא מפרש כשיטתו הנ״ל כאשר כתב
בפירושו שם וז״ל וכן ביאר בתוספתא שהדיבוק בידות החלולות
כאשר אפשר בהם שיפתח ע״כ יעו״ש והנה אין תוספתא
" אחריתא בזה זולם אותה התוספתא אשר מביא הר״ש הנ״ל
והנראה דראיית הרמב״ם מהתוספתא דמיירי בידות החלולות
הוא ממאי דתני בתוספתא הנ״ל והביא הכל הר״ש וז״ל כל
ידות הכלים שהכניסן כדרכן הרי אלו אין חוצצין נתן הזפת
והשעוה בין במקום הנקב בין במקום הניצוק הרי אלו אין
חוצצין הכניסין שלא כדרכן הרי אלו חוצצין נתן הזפת והשעוה
בין במקום הנקב בי; במקום הניצוק הרי אלו חוצצין ע״כ
ומפרש הרמב״ס דהא דקתני בין במקום הנקב בין במקום
הניצוק הוא הכל בנקב החלל שביד הכלי אשר בתוכה יוצק המים
או המשקה מן הכלי ומקום הנקב הוא מקום אשר שמה

נקב

הגד ז׳ה

דיש לדחוק בדברי הרמב״ס דג״כ כיון לזה וכוונתו במאי ־כתב מפני שהוא כאבר מאמו כלומר דהוא צריך ליתר בשחיטת אמו כמו שאר
איבריה ודחוק !הוא ויעויןיבלש״י ביצה (ו׳ א')ד״ה הטרפה ( :לח) עוד הנההרמב״ם בפ״ד מתמורה ה׳ זיין פסק דהפריש נקבה לפסח וילדה או

שהפרישה מעוברת היא וולדה ירעו עד שיפול בהם מוס ויביא בדמיהם פסח והוא כחכמים ודלא כר״א המורה (י״ט ע״א) ורבינאמוקיס שם דטעמא דר״א
הוא משוס דעובר לאו י״א וא״כ הרמב״סדפוסק כחכמים ע״כ דסובר דעובר יא״ה ( :לט) שוב מצאתי דהרמב״ם •כהדיא כתב בפ' י״ת מה׳ נזקי ממון ה' י״ב וז״ל ואס

ילדה אחר גמר דין ולדה אסור שעובר יא״ה ע״כ הרי מבואר בהדי׳ בדבריו דעובר ירך אמו הוא:

ם להגה

התוס׳ בסנהדרין (פ׳ ב׳) ד״ה עובר כתבו בשם ר״ת וז״ל והא דאמר רבא הכא ובתמורה ולד הנוגחת והנרבעת אסורה לא פליגי • והיינו
טעמא כיון דעד עכשיו היה חיות הולד תלוי באס הוי כאלו נגמר דין שניהם להריגה ־ ולאו משום דהוי ירך אמו וכן הא דתנן בפ״ק
דערכין האשה היוצאת ליהרג אין ממתינים לה עד שתלד ופריך בגמרא פשיטא גופה היא התם נמי טעמא כדפרישית ע״כ :

מא

לנראה

טב ללכן

לפענ״ד דע״כ איכא ט״ס בדברי התוס׳ הזה דאל׳כ הוא תמוה מאי דכתבו דהא דאמר רבא כו׳ היינו טעמא כיון דעד עכשיו היה
חיות הולד תלוי באם • •הוי כאלונגמר דין שניהם להריגה ע״כ הלא רבא איירי כשנולדה קודם גמר דין כמבוארשם ע״א :
הנראה לכאורה דצריך להגיה כן והא דאמררבא הכא ובתמורה ולד הנוגחת והנרבעת אסורה לא פליגי והכא היינו טעמא כיון דעד עכשיו

י היו חיות הולדכו׳ והכוונה במאי דכתבו מקודם לא פליגי אינו מחמת מתי דכתבו אח״כירק דסמכו התוס׳ על מאי דכתבו בב״ק(מ״זע״א) ד׳ה

מ״ט דהוא מחמתדהולד עצמו מועיל בנגיחה ונהנה ברביעה יעו״שומה שכתבו אח״ז והכא היינו טעמא כו׳ כוונתם לבאר דאף מסקנתאדרבינא (פ' ב)
דאומר ואס עד שלא נגמר דינה עיברה ומשנגמר דינה ילדה ולדה אסור עובר ירך אמו הוא ע״כ דאין כוונתו רק דלענין זה הוי עובר ירך אמו דלענין
טג

ומעתה

חיות הולד תלוי באמו והוי כאלו נגמר דין פניהם להריגה :

נוכל שפיר לומר דאף הרמב״סקאי בשיטת ר״ת דלכל מילי הוי עובר לאו ירך אמוורקלענין נגמר דין להריגה אומר רבינא דלזה הוי עובר
ירך אמו והפס הרמב״ס לישנא דגמ׳ אשר הוא דברי רבינא וא״כ גם הרמב״ס לא כיון יק לזה לבד דבזה הוי עובר ירך אמו אבן הנראה

לי דאפ״ה מורין הדברים דהרמב״ס סובר דעובר ירך אמו הוא לכל מילי והוא מחמת דחזינן דבשוס מקום אחר לא נקט הרמב״ם לישנא דגמ׳ אשר אומר
שם דעובר לאו ' рאמו ובאם שהרמב״ס היה כותב במקום אתר עובר לאוי״אאז שפיר היינו אומרים דמ״ש בכאן דעובר יא״ה כוונתו דהוא רק לעג ין זה לבד אבל
עתה דלא נמצא בשום מקום אחר דהרמב״סכתב בהדיא דלאו יא״הורק בהדיא כתב בכאן דעובר ירך אמו מזה מורה דדעתו דהוי ירך אמו לכלמילי :

טי וגם

אפשר דגם התום׳ לא כיונו כמו שכתבתי לעיל אות (סב) ואין ההג״ה כמו שהגהתי שם בדבריהם • כי לפי מאי ־ דהגהתי כנ״ל מה
שכתבו והא דאמר רבא כו׳ לא פליגי ע״כ כ״ז הוא לשון קצר וקטיעה מאוד וגם בגמרא הוא דחוק לומר דרבינא דאומר בהדיא עובר

ירך אמו דלא יכוין רק לענין זה לבד ולכן אפשר דרבינא אינו מפרש רק להברייתא לבד דהיא שפיר סוברת דירך אמו הוא ובדברי התום׳ השורות

פחולפות

המה לבד • ואין חסר בדבריהם מאומה וכך צריך להיות הגירסא בתוס׳

והא דאמר רבא כו׳ לא פליגי וטעמא כדפרישית וכן הא דתנן

בפ״ק דערכין כו׳ עד גופה היא התם היינו טעמא כיון דעד עכשיו כו׳ והכוונה במאי דכתבו וטעמא כדפרישית למאי דפירשו בתום׳ ב״ק (מ״ז
ע״א) ד״ה מ״ט הנ״ל והוא מבואר • וצ״ע בזה כי אפשר דיותר מסתבר כהגה״ה הראשונה שכתבתי באות (טב) מחמת כיון דעכ״פ פירשו התום׳
להא דערכין דמחמת דהחיות תלוי בהאם הוי כאלו נגמר דין שניהם להריגה לפ״ז ממילא לא היה צריך תו רבינא בסנהדרין שם הנ״ל לפרש את הברייתא דהוא

מחמת דעובר ירך אמו הוא אשר לר״ת הוא שלא אליבא דהלכתא הלא אף אס עובר לאו ירך אמו

הוא

אחר דהוי כאלו נגמר דין

שניהם

להריגה

צריך להיות דאף ולדה דהיה בפת גמר הדין דנאסר וצ״ע בזה • ועכ״פ היוצא דמהרמב״ס מסתבר דסובר דלכל פילי עובר ירך אמו הוא אחר דלא
מציג ו בדבריו בהדיא • רק מאי דכתב כאן דעובר ירך אמו וכענין זה תפס ג״כ בלישנא בשארי מקומות דכי1ב והוא כאבר מאבייה ׳ יק ואעפ״י

שהוא כאבר מאבריה •

וק מפני שהוא כאבר מאמו • אשר הבאתי הכל לעיל אשר

הוא לשונות

הוא ולשונות להיפך לא מצינו בדבריו :

המורים כמו,שכתב כאז בהדיא דעובי ירך אמו

שו״ת עמודי איש חלק א
נקב הכלי שיכנס המים דרך הנקב לחלל שביד הכלי ומקום
הניצוק הוא ראש יד הכלי אשר משמה יוצק המיס הו המשקה
לחוץ וא״כ להרמב״ס אין ראיה אף מהתוספתא ולהר״ש והרא״ש

אשר כן הוא ג"כ בטור ושייט סי׳ ר״ב שפיר הוא הראיה חף
מהמשנה עצמה דשם הנ״ל :

לאפשר

דלכן הביא מהתוספתא דהתו׳ מוכח יותר כפירש
הר״ש והרא״ש ולא כפירש הרמב״ם דלהרמב״ס
מיותר מאי דסיים בתוספתא הכניסן שלא כו׳ נתן הזפת
והשעוה כו׳ הרי אלו הוצצין ע״כ והרי כאשר נתן הזפת והשעוה
הוא כ״ש דיחצוץ -יצריך לומר להרמב״ס דנקט לזה איידי דתני
ברישא הכניסן כדרכן כו׳ נתן הזפת והשעוה כו׳ הרי אלו אין

ח

הידות הוא הוא גמר העשיה וא״כ שפיר אינו חוצץ בטבילה
כמו שאין צריך להפריד הכלים הנעשים מנסרים רבים ומחוברים
בעיקולים הנקראים (רייפון) כי כולם אינם רק כלי אחד שלם
לבד ודומה כמו שהאקס הוא בעל אברים וגידים רבים אבל
בהתוספתא מבואר דאף כשצריך להדביק בחמר וזפת במקום
שמכניסין הידות בהכלים להדביק הידות להכלים שלא יסורו
עוד עכ״ז ,אס רק הכניסן כדרכן לבד אף דלא נתן עדיין
החמר והזפת עכ״ז אינם חוצצין אחרי דאין צריך להסירם
ממקום הזה ואדרבא דצריכין להיות במקום הזה דווקא והיינו
רביתי׳ ולכן יליף מזה הגר״א ז״ל דכל היכי דהכי הוי רביתי׳

ולפעד

דאינו חוצץ

:

 4חוצצין ע״כ דבזה הוי שפיר רבותא דהזפת והשעוה הוי אינו
מקפיד ולכן תני ג״כ בסיפא להיפך והוא דחוק אבל להר״ש

עה

והרא״ש שפיר הוי רבותא אף בסיפא דה״א דאחר שנתן הזפת
והשעוה מעתה תו אף הכניסן מקודם שלא כדרכן לא .יסירם
כ״כ מהר והוי שפיר היינו רביתיה ולכן קמ״ל דעכ״ז חוצץ
אחר שלא הכניסן כדרכן ולא הוי רביתיה וברישא הוי הרבותא
לר״ש ורא״ש ז״ל מאי דבין במקום הנקב ובין במקוס הניצוק
אין חוצץ :
עג ץןף נראה לי דממתניתין אף לפירש הר״ש והרא״ש יש
לדחות ולומר דהא דחינו חוצץ אינו מחמת דהוי
' היינו רביתיה רק דהוי כבה״ס ובה״ס דכליס אין צריך אף
לראוי לביאת מיס לדעת הר״ש והרא׳י׳ש וכך נפסק בש״ע
והבאתי כל זה לעיל וראייתם הוא מן סיפא דתוספתא הנ״ל
אכן מהתוספתא יש להוכיח שפיר דאין הטעם משום דהוי
כבה״ס דהא חזינן דרק בסיפא דתוספתא הנ״ל גבי מגל שנשברה

נתן החמר והזפת אינו חוצץ אחרי דהכניסן כדרכן עכ״ז לא
דמי זה לא לעובר ולא לקליעות דשאני בזה דלא יסורו הידות
מהכלים עוד אחרי דהכניסן כדרכן ואף דעתה לא נתן עדיין.

ידה סייס שס התוספת׳ מפני שהוא כבה״ס משמע דבריש׳דהכניסן
כדרכן דאינו חוצץ אינו משום זה רק מחמת דהוי היינו רביתי׳:
עד ן/זןך נראה דמתוספתא הראיה נכונה יותר ממתניתין

דבמתניתין יש לומר דמיירי בכלים שא״צ ליתן
חמר 4וזפת במקום שמכניסין הידות בהכליס לחבר הידות
להכלים שלא יסורו עוד כי אף בלא זה ג״כ לא יסורו והכנסת

׳

נראה דיש לדון קצת בראיית הגר״א ז״ל הנ״ל
דיש לומר דאף דמהתוספתא מוכח דאף דלא

החמר והזפת הרי עומד ע״ז שיותן החמר והזפת ו ישחר כן
לא יזח עוד אבל העובר הרי הוא עומד לפרוש ואף הקליעות
לפעמים באיזה משך זמן חוזר האדם לבריאותו הקודמת
והקליעות נופלים מאליהן או דמקבלים שמים או איזה
תחבולה שלא יהיה סכנה בהסרתם :

ג□

קשה קצת לפי מאי דדימה הגר״א ז״ל הא דעובר
להא דידות הכלים דמאי דמשני הגט׳ גבי עובר שאני
עובר דהיינו רביתי׳ זאת הסברא עצמה הוא העעס דידות
הכלים שהכניסן כדרכן דתני בתוספתא דאין חוצצין לפ״ז מאי
האי ד בגט׳ דיבמות שקיל וטרי לענין העובר דאין חוצץ לו
אמו והמקשן מוכיח מזה דעובר ירך אמו הוא והמתרץ תירץ
דשאני עובר כו׳ ובכל זה אין מביא הגט׳ כלל הא דידות
הכלים שבתוספתא הנ״ל :

ו*א£שר

דהא דשקיל וטרי הגט׳ דיחצוץ האס להעובר
עז
הוא מחמת דהעובר עומד לפרוש ממילא והוא
וודאי שיתפרש ולכן היה סברא להמקשן דלא שייך בי׳ הסברא

הגדרה

דהיינו

ואחר שהארכתי בפרטי דברי הרמב׳ס הנראים סותרים זא״ז וצ״ע לכאורה בזה מעתה אשים עיוני לבאר מה שיש להקשות לכאורה בהשוגיות ושינוי

לשונות הנמצאים כי רבים המה • ומחמת כןאבאר שיש לומר שלהרמב״ס יש שיטה אחרת בכל הסוגיות באופן שיתישב בזה כלהקושיות
יעלו לנכון בעזה״י ומאתו אבקש העזר ואלה המה השינוים והקושיות שבהסוגיות :
והשינויס שבגמרא וגס פסקי לשונות הרמב״ס
מה

ע״א בלישנא קמא אומר
א) בתמורה יו״ד
שיירו משויר ועובר כו׳ ותרתי למה לי וצריכא

וצריכא כו׳ ושסע״ב בלישנא אחרי נא מאריך הגמרא ואומר מאיקמ״ל אס
הגמרא בקיצור
ב) בלישנא קמא הנ׳ל הוי הצריכותא הראשונה אי אשמעינן בהך קמייתא אשר היא המימרא

דקדושה חל על עוברין והצריכותא השניה הוא אי אשמעינן בהרייתא אשר היא .המימרא דהקדיש חטאת מעוברת ובלישנא אחרינא שבע״ב הנ׳ל מהפך
הסדר ואומר הצריכות בהיפוך כמבואר :ג) לעיל באות (כד) בארתי דאף להלישנא קמא שבתמורה (י״א א׳) סובר ר׳ יוחנן דעובר לאו ירך אמו ודייקתי
כן מהא דחומר הגמרא שם ור״י הני כב׳ בהמות נינהו ובארתי דללישנא קמא אף בר פדא סובר דעובר לאו ירך אמו וכתבתי שה דכמו כן הוי נמי הכוונה
בשני הלשונות שבדף יו״ד סוף ע״א והתחלת ע׳ב ’ והנה לפ״ז עיקר החידוש בלישנא■ בתראי הוא לבר פ7א לבד ולא לר״י וא״כ קשה לפ״ז היה
בלישנא בתרא לומר גבי בר פדא דסובר דעובר ירך אמו והוא זה החידוש שמחדש הלישנ-א בתרא ולא כמו דאומר עתה אצל ר״י דסובר דלא ירך

אמו השר זה אינו חידוש דאף ללישנא קמא כן :ד)
ובלישנא אחרינא ־שם אומר ור׳

למה הוא משונה הלשון בל ישנא קמה שבדף י״א א׳ אומק ר' יוחנן סבר הני כב׳

יוחנן סבר עובר ליה״ה :

בהמות

נינהו

ה) בלישנא אררינא שבדף יו״ד ע״ב משונה הלשון מבלישנא החרינא שבדף י״א ע״א שבדף י׳

ע״ב אומר אס שיירו משוייר עובר לי״א ובלישנא אחרינא שבדף י״א ע״א אינו אומר רק ר"י סבר עובר לאו י״א ואינו אומר אס שיירו משוייר  :ו) בדף
י׳א ע״א בלישנא קמא אומר בר פדא סבר כיון דאמיה לא מקדישין קדושת הגוף איהו נמי לא קדוש ובלישנא בתרא הלשון הוא בשינוי ואומר בר פדא סבר כיון דאמיה

בלישנא בתרא מבלישנא קמא דבלישנא קמא
נמי לא קדוש איהו נמי לא קדוש גופה אלא לדמיה וכן גבי ר׳ יוחנן הוי הלשון משונה
אומר אימיה הוא דלא מיקדשא ובלישנא בתרא אומר ואע׳ג דאמיה לא קדשה לגופה כו׳ :ז) בתמורה י״ט ע״א אומר שס רבינא ר״א שובר כר"׳
גס שניהם והוא כמו בדף יו״ד ע״ב ולא כמו בדף י״א ע״א דאומר דלאו ירך כוי
דאמר אס שיירו משוייר דעובר לאו ירך אמו ע״כ הרי דנקט
ח) למה לא מקשה הגמרא על ר״י דקדושה חל על
וגס לא כמו באיזה מקומות שבדף כ״ה דאומר רק אס שיירומשויר ואדבר מזה לקמן :

עוברין השר הוא מקודם בדף יו״ד מן הברייתא דהאומר לשפחתו הרי את

שפחה כמו דמקשה הגמרא עליו על הא דאמר הפריש חטאת מעוברת הנאמר

היאכו׳ וכ״זאינו אומר הגמרא בדף יוד לענין קדושה חל על עוברין :ט) בתמורה
אח״כבדףל׳ה וסליק שסבתיובתא וגס שס אומר׳ לימאכו' תנאי
£ס מסיק מקודס בתיובתא האדשיירו משויר וא״כ הוי ההלכה דאינו משויר ואח״כ אמר הגמרא ע״ז דתנאי היא ולפי מאי דר״ל דבזה פליגי ריה״ג וחכמים קיימא

הא דשיירו אינו משויר כיחידאי ובפרט לפי מאי דמסיקכ״ע סברי דהוא משויר ומאי דכתבו ע״זהתו׳ בסנהדרין (פ' ב׳) דכן הוא דרך הש״ס ומייחי ראיה מגיטין
נ״ג צ׳ע דלא דמי כלל להתס דהתס מסיק דכ״ע הוא כההלכתא :י) בתמורה כ״ה ע"א אומר שס מקודס מ׳'מ קא סבר ר״י אס שיירו משייר עובי לאו יא״ה
ואח״כ כדמותיב ר״א אינו אומר יק ואי ס׳ד שיירו משריר ואינו מסיים עובר לאו כו׳ ואח״כ כדמותיב הגמרא מן האומר לשפחה הרי את שפחה כו' אומר מקודם

הכל ה״א בשלמא אס שיירו אינו.משויר עובר ירך אמר וקשסבע״בואי אמרת שיירו משויר עובר לאו כו׳ ומסיים שס אלא ש״מאס שיירו אינומשויר ואינו
מסייס בדרך שהפס עד עתה דנקט הכל שניהם שיירו כו׳ עובר כו׳ ובסיומו עזב את עובר כו' ולא נקט רק שיירו כו׳ לבד ומאז והלאה בכל הסוגיא שם עד תומה
לא הזכיר תו עובס -יא״ה לאו ירך אמו ־ ואומר הכל רק שיירו משויר או אינו משויר לבד כדאומר שס לימא אס שיירו משויר תנאי כג׳ מאי לאו בהא
קמיפלגי דר״י סובר שיירו אינו משויר ורבנן סברי משויר אמר לך ר״י דכ״ע שיירו משויר כו׳ דת״ק סבר שיירו אינו משויר ומר סבר שיירו משויר אמר
לך ר״י דכ״ע שיירו משויר מתקיף לה רבאממאי דטעמיה דר״יאס שיירו משויר כו׳ע״כ :יא) קשה ביבמות ע״ח ע״א דאומי טעמא דכתיב אשר יולדו הא

בעלמא

בתר אבוהשדינן

ליה אלא הא דאמר רבא כו׳ יעו״ש למה ליה להקשות מדיוקא לבד כדאומר סעמא דכתיב כו׳ ולמה לא מקשה

להא דרבא

 .מדברי ר׳י דהפריש חמאתמעוברת כמו דהקשה אביישס מקודם• שוב מצאתי דהרשב״א בחידושיו עמדע׳ז וישב בדוחק יעו״ש  :יב) ביבמות שס ע״ב
דאמר ר״יבאומות הל-ך אחר הזכר מייתי הגמרא שס וכן בקדושין את הברייתא דדריש זאת מקראי ולהא דאמר ר״י נתגיירו הלך אחרי
על הא

הפגום

אי1

אומר הגמרא שוס דרשא ע״ז ואין שואל הגמרא כלל ע״ז :

ולכן

.

שרת עמודי אש הלק א
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דהיינו רשיתיה ורק שידות הכלים לבד דיניחו במקומן ולא
יסורו עוד בהו שפיר אינו חיק מחמת דהיינו רשיתייהו
ולא בעובר דיתפרש בוודאי בלי ספק ממילא והמתרץ השיב
דעכ״פ אחרי דבשעה שטבלה הוא צריך להיות מונח במקוס
הזה חשיב שפיר להיינו רשיתי׳ דאינו חיק ליה אמו והגר״א
אין מביא מהתוספתא ראיה רק לענין הקליעות לבד דאינס
עומדים עכ״פ להתפרש בוודאי ממילא כמו עובר ומסתבר לי׳
דהמה דומין שפיר לידות כלים שבתוספתא הנ״ל ודחוק :

עח ויותר*

נראה לי לומר דגם הקליעות דומין המה לעובר
ולא לידות הכליס אחרי דלפעמיס באיזה משך
זמן חוזר האדם לבריאותו הקודמת ויתכן שיסורו אז וכאשר
כתבתי כן לעיל אות (עד!) והגר״א ז״ל לא דכיוון להביא
ראיה חדשה ממש מהא דידות הכלים כלומר דאף אם לא הי׳
משני הגמ' גבי עובר דהיינו רשיתי׳ יש לדון להתיר בהקליעות
מהא דידות הכלים אלא דהגר״א ז״ל כתב דבריו לפי מאי דמשני
גבי עובר דשאני עובר דהיינו רביתיה דלפי האמת דינו דעובר
הוא דומה לדין ידות הכלים שבתוספתא וחד טעם להם לפי
האמת דהכל הוא מחמת דהיינו רביתיה ואין חילוק לפי מאי
דמסיק בין אס לא יוסר לעולם או שעומד לפרוש וכל דברי
הגר״א הנ״ל אינם רק תוספת ביאור לבד דלפי האמת הן הן
הטעם של ידות הכלים שבתוספתא וכן גבי עובר והקליעות ואינו
מכוין בזה הגר״א להביא ראיה חדשה וזהו שהמרדכי בפס
הראבי' לא כ׳ רק להא דעובר דביבמות הנ״ל ולא לידות הכלים

המקשן דיבמות דמקשי מעובר כנ״ל וזהו מאי דהגר״א בסוף
כל דבריו כתב מרדכי הלכות נדה ע״כ ובאם שהיה מכוון להביא
ראיה חדשה מהתוספתא דידות הכלים היה לו לציין תיכף
אחר שהביא הראי׳ מעובר מרדכי סוף הלכות נדה ואח״כ
היה לו לכתוב וכן בכלים תניא בתוספתא כו׳ ־ ואחרי דכבר
העליתי דהראי׳ מעובר לבד מספקת לסמוך עליו להתיר מחמת
טעס הג׳ של הראשי׳ לבד ואשר כמו כן בעל הגהת ש״ד לא
הביא רק לטעם הג' לבד מעתה תו אין נפקותא כ״כ אם
מהתוספתא דידות הכלים יש ראי לזה או לא :

,

עט ן£ן דברי הגר״א הנ״ל מבואר דהוא מפרש מאי דמשני
י הגמ׳ ביבמות שאני עובר דהיינו רבירזי׳ ע״כ כמו
רביעתו כלומר דהוא צריך להיות מונח בכאן ולכן דימה זה
לידות הכלים שבתוספתא הנ״ל דאינם הוצצין מחמת זה הסברא
דבמקוס שהכניסן צריכין להיות מונחים ואין מפרש הגר״א
רביתי' מלשון גידוליה דהעובר מתרבי ונגדל במקום הזה ונכון
הוא יותר כמו דנראה דמפרש הגר״א דהוא מלשון רביעתו

כי באמת אין העובר נגדל מן האם כמבואר מהא דתמורה
(ל״א א׳) דאומר מאוירא קא רבי׳ והארכתי בזה לעיל ולפרש
דהוא צריך לגדל במקום הזה עכ״פ אין סברא כ״כ לחלק בין
אס הוא צריך להיות במקום הזה מחמת דבר אחר או מחמת
דצריך הוא לגדל וא״כ מאי האי דתפש הגמ׳ הא דהוא נגדל
בכאן וגם לפי מאי דהעליתי דהא דמשני הגמ' כאני עובר
דהיינו רביתיה הוא אף אם כבר העובר הוא בן קיימא ועכ״ז
אינו חייץ מחמת דטוב לו יותר לשלימות בריאותו דישתהי עד
שיגיע הזמן שיצא מעצמו ויערין לעיל (סו) לפ״ז בוודאי אין
לפרש רק מלשון רביעתו כמו דמפרש הגר״א ז״ל ולפ״ז אין
מקום למה יפהערתי לעיל להקפות על ראיית הראשי' לענין
הקליעות מהא דעובר דלכאורה יש לומר דפאני עובר דמחובר
וגופה מקרי והארכתי כזה לעיל אכן לפי מאי דנאמר דמוכח

דכוונת הגמ׳
רביעתי' הרי
מונח בכאן תו
גבי הקליעות

במאי דאומר שאני עובר דהיינו רביתי' דהיינו
דסברת הגמ ,הוא רק דמחמת דהוא צריך להיות
לא חיק ודינו כמו שידות הכלי׳ כנ״ל וא״כ הוי כ״ש
דהמה דומין יותר לידות הכלים בענין הסברא

שוודאי וכאשר כחשתי כמו כן לטיל חות (עז) ושני הפירושים
של רשיתי' גידולו ורשיעתו מוזכר הוא שתום׳ חולין (מ״ז א׳)
ד״ה היינו רשיתייהו אשר התחלת הדישיר הוא שדה (מ״ו ש׳)

גידולה כר אשל ר״ח פירש רשיתייהו הוי כמו מרשעיתייחו
כלומר היינו דרך רשיעתו ע״כ :

פ ה?צא

מכל הנ״ל דהיתר הג׳
“יחי-

י-

הגה״ה

,

אבי׳ הוא העיקר שעניו
:תיר ותוכן הסברא הוא

דהיכא

מו ולכן נאמר דמחמת כל הקושיות .ושינוי לשונות שבהסוגיות הנ״ל כנ״ל מפרש הרמב״ס בדרך חדש כל הסוגיות והוא ללישנא קמא שבתסורה יו״ד
’ סוף ע״א ושבדף י״א ע״א בין בר פדא ובין ר״י שניהם כברי דעובר יא״ה ועכ״ז כברי שניהם דאס שיירו משויר כי הלישנא קמת שבר

שאין תלוי עובר י"א ושיירו אינו משויר זה בזה דחף דיא״ה עכ״ז יכול להיות דאס שיירו בהדיא משויר ויש להסתייע לזה מהא דאמר רבת בתמורה ל׳ ע״ב ולד
הנרבעת אסורה היא וולדה נרבעו נוגחת אסורה היא וולדה נגחו ולד מוקצה ונעבד מותר מ״ט לחמיה אקציה לאמיהפלחי לה כו׳ ע״כ והנה לפי מאי דכתבו התו׳

בב״ק (מ״ז ע״א) ד״ה מ״ט ובשארי מקומות ואשרכ׳כ ג׳׳כ רוב הפוסקים ומבואר לעיל בהתחלת הגה״ה הזאת אות (יב) ובאות (כז) הדיעות דסברי כולם דעובר
יא׳ה ושזהו טעמא דרבא בב״ק שם דסובר ג׳כ דעובר יא״ה ־

ועכ׳ז חומר דולד המוקצה והנעבד האש אשורה והולד מוהר דלאמיה לבד קייצו ופלחי

וכמו כן נמי הוא ללישנא קמאי הנ״ל לענין אם הקדיש להאס ושייר בהדיא להולד דהאס לבד קדוש והולד אינו קדוש והוא חולין ומועיל שפיר שיורו ־

וחד סברא הוא לרבא דאמר לאמיה אקציה כו׳ וללישנא קמאי הנ״ל וכאשר אבאר עוד בעזה״י לקמן הוכחות דרבא' קיימא כלישנא קמא לפי דרך הזה :
מז

ואחרי

דללישנא קמא לכ״ע הוי שיירו משויר ואף דיא״ה לכן אך לו אס הקדושה יכולה להול על העוברים לבדם ואף דאינס אבראי ־ א״כ כשהפריש
חטאת מעוברת לא דמי תו לולד חטאת דהוא כשנתעברה אחר שהקדישה דהלכה למ״מ דמתה דשאני התם דהקדושה חלה מקודם על האם

לבד כי לא היה בעולס

כלל

העובר במעי אמו ואח״כ כשמתעברת מן קדושת האס נחית הקדושה בהכרח להעובר אבל כשהפריש חטאת מעוברת אף

דהעובר יא״ה עכ״ז אחרי דאס היה משייר בהדיא הוי משויר וא״כ אף חס לח שיירו בהדיא וחלה הקדושה גס על העובר מ״מ אין זה מחמת דהקדושה
נחית מקודם להאס ומן האס נחיה הקדושה להעובר אלא דהקדושה חלה על שניהם בשוה כי הקדושה יכולה לחול על העובר לבדו אחרי דאמרינן דקדושה
חלה על עוברין לבדס וגס יכולה לחול על האס לבדה אחר דאם שיירו הוי משויר אבל אי אמרינן דאס שיירו אינו משויר ומנחית הקדושה בהכרח מן
האס להעובר וא״כ אף אס לא שייר בהדיא והקדיש סתם מה שחל הקדושה על העובר אינו מחמת דלא שיירו רק דבהתקדש האס נחיה הקדושה מן
האס להולד בע'כ של בעליס ואין הבעלים אדוניס בדבר זה אחר דאף אס שיירו אינו משויר וא״כ דמי שפיר לולד חטאת וכן אס אין קדושה חלה על
עוברים לבדס ע׳כ דהא דכשהקדיש להאס ולא שייר בהדיא להעובר דשפיר קדוש העובר הוא משוס דנחית הקדושה להעובר מן החס וא״כ שפיר דמי

,

לולד חטאת ומדוקדקים הדברים במאי דמהא דהשוחט אה החטאת ומצא בה בן ט׳ חי אומר הגמרא מזה שפיר תנאי היא לשני י:מימרות דר״י להא דקדושה
חל על עוברין אומר בדף י״א ע״א ולהא דהפריש חטאת בדף כ״דע״בוהוא מדוקדק מאד לפי מאי דכחבתי ומבואר להמעיין וכמו דבארתי דללישנאקמא אין הנוי הא
דאה שיירו כו׳ להא דעוביר כו׳ כמו כן נמקללישנא קמח אין תלוי בזה הא דקדושה חל על עוברין לאף דירך אמו הוא מ'מ שפיר יכול להיות העובר קדוש והאם חולין
וזה מצינו בהדיא בדף י״א ע״א ללישנא בתרא לבר פדא דסובר דעובר י״א ועכ״ז כשהקדיש תם במעי תמימה מודה דקדוש ומשמע דרק העובר קדוש והאם נשארת

חולין וכן אף אס שיירו משויר מ״מ יכול להיות דאין קדושה חל על עוברין

מחמת דהקדושה יכולה להיות דאינה הלה על עוברין מחמת דהמה אינה אבראי

כדאומר הגמ׳ כן יו״ד ע״ב אבל אס מקדיש להאס ומשייר להעובר בהדיא שיהיה־ חולין אין צריך בזה דיהול דבר

חדש על העובר אלא דהעובר נשאר

חולין כמו שהיה מקודם רק דאס לא שיירו בהדיא נחית לו קדושה אף דאין קדושה חל על עוברין אבל כשהקדיש להאס נחית קדושה מטוני דאס ובזה הוא
סברת פלוגתתס די״י ובר פדא ללישנא קמא שבדף יוד סוף ע״א והתחלת ע״ב אס הקדושה יכולה לחול על עוברין אף דאינס אבראי אי לא אבל 'זה
שפיר מודו שניהם דעובר יא׳ה ושיירו שפיר הוי משויר דאינס תלוין העניניס השלשה דעובר ירך כז׳ ושיירו ט׳ וקדושה חל ע ל עוברין זה בזה וכנ״ל
ולפ״ז הסברא דפליג ר״י על בר פדא הוא הוא אותן הדברים עצמן דאומר ר״י בפלוגתתו על בר פדא דבר פדא סובר דאין סברא דיהיה יכולה קדושה

לחול על העובר דאינו אבראי ור״י סובר דעכ״ז יכול לחול הקדושה על העובר ובזה הסברא לבד הוא דפליגי כי לא תלוי הדבר בעכין אחר כמו עובר

י״א או ששיירו אינו משויר כי שניהס מודו דעובר יא״ה ושיירו שפיר משויר ועכ״ז פליגי בהא אס הקדושה חל על העובר ובהא דאמי י״י הפריש
חטאת מעוברת כו' אף דשם שפיר תלוי בשני דברים א׳ דשיירו הוי משויר ב׳ דקדושה חל על העוברין וכאשר בארתי לעיל עכ״ז אמרי דזה דשיירו
הוי משויר לפי הלישנא קמא
׳

אין בזה החידוש

כל כך

כמו בהא דהקדושה

חל על עוברין דבהא דשיירו משרי כ'ע מודו ואו בר פדא אכל בהא
!

׳,

דקדושה

ט

שרת עמודי א־ ש חלק א
דהיכא דהוא צריך להיות מונח במקום הזה לא חייץ וגס
דמסתברא דחף מה שצריך להיות מונח כן אינו מצד שכנה
רק דתהי' עכ״פ חולנית מחמת השרת הדבר (ולזה יש להסתייע
דברי הגר״א דמדמן לידות הכלים ומשמע דאף היכא
מן
דבלא הידות הוי ג״כ כלי ראויה למלאכתה עכ״ז אחרי דעכ״פ
הכלי הסרה יד ואינה עכ״פ כמו שהיא נצרכת להיות בתכלית
השלימות כראוי להיות לה יד לאחוז בה ולכן אינו חייץ) ואפשר
אף אס לא תהיה חולנית מחמת השרת הדבר דדנינן עליו
רק דכאשר הוא כמו שהוא הוא טוב יותר לשלימות הבריאות
וחוזק הגוף דג״כ לא הייץ ובזה צ״ע למעשה ואף דכל דברי
אינם רק מה שעולה לפי עיוני לבד ולא להחלט ההוראה חו״ח
רק בהא דהנ״ל עולה כן לפי עיוני הנ״ל דצ״ע למעשה :

ועתה

אחרי שהשלמתי דברי הנ״ל אתחיל לעיין בעזי׳ה
פא
בענין השאלה אשר נשאלתי המוצב בפתח דברי
אות (א) אשר הקליעות לא נעשו ט״י שד רק ט״י דיבוק בשעוה
ושארי דברים המדבקין ונעשו הקליעות ברוב הראש • הנה
בכדומה לזה והוא בחולנית ר״ל שאמרו הרופאים שאין לה
תקנה אלא א״כ שתעשה קליעות ט״י פיזור שמים כתושים
וע״י זה נסתבכו השערות השיב בזה בעל פמ״א ח״ב סי׳ קמ׳ייו
לאישור והתשובה הנ״ל אינו נמצא אתי רק ראיתי מובא בשפר
סדרי טהרה סי׳ קצ״ח ס״ק י״ט ובעל ס״ט הוסיף שם בסברות
האיסור כאשר אביא לקמן אי״ה את דבריהן בקוצר ויעויין
בדבריהם והשכימו שניהם בשוה דשני טעמים הראשונים
שבמרדכי בשם הראבי׳ וודאי ליתא בזה • על טעם הא' דהוי
כבלוע כתב בעל פמ״א דאינו שייך רק כשנעשו משערות עצמן
אבל לא מדבר אחר הבאים על השערות ובעל ס״ט כתב
סתירה אחריתא דאולי כאשר נעשה ט״י תחבולות לא מדבקי
כולי האי והטעם דחשוב כבלוע הוא משוס דמהדק טובח
כאשר כתוב בראבי׳ וכנ״ל :

והנה

על טענת בעל פמ״א היינו יכולין לדון ולומר
פב
דהן אמת דמה שנדבק על השערות אין שייך
בזה הסברא דהוי כבלוע אבל למה שהוא בתוך הקליעות ביני
השערות שייך עדיין לומר לפי דבריו דשפיר הוי כבלוע וכמבואר
מדבריו בזה המובאים בס׳ ש״ט הנ״ל דהא דלא נת־ישר ליה

דיהוי שייך בזה ההברא דבלוע הוא רק מחמה הנדבק על השערו׳
לבד ולכן אף דאיכא■ שננה להשיר הקליעות מ״מ חוצץ אבל
לרחצם היעב בבורית להשיר כל הנדבק מבחוץ ולעשותם נקיים
שפיר יכולה לעשות האשה כרצונה ומאי דישאר בתוך הקליעות

יהיה שייך השברא דהוי כבלוע לפי דברי הפמ״א ולכן נראה
דהא דכתב בעל פמ״א דלא שייך בזה הסברא דהוי כבלוע
הוא משוש דהוא מיירי שלא נעשו עדיין הקליעות רק שנשתבכו
השערות לבד וכאשר אבאר אי״ה לקמן דבזה מיירי וודאי
בעל פמ״א ולכן אי אפשר ג״כ לרחצם ולנקותם מחמת כי בזה
יושר השמים שנפזרו על השערות ולא יתהוו הקליעות כלל נ
פג אדן מאי דכתב בעל ס״ט ע״ז כנ״ל שפיר הוא סתירה
י לעעס דהוי כבלוע דאין שייך בענין הנ״ל אף כשכבר
נעשו הקליעות ויכולה האשה לרחוץ ולנקות מבחוץ כיון דבפנימי
הקליעות אינה יכולה לנקות והשערות ג״כ משובכ׳ין יחד ואין
להתיר מטעם דהוי כבלוע כאשר כתב בעל שי׳ע ככ״ל ונכון
הוא דהא אחרי אף כשנעשו ע״י שד מבואר בדברי הראבי׳
דאינו מוחלט לי׳ בהחלט גמור דהוי כבלוע כאשר הוכחתי
לעיל אות (לז) מן דברי הראבי׳ בהיתר הב׳ שלו כמבואר פס
והאגור דמשמיט לטעם הא׳ אפשר דלא משתבר ליה כלל
הך שברא או דהדין לא משתבר ליה דיהיה שייך בזה דין
בלוע וכאשר הארכתי בזה לעיל וא״כ קשה הדבר לחדש ולומר
דגם כשנעשה ט״י שמיס דגם בזה הוא מהדק והוי בלוע
[ובאמת שיש לתמוה לפי מאי דמבואר דבעל פמ״א מיידי דלא
נעשו הקליעות עדיין כאשר אבאר אי״ה לקמן אם כן למה
ליה לבעל פמ״א לכתוב הסברא דלכן לא הוי בלוע מחמת
השמים שעל השערות הלא וודאי קודם שנעשו הקליעות אף
דנשתבכו השערות אין שייך בזה כלל השברא דבלוע] (והפמ״א
וש״ט לא הזכירו בדבריהם רק בלוע לבד ולא לבה״ש וכבר
הארכתי וביארתי דאין שייך כלל אף באותן הקליעות הנעשים
ע״י שד שברא דבלוע והראבי׳ לא כיון רק לבה״ש לבד)

ויעויין מ״ש עוד באות שאחר זה :
פד ךןזל שברת היתר הב׳ של הראבי׳ אשר

כתב

דהוי

כג׳ נימין קשורין כתבו הפמ״א וס״ע שניהם דבר
׳
אחד דלא שייך זה היכא כשנעשה ע״י שמים וכדומה דרק

הגה״ה

כשנעשה

דקדושה חל על עוברין פליגי ר״י ובר פדא ולכן מפרש הגמ׳ בלישנא קמא דגם בהא דהפריש חעאת מעוברת בא ר״י להשמיענו הכל הא דקדושה חל

על עוברין והדבר דאומר בפלוגתא על בר פדא דקדושה חל על עוברין הוא הוא הדבר דקמ׳ל

ר״י גבי פלוגתתו וכן גבי המימרא דהפריש חמאת•

וזה הדבר עצמו צריכא להשמיענו בשני העניניס וכדמפרש הגמ' סברות הצריכותא הכל בהא דהקדושה יכולה לחול על העובר כמבואר ולכן אינו מאריך
הגמ׳ ואומר מאי קמ׳ל כו׳ כי מאי דקמ״ל

כבר מבואר בדברי

ר״י עצמו בפלוגתתו על בר פדא וזהו ג״כ הצריכותא ולכן אומר הגמ׳ תיכף וצריכא

ומחמת דמאי דקמ״ל ר״י בשני העני ניס מבואר בהדיא בדבריו בפלוגתתו על בר פדא דשס חומר בהדיא קדושה חלה על עוברין ובזה הוי סברות
הצריכותות לכן מתחיל הגמ׳ הצריכותא בי׳ כי בלא סברת הצריכותא דהומר הגמ׳ נופל השחלה יותר בדרך הזה דאחר דחמר בהדיא פעס אחת דקדושה
חל על עוברין למה ליה עוד להשמיענו

הא דהפריש השקת כו׳ ופשוע

הוא דכן צריך לשאול השואל כענין ולא לשאול

שאלה טובה והוא

מה אבל

בהיפך אך דגס בהיפוך

הוא

מבואר :

לישנא בתרח סובר דשיירו משויר ועובר לאו י״א תולים זה בזה וגס סובר הליפנא בחרא שבד׳ יוד ע״ב דלא כפי מאי דסברהלישנא
קמא וכן הוא בהמסקנא שבדף י״א א' אף ללישנא בחרא דשפ־ר יוכל להיות קדוש העובר לבד אף אס הוי י״א אלא דאס דהקדושה יכולה
לחול על עוברין ודאי דעובר לאו יא״ה ובר פדא ור״י דפליגי בהא דקדושה אס חלה על עוברין אס לאו לא הוי סברת פלוגתתס מחמת דהולד אינו
אבראי רק -בהא אס עובר ירך אמו או לא ונכון הוא כן לאוקיס פלוגתתס בהא דעובר י״א או לא ולא בהסברא דהקדושה יכולה לחול על העובר ואף

דאינו אבראי או לא דכיון דר״י דסובר דקדושה חלה על עוביין לפי הנ"לדתלוי זה באס דעובר לאו יא"ה מוכרח הוא לומר דר״י סובר דעובר לאוי״א
ולא נשאר עוד לברור הסברא רק גבי בר פדא אס דנאמר דפליג על ר״י בהא דסובר דעובר לאו יא״ה ובר פדא סובר דהוי י״א או דנאמר דפליג על ר״י בהא דסובר
דהקדושה יכולה לחול על העובר דאינו אבראי ולכן מהראוי לומר דבר פדא פליג על הא דר״י סיבר דלאו יא״ה דהא באמת בזה איתותב ר׳ יוחנן בדף כ״ה ומסיק

הגמ' שס דשפיר הוי עובר י״א ואדבר בזה לקמן אי״ה ולפ״זמאי דבא ר״י להשמיענו דלא כבר פדא אין זה הסברא דקדושה יכולה לחול אף על העובר דאינו אבראי
אלא דקמ׳ל ר״י דלא כבר פדא דסובר דעובר יא״ה ומ״ז סובר ׳דאין קדושה חל על עוברין ור״י סובר דשפיר קדושה חל על העוברין דעובר לאו י״א ואף דהא דקדושה
חלה על עוברין או לא אין תלוי אף ללישנא בהרא דנקשינן ביה ר& בהא דע ובר ירך אמו או לא עכ״ז ממילא נשמע דפליגי ג״כ אס שיירו משויר או לא דללישנא בתרא

הוי הסברא דשיירו משויר תלוי בעובר לאו י״א דאס דהוי י״א ממילא הוי דאס שיירו אינו משויר ובהא דאמר י״י הפריש חטאת מעוברת כו' נשמע
דאס שיירו משויר כי בזה תלוי הסברא דלא דמי לולד חטאת דאחר דהוי משויר א״כ בלח שייר לא הוי ירידת הקדושה מקודם להאס ואח״כ מן האס
להעובר רק דהקדושה חלה על שניהם בשוה והארכתי בזה לעיל התחלת אות (מז) ועכ״ז ממילא נשמע ללישנא בחרא דנקטינן ביה דלא כבר פדא דסובר
דעובר י״א אלא דלאו יא״ה דאהר דשיירו משויר ממילא מוכח דלאו יא״ה דללישנא בתרא תלוין הדברים זה בזה ואלה הדברים שיירו משויר ועובר לאו

כו' אינם מבוארים בהדיא בלישנא של איזה מימרא ממימרות דר״י כמו דמבואר בהדיא הסברא דמפיק י״י מבר פדא להלישנא קמא אשר הוא מאי
דקדושה חל על עוברין כנ״ל ולכן בלישנא בחרא מפרש הגל מאי דקמ״ל ר״י בשני המימרות ומחמת דהתחלות של לישנא אחרינא הוא אחר דכבר אמר
ואזדא ר״י לטעמי׳ דאמר ר״י הפריש חטאת כו׳ וכמבואר מהא דמקשי ותרתי למה לי וא״כ סליק קודם דאמר מאי קמ״ל מן המימרי׳ דהפריש חטאת
כנ״ל אשר בו

משמ*ענו

דשיירו משויר כנ״ל ולכן מני׳ קאי פתח ואומר מאי קמ״ל

אס שיירו משויר ועובר לאו ירך ותרתי למה לי הכוונה דהמימרא

דהפריש חטאת קמ״ל דשיירו משויר ובהא דפליג על בר פדא ואומר דקדושה חל על עוברין משמיענו דעובר לאו י״א ותרתי למה לי דהלישנא בתרה

סובר דשני הדברים דשיירו כו׳ ועובר כו׳ תלויס בודאי זה בזה דאס שיירו משויר בודאי דעובר לאו י״א וכן להיפך וא'כ תרתי למה לי ומדויק לפ״ז

מאי דאומר ועובר לאו ירך כו׳ בוא״ו כי מאי דאמר אס שיירו כו׳ קאי על דבר אחר אשר הוא המימרא דהפריש כו׳ ומאי דאומר ועובר קחי על דבר
אשר הוא המימרא דקדושה חל על כו׳ משא״כ בחמורה כ״ה אומר שם שיירו משויר עובר לאו כו׳ בלא ואו כי שם קאי על דבר אחד ואדבר
אחר
לקמן וק בתמורה י׳סע״א אומר רבינא אס שיירו משויר דעובר י״א ואדבר לקמן אי״ה מאי דבתמורהשם אומר דעובר בד' נס עולה לפיהנ״ל מיושב
(ח״א)

הא

מאי

שו״ת עמודי א״ש חלק א

!8

כשנעשה בלא סמים דלא נעשו הקליעות רק שנתקשרו ונתקלעו
השערות אלו באלו והיה לאחדים בזה לבד שייך לומר דאחרי
דהקשירות המה מן שערות עובא לא מהדקי ועייל בהו מיא ולא
חייץ אבל נשנעשו ע״י סמים מה בנך דלא מהדק הרי הסמים
הייצים ופשוע הוא ואחרי דסברת היתר הב׳ וודאי אין שייך
הינא נשנעשה ע״י סמים מעתה הו אף אם נבר נעשו הקליעות
וינולה האשה לרחצם בבורית ולנקות ענ״פ הסמים המפוזרים
מעל הקליעות ונס נאשר הקליעות נראים מהודקים מאוד ממש
נמו אותן הנעשים ע״י שד דאז לנאורה יש לדון בזה ולומר
דשייך בזה סברת היתר הא׳ של הראבי׳ דהוי נבלוע ובה״ם
כמו נבי הקליעות הנעשים ע״י שד ענ״ז אחרי דאין שייך
סברת היתר הב׳ של הראני׳ כנ״ל ממילא אפילו שייך בזה
הברת היתר הא׳ אין נפקותא בזה כ״נ כי כבר ביארתי
והעליתי מן אות (לה) עד אחר אות (לט) דשני העעמים
הראשונים של הראני׳ כאחד לבד המה נחשבים כמבואר כ״ז שם:
פה ונידון היתר הג׳ של הראני׳ הנה אחר דג׳ נע; פמ״א
’ דאין שייך שני עעמיס הראשונים של הראבי'
כחשר נעשו הקליעות ע״י סמים כנ״ל מסיים בעל פמ״א וז״ל
ואין לנו להשען אלא על עעם דהיינו רביתי׳ או על עעם שכתב
הלבוש כיון שאינה מקפדת אם הוי מיעוע שערות אבל ,בנידון
שלפנינו מי יאמר שרפואה זו בדוקה בוודאי אם היה ברור
לנו שתתרפא מחמת זה ע״י קליעות שערות אלו ־ היינו מצינו
למימר כיוןדכל אשה שאירע לה חולי כזה בודאי לא היתה מקפד׳
עלי דיבוק שערות שלה אם היתה יודעת שתתרפא ע״יאבל
כאן מי יימר לנו שרפואה זו תהיה בדוקה ואף אם הוא רופא
ישראל שמא לא יצליח ברפואה זו או שמא לא יקבל האי נופח
סמא או לא יתהוו לה המארלאקין ע״ז ואז בוודאי תקפיד
ונם לא שייך לומר הכי רביתי׳ וצריכין אנו לומר דאם היה
לאשה חולי כזה והיה רופא מומחה מניד לה שא״א להתרפאות
אלא ע״י עשיית המארלאקין אלו לא היתה מקפדת א״כ בכה״נ
בכונן אינן י מקפדת ונמ״ש בב״י גבי מי שדרכו לצבוע ונראה
צריכין לישאר רוב שערותיו שלא יהא נקלעים
דע״כ
דאז לא חייצי אלא [לקמן אבאר אי״ה דמסתברא יותר דעעות
סופר נפלו בזה וצ״ל במקום תיבת אלא תיבת אפילו] מדרבנן
וסמכינן שפיר ארופא מומחה משא״כ ברוב שער דלא מהני
מדרבנן אפי׳ אינו מקפיד ואצ״ל בכל השער דאפילו מדאורייתא
חוצץ אפי' באינו מקפיד דהשער נידונים לעצמן והוי כמו כל
הנוף דחוצ׳ן מה״ת אפי׳ אינו מקפיד עכ״ד מובא בם׳ סדרי
סהרה ~י׳ רצ״ת .

פי

המבואר

מדבריו דדעתו דשפיר שייך עעם הג׳ של
הראני׳ אס דבאמת הוא רפיאה אמיתית

והקציעות בוודחי יתהוו מהנך סמים דשפיר שייך בזה הסברא
דהיינו רביתי' אנן דעתו דאי אפשר להתיר מחמת דמי יודע
אם הרפואה היא ברוקה ושמא אינו רפואה לה או לא יתהוו
לה הני קאלטעכעש ומשמע מדבריו דלרופא ישראל שפיר יש
להאמין רק דיש לחוש שמא לא יצליח ברפואה זו ואדבר
מזה לקמן בעז״ה :

* ומבואר

במאי דנתב וצרינין אנו לומר דאם נו׳ והיה
רופא מומחה מניד לה שח״א נהתרפחות נו׳
לא היתה מקפדת א״נ בנה״ג בנולן אינן מקפדת נו׳ ע״כ
דחידש בזה סברא חדשה דלענין שיהיה אינו מקפיד אין לחוש
למאי דאולי לח יצליח ברפואה או דלא תקבל נופה שמא ולא יתהוו
המארלאקין (אשר מחמת זה נתב מקודם דלא שייך לומר
היינו דרביתי׳ ונם הסברא דיהוי אינו מקפיד וחזר בעל הפמי׳א
וחידש סברא הדשה דהוי שפיר אינו מקפיד) דחף ־באמת לח
יועיל לה ולא יתהוו לה הני מארלאקין ענ׳ז אחרי דנן מניד
לה רופא שאי אפשר לה להתרפאות אלא ע״י עשית המארלאקין
מעתה נל נה״ג תו אינה מקפדת בדיבוק השערות וסברא
ננונה הוא והנראה דנמו נן אין לנו לחוש לפן ואולי משקר
הרופא או דאין מנוק הרופא להאמת ני לו יהא דבאמת
שקר ענה הרופא ענ״ז היא ונל נמותה אינה מקפדת אחר
שהוא מוסנם לרופא מומחה ולרופא מומחה שומעין נולס
ועושים נצוויו ויראים לעבור על אזהרותיו ולשון בעל פמ״א
עולין מדוייקים מאוד מאי דמקודם נתב ואך אם הוא רופא
ישראל שמא נו׳ ואח״נ נאשר נתב וצרינין אנו לומר נו׳
נתב והיה רופא מומחה ונן לבסוף נתב ג״כ וסמנינן שפיר
ארופא מומחה ולא נתב תו רופא ישראל נדרך שנתב מקודם
דמקודם דיבר באופן דיהיה צריך לתנאי דניהמן לרופא ובחמת
הוא כדברי הרופא ולנן נתב אף אם הוא רופא ישראל שמא
לא יצליח נו׳ נלומר דאף דהוא רופא ישראל דשפיר יש לו
להאמין ענ״ז עדיין יש לחים שמא לא יצליח ברפואה זו ונו׳
אבל אח״נ נשמחדש הסברא דלענין דלהוי אינו מקפיד אינו
תלוי בתנאי דיתהוי באמת המארלאקין ושתתרפא האשה אס ־
לארק ני אזהרת הרופא המומחה משוי לאינו מקפיד ולנן נתב

בסתימות רופא מומחה ני אחרי דהוא רופא מומחה ואף אם
הוא רופא אינו יהודי אינו מקפיד משוי בצוויו ואזהרתו ני
נל אשה שמזהירה רופא מומחה יהי׳ מי שיהי׳ תו אינה מקפדת :
פח ובן נאשר נתב הפמ״א הח״כ ונראה דע״נ צרינין נו׳
י וסמנינן שפיר ארופא מומחה עמד הנל בסברתו
החדשה הנ״ל ותפס הנל בסתימות רופא מומחה ולא רופא
ישראל ולנאורה נראה דבריו בזה נסותדין קצת דממאי דנתב
ונראה דע״נ נו׳ דאז לא חייני אנא מארבנן וסמנינן שפיר

הנה״ה
מאי דבלישנא אהרינא מהפך סדר הצריכותות דאומר בלישנא קמא דהלא הפעם שכתבתי על סדר הצריכוהות כבנישנח קמת דהס מסודרים נסדר החשובות
שראוי להשיב לשואל כענין יעוץ לעיל אות (כז) בסופו כל זה אינו שייך בלישנא אחרינא כמבואר במאי דכתבתי ולק אומר סדר הצריכותות נסדר

שהקשה המקשה דאמר מקודם אס שיירו משויר אשר הוא מכוון למימרא דהפריש חעאת ואת״ב אומר ועיבר כי׳ אשר הוא המימרא דקדישה
עוברין כמבואר לעיל ובסדר הזה אומר ג״כ הצריכותות והוא מבואר ונתיישבו קושיא א .ב .בעזה״־ :

מט ובדה י״א
׳

א׳ דמסיק

דבתס

תל על

במעי תמימה כ״ע לא פליגי דקדוש וכי פליגי בתס במעי בעלת מוס ואומר שש הגמ׳ שני לשונות הוי ג״נ בדרך

שפירשתי אה שני הלשונות שבדף יוד [ואפשר דהמה הס אחד] דרק בלישנא בתרא סובר דר״י דאומר דקדוש אף תס במעי בעלת מוס

דאהי׳ לא קדוש קדושת הגוף והעובי שפיר קדוש דע׳׳כ דר״י פליג עס בר פדא בהסברא דעובר י״א ור״י סיבר דלאו יא״ה ולק אף דהאס אינו קדיש
גופה אבל העובר שפיר קדוש אבל בלישנא קמא סובר דשפיר אף ר״י מודה דעובר י״א ועכ״ז כמו דלפי המשקנא אמרינן אף דעובר י״א עכ״ז יכול להיות
דהאס חולין והעובר קדוש והוא כשהקדיש הם במעי תמימה דכ״ע מודי בזה ואף בי פדא דהוא ודאי סיבר ללישנא בתרא דעובר י״ח ולפי הדרך
שאנכי כותב הוא כן אף בלישנא קמא ואדרבה דבלישנא קמא כ״ע מודי וכמו כן יתכן להיות דאף בהה במעי בעלת מוס והקדיש להעובר לבד דהוא המיס

דשפיר קדוש כי מאי נ״מ במאי דהאס היא בעלת מוס אחר דהיא חולין כמו שהיהה ק סובר בלישנא קמת שבדף ייד וק שבדף י״א א׳ דבין ר״י ובין

בר פדא שניהם סברי דעובר י"א ולישנא בתרא לא סבירא להו כן אלא

דעעמי׳ דר״י דעובר לאו י״א וא״כ לפ״ז הוי החידוש בלישנא בתרא גבי ר׳׳י

ולא גבי בר פדא וזהו דמדייק בלישנא בתרא לומר הצל ר״י דסובר דעובר לאו י״ח ולא אצל בר פדא להיפך כי גבי ר״י הוא החידוש

שנתחדש דלא

כלישנא קמא ומיושב בזה קושיא נ בעזה״י :

נ וזהו שמדייק בל ישנא קמא ואינו אומר גבי ר״י כמו בלישנאבתרא ואומר ור״י סובר הני כב׳ בהמות ני נהו והוי הכוונה דלענין זה לבד חשיבת כב׳

בהמות אף דאמי׳ לא מהדשא חיהו קדוש ודומה לזה מצינו בערכין (ז ע״א)

בדבר מהופך דאומר שס הגל

פש־עא גופה

היא וכבר בארתי

דע׳׳כ דקושית הגמ׳ הוא אף אס עובר לאו י״א דאל״כ לא שייך ל^ניפרך פשיעא דדלמא הא גופא קמ״ל דעיבר י״א ולכן ע״כ הא דאומר פשיעא גיפה
היא הוא רק לענין מאי דמיירי ההס אשר הוא לענין החיות דהוי כאלו נגמר דין שניהם להריגה וכשדנו לגוף האס ממילא נידון גוף העובר והארכתי

בזה בפנים וכמו כן נמי הא דאומר הגמ׳ בתמורה י״א א׳ הני כב' בהמות ננהו אימא הוא דלא מקדשה אץ הכוונה דחשיבו לכל מילי כב׳
דא״כ הי׳ אומר כמו בלישנא בתרא ור״י סבר עובר לאו יא״ה אלא הכוונה הוא דלענין זה דמיירי התם הוי כב׳ .בהמות והוא דאימא לא מקדשא נר׳
ומיושב בזה קושיא ד בעזה״י:
נא * ПОПבדף י״א א׳ בשני הלשונות חינו מדבר רק מענין פלוגתהס דקדושה מל על עוברין לבד ולא מענין מימרי׳ דר״י דהפריש חמאת כי׳ ־נבר
בארהי דרק להא דהפריש חמאת מעוברת הוי צריך הסברא דשיירו משויר חבל להא דקדושה תל על עוברין ואף לפי מאי דמשיק דשלוגתתס

הוא

שרת עמודי א״ש חלק א
דמקודם כתב וחידש הסברא הנ״ל
צ ןאין אנכי מבין

י

ארופא מומחה משמע דאף
דלענין דלהוי אינו מקפיד שפיר יש לסמוך על רופא מומחה
וככ״ל עכ״ז אין רוצה לסמוך ע״ז הסברא רק במלתא דרבנן
לבד והא במיעוט שערות דאף בלא הגדת הרופא אין חוצץ

מאי למד בעל ס״ט בדברי סברת בעל
׳ פמ״א הנ״ל דכתב עלי׳ דסברא קלושה היא והקשה
עליו מרעי׳ שע״ג המכה וקשקשים וכתב ע״ז ואולי כיון שהיא
דואגת כו׳ דהלא לפי מאי דמבואר הביאור הפשוט בדברי בעל

רק מדרבנן אכן ממאי דסייס וכתב שס משא״כ ברוב שער
דלא מהני מדרבנן אפי׳ אינו מקפיד וכנ״ל משמע דשפיר פשוט
הוא דהוי אינו מקפיד מהמת הגדת הרופא מומחה כנ״ל והא
דלא מהני הגדתו אינו מחמת דבלא הגדתו הוי דאורייתא כי
הוי רובו ומקפיד אלא לכן לא מהני הגדתו כי מאי דמשוי
מדרבנן דרובו
בהגדתו לאינו מקפיד עדיין נשאר חציצה
ואינו מקפיד חוצץ עכ״פ מדרבנן וצריך לומר דלא לסתר דברי
בעל פמ״ח אהדדי דכתב כאמיתת הענין ולרווחא דמילתא
דבמיעוט שערות כן הוא דכל החציצה אף בלא הגדתו אינו
רק מדרבנן וברוב שערות אף בהגדתו ומשוי לאינו מקפיד
מ״מ הוי מדרבנן ואפשר דטעות סופר נפל בזה וצ״ל במאי
דכתב דאז לא חייצי אלא מדרבנן במקום תיבת אלא תיבת
אפילו והכי הוא הגירסא לפ״ז דאז לא חייצי אפילו מדרבנן
וסמכינן שפיר ארופא מומחה והכוונה הוא דאחר דבזה דהוי
אינו מקפיד לא יחצוץ אפי׳ מדרבנן כי הוי מיעוט ואינו
מקפיד לכן סמכינן ארופא מומחה דלו יהא דמשקר באמת
עכ״ז לאינו מקפיד משוי לזה :
ס״ט כתב ע״ז וז״ל שם וגס מ״ש להתיר לעשות
פט
׳ במיעוט שערות שלה מטעם דהוי אינו מקפדת
וגם שאר נשים אלו היה להם חולי כזה לא היו מקפידין לעשות
כן ע״פ הגדת הרופא מומחה סברא קלושה היא ועוד דא״כ
ברטי׳ שע״ג המכה כו׳ ובע״כ צ״ל דשאני בהא דקליעות שנעשו

פמ״א דסברתו הוא דהגדת הרופא מומחה דאומר שאיכא סכנה
משוי לאינו מקפיד ויהיה הדבר באמת כמו שהוא כי להא
דיהיה אינו מקפיד אין נפקותא איך הוא אמיתית הענין דאחר
דעכ״פ הרופא מומחה אומר שאין לה רפואה אס לא בהקליעות
שתעשה ולא תסירס וא״כ זה החילוק דנאמר בין הא דאגד
וקשקשים לבין הקליעות שנעשו ע״י שד אשר כתב בהו הלבוש
דהוי אינו מקפיד זה החילוק עצמו הוא בין האגד וקשקשים
לבין הקליעות הנעשים ע״י ציווי הרופא מומחה אשר אומר
שיש סכנה בהסרתם וזה אינה סברא קלושה כלל רק סברא

ע״י שד וסכנה להסירם משאיי׳כ בהא דאגד וקשקשים שאפשר
להסירן לפי שעה וה״נ בנידון דידן שנעשה ע״י אדם הני
קליעות מאן לימא לן שהוא סכנה אם תסירם ואולי כיון שהיא
דואגת שלא תשוב לחולי הוי אינו מקפיד וצ״ע ועיין כו׳ ואולי
דהכא וודאי דאינו מקפדת ועכ״פ בכל השערות שלה או ברוב

השערות כו' ע״כ דברי בעל ס״ט שבזה ויעוין בדבריו בזה
המבואר מדברי סברתו דכתב ואולי .כיון שהיא דואגת שלא
תשוב לחולי הוי אינו מקפיד ע״כ ואשר ע״ז סיים ואולי דהכא
וודאי דאינו מקפדת ע״כ כנ״ל דהסברא הנ״ל הוא הכל להתיר
אף אס באמת אין סכנה בהסרתם ולכן אף ברופא אינו יהודי
שייך הסברא הנ״ל שיהיה תו אינו מקפיד דאף דהרופא הוא
א״י אשר יש לחוש למשקר עכ״ז שייך הסברא שהיא דואגת
שלא תשוב לחולי דמי היא שלא תדאג לספיר ציווי הרופא
מומחה יהיה הרופא מי שיהיה :

נכונה ואמיתית דהוי וודאי אינו מקפיד ואדרבה כי מקפדת
מאוד ומאוד להסירם ובאם שאחד היה מסירם בע״כ של
החולנית באונס או בשעת השינה שוד וזעקת מלא היתה מעוררת
החולנית ע״ז והיה נחשב בעיניה דכאשר יקום איש כו׳ כן

והנראה

הדבר הזה

:

דהא דכתב בעל ס״ט דסברא קלופה היא
צא
והקשה ע״ז מהא דאגד וקשקשים הוא מחמת
דבדברי פמ״א אין מבואר שהרופאים אמרו שסכנה להסיר
הקליעות רק שהרופאים אמרו לה שאין לה תקנה אא״כ
שתעשה לה מארלאקין ע״י פיזור סמים כתושים ,ע״כ ולכן דן
בזה בעל ס״ט דדמה זאת לאגד וקשקשים שהוא רפואה ועכ״ז
הוא מקפיד אחר פאפפר להסירם לפי פעה וה״נ בהנך
הקליעות אחר דלא אמרו הרופאים דאיכא סכנה להסירם
דלמא שפיר אין סכנה ונוכל להסירם ולעבול ולכן כתב ג״כ
בעל ס״ט על הסברא דקלושה היא דהוא הבין דלכן הוי
אינו מקפיד רק מחמת דמתרפאת בו לבד ואף אם אפשר
להסירו ולא יהיה מחמת זה סכנה וע״ז כתב דהוא סברא
קלושה וגם קשה ע״ז מאגד וקשקשין ולכן ישב בעל ס״ט את
זה וכתב דאולי כיון שהיא דואגת שלא תשוב לחולי הוי אינו
מקפיד וסיים ע״ז וצ״ע כוונתו הכל דאף דהרופאיס לא אמרו
שאיכא סכנה להסירם עכ״ז דואגת היא בהסרתם שלא תשוב
לחולי וע״ז סיים וצ״ע אבל היכא דהרופא מומחה יאמר בהדיא

דאיכא סכנה בהסרתם זה ודאי הוי תו אינו מקפיד וכנ״ל
זהו ברור הכוונה בדברי בעל ס״ט ויעויין בדבריו:

ולפענ״ד

נראה דאף אם הרופא לא אמר שיש סכנה
צב
בהסרת הקליעות רק דאמר שאין לה תקנה
אלא ע״י עשית המארלאקין בפיזור סמים כתושים ועשתה'כן

הגה״ה

ונסתבכו

הוא בתה במעי בעלת מוס א״צ הכל רק לסברא -עובר לאו י״א ולכן אבי י שבליפנח בתרח חינו חומר רק ר״י סבר עובר לחו יא״ה ואינו מזכיר הא

־שיירו משויר כי אין זה מן הענין בזה המקוס ומיושב בזה קושיא ת בעזה״י :

גב והנה
אביי
אמר

דההלכתא
בלישנא בתרא בעל המפרש פלוגתתס של בר פדא ור״י הוא אביי כמבואר והלישנא קמא הוא סתמא ־גמרא ואבאר לקמן
הוא כלישנא קמא וכבר כתבתי באות (מו) ועוד אכתוב אי״ה לקמן שגס רבא סובר כל ישנא קמא ובתמורה (דף ־׳) פליגי אבייורבא ־

סבר דכל מלתא דאמר רחמנא לאתעביד איעביד מהני ורבא סובר דלא מהני ושס (ה׳ ב׳) אומר הגמרא והרי הקדיש בעלי מומין למזבח דרחמנא
כל אשר מוס בו לא תקריבו והנן המקדיש בעלי מומין לגבי מזבח אעפ״י שהוא בל״ת מה שעשה עשוי תיובתא דרבא אמר לך רכא שאני החס

דלא אמר רחמנא ולנדר לא ירצה ה״א .כעובר מצוה וכשרקמ"לע״כ־ ומעתה
קרא ולנדר לא ירצה רצוי הוא דלא מרצה הא מקדיש קדוש ולאביי א•
דאמר
לרבא ואשר כן הוא ההלכתא דאי עביד לא מהני הא דהבעל מוס לא קדוש קדושה המורה כמבואר בבכורות (י״ד א׳) במתני׳ שס וברש״י שס הוא
.משוס דרהמנא אמר דאסור להקדישה וכל מאי דאמר רחמנא לא תעביד איעבידלאמהני והיה צריך להיות דאף לדמי לא יהיה קדוש רק דע״זבאהקרא
דלנדר לא ירצה להשמיענו הדוש הזה דהלהעכ״פ הקדושה לענין דמי־ אבל לאביי מחמת דאמר רחמנא לא תעביד היה צריך להיות כשר אף למזבח והקרא

דלנדר לא ירצה משמיענו דאסור עכ׳'פ לגבי מזבח • ומאי דהוא קדיש לדמי אין זה נלמד מן הקרא אלא דנשאר לענין זה על הסברא החיצונה כמו
דהוא לאביי בכל מקוס דאף דהמר רחמנא לא תעביד מ״מ אי עביד מהני וא״צ לזה קרא לאביי והנה לפי מאי דמסיק דבר פדא ור״י לא פליגי בתס

במעי תמימה דשפיר קדוש ולא נחלקו .רק במעי בעלת מוס אס הוא דומה לאמו דאין קדוש כמו אמו או דאף דאמו אינה קדישה מ״מ עובר התמיס שפיר קדוש
הנראה לכאורה דפלוגתתס לא הוי רק לענין מזבח לבד אבל לדמי דאף אימיה קדוש מכ״ש דהוא קדוש וא״כ לא דברו ר״י ובר פדא רק לענין קדושת

מזבח לבד ולא לענין קדושת דמיה ומחמת דבעל הלישנא קמא הוא סתמא דגמרא ואליבא דהלכתא כאשר יבואר בעזה״י וסהמא דגמרא סובר כרבא דכל

דאמר רחמנא לא העביד אי עביד לא
סובר כיון דחימי׳ לא מקדישין קדושת
דאינה קדוש לקדושת הגוף הוא מהמת

מהני דההלכתא כרבא לגבי אביי וגס
הגוף • וכן גביר״י אימי׳

רבא סובר

כלישגא קמא כג״ל ־ ולכן בלישנא קמא אומר הגמרא בר פדא

לא מקדשא דלרבא דסובר דכל דאמר רחמנא לא חעביד ־ אי

עביד לא מהני ־ הא

דאין מקדישין כלומר דאסור להקדישה ואין מתקדשת היכא דאין מקדישין כי כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד

לא מהני ומסיים גבי בר פדא היא נמי לא

קדיש ואינו מסיים לא קדוש אלא לדמי כי למה ליה להזכיר מאי דרבי קרא דבעל מוס קדוש שפיר לדמי

אחר דלא הוזכר זה בפלוגהת בר פדא ור״י ומלתא דפשיעא הוא לכאורה • דלא גרע עכ״פ העובר התמים מן אמו בעלת המוס

בעל המיישב הוא אביי והוא סובר דכל כו׳ אי עביד מהני והא דבעל מוס אסור למזבח

אבל בלישנא בתרא

אין זה מחמת דאין מקדישין רק מהמת דילפינן

זה מקרא

דלנדר לא ירצה דבעל מום אסור להקדיבו ־ ואין נ״מ בין קדם מוס קבוע להקדישן לקדם הקדישן למומן רק דכשקדס הקדישן אז בשעה שהיתה תמימה
חלה הקדושה ואח״כ אדחי וכשקדס המוס לא הלה מעולם קדושה על הגוף ולא מחמת דאסור להקדיש כמבואר וזהו דאין אומר אביי כמו בלישנאקמא
כיון דאימיה לא מקדישין רק כיון דאימיה נמי לא קדוש גופה כלומר כי כן גזירת הכתוב בזה דבעל מוס אין קדוש גופה וכן גבי ר״י אומר כן אביי

ואע״ג
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ונסתבכו השערות דודאי דהוי אינו מקפיד ואין זה סברא קלושה
צד ובכל'יזה אין יוצא

היתירא רק חם הקליעות המה
במיעוט הראש לבד אשר בזה מועיל הסברא
דהוי אינו מקפיד שלא יחצוץ אף מדרבנן ובזה כבר בעל
פמ״א וס״ט התירו ג״כ ואין נפקותא רק מאי דביארתי לעיל
דאף אס ודאי לא תסתכן בהשרת הקליעות דהמשמע מדברי
בעל ס״ט דבזה הוי שפיר מקפיד וחייץ אף במיעוט הראש
ואנכי כתבתי דמסתברא דגם בזה הוי אינו מקפיד וא״כ אינו
חוצץ היכא דהוי במעוט הראש אבל אס הקליעות המה ברוב
הראש אין מועיל מאי דנאמר דע״פ הגדת הרופא מומחה
הוי תו אינו מקפיד רק דמחמת זה אינו חוצץ תו מדאורייתא
אבל מדרבנן עכ״פ חוצץ ובפרט אס הקליעות המה בכל הראש
דאף באינו מקפיד חייץ אף מדאורייתא בכל זה לא נוכל
למצוא שריותא לכאורה רק באס דע״פ הגדת הרופא היה
שייך הסברא דהיינו מביתי' אשר הוא היתר הג׳ של הראבי'
אכן בזה כתב בעל פמ״א דאין סברא להתיר מהמת הנ״ל
והזכרתי לעיל דבריו ואדבר בעז״ה לקמן ואחריו בא בעל
ס״ט והוסיף בסברות האיסור כאשר אביא בעז״ה תיכף את
דבריו וסיים בעל ס״ט וז״ל ועכ״פ בכל השערות שלה או
ברוב שערות שלה וודאי דאסור לעשות כן לכתחילה ט״י
תחבושת וסמים ואס עשתה כן הוא חוצץ בטבילה ע״כ הרי
מבואר מדבריו דסובר להלכה דאף בדיעבד חוצץ ומשמע
מסתימת דבריו דאף כשכבר נעשו הקליעות חוצץ אף בדיעבד
ואין להאשה תקנה ומוכח דכך הוא דעתו מן הטעמים שכתב
ואחל לדבר בדברי הטעמים שכתב בעל ס״ט לאסור בהנ״ל
וזה לשונו :
הטעם דהכי רביתי׳ לא שייך במה שנעשה במתכווין
צה
דלא שייך כן אלא במה שהוא בתולדה וגם המרדכי
לא כתב דהוא היינו רביתי׳ אלא כיון שהוא הכנה להסירם
משח״כ בכה״ג מאן לימא לן דהוא שכנה להסירם וכבר ידוע
כשהפוסק מביא טעמים הרבה להתיר שאין ללמוד מזה להתיר
אלא מהני גווני דשייכי נמי כל הני טעמים וכ״ש בנ״ד שי״ל
דכולה טעמים לא שייכא הכא• ע״כ :

רק כברא נכונה וגס לא דמי כלל להא דאגד וקשקשים
דהאגד והקשקשים הסרתם בעת הטבילה לבד ואחר הטבילה
יחזירם מהר מאחר דאפשר להסירם לפי שעה חשוב מקפיד •
אבל גבי הקליעות אס תסירס בעת הטבילה הלא לא
יחזרו הקליעות תיכף אחר הטבילה רק תהיה צריכה להמתין

כמה שבועות עד שיגדלו פרע שער ראשה כ״כ שיהיה
ראויים להתהוות לקליעות ואז תשים פיזור שמיס על השערות
ומי יודע באיזה זמן יתהוו הקליעות ואם יקבל גופה אז
השמים כי לא כל העתות שווים וגס אס אז יתהוו ג״כ
הקליעות עכ״ז אחר שתמשך החולאת זמן כ״כ בלי השתדלות
הרפואה • יתכן שיתגבר החולאת ר׳יל כאשר הוא כן טבע
החולאת להתגבר ברבות הזמן וכאשר יתגבר ההולאת ר״ל
יתכן שלא יועיל לה אז רפואת הקליעות כמו עתה ואף
אם היה ברור שגס אז יועיל לה רפואות הקליעות וגם שוודאי
יתהוו לה גס אז שערות ראשה לקליעות מכל מקום הלא
תהיה צריכה להיות מתהפכת בחולי׳ זמן כ״כ יותר וא״כ
וודאי דלא לבד דאינה מפקדת בהקליעות אלא דאדרבה
דמקפדת היא מאד בהסרת הקליעות ואין לה רעה גדולה
מהסרת הקליעות וזהו ברור לפענ״ד ולפ״ז אף אס אינה"
דואגת שתשוב לחולי ט״י הסרת הקליעות היינו דהרופאיס
אמרו בפירוש שלא תסתכן מזה עכ״ז הוי אינו מקפיד • ובספר
חכמת אדם כלל ק״ה כתב בסתימות וז״ל דמסתמא כל הנשים
שיש להם חולי אינן מקפידות ע״ז ט״כ • ואין מבואר בדבריו
אס דטעמו הוא כדברי בעל ס״ט הנ״ל (ועכ״פ היה לו זה
לברור ולא לצ״ע כאשר בעל ס״ט ואף מדברי ס״ט עצמו
מסיומו דשם משמע קצת דקיימא לי׳ להלכה כזו הסברא להקל
במיעוט שערות) או דטעמו הוא כדברי הנ״ל :

צג הלצא

מהנ״ל דלענין זה וודאי מועיל הגדת הרופא
מומחה ואף רופא אינו יהודי דיתהווה מחמת
זה לאינו מקפיד ולא מבעי כשאמר בפירוש שיש סכנה בהסרתם
אלא אף אס אומר בפירוש להיפוך דאין סכנה בהסרתם עכ״ז
אחר דמחמת זה יתמשך החולאת ר״ל מסתברח דהוי תו

צו

ודגה

חינו מקפיד :

ה״ה

׳

מאי דכתב בסוף דבריו דכבר ידוע כשהפוסק כו׳
וא״כ לפ״ז אף אם שייך הסברא דהיינו רביתי׳
אכתי

ואע״ג דאימיה לא קדשה לגופה ומאי דסייס גבי בר פדא איהו גמי לא קדוש אלא לדמי ואף דלא דברו בזה בר פדא ור״י הוא משוס דלאביי אין זה

חידוש דקדוש הוא'־לדמי ולא חידושא בא אביי להשמיענו בזה דהוא קדוש שפיר לדמי דלאביי ע״ז אין צריך קרא ואין ע״ז לאבייבאמת קרא רקדהוא

ככל מילי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני לדידיה והיה צריך להיות דאף למזבח יקרב רק דע׳ז בא הקרא דלנדר לא ירצה דאין קרב למזבח

ולכן אין חל הקדושה רק לדמיה לבד כי לקרבן נתמעט מקרא וא״כ אביי

דאומר לבר פדא איהו נמי לא קדוש אלא לדמי׳ על המיעוע לבד כוונתו

דרק לדמי ולא למזבח ־ והוא פשוט :

נג ■עוד יש לומר דמאי דאביי בלישנא בתרא הוסיף ואמר איהו נמי לא קדוש אלא לדמי בא להשמיענו הדוש במאי דלדמי קדוש העובר מה שאינו
כן ללישנא קמא אשר הוא סתמא דגמרא דסובר כרבא דכל מאי דאמר לא תעביד אי עביד לא מהני ולפי זה יהיה מדויק עוד מאי דאביי
לא קדוש אלא לדמי איהו נמי לא קדוש אלא לדמי אבל הכוונה בדבריו
לא אמר כן גבי האס דכך היה לו לומר לכאורה לר פדא סובר כיון דאימיה
אחרי דלדידיה כל מאי דחמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני והא דאין נקרב לגבי מזבח ואינו קדוש רק לדמים הוא כי כן

גזר הקרא דלנדר לא

ירצה ולכן כשמקדיש לקדושת קרבן את הבעלת מוס אף דמחמת דאין מקדישין מ״מ חלה הקדושה שפיר עכ״ז אין קדוש גופה למזבח כי

נתמעט מן

הקרא דאין קדוש גופה באופן שיהיה מותר להקריבו אבל לענין קדושת דמיס אחר דכל כו׳ אי עביד מהני אינו גרע מן מאי דיהיה קדוש תמימה
ונעשה אח״כ בעלת מוס ובאס דאז היתה קדוש קדושת דמיס אף אס קידש נבעלת מוס הוא כן ־ ומחמת זה דווקא חל קדושת דמיס על העובר התמים
לבר פדא הבל אה דכל מאי כו׳ אי עביד לא מהני וא״כ הא דאינה נקרבת למזבח הוא

מהמת דאין מקדישין כלומר דאסור להקדישה־ אז אף דהאס

שפיר קדוש לדמי מחמת כי ילפינן כן מהא דכתיב ולנדר לא ירצה ־ עכ״ז הולד

אףדהוא תמיס עכ״ז ישתנה הדין לענין קדושת דמי®־

בעזה״י וזהו בלישנא קמא אומר כיון דאימיה לא מקדישין קדושת הגוף הוא נמי

לאקדוש ־ הכוונה דאימיה ודאי לדמי

שפיר קדוש ורק לקדושת הגוף

לבד אינה ראויה ואינה חל כלל־ והוא מחמת דא ן מקדישין כלומר דאסור להקדיש וכנ״ל ולכן העובר נמי לא קדוש ־

ובי׳ סתס הדבריס דלפעמיס

אף לדמי נמי לא קדוש ־ אבל אביי הומר כיון דאימי׳ נמי לא קדוש גופה ־ ואינו אומר כיון דאין מקדישין קדושת הגוף דלדידי׳

וכאשר יבואר

אין זה מהמת דאין

מקדישין ־ אלא דמאי דעביד שפיר מהני ־ ועכ״ז לא קדוש גופה למזבח מגזירת הכתוב לבד ־ ולכן סייס ואמר איהו נמי לא קדוש אלא לדמי דלדידי׳

תמיד הוא קדוש לדמי ־ כשהקדישו למזבח ־ כמו אמו דכשמקדשה למזבח חלה תמיד עלי׳
בהא דפליגי ר״י ובר פדא לענין

עכ״פ קדושת דמיס ־ ואף לאביי אין זה רק מחמה דמדבר

אס קידש העובר הבעל מוס למזבח ־ אבל אס הי׳ מקדשו לדמיס לבד לפעמיס אינו הל קדושת הדמיס ואף לר׳

יוחנן ־ והוא דהנה הרמב״ס פוסק בפ׳ זיין מה׳ אישות ה׳ ט״ז דהאומר לחבירו אס ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת ליי בזה לא אמר כלו ס
ואס היתה אשתו מעוברת' והוכר עוברה הרי זו מקודשת־ והסוגיא שמענין הזה הוא בקדושין (ס״ב) והעעס דכשלא היכר עוברה דאינה מקודשת הוא
משוס דהוי דבר שלא בא לעולס ואין הל הקנין ע״ז לפי מאי דקיימינן דלא כר״מ דסבר דאדס מקנה דבר שלא בא לעולס וכבר האריכו בדעת הרמב״ס

דפוסק לחלק בין הוכר עובר או לא נושאי כליו שס ובכ״מ בה׳ תרומות

[פ״הה״ט]

ואמנס דעתהראב״ד וה״המביאשס גס דעת רבינוהאי גאוןדאףבהוכר

עוברה הוי דבר שלבל״ע והאריכו בזה בעל פני יהושע בקדושין ובקצה׳ח סי׳ י״ט ס׳ק א׳
חל על עוברין ובאס דעובר הוי דבר שלבל״ע איך חלה הקדושה עליו וכתב שס בקצה״ח

והוכר עוברה הבת מקודשת עכ׳ל ונראה מדבריו דס״ל דעובר ה״ל דבר שבא לעולס

ובנתיבות הי' הנ׳ל בביאורים ס״ק ב׳ ־ ליישב הא דקדושה
וז״ל שס והרמב׳ס כו׳

ואס היתה

אשת חבירו

מעוברת

וראיה לדבריו נראה מהא דאיתא פ׳ יוצא דופן כו׳ ולדעת הט״ו

כו׳ דס׳ל עובר ה״ל דבר שלבל״ע אפשר ליישב כו׳ אמנס בתמורה דף כ״ד חנן כיצד מערימין כו׳ ומיהו לפי מאי שכתב הב״י ביו״ד בס״ס רל״ד
דמקודס כתב וז״ל ומכולה
[ועיין בנ׳י בקדושין שס על התוס׳ ד״ה ואמר ר״ח
שלבל״ע ניחא
הגוף שפיר חייל בדבר
גבי קונמות דקדושת

סוניא דתלמודא

בכמה דוכתי ובשמעתין דלענין דבר שלבל״ע אין לחלק כלל בין חולין לתרומה וקדשים וקונמות דהא מדמי להו אהדדי כו׳ ולבסוף כתב

שם וז׳ל ואף אס יטלהעל הדטת לחלק בין הקדש גמור דקדושת יסגוףממש ובין שאר מילי כו׳ יעו״ש] אלא דבחמורה משמעדאפי׳ בקדושת דמים חייל
קדושת

שרת עמודי א״ש חלק א
אכתי אין מותר אחרי דטעמיס הראשונים של הראבי׳ לא
שייכא בודאי כשנעשו ע״י סמים וכנ״ל ובפרט טעם הב׳ ודאי
דאין שייך לעולם והארכתי בזה לעיל אות (פז) אבל כבר
כתבתי דמאי שאין ללמוד להתיר כשאין שייך כל הטעמים דמביא
הפוסק אין זה כ״כ כלל גדול בדין והכלל הזה הוא להורות
ע״פ חזקת ההוראה הכתובה לבד אבל אחר העיון יכול להורות
המורה אשר ראוי לו לסמוך בעוז חכמתו (לא אני) להקל ולהחמיר
והכל הוא לפי הענין ובפרט בענינינו דהוא דבר הדומה לעיגון
וקשה גירושין כו׳ ויש לשקוד על היתירא דבנות ישראל וכבר
הארכתי וביארתי דטעס הג׳ הוא העיקרי ושעל ב׳ טעמים
הראשונים לבדם אין לסמוך להתיר אבל על טעם הג׳ שפיר
יש לסמוך להתיר ועמוד נכון יש לנו אשר ראוי עליו לסמוך
והוא דבעל הגהש״ד לא הביא רק טעם הג׳ לבד וגס הוכחתי
לעיל אות (נט) דמדברי הראבי׳ גופא משמע דדעתו דיש
נסמוך על טעס הג׳ לבדו וא״כ בוודאי אס אך לו דנוכיח
דשייך שפיר טעם הג׳ בל הראבי' וודאי דיש להתיר ובפרט
אם הוא רק ברוב הראש דאחר דעכ״פ ע״פ הגדת הרופא
מומחה הוי תו אינו מקפיד וא״כ לא הוי רק מדרבנן לבד ועל
כן אף אס דהראבי׳ דהביא הרבה טעמים אינו מתיר רק
בצירוף כולם וכדברי בעל ס״ט כנ״ל יתכן דהוא רק מחמת
דרוצה להתיר אף בכל הראש דהוא מדאורייתא אף באינו
מקפיד אבל היכא דלא הוי רק ברוב הראש דלא הוי רק מדרבנן
ודאי דיש לסמוך להתיר אף על טעם הג׳ לבדו ובאמת נ״ל
דהמיקל אף בכל הראש היכא דשייך טעם הג׳ לבד לא הפסיד
ושכרו כפול מן השמים :
צז ומש בעל ס״ט בדבריו הנ״ל דהכי רביתי׳ אין שייך
רק במה שהוא בתולדה ולא בנעשה במתכווין הנה
לכאורה נראה דסברתו לחלק בין נעשה ממילא ובין נעשה
במתכווין ולא לכוונתו לחלק בין מה שהוא בתולדה כן למה
שנעשה אחר הלידה דהלא בקליעות הנעשים על ידי שד
כתב הראבי׳ דאמרינן בזה דהיינו רביתי׳ ואף דנעשו אחר
הלידה ומדברי ס״ט הנ״ל מבואר דלא בא לחלוק על הראבי׳
רק לומר דדווקא כשנעשו ע״י שד אמרינן דהיינו רביתי׳
ולא כשנעשו ע״י סמים וא״כ ע״כ דכוונתו לחלק ולומר דע״י
סמים גרע מחמת שלא נעשה ממילא רק במתכווין :

יא

נראה דקשה הדבר לדחות ההוראה מחמת
צח
דברים כאלו דלכאורה סברת החילוק הנ״ל
אינו נוגע נלל לענין חציצה וני בשביל שנמצא איזו חלוקים
שאינם נוגעים להענין יחודש מחמת כן הלכה וכמו כן הוא
בהנ״ל דמאי נ״מ עתה בעת הטבילה אס החציצה נתהווה מאז
ממילא או שנעשה מאז במתכווץ :
צט ^ Дהלא כמו גבי עובר נמי אין שייך לומר דנעשה שלא
במתכווין דגרס העיבור הוי נעשה במתכוון ומאי
דנעשה ממילא אינו רק יצירתו וגידולו כ״כ נמי גבי הקליעות
אם דנתינת הסמים מתכווין מקרי עכ״ז הווית הקליעות
וחיבור השערות' נעשו אח״נ ממילא ומאי נ״מ לענין הווית
הקליעה בין כשנעשו ע״י שד דהשד קלעס וחברם ובין אס
נעשוע״י סמים דעבע הסמים מקלעס ומחברם ואפשר דכוונת
בעל ס״ע הוא דכאשר ניתן הסמים על שערותי׳ במתכווין
נעשה אז חציצה במתכווין כי אף קודם שנתקלער השערות
להדדי הי׳ הסמים שעל השערות חציצה אכן בעובר כשנעשה
העובר בן טבילה אשר הוא אחר יצירתו והוויותו היה החציצה
עליו ממילא מכבר וגבי הקליעות שנעשו ע״י שד אם דהיתה
מקודם שנתהוו הקליעות בת טבילה עכ״ז הקליעות כשנעשו
אשר אז נתהווה החציצה נעשה ממילא וכ״ז אינו כדאי לחדש
מחמת זה ההלכה כן מסתברא לפענ״ד :
 Д^ Рהנראה לי דבעל ס"ט דכתב לסברת החילוק הכ״ל הוא
משום דהוא מפרש להגמ׳ דיבמות דאומר שאני עובר
דהיינו רביתי׳ דהכוונה הוא דהיינו גידוליה ולכך מפרש דסברת
הגט' הוא דאינו חוצץ היכא דכן נגדל ממילא כן וא״כ החילוק
דבין ממילא ובין במתכווין היא מעומס בדברי הגט׳ במאי
דאומר דהיינו רביתי׳ כלומר דאחר דכך הוא נגדל וכל דבר
הנגדל הוא נגדל ממילא לכן אינו חוצץ בעובר אכן הנה

אנכי כבד הוכחתי מדברי הגר״א דאינו מפרש רביתי׳ מלשון
גידולי׳ רק רביתי׳ הוא כמו רביעתו והוי הסברא דלכן אינו
חוצץ אחר דהוא צריך להיות מונח דווקא במקום הזה יהיה
מחמת איזה סיבה שיהיה ואינה מזכיר הגט׳ כלל השיבה רק
הענין אשר הוא גורס דלא יחצוץ דהוא מחמת דצריך להיות
מונח כן במקום הזה וא״כ לפ״ז אין מקום כלל לסברת בעל
ס״ע הנ״ל דמחלק בין נעשה ממילא לנעשה במתכווין גם מדברי

הגר״א

הגה״ה

קדושת עובר ע״ש דף יוד אתמר בר פדא אמר אין קדושה חייל על עוברין כו׳ איתיביהר׳ ירמי׳ כיצד מערימין כו׳ א׳ל כי מתני האי בקדושת דמיה
כו׳ ע״כ מדברי קצה״ח יעו״ש ומבואר מדבריו דלהרמב״ס דסובר דעובר הוי דבר שבא לעולה ניחא ואף דהרמב״ה כתב דווקא כשהוכר עוברה עכ״ז אתי
שפיר הא דהמורה דמשני לענין קדושת דמיה די״ל דמיירי ג״כ כשהוכר עוברה וגה דלא נחית הגמ׳ שה לזה כי לא בא שה רק ליישב המהניתין ואומר

בהתימות ובאה דאדה מקנה דבר שלא בא לעולה כר״מ וכן לרב הונא (ב״מ ס״ו) דאומר משבאו לעולה אין יכול לחזור איירי מתניתין דכיצד מערימין
דהוא יכול להעריה ולומר אף קודה שהוכר

אבל בתמורה (י״א א) דמדבר בכוונת ר״י ובר פדא דאמרי דבריההלענין הלכתא לקבלישנא קמאאשר הואסתמא

הוכר העובר דהוי דבר שבא לעולה

דגמ׳ דסובר דכל
קדוש העובר אף

העובר ולפי מאי דקיימינן דלא כר״מ רק כחכמיה וכרב נחמן (ב״מ שה) מתניתין דכיצד מערימין הוא בשכבר

כו׳ אי עבידלא מהני לבר פדא דסובר דבתה במעי בעלתמוה אין מקדישין להעובר כמו להאה א״כ היכא דלא הוכר עוברה אין
לדמי דאין חל קדושת דמיה קודה שהוכר עוברה דהוי דבר שלבל״ע ואף דקידשה קדושת מזבח דהוא קדושת הגוף עכ״ז הרי הוא

דומה כתו שהי׳

מקדשה קדושתדמיה לבד דכל דאמר כו׳ אי עביד לא מהני ומאי דבעלח מוה קדוש לקדושת

דלנדר לא ירצה

ועל כן בלישנא קמא מסייה בסתימות הוא נמי לח קדוש ואינו מפרש איך הוא אה דלא קדוש אף לדמי

דלפעמיה אינו קדוש אף לדמי והוא

דמיה הוא דבא ע״ז גזירת הכתוב

או דלדמי שפיר קדוש מחמת

קודה שהוכר עוברה ולפעמיה דשפיר קדוש לדמי והוא בשהוכר עוברה אבל אביי דסובר דכל

וא״כ אמרי דיעכ׳פ קידשו למזבח וכל

כו׳

אי עביד

מאי דאמר רחמנא כו' אי עביד מהני לדידי׳ ואף דלמזבח אינו נקרב ואין קדוש גופה באופן שיהי׳

מהני

ראוי להקריבה

למזבח מחמה גזירת הכתוב דלנדר לא ירצה אבל לענין קדושת דמיה דלא בא ע״ז מיעע הקרא ונשאר בזה הכללא דלאביי דכל כו׳ אי עביד מהני
ולכן הוא דומה כאלו הקדיש המיה למזבח במעי תמימה ואח׳כ נעשה אמו או הוא בעלת מוה דלא פקע קדושת דמיה דחייל שפיר אף על העובר ואף
קודה שהוכר והיה דבר שלא בל״ע אחרי דהקדישה קדושת הגוף וקדושת הגוף חייל אף על דבר שלבל״ע וכדברי הב׳י דמביא בעל קצה״ח הנ״ל ולכן

אביי מסייה ואומר איהו נמי לא קדיש
נד

ומאי

אלא לדמי דל דמי שפיר תמיד הוא

קדוש ואף אה לא הוכר ונתישבה קושיא ו • עה שארי דקדוקיה ושינוי

לשונות ועולה הכל לנכון בעזה"י:

דעמדתי על שינוי הלשון דבלישנא קמא אינו מסייה רק איהו נמי לא קדוש ובלישנא בתרא אומר אביי איהו נמי לא קדוש אלא' לדמי •
וישבתי במאמר שקודה זה בדברי הרמב״ה דמחלק בין הוכר עוברה לקודה שהוכר הנה אף לדעת רבינו האי גאון והראב״ד והמור והשו״ע

דסברי דהמיד הוי העובר דבר שלבל׳ע נוכל ג״כ ליישב ולומר דללישנא קמא הוי הכוונה בדברי בר פדא דאין שוה קדושה חל על עוברין ואף קדושת דמיה מחמת
דהוי העובר דבר שלבל״ע והיכא דלא הקדיש רק

׳

מערימין על הבכור בקדושת דמיה נראה לי

לדמי אין חל על דבר

שלבל״ע והא שעמד

בקצה״ח מהא דמשני בתמורה

יוד

ע״ב הא דכיצד

ליישב ולומר לשיטות דסברי דעובר הוי תמיד דשלבל״ע דהא דגבי קדושת הגוף חלה שפיר על עוברין

הוא משוה דקרא יש ע״ז דדריש מיני׳ הגמ׳ בתמורה כ״ה א׳ דיכול להקדיש בבטן והוא מדכתיב משיבוכר לד׳ ומבואר בתמורה שה ולכן לפי מאי
דהיה הה׳א אשר לפי זה קא שקיל וטרי הגמ׳ בחמורה יוד מ״ב אשר לבר פדא אף תה במעי תמימה אין חל עליה קדושת הגוף לפ״ז ע״כ דשפיר

חייל אף קדושת דמיה גבי דבר שלבל״ע דאל״כ על מאי קאי הקרא ,דאשר יבוכר דדרשינן מיני׳ דיכול להקדיש מן הבטן דהא למזבח אינו יכול להקדיש
העובר לברפדא וע״כ דקאי על קדושת דמיה וזהו דמשני כן בתמורה יוד ע״ב דהא דכיצד מערימין הוא לקדושת דמיה אבל אמר דמשיק בדףי״א
ע״א דבתה במעי חמימה כ׳ע מ ודי דקדוש וא״כ הקרא דאשר יבוכר אזיל שפיר על קדושת הגוף דיכול שפיר להקדיש מבטן ולכן לא ידעינן תו דיהיה
יכול להקדישו בבטן לקדושת דמיה לבד ואמרינן דרק לקדושת הגוף לבד חייל אף על דשלבל״ע אבל קדושת דמיה לא חייל על דבר שלבל״ע וע״כ אינו

חייל אף על עובר דעוכר הוי תמיד לדיעות הנ״ל דשלבל״ע ולכן בלישנא קמא הוי הכוונה במאי דמסייה גבי בר פדא איהו נמי לא קדוש כלומר דלא

(ח״א) ואך

קדיש
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הגר״א דדימה הקליעות והעובר לידות הנליס שהננישן כדרכן
'מבואר דאין מחלק בין נעשה במהכווין לנעשה ממילא כי
הלא נבי ידות הכלים במתכווין הוכנסו הידות :
כוא למיש בעל ס״ט שם ננ״ל אשר ז״ל ונס המרדני לא
נתב דהוא היינו רביתי׳ אלא כיון שהוא שכנה
להסירם משא״כ בכה״ג מאן לימא לן דהוא שננ׳ להשיר׳ ע״כ־ הנה
לכאורה מדבריו אלה דסהס וכתב מאן לימא לן דהוא שכנה
להסירם דאף אם יאמר לנו מי שיאמר אף רופאים מומחים
ישראלים דיש סכנה להסירם אין .באמירתם כנוה דמאן לימא
לן דהאמת כן הוא ודלמא טעי אנן הנראה דלא כיון נזה בעל
ם״ט דעכ״פ להחליט הענין דחמירת הרופאים אין מעלה ומוריד
מניין ליה הא ומידי פלונתת הפוסקי׳ לא נפקא ואאריך בזה לקמן
בעז״ה ונם בעל ס״ט בעצמו בשי׳ קפ״ח ס״ק ה' דיבר מזה שס
ולא הכריע בהדיח בזה רק הביא דעות בזה ופלפל קצת בהענין
ובאחרונה נתב ועיין בשו״ת מהרי״ק סי׳ קנ״ט פב׳ בפשיטות
דמשמע מסוגיה זו דשמנינן על הרופאים הביאו הב״י לקמן
הי׳ קצ״ט ע״כ ובפרט הינא דלא הוי רק מדרבנן כמו בענין
הקליעות יאש המה רק ברוב הראש לבד אשר נש בזה מדבר
בעל ס״ט כמבואר בזה וודאי אי אפשר להחליט דאין מענה
ומוריד הנדת הרופאים ואאריך הנל מזה לקמן בעז״ה  :ולכן ע״כ
צ״ל דכוונת בעל ס״ע יען כי הוא אזיל עני העובדא הנשאל
מבעל פמ״ה אשר לא אמרו הרופאים רק שאין לה תקנה אא״נ
שתעשה הקליעות אבל זאת לא אמרו הרופאי׳ שבהסרת הקליעות
הסתנן (וביארתי נן לעיל אות (כה) דנן סובב דברי בעל ס״ט
דמדבר בזה שהרופאים לא אמרו דיש שכנה בהשרת הקליעות)
ולכן כתב דמאן ימר לן שיש סננה בהסרתם ואי׳כ הינא דאמרו
הרופאים שיש סכנה בהסרת הקליעות תלוי במחלוקת הפוסקים
אס מהמנינן לרופאים או לא רק דאף אס נאמר דמהמנינן
לרופאים עכ״ז לפי מאי דכתב בעל ס״ט דאין להתיר היכא דאין
שייך כל ג' טעמים דהראבי׳ או לפי מאי דנתב דאין שייך
הסברא דהיינו רמתי׳ רק כשנעשו ממילא ולא במתנווין לפ״ז

1אין שום הקנה מה שהרופאים יאמרו כיש סננה בהסרה
הקליעות אבל לפי מאי דכהבתי לעיל ־כפיר יש להתיר אף
כשאין שייך רק סברא הג' לבד ושהסברא הנ״ל שייך נס כשנעשו

הקליעות במתכווין נפ״ז

שפיר יש להתיר היכא דהדופאיס

יחמדו שיש שננה בהשרת הקליעות באה שנאמין להרופאיס
במה שאומרים :
בעל פמ״א מוכח דהוא שוגר ־שפיר יש להתיר
רוב
מחמת שברא ה;׳ אף אה נעשה במתנווין
ואף אש הרופאים אין אומרים שיש שננה בהשרת הקליעות
רק שאמרו שאין לה תקנה אא״כ שתעשה הקליעות ט״י פיזור
השמים אשר הוא כעוב־א שנשאל לו והא דאשר בטובדא
דיניה הוא רק משוש דעדיין נא נעשו הקליעות רק נשתבכו
השערות לבד ונם אין ידוע אש יצליח הרפואה וכאשר נתב

למדברי

וז״נ וחף אס הוא רופא ישראל שמא לא יצליח ברפואה זו או
שמא נא יקבל האי נופא שמא או לא יתהוו לה המארלאקין
עי ז ע״נ ונכן היני דעבלה אחר שנשתבנה השערות ונתהוה
המארנאקין אח״כ ונתרפאה מחלי׳ שפיר עלה לה הטבילה
מאז ונן חש נבר נתהוו הקליעות ונראה שהתחילה להרפאות
מחמתו וחזינן דמצליח הוא ברפואה הזה או אפשר אף אש רק
שנתהוו הקליעות והרופא אומר שוודאי בלי שפק שמצליח
ברפואה זו או שאומר שוודאי יתהוו הקליעית וודאי יצליח
ברפואר זו תו נא חייץ להפושקים דיש להאמין נהרופאיש
ולית נן בזה מה דאין ידוע דיש שננה בהשרת הקליעות כי
אין צריך נלל לש,ברא דשני היינו רביתי' שיהוי שכנה בהשרת
דבר החוק ודלא נמו דנתב בעל ש״ע ננ״ל כן מונח מדברי
בעל פמ״ח ננ״ל ונבר הוכחתי נן לעיל אות (פז) דאף אם
ניכא שננה רק דעוב הוא לשלימת הבריאות שנא ישור דבר
החוצץ ונמו כן הוא לענין הקליעות הנ״ל דוודאי טוב • יותר
נהחיש הרפואה ולא להשיר הקליעות ולהמתין עד שיגדלו שערות
ראשה ולעשות אז הקניעות ועד אז יסבול הנוף צער החולאת
ויתמשך כ״כ ומי יודע בהמשך הזמן מה שיתהווה כי יתכן
שיתנבר החולאת ולא יועיל תו הרפואה וא״כ וודאי דשייך

 Vהיוצא

בזה הסברא דהיינו רביתי׳ :

מהנ״לדהינא דנעשו הקליעות והרופאים אומרים
שבהסרת הקניעות יסתכן או אפשר חף אם
אינם אומרין רק דוודאי יצניח הרפואה אס נאמין להרופאום
במה שאומרים שפיר יש להתיר דאינס חוצצין הקליעות הנ״ל:

ומעתה

ה

קדיש שום קדושה כלל וכן הוא הכוונה לפ״ז שדגלי של פדא דאומר אץ קדוש? חל על עושרין דשום קדושה אץ הל וכ״ז הוא ללישנא קמא אשל הוא
החמא דגל וכפ ,מאי דפרשהי שהדרך דנקשינן שי' ■ליישש

אלישא דדינא כמו דסושר הגל להלכה דכל מאי כו׳

דגלי הרמב״ם שענין עושל י״א דלישנא קמא הוא אלישא דהלכתא והוא סושש והולך הכל

אי עשיד לא מהני אשל שלישנא שחרא הוא אשיי וכושל דאי עשיד מהני ולכן סייס ואמר גשי של

פדא איהו נמי לא קדוש אלא לדמי' דלדידי׳ לדמי שפיר קדוש ואף דהוא דשי שנבל״ע מחמת כיון דעכ' פ הוא הקדישו למזשח ואחרי דכל כו׳ אי
עשיד מהני הוא דומה נמו שהקדישה כשהיתה חמימה ונעשה אח״כ שעלת מוס דמחמת דמקודה קדשה לקדושת הגוף שפיר חייל אף על דבר שלא

שא לעולם דזה

שפיר נלמד מן הקרא אשר יבוכר וכנ״ל והדשריס משוארים שמאי דכחשחי שאות הקודס :

נה ךלהי מאי דכחש שנחישות ששאורים סי׳ ר׳־ס ס״ק ש׳ דהא דחל הקדושה ע; העושר ואף דהוי דשרשנא
יהי׳ מיושג מאי דשלישנא שחרא מוסיף שהיומו ואומר הוא נמי לא קדיש אלא
יעוין שדשריו לפ״ז

שלי ע דהוא מחמת דהוי ירך אמי'
לדמי ושלישנא קמא אומר שסחימות

איהו נמי לא קדוש לפי הדרך אפר כתשתי לעיל אוח (כד) אשר הוא חון מדרכי עחה גישושי להרמש״ם והואדפיישתי שם דללישנא קמא השרי

לר׳י ושין שר פדא ־ דעושר לאו ירך אמו הוא ולליפנא שחרא

סוגר שר פדא דעושר ירך אמו ולכן שלישנא קמא

שין

אומר שסחימות דאיהו נמי לא קדיש

דאף לדמי נמי לא קדיפ אחר דלא הוי כירך אמו ׳ והא דהוא קדוש שפיר לר״י צריך לומר הכל עפ״י מאי דכתש הש״י דנקדושחהגוף שפיר חייל .אף
על דגר פלשל״ע ־ ושליפנא שחרא אומר דאיהו שפיר קדיש לדמי אחרי דלשר פדא סשרינן שליפנא שחרא דהוי ירך המו ואין כאן המקום להאריך כזה אחר
שהוא סושש והולך שאופן שחון לדרכי שיפושי להרמכ״ס ולפי דרכי עונה יותר לנכון כי מיושש גם שינוי הלשונות דאין מקדיפין ולא קדוש גופה והרשה

ני ובתמורה

דכריס

מורים ע"ז הדרך ואתחיל לסשש הכיאור ע״פ דרכי שיתר הסוגיות שעזה״: ,

ע״א דאומר רכינא שמפריש שהמה מעושרת עסקינן ר׳ אנעזר סגר כר׳ יוחנן דאמר אם שיירו משויר דעושר לאו• יא״ה כו׳
י״ע
הכוונה הוא דסושר כר׳ יוחנן אליבא דלישנא שתראי אכל לליפנא קמאי אף ר״י סוכר דעושר יא״ה וכאשר שיארחי כ״ז לעיל דלליפנא

קמאי שיירו משויר ועוכר כו׳ הוא חרי מלתא ננהו וכ״ע סכרי דשיירו שפיר משויר ועושר יא' ה ועכ״ז אחיא שפיר מילחא דר״י שין מאי דאמר הפריש
הוי משויר גם הוא סוכר ונפי מא־ דמסיק כ״ע סכרי כן דקדושה
דעכ״פ דשיירו
חכיאת מעושרת דיכיול להתכפר גולדה דהוא מחמת דאחרי
האם נחיתהקדושה להעושר ושזה לשד מצינו דשאה הלמ״ע
חלה על עושרין לא דמי תו .לולד חעאת דהקדופה היהה מקודם על האס לשד ומן

דמתה אכל כשהפריש מעושרת דחלה הקדושה על שניהם ששוה לאמצעו שזה הלמ״מ דתמות ולכן שאיזה שרוצה מתכפר וכן מאי דסושר ר״י דיכול להקדיש
הם

שמעי שעצת מוס ללישנא קמא א״ש זה אף אם עישר

יא״ה ־ וכאשר הארכתי שזה לעיל •

אשל כשהפריש נקבה מעושרת נפסח אף אס הקדושה

שפיר הלה על שניהם כפוה דשיירו משויר וקדושה חל ג״כ על העושר עכ״ז אחרי דנקכה אינה נקרשת נפסח ומצד קדושה אחת שהקדישם שיחד אנו
באין לדון עליהם ולכן אם עוכר יא״ה הוא כמו דלא חלה הקדושה על האם דתהיה ראוי' לפסח כמו כן אינה חלה גם כן על העושר ואף דהוא

זכר עכ״ז הרי הוא ירך אמו ואין חל הקדושה

עליו

כמו דאינה חלה על אמו ולא דמי להפריש חשאת מעושרת דחלה שפיר על האם וחלה ג״כ על

העובר וכדאומרר״י רצה בה מהכפר רצה כו' ולקהאדר״א לא מתוקים

רק כר״י אליכא דלישנא שחרא להוד דר״י סוכר גס דעושר צאו יא״ה אכל לפי

הלישנא קמא אתיא שפיר מילתי׳ דר״י אף אליבא דחכמים די״א דאף אס שיירו משויר מ״מ אחרי דעובר יא״ה אינו נקרב העובר לפסח כמו דאמו אינה
נקרבח :ואף אה נאמר דעוכר לאו יא״ה כלא הסכרא דשיירו משויר אינו מיושש עדיין דכרי ר״א דאומר דיקרש העושר הזכר לפסח ואף דכשר כתבתי
דהסשרא דשיירו מפויר אינו נצרך רק להא דאמר ר״י הפריש

חמאת מעוכרת אכל להא דחמר קדושה חל עוברין אף לפי מאי דמסיק דמיירי בתם

במעי שעלת מוס ואף ללישנא שהרא אין צריך שזה רק להסכרא דעוכר לאו ירך המו לשד וע׳כ אינו אומר אביי רק ר״י סוכר עוכר לאו יח׳׳ה ואינו
אומר ר״י כושר שיירו משויר כי אין נצרך זאת בזה כל זה אינו רק מחמת דר״י מיירי בזה דהקדיש להעובר התמים לבד אבל מלתא די״א דמיירי
כשהפריש האס לפסח י ולכן גאה דשיירו אינוימפויר ונמשך שהכרח אחר האם א״כ כמו כן במאי דנתקדשה האס לפסח

ונדחית בזה מקדושת הגוף
ואינה

יב

שרת עמודי איש חלק א

קי ומעתה

הנ״ל וכן בש״ע סי׳ קפ״ז דאין כתב דלא סמכינן ברואה מ״ת רק
ברופא ישראל ולא ברופא מעם אחד וגבי חילול שבת סמכיכן
אף על רופא מעם אחר והנראה לי דהמהרי״ק ז״ל דהביא
ראיה מאכילת יוה״כ פליג באמת על הריצב״א ז״ל וסובר
׳דחף על רופא שאינו ישראל יש לסמוך וכאשר מבואר בדבריו דכיון
.להוכיח אף■ על רופא שאינו ישראל מסיומו דסיים ומעשים בכל
יום דסמכינן להאכיל אף על רופאים שאינם יהודים והוא מבואר:

צריך לחקור אס יש לסמוך על הרופאים בהא
אס לא וכבר האריכו בענין נאמנות הרופאים
הפוסקים הראשונים והאחרונים ז״ל והעיון בזה הוא למותר
אחר שהאריכו רבותינו הראשונים והאחרונים ואי לזאת לא
אאריך בזה כ״כ רק אכתוב בקיצור ולא להכריע בזה חו״ח
רק מקודם אבאר דאין ראיה מוכרחת לשוס צד ושמעין הדברים
יותר דשפיר יש י לסמוך על הגדת הרופאים ואח״כ אכתוב מה
שהוא עקרי בזה והוא שאלקע ואקבץ כל הדעות הנמצא בספרים
אשר בינותי הנמצאים אתי ואשא את שמותם הקדושים .ז״ל
במספר ובאיזה אופן ראוי יותר להחמיר או להקל בזה :

והנה

ראית הריצב״א מהירושלמי הנ״ל ודאי דיש לדחותה
קד
ואף צריך עיון ליישב דברי הריצב״א הנ״ל דשאני
גבי קמיע דתני בירושלמי דנאמן לומר דריפא כבר בזה הקמיע ג׳
פעמים דבזה אין מאמינים להרופא רק במאי דאומר מה שהיה
כבר ולמה לא נאמינו לו וכי בשביל שהוא רופא מומחה הוא
פסול לעדות וכמו שמאמינים לאחר כמו כן יש להאמין לו
דבאס שלא נאמין לו הוא רק מחמת דנחשוב אותו למשקר ואומר
דבר אשר הוא יודע שלא היה מעולס והרי אף דהוא רופא
הוא כשר להעיד כמו כל ישראל וגס הענין אשר הוא מגיד
קרינן ביה והוא עד או ראה וכו׳ אבל לסמוך על הרופא
במאי דאינו יודע רק ע״ס הבחנת חכמתו כמו דאומר שהוא
מכיר בחכמתו שוודאי לא תראה עוד בשעת תשמיש על זה
ליכא ראיה ׳מן הירושלמי דקמיע הנ״ל דיש לסמוך על זה
דהירושלמי אינו אומר שהרופא נאמן לומר דחולאת זה האדם
הוא החולאת עצמה שהיה לאנשים אחרים שנתרפאו כבר
בהקמיע ג׳ פעמים אלא דהירושלמי אומר שנאמן לומר על
הקמיע שהיא מומחה וריפא בה ג׳ פעמים ומיידי שהחולאת
הוא ידוע ואין צריך הבחנה בה כמו חולאת דנכפה ר״ל ואשר
ניכר החולאת לעיני כל וכל דיני קמיע ט״כ דמיירי בכגון זה:

ואלה

המה הראיות אשר ראיתי שדברו בזה המחברים
קה
להוכיח דיש לסמוך על הרופאים הוא א׳ הרינב״א
מביאו הגהות מיימוני בתשובותיו להלכות אסורי ביאה ומובא
בב״י בעור סי׳ קפ״ז מוכיח לענין שיהיה מותרת אשה
המוחזקת ברואה מ״ת לבעלה ע״פ הרופא דאומר שנתרפאה מהא
דאמרינן בירושלמי נאמן הרופא לומר קמיע זה מומחה ורפאתי
בו ג׳ פעמים יעו״ש ע״כ • ב׳־ מהרי״ק ז״ל בשורש ר׳נ״ט לענין
לסמוך על הרופאים שיאמרו שאין מסבך היין לשערות של
אשה זו הביא ראי׳ מהא דסמכינן על הרופא להאכיל לחולה ביו״כ
ואף אם החולה אומר אינו צריך ומעשים בכל יום דסמכינן על
דברי רופאים אינם יהודים להאכילם והובא בב״י ביו״ד סי׳ קצ״ט
ג׳־הב״יבס״ס קצ״א הביא מתשובת הר״ן לענין חצץ אדום שהוא
מפורסם לרופאים שרגיל להוולד בכליות וכו' והביא הב״י ראיה
להנ״ל דיש לסמוך על הרופאים מהא דמפלת [כ״ב ב׳] אר״א בר
צדוק ב׳ דברים וכו׳ מעשה באשה אחת שהייתה מפלת כמין
קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא לחכמים וחכמים
לרופאים ואמרו מכה יש לה וכו׳ ושוב מעשה וכו׳ יעו״ש • [וגס
המהרי״ק ז״ל הביא ג״כ ראיה זו מהא דהמפלת הנ״ל] :

וצריך

|ייטןיין

בנודע ביהודה-מ״ק סי׳ מ״ט ומבואר שם דהשואל
קו
׳ הביא ב׳ ראיות דסמכינן על הרופאים א׳ מהא
׳
דמתללינן שבת ע״פ רופא ־ ב' מהא דבסי׳ קפ״ז אשר הוא דברי
הריצב״א הנ״ל דסמכינן על רופא ישראל להתיר רואה מ״ת ע״כ
ויש לתמוה ע״ז דלפי דברי השואל הנ״ל קשה על מאי דהריצב״א

הגה״ה

לומר דע״כ דזה היה להריצב״א סברא פשועה
קח
וחלוטה אשר אין להרהר אחריה ואינה צריכה
י
לראיה דהבחנת הרופא בחכמתו קרינן ביה שפיר ראה וידע
ואין בין זה לשארי ידיעה מוחשית בחוש הראות או השמע שוס
הבדל סברא לחלק ביניהם ואין להקשות דא״כ לאיזו דבר הוא
מביא ראיה מן הירושלמי דקמיע הישוב לזה דאיזו רבותא
דנפרש אשר זה משמיענו הירושלמי הנ״ל זה עצמו רוצה
הריצב״א להוכיח וע״כ או דנאמר דמשמיענו דהרופא נאמן אף
דהוא

ואינה ראויה להיותה נקרבת אף לשלמיס כמבואר בתמורה (י״ע שס) נמשך גס העובר אחריה ונדחה ג״כ מקדושת הגוף * אבל אס שיירו משויר
וא״כאינוינמשך בהכרח אחר אמו והא דאס לא שיירו דקדרש ־ הוא דהקדושהחלה על שניהס בשוה וכל אחד לבדו קדוש ־ ולכן כשהקדיש נקבה לפסח

אף דנדחית האס מקדושת הגוף ־ אבל העובר שפיר קדוש

וראוי ליקרב

לפסח אחר דהוא זכר ־ היוצא מהנ״ל דמלתא דר״א לא מתוק □,רק

בשני

תנאיס דווקא והוא דשיירו משויר וגס דעובר לאו ירך אמו וזהו דדקדק רבינא לומר גס שניהס ומיושב קושיא ז־ ביעזה״י :
נז

ויש לומר דמאי דאומר רבינא דעובר לאו ירך אמו בד׳ ולא

עובר לאו

ירך אמו ־

כמו דאומר כן הגמ׳

בתמורה ל׳ה כל זה הוא בדקדוק

דאף דמסיק שה בתמורה כ״ה ע״ב בתיובתא מלהא דר״י מן הברייתא דהאומר לשפחתו דמוכח דעובר ירך אמו כ״ז אינו רק מחמת דהגמ׳
סובר כן ההלכהא דלא כר״י אליבא דלישנא בתרא אלא כמו דסובר בלישנא קמאי דלכ״ע עובר ירך אמו ושיירו משוני ולא תלויה העניניס זה בזה

ויבואר כ׳ז לקמן אי״ה

־ אבל הלישנא בהרא בעצמו שפיר יכול ליישב .את התיובהא שעל ר״י והוא דהא דר״י

אומר דעובר

לאו יא״ה משוס דסובר

דבהא דשיירו משויר פליני תנאי בזה • וכאשר רוצה הגל לומר כן בתמורה (כ׳ה ב׳) וסובר דהא דשיירו משויר הוא רק שייך מחמת דעובר לאו ירך אמו
וא״כ חכמיס דריה״ג שבתמורה שה דסברי דשיירו משויר ע״כ דהוא מחמת דסברי עובר לאו ירך אמו ואתיא מילתי' דר״י כחכמיה דר״י הגלילי ולא
קשה עליו מן הברייתא דהאומר לשפחתו הרי את שפחה ׳

דנאמר דקיימא כר״י הגלילי ור״י

דר"י אליבא דלישנא קמא הפס בלישני' ואמר כר״י דאמר אס שיירו משויר

נח ולכאורה

דעובר לאו כו׳ י

כחכמיס ולכן רבינא דהוצרך לנקוש באוקימתא דילי׳
דללישנא קמא צ״ל דר״י סובר כן דהא דשיירו משויר

הוא מחמת דעובר לאו ירך אמו הוא :

קשה על מאי דבארתי לעיל אות (מח) דמהא דאמר ר״י הפריש השאת מעוברת נשמע דשיירו משויר ומן הא דאמר דקדושה חיל
עליעוברין ללישנא בהראי מוכח מזה דעובר לאו י״־א ובזה ישבתי לעיל אות (נא) הא דבדף יוד ע״בנקש גס שניהס שיירו משויר
ועובר לאו ירך אמו ובדף י״א ע״א בלישנא בחרא אמר אביי רק עובר לאו י״א לבד והוא מחמת דשס אין מיירי רק בהא דקדושה חל על עוברין

לבד לפ״ז אביי עצמו ביבמות (ע״ח ע״א) דמקשי שס מר״י דאמר הפריש חשאת מעוברת דע״כ דעובר לאו י״א אף דבאמת דלדידי' דסובר כלישנא בתרא

דשיירו משויר ועובר לאו כו׳ תלוי זה בזה וא״כ שפיר מוכיח מר״י דהפריש משאת דסובר דלאו יא״ה דאחרי דהא דרצה בולדה מתכפר הוא מחמת
׳דשיירו משויר וא״כ ע״כ דעובר לאו כו׳ עכ״ז שוב יותר הי׳ לו׳לאביי להקשות מן המימרא דקדושה חל על עוברין דהוא היה המורה ע״ז הדבר עצמו דרוצה

אביי להוכיח דעובר לאו ירך אמו וכמו דאמר כן אביי בעצמו ע״ז בתמורה

י"א ע״א כנ״יל :

נט ויש ליישב,דלפי המסקנא דבתס במעי תמימה שפיר קדוש אף אס עובר י׳א וכ״ע מודי בזה ופלוגתא דבר פ»א ור״י הוא רק בתס במעי בעלת

מוס לפ״ז אף לאביי גופא לא היה מוכרע מלתא דהא דנאמר דתס במעיבעלתמוסדקדוש דהוא רק בא 3דעובר לאו י״א כו׳ דשפיר נוכל
כן הוא ג״כ במעי בעלת מוס וכאשר כתבתי כן לעיל אות (מט) ללישנא קמא לר״י
לומר דאף אס יא״ה מ״מ כמו דקדוש תס במעי תמימה כמו
והא דמוקיס אביי דר״י דאומר דחס במעי בעלת מוס דקדוש דהו 5מחמת דעוברלאו יא״ה הוא מחמת אחרי דאביי דסובר דשיירי משויר ועובר לאו
תלויס זה בזה וחדא מלתא הוא וא״כ מר״י דאמר הפריש השאת מעוברת כו׳ אשר מוכח מזה דסובר דשיירו משויר ממילא נשמע ג״ב דסובר
כו׳
דעובר לאו יא״ה וע״כ מוקיס אביי דמאי דפליג על בר פדא ואומר דתס במעי בעלת מוס דקדוש הוא מחמת דאזיל לשישתי׳ דסובר דעובר לאו ירך

כו׳ כי למה לנו לחדש סברא דלא כמו דסובר בר פדא דלא קדוש תס במעי בעלת מוס מחמת דירך אמו הוא דהא ר״י דפליג הלא הוא הובר באמת
דעובר לאו יא״ה ופליג בזה על בר פדא בודאי וא״כ ממילא א״ש מאי דסובר דקדוש תס במעי בעלת מוס וזהו דמוקיס אביי כן ־ ומעתה א״ש מאי

דמקשה אביי ביבמות (ע״ח ע״א) מהא דהפריש חמאת ולא מהא דקדושה חל על עוברין כי מן המימרא

דקדושה חל על עוברין אין להוכיח מידי

ומהא דהפריש ,חשאת מונח שפיר כנ״ל :

ס ובזה א״ש ג״כ מאי דלא מקשה הגל על הא דקדושה חל על עוברין מהא דהאומר לשפחתו ואין אומר הגמ׳ כלל ע״ז דתנאי היא כמו דמאריך
'הגמ׳ בדף כ״ה לענין המימרא דהפריש חשאת ומסיק בתיובתא מן הא דהאומר לשפחתו הרי את שפחה ואומר אח'כ

שס לימא כו׳
היא

תנאי

X

24

שרת עמודי א־ש חלק א

דהוא לענין זה כנוגע בדבר ולא אמרינן דאומר כן בכדי
שישא החולה רפואת הקמיע שלו ואולי יצליח ויקבל שכרו
משלס ולזה מביא הריצב״א ג״כ ראיה דמהימנינן להרופא
במאי דאומר שכבר ריפא אותה בוודאי ולא חשדינן ליה דאין
מבורר ליה ואומר בכדי שאם תשמשת ע״פ רפואתו ולא תמצא
עוד דם יקבל שכת לנכון ויובחן רפואתו :
ים להקשות ע״ז מהא דאומר הגמ׳ דגיטין
קי
(ב׳ ב') עד אחד נאמן באיסורין אימור
קט אן דהירושלמי משמיענו דאף דאתחזוק איסור שבת
כו׳ דלא אתחזוק איסורא אבל הכא דאתחזק איסורא דאשת
והיכא דאתחזק איסורא ואין בידו לתקן אומר הגמ׳
איש הוי' דבר שבערוה ואין דבר כו׳ רוב בקיאין כו' ורבנן
ביבמות (פ״ח א׳) היא גופה מנ״ל • וכן אפסק בש״ע י״ר
הוא דאצרוך והכא משום עגונא אקילו בה רבנן ע״כ • הרי
סי' קכ״ז ברמ״א סעיף ג' דאין עד אחד נאמן בזה ועכ״ז
משמע דאף בדרבנן אין להקל באתחזוק איסורא ורק משום
נאמן הרופא לומר על הקמיע דמומחה היא ואף דהוא רק
עגונא צבד אקילו בי׳ רבנן :
עד אחד ואין בידו לתקן ואתחזק איסור שבת והטעם נ״ל
קיא ןיש ליישב ע״פ מאי דכתב בעל פני יהושע ז״ל שס ד״ה
דהוא משוס דאף בקמיע שאינו מומחה אינו חייב חטאת
שס ורבנן הוא דאצרוך ומשוס עגונח כו׳ ואף
ואינה רק שבות דמה שתני בסוף מתני' דשבת (ס׳ א׳) ואס
יצא אינו חייב חטאת על כל הנאמר במשנה הנ״ל קאי וכן  -דקושית הפ״י שס אין מובן לי כלל דמאי מועיל זה מאי דרוב
מבואר מדברי הרמב״ס פ׳ י״ט מה׳ שבת וכן החליט בספר
בקיאין הן ורובא וחזקה רובה עדיף אחרי דעכ״ז הצריכו רבנן
שיאמר בפ״נ ובפ״נ וא״כ בלא שיאמר ו
פנ״י שס • וכן מוכח קצת מדברי נודע ביהודה מ״ק תשובה
אסורה מדרבנן ואין כאן המקום להא!
מ״ט ליורה דעה ממאי דמפרש שס דהדעה המתרת ברואה

אחרי דבדאורייתא ולא אתחזוק סמכינן על עד אחד להיתירא •
כל שכן דים לסמוך בדרבנן וחף באתחזוק איסורא "
וכן משמע קצת מלשון רמ״א בי״ד סי' קכ״ז סעיף ג׳ בסופו
דרק בקטן לא סמכינן בדרבנן ואתהזוק איסורא אבל בגדול
שפיר סמכינן אף על אחד • יעו״ש • ופשוט :

ולכאורה

מ״ה הוא רק מחמת דאינו רק מדרבנן יעו״ש * והלא בעל
הדעה הנ״ל הוא הריצב״א הנ״ל אשר לומד דינו מן הירושלמי
דקמיע • ולכן ע״כ דמפרש דגם קמיע אינו רק מדרבנן לבד
וכאשר הוא כן דעת הרמב״ס כנ״ל • [וים לעיין קצת ברש״י
ור״ן בשבת שס דכתבו על סוף דברי המשנה הנ״ל וז״ל .־ דכולהו
מלבושין נינהו בחול למלחמה ע״כ דמשמע מזה דהמה מפרשי

ולא על יתר דתני במשנה שם מקודם] ואחר שהוא רק דרבנן
לבד שפיר סמכינן על עד החד חף באתחזק איסורא ואין
בידו לתקן • זהו טעמא דירושלמי דקמיע הנ״ל • וכן משתבר
דדרבנן ואתחזוק הוא קיל יותר מדאורייתא ולח אתחזוק דבספק
דאורייתא הוי וודאי לחומרא • ובדרבנן ואתחזוק איסורא פליגי
בזה האחרונים בכללי ספק ספיקא • ואין כאן המקום להאריך
בזה • ובפרט אס ספק דאורייתא הוא לחומרא מדאורייתא
אף בלא אתחזוק איסורא • וודאי חמור ספק דאורייתא בלא
אתחזוק מדרבנן ואתחזוק דעכ״פ אין זה רק דרבנן • וא״כ

ר,״\

אשר הוא באות הקודם :

ויותר

נראה לי לומר דהא דהוצרך הגמ׳ לטעמא
קיב
דמשום עגונה כו׳ הוא משום דהוי דבר שבערוה
ובדבר שבערוה אין בה פחות משנים אף בלא אתחזק איסורא
ומאי דאומר הגמרא שם אבל הכא דאיתחזק וכו׳ היי דבר
שבערוה ואין דבר כו' כבר פירשו הרשב״א והר״ן בחידושיהם
לגיעין דהדא ועוד קאמר כלומר דאף דבשארי דברים באתחזק
איסורי וכן בדבר שבערוה אף בלא אתחזוק איסורא הכל צריך

דוקא שנים ואחרי דבדבר שבערוה צריך תמיד דוקא שנים
ואחד אין מעלה ומוריד בזה כלום ע״כ אף מאי דגזרו רבנן
בזה וודאי דצריכין לגזור דתקנתם יהיה כמו שארי עניני ערוה
אשר אין בה דבר פחות משנים ולכן אומר .הגמרא דמשום
עגונא אקילו בה רבנן אבל בשארי דברים שלא במלתא דערוה
דשפיר מהימן עד אחד אף בדאורייתא בלא חתחזוק איסורא
מהימן בדרבנן אף באתחזק איסורא וזהו דבקמיע נאמן הרופא
לומר
הגה״ה

היא כי לפי מאי דכתבהי מהא דקדושה הל על עוברי! לבד אין להוכיח דע״כ סובר דעובר לאו

ולכן ע״ז

מותיב וע״ז אומר

םא למאי

י״א כו׳ וההוכחה

דהוא תנאי ונתיישב בזה קושיא ח בעזה״י ומאי דאין אומר תנאי היא על

יבואר לקמן אות

אינו רק מהא דהפריש חמאת ט׳

דברי בר פדא דאואר דאין קדושה

הל כו׳

(סד) בסופו אי״ה:

דאומר הגיג' בתמורה (כ״ה ע"א) מ״ט קא סבר ר״י אס שיירו משויר עובר לאו יא״ה הוא כלישנא בחרא שבדף י' וי"א הנ״ל דסברי דשיירו
משויר ועובר לאו כו' תלויס זה בזה ולכן ההר דמהא דאמר ר״י הפריש חמאת כו' מוכח דשיירו משויר כאשר הארכתי לעיל ממילא

מוכח ג״כ דעובר לחו כו׳ והא להפיס הגמ׳ בכאן כלישנא בהראי כנ״ל הוא מחמת דרוצה הגל

להקשות לפ״ז מהא דהאומי לשפחתו הרי את שפח?

כו׳ דמוכח משס דעובר יא״ה ולהעלות מלתא דר״י דאמר הפריש חמאת בתיובתא לפ״ז דאחרי דשיירו משויר ועובר לחו כו׳ הדא מלתא היא וא״כ מר״י
דשמעינן דשיירו משויר ממילה מוכח דעובר לאו יא״ה וכן מהא דהאומר לשפחה הרי את שפחה כו' דמבוחר דחמרינן לגבי העובר כברת ר״מ דגימה וידה באין כאחת
דיד השפחה הוא כיד העובר וא״כ ע״כ דיא״ה מוכח ג״כ ממילא לפי סברתו ללישנא בתראי דחף שיירו אינו משויר וא״כ תיובתא מזה לר״י דאומר

דשיירו

משויר ומדוקדקין אלו הדברים מאד בלישנא דגיג׳ דפריך מהא דהאומר לשפחתו הרי את שפחה כו' וחומר א״א בשלמא אס שיירו אינו משדר

עובר י׳א ט' וא״א שיירו משויר עובר לאו כו׳ אלא ש״מ חס שיירו אינו משויר תיובתא דר״י תיובתא ע״כ וקודם כאשר הוא מוכיח מזה ע״ז אומר
הכל חח שניהס שיירו כו׳ עובר כו׳ יען כי הוא מוכיח מאחד על הבירו במאי דסבירא לי' דתלוי אחד בהבירו ומסיים רק הלא ש״מ אם שיירו
אינו כו׳ דבאמת דברי ר״י אין תלוי רק באם שיירו כו' ואת מילתא דר״י רוצה לאסוקי בתיובתא לפ׳ז

אבל ללישנא

קמאי דאינם תלויס שני הדברים דאס

שיירו כו׳ ועובר כו׳ זה בזה ור״י דמשמיענו דשיירו משויר ע״כ סובר דעובר י״א וא״כ אין שוס חיובהא מהא דהאומר לשפחתו הרי אח שפחה דנשמע
דעובר י״א להא דר״י לסובר הס שיירו משויר ואחר דללישנא בקראי קיימא מילתא דר׳י בתיובתא וללישנא קמא א״ש כוותי׳ כלישנא קמא נקטינן
להלכה ובפרט כאפר בחרתי לעיל ואכתוב עוד לקמן דרבא קיימא כל״ק ובעל המיישב בלישנא בחרא הוא אביי והלכתא כרבא לגבי אביי חון מיע״ל

קג״ם וזה לפי מאי דבארתי לעיל ליישב שינוי לשונות שבלישנא קמח מבלישנא בחרא שבדף י׳א ע״א ע״פ הפלוגתא דכל דאמר רחמנא לא תעביד כו׳

ועולה כל

הדברים בלישנח קמא כפי ההלכתא דכל מהי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני ועוד אכתוב א י״ה הוכחות לקיימא הגיג' כלישנא קמא כנ״ל :

והא

דמתיב ר׳ אלעזר מהא דתני ה״ז ולד זבחי שלמים ולא תני ה״ז שלמים זה שפיר קשה בין ללישנא בקראי ובין ללישנא קמאי הנ״ל לאף
סב
אס עובר י״א עכ״ז אחרי דעכ״פ אס שיירו הוי משויר ולכן יכול להתכפר באיזו שירצה דהקדושה חלה על שניהם ביחד כנ״ל א״כ ה״ל
למיתנא ה״ז שלמים ולא ולד שלמים וכן מלוקדק בלשון הגמ׳ דלא קאמר רק ואי ס"ד אי שיירו משויר והא דמסודר הא דמותיב ר״א קודם דמותבי׳

מהא דהאומר לשפחתו הרי את שפחה ולכאורה הי׳ יותר נכון

דומה

ליתר העניניס

אס היה מסודר

אחר דסליק בתיובתא מהא דהאומר לשפחתו הרי

המסודרים אחר דסליק בתיובתא אפר הוא אזיל לליפנא בתראי ואח״כ אומר שם הגמ׳

אח שפחה

והיה אז

עניניס אשר שייך חף ללישנא קמאי

כי

תלויס הדברים רק בפיירו מפויר לבד וכאפר יתבאר אי״ה בדבור פאח׳ז לכן הא דמותיב ר׳א הוא כמוהם אכן הייפוב לזם הוא פפוט דר״א הקפה לר״י

עצמו כאפר פמע ממנו ולכן אומר מתיב ולא מיתבי וכמבואר כן פס בע״ב בדברי רב המנונא ופפוט ולכן סידרו תיכף:
סג ואה דמסיק

בתיובתא

הא דאמ-ר ר״י הפרים חטאת כו׳ אפר נפמע מזה דשיירו משויר • הלא כ״ז אינו רק ללישנא בחראי אבל לליפנא קמא

’ שפיר קיימא הא דאמר ר״י ושפיר הוי שיירו משויר * ואף בר פדא מודי בזה ־ ונתבאר כ״ז לעיל באות (סא) דלא סליק בתיובתא
רק הא דעובר לאו ירך אמו לבד ולליפנא קמאי כן הוא באמת בין לר״י ובין לבר פדא דעובר יא״ה ושיירו משויל • ולכן אף דסליק הגה׳ מקודם

בתיוגתא אומר אח״כ לימא אם שיירו משויר תנאי היא כו׳ אמר לך ר״י דכ״ע סברי דשיירו משויר כי כן סובר הגמ׳ באמת כמו דסליק בתיובתא
אשר לפי הלישנא קמאי אין התיובתא רק להא דלאו ירך אמו ’ ושפיר הוי ירך אמו ועכ״ז הוי ג״כ שיירו משויר ולפי מאי דרצה לומר דהיא כתנאי
עכ״פ

שרית עמודי איש חלק א
דמאי האי דמראה דמים לפנינו כיון דנפי דברי הרופאים
אין זה דם נדה ובמאי אתחזק לן דהוא דם נדה ובנא דברי
הרופאים אף דנשתנה על האשה הדרי מעשי בראשית ואינה
יכולה לטהר מזוב דמה עכ״ז היינו אוסרין מהפק כי לא
ידענו מה הוא נס הלא נאמנת אשה לומר מכה יש לי באותו
מקום־שממנה הדם יוצא (נדה ס״ו א׳) ואף נקיים א״צ ולא
חיישינן לא למה שהוחזקה ברואה מ״ת דבזה מיירי התם ולא
להצריכה טנ״פ נקיים כן מבואר בפוסקים והרמ״א בסי׳ קפ״ז
סעיף וא״ו סיים ט״ז וז״ל וכן אם אומרת ברי לי שאין דם
זה בא מן המקור נאמנת וטהורה והש״ך שם בס״ק כ״ו העלה
דהיכא דהיא אומרת שמרגשת עתה שדם זה הוא מן המכה
טהורה אף בשעת וסתה • ואף דיש לחלק ונומר דשאני בהא
דהאשה נאמנת לומר שמכה יש לה כו׳ הוא משום דיש לה מנו
שהיתה אומרת שאינה רואה כלל דם ובהא נאמר דשפיר מהימן
עד אחד דהפה שאסר כו' ונס אחרי דאומרת תמיד שמכה
יש לה כו' לא אתחזקה אף ברואה מ״ת אכן לפ״ז היה מתחדש
ההלכה דאם כבר אמרה שראתה דם וידוע היתה זאת ואח״כ
היא שואלת איך שמרגשת שמכה יש לה כנ״ל שלא יהיה תו
נאמנת ע״ז ולא אשתמיט חד מהפוסקים לבאר זה אלא ע״כ
דלא מקרי כלל אתחזוק איסורא בכעין זה ולפענ״ד נראה
דע״כ דהך חזקה המצרכת ב׳ עדים להתיר צריכה להיות חזקה
גדולה ואף מאי דלשארי דברים הוי שפיר חזקה אכן להא

לומר דריפא בה כבר נ׳ פעמים ומהימן אף דהוא אחד ואתחזוק
איסור שבת כיון שהוא רק דרבנן כנ״ל :
יויג חהן דהריצב״ח ז״ל כתב שאם אמר לו הרופא שנתרפאת
דסמכינן עליו להתיר ואף "הוא אחד ואתחזוק
כבר האיסור ע״פ מאי דהוחזקה ברואה מ״ת יען כי כל איסור
דרואה מ״ת הוא רק מחשש ווסתות דקיי״ל שהיא דרבנן ובפרט
דהוא וסת קפיצות וכמבואר כן בנודע ביהודה מ״ק תשובה
מ״ט ונם לא הוי דבר שבערוה דנדה לא הוי דבר שבערוה

כן מוכח ממאי דכתבו התוס׳ בניעין והר״ן בחידושיו שם בד״ה
עד אחד נאמן באסורין והרשב״א בחידושיו שם ד״ה אימור
דאמרינן עד אחד נאמן באסורין דהא דבספק חלב ספק שומן
מהימן עד אחד ילפינן זה מנדה דכתיב וספרה לה לעצמה
הרי מבואר דנדה לא הוי דבר שבערוה ואף לפי מאי דכתבו
התוס׳ שם ד״ה הוי דבר שיערום וז״ל וא״ת אי עד אחד
נאמן בשאר איסורין אפילו התחזוק איסור ולאו בידו אמאי
אצטריך וספרה לה לעצמה וי״ל דס״ד דחשיב כמו דבר שבערוה
ע״כ ־ מ״מ הוא רק בלא הא דכתיב וספרה לה הוי ס״ד דחשיב
כדבר שבערוה אבל השתא דכתיב וספרה לה לעצמה שמעינן
דלא חשיב נדה דבר שבערוה כן נראה לפענ״ד ■ :

יויד  ПХ11בספר שו״ת מעיל צדקה שאלה ל״ד קרוב לסוף
התשובה שם האריך בזה ודעתו דנדה הוי דבר
שיערום ולפי מיעוט בינתי אתמה כי כל דבריו שם סובבים
על דרך החידוד לבד ומה שנראה לפענ״ד כתבתי והוא דנדה
לא הוי דבר שבערוה ונס לו יהא דנדה הוי דבר שבערוה
מ״מ אחרי דכתיב וספרה לה לעצמה שמעינן דשפיר מהימן
אף אחד באיסור נדה היכא דלא התחזוק איסורה כמו בכל
האסורין ומאי דכתב שם בעל ■מעיל צדקה ע״ז דלא שמעינן
רק בדבר שאינה בחזקת איסור היג בדבר ערוה וחזקת איסור
כגון באשה הרואה דם ורופא אומר דאינו דם •נדה מנ״ל
יעו״ש כל זה לא זכיתי להבין דאס "הוא חזקת איסור הלא
זה דנסמוך על הרופא דאינו דם נדה הוא במילתא דאורייתא
ובדאורייתא ואתחזוק קיימינן דאף בדבר שאינו ערוה אין נאמן
עד אחד להתיר כדאומר ביבמות (פי׳ח א׳) הא נופה מנ״ל

דאין אחד נאמן צריך דווקא חזקה טובה וחזקת איסור וודאית
דמעיקרא לא חזקה אחריתא דהוי אסור דק מצד חזקה לבד
והראיה לזה דלמ״ד וסתות דאורייתא וע״כ דחזקה דאורה
בזמנה בא מוציאה מידי חזקת טהרה ועיכ״ז וודאי דנאמנת
אח״כ לומר דנעקר ווסתה ע״י שלא ראתה נ׳ פעמים בזמן
הוסת ומותרת אח״כ לבעלה אף בזמן ווסת הראשונה ואין
חוששין לו כלל ואף דשעת הווסת היה מוחזק באיסורא מחמת
החזקה ־הודח בזמנו בא ועכ״ז מהימנא ואין כאן המקום
✓סה ,ין עזה כנגע עזס .
לענין חזקה דרואה מ״ת אשר הוא חזקת אסור
קטו

דרבנן וודאי דאף עד אחד ואף הנוגע בדבר
נאמן להתיר דהא בנדה (ס״ו א׳) איתא בהברייתא דרואה
מ״ת מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק עצמה כו' ע״כ הרי

ופסק כן הרמ״א יי״ד סי׳ קכ״ז סעיף נ׳ אכן מאי דהיה פשוט
לבעל מעיל צדקה דזה הוי אתחזוק אסורא יש לעיין בזה •

הגה״ה
עכ״ס החכמים דריה״ג סברי דשיירו משויר ורביס ננהו ובפרט לפי מאי דמסיק כ״ע מודי דשיירו משויר ומיושב בזה קושיה (ט) בעזה״י  :׳
בהא דשיירו משויר ואף דר״א וחכמים בהמקדיש נקבה לפסח המורה (י״ט ע״א) לפי מאי דמוקים שם רבינא
םד וזהו ג״כ דלא מצא הגמ' תנאי

טעמי׳ דר״א הוא
צריך לב׳

משום

דסובר דשיירו משויר עובר לאו יא״ה ,וא״כ חכמים דפליגי עליו הרי המה

הנאים שיירו משויר ועובר לאו ירך אמו וחכמים

דפליגי לא פליגי עליו רק בהא דסברי

המה

תנאי בזה אבל כבר בקרתי דר״א

דעובר יא״ה ־

אבל שפיר מודי ־שיירו

משויר וליכא בזה פלונהא כלל • ואהיא שפיר דברי ר״י אף כחכמים דטעמס הוא משום דהוי ירך אמו וללישנא קמאי אף ר״י כובר כן ־ וכן בר פ־א
סובר דשיירו משויר ולא פליגי כלל בהא דירך אמו ושיירו משויר וכאשר הארכתי בזה לעיל ולכן כל השקלי וטריא דגמ׳ דאומר דהנאי היא ודכ״ע

סברי

דשיירו משויר אין שייך לפלוגתא דבר פדא ור״י ואף דבר פדא ודאי סובר דיא״ה מ״מ שיירו הוי משויר ויעוץ מ״ש לעיל
השקלי וטרי׳ אינו רק בשיירו כו' לבד י ולא בירך אמו ־ וכאשר אבאר אי"ה והוא :

םה

בהא

דאומר בתמורה

כ״ה ע״ב מאי

סיף אות (ס) וכל

לאו בהא קמפלגי דר״י סובר שיירו אינו משויר ורבנן סברי משויר ע״כ לכאורה הפירוש בזה כמו

בשארי מקומות בש״ס דכאשר הגמ' אומר תנאי היא הוי ההוכחה מן אותן התנאים ממאי דזה אינו סובר כמו זה * ומוקים הגמ' דבזה
הענין אשרי רוצה עליו לאמר כתנאי פליגי בזה אלו התנאים ,מר אית ליה לזה ומר לית ליה לזה* כן הוא ביאור המורגל בכל המקומות וכמו כן

מהראוי לפרש גם כאן •

דאחר דר״י הבר דשיירו אינו משויר לכן אומר דכששחרר להשפחה לבד ושייר להעובר דאינו משויר וגם העובר משוחרר ♦

ורבנן סברי דשיירו משויר ולכן הוי ג״כ העובר מקויר

ודבריו קיימין ־

וא״כ לפ״ז פלוגתתס היא בשיירו כו׳ לבד ולא בעובר ירך אמו כמבואר ־

הי״א הנ״ל מבואר דפשוע היו לו דהוכחת הגמ׳ מן הרבנן אינו ממאי דלא סברי כמו ר״י הגלילי
סו אכן מדברי הלח״מ בפ׳ זיין מה׳ עבדים
י אלא ממאי דהשפחה עכ״פ משוחררת ולא הוי כמשחרר חצי עבדו ולכאורה הדין עם הלח״מ ז׳ל בזה דע״כ דאין הפירוש בכאן כמי בשאר

מקומות דמה ענין שיירו אינו משויר אשר הוא גבי הקדם לקרבן לענין שחרור דהא בהקדיש אבר אחד מהפשט הקדושה בכולה ונלמד זה מקרא כמבואר
בתמורה י״ב ע״ב ־ אבל בשחרר הצי עבדו לכ״ע אינו משוחרר רק חציו ולא כולו ־ ואף דהעבד כולו הוא ודאי אהד הוא ־ וא״כ אף אם בהקדש הוי

שיירו אינו משויר ומתפשט הקדושה אף בהעובר כמו דמהפשט הקדושה בבהמה עצמה־ מ״מ גבי שחרור דאף בשפחה עצמה אינה מתפשטת מהיכיתיתי
ואף דהגמ׳ בקדושין ז׳ ע״א רוצה לדמות קדושי אשה להקדיש קרבן דגם כשהקדיש מצי אשה דיהפשט הקדושה בכולה •
דיתפשט השחרור בהעובר ־
ומאי דדחי הגמ׳

ההם אין

שייך לענין שחרור כמבואר אבל ע״כ צ״ל כמו שכתבו שם רש״י ותום׳ בד״ה ונפשטו קדושה כו׳ דהא דמדמי הגמ' הוא רק

מאורסה אין סברא לדמות להקדש ומהא דבשהרור

מחמת דאמר לשון קדושין אשר הוא לשון הקדש וצריך להיוה הדין כמו הקדש ־ אבל אס אמר הרי את

אינו מהפשט בכולה יסתייע לדברי רש״י וחוס' הנ״ל ־ ואחרי דמוכרח דאין הפירוש בכאן כמו בשארי מקומות ־ ואין ההוכחה מדרבנן מהא דמשויר
העובר ־ רק דע״כ צ״ל לכאורה כמו שפירש הלח״מ דהוכחה הוא מהא דהשפחה הוי משוחררת ולא הוי כמשחרר 'חצי עבדו וא״כ יהי' מוכח לכאורה
דהוכחת הגמ׳ הוא לענין לאו ירך אמו ־ והגמ׳ דנקט שיירו משויר הוא מהמת דהגמ׳ קיימא תמיד
ענינא הוא י

בהא דשיירו

משויר ועובר לאו ירך אמו כחדא

ולכן הפס הגמ' באיזה מהן פעם כה ופעם כה אשר זהו דרך רש״י בהסוגיות כמבואר ביש״י ד״ה אינו משויר וז״ל אלא יא״ה ־

ועוד

בד״ה ותנא בתרא יעו״ש ״ ובמנחות פ״א ע״א ד״ה מאן לימא לן ־ וכן הוא דרך התוס׳ ג״כ בכל הסוגיות כמבואר בסנהדרין (פ' ב׳) ד״ה עובר יעו״ש

וכן מבואר מדבריהם במנחות (פ׳ ע׳א) ד״ה מאי קמ״ל• ובתמורה (כ״ה ב׳) ד"הדתנא קמא ־ והוא דלא כהדרך אשר אנכי מפרש ליישב בזה דברי הרמב״ס

סז אבל

והיה נסחר

לפ׳ז כל

דברי •

אף אס נפרש בדרך שמפרש הלח״מ דההוכחה מדרבנן דר״י הוא ממאי דלא הוי השפחה כמשחרר חצי עבדו דלא קנה לרבגן דרבי •
עכ׳ז שפיר נוכל לפרש דהוכחת הגמ׳ הוא רק לענין אס שיירו משויר לבד אבל בענין אס עובר כו׳ אינו מדבר בזה הגמ' כלום דלכ״ע

(ח״א)

זיין

הוי

שרת עמודי איש חלק א

26

מבואר שהיא בודקת א״עש בבדיקות שפופרת ונאמנת להתי
א״ע מחבלי חזקת האיסור נאסרה ומזה נוכל ג״כ קצת להוכיח
דנדה לא הוי דבר שבערוה דבדבר שבערוה מוכח בגיטן
ב׳ דאף בדרבנן אי לאו טעמא דמשוס עגונא אין נאמן עד
אחד ואס דנאמר דבהא דהוחזקה ברואה מ״ת הוי ג״כ כמילתא
דעגונה מ״מ הלא היתה יכולה לבדוק א״ע בשפופרת לפני
נשים אחרות ואין דומה לגט הבא ממדינת הים דלא שכיח
שנים וגם לפ״ז היינו יכולין לומר דהא דנאמנת בעצמה בבדיקת

לייבב זה ולומר דאחרי אף לדברי בעל מעיל צדקה
קיח
גבי נדה אף דהוי דבר שבערוה לדידיה מ׳ימ כאמן
ע״א בלא אתחזיק איסורא ולכן שפיר כאמן בדרבנן אף באתחזיק
דהוא קיל טפי וכאשר ביארתי כ״ז לעיל ועכ״ס דין דהריצב״א
הוא וודאי אמיתי ולפי זה הוא אף לדברי בעל מעיל צדקה דבהא
דרואה מ״ת דהוא רק מדרבנן שפיר נאמן אף א״ע ואף דאתחזוק
איסורא ואף דהוי דבר שבערוה לדברי בעל מעיל צדקה ובפרט
לפי מאי דכתבתי דנראה דלא הוי כלל נדה דבר שבערוה :

שפופרת הוא רק במאי דאיירי בברייתא דהוחזקה בג׳ פעמים
בג׳ אנשים דבלא בדיקה בשפופרת היא כעגונה ממש דאסורה
לכל אדם ודומה להא דגיטין הנ״ל וא״כ למה פסקו בטור וב״י
בשם הסכמות הפוסקים וברמ״א בס׳ קפ״ז סעי׳ ג׳ דאף
בעודה תחת בעלה הראשון בודקת א״ע ט״י שפופרת ולפי
הנ״ל עכ״פ היתה צריכה שנים לראות הבדיקה :

דביארתי דע״כ דראית הריצב״א מהא דקמיע
כויט
אינה לענין השמיכה על ההבחנה ,,בחכמת
הקופאים דזה לא אסתייע כלל מהא דקמיע ובארתי כ״ז לעיל
וא״כ ע״כ דזה היה לההיצב״א למלתא דפשיטא ולא הוצרך לראי׳
לענין זה לפ״ז מבואר דלהריצב״א אף במילי דאורייתא יש לסמוך
על עדות רופאים במה שמעידיס ע״פ הכרת חכמתה כמו
אס היו מעידין על הדבר שראו או שמעו ואף דאפשר לדחוק ולומר
דלא היה פשיעא ליה להריצב״א דיש לסמוך על עדות הרופאים
במה שמעידים בהכרת חכמתם רק במלתא שהוא מדרבנן
לבד כמו בהא ברואה מ״ת דמיירי בזה הריצב״א אכן מסתימות
דברי הריצב״א דלא דיבר כלל בענין הבחנת הרופא בחכמתו
אם היא כראיתו ושמיעתו וידיעתו הברורה או לא ולמד הריצב״א
את מאי דיש לסמוך על אמירת הרופא שהוא מבין בחכמתו
דנתרפאה האשה ממאי דסמכינן על הרופא במאי דחומר
דכבר ריפא בזה הקמיע ג׳ פעמים כל זה מורה דהיה פשוט
נהריצב״א דהבחנת הרופא בחכמתו הוא כידיעתו ידיעה שלמה
כראיה ושמיעה ודומיהן ויש לסמוך עליו בזה כמו בזה וכן יש
ללמוד זה מזה כן לפענ״ד :
קב ולע״ץ צ״ע בדברי נודע ביהודה מ״ק לי״ד שאלה מ״ע

ומצת

תימה על הריצב״א ז״ל דמביא ראי׳ להא דיש
קטז
לסמוך על הרופא דאומר שכבר נתרפתה
׳
מהא דירושלמי דקמיע ולמה אין מביא מהא דהאשה נאמנת
בבדיקת שפופרת והא ודאי נוגעת בדבר י וגס עד אחד לבד
וע״כ דגם מהא דקמיע אין מוכיח הריצב״א רק את זה דאילו על
הבחנת הרופא אם הוא אמיתי אשר ראוי לסמוך ע״ז זאת
אין מוכח מידי גם מהירושלמי דקמיע וע״כ דזה היה ליה
למלתא דפשיטא וכאשר בארתי כ״ז לעיל :

ואפשר

לומר דמהא דהאשה נאמנת בבדיקת שפופרת
קיז
הוא דכן הוא גזירת הכתוב דספרה לה לעצמה
והאמינה התורה לה דוקא ולא לשאר עד א׳ ולכן מביא הריצב״א
ראיה מהא דקמיע • אכן דברי בעל מעיל צדקה הסובב הכל
לפי דברי התום' דגיטין ב׳ אשר הוא ג״כ דברי הרשב״א והר״ן
שס כנ״ל דמנדה דכתיב בה וספרה גה לעצמה ילפינן לכל עד א׳
באיסורין • וודאי קשה מהא דבדיקת שפופרת דמבואר דהיא
נאמנת ומוכח דע״כ דאין לנדה דין דבר שבערוה או דלא הוי
חזקה לענין זה אחר שהאיסור לא הוי עכ״פ רק מצד ספק
ונאמן ע״א ודלא כדברי בעל מעיל צדקה דהעלה דהוי דבר
שבערוה וגם מחשיב לענין זה איתחזיק איסורא אף מאי דלא
הוי אסורה בוודאי גמור :

ובמאי

דכתב דמן הדעה שבש״ע סי׳ קפ״ז דסמכינן על
רופא ישראל דכבר נתרפאה אין ללמוד מזה דכמו כן'נסמוך
במאי דאומרים הרופאים על האשה שאינה יכולה לטהר מזוב
דמה שאומרים אשר דם זיבתה אינו דם כדה רק דם מחולאת
הנקרא גילדענע אדער דשאני בזה דהוא איסור דאורייתא
יעו״ש והנה בעל דעה שבסי' קפ״ז הנ״ל הואהריצב״א הנ״ל
ואחרי■ שהמשמע דלהריצב״א הוי הבחנת הרופא בחכמתו כמו

הגה״ה

ידיעתו

הוי ירך אמו ־ ונאמר דהנה הא דהאומר רגלה של זו עולה דכולה עולה הוא נלמד בתמורה (י׳ב ע״ב) מקרא דכל אשר יתן ממנו כל
דאף מאן דסובר דרק כשהקדיש אבר שהנשמה תלויה בו דכולה קודש • הוא לומד ג״כ מהקרא דכל כו׳

יהיה קודש והנראה

יהיה קודש דכולה קודש ומהא דכהיב ממנו

דריש דממעט להיכא דלא הקדיש רק אבריה שאין הנשמה תלוי בהס • יעוין בתמורה שס ־ והאדמשהרר הצי עבדו לרבנן דרבי לא קנה נלמד בגיכוין
(מ״א ע״ב) מלה לה מאשה ־ דאין מתגרשת האשה רק כולה ולא חציה דאין גירושין לחצאין ולכן הובר הגל דאהרי דדבריו קיימין ומקרי השפחה
■המעוברת משוחררת כולה אף דהעובר שבה הוא עבד ־ כמו כן כשהקדיש להפרה ושייר להעובר מקרי הפרה אף בלא העובר דכולה הוא קידש וליכא

למידרש מן הקרא דכל כו' יהיה קודש אף על העובר אחרי דאף בלעדו נקרא דכל היא קודש וזהו דמוכיח הגל מרבנן דשיירו משויר אבל הא דירך אמו
אין מוכיח הגל מרבנן דאף אס ירך אמו אחרי
סח אבן
1
לשפחתו

דשיירו משויר ומקרי הפרה אף זולת העובר דכולה קודש ־ כמו כן השפחה זולת העובר מקרי דכולה

משוחררת ולא חציה :
לכאורה יש להקשות ע״ז דאס איתא דרק אס שיירו משויר ואף אס עובר יא"ה * דשפ*ר לא הוי מחמת זה הסברא גס גבי שחרור משחרר
חציו רק מקרי משוחרר כולו כמו דהוא מקרי לענין הקדש דקדוש כולו ־ לפ״ז למה מוקיס הגח׳ בתמורה (כ״ה 'ע״א) להא דההומר

הרי

את שפחה

וולדך

ב״ח דתני אס היתה

עוברה זכתה לו דהא

מני

רבי היה

דאמר

המשחרר חצי עבדו

יצא

לחירות וחס כן

הרי זה שלא כהלכתא הלא אף לפי מאי דמוכיח הגל שס מזה דעובר יא״ה וגס לפי מאי דהחס קיימא הגל אף לפי מאי דמפרש אנכי דרך החדש
ליישב הרמב״ס ז״ל דעובר ירך אמו ושיירו אינו משויר חדא מלתא היא וכמבואר לעיל ־ עכ״ז הלא הא דשיירו אינו משויר הוא רק

ושייר להעובר אבל כשהקדיש להעובר ושייר להאס לא קדוש רק העובר לבד וביארתי זה לעיל אות (כא) וא״כ הלא מקרי

כשהקדיש להחס

מאי דקדיש העובר

לבד

כל כו׳ יהיה קודש וככולה נחשב לענין זה י ועכ״ז לענין שחרור כששחרר להעובר לבד מקרי שחרר חצי עבד ולא כל עבד ולכן קאמר הגל דרק
לרב״י לבד הוא משוחרר וע״כ צ״ל דהוא מחמת דעובר יא״ה וכדמוקיס הגל כן אבל רבנן דפברי דכששחרר להשפחה לבד דהיא משוחררת ומוכיח
הגל מנייהו דפברי שיירו משויר ומחמת זה לא הוי כמשחרר חצי עבדו ע״כ דכוונת י4גל דסברי דעובר לאו ירך אמו ’ והיה נסתר לפ״ז כל דברי כנ״ל •
סט ף יען ל ישב דשאני בהא דהאומר לשפחתו ה״א שפחה וולדך ב״ח דאחרי דיד השפחה מקבלת הגע שחרור בעד העובר ואין סברא דיקנה העובר
רקדנאמר דיד שפחה הוא כיד העוברדאל״כ הוי כמו עבד המקבל גש לחבירו מיד רבו שלו דלא קנה* ולכן מחמת דיד השפחה' הוא
כיד ,העובר והשפחה אינה משוחררת הוי שפיר כמשחרר חצי עבדו :
דהסברא הנ״ל היא דחוקה לפענ״ד מ״מ אפשר דהסברא היא מוכרחת
< ״הנה אף

אינה מתגרשת לחצאין כמו כן

לומר כן ־

גבי קדושין אינה מתקדשת לחצאין כמבואר בקדושין (ז׳

דלכאורה קשה שובא ’

דהא כמו דבגש אפה

ע״א) ואביי אומר שס ע״ז מ״ש כן׳ אשה אמר

הנא
רחמנא ולא חגי אשה כו' יעו״ש • והנה .בגישין (פ״ב ע״ב) איתא שס בעי ר׳ אבא בקדושין האיך כו׳ קיבעי לרבנן עד כאי לא קאמר,
אלא דבעינן כריתות וליכא כו׳ או דלמא ויצאה והיתה לבתר דאיבעי הדר פששה כו׳ בעינן ויצאה והיתה ע״כ והנראה דהא דאמר אב ..א !'.אמר
רחמנא ולא חצי

אשה הוא רק מחמת דעכ״פ היה מבעי לי׳ לר׳ אבא כנ״ל וגס יעויין ברמב״ס בפ׳ ז׳מה' אשות ה׳ י״ג דפוסק כן דהוא

לכ״עץ_1:ד"/

דהוא מחמת דאביי שס אומר את״ל איתא לדר׳ אבאיעו״ש • וגס ר״א פליג עכ״פ על רבנן ותפס אביי מלתא דפשישא
ופירש שס ה״ה
חצי חשה ודאי אינה מקודשת מחמת אשה אמר רחמנא ולא חצי אשה אבל לפי מאי דאמר ר" אבא או דלמא ויצאה והיתה וכן פששה לה ק ר׳ א^א

אחר דאיבעי ועכ״פ מידי ספיקא לא נפקא ואף להרמב״ס הנ״ל • וא״כ לפ״ז ילפינן מויצאה והיתה דבקדושין שווה

לגירושין דבעינן בה כריתות • א״נ

כמו דאין אשה מתגרשת לחצאין בודאי מחמת דבעיק כריתות וליכא כמו כן גבי קדושין אינה מתקדשת לחצאין דאיתקיש הויה ליציאה " ואפשר דבז•
אין שייך כלל ספיקא דר׳ אבא ואין כאן המקוס להאריך בזה כ״כ • וא״כ כמו דילפינן לרבנן דר'

לענין שחיורחצי עבד מגירושיו בג'ש ילה לה כמו

ק

שרת עמודי א־ש חלק א
ידיעתו וראיתו למה לא נסמוך בהנ״ל אף שהוא דאורייתא ובפרט
כי שס אין חשש כלל לנוגעין בעדותן ולא לעד אחד אס מהימן
בנדה אחרי דכתב דרופאיס אומרים שהוא מגילדענע אדער
דמשמע דטובא רופאים אומרים כן ולפי דכתבתי לעיל אפשר
דאף ברופא אחד יש להאמין כי זה לא הוי אתחזוק איסורא
ולא דבר שבערוה שלא להאמין לעד א' • וזה הדבר שהתעוררתי
על דברי נודע ביהודה הנ״ל כנ״ל אתעורר • לקמן אי״ה על
דברי בעל פמ״א ח״א שאלה י״ב ואכתוב זה כאשר אכתוב
אי״ה שארי דבריס אשר ראיתי להתעורר על דבריו שם :

ומאי

דהיה פשוט ליה להריצב״א ז״ל דהבהנת
יוכא
הרופאים כדאי הוא להתיר על ידו • הוא • או
משוס איזה ראיה ידוע שהיה לו כמו דהרא״ש ז״ל הקשה
קושיתו מרבו הרפב״א ז״ל מובא בתשובת מהר״ס לובלין שאלה
קי״א בסופה למה בהא דהמפלת (נדה כב) דאמרו הרופאים
מכה יש לה כו׳ ותטיל למיס אס נימוחו טמאה ולמה טמאה
אחרי דהרופאיס אמרו שיש לה מכה ויש לתלות במכה ע״כ
הרי דג״כ היה מוחלט ליה דוודאי יש לסמוך על הבחנת
הרופאים והיה ליה כ״כ ברור הדבר עד דמחמת זה נשאר
לר הכ״ל בקושיא ולא מצא דרך לישב והוכרח לשאול ע״ז מרבו
הרשב״א ז״ל ולא כתב שוס ראי׳ ע״ז דהבהנת הרופאים הוא
וודאי אמיתית וכמו כן גס הריצב״א ז״ל לא כתב ע״ז שוס
ראיה והיה ליה למלתא דפשיטא ובהרא״ש י׳יל דהפשיעות היה
ליה ממעשים בכל יוס דמאכילין ביו״כ ומחללין שבת ע״פ
אמירת הרופא וכמו דכתב זה הראיה המהרי״ק ז״ל בשורש
קנ״ט והבאתי לעיל ואדבר לקמן בזה בעז״ה אבל בהריצב״א ז״ל
לכאורה אי אפשר לומר כן דהא כתב דעל אינו יהודי אין
לסמוך וגבי שבת ויו״כ סמכינן אף על אינו יהודי וע״כ
סבירא ליה דלא דמי פארי דברים לעניני חולה אפר הוא
פיקוח נפש ואכתוב לקמן בעז׳יה זה בשס מחברים ז״ל שכתבו
כן גס י״ל בהרא״ש דהא דאין מבאר הראיה דוודאי יש לסמוך

על הבחנת הרופאים מפוס דסובר דמוכח זה מזה הענין
דנקט ושואל ביה ומזה גופא כוונתו להקשות והוא ממאי דשאלו
החכמים מהרופאים או דסובר דהא דאס לא נימוח דטהורה
הוא הכל מחמת דסמכו על הרופאים במאי דאמרו ומזה גופא

שואל הרא״ש דא״כ אף אס נימוחו צריכה להיות טהורה מחמת
המכה שיש לה ולכן לא ביאר הרא״ש שוס ראיה לזה כי מיני'
דשואל דעתו היה דמבואר כך אבל בהריצב״א הוא דחוק לומר
דמזה היה ראיתו דלפ״ז היה לו להביא הראיה ולא לסתום
ולחשות מלהביא הראיה ולכן הנראה לי דדעת הריצב״א ז״ל
ויש לומר ג״כ דזהו גס דעת הרא״ש ז״ל דאין צריך ע״ז שוס
ראיה ומן הסברא מסתברא כן וי״ל דדעתס הוא דאף אס
יתכן דהרופא יטעה בהכרתו ע״פ כלל ומחקר ועיון חכמתו
עכ״ז אין זה כי אס מיעוטו אשר אין לחוש אחריו ובתר רובא
דיינינן בכ״מ ואף לר״מ ל״ח למיעוטא דלא שכיח ואפשר דגס
האשה האומרת מכה יש לי במקור כו׳ יתכן שיש שטועות
המה בדמיוניהס ועכ״ז כאשר האשה אומרת ככ״ל היא טהורה
כי נידון ע״פ רובא :

היוצא

מהנ״ל דראית הריצב״א מהא דירושלמי דקמיע
מוכב
אינה ראיה כלל להא דיש לסמוך על הבחנת
הרופאיס בחכמתס וגס הריצב״א ז״ל לא כתב לראיה לענין
הנ״ל כי הוא סובר דזה אין צריך לראיה וא״כ מוכח דדעת
הריצב״א דאף בדאורייתא יש לסמוך על הרופאים ומאי
דהביא הראיה מקמיע הוא לענין דסגי במלתא דרבנן אף
באתחזק איסורא עד אחד ואף אס הוא נוגע בדבר ומבואר
מדברי הריצב״א הנ״ל דאף באיסור נדה הוא כן וגס ביארתי דאף
בדאורייתא ולא אתחזוק איסורא יש לסמוך על עד אחד להתיר
אף באיסור נדה כי נדה לא הוי דבר שבערוה ודלא כבעל מעיל
צדקה דחשבה לדבר שבערוה • ומצאתי עתה שגס דעת בעל
נודע ביהודה מ״ק לאה״ע סימן נ״ה דכתי :שס דנדה לא ,הוי
דבר שבערוה יעו״ש וחדאי נפשאי כי כיונתי לדעתו הגדולה
וראיתי שבתשובה הקודס להנ״ל האריך ג״כ בענין עד אחד
ויש לי בזה איזה הרהורי דברי׳ ואחרי דנדה לא הוי דבר שבערוה
כנ״ל אין תו נפקותא לעניני ואין כאן המקוס להאריך בזה:

ומאי

דהביא המהרי״ק ז״ל בפורש קנ״ט והב״י ז״ל בטור
יוכג
סי׳ קצ״א ראייה דיש לסמוך על הרופאים מהא
דהמפלת דשאלו החכמים להרופאיס ואמרו מכה יש לה כו׳
תטיל למיס אס נימוחו טמאה ע״כ הנה הראיה הוא או ממאי
דהורו החכמים שאס לא נימוחו דטהורה וסמכו על הרופאים

הגה״ה

או

כן גבי קדושין דחצי אשה ידעינן מן מאשה אמר רחמנא ולא חצי אשה ובין מגירושין כמו שחרור דאתקש הויה ליציאה׳כדפשיט ר׳ אבא כנ״ל והלא

מבואר בקדושין (ס״ב) דזולת הסברא דעובר הוי דשלב״ע ודאי אה קידש לעובר והיא

נקבה דמקודשת ־ וכן פסק הרמב״ס לדינא דכשקידש העובר

כשכבר הוכר דהוי דבר שבא לעולה ומקודשת והבאתי לעיל • וא״כ מבואר דמאי דקידש להעובר לבד מקרי שפיר אשה שלמה וא״כ למה גבי שחרר

להעובר לבד מבואר בהא דתמורה (כ״ה ע״א) ובגיעין כ״ג ע״ב דהוי משחרר חצי עבדו ולא קנה רק לרבי ולא לרבנן ולמה זה ישתנה הד*ן
מקדושין דכמו דשחרור ילפינן לענין זה לרבנן מגירושין כמו כן ילפינן קדושין מגירושין לענין זה כמבואר מהאדגיטקפ״ב ע״ב הנ״ל וכו׳ :
עא

בשחרור

אכן

לפי מאי דכתבתי דהעעה דאומר הגמ׳ דהמשחרר להעובר לבד דהוי כמשחרר מצי עבדו דהוא מחמת דיד השפחה מזכה להעובר וצריך
י לומר דידה הוי כיד י:עובר והיא אינה משוחררת לפ״ז א״ש הא דלענין קדושין שפיר מקודשת ומקרי אשה שלמה דבקדושין אין שייך

שס זה הסברא דאין מקבל הקדושין יד האס בעד העובר רק דאבי העובר מקבל הקדושין לעצמו ואחר דהראיה הזאת מקיימת את הסברא תו אין
לנו לחוש במה שהיא דחוקה :
עב

אבל

הנה במאי דהתעוררתי להקשות מקדושין דאיתקש לגיטין על שחרור הנלמד ג״כ מגיעין כנ״ל לפ״ז לכאורה לא נוכל תו כלל לפרש בדרך
שמפרש הלח״מ דהוכחת הגמ׳ מרבנן הוא ממאי דלא הוי כמשחרר חצי עבדו בהא דשחרר לה.שפחה בלא העובר דהא ודאי לכ״ע ואף מי

דסובר גבי הקדש שיירו אינו משויר ועובר י״א מ״מ אס קידש אחד לאשה מעוברת דשפיר הוי מקודשת האשה ורק חכמיס גזרו שלא ישא אדס מעוברת

חבירו אבל קדושין ודאי תפסי לכ״ע וא״כ כמו דתפסי הקדושין ומקרי האשה בלא העובר אשה ־ ולא חצי אשה ־ ומקרי דקידש לכל האשה כולה ושפיר
מועיל הקדושין ואף דאתקש הויה ליצאה וכמו כן כששחרר להשפחה לבד ולא להעובר אס דגמרינן לרבנן דרבי לה לה מגט אשה מ״מ שפיר צריך

עג

והנראה

להיות משוחררת ולא הוי כמשחרר חצי עבדו • ולפ״ז אין לנו שוס דרך כהבנת הגמ' במאי דמוכיח מרבנן דר׳י :
לי לומר דיש לחלק קדושין משחרור דשאני גבי קידושין דאין תופסין הקדושין כלל לאשה ועוברה לשניהס יחד דהא הוי אשה ובתה
מה שהיה יכול לקדש אבל כששחרר לאחת מהן הרי עדיין יכול לשחרר
ואחר דאין יכול לקדש רק אחת מהן הרי קידש לכל

להשני ולכן הוי שפיר כמשחרר חצי עבדו ובאמת אף בשחרור היכא דאין בידו לשחרר רק חצי עבד ממש שפיר הוי משוחרר אף לרבנן והוא בעבד
של שני שוחפין כדאומר רבינא גיס ין (מ״ב ע״א)[ ,ויש לעיין עדיין כזה כי רש״י שס ד״ה של שני שותפים לא כתב זה הסברא גבי עבד של שני
שותפיס דלכן הוי משוחרר מחמת שאין בידו לשחרר כולו רק מחמת דדמי שפיר לאשה אחר דמני׳ נפק לגמרי יעו״ש [גס לרש״י א״ש דהאב קיבל ג״כ
בעד כל מה שיש לו אשר הוא העובר לבד ולא אמו אשר אין יכול לקבל קידושי' אף אס גרשה ושוב מצאתי בשו״ת הגאון מ׳ עקיבא איגר שהקשה
וישב כאשר כתבתי רק הוא לא הקשה רק על הרמב״ס ובאמת אף כגמ' קשה וכנ״ל] ואפשר דרש״י סובר ליישב הא דהקשיתי מקדושין

כמו שהעליתי לעיל אות (עא) ואף דבאות (עב) ביארתי דלפ״ז לא נוכלתי לפרש כדרך שכתב הלח״מ

על שחרור

הנה אי״ה לקמן אכתוב דרש״י מפרש בדרך

אחר לגמרי] והנה לפ״ז אין לגו שוס הוכחה או הסברא שכתבתי באות (סט) ליישב הוכחת הגל מרבנן דאינו רק לענין שיירו משוייר לבד ’ אבל שפיר יא״ה אשר זה
דרכי החדש אשר אנכי רוצה ליישב הרמב״ס בזה ־ ואחרי דהוכחה אינו והסברא בעצמה היא דחוקה קצת א״כ היה עולה לכאורה הדרך החדש שלי בדוחק :

עד

אכן

אף דרש״י ותוס׳ בקידושין ז' ע״א פירשו דהא דמקשי הגל שס ונפשטו קדושה בכולה הוא רק מחמת דאומר לשון קדושין אבל אס אמר
י ה״א מאורסת לי אין סברא דיפשוס בכולה והבאתים לעיל אבל הנה בעל פני יהושע ז׳ל כתב שס לפרש דאין סברא לחלק בין ל׳ הקידושין

לל׳ אירוסין והא דמדמי הגל קידושין להקדש לענין דמתפשט בכולה הוא משוס דכיון דהוא אוסר לה אכ״ע והתורה נתן לו רפות ע״ז • לכן תו הוי

כנדרים והקדש ־ ונלמד הכל מן הקרא אשר לומדים מגיה הא דהקדיש אבר אחד דכולה קדיש ־ וע״ש בפני יהושע ז״ל ולפ״ז דכמו כן הוא ג״כ בשחרור
דיש לו רשות לאסור בכל השפחות • וא״כ צריך להתפשט ככולה כמו בהקדש

ואף דלענין קדושין דחי שם בקדושין (ז ע״א) דגבי הקדש הוא בהמה

וגבי קדושין הוא אשה דהוי דעת אחרת • אכן בשפחה ועבד אין תלוי בדעתם ובע״כ הוי משוחרר כשנותן האדון הגס שחרור לידו של העבד או השפחה

והא ’

שרת עמודי א״ש חלה א
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או ממאי דשאלו החכמים להרופאיס ולאיזה ענין שאלו אם אין
תועלת במאי שיאמרו מה שהמה מבינים ע״פ חכמתם והנה על
דברי הב״י הנ״ל כבר עמדו הד״מ שם ובעל עבודת הגרשוני
שאלה כ״ב (לקמן בעז״ה יבואר כי יש הבדל בין קושית עבודת
הגרשוני לקושית הד״מ הנ״ל ושארי מחברים) ובטל פמ״א ח״א
שאלה י״ב ובתשובת כנסת יחזקאל שאלה ל״ב בסופה וכמו
כן כתב בעל מעיל צדקה שאלה ל״ג דהלא לא סמכו להתיר
אס לא אחר הבחינה והניסיון ע״י שריה במים מטל״ע ומבואר
דאין ראית הב״י ראיה מכריה מהא דסמכו וטהרו אס לא נימוח
ואף דבעל עבודת הגרשוני ובעל כנסת יחזקאל שם חתרו ליישב
לברי הב״י מ״מ דבריהם שם אינו רק שיהיה מקום לדברי
הב״י לפי מאי דמפרש הב״י לפי דבריהם אבל הכרח לזה ליתא
אבל מהא דשאלו לרופאים כתב בעל י מעיל צדקה שם דשפיר
יש להוכיח דים לסמוך על הרופאים דאל״כ למאי שחלו וכנ״ל
ולפענ״ד נראה דלפי הנ״ל אין קשה ג״כ למאי שאלו די״ל דלכן
שאלו להרופאים דאם יאמרו הרופאים דבר שיהיה יוכל אח״כ
לנסות ולבחון אזי יומצא מקום להתיר :
קכי אבל לפענ״ד ■נראה דשפיר יש מקום לכאורה להוכיח
דיש לסמוך על אמירת הרופחים אף זולת
הניסיון והבחינה במקום דאי אפשר לנסות ולבחון כיי מלשון
דמסייס בהאדשאלו מהרופאים כו' תטיל למים אס נימוחו טמאה
ואינו מסיים שם ההיפוך ואם לא נימוח טהורה מבואר
דההטלה למיס הוא רק לענין שאס ימוחו יחודש הדבר דוודאי
דם הוא ולא קליפות ויבורר דעמאה אבל אינו באה ההטלה
למיס למען שאס לא ימוחו יחודש לנו ט״י הניסיון והבחינה
הזאת דהוא קליפות או שערות ותטהר מצד הבחינה הנ״ל כי
לא הבחינה מטהרה רק כבר היא טהורה מחמת אמירת הרופחי׳
ולכן אינו מסיים (כ״ג ב׳) רק הטיל למיס אס נימוחו טמאה
ולא ההיפוך אם לא נימוחו טהורה אבל במתניתין דרים המפלה
(כ״א א׳) דלא הוזכר םם העובדא דםאלו לרופאים ואמרו כו׳
ואינו תני שם רק הדין לבד קתני שני הגוונים תטיל למיס
אם נימוחו טמאה ואם לאו טהורה :
עדיין ים לדון ולומר דוודאי ים לסמוך על הבחנת
קכה
י הרופאים בחכמתם במאי דאומריס מה שידוע

להם טבעית כללי המתמדת בכל האישים או הענינים וכאשר
מצינו הרבה דברים שדנו החכמים ע״פ משפטי הטבע כמו
בריש המפלת דפליגי ר' יהודה ורבנן אם דדך המקור לגדל
חתיכות או לא וכדומה רבות ואף דיש לומר דכל הדברים
שדנו החכמים או שחלקו באיזה דבר התלוי בטבעיות הוא רק
מצד הקבלה שקבלו מרבותיהם לנד כדרך דפליגי בשארי
עניניס דנפל המחלוקת בין התנאים ואף דכולס לא פליגי דק

במאי דניתן מדוע אחד כי כ״ז גרס השכחה ויעויין בדמב״ם
פ״ח מה׳ שחיטה לענין ניטל לחי העליוןומאי דהשיב בזה לחכמי
לונילמובא בב״י סי׳ ל״ג ועכ״ז י״ל דאחר דחזינן דשאלו החכמים
מהרופאים וכאשר משמע מהא דאינו מסיים ואס לא נימוחו
טהורה דע״כ דסמכו החכמים על הרופאים וכנ״ל אבל אין
מוכח רק דסמכו על ענין טבעיות כללי כמו במאי דאמרו
הרופאים שקליפות או שעדות אינם מתהווין רק ממכה ולא
מדם גדה אבל במאי דהדופא יאמר שהוא משער בחכמתו ע״ז
האיש או האשה דכך או כך הוא מכה בתוך המטים או
דנתרפאה מהליה ודומה לזה בזה לא סמכינן ויש לחוש דטועה
בכח השערתו והרבה זאת דאין מכווין כלל הרופא את חולאת
החולה ומחמת זה אינם מעלים רפואותיו ארוכה ולכן לא סמכו
החכמים על הרופאים במאי שדנו כשראו הקליפות או השערות
שמכה יש לאשה זו והצריכו להטיל במים כי אף דהרופאים
דנו דהוא וודאי קליפות או שערות ולא ימחו במים עכ״ז
יש לחוש דטועיס המה בכח השערתם ואין זה כלל קליפות
או שערות ולכן הצריכו להטיל במים בכדי שאם ימוחו יהיה
טמאה ואף אם הרופאים אמדו בבירור שמכה יש להאשהלא
סמכו ע״ז להתיר אבל אם נא נימוחו שפיר סמכו על הרופאים
במאי דאמרו דאין הטבע שיתהווה מדם לקליפות ושערות
וזהו ששאלו החכמים מהרופאים :
קכו ולדיין דברי הב״י שבטור סי׳ קצ״א הנ״ל הוא נכון
דאחר דהתם אמרו הרופאים שאין דרך נהוליד
אותו החצץ אדום רק בכליות שפיר יש לסמוך ומוכח שפיר
מהא דהמפלת הנ״ל כאשר כתבתי דמוכח מהא דאינו מסיים
ואם לא נימוחו טהורה׳ וכנ״ל ומיושב קושיה בעל עבודת
הגרשוני על הב״י אבל ראיית המהרי״ק ז״ל לענין שאינו מסבך

הגה״ה

היק

והא דבחצי עבד וחצי ב׳ח אין מהפשט החירות בכל העבד הוא משוס "כמו דהחירות מתפשט בכולה ואשור בשפחות נמו כן חצי העבדות מתפשט ג׳׳כ

בכולה ואושרו בבת חורין אבל גבי האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד דסברי חכמים דדבריו קיימין המשמע דהיא מוהר בב״ח והולד מוהר

בשפחה ־ והנה הא דהיא מוהר בב״ח הוא א׳ש בודאי לכ׳ע כי אף בהקדש

כשהקדיש להעובר אין מהפשט הקדושה בהאש וכאשר הוכחתי כן לעיל אות

(כא) אכן ממאי דהולד הוא מוהר בשפחה ־ מוכה שפיר הגמ' דע״כ דבהקדש אס שיירו משוייר דאש דאינו משויר ומתפשט הקדושה בע״כ גש בהעובר
כמו דמהפשט הקדושה בכל הבהמה מכח קדושת אבר אחד * היה צ״ל כמוכן גבי עובר השפחה* אחרי דההורה נתנה לו כה' לאסור על כל השפחות

והעבדים במאי דשהרר להשפהה ואסרה בע״כ על העבדים כמו כן היה צריך להיות גס העובר אשור והיה צריך להיות להעובר דין הצי עבד וחצי
ב׳ח ולפ״ז הוי ההוכחה הנ״ל רק לענין שיירו משויר לבד דאהר דשיירו משויר אף אס עובר ירך המו מ׳'מ שפיר הוא מאי דהולד מוהר בשפחה דאין
מתפשט בו החירות כמו דאין מתפשטת הקדושה לעובר גבי הקדש אם שיירו בהדיא * והחילוק דמחלק במשנה דתמורה כ״ה ע״א אם אמר מקודש על

הולד או אם אמר מקודם על האס אין שייך גבי שחרור אחרי דהוא אומר הכל קודם שנותן השטר שחרור והשחרור אינו מתקיים רק כשבא השטר שחרור
לידה והנה כ׳ז הוא רק לפי דברי הפג"י בקדושין ז׳ ע״א הנ"ל אבל לרש״י ותוס' שם הנ׳ל א"א נפרש כן וא״כ לכאורה הוא מוכח לדדהו נפרש כמו שמפרש הלח״מ
כנ"ל אכן לקמן אי״ה אפרש בדרך אחר ואוכיח בע״כ דרשי׳ מפרש בגוונא אוהרא מהנ״ל ובדרך האחר שאפרש מיושב גש דברי רש״י וגם לפ״ז יהיה גש כן אי־׳ש
עה למאי דמוכיח הגל

אס נאמר דהוכחת הגל הוא רק לענין שיור משויר לבד מיושב ויבואר אי״ה :
מר׳י הגלילי דסובר דשיירו אינו משוירצריך באורדע״כ אף כשאומר הגל כתנאי ור׳י הגלילי סובר דאינו משוירטעמי׳ דר״י

הגלילי דאומר דולדה כמוה הוא מחמת הקרא דהאשה וילדיה דאל״כ אף דבהקדש אינו משויר גבי

שחרור ודאי צריך להיות דהוא

משויר

והויעכ״פ כחצי עבד וחציב״ח דאין מהפשט החירות בכולו ואסור בשפחה ובבת חורין והוא אף לדברי פנ"י הנ"ל כנ״ל וא"כע״כדאף בה״א למדדטעמיהדר״י

עו

ולכאורה

הגלילי הוא דדריש מן הקרא דהאשה וילדיה וא״כ דילמא שפיר סובר גביה הקדש דליכא קרא דשיירו משויר :
היינו אומרים מחמת זה דע״כהוא דלאכמו שפירשתי בדרך החדש דשיירומשרי ועובר כו׳ הרי מיליננהו אלאדתלוים המה זהבזה־
וא״כ אס שיירו משוירהויע״כ עובר לאו ירך אמו וזהו שמוכיח הגל דאי דר״י הגלילי סובר דשיירו משויר ולפי הנ׳ל הוא ג״כדעובר

לאו ירך אמו לא היה לו לדרוש מן הקרא דהאשה וילדיה דולדה כמותה כששחרר למעוברת כמו דאינו דורש מזה הקרא להולדותשיש לה מאז קודם השחרור*
עז

כימאי נ״מ בינה ובין העובר אחר דלאו ירך אמו הוא:

אכן

באמת אי אפשר לפרש כן דאף אס לאו ירך אמו עכ״ז לא דמי לולדות שכבר ילדה דעכ״פ העובר מקרי גופה מחמת החיות התלוי בהאס כאשר
י הוכחתי לעילמהא דערכין (ז׳ ע״א)דמקשי פשיטא גופה היא וכן בב״ק (ע״ח עב) בעי ר׳ ירמי׳ מקרי ליה להעובר דעכ״פ הוא מחובר אף אס

עח ויש

לאו ירך אמו הוא

והארכתי בזה

בפנים :

מצינו לענין שחרור דאף אס שיירו
לפרש דהיה הה״א דאף דר״י הגלילי דריש מקראדהאשה וילדיה דולדה כמותה מ״מ אחרי דעכ״פ לר״י הגלילי
לעובר דאינו משויר הגס גבי הקדש דילפינן מהקרא דכלכו׳ יהיה קודש דכשהקדיש אבר אחד דכולה קודש דה״ה דאף כשהקדיש להאס
דגס העובר הוא קודש והוא נכלל ג״כ בהקרא דכל כו׳ יהיה קודש ולפ״ז שפיר ההוכחה לענין שיירי אינו משויר לבד כמובן :

עט והנה

אף כי כתבתי ביאור בהוכחות הגמ׳ מר״י הגלילי אבל הוא דחוק מאוד כמובן וגם הנה לרש׳י ותום׳ דקדושין ז׳ ע״א לא נוכל לפרש ההוכחה
מרבנן בדרך שכתבתי באות עד אשר הוא רק לדברי הפני יהושעבקדושין שם ויהיו מוכרח לכאורה לדדהו לפרש כדרך שהבין הלח״מ דההוכחה
הוא מאי דלא הוי השפחה כמשחרר חצי עבדו דלא קנה לרבנן דר״מ וכל זה הוא דחוק בגמ׳ מאי דלא הזכיר הגמ' כלל מזה אחרי דהא דמשחרר חצי
עבדו לא קנה אין זה מלתא דפשיטאכ״כדהא רבי פליג וסובר דקנה וע״כ צ״ל לפי הנ״ל דהוכחתהגמ׳ הוא דמסתמא דברי חכמים דרבים ננהו הוא כההלכתא
וא״כ ודאי סברי כרבנן דרבי דההלכחא ג״כ כוותייהו דרבים ננהו וע״ז יש לשאול דלמא באמת רבנן דר״י הגלילי סברי כמו רבי וההלכתא יהיה כרבי

אחרי

שרת עמודי א״ש חלק א
היין את השערות לפי הנ״ל אין מוכח מהא דהמפלת דהתס
צריך הרופא לומר דווקא על שערות של האשה זו דאין היין

מסבכם וכמבואר בדברי הש״ך סי׳ קצ“ט ס״ק ה׳ יעו״ש :
קכז ומאי דהביא המהרי״ק ז״ל שם ראיה מהא דסמכינן
להאכיל ביו״כ הנה בספר מעיל צדקה שם כתב
ג״כ זה הראיה וסייס ע״ז ואפשר דבספק נפשות הקילו טפי
מ״מ יש ללמוד מהם ובשו״ת נודע ביהודה מ״ק ליורה דעה
סי׳ מ״ט כתב להשואל דמביא ראיה מהא דמחללינן שבת ע״פ
רופא וז״ל אתמהא ספק נפשות להקל ואפי׳ ספק פיקוח נפש
דוחה שבת כו' יעו״ש ובאמת כבר קידס בעל מהרי״ק ז״ל
וכתב הראיה מיו״כ אשר הוא היינו הך כמו מחילול שבת ובעל
נודע ביהודה ז״ל ובעל מעיל צדקה הנ״ל לא זכרו את דברי
מהרי״ק הנ״ל ועכ״פ ראית מהרי״ק אינה מוכרחת כאשר כתבו
בעל מעיל צדקה ובעל נודע ביהודה כנ"ל :

ויצא

מכל הנ״ל דאין ראיה מוכרחת לכאורה דיש
קכח
לסמוך על הבחנת הרופאים במאי דיאמרו על
דבר פרעי דמביניס בתכונתו דכך וכך הוא אבל במאי דאומריס
איזה טבעית כללי מסתברא דמוכח דשפיר יש לסמוך עלייהו
ואדבר מזה לקמן עוד בעז״ה ועתה אדבר שלהיפוך ליכא ג״כ
ראיה ושפיר יש לומר דיש לסמוך על הרופאים בכל מילי והוא :

ממאי

דהצריכו בהא דהמפלת שריה במים או כמו
קכט
דשאל הרא״ש מרבו הרשב״א דלמה אס
נימוחו טמאה אחרי דהרופאיס אמרו שיש להאשה מכה בתוך
מעיה אין להוכיח ולומר דע״כ דלא סמכינן על הרופאים עכ״פ
במאי דמשעריס בתכונת ענין פרעי דכך וכך מהותו דכבר
ישבו קושית הרא״ש הנ״ל בעל מהר״ס לובלין בתשובותיו
שאלה קי״א ובתשובת עבודת הגרשוני שאלה כ״ב הנ״ל ובתשובת
כנסת יחזקאל שאלה ל״ב הנ״ל ולפי מאי דישבו א״ש הכל ולא
מוכח מידי והישוב המחוור הוא מאי שישב בעל מהר״ס לובלין
ותוכן ישובו דבמקוס דנוכל לברורי לא סמכינן על החזקה ויש
לברר ולכן .אמרו חכמים דיובחן דברי הרופאים במאי דדנו
שהוא קליפות חו שערות ט״י שריה במיס ומחמת דהרופאיס
לא אמרו שמכה יש לה המוציאה דס רק סתם אמרו שמכה
יש לה ולכן אס נימוחו טמאה :

קל

וראיתי

בס׳ סדרי טהרה סי׳ קפ״ח ס״ק ה' שכתב
דבתשובת ח״צ הקשה על דברי תשובת מהר״ס

טו

לובלין הכ״ל דא״כ למה הוזכר כלל שאלת הרופאים אחר שלא
סמכו עליהם יעו״ש ולפי ענ״ד נראה דמאי ששאלו מהרופאים
י״ל דהוא דאס יאמרו שמכה שמוציאה דם יש להאשה לפ׳יז
שפיר היה מתירין אף אס נימוחו כדברי מהר"ס לובלין הנ״ל
ולזאת הוזכר מאי ששאלו מהרופאים בכדי לישמע דיש לסמוך
על הרופאים במאי דאי אפשר לברר דאל״כ למאי שאנו כן י״ל
לפי דברי מהר״ס לובלין ולקמן בעז״ה אכתוב ראיה לזה :

והנה

לפי דעת הרשב״א בת״ה דכשהאשה אומרת מכה
קלא
יש לה אף אם אינה יודעת אס מוציא המכה
דס מ״מ תולה במכתה ואף בשעת ווסתה לפ״ז אין מקום
לדברים הנ״ל ונשאר קושית הרא״ש דלמה אם נימוחו עמאה
אחרי דהרופאיס אמרו עכ״פ שמכה יש לה :

ואפשר

לומר דלכן לא סמכינן על הרופאים במאי
קלב
דאמרו שמכה יש' לה כיון דהס אמרו שהוא
קליפות ודנו על האשה דיש לה מכה מחמת דהם חשבו דקליפות
הוא חבל אס יובחן דלא קליפות הוא כגון אם ימוחו במים
אז ממילא אין מקום למאי דדנו הרופאים שמכה יש להאשה :
נראה לי לומר דבהא דשאלו מהרופאים לא שאלו
קלג ל
רק בשאלות פיהם לבד מה הוא הדבר אם האשה
מפלת קליפות וכן שערות אבל הרופאים צא ראו כנל את האשה
ולא את הקליפות או השערות והשיבו הרופאים דקליפות ושערות
אינם רק ממכה ושומא ולכן וודאי דמכה יש להאשה זו המפלס
קליפות ושערות וכ״ז השיבו הרופאים כפי מאי ששאלו ׳החכמים
מהם דמה שהיא מפלת הוא קליפות או שערות אבל החכמים
חששו שמא היא אינה מפלת קליפות ושערות .רק דם הוא
ונקרש קצת ומפורר לחתיכות קענות דקות ורחבות כמו קליפות
או דקות וארוכות כמו שערות ולכן אמרו שתטיל במים פן
ימחו ובאם שלא ימוחו וא״כ הוא קליפות ושערות טהורה
האשה מחמת אמירת הרופאים דקליפות ושערות אינם מתהווין
מדם נדה רק ממכה ושומא ונכון הוא לפענ"קבמשמעו׳ השמוט׳
ומיושב בזה מאוד קושית הרא״ש ז״ל שוב מצאתי שבעל כנסת
יחזקאל סוף שאלה ל״ד בסוף התשובה ממש ובעל ס״ט בשי׳
קפ׳יח ס״ק ה׳ כתבו קרוב לדברים הללו :
קלי ובןךן מיושב ג״כ קושית בעל עבודת הגרשוני בתשובה
כ״ב הנ״ל על הב״י שבטור הי׳ קצ״א אשר הזכרתי
לעיל וישבתי גה לעיל קושיתו ובהנ״ל יתיישב ג״כ והוא לפי

דברי

הגה׳יה
אחרי דלפי זה יהיה מלתת דרבי

גם כן כרבים

וביותר

קשה לפי מאי דמבואר

מדברי התום׳

דסנהדרין

דלית

הלכתה

כר׳

יוחנן דסליק הגמ׳

מקודם בתיובתא ואעפ"כ אומר הגמ' אח׳כדדבריו הוא כתנאי דק הוא סוגיות הש״ס יעו״ש בתום׳ דסנהדרין (פ׳ ב׳) ד"העובר וא״כ לפי מאי דמוקים
כתנאי ומלתא דחכמיסהוא מחמת דסברי ג״כ דשיירו משוייר אשר הוא דבריר״י הרי הוא ג״כ דלא כהלכתא כי כבר סליק דברי ר״י בתיובתא וא״כ .

דלמא שעמי׳ דרבנן הוא משום דסברי כמו רבי דהמשחרר חצי עבדו קנה ומאי נ״מ אם יסברו בהא דהמשחרר חצי עבדו דלא כהלכתא או דיסברו בהא דשיירו כו׳
דלא כהלכתא וצריך לדחוק לפי הנ״ל ולומר דכלדברי הגמ׳דאומר כתנאי הוא הכל אליבא■ דר״י אשי לדידיה הוי ההלכתא דשיירומשוייר והמשחרר חצי

עבדו לא קנה ודחוק גם הנה רבי ורבנן פליגי רק בששחרר חצי עבדו בשטר אבל אם שחררו

בכסף אומר רבה בגיטין (מא ע׳ב) וכן הוא ההלכתא

•

דכ״ע מודי דשפיר קנה וא״כמנ״ל להוכיח דרבנן סברי דשיירו משויר דלמאמיירי בשחררה בכסף ובשלמא מאי דאומר הגמ׳ בגישין כ״ג ע״ב ובתמורה
כ״ה ע״א דהברייתא דהאומר לשפחתו ה״א שפחה וולדך ב״ח דהני דאם היתה עוברה זכתה לו דהא מני רבי כו' ולא מוקים דמיירי כששחרר בכסף הוא
משוס דמהא דקהני אם היתה עוברה זכתה לו משמע דהשפחה מקבלת השטר ומזכה להעובר וגס דאם דהוא בכסף לא היה שום רבותא בזה דודאי דבקבלת
הכסף שמקבל האדון בעד העובר דהוא משוחרר ואם דבא להשמיענו דהמשחרר חצי עבדו בכסף דקנה לא היה צריך למנקט בשפחה ועובר רק בחצי עבד
ואדרבה בזה היה רבותא יותר אבל כששחרר בשטר הוי שפיר רבותא במאי דהשפחה המקבלת השטר מיד רבה שלה ומזכהו שפיר להעובר דידה כידו
דמי אבל גביפלוגתא דר״י הגלילי ורבנן שפיר הוי הרבותא אף אס מיירי בכסף דלר״י הגלילי דדריש מן הקרא דהאשה וילדיה וכנראה לכאורה דאף כששחררה

בכסף דהדין דוולדה כמותה וגס לא תני בהברייתא הזאת דזכתה להעובר לי״י הגלילי רק בסתימות וולדה כמותה וא״כ מנ״ל דבשטר מיירי וצריך לדחוק
ולומר דמהא דתני האומר לשפחתו כו׳ משמע דמיירי כשמשחרר בשטר ולא בכסף דאי בכסף מאי האי דנקט האומר לשפחתו אשר צריך לומר דמיירי שאחד נתן

לה הכסףע״י שתצא בהם לחירות וא״כ עדיף היה יותר אס היה נקט האומר שפחתי תהיה משוחררת וולדה עבד והיה
וכ״ז הוא דחוק ובפרט כי אין מזכיר הגמ׳ כלל מזה :

פ *<וך

מיירי כשהאחד נתן הכסף להאדון

נראה לי להוכיח דרש״י מפרש הוכחות הגל בין מר״י הגלילי ובין מרבנן הכל הוא באופן הפשוט ממש אשר כמו זה הוא הביאור תמיד בפל
המהומות דההוכחה מן התנאים הוא ממאי דמרלית ליה כמר ומר נית ליה כמר דע״כ דפליגיבזה הדבר דאומר ע״ז דתנאי הוא דמר איתליהלזה

ולכן סובר כך ומר לית ליה ולכן סובר כך וכמו כן הוא ההוכחה מר״י הגלילי דאס דהיה סובר דשיירו משויר היה צריך לסבור כמו רבנן דדבריו קיימין

ולא

דהולד כמותה ובאם דרבנן היה סברי דשיירו אינו משויר היה להם לסבור כמו ר״י הגלילי דולדה כמותה ועיין לעיל אותן סה והראיה לזה דרש״י מפרש כן דגבי

ההוכחה מר״י הגלילי כתב רש״י בהדיאקוז״ל אינו משויר אלא ירך אמו ומש״ה יצא לחירות כמוה

ואולם על מאי דמוכיח הגל מרבנן דשיירו משוייר

לא

כתב רש״י כלום מזה מבואר דרש״י מפרש שתי ההוכחות הכל בדרך אחד רק דאחד הוא לחד גיסא ואידך הוא לאידך גיסא להיפוך ולכן סמך עצמו על מאי
דכתבמקודם גבי ר״י הגלילי דהוא הוא נמי כמוכן לענין ההוכחה מרבנן רק דהוא בהיפוך והוא ברור לפענ״ד בדברי׳ רש״י וא״כ צריך

להבין איך ומה הוא

ההוכחות מר״י הגלילי ורבנן לפי מאי דמפרש רש״י כנ״ל כי לכאורה אין שייך כלל הא דשיירו משויר ואינו משויר אשר הוא לענין קרבן גבי שחרור עבדים
דאף במשחרר חצי עבדו אין מתפשט החירות בחצי השני בע״כ של הבעלים :

פא לכן
י

הנראה לי דהנה יש לעיין בקדושין ס״ח ע״ב דאומי שם הגמ׳ הניחא לר״ש ־ אלא לרבנן מ״ט אמר קרא כו׳ אין הכי נמי אלא האשה
וילדיה תהיה לאדוניה למה לי לכדתני׳ האומר לשפחתו ה״א בת חורין וולדך עבד ולדה כמותה דברי י״י הגלילי וחכמים אומרים דבריו

קיימין משום שנאמר האשה וילדיה

תהיה לאדוניה

מאי גמרא אמר רבא אדרבי יוסי הגלילי ע״כ ־ ולכאורה קשה לרבנן דסברי דדבריו קיימין ולא
(ח״א)

חית

דרשי

שרת עמודי איש חלק א
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כו' והתוספתא מספרת לכו חת שני העובדות ^שהענה
אבא מטבעון ליבנה מבואר מזה דגני העובדות לא אמרר
החכמים דתעיל למיס דאס לא כן היה להתוספתא לספר
העובדא כשלימות וא״כ ט״כ הא דבהברייתא איתא דתעיל

דברי בעל עבודת הגרשוני דגבי החצץ אדום לא שייך שם
הבחנת ההטלה במים פושרין דאף לפי דברי הרופאים דהחצץ
הוא מתיליד בכליות מ״מ אחר השרי׳ יתהוו החצץ לדם ואס
כן על כרחך דהרופאיס אומרים שמן דם לא יתהווה מחמת
הקרישה והיובש כמו חצץ כי לא יתהווה זה רק בכליות
ולכן א״צ תו להני טעמים דכתב הר״ן כי יש לסמוך על דברי
הרופאים ולטהר מחמת זה האשה וכדברי הב״י דמוכיח כן
מהא דהמפלת כי אף בהא דהמפלת הא דהטילו במים לא היה
כדי לבחון דברי הרופאים דהרופאיסלא אמרו כלל שהוא וודאי
קליפות ושערות כי לא ראו כלל את השערות והקליפות וכנ״ל:
אמר בזה חד מן המקשיבים לקולי דבר נכון
קלה
ליישב קושית הרא״ש הנ״ל והוא דהנה בתוספתא
*

עצמה גבי שני העובדות אינו מסיים כלל הא דתעיל למיס
אם נמוחו טמאה ולכן נאמר דנמשך הכל אל הקודם ושאלת
הגמ׳ מקודם דשאיל ומי איכא כי האי גוונא הוא דמי איכא
בריה לעצמה כקליפות ושערות והיה סברת המקשן דע״כ המה
נעשים מדם נדה ודם יבש מעיקרא טהור (וברש״י שם לא

פירש כן ופירש רש״י דחוק לפענ״ד) ומשני אין והתניא אר״א
בר צדוק כו' מעשה באשה כו' שאלו לרופאים ואמרו להם כו׳
הרי קרה כן ואמרו הרופאים דהוא ברי׳ לעצמה ומסיים ע״ז
דלכן תטיל למים כו' כלומר דלכן כשארי פעמים כאשר יקרה
כן תטיל למיס אבל גבי העובדות דשאלו מהרופאים ואמרו
שמכה ים לה לא הטילו באמת למיס דחף אם ימוחו טהורה
האשה כדברי הרא״ש בקושיתו ולכן בהתוספתא עצמה ליתא
להא דתטיל למים :
קלו ואת דלפ״ז מיותר קצת מאי דאיתא שני פעמים אחר
כל עובדא ועובדא תטיל למים כו׳ .ולא הי' לי'
י
לומר רק פעם אחת באחרונה וגם קרוב הדבר דמא• דמביא
הגמ׳ חינה תוספתא דפ׳ ד' דנדה רק הוא ברייתא (ובקיצור כללי
הגמ׳ איתא דכל תני ותני עלה הוא התוספתא ומביא עוד בשם
מהרי" ק דהתוס׳יהיא שניתוספה על המשנה לפיכך אינה כתובה
לא בלשון תניא ולא בלשון ת״ר) והתוספתא דהיא אינה רק
תוספת על המשנה לא הוסיפה רק את שני העובדות לבד והא
דתטיל למיס כבר הוא כתוב ועומד בהמשנה דריש המפלת
והברייתא דנשנית בפני עצמה לכן נישנית בשלימות :
ו מר״ז אחרי דהתוספתא אינה •מסיימת הא דתטיל למיםז

למיס אינו אזיל על העובדא עצמה רק הוא פסק צכל אשה
המפלת קליפות או שערות שאינה מראה אותן הקליפות או
השערות לפני הרופאים ולכן תטיל למים לראות אם נימוחו
אבל בהעובדות עצמן ראו הרופאים שהוא שערות וקליפות
ולכן גזרו שמכה יש להאשה ועל כן לא ציוו אז להטיל במים
ולא קשה מידי לפ״ז קושית הרא״ש ז״ל וגס דברי הב״י שבטור
<
סי׳ קצ״א עולין מכוונים :
קלח ן^זןף יתכן דחף בהגמרא בהא דאומר והתניה ארי׳א
בר׳ צדוק נו׳ אין לגרוש הא דמסיים תטיל למיס
׳
כאשר חזינן דהרשב״א בת״ה הארון בבית שביעי שער הראשון
בדיני מראית הדמים דף קס״ג ע״א בדפוס ברלין וכן במהרי״ק
שורש קנ״ט הנ״ל וכן בב״י בטור סי׳ קצ״א שם כאשר הביאו
להגמרא הנ״ל ליתא הא דתטיל למיס נו׳ ולפ״ז אין מונה
אף לענין טבעית כללי דיש לסמוך על הרופאים דלפ״ז ליתא
לההוכחה שהוכחתי כן לעיל אות (קכד) כמובן וגם להיפוך
ליכא שום הוכחה די״ל דשפיר התירו אז אף בלא שוס הבחנה
וגם מלבד זאת כתבתי כבר הרבה דרכים דאין מונח להיפוך
מידי • אכן ברא״ש פ׳ המפלת סימן ג׳ וכן בשאלתו מרבו
הרשב״א ז״ל המובא בפו״ת מהר״ם ל׳ הנ״ל מבואר דגרסתו
היה תטיל למיס אם נימוחו טמאה כמו שהוא בגמרא שלפנינו
וא״כ הא דכתבתי לעיל באות קכ״ד הוא נכון לפעכ״ד וא״נ
מוכח עכ״פ דעל דבר טבעית כללי שפיר יש לסמוך על הרופאים
והנה בעל פמ״א ח״א שאלה י״ב האריך בענין הזה והעלה
דבר חדש בזה והוניח דאין לסמוך על הרופאים רק במקום
שיש סמך וראיה לדברי הרופא ויען כי בעל פמ״א הוא יחיד
המחמיר בהדיא בענין הזה וכאשר אבאר לקמן אי״ה אי לזאת
אאריך קצת ואכתוב מה שראיתי להעיר בכל פרק ופרק בדברי
בעל פמ״א והוא ד
קלט מאי דהקשה על הכ״י שכטור סי׳ קצ״א הנ״ל אשר
כבר עמד בזה גס הדרכי משה דהא הצריכו
החכמים לבדוק את הקליפות והשערות ע״י שרי׳ במים וא״כ
מאי כותב הב״י דא״צ לטעמי הר״ן אחרי דלפי טעמי הר״ן

הגה״ה
דרשי מהקרא דהאשה וילדיה דוולדה כמותה ־

פב

ולכאורה

א״צ

נשאר לדידהו קושית הגמ׳ דהקשה אלא האשה וילדיה חהיה למה לי :

יש לומר דרבנן די״י הגלילי כברי באמת כר׳ש דדריש מעמי' דקרא ומשמע שס דלר״ש לא מייתר הקרא דהאשה וילדיה ־ ובזה היה
מיושב לכאורה מאי דהקשה המור באה״ע סי׳ ט״ז על הרמב״ס דפסק דהבא על א״י משארי האומות אף שאינס מז' עממין דלוקה

משוס לאו דלא התחתן דהלא לא קיי״ל כר״ש דאומר כי יסיר לרבות כל המסירין יעו׳ש ויעוין מ׳ש הב׳י שס ע׳ז דהרמב״ס פוסק כי״ש מחמת
מקודם סהס ומשני אמר קרא

*

מקודס

פג

כי יסיר לרבות

כל המסירין

ואף דהגמ׳

בסתימות אליבא דר״ש ולכן פוסק הרמב״ס מחמת זה דההלכתא

אבל

כר״ש דיחידאי

הוא אכן

אומר אחר

דהגמ׳

כך הניחא לר״ש אבל לרבנן כו' על כל זה סתמא דגת׳ יישב

כוותי' יעו״ש ־

והוא דחוק

לפענ״ד

לומר דמחמת זה לבד פוסק הרמב״ס

לפי הנ״ל א״ש דלכן פוסק הרמב״ס כר״ש מהמת דרבנן דריה״ג קיימא ע״כ כוותי׳

כנ״ל :

הנה בעל תוספת יו״ע במס׳ יבמות פרק ב׳ משנה ה׳ • הוכיח מהרמב״ס בפ״ג מה׳ מלוה ־ ומן פ״ג מה׳ מלכים וממאי דכתב בפירוש
המשניות לפ׳ ב׳ דסנהדרין דע״כ דהרמב״ס פוסק דלא כר״ש דדריש מעמי' דקרא וע״כ צ״ל לענין מאי דפסק הרמב״ס דצוקה על שאר

עממין משוס לאו דלא־ תתחתן ־ דהוא כמו שפירש הגר״א בש״ע אה״ע ס׳י ש״ז ס״ק ב׳ דאף לרבנן לוקה השוס לאו דלא התחתן יעו׳ש וא״כ לפ״ז
קשה באמת על פסק הרמב״ס דפוסק כרבנן דר׳ש כמו שהוכיח ההוי״ס כנ״ל ׳ וגס פוסק כרבנן דריה״ג ’ וא״כ קרא דהאשה וילדיה למה לי ־ ובפרס

לפי מאי דכתב בפני יהושע שס (ס״ט א) בדבור שבסוף הפרק דלפי מאי דאומר הגמ׳ שס ־ דכל ולד בהעי השפחה כולד במעי בהמה דמי • דלפ״ז
א״צ תו לילפותא דולדה כמותה לענין איסורא יעו׳ש והוא נכון • וא״כ אף לר״ש דדריש טעמי׳ דקרח־ מייתר הקרח דהאשה וילדי׳ אס לאדנדרושכר״י
הגלילי אבל לרבנן קשה :

ולכן

יש לפרש דשפיר הדרשא מהקרא דהאשה וילדיה דכשמשוחררת השפחה דולדה כמותה דרשו כ״ע ואף רבנן דר״י הגלילי רק דלא דרשו
פד
’ מזה רק לענין הולד שנתעברה אחר ששחררה והוא כששחררה ושייר אותה לענין הולד שתתעבר שיהי׳ לו לעבד ולא הוי שיור בדבר
שלבל״ע • אחר דאמר כן בהדיא שמשייר בנוף השפחה לענין זה לבד • ובזה שפיר דרשינן מהקרא דהאשה וילדיה דמתפשט השחרור בע״כ של 'הבעלים

ולעגין הולד היא דומה להקדש אבר בבהמה דמתפשט בע״כ של הבעלים הקדושה בכולה־ והחס נלמד מכל ט׳ יהיה קןדש • ולק דרשיני אף<והקדש
אבר או חציה דכולה קדוש והכא גבי שחרור נלמד מהקרא דהאשה וילדיה ולכן לא ילפינן דמתפשט השחרור רק בולדה לבד ומחמת דרבנן סברי דיש
חילוק בהקדש בין העובר

שמתעברת אחר

שהקדישה ובין העובר דהוא בשעה שמקדיש הבהמה דהעובר שמתעברת אחר שהקדישה מתפשט בו הקדושה

בודאי אס בהוויתן אס במעי אמן ואין מהני שיור אבל כשהקדישה מעוברת אס שיירו הוי שפיר מ5ויר • ולק אף דבאה (2למ״מ כולד חשאת דמתה
עכ״ז לא ילפינן מיניה להקדישה מעוברת ולא שיירו דאחר דשיירו משויר • לכן אף בהקדישה בסתס ולא שיירו אין חלה הקדושה מצד התפשטות הקדושה
מקדושת האס רקדהוא כמו ■הקדיש ב׳ •בהמות בפ״ע ־ ועל כף סברי רבנן דכמו כן גבי שחרור לא ידעינן מהקרא דהאשה וילדיה גס על שחררה מעוברת
דבזה אס שייר הוי שפיר משויר ואינו משוחרר כמו בהקדש דהוי משויר ולא דרשינן מהקרא דהאשה וילדיה רק להיכא דשחררה כשלא היתה עדיין מעוברת
וכנ׳ל דבזה מצי נו דאף בהקדש נחיה קדושה אגב אימי' ־ ומנ״ל לדרוש מהקרא דהאשה וילדיה גס על שחררה מעוברת ־ אבל ר״י הגלילי ,סובר

דאחר דעובר יא״ה אין תו נ״מ בזה בין נתעברה אח״כ ובין שהיא מעוברת ־ ולכן בהקדיש הוי שיירו אינו משחר •

וכן בשחרור הוי

ולדה

כמותה

והקרא דהאשה וילדי׳ מורה ע״ז כמו להיכא שנתעברה אח״כ דאין נ'מ בינייהו בשום דבר וכל זה היה שברת הה״א דאומר כתנאי דאס דר״י הגליל,
הי׳ סובר דאיכא עכ״פ נ״מ לאיזה דבר היה צריך להודות לרבנן דדבריו קיימין דמנ״ל לדרוש מהקרא דהאשה וילדיה גס ע״ז ־ אבל החרצן מדחה

לזה

שרית עמודי א״ש חלק א
א״צ לבדיקת השרי׳ במיס-המבואר דהד״מ והפ״מ הביכו שגס גבי
החצץ מועיל הבדיקה ע״י שריה במים אכן בעל עבודת הגרשוני
בתשובה כ״ב ביאר דאף דהחצץ הוא מן הכליות מ״מ ימותו
ע״י שריה כי נתהוו ממותרי הדם שבכליות וא״כ לא הוי הקושיא
רק בדרך שהקשה בעל עבודת הגרשוני כמבואר בו וכבר כתבתי
דיש ליישב קושית בעל עבודת הגרשוני בכמה אופנים ונכונים
המה דברי הב״ י ובתשו׳ כנסת יחזקאל שאלה ל״ב מיישבו ג״כ :
יומ ומאי דהקשה שם מהא דבסי׳ קפ״ז הביא הב״י עצמו
בשם הסמ״ק וסמ״ג דכתבו דצ״ע אם הוא יהודי
רופא מומחה אס תוכל לסמוך על רפואה שתהיה י משמשת
אחר שהוחזקה ברואה מ״ת הנה במאי דכתבתי לעיל אות
קכה לחלק בין הגדת הרופאים על טבעית כללי ובין הגדתס
במאי דמשערין באיזה דבר פרטי דכך או כך הוא נתרפא
החולה או שזה הוא חולאת של החולה דכ״ז גרע יותר ושכיחי
דמטעי והארכתי בזה לעיל לפ״ז 'מיושב קושית בעל פמ״א על

הב״י דסותר הוא עצמו למאי דכתב הוא עצמו בסי׳ קפ״ז בשם
הסמ״ג והסמ״ק כנ״ל דלפ״ז ליכא שוס סתירה והסמ״ג והסמי׳ק
דכתבו דצ״ע אס תוכל לסמוך על הרפואה לא היה להם הספק
רק לענין רפואה וכדומה לזה דשכיח דיטעה הרופא בתכונת
דבר פרטי :
לפי מאי דכתב בשו״ת כנסת יחזקאל סוף תשובה
קמא
ל״ד שדווקא לענין רפואה לבד חששו דטועיס
הרופאים אבל בזולת זה שפיר יש לסמוך על הרופאים ואף
בכל דביר שיהיה ענין טבעית כללי או פרעי כי לא מחלק בעל
כנסת יחזקאל שם בזה ואינו מחלק רק בין הבחנת הרופא
ברפואה דאומר נתרפא החולה יעו״ש לפי׳ז ג״כ לא קשה• מידי
קושית בעל פמ״א הנ״ל על הב״י דלא סתרי תו דברי הב״י
להדדי כמובן ולקמן• אות קנט אבאר דהישוב שכתבתי לעיל באות
הקדום אינו אמיתי בדברי הב״י :
קמב ומאי דמוכיח דע״כ דלא סמכינן על הרופאים דאל״כ
היאיך יליף בחולין (י״א ב׳) דאזלינן בתר רובא
מרוצח דאמר רחמנא לקטול ודלמא טרפה הרג ואס איתא דיש
לסמוך על הרופאים מאי זו הוכחה דלמא מיירי דאמרו הרופאים
שהיו מכירים במזגו של זה פלא היה טריפה ע״כ  :והנה התום׳
שס ד״ה וליחוש כתבו וז״ל אבל קשה דמשכחת לה כגון שהיה
קרוס של מוח מגולה וראו שהיה שלס ובא זה ונקבו והרגו

טז

הפסוק בכך דקודס שהרגו עמדו רופאים ובחנו מזגו לידע
אס יש בו איזה טריפות או לא :
אכתי נוכל להוכיח כדרך שהוכיח בעל פמ״א כנ״ל
קמג
י מהא דיליף שס (ע״א) מפרה אדומה דדינמא טריפה
היא דמאי זו הוכתה דילמא צריך באמת שיעיין רופא מומחה
מקודם ויעמוד על מזגה ותכונתה שאין בה שום טריפות ואף
דלפי מאי דכתבתי לעיל אות קכה א״ש זה מ״מ עכ״פ היה
מוכח מאי שכתבתי שם דעל אמירת הרופאים בענין פרטי
דאין לסמוך עליהם בזו :

אבל

באמת לא קשה מידי קושית בעל פמ״ח ולא מוכח
קמד
מהנ״ל מידי והוא דוודחי מיעוטא איכא דיטעה
הרופא בהבחנתו וכאשר אנו דנין לומר דיש לסמוך על הבחנת
הרופאים הוא רק מחמת דקיי״ל דלא חיישינן למיעוטא ובתר
רובא אזלינן באמת ולכן הגמרא דחולין הנ״ל דמוכיח זה גופא
דאזלינן בתר רובא מפרה אדומה או רוצח ודלמא טרפה הוא
שפיר מוכיח וליכא למפרך דדילמא הוא ע״פ רופאים דאף אס
הוא ע״פ אמירת הרופאים אכתי מוכח דאזלינן בתר רובא דאס
חיישינן למיעועא וודאי דיש לחוש למיעוט דטועה הרופא
והוא 'פשוט :
קמה ןןזןך אפשר לומר דהנה לכאורה קשה מאי מקשי הגמ׳
וליחוש דלמא במקום סייף נקב הוי דלמא מיירי
׳
דשבר הרוצח רגל הנרצח למעלה מן הארכובה והרגו ומקודם
ראו העדים דרגלו הוי שלימה ולא שבורה ועל זה אין שייך
ליישב כמו שישב התוס׳ בד״ה וליחוש הנ״ל על קושיתס הנ״ל
קמו ן?י рהפשר ניישב ויתיישב ממילח גס קושית התוספות
י הכ״ל דהגמ׳ לא הי׳ יכול ליישב כן דכעין הקושיא
דהקשה הגמ׳ ודלמא במקום סייף כו׳ נוכל ג״כ להקשות על
בדיקת אברים הפנימים דלא נוכל לבדוק אס לא כשנפתח

כסדרן ונתפרקה אף כי היתה חזקה אשר הי׳ ראוי להטריף
מחמתה ואף דלענין טריפות בהמה ל״ח לזה הוא משוס דבאמת
אזלינן בתר רובא אבל אי לא היינו אזלינן בתר רובא • הי'
לחוש אף לזה כמו דאומר הגמ׳ דהיה צריך לחוש דלמא במקום

קמז

ומעתה
 хי

סייף נקב הוי •
נאמר דאין יכול הרופא להבחין דוודאי
אינו טריפה דאף אס הרופא מכין שהוא

שלס בבריאותו ושלימותו כראוי עכ״ז לפי מאי דכתבו התוס׳
ג״כ קושית בעל פמ״א הנ״ל דוודאי הוא דוחק ג״כ להעמיד
בחולי;
הגה״ה;
לזה ואומר דלמא שאני בזה דטעמא דר״י הגלילי דאחר עכ״פ כתיב האשה וילדיה דדרשינן מיני׳ דתמיד בזמן שאין האשה לאדוניה דאין הולדות; זדוניהם
משויר־ אב:
דשיירו
רק'ההוכחה י אלא
משויר־ ומרבנן אין
כברתיהה״א דאף אס ־ שיירו * אינו
ולפ״ז הוי שפיר ההוכחה מר״י הגלילי'לפי
לומר
:ל
־’
־’
.............................

פה

־עובר יא״ה ־ דאחרי דעכ״פ אס שיירו דמשויר ־ הרי לא דמי לגתעברה אח״כ והוא מבואר :
רק לענין ש ,ירו משויר לבד ־
הנה כתבתי שלשה אופניס אשר יתפרש לכל אהד מהן ההוכחה דגמרא מרבנן •

עובר

ירך

אמו אף לרבנן ־

אופן הראשון הוא אף לפי דרך הלח״מ דלומד דההוכחה הוא ממאי דלא הוי השפחה כמו גבי

משחרר

חצי עבדו ומבואר באות (סז) והעליתי לפ״ז באות (סח סט) דרק בהא דפליגי ר״י הגלילי ורבנן אשר הוא גבי האומר לשפחתו ה״א בת חורין וולדך
עבד הוי שפיר דאס שיירו משויר אף אס עובר ירך אמו מ״מ לא הוי תו השפחה כמו משחרר חצי עבד ־ אבל גבי האומר לשפחתו ה״א שפחה וולדך
ב״ח־ הוי כמו משחרר חצי עבדו מחמת דצריך להיות יד השפחה כיד העובר והשפחה אינה משוחררת־ וא״כלפ״ז צריך להיות ההלכתא לפימאידעולה
לפי הדרך שאנכי כותב ליישב הרמב״ס־• דקיימינן להלכה דעובר ירך אמו ישיירו משויר ־ דגבי האומר לשפחתו ה״א שפחה וולדך ב״ח ־

דגס הולד

אינו משוחרר ־ דאף דיא״ה והוי שפיר יד השפחה כיד העובר ־ עכ״ז הרי הוי כמו משחרר חצי עבדו ־ וקיי״ל דמשחרר חצי עבדו דלא קנה ־ אבל גבי
האומר לשפחתו ה״א בת חורין וולדך עבד צריך להיות ההלכתא כרבנן דר״י הגלילי דדבריו קיימין ־ ולא הוי השפחה כמשחרר חצי עבדו אחרי דשיירומשויר

והשפחה המשוחררת מקבלת הגט בידה בעדה ־ ואופן השני הוא לפי דברי הפ״י דקדושין ז׳ ע״א ־ ומבואר לעיל אות (עד) וההוכחה הוא לפ׳ז ממאי
דהוי הולד עבד ומוהר בשפחה כמבואר לעיל שס ־ ואופן השלישי הוא ממאי דהולד אינו ב״ח ג״כ־ ומבואר הכל אות (פד) והנה לפי אופן השני
ולפי אופן השלישי לא דיבר הגט׳ כלל גבי האומר לשפחתו ה״א ב״ח וולדך עבד דפליגי בזה ר״י הגלילי ורבנן מאי דלא הוי לרבנן כמו המשחרר
חצי עבדו ואס אתיא מלתא דרבנן כר׳ לבד ־המשחרר חצי עבדו קנה ואס אף כרבנן ואף כמשחרר בשטר ־ ומסתימת הדברים נאמר דאחר דלא דיבר
בזה הגמ' כלום ־ מסתמא אין שייך בזה כלל ־ הא דמשחרר חצי עבדו ־ או מחמת דבין השפחה לבד ־ ובין העובר לבד מקרי שפיר כולה כמו גבי
קדושין •דהאס לבד או העובר לבד מקרי הכל כל אשה ־

וכן אף דאתקש הויה ליציאה מ׳־מ מקודשת ־ והא דאומר הגמ׳ בדף כ״ה ע״א ־ ובגיטין כ״ג

ע״ב • י4א מני ר׳ היא הוא רק מחמת דיד השפחה צריך להיות כיד העובר והוא כמו שכתבתי לאופן הראשון ־ או דהא דגבי קדושין מקרי שפיר
דקידש כולה ־ אף כשקדש להעובר לבד מחמת דאין יכול ■לקדש את העובר וגס את אמו ־ אבל בשחרור דיכול לשחרר גס שניהם מקרי כשמשחרר העובר
לבד משחרר חצי עבדו אחרי דעובר יא׳ה ולא שחרר להשפחה יעוין לעיל אות (עג) אבל כששחרר להשפחה לבד אשר זו היא גוונא דפליגי ר״י
הגלילי ורבנן ־ בזה לא הוי כמשחרר חצי עבדו ־ מחמת דאף דעובר יא׳ה ־ האס דהיא העיקרית היא נחשבת לעצמה ומקרי שסיר שחרר כל עבדו

וכאשר כתב לזה הסברא בעל הלח״מ והארכתי בזה לעיל אות (כא כב) ולפ״ז נאמר דזו הסברא דהאס היא העיקרית היא אליבא דכ״ע ואין צריך
לפ״ז למאי דכתבתי שס דר״י ובר פדא פליגי בזה ־ וכן אין צריך להדוחק העולה לפי דברי הלח״מ ולא קשה מידי מאי דהקשה בלח׳מ לפי הסברא
דהאס היא העיקרית ״ דהיה יכול לומר הגמ׳ דכ״ע סברי דשיירו אינו משויר ־ כי לפי הנ״ל שיירו משויר

ועובר כו׳ תרי מילי ננהו ־ ובאמת הוי

כוונת הגל כן דאף חכמיס סברי דעובר יא״ה * ולא הוי כמשחרר חצי עבדו מחמת דהאס היא העיקרית .והוכחת הגמ׳ הוא רק לענין שיירו משויר
לבד :וההוכחות הוא מהעובר לאופן השני מאי דמוחר בשפחה " ולאופן השלישי ממאי דלא הוי משוחרר וכאשר מבואר לעיל ־ וא״כ לפ״ז צ״ל הכל
ההלכתא
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שרת עמודי איש חלק א
לבד אשר דעת בעל פמ״א דיש לחוש דמועה הרופא בזה מאי
יועיל בזה הסברא דחזקה דלא מרעי נפשי׳ אחרי דלדעת הרופא

בחולין (מ״ז א') דסרכא באה אף בלא נקב והעעס דשלא
כסדרן עריפה הוא משוס דסופו להתפרק וא״כ בכ״ז שלא
נתפרקה הסירכא עדיין הוא בשלימותו ובריאותו כראוי ולכן
אין שייך בזה הבחנת הרופא ולפ׳יז מיושב קושית בעל פמ״א
הנ״ל רק כי אין צורך בזה דאף בל״ז לק־מ קושית בעל פמ״א
הנ״ל כאשר כתבתי לעיל באות (קמד) ולא כתבתי זה רק דנ״כי
בזה דאף אס יש לסמוך על הבחנת הרופא עכ״ז אס רופא
אומר על הבהמה שמכיר בה שאין בה עריפות עכ״ז עדיין
צריכה הריאה בדיקה כנ"ל :

האמת הוא כמו שהוא אומר :
'רונ ומאי דהעלה בעל פמ״א דאין לסמוך על הרופאים רק
אס ים איזה הוראה וראיה לדברי הרופאים כמו
בהא דקליפות ושערות דצורתו מוכיח עליהס וכדעת הראב״ד
דאין מתירין ע״י שרי׳ רק דצורתו משוכה ולא בדס יבם והרא״ש
דהקשה מרבו הרשב״א כנ״ל הוא משוס דהרא״ש לשיעתיה אזיל

דסובר כדעת הרז״ה דחף בדס יבש מותר ע״י שריה במים
וע״כ הוא משוס דסמכו על הרופאים אף בלא ראיה לדברי
הרופאים אבל להראב״ד דווקא בראיה מתירין וסמכינן על
דברי הרופאים והב"י שבעור סי׳ קצ״א הוא ג״כ משוס דהאשה
הרגישה כאב בכליות ויש ראיה לדברי הרופאים ע״כ ויעויין
בדבריו • ולפענ״ד נראה דלפי דברי בעל פמ״א בסברתו הנ״ל
אין נפקותא בין דעת הראב״ד להרז״ה דלהראב״ד אמרו הרופאים
מחמת שינוי הצורות ולהרז״ה אמרו הרופאים מחמת שינוי היובש
וא״כ י״ל ג״כ לדעת הרז״ה דהא דסמכו בזה על .הרופאים הוא
משוס דצורת היוכש אשר אינו נימוח ע״י שריה מסעד לדברי
הרופאים וצורת היובש להרז׳יה הוא כמו צורת העפר או קליפות
וכדומה לשיעת הראב״ד גס הלא הרא״ש ז״ל מקשי קושיתו
ושואל ע״ז מרבו הרשב״א והרא״ש בעצמו בפ׳ המפלת סימן ג׳
מביא בשם הרשב״א דסובר כדעת הראב״ד וגס הרשב״א והרח״ש
דפלפלו בדברי הראב״ד והרז״ה והרשב״א מכריח בראיותיו
גדעת הראב׳יד והרא״ש מכריע לדעת הרז״ה ולא דברו לא
הרשב״א ולא הרא״ש מאי דלהראב״ד יתיישב הקושיא שהקשה
.
הרא"ש מרבו הרשב״א הנ״ל :

ומאי

דכתב בעל פמ׳יא שס וז״ל ואף לדעת דהתירו
קמח
באשה שנחזקה להיות רואה דס מחמק תשמיש
לסמוך ארופא יהודי היינו התס דאינו אסורה לבעלה אלא
מחמת חזקה אתיא חזקה דרופא דלא מרעי נפשיה ומוציא
מידי חזקת זו ומעמידין אשה על חזקת סתם נשים כו׳ ע״כ
הנה דעת המתרת באשה שנתחזקה ברואה מ״ת הלא הוא
הריצב״א ז״ל וכבר העליתי לעיל מאות (קיט) ולהלן דהריצב״א
ע״כ סובר דיש לסמוך על הבחנת הרופאים בכל מילי :

גם

קשה מאי מועיל הסברא שכתב בעל פמ״א דחזקה
דרופא לא מרעי נפשיה כי הלא בעל פמ״א ז״ל כתב
שס מקודס דהא דאין מועיל הגדת הרופא הוא משוס דלא הוי
ידיעה רק בהבחנה ואומד הדעת לבד ולא קרינן בי׳ והוא
ראה או ידע וכמו כן כתב בעל פמ״א שס אח״ז דהא דהכשירו
החכמים פרת של בית מנחם שניטל האס שלה ע״פ מה שאמר
תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצריה
אא״כ חותכין האס שלה יש לומר דתודוס -ראה בבירור והרי
זה ידיעה ברורה ולא ע״פ אומדן הדעת ע״כ הרי דגס הוא
סובר דשפיר יש להאמין לרופא היכא דהוא יודע ידיעה ברורה
והוא נאמן כמו כל אדס ובודאי כן הוא דכי בשביל שהוא
רופא מומחה פסול הוא לעדות וא״צ להסברא דלא מרעי
אומנתו ■ותודוס הרופא אס היה משקר והיה מהגל׳ אח״כ שקרותו
לא היה בזה רוע לאומנתו כלל רק דהיה מתגלי דמשקר הוא
בסיפוריו והיכא דהרופא אומר רק ע״פ אומד דעהו והבחנתו

והנראה

לפענ״ד דאף להראב״ד ז״ל ליכא לחנק בהא
כונא
שמחלק בעל פמ״א ז״ל כנ״ל דלו יהא דיתכן
דאומד הדעת של הרופא יתכן דיפול בו העעות והשגיאה
כדברי בעל פמ״א כנ״ל עכ״ז וודאי הדבר שרואה הרופא אשר
מחמתה הוא שופע על הדבר הוא הוראה המורה ומגלה ראיה
אל משפע ששופע ואומר הרופא רק שיתכן דעכ״ז אין מכווין
הרופא

ההלכתא לענין הא דפליגי ר״י הגלילי ורבנן כמו רבנן דדבריו קיימין ולענין האומר לשפחתו ה׳׳א שפחה וולדך ב״ח דאין הולד משוחרר משוה דהוי
בזה כמשחרר חצי עבדו וקיי״ל דלא קנה ־ ולענין מאי דמוכיח הגמ׳ מריה״ג דשיירו אינו משויר כתבתי שני אופניה ־ א׳ מבואר באות (עה) והב'

מבואר באות

(פד) אשר לשני האופניה הנ״ל עולה

מדויקדההוכחה הוא אף לענין שיירו אינו משויר כי לענין עובר ירך

אומר ע״ז הגל כלל כתנאי כי כבר הליק הא דעובר
פו וען

אמו

לפי מאי דכתבתי אינו

לאו ירך אמו בתיובתא :

ודאי לימא כי הני תנאי דתני' השוהש את החטאת ומצא בה בן ד׳ חי כו' מאי נחו
מאי דאומר הגל עוד בתמורה כ״ה ע״ב אלא
שיירו אינו משויר ע״כ ־ בזה ודאי הוא מדויק מאוד דלא שייך לענין זה רק הסברא דשיירו
יתנאיהיא ת״ק הבר שיירו משויר ומר הבר

כו׳ לבד ־ולא הא דעובר כו׳

־ כי זהו ממש דומהבהברא

להא דהפריש משאת מעוברה אם יכול להתכפר בולדה או לא ■־ דהלוי הדבר באה דשיירו

משויר ׳ נחית הקדושה כשלא שייר על העובר לבדו ועל האה לבדו * וביארתי כל זה לעיל אות (מז) ולכן יכול להתכפר בהעובר כמו בהאה ולא דמי
לולד חטאת ולכן אחר דחלה הקדושה על שניהה בשוה בעת שהקדישה אינה נאכלת אלא לזכרי כהונה ויוה אחד ־ אבל אס שיירו אינו משויר דמי
הולד לולד שנעשה מעוברה אחר שהקדישה ואין הבעליה אדוניה בדבר הזה • ואף אס לא שיירו הקדושה דנחית לזה הוא מקדושת אמו המתפשטת
להעובר והוי שפיר דמי לולד חטאת ומבואר כ״ז לעיל אות הנ״ל ־ וכמו כן כשנמצא בן ד' חי אין חילוק בין הקדישה מעוברת לנתעברה אח״כ ־ ונכן לפי

סברת הה״א דקדשיס בהויהן הן קדושים נאכלים לכל אדם ובכל מקום -ולעולם ולעיל באות הנ״ל ביארתי דהא דנאמר דהקדושה חל על שניהה
על האם ועל העובר בשוה בעת שהקדיש צריך .לזה ב׳ תנאיה ־ א׳ דשיירו משויר כנ״ל׳ ב׳ דקדושה חל על עוברין דתם אין קדושה מל על עוברין

בהכרח אין מקודש העובר רק דמקודס מתקדשת האם ־ ומתפשטת הקדושה אחרי זאת להעובר ־ ומבואר הכל שם באר היטב • ולכן מימרא דר״י
דהפריש חטאת מעוברה תלוי בשני התנאים הנ״ל ־ ומבואר גס זה שה־ וכמו כן הא דמצא בה בן ד׳ חי דאין נאכלת אלא לזכרי כהונה וליום אחד
ולפנים מן הקלעים תלוי ג״כ בשני התנאים הנ״ל ־ דזה תלוי ג״כ כמו מימרא דר״י דהפריש חטאת כו׳ ־ בהסברא דהקדושה חל על העובר ועל האם
(כ״ה ע״ב) אומר כתנאי לעני;
כנ״ל ־ ולכןאומר מזה לעיל בתמורה (י״א ע׳א) כתנאי לענין הא דקדושה הל על עוברין ־ ובכאן בתמורה
בשוה
שיירו

משויר ואף דהיה

יכול

הגמ׳ ליישב לעיל שם דכ״ע סברי קדושה חל על עוברין ופליגי בהא אה שיירו משויר

וכן בכאן היה יכול לדהות להיפך

דכ״ע סברי דשיירו משויר ופליגי אי קדושה חל על עוברין רק דלפ״ז היה עכ״פ חדא בפלוגתא ־ ולכן מיישב עדיפא הגמ׳ בג וונא אוחרא אשר עולה לפ״ז
בין הא דקדושה חל על עוברין ־ ובין הא דשיירו משויר אשר קיימא הכל
הגלילי

ורבנן אינו נוגערק לענין שיירו משויר לבד ־ ולכן אינו אומר הגמ׳

להלכה לפי הנ״ל כמבואר לעיל אתי' כל זה ככ״ע ־ אכן הא דפליגי ר״י
מזה כתנאי ־ רק בדף

(כ׳ה ע״ב) לבד

אשר הוא לענין שיירו כו׳ לבד ־

מדוקדקים מאד ־ ובפרע שינוי
בדף יוד וי״א דמיירי מענין קדושה חל על עוברין אינו אומר מזה הגמ׳ כתנאי ־ ועולה בעזה״י הענינים
ולעיל
נקיט שיירו משויר ועובר לאוכו׳ כול וכן שיירו אינו משויר ועובר ירך אמו ־ ולפעמים אינו אומר רק ירך אמו
הלשונות הנמצאים במאי דלפעמים
לבד (כמו בגיטין כ״ג ע״ב ובשארי

מקומות) ולאו ירך אמו לבד־

(כמו

בתמורה י״א ע״א ובשארי מקומות) ולפעמים רק• שיירו כו׳ לבד כמו כל

הנ״ל ־ וכן מאי דאתקיף רבא אח״כ ־ עולה הכל מדוקדק בתכלית הדקדוק ־ וגם עולה מכוון ההלכתא ומאי דסליק מקודם

בת־ובתא הוא רק לעני;

דיא/ג ־ וכל מאי דשקיל וטריהגמ׳ אח״כ וכן רבא הוא יק לענין שיירו משו? לבד י•

וכאשר כתבתי לע־ל דזהו

עובר לאו ירך אמו ־ והוי ההלכתא

פז

וביבמות

ג״כ דעת רבא ־ ונתיישב בכל הנ"ל קושיא

(י) וגס שארי ענינים עולה מכוון מאד בעזה"י :

ע״ח ע״א דאיתא התם אמר ליה אבייאלאהא דאמרר״י הפריש חטאת מעוברת כו׳ א״א בשלמא עובר לאו ירך אמו היא ט׳יעו״ש הנה
אביי בדבריו אלה לשיטתיה אזיל והוא דהלא הוא בעל המיישב בלישנאבתרא שבתמורה (י״א ע״א) דמוקיס טעמיה דר״י דהוא סובר דעובר

לאו ירך אמו כי שיירו משויר ועובר לאו ירך אמו חדא מלתא היא דאם דעובר ירך אמו הוי שיירו אינו משויר והארכתי בזה לעיל ויעוין עוד מ״ש לעיל באות
נח גט ומאי דאיתא התם א״ל קרקפנא חזיתיה

לרישיך ביני עמודי כי אמר ר״י להא שמעתא ע״כ זהו סיום הדברים שדיבר שם אביי עם רב דימי ׳ ואמר

כן אביי לרבדימיעל מאי דמקודסאשחיק רב דימי ואח״כ א״ל דלמאשאני התם דכתיב אשר יולדו הרי דממאי דמקודסאשתתיק נראה דלא דקדק כ״כ בדכדי

ר״י לידע הדברים לנכון ושכח מלומר דהוא נלמד מקרא דאשר יולדו ואחרי זאת מתחיל דברי סתמא דגמ׳

ומקשי שעמא דכתיב

אשר יולדו כו׳

ומוכח כ,

דהוא

שרת עמודי אש חלק א
הרופא אל מטרת האמת מחמת דחסר לו עוד איזה הבחנה
והתבוננות אחרת אשר הוא מורה על הפכו וא״כ כמו בהא
דקליפות ושערות מצד שינוי הצורות לבד בלא אמירת הרופאים
לא היה מוכרע דלאו דס נדה הוא ואף דיתכן דנס הרופאים
דדנו הדבר דמכה יש לה הוא מחמת שינוי הצורה שראו
ועכ״ז י״ל דלא כיונו כ״כ אל מטרת האמת ומ״מ לא חששו
החכמים לזה וסמכו על דבריהם והתירו ולכן אף היכא דאנחנו
אין אנו רואין ויודעין את הדבר אשר מחמתה שופט הרופא
על הדבר מ״מ אם הרופא רואה איזה הוכחה שהוא מורה
כדבריו למה לא נסמוך עליו ואף שאין אנו יודעים מהו ההוכחה
מ״מ חז הרופא היה אומר לנו מאיזה דבר הוא דן על הענין כך אז
היינו צריכין להודות שפיר לדברי הרופא לפי דברי בעל פמ״א
הנ״ל וא״כ אף ערם שמוע הוראת הדבר מפי הרופא למה לא
נסמוך להתיר דוודאי רואה איזה הוראה ואין לחשוד את
הרופא למשקר ובודה מלבו ואומר בלי ראות שוס הוראה דכל
מה שיש לחשוש שלא לסמוך על הרופאים הוא רק דחיישינן
דעועיס באיזה דבר ולא דחשדינן להו למשקריס וכאשר כתב
כן בעל פמ״א בעצמו והבאתיו לעיל ויש לי עוד איזה דברים
להתעורר ביתר דברי בעל פמ״א שם רק אקצר ומספיק להענין
במה שכתבתי כי כבר התעוררתי על כל ראיותיו ועל עצם
הדבר שחידש בעל פמ״א כנ״ל ומכל הנ״ל יצא שאין שום הכרעה
מוכרחת לשום צד ורק לפי גירסת ספרינו בהא דהמפלת אשר
כן הוא גרסת הרא״ש דמסיים תטיל למיס אס נימוחו טמאה
יש להוכיח דבעינן טבעית כללי שפיר יש לסמוך על הרופאים
אבל אס לא גרסינן לזה כלל וכאשר הוא ליתא במאי דמביא
הרשב״א בת״ה הארוך ומהרי״ק שורש קנ״ט והב״י בסי׳ קצ״א
בעור לפ״ז אין הכרעה אף בענין טבעית כללי אם יש לסמוך
על הרופאים :

קנב אדן

לפענ״ד נראה דאפשר להוכיח שפיר דיש לסמוך על
י הרופאים בכל מילי דלכאורה קשה לי בהא דהמפלת

(כ״ג ב׳) דאחרי דבמעשה הראשונה שאל כבר אבא לחכמים
וחכמים לרופאים ועלה ההלכה דתטיל במים ואם נימוחו טמאה
א״כ במעשה השני' למה לא ידעו לא אבא ולא החכמים להורות
ושאל אבא מהחכמים והחכמים מהרופאים פעם שנית ואח״כ

עלה הסלע׳ כמו במעשה הראשונה וכשלמא לשיטת הרחכ״ד דוקא
כאשר הצורות משונות מועיל הבדיקה בשריה במיס פושרין לפ״ז
יש לדחוק ולומר דחף דשאלו על שינוי צורות הקליפות עכ״ז שאלו
עוד הפעם על שינוי צורות השערות ואף דבמתניתן דהמפלת
מכשרת נס במפלת כמין עפר או כמין יבחושין יתכן דגם בזה
שאלו מהרופאים או דהיה ידוע להם זה אף בלא שאלה מרופאים
ורק בקליפות ושערות לבד לא היה ידוע להם והוצרכו לשאול
בין בקליפות ובין בשערות אכן לדעת הרז״ה דאין תלוי בשינוי
הצורות כלל ואף בדם יבש נמי מועיל הבדיקה ע״י ־שריה
במים פושרים ואם לא נימוחו י טהורה וכשנימוחו טמאה וא״כ
ע״כ צ״ל דהרופאים לא אמרו מחמת שינוי הצורות רק מחמת
שינוי היובש וחין נ״מ כלל בשינויי והבדלי הצורות כי היבוש
לבד מגלה ההיתר וא״כ וודאי צ״ע למה הוצרכו אבא והחכמים
לשאול מהרופאים בעובדא השניה ואף להראב״ד אס ניישב כמו
שכתבתי לעיל דשאלו מחמת הבדלי הצורות בין קליפות לשערות
א״כ היה צריך להיות מועיל הבדיקה דוקא רק באלו הצורות
השנויים במתניתין דהמפלת והוא קליפות שערות יבחושין עפר
אבל בצורות אחרות לא אס לא שנשאל ע״ז מרופאים ובדברי
הרחב״ד משמע קצת דרק בדס יבש לבד הוא דאין מועיל
הבדיקה אבל חס הוא בצורות משונות יהיה איך שיהיה שפיר
מועיל הבדיקה [ומיהו מלשון הרשב״א בת״ה הארוך בית שביעי
שער ראשון דף קס״ג ב׳ משמע קצת להיפוך דדווקא בצורות
כאלו שהוזכרו מועיל הבדיקה להראב״ד] ועכ״פ לדעת הרז״ה
קושיא הנ״ל הוא קושיא חזקה לכאורה והרשב״א והרא״ש לא
דברו כלל מזה להכריע מחמת זה כהרחב״ד :

ולכן

הנראה לי ליישב ע״פ מאי דמפרש בעל מהר״ס
קנג
׳ לובלין דלכן אמרו חכמיס תטיל למיס אס נימוחו
טמאה משוס דהרופהיס לא הוכיחו מן הקליפות והשערות דיש
להאשה מכה המוציאה דס ולא הוכיחו רק על המכה והשומא
לבד אבל אס היו אומרים הרופאים דמוכח מן קליפות או
השערות דיש לה מכה המוציאה דס שפיר היה מתירין אף בלא
.בדיקה ואף אס נימוחין היה טהורה החשה ולכן א״ש מאי דשאלו
אבא והחכמים פעס השני על השערות דחשבו פן יוכיחו הרופאי׳
דיש לה מכה האוציאה דם אבל הרופאים לא הוכיחו רק דשומא

הגה״ה

т

דהוא דברי סתמא דגמ׳ ולא דברי אביי לרב דימי ממאי דאומר שס הגמ׳ שאני עובר דהיינו רביתי׳ ע׳כ ולא קתני א״ל שאני עובר נו׳ ופשוכי ונבר ביארתי
דהגמ׳ אין סובר כלישנא בתראי שבתמורה הנ׳ל רק כל ישנא קמאי וכן ביארתי דגם רבא סובר כלישנאקמאי ובארתי דלל־שנאקמאי וכן קיי״ל דשיירו משוייר
ועובר נו׳ הוא הרי ענינא ואף דשיירו משויר מ״מ עובר ירך אמו הוא והא דאמר ר״י הפריש חעאתכו׳ אין תלוי רק בהא דשיירו משויר לבד (ושפיר אף

ר׳י סובר באמת דעובר ירך אמו ומאי דצריך הקרא דאשר יולדו מיישב הגמ׳ וכאשר יבואר ועכ״ז אס הפריש חמאת מעוברת רצה בולדה מתכפר מממת
דעכ״פ אס שיירו משויר ולכן לא מקשה הגמ׳ כמו אביי מן המימרא דהפייש חעאת ט' דהגמ׳ סובר דמזה אין מוכח כלל דעובר לאו ירך אמו ואין להוכיח
מזה רק דשיירו משויר לבד אשר זה אין שייך לעצין מאי דמדברשסהגמ׳ וגם כיהגמ׳ מקשי שם על הא דאמר רבא מעוברת שעבלה כו׳ וכבר ביארתי דרבא
סובר ג״כ כלישנא קמאי שבתמורה הנ״ל אשר לפ״ז לא היה יכול הגמ׳ להקשות מהא דהפריש חמאת כו' מידי אבל מהא דצריך לקרא דאשר יולדו הקשה שפיר
דלכאורה מוכח מזה שפיר
פי׳

ומאי

דעובר לאו ירך אמו הוא ומיושב בזה קושיא יא בעז״ה

:

דאומר שם הגמ׳ בע״ב ־ כי אתא רבינא אר״י באומות הלך אחר הזכר נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם כו׳ ־ נמשך דברי הגמ'
הנ״ל על מאי דסליק מזה * והכונה במאי דאומר כי אתא כו' • סתירה וחזרה מהקודם (יעוין בבאורי הגר״א לש״ע אה״ע סי׳ ד׳

ס״ק י״ג דכתב שם ג״כ לפרש מאי דאומר כי אחא כו׳ דהוא סתירה להקודס ופירש דלאפלוגי אתא ויעוי״ש מה שכתב ליישב בזה דברי הרמב״ס •
המוזכר שם בשו״ע אשר הוא הוא שהזכרתיו לעיל לענין אחר אשר הוא נידון עובר ירך אמו ־

ובענין מה שדיבר הגר"א ז״ל יעוין ג״כ מ״ש בה״ה

בזה * ויעוין שם עוד מאי דכתב ההגר״א שם דלהרמב״ס אין חילוק ב׳ אומות לאומה אחת • וזה הוא נצרך גס לדרכי שאנכי כותב ליישב בזה דברי
הרמב״ס בענין עובר ירך אמו) דמקודם דייק הגמ׳ י מהא דצריך קרא דאשר יולדו ־ דע״כ דר״י סובר דעובר לאו ירך אמו (והוא כמו דסובר לישנא
בתראי דתמורה הנ"ל ־ אליבא דר׳ יוחנן כנ״ל ׳ ובאמת לא קיימא לן כן אלא דאף ר״י סובר דעובר ירך אמו כנ״ל ־ ואף מהא דצריך הקרא דאשר
יולדו אין ראיה דעובר לאו ירך אמו ־ ומבואר זה במאי דאומר הגמ׳ כי אתא רבינא כו' וכאשר אפרש) ומקשי מיניה לרבא * אבל כי אתא רבינא
אר״י דבאומות הלך אחר הזכר • וילפ־נן זה מקראי כמו דאמר הגמ' שם * ובקדושין מהא דתניא כמבואר • וכשנתגיירו הלך אחר הפגום • והוא משוס

דכתיב אשר יולדו ־ יעוין בדברי ה״ה פ׳ י״ב מה׳

אסורי ביאה הלכה כ׳

־ וזהו דצריך הקרא דאשר יולדו

דאל״כ

לא היינו

מחלקין

בין קודם

שנתגיירו לאחר שנתגיירו • ותמיד היינו הולכים אחר הזכר ־ וזהו דאין שואל הגמ' ע׳ז דאר״י נתגיירו הלך אחר הפגום מניין לו זה מקרא ואין מפרש
במאי דאומר הגמ' כי אתא
והוא כי זהו המכוון
דמנין זה מקרא •
שפיר מפרש הנמ׳
כלל הגמ' זה והא דאמר ר״י באומות הלך אחר הזכר ־

ט׳ ליישב דלהכי צריך להקרא דאשר יולדו ־ וא״כ כבר הוא מבואר ועומד דהא דנתגיירו הלך אחר הפגום  .ילפינן מהקרא דאשר יולדו • ובקדושין
(ס״זב) דאומר שם מאי באומות הלך אחר הזכר ׳ אין שואלשסהגמ׳ רק למאי הלכתא יש להלך אחר הזכר כל זמן שלא נתגיירו

יעו״ש

ביש״י ־

ומביא את הברייתא המבואר בה האופן דנפקא מיני׳ בזה ־ וכמו כן הוא שואל שם על י4א דנתגיירו הלך כו׳ במאי אילימא ט׳  .אינו רוצה הגמ'
אבל על הא דמנ״ל לי״י כ״ז לא נחית הגמ' שם לבאר ׳ וסמיך
שם רק לידע הכל הביאור לבד בדברי ר״י באיזה אופנים הוא הביאור בדברי ר״י ־
על מאי דמבואר ביבמות בשם ר״י עצמו ' דדריש מאשר יולדו כנ״ל ’ ומיושב בזה קושיא (יב) בעזה״י ־ וצ״ל בין לפי הנ"ל  .ובין לפי דברי הגר״א
שבש״ע אה״ע סי' ל ס״ק י״ג הנ״ל ־ דהא דאינו מצייר דנחגייר הלך אחר הפגום דהוא במצרי ראשון שנשא מצרית שניה • ובמצרית ראשונה שנשאת למצרי

שני דאף דבאמת אין חילוק לסי דברי הגר״א הנ״ל דלפי דברי הנ׳ל • בין אומה אחת לשתי אומות • מ׳'מ רוצה הגמ׳ לצייר בשני אומות מחמת דהנראה
מדברי ר״י דאומר באומות הלך אחר ט׳ ־

דאומר

נתגיירו

דמיירי בגווני חדא דהוא בשני אומות * ואף בשני אומות מצויר מאי דאומר נתגיירו כו׳ ־ וגס ממאי

הלך אתר הפגום שבשניהם • משמע דיתק דבגוונא חדא יש צד פגום בהזכר וצד פגום בהנקבה והוא כמו דמצייר בעמוני שנשא
מצרית • דאס הולידו זכר שדי׳ אבחרי׳ דידי׳ ואס הולידו נקבה • שדיא אבתרה דידה •
(ח״א) טית

ולפי

שרת עמודי א״ש חלק א
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יש לה ודרך השומא לגדל שערות ונושרים השערות וחין שוס
הוכחה על מכה המוציאה דם ולכן אמרו חכמים גס בזה
דתטיל למיס ואס נימוחו טמאה ואכתי להרכש״א דסוכר דאף
במכה שאין מוציאה דם תולה אף בשעת ווסתה צ״ע עדיין
דלדידיה ליכא לפרושי כמו שפי' מהר״ס לובלין ז״ל אכן עדיין
יש ליישב לפי מאי דפרש בעל עבודת הגרשוני ושארי מחברים
דהרופאיס בעצמם אמרו הא דתעיל למיס כו׳ ולכן שחלו בכל
פעם ופעם כי חשבו פן יאמרו הרופאים שאין צריך להטיל במים:

ולכי

המבואר לעיל אות (קל״ה) דבהתושפתא ליכא
קנ״ז
להא דתטיל למיס ומפורש שם דהא דכגרסתינו
איתא האי דתטיל למים כו' אינו אזיל על העובדות והארכתי
שם באות הנ״ל ולהלן באות (קלח) כתבתי דמסתשרא דהרשב״א
ומהרי״ק והב״י לא ג רם י כלל הא דתטיל למים ־ ובכל הנ״ל
הכל מבואר דגבי העובדות השנים דהעלה אבא מטבעין ליבנה
לא הוצרכו כלל להטיל במים ולבדוק לפ"ז א״ש ששאלו אבא
וחכמים בכל פעם ופעם מהעובדות השנים ששאלו מאבא כי
לפי הנ״ל שפיר הועילו בשאלתם כמובן ולכל הישובים הנ״ל מבוא'
הכל דמוכח דיש לסמוך שפיר על הבחנת הרופאים בכל מילי
ואף מה שיאמרו מחמת התבוננותם באיזה דבר פרטי כמו
מכה יש לאשה זו שמוציאה דם דשפיר סמכינן ע״ז להתיר:
לאה דעדיין יש לדון ולומר דרק בטבעית כללי לבד

קנה

יש לסמוך על הרופאים וכמו שכתבתי זה הסברא
י
והעמסתי בביאור הסוגיא והארכתי בזה לעיל אות (קבה)
והא דאמרו החכמים תטיל למיס הוא רק משוס שהרופאים
לא אמרו אלא דשערות וקליפות אמיתיס הוא ממכה ושומא
ואף אס אמרו אז כשראו את הקליפות והשערות דהמה קליפות
ושערות אמיתיס ולכן שפעו דמכה יש להאשה מ״מ לא סמכו
החכמים עליהם בזה וחששו לעועיס בכח השערותס ובאמת
אינם קליפות ,ושערות רק דם'קרוש ולכן אמרו תטיל למיס
אבל אס הרופחיס היו אומרים דאין יכול להתהוות מדסנדה
דם קרוש כמו קליפות או שערות וכמו גבי החצץ אדום שזכרו
הנ״ל אז לא היה צריך אז לסמוך על,
הר״ן והב״י בטור
הבחנת הרופאים אחרי שהיו אומרים טבעית כללי וכאשר ישבתי
כן עפ״י זה לעיל דברי הב׳יי הנ״ל ולפ״ז נאמר דזהו ששאלו
אבא וחכמים שני פעמים כי חשבו פן יאמרו הרופאים על

השערות דאין יכול להתהוות מדם גדה קרוש:
פט

ולפי

רונז אכל אם זהו ששאלן חבח והחכמים וזהו כמספרת לנו
’ התוספתא או השרייתא וכן אשא סיפר כ״ז שיכנה
אס דהוא רק כהנ״ל דשאלו רק אולי יאמרו שאין יכול להתהוות
כלל שמאי
מדם כדה קרוש כמו שערות ולפ״ז אין משואר
שסיפרו תשושת הרופאים דאמרו שומא יש כו׳ שוס שירוד
עג מה שדרשו לשאול מהרופאים ועדיין הספק אשר רצו
לשאול שמקומו עומד וצריך עדיין לשאלה אשל לפי מאי

דכתשתי לייכש מה כשאלו ש׳ פעמים פן' יאמרו דהשערות
מורים שיש לה מכה מוציאה דם שפיר מספיק התשושה
רק דהשערות מורים על שומא שנגדלו על השומא ונפלו
והוראה על מכה המוציאה דם ליתא וכן לפי מה דנאמר דהר
דתטיל למים הרופאים אמרו ובפעם הב׳ ששאלו חשבו ק
בפעם הזה לא יצוו הרופאים להטיל במים לפ״ז מבואר היטי
התשובה בדברי הרופאים כי גם בפעם הב׳ אמרו תטיל למים כו׳
וכן לפי מאי דכאמר דהא דתעיל למי

אה בלי
בדיקה דהטלהלמיס ולפ״ז מבואר בדברי הרופאים התשובה במחי
דאמרו מכה יש לה • והוא מבואר  :וא״כ עלה לנו דמהא דשאלו
אבא לחכמים וחכמים לרופאים ב׳ פעמים יש להוכיח דיש
לסמוך על הרופאים שפיר בכל מילי • ומעתה אכתוב כמו שידעתי
ואקבץ ואספור כל הדיעות אשר מצאתי במ'עוט התבוננותי
בהספריס הנמצאים אתי מי ומי המה המתירין או האוסרין
ובאיזה האופן הוא אוסר ומתיר .
הונז לסת הרא״ש דסמכינן על הבחנת הרופאים אףלענין
שיאמרו מכה יש לה וכמבואר מהא דשאל מרבו
הרשב״א המובא בשו״ת מהרי״ל והבאתי לעיל וכן הוא ג״כ
דעת מהרי׳יק בשורש קנ״ט אשר הבאתי לעיל ומבואר מדברי
מהרי״ק דאף על רופא א״י יש לסמוך בכל מילי ובארתי
כ״ז וגס דעת הריצב״א לפי מאי דבארתי לעיל הוא סובר
דבכל׳ מילי שוה הבחנת הרופאים לשארי דברים המוחשים
בראיה או בידיעה ולכן אף בדאורייתא הובר הריצב״א כמו
כל הני פוסקים הנ״ל דיש לסמוך על הבחנת הרופאים רק
דהוא פליג על המהרי׳יק וסובר דעל רופא אינו יהודי אין לסמוך
אם לא דניכר כדברי הרופא שאינו יהודי ואפסק כן בש״ע
סימן קפ״ז דאין לסמוך על רופא א״י אס לא כהנ״ל •
אכן בעל נודע ביסודה כתב דאין ללמוד מדין שבסימן קפ״ז

הגה״ה

ישר

הנ"ל צריך הדרשא דאשר יולדו .בין לענין מצרי ראשון שנשא מצרית שניה * ובין לענין מצרית ראשונה שנישאת למצרי שני • היכא דהמצריה היא
ראשונה צריך להדרשא דאשר יולדו דאל״ב היינו אומרים דאף אתר שנתגיירו הולכין באומות אתר הזכר־כי היינו אומרים דהקרא דמרבה דבאומות

הולכין אמר הזכר • הוא מרבה דתמיד יש לילך באומות אתר הזכר בין קודם שנתגיירו ובין לאתר שנתגיירו • ואתרי דבא הקרא דאשר יולדו לדרוש
דהיכא דהמצרית ראשונה ־ הוא דאזלינן בחרה ־ הוצרך הקרא הנ״ל למינקט בלישנא דאשר יולדו אשר הוא מורה דתליא במולידיו ואזלינן בהר הפגום

בין

אס

ראשונה

המצרית ראשונה ־ ובין אם המצרי הוא הראשון ־ דאס דלא היה בא הקרא רק באופן דנהיה נוכל לדרוש מיני׳ ־ רק לענין אס המצרית היא
לבד־ אז היינו אומרים דהקרא מגלה לנו דהקראי דבאו לדרוש מנייהו־ דבאומות הלך אתר הזכר־ אינם רק קודם שנתגיירר

לבד־

אבל

אתר שנתגיירו בא זה הקרא המורה נדרוש מיני' דאזלינן בתר המצרית ראשונה דאחר שנתגיירו הוי הדין כמו שהוא בכל מקום דעובר יא״ה ושדינן
אבתרה בין להחמיר ובין להקל ־ וע״כ צריך קרא גס לענין דהזכר הוא הפגום דאזלינן בתרי׳ ־ אף אמר שנתגיירו־ כי אתר שנתגיירו הולכין אחר הפגום
שבשניהם־ ונדרש הכל מאשר יולדו דאזלינן לחומרא בהר כל מולידיו בין אביו ובין אמו וכאשר כתב כן הרב המגיד בס׳ י״ב מאסורי ביאה ה׳ כ׳:

צ רלעביד(

מצרית מעוברת שנתגיירה

אין שייך בזה הסברא דצריך לילך באומות אתר הזכר אף אס לא היה שוס דרשא למעש

אתר שנתגיירו דהא

כשנתעברה היה אז הזכר והנקבה שוין שניהס מצרים בגיותס וא״כ לפי מאי דכהבתי לעיל אות (בה) דאס דהוי ירך אמו אף בלא דרשה

דאשר יולדו צריך להיות בנה שני א״כ לפי מאי דהעליהי דשפיר קיימא לן דעובר ירך אמו הוא א״צ תו בזה לדרשא דאשי יולדו ויש להסתפק בזה כי

נוכל

לומר דאהרי דהעליתי דקיי״ל דאף דעובר ירך אמו הוא מ״מ אס שיירו משויר א״כ אפשר דכמו כן הוא אס הגיורת כשנתגיירה היתה משיירת

בהד יא להעובר

דישאר א״י כמו שהיה דהוא ג״כ משויר ולכן

אף

אס לא

שיירה הוי

העובר

כמגייר לעצמו והיה צריך להיות ראשון וכמו דהוא

בחשאת מעוברת דאמרינן דאס שיירו משויר דלא הוה כולד השאת רק כמוקדש לעצמו וא״כ לפ״ז צריך שפיר אף באמת

צא ומעתה

לדרשא דאשר

יולדו אף

גבי

מצרית מעוברת שנתגיירה וצ״ע בזה:

עוליס כל פסקי לשונות הרמב״ס מיושבים לנכון מאד ומאד בעזה״י דכבר העליתי לפי הנ״ל דההלכתא הוא כלישנא קמאי דתמןרה
דשיירו משויר ועובר ירך אמו חרי מילי ננהו וכו״ע מודי בזה וכן פוסק הרמב״ס דעובר ירך אמו הוא כאשר כתב בהדיא בלשונו
בפ׳ י״א מה׳ נזקי ממון אשר ז״ל דעובר ירך אמו הוא וכאשר כמו כן כתב ג״כ בפ׳-ג׳ מה' אסורי מזבח ה׳ י״ג אשר ז״ל והוה כאבר מאבריה וכן

בפ״ב מה׳ אבות הטומאה ה״ז כתב ואע״פ שהוא כאבר מאבריה וכן בפ״ה מה׳ מאכלות אסורות כתב מפני שהו׳ כאבר מאמו ואתיין כל הדברים הכל כהוראתם הפשושה

דהעובר יא״ה ולכן א״ש מאי דהשמיש בפ״ב מה׳ גניבה להא דבעי ר׳ ירמיה מכרה חון מעוברה אחרי דלא שאל ר׳ ירמיה רק באת״ל דעובר לאו ירך ופשוש
וכן מה שפסק בל שית מה׳ נזקי ממון כרבא דגובה ממנה ומולדה הכוונה הוא פשוש דגובה בין ממנה כל הח /וכין מולדה כל הח״נ דיר« אמו
הוא וגופה הוא ועכ״ז פוסק בל ש״ומה׳ מעשי הקרבנות בסופו כר״י דתמורה דתם במעי בעלת מוס קדוש דאין זה תלוי בתנאי דעובר לאו ירך אמו
דאף ר״י עצמו סובר דעובר ירך .אמו ועכ״ז שפיר הוא קדוש ולענין זה שפיר חשיבא כב׳ בהמות וכאשר בארתי כל זה לעיל אות (פט

נ) וכן א״שמאי

דפסק הרמב״ס בל ד׳ מה׳ פסולי המוקדשים ה׳ ואו כר״י דהמורה וכשעמו דהפריש חמאת מעוברת רצהכו׳ זהו כמפריש שתי חשאות לאחריות כי
מילתא דר״י אין תלוי רק באס דשיירו משויר ולא בעובר לאו ירך אמו דאףר״י עצמו סובר דעובר שפיר ירך אמו הוא ועכ״ז הוי כמפייש שהי

המאות כו׳ אחרי דשיירו הוי משויר וכן הוא ההלכתא וכאשר הארכתי ובארתי כל זה לעיל בעזה״י ועל׳ז פוסק הרמב״ס בל ד׳ מתמורה ה׳

א

.

זיין דהפךיש
נקבה

שרית עמודי איש חלק א
לאיסור דאורייתא • וכן
קנט ודעת הב״י הוא

(אפר הוא נובע מדברי הריצב׳יא)
בעל פנים מאירות כתב כדרך הזה קצת דדוקא ברואה מחמת
תשמיש התיר ולפענ״ד נראה כמו שכתבתי ואף דמי אנכי לעורר
דברים נגד דברי רבותינו הגאונים הנ״ל רק כיון דאף המה
לא כתבו הכרעה וראיה דדעת הריצב״א הוא כמו שכתבו
דוקא • רק דבעל נודע ביהודה כתב שאין ללמוד לאיסור
דאורייתא ובעל פנים מאירות אומר ג״כ דיש לומר דמודי
דעה המתרה ברואה מחמת תשמיש דבשארי דברים לא סמכינן
ואחרי דאנכי מצאתי מקום להכריע דדעת הריצב״א הוא דאף
בכל מילי סמכינן להתיר על הרופאים למה לא נתפוס כן
ויהיה שיטת הריצב"א כשיטת הרא״ש ומהרי״ק הנ״ל וכן הרבה
דעות אחרות אשר אכתוב לקמן :

?נח  ЛУТמהר״ס לובלין הוא ג״כ בוודאי דיש לסמוך
על הרופאים אף באיסור דאורייתא וכדעת
׳
הרא״ש הנ״ל ממש ואף דראיתי בזה ארבעה עמודי עולם דרצו
להוכיח מדברי מהר״ס לובלין להיפוך והוא בעל עבודת הגרשו־ני
בשאלה ק״כ כתב שם וז״ל ולהתיר קושי׳ זו צריכין אנו לומר
שפירושו דמלתא הוא כמ״ש מהר״מ מלובלין בתשובה קי״א ח״ל
פירושא דמלתא כף הוא כו׳ הרי קמן מבואר נגלה לפי פי'

זה שחכמים ז״ל לארצו לסמוך תדברי הרופאים עד שבחנו
דבריהם • איברא שיש לדחות ולומר לעולם כו' ומה שלא רצו
חכמינו ז״ל לסמוך אדברי הרופאים לפי שהיו יכולין להבחין כו׳
ע״כ יעוי״ש וכן הוא ממש דברי בעל מעיל צדקה תשובה ל״ד
ובספר סדרי טהרה סימן קפ״ח ס״ק ה׳ כולם כאחד כתבו להוכיח
מן דברי מהר״מ הנ״ל דאין לסמוך על דברי הרופאים ואחרי
זאת כתבו בדרך האפשר דאולי משוס דאיכא לברורי לא סמכינן
ובתשובת בעל כנסת יחזקאל הביא ג״כ דברי מהר״ס לובלין
וכתב וז״ל וח״כ הדבר פי' הגמ' שלא סמכו חכמים על הרופאים
א״כ צ״ע על הב״י כו׳ •־ ותמיהא גדולה לי שכולם כאחד לא
הביאו רק ראשית דברי מהר״ס לובלין ואת סופו לא הביאו
אשר מבואר בהדיא בדבריו דיש לסמוך על הרופאים אס
אומרים מכה יש להאשה בתוך מעיה שממנה הדם יוצא וזהו
לשונו שם אבל אה״נ אם אשה רואה אפי׳ דם גמור ואומרים
הרופאים שידוע להם בבירור שישלהאשה מכה בתוך הרחם
שהוא המקור שממנה הדס יוצא או שהאשה בעצמה אומרת "
כו׳ נאמנת וטהורה כו׳ ע״כ הרי מבואר דדעתו וודאי דיש
לסמוך על הרופאים היכא דליכא לברורי :

יח

ג״כ דיש לסמוך על הבחנת הרופאים
כמבואר ממאי שכתב בעור סי׳ קצ״א לענין חצץ
׳
אדום שזכרו הר״ן והבאתי דברי הב״י לעיל ומסתברא דדעת הב״י
דהמנינן וסמכינן על הבחנת הרופאים בכל מילי ואף דבעל פמ״א
ח״א שאלה י״ב הכ״ל מפרש לדברי הלי דלא התיר רק מהמת
דהאשה הרגישה כאב בכליות כמבואר בדברי הר״ן שזכרו
הב״י וגס אנכי כתבתי לעיל בישוב אחד על הקושיה עבודת
הגרשוני וגס קושית בעל פמ״א לדברי הב״י הנ״ל דרק בעבעית
כללי סמכינן על הבחנת הרופאים ולא על הבחנתם בענין
פרטי • אכן לפענ״ד נראה דאמיתת הדברים הוא דדעת הב״י
הוא דסמכינן שפיר בכל מילי ואף כלא שום ראיה לדברי
הרופאים והראי׳ נזה דהב״י בטור סי׳ קצ״ט מביא לכל דברי
מהרי״ק שבשורש קנ״ט אשר בדבריו מבואר בין מסתימת
לשונו ובין מראיותיו שם דאין מחלק בשום דבר מדברי חילוקים
הנ״ל (אכן החילוק שכתב בעל כנסת יחזקאל בסוף תשובה
ל״ד וישבתי בזה לעיל אות (קמא) קושיה בעל .פמ״א על
הב״י ז״ל זה אינו■ ממועט בדברי מהרי״ק הנ״ל) ושפיר סובר
דתמיד סמכינן על הרופאים והב״י שם לא כתב על דברי
מהרי״ק שום דבר ולכן משמע דלית לי׳ כל החילוקים הנ״ל
וגס על דברי בעל פמ״א התעוררתי לעיל וגס לפענ״ד נראה
דאין להעמיס כלל בדברי הב״י כמו שמשרשו בעל פמ״א כנ״ל
דאף דהר׳ין זכר שהאשה הרגישה כאב בכליות עכ״ז הב״י כאשר
כתב ע״ז דאף בלא טעמי׳ דהר״ן יש להתיר מחמת הא דהמפלת
דיש לסמוך על הרופאים שאומרים שהוא בא מן הכליות בכ״ז
האריך הב״י ולא זכר מאי דהאשה אומרת שמרגשת כאב
בכליות ואשר ע״כ יש להאמין להרופאים ולסמוך על דבריהם
ולכן מבואר דהוא מתיר אף אס אינה מרגשת כאב בכליות
והנה בספרי העור הנמצאים כעת איתא בבדק הבית • וז״ל
והוא שיתנם במים בפושרין מע״ל ולא ימחו כמו שנתבאר בסי׳

קפ״ח ע״כ ומבואר מן הד׳^מ שם ס״ק ד׳ ומן תשובה ק״כ
הנ״ל ומן דברי בעל פמ״א בח״א שאלה י״ב הנ״ל דלא הי'
בספריהם דברי הבדק הבית הנ״ל ולפענ״ד נראה דוודאי הוסיף
איזה מדפיס ומגיה ואין לדברי בדק הבית הנ״ל ביאור דאם
איתא כמו שכתב דלהיתר החדש שכתב הב״י צריך בדיקה
בפושרין ואס נימוחו ליכא שריותא של הב״י לפ״ז מי ביקש
זאת מן הב״י ז״ל שיאמר שריותא חדש ולהצריך בדיקה בפושרין
מה שלטעמיה שריותא שכתב הר״ן א״צ להבדיקה ואף אם ימוחו

נקבה לפסתו וילדה או שהפרישה מעוברת היא וולדה ירעו עד שיפול בהם מוס והוא כחנמיס ודלא כר״א (תמורה י״ע ע״א) דדינו דר״א לא אתיא רק
בשני התנאים דווקא והוא שיירו משוייר ועובר לאו ירך אמו אבל אס עובי ירך אמו הוא אף דשיירו משויר הוי הדין כתכמיסודלא כי׳א וביארתי.כ׳ז לעיל
באות (נו) ודברי הרמב״ס

שם בפ׳ זיין מה׳ עבדים

ה׳ י״א עולים ג״כ מיושבים ומדוקדקים ואין בדבריו שוס סתירה כלל

דאחר דירך אמו הוא לכן כתב

בסיפא הטעם דהוי כמשחרר חצי עבדו ולא כתב דהוי כמקבל שטר שחרור ליזבירו מיד רבו שלו דאתרדירךאמו הוא שפיר שייך גם בזה .הסברא דגיעו
וידו באין כאחת ויד השפחה הוי כיד העובר והא דהוי כמשחרר חצי עבדו הוא או משוס דצריך להיות יד השפחה כיד העובר לזכות להעובר והשפחה אינה
משוחררת או משום דכיון

דהעובר ירך אמו הוא והוא יכול לשחרר גם לאמו ואינו משחרר רק להעובר הנמשך אחר אמו ולכן הוי כמשחרר

חצי

אבל ברישא גבי האומר לשפחתו ה״א בת חורין וולדך עבד פסק הרמב׳ס כרבנן דדבריוקיימין דמלתא דרבנן אין תלוי רק באם שיירו משוייר

עבדו

לבד ואף

דשפיר הוי העובר ירך אמו שפיר הוי דבריו קיימין ולא הוי השפחה כמו המשחרר חצי עבדו או מחמת דיד השפחה מקבלת הנע שחרור בעד עצמה והיא

משוחררת ובין השפחה ובין העוברין מקרי כולי עבד ולא חצי או דמתמתדהשפחה היא האם והיא העיקרית לכ״ע ולא שייך בזה עובר-ירך אמו ומבוארין הדברים

באורך בדברי לעיל אות סה עד אחר אות פה ודברי הרמב״ם שבפ׳ י״ב מה' אםורי ביאה עולים ג״כ לנכון כי מאי דכתב על שני דיני' האחרונים דשם אשר הוא
מצרי ראשון שנשא מצרית שניה ומצרית ראשונה שנישאת למצרי שני דנלמד מקרא דאשר יולדו דבניהם שני כבר ביארתי כן באות פט

ולענין דין

בעזה״י

הראשון שברמב״ס הנ״ל אשר הוא מצרית מעוברה שנתגיירה כתבתי לעיל אות (צ) דיש להסתפק בזה אס צריך בי' הדרשאדאשר יולד י* או לא וכבר כתבתי
לעיל אות (כה) דאין הכרע בזה בכוונת דברי הרמב"ס ונוכל לפרשו כמו שנרצה ונתיישבו בזה כל דברי הרמב׳ם לנכון כעזה״י:

צב <7וד יש לעיין דהנה במנחות פ׳ ב׳ איתא שם תני ר׳ חייא תודה שנתערבה בתמורתה ומתה האחת מהן אין לה הקנהכו' ושם בדף (פ״אע״א)
איתא שם א״ל רב אשילרבכהנא אס איתק לר׳ יוחנן דאמר הפריש חטאת מעוברת כו׳ א״ל מאן לימא לן דאמר ר״י אם שיירו■ משוייר
דלמא אם שיירו אינו משוייר והיינו טעמא דר״י דאמר אדם מתכפר בשבח הקדש ע״כ והנה לפי מאי דבארתי לעיל דהרמב״ס דפוסק כר״י דאמר הפריש
חטאת

מעוברת כו׳.אין הכוונה ביה כמי שרוצה ללמוד בדבריו בעל הלח״מ דטעמי׳ הוא משוס דסובר אדם מהכפר בשבח כו׳

רק דטעם הרמב״ם כמו

דהוא טעמי׳ דר׳ יוחנן דכובר דשיירו משוייר וא״כ קשה דהלא מבואר בגמ׳ דמנחות(פ״א א׳) הנ׳ל דאס דשיירו משוייר יכול להיות תקנה לתודה

שנתערבה

בתמורתה ומתה אחת מהן דיפרוש מעוברת וימתין לה עד כו׳ והרמב״ס בפ' י״ב מה׳ פסולי המוקדשץ ה' י״ג פוסק כר' חייא דאין לה תקנה וזהו סותר לכאורה
להסוגיא דמנחות הנ״ל דמבואר דאם שיירו משוער יש לה הקנה כנ״ל ולזה אין מועיל אף מה שחדשתי בדרך החדש הנ״ל דשיירו משוייר ועובר כו׳ הוא הרי מילי
נגהו ושהרמב׳ס פוסק רק דשיירו משוייר אבל עובר ירך אמו הוא דעכ׳ז הקושיא הנ״ל במקומה קיימא דכיון דסובר דאם שיירו משוייר אף אס עובר ירך אמו
שפיר יש תקנה להנשארת וכמו דמבואר ממאי דאמר מאן לימא לן דאומר ר״י אס •שיירו משוייר דלמא אס שיירו איני משוייר כו׳ ■ ע'כ הרי דלא תלו

גם

הדבר רק באס שיירו משוייר לבד וכן מסהברא באמת כן דאין תלוי רק באס שיירו משוייר לבד:

יש להקשות דהנה בתמורה כ״ה ע״ב דחה רב המנונא להא דנאמר דטעחי׳ דר״י הוא משוס דאדס מתכפר בשבח הקדש והוכיח מר׳ יוחנן
עצמו דלא אהדר לתלמידיה ר׳א דע״כ דטעמי׳ משום דשיירו משוייר וא״כ למה אין מקשי שס הגמ׳ לפ״ז מהא דתני ר' חייא דתודה שנתערבה

בתמורתה ומתה כו׳ כמו דמקשי רב אשי לרב כהנא במנחות פ״א א כנ״ל ותירוצו דרב כהנא אינו עולה לפי מאי דהעלה

ביותר קשה לפי מאי דהעליתי בדרך החדש הנ״ל וביארתי דלא סליק בתיובתא

רב

המנונא

כמובן

וזהו

בתמורה שס רק להא דעובר לאו ירך אמו לבד אבל הא דשיירו משוייר

קיימא

שרת עמודי א״ש חלק א
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טהורה האשה והנכון הוא כמו שכתב בעל עבודת הגרשוני
דגבי החצץ שפיר ימח במים אף אם הוא מן הכליות ועכ׳יז
מתיר הב״י מחמת אמירת הרופאים דסובר דשפיר יש לסמוך
על הבחנת הרופאים והארכתי בדברי הב״י לעיל :

והד״ט

אף דמשיג שם על הב״י הוא רק משוס דמבואר
קם
מדבריו שם דהבין דגם גבי החצץ אדום לדברי
הרופאים לא ימוחו בפושרין ומועיל בהו הבדיקה כמו גיי
קליפות ושערות ויבחושין ועפר ואחר דמועיל בהו הבדיקה
וודאי דצריך בהו הבדיקה כמו גבי הקליפות ושערות ויבחושין
ועפר ולכן שפיר תמה שם על הב״י כמבואר בדבריו יעו״ם •
אבל היכא דאין שייך בדיקה יתכן דמודי הרמ״א דשפיר יש
לסמוך על הבחנת הרופאים כי היכא דנוכל לברורי מבררינן
וכמו דכן הוא דעת מהר״מ לובלין וכאשר ביארתי לעיל •
ועוד נ״ל לומר דמטין הדברים דדעת הרמ״א הוא דבעלמא אף
במקום דאיכא לברורי א״צ לברורי וסמכינן שפיר על הרופאים
ורק גבי קליפות ושערות ויבחושין ועפר וכן גבי הצץ אדום
דמדמה בד״מ לקליפות ושערות כו׳ בהו צריך הבדיקה בפושרין
לראות אם נימוח ותהי טמאה מחמת כי הרופאים לא אמרו
רק דקליפות ושערות כר' וכן חצץ אדום אינם דם דניחוש לנדה
אבל אם נימוחו אינם קליפות או שערות או חצץ רק דם קרוש
ודם נדה וכאשר כתבתי כמו כן לעיל אות (קל״ג) והראי׳
לזה מהא דבסי׳ קצ״ט סעי׳ ב׳ כתב הרמ״א לדברי מהרי״ק
שבשורש קנ״ט ה׳ וז״ל הרמ״א שם ואשה שצוו אותה הרופאים
שלא תחוף ראשה במים רק ביין יש לשאול לרופאים אס היין
מסבך השערות ואס אומרים שאינו מסבך יש לסמוך עליהם
ואס אין הרופאים בקיאין בדבר יש לאשה לנסות תחילה אם
היין אינו מסבך השערות ע״כ הרי דמבואר דאף דיש לברר
ט״י הנסיון עכ״ז היכא דהרופאיס אומרים שאינו מסבך השערות
א״צ תו לנסות וסמכינן על הרופאים לבדם ובאמת המעיין
בדברי מהרי״ק יראה דפשטיותן של דבריו .משמע להצריך
לגסות ג׳ פעמים וגס לשאול מהרופאים אכן מדברי הרמ״א
הנ״ל מבואר דמפרשו דח״צ לשני הדברים הניסיון והשחלה מן
הרופאים ומועיל אמירת הרופאים לחוד א״צ לנסות עוד ואף שיוכל
לבוא לידי נסיון והוי מלתא דאיכא לברורי • ואף דודאי י״ל
דהא דפסק הרמ״א כדברי מהרי״ק דסמכינן על הרופאים
במאי דאומריס ■שאין היין מסבך השערות הוא רק משום דטעמא
רבה איכא שלא לחוש כלל שהיין מסבך וכאשר כתב מהרי״ק
פס מ״מ אחרי דלא מצינו בדברי הרמ״א דכתב דאין לסמוך
על הרופאים בענין אחר כי מדבריו בד״מ שבסי׳ קצ״אהנ״ל

לא מוכח דאין לסמוך על הרופאים כאשר כתבתי לעיל ובסי'
קצ״ט כאשר כתב שס הב״י דברי מהרי״ק הכ״ל אשר מדבריו
מבואר בהדית דלאו לעכין רחיצה ביין לבד סובר דיש לסמוך
דבכל מילי יש לסמוך על הרופאים
על הבחנת הרופאים
והד״מ לא השיג שם ולא כתב שם ע״ז מאומה ואדרבא בש״ע
סי׳ הנ״ל כתוב ברמ״א דברי מהרי״ק והוסיף להקל על המורה
מפשעיות דברי מהרי׳יק כנ״ל • לכן מעין הדברים דדעת מהרי״ק
דשפיר יש לסמוך על הבחנת הרופאים בכל מילי ואף במקום
דאיכא לברורי :
קסא ובטל כנסת יחזקאל בתשובותיו השובה ל״ב ותשובה
׳ ל״ד העלה הכל לסקל דשפיר יש לסמוך על הבחנת
הרופאים  .אף כשאומרים מכה יש לה שמוציאה דם דעהורה
וסוף תשובה ל״ד הנ״ל כת• :שם החילוק ההבחנה שנתרפא
החולה ושארי הבחנות דהדעה שכתב דצ״ע אם מותרת לשמש
אחר שנתרפא ולסמוך על הרופא דאומר שכבר נתרפאה מ״מ
בשארי ענינים שפיר מודה דיש לסמוך על הרופאים וכתבתי
כבר לעיל באות (קמא) ליישב בזה מה שעמד בעל פמ״א על
הב״י • גס כתב בעל כנסת יחזקאל בסוף תשובה ל״ד הסברא
דהיכא■ דאיכא לברורי דשפיר יש לברר אבל בליכא לברר דעתו
.דיש לסמוך שפיר על הרופאים :

כןםב

ובסל
*

עבוה״ג תשו׳ כ״ב העלה ג״כ דיש לסמוך על,
הרופאים רק דכת׳ דלא מפני שאנו מדמין ניעבד

עובדא והעלה לסקל למעשה כאשר יסכים עוד רב עמו לסמוך
על דברי הרופא במאי דאומר שא׳יא לבוא עיפין אלו מן המקור
בצירוף הסברא דאין אורח בא אלא בשעתו הרי דבצירוף איזה
סברא סמך אף למעשה ולהלכה הי' נראה לו דשפיר יש לסמוך אף
בכל מילי:

ובסל
*

מעיל צדקה תשו׳ ל״ד העלה ג״כ דיש לסמוך על הרופאים
ובסוף תשובתו שס כ׳ דלא מלאו לבו להקל למעשה

ושכ״כ הרב בתשובת עבוה״ג גם הר״ן לא רנה להתירה על
סמך שאותו חצץ אדום דרך להוליד בכליות אלא שאר התיריס
ובדיקות כמ״ש וכתבן עוד שם דפתח פתוח מצא דקשה לסמוך
על הרופאי׳ מהא דמסופקיס שסי׳ קפ״ז לסמוך על דברי הרופאי׳
לאסור אשה איסור עולמית ואפי׳ דהוי מלתא דעבידא לגלויי
שמתירא לשקר ע״כ והנה מה שהוכיח מהר״ןלפי מאי דמבו׳ בד״מ
סי׳ קצ״א הנ״ל דגם גבי החצץ אדום אס הוא מן הכליות לא
ימוחו בפושרין ומועיל'בהו בדיקה כמו גבי הקליפות ושערות
מידי דלכן כתב עעמיס
לפי זה .לא מוכח מן דברי הר״ן
אחרים שיהי׳ טהורה אף אס ימוחו בפושרין כתוב כן בד״מ

הגה״ה

צד והנלאה
דלא דלמא אתי

קיימא נן וליכא

שם

ע״ז חיוכחא והנה מהא דתני ר' הייא הנ״ל היה כליק בתיוכתא אף להא דשיירו משוייר כנ״ל :

לי ליישב כל זה דהנה במנחות שס פ״א ע״א איתא שס אחרי הנ״ל א״ל דימי ברי׳ נו׳ לרבינא וליחי בהמה ולימא הרי עלי נו׳
א״ל התורה אמרה טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם ואת אמרת ליקום ולנדור בתחילה ע״נ והנה בנדרים ש׳ ע׳ב פריך מ״ש נדר

בהו לידי הקלה נדבה נמי לא דלמא אתי בהו לידי הקלה (יעויין ברשי' ור׳ן שם) כהלל הזקן דהניא אמרו עליו על הלל הזקן שלא

מעל אדם בעולתו כל

ימיו מביאה כשהיא חולין בעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטה כו'

וכן שם בדף (יו״ד ע״א)

אומר הגמ'

שם נודרכו׳ נדבה

הרי מבואר דלהקדיש קרבן נדבה ולשהותה איזה זמן
דאמר אדם מביא כבשתו לעזרה ומקדישה וסומך עליה ושוחטה ע׳־כ
נמי כו׳ר״י לטעמי׳
ולהקריבה נדבה דומה ממש לנדר ואסור בזה לנדוב כמו לנדור וא״כ לפי מאי דמשני רבינא התורה אמרה שוב נו׳ ואת אמרת ליקום ולינדור בהחלה
מעתה תו לא קשה ג״כ מאי דהקשה רב אשי לרב כהנא דלר״י יפרוש מעוברת וימתין עד שתלד דאחר דימתין
וינדב כן

בתחילה דהוא אסור כמו לנדור והוא נכון לפענ״ד ומעתה תו לא קשה מידי לא
דהקשיתי באות [צב] על הרמב״ס כמובן ונשלם בעז״ה ישוב כל דברי

מאי דהקשיתי

ולא יקריבה

תיכף ממש האיך יקוס

באות (צג) על הגמר׳ דתמורה

ולא מאי

הרמב״ס ז״ל בענין עובר ירך אמו :

ומעתה אדבר קצת בעזה״י מאי דיש להתעורר לפי הנ״ל בענין הנוגע להמדובר בפנים והוא
צה הנה לעיל באות (פח) ביארתי דברי הגמ׳ דיבמות ע״ח ע״ב דאומר שם כי אתא רבינא אר״י באומות הלךכו׳ דהוא נמשך על מה שלמענה
והוא חזרה מקודם והבאתי שם דברי הגר״א שמפרש ג״כ דהוא חזרה ובדרך הזה הלכתי ג״כ [והגר״א ז״ל מפרש דהחזרה הוא דפליג רבינא
■על רב דימי ואנכי ביארתי בכדי ליישב מה שהתעוררתי על הרמב״ם בגוונא אחריהא קצת כמבואר לעיל שם ואזכיר תיכף מזה] ופירשתי דהוא

חזרה עמאי דהבין הגמ׳ מקודם דהא דצריך הקרא דאשר יולדו הוא רק מחמת דעובר לאו ירך אמו ומחמתזה הקשה הגמ'
מעוברת שטבלה כו׳ ותי׳ הגמ׳ דשאני עובר דהיינו רביתיהאכן לפי מאי

דכי אתא רבינא אר״י דבאומוח הלך אחר הזנר

מרבא דאמר

גיורית

שפיר צריך תו הקרח דאשר

יולדו אף אם עובר יא״ה דלא נימא דאזלינן באומות נתר הזכר אף לאחר שנתגיירו ובא הדרשה דאשר יולדו דכשנתגיירו הילכין אחר הפגום והארכתי בזה לעיל שם
ומעתה נוכל תו לומר לכאורה דבמסקנא חוזר הגמ׳ גס מהסברא דעובר דהיינו רביתיה דלא שייך חציצה בזה כי הגמ׳ לא אמר זה הסברא דשאני
עובר כו׳ רק מהמת דרצה ליישב לרבא הא דהצריך ר״י לדרשא דאשר יולדו ואחרי דלפי מאי דכי אתא רבינא לא קשה תו כנ״ל א״צ תו לשינויא
דשאני עובר ולכן נאמר דחזר הגמ׳ גס מזה והכלל נכלל במאי דאומר הגמ׳ כי אתא רבינא כו׳ דהוא לשון חזרה כנ״ל וא״כ לפ״ז יודחה היתר

/השלישי של הראבי׳ לענין הקליעות אשר כתב דמחמת דאיכא סכנות נפשות לגלחן הוי הכי רביתייהו כמו בעובר דאומר הגמ׳

דהיינו

יביתיה
כזיק

ולא

יט

שרת עמודי א״ש חלק א
שם והארכתי לעיל בזה ומאי שכתב דמצא פתח פתוח ממאי
דמסופקין בסי׳ קפ״ז הנה בסימן קפ״ז מבואר שתי דעות דיש
מסתפקין אם מותר לסמוך על הרפואה ויש מי שמתיר ולכאורה
בתר דעה המחרת ראוי לגרור ולפסוק בעניניס כאלו אשר
דומה לעיגון ואין מוציא הספק של דעה הראשונה מן הוודאי
של דעה שני׳ ולפי מאי דכתב בעל כנסת יחזקאל אף דעה
הראשונה לא הסתפקה רק אם לסמוך בהבחנת הרופא בדבר
כזה שאומר שכבר נתרפאה דשכיחא דטעי בזה אבל בשארי
עניניס מודי כ״ע דוודאי יש לסמוך לפ״ז נסתם הפתח אשר
מצא בעל מעיל צדקה פתוה גס מאי דכתב ואפי׳ דהוי מלתא
דעבידא לגלויי שמתיירא לשקר ע״כ כבר ביארתי דאין זה
מעלה ומוריד כלל כי מאי דיש לדין בענין הסמיכה על

הרופאים הוא רק מהמת החשש דטועיס בכח השערתם וסברא
זו כתב בעל מעיל צדקה בעצמו שם וכן בתשובת בעל פמ״א
הנ״ל והוא פשוט דזולת הסברא דיש לחוש לעועים אין לחלק
בין רופא ישראל לשאר עך דוודאי לא גרע הרופא האומן
אשר הוא אינו חפ׳ן למרעי אומנתו וכיון דהחשש הוא דמועה
הרופא אין נפקותא במאי דעבידא לגלויי כי לפי דעתו הוא
אומר אמת ובזה אין להאריך כ״כ כי גס בעל מעיל צדקה
לא כתב רק לכל שכן לבד • ומן דברי ס״ט סי׳ קפ״ח ס״ק
ה׳ בסופו במאי דמביא בשם שו״ת שבות יעקב מבואר דגם דעת
בעל שבות יעקב להקל לסמוך שפיר על הרופאים וכן מצאתי
בבאר היטב סי׳ קפ״ז ס״ק י״ז בשם בעל ש״י רק שכתב בשמו
דאין לסמוך ע״ז עד שיסכים עוד אחד מבעלי הוראה למעשה :
קסג אכן דעת בעל פמ״א ה״א שאלה י״ב דאין לסמוך ן על
י הרופאי׳ רק כשיש ראי' לדבריהם והבאתי כבד לעיל

דבריו והתעוררתי על כל דבריו בתשובתו הנ״ל ולכאורה דבריו
סותרים למאי דכתב בה״ב סי׳ קמ״ו המובא בס״ט סי׳ קצ״ח ס״ק
י״ט דכתב בלשונו ואפי׳ הוא רופא ישראל שמא לא יצליח ברפואה
ושמא כו׳ דרופא ישראל דשפיר יש להאמין לו היה ראוי להתיר
זולת הסברות שכתב אבל באמת אין סותרים דבריו מידי דהוא
הוא הסברא שכתב שמא לא יצליח ברפואה זו־ דאף דהרופא
אומר דוודאי יצליח ברפואה זו מ״מ יש לומר דטועה הרופא
ברפואתו אלה • גס אפשר דהיכא דלא יוכג 'לבוא לידי איסור
דאורייתא לעולם כמו היכא דהקליעות המה רק ברוב הראש
דלפי מאי דהידש בעל פמ״א את הסברא דע״פ אמירת הרופא
הוי תו אינו מקפיד והארכתי בזה כבר לעיל דוודאי כן הוא
דהוי אינו מקפיד אף אם באמת טועה הרופא א״כ ברוב
הראש הוי רובו ואינו מקפיד דאין חוצץ מדאורייתא כלל ואין
לחוש רק לחציצה דרבנן לבד בזה שפיר מודי בעל פמ״א דיש
לסמוך על הרופאים רק דהוא חושש שמא לא יועיל ההצלחה
בהרפואה ולזה הי׳ מורה לשונו בח״א שאלה י״ב הנ״ל דכתב

שס וז׳יל דלא מציכו בשום מקום לסמוך אדברי רופא באיסור
הורה ע״כ ולכן יש לומר דכוונ״ו דבאיסור הורה היינו באיסור
דאורייהא ולא באיסור דרבנן רק דלפ״ז לא א״ש מאי דכתב
שס אח״כ וז״ל ואף לדעת דההירובאשה שנחזקה להיות רואה
כו׳ וכבר הבאהי 4דבריו לעיל והנה גבי אשה המוחזקה ברואה
מ״ת אינה אסורה רק מדרבנן לבד • וכאשר כתב כן בעל נודע
ביהודה -מ״ק ישאלה מ״ט דאין ללמוד מהדעה המתרה ברואה
מ״ה לסמוך על הרופא במילי דאורייתא דשאני ברואה מ״ת
דהוא רק מדרבנן יעו״ש וא״כ בעל פמ״א דכתב דעעס דעה
המתרה ברואה מ״ת הוא מחמת דאתי׳ חזקה דלא מרעי נפשי׳
ומוציא מידי חזקה דרואה מ״ה יעו״ש מבואר דזולה העעס
הנ״ל אף כי ברואה מ״ה הוא רק מדרבנן ועכ״ז אין לסמוך
על הרופאיס ואפשר דיש לדחוק ולחלק בין חזקה דרואה מ״ה
דאף דהחזקה אינה רק מדרבנן עכ״ז אם משקר הרופא והראה
עוד הפעס בשעת השמיש יבוא לידי איסור דאורייתא ואיסור
כרת וע״כ אין לסמוך על הרופאים זולה הסברא דאהי' חזקה
כו׳ ומוציא מידי חזקה כלל אבל בהא דמיירי בעל פמ״א
בסי׳ קמ״ו חלק ב׳ דרובו ואינו מקפיד החציצה אינה רק
מדרבנן ולא יבוא לעולם לידי איסור דאורייתא בזה אף בעל
פמ״א מודי דיש לסמוך על רופא ישראל ולכן כתב דאף אס
הוא רופא ישראל שמא לא יצליח ברפואה זו או שמא לא יתהוו
הני מארלאקין או שמא לא יקבל האי גופא סמא •

הלצא

מהנ״ל דדעה הריצב״א ומהרי״ק והב״י ומטין
כוםד
הדברים דנן’הוא ג״כ דעת הרמ״א בי״ד סי׳
קצ״ע (ולקמן אי״ה אדבר בדעת הרמ״א) וכן הוא דעה מהר״ם
לובלין ובעל כנסה יחזקאל דיש לסמוך על הרופאים בכל מילי
אף בדאורייתא וכן הוא דעת בעל שבוה יעקב רק דכהב באופן
שיסכים עוד אחד וכן הוא דעת בעל עבודת הגרשוני ומעיל
צדקה רק דהמה חששו למעשה ובצירוף איזו סברא כמו חזקה
דאין אורח בא שלא בזמנו מהיר בעל עבודה הגרשוני אף
למעשה ולכן בעל פמ״א דלא התיר לסמוך על הרופאים כשאין
ראיה לדבריהם הוא יחידאי בדבר וכבר התעוררתי על כל
דבריו בזה וגם העליתי לעיל דאף דכל הראיות של איזה צד
יש לדחות וליישב מ״מ מהא דשאלו מהרופאיס שני פעמים
גבי קליפות וגבי שערות יש להסתייע שפיר דיש לסמוך על
הרופאים בכל מילי וכאשר סברי כל הני פוסקים הראשונים
והאחרונים הנ׳י׳ל שזולת בעל פמ״א כנ״ל :

והנראה

לי לחדש עוד בזה דבר ולומר דעד כאן
קפה
לא חקרו וחלקו הני פוסקים הנ' ל בענין
נאמנות הרופאים רק בהבחנת הרופא בחולאת וענין המוסתר
והנעלם בפנימות החולה כי אחר שנעלם מעיני הרופא הקלקול
שנתהווה באברים הפנימים של החולה ואינו יכול הרופא לידע

הגה״ה

ולהבחין

חייץ והלא לא לפי הנ״ל במסקנא קיימי דהא דאינו חייץ האס ל העובר הוא משוס דהעוברירך אמו הוא ולא משוס דהיינו רביתי׳ ובזה יכולינן לסתור

דברי ההיתרים [זולת המבואר מאות קפה ולהלן] שכתבתי בפניס בענין השאלה הנצב

בפנים

כי טעס השלישי של הראבי׳ הוא עיקר וכי כדאי הוא לסמוך אף עליו לבדו

בפנים

פתח אמרי

אשר יסוד ההיתרים

ובדברי שבכאן הנ״ל נוכל להרוס

כל

הוא

יסוד

מאי

הזה

דהעליהי

ונאמר

דאס

דהראבי׳ מפרש דהסברא דעובר היינו רביתיה קיימא אף במסקנא אכן להרמב״ס לפי הנ״ל לא קיימא זאת במסקנא ועכ״פ אינו מוכרח דקיימא במסקנא
ואפשר דגם להראבי׳ גופא לא היה מוכרח כל כך דקיימא זה במסקנא ולא התיר רק בצירוף שעמים האחרים שכ' שם אשר המה אינם שייכים כבי
השאלה שנשאלתי המוצב בפתה אמרי כמבואר כ״ז בפנים ואס דלא ממאי דאוציאדרך חדש כנ"ל נעביד מחמת זה עובדא אכן כ״ז אינו רק אם היינו באין

להקל מחמת דרך החדש אבל לחוש להחמיר ובפרש במאי דהחמירו האחרונים ג״כ יתכן דשפיר יש לחוש וגס דאף אס לא נאמת להדר־ החדש שכתבתי
ואף אם ימצא חיזה סתירה וקושיא עליו עכ״ז יהי׳ איך שיהי׳ כיון דעכ״פ אנו

רואין דהרמב״ם

מביא זה הדרש דאשר יולדו להא דמצרי שני

שנשא

מצרית ראשונה ובאם דנאמר דדעת הרמב״ס הוא דעובר ירך אמו וכאשר כתב כן בהדיא בלשונו בפ׳ י״א מה׳ נזקי ממון ה׳ י״ב ובשארי מקומות
תפס ג'כ בלישני' אשר מורה הכל מזה דששתי׳ הוא דעיבר ירך אמו והארכתי בזה לעיל וא״כ לפ״ז מבואר דע״כ הבר הרמב״ס איזה פירוש או ראיה
יהי' איך שיהיה דהא דדייק הגמ׳ דיבמות ע״ח ע״א טעמא דכתיב אשר יולדו כו׳ כלומר דמהא דצריך לדרשא דאשר יולדו מוכח דעובר לאו כו׳ כ״ז
לא קיימא כן באמת אחרי דהרמב״ם סובר דעובר ירך אמו הוא ועכ״ז הביא להדרשא דאשר יולדו וא״כ אחרי דמוכח דלהרמב״ם ע״כ באמת לא קיימא

כהא דהקשה ביבמות עעמא דכתיבי כו' ממילא מבואר דבאמת אין קשה להא דרבא אף בלא סברה דשאני עובר דהיינו רביתיה
דשאני עובר וא"כ דלמא לא קיימיצן באמת כזה הסברא ואף היכא דהוי רביתי׳ חיין :
צו והנה לפי מאי דכתבתי'בפנים אות (עו) דכל השקלי וטריא דגמ׳ דיבמות דמקשי מהא דאמר רבא גיורת מעוברת
עומד

יעוין בפנים שם

ואין מצריך לשינויא

כו׳ הוי /רקמחמתדהעובר

לפרוש ממילא אבל הקליעות המה יותר עדיפא ודמייא לידות הכלים שהכניסן כדרכן שבתוספתא אשר הביא הגר״א ז״ל ראי׳ ממנה

לפ״ז אף אם

נאמר דהגמ'

חוזר ממאי דמשני שאני עובר דהיינו רביתי׳ ולא קיימא .במסקנא זה הסברא אכתי אין

נסתר

מזה היתר

השלישי של הראבי׳ וכן כל דברי שבפנים בעניני הקליעות הנזכרים בפתח שאלתי אבל לפי מאי דכתבתי בפנים אות (עח) דעובר וקליעות דמיין להדדי

ושניהם תולים בשקלי וטרי׳ דגמ' דיבמות הנ״ל

ואס כן באס דנאמר דלא קיימינן באמת כסברת שנויא דגמ׳ דשאני עובר דהיינו רביתי׳

לפ״ז היתר הג׳ של הראבי׳ ואפשר דגם הראבי׳ גופה לא כתב רק בצירוף טעמים האחרים אבל בענין

דאין שייך תעמים הראשונים של הראבי' לא נוכל תו לדון התירא בזה מצד

שנשאלתי המבואר בדברי

טעם הג׳ של

(ח״א) יוד

שבפנים

והיה  .נסתר
אות

הראבי׳:

ואף

(א)

שרת עמודי א״ש חלק א
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ולהבחין דכר רק ככח המשער בהתכוננות על מקרי החולה
והשתנותו לפי העתים וזהו כאמת דבר קשה מאוד ושכיח
כזה הטעות והשגיאה ושייך בזה סברת כעל פמ״א דאין שייך
לומר והוא ראה או ידע אשר הכוונה הוא ראי׳ מוחשית וידיעה
כרורה ולא ככח המשער מאומדנות לבד אכל כשהחולאת או
הדכר המעיד ע״ז הרופא הוא דבר נגלה ונראה כמו פצע
וחכורה ומכה טרי' שפיר קרינן בזה והוא ראה או ידע כי
אחרי דהחולאת או הדכר הוא ענין חיצוני ורואה הרופא את
החולאת ואומר שזה מרפא וזה מזיק למה לא נסמוך עליו
כזה הלא כל ענינים המזיקים והמרפאיס להחולה על חולאת
ידועה הוא ענין מכורר לחכמי הרופאים כין מצד חכמת הטבע
וכין מצד הניסיון ולכן נאמר דבשהחולאת הוא חולאת חיצוני
ע"ייי 3יןךי •
קסו וראי׳ ברורה נראה לפענ״ד דעב״פ כחולאת החיצונית
דוודאי יש לדון ע״פ רופאים במה שמשערים
בחכמתם דאיתא בב״ק (צא א) אמדוהו והבריא נותנין לו כל
מה שאמדוהו כו׳ עד מן שמיא הוא דרחימו עליו־ ובוודאי
החומד הוא ע״פ רופאים ואף דחזינן דלא הי׳ במו שאמדו
והבריא מקודם עכ״ז אמרינן דמן שמיא הוא דרחימו עליו
ולא דעעו הרופאים ומוציאין ממון ואף דככממון להוציא מחזקת
בעליהם לח אזלינן כתר רוכא וחיישינן למיעוטא דשביח אלא
ע״ב דלא שכיח כלל דיטעו הרופאים בחולאת חיצונית במו חכלה
ומכה ובאמת מטין הדברים דיש להוכיח מזה אף כחולאת
הפנימיות יש לסמוך על הבחנת הרופאים דמי לא עסקינן
בהא דכ״ק הנ״ל דע״י הכאתו גרס להמובה סירוס וחולשה
כאיכרי׳ הפנימיס רק דלהכריח בנ״ל ולהקשות מזה על הפוסקים
הנ״ל דחששו לטעות גבי הבחנות הרופאים לא נוכל בי\ש
לדחוק וליישב דאין מיירי הא דב״ק הנ״ל רק במכה חיצונית
הנעשית מהכאה וחבלה כהמורגל • ועכ״פ גבי מכה וחבלה ובל
דבר חיצוני הנראה לעין הרופא שפיר מוכח מהא דב״ק דלכ״ע
וודאי דיש לסמוך בזה על הבחנת הרופא ולא היישינן לטועה .

והן אמת דיש דברים דחששו החכמים באיסור כרת יותר מכממון
והוא לענין מיס שאל״ס וכל הדברים שאין מעידין השנויים
במשנה יבמות (ק״כ •) וכמבואר ברמב״ס פ״ז מנחלות ה׳ ז׳ •
ובש״ע ח״מ סי׳ רפ״ד וכדאיתא בב״מ כ׳ ע״ב היכא פשיט מר
איסורא מממונא ואין כאן המקום להאריך בזה מ״מ אין זה
רק במה שמבואר בהדיא דגזרו רבנן באיסור ברת אבל במאי
דלא מצינו בפיר יש למילף אף איסור כרת מממון דאחר דלא
חיישינן בממון לאיזה מיעוט ואף דלא אזלינן בממון בתר דוכא
היכא -המיעוט הוי מיעוטא ־שכיח מבש״ב דאין לחוש גבי
איסור להמיעוט דהא קיימא לן דאזלינן באיסורא בתר רובא
ואף אס המיעוט הוי מיעוט השכיח :

עוד

נראה לפענ״ד דמובח ממשנה מפורשת (גיטין
ע״ב א) דיש לדון ע״פ הבחנת הרופאים אף לעגין
איסור ערוה בחולאת פנימית והוא דאיתא שם זה גיטך מהיום

ןיז ואף

, ,

,

הה אמות מחולי זה ועמד והלך בשוק והלה ומת אומדין חוחו
אה מחמת הולי החאשון מת ה״ז גע ואה לאו אינו גע ע״ב
ואומדין הוא וודאי ע״י הדופחים דמי בקי באומדנא הנ״ל אה
לח חכמי הרופאים וכמבואר כן בהדיא ממאי דכתב הב״י
כעור אס״ע כשה תשובת הרשב״ח והוא בש״ע אכן העזר הי׳
קמ״ה העי׳ ע׳ דכתב דענה עובה שלא יאמר אה אמות מחולי
זה שמא יבוא אדם שאינו הגון וישתדל עה הרופא שיאמר שלא
מת מאותה חולי ויוציא לעז על הגע יעו״ש והוא מבואר וודאי
דאף בחולי פנימית אומר מתניתין הנ״ל דאומדין אותו דהתה
אינו איירי בנחבל ומוכה רק חולה התה יהיה איזה שיהיה
ואדרבה רוב החוליה החולאת שלהה היא חולאת פנימית וכל
הפוסקים לא חלקו התם כין חולאת לחולאת הרי מבואר דבכל
מילי הוי הדין דשפיר יש לסמוך על הבחנת הרופאיה ולפענ״ד
הוא ראי׳ שאין עליה תשובה ואף כי מי יכול להכריע בדבר אשר
כבר התעוררו הראשונים והאחרונים וודאי לא איש כמוני עכ״ז
אחרי דאיני כותב הדברים להחליע רק בדרך שאלה לבד לא
מנעתי לדבר כל מה שבלבבי כענין הזה ולבן אומד שלפענ״ד
נראה דכדאי הראי׳ סנ״ל .להכריע דהדין הוא דככל מילי ים
להמוך על הבחנת הרופאים בבל מילי ובאשר באמת בן הוא
דעת רוב הפוסקים כבולם כנ״ל וגם שלא מהראי׳ דמשנה
דגיעין הנ״ל לבד מוכח דשמבינן על רופאים דבאמת גש
מהא דבב״ק (צא א) הנ״ל מעין הדברים ג״ב כך דאף כחולאת
פנימית סמכינן כנ״ל וגם בבר הוכחתי ג״ב מהא דשאצו ב׳
פעמים גבי קליפות וגבי שערות כמבואר הכל לעיל :
קסח אכן אם דהובחתי מהא דגיעין דהדין הוא דיש לסמוך
י על הרופאים עב״ז להלכה למעשה יש שובר גדול
בצידו והוא דהלא הרמ״א כה׳ גיעין סי׳ קמ״ה סעיף ע׳ כתב
וז״ל וי״א דאין אנו בקיאין כזמן הזה ולבן אין לסמוך כזמן הזה

מאומדניות הרופאים ע״כוהי״א שברמ״חהנ״ל הוא כתשו׳ מיימוני
השייכים להלכות אישות סימן ל׳ וזיי׳ל שם ובנידון זה אפינו
לא הלך אלא כמשענת הא אומדנא בעי שיאמרוהו רופאים
בקיאים ויאמרו שמחמת חולי הראשון מת ומי אמד אותו ועוד
מי בקי בזמן הזה כההוא אומדנא שנסמוך עליו להתיר יבמה
לשוק ואפי׳ לפי׳ ר״ת כו׳ מיהו אומדנא כעי ע״פ כקיאין שיאמרו
מחולי הראשון מת בדקתני מתני׳ וכבר פירשתי דאומדנא בזמן
הזה לא סמכינן להקל דשמא לא נשמר יפה מבמה דברים
שמחזירין את החולה לחציו ולא מחמת חולי הראשון מת עכ״ל
ואף דמן סיומו דכתב דשמא לא נשמר יפה כו׳ הייני יבולין
נדון ולומר דרק כזה לא סמבינן בזמן הזה מחמת דשייך הסברא
דשמא לא נשמר בו׳ אבן מראשית דבריו מבואר דאףכלא
הסברא הנ״ל כלומר במקום שאין שייך סברא הנ״יל רק טעות
אחר יהיה איזה טעות שיוכל להיות בדבר הנידון ע״פ אומדנות
הרופאים לבד אין לסמוך על האומדנא בזמן הזה ומאי דכפב
בסיומו הסברא דשמא לא נשמר בו׳ הוא רק דהטעות דשכיח
באומדנא דמת מחולי זו הוא השיבה דאין נשמר יפה וודאי

נפי

הגה״ה

דהסתירה הנ׳ל להיתר הג׳ של הראבי׳ ולענין השאלה שנשאלתי המכואר כפניה הוא מהרמב״ה ז״ל ננ״ל ולהרמב״ס אינא כריו הא אחלהא
נבי הקליעות דאחר דאיכא סכנה בהסרחה הוי אינו מקפיד כאשר כתב הלבוש והרמכ״ס הוכר ־השערות אינה נדונץ לעצמן וא״ע אף אה

הקליעות המה בכל הראש אכתי בערך כל הגוף הוי רק מיעועא ומיעועא שאינו מקפיד אינו חוצן אף מדרבנן וכן כתב החכמת אדה ז׳ל והארכתי בזה
בפנים באות (ב) ואף דהעליתי דקשה לצרף דעת הרמב״ס אף לסניף להתירא מ״מ להרמב״ס עצמו הוי כפיר מיעועא ואינו מקפיד ולא חייץ וח״כ
אין לנו לחוש לכאורה מה שיש לומר שלהרמב״ס לא קיימי הסברא דהיינו רביתי׳ כיון דלהרמב׳ס עצמו אינו היין מעעה אחר אכן

הנ״ל אינה תלויה

הלא שני

עניניס

זה בזה כי אף אס נאמר כהגאוניה אכר כמוהס היא ההלכתא דהשערות נדוניה לעצמן עכ״ז כפיר נוכל לומר בזה כמו כאנכי כתבת•

שיש לומר דלא קיימא הסברא דהיינו רביתי׳ כי למה שנראה מדברי הרמב״ס אין צורך במסקנא לשינויא דמשני ביבמות שאני עובר היינו רביתי' :

צח אבל

יותר נראה לי דאף אס נאמר כהנ׳ל דחזר הגמ׳ כאשר אומר כי אתא רבינא ממאי דדייק הגמרא מהא דצריך הקרא דאשר יולדו דעובר לאו
ירך אמו הוא ושפיר צריך הקרא לפי מאי דאתא רבינא אף אה עובר י״א עכ״ז מהא דאמר הגמ' שאני עובר היינו רב־תי׳ לא חזר הגמ׳ כי זה הסברא

סביר הגמ׳ למלתא דפשיטא וודאית ולא דהוכרח כן לומר בה׳אמממה הקושיא דהי׳ קשי׳ לפי הה״א אדרבא דאמר גיורית מעוברת שטבלה כו׳ כי הנראה׳ לי דכל
מאי דהקשה הגה׳ מרבא ותירץ להא דשאני עובר כו׳ הוא רק משוס דהסברא דכאני עובר היינו רביתי׳ הי׳ זה להגמ׳ לסברא

פשוטה

ולק

מפרש

הגמ׳ דהא דאמר רבא אתי׳ שפיר אף אס היינו מוכיחין מהא דצריך הקרא דאשר יולדו דעובר לאו ירך אמו דעכ״ז לאחייץ האסלהעובר מחמת סברא
ברי רבאמןכרח
רק חקמת ההכרה שמ׳
להא דשאני עובר כו׳
היינו רביתי׳ דלא נוכל לומר לכאורה דלא תירץ הגמ׳
אחריתא דהוי

לפי הה״א דהלא על רבא בעצמו לא קשה מידי וכאשר כתבו התום׳ בב״ק (מ״ז עא) ד״ה מ״ט וביבמות (ע״ח ע״א) ד״ה אלא דרבא ע״כ סובר דעובר

ירך אמו הוא וכן הארכתי לבאר לפי הדרך ר4חדש שכתבתי להרמב״ס ז״ל דכן סובר רבא דעובר ירך אמו וא״כ ע״כ צריכין אנו למאי דישבו התום׳ בב״ק
וביבמות הנ״ל (וחף אס נמצא איזה ישוב אחר מנ׳ל לחדש ולומר להרמב״ס דמפרש דלא כהתוס׳ אחרי דקיימינן לפי דברי

הנ״ל דהרמב״ס

עומד בהא

בשיטת החוס׳ דעובר ירך אמו הוא באמת ושזהו טעמא דרבא בהא דפרה שהזיקה גובה מולדה וכאשר הארכתי לעיל) דבעי הגמ' ליישב מלתא דרבא

ככ״ע

כ

שרת עמודי א״ש חלק א
לפי מאי דאומר כמתניתין דאומדין אותו כו' היו אז הרופאים
בקיאים וראוים לסמוך עליהם אף שלא לחוש להחשש דשמא
לא נשמר כו׳ וכן מסתימות דברי הרמ״א הני ל מבואר דאף
אם הרופא אינו משער ממאי דראה את .החולה קודם מיתתו
אלא אף אם כעת נתינת הגט ראה הרופא את החולה ואומר
שוודאי ימות החולה מחולי זה וא״כ אין שייך הסברא דשמא לא
נשמר ואפשר דאף בזה שייך הסברא דאם מת מחמת חולי
אחר אינו גט ודומה לטרפו ארי שבסעיף ו' שם ולא עיינתי

עדיין בזה :
קסט ןא״ד משמע דאין לסמוך בזמן הזה על אומד הרופא וצ״ע
דלמה לא הביאו דברי הרמ״א הנ״ל כל האחרונים
שדברו בענין נאמנות הרופאים והסמיכה עליהם ומהתימא שנם
הרמ״א בעצמו לא כתב כנ״ל רק כהלכות ניטין כנ״ל אבל כח״מ
פי׳ ר״נ סעיף ב׳ לא הגיה כלום וכן בי״ד סי׳ קפ״ז סעיף ה׳ לא
כת' דהאידנא בזמן הזה אין לסמוך על הרופאים ושם בסי׳ קנ״ט
סעיף ב׳ כתב הרמ״א בעצמו דיש לשאול לרופאים ולסמוך עליהם
ואף דנס האשה יכולה לנסות בעצמה אם היין מסבך השערות ׳
כמבואר שם והארכתי בזה לעיל :
קע ולכן הנרא׳ דצריך לומר דבאמת סובר הרמ״א דחף בזמן
י הזה בקיאים הרופאים ויש לסמוך עליהם אף להוציא
ממון ע״כ לא סניה כלום בח״מ בסי׳ ר״נ סעי׳ ב׳ ורק לענין
חומר איסור ערוה דאורייתא כמו בה׳ ניטין סי׳ קמ״ה סעיף ט׳
הנ״ל חשש להחמיר שלא לסמוך .על הרופאים אבל ביורה דעה
סי׳ קפ״ז הנ״ל שהוא רק איסור דרבנן דחזקה דרואה מ״ת אינה
רק מדרבנן כנ״ל ואף דאס משקר הרופא בהבחנתו ותראה כשעת
תשמיש יבואו לידי עבירה איסור נדה דאורייתא מ״מ איסור
השימוש ברואה מ״ת הוא רק מדרבנן ולכן אין נפקותא מדורות -
הראשונים לזמן הזה וכן כי״ד סי׳ קצ״ט סעי׳ ב׳ הנ״ל סמכינן
ג״כ על רופאים אף בזמן הזה כי יש שם טעמים אחרים להתיר
כאשר כקוב במהרי״ק שורש קנ״ט כנ״ל ויותר נראה לי מהא
דהיקיל הרמ״א בסי׳ קצ״ט הוא משום דהוא הבחנה בדבר חיצוני
'ובזה אין שוס חשש אף בזמן הזה דיטעה הרופא ולכן פסק
דשפיר יש לסמוך על הרופאים במאי דיאמרו שהיין אינו מסבך
השערות ולא חשש כלל הרמ״א לטעות הרופאים בזה עד דלא
הצריך שתנסה האשה בעצמה אלא שתסמוך על הרופאים לבדם :

ויצא

לנו מכל הנ״ל דוודאי הדין הוא באמת דאף על
קעא
אומדנות הרופאים יש לסמוך לכל מילי ורק בזמן
הזה יש להחמיר רק לענין איסור ערוה דאורייתא אבל לעני!

ממון שפיר סמטנן אף בזמן הזה להוציא ע״פ האומד של הרופאים
וכן לענין רואה מ״ת המבואר בסי׳ קפ״ז כיון דאיסור השימוש הוא
מדרבנן לבד לכן יש מי שמתיר לשמש ע״פ רופא ישראל וגס
הדיעה הראשונה המסתפקת כזה יש לומר דהיכא דלא יבוא
לעולם לידי עכירה דאוריי' מודה ונס כעל כנסת יחזקל כתשובה
ל״ד כסופו כתב דהדעה המסתפקת הנ״ל אין מסתפק רק כהבחנה

שנתרפאה החולה לבד אכל בשארי דברים מודי יעו״ש וככר

הכאתי דבריו אורז (קמ׳יא קס״א) והיכא דהחולאת הוא חולאת
חיצוני יש לומר דכזה שפיר יש לסמוך כעל מילי אף כזמן הזה
ומטין הדכריס כן כנ״ל• ומעתה הדרנא לעניני ־נקטינן כה והוא
לענין הקליעות הנעשים ט״י סמיס ותחבושת דהעליחי כזה ככר
לעיל דהיכא דהמה כרוב או כל הראש ולרופאים אומרים
שתסתכן כהסרת הקליעות או אפשר אף אם אינם אומרים
רק שהקליעות הוא רפואה לה וכהסר הקליעות יהמשך ההולאת
מחמת מניעת רפואות הקליעות ככל זה תלוי אס יש לסמוך על
הבחנת הרופאים והעדתס או לא :
רועב הנך היכא ־הקליעות המה אינם רק כרוב הראש
לכד דלפי מאי דהעלתי לעיל דאינו מקפיד הוי וודאי
אף אם כאמת משקר הרופא ח״כ לא הוי לכ״ע רק מדרכנן אף
אם משקר הרופא דהוי רוכו ואינו מקפיד והוא עדיפא יותר לנד
הקולא מהא דרואה מ״ת דבסי׳ קפ״ז הנ״ל דכזה לא יכוה לעולם
לידי עכירה דאורייתא ונם לפי חילוק שמחלק כעל כנסת
יחזקאל כנ״ל הוא ג״כ קולא כמוכן כזה כוודאי יש להקל לסמוך
על הרופאים וכאשר העליתי לעיל ואף אס הקליעות המה
ככל הראש כולה אס דככולה ואינו מקפיד הוי דאורייתא מ״מ
יש לדון היתירא כזה לסמוך שפיר על הרופאים לא מכעי
בגוונא דהשאלה הניצב כפתח דברי לעיל אות א דמכואר שס
דהולאת האשה הוא חולאת חיצונית ד״ל מכות כרגלי׳ וכאב
בראשה ועיניה דהעליתי כזה לעיל דיות:־ יש להקל כחולאת
חיצונית ומסתבר כן אלא אף אס חולה היא על הולאה פנימית
עכ״ז עדיין יש לדון ולומר דאחרי דאמיסת הדין הוא דיש
לסמוך על הרופאים כאשר• כן הוא דעת רוב הפוסקים ככולם
ונם מוכח כן מן הראי• ראיות חזקות לפענ׳יד ואף בזמן הזה
ע״כ דסמכינן ג״כ על הרופאים כאמת כאשר אנו רואין דלא
הניה הרמ״א ולא פוסק אחרון זולתו כש״ע ח״מ מסי׳ ר״נ
אשר מבואר שמוציאי׳ ממון מיורשים ע״פ אומד הרופאים ובי״ד
סי׳ קנ״ט פוסק הרמ״א נ״כ לסמוך על הרופאים לענין אס
היין מסבך השערות כנ״ל ולא מנינו שכתב דאין לסמוך כזמן
הזה על רופאים רק באבן העזר סי׳ קמ״ה סעי׳ ע' אשר
שם הוא רק לענין להצריכה חליצה או שלא תתיבם אכל באופן
שתיאסר .על בעלה ואין ידוע מתי תתרפא ותטהר האשה
כעגונא או שתתגרש מבעלה יתכן דשפיר יש להעמיד אדינא
ולהתירה ע״פ אמירת רופא ישראל כשר ונאמן אף בענין דם
והרופא אומר שדם מכה הוא אשר דברו בזה כל הני פוסקים
שהבאתי לעיל ורובם ככולם מתירין וצריך להתיישב בזה ובהסכם
המורים רבים וכן שלמים :
קעג אדן בענין הקליעות יש יותר להתיר אף אס המה
’ בכל הראש יען כי אף אס המה בכל הראש עדיין
אין מוחלט כ״כ שהוא חציצה מדאורייתא דהלא הרמכ״ס סובר
דהנוף והשער נידונים לאחד והפרישה מסתפק דעכ״פ שערות
על כל הגוף כולו ידונו כאחד ולא דשער הראש או כית השחי
אחת נידונית לעצמה ואס דדעת הרמב״ס הוא יחידאי והגר״א

הגה״ה

׳

מביא

ככ׳ע וא״כ לא נוכל תו לומר במאי דמשני הגע׳ שאני עובר כו׳ דהוא מצד ההכרח לבד כי מאי הכריח כ״כ להגמ׳ אף בה״א דאם ליישב דברי רבת דגיורית מעוברת כו׳
שיהיה קיימא אליבא דהלכתא הלא ההלכתא הוא באמת דע,ובר ירך

אמו כאשר העליתי כ׳ז לעיל והוא הוא שיטת רוב הפיסקיס

דקיימא

להלכה

דעובר

ירך .אמו הואוא״כ א״ש אף בלא סברא דהיינו רביתיה דניוריה מעוברת דת״צ בנה טבילה ואסדהגמ׳ בא להעמיד את רבא בעצמו דיהיו יכול לשבור אף דעובר
לאו ירך אמו הלא רבא בודאי סובר דירך אמו הוא וכנ״ל ואין נ״מ בין לפי הה/א דמקשי טעמא דכחיב אשד יולדו ט׳ ובין לפי מאי דאומר כי אחא

רבינאכו׳ אף לפי מאי דפישתי דהוא חזרה מהקודם רק .דלפי מאי דמסיק לפי מאי דפירשתי אתיא שפיר הא דדרשינן

מאשר יולדו

מצרית ראשונה אף אליבא דהלכתא ולפי הה״א היה זה שלא אליבא דהלכהא דלפי הה״א לפי ההלכתא דעובר ירך אמו צריך
הדרשא דאשי יולדו אבל מלתא דרבא דגיורית מעוברת שטבלה כו׳

סובר כן דעובר ירך אמו וא״כ ע״כ הא

למצרי :ני שנשא

להיות בנה שני

אף

זולת

אף לפי הה״א אתי׳ שפיר בלא הסברא דהיינו רביתי׳ כפי ההלכתא ואשר רבא בעצמו

דמקשי הגמ׳ מרבא ומשני שאני עובר דהיינו רביתי׳ הוא רק לרווחא דמלתא לבד כי היה

זה להגמ׳ לסברא פשוטה

דעובר היינו רביתי׳ ולא חיץ בודאי ולכן לא חש הגס׳ להאריך ולבאר דהא דגיורת מעוברת כו׳ אין שייך להא דעובר ירך אמו דאף אס לאו ירך
אמו לא חיין לי׳ אייו דהיינו רביתי' וקושטא דמילחא אומר הגמ׳ ולפי מאי דהידש הראבי' והוכיח מזה היתר לענין הקליעות ולפי מאי דהעליתי בפנים

דעל זה הסברא לבד יש לסמוך ולהתיר א״ש ביותר דלפי זה הא דביאר הנח' הסברא דהיינו רביתי׳ אף דאין נ״מ בזה לענין

עובר דעובר ירך אמו

הוא באמת מ'מ נ'מ למלתאאחריתא כמולענין הקליעות או דומה לזה אשר לא שייך שם הסברא דעובר ירך אמו והסברא דהיינו רביחי׳ שפיר שייכאדלאחיין:

ואדיין

לכאורה יש לדון קצת ולומר דהא דמסיק בתמורה (כ״ה ע״ב) הא דעובר לי״א בתיובתא הוא רק מחמת דהגמ׳ מסיק ביבמות ע״ח
צט
ע״ב דכי אתא רבינא אר״י באומות הלך אחר הזכר כו׳ דלפי זה צריך שפיר הקרא דאשר יולדו לעניין מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
דאשר יולדו אין צריך לענין מצרי שני שנשא כו׳ רק
דבנה שני אף אה עובר ירך אמו הוא וכאשר ביארתי כל זהי לעיל אבל לפי ר^ה״א דהקרא
אס עובר לאו ירך אמו ונאמר דהא דאומר רב דימי את הדרש דאשר יולדו לענין מצרי שני כו׳ הכל שמע מר׳ יוחנן רבו ומקודם שכח השעם ואח״כ
נזכר וזהו דאמר ניה־אביי חזינא לרישיך כו׳ וכאשר ביארתי כל זה לעיל וק חורין הדברים דרבדימי משמיה דר״י קאמר הכלדאל׳כמאי מקשה הגמרא

אח״כ

.40

שרת עמודי אש חלק א
דלא כהמגב״ס והבאתי הכל לעיל

מביא ראי׳ מב״ק (פ״ב)

והפרישה נשחר בספק בהנ״ל ויעויין בספר סדרי טהרה סי׳
קצ״ח ס״ק י״ז דהביא בשם תפל״מ דברוב אחד מהמקומות
שיש בהם שער הגיא כמו רוב שער ראשו או שער בית השחי
או בית הסתרים וכדומה וסיים בעל ס״ט ואין לזה הכרע עכ״ז
בהצטרף וודאי דהרמב״ם וספיקא דהפרישה ראוי בוודאי לצרף
לקולא במקום אף דמדינא אף •:דאורייתא גמור הוא מותר :
לפעני׳ד נראה דהדבר מוכרע בין מן הסברא ובין
קעד
מן הראיה דעל כל פנים שערות כל הגוף יש
לדונם לאחד ו.הוא • מן הסברא דהנה מאי דהשערות נידונים
לעצמן לדעת הגאונים אשר קיימינן כוותיה הנראה דטעם
הדבר הוא יען דכתיב את בשרו ובשרו הוא על הגוף והאת
בא לדרוש על השער הטפל לבשרו ולכן הבשר נידון לעצמו
והשער הנלמד מאת נידון ג״כ לעצמו אבל לומר דשער הראש
או בית השחי אחת או בה״ס נידון כל אחד לעצמה מאין נאמר כן:

חייץ מדאוריית׳ דק בכולו ושער הראש לא מקרי כולו כיון דשער
כל הגוף נידונים לאחד ולכן שפיר יכולה לעשות עיונא שהוא
ביתר שערותי׳ שבגוף אכן מאי שהקשיתי על הראב״י לעיל שם
הא דאינה יכולה לעשות חפיפה שהוא מתקנת עזרא אפשר

צורך למאי' דכתבתי ליישב לעיל באות (מג) ולקמן אייה איישב

הא דלא חש הרחב י' לתקנת עזרא לענין רובא ואינו מקפיד ולא
יהיה צריך למאי דכתבתי באות (מג) כן יבואר שם דלפי זה
יודחה דברי הנ״ל ויהי׳ נצרך למה שכתבתי באות (מב):
קעט וסוד נראה לי דאף אס נאמר דשערות הראש או
בית השחי אחת נידון הכל כל מקום ומקים
לעצמו מ״מ גבי הקליעות הנמשים על ידי סמים ודיבוק
בשעוה אף אם הקליעות המה בכל הראש מטין הדברים לומר

אשר מביאה האגור בשמו והוא דהוי כי' נימין קשורין ־ובאיד

•תכן במפנה פ׳ ע׳ ־מקואות משנה
לו חוצצקיבחדם נו' קלקי הלב והזקן

к.
יל

בין אי:

к,
מקפדת ע״כ ואם איתא דשער של כל בית השחי אחת נידון
לעצמו ואף באינו מקפיד חייץ בכולה מדאורייתא וברובא
מדרבנן לפ״ז איך תני אלו שאין חוצצין קלקי הראש ובית השחי
ובה״ס באיש הלא אף באיש דאינו מקפיד מ״מ בכל בה״ס
או בית השחי אחת חייץ מדאורייתא או ברוב בה״ס או בית

ואחד לעצמן רק כל שער של כל הגוף כילו נידון כאחד ולכן
אף אם הוא בכל שער בית השחי ובה״ס עדיק בערך כל
השערות של כל הגוף כולו הוי מיעוטא ומיעוט ואינו מקפיד
אינו חייץ אף מדרבנן וזהו דתני ואלו שאין חוצצין כו׳ :

ואה

דלפי מאי דכתבתי לעיל אות (מב מג) ניישב
קעי
י דברי הראבי' שבמרדכי סוף הלכות נדה דהיכא
דהוי אינו מקפיד א״צ תו לא עיונא שהוא מדאורייתא ולא
חפיפה שהוא מתקנת עזרא ויעויין כ״ז לעיל שם וא״כ לפ״ז
הוי אפשר לומר דשפיר הוא דשער של בית השחי או בה״ס
נידון לעצמו והא דתני אלו שאין חוצצין באיש הוא דאחר דבאיש
אינו מקפיד על הנ״ל לכן אין צריך עיונא וחפיפה כנ״ל:
קעז אדן לישנא דאין חוצצין לא א״ש אף לפ״ז דמשמעי מזה

י דאף אס נקשרו או נמאסו אינם חוצצין וע״כ משום
דלא הוי רק מיעוטא דכל שערות הגוף נידונים כאחד:
 ,קעחולפ״זא !,צורך למאי שכתבתי לעיל אות מב ליישב דברי
היאבי׳ והוא כיון דעכ״פ גבי הקליעות דמיירי
הראבי׳ הוי וודאי אינו מקפיד מחמת סכנת ההסרה א״כ אינו

מקומות יש דמהדק טובא אשר שייך טעס הא׳ דהראבי׳ וא:
לא שייך הסברא דהוי כג׳ נימי
קשורין ושמא לא מהדק :ולה ולא שייך ג״כ טעה הא
הלא מבחוץ הקליעות יכו
השמים שבפנים מתרחץ ומתייבש ועכ״פ בכולה לא הוי וודאי
החצינה כי איך לא יתכן שיש איזה מקום שהוא נקי ושייך
הסברא דהוי כג׳ נימין כו׳ או איזה מקום דמהדק עובא דהוי
כבלוע ובה״ס כדברי הראבי׳ בסברתו הא׳:

ולכאורה

היה נראה דלא מקרי כולו או ריבו רק
ק*
שכל השערות מכל צדדיהן מנושה בכולה
או ברובא וא״כ אף אס הקליעות המה בכל הראש מ״מ קרוב

הכל לעיל וא״כ לא הוי רק מיעוטא ואינו מקפיד ולא הייץ אף
מדרבנן וכבר העליתי דנענין שיהיה אינו מקפיד א״צ רופא
ישראל מומחה נאמן וכשר אלא אף ברופא מומחה  5א״י שגיא :

קפא אדן בהכרח צ״ל דאן< אש השערה נקשרת או נמאשת
י באיזה דבר במקום אחד הוי כמו דהחציצההוא
נקשרים כנ שער ושער לעצמה מקרי רוב ובאם דכל השערות ק
מקרי כולה והראיה לזהמהא דאומר בב״ק (פ״ב א׳) מדאורייתא
בעיוני בעלמא דלמא מקטר א״נ דלמא מאוס הרי דבקעירה
לבד יתכן להיות חציצה מדאורייתא וזה וודאי לא שכיח כלל וכלל

שיהו על כל פנים רוב השערות נקשרים כל שער ושער לעצמה
בקיטורים וקישורים מהחל השערה עד סופה (ובהרהורי
דבריה שיש לי ליישב קישית הגר״א על הרמב״ס היו מיושב גם זה
וקצרתי מחמת כי הדברים אינם מבוררין לי עדיין) אלא ע״כ דאה
י
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אמי תר• מיל■ ־־הי י־ר־ה■ לעיל דזהו מאי דאימי הגמ׳ נתמייה ש־ מקי־־ תיונהא 7י״י מייני,א יאח״כ אומי
לפ?
_ מ־אי היא ומפיק ר־ ע פניי א־ שיירו משייר ומניתי ה־ל לעיל נאויך דהתיינתא רמפיק הגמ' היא יק ללישנא קמא אלינא ר,׳ ,א,י
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שרת עמודי א״שחלק א
להכריע ולומר דלא הוי רק מיעוטא אבל עכ״פ קרוב הדבר
דכולה לא מקרי אף בלא צירוף דעת הרמב״ס וספיקא דהפרישה
ובצירוף דעת הרמב״ס וספיקא דהפרישה יתכן דלא הוי רק
מיטועיא ועכ״פ לא הוי רק רובא ולא הוי רק מדרבנן ושפיר
יש לסמוך עכ״פ על רופא מומחה ישראל כאמן וכשר וכאשר
העליתי לעיל דבאיסור נדה ובדרבנן אף באתחזק איסורא אין
צריך שכיס ודי באחד לבד ויעויין בזה לעיל מאות (קיד) ואילך :
הנ״ל צריך דווקא רופא ישראל מומחה ונאמן
קפב
ואף דבש״ע בסי׳ קפ״ז סעיף ח׳ מבואר דהיכא
דניכר דהרפואות הועילו דיש לסמוך אף על רופא אינו ישראל
יעו״ש ובענין השאלה שבפתח דברי אות (א) מבואר דאחר
עשית הקליעו׳ כפתחו המכות וזובות המוגלה וכאב עיני׳ נתמעטו
מה מ״מ הנראה לי דאין זה הוכחה דהוטילו לה הקליעות כי
יתכן דפתיחת וזיבת המוגלה מהמכות נתהווה מחמת ריבוי
המוגלה שנתרבה ברבות הזמן ומחמת פתיחת המכות וזיבת
המוגלה נתמעט כאב העיניס גס צריך שיאמר הרופא שוודאי
לו שיש סכנה בהסרת הקליעות או שברור לו שהקליעות המה
רפואתה באמת חבל אס אינו אומר רק שהוא חושש שתסתכן
בהסרת הקליעות ואין ידוע לו בבירור אס הקליעות המה
רפואתה א״כ־ מי יימר דהוא סכנה או רפואה דנאמר דהוי
רביתי׳ ולא חיי׳ן :
קפג ארן לפענ״ד נראה לומר בזה דבר ׳חדש דשפיר יש

י מקוס להתיר אף ע״י• רופא אינו ישראל וחף אס
אינו אומר רק דיש חשש סכנה בהסרת הקליעות או שאומר
הרופא שהקליעות הוא רפואתה ובזה אף חס עדיין לא נתהוו

הקליעות רק דנסתבכו השערות לבד כי יש איזה ימיס שכבר
ניתן הסמים בראשה ובאם שתסיר את הקליעות הרי עכ״פ
תגרמה בהסרתה שתתהפכה בחוליה זמן יותר כי תהיה צריכה
להמתין עד שיוגדלו שערות ראשה ואף אם יכולה נרחק ולהסיר
הסמים ולפרק את הקליעות הרי עכ״פ תתהפכת בחליה יותר
באלו הימים שמן נתינת הסמים ועד עתה בכל זה שייך שפיר
הסברא דהיינו רביתא כי לו יהא דהאמת הוא אינו כמו שאומר
הרופא שאינו ישראל ואין סככה בהסרת הקליעות וכן אין
הקליעות רפואתה או שמא לא יתהוו הני קליעות מ״מ אחרי
דעכ״פ אומר הרופא שאינו יהודי מומה׳ דיש חשש סככ׳ בהסרתם
הוי תו איסור גמור להסירם אף למ״ד אדס רשאי לחבול בעצמו
ב״ק (צ״א ע״א וע״ב) וכדאומר (שס ע״ב) ודלמא קטלא שאני
[ויעוין בברכות ל״ב ע״ב ת״ר מעשה בחסיד אחד כו׳ ואין המקום
כאן להאריך בזה כ״כ] ואף אס הרופא אינו אומר רק דתכבד
החולאת קצת ע״י הסרת הקליעות או שאומר שרפואתה הוא
הקליעות וא״כ בהסרת הקליעות יוגרס שתתהפכה בחולי׳ יותר
בכל זה אסור להסיר תו הקליעות דההלכתא הוא דאדס אסור
לחבול בעצמו וכן פסק הרמב״ס ריש פ׳ ה׳ מה׳ חובל ומזיק
ומבואר בהסוגיא שם דאף רק לגרוס שיסבול הגוף איזה
זמן צער אסור לעשות כן למ׳יד דאסור לחבול בעצמו כדאיתא
שס (ע״ב) ודלמא בגדים באני דפסידא דלא הדר הוא כו׳ אלא
האי תנא * הוא דתניא אמר ר״א הקפר ברבי כו׳ ומה זה שלא
ציער עצמו רק מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר
על אחת כמה וכמה ע״כ הרי אף בצער בעלמא ואף אס הדר
אח״כ ומפסיק אחר זמן הצער עכ״ז אסור לגרוס לעצמו ואחרי
דמחמת אמירת הרופא בענין הקליעות ככ״ל נעשה איסור גמור
להסירם שייך תו שפיר הסברא דהיינו רביתי' כי מאי נ״מ הוא
אס אי אפשר להסירם מחמת דידוע דאיכא סכנה להגוף או
שידוע דעכ״פ הוא אסור והוי סכנה להנפש אשר בזה ככלל גס
סכנת הגוף וגבי ידות הכלים דמביא הגר״א כנ״ל אין שס
כלל הסברא דסכנה להסיר רק דאינו עומד להסיר וצריך להיות
מונח במקום הזה וזהו עיקר הסברא דהיינו רביתי' וכאשר
בארתי דהגר״א ז״ל מפרש מילת רביתי׳ כמו רביעתו וא״כ ודאי
דאחר דהוי איסור להסירם דשייך תו הסברא דהיינו רביתי׳
אחרי דצריכיס להיות כן מחמת חומר האיסור ולענין גרם

האיסור שע״פ הנדה הרופא ודאי דאין נ׳׳מ אס הוא רופא ישראל
או אין יהודי כמו דמחללינן שבה ע״ס רופ״מ יהי׳ איזה שיהיה :

רה

דזאת צריך לידע שאין אומר הרופא כנ״ל מחמת
קפד
׳ דהוא יודע דהלוי היתר טבילתה בזה ואומר שלא
מדרך אמת ואף דיתכן דעל כל זה הוי איסור להסיר כיון

דעכ״פ אומר כן הרופא ובפרט אס אומר דהוא סככת נפשות
לה וצריך בוודאי להחמיר בזה ולא להקל להסיר הקליעות
מחמת החשד שלבב הרופא אינו כהנדת פיו עכ״ז עכ״פ מחוייבת
להיתר טבילתה לשאול מרופא אחר שאינו יודע מה שנוגע
הדבר להיתר טבילתה ודומה לזה מביא הב״י בטור יו״ד סי׳
רל״ב בשס תשובת הרמב׳ין סי׳ ער״ב וז״ל ראובן נשבע שידור
במקוס חמיו אס לא יעכבנו אונס אס סבב הוא או אחרים
בשבילו איוס עליו שלא לילך למקוס חמיו אין זה אונס וכן אס
הרופאים מוחים בו שלא לדור במקוס ההוא כי האויר שס סככה
לו אס לא נדע בודאי שמדרך החמת אומרים כן ולא לאיימו
כדי שימנע מלילך שס לא חשיב אונס ע״כ והנראה לי דע״כהיה שס איזה אמתלא לחשוד את הרופאים שמכוונים לאיימו
כדי שימנע ולכן לא הוי אונס ואף דודאי אסור ליסע למקום
חמיו אחרי דעכ״פ אומרים הרופאים שסכנה לו האויר שבמקום
ההוא דעכ״פ אין נפטר משבועתו אס לא אחרי החקירה והדרישה
מהרופאים אס המה ישראלים שיאמרו לו בדרך אמת או אף
מרופא אינו יהודי שיובן שאומר ע״פ האמת וכמו כן הוא בענינינו
לענין הקליעות הנ״ל דהיכא דהרופא אומר בדרך אמת אף אס הוא
רופא אינו יהודי ואינו אומר רק שיש חשש סכנה בהסר׳ הקליטו׳
או שאומר שהקליעות הוא הרפואה לחולאת שלה ואף אס עדיין
לא נתהוו הקליעות רק נסתבכו לבד ׳ ויש לחוש שמא לא יתהוו
הקליעות מ״מ שייך שפיר טעס הג׳ של הראבי׳ דהוי היינו רביתי׳
וכבר העליתי לעיל דעל טעס הג' של הראבי׳ שפיר יש לסמוך
להתיר אף בלא צירוף טעס אחר ובפרט דביארתי דאף בכל
הראש קרוב הדבר דלא הוי מדאורייתא והיכא דלא הוי רק
ברוב הראש קרוב הדבר דלא הוי רק מיעוטא ולספק הפרישה
ודאי דלא הוי רק מיעוטא וכבר הוכחתי מן הסברא ומן הראיה
כסברת הפרישה דכל השערות של כל הנוף נידון לאחד ולפ״ז
לא הוי רק מיעוטא שאינו מקפיד וא״כ בנוונא שנשאלתי המבואר
באות (א) דהקליעות אינם רק ברוב הראש לבד וודאי דיש
לסמוך ולהתיר אף ט״י רופא מומחה אינו יהודי שיאמר בדרך
האמת ואף אס הקליעות המה בכל הראש מסתברא להתיר
אף ע״י רופא מומחה אינו יהודי ואף שאינו אומר רק שיש חשש
סכנה או שאומר שרפואתה הוא הקליעות :
קפה ןזןך נראה לפענ״ד לומר בזה דבר חדש דאף זולת סברת
הג׳ של הראבי׳ הנ״ל לא חייצי הקליעות בטבילה
*

אס אי אפשר להסירן יהיה מחמת איזה סיבה שיהיה בין אס
נעשו ע״י שד דידוע דאיכא סכנה להסיר או אף אס נעשו ט״י

סמיס וכדומה ורופא מומחה יהיה מי שיהיה אומר שיש חשש
סככה בהסרתם או שהקליעות הוא רפואתה דתו אסור להסירם
מחמת דאדס אסור לחבול בעצמו כנ״ל ואחרי דאי אפשר להסירן
וכבר ביארתי דט״י אמירת הרופא מומחה אף רופא אינו יהודי
הוי תו אינו מקפיד וא״כ אס הקליעות המה ברוב הראש או אס
דאף אס הקליעות בכל הראש לא הוי כולה רק רובאכאשר
הארכתי לעיל לא הוי תו חציצה מדאורייתא רק מדרבנן לבד
דהוי רק רובו ואינו מקפיד והיכא דלא אפשר אין לחוש לחציצה
דרבנן ואוקמינן אדאורייתא כדמוכח מהא דאומר ביבמות (ע״ח
ע״א) וכי תימא משוס דר׳ יצחק כו׳ ויעויין ברש״י שס ד״ה
משוס דר״י דכתב פס וז״ל ואע״ג דאמר התם נזרו על רובו
שאין מקפיד כו׳הכא אוקימכא אדאורייתא ע״כ והסברא הוא
משוס דבשעה שטבלה הניורית לא היה באפשר להוציא העובר
ולטבלו לבדו לכן מוקמיכן אדאורייתא דברובו ואינו מקפיד לא
חייץ ויעויין בשו״ת נודע ביהודה מהדורא תכינא תשובה קל״ה

מה שכתב מזה ומבואר בדבריו שמפרש דברי רש״י כאשר כתבתי
כנ״ל והנה התם הלא אחר שתלד יכלינן למטבל להטובר לבדו

(ח״א) יא

וטכ״ז

שרת עמודי איש חלק א
ועכ״ז אחרי דבעת טבילת הגיורית לא היה באפשרי לטבול
להעובר לבדו ולהנצל מחציצה דרבנן עלתה לו שפיר טבילת אמו

דמוקמינן אדאורייתא וא״כ מכ״ש בענינינו דאין ידוע כלל אימת
תתרפא האשה ואם תתרפא או לא חו״ח -דוודאי אין לחוש
לרובא ואינו מקפיד שהוא מדרבנן ואוקמינן אדאוריי׳:

לאה

דאפשר להתעקש ולומר דלפי המסקנא דיבמות
קפר
י דמשני שאני עובר דהיינו רביתי׳ נוכל תו לומר דאף
במקום דאי אפשר חוששין לחציצה מדרבנן ולא מוקמינן אדאוריי׳
וכל הסברא דבאי אפשר מוקמינן אדאורייתא לא היה סובר
הגמ׳ רק בה״א ונכלל הכל במאי דאומר הג׳ וכי תימא משוס דר׳
יצחק כו׳דאף זה דמוקמינן אדאורי׳ הוא רק בדרך וכי תימא לבד:

אבל

לפענ״ד נראה דזה ליתא דמנ״ל לחדש זאת וגס
?®י
הלא הגמ׳ באומרו וכי תימא משוס דר״י כו׳ לא
דבר כלום ממאי דמדרבנן חוצץ ברובו ואינו מקפיד ושצ״ל
דמוקמינן אדאורייתא מחמת דלא אפשר וחזינן ממאי דלא דיברה
הגמ׳ מכל זה כלום דע״כ דנחשב זה להגמ׳ לסברא פשוטה
דהיכא דאי אפשר דצריך לאוקיס אדאורייתא ולא דהסברא
הזאת לא נאמר רק מצד הכרח הישוב שקשה לפי הה״א:
קפח ומציגו להסברא דשאני אפשר משאי אפשר בנדה
(סג ב) לענין סמיכת חפיפה לטבילה דאומר
שם רב חסדא אשר ההלכתא כוותי' כדדריש מרימר שם דשכן
לא אמרינן דהיכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר
ואף רב ימר דאומר שם אפי׳ שכן אמרינן ולא מסתבר ליה
החילוק בין אפשר לשאי אפשר הוא משום דסובר דאחר הטבילה
שני ימים ודומה לא חשוב אי אפשר דנחלק בזה אבל היכא
דהוי א״א גמור יתכן דאף רב ימר מודה והן אמת דיש לחלק
ענינינו מן ענין דמחלק ביה רב חסדא בין אפשר לשא״א וק״ל
רק אחרי דעכ״פ מצינו להלכה החילוק בין אפשר לשא״א ובענינינו
מצינו ג״כ דבה״א דיבמות כנ״ל סובר ג״כ לחלק בין אפשר לשאי
אפשר א״כ מנ״ל לומר דבמסקנא לא קי ימינן בענינינו החילוק
בין אפשר לשאי אפשר :
קפט וןזןף מצינו ברשב״א בת״ה הארוך בדיני כתמים בית
שביעי שער רביעי דף קפ״א ע״ב דכתב שם וז״ל
*

וא״ת והלא בנשים דעלמא חיישינן לעונת הוסת כולה ואע״פ
שלא דאתה מוהזהרתס כו׳ והאיך אתה מתיר את זו שהיא
בשעת ווסתה שהרי דם לפניך י״ל ההיא מדרבנן הוא משוס
דאפשר למיקס אמילתא אבל הכא ליכא למיקס אמלתא ואין
דנין אפשר משאי אפשר שאם כן אף אתה אוסרה לבעלה
לעולם עכ״ל הרי מבואר מסיום דבריו ולשונו שאין סברא לאוסרה
על בעלה לעולם בדבר שהוא מדרבנן לבד ולא מצינו בהדיא
דאסרו רבנן אף לעולם כמו ברואה מ״ת ואף דהרבה פוסקים
חולקים על הרשב״א דהא דמתיר בשעת ווסתה בהא דמיירי
הרשב״א הנ״ל הנה באמת אף דנחמיר בשעת ווסתה עדיין לא
תהי׳ טמאה לעולם כי לזמנים תהי' טהורה ואדרבה טעמם
הוא משוס דאל״כ לא תטמא לעולם כמבואר בב״י בטור סי׳
קפ״ז אשר מביא טעמם בשמם ואין כאן המקום להאריך בזה
ובענינינו קילא באמת יותר מהתם דהכא לא יבוא לעולם
לידי עבירה דאורייתא אבל התם אס באמת אין זה דם מכה
רק דם נדה הרי יבואו לידי עבירה דאורייתא רק שמדאורייתא
אין לחוש לפי דברי הרשב״א הנ״ל דהוא דם נדה וא״כ בענינינו
מסתברא יותר דהיכא דלא אפשר דמוקמינן אדאורייתח ובפרט
באי אפשר גדול כזה וכאשר מוכח מהא דיבמות הנ״ל דהיכא דאי
אפשר לא היישינן לחציצה דרובו ואינו מקפיד :
 ЛТ31נוכל ליישב דברי הראבי׳ ולא קשה מאי דהקשיתי
לעיל אות ט בסופו דמאי מועיל מה שחידש
דהקליעות הוי כבהס״ת אחרי דבה״ס צריך לראוי לביאת מיס
והעליתי לעיל באות לב לג לה דלדעת התום׳ דחולין (ע״ג א׳)
ד״ה מטביל וסה״ת בשם מורו וכן לפי דעת הריטב״א בשס
מורו אין מקום להיתר הא׳ של הראבי׳ מחמת קושי׳ הנ״ל אכן

עתה נאמר דהראבי׳ סובר כדעת הריטב״א בשס מורו הנ״ל
והוא דבהס״ת אין צריך לראוי לביאת מים רק מדרבנן לבד •

ולכן גבי הקליעות דלא אפשר מחמת דאיכא סכנה להסירם

אוקמינן אדאורייתא ואין צריך לראוי לביאת מיס •
קצא טרד יתיישב• בהכ״ל מאי דהקשיתי לעיל אות (מב) בסופו
על היתר הב׳ של הראבי׳ דמאי מועיל מאי
׳
דנאמר דהוי כג׳ נימין כו׳ הרי אינה יכולה לעשות חפיפה
שהוא מתקנת עזרא אכן לפי הנ״ל דהיכא דאי אפשר^מוקמינן
אדאורייתא א״ש דא״צ לחוש לתקנת עזרא אחרי דאי אפשר
מחמת דאיכא סכנה להסירם וגס לפי הנ״ל אין שייך כלל
תקנת עזרא אחרי שנעשו קליעות וסכנה להסירם דהלא ע״כ
צ״ל דהראבי׳ סובר דא״צ לחוש מדאורייתא לכולה וגס דהוי
אינו מקפיד ולכן א״צ עיונא שהוא מדאורייתא ומבואר זה באורך
לעיל אות (מב) בהתחלתו וא״כ אין החשש רק לרובא ואינו
מקפיד דהוי מדרבנן ולפי הנ״ל מחמת דאי אפשר צריך
לאוקיס אדאורייתא וכן אף אס נאמר דמדרבנן צריך גס לחוש
ולעיין פן הוא בכולו דחוצץ מדאורייתא אף באינו מקפיד מ״מ
בכל זה א״צ לחוש גבי הקליעות דהוי אי אפשר ואין _ לחוש
רק לדאורייתא לבד והראבי׳ בכל הטעמים •שכתב להמציא
היתר להקליעות ע״כ יהי׳ צ״ל לפי הנ״ל דהוא רק להוציא
דסיבוך הקליעות הוי חציצה ידוע והוא מיידי כשהקליעות המה
בכל הראש וסובר דכל הראש מקרי כולה דלא כהרמב״ס ודלא
כספק הפרישה [ונסתר לפ״ז מה שכתבתי לעיל אות (קעח)
ליישב דברי הראבי׳ דסובר כהפרישה בכדי שלא יהיה נצרך
למאי שכתבתי לעיל באות (מב) וזהו שכתבתי לעיל בזה האות
האחרון דע״כ צ״ל דהראבי׳ סובר דא״צ לחוש מדאורייתא אשר
הוא היישוב שבאות־(מב) וק״ל] וא״כ אחרי שהמציא סברות
היתרא דיליה דהוי כבלוע ובהס״ת או דהוי כג׳ נימין כו׳ א״כ
אף לפי הטעס דהוי כג׳ נימין א״צ תו תפיפה אף מתקנת עזרא
דכיון דמצד סיבוך הקליעות לא הוי חציצה דהוי כג׳ נימין
אין צריך תו לחוש לקיטורים וחציצות אחרי דלכולו חין לחוש
מדאורייתא ורובו ג״כ אץ חוצץ רק מדרבנן וגבי הקליעות כל
חציצות וחששי מציצות דרבנן אינם נהוגים מחמת דא״א ומוקמינן
אדאורייתא וא״כ למאי יהיה החפיפה ודוק ואף לפי סברת
ההיתר הזה דבאי אפשר מוקמינן אדאורייתא מ״מ צריכה האשה
לשאול מרופא מומחה ואף מאינו יהודי ושהרופא יאמר לה בדרך
אמת דאל״כ לא הוי אינו מקפיד עדיין וגס אי אפשר והוא פשוע :

תם ונשלם יום ה׳ ר״ח אדר שבח גדול לקונה הכל
פדי ק״ק סקידל תי״ו ■
מאתי אברהם שמואל בלא״א מוהר״ר יהודה יל
לפ׳ק ־

שאלה מעגונא מלונא
נשאלתי מאז אחי הרב המופלג השנון י״ח כו' מוהר״ר
מנחם משה מק״ק לונא אודות עיגונא אחת
בילא בת אהרן מלונא וכתב לי מכתבו הראשון ביום ה׳ כ״א
סיון תרע״ו לפ״ק ח״ל :
לעיין בדבר הגביות עדות הלוטה פה כי
יעש
יעקב משרת ר׳ ליב מקניזיוואץ הי׳ בעלה ונטבע
х
אצל כפר קאוולי כמבואר בג״ע אצל העצים העצורים הנקרא
עאמאוואניע מעצים הנקראים עאווארנע קלעצער שעושים
המורידים מקום עצרה היינו שקושרים עצים בחוזק משפת
הנהר אל שפתו במשך רחוק ואח״ז ירבו להוריד עצים ובעצים

העצורים יעצרס ושבולת המיס ידחקס אל פני העצרה וכאשר
ירבו להוריד עצים ידחקו זא״ז עד אשר מגודל דחיקותס יהפכו
טבעם ויעמדו בארכם בקצה האחד בקרקעית התהום ובקצה
השני יתראו ע״פ המים ולפעמים יבואו זה תחת זה עד אשר
ירדו תהומות והמה יכולים להיות סיבה להרוג חת בעלה יעקב
בר צבי וגס כמבואר בג״ע שאחרי שהיה מחזיק בהעצים באו
עצים הנגרי׳ במורד והכהו בלבו ונפל במים תחת העצים אשר זה
יכול להיות כבה גדולה שימות קודם נפילתו במים כסיפור
מעשה.

כב

שרת עמודי א״ש חלק א
מעשה השור שנהרג ביום הקודם מחמת לחיצת עצים הבאים
במורד אל העצים הנעצרים מכבר והעיקר כי במשך פרשה

היו דחוקים ומקורבים זא״ז כמין גשר כמבואר בג״ע ע״כ האי
דינא כמיס שיש להם סוף כי אחרי 1משך פרסא הוא יותר
מששת״נ ובין העצים אינו יכול ליצא בשום אופן ביניהם
וגס יש לתלות כי העצים השקועים בראשיהם בקרקעית התהום
יעכבוהו בלי לצאת ע״כ למעני יעש ויעיין בזה היטב ויורה
דעתו בזה אם נכון הוא להתיר להאשה הנ״ל אשר היא
עגונה שתי שניס ועוד אין תוחלת למצוא אותו ויש לי בזה
קונטרס מחידושי הורה בזה בהיתירא דאיתתא דא אבל מפני
כבדות הפאצע חדלתי מלשלוח לכבודו ומבטחוני אקצר ואו״ש
יקבל החוה״ש מאחיו הדו״ש ומתפלל בעד אריכות ימיו•

מנחם משה במוהר" ר יהודא יללי׳:",
העתק מגביות עדות
במותב חלתא כחדא הוינא ואתא לקדמנא ר׳ יהו־א בר
יוסף מפ״ק וואלפא הנקרא ר׳ יהודא מסטארני
ואחרי אשר איימנו עליו כד״ת באליונ״ע הגיד לפנינו בתו״ע
אז בעש״ק פ׳ בהר ובחוקתי •(והוא יוס כ״ג איר שנת תרט״ו)
זיינען גיקומען שני אינו יהודיס לביתי • א׳ מיחאש מילנער
מכפר קאיואלי • ב׳ פריקאפ מריבאקי אונ איך האב גיהערע
וויא זייא ריידין איינער מיט דעס אנדערין וועגין דיא וואשערין
פון היינדיגין יאהר אוג זיי זאגין איינער צוא דעם אנדערין
איך האב גימיינט אז היינטיקין יאהר וועט אויך זיין אזוא
איין גיוויסער וויא עש איז גיוועזין פאר צוויא יאהרין בחגם
יאהן בשעת דיא צוויא אידין האבין זאך דער ערונקען מיע
דעס א״י מסטארני • איך האב גימיינע אז היינטיגען יאהר
וועט אויך זיין אזוא איין גיוויסער אונ זייא ריידין צוא ווישין
זיך וועגין דיא צוויא יהודיס איז גיוועזין איינער יעקב וואש
ער איז גיוועזין איונג בייא לייבע מקניזעוואץ אונ דער
אנדערער איז גיוועזין אעלטערער איך האב איס ניט גיקאנט
והא״י איז גיוועזין מסטארני וואס ער האט גיוואלט איבער
פירין זייא דער נאך ריידין דיא אי׳י וואייטער צווישין זיך •
יעקב וואש ער איז גיוועזין באיי לייבע מקניזעוואץ האט
ער אפ גישניטין דיא פאשעראנקעס פון דעס פערד וואס
ער איז גיוועזין צו גישפאנט אונ ער האט זאך גיזעצע אלייץ
רייעונדיק אופין פערד אונ ער האט גיווחלט ארויש אופין ברעג
האט איס דיא וואשער אוועק גיטראגין מיט דעס פערד וויא
ער איז גיקומען צו דיא קלעצער וואש זיינען גיוועזין איין
גיטאמעוועט האב איך עס גיזאגט לאז איין דעס פערד אוג
נעם זאך אן אין דיא קלעצער האט ער אזוא גיטאן אונ ער
האט זיך אן גינומען אן איין קלאץ אונ ער האט גיוואלט
ראטעווען זיך איז גיקומען אקלא׳ן פון אישפוש אראפ אונ האט
איס אקלאפ גיטאהן אין הארצין איז ער אראפ גיפאלין אונטער
דיא קלעצער וואש זיינען גיוועזין איין גיטאמעוועט וואש זיינען
גיוועזין גידיכט אזוא וויא איין בריק אין דער ברייט פון טייך
פון ברעג אין ברעג אונ אין דער ליינג פון טייך האט זאך
פאר נומען לערך אויף איין מייל אזוא האבין דיא א״י גירעט
במסל״ת צו ווישין זיך נאך דעס האב איך בייא זייא גיפרעגט

ג״כ וואש איז גיוועזין דיא מעשה פון דיא דער טרונקענע
האבין זייא מיר דער ציילט ג״כ כנ״ל נאך דעס אין מיטין וואך
האב איך מיס דעס א״י גירעט כנ״ל אונ דער נאך האב איך
צו עם גיזאגט אז דאה קאהן זיין אז מי וועט דארפין האבין •
כ״ז הגיד לפנינו ר' יהודא ב״ר יושף בתו״ע באליונ״ע כדת
ביום ר״ח סיון שנת תרט״ו :אח״ז בא לפנינו ביום ר״ח סיון
הנ״ל ר' יעקב ב״ר שמריהו מכפר דובנא והגיד לפנינו בתו״ע
באליונ״ע אחר האיום כד״ת ואמר בזה״ל אז וויא ביום ער״ח
והוא יום אתמול האט מיך גישיקט האשה בילה אז איך זאהל
גיין קיין קאוואלי אוג זאל זאגין להא״י מיחאש מילנער אז

יודיל משטארני והאדון מילער האבן הים גרופין אז ער זחל קומן
קיין וואלפא בין איך גיגאנגען צו איס אונ האב איס גיזאגט
כנ״ל האט ער מיר גיענטפערט איך פאר שטייא רואם זייא
רופין מיך וועגין דיא דער טרונקעכע האב איך איס גיזאגט
דער צייל מיר אויך וואש איז פאר איין מעשה גיוועזין ווארוס
איך האב דער אמת ניט גיוושט וועגין וואש האט דיא אידענע
בילא מיך גישיקט צו דעס א״י מיחאש הנ״ל האט מיר מיחאש
דער־ציילט אז וויא עש איז גיוועזין גיפארין צוויא יהודים
אייכער אעלטערער ארג דער אנדערער איונגער אוג האבין
גינומען איין א״י מכפר שטארכי וואש ער איז גיגאנגען מעיר
וואלפע לכפר קאוואלי האבין דיא יהודים הנ״ל גינומען דעס
א״י הנ״ל ער זאל איבער פירין זייא איבער גרעבלייע וואם
פארין בריק מחמת דיא וואשער איז גיוועזין זייער גרויש איבער
גרעבלייא וואש פארין בריק האבין זייא זאך אויש גיקערט
אין וואשער האט דער יונגער וואש איך האב איס גאנץ גוט
גיקאנט יעקב וואש ער האט גידינט באיי לייבע מקניזיווא׳ן
אונ ער פלעגט אונז איבער פירין איבערין פראם אונ ער פלעגט
שטענדיק פארין צו אונז אין מיל קיין קאוואלי האט יעקב הנ״ל
אפגישניטין דיא פאשטראנקעיש פון צו שפאן פון פערד אונ^האט
זיך גיחאפט רייטין אויפין פערד אונ האט זיך גיוואלט ראטעווען
נאר דיא וואשער האט זיך זייער גיקאכט אונ האט איס
אוועק גישלעפט צו דיא קלעצער מיט דעס פערד האבק דיא
קלעצער אים ארונטער גישלעפט אונ מען האט עם שוין ניע
גיזעהען ־ כ״ז הגיד לפנינו ר׳ יעקב בר שמרי׳ בתו״ע מה
ששמע מהא״י במשל״ת כי הוא לא ידע בעצמו על מה הושלח
־ לקרוא את הא״יהנ״ל:
עוד« ':פנינו ר׳ יעקב בר שמרי׳ הנ״ל בתו״ע ואחר האיום
כנ״ל וכדת אזוא וויא דיח קלעצער החבין נחך אן
גיהויבין זיינען זייא גיוועזין גאנץ גידיכט וויא איין בריק פון
ברעג אין ברעג פון קאוואלי ביז כפר נארעליששקי בערך פרשא
איז גיוועזין איין גיטאמעוועט וויא מי האט אין מיטען אוב
באיי דיא זייעין בשום אופן ניע גיקאנע .ארוש גיין כ״ז הגיד
לפנינו ר' יעקב בר שמריהו הנ״ל:

ואחרי זה

בו ביום בא לפנינו ר' מרדכי ליב בר פשח
מפ״ק והגיד לפנינו בתו״ע אחרי האיום באליונ״ע
כד״ת אז וויא הא״י הנ״ל איז ניע ■גיקומען ביום אתמול ע״י
שליחות ר' יעקב בר שמרי' הנ״ל כי הוא שיינקער והי׳ ערוד
ביומא דשוקא והושיפה האשה בילא לשלוח אותי כהיום להא״י
הנ״ל לבקש אותו בשם ר׳ יהודא משעארני שיבא פה וכאשר
באתי אצל הא״י הנ״ל אוג איך האב איס גיזאגע אז ר׳ יהודא
משעארני האע איס גירופין אונ ער האע עם גיבעטין אז ער
זאל קומען צו איס האע מיר הא״י הנ״ל עם בנו גיענעפערע
דאש איז בוודאי וועגין דיא דער ערונקענע וואש האבין זאך
דער טרונקען בחג יאהן נאהאנע צוויא יאהר האע אן גיהויבין
הא״י הנ״ל עם בנו צו ריידין במשל״ת עש איז גיוועזין צוויא
יהודים איינער אאלעערער אונ דער .אנדערער אאינגערער
וואש מיר האבין עם גיקאנע יעקב וואש ער איז גיוועזין
באיי ליבע מקניזיוואץ איונג ביין פראם אונ ער פלעגע זיין
שטענדיג בייא אונז אין קאוולי אין מיל האע ער אפ גישניעין
אפערד פון שפאן אונ ער האט זאך גיחאפע רייעין האב איך
עם גיזאגט יעקב קאנשטו מיחאש מילנער האט ער מיר גיזאגע
איך קאן ראטעווע מיך האב איך צו א־ס גיזאגט לאז אוועק
דעס פערד אונ נעם זאך אן דיא קלעצער האט ער אזוא גיטאן
אונ האט זאך אן גינומען אן דיא קלעצער איז גיקומען דיא
קלעצער וואש זיינען אראפ פון אונער אישפושט אונ האבין אים
אקלאש ־גיטאן אין שאמע גרודז איז ער אראפ גיפאלין אונטער
דיא קלעצער אונ דיא קלעצער זיינען גיוועזין זייער גדיכט פון
ברעג אין ברעג בערך פון איין מייל דיא ליינג אז ו וויא איין
בריק אונ מיר האבין דער נאך פאר בראכע ערך דרייא שעה
ווארוס מיר האבין גיוואלט ראעעווען דעם יהודי דעס עלעערן

מיט

и

שרת עמודי א״ש חלק א

מיט דעס אינו יהודי מיסטארני נאר מיר האבין קיינעס
ניט גיקאנט בעקומען • גס יעקב הנ״ל פון דער צייט וואס
ער איז ארונטער אונטער דיא קלעצער האט מען עם שון מער
ניט גיזעהן אפין וואשער • כל זה הגיד לפנינו ר׳ מרדכי ליב
בר״פ מפ״ק בתו״ע כדת שהגידו לו כזה שני הא״י הנ״ל וכאשר
בא הא״י פה סיפר׳ג״כ כנ״ל בבית ר׳ יהודא הנ״ל ועוד הוסיף
הא״י הנ״ל להגיד במסל״ת עוד מעשה שקרה להא״י הנ״ל ביום
אחד קידם שנטבעו האנשים הנ״ל כי שור אחד ירד לשתות מי
הנהר סמוך לקלעצער ובא הקלעצער מתחת האיספוסט ולחצי
אותו להקלעצער וואס זייא זאנען גיוועזין איין גיטאמעוועט
ונהרג השור תיכף כתוקף הג״ע נעשה לפנינו ב״ד הח״מ יום
ואו ר״ח ס יון תרט״ו לפ״ק פ״ק וואלפא יצ״ו:

נאום אלי׳ יצחק
נאום מל דכי בהרב מוהר״ר יעקב זצ״ל
ונאום מנחם משה בא״א מוהר״ר יהודא זללה״ה
אמל יהודה
דוד טעביל ממינסק
נחלת דוד
בא״אמוה׳ משה תלוי ז״לחוב״קהנ״ל

המלבה״ד בן הגאון המחבר ז״ל התשובה מהרב הגאון

מוה'

׳"ל

אשר השיב

לא ראיתי להדפיס כאן כי כבר היא נדפסה בארוכה בהפרו
סי׳ ז׳

ואין מן הצורך להכפיל הדברים:

מעשה רקם е

בעז״ד,
טעביל נ״י מד"א דרו״רו рОГО
ספר הנחמד בית דוד וכו' • הנה בתחילת

ישחו הריס שלום לכבוד אדמו״ר וש״ב הרב
הגאון הגדול אביר הרועים וכו׳ מוה׳

דוד

בעל המחבר
חודש אלול
שנת תרט״ו לפ׳יק האירו פני דברי קדשו העתק מקונטרסו
שערך בדבר העגונה מ' בילא בת אהרן מלוכא וכו׳
ולא באתי פה רק לעורר בדברי כת״ר נ״י וכפי פרושות
השמים שלא אכשל בדבר הלכה וזה החלי בעזר השם :

פתח
א אמר

דברי יאיר בהסוגיא

דמס' ב׳ב כ״ג

ב׳ * וכ״דא׳ דאיתא התס

ר' חנינא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב ואע״ג
דרובא דאורייתא כו׳ • מתיב ר׳ זירא והי׳ העיר
הקרובה אל החלל ואע״ג דאיכא אחריתי דנפישא מיניה בדליכא
וליזל בתר רובא דעלמא הכא במאי עסקינן ביושבת בין
ההרים כו׳ תנן ניפול הנמצא כו׳ בדליכא א״ה אימא סיפא
כו׳ הכא במאי עסקינן במדדה כו׳ ת״ש נמצא בין שני שובכות
כו׳ וליזל בתר רובא דעלמא הכא במאי עסקינן בשביל של
כרמים כו׳ אמר אביי אף אנן נמי תנינא דם שנמצא בפרוזדור
כו׳ רוב ומצוי קאמרת כו׳ והא רבא הוא דקאמר רוב ומצוי
4
ליכא למ״ד הדר בי׳ רבא מההיא •

מןף

שם אתמר חבית שצפה בנהר א״ר נמצאת כנגד עיר
שרובה ישראל מותר כנגד עיר שרובה א״י אסירה ושמואל
אמר אפי׳ נמצאת כנגד עיר שרובא ישראל אסירא אימור מהאי
דקרא אתאי לימא בדר״ח קמיפלגי דמר אית לי' דר״ח ומר לית
לי' דר״ח לא דכ״ע אית להו דר״ח והכא בהא קמפלגי דמ״ס
אס איתא דמהאי דקרא אתאי עקולי ופשורי הוה מטבעי לה,
ומ״ס חריפא דנהרא נקיט ואתאי ע״כ:

הרשב״א בתה״א בבית חמישי שער ד׳ בדף קמ״זע״ב
קרוב לסופו כתב שם לענין חבית של יין שנמצאת בכרם
א״י כו׳ דהולכין להקל בתר רו בא דישראל וסיים בזה והוא
שיושבת בין ההרים וכיוצא בזה שאינו מעבר לעוברי דרכים
כו׳ וכן הוא בש״ע י״ד סי׳ קכ״ט סעיף י״ח ומבואר דנלמד זה
(* ר״ח רוב קרוב מצוי

דיין הנמצא בכרם דאי לא״ה צריך לחוש לרובא דעלמא ־

אכן

הרמב״ס בפ׳ ט״ו מה' רוצח השמיט לשיכוייא דגמ׳ שיושבת
׳ בין ההרים ותמה שם הכ״מ ע״ז וכתב ונ״ל לדחוק ולומר
שסובר רבינו דקושיא דליזול בתר רובא דעלמא לאו קושיא
הוא דפשיטא דקרובה בעינן דהא בקרובה תלי׳ רחמנא ואי הוי
אזלינן בתר רובא דעלמא לעולם הוי מודדין לעיר הגדולה שבעולם
ומאי דא״ל ביושבת בין ההרים נפי דרכו השיבו חבל לקושטא
דמלתא ליתא עכ״ל והדוחק מבואר והודה ע״ז הכ״מ ומלבד מה
שהוא דחוק לומר דכל השקלי וטריא שבגמ׳ אינו לפי קושטא
דמלתא עוד לו יהא שכך הוא דמוכח בהא דעגלה ערופה דאזלינן
בתר קרוב אף נגד רובא דעלמא למה לא נלמוד מזה דרוב
וקרוב קורבא עדיף וקשה לדר׳ הנינא:

ולישוב

הכ״מ מבואר שרק בעגלה ערופה שאני ולפ״ז שפיר
מודה הרמב״ם לדינא דהרשב״א בחבית של יין
שנמצאת בכרס א״י ואיכא כרמים של ישראל רבים דרק כשיושבת
העיר בין ההרים אזלינן בתר רובא דישראל שבזו העיר וא״כ

הב״י בש״ע י״ד סי׳ קכ״ט סעיף י״ח דסתס בסתם יינס דרבנן
כדברי הרשב״א אזיל לשיטתי׳ לפירושו בכ״מ ואתיא ככ״ע •
אכל ישוב הכ״מ להרמב״ס אינו עולה כלל אף בדרך הדוחק ־
וכבר נתקשה בזה הפר״ח ל-יו״ד סי׳ ס״ג ס״ק ג׳ ־ גס קא
חזינן שאף בפ ,ט״ו מה׳ גזילה ואבידה לא הכיא לשינוייא
דגמ׳ אליבא דר״ח בשביל של כרמים ואינו חש לקושית הגמ׳
וליזול בתר רובא דעלמא וא״כ אף שלא בעגלה ערופה סובר
כך וטעמא לא ידענו והפר״ח שם חתר ליישב דעת הרמב׳יס
ולא עלה בידו לנכון וע״כ סייס וז״ל אלא שאין סברתו מחוורת
לנו ואין לנו לדהות תלמוד ערוך מחמת קושיות וכל הפוסקים
חלוקים עליו בזה • ע״כ:

ומבואר

דסובר דהרמב״ם יחיד בזה והוא שיעה שאינה
ב
מחוורת ודברים בלי טעם אכן לא יחיד הרמב״ס
הוא בזה כי הרי״ף והרא״ש אף שאין ענינס להביא דיני דעגלה

ערופה שאינו נוהג אבל קא חזינן דהשמיטו להא דמיישב הגמ'
כשכיל של כרמים ומוכח דגם המה קיימו כשיטת הרמב״ס
דלא לחוש לרוכא דעלמא:
 "031עמד כזה בכרו״פ שם (הכרו״פ במנאו מקודם לקושיות
הפר״ח מונה גס להא דקשיא ממה דכתב הרמביס
בחצכא דערלה המשתכח בפרדסא דלא מצנעי בה ובאמת ל״ק
מידי מזה דהוא כשיטת הרמב״ן מובא בנ״י דמחלק בין חמרא
לענבי אף לדידן דקיי״ל כר״ח מטעמא דדיינינן בכאן נמצאו
כאן היו והפר״ח לא הקשה כלל זה על הרמב״ס) והוסיף הכרו״פ
להקשות ממה דכתב הרמב״ס בה' יו״ט בזימן ב׳ ומצא שלשה
שהוא רק בדף כמו דמיישב הגמ׳ לדמות ראי׳ מזה לדר״ה ולדידן
דקיי״ל כר״ח קשה מאד למה צורך לבדף ־ עוד כתב בכרו״פ
דעיקר קושי' הוא מהא דכתב הרמב״ס בזימן שנים ומצא
שלשה דהרי זה ספק מוכן • ולדידן דקיי״ל כר״ח דאזלינן בתר
קרוב הוי וודאי שלא מן המוכן •

ולכן

חידש הכרו״פ בשיט׳ הרמב״ם דדעתו דבקורבא דמוכח
׳ אזלינן בתר קרוב • ורוצה ליישב בזה גס להרי״ף
למה דהשמיט בשביל של כרמים • אכן בהרא״ש לא הי׳ יכול
לפרש כן דמפורש בהרא״ש דאזלינן בתר רובא אף נגד קורכא
דמוכח והשתדל ליישב בדרך חידוד ורחוק:

ג ובאמת

לא הועיל בישובו כלום וחזינא תיוהא רבה
בדבריו ומבואר שנזדמן לפניו רמב״ס בנוסחא
מוטעת כי בספרי הרמב״ם שלפנינו אין כלל כתוב בה׳ יו״ט תנאי
שהוא בדף ובלי ספק כי נוסחתינו צודקות כי אם לו שהי' מביא
הרמב״ם להא דבדף שהוא ייתור הנראה לעין כל איך לא היו

מרגישים בזה חיכף מפרשיו נושאי כליו ואין מזכיר מהם צא
שואל ודורש ולא מפרק ובפירוש המשניות להרמב״ס ג״כ לא
זכר מדף גס הרי״ף במס׳ ביצה לא הביא להא דבדף ואחרי

שהאמת

כג

שרת עמודי א״ש חלק א
שאמת נכון הדבר שהרי״ף והרמב״ם לא זכרו להא דבדף מבואר
ומוכח שדעתייהו שפיר כדעת הרא״ש ותוס׳ שאף לעומת קורבא
דמוכח אזלינן בתר רובא שאס לא כן הי׳ להו להביא להא דבדף:
שהחשיבה הכרו״פ לעיקר אין אני מרגיש
ד
בה כלל דאף למאי דקיי״ל כר״ח דאזלינן
י
בתר רובא ולא בתר קרוב עכ״ז בזימן שנים ומצא שלשה לא
הוי רק ספק מוכן דעלשניס מהן ראוי לדק דכאן נמצאו כאן
היו ולשיטת הר״ן אינו אסור בזה רק מחמת תערובות ודשיל״מ
ויעויין במ״א סי׳ תצ״ז ס״ק י״ד ואף לשינוייא דמשני הגמ׳
דשמא אזלו כולי לעלמא וחלו אחרים הס עכ״ז אינו רק מדין
ספק דים לחוש לזה אבל מאין יחוייב שיאמר שודאי כך הוא
ושלא שנים מהם אלו שהיו המה נמצאו ופשוט וא״כ על כל

אחד ואחד מהיונים הוי רק ספק מונן :
במה שהשתדל הכרו״פ ליישב להרא״ש וממילא רוצה
ה
ליישב גס להרי״ף בזה למה שהשמיטו להא דשביל
של כרמים ומבואר לכל מעין שהוא דרך החידוד לבד עכ״ז לא
אחדל מלהזכיר מה שנסתר ישובו מחמת פרט אחד שתולים
בזה כל שילוב קשר דבריו והוא תנאי עיקרי בישובו כמו
שיבואר להמעיין ובאמת זה אינו והוא דתלה שם במה,
שכתב בשס התוס׳ והרא״ש בטעם להא דראה סלע שנפל

משנים שאין מתיאש האובד משוס דחושב שישביעו היסת •
ודן בזה הכרו׳יפ שלהתוס׳ והרא״ש לפי טעמם הנ״ל אינו
רק אחרי שנתקנה שבועת היסת בימי ר״נ אבל קודם לא הי׳
הדין כך ומיני' משך ישובו בדרך החידוד ששקל י וטריא דגמ׳
שמישב למתניתין בשביל של כרמים הוא רק לישב המשנה
שהי׳ קודם תקנתא דר״נ ולדידן דקיי״ל דמשביעין היסת ובנפל
משנים אין מתיהש לא צורך לישוב הגמ׳ בשביל של כרמים
וע״כ השמיטו הרי״ף והרא״ש • אכן המעיין בתום׳ בב״מ כ״ו
ע״ב יבואר לו שהעלו בסוף דבריהם דיחוי לסברא הנ״ל ולא
סביראלהו כך והעיקר בהרא״ש אשר צריך ליישבו השמעתו
להא דשביל של כרמים שיהו אזיל לשיטתי׳ והנה הרא״ש בפ׳
אלו מציאות סי׳ ט׳ כתב וז״ל ולא מייאש מיני׳ לעולם כי ברור
לו שזה לקחה והיום או למחר יתפום משלו ואף אם ישבע לו
כי הוא טוען עליו ברי ויכול להשביעו עליו היסת אפ״ה חם
יתפוס משלו לא יחזירנו .לו מאחר שברור לו שזה לקחה ע״כ
ומבואר דהכוונה הוא דאף דלאחר תקנת ר״נ ישביעו חבירו
כשיתפוס אבל יהי' יכול לישבע שהוא דבר מבורר ומכש״כ
קודם שתיקן ר״נ אם יתפוס שלא בעדים (כי כן כוונת הרא״ש
שיתפוס בלא עדים כמובן) לא יעשה לו חבירו מאומה ולהכרו״פ
אטעי דברי הרא״ש בהמפקיד סי׳ כ״ד דשם סתומים דבריו
אבל מן דבריו באלו מציאות מבואר גס כוונתו בפ' המפקיד
למה שישבע כאשר יתפוס משלו ויעויין במעדני מלך שס באלו
מציאות ונתבאר לנו שחף ישוב בדרך חידוד אין ואין פותר
לגו בזה:

יעוד

הנה הרי״ף' והרא״ש השמיעו גס להא דמוקי הגמ'
בב״ב שם למתניתין דגיפול הנמצא שמתחלק הדין בין
אס נמצא בתוך חמשיס אמה לחוץ מחמשים אמה שהוא במדדה
שכל המדדה אינו מדדה חוץ לחמשיס אמה כן מיישב הגמ׳
אליבא דר״ח דקיי״ל כן וגס זה השמיטו הרי״ף והרא״ש אכן
הרמב״סשפיר הביא לזה וע״ז שהשמיטו הרי״ף והרא״ש לא
ראיתי כלל מי שעמד בזה וחזיתי לענ״ד שזאת הסוגיא נפלאת
היא מכל הסוגית זולתה שאין ידוע לנו כלל שיטת הרי׳יף והרמב״ס
והרא״ש ולא מצאו רבותינו המחברים דרך לבארם אף לא עמדו
על התמיהות כולם:

ךי^}

לעיין עוד בהסוגיא דכתובות דף ט׳יו ע״א דמבואר
ז
שם דתרי רובי רוב סיעה ורוב העיר הוא רק משוס
מעלה דעשו ביוחסין ולעגין בשר א״צ תרי רובי ובחד סגי
ומבואר שם דמיירי אף באופן דאין שייך דיגא דכאן נמצא
כאן היו ואף בפר יש ממקומו ומקביעותא לפרשת דרכים או
לשדות כמו דאומר שם בקרונות של ציפורי הי׳ מעשה ויעויין

ברמב״ס פ׳ י״ח כיה׳ איסורי ביאה ה׳ י״ד שכתב וז״ל בד״א
בשהי' המקום שנבעלה בו פרשת דרכיה או בקרנות שבשדות
וכן כתוב בש״ע אבה״ע סי׳ ואו סעיף י״ז כלשון הרמב״ס הנ״ל
וקשה לכאורה עובה מה יושיענו אף תרי רובא רוב סיעה ורוב
העיר ולמה לא ניחוש לרובא דעלמא כמו דכתב בש״ע
סי׳ קכ״ע סעי׳ י״ח לענין סתס יינס שהוא רק דרבנן ולא יש
שס מעלה כביוחסין ועכ״ז כתוב והוא שיושבת בין ההריס כי
בלא זה חיישינן לרובא דעלמא לפי מאי דקייי׳ל כר״ח ־ ובהא
דנבעלת בקרונה של צפורי שנאנסה ואין לה טענת בריא ולכן
אף ר״ג מודי דבעינן תרי רובי מה יושיענו תרי רובי נגד רובא
דעלמא ואי משוס דהחזקה מסייעתה הנה רובא וחזקה רובא
עדיף ונס בבשר הנמצא ליכא שוס חזקה והגמ׳ מדמי להדדי
ומיקל בבשר אף בחד רובא ומשמע ג״כ דאף בכמו זה שנמצא
בדרך בפרשת דרכים בקרונה דציפורי:
ברשב״א בתה״א בית חמישי שער רביעי דף קמ״ז
י ע״ב שחידש דין דהיכא שאין• דרך א״י מפסקת

וי^ויין
,ח
*

וישראלים דרים בשכונה לעצמן לא חיישינן לשכונות אחרות דא״י
ובבדק הבית שם חולק ע״ז ומקשה מהא דקיי״ל כר״ח דרוב
וקרוב הולכין אחר הרוב ובמשמרת הבית שם החזיק לדבריו
כדרכו וכתב דדינא דרוב וקרוב הוא רק כשאין מיוחד לעצמה
יעו"ש • וא״כ לשיעת הרשב״א יש מקום ליישב לכאורה דגם
מעלתה צריך רוב העיר
הסוניא דכתובות הנ״ל דביוחסין
ורוב סיעה ובבשר בחד רובא סני ולא חיישינן לרובא דעלמא
כי הוא באופן שאין דרך עובר מרובא דעלמא ומיוחדים המה
בני העיר והמקומות שנוסעים הסיעות מהם לעצמן חלוקים
מעלמא באשר שאין דרך עולם עוברת בהן:
ט אדן הנה הגמ׳ אומר בקרונות של ציפורי הי׳ העובדא
י וציפורי איננה בין ההרים כי היא יושבת בראש
ההרים כדאיתא במנילה (ו׳ ע״א) שע״כ נקראת ציפורי משום
שיושבת בראש ההר כציפור וע״כ אמר ר׳ יוסי (שבת קי״ח)
יהא חלקי ממוציאי שבת בציפורי וטבריא איננה חלוקה ומיוחדת
מהעולם לעצמה כי היא עיר היתה בזמן הש״ס שכל בני העולם
באים לה בספינות כדאיתא בב״ק פ׳ מרובה (פ״א א׳) אין
מחכין בימה של עבריא ומעבריא לציפורי וודאי •יש דרך
ונוסעים מעבריא לקרנות של ציפורי:

וצריכה

אנו לדחוקי ולומר דאנשים הבאים בספינות
י
י .לטבריא לא יבואו רק לשמה למכור לסוחרי
טברי׳ או לקנות• מהם וחוזרים למקומם ואינם הולכין לעולם
בדרך שמטבריא לציפורי ודחוק הוא מאד לומר שציפורי יהי'
מיוחדת לעצמה וכן שכינותי׳ ואין באין רק מהעיר ימהסיעה
לבד • או אפשר שמיירי שהי׳ ניכר מציציותיו וממעשיו של
זה המאנס שהוא יהודי ויהודים דרובא דעלמא כשרים המה
ורק הדין הוא בהעיר ובהסיע אבל בבשר הנמצא אין לומר
כך ולא חילקו בין בשר סתם לבשר מליח דהוא לאורחא רחיקא
ויש לחוש לרובא דעלמא • ויש לישב דהחששא אף מרובא דעלמא
איננה רק מבני אותה מדינה כי בני מדינה אחרת לא שכיחא
דהמלכיות מקפידין ■׳זע״ז ויעויין בניטין רשב״ג אומר אפי׳
מהנמוניא להגמוניא ובדף ד׳ ע״ב והיו בה ב׳ הגמוניות
שהיו מקפידים זע״ז • ויעויין ברש״י כתובות ט״ו ע״א ד״ה
דקא אתא ליה רובא מעלמא כו׳ וז״ל או שרוב טבחי כני המדינה
ישראל המשמע דהחשש הוא על בני מדינה זו לבד דלא שכיחא
ממדינה למדינה וכל בני המדינה כולה היא בכלל רוב סיעה
ובבשר הנמצא 'דסגי ברוב אחד הוא כשדלתות המדינה נעולות
ובשאין דלתות מדינה נעולות הוא רק שיש רוב סיעה דהסיעה
מהמדינה כשרים כמו שאומר אעפ״י שדלתות המדינה נעולות
וכש״כ הוא בשאינו נעולות וע״כ דרוב סיעה כשירה הוא:

וזאת

לנו לברורי עוד במאי דאומר הגמ׳ רוב סיעה אס
יא
הביאור הוא על מה שאלו האנשים הנוסעים בזה
ואף שהמקום
הדרך המה רובא כשרים ומעןעא פסולין ־
שפירשו מקביעותס המה רובא פסולים אך הנוסעים לזה המקום
(ח״א) יב

המה
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המה רובם כשרים ואנו דנין על אלו הנוסעים לבד ואזלינן
בהו בתר רובא דידהו לפי מה שהם באותו הדרך ואם דרוב
סיעה הוא כי ממקום שפורשים אלו הנוסעים בזה הדרך פירשו
ממקום אשר המה רובם כשרים ואמרי׳ דכל דפריש מרובא פריש:
יב ויש להוכיח דע״כ הרוב נידון לפי מה שהוא במקום
שפירשו ממנו ובזה לבד תליא ואין לראות מה שהוא
לעינינו בזה הדרך אלו ההולכים והנוסעים דאל״כ מאי מקשי
הגמ׳ בב״ב לר״ח מהא דעגלה ערופה דמודדין אל העיר הקרובה
ולא חיישינן לרובא דעלמא ולא משכחא הגמ׳ לתרוצי רק שדין

עגלה ערופה אינה רק בשני עיירות היושבות בין ההרים
(ולפ״ז נתקשו התוס׳ מירושלים דצריך קרא דלאו אתוי' עגלה
ערופה היא) והלא אף בעיירות שאינם בין ההרים ובאים להם
מרובא דעלמא עכ״ז להרוב בשני עיירות הקרובות שעסקיהם זה
ע״ז תמיד רוב בני אדם ההולכים תמיד בזו הדרך ההולך בינותם
הכל הוא מבני אותן עיירות כי מהם הולכים מזה לזה אגודות
אגודות אנשים מידי יום יום ובכל הזמנים והעתות ואף ביום
אחד ילכו כמה פעמים כאשר קרובים המה ומה גס כשעסקיהם
מרובים ונצרכים זה לזה ובני העולם ההולכים בזה הדרך
מועט מאוד לעומתם ויבוטל אלו ההולכים מרובא דעלמא בתוך
אלו ההולכים מבני העיירות כי רבים המה ומה גם אם המה
שני עיירות גדולות אלא ע״כ דאין תלוי במה שבני עיירות
מצויות המה בזו הדרך יותר מבני רובא׳דעלמאכי בני עיירות
במקום קביעותם ובני עלמא במקום קביעותם הנה הרוב
הוא מבני עלמא וצריך לומר ע״ז הרוצה שהוא פריש מרובא
דעלמא ־ וכמו כן ברוב סיעה שאומר בכתובות צריך לומר שכל
בני המדינה שפירשו מהם אלו ההולכים והנוסעים רוב בני
המדינה המה הס כשרים ובזה תלוי רוב סיעה איך הוא
במקומותם במושבותם ולא לפי מה שהמה מצויים בזה הדרך:
יג אכן קא חזינא דרש״י פירש 'בהדיא היפוך מזה והוא
שכתב שם (ט״ו ע״א) ד״ה דקאתי לה רובא מעלמא
וז״ל וכגון שרוב סיעת טבחי ישראל כשרים באה לכאן דאיכא
תרי ׳רובי או שרוב טבחי כל המדינה ישראל דאיכא תרי
רובא כו׳ ע״כ הרי דרש״י מפרש בשני פנים לרוב סיעה
או רוב הנוסעים לבד ואף שבמדינתס רוב טבחי א״י אבל
הנוסעים לזה המקום המה רוב טבחי ישראל ואם שכל בני
המדינה רוב טבחי ישראל ובין כך ובין כך הוי הכל רוב היעה
כשרים וקשה בדברי רש״י הללו חדא דאס רוב טבחי בני
המדינא המה א״י מה יועיל לנו שהמצוייס בזה הדרך המה
רוב ישראלים כי מוכח מהא דמקשי הגמ׳ בב״ב מעגלה ערופה
דניזל בתר רובא דעלמא דאינו נפקותא לן ממה שהמצוייס
בזה הדרך המה בני אותן העייתת כיון דפרשי מרובא וצריך
לומר דפירשו מרובא דעלמא .עוד שנית קשה בדברי
רש״י הללו דממה נפשך אם נחליט כשיטתי׳ דיש לדון באלו
המצויים בזה הדרך ואף אם במקומותס רובם פסולין
עכ״ז מאין לנו רק לפי מה שאנו רואים מצויים בזה הדרך שאם
המצויים רובם כשרים היה רובא להיתירא הנה כמו כן בהיפוך
באם שבני המדינה רוב טבחי ישראל אבל בני הסיעה המה
'רוב טבחי נכרים יבואו בזה המקום הוי תו רוב לאיסורא וא״כ
ע״כ בסוף דברי רש״י שכתב או שרוב טבחי כל המדינה ישראל
דאיכא תרי רובי מיירי ג״כ שגס הנוסעים המה רוב ישראל ולא
שהנוסעים המהחב נכרים וא״כ אין מובן מה רצה רש״י בהוספה
זו בסוף דבריו חחרי שאין' צורך רק לרוב סיעה הנוסעים לבד
ולמה ולמה האריך רש״י ובא בלשון ארוך מה שאין לנו תועלת
ז כלל ואף הטו^ה יכול רק לטעות בזה דיחשוב שכשרוב
’־ ׳
טבחי המדינה ישראלים מותר אף כשהנוסעיס רובם א״י
דברוב נוסעים ישראלים כבר כתב רש״י דבזה לבד סגי ואף
אם נפרש לדברי .רש״י בדוחק דהמכוון הוא דכשרוב טבחי
המדינה ישראלים סגי אף אס הסיעה הוא פלגא ופלגא אכן
לא יובן הסברא לפ״ז ומה גס לפי מאי.דנקיט הגמ׳ בה״א
דלא הבין שהוא רק ממעלה דיוהסין לבד רק חשב שהוא מהדין
•וע״כ הקשה מבשר הנמצא ובזה רצה לומר שאולי הוא בתרי

רובי וא״כ ממ״נ באס שברר :סיעת הנוסעים המצויים כדרך
מועיל אך אם במקום דפרשי מקביעותס הוי רוב א״י ע״כ
דאין אנו צריכים להביע רק למה שמציאותם בזה הדרך לבד
ואס כן כשבזה הדרך הוי פלגא ופלגא מה יושיענו זה
שבמקומותיהם במושבותס הוי רובא ישראל אס לא שנאמר
שיש שפיר באלו הנוסעים רוב ישראלים כמו דנקט רש״י באופן
הראשון א״כ אופן השני שסיים רש״י בהוספה לבד הוא שגס
בני המדינה רובם ישראלים מה תועלת באריכות ההוא ובהוספה
שאיננה נצרכת לתנאי הדין וע״כ אין מובן דברי רש״י הנ״ל וקשה
לנו בתרתי :
יד ולכן נראה לפענ״ד לבאר שיעת הרמב״ם ויובן בזה גס

’ מה שהשמיעו הרי״ף והרא״ש להא דמדדה (אף
שפליגיבזה עלהרמב״ס)וגס השמיעו להא,דשביל של כרמים
כמו שהשמיע הרמב״ם ובזה יובן לנו גם דברי רש״י הנ״ל
לנכון בלי גמגום וכאשר בחלק שני בזה המערכה אוסיף בהוכחה
ובביאור מה שהרשב״א לשיעתי׳ אזיל והרמב״ס ורש״י ורא״ש
קיימי בשיעה אחרת בהפרש שאבאר שם וכי מכוון הענינים
שלשיעתייהו אזלי הרמב״ם והרא״ש ונכון הוא שגם רש״י יפורש
בזה כי ג״כ יהי' לשיטתי׳ וממילא נפרש גם בדעת הרי״ף כך
ליישבו ההשמעה שהשמיע כמו הרא״ש וישכימו כולם על דעת
אחת והוא דרך ושיעה מחוורת מאוד בהסוגיא לפענ״ד והוא ־
דדינה .כמו שרובא וקורבא הוא דאורייתא כמו כן גם מצוי מועיל
מדינא אף בדאורייתא כמו בספק כלבא וספק שונרא תולין
במצוי אף להחמיר ומברר זה לנו הספק דאין לדון באינו מצוי
כדאיתא בש״ע י״ד סי׳ נ״ג סעיף י״ג דתולין במצוי בין להקל
ובין להחמיר ועומד המנוי להחמיר נגד חזקת כשרות דבהמה
כמו שרובא עדיף מחזקה והמצוי הוא כעין רובא • שאינו מצוי
הוא מועע בערך המצוי ־ ואף שיתכן שהכלבא היא רובא
בכמות מספרו • אבל לענין מה שיהיה מצוי בזה המקום אם
הכלבא מצוי בזה המקום יותר • חשוב כעין רובא ובתשובת
רבא לאביי רצה לומר דאף מאן דפליג על ר״ח וסובר דקורבח
עדיף מרובא • אבל מרוב ומצוי • שהוא ריבא ששני הצדדים ־
ושוב הדר ביה רבא
בין במין ובין בזמן שפיר מודו כ״ע
מההיא כיון שעכ״פ הכל הוא מדין רובא • וענינה הכל הוא מכח
אחד למה שרובא הוא דאורייתא ומאן דפליג על ר״ח וסובר

דקורבא עדיף נגד רובא • כמו כן יפה כוחה נגד מצוי • כי אין
לשניהם רק כח רובא לבד :

 ЛКГיש לעיין לפי מאי דקיי״ל כר״ח דרוב וקרוב אזלינן
בתר רובא איך הוא אם המצוי מסייע לקורבא • אם
לילך בתר רובא דעדיף מקרוב וחזקה ונאמר דרוכא עדיפח אף
מקרוב ומצוי .ואם דקרוב ומצוי עדיפא מרובא,דמצוי ג״כ
הוא מעין רובא • [ולא יפלאו דברי דהלא לכאורה מוכח ממה
שכתב בש"ע י"ד סי׳ נ״ז סעיף י״ז דאזלינן בתר מצוי להחמיר

נגד חזקת כשרות ומשמע מסתימת הדברים שאף אם האינו
מצויים המה רובא • וא״כ אף מצוי לבד יפה הוא מרובא אף
בלי קורבא הנה ודאי דיש בזה מן העיון וסתומים הדברים במה

שצריך ביאור ואדבר מזה להלן בעז״ה ככלות ביאורי בהסוגיא
דב״ב ־ אליבא דרי״ף ורמב״ם ורש״י ואשר״י לפרש מה שהקשינו]:
להוכיח מהא דמקשי הגמ׳ לר״ח מעגלה ערופה
טו
ומשני ביושבת בין ההרים וכן מה שמשני הגמ׳
מתניתין בשביל של כרמים דלא שכיחא כלל עוברי דרכים
אבל בל״ז אזלינן בתר רובא דעלמא * ואף שודאי להרוב המצויים

יותר בהדרך שביני העיירות או בהשדות שביניהם הוא בני
העיירות הסמוכות הללו • שהולכין תדיר מידי יום ומידי שעה
ושעה וכן היונים משובכות מצויות יותר מיוני דעלמא אף שלא
בשביל של כרמים וע״כ דרובא עדיף אף ממצוי וקרוב  :ועכ״ז
עדיין איכא לאסתפוקי • דאולי הוא רק בה״א דלא אסיק הגמ׳
אדעתיה לחלק בין מצוי לאינו מצוי-אבל כאשר העלה רבא בסוף
לחלק בין מצוי ובין אינו מצוי • דאף למאן דפליג על ר״ח ואזיל
כתר קרוב מכל מקום אס הרוב הוא גס כן מצוי בוודאי
אזלינן בתר רובא א״כ שפיר יש מקום לומר דאף דהדר ביה

שרת עמודי א־ש חלק א
רבא מההיא • היינו רובא ומצוי מחד סוג המה• אבל קרוב ומצוי
לעומת רובא עדיפא עובא דיש בה דין קורבא וגס מעין רובא
והסברא יחוייב מאוד :אמנם מה בכך שהסברא מחייבת החילוק
אחר שחזינן שהגמ׳ מקודם לא נחית לחלק בכך • ובמסקנא ג״כ
לא מצינו בהדיא בפירוש מזה א״כ קיימא לנו כפי ההוכחה

אבל

שהוכחנו מהה״א:

נראה דרך וביאור נכון שבזה פליגי רב ושמואל
טז
לפי מאי דמסיק הגמ׳ דכ״ע אית להו דר״ח כי
אין מובן למה רב לא חייש דנפלה החביות בחריפותא דנהרא •
ושמואל שפיר חייש לזה אמנם החביות יין מונחים המה תמיד
ברקתא דנהרא • כדאיתא במס׳ ב״מ (כ״ג ע״ב) כי מניחות
שם אם בשביל להעלותן בספינות ומקרבן לשפת הנהר להקל
ההעלאה להספינות ואס שמורידן מהספינות המביאות ולפעמים
מתגלגלים אל הנהר ושעות • או כשיתרבה המים יתרוממו
ויוצפו על פני הנהר • והמה שכיחא ומצויות • אבל שיפולו
בחריפותא דנהרא אין מ$וי כ״כ כי המונחים בספינות נשמרות
המה וכן המונחים על רפסודות מתוקנות ומיושבים היעב שאף
אס יתרוממו גלי הנהר מרוח סועה וסער החביות בדוכתייהו
קיימי • ורק כששיברו הרפסודות או תעבע הספינה וכדומה
יתכן שתיפול בחריפותא דנהרא ויעויין ברש״י שפירש בהדיא
ששמואל דחייש לחריפותא דנהרא הוא שמתחילה נפלה בחריפותא
דנהרא אבל לזה שמן נפילה שנפלה בשפת הים באתה לחריפותא
דנהרא גס שמואל לא היה הייש • והיינו אמרינן דעקולי
ופשורי הוי מעבעי לה ־ ועעם לזה נאמר דאם שנחוש שבאתה
משפת המיס לחריפותא דנהרא הנה הוא זה רק כשהרוח
סוער וגובר על כח המים ההולך במורד • והוא בעת שהרוח
הוא ברוחב הנהר מדרום לצפון או מצפון לדרום • כשהנהר
הולכת ממזרח למערב או בהיפוך וא״כ אס כ״כ גבורת הרוה
להעבירה מצפון לדרום משפת המים לחריפותא דנהרא כמו
כן תנשאה בסוף כל סוף מן חריפותא דנהרא אל צד הדרום
לעבר השני ותטבע שמה בעקולי ופשורי ולא שכיחא שתלך
בריחוק מקום כמו דלא שכיח רוצחים בעיירות שבין ההרים
ויוני דעלמא בשביל של כרמים •־ כי זה וודאי לא שכיחא •
שבעת שנפלה ושעה משפת המים אל חריפותא דנהרא שלע
הרוח בחוזק ברוחב הנהר • ותיכף בבואה לחריפותא דנהרא
אז יבא ההשקעה ותלך במורד • וכללו ש״ד שבעת שסוער
הרוח ברוחב הנהר לא תתרחק בוודאי שהרוח יגרשה לעיקולי
ופשורי • ורק כשהשקעה בעולם • יתכן שתלך בריחוק מקום אף
בלי מלחים • ואלו המצויות ערקתא דנהרא ילכו סמוך לשפת
המיס ובשפת המים יש בכל נהרות עקולי מסלעים ארוכים הבאים
מהשפה ששם מצוי חלקי אבנים ובאים אל תוך הנהר ־ וגם
יש פשורי מקוי מים משלגיס וע״כ כשתפגע בהם תעמוד
ותטבע וכדפירש״י • יעויין ברש״י ־ [ולקמן בחלק ב׳ מזה
המערכה יבואר בעזה״י יותר] וכשתפול במקום חריפותא דנהרא
בעת ההשקעה מרוחות שפיר תלך למרחק • ורב סובר דהולכין

בתר מצוי וקרוב והחביות המצויות שע״פ הנהר המה רק מרקתא
דנהרא ושמואל סובר כמו שהיה הה״א מאז דאזלינן בתר רובא
אף נגד קרוב ומצוי ושפיר אמרינן אימר נפלה בתחילתה
בחריפותא דנהרא  :ומעתה עולה מבואר דכל עיקר קושיית
הגמ׳ מעגלה ערופה וכן מאי דהקשה הגמ׳ על הא דתנן
נמצא בין שני שובכיס דמקשי הכל הגמ׳ דליחוש לרובא דעלמא •
ומשנו הגמ׳ להא דעגלה ערופה ביושבת בין ההרים • ולהא
דנמצאת בין ב׳ שובכיס בשביל של כרמים הוא רק בכדי
שיתיישב גס אליבא דשמואל דשובר דלר״ח אזלינן בתר רובא
אף עד קרוב ומצוי • אבל לפי מאי דקיי״ל כרב לגבי שמואל
לא חיישינן לרובא באינו מצוי ואזלינן בתר מצוי וקרוב • ולק״מ
מעגלה פרופה ומהא דנמצא בין ב' שובכות ואף בעיירות בלא
ביני הריס יש דין עגלה ערופה וזהו שהשמיט הרמב״ס בפ׳
ט״ו מה׳ רוצח להא דיושבת בין ההרים וגס זהו שהשמיט
הרמב״ם בפ' ט"ומה׳ גזילה ואבי דה וכן השמיטו הרי״ף והרא״ש

כד

להא דשביל של כרמים דלרב דקיי״ל כוויזי׳ ליתא לאלו האוקימתות
ושפיר מיירי בכל גווני :

יז ובןך

יבואר יותר מה שכתב רש״י בדף כ״ג ע״א ד״ה
אימא סיפא כו׳ וז״ל ה״ה דהוי מצי למפרך כמי
ליזל בתר רובא דעלמא אלא דאית ליה פרכא דעדיפה ע״כ
ונאמר כי הקושי׳ דמקשי הגמ׳ וליזול בתר רובא דעלמא איכה
קושי׳ רק אליבא דשמואל ולא אליבא דרב דקיימא לן כוותי׳
אבל הקושיא דמקשי הגמ' מסיפא הוא אף לרב דלא חשיבה
מה שבתוך חמשיס רק קורבה דמוכה לבד ושפיר אי לא כר״ח
היינו מפרפין למתני׳ דמחלק בין בתוך חמשיס לחוץ לחמשיס
דבקורבה דמוכח אזלינן בתר קרוב ובקורבה דאינו מוכח אזלינן
בתר רובא הבל כאשר מוקמינן בדליכא אחרינא קשה מסיפא
למה בחוץ לנ׳ ה״ה של מוצאו וע״כ תירוצה דגמ׳ דמשני במדדה
שפיר אפילו אליבא דרב וזהו שהרמב״ס הביא שפיר להאדמדדה
[ותירוץ הכרו״פ יוסתר אף מזה דאפילו דהרמב״ס ישבור דאזלינן
בתר קורבא דמוכח לא הי׳ צריך להביא להא דמדדה ודוק]:

־־ אבל

לפי מה שכתבו התוש' ד״ה בדליכא דלא מצי
למיפרך דניזול בתר רובא דעלמא יעו״ש בתום׳
לפ״ז שפיר י״ל דכמו כן גס הקושי׳ מהא דחוץ לחמשיס אמה
כו׳ חינו רק לשמואל לבד כמו כל הקושית שבגמ׳ שש דלרב א״ש
דשפיר מיירי בדאיכא אחרינא דנפיש רק בתוך חמשיס המה
מצויות יותר הניפול מזה השובך כי אף אס אינו במדדה עכ״ז
מסתבר לפרש דעדיין הוא יונה קען מפריה בקרוב וניקל
לתפוסו וע״כ נקרא ניפול הנמצא ולא יוכה הניצד כי הוא כדבר
הנמצא שהמוצאו יקהו בכפו וגס כקרא ניפול מחמת ינקותו
וכי להרוב נופל לארץ כשפורה וע״כ כאלו אינם מצויים כ״כ
בריחוק מקום ובתוך נ' המה מצויס ויש לילך בתר קרוב ומצוי
וקושית הגמ׳ וישובה הוא רק לישב אליבא דשמואל וזהו שהשמיע
הרי״ף והרא״ש גם להא דמדדה ועולה מיושב ומדוקדק שיעת
הרמב״ס ורי״ף ורא״ש שמשתווים בהא דאזלינן בתר קרוב ומצוי
ומתחלקים לענין,ישוב דמדדהכי משתנה לפי פירוש רש״י ולפי

פירוש תוס׳ ־ ורמב״ם מפרש כפי' רש״י ־ והרי״ף והרא״ש כפי'
תוס' ומזה נמשך המחלוקה לענין מדדה :
יתפרש לנכון הא דכתובות דמוקים רב יהודה
יט
אמר רב בקרונות של ציפורי הי׳ מעשה ובסיעה
של ב״א כשרים עוברים לפס וכן הא דמסיק דצריך רוב העיר
ורוב סיעה וודאי דביאור הפשוע ברוב סיעה עובר לשם דרק
על אלו הנוסעים ונראים לנו בזה הדרך לבד ולא בעינן שאנשי
המקום שבאו משם הס רובם כשרים ולא קפדינן רק לאלו
הנוסעים יהי׳ רובן כשרים וגס אין חוששין כלל לרובא דעלמא
דהא לא מוזכר לא בגמ׳ ולא ברי״ף ורמב״ם ורא״ש ושארי פוסקי׳
איזו תנאי שלא שיהיה חששא דרובא דעלמא כי רב לשי עתו [וכן
־ אנוקיי״ל לדינא כוותי׳] אזיל דס״ל־דאזלינן בתר קרוב ומצוי ואין
לחוש לרובא דעלמא וא״כ שפיר על אלו המצויין בזה הדרך צריך
לדון כי מה בכך שבעלמא רוב פסולין אבל אינם מצויים בזה
הדרך והמקום אבל לשמואל היה צריך עוד איזו תנאי לבעל
החששא דרובא דעלמא שגס רוב המדינה כשרים :

ובזה

יעלו דברי רש״י שם ד״ה דקאתי לה רובא מעלמא
כ
כהוגן בלי שוס גמגום אשר כבר לעיל באות יג
נתקשיתי בזה בתרתי ועתה יעלה לנכון מיושב דמה שכתב רש״י
בתרי אופנים אופן ראשון דתפס מקודם כמו שהוא אליבא דרבי
ואליבא דדינא דקיי״ל כרב ולכן כתב רש״י מקודם וז״ל וכגון
שרוב סיעת עבחי ישראל באה לכאן דאיכא תרי רובי ושוב כתב
אופן שאתיא אף אליבא דשמואל וזהו שכתב עוד או שרוב
עבחי כל המדינה ישראל דאיכא תרי רובי ובזה האופן מועיל
אף למאן דחייש לרום א דעלמא• והנראה דלשמואל מצוי אין מעלה י
רק לרוב עבחי המדינה ולא נפקותא
נגד רובא ואין צריך
לנו באלו הנוסעים ואי״ה להלן בחלק שני מזה המערכה יבואר
מדברי רש״י-געגגיא דב״ב דנרא׳ דקיימ׳ בשיטה הנ״ל שפירשתי':
והנה
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בא  ЛЭТ1יוקשה על דברי במה שהשוויתי לשיטת הרי״ף
בחדא מחתא עם הרמב״ס ורא״ש ורש״י ויסוד
דברי בנוי על מה שקיי״ל כרב בהא דחביות שצפה בנהר
דאמרינן אס איתא דמהאי דקרא קא אתי עקולי ופשורי
הוי מעבעי לה ולא חיישינן שנפלה במיצוע הנהר ובאתה דרך
חריפותא דנהרא אכן הנה הרי״ף השמיט גס להא דחביות
שצפה בנהר וא״כ וודאי דיש לו בזה איזו דרך אחר ויחיד
הוא בשיטתי׳ כי כל הפוסקים הביאו לזה ורק הרי״ף השמיט
לכל הס וגיא כולה ולא הביא רק למימרא דר״ח לבד דרובא

עדיף מקרוב :
הנה קא חזינן דלא התעורר מי להקשות או לבאר
ענין שהשמיט הרי״ף לזה והרא״ש הביא לזה ולא
זכר למה שהרי״ף משמיע כדרכו בשארי מקומות שמקשה לפעמים
ומבאר לשיטת הרי״ף ובזה העלימו כולם עין מזה אף שכולם
הביאו להא דחביות שצפה בנהר לכן נלפע״ד דאין זה כלל
חידוש מה שהרי״ף השמיע כאשר הרי״ף לא כתב רק דינים
הנהוגים ודשכיח וע״כ מאז כשהיו ישראל בגלות בבל בימי חכמי
התלמוד הנה היה עסקי ישראל ■בשדות וכרמים כמו זולתם
וכאשר אמרו זרעו ביומי ניסן וביומי תשרי כי היכא דלא לטרדו
כולי שתא ולכן היה אז בעיר שרובה ישראל חזקה שהוא יין
כשר שעשאו הישראלים אבל כשנתפזרו ישראל יותר ונתדלדלו
מאלו העסקים ורובא דרובא מתפרנסים הכל ממסחור ופועלים
אומנים שכירי יום וכדומה וא״כ אף בעיר שרובה ישראל אף
אס הישראלים מהמה יש סוחרי יין מביאים בספינות ומוליכים
למכור -וכדומה עכ״ז היין הוא מסתם יינם שעכשיו נהגו
להקל בסתם יינם בהנאה וכאשר היה אסור בהנאה לא היו
סוחרים בזה ישראלים ועכ״ז אף אס יהיה רוב ישראלים דרים
בהעיר מכ״מ יש לדון שהוא מן המיעוט אינו יהודים שיש להס
כרמים או סוחרים ביין ועכ״פ אינו מצויי יין של ישראל כי אין
לישראלים כרמים ורק ישראלים עושים מעט לצרכם או שהאינס
יהודים שוכרים לישראל שיעשו בשמירה בכדי למכור לישראל
והוא מיעוטאדמעוטא וחביות יין שבספינות מסחור הקבוע
והרגיל והמצוי הוא מסתם יינם כי לא שכיחא לישראל כרמים
וישראלים שבעיירות מתפרנסים במסחור באיזו ־סחורות וע״כ
בזה האופן יש לילך בתר מיעוטא של אינם יהודים ואף אם
היה כל בני העיר ישראלים עכ״ז היה מודה רב לומר דאתו
מהאי דקרא בחריפותא דנהרא כי כל עיקרו עעמא דרב לפי
מה שפירשנו הוא מטעמא דמצוי וקרוב אבל כאשר האידנא
אין ראוי לדון על כל פנים במצוי שפיר יש לדון בדינא דר״ה
דאזלינן בתר רובא ומהאי דקרא אתא ואין מתחדש בזה
דבר בזמנינו ועל כן לא הביא הרי״ף רק למימרא דר״ח
דרוב וקרוב אזלינן בתר רובא ותו לא מידי ־ ובאם שימצא
באיזהו מקומות מיוחדות דלא שכיחא או באיזו זמן שעתידין כולם
לעמוד רגליהם על הקרקע ואמנם אחרי שאין זה הווה ורגיל

כב אמנם

בזמן הרי״ף ובזמן ההוא משתנה הדין לכן קיצר והשמיט כדרכו
והרמב״ס והרא״ש ושארי פוסקים הביאו עכ״ז שיהיה נפקותא
באיזה מקום או באיזה זמן ורצו להאריך ועכ״ז אין להקשות
כלל על הרי"ף שהשמיט ופשוט :

ומעתה
כג
*

יסייע לדברינו מזה שהשמיט הרי״ף להא דחביו׳
שצפה בנהר דאין זה מתיישב רק לפי מאי

דביארנו דטעמא דרב הוא משוס מצוי לבד והאידנא אינו
מצוי אבל אס טעמא דרב דהסברא דעקולי ופשורי מחייבת מצד
עצמותה דאין לומר דאתה מהאו דקרא דעקולי ופשורי וודאי
הוו מטבעי לה ועכ״פ ל״ש כמו דל״׳ש הרוצחים בעיר היושבת
בין ההרים דאזלינן בתר קרוב א״כ יצוייר הדין אף האידנא
כאשר דר ישראל אחד סוחר בחביות יין כשר לצכרך יהודים או
ספינה אחת טעונה יין ישראל כשר ונפרקת לאיזה סיבה בשפת
הנהר או נטענת לתוך הספינה ונמצא חביות יין צפה בנהר ולא
נדע אם נתגלגלה מאלו של היחיד בעל היין כי זולתו אין

כלל יין בזה המקום ואס

דאתא מהדיקראות

שוכנים א״י

עוסקים בכרמים וממלאים חבית יין או בספינות ההולכות

שהאידכא רובם ככולם הוא מיין של אינו יהודים וע>:״ז מותר
היין דאמריכן דשל זה הישראל הקרוב ואיך לחוש לבאה מדקראות
שעקולי ופשורי הוי מטבעי לה אכן כאשר עעמא הוא מצד מצוי
וקרוב לא היה שייך רק כאשר ישראל היה עסוקים בכרמיה
וכולם עושי יין ועכ״ז תלוי בעיר שרובם ישראל רוב היין משל
ישראל המה כמו שישראלים רובם המה כמו כן עושי היין רובם
ישראל המה וע״כ ברקתא דכהרא היו מצוי חביות רבים משל
ישראל ולנפילה דרבים חיישינן והי' מצוי צפות ג״כ מריבוי המיה
ואם מגלגל משפה לנהר כי בריבוי נמצא הכל לא כן האידנא לא
ימצא רק ליחיד אף ■אס אין שם רק זה היחיד נא שייך לומר,
שמצוי יותר מאלו שנופלים משל אינם יהודים הרבים באמצע
המים בחריפותא דנהרא כי שניהם אינם מצויים האידנא וע״נ
י
השמיט הרי״ף :
שביררנו כנ״ל עלה שאין הוא כמו שכתב הפר״ח
שהרמב״ס הו& יחיד בזה שהשמיע להא דיושבת
בין ההרים ונהפוך הוא שהרשב״א בתה״א בית ה׳ שער ד׳ דכתב
לענין חביות של יין שנמצאת בכרס אינו יהודי וכרמים של ישראל
רביס הס אפי׳ רחוקים הם אזלינן בתר רובא דישראל וסיים
בזה והוא שיושבת בין ההרים ונמשך אחרי דבריו בטור ושי׳ע
י״ר סי׳ קכ״ט סעיף י״ח הנה זהו דעת יחיד והרי״ף והרמב״ה
ורש״י לא סבירא להו כן וא״כ העיקר דאנו חוששין לרובא דעלמא

כד ואחלי

אף באינו יושבת בין ההרים כיון שאינם מצויים כהקרוביס
ואזלינן בתר מצוי וקרוב לרובא דפוסקיס הראשונים ודעת
הרשב״א יחידית היא ומה גס להחמיר בסתם יינם דרבנן
כדעת היחיד למה הוא • כן נעל״ד ואף שהוא דבר חדש לא
התבוננו ע״ז רבותינו המחברים אכן האמת ■יעיד על אמיתתו
והאמת יקובל .ממי שאמרו יהיה מי שיהיה ויאומת עוד יותר
דברי בחלק ב' מזה המערכה בעזה״י :
אני ושואל איך להורות כשיש איזו כלבים
כה
י עזי נפש כי דר שם בעליהם בסמוך איזו
שכונת א״י וכדומה מחזיקי כלבים והוא סמוך ליער גדול המוחזק
שיש שם זאיבי ערב רבים והלכו צאן בזה המקום רועים
סמוך להיער אשר הכלבים עזי נפש הנ״ל מצויים שם וראינו
שעלה החי׳ בין הכבשים ונמצאו נגפים מבעבע דם ממקומות
שאין לחוש לטריפה והרואה המעשה עמד מרחוק ולא התבונן
מה היה זאב או ’ כלב והנה לפי שהיינו דנין מלשון הש׳יע בי״ד
סי׳ נ״ז סעיף י״ג דתולין במצוי בין להקל בין להחמיר הנה
הכלבים המה מצויים שם ומה גס שלהבהמה יש חזקת כשרות
וראוי להכשיר• ודברי הש״ע המה מחידושי הרשב״אשכתב דתלינן
במאי דשכיחא טפי וכאשר שונרא שכיחא טפי בבתי תלינן
בשונרא והנראה מדבריו שם דאפילו אס יש כלבים יותר אבל

הכלבים אינם מצויים ושכיח בבתי כי הכלבים הולכים מס
בעליהם בכל מקום שהולכים אס עושה מלאכה בשדה הונך
הכלב עמו ואס מחזיק בדרך מחזיק הכלב עמו עד שובו לביתו
וע״כ תלינן בשונרא דשכיחא טפי וא״כ כמו כן בענין שאלתי
הנ״ל דהכלביס ביום שכיחא טפי והולכים סמוכים לבית בעליהה
אבל הזאבים ביום לא שכיחא כדכתיב תזרח השמש יאספון כי'
ולכן צריך לתלות בכלבים ושלא לחוש לזאבים אבל באמת ראוי
לעורר דהא הרשב״א וטור וש״ע לשיטתייהו דאף בסתם יינם
דרבנן הצריכו להנאה שתהי׳ יושבת בין ההרים וקיימא כקושיית
הגמ׳ בעגלה ערופה דלי חוש לרובא דעלמא אף שאלו בני העיירות
מצויות טפי כמו דשכיחא טפי השונרות סובבות בבתים מהכלבים
ואף דהמחזיקיס כלבים יהיה לכ״א אף כלבים שנים ושלשה
לשמירה מגנבים וכדומה ושונרות להרוב ככולה באחת יסתפק
הבעל הבית ועכ״ז השונרות מצויות יותר אבל כמו כן גם

בכי העיירות הקרובות מצויות יותר בזה הדרך שבינותס מרובא
דעלמא ועכ״ז חיישינן לרובא דעלמא וא״כ למה לא נחוש לרובא

באס שכלבים רבים יהיה בזה המקום מהשונרות ובהכרח צריך
לפרש הרשב״א והעור והש״עלשיטתייהו דמיירי כשאין הכלבים
רובא

שרית עמודי א״ש חלק א
רובא נגד השונרות בזה שפיר תולין במצוי ואס כן בנידון
שאילתינו הנראה שאף שהזאבים ביום מעמרי ביערות ועכ״ז
לח נוכל לדמות זה לעיירות שבין ההרים דל״ש רוצחים שכאשר
הכבשים רועות סמוך ליער יקרה שזאיבי ערב כאשר ירעבו
יצאו סמוך ליער לטרוף טרף מהצאן הרועות ולפניהם הכל
הוא דרך סלולה ואין שייך אף מ״ש הרשב״א דכשאין דרך הרבים
עוברת והוא שכונה לעצמה דאין לחוש לרובא דעלמא או לשכונה
אחרת וכל זה אין שייך בזאיבי היער המבקשים טרף ומה גם
בסמוך ליער אשר היער הוא מקום למעונתס וכאשר הזאבים
ביער המה רובא לעומת הכלבים מיחידים הנמצאים ומצויים
בזה המקום וא״כ לדעת הרשב״א וטור ושו״ע דאזלינן בתר
רובא אף נגד קרוב ומצוי לכאורה יש להחמיר ואף שלשון הש״ע
בסי׳ כ״ז סתום הוא דתולין במצוי כו׳ אבל יוכרח הפי׳ מהמבוא׳
ביו״ד בסי׳ קיכ״ט העי׳ י״ח :אכן לפי מה שבארתי בעזה״י
לשיטת הרי״ף והרמב״ס ורש״י והרא״ש דשפיר אזלינן בתר קרוב
ומצוי וזו היא שיטה המחוורת בהשמועה יש להקל ולכן צריך
הדבר אצלי תלמוד חיך להורות בזה כאשר יקרה הלכה למעשה:

סליק חלק א בעזה״י

חלק שני עוף המים
על שם
א

אחרי

עקולי ופשורי

התעוררתי על מה שסתם הטור והשו״ע בי״ד סי׳
קכ״ט העיף י״ח כדברי הרשב״א שמתנה להתנאי

שהיא יושבת בין ההרים ובארתי שהרי״ף והרמב״ס ורש״י ואשר״י
פליגי בזה ומותר לדידהו אף בלא זה התנאי* מעתה אתעורר
עוד כזה על מ״ש הטור והש״ע שם סעיף י״ז וז״ל חבית של
יין שצפה בנהר ונמצא כנגד עיר שרובה ישראל אס יש בנהר
מכשילות וסכר (פירש סתימה) אגמי מיס שהיו מעמידים
אותה אילו באה ממקום אחר מותרת שאין לתלותה אלא בעיר
שנמצאת כנגדה ואס אין בנהר סכר אגמי מיס אסורה שאנו
תולין אותה ברוב הסביבות שהס אינס יהודים ע״כ ומבואר דזה
לקוח מתוה״ק וכדהביא כת״ר לזה והוצרך לתנאי שיהיה ידוע שיש
סכר אגמי מיס שהיו מעמידים אותה אילו באה ממקוס אחר אבל
בסתם נהרות לא כי אלא צריך לילך בתר רובא ורק מה שמתברר
לנו שיש סכר אגמי מיס זאת מחדש לנו ההיתר ומבואר דמפרשיס
להא דאומר הגמ׳ לטעמיה דרב דאס איתא דמהאי דקרא קא
אתי עקולי ופשורי הוו מטבעי לה דהיינו כשידוע שיש
סכר אגס מיס ומכשולים זא״כ נשתנה הביאור בדברי רב דקי״ל
כוותיה לפי המסקנא ממה שהיה הביאור בדברי רב לפי הה״א
דרצה הגמ׳ לומר דטעמיה דפליג על ר״ח וסובר דקורבא עדיף
מרובא שלפ״ז וודאי בכל נהרות הדין כך כיון דאזלינן בתר קרוב
וא״צ לתנאי ־יהיה סכר אגס מיס כמובן ומהטעם שמפרש הגמ'
למסקנא דהוא משוס דעקולי ופשורי הוי מטבעי לה מתחדש
זה התנאי בהכרח גס ממה שהגמ׳ מפרש לטעמא דשמואל דהוא
משוס דהריפותא דנהרא נקיט ואתאי מבואר דהוא באופן דהסכר
אגס מיס הוא רק בהצדדיס ולא בחריפותא דנהרא דשמה

שפיר תיהלך במישור • ואין זה כמו האופן דאומר הגמ׳ במס׳
ע״ז (ל״ד ע״ב) א״ל התס עקולי ופשורי איכא • דהתס הביאור
שאף בחריפותא דנהרא איכא עקולי ומעכבים שלא תהי׳
יכולה הספיגה ללכת אף ע״י מלחים המיישרים דרכה בהריפותא
דנהרא כי תסור דרכה בהכרח מן חריפותא דגהרא אל הפשורי
מחמת העקולי וכדפרש״י שם ופשוט • ויש לתמוה על סתימת

הטור והש״ע שכתבו בתנאס שיש סכר אגס מיס שהיו מעמידים
אותה אלו באה ממקום אחר כנ״ל והיה להם לבאר שהסכר אגס
מיס הוא רק בצדדי הנהר ולא בחריפותא דנהרא כי זהו עיקר
החידוש דין וצריך לדחוק ולומר דסמכו כי ברובא נהרות ככולא
אין מכשולים בחריפותא דגהרא כי מפנק שהספינות ילכו

כה

ובהא דע״ז איידי דצור הוא מלתא דלא שכיחא .ועכ״ז דחוק
לשין הטור וש״ע וקיצרו במקום שהי׳ להם להאריך•

כ וזאת

נלפע״ד ברור דשיטת הרמב״ס אינו כך וסובר
דלא כשחנה שום לזכאי בהכהר למסקכא דמסיק
הגמ׳ בטעמא דרב דהוא משום טקולי ופשורי ממה שהי׳ סבר
הגמ׳ בה״א דהוא משוס טעמא דאזלינן בתר קרוב כי הכל
מיירי בכל נהרות ולא יתפרש לפי המסקכא בתנאי כי לא הוזכר
בהא דאתמר לשוס 'תנאי רק סתמא אומר אתמר הבית שצפה
בנהר ואין זכר בזה לשיהיה בהנהר סכר אגם מיס והראיה לזה
דכן הוא שיטת הרמב״ס דהנה הרמב״ס בפ׳ י״ב מה׳ מ״א כתב
החמא כלשון המימרא וכרב הבית שצפה בנהר אם נמצאת
כנגד עיר שרובא ישראל מותרת בהנא' כנגד עיר שרובא א״י
אסורה ע״כ ולא זכר כלל לא לתנאי שיהיה סכר אגס .מים ולא
לטעמא דעקולי ופשורי מטבעי לה וא״כ מאין כחכיס לדעת
שמיירי בנהר שיש בה תנאי מסכר אגס מים ועקלקלות ובאם
שהיה משתנה לפי המסקנא מבה״א הי׳הרמב״סמבאר השינוי או
היה מברר להטעם שנשכיל מהטעם על השינוי כמו דאנו שופטים
מן הגמ׳ באמרה במסקנא הטעם שמשתנה ממילא שיהיה באופן
ששייך זה הטעם אבל הרמב״ס דסתס וקיצר וכתב להמימרא כמו
שהוא ש״מ שאין נפקותא לדינא כלל בהמסקנא מבה״א והכל
הוא בכל נהרות וכמו שכן ראוי יותר לפרש דפלוגתא דרב ושמואל

בכל נהרות הוא כסתימת הלשון וע״כ שהוא משוס דמפרש דאין
נהר שאין בצדדיה קרוב לשפה עקולי ופשורי שמספיק לרב דקיי״ל
כוותי׳ לבלי לחוש שבאו מדיקראות הקודמות :
ג  Щדעת הרא״ש נראה כך והוא דהרא״ש אחרי שמביא לשקלי
וערי דגמ׳ מסיק ההלכתא ומה שנפקותא להמסקנא
לדינא ושפיר מברר לחידוש דין מה שהוא לפי המסקנא לבד
בענין מהופך אשר לפי הה״א היה תלוי בתנאי ולפי המסקנא
אין שוס חילוק ובכל גווני מיירי והוא דבהמימרא אינו מחלק
רק בין נמצא כנגד עיר שרובה ישראל ובין נגד עיר שרובה א״י
אבל לאיזה בית סמוך נמצאת לא מחלק ולפי הה״א דטעמא
דרב לא היה רק מהמת דאזלינן בתר קרוב א״כ אם הוא קרוב י
לבית א״י לא יועיל מה שהעיר רובא ישראל אבל לפי המסקנא
דשפיר אזלינן בתר רובא כר״ח רק להאי חששא שבאה מהאי
דקרא אין לחוש דעקולי ופשורי הוי מטבעי לה אס כן
שפיר קייס דינא דרב בכל ‘גווני בין שנמצאת סמוך לבית
ישראל או בסמוך לבית אינו יהודי אחרי שרובה ישראל הם
אזלינן בתר רובה ולזה שפיר ביאר הרא״ש במסקנתו דמסיק
ההלכתא כדכתב וז״ל והלכתא כרב באיסורי ואס נמצאת כנגד
עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית א״י דאזלינן
בתר רוב העיר ע״כ וזה לא ביאר במסקנתו לומר ואס נמצאת
בנהר דאיכא בה עקולי ופשורי כנגד עיר שרובה ישראל כו'
משמע מוכה מזה דסובר דאין מתחדש תנאי לפי המסקנא
ממה שהיה בה״א ושפיר הוא בכל הנהרות כי מספיק העקולי
ופשורי המצויות בכל נהרות שאין חושש רב לשמא באה מהאי
דקרא • ואין לדחוק ולומר דסמך הרא״ש על מה דהביא מקודם
בהעתקתו לדברי גמ׳ לימא בדר״ח קמיפלגי לא דכ״ע אית להו
דר חנינא והכא בהא קמפלגי מ״ס א״א דמההיא דקירא אתא
עקולי ופשורי הוי טבעי לה ומ״ס חריפותא דנהרא נקיט ואתאי
ע״כ וא״כ אחר שזכר בטעמא דרב דאם איתא כו׳ עקולי ופשורי
הוי טבעי לה ממילא נשכיל לדעת שהוא דווקא בדאיכא סכר אגס
מיס דהא ליתא חדא דבמסקנתו כאשר כתב דהלכתא כר׳ שמה
הי׳ מברר מה שהוא לעגין ההלכתא שמתחדש ההלכה-שנית דהלא
קא חזינן דביאר בזה במסקנתו כאשר סיים ההלכה מה שמתחדש
דלא לחוש בתר קרוב כאשר נמצאת סמוך לבית א״י ואף שזה
וודאי היינו ידעיגן ולא היינו טועין אחרי שנאמר דכ״ע אית
להו דר׳ חנינא כו׳ ומבואר דרובא עדיף מקרוב וכבר כתב
הרא״ש שם מקודם דהלכתא כר' חנינא ועכ״ז ביאר הרא״ש
בהדיא בביאור ההלכה לענק החבית שצפה שהיא מותרת אף
בגמצאת קרוב לבית א״י כמו שהוא כן לפי המסקנא בטעמא

ע

דרב

■שרת עמודי א״ש חלק א
דרב וכמו כן היה מבאר גס בחלק שהוא להחמיר שנתחדש
לפי המסקנא ולפי ההלכתא דדווקא בנמצא בנהר שיש בה עקולי
ופשורי אבל להרח״ש לא משמע לי׳ כלל שמתחדש תנאי לפי
המסקנא בענין הנהר ובכל נהרות העיקולי ופשורי הנמצאות
בהכרח מספיק לבטל חששא שבא מהאי דקירא :

ד

ויטויין
׳

בקיצו׳ פסקי הרא״ש שאין זכור כלל מעקולי ופשורי
י וז״ל חבית של יין שצפה בנהר בעיר שרובא ישראל

מותר אפי׳ קרובה לבית א״י בעיר שרובה א״י אסורה ע״כ ומבואר
דרק מה שסיים הרא״ש במ״ש והלכתא כו׳ כל הכתוב שם העתיק
בקיצור פסקי הרא״ש כאשר זה ממלאכתו אבל לא מ״ש הרא״ש
מקודם שהעתיק לדברי שקלי׳ וערי׳ דגמ׳ והוא כאשר כתבתי
שמה שמבי׳ מקודם לסבר׳ דעקולי ופשורי הוי טבעי לה אין מחדש
לנו חידוש דין * ואף שקא חזינן פרבינו יעקב שכתב הרמזים
לא שם לב בחיבורו להטור לדברו הנ״ל כי סתם כדברי הרשב״א
דיש חילוק בין נהר לנהר אכן זאת יאומת מהעתקתו ברמזים
שהמשוער בדברי הרא״ש דמה דמסיק בסוף והלכת א זהו הביאור
בכל מה שקיים לנו להלכה ודעת רבינו יעקב בעה״ע בזה פלאי כי
איך לא הרגיש כלל דעולה נפקא מיני' בין הה״א דגמ׳ להמסקנא
כאשר נאמר דעקולי ופשורי דאומר הגמ׳ אין שייך בכל הנהרות
וברמזים השמיט כנ״ל ובחיבורו לעור סתם כדעת הרשב״א
ואחריו נמשכו הב״י והרמ״א כאלו אין שוס חולק בדבר ואף
שסתם יינם הוא רק דרבנן וראוי לשמוע להמיקל אבל מבואר
שלא הרגישו כלל דאיכא פלוגתא בזה ואי״ה אבאר דרק הרשב״א
יחיד בדבר וכי הסוגיא אינו מיושב כ״כ ושיטה המחוורת
הוא כדעת.החולקים בזה דבכל נהרות עקולי הקטנים המצויות
בהכרח מספיק שלא לחוש שבאה מהדיקראות.ואי״ה להלן אבאר
מלתא בטעמא :

ושיטת

רש״י הוא גס כן דבכל נהרות שייך עעמא
י•
דעקולי ופשורי הוי טבעי לה ואבאר לדברי רש״י
ז״ל כי זה לשונו עקולי ופשורי הוי מטבעי לה הרבה מקומות
יש משם ועד כאן שהמיס מתעקלין ומתגלגלין כגלגל במקום
אחד מחמת כיפי הסלעים ארוכים הבאים אל תוך הנהר
והמים מכסין עליהם והספינות מתגלגות וטובעות ופשורי
הפשרת שלגיס הניקווים אצל הנהר וקווי וקיימי ואס תביא
החבית שם תעמוד שאין הנהר מוליכה ע״כ ואם איתא דמפרש
כהרשב״א דהוא בידוע שיש סכר אגס מים למה כתב רש״י
כלשונו הרבה מקומות משם ועד כאן במקום אחד סגי בין
אס יהיה בסמוך להדיקרא ובין בסמוך וקרוב להעיר ובין באיזו
מקום באמצע עוד קשה על מה שכתב רש״י מחמת כיפי
סלעים הארוכים הבאים אל תוך הנהר מה בצע לנו אס
כיפי סלעים המה ארוכים או עגולים ומרובעים גס מה הוא
שבאים אל תוך הנהר ולא הנמצאים בנהר ומאין באו או יבואו
אלו הסלעים דהא במקום שנמצאים ודאי שמה היו מאז ומקדם
קדמתה אכן וודאי דכווג׳ רש״י דבכל נהרות מצוי הוא בשפת הנהר
חלקי האבנים שבנחל הקבועים בצדדי' ומתפשט חלק מהם
לתוך המיס וזהו שכתב סלעים ארוכים הבאים אל תוך הנהר
ויש

זה בהרבה מקומות וחזקה הוא שמשם לכאן יש כאלו

בהרבה מקומות וזהו שכתב רש״י הרבה מקומות יש משם ועד
כאן כו׳ וכמו כן יש פשורי מהפשרת שלגיס הניקוים אצל הנהר
ומקוי וקיימי בצד וסמוך ממש למי הנהר והמשכת הנהר במורד
הולך בסמוך והבא מהנהר לשמה לא יצא עוד במורד כי אין
מוליכו מורד הנהר ואחרי שמצוי בהרבה מקומות שיכולה
•להתעכב ולעמוד אף שאין מוכרח שתעמוד אצל עיקול הראשון
אבל תעמוד כעיקול שני או באיזה פשורי וכללו ש״ד מצוי
מעכבים לה ורחוק שתלך בריחוק מקום ואין לחוש שבאתה מהאי

דקירא וזהו שכתב רש״י הרבה מקומות יש כו׳ כי אחרי שיש
הרבה מכשולים לפניה תלכד עכ״פ באחת מהם והוא ברור
לפענ״ד בדברי רש״י :

 1ובאמת

לפי דברי הרשב״א דמיירי דאיכא סכר אגס
מיס שבבואה שמה יעמידוה למה אומר הגמ׳

-

עקולי ופשורי הנה מובן שפשורי הס רק בצד מי הנהר ומחובר
לה וא״כ אין מוכרח כ״כ שתעמוד בפשורי כי אולי תלך במי
הנהר ולא תתקרב למקוס הפשורי כי לא תתקרב אס לא שהרוח

הוא לזה הצד או לאיזה סיבה אבל לא מוכרה הוא וע״כ שמנד
העקולי הוא סכר אג״מ שהמה במי הנהר עצמו וא״כ מה תועלת
יש במה שהוסיפה הכמ׳ ופשורי כי עיקולי בלא פשורי מספיק
ופשורי בלא עיקולי לא מועיל לכאורה וכאשר להרשב״א הוא
מדרך התנאי למה צריך בתנאיס יתיריס באס שבחד סכי
וע״כ צריך לדחוק ולומר דלהרשב״א אף בדאיכא פשורי רביס
מחוייב הוא שתעוכב באלו הפשורי והוא נכד הסברא ממש
אכן כאשר נאמר דמיירי בכל נהרות ואומר עקולי ופשורי לא
מדרך התנאי רק מדרך ההווה והרגיל שוודאי יש מכשולים
רביס בצדדי הנהר מעקולי ומפשורי א״ש כמובן וזהו שיעה
המחוורת בגמ׳ לפענ״ד ואת זה הסביר לנו רש״י ז״ל בדבריו
כמבואר למעיין ישר וכס לכן לא פירש ,רש״י עקולי כמו שפירש
בע״ז (ל״ד ע״ב) שז״ל עקולי מיס שהולכין עקלתון ני שס הוא
נהיר משונה עד שאין ספינה יכולה לילך בה שכ״כ היא הולכת
עקלתון עד שלא יועיל ההכא שביד המלה להעותה הכל בחריפות׳
דנהרא ובכל הנהרות שפיר מעיס להספינה ע״י ההגה שביד
המלח ושארי כלי השעה לבלי הניחה נבוא בסמוך לשפת הנהר
ששס יש סלעיס ארוכיס נכנסיס אל תוך הנהר והמיה עליהם
מעע מכסה ומכלכול המיס מכריח להספינה שינועה שלא
כרצון מנהיגיה וכאשר הספינה ארוכה הוא ולא ינשאוה מגודל
כבידותה רק מיס רבים ולכן בבאה לעומת מקוס שמתגלגל
המיס על פני הסלעים והלק אחד מהספינה תפגע בזה וע״י
הגלגול ינעה הספינה בקצה השני אס שתשקע קצתה השני הו
ינעה אף מה תיכף תתמלא מיס ותתהפך על המבוע או תילקה
באיזה דבר בסלע או בארץ בשפת הנהר תחבט או השקע
הספינה ותנוח תחתיות מחמת מיעיע המיס שתתקרב לשפת
הנהר או מקוס פשורי וזהו מעיקר מלאכת חובלי הספינה
לבלי הניחה לשתתקרב לשפת הנהר אכן באיידי דצור לא יועיל
תחבולותס מחמת שהנהר הו לך עקלתון מאוד והוא יותר משיעור
יכולת השתדלות חובלי הספינות ומנהיגיהם אכן בענינינו רוצה
רש״י לפרש הכל בכל נהרות ובכל המקמות כי התה הומר
חבית שצפה בנהר וידוע שיש הרבה מקומות ׳שהנהר הוננת
משרים בלי שוס עקלתון ועכ״ז לא חייש רב לומר שמהאי דקירא
קאתי ולכן ביאר רש״י לעקולי שהוא סלעיס ארוכים הנכנסים
לתוך ,הנהר שזה בנמצא בכל המקומות אף במשרים ומה
שפירש רש״י כאן לא היה מספיק לפרש כן בע״ז שס דמה בק
שיש סלעים ארוכים נכנסים לתוך הנהר אבל הכל אינם רק
בצדדי הנהר ולא במקום חריפותא דנהרא כי אף אס היה נמצאי׳
ע״ד הזרות סלעים בחריפותא דנהרא בתחבולות היה מפנים
משם למען יהיה דרך להאניות בלב הנהר אכן כאשר איידי דצור
הנהר הולך מאוד בעקלתון אין תחבולה שילכו בה ספינות ופשוע
ועולים הדברים בלי דחוקים וגמגומים כלל :

ז 1מה

שכתב רש״י על עקולי והספינות מתגלגלות וטובעות
ועל פשורי ואס הבא החבית שס תעמוד שאין הנהר
מוליכה הנה מקודס כאשר נקע רש״י בביאורו לעיקולי לבד
שהוא רק התחלת הדברים לא בא רש״י לפרש רק ענין העקולי
שמהס מוזהרים מנהיגי הספינה לבלי יבואו שמה כאשר זהו
העיקרו במלאכת החובלים הספינות במורד ועדיין אין מספר לנו
רש״י כלל מה שיעלה להחבית ע״י העקולי הזאת כי לא ישתוו
כלל החביות להספינות כי הספינות המה ארוכות וכבידות ובנטי׳
מה יהופכו וכשתבא רק מיס בהס המה אבודות והמיס תבא בהס
בנטיה קצה האחד ממנה מה וגס הספינה צריכה למיס רבים
שתהיה נשאת על פניהם לא כן החבית שהיא קטנה וסתומה
מכל צד ואינה כבידה כ״כ ואינה צריכה למיס רבים שינשאוה על
פניהם וע״כ אף בבאה למקום כיפי סלעים הארוכים אשר
המיס עליהם מתגלגלים עכ״ז הנה אחרי הגלגול הולכים לדרכם
במורד וא״כ יתכן שגס החבית תתהפך בגלגול ותתגלגל עם

המיס
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המיס ותלך עם המיס בדרך אחד־ אכן גס יתכן שתגלגל לצד
שפת המים ותשאר עומדת סמוכה לכיפי הסלע בצדה או על גבה
באם שהמים עליה מועטים לבלי יכולו להרים להחביות וע״כ
השקע תחתי' ותעמוד על הסלע או על הארץ אס קרוב הוא
או שתתגלגל למקום פשורי הסמוכה שמה ושמה תעמוד ותנוח
וזהו שהקדים הגמ׳ עקולי ואח״כ פשורי כי ע״י העיקולי תתגלגל
לפשורי והגמ׳ שמסיים מטבעי לה הכוונה לבאר מה שאמר
מקודם עקולי ופשורי שהנמשך משניהם דמעבעי לה ־ואך עמידה
תקרא טביעה כי כשהיא הולל שעה על פני המי׳ אבל כשתעמוד
והוא ממיעוט המים שתחתי׳ וממיעוע כח רדידת המיס אין
עוצר כח להרימה ונשקעה תחתיה ותעמוד וכמ״ש (תהלים ס״ע)
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד כו׳ שאין הכוונה שנטבע ומת כי
אם נטבע ומת מה אומר אח״כ ואין מעמד אבל על הירידה לבד
כי היורד ויש לו מעמד רק עד צואר יגיע וירים ראש ויחיה
וכן נאמר (ירמיה ל״ח) ויטבע ירמיהו בעיט ונקרא שם טביעה
על שם שנשקעו רגליו שישאר שם עמוד לבלי יוכל לצאת ובסוך
הועלה ע״י חבלים ובלואי הסחבות ששם תחת עצילי ידיו מבואר
שידיו היה למעלית העיט אבל מצד שחלק ממנו נשקע בטיט
ולא יכול לקום ולילך קרי טביעה וככה אומר הגמ׳ על העמדת
החבית ע״י עקולי ופשורי מטבעי לה וכדפרש״י אם תבוא
החבית שם תעמוד והמכוון שלא ירמוה המיס ותשקע והעמוד:

ולמאי

דרוצה כת״ר לפרש בדברי הגמ׳ ורש״י קשה למה
ח
תפסה הגמ׳ מקודם עקולי וחח״כ פשורי ומסיים
דיטבעי לה שהוא על עקולי שאמר מקודם חדא למה זוכר כלל
לפשורי כי לדברי כה״ר טעם הגמ׳ דמטבעי על דרך הוודאי
אומר ואם וודאי השבר בעקולי לא תראה עוד פני פשורי כי לא
תצא מהעקולי בשלימוה ונהפוך הוא שמפשורי יכולה לבוא
לפעמים כשהמים רבו והרוח מגרש מהפשורי אל הנהר ותרד
עוד להלאה ואז תפגע בעקולי ושמה תשבר והיה להגמ׳ עכ״פ
להפך הדברים פשורי ועקולי כלומר אס תנצל מפשורי השבר
בעקולי והיה מסיים הגמ' מטבעי לה על מאי דסליק עתה
מיניה־עוד לדעת כת״ר למה לא מסיים הגמ׳ דמעמידי לה שהוא
על מאי דסליק ביאור לפשורי ואם יאמר האומר דהגמ׳ בחרה
יותר לפרש טעם לעקולי שזכר מקודם פשורי יען דזהו וודאי
דהעקולי וודאי מטבעי לה אבל הפשורי מסופק אס יעמידוה
תמיד הנה לפ״ז וודאי קשה למה הצריכה הגמ׳ כלל לומר ופשורי
כי אל הוודאי למה יוצרך עוד הספק ומה גם לפי מה שפירש
כה״ר הכל על דרך הרשב״א והעור והש״ע שהוא בדרך התנאי
ולא שהוא כן בכל הנהרות איך יתכן שתוסיך הגמ׳ הנא:ם שאין
צורך בה ובהכרח לשיטת הרשב״א דאו או קאמר כלומר או שיש
בה עקולי או שיש בה פשורי וע״כ דגם בפשורי הוא באופן שוודאי
הוא דמעמידים לה א״כ למה שבקה הגמ׳ לפרש ממאי דסליק
כי כאשר בחרה רק לפרש לאחד מהם ועל הפנית המכה על
המבין בקיצור בזה וודאי הצורך לתפוס במאי דסליק מיני׳ גס
הוצרך כה״ר לפרש מאי דכהב רש״י בע״ז שהולכין עקלתון
שהמכוון הוא שמתגלגלים ולפי מה שבארתי בעזה״י אתיין
הדברים כפשוטן מלבד הראיות שהוכחתי ממה שתפס רש״י הרבה
מקומות יש כו׳ למה הצריך ריבוי מקומות ולא במקום אחד
מבורר וגס ממה שכתב סלעים ארוכים הבאים אל תוך הנהר
מכל זה הוכחתי לנכון בעזה״י שמפרש בכל נהרות הוא כך בקרוב
לשפה ואינו סובר כשיטת הרשב״א :

ט האת

מובן שמה שתלה הרשב״א בתנאי שיש סכר אגס
מיס הוא מצד הסברא לבד שלא מסתבר ליה הך
סברא דעקולי ופשורי הוי מטבעי לה אס לא שיש עקולים
מסכרי אגס מיס שמובן שאם לא שנפלה במיצוע המיס בחריפות׳
דנהרא לא היתה יכולה לבוא מהאי דקרא ויסתייע לזה ממה
שלטעמא דשמואל לא מצא הגמ׳ לפרש רק שחושש שנקטא ואתאי
בחריפותא דנהרא ומה גם לפרש״י שהוא דווקא בנפלה במיצוע
הנהר ומוכח דהוא באופן שמעכבים העקולי וודאי ובסתם נהרות

לא נראה עקוליס כאלו ומחמת כי הסברא יחייב כדברי הרשב״א
ע״כ נמשכו אחרי זאת העור והש״ע ולא שמו לב למה שמהרמב״ס
ורש״י ורא״ש לא משמע כן ובהרמב״ס חשבו שקיצר במקום שהי׳
ראוי להאריך ואך שגס להרשב״א קשה דהנראה דע״כ צריך
לפרש להרשב״א מאי דאומר הגמ׳ עקולי ופשורי דאו או קאמר
כמש״כ לעיל וא״כ כאשר איכא רק פשורי אך אס הפשורי יהיה
גדוליס מ״מ לא יחוייב דלא יהיה יכולה החבית להתרחק במורד
אס לא רק כשנפלה במיצוע הנהר שהלא מסתברא דכאשר הרוח
אין מנשב לצד הפשורי יתכן שתלך סמוך לפשורי ועכ״פ דרך
ההחלע לא נראה אמנם האס בשביל זה שאנו רואין דוחק
בהשמועה נסבול עוד דוחק יותר מה שלא יקובל כלל על הלב :

אמ ם

כל זה הוא רק מחמת דהרשב״א לשיטתו אזיל
3
י
כאשר ביארתי לעיל בחלק א׳ מזה המערכה דדעת
הרשב״א הוא דאך בקרוב ומצוי עכ״ז רובא עדיך וא״כ הא דרב
לא חייש דאתא מהאי דקרא הוא רק בגוונא אשר ע״י העקולי
ופשורי לא שכיח שתבוא החבית כמו דלא שכיהא שיבואו רוצחים
בעיירות שבין ההרים ויוני עוברי דרכים ומרובא דעלמא בשביל
של כימים וע״כ לא היה מסתבר להרשב״א .וכן העור והש״ע
שסתמו כדבריו ביו״ד סי׳ קכ״ע סעיך י״ח אבל לפי מאי שהעלתי
לעיל בחלק ראשון מזה המערכה בשיעת הרי״ך והרמב״ם ורש״י
ורא״ש דלרב דקיי״ל כוותיה אזלינן בתר קרוב ומצוי לעומת רובא
א״כ שפיר הרמב״ס ורש״י ורא״ש לשיעתייהו אזלי ופירשו שפיר
דאך לפי המסקנא לא נתחדש חילוק בין נהר לנהר ובכל נהרות
פליגי רב ושמואל ובין בדליכ' לעינינו בתוך המים עקוליס מסלעים
וטרשים ובין בדאיכא סכר אגס מיס דשמואל אזיל בתר רובא
אך נגד קרוב ומצוי ולכן אך בדאיכא סכר אגם מים לעינינו בזה
החלק מהנהר שמדקרא ועד כאן אבל חיישינן למיעוע שאינו
מצוי כ״כ שנופלים במיצוע הנהר ובחריפותא דנהרא תלך ברחוק.
ביום השקעה מרוח סוטה וסער ורב פליג ג״כ בכל אופנים אך
אם בזה החלק שמהאי דקרא אין נראה לעין בתוך הנהר סלעים
וערשים אבל זהו מצוי בכל המקומות שסלעי השפה מהם מתארכין
ובאים תוך הנהר וגס יש פשורי ונמצאים הרבה מעמידים בשפת
הנהר והנופלים במיצוע הנהר אינו מצוי כי מצויס החביות ברקתא
דנהרא לעעון הספינות ולפרק וכשנופליס שמה לא מצוי שילכו
בריחוק כי בעת שהרוח סוער לרוחב הנהר יקרבוה הגלים
לצד ועבר שמגרש הרוח אליה ובעת ההשקעה תלכנה
במקום שנפלה שהוא בסמוך לשפת הנהר ששם מצוי• בהרבה
מקומות סלעים מתארכין ופשורי ואס שנחשוש שהיה הרוח

בהשקעה שנתרחקה ברוחב עד מקום • חריפותא דנהרא אבל
שתתרחקנ׳ לעבר השני לא היה בכח הרוח לגרש׳ ממקום חריפות׳
דנהרא בכל המשך שהלכה מדקרא ועד כאן זה וודאי אינו מצוי
כי זעיר זקר ינטה הרוח מחריפותא דנהרא להצד וחלק השני
ושמה יובילוה הגלים מזה הרוח לעבר השני ולאין מצוי לא אזלינן
בתר רובא לרב רק בתר קרוב ומצוי ועולים הדברים מדוקדקים
לשיעתייהו כל אחד לשיעתיה ושיעה המחוורת בין בענק רוב

וקרוב ומצוי ובין בענין עקולי ופשורי הכל הוא כשיעת הרמב״ס
ורש״י והרא״ש וממילא נאמר דגם הרי״ך דנראה דסובר בענין
קרוב ומצוי דאזלינן בתרייהו לעומת רובא כמו כן מפרש כוותי׳
דהרמב״ס ורש״י ורא״ש דעעמא דרב עקולי ופשורי שייך אך בכל
המקומות כי אינו מצוי שפיר כנ״ל :

עוד

דחוק להרשב״א דע״כ מצוי יותר שתיפול ותבא
יא
בחריפות' דנהרא יותר ממה שמצוי רוצחים שבעיירו׳
שבין ההרים דאל״כ איך יפרש שמואל להא דעגלה ערופה וא״כ
יש להבין למה לא חייש רב לחריפותא דנהרא וע״כ צריך לחלק
בין רב לשמואל בין לא שכיח עובא ולא שכיח פורתא ולא נקע כלל
ענין פלוגתייהו גס לדידן דקיי״ל כרב מה הוא הגדר בענין דלא
שכיח דל״א לה אכן לפי מה שביארתי הגדר הוא לרב דאזלינן בתר

מה שמצוי הוא והקרוב והמצוי יותר דוחה לשאינו מצוי וברור
הוא לפענ״ד שהוא השיטה המחוורת בהשמועה ושתי הענינים
הא׳

52

שרת עמודי א״ש חלק א

הא דחידשתי ברוב וקרוב ומצוי שביארתי בחלק ראשון והא
דחידשתי בחלק הזה בהא דעקולי ופשורי יעידו על האמת זה
על זה מלבד מה שכל דבר מהם בפ״ע מוכרח הוא ומאומת
מעצמותו אבל בהצטרף שני הענינים כאחד ע״פ שניהם יקום
דבר כמו ע״פ שני עדים המאמתים להענין :

באופן שמברר לנו ענין הטביעה להתיר מחמת זה חיסור
א״א דוודאי מת בעלה וכמ״ש כת״ר אס כשורא טבע כש״כ
גברא שאחרי שלהרשב״א אינו בכל נהרות רק שהוא בדרך התנאי
שהוא בתנאי שיש סכר אגס מיס שגורמי לזה די הוו מטבעי
לה וודאי דלא ישתווה כל העקולי באופן אחד כי משתנה לפי

עולה מבואר דאין לפרש בגמ' הא דאומר
יב
עקולי ופשורי הוי מטבעי לה שהוא עד הוודאי
׳
כי לשיטת הרי״ף והרמב״ס ורא״ש ורש״י הוא דק על דרך המצוי
לבד וע״כ הוא אף בסתם נהרות כנ״ל :
יג ואה לשיטת הרשב״א הנה לדידיה הוא בדרך התנאי שהוא
כשיש הכר אגס מיס ישתוו אס קטנים ואם גדולים
י
אם מעטים ואם רבים וע״כ אי אפשר לפרש שהמכוון בגמ,
כדרך הוודאי וההחלט כמו שחשב כת״ר אשר ע״כ כתב בסוף
דברי קדשו שמה שכתב שם דהוי מיעוטא דמיעוטא הוא רק
לרווחא דמלתא אבל באמת א״צ לכל זה משום דלישנא דהש״ס
משמע שוודאי נטבע וליתבהשום ספיקא עכ״ל כי איך נוכל
לפרש דהגמ' מיירי באופן דהעקולי כ״כ סוכרים להמים עד
שוודאי מטבעי להחבית כי איך יוצרך לזה התנאי כי אך ,לו
אם הוא באופן דלא שכיחח שתבוא החבית מהאי דקירא כמו
דלא פכיחא שיבואו הרוצחים בעיירות שביני ההרים שפיר
נשמע מעגלה ערופה דאזלינן תו בתר קרוב ול״ח לרובא וע״כ
דהכוונה הוא בגמ׳ להרשב״א דכ״כ הוא העקולי ופשורי עד
דלא שכיחא דלא יטביעו לה ומה גם שרב לא חייש לשמא

גודלם ולפי ריבוים וקרבותס ואיך נוכל לומר דהגמ׳ אומר דוואי
מטבעי לה משא״כ יהיה מוכח שכ״כ התנאי בעקולי הוא
שהוא באופן שסופר וסוגר המיס עד שמוחלט דמטבעי וודאי
להחביתא כי האס רק בזה האופן מתיר רב הלא אף בגוונא
דל״ש כמו רוצחים בעיירות שביני ההרים לא חייש אף שמואל
ומכ״ש לרב כמבואר לעיל (באות הקדום) אלא ע״כ דלהרשב״א
המכוון במ״ם דמטבעי לה דשסכרא כך עד שתשאר ותלך
ברחוק ודומה לעיירות בין ההרים דמחמת דל“ש ל״ח לרובא
ואזלינן בתר קרוב וזהו ג״כ דיועיל פשורי להוד להרשב״א כאשר
ביארתי לעיל דלהרשב״א או או קאמר ובפשורי וודאי דאינו
מחריב דתטבע החביות ולשיטות הרי״ף והרמב״ם ורש״י ורא״ש
הביאור הוא דמצוי יותר שמטבעי לה כי אזלינן בתר קרוב
ומצוי ולא חיישינן לרוב ואינו מנוי (וזכרני כשמונה עשר שנה
שראיתי בספר פנים מאירות למס׳ קדושין ונדפש בו גם איזו
תשובות מהגאון בעל פ״מ ונתעורר שם להתיר איזה עגונה
מהסוגיא דב״ב (כ״ד ע״א) פלוגתא דרב ושמואל לענין הבית

ומעתה

באתה דרך חריפותא דנהרא והנראה שזהו חשש יותר ממה
שיבואו הרוצחים בעיירות שביני הריס כאשר הוכחתי לעיל
(באות הקודם) דאל״כ איך מיישב שמוחל להא דעגלה ערופה
ורב שלא חייש לזה אנו מצריך שיהיה ל״ש כמו רוצחים במושבות
בין ההרים (וכבר תמהתי שמעתה לא נדע השיעור) וא״כ אף
כשהעקולי ופשורי גורמים דל״ש שתלך החביות וחף דשכיח כמו
בחריפותא דנהרי עכ״ז רב לא חייש לזה כמו דלא שייך לחריפותא

ונהזי

דנהרי נקוט ואתאי

:

אנן אס בשני עיירות שבין ההרים דל״ש בה
יד
רוצחים אכן ידוע הוא שרוצה אחד אף שהוא ברחוק
אבל תמיד הולך ובא באלו העיירות כי יש נו ענין לבקר בזה
ושוב יקרה באיזו זמן שאחד לא נראה מי הוא הרג לנפש אדם
ורדף תיכף אבתרוהי גואל הדס ופגע בו והמיתו וקברו ומי
הוא זה ואיזו הוא לא ידוע לנו כלל וזה הרוצח שידענו בו שהוא
שפיר שכיח באלו העיירות איננו ונאבד מאתנו ואשתו נשאר
העגונה היתכן שנתיר לאשתו מחמת הסברא דלא שכיח רוצחים
ביני עיירות שבין ההרים ואותו ידענו בו שהוא יוצא מהכלל
ושכיח הוא לפעמים ועתה לא ידענו בו כלל אס היה ואם
לא היה וזהו וודאי דבר שאין הדעת מחייב כי זה אין דומה
ליצחק ריש גלותא כו׳ דאזיל מקורטב׳ לאספמי׳ דידענוהו
בשמו שהוא ריש גלותא וכי הוי בוודאי בזה הדרך ומה דל״ש
רוצחים וכי אין לחוש שאף הצדיקים דשכיחא הרשיע מי מהם
כי נמנע הוא שלא יהיה כלל יוצא ובא לאלו העיירות כי אינם
יושבים במצור רק רוצחים ל״ש וצריך לחוש אף מדאורייתא
שהרשיע הצדיק ורצח או שעכ״ז בא רוצח אחר שידע ממונו של זה
וכדומה ואינו קץ לחששות שצריך וודאי לחוש ולהחזיקה בחזקת
א״א ולבעלה בחזקת חי ולא נאמרה בגמ׳ הסברא דיושבת
בין ההרים רק למה דמוכח מעגלה ערופה דאזלינן בתר קורבה
נגד רובא דעלמא ורצה הגמ׳ להוכיח דקורבא דמוכח עדיף

הוא מה״ת מרובא ומשני הגמ׳ דשפיר רובא עדיף אף נגד
קורבא דמוכח רק בדלא שכיח בזה שפיר קורבא עדיף כי זה
שפיר מוכח מעגלה ערופה אפר הוא הקרא דידעינן מיניה דין
קרוב דאזלינן בתריה ולא ידעינן מיניה דעדיפא מרובא רק
באופן דאין לחוש לדלא שכיח כי אס לא כן לא מתוקמא הא
דעגלה ערופה וע״כ צריך למוקים לה עכ״פ בעיר היושבת בין
 .ההרים ונתברר מזה דאף לשיטת הרשב״א עכ״ז הא דאומר
הגמ׳ עקולי ופשורי מטבעי לה לא נוכל כלל לפרשה דהוא

שצפה ואינני זוכר פרטית המעשה ופרטית דבריו ויתכן שהוא
בנמצא נטבע מת בקרוב להטביעה והנפילה ולא הוכר בסימנים
וט״ע ובזה שפיר יש לדין כאשר היה שם עקולים ופשורים
דאין לחוש שצף מרחוק מרובא דעלמא ואכתי יש לחוש שמא
כבר כטבע בכאן איש אחר מרובא דעלמא א״ד לא שנידון בזה
הוא זה שנאבד כדין קבר שנאבד
דזה שנמצא
מטעמא
וקבר נמצא ויען כי קרוב הדבר שבמחנו קהילה גדולה ישיג
לשפר הנ״ל ע״כ כתבתי שיוכל לעיין בו במה שנתעורר מזה
הסוגיא ואני אשמור בעזה״י לנהל מלאכתי כרגל מיעוט הספרים
הנמצאים אתי ואחד המרבה וממעיט ובלבד שיעזרהו ד׳ שיכוין
למטרת האמת ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ועכ״ז לא
יפה הוא רק לעורר בהענין ולא להכריע הלכה):
טו וסוד אומר ליישב מה שהקשתי לעיל (אות יא) נהרשב״א
דאחרי שהוא תנאי שיהיה סכר אגס מים א״כ מאי
׳

מפיס דלא יהיה כך גם בחריפותא דנהרי וכמו באיידי דצור
שאין הספינות יכולות לילך כלל ואינו מסקלין המסילה בשביל
הספינות ותמהתי ביותר על העור וש״ע דשתמו דבריהם ואין
מבואר דהוא באופן דהסכר אגם מים הוא רק מהצדדים ׳ ולא
בחריפותא דנהרא ושעכ״ז מותרת וקצרו במקום שהיה ראוי
להאריך ולכן נאמר דאף דלהרשב״א הוא דרך התנאי שיהיה
עקולי סוכרי המים עכ״ז הכל הוא בדרך המצוי שנמצא ושכיח
בזה האופן באיזו חלקים מהנהרות כי יש מקומות שמצויה
אבנים אבל לא שכיחא אבנים גדולות עומדות סוכרים להנהר
ברובא וכדומה והמה ברום וגובה ובצדדי הנהר שהמים שם
אינו עמוק כ״כ וכשיש איזה סכר ומעכב יפנו ויסבו המים
לכתם במקום חריפותא דנהר ויהיה פס עמוק יותר כי דוחק
ההליכה יחפור בארץ ועושה לו דרך ומחמת שהמים בצדדי הנהר
מועט הוא לכן אף שהסלע הוא בתחתיות עכ״ז הוא חלק גדול

בשיעור גובה מיס שמה וגורס נקיפה בכל זה השיעור וע״כ
חלק התחתון הגדול מניע גס לעליון כי הוא מעט ומתבטל
המועט העליון אחר חלק התחתון המרובה או הדומה לו עכ״פ
אבל בחריפותא דנהרא שמה המיס גדולים וכשיש אבן בתחתיות
שמה עכ״ז מחמת פלמעליתו המיס המה רבים לא יגרום כ״כ
נקיפה התחתונה גלגול מיס למעלה כי לא יניע המועט
שבתחתיות את חלק הגדול הרב שלמעליתו ההולך שם במורד

בחזקה
תעמוד
בתהום
ההלויך

כמו שהוא בחריפותא דנהרא וא״כ שפיר החבית לא
שמה ותלך הלאה ואף לו אס יהיה אבנים גדולות
בחריפותא דנהרא הנה באם שהיה בהם חיל לעכב
הוא מיס מותרים .אחרי דרך אחר בהצד כי לא ינוחו
ולא

שו״ת עמודי א־׳שחלק א
כשיש איזה אבן באמצע
יח ומעתה י״ל גס במה שכ׳ כת״ר להתיר עוד מטעמא דתרי
רובא והוי מיעוטא דמיעוטא דל״ח אף ר״מ ול״ח אף
* ׳
כז

ולא 1שקוטו עד ישיגו ארחם ולפעמים
הנהר ניכר שמה שהמי' הולכין ככיפה עולה למעלה ויורד במורד
והוא מלחיצת המיס המוגרים מלמעלה שידחוק האחרונים
לראשונים בחזקה ועכ״ז המיס לא יעצרו ויעלו קצת בגובה מחמת
הדחיקה וירדו תיכף ואיך שיהיה גס החבית תעלה ותרד בתוך
ריבוי המים אם יתגלגלו מעט תתגלגל גס היא ולא תוזק
בהאבן שהוא במעמקים והמים רבה למעלה וכשיפנו המיס
לילך לדרכם במורד תלך גס החביות עמס וע״כ אומר שמואל
דאמרינן חריפותא דנהרא נקיטא ואתאי וזהו שהטור והשו״ע
סתמו דבריהם ולא ביארו שהוא אף באופן שהסכר אגס מים
אינו רק בהצדדיס ולא בחריפותא דנהרא דכיון שבהכרח הוא
שיש מקום להמים לילך הנה שמה הוא חריפותא דנהרא וסכרי
אגס מיס הנמצאים אינם רק בהצדדיס ואין צורך לפרש זה :

טז ומעתה

אף לפי ששפט כת״ר עכ״ז אף ברפסודות
העומדות בנהר שרק חלק קצת מעובי העצים
המה בתוך המיס לא יגרומו המעט ההוא המתוקף בלבול

גדול למטה שנוכל לדמות זה למה שאומר הגמ׳ עקולי ופשורי

מטבעי לה והבא עם המיס תחת הרפסודות כמו שהמיס
שתחת הרפסודות ילכו תיכף בבאס לא יעצרו כרגע כי חיש
מאחוריהם יודחקו מהמים הנוספים ובאים בכל רגע וידחקו
זה את זה בכל רגע לירד במורד ומוצאים להם מקום בהכרח עד
שכמו שדוחק העצים לחלק מיס העליונים לעומת זה תחפור
בארץ ויעשה במקום הזה נמוך ועמוק (הנקרא קעשיל גרוב)
ולא יעמדו שם המיס איזו זמן רק מתחלפים המיס ונגרשיס
הישנים מהמחודשיס ונדחפים צעבר השני למטה במורד ועמס
ילך גס הנופל בתוכם • ומכש״ב לפי מה שפירש רש״י דעקולי הוא
מכפי סלעים הארוכים הבאים לתוך הנהר המבואר שנמשכים
הסלעים מן שפת הנהר ונכנס לתוך מי הנהר א״כ אם שמה
ע״י הגלגול תפנה לצד שפת הנהר תתעכבה בשן הסלע הנועל
עד שפת הנהר ממש או שתתגלגל אל מקום פשורי מקוה מים
דקוו וקיימי אבל ברפסודות שבאמצע הנהר לאיזה אתר שתתגלגל
לא יעוצרה שמה ויגלגלוהו המיס להלאה למטה במורד ואין
לדמות כלל זה להא דעקולי ופשורי שנזכר בגמ׳ ואף אס היה
נוגע זה לדינא דרוב וקרוב לא היינו יכולין למילף דצריך
לילך בתר קרוב בזה האופן כשנפל תחת רפסודה העומדת

יז 1מה

באמצע הנהר :

גס בענינינו שהעצים פרושים על פני כל רוחב הנהר
באורך שטח פרסה ממש משפה לשפה וקא חזינן
דלא עשו המיס דרך חדש לעצמם ובהכרח שהמיס הולכים
תחתיהם במורד או שנתפלג קרקעית התהום או שנתרוממו
העצים כי המיס הבאים בכל רגע מחדש ועושים בהכרח דרך
לפניהם ירומו להעצים אבל לא שהעצים יעכבו להמיס כי באס
שהיה להם איזו עיכוב היו פונים ועושים לפניהם דרך ימינה
או שמאנה ואחרי שלא הוכרחו לנטות לצד מהצדדים ע״כ דהולכי׳.
במקומם הראשון ופנו לפניהם כל החול שתחת העצים אשר
הוא שטח כל רוחב הנהר בכל האורך שיצאו מיס הישנים ושיבואו
אחריהם מיס החדשים מקרוב יבואו וירדו הכל במורד וכמוהם
כן הוא מה שבתוכם בלכתם ילך גס הוא במורד כי רואים אנו
שאין שם מעכב ולא ידמה זה למי שהיה נופל בחלק מנהר שיש
שס סלעים וטרשים שבזה החלק יש רבות סלעים ויש סברא
לומר שהנופל בהם להרוב לא יצא מבין הסלעים שהמיס
מתגלגל ביני הסלעים הרבים ומתלגנג הנופל בהם ואין לפניו
מקום מוכן כ״כ לירד במורד אבל המיס המה פונים ללכת אף
דרך נקיקי הסלעים והמותר נפנה להצד לחריפותא דנהרא או
מסמוך לו ומ״מ באס שיש עכ״פ בין סלע לסלע מקום שיוכל
לעבור הנופל יש חששא אולי נתגלגל בין סלע לסלע עד שירד
זעיר זעיר במורד להלאה ,מזה המקום ואין לדון בזה רק מדין
רובא לבד אבל בענינינו מצד מה שהעצים פרושים על פני הנהר
כולו ובכל החלל שתחתיהם הולכים כל המים כאחת אין בזה שוס
צד סברא לומר שיהיה נידון זה כעקולי ופשורי דמעכבי להנופל
לבלי ירד מטה כן נלפענ״ד :

להחמיר לכתחילה במשאל״ס כיון דמיעוטא דמיעוטא הוא ול״ש
ומשוס זה אמרו שע״כ לא חששו למחילה ש״ד במשיל״ס משוס דלא
שכיחא הרי דבל״שלא גזרו והנה בעקוליופשורי ממש אף שהוכחתי
שלהרשב״א ג״כ אינון רקבגדר דל״ש רוצחי׳ בעיירות שביני
ההרים שאין מועיל זה רק לילך בתר קרוב לעומת רובא מ״מ
עכ״פ אחרי שהוא לא שכיחא ראוי שיצטרף לרובא ־דהנטבעיס
שאינם נמלטים בכלמשאל״ס והוי תו רובי דרובא והמיעוט עכ״פ
הוא מיעוט דל״ש ואף למה שביארתי שיטת הרי״ף והרמב״ם
ורש״י והרא״ש דמה שאומר הגמ׳ עקולי ופשורי הוי מטבעי לה
שהוא רק משוי לאינו מצוי והקרוב יהיה מצוי ומצוי וקרוב
עדיף מ״מ כיון שאמרנו עכ״פ דמחמת כן אינו מצוי הוא נתמעט
הכל מאוד מיעוט הנמלטים במשאל״ס והוי מיעוטא דל״ש :

אבן

לפי מה שהעליתי (באות הקודם) דבענינינו אין דמיון
יט
י כלל להא דעקולי ופשורי הנזכר בגמ׳ אחרי שרק
העצים פרושים למעלה ותחתיהם הולך בכל החלל והשטח כל
המיס באין מעצור ומה מעכב וא״כ לא הוי תו מיעוט הנמלטים
מיעוטא דמיעוטא יותר מבכל משאל״ס ואין לנו לדון בזה עוד
מדרך הראי׳ מהסוג יא דב״ב רק מסברא מעצמינו אפשר שנוכל
לומר מחמת שכתב אחי נר״ו שרבים מהאנשים היודעים בעניניס
כאלו העידו שמכח חבטת עצים ומכח שבולת המים ישנו העצים
הטבע לשקוע בקצה אחד בקרקעיק התהום ויהיה כסולם מצב
ארצה ומהם יבואו זה תחת זה עד כי יגיע בקרקעית התהום
כן כתב במכתבו השני ובמכתבו הראשון כתב שלפעמים יקרה
כה כנ״ל וסיים שם אשר זה יכול להיות סיבה גדולה לשיהרג
את בעלה יעקב ב״ר צבי ע״כ ובאם שהיה ידוע שוודאי נעשה
שמה תחת העצים כך שנצבו כמו סולם ובאו עצים בכל השטח
זה תחת זה וכן במקומות רבות הנה זהו עקוליס וסגרי מיס
שראוי לדון בהמה מדין רובא עכ״פ לצרפה י לרובא דנטבעים
בכל משאל״ס שיהיה תו רק מיעוטא דמיעוטא דל״ש אבל מי
יודע שנתהווה כך באלו העצים הפרושות על המיס כי אין מחוייב
שיקרה כה רק לפעמים יקרה כה :

כ VIכ;׳ן
׳

אחרי שעכ׳׳פ מצוי שיקרה כה ממעט עכ״פ לחלק
מיעוט הנמלטים במים שאל״ס ויצורף לזה עוד

מלתא דמסתברא דחזינן דהדבריס הצפים המה על פני המים
והדברים השוקעים מטה אינם צפים ורק בעלי חיים הנופלים
המה לפרקים שוקעים כי אין המיס מרימם ולפעמים יעלו מעלה
ויובלו במורד ויתכן שבעת שמתגבר תגבורת מרוצת המיס
להוביל גס את החי במורד אז יעליהו להרוס מעלה ועכ״פ בחלק
עליונו ויסתייע לזה קצת לפי מה שכתב כת״ר (באות ד) ליישב
סתירת רש״י דבפ׳ האשה שלום (דף קט״ו א) כתב רש״י
שמא צף מחמת המים ויצא ובדף (קכי׳א א׳) כתב כמשיל״ס
דמי שאינו יכול לשוט על פניהם וכתב כת״ר דכל שלא ירד
במקום ולא בגדר תהומות יכסיומו קרי רש״י שט על פניהם
והוא דחוק קצת ולכן נאמר דמחמת שבעת שהוא צף אם המיס
להרוב מכסהו מחמת שבטבע לשקוע עכ״ז בעת שהמיס מתגברים

וגורמים שיצוף מעלים אותו בחלק העליון וכל הצפים צפים
תמיד מלמעלה ממש והוא אינו כן רק בחלק.שלמעלה ולפעמים
נכסה כולו ולפעמים מתגלה חלק ממנו כי הוא רק כעולה ויורד
בחלק עליונות המיס וע״כ אחרי שהעצים השטוחים על פני המיס
המה כדוריים ואין תחתיהם חלק ושוה ומעכב להציף על פני
חלק עליוגו של המיס כי זכאשר יגע בהעציס יעכבו לו
מה שאינו חלק ושרה והמיס בזה החלק הקטן הסמוך להעצים
שאין שוה תחותיהס וודאי לא ילכו שמה במורד בשיויי כי יש
להם מעכב בכל עץ ועץ בין עץ ועץ ולא ישוט כמו בשאר
משאל״ס ובצירוף זה אל האמור ימועט מיעוט הנמלטים עד שיהי׳
תו מיעוטא דל״ש דלא חייש לה ר״מ ולדעת כת״ר אין לחוש בזה אף
לענין איסור לכתחילה :

כא אבל

לו יהא דנאמר מסברות הנ״ל לדמות זה לנפל בעקולי
ופשורי ממש באופן שיהיה האומדנא שהנופל שס לא

(ח״א) יד

יצא
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׳ שרית עמודי א״ש חלק א

יצא אבל כאשר הוא רק על דרך הרוב לבד אחרי שיש חללים
גדולים בין הסלעים שיתכן עכ״פ שידח הנופל מבין סלע זו לבין
סלע זו עד שיצא משם להלאה אף שהוא ע״ד המיעוט לא נאמר
שיצורף זה עכ״פ למה שכל משאל״ס רובן למית׳ ויהיה תו מיעוטא
דמיעוטא דל״ש :כי הנה מצאתי בתשובת מהר״מ מרוטינבורג סי׳
תתקע״א שנשאל במעשה בבחור אחד שהלך בספינה ונטבע
הוא והאינו יהודי שעמו והספינה נמצאת פיה למטה וכלי הבחור
טבעו כמו כן בדקו וחפשו אחריו ולא מצאוהו והעיד יהודי
אחד שמת כי הלך עם דייגים שפרשו מצודתם אחריו ואמרו
כי לא היו שום טבוע יכול לצאת ולכן רצה השואל לדון להתיר
כי לא אסרו חכמים במים שאל״ס רק היכא דיש לחוש לגל
טורד אבל בנידון זה שיש מכשולין ועקוליס ונסין באמצע הנהר
וסלעים וטרשים באמצע וחתיכות גסות של גליד מכסין את
הנטבע והס דוחקים אותו לעומק ומפרקין גופו לנתחים וזהו
וודאי ולהחמיר איכא ספק ספיקא (כלומר מיעוטא דמיעועא
כי רובם לא יצאו מהסלעים ואף אס יצא חי עדיין הוי משאל״ס
ורובם נטבעיס ואינם עולים כן הוא המכווין ונקע בלישני'
לשון ס״ס ופשוט הוא)וכש״כ שהעד רוצה להעד שמת וודאי בוודאי
שראוי להתירה להבחורה שלא תשב עגונה • והשיב הגאון
מהר״מ מרוטונבורג בזה״ל כלום חלקנו אלא בין מיס שיש להם
סוף למיס שאל״ס אבל שאין להס סוף גופייהו לא פלוג רבנן כלל
בין היכא דאיכא סלעים וטרשים להיכא דליכא וכזאת וכזאת
החמירו חכמים בעדות אשה נפל לגוב אריות נפל לכבשן האש
(הוא ע״פ גירסת הירושלמי דאין מעידין בנפל לכבשן האש •
ואי״ה להלן אאריך בזה בביאור דבריו) אין מעידין עליו אלא
כה״ג לא אזלינן בתר רוב ואף אס היינו מוצאין ברצון תקנה
להעגונה אבל מה נעשה אין לנו אלא מדברי רבותינו שאומר
נפל במים שאל״ס אשתו אשורה וכבר טרחו קמאי דקמאי למצוא
צד היתר ולא עלה בידם • מאיר בר ברוך זללה״ה ע״כ:

וכשמצאתי

בתשובת מהר״מ מרוטונבורג ראיה לדברי
הנ״ל אמרתי ברוך המקום שהנחני בדרך
אמת במה שהחלטתי שאין להוכיח מידי מהסוגיא דב״ב (כ״ד א)
חדא דמוכח דאין אופן להחליט שוודאי מת ולא יצא ממקום
עקולי אף בידוע שיש הרבה מכשולים אחרי שלא סותמין עכ״פ
לכל רוחב הנהר וע״כ לא הועיל העד שרצה להעיד שוודאי מת
מחמת הסלעים וטרשים וחתיכות גליד המכסות ומשכרות להנופל
שם כי אין באומדנא של העד כלום כי לא יבצר שיש הצלה
בדרך רחוק כמו בנפל לגוב אריות • שגית מה שאין זוכר
כלל להסוגיא דב׳יב מבואר דאקללמוד משמה מידי ולכאורה הי׳
נאמר דע״כ דסובר כמו שביארתי לדעת הרמב״ס ורש״י והרא״ש
דמיירי אף בסתם נהרות ורק מדין מצוי אומר הגמ׳ דמטבעי
לה אבל כבר בארתי דאף לשיטת הרשב״א ג״כ אין ראי׳ מזה
לענין עגונא דהוא רק בדרך לא שכיחא דלא יהי׳ נטבעת גס
דלרשב״א אינו בכל נהרות רק תלוי בתנאי ואופן הנהר ובהא
דנשאל ממהר״מ מרוטונבורג הנה ידענו מהעד המעיד שהוא
באופן המועיל ביותר ומה צורך לראי׳ ועכ״ז בדרך ההחלט
הגמור לא יאומן העד וזה מה שהי׳ רובא דרובא הוא ספק
רק בעגונא דאתתא אס אסרו אף במיעוטא דמיעוטא דל״ש
ואס לא אסרו ומה נוכל לדין זה מהסוגיא דב״ב ורק ■מוכיח
מהר״מ מרוטונבורג מהא שלא חילקו במשאל״ס עצמן ומהא
דנפל לגוב אריות וכבשן האש ותו לא מידי:

כב וזאת

יש לדעת שאיך שיהיה הביאור בהא דאומר הגמ׳
בב״ב עקולי ופשורי הוי מטבעי לה הנה הכל
הוא ביאור למה שנאמר בהמימרי׳ חביות שצפה בנהר ולא
הוזכר בהדיא מדבר התנאי של עקולי ופשורי וע״כ שעכ״פ הוא
באופן ששכיח כלומר לא מבעי׳ לדעת הרמב״ם ורש״י ורא״ש
הנה הוא בכל נהרות ואף לדעת הרשב״א שהוא בדאיכא סכר
אגס מיס מ״מ וודאי דשכיח בזה האופן אחר שבהמימרא
סתום שצפה בנהר וא״כ על זה האופן וודאי דליכא לאסתפוקי

שיהי׳ חילוק במשאל״ס עצמן וסתימת הדברים שאמרו משאל״ס
אשתו אסורה מחוייב שעכ״ס כולל גזירתם בכל גווני דשכיח
שא״כ איך לא הי׳ מחלק הגמ׳ בין נפל במקום חריפותא דכהרא
וכדומה שאין כלל סכר אגס מי׳ ובק בנפל במקום סכר א״מ וכלום
חלקו אלא במים שיל״ס לאין ל״ס ולא באין להם סוף באיזה חלק
מנהר נפל ורק מחמת שהוכחתי לעיל שבמה שמיירי הגע' אינו
באופן .שמועיל מצד הסברא דעקולי הוי מטבעי לה שתהי׳
עגונא "ניתרת מחמת זה עכ״פ מאיסור א״א דאורייתא אבל אין
זה מועיל רק שקורבא יהי׳ עדיף בזה מרובא וא״כ באופן חדש
כמו ששאל השואל ממהר״מ מרוטונבורג שהי' המקום משונה
מסלעים וטרשים וחתיכות גליד מכסות'(והוא כעין המקוס
בנהר נמוך שנקרא ראפעש) ורצה העד להעיד שוודאי נמנע
שישאר חי ויצא מזה המקום ומסתברא שזה האומד יפה הוא
שתהי' ניתרת עכ״פ מאיסור א״א דאורייתא כי רק לא יאומן
שאף מיעוט ליכא דינצלו וחכמים חששו באיסור א״א לכתחילה
למיעוטא ובהצטרף מה שלא עלה בכל שטח הראות ושנתחפש
אשר בכל המקומות הוי רובן למיתה ורק חומר דרבנן לאסור
לכתחילה וא״כ הוי תרי חששות דרבנן ורק ס״ס להחמיר
ולכן חשב השואל שזה יוציא מכלל איסור דרבנן דבחדא מיעועא
גזרו ובמיעוטא דמיעוטא דל״ח ר״מ לא גזרו ועכ״ז השיב
מהר״מ מרוטונבורג שכיון שלא חילקו חכמים בפירוש במשאל״ס
עצמן סתמא הוא אף בציור אופן כזה והכל יכול בגזירתם
והסתייע לזה ממה שגזרו ואסרו אף בנפל לגוב אריות ולכבשן
האש וזה וודאי לא שכיחא כלל ההצלה רק על דרך מיעוט
דלא שכיח מאוד ואף בזה גזרו וא״כ מאי מהני תרי רובי •
כי עכ״ז הוי עכ״ס מיעוטא דלא שכיח:
כגסוף יעויין ברא״ש ריש האשה בתרא שהביא לדברי ר״ת
דסובר דאמרינן מדרבנן סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר
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ולאשור ואח״כ כתב וז״ל וקשה לפירושו מהא (לקמן דף קכ״א)
דמים שאל״ס דאמרינן אס נשאת לא מפקינן מיני׳ אע״ג דאיכא
חזקת א״א ומיעוט ניצולין ול״ח למיעוטא וחזקה וכן מצא
תרנגולין (חולין דף י״ב) שחוטין דמותרין משום דרוב מצויין
א״ש מומחין הן (חולין דף ג׳) אע״ג דאיכא מיעוטא דאינו מומח'
וחזקת איסור שלא נשחטה כראוי וי״ל דשאני הני דהוי מיעועא
דלא שכיחא כלל ואפי׳ ר״מ דחייש למיעוטא למיעוטא דל״ש
ל״ח כו׳ ע״כ הרי דביאר דכל עיקרו של גזירת חכמים במשאל״ס
הוא במיעועא דלא שכיחא כלל ולכן אס נשאת לא תצא ־ וא״כ
אין נפקא מיני׳ אף אס יצטרף עוד רובא ־ כיון שעכ״פ יהי׳
מיעוטא יהי׳ איזה מיעוט שיהי׳ • כי במיעוט דלא שכיחא כלל
מה יש עוד לחלק והוא כדעת רבו מהר״מ מרוטונבורג
הנ״ל כנ״ל:

טןך

הנה גאון דורנו מוהר״ח מוואלאזין זללה״ה
כד
בתשובה הנדפשה בספר מקור חייה להגאון
מוהר״ר יעקב מאיר מבריסק זללה״ה בענף עץ אבות
שאלה ד׳ אחרי שהאריך שם להחשיב הנפילה ממקום 'גבוה לבית
הסקילה שרובן נהרגים ושיצטרף לרובא דנבלעיס במשאל״ס
שאין ניצולים וכתב וז״ל ואף דלכתחילה וודאי אסרינן עלה

אף היכא דאיכא רובא דרובא להתירא וכדאמרינן בסוגי׳ דף
קכ״א ולא היא ל״ש צורבא מרבנן כו׳ דלכתחילה לא ואע״ג דרובא
דצורבא מרבנן קלא אית לי׳ דסליק כמ״ש התום׳ בד״ה ולא היא
ומשאל״ס נמי רובן למיתה הרי דאפי׳ ברובא דרובא נמי לא
שרינן לכתחילה כו׳ יעו״ש ומבואר שס שלא השתמש צירוף רובי
דרובי רק לסמוך להקל בשיעור דמהרו״ט להוציאה מאיסור א״א
דאורייתא ולענין •להתירא לכתחילה סמך שם על מה שראו

העדים נטבע מת יעו״ש ונתבאר בראיות מגאוני ראשונים
מהר״מ מרוטונבורג והרא״ש וגאון אחרון מוהר״ח מוואלאזין
דאין מועיל תרי רובא להתירא לכתחילה :

כה ומןין

שהוכיח כת״ר להיפוך מהא דאומר הגמ׳ מחילה
ש״ד במים שיל״ס ל״ש ואין אומר דליכא הרי דבלא
שכיחא לא גזרו וקשה מזה לכל דברי הגאונים הנ״ל לכאורה
הנה

שרת עמודי א־ש חלק א
הגה לפענ״ד נראה ליישב זה כי לא דומה העניניס כי גזירת
חכמים הוא רק להחמיר בחזקת א״א שתלוי בחזקת חיים של
בעלה וכאשר ספק שלנו הוא רק בזה עשו חכמים מעלה בזה
המיעוט בצירוף חזקות הנ״ל לחוש לו לכתחילה אבל כאשר יהי׳
לנו ספק בהמקוס אם יש בו מחש״ד המציל ע״ד המיעוט ואס
ליתא שם כלל הרי נופל לנו הספק על המקום מה הוא ולהמקוס
אין שוס הומר ערוה ולא חזקה והצורך לדונו כדין ושלא לחוש
בו למה שלא שכיחא וכאשר מצד הדין שמחייב להחזיק שאין
בו מחש״ד שוב כשיסופק לנו עוד על הנופל בה ושהו עליו
כנ״ל יבורר לנו בהחלט שבמקום שאין בו מחש״ד אין עוד מה
לחוש וודאי מת :

כו ובטיל

זה מצינו בחולין דף י' ע״א דמשני הגמ׳ לרב
׳ י חסדא סכין אתרעי בהמה לא אתרעי • ויעויין

בר״ן שס וז״ל וטעמא דרב חסדא דכיון דהאי רעותא בסכין
הוא דאתייליד ולא בבהמה וסכין הוא בחזקת בדוק ממשיכין
חזקתו ותולין להקל דלאחר שחיטה נפגם " ע״כ ואף אס היינו
דיינינן חזקה כנגד חזקה " חזקת בהמה נגד חזקת הסכין
היתה נטרפת מספק אבל משני הגמ׳ אליבא דר״ח דאחרי
דהריעותא הוא בסכין והספק נפל לנו בהסכין אנו צריכין לשפוט
להסכין מצידו איך הוא ואחרי שיחוייב לנו מצידו להמשיך חזקתו
שהי׳ בדוק ולומר השתא הוא דאפגוס ושבשעת שחיטה הי׳
לא פגום ממילא הבהמה שהיתה לא זבוחה הרי נשחטה בסכין
שהוא יפה מהדין וזהו ממש לענינינו שהספק לנו בהמקוס
מקוה מיס שיל״ס אם יש בו מחילה ש״ד ואס אין בו ובמשיל״ס
ל״ש מחילה ש״ד אין לנו מחמת שוס חומר לחשוש על המקום
ולספק בו כי אין לו שוס חזקה ולא שוס חומר ערוה ולא שוס
איסור ואין לספק בי מה דלא שכיח וממילא הנופל בה ושהו
עליו שתצא נפשו אין עוד ספק חששא לנו שיחי׳ במקום'שאין
אנו חוששין עליו ואתחזק לנו מהדין שאין בו מחש״ד :

והגם

שהתוס׳ שס כתבו וז״ל ועי״ל דמה לי אתיליד
בז
ריעותא בסכין ומה לי אתייליד ריעותא בבהמה
כג״ל יעו״ש וגס הר״ן שכתב כנ״ל הוא רק בדעת רב חסדא
לבד רב הונא וגס אנן לא קיי״ל כר״ח רק בשיבר בה עצמות
דעצמות לגבי עור חשיב כוודאי ולא מחלקינן הסכין מהבהמה
וריעותא דסכין מרעה להבהמה וחזקת הבהמה מוליד לנו
הספק בהסכין אבל לא דומה העניני׳ להדדי מחמת כמה טעמים •
חדא דהתס כאשר נידון מהבהמה להסכין דיעמוד חזקת
הבהמה לעומת חזקת הסכין הרי יסופק גס הסכין שנמצא
פגוס ואולי נפגס קודם ומספק אסורה הבהמה מדאורייתא •
ואין לנו שוס דבר שיכריע הספק אף כשמספקינן ודיינינן על
הסכין לגבי' • אחרי שמבטלינן לחזקתו מחמת חזקת הבהמה
ותו למה לא נחזקו מזמן לזמן ועכ״פ בספק הוא:

כח אבן

בעניגינו לברור יהספקבהמקוס אין לנו צורך לשוס
י חזקה כי אחרי דל״ש בי׳ מחש״ד אין לנו לחוש

והוא לנו מוחזק שאין בו מחש״ד ־ שנית דהתס תלויס הסכין
והבהמה כאחד בזה הספק שבאם שהבהמה כשרה א״כ דהסכין
הי׳ בדוק ובאם שהסכין הי׳ פגוס הבהמה אסורה כי אף
אס נאמר ספק נשחטה בחלק שאינו פגוס הוי ספיקא דאורייתא
ואסורא ומה גם שיש לה חזקת איסור ולכן הוי שפיר כחדא
אבל בענינינו אף אס נאמר דיש בזה המקום מחילה ש״ד עדיין
הוא חששא רחוקה מאוד שניצול ע״י המחילה ושקעה עליו
החמה ולא מצא פתחה ועלה לבסוף כי רחוק מאוד שיכוין
לבא למקוס המחילה ש״ד שלא ימצא הפתח עד לאחר זמן רב
ולכן כאשר קרה באחד שנכנס במחילה ש״ד למכמר מכמורין
בירדן ולא עלה עשאו הספד גדול בביתו וכאשר בא ליום מחר
נתפלאו עד שאמר מחמת כן כמה גדולים דברי חכמים
הכל הוא ע״ד ספק רחוק מאוד בזה המעשה שבזה ראינוהו
נכנס למחש״ד ופשוט דמדאורייתא ואף מדרבנן אין לחוש להצלה
ט״י מחש״ד ורק לכתחילה חששו מחומר ערוה וא״כ אין תלויים
זה בזה כמו הסכין והבהמה • שלישית שכל ענינינו הוא רק

כח

לענין גזירת חכמים ומידותיהם ולענין זה וודאי דכוכל לומר
דכך הי׳ מדתם בזה הגזרה וסברא נכונה אחרי שמצינו כן
לרב חשדא אף במה שהוא לענין דאוריי׳ ונתיישבו הגאונים הנ״ל
לנכון בעזה״י ולהאשה העגונה אין נראה שוס היתר מחמת
חידוש שחידש כת״ר כן נלפע״ד :

ונשלם כעזה״י מערכה ראשונה :

תם

מערכה ב
חלק ראשון • אלף המגן
;ןלשם כי אהיה למגן לדברי אדמו״רבמה שרוצה
להקל בתרי רובי במעוטא דל״ש • הגם שהבאתי
מגאוני שזכרתים בסוף מערכה א .סוף ח״ב שפסקו
להחמיר * עוד מגן ר״ת מים שאל״ס גוסס ספק נפל
אם הוה מיעוט דידהו מיעוט דשכיח או לא שכיח
והשם יעזרני :

האת
*

אס אומנס העלתי והוכחתי בסוף דברי הקדוס שאין
סברא להתיר בתרי רובא במיעועא דל״ש עובא •

במשאל״ס לענק לכתחילה ־ והבאתי לזה ראיות מפורשות מדברי
מהר״מ מרוטונבורג ומהרא״ש ריש האשה בתרא ומדברי גאון
האחרונים מוהר״ח מוולאזין שהוכיח מדברי התוס׳ יבמות
(קכ״א א׳) אכתי יש בזה מן העיון והבירור לעמוד על
עיקר

הדברים

והוא :

ומקודם אתעורר מה בדברי מהר״מ מרוטונבורג הנ״ל
ומדברי הרא״ש ובדברי התום׳ יבמות קנ״א ד״ה ולא
היא שמיני' מוכיח הגאון מוהר״ח זלה״ה • והוא :

א בהבלי

מהר״מ מרוטונבורג הנ״ל יש לעיין מה השיב
להשואל ששאלו להתיר מחמת טעמא דהעיד
העד שאין נטבע יכול לצאת משס תו ודן זה לס״ס כלומר

רובא דרובא והוי המיעוט מיעוטא דמיעועא וע״ז השיב מוהר״מ
מרוטונבורג לאיסור והביא ראי׳ ממאי דכזאת וכזאת החמירו
חכמים בעדות אשה נפל לגוב אריות נפל לכבשן האש אין
מעיד ין עליו ע״כ • והנה בגמ׳ שלנו בבבלי איתא נפל לגוב
אריות אין מעידין עליו נפל לכבשן האש מעידין עליו ותפס
מהר״מ מרוטונבורג למה דאיתא בירושלמי ולא הביא להבבלי
וע״כ יפורש הכוונה בדבריו לכאורה שעכ״פ אף להירושלמי
ודאי הוא שלא שכיחא מאוד והראי׳ מהא שבבבלי מהברייתא
דמעידין עליו ודאי הא ל״ש מאוד עד שנפל מחלוקה בזה
הרי מוכח דאף בדלא שכיח גזרו וסתומים הדברים בו וקצר :

ולכאורה

יש בזה מן העיון והנה זה לשון התוס׳
כ
יבמות (קכ״א ע״א) אין מזכירין מעשה נסים
תימא לר״י והא קאמר לעיל נפל לגוב אריות אין מעידין
עליו וכן משאל״ס • ויש לומר דאינו ממש מעשה נסים אלא
יש לתלות שאינם רעבים ובמים שאל״ס יש לתלות בדף של
ספינה וגל טורד ומיהו יש בירושלמי נפל לגוב אריות אין
מעידין עליו שמא נעשה לו נס כדניאל נפל לכבשן של אש אין
מעידין עליו חוששין שמא נעשה לו נס כחנניא מישאל ועזרי׳
רוצה לומר שנפל באש וברח לו מן .האש בשום ענין ור״מ
חולק אברייתא דלעיל עכ״ל • וגירסת מהר״מ ולפ״ז רבנן
חולקין ע״כ והכל הוא מכוון אחד כלומר שהירושלמי אתיא
אליבא דר״מ וע״כ אין מעידין אפילו בנפל לכבשן האש וברייתא
דידן אתיא כרבנן י • ויעויין במהרש״א שם דפירש דהירושלמי
פליג על ש״ס דילן אליבא דר״מ דבש״ס דילן מפ׳ לר״מ כופין
ע״ג
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ע״ג כיפין הוי • וא״כ אין חייש ר״מ למעשה נסים ממש אבל
הירושלמי סובר דר״מ חייש ממש למעשה כסיס • יעויין

במהרש״א ולפ״ז אין להוכיח מברייתא דירושלמי מידי לדיד!
למעשה נסים ממש ומאי מביא מהר״מ
דאינו אין חוששין

אבל

מרוטונבורג

ראי׳ :

לפענ״ד תמוהים דברי מהרש״א בזה והתוס׳ לא
נ
כוונו כפירושו בהירושלמי כי באמת חי אפשר לפרש
בירושלמי כך כי לדבריו מה כתבו התוס׳ על דברי הירושלמי
דאומר שמא נעשה לו כס כחנניא מישאל ועזרי׳ וז״ל רוצה
לומר שנפל באש וברה לו מן האש בשום ענין • והלא לנסים
כמו לחנניא מישאל ועזרי׳ אין צריך לברוח רק יורקס שר
הברד או גבריאל פועל שלא ישרוף האש ונצטנן ובאמת אי
אפשר כלל לפרש שהירושלמי יאמר דחיישיכן לנס ממש דהכי
איתא התם עוד בירושלמי נפל לבור מלא נחשים ועקרבין

מעידין עליו (כן הוא הגירסא האמיתית יעוי' בפני משה) •
ר״י בן בבא אומר אומר אני חבר היה נפל ליורה בין של מיס בין
של שמן אין מעידין עליו ר' אבא אומר של שמן מעידין עליו
ע״כ הרי מבואר דבנפל לבור נחשים ועקרבים ובין ביורה של
שמן לר' אבא מעידין עליו ולא אמרינן דנעשה לו נס כמו
ליוסף שהשליכוהו אחיו לבור אין בו מיס רק נחשים ועקרבים
וחי וכן ביורה של שמן ג״כ יכול יורקס שר הברד לקרר
או גבריאל לצנן בפנים כמו שציננו אש של כבשן האש לחנניא
מישאל ועזרי׳ אכן גס הירושלמי סובר כהבבלי דגם ר״מ לא
חייש לנס ממש רק שחושש לחששא רחוקה ביותר כמו שאף
שמביא ראי׳ מאחד שנפל לבור הגדול ועלה אחר ג׳ ימים אף
דאומר דכיפין ע״ג כיפין הי׳ עכ״ז מה שניצל בזה אף אס
הי' באמצעי סיבת הטבעיית כדעת ר״מ עכ״ז לא שכיחא כלל
בזה האופן וחייש אף למאי דלא שכיחא וכמו כן חייש לשמא
עלה מכבשן האש וכמו שכתבו התוס׳ רוצה לומר שנפל באש
וברח לו מן האש בשום ענין שנזדמן לו אמצעיים וסיבות
מאיזה עצים וצבורי גחלים וענין דליגה החפזיית ואחיזה במה
עד שדלג ועלה טרם שלט האש בו להמיתו • ונחשב זה לנס
כנס חנניא מישאל ועזרי׳ והוא ע״ד הגיזום • וקוראין לזה נס
כמו שקוראין כן לנס פוריס ומברכין שעשה ניסיס לאבותינו
כו' ואף שהי' ע״י גלגולי צרופי סיבות טבעיות אבל לגודל
ההפלגה ראו והבינו כל אפסי ארץ שמאת ד' היתה זאת אבל
רבנן פליגי על ר״מ וסברי דאף לסיבות הטבע הרחוקה ביותר
שיתואר בתואר נס מחמת דלא שכיחא טובא לא חייישינן :
שבירושלמי אומר גס על כפל לגוב אריות אין מעידין
עליו שמא כעשה לו כס כדניאל • וזהו רק אליבא
דר״מ לחוד דחייש אף לסיבות רחוקות דומות לכס דכיאל ובגמ׳
שלכו דמתכי׳ אליבא דרבכן הכה לא חייש למה שידמה מחמת
הפלגתה לכס ועכ״ז סברי דבכפל לגוב אריות אין מעידין עליו
ולכן פירשו התוס' בשם ר״י דמיירי שאין אכו יודעים אס האריות
רעבים או שבעים וא״כ יש לחוש שמא לא הי׳ האריות רעבים
ויעויין ברש״י יבמות (קכ״א ע״ב) ד״ה אגב איצצא וכן פירש
ב ברכות (ל״ג ע״א) וז״ל ופעמים שאיכס רעבים ואיכס אוכלי ן
אותו אבל בירושלמי שאומר שמא כעשה לו כס כדכיאל וכמו
כן אומר בכפל לכבשן האש שמא כעשה לו כס כחככיא מישאל
ועזרי׳ ובשכיהס כווכה אחת שברח לו בשום עכין וכזדמן סיבות
שוכות כמו שהאריות מתגרין זה בזה והיו טרודים לבלי ידלקו
אבתרייהו ולו כזדמן איזה סיבה שידלג ויעלה וכמו בעלה מכבשן
האש ידמה לכס ומיירי אף בידעינן בהו שהמה רעבים שלא
אכלו מכמה מימים רבים • וכמו דאיתא בספר יוסיפון שהרעיבו
להאריות מקודם (ויש שם כסתירה בהמשך שהרעיבום ואין
להאריך בזה) וזה רק לר״מ אין מעידין אבל לדידן שפיר
׳מעידין כמו שמעידין בכפל לכבשן האש :

ד וכשלא

ידעיכן בהו אם רעבים אין להפליא כ״כ שלא
יאכלוהו דהלא איתא בב״ק (קי״ו ע״א) כי הא

דרב ספרא אזיל בשיירתא לויכהו ההוא ארי כל ליליא קא שדר
לי' חמרא דחד מנייהו וקא אכיל כי מטי זמכא דרב ספרא שדר
לי׳ חמרא ולא אכלי׳ קדס רב ספרא וזכה בי׳ א״ל ר״א כו׳
כהי דכי אפקרי׳ אדעתא דארי אפקרי׳ אדעתא דכ״ע לא אפקרי׳
ויעויין בתוס׳ שם בד״ה אדטתא שכתבו לחלק דהמציל מן הארי
כו׳ הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין דהכא שאני שאינו
בא לטרוף ואפשר שפעמים היה שבע ולא אכיל הלכך אינו
מפקיר אלא אדעתי׳ דאכיל ליה אריא כו׳ יעו״ש • והן הוא

שיטת ר״מ המובא באשר״י ובמרדכי * והוא מהר״מ מרוטוכבורג •
(ויעויין בתשובת מהר״מ מרועונבורג סי׳ ש״כ בדפוסים שלנו
או רק זכר במפתחות ובדפוסים שלא חסרים ודאי דבו הוא
התשובה שברא״ש ומרדכי) ודעת רבינו אפרים שם דהטעס
הוא דמשמי׳ דרחימו עלי׳ והוי כירד להציל ועלה שלו מאליו
ומבואר דסברתו דכיון שרק היו נותנים לו בכל לילה זמן
שבו תרמוש כל כו׳ והכפירים שואגים כו׳ ומלילה דעברה עד
לילה ההוא הגיע זמן אכילתו מחדש והוא רק משמ׳ דרחימו
עלי' ועכ״ז אף לפ״ז אין זה יותר נפלא מהניצול ממיס שאין ל״ס
כי גס בעלה חמורו מאליו דאמרינן משמי׳ דרחימו עלי׳ הנה
הוא רק הצלה ממשאל״ס אבל להתוס׳ ורבינו מאיר הוא מהר״מ
מרוטונבורג אין מתייאש ממנו שחושב אולי הוא שבע ממה
שאכל בליל אתמול ושיעור רעבון באריות הוא שעבר עליו
זמני אכילות יותר כמו באדם אף שקבוע עידני׳ למיכל לפעמים
בזמן שאוכל תמיד לא ירצה לאכול כאשר שבע ביותר מאכילה
הקודמות אבל בזמן השני ודאי ירעב והאדם אוכל ביום אחד
ב׳ פעמים סעודת שחרית וערבית והארי זמנו העיקרית בכל
לילה כי כאשר תזרח השמש יאסף אל מעונו לרבוץ ובלילה
כשירמשו כל חיתו יער אז הכפירים שואגים לטרף ומושלים
בחיות הרומשות והמבואר שע״כ לא נתייאש רב ספרא שחשב
אולי עדיין הוא שבע וכאשר שבע לא יאכל אף אם נתנו לו:

ואת

שיש לחלק דשאני התם דנתלווה לשמרם וע״כאס
י׳
י שבע לא יאכל אבל סתם ארי מזיק ואוכל אף כשאינו
רעב ורק כניסא הוא שלא יאכל אכן הנה אף בארי שנכנס
לבין השוורים באס שותקין אמרינן שלמא עבידי ואם מקרקרין
אמרינן דבעיתי מבעתי אהדדי גס אולי מקודם קטע רישא
דחד ונח מרוגזיה והנראה דכל אלו התלויות הוא דאמרינן
אולי לא רעב הארי וכו׳ ועושה שלום או אינו חפץ להזיק כשיש
צעקה ונבעת אבל כשהוא רעב לא ישוב מפני כל כדימבעתון
יתי' והניצול הוא רק כשיברח ויעלה באיזה ענין:

ומעתה
י
х

אין מובן כלל מאי שמוכיח מהר״מ מרוטוכבורג
דאף במיעוטא דמיעוטא שכל אחד לעצמו אינו

רובי
רק חומרא דרבנן לענין לכתחילה לבד ובהצטרף תרי
כאחד הוי תו המיעוט מיעוט דמיעוטא דל״ש ביותר ומביא
ראי׳ מהא דאין מעידין בנפל לגוב אריות ונפל לכבשן האש •
ונחזי אנן שמהברייתא דירושלמי שאתי' לדברי התוס׳ הנ״ל
כר״מ מאי יש להוכיח מר״מ דלא קיי״ל כוותי' רק כרבנן
ולר״מ אין צורך לזה הראי׳ אחרי שאוסר אף במישיל״ס דודאי
לא שכיחא כלל וחזינן דחייש בכל ענין * ומדברי רבנן דפליגי
במישיל״ס אין לאוכוחי לשום צד דהנראה דהמה סברי שהוא
נמנע לגמרי וזה שעלה מבור הגדול מעשה נסים ממש הי׳ אבל
מהא דסברי דבנפל לכבשן האש מעידין עליו ולא חיישי שברח
בשוס ענין וכן בנפל לגוב אריות דאין מעידין הוא רק כשלא
ידענו שהמה רעבים אבל אס ידעכו שהמה רעבין ל״ח שעלה
תיכף וברח אף שלא שהינו עליו איזו משך והוא משום דל״ש
וא״כ מוכח דלרבנן לא חיישיכן למיעוט דל״ש וא״כ לא לבד
שאין ראי׳ לדברי מהר״מ מרועוכבורג אלא אף יש להקשו׳ מיני׳:

יולכאורה

קשה בדברי התום׳ בשם ר״י הנ״ל דמילף
שבבבלי
דברייתא
פלוגתייהו
ומשוה
ושבירושלמי לענין נפל לכבשן האש להא דפליגי ר״מ ורבנן
לענין

שרת עמודי א״ש חלק א
לענין מיס שיש להם סוף ־ ולא נדע כלל איך תלוים זה בזה
דהלא רבנן הברי דבמים שיש להם הוף נמנע שיעצור רוח
חיים בשהו עליו עד שיעורא של יציאת הנפש־ והתווכחו עם
ר״מ שמביא ראיה מזה שעלה מבור הגדול אחרי ג׳ ימים ־
שע״כ הוא ממעשה נסים לבד • ומבואר מזה דטעמייהו הוא
משוה שנמנע שיחי׳ החי במים שיש להם סוף • וכי אם
בשביל יזה מוכח שאין יכול לברוח החי בחיש מכבשן האש
טרם ישרף ורק שנאמר שאף שיתכן אבל ל״ח למה דלא שכיחא
וזה לא שמעינן כלל לדברי רבנן דפליגי עם ר״מ • וכד חזינן
פלוגתא בהברייתות שבירושלמי ושבבבלי• אין לנו לתלות כלל
באלו התנאים ר״מ ורבנן יותר מתנאים זולתם :

ה אבל

ע״כ צריך לומר דרבנן דהתווכחו עם ר״מ רק
לדר״מ קאמרי דראייתו אין ראיה ששה לא היה
ישן ג׳ ימים והי׳ זה ממעשה.נסים אם לדידהואין זה הטעם
ויש לומר הכרח לדעת התוה׳ בשם ר״י הנ״ל מהא דגם
במיה שיש להה הוף יש מחילה ש״ד ורק שלא שכיחא והי׳
יכול ר״מ להקשות לרבנן כן רק ר״מ רוצה להוכיח לשיטתי׳
שאף בבור הגדול שאין שם כלל דגים ומחילות ואף בזה חזינן
שחי׳ וע״ז לבד השיבוהו רבנן דהוא ממעשה נסיה •
אבל בכל מים שיש להם הוף שיתכן הצלה בלא מעשה נהיה
וכגון שאולי הוא ממיעוטא שיש מחש״ד הנה בזה ע״כ טעמייהו
משוה דלא חיישינן לדלא שכיחא • ולא סבירא התוה׳ בשה
ר״י הישוב שכתבתי בסוף חלק שני ממערכה ראשונה לחלק
בין שהספק לנו בהנטבע • ובין שהספק לנו בהמקוה ועשיתי
סמוכין לההברא מהא דאומר הגמ׳ בחולין י׳ סכין אתרעי בהמה
לא אתרעי • ולא על דרך ההכרח והוכחה כתבתי זה לעיל
רק דרך הישוב לעשות גדר במדת חכמיה • כי באמת לא קיי״ל
התה כרב חהדא • וא״כ שפיר נוכל לומר בפשוט דהתוה׳
לא הבירא להו כלל הך חילוקא שכתבתי וכאשר בתום׳ חולין
שה ד״ה סכין לא ניחא להו כלל הך הברא דסכין אתרעי כו'
אף לרב חהדא והקשו שה בועוד יש לומר דמה לי ריעותא
בסכין מה לי ריעותא בבהמה • ואף שלעיל הראיתי פניה
מסבירות ליישב ולחלק עניננו מהתה ־ אבל שפיר נוכל לומר
דלא הבירא להו להתוה׳ כן:

ט ליען

להוכיח לפי דברי התוה׳ בשה ר״י הנ״ל דע״כ לא
סבירא להו לחלק בין שהספק על האדם או על
המקום • שאם היה הברי הך חילוקא ושזהו טעמא דרבנן
דמתירין במיה שיש להם סוף ולא חוששין שיש בה הצלה
ממחילה • הנה לאי שמעינן בזה דפליג ר״מ כי ר״מ פליג אף
במקום שליכא בוודאי מחילה ש״ד מטעמא שיכול להיות זמן
גדול • ומזה לבד מוכיח לרבנן ולא ממה שאיתא מחש״ד
בשארי מיס שיש להם הוף • וא״כ מלבד מה שהקשיתי לעיל
במה שתלו התום׳ טעמא דהבבלי שהוא רבנן לשיטתייהו אבל
גה במה שתלו הא דירושלמי דאין מעידין בנפל לכבשן האש
כשיהיה זה ר״מ לשיטתיה ג״כ אינו • שהלא וודאי הא דאמרי׳
בבבלי בנפל לכבשן האש דמעידין שהוא מחמת שעמוק מאוד
ונמנע העלי' בחיש־ ויעויין ברשב״א שכתב שנפל למדורה אין
מעידין ויעויין עוד ברבינו ירוחם חלק חוה נתיב כ״ג חלק
ג׳ שכתב שכבשן האש מיירי דווקא שאינו יכול לצאת משם
שאפילו לא ראה העד במיתתו כו׳ יעו״ש ופשוט • וא״כ צריך
לומר הא דהברייתא דירושלמי פליג והובר דחיישינן שמא עלה
וברח בשום ענין היינו ע״כ שחיישינן אולי נתבצר לו עצים
וגחליס שיעלה ברמה קצת ושוב ידלג כאיל ויברח בדרך דומה
לנס • וא״כ ג" כ לא יש הברא לחוש בדרך רחוק הצלתו אם
לא שנאמר עוד שיש בזה המקום ובזה העת עניניס שע״י
יכול להשיג הרמה ודליגה • אכן אם היינו מחליטין שלא
לחשוש עכ"פ בהמקוס למה דלא שכיח • הנה אין לו דרך
עלי׳ כלל כי הוא עמוק מאוד ־ אלא ע״כ דכמו כן יש לחוש
בהמקוס כל חששות כמו בהאדס ושפיר נידון מה שר״מ חייש
בחששא רחוקה שיחיה ^אדס בשיעור רב במים שיש להם

כט

הוף • שכהו כן חייש שיש בכבשן האש בזה הזמן איזה אופן
שיכול לעלות במעלות דלא שכיחא • ואחרי דיהי' דלא סבירא
להו לחלק בין הפק בהאדס וכין שהספק בהמקוה שפיר מוכח
דטעמא דרבנן הוא משוס דלא חוששין לחששא דל״ש :
י Vרך* יש לומר דמה שהוחלט להתוס׳ דרבנן ל״ח ללא שכיה
אף שהשיבו לר״מ דזה׳ שעלה מבור הגדול אחרי ג׳
ימיה הוא מעשה נסיה• מ״מ האס לא יודו דאין להחליט
ממה שאמדוהו העדים שיעורא דיציאת הנפש ואולי נמצא בו
כח מה יותר להכיל ׳ ומה גה לפי מה שהעלה הגאון מוהר״ח
הנ״ל בענף עץ אבות תשובה ה׳ * ועוד בתשובה הימן ו׳ שם•
ששיעורא דשהא עד יציאת הנפש משתנה לפי מה שישוער
בגבורת האיש או תלישותו ־ ובזה המכינן על אומד העדיה •
ואומד אינו יהודי מסל״ת • ובלי הפק כי יש לחוש למיעועא
■שלא כיוונו העריה באומד שלהה ־ שעוד נמצא בו כח להכיל
בשיעור מה יותר אחרי שהלכו העדים ־ ור״מ מביא ראיה
שכ״כ אין לסמוך על האומד עד שקרה שחי׳ א׳ ג׳ ימים •
אבל זה מעצמו יובן כי הצורך לחוש למיעוטא שלא יצמצמו
בהשערתם • ואין לומר בטעם הדבר שהמכינן על אומד שלהם
רק שנאמד דלא שכיחא הוא שיטעו העדים ושיחי׳ יותר ויעלה
ככלות כחו • וע״כ דלא חיישי רבנן למיעוט דל״ש טובא'•

 .ור״מ חייש וודאי למיעוט דלא שכיה מאוד * וא״ש מה דפירשו
התוה׳ בשם ר״י דברייתות שבבבלי ושבירושלמי דמחולקין
לענין נפל לכבשן האש • חד היא כרבנן וחד כר״מ ־ דלרבנן
ל״ח בדלא שכיחא הצלה • ולר״מ חיישינן:
יא וזך אשר יצא לנו מדברי התוהפות ולפי מה שפירשו
להברייתות הנ״ל מוכח דלרבנן דקיי״ל כוותייהו
למיעוטא דל״ש טובא ל״ח אף לענין לכתחילה * וזהו טעמא
דמועיל אומד העדים בשיעורא דיציאת הנפש במיה שיש להם
הוף • וזהו טעמא ג״כ דלא חיישינן למחילה ש״ד במים שיש
להם סוף • כי מחילה ש״ד לא שכיחא • ואף בהצטרף מה
שיש לחוש למיעוטא דלא שכיח שיהי׳ מחילה ש״ד ־ ובזה יש
לחוש אף אם ישהו העדים שיעור הברור • (אמנם הכל הוא
ספיקות רחוקות ביותר)• ואל מה שנחשוש' אולי לא כוונו
העדים או האינו יהודי מסל״ת בשיעור ׳האומד־ לגבי זה
הנופל ־ ועכ״ז לא נחשב רק למיעוט שאינו מצוי ביותר דאין
לחוש • וזהו טעמא דל״ח שעלה מכבשן האש • כ• חד טעמא
להו כנ״ל:
יב

ובאמת

כאשר דברי התוס׳ הנ״ל הוא בשם ר״י כמו
שכתבו בהתחלה וקשה לר״י הנה הכל הוא

לשיטתי׳ • כי הנה התוה׳ בבכורות דף כ׳ ע״ב כתבו בשם
ר״ת דהלכה דחלב אינו פוטר מבכורה משוס ד להחמיר אמרי'
סמוך מיעוט׳א לחזקה שלא ילדה • וסיימו שם דהא דרוב
מצויין א״ש מומחים הס וכן במים שאין להם הוף אם נשאת
ל״ת הוא משום דהרובא הוא שכיח והמיעוט לא שכיהא
ובמיעוטא דל״ש לא אמרינן המוך מיעוטא לחזקה אף להחמיר
כי אף ר״מ דחייש למיעוטא • למיעוטא דמיעוטא ל״ח • והביא
לדברי ר״ת אלו הרא״ש שה בראשית דבריו ובחולין פרק א׳
סימן י״ו וביבמות ריש האשה בתרא הנ״ל כמה שהבאתי לעיל
בחלק ב׳ ממערכה ראשונה • וכתב בלשונו דשאני הני
דהוי מיעוט דלא שכיח כלל • והביאו גם המר דכי שם וז״ל אי
נמי מיעוט הוא דלא שכיח ואפילו ר״מ לית ליה ולכתחילה לא
תנשא אלא משום חומרא דא״א ולזות שפתים וכן סיימו התוס׳
בבכורות והרא״ש שם דמה שהחמירו שם לכתחילה הוא משום

חומר דאשת איש :
יג אכן רוב הפוסקים סולקין על ר״ת במה דפסק דחלב
י אינו פוטר מטעמא דסמוך מיעוטא לחזקה •
וחולקין ע״ז משום דלא מוכרע ששייך בחלב סברא דהמוך
מיעוטא לחזקה דיש חזקה אחרת כנגדה חזקת הונד שאינו
קדוש • וגם דעת הר״י דלא אמרינן כלל סמוך מיעוטא לחזקה
להחמיר
(ח״א) טך
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להחמיר והא דאסרו לכתחילה בגוסס ונפל ומשאל״ס הי׳ עולה
בדעת הר״י משני פנים אבל הכרעתו כאחד מהפנים וכל דבורי
התום׳ בכל המקומות המדבר מזה הכל הוא מהר״י דחולק על
ר״ת ושובבים על דרך שני האופנים היינו אופן אהד שמה
שהחמירו במשאל״ש ונושם הוא משום חומר ערוה ובספק נפל
התקשה הר״י בזה דלא שייך בזה איסור ערוה (ואף שביבמות
קי״ט פריך רבא מכדי כו׳ מה לי אישור כרת מה לי אישור
לאו יש לומר דכוונת החומר להחמיר לחשוש למיעוט באיסור
ערוההוא שמא יתגלה שהוא המיעוט ויהיה הלעז גדול נש חשש
ממזרות אבל בספק נפל אין עומד כלל להתגלות ונש אין בו ספק
ממזרות) ומה נש באישור בהמה קודם ח' ויישב דהוא מלעז
שיאמרו פיהק ומת ובבהמה גזרו אטיו אדם ואש משום חולי דדמי
לפיהק ועוד אופן שני וזה הוא עיקר לדעת הר״י דע״כ החמירו
במשאל׳ ,ם ונושם ונפל משום דהוי מיעוט המנוי וע״פ אופן
הראשון סובבים דיבורי התום׳ במס׳ יבמות *) קי״ט ד״ה
מחוורתא ובחולין דף י״ב ריש ע״א ובסוף דברי התום' בבכורות
דף כ׳ ע״ב וע״פ אופן השני סובב דברי התיש׳ דיבמות דף
נ״ו •ע״ב ד״ה הא לא שהא ובתום׳ ריש כל הצלמים יעו״ש ויש
להבין מדברי התום׳ יבמות ל״ו ע״ב הנ״ל ששם כתבו בהדיה
בשם ר״י וכתבו שש בלשונם להסברא שכתבתי באופן ראשון
לענין משאל״ס ונושם דרך שקלי וטרי׳ לבד דשמא הוא משום
חומר ערוה והעלו מחמת ספק נפל בהסברא שהחלו לומד•
במשאל״ם וגוסס ונפל שהוא משום דהוי מיעוט המצוי דהמכוון
דמחמת דבספק נפל אין לומר משום חומר ערוה ע״כ מפרש
הכל מחמת דהוא מיעוט המצוי מזה נראה שהי׳ זה נראה עיקר
להר״י כי דרך אופן הראשון שכתבתי שכתבו כן במקומות
אחרים וכתבתי שזהו ג״כ מדברי ד״י (וכמבואר בטעם בהגה״ה)
הי׳ נראה לי׳ להר״י לדוחק בספק נפל ומה נם בבהמה לגזור
הטו אדם או מחשש חולי דומה לפיהק זה הכל דחוק וע״כ
בתום׳ ריש כל הצלמים סתמו לזה דטעמא דמשאל״ס וגוסס
ונפל הוא משוס דהוי מיעוט המצוי ומחמת זה לבד הוא ולא

דלר״ת הוי מיעוט שאינו מצוי כ״כ עד שהוא בנדר מיעועא
דמיעועא דלא חייש אף ר״מ כדכתבו ק בהדיא התוה׳ בבכורות
דף כ׳ ע״ב בשש ר״ת וכן הרא״ש ריש האשה בתרא בשש
ר״ת וזהו שכתב הרא״ש שש שהוא מיעוט דל״ש כלל ומן הענק

הוא מוכרח כך כי לר״יז בכל רוב ומיעוט כאשר החזקה משייע
למיעוט מחמרינן ובאלו לא מחמרינן בדיעבד וע״כ כמ״ש הטעש
שהוא מיעוט דלא מצוי כלל שאף ר״מ לא חייש וט״כ מותר
בדיעבד ומבואר דלכתחילה מחומר א״א ולזות שפתים החמירו
אף במיעוטה דמיעוטא דלא שכיח שאף ר״מ לא נזר בשארי
מקומות אבל לשיטת הר״י הוא בהיפוך שהמיעוט דידהו חשוב
מצוי יותר מכשארי מעוטיש דלא חיישי בהו רבנן דר״מ ואזלי׳
בתר רובא אבל מעוטא ד7הו מנוי ביותר וע״כ אשרו לכתחילה
אבל אש הי׳ כשארי מיטוטא דפליני בהו ר״מ רבנן קי״ל כרבנן
דלא חיישינן למיעוטאולא היינו חוששין אף דהוא נ ונע לחומר
ערוה ומכש״כ במיעוטא דמיעוטא דלי׳ש לזה ו,דאי אין לחוש:
הר״י לשיטתי׳ אזיל ופירש לנכון דהא דבבבלי איתא
טו
דבנפל לנוב אריות אין מעידין ובנפל לכבשן החש
מעידין שהוא כרבנן דר״מ דלא נזרו במישיל״ש ושמכו על חומד
העדים ולא חיישינן אולי לזה הי׳ כח יותר לסבול כי לח שכיח
ונש כמו כן אק לחוש למחילה ש״ד במשיל״ש דלא שכיח וחף
אש הוא לא שכיח ככל מיעוטים דר״מ חייש אף בעלמא ורבנן

מהצערף טעמה דחומר ערוה :

לא הייני ומה גם אש הוא מיעוטא דמיעוטא וודאי דאין
לחוש וכמו כן בנפל לגוב אריות שלא ידענו בהש אש המה
רעבים שפיר הוי מיעוט המצוי אף יותר משארי מיעוטיה
וכמו שהוכחתי לעיל מהאי דלא הוי יאוש בחמרא דרב שפרח
דנתנו לפני הארי שהיה בזמן אכילתו אבל עדיין יש לומר
שמא אינו רעב וכן בארי שנכנס לבין השוורים דאש שתקי
אמרינן דשלמא עבדי ואש מקרקרי קירקורי אמרינן דמבעתי׳
אהדדי וכן אש קטע רישא דחד אמרינן דנח רוגזי׳ • אבל
כשידענו בהם שהמה רעבים וכן בנפל לכבשן האש אשר רק
לומר שעלה וברח באיזה ענין זהו וודאי מיעוטא דל״ש טובח
ואין' לחוש רק ר״מ דחייש בחומר ערוה אף במישיל״ש אחר
נ׳ ימים ובבור הנדול הנה הוא חושש בזה אף למה דלא
שכיחא טובא ושפיר לדידי׳ אין מעידין אף בהו וא״ש הר״י

בפנים
שבתום׳

הראשון שכתוב בתום׳ יבמות קי״ס ד״ה מחוורחא ובחולין י״ב ריש ע״א ובסוף דבריהם בבכורות כ׳ ע׳ב שהואמדברי
כתבתי שהאופן
ר״י אף שאיןכתוב בתום׳ בשם ר׳ירק סתם אכן כן הבנתי משיעור דבריהם שהר״יהוא פליג על ר״ח בהא דחלב אי פוער והעיקר מה
כתבו וזה לשונו ואר״י דהייפינן למיעוע מצוי כזה כמו במשאל׳סדאשחו אסורה וגוסס שאין מעידין עליו להשיא אשתו אע׳ג
יבמות ל״ו ע״ב

דשמא ההם משוס ערוה החמירו מ״מ כיון דמיעוע של נפלים מצוי מחמירי בי׳ כו׳ ע'כ הנה תופס הר״י בזה הסברא דהומר ערוה ונאיד אח״כ משוש
דגם בנפל מחמרינן וע״כ

דהוא מעעמא דמיעוע

המצוי וא״כ

זהו עעמא גם במשאל״ס וגוסס וזה

הסברא דחומר ערוה תפסו החוס׳ ביבמות קי׳ע א׳

ד״ה-מחוורתא ובחולין ריש י״ב ובבכורות סוף דף כ׳ הנ״ל ונראה דהכל הוא מדברי ר״י וסובר הכל דהוא מיעוט המצוי ומחמת שאין סובר כלל להא
דנאמר דמדרבנן סמכינן מיעועא לחזקה וא״כ לכאורה הוא דוחק לומר שיחמרו רבנן במיעוט

ויעויין בהגהת מרדכי בפ' אלמנה נזונות בשם השובת מרדכי לענין ילדה ספק

מחמת שהוא מצו* כיון שיש לו באמת רק דין מיעוס גמור •

נפל ומת שמוכיח מדברי הר״י הללו שתגבה כתובתה מיד כי משווה הר׳י

נפל ומשאל״ס וגוסס בענין שהוא מיעוט המצוי ובמשאל״ס יורדין לנחלה וע״כ דלא השיב כ״כ מצוי עד דבממונא דלא אזלינן בחר רובא עכ״ז ברובא כזה
אזלינן וכמו כן בספק נפל יעו״ש הרי דאף להר׳י אינו מצוי כ״כ כמו בהא דלא אזלינן בממונא בתר רובה וא״כ קשה הסברא לומר שבשביל שהוא מצוי
קצת יותר משארי מיעוטים יחמירו בו רבנן לכן עלה בדעת הר״י לומר דרק מחומר ערוה חפשו למיעוט כזה ובספק נפל דלא שייך חומר ערוה ומה גה

בבהמה אין ליישב כך וע״כ התרו בדיבורי התוס׳ דיבמות קי״ט וחולין י״ב ובכורות

ך׳ אחרי סברות אחרות רחוקות כמו

מלעז ומחשש

פיהק ומת

הבל מחמת שזה נראה להר״י באמה לדוחק ע״כ בתוס׳ יבמות ל״ו ע״ב שבשם ר״י לא כתבו רק לסברא דחומר ערוה בדרך ה״א והעלו מחמת הקושיא
מנפל שע״כ החמירו במיעוט מצוי כזה (כלומר ואף שאינו מצוי כ״כ דליהוש בממונא אחריו כדפירש המרדכי כנ״ל) ומעתה זהו ג״כ טעמא דמשאל״ס צושס
וכן סתמו שוב בתום׳ ריש כל הצלמיס דטעמא דההמירו במשאל״ס וגוסס וספק נפל משוס דהוי מיעוט המצוי ־ כן שיערתי שאף התוס' יבמות קי׳ט א'

ד״ה מחוורתא וחוס׳ חולין י״ב א׳ וסוף דברי התוס׳ דבכורות

גם

הכל הוא מדברי ר״י ושוב מצאתי

כן בהגהת אשר״י חולין כ״א בשם מהרי״ח

ההוס׳ דחולין שס בשם הר״י :

שכתב

כדברי

.

המצוי הנה לכאורה היה מקוש
ב׳ שבסוף מסיק דחד טעמא הוא גס למשאל״סוגוסס דהוי מיעוט
מה שכתבתי בביאור דברי התום׳יבמות ל״ו
לפרש בדברי הר׳י פס דכוונתו הוא דבמשאל׳ס וגוסס הוא משוס חומר ערוה ורק בנפל הוי מיעוט המצוי אבל בתום׳ ריש פרק כל הצלמים

מבואר דהכל הוא מטעמא דמיעוט המצוי וכן מוכח׳ מדברי המרדכי המובא בהגהת מרדכי פרק אלמנה נזונח הנ״ל שכך למד בדברי התום׳ הנ״ל ׳
בממונא בחר רובא כמו כן בספק נפל דשוין ננהו דהוי רובא דפכיח וענין
ושספק נפל אינו מצוי יותר ממשאל״ס וע״כ הוכיחדכמו במשאל״ס אזלינן
ממונא.

וזאת
דרבנן

גס בהרא״ש בהחולץ סי׳ ה׳ כתב שם כמו

התום׳ הנ״ל ובכולם במשאל״ס וגוסס ונפל

שס ומובן שכן למדו

בשיטת הר׳י .

כ׳

הטעםמשוס דהוי מיעוט

ובביאור דברי התום׳ הנ״ל

המצוי וכן הוא ביש״ש

:

יש לדעת שאף אם נפרש לפי הטעם שכתבו החום׳ ביבמות קי״ט א׳ וחולין י״ב א׳ ובכורות סוף דף ך' והגהת חשר״י בחולין ממהרי׳ה
בשס הר״י דהטעס דהחמירו במשאל״ס וגוסס שהוא משוס חומרערוה לו יהא שנאמר שלא סבייאלפ״ז דהוא מיעוט המצוי יותר משארי מיעוטיה
דר״מ לא חיישי להו ־ עכ׳ז לא

ידמה למה שכתבו התוס׳ בריש דבריהס בבכורות דף ך׳ בשס ר״ח דטעמא הוא משוס

דהוי מיעוט דל״ש

שכתבו שאף ר״מ לא חייש לכזה הנה לר״ת במשאל׳ס חיישינן למיעוטא דמעוטא וזהו שכתב הרא״ש ריש האשה כהרא לר״ח דהןא מיעוע דל״ש כלל
אבל זה ודאי לא נאמר לדעת ר״י וא״כ אף לפ״ז א״ש מה שכתבו התוס׳ בשס ר״י ביבמות קכ״א ע״ב דלרבנן בנפל לגוב אריות כשהם יעביס אולכבש־
האש לא חיישינן שעלה וברח שעכ״פ הוא מיעוטא דמיעומא ורק צר״ח ליתא זה ואין מעידין וכדברי מהר״מ

מרוטונבורג ודו״ק

:

שרת עמודי א־ש חלק א
לשיטתי׳ אבל לשיטת ר״ת דבחומר איסור א״א ולזות שפתים
חייפי אף רבנן למיעוטא דמיעועא ודלא שכיח כלל ־ וכמ״ש
הרא״ש ריש האשה בתרא לר״ת דמשאל״ס הוא מיעוט דל״ש
כלל וע״כ צ״ל דהא דבמשיל״ס דל״ש מחש״ד וע״כ לא חפפו דשאני
בזה מפום דהספק הוא על המקום ודיינינן לי׳ כדינו כמו
שהארכתי לעיל ח״ב אין לאוקמי כלל סתירת הבבלי והירושלמי
דתלוי בפלוגתא דר״מ ורבנן במישיל״ם כי פלוגתא דר״מ ורבנן
במישיל״ס אליבא דר״ת צריך לומר דר״מ סובר דיתכן שיחי'
שלא בדרך נס הגמור ורבנן סברי שהוא נמנע לגמרי אס לא בדרך
הניסי שלא בטבע כלל וא״כ אין שייך זה כלל בנפל לכבשן האש:

טז אבל נאמר דלר״ת לא פליגי כלל הבבלי והירושלמי למר
כי אתרי׳ ומר פי אתרי׳ והכבשונות לפי מה שנעשים
כן משפטן וכדכתב ברבינו ירוחם חלק חוה נתיב כ ׳ג חלק
שליפי וז״ל צפל לכבשן האש מעידין עליו פו׳ וכבשן האש מיירי
דווקא שאינו יכול לצאת משם שאפי׳ לא ראה העד במיתתו
הואיל ואינו יפול לצאת מפס ע״פ ובזה מיירי הכבשונות שהי׳
בבבל בחופן שנמנע לגמרי העלי' מפס פהי' בעומק יותר *
ובירושלמי פי אתרי׳ שהוא לא בעומק כ״פ שהי׳ עפ״פ יתכן
העלי' באיזו ענין דלא פכיחא מאוד ודומה לנס ולא נם ממש
וכמו כן בנפל לגוב אריות אין צריך לומר תו דהוא כשידענו
שלא היצ רעבים רק דעכ״ז יש לחוש לחשפא רחוקה פטרם
התבוננו עליו לדצוק אבתרי׳ עלה וברח כי היו ישיניס או
מתגרים זה בזה וזהו שאומר ע״ז בירושלמי שמא נעשה לו נס
כדניאל וא״פ גס בבבלי כשאומר נפל לגוב אריות אין מעידין
עליו שפיר מיירי אף אם האריות רעבים פי בגוב אריות יתכן
עלי׳ בדרך רחוק ולא שכיח אבל בנפל לכבשן האש לפי מה
שהיה באתרם הי׳ נמנע לגמרי וע״כ מעידין:
יז ההן שהוכיח לנכון מהר״מ מרוטונבורג דאין להתיר
במשאל״ס אף בהצטרף עוד רובא ויהי׳ מיעוטא
דמיעוטא ול״ש מהא דנפל לגוב אריות ונפל לכבשן האש שאף
בגוונא דחומר בירושלמי שמא נעשה לו נס כו׳ ודאי דל״ש
מאוד העלי׳ והבריחה עד שידמה לניסי דניאל חנניא מישחל
ועזרי׳ ואף שהוא בדרך הדמיון מ״מ מבואר הוא שהוא לא שכיח
כ״כ עד שכעין ניסא יחשב ורק פדאין נס ממש חיישינן לכתחילה
מחומר• א״א ולזות שפתים :
יח ךא״ר נתבאר דמהר״מ מרוטונבורג קאי בשיטת ר״ת
ומפרש בענין אחר ממה שכתבו התום׳ בשם ר" י
לשיטת הר״י מוכח מזה גופא ההיפוך
בדף קפ״א ע״ב אבל
דבדלא שכיחא לא גזרו רבנן ונהפוך הוא שאף בכל סתם
מיעוטא דפליגי בזה ר״מ ורבנן בעלמא ג״כ לא גזרו רק משום

דהוי מיעוט המצוי גזרו ונחית בזה שאף אם יהי׳ באופן
שאינו תרי רובי ממש שיהי׳ ,המיעוט מיעוטא דמיעוטא פיון
שעפ״פ ידמה וודאי לכל מעוטים דפליגי שפיר רבנן ור״מ
בעלמא רק שלא יהי׳ מצוי בוודאי ,לא גזרו בזה רבנן :

יט לה

דבזה האופן יש לדון אליבא מ״ש^התוס׳ ביבמות
’ (קי״ט ע״א) ד׳יה מחוורתא (וחולין ריש י״ב ע״א)

ובסוף דבריהם בבכורות (כ׳ ע״ב) בעעס שהחמירו מפום חומר
ערוה לפ״ז אפשר אין צריך לתנאה שיהי׳ מצוי ביותר ובכל
מיעועא דפליגי ר״מ ורבנן בעלמא בחומר ערוה חששו רבנן ג״כ
ואף שהכל הוא מדברי ר״י ושפיר סובר דהוי מיעוט המצוי
הבל כיון שאין זה מתנאי הישוב למה שהחמירו במשאל״ס אכן

במיעוטא דמיעוטא ממש כמו בנפל לגוב אריות שהמה רעבים
ונפל לכבשן האש אף אם יתכן עלי׳ ובריחה באיזו ענין כיון
דלא שכיח מאוד עד שר״מ לא חייש בכזה בעלמא לא מציגו
דגזרו בזה רבנן ומהא דמעידין על כבשן האש מוכח לפירוש
הר״י כנ״ל •

־ ומעתה

נידון גם בהוכחה שהוכחתי ממה שכתב הרא״ש
ריש החשה בתרח דלכן גזרו במשאל״ס משים

Ь

דהוה מיעוט דלא שכיח כלל הנה מבואר שס שכתב אליבא
דר״ת דסובר דחלב אינו פוטר מטעה סמוךמיעוטח לחזקה
להחמיר ושלח יקשה מהא דבמשאל״ס א״נ ל״ת מיישב כן ר״ת
דהוא מיעוטא דל״ש דלא חייש בזה אף ר״מ ולבסוף שס וכן
* הרא״ש בבכורות שם מקשה על שיטת ר״ת ומסיק כשיטת ר״י
דחלב פוער וחזינן בהרא״ש דלא לבד דמשיג על הא דחלב דיפכוור

אשר בזה יש טעם גם מה שיש חזקה אחרת כנידה כדמקשי
הרא״ש שם חבל לא סבירא לי׳ כלל סברא דסמוך מיעוטא
לחזקה להחמיר וסובר הכל כשיטת הר״י ׳שכתבו התוס׳ בדף
ל״ר ע״ב ובריש כל הצלמים דטעמא דאסרו לכתחילה במשאל״ס
וגוסס וספק נפל הוא משום דהוי מיעוט המצוי כי כן סתם
הרא״ש בפ' החולץ סי׳ ה׳ שכתב שם וז״ל שם ולא אזלינן
בתר רוב וולדות שהן בני קיימא משוס דמיעוט נפלים שכיחא
וחיישינן למיעוטא דשכיחא כמו גבי מים שאלי׳ס דאשתו אסורה
לקמן דף קכ״א וגוסס שאין מעידין עליו להשיא את־ אשתו
אעפ״י שרוב גוססין למיתה הרי דמשוה להו כחדא בהד טעמא
דע״כ אסרו משום דהוי מיעוט המצוי וסברא דסמוך מיעוטא
לחזקה להחמיר לית לי׳ וחלב פוער אף לולי מה שיש גם
חזקה אחרת כנידה העמד הולד שאינו קדוש ומה שהקשה על
.ר״ת מהא דאיכא חזקה אחרת כנגדה מקשה כקושעא דמילתא
ויצא לנו דנהפוך הוא דדעת הרא״ש להלכה הוא כשיטת ר״י
וחשיב שפיר למשאל״ס מיעוט המצוי כלומר שמצוי יותר ממיעוטי
זולתו דפליגי רבנן ור״מ בעלמא ובהמצוי יותר החמירו •
ובמיעוט שאינו מצוי אף שחשוב מיעוטא אליבא דר״מ לחשוש
לו אף בעלמא שלא במקים ערוה עכ״ז לדידן דקיי״ל כרבנן ל״ח
למיעוט הזה אף באיסור ערוה ומכש״כ במיעוטא דמיעוטא דלא
חייש אף ר״מ לזה:
כא ואת שהרא״ש בחולין פ׳ א׳ סי׳ י״ו לא הביא שם רק
לדברי ר״ת לבד • דחלב אינו פוער מטעם סמוך
י
מיעוטא לחזקה ־ ובמשאל״ס דא״נ ל״ת הוא משום דהוא מיעוטא
דל״ש הנה כן הוא דרך הרא״ש וכאשר כתוב כן בהגר״א
בה׳ שבת הי׳ רנ״ג ס״ק נ׳ וז״ל שם פמ״ש הרא״ש שם • ואע״ג
דבפ״ד לא כתב■ כן פס העתיק לשון התוס׳ וכדרכו אבל בעצמו
ס״ל דמותר כו׳ עפ״ל וכן הוא בענינינו דבאמת אין סובר כר״ת
כלל ־ לא בהא דחלב אין פוטר וכמו שהעלה בבכורות שם
ובריש האשה בתרא וגס הא דמשאל״ס ל״ש לא כתב רק ישוב
אליבא דר״ת ובהחולץ סתם כדברי הר״י דטעמא דמשחל״ס וגוסס
ונפל הוא משוס מיעוט המצוי • רק שאף שחולק על ר״ת
עכ״ז אינו אומר קבלו דעתי וע״כ בחולין הביא לדברי ר״ת
אולי יבחר מי בדעתו * ומה שהוא פליג יבורר לנו במקומו
בבכורות ובשארי מקומות ־ ונא נוכל לומר ־להיפוך דמה שכתב
בהחולץ הוא כדרכו להעתיק לדברי התוס׳ ואף דלא סבירא
לי׳ כי מאין נדע שנא סבירא ליה כי בכל המקימות שכתב
ההיפוך לא כתב רק אליבא דר״ת ליישבו * ובכאן סתם וכתב
המורה שהוא דברי עצמו • ועל ר״ת הרבה להקשית בשארי
מקומות לכן מסתבר שדעתו לעיקר הוא כדעת הר״י וע״כ סתם
בהחולץ דמשאל״ם וגוסס ונפל הוא מיעוט המצוי :

והנה

יש בזה מן העיון עוד והוא בהא דתנן ריש
כב
האשה בתרא האשה כו' לא תנשא וצא תתיבם עד
שתדע שמא מעוברת היא צרתה • ומוקי הגמ׳ שם כר״מ דחייש
למיעועא• וכתב שם הרא״ש ואע״ג דסתס מתני כר׳ מאיר לא
קיי״ל כוותיה כו׳ והוא טרם הביא לדעת ר״ת הבל שוב מביא
לדעת ר״ת דמוכיח מהא דחלב אינו פוטר דרבנן מודו דלהחמיר
אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה לפ״ז שפיר קיימא מתני׳ כהלכתא
וצריך לומר לפ״ז דבמסקנא דאומר הגמ' אלא אמר רבא 'רישא
חזקה ליבום כו׳ סמוך כו׳ חזר עתה ממאי דהי' מוקיס הגמ׳
מקודם למתניתין כר״מ דפפיר אתיא ככ״ע וכאשר פירשו כן

הראשונים עיין בנ״י שם ובחידושי הרשב״א שם וע״כ הביאו
הרי״ף והרמב״ם למתניתין להלכה ואף דהלכתא כרבנן דר״מ :
ולשיטת

שרת עמודי א״ש חלק א
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ולשיטת

הי־י אף שכתב דבמיעוט המצוי כשפק נפל
כג
וגושס ומשאל״ם אשרו רבנן אבל אחרי שנאמר
שאין זה מטעמא דסמוך מיעוטא לחזקה לא נוכל לומר לכאורה
דשפיר יהיה קייס מתני׳ להלכה כי לפ״ז לא נוכל לפרש דכאשר
אומר הגמ' אלא אמר רבא הוא חזרה מקודם דמוקיס סתמא
כר״מ דחייש למיעוטא ואחרי דאין בגמרא אזרה מקודם הרי
מוכח מהקודם דלרבנן דר״מ דקיי״ל כוותיהו ליתא למתניתן :

ורשה

מבואר דמפרש בהרא״ש כנ״ל דלמסקנת הרא״ש נשאר קיים
כהא דכתב׳בראשית דבריו דלא קיי״ל כמתניתין דאתי׳ כר״מ :
וכן ביאר בהדיא ביש״ש שס סימן ב׳ לדברי הרא״ש ותמה
’ על העור שלא הרגיש זה בדעת אביו הרא״ש וכן נראה
מהרמזים שלא הרגיש ברא״ש לפרשו כך דלא קיי״׳ל להלכה כמתני׳:
ל תזוייץ
* ’

בקרבן נתנאל שס שפירש בהרא״ש ליישב דעת
העור בכוונתו דלא משיג הראי׳ש על ר״ת רק בהא

לכאורה דלמה אינו מיישב הגמ׳ שפיר למתניתן
כד
ככ״ע והטעם הוא דמיעוט נפלים הוא מיעוט
המצוי כמו דכן החמירו בספק נפל מטעם זה לדעת ר״י:
ליישב דהנה קא חזינן דלא גזרו שם רק באשת ישראל
כה
דאפשר בחליצה אבל אס נשאת לכהן לא תחלוץ ורק
היכא דאפשר לתקוני מתקנינן כפי מה שאפשר וכדכתב הר׳"ף
בפ׳ החולץ וז״ל ולגבי ישראל דלית בה פשידא עבדינן כרשב״ג
ע״כ יעו״ש וח י כ דלא חשיב מיעוט המצוי להחמיר ביה רק כדליכא
פשידא אבל בהא דאשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ואמרו
לה מת בעליך דאמרינן ה״ז לא תנשא ולא התייבש ולפי מה
דפשקינן כר׳ הנינא שם להלן דלא תנשא ולא תתייבש ולא
תחלוץ לעולה • וא״כ לא מצא הגמ׳ גוונא לתרוצי למתניתן
רק כר״מ דחייש למיעועא ולא קיי״ל כן :
כו אך יש לומר דלא חשיב לענין הא דהאשה שהלך בעלה
וצרתה למדינת הים למיעוט מפילות מיעוט המצוי כמו
במת בתוך ל׳ דהתם במת בתוך ל׳ אנו דנין רק ע״ז לבד
אבל בהא דהיישינן לצרתה במדינת הים שאינה היא מן הרוב
המתעברות ויולדות הרי צריך להחזיקה להצרה שהיא מן הנשים
המפילות ולא לבד שפעם אחת הפילה כי מה בכך אם קרה לה
מקרה מנפל ושוב ילדה כמו שכן לרוב נשים שיקרה להם שיפילו
עכ״ז להרוב מולידות ולד מעליא וזה־ שתהיה אשה מפלת וודאי
דלא חשוב מיעוט המצוי ואינו רק ככל מיעוטים שתמא ושפיר
לר״ת א״ש מטעמא דבשהש מיעוטא אמרינן שמוך מיעוטא
לחזקה ונג״כ כדאומר הגמ׳ אלא אמר רבא רישא חזקה כו׳ שמוך
כו' מיישב רבא במשקנא דאתיא ככ״ע אבל לשיטת ר״י לא מצינו

דחלב דשפיר פוער אבל עכ״ז בזה סובר כר״ת דאמרינן שמוך
מיעוט־א לחזקה להחמיר ו נסתייע לזה ממה שהביא הרא״ש
בחולין פ׳ א׳ סי׳ י״ו לדברי ר״ת בסתימות :
לא ותה בחולין שס סתם חף למה שכתב בשס ר״ת דחלב
אינו פוער וע״כ דסמיך על מה שהשיג ע״ז בבכורו׳
דף כ׳ וביבמות קי״ע וא״כ אין'ראיה מהתם רק שכתב כדרכו
להביא אף שיעה שפליג עלי׳ וכמו שכתב בביאורי הגר״א לא״ח
סי׳ רנ״ו ס״ק הנ״ל ויותר מוכח שבהחולץ ל״ו סתס הרא׳ש
ולא כתב כמו בחולין בשש ר״ת רק כתב דברי עצמו עעש לספק
נפל ומשאל״ס וגוסס שהוא משוש מיעוע המצוי וגס ביבמות
ובבכורות לא הראה פנים בדבריו שמה שנאמר סמוך מיעועא
לחזקה להחמיר יהי' זה מסתבר ליה או מאיזה ראיה רק
דהוכיח כן מקודש מהא דחלב אינו פוער ובסוף משיק דשפיר
הלב פוטר ואחרי שנדחה הראיה נראה שנשאר תו כמו שהיה
דעתו קודם דלא אמרינן שמוך מיעועא להחמיר לרבנן ומתני׳
רק סתמא כר״מ ולא קיי״ל כוותי׳ וא״כ נראה עיקר בדעת
הרא״ש כמו שפירשו היש״ש שש וכפי שהבין כו כעל שלטי
גבורים ויפה תמה ביש״ש על הטור שלא הרגיש בזה:
לב אכן לכאורה יש להוכיח דע״כ גס הרח״ש שובר באמת
’ להלכה כמו לר״ת דשתמא דמתני׳ אתיא ככ״ע אף
אליבא דרבנן דר״מ והראיה ממה שמביא הרא״ש דהלכתא
כר׳ חנינא דלעצמה שלשה ולחברתה לעולם וזהו אליבא דמתניתן
דחיישינן לחברתה שמא היא מעוברת ולודאי שנתעברה כלומר
להחזיקה ברוב נשים דמתעברות ויולדות לא דחיישינן למיעוט
מפילות וע״׳כ לא תנשא ולא תתיבש לעולם דאל".כ מאי ■ נ״מ

הזרה במשקנא וקיימי כהא דאמר מקודש דמתני׳ ר״מ היא:

בדר׳ חנינא :
לג ויען ליישב דשפיר איכא נ״מ בדר״ח בכמה גווני הדא שנ״מ
למלתא אחריתא לענין מת בעלי ואח״ב מת בני דחולצת
אבל הוא דוקא בגרושה או באמרה אני והוא נחבינו במערה
אבל בל״ז לא תחלוץ ולא תתיבס לעולם מטעמא דר״ח שלא
תהא מצרכת כרוז לכהונה כמבואר בהסוגיא ויעויין בקרבן
נתנאל שש אות ד׳ שיישב מאי דהשמיט הרא״ש להני אוקימתות

ובאם

שהיינו רוצים לומר דהרי״ף והרמב״ס דפשקו להלכה
ם
כמתניתן ומשברו כשיטת ר״י לא נוכל לכאורה
ליישב אש לא שנאמר שדוחיש לזה השוגי׳ כולה מהלכה דזה
השוגיא אתיה כרבא בכורות כ׳ ריש ע״א וכדכתבו כן התוש׳
ביבות (קי״ט ע״א) ד״ה ר״מ בתירוצם הראשון שם ־ וא״כ לרבינא
בבכורות שם דאומר רבנן דר״מ מודו דלא אזלינן בתר רובא
ברובא דתלי במעשה (ויעויין בחידושי הרשב״א חולין י״ב ע״ב
ד״ה הי׳ כו׳) א״ש מתני׳ דלא תנשא ולא תתיבם עד שתדע
שמא מעוברת היא ׳צרתה ולא קשה דלילך אחרי רוב נשים
דמתעברות ויולדות דהוא רובא דתלי במעשה :

עוד

נו־ל לומר בדעת הרי״ף ורמב׳יס דשפיר יודו דבכל
כח
מיעוט וחזקה לא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה
להחמיר ורק בהא דמיעוט מפילות שמגרע חלק מרובא
דמתעברות ויולדות בזה משיק רבא דאמרינן סמוך מיעוטא
לחזקה להחמיר וכאשר כתבו לזה השברא הרשב״א והנ״י שם :

אבל

הרא״ש סתס וכתב דאע״ג דשתם מתני׳ כר״מ לא
כט
קיי״ל כוותי׳ מוכח דאין מפרש כמו שני הדרכים
שכתבתי ליישב לדעת הרי״ף והרמב״ם כאשר נרצה לומר דלא
יחלוקרעל שיטת ר״י ורק שוב בשם ר״ת מביא דמוכח מהא
דהלב דאין פוטר דאמרינן סמוך מיעועא לחזקה להחמיר
ולפ״ז שפיר למשקנא דהוא מעעמא דשמוך מיעוטא לחזקה
קייס מתני׳ להלכה אכן שוב מקשה על ר״ת ושפיר חלב פוטר
ממינא נשאר לדעת הרא״ש כמו שכתב מקודם דלא קיי״ל
כמתני׳ דהוא כר"מ  :ויעויין בשלטי גבורים שש שלא העתיק
רק לראשית דברי הרא״ש דשתם מתגי׳ כר״מ ולא קיי״ל כוותי׳

שהוא בגרושה או אני והוא נחבינו במערה דשמוך דדחיק
ומוקים אנפשי׳ וא״כ איכא נ״מ בדר״ח לענין זה :
לד גם נ״מ לענין דינא דמתניתן שהלך בעלה וצרתה למד״ה
אף אס נאמר דלדידן אמרינן דאזלינן בתר רובא דרוב
נשים מתעברות ויולדות מ״מ היכא דידענו בה שהיו לה מאז
שני אישים ושהתה עשר שנים ולא ילדה או ששני פעמים ילדה
והפילה הנה לעגין אישורא חיישינן כשני פעמים לחזקה שאינה
מולדת או שמפלת וח״כ וודאי דקם דינא דמתניתן דלא תחלוץ
ולא תתייבס עד שתדע שמא נתעברה צרתה.וילדה ולד מעלי׳ :
לה גם היכא דהעידו שמת בעלה ושגס אין לצרתה בן רק
לא ידעינן אולי נתעברה ערס מותו ותלד לתשעה ולד
מעלי׳ הנה בזה אין שייך לומר דאזלינן בתר רובא וודאי
דהיא מעוברת ותלד ולד מעלי׳ דכאשר הספק אין נופל רק על
זמן שקודש מותו לבד הוי תו רובא דתלי במעשה אף אס נאמר
דמחמת דממילא האדש נזקק לאשתו לא הוי רובא דתלי במעשה

כדכתבוהתוש׳ בדף קי״ע ע״א ד״ה ר״מ בישוב הא״כ שש אבל
זה אינו שייך רק על משך זמן שלא יבצר שיהי׳ זמני עונות
שממילא אדם נזקק לאשתו אכן כאשר אנו דכקרק על קודם מיתתו
אולי היתה טמאה לבעלה או בעלה הי׳ חולה קודש זה וכדומה
פארי

שרת עמודי א־ש הלק א
שארי עניניס המבטלים לעונתה וודאי דהוי תלוי במעשה וחין

לדון כלל בזה מדין רובא וקייס בזה דינא דמתני׳ וח״כ נ״מ
בדר״ח דלא תנשא ולא תחלוץ לעולס :

לו  Щכיון שמדרך הרא״ש להביא לדיעה שחולק עליה וסומך
על מה שהביא במקום אחר דעתו וע״כ מה שהביא
באיזה מקום לפירוש אחר כי אף במקום דפליג אינו כאומר
קבלו דעתי ואולי יתיישר למי דיעה ההיא וזהו שהביא בחולין
לדברי ר״ת ובבכורות מביא לב' הדיעות ומבואר שהכרעתו דחלב
פוטר וכן מסיק ביבמות שם ועכ״ז אחרי פלר״ת איכא צורך
לאוקימתא דר״ח אין לתמוה מה שהביא לדר׳ חנינא להלכה בכדי
שמי שיוכשר לו דעת ר״ת להלכה יפסוק כר׳ חנינא 'ומה גס
שאף לדידי׳ איכא נ״מבכמה אופנים שזכרתי וודאי דלא קשה
מידי מאי דהביא לדר״ח וכתב דההלכתא כוותיה ולא קשה מידי
מזה למה שהבין בעל שלטי הגבוריס ולמה שכתב היש״ש
בביאורו בהדיא ומתמה על הטור שלא הרגיש בזה שעכ״ז
א״ש מאי דהביא דהלכתא כר׳ חנינא :
לז האת קשה לכאורה בדברי היפ״ש שבריש האשה בתרא
בסי׳ ב׳ אף בכתב שדעת הרא״ש דלא קיי״ל כמתני׳
עכ״ז לדינא פוסק שם שפיר כמתניתין מחמת דהרי״ף והרמב״ס
הביאו לה ופירש בדעתם מהמת דלפי המסקנא דהוא מחמת
סמוך מיעוטא לחזקה אתיא שפיר אף כרבנן ולא ביאר בדעתם
כמו' שכתבתי לעיל לבאר בדעתם שהוא מחמת דסבירא
להו דהוי רובא דתלי במעשה כתירוצא קמא דהתוס׳ ד״ה
ר״מ גס לא ביאר בטעמם כמו שכתבתי עוד (באות כ״ח) שהוא
מחמת דהמיעוט מגרע להרוב וסתם ולא פירש כן שמחמת זה
לבד אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה וע״כ משמע דבכל מיעוטא
אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר כדעת ר״ת וא״כ קשה
דבהחולץ בסי׳ ג׳ כתב וז״ל והלכה כרשב״ג ולא אזלינן בתר
רוב וולדות שהן בני קיימא אלא חיישינן למיעוט דנפליס
משוס דשכיחא כמו שאין מעידין על הגוסס להשיא את אשתו
אף שרוב גוססין למיתה וכן בנפל במשאל״ס משוס דהוי מיעוט
דשכיח ע״כ הרי דכתב לטעם הר״י אשר הר״י שובר דלא אמרינן
לרבנן סמוך מיעוטא לחזקה ולכן כתב לטעם שאסרו
לכתחילה במשאל״ס וגוסס ונפל משום דהוי מיעוט המצוי יותר
משארי מיעוטין דפליגי בהוא רבנן ור״מ אבל לפי מה שפסק

בריש האשה בתרא כרי״ף ורמב״ם ומהטעם שכתב מטעם
סמוך מיעוטא לחזקה הנה שפיר בכל מיעוטים אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה להחמיר אף לרבנן ומה שצריך ליישב לפ״ז
מאי דבמשאל״ס א״נ ל״ת וע״כ תירץ התוס׳ לר״ת וכן הרא״ש
דהוי מיעוט דל״ש דלא חייש בזה אף רממ וא״כ דברי היש״ש
הוא כסותרים לכאורה או שלח מדוקדקים עכ״פ :
יח אבל יש לתרץ ולבאר שיעלו הדברים בדקדוק דהנה
במרדכי ריש האשה בתרא כתב ליישב לר״ת דאמרינן
סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר ליישב הא דמתירין בדעבד
במשאל״ש ולא אמרינן שמוך מיעוטא לחזקה בשני אופנים
א׳ דמשום עגונה הקילו ב׳ כמו שכתבו התוש׳ והרא״ש ליישב
לר״ת דהא משוס דהוי מיעוט דל״ש ואבאר קצת שהישוב הראשון

שכתב המרדכי הוא דחוק ויפה עשו התוס' והרא״ש שכתבו ׳
ליישב לר״ת משוס דהוא מיעוט דל״ש כישוב השני שבמרדכי כי
לא מצינו בגמ׳ שבאיזה משנה או ברייתא דילמדנו זה דהקילו
בעגונה להתיר בדעבד במשאל״ס כמו דהשמיענו דמשיאין
ע״פ ע״א ואשה ומסל״ת וע״פ בת קול ורק הגמ׳ מדייק מהא
דאנשבא דביתהו דחסא מדיבורא דר׳״נ ולא אמרו לה ולא מידי
דש״מ דהא דאמרו רבנן משאל״ש אשתו אסורה הנ״מ לכתחילה
כו' ומדלא פירשו רק דינא דלכתחילה לבד ומה שבדיעבד לא
פרשו התנאים ש״מ דמה שהחמירו לכתחילה הוא מדרך החומר׳
וזה אפר הצריכו לפנות לכו פלא תנשא ולר״ת דמן הדין הוא
אף בכ״מ כמו בהא דחלב אינו פוטר לי״ת מטעם סמוך מיעוטא
לחזקה א״כ ליתא חידופא מאי

דאסרו לכתחילה במשאל״ס

והחידופ הוא מה פהתירו בדעבד מפום עגונא וא״כ היתירא

דבדיעבד היה להשמיע לנו כמו דהשמיענו שארי דברים דהקילו
בענונא וע״כ הוכרחו התום׳ והרא״ש ליישב לר״ת שהוא מיעוטא
דל״ש דלא חייש ר״מ וא״כ בזה שפיר חידושא הוא האיסור
לכתחילה וזהו לשיטת ר״ת אבל לשיטת ר״י דלא אמרינן בעלמא
סמוך מיעוטא לחזקה לפ״ז שפיר תירצו בתום׳ או משום חומר
ערוה ואס משום דהוי מיעוט המצוי וכל חידושא הוא האיסורא
וא״ם מאי דהשמיענו רק איסורא דלכתחילה ופשוט :
לט אבן לפי״ז שפיר נוכל לומר כמו שפירשו הרשב״א והנ״י

י וכן פירש היש״ש בדעת הרי״ף שכאשר מסיק הגמ׳
בריש האשה בתרא ־ דהטעם הוא משוס המוך מיעוטא לחזקה
דאתי׳ תו ככ״ע ־ ולא כמו שפירש ר״ת דבכ״מ אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה • כי שפיר חלב פוטר וכדפסק הרמב״ם' בפ׳
ד׳ מה׳ בכורות דחלב פוטר* ושפיר נאמר דאף דחשוב חזקה
שלא ילדה חזקה כדכתב ר״ת ועכ״ז לא אמרינן סמוך מיעוטא
לחזקה לרבנן דר״מ ־ ורק במיעוט המצוי החמירו לומר סמוך
מיעוטא לחזקה וזהו דמסיק רבא במסקנא דריש האשה בחרא
דבזה אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ומיעוט מפילות שפיר חשוב
מיעוט המצוי ויש לומר דמצורף ליה נס מיעוט שאינם
מתעברות * והוא רק מדרך החומרא לבד כשיטת ר״י ולא
שהוא דינא דרבנן בכל מילי כדעת ר״ת וזהו ג״כ טעמא
דמשאל״ס וגוסס וספק נפל כשמת בתוך ל׳ אף דליכא שמה

צירוף מיעוט שאינם מתעברות עכ״ז מצוי קצת עד שחשוב
הוא להחמיר בדאפשר • ובמשאל״ס וגוסס לכתחילה־ ובדיעבד
להתעגן לא רצו להחמיר כי לפ׳יז א״ש החילוק בין לכתחילה
לדיעבד שבעגונא הקילו בדיעבד ולכתחילה החמירו• כי בספק
נפל רק בדליכא פסידא החמירו ואס נשאת לכהן לא תצא
ולא תחלוץ ־ אך בתוך ח׳ ימים בבהמה אסור אף בדיעבד• כי
הוא אינו רק מחומר רבנן באיזו ענינים לפי ערך מה שהוא מצוי
ולפי ערך ההפסד ובמים שאין להם סוף לכתחילה לא חששו
לעיגון משום דהוא מצוי יותר אמנם בדיעבד ל״ת :

ולפי ז

א״ש דרוב גוססין להרמב״ס הוי מיעוט המצוי
מ
והחמירו בו שפיר לענין אכילת תרומה וכמפ״כ
הרמב״ס בה' תרומות פ׳ ע׳ ה' ג׳ וז״ל הניחה בעלה גוסס
במדינה אחרת בין שהיתה כהנת אשת ישראל או ישראלית
אשת כהן לא תאכל שרוב גוססין למיתה ■ע״כ ־ ולכאורה
תמוה הוא דאחרי דרוב גוססין למיתה למה כהנת אשת ישראל
לא תאכל בתרומה אחרי השיעור שהגוסס וודאי שמת ולמשך

בגסיסותי׳ נמנע • ואחר׳י שהניחו במדינה אחרת הוא זמן רב
וודאי מת אם הוא מרוב גוססין למיתה * ובאמת כן משמע
התם בגיטין (כ״ח א׳) בגמ׳ דמדמה גוסס לזקן שהגיע לגבורות
ומשמע דחד דינא להו דהוי ספיקא ובאמת הלא בגוסס רובן
למיתה ועי׳ בשלטי הגבורים בשם ריא״ז* דכתב שם בנוסם דהוא
ספק • ובאמת חזינן בכמה סוניות דרוב גוססין למיתה הוא
רוב גמור • וכן ממה שהאריך הרמב״ס וכתב בטעם שרוב
גוססין למיתה משמע שיש לו דין רובא • ואי״ה להלן אבאר
בראיות שרוב גוססין הוא רוב גמור • אבל נפי הנ״ל א״ש
דהמיעוט הוא מיעוט המצוי כמו בספק נפל שהחמירו בבהמה
אף לענין דיעבד מטעם שהוא מיעוט המצוי וכמו כן בת כהן
הנשואה לישראל לא תאכל בתרומה וחוששין למיעוט • ושפיר
נאמר דהוא בצירוף חזקה שהוחזקה באיסור כשהיתה נשואה
לישראל ומה גס שאין מעידין להשיאה ובחזקת א״א היא וע׳׳כ
לא תאכל בתרומה:
נראה מוכח ממה שפסק הרמב״ס בפ׳ ב׳ מה' רוצח
מא
ה׳ וא״ו דאין הורגין את הנפש כשאין ידוע אה כלו
לו חדשיו ־ ויעויין בה״ה בפ״א מה׳ יבוס וחליצה ה׳ ה׳ שהוא
מטעם שכל ספק נפשות להקל ויעויין בלח״מ שס • מזה מבואר
דדעתו גם בנפל שהוא עכ״פ מיעוט המצוי ביותר עד שבנפשות
לא אזלינן בתר רובא • וכן נראה מהסוגיא דשבת (קל״ה
מ״ב) • דלרשב״ג דלומד מקראי הוא בדין הספק הגמור •
אשר ע״כ מקשה הגמ׳ ע״ז ממהל היכא מהלינן ־ ואס פרפב״ג
(ח״א)

№

מדרך

שרת עמודי א״ש חלק א
מדרך החומרא ואסמכתא לבד קאמר מקראי ־ ואף אם הוא
מטעמא דסמוך מיעועא לחזקה מאי מקשי ממילה דלא שייך
שם חומרא כשלא נמהל ונדחה למילה בזמנה וגם ליכא שם
י חזקה לחיסור ולמה לא נלך בתר רובא ־ אלא ע״כ דלרשב״ג
הוי ספק גמור דאין חשוב רובא דוולדות בני קיימא ־ וזהו
טעמא דהרמב״ס דלענין ספק נפשות חיישינן לדרשב״ג • ואם
כן וודאי דאף לרבנן דמחשבו לרובא עכ״ז המיעוט הוי וודאי
גם
מהרמב״ם
להלן אוכיח
ואי״ה
המצוי
מיעוט
לענין מים שחין להם סוף דלא סובר כר״ת דגזרו בדלא
שכיח כלל ־ ונתבאר דחף דהרמב״ם פוסק כמתני׳ דריש האשה
בתרא עכ״ז שיטתי׳ כדעת הר״י דלא אמרינן סמוך מיעוטא
לחזקה להחמיר ־ ורק במיעוט המצוי החמירו חכמים ושפיר
נאמר דאף מה שהחמירו הכל הוא בצירוף מה דנאמר סמוך
מיעוטא לחזקה • וזהו שמסיק הגמ׳ בריש האשה בחרא
דמתניתין אתי׳ ככ״ע ומטעם דסמוך מיעוטא לחזקה ושם הוי
מיעוט המצוי טובא מיעוט מפילות בצירוף' שאינם מתעברות
ושם אף דיעבד יש לומר דאסרו ־ וכמו שכתב הריב״ש מובא
בב״ש סימן י״ז ס״ק ־ דבנפל לגוב אריות דאין מעידים שבזה
אף אס נכאת בדעבד תצא • וע״כ דהוא משום דמצוי טובח
וכאשר כן בעז׳יה כוונתי מדעתי לעיל (אות ד׳ בזה החלק) דבאין
ידוע שהמה רעבים מצוי טובא שלא יאכלו ־ וא״כ עולים דברי
היש״ש מדוקדק לנכון • ובזה סתם שפיר דטעמא דמשחל״ס
וגוסס ונפל הוא משוה דהוי מיעוט המצוי • וחף הרמב״ם

והרי״ף יודו בזה ־ כאשר היש״ש פסק כוותייהו בהאשה בתרא
בסימן ב׳ :
יעלה לנכון אפילו לפי מה שנראה מהרמזים
מב
והטור שהבין בכוונת אביו הרא״ש ז״ל כמו
*

שביארו בקרבן נתנאל שלא השיג על ר״ת רק בהא דחלב
דשפיר פוטר• אבל שפיר סובר כהרי״ף ורמב״ם דכאשר במסקנא
אומר הגמ׳ אלא אמר רבא כו׳ חוזר ממאי דהי׳ מוקים מתני׳
כר' מאיר ושפיר אתי׳ ככ״ע מטעם סמוך מיעוטא לחזקה •
ועכ״ז אין הותר מה שהרא״ש מקודם על דעת ר״ת כתב ליישב
הא דמותר בדיעבד במים .שאין להם סוף משום דלא שכיחא
כלל • וח״כ לכאורה אחרי דגם במסקנת לא פליג על סברת
רי״ת בענין סמוך מיעוטח לחזקה וא״כ ההכרח לומר דהוא
מיעוט דל״ש ־ וא״כ הקשה למה בהחולץ סי׳ ו׳ לא כתב כן
רק ההיפוך הגמור מזה דע״כ אסרו לכתחילה במים שאח להם
סוף וגוסס וספק נפל משוס דהוי מיעוט המצוי:

אדן

לפי מה שביארתי א״ש • דמה שהרא״ש כתב ליישב
’ לר״ת דבמיס שאין להם סוף הוא מיעוט דל״ש כלל ־

הוא מחמת שר״ת פירש בהא דחלב דאין פוטר מטעס סמוך
מיעועא לחזקה • וסובר לסברא דסמוך מיעוטא להזקה להחמיר
מודו רבנן לר״מ ולא פליגי רק בלהקל וכאשר במים שאין להם
סוף לא שנה לנו במתניתין ובברייתא היתירא דבדיעבד רק
איסורה דנכהחילה ־ והיתירא דבדיעבד הוכיחו בעלי הגמ׳
מהא דלה אמרו ולא מידי לדביתהו דחסא ש״מ דאיסורא
דלכתחילה הוא החידוש בזה ולכן הוכרח לפרש לר״ת דהוא
מיעוט דל״ש דלא חייש לזה ר״מ ־ אבל נפי מה שהעלה בהא
דהלב דלא כר׳ית ושפיר פוטר ־ לפ״ז שפיר נוכל לומר דרבנן
דפליגי על ר״מ בעלמא שפיר פליגי דלח אמרינן סמוך מיעוטא
לחזקה אף להחמיר ובמסקנא דריש האשה בתרא שפיר מסיק

רבה דאתי' מתני׳ ככ״ע דבזה דהוי מיעוט המצוי החמירו בזה
לומר סמוך מיעוטא לחזקה ־ וכמו שהחמירו כמו כן במים
שאין להם סוף וגוסס וספק נפל לאסור לכתחילה ־ וכמו
שביארתי לעיל בדעת הרמב״ס ובדברי היש״ש ־ וזהו שכתב
הרא״ש בפ׳ החולץ הימן ו׳ בטעם דהחמירו בספק נפל ומיס
שאין להם סוף וגוסס משום דהוי מיעוט המצוי ־ ושפיר הוי
החידוש האיסורא לכתחילה • דבסתס מיעוט פליגי רבנן דלא
אמרינן כלל סמוך מיעוטא לחזקה אף להחמיר :

מג ולפ״ ז ל כחודה יש לפרש כמו ק גם בכוונת דברי התום'
־החולץ ל״ו ע״ב ד׳יה הא מה שכתבו בכס ר"’
דהא דהחמירו בספק כפל ומיס שחין להם סוף וגוסס מכוס

דהוי מיעוט המצוי ־ ־כוונתו הוא רק כשיש חזקה מסייע
למיעוט המצוי • וכמו שפירשתי בהרא״ש לפי הבנת .הטור
ורמזים • וכמו שפירשתי בדברי יש״ש ־ אבל בתום׳ ריש כל
הצלמים דהמה כדברי התום׳ דהחולץ לא משמע כן ־ דבהא
דכל הצלמים ליכא חזקה מסייע למיעוט ומאי היה מקשים שם
יעו׳יש וק״ל:

וזאת

שיצא לנו מדברינו הנ״ל דלהרא״ש וכן סתס ביש״ש
בטעם דמים כאין להם סוף וגוסס ונפל דהחמירו
דהוא מכוס דהוי מיעוט המצוי ־ אבל בסתם מיעוט לא הי׳

גוזרים ■ ומכש״כ במיעוטא דמיעוטא :
מד *\ןך התבוננתי להוכיח דהר״י דפירש בשני דרכים להא
דהחמירו במים שאין להם הוף וגוסס ־ חדא
׳
משום חומר ערוה • ובספק נפל גזירה מלעז שפיהק ומת •
שנית מטעם דהוי מיעוט המצוי • וע״פ זה סובבים כל דיבורי
התום׳ כזכרתים הכל לעיל ־ וזה אין מבואר בדברי התוספות
כולם אם רק כשיש חזקה מסייע למיעוט • אז אזלי הני ישובים
אי מכוס חומר ערוה • וחי מכוס דהוי מיעוט המצוי • וחם
כלהר״י חין נפקותא לנו כלל במה כחזקה מסייע למיעוט שלרבנן
דר״מ דהא כלל לית להוי מ״מ מזה יוצא נפקותא לתירוצא דרבא

דמסיק בטעמא דריש החכה בתרא מכוס סמוך מיעיטא
לחזקה שבאם שטעמא דמים כאין להם סוף וגוסס ־ הוא
הכל מחמת המוך מיעוטא לחזקה ־ ובמקום דהוי מיעוט
המצוי או הומר ערוה החמירו • לפ״ז נוכל לומר דשפיר מיישב
דאתי׳ ככ״כג אף כרבנן דר״מ ־ ונראה לפענ״ד דע״כ גם להר״י
הוא רק בהצטרף מיעוטא לחזקה אז אומר יכובי סברותיו
אי משוס חומרערוה• ואי מכוס דח-ככו במיעוט כמצוי י ויען
כי הוכיח אף לישוב דמשוס הומר ערוה ובספק נפל מחשש
לעז פיהק ומת ־ אבאר מקודם ביאור הדברים כע״כ אין
לפרש במה ככתבו התום׳ דבמים כאין להם הוף וגוסס דאסרו
לכתחילה מכוס חומר ערוה • דהוא כלא יבא לחשש ממזרות
או איסור כרת דחמירא ־ דע״כ אין לחלק בהכי דהלא ביבמות

קי״ט ע״א פריך רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מה
לי איסור כרת מה לי איסור לאו הרי בהדיא דאין לחלק
בהכי לענין איסורא דלא תנכא ׳ וע’׳כ נראה הכיונה בדברי
התום׳ דמכום חומר ע־וה חככו ללעז כשיתגלה בסוף שהיא
מהמיעוט ויבא חי ־ חבל בספק נפל כמת חין עוד ■מה שיבורר
אם היה נפל או בן קיימא • וע״כ חידשו ■ג״כ חכשא של נעז
שיאמרו פיהק ומת ־ אבל רבא פריך שפיר מה לי איסור כרת
מה לי איסור לאו דשם הם נחשוש לבירור הנה כמו כן יבול
להתברר גם בסיפא כילדה החמות וכיש אח ־ ולכאורה יהי׳
קשה ־ דלמה באמת לח הרכש ין למיעוט זכרים כילדה חמותה
זכר שהוא וודאי מיעוט דשכיח ־ ובמים שחין להם סוף וגוסס
וספק נפל גזרו מחמת חששות שיבורר או לעז שיאמרו פיהק
ומת ולכן הנראה דע״כ כהוא רק מחמת כהחזקה מסייע
למיעוט ובהא דהלכה חמותה החזקה מסייע לרוב • וא״כ פ״כ
מוכח דסברת רבא דמסיק שהוא מחמת צירוף חזקה קיימא
להלכה ־ וכוונת התום׳ ככתבו שהחמירו מחומר ערוה או
מחמה שהוא מיעוט המצוי הכל הוא כשיש צירוף חזקה להמיעוע:
מה  *ТОיש להוכיח מהא דתנן (בגיעין כ״ח ע״א) המביא
גט והניחו זקן או.חולה נותן• לה בחזקת כהוא קיים
х

ואיתא שם אמר רבא ל״ש אלא זקן כלא הגיע לגבורות וחולה
שרוב חולים לחיים• אבל כו׳ וגוסס שרוב גוססין למיתה לא י
ע“כ • וקשה למה בחולה לא יחשוש למיעוט חולים כמתים
ואי משום חזקת חיים הלא בהגט רוצים להוציאה מחזקתה
שהיחה זקוקה ליבם ונעמידנה אחזקתה ויהיה חזקה כנגד
חזקה • והתם עומד להתברר ואין חושם? כלל ללעז אלא ע״כ

דאחרי

שרת עמודי א״ש חלק א
חזקה לאיסור ל״ח למיעועא ־ וממה שלא
נא וצריך לומר לפ״ז

דאחרי דליכא עכ״פ
מחלקינן בין חולה לחולה המשמע אף חולה המסוכן ביותר
שעכ״פ מיעוט המצוי יחשב שמתים ־ אבל כ״ז שאינו גוסס לא
חיישינן להמיעוט מחמת דליכא חזקה המסייע למיעוט :

ואב

שפיר יוכל להתקיים רישא דהאשה בתרא לשיטת
מו
ר״י כמו לשיטת ר״ת ־■ רק .שלר״ת הוא מוכרח
כיון שבמים שאין להם סוף לר״ת לא שכיח המיעוט כלל •
ועכ״ז אסרו לכתחילה וגס דלדידי׳ בסתם .מיעוט המסייע
לחזקה אסור אף בדיעבד בכל מיני • וא״כ וודאי דלא תתייבס
ואף בדיעבד תצא ־ ולשיטת ר״י ־ אין הכרח כ״כ כי נוכל
לומר דמי עוט מפילות לא שכיח כ״כ ־ דהמפלת יולדת ג״כ ־
וע״כ הוא רק אליבא דר״מ ־ וגם נוכל לומר דיצורףימיעוט
שחין מתעברות והוי מיעוט המצוי־ וא״כ לפ״ז נתחזק יותר
מה שכתבתי בדעת הרא״ש אף לפי מה ששיערו בו העור וכמו
שפירש בקרבן נתנאל:

ולכאורה

יש לשאול טובא לפי מה שכתב הרא״ש בפ׳
מז
החולץ דטעמא דמשאל״ס וגוסס דאין
מעידין וכן ספק נפל דתחלוץ בדאפשר משוס דהוי מיעוט
המצוי • וא״כ הוא .מבואר במס' שבת שם דבמת בתוך למ״ד
דאין מתאבלין ־ ולמה בגוסס ץכתב הרא״ש בפ׳ אלו מגלחין
סי׳ קמ״ד ח״ל תניא באבל רבתי הגוסס הרי הוא כחי לכל
דבריו מעשה באשה אחת שהיתה רחוקה מבעלה מהלך ד׳
ימים ובאו והגידו לה הנחנו את אשך גוסס והורה לה ר״מ
ז״ל שתתאבל • עכ״ל הרא״ש :
מה  ПЗЛ1הר״מ ז״ל הוא מהר״מ מרוטונבורג וכבר בארתי
דסובר כשיטת ר״ת דמשאל״ס לא שכיח כלל ואסרו
רבנן וגוסס ג״כ לר״ת לא שכיח כלל המיעוט דחיין כאשר
אבאר אי״ה להלן (באות ם) ונאמר דכמו כן הוא שיטת
הר״מ הכל כשיטת ר״ת ־ חבל ספק נפל סבור מהר״מ מרועונבורג
דהוי מיעוט המצוי ־ וע״כ אין מתאבלין ־ והא דספק נפל
יהיה מיעוט המצוי כן יש להוכיח מהא דנראה דלרשב״ג
הוי ספק ממש כמו שמוכח מהא דמקשו הגמרא לרשב״ג ממהל
היכא מהלינן ־ וביארתי זה לעיל (באות מא) :

אכן

הרא״ש דצתב בפ׳ החולץ שגס מיעוט דגוסס
מט
י הוא מיעוט המצוי למה ישונה דינו מבספק נפל
ואפשר לומר כשאני בספק נפל דהוא פלוגתא דרשב״ג ורבנן
והלכה כדברי המיקל באבל ־ וכן משמע מהא דאיתא בשבת
קל״ו ע״א רב אשי איקלע לבי רב כהנא אתרע בי' מלתא בגו
תלתין יומין חזי' דיתיב וקא מתאביל עילוי' א״ל לא סבר מר
להא דאמר רב יהודא אמר שמואל הלכה כרשב״ג כו׳ עכ״ל •
ומשמע הא לרבנן דסברי רוב וולדות בני קיימא נינהו הוא
שפיר מאי דהתאבל אף דמיעוט המה נפלים דאזלינן בתר רובא
ורק מחמת דהלכה כרשב״ג ־ כלומר לענין כשאפשר מחמרינן
כרשב״ג ולא נדחה רשב״ג מחמת רבנן לגמרי • א״כ הלכה
כדברי המיקל באבל • (ויעויין בתוס׳ יבמות קי״ט א׳ ד״ה

אבל

מחוורתא מה שכתבו מזה) :

הנה בשייך י״ד סי׳ שע״ה סעיף ז׳ ס״ק ־ כתב
ג
וז״ל נראה להכי נקט מישיל״ס נאפוקי שאין להס
סוף דאין מתאבלים ׳עליו כלל ־ וכמש״כ הב״י בשם העיטור
בשם תשובת הרי״ף מי שטבע במים שאל״ם דאין היתר לאשתו
לא ינהוג אבילות והא דתניא באבל רבתי טבע בנהר איכא
למימר שנפל ומת או שנפל למיס שיש להם סוף ע״כ ־ ומבואר
דאף אם נטבע מי שאין לו כלל אשה • וחף תינוק או אשה
ותנוקת שנטבע במים שאין להם סוף אין מתאבלין * דאל״כ
לא היה מקשי מאבל רבתי מידי • ומאי דכתב הטעם דאין
היתר לאשתו ־ שמחמת כן יש למנוע מכל מי שנפל במים שאין
להם סוף מלהתאבל • שלא יטעו להתיר אשה שנפל בעלה
למיס שאין להם סוף • ומפרש כן בגמ' דשבת במאי שאומר
לא סבר מר להא דאר״י א״ש הלכה כרשב״ג • כלומר ואס
יתאבל יבואו להקל שלא להצריך חליצה :

לב

דמה שכתב הרמ״א באה״ע סימן
י״ז סעיף ה׳ ־ וכן אשתו אסורה להספידו או
י
ללבוש שחורים כו'• דכאו דווקא אשתו אסורה ־ דה״ה שארי
קרובי׳ ואף באין לו כלל אשה אין לקרוביו להתאבל רק מחמת
שהאשה העגוגא דרכה להרבות באבל ונער על בעלה איך
שיהיה אס מת היא אלמנה ־ ואס לאו היא אלמנה חי׳ אין
לה מנחם כלל • ע״כ הדין דראוי למונעה מזה כשאין עדות ברור :
לכאורה עובא מנוסה דפסק בי״ד סי׳ של״ט
נב
סעיף ב׳ דכתב הב״י מי שאמרו לו קרובך נוסה
י.
היוה ג׳ ימיה צריך להתאבל עליו־ וסייס הרמ״א דוודאי כבר
מת ־ והוא מדברי הרא"ש בשס הר״מ הנ״ל * ומאי דסייס
הרמ״א דוודאי לכבר מת אפשר לפרשו על הגוסס שמת מת
הוא וודאי בי׳ ימיס ־ אבל שפיר יש מיעוע דחיין כמו שאמרו
בגמ׳ רוב גוססין ,למיתה וכמו שאין מעידין על הגוסס ־ רק
שלענין אבילות צריך לילך בתר רובא דמייתין ־ והגוס־ס שמת
וודאי שמת בג' ימיס ־ אכן אחרי דאין מעידין על הגוסס
להתיר לאשתו למה יתאבלו על הגוסס • ומצינו בגוסס בשלטי
הגבוריס בפ׳ כל הגט כ״ח י״א בשס ריא״ז• ח״ל הניחו גוסס
הואיל ורוב גוהסין למיתה חוששין עליו שמא מת והרי זו
ספק ־ וברמב״ס בפ׳ ע׳ מתרומות בה׳ ג׳ • בהי׳ בעלה גוסס
במדינה אחרת בין שהיתה כהנת אשת ישראל כו׳ לא תאכל•
הרי דמצינו הכל בגוסס דדיינין מצד המיעוט להחמיר בדין
הספק־ ומה הוא דנחמור ביה לענין אבילות יותר מבספק
נפל ומבמים שאין להס סוף :
נג ארל מה שנראה לפענ״ד בישוב זה ־ דמה שלא מתאבלין

במת בתוך ל׳ וכן בנפל במיס שאין להס סוף מחששא
שניקל מזה לענין עדות אשה להתירה ־ הוא משוס דאלו
אינס עומדים להתברר ־ ויראו שדנו בזה הספק למת שמתאבלין
עליו • ע״כ יטעה הטועה בכמו כן בכל המת בתוך ל׳ שהוא
ג״כ אין עומד כלל לבירור שלא להצרך חליצה וכן בנפל במיה
שאין להם סוף שעומד הענין שלא יבורר ־ ויקל הרואה לומר
שוודאי מת בעל אשה ותנשא ־ אבל סוג הגוסס חלוק הוא
מסוגי ספק נפל ונפל במים שאל״ס ־ כי הוא עומד להתברר
תמיד מה יהא בסוף הגוסס ולא יתעלס מעיני אנשים שהוא
גוסס שם• ולא מבעיא שאין שייך לגזור בכלליתו שלא ישפטו
מעניך לענין כי לא שכיח כלל שישאר מסופק; אלא אף באשת
הגוסס שפיר תתאבלת ואין לחשוש שתנשא 'טרם יבורר כי
חזקה שאשה דייקא ומנסבא ־ ובדיוק כזה שבנקל יבורר לה
בוודאי ־ כשתדרוש על מה שנעשה בו במקום שהיה גוסס ־
חזקה גדולה היא שתדייק טרם תנסבא ואין לזה דמיון כלל
נמת בתוך ל' ולנפל במיס שאין להם סוף כן נלפע״ד:

נד הארכתי

בזה הרבה לברר שאין שייך ענין אבילות
בגוסס • וגס .הא דהלך בעלה וצרתה למדה״י
דתנן דלא תנשא ולא תתייבס • למחלוקת ר״י ור״ת בהא
דלר״ת מיס שאין להם כוף וגוסס שהחמירו לאסור לכתחילה
הוא בדלא שכיה כלל ־ ולר״י הוא מיעוט המצוי וע״כ החמירו
בהם * וביארתי בדעת הרי״ף והרמב״ם שפסקו דלא תתיבס

אף אס יסבורו כשיטת ר״י כמה טעמים " ושוב בהרא״ש וביש״ש
ביארתי ג״כ לנכון בעזה״י ־ שהמה סוברים כהר״י ועכ״ז
היש״ש פוסק בהדיא דלא תתייבס ־ ולהטור גם דעת הרא׳יש
כן • וישבתי הכל לנכון בעזה״י • ועולה מזה שאין לנו שום
הוכחה מהא דפסק בש״ע י״ד סי' שע״ה לענין גוסס דמתאבלין
ולענין ספק נפל וודאי דאין מתאבלין ואף במים שאין להם
סוף מבאר בכך דאין מתאבלין כ״ז אין נפקותא בין שיטת
ר״ת ובין שיטת ר״י ואתי׳ ככ״ע ־ וכן מה שפסק בש״ע
אבה״ע סוף סי׳ קנ״ו בהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו
שנים ואמרו לה מת בעלך ה״ז לא תחלוץ ולא תתיבם עד
שתדע אס ילדה צרתה ואס לאו ־ זה ג״כ אתי׳ ככ״ע ־ ואי,
לנו שוס הכרעה בדבר• והרא״ש והיש״ש סוברים כשיטת ד״י,

שרת עמודי איש חלה א
הצובאות ומצאתי שבסעיף
ולכאורה יפלח דבריהם דאם שבחו להוכיח -חין הולכין
בתר רובא ושחוששין לכתחילה למיעוטה למה
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עיינתי בספר מראות
נה
כ״ט ס״ק קט״ז האריך הרבה בדין הגוסס ומביא
שם להשיטות ר״י ור״ת־ ומתקשה מאוד בביאור דברי הרא״ש
ובישוב סתירת הש״ע וחזיתי שמפרש להתוס׳ דהחול׳ן והרא״ש
שם בדרכים אחרים כי נתקשה בכמה דברים ונדחק מאוד
בהתרת הקושיות וביותר בסתירת פסק הש״ע .לענין אבילות
ויצא לחלק בשלשה חלוקים בין גוסס ומיס שאין להם סוף
וספק נפל ־ גוסס הוא מיעוט סתמא ומים שאין להם סוף
הוא מיעוט שאינו מצוי • ומיעוט נפלים הוא מיעוט המצוי ־
ולא מן הראיות מגמ׳ בבלי או ירושלמי • ואף לא מדברי
הראשונים כבעלי התוס' רק למען יישב סתירות הש״ע ־ וזה
מצינו רק ההיפוך מפורש בדברי התום׳ והרא״ש ויש״ש שלשיטת
ר״י והרא״ש ויש״ש כל הני שלשה גוסס ומים שאין להם
סוף וספק נפל כחדא נינהו מיעוט המצוי • ולר״ת מפורש
דגוסם ומיס שאין להם סוף הוי מיעוט דל״ש כלל ולפענ״ד
נראה נכונים וברורים דברי וקשת להאריך בדרך הויכוח

והשגה • בהפרטים שמשתנים דברי מדבריו הקדושים ודעת
לנבון נקל בחזיון מה שכתבתי ומה שיראה המעיין מאומת
יעיד צו האמת על אמיתתו • ויבחר הבוחר והמצרף בכור
העיון ־ ומה שנלפענ״ד כתבתי:

וזאת

מצאתי שעמד הגאון בעל מראות הצובאות .מה
ני
שלא הרגשתי בזה כלל • והוא על מה שמדמה
התוס׳ דהחולץ וריש כל הצלמים מיס שאין להם סוף וגוסס
למת בתוך ל׳ ספק נפל ־ כי הלא במים שאין להם סוף וגוסס
איכא חזקה המסייע בהדי מיעוט ובמת בתוך ל׳ רוצה לומר
בדרך הוכחה מתום׳ יבמות קי״ט ע״ב ד״ה ’סיפא דאין בזה
חזקה לאיסור דכמו דכתבו שם דאזדא לה חזקה כשיצא החמות
מעוברות כיון שיש לה עובר במעי׳ וכש״כ בזו שכבר ילדה
יעויין בו:
ליישב זה דלכאורה אין מובן סברת התום׳
שביבמות דף קי״ט ע״ב ד״ה סיפא הנ״ל כי
מה בכך שיצאת מעוברת • כיון שאנו מסופקין מה אלו העצמים
בבטן המלחה • אס זכר ואם נקבה או נפל ואם נקבה או
נפל הוא בחזקה הראשונה כלומר שכלתה היא בחזקתה ראשונה
שמותרת לשוק • ותמיד כאשר אנו אומרין שנעמיד על חזקה
הראשונה להרוב הוא בנתחדש איזו דבר שמחמת כן אנו
מסתפקין • ועכ״ז אנו מעמידין על חזקה הראשונה • אכן
נאמר דשאני בזה • דכאשר יצאת מלאה היה עומד להתברר
וכל דבר העומד להתברר אין‘ נידון לא בדין רובא ולא בדין
חזקה• שכל מה שאנו ילפינן דאזלינן בתר רובא או חזקה
הוא שלא יבורר מעצמו אבל במקום שעומד להתברר מעצמו
ליתא לדין חזקה • וע״כ כשנתעברה אזדא חזקתה ולא נשאר *
לנו רק ספק לבד ־ וגס אף עתה רק מסופק הוא ואין ידוע
אס יבורר ואס לא ויתכן שיבורר ויתכן שלא יבורר • וזהו
שנפל מחלוקה בין התנאים לת״ק יצאת מלאה חוששת ולר״י
אין חוששת ואף לר״י אין לזה דין מיעוטא דמיעוטא ־ אבל
בהא דמת בתוך ל׳ • שאין עומד כלל עוד להתברר שפיר יש
חזקה שהיתה זקוקה ליבום ונוכל לומר שהולד היה נפל ולא
נשתנה מחזקתה ־ והוא חילוק נכון ומסתבר ליישב בו כן
נראה לפענ״ד :
נעיין עוד במה שהוכיח הגאון מוהר״ח מוולאזין
נח
דאף ברובא דרובא שהמיעוט הוא רק מיעוטא
г

נזונלפסנ״ד

דמיעוטא דלח חייש ר״מ עכ״ז לכתחילה אסורה להנשא מהא
דכתבו התוס' בדף קכ״א ע״א ד״ה ולא היא • דרובייהו דצורבא
מרבנן קלא אית להו • ועכ״ז במים שאין להם סוף אשתו
אסורה כמסקנת הגמ׳ • ומקודם יש לעמוד בכוונת התוס׳
שבדף קכ״א ע״א ד״ה ולא היא • וז״ל ולא היא ל״ש צורבא
מרבנן וכו׳ • ואע״ג דרובייהו צורבא מרבנן אי סליק קלא אית
ליה מ״מ לא חיישינן לאותו רוב ולא תנשא לכתחילה כמו גבי
-רוב גוססין דאין מעידים עליהם אעפ“י שרובן מתים עכ״ל:

להו להביא ממרחק ראיה ודמיון מהא דאין מעידין על הגוסס׳
והלא במאי דעסקיכן בנפל במים כאין להם סוף ן וודאי דהוי
רובם למיתה ורק מיעוט הוא הנמלטים ושע״כ אס נכאת לא
תצא • ולכתחילה לא תנשא • וכל מה שהוצרכו התום׳ להוכיח

לנו ולדמות להענין הוא
מיעוט דמיעוטא ועכ״ז
מהא דאין מעידין על
אשר שס

נט ולהבין

שאף בדאיכא תרי רובי • והוי המיעוט
לא תנשא • וא״כ מה זה שהביאו ראי'
הגוסס שרובן מתים ומיעוטם היין
אין רק חד רובא לבד:

כוונת דבריהם נבאר מקודם מה שכתבתי
’ י הכל לעיל דלר״ת הוי מים שאין להם סוף
וגוסס מיעוט דל״ש ־ מאין חזיתי שאף בגוסס סבירה דהוי
המיעוט דל"ש • ואי משום דלר״ת צריך כן לומר במים שאין
להם סוף בכדי ליישב למה א״נ ל״ת אחדי דאמרינן בכל מקום
סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר • וע״כ ישבו התום׳ והרא״ש
דהוי מיעוט דלא שכיה דל״ח לה ר״מ• אבל בגוסס אין בגמ׳
מפורש דאם נשאת לא תצא ודילמה שפיר חין מעידין כלל
ואף אם נשאת תצא • וכאשר הבאתי לעיל בשם הריא״ז בגיטין
כ״ח ע״א • דכתב דהוי ספק ועוד הבאתי מדברי הרמב״ס
פרק ע׳ מתרומות ה' ג׳ דכהנת הנשחת לישראל לא תאכל
בתרומה • אכן למדתי כן מדברי התום׳ דבכורות דף כ׳ ע״ב
ד״ה חלב פוטר ־ ודברי התום' שם סתומים קצת • ולמדתי
כן המכוון בדבריהם ע״פ הוכחות שחזיתי בעניות דעתי •
ושוב מצאתי שהגאון מוהר״ח מוולאזין בתשובותיו הנ״ל התווכח
בעל מנחת
בזה עם הגאון בעל מנחת אהרן כי הגאון
הביאור שביאר המהרש״א ז״ל
אחרי
נמשך
אהרן
שם ־ והוכיח הגאון מוהר״ח הנ״ל על פני הגאון בעל
מנחת אהרן על מה שנושא פנים בזה להגאון מוהרש״א וצדיק
הראשון • כי באמת אינו כן המכוון בדברי התום׳ ־ רקישאף
בגוסס אס נשאת לא תצא דהוא מיעוט דל״ש כמו במים שחין
להם סוף ־ ומצאתי שגם הגאון בעל מראות הצובאות שם
למד המכוון בדברי התום׳ הנ״ל דלא כהגאון מוהרש״א וברכתי
להמקוס שהנחני בלמדי לדברי התום׳ בדרך אמת ־ והוחלט
בדעתי אחרי עיוני בדבריהם ־ ולא חפשתי כלל לעיין בדברי
מהרש״א ביאור לדבריהם • רק שוב בראותי בדברי הגאונים
הנ״ל חזיתי מובא בדבריהם ומשיגים עליו ־ ואפרש שיחתי
בביאור התום׳ כפי שעלה במצודתי בעזה״י:

הנה

זה לשון התום׳ שם וכן יש לומר בההיא דיבמות
ם
דף קכ״א דמים שחין להם הוף דדיעבד אשתו
מותרת ולא אמרינן סמוך מיעוטא דכמלטיס לחזקה א״א ומה
שהחמירו שם לכתחילה משום חומרא דא״א וגוסס נמי לא
אזלינן ביה בתר רובא להעיד עליו להשיא אח אשתו וגם באתרא
דרובא מהבלי והדר מקדשי ומיעוט מקדשי והדר מהבלי דאיכא
רובא וחזקה להתירא חיישינן למיעוטא להחמיר לפי גירשת
רבינו חננאל בקדושין פ׳ פני עכ״ל הכוונה בדבריהם להוכיח
שבמים שאל״ס ובגוסס ובחששא דסבלונות החמירו הכל
שלא מן הדין ורק מחומר א״א והטעם במשאל״ס הוא משום
דהמיעוט הוא מיעוטח דל״ש דל״ח ר״מ וע״כ אינו מהדין רק
מחומרא לבד ושע״כ רק לכתחילה לבד וכמו כן בגוסס אין

מן הדין כי ג״כ המיעוט הוא דל״ש דל״ח ר״מ וא״כ ג״כ הוא
רק לענין לכתחילה לבד ובהא דסבלונות ג״כ החומרא אינו מן
הדין שאף דהתס הוי המיעוט שכיח אבל שם החזקה הוא
מסייע להרוב להיתירא וא״כ הוי הכג המיעוט מיעוטא דמיעוטא
וכדכתבו כן התום׳ בקדושין דף נ׳ ע״ב בשם הר״ח ח״ל והשתא
ניחא דחיישינן למיעועא משוס הומר דא״א ומבואר שאינו מן
הדין וע״כ המכוון בדברי התום׳ כן דא״א דגושה הוי המיעוט
מיעוט כשארי מיעוטין עכ״פ ורוצים להוכיח דאמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה להחמיר לא הוי להו להביא להא דגוסס באמצע
בין מה שהביא למשא״ם ובין מה שהביאו אחרי זאת להא

דהששא

,

לג

שרת עמודי א ש חלק א ׳
דחשפא דהבלונות וע״כדכלהנך כולהו לא הוי מטעמא דסמוך
מיעוטא לחזקה דהוא להחמיר בכל מילי משוה דהוו מיעוט
דל״ש דלא אמרינן בזה המוך מיעוטא לחזקה ורק מחומר א״א
מחמרינן וכן מבואר ג״כ בלשון התוה׳ במה שכתבו וגוסס
נמי לא' אזלינן ביה בתר רובא להעיד עליו להשיא את אשתו
דקדקו להאריך ולהוסיף שמה שאין מעידין עליו הוא להשיא
את אשתו אשר הלשון הזה הוא לענין לכתחילה הוא שייך והוא
פשוט וברור בכוונת דברי התום׳ ונתבאר לנכון דלהתוספת
משאל״ס וגוסס הכל כחדא ננהו ־ לר״ת הוי טעה בשניהה דהוי
מיעוט דל״ש דלא חייש בה ר״מ ולר״י בשניהה הוי מיעוט
המצוי יותר משארי מיעוטיה דפליגי בה רבנן ור״מ בעלמא
ולשיטת התום׳ יבמות קי״ט וחולין ריש ד׳ י״ב דהטעה הוא משוה
חומר ערוה עכ״פ הוא ככל מיעוטיה דפליגי בהו 7״מ ורבנן :
להוכיח בראי׳ לשיטת ר״ת דטעמא במשאל״ס הוא
פא
מהמת דהוי מיעוטא דל״ש דלא חייש בה אף ר״מ
וכמרדכתב הרא״ש ריש החשה בתרא לרי׳ת דהוי מיעוטא דלי׳ש
כלל דלשיטת הר״י קשה שאחרי שלשיטתו אף בהתה מיעוט לא
היו אוסרין לכתחילה ורק מחמת דהוי מיעוט המנוי א״כ בצורבא
מדרבנן דעכ״פ רובייהו דצורבא מרבנן קלא אית להו וגם באינם
דעלמא הנופל במשאל״ם רובה נטבעיה ומתיה אשר ע״כ א״נ ל״ת
וא״כ למה מהיק הגמ׳ דל״ם צורבא מדרבנן כו׳ לכתחילה לא הנה
בזה אין שייך תירוץ הר״י שכתבו התוה׳ בפ׳ החולץ ל״ו ע״ב
ד״ה הא ובתום׳ ריש כל הצלמיה דהא דאסרו הוא משוה מיעוט
המצוי כי נא לבד שאינו מצוי אלא אף לא הוי רק מיעוטא
דמיעוטא לבד דל״ה לה אף ר״מ :

ובזה

יבוארו דברי התום׳ יבמות קכ״א י ע״א ד״ה ולא
פב
היא ל״ם צורבא מרבנן כו׳ דלא דכיונו בדבריהם
שה להוכיח מגוסס דאף בתרי דובי לא מתירין לכתחילה רק
דברי התוה׳ הללו סובב והילך ע״פ מה שכתבו בדבריהם
בתום׳ בכורות דף כ׳ ע״ב הנ״ל ובזה המקוה מצאו סמך לסיוע
לזה שעולה כהוגן לפי שיטת ר״ת דגזרו מחומר איסור א״א
אף במיעוטה דמיעוטה דל״ש וכאשר אף בצורבא מרבנן דרובייהו
קלח אית להו והוי וודאי המיעוט מיעוט דל״ש ומה שדימו שה
זה לגוהס הוא רק כי כן הוא שיטת התוה׳ דמשאל״ה
וגוסס כחדא ננהו לר״ת לשיטתו וכן לשיטת ר״י וקושטא דמנתא
נקטו בדבריהם כדרכה להמשיך משאל״ס וגוסס כחדא ובהא
שרצה הגמרא לומר ד־צורבא מרבנן דאית נהו קלה לרובייהו
דתנשא לכתחילה לא משוה דהוי תרי רובי והוי מעועא דמיעוטא
כי לשיטת ר״ת אף באינם דעלמא הוי מיעוטא דמיעוטא דלא
חיים לה ר״מ ומה בכך שיתוסף עוד רובא ויופחת המיעוט עוד
יותר כי אין נותן הדעת כלל לחלק בין מיעוטיה דל״ש ומה
גה שכתב הרא״ש לר״ת דהוא מיעוט דל־׳ש כלל ומורה זה
הלשון על הפלגה' היתירה שאין עוד וודאי שוס סברא לחלק

כשהמיעוט מתמעט עוד יותר באה שעכ״פ יש מיעוטה אבל
היה הה״א דאין נכנה זה תחת גזירת חכמיה ואין זה מזה הסוג
כי גזירה חכמיה רק כשאנו דנין מהתחלת הסיבה הגורמת
להרוב מיתה ומיעוט ניצוליה אבל הא דיוכיח בצורבא מרבנן
בדלית קלא שע״כ שמה הנה הוא הוראה על מה שעלה בסוף
שכבר מת וחזינן שחזקה דקלה מהא דליתא במקום שצריך להיות
רב הוא וסהדותא נאמנה היא כמו דאיתא בכתובות י״ו ע״ב
אי כל הנשאות בתולות יש ,לה קול כי אתו עדיה מאי הוי
הנך סהדי שיקרא ננהו אלא אמר רבינא רוב הנפאות בתולות
יש לה קול ועוד שה בדף כ״ז ע״א יעו״ש ובאה שהיו כל צורבא
מרבנן כדסליקו קלא אית להו היתה ניתרת בוודאי בדליכא
קול ורק מחמת דרק רובייהו קלא אית להו והוא ההדותא דרובא
על הוף שמתו ומצינו שלא בכ״מ החמירו חכמים לחשוש לאיסור
א״א ולעז כמו בנמצא מת בסימנים מובהקים שעכ״ז אחד ביותר
מאלף ימצא זמה גם אה סימנים בינונים דאורייתא וודאי שימצא
לאיזו מיעוט ועכ״ז אחרי שהוא סימן על מת־ הנמצא קם אדינא

וכן חשב בה״א שגס במה דליכא קלא בצורבא מרבק הוא אות
על מיתה ואין זה בכללא דגזירת רבנן ומסיק הגמ׳ דל״ש
כיון שעכ״פ אין־ מת לפכיכו וגה זה ככנס בגזירת חכמים
וממילא אין נפקותא במה דאיכא הרי רובי כיון שכל עקרו
דמשאל״ס וכן בגוסס רקימיעוטא דמיעועא דחיין ומחמת
שזה הוי הרי רובי אין מעלה ומוריד כלל לשיעת ר״ת לכן
כתבו התום' שס שדומה לגוסס אף • דהוא חד רובא
אבל הכל הוא מיעועא דמיעוע לבד ומה שעמדו התום׳ בזה
הוא שמכאן מוכח כשיטת ר״ת שאף במיעוטא דמיעועא גזרו
והוא ברור בכוונה התום' והוא מבואר שהוא משיטה ר״ת לבד ־.

ר״י קשה לכאורה ממסקנא

םג

דגמרא דל״ש

נורבא מרבנן כו' כי בזה נראה דהוי שפיר
מיעוט שאינו מנוי דל״ח אף ר״מ דהוי' הרי רובי כדכהבו התום׳ :

םד למה

שנראה לכאורה לפרש לשיטת ד״י דלמסקנא דגמ׳
דל" ם צורבא מרבנן כו׳ לא מחשיב כלל להגמ' לרובא
דצורבא מרבנן קלה איה להו ואדחיה הך סברא לגמרי כי
באמת יש לזה הסברא כמה סתירות חדא דאיכא דמצנעי
א״ע ואינם רוצים ליהנות מכבוד ההורה ומה גס אחרי שקרה
לו נס גדול יתכן שהתנדב ללמוד בסהר ובצניעות וכמו,שאמרו
בפ׳ כיצד מברכין (ל״ה ע״ב) הרבה עשו כרשב״י עוד מי יודע
אס העלוהו המשאל״ס במקום שיש מבינים בצורבא מרבנן
דליפקו לקלח והרבה מקומות ים שאין שם כלל יהודים ויתכן
שאינו יכול לצאת מבמה למקום יהודיה מסיבת חולי או שבי או
ריחוק מקום וכדומה עוד י״ל כמו שאומר הגמ׳ ביבמות קט״ו
ואתייליד ביה מומא ומחמת כיהופא כו׳ הנה שעין זה ויותר מזה
יש לחוש מאוד דמחמת בלבול המיס והצער שהגיעו מרעבון
ופחד אימת מות בכל רגע ורגע ורוח סועה וסער ונדנוד שינה
כמה ימים רק במשענה בגל טורד ובנענוע ראש לכל גל וגל
המכה בכח גדול בראשו פעם אחר פעם ורבות פעמים ועי״כ
קרוב הדבר שיחלה עי״כ ומי יודע כמה זמן ימשוך החולי ויתכן
שיבא לידי טירוף הדעה או שיעמוס ובלבול הרנדוניס ויאבד
חכמת החכם ולא יוודע ערך הצורבת מרבנן דיפוק לקנח ואולי
ע״י ביאת המיה לגרונו חף שניצול ונשאר נחייה חבל נעשה
אילה או חרש מהמיה הגליה ושאונם *והכאהם בראש וכללו ש״ד
שמהתבר מאוד שרק מיעוטא הוא דיהיה אות מקלח כשיצא
בקרוב ושלה בבריאותו■ היה וודאי יוצא הקול ומחמת שלר״י
לא גזרו רק במיעוט המצוי ע״כ הוי הה״א שעכ״פ בצורבא
מרבנן דיש בזה קצת ראיה מהעדר הקול דלא סליק לכן לא
הוי תו המיעוט מצוי עכ״פ וע״כ שפיר הנשא לכתחילה ומסיק
הגמ׳ דל״ש דאין זה כלל ראוי להצטרף לקולא ועכ״ז הוי הכל
תחת גזירת חכמיה דגזרו במשאל׳ים מחמת דהוי מיעוט המצוי
(ואי״ה להלן בחלק שני מזה המערכה יבואר ביותר סברת
המסקנא דל״ש כו׳) :
לכאורה להוכיח בראיה דע״כ לשיטת ר״י לפי המסקנא
פה
אין מעלה ומוריד כלל הברא דצורבא מרבנן א״א
דסליק קלא אית ליה דהנה כבר נתקשה בספר מראות הצובאות
בסעיף ל״ד ס״ק קל״ד במאי דאמרי׳ ביבמות קכ״א מדבוריה
דר״נ אזלא דביתהו דחסא ואנסבא ולא אמרו לה ולח מידי אמר
רב אשי ש״מ הא דאמור רבנן משאל״ס אשתו אסורה הנ״מ
לכתחילה אבל אי נסיב לא מפקינן מ-יניה איכא דאמרי אנסבא
ר״כ כו׳ חסא לברא רבה כו' ולא היא ל״ש צורבא מרבנן כו׳
וקשה ללישנא קמא איך הוכיח רב אשי מהא דלא אמרו ולא
מידי לביתהו דחסא דהא דאמור רבנן כו׳ אבל אי נסיב לא
מפקינן מיני׳ ודלמא שאני בדביתהו דחסא דהסא הוי גברא רבה
ויש אומדנא מדליכא קלא ובמראות הצובאו׳ הוכיח מתרומת הדשן
שלענין דיעבד שפיר איכא נפקותא אף לדידן מהוכחה ואומדנא
ועכ״פ וודאי דיש לחלק לענין דיעבד בין צורבא מרבנן לאיכש
דעלמא והאריך שה במראות הצובאות בישוב זה הקושי׳ ולא

(ח״א)
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נתיישר לפענ״ד זה הדרך שהשתמש בישובו דלדידי׳ יהיה באמת
חילוק בין־ת״ח לאינש דעלמא לענין עדות על שיעור דשהא עד
שת״נ דבאינש דעלמא צריך העד להעיד במשאל״ס שתהי׳ ניתרת
עכ״פ בדיעבד ובצורבא מרבנן אף במה שאמר שתס טבע חשא
משפיק דשתמא דגמ׳ דאומר ולא היא ל״ש צורבא מרבנן כו׳ וכן
סתימות הפוסקים אין שובל כלל שיהיה בינייהו חילוק הנ״ל :
אבל הנה לשיטת ר״ת דסובר דכל הנופל במשאל״ס הוי מיעועא
דמיעוטא ול״ש כלל ליכא עוד לחלק בין אינם דעלמא לצויבא
מרבנן' אף אם רובייהו דצורבא מרבנן קלא אית להו כי מה בכך
כיון שאיך שיהיה הכל הוא רק מיעוטא דל״ש כלל ומה שבצורבא
מרבנן יש אות על סוף המעשה ולא רק על התחלת הסיבה
לבד הנה ללישנא קמא כהוא כמסקנא לא סבירא ליה זה
וכפיר נכנס אף זה תחת גזירת חכמים וא״כ ליכא תו לחלוק
בינייהו וכפיר מוכיח רב אשי :ולשיטת ר״י דבכל משאל״ס הוי
מיעוט המצוי וע״כ גזרו וא״כ קכה קושי' הנ״ל ודלמח לענין דיעבד
כפיר מתגרע מחמת מה כחסא גברא רבה לא חשיב תו המיעוט
מצוי לענין שתיאסר בדיעבד ומדלא רצה רב אשי לחלק בהכא
ע״כ דלמסקנא ליתא לסברא דבצורבא מרבנן א״א דסליק קלא
אית ליה כלל וכלל :
פו אדן אין מתקבל על הדעת שיוחלט בהחלט כ״כ כאין
’ מוסיף גירעון בחלק המיעוט ושעכ״פ לא נוכל להוכיח
לענין דיעבד דאולי רק בזה האופן שעכ״פ אינו מצוי כלל וע״כ

מותר בדיעבד :
בעיקר קושית בעל מראות הצובאות הנ״ל נראה
סז
לפענ״ד דיש כיכבה בפשוט ואין לבנות עליה יסוד
כלל כי הנה לכאורה יש בזה קושיא יותר גדולה דהלא רב
אשי עצמו (בדף קכ״א ע״א) אומר שם בצורבא מרבנן תנשא
אף לכתחילה ויהיה צריך לומר דחד מנייהו רב אשי קדמון
וחד מנייהוירב אשי אחרון או כתירוץ בעל מראית הצובאות
דצומ״ר כדלא שהא העד דומה לאינש דעלמא בשהא והכל הוא
דברים כאין הדעת הובלטו שיהיה קיים חילוקים בין אינש

אמנם

דעלמא לצורבא מרבנן אף למסקנא דגמ' :

פה *באמת

אק צריך לכל זה דהנה.פ״כ כחבדחנוצריכק
נידון מחמת העדר הקול הראוי להיות בצורבח
מרבנן אין זה רק באופן שהוא כבר אחרי זמן שהיה וודאי
ראוי שיגיע הקול אף אם ענה בריחוק מקום שיוכל להתרחק
באלו המשאל״ס ויחיה וע״כ כן היה בדביתהו דחסא ללישנא
בתרח דר״נ אנסיבה מטעמא דחסה גברא כו׳ אבל ללישנא קמא
כפיר נוכל לומר דאינסבה מדיבורא דר״נ תיכף אחרי משך
המתנה צ' יום ואף שלא היה עדיין כלל אות מהעדר הקול ועכ״ז
לא אמרו נה ולא ׳מידי ויש להעמיס באריכות הלשון שאומר
הגמ׳ ולא אמרי לה ולא מידי כלומר שלא אמרו לה כלל אף
שתפרוש עד זמן שיבורר מהעדר הקול ומדלא אמרו לה שום
דבר שפיר הוכיח רב אשי דאף באינש דעלמא בדיעבד לא מפקינן:

םט א

2ן זה עדיין קיים כמ״ש דע״כ לשיטת ר״י הא דצורבא
’ מרבנן כו׳ לפי המסקנא שאין מועיל להתיר לכתחילה
ע״כ דלא השיבא כלל רובא ואף לפי הה״א לא היה רק סברא

לכלא יהיה המיעוט מצוי ׳כ״כ וודאי דשפיר מתגרע המיעוט
אבל להמסקנא אף בצורבא מרבנן שייך גזירת חכמים שגזרו
במשאל״ם מחמת שהוא מיעוט המצוי :
ע וכטץ זה נראה לפענ״ד לפרש לשיטת הר״י במה שטעה
י רב שילא באגמא דסמקא דמקוו וקיימו לדון בדין
מישיל״ס ושוב אמר אימר גלי אשפלו ולכאורה יפלא איך רב
שילא לא היה נזהר בהוראות להיות מתון בדין להעלות על
הרעיון מהא דאיכא גלי דמשפילין ובתחילה מאי קסבר ובסוף
מאי קסבר ולשיטת ר״ת דסובר דכל עיקר הגזירה במשאל״ס
וגוסס הוא במיעוטא דמיעוטא דל״ש א״כ לו יהא דלא מצוי כ״כ
גליס משפילים באגמא דסמקא דמקוו וקיימי (שהוא בלע״ז
יעזייערא) כי המית הגליס ושליטת כוחס ביותר הוא בעת סערת

■

הרוח עכ״ז איך לא חשש לרוח כאינו מצויה אחרי כעיקר הגזירה
הוא בדלא שכיחא אבל לשיטת ר״י דלא גזרו רק במיעוט המצוי
ובאגמא דסמקי ברוח מצוי׳ שביבשה ליכא גלים משפילים וברוח
שאינו מצויה איכא גלים משפילים וחזינן בדלת שיוכל לעמוד
ברוח מצויה לר׳ יהודא אינא חלוק בין תם למועד דבתס צריך
שמירה מעולה ובמועד הגי בשמירה פחותה ונן מצינו לענין
כופף קומתו בפני הדליקה ואתי' רוח שאינה מצויה דבדיני אדם
פטור ובדיני שמיס חייב יעויין ריש הכונם מבואר כל זה וא״כ
חזינן דרוח שאינו מצויה הוא בגדר שכיח ולא שכיח וע״כ בזה
היה הה״א דסגי זה לגרע המיעוט שלא יהיה מצוי כ״כ שלא
יהיה בזה גזירת חכמים ולבסוף התבונן שאף בכזה חשוב מצוי
קצת אחרי כבתם לא הגי זה לשמירה וכן בדינא דכמים חייב
בהנ״ל והוא נכון מאוד לשיטת ר״י וכמו כן הוא זה מה כלה׳יא
היה מחלק בין צורבא מרבנן לאינש דעלמא ולמסקנא לא מחלקינן
כי מה שצורבא מרבנן צריך להיות קול הרבה דברים יש כמונע
הקול ויש בזה פנים לכאן ולכאן כמו בהא דאגמא דסמקי כנ״ל:

עא

ומעתה
“ *

מבואר דלשיטת ר״י דחזינן דבהי׳א היה סובר
דאף סברא דצורבא מרבנן קלא אית ליה

דממטט קצת להמיעוט מהני להתיר ואף דבמסקנא לא
קיימא כן אכן היכא דהוי וודאי עכ״פ מיעוט הפחות בוודאי
שפליגי בזה ר״מ ורבנן אינו בכלל משאל״ם ומכש״כ דבאיכאתרי
רובי דר״מ לא חייש למעוטא זה וודאי אין נכנם תחת גזירת
חכמים כי לר״י הוא רק במיעוט המצוי לבד ובמעוט דל״ש כלל
הוא רק לשיטת ר״ת וכבר כתבתי כהרא״ש והיש״ש קיימי בשיטת
הר״י ואי״ה בחלק כני יבואר ביותר:
סליק הלק א

אמר

המביא לבית הדפום יהודא בנו כל הרב הגאון
המחבר ז״ל הנה הגם שמר אבא ז״ג כתב פה
עוד ב׳ קונטרסים א׳ בביאור מחלוקת ר״י ור״ת הנ״ל
ופלפולא רבתי בזה וקראי בכם לב ירושלים והב׳ בנידון
דברי הב״ח שהובא בט״ז ובב״ש בדין אס נפל בחורף
בנהר תחת הקרח שהגאון הנו ׳ב מהד״ת בחלק אה״ע
סי׳ נ״ח תמה על ד׳ הב״ח ז״ל בזה ומר אבא ז״ל יישב

ד' הב״ח והב״ש בטוב טעם ודעת וכס הראה את כוחו
וגבורתו ועוצם חכמתו הנדונה בפילפולא דאורייתא צולל
במים אדירים ומעלה פנינים בידו איבעית אימא גמרא
ואיבעית אימא סברא וקראו בשם קרח הנורא וכמה
הילכתא גברתא איכא נמכמע מיניה אך אנכי מחמת גודל,
הוצאת הדפוס כי רבה היא הוצרכתי לקצר ולהשמיט הב׳
קונטרסים האלו בדפוס ואם יהיה ה' בעזרי אראה
להדפיסם בסוף הספר אי״ה :

עתה

אדבר נידון התרת העגונה מ׳ בילא בת אהרן מלונא
שבעלה ירד תהומה תחת עצים עצי ארזים פרושים
ושטוחים עלי מים בכטח פרסה כמבואר בגביות העדות כל

הענין אשר שמו המזדקקים בהגב״ע ובהתרתה פניהם לדמות
זה לחידוש דין הב״ח בנפל בחלל הקרח ביום קרה וכתבתי
בזה במכתבי הראשון לאחי שלענ״ד נראה שקשה התרתה מאוד
ושאין לדמות זה לדינא דהב״ח אשר אין לנו בו אלא חידושו ואפרש
עתה כל צדדי החומר בזה אחת לאחת למצוא חשבון• ־ והוא:

א א כאשר

בעל נודע ביהודה במ״ת תשובה נ״ח נתקפה
במה דלא חששו הב״ח וגאוני זמנו לחששא
של מחשד״ג ומה שיאמר בזה לפי ההשקפה ששוברים שכסה
הקרח גס בהמחילות ש״ד וכן כתב כת״ר א״כ בהא דהכיסוי

הוא מהעצים היורדים במורד ממעלה (מן האיספוסק) ודוחקים
זה לזה אבל מי יכניסס אל תוך המחילות ש״ד לכסותם וא״כ
יש חששא של מחש״ד :ואף אס בהא דמיירי הב״ח בתשובתו
שימן

שרת עמודי א־ש חלק א
סימן ק״ד לא שלט עדיין הקרח על פני כולו ומה גס בתוך
©מחילות המכוסות מלמעלה באדמה אין שולט שס כ״כ הקרירות
וכמו שכתב כת״ר והנראה שנחשב לספק ולא נוכל לעמוד על
דעת רבותינו בזה לכאורה :

כ  П1Тיש לומר לכאורה דהנה הרמב״ס בפ׳ י״ג מהלכות
גירושין ה׳ י״ו כתב לדין משאל״ס ולא כתב רק טבע
ביס הגדול אין מעידין עליו שמת שמא יצא במקום אחר והוא
כמו שפירש רש״י בדף ק״כ ע״ב ד״ה מן הארכובה ולא זכר
כלל לדין נפל בנהר שהוא ג״כ דין משאל״ס ומטעמא דחששא
מחילות ש״ד כמו שאמר רבי בהא דמכמר מכמורין בירדן ונצל
ע״י מחש״ד כמה גדולים דבר; ח׳ משאל״ס אשתו אסורה ־
והנראה דחששה של גל טורד ודף הוא בנפל במיצוע של ים
שינצל עי״כ ברחוק ובנהר הוא מחמת חששא של מחש״ד וע״כ
אמר רבי ע״ז כמה גדולים דברי חכמים דמשמע שהחששא בזה
הוא רק עלי׳ בתוך שעור שליטת עין שאס נחוש שעלה להלאה
משליטה עין למה צורך לומר שנכנס שם למחילה ש״ד ונטמן
זמן ארוך עד שזרחה לו החמה דהא אפשר לומר שעלה על
שפת הנהר והלך לו כי אין רואה שס וע״כ דיש אופן בנהר
ההולכה שוקטת שהיה לפלא גזירת חכמים כי לא יחיה עד שיבא
להלאה משיעור שליטת עין במים עכ״פ וידענו עתה הטעם ממה
שחזינו שקרה מענין הצלה של מחש״ד וא״כ אין שייך לומר 1שנקט
הרמב״ס נפל ליס הגדול מטעם דשמא יצא במקום אחר שהוא
הרבותא היותר גדולה כי גס בנהר יש צד רבותא עד שיש
אופן בה שאין ׳האיסור רק מחששא של מחילה של דגים והי׳
ליה להרמב״ם להביא בפירוש גם לדין נהר :

ג וביותר

קשה דהלא לפי הטעם דנהר אסרו חכמי׳ מחששא
של מחילה ש״ד ורק במים שיש להם הוף לא
גזרו משום דלא שכיחא בהו מחילות ש״ד א״כ נפקא מיניה שובא
היכא שאין לחוש בהנהר שיצא להלאה משיעור שליטת עין כי יש
שם כגדר המעכב שרק המיס יוצאין דרך חללים שאין יוכל
לעבור אדם בס ועכ״ז אסורה מחששא שניצול ע״י מחילה ש״ד
ובנהרו׳ שאינם גדולות ברוחב כ״כ ומעמידין עליהם רחיים ועושין
גשר ברחבה באופן שיהיה ביכולת לעכב המיס בנסרים מתוקנים
ועשויה לכך הנקראים בלע״ז (זאשסופקעש) בכדי לעצור המים
שיתקבצו הרבה כאחד וירוממו בכדי ששוב אח״כ כשפותחין
לנסר המעכב יש בהמים כח זמן ארוך לגלגל האופן שעל ידה
מתגלגל אבן הרחיים וכן עושין כעת בכדי להוריד עצים באמצע
הקיץ שהמים לעתות מועטים וא״כ מאין נדע בזה מהרמב״ס
שכשנפל אז אדם בתוך הנהר והגשר ההוא הוא בתוך שליטת
עין הרואה ויודעים אנו שלא עלה ברחוק ושעכ״ז אסור׳ מטעמא
דחששא דמחש״ד גם ברבינו ירוחם נתיב כ״ג ח״ג לא כתב רק
דשמא עלה ממקום אחר ולא ראוהו והלך לו משה וכן בטור
סתומים הדבר ובש״ע לא כתב רק ללשון הרמב״ס לבד ואין זכר אף
במפרשי הש״ע לחששא של מחילה ש״ד והוא תמוה לכאורה :

אפשר לומר דהרמב״ם סובר כתירוץ הריטב״א
ד VI
ליבמות דף קכ״א ע״א דרב שילא באגמא דסמקי
לא חשש למחילה של דגים דלא שמיע להו לברייתא ההיא בשם
רבי דחוששת למחילה ש" ד וע״כ דגם רבנן דרצו לשמתי׳ לרב
שילא הנראה מהגמ׳ דהוא מהטעם דהדר רב שילא דאימר גלי
אשפלוהו וא״כ לא סבירא להו לכולהו אמוראי להך ברייתא ואף
שהובאה בבבלי ובירושלמי מ״מ להלכה לא קיימא לן כך וכאשר

נמשך הש״ע והאחרונים מפרשי הש״ע אחרי שיטת הרמב״ס
ולא זכרו לזה החשש אף דוודאי איכא נ״מ טובא כמו כן לא חששו
לזה הב״ח וגאוני זמנו וח״כ גס בעניננו אין לחוש לזה החששא :
ד׳ אבל יפלא מאוד כי הנה הר׳י״ף והרא״ש הביאו לזה
הברייתא בפ׳ האשה בתרא ובאם שהוא מחלוקה
בין הרי״ף והרח״ש ובין .הרמב״ס הנ״ל איך לא היה מזכיר
הטור לזה ובפרט כי הרא״ש אביו ז" ל חולק בדבר ובפרט הב״י
לטור שזו הוא מלאכתו לבאר השיטות ואין זכר מזה המחלוקה

לד

וגס שרבינו ירוחם לא יזכיר דבר מדעת הרא״ש ז״ל ולא נראה

שהוא מדרך ההכרעה שהכריעו העור והש״ע כדעת הרמב״ס
וא״כ אף אס נאמר שהוא מחלוקה הנה הרי״ף והרא״ש המה
רביס נגד הרמב״ס והרא״ש הוא בתרא וא״כ קשה לחדש
קולא אף במשאל״ס שהוא מלתא דרבנן :
ו ןףי לנו אס נאמר קצת ישוב לפהק הב״ח הנ״ל בהא דנפל לחלל
שבקרח בהא שכתבתי לעיל שיש להסתפק אוצי לא נקרשו
בתוך המחילות ש״ד ונאמר שיש לצדד בדרך ספק ספיקא שמא
אין מחילות ש״ד שלא נקרשו ושמא הלכה כהרמב״ס לפי הנ״ל
ודחוק הוא גס בזה אבל בענינינו שאין צד להתיר אס לא שנא׳
דניקל כדעת הרמב״ם לפ׳ הנ״ל זה וודאי לא מסתבר :

' זב אחרי

שלפי ההשקפה יפלא היתר הב״ח בין מחמת
חששא דמחש״ד שלא דיבר ממנה כלוס ובעל
נודע ביהודה כתב שאין אנו יכולים לעמוד על דעת רבותינו
בזה ובין בענין עצם הדין שלמה לא נחוש שעלה דרך איזה
חלל ונקב הנעשים בנהרות לשאוב מים ולהשקות הבהמות
ולצוד דגים המצויים יותר ויותר ממחילה של דגים ואף אס
ההצלה בזה האופן דומה לנס שיזדמן לו נקב וירים ראש ויעלה
בה וכמו שכתב הב״ח כי האס לו עיניס להביע כיונה בן אמתי
אכן לפי הנראה יותר זר שהנופל במיצוע הנהר ינשאוהו המיס
מחוץ לחריפותא דנהרא אל הצד ויכוין כחץ למערה שיובל
אל תוך מחילה של דגים ויותר מזה שלא ימצא פתחה של מחילה
ולבסוף יזרח לו השמש וימצא הפתח כל אלה הוא רחוק ביותר
וראיית הב״ח אינם מובנים כלל וכמו שהאריך כת״ר בסתירת
הראיות שאין ראיה לשלא יורד במורד כעבעיות הנהר שהולכת
מעצמו במורד ואינו צורך לגל עורד ודף רק שמיצוע הים וכן
לגלים אשפילוהו באגמא דסמקי שהמה מקוו וקיימו וידענו
שהגאון מהור״ר ישוע ז״ל׳ חלק על פסק הב״ח אכן אחרי
שהסכימו להיתרו הגאון מוהרש״א ז״ל ונמשכו אחרי זאת הט״ז
והב״ש ההלכתא כוותיהו כי רבים המה ובתראי אמנם מי יודע
מאיזה עעם הסכימו המהרש״א וגאוני זמן הב״ה כי בתשובת
הב״ח הוא רק מה שחידש הב״ח ודלה לסברת היתירא • ומי
יודע מה מהמרגניתות שמצאו גאוני הזמן לחזק להיתירח דב״ח
ומסתברא מאוד שיש בזה צד גדול להיהירא כי נמנע שיעלה
מהמים בבגדים מלאים מיס ולא ילך תיכף לבית חורף נהחם
ויחיה וכמו שנאמר מקרא מלא לפני קרהו מי יעמוד ומבואר
שאין העמדה מפני הקור החזק ואיך יתכן שיחיה החי מלובש
בגדים מלאים מיס שנקרשים תיכף ונמנע שיחי׳ אם לא שיוחס
תיכף בבתי החמין ולרחצו בחמים או לההמו במדורה וכדומה
ובאם שעלה וחיה לא יתכן רק על עליה בקרוב באותו יום אחרי
שעה או שתים והעליה בקרוב וודאי יש לה קול והקול ההוא בין
לע״ה ובין נת״ח ואס איתא דסליק קלא אית ליה יתכן שהוא כמו

שאמרו חי כל הבתולות נשאות יש לה קול כי את• סהדי מאי הוי
ואף אס רק יודן ברובא הוא רוב גמור והמיעוע הוא מיעוע דלא
שכיח המעיד לנו על הוף הענין שמת ולא סליק ולא מצינו שגזרו
חכמים רק על התחלת הסיבה הגורס מיתה ולא על סוף המורה
על מיתה ממש ולמ״ד סימנים דאורייתא מועיל סימנים בינוניס
ואף למ״ד סימנים דרבנן בסימן מובהק מהני ולא חוששין לחשש
רחוק שאינו זה כאשר עכ״פ על צד הזרות ימצא וע״כ במה שהוא
מן הדין ראיה על המיתה עצמה שכבר מת בזה קם אדינו ומאי
דמסיק הגמ׳ ולא היא ל״ש צורבא מרבנן כו׳ הוא משוס דהשוו
חכמים מדותיהס שלא לחלק בין איש לאיש ומקום ממקום כי
הוא מהדברים התלויים בשומא שיתכן שנתרחק כ״כ עד
שאי אפשר עדיין שיגיע הקול לכאן גס כל עיקרה
דרובייהו דצמ״ר קלא אית ליה הוא רק כאומדנא ונא מסברא
המחייבת שיש כמה ביטולים לזה הסברא שניצל במקום שאין
מכירין במעלת צורבא מרבנן ויתכן שאיעקור תלמודי' או שרוצה
להיות מן הצנועים וכבר הארכתי בזה הרבה והוכחתי מראיה
ברורה מהא דיצחק ריש גלותא• דאביי .,למד מדין שער לחוש
לתרי יצחק ריש גלו תא ולא אמרינן דאס איתא דהואאחרהיה
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צריך להיות קול מזה שידענו מניה ואין להוכיח כלל מהא דאומר
הגמ׳ דל״ש צורשא מרשנן ל״ש אינש דעלמא נו׳ ושפיר שמקום
שצריך להיות קול שנל המקומות ושנל האשים הנה הוא ראיה
כרורה ונתשתי זה הסברא לעיל שסוף מערנה שלישית (קרח
הנורא) וביארתי' עתה יותר קצת אשר מחמת זה אמרתי שראשית
העיון שלא נוכל ללמוד חידוש דין ולדמות מלתא למילתא למילף
מהיתירא דהש״ח מחמת הסכם הגאונים שאולי הסכימו מחמת ■
צירוף טעם ההוא כי טעם גדול הוא ושענינינו הנה היה כימי
הקיץ ואין שייך זה :
.־ח ג□ שמעתי ■שזה הנטכע והנאכד שהיו נוסע שסוסים ועגלה
טוכה שאופניה מסוששיס כשרזל ושוש נטשעו הסוסים
והוכרו הסוסים והעגלה שהיתה שטה שנהר שהמה מאדון אחד
ני נגנש ממנו כל זה ושעת שרחו עם הגנישה נטבעו וא״כ
אין שזה שום אומדנא שישנה שזולת מה שאשד זכרו ואינו ני
’־ ירא לנפשו שלא יותפס ששית האסורים ומה גם כזמנינו
שתופסים לאלו שאין להם הורמנא דמלנא יר״ה הנקרא (פאס)
ונמסרים להיות כין צשאות כעלי מלחמה כמקומות רחוקות
שיותר אשר אין מהם לא קול ולא קשב :

ט ג ך^ךן

אף לדשרי הש״ח יתכן שאין ללמוד ענינינו ששאני
התם שחלל שקרח החופה על פני נהרות המה
על צד המועט ואין מצוי שנל המקומות וגם האחיזה שהקרח
ולעלות הוא דשר שאינו נקל משא״נ כעצי ארזים המקושציס
מעצמם עלי מים ולא חלו שהם ידיים לסדרם רק שמקום
שיפול העץ שם יהוח ושרור הדכר ששראשי הקורות או העצים
יש חללים מקומות פתוחים ממש שסוף כל עץ ועץ כי מי יסמוך
ראשי השניים’ההמונים שלא ישאר שוס הפסק אשל זה נכנס
לימין וזה יוצא לשמאל והוא מכואר ופשוט שאף שהעיד העד
שלא היה שם שוס חלל הנה שקר העד העד ונל השומע יצחק
לזה ני גם שסמוך למקומותינו כעיר וולאקניק מאספים עצים
ועושים כגשר שמי הקיץ ויכולים הנערים לדלג ולעשור אשל
כראשי העצים יש הרשה חללים ודומה זה ממש למה שאומר
הגמ׳ שנתושות י״ו ע״ש אי נל הנשאות שתולות יש להס קול ני
אתו סהדי מאי הוי הני סהדי שקרי כנהו ואס נן אף אס היו
מעידים ש׳עדיס לא יאומן אחרי שאינו כגשר ממש העשוי מאומני
חורשי טציס ולא חלו שזה כלל ידים וא״כ יתכן שהב״ח מודה
שענינינו דאין להתיר :
י ף *ע לעין בהגדת המסל״ת על ששהו שיעור יציאת הנפש
ולא עלה שאמר בזה״ל און מיר החשין דער נאך
פאר שראכט ערך דרייא שעה ווארוס מיר האשין גיוואלט
דאטעווען דעס יהודי דעס עלטערין מיט דעס אינו יהודי נאד
מיר האשין קיינס ניט גיקנט שיקומען גס יעקש הנ״ל פון
דער .צייע וואס ער איז ארונטר אונטער דיא קלעצר האט

מען עס שיין מער ניט גיזעהען אופין וואשער ע״נ ונראה
לדין מאלו הדכריס רק שלא ראוהו עולה
לפענ״ד דאין
כחלק השטח של פני העצים ששמה המיס מגוליס כי המה 4
השתדלו למצוא שס ליהודי ולאינו יהודי אשר המה נטשעו
שחלק המים שלפני העצים ולא השיגו שם איש ונמו כן אז
שפיר ראו מידי עסקם שס שלא עלה יעקש הנ״ל על המיס
נמו שאומר ער איז שוס מער ניט גיזעהן גיווארין אופן
' וואשער ולא אמר שלא נראה עולה למעלית העצים או משין
העצים ני לא שמו לש לזה נלל שיעלה שאיזה חלל אחרי שלפי
ההשקפה הוא נגשר פרוס שמשך פרסה וזה תלו כדדמי שנן ידמו
נולס ולא שמעידים שדדמי כי אינם מעידים כלל ע״ז רק שלא עלה
מן הקלעצער לצד המגולה ששם המיס ולא נראה על פני המיס :

ובאם

שנרצה לכרר זה הספק ע״י שאלה מהאינו יהודי
יא
שיפרש דשריו אס ־התכוננו וראו גס ששטח
שפרושיס העצים שלא עלה שכל שיעור שליטת עין הנה שזה
פליגי הפוסקים שדעת מ״ב כשס מוהר״מ ושנימין זאש דשפיר
יכולים לשאול אף שלא באותו מעמד שכשר התחיל לומר במסל״ת
ואפילו אחרי כמה ימים אבל הרשד״מ פליג בזה וסובר דשלא

כאותו מעמד לא הוי מסל״ת ונכר כתב כת״ר כתכונתו כאות
(יכ) כיש להחמיר כדעת הרשד״ם יען יכי הוא פלוגתא כדאוריי'
כי הוכיח כת״ר כראיה שהעיקר כדעת הרשש״א ורמש״ן וריכ״ש
וכמו .שסתום נן בש״ע דכלא ,עד רואה ששה׳א עד שיעור
יציאת הנפש הוא כספק מה״ת וכחם שנאמר ככפיר יש לחוש
שהורד לעומת איזה חלל המצוי כראשי קצוות העצים ועלה
כאופן שלא יכורר לנו שרוכם הם אשודיס תחת העצים וההגדה
שהגיד האינו יהודי עד עתה לא הי׳ רק על חלק המגולה
והי' הכל כספק מה״ת וראוי עדיין להחמיר כדעת הרשד״ס אס
לא כאשר היה משורר לנו שענ׳׳פ החשש מהצלה ע״י עליה
מתחת העצים דרך החללים הוא רק מיעועא דאין צריך לחוש
לזה מה״ת עכ״פ אז היינו יכולים לסמוך על המקילין כשאלה אף
לאחר כמה ימים וא״כ הדכר הזה צריך תלמוד:

ה לפי

מה שכתב אחי נ״י במכתבו השני אלי שרכיס
יב
מהיודעים העידו שמנח חבטת העצים ושכולה
המים ישנו העצים דרכם ועכעם וישקעו כקצה האחד בקרקעית
התהום ויהיו כסולס מוצב ארצה ומהם יכואו זה תחת זה עד
כי יגיעו כקרקעית התהום ע״נ לפענ״ד יש כזה חשש עצום יען
כי העץ השוקע כקצה אחד כתהום ועומד הוא כאלנסון הנה
ראשו השני מנושא למעלה מהמים כדרך הסולם העומד באלכסון
ועצים החונים סכיכו מימינו ומשמאלו המה כנותלים משני
הצדדים ומתהווה נמהילה המצלת וכאשר כנהרות יש מקומות
שאין עומק שם ויש מעמד לרגל ואם יהיה כזה המקום מעמד
הנה ירוס ראש אל תוך המחילה וכאם שיהיה לעומת זה דבר
המחשיך לא יראה דרך לצאת עד יזרח לו אורה או יראה או ישמע
מי הולך ויצעק לומר הושיענו כי כאו מיס עד נפש שירחיב לו
פתח לצאת כה ויתכן ששכיחא כה מחילות מצילות יותר מככל
משאל״ס ששם אינו נמצא נ״נ רק כגוכה שפת הנהר כדפרש״י
כדף קכ״א א' ד״ה למחילה של דגים וא״נ מי יוכילוהו מחריפותא
דנהרא לתוך המחילה אכל כזה אם מצוי מחילות יחנן שהוא אף
כמיצוע הנהר וגם חם יהיה כעומק אכל נאשר העצים נעצרים
שמה זה תחת זה הנה יעלה כמעלות העצים למעלה עד שירום
ראש וכאם שנאמר שמצוי כזה הצלה ע״י מחילת הנ״ל יסופק
אולי הוא גרוע מכל נופג כמשאל״ס שאף אם נשאת תצא:

אלה

הס חמשה חששות שראיתי כראשית הרעיון נחוש
להחזיקו כחזקת חיים ומנעתי א״ע מהעסק נהשתדל
' כהתרה ני אמרתי שאין זה לפי ערכי ורק מהמת שחזיתי ■שכת״ר
צידד כהענין להקל חזרתי על נל הצדדים להיות תלמיד מחנים
את .רבו וערכתי מערכות הקודמות שמזה אדין להלן כחלק שני:
ועתה סליק חלק ראשון כעזה״י •

חלק שני תבר מגל

מה

אכאר כג צדדי ההיתר על פי המערכות הקודמת
שאעלה שיעול להחששות שערכתי כחלק ראשון עץ

חיים גם אתעורר כסברת היתר אחר שלא נדכר מזה רק
אחי הנ״ל זנר מה מזה מדרך צירוף מענין הנאה מעץ
שירד מלמעלה לעומת הלש ומה' אבקש העזר \ :

שיעול וסתירה לחשש הראשון חששא של מחילה של דגים .

הנה

שישוש דינא דהש״ח שהתיר שנפל לחלל שכקרח שלא
א
• יקשה קושית שעל נודע שיהודה שלמה לא נחוש
למחילה של דגים נשר הארכתי שמערכה שלישית קרח הנורא

ואחרי שהחזקתי כפי האפשרי לסשרה שהוא מחמת שדיינינן
שנקרשו המהילות ושלא לחוש אף שהתחלת הקרירות שהיה
מקומות פתוחים נמו שתשושת הב״ח סי׳ ק״ד מחמת שיטת
הר״י נמו ששיארתי שם שאות (ד׳ ה׳) אשל נאשר הוא ישוש
דחוק לנן שוש שאות (ו) הוכחתי כראי׳ מרש״י שאין שייך זה
החששה שנופל שנהר כאשר הנהר מכוסה ואין גליס והרוח אין

שולט
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שולט לקרב לשפת הנהר ששמה המחילות של דגים• וא״כ כמו
כן במכוסה בעצים שטוחים כגשר בכל משך שליטת עין באם
שלא נחוש שעלה ברחוק להלאה (ומזה ידובר להלן)משטה פריסת
העצים אין לחוש שוב שניצל במחש״ד בתוך זה השטח כי בכל
השטח ההוא אין רוח שולט להרים גלים שיובל ע״י אל שפת הנהר
למקום שיש לחוש למחש״ד• אכן מחמת זה יש עדיין לדון כאשר
כתב אחי שמשנים העצים לקבוע א״ע זה תחת זה מקרקעית
התהום ולמעלה וח״כ יתכן שגורמים י עיכוב להליכת המים

באמצעית הנהר ומוכרחת לסור דרכה ימינה או שמאלה ויכטה
מחמת כן אל שפת הנהר למקום ־מחש״ד או שזה הנטבע יחפש
אחרי השתדלות הצלה וכאשר יחזיק באיזו ע; שקבוע ברוחב
הנהר וימשוך אבתרוהי ועי״כ יבא למחש״ד  :ואכתי יש לומר
שעכ״ז לא שכיחא הצלה ע״י אופן ההוא שיהיה מכוון זה המקרה
מחבטת עץ ברוחב לעומת מקום מחש״ד ובאם שבזה הסוג הוי
לא שכיחא הצלה אין לחוש לשיטת ד״י כמו שהוכחתי והטלתי
במערכה שכיה בחלק שני (לב ירושלים) ויש בזה פכים לכאן
ולכאן ורק לסניף יחשב סברת ההיתר ולא להכרעה גמורה ־
אבל גס דיכא דהב״ח שסתמו הט״ז והב״ש לדינו שהוא כמים
שיש להס סוף משמע שהוא אף בכפל סמוך לשפת הנהר ועכ״ז
ל״ח למחילה של דגים ולכן לא מטעם שזכרתי יספיק לישובם :

אמנם

העיקר הוא כמו שהעלתי בחלק קרח הנורא מן
ב
אות (ז) והנאה שכל עיקרה של חששח של מחינות
של דגים לא היה ראוי לחוש לשיטת ר״י רק מחמת שיש אופן
שיהיה מצוי המלטה להלאה משיעור שליטת עין והוא בזמן
שהרוח סועה וסער והנהר הולכת בחוזק עצום ומשתתף הריפותא
דנהרא עם כח הרוח והגלים להוביל להכופלבמיהור וחיש לא
כן בעת שקיטת הרוח וכאשר הנהר מכוסה בכל שטח עצים
ופועל המכסה שילך המים תחתיתס בחשאי באופן שלא יובל
להלאה משיעור שליטת עין בתוך שיעור יציאת נפש וחין לחוש רק
נחששא של מחש״ד שוב לא חיישינן לשיטת ר״י כי החששא של
מחילה ש״ד הוא חששא שלא שכיחא כמו שאמר רבי עלה כמה
גדולים דברי חכמים ולא נראה מעולם ניצול בזה האופן אף מי
שנכנס בכוונה לתוך מחילה ש״ד ומכש״כ בכפל במיצוע הנהר
שרחוק מאוד שיזדמן לפניו הצלה של מחש״ד כמו שהארכתי
וביארתי הכל לעיל שם ואין צריך להכפיל הדברים אבל אוסיף
ראיה ברורה לזה ומיני׳ יבורר ששיטת הרמב״ס והש״ע כשיטת
ד״י ושבמקום שאין בזה הסוג אופן מיעוט המצוי לא חיישיכן
אף לענין לכתחילה וע״י כן יתחזק ויתאמת ביותר כל דברי
שהארכתי במערכות הקודמות ושנוכל להקל בפשוט בלי שוס
פקפוק לסמוך על שיטת הר״י' כאשר יכריע שאין בזה הסוג
הצלה למיעוט המצוי מותרת שפיר האשה אף לענין לכתחילה
והוא • דהנה בחלק א׳ מזה המערכה עץ חיים אות (ג) הקשיתי
קושי' עצומה על מה שהרמב״ם והש״ע ורביכו ירוחם לא כתבו
רק דין משאל״ס שכפל בים ואפילו בים הגדול וכתבו הטעם
דחיישינן שמא יצא במקום אחר כלומר במקום שאין שולט
הראיה ולמה השמיטו לדין נהר דהיישיכן להצלה של מחילה ש״ד
שהוא הצלה בתוך שיעור שליטת עין ונ״מ טובח היכא דאין
לחוש שנתרחק בנהר להלאה משיעור שליטת עין כי יש גדר או
מחיצה מעכב מלעבור אדם כמו שהוא ברחיים העומדים
על נהרות קטנים וכדומה לזה ואין לחוש בזה שניצל בחלק
עלית המיס ולא במקום המורד כי זה וודאי דאין לחוש כאשר
מחוייב כן מצד השכל ומאומת ממה שרב שילא חשב שאגמא
דסמקי דקוו וקיימי שאין לחוש להמלטה במקום אחר ושוב הדר
מטעמא דאימר גלי אשפלוהו ומיני' שוודאי אין לחוש ששט
לעומת חריפותא דנהרא וא״כ לטעם המבואר ברמב״ם וש״ע

ורבינו ירוחם מותרת כשיש מחיצה או גדר שאין לחוש שנתרחק
במורד להלאה משליטת עין ומדינא דגמר׳ כפי מה שמביא
לברייתא דרבי יש חששא דהצלה במחילה של דגים שהוא אף
בתוך שיעור שליטת עין ולמה השמיטו לזה מה שנ״מ טובא

לה

לדיכא ומה שרציתי ליישב שס באות (ד) ע״פ קושיית הריטב״א
ותירוצו "רב שילא נא שמיע ליה לחששא של מחש״ד לא מסתבר
כלל חרא דכל עיקרה של קושיית הריטב״א אין לה מקום׳ כ״כ
לדחות מחמת כן מה שמובא בבבלי וירושלמי כי ישוב לקושיות
הריטב״א הוא על נקלה שמיידי שנפל במיצוע אגמא דסמקי
רחוק משפתה ולכן כאשר לא חש שאשפלוהו גליס איךיבא למחילות
ש״ד שהמה בשפת המיס בגובה כמ״ש רש״י בד״ה למחילה ש״ד
שנית כי יפלא כמו שכתבתי שס באות (ה) מה שהרי״ף והרא״ש
כתבו להך חששא של מחילה ש״ד והביאו להך ברייתא ובאם
שהוא מחלוקת השיטות איך לא היה דיברו מזה הטור והב״י
ואין זכר לזה • אבל מה שנראה בזה דהרמב״ס קאי בשיטת
ר״י שמה שגזרו חכמים במשאל״ס הוא מחשש מיעוט המצוי
ושוב השוו חכמים מידותיהם ולא חלקו ורבי דאומר על הצלה
* ממחש״ד כמה גדולים דברי חכמים הוא מה שאסרו בזמן
ההשקעה ונהר שוקעת כי השוו חכמים מדותיהם ואז ההרחקה
לא שכיחא כלל שישאר חי ולכן בזה יש חששה של מחש״ד שלא
שכיחא והשוו חכמים מדותיהס שלא לחלק בין זמן לזמן והרמב״ס
שעיקר חיבורו הוא לקבוע רק הלכה למעשה וע״כ תפס הרמב״ס
רבותא הגדולה נפל לים הגדול וביאר מה הוא מיס שיל״ס
בור ומערה שרואה מד׳ רוחותיו וזולת זה הכל ככלל במשאל״ס
וא״כ גס בזה כל הנהרות נכלל ומש׳׳כ הרמב״סבטעם של האיסו׳
דשמא יצא במקום אחר שיכל הרמב״ם בזה בדקדוק אמיתי
שבמקום שליכא לחוש לזה כשיש גדר בנהר שרק מיס יעבור
ולא אדם הנופל בהם ששוב שפיר מותרת כיון דלא שייך
הטעם שכתב הרמב״ם והשמיט לטעם של מחילה ש׳יד שיכול
לטעות מזה לאסור חף במקום דלא שייכא חששא שעלה ברחוק
משליטת עין ובאמת זה אינו דאין אסור רק כשיש לחוש שיצא
במקום אחר • וכן רבינו ירוחם יתיישב בהכ׳יל• ומכש״כ שהש״ע
שהוא כלשון הרמב״ס מכרעה לן מילתא דהוא כשיטת ר״י
וכבר כתבתי בחלק שני ממערכה ’ שני׳ לב ירושלים אות
(טז) ואות (יז) שלשה הוכחות שהרמב״ס וש״ע קיימי בשיטת
ר״י ועוד בסוף מערכה שלישית קרח הנורא אות (נ) ראיה
רביעית כתבתי .שמהרמב״ס וש״ע ראיה שסוברים כשיטת הב״ח
בעכין כפל לחלל הקרח ובאופן שאף בחיכא חללים סמוך למקום
הכפילה והעדים לא ראו רק שלא עלה במקום הכפילה ולא
הרימו עין לראות בכל שליטת עין ג״כ מותרת כי חד דיכא
,לחלל הקרח כמו לחלל הבור ומערה ובארתי שהוא רק כשיטת
ר״י והיה זה ראיה רביעית ועתה הבאתי ראיה ברורה
חמשית אשר היא מחזקת ומסעדת אף לשארי פרטים שכתבתי
במערכות הקודמות אשר יועיל זה לכו לביטול החששות
אחרות כמו שאבאר אי״ה להלן וזה אשר יצא לנו לנכון שבאם
שלא יש בזה רק חששא של מחילה ש״ד לבד שפיר מותרת האשה
העגוכה אף לכתחילה לא מבעי אס נאמר דמחמת שכפל
בחריפותא דנהרא והעצים מכסה להמים ונא בא הרוח להעלות
גלים ולקרבו להשפה ובחזקה שלא יובל למחילות ש״ד אלא אף
אס יש חששא ההיא ג״כ אין לחוש משוס דהיא הששא שלא
שכיחא ובמקום דליכא חששות אחרות אין חוששין לה כלל
כמו שנתבאר בעז״הי :
אמנע עוד מלבאר מה שיש צירוף סברא להיתירא
ג
בעכינינו אף שלענ״ד אין לכו צורך לצירוף סברות
אחרות ומספיק במה שבארנו מ״מ לאלומי מלתא עוד שיהי'
היתרא אף לשיטת ר״ת אומר סברא חדשה כי דרשתי במקומי
אם עושין מחילות ש״ד הנזכרות בגמרא והוגד לי שזקיניס
מספרים שהיה נהוג מאז טרם נתרבו תחבולות ממצודות
אחרות ועתה אין זכר לראשונים ואין נעשית זה כן בסביבותי
ומסתבר שכאשר ביומי ניסן מתרבה ומתגדל שרעתא דכהרא
מהפשרת שלגיס וגליד וקרח עד למעלה הנה ממחא ומחריב
לכל מה שבשפתי הנהרות וקרוב שנמחו ונאבדו רוב מחילות
של דגים הנעשים בזמנים הקודמים בדורות הראשונים ויש
לדרוש במקום הטביעה אס יש זכר שם למעשי מחילות ש״ד
(ח״א)

יח

ואם
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ואס לא ואס שאין זכר בדור ההוא הוי תו לא שכיחא מחילות
ש״ד ודומה למה שאמרו מחילה ש״ד במשיל״ס לא שכיחא :

י ואביא

ראיה שע״כ אחת משתי הסברות שכתבתי יהיה
מוכרח לומר והוא דהנה הב״י בי״ד סי׳ שע״ה
כתב כשם העיטור בשם תשובת הרי״ף וז״ל מי שטבע במים
שאל״ס דאין היתר לאשתו וכיון דבחזקת חי קיימא מסתברא
דלא נהיגא אבילות והא דתניא באבל רבתי טבע בנהר או
שנפל ביס מאימתי מונין לו משנתייאשו לבקש איכא למימר שנפל
ומת או שנפל למיס שיש להם סוף ע״כ • ויש להבין איך
יצוייר ביס או בנהר משיל״ס וצריך לומר דבים אתיא הא
דאבל רבתי כדעת ר׳ אבוהו בירושלמי פ' האשה בתרא הלכה
ד׳ דאס היה הים גלוני מעידין עליו או שבים הוא כתירוץ
שנפל מת ומה שכתב לתירוץ או שנפל למים שיש להם סוף
קאי על נהר שבה שייךשיהי׳ יש לה סוף כמו במקומות שעומדים
בתי ריחייס וסוגרים לפרקים להמים לבלי יכולים לירד במורד
ופשוט וקשה דאכתי ניחוש להצלה של מחילה ש״ד אלא ע״כ
דבכל מקום שאין לחוש ליצא במקום רחוק משיעור שליטת העין
ולא נשאר רק חששא של מחילה ש״ד תו לא חיישינן לה־ או
שנאמר דאף בנהרות לא כל הנהרות שוות ויש מקומות פלא
שכיחה בהו מחילות ש״ד ושוב כשיש סוגר להמיס הוי דינו
כמיס שיל״ס וא״כ איך שיהיה באס שבסביבה ההיא לא שכיחא
המעשה של מחש״ד וגס כאשר נוכיח ש להצלה ברחוק לשיעור
שליטת עין אין לחוש־ אין איסור מחששא של מחש״ד :

ה *זךך אף אם יהיה שכיח בזה המקום מחילות ש״ד אבל
המחש״ד נעשים בגובה שפת המים חציה ורובה
׳
בתוך המים ורק קצת מהם העומד ראש למעלית המים הנה אלו
המערות נעשים כמו שהמי הנהר המה על דרך הרוב אבל
כפי המבואר בגב״עי שאז היו המיס רבו למענה ראש עד
שעלו על הגרעבלייעש שהוא דרך יבשה מעבר לרבים באופן
שלא ידעו למצוא דרך ולקחו לאינו יהודי שיובילס ועכ״ז לא
היה בו יכולת נעבור ונטו לתוך המצולות מים והבילום בהכרח
אל חריפותא דמיא ולפלא זאת זכרו האינו יהודים המסל״ת
מפליאת גבורת ריבוי המים שהיה אז וא״כ הרי עלו למעלה
משיעור המורגל ובלי ספק כי אין עוד שכיח הצלה ט״י מחש״ד
כי אק עוד החלל פנוי ממים ונסתר בעז״ה חששא של מחיש״ד
מכמה צדדים בעז״ה :ביטול וסתירת חשש שגי ־ מה שראיות
הלח נראים תמוהים ואולי הסכם גאוני זמנו והאחרונים הוא
רק מטעם אחר כי היה ראוי להיות קול אם עלה בחורף
ובקיץ אין שייך זה כנ״ל :

הנה

באם שלא היתה ניתרת בנפל בחלל הקרח רק מטעמא
י
דכל העולים בחורף ביום הקור הצורך לו להחם
בבית חורף ע״י מדורה או תנור ולהחליף שמלותיו בחיש טרם
יקרשו עליו וכמ״ש לפני קרתו מי יעמוד וודאי יש קול לזה
ומדלית שוס קול מעלית איש בקרו׳ ש״מ דלא סליק כמו שהארכתי
בזה לעיל א״כ באם שפפיר נשמע קול מעלית איזו איש ברחוק
פרסה וכדומה ואין ידוע מי הוא זה האיש כי הוגד לומר
שחיממו אותו והחליפו או ייבשו שמלותיו והלך לו לדרכו הנה
שוב אין עוד סברת היתר הנ״ל וכמו שכתבתי כן בסוף חלק
מערכה קרח הגורא בסוף אות (גא) והט״ז והב״ש שסתמו
בדבריהם וכתבו ע״פ תשובת הב״ח הנ״ל שבנפל לחלל הקרח דינו
כמו בנפל במשיל״ס וודאי דסברי דאף בנשמע קול שעלה מי
ברחוק פרסה וכדומה כיון שראה העד שלא עלה במקום שנפל
מותרת האשה כמו בכל משיל״ס וכן הוא מבואר לפי מה
שכ׳ סעד לזה מהרמב״ס ופ״ע שכן הוא דעתם דבנפל לחלל
הקרח שדינו ממש כמו זה שנפל לחלל בור שנראה מד׳ רוחותיו
והקרח הוא רוחות הגבול וכמבואר בדברי לעיל בעזה״י במערכה
שלישית קרח הנורא אות (ג) יעו״ש וע״כ שהוא כמ״ש הב״ח
בטעמי׳ דאין לחוש בנפל תחת הקרח שעלה ברחוק דרך חלל
ייקום פתוח וכבר ביארתי בעזה״י במערכה שלישית מערכת

קרח הנורא בביאור סברות ההיתר ובראיות וישבתי לתמיהות
כת״ר בזה כפי שידי יד נהה הגיע לנכון :

ואזכיר

עתה בקוצר תוכן הסברות בכדי לברר שכל אותס
הסברות והראיות שישנס בהיתר לנפל בחלל הקרח

הנה כמו כן שייכים כענינינו ואלו הס סברות ההיתר:

א הוכחתי

במערכה שלישית קרח הנורא מאות (ז)
ז
עד אות (יט) שבעת שהנהר שוקעת מרוח
סועה וסער ואין גליס מצערפיס להמורד להחיש המרידה א״צ
תו לחוש לעליה ברחוק משיעור שליטת עין כי אין בזה רק
חששא של מחש״ד שהוא הצלה בתוך שיעור שליטת עין והוא
חששא דלא שכיחא עד שאמרו ע״ז כמה גדולים דברי חכמיה
וכמבואר באר היטב בסתירת חשש הראשון דלחששא של
מחש״ד לבד אין לחוש וההוכחה שבעת השקטה ואין גליה
משפילים אין לחוש לאסור מטעמא שמא עלה בריחוק משיעור
שליטת עין שאל״כ למה אמר רבי על חזיונו שניצל המכמר
מכמורין כמה גדולים דברי חכמים ומבואר שבל״ז לא
היה מקום לטעמא דאסרו רבנן וע״כ דיסוד איסור חכמיה
עומד ע״ז האופן כשיש לחוש להצלה בתוך שיעור שליעת עין
ולחששא עליה ברחוק לא וביארתי שהוא למען יתיישב אף
בעת שקע מרוחות ואין גלים משפילים ושזהו היה עעמא דרב
שילא כשלא דן לגלי אגמא דסמקי לגלים משפילים שראוי
ע״י לאסור ואף דוודאי לא נעלם ממנו שיש גלים כי הוא
דבר הידוע לכל ואף יש באגמים הנקראים (יעזערעש) גלים
גדולים הרבה יותר מבנהרות ומה גם בעת הרוח סועה והער
ברוח שאינו מצוי [ויעויין עוד מה שבארתי לנכון לעיל במערכה
שניה בחלק שני לב ירושלים באות (שט) טעם שלא חשש
רב שילא בה״א לגלים משפילים ושוב חשש להו יעו״ש כי נכון
לדברי] אבל
ביותר ומסכים
ומיושב השמועה
הוא
חשב שלא השיבה שכיח מיעוט הנמלט שיאסרו חכמיה בו ולא
צריך לחשוש בזו האופן שעלה ברחוק משיעור שליטת עין

וכמו בנהרות בעת שקט הרוח ככה באגמא דסמקי אף בעת
וקיימי ואין מסייע להגליס המורד
יש רוח כי המה קוו
כמו בנהר דאיכא גם סיוע דמורד אבל מצד מורד הנהר
לבד בעת השקט הרוח שאין בה כלל גלים לא יורד בחיש
להלאה משיעור שליטת עין בתוך שיעור יציאת הנפש וכמו באגמא
דסמקי לפי ה״א של רב שילא דלא חש לגליה שהמה ברוח שאינו
מצוי׳ וברוח מצויה הגלים המשפילים הוא כמו נהר בהשקעה
ואף יתכן שהוא יותר אבל בשביל זה לא גזרו וישבתי בזה
תמיהת כת״ר לטעם הב״ח שלומד מרב ■שילא אשר לכאורה
מוכח ההיפך מהא דרב שילא כמו שכתב כת׳יר באות (ג) והיה
לפלא למה לא תפסו גאוני זמנו לסתור לטעם הב״ח מזה המקוש
עצמו שמוכיח והוא דבר הנראה לעין כל • אכן לפי מה
שהוספתי בהוכחה מהא דאמר רבי כמה גדולים דברי חכןייס
ואף פהב״ח לא זכר מזה מ״מ הענין מאומת לנו מצד זה וגש
דברי רב שילא מתפרש כטעמו וקושי' עוד לדידיה וודאי ליכא
ולכן הסכימו גאוני זמנו והאחרונים וביארתי הטעם שכאשר
הקרח מכסה על פני הנהר אין שולט לעולם הרוח והולכת
בחשאי וע״כ הוי דינו כמים שיש להם סוף נ

חוהנה

זה הטעם עצמו שייך בענינינו שהעצים פרושים
בכל משך שליטת עין כגשר על פני כולו ולא יבא

הרוח במי הנהר שתחתיהם ועוד יותר בענינינו שהשיטה תחת
העצים יש מעכב להשיט על פניהם כמו שכתבתי לעיל במערכה
ראשונה חלק שני עוף תמים אות (כ) יער׳ש ולא שכיחא בזה
וודאי שישוט השט בהמיה במהירות רק זעיר זעיר וע״כ בענינינו

ט אכן

היתר ההוא הוא מרווח ביותר :

מה שיחולק ענינינו משטוח הקרח שהקרח פרוש הוא
בחורף על כל משך הנהר ומה שנמצא חללים לא שכיח
אבל העצים לא היה פרושים רק משך פרשה לבד ולכן גלוי זה
ההיתר במה שהוכחתי וביארתי לעיל במערכה שלישית קרח.
הנורא מאות (כב) עד אות (לב) ועד בכלל ששיעור שליטת עין
הוא

לו

שרת עמודי א־ש חלה א
הוא פרסה ולפענ״ד המה דברים ברורים ומה גם שמבאר אני
בזה שיטת רש״י ויש לסמוך ע״ז בלי שוס פקפוק :

ולולי

דברי הנ״ל שם הנה הגאון מוהר״ח מוולאזין סתס
י
להחליט דשיעור ראיה הוח רק עד מיל ומן דברי
הב״ח בתשובתו סי׳ ע״ט מוכח דדעתו ג״כ דשיעור שליטת

עין אינו פרסה והוא פחות מזה ובשיעור פרסה היה פשוט
ליה דלא יחיה רק שלא נתן אומד לעד אחד שהעיד שלא ראה
נקב במשך פרסה כי אין דבריו של אחד במקום שנים וע״כ
לכאורה שפיר יש לחוש שעלה באיזו נקב בחוץ לשליטת עין
ושוב מוכיח מהא דבלא סברא דאימר גלים אשפלוהו אין לחוש
לעלי׳ חוץ לשליטת עין וע״כ כאשר תחת הקרח אין גלים משפילין
אין לחוש שעלה רחוק משיעור שליטת עין וכמה הוא שיעור
שליטת עין לא ביאר הב״ח אמנם מבואר בדבריו דהוא פחות
הרבה מפרשה וראוי לומר שדעתו כדעת הגאון מוהר״ח דהוא

שיעור מיל כי כן נמצא בגמ׳ במש׳ ע״ז (דף ש״ט א׳) וחגיגה
דף (כ׳ ב') ובמש׳ יומא דף (ס״ז ע״א) ויעויין בקרבן נתנאל.
למס׳ עירובין פ׳ א׳ אות (כב) דכתב וז״ל כדי שיראו צ״ה בני’
מבוי זה ובני מבוי זה אע״ג דבמבוי .ארוך מיל לא בעינן
זולת צ״ה ולחי שאני התם דאפשר לראות רק דאין חוש ראייתו
מגעת לשם אמנם אס יזדמן אדם שיש לו חוש בתכלית
ההטבה יכול לעיין שם משא״כ במבוי עקום כו׳ יעו״ש ומבואר
דפשוע היה ליה דברחוק משיעור מיל לא שלט העין והוא

כדעת הגאון מהור״ח ושכן נראה דעת הב״ח :

יא ומאי

דהקשה כת״ר מבכורות דשיעור רגל בהמה רועה
שהוא שליטת עין הרועה הוא י״ו מילין הנה על
הב״ח קייס שפיר ישובו שכתבתי במערכה שלישית (קרח
הנורא) דשאני ה־תס שהוא ראיה על הידוע לו אכן על
הגאון מוהר״ח אין ליישב זה כי מביא ראיה מהגר שהוא על
הידוע וגס הראיה שכתבתי מע״ז ומחגיגה ויומא הנ״ל הכל
הוא מידוע והוא שיעור מיל ובעל קרבן נתנאל ג״כ •פשוט לי׳
מחמת כן ואין מחלק כלל בין ידוע לאינו ידוע ואפשר לדחוק
בדבריו דצ״ה צריך שיהיה היכר אף לאין יודע :

ולישב

לדברי הגאון מוהר״ח מהא דבכורות (נ״ד ב׳)
יב
עין הרועה
אפשר לומר דהכוונה דשליט
בבהמותיו לא שהוא הכל עומד במקום אהד רק הולך אנה
ואנה ומשגיח ומונה ושיערו חכמים דעל הבהמות הרועות
במשך י״ו מילין יוכל להשגיח וישלוט עינו בהם והכל כאשר
ילך אחריהם בכל מקומות שמתפזרים בשטח ההוא :
יג ךאה שמאוד עולה כהוגן ומדוקדק לפי מה שפרשתי
ששפיר שיעור שליטת עין בדבר צללי הוא י״ר מילין
י
כפשטיותו של הגמ׳ דבכורות הנ״ל והוא להידוע ועל אינו
ידוע הוא פרשה וכמו שכתב רש״י ביבמות ק״כ ע״ב בד״ה מן
הארכובה דחיישינן שעלה ברחוק פרסה כי הוא ראיה שיש
בה פגיעה לראיה כללית וכמו שסיעדתי בסעד יפה מהא דב״מ
ל״ג א׳ דתנא ומדדה עמו עד פרסה אבל ■אס נפרש דשיעור
ראיה הוא רק מיל ויצטרך לפרש כמו שכתב הגאון מוהר״ח
בדברי רש״י הנ“ל שהוא דרך גוזמא והוא דחוק מאוד :

אטנם

החוש יכחיש צזה כשנתפוס להא דאומר הגמ׳
יד
בבכורות (נד) דשליטת עין הוא י״ו מילין דאין מי
שיוכל לראות כ״כ ברחוק ורק נאמר דסתס שליטת עין הרואה
הוא מיל כמו שמבואר מהא דע״ז (ס״ט ע״א) וחגיגה (כ׳ ע״ב)
ויומא (ס״ג ע״א) ובילקוט פ׳ תצא כי תראה יכול אפי׳ מרחוק
מיל ומי שהוא מטיב לראות בדרך הפלגה יכול לראות פרסה
ויותר וכמו שכתב בעל קרבן נתנאל שיש מטובי ראות שרואים
ברחוק ובסתמא מבואר בדבריו שהוא מיל וכאשר במשאל״ס
אשור אף אם המעיד הוא ממטיבי הראות שרואין ברחוק לכן
ביאר רש״י שיש לחוש שעלה ברחוק פרסה ויותר ומשמיענו
רש״י דינא בזה דאין מעיד להתיר לכתחילה אף בעל ראיה
שרואה ברחוק פרסה ויותר :

טי ולכן הנראה ד־וודאי יש להקל במשאל״ש שהוא רק מלתא

י דרבנן דשיעור שליטת עין הוא בסתמא שיעור מיל
לבד וכדעת הגאון מוהר״ח והב״ח וקרבן נרזנאל ולכן כאשר
יעלה ע״פ הוכחה שלהלאה משיעור שליטת עין לא יכול לשוכן
בתוך שיעור יציאת נפש רק ע״י גלים משפילים וכאשר חפוי
הנהר בקרח או בעצים בשיעור מיל סגי לומר שאחרי שתחת
המכסה אין גלים אין לחוש לעליה להלאה משיעור מיל ואף
אם להלאה משיעור מיל פתוח הנהר בודאי ואין עוד מכסה
עכ״ז יש להתיר ע״פ הנ״ל אכן כאשרבענינינו הגידו העדים
שפרוסיס העצים .ומכסים כגשר בשטח פרסה ופרשה שלנו
הוא בקרוב ב׳ פרסאות מד׳ מילין שבגמ׳ הנה הוא שיעור
עצום מכופל אף לפי מה שעולה ע״פ שבארתי בביאור דברי רש״י
שהוא בדקדוק ששליטת עין שלא .יצא הוא עד פרסה לבד ופשוט:

טז ЛКТ1

יש לדעת שלפי מה שנאמר דשיעורא דשליטת עין
הוא רק שיעור מיל לבד לא נוכל לומר דנמנע
לגמרי שיחי׳ כאשר יורד ע״י הליכת הנהר במורד בעת ההשקעה
ואף תחת הקרח שאין שם גלים ורוח מרחף כי אף לשיעורא
דמהרי״ט שהוא שעה קלה הנה אס ילך הכל בלי עיכוב
ושקיעה יתרחק להלאה משיעור מיל בזמן מועט ואף למה
שהבאתי לעיל בשם הרבד״ז שמיקל בחצי שעה גס כן מסברא
שיתכן עכ״פ על דרך מיעוט דלא שכיחא במשך חצי שעה הרחק
יותר משיעור מיל אף באין שוס גלים והנהר הולכת לאט לרגל
מלאכתה מהילוכה ממקום גבוה לנמוך רק שנוכל שפיר לומר
שלא שכיחא מיעוט הנמלט כזה האופן כי להרוב פוקע האדם
למטה והנטבעיס יומצאו אף אחר משך ימים לא הרחק ממקום
הנפילה ואין מובלים בהילוך מהר כדבר השט בתוך המיס
שאף לאט לאט ובמתון תתרחק מאד לפי ערך המשך אבל
הנטבע בטבע יורד תהומה ורק מה שכח תגבורת המיס
מתגבר על הטבע עי״כ מתנשא ומתרומם לעתות ויובלוהו
להלאה ובעת ההשקט מגלים מצער הוא אף בחריפותא דנהרא
ולא שכיה מיעוט הנמלט להלאה משיעור מיל בתוך שיעור
יציאת הנפש אבל אם נאמר כמו שפרשתי לנכון בעזה״י בשיטת
רש״י דשיעור שליטת עין לראות בכללית הענין כמו שלא עלה
מהמים והלך הוא שפיר שיעור פרסה [ואף זולת ראית כת״ר
מבכורות שהוא ד׳ פרסאות בידוע וע״פ זה ביארתי ששיעור
פרסה הוא באינו ידוע כי הוא שיעור ראיה שיש בה פגיעה
ונתבאר לנו לפ׳י׳ז מקור נאמן לשיעור פרסה ואם מחמת כן
יבא הטענה ממה שהחוש מכחיש לזה כמו שכתבתי לעיל באות
(יד) הנה אף כשלא נדע מקור נאמן לשיעור פרסה הנה יאומן
לנו מדברי רש״י לבד והחוש יסכים מאוד שלפי שכל הראיות
על שיעור מיל הוא מראיה פרטית לבד כמו שמוכח מראית
הגאון מוהר״ח מהגר שאמרה לא אראה במות הילד שהוא
שיעור מיל אבל היתכן שחפצה שלא לראותו כלל כי גם המת
מחוייב לשומרו מחמת עכברים ולכן מזה גופא מוכח שראיה
הכללית הוא יותר ממיל ומסתברא מאוד שראיה הכללית יוגדל
על ראיה הפרטיית ארבע פעמים ולמה לא יאומן שדברי רש״י
הוא בדקדוק ויש לרבינו רש״י ראיה שהוא ד׳ פעמים ואינו
מדרך הגוזמא כי יחויב הדעת שאין זה גוזמא שיהיה ראיה
כללית ד׳ פעמים כמו ראיה הפרטיית ומטעם זה נראה לפענ״ד
דבאס שיהיה נוגע זה השיעור למלתא דאורייתא ראוי להחמיר
דהוא שיעור פרסה ורק לענין משאל״ם באופן שאף בלא זה
היא מותרת מדאורייתא אז שפיר יש להקל כדעת הגאון מוהר״ח
וקרבן נתנאל ושנראה שזה הוא שיטת הב״ח דשיעור מיל
סגי וכמו שכתבתי לעיל באות (טו) ] שפיר נוכל לומר דבעת
שקט מרוח וגלים ולא נשאר הנטבע רק להנהגת המים במורד
ולטבעיותו שלהרוב הוא שוקע למטה שוודאי שהילוכו פחות הוא
מהילוך אדם בינוני שהילוכו עשרה פרסאות ביום וא״כ בפרסה
משתהי יותר משיעור’שעה ולשיעורא דריטב״א־הוא רק שעה
קלה דבשע׳ קלה לא יורד הנטכע שיעור פרסה ונמנע הוא:

ויעויין
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מה שכתבתי לעיל במערכה שלישית קרח הנורא
יז
אות (ב) שכתבתי דמשתברא מחמת הראי' שאמר
׳ י
רבי על מה שחזה שנכנס אחד במחילה ש״ד ושקעה עליו
כו' כמה גדולים דברי חכמים שהוא לא דמי כלל לנפל בחריפותא
דנהרא שהוא עדיין חשש רחוק שיובל לשפה אל תוך מחש״ד
ושלא ימצא פתחה ושוב יזרח לו השמש ויאומת לנו דברי
חכמים מחמת זה החשש מהצלה של מחש״ד ולא מהצלה ע״י
שעלה ברחוק משליטת עין הוא תמוה וזר מאוד הוא ולא ידוע
לנו אם יעלה כך כי לא דמי כלל לזה שנכנס לתוך המחש״ד
בכוונה וע״כ שרק דן רבי ממה שחזה שיצוייר דרך הצלה
עתה וטרם זה לא ידענו כלל אופן יצוייר דרך הצלה וא״כ
ע״כ צריך לומר שבעת השקטה נמנע לגמרי שימלט להלאה
משיעור שליטת עין ולפי זה ההוכחה יעלה היתר בענין הנופל
בחלל הקרח וכן בענינינו אף לשיטת ר״ת דבנמנע לגמרי לא גזרו
רק שיהיה באופן שלא יהיה חששא ממחש״ד וכבר ביארתי באות
(ג׳ ד׳ ה׳) סברת היתר אף לשיטת ר״ת שאין לחוש בענינינו
מהצלה של מחש״ד וא״כ שפיר אתיא מה שכתבתי בטעם ביטול
וסתירה לחשש שגי מחמת טעם א שסובב דיבורי עתה שלא
יוכל להנצל ברחוק משליטת עין באין גלים ורוח סוער וזהו
דווקא אס שטוח העצים הוא משך פרשה ד' מילין אבל אם
הוא רק מיל לבד אף שכתבתי לעיל אות (טו) שלענין דרבנן
אישור לכתחילה משאל״ס יש לסמוך על דעת הגאון מוהר״ח
והב״ח וקרבן נתנאל ששיעור שליטת עין אינו פרשה רק מיל
לבד הנה לפ״ז לא יעלה ההיתר בענינינו רק לשיטת ר״י לבד
שבשוג דלא שכיח מיעוט הצלה לא גזרו ושפיר יש לומר דבאין
גלים לא שכיח מיעוט הצלה ומאי דאמר רבי כמה גדולים
דברי חכמים הוא שכמו כן אף הצלה בריחוק משליטת עין
ל״ש כמו הצלה של מחש״ד וגזרת חכמים הי׳ בשביל זמן רוח שועה
והער ובדליכא -כיסוי על המים מחמת השוואת המידות לבד :

ויצא

מהנ״ל שכאשר בענינינו מכוסה הנהר במשך פרשה
יח
(ויותר הרבה כי פרסה שלנו יגיע קרוב לכפל
לעומת פרסה שבגמ׳ ד׳ מילין) וגש חששא של מחש״ד ליכא
בענינינו עולה שברת ההיתר יותר מנפל לחלל .הקרח שהתירו
הב״ח וגאוני זמנו והאחרונים שעולה ההיתר אף לשיטת ר״ת
וכפשטיות דברי רש״י שהיא שיעור פרסה אשר לפענ״ד נראה

אבל

שהוא מדוקדק ושכן הוא העיקר :

בזה האופן יטלה ההיתר אף לשיטת ר״ת
יט
שיעידו העדים שלא עלה דרך חלל ונקב
משך שליטת עין הרואה שאל״כ יש לחוש לשמא עלה
איזו חלל כאשר לר״ת צריך לחוש למיעוטא דלא שכיחא

באס
בכל
דרך
:

כ □  **ЛП01Лבמערכה שלישת קרח הנורא מן אות (כב)
עד אות (מט) דכל חששא שיצא ברחוק
הוא רק באופן שיוכל להרים ראש כרגע לשאוף רוח חיים
להלאה משיעור ריס ובארתי בזה בביאור סתירת רש״י שנתקשה
בזה הב״ח וזה הסברא שבלי הרמת ראש לא ינצל הוזכר
בדברי הב״ח קצת ואני בעזה״י הוכחתי וביארתי וביררתי
כהוגן אף העלתי דבשיעור שליטת עין בלילה מספיק שלא
עלה דרך חלל נקב ששוב אין לחוש אף לשיטת ר״ת שניצול
כאשר מכושה בקרח ואינו יכול להרים ראש ולשיטת ר״י אין
צריך כלל שיעיד העד רק שלא עלה מחלל הקרה שנפל בו
ודינו כמיס שיש להם סוף ממש ומבואר שאף לפ״ז הטעם
שייך הכל במכסה עצים על פני המיס כמו במכסה קרח
אחרי שאינו בהרמת ראש :
כא ואת שבמקום שמיקל איזה פוסק לא נוכל להקל רק
במקום ששייך כל טעמי דהיתירא שאולי לא התיר
י
רק מחמת צירוף כל הטעמים וא״כ כאשר יש נפקא מינה גדולה
בין ב׳ הטעמים הנ״ל דלטעס א׳ אין היתר רק כשיש עדות
שלא עלה בשטח שיעור שליטת עין ביום אבל לטעם היתר
ב׳ מספיק בראיה שיעור שליטת ראיה בלילה אף לשיטת ר״ת

ולשיטה ר״י הין צריך כלל

אבל

שיעידו

העדים רק שלח

עלה

בחלק ההוא שנפל :

כבד כתבתי שם במערכה שלישיה קרה הנורא
כב
בסוף אות (מט) דמסתימת הב״ש והע״ז שכתבו
שבחלל הקרח דינו כמיס שיל״ס משמע שהשכימו אף שלא
נצרך שיעיד העד שראה בשטח שיעור שליטה עין ורק בעדות
שלא עלה מחלל הקרח כמו בכל משיל״ש שיי ־ ובעזה״י שש
באות (נ) הבאתי ראי׳ מהרמב״ס וש״ע לזה וא״כ עולה עיקר
להקל כן והוא ע״פ שיטת ר״י :
סליק שתירת וביטול חשש שני וביאור האופן שיש להקל לפי
חילוקי הטעמים ואיך עולה ההכרעה לפענ״ד וידאה כת״ר
ויכריע כאשר כבר מלתי אמורה שדק באתי להיות תלמיד
מחכים את רבו ואחרי ׳הכרעת כת״ק דעתי בטלה ואם יקיים

באיזה אופן אהיה כטבחי דמתא מחשיא וה׳ ינחני בדרך אמת:

ביטול וסתירת חשש שלישי

* מה

שאין דומה לקרח שאין מנוי בה חלליש כמו בשיטוח
עצים שמצויים ־בראשי הקצוות גס האחיזה בראשי
העצים הוא נקל :

הנה

לפי מה שנתבאר בהטעס שמותרת בנפל לחלל הקרה
כג
שהוא משום דאין שולט הרוח תחת הקרח והולך
הנהר שוקטת ומשך שיורד במורד בשיעורא דשליטת עין הוא
יותר משיעורא דיציאת הנפש תלוי ההיתר כשלא ענה בשיעור
שליטת עין ביום ומכש״כ לטעם הב׳ שלא יוכל להנצל ברחוק
שליטת עין בלילה בלי הרמת ראש כרגע הנה לפ״ז משפיק
כשנדע שלא עלה בשיעור שליטת עין בלילה וא״כ אחרי
שענינינו היה ביוש ועידי משל״ת אמרו ששהו ג' שעות ולא
עלה מאי נפקא מיניה במאי דמצוי יותר חללים ומה שיוכל
לאחוז ולעלות כיון שלא עלה והרוח וודאי דאין שולט כלל
מחמת אלו החללים ואין שום גלים שמה וכבר ביארתי לעיל
באות (ח) שבענינינו שייך יותר סברת היתר ההוא כי יש לו
מעכבים רבים כשישוט על פני המים מחמת שאין חלק בין
עץ לעץ לא כמו הקרח שתחתיתו חלק ואינו מעכב :

ואע

אין מקוש לחשש שלישי הנ״ל רק כשישופק לנו אש
כד
ראו העדים בכל שליטת עינם שלא עלה -ובחשש
רביעי נזכר זה הספק וע״כ אין מה להאריך כעת ובביטול
ושתירת חשש רביעי יבואר ביטול גם לחשש ■השלישי ושמה
אדבר מזה בעזה״י:

ביטול וסתירת השש רביעי

והוא

אולי אין המכוון בהעדאת מסל״ת ששהו ג׳
שערת ולא נראה ע״פ המיס רק על חלק המגונה
שהוא לפני שטוח העצים במעלית המיס ולא על חלק
שבמורד שמכוסה ואין נראה מיס שלא שמו לב לזה כמו
שביארתי לעיל הטטס :

כה ד

1ה כבר ביארתי לעיל בסתירת חשש השני שרק לפי טעה
הראשון ולדעת ר״ת צריך בנפל להלל הקרח שיעיד
שלא עלה בשיעור שליטת עין היום ולטעם הב׳ אף לשיטת ר״ת
אין צריך רק שיעיד על שיעור שליטת עין כלילה ולשיטת ר״י
אין צריך כלל שיעיד העד רק שלא עלה מחלל הקרח לבד וביארתי
שכמו כן שייך טעמים הנ׳יל בשטוח העצים עלי מים וכי כן
ראוי להקל מחמת שכן מוכח מסתימת הע״ז והב״ש ומהרמב״ס
וש״ע הסתייע להם וא״כ אין צורך לנו כלל עדות שלא עלה בחלק
שפרוס העצים ואין מקום לחשש שנחשוש שעדות המסל״ת הוא
רק שלא עלה בחלק המגולה לבד אחרי שאין צורך לנו בזה
להעדאת עד אפס כאשר יסופק לנו שלא דמי שטוח עצים
למכסה הקרח מחמת שמצוי חללים בראשי הקצוות וגם שיש
דרך אחיזה בהעציס כמו שבארתי לעיל בחלק עץ חיים אות (כו)

שהוא

שרת עמודי איש הלק א
שהוא חשש השלישי שם וח״כ תלוי חשש הרביעי דעסקינן ביה
בחשש השלישי וכבר ביארתי לעיל אות (כג כד) שאין מקום
לחשש השלישי בלא חששא שנחשוש לחשש הרביעי וא״כ מבואר
שכאשר יבוטל ויסהר איזו מהם מתבטלין שניהם כאחד ושני
החששות הוא רק חשש אחד לבד לפי דברינו :

ומעתה
כו
“

אחל לדון בחשש השלישי הנה החילוק שנחלק
במה שמצוי יותר חללים בשטוח עצים ממה

שהוא בכיסוי הקרח הוא רק כאשר נאמר שקרח הוי שפיר
מיעוט הנמלט מיעוט דלא שכיחא־ ולשיטת ר״י לא גזרו רק

בדאיכא בזה הסוג מיעוט המצוי ובכיסוי העצים יש שפיר
מיעוט מצוי הנמלט ושייך שפיר גזירת חכמים או שנאמר
עוד יותר דבכל משאל״ם הוא כשראו שלא עלה ובהא כשלא
ראו רק בחלל או מקום המגולה גרוע הוא מבכל משאל״ס ושאני
בקדח שאין מצוי חללים גס אין אחיזה כלל ושפיר אף בראי׳
במקום הנפילה לבד אין לחוש להצלה באיזה חלל דלא שכיח
ולא שכיח עליה כי אין אחיזה והוי מיעוט דלא שכיח כלל
משא״כ בעצים שיש בקצוות חללים וגם יש אחיזה הוי שפיר
שכיח הצלה עד שהוא ככל משאל״ס שצריך לדאות שלא עלה
בכל שטח שליטת הראיה ובלא זה שפיר אף אם נשאת תצא :

כז אבל

זה וודאי לא מסתבר לומר שיהיה אף אם נשאה
תצא מחמת חששא הנ״ל שהנה כל הנהרות בין
ההרים יהלכון ובעיקוס ועקלתון ולהדוב נמנע הראיה בכל
שטח שליטה עין ולא חלקו לנו חכמים ולח אשתמיע חד
מהפוסקים לברר זה החומדא דבנהד אין היתד רק כששולט
הראיה בכל שטח שליטת עין ומבואר ההיפוך בתשובת הגאון
מוהר״ח מוולאזין במק״ח בענף ע; אבות השובה ד׳ מאות (ב)
והלאה יעו״ש וע״כ הטעם דעיקר החששא אף לדעה הרמב״ן
וריב״ש ורשב״א דעדות על שהיה שיעור יציאת הנפש הוא
לעיכובא מדאורייתא אבל אינו רק על הראיה במקום הנפילה
אבל אחר שנשקע ולא נראה במקום הנפילה שוב רובם למיתה
הוא ואס נשאה נא תצא וא״כ נתבאר שחשש השלישי הנ״ל
שבו תלוי ג״כ השש הרביעי כנ״ל הוא רק ספק במלתא דרבנן
לענין איסור לכתחילה במשאל״ס :

כח תידןן

מיני ומינה דכיון דבכל משאל״ס אחרי הראיה
’ במקום הנפילה הוי רובם למיתה ומה שאסור
לכתחילה לשיטת הר״י הוא רק משום דאיכא מיעוט מצוי
הנמלט ברחוק ע״י כרמת ראש כרגע שאין נראה רק בקרוב
שיטור ריס ושוב עלה לשפת הנהר כאשר הנהר פתוחה בכל
רחבה ומפולש לו העליה אכן כאשר מחופה המיס בקרה או
בעצים לא ימלט בריחוק מקום כי אין גלים משפילים ולא הרמת
ראש ואלו הנקבים בקצוות העצים אף אס יהיה מצויים יותר
מבחלל הקרח עכ״ז לעומת כל השטח המכוסה כגשר עד
שבראשית ההשקפה ידמה שהוא בלי חלל כלל וכן אומרים כלס
לפי הדמיון [וזהו שהגיד העד שלא היה שום חלל כי הדמיון
בצירוף שהיה לו מלתא דלא רמיא לדקדק בעת שראה וטועה
בעת ההגדה] וודאי הוא שנא שכיחח ההזדמנות וההצלה
ונתמעט המיעוט ביותר כי אף בל״ז היה רק מיעוט לבד כאשר
ע״כא״ג לא תנא ואף שהיה מגולה כל הנהר וא״כ לא הוי תו
מיעוט המצוי בוודאי ולשיטת ר״י לפי מה שתירץ דאסרו
לכתחילה מחמת דהוי מיעוט המצוי הנה מבואר דבמיעוט

שאינו מצוי אף אס אינו בגדר מיעוט דמיעוטא רק דהוא
ממיעוטא דפליגי בהוא רבנן ור״מ בעלמא מ״מ לא הוי גזרו
רבנן לאסור לכתחילה רק' אס יש בה סוג דהוי מיעוט המצוי
[עיין במערכה ב הלק א אלף המגן אות (יד)] ולא במיעוט

סתמא וא״כ הדבר פשוט הוא דאין סברא כלל לומר בחששא
הנ״ל מחמה שיש חללים בקצוות העצים ובכל השטח הוא כגשר
ובאופן שאף בפתוח ממש הוי ג״כ רק מיעוט לבד ושאף
במכוסה יהיה הכל מיעוט המצוי זה לא יעלה על לב כלל
ובאמת מסתבר דהוי רק כמיעוטא 'דמיעוטא לבד ומחמת זה

א

מאומה דינא דהב״׳ח מן הסברא אף בלי ראיה כלל אשד לשיטת
ר״י אין מקום לגזירה חכמים בנפל בחלל הקרח וכן בעניכיכו
שמכוסה בעצים ופשוט הוא לסענ״ד :

ןיןזן

כי עד עהה בביטול חשש הראשון וחשש השני
כט
'י העלתי צדדי היתר אף לשיטה ר״ה הגס שביררתי
ובארהי בעזה״י לעיל דהעיקר להקל כשיטה ר״י לכן לא אחדל
לברר צדדי ואופני ההיתר בביטול חשש שלישיה ורביעית אשר
החששות שנים המה כאחד לבד כנ״ל והוא • כי הנה כבר ביארתי
לעיל באות (כ) דבין בנפל לחלל הקרח ובין בעניכינו סגי
בשיעור שליטה עין בלילה שראו שלח עלה ושיעור בליטת
עין בלילה הוא מועט מאוד בערך שליטה עין ביום עד
שלעכין הכרה לחבירו הרגיל ואינו רגיל לא יוכר בלילה רק
בד׳ אמות וביארתי לעיל במערכה שלישית קרה הנורא אות (ם)

שהוא שיעור יותר׳ מששים וא״כ אחרי שבענינינו היה העדות
ביום ושיעור ראיה שיש בה פגיעה הוא ריס לדבר פרטיי ובאם
ששיעור ראיה ביום הוא מיל כדעה הגאון מוהר״ח והב״ח וקרבן
נתנאל מסתבר וודאי שבלילה הוא בתוך שיעור ריס וכאשר
זה השיעור הוא ראיה שיש בה פגיעה חין נפקותא לנו אף
אס העד המסל״ה לא שם לב להתבונן על עליה דרך חלל
העצים ורק התבונן אס עלה על פני הלק המגולה שלפני
העצים מ״מ ממילא היה רואה אם היה עולה בתוך שיעור
ריס כמו הפוגע שנמנע הוא שלא יראה בחבירו וא״צ הפוגע
לשוס לב ולעלות על לב ובאם שנאמר כמו שכתבתי ליישב
לדברי רש״י שיעלה מדוקדק שיעוד שליטה עין פרסה ע״פ מה
שבאדהי לפי דברי כתייר ששיעור שליטה עין הוא י״ו מילין
כדמוכח מהא דבכודוה (נ״ד ע״ב) וביארתי דזהו על דאיה
כלליה ובראיה כלליה ראיה שיש בה פגיעה הוא פרסה הנה
לפ״ז אין צורך כלל לשיתן לב הרואה להתבונן וח״כ אין מקום
לספק הרביעי וממילא אין מקום לספק השלישי כמו שבחרתי
שתלוי חשש השלישי וחשש הרביעי זה בזה ואם יכול האחד
נופל השני ממילא וא״כ אין מקום לשני החששות אף לשיטה
ר״ת ואין מקום לחוש רק אם נאמר כמ״ש לעיל באות (טו)
במאמר המוסגר שם להעמיד לדברי דש״י ששיעור שליטה עין
ביום הוא פרסה בראיה כלליה בהוא ד׳ פעמים כראיה פרטית
שהוא מיל ולא מחמה ששיעור פרסה הוא ראיה שיש בה פגיעה
לראיה כלליה כי החוש יכחיש שיהיה שיעור ראיה י״ו מילין
וגס יכחיש החוש לשיהיה שיעור פרסה שיעור ראיה שיש בה
פגיעה ונאמר הכל דשיעור ראיה שיש בה פגיעה אינה רק
ריס אף לראיה כלליה וח״כ לא נדע דקדוק השיעור אס מספיק
שיעור ריש לשליטה עין בלילה כי באם שביום הוא פרסה
יתכן שבלילה הוא יותר משיעור ריס וא״כ ישאר עדיין ספק
וחשש הרביעי לשיטה ר״ת • אכן לזה נאמר שאף מי שירצה
לחשוש לשיטה ר״ת יודה בזה כי יש בזה עכ״פ עוד ספק

שמא הוא כשיטת הגאון מוהר״ח וק״נ והב״ח דשליטה עין הוא
רק שיעור מיל ורש״י דנקט פרסה הוא דרך גוזמא שאף מי
שיש לו ראיה משונה ג״כ ים נחוש שיצא ברחוק והוי כס״ש שמא
הלכה כשיטה 5״י ואף ׳אש כר״ת שמא ההלכה שרק שיעור
מיל הוא שליטת עין כדעה הגאון מוהר״ח וב״ה וק״נ כנ״ל :
סליק בעזה״י ביטול וסתירה לחשש שלישי ורביעי באופן שמספיק
לנו הגב״ע כמו שכבר נגבה ומבואר בשטר גב״ע :
ל ןזןיןי* אומר אף אס לו היה צורך לברר שראו העדים
׳ מסל״ה שלח ראה בכל שיעור שליטת עין שלא עלה
מחללים שבראשי קצוות העצים ־ויצטרך לשאל להאינו יהודי

שיפרש דבריו יש מקום לדין דשפיר יהיה מועיל אף עתה
והגס שיהיה ע״י שאלה מהמה שההתחלה דבריו היו שלח בשאלה
רק במסל״ה שפיר יש לסמוך שוב אף מה שיאמר בדרך שאלה
והגס
דדעת
ודעה
ותלה

שריכזה רק אחרי ימים וזמן אחר ופליגי בזה הפוסקים
מ״ב בשם מהר״ס ובנימין זאב דנוכל לשאול אף לאחר זמן
מהרשד״ס שאי אפשר לשאול רק בעת שהוא באותו מעמד
כת״ר זה שאם שנאמר דהעיקר כשיטת הרשב״א והרמב״ן
(ח״א) *ט

וריב״ש
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וריב״ש שהעדות שמעידין צריך שיעידו על שיעור שהיית
יציאת הנפש שאל״ס הוא ספק מה״ת וא״כ הוי מחלוקת הפוסקים
הנ״ל מחלוקה בדאורייתא וצריך לילך אחר המחמיר וע״כ הביא
כת״ר ראיה מכרעת לשיעת הרשב״א ורמב״ן וריב״ש מגמ׳ דשבת
(ק״ח ע״ב) וע״פ זה העלה להחמיר בענין לשאול מהעדים שלא
באותו מעמד על שיעור יציאת הנפש ולכן השתדל כת״ר
להוכיח מהגדת העדים מסל״ת שכבר הוא מבואר שהעידו
בלי שאלה על שיעור ששהו ג׳ שעות ויפה הוכיח וא״כ במאי
דביארתי בחשש רביעי להסתפק בהגדת העד שהוא רק על
הלק הגלוי לבד ולא על שעח שליעת עין' בשטח שפרוסיס
העצים עלי מיס הנה כבר ביארתי לעיל אות (כז) דזה נכ״ע
רק חששא דרבנן לבד ומדאורייתא מספיק בעדות שראו שלא
עלה במקום הנפילה וא״כ שפיר ׳יודה כת״ר ששוב נוכל לסמוך על
דעת מ״ב בשס מוהר״ס ובנימין זאב דיש תיקון בשאלה אף
אחרי יום ויומיס ואיזו זמן שיפרשו דבריהם ופשוע• ואף יש
לי עיון במה שכתב כת״ר להחמיר כדעת מוהרשד״ס לענין
עדות ששהו שיעור יציאת הנפש כשאינו באותו מעמד ולפענ״ד

ומה גס שרבים יודעים לשוני ע״פ המיס והאב לומד את בנו
ואי־ יאמר שמנפילה ע״פ המיס יהיה יוצא מחזקת חיים וא״כ
כמו כן הוא הנופל בימא דסדוס שהמיס מלוחים וכדפרש״י
שאינו מניח כלל לירד תהומה כמו שהוא כן הטבע בכשורי בכל
מימות שבעולה ששעה הכל למעלה ולא תהיה למעה ולא יראה
בשוס פניס שירד׳תהומה’ויאבד מהעין ובזה האופן לכ״ע לא
מבעי דאה כשאת תנא אבל הוא ממש בחזקת חי ואין חילוק
בין ימא דסדוס לשארי מימות ולכן לא היה יכול הגמ׳ לומר
נ״מ בזה ולא קשה תו מידי :
לד ןאץ להקשות קושי׳ הנ״ל לכאורה רק על מה שפירשו
י 'הרמב״ם והר״ח בגיטין שס דהפינה שנאבדה
שנשברו הכליה והעציס ונשארה להנהגת המיס לבד בלי עונין
ומשיעיס ואף שלא ראינו כלל נפילת אנשיה לסמים יצאו
מחזקת חייה ונותניס עניהס חומרי חייה ומתיה אבל בימא
דסדום ראוי נהיות בזה עדיין בחזקת חייה שאף אה תשברה

נראה בזה עיונא מחמת שני דברים

א במה

שהכריע כת״ר בין מחלוקת הראשונים שהעיקר
לא
כדעת הרשב״א ורמב״ן וריב״ש שבלח שהח כי
הוי ספק מה״ת והוכיח זה בראיה משבת ק״ח ע״ב דאיתא
התם כי אתא רב דימי אמר מעולם לא עבע גברא בימא
דסדוס למאי נ״מ וקשה למה אינו אומר הגמ׳ דנ״מ אם נפל
אדס במשאל״ס דבימא דסדוס אף אס נשאת תצא אלא ע״כ

דצריך שהא עד שתצא נפשו ושיהיה מכוסה זה השיעור במים
אז אם נשאת לא תצא אבל בל״ז כן הוא אף בכל מימות שבעולם
דאף א״נ תצא ובימא דסדוס לא מתכסה במים וא״כ ליכא
לאשכוחי נפקותא .הנ״ל אבל לדיעות החולקים וסברי דאין
צריך בכל מימות שבעולם שיראו העדים שכיסהו המים בכל
שיעור יציאת הנפש ובנפילה לבד יוצאת מאיסור א״א מדאורייתא
וא״נ ל״ת היה להגמ׳ לומר נ״מ דבימא דסדוס בזה אף א״נ
תצא והנה זה הראי' וההוכחה שאלני זה יותר משנה בהיותי
בווילנא ובה לצל קורתי הרב המאוה״ג וכו׳ מוהר״ר יעקב נ״י
אב״ד דק״ק נימיצין הסמוכה לווילנא והקשה לי קושית כת״ר
על הפוסקים דסברי דבעינן שישהו העדים שיעור יציאת הנפש
מדאורייתא שבל״ז אף אם נשאת תצא :
לב אמלתי לו תוך כ״ד דאיך יש להוכיח מיניה להכריע
בין מחלוקת הפוסקים הנ״ל דאף לדעת
הרשב״א ורמב״ן וריב״ש יקשה דעכ״פ אף בדלא שהו שיעור

יציאת הנפש יצא מחזקת חיים ונותנים חומרי חיים וחומרי
מתים כדאיתא בפ׳ כל הגע כאפר עיקר דברי הרשב״א
והרמב״ן והריב״ש הוא ליישב מהא דפ׳ כל הגט הנ״ל למה
התם הוא בספק חיים ומתים ובנפל במשאל״ס אם נשאת לא
תצא ותירצו דהתס מיירי בדלא שהו כו' ובנפל במשאל״ס הוא
בדשהו ולדעתם ספינה המטורפת בים הוא כשלא נטבעה והוי
בחזקת חיים וספינה שאבדה הוא כשנטבעה ולא ראינו עד

שיעור יציאת הנפש אז נותנין חומרי חיים ומתים בת כהן
לישראל ובת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה ובימא דסדוס
שמעולם לא טבע גברא בנפל גברא ביה ולא ידענו מה היה
בסופו הנראה דהוא בחזקת חי ומה גס אס ידענו שהיה סמוך
למקום נפילתו דברים שיוכל להנצל ע״י עציס רפסודות או
ספינה קטנה כי אחרי שהוא רק למעלה ולא שוקע למטה ישוט
אף מי שאינו אומן במלאכת השטה כי האומנות הוא שלא
ישקע למטה וח״כ קשה אף לשיטת הרשב״א ורמב״ן וריב״ש
למה לא אמר הגמ׳ נ״מ לענין זה שבימא דסדום הוא בחזקת חי:
העיקר בזה דאף זה שנותנים חומרי חיים ומתים
ל3
הוא רק שראינו עכ״פ נאבד וכסהו התהום ולא
עלה תיכף למעלה כי כסהו המיס או גלגלוהו אכן בלא זה
ים הרבה נופלים ועולים תיכף וכל אדס יכול לשוט מעט

למעה תהומה ואף בעת רוח סועה והער לכן נא יקרה זה
שישברו כל העוגין והוילוניס והמשועיס כי שבירות כלי ההבעה
הוא ע״י ירידת תהומה ועלי׳ מחבעת המיס ישברו כי אין
עוצרס חיל למלחיס להובילה רק הרוח סוער עליה והמלחים
מניחים ידיהה מלעשות מלאכתה במיה רבים בעת הזעה כי היא
יורלת תהומה ועולה שמימה אבל בימא דסדוס לא יקרה
כה כי לא תרד כלל בתוכיכיות המיס אף לא בחלק ממנה
ויכולים המלחים בעת הזעה מרוחות להוריד הוילוניה ועכ״ז
לא תשקע ולא יזיקוה הרוחות כי היזק הרוחות הוא כשהם
מרחפים בחוזק בתוך הוילוניס וע״כ כאשר בזמנינו נתחדשו
אניות הולכות בלא ווילוניה כלל הנקראים (פאראווא ביף)
אינם מהתכנים מרוחות וככה הוא בימה דהדוה בכל האניות
ואף לו יהא אס יקרה בימא ?־סדום ע״י סיבות רחוקות דלא
שכיהא לא קשיא מידי מה שאינו אומר הגמ' נ״מ במה דל״ש:

נראה

לפענ״ד לומר דבר מחודש שאף לשיעת הרפב״ח
לי 3
ורמב״ן וריב״ש שצריך לשהות עד ביעור
יציאת הנפש מדאורייתא נא נוכל לדעתה להחמיר כדעת
מהרשד״ס שלא יועיל הגדת הא״י ע״י שאלה כשכבר המד
במהל״ת כשאינו באותו מעמד אלא לדעת הרמב״ן ורבב״א

וריב״ש מוכרח דאף שלא באותו מעמד שפיר דמי ואה נרצה
להחמיר בזה יהיה כתרי חומרי דהתרי אהדדי־ דהנה לשיטת
הרשב״א ורמב״ן וריב״ש דצריך דווקא שיעידו העדיה ששהו
שיעור יציאת הנפש ומבואר עוד בהרשב״א ומיוחה לרמב״ן
ופהק כן ברמ״א הי' י״ז העיף ל״ד דאה העיד העד סתמא
שעבע חוששין שקורא כן עביעה לשבירת ספינה או נפילה נבד
ואף דלא שהא שיעור יציאת הנפש ולכאורה הוא תמוה מאוד
שאיך יפרנהו להא דדביתהו •דר״נ איכהבא מחמת הגדת הח״י
סתמא מאן איכא בי׳ חהא עבע חהא ולא אמרו רבנן ולא מידי
ומבואר שלא דרשו כלל על ענין הטביעה אס שהא הא״י עד
שיעור יציאת הנפש וכבר עמד בזה במהריב״ל הובא במראות
הצובאות ס״ק קל״ד ותירץ דהש״ה נקיע לשון קלילא ונקיעה
ולפענ״ד אין זה כל ישוב דאיך יקצרה הגמ׳ במה שהוא עיקרי
ותנאי ובכזה יאמר חכמים הזהרו בדבריכם כו׳ כי נוכל לעפות
בנקל ולומר או דאין צריך כלל שהיה שיעור יציאת הנפש או
עכ״פ נוכל לומר דכשלא ידענו איך ומה הי׳ שהעד העיד התמא
דיינינן להקל שראה שלא עלה בשיעור יציאת הנפש ובמראות
הצובאות השתדל ג״כ בהתרת קושי׳ הנ״ל והאריך הרבה באופן
שלפי דבריו יתחדש חידושי דינים •נגד סתימת הפוסקים ולח
ראיתי להאריךבזה והדברי׳ מבוארי׳ אצלי בעזה״י בקונטר׳מויחד:
לז ןמל כן נראה לפכננ״ד בישוב הקושיא החזקה הזאת אשר
יאמר ע״ז שהוא ישוב מספיק ולא יפלא לנו עוד
׳
שימת

שרת עמודי איש חלק א
שיטת הרשב״א ורמכ״ן וריכ״ש ושהתה נן הרמ״א ושיהי׳ דכרי
הגמ׳ מדוקדקיה בקיצור ו שהגמ׳ מספר לנו התחלת אמירת
א״י שהיה במסל״ת בסתימות טכע חסא ור״נ חמר האלקיה
אכלו נוירי לחסא רק דרך הכל וצער חמר ולא שהיה מבורר
 рכי לא סוגד עדיין חיך ומה היה טכיעת חסח ולא יפלא
חיך אמר בלשון שבועה כי קא חזינן שאמר האלקיה שאכלו
כוורי גחהא ומנא ידע שאכלוה כוורי או אה הוא שלס עדיין
ומה גה שמטבע היה לדחות כל דבר מת לחוץ כדאיתא בפ׳
המוכר את הספינה (ד' ע״ג ע״ב) יעו״ש ברשב״ס בד״ה ואדהוהו
מיא ועוד אה חכמיה האמינו למסל״ת נענין עגונא מחמת
סברא דדייקה ומנסבא החס יש מקוס מן הדין לענין שבועה
שיוכל לשבע שאמת הוא כך [ומזה קשה על דב־י הגהת מרדכי
הוף האשה בתרא בשה מוהר״מ וצ״ע] אלא ע״כ דרק צעק
לאלקיה על אבל וצער שיוכל להיות שלא יבא חהא אף לקבורה
ודביתהו דחהא חשבה שאמר ע״ד האמת ואזנה ואנהיבה ולא
אמרו לה רבנן ולא מידי כי חזקה גדולה הוא שאף האשה
שמחיריה לה ב״ד ע״פ ע״א או מהנ״ת היא דייקא טרה מנסבה
ומחמת .כן האמינו רבנן לע״א ומסל״ת ואף שלא ידענו איך
ומה תדייקה והנה בזה דהא״י היה ממכירי בית חסא כמו
דאמר מאן איכא ביה חהא כו׳ ואיך יתכן דלא הדייק האשה
טרה מנהבא לדרוש מהא״י איך היה ענין חזיון הטביעה אס
לא ראה רק שבירת ספינה לבד ואה ששהא עד שיעור יציאת
הנפש ומה גה לדבי תהו דר״נ דהיא היתה אשת חכר ואמרינן
בפסחיה ד׳ ע״ב דחזקה לחבר שאינו יוצא מתחת ידו דבר
שאינו מתוקן ואה שולח וודאי שא״צ לשאלו ולברר יעויין
בתוס׳ ־פסחים שה ע״ב ד״ה לאו יעו״ש ומכש״כ בהא דהיא
אזלא ומנסבה שאמרו שהוא 'חזקה לכל אשה אף לא אשת הבר
ולכן לא היו צריכיה לשאול ממנה אס דייקא על ענין הטביעה
ואמרינן דוודאי דרשה מא״י טרה אנסבה ואה היה אומר לה
שלא ראה שיעור יציאת הנפש היתה באה אשת חהא לפני ר״נ
להפר נו שאין מבורר או לא היתה מנסבא ומזה מבואר שא״צ
לשואלו באותו מעמד דווקא שאל״כ איך נוכל לסמוך על החזקה
שדייקה ידרשה מהא״י כי אולי דרשה אחרי יוה או יומיה
כי היא דאנהבה הוא לפחות אחרי צ׳ יוה דהמתנה :

ומה

שהוכיח הרי״ף והפוסקים הדין דאין צריך רק
לח
התחלה במהל״ת מהא דפונדקית ולא מהא דטבע
חסא כי שה כפונדקית רק הבכי׳ לבד חשוב התחלת דבריה
ומבואר שאף שהתחלת הדבר לא היה כלל הגדה מפורשת ממיתה
ועכ״ז חשוב התחלה יהיה מה שיהיה ומהא דטבע חהא לא נוכל
ללמוד רק שכשאמר שפיר במסל״ת שמת הבעל ורק לא פירש
יפה נוכל שוב לשאול ממנו פירוש דבריו והיה עדיין לנו הפק
אה רק התחיל בדבריה לבד ועל כן בחרו הרי׳יף והפוסקים

1מה

תו אף בתי׳ח הדין נמו בע״ה וחין כוס חזקה דהיה קול מעליה
אף מעליה הקרונית ולכן נשלא נתוודע לנו כיאור העדאת
העד שאמר טבע חיישינן שקורא לנפילה לכד עכיעה ומה
שלא אמרו ולא מידי לדכיתהו דחסא ני אחרי שהנסבה חזקה
הוא שדרשה מהא״י כיאור דכריו ודייקה ואח״נ אינסבה ומונח
לפ״ז דלשיטת הרשב״א ורמב״ן וריכ״ש דצריך שיעיד העד ששהא
עד שיעור יציאת הנפש יונל להדרש מהא״י שכבר אמר במסל״ת
שיפרש דכריו אף שלא כאותו מעמד לאחר זמן :
מ ןאר £נן שפיר יוכל להדרש אף עתה שיפרשו דכריהה אה
התכוננו לראות בשטח פשלע עי; שלא עלה מכין
העציה וכאם ששה הוא מקום מישו־ שעח פרסה ד׳ מילין
יכואר לנו שלא עלה ככל שעח ראיה ששולע כיוה לפי פשעיות
דברי רש״י כאשר כיארתי בעזה״י שיש לפרש לרשי׳י שהוא
כדקדוק ולשיעת הגחון מוהר״ח וב״ח וקרכן נתנאל מספיק
כאס ששיעור מיל אחד הוא מקום מישור ואין דבר חוצ׳ן כפני
הרחות ששוב וודאי דאין נפקותא נלל כמה שבשטוח עציה יש
חלליה מנויה יותר מכקרח והיה ההיתר מפולש כיותר :
מא אכן לפי מה שהעליתי לעיל עד .אות (ל) ולא עד ככלל
’ אין צורך ־לכל זה וככל ענין מותרת האשה ואין ,לחוש
לחשש שלישי ורביעי ויסתייע לזה סתימת הכ״ש והט״ז והיעדתי
לעיל גה מרמכ״ה וש״ע דלא כיארו עעמא דאגמא דסמקי שהוא
משוה השפלת גליה לכד שע״כ כהו כעת שמכוסה כקרח שאין
גליה שריא החשה וע״נ דכזה לא לכד כאגמא דסמקי אלא
אף כנהר הדין כך והוא ככלל מיה שיש להס סוף ושפתי חלל
הקרח שנפל כו הוא הסוף ושוה הדין כנהרות ואגמיה ואין
חילוק אף אה סמוך היו צדיה דגיה ונעשה שה חלליה רכיס
ונן אף אה הוא כיומי ניסן שככר הזמן הוא חס ורק עדיין
לא נמס הקרח כאשר יקרה כן כנל פנה שמקורה יבא זמן
החס והקרח עדיין מכסה עד יזרח השמש יוה אחר יוה והעיקר
ע״י גשה שוטף ישכר הקרח וא״כ אף שכזמן שככר בא זמן
החוה לא שייך סכרא דהיה צריך להיות קול מעליה וחימוה
ההכרחי מחמת קור כמ״ש לפני קרתו מי יעמוד אכל כשככר
כא חוה אין זה הונחה כלל גה ידוע שבהתחלת הפשרת
השלגיה בביאת החום אצל שפת הנהר נפתח מקודה הקרח
ותינף פתוח ככל שפת הנהר וענ״ז לא חיישינן כזה להצלה
ע״י מחש״ד ומעתה אין עוד שוה צד לחלק מענינינו מחמת
שוס חשש מחששות הארכעה שדברנו מהה עד עתה ואף שלא
נדע זה רק מסתימת רבותינו האחרוניה ומסעד סתימת
הרמכ״ה וש״ע אכל אחרי שישבתי לכל קושי׳ ובחרתי כעזה״י
הכל כטעס נכון ראוי לילך כטח בעקבות סתימת רכותינו ננ״ל:
סליק

יותר להוכיח מהא דפונדקית :

■שלאיכא דא׳מרי דהתיר ר״נ ואמר דחסא גברא
יט
רבה אה איתא דסליק קלא אית ליה ולא דרש ר״נ.
על ענין הטביעה שאולי עלה תיכף כי לסברת איכא דאמרי
דלא משווינן המידה ומחלקינן בין ע״ה לת"ח ובת״ח דיינינן
מהעדר קול ולא אמרינן דאולי אתיליד ביה מומא שנשתקק או
אעיקור תלמודיה וכדומה הנה לפ״ז לא היה צריך לדרוש על
ענין הטביעה אולי רק נפל וסליק במקומו כי זה וודאי היה
קול בת״ח שוודאי היה מברך ברכת הגומל ביה עשרה ובהו

צורבא מרבנן ומודיע הנס שנעשה לו והיה מפורסם הנס
שנעשה לת״ח כחסא ויעויין במנחות פ׳ התכלת (מ׳ ע״א) א״ל
רבא בר״ח לרב ולרמו ביה עשרה ונפקו לשוקא ומפרסמא
למלתא ע״כ הרי דכל ע״י עשרה מתפרסם וא״כ וודאי דהיה
מתפרסם כשהיה מברך ברכתו הגומל ביה עשרה בקרוב למקום
נפילתו וכל זה הוא לסברת האיכא דאמרי אבל לפי לישנא
קמא וכדקיי״ל כן שלא שנא צורבא מרבן ל״ש אינש דעלמא כו׳:
השוו חכמים מדותיהם ולא חילקו בין איש לאיש ומקום ממקום
וחששו תמיד להעדר קול לאיזו סיבה שנטשה אלם וכדומה לכן

לח

בעזה" י

ביטול וסתירת חשש חמישי • .

והוא מחמת שלפעמיה עומד עץ כאלכסון כסולה
מוצב ארצה וראשו למעלית המיס ואולי נעשה עי״כ
מחילה מצלת ושמא הוא יותר שכיח מבכל משאל״ס עד
שבזה אף אה נשאת תצא והעיקר מה שבזה יתכן שיהיה
אף בחריפותא דנהרא מקוס שנפל הנטבע ונושאו

הנה

חריפותא דנהרא נ

מבואר ביבמות קכ״א ע״א בהא שנכנס אחד
מב
למכמור מכמוריס בירדן ונכנס לתוך המחילה
ושקעה עליו חמה ולא מצא פתחה ושהא עליו הכירו עד שתצא
נפשו ולמחר זרחה לו החמה ומצא פתחה ובא ומצא הספד
גדול בתוך ביתו ואמר רבי ע״ז כמה גדוליס דברי חכמיה שאמרו
משאל״ס אשתו אסורה כו׳ מזה נוכל ללמוד בהחלט שאף
באופן כזה שראינו נכנס לתוך מחילה ש״ד ולח עלה שאה
נשאת לא תצא שאל״כ שבזה אף אס נשאת תצא דלא הוי רובס
למיתה בזה ומה שבמשאל״ס א״נ ל״ת הוא רק משוה דרובייהו
לא יובילס המיס כלל לתוך המחילות ש״ד שבגובה שפח הנהר
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כי ילכו במורד כמו המים שהולכים במורד אבל שפיר כאשר
יובאו לתוך המחילות שפיר שכיח הצלה שא״כ מה נתפלא
רבי ואמר ע״ז כמה גדולים דברי חכמים אחרי שבזה האופן
שחזה שכיח ההצלה אלא ע״כ שכל ענין הצלה של מחש״ד
משקיעת החמה ומזריחה הוא מלתא דלא שכיחא ולא עלה על
לב חכם שיעלה כך ורק חכמי התורה צפו ברוח .קדשם כל
םג
" ׳

הנולד וכאשר צפו כן הזינו :
נידון ומה התם שנכנס ממש לתוך מחילה ש״ד
הוי רובם למיתה ואם נשאת לא תצא קו״ח

בענינינו שאף אס נחוש שמנוי מחש״ד מצלת אכתי לא
ידענו כלל אם עלה והריס ראש למעלה מהמים ואם השיג

מעמד ולא דמי לממשי׳ ד שנעשו בזה האופן שיהיה שם מעמד
והרמת ראש ואף אם נאמר דבמחש״ד נעשה הפתח רחב וע״כ
לא שכיחא שלא ימצא הפתח אבל בענינינו אולי נתהווה רק
חלל להרים ראש ולא יכול לעלות ולצאת עד חתר אחרי
הצלה לקרוא בקול לעזר וכדומה אכן לעומת זה יש צדדים
רבים דלא שכיחא בענינינו שמה שיזדמן שיתהווה מחילה מצלת
צריך תנאים רבים וכן שלמים חדא שיעמוד עץ באלכסון ראשו
למעלית המים שנית שהעצים שבצידה ישיירו מקום להרים
ראש לבד וימנעו מלעלות ,שלישית שיהיה לו בזה המקום מעמד
לרגלו באופן שירים ראש למעלית המיס■ רביעית שיהיה סיבה
שיופסק גלגולו בהמים בבא בזה המקום ויניחו לעמוד ולהשיג
מעמד • ממשית שלא ידמה בשום אופן למחש״ד שהמחילות
הולכות למרחוק החת הארץ ובדרך עקלקלות מאוד וע״כ אף
שמבואר בגמ׳ שם ששנים היה שרנו לכמור מכמורין בירדן
ואחד נכנם לתוך המחילה ש״ד וקרה לו מקרה שלא מצא פתחה
לצאת וחבירו שהא בשפת הנהר ולא שמע מחבירו קול קורא
זה לזה לאמר איכה או אנה הפתח ובכל השיעור שתצא נפש
לא שמע שוס קול וקשב וע״כ חשב שמבירו וודאי מק ועשאו
הספד בביתו על מיתתו ובהכרח שכ״כ הולכת המחילה בריחוק
עד שנמנע להשמיע קול צעקה החוצה לא כן בענינינו שאף־ אס
יהיה חשש מחש״ד מצלת איננה רק מעץ שעלה למטלה ובאם
שהיה משיג מעמד ומרים ראש וודאי שהיה צועק בקול שיושיעו
המושיע ומה גם שידע הנטבעי ההוא מהערל ודיבר עמו
שיושיעו ולקח ממנו עצה להניח הסוס ולתפוס בהטצים והאיצו
יהודים היו שם שלשה שעות וחותרים אחרי הצלת נפשות ובאם
שהיה שומעים איזה קול מתחת העצים היו הולכים אחרי
הקול ההוא להציל ולא שכיחא יותר ההצלה שניצול זה שנכנס
לכמור מכורין במחילה של דגים שהיה באופן שהולך אדם
בכוונה למרחוק תחת הארץ שיש לו שם מעמד יפה ושהלכה
בעקלתו; ובלבול באופן שבלא אור השמש אין לראות הפתח

ואחרי שביארתי שבכעין עובדא הזאת הוי הדין בוודאי שאם
נשאת לא תצא כש״כ בענינינו :
מי ונידה עוד בזה שאחרי שביארתי בעזה״י לנכון .שאף
’ אם נחוש שימצא מחילות מצילות לא יפה כוחייהו
ולא שכיחא בהו הצלה יותר מן• מחילות של דגים שנזכר בגמ׳
אשר הגמ׳ מיירי אף בנכנס ממש לתוך המחילה וכבר העלתי
לעיל באות (ב) שכשאין חששא להצלה ברחוק משיעור שליטת
עין אין חוששין גם ■להצלה בתוך השיטור ע״י מחש״ד כי ההצלה
ע״י מחש״ד הוא לא שכיחא וגזר חכמים הוא כשיש בזה הסיג
אופן שיהיה מיעוט המצוי כשיטת ר״י וסייעתו והוכחתי זה
באות הנ״ל מהא דהרמב״ס ורבינו ירוחם וש״ע שלא זכרו כלל
בטעם שאסרו חכמים שחששו להצלה של מחש״ד ולא כתבו רק
בטעם האיסור שמא עלה למרחוק ותמוה הוא שהשמיטו
למשש המוזכר בגמ׳ אשר נ״מ עובא בזה החשש היכא שיש
למורד הנהר הוגר ועוצר כמו בבתי הרחיים וכמו דיו״ד-בסי׳

שע״ה בב׳'י ב;ם העיטור בשם תשובת הרי׳יף ובמ״ש בזה ומובא
בש״ך שם מבואר דיצוייר גם בנהר שיהיה להמים סוף
ושבזה אף לכתחילה תנשא ולחששא של מחילה ש״ד אין נפקותא
.במה שיהיה סוגר ועוצר להמיס כי לא ידמה למיס שיש להם

סוף דעלמא דלאשכיח בהו מחילות ש״ד ובנהר שכיה מהילןת
ש״ד ולכן הוכחתי שע״כ שקיימו בשיטת ר״י ואין לחוש גחששא
של מהילות ש״ד אשר הוא מחששא דלת שכיחא עד שחמר
ע״ז רבי כמה גדולים דברי הכמיס והוא ראיה שלא כראה ולא
נשמע ולבעלה על לב שיהיה הצלה ע״י מחש״ד ורק כשיש חששא
להצלה ברחוק מקום באיזה זמן סערת הרוח וכדומה שוב השוו
חכמים מדותיהס וחששו אף בעת השקעה ובאופן שהולכת
שוקעת שאין חששא להצלה של עליה ברחוק עכ״ז עדיין יש
איסור מחמת חששא להצלה של מחשי׳ד כיון שיש בסוגו הצלה
של עלי׳־ ברחוק אבל כשיש סוגר ועוצר להמיס ואין עוד בסוגו
מחש״ד כי
חשש עלי׳ ברחוק לא חיישיכן תו לחששא של
לא גזרו רק בשיש בסוגו מיעוע המצוי כמו שכתב הר״י בטעם
איסור במשאל״ס וגוסס וכבר נתבאר לעיל באות (מב) דאף
בנכנס לתוף המחילה ש״ד הוי ג״כ מיעוע דלא שכיחת עד
שחף בחופן ההוא לא היה עולה על לב אדם רק גדוליס^המה
דברי חכמים שרוח ד׳ דיבר בס וראו הנולד שלא היה עולה
לחשוב לשוס חכם בעולם ועוד כבר נתבאר שוב באות (מג)
שבענינינו עכ״פ אין לחוש ולח שכיה יותר מהצלה של הנכנס
במחש״ד ואף רחוק הוא מהדעת יותר וא״כ אחרי שהטלתי
וביארתי לנכון שבענינינו אין חשש של הצלה בריחוק מקום
כמו בדינו של הב״ח בנפל לחלל הקרח ואף קילא בזה ומסתבר
יותר מבנפל לחלל הקרח כמו שהארכתי לעיל בביטול וסתירת
חששות ראשון ושני ושלישי ורביעי א״כ אין עוד לחוש לחשש
הצלה ■של מחש״ד ולא לחשש החמישי חשש שימצא מחילות מצילות
כי חד דינא להו כנ״ל :
מה ןזךף כאשר ביארתי בעזה״י לעיל אות (כז) דאף כשהנהר
מתעקמת בקרוב למקום הנפילה וכאשר הנהרות
בין ההרים יהלכון ואי׳כ לא שולע הראי׳ אחרי עקמימות הנהר
ועכי׳ז לא חילקו והכל הוי אס נשאת לא תצא והוי הכל רובא
למיתה וזאת יחייב הדעת הישר שבאופן האמור שאחרי העיקום
אין שולע הראיה ושפת הנהר פתוח להצלה וגם נמצאים בנהרות
מקומות לא עמוקות שיוכל להשיג מעמד הנה יתכן בזה המיעוע
ההצלה יותר ממה שינויי* ההצלה כשמכוסה הנהר בעצים
משפה לשפה שבכה״ג לא ישחר אופן לחוש להצלה אם לא שיהיה
מחילה מעץ עקום ולא יהיה יכול לעלות תיכף ולא נשמע גס קול
לכן מכמה וכמה צדדים מתמעע בכאן מיעוע הצלה ואם בנהר
פתוח ומתעקמת הוי רובא למיתה מחוייב שבזה נתמעט
המיעיע ולא הוי על כ״פ מיעוע המנוי כי באם שבזה הוא מיעוע
המצוי יחוייב שלא יהיה בנהר פתוח ומתעקמת שיש בה חששה
בעליה בקרוב רוב נעבעיס רק ספק לבד ואחרי שמאומה

מהדעת הישר שאינו מיעוט מצוי ואס כן אין בסוג ההוא
כשמכוסה בעצים בשיעור שליטת עין אופן של מיעוט המנוי
וכל הסוג הוא באופן שמיעוט הניצול לא מצוי הוא הנה
כבר הטלתי להלכה דהעיקר כשיטת ר״י וסייעתו דלא גזרו רק
כשיש בהסוג עכ״פ אופן שיצוייר מיעוט המצוי וכשאין בהסוג
אופן שיהיה בו מיעוט המצוי תנשא שפיר אפילו לכתחילה :

מו ומה

" יחייב הדעת והסברא הישרה יש בזה צד מעליותא
להיות לנו ההלכה בטוחה יותר ממה שיחוייב רק

מדרך.העיון והראיה כי מה שעולה ע״פ העיק והראי׳ מעומק
ההלכה יתכן שימצא איזו קושי׳ לתירוץ שע״ז היסוד בנוי
כל כבנין אבל מה שמחריב מעצמותו מצד סברא המחייבת
הדין לא יבוטל אם לא כשימצא סתירה מפורשת ויאמר בדרך
שאמר זבחים (צ״ו ע״ב)רמי ב״ח לרבי יצחק שר יהודא אי תניא
תניא ולפענ״ד בדין הנפל לחלל הקרח שמיירי בי׳ הב״ח בתשובה
לזה גאוני
שהיה כל הנהר מכוסה בקרח שהסכימו
זמנו מחוייב הדין מן הסברא לבד שכיון שאף בנהר פתוח
רובא הוא למיתה וא״נ ל״ת בלי ספק שכיסוי הקרח אף אם איכא
חללים באיזהו מקומות מיוחדות עכ״פ נתמעט הרבה הלק
המיעוט הנמלטים ונמנע עוד שיהיה בזה מיעוט מצוי שבאם

שהיה בזה מיעוט מצוי הנמלט יחוייב שבנהר פתוח ממש לא

לט.

שרת עמודי א״ש חלה א
יהיה כלל רובא המתיר בדיעבד אס כשאת וכן בענינינו במכוסה
מט ונחמיה עוד יותר בזה וכחזי אכן איך היה נידון אם
י היה מוריד אדם באימון כמטרה לחץ עץ
*

בעצים בכל שטח הראות יחוייב ג״כ כנ״ל כמו שבארתי כדברים
האלה לעיל באות (מה) אבל בין בחלל שבקרה ובין בעכיניכו

מחמת חיוב הסברא היישרה שלא הוי תו מיעוט המצוי ואין
בזה הסוג מיעוט המצוי לא כיתרת רק לשיטת ר״י לבד
ולשיטת ר״י עלה לכו דרך ההיתר בין בדין הב״ח •
ובין בעכיכיכו מהמת שכי הצדדים כלומר בין מצד דרך העיון
כמו שהעלתי בדברי שערכתי בעזה״י ובין מצד הסברא היישרה
אבל לשיטת ר״ת אין מועיל כלל סברא הכ״ל כי אף בלא מצוי
כלל והוא מיעוט דלא שכיח מאוד ג״כ גזרו וקיימתי דיכא
דהב״ח אף בדרך העיון והראי׳ הכל רק לשיטת ר״י כמבואר
בחלק קרח הכורא והעיקר תשובתו בשי׳ ק״ד לא מתוקמי
בוודאי רק לשיטת ר״י  :ובעכיכיכו במה שביארתי בביטול
וסתירת חשש ראשון ושני ושלישי ורביעי מבואר הכל פכים
למעליותא להיתירא יותר מבחלל הקרח שיעלה שברת היתר
אף לשיטת ר״ת אבל בביטול וסתירת חשש חמישי הכל הוא
דק אליבא דשיטת ר״י לבד ומאן דיחוש להחמיר לשיטת ר״ת
היה עדיין צורך לברר שאין מצוי בשעוח העצים מחילות
מצילות ויהיה כמו שאמרו לענק מיס שיל״ש דלא שכיהא
מחש״ד ול״ח בכזה אף לר״ת אבל לפענ״ד נראה דאין צורך
לזה דראוי להקל בזה כשיטת ר״י וסייעתו וכמו שביארתי
והעלתי לעיל בעזה״י בטעם וכימוק שהיא שיטה המחוורת
בבבלי וירושלמי ושבשטתי' קיימא הרא״ש והרמב״ס והש״ע
והיש״ש ומה גס שהוא רק בחומרא דרבכן .שהחמירו לעכין
לכתחילה לבד וודאי דיש לילך בתר דיעה שהיא לקולא ומי
שיהמור לחוש להחמי' לדעת ר״ת לא יכוהו בו רוח חכמי׳ לפעכ״ד:

תם ונשלם סתירת וביטול חמשה חששות

אשר

החמשה חששות המה יצאו לחלק בין עכיכיכו
להיתר הב״ח בכפל לחלל הקרח ועתה כתבאר
בעזה״י שחין לחלק בכייהו וכיתרת העגוכה דכקטיכן בה
מצד טעמים לשבח שביארתי בעזה״י בדיכא דהב״ח הנ״ל
בלי שוס חשש ופקפוק :

ומעתה אוסיף עוד בטעמים אחרים בהתרת העגונה
דנקטינן בה ומה׳ אבקש עזר :
ויעץ כי מחמת הכאת העץ אדון ג׳ טעמים ע״כ אקרא לזה

ענף עץ עבות
מז ןזןף יש לעיין ולדון בעכיכיכו במה שהעיד העד המסל״ת
שירד עץ מהאשפוסק והכהו לעומת לבו ועי״כ עקרו
׳
מאחיזתו בידיו בהעצים וירד תחתיהם וכעלס מהעין וביום
הקודם ירד ג״כ כ1ן מהאספוסק והכה לשור שרצה לשתות
מיס מהנהר וכהרג השור מכח חבטת העץ וכבר כתב אחי נ״י
ע״ז שראוי להקל ולומר כי כמשפט השור כן משפט האדם
ולכאורה הוא דברים תפלים לא מתקבלים על הדעת כלל
כי לא כל העצים שוות ולא כל הזמנים שוות שלא ידמה
ההורדה ביום רוח שועה ושער כיוס השקטה ולא כל החבטות
שוות ומחבט מאבן אהד שיש בו כדי להמית ים שיומת ע״י

מח אמנם

ויש שישאר בחיים :

עכ״פ ספק מיתה יש בזה ומצד המקום מסתבר
בענין האדם יותר שיהיה כהרג כי האדם הי׳
בחריפותא דנהרא שהוליך בע״כ לסוש ורוכבו אבל השור שתה
סמוך לשפת הנהר ושמה אין הולך המיס במורד ובחוזק כלל
ורק הירידה מהאספושק שהוא כמאגרא רמה לבירא עמיקתא .
פעל החבט הגדול להרוג להשור ובעצים הללו שהכראה שהמה
לסחורה לחוץ למדינה (ויוכל זה להתברר) הכל הוא עצים גדולים
וכבדים אף הקטן שבהם שיש בהם כדי להמית בין בפגעם
בראש כמו שקרה להשור ובין כשיפגעו כנגד הלב ומה גם שאין
ידוע ואולי היה העץ שהכה להאדס עוד יותר גדול מהעץ
שהכה להשור וא״כ מידי ספיקא וודאי לא נפקא :

ההוא מהאספוסק לעומת ונגד הלב והיה מת הנחבט לעינינו
אש תיכף או היה נעשה גושס ומת עכ״פ מזה אח״כ ועדים
היה מתרים להמוריד העץ האם ינקה זה הרוצח ממשפט
מות בטענה לומר שאולי אין בעץ גדול כזה ובהורדה מאספוסק
שידוע שהוא כמאגרא רמה כו׳ וכאשר כבר נהרג שור אף
בשפת הנהר וכי יסופק שלא יהיה בו כדי להמית לאדם
כשהולך לעומת לבו ובאופן החבט שראינו שעקרו מאחיזתו
בהעציס וודאי היו דנים סנהדרין להרוג להרוצח ואם תאמר
שלא לנו זו החקירה ורק מסורה הוא לסנהדרין מומחין המה
ידעו בשער ומידת דבר וחבט שיש בו כדי להמית אמנם באמת לא
כן הוא כי אין מסור רק משפט עצם הדין לסנהדרין אבל
משפט האומד שיהיה בהאבן או העץ כדי להמית הוא משור
רק לעדים לבד דההלכתא וודאי כרי׳ע (ב״ק דף צ׳ ע״ב) ®אומר
אף כל שהוא מסור לעדים וא״כ לפי הגדת המסל״ת מענין
הכאת עץ היו אומדים זה עדים ליש בו כדי להמית והיה
מתחייב הרוצח ע״פ התראת העדים מיתה בדינא דשנהדרין :
נ ןזךף ראוי לבאר שכאשר יאומד האבן או העץ שיש בו
כדי להמית אם הנחבטים רובם למיתה קיימי ואם
׳
שעכ״ז בשפק הוא עומד ורק מחמת שבסוף עלה שהומת הנרצח
לכן מתחייב הרוצח במה שזרק אבן שיוכל להמית <כן הי׳ שמת :
והנראה מוכרח לומר שע״כ רובא הוא שימותו ולא שהוא
בדרך הספק שבאש שהוא רק משופק ואין מחוייב שיהיה רוב
נהרגין לא הי׳ הרוצח מתחייב מיתה לא מבעי לר״ל (מכות ט״ו)
דהתראת שפק לא הוי התראה כי הי׳ התראת שפק שחולי לא
יהי' נהרג זה שיטיל הרוצח עליו האבן ההוא וחף אליבא דר"«
דסובר דהתראת ספק שמיה התראה מ״מ הי׳ נפטר הרוצח באס
שהי׳ מסופק ההריגה כדמוכח מהא דאיתא בסנהדרין (ע״ט ע״א)
דלרבנן וארב לו וקס עליו הוא פרט לזורק אבן לגו ומקשי
הגמ׳ שם ה״ד אלימא דאיכא ט׳ א״י ואחד ישראל ביניהם
תיפוק ליה דרובא א״י ננהו אי נמי פלגא ופלגא ספק נפשות
להקל כנ״ל ויעויין 4בתום' שס בד״ה אי נמי דפרשו דהגמ׳
אומר אליבא דמ״ד התראת ספק שמיה התראה אבל כיון שאינו
ידוע בבירור שיבא לידי רציחח ישראל מקשי הגמ' דל״ל קרא
וכמו כן אס נאמר דאף ביש בו כדי להמית הוי הנהרגין
ושאינו נהרגים פלגא ופלגא כלומר ספק השקול קשה כקושיית
הגמ׳ ספק נפשות להקל אלא ע״כ דכאשר לפי אומד העדים
יש בהאבן או העץ כדי להמית הוי אז הנחבטין רובם למיתה
או נעשים גוססים שמתים מזה ההכאה ולמיתה קיימי ועכ״ז
אם היה אחד מוריד העץ מאשפושק לעומת הלב כנ״ל ולא
ידוע מה עלה הסוף כי ירד תהומה או הלכו העדים ולא
ראו יותר פטור המוריד העץ אבל הוא רק מחמת הסברות
שכתבו התוש' בסנהדרין (ע״ה ע״א) ד״ה בגוסס בידי אדם
יעו״ש אבל לולי זאת היה מתחייב המוריד העץ כקושיית התוס'
שהקשו שם שיתחייב הראשון שעשה גוסס אחרי דרובא למיתה
הוא ובדיני נפשות הולכין אחרי רובא ובאש שאחד הוריד
עץ כנ״ל ובא השני תיכף ומיד לאחר הכאת העץ לעומת הלב

וירה חץ והמיתו היה נפטר השני כיון שהלכתא כרבנן דריב״ב
דבשיש בראשון כדי להמית שנעשה גוסס בידי אדם פטור
השני וכן היה ראוי לדון בזה מדין רובא שוודאי רובים נעשים
עכ״פ גוססים ולא היינו מוקמינן ליה בחזקת חי ובריא לא
גוסס לחייב מחמת כן להשני שירה החץ ודינא דרבנן דריב״ב
■מבואר שהוא בין הכהו בבת אחת ובין הכהו זה אחר זה ואף
שההכאה של זה אחר זה היה במהירות באופן שלא ראינו בו
סימני גסיסה וכן משמע ממה ששנו לשני הדברים כאחד הכהו
בבת אחת והכהו זאח״ז שהכל הוא אף זה אחר זה דומה לבת
אחת שלא יש זמן להתבונן יפה אס בא לידי גסיסה ולכאורה למה
לא נוקיס ליה בחזקת חי ובריא לא גוסס לשיתחייב האחרון מיתה
דבדיני נפשות הולכין אחר חזקה לחייב להרוצח כמבואר בחוש'
(ח־א)
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כתובות (כ״ב ע״ב) ד״ה והבא וביבמות (פ״ח ע״ב) ד״ה והבא
ובחולין (י״א ע״ב) ד״ה כגון יעו״ש ופשוט אלא ע״כ דמחמת
שבמה שהכהו הראשונים הי׳ כדי להמית כלומר שיתהווה עי״כ
גוסס לכן נידון בתר רובא שמבטל לחזקה הראשונה ואמרינן י
שהיה גוסס ולכן פטור השני וכן הוא כמו בענינינו כאשר הי'
יורה השני חץ והמיתו היה נפער והיינו אמרינן דהיה גוסס
בידי אדם כיון שלפי האומד בעצים גדוציס כאלו ובהורדה
במורד כמאגרא רמה כו׳ כמו שהוא בירידת האיספוסק לפי

מה ששמעתי וכפי שנראה ממעשי השור ואף שהיה סמוך
לשפה ומכש״כ שענינינו היה ההורדה בחריפותא דנהרא וזאת
אשר עלה לנו שלא לבד שהיה אחר חבטת העץ בספק חיים
ומתים אבל היה נידון ברובם למיתה ועכ״פ בגוסס בידי
אדם היה נידון ורובייהו מתים לבסוף וגוסס לא יחיה יותר
משלשה ימים כמבואר בי״ד סי׳ של״ט סעיף ב׳ • וזאת אשר
עלה לנו שע״י הכאת העץ יצא מחזקת חיים ונעשה בספק חיים
ומתים ואף רובא הוא למיתה וא״כ אחרי שירד תהומה ונעלם
ולא עלה במשך ג׳ שעות יש עוד ספק שנטבע במשאל״ש וזה
הספק הוי וודאי רובא למיתה ואיכא תרי ספיקי למיתה אשר
כל ספק מינייהו של מיתה הוי הכל רובא ואיכא ס״ס ואף הרי
רובי ומעתה נידון בזה בסברת היתירא משלשה פנים א מדינא
דהוי תרי רובי והמיעוט הוא מיעוטא דמיעוטא ב מדינא
דספק ספיקא ג שאוכיח שראוי להחזיקו .עכ״פ מנפילת העץ

בגוסס ושוב הוי שיעור יציאת הנפש מועט מאוד אשר בשיעור
ב׳ מאות אמה יוצא הנפש וזה יבורר מהגדת המסל״ת ואפרש
ביאור שלשה.הטעמים להיתירא •

נא ט^ם א
*

דאיכא בזה תרי רובי חדא דבהעץ הוי כדי
להמית ורובם למיתה כדלעיל ועוד רובא

דמשאל״ס נטבעיס וא״כ הוי מיעוטא דמיעוטא והוי המיעוט
מיעוטא דלא שכיח וכבר ביארתי והטלתי לנכון בעזה״י במערכה
שניה בשני חלקיו שלשיטת ר״י במיעוטא דמיעוטא כי הוי
תרי רובי להיתירא הנה זה ראוי להחשב לסוג לעצמו ולא שייך
בזה השוואת מידת חכמים מפום לא פלוג כי הוא סוג ידוע
בדאיכא תרי רובי הוי תמיד המיעוט לא שכיחא ולשיטת
ר״י לא גזרו חכמים רק במיעוט המצוי ואף שבתשובת מהר״מ
מרוטינבור״ג ובתשובת הגאון מוהר״ח מוולאזין הוכיח מדברי
התום׳ יבמות (דף קכ״א ע״א) ד״ה ולא היא שחף ברובא דרובא
אסורה לכתחילה הנה שיטת מהר״מ מרוטונבור״ג הוא כשיטת
ר״ת וגם הדין דמיירי ביה שייך בזה השוואת מידת חכמים
ומודה בזה אף שיטת.ר״י והתום׳ שהוכיח מיני׳ הגאון מוהר״ח
הוא ג״כ משיטת ר״ת וגס בהדין תרי רובא דמיירי התוס׳
שהוא מה דרובייהו דצורבא מרבנן קלאאית לי׳שייך בזה השוואת
מידת חכמים אבל בכל תרי רובי לא שייך השוואת מידת חכמים
ולשיטת ר״י מותרת אף לכתחילה והעלתי דהרמב״ס והרא״ש
וש״ע ויש״ש קיימי בשיטת ר״י ושראוי כן להורות לקולא כשיטת
ר״י וסייעתו וביארתי הכל ב׳עזה״י במערכות הקודמות בטעמים
ונימוקים ואין צורך להכפיל הדברים :

נב

ולפענ״ד
*

נראה דאין צריך כלל שיהיה תרי רובא כי
אף בחד רובא שהוא משאל״ס ועוד ספק

מנחת אהרן בתשובתו ענף עץ אבות בשי׳ ה׳ בתשובתו להגאון
מוהר״ח מוולאזין הביא שם בשש הגאון פ״י שצוח ככרוכיא
על המתיר בעגונה משוש ש״ש ופוגע באישור אשת איש וקרוב
להרבות ממזרים בישראל חו״ח דש"ש גרוע מרוב (והוא בס״ס
שאין בשום הפק מהם רובא כמובן) אכן הגאון מוהר״ח בתשובתו
ע״ז בשי׳ ו קרוב לסוף דבריו שם כתב דלענין דיעבד תלוי
אש נחשוב לשפק קמא לפחות מפלגא כמ״ש הריב״ש אפשר
דאין לדמות ש״ש לרובא אבל לפי מה שכתב מהרי״ט ופר״ח
ומקורם ברוך מדברי התוש׳ בכמה דוכתי דחשביג} לשפיקא
קמא לפלגא ממש הוי שפיר הדין כמו ברובא דאש נשאת לא
תצא ולענין לכתחילה כתב הגאון מוהר״ח דלא תנשא דלא
עדיפא ממיעועא דמיעועא ואף בתרי רובי כדמוכח מדברי
התום׳ יבמות קל׳א א׳ ד״ה ולא היא ל״ש צורבא מרבנן והולך
לשיעתי׳ דקבע הלכה מחמת דברי התום׳ כנ״ל אבל לפי מה
שביארתי שהוא רק ־לשיטת ר״ת ולא לשיעת ר״י ושייעתו ואשר
ראוי להקל כן אין תו ■ראי' לאשור לכתחילה :

נד ולפענ״ד

לא נראה כלל לדין דינא דשפק שפיקא לענין
להחמיר לכתחילה ממה שאשור במיעועא
דמעועא לשיעת ר״ת דאחרי שעכ״פ הוא רק מאישור דרבנן
לבד אין ללמוד רק כשלא היה מצינו חילוק בין רובא לס״ם
אבל מצינו במידת חכמיש שיש עילוי לס״ש מדין רובא וכדכתב
ומביאו בלשונו הפר״ח בי״ד שי׳ ק״י
הרשב״א בתשובה
ס״ק מ״ט ומאריך בביאורו וז״ל שש להצורך לענינינו ואפשר
דאליס היתירו יותר מרוב דהא רבי יהושע לגבי יוחסין'פושל
בחד רובא ומכשר ש״ש ועוד כתב הרשב״א בת״ה דף ק״יו
דלר״ת שהוא רבינו יעקב אף דדבר שיש לו מתירין לא בטיל
אפילו באלף ועכ״ז בספק שפיקח ניתרת ומכש״כ לשיעת הרמב״ס
דכל הפק דאורייתא אינו אשור רק מדרבנן א״כ הוי תו מחמת
ספק השני ספק דרבנן ואינו ענינו כלל לדין רובאומיעועא
ואחרי שיש חילוק בין רובא לס״ס ויש צד מעליותא בס״ס
להקל יותר א״כ מנ״ל ללמוד להחמיר בעגונה בס״ס ממה
שהחמירו חכמיש לחשוש למיעועא ואף לשיעת ר״ת דהחמירו
במיעוע דל״ש עכ״ז לא בכל הדבריש החמירו בעגונה ואין
ללמוד מידת חכמים זה מזה כמו שפשוע להגמ' דאס סימנים
דאורייתא דאבידה נתרת בסימנים בינוניס ואין חוששין שמא
אחר הוא בזה הסימן ואף מדרבנן אין חוששין ובמאי דגזרו

וחששו גזרו ובמאי דלא מצינו שגזרו אנן לל 1ניקום ונלמוד
מעצמינו לדמות עניניס מה שמצינו חילוק בענינם ובשלמא
בהא דמיירי התום׳ בד״ה ולא היא ל״ש נורבא מרבנן דאף
דרובייהו דצורבא מרבנן קלא אית להו עכ״ז הכל חנו דנין רק
מצד הספק אחד שראינו שנפל במשאל״ס ומאי דרובייהו צורבח
כו' נתמעט המיעוט עוד יותר והוי שפיר מיעוע דלא שכיחא
ולר״ת שפיר גזרו לחוש למיעוטא נגד רובא אף המיעוט הוא
מיעוטא דל״ש וכמו כן בגוסס כמו שכתבו התוס׳ שם אבל
כשיש תרי עניניס משני ספיקות דאיכא די נח דספק ספיקא
מנ״ל לומר דגזרו רבנן בדינא דס״ם ושפיר עולה היתר לפ״ז אף
לשיטת ר״ת וכמו שמצינו בהדיא ממה שהבאתי מת״ה דף קי״ו
שלר״ת בדבר שיש לו מתירין דלא בטיל אפילו באלף ואפילו
שהוא רובא דאיתא קמן דבזה אף ר״מ ל״ח למיעועא יעויין

מטעם אחר כמו בענינינו שספק הוא שנהרג מהכאת העץ הנ״ל
שעכ״ס מידי ספיקא לא נפקא שהיה כמעשה הפור ואין צריך
לפנים להחשיב לספק ושפיר ראוי להיות מותרת לשיטת ר״י
וסייעתו דבשלמא כשיהיה צריך שיהיה מיעוטא דמיעוטא דלא
חייש להר״מיתכן שהיה.צריך תרי רובי אבל לשיטת ר״י אף
במיעוט שפליגי בה ר״מ ורבנן בעלמא דר״מ חייש לה אבל
כאשר אינו מיעוט המצוי שפיר תנשא אף לכתחילה לשיטת ר״י
ודברתי מזה לעיל באלף המגן (י״ד) ובשארי מקומות וא״כ אחרי
שמלבד הרובא יש בה עוד ספק פלגא ופלגא וא״כ לא הוי תו
מיעוט המצוי בוודאי ותנשא לכתחילה לשיטת ר״י וסייעתו
אשר ראוי להקל כשיטה הזאת כנ״ל :

בתוס׳ יבמות קי״ט ד״ה כגון ט׳ חנויות יעוי״ש ועכ״ז בס״ס
מתיר לשיטת ר״ת אף לר״מ• שדברי ר״ת הוא ממאי דלא גריס
ואחרות באחרות במתני׳ דערלה פ״ג ועיין בתום' זבחים ע״ב
ע״א ד״ש נתערבו כו' והתם ר״מ קאמר לה וא״כ יש מעליותא
לס״ש על רובא ועל המחדש להחמיר בש״ש בעגונה עליו להביא
ראיה ברורה מבבלי או מירושלמי דגזרו בפירוש בס״ס אבל לא
יוכל ללמוד ממה שמציני גזירת חכמים ברובא כי אין לנו רק
החידוש שאנו מוצאים בפירוש שגזרו :
בענינינו שבכל ספק איכא רובא להקל א״כ
נה
בזה כ״ע מודי דבספק שרובא הוא להקל

ספקא ואף שהגאון בע3

מן ההורה מותרת ומצד ספק השני אף אס הוא ספק השקול

טעם

שני להיתרא מדינא דספק

הרי

שו-ת עמודי איש חלק א

מ

הרי ספק דרבנן הוא להקל ואחרי דהתרתו הוא מצד ספק ן רובא ואף שבעל נודע ביהודא דחה לזה מגיעם שגם זה שנפל
דרבנן ענין אחר הוא מרובא ומיעוטא לבד ומנ״ל ללמוד מהא הוא מרובא דעלמא אבל לא זכיתי להבין דבריו בזה כי לפי
דחששו רבנן ואסרו בספק אהד ברובא ומיעוטא וחששו למיעוטא
דבריו מאי מקשי הגמ׳ על הא דרוב וקרוב מעגלה ערופה
שאינו מצוי ולא שכיח כי אין זה כלל מזה הסוג ויעוין ברדב״ז
דאזלינן בתר העיד הקרובה ולא אזלינן בתר רוב א דעלמא
חלק ד' שימן רע״ג דכתב דלדעת הרמב״ס הוי ספיקא דרבנן
ולסברת בעל נודע ביהודה הנה העיר הקרובה הוא ג״כ מרובא
ואפילו לכתחילה הנשא יעו״ש :
דעלמא וא״כ אין מתנגד ׳ לה הרובא והקרוב בחזקתו 'עומד
נו ןאה בס״ס לבד בלי תרי הספיקות מרובא להקל פוסקים
והן אמת שלא אדע׳ כלל לסברתו ציור ואופן שיהיה רובא וקורבא
בק״ע שהתירו אפילו
רבים מתירים ומובאים
י
אשר הרובא יתנגד להקורבא וא״כ חין מקום לכל הסוגיא דרוב
לכתחילה והדין עמהם כי אין ללמוד להחמיר בס״ס ממה שמצינו
וקרוב אם לא שמפרש הכל דהחששא הוא רק לעיר גדולה
שגזרו לחשוש למיעוטא דמשאל״ס וגוסס כמו שבארתי לעיל
ביותר אבל לא משמע כך פשעיות הסוגי׳ ויעויין שם בב״ב בתום:,
בעזה״י ואלה המה הפוסקים שמצאתי בק״ע דהתירו אפילו
שבנודע ביהודע שם הביא ראיה לדבריו הנ״ל מהא
סא
לכתחילה מטעם ס״ס בסי׳ רל״ז ובסימן רל״ח בשם דברי
דבעי רבא בפסחים (יו״ד ע״ב) עכבר נכנס וככר
בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו כו׳ ולמה לא נימא דהעכבר
ריבות ובסי׳ רע״ח בשם תשובת ר׳ אליה בר חיים ובסי' שנ״ו
בשם הרב מוהר״ר שלמה כהן ובסי׳ שס״ט בשם הרב מוהר״ר
הוא מרובא דעלמא יעויין בדבריו נלע״ד דאין בזה הראיה
יעקב לבית הלוי :
ממש דהתס טעם אחר הוא דאמרינן כאן נמצא כאן היה
ואף רשב״ג מודה כדכתבו שם התוס׳ בד״ה מי אמרינן דרשב״ג
בתשובת נודע ביהודא מ״ק באבה״ע בתקנת
גז
’ עגונות סי' מ״ג שהאריך בדין ס״ס בהתרת עגונה
7
מודי משוס דרגליס לדבר ויעויין בנודע ביהודה שם תשובה

ומה

ויעויין

ומבואר שדעתו פשוט ליה דהיכא דהס״ס אינו משם אחד
דיועיל להתיר אף לכתחילה ולא עלה על לבבו שיהיה שייך
בזה חששא דהחמירו חכמים לכתחילה במשאל״ס וגוסס ורק
דן בזה מצד דהוי ס״ס בחזקת איסור ומחמת כן רוצה מקודם
לסייע להגאון בעל פ״י שמשיג על המתירים בעגונה מטעם
ס״ס ממה שקשה על הרשב״א והר״ן בהא דהעלו רגלו אחת
שפרשו שרגלו היה קשור בשלשלת ולמה לא התירו מדין ס״ס
שמא נטבע במשאל״ס ושמא רגלו הוא של• זה שנפל וע״כ שהוא
משוס דהוי ס״ס באתחזיק איסורא ולא מהני ואף שהרשב״א
עצמו מתיר ס״ס אפילו באתחזיק איסורא וע״כ צריך לחלק
־ עמ"ש הש״ך בי״ד סי׳ ק״ו ס״ק ס״ד ושוב כתב בעל נודע ביהוד׳
ישוב לקושייתו הנ״ל מהרשב״א והר״ן יעויין בו ומבואר דלפ״ז
קם כדעתו הא׳ שיש להתיר עגונ' מטעם דס״ס ואפילו לכתחילה:

נח ומבואר

דלא ראי חשש הגאון בעל נודע ביהודה בענין
ס״ס בעגונא כהאי חששא של הגאון מוהר״ח
הנ״ל ולא ראי החששא של הגאון מוהר״ח כהאי חששא של הגאון
בעל נודע ביהודה כי הגאון מוהר״ח לא חש למה שהוא בחזקת
איסור וע״כ לענין דיעבד לא הסתפק אבל החליט דלא כהגאון
בעל פ״י וא״ג ל״ת ורק לענין לכתחילה דעתו לדמות לאיסור
דרבנן במשאל״ס וגוסס ולפ״ז לא היה קשה מידי מה■ שהקשה
בעל נודע ביהודה מהרשב״א והר״ן שהצריכו שיהיה הרגל קשור
בשלשלת ולא התירו מטעם ס״ס כי הצריכו לענין להתיר
לכתחילה שבזה מיירי שלענין דיעבד בל״ז הוא משאל״ס ומר
הגאון בעל נודע ביהודה לא חש למה שאסרו חנמיס במשאל״ס
וגוסס ובאמת יש טעמים נכונים שאין צריך לחוש לזה לא
מבעי לשיטת ר״י כמו שהעלתי לעיל בסוף אות (נג) ואף לשיטת
ר״ת אין ללמוד ס״ס .ממה שחששו למיעוטא במשאל״ס וגוסס
כמו שביארתי בעזה״י לנכון באות (נד) ולכן לא חש בעל נודע
ביהודה רק לסברא מה שהוא בחזקת איסור ומבואר שגס זה
לא הי׳ חש בעל נודע ביהודא ורק מחמת שהוקשה לו מקודם
מהרשב״א ור״ן ושוב ישב לקושיתו מטעם שבהא דהרשב״א
ור״ן יהיה צריך להקל לעומת האבר שלא יטמא באוהל ולילך
בתר רובא דעלמא ובזה האופן לא מהני ס״ס :

ולבא* ר

 лלענין ספק דרבנן להקל לא צריך לחוש למה
גט
שנקל בענין אחר בהיפוך וא״כ אף בלא
דינא דס״ס קשה להרשב״א והר״ן כי אחרי שנפל במים שאל״ס
נא היה תו רק איסור דרבנן לכתחילה ושוב הוי ספק דרבנן
אולי זה האבר מזה שנפל וסברא כזו מפורשת ברדב״ז חלק
ד׳ סי׳ רע״ג וכתבתי לזה לעיל באות (נה) :

ס וט״כ

נלפע״ד ליישב להרשב״א והר״ן שלא מסתבר להו
כלל שבאם שלא היה הרגל קשור בשלשלת שיהיה
׳
 .נידון בדין ספק שזה הרגל הוא מזה האיש רק היה נידון•
שהוא וודאי מרובא דעלמא מטעם דרוב וקרוב הולכין בתר

מ״ו שמביא שס בעצמו להך>סברא ולדברי התוס׳ ומבאר
סברות נחלק בהא דהוציאו רגלו שהצריכו הרשב״ח והר״ן וכן הוא
בש״ע סי׳ י״ז סעיף ל״ב שיהיה קשור בשלשלת ולא אמרינן בזה
הסברא כאן נמצא כאן היה יעויין בו ובזה אין כאן המקום
להאריך ואחרי שנתבאר שמהורס יסוד שרצה בנודע ביהודה
לסייע לדעת הגאון בעל פני יהושע שלא יהיה היתר בעגונה
מטעם ס״ס משום דהוי בחזקת איסור ובעל נודע ביהודה אף
לשיטתו שוב דוחה ומיישב לקושייתו מרשב״א ור״ן והגאון
מוהר״ח ג״כ לא חש לזה ומבואר דדעתו שהפוסקים שמתירין
ס״ס בחזקת איסור מטעם דספק אחד הוי כפלגא ושוב ע״י
ספק שני הוי רובא ורובא עדיף מחזקה ודוחה לחזקה :

עוד
םב
х

נראה לפענ״ד ברור ותמיהא רבה לי מה שרוצה
הגאון בעל נודע ביהודח ליישב להרשב״א ור״ן דבעי

קשור בשלשלת ולא התירה מס״ס משוס דהוי ס״ס בחזקת
איסור דבשלמא אם לא היה רק שני ספיקות שקולות אז יש
לדון בזה אס מהני ס״ס כזה באתחזיק איסורא ואם לא כלומר
אם הס״ס חשוב כרובא ועדיף מחזקה או דס״ס גרוע מרובא
ולא עדיפא מחזקה אבל כאשר זה ששלשלהו רגלו מיס הלא
הוא נפל ונאבד במשאל״ס שרובם למיתה ודוחה לחזקת א״א
וחזקת חיים כמבואר דינה דאס נשאת לא תצא ורק לענין
לכתחילה לבד דאסרו רבנן אנו דנין ובאם שמצד ס״ס שפיר
אין לנו ללמוד מגזירת חכמים בס״ס ממה שאסרו ברובא וכאשר
לזה יבא השאלה והקושי׳ שהקשה בנודע ביהודה לרשב״א ור״ן
שלא יהיה צריך שיהיה קשור בשלשלת ומצד ס״ס יועיל שתנשא
אף לכתחילה ותיפקע איסורא דרבנן וכאשר מצינו דנתנו
חכמים עילוי לס״ס מרובא לענין מעלת יוחסין ולענין דבר שים
לו מתירין וא״כ מה אכפת לנו במה שיש בזה חזקת איסור
אחרי שיש לעומת החזקה רובא המבטל לכה איסור החזקה
ואזלי לה ובאם שהיינו באין לדון רק מצד ספק השני לבד מחמת
שבלעדו היה רק איסור דרבנן ועתה ע״י ספק השני הוי תו
ספיקא דרבנן הי׳ עדיין נופל לנו ספק מחלוקת הפוסקים רבותינו
האחרונים אם מהני ספק דרבנן באתחזיק איסורא אבל שפיר
אנו נידון אותו בדיני דס״ס ולא יחול כלל איסור דרבנן כאשר
נאמר שלא מצינו שגזרו רק ברובא ולא בס״ס דעדיפא מינה
ובהאי ס״ס איכא ספק אחד שיש בו רובא להקל וא״כ לא יזיק
ליה חזקת איסור כי הרובא דוחה לה וא״כ בזה האופן יודה
אף האו״ה והט״ז בסי׳ ק״י ס״ק ט״ו שאסרו בס״ס בחזקת איסור
והט״ז שס סיים בהדיא לענין עגונה שלא נתיר מס״ס מצד
חזקת איסור אבל הוא רק בס״ס סתמא ולא בדאיכא בחד
ספק עכ״פ רובא שדוחה לכח החזקה .כי אין בזה שום סברא
להחמיר ובכרו״פ בסימן ק״י שם מתיר בעגונה בס״ס והפר״ח
משיב שם על חומרא דס״ס בחזקת איסור ויעויין בח״ד שם
שמחלק בין ס״ס במיתת בעל ובין ס״ס כגירושין דבגירושין דהוא
מעשה
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מעשה המכשיר לא מהני ובמיתת הבעל מהני ס״ס ואף דשם
בח״ד רוצה לומר עוד דבערוה דילפינן דבר דבר מממון כמו
דבממון לא מהני רובא נגד חזקת ממון כמו כן לא מהני ס״ס
שהוא כרובא נגד חזקת איסור והנה דברים הללו לא אבין
כלל כי הלא רובא מהני נגד חזקת א״א ולא דמי לחזקת ממון
וברובא ד שכיח אזלינן גס בממון כמו שהבאתי לעיל ואף לפי
שאין להס סוף.דיש בזה
עכ״פ במים
הח״ד
דעת
הספק רובא המתיר בוודאי כשיש עוד ספק דיהיה ספק ספיקא
מותרת אף לכתחילה :

ועלה
30
*

לנו דבס״ס בעגונה העיקר דמהני אף להתיר
לכתחילה דכל הפוסקים שזולת הגאון מוהר״ח

לא חלקו בס״ס בין לכתחי׳ לדיעבד וכדמוכח מבעל נודע ביהודא
מקושייתו מהרשב״א ור״ן ששם לענין לכתחילה מיירי ומחמת
קושייתו רצה להוכיח להגאון בעל פ״י שאוסר ושוב תירץ
לקושייתו וכבר העלתי שאין כלל מקום לקושייתו ולא לראייתו

והיכא דאיכא רובא בחד ספק עכ״פ אף הפוסקים דהחמירו
מודו ומכש״כ היכא דאיכא תרי רובא בב׳ • הספקות ויש בזה
באמת היתר מחמת שני פנים חדא מדינא דס״ש ב' מדינא
דספק דרבנן להקל וגס מהמת זה הסברא אף להש״ך בכללי ס״ס
שהחמיר בספק דרבנן בחזקת איסור אבל כששני הספיקות
רובא הוא להיתירא ומן ספק ראשון געשה רק איסור דרבנן
ומצד ספק השני תהיה מותרת לכ״ע ואין מגרע כלל החזקה
דחלק הספק שלעומת החזקה שהוא רובא הוא עדיפא מחזקה
וא״כ בענינינו לפי מה שבארתי דיש בשני הספיקות דין רובא
להקל יש בזה היתר משני הפנים מס״ס ומספק דרבנן אף
להש״ך דמחמיר בספק דרבנן באתחזיק איסורא ולהחולקיס עליו
אפילו בחד רובא סגי :
סד ןאה שמדעת הגאון מוהר״ח דהחמיר בס״ס לענין לכתחילה
י נוכל להוכיח שגס לא סובר דתהיה מותרת
כשיש תרי ספיקא מתרי רובא מטעם דהוי ספיקא דרבנן
להקל דהלא ביאר בענינו שהגירו העדים שראו כי נטבע מת צף
שהוא עדות על גסיסה וגס העלה דמועיל העדות נפילה שמצד
הנפילה הוי דינו משאל״ס יעו״ש וקרא לזה תרי רובא וס״ס
ומה שהתיר הוא מחמת שראוהו במשך ב' מאות אמות במים
וכאשר דנו לגוסס החליט דבמשך ב׳ מאות אמות יצא נפשו
בוודאי יעו״ש בתשובה בענף עץ אבות תשובה ה׳ ותשובה ו׳
הנ״ל ולא התיר לא מטעס ס״ס ולא מטעם ספק דרבנן להקל
כי לדעתו אחרי שהחמירו לענין לכתחילה לחשוש במיעוט דל״ש
מתפשטת תו גזירתם בכל גווני וכבר ביארתי לענין ס״ס דמצינו
במידת חכמים שנתנו עילוי על רובא א״כ אין לנו’רק במה
בשארי דברים שהקילו ולא חששו כמו
אלא חידושם וכמו כן נאמר לענין
טכל ללמוד ממה שחששו בחד ספק
נצרף להחזקה לחשוש לענין לכתחילה
בהצטרף שוב עוד הפק שהוי איסורם
ספק מאין לנו שלא יהיה להקל ומהא

שמצינו שגזרו כי מצינו
לענין סימנים ואין לנו
ספק דרבנן להקל שלא
אף שהעלוהו להמיעוט
אף במיעוט דל״ש אבל
וחומרתם הנ״ל רק בדין
דבצורבא מרבנן דהוי רובי דרובי עכ״ז הספק רק אחד הוא
ולא נתחדש ספק אחר וא״כ״מנ״ל לחדש חידוש חומרא מדעתינו
בלי שוס ראיה והגאון מוהר״ח ראייתו הוא רק מהא דצורבא
מרבנן כו׳ וכבר הבאתי דכל הפוסקים שזכרתים לא חששו
להחמיר לכתחילה בס״ס הלא המה ארבעה המובאים בק״ע
בעל דברי ריבות ור״א בר חיים ומוהר״ר שלמה כהן ומוהר״ר
יעקב לבית לוי והכרו״פ בסי׳ ק״י בבית הספק פשק ג״כ כך
וכתב בלשונו ויפה הביא הרמ״א ראיה מר״ת דהתיר בספק

דרוסה מכח ס״ס דמהני אף במקום דאתחזק איסורא וכן
עמא דבר וביהוד חכמי ספרדים בתשובתם אשר תמכו יסודם
בהתרת עגונה וגירושין לשמש בספק ספיקא אף דאתחזק
איסור א״א וברוך שבחר בהם ובמשנתם ע״כ וגס בעל נודע
ביהודה לא סבירא ליה דתאסיר ס״ס בעגונה מחמת דהחמירו
במשאל״ס לטנין לכתחילה וגס בעל ח״ד בסי׳ ק״י מתיר בעגונה

כנ״ל והאו״ה והע״ז בסי׳ק״י ס״ק ט״ו דחמיריס הוא רק בסתם
ס״ס ולא בדאתי הס״ס מכח רובא וא״כ בעל דעת הגאון מוהר״ח
מוולאזין ברוב לדיעות והכרעת הדעת והעיון מסכים לזה
כנ״ל ולו יהא שיאמר מי שתשוב הדבר לפלוגתא ומחלוקה היה
ג״כ ראוי להקל כיון שהוא רק מלתא דרבנן שאסרו לכתחילה
במשאל״ס שומעין להמיקל ומה גס שהמקילין המה רבים
ומסתברא עעמייהו ובזה ההיתר עעם שני לנו העדפא
על טעמים הקודמים בין מטעס הא׳ ובין ממה שהעלתי.לעיל
היתר מדין היתר הב״ח בנפל לחלל הקרח ששני ההתיריס
האלו היה הכל בנויס על יסוד שיטת ר״י ולא לשיעת ר״ת
אבל לפי טעם דס״ס או ספק דרבנן להקל אתיא שפיר אף
לשיטת ר״ת והס״ס הנ״ל אינו משס אחד דמחמת הכאת עץ
ונאמר דהוא גוסס מותרת אחר נ׳ ימים ומחמת ספק טביעה
ניתרת מיד ואס שנא׳ שיש לדון מחמת הכאת העץ שנהרג תיכף
כמו שמוכח מהא דמקשי הגמ' בב״ק נ״א א׳ ובסנהדרין דלעבד
עשרה טפחים והתס צריך שיהיה נהרג תיכף ונא רק לאשוויה
גוסס ואר כך לסקלו דלמה נצערו חנם וע״כ שרובם להיות
נהרג תיכף הוא א״כ הוי ג״כלאמשס אחד דע״י החבעאהוא
תיכף וע״י הטביעה עד שיעור שיהי׳ יציאת הנפש :

טסם
םד,
х

שלישי יבא להעדפה יתירא שאצדד פניס מסבירות
בהתרת עגונה דנקטינן בה באופן שיהיה עולה

אף לדברי הגאון מוהר״ח מוולאזין ולא יהמה ויחוש לבבינו
כאשר היתיריס הקודמים הכל הוא שלא כדעת הגאון מוהר״ח
כי לא יצא כלל לחלק בין שיטת ר״י ובין שיטת י״ת וגס מחמיר
בס״ס כנ״ל ויעלה מורה ופחד להקל נגד זה ואף שאין ראוי
לעגן לבת ישראל כאשר יעלה הסכם מגדולי הזמן ומה גס
במלתא דרבנן ואין לנו אלא מה שעינינו רואות אבל למך
ערך כמוני בכל כעין זה קשה עלי מאוד ההוראה להכריע
בעיוני נגד איזה פוסק אחרון ולא ינוח דעתי אס לא כאשר
אמצא איזה צד לומר שיודה בזה הדעה המחמרת ולא אדקדק
כ״כ בדקדוק החזק בזה שאצדד שיודה המחמיר אחרי שלפי
דעתי אין ראוי להחמיר כזה הדיעה ושכה אתנהג בזה ואומר
שכאשר נידון מה נעשה מהכאת עץ שירד במורד מגשר שנקרא
(איספוסק) שהוא כמאגרא רמה כו׳ ופגע והכה לעומת הלב ■

ועקרו בע״כ מאחיזתו בידו בהעציס הפרושים וכמו שהזינו ביום
קודם שנהרג שור שרצה לשתות בשפת הנהר ומכש״כ עתה שהיה
בחריפותא דנהרא הנה באומד ים בו כדי להמית שרובם הוא
למיתה וכמו שהוכחנו שאל״כ היה רק התראת ספק וספק
נפשות להקל אליבא דכ״ע ויחוייב מהנ״ל שעכ״פ מתהווה גוסס
שרובם מתים בסוף ומתחייב הרוצח עי״כ ולהחליט שנהרג
תיכף יעמוד לעומת זה חזקת א״א וחזקת חיים וגס אין לנו ראיה
שרובם ימותו תיכף ואין לנו ראיה רק על הגסיסה שמת בסוף
ולזה שנאמר שנעשה גוסס אינו סותר לחזקת א״א וחזקת חיים
כי עדיין הוא כחי לכל דבריו ואף לשיטת ר״ת דאמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה להחמיר הוא רק מדרבנן לבד ולא יאמר סמוך
מיעוטא כו׳ רק כשמשתעף עי״כ משפט החומר אבל בענינינו אף
אס נאמר דנעמידנו על חזקת שאינו גוסס עדיין אין לנו כעת
שוס משפע חומרא ומהדין הגמור אין ראוי לילך בתר חזקה
רק בתר רובא ומבורר לנו־כעת שצריך לדונו בדין רובא ומרובא
הוא שמתהוויס גוססים עכ״פ ושוב כשנפל והורד תחת העצים
ונאבד ולא עלה הצורך לדונו כמו דין הגוסס .שנפל במשאל״ס
דבציר חיותיה ואין משתהא יציאת הנפש רק זמן מועט באופן
שבמשך שני מאות אמה יצא כבר נפשו כמו שהסכים לזה הגאון
מוהר״ח מוולאזין בתשובותיו הנ״צששיעור יציאת נפש משתנה
לפי כח ובריאת הגוף של זה האיש שנפל ותלוי באומד העדים
שיאמרוהו לפי כוחו וחילו ואף להקל לעכין לכתחילה והסכים

מאות אמה שכאשר
שם דהגוסס יוצא נפשו בשיעור שני
ראוהו העדים שט משך הנ״ל וודאי כבר יצא נשמתו ואף דהגוסם
יחולק בערך ולא כל הגוססים שדם .ושמא במאי • דמיירי הגאון
מוהר״ח היה י נראה כמת אבל כאשר בענינינו ממה שלא ראו
העדים

שרת עמודי איש חלק א
העדים מסל״ת שלא עלה נוכל לידע בבירור שלא עלה בשיעור
ריס אף אס כחשוש שעיקר חיפושיהם היה בחלק המגולה כי
לא עלה ברוחם שיעלה מחחח העצים הפרושים כגשר מ״מ
בכיעור ריס שהוא שיעור ראיה שיש בה פגיעה היו רואים
בהכרח אף בלי שימח לב ושיעור ריש הוא שני מאוח ושלשה
וששים ושליש אמה ובתנאי שבשיעור ההוא אין שם מעכב
הראות שהוא מקום מישור ולא הריס מונעים להרואה • ובאם
שיושאל מהעדים ויאמרו שכפיר ראו אף בחלק המורד שלא
עלה אדם מהעצים וכבר העלחי בעזה״י לעיל מאוח (ל) והלאה
דמועיל אמירת העד אינו יהודי אף שעתה אינו רק ע״פ שאלה
אחרי שכבר אמר במסל״ת ויכול לפרש דבריו אף ע״י שאלה
ובאם שבכל שיעור שליעת עין אין דבר מעכב וכבר ביארתי
בחלק קרח הנורא שהעיקר שהוא שיעור פרסה וא״כ הוא שיעור
שלא לבד הגוסס ימות אלא אפי׳ החולי הגמור שהגיעו חלישות

מחמת מכה גדולה וודאי יוצאה נפשו וא״כ היה ההיתר מרווח
ביותר ומהדין יש לדונו לרוב גוססין כמו שהוכחנו והגוסס
וודאי דבשיעור פחות הרבה יוצאה נשמתו וכמו שכתב הגאון
מוהר״ח מוולאזין כנ״ל • ואביא ראיה לסברתי שצריך לילך
אחרי ההחלע שראוי להחליט מקודם מצד שורת הדין שאז
אין ראוי לחוש למיעוט ואף ששוב כאשר נידון במה שנתהווה
אח״כיצאלנו נפקותא גדולה-במה שהחזקנוה ,מקודם כי ׳אז
לא הוציאנוה מחזקת א״א ושוב שפיר עי״כ אוציאה מחזקת א״א
ע״י ההחלט הקודם דהנה איתא במס׳ קדושין (ס״ג ע״ב) קדשתי
את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחר ואמר אני קדשתיה
נאמן ואומר שם ר״נ דנאמן ליתן גט כו׳ וכתב שם הר״ן דאף
שאין דבר שבערוה פחות משנים וע״א דמהימן לומר מת בע׳יך
ה״ע משוס דאיהי דייקא ומנסבא כו' התם משוס דהוא להוציאה

מחזקתה אבל זה שמעמידה בחזקתה אלא שאומר שנתקדשה ✓ו
נאמן ע״כ ואף דשוב יוצאה בגט ויוציאה מחזקתה ע״י אמירתו
הקודם אכן כיון שעכ״פ בעת שאמר לא היה זה נגד חזקתה
ונתברר לנו אז שהוא בעלה שוב שפיר יוצאה בגט ממנו וכן
באס שבעת אמירתו היה גוסס ולא הספיק לגרשה עד שמת
אף שהיה גוסס עכ״ז לח היה הגדתו נגד
כי אף
בוודאי כי
ניתרת בוודאי
ניתרת
החזקה כיון שהגוסס כחי לכל דבר ופשוט הוא ומיניה נלמד
לענינינו שבמה שנלך בתר רובא כפי האומד מהכאת עץ שיש
בו כדי להמית שהוא מרוב הגוססין עכ״פ לא נוציאה עדיין
מחזקתה כלל ועדיין לא יש קולא בזה מאומה כי הוא כחי

■

לכל דבר ע״כ שפיר לדונו שהוא גוסס ושוב הטביעה וההעלמה
מעין ושלא עלה בכל המשך ששלט הראות יתירה מאיסורה
וע״ז מעיד המסל״ת שגוסס נפל ונאבד ולא עלה כנ״ל כי
ראוהו מוכה מעץ שיש בו כדי להמית ושוב נטבע ולא עלה
כנ״ל ולפי דעת הגאון מוהר״ח הנ״ל וודאי יצא נשמתו בשיעור הנ״ל

ועלה שפיר סברא להיתירא אף לדעת הגאון מהור״ח הנ״ל והעיקר
אצלי טעמי התיריס

הקודמים שהמה מדוקדקים לפענ״ד וטעם

האחרון לסניף יחשב ומועיל להשקיט יראת ההוראה בזה ממה
שהגאון מוהר״ח לא חילק כלל בין שיטת ר״ת ור״י ומחמיר
גס בתרי רובי ובס״ס להקל ולא להקל מחמת ספק דרבנן ואף
שבארתי בעזה״י בדברים ברורים וישרים לפענ״ד שראוי להקל
באלו והגאון מוהר״ח הנ״ל הורה לנו בדבריו שם שאין ראוי
לעגן מחמת מורא להכריע נגד המחברים והוכיח להגאון
מנחת אהרן־ שנושא פנים בזה להגאון מוהרש״א כי אין ראוי
לשאת פנים ולעגן בנות ישראל וא״כ וודאי דניחא להגאון הנ״ל
להקל אף נגדו באם שיהיה מכרע מלתא ולמי הגון לגדולי הדור
אבל לכמוני אף שהוא רק מלתא דרבנן לבד וגס אינני רק
כטבחי דמתא מחסי׳ לבד עכ״ז מי אנכי להקל נגד הגאון
הנ״ל ולכן השקפלתי כטעם האחרון ונוכל לומר דמודה בענינינו:

תם ונשלם בעזה״י חלק תבר מגל

מא

תיקונים והערות בעברי בעיוני בכל דברי בכף תמר
בכל מערכתיו וחלקיו ובענף עץ עבות סיומה דתבר
מגל ועינתי מחדש עם חברים מקשיבים לקולי י״א
ומופלגים יושבי שכת תחכמוני פק״ק יצ״ו

בחלה

א
מעשי רקם מן אות (ב) עד אות (ה) ביארתי
׳ ישובים לתמיהת הכרו״פ על הרמב״ס בה' יו״ט
שנתקשה בתרתי חדא דהביא להא דבדף שנית דכתב בזימן
שנים כו׳ שהוא ספק מוכן וכתבתי שנוסחא מועעת נזדמן
לפניו כי בכל הנוסחאות לא כתוב הא דבדף וביארתי שנוסח
שלנו הוא עיקר ומה שבמצא שלשה הוא ספק מוכן מחמת
ששנים היה בזה המקום שנמצאו ואין מבורר שהלכו השנים
שהיו ויעויין בדברי לטיל והנה לא התבוננתי כי גס קושייתו
השני׳ הוא ע״פ נוסחא אחריתא שלא כנוסחאות שלפנינו כי
בהנוסחא שלנו כתוב הא דהוי ספק מוכן ברישא שם בזימן
שחורים ולבנים ומצא לבנים במקום שחורים ושחורים במקום
לבנים ומן ה״ה שם מבואר שכך הוא אמיתית הנוסחא יעו״ש

וליע5ב

זאת הקושי׳ להרמב״ס נחקור נא בהא דזימן
ב
שחורים כו' איך הוא הדין אם לא זימן רק
שחורים לחוד או לבנים לחוד כלומר בקן אחד לבד היו יונים
שחורים או לבנים והקן הסמוכה היתה פנוי׳ וריקנית ושוב
מצא להקן שבה זימן להיוניס פנוי׳ וריקנית ובתוך הקן שהיתה

בעת הזימון פנוי׳ בה מצא יונים ממש כמנין שזימן ובאותו
מראה אס זימן שחורים ומצא שחורים ואם לבנים לבנים ואין

חדש רק שהקן שהיתה רקנית עתה שוכנים בה יונים כמו
שזימן • והקן שהיתה■ עם יונים עתה היא רקנית ־ והנראה
דבזה שפיר מותרים היונים דהלא אף בזימן שחורים ולבנים
ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים אומר
הגמ׳ דקמ״ל דלא נימא איתהפוכי מתהפך וחזינן דהי׳ ה״א
לומר דאתהפוכי אתהפכי ולא הוי ריעותא מה שלא מצא
במקומן דהוא כמו אלו הניחם במזרחו של קן ומצאן במערבו
של קן שהכל הוא כמקומה ממש וכמו כן אף מחיצה המבדלת
בין קן לקן בעליה אחת לא מעכב הילוכם בעת שהיא פנויה
ונהי דמסיק דאתהפוכי אתהפכי לא אמריג כי אין רגילין לילך
מקן לקן בזמ !שיונים אחרים המה בקן השניה מ״מ וודאי שלא
ידמה לזה היכא דלא הניח רק בקן אחד לבד והקן השניה היתה
פנויה ימצא* כאלו שזימן בקן הפנויה דבזה שפיר נראה דמותרין
כי בזה לא שמענו ממה שמשמיעינו המתניתין דזימן שחורים
ולבנים ואיןלנו אלא מה דנחית מתניתן להשמיענו:

ומעתה
ג
х

אף בזימן שחורים ולבנים ומצא שחורים במקום
לבנים ולבנים במקום שחורים דקמ״ל מתניתין

דלא אמרינין אתהפוכי כו' מחמת דאין דרך היונים לירד לקן
שבה יושבים יונים אחרים הנה אין לנו הוכחה הנ״ל דכולהו
אחרינא ננהו כי יתכן שרק מקן אחד אזלי לעלמא ונשארה
פנויה ושוב הוי לפני היונים שבקן השניה גם הקן הזה כמקומס
והולכים מעבר המחיצה לקן הפנויה ושייך בהו סברא של כאן
נמצאו כאן היו ובקינס הראשון כשנתרוקנה מהם באו חדשים
מעלמא וקננו בה וא״כ לא יש ריעותא וודאית רק בחדא מנהון
ולא נדע מי מהם ולכן לא הוי בזה רק דינא דספק מוכן כמו
שכתב הרמב״ס ומיושב לנכון בעזה״י :

יעוד
*

שם באות (יג) במה שנתקשיתי בדברי רש״י כתובות
ט״ו ע א ד״ה דקאתי ליה מרובא דעלמא נתעורר

חד מחבריא ליישב דרש״י מפרש דלא כהרמב״ס דפירש דקרונא
של ציפורי הוא ,בפרשת דרכים אבל רש״י מפרש שהוא בתוך
העיר מקום וועד מהסיעות וכן בהא דמתניתן שירדה למלאות
מיס מן המעין אף אם המעין הוא אצל העיר כמו בעין של
אלעזר עבד אברהם מ״מ אחרי שכל בני העיר משתמשין
ממעין הוא כמו העיר עצמה ונידון הכל בחזקה שכאן נמצא כאן
היה וע״כ אין לחוש לרובא דעלמא כמו בעגלה ערופה דשאני

התם דכתיב נופל בשדה ויעויין ברש״י י״ג ע׳יב
(ח״א) כא בחורבא

ד״ה חדא

שרת עמודי א״ש חלה א
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בחורבא דמתא דכתב רש״י וז״ל סתם בעילתה מאחד מבני
העיר וכן בבשר הנמצא הכל הוא בהנמצא בהעיר ובהא דמצא
גדי שחוט בין טבריה לציפורי אחרי שהוא רק גדי שחוט ולא
בשר מלוח דקאי לאורחא אין לחוש בזה לרובא דעלמא ויען כי
בהנמצא בעיר אין לנו לדון רק על אלו שבעיר אם על הדרים
בה ואס על אורחים הנמצאים בתוכה והוא רוב סיעה ההווים
בה ואין לנו לחוש לרובא דעלמא 'כלומר ממקום שנתעקרו
ובאו ואין לנו לחקור איך ומה שמה במקומותס במושבותס
רוב כשרים או רוב פסולין ושאני בעגלה ערופה דהרוצח נתעקר
ונייד עומד בדרך ובשדה להרוג ואין זה מושבותו לומר כחן
נמצא כאן היה ולכן חנו דנין בו ממקום שנעקר ובא לכאן ומיושב
בזה תמיהתי האחרונה שם על רש״י הנ״ל :

והנה

על זה כבר נתעוררתי בעצמי וחדלתי מזה וקצרתי
י
למניעת האריכות עתה אפרש דעתי שמחמת
שלשה דברים לא נחה דעתי בזה הישוב א כי אף אם נחדש

שרש״י יפרש בשינוי ממה שפירש הרמב״ס וניישב בזה קושייתי
האחרונה שם עדיין לא נצא ידי חובתינו בביאור להבנת דברי
רש״י וקושיתי האחרת שם במקומה היא עומדת אבל במה
שהעלתי בעזה״י שם בביאור שיטת רש״י שיהיה בחדא שיעתא

עם הרי״ף והרמב״ס והרא״ש בסוגיא דרוב וקרוב בזה נתיישבו
דברי רש״י דכתובות הכל לנכון :

בהא

דירדה למלאות מיס מן המעין הנה זה העין
ו 3
למי שצריך למיס נוכל לומר שהוא חשוב כמו
העיר עצמה וכמקומו ממש הוא מחמת שכל מי שבעיר כשצריך
למיס מוכרח הוא לבא ולשאוב מהמעין ואף בזה יש לעיין
ברש״י קדושין ל״ח ע״ב ד״ה וירק נמכר חוצה לה וז״ל ויש לחוש
שמא מירק שגדל בכרס הוא והוי ליה ספק כלאים והלא התם
דדרך הגננים למכור על פתח גינותיהם ומשמע דלא נידון
בדינא דכאן נמצא כאן היה ואף מה שנידן בספק כלאים יש
לומר שהוא מדרך הקולא שבכלאיס מה שאינו מהדין כמו בהא
דספק לי ואנא אוכיל ואין כאן המקום להאריך בזה אבל לשון
רש״י שכתוב ויש לחוש שמא מירק שגדל בכרס הוא והו״ל
ספק כלאים משמע שרק דין חששא וספק בזה הוא ואם כך
הוא לא עדיפא מזה המעין שבאין לשאוב מפתח הגינה שג״כ
הדרך למכור על פתח הגינה ולו יהא ששפיר יודן הבא לשאוב מים
מהמעין מאנשי העיר אבל זה שבעל להנערה ששאבה מיס לא
ידענו כלל אס בא על דבר מיס ויש לואיזה עסק עם המעין אבל
יתכן שנתן עינו בהנערה ומי יודע מה ענינו לשם ולא עדיפא
מהיונים שלפני הקן שדרך היונים לצאת מן הקן אל הבליעה
המעועה היוצאת ונעשית לזה הכונה שיצאו וינוחו היונים כדכתב
רש״י ביצה בדף י״א ונשמט הרש״י מהמשנה ועו״ש ועכ״ז אסורים
היונים במצאם לפני הקן וע״כ שאין נידון אף בזה בדינא דכאן
נמצא כ״ה ואיך נידון זה בבעל להנער׳ בדינא דכאן נמצא כאן הי׳:

ז ג ראה

לפעג״ד דבר חדש בשיטת רש״י דלא דיינינן
1
בדינא דכאן נמצא כאן היה היכא דלא ידעינן
אס נחסר ממה שהיה בכאן והראיה לזה יעויין בתוס׳ ב״מ
ד״ה האינה דחקרו שם על שורת הדין אס ראוי נתלות בתאינה
הנוטה לדרך ומצא תאני׳ תחתי׳ שהתאנים הנמצאי׳ המה מעוברי
דרכים ואם ראוי לתלות בהמה מהאילן והעלו שם דע״כ דהדין
באין לתלות בעוברי דרכים והוכיחו מהא דבזתיס וחרובין אסור
יעו״ש ושוב הקשו לפ״ז מאי מקשי הגמ׳ שם לרבא ודלמא לא
מתייאשי אף לבסוף דלא חייש לאנשים דלא מעלי וחושב שימצאו
אנשים מהוגנים שיעשו כדין שאין לתלות רק באילן ותירצו

דקושית הגמ׳ מחמת הוכחה מהא דתאינה מותרת וע״כ דשפיר
מתייאש וחושש לאנשים דלא מעלי ומחמת זה הוכיחו התוס׳
דלהגרסא דגרסינן שאני זית דחזותי' מוכיח עליו דע״כ דצריך
לגרוס האיג׳ נמסת ולא נמאסת ושיפורש שמפקירה שאס שהטעם
בתאינה שמפקירה ליכא תו הוכהה מתאנה דחושש לאנשים
דלא .מעלי כי מטעם אחר היא מותרת שמפקירה מחמת מאיסותה
וא״כ ישאר הקושיא דלמה לי לתרץ בטעם הזית דחזותיה מוכיח

עליה ולמה אינו מיישב דאינו מתייאש משוס דתולה שימצא
אנשים מהוגנים ויעשו הדין שאין לתלות רק באילן יעויין שס
במהרש״א שפירש כן בביאור דברי התום' שם  .אמנם רש״י שם
גרים חזותו מוכית עליו וכן פירש מראיתו ניכר של מי
הוא ועכ״ז גרים נמאסת ופירש שמפקירה וא״כ קשה לכאורה
לרש״י קושיית התום׳ כמו שביארה המהרש״א אבל לכאורה דברי
התום׳ בהוכחתס הנ״ל צ״ע דהלא מבואר בדברי התום׳ שם שהיה
הברא להו לומר שמהדין יש לתלות בעוברי דרכים ורק הוכיחו
שם מקודם דע״כ דמהדין יש לתלות באילן דאל״כ בזתיס והרובים
למה אסור ורק הוכחת הגמ' היה מהא דתאינה מותרת שע״כ
מתייאש דחושש לאנשים דלא מעלי וא״כ כאשר משני שאני
זית הואיל וחזותו מוכיח עליו לא יש בזה כ״כ מהחידוש כי גם
המקשן ידע ששורת הדין כך הוא שיש לתלות שהוא מן אילן הזית
ורק שחשב המקשן שע״כ מתייאש וחושש לאנשים דלא מעלי
כי היה להמקשן הוכחה מהא דתאינה מותרת ואת זה עדיין לא
השמיענו התרצן סילוק זאת ההוכחה ושתם דבריו ואמר שאינו
מתייאש כי שופט שלא ימצאנו רק אנשים מהוגנים וידינו שזיתו
מוכיח עליו ומה שמתנגד לזה ההוכחה מתאינה נשארה עדיין
מעל ומקשי הגמ׳ זה א״ה בתאינה אמאי מותרת ושוב כשמשני
לזה תאינה עם נפילתה נמאסת כלומר שמפקירה הנה זהו
עיקר החידוש מה שנתחדש.על דעת המקשן וא״כ הנה להגירסא
דגרסינן שאני זית הואיל וחזותו׳ מוכיח עליו נסתר ראית
התום' מעיקרא במה שהוכיח מתחילה דע״כ דמהדין יש
לתלות באילן מחמת שהוא תחת האילן אבל לא כן הוא דשפיר תו
נאמר דהיה ראוי מהדין לתלות בעוברי דרכים אבל גס המקשן
העלה על לבו להסברא דחזותו מוכיח עליו לענין שורת הדין
דיש הכרה והבחנה שכשדומיס לאותם שבאילן שפיר דיינין
שהוא מן האילן חבל המקשן היה ליה הוכחה מהא דתאנה
מותקת דע״כ דשפיר מתיאש דחושש לאנשים דלא מעלי שלא
ידונו לומר שהוא מהאילן מחמת דמיונה ולכן החרצן אומר
שאני זית הואיל וחזותו כו׳ כלומר שאינו מתייאש כי שופע
שימצאו אנשים מהוגנים ונשאר עדיין לנו מעל הוכחת המקשן
מתאנה ונבקשה זאת א״ה אפי' תאינה נמי ומשני נמאסת
שמפקירה ומתפרש ממש לזה הגרסא כמו לגירסא זיתו כו׳
באופן שנאמר ששפיר אין לתלות באילן רק מצד חזותיה וא״כ
אין מקום לקושיית התום׳ על רש״י [ולפ״ז יוצרך לומר לרש׳יי
דגם בקציעות שייך חזותיה מענין המלאכה שהמה מאומן אחד
וזהו דלא כמ״ש הסמ״ע בסי׳ ר״ס ס"ק כ״ג וכ״ד יעו״ש ודו״ק] :
ח וזאת יש לדעת מה הוא הספק וצדדי הסברא שחקרו
התוס' שם איך הוא הדין אם יש לדון שהוא
מעוברי דרכים ואס שיש לדון שהוא מהאילן ולפי מה שהעלינו
הנה נשאר מחלוקה בזה בין שיטת התום׳ ובין שיעת רש״י
שם דהתוס׳ העלו דתולין באילן ולרש״י רק מחמת חזותי׳ אבל
הספק בזה אם יש לדין זה בדינא דכאן נמצא כאן היה ואם
בדינא דרוב וקרוב דקיי״ל דאזלינן בתר רובא ואף שכמשיר
הרוח להתאינה ונופלת תחתיו הנה הוא כמקומו ממש אבל
הספק בזה הוא כי לא ידעינן כלל אם יש חסרון בפירות האילן
שיחופש אחר זה שנאבד לומר שזה שנאבד הוא שנמצא כמו
בהסוגיא דקבר שנאבד דפליגי בה רשב״ג ורבנן ואין כאן המקום
להאריך וא״כ לרש״י בזה׳לא דיינינן כלל בדינא דכאן נמצא כאן
היה וח״כ לא נוכל להעמיד לדברי רש״י בכתובות רק מטעם מצוי
כמו שהעלתי לעיל וסברא דמצוי לא שייך בפרי שנפלה מהאילן
שרק פעם ראשונה ופעם אחת דמונחת בארץ עד יוגבה ודו״ק :
בחלק אלף המגן באות (מג) הוכחתי ממאי דהקשו התוס׳ ריש
 .כל הצלמים להא דלא חייש רשב״ג למיעוטא ממה דאמר
.רשב״ג שבת (קל״ח) כל ששהא ל׳ יום באדם אינו נפל וממה
דארשב״ג בכורות (כג ע״א) הלוקה בהמה מניקה כו׳ ומטעם
חלב אינו פוטר וע״כ דחייש למיעוטא ולא תירצו התוס׳ דשאני
בהא דריש כל הצלמים דליכא חזקת אישור וע״כ דאין דן הר״י
מטעם צירוף מיעוט לחזקה ולכן לפי מאי דמשני שם דבמעוע

המצוי

שרת עמודי א״ש חלק .א
המצוי חיישינן שפיר הוא אף בדליכא חזקה מסייע למיעוט־ ושוב
שם באות (מד) ובאות (מה) הוכחתי בהיפוך שאף לשיטה
ר״י צ״ל שרק במקוס שהחזקה מסייע למיעוט חיישינן למיעוט
המצוי ,יעו״ש ולא כתבתי שס מאומה ישוב ודחיה להוכחתי
מתום׳ ריש כל הצלמים אשר שם ליכא חזקה מסייע למיעוט
וסתימת דברי התוס׳ דריש כל הצלמים לא משמע שיהי׳ תלוי
בצירוף מיעוט לחזקה* ובהראיות שהוכחתי באות (מה) ואות
(מו) יש לדון בהו והוא בהא דהניח זקן או חולה שנותן לס

בחזקת שהוא קייס ואין חוששים למיעוט החולים שהם מתים
וגם לא שני לן בין חולי לחולי ואף חולי המסוכן ביותר רק
לא הניחו גוסס נותן בחזקת שהוא קייס ואף דהמסוכןביותר הוא מיעוט המצוי דמתיס ע״כ הנה לזה יש לומר דהוא
משום דמצטרף חזקת חיים להמיעוט והוי תו המיעוט מיעוט
שהקשתי שם מהא שיש חזקה
ומה
מצוי
שחינו
אחרת כנגדה שהיתה בחזקת זקוקה ליבם לזה יש ניישב
ולומר דחזקתה לא היה רק שאחרי מיתת בעלה תהיה זקוקה
חבל כאשר אין ידוע ממיתת בעלה ודנין אנו אותו שהוא קיים
חף עתה לא עומד חזקת יבום לעומת חזקת חיים כי לא היתה
בחזקת נהיות זקוקה ליבם בעוד הבעל בחיים ובהא דהיה
לה חמות אינה י חוששת ולא חיישינן למיעוט זכרים שהוא וודאי
מיעוט המצוי בזה שפיר יש לומר דמחמת שהחזקה מסייע
לרובא הוי תו המיעוט כמיעוט שחינו מצוי אבל היכא דהמיטוט
הוא מיעוט המצוי וליכא שום חזקה לא לאיסור ולא להתיר שפיר
חיישינן• והגם שלכאורה אף לפ״ז יהיה קשה מה שהקשיתי באות
(מג) ,שם למה שנתקשו התום׳ ריש כהצ״ל דהלא הצלמים טרם
שנתעבדו היה בחזקת היתר והוי שפיר החזקה של היתר מסייע
לרובא והוי המיעוט מיעוט שאינו מצוי :אכן זה החילוק בין
מיעוט המצוי למיעוט שאינו מצוי חדשו התום׳ בישובס שם
ומקודם .כשהקשו לא נחתי עדיין לחלק בין מצוי לאינו מצוי
ולכן שפיר הקשו• ובאמת יש לעיין טובא דמאי עעמא דר״מ
התם דחייש למיעוטא והלא מסיק הגמ׳ ביבמות קי״ט ע״ב
דהיכא דחזקת היתר מסייע לרובא מודי ר״מ דלא חיישינן
למיעוטה דמיעוטא כזה והיה נראה לכאורה לומר דהגמ׳ ריש
כל הצלמים' לא נחית כלל לבאר מלתא דר״מ לכל האופנים ואזיל
הגמ׳ לפי הה״א דריש האשה בתרא אבל לפי המסקנא דר״מ
אודי היכא דהחזקה מסייע למיעוט לפ״ז ע״כ צ״ל דהמקומות
שעובדים חשוב כפלגא כי המה קרוב למחצה כמו בהא דאומר
הגמ׳ בב״ב ומה ספינה שרובן לאבד דאינו רוב ממש ודינו
כפלגא ופלגא ורבנן דפליגי על ר״מ בריש כל הצלמים הוא מפום
דמעמידין בחזקת היתר• אבל לפ״ז לא היו מקשים התום׳ מידי
על רשב״ג דפליג על ר״מ מדידיה אדידיה כי לפי האמת עעמא
אחרינא דפליג על ר״מ ולא הוי כלל באופן דאיכא רובא ומיעוטא
רק במקום דהוא פלגא ופלגא ומדין חזקה לבד ודחוק הוא
לומר שהוא רק על פי שקלי וטרי דגמרא ולא אליבא דאמת •
והנראה שישוב זאת הקושי׳ דשאני בהא דיצאתה חמותה שהחזקה
והרוב אינם בגוף אחד כי הלא יש נשים שיולדות זכרים ואינם
מחייבות זיקה שאין להם כלות בלא בניס וכן יש בהיפוך
שאינם יולדות זכרים וכלותיהם זקוקות ליבם לאח מאב שהמה
מאשה אחרת ובזה לבד אמרינן סמוך רובא לחזקה והוי המיעוט
מיעוטא דל"ח ליה ר״מ אבל בהא דריש כל הצלמים הוי הכל

בענין אחד שיש מיעוט צלמים הנעבדים שיוצאים מחזקת
כשרתייהו ורובא נשארים בחזקתייהו שלא נעבדים ובזו לא

אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה דלהוי המיעוט מיעוטא דמיעוטא
וא״כ לפ״ז שפיר הוי קושית התוס׳ 'מדרשב״ג לדרשב״ג 1ולא
קשה עוד מה שלא תירצו דטעמא דרשב״ג בריש כל הצלמים
משום דהחזקה מסייע לרובא והוי המיעוט מיעוטא דמיעוטא
כי בריש כל הצלמים לא שייך סברא הזאת מפום שהחזקה
והרובא הכל ענין אחד הוא ותלוי חדא באידך  :ומ״ם דחוק הוא
מ״ש ליישב הראיה שהוכחתי באות (מה) מהא דהניח זקן וחולה
דנותן בחזקת קייס ואף במסוכן וכתבתי לדחות זה דשאני בזה

מב

דחזקה שליבום הוא רק אחרי מותו ואכו אומרים שהוא בחזקת
חי עד ׳כיתה אמנם הנה מסתימות הדברים משמע שנותנין לה
בחזקת שהוא קייס וניתרת עי״כ אף אם יהיה כשמע אח״כ שמת
וודאי ולא יהיה ידוע אימתי ויאמר שהוא בחזקת קייס בעת
נתינת הנע ובזה הוי שפיר חזקה ליבום׳ נגד חזקת חיים ולא
חיישינן למיעוט המצוי שהמסוכן ביותר מצוי הוא על כל פניס
המיעוט שמתים• ונראה ליישב זאת הקושי׳ דכיון דבשעת נתינת
הגט לא היה ידוע מאומה כי ע״כ נתנו בחזקת שהוא קייס
א״כ לא היתה אז בחזקת זקוקה ליבם שיהיה נגד חזקת חיים
ויצאת אז בהיתר ולכן שוב כשנשמע שמת ואין ידוע אימת מת
אמרינן דהשתא מת וקיימה בחזקת היתירה וא״כ יש לומר
שפיר דלשיטת ר״י חיישינן במיעוט המצוי אף בלי סברת סמוך
מיעועא לחזקה וכדמשמע מקושייתס וסתימתם בריש כל הצלמים
או נוכל לומר בהיפוך שיהיה קייס הוכחתי שם באות (מד מה)
ולדחות הוכחתי שם באות (מג) מקושיית התום׳ ריש כל הצלמים
ונאמר כך דהנה רשב״ג דאומר כל ששהא ל׳ יום באדם אינו
נפל הוא אומר כללא דידיה לכל ענין שיש כפקותא בזה וכמו
דמקשי שם הגמ׳ ממהל היכא מהלינן ובאמת יש כמה נפקותות
באופנים שליכא חזקה מסייא למיעוט כמו לחלל שבת עליו
ולהיות עליו הונן ולכן הקשו התום׳ שפיר מדרשב״ג לדרשב״ג
גס מה שהקשו מלוקח בהמה מניקה יש לומר ג״כ כמו שכתבו
התום׳ בבכורות בהשגתם לר״ת דאיכא חזקה אחרת כנגדה
דהעמד הולד בחזקת שאינו קדוש וא״כ מקשיה שפיר התום׳
גס מזה מדרשב״ג לדרשב״ג ואחרי שהראיתי פנים לכל צד אין
לנו תו הכרע לשיטת ר״י דחייש במיעוט המצוי אם הוא רק
בצירוף חזקה ואם שהוא אף בלי צירוף חזקה • ויש מקום לומר
דבזה יהיה פלוגתא דרשב״ג ורבנן ריש כל הצלמים דעעמא
דפליגי בה ר״מ ורבנן מפרש שם הגמ׳ דפליגי אי חיישיכן
למיעועא וטעם פלוגתא דרשב״ג ורבנן שם לא מפרש הגמ׳
וטעמא נא ידענו מאיזה טעם יחולק לרבנן אס יש בידו כדור
או אס יש בידו כל דבר ובאם שכשיש בידו כל דבר הוי רק
מיעוט הנעבדיס א״כ'מ״ט דרשב״ג הלא רשב״ג פליג ג״כעל
ר'׳מ הל כ יש לפרש וליישב דכשיש בידו כל דבר הוי מיעוט
אבל הוא מיעוט המצוי ושם ליכא חזקה מסייע למיעוט ואדרבה

שמקודם היה היתר ויען כי במיעוט המצוי שפיר חיישינן
לשיטת ר״י חבל בזה שהחזקה מסייע להרוב סברו רבנן דל״ח
תו חף למיעוט המצוי והטעם או שרק כיש חזקה מסייע למיעוט
חיישינן למיעוט וההלכתא שם כרבנן כמבואר בפוסקיםץא״כ
יעלה כך ההלכה לשיטת ר״י שרק בחזקה מסייע למיעוט
המצוי חיישינן ואס ששפיר חיישינן למיעוט המצוי אף בלא
חזקה מסייע אבל לא כשהחזקה מסייע להרוב דתו הוי המיעוט
מיעוט שאינו מצוי ורשב״ג סובר דחיישינן אף בזה למיעוט
המצוי אבל לית הלכתא כוותי׳ ודוק בכל זה :

תשובה ג׳
בעז״ה תשובה להרב הג׳ וכו׳ מוהר״ר הלל הכהן מק׳ קידאן

הנה

כת״ר נ״י בקראו בספר נחלת דוד סימן מ״ז להגאון
אדמו״ר מוהר״ר דוד טעביל זללה״ה ששחלו הרב הגביר
המפורסם בחריפות ובקיאות מ' זיסל הכהן ראפפרט ממינסק
על מ״ש הרמב״ם בפ״ב מהל׳ מעילה הלכה וא״ו וז״ל וכן

חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה עד שיזה דמה הוזה דמה
אין ־בה מעילה אבל אסור להנות במוראתה ונוצתה והנהנה
בה אחר הזיה לא מעל עכ״ל ותמה ע״ז הרב מהר״ז הכהן הנ״ל

דמנ״ל להרמב״ם הא דבמוראת ונוצת חטאת העוף נמי א;ת
בה אסור הנאה כמשפט עולת העוף כי הלא בקרא לא כתיב
והשליך אותה אל מקום הדשן רק בעולת העוף ולח בחטאת
העוף והשיב שם הגאון אדמו״ר ז״ל דבספרא פ׳ ויקרא פרשה
ט׳ איתא והשליך אותה ולא חטאת העוף ופירש שם בק״א שלא
היה משליך מוראת חטאת העוף במקום הדשן אלא אס ירצה
הכהן
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הכהן יאכלה יע״כ ואחרי דהספרא הוצרך למעט חטאת העוף
מאותה ש״מ דבלא הך מעוטא היינו למידין חטאת מעולה
ובנדרים דף ע״ג ע״א קמבעי אס מפר הבעל לשתי נשיו כאחת
ופשיט רבינא שם מברייתא דפליגי בה רבנן ור״י לענין השקאת
סוטה דלרבנן אין משקין שני סוטות כאחת מפני שלבה גס
בחבירתה ור״י אומר דלא מן השם הוא זה אלא משוס שכתוב
והשקה אותה לבדה והנה הרמב״ס פסק בפי״ב מהלכות נדרים
הלכה י״ד דאדס מיפר לב׳ נשיו כאחת וע״כ דמפרש דרבינא
פשט לה מדרבנן דיהבי טעמא דאין משקין שני סוטות כאחת
משוס שלבה גס בחבירתה ולא ילפי מאותה אלמא דרבנן ל״ד
אותה כלל והלכה כרבנן והלכך גבי הפרה יכול להפר ב׳ נשים
כאחת משוס דלא דרשינן אותה וכיון שכן י״ל דהרמב״ס דחה דברי
הספרא מהלכה דסתס ספרא דהוא ר״י אזיל לשיטתו דדרש
אותה גבי סוטה אבל לפי מה שסובר הרמב״ס להלכה דלא
דרשינן אותה שפיר למידין חטאת העוף מעולת העוף אלו
הוכן דברי אדמו״ר ז״ל * ועל זה תמה כת״ר נ״י ובא לסתור דבריו

בשלשה טענות א׳ בעיקר היסוד שהניח אדמו״ר דמש״ה פסק
הרמב״ס ז״ל דאדם מ יפר לב׳ נשיו כאחת משום דסבר כרבנן
דר״י אינו ברור כ״כ דהא בש״ס בסוטה דף ח׳< אמרינן דאיכא
בינייהו בין ר״י לרבנן ברותתת דלרבנן ברותתת שרי להשקות
ב׳ סוטות כאחת ואס איתא שפסק כרבנן הו״ל להרמב״ס להביא
בפ״ד מהל' סוטה דברותתת שרי ומדלא הביא לזה ש״מ שסובר
דהלכה כר״י ועוד דהרמב״ס שס בפ״ד מהל׳ סוטה הלכה ב׳
מביא לדרשא דאותה שכתב שם ואין משקין ב׳ סוטות כאחת
שנאמר והעמיד אותה הכהן וכבר הרגיש בזה הלח״מ בפי״ב מהל׳
נדרים ומה שתירץ שם דס״ל דרבנן נמי דרשי אותה אלא שלא
היה דורשים אותו אלא משוס דאיכא טעמא מפני שלבה גס
בחבירתה ורבינו הביא הפסוק ולא הביא הטעם תמה כתייר
ע״ז מהא דבפ״ד מהלכות פרה הלכה ב׳ כתב לא רצתה פרה
לצאת אין מוציאין עמה שחורה שלא יאמרו שחורה שחטו ולא
אדומה שלא יאמרו שתיס שחטו הרי דהביא להטעס ולמה
נבי סוטה הביא להפסוק ולא להטעם ולכן דעת כת״ר נוטה
דהרמב״ס פוסק כר״י לגבי סוטה ומה שפוסק דיכול להפר ב׳

נשיו כאחת לא ידענו טעמו בזה באמת ואפשר שהרמב״ס
היה לו איזה מקור וראיה מאיזה סוגיא שלא תלוי דין הפרה
מדין השקאה לב׳ סוטות או דיש דרך אחר׳ לפרש הסוגיא
דהפשיטו׳ הוא אף לר״י דמיפר לב׳ כאח׳ ויהיה איך שיהיה
כוונ׳ הרמב״ס ז״ל בזה ועכ״פ נסתר בזה כל היסוד של רבינו
בספרו הנ״ל ואגב תמה כת״ר נ״י דלמה פשיט הגמרא בנדרים
מברייתא דסוטה וטפי הי״ל לפשוט ממתניתין מפורשת דפרה
פ״ג מ״ז ויעויין ביומא מ״ב ע״ב והניח כתייר זה בצ״ע :
 ЛйЛ 0כת״ר ביותר על הבנין שבנה אדמו״ר לפי הנחתיסודו הנ״ל וכ׳ כת״ר וז״ל ועוד יותר שאין התחלה
לדבר כלל דע״כ לא פליגי ר״י ורבנן במיעוטא דאותה אלא
היכא דממעטינן מאותה למדרש אותה לבדה ולא ב׳ כאח׳
אבל חלילה לומר דרבנן דר״י לא דרשי מעוטא דאותה או אותו
למעוטי דווקא זה או זו ולא אחר׳ כי במקומות רבות מצינו
דדרשינן למעוטי כה״ג האס נאמר דתלוי הכל בפלוגתא דר״י

ורבנן ישתקע הדבר ע״כ :
 ПОЛכת״ר דלפי דברי' אדמו״ר דלפי ההלכה דקיי״ל כרבנן
דר״י לא .קיי״ל כהספרא דממעטינן חטא׳ העוף
יהיה תמוה טובא דהא הרמב״ם ז״ל בפ״ו מהל' מעה״ק כתב
שם לכל סדר עולת בהמה ועולת העוף וכ' שם שמסיר מעולת
העוף המוראה והנוצה ומשליך לבי׳ הדשן וש״מ דס״ל דבחטא׳
העוף ח״צ להשליך לבי׳ הדשן וכדעת הספרא הנ״ל ודלא כד׳
אדמו״ר ואחר שסתר כת״ר נ״י לישוב אדמו״ר משלשה טעמים
הנ״ל ראה ליישב לתמיהת הרב הג׳ מוהר״ר זיסל *הנ״ל והנה
הרב הגביר הנ״ל רצה להגיה בד׳ הרמב״ס שצ״ל מקודם וכן
בעולת העוף וע״ז קאמר אבל אסור להנות במוראתה־וכמו
דמבואר בש״ס סוף תמורה אבל שוב חזר ודחה בעצמו דא״א

ג

להגיה כן ברמב״ס דא׳׳כ היכא מסיים והנהנה בהן אכזר הזיה
הא בעולת העוף ליכא הזיה רק מצוי לחוד והי״ל לומר והנהנה
בהן אחר המצוי לא מעל וע״ז כתב כת״ר שמשום הא לא אריא
שגס לענין חעאת העוף לא ניחא שהרי הרמב״ס בעצמו בפ׳יז
מהלכות מעה״ק הלכה ז׳ פסק דמצוי דם חעאת העוף מעכב
והרגיש בזה הלח״מ שם ורוצה לפרש שם דרבינו סובר דלענין
מעילה אינו מעכב וזהו דחוק דמג״ל זה ומזה רוצה כת״ר ג״י
להגיה ברמב״ס שצ״ל מצוי במקום הזיה אך מ״מ לא יתכן להגיה
בתחלתהבבא דצ״ל וכן בעול׳ העוף דהא מועלין בעול׳ העוף עד
שתצא לבית הדשן רק האמת יורה דרכו דבסוף צריך להגיה
לענין דין מוראה ונוצה וצ״ל אבל בנוצתה ומוראתה של עולת
העוף אסור להנות בה והנהנה בהן אחר מיצתה לא מעל ע״כ
אלו תוכן דברי כת"ר נ״י • ואני ערס אחל לדבר מה שבלבבי בכל
הנ״ל אבוא למלאות עוד את דברי כתייר ואכתוב עוד תמיה
רביעית בזה והוא כי בספרא הנ״ל איתא בזה הלשון והשליך
אותה כשירה ולא פסולה אותה ולא חטאת העוף אותה בהשלכה
ואין עולת בהמה בהשלכה והלא דין הוא וכו׳ ע״ש ומבואר דדריש
ג׳ מעועין מאותה שאין מסירין מהפסולה לבית הדשן
הדשן
לבית
של חטאת העוף
מסירין
ושאין
ושאין מסירן מעולת בהמה אלא מעלם על גבי המזבח
והנה וודאי בזה קיים להלכה דשל בהמה מעלים הכל ע״ג המזבח
כדסתס הרמב״ס בהלכות מעשה הקרבנות במשפט מעשה
העולה ועולת העוף שנפסל שורפין הכל בבית הדשן שבעזרה
כמשפט כל פסולי המוקדשין וכמו דסתוס הוא ברמב״ס שלא

כתב חדוש דין זה במוראה ונוצה וא״כ שפיר קיס לן דרשת
הספרא דמותה לענין פסולה ולענין עול׳ בהמה וא״כ קשה דלמה
לא נדרוש נמי למעט •חטא׳ העוף ומ״נ או שלא נדרוש לחותה ־כלל
דקיי״ל כרבנן דר״י או שנדרוש הכל כמו שדורש הספרא ועוד
צ״ע שגם אם ננקוט כהגהת כת״ר ג״כ לא ינוח הדעת כ״כ ויש
בזה מהחולשה כי צריך לטשו׳ הגהות מרובות וגס להוסיף תיבות
וגס להחליף שבמקום שכתוב הזיה צ״ל מצוי ומה שטען שע״כ
צריך להגיה מצוי משום דמצוי מעכב אבאר להלן אי״ה בסוף
דברי דזה לא קשה מידי ולו יהא שנסבול זה הדוחק עדיין נא

בא בהרמב״ס הדינים מסודרים כי שם מקודם בהלכה ג׳ כתב
לדין מעילה בעול׳ העוף ועול׳ בהמה וכו׳ שמועלים בהם עד
שנשרף ויוצא לבית הדשן ושוב בהלכה ואייו כתב לדין מעילה
בחטאת בהמה ובחטאת העוף וע״ז מסיים והביא לדין המוראה
ונוצה שלא נהנין ולא מועלים ואס כוונתו על מוראה ונוצה
של עול׳ היאך הביא לדין זה כאן ולמעלה בהלכה ג׳ דמיירי
שם בדין עול׳ העוף הי״ל להביא ולמה יניח לבאר משפטה עד
אחר שהביא לדין חטא׳ העוף ובפרט שנראה שלפי דעת כת״ר
דסובר הרמב״ס דמוראת חטא׳ העוף מותר גס באכילה כהבשר

וכן הנוצה מותר בהנאה א״כ תמוה אמאי ל 6ביאר זה הרמב״ם
והביא דקמורא׳ונוצה השייך לעול׳העוף וא״כ דבריו הס בלא סדר
כלל וידוע שהרמב״ס סדר ספרו בהשכל׳ נפלאה ולכן עדיין המבוכה

רבה ופותר אין ובפרט בסתירת דברי הרמב״ם בין הפרה לב״ג
כאח7וביןהשקאת ב״נ וכמו שתמה כתייר והניח בצ״ע ולכן לפענ״ד
נ״ל לומר דרך אחרת בד׳ הרמב״ס ז״ל בזה דהנה הרמב״ס כתב
בפ״ד מהל׳ פרה אדומה שאין מוציאין עמה שחורה שלא יאמרו
שחורה שחטו ולא אדומה שלא יאמרו שנים שחטו ע״כ  .וא״כ
דחמורה שפיר שרי להוציא עמה והיינו כת״ק
מוכח מדבריו
דר״י בפרה בפ״ב מ״ו וכדאמרינן ביומא דף מ״ב ע״א דמאן
ת״ק ר״ש היא דדריש טעמא דקרא ואמרינן שם דאיכא בינייהו
דאפיק חמור בהדה דלת״ק שרי ועולה מכוון למה כפסק
בפי״ב מהלכו׳ נדרים דמפיר לב׳ נשים אבל מה שהשמיט בפ״ד
מהלכות סוטה ברותתת שרי וגס מה שהביא שם להקרא
והקריב אותה הכהן ולא להטעס עדיין צ״ע ואחרי שבארתי
התמיהות שבזה • אבאר בזה שני חלקים חלק אחד ליישב דברי
הרמב״ס בהל׳ סוטה ובהל׳ נדרים והחלק הב׳ יבוא לבאר ד׳
הרמב״ס דפ"ב מהל׳ מעילה הנ״ל :

חלק

שרת עמודי א־ש חלק א
חל? א  ПЗЛבהא דנדריס ע״ג הנ״ל דר״י ורבנן פליגי בטעמא
דאין משקין ב׳סוטו׳ דרבנן ילפי מסבר׳ור׳יי מפיק
■לה משוס דכתיב והשקה אותה לבדה [פירשו בזה הר״ן והרא״ש
ז״ל דר״י מפיק לה מהא דכתיב והשקה במפיק ה׳ והוי כמאן
דכתיב אותה] משמע בפשיטות דלר״י אף לאחר שנמחקה המגילה
ואינו חסר אלא ההשקאה ג״כ אסור לעשות מעשה ההשקאה
לב׳ סוטות כאחת דהא מפיק לה מקרא דוהשקה משא״ב
לת״ק דמפיק לה מסברא כדי שלא יהיה לבה גס בחבירתה
והוא כדי שתודה דעמאה היא ולא ימחק השס חנם וכמ״ש
שס הר״ן פשוט דזה לא שייך רק קודם שנמחקה המגילה
אבל נאחר שנמחקה המגילה דאדרבה אז מאיימין עליה
שתשתה ואס אמרה איני שותה מערערין אותה ומשקין אותה
בעל כרחה נראה פשוט דמותר להשקות ב׳ כאחת דמאי קפידא
אס יהיה לבה גס בחבירתה טפי עדיף שיהיה לבה גס בה לשתות
ואנן נמי מדברין על לבה ומסירין הימנה אימת מיס המריס
ואומרין לה אין המיס המריס דומין וכו׳ אס אין שס מכה
אינו מועיל כלוס וכמו דאיתא בסוטה דף ז׳ ע״ב ומה שנקט
הת״ק בלשון אין משק־ן היינו דכל סדר המעשה הסוטה
קרי התנא בלשון השקאה [וגס דאינו שכיח כל כך שיהיה
הפסק בין המחיקה להשקאה דיזדמן דבתוך כך כתבו מגילת
סוטה ומחקו בשביל סוטה אחרת באופן דנזדמן אח״כ ב׳
ההשקאות כאחת ומשוס דהוי מילתא דלא שכיח לא הוצרך
לאשמעינן דבכה״ג מותר ועוד דאפשר דאסור דרבנן מיהו איכא
גס בהשקאה כאחת וצ״ע בזה] וא״כ מאוד יש לתמוה על הא
דלא אמרינן בגמרא דגס בזה איכא בינייהו דלת״ק השקאה
בעצמה מותר ולר״י גס השקאה אסור ובפרט דהא דאמרינן
איכא בינייהו רותתת היא סברא מחודשת מאוד ואלמלא שהגמ'
נא היה מוכרח לתרץ זה מצד הסברא לא היינו אומרים כן
דלרבנן ברותתת שרי דמה בכך דרותתת עכשיו מ״מ אפשר
ע״י שתראה • שחבירתה שותה ואינה יריאה מהמים גס אצלה
תתאמץ לבבה ותמעט אצלה הרתיחה רק מחמת שלא היה להש״ס
חלוק אחר ביניהם זולתי זה ע״כ הוצרך לחדש סברא זו ולומר
דברותתת שרי לת״ק דאל״כ איזה חלוק יהיה ביניהם אבל לפי
מ״ש בעז״ה דבאמת יש נפקותא גדולה ביניהם לענין ההשקאה
תמוה עובא דעפי הול״ל הך נפקותא ולא יצטרך לחדש דברותתת
שרי עוד יש שגוי הגירסא בלשון הברייתא הנ״ל דבנדריס
ע״ג הגירסא ר״י אומר וכו׳ משוס ׳ שנאמר והשקה אותה לבדה
ובסוטה דף■ח' הגירסא ר״י אומד וכו׳ אלא אמר קרא אותה
לבדה ולכאורה נוסח הגמ' דנדריס מדוקדק יותר דהא באמת
לא כתיב אותה בכתוב רק משוס דכתיב והשקה במפיק ה״א
הוי כמאן דכתיב בהדיא אותה וא״כ הגירסא דסוטה דאמר
קרא אותה אינו מדוקדק דהא בקרא לא כתיב אותה בהדיא
[הג״ה ובתוס׳ שס ד״ה איכאבינייהו כתבו דהוה מצי למימר א״ב
אשה אחרת שאינה סוטה דלר״ש מותר ולר״י אסור להעמיד
אצלה שוס אשה בשער נקנור וכמו דאמר ביומא מ״ב לענין
פרה אדומה דלרבי דאמר אותה לבדה אסור להוציא עמה חמור
עיי״ש ולע״ד נ״ל די״ל דלא דמי להתס דהתס ניכר הוא בעת
ההוצאה שמוציאין עמה עוד אחרת ולא מקרי והוציא אותה
אבל כאן אינו ניכר כלל עיקר ההקרבה והעמדה והוא רק
בשביל ההשקאה וא״כ מה בכך שעומדת שס עוד אשה אחרת
הא אין מתעסקין עמה כלל שפיר יכול לקרות והקריב אותה

והשקה אותה ואדרבה הא׳תנן בהדיא בסוטה ז׳ דנשיס מחויבות
לראותה ומבואר ברמב״ס בפ״ג מהל' סוטה דקבוץ הנשים היה
אחרי שמעמידין חותה כנגד המזרח במקום שמשקין אותה
והתום׳ דס״ל בפשיטות דלר״י אסור להעמיד שוס אשה אפי׳
שלא לצורך השקאה וע״כ דלא ס״ל כהרמב״ס דהעמדת הנשים
היה בשער מזרח אבל להרמב״ס אין מקוס לקושית התוס׳ וא״ש
במאי דלא הזכיר הגמ׳ רק חילוקא דרותתת (ע״כ הג״ה מהמחבר]
לכן מכל הלין הכריח הרמב״ס ז״ל דע״ק הסוגיא דנדריס
ע״ג הנ״ל מחולק טס הסוגיא דסוטה הנ״ל דעיקר הגי׳

מג

בברייתא צ״ל כמו דאיתא בסוטה הלל אמר קרא אותה לבדה
וס״ל להסוגיא דסוטה הלל דר״י מפיק לה מקרא דוהקריב
אותה הכהן והעמידה לפני ה׳ דהתס כתוב בפירוש אותה וס״ל
לרבנן דהיינו ר״ש דהעעס דהקפידה התורה שלא יעמוד רק
אותה לבד הוא כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה ומשו״ה
ברותתת דליכא חששא דיהא לבה גס בחבירתה מותר באמת
להעמיד אף שניס דר״ש לשיטתו דדריש טעמא,דקרא אבל ר״י
דלא דריש טעמא דקרא ס״ל באמת דלעוגס' אסור ומשלה

אמר דלא מן השס הוא זה דלא דרפינן טעמא דקרא ומשלה
אמרינן דאיכא בינייהו רותתת אבל לאחר שנמחקה המגילה
דאין מחוסר רק השקאה שפיר איכא למימר דלד״ה מותר
להעמיד שתי נשיס דהא גבי השקאה לא כתיב אותה ואף
דכתיב והשקה במפיק ה״א י״ל דמפיק ה״א לא דריש וכן לענין
הפלוגתא דפרה פ״ג משנה ז' דתנן התס לא היתה פרה
רוצה לצאת אין מוציאין עמה שחורה שלא יאמרו שחורה שחטו
ולא אדומה שלא יאמרו שתיס שחטו ר׳ יוסי אומר לא משוס
זה אלא משוס שנאמר והוציא אותה לבדה עכ״ל המשנה שס
ואמרינן עלה בש״ס דיומא ד׳ מ״ג ע״א דאיכא בינייהו חמור
דלת״ק מותר להוציא עמה חמור ג״כ פליגי בזה אי דרשינן
טעמא דקרא או לא ושניהם מפקי מקרא דאותה דאסור
להוציא שניס וכדאמרינן שס דמאן ת״ק ר׳ שמעון דדריש
וכו׳ ור׳ יוסי לא דריש טעמא דקרא והלכך אוסר אף בחמורה
וראיה לזה דת״ק דריש אותה דהא אמר הטעס כדי שלא
למדנו
יאמרו שניס שחטו ואיסור דשחיטת שניס גס כן
מקרא דשחע אותה וכדאיתא בחולין ל״ב וכן על הא דתנן
בפרה פ״ד משנה ד׳ דכל •העוסקין בפרה פוסלין אותה במלאכה
ג״כ דרשינן ע״ז בספרי והובא בד׳ הר״ש והרע״ב שס דנפקא
לן מדכתיב ושחט אותה ולא שעושה מלאכה אחרת עמה הרי
דדרשה דאותה הוא לד״עס רק דת״ק דריש טעמא דקרא ובאמת
גס בשחיטה ומלאכה איכא טעמא ■ רבה דהקפידה התורה
שיהיה כוונתו מיוחדת לשס שחיטת הפרה בלבד שלא יערב
בעת עסק הפרה כוונת מלאכה אחרת וכן משמע מרש״י יומא
דף מ״ב מ״ב דאיסור שחיטת פרה אחרת ועשיית מלאכה הוא
הכל מחד טעמא ואף דרש״י מיירי התס מענין שחיטת פרה
אדומה אחרת ובזה אין כאן עירוב מחשבה אחרת דהא גס
אחרת פרה אדומה היא מ״מ אין כוונתו מיוחדת לפרה אחת
ולא הויא כוונה שלימה :
הג״ה ואף שהתוס׳ בחולין דף ל״ב ע״א ד״ה נשחטה כתבו
דבשוחט שני פרות כאחת ונתכוין לשחוט לא מפסל
משוסי מלאכה אחרת כיון דשתיהן לשס פרה היינו דעיקר
הטעס דאיסור מלאכה לא שייך בכה״ג דהתס איכא עירוב
מחשבה אחרת והכא בשניהם מכוין לשס פרה אבל באמת הכל

משוס חד טעמא הוא משוס דאיכא חסרון כוונה וכמו שכתב
הרב הגאון המחבר ז״ל • וקצת צ״ע דמאי מקשה שס פשיטא הא
ט ובא אשמעינן דלא דרשינן טעמא דקרא דלמ״ד דדרשינן טעמא
דקרא נשחטה בהמה אחרת עמה כשירה באמת דהא בכה״ג ליכא
טעמא לאיסור וכמו שכ׳ כבוד הגאון המחבר לקמן• וא״כ טובא
אשמעינן רבא דהלכה כר׳ יהודא • ויש ליישב ודו״ק ע״כ הג״ה
מכבוד הרה״ג מו״ה שלמה הכהן ג״י מ״ץ דק״ק ווילנא]:
והנה נתבאר עכ״פ דהסוגיא דסוטה סבר ע״כ דכו״ע דרשי
אותה ולא פליגי רק דת״ק דריש טעמא דקרא ור״י לא דריש
ולא פליגי רק בהקרבה והעמדה אבל בהשקאה אפילו לר״י דלא
דריש טעמא דקרא מותר להשקות ב׳ כאחת משוס דשם לא
כתיב אותה בהדיא ומפיק ה״א לא דריש :

והנה

בנדרים ע״ג דקא מיבעיא להגמרא אי מיפר לב׳ נשיו
כאחת או לא מי אמרינן אותה דווקא או לאו דווקא
צריך לבאר לכאורה מקוס הספק בזה לבעל האיבעיא בזה
ונראה לפעג״ד דזה פשיטא ליה לבעל האיבעיא דקיי״ל כר״ש
דדרשינן טעמא דקרא אך מסתפק ליה אס מעוטא דממעטיגן
מאותה דרשה גמורה והוי כמאן דכתיב בהדיא דלב׳ נשיס אשור
והלכך
(ח״א) כב
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והלכך אף דבעינן הפרה ליכא שוס טעס לפי שכל אנושי למה

אסרה התורה הפרת ב׳ נשיס כאחת מ״מ כיון דהתורה אסרה
גזה״כ הוא דאף דר״ש דריש טעמא דקרא היינו במקום דמצא
טעס לקרא אבל במקום שאין אנו מוצאין טעס לקרא ע״כ
גזה״כ הוא והוא מן החוקים שבתורה שאין אנו יודעין טעמן
ע״פ הנגלה או דילמא דדרשה דאותה לאו דווקא הוא וזימנין
דלא אתי לדרשה רק דאורחא דקרא הוא למתני הכי והלכך
נהי דבמקוס דאיכאטעס להמעוט וודאי דרשינן ,אותה למעוטא
מ״מ היכא דליכא טעס כמו בהפרה לא דרשינן ועפ״י הצעה
זו יתיישב היטב תמיהת כת״ר דלמה לא פשטה ניהליה ממתני'
דפרה הנ״ל דתנן שס נמי דמשו״ה אין מוציאין עמה שהורה
 4משוס שלא יאמרו וכו׳ אלמא דאותה לאו דווקא ושס ליכא
פלוגתא בזה ולפי מש״כ לא קשה מידי ואינו ענין כלל להאיבעיא
דשס הת״ק דאמר שלא יאמרו וכו׳ י״ל דדריש אותה רק דס״ל
דדרשינן טעמא דקרא ולא אסרה התורה רק במקוס דשייך
גזירה דשמא יאמרו אבל להוציא חמורה דליכא גזירה לא אסרה
התורה וכמו דאמרינן להדיא ביומא דף מ״ב דמאן ת״ק ר״ש
היא דדריש טעמא דקרא אבל לומר במקום דליכא טעם כלל
לקרא כמו בהפרה דמבטלינן הדרשה דאותה לגמרי ולא
דרשינן ליה כלל משוס דליכא טעמא לאסורא לא שמעינן ליה

ממתניתין דהתם וכן בברייתא דאין משקין ב' סוטות כאחת
לפי גירסת הברייתא המובא בסוטה ח׳ דר״י אמר לא מן השם
הוא זה אלא משום דאמר קרח אותה לבדה משמע דמיירי
מקרא דוהקריב אותה הכהן דכתיב שם אותה בהדיאג״כליכא
למפשט מידי דאיכא למימר נמי דגם רבנן דרשי אותה רק
דהס ס״ל דדרשינן טעמא דקרא כר״ש כדי שלא יהיה לבה גס
בחבירתה ונ״מ דברותתת ליכא טעמא דקרא שרי באמת
אבל אה״נ דבמקוס דליכא טעמא דקרא נמי דרשינן אותה
דזה לא מצינו לשוס מ״ד דיסבור דלא דרשינן אותה כלל במקום
דליכא טעמא לאיסורא אכן רבינא דפשיט ליה מברייתא הלזו
היינו משוס דרבינא היה גורס בברייתא כמו שהובא לפנינו
בנדרים דר״י אומר וכו׳ והשקה אותה לבדה והיינו משוס דכתיב
במפיק ה״א והוי כמאן דכתיב אותה אבל רבנן דלא אמרי רק
מטעם דכדי שלא יהא לבה גס בחבירתה משמע דלא חיישי
רק בהקרבה והעמדה שהיה קודס מחיקת המגילה אבל להשקאה
שהיא לאחר המחיקה דאז ליכא טעמא דכדי שלא יהא לבה וכו'
מתירין באמת אף להשקות ב׳ כאחת משוס דליכא טעמא
ולכאורה הא מ״מ הא כתיב והשקה במפיק ה״א והוי כמאן
דכתיב אותה וע״כ צ״ל דרבנן סברי דבמקום דליכא טעמא
ידקרא אמרינן דאותה לאו דווקא באמת ולא דרשינן ליה כלל
והלכך בהקרבה והעמדה שפיר ס״ל לרבנן דאסור להקריב ב׳
כאחת משוס דשם איכא טעמא דקרא אבל בהשקאה דליכא
טעמא דקרא לא דרשי אותה והלכך שפיר פשיט רבינא מזה
לענין הפרה נמי דליכא טעס לקרא לא דרשינן אותה ואמרינן
אותה לאו דווקא משוס דסתמא הלכה כת״ק דדרשינן טעמא
דקרא וממילא שמעינן מרבינא דאין חילוק ברות׳ לאינה רותתת
דכבר כתבנו לעיל דהא דמחלק הגמ׳ בין רותתת לשאיגה רותתת
אליבא דרבנן לאו משוס שהסברא פשוטה לחלק בזה דאדרבה
מצד הסברא הדבר נועה יותר דאין חלוק וכמ״ש לעיל בעז״ה
רק משוס דלא מצא הש״ס חילוק אחר בין ר״י לרבנן ע״כ
היה מוכרח הש״ם לחלק עכ״פ בחילוק הזה אבל לרבינא דיש
חילוק ביניהם דלר״י גס ההשקאה אסור לב׳ כאחת ולרבנן
ההשקאה בעצמה מותר תו אין מוכרח לומר דברותתת שרי
וממילא הדרינן להסברא דאין חלוק בין רותתת לשאינה רותתת
ומעתה נתבאר היטב כל פסקי הרמב״ס בכל המקומות הנ״ל
והיינו דהרמב״ס ס״ל בפשיטות להלכה כת״ק דר״י דדרשי
טעמא דקרא ולכן בפ״ד מהל׳ פרה כתב הטעם דאין מוציאין
וכו' והיינו כר״ש דדרשינן עעמא
וכו׳ משוס שלא יאמרו
דקרא וכמו דאמר שס ביומא דמאן ת״ק ר״ש הוא דדריש טעמא
דקרא ובהלכות נדרים פי״ב הי״ד פסק ג״כ דאדס מפיר לב׳ נשיו

כאחת והיינו כפשיעותא דרבינא מברייתא דדרשה דאותה לא
ד־רשיכן רק במקום דאיכא טעמא אבל בהפרה דליכא טעמא
לא דרשינן כלל ולכן בפ״ד מהל׳ סוטה כשהביא שם הדרשה
דאותה הביא שם הפסוק דהעמיד אותה הכהן [והוא ט״ס
וצ״ל והקריב אותה וכמו שהוגה שם בצירו] והיינו משום
דבהעמדה והקרבה איכא טעם דשלא יהא לבה גם בחבירתה
אבל בהשקאה דליכא טעם דהא כבר נמחקה המגילה לא
דרשינן לאותה כלל וכת״ק דר״י ולא הוצרך רבינו להביא הטעם
דממילא כיון ד לא הביא רק קרא דהקריב ממילא אנן ידעינן
דבהשקאה שרי דאי איתא דבהשקאה נמי אסור הו״ל להביא
ב׳ פסוקים קרא דוהקריב וקרא דוהשקה וחלוק אחר ליכא
באמת וכמו דס״ל לרבינא וחילוק הגמרא דסוטה ח׳ דמחלק
בין רותתת לאינה רותתת נדחה מהלכה לפי דברי רבינא
ולפיכך לא הביא הרמב״ס חילוק זה כלל ובחולין' ל״ב ע״א
גרסינן אמר רבא וכו' נשחטה בהמה אחרת עמה לר׳ נתן
ב' ולכאורה
פרה פסולה והוא ע״כ ממיעוט דאותה ולא
צ״ע כיון דנשחט בלא כוונה ליכא טעמא דאסורא דבשלמא
בב׳ פרות איכא טעמא כמו שכתבנו לעיל דאין הכוונה
מיוחדת למצות פרה זו וכ״ש בשוחט בהמה אחרת של חולין
או חתך דלעת עמה דוודאי אין הכוונה מיוחדת כיון שעוסק
במלאכה אחרת אבל בכשחטה שלא בכוונה ליכא שום טעמא
לאסורא וצ״ל דרבא סובר באמת דלא דרשי׳ טעמא דקרא
וס״ל כר' יוסי דיומא ד׳ מ״ב דאין מוציאין עמה אפילו חמורה
אבל הרמב״ס סמך אדברי רבינא דהוא בתראה דס״ל דהלכה
כת״ק דר״י דדרשינן טעמא דקרא ועפי״ז עולה לנו תירוץ
מספיק לדברי הרמב״ם בפ״ד מהלכות פרה אדומה הלכה י״ח
דפסק שם באמת דנשחטה עמה בהמה אחרת כשירה דלא
כרבא ותמה עליו הכ״מ דהיאך ■פסק היפך דברי הגמרא דהא
רבא אמר בהדיא דנשחטה בהמה אחרת פסולה והוצרך לדחוק
שם דאפשר דהרמב״ס היה לו גירסא אחרת בגמ׳ אמנם
לפמש״ל בעז״ה ד׳ הרמב״ס ברורים ואזיל לשיטתו דפסק
בהלכות נדרים דאדס מפר לב׳ נשיו כאחת וע״כ דבמקום
דליכא טעמא דקרא לא דרשינן אותה וא״כ ה״נ גבי פרה
אדומה לא דרשינן אותה רק במקום דאיכא טעמא כגון
בשחט בכוונה או בב׳ פרות אבל בנשחטה בהמה אחרת עמה
כשר ורבא דאמר פסולה ס״ל כר״י דלא דרשינן טעמא דקרא
ולית הלכתא כוותיה בזה וא״ש הכל בעז״ה יתברך :
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בחלק הזה אבאר בעז״ה עפ״י היסוד שהנחנו
בחלק הראשון דהרמב״ם פוסק הלכה כר״ש דבמקום
׳
דאיכא טעם להמיעוט ממעטינן לאותה ובדבר דליכא ,טעם
לא ממעטינן יתיישב בזה דברי הרמב״ס בהל׳ מעילה הנ״ל
דפסק דלא כהספרא הנ״ל ואף דב׳ דרשות האחרות שדריש
בספרא למעט עולת בהמה ולפסולה בוודאי כהלכתא הם ואין
בזה שוס חולק מ״מ הדרשה דממעט חטאת העוף י״ל דלא
דרשינן משוס דהתם איכא טעמא ובחטאת העוף ליכא טעמא
וכמו שאבאר בעז״ה לקמן והספרא דדריש גס בחטאת העוף
משום דסתם ספרא ר״י דלא דריש טעמא דקרא והבאתי
ראיה לזה לקמן מהתוספתא דמעילה דמוכח שס ג״כ כדעת
הרמב״ס ודלא כהספרא ונהי דמוראה ונוצה של חטאת העוף
אינו נשלך לבית הדשן מ״מ באכילה וודאי אסור ולא נהנין
ולא מועלין ואיישב בזה לד׳ הרמב״ם לנכון .ע״פ הדרך שהתעורר
אדמו״ר בספרו נחלת דוד עוד אפרש להספרא והתוספתא
בגוונא אחרינא באופן דלא פליגי אהדדי ויהיה עולה מזה ג״כ
יישוב נכון לד׳ הרמב״ס ז״ל הנ״ל וזה החלי בעז״ה • הנה כבר
הבאתי לעיל לדברי התו״כ וז״ל והשליך אותה כשירה ולא
פסולה אותה ולא חטאת העוף חותה בהשלכה ולא עולת
בהמה בהשלכה והלא דין וכו׳ עכ״ל הרי דדריש התו״כ מאותה
תלתא מעוטי הנה ראוי לברר אם בכל הנך מעוטי דדריש
אתי התו״כ
התו״כ מאותה איכא טעמא וסברא ועפ״ז מצי
אליבא דכ״ע וגס ר״ש מודה בה או דילמא דליכא באמת
טעמא

שרית עמודי א׳ש חלק א
טעמא בכל הנך מעוטי אך דהתו״כ אתי כר׳ יוסי דפרה הנ״ל
דדרשינן מאותה למעט אף דבר דליכא עעמא משום דסבר
כר״י [וסתם ספרא ג״כ ר' יהודא ואזיל לשיטתיה בזה] דלא דריש
טעמא דקרא בכל דוכתא וא״כ לדידן דפסקינן כר״ש וכמו
שכתוב לעיל אליבא דהרמב״ס ז״ל לא קיי״ל באמת כהתורת
כהנים הנ״ל והגה זה פשוט דזה אינו עולה על הדעת לומר
כיון דלפי הסברא לא מצינו לפי קוצר שכלנו טעם וסברא
בכל הני דרשות למעטינהו והלכך ע״כ תליא בפלוגתא דר״י
ור״ש דזה וודאי א״א לומר וח״ו לומר כן כלל דמאן חשוב ומאן
ספין האידנא אחר חתימת התלמוד לומר בדבר שנשנה
בברייתא או בשום מקום בדברי חז״ל בלי שום חולק לומר
מסברת עצמינו דתליא באיזה פלוגתא ואס דלפי חולשת דעתינו
לא נראה לנו טעם וסברא בדרשה זו מ״מ אפשר הס היה
להם טעם וסברא בזה ואנחנו לא נדע והנה בכל מקום
דמצינו דדריש במשנה או בברייתא וגמ׳ מאותה למעט ולא
מצינו שום חולק בזה אין ראוי לנו לדון מעצמינו שאין בזה
טעם לומר שלר״ש לא ממעטינן זה ואס לנו לא נראה טעם
הוא רק מקוצר ידיעתינו ואנו אין לנו רק מה דאנו מוצאין
בדברי הגמרא בפירוש דתליא בפלוגתא אבל במקום דסתמו
ולא מצינו בדברי חז״ל חולק בזה חזקה שהוא אליבא דכ״ע
וא״כ בנד״ד כיון דמצינו בת״כ דדריש מאותה ג׳ מיעועין ולא
נמצא בדברי חז״ל חולק בזה חזקה דהוא כהלכתא ואליבא דכ״ע
ומסתמא איכא בכל הני ג׳ בבות טעמים למעט אותם :

אמנם

לפע״ד נראה להוכיח מהתוספתא פ״א דמעילה דפליגא
על התו״כ הנ״ל וס״ל בהמת דחטאת העוף שוה לעולת
העוף לענין מוראה ונוצה דאינו נאכל דכמו דבשר העולה
נקרב ע״ג המזבח ומתכפר בזה והמוראה והנוצה לא נקרב
ע״ג המזבח ה״נ בחטאת העוף שבשרה נאכלת לכהנים והבעציס
מתכפרין אבל לא המוראה ונוצה שלא נהנים בהם ולא מועלים
וכמו שאבאר והנה זה לשון התוספתא פ״א דמעילה העוף
שמיצה את דמה יוצא מידי מעילה הנוצה והמוראה מועלין בה
עד שתצא לבית הדשן עד כן לשון התוספתא שם והנה זה
פשוט דהתוספתא מיירי בעולת העוף [ולענ״ד נראה שצריך
להיות עולת העוף שמיצה את דמה מועלין בת עד שתצא לבית
הדשן הנוצה והמוראה יוצא מידי מעילה כצ״ל בתוספתא
לענית דעתי עד כאן הגה״ה] • שאין בה רק מיצוי לחוד
ופירוש התוספתא הוא כך דלאחר שמיצה את דמה המוראה
והנוצה יוצא מידי מעילה מיד וזהו שמסיים המוראה והנוצה
כלומר בזה אמרתי שאחר שמיצה לא מועלין אבל בה כלומר
בכל בשרה מועלין בה עד שתצא לבית הדשן והנה תוספתא
הלז הובא בגמרא בסוף תמורה ורצה להוכיח מזה דמותרין
גס בהנאה משום דנעשה מצותה ואף דהס מן הנקברים ומשני
דיצאו מידי מעילה קאמר אבל בהנאה אסורים עוד איתא'
בתוספתא דמעילה ביצת תורין ומוראת העוף וקרבנות [נ״ל
דצ״ל של קרבנות ור״ל שהם של קדשי מזבח] לא נהנין
ולא מועלין המקדיש תורין לבדק הבית מועלים בביציהס
ונ״ל דהכי פירושו דר״ל דבקדשי מזבח שווה דין הביצים לדין
המוראה ונוצה ואין מועלים בהם אצל בקדשי בדק הבית
מועלים בביציהם והא דאמר דבמוראה \נוצה אין מועלין פשוט
דאיירי לאחר הזאה ומיצוי והגה גם זה פשוט דלענין ביצים
אין ג״מ בין חטאת לעולה וזהו דאמר של קרבנות לכלול הכל
אבל בדין המוראה ונוצה לפי הה״א בש״ס דתמורה שם דר״ל
דמותרין בהנאה גס לכתחלה משמע דיש חילוק דלכאורה קשה

היאך הוה ס״ד דמותר בהנאה דהא בברייתא זו מבואר להדיא
דלא נהנין וע״כ דהיה סבר לחלק בין חטאת לעולה ואדרבה
דבעול׳קיל טפי מחטא׳ בדין זה דבעולה דמצוותה בהשלכה לבה״ד
הוה ליה דבר שנעשית מצותה דהא תה״ד גופא אי לאו דאיכא
קרא בהדיא דאית כה מעילה ה״א דמותר משוס דאין לך
דבר שנעשית מצותו־ ומועלין בהן ולכן מדייק שס מברייתא

מד

הראשונה [דמיירי בעולה מדקתני שם מיצה דמה] מדתני אין
מועלין גרידא ולא תכי בה נמי לא כהכין וכמו דתני בברייתא
השניה ש״מ דמותר בהנאה לכתהלה והא דכלל חטאת ועולה
ביחד בברייתא השניה היינו לדין מעילה אבל לענין הנאה
שפיר יש חלוק משוס דבעולה מצוותה בהשלכה כבר נעשית
מצותה אבל בחטאת דאין מצותו בהשלכה נשאר באשורו וכל
זה לפי הה״א של הגמ׳ דלשס אבל להמסקנא אין חלוק
ובשניהם לא נהנין ולאמועלין וא״כ נראה לכאורה דהתוספתא
הנ״ל פליגא על התו״כ דהא לפי מה דדרש בתו״כ דאותה בהשלכה
ואין דבר אחר בהשלכה משמע דדין המוראה .ונוצה כדין הבשר
דמכ״ל להוציא אסור אכילה והנאה כיון דהתורה לא חלקה
אותם מהבשר כמו שפירש באמת הקרבן אהרן שם וז״ל
שלא היה משליך מוראת חטאת העוף במקום הדשן אלא אם
ירצה הכהן יאכלנה עכ״ל ואלו התוספתא ס״ל בהדיא דאפילו
מוראה של חטאת העוף ג״כ לא נהכין ולא מועלין מדאמר
סתם של קרבנות משמע דאף חטאת בכלל אך צריך להבין
באיזה סברא פליגי ונראה לי ברור דפליגי בזה דהנה באמת
מצד הסברא לא כיה ראוי דיהיה מוראת חטאת העוף נאכל
כהבשר דלמה יהי השובה יותר ממוראת עולת העוף דאינה
נקרבת על גבי המזבח כהבשר וא״כ יש לומר דהספרא אזיל
לשיטתו דלא דריש טעמא דקרא דהא סתם ספרא הוא ר״י
ור״י הא מנינו דס״ל בב״מ ד׳ קט״ו ובסנהדרין דף כ״א ובכ״ד
בש״ס דלא דרשינן טעמא דקרא ולפיכך דריש נמי הכא אותה
למעט חטאת העוף אבל התוספתא י״ל דאתיא כר״ש דדרשינן
טעמא דקרא וכבר כתבנו לעיל דלר״ש כל היכא דליכא טעמא
לא דריש מיעוטא דאותה והלכך ס״ל להתוספתא דאק .חלוק
באמת בין חטאת העוף לעולת העוף לענין המוראה ובשניהם
אינן נאכלין מיהו עולת בהמה ממעטינן דהתס איכא טעמא
וסברא וכדאמר במדרש רבה משוס יען שהעוף אוכל משוס
גזל ולכן לא זכתה מוראתה לעלות למזבח אבל הבהמה אוכלת
מאבוס בעליה והגס שמסיים בספרא והלא דין הוא אין
כוונתו רק ללמד בלמוד ק״ו כדליכא מעועא אבל כדכתיב אותה
לסתור הק״ו שפיר יש סברא לומר דבשביל הסברא דבהמה
לא דמי לעוף שפיר ממעטינן מאותה ולא דמי לחטאת העוף
דליכא טעמ׳א למעט גס הא דאיתא בספרא אותה למעוטי
פסולה גס התם א״ש דהנה מצינו דכל קדשים פסולין בעי
שריפה ונפקא לן זה בפסחים ד׳ כ״ר ע״א מקרא דבקדש
באש תשרף אך דהיה סברא דכמו בעולת העוף כשרה נשתנה
דין המוראה דאינה נקרבת ע״ג המזבח כהבשר ה״ג שפסולה
נשתנית דאינה צריכה שריפה ואינו בכלל הקרא דבאש תשרף
קמ״ל קרא דאותה למעט פסולה דבפסולה ליכא חלוק בין הבשר
למוראה משוס דהטעס שנהנית ■מן הגזל לא שייך רק למעט
דלא יהיה ניקרב ע״ג המזבח לכפר משוס דאין קטיגור נעשה
סניגור אבל מצות שריפה בפסולה אינו משוס כפרה כלל ולא
בא לסנגוריא אין חילוק באמת בין הבשר למוראה והלכך
שפיר דרשינן אותה למעט פסולה משוס דבפסולה איכא טעמא
למיעוט דאותה אבל בחטאת העוף דליכא טעמא למעט שפיר
ס״ל להתוספתא דלא דרשיקמעוטא דאותה לחטאת העוף וממילא
היא שווה לעולת העוף לענין אישור הנאה דבשניהן המוראה
והנוצה לא נהנין ולא מועלין רק דלא בעי השלכה כמו בעולת
העוף דזו מנין לנו בחטאת העוף כל כמה דליכא קרא מפורש
בחטאת העוף דבעי השלכה והלכך אף דלא דרשינן אותה
למעט חטאת העוף מ״מ מצות השלכה בוודאי לא בעי אבל
לענין איסור אכילה והנאה שניהם שוין :

ומעתה

יהיה עולה לגו כל פסקי הרמב״ס ז״ל לנכון
ומסודרים הכל בסדר הראוי והיינו בפ״ו מה׳
מעשה הקרבנות שכתב שס משפט מעשה עולה וכתב שס
נמי דין הסרת המוראה והנוצה ולהשליך אותס אל בית הדשן
ככתוב בתורה אבל בפ״׳ז דשם כתב לסדר מעשה החטאת
לא
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לא כתב שם שישליך לבית הדשן כי זהו מצוה הנאמר בעולה
אבל בחטאת לא נאמר מצוה זו ומ״מ אין בה מצות אכילה
לכהניס וכמו שביאר זה בה׳ מעילה דלא נהנין ולא מועלין
וכמו שאבאר להלן אי״ה והגס שהרמב״ס ז*ל כתב שם דאין
למזבח אלא דמה והשאר נאכל לזכרי כהונה אין להוכיח מזה
דס״ל דגם המוראה נאכל דהדבר פשוט דר״ל דהשאר נאכל
לכהניס מה שדרכו לאכול אבל מהמוראה ונוצה לא איירי
דנוצה וודאי אינו בגדר אכילה ומוראה נמי לא אכלי ,אינשי
ועי׳ רש״י זבחים ד׳ ל״ה ע״א דה מוראה וז״ל דלא חזי לאכילה
דפירשא בעלמא הוא הלכך מחשבה דידיה  -לא מפגלא ומיהו
היכא דנתפגל ■העוף ע״י דבר אחר כיון דאיכא אינשי דאכלי
חייב עליה כרת ע״כ ומבואר מפירש״י דמיירי במוראת העוף
וכן פירשו בתום׳ ודלא כדעת הרמב״ם שאביא לקמן בסמוך אי״ה
[הג״ה ועיין שם בתוס׳ דהקשו על פירש״י דבחנס פירש הטעם
דפיגל במוראה לא נתפגל האלל משוס דפירשא בעלמא הוא
דאפי' חזיא כשאר בשר אינה מפגלת את העוף דמוראה אבית
הדשן ואין בה אכילת אדם ולא אכילת ׳מזבח וכו׳ ע״ש ולכאורה
מוכח מד׳ התום' ז״ל אלו להדיא דסברי דגם במוראת חטא׳ העוף
אין בה־ אכילת אדם דאל״כ איכא לפרש דברי רש״י דמיירי בחטאת
העוף והיינו כדעת הרמב״ס ז״ל הנ״ל אכן צ״ע דבתוס׳ שם
דה פיגל באלל כתבו ובעולה מיירי שקודר להסיר מוראתו
בנוצתה וכו׳ עכ״ל משמע דבחעאת העוף א״צ להסיר משוס
שנאכלת לכהניס וא״כ שני דיבורי התום׳ אלו נראים כסותרים
זו את זו וצ״ע ובאמת דד' התום' ז״ל אלו צ״ע בלא״ה במאי
דהוצרכו לאוקמי בעולת העוף דווקא דאף אס נימא דבחטאת
העוף .מיירי וגם נסבור דהמוראה נאכלת כמו הבשר מ״מ הא
אין דדך לאוכלה ותדע דלא חשיב בביצה דף ז׳ רק דקורקבן
ובני מעין דמטמאין בבית הבליעה משמע דהזפק לא מטמא
בבית הבליעה וא״כ יתכן שפיר שמסיר להזפק עם מיעוט
הושט שפלטתו הסכין וגם בעיקר ד׳ התוס׳ שכתבו לפרש
דאלל שהזכיר ר׳ אלעזר בגמ׳ היינו בשר שפלטתו הסכין יש
לעיין דא״כ מהו אלל דמתני׳ דלשס דתנן שם דאין הייבין
על האלל משוס פיגול ונותר וטמא וכן אם חישב על האלל
לאוכלו חוץ לזמנו או חוץ למקומו כשר וחינו חל פיגול כלל
ואם נפרש דמתני' מיירי במרטקא דגרע טפי מ״מ עדיין תקשה
לר׳ יוחנן בחולין דף קכ"א'דס״ל שם דאפי׳ מרטקא נמי מקרי
אלל ומצטרפין לטמא טומאת אוכלין ולמה אינו חל עליו
פיגול וצ״ע • ויותר צל״ע דברי הרמב״ס בפי״ד מה׳ פסולי
המוקדשין הלכה ז׳ ובפי״ח מה׳ אלו הלכה כ״ב וכ״ג דנראה
מבואר שם דפסק כר״א בדין השליל דאס פיגל בזבח נתפגל
השליל ובדין מוראה ואלל פסק כסתם מתניתין דאלל אינו
מפגל ואינו מתפגל ולא הביא דברי ר״א כלל ולכאורה הו״ל
למפסק כר״א דהא לא מצינו לשום אמורא דפליג על ר״א
בזה ואולי שלא ־היה גורס כלל בד׳ ר״א פיגלבאלל נתפגלה
מוראה וצ״ע על נושאי כליו שלא דברו מזה אמנם לפירש״י
דפירש דאלל היינו גידי צוואר אתיא לנכון די״ל דמתניתין
מיירי בבהמה דקשה ואינו ראוי לאכילה ור״א מיירי באלל
של עוף דרכיך וחזי לאכילה וכמו שכתבו התוס׳ בחולין ד׳
קכ״א ד״ה מרטקא ומשו״ה ס״ל לר״א דאיכא פיגול באלל
אכן להתוס׳ והרמב״ס תקשה עובא דהיאך אמר ר״א דפיגל
באלל נתפגלה מוראה הא במשנה איתא להדיא דפיגל באלל
כשר וצ״ע ע״כ הג״ה :

ואת
י

שהרמב״ס בפי״ד מה׳ פסולי המוקדשין הלכה ז׳ [ויעויין
שם גס בפי״ח הלכה כ״ב] מפרש להך דמוראה דברייתא

דלא מפגל היינו הקרוס שתחת העור וקרי לה מוראה
ובבהמה קמיירי מ״מ בוודאי מודה הרמב״ס שהמוראה של
עוף דהיינו הזפק דלאו בר אכילה הוא ואף דבקורקבן ובני
מעים אכלי שאר אינשי דהא איתא בביצה ד' ז׳ ת״ר וכו׳ מן

הקורקבן

ובני

מעיין שמא ובגת׳

אמר שם

מידי

דהוה

אקורקבן ובכי מעיס דאע״ג דבשר כינהו מ״מ איצטריך תנא
לאשמעינן משוס דאיכא• איכשי דלא אכלי וכן אמרינן בנדרים
ד׳ נ״ד דקרביס לאו בשר ואוכליהס לאו בר איכיש וכ״ש
בקרבים של עוף קטן כהורים [ועי׳ ביו״ד סי׳ ק״א בט״ז ס״ק י״א
ובש״ך שם ס״ק י״ר בשס המהרש״ל] וא״כ זפק שגרע מקורקבן
ובכי מעיס בוודאי הדבר פשוט דאינו בר אכילה כלל ובאוכל
מזפק של כבלת עוף טהור כ״ל ברור דאיכו מטמא^ בגדים
אבית הבליעה ולכן כתב הרמב״ס בפ״ז מה׳ מעשה הקרבנות
דחטאת העוף אין למזבח אלא דמה והשאר כאכל לכהכיס ולא
ביאר דין המוראה משוס דשמך עצמו על מש״כ בפ״ק דהלכוה
מעילה דמוראה ונוצה לא כהנין ולא מועלין ומש״כ דהשאר כאכל
לכהנים לא קאי רק על השאר הבשר הראוי לאכילה אבל
מהמוראה ונוצה לא מיירי כלל :
מהלכות מעילה בהלכה ג׳ כתב לדין עולה העוף
שמועלין בבשרה עד שתצא לבית הדשן ולא הוציא
מוראה ונוצה מכלל זה משוס דממילא משתמע דהן אינן בכלל
דהא כתב עד שתצא לבית הדשן והס אינם נשרפים ע״ג המזבח
ואין מוציאין אותם לעולם לבית הדשן ושוב כתב בהלכה ו׳
דבשר חטאת העוף אחר הזית דמה יצא מידי מעילה והנה
כבר הבאתי לעיל דהקשה הלח״מ בפ״ז מה׳ פסולי המוקדשין
הלכה ז׳ דכיון דהרמב״ם פסק שם דמיצוי חטאת העוף
מעכב הו״ל לפסוק כאן דאינו יוצא מידי מעילה עד לאחר
הזאה ומיצוי כיון דהמיצוי מעכב ודחק ליישב זה ולבסוף
נשאר בקושיא אכן לענ״ד נראה לי דיש ליישב זה בפשיטות דהנה
במעילה ד׳ ח׳ בתום׳ שם ד״ה מיצה דמה [וד׳ התוס׳ שייכים
שם על מתני׳ דד׳ ט׳ ע״א] כתבו דגבי חטאת העוף נקע הוזה
משום דבחטאת העוף איכא הזאה ומיצוי וכו׳ ומשמע בהדיא
מדבריהם ז״ל דרב לא הגיה במשנה הזאה ומיצוי דבמשנה
עצמה צ״ל כמו שהוא לפנינו הוזה דמה לבד רק ד רב שנה
לתלמידיו דבעי נמי מיצוי ונכלל הכל בלשון הזיה דמתני׳ ודלא

כפרש״י דפירש דרב דאמר דמיצוי חטאת העוף מעכב תני
במתני׳ גם מיצה ולפי דברי התום׳ א״צ לזה וא״כ ׳י״ל דגם
הרמב״ס ס״ל כן דבלשון הוזה נכלל ג״כ מיצה ונקט הרמב״ס
לשון המשנה וכמו שהוא הפי׳ בד׳ המשנה כ״ה הפירוש ג״כ
בדברי הרמב״ם והעיקר הדין דמיצוי חטאת העוף מעכב כבר
פסק ליה רבינו הרמב״ם ז״ל להלכה בפ״ז מה׳ מעה״ק ולכן לא
הוצרך לאשמעינן זה שנית גס בהלכות מעילה :

ואחל

שכתב רבינו דין מעילה בבשר עולת וחטאת העוף
חזר ושנה לן דין המוראה •והנוצה של שניהם כי
באמת דינם שווה לענין זה וכמו שנשניס יחד בתוספתא
הנ״ל דבשניהם לא נהנין ולא מועלין במוראה ונוצה והכוונה
בתוספתא בעולה אחר מיצוי דמה ובחטאת אחר הזיה ומיצוי
למ״ד דחטאת העוף מעכב וכמו כן נקט הרמב״ס וסיים
בפ״ב מה׳ מעילה הלכה ו׳ וכן צ״ל ברמב״ס אבל אסור להנות
במוראה ונוצה והנהנה בהן אחר מיצוי' והזאה לא מעל כצ״ל
וקאי בין אחטאת ובין אעולה ומשו״ה נקע מיצוי בתחילה
כדי להבין דמיצוי קאי על עולת העוף דאי אחטאת המיצוי
הוא אחר הזאה ולא קודם ולכן כתב בתחילה מיצוי ור״ל
דהנהנה בהן בעולה אחר מיצוי או בחטאת אחר הזאה [ור״ל
הזאה ומיצוי דבהזאה נכלל גס המיצוי וכמש״כ לעיל] לא
מעל כנ״ל ברור כוונת הרמב״ס והמדפיסים צ1עו בכוונתו
וחשבו דהרמב״ם לא קאי רק אמאי דסליק מיניה דהיינו
חטאת העוף ולכן השמיטו לתיבת מיצוי דהא בתחילה כשכתב
דין המעילה לענין הבשר לא הזכיר מיצוי גבי חטאת העוף וזה
דבר שא״א שהרמב״ם.לא יביא רק דין מוראה של חטאת העוף
ודין מוראת עולת העוף דהוזכר בברייתא בסוף תמורה ישמיט
לגמרי אלא וודאי כמש״כ בעז״ה וגס צ״ל ברמב״ם שם ואסור
להנו׳במורא׳ ונוצה כצ״ל ומש״כ לפנינו ברמב״ס במוראתה ונוצתה

ט״ס הוא והוא ג״כ מד' המגיהים הטועים בכוונת רבינו .וחשבו
דלא קאי רק אחטאת אכן באמת הדבר ברור כמו שכתבתי בעז״ה:

והגה
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השלמנו ביאור דברי הרמב״ם ז״ל ע״פ דרך שהראה
לפנינו אדמו״ר בספרו נחלת דוד שהספרא אתיא

כר׳יי דסתס ספרא הוא ר׳ יהודא והרמב״ס לשיטתו דפסק
תקנתי והשלמתי והניח .לי
כר״ש ויסודו החזקתי ובניינו
מקום להתגדר בו וכבר אמרו דדברי תורה נמשל לדד שכל
זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן עעס  :ידידו הדו״ש מלו״נ וכו׳
אברהם שמואל במו״ה ידזודא זצללה״ה מראסיין

תשובה ד

נדרשתי

מסופר אחד מובהק דק״ק ווילנא לחוות דעתי
בענין כתיבת ס״ת בכתב וועליש יען שבקשו
ממנו כמה גבירים מפורסמים דק״ק הנ״ל וגס ממקומות
אחרים שיכתוב להם ספרי תורות בכתב וועליש והסופר הנ״ל
הוא באמת ספרא רבא בישראל ובקי ואומן מאד גם בכתיבת
כתב וועליש לכתוב בכתב מיושר ונאה ומהודר מאד
כידוע ורוצים לקיים בזה מצות ואנוהו התנאה לפניו במצות
וכדאמרינן בשבת קל״ג .ע״ב עשה לפניו וכו׳ ס״ת נאה וכו׳
והנה יען אשר מקום תחנותו דהסופר הנ״ל הוא בק״ק
ווילנא עיר ואס בישראל מלאה חכמים וסופרים יוסף ה׳
עליהם כהנה וכהנה ובפרט כבוד הגאונים הגדולים רבני
המו״ן דק״ק הנ״ל ה' עליהם יחיו הם אריות בתורה מפורסמים
נשם ולתפארת בישראל וראוי הייתי להיות נחבא אל הכלים
«לחוות דעה בזה עד אשר נדעה ונרדפה לדעת מה דעתם
הדבר לדון בזה כפי
מוטל
עליהם
הגדולה בזה כי
גודל חכמתם הגדולה בזה וכאשר יצא הדבר מאתם
להכשיר או לפסול כן יקום וכל דבריהם א״צ חיזוק אך לפי
שדנתי ממכתב קדשו של הסופר הנ״ל כי כבר הסכימו גס
כבוד הגאונים רבינו המו״ץ דקהילתו להכשיר כתב וועליש
רק שבקש מאתי להיות סניף לאריות לאצטרופי בהדייהו יען
שיש איזה אנשים בקהילתו המפקפקין בכתב וועליש • לכן
נעתרתי לבקשתו הטהורה ודרשתי מהסופר הנ״ל שישלח לי
כת״י כתב וועליש ואראה לתמונות האותיות ואדע פרטי מלאכתם
ואשים עין בזה ושלח לי הסופר מכתב בצירוף כתב ידו וזה
לשונו במכתבו • אל כבוד מעלת ידיד ה׳ ועמו הרב כו' הגאון
מוהר״ר אברהם שמואל נ״י ולכל אשר אתו ולכל המסתופפים
בצל תורתו שלום שלום וכ"ע שלה • אחד״ש ושלום תורתו
ידידינו הרב מוהר״ר מאיר קלעצקר נ״י הודיעני במכתבו לשלוח
לכתה״ר א״ב תמונת האותיות שאני כותב והם מבוארים
בספר לדוד אמת מהגאון אזולאי ז״ל וכותב בשם הרח״ו
בשם הר״י ז״ל שלשני התמונות תמה וועליש יש להם יסוד
ע״פ קבלה וכן מבואר בפע״ח פ׳ י тי״ג משער התפלין ומלאתי
דבר אדוני ולועה בזה א״ב ב״י אנא אדוני להחיש תשובתו
למענו ית״ש ולמען תוה״ק כי קשה כח סבל עלבונה של תורה
ובחסדו יבאר בדבריו שגס לכתחילה אוכל לכתוב משוס ואנוהו
כי אין לך הורדה מקדושתם אם נאמר שאינם כשירים רק
בדיעבד יקבל ההו״ש מאדה״ש כנהד״ש וכנפש המשתחווה
מרחוק מול הדרת כבודו צבי הירש באאמו״ר מוהר״ר אהרן
מוולאזין יצ״ו :

תשובה

בעזה״י

X

הנה

זאת פשוט דאין אופן לומר שמה שנהגו הספרדים
בכתב ורעליש ואנו בכתיבה תמה יהיה זה מחמת שנפל
וויכוח בעיקר קבלת התמונות האותיות ובאה זה הסכסוך
מחמת גלות וטלטול ושנוי הסופרים שאס היה כך היה חובה
לכ״א להניח שני זוגות תפלין כי היה ספק בדאורייתא •
שהעיקר להלכה בהנחת פרשיות כשיטת
וחזינן שהגם

רש״י מכל מקום יש מהמחמירין שמניחים גס לתפלין של
ר״ת וכן לו יהא שכל אחד מהכתות ספרדים או אשכנזים חשוב
ליה כברי מחמת קבלתו ואין בזה משוס לא תתגודדו דהוי

מה

כמו ב׳ ב״ד אבל אחרי שיש מחמירין להניח ג״כ לשל ר״ת
וזה לא נמצא מי שיחמיר שיניח שני זונות תפלין אחת נכתבות
כתיבה תמה ואחת כתב וועליש אלא ע״כ שאין קפידא כלל
באלו השנויים וכן מבואר בהדיא בתשובת הרא״ש כלל שלישי
שימן י״א שכתב בסוף שימן הנ״ל וז״ל וצורת האותיות אינם
שוות בכל המדינות הרבה משונה כתב ארצינו מכתב הארץ
הזאת ואין פשול בשינוי הזה רק שלא יעשה ההי״ן חיתי״ן
כפי״ן ביתי״ן וכפי שמבואר בגמרא עכ״ל :

ולטנץ
׳

ואנוהו דאמרינן בשבת קל״ג ע׳יב התנאה לפניו
י במצות כו׳ עשה לפניו כו׳ שוכה נאה כו׳ בלבלר

נאה וכורכו בשירים נאים כו׳ היה נראה לכאורה שזה משתנה
לפעמים לפי מה שחשוב נאה בזה המקום כדמיון שירים
נאים שבוודאי שבמקומות שחביב וחשוב לפניהם צבע לבן
צריכים להתנאות בשירים לבנים ובמקום שחביב להם צבע
אחר או מצוייר וכדומה צריכים להתנאות כפי דרכן וכן יתכן
גס בענין כתיבה תמה וכתיבה וועליש הנשתנות בארצות
שונות שנשתנה משנוי דרכי הלבלרים אשר עיקרי התמונות
כשירות הן ובשוה של זה כשל זה רק בתכונת חתוכי הקוים
הוועיליש קצות הקויס בעגולה ושל תמה ברבוע וזויות חדות
ההרגל שבכל ארץ וארץ מחשב זה לנאה להם וע״כ שומרים
כל אחת ואחת כפי הרגלן ודרכן :

ואל

תקשה עלי שהלא רש״י בסוכה ריש לולב הגזול פירש
טעס פסול ביבש שהוא משוס ואנוהו וא״כ מוכח
זה אינו שודאי
דואנוהו שווה הוא בכל המקומות אבל
שהיובש הוא השוה בכל המקומות לגריעותא דהרי ניעל יופי
הפרי וכן בלולב שצריך אגד משוס ואנוהו גם כן אין שייך
להתחלק בשנוי המדינות אחרי שהאגוד וודאי נאה יותר
משאינו אגוד ואף מה דבעי אגד אינו לכתחילה לבד אבל
היבש הוא מגונה וע״ז ועל כיוצא בו אמר הכתוב הקריבהו
נא לפחתיך כו׳ ומתורץ בזה קושיית התום׳ ריש לולב הגזול
שהקשו לרש״י דפירש יבש פשול משוס ואנוהו מהא דבאגד
דאינו רק לכתחילה משוס ואנוהו ולמה פסול ביבש אפילו
בדעבד אכן לפמ״ש א״ש דשפיר מחמת ואנוהו מפסל המגונה
והמאוס אפילו בדיעבד ואגד הוא רק לפאר בהאגוד:

ויטוייל
׳

בשבת קל״ג בציצים שאינם מעכבים את המילה
י דמביא שם הגמ׳ לאנוהו דהתנאה בסוכה נאה כו׳

לבלר נאה והתם

הכל הוא רק לענין לכתחילה

והגס שיש

ציצים קעניס מ״מ כיון דאינן ברוב גובה והקיפה זה שפיר
לא מקרי מאוס רק דאינו מהודר כן צריך לומר לרש״י והגס
שציצים שאינם מעכבים אין בכלל מאוס רק שהנימול באין ציצין
כלל בכל סביבה בשוה זה הוא הדור כי הוא מלאכה מהודרת
וזה וודאי לא משתנה בשום מקום אבל בהא דשיראיס נאים
לכרוך לספר תורה איך ומה יהיה צבוע ומצוייר השיראיס
וודאי תלוי במקומות מה שחשוב בזה המקום לנוי ותפארת
וכן י״ל דגם בכתב וועליש וכתיבה תמה כן וא״כ אם אדם
אחד יהיה בב׳ מקומות שונות וס״ת יהיה עמו יפה הוא
שיהדר בשני הכתבים שבכל מקום יהיה לו כהנאה בזה המקום :

אמנם

דקדקתי בתמונות ששלח לי הסופר וחזיתי פרע אחד
שנמשך בכתב וועליש שבדפוסים שלנו פינוי מכתיבה
תמה שלנו והוא בנונין כפופים שבכתיבה תמה ראשי הנונין
כמו ראשי הזיינין הקו באמצע ובוועליש הוא כמו הווין הקו
מהצד וחושב הסופר שזהו משנוי מנהגי כתיבה וועליש שיהיו

הנונין ווין אבל זה אינו ובספר לדוד אמת שמבואר בו כל
הבדלים שבהתמונות שבתמה ושבוועליש ובאות הנון כפוף
ופפוע בשניהם שתה שהראשיס כמו זיינין בין בתמה ובין
בוועליש ודרשתי על זה לסופר מומחה שכתב ג״כ לס״ת בכתב
וועליש והוא היה בארץ החיים בירושלים וראה גס לכותבי
ספרדים מהוועליש ואמר לי‘שכלם כותבים הנונין כפופים
י
הראשים כווין וזהו ג״כ שבכל הדפוסים כך־:

(ח״א) כג

והנה

שרת עמודי א״ש חלק א
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לפע״ד היה נראה שאם הנונין כפופין ראשיהן כמו
ווין פסול הוא כמו שאכתוב בסמוך ועמדתי משתומם _
על המראה והשמועה כי זה הוא מהדקדוק המוכח מגמרא ’
ולא ידמה לשאר שינויים שזוכר הרא״ש בתשובה כלל ג׳ סי׳
י״א שאינו מתיר רק שינוי שבמדינות אבל מה שמוכח מהגמ׳ אף
שאינו מאלו שאומר הגמרא בשבת דף ק״ג ע״ב אלפין עיינין

ביתין כפין כו׳ מ״מ כיון דמוכח שפיר מהגמרא צורת האות
שכך וכך הוא וודאי בלי שינוי מנ״ל להתיר והראיה שראשי
הנונין צריך להיות זיינין ולא וא״ו הוא מאי דאומר בברייתא
ק״ג הנ״ל וכתבתם שתהא כתיבה תמה שלא יכתוב כו׳
ווין יודין • יודין ווין ־ זיינין נונין • נונין זיינין • כו׳ ע״כ ואינו
אומר ווין נונין נונין ווין ע״כ שהויו הארוך אינו נון כי הנון
אינה רק אס הוא כזיין ארוך המקל באמצע ולא מהצד וא״כ
אף אס הויו יהיה ארוך מבואר הוא שהוא רק ויו ולא יעעה
בגון וא״כ מוכח הוא בנון פשוע דפסול אס יכתב אותה המקל
בצד ימין כמו וי״ו כי וא״ו הוא ולא גו״ן ועל זה הדקדוק
עמדו הרמב״ן בחידושיו לשבת והרשב״א שם והר״ן שס והרמב״ן
האריך עוד לדקדק מהא דדרשו הדרדקי שם דף ק״ד ע״א
והוכיח מדרשותיהם בדקדוק איזה תמונות וסיים בסוף כל
דבריו וז״ל ומפני שצריך ליזהר בכ״ז בכתיבת ס״ת ותפילין
ומזוזות לפיכך כתבתי דברים הללו שכל העועה בציור אותיות
פסול וכו׳ ע״ש ובהגהות מוהר״י אורין שעיין כתב על זה

זהו דבר חדש והפוסקים כתבו דבדיעבד כשר בשאינו דומה
לצורת אות אחר אף ששינה צורתה ע״כ ולפע״ד וודאי אם
יהיה עוקץ היו״ד בצד שמאל לבד ולא בצד ימין או באמצע
כמו זיין קצר יהיה פסול כי אין זה תמונתה כלל וע״כ אף
דאין אומר הגמרא שלא יעשה זייני״ן יודי״ן ורק ווי״ן יודי״ן
וכן הוי״ו הארוך הוא רק וא״ו ארוך ולא נו״ן פשועה ובזה
כ״ע מודו ואף אס נאמר דמאי דדרשו הדרדקא הוא רמזים
על התמונות כהנהוג אז וכמו דהמקובלים כתבו שיש רמזים
לכתיבה תמה ולכתיבה וועליש אבל זה שהיוד אינו כזי״ין קצר
ולא הוי״ו הארוך נו״ן פשוע מוכח הוא וודאי דהיו״ד שמקלה
באמצע הוא רק זיי״ן קצר וזיי״ן מתקרי וכן הוי״ו הארוך " т:
וי״ו מתקרי -וא״כ הנו״ן פשוע שמקלה מהצד פסול הוא ומיניה
נידון גס לנו״ן כפופה כי אין שום חילוק בין הכפופה להפשועה
אלא פזו כפופה וזו פשועה ואם יכפפה תהיה כמו הכפופה וכמ״ש
בספר התרומה סוף הלכות תפילין בתמונת אות כ״ף יעויין בו
ופשוט הוא ומאוד תמוה מה שנשתבשו בזה כל סופרי כותבי
וועליש ויראתי לומר שכל ס״ת תפילין ומזוזות הנכתבים הנונין
כפופים כווין כפופים פסול הוא כי כבר דשו ביה רבים וצד סברת
היתר ׳לא אדע ונפלא ממני ועכ״פ לכתחילה וודאי צריך לדקדק •
מאתי אברהם שמואל במוהר״ר יהודה זללה״ה :

מי

תשובה

לכאורה

כיון דאמרינן בפסחים ד׳ קע״ו ע״א דהשתא
דלא אתמר הלכתא כרבנן או כהלל מברך על
אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל והדר
אכיל מצה וחסא בהדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל נראה
לכאורה דצריך לקיים המצוה כתיקונה ולאכול הכל בלילה
ראשונה ומצוה הבאה לידך אל תחמיצנה ובפרט דיוס עוב
שני לא הוי רק דרבנן ויו״ט ראשון הוא דאורייתא :

קןף

ןיטןיין
׳

לחזור ולברך (בלשון הט״ז איתא ולברך המוציא ואכילת ימצה
ונראה שזה וודאי עעות סופר וצ״ל על אכילת מצה ועל אכילת
מרור) כמו בסי׳ קס״ז סעיף וא״ו דהא אמרינן ב;מ׳ השתא
דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר עבדינן כחומרא דתרוייהו
אלא שהעור כתב הרוצה לקיים מצוה מן המובחר לא ישיח
עד שיעשה כריכה משמע בדיעבד אין לחוש לחזור ולברך
עד כאן לשון הט״ז:

וטייל

עוד בבאורי הגר״א ז״ל סימן הנ״ל ס״ק ע״ו על מה
׳ ’ ,שכתב השו״ע׳ לדינא דהעור וז״ל ומשיברך כו׳ כדי
כו׳ כתב ע״ז עע״ז דהא להלל לא יצא אלא בזו והוי הפסק
ע״כ מבואר שמסכים להע״ז ולהלל לא יצא באכילה הקודמת
מצה לחודא ומרור לחודא ומ״מ אף לפי זה מה .שרצה הע״ז
לומר שיחזור ויברך קשה הלא יהיה תו ספק ברכה שאולי
כבר יצא דדילמא הלכתא כרבנן • והנה בספק קרא ק״ש פוסק
הרמב״ס בפ״ב מק״ש דקורא בברכות ועיין ברבעו יונה בפ״ג
דברכות בסוגיא דספק אמר אמת ויציב ומסיק שם בשם
מורו דחוזר ואומר בסיום הברכה גאל ישראל בשם ומלכות
משוס דהוי ספק תורה ומביא שם ראיה מהא דאמרינן בשבת
דף כ״ג דמשו״ה אין מברכין על הרמאי משוס דהוי ספק
של דבריהם ומשמע דהא אס הוי ספק של תורה צריך
לברך[וע״ש בגליון מה שתמה ע״ז] וא״כ לכאורה הא דכתב הע״ז
והגר״א דאס סח היה צריך לברך מספק דאולי כהלל והרי
השיחה הפסק רצונם לומר לענין ברכת מצה שהמצה היא
דאורייתא אף בזמן הזה אמנם הא ליתא דכיון דבזה״ז הוי
מרור דרבנן כבר יצא וודאי באכילת מצה לחודא מה״ת אף
להלל בלי שוס ספק ולא עדיפא הכריכה עם מרור מן המרור
עצמה שאינה רק מדרבנן וכשאכל שוב מרור להודיה שיוצא
לרבנן הוי תו הכל רק ספק דרבנן ומספיקא א״צ לברך בדרבנן :

וא־כ

כמו־ כן אס יאכל כזית אחד בכל יוס ולא יקיים
אכילת מרור רק אליבא דרבנן איך יברך בכל יום על
המרור מספק דהא להלל אינו'יוצא באכילת מרור כלל בלא
כריכה והוי ברכה לבעלה :
בשו״ע סימן תפ״ב מבואר דאף שאין לו רק כזית אחד
י מצה המשתמרת לשם מצוה שמברך על המרור לחודא

שאין לו רק שני זיתי מרור בליל פסח אס יאכל כזית
אחד בלילה הראשונה והשני בליל פני ולא יעשה כורך
כלל או שיאכל בלילה הראשונה לשניהם לקיים ביום ראשון
כדין הראוי לעשות מספיקא דרבנן והלל :

אס יחלק

הוי הפסק ע״כ :
בע״ז שם ס״ק ז׳ שכתב על זה וז״ל ולכאורה היה
י נראה שחס הפסיק בין הברכה לכריכה שצריך

אכן

שאלה ה

ויאכל רק כזית ביום

מסופקת דאולי הוא כהלל ויעויין מ״ש העור סי׳ תע״ה
שכתב וז״ל כתב אחי הר־יר יחיאל כו׳ ובעל המנהיג כתב וכו׳
וכתב עוד הרוצה לקיים מצוה מן המובחר לא יסיח עד אשר
יעשה כריכה כהלל כדי שתעלה לו ברכת מצה ומרור לכריכה
כהלל דהא משוס דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר
עבדינן לחומרא כתרוייהו ה״נ לענין הברכה צריך למיעבד
שיעלו לשניהם ובשיחת חולין צריך ליזהר'אבל עול ברוך לא

אחד יהיה הברכה

והכזית מצה מניחו לאכול באחרונה ומברך עליה על אכילת
מצה הרי דמברכין על אכילת מרור אפילו אי לא נפיק בכריכה
דהלל וא״כ לכאורה דברי השו״ע הל׳ל אלו הס דלא כד' רבינו
יונה הנ״ל דהא לרביגו יונה בספק דדבריהס א״צ לברך ומיהו
יש ליישב זאת די״ל דרבינו יונה לא כ״כ רק כמו בגוונא
דהתס שהספק הוא אולי אמד כבר הברכות ובזה אמרינן
דבדרבנן ספק להקל ואמרינן שכבר יצא ואין מחויב עוד
אבל אס לא קייס עדיין כלל למצוה בוודאי רק שהספק נופל
אס מקיים באכילה זו להמצוה דרבנן או לא בזה שפיר
אמרינן ספק דרבנן להקל ויוצא שפיר הך דרבנן כשעושה
כחד ושפיר יכול לברך על זה ג״כ כיון שיוצא בזה וראיה לזה
מהא דברכות ד׳ כ״ז דאמרינן שם השתא דלא אתמר הלכתא
אי כרבנן או כר' יהודה מי שחפץ לעשות כרבנן להתפלל
מנחה אחר פלג המנחה עושה או כר׳ יהודה להתפלל
מעריב קודם הערב עושה ולח הוי הברכות של התפילה
או

שרת עמודי אי־ש חלק א
או ברכות הק״ש ברכוה לבעלה משוס דבתפלה דרבנן מקילינן
ואס כן הוא הדין לנד״ד :

ובהא

דסח בין אכילת מרור לכריכה שהבאתי דעת העור
שרק מצוה מן המובחר שלא להסיח אכן דעת הע״ז
ושכן כתב בהגר״א שצריך לחזור ולברך אבל בינותי בהמ״א
שם ס״ק ח' שכתב וז״ל ואס סח א״צ לחזור ולברך (ב״ח) עסי'
תקצ״ב ס״ג ע״כ וחזיתי במחצית השקל שמביא בשס הב״ח
דמפרש בעעם הפור דאף להלל הכריכה אינה רק כשיש פסח

וכורך פסה מצה ן1ס מרור וכשאין יכולים לקיים כן לא
קפדינן בברכה והמ״א סיים עעס אחר .שמדמה לסח בין
.תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד שא״צ לחזור ולברך :
 ПЗЛ1כאשר מבואר בע״ז והסכם הגאון ר״א שלהלל לא
יצא כלל שלא בכריכה מבואר שדעתם דלא כהב״ח
אלא דלהלל המרור שהיא דרבנן תקנוה כמו שהיתה אז בזמן
המקדש בכריכה עס מצה עכ״פ ויתכן שכל עיקר תקנתא
דרבנן הוא מדין זכר למקדש וכמו שהיה נאכל אז כן הוא
עתה שהלא גס בזמן הבית גס מי שהיה עמא או בדרך
רחוקה או ערל ובן נכר שאינו אוכל בפסח אבל מ״מ אוכל
במצה ומרור כדאיתא בפסחים ק"כ ע״א ע״ש [וברמב״ס פ״ע
מהלכות ק״פ ה׳ ח' וע״ש ומביא רק לענין ערל שאוכל במצה
ומרור ולא מצאתי שיביא לענין עמא ובדרך רחוקה וגס ערל
היחל בדין שלוקה הערל כשאוכל מהפסח שנאמר כל ערל
לא יאכל בו וסיים בו הוא שאינו אוכל אבל אוכל הוא מצה
ומרור והיה איפשר לפרש בו שרק שמותר לאכול ואינו לוקה אבל
מ״מ אינו מחוייב וכן בעמא והיה בדרך רחוקה יש לומר דאינו־
חייב רק במצה לבד כמו בזה״ז אכן מסוגיאדפסחיס ק״כ ע״א
לכאורה לא משמע כך וצ״ע] ודבר זה אם להלל בזה״ז מצות
מרור •:כריכה דווקא צריך תלמוד ופשעיות הגמרא ד׳ קע״ו
ע״א דאמר השתא דלא אתמר כו׳ מברך והדר מברך על
אכילת מרור ואכיל והדר אכיל מנה וחסא בהדי הדדי בלא
בלא ברכה זכר למקדש כהלל ע״כ משמע כהב״ח שמה שאוכלין
מרור לחודיה הוא מצוה דרבנן לעצמה לא זכר למקדש גם
לכאורה מיותר הוא מה שאומר הדר וכו' בלא ברכה זכר
למקדש כי מהיכא תיתי שיהיה חייב בשני ברכות ולא יעלה
ברכה שברך מקודם על המצה לחודא שיעלה גס אליבא דהלל
כשיעשה הכריכה לכן משמע מזה דבאמת כבר יצא אליבא
דהלל ושפיר הוי מצה לחודא ומרור לחודא זה מדאורייתא
וזה מדרבנן ועוד עבדינן כריכה להלל ענין אחר זכר למקדש
שנזכור שבזמן המקדש צריך לעשות כך והוא כחיוב חדש
דרבנן והיה ההו״א שיהיה צריך לעשות ברכה על חיוב הנוסף
מדרבנן ולזה אומר כי א״צ ברכה לזה מחמת שהוא רק לזכר
לבד ולא נתקן ברכה על זה כן עולה נכון הסוגיא כדברי
הב״ח אבל קא חזינן דהע״ז לא פירש כך והסכים עמו הגר״א
וצריך וודאי תלמוד :

ומאי

דסייס המלא שדומה לסח בין תקיעות מיושב למעומד
שגוערין בזה שסח ואין צריך ׳לברוכי לכאורה זה דלא

כהעור שכתב רק מצוה מן המובחר ובתקיעות גוערין בזה
שסח כדאיתא ברב אלפסי סוף ר״ה בשס ריש מתיבתא דהוי
כאלו שח בין תפלה של יד לבין תפלה של ראש דעבירה היא
שחוזרין עליו מעורכי המלחמה וכ״ש שבתקיעות הוי כשח
באמצע המצוה יעויי״ש וכן סתם בשו״ע סי׳ תקצ״ב וא״כ
משמע דסובר המ״א שהכל הוא חדא אף להלל וכבר החל בה
במה שאכל המרור לחודיה והוא כמו שהביא מקודם לדברי
הב״ח דזהו המצוה דרבנן גס נהלל ורק שוב צריך למעבד
כריכה כמו שהיה בזמן המקדש ודמי לתקיעות דמיושב ודמעומד
וזה העעס עולה אף אם היה צריך לברך על זכר למקדש
כי כבר חלה הברכה ונפער אבל אס שכח מלברך יברך כמו
בתקיעות שאם לא ברך על מיושב הנראה דשפיר יברך על
דמעומד וזה אינו כמו שרציתי לפרש בגמרא אליבא דהב״ח
ויהיה לא כדברי הטור ודלא כדברי הע״ז והגאון ר״א הנ״ל

מו

והעור שכתב רק מצוה מן המובחר עולה יפה כמו שכתבתי
להב״ח דהכונה בגמרא דשמיעכו דא״צ לברוכי משוס שהוא
רק זכר למקדש ולא כתקן כלל ברכה על זה ומדוקדק הלשון
שמצוה מן המובחר כו׳ כדי שתעלה הברכה גס להכריכה
משמע הא אס היה מפסיק לא היה עולה הברכה ועכ״ז
אין בזה עכוב מחמת שהוא רק זכר לבד כמו שבארתי לעיל
ויש לומר שאינו דומה לסח בין תקיעות דמיושב לדמעומד
שהמה מישך שייך להדדי שהתקיעות דמעומד הוא העיקר
כתקון לתקוע על סדר הברכות ולמה תוקעין מקודס במיושב
לערבב השען ושיעלה לרצון יותר תפלה דמעומד והתקיעות
וע״כ הוי שפיר חדא מצוה אבל במרור להלל לא שייכא כלל
להדדי והיה יכול לאכול כורך לבדו אף בזה״ז והיה עולה בין
למצות אכילת מרור ובין למצות זכר למקדש כדמוכח כך מהא
דאומר הגמרא שהא שצריך לאכול מקודם מרור לחודא הוא
משוס דלח אתמר הלכתא כהלל וכמבואר כן בתוס׳ ורא״ש
ור״ן ואביאם אי״ה לקמן ומ״מ כאשר אכיל מרור לחודא יצא
מצוה דרבנן אף להלל כי בזה״ז מצוה דמרור אינו תלוי בכריכה
וא״כ מה שעושה אח״כ זכר למקדש לא הוא תשלום הקודם
והיה שפיר הפסק אס שח כמו בשח בין תפילה לתפילה
משוס דהוי שתי מצות ומ״מ אין צריך למיהדר ולברוכי מחמת
שלא הצריכו חכמים כלל ברכה מה שהוא רק זכר למקדש לבד :
ךןךץ אין להקשות על הע״ז והגר״א שבאם שלהלל מאי דעביד
בלי כריכה לאו כלום הוא ואינו יוצא אלא בהכריכה
ושע״כ השיחה הוי הפסק בין הברכה להתחלת המצוה ושא״כ
למה לא יהיה הפסק אכילת המרור לחודא אכן מסתבר דכיון
דמאי דאוכל מרור לחודא הכל הוא בכדי מצות מרור מחמת
הספק אי כרבנן אי כהלל וצריך לצאת ידי שניהם לא גרע
מהמפסיק בשיחה בדברים הנוגעים לסעודה שאין הפסק
ופשוע ונמצא בפר״ח סי׳ תע״ה שנתקשה בזה ולפע״ד פשוע
הוא כמו שכתבתי :
אשר יצא לנו שלדעת הב״ח בבאור העור בשם המנהיג
ושכן עולה נכון מדוקדק כדברי העור ונכון יותר גס
בסוגית הגמ׳ לכאורה כל עיקר כריכה היה רק בזמן שבהמ״ק
קייס כשהיה פסח אבל עתה מצות מרור הוא לחודא והכריכה
מינה רק לזכר אשר לזה לא חשבוה רבנן לברך־ע״ז וא״כ לפי״ז
היכא דלית ליה רק שני זתיס מרור ראוי היה לאכול בכל
לילה מרור לחודא ויקיים בשניהם מצות מרור בין לרבנן ובין
להלל״ולא יחסר לו רק מצות זכר למקדש כהלל דחיובה אינו
כחיוב מצות כזית מרור ראשון של ליל ב׳ שבליל ב׳ מברכינן
עלה ועל הזכר לא מברכינן כלל :

ואת

למה שדימה המ״א לתקיעות דמיו שב ומעומד שלפי
הוראה זה צריך לברוכי על הכריכה להלל אם לא
י
ברך קודם מ״מ מה שאוכל מרור בלחוד מקיים בה מצות מרור
דרבנן ורק לא עושה זכר למקדש אליבא דהלל וא״כ הכל יפה
יותר'שיאכל בכל לילה רק כזית אחד לבדו ולרבנן סגי בזה
ולהלל ג״כ יצא בחיוב מרור דרבנן ויחסר לו רק מצות
דרבנן שהיה ראוי אליבא דהלל ממה שיאכל גס לכריכה
א׳ ויקיים זכר למקדש שהוא אליבא דהלל אשר הזכר
כספק דרבנן ובליל ב׳ לא יקיים כלל בין לרבנן ובין

אבל

זכר
בליל
הוא
להלל

כן נראה נכון :

להע״ז לא יוצא כלל להלל בלא ברכה וא״כ אס יאכל
בליל א׳ וב׳ רק כזית אחד מרור לחודא לא יעשה רק
ספק אם קייס דרבנן בכל לילה ולכאורה אף לא יהיה יכול

לברוכי כיון שהוא עושה רק הספק ומיהו כבר כתבתי שמבואר
לענין הברכה ההיפך ששפיר מברכינן אף על מרור לחודא
כדאיתא בש״ע סימן תפ״ב ומשמע דלא כהע״ז לענין הברכה
אבל בעיקר הדבר כיון דהגר״א מסכים לכאורה להע״ז דלהלל
לא יצא רק בכריכה א״כ במרור לחודיה ביום א׳ לא יהיה
יוצא להלל וא״כ אפשר דיותר ראוי לעשות גם הכריכה ביום
א׳
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שרת עמודי א״ש חלק א
אליבא דכ״ע ומצוה שבא לידך אל תחמיצנה
ושיטת התוה׳ בס

א׳ לצאת ביום א׳
ומ״מ אף לפי״ז שפיר נוכל לומר דיותר טוב ליקח בכל לילה
כזית אחד ויצא בכל לילה אליבא דרבנן דכיון דמרור דרבנן
יוצא בזה וכמו בהא דיכול להתפלל אחר פלג מנחה או
מעריב משוס דלא אתמר הלכתא כו׳ כדאיתא ריש ברכות
וצ״ע בזה כי חזינן דבזה החמירה הגמרא לצאת בין לרבנן
ובין להלל ואס כן אפשר דיותר טוב לצאת בליל ראשון גס
אליבא דהלל :

ונחד

אנן איך הוא ראוי להיות ע״פ הנראה מרבותינו
הראשונים בבאור זו הסוגיא ונבאר בעזה״י כל
השיטות שבפרושא דגמרא והוא הנה ברשב״ס ובר״ן מבואר
דהכורך היה פסח מצה ומרור כלס שלשה כאחד אבל מדעת
הרמב״ס פרק שמיני מהלכות חמץ ומצה הלכה וא״ו מבואר
שסובר שרק להמצה ומרור היו כורכין והיו אוכלין בהתחלת
אכילה ואח״כ אוכלים להזבח בכדי שיהיה הפסח נאכל על
השובע ואח״כ אוכלין להפסח לחודא אף אליבא דהלל ודעת
הרמב״ם יחיד הוא לפי ההשקפה שגס " בתום׳ ק״כ בד״ה
באחרונה מבואר שפירשו כהרשב״ס ור״ן וזהו דלא כמ״ש

הפד״מ במ״ז סימן תע״ה ס״ק ז' יעויי״ש 1שתי תשובות בדבר
חדא מהא דהתוס׳ ק״כ הנ״ל פנית שכדברי התוס׳ שהביא
הפר״מ כתב גס הר״ן ־ והר״ן כתב בזה בהדיא דכורך הוא
עם הפסח וכן יש להוכיח מדעת הרא״ש פ׳ ע״פ סימן ל״ד
שהביא שם להרשב״ס שפירש דאפיקומן הוא זכר למצה הנאכלת
בכריכה עם הפסח והגס שמקשה שם ע״ז אבל לא הקשה
שם מטעם שהמצה נאכל קודם סעודה והפסח אחר הסעודה
כמו שהוא לשיטת הרמב״ס אלא ע״כ דשפיר מפרש כהרשב״ס
ותום׳ ור״ן שכורך הוא שלשתן ביחד וזהו ג״כ דעת הראב״ד
בהשגתו שכתב שהסדר לא דייק וכן פירשו הלח״מ שם :
ןזן*ף נבאר השיטות בדעת וטעם הלל ורבנן והוא שיטת
הרמב״ס וכן הוא שיטת המאור הוא כך דהלל סובר
דמותר בין בכריכה ובין שלא בכריכה והגס שאין זה מבואר
ברשב״ס ומאור' ורק שברייתא סוברת בשם רבנן כך אבל
כן יש להוכיח מהא דרב אשי מתקיף לר׳ יוחנן דמוכיח
מהברייתא שרבנן פליגי על הלל ור״י לא אמר במחי .פליגי
ואס איתא דלהלל הוא רק כריכה אולי ע״ז אומר ר״י דפליגי
רבנן על הלל שמתירין בין בכריכה ובין שלא בכריכה אלא ע״כ
דגם להלל הוא בין בכריכה ובין שלא בכריכה וסגבר ממש
כהברייתא וזהו שכתב הרשב״ס בד״ה והשתא כו׳ וז״ל והא
רבנן דברייתא מודו להלל דכריכה נמי שפיר דמי ע״כ
וכוונתו נראה דלולי זאת היה צריך להיוית הלכתא כרבנן
דהמה רבים אך מחמת שרבנן הברייתא סברי כמו הלל הוי
רבנן ורבנן ולא ידוע תו כמאן הלכתא כרבים הללו או
כרבים הללו ומוכח דע״כ רבנן דברייתא סברי ממש כהלל
ולכן יתכן דהלכתא כהלל וא״כ באס שע״כ אגו עושים גס
כריכה זכר למקדש כהלל משוס דאז היה כן מצוה לכתחלה
להלל ע״כ דכמו כן גס לרבנן דברייתא סברי כך דאל״כ לא
היה צריך לחוש לדהלל ולכתחלה המצוה בכריכה הוא בין
להלל ובין לרבנן דברייתא וקבלה היה בידם שיש רבנן דפליגי
על הלל (יעויין בדברי המלחמות כשמעתיק מקודם לדברי
המאירי שכתב כך ובמאירי עצמו לא מבואר כ״כ) ושלזה
אומר'ר״י מצדי הקבלה ואפשר דהכוונה בדר״י דמאי דאומר
הברייתא יכול יהא כורכן כו׳ כדרך שהלל אוכלן מוכח דזולת
הלל היה שלא היה אוכלן כך וא״כ וודאי איכא רבנן דפליגי
עליו אמנם לשון של ר״י דאמר חלוקין עליו חביריו משמע
שהוא רק יחיד וכל חביריו פליגי עליו והיה הלכתא כרבים
לזה בא רב אשי ומתקיף ומוכיח שגס רבנן דהך ברייתא
מודו להלל והוי רבים ורבים וא״כ אין מדוקדק מה שאמר
ר״י שחלוקים חבריו ומשובש רק מעט ללישגא דר״י וטוב
הוא יותר מלשבש ממש להברייתא ולא קשה כ״כ קושית
התום׳ ד״ה אלא וק״ל :

;

דפלוגתא דרבנן והלל הוא הכל רק
בלכתחלה לבד דלשניהס יוצאין בין בכריכה ובין
שלא בכריכה אלא דלהלל מצוה לכתחלה בכריכה ולרבנן
שלא בכריכה • ומשמע כך מדבריהם שכתבו ח״ל והלכך לרבנן
דמוקי קרא בדיעבד שמעינן דבעלמא מבטלות וזאת וודאי
שיהיה שייך לכתחלה ודיעבד בדאורייתא הוא רק כשיש שני
מקראות המורות כך כי לא מצינו רק בקדשים שצריך שכה לעכב
והנראה דבזה כתיב על משמע כרוכים ויאכלוהו משמע אפילו
כ״א לעצמו זהו טעמא דהלל בין לרשב״ם ומאירי ובין לשיטת
התום' דמפרשי דלכתחילה הוא כרומן ובדיעבד אף בלא
כריכה ורק
כריכה ולרשב״ס לרבנן לא דרשו כלל מעל על
איאכלו אותו מבואר שהוא שלא בכריכה"־וממילא אסור בכריכה
כי מצות מבטלות זו את זו ולהלל שפיר דרש מטל ואפשר
שמה שמצות אין מבטלות זו את זו מהכא שמעינן דכיון
דיוצאין בדיעבד אף שלא בכריכה ועל כל זה מצוה לכתחלה
בכריכה ש״מ דאין מבעלות זו את זו ועוד דהנה האי על
אינו מיותר לדרשא דכרוכין דהא איתא בפסחים ד׳ ק״כ על מצות
ומרורים בזמן דאיכא פשה יש מרור מרור כר' יעויי״ש ועליז
אף דלא מיותר למאן דסבר על ממש (סוטה ד׳ ל״ז ע״א
ובשארי מקומות) וודאי הוא הבאור בכריכה ואף מאן דמפרש
על בסמוך לבד ועוד יותר לר׳ יוחנן דס׳יל בפסחים ס״ג
דלא בעינן על בסמוך מ״מ אס העל הוא על האכילה ממצה
ומרור בהכרח הוא אף אס יהיה רק עכ״פ בזמן אחד הוא
רק אם יאכלו כאחד וזהו חלוק מוכרח דהפלוגתא דעל ממש
או בסמוך או לא בסמוך הוא רק כשאין מיותר העל ושע״כ
למאן דאמר על לא בסמוך אף חציצה אין מעכב כדאיתא

בפסחים ד' ס״ג ע״ב ורק בשארי מקומות כמו במערכה
ולבונה מנחות ד' צ״ז ע״א וברכה על הר גריזים הוי לרבי
על בסמוך ויעויין מזה בתום׳ פסחים ס״ג ע״ב ד״ה לא ויעויין
ברמב״ם פרק ג׳ מהלכות תמידין ומוספין ה' ב׳ ובכ״מ שם
דהרמב״ס פוסק כרבי דעל בסמוך ומ״מ וודאי אף לרבי אסור
להיות דבר חוצץ בין בגדי כהונה לבשרו אפילו נימא אחת
חוצצת וכמבואר בזבחים ד׳ י״ע ע״א וברמב״ס פ״י מהל׳ כלי
המקדש הלכה ו׳ והוא ממה שנאמר על בשרו ולבשם והטעם
נראה דהעל מיותר וא״כ ע״כ על ממש לכ״ע :

ובזה

יבואר דברי תשובת הרשב״א המיוחסות להרמב״ן
שאלה רל״ג שכתב שם שאפילו בשל יד אין נותנין
אותה ע״ג אונקלי משוס לך לאות הא לא״ה שרי אבל בשל
ראש אלו היה כתיב לטוטפות על בין עיניך היה במשמע
שלא יהא דבר חוצץ וכדדרשינן במצנפת ושמת המצנפת על•
ראשו שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין ראשו וכן מעל רגלו ולא
מעל דמעל יעויין שם וקשה לכאורה דהלא בשל יד כתיב
שפיר על ידך וא״כ בלא לך לאות אסור חציצה אבל במ״ש א״ש
דשאני בעל בין עיניך שהעל היה מיותר וכן במ״ש על בשרו
ולבשם מיותר האי על נשרו לגמרי וכן מיותר במצנפת שחף
אס היה כתוב ביחד עם הנאמר קודם ולקחת את הבגדים
והלבשת את אהרן את הכתונת כו' ואת המצנפת וכמו בהקרא
דכתיב ואלה הבגדים (כ״ח פסוק ד׳) חושב גס להמצנפת
בהמה אבל על ידך לא מיותר הוא וא״כ לרבי דעל בסמוך
אף החציצה הוי כאלו אינה יעויי״ש ודוק :

ונתבאר

דבהא דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו שהחי
על לא מיותר הוא כנ״ל מאי דאמרו דצריך
דווקא כריכה הוא משוס דנאמר דקאי על האכילה שלהם וע״כ
רבנן סברי דכיון דכתב יאכלוהו משמע כל אחד לעצמו לא יש
עוד מקום לדרוש על כריכה ונאמר שפיר דווקא כ״א לעצמו
משוס דסברי מצות מבטלות זו את זו ועל למעוטי בזמן
שאין פסח דפטור ממרור והלל סובר דאין מצות מבעלת זו
את זו וע״כ הגס שהעל לא מיותר הוא מ״מ שפיר יודרש
על בסמוך עכ״פ והסמיכות על אכילה הוא והגס ■שכתוב שם
(בהעלותך ט׳ פסוק י״א) יעשו אוהו על מצות ומרורים כדמוכח

ממה

שרת עמודי אש חלק א

מז

ממה דכתיב (בא י״ב פ׳ ח׳) ואכנו .את הבשר כו׳ וזהו שכיון
החשב ׳ס בד״ה יאכלוהו כ״א בפ״ע של מדלא כתיב יאכלו אותו
ואנא אמינא דאפסח קאי דכתב לעיל ואכלו את הבשר 'ע״כ
ולכאורה היה להרשב״ס לנקוט מה שנאמר מקודס בזה הפסוק

סברי דמצות מבטלות א״כ מהא דכתב על אין ראיה רק שמתיר
גס בכריכה שלא יבטל ושלא בכריכה א״צ קרא אלא דהקרא
הוא לענק לכתחלה דמצוה שיהיה בפ״ע כן צ״ל לדעת התוס׳
שכך נלמד מהקרא כי מיותר הוא בל״ז :

ועפה פסח לה׳ בחדש כו' יעפו אוהו על מצות כו׳ אבל
אס נדרש מהקודם מהא דכתיב על לענק כורך והוא רק
אס קאי על אכילה שלהס פאל״כ לרבי דקיי״ל כך על בסמוך
הוא ובאם שנידון מסיפא דקרא הלא כתב יאכלוהו ואין משמע
כאחד וע״כ הזכיר הרשב״ס לואכלו את הבשר שבפסח ראשון
שבפרשה בא וידענו דיעשו אותו על מצות וכו׳ אכילה הוא
וכאשר להלל מצות אין מבעלות זו את זו שפיר יתפרש האי
על _ על אכילה הסמוכה לענק לכתחלה ויאכלוהו לענין דיעבד
אבל אי בעלמא מצות מבעלות זו את זו לא דרפינן כלל
מעל על אכילת סמוכות כי לא מיותר העל • הארכתי בזה לתרץ
בפני אופנים לקושיית התוס׳ בד״ה אלא שהקשו וא״ת מנ״ל
דסבר הלל דאין מבעלות דילמא שאני הכא דגלי קרא ותרצתי
לשני הקושיות לקושיא א׳ דלמה לא ישבש להברייתא וב׳
בדברי
קושיא הנ״ל וזהו העיקר הקושיות שצריך יישוב

£1״£

רשב״ס ומאירי :

01Г1П1׳

שהקשו על רשב״ס וסברי דלדידהו ניחא להלל
צ״ע לכאורה דכיון דהאי על לא מיותר הוא כדאיתא
בדף ק״כ שבא למטע מרור בזה״ז וא״כ מאין מוכח שלכתחילה
מצוה בכריכה ואפשר לומר שאל״כ כיון שמצות אין מבעלות
למה היה צריך ליאכלוהו לרבות כ״א בפ״ע כיון שהעל לא
מיותר ממילא הוה מותר בין ע״י כריכה ובין בפ״ע ואפשר
שמפרשי שפיר כמו שפירשתי להרשב״ס דאף אס על אינו
מיותר מ״מ משמע על בסמוך ומוכח דלכתחילה כריכה :

ןא£עןר

לומר בדרך אחר דשפיר האי על מיותר דלענין
מרור שאין נוהג בזמן הזה נוכל ללמוד מהא
דכתב בפ' בא (פרפה י״ב פסוק ח׳) צלי אש ומצות על מרוריס
יאכלוהו אף דבפסחיס דף ק״כ יליףמקרא דעל מצות\מרוריס
היינו כן היה סובר הש״ס מתחילה אבל כאשר תירץ שס מ,צה
מיהדר ביה קרא בערב תאכלו מצות נלמוד מעוט למרור מהא
דכתיב צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו ולרב אחא בר
יעקב שס דמעט גס למצה מתהפך הדרשות דהא דכתב צלי
אש ומצות על מרורים יאכלוהו הוא לרבות כריכה ולהרשב״ס
אפשר שמשום זה כתב הקרא בפסח דורות שלא כמו בפסח
מצרים פבפ״מ הוי רק כרוכים ששס כתב צלי אש ומצות
על מרורים יאכלוהו מדוקדק הוא ■האי יאכלוהו דאזיל על
צלי .ומצות ששניהם המה שיהיו נאכלים עס המרור ולא היה
יכול לכתוב פס יאכלו אותו אבל כל מה שמתווכחים הלל
ורבנן הוא רק על פסח דורות הגס פכתוב ביה חוקה ומפפע
כמו בפ״מ מ״מ לענין זה פינה הכתוב וכתב פנית ובפינוי
על מצות ומרורים יאכלוהו ובא בהאי על למעט מרור
וגס כתב על מצות ומרורים
בלא פסח או בזמן .הזה
יאכלוהו והיה צריך לכתוב בזה יאכל אותו ועל כן בא לרמז
זה בפני עצמו וזה בפ״ע ולהלל דמצות אין מבטלות זו את
זו נדרפ האי על הגס פלא מיותר הוא והוא על בסמוך
ולכתחילה כמו בפסח מצרים ולרבנן דמצות מבטלות זו את זו
לא דמי כלל לפסח מצרים פשס היה כך המצוה ואין פייך בעול
אבל בזה דיוצאיס אף זה בפ״ע וזה בפ״ע וסייך ספיר דין
בטול לכן לא נוכל לומר דעל בסמוך הוא ומיוסביס פני הסיעות :

לזאת

שדקדקו התוס׳ לפרש בדרבנן סלדידהו רק בדיעבד
יוצא בכריכה ולכאורה הוא מיותר בהסוגיא ופשטיות
דברי רבנן שאומרים אפילו זה בפני עצמו כו׳ לא משמע שיש
שיהיה מעליותא יתירה בבפני עצמה ולא בכרוכות ויש ליישב
ד.טטמא דהתוס׳ דאס איתא דרבנן סברי דאין חלוק כלל בהו
לא היה צריך למאי דכתיב יאכלוהו לרבות בפ״ע שכיון שרבנן

יש להקשות על זה דדילמא שפיר בא הקרא להוסיף
שגס בפ״ע פרו כי בל״ז היינו אומרים דמה שהתירה
התורה בכריכה והגס שמצות מבעלות זו את זו שהוא משוס
דכך היא עיקר המצוה כיון שנאמר שהוא דווקא בכריכה
לעכובא ע״כ שפיר אין שייך שיבטל זה לזה :

והנראה

לפע״ד דשיטת הרמב״ס הוא כשיטת התוספות
אבל כמו שהעליתי דלרבנן אין מעליותא כלל
לבפ״ע ופניהס שקולין בין בפ״ע ובין בכריכה ואביא ללשון
הרמב״ס ז״ל וז״ל בפרק ח׳ הלכה ו׳ ואח״כ כורך מצה ומרור
כאחת ומטבל בחרוסת ומברך בא״י אפר קב״ו על אכילת
מצה ומרור ואוכלן ואם אכל מצה בפ״ע ומרור בפ״ע מברך
על זה בפ״ע וחוזר ומברך על זה בפ״ע ואח״כ מברך כו׳ על
אכילת הזבח ומברך כו׳ על אכילת הפסח ואוכל מגופו של
פסח כו׳ בזה״ז כו׳ ומברך על אכילת •מצה ומטבל מרור
בחרוסת ואוכל וזו מצוה מד״ס וחוזר וכורך מצה ומרור
ומטבל בחרוסת ואוכלן בלא ברכה זכר למקדש :

ךי^ןיץ
י
*

בלח״מ פם שנתקפה למה לא כתב מקודם גס
בזמן פהיה פסח לאכול בלא כריכה ובכריכה לצאת

לרבנן ולהלל ותירץ פע״כ כן כוונתו יעויי״ש ומבואר כאין
זה כלל הכוונה בדבריו אבל הנראה דמפרש הרמב״ם כפיטת
התוספת ורק חולק בזה שלרבנן אין קפידא כלל מה יעשה
נכתחלה וע״כ כתב הרמב״ס מקודס בסדר המעשה שיעשה
כריכה ויוצא ידי שניהם וזה הוא הדרן הישרה לרבנן גס כן
ומבואר מהדברים שכתב חילוק דיני כריכות שבכריכות מברך
ברכה אחת צפניהם ואם בפ״ע מברך ב׳ ברכות וא״כ אחרי
כאין לרבנן מצוה לכתחלה לאכול כ״א בפ״ע אסור לגרום
ברכה שאינה צריכה וע״כ בין להלל ובין לרבנן ראוי לאחוז
בכריכה באס שיש ביכולתו לאכול שניהם כאחד * ושוב כתב
אופן פיוצא גס כן כשאוכל כ״א לעצמו וודאי כיש שאין ביכולתו
לאכול שניהם כאחד כגון זקן וכדומה וזה עופה י״כ שפיר
בין לרבנן ובין להלל בלא כריכה כי יוצא ידי פניהם ומברך
כל אחד לעצמו כנלע״ד נכון בדעת הרמב״ס -ודלא כהלח״מ
הנ״ל וגס דלא כהפר״מ במשבצות זהב סי׳ תע״ה ס״ק ז׳ ועיין בו:

ונחזי

אנן להפיטות השלשה כבארתי עולה הכל אליבא דהלל
פשפיר יוצאים בין בפ״ע ובין בכריכה ומנוה דאורייתא
לכתחלה בכריכה ורק לרבנן מתחלק להפיטות כל אחד כפיעתיה
והיינו להרשב״ס לרבנן רק בפ״ע יוצא ובכורך לא יצא משוס
מצות ,מבעלות זו את זו ולהתוס׳ יוצא אף בכריכה היכא דלא
הוי המצה רשות כי מצות אלו לא מבטלות זו את זו כי גלי
לן קרא בזה ומ״מ לכתחלה בפ״ע ולהרמב״ס אין קפידא כלל
לרבנן באיזו מהם :

ןףהי״ן

וודאי כשיש לו רק פני זתיס ראוי לאכול בכל לילה
כזית אחד בלא כורך ויוצא לרבנן וודאי ואף להלל
ג "כ כי בזמן שבהמ״ק היה קייס יוצאים בפ״ע אף להלל :

ורה

אס יש קצת יותר מב׳ זתיס בזה לפי מ״ש התום׳ זבחיס
י ע״ח ע״ח דה חלח וכן בד ע ט ד ה אמרו שבמעט
יותר לא שייך שיבוטל משוס דעעס כעיקר וכמבואר בהא

דהעושה עיסה מן החטיס ומן האורז אס יש בו טעס חעיס
יוצא י״ח בפסה ומה גס מרור דחריפא שהחריף יהיב טעמא
טפי לא מבטלי להמצה רק פורתא ועכ״פ בחלק ששיס ויותר
מה שמתבטל אף על ידי כל מילי ולא פחת המצה במרור
רק חלק ששיס בוודאי ואס כן בעודף זה שפיר דמי ומה
שהקשו שס בדף ע״ט ד״ה אמרו לק״מ דשפיר יש הוכחה
מהלל שאם איתא שסובר שמצות מבעלות זו את זו לא יש
מעלה בכורך ומה גס לשיטתייהו אדרבה נהפוך הוא שהיה

(ה״א)

דף

מעליותא

שרת עמח־י א־ש חלק א
.
מעליותא לאכול לכתחלה בפ״ע כמו שהוא לרבנן ודוק בזה
*1לםן נראה לכאורה דאולי
כי הוא פשוט וברור אמנס לשיטת התושפות באוכל כורך
ויותר מה מכזית הגס ששפיר יוצאים אף לרבנן אבל לא
יוצאים מצוה לכתחילה לרבנן ויש לומר דזהו שראו לפרש
כך ברבנן שיהיה א״ש למה הצריכו לדידן לאכול ב׳ זתיס מרור
כזיק׳בפ״ע וכזית בכריכה ולמה לא יתקנו שיאכלו רק כורך ׳
אך שיאכלו יותר מכזית ודוק בזה י ולהרשב״ס ורמב״ס צריך לומר
דתקנת חכמים הוא הכל אף אס יהיה האכילה כזית מצומצם
וגס אולי יהיה קשה לאכול יותר על השעור ומ״מ היכא
דאין לו רק כזית אהד ויותר מה לרשב״ס ורמב״ס נכון
יותר לאכול בכורך ויצא ידי שניהס אף לכתחלה אבל להתוש׳
יהיה זה רק להלל ולא לרבנן ולמה יאכל יותר מכשיעור
ולא יהיה בזה תועלת יותר אס יאכל כזית בפני עצמו שיהיה
לרבנן כלכתחלה ולהלל כדיעבד :

אמנם

שיטת הרמב״ן במלחמות שרב אשי רק מתקיף להא
דאומר מקודם שלרבנן מצות מבטלות אלא דלא
פליגי כלל בזה ופלוגתתס שפיר בהא דמצה ומרור שלהלל
יוצא רק בכריכה דווקא ולרבנן בין בכריכה ובין בפני עצמו
הכל שוה רק כשאכל מצה כמו לדידן הוי תו רשות ואין יוצאין
לרבנן ולהלל יוצאים ולפי זה השיטה אס יאכל כזית מצומצם
בפני עצמו לא יצא כלל אליבא דהלל וכן הוא אש יפסיק
בין אכילת מרור בפ״ע לכורך ועונים לכאורה דברי הט״ז
ודברי באורי הגר״א רק לשיטת הרמב״ן לבד והוא תמוה
ואין סברא כלל שהגר״א יסתום דבריו מה שאינו עולה רק
לשיטה חדא וגס מריש סימן תפ״ב מוכח שמברכין על כזית
מרור כשאוכל בפ״ע :

* *" Vם

נראה לי לבאר בדעת הגר״א שיהיה עולה אף לשיטת
הרשב"ם ותוס׳ ורמב״ס • דהנה יש לעיין מאי האי במה

שעושין כריכה זכר למקד' כהלל הלא גס להלל ובזמן שביהמ״ק היה
קייס אס כבר אכל מצה ומרור זה בפ״ע וזה בפ״ע יצאו י״ח ואין
עוד שוס מצוה לכתחלה ומאי זכר למקדש הוא ולכאורה היה צריך
לעשות בהיפוך לאכול קודס כורך כהלל ואח״כ מרור בפ״ע אך
העעס מחמת שבהכרח לברך על מצה בזה״ז ועל מרור ברכות
מיוחדות וזה לא היה בזהמ״ק רק כשאכלו כל אחד בפני עצמו
ויהיה זה כסתירה למעשי המקדש כאשר יברך ברכות מיוחדות
ויאכל כורך תיכף סמוך להברכה והגס אש היה ההלכתא'
כהלל לא היינו חוששין לזה אבל עתה שעושין לצאת ידי כלס
בחרו באופן שיהיה סמוך המרור בפ״ע להברכה שבפ״ע
אבל עדיין תקשי דיש בזה חסרון גדול שמתבטל עי״כ כל
הזכר למקדש כהלל הנ״ל :

וץ״כ

צ״ל שענין התקנה הוא שאכילת המרור כשאוכל בפ״ע
הוא בדרך ברירה ותנאי שאס הוא כרבנן יוצא בזה ואס

׳
הוא כהלל יהיה יוצא בהכורך .והוי כמתכוין שלא לצאת
דעות שלא יוצא אף אס מצות אין צריכות כוונה וא״כ שפיר
אס יהיה שח בין מרור ובין כורך להלל הוי כסח בין ברכה
לאכילה .ובזה מיושב דברי הט״ז והגר״א ושפיר מודו באוכל
רק כזית אחד מרור בלא כורך שיוצאים אף.להלל וגס לשיטת
הרמב״ן אס יש לו מותר על כזית יהיה יוצא ידי כלס כשיאכל
כורך לפי מ״ש התוספת (בזבחים ע״ח וע״ט) כנ״ל ואס כן
יסופק לנו רק אולי הוא כשיטת התוס׳ ואינו יוצא לרבנן רק
בדיעבד ולרשב״ס ורמב״ן לפי הנ״ל יוצאין בה אפילו לכתחלה
בין לרבנן ובין להלל:

ПЭТ1

זה של שלהתוס׳ דזבחיס הג״ל דלא מתבטל כשיש יותר
מהכזית שכן הוא גס אס אכלו כורך לרבנן מצאתי

בעזה״י בפ״מ באשל אברהם (סימן תע״ה ס״ק ה׳) שכתב כן
אכן תמוה הוא שכל הסוגיא דידן יהיה רק כשאוכל כזית
מצומצם ובשלמא לשיטת התוס׳ בארתי לעיל לנכון אבל לשיטת
הרשב״ס ורמב״ס וודאי קשה דלמה לא תקנו לאכול מה יותר
מכזית ובכורך כי אף בל״ז קשה לצמצם ואיך ימנע שלא יהיה
העדפה חלק ששים ולענין מרור דחריפא וודאי סגי בהכ״ל:

רק באוכל מצה מחטים ואורז
’ שבזה כפי' ים ג״כ חשיבות להממם גם כן דחטיס
מברכין עליו המוציא דסעיד ואף כנתערב ברוב אורז מ״מ
ישעו־ הלב מהמת החעים שיבואו בתו־ המעיים וגם טעס
הוא כעיקר וים עעמו וממשו והתום׳ כם לא היקשו רק
מהא דמרור דרבנן יבעל נמצה דאורייתא ובזה כפיר יש
לומר דחששו רבנן אולי יאכל כזית מצומצם ולא יקיים חיוב
דאורייתא חבל בהיפוך המצה דרשות יבטל שפיר לממשו של
מרור ולא יקיים חיוב אכילת מרור ממשו וטעמו דהא באשורין
אין לוקין על טעמו ולא ממשו אכן בשוגיא ע״ז דטעמו וממשו
אשור ולוקין עליו לא נמצא חלוק אס ההיתר הוא פת
ואדרבה ממשרת לענין טעש כעיקר הוא כששרה פתו ביין
ואם נמי משעד סעיד לא משתבר לחלק בהכי לכן נראה
שפיר דיוצאין אף במרור בדאיכא יותר מכזית ואף דאכיל
עם מצה רשות :

שאלה ה
נהיגי

עלמא שכל הבעי״ב נותנים כה והרשאה לב״ד צדק
למכור לחמצם וכלי החמץ והחדרים שמונח בהם
החמץ ומבארים בהרשאה שיכולים לעשות כל הקנינים שירצו
הב״ד ואה״כ מוכרים הב״ד לאינו יהודי בקנין כשף נהקרקעיות
ומתנים שיועיל הכשף אף בלי שטר כי חוששים אולי שטר
כזה אינו קונה כיון שאינו כמשפט הערכאות ודינא דמלכותא
(באקט) ומכל מקוש נותנים שטר לאלומי
שיוכתב הכל
מילתא והחמץ בעצמר׳מקנין ג״כ בכסף וגס בתורת קנין חצר
שמונח בההדריס שנמכר לא״י או שנשכר לא״י בתורת שכירות
כי שפק הוא אש קונה א״י בכסף או שקונה במשיכה ’גס
מקנים בקני; אגב לאלומי מילתא ובקאג״ש בכלי של הא״י
כד״ת ומתנים שיהיה קונה כל קנין וקנין לבדו ויש להקשות
טובא לכאורה דמה יועיל קנין בכסף במה שמקבלין ב״ד
מהאינו יהודי בעד המשלחים שהמה הבע״ב כי הלא איתא
בתוספות ב״מ דף ע״א ע״ב ד״ה בשלמא סיפא לחומרא וז״ל
תימא אמאי לא הוי רבית גמור כשהעמידו אצל ישראל אפילו
מקבל הנכרי רבית שהרי נעשה ישראל שני שלוחו של ראשון
לקבל חובו מידו של נכרי וי״ל דאפילו שיוכל לזכות לחבירו
במציאה הכא אין קבלתו מן הנכרי זוכה לישראל חבירו דנהי
אס היה מפקיר מעותיו היה יכול לזכות לחבירו השתא מיהא
שהנכרי אינו מפקירו אלא בא לזכות מעותיו למלוה ע״י זה
הלוה אין לו כח לזכות שא״כ היה ישראל המקבל שלוחו של
אין יהודי לזכות במעותיו של ישראל ואין שליחות לאינו ישראל
והי״ל להיות מותר אפילו העמידו אצל ישראל אי לאו דלחומרא
אמרינן דיש שליחות לאינו יהודי עכ״ל התוס׳ שס וא״כ כ״כ
בנידון דידן דאינו יהודי הקונה להחמץ וחדרי החמץ אינו
מפקיר להכשף שרוצה לקנות בהס אלא רוצה שהב״ד השלוחים
יזכו במעותיו בשביל המשלחים ונמצא שהב״ד הס שלוחים
של אינו יהודי ואינו יהודי הא אינו יכול לעשות שליח ונמצא
דלא זכו כלל בעלי החמץ לכסף הקנין וכמו כן לא יועיל
ק״ס שעושין שהרי הא״י חפץ להקנות סודרו לבעלי החמץ
ע״י הב״ד ומשוה להם שלוחים והרי קייל״ן דאין שלימות
לא״י [ועיין תום׳ קדושין דף ע״א ד״ה ואשה] וא״כ ליכא קנין
כסף וקנין אג״ס ואס נימא דהשטר אינו מועיל משוס דאינו
עשוי כדין ערכאות ודינא דמלכותא וא״כ לא קנה חדרי החמץ
כלל וממילא תו ליכא כאן לא קנין חצר ולא קנין אגב קרקע
כיון שלא קנה הקרקע וא״כ בטלה המכירה מכל צד :

תשובה
ף^ןק

הנראה לכאורה מד׳ התוספות דלשס הא דאמרינן
דלחומרא יש שליחות הוא שהאין יהודי עושה שליח
לישראל

שרת עמודי אש חלק א
בשביל ישראל .הראשון המלוה
לישראל שיזכה במעותיו
ולא שהאינו יהודי נעשה שליח מהמלוה• ליתן לישראל
השני כי כל עיקר דהוצרך לחדש  7לחומרא• נעשה שליח היינו

שיתהווה כסף הנכרי כסף של ישראל שיזכהו הנכרי על
ידי ישראל השני ובלא זכיית הכסף ישראל השני בשליחות
הנכרי בעד המלוה הראשון הנה לדעת התוספות הוי הכל
כסף הא"י ואס כן אף אס הא״י יהיה חשוב שליח של
ישראל הראשון מ״מ לא יהיה הלואה רק בכסף של הא״י
וכתיב את כספך לא תתן לו בנשך ואין אזהרה על כסף של
הא״י כ״ה לדעת התוספות אבל רש״י ז״ל שם בד״ה ואם
העמידו אצל ישראל אסור כתב וז״ל ואע״פ שקבלם זה מיד
א״י משום דא״י שלוחו של ישראל ושלוחו של אדם כמותו
וכן כתב שם עוד בד״ה שאחר זה ומשמע דאינו מפרש כפירוש
התוספות אלא מכיון שישראל■ אומר לא״יליתנס לישראל בשביל
חובו וישראל השני יוציאם לצרכו וזוכה בהכסף בשביל עצמו
ובזה נפטר הא״י מחובו ואין צורך שהא״י יעשה שליח לישראל
לזכות המעות י בשביל ישראל הראשון ולא חשוב כלל בישראל
שמוה להישראל שליח לקבל חובו מיד הא״י כי זה לא היה
שייך רק אס היה מצוהו לגבות החוב וליתנס לו אבל זה
צוהו לקחת המעות לצרכו ורק הא״י נעשה שליח להישראל
וכן הנ״י שס כתב ג״כ כדברי רש״י וא״כ לפע״ד אין חדוש
דין של התוספת הנ״ל מוכח מהסוגיא הנ״ל ומ״מ אין הוכחה
ברורה מרש״י והנ״י דפליג על חדוש דין של התוספת הנ״ל
כי לא מצינו בהדיא מי שיפלגו על סברת תום׳ הנ״ל ואין
לנו לחדש מחלוקת בלי ראיה :

אמנם

מח

מחמת שכך אמר לי׳ ישראל הראשון וחושי :שע״י שמקיים
כמו שאמר לו המלוה יופער מחוב שעליו ושפיר זה ישראל
המקבל אינו זוכה רק בעד עצמו כשמקבל ממנו מעות שלו
והוי סא״י רק כשליח מישראל הראשון שיתן לו כסף שלו ולא
הוי רבית רק לחומרא בלבד • וא״כ בעניננו דיודע הא״י שהב״ד
מקבלים הכשף לא בשביל עצמם רק בשביל כל בעלי החמץ
ושבזה זוכים ומזכים בעד כולם ושע״כ נתבאר בהשער וכן

מדברים עמו בע״פ שינוכה הסך שנתן והמותר זוקפין עליו
במלוה אוהך שנתן ינוכה לפי ערך מהכלל כפי שעולה על
כל סחד וכשנותן הא״י לישראל שיזכה הישראל בעד הישראל
אחר שפיר זוכה הישראל בשביל ישראל אחר ועולה נכון
לשיעת הרמב״ן והריטב״א והתום׳ דגיטין ורש״י והנ״י בב״מ
שם לדעת התוספות בב״מ שם שחולקין על דין זה הוא
דעת יחיד נגד כל הנך רבוותא :
 ЛЭТ1הקושיא שהביא הגאון מהרע״א ז״ל הנ״ל בפס חתנו
הובא גם בנו״ב במהד״ק בחלק אה״ע סימן ע״ו בשם
מחותנו הגאון ובתשובה ע״ז שם כתב הגאון בעל נו״ב על זה
וז״צ ומה שהביא מתן גע זה לעבדי דבר זה מביא לידי גיחוך
וכי שליח המשחרר הוא והלא אינו אלא שליח העבד להיות
זוכה לו שלא בפניו וזכיה מעעס שליחות הוא ע״כ ויעויין
בם׳ קצות החפן סי׳ קפ״ב שהצדיק למחותנו של הגאון נו״ב
מחמת דמוכח כן מהתוספות דב״מ דף ע״א הנ״ל דהוי בכה״ג
שליח של המזכה יעויי״ש אכן באמת לפי מ״ש בעז״ה דהרבה
מפרשים חולקים על התוספות הנ״ל נהי דגיחוך ליכא כיון
דעכ״פ קושיא הנ״ל יש לה מקום לפי דעת התום׳ דב״מ הנ״ל
אבל מ״מ זה מה פהחליע הגאון בעל קצה״ח כהתום׳ הנ״ל זה
אינו כמו שהוכחתי שרוב פוסקי׳ חולקים על זה וכמש״כ בעז״ה :

הנה הגרע״א בתשובותיו סי׳ קע״ד השיב לחתנו
שהקשה על הח דתנן בפ״ק דגיטין דהאומר תן
שער שחרור זה לעבדי דאס רצה לחזור לא יחזור הא אין שליח
לדבר עבירה דהא המשחרר עבדו עובר בעשה יעו״ש שכתב
לרבנן דס״ל דזכות הוא לעבד ומשו״ה אינו חוזר דתן כזכי
מ״מ לפמ״ש התוספות דמציעא הנ״ל דהוי ג״כ שלוחו דנותן

נידון גט שהיה ערעור שתיבת אדם נכתב הדלת בחק תוכות

עדיין תיקשי דהיכא נעשה שלוחו דנותן הא אין שליח לדבר
עבירה וכתב שמד׳ התום׳ בגיטין דף י״ג ע״ב בד״ה במעמד
שלשתן נראה דחולקין על יסוד זה דהא כתבו דבא״י כיון
דזכיה ליכא גס ע״י מעמד שלשתן לא קנה ואעפ׳יכ ס״ל לשס
בפשיטות דא״י הנותן שאמר לישראל מנה לי בידך תנוהו
" לפלוני ישראל במעמד שלשתן דקנה ישראל ומשמע דאפילו

להרב הגאון המפורסם וכו׳ מו״ה יצחק ■אביגדור נ״י
אב״ד דק״ק קאוונא יצ״ו •
מכתבו הגיעני ביום אתמול בדבר הגב״ע נידון גט
אשה שנתגרשה מכבר וגם כבר נשאת לאחר זה
כחצי שנה שיצא עליו ערעור מרב אחד שמצא בתיבת אדם

בדרך זכיה קונה ע״כ יעיו״ש וא״כ כיון דמצינו דיש מחלוקת
בדין זה בדברי התוספות עצמס דסתרי אהדדי א״כ פשוט
הוא לומר שגס רש" י והנ״י קיימי בשיטת התום׳ דגיטין :

גרר ותיקון והיה נראה שהיה הק תוכות שהגדירה היה
בתחתיתו של ד׳ והמסדר השיב שהתיקון היה במ״ס שסיים
מתחילה להכלים באמצע שיטה ואח״כ גרר הדופן שמאלי

בש״מ בב״מ שס מביא בשס הריטב״א ז״ל דכ׳ וז״ל
וחומרא זו אומר רבינו דחומרא בטעמא הוא פי׳ חששו
חכמים שזימנין שהא״י יתן לישראל זה האחרון שיזכה בהס
לגמרי בשביל הישראל הראשון לא מפני שליחותו בלבד שאמר
לו תנס לי אלא אפילו בלא״ה שפורע לבע״ח וסומך ובטוח
על ישראל המלוה שיקבל בפרעונו ולא ילך עמו בעקיפין
ובוודאי דא״י שזוכה מעות לישראל על ידי ישראל זכה בהן
אותו ישראל דכי אמרינן דא״י לית לי׳ זכיה היינו שאין לו
יד ;זכות הוא בשביל ישראל או שאין ישראל זוכה לא״י אבל
בוודאי מזכה הוא לישראל על יד ישראל ומשוס דזמנין הוה
הכי ונמצא ישראל זה זוכה לישראל הראשון שהלוה לו מעות
של א״י כשיקבלס והוה ליה ישראל לוה מישראל ברבית
אסרו חכמים בכל ענין ואפילו כשא״י נותן לישראל בשליחותו
של ישראל הראשון ועל דעת להפער ע״כ :

וסיימו בסוף שיטה ונעשה ע״ז גביית עדות מהסופר והעד
שעמדו באותו מעשה והעידו בסתימות שלא היה חק תוכות
ולא ביארו איך ומה היה התיקון גס נראה מהג״ע שהמתקן
לא היה הסופר רק העד השני שעל הגט ולכן כתב ■ כת״ר
נ״י אלי לשלוח אחרי העדים הלל ולעשות גביית עדות כדת
וכו' והנה בתחילת ההשקפה הדבר רחוק לומר דהיה התיקון
והגרר במ״ס דא״כ היה יכול למלא .להמ״ס דיו ולעשותו מ״ס
גדול וכמו הה״א למהך ולא היה קפידא בזה וטפי נראה דהיה
הגרר בהד׳ ומ״מ אין זה כ״כ הוכחה ואומדנא דאפשר דלא
התבונן לתקנו באופן שכתבתי ובהיות שהחקירה והדרישה
בזה הוא קשה מאוד ראיתי להציע לפני כת״ר נ״י איזה
דברים בזה אולי יתיישר הדברים בעיניו • והוא כיון שהאשה
הזאת כבר נשאת

ןזךך

והנה

דברי הריטב״א בשס מורו צריך באור קצת והוא
שבאם שהיה הא״י אומר בפירוש לישראל המקבל
שיזכה בהכסף בשביל ישראל המלוה וא״כ אחרי שיזכה בקבלתו
לישראל הראשון יוצא ישראל השני לצורכו מחמת שכך אמר
ליה ישראל הראשון הוי הלואה ברבית ממש אבל משוס
דהברייתא משמע שרק סתמא נתן הא״י לישראל המקבל

שאלה ו

יקרת

נראה

לפי עני׳ דעתי שראוי להקל ושלא להרבות עכ״פ בחקירה
ודרישה שלברר הדבר לבטל להלעז קשה הוא מחמת
שהסופר ואפשר גס עד השני והמסדר בוודאי קבלו שכר
בעד הגט .ואס עשאוהו חק תוכות באופן שיופסל ראוי להם
להחזיר השכר ונוגעין המה כאשר יעידו להכשיר וגם לגרעו
ולפסלו יהיה מהימן ובאם שנחוש לדיעות המחמירין שאף
לדידן דכתבינן כר״י ודין כו׳ למהך להתנסבא וגס שארי
לשונות
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לשנות שהמה כמו והרי את כו׳ ומ״מ הוי כמו חת מותרת כו׳
מתורף הגע מהמת דלהתנהבא משמע נשואין דווקא והוא כיור

זנות דקמבעי בגמרא בזה וכדעת הרמב״ן ומוזכרת הסברא
בנ״י יבמות פ׳ האשה רבה בשה ר״י שכתב לחלק בין התירוה
ב״ד להנפא דזנות בכלל דאזלינן בתר טעמא אבל בבעל
אזלינן בתר לשון בני אדה לפי״ז הוא חשש פהול דאורייתא
ולכן כתב הרמב״ן שאף אה נשאת תצא כמו שהביאו הב״ש־
בסימן קכ״ו ה״ק ל״ו וכן בתורת גיטין בקוצר פסקיו ולפע״ד
אין ראוי להחמיר כמותה להוציאה מבעלה כי המחמיריה
מתבטלים במעוטה לעומת המקילים כאשר אזכור להלן בעזה״י:

ואת

אס רק נאמר שנחמיר להצריך גט כדי לצאת ידי
המחמירין אבל לא נחמיר עליה להוציאה מבעלה וכמו
בפסולי דרבנן וכמבואר בש״ע הי' ק״נ והוא מפסקי מהרא״י
הימן קי״א שכתב שאף שאין מלקק על היחוד משוה לעז
אבל בזה שיש תקון לבניה דלהבא עדיף עפי לתקנה והגר״א
שם ה״ק ז׳ הראה מקור לזה מהא דגיטין (פ׳ ע״ב ופ״ו ע״א)
דתניא שם דהמביא גט ממ״ה ונתנו לה ולא אמר בפ״נ ובפ״נ
^יצא והולד ממזר דברי ר״מ וחכ״א כו׳ כיצד יעשה יטלנה
הימנה ויחזור ויתננה לה ע״כ :
אין לחדש רק במה שמצינו שהוא פסולי דרבנן וממה
שלא יוציאוה מבעלה לא יש לעז כ״כ על הקודם
מחמת שיאמרו שכן היא תקנתא דרבנן שרק מחוייב לתקן על
להבא מה שיש ביכולת־ כי באם שהיה תקנתה גה על עבר
וחשובה א״א מדרבנן היו מוציאין אותה ובזה שחוזר ונותנה
לה הנה מתבאר שוב שזה הגט כשר היה מעיקרו שכבר ניתן
זה עצמו ורק פלא ניתן בפעם ראשון כתקון חכמיה שיאמר

בפ״נ ובפ״נ ובפעם השני ניתן כתקון ובזה שהוא מתקון
דרבנן שפיר יאמר מדלא הוציאוה ש״מ שלא תקנו שתאהר אבל
בענינינו שמאן דמחמיר הובר שהוא מתורף הגט ואף אס
נאמר מדלא הוציאוהו שמע מינה שרבו המתירים מכל מקוה
למעוט האוסרים הנה לדידהו היא
כאשר חזו שחששו
מדאורייתא ואיכא לעז ומצינו במת בתוך ל׳ ונתקדשה לכהן
פלא תחלוץ ולא חיישינן לתקן מעוטא דנפלים מחמת חשש
חלוצה לכהן שהוא רק מדרבנן וחשש זיקה הוא לאו ויעויין
בתום׳ יבמות כ״ד ע״א ד״ה וספק מה שיכבו למאי דספק
חליצה מותרת וא״כ וודאי שקשה למה לא תחלוץ ובארו שהוא
מחששא שיאמרו פלא מצד ספק הצריכו לחלוץ רק קיס׳להו
דהוא נפל ויש חששא פלא יאמרו פחלוצה מותרת לכהן וחזינן
מזה שהרבה חששו בזה וכן אין מלקין על היהוד משום חשש
לעז ואין לנו להעלות הכרעה בזה רק או להחמיר שתצא
כשנשאת או להתירה בלא גט :

ומצאתי
ישר
והרי
שם
מכל

בתשובות תועפות רא״ם הימן ה״ג תשובה
מהגאון מ׳ אהרן מפה .טויבש שכתב שה שנא
בעיניו להצריך לאשה שנתגרשה בגט שהיה כתוב בו
את מותרת לכל אדם להצריכה גט לקבל מחדש וכתב
לענין דברי מהרא״י הנ״ל שצל״ע והאריך קצת מזה ויצא
הנ״ל שכשנחמיר הוא רק שתצא אפילו שנשאת וזה
וודאי 'לא מסתבר לע״ד :

 ЛП1בין בראשונים ובין באחרונים רבו המקילין על
המחמירים כי המחמיר שבראשונים הוא הרמב״ן
וברמב״ס אין הכרע כמו שהאריך בזה בתשובת הרמ״א הי׳
קכ״ז וקכ״ט• וק״ל והרמ״א החליט בדעת הרמב״ם דלא כהרמב״ן
ואס כך הוא הרמב״ן הוא דעת יחידי בראשונים ולו יהא שגס
הרמב״ס יהיה כשיטתיה מ״מ הנה וכי לא נאמן הר״ת (גיטין
כ״ו ע״א ד״ה וצריך) בעדותו שעד זמנו לא היה כתוב בגיטין

והרי את כו׳ וכמו שכן הוא כטופה רפ״י דף פ״ה ע״ב וכן
הוא בטופס הרי״ף כפי עדות הראשונים הרשב״א והעטור • ור״׳ת
שחדש לכתוב מודה דאין לעז עלגיטין הראשונים ומתכפר
הגט במה פמאריכין לכתוב כמה לפונות בגט דחשיב כמו
הרי את וכו׳ וכן פסק

הרפב״א בחדופיו

פס ובתשובותיו

הימן אלף רמ״ה וכן הוא דעת העטור ובספר התרומה והמרדכי
וכן העלה הרמ״א בתשובותיו הי׳ קכ״ז קכ״ח קכ״ט וק״ל וכן
יהד הרמ״א בש״ע ריש הי׳ קכ״ו יעויי״ש ומעתה נחזי אנן
באחרוניה שההחמיריס המה הב״ש והתורת גיטין לבד אמנה
המתירין אלו המה •

א

הג״פ בהי׳ קכי׳ו ה״ק צ״ו האריך והעלה להלכה כשכבר
נתגרשה בגט בלא והרי את כו׳ והוא מקוה עיגון
דניתרת בגט הנ״ל :

ד הפר״ח בהי׳ קכ׳יו ה״ק ב׳ כתב שגה הרמב״ן מודה כשיש
שארי לשונות בגט ומבואר שה שמיקל ונוטה אחר

דעת הרמ״א בתשובותיו :
{ בגט מקושר בדפיה שבדפוס הוא בדף ס״א והוא להדר
הגט אות ק״נ מאריך ג״כ והעלה להקל אה ניסת
שלא תצא :
ף יש לדקדק בדברי הגר״א שבריש שימן קכ״ו הניח לדברי
הרמ״א שה ולא כתב ע״ז מידי ובסעיף מ״א ס״ק מ״ח
כתב לטעה הראשונים שלא היו כותבין ולטעם ר״ה שתקנו
לכתוב כתב שהנ״י ביבמות בשה ר״י באר טעמו דלהתנהבא בב״ד
לבד אזלינן בתר טעה ושלא בב״ד אזלינן בתר לישנא שהוא
נשואין ולא זנות ויעויין בו והוא ממש כדברי הרמ״ח בתשובה
הימן קכ״ח שבאר שה שהנ״י בשה ר״י רק לכתחלה היא
יען כי הוא מבעלי התוספות ולפירושא לדברי ר״ת הוא אשר
ר״ת כתב שאין להוציא לעז על הראש וניס רק לכתחלה תקן
ר״ת לכתוב ומזה שלא הביא הגר״א רק לזה לבד ומבואר
שמפרש כרמ״א שהנ״י בשה ר״י לא היא כדעת הרמב״ן וא״כ
אין זכר לדעת הרמב״ן בדברי הגר״א וגה לא כתב לעיין
בדברי הב״ש כדרכו של הגר״א בשארי מקומות ש״מ שרק
מה שהביא הוא עיקרי בזה ואינו חש לדברי הרמב״ן כלל
ומבואר מזה להיודע ומדקדק בדבריו ובדרך חבורו ואין
להאריך בזה נ .

ךן

בנודע ביהודה מהדורא קמא 'חלק אה״ע הי׳ פ״ה בגט
 .פנפטשטש בדרך הלוכו ונשתנה הריש מן מותרת
לחית וכתב שה הכל הברות להתיר ובהוף הברא אחת וכלה
שייכים בענינינו כמו שאבאר ולההברא האחרונה כבה מעלה
ההלכה ביאר שאף החולק ומחמיר בלא כתב כלל והרי את
מותרת מ״מ בכת־ ונמחק טרה המהירה מודה ואבאר דלפי״ז
גס כשהרי את כו׳ הוא בחק הוכות ג״כ כ(־ וא״כ כ״ע מודו
בנידון דידן ותוכן דברי קדשו שה שיען שהמתירים מחליטים
להתיר והמחמיר הרמב״ן מסתפק לבד והפיקתו אי הוה שיור
זנות אשר זה ג״כ רק הפיקא דאיבעיא והוה ה״ה ומבאר
עוד שהרמב״ן שמחמיר הוא רק בכתבו הבעל או הופר מפומיה
וכשהבעל מערער בזה הובר הרמב״ן שיש להחמיר שתצא אף
'אס נשאת • ובמהד״ת בחלק אהע״ז הי' קי״ג מחזק לזה עד
שרוצה לומר פה דלא פליגי רמב״ן ור״תואף ר״ת מודה
כשמערער הבעל ומה שאין להוציא לעז על גיטין הראשונים
הוא משום דלא היה ערעור מבעלי הנשים ולפע״ד זה אינו
נכון בדעת הר״ת שהרי כתוב בתוספות גיטין כ״ו ע״א ד״ה
וצריך שע״כ אין להוציא לעז על גיטין הראשונים משוס שמאריכין
לכתוב כמה לפונות בגט דחפיב כמו הרי את כו׳ ומדכללי לכל
הלשונות שזולת והרי את בחדא מחתא משמע פלא יפ מקום
לבעל לערער על לפון להתנהבא כו׳ שהוא מן הלפונות שזוכר
שהלא יש עוד לשונות ועל כלס אומר שדומים צוהרי את
כו' וכמו שבוהרי את לא יכול עוד לערער גס במה פאמר
להתנהבא כן חשובים שארי לשונות ומשמע שאין• כל צד ערעור
בלהתנהבא כמו שאין צד ערעור על פארי לשונות ועל והרי את כו׳
כן נראה פשוט בדעת ר״ת כמו שלומדים בו כלס ובפרט הרמ״א
בתשובותיו ובריש הימן קכ״ו שוהרי את הוא רק פופרא דשערא
לכתחלה ולא שיהיה בו צורך לבל יוכל הבעל לערער ורק זאת
נלמוד מדברי הנודע ביהודה לפי הנ״ל שבשלא כתב הבעל בעצמו
או הסופר מפומיה ומערער הבעל אף להרמב״ן כפר :
ועוד
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כתב שם סברה בזה וזו היא שקראתי הברא אחרונה
שכיון שעכ״פ בב״ד דאזלינן בתר טעמא נכלל גס
זנות • ובבעל רק חששא הוא אולי כיון לשייר זנות כי נשואין
ממש קאמר * ולא יסופק זה רק כשמעיקרא נכתב רק להתנהבא
ולא נכתב הרי את כו׳ אבל כשמעיקרא נכתב נס והרי את
כו׳ ונתקלקל אח״כ שפיר ידענו שלא כיון לשייר זנות ־ והוי
בכלל להתנהבא כמו שהוא בב״ד וזה צריך באור כי לר״מ

שצריך שיהא מוכח מתוכו ע״י עדי חתימה לא מספיק מה
שהיה מוכח בעת החתימה ולא בשעת הנתינה כמו אם היה
נכתב דורות * ושוב נמחק טרה שנמהר להאשה • וא״כ
לכאורה קשה טובא במה בצע במה שהיה נכתב והרי את
כו׳ והיה מבורר  ,שהבעל כיון במה שכתב להתנהבא אף זנות
כלשון ב״ד • אבל אחרי שנמחק טרם הנתינה שוב בעת הנתינה
לא מבואר אס להתנהבא נשואין הוא ומשייר זנות * או יש
בו בכלל זנות ־ ואין לומר דנקרא שפיר מוכח מתוכו מחמת
שיש להבין ממה שנכתב והרי את מותרת לכל אדם כיון שאין
לו באור שע״כ שנעשה אח״כ או בטעות הופר דלר״מ דצריך
להיות מוכח מתוכו וע״ז קאי מאי דכתיב וכתב • לכאורה
היה צריך להיות ההוכחה ע״י כתב שמתכשר בו גיטא • ובהם
שתלוי בפלונתא דר״מ ור״א א״כ לר״א דעידי מסירה כרתי
יספיק מה שאומר הבעל בעת מהירת הגט להאשה בכפל
לשון הרי את מגורשת ממני מעכשיו והרי את מותרת לכל
אדם • וא״כ הרמב״ן לא חסר רק כשלא נאמר בזה הלשון
או בגט ע״י שליח ואין ראי' לעדי המהירה איך ומה אמר
הבעל להשליח בעת מסרו ובהרשאה מקוימת שפיר מתכשר:

אכן

מתברר לנו דעת הנוב״י בזה במה שכתב במהד״ת
׳ סי׳ קי״ג שזוכר שם למ״ש במ״ק דכשידעינן שלא כיון
הבעל לשייר זנות הוה מתכשר • ושע״כ כשיכתוב בהרשאה
שאמר בעת שמסר לשליח שבהנט תהיה מותרת לכל אדם מזה
מתוודע שלא כיון הבעל לשייר זנות ליכא למיחש למידי זולת
לר״מ דעידי חתימה לא מהני • אבל במקום עגון קיי״ל
כרי׳א • ורק יש לדחות שלא יועיל כשידענו אחר הכתיבה

כו׳ יעויי"ש • וע״כ שסובר ששאני היכא דמתברר מתוך הגט
עצמו מהיכא שמתברר אח״כ ושפיר היכא דמתברר מהנט
בעת הכתיבה אף שנתקלקל טרם הנתינה * אבל עכ״פ ידעינן
בברור דעתו בעת הכתיבה ויתכן שבזה שפיר תלוי במה
שבמקום ענק יש להקל כר״א דעידי מהירה כרתי כיון
שידוע לעידי מהירה ברור דעת הבעל בעת הכתיבה • והנראה
מדלא דבר מזה כלום במ״ק ורק במהד״ת דבר מזה שלר״מ
לא מהני • משמע דדוקא במאי דמדבר במהד״ת לענין היכא
דלא נכתב כלל • ורק ממה שאמר בשעת המהירה הרי את
כו׳ התם לר״מ לא מהני אבל היכא דמוכח מתוך הכתיבה
שרק שנתחדש אח״כ ונטשטש הכתב שפיר אף לר״מ דאמר עדי
חתימה כרתי כשר הגט • והנה שאינו כתב הראוי לגט "
והנם שאם כך היה בשם האשה והאיש היה ודאי פסול או
בטל • אבל בזה כיון שאחרי הידיעה בדעת הבעל שוב כתב
שפיר למהך להתנסבא כו׳ נס על זנות כמו שכלול בלשון
ב״ד * יש להכשיר וכמו שעל זה היסוד בנה לדבריו

ומעתה
л

במהדורא

קמא :

הנראה לפענ״ד שנס בענינינו שייך טעם הנ״ל
שחף אס תיבת אדם הדלית הוא כתב מחק תוכות

מט

ונתפס במאסר והשלים הופר אחר ומאריך בזה במה שהחמיר
הח״מ שלא יכתבו שניס • ומסיק שם דאף הח״מ לא כיון לאסור
ומאריך בזה " ובסוף מזכיר לדברי הכוב״י הני׳ל ומסיק להתיר
אף אס יש הקפד בסופר אחד אבל בזה שכבר נכתב למהך
להתנסבא כו' ומקיל בזה אף לדעת הרמב״ן מטעם כיון שעכ״פ
ידוע דעת הבעל שלא כיון לשייר זנות ‘

והנה

לפע״ד יש לעיין בהא דמחליט בעל נוב״י דתלוי זה
בפלוגתא דר״מ ור״א • ואי לא בעינן מוכח מתוכו ■

ועדי משירה כרתי מהפיק שידעו עדי מהירה בזמן הכתיבה
איך היה כונת הבעל בלהתנשבא ואי לא היה דעתו לשייר
זנות מתכשר גיעא כי לכאורה מה בכך שהיה בדעת הבעל
להתירה חף בזנות מ״מ כיון דכתיב וכתב לה הפר כריתות
החובה שיבורר בההפר בלי ידיעה חצונית ענין הכריתות
ושלא ישייר מידי • וכאן שאין הכרע מהספר מחמת שהספר
מדבר בלשון בני אדם ובלשון בני אדה להתנהבא הוא לנשואין
ולא לזנות * ואף אס נאמר דאיכא דקרי הכי .ואיכא דקרי הכי
אחרי דאיכא דקרי לה רק
מ״מ לא מבורר הוא הכריתות .
נשואין  .ולא שמעינן מר״א רק הכא דענין הכריתות מבואר
הוא רק לידע מי כורת למי זה שפיר מתבאר ע״י עדי
מהירה דכתיב ונתן בידה ומהפיק כשיבוא הברור עי״כ • אבל
שיועיל לשון ספק בהכריתות עצמה ודאי לא ואה כך היא

החובה שיהיה מבורר הכריתות בתוך הנע נראה דבעינן
דוקא בכתב שמתכשר ביה ניעא ולא בחק תוכות • ולא

ולכאורה

במחק ערם הנתינה:
יכל זה
ר״פ כל

תלוי במחלוקת כי לדעת המרדכי
הנע בשם ר׳ יואל הלוי שכתיבת

והאשה בנע ־ כשיש עדי מסירה אין זה
שם האיש
מדאורייתא • ולפי״ז ודאי דאין שוס ראיה ממה שלר״א
מועיל עדי מסירה במנרש לאחד מנשיו דשאני התם !שלא
קאי כלל ע״ז וכתב לה ספד כריתות י אלא שיבורר הכריתות
לבד בשפר ומי כורת למי מתברר ע״י הנתינה כדכתיב ונתן
בידה וכן מוכח מתוה׳ ניעין כ׳ ע״א דלר״א שפיר מתגרשת
מדאורייתא בלא שם איש ואשה * אבל לדעת הנ״א בשם
א״ז " ומביאם הב״י בעור סימן קכ״ע וכן מצאתי בחדושי
הרשב״א לקדושין דף ע׳ ע״א על הא דאר״נ כתב לה על
הנייר או על החרס בתך מקודשת לי שכתב וז״ל • לישנא
קייעא נקע הכא כו׳ דהא שעד קדושין משער נרושין ילפינן

וכתם בעינן שיכתבו שמותיהם בנע ומדאורייתא היא משוס
דכתיב הפר כריתות ספירת דברים הכורתין בינו לבינה •
ובאין שמותיהם מפורשים בנע אין מוכח מתוך הנע שיהיה
נע כזה כורת בין ראובן זה ללאה אשתו • וכתב שם דהא
דמכשיר בכתב על הנייר או על החרם ר״א הוא כו׳ ע״כ
הרי מבואר מדבריו שאף לר״א דעדי מסירה כרתי מ״מ צריך
שמות איש ואשה מדאורייתא ומ״מ כשכתוב השמות הגם
שיש לאסתפוקי אס הוא אשתו הגדולה או הקענה דזה שפיר
הגי לר״א בעידי מסירה • וא״כ לפי״ז שפיר קיים דברי הנוב״י
שכיון שיכול להתפרש להתנהבא נס על זנות ומתברר לעדים
שכן כיון הבעל שפיר מתכשר ניעא :

למסתה

נאמר שיש להעמיד התירא דהנאון בעל נוב״י
בדין ס״ס הפק כהרמב״ן או כהפוהקים החולקים
׳
עליו שהמה הרבים ״ ואת״ל כהרמב״ן דמחמיר • אכתי אולי
הדין כהנ״א והתוספות והרשב״א• ונס להפוסקיס דאהרי

ולא שייך בו וכתב ספר כריתות דוכתב ולא יחקק אבל שפיר
הוי כתב לענין שבת ומתברר שפיר דעת הבעל שלא כיון שיור

ס״ש בחזקת אסור • מ״מ בזה באמת יש עוד ספק כי שיור
זנות הוא רק איבעיא דלא אפשיעא :

זנות וא״כ שפיר מתקיים וכתב ספר כריתות במה שנכתב
בגט למהך להתנהבא לכל נבר שהוא כמו והרי את כו׳ וזה
היתר א שיאמר שבזה האופן כ״ע מודו ולא נצטרך לילך

יש לומר בזה סברא ב דכיון דבלשון ב״ד דאזלי
בתר עעמא הוי זנות בכלג להתנהבא ־ ורק הספק

ומצאתי

אחר הכרעת רוב דעות :

בתשובת תועפות רא״ם סי׳ נ״ח שהוא מהגאון
הנ״ל שהתיר גע שהסופר כתב עד והרי את

עוד
*

בהבעל שכותב בלשון כ״א • אבל כיון שכתב כדת משה וישראל ־
תלה בפירוש בדעת ב״ד • וע״כ חשיב שפיר שפר כריתות
והנם שאין למידין משיטה אחרונה ואין נ ובין ע״י שיטה
אס מעידין העדים שלא היה זיוף בשיטה
אחרונה אף
אחרונה
(ח״א) כן*
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אחרונה • והוי רק כמלוה ע״פ אבל בגט הנמסר ע״י
אשר מתכשר אף בלא עדי חתימה • ורק
מסירה
עידי
שאין מועיל לראיה וע״כ מיקרי שפיר ספר כריתות כי מבורר
שפיר ענין הכריתות ויעוין בב״י לטור סימן ק״נ מ״ש בשם ר״י
ח״ל שאין לפסול כשכתוב ודין די יהוי בשיטה אחרונה ־ אלא
דוקא בגט שהאשה מביאה לב״ד שיתירוה להנשא ע״י שמא
הוסיף אבל בגט שהבעל נותן להאשה או לשלוחה ואינה משמרתו
אלא לראיה אפילו בעידי מסירה היינו מתירין אותה אפילו

ץןך
*

עיקר התורף בשיטה אחרונה :
אני אומר היתר ג׳ שכל החשש הוא באס שע״י התיבה
שנכתב בחק תוכות מתבטל המכוון שבא לרבות האי

והרי את מותרת כו׳ ־ אכן אס

היה באופן שאף בלא זה

התיבה יש לרבות כפי המכוון שפיר כ״ע מודו דכשר • וכמו
תיבת מותרת
שכתוב בנוכ״י מהד״ת שם דאס היה חסר
ולא הי׳ כתב רק והרי את לכל אדם היה מתכשר אף להרמכ״ן •
וכמו כן כענינינו • נחזי אנן לו יהא שהיה חסר תיבת אדם
כיון דכתב והרי את מותרת לכל ־ שפיר יודה דגם בלשון זה
יש לרבות אף זנות כי בא לרבות היתרא בכל גווני :

והגם

שנוכל לומר שלכל אינה לכל מי מגוברין " רק שהיא
מותרת לכל עניניס כלומר בין כדרכה כין שלא
כדרכה • והכל רק אלו שזכר מקודם שהיא תתנסבא להון
ובדרך נשואין קאמר ־ אבל ע״כ אף בלא רבוי שלא כדרכה
ממילה היתה ניתרת במה שכתב שמותרת להתנסבא וכי שבקית
ופטרית ותריך לה • ואף אק צריך לבאר זה בדרך שצריך
לכתחלה לטפויי לשופרי דשטרא שלא יטעו ב״ד טועים כמו
דאיתא ככ״ב ס״ט ע״ב צריך למכתב קנה לך דקלין והוצק וציצין
ואע״ג דכי לא יכתוב הכי קני אפ״ה שופרא דשטרא הוא •
ופירשב״ס לחשש ב״ד טועין יעויי״ש ובגט לא הצריכו לבאר
כפירוש שלא כדרכה שלזה לא מועיל כלל והרי את מותרת
לכל אדם • וע״כ דאין צורך כזה כלל לשופרא דשטרא וא״כ
אף כדכתב רק והרי את מותרת לכל לא נאמר שהוא לרכות
לשלא כדרכה אכל יאמר שלישנא יתירה לטפויי אתא וכדאיתא
ככמה מקומות ככ״כ שדרשינן לישנא יתירה לטפויי כין לדרוש
מלישנא יתירה לטפויי זכות המוכר וכין לדרוש לטפויי כשמדכר
מטובת הלוקח שהוא לטפויי ולהוציא מהמוכר • והוא כדף
ס״ג ע״א וכדף קמ״א ע״א ' ע״מ או חוץ מדיוטא עליונה
שלי שהוא לטפויי זכות המוכר ששייר להוצאת זיזין כו׳
יעויי״ש ־ ועוד כדף ס״ג שם כהא דואלין מצרנהא ויעויין
ברשכ״ם שם • ועוד כדף קל״ח כראוי לו וכדף קל״ו ע״א
אקנא וקנינא מיניה שם הכל נידון מלישנא יתירה לטפויי
לזכות יותר להלוקח ־ וכמו כן ראוי לומר כענינינו שוהרי
את מותרת לכל כא לרכות גם זנות • ואם נאמד •ששייך כזה
משנה ממטבע שטכעו חכמים ־ אכל הרי ככר נאמר למהך
להתנסכא לכל גכר • ולכרר שלא לנשואין קא מכוון כא לרכות
גס זנות וכמו שהבאתי דכרי הנוכ״י מהד״ת שכוהרי את לכל
אדם סגי שיודה הרמכ״ן כזה :
הוא כש״כ מכל הני דזכרתי דדרשינן מלישנא יתירה
לטפויי כי לכאורה כהא דע״מ שדיוטא עליונה שלי יש
מקום לומר אולי לא כיון רק לכרר כפירוש לשופראדשטרא ולהוציא
ולרבות זכות המוכר אשר הספק לכד מספיק להעמיד מחשש
כ״ד טועין ואף אס נאמר שבאמת לא מועיל זה רק להחזיק
כחזקתו הראשונה אכן כהא דאמר תנו כו׳ כראוי לו הכל
אין מבורר כזה לשון הכולל ולרכות כל מילי רק לשון יתירה
לכד הוא ומייתורא לכד דיינינן זכות המקבל מתנה • וכענינינו
דכתיב לשון המורה על רבוייא שכא לרכות הכל כמ״ש והרי
את מותרת לכל ודאי דצריך לומר שבא לרכות מה ■שלא היה
יודטין או מה שהיינו מסתפקין בו ולא שיהיה רק מה שאין
נכנס כלל בגדר הספק וכמו שהוכחנו שא״צ לרבות שלא כדרכה

ויעוץ

אף לשופרא דשטרא:
כב״י

לטור

יורה דעה סימן

רי״ח בשם הריב״ש

והרמב״ן דמותן מתנה לחבירו לא דומה לנודר שצריך
פיו ולכו שוק אלא כל שהלשון מתנה כולל הולכין אחריו •
וזהו הטעם דבעינן תנאי כפול ובלא זה התנאי בטל והמעשה
קייס • וא״כ כמו כן מט שצריך תנאי כפול כל שהלשון כולל
יותר • הולכין אחריו וזהו טעם מטין הראשונים  ывהיו
כותבין והרי את כו' וסומכין על להתנסבא שהוא לשון שמהני
בב״ד • או על שארי לשונות שמע הכולל הכל :ויעויין בפ״י
מיטין שהקשה על הרמב״ן דמצריך והרי וכו׳ ופוסל בדליכא
מחפש דשיור זנות שהרי ליכא לשון מפורש שלא שייר הפרת
נדריס וירושתה אלא ע״כ שאין צריך לשון לברר שלא שייר
ועיין בו ואומר הטעם שאין צריך ־ כי צריך לשון אחר כל
הכולל יותר וטעמא דהרמב״ן הוא דלישכא של להתנסבא שבלשון
בני אדם הוא נישואין קרוב שמורה על שיור זנות וע״כ כתב
שקרוב הדבר שאף אם נשאת תצא ־ ור״ת וכל הראשונים
שזכרתי לא סכרי כך רק שבאמת כולל גס לזנות ורק לחשפא
דב״ד טועין תיקן ר״ת דיש לכתוב כמו שאומר בב״ב ס״ט
ע״ב דצריך למכתב ליה קני לך דקלין והוצין וכו׳  .ואע״ג דכי
לא כתב קני אפ״ה שופרי דשטרא .הוא • וזהו שכתב ר״ת
דאין להוציא לעז על גיטין הראשונים משום דאיכא הרבה
לשונות בגט שהם כוללים הכל • וצריך לילך אחר לשון הכולל
ורק כשמבררין הוא שופרא דשטרא ־ וזהו שלא דמי להא
דאית׳ בדף ה׳ ע״ב נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים
ששאני בזה שרק מוסיפין לשופרא דשטרא לבד ומאריכין בגט
יותר בלשון מכופל אשר בל״ז יש כמה לשונות כפולות בגט
בשנוי לשונות • אמנם אף 'להרמכ״ן היכא דכתב והרי את
מותרת לכל דכא להוסיף לשון הכולל ודא‘ שצריך לילך אחר
הכולל יותר והכופל הזה הוא רק לכלול גס שלא כנשואין ומנ״ל
לחדש שהרמב״ן יחמיר אף כזה :

יזןף

אני תמה בזה הענק שכל הראשונים והאחרונים שדברו
כטעם שיהיה צריך לוהרי את וכו׳ ואף שכותבין למהך
׳
להתנסכא כו׳ ודממו מחמת פלהתנסכא כלשון כ״א נפואין הוא
והוצרכו לחלק מלשון כ״ד שכולל גס זנות וקפה למה לא נאמר
שכאשר כתיב למהך להתנסכא לכל גבר די תצביין כו׳ שאינו
מתירתה רק כשיהיה כרצונה למעט אונס שמי שאנסוה יעבור
כאסור א״א ואפשר שגם ממעט נפואין באונסן באומרת רוצה
אני • והגם שאין מועיל רוצה אני בקדושין מתקנת חכמים
מ״מ לאו דינא גמיר הבעל לידע תקנת חכמים וממעט בדבריו כין
נשוחין וכין זנות כאונס [ואפשר שלזה יהיה כונת הלבוש בזה
שדבריו תמוהין וכמ״ש כג״פ כזה ויעויין כלבוש ודחוק לפרש כו
גם זה וק״ל] • ודוחק לומר שכזה האופן לא יהיה איכעיא
דפיור ולא תחשוב שיור :

ומה

שנראה לומר בזה דאחר דכתב להתנסבא ועכ״פ נשואין
ודחי הוא וממ״נ חס הוח דינח גמיר שחין חשה מתקדשת
כעל כרחה אין צריך למעט אונס כזה ובאם שלא גמיר דינא
וחקנתא דרכק ומתגי׳ כמו שהוא מדאורייתא דהועיל ככפיה
תו מה שאומרת רוצה אני רצון חשוב ולא
ורוצה אני הוי
ממועט כמה שאומר דתיצכיין אלא ע״כ לא להכי כיון ולא
כא למעוטי כלל כדתיצכיין רק שאומר שהיא תפלוט בעצמה
וכרצונה ואנש לא ימחה כו׳:

אמנם

כשכותב גם והרי את מותרת לכל שהיא בא לרבות ’
ולשלח כדרכה חין צריך כנ״ל ובאם שלהתנכבא אף
זנות בכלל יוכרח לומר שבא לרבות אונס • ואף אם להתנסבא
רק נשואין היא וכא לרבויי לבד נשואין גם שהיא מותרת
לכל אדם בזנות אבל מ״מ הנה לא אומר לשון דתצביק •
וממילא נכלל גס אונס וא״כ אין בענינינו אף חשש הנ״ל :
זה ערכתי מה שנלע״ד כזה • ובאתי להציע לפני כת״ר
אולי יתישרו דברי שקשה להחמיר אף אס יעלה הברור
שהיה חק תוכות ולא נכתב מלת אדם כדת * ועכ״פ עתה
שהעידו עדים בדרך כלל שלא היה חק תוכות ־ ודרשתי על
ר׳ שלמה שהוא אומן גדול וכתב מזוזות ותפילין וגיטין פעמים
רבות

שרת עמודי אש חלק א
רבות והוא מופלג ויקר וקשה להעלות על הדעת שלא ידע
ענין חק תוכות ועכ״פ רחוק הוא • וגס על פי מה שהועד
לי במסל״ת ג״כ שהיה התקון כמו שאומר המסדר י ולכן אפשר
שיסכים כת״ר לדעתי שראוי למנוע מלהרעיש עולמות כי העדים
ברחוק מקום • ויתפרסם מאוד כשיושלח אחריהם • והברור
על ידיהם להוציא לעז לפענ״ד לא יועיל מחמת שהסופר לקח
שכר • ואפשר שגם ר׳ שלמה לקח שכר וגס כאשר
נרצה ע״פ עדותם שיגידו לגרוע להוציא להאשה מבעלה הנראה
לכאורה (לא עיינתי בזה כלל מחמת הטורד) לעשות גביית
עדות כזו בפני האשה דווקא • וזאת כבר מלתי אמורה שבאם
שדעתו הגדולה לא מסכמת לדברי הנ״ל אראה לעשות הגב״ע
הכל בדרך היותר אפשרי באיומים וכד״ת :

תשובה מהרב הגאון טוהר״ר יצחק אביגדור ג״י
בעזה״י • הנני נוטה כנהר שלום לאהובי ידידי ה״ה
הגאון חריף ובקי חכם השלם במדותיו
מדות תרומיות המפורסם כש״ת מוהר״ר אברהם
שמואל נ׳יי וכאל״ש וי״ר
%

גיה״ה

הגיעני לנכון יום אתמול כי יעבור • ומרובי טרדותי
* אין פנאי לפני לבח בארוכה • אך בקצרה אומר כי

רואה אני אשר מעכ״ת רוצה לפרוק מעליו עול הדרישה
והחקירה בזה ונפל ברברבתא • לקבל עציו עול מצוי הדין •
ולהכריע בין ההרים ואנכי לא כן עמדי ואינני מהתוקעיס
עצמ׳ לדבר הלכה • כי מיראי הוראה אני בפרט בא״א החמורה
ואם אמנ :כי עדן לא עיינתי בזה עיון הראוי בכדי להורות
למעשה • אמנם ראיתי בראשית ההשקפה שיש בזה ענין עמוק
ורב מיד פניתי א״ע לצד אחר אולי אוכל לעמוד על עיקר
הענין שאין בזה שוס חשש אסור ולא נצטרך לכנוס בפרצה
דחוקה ולא למטייה אפילו שיבא מכשורי • והוא דרך ישר ונכון
ליראי ה׳ וכל מה שאפשר למנוע א״ע מלעמוד בקשרי המלחמה
ולצאת ידי כלם טפי עדיף • ולדעתי אחר שהרב מקראז עיקר
ערעורו הוא עפ"י מה ששמע מהסופר ר״ש • מעתה אס
אומר הר"ש הנ״ל בפני ב״ד שלא היה חק תוכות ־ ושנתקן
בצווי הבעל ואולי יאמר ג״כ שהסופר שכתב הגט תקנו בעצמו
הרי יצאנו ידי חובת כלם ואס יחסר אחת מהנה • אז נחכם
בדבר על איזה ענין נצטרך להכניס א״ע בעומק הדין • לזאת
אם יודיעני מעכ״ת שרצונו להכניס א״ע בזה • אז אשלח לו
את הג״פ גס המכתב מהרב דקראז • והוא ישלח שם אחר

הסופר ר״ש וישמע מפיו • ואם אין רצונו בזה יודיעני ג״כ
ואדע איך לפנות :

ולמטן

לא יהיה מכתבי ריקם אמרתי לרשום בקצור מופלג
מה שעלה על רעיוני בדין זה בראשית ההשקפה
והעיון והנה אמרתי למעכ״ת שתפס במושלם • אשר הרמב״ן
הוא יחיד בדבר גס הביא מן האחרונים המקילים בזה "
אמנם דעת האוסרים שם אחר הדלת וכן לא יעשה אמנם
לדעתי הרבה אוסרין בזה • הן מן הראשונים הן מן האחרונים
והנה המעיין בתשובת הרשב״א סי׳ אלף קס"ג • ובתשובת
הרא״ש ריש כלל מ״ו יראה מבואר דס״ל דהרי את מותרת
הוא מן התורף [הן אמת דהמעיין בתשובת הרשב״א סי' אלף
רמ״ה יראה היפך מזה עיי״ש] • גס המדקדק בדברי הר״מ
בפ״א הלכה ד׳ והלכה ז׳ • ובפ״ג הלכה ,ז׳ והלכה י״ז יראה
ג״כ דס״ל דהא״מ הוא עיקר התורף וכמ״ש ב״י לדעתו • וכן
הסכים לזה הגאון מהרש״י מפאדווה בתשובת הרב סימן קכ״ז
וקכ״ט • גס הט״ז בקכ״ו ס״ק א׳ וס״ק ל״א חלק על הרב •
והסכים לפסול אפילו בדיעבד עיי״ש • וכן הוא דעת הב״ש שם
בס״ק ל״ו • ועיין עוד בב״ש שס ס״ק ז׳ וס״ק כ״ז גס הרב
מליסא בספרו תורת גיטין שס בס״ק כ״ח כתב בפשיטות דאס
לא כתב הא״מ תצא עיי״ש ואזיל בשיטת הב״ש • ולא הזכיר

נ

כלל דברי הג״פ בזה " וכן נראה דעת הלבוש סכ״ז דזהו גופו
של גע • והרי כל הנ״ל הס מארי דפשקי אשר אנחנו נגררים
אחריהם בכל חלקי הש״ע ובתראי נינהו " ובאמת דבזה דברי
הרמב״ן בחידושיו לגיטין צדקו מאוד דבכ״ד בש״ס לא נזכר
רק לשון זה דהא״מ לתורף עיי״ש • גס הר״ן הביא דברי
הרמב״ן בזה ולא חלק עליו י ולפי הנראה הסכים עמו ומדי
דברי בו לא אוכל להמנע מלהודיעו מה שנתקשתי בזה בהשקפה
ראשונה • במ״ש הפוסקים הטעם דלא מהני להתנסבא לכל
משוס דלא משמע רק נשואין ולא זנות• וחוץ מזנותיך הוא
איבעיא דלא איפשעא ♦ וכאשר ראיתי כן תמהתי • דלכאורה
י״ל בזה טעם נכון והוא דידוע בכ״מ שנאמר בתורה איש
ממעטינן קטן • וכ״מ שנאמר אדם מרבינן אפילו קטן ועיין
בעירוכין דף ג׳ ע״א ובנדה מ״ד א׳ ובנגעים רפ״ג ־ גס זאת
ידוע דכ״מ שנאמר בתורה איש תרגם אונקלס גבר " והנה
הר״ן בפרק המגרש כתב דאע״ג דכתב הא״מ כו׳ צריך לכתוב
ג״כ להתכסבא לכל גבר ־ דזול״ז הו״א שלא התירה רק שתהיה
פנויה ומותרת לכל ולא שתנשא לאחר ותאסר לכלס עיי״ש •
והוא מדברי הרמב״ן בחדושיו שם והנה בין אם נאמר דאיכא
קפידא בזה אפילו בדיעבד • או נאמר דאינו רק לכתחלה [עיין
ג״פ בזה] עכ״פ עתה דכתבינן להתנסבא כו׳ שוב בע״כצריך
לכתוב ג״כ הא״מ לכל אדם דכיון שכתב מתחלה להתנסבא
והיינו היתר נשואין שתנשא לא׳ ותאסר לכלס • א״כ בע״כ
צ״ל אח״כ לכל גבר והוא איש בלה״ק דבקטן ליכא נשואין •
וכיון דכתב לכל גבר א״כ הרי משמע דווקא לגדול ולא לקטן
והרי בחוץ מקדושי קטן לדעת הר״מ ורוב הפוסקים
בעיא דלא הוי גט כלל * ועי׳ בש״ע סי׳ קל״ז ס" ב הביא דעת
הר״מ בסתם ־ ודעת ר״ח בשם יש מי שאומר וע״כ הוצרכנו
לכתוב בגט אח״כ והא״מ לכל אדם ־ והיינו דאפילו לקטן היא
מותרת * וע״כ לא הוזכר כאן רק לשון מותרת • דאין נשואין
לקטן והרי כ״ז לפי הנראה נכון ומדוקדק מאוד• ובזה נפל
כל דברי מה שפלפלו האחרונים בענין ס״ס דתנן חוץ מזנותיך
הוי ספק בעיא דלא איפשטא * אמנם חוץ מקדושי קטן לדעת
הר• מ וסיעתו אין כאן ספק כלל • גס לפי האמור תיבת אדם
נצרך למאוד • והוא עיקר התורף בזה עוד חשבתי למשפט
אשר לדידן יש עכוב בזה לכל הפוסקים והנה ידוע מה שנתקשו
בזה הגאון מפאדווה והרב במה שכותבין הגט מקצתו לה״ק
ומקצתו ארמי • וכל התירוצים הנאמרים בזה דחו הבאים
אחריהם • רק הסכימו לתירוץ הג׳ של הרב של״א רק בדבר
המעכב שלא יהיה מקצתו בלשון זה ומקצתו בלשון זה ־ אבל
בדבר שאינו מעכב אין קפידא בזה • אמנם הגאון מפאדווה
הקשה ע״ז מזמן דכתבינן בשני בשלישי • והי״ל למכתב בתנין
או בתלתא והרב השיב לו דזמן אינו רק מדרבנן עיי״ש• והוא

תמוה מאוד דבכ״ד בש״ס הוזכר הזמן שהוא מהתורף • ובע״כ
צ״ל כמ״ש הב״י בסי' קס״ז דאלמוהו רבנן כדאורייתא והובא
בב״ש שם סק״ו והדק״ל • ועוד ק״ל ממ״ש הרב בסי׳ קכ״ו
ס״ל ובסי' קכ״ט ס״ז שלא יכתוב בר פלוני רק בן פ' והרי
בן הוא בלה״ק • וא״כ יותר נכון שיכתבו בר פלוני שהרי כל
הגט כתוב ארמית • וכבר עמד הג״פ ע״ז ולכאורה י״ל בזה •
דתיבת בן שייך לשם אביו ואינו מעכב בגט כמ״ש סי׳ קכ״ע
ס״ט עיי״ש • אמנם נראה דבזמן הקדמונים שלא היו כותבין
בגט הא״מ והיו סומכין עמ״ש להתנסבא כו׳ ־ היה כותבין
באמת כל התורף בלשון אחד וכמבואר ברי״ף הנוסח בפרק
המגרש שכתב פ׳ בר פלוני • גס בזמן כתיב במנינא דרגילנא
למימנא ביה כו׳ שהוא הכל ארמי ובזמן הימים כתוב כך
וכך • וי״ל דבאמת היה כתוב בתנינא או בתלתא וכדומה •
אולם אחר שבא ר״ת וסיעתו והוסיפו לכתוב בגט הא״מ כו'
שהוא בלה״ק ושוב לא בעינן לאסמוכי עמ״ש להתנסבא • שינו
גס הזמן ושם האשה לכתוב הכל בלה״ק • וכמו״ש בתה״ד
ס״ס רל״ג עיי״ש ולפי״ז לדידן אס לא נכתוב הא״מ פסול גס
לדעת הקדמונים דאס באנו לסמוך עמ״ש להתנסבא • הרי
יהיה
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יהיה התורף בב' לשונות וה״ה פסול• זהו העולה על רוחי
בהשקפה הראשונה לפוס רהיטא • אולס עדן לא עיינתי בזה
עיון הראוי להוראה זו • כי כל חפצי ותשוקתי שלא אצטרך להורות
בזה * וכמש״ל ולא באתי להודיע רק טעמי ונמוקי מה שלא
רציתי להורות היתר בזה-ואני עושה בזה כל טצדקי דאפשר למנוע
א״ע מלהורות באסור חמור כזה ובפרט שרואה אנכי שיש בזה
עיק עמוק ורב ־ גס במה שנשאת הרבה יש לפקפק בזה •
שהרי הרב מקראז כתב להרבני המ״׳ן דקהלתכס • זה ערך
ד׳ שניס שיזהירו את האשה שלא תנשא עד שיצא ההיתר בזה *
גס פה היה האשה הנ״ל זה משך ב׳ שניס ויותר והשבתי
לה שלא אוכל להורות לה עד אשר אשמע דברי הרב מקראז •
ומעתה על מי סמכה להנשא • וה״ה מדדה והרבה יש להאריך
בזה במה שנחלקו הראשונים בגי' הי ר״מ דיבמות בקדש
וכנס ואין להאריך ידידו דו״ש ומצפה לתשובתו הבע״ח :

תשובה להרב הג׳ הנ״ל
בעזה״י יום ד׳ א״ך אדר תר״׳ך ראסיין יצ״ו
ישוב שלום שנית לכבוד ידידי עוז • ה״ה הרב הגאון
חריף ובקי משנתו זך ונקי • עמוד הימיני •
מפורסם לגאון ולתפארת י״א מרבים כמהורי׳ר יצחק
אביגדור נ״י אב״ד דקי׳ק קאוונא יצ״ו

מכתבו

שנית הגיעני לנכון שמחתי בהענין אשר העיר
כת״ר • ועתה אדבר ראשונה מה שהתלונן כת״ר
עלי שתפסתי בפשיעות שהרמב״ן הוא יחיד בדבר • וגס הבאתי
להאחרוניס המקילין בזה • ולדעת האוסרין שמתי אחר הדלת
וכן לא יעשה ידע ידידי שחלילה לי לנטות בנטיית דעתי •
להמשך אחר ההרגל וההיתר ולקבוץ להמתיריס * ולהחדל
מלחפוש אחרי האוסרים כי אני מיראי הוראה וחוזר אני על
כל הצדדים האפשריים לפי מעוט חילי • ומה גס הלא ידעתי
שלכת״ר כל רז לא אניס ליה • כל דברי הראשונים והאחרונים
ומה בצע אם אחדל אני מלהביא להאוסריס ואבאר בעזה״י
בטעם ונימוק ששקלתי את ידי וקצרתי במה שראוי לקצר •
והעיקר כי לא רציתי לבא מהמכריעים במה שנבוכו בו רבותינו
הקדמונים • כמו במה שנתעצמו מהר״מ מפאדוו״ה והרמ״א ז״ל
כי מי אני לבא בזה האופן ולבקש הכרעה להלכה שיקובל דברי
בזה הסוג • אבל לא באתי רק לברר שרבו המתירים על
האוסרים בין בראשונים ובין באחרונים * ולילך אחר רוב לא
יקשה עלינו כאשר זה החוק ניתן לנו מסיני • וגם חזרתי על
כל צדדים שיאמר שאולי מודים כ״ע בענינו • ובשני הצדדים
האלו יקל מעלינו מאוד ההוראה באם שהדברים ישרים יש
ע״ז תליית תנאי אס יתיישרו בעיני כת״ר • לזאת חדלתי בקצת
מקומות * אשר ראיתי מוחלט לרבותינו בהבנת מי מהראשונים
והגס שהייתי נבוך בזה לא הבאתי מה שנראה לי איזה מבוכה
ועתה כאשר ראיתי שכת״ר נטה ידו לברר דברי הראשונים
אפרש גס אני שיחתי • ואברר שכל דברי מדוקדק • הנה יעויין
בתשובת רמ״א סי׳ ק״ל בראשית דבריו שכתב שס וז״ל לא
אבוא בארוכה כו׳ • אך אמנם אחרי דברתי כו׳ שהרי את
כו׳ • אינו מעכב בגט כלל לדעת רוב הפוסקים והרמב״ן הוא
יחיד בדבר זה לא נמצא לרוע הגט כמוהו כו׳ ע״כ הרי
דהחליט כן הרמ״א שהרמב״ן הוא יחיד בדבר ומהר״ש מפאדווה
התעצס שס בדעת הרמב׳ים והרמ״א לא הודה לו ומה שיש
מבוכה בדעת הרמב״ם כבר זכרתי שם • ולבד שיטת הרמב״ס
קיים עפ״י ׳דברי תשובת הרמ״א • ולכן אף אס היה מקום
להתלונן בזה לא עלי התלונה " אמנם לדעתי מדוקדק לנכון
שכל הראשונים פליגי על הרמב״ן כאשר אבאר בעזה״י • ורק
בזה הייתי נבוך ונטה גס דעתי • שהר״ן פרק המגרש שהביא
לשימת התום׳ ולשיטת הרמב8ן שדעתו מסכמת שם עסהרמב״ן

כמו שנראה מדבריו אבל כאשר הזיתי שלא נעלם היה דברי
הר״ן הנ״ל מהרמ״א • והוא מביאו בתשובה קכ״ח ־ ולומד
בדבריו בהוא רק מביא לשיעת הרמב״ן • ולא מכריע והשווה
אותו עס הה״מ שהמה המביאים לדעת הרמב״ן ־ והמחמיר

הוא רק הרמב״ן בעצמו יעויי״ש בדבריו • ועפי״ז כתב בשי׳
ק״ל שהרמב״ן הוא יחיד בדבר • וע״כ לא ראיתי להאריך מה
שנראה מהר״ן עצמו שמחמיר כהרמב״ן • כי לחלוק בזה על
הרמ״א מה הוא כי ראיה ברורה אינה ורוב המתירין יהיה
איך שיהיה ותפשתי בזה הקצור • ולקמן אבאר בארוכה דעת
הרי׳ן ממה שלכאורה נראה מדבריו בפ״ב דגיטין על דברי
הגמרא אר״י א״ש והוא ששייר מקום התורף וכתב הר״ן תורף
גילויו של גט מקום האיש ומקוש האשה והזמן ע״כ ומשמע שזהו
רק תורף ולא והרי את ודברי תשובת הרשב״א אלף רמ״ה :

והנה

בדעת הרמב״ס נטה כת״ר את ידו להכריע שהוא
שובר כהרמב״ן ודלא כהכרעת הרמ״א בתשובותיו עוד
כתב כת״ר שמהרשב״א שימן אלף קש״ג מבואר שדעתו כהרמב״ן
ושזה שותר לדבריו בסימן אלף רמ״ה שגס אני זכרתיו במכתבו
גס הביא לתשובת הרא״ש ריש כלל מ״ה שכתב בדברי
הרשב״א בסימן אלף קסי׳ג הנ״ל ומזה נטה דעתו לומר שרבו
האוסרין ג״כ בזה • וכ״ז הוא דלא כדעת הרמ״א בתשובותיו
שזכרתי לעיל שדעתו שהרמב״ן יחיד בדבר • וגס מוהר״ש
פאדווה שס בתשובה לא מצא סיוע לדברי הרמב״ן כי אס
הרמב״ם לבדו ובזה היה עיקר התווכהס שס בתשובה " ואס
לא כן עמדי רק שהעיקר שהרמב״ן הוא יחיד בדבר וכדעת
הרמ"א הנ״ל ואפרש שיחתי בעזה״י:
 ППלשון הרשב״א בהדושיו דף כ״ו ע״א בד״ה צריך שיניח
אף מקוס הרי את מותרת לכל אדס בהרבה מקומות •
נראה שהיו רגילין לכתוב לשון זה בגיטין • וכדאמרינן נמי
לקמן פ״ה ע"א • גופו של גט הרי את מותרת לכל אדס •
ואמרינן נמי כגון שכתב הרי את מלמטה ומותרת מלמעלה •
וכן הנהיג ר״ת לכתוב בגיטין • וכ״כ הרמב״ם ז״ל בנוסח הגט
בספרו אבל בטופס גיטין הראשונים לא נמצא כן וכתבו
בתוספות דמ״מ אין להוציא לעז על הגט שאין כתוב בו " שהרי
מאריכין בו בלשונות מועילות שעומדים במקום והרי את
מותרת לכל אדם ועוד שהרי כתוב בגט למהך להתנסבא לכל
גבר דתצביין עכ״ל• מבואר שדעתו כדעת ר״ת שלכתחלהצריך
לכתוב ושכן היה הנהוג אף בזמן הש״ס אבל רק מנהגא
לבד הוא ומתניתין דאומרת גופו של גט האמל״א * לאו דווקא
בזה הלשון ממש אלא בכל לשון גירושין שפיר דמיע גס מבואר
בו שאף אס כתב למהך להתנסבא שפיר דמי ולא אמרינן
דהוי שיור זנות והגס שלקמן בדף פ״ה מביא לשיטת התוספות
ולשיטת הרמב״ן ולטעמיה אבל דעתו כדעת התוספות לעיקר •
וכאשר נראה כן גם מדבריו שם כאשר אבאר אי״ה להלן •
ולכן קצר בכאן שכתב דרך הלכה ודרך קצרה • והשמיט
לדעת הרמב״ן :

ןזךף
х

מדבריו כאן נפשוט • איך הוא דעתו בשיטת הרמב״ס
ואיך היה גירסתובהרמב״ס " אשר בזה מתעצמים מהר״מ

מפאדווה " והרמ״א זלה״ה ורוצים להוכיח כדברי הר״ן והה״מ
איך היה הנוסחא ברמב״ם " וודאי דלא היה להו חדושי
הרשב״א לגיטין או אשתמטתיה מנייהו דבריו אלו כי בו
מבואר שהנוסח בהרמב״ם היה כתוב גס והרי את מותרת כו׳ *
זאת אין הוכחה
ושתים שמענו מדברי הרשב״א שבכל
מהרמב״ם שזה לעכובא הוא • והשווה הרשב״א לזה עם זה
שהיה כתוב כן בנוסח הש״ס ולא לעכובא הוא ור״ת כמו כן
הנהיג • ולא למפסל אס שנה ולא כתב ואין להוציא לעז על
גע שלא נכתב כן ־ ולא לדון שוס צד הוכחה מדברי הרמב״ם
ושיהיה לעכובא בדעבד • ודאי שדקדק יפה בכל המקומות
בלשונות הרמב״ם " וגס להלן בדף פ״ה שהאריך שס גס בפלפולא
וסברא • ולא חש לכתוב רק לשיטת הרמב״ן דמחמיר ולסברות
החולקים עליו ולהרמב״ס לא זכר כי סובר שאין מדברו ראיה

והוכחהי

שרת עמודי א״ש חלק א
והוכחה יותר מהש״׳ס וכמו שכתב כן הרמ״א שאף אם היה
כתוב בנוסח טופס הגט שלו אין ראיה דהוא לעכובא • וגם
ממאי דתפס בשארי מקומות להרי את גופו של גט ולתורף
אין ראיה " ואדבר ואפרש להלן אי״ה באר היטב וכעת לדקדק
מדברי הרשב״א באתי ודאי שאחרי שהרשב״א לא ראה להוכיח
מלשונות הרמב״ס מידי להחמיר מאן נפיש חיליה להכריע נגד
הרמ״׳א בתשובתו במקום שהרשב״א מסייעו • ואלו היה הר״ש
מפאדווה רואה דברי הרשב״א אלו וודאי לא היה חולק על
הרמ״א בזה והיה מבטל דעתו נגד דעת הרשב״א :

 ПТ1לשון חדושי הרשב״א (בדף פ״ה) והיכא דכתב למהך
להתנסבא אי צריך למכתב נמי והרי את מותרת לכל
אדם בהא מילתא אפלגו רבוותא ז״ל איכא מאן דאצריך כי
היכא דלשרי לה בזנות דלהתנסבא משמע דלא שרי לה אלא
להנשא כר' " וי״׳א דאין צריך דלא אמרו חון מזנותיך פסול
אלא בשייר בפירוש הון מזנותיך ־ אבל מסתמא כי שרי לה
בין לנשואין בין לזנות שרי לה והביאו ראיה מדתנן ביבמות
פ׳ האשה רבה הורוה להנפא והלכה וקלקלה חייבת • שלא
התירוה אלא להנשא ואמרינן עלה מאי קלקלה אלמנה לכה״ג
לומר שלא התירוה אלא לנשואי היתר כו׳ ולהתירה לכה״ג
בכלל דלכל גבר דתצביין [׳הוא אבל התם דבב״ד שרי לה
מסתמא בי דינא לא היה אנפשייהו נשואי אסור וכו׳ אבל בעל
מסלק הכל כו׳ • ועוד אם איתא דבלישנא דלהתנסבא אית ביה
שיורא אמאי נקט רבי יהודא כי האי לישנא כו׳ • אלא דבהא
איכא לדחויי דאדרבה היא הנותנת דמשוס דאיצטרך למכתבא
הרי את מותרת כו׳ • לא אצערכא ר״י עוד לתקונא אלא
למהך להתנסבא לכל גבר דתצביין • אבל אי לא הוה צריך
ועוד
הוי נסיב רבי יהודא לאשתרויי לכל גבר דתצביין •
ראיה דא״צ הרי את מותרת • דהא כתיב ביה ודן די יהוי
ליכי מנאי גע פטורין וספר תרוכין ואגרת שבוקין • והוי ליה
כמאן דאמר ה״א מגורשת וגרסינן בקדושין ה׳ ב׳ כו׳ הרי
את מגורשת הרי זו מגורשת ובסידור הגע של רש״י ורב
עד
והרמב״ן נראה מהמחמיריס
אלפס ז״ל אינו כלל •
דכתב קרוב אני לומר שאס נשאת תצא שזהו גופו של גע •
והרמב״ן ז״ל [צ״ל והרמב״ס ז״ל דאי הוא הרמב״ן מאי רבותא
הוא שכתב בנוסחו אחרי שמחמיר כ״כ כנ״ל וגס איך לא היה
מביא הרשב״א לנוסח הרמב״ס • כיון שחש להביא סדרי
נוסחאות מרש״י ורי״ף • וכמו שבדף כ״ו שכתב שהרמב״ם ז״ל
כתב בטופס שלו לשון זה אלא וודאי דצ״ל והרמב״ס במ״ס
ופשוט הוא] כתבו בנוסח הגט שלו ובוודאי כך היו רגילין
לכתוב בגיעין • וכדאמרינן‘ בפ׳ כל הגט וצריך להניח אף

מקוס ה״א מותרת כו׳ • ואמרינן לקמן פ״ע ע״א כגון דכתב
ה״א מלמטה ומותרת למעלה וזהו נוסח הגט שכתב
רש״י ז״ל • פטרית יתיכי עכ״ל הרשב״א שס :

ומבואר

גס מדבריו אלו שהוא מקיל דלא כהרמב״ן
וחשר ע״כ כאשר כתב לג׳ טעמי ההיתר שהוא
סברת המתירים ובבאו להיתר השני אשר זה לא מוכרח הוא
לדעתו כתב תיכף מה שנראה לו שאין זה ראיה ושוב שנית
חזר לדרכו וכתב להיתר הג׳ • ומבואר שסברת היתר הראשון
שהוא שלהתנסבא לא הוי שיור זנות כדמוכח מיבמות ואף
לא שיור אלמנה לכה״ג • וגס סברת היתר השלישי שכותבין
בו הרבה לשונות המועילות זה שפיר יציב ונכון וקיים לו •
ועפי״ז לעיל בדף כ״ו לא כתב רק לשני הסברות שנתיישרו לו •

והקדים שם לאחרונה שהוא מסברת התוספות שזוכרים שהרבה
לשונות המועילות יש • ושוב כתב גס לסברתו הראשונה
שבכאן שלמהך להתנסבא הוי כמו והרי את מותרת • ולא
חושש שלהתנסבא יהיה שיור זנות • ולא זכר מזה עוד שם
ושוב הביא למה שהיה כתוב בטופס נוסח הרמב״ס ושכן
היו רגילין לכתוב בזמן הש״׳ס והוא רק שיוכל להיות נכתב

נא

לכתחלה • וסייס בנוסח" טופס רש״י ומעתיקו * ומחמת^שהוא
בנוסח הרמב״ס ושכן היו כותבין בזמן הש״ס ע״כ כתב כמו
כן גס ,בדף כ״ו והביא שס לתקנת ר״ת לענין לכתחלה• וכל
זה הוא פשוט וברור לכל מעיין ומדקדק יפה בדברי הרשב״א
בחדושיו בכל המקומות :

ועתה

אבוא לדקדק ולבאר דברי הרשב״א בתשובותיו סי׳
אלף רמ״ה שזה לשונו ומה ששאלת מהו שיקרא תורף
מסתברא שהוא מקוס האיש ומקוס האשה והזמן ־ ואע״ג
דאמרינן עלה בגמרא• אר״י אמר שמואל וצריך שיניח אף
מקוס הרי את מותרת לכל אדס ־ ואמרינן נמי גופו של גט
הרי את מותרת לכל אדס מ״מ נוכל לומר דלא הוי בכלל
תורף " ובטופסי גיטין הראשונים לא נמצא הרי את כו׳ • מ״מ
אף לכשתמצא לומר שצריך ־ יהיה מכלל תורפו של גט עכ״ל •
ולכאורה תמוהין דבריו כי במה מבטל למאי דאמר רב יהודא
אמר שמואל שצריך להניח מקוס הרי את כו׳ • ומפורש שגס
זה צריך לכתוב לשמה • גס במה מבטל למה ששנינו שגופו
של גט הוא את מותרת לכל אדס כו' י ומאי מסעד למה
שבטופסי גיטין הראשונים לא נמצא הרי את • כי בודאי בלא
לשון גירושין אינו גט ושע״כ אומרת מתניתין שגופו של גט

הוא הרי את כו׳ * וטעם טופסי הראשונים שלא כתוב בהס
ה״א משום שמאריכין בהרבה לשונות הדומות לזה • ומתניתין
לאו דוקא קאמר הרי את כו׳ ־ אלא כל לשון הדומה לו
המועיל לגירושין • וזהו שאמר רב יהודא א״ש שצריך מקום
להרי את כו׳ • הכוונה שלא מספיק למקום לשם האיש והאשה
והזמן לבד רק צריך עוד מקום לאיזה לשון גירושין עכ״פ
אס הרי את מותרת • ואס לשון הדומה לו • אבל איך אומר
הרשב״א שמספיק לחורף " רק שם האיש והאשה והזמן לבד ־
ואין זה ענין כלל לטופסי גיטין הראשונים שאין בהם לשון
״ ה״א כו׳ • אבל יש בהם לשונות מגירושין ופשוט :

וליישב

ולבאר להנ״ל יש להבין מקודם הא דהרי״ף וכן
הרא״ש השמיטו להא דאמר רב יהודא אמר
שמואל צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם
וברין שם כתה שלפיכך השמיט הרי״ף ז״ל משוס דלא אתמר
אלא אליבא דת״ק שמתיר לכתוב טופס• אבל אנן דקיי״ל
כר״א דלא מכשיר לכתוב טופסי גיטין רק בשאר שטרות ולא
בגיטין * א״כ אפילו טופס לא שרי ע״כ :

והנה

זה הישוב אינו עולה רק להר״ן לשיטתו שפירש
בהסוגיא( .כ״א ע״ב) דאין כותבין במחובר לקרקע
כתבו במחובר תלשו חתמו ונתנו לה כשר דפירש שם בגמרא
דה״ק אין כותבין טופס שמא יכתוב חורף• כתבו לטופס
ותלשו כו׳ כשר • וכתב שס הר״ן דרק במחובר כשר בדיעבד
כשכתב לטופס לבד דלא שכיחא כולי האי • אבל בכותב טופסי
גיטין שלא לשמה אף בדעבד פסול יעויי״ש • והוא כדעת
הרמב״ן פס • וא״כ לפי״ז אין כ״מ במימרא דר״י אמר שמואל
דצריך להניח מקוס והרי את מותרת כו׳ כיון דלדידן אף בדעבד
פסול אף בטופס ־ אבל הרא״ש לשיטתו ושכן הוא דעת הרשב״א
בחדושיו ששפיר גס בכתיבת טופסי גיטין שלא לשמה דינו
כמו במחובר ובדיעבד שרי ־ לפ״ז הקושיא על הרי״ף והרא׳יש
שהשמיטו להא דאר״י אמר שמואל וצריך שיניח מקום הרי את
כו׳ עדיין במקומה עומדת " כיון שג״מ לענין ד יעבד • ומצאתי
ביש״ש בגיטין פ״ג דין ג׳ שנתעורר על הרי״ף בזה וישובו
אינו מובן :
נאמר ביישוב דברי הרי״ף והרא״ש דהנה הב״י
’ בתשובותיו (בדפוס לבוב הנמצא אתי הוא בדף ל״א
ע״ד והג״ס בשי׳ קכ״ו ס״ק נ״ג מביאו ומציין כמו שהוא
בדפוס שלו בדף ס״ט) תמה על האומר .שהטופס כלו אינו
מן התורה דאס כן אס לא כתב אלא החורף בלבד דהיינו
שם האיש והאשה והזמן והרי את מותרת לכל אדם יהיה
כשר מה״ת וזה דבר אשר לא יעלה על הדעת • שאס אין
שם תיבות קושרות הענין ואומרות שהוא מגרש • היאך תתגרש

ולכן

(ח״א) הן

בו
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בו כו׳ יעויי״ש • ולכן נאמר דבזמן המשנה היו התיבות
הקושרות לשם האיש והאשה לא מועילות שתתגרש בהן ־
רק אני פלוני כו׳ הנני אומר לאשתי פלונית הרי את * ולכן
בלא הרי את אין כאן כלל דין גט ולכן לפי נושח הנמצא
בדף פ״ז אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית •
כל זה אינו לשון גירושין המועיל * כי הוא רק ספור כמו
המספר מה שהיה מכבר " ואודיתא לבד הוא והצורך שיהיה
ספר כריתות ספירת דברים בלשון הוה הריני מגרשך • הרי
את מגורשת או משולחת או הרי את לעצמך ־ או הרי את

מותרת כו׳ ״ כדאיתא בקדושין ה׳ ע״ב • וברמב״ס פ״א מגירושין
הלכה ד׳ • והכל בלשון שהוא אומר לה בעת שהוא פוטרה
וכדומה • ושע׳יכ הרמב״ס בפ״ד מגירושין הלכה י״ח י״ט הוסיף
בזה שכן אמר כ״א מהן לאשתו ליכי די תהויין כו׳ וכל טופסי
הגט יעויין בו :
 ЛЙПЙ1שאין במלות ההושרות ספוק לגירושין * ע״כ
אר״י אמר שמואג שצריך להניח מקוס להרי את
מותרת • וכן תנא גופו של גט הרי את וכו׳ * אבל לפי
טופסיס שלנו • תיבות הקושרות המה ממש לשונות גירושין •
וכן הוא בטופס רב אלפסי • ויש גס מקור לכעין זה בדף
פ״ה ע״ב דאיתא ת״ש דאתקין רבא בגיעא איך פלוני בן פלוני

פעיר ותריך ית פלונית אנתתיה דהוית אנתתי מקדמת דנא
מיומא דין ולעלם ואלו ודין לא קאמר כו׳ יעויי״ש• ולשון
הזה עדיין לא עלה להועיל לגירושין אמנם הר״ן כתב שהאי
לישנא לאו דוקא וצריך שידבר הוא כההיא אנא אנדרלאי כו'
פטרית ותרוכית יתיכי ליכי • ומזאת התפשט הנהוג שמלות
הקושרות לשם האיש והאשה יהיה הכל בלשון המועיל לגירושין
ועפי״ז נתיסדו טופשי גיטין הראשונים " ולכן כאשר הרי״ף
והרא״ש אין דרכם להביא רק דינים הנהוגות אשר הנהוג
שנתפשט * ומה גס אס הוא נכלל בתקנת רבא הנ״ל • ויש לו

יסוד להנהוג שיהיו קשרי הדברים שמקשר הענין שם האיש
והאשה במלות המשפיקות לגירושין • וכאשר אומרת מתניתין

הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש והאשה כו׳ •
הכוונה עם קשורי דברים המקשרים להענין לכן שפיר אין
עוד צורך למימרא דר״י אמר שמואל דאמר שצריך להניח גם
מקום להרי את כו׳ :

אבל

הרמב״ס ששונה תמיד לשון הגמרא אף שאינם נהוגות
לכן הביא הא דאר״י א״ש דצריך שיניח אף למקוס
האשה והזמן והרי את מותרת ונקט כלשון המשנה דגופו של

גע הוא את מותרת כו׳ • והוא כשקשורי הדברים בשם איש
ואשה אין עוד בהם לשון גירושין * ובנוסח הגע הוא כהך
דאיתא ביבמות קע״ו ע״ב בהאי גיעא דאשתכח בנהרדעא
יעויי׳יש • ועוד יותר מדוקדק ומועיל לשון גירושין ויש בו
הרבה לשונות כפולות המורות הכל לגירושין • וע״כ למה לא
יהיה בהכפל דברים גס לשון שהיו רגילים בזמן הש״ס ושנויה
במתניתין ומ״מ אינו מעכבים כלס • ובדעבד באחת מהם
משתרי ואבאר עוד להלן לדברי הרמב״ס פ״א ה״ד :

והנה

מצאתי ביש״ש לגיטין פ׳ ג׳■ שי' ג׳ שעמד על הרי״ף
שלא היה להשמיט • להא דאר״י א״ש שצריך שיניח
מקום גס להרי את כו׳ באס שבדעבד כשר טופס בכתב
חש״ו • ותירץ משוס דבטופס הראשונים לא היה כותב והרי
את מותרת כו׳ • יעויין בו וכבר הקשיתי ע״ז שהלא טעם
עופסים הראשונים שלהתנסבא הוי במקום והרי את וכן כתב
היש״ש בעצמו • וא״כ אכתי צריך שיור לזה שיכתוב להתנסבא
לכל גבר כו' • שהוא תיבת והרי את מותרת ולפי מה שבארתי

ועתה

בעזה״י עולה נכון ומיושב כהוגן :

אבאר לדברי תשובת רשב״א שהשיב לשואלו לידע
האידנא מהו תורף והשיב שאינו רק מקום האיש והאשה
והזמן • והכונס במלות הקושרות שלגו והגס שר״י אמר שמואל
אומר שהוא מתורף ולהרמב״ן גס עתה כן אבל מסתברא

שאינו כן וכמו שבמופסי גיטין הראשונים אינו

והרי את כו׳

ומשפיק מה שבא חלוף זה שארי לשונות המועיל לגירושין וא״כ
הרי ישנס בקש וריס שס האיש והאשה ושייס שש שהשו אל
דעתו כדעת הרמב״ן ויסופק אף לפי״ז שאולי כיון שעכ״פ
יש לשונות מועילין לגרושין ככ״ל והרמב״ן דמחמיר הוא רק
לאפוקי מלהתנסבא שהוא מהתופס שנכתב שלא לשמה ובמחובר
וחש״ו וא״כ אולי מועיל כמו כן והרי את כו׳ במחובר ושלא
לשמה וחש״ו כי מתקן הקלקול מלהתנשבא וכקלקולו כן תקונו
לזה אומר הרשב״א דלא הוא וזהו שאמר בשוף שמ״מ אף
לכשתמצא לומר שצריך שפיר הוא בכלל תורפו של גט ונתבאר
לנכון בעזה״י בלי גמגוס ומצאתי בפר״ח סי׳ קכ״ה ס״ק ל״ט
שעמד על דברי הרשב"א הנ״ל ונשאר בתימה • ואומר ע״פ
מה שנטה דעתי לדעת כת״ר שהר״ן מסכיס עס הרמב״ן שהוא
פליג על שיומו של הרשב״א הנ״ל ושובר שאף להרמב״ן מתכשר
בתיבת והרי את כו׳ כמו כל מה שהוא טופש ולא תורף
וע״כ כתב בהשוגיא כ״א ע״ב בשוגיא דמחובר שתורף הוא רק
שס האיש והאשה והזמן ממש כראשית דברי הרשב״א הנ״ל
ועולה זה ביותר נכון כפי מה שכתבו האחרוניס ־ בטעם
חומר הרמב״ן שהוא חשש מערעור הבעל ’ ושפיר לא יש
ערעור אף כשנכתב והרי כו׳ בנכתב במחובר ושלא לשמה
כמובן • ולפי״ז כמו כן בחששא שבגיטא דידן שנכתב אדס
בחק תוכות ג״כ כשר לשיטת הר״ן הנ״ל:

ולפענ׳יף

נראה לבאר פניס משבירותאשר יעלה מדוקדק
יותר מה־שהרי״ף והרא״ש השמיטו להא דאר״י
א״ש צריך שיניח גס מקוש הרי את כו׳ אבל הרמב״ם הביאו
וגס מה שהרי״ף ורש״י השמיטו בטופס שלהס והגס שיש לשונות
רבות כפולות בגרושין ולהריאת השגוי במתניתין לא חשו
שיהיה ג״כ בתוך לשונות גירושין ולה משפט קדימה לכאורה
וכמו שהרשב״א בחדושיו בשני המקומות בדף כ״ו ובדף פ״ה
מסעד לנוסח הרמב״ס שכתוב בו והרי את כו׳ ־ וכן הנהיג
ר״ת ממה שנראה שהיו כותבין בזמן הש״ס דבמתניתין קתני
גופו של גט הרי את כו׳ עוד אומר בגמרא כגון שכתב הרי
את מלמטה ומותרת למעלה ולא בחנס חדלו רש״י והרי״ף •
ואומר מקור נכון לכל הנ״ל ושיהיה תלוי בחלוקי פירושים
בגמרא והוא :

כי

הנה איתא בגמרא פ״ה ע״ב איבעיא להו בעינן ודן או לא
בעינן ודן ופירש״י כלומר הלכהכר״י או כרבנן ת״ש דאתקין
רבא בגטי איך פלניאבר פלנית׳ פטר ותריך ית פלונית אינתתי׳ דהות
אינתתי׳ מן קדם דנא מיוס דנן ולעלם • ואילו ודן לא קאמר
ולטעמיך כולהו מי קאמראלא בעינן ה״ג בעינן מיומא דנן לאפוקי
מדר׳ יושי כו׳ ולעלם לאפוקימדבעימיניה רבא מר״ג כו׳ יעויי״ש•
ופירש״י כולהו מי קאמר שאר יבריס כגון די חהויין כו׳ •
מי הזכירם רבא בתקנה ע״כ עוד פירש״י אלא אע״ג דלא אזכרינהו
רבא בעינן לכתבו ה״נ ודן בעינן ומיהו רבא לא הוצרך
לתקן אלא אלוכדמפרש ואזיל ־ מן יומא כו׳ לאפוקימדר׳ יושי
כו׳ מבואר מסוף דברי רש״י שמה דנקיט ואזיל לפרש יומא
דגן לאפוקי מדר׳ יוסי תשלום תירוצא הוא שלפי מאי דמשכי
שלא כיון רבא בתקנתו ובלישנא למעט שלא נכתב יותר א״כ
היה קשה למאי נקט ללישנא ע״כ משני שהוא מכוין בלשנא
לתקן לאפוקי מדר״י ולאפוקי מדבעי מיניה רבא מר״נ ויעויין
בר״נ שג״כ פירש כמו רש״י * והא דפירש״י בהקושיא דלטעמיך
כולהו מי קאמר כל שאר דברים הנכתבים כגון דתהויין וכו׳
ויעויין ברשב״א בחדושיו שכתב ח״ל ולטעמיך כלהו מי קאמר
אלא בעינן פירש דהכא איכא הרי את מותרת לכל אדם
דצריך לכ״ע עכ״ל • ולכאורה תקן הרשב״א בדבריו יותר מרש״י

דרש״י תפש בדבריו כגון דתהויין כו׳ והא דתהויין איט
אלא מטופס השטר אולי באמת לתקנת רבא הוא ללא צורך
ואס שאנו כותבין דילמא רק אנו מאריכין יותר ואק נזק
בהאריכות • אבל לא לעכובא אבל מהרי את כו׳ כדפירש הרשב״א
מקשה שפיר שבלא זה אינו גט ומוכרח שרבא קצר " ולכאורה
יאמר שגס רש°י כיון לזה במה שסיים וכו׳ וקשה שרש״י היה
לו

שרית עמודי א״ש חלק א
לו למנקט לוה רי אח שמזה הוא עיקר הקושיא ולא די תהויין
וכו׳ שהוא תוספות לבדו וגם סיומו דסייס וכו׳ יתכן שהוא
רק דתהויין רשאה ושלטאה בכפשייכי למהך להתנסבא לכל
גבר די תצביין ־ ובמתניתין בלישנא דודן הוא שהוא אחרי
ולפי״ז אין מרומז כלל במילת וכו׳
את כו׳ •
והרי
שברש״י • וע״כ דלרש״י הקושיא שפיר מהנהוג אשר גס
בימי אביי ורבא היו כותבין וכמו שאביי אומר שם האי
מאן דכתב גיטא כו׳ ומפרש לכל מלות שמדיתהויין והגס שאביי
אומר גס לא לכתוב ודין אלא ודן וסובר דצריך לכתוב ודן •
מ״מ צ״ל שפשוט היה להגמרא שאומר ולטעמיך כו׳ •
שאין סברא שרבא בא לתקן לעקור את כל הטופס אשר
חזינן ההיפך שהיה נכתב גס בזמנו • ולפי״ז צ״ע למה
לא יקשה בדרבה מיניה מן והרי את והוא עדיף עד שלא
צריך אף הגמרא לתפוס לשון כולהו שכולל עוד דברים
אחריס בהקושיא שהוא כיהודה ועוד לקרא כי הקושיא מן
והרי את וכו׳ מרפסן איגרא ויאמר דקארי לה מאי קארי לה
ומאי קסבר שהנה רבנן אומרים דגופו של גט הוא הרי את
כו׳ ור״י אומר ודן וקמיבעיא לן אס כהלכה כרבנן או כר״י
ואץ יעלה בדעתו לפשוט ממאי דאומר רבא בתקנתו לישנא
דגט  :אבל ודן לא קאמר דש״מ דהלכתא דלא כר״י רק
כרבנן אחרי שאינו אומר גס ללישנא דרבנן " ומאי הוא חזי
למפשע כך ודלא לאידך גיסא מדלא קאמר והרי את ש״מ
הלכתא דלא כרבנן רק כר״־י־ וזה קושיא חזקה בגמרא עוד יש
לדקדק למאי דמפרשי רש״י ור״ן דמבאר הגמרא והולך לתקנתא
דרבא שהוא לאפוקי מדר׳ יוסי ולדבעא רבא מר״נ אשר זהו
הכל סיומו של החרצן ולטעמיך כל הנ״ל אשר משמע שלפי
הה״א היה התקנה למעט לדר׳ יהודה דלא בעי ודן ולכאורה

אין לזה הבנה שמאי שייך בזה עבד רבא תקניתא דיכתוב
איך כו׳ פטר ותריך כו׳ דמשמע שמתקן איך לכתוב • ולא
מעוטא קאמר שאס מעוטא קאמר היה לו לומר האי מאן
דכתב גיטא לא לכתוב אלא איך אנא פטיר ותריך כו׳ • ויותר
קשה למאי רצה למיעבד תקנתא ומה בצע אס איזה סופר
ויהיה ידיס מוכיחות מפורשות והרבה
יכתוב גס לודן
בגיעין ואין מוחה ולא היה לרבא רק לומר
מאריכין
הלכה כרבנן :

ולכן

אומר בפירושא דגמרא ושיעלהפירש״י מבואר לנכון
’ שבה״א שרוצה לפשוט מתקנתא דרבא ומלישניה הבין
שחדוש התקנה היה מאי שמקודם היה נכתב גופו של גט אחרי
שס האיש והאשה והזמן ומלות הקושרות לא היה כלל לשון
גירושין רק איך אנא פלוני הנני אומר לך אנחתי פלונית
והיו מסיים אח״כ מה שאומר * והוא הר״א מותרת שזה היה
לשון הרגילים כמו שאומר במתניתין גופו של גט הרי את
ומותרת מלמעלה
כו' * וכן אומר בגמרא הרי את מלמטה
ומחמת שלא היו כותבין גופו של גט רק אחרי שם האיש
והאשה לכן הוצרך רב יהודא א״ש בדף (כ״ו ע״א) להוסיף
ולבאר טל מתניתין שלא נטעה בה במה שכתוב הכותב טופסי
גיטין צריך שיניח מקוס האיש והאשה והזמן שבזה לבד מספיק
אלא שלבד זאת צריך להניח מקוס לוהרי את מותרת ומחנית׳
קצרה לרוב הפשיעות ורב יהודא א״ש באר שלא נטעה ולחששא
דספרי דלא גמירי כ״כ ורצו למשנה ולא לגמרא • ויחשבו
שתורף לא הוי רק מה ששונה במתניתין ולא יותר ויתירו
הקולות שהמה בטופס ולא בחורף כמו בלשמה ובתלוש וכתיבת
חש״ ו ממש בכל הכתוב אחר שס איש והאשה • ולכן תקן רבא
דבר גדול שגופו של גט יהיה במלות הקושרות לשס האיש

והאשה ושיוכתב תמיד דוקא בזה האופן וממילא לא יהיה
עוד תקלה הנ״ל ויספיק ממש כמו ששנינו במתניתין דצריך
שיניח האיש והאשה והזמן אשר הכונה הוא עס מלות הקישרות
להענין ככ״ל • אכן לא נוכל לומר דזהו הוי התקנה רק אס
הלכתא כרבנן אבל אס איתא דהלכתא כר״י לא מועיל עוד
מאי שיהיה מלת הקושרות לשון גירושין כי גופו של גע לר״י

נב

הוא גס ודין כו׳ כדי שיהיה ידים מוכיחות ויעויין בנדרים
דף ה׳ ע״ב ובריטב״א גיעין (כ״ו ע״א) שפירשו בהדיא שריי
א״ש צריך להניח מקום גס לוהרי את מותרת שלר״י צריך גס
לודין וכתב הר״ן שס שר״י לא רצה לעייל נפשיה בפלוגתא
וקיצר וזהו שמקשה שפיר ואילו ודין לא קאמר שלא יש תקנה
לודין וע״כ שאין צריך בו ובאם שהסופרים יכתבו לודין הרי
יש בו כמה לשונות מגירושין ־ ולא יש צורך בתקנתא דרבא
[ומדוקדק שאומר ואילו ודין לא קאמר אבל הרי את שפיר
קאמר] ואומר הגמרא ולעעמיך כלהו מי קאמר כלומר להעופס
די תהויין כו׳ כדפירש״י [ולא כהרשב״א שהוא והרי את כו׳
כי רבא החליף לגופי׳ של גע שהוא והרי את כו׳ על לשון
גירושין במילות הקושרות שס האיש והאשה] ומודית גס אתה
שהכוונה בתקנתא דרבא שהיה כותב עוד כנהוג או כ רצון
וא״כ שפיר נאמר שכוונתו שיכתוב ודין כר״י אשר לר״י הוא גופו
של גע שצריך בו ומספיק בו כלומר אין צריך ג״כ לוהרי את
כו׳ • וא״ת שא״כ מה הוא תקנתא דידי לזה מתרץ ומפרש
והולך שבא למעועי דר' יוסי ודבעי רבא מר״נ ועולה בעז״ה
באור הגמרא ודברי רש״י לנכון :
 ЛЛ1Лנחזי שאס ההלכה כרבנן דלא בעי ודין וכמו שבן
סוברים הרבה פוסקים ואף מאן דצריך לודין הוא
׳
רק משוס דסובר דהוא איבעיא דלא אפשעא ־ אבל מ״מ יש
ספק ג״כ אולי הלכתא כרבנן ובאם שההלכתא כרבנן שסיר
קייס כמו ד רצה לשפוט בדברי תקנתא דרבא שמחמת ההלכתא
כרבנן עולה אף מה שמבואר בלשון התקנה חדוש לשון גירושין
במלות הקושרות לשס האיש והאשה הכל בכונה מיוחדת
שכך דוקא יתנהגו הסופרים וכאשר יסופק לנו ומה גס אס
יבורר לנו שההלכתא כרבנן אין לזוז מתקנתא דרבא לפי הנ״ל
שהחליף לגופו של גע שהיה כתוב בו והרי את אחרי שס
האיש והאשה והזמן בלשון פעיר ותריך שיהיה זאת למלות
קושרות שם האיש והאשה בכדי שלא נצטרך להא דאר״י א״ש
(כ״ו ע״א) להניח מקום מיוחד לגופו של גע שהוא הרי את
וכו׳ • לכן הרי״ף ורש״י כתבו לטופס במלות קושרות לשם
איש והאשה באופן שהוא ממש לשונות המועילות להתגרש
בו לרבנן דר״י • והחמירו עוד גס לכתוב לודין אס מצד
ספיקא דדינא ־ ואס שעכ״פ שופרא דשערא הוא כאשר יהיה
ידים מוכיחות בגט ותו אין צורך לוהרי כו׳ והגס שהוא לשון
המשנה • אבל בין אי הלכתא כרבנן הרי החליף רבא כבר
בתקנתו דידיה ובין אי הלכתא כר״י החליף ר׳ יהודא בעצמו
אבל בין אי הלכתא כרבנן ובין אי הלכתא כר״י החליף ר׳
יהודא בעצמו ועכ״פ אין קפידא לפי הנ״ל אחרי דהגמרא סבר
דרבא החליף כנ״ל וכבר חלף והלך נוסח השנוי במתניתין
במה שהחליף רבא לגופ׳ של גע ומתחלף הלשון לפי מקומו
כמו כן • וגס א״ש מאוד מה שהרי״ף והרא״ש השמיעו להא
דאמר ר״י א״ש צריך שיניח גס מקוס והרי את שזה היה
קודם תקנתא דרבא ורבאתקן שלא נצערך לזה ומיוסד ההשמעה
על סי הגמרא :

אכן

כאשר רבא נקע בלישנא רק לשון גירושין ולא בדקדוק
י שיהיה ממש ספר מקנה• וכמו שכ׳ הר״ן וז״ל ת״ש דאתקין
רבא בגיעין איך פ׳ בר״פ פער ותריך האי לישנא לאו דוקא
דכיון דספר מקנה בעי צריך שידבר הוא כדאמרינן בההוא
גיטא דאשתכח בנהרדעא אנדרילוכי בנהרדעא פטרית ותרוכית
עכ״ל ומאי דהאי לישנא לאו דווקא כי רבא חדש שיהיה בזה
לשון גירושין וזה משמיענו • ואיך יהיה הלשון הוא שיהיה

באופן הטוב • ולפ״ז נאמר שגס בדף פ״ז ע״א דאומר הגמרא
אנו פלוני ב״פ גרשנו נשותינו פלונית וכו׳ • הכוונה ג״כ שהלשון
יהיה שמגרשים עתה לנשותיהן ולאו דווקא הוא • והלשון

הוא כדרך שתקן רבא • אכן ברמב״ס הגס שנוסח שטופס
כתוב בלשון המועיל ממש כמו בטופס ר״י ורש״י • מ" מ בפ״ד
מהל׳ גירושין הל׳ י״ח והלכה י״ע מבואר למדקדק בדבריו שמפרש
שממש בלשון הזה נכתב ומה שצריך שיהיה לשון המועיל לגע
ותיקון
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ותיקון • בא הרמב״ם שם ומבאר שנכתב גס לכי די תהויין
כנ״ל וכל הטופס ומדבא להוסיף ולתקן הנחשד ולא תיקן ללשון
גירושין ש״מ שממש האי לישנא נכתב וא״כ כמו כן יתפרש גם
בהא דתקנתא דרבא אשר רק אה״כ אומר בלשון מקנה וכיון
שעכ״פ לא הוי לשון המועיל כמו שהוא א״כ ע״כ מפרש כהרשב״א
ולא כפירש״י רק שמקשי הגמרא וליטעמיך כולהו מי כתיבישהוא והרי את כו׳ • וההכרח לקבל הדוחק הגדול שתמוה מאוד
מאי היה דעת הה״א *) ודקארי לה מאי קארי לה ול״ל למימר
בשנויא כולהו שהוא לשון כולל כמו בוהרי את לבד נסתר
לגמרי כמו שהארכתי לעיל רלפי״ז לא בא כלל רבא בתקנתא
דידיה להחליף גופו של גט ולשנות ממה שהיו רגילין בה
בזמן הש״ס • וע״כ שפיר כתב הרשב״א בחדושיו בטעם שנכון
לכתוב גס לוהרי את לכתחלה כדעת ר״ת מחמת שכן נמצא
במשגה ובגמרא והיו רגילין בזה בזמן הש״ס ואחרי שכופלין
ומאריכין בהרבה לשונות שלא נצרכות בהכפלתן למה יושמט
ללשון שהיו משתמש ין בו בזמן הגמרא וע״כ שפיר נמצא כן
בטופס הרמב״ס וגם הרמב״ס לשיטתיה כפי מה שפירשתי
שהוא דלא כמו לרש״י ורי״ף ושכן באר הר״ן בתקון לשון
רבא אלא שרבא לא כיון כלל שיהיה לשון מועיל לגירושין
בין שם האיש והאשה ולא נשתנה כלום בזה וא״כ הגס
שבנוסח טופס הרמב״ם יש שפיר לשון מועיל לגירושין בין

שם איש ואשה מ״מ אינו כ״כ מתנאי משורת דינא דגמרא
ונשאר שפיר קייס מימרא דר״י א״ש (כ״ו ע״א) ושפיר היה
מחוייב הרמב״ס להביאה בספרו שמביא לכל דיני הש״ם
העולים למסקנא להלכה וגס עפי״ז כתב בהלכה י״ז שם לענין
כתיבת חש״ו • וכן בפ״א הלכה זיי״ן לענין מחובר וכותב
הכל כלישנא דגמרא שתורף הוא שם האיש והאשה והזמן והרי
את מותרת כמו שעולה על פי דברי רשב״א הנ״ל ופשוט הוא :

ומ״ש

הרמב״ס בפ״א ה״ד כשמבאר למה שכתוב וכתב לה
ספר כריתות וז״ל כיצד כתב לה הרי את משולחת
הרי את מגורשת • הרי את לעצמך הרי את מותרת לכל אדם
וכיוצא בזה הענין ה״ז מגורשת וגופו של גט הרי את מותרת
לכל אדם ע״כ ודבריו צריך באור מאי בא לחדש טל הקודם
כי הוא כבר כתב הלשונות המועילות אשר באיזה מהן שכתב
הרי זו מגורשת ואחרי שהיא מגורשת באחת מהלשונות ודאי
שכל אחת מהן הוא עיקר הגט ועיין בלח״מ שם שבארו שדעתו
שבא לבאר שמן התורה בזה לבד מספיק אף בלא שם איש
ואשה ושם איש ואשה והזמן סובר שהוא מדרבנן • ולפי״ז
ודאי שדבר גדול בא להשמיענו בסיומו וגם לפי״ז לא בא כלל
לומר שדווקא בלשון הרי את מותרת כו׳ מתקיים גופו של גע
אבל הכוונה בכל מה שזכר מקודם ובכיוצא בהן ומדברי הר״ן
בגיטין פ״ה שכתב שהרמב״ס פוסק כרבנן • ודלא כר׳ יהודה
הנראה שהוא מפרש לזה כפשוטן כמו שהואבמתניתקדגיטין פ״ה
שת״קאומר גופו של גט הוא ה״א מותרת כו׳ וא״צ ודין כו׳לשיהי׳
ידים מוכיחות * ולפי״ז ג״כ לא בא למעט לשון אחר ובאיזה לשון
מהאמור ובכיוצא בהן משפט אחד הוא וא״כ ודאי כשיש לשונות

רבות אף בקשורי שם האיש והאשה ומה גס אחרי כן שהוא
ממש כאותם הלשונות פטריח ותרוכית יתיכי ליכי • על ספר
כריתות תרגם אונקלוס גט פטורין וביונתן בן עוזיאל שטר
תירוכין ופטרית הוא כלשון שלוח ותרוכית הוא .לשון גירושין
וכשאומר יתיכי ליכי די תהויין רשאה ושלטאה בנפשיכי •
הוא כהרי את לעצמך ויש שלשה לשונות של הרמב״ס והרי
את מותרת וכו׳ הוא לשון רביעי ברמב״ס וסיים אח״כ וכיוצא
בהן ה״ז מגורשת וא״כ ודאי דלכתיבת טופס שלנו כבר יש

גופו של גט גס בשם האיש

והאשה וקשורי הדברים ומה

שכתב הרמב״ם בפ״ג ה״ז וכן בשארי מקומות שהרי את מותרת
הוא תורף הגט הכל הוא לפי טוסשיס שלנו • רק מביא לדינא
דגמרא כדרכו בכל מקוס ושגס לשון אחר כדומה לו הוא
כמו הרי את מותרת זה כבר השמיענו בפ״א ה״ד ולא היה
צריך להכפיל עוד והוא פשוט וברור ואס איתא שסובר כהרמב״ן
שלדידן עכ״פ מעכב והרי את מותרת כו׳ מחמת שכתוב ודין
להתנסבה על מה סמך הרמב״ס שנבין מדבריו חדוד דין כזה כי
מה שבטופס שלו כתוב גס לוהרי את מותרת ט׳ אין שוס
הוכחה • כי כמו שמוסיפין וכופליס כל לשונות המורגלות
כמו שהוא בתרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל ולשון הרי את
לעצמך המוזכר בגמרא דכולהו איתנהו בהגט כמו כן הרי הוא
את מותרת כו׳ שנשנה במשנה ויהיה מפורשת כל הלשונות וגס
שיהיה בתרגוס ובלשון הקדש והגס שהרמב״ס סובר בפ״ד
ה״ח שאס היה הגט מקצתו בלשון אחד ומקצתו בלשון
אחרת פסול ואס נאמר שארמית .ולשון הקדש שני לשונות

חשובים • וכמו שהכריע כת״ר לפי״ז מוכח וודאי שברמב״ס
שכתוב בטופס שלו לוהרי את מותרת כו׳ בנה״ק• ושאר
הגט כולו בלשון תרגום • שעל כרחך שהרי את מותרת בהעופס
שלו הוא רק מיותר ואינו מגופו של גט כלל ולא עליו רמז
הרמב״ס בשום מקום שגופו של גט הוא הרי את מותרת
כו • או שהוא מן התורף וברור הוא לפי״ז • ואף אס נאמר
דארמית ולה״ק ללשון אחד יחשב לענין גט וכמו שאוכיח אי״ה
בראיות ברורות מ״מ לא יש שום מראה ורמיזא מהרמב״ס
תנאי שיצטרך להרי את מותרת • כו׳ • כי בטופס הגט יש בו
הרבה לשונות וכמוהם כן הוא (ובפ״א ה״ד) באר בהדיא
שבכל הלשונות באלו שזכר ובכיוצא בהן מתגרשת* ומאי שסיים
שהרי את מותרת הוא גופו של גט • כבר הוכחתי בין לשיטת
הר״ן בהרמב״ס ובין לפירוש הלח״מ שלא בא כלל למעט שארי
לשונות שזכר וכיוצא בהן ולכן וודאי ברוד כשמש בצהרים •
שהרמב״ס אינו סובר כשיטת הרמב״ן :

ולכאורה

יש עדיין מקום לומר ששפיר יש לפרש
שהרמב״ס בא (בפ״א ה״ד) לרמוז לנו ע״ז שיש
הקפד נכתוב לזה הלשון הרי את מותרת כו׳ ־ ובא למעט
להלשונות הקודמים • והוא כי רש״י ור״ן כתבו על מתניתין
שבדף (פ״ה ע״א) וז״ל עיקר כתב הגט כך יכתבו בו • ומשמע
לכאורה שמתניתין שנה לנו איך יש לכתוב והגס שפשוט הוא
אף לפי״ז לבא למעט שא״צ ודין ־ או למעט ללשונות שלא
מועילות כמו איני אישך כו׳ הנאמרות בקידושין ה׳ ע״ב
אבל אולי אמר מי שהרמב״ס סובר שהמשנה שונה לנו שדוקא
יוכתב לזה הלשון שקבעו חכמים • ושכזה יהיה כתוב דווקא
בהגט • והגס שבעת הנתינה יכול לומר באיזה לשון המועילות

הנזכרות בקידושין (ה׳ ע״ב) • והגם שהרמב״ס כתב (בפ״א
הל׳ ד׳) דאף אס כתב לאלו הלשונות שבמס׳ (קדושין הנ״ל)
ה״ז מגורשת • אבל טונתו שהוא מן התורה כך וכמו שמתפרש
להלח״מ כך • ומ״מ רבנן תקנו שלגופו של גט יהיה זה
הלשון הרי את מותרת כו׳ • ושלזה כיון במאי דהוסיף וסיים
שם שגופו של גט הוא הרי את מותרת לכל אדם * והוא שבגיעין
שלנו כך צריך להיות בזה הלשון דווקא • והנה אף אס היה
מקום לומר כך אינו סברא לומר שהיה זה לדיעבד • כיון
שהרמב״ס כתב מקודם שהרי זה מגורשת • וגס מאיזה טעם
יהיה כך • ובאמת כל זה אינו כי אין מקום כלל לפרש
הכוונה במתניתין במ״ש גופו של גט הרי את מותרת כו׳ •
שגוזר בזה משפט הלשון שיהי׳ נכתב ולאפוקי משארי לשונות

הגה" ה

כי

לא אחדל מלפרש הגמרא בדק* חדש שלא דרכו בה הר״ן והרשב״א • ודי לנו כאשר בזה יתורץ הגמרא מהתמיהה והדוחק שכתבתי בפניס שלא ישאר
עכ״פ תמוה להרמב״ס כמו שמבוארת בפנים שגם הרמב״ם לא מפרש כפירש״י • ואומר במה שנתקשו הראשונים מאי דבנדריס משמע שדקדק ל״י
הוא להוסיף חיבת מנאי ־ ובסוגיא דגיטין משמע שדקדוקו הוא תיבת ודין • ולזה נאמר לפרש בהסוגיא דרבא שפיר חיקן למנאי במה שהטיל לשון
גירושין בין שם האיש והאשה ובעיאדגמרא הוא לפי מאי דכתבינן ע״פ תקנתא דרבא אם יש צורך עדיין לודין • ומוכיח ממאי דמשמע דרבא דקדק לתקן גס
בראשית דבריו ולא לבד סיומא לידיה מיומא דנן ולעלם • ומאי תקן ע״כ לשלא נצטרך לידן די יהוי ליכי מנאי • ואין נמצא חקון רק למנאי לבד וזהו שאומר

ואלו ודין לא קאמר * ומשני ששפיר אף לרבא צריך נס לודין די ט׳ • ואס תאמר מאי היא חקנחיה נאמר דרק סיומו לבד הוא מיומא דנן ולעלם ודק נזה
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נג

כי הלא כמו כן שונה במתניתין עוד בסיפא גופו של גט
שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמך • ולפי הנ״ל יהיה
ג״כ הפירוש שרק לאחד משני הלשונות יש לכתוב ולא לשארי
לשונות המועילות וזה ודאי אינו כי הלא בגמרא שם ובדף
(מ״ג ע״ב) על הא דתניא המוכר עבדו כו׳ • ארשב״ג בד״א
שלא כתב עליו אונו אבל כתב עליו אונו זהו שחרורו מאי אונו
א״ר ששת דכתב ליה לכשתברח ממנו אין לי עסק בך ויעויין
ברמב״ס (פ״ה מהל' עבדים ה״ג) וז״ל כיצד בשטר כותב לו
על הנייר או על החרס ה״א בן חורין • או ה״א לעצמך או אין
לי עסק בך וכל כיוצא בזה בענין זה שזה הוא גופו של גט שחרור
ומבואר שמה שאומר הרמב״ס שזהו גופו של גע אינו תנאי
למעט דרכי הלשונות המועילות • אבל הכוונה שבזה הסוגין
הוא תוכן השער או שזה עיקר השער [ולפירוש הלח״מ שבא

ע״כ דנקע והרי את שהוא מהגמ׳• וה״ה לשארי לשונות הבאים
תמורתו • ואפילו אם נאמר דגם בלמהך לבד הוא כלשון
נשואין א״ש מאי דנקיע והרי את המוזכר בגמרא ושעולה אף
להרמב״ן ומה לי התם לעייל בפלוגתא ׳ אשר אין לצור־ שם
ואין להאריך בזה כי כבר הוכחתי ובררתי דעתו מחידושיו
ותשובתו בהי׳ אלף רמ״ה • וגס אין כ״כ חובה לתרץ המתירה
אף אס היה מחמת שהיא נישנית פעמים ובא בפלפול כי
כמותה כתובה בתשובות המיוחסות להרמב״ן שאלה קמ״ה ונראה
בעליל שנדפסת באחת מהנה בדרך השמעה מהשנית כי לא
יתנבאו שני כותבי משיבי תשובה שיכתבו בלשון אחד ממש
ויסופק לנו אס הוא מהרשב״א ואס הוא מהרמב״ן ובאם
שהוא עולה לדעת הרמב״ן לבד יאומת לנו שהוא משל הרמב״ן
אכן כבר בארתי לנכון שעולה גס להרשב״א ואין בזה כלל סתירה:

למעט .גס לזמן ושם איש ואשה שמדאורייתא א״צ גס בגט
אשה א״ש שכמו כן הוא בגט שחרור עבדים • ובגט אשה
רבנן הצריכו שם איש ואשה וזמן ובשער שחרור לא מצינו

ועתה

שתקנו רבנן ונשאר כדין תורה • כי אין זכר ברמב״ס בדיני
שטר שחרור שיהיה צריך שם האדון ושם העבד וצריך לעיין
להדיעות שסוברים שבאשה הוא מדאורייתא מתנאי ספר
כריתות שיבורר מי נכרת ממי ויעויין בלשון הרמב״ס פ״ז מהלכות
עבדים גט שחרור צריך שיהי' עניני דבר הכורת בינו לבין
אדונו ולא ישאר להאדון זכות בו וקשה לי להשיעות הסוברים
דאורייתא בגט אשה היה צריך להיות כן לכאורה גס בשחרורי
עבדים ולא זוכר מזה בש״ע יו״ד הל׳ עבדים • וצ״ע מהסוגיא
(דגיטין ט׳) בהא דשוה גיטי נשים לשחרורי עבדים ובמאי
דמקשה שם והאיכא כו׳ ובמאי דמשני שם כי קתני פסולא
דרבנן כו' ובאם שיש חלוק בהנ״ל בדאורייתא א״ש יותר
מאי דלא מקשה מזה י ולכאורה קשה לחלק וצ״ל הטעם דבגט

אשה דווקא בעינן שיכתוב השמות
וצ״ע בזה]:
מוכח גס מהא דאומר הרמב״ס בגופו של גע
שחרור שאין קפידא באיזה לשון וא״כ וודחי שלח
גלה לנו הרמב״ס בשום מקום שיהיה 'תנאי בגט שיצערך
לכתוב בו והרי את מותרת ולא שאר לשו׳ המועילות אלא דשפיר
שוה ליה כל הלשונות שזכר בפ״א ה״ד וכל כיוצא בהן ומתכשר
גיטא להרמב״ס בטופס שלנו בלא והרי את ובקשורי דברים
משס איש ואשה כפי הכתוב בעופסיס שלנו הוי התורף אף
בני והרי את כן הוא להרמב״ס ומכש״כ להרי״ף וכן הוא
להרא״ש ז״ל מדהשמיטו להא דאר״י א״ש דצריך שיניח מקום
משוס דכתיב כריתות

ומעתה
л

והרי את כו׳ וכמו שבארתי :

אבאר לדברי חשובת הרשב״א אלף קס״ג שלפע״ד
אין בה סתירה לדעתו בחדושיו ותשובתו אלף

רמ״ה הנ״ל • כי כבר בארתי שלהרשב״א

הוא כמו להרמב״ס

שחדוש זה שיכוא קשורי דברים משם האיש והאשה בלשון
המועיל לגירושין • הוא רק בנוסחאות שלנו ולא שהוא ע״פ
יסוד מגמרא מתקנתא דרבא • ולכן תפס באלף קס״ג במושלם
דאי לא כתב לאתנסבאדמתכשר בהרי את מותרת לכ״א ומביא

ראיה מגמרא דר״י א״ש אומר שצריך מקום לוהרי את ואינו
הנה כתב דרך הברורה
אומר שצריך מקום לוהתנסבא •
והמבוררה שאף לפי הנוסח שבזמן הש״ס מותרת וגס תפס
יפה זו האופן בכדי להוכיח מהש״ס ומזה האופן שהיה בזמן
הש״ס ראוי ליה להזכיר • וממילא ה״ה שלנוסחא שלנו מתכשר
בשארי לשונות שהמה כמו והרי אח • והגס שאין בהם לשון
שיהיה כמו להתנסבא לכל גבר די תצביין • וע״כ צ״ל בדבריו
שס כך שהרי כתב שם שאפילו אס היה חסר כל התיבה אין
אני רואה בזה פסול שהרי יש בו והרי את מותרת כו׳ ע״כ
וכבר מבואר מדבריו ובחדושיו לגיעין פ״ה ע״א שכל עיקר
טעם הרמב״ן דמחמיר הוא רק שלשון להחנסבא הוא שיור
זנות " אבל אי לא כתב זה התיבה רק למהך לכל גבר
דתצביין וליכא שיור זנות ודאי דמחכשר בשארי לשונות • אלא

אחרי בארתי בעזה״י שיטת הראשונים אדבר במה
שהתלונן כת״ר עלי שלא הבאתי לכל האחרונים
המחמירים ואומר שהנה לדעת הב״ש ותורת מטין שמעתיק
בקצורו לדברי ב״ש כבר הבאתי גס אני ומה שבא בדברי
כת״ר נוסף עוד דעת הטורי זהב ודעת הלבוש • הנה ספר
הטורי זהב לא נמצא אתי כלל ולא בבית המדרש
ושוב נזדמן שהשגתי
והייתי מצטער על העדרו ממני
לזמן מה אחרי כלותי דברי שס ומצאתי שהוא מחמיר וראיתי
שהוא בדבריו כמכריע כמדעת עצמו מחדש סברא דידישע״כ
יש להצטרך והרי את משוס דלהתנסבא לא משמע רק נשואין
ויש שיור זנות וחדש הוא אתו ואינו זוכר לכל מה שעיקר
המבוכה הוא מחמת שמוכח מיבמות פ' האשה רבה הורוה
להנשא ששס מבואר להיפוך ושהאריכו הראשונים והרשב״אבחדושי
גיטין פ״ה • והכריע שס מחמת זה דלא כהרמב״ן * וגס הנ״י
ביבמות בשס ר״י כתב מזה ולא לאסור בדיעבד קחמר רק
לפרש לדברי ר״ת כמו שבארו כן הרמ״א בתשובתו וכן כתוב

בבאורי הגר״א כמו שהוכחתי במכתבי הקודם ־ וע״ז יאמר
אולי אס היה רואה לדברי הרשב״א בחדושיו ולהנמוקי יוסף

וספרי

והראיה

מיבמות הוה הדר ביה:

הלבוש בעזה״י נמצאים אתי ולא רציתי לדבר ממנו
במכתבי הקודם רק זכרתיו בהעברה שע״פ קושייתי
דאלו הוה ■שיור אונס משוס דאומר דתצביין אשר בזה אפשר
ליישב דברי הלבוש שתמוה הוא וכבר תמה עליו הג״פ בסימן
צ״ו ודחאו ממש שרק במאמר המוסגר כתב דלא כמו שכתב
הלבוש סי׳ ק״ז דמה שצריך הרי את מותרת כו׳ הוא להתיר
לאחרים שישאו אותה יעויין בו • ובאמת הוא מחדשות לא
נזכר כלל בראשונים כי כל הראשונים שדברו בטעם החומרא
הוא רק משוס דלהחנסבא הוא שיור זנות והלבוש בזה יחיד
הוא כי לא נמצא לא בראשונים ולא באחרונים כי לא זוכר לו'
מי מהאחרונים שהנראה שלא ניחא להו בחדשותיו שאין זכר
מזה בראשונים ומחמת זאת לא רציתי גס אני להאריך ולהביא
אמנם כאשר נתרצה לדון מיניה נראה דע״כ שהוא מהמתירים
שהגם שכתב בסעיף כ״ז שצריך לכתוב והרי את מותרת לכל
אדם שזהו גופו של גט שמתירה לכל אדם כו׳ ואע״ג דכתב
להתנשבא כו׳ • לא משמע מיניה שהוא מתיר גס לאחרים •
ומפרש בשיטת הרמב״ס במ״ש בפ״א ה״ד שגופו של גט הוא

הרי את מותרת כו׳ " אכן הנה הלבוש בריש שימן קכ״ו שם
לפיכך אמרו חז״ל שהוא כשר בכל כתב ובכל לשון שיכתבנו
ובלבד שיהא משמעו וענינו שמגרשה לפוטרה ממנו ולהתירה
לכל אדם כגון הרי את מותרת כו' * או ודן די יהוי ליכי מנאי
גט פטורין וכו׳ וכה״ג ע״כ ומבואר שמפרש במתניתין דתנא
גופו של גט הרי את כו׳ ר״׳י אומר ודין כו׳ שלר״י כשכותב
ודין א״צ לוהרי ורק דפליגי שלרבנן בוהרי סגי ולר״י בודין
סגי וע״כ כתב הלבוש כגון ה״א כו׳ או ודין כו׳ ובמתניתין
בדברי ר״י בלשון של ודין די כו׳ מסיים למהך להתנסבא
לכל גבר כר׳ • וע״כ שאין חששא בלהתנסבא שלא מתיר לאחרים
(ח״א) כז

שי שאוה
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שישאוה וכשנרצה ליישב הסתירה בהלבוש יהיה צ״ל שמ״ש
בסעיף כ״ז כוונתו הכל לנקוט כלשון הגמרא והרמב״ס וסובר
שרק לכתחלה לשופרי דשטרא בחרו לכתוב לגופו של גט גס
לוהרי את מותרת שלא יטעה הטועה שמתיר רק לה להנשא
ולא לאחריס שישאוה והוא ע״ד שאומר רב יהודה (ב״ב ס״ט
ע״ב) דצריך לכתוב כר' • דקלין ותאלין והוצין כו׳ ואפיי׳ה
שופרא דשטרא הוא ע״כ וסובר שגס זה נכלל במ״ש הרמב״ס
שם על כל הלשונות שזוכר שס וכיוצא באלו ה״ז מגורשת
וסובר בדיעבד מגורשת ולכתחלה צריך לברר גס זה החשש
הרחוק שכתוב בסעיף כ״ז וא״כ יהיה הלבוש בכת המתירים
אבל כאשר דברי הלבוש בכללו לא מבורר לנו ולא זכרוהו
האחרונים ע״כ חדלתי מלהביאו גס אף להסברא שכתב הלבוש
בסעיף כ״ז לא ישילמפסל גיעא דידן דדיינינן ביה דכתוב ביה
שפיר והרי את מותרת לכל כיון שלדידיה אין צריך להתירה עוד
באיזה צד • ורק לא נתבאר התירה על זולת הנה ע״כ במ״ש
וה״א מותרת לכל מתירה גס על אחרים :

ועתה

אדבר במה שנתעורר כת״ר אשר הגיטין שלנו לא
נתכשר רק בלשון הקדש שבו כי לא נתיישרו בעיניו

התירוצים השניים שבתשובת רמ״א שהוא מחמת שארמית ולה׳יק
אהד הס או מטעם שברובא הניכר לשון אחד הוא מתכשר
אף אס מעוטא לשון אחר וכ״ז הוא דחוק • מקודם אומר שלפי
דברי כת״ר בשם האיש והאשה כשיש למי מהס שני שמות
הוה צריך לכתוב ראובן הנקרא שמעון שרה הנקראת רבקה
וכדומה כי בלא זה יהיה ככתוב בגט אנא ראובן שמעון כי
נקרא בשניהם יחד ולמהרי״ק בשרש צ״ח דעתו פשוט שפוסל
בלא מתקריא יותר מההוא דהיה לו ב׳ שמות א׳ ביהודה
ואחד בגליל וגרש אשתו שביהודה בשם דבגליל לבדו דפסיל
ופשוט ליה כבעיתא בכותחא דכ״ש הוא כשכתב לשס שביהודה
ושבגליל בלא מתקריא אלא שצריך לכתוב דווקא עם דמתקריא
כדאמר בתלמודא אנא בר הדיא דמתקרי איימרא • וכדעת

הוא חשש שיערער הגעל שכוון לנשואין ומתפשר שפיר הגט
כלא הרי את מותרת לאפוקי מערעורו של געל אין קפידא
אף בב׳ לשונות וכמו שהוכחתי מסר״ן כזה לעכין מחובר •
אבל הרמב״ס כתב בכל מקומות שהתורף הוא והרי את
מותרת כו׳ • ויוכרח לומר שהוא אס לא כ׳ לשון גירושין׳ בגט :

וידוין

עוד בריטב״א לגיטין דכ״ו ע״א על מתכיתין "הכותב
טופסי גיטין צריך שיניח מקוס האיש מקוס האשה
׳
וכתב שס וז״ל * וה״ה לשאר תורף הגט כגון הרי את מותרת
לכל אדס • וכגון ודן די יהוי ליכי מנאי ע״כ * וכעין זה
הוא בר״ן לנדרים דף ה׳ ע״ב והוא אי קיי״ל כרי־׳י משמע
דבהכי מתכשר אי הניח לוהרי את מותרת לכל אדס שהוא
לשון גירושין וגס לאלו התיבות ודן די יהוי ליכי מנאי • שכדי

שיהא ידים מוכיחות • ומה שהרי את מותרת
בלה״ק • ודין הוא בלשון תרגום לא אכפת לן ־
לפרש בדבריו שהכוונה או לרבנן והרי את כו׳
ודין די יהוי ליכי מנאי וכל מה דמסייס
לשונו לא משמע כן :

לכל אדם .הוא
אס לא שנדחוק
לחודיה או לר״י
ר״י ומסתימת

ובטעם

שמתכשר גיטא בעירוב לשון הקדש וארמית כי
טעמו של הרמב״ס דפוסל מדרבנן בנכתב בשני
לשונות משוס דספר כריתות משמע אחד ולא שניס והגס שהוא
על נייר אחד • אבל ב׳ לשונות נראה כב׳ ספרים ובאמת חזינן
שהתורה אית בה מלה ארמית • ואתא מרבבות כו׳ ־ וכבר
נזכר זו הסברא והא כתיב לקח את ספר • והרבה כתובים
שקורא להתורה ספר • וע״כ או שארמית ולה״ק כאהד נינהו
או שנידון בתר רובא :

ולפענ״ד
х

נראה ממ״ג ־ אם נדון על התחלת לה״ק ותרגום
הנה המרו שאדה״ר בלשון חרמית סיפרדכתיב

ולי מה יקדו כו׳ • והוא מתערוכות לה״ק וארמית • ואס נידון
כמו שהוא מתפשט בדורות וזהו העיקר וידוע שבכל הלשונות
מתערב על ידי שינוי המדינות וערבוב מגולים וכדומה ויש
מהרי״ק כתוב בשו״ע בסי׳ קכ״ט סעיף י״ד בשם יש מי
שאומר * ואין כאן המקום להאריך בזה • ולפי״ז הרי מתכשר
בהם מתערוכות לשון עם אחר • ולא עולה על הדעת שנפסל
כל גיטין שלנו בלשון תרגום ׳ עוד דכבר הבאתי מתשובת ב״י
גיטא כשנכתב בלשון המורגל והגס שהוא משנוי ותמורות
ושהביאו הג"פ בסימן קכ״ו ס״ק צ״ז • והפר״ח בסי׳ קכ״ה ס״ק
במדינות כיון שעכ״ס כל הקוראים היודעים בלשון המדינה
ל״ט שבשס איש ואשה וזמן וגס הרי את מותרת כו׳ • בלא
ההוא מבינים בו אין פסול להרמב״ס אלא אם אשר למקרי בו
מלת הקושרות להענין לא מתכשר גיטא כלל וקשורי העניניס
צריך לשני מיני אישים משני מיני אומות ־ או שריד ימצאו
הוי מהתורף וכל הגיטין מלות הקושרות לשם האיש ואשה
להמבין לדבר עם עם זה • ועם עם זה ומחמת כן שהוא
והזמן ולה״א כו׳ הכל הוא לשון תרגום ׳ ומבואר הכל דהגיטין
מוכן להתקריא לשני עמים דווקא ע״כ הוי כשני הפריס •
לנו
שלנו מתכשר בלשון תרגום • עוד שחזינן שהמשנה ששונה
א״כ כאשר גלו ישראל לבבל ונתערב להם לשונם הקדש בלשון
גופו של גע שהוא הרי את מותרת לכל אדם הנה זה לא הוי י ארמי • חזר לבני ישראל תערובות משני הלשונות להיות כלשון
כלו לשון הקדש שתיבת הרי אינו לשון הקדש * דבלה״ק הוא
אחד • והגמ׳ תלמוד בבלי כלה היא מערבוביא משני הלשונות ־
הנה ובתרגום אונקלוס על הנה הא ובדניאל ארי ומזה הוא
ולכן לא חדלו מלכתוב אף בגופו של גע וה״א מותרת כו׳ ־
בלשון גמרא הרי והוא הכל ארמית ואם נאמר שגם בלא הרי
מעורב מארמית ולה״ק ולכן שנו במתניתין והרי את כו׳ בלה״ק
אינו
מתכשר גיטא • א״כ אולי גס בלא אדם מתכשר • וכל זהוסמך לודין כו׳ בלשון ארמית ־ ועתה כאשר טופס הגע כלה
כי ממה שאומר ר״י א״ש צריך שיניח מקוס לוהרי את מותרת
הוא נודע לכל סופרי ודייני ישראל וחדא נוסחא לכלס מבינים
לכל אדס משמע דאם לא שייר לכל אלה מקום • ואף למלה
כל בני ישראל בכל הנאמר בהגיטין ־ ואין צריך למיקרי לגיעין
אחת מהן פסול גיטא • והרי הוא ממלות הקושרות להקודס •
לשני אישים משני אומות ועם ישראל בעצמם המס חשובים
וכמו שכתב הב״י שמלת הקושרות הכורתים ומהתורף הוא •
לעס נכבד אשר במה שהמה מורגלים ומבינים לשון אחד
וע״כ שפיר צריך להניח לוהרי • ומה שהרי הוא תרגום ואת
יחשב " ולא לזה כיון הרמב״ם שפוסל ב׳ לשונות וכמו שהוא
מותרת לכל אדס הוא לשון הקדש לא איכפת להגמרא כלל •
בעצמו בטופס שלו הביא• לוהרי את מותרת לכל אדם
גס מהר״ש מפאדווא שהוא מקשה להקושיא על שהגירושין
שרובו הוא לשון הקדש • כן נלפע״ד נכון למי שלבו רופף
הוא מלשון הקדש וארמית • ולא קבל לתירוצא של הרמ״א •
בטעם הרמ׳יא שתלוי ברובא דמינכרא או שלה״ק וארמית
הלא שואל רק מה הוא הטעם • ומודה שע״כ יתכשר גיטא
כחדא נינהו מצד חשיבותם וקרבותס • ומצאתי בג״פ שי׳ קכ״ז
לא לבד מהנהוג אבל שמוכרח לשיטתיה מהרמב״ס כי הוא
ס״ק ז׳ שהביא כעין זה גשם מהריק״ש והג״פ שם משיג
סובר שלהרמב״ס הוי והרי את מותרת כו׳ • הכתוב בטופס
עליה • ולפע״ד כיון מהריק״ש לסברא הזאת שכתבתי " וא״כ
גט הרמב״ס לעכובא כשיטת הרמב״ן • וכל נוסח הטופס של
אין בהשגת הג״פ כלום כן נראה נכון לפענ״ד :
הרמב״ס הוא ארמית • והרמב״ם הוא סובר דפסול הגע הוא
הזאת שכתבתי הוא רק לישב מנהגינו שהזמן
בשתי הלשונות • ומהנהוג אין ראיה כלל • כי אולי העיקר
בלה״ק ובשם האיש רהאשה כן הוא בלה״ק ומתקרי
הוא ארמית גס קשורי הדברים הוא מארמית * וישבתי שכאשר
כהראב״ד וסיעתו המכשירים בשני לשונות • אבל מהרמב״ם
נתפשט לשון הגט בכל בתי דינים ומה גס אס רבא דתקן
קשה אס לא שנאמר שמה שצריך וה״א הוא • מחמת שלהתנסבא
לשון

לסברא
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לשון הגט קבע לשון קטע בקשורי מלות

ארמית " וגס כל

הני דקדוקי אביי בלשון ודין ג״כ הוי לשון קבוע מזמן הגמרא.
וכן לשון מתקרי נמצא בגמרא אבל לשון הזמן בלה״ק נתחדש

וכן מה שכותבים בן מחודש הוא ועתה עכ״פ קבוע ויתכן שע״כ
נתחדש בזה מחמת שכן הורגלו הסופרים לכתוב בכל השערות
להזמן ולהשמות בלשון דכתבין האידנא ונעשה ידוע לכל כך
וכמו דאף בזמן המשנה לפון והרי שהוא ארמית כאשר היתה
מורגלת קבעוה גס בגופו של גע הנאמר כלו בלה״ק אבל במאי
דפליגי ר״י ורבנן איך יהיה נכתב גופו של גע על זה שפיר

קשה דמעיקרא היה חובה לתקן בחד לישנא ולא מאמרים
משני לשונות • כלומר אס איתא שלר״י דאומר לכתוב ודין
כו' לאתנסבא הוי עדיין שיור זנות • וכוונתו שבא להוסיף על
דברי רבנן הוי ליה להוסיף בלה״ק • ויבואר בזה מ״ש בבה״ע
במאמר שביעי בכתיבת גיטין שמוכיח שם דלהתנסבא לא הוי
שיור זנות וכתב ראיות לזה וז״ל אמאי נקט ר״י האי לישנא
לימא כו׳ ותשחרי כו׳ • ותו כו׳ • ותו לישנא דר״י בארמית
ולישנא הרי את מותרת לכל אדם עברית ע״כ יעויי״ש •
ומהתימא דהרמ״א ור״ש מפאדווה לא הביאו ואשתמיטתיה

מינייהו •
שנתעורר כת״ר והקשה על מ״ש הפוסקים בטעם דלא
יהיה מהני להתנסבא לכל גבר כו׳ * משוס דמשמע
רק נשואין ולא זנות • ושיור זנות הוא בעיא דלא אפשטא •
ושע״כ דנים בזה האחרונים רק בדין הספק לשיועיל לס״ס
ותמה כת״ר כי לכאורה יש טעם יותר נכון דתרגום של איש
הוא גבר ואיש הוי מעוט לקטן ־ ושיור קטן • וגס להר״ן
שכתב במ״ש נהתנסבא כו׳• שלא נאמר שמתירה לכל אדם
רק לזנות לבד שלא לנשואין פע״י הנשואין תאסר עליו • ואס
כך הוא וודאי ;שואין לגדול הוא דאין נשואין לקטן • ולכן שלא
יהיה שיור קטן לרוב הפוסקים שיור וודאי צריך לכתוב והרי
את מותרת לכל אדם שאדס כולל גס לקטן :

ואומר

שכל כדין ושכן דומה לזה מה שעמדתי במכתבי
הקדום דתצביין הוא רצון ולא אונס כל אלה שאלינן
ופרקינן בכדי לעמוד על טעם רבותינו הראשונים • אבל להלכה
לא נוכל לחדש דבר כיון שהראשונים כלס לא חשו בזה *
ואברר בטעם שלא חשו לזה • כי הנה רש״י פירש על הא
גיטין (פ״ה ע״א) חוץ מקדושי קטן מהו וז״ל חוץ מקדושי
קטן חוץ • מפלוני וקטן הוא ע״כ • הוסיף לבאר שלא נאמר
שכן אמר חוץ מקדושי קטן כי זה וודאי לא הוי שיור דאין
קדושין לקטן • ולא ממעט בזה דבר אחר רק כשיקדש מי
שהוא בעת הקדושין קטן • ולא כשיקדש שהוא גדול • אבל
האיבעיא הוא רק באופן שכתב רש״י שאמר חוץ מפלוני בן
פלוני • ואנו ידעינן שהאי גכרא הוא כעת קטן ומועיל השיור
שאותו פב״פ לא יקדשה בגדולתו אבל כעת אינו בר הויה ובזה
קא מיבעיא • אם כיון דהשתא לאו בר הויה לא הוי שיור או
דילמא כיון דאתי לכלל הויה ומועיל עכ״פ לזמן דאתי הוה שפיר
שיור ־ וא״כ בזה שכותב בגט להתנסבא לכל גבר • לא משייר
לשוס קטן כלא יקדש כשיהיה גדול ורק כאשר מדבר מנשואין •
כי אין קדושין לקטן • ויעיין עוד
אומר גבר ששוא גדול •
בהסוגיא בחוץ מן הנולדים וא״י ועבד שהכל הוא • למה שמשייר
כשיולד העובר• וכשיתגייר האינו יהודי וישתחרר העבד ופשוט:

ןףיק

,

/

הרמב״ן
אי זנות הוי שיור • ונאמר כחששא של
י דלהתנסבא נשואין קאמר ולא זנות אבל כשכתב עוד

והרי את מותרת לכל • ובא לישנא יתירה לטפריי לרבות זנות
כמו שדנתי בזה במכתבי הקודם • בזה יש עדיין לומר אולי
לא התירה לזנות רק לאלו שמדבר מהם מקודם • שהוא גבר
תרגום מאיש ולא קטן • ונשאר שיור זנות בקטנותו בזמן
שאינו בר הויה • ויסופק לנו אי חשוב שיור • יהא ספק חדש
כי בגמרא לא קמבעי רק קדושי קטן משוס דאתי לכלל

נד

הויה • ואז יהיה קדושיו שיור ממש • ומ״מ יסופק אולי לפי
מאי דקמבעי שוב אי שיור זנות הוי שיור אפשר דגס בקטן ׳הוי
שיור • וזה הספק הוא רק להרמב״ן אבל לכל הפוסקים שסברי
שהוא כמו בהא התירוה להנשא " דסובר ר׳ יוחנן דאומרת
אתון שויתון פנויה • ולהרשב״א יותר עדיפא בבעל שאף לא
שייר אלמנה לכה״ג ולפי״ז וודאי דאין מקום לכל הספק הנ״ל :

אכן

לפע״ד נראה דאף להרמב״ן לא יש חשש שיור זנות
י רק כשהוא להתנסבא בלא והרי את • וע״כ הגס שלא
צורך לברר בפירוש שלא משייר איזה שיור • ומספק איזה לשון
גירושין סתם כמו שכתב הרמב״ס פ״א מהל׳ גרושין הלכה
ד׳ י אבל מחמת שהיה לי לכתוב לאשתריא לכל גבר וכתב
לאתנסבא נוכל לדון שהוא כמפרש שיור זנות • אמנם כשכתב
גס להרי את מותרת כי דפירש לשני הצדדים בפירוש בין
לזנות ובין לנשואין ־ והגס שתאסר עלי׳ עי״כ ולפ״ז לא יש
דיוק עוד ממה שכתב לאתנסבא ולא לאשתרויי • דהרי כתב
מותרת שהוא לאשתרויי • ובזה שפיר יודה הרמב״ן דאין עוד
חשש שיור זנות קטן  :ומנ״ל לומר שהרמב״ן יחמיר אף בזה :

וכ״ן הוא לפי דקדוק כת״ר שגבר הוא מעוט לגדול כמו שדן
הגמ' מעוט מאיש • אבל מהרשב״א בחדושיו פ״ה ע״א
משמע שלא חשש כלל בזה • כי כתב וז״ל • ועוד אס איתא
דבלישנא דאתנסבאאית ביה שיורא • אמאי נקיער״י כהאי
לישנא לנקט לישנא רויחא דכולא ביה ולימא דתהוי רשאה
ושלטאה בנפשייכי ותשתרי לכל גבר דתצביין * אלא דבהא איכא
לדחויי דאדרבה היא הנותנת דמשוס דצריך למכתב הרי את
מותרת לכל אדס לא מצטרכא עוד לתקוני אלא למהך להתנסבא
לכל גבר דתצביין • אבל אי לא הוי צריך • הוי נסיב ר״י לאשרויי
לכל גבר דתצביין עכ״ל " הרי שמבאר ליישב לשיטת הרמב״ן
ואומר שאי לא הוי צריך הוי נסיב ר״י לאשרויי לכל גבר
דתצביין ־ ולא היה חושש למה שאס היה כתוב לאשרויי לכל

גבר • שנאמר שהוא שיור קטן • ויהיה עכ״פ שיור זנות דקען ־
וכן לא חושש למה שמסיים די תצביין שהוא רצון ולא אונס
ויהיה שיור זנות אונס * וקשה לומר שלא דקדק ונחת לזה •
כי אף פיחת חולין דכוותיה צריך תלמוד • ומה גם מדבריו
שמדבר בעיון הלכה • ואפשר שסובר דלא חשיב כלל הנך
שיורים הנ״ל " או שרק כאשר בהא דלהתנסבא לבד שאין צד
לדון בזה הלשון לפי ההשקפה ״ ומה דקדק לתפוס פרע מהכלל •
דלאשתרי היה כולל הכל • ולכן יש לומר דאו לי כוון לשייר•
אבל בדתצביין יש לומר שהוא למען חפץ לומר ואנש לא ימחא
כו׳ לכן דקדק ג״כ בכך שנגד רצונה לא יעמוד איש לאמחויי לה־
וצריך עיון בזה כי דקדוק ההוא דתצביין רצון ולא אונס מפורש

ובדברי

ממש הוא :

הת״א על תיבת איש שבמקרא מצינו סתירות
בכמה מקומות דבפ׳ כי תשא (ל״ב פ׳ כ״ח)
והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש 'את קרובו תרגם
אונקלוס וקטילו גבר ית אחוהי וגבר ית חבריה ואנש ית
קריביה ־ ושם ל״ד פסוק ג׳ ואיש לא יעלה עמך • ואנש
ישראל תרגם אונקלוס
לא יסק עמך " ובנצביס כל איש
כל אנש ישראל • ובתרגום לקהלת בהרבה פעמים מתרגם
כ״ג) • כי מאיש לקחה
על אדם אנש ־ ובבראשית (ב׳ פ׳
זאת תרגם באונקלס ארי מבעלה נסיבא דא • ולא
מתרגם ארי מגוברא י וכן בהא דכתיב ואל אישך תשוקתך •
וכן בויצא (כ״ע פ׳ ל״ב) כי עתה יאהבני אישי כע(
ירחמני בעלי * המעט קחתך את אישי • הזעיר דדברי\&
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בעלי ובפ׳ וירא ואיש אין בארץ תרגם גבר אין
ואף שהוא גס כן מדבר מענין זווג ובאם שהיה בדרך
שאיש הוא דווקא גדול ולא קטן * ואדם הוא ג״כ קטן • •וכצגו■
שאיש הוא לא אשה • בלי ספק שלא יתרגם המתרגם^
בעירת/
שניהם אינש ובעיקר דרש דאיש ולא קטן •

(ל א׳)
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(ג׳ א׳) אומר איש איש לרבות תינוק בן יום א׳ * נראה דאין זה
דבר החלע שאיש גדול הוא שידמה כאלו נכתב שני פעמים
לשון גדול • שהיה מורה לכאורה על הפלגה בגדלות • כמו

שיהיה בן עשרים ויותר • ומוכח מפסחים צ״א ע״ב דאומר
א״כ נכתוב רחמנא לפי אכלו מאי איש ש״מ כו׳ • ומשמע
שלולי שהאיש מיותר לא הוי נדרוש מעועא דקען מאיש • ואפשר
דבשארי מקומות דריש ממאי דלא כתיב גבר (ולהלן אי״ה
יבואר יותר זה) ובדרך כלל דרכי הדרשות של הגמרא * לא
ידוע לנו • ובהא דכתיב משפעים (כ״א פ׳ ל״א) כתיב או בן
יגח או בת יגח לרבות קטן וקענה שלא נאמר דווקא גדול וגדולה
משוס דכתיב מקודם (פ׳ כ״ע) והמית איש או אשה • הרי
דאשה ג״כ ממעע לקענה " ומ״מ בהא דכתיב תצא (כ״ד פ׳
א׳) כי יקח איש אשה וכתב לה ספר כריתות וכל הנאמר שס
לא שנה לן אס סיא גדולה ובין אס קענה קבל אביה קדושין
ובכל זה מועיל גירושין לקענה וכל הדינים הנאמר שס • וכן
הא דכתיב שם פסוק ה׳ כי יקח איש אשה חדשה לא יצא
בצבא לא נשמע חלוק בין לקח גדול׳ ובין לקחקעג׳ שקדשה אביה:

למבואר

שהוא הכל רק מדרכי הדרשות שנמסרו למשה
מסיני ומסר בע״פ איך לפרש * ובאיזה מקום
יודרש ואיש ואדם ואנוש וגבר ובן אדם הוא חמשה שמות
של אדם עי׳ בבאורי הגר״א משלי והוא משמות נרדפים ־ כמו
ששון צהלה שמחה רנה חדוה גילה • ויש בתרגום נרדפים
ובשינוי לשון וודאי שיש צדדי הבאור דרכי הבדלה לאיזה הוראה
לרמוז על עניניס גדולים בהמקומות שנכתב במקראי קדש •
וכדחזינן דמפסל ס״ת אס יחולף • ומ״מ בדרך הפשע יבא
לתפארת הלשון שינוי הלשונות • ולכן ימצא ממש בדבר אחד
שינוי לשונות תמורות כמו לא יחליפנו ולא ימיר " ולא מסיים
ואס יחליף או המר ימיר כי מקודם אומר רק בלשון כפל לעבור
בב׳ לאו ין • ולא שיהיה מתחלק פעם לאו זה ־ ופעם לאו זה
ומעתה גס איש ואנוש ואדם וגבר ובן אדם יבא להכותב
שערות או אגרות (שאינם בסוג תורה) כשיבא בכפל ישנה
לתפארת המליצה מאדם לאיש וכדומה • ולכן גס בגע שרוצה
להכפיל שם השם לכל גבר דתצביין ואנש לא ימחא נקע פעם
אחד גבר ופעם שני אנש לתפארת הלשון ולא ניתן לדרוש

ולא

דרשות כמו בתורה ונביאים

וכתובים :

אחדל לבאר מה שנראה לפענ״ד לבאר בגדרי ההבדל
בגדרי הבדלי שמות החדס הנמצחיס בלה״ק ובתרגום
באופן שיעלה מדוקדק ומיושב כל המקומות שזכרתי שהתרגום
משגה באיזהו מקומות וודאי שיש בזה עעס לבאור הענין ־
וגס יבואר שאין מקום כלל שימועע קען מגבר • והגס שהוא
מתרגם כן לאיש שבלה״ק הוי מעוע לקען ־ והתרגום היה
מוכרח לתרגם כך לפי באור העגין ושלא לשמור שיהיה שייך
דרשת חז״ל למעע קען והוא :

הנה

־{ה ק יש חמשה שמות להאדס ארבעה עצמים והחמישי
שאול ומורכב והוא אדם אנוש גבר איש הרי ארבעה
ועוד חמישי שאול ומשותף משני תיבות בן אדם ויעויין בבאורי
הגר״א למשלי (ח׳ פסוק ד׳) ובתרגום אינם רק ארבעה ושתים
המה מיוחדים ועצמיים ושנים רק שאולים ומורכבים משני תיבו׳

והוא אנש גבר הרי שנים ועוד שנים בר אינש בר נש הרי
עוד שנים משותפים כל אחד משני תיבות ומבואר שהוא מושאל
ואפרש מקודם ענינם בלה״ק • למה יש צורך בחמשה תוארים
וודאי שיש הבדל ביניהם ואיזה הוראה מיוחדת והוא :

אף□

הוא שם נכבד ביותר • והוא שם לכללות מין אנושי
מראשיתו ועד אחריתו • ונקרא בזה השם אדה״ר שהוא
מקור לכל הדורות והאישים • והעיקר הוא למה שנשמת כלס
מתואר בזה • ונשמת אדה״ר היה כלול ושרש לכלס • ונקרא

כן ביחזקאל המראה שראה לתכלית הנרצה בהנהגה העליונה
ואומר ועל דמות הכסא כמראה אדם עליו מלמעלה ואין לתאר
הזה חילוקים ותואריס מיוחדיס אחד לזכר ואחד לנקבה • כי
לא יאמר על הנקבה אדמה וכן כתיב ויקרא את שמס אדם
הרי דנכלליס שניהס כאחד בזה השם• גס לא יש בזה הכם תאר
שיורה על רבים אדמים והעעס הוא כמו שבארנו • כהוא כס
לכללות מין האנושי ועיקרו על שרש כללות מין אנוכי כנכמת
הכל הוא אוצר אחד שתארו חכמים ז״ל בתאר גוף • וע״ז
אמרו עד שיכלה כל הנשמות שבגוף • ומזה נמשך הערבות
ושנוצר חסד לאלף דור ומשתלם העונש על שלשים ועל רבעים
והכל הוא מצד שכל הנשמות והדורות ושלובס הוא נמשך מאוצר
האמור המתואר באדם ־ ובזה יבואר מה שהתרגום בריש
נצביס תרגם הא דכתיב שם כל איש ישראל כל אנש ולא
תרגם כל נבר כי התם ידבר מהערבות וכי כולם כאיש אחד
וידוקדק התרגום כמובן גס כבוד חב ואס נדמה כביכול
לכבוד המקום וכן המורא והכבוד יחויב לכל עלול ומסובב לעומת
עלתו וסבתו והקב״ה הוא עלת כל העילות וסבת כל הסבות כלס
וכן הבן הוא מסובב ועלול מאביו ואמו ולא ככל הבהמה והחיה
שרק הגופות מסובבים הבנים מאבותס לא כן זה האדם שהשילוב
הוא מפאת הנשמות ־ לכן יש בהם כבוד ומורא בעצם • וזהו
שתרגם בהא דכתוב (שמות ל״ב כ״ז) איש את אחיו ואיש את
רעהו ואיש את קרובו שהוקשה לו שהיה לכתוב קרובו אחר
אחיו לכן מפרש שנל דכתיב מאוחר הוא יותר מעלה שמקודם
איש לקום להרוג את אחיו היא לא לפלא יחשב כדאיהא במדרש
מי יתנך כאח לי כו׳ האחיס שונאים זא״ז קין והבל ויקס קין
כו' • יעקב ועשו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך • יוסף
והשבעים לכו ונהרגהו אלא כאיזה אח כאח משה לאהרן •

והענין שבסבת זוהמת הנחש נתרבה הנעיות וההתנגדות
בכחות האדם ומתחלק בהבנים תמצא בהם התנגדות ־ ורק
משה ואהרן נעהרו מזוהמת הנחש מכל« וכל אין בהם פרוד •
עבע שבחלקי הניגוד 'יפריד בין
וא״כ בכל האחים
האחים כשמתגדלים וע״כ הוי ריע אהוב יותר קשה להרגו •
ומה שאומר עוד שלא נמנעו בני לוי מלהרוג אף איש את
רעהו ועוד יותר מכלם נהרוג לאביו ולאמו כמו שאומר
בברכה האומר לאביו ולחמו לא ראיתיו הגס שאביו הוא אבי
אמו מ"מ הכל משלובי הנפשות ויחוייב המורא והכבוד מנד
שרשי הנפשות ־ וזהו שאומר עוד ואיש את קרובו • וע״כ
דקדק התרגום שבאחיו ורעהו תרגם לאיש גבר • אבל באיש
את קרובו תרגם ואנש ית קריב׳ • שאנש הוא תרגום מאדם
שאדם מורה על אוצר ושלובי הנפשות " ובתרגום קהלת במקומות
רבות מדבר מאדם שהוא דומה לבהמה כמו שאומר כי כמקרה
האדם כן מקרה הבהמה • וזה האדם העוסק בהבלי העולם
יעמל תחת השמש ולא בתורה שמאירה כשמש לכן תרגם
באלו גבר ולא אנש • כי אנוש הוא תאר לאדם הכללי והשואל

בדרך שאלה לאדם הפרעי למה שאיש הפרעי הוא ן נקרא
עולם קען דומה לאדם הכללי ושליעת כחו גורס להכריע
להכלל • אבל לא יכון כ״כ לבא אף בשאלה לאדם הנמשל
כבהמה כי תאר אדם באמת הוא על הנפש • ולכן שינה

עתה
*

שם התרגום ותרגם גבר :
אבאר לשם אנוש שהוא גם כולל למין האנושי אבל
זה נקרא בדור חנוש שנתמעע הצלם והדמות והוא

שם גרוע ביותר• יעויין בבאורו הגר״א למשלי (ח׳ פסוקד׳)
הנ״ל ויתכן שהוא ע״ש החולי כמ״ש אנוש לשברך כי נחלש
ונחלה על חולי הנפש מהתחברות החומר ודבוקה באשה
 .במחשבה ובמעשה כרצון החומר ומחמת שהוא ג״כ שם כללי
להמין אין תאר כזה ליחידה נקבה שלא יאמר על הנקיבה
אנושה • אמנם כאשר מזה המדרגה בא הפרוד בדעת ובמעשה

הנה "ה

בין

וכדסיון כסא מלך מורה על שמזה המקום מתפשס הנהגת המדינה ובכל פרסי ההנהגה יש משרה מיוחדת וכוללת  рיבא להסברה שכל פרשי הנהגה עליונה
תהיה למשרת זאת חורת האדם שנשמתו היא עליונית וגופו מאדמה וחורזת ושולפת סכל העולמות ואין כאן המקום להאריך יותר:

שרת עמודי א״ש חלק א
בין האישים יש בה תאר לרבים "אנשים" ובתאר הרבים המורה
ומעתה אבאר לשם
נמצא תאר
*
על איזה קבוצת חלק מהחלקים קטנים מזה המין האנושי •
וכשיפרד לחלקים יוכל להתחלק ג״כ איש מאשה * וימצא ג״כ
הפרוד מזה שלא תהיה עוזרת לבעלה רק מנגדתו • ולכן יש
תאר מחלק בין זכרים רבים ־ ובין נקבות רבות ־ לזכרים
אנשים ולנקבות נשים :

עתה

אבאר שם ,גבר עיקרו הוא על ההתגברות ומכל
הברואים שבארץ הוא המתגבר על כלם כמ״ש כל
שתהכו׳ * ובמין האדם עצמו הזכר הוא המתגבר וכובש להאשה
כמ״ש ורדו וגו׳ וכבשה חסר שהאיש כובש להאשה ובהכרח שמטבע
בריאת העולם הוא י וניתן כח ההתגברות בכח המין האנושי
ובהזכר ביותר אשר הוא יקרא בעצם גבר * כי לו ניתן
ועל
כל הברואים למיניהם *
להתגבר על
הגבורה

מין נקבה שבאדם • וכן בזמן ההריון כאשר אז כגזר
אס יהיה חלש או גבור חלק הגבורה שבמין הזכר בכלל הוא
ג״כ בעת שיבוא הגזר שיהיה ההריון זכר * וזהו שמתרגם
התרגום •למ״ש איוב והלילה אמר הורה גבר • וליליא די אמר
אתברא גבר " ומבואר שאינו מפרש כפירש״י * שנראה מפירש״י
שפירש על הפועל ההריון שהוא האב • אבל התרגום פירש
על העובר הזכר • ואז בעת ההריון נקרא חיפף גבר כי
טבע ההתגברות שבכח הזכר בעת ההריון יבא מדוקדק זה
השם שיחול בעת ההריון ממש וגס מבואר שע״כ לא ראוי
שיהיה זה התואר גס בנקבה שתהיה נקראת גברה כי אין
לה הלק הגבורה על כל * וזה התאר רק למי שלו מיוחד זה
הכח להתגבר על כל מיני הבריאה כי הוא שולט גס על
הנוקבא ואמרו שתשש כחו כנקבה • ובעבע הנקבה להיות
מתשושי כח ובדרך השאלה יבא לחלק הגדול כאשר הוא ראוי
לצאת בצבא * ולעבוד עבודה בשדה ובבית בהנהגה ושליטה •
ומחמת שיחולק גס הנקבות הגדולות להיות שולטות על
הקטנים• האס מייסרת ומדרכתלבנה ואף שהוא זכר • גס
שולטת בבית ומשרתי הבית שומעים לה " לכן יבא תאר זה
בין לזכרים ובין לנקבות כמ״ש פרעה (בא) לכו נא הגברים
כו׳ שהוא כולל בין להזכריס ובין להנקבות הגדולים והגדולות
השולטים בהטף להדריכם בעבודת המקום • וכמו״פ יבא
בשאלה על איזה אישה שולטת תאר גבירה :

ומחמת

שתאר גבר עיקרו על הזכר יבא לו זה השם
מן זמן שהורתו אמו והיה עובר בירך אמו
וגדל הוא וה׳ עמו • לכן לא ימועט מגבר הקטן • וגס
מחמת שהושאל גס לנשים שיגיעו לגבורות שיתוארו בתאר
גברים כנ״ל • וכמו כן בכל אופן שבא מחמת חזק הגדלות
על היצירה כמו שהמניק אין לו גבורה לילך ולצעוד כחפצו
וכעצתו • וכאשר נגדל בא לו זה ההתגברות * לכן הברכה אשר
הכין מצעדי גבר מברכים כלס גס הנשים גס הקטנים
שמחנכין אותן • ולא נמצא נוסח מיוחד לנשים אף להדיעה
הסוברת שאין מברכין בה״ש אם לא נתחייב בהן וכדעת הב״י
באו״ח סי׳ מ״ו סעיף ח' וברכת מצעדי גבר מברכין אף
הנשים והקטנים כמו שכן הוא עמא דבר :
ה

נה
"איש" הוא שס להפרטי וזה השם לבד
גס לנקבה כמ״ש בבראשית לזאת

יקרא אשה ני מאיש לקחה לזאת• ע״כ יעזוב וגו׳* ויש מזה התאר
גם לרבים אישים ואין ברבים בזה תאר לנקבות רבות כי תואר
נשים מובן שהוא מאנושי שעל הזכרים אנשים ועל הנקבות
נשים שהנון והשין מאנוש הוא • ובאיש אין נון כלל * ולבאר
ענין שם איש וחשה * ואימת ראוי להקרא בזה השם הנה
הוא כשיגיעו לזמן שהמה בני דעה שמחויבים במצות ־ ויש
להם דעת וחיל לקנות ולהקנות " ומבואר שהקרא אומר עעס
לשם הנקבה שנקראת אשה ועל הזכר אינו אומר עעס
ומוחלט שכן ראוי להקרא להזכר בתאר איש • ולכאורה לא
ידוע במה יחולק שהזכר יבא עליו תאר איש בעצם ולא
בדרך הסכמה כי בלה״ק הכל הוא בדרך החיוב לא בדרך
הסכמה ובאם שהיה בדרך הסכמה לא יחוייב ההסכם באיש
יותר מבאשה אבל למה שהכל הוא מדרך החיוב • ובאיש
יש בו מה שיחייב שיהיה ראוי להקרא בזה • ואומר בבאור
זאת • כי הגמרא אומר בסנהדרין צ״ג ע״אאין איש אלא
הקב״ה שנאמר ה׳ איש מלחמה יעויי״ש והענין שתאר איש
הוא על העילה והסבה המסבב ופועל שהפעולה והתולדה
ממנו הוא * וא״כ מי הוא שראוי להיות מתואר בזה השם .
הוא הקב״ה שהוא עילת כל העילות וסיבת כל הסבות ומחויב
הוא ’האדנות והשליטה וזהו שתרגם על ה׳ איש מלחמה מריה
דנצחין ויען כי כתיב בבריאת האדם ויאמר ה׳ נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו וענין הצלם והדמות עיקרו הוא למה שהאדם
בבחירתו ומעשיו שולט בעליונים ובתחתונים שכלם מונהגים
ע״י כי ה׳ צלו על יד ימינו ולכן ע״ז הדמיון יתואר עליו
בדרך השאלה תאר איש כי הוא כעילה לשלוט בהנהגה וכמ״ש
כל שתה תחת רגליו וכמו שפירש בנפש החיים ענין צלם והדמות
ומ״ש מלאכי אלהיס עולים ויורדים בו וידוע הוא ־ ואדם
הראשון נוצר בדעת והגון לשליטה הנ״ל * וכמ״ש ויניחהו בג״ע
לעבדה ולשמרה ודרשו רז״ל לעבדה זו מ״ע ולשמרה זו מצות
ל״ת אבל כל הנולדים עדי יגיעו לכלל דעת אינו מחויב במצוה
כלל מה״ת וכשנעשה גדול ומחויב במצות אז מגיע שיחול עליו
שם איש כי אז בא למדת השליטה הנזכרת * וזהו איש ולא קטן
אבל על גבר לא נדרש כך כמו שבארנו לעיל שבא לו זה השם
מזמן ההריון ומחמת שהאיש הוא הבה להתחלת הויות הנקבה
כי היא אחת מצלעותיו ומיוחדת לו ע״ד החיוב שיהיה הוא
שליט בה למה שהיא ממנו נוצרה לתכליתו ולא ידמה ענין זווג
האדם לזיווגי הברואים ולכן אומר שלזאת יקרא אשה כי להאשה
ג״כ יש בחירה ושליטה וכל זה מבעלה בא לה ושע״כ יעזב
כו׳ ודבק באשתו כו׳ כלומר שענין הזווג שלהם חיוב הוא
ומזה נמשך שיש להאיש קנין באשתו ע״י נשואין שהיא מיוחדת
רק לו לבעיל׳ ואימת יש לו זה הקנין כאשר יקרא בשם איש
כמו שהיה אדה״ר בעת שלוקח אחת מצלעותיו ונבנה לו האשה
אשר מזה נמשך שעבוד האשה לאיש מה שאינו כך בכל הבע״ח
כי האשה מיוחדת לבעלה' וזרים לא יבואו עליה אבל האיש
מותר בנשים זולתה ושע״כ יקרא האיש גס בלה״ק בעל כי הוא
שליט
גה"ה

נראה לבאר בפשטו הכתוב ריש בא בשאלה פרעה מי ומי ההולכים * ובאמרו יהי כן ה׳ עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו נקרעה נגד
פניכם ־ לא כן הגברים כו׳  .כי אותה אתם מבקשים כו׳ ע״כ כי מחיוב שליטת המלך לבלי להניח להאטת להרוג ולאב־ לבנ״הס ונבנותיהם •
ואס יהרוג האב או האס לבניהם \ והגס שחפצס להדריכם שיתנהגו בדרכם נקום ינקם האב ־ וזהו שאמר פרעה שכאשר זה האופן לילך המדברה דרך
ג׳ ימים מקום לא עבר איש ומלא המדבר מנחשים שרפים ועקרבים וחיות מזיקות ־ ולא חשב שילכו מזוייניס כי איך יניחם בכך ואולי ימדדו ־ ובני כלי זיין
הרעה מעותד נגד פניהם

שוודאי כמה ימותו ע״י

המזיקין • ולכן אמר שאין זה רצון ה׳ • כי איך יאמר ה׳ לו שיעשה כך לבלי להשציח על הטף שלא

יוזקו ויומתו ע״פ רצון אביהם ואמותס ולמחות אין חובה עליו אחרי שזה המה מבקשים בעצמן אבל על הטף חובה עליו לבלי להניחם שיוזקו ע״י אביהם והוא מבואר :
עוד יש לבאר יותר ממה ששם איש היה מחויב לו מקודם * שזה התאר הוא למה שיבואו התולדות בסבתו והוא העילה לצאצאיו ־ כי יש להבין איזו

כוונה בגמרא יבמות דף ס״ג ע״א מ״ד זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא
על חוה־ והוא פלאי • עוד יש להבין במדרש בשעה שאמר הקב״ה לבראות את האדם נמלך במלאכי השרת א״ל נעשה אדם* א״ל אדם מה טיבו א״ל
חכמתו מרובה משלכם הביא לפניהם בהמה וחיה ועוף א׳ל זה מה שמו ולא היו יודעין העבירן לפני האדס א״ל מה שמו א״ל זה שמו שור וזה שמו

חמור זה סוס וזה גמל •

א״ל ואתה מה שמך א״ל אני נאה להקראות אדם שנבראתי מן האדמה ואני מה שמי נאה לך להקרא ה׳ שאתה אדון

אמר הקב״ה אני הוא שמי שקרא לי אדה״ר חזר והעביק לפניו זוגות זוגות • אמר לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג * ולאדם לא מצא עזר כנגדו כו'

יעויי״ש •

ולכאורה לא נדע הפלגת החכמה לקרא שם לכל א׳

מהברואים * כי באיזה שם שיהיה נקרא ־ ולכל מין יהיה שה אחר יובן מיני הברואים

איש איש למינו וע״כישענין מעלת השס הוא שיהיה מורה על תכונתו * וא״כ באס שיש

מלאכים על כל מין ומין כמו שיש על כל עשב ועשב • וכמו

שנראה שפירש" ,לפרק שירה שהמלאך הממונה אומר לזה למה שע״י זה הבריאה יבא גילוי הכבוד כמו שהוא בהקרא שמביא בפרק שירה אה כן יש
"לאי
(ח״א)כח

׳
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שרת עמודי איש חלק א

שליט בזה בהאשה מצד יצירת האשה חלק מהאדם לשתהיה
מוכנת לו לזה התכלית הגדול להוליד תולדות מין האנושי להמשיך

הוא כלה בלשון תרגום וסיומא בלשון הקדם ויבואר

בעז״ה ועולה מדוקדק מה ששינה התרגום שבכ״מ תרגם לבן
אדם בר איכש וליחזקאל בר אדם ודו״ק :

אורות הכפשות מיוצר הנשמות המתואר בתאר גוף אשר
המה מאוחדים משורשם שכלולים בשרש נשמת אדה״ר אשר
ע״ז אמרו אין משיח ב״ד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף
ואומר שמה שנקרא כל מי שיש לו דבר קנוי לו בתאר בעל
כמו בעל השור נקי וכדומה הוא רק שאול משם האיש שנקרא
בעל לאשתו ולכן התרגום אונקלוס תרגם במשפטים על בעל
אשה בעל אנתת ועל בעל השור מאריה דתורא כי בבעל
אשה הוא השם כהנחתו למה שהיא נוצרה להיות מיוחדת
לבעילה ומחמת שע״כ הוא אדון עליה בזה לכן יקרא גם אדון

ומעתה

השור בזה ה תאר והוא מבואר :

 Л0ГИ1שעיקר שם אשה הוא להיות שנוצרה להיות
מיוחדת לאיש ותהיה קנויה לו לזה ואימת יכולה
היא להקנות א״ע הוא כשתגיע לכלל דעת כמו חוה בעת יצירתה
וע״כ זה התאר ראוי להקרא כשהיא גדולה וגס אז יש לה ג״כ
כה לשלוט במעשיה בעולם ומכרעת לכף זכות ולכף חוב כידוע :

ףייזי

כי עיקר שם איש ואפה הוא להכנת הזווג וחבורם
*י ע״כ הושאל גס לכל דבר המיוחד להיות חוברות כמו

ביריעות וקרשים והגס שאין שייך בהם דעת גדול ודעת
קטן ומ״מ יתכן שרומזות על זווגי האדם וכמו בכרובים דכתיב
בהוא איש אל אחיו ודרשו שהיו כמעורות איש ואשה ונקרא
אחיו למעלת האהבה כמ״ש לא זז מחבבה טד שקראה אחותי
ואין להאריך בזה :

ועתה

אבאר שם "בן אדם" זה מורה על חלק הפרטי
מכללות זה האדם שבארנו לעיל וכבר בארנו ששם
׳
אדם הוא שם נכבד ולכן נקרא הנביא יחזקאל ב תאר ההוא
בן אדם ושיכל התרגום שרקעליו;ן תרגם בר אדם אבל על
הזולת תרגם בר אינש והגס שאינש הוא תרגום מאדם אבל
לאדה״ר עצמו יבא אף בתרגום שמו כמו שהוא בתאר אדם
לגודל ערכו שקרא לו המקום זה השם והוא היה אז בגודל
ההשגה ואח״כ כשחטא ונעשה מחיצה מהגשם בכל ד׳ יסודותיו

אחריבארתי בעזה״י לכל חמשה שמות אדם• אנוש•
 ,גבר • איש ־ ,ק אדם ־ באורם והבדלס בלה״ק
עתה אבאר איך יתורגם בארמית והנה שמות מיוחדים בארמית
רק שנים המה לאדם אינש ולגבר גבר והיתר הוא רק
מדרך השאלה ושתופי תיבות לאדם אינש כי אנוש הוא מדריגה
הפחותה בקדש ומרמז לכללית ובתרגום היא עליונית ממקום
שפוסק הלה״ק משם מתחיל הארמית וגבר לגבר כי הוא מורה
על התגברות ונכון ,שיהיה כן גס בארמית ולאנוש שהוא
שם הכללי והפחות לא נמצא בתרגום ונשאל לזה בר נש ולבן
אדם בר אינש כי אינש וגס אנש הוא דכר ונש הוא נוקבא כי
היא ע״ד נשתה גבורתם ט״ש לקיחת צלע ובשר מדוכרא וכן
בלה״ק נקראות נשים ובתרגום נשיין ומורה על תשות כח של
נשים למה שהיא רק כעלול וחלק נפרד מהזכר ופחותה במדריגה
ואנש לעומת אדם בלה״ק הנה באדם אין תאר כלל לנשים
ובאנם יש עכ״פ במספר רבים שנקראות נשים ולכן לבן אדם שהוא
מורה על חלק מהאדם הכללי שהוא גודל המעלה ואין בו תאר
זולת לא לאשה יחידה ולא לרצות תרגם בר אינש
ואנוש הוכרח לתארו ג״כ בבר מצד שבא בדור אחר הוא
בדור אנוש • והוא עכ״פ חלק מאנוש שבתרגום שהוא מורה
כמו אדם שהוא שם לכל הדורות כלס כאחד ומאנוש עד
יתוקן כמקודם יבא לזה החלק תאר אנוש ולחלק נחשב בערך
הכלל כולו שהוא כל הדורות על כן תרגם לשון בר נש חלק
מהכל וגרוע עד שים בו תשות כח לנפש וגברה החומר שהיא
הנקבה ומתחלק לרבים ולרבות והוא מבואר למבין :

ולשם

"איש" כשהוא מדבר מעגין שעבוד הזווג שהיא
כשקונאה כשהגיע לדעת
משועבדת להזכר
והיא ניקנית לו אז מתרגם בעל כן תרגם במקום עיקר הנחת
שם איש וחשה שהוא לענין הנ״ל ותרגם לדא יקרא אתתא
כי מבעלה נסיבא דא וכן ביאהבני אישי ■וכן בהמעע קחתך
את אישי אבל בכל זולת זה הוכרח לשאול שם להזכר תאר גבר
שהוא מגבר שזה נופל בעת ההריון שיבא הגזר שיהיה זכר
כנ״ל וגס בבנות לוט שלא חפצו ולא דרשו נישואיו רק זכר בזנות
תרגם ואיש אין בארן וגבר ליה בארעא ואף המקום דממעעינן
מאיש קטן לא מצא שם לתרגם בארמית בתאר שיורה ע״ז
כי בעל הוא רק כשהוא עכ״פאדון לדבר שמדבר והוכרח
לתרגם גבר כמו על גבר ומדוקדק בגט שלכל גבר הוא תאר
לכל זכר ושוב אומר ואנש לא ימחא בידיכי כל הנכנס תחת
תאר הכללי שהוא אדם שכולל איש ואפה :

ט״י אכילת טן הדטת המורכב מד׳ יסודות וקשורס בחבור טוב
ורע ונתגבר ד׳ קליפות שמתארס הנביא שקודם הגיט לנבואה
מעשה מרכבה ראה רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו
סביב וכמבואר בשערי אורה שהיא כערלה ג'  -שניה והרביעי
נגה הוא רבעי מתחלל על הקדש ומשם יבא לשון תרגום
שהוא מקום חבור לקדש ומתחלל בקדש מקודם דבר אדה״ר
משותף לשון הקודש ולשון תרגום אבל כשהרבעי נאסר ע״י
חטא אדה״ר לא מזדקקים המלאכים ללשון תרגום ויעוין מזה
בשל״ה הקדוש במצה שמורה בפירושו למה שכהא לחמה טניא

הג ז "ה
מלאך מיוחד לכל מין ומין וגבוה וגבוהים עליהם • וכן נראה

שלוחים להשפע אלקית

עוד

לנכון

וזאת

ממה שלהחיות ארבעה שבמרכבה יש פני גשר

למין החיה והבהמה והעוף

ואריה

ושור

שהוא

מורה

על שהמה

וא״כ למה לא ידעו המלאכים לקרוא שמות להם :

ראוי להבין פשע המקרא במ״ש ויצר כו׳ ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אפר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו • ויקרא האדם שמות
לכל הבהמה ולעוף השמים• ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו ויפל׳כו' ע״כ והנה ממ״ש לראות מה יקרא לו מוכרח לדרשת המדרש

שהוא בכדי שידעו

המלאכים גודל חכמתו • כי לפני המקום הכל גלוי

הוא שמו מכוון כאמיתתו ־ אמנם מה הוא זה שאומר

וידוע וצפוי וכן זהו שםייס לגודל

ההפלגה שכל

שיקרא לו האדם נפש חיה

עוד ויקרא האדם כו' ובאותו הכתוב עצמו מסיים ולאדם לא מצא עזר כנגדו התחיל

בקריאת

השמות וסיים הנמשך מזה שבקראו שמות להם לא מצא עזר והוא כדברי המדרש שאז העביר לפניו זוגות זוגות וקינא להם מה שיש להם זוג; ואין
מובן מהו מישך שייך לקריאת השמות עוד במ״ש וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה כו׳ הפסיק בתיבת האדם בין לו ובין נפש חיה ־ וכך היה צריך

לכתוב וכל נפש חיה אשר יקרא לו האדם כו׳ :

ואומר

שני הקדמות והצעות לבאור הנ״ל א׳ מהידוע שבכלי מראה השעות יש שמות מיוחדות לפרש י הכליס שבה בדמיון מקום שמונח בה מוסגר
ברזל ארוך ודק ורחב קצה ומתגלגל לרוב דקותו וכקר־א (שפראנזינע) • ונקרא המקוס שמונח בו תיבה (בל״א קאשטין) גה יש אופן קסן

שעומד בפ״ע במקום מיוחד ומוגבל
ועכ׳ז

ונקרא (שטייגרעדיל) • גה המקל המראה השעות או הרגעים נקרא (ווייזער) ולכל אלו השמות מבואר השעם •

לא יורה השם משנים הראשוניס שזכרתי על פעולה הנמשכת ממנו בכללות כלי המראה שעות כי נקראת • כי החיבה

הנקראת קאסשין יקרא

כך אף אס לא היתה כלל קבוע בכלי המראה שעות למה שהוא מקוס שיכנס ויוסגר בה (השפראנזיצע) • והאופן הקשן שנקרא ששייג רעדיל הוא רק

כשעומדת קבוע במקומה ואף בזמן שלא

יסובבו; האופנים מכלי המראה שעות ורק עומדים מ״מ היא עומדת במקוס מיוחד לה וראוי להקרא שסייג רעדיל •

מחמת שהיא עומדת כבמקום גדור הנקרא שסייג אמנם המקל הנקרא ווייזער הוא שם האמת כמו שהוא פועל כאשר סובבים האופנים ופועלים בדקדוק
שיצאו ברצון ותכלית הנרצה שיודע השעה והרגע ע״י חזיון מזה המקל שהוא יראה בסבובו והלוכו באיזה מקום יהיה רגל דרוט בכל רגע ורגע •
ומעתה כאשר כל הבריאה כולה שמיס וארץ וכל תולדותיהם כאחד ממש נבראו שכלם יוציא לתכלית הנרצה ומשולב הכל כאחד ושע״כ יקרא המקום
מצד שהווה לעולמו בשם הויה המורה על כל ההויה כלה ממש וככל סדר המשכה בהיה שהוא הבריאה ובהוה שהוא כל גלגולי העניניס מראשית
הבריאה עד קץ כל הדורות ־

עליונים ותחתונים בשלובם

וביהיה שהוא התכלית הנרצה מהכל לזמן התחיה ואדה״ר

וקשורס בבריאה

שידע לקרא לזה השם הגדול והנורא ודאי שצפה בכל הבריאה

ובהוה בהמשך הבריאה ובתכלית הנמשך בכלל ובפרש ומאין צפה כ״ז הוא ממש מבשרי אחזה ט׳ • כי
נעשה
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האת

חזיתי שאין ידוע לכת״ר מה שהיה כאשר שלח הרב
דקרחז למורי דפה (זה ד׳ שניס קודס היותי פה
אבל ידוע הוא דרך כלל בפה) כי אז עיקר ערעורו היה מה
שהעד חתס בשס שנקרא לתורה לבד ולא בחניכתו ודרשתי
מדיין אחד בפה ושאלתי מה היה הערעור ואמר לי בזה״ל
שכמדומה לו שהוא העד חתם אברהם וערער למה לא חתס
גס לשס אבא ומחמת רחוק זמן לא זכור בדקדוק אבל חלילה
אז מערעור חק תוכות ויהיה לפלא זה בעיני המורים
ויהיה מחכו על זה הערעור ומחמת כן מתלוננים מאוד אחי
האשה על הרב בקראז למה לא ערער אז זאת ואומרים אולי
נתחדש זאת אח״כ ומי יודע ממה נעשה הגרר ואין להם
אומן בכל דברי הרב דקראז ואומרים שהוא מעליל כאשר ראה
שלא מצאו דבריו מקום בעיני המורים דסה״ק ובעת הביא אחי
האשה את מכתבו הראשון לפני אמר במסל״ת בזה הלשון
שבנשואיה אני החייב שכאשר הבאתי הגב״ע שהעידו והכחישו
לדברי הרב דקראז שאמר בשם הסופר שהי׳ חק תוכות וידעתי
שגס הלעז שרצה הרב הנ״ל להוציא מתבטל הוא והוכחש
לדברי
אמרתי לאחותי שתנשא שכבר הבאתי ג״ע המכחיש
המעורר והגס שכת״ר אמר שימתנו עדי יתראה פנים עם הרב
בזה ומה להס להמתין
דקראז אמר שאנחנו מחויבים
במה שיחדש דברים עוד המערער אשר לדעתם חפץ בעלילה
לבא עליהם ומחמת שחדש ערעור שנית וכו׳ ולעינין שורת הדין
אינה מחיובת האשה להאמין לערעור כזה עד מפי עד ואף
לעד ממש צדיק מפורסם לא מחויבת להאמין ומה גס בעד מפי
עד שרק קול שמועה שמע וכמו שנשמע מהעד מפי עד בדרך
כלל שהיה חק תוכות כן נשמע עתה ההיפוך שהגיד עכ״פהעד
הראשון בתורת עדות וגס עוד עד שני והוסר כבר גס כח
הלעז ורק מחמת שלא בארו העדים כ״כ ואולי לא יודעים
ענין חק תוכות אבל רק מפי העד הא׳ נשמע וכדרך שבא
הלעז כן הלך ורק ממה שניכר דברים הניכרים ענין הגרר
שתחת הד' ואומדנא נקראת ־ הגה לעומת זה יש כבר אומדנא
גדולה שהגיד אחד במסל׳ית אשר עמד וראה ואמר שרצה
הסופר לעשות גמר התיבה לא בסוף שיטה והוזהר ע״ז והשלים

מפיו שלא היה חק תוכות והיתה תובעת משפע שרוצה
להנשא ע״פ חזקת היתר שנתנרשה בב״ד ונס שוב שנית
התיר הב״ד אחר ואומרת שאינה הפיצה להמתין על דרישות
וחקירות חדשות או ישנות ורוצה לקיים כמ״ש לא לתוהו
בראה כו׳ ואינה רוצה להתעגן עוד יותר שזה רב הזמן
שנתעננה מהערעור באיזה כח נעכב עליה ומאי גודא דאסורא
היה רמיא עליה וע״כ איני מבין מה זה שייך לקדש וכנס
שזכר כת״ר וכת״ר קצר לי בזה וגס לא עלה הכתב שם דאוכל
למקריה יפה ושערתי שמזכיר מהחלוקה בקדש למינקת המוזכר
בתוספות יבמות ל״ו ע׳יב ד״ה ולא בשם ר״י מאורלייכש ובש״ע
אבהע״ז סי׳ י״ג סעיף י״ב וברמ״א שס ואולי כיון לענין אחר
ויעויין בצ״צ סי׳ קי״ג מזה :

ולא

יתמה כבודו מה שנתעוררתי לדבר ערס ברור העדיס
בה ספיקות ושע״כ כתב שמדת
ולהכריע במה שיש
בנקלה אולי יעלה הנב״ע
לבחור מקודס
יראת ההוראה
לעובה אבל באמת כי אס לו שיהיה נקל לגבות נב״ע בזמן
קרוב לא חרדתי החרדה הזאת והיתי זריז לעשות הגב״ע כמבוקש
אבל כאשר יתמהמה זמן עובא וע״א לא ידוע עדיין כלל ואחי
האשה הגיד לי שכבר נפרשה האשה ע״פ גזירת כת״ר •
ודואגים מאוד שלא תתעגנה על בעלה בסבת זאת וגס מי יודע
אס יבורר מהגב״ע ואולי לא יזכרו בדקדוק מחמת רב הזמן
כי ארכו הימים וכשיודע לבעל שיש לעז על הגע הקודס לנשואים
ולא עלה הברור הגס אס לא נמצאו ממנו אחרי העיון במשך
ונתירוה לו מ״מ יהיה לבו רופף ותהיה כמאסה לו וחוששין האחים
שלא יעלה מזה גרושין .וגס הפרישה עצמה לזמן קשה מאוד
ואומרים שלע״ע היא נפרשת מבעלה ואומרת עמאה אני ולא
מגדת לו הענין ויריאיס כשיודע לו מי יודע מה שיעלה
בהענין וע״כ וודאי שיש פנים לכאן ולכאן וגס אני מיראי
הוראה ביותר מחמת מעוע ערכי ובכל זאת ראיתי להאריך
בזה מחמת שחובה על כל בר אוריין לתור אחר עומק
הדין עד מקוס שכח שכלו מגעת ולברר כל צדדי הספק
בזה והבוחר יבחר • הנלע״ד כתבתי בעזה״ש :

שאלה

עד בשיטה שהוא ממש כדברי הרב המסדר ומי יודע אימת
נעשה הגרר אחרי שעבר זמן טובא משך איזה שנים עד יצא
זה הלעז והאשה כבר הותרה כי נתגרשה בב״ד גם שנית
בשם שעלה להורה
הותרה כשבא הערעור מחתי׳ העד
לבד ודאי דקדק אז הרב המערער בהגט שהגיע לידו וכ״ש

איך לכתוב שם אשה טובא בגט • כי הנה
ראיתי לאיזה רבנים מסדרים שכתבו בגט
לשם אשה הג״ל טאבא • באלף אהר הטית אם נכון
הוא כך לכתחלה ואם אינו אלא בדיעבד :

הוא מהמבואר בש״ע י״ד סי׳ י״ח סעיף י״ג בנבדק הסכין
אף רק קודם שחיטה לבד שהגם שצריך לכתחלה בדיקה
אחר שחיטה שמא נפגמה בעור ומ״מ אס נאבד ושוב נמצא
פגום דאמרינן אולי שבר עצמות ולאו אדעתיה :

ונןי||י

נו

בעזה״י

הנה

בב״ש בשמות נשיס באות טית כתוב עויבא • וכתב
ע״ז הגאון בעל עיב גיעין בציון וא״ו וז״ל בתשובה
כתבתי שלפי הברת מדינתינו אין לכתוב יוד אחר הוא״ו רק
יש לכתוב עובא בלא יוד ובאלף לבסוף וגס כתבתי שלפי

איך היה אס אף בעת הוציא הרב המערער להלעז
ממה ששמע שהוא רק עד מפי עד ומה גם אחרי

זאת שעכ״פ הוגבה הגב״ע שאמרו שני עדים י וגס זה שהוגד

ה ג ה" ה

הברת

נעשה בצלם ודמות של מעלה להיות מעותד לפעול במעשיו ע״י רצון של מעלה בכל הבריאה כלה כנפש הפועל חיות ותנועה
יקרא האדם בחאר נפש חיה • ולכן לא יפלא שידע לקרא

בכל האברים ושע״כ

שם לכל החיה והעוף בהתבוננו בדרך הנ״ל בפרטי הכוחות למיניהם ובמה שנמצא בו ולתכלית

הנרצה בהשור והחמור אס יושמר מכלאים ומהקרבתו לשור במזבח ואכילת הקרבנות •
בעורה ס׳ת ושהמשכן במדבר יוילכוהו פריס ובפלשתים וישרנה הפרות וכדומה

והשמירה מדם

וחלב ועבודה בשבת ומצער ב״ח וממה שנכתב

רבות אבל המלאך הממונה עליו

לא יודע

רק בחלק ההוא לבד ולא

בכללות הבריאה ולא פועל רק בחלק לבד • וזהו טעס נכון למה שנותנים רשות זה לזה כשמקדישיס כלס כאחד ביראה לומר

שירה הכוללות מלא כל

הארץ כבודו • כי הוא רק משתוף מעשי כלס ונתבאר טעם למה שלא ידע לקרוא שמות רק זה האדם ושקריאת השמות הוא מחמת

שהוא המשביר

ובתאר איש אשר אמרו אין איש אלא הקב״ה ונתבאר ענין מה שאמר שבא על
הוא בדמות
ומשפיע לכל הנולד והנמשך והתכלית כי פ״כ מתואר
כל בהמה וחיה • והענין כאשר נצמוה לקרוא שמות התבונן בעצמותו ובכחוח השפע לכל פרט מהנבראים ובהנולד משולב הוא עמס משמירת המצות

התלוי

הצעה

בכל אחד ובחלוקי הכחות יקרא אז שס :

ב׳ כאשר האדס בסבת הנ״ל נקרא נפש חיה שהוא המשביר לכל העולמות עליונים ותחתונים ’ ויש הבדל שבזוגי עליונים הכל הוא זווגים
חמידיס לא יפרדו וזווניס תחתונים הס נפרדים ומתחברים לקיום המין ונשמת האדם שהוא זווג אדס וחוה אשי על שניהם כאחד כתיב

ויקרא את שמס אדם • המקום קרא להס כאחד בזה השס על שס נשמתם (והוא לבד מה שקרא אדס לעצמו מחמת שהוא מן האדמה) שעל זה רומז
דמיץ שראה יחזקאל דמות אדם על הכסא • וזהו מעין זווג עליונים וכן

צוהו המקום לקרא שמות ומאין ידע
שאין זה בו

הוא כאשר התבונן למה שהוא איש

ולא יתק אם לא שיפרד אז יחיה אותם גס בזה ושע״כ

נבראו בו פרצופים כללים כאחד
משפיע לכל הנולד וכל הנמשך

ושיסכים להיות גס כתחתוניס ושיפרדו אז
לכל הבריאה ואז העביר לפניו זוגות • וראה

קרא לה חוה שהיא היתה אס כל חי כלומר כל הברואי סטה שהולידו היה

בשבתה ואז נתקרר דעתו י והבן בזה כי מתיישב הכל בעזה״י :
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הברת מדינתינו טאבא באלף אף שהעולם רגילים לכתוב עובא
בויו באגרות ובשטרות • לפי שמנהג אבותיהם בידיהם ואין
מדקדקין כ״כ במה שהמבטא מתחלף מזמן לזמן * ומ״מ בגיטין
יש לדקדק ע״פ הברתינו טאבא באלף ואס רגילה לחתום בויו
כותבין כן ומן הסתם לכתחלה יש לכתוב בא׳ טאבא • ואס
כתב טובא בו יו כמנהג מקדם כשר בדיעבד עיי״ש עמל :

ומזה

המסדרים לכתוב טאבא אבל טעות הוא
שפטו
לפע״ד כי מבואר בדברי טיב גיטין הנ״ל שבמדינתו
נשתנה בשני דברים * א׳ בין בקריאת העולם ובין בכתיבת
שטרות ואגרות והוא חסרון היו״ד שאין מבטין עוד בהרגש
יוד אחר הטית וא״ו או טי״ת אלף * שנית נשתנה רק
בקריאת העולם ולא בכתיבת שטרות ואגרות • והוא שבקריאה

נשתנה הט׳ שנבטא בנקודת קמץ טאבא • ומאז היתה בשורק
עתה בכתיבת שטרות
גדול טובא ולכן מאז וכן נהוג т
ואגרו׳־־ ־’ כותבים וא״ו אחר הטית הבאה על הוראת נקודת
מלאפוס או שורוק גדול • ולפי הקריאת העולם שכן צריך
לכתוב לכתהלה הוא באלף אחר הטית כי האלף מורה על
נקודת הקמץ :
הוא מבואר טוד במ״ש שם קודם להנ״ל באות וציון ה׳
י בסופו וז״ל ואין לחוש שיקראו גם טאבאל בקמץ כמו
קריאת טאבא ע״כ הרי מבואר שבמדינתו מבטין לשם טאבא
הטית בקמץ • ונשתנה גס בענין הנקודה של טי״ת ממה
שהיה לפני כתיבת הב״ש בזמנו ובמקומו שאז היה בשורוק
גדול ועתה בקמץ :

וכן

אכן

ידוע הוא שבמדינתנו לא נשתנה נקודת הטית בקריאה
י ואין אומרים בקמץ ורקמבטין בשורוק גדול ולא נשתנה
במדינתנו ממה שהיה בזמן הב״ש " וא״כ וודאי דצריך לכתוב
כמו שהוא בב״ש בוא״ו אחר הטי״ת ולא באלף ואין לדמות
במדינתנו כשיכתוב טאבא בא׳ שיוכשר עכ״פ בדיעבד כמו שכתב
בעל טיב גיטין על מדינתו שכשר בדעבד אס כתב טובא
דשאני התם דעכ״פ כתב כמו שכותבין על דרך נהוג הקדום
טובא ומשונה במדינת בעל טיב גיטין קריאת העולם מהכתיבה
ולכן בדיעבד כשר כנהוג הכתיבה וידוע הוא לכל שזה השם

שנקרא טאבא נכתב בשטרות טובא • ושכן נכתב בגט ושפיר
כשר בדיטבד .אבל במדינתנו שלא נקרא ולא נכתב בשטרות
ואגרות טאבא • רק יש שכותבין טובא ויש טויבא בשנוי
שנשתנה שנשמט הברת היו״ד נשאר ליחידים שכותבים כמו
נהוג הקודם • אבל לענין מה שהיה מאז וא״ו אחר הטית לא
נשתנה כלל • ומה שהיה מקדוס ומה שנכתב ונקרא עתה הכל

הוא באופן אחד • ואיך יוכשר גט שיוכתב כהקריאה במדינה
אחרת באוסטרייך שאין ידוע זה רק להרואה בספר טיב גיטין
ששם נשתנה בקריאה לנקודה אחרת ואינו לא מקום הנתינה
ואף לא מקום הכתיבה • ובמקום הכתיבה והנתינה אין קורא
ואין כותב בשטרות ואגרות ואין חותם • ומעולם לא היה
נקרא או נכתב זה השם בזה המקום ולא נשתנה ממה שהיה
מאז לענק נקודת הטית • ולכן נראה לכאורה דשינוי גמור
הוא שיופסל אף בדיעבד:

ן2ןךן שיש לדון צד היתר לענין דיעבד הוא ממ״ש הרמ״א
בסי׳ קכ״ט בסופו וז״ל כל כנוי שמשתנה מכח לשון
הכתיבה כגון ליב לייביל כו׳ * או בכנוי מענדיל שיש מדברים
מענדיל כו׳ הולכין אחר לשון בני אדם במדינה שנותנין בו
הגט • ואין להקפיד בזה איך נמצא השמות והכנויים כתובים
כי כל אחד כתב כפי לשון מדינתו • ולכן כו׳ אמנם כו׳
מ״מ בדיעבד אם שינה באחד מאלו הדברים כשר בדיעבד
עכ״ל הרמ״א הרי דמכשיר בדיעבד בשינה וכתב כמו שהשם
ההוא נקרא ונכתב במדינה אחרת :

לכבל

כתבתי לאדמו״ר וש״ב הרב הגאון נ״י מוהר״ר דוד
טעביל מרא דאתרא דק״ק מינסק בעל המחבר ס׳
בית דוד * והדפיס אדמו״ר לדברי בספרו הנ״ל בסימן י״ח

ללמוד היחרא לגט הנשלח מפאריז * שהיה כחוב שם פרידא
”
פריידא בשני יודין המורה על כקודח פחח פראיידא
וכתבתי שהוא רק שס המשתנה במבטא המדינות שבפאריז
מדברים וקוראים לכל אשה שבזה השס בפח" ח ובהריש היוד •
ויוכשר בדיעבד והוא עגון גדול כמובן אחרי שבעלה היה בפאריז
וכדיעבד דמי והשיג עלי אדמו״ר וש״ב בתשובתו שם סימן
י״ט • ופירש להרמ״א שהוא רק בלא יש שינוי בהנקודות ואותה
הנקודה עצמה נדבר בשינוי המקומות יעיין בו ולא זכיתי
להבין דבריו בזה כי הלא ברמ״א מפורש הוא שהשינוי
במדינות הוא מענדיל מנדל וכן ליב ליבל וכו׳ הכל הוא
שינוי בהנקודות ושעל כן לא שוה הכתיבה בהמדיכות שבמדינה
אחת כותבין מנדיל ולא מענדיל • וע״כ שאף לפי הברתס
הוא בסגול ולא בפתח וע״כ כ ותבין בעי״ן :

והטעם
*

דמכשיר הרמ״א בדיעבד נראה לפע״ד שהוא מחמת
שידוע הוא שהשינוי הוא מחמת שינוי המדינות

ולא שנשתנה האישים שלא יש במדינה אחת שיהיה נקרא זה
מעכדיל וזה מכדיל ־ כן היה בזמן הרמ״א ' [ועתה שנמצא
מעכדיל ומכדיל במדינתנו וודאי דפסול אף בדיעבד וק״ל]
והוא כמו בזמנינו שם מרדכי ומרקוש שבמדינתנו קורין
מרדכי ובאשכנז מרקוש • וכשיבוא איש ממדינתנו לאשכנז
ויאמר ששמו מרדכי יקראוהו כלם מרקוש ולכן השנוי הוא
מפאת המדבר הקורא או הכותב שאס הוא ממדינתנו יקראו
ויכתבו רק מרדכי • והאשכנזי יקראו לפעמים אף יכתוב
מרקוש • ולכן כשנכתב בגט על מרדכי מרקוש ונכתב מקום
העמידה שהוא במדינתנו מה יוכל לשפוט הקורא רק
שהכותב היה איש אשכנזי • ולו יהא שלא היה אשכנזי רק
שנה א״ע להתנהג בזה הכתיבה כמו איש האשכנזי • מה לנו
בזה שיש שינוי בהסופר שלא יבין הקורא שהוא ממדינתנו
וידוע שהוא ממדינת אשכנז • אבל האיש המגרש ידוע הוא
להקורא שנקרא במדינתנו מרדכי ובאשכנז מרקוש ־ וכמו כן
הוא מה שמיירי בהם הרמ"א דמכישיר בדיעבד :

ולכן

בענינינן באם שהיה מפורסם ששם טובא יקרא במדינה
י אחרת טאבא היה זה דומה לדינא דהרמ״א• ולפי
דברי אדמו״ר גס בזה פסול אבל לא אבין דעתו בזה ולא
עמדתי על כוונתו • ולפי ההשקפה נראין דבדיעבד יוכשר לפי
דברי הרמ״א • אבל כאשר אין ידוע כלל להעולס (לבד מי

שראה בטיב גיטין) שמשתנה זה השם במדינה אחרת * וגס
לא ידמה כ״כ לפרידא פריידא שהוא באור לשמחה • ומשתנה
לשון אשכנז גס על שמחה שבמדינתנו אומרים פריד ובמדינות
שינוי
אחרות פרייד • ולכן מובן הוא לכל שזה הוא “:
שמשתנ׳ ":במדינות גס השם * אבל שם טובא שהוא באור
בלשון אשכנז לשם עוף היונה והשמטת היוד במדינתנו בשם
טובא הוא ממש כהשינוי בבאור עוף היונה שבתרגום ר׳ משה
דעסויר ליונה הוא טויבע וכן הונח השם לאשה ככתוב בב״ש
ובמדינתנו עתה על עוף היונה אומרים טוב ולא טויב כי
אין מרגישין לשם יוד • וככה הוא גס בשם האשה טובא
ונשאר הבית בסגול כי רוב השמות סיומם הוא כך כמו גאלד
שהוא באור לזהב וקוראין גאלדא גיט הוא באור לטוב וקוראין
גיטא • והוא מתפארת השם לנקבה ועכ״פ ידוע הוא לכל
ששם אשה טובא הוא כשם עוף יונה " ושע״כ נקראים בגעגוע
טייביל • אבל טאבא אינו כלל מזה הסוג ולא נקרא עוף
היונה בזה ולא ידוע מזה * ואף שבמה שמיירי הרמ״א בשם
מנדיל ומענדיל הנה מנדיל הוא באור לשקדיס וענין אחר
הוא ועכ״ז כשר בדיעבד אס שינה • וכמו כן אף אס טאבא
אינו ביאור לעוף היונה אף אם יודן בידוע ומובן שהוא רק
שינוי במבטא מדינות שפיר יש מקום לדון בהיתרא לענין
דיעבד ומקום עיגון אכן צ״ע אם נחשב לידוע מה שיחידים
שראו בט״ג יבינו ואולי דומה לכתב שם שאין ידועים בו
ביותר שהוא השם פורתא דפסול בדיעבד • ויש לחלק דהתס

נז

שרת עמודי א״ש חלק א
יש ב׳ שמות באותה מדינה ♦ ולא בזה פלא יש כלל במדינתינו

הנקראת טאבא וצ״ע :
יש מבוכה בזה השם שלפי הקריאה שלנו מאריכין
ההברה ביותר בין טית לבית • ונדמה קצת כמו אלף
ארוכה וגנובה קודם שנסמך להבית והוא כמו טואבע הבית
מקודם נחה שנוח עליה *הטית והאלף הנדמה
דגושה
ומסיימין בסגול וכב׳ כפולה כמשפט הדגוש • ויש שנראה
 .ןהב׳ רל| סגולה טוא-בע •
כמפסיק ןהכח הןא לל)

עוד

אכל בעויבא כלס נקראות במדינתינו טאבא וכלס נכתבות
בשערות ואגרות עוכא וידוע הוא לכל כך ־ ולכן אין גפקותא
בזה בין נקודות שות ולא שות וכשר שפיר בדיעבד אחרי
שידוע שכלס נכתבות נך באגרות ושערות ושאותם עצמם
נקראות טאבא ונכתב בגט כמו שכותב כלס באגרות ושטרות
וא״כ לפי״ז שפיר יוכשר גס בענינינו כשיוכתב טויבא ואף שהוא
רק בדיעבד ולכתחלה יש לכתוב כהקריאה אבל שקשה לכתוב
כהקריאה מחמת שאין אופן לברר אריכת הקול שהוא כעיי
אלף ארוכה ונחה * :

ולכן יש לעיין אם צריך לעשות ע״ז הכרה בכתיבה איזה
אות אס א׳ ואם אות אחר • וא״כ יש מקום לדון שאף אס נכתב
טאבא יהיה נקרא הטית בשורוק גדול והא׳ יהיה נחה וחסר
הוא״ו ואם כתב חסר במקום שצריך להיות מלא כשר כמו

אבל

שכתב בב׳ע סי׳ קכ״ט ס״ק מ״ה :
לפע״ד כל זה אינרכי כשישפוט על זה הקורא הוא רחוק
אבל כ״ע שהאלף יבא לנקודת קמץ על אות הקודם •
עוד שבאמת לא ינוח האלף לעולם ורק העיין ינוח כמו אס
העלם יעלימו • והעיין הוא באמת להבקיאים להבדילה מן
האלף הבעא אמריתא ולא נשמע כך כשאומרים טובא באריכות
קול הברה הנדמה רק מעט לאלף ואף האלף ממש שנרגשת
יותר לא יבא בה השוא נח ־ ולכן נמנע גס לכתוב עיין

אטר למהוט! שהקורא יאריך

אבל

פיורה שינוח אחר הטית טועבא • כי העיין הוא הברה
אחריתא • גס כי לא יבין הקורא בזה וישפוט כהנהוג שיבא
העיין על נקודת הסגול ויקרא טועבא • ולכן אין אופן לעשות
סימן אות בכתב להראות על זה ** *,:הקול ואס כן צריך עיון
לכאורה בזה :

ולכאורה

היה* אופן יותר טוב בזה לצאת מהמבוכה
הזאת ולכתוב טייבא כמו שכתוב בב״ש שכן

היה מקדם והונח כך זה השס • ויש פכותבין כך כנהוג מקדם
ויהיה עכ״פ נכתב כפי הכתיבה ע״פ הנהוג מקדם • אשר כמו
כן כתב בעל טיב גיטין במדינתו שאס כתב טובא דכשרכנ״ל:

ולכאורה

יבא השאלה על דברי טיב גיטין הנ״ל • דהלא
בשם שרה ושרקה הובא בב״ש בשמות נשים
אות ב׳ שלמהרש״ל והט״ז אס ניתן מעריסה שרקה פסול אף
בדיעבד אם כתב שרה • והב״ש הכריע שם להכשיר בדיעבד
היכא דאין שינוי בהנקודות כמו שרה שרקה • אבל לא בשרה
שירקא שיש פינוי בהנקודות מודה דפסול אף בדיעבד יעו״ש
ושם שרה הוא ידוע לכל שנמשך ממנו שם שרקה שעיקר
הנחת השם הוא על שרה אמנו הכתובה כמה פעמים בתורה
וזכרה תמיד בפי כל ויכול לעמוד הקורא יותר בזה על מקור
שחוצב השם לא כן בשם טובאוטאבא ־ שכשניתן שם טאבא
מעריסה ויוכתב טובא • והוא בנקודה אחרת משורק לקמץ
צריך להיות פסול לכ״ע :

ןף\ןק

אפשר לומר דאחרי דאין בזה רק שינוי נקודה לבד
*אינו דומה לשרה שירקא שרה שעריל• שיש שינוי
בהנקודות וגם אריכות יותר  .וא״כ היה יוצא לפ״ז דבמדינת
אוסטרייך שקורין כלם טאבא והכתיבה היה עויבא שבזה יש
שינוי בין בנקודה ובין מקצור לאריכות • שבטויבא נתוסף
הברת יו״ד והוא בשורוק הטית ובטאבא אין הברת והרגשת
יו״ד והטית בקמץ בזה פסול לכאורה אף בדיעבד * ובמדינתיגו

פקורין טובא ויוכתב טויבא • הוא רק כשם שרה ושרקה
ותלוי בפלוגתא של המהרש״ל וט״ז עם הב״ש ולהכרעת ב״ש
כפר בדיעבד • ועכ״פ לא לכתחלה וא״כ אין תקנה טובה
כ״כ לכתוב לכתחלה טויבא • כי למה יכנס לכתחילה במה שיש
עכ״פ פלוגתא ומחלוקת הפוסקים אף לענין דיעבד ולכתחלה
כ״ע מורי דלא וכי אס בשביל שמאריכין הקול נעשה לכתחלה
כך לתפוס רק מה שהוא כשר אליבא דב״ש לבד • ולא למהרש״ל
והע״ז והיה צריך לכאורה ב׳ גיטין לצאת מהמבוכה באחד
מובא ובשני עויבא • אמנם הנראה בטעם שהתיר בעל טיב
כימין בכתב בדיעבד טויבא • הוא מחמת שלא דומה לשרה
שרקא • ששם יש נשים שנקראות שרה ויש שנקראות שרקה

לאו כ״ע כתבו טויבא • ויש שכותבין טובא ויש טויבא
וא״כ למה לנו לתפוס טויבא שזה הוא וודאי אינו
כהקריאה בפי כל ורק כחלק מהכותבים אגרות • ולמה לא נכתוב
כמו אלו שכותבין טובא שמסתברא שהוא גס כהקריאה ורק
שמאריכין יותר וכן נראה לי שבמקום ■שהוא תנועה גדולה
אין קץ להאריכות ומאריך הקורא כפי הצורך והענין וכמו

כמו שאומר

אל״ף

ארוך

הפזר

בטעס

שמנגן בו

והתלישא ונדמה

הפזר והתלישא אטאר

לטהוטאן
גדולה " ואף שהפתח הוא תנועה קטנה אבל העעס יאריך
להתנועה ואין לזה זכר בהמגילה • ומכש״כ בעובא שיבא הוי״ו
להוראת נקודת שורוק גדול שא״צ שוס אות על אריכות הקול
ויקרא הקורא כנהוג בשם עוף היונה ובשם האשה הנקראת
כעין זה ט\ב שם העוף היונה והוא ג״כ באריכות קול הברה
עד ינוח בהבית וכן בשס האשה :
ולא יש שוס אות ע״ז ־

ורק למה שהוא תנועה

ף־א

נכון לכתוב טויבא שכיון שיש עכ״פ נשים שנקראות
טייביל ויש טובא וכשיראה הקורא שכתב עויבא שיתכן
שיחשוב שהיה מעיקרא שמה טייביל וע״י געגוע נשתנה קצת
וכתב עויבא ומחמת זה אינו דומה למ״ש הט״ג בשס טאבא
אס נכתב טובא שהכל הוא בלא הרגשת יו״ד :

 ПЗЛ1שאלתי למורי הגאון וש״ב לי איך יש לכתוב שם הלל
במדינתינו ואמר שצריך לכתוב טובא כמו שכתבתי
ואמר שהמסדריס טאבא בא׳ מחמת שנמשכים אחרי הכתוב
בטיב גיטין•־ ואינם יודעים להשיס לב לחלק מבטא מדינתנו
שע״כ אינו כמו שהוא במדינת בעל טיב גיטין ־ אינם יודעין
בטיב שמות גיטין וראויס לגערה * והחונן דעת יחוננו דעת
ובינה• מאתי אברהם שמואל במהור״ר יהודא זללה״המראסיין:

שם "דוב" אס כתבו חסר וא״ו הגס פבתנ״ך נמצא רובם
חסריס • מ״מ בגט יש להחמיר ליתן גט אחר אס
לא ניסת • ואס ניסת צ״ע :

מסדר

אהד בעל זכר יהוסף • הנהיג לסדר שם דוב דב
חסר וי״ו וטעם שכל דוב שבמקרא המה י״ד ומהם
שמונה חסריס וששה מלאים• וצריך לילך בתר רובא :

ואמרתי

לי שלא טוב עשה שרצה לחדש למען התפאר
בחידושיו • ולמה ישנה מכל העולם ויבטח
בחכמתו וחידוש ראיתו אינו כלום • כי במקרא הוא רק על
דוב היער כתוב ולא על שס אדס " ורק אס הוא במקרא
משמות האדס • כמו בשם בנימין שרק י״ז מלאים והשאר
חסרים הוא אות דעיקר הנחת שס בנימין חסר הוא והמלאים
באו לדרשה באלו המקומות • וכן בהיפוך ברוב מלאים החסר
לדרשא כמו בעפרון שחסרון הוי״ו יורה על פחיתותו כדפירשיי
בחיי פרה פסוק ט״ז • ותמיד מורה המלא על היתרון •
והחסרון על חסרון וכמו שיסד הפייט מלא רדפתי וחסרה
שנת גאולי • וכאשר רוב חסר ומעוט מלא הוא הוראה שהיתרון
הוא רק בכל הפעמים שנכתב מלא " ואמרתי דרך הלצה שבאם
שהיה מגרש חית הדוב להדובות יפה הוא מה שסדר חסר
אבל האדם כאשר כלס כותבין וחותמין מלא הגה בחרו
במלא המורה על יתרון המעלה וקבעו כך לשם אדס תמיד

(ח"*)

כט

יק

שרת עמודי איש חלק א

*и

רק כך ולא נמצא כלל מי שיקבע לו שם דוב לכתוב ולחתום
חסר וכי האדם הוא חית השדה שימצא בו תכונותיו וחסרונותיו
שיחויבו לקבוע לו שם בחסרון כרוב שמות החיות ופשוט הוא :

גם
ואת

דב חסר יתכן שבלשון ארמי יורה על הזאב בחולין
נ׳ ע״ב סניא דיבי ופרש״י מאוס וכחוש ואפילו לזאבים :

י
ובזה
מלא
הסר
מלא
דהרי
כגון
לצדד

במקום דאיכא דחותמין בוא״ו ורובא שלא בוא״ו הולכין
אחר החתימה של כל אחד ואחד כמו שהוא חותם •
כ״ע כתבי וחתמי בוא״ו וכך קימו וקבלו ובחרו בדוב
וודאי שהוא טעות לכתוב בגט חסר והיכא דכתב להמלא
יגיויין בג״פ סי׳ קכ״ט ס״ק קכ״ה וז״ל ואם משפט השם
וכתבו חסר יראה דהגט פסול ואפילו הוא שעת הדחק
כתב הר״ש בן הרשב״ץ אס כתב שם עירו ועירה בבלבול
שבמקום תוניס כתב תנס פסול וכו' • ועוד היה נראה
להקל דאפילו גיל החסרון הוא״ו אין להקפיד בדיעבד

ומה שהקפיד רשב״׳ן בעיר תוניס שכתבו תנס משום דיש עיר
אחת ששמה תנס וכן כתב מהרח״ש דף ק״ג ע״ב יעויי״ש :
אמנם אני חקרתי ושאלתי לאנשי ארצות המערב ואמרו לי דליכא
אלא עיר אחת דשמה תוניס י וכיון שכן מה שפסל כו׳ בעבור
חסרון הוא״ו דכתב המלא חסר ועיין מהרשד״ם דכתב להקל
על מ״ש העיר אישקופייא בלא יו״ד אחר האלף וגס עיין בתשובת
מהר״י הלוי כ׳ להקל בשם העיר לופאנטי בלא יו״ד אחר הלמד
ע״כ ומבואר מבוכה בזה אס כשר בדיעבד במלא שכתבו חסר :

אכן

בביאור הגר״א סי׳ קכ״ט על הא דכתב הש״ע שם הילל כו׳
י וכתב הרמ״א וכן ים לכתוב ככל כיוצא בזה אעפ״י
שדינו לכתוב חסר אין מזיק אס כתבו מלא וע״ז כתב הגר״א
וז״ל שאין מעככין חסרות ויתירות כמ״ש דתיצכיין תלתא
יודין שאע״פ שאין דינו כך ועיין תוס׳ מנחות ל״ב ב׳ ד״ה
כתבה ע״כ ־ ולפעג״ד דלא דמי להא דהרשב״ץ דשאני בעיר
תוניס ותנס הגס שדרש שבמערב ליכא גייר תנס מ״מ הרי
אמרו חיישינן לב׳ שוירי והגס שלא ידוע ואף מאן דסוכר
דל״ח לב׳ שוירי • מ״מ היכא דיחזי הקורא שכתוב תנס יאמר
דע״כ דאינו העיר שבמערב ויש במזרח או בצפון או כדרום
עיר אחרת דומה ובשינוי שנקראת תנס • דאל״כ למה נכתב
חסר אבל כשמות אנשים כהילל וכדומה " לא שייך זה ושפיר
דומה לדיתהויין כו׳ ־ ובלא חשש טעות לא מזיק חסר ויעויין
בשו״ת גאוני בתראי סי׳ ג׳ בתשובה שמהגאון ר׳ יושגי בעל
מגיני שלמה שכתב לענק שהנהוג לכתוב ע״ש החול המכונה וכתב
דמתקרי הגס ששייך גס ע״ש חול דמתקרי מ״מ הרואה שינוי
מהנהוג • יאמר שהוא מחמת שזה שם החול לבד ניתן לו
מקודם ואח״כ מחמת חולי ניתן לו שם אחר הקדש• ולכן
נכתב דמתקרי וא״כ כשידע שזה המגרש אינו כן אומר וידין
בשינוי השם וכמו כן יש לומר בזה שכל דובער כותבין
וחותמין בוא״ו וכשיראה שהוא חסר יאמר שעכ״פ הוא שינוי
השם מחולי שהדרך שבודקין בספר ועלה כשפתחו לספר
תנ״ך שם דוב החסר ולכך חותם כך ושם הראשון נשתקע
וכשיראה שזה חותם בוי״ו ידין בשינוי השם • או שידין שהוא
זכר גס לשם זאב וע״כ הוא חסר * נאום אברהם שמואל :

תשובה
להרב המובהק חו״ב כו׳ מוהר״ר משה
(א)

משקודוויל

ן״עןק שאלת כת״ר קרה לי כבר בשינוי קצת היינו שהיה
לאשה מפולין כתב פטור מב״ד ולא היה מקוייס

ובבאה לפה לא אמרה מאומה ואחרי איזה ימים או שבועות
אמרה שהיא פנויה ונסעה להביא פטור והביאה להנ״ל ודנתי
בזה לאומרת א״א הייתי וגרושה אני דנאמנת ולדיעה הראשונה
בסימן קנ״ב סעיף וא״ו אשר כתב הב״י בלשון חתום דרך
פסק הלכה דנאמנת לומר גרושה אני והכוונה בכל ענין ואף
בלא עסוקים באותו ענין ואח״כ כתב בלשון וי״א דדווקא

כשאומרת כך בתוך נדי דבור אא״כ נתנה אמתלא לדבריה
ובר״ן בכתובות שם בשם הרשב״א ובטוי״ד סי׳ קפ״ה בשס
רמב״ן ורשב״א ובש״ע שס סעיף כ׳ דבראוה לובשת בכדי נדותה
לא מועיל אמתלא וכתב שם הש״׳ך בס "ק ה' הגיעם דכיון
דהיה די לה הדבור ולמה עשתה המעשה ע״כ אינה נאמנת
אבל באי אפשר בענין אחר מהני אמתלא גס במעשה וא״כ
לפי׳יז בענינינו שרק אס היתה פעס אחת נשואה אף שנתגרשה
הנה שוב הולכות תמיד בבגדי נשואות א״כ מזה העעס
מהני שפיר אמתלא אף לאחכ״ד :

ומיהו

עדיין יש לעיין כי שאני באמתלא דהתה דעוקר
(כ)
לחזקה מכל וכל וכמו כן אס היתה אומרת
שמחמת שהיא גדולה ורבת בשנים היתה בושה לילך כהבתולות
כי חרפה הוא לה ובאמת לא היתה נשואה מעולם או מחמת
שהולידה וולד בזנות הלבישה א״ע כך ודאי שהיה מהני
ואפשר עוד לאמר שחלוק ענינינו מאשה שיש לה בעל ולובשת
בגדי נדה שזה שפיר הוי חזקה בלא אמתלא כי האמתלא לא
יעלה על לב הרואה אבל אשה רבת בשנים שמובן לעין כל
שחרפה הוא לאשה באלו השנים להיות לובשת כהבתולות ותהיה
לזר לכל רואיה וכל כדין בבואה למקום שאין מכיר ין לה
נאה לה שתתלבש בגדי נשואות ותסיר החרפה מעל פניה
וא״כ לא הוי חזקה כ״כ מראשית ובזה יתכן שאף להגי״ז בסי'
א׳ ס״ק כ״ב דסובר דלא כהש״ך הנ״ל אלא אף באי אפשר
לה בדבור בלא מעשה לפי אמתלא שלה ג״כ אינה נאמנת אבל
יתכן שהוא רק במקום דהאמתלא לא היינו ראוין לדון מעצמינו
בלתי הגדתה ונתחזק כבר לנו ע״י מעשה שעשה כדין חזקה לא
כן היכא דראוי לעלות על לב כל אדם שכן הגון לעשות המעשה
אף אס אינו כן מחמת הרפה ובושה לא יש חזקה כלל ולא
אלימא המעשה הזאת מדבור לבד ויתכן אף גרועה ופחותה
היא וסברא גדולה לחלק בין ילדה לזקנה וכי יתכן שפנויה
בת חמשיס וששים שנה הלך בלבושי הבתולות הגס שלא ניסת כלל
לאיזה סבה וזה ודאי לא מסתבר וכמו כן אף בבת יותר משלשים:

ןאין

השנים
נשים באלו
שרוב
לומר שמחמת
(ג)
י המה נשואות וכשם שעד אחד לא מהימן נגד
כמו כן נגד רובא אבל זה ודאי אינו כי
חזקה
מה בכך שרוב נשים• נשואות המה אבל יש מעוגי הפנויות
והגס שלנו אין ידוע אבל היא אומרת שהיא מהמעוגי והמעוע
לא בגיל רק כשמעורב ושפיר יכול אף ע״א לברר ויש לי לזה
סמוכין וראיות ואין זה צריך לפנים מחמת סתימת הגמרא
והפוסקים דבאומרת א״א הייתי וגרושה אני נאמנת מהמת
הפה שאסר כו' ולא מחלקין בן ילדה לזקינה לומר דבזקינה
היתה אסורה בלא פיה מחמת שרובא המה נשואות ולא תהא
נאמנת לומר גרושה אני אבל שפיר מהימנא כי הרוב לא מזיק
להמיעוגי כשמתברר המיעוגי ע״י מי שיודע וא״כ לא נוכל לומר
בהאשה הזקינה הבאה במקום לא מכירין בלבושי נשואות
להחזיקה בא״א מחמת איזה פנים לא מחמת שכאלו רובם נשואות
כי בזה ודאי שיש לה נאמנות לומר שאינה א״א והיא גרושה
או אלמנה ואס מחמת שעכ״פ נתחזקה לנו מלבושיה שהיתה
באיזה פעם מאז נשאת לאיש שאל״כ היתה באה העירה בלבושי
הבתולות כי מאין לגו זאת כי אף אס לא נשאת מעולם לאיש
הגון וראוי לה ולכל מי שיש ’לו בשת פנים להסתר ולהחבא
החרפה הגדולה הזאת אשר כלס יתנו עין בה בדבר פלאי •
ודאי אף שבכל יותר משלשים חרפה גדולה היא כשלא ניסת
מעולם ואין דומה כלל להמלבשת עצמה בבגדי נדותה ומכלמת
א״ע ושלא לכבוד הוא לבושי הנדות ורק מההכרח מלבשת

אמנם

הנדה א״ע באלו הבגדים :

מחמת שחזינן שבספר אדמו״ר
(ד)
בית דוד בסי׳ כ״ב שזכרו כת״ר
נחת לחלק בין ילדה לזקינה ופשוט ליה שדומה
בשכנותיה ע״כ ראוי לחפש התיריס

הגאון בגיה״מ ס׳
סתם הדברים ולא
זה להוחזקה נדה
אחרים :

והנה

(ה)

שרת עמודי אי׳ש חלה א
 ПЗГПמה שמתיר דעה הראשונה באבן העזר סימן קג״ב
תשובה אין כאן
סעיף וא״ו לפרש דבריו שגרושה אינו אף לאחר
זמן והמקור לזה הדיעה הוא בהרב המגיד פרק י״ב הלכה א׳
ונסתייע מדברי הרב ר׳ יחיאל ומשמע ששווים המה מחד
טעס ובזה שהביא הרב המגיד בשס ר׳ יחיאל כתוב בטעם
הדבר דכפאומרת א״א הייתי משמע דעכשיו פנויה היא ועיין
בו ובאמת כן הוא המורגל לפרש מחמת שהייתי לשון עבר הוא
ולא לשון הווה ויש להבין לפי״ז מה אומר במתניתין בטעם
הדבר שהוא מהמת הפה שאסר הוא הפה שהתיר הלא אף טרם
שהתירה לא ידענו איסורא כי הייתי מאז קאמרה ולא עתה
וצריך ליישב שעכ״פ ידענו שהיתה מאז א״א והגס שאמרה
הייתי כמו נתהויתי מ״מ יש לפרש שנשאת מאז לאיש וממילא
ע״כ באיסור על עלמא היא וכשאמרה אח״כ גרושה אני
ידעינן דכיונה גס על אסורא על עלמא שהיתה מאז ולא עתה וא״כ
יש לומר דדוקא בזה ששוב כשפירשה אחר כדי דבור או עסק
באותו ענין הנה בפירושה נתגלה לנו שעוקרה בתוך כדי דבור
ובאותו הדבור ובענין עצמו שסיימה הייתי מאז ולא עתה ובזה
שפיר מועיל אבל בענינינו שכשאומרת אח״כ שנתגרשה מאז
ומה שהיתה לובשת לבנים הוא מחמת שמאז נשאת אכן מקודם
בעת שראוה מלובשת כהנשואות חזקה היה לנו שנשאת לאיש
ושובר לזה בתוך כדי דבור או אותו ענין שהוא ההלבשה לא ידענו
מבורר אף לפי פירושה עתה כי אז לא רמזה לנו דבר ע״ז ולא
דומה לאומרת א״א הייתי שמפרשת שרמזה לנו בלשוןעבר ועוד יש
לי ארוכות בזה וגס יש עוד לחלק :

אבל

למדתי מסתימת דברי הטור בסימן קנ״ב דבכל גווני
נאמנות להוסיף דברים ולבאר הקודס ואף אס אמרה
ביום פלוני ובזמן פלוני ובמקום פלוני היה חופתו ושוב היתה
אומרת שלאח״כ נתגרשה שפיר נאמנת אף בלא עסוקיס כלל
באותו ענין כי לא זוכר כלל הטור רמז בדבריו לסברא שזכר
הר״ר יחיאל ובב״י בטור לא נתעורר לחלק בין דעת הטור
לדעת הר״ר יחיאל והרב המגיד ומובן שדעה הראשונה שבש״ע
הוא ג״כ כדעת הטור וכמו שבעלתי דעתי לעיל שיצאתי לחלק
בין ילדה לזקינה מחמת סתימת דבריס ודעת אדמו״ר הגאון
בעל בית דוד ג״י ככה מבוטל מה שנתעוררתי לומר בדעת ר׳
יחיאל וה״ה מחמת סתימת העור ויצא לנו שהוא תלוי שפיר
בפלוגתא בש״ע והדעה הראשונה בלשון סתום נשנית ודעה
המחמרת נשנית בלשון וי״א ומעתה אחרי שהביאה שטר ראיה
מב״ד רק לא נתקיים אשר קיומא דשטרות רק מדרבנן הוא
שומעין להמיקל וראוי לסמוך על דעה הראשונה בשו״ע ועפ״י
זה דנתי להקל בעובדא שקרה לפני כו׳ אמנם כ״ז הוא
בהיה לה כתב מב״ד ולא כן בהענין דנקטינן בי׳ שאינו רק
משנים שכל אחד מעיד לעצמו בכתיבתו וחתימתו ושייך בזה
מפיהם ולא מפי כתבם ותלוי זה במחלוקת הפוסקים לר״ת
בתוספות יבמות ל״א ע״ב ד״ה דחזי ובב״ב ל״ט ע״ב ד״ה מחאה
כל שהעדים לא אלמיס וראוים להגיד מועיל אף מפי כתבם אבל
להחולקיס עליו אף במדבר לא אלם לא מועיל מפי כתבם

וסתם כן הב״י בח״מ סי׳ כ״ח סעיף י״א והרמ״א כתב דכן
נוהגין ולא כיש מי שמכשירין כו׳ •

והנה

כעין זה בתשובת הרדב״ז חלק א׳ סי׳ קס״ח
וז״ל שאלת ממני ידידי על אשה מקודשת שהיתה
בחזקת שהיא מגורשת אלא שאין שם עדים שראו הגירושין ואין
בידה גט כי אבדה ואניעכבתי אותה מלהנשא עד שנשלח לקנדיא
ל דעת אס היא גרושה וכתבו שם וזה נוסח הכתב ראשי אלפי
ישראל וכו' ראינו להגיד ולהודיע לכת״ר בתורת עדות גמורה
איך הבחורה הזאת היא מגורשת אשר נתגרשה בב״ד שלנו
והרי היא מותרת לכל אדם כשאר בנות ישראל הפנויות
והמותרות בלא שוס פקפוק וכו' ואתה הנה כתבת כי עדיין
כתבם ובאנו
היא באסור כי הוא מפיהם ולא מפי
לפלוגתא דרבוותא :

נח

מחלוקת לאשה זו ומותרת להנשא
דמעשה ב״ד הוא זה מה שכתבו מקנדיא שהרי
אמרו נתגרשה בב״ד שלנו והרי היא מותרת לכל אדס ואין
זה לשון עדות ועוד כי יהודא ח״ן הוא רב שבעיר ומשה
חז״ן הוא חכס וזקן והס הס הב״ד אשר נתגרשה בפניהם
ואעפ״י שכתבו בתו״ע גמורה לאו דווקא אלא לחזק הדבר
כתבו כן ולא שהס עדיס שהרי אמרו נתגרשה בב״ד שלנו •
ואע״ג דלא כתיב ביה במותב תלתא וכו׳ סתמא דמילתא הכי
הוא ולא חששו לכתוב לפי שסמכו על סוף הלשון וחתמו תרי
" מגו תלתא כו' וגדולה מזו אני אומר שאפילו היו עדות ממש
כאשר חשבת יש להתירה ולסמוך על האומרים דעדות כזו
כשירה לפי שכיון שבאה בחזקת גרושה אלא שאבד גיטא
גלוי מילתא בעלמא הוא וסגי בעדות כזה אעפ״י שהוא מפי
כתבס ותו דבמילתא דעבידא לאגלויי לא משקרא ואי משוס דלא
הזכירו שס המגרש כיון שאמרו שהיא מותרת לכל אדס תו ליכא
למיחשלמידי עכ״ל הרדב״ז העתקתי דילמא לא נמצא אתו

ובענינינו הוא העד הראשון משמע שהוא מהמסדרים כמו
שכתב כי אני הייתי מתעסק בענין הזה וגם כתב אל יפלא
בעיני הרואים אשר האב״ד לא בא עתה על החתום תדעו כי
כמוס העעס ומדאגה מדבר ומובן שבידיעתו והיה ג״כ באותו
מעמד וכמו שכתב כך עד השני השמש ונאמן שחותם בידיעתו
והיה לו עעס שלא היה יכול לבא עה״ח ומובן העעס קצת
וא״כ אפשר יש ג״כ לדון שהוא כמעשה ב״ד וחתמו תרי מגו
תלתא והגס שכתב הראשון אשר אני מעיד בדבר הוא לחזק
הדברים וכמו שכתב שלראיה בא השמש ונאמן מעירנו עה״ח
בצירף חותם הקהל מעירנו וח״י ניכר בסאקי והכל הוא לברר
ביותר ־מה שיוכל ושע״כ בחרו בהשמש להיות שלישי ולא בדין
זולתו מחמת שניכר ח״יבסאקי :
ךלין פנים לדון שהוא לשון עדות ולא דרך מעשי ב״ד
וכן מורה יותר חבל ממה שכתבו שהיא בידיעת הראב״ד
ושלא בא עה״ה מטעם כמוס מדאגה משמע שהוא בדרך ב״ד
כי עדים המעידים מה שיודעים המה ובאים בכתב שיהיה במקום
פיהם למה יאמרו שהוא בידיעת הראב״ד וצ״ע בזה :

ובאמת

גס בעובדא דהרדב״ז הרבה יש פנים לדון שבאו
בדרך עדות להעיד מה שנעשה מעשה בב״ד
שלהם והמה ראו כל המעשה ונא נבין כלל הנחת הרדב״ז
שמוכיח ממ״ש נתגרשה בב״ד שלנו ובכאלה להחליט אס
הוא חשובה מעפה ב״ד או תורת עדים ויש פנים לכאן ולכאן
מי ראוי להכריע ומאן הפין להכריע רק הגאון הרדב״ז
בענינו ולא כמונו בענינינו ונבוך אני בזה :

והסברא

שכתב הרדב״ז בסוף דבמילתא דעבידא לגלוייא
לא משקרי שייך גס בענינינו ולכאורה תמוהים
הדברים הלא רק במיתת הבעל אמרו שבמילתא •דעבידא לגלויי

כו׳ ונאמן ע״א ומפי כתב וכמו שכתב כן הרמב״ס בפי״ג
מגירושין הלכה כ״ט בטעם נאמנות ע״א ועד מפי עד ומן
הכתב מטעם שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד ואין
העד יכול להשמט אס הדבר אמת כגון זה שהעיד שמת פלוני
יעויי״ש אבל בגירושין לא מהימן ע״א ועד מפי עד וכמו כן
לא מהימן מפי הכתב :

והנה

כבר זכר מורי הגאון נ״י בספרו בית דוד והביאו כת״ר
שחדש לחלקיבמילתא דעבידא לגלויי בין מקום שיתכן
שיבורר ובין מקום שבידינו ודאי לברר • שבמקום שבידינו
ודאי לברר שפיר מהימן ע״א מהדין וזה קורא גילוי מילתא

בעלמא וכתב שם שהעלה כן בתשובה והוכיח בראיות ברורות
מהרמב״ס לסמוכים לזה מהש״ס :

והנה

התשובה הזאת ישנה תחת ידי כי כתבה אלי ועיקר
יסודה שמביא בשם הריב״ש שהיה לו גירסא אחרת
מגרסתינו ברמב״ס (פ״ד מהל׳ יבוס וחליצה הלכה ל״א)
שגרסתינו שם משא״כ בשאר עדות של תורה וגרסת הריב״ש
הוא וכן הוא בשאר עדות של תורה כו׳ ועיי״ש ומבואר שם
שלכל
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שלכל עדות שלבחורה בין לעדות ממון בין לעדות אישור נאמן
אשה ועבד בדבר העשוי לגלות ואפשר לידע אמיתית הדבר
שלא מפיהם וצריך לומר מה ששייס שם הרמב״ס ע״ז כענין
שבארנו בסוף הלכות גירושין והוא בעדות מיתת הבעל ולפי דברי
אדמו״ר לא דומים ממש המה התס בסוף גירושין הוא מהמת
מילתא דעבידא לגלויי ובזה במקום שיוכל ודאי להתברר הוא גלוי
מילתא בעלמא אבל משפט אחד להם וע״כ דימם הרמב״ס :

והנראה

מסים חולי; ס״ג ע״ב באומר של עוף פלוני טהור
דנאמן ועוד מע״ז מהא דאמרינן כל ת״ח שמורה
ובא אס קודם מעשה שומעין לו כו׳ " אמר להו הרי שמואל
ובית דינו קייס ופירש״י שם דמילתא דעבידא לגלוייא לא משקרי
אינשי ומהא דר״ה כ״ב ע״ב כי אתא עולא כו' ולא מיבעיא
עולא דגברא רבה הוא אלא אפילו אינש בעלמא נמי מהימן
מ״ט כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי וכתב שם ששינה
הגמ׳ באיזה מקומות בלשון ואמר על גילוי מילתא בעלמא
מילתא דעבידא לאגלויי והוא באלו שבידינו ודאי לברר
כשנרצה ולא יוכל להשמט והאריך בזה כגודל ורוחב בינתו ובזה
העלה ליישב מה שנהוגים לחתום שני עדים להעיד על גט אשה
שנתגרשה בב״ד פלוני ומחמת שעתה יש פאצטין (בי דואר)
ויוכל להברר תמיד ומדש לחלק זמנינו מזמנים הקודמים
ועפי״ז יתיישב דברי הרדב״ז כי בענינינו מקנדיא להעיר שהיה
השאלה הרי מצוי עוברים ושביס ובעבידא לגלויי בודאי כשנרצה
לברר א״צ שני עדים כדין ממש ושלא יהיה מפי הכתב ונאמן
אף עד אחד ומפי הכתב ונתחזק דברי אדמו״ר בראיה
שהבאתי מהרדב״ז :

ותשובת

וראיותיו

אמנם

מדי מחלוקה בזה לא נצא כי מבואר מדברי טורי
אבן להגאון בעל ש״א בחידושיו למס ,ר״ה דכ״ב
ע״ב בד״ה כי אתא עולא שמפרש שלא מהימן רק בקידוש לירחא
שהוא עדות של חסר לא על מלא דלא פסיקא לן בזה דבחדש
אלול רובא מלא וכמו דאין נאמן ע״א באתחזק אסורא כן לא

נאמן במקום רובא דרובה וחזקה רובא עדיף ומה דהוצרך
שם לסברא דמילתא דעבידא לאגלויי הוא משוס חומר מועדות
וכתב שם שהרמב״ס לא סבר כך כי אזל לטעמיה בפ״ה מהל׳
איפות דנאמן ע״א באתחזק אסורא ואין דעת כל המפרשים
כן זהו תוכן דבריו ומבואר דאף במקום כזה דיכול להתברר

ביותר בנקל כי כל זה מתפרשת ממילא אחד מחבירו ועיר מעיר
אימתי היתה יוהכ״פ וסוכות ואם ימצא שנויס יודרש מב״ד
ע״י שליח ושיירות ועכ״ז לא מהימן ע״א וכמו כן לא מהימני

שני עדים בכתב:
 ПЗЛ1זכינו לאורו של באורי הגר״א לח״מ וכתוב בסימן
ל׳ בסופה בשס לקוט מכתבים ח״ל אין חילוק כו׳ ־
ר״ל אע״ג דבדבר אסור ע״א נאמן במילתא דעבידא לאגלויי
כמ״ש בפ״ב דר״ה כ״ב ב׳ כאן אין חלוק מדאבעיא להו ביבמות
קי״ו ע״ב ולא פשיט ממתניתין שאין האחין נכנסין על פיה עכ״ל
ומבואר דאין מפרש בר״ה כ״ב ב׳ הנ״ל כמו שמפרש הטורי אבן
אלא דמחמת דעבידא לגלוייא באסורא שפיר מהימן ע״א אף
דבלא עבידא לגלוייא לא היה מהימן כמו במקום דאיכא
חזקה או רובא והוא פלוגתא בין גאוני ארץ אשר כלס כאין

והנה

נגדם ומי יכריע :

הסברא שמרתת מחמת שיראה שיותפס לשקר מצינו
שאף הא״י מהימן ביוצא ונכנס ומרתת אולי יותפס
שנגע ביין ואף אך לו אם יש לו חשש שיותפס כמו (ע״ז
כ״ע א׳) בחמריו ופועליו טעונין טהרות אפילו הפליג יותר

הגדת עד במקום חזקה הכה גה נפי דברי העד הוא מוציא
מחזקה הראשונה לא כן במעוט ורובא שמאי דאזלינן בתר רובא
הלא רק בלא כיכר ומעורב ולא אס ניכר המיעוט וא״כ גס אס
אצלנו אין ידועה אבל להעד ידוע ומבורר המעוט ובזה שפיר
מהימן ובעזה״יישלי לזה סמוכין וראיות ומבואר במקוס אחר וכבר
כזכר לעיל ג״כ מזה קצת ודו״ק :

בישוב דברי הטורי אבן כי חזינן שלא חלקה
הגמרא לומר שתהיה האשה נאמנת לומר נתגרשתי
במקום פלוני שהוא במקוס שיוכל להתברר ואדרבה משמע
ביבמות קי״ו ע״ב דאף במעשה שהיה שהלכו עשרה בני אדס
מן הקציר ונשך נחש לאחד מהס ומת ובאת אשתו והודיעה
לב״ד ושלחו ומצאו כדבריה ובאותה שעה אמרו האשה שאמרה
מת בעלי תנשא ומשמע שאף מעשה דקציר קודס שחדשו
חכמיס תקנתס בעגונא לא היתה מהימנא האשה אף כמו
אותה מעשה שוודאי היה יכול להתברר כי היה בקרוב ממש
ועפרה בני אדס היו שס וחף בכזה רק במיתת הבעל מהימנח
האשה וע״א ועד מפי עד כו׳ אבל בגירושין לא יש אומן והעעס
כי כן ממדת חכמיס להשוות המדה ולא לחלק בין מקוס
למקום וזמן וענין כי תלוי בשכיחא שיירתא ואין לזה שעורי
להגביל ולב״ה קודם שחזרו היה התקנה באותה מדינה והיה
הכל במדה משוערת ודווקא אחר התקנה שתקון במיתת הבעל
שבזה דייקא טובא ואיך יחודש כעת כעין התקנות לב״ה קודס
שחזרו במיתה שיהיה כך גם בגירושין ואף לב״ה קודם תקנה
לא היתה נאמנת אף כאותה מעשה דקציר׳:
ל׳ם יוכיח שאמרו שיהיה דווקא בבאה מקציר
חטים ולא מקציר שעורים הרי שלולא התקנה
לא היתה מהימנא ושאני ביוצא ונכנס בכותי או בא״י שבזה
המדה מבואר לכל בכל זמן שלא נתעלס מעיניו שיוכל להיות
נתפס כגנב ונראה שאף הרדב״ז לא אמר רק מדרך סניף כי
במקום דבאמת הוא עבידא לאגלויי מדין תורה עכ״פ היו ראוי
שיאומן ולכן בדרבנן שהשוו המדות יש לנטות אחרי סברת
לקולא ואפשר שלכן יש לסמוך על דעת ר״ת שמיקל בעדות
ע״פ כתב ובזה הוא מיושב הנהוג שזכר אדמו״ר ובהטעס
דעבידא לגלויי מחמת הפאצטין שעכ״פ הנהוג שני עדיס
בכתב ולא ע״פ האשה עצמה מחמת דיאומן ע״א באסורא
במילתא דעבידא לאגלויי כסברת מורי נ׳/י אבל ודאי שאין לחדש
בזה מעצמינו לעשות תקנה חדשה בגירושין באותה מדינה
כמו שהיה לב״ה קודם שחזרו במיתה רק שבמה שמד״ת היה
ראוי ליתן אומן שפיר יש לסמוך על ר״ת וע״כ לא נוכל לומר
רק בדרך זה לבד שהלא הרמב״ם בסוף פרק י״ג מגירושין
כתב לסברתו שמחמת שמיתת הבעל אם הוא שקר אפשר לעמוד
על בוריו לא הקפידה תורה בזה שיהא לזה ב׳ עדיס ובכתב
ונאמן אף עד אחד ועד מפי עד ומסל״ת וסיים שם שהאמינו
חכמים כו׳ כדי שלא תשארנה בנות ישראל עגונות וכבר בארנו
שהכונה שמחמת חומר א״א היה ראוי להחמיר יותר מדין
תורה אלא מחמת תקנת עגונות הקילו והניחו על הדין וא״כ
במקום שלא מצינו שהקילו חכמים ראוי להחמיר יותרמבשאר אסור
ומצינו שלא הקילו רק במיתת בעל ובגירושין מפורש שלא מהימן
ע״א ולו שיהא שיש אופן שגס בגירושין יוכל לגלויי וגס נאמר
שבכל אסור מהימן ע״א במילתא דעבידא לגלויי אבל אחרי
שלא נתקנה תקנה להקל הנה הוא כקודם התקנה במיתת הבעל
ואין נאמנות עכ״פ מצד חומר א״א א״ו לא נוכל לקיים דברי
הרדב״ז ושכמו כן הוא סברת מורינו רק שמחמת שהוא עבידא
לגלויי הוא רק חששא דרבנן וע״כ נוכל לסמוך על ר״ת :

ממיל כו׳ ואף במקום חזקה כמו בכותי שוחט ביוצא ונכנס
חולין ג׳ לאביי בדיעבד ולרבא אפי ,לכתחלה וא״כ לכאורה למה
לא יאומן ע״א במקום דיוכל להתברר בנקל בדרישה וחקירה
והיה נראה מאוד כדעת הגר״א אבל כבר כתבתי שלא בידינו
להכריע בן הריס גדולים :

לא יהיה עוד אסורה מדאורייתא עכ״פ ושוב נוכל לסמוך
בכתובות כ״ב ע״ב
על דעת ר״ת להקל כי הנה התוס׳

לומר דטעס הגר״א דבזה שפיר מהימן ע״א כי
לא שייך כלל רובא וחזקה רובא עדיף ששאני

ושם עוד בדף כ״ו ע״ב בד״ה אין יעויי״ש כתבו שע״כ ב׳
אומרים נתגרשה וב׳ אומרים לא נתגרשה והבא עליה באשם

ואפשר

ומעתה
х

נאמר שאף לפי דעת הגאון בעל טורי אבן נוכל
ג״כ לומר שמחמת שהוא מילתא דעבידא לאגלויי

תלוי

שרת •עמודי א״ש חלה א
תלוי ולא קאי כחטאת

והעד הכא עליה יהיה בחנק משוס

דחזקה דדייקא ומנסבא מגרע לחזקת אשת איש ומה שדייקא
התס הגס שאין עומד שם כלל להתברר אבל חוששת אולי
יופסלו עדי הגירושין ע״י פסול או הזמה וזהו חששא דלא
שכיחא כלל * ועכ״ז מבטל נחזקת א״א והוי ספק השקול והבא
עליה כאשס תלוי לבד ומה נאמר שבמקום שעכידא לגלויי
ויוכל להתברר הנה כזה שייך ודאי יותר סברא חזקה דייקא
ומנסבא והגם שלדעת הט״א כשאר אסורין לא עומד חזקה
שחושש מהמת שעכידא לאגלויי שיאומן כמקום חזקה או רוכא
וע״כ כתב שלא מהימן העד רק על חסר חדש אלול ולא
על מלא אכל שאני התם שעכ״ז כאשר נידון כספק כמו שהוא
כאשם תלוי׳כב' וכ' כגירושין לא יאומן ומה גס שהתם הוי
רוכא וחזקה ורוכא עדיף אכל כאשה מחמת חומר שכסופה
אליס חזקה דדייקא ומנסבא וכמו דחזינן שנאמנת לומר מת
כעלי ואף אס שס עומד שיבורר ממילא תמיד כשיכא הכעל
וע״כ תקנו חכמים שיאומן תמיד ובגירושין לא ישתווה תמיד
עכ״ז היכא דשכיחי שיירתא ובקל יכול להיות מבורר ועומד
להרוכ שיכורר השקר כשאומרת שבמקום שהיתה דרה עד
עתה היתה מוחזקת וידועה לפנויה גרושה ־ ויש נוסעים לשס
הרי עומד להתברר מאוד • ועכ״פ מדין תורה יפה חזקה
דדייקא ומנסכא כזה כמו כמיהת הבעל כמדינת הים שהרחיק
נדוד וכמו שיאומן הכותי כיוצא ונכנס דמרתת ועומד חזקה
דמרתת נגד חזקה שאינו זכוח ושפיר אין עוד רק מדרבנן
לכד מחמת השוואת המדות או מחומר א״א ושפיר נוכל לסמוך
על דעת ר״ת :

ומצינו

שכתב הסמ״ע כסימן כ״ח ס״ק מ״כ וז״ל וראיתי
נוהגין ממורי הורחה שלח רצו לטרוח הת״ח ושלחו
לו לכתוב עדותו בכתב ידו ולשלחו לכ״ד ־ וכן נ״ל מאחר
דלר״ת וסייעתו אפילו כלא ת״ח מותר לעשות כן עכ״ל ואחרי
שמיקל הסמ״עכת״ח לסמוך על ר״ת וסיעתו ואף להוציא ממון
מהמוחזק מכש״כ שתקנת אשה להתירה ראוי יותר להקל

ממה שיוחש לכבוד הת״ח וכהכרח שאין דין ת״ח ממש שנפטר
ללכת להעיד כעדות שהוא להפריש מאסורא (שבועות ל׳ ע״כ)
וכאשר נוכיח אי״ה להלן ־ שא״כ לא היה מועיל לכאורה

אף לר״ה ונאריך אי״ה בזה ומה גס אס נאמר כמו שבארנו
מדברי הרדכ״ז ומדברי מורי נ״י ועוד סמוכין מהתוס׳ כתובות
כ״ב וכ״ו ע״ב הנ״ל שאין עוד בזה רק אסורא מדרבנן לבד
שקיל יותר ודאי מלהוציא ממון מחזקה שנוכל לסמוך על דעת

ןן2ם

ר״ת וסיעתו :
כאקר אך לו נאמר שראוי לנקוט דעת ר״ת וסייעתו
ומחלוקת הפוסקים וספיקא דדינא הוא מ״מ יש להקל

כענינינו כדין ס״ס שאולי כדעה אחד באבן העזר סי׳ קנ״ב
סעיף וא״ו ונאמנת האשה כעצמה לומר שמה שהיא מלובשת

כגדי נשואה הוא מחמת שמאז נשאת לאיש ופנויה היא באמת

וכמו כא״א הייתי וגרושה אני ואף אס הוא כדיעה הב׳ שס
שדווקא כתוך כדי דכור נאמנת אולי כר״ת דעדות ככתב
מועיל ומהני ס״ס בפלוגתא דרכוותא שמקילים בכזה הפוסקים
אכל כלא דברי הסמ״ע הנ״ל הנה משמע מהכ״י והרמ״א כסימן
ק״ס סעיף א׳ שהכריעו דלא כר״ת שע״כ לא חששו כלל למה

שיכואו כדרך שני דיעות ויהיה נ״מ כמקום שהוא מסייע
להמוחזק כמו עד לפטור משבועה וכדומה וכאם שנדחה דעת
ר״ת והיתה חשוכה כדעת יחיד לכד לו נדון עוד כס״ס וגם
אף אס נאמר כהסכרא מחמת שהוא מילתא דעכידא לאגלויי
הוי תו רק דרכנן עכ״ז היה קשה להקל כדעת ר״ת כאם
שהכ״י ורמ״א הכריעו דלא כוותיה ואף שהרדכ״ז כתב דמהימן
כעכידא לגלויי הנה הש״א כתב כהדיא שהוא פלוגתא דרכוותא
וחושב לדעת ר״ת כמו לדעה החולקת וע״כ כאשר מחמת
יוצא מאסור דאורייתא וכדרכנן שומעין
כעכידא לגלויי
להמיקל אכל אגו צריכים לילך אחר הכרעת הכ״י ורמ״א גס
כרדכ״ז יש צדדים טוכיס אחרים וכוונתו לסמוך שוב על

נט

צדדי .המתירים והגס שכבר הראיתי פניס מסבירות להתירא
מחמת שעיקר חזקה מלכישת בגדי נשואות לא נראה חזקה
כ״כ בנשיס גדולות וגס צדדתי מחמת שכתבו שהראב״ד לא
בא כעצמו עה״ח מחמת עעס כמוס ובידיעתו חתמו שיהיה זה
מעשה כ״ד אבל בכ״ז צ״ע וקשה ההכרעה לכמותי וגס שעור
מילתא דעבידא לגלויי קשה ג״כ להחליט אמיתותו ויוצא עכ״פ
מאסור דאורייתא אבל אחרי שהסמ״ע הכריע להקל כת״ח אף
להוציא מהמוחזק תו נוכל להחליט שוב לספיקא פלוגתא דרבוותא
ויותר כדין ס״ס הנ״ל אף אס נאמר שיש בזה חששא אסור
דאורייתא ומה גס שהראנו פניס לומר שהחששא הוא רק
באסור דרבנן ובצירוף הסברות שהתעוררתי לומר שבגדולה לא
היה כלל חזקה לאסורא ומה גס איזו פנים לדין שהוא מעשה ב״ד
וע״כ ראוי להתירה להנשא ומה גס כי היא עניה ושעת הדחק :

ךיןזן

כי כארתי שיסוד ההיתר תלוי על דברי הסמ״ע
הנ״ל ויש לי כזה מהעיון ולפע״ד צ׳־ע דבריו מאוד
ויש לי בזה דרך חדש כעזה״י אשר לפע״ד הוא דרך ישרה
ועפי״ז יוצא משפט אתתא דא בהיתרא אף לשיטת רש״י וסיעתו
שפליגי על ר״ת אכן אין למידין מחידוש שיחדש כמוני מיעוט

ערך כחכמה ובמדע ויראה מה שלא יש זכר לזה ברבותינו
זללה״ה ורק נאמר בזה יקבל שכר על הדרישה שנתחדש חדושי

אורייתא ויקבל שכר על הפרישה כי אנו רק ראינו לילך בעקבי
דברי רבותינו זלה״ה ולראות את הגדותינו כהלכה על
משכנות ספרי רבותינו :
זאת אומר שלא נכון להחמיר משני פניס היינו
שנחמיר מחמת קושיית ושאלות על המחברים רבותינו
זלה״ה ויצמח לנו משאלותינו מבוכה וגס כשיראה לנו פנים
מסבירות להלכה לפי מיעוט דעתינו■ נאמר שג״כ ראוי לפרוש
מזה ולבעל דעתיכו כי נאמר כזה שראוי להתיר בדרך ממ״כ
אס יבוטל דעתינו הרי מצאנו מקוס להוכיח בפניס מסבירות
להיתרא ע״פ דברי הסמ״ע הנ״ל ובאם שנפשוט מדעתינו
מהמת מה שאעורר על דברי הסמ״ע הנה כמו כן לעומת זה
אבאר מה ששפיר ראוי לקיים מה שהביא הסמ״ע בשס מורי
הוראות להקל כת״ח בעדות ככתב ושליח ב״ד ואשר עפ״ז גס
בעניכינו יהיה הך היתרא לכ״ע :

אבל

*אומר

מקודם צריך לבאר מה שחדש הסמ״ע כת״ה שלא
להטריחם לילך אבל ישלחו בכתב ידם הנה אס
יש עצה זו קשה בשבועות ל׳ ע״ב דאיתא שם דצורכא מרבנן
דידע כסהדותא וזילא ליה מילתא למיזל לבי דינא דזוטר
לאסהודי קמיה לאלזיל ורק באסורא אין חכמה־ וכן בש״ע
פסק שם בסעיף ה׳ ומבואר שם שגס בזמנינו יש לזה הדין
ת״ח וקשה חדא למה כתב הסמ״ע שלא רצו לטרוח להת״ח
משמע שהיה כיכולתינו להטריחו אבל לא רצו תו יש להקשות
לכאורה דאס יש עצה לשלוח בכתב למה סתס הגמרא בשבועות
ואמר סתס לא לזיל ורק כאפרושי אסורא מחויב ולמה לא
אמר העצה שישלח בכתב ויהיה שוה בין כממונאובין באסורא :

אבל

שני הקושיות הנ״ל יתורצו כאחד כעזה״י שהנה
כעדות צריך שני דברים אחד מפיהם ולה מהכתב ב׳
שצריך להעיד דווקא כפני הכ״ד ושיטת ר״ת צריך דיהיה
כשני העניניס ראוי לבילה מחמת כי יכולים הכ״ד להכריחו
להעד שיעיד בפני הכ״ד ולכן אף שלא בא לפני ב״ד ולפניו
רק שלח עדותו בכתב עכ״ז מהני ואין לומר ששפיר לא חשיב
מה שיש כיכולת כ״ד להכריח בדין מה שכתוב אס לא יגיד
כו׳ ראוי לכילה אם שחשוב בפני הב״ד מה שהכתב קוראים
הכ״ד לפני הכע״ד זה אינו כיון שהתורה אמרה מפיהם ולא מפי
כתבם וכל עיקר מה שיועיל הכתב הוא רק מחמת ראוי
לכילה ואס כן צריך שיהא ראוי להיות הגדה בפה בפני
הכע״ד וכאם שאינו כזה האופן לא הוי ראוי לכילה ולא
הוי שוב כהכתב כלום
(ח״א)

ומה יועיל מה שהכתב יהיה כפני

למד

הכע״ד
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הבע״ד והוא פשוש וברור • ועל כן צריך לחלק זה ממה
דאמרינן (ב״ק מ״ה ע״א) דאין גומרין דינו של שור אלא בפניו
וכאשר בעליו ערק ליה לאגמא לא נוכל לגמור דינו ולא
גובין עדות ולא אמרינ-ן שחשוב ראוי לבילה מחמת שנכריח
המעריק שחובה לבער הרע ולעשות דין ברוצח שכיון שלא נגמר
דינו עדיין ויוכל לשוחעו קודם שנגמר הדין ומה שחובה על
ב״ד וישראל לדין ולהקל לא חשוב ראוי לבילה וע״כ לא מועיל
עוד לשלוח כתב ידו והגמרא עיקר הדין משמיענו שמזה
נמשך ענין העדות וק״ל שבממונא לא מחויב הת״ח לילך
וממילא לא מהני כתיבת ידו ובאהורא מחויב ויתכן שוב
גס בכ״י באס שיספיק להפריש בזה מהאהור והסמ״ע מיירי
בת״ח שאינו גדול מהב״ד ושרה או קען הוא ושפיר מחויב
לילך להעיד וע״כ יכולים אף להרשות להעיד בכתב נשיעת ר״ת
שחשוב תו ראוי לבילה כנלע״ד:

אר^ן

צ״ע לפע״ד דאחרי דהסמ״ע מודה שבנא ת״ח לא עבדינן
י עובדא כר״ת ואף אם העד הוא עד מסייע להמוחזק
למה ישונה הדין בת״ח להקל כדעת ר״ת ואף להוציא מהמוחזק
ומה בכך שרוצים הדיינים לכבד הת״ח ומאי האי דכתב הסמ״ע
שכן נ״ל אחרי שלר״ת וסיעתו הוא אף בלא ת״ח כי שאני לר״ת
וסיעתו שסוברים שהוי עדות ודאי בהכי אבל לא לדידן
דעכ״פ מידי ספק פלוגתא דרבוותא לא יצא ובפרע כי הב״י
ורמ״א סתמו דלא כר״ת ואיך נוכל להוציא ממון באופן שהוא
ספיקא דדינא וכי בשביל הכבוד שרוצים לכבד להת״ח יאבדו
ממון הנתבע שלא כדין אבל המוציא יבקש מהת״׳ח שיבוא
להגיד עדות בפני התובע ובפה כדין וכמ״ש המוציא מחבירו
עליו הראיה ולא על ב״ד שיעשו וויתור בזה מדעתם ולכאורה
הוא תמוה מאוד ואין מתקבל על הדעת כלל וצריך הדבר
תלמוד ליישב דברי הסמ״ע ואני בער ולא אדע :

אפס

לפענ״ד נראה לקיים פסק הסמ״ע ולא מעעמיה רק
מחמת שלפע״ד נרחה לחדש בהענין דברים כאשר
אבאר ואדקדק מקודם באיזו עניניס (א) נתקשיתי זה כששה
שנים ושאלתי להרב הגאון מוהר״ר יחזקאל הלוי ראב״ד דק״ק
ווילנא זצ״לולהרב המאוה״ג מ׳ בצלאל הכהןנ״ימו״צ בווילנא על הא
דמשמע מדברי הרדב״ז הנ״ל שבגירושין פסול לעדות מפי הכתב
מהאדיבמות ק״וע״א גבי חליצה ומיאוןאמררבא אמרר״ה מולצין
אעפ״י שאין מכירין כו׳ לפיכך אין כותבין חא״כ מכירין ורבא
דידיה כו׳ לפיכך כותב ין כו׳ ופרש״י עדים הרואים החליצה
ע״כ ־ ש״מ דמועיל ראיה מעדים שראו וכן הוא ברי-י׳ף ורמב״ם
פרק ה׳ יעויי״ש ותירץ ע״ז הרב הגאון מ׳ יחזקאל הנ״ל
שיש חלוק בין חליצה לגע שמחמת שבחליצה הוכרח לחכמים
(ד)
לעשות תקנה שיכתב ששר וע״כ כל שנים יכולים לכתוב ולא
נתישב ישובו בעיני ובעיני הרב המאוה״ג מוהר״ר בצלאל
הכהן הנ״ל מחמת שמה בכך שבחליצה היה הכרח אבל נ״ל
שחליצה הוא בג׳ ועשו אלו הג' מעשה ב״ד ולא שייך בזה מפי

כתבם כי רק ב"ד לא דנים ע״ס עדים בכתב כגזירת הכתוב
כמה שנאמר ע״פ שנים עדים יקום דבר ומקיימי הדברים
הס הב״ד וכן הוא פשוש ברדב״ז שבמעשה ב״ד מהני לכ״ע
ושוב הייתי בק׳ מינסק ושאלתי לאדמו״ר הגאון מ׳ דוד בעל
המחבר ם׳ בית דוד והשיבני כמו הרב הגאון מ׳ יחזקאל הנ״ל
ועתה כשהוציא לאור ספרו הנ״ל כתב כן בספרו בסימן כ״ב
וסיפרתי אז בשובי ממינסק לידידי הרב המאוה״ג ר׳ בצלאל נ״י
מה שבישישים חכמה ואמרתי בעלה דעתינו לעומתם אמנם
ודאי שהוא תירוץ לא מרווח ומהכרח יקובל הדוחק ואומר עוד
אף אס נסבול הדוחק לשישת הרי״ף וסיעתו וקיימנו כשישתייהו
ששער הוא מדין תורה אבל לשישת הרמב״ס בפ״ג מעדות
שאין לששר מקום כלל מדין תורה רק תקנו רבנן שלא
תנעול דלת בפני לוין א״כ יתיר אסור דאורייתא חזקת
אסור יבמה לשוק מחמת שתקנו חכמים בחליצה שער והגס
שלפעמים עוקרין רבנן בתקנתם לקדושין ונאמר שג״כ בזה
בהכרח עקרו לקדושין שקדש אז המת אבל על מה ולמה

יעקרו בזה ולמה לא יתקנו שהב״ד הג׳ יתנו מעש• ב״ד •
ויעויין ברמב״ם פ״ד מיבוס וחליצה הל׳ כ״ע שנתב וז״ל גע
חליצה שאנו כותבין לה אינו אלא מעשה ב״ד נו׳ הרי דקרי
לה מעשי ב״ד ושוב שה בהל׳ ל״א נתב דמעידין עליו שלשה
או שניה מן השלשה או שניה שראו החליצה ותמוה הוא
לכאורה ושבור הייתי לתרץ דהרמב״ס אזיל לשיעתיה בפ״ב
מהנהדרין הלכה יר׳ד דמדין תורה מותר אפילו לאחד לדון
רק מדברי הופריה שניה שדנו אין דיניהה דין ויעויין שה בנ״מ
בשה הרשב״א שנתבשלפי״ז ניחא הא דאנשריכן תרי בפרוזבול
וא״נ איפשר נמו נן נשר גה בשער חליצה אבל דחוק הוא
דלמה יכשירו בזה אחרי שהחליצה הוא בג׳ • וגה לפי״ז
יחולק התירוץ להרמב״ס מחמת זה דשניה הוי ג״כ ב״ד ולהרי״ף
ורש״י מחמת תירץ שתירץ לחלק בין חליצה לגע נו׳ •
ובאה שנמצא דרך ואופן שיהיה עולה לכלה הוא נכון :

(־) השה

קושית הקצוה״ח בשי׳ ק״ח ס״ק וא״ו מכתובות
נ״ד ב׳ דאיבעי להו מהו להעלות משערות
’
ליוחהין ומבואר שה דאי חתמי אכולה מילתא כלומר על מה
שהוא כהן שפיר מעלין והקשה מזה לכל השיעות שזולת ר״ת
הלא הוי מפי כתבה וחותר שה ליישב בדוחק ו הייה שה

ועדיין צריך יישוב :
׳ע} שה העור בהי׳ כ״ח וז״ל כתב רש״י שאין העדיה
(ג)
ינוליה להעיד עדותן בכתב וישלחו אותו לב״ד
כדאמרינן מפיהה ולא מפי כתבה • ונן יראה מדברי הרמב״ס
שכתב דין תורה שאין מקבלין עדות אלא מפי עדיה • אבל

רמ

מד״ס שחותכין דיני ממונות בעדות שבשער אע״פ שאין
העדיה קי ימיה כו׳ אבל ר״ת התיר שישלחו העדיה כתבה
כו׳ ־ והקשה שה הב״י מהרמב״ה פ״ע מעדות גבי אלה כתב
העעה דצריך להעיד בפיו או שיהיה ראוי להעיד כו׳ הרי
דהובר כר״ת דבראוי להעיד ג״נ מהני• ומה שתירץ שה

דעעות הוא בהרמב״ה ונו׳ צ״ע דא״כ מי הכניס זה ברמב״ם
וגה מהא דהשמיע העור בהי׳ ל״ה לתיבות אלו אינו ראיה
דיש לומר דהשור קיצר דברי הרמב״ס משוה דלדין אלה אין
צורך לזה ומהפיק לענין פהק הדין מי׳ש שצריך להעיד בב״ד
בפיו ולזה אין פה להעיד וזה ההיוס שברמב״ס שכתוב
בנוהחאות שלנו או שיהיה ראוי להעיד הוא ללמוד למקוה אחר
שלא באלה • ולכן באה שנוכל ליישב להרמב״ס וגה להשור
ע״פ הנוהחא הנמצא אתנו לא אכפת לנו כלל במה שמשמיע

העור בשי' ל״ה :
 П^рלמה כתב העור בשה רש״י שאין העדיה יכוליה
להעיד עדותן בכתב וישלחו אותו לב"ד • ולמה
י
לא שנה לנו בקצור שאינה יכוליה להעיד בכתב והיה משמע
שבין הוא לפני ב״ד ובין לשלוח לב״ד ולא נעלה ממני שיתרץ
זה בדוחק שמחמת שיהיו עצליה לילך ע״כ שלחו בכתב אבל
אס הוא בב״ד למה לא יגידו בפיהם ומ״מ הלא יתכן שהחלו
ר״ל שעדיין מללו בפיהה בקושי ־ ונוח לו לכתוב ורוצה לכתוב
עדותו לפני ב״ד שלפניו וא״כ יפה הוא יותר אה היה רש״י
מקצר ואומר שלא יכול להגיד עדות בכתב • וכולל זה בין
ששלח הכתב ובין שהוא בב״ד ומוסר עדותו בכתב :

ונאמר

בישוב כל הנ״ל ששפיר מודה רש״י להרמב״ם דמדבר
ולא אלס כסהיה מעיד בכתב היה שייך הסברא
דכל הראוי לבילה כו׳ " אבל כיון שאמרה תורה מפיהס ולא
מפי כתבס לא היה תו מה שקוראין להכתב בב״ד בפני הבע״ד

עדות בפניו ומה שמחויב העד מחמת לא יגיד וכו׳  4הנה
יתכן שקודם שהוא לפני ב״ד לא חל עליו עדיין זה הלאו דאס
לא יגיד כו׳ • ורק מצד השבת אבידה וכדומה צריך לילך לב״ד
להעיד ודומה להכובש עדותו באופן שלא הולך כלל לב״ד כמו
שמערק לאגמא השור שמצוה לדונו בסקילה • ומבשל לעשוח
המצוה ומונע הדין שיודן וכמו כן מונע זה העד ובב״ק ד׳
נ״ה ע״ב תניא היודע עדות ואינו מעיד פעור מדיני אדס
וחייב

שו״ת עמודי א־ש חלה א
וחייב בדיני שמיס והתם אף כשאינו מעיד בב״ד * ואיך שיהיה
מסתבר מאוד שכשאינו העד בב״ד לא חשיב ראוי לבילה כיון
שבזה האופן שהעד אינו בב״ד בזה' המעמד לא ראוי להעיד
ומחמת זה הטעם כתב רש״י דאין יכול לשלוח העדות בכתב
כי מה שהכתב יהיה שס בב״ד ולפני הבע״ד הלא אמרה התורה
מפיהם וכו׳ וכשהוא שולח אינו ראוי נבילה וכו' • ומחמת כי
הוא מילתא חדתא חפשתי אס ימצא מי אומר כך ובעזה״י כן
הוא פשוט להגאון בעל כנסת יחזקאל בתשובה סי׳ פ״ב
שהוקשה לו דמ״ע לא יסבור רש״י סברא דראוי לבילה אין
בילה מעכבת ותירץ כנ״ל מחמת שהוא שלא בפני הבע״ד ־
ונסתייע לזה מדברי הריטב״א במכות ובעזה״י יש לי ספר
ריטב״א על מס׳ מכות וחפשתי בו ומצאתי בפירוש בדף וא״ו על
הא דשלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן ועיי״ש ויש שס
לדון בדעתו בדעת רש״י ־ אבל מבורר שמדקדק בזה שכתב
רש״י ז״ל ישלחו עדותם בכתב יעויין בו ולדעת כנסת יחזקאל
וודאי אס היה בפני הב״ד שפיר היו יכולים אף לכתוב •
ולפ״ז א״ש בפשוט הא דאומר הגמרא בשבועות ל׳ ע״ב
דבאסורא מחויב העד לילך להעד ופשוט • אבל האלס אף
בפני ב״ד לא מועיל כתב שלו כי אינו ראוי לבילה מצד
הגדתו • וזהו שהרמב״ס סובר שפיר כשיטת רש״י וכדסתס
בפ״ב מעדות שמדין תורה אין מקוס לשטר רק אס היו
העדיס קיימים וחייס אבל במה שמוציא השטר לב״ד אינו כלוס
כיון שאין העדים בב״ד ומבארים אס בפה ואס בכתב
שהמה מעידים על הכתב בשטר כמו שכתוב בו • אבל בפ״ע
מעדות גבי אלס כתב הרמב״ס שפיר בטעם האלס שהוא
מחמת שצריך להעיד בפיו או שיהיה ראוי להעיד בפיו • כי
אינו בר עדות אף בפני ב״ד ובזה מי שהוא ראוי להעיד בפיו
שפיר מעיד ופשוט שא״ש לפי הנ״ל אף לשיטת רש״י ולא קשה
מידי תו על הטור סי׳ כ״ח שכתב שהרמב״ס הוא כרש״י ולא
צריך לשבש הספרים :

והנה

בענין עדות בפניו הקילו חכמים בעדות ממון במקום
פסידא כגון שעדיו חוליס וצריכין לילך למדינת היס •
ולא כן הוא בזולת זה וכמו בשור הנסקל כשמעריק בעליו
השור לאגמא לא יכולים ב״ד כלל לגמור דינו של שור וודאי
בדיני נפשות לא יוגבה עדות מעדים חולים • או הולכים
למדינות הים וכדומה * וע״כ שבממון הקילו כמו שהקילו שא״צ
דרישה וחקירה • ורק לכתחלה גובין בפניו דווקא והוא רק

מחששה שבפניו יגידו יותר האמת • וע״כ כתב הרמ״א בסי׳
ק״י סעיף ט׳ שי״א דבדבר הברור שאין בו חשש כמו צוואה
מקבלין אפילו שלא בפני בעל דין יעויי״ש והוא מטעם הנ״ל
שעקרו חכמים באמת בממונות לתנאי שגזרה התורה שיעידו
בפניו וכמו שעקרו לדרישה וחקירה ויעיין עוד ברמ״א סעיף
י״ד שהביא שי״ח ואומרים דאס נתקבל העדות שלא בפניו כשר

בדיעבד יעויי״ש • והוא מטעם הנ״ל והסוברים דמעכב בדעבד
הכל הוא היכא דהיה אפשר להעיד בפניו שלא נעשה כמו
שתקנו חכמים פלא הקילו בלא הכרח :

ולפ״ז

היה עולה נכון כהכרעת סמ״ע שהת״ח ישלחו עדותם
בכתב מחמת שבדיני ממונות אף לשיטת רש״י ורמב״ס
דאין לשלוח עדות בכתב • הוא רק שצריך לקבל עדות בפניו
כשאין עכוב מבעל דין חולה או עדים חולים וכדומה • וגס
בדעבד שפיר הוי עדות לדעת החולקים ואין זה רק מחששא
דלכתחלה לבד שיטת רש״י ורמב״ס * גם בדבר מבורר אף
לכתחלה מועיל • וא״כ יתכן דבת״ח דאין לחשוד לשקר שיהיה
צריך שיעיד בפני הבע״ד מחמת חשש רמיה וכדומה יתכן
שפיר שא״צ כ״כ אף לכתהלה ולשיטת ר״ת וסיעתו וודאי דיכול
להעיד בכתב וע״כ שפיר יש לסמוך בזה לקבל עדות בכתב
ודו״ק בזה כי עולים לפי״ז דברי הסמ״ע מצודקיס רק מחמת
שהוא לא פירש דברי הב״י בעור סימן ק״ח " כמו דמוכח
מהא

דהקשה מהרמב״ס פ״ע מעדות •

וגזר דעעוש סופר

ם

בהספריס • ולכן כל חדושא כדין הו״ל להסמ״ע לבאר ובטעם
מורי הוראה שזכר הסמ״ע וודאי שנוכל ליישב בזה :

ונחזי

עוד בעדוח אשה הנה לעכין דרישה וחקירה הוא
פלוגתא דר״ע ור׳ עקיבא סוף יבמות דר״ט סובר
שהוא כדיני נפשות וצריך דרישה וחקירה ור׳ עקיבא סובר
דכדיני ממונות דמיא ואין צריך דרישה וחקירה * ויש לעיין
איך הוא לענין עדות אשה בכתב • הנה מצד עדות להתיר
אסורא לא יש צורך כלל עדות בפה דוקא וכמו דאשה נאמנת
בספירת נדתה מחמת שיש בידה לטבול ואינה בחזקת רואה
האס צריך בזה לתנאי עדות ממון ונפשות לכבות העדות
בב״ד וביוס דווקא * כי כל תנאי עדות מדרישה וחקירה
להקיס דבר מפיהס ולא מפי כתבס אינו רק במה שנידון

בסנהדרין כגון דיני ממונות או נפשות וכן מבואר בהדיא
ברמב״ם בפ״ג מעדות דבהלכה א׳ כתב דאחד דיני ממונות
ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה • ובהל׳ ד׳ כתב דין תורה
שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא
מפי העדיס שנאמר ע״פ שניס יקוס דבר ע״כ מבואר שהוא
רק דווקא כבי עדות ממון ונפשות • ולא בעדות אסור ולא
קשה תו מידי קושית בעל קצות החשן מהא דכתובות דמעלין
משערות ליוחסין ואף שהוא מפי הכתב כי ענין העלאה
ליוחסין אינה לא עדות ממון ולא עדות נפשות ובעדות אשה
להתיר אסורא היה שפיר מותר ג״כ אף בכתב רק שמזה
כצמח גבית כתובה וע״כ הוי כדיני ממונות * ואף דכס בממונא
עקרו באמת רבנן לדינא דצריך עדות בפניו • במקוס
צורך והכרח כמו בעדיו הולכין למדינת היס • ויש דיעות

שסוברים שבדעבד תמיד מהני " וכס יש דעות שבדבר מבורר
מותר אף להתחלה מכל מקום זה לא עקרו חכמים שיועיל
עדות בכתב באלם ולכן בנשתתק דבודקין לעדות (כיעין ע״א)
תירצה הגמרא שהוא לעדות אשה • והוא רק על מיתת הבעל
כמו עד אחד ועד מפי עד * וע״כ מותר בזה אף לאלם בכתב
והכס שהיה יכול לתרץ דלעדות היינו להתיר אסור כמו לומר
על טבל שלו שתרס * אבל הגמרא רבותא משמיענו שאף
בעדות אשה שהוא כממונות ובממונא אין עדות לאלם בכתב •
אבל בזה הקילו חכמים להאמין על מיתת הבעל אף בכתב •
וזהו שכתב הרמב״ם בסוף הלכות גירושין בטעם ע״א וכו׳
ומפי הכתב שהוא מהקולות שהקלו חכמים דלא תשארנה
עגונות • ומחמת שעומד להתברר ולא יוכל העד להשמט יעו״ש
ולכן אף הנשתתק מותר לעדות אשה בכתב • אבל להיות
עד על חליצה וגירושין לא מהימן האלם להעיד בכתב
כי הוא כדיני ממונות שעי״כ יבא לגבות כתובתה " ושיהיה
ראוי להגיד בפה הוא לעכובא אף בממונא אבל לא אלמיס
שפיר מעידים עדי ראיה החליצה בכתיבת ידם דכל זמן
שהעדים יהיו חיים וקיימים ומדברים שפיר מועיל • כי עקרו
רבנן לדין עדות בפניו בממונות במקום פסידא ־ ואין ראוי
שתהיה כבולה לבלי תנשא כאשר תהיה במקום אחר * ולבטל
ממה שכתוב לא לתהו בראה " אשר כופין לשחרר חצי שפחה
כו׳ • וגס הענין חליצה נעשה בפרסום כמו שצריך למלוה בי
חמשה " והוא מילתא דעבידא לגלוייא וחשיב כדבר• מבורר
שמותר אף לכתחלה לגבות שלא בפני בע״ד • לי״א שברמ״א
סימן ק״ו סעיף ע׳ • ומה גס לי״א שבדיעבד מהני שלא בפניו •
וע״כ שפיר כותבין שנים שראו את החליצה ומועיל כל זמן שהן
קיימין י ולא כשטר שתקנו חכמים משוס נעילת דלת שזכרו
הרמב״ס ספ״ג ה״ד כמו שבאר שם ששטר מועיל אף אס לא
קיימים העדים • אבל לזה אין דין שטר רק כמעשה ב״ד הוא
ועדי ראיה מועיל עכ״פ כשהם קיימים וא״ש הא דכותבין
עדים שראו החליצה • שמבואר ברש״י ברי״ף וברמב״ם שמועיל
שנים • והגס ששטר חליצה שאנו כוחבין הוא מעשה ב״ד *
ויפה יותר כי מועיל אף אם קיימים הדיינים עדי ראיה שנים
הוא ג״כ בעודם בחיים וקיימים ולרש״י ורי״ף ורמב״ס הכל
מחד טעם הוא וכישוב מרווח בע״ה :

עוד
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יש לבאר כי הנה המשנה למלך פ' י״ג מגירושין הלכה
כ״ח הביא בשם הריבי׳ש שסותר לדידיה בסימן קצ״ג
דפסקו הגאונים דאין בודקין עדי אשה בדרישה וחקירה
דלדיני ממונות מדמין להו • וה״ה לכל דיני קדושין וגירושין
אבל בשימן רס״ו כתב דאף למ״ד דעדי נשים בעו דרישה
וחקירה • היינו עדי מיתת הבעל סבל בעדי גיעין וקדושין
לכ״ע לא בעי דרישה וחקירה ע"כ :

ולכאורה

היה מקום לדייק מהרמב״ם ההיפוך משני
האופנים • אלא שגס למאן דסובר דלח בעי

דרישה וחקירה הוא רק במיתת הבעל שעומד להתברר מעצמו
כשיבא הבעל אבל לא בגירושין וכמו שלא מהימן ע״א בגירושין
כי הרמב״ס שם הלכה כ״ט השוה כאחת עד מפי עד ודרישה
וחקירה ועד בכתב ובכולם כתב הטעם מחמת שהוא דבר
שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד ואין העד יכול להשמט
ומשמע דבמקוס שאין עומד להתברר כ״כ כמו בגירושין •
ומה גס בקדושין שאם לא אמר שפלוני קדש לפלונית בפניו •
מי יכחישס ומהתימא שלא התעורר מאומה המל״מ על

דברי הריב״ש :
לדברי הריב״ש נאמר שבאמת מצד עצם העדות
לא יש צורך בשני אלה דרישה וחקירה ומפיהם
כי דרישה וחקירה ומפי העדים הכל הוא רק תנאים בדיני
ממונות ונפשות • ובאסורא לא שייך זה אבל הא דצריך ב׳
עדים זה שפיר שייך באסורא בדאתחזק אסורא ואין בידו •
ומה גס בדבר שבערוה צריך דווקא ב' עדים כשרים אפם
שמחמת חומר היה ראוי לחכמים להחמיר בזה כמו בדינן
נפשות וזה הפירוש הנכון במה שחומר הגמרא דר״ע סובר
כיון דקא שרינן א״א לעלמא כדיני נפשות דמי • כלומר ראוי
להחמיר שיהא בזה כל תנאי דיני עדי נפשות (ורש״י פירש
שם דהבא על א״א בחנק וקשה טובא לפ״ז בעד המעיד על טבל

ולשב

שהורם תרומתו יהיהג״כ כדיני נפשות שהעובר במזיד והתראה
לוקה • וכן עד ספירת נדה ומקרא מלא נאמר וספרה לה
לעצמה וצע״ג לפע״ד) • אבל ר״ע סובר דמחמת תקנת עגונות
לא הוטל זה החומר • ורק די במה שהוטל משפע דיני ממונות
מחמת שיש עכ״פ הבה שנוגע לזה המעשה עצמה לגבות
כתובתה  .ואחרי שבטלו חכמים בממונות דין דרישה וחקירה
לא יש בעדות נשים זה החומר מדרישה וחקירה וקס אדינא
שבאמת הוא רק כעד באסורא שאין שייך דין דרישה וחקירה
ודין מפיהם ולא מפי כתבם• והנה הגם שמצד עצמו לא
שייך אבל עכ״פ נתנו בזה חומר דין ממונות ופסול האלם
להעיד אס לא במיתת הבעל שבזה הותר אף עד מפי עד
ובמסל״ת • ולהעיד בריא ולא חלם בכתב שפיר הוא ראוי
לבילה " והגס שהוא שלא בפני בעל דין אבל כי גם בממונא
בעלו באמת לדין עדות בפניו שע״כ במקום פסידא או בענין
מבורר לאיזה דיעות • או בדיעבד לאיזה דעות אין קפידא •
ומכש״כ בעדות אשה שרק לגזירת הכתוב הוא לבד שהועלבה
דין ממונות • ופשוט הוא שע״כ כותבין ב׳ עדים שראו החליצה

ומועיל שפיר כשהעדים קיימים • והגס שלא יהיה כדיני ב״ד
כמו שהארכתי ובארנו מילתא בטעמא בעז״ה • וכמו שפסקו
כן רש״י והרי״ף והרמב״ם כו׳ • ומעתה גס בגירושין לא נצרך
מפיהם דווקא ולא אף בראויס להגיד בפיהם ומעידים בשטר

שפיר מהני כ״ז שהמה בחיים ומעמידים אותם בחזקת חיים
כמבואר בגיטין דף ע״א • ומועיל שפיר אף לרש״י ורמב״ס

ועדיפא זה ממה שכתב הסמ״ע בת״ח בממונא שמעידים
בכתב ושולחים • כי בעדות אשה באמת הוא רק על עדותו
באסורא ומדרבנן לבד הוטל דין חומר ממונות ־ וודאי ששייך
יותר לסמוך על שיטת ר״ת • הגס אם היה בגדר פלוגתא
דרבוותא לבד ולאיזה טעס נקל בממונות עצמם • ומה גם
שבארנו אשר לשיטת רש״י הוא לא לעכובא ורק לכתחילה
בעלמא • ובפרט במקום מניעת פריה ורביה שמשחררין
לחצי שפחה כי במקום פסידא הקלו רבנן אף בממונא גופא

ועולה היתרא דאתתא דנקטינן
בעזה״י ויעיין נח כבוד תורתו
החשה
ישכים לדעתי מותרת
אברהם שמואל ב״ר

ךץל

בה מחמת הצדדים שבחרנו
בכל דברי חלה • וכאשר
להנשא בלי פקפוק מנחי
יהודה זצ״ל :

דבר הקושיא אשר הקשיתי בדברי רש״י דפירש בעעש
דר״ט שע״כ הוא כנפשות משום דהבא עליה הוא
׳
בחנק * שא״כ גס עדות נדה הוא כעדי נפשות כי האוכל טבל

או הבא על הנדה חייב מלקות ואפשר לומר שוודאי מעיקר
העדות להתיר להאשה הוא רק כעד על שאר אשורין • ובדאתחזק
בעינן ב׳ וכן היה ראוי גם בזה ב׳ וחכמים הקילו בע״א
ומהתורה לא צריך בזה לא דו״ח ולא מפיהם דווקא * כי כג
זה הוא רק מתנאי עדי ממונות ונפשות שהתורה גזרה רק
בהם • ולא כן הוא בעדי אשורא וכמו שמבואר ברמב״ס פ״ג
מעדות ושע״כ מעלין משטרות ליוחשין וכמו שהארכתי ובארתי
בעזה״י לעיל והוא ברור לפע״ד " אבל מחמת חומר א״א החמירו
רבנן בעדות אשה " ולולא ששקדו על תקנת עגונות ראוי
להחמיר בה יותר האפשרי • ומ״מ לא יחמירו חכמים בלי ענין
וטעם כלומר שמה שפשול בעדי גט או חליצה עד אלם
שאינו יכול להגיד בפיו הוא מחמת שדימום רבנן לעדי
ממונות • ומטעם שיש להם שמוכין לזה שיש בזה שרך ממון
שעי״כ תגבה כתובתה כן הוא לר״ע ולר״ט אף במיתת הבעל
שבו הקילו יותר ומותר אף האלה ומ״מ דו״ח צריך כי
הטילו בזה רבנן דין עדי נפשות והכל משום חומר א״א

החמירו בעצם ההגדה • וג״כ מחמת שמך שע״כ יוצא דין
נפשות כדפירשתי והכל הוא רק מחומרא דרבנן באשור ערוה
ובשארי אשוריס לא שייך זה רק כדין תורה לבד שבאמת
הוא לא ממונות ולא נפשות כי .להתיר האשה אנו דנין • ויצא
מזה שעיקר ענין שצריך בעדות אשה לא במיתת הבעל
מפיהם ולא מפי הכתב הוא רק מדרבנן ומדאורייתא מעיד אף
האלם בכתב ולשון וודאי דבדרבנן נוכל לסמוך על דעת ר״ת
דהמדבר יכול להעיד בכתב וק״ו בן בנו של ק״ו ממה שהקיל
השמ״ע בממונות שיעיד הת״ח בכתב • וזה הטעם הגון הוא
להתיר אשה בעדי גירושין שכותבין וחותמין בשטר שראו הגירושין
מאתי אברהם שמואל במהור״ר יהודא זלה״ה מראסיין :

מערבה א
פה

ידובר מהיתר שלוה גט ע״י פאשט הנהוג עפ״י מתירים
גדולי חקרי לב ששקדו לתקנת עגונה וסדרו כך הבעל
עומד במקומו ומוסר גט לשליח הולכה ובהרשאה ובעדים ובקיום
ב״ד שבאותו מקום וממניהו לעשות שליה בחריקאי (ואף ע״י
פאצט לשליה שבמקום אחר זה לא נתבאר בהתשובות המתירים
אבל כן נראה ראוי לפע״ד) ושליה שליה עד מאה שלוחים •
וזה השליח אומר בב״ד שם בפני נכתב ובפני נחתם וממנה
הנ״ל לשליה איש הידוע לו בשמו ושם אביו
לפני הב״ד

שהוא במקום האשה ומצטרף הרשאה שניה מקויימת מב״ד
הנ״ל • ונשלח הכל ע״י בי דוהר הנקרא פאסע וכשיגיע ליד
שליח השני אומר שם בב״ד שבמקום האשה שליח ב״ד אני
ומוסר להאשה ואתעורר בזה שיש לי מהעיון בזה ואחלק דברי
לשלשה ומהשם אבקש העזר :

 р/Пא׳ בדבר שהב״י סימן קמ״א םעיף ל״ה הכריע להקל
’ לשלוח גט על ידי כותי ולמנות לשליה בכתב מפני
שהכותי אינו עושה אלא מעשה קוף׳ בעלמא • והוא דלא
כבה״ג שמחמיר ופוסל מליתן גט כזה ־ אבל הרא״ש והר״ן
והעעור חלקו עליו והרמ״א שם חושש לסברת בה״ג • וכתב
שלא ראה נוהגין כהב״י והמתירים בתשובותיהם בחרו בדעת
הב״י ולהקל במקום עיגון לשלוח על ידי הבי דוהר כנ״ל •
ולע״ד אבאר שלא ראוי לסתור דברי הרמ״א ואפרש באור נכון
ואמיתי בעזה״י בדברי בה״ג שיתיישב תמיהת הרא״ש והעעור
והר״ן • ומכל מקום יעלה לפ״ז דשילוח על ידי הבי דוהר

קילא
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סתס כותי ושי״ל שכזה \ אף הרמ״א

מודה שמותר :
כ׳ אבאר במה שהמתירים הקילו אף כשאין כיכר
׳ לנו חתימת העדים והדיינים וסומכים על קיום ב״ד
שבהרשאות ועל הרמ״א סוף סימן קמ״ב בשם התשב״ץ ובכו
הרשב״ש שהקילו כשלא אמר השליח בפ״נ ובפ״נ ובהגע
יש קיום ב״ד ־ ואין כיכר לנו חתימת הדיינים • ובזה יש
לפעכ״ד הרבה מהעיון כי החולקים על התשב״ץ רבים המה
וגדולי האחרונים לא סמכו ע״ז כלל • ובעיקר דברי התשב"׳ן
אתעורר לבארו באר היטב ושלפי הפסק וההלכה שבחו״מ סי,
מ״ו לא נוכל כלל לסמוך על סברת התשב״ץ כי אינו עולה לשיטת
פסק השו״ע שם ואבאר שמחמת כן יובן להמעיין בבאורי
הגר״א שמחדש בזה מקור וסברא מהתוס׳ אשר התשב״׳ן לא
סבירא ליה כלל זה • ומ״מ יעלה שפיר ג״כ לדידן • אבל אתמה
שאיך שיהיה לא שייך רק לעכין קיום הגט לבד שהאמינו
חכמים לשליח שיאמר בפ״נ ובפ״נ * אבל בעלנינו שלבד קיום
הגט • הנה עיקר שליחות השני לא ידענו רק מההרשאה השניה
ובלא קיוס אין סברא להתיר ושזה צ״ע מאוד על המתירים :

חלה

יש לסמוך על דברי הרא״ש והר״ן • והתיר בעל אמונת שמואל
בעובדא דידיה שבא בכתב אבל ע״י ישראל * והמהרי״מ הוסיף
שבמקום עיגון יש לסמוך על ר״ת והרא״ש דגם ע״י אינו
יהודי יש להתיר • וכמו שכתבו שכן נהגו באשכנז וצרפת • וכן
כתב אמונת שמואל בשם הרדב״ז שסמך על הר׳״ת ורא״ש ור״ן
והגהת אשרי בשם ראבי״ה ואביו רבינו יואל והרדב״ז כתב
שאין לבו נוקפו בזה ע״כ ■:

(ב) ואומר

חלה <׳

מה שיש מהעיון שכל עיקר יסוד היתר דין הרמ״א
' סוף סי קמ״ב הנ״ל הוא מה שקיום שטרות הוא

רק
לדון
ואף
אבל

מדרבנן וזהו שפיר כן התם אבל בענינינו יש מקום גדול
שהקיום בזה הוא מה״ת ונסתר כל היסוד מעיקרו
שגס שבזה נתעוררו המתירים וצידדו בזה בסברת היתרא
לע״ד יש בזה הרבה מהעיון ויקשה מאוד ההיתר בזה :

חלה

א׳ ידובר בזה מהמבואר בש״ע סימן קמ״א סעיף
׳ ל״ה משלוח גע ע״י כותי וממנה לשליח בכתב ב׳
דעות בזה ב״י ורמ״א והוא דדעת בה״ג בשם רבנן בתראי
פוסלין מליתן גט כנ״ל • והרא״ש והר״ן והעטור תמהו מאוד
על סברת הבה״ג ומכשירין ואבחר בעזה״י לסברת בה״ג אשר
יאמר עליו כי הוא זה • וע״פ זה אדון בשלוח ע״י הבי דואר
הנקרא פאצט :
(א) הנחבכ״י לטור סימן קמ״אובש״ע הוא בסעיף ל״ההובא
שני דיעות בדין שלוח גט ע״י כותי וממנה שליח

מי אנכי לערוך מערכה בפרט הזה • ובכל זאת
התורה היא נתנה במדבר מקוס הפקר שרשות
לכל אחד לעיין בה • ובאם שנידון בזה מחמת שיש גאוניס
גדולים המתירים הרא״ש והר״ן והעיטור וראבי״ה בראשונים
וכן מאחרונים שהזכירם בתשובת מהרי״מ כנ״ל ־ לעומת זה מי
זוטרי המה הבה״ג שכל דבריו דברי קבלה • וכתב בשם רב חנינא

גאון שהוא כתב בשם רבנן בתראי • והרמ״א שבכ״מ אנן
פסקינן הלכה כמותו ואחר מנהגיו אנן נמשכין בכ״מ • והוא
חשש לדעת גדולי הראשונים הנ״ל • וכתב דלא ראה נוהגים
כהמקילין ואין ספק דלא כתב כך משום שנוהגין תמיד למנות
שליח בפניו דלמה ימנו לשליח בכתב וע״י כותי ולא ראינו
כזה אין מביאין ממנו ראיה כלל * אלא דכוונתו דאף באין
אופן למנות שליח בפניו • כי הוא במקום רחוק ואין אופן
להשיג שליח שילך לשם • ואס היה אופן למנות שליח במקום
האשה ושלא בפניו היה מקום נקל לגרש עי״כ • ונמנעין מזה
ולא חוששין מעולם לתקנת העגונה ־ ונוהגים היפך המנהג

שכתבו ר״ת והרא״ש שהיו אז באשכנז וספרד ובדור האחרון
חששו לדעת בה״ג והראשונים הנ״ל • והנראה בטעם המתירין
האחרונים שהקילו נגד דעת הרמ״א • הוא מחמת שמסתבר
להו טעמייהו של הרא״ש והר״ן • ולכן בתשובת מהרי״מ הנ״ל
ובתש׳ אמונת שמואל לא כתב בזו חידוש טעם וראיה להמתירין
הרא״ש והר״ן נגד דעת בה״ג והראשונים הנ״ל כי מספיק
מ״ש הרא״ש והר״ן בטעמים חזקים שאין צריך עוד סעד אחר
אבל אני אומר אדרבה מחמת גודל פשיטות סתירתם לדברי
בה״ג והתמיהה גדולה מטענת הרא״ש והר״ן והעטור עד
שיעיד זאת כי לא גדע כלל יהוד דברי בה״ג והראשונים ואיך
שיהיה כ״כ זרים באין מבין ופותר עד שאין שום התחלת
הבנה בדברי בה״ג וא״כ לא נוכל כלל לדון להקל נגדם דכל
זמן שלא נבוא על אמיתת הכוונה כי רק אחרי כן אז נחכיס
אבל לא קודם וזה לבד מספיק לטעם המנהג של הרמ״א
שבחר להחמיר ולחוש לדעת בה״ג ורבנן בתראי:

בכתב הבה״ג בשם רב חנינא גאון בבל רבתא ובשם רבנן
בחראי פוסלין מליתן גט כנ״ל והחמיר כוותייהו הרמ״א בסימן
הנ״ל שם • וכתב שלא ראה נוהגין להקל אבל הרא״ש והר״ן
 ПЗЛבשיורי טהרה מהג׳ ר״ש קלוגער בקונטרס שקראו
והעעור תמהו על הבה״ג בשם גאונים הנ״ל • ומביאם הב״י (ג)
תיקון עולם חתר לפרש לדברי בה״ג בדרך דחוק
בטור שם והכשירוהו ופסק כן הטור והב״י שם • ונטה אחר
זה המתירין לשלוח ע״י בי דואר במקום עיגון דלא לחוש
ורחוק ולא מתקבל על דעת לב מבין • וזה הוא סבה שהמציא
עי״כ להקל נגד דעת בה״ג ור״ח ורבנן בתראי ומחמת שכל
להרמ״א ולמנהג שכתב כנ״ל מחמת דתמיהת הרא״ש והר׳ין
דבריו בזה קשים לקבלם וקשה לבאר אקצר מזה רק איזו הערות
והעיטור על הבה״ג חזקים מאוד • ואין פותר לדברי בה״ג
ארשום למעה בהגה״ה בעזה״י (א) :
בשם הגאונים הנ״ל שיהיה פתרון מתקבל ונכון ויעויין בתשובת
מהרי״מ סי׳ ל״ג דכתב דפשוט שבמקום עיגון אין לחוש להרמ״א
נראה נכון לחדש דרך ישר וברור בכוונת בה״ג
בשם ר״ח ורבנן בתראי ו^ביא מקודם למ״ש הר״ן
л
ושכן כתב בתשובת אמונת שמואל סימן יו״ד דבמקוס עיגון

הגה "ה

בשם

(א) בתקון פולסמהג׳ ר״ש קלוגער כתב לצדד להתירא דאף דהבי דוהר הוא אינו יהודי מ״מ יש לו דין שליח מחמת דאמריכן לעכין אין שליחלד״עדחצר
דבפ״כ מותיב בה הוי שליח לד״ע * וכמו כן גס לענין דממעפינן לאו בני ברית משליחות הוא דווקא אס אינו בע״כ אבל אס בע״כ מועיל

דחצר הוי ג״כ לאו בני ברית אבל משוס שבע״כ מותיבין ביה
מניחין ומחוייב להוליכו יעויין בו *

ורצוני והאי בי דוהר
בכפות והאי בי דוהר
מובהקים דנכריס

לא

והיי שליח וכן בהנחת על בי דואר אינו תלוי ברצון הנוסע והמוליך אלא בע״כ מחוק המלך

ולפע׳ד תמוה הדמיון דהחצר הוא רשותו של בעל החצר והוא הוי בן ברית •

גס החצר אינו בגדר כלל בחירי

הוא בחיריי ובוחר בכך מרצונו להיות עובד בבי דוהר וגס אס יעבור חוק ענוש יענש לבד גס החצר דנייד אינו שליח רק
מהלך הוא • עוד מבאר שס לדברי בה״ג -במ׳ש דהלכה כר״ש והלכה כר״א דעדי מסירה כרתי דכמו דקיי״ל כר״ש דבשמות
גזרינן דילמא אתי למסמך

עלייהו משוס דניכר שהמה נכרים וכמו כן גס בזה ניכר

למסעי שהוא שליח ע״כ " וקשה שלפירושו למה הוצרך הבה״ג לסייס לזה דקיי״ל כר״א דרק

התס

שהוא א״י ואינו

מחמת שלא יסמכו

בר שליחות ולא אתי

עלעדי החתימה שניכר שהמה

א״י ויוחן בעדי מסירה ״ וזהו ע״פ שימת ר״א דעדי מסירה כרתי אבל מה  Ьрпמזה לענין א״י דאינו שליח " וע״ז תירץ דה״ק דכיון דעדי מסירה
אבל אס לא עדי מסירה כרתי • ויוחן בב״דלב״ד סועין לא חיישינן ומחמת שלא יותן בב״ד לק אוסר
כרתי לא יצסרך ליתן בב״ד ויש לחוש למעות

הבה״ג לכתחלה שלא לשלוח ע״י א״י

ולמנותעל ידי שליח בכתב וכתב שרק

אס נשאת לא תצא ע״כ •

ויפלא

על באור

מאמר זה בבה״ג

דהבה״ג

נקס כמו שהוא בגמרא לענין דברי ר״ש דמיקל מחמת שירד לשימת דר״א וכוונת הבה״ג כמו כן להקל בשליח ע׳י א״י מחמת דקיי״ל כר״א ודלא כמו שרצה
דמאי תלוי זה בר״א דעדי מסירה כרתי שלפ״ז לא ניתן בב״ד דאסו לר״מ דעדי חתימה כרתי צריך דווקא
לפרש דלחומרא קאמר ובעיקר דבריו אין הבנה
נתינה בב״ד

כללו ש״ד אין

בביאורו ענין ודו״ק:

(ח‘*)

,

לא
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שרת עמודי א״ש חלק א

בשם בה"ג הנ״ל ומ״ש הרח״ש והעיטור בתמיהותם וחח״כ
אפרשו בעזהי״ת לנכון אשר יאמר עליו כי הוח זה :
 ЗЛ2הר״ן בספ״ב דג י עין וז״ל כתב בה״ג בעו רבנן קמיה
דרב חנינא גאון בבל רבתי דא״י לא הוי שליח
לקבל את הגט ולהוליך את הגט • מהו למיכרכי בחד מנא
ומימר לא״י אמע? האי מנא לישראל פלוני ולתביה לאתתיה
ואמר להו רבנן •לא ונתן בידה או ביד שלוחה אב א״י לא

דבעינן דכי נפיק מידה דבעל לידא דאתתא או לידא דשליח
ישראל דקאי במקום בעל או לידא דשליח קבלה דשוויתיה
אתתא גופא דקאי במקום אתתא גופא אבל ביד א״י לא
ורבנן דהשתא אמרי אע״ג דאתיא א״י לגיטא אי יהבי'
לישראל והוא ישראל יהבית לאתתיה בעדי מסירה לכתחלה
לא מנסביכן לה משוס דכותי לאו בן ברית הוא (ואף אינם
יהודים שבזמנינו אינם בתורת גירושין שלנו) ואי אנסבא
לא מפקיכן לה משוס דר״ש דתנן ר״ש אומר כולם כשירים •
ואמר ר' זירא ירד ר״ש לשיטתיה דר״א דאמר עדי מסירה
כרתי וקיי״ל כר״א ע״כ • וכתב הר״ן ע״ז ולא ידעתי מאי
שייטא דר״א הכא * והרא״ש כתב על דברי בה״ג הנ״ל ודבריו
תימא דודאי אס עשה הבעל את הא״י שליח ואף שמינה
הוא את הישראל במקומו הוי פסול דאין שליחות לא״י וגס
אינו בר כריתות אבל הכא כיון דלא עשה הכותי אלא מעשה
קוף בעלמא ומינה הבעל בכתבו את ישראל שבאותו מקום
שליח למה יפסל הגע וכן נוהגים באשכנז ע״כ • וה״ה הביא
בשם העטור דכתב דלר״א מכשיר אפילו לכתחלה מסתבר
דהכי נמי אס נתגרשה תינשא לכתחלה בעדי מסירה ע״כ:

ПЭТ1

הקושיות על בה״ג הס עצומות כמו שכתב הר״ן דמאי
שייעא דר״א הכא והוא כאין פתרון לדברי בה״ג
גס פשוט הוא כמ״ש הרא״ש שכיון שרק הכותי מטי׳ לישראל
אחר שהישראל הוא .השליח מעשה האינו יהודי הוא מעשה
קוף בעלמא וזה הוא תמיהה קיימת בין לרבנן קדמאי ובין
לרבנן בתראי גס קושיית העטור חזקה מאוד אף לפי דברי
בה״ג הגס אס לא נדע מאי שייטיה דר״א הכא לו יהא
ששייטיה הכא כמו שתלה הבה״ג בשם רבנן בתראי בדברי
ר״ש ושירד לשיעתיה דר״א הלא ר״ש ור״א מתירין אס נתגרשה
שתנשא לכתחלה ולמה החמיצי הבה״ג בשם רבנן בתראי שלא
מכסבינן לה לכתחלה ורק אס נשאת לא תצא ודאי דצריך
תלמוד להבין מה רצו רבנן קדמאי (והגם שזה אין נפקותא
כ״כ לדינא מחמת דהבה״ג כתב דרבנן בתראי לא סבירא
כך מ״מ כוונת דעתם צריך להבין) ומהו דעת ודברי רבנן
בתראי דהבה״ג הביאם להלכה :

)

ПКЛЗГТ1

לע״ד בבאור דברי בה״ג הנ״ל רבנן קדמאי
דאמרו דבעינן ונתן בידה דכי נפיק מידה
דבעל או שלוחו לידה דאתתא או שלוחה אבל ביד א״י לא
ופסלי אף בדיעבד • טעמייהו כמו דפסול מחוסר קציצה בין
כתיבה לנתינה ולדעת הרמייה מובא בטור סימן קכ״ד שאף
אס נכתב בתלוש ונעשה מחובר אחר הכתיבה פוסל מחוסר

מעשה בין כתיבה לנתינה וכמו כן הוי חסרון מעשה אס
באמצע בין כדנפיק מיד הבעל או שלוחו יש חסרון מעשה עד
יבוא ליד האשה או שלוחה מחמת שנתן הבעל או שלוחו ליד
א״י שהא״י ימטיה ליד האשה או שלוחה והא״י אינו בר שליחות
שיהיה מפעולת דין שליח שהוא במקום הבעל אלא רק מעשה
קוף בעלמא אשר בלא זה המעשה לא יגיע ליד האשה או
השליח של הבעל שיתן להאשה והוי חסרון מעשה באמצע

הפוסל אף בדיעבד ־ ויעויין בזבחים ק״ה ע״א

מחוסר יציאה כמחוסר מעשה ומחוסר קריבה לאו כמחוסר
מעשה (ב) * וכמו דיציאה מחמת שכוי רשויות המחייבות
לשנות ולהוציא חשוב מעשה כן סברי רבנן קדמאי בממנה
שליה ע״י א״י שניתן לו שהוא יוליכנה וימסור מידו ליד
האיש שיתמנה לשליח ע״י כתב לזה והוא רק כשיתרצה אז
בזה כשיבוא לו הגט והמכתב ואחרי שיתרצה יהיה לו דין
שליח והוי כשינוי רשות מבעל להא״י ומהא״י להשליח ולפי״ז
אין טענת הרא״ש ע״ז טענה כלל דנהי דמעשה הא״י הוא רק
כמעשה קוף בעלמא מ״מ הא ודאי דהמחוסר מעשה קציצה
ותלישה מהמחובר אף אם יתלוש הקוף הוי הכל מחוסר

ארל

מעשה הפוסל ופשוט :

(ו) אבל

מחוסר מעשה הפוסל :

לכתהלה אמרו רבנן בתראי דלא מנסבינן לה
ואמרו שדומה להא דר״ש דאמר כלם כשירים
וירד ר״ש לשיטתיה דר״א דאמר עדי מסירה כרתי וכמו כן
בזה כשינתן ע״י עידי מסירה הוא כשר לר״א ומ״מ לכתחילה
לא מנסביכן לה וע״כ דסברי רבנן בתראי דהעדי התימה
שבגט לא חשיבי מעתה עוד עדים והוי כמזוייף מתוכו
דמודי ר״א דפסול וכל פסול רק לא מנסבינן לה ואס נשאת לא
תצא יעויין ברמב״ם (פ׳ יו״ד מגירושין הל״ב ובפ׳ א׳ הלכה י״ז
ובפ״ב הלכה י״ז ובפ״ג ה״ח) ויעויין בת״ה סימן רכ״ח וביש״ש
גיטין פ״ק סימן יו״ד • ומבואר לך דמזוייף מתוכו לר״א פסול
דלא מנסבינן לה ואס כשאת לא תצא אבל עיקר דבר זה צריך
באור למה זה כך לרבנן בתראי דפסלי בזה לעדי החתימה :

ואומר

דבה״ג ור״ח בשם רבנן בתראי שברי כשיטת
(ז)
הרי״ף בהמגרש והרמב״ס בפ״א מגירושין הלכה
ו״ו דאף דקיי״ל כר״א דעידי מסירה כרתי מ״מ אם עבר
ונתן גט שחתום עליה ב׳ עדים ונתן בינו לבינה בלא עדי
משירה ה״ז כשר הואיל ועדים כשירים חתומים בו :

וי^ן

להבין שהלא לר״א ודאי עיקר הגירושין אשר צריך
שיהיה דוקא בפני עדים היא נתינת הגט לידה שעי״כ
הוי מעשה הגירושין וכדכתב הרמב״ם שם הלכה י״ג וז״ל
ומנין שיתכנו לה בפני עדים הרי הוא אומר ע״ס שנים עדים
כו׳ יקום דבר כו׳ יעו״ש ולשיטה הנ״ל קשה במאי דס״ל
דעידי התימה לבד כרתי בדיעבד ־ובהם לבד אף בלא עדי
מסירה סגי לשיטה הנ״ל בין לר״מ ובין לר״א ואיך יועילו
העדים אם אין עדותן עדות על עיקר הגירושין שהוא הנתינה
ליד האשה דווקא וקודם זה אין דבר והנלע״ד דהא דאין
דבר שבערווה פחות משנים בעינן שכיס על עיקר הדבר
וכמו דצריך כמו כן עדים בקדושין וע״כ צ״ל לשיטת הרי״ף
והרמב״ס הנ״ל דעדי החתימה הוי כמעידים כאשר יהיה
הגע ביד האשה או שלוחה שחזקה וודאי שהגיע לידה כהלכה

הגה״ה
(ב)

х

רבנן בתראי סברי דמעשה נטילת הא״י מיד
(ה)
הבעל והמסירה ליד השליח לא חשיב מחוסר
מעשה לא מבעיא לשיטת הרפב״א וסייעתו דפליגי על הרמ״ה
הנ״ל וסברי דכשנכתב בתלוש ואח״כ כעשה מחובר ונתלש וניתן
לא השיב מחוסר מעשה הפוסל א״כ גס בזה יש לומר כך •
ואפילו לשיטת הרמייה הנ״ל מ״מ יש לומר דדווקא במחוסר
מעשה בגוף הגט כמו במחובר שבלא תלישה נמנע הנתינה
אז פוסל אבל בזה אף כשנתן הבעל ליד הא״י שיתנו לזה
שרוצה בו שיהיה שליח הכה בכל עת אף כשהוא ביד הא״י
יכול הבעל ליטול ממנו בחזרה וליתן לאתתיה לכן לא הוי

מיד

בהא דזבחיס ק״ה אומר דמחוסר קרינה לאו כמחוסר מעשה דמי ובנזיר דף מ״ה אומר

ויפויין בהקדמת ספר

דאומר שם

גט מקושר שהקשה מהא דנזיר על כל גע הנשלח

ממקוס

זה שמחוסר לקיחה הבאה ונתינה חשיב הבאה מעשה •

למקוס דהוי מחוסר הבאה בין כתיבה לנתינה ואני הארכתי

בזה במקום אחר ובארתי והוכחתי דמחוסר מעשה הוא דווקא במעשה חשובה וכמו דאמר בזבחים ק״ה ע״א מחוסר יציאה כמחוסר מעשה ומחוסר קריבה
אינה כמחוסר מעשה ומ״מ מעשה היא אבל לא חשובה דחסרונה יהיה פוסל ופעולה היא יהיה מה שיהיה ואף בנשילת לולב ומיניו אומר מדאנבהי יצא

וחשוב «שהמצוה ובנזיר רק דרוש מקרא דכתיב רק שני פעולות לבד ולקח ונתן ש״מדשלמיס הוא ולא פתח אהל מועד ממש דבזה

לקיחה הבאה נתינה ודוק והארכתי בזה במקום אחר :

יש שלש פעולות

שרת עמודי א״ש חלק א
מיד בעלה או שלוחו מחמת שחתמו בעוד היה ביד הבעל
ולא יגיע ודאי לידה או שלוחה כי אס על ידי נתינה מבעלה
או שלוחו לגרשה באופן המועיל :

ויעויין
’
л

בהר״ן בהמגרש שם דהכריע כהרי״ף והרמב״ס
הנ״ל ובאר בהדיא כמו שכתבתי וז״ל שם דהוי

לה עדי חתימה כעדי מסירה שהרי הגט יוצא מתחת ידה
בעדים הללו ובידוע שהבעל מסרה לה נמצא כאלו הס עצמם
מעידים על המסירה עכ״ל • ונחזי אנן שענין הדעות הנ״ל
הוא רק מחמת חזקה משמירת הבעל או שלוחו שהוא כמוהו
שקבל עליו זה שיקויים בהגט כמו שנצטווה מהבעל וימסרו
להאשה ע״פ הדברים שאמר לו הבעל ודאי דשומרו ולא ישונה
מאיזה תנאי או דבר שצוהו הבעל והוי שפיר כמעידים העדי
חתימה על המסירה שנתקיים כדין וכהלכה אבל אם הבעל
היה נותן הגט ליד קוף או חרש שוטה וקטן שאינם בני
דיעה ובעלי שמירה כלל ויכולה האשה להשיג הגט מידם ולו
יהא שהקוף או השוטה היה מוסר להגט עם המכתב בכתב
מינוי שליחות ליד השליח מ״מ האס בזה האופן יש עוד עדות
מעדי החתימה שנמסר הגע ליד האשה כדין וכהלכה ואדרבה
באופן זה נראה ודאי שנתבטל ענין העדות על המסירה ואף
אס השליח ימסור להגט בפני עדי מסירה יהיה רק עדי
המסירה לבד עדים על זה שנמסר להאשה או שלוחה כדין
וכהלכה אבל העדי חתימה שבגט בודאי בעלים כיון שעיקר
עדותם צריכה שיעידו גם על־ המסירה כנ״ל ובכהאי גוונא
אין כן עדות על המסירה והוי שוב הגט כמזוייף מתוכו
דמודי ר״א דפסול ואי מינסבא לא מפקינן לה כנ״ל:

ובה״ג

בשם ר״ח גאון ובשם רבנן בתראי סברי דכמו כן
הוא גם בשולח ע״י ח״י הגע מוכרך במנא
דימטי לישראל סלוני דימסר לאתתיה שעי״ג נתבטלו ג״כ
סהדותא דעדי חתימה על המסירה שנעשה כהלכה כי הא״י
לא קבלו בתורת שליחות ולא ניתן לו כלל לשליחות שיהיה
במקום הבעל והחזקה מהשמירה שיקויים בו כהלכה נתבטל
ג״כ כי אין ידוע כלל אם ימצאו הגוי .הלזה שנשלח לו שימסרו
לידו וגס אם ימצאו וירצה למסרו שמא לא יתרצה להיות שליח
אלא יאמר להא״י אין לי הפץ בזה החזר למי שנתן לך והא״י
יאמר למה לי להחזיר בחזרה אמסרו אני להאתתא ואס שלא
ימצאו כלל יתכן שימסור למי שימצא מבני ביתו ואף לקטן
או חרש ושוטה ואומר שימסרו לאביהם והם יעשה בהנשלח
כחפץ לבבם והוי -הכל בטול לעדות שהעידי חתימה יהיו
כמעידים על המסירה שנעשה כהלכה והוי כמזוייף מתוכו ולכן
לכתחלה לא תנשא ואי אנסבא צא מפקינן לה משוס דקיי״ל
כר״א דעדי מסירה כרתי ור״ש לא מכשיר אף לכתהלה רק
בשמות מובהקין דאינו חשוב כמזוייף מתוכו אבל בשמות
שאינם מובהקים לא תנשא ואם נשאת לא תצא ובענינים הללו
הוי כשמות שאינם מובהקים דאין שום צד הבנה מהגט
מהחידוש שנתחדש אחרי הכתיבה שנמסר לגוי כנ״ל וברור
הוא לפע״ד בכוונת הבה״ג בשם ר״ח גאון בבל רבתא בשם
רבנן בתראי :
(ח) וךך״ן הגס שהכריע כהרי״ף והרמב״ס ובאר בעצמו
’ להא דהוי עדי החתימה מעידים גס על
המסירה כנ״ל מ״מ לא עמד בזה על כוונה הנ״ל בבה״ג הנ״ל

וכתב וז״ל ולא ידעתי מאי שייעיה דר״א הכא והנראה דסברתו
דענין העדות מעדי החתימה על המסירה הוא מדרך חזקה
דאתי מכח רובא דעל דרך הרוב לא יגיע ליד האשה אס לא
שנמסר לה כהלכה וסובר הר״ן שכמו כן גס בנמסר ליד
גוי דימטי לפלוני דימסר לאנתתיה מדרך הרוב הוא שאס
יהיה הגט ביד האשה דנמסר לה כהלכה אבל אין זה מוכרע
כ״כ ורבנן בתראי הנ״ל סברי דלא על זה האופן חשוב עדות
ל׳ענין הנ״ל ואין חשוב עדות כי אס כשהיה הגט רק ביד
הבעל או שלוחו שזהיריס בו לעשות כרצון הבעל אבל לא

סב

באופן הנ״ל שנמסר לגוי שימסרו לפלוני ושיחמכה בכתב לשליח
כי יש בזה הרבה צדדים מחששות הנ״ל וסהדותא לא חשוב
אס לא בחזקה גמורה אשר ההיפוך לא יחכן אם לא בדרך
זר ורחוק מאוד דלא שכיח כלל כמו שיאבד הבעל להגט
וימצאו האשה וכדומה מאי דלא שכיח כלל זה לא חיישינן וחשוב
עדות ולא בהנ״ל ונתבאר הסברא שמחולקין רבנן בחראי
הנ״ל והר״ן :

(ע) ומבואר

לפי״ז דהא אס הבעל היה מושר לקוף ממש
או לשועה וחרש שפיר מודה הר״ן דאף
אס הגיע ליד הנשלח והוא ימסרו להאשה בפני עדי מסירה
לא תנשא בו לכתחלה ואס ימסרו בלא עדי מסירה אינו גע
כלל כי בזה בעל ודאי סהדותא דעדי חתימה על ענין המסירה
שנמסר כהלכה אבל הרא״ש דהשיג על הבה״ג וכתב דלא
עשה הא״י רק מעשה קוף בעלמא משמע דאף אס היה
הבעל מוסר כן לקוף או לשועה והיה מגיע להנשלח כשר
הגע אף לכתחלה הנה הרא״ש לשיעתיה אזיל ועעמיה
ונימוקו עמו דהרא״ש בס׳ המגרש סימן ז׳ פליג על שיעת
הר״ף והרמב״ס הנ״ל וסובר דהעדי התימה אינס כלל עדיס
רק על זה שלא זייפה להגע ור׳־מאיר דאומר עדי חתימה
כרתי הוא רק שמה׳ית בעינן דוקא עדי חתימה ומעידים שלא
זייפה והעדים הנ״ל הוא מגוף ספר הכריתות לר״מ ומ״מ
אינה ניתרת אף לר״מ אס לא שיהיה עדים אחרים על המסירה
להגט לידה ולר״א דעדי מסירה כרתי הוא דמה״ת עדי חתימה
אין צורך בהן כלל לא מעלין ולא מורידין כי בלא עדי מסירה
אינו גע אף אס יש עדי חתימה וזהו בין לר״מ ובין לר״א
ורק לר״מ מה״ת צריך גס לעדי חתימה ולר״א רק מפני תקון
העולם ותיקון העולם הוא כשעדים חתומים על הגע אנו
תולין דבא לידה כדין בעדי מסירה שהוא ראיה שלח זייפה
להגע אבל אם יבורר שלא היה עדי מסירה אינו גע בין
לר״מ ובין לר׳יא ולפי״ז שפיר תמה הרא״ש דמה בכך שהביאו
הא״י להשליח שזה אינו אלא כמעשה קוף בעלמא ואף אס
יקרה שהקוף יביאו להשליח והשליח ימסרו עי״כ בפני עדי
מסירה כשר הוא ולפי״ז אינו ענין כלל למזוייף מתוכו דמז״מ הוא
שעדי החתימה פסולים להעיד על זה שהמה עדים שלפי הנ״ל
אינם עדים רק שלא זייפה האשה להגע וע״ז שפיר הוי עדים
הגס שמסר הבעל להקוף ולא נתבעל עי״כ עדות הזאת שלא
זייפה ועולה מדוקדק הרא״ש לשיעתיה ובה׳יג בשם ר״ח גאון
בשם רבנן בתראי לשיטת הרי״ף והרמב״ם כנ״ל והרא״ש
לשיעתיה הקשה שפיר והר״ן הגם דקיים בשיטת הרי״ף
והרמב״ם אכן מחולק הוא בהסברא לענין שלוח ע״י א״י דסובר
דאף בכל זאת חשוב עדים אף על המסירה ולכן הקשה שפיר
על שלוח ע״י א״י מאי שייטא דר״א הכא :

(י) אמנם

העטור שהביאו הב״י דהקשה על הבה״ג דלר״א
מכשיר אף .לכתחלה בעדי מסירה ע״כ אין מובן
לכאורה דבריו ודעתו בזה דממ״נ באס שקיים בשיטת הרא״ש ודלא
כהרי״ף והרמב״ס מאי נ״מאס הלכה כר״א ואס כר״מ ולא שייטא
כללבזהמילתא דר״אובאם דסופרכהרי״ףוהרמב״ם והעדי חתימה
מעידים בין לר״מ ובין לר״א גס על המסירה וע״כ מדתלה

בדעת ר״א דעדי מסירה כרתי שמע מיניה דאינו סובר כהר״ן
ולא חשיבא עוד העידי חתימה עדים על המסירה וא״כ
הוי שוב כמזוייף מתוכו ומידה ר״א דפסול ולא תנשא לכתחלה :

וצריך

לומר דסובר דמ״מ לא דמי למזוייף מתוכו
(יא)
י דבמזוייף מתוכו מעיקרא חתמו בפסול אבל
בזה חתמו בהכשר גס בעדותם יש באותו עדות על שני
דברים חדא דאינו מזוייף שלא זייפו האשה * שנית דחשוב
ממילא עדות גס על המסירה ובזה נתחדש אח״כ ע״י שמסר
הבעל לא״י שאינו עוד עדות על המסירה ודווקא לר״מ דעדי
חתימה כרתי הוא חסרון לסי שיטת הרי״ף והרמב״ם שיהיה
בעדותם עדות גס על המסירה כנ״ל וליכא בזה אבל לר״א
דבעדי
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דבעדי מסירה לחוד סגי כשר ואין עדיס חותמין על הגע
אלא מפני תיקון העולם והוא רק לכתחלה ובדיעבד היכא
דלא הוי מזוייף מתוכו כשר להתנסבא אפילו לכתחלהוהעטור
סובר דלא חשיב מזוייף מתוכו כמו שבארתי בטעם סברתו
ועולים דברי הראשונים הכל כהוגן בעזה״י :
(יס

ומעתה
*

נראה העולה לפי הלל דמה שכתב הרא״ש
דמעשה א״י אינו אלא כקוף בעלמא ומוכח

דאף אס היה זה ע״י קוף או שוטה וחרש היה ג״כ כשר •
אכן כ״ז הוא רק הרא״ש צשיטתיה אבל להרי״ף והרמב״ס וכן
הריין דקייס בשיעתייהו הנה הגס דאין סובר כהבה״ג לענין
א״י אבל ע״כ מודה לענין קוף או חרש ושועה ולהבעה״ט בין
בא״י ובין בקוף עכ“פ לכתחלה לא • רק אס כבר נתגרשה
תנשא בו:
(יג) ןל£״ז צריך עיון בהב״י שבסימן קל״ג מיקל .כשיטת
הרי״ף והרמב״ם ודלא כהרא״ש ומתיר אף בעדי
חתימה לחוד בדיעבד וע״כ דעדותם הוא קייס אף על המסירה
כנ״ל ולפי״ז בנמסר לקוף ודאי דליכא עוד סהדותא על
המסירה ומעתה קשה על הב״י לשטתיה איך בסימן קמ״א
סעיף ל״ה כתב כהרא״ש ממש וכתב במסירה ושלוח ע״י ח״י
שכשר מפני שהא״י אינו עושה אלא מעשה קוף בעלמא ומתיר
בא״י מאותו טעם שפשוט לו היתר בקוף והיי דבריו בזה עם
דבריו שבסימן קל״ג תרי קולי דסתרי אהדדי:

(יד) ואחרי

שבארנו שלפסק הב״י שמיקל כשיטת הרי״ף
והרמב״ס ואף הרמ״א לא פליג שם רק חושש
להחמיר לדעת הרא״ש ומביאו ליש הולקין יעויי״ש ומעתה לא
נוכל עוד לדון לקולא אף בנמסר ונשלח ע״י א״י רק כשנחליט
כהר״ן דפליג בסברא לבד על הבה״ג בשם ר״ח גאון בבל רבתא
ורבנן בתראי ומי יכול להכריע במילתא דתלוי בשיקול
הדעת וסברא לחוד ובמקום שגדולי רבותינו הראשונים
שכל דבריהם דברי קבלה ובאם שנצרף דעת העטור
הנה העיטור קיים בעיקר הסברא כשיטתייהו ורק פליג
בדבר אחר שסובר דלא דמי למזוייף מתוכו ועל כל פנים

לכתחלה אסור לגרש בו להעיעור וא״כ הר״ן יחיד הוא
בסברתו ועולה לפי״ז נכון מאוד מה שהרמ״א החמיר וכתב
שלא ראה גוהגין כך וכבר בארתי שע״כ שהוא אף במקום
עגון לא נוהגין כך והמנהג הוא מנהג וותיקין לשיטת הרי״ף
והרמב״ס דהעיקר כוותייהו להלכה בסימן קל״ג ואין ראיה
כלל מהרא״ש שכתב שבאשכנז וספרד נוהגין להקל כי לשיעתיה
דפליג על הרי״ף והרמב״ס עולה ודאי נכון מנהג המקילים
ולא לדידן דהעיקר לנו כשיטת הרי״ף והרמב״ס ובפרט כמו

שבארנו שהבה״ג ור״ח ורבנן בתראי קייס בשיטתייהו וכן
העטור סובר כך כנלע״ד נכון וברור :

אמנם

אחרי שחזינן שהר״ן מחולק עם הבה״ג ור״ח
(עי)
ורבנן בתראי הנ״ל אס כשנמסר לא״י שימסור
לישראל סלוני ושזה פלוני ימסור להאתתא אם נתבטל עי״כ
עדי החתימה שיהיו כמעידים גס על המסירה או לא שלהבה״ג
ור״ח ורבנן בתראי בטל הסהדותא מחמת שלא דמי לסתם גט •
שביד בעל• או שלוחו שחזקה כשהוא ביד האשה שנמסר
כהלכה ולא אמרינן שמא נפל מהבעל או שלוחו ומצאו האשה
מחמת דזה לא שכיחא מאוד אבל בנמסר לא״י ולא ידוע אס
יקבל ממנו השליח להגט ולהשליחות וישאר ביד א״י יתכן
שפיר שהא״י מעצמו יאמר אקיים המבוקש שימסור להאשה או
אולי ימסור הא״י לאיזו קטן מב״ב של הנשלח כי לא ימצאו
וכדומה אבל הר״ן סובר דכיון דעל דרך הרוב כשיהיה ביד
האשה חזקה שבא לידה כהלכה וחשיב שפיר עדות גס על
המסירה שהוא כהלכה מעתה נאמר כל למעט בפלוגתא טפי
עדיף ובנשלח ע״י בי דואר מחמת חוק המלוכה והזהירות שבזה
רחוק מאוד שיבוא ליד האשה שלא כהלכה וחזקה גדולה שיגיע
ליד הנשלח והוא ודאי ישמרו אף שלא ירצה בהשליחות והחשש
שיהא שנוי ושיגיע ליד האשה שלא כתורה הוא רחוק ודאי

כמו חשש דנפילה ואבידת הבעל ושתמצאו האשה וכדומה וכמו
דבזה חשוב סהדותא על המסירה להאשה כמו כן .בכשלח על
ידי הבי דואר ושפיר מודה הרמ״א כי גס לבה״ג ור״ח גאון
בבל רבתא ורבנן בתראי ג״כ לא שייטא להא דר״א ולכן
שפיר דמי לשלוח ע״י בי דואר ולמכות שליח בכתב כנ״ל
כן כלע״ד :

אבל

הוא דווקא כשיוכל להתקיים עידי הדיינים מקיימי
ההרשאה אבל במה שנהגו להתיר אף בלי קיום
יבואר חומר הענין בשני סימנים שלהלן:

סימן ב

רןןק

יבואר כאשר בנשלח ע״י בי דואר ממרחק רב נמנע
לקיים חתימת העדים או הדיינים " ובתשובת מהרי״מ
ותיקון עולם מתירים גס בזה ע״פ הרמ״א סוף סימן קמ״ב
בשם התשב״ץ .ודברי נודע ביהודא מה״ת וע״ז אתמה שלפי
דבריהם אין צד היתר על ברור מנוי שליח השני שכל עיקרו
לא נודעו רק מהרשאה השניה והיא אינה מקויימת לכו ולפי
דבריהם לא נוכל ללמוד לענין זה מידי בשם תשב״ץ הנ״ל
כאשר אבאר במילתא בטעמיה :

שוב

ושוב

אבאר דנראה מכל האחרונים שלא היה להם ספר
התשב״ץ עצמו • והמעיין בתשב״ץ עצמו יראה שדרך
אחר לו ועפ״ז יעלה צד היתר גס בענינ׳ הנ״ל :

אבאר שלפי פסק הריב״ש דפסק כן הרמ״א בחו״מ
סי׳ מ״ו סעיף ז׳ נסתר יסוד היתר התשב״׳ן * ושע״כ
בבאורי הגר״א כתב סברא אחרת ע״פ התוס׳ דכתובות שזה
לא הוי בכלל סברא של ההשב״ץ ופנים הדשות הוא ועפ״ז חוזר
הדבר שבענינו ליכא סברא דהתירא :

(״׳) הנה

עיי מקילים המתירים בתשובת מהרי״סותקון
עולם בשלוח ברחוק מקום ע״י הבי דואר אף
שלא נוכל לקיים חתימת העדים והדיינים• ותמכו יסוד
ההיתר על מ״ש הרמ״א בסוף סימן קמ״ב שבמקום דחק ועגון
ושליח הביא גט מקויים בו עדי החתימה אע״פ שאין מכירין
חתימת הדיינים • והשליח לא אמר בפ״נ ובפ״ג סומכין על
הקיום מחמת דמה״ת עדים החתומים על השטר כמו שנחקרה
עדותן בב״ד דמי והוא מב״י בשם התשב״ץ :

ויטןיין
׳

בט״ז שם שכ׳ שתמה מאוד על התשב״ץ והרמ״א
’ דהלא דמחמת זה הטעם דהוי כנחקר עדותם בב״ד

לא הקילו משוס עגונה רק שהשליח יהיה מהימן לומר בפ״נ
ובפ״ג • ואס לא אמר ונתן ולא כעל ממנה לומר בפ״ג ובפ״נ
וכשאת תצא שהגט פסול • ולר״״מ הוי הוולד ממזר א״כ כאן
שהקיום צריך קיום מדרבנן למה יהיה מותר כל שאינו חוזר
ונוטלו ממנה מה לי קיום חותמי הגע עצמו מה לי חתימות
דייני הקיום וסיים שם הט״ז כמדומה שאין כאן לסמוך
ע״ז למעשה :

ריטףייץ

עוד בהגהות חדשות לסמ״ק יום
י קפ״ד שהוא מהגאון ר״י צייטלעש
׳
הר״י בן לב ח״ב שאלה א׳ שלא רצה לסמוך על
אף לעשות סניף להקל .וכתב דהא רוב מנין

רביעי סימן
שמביא בשס
התשב״ץ הלל
ורוב בנין מכל

הפוסקים דחו זה מהלכה ופשקו דמעשי ב״ד צריך ג״כ קיום
יעויי״ש * ויעויין עוד בספר ישועות יעקב בסוף סימן קמ״ב
דהחמיר דלא כהרמ״א בשם התשב״ן ע״כ :

והנה

הגאון בעל נוב״י מ״ת סי׳ קל״ו משיב לשואלו דבר
על שהקשה על הרמ״א שמיקל בגט מקוייס אף שאין
מקויים לנו חתימת הדיינים • ולמה בסוף סימן קלב פסק
דאשה שיש לה מעשה ב״ד שנתגרשה ולא ניכר ח״י ב״ד
דאסורה להנשא " ולא הגיה שם הרמ״א מיד להקל במקום
עגון " ויישב בעל נודע ביהודא שם בשני אופנים חדא דלא
הקיל הרשב״ץ רק בגט עצמו דחששו בזה רבנן לתקנת עגונה
במקום דקשה להתקיים ואיך תתגרש ולא במעשה ב״ד שנתגרשה

שקשה

שרת עמודי איש חלק א
שקשה לקיים שהיא מקרית * שנית כתב דלהרמ״א הוקשה
קושית הע״ז ולא רצה הרמ״א לסמוך על הרשב״ץ רק בקיום ב״ד
על עדי הגט דהקילו בזה רבנן להאמין להשליח שהוא ע״א שיאמר
בפ״נ וכו' ולכן מהני קיום מב״ד שאינו מקוייס דעכ״פ מה״ת
הוי כנחקרה עדותם בב״ד וחשוב עדות מה״ת ועדיף מע״א שאין
מועיל מה״ת יעויין בו :

 ГОГЮ1דבנודע ביהודה מתרץ בהנ״ל לקושיית הט״ז •
וגם שבבאורי הגר״א סוף סימן קמ״ב כתב באור
וטעם לדין הרמ״א בשם הרשב״ץ ולא חלק ע״ז להחמיר
משמע דמסכיס להקל במקום עגון מזה סמך בתשובת מוהרי״מ
סימן ל״ג הנ״ל להקל גס בנשלח ע״י הבי דוהר ורק חשש
למה דלא דמי לדינו של הישב״ץ דהתס הוי הקיום מב״ד על
הגט עצמו • ושם בנשלח על ידי הבי דוהר כתוב בהרשאה
שהשליח אמר בפ״נ וכו׳ ואולי אינו גט זה הנזכר בהרשאה כמו
שכתב הרמ״א בסימן קמ״ב סעיף א' דהרשאה לא מיקרי
קיום והוא מהריב״ש סימן שי״ח והאריך בזה במהרי״מ לצדד
להתיר במקום עיגון ע״כ :

ונתבאר

ומשה

חולשת דרך ההיתר בזה וכי האוסרים רבים
וסברת המיקל קלישתא • ורק מחמת חשש עיגון
גדול נטה להקל מטעם הנ״ל :

לי טובא אחרי שהמהרי״מ מיקל ולא חשש
(יס
להט״ז וכל המחמירים מחמת דנכון בעיניו
י
דברי הנוב״י שמתרץ לקושיית הט״ז ולקושיית השואל מהא
דסוף סי׳ קנ״ב בש״ע אוסר לאשה שיש לה כתב מב״ד שנתגרשה
ואין ידוע חתימת הדיינים ויישוב דברי בעל נודע ביהודא
הוא שרק לענין קיום גע לבד דהקילו רבנן על ידי

שציח שאומר בפ״נ ובפ״נ וכמו שבהתשב״ץ שהביאו הב״י לומד
כך בדרך קו״ח דכש״כ שהקיום מועיל שמה״ת עדיף מע״א ולכן
בכתב מב״ד שנתגרשה דלא מצאנו שיאמינו רבנן לע״א לא
מהני חתימת ב"ד כשאין מקויים לנו • וא״כ לא נוכל לדין
על פי זה רק לענין קיום עדי הגט לבד שמועיל קיום
מההרשאה וגם שההרשאה לא מקויימת לנו • אבל לזה דהשליח
שיתמנה ע״פ כתב הרשאה השניה שמב״ד ע״פ שליח הבי דואר
לא ידוע לנו כל עיקר כה שליחותו כי אם מכתב הנשלה הנ״ל
אשר אין ידוע לנו חתימת הדיינים • ואין להתיר לזה אם
לא על ידי קיום שיתקיים לנו דווקא כמו בכתב ב״ד שנתגרשה
שבסוף סימן קנ״ב • וא״כ נסתר יסוד ההיתר של המהרי״מ
הנ״ל • ומוכה ע״פ דברי נודע ביהודא הנ״ל שאין מקום להתיר
מנוי שליחות עפ״י בי דואר בלי קיום והוא ברוד לפע״ד:
ןאץ לתרץ ולומר דשאני בהא דסוף סימן קנ״ב דיש ריעותא
’ מה שאין הגט בידה • הדא כיון שמתרץ בזה לקושיות
הט״ז א״כ לא מזה הטעם הוא אלא דבמקוס דליכא סברת
הקו״ח הנ״ל צריך דווקא קיום :
דהלא זה הנהוג שהב״ד לוקחים הגט מיד האשה וקורעים
אותו ונותנים לה שטר פטור הוא מסידרי הקדמונים
וברדב״ז כתב טעמים למנהג הזה • ומ״מ סתם בש״ע בסוף
סימן קנ״ב שאסורה האשה להנשא בלי קיום • והגם שלפי
המנהג ליכא שוס ריעותא מה־ שאין גיטה בידה * וזה שעלה
שנסתר היתר מהרי״מ הנ״ל • ומוכח מנודע ביהודא היפך
המתירין בשלוח ע״י הבי דואר ובלי קיום כלל :

אחרי שהקשיתי על המהרי״מ לשיטתיה שסמך על יסוד

דברי הנוב״י מעתה אבאר שהמתשב״ץ עצמו מוכח דדעת
אחרת לו בזה ושלפ״ז יש לצדד דרך היתר :

אמ ם

לפע״ד נראה דהט״ז ובעל נודע ביהודה ומהרי״מ
3
הנ״ל דברו הכל רק מה שראו בדברי התשב״ץ
שהביאו הב״י לטור קצור מדבריו ־ וספר התשב״ץ עצמו לא

היה להם וקושיית הט״ז הרגיש בה התשב״ץ עצמו בח״ג סימן

כ״ב ליישבה בדרך

סג
אחד •

גס הא שבש״ע סוף סימן קנ״ב

הוא ג״כ בתשב״ץ עצמן בח״א סי׳ קע״ג * ומה שכתב הרמ״א
בסוף סימן קמ״ב הוא בתשב״ץ ח״ג סי׳ ט״ז וא״כ קושיית
השואל שבנ״ב שתמה על הרמ״א שלא הגיה גס בסוף סימן
קג״ב אינו קושיא כלל על הרמ״א רק על התשב״ץ עצמו שלא
יסתור לדידיה וצריך להעמיק יפה בדברי התשב״ץ ויבואר
להמעיין ואכתוב לזה להלן •ולבעל הגהות חדשות שבסמ״ק סימן
קפ״ד היה לו שפיר ספר התשב״ץ כמבואר ממה שכתב שנראה
דברי התשב״ץ בח״ג סימן כ״ב סותר למ״ש בסימן ט״ז (יש
איזו טעות סופר בציוני של הגהות חדשות ואינו כותב מדוקדק
והמעיין יפה יראה שאין שוס סתירה בתשב״ץ):
בהגהות חדשות הנ״ל כתב וערבב לדברי התשב״ץ עס
סברת בנו הרשב״ש ושגס התשב״ץ דמיקל הוא מטעם
שסומך על הגדולים שסוברים דקיוס ב״ד לא צריך קיוס כלל
וסיים בזה בלשונו שס וכמו שהביאו התוס׳ בפ' שני מכתובות
גבי עד ודיין דמצטרפין מהתוספתא דשביעית דאין מעשה
ב״ד צריך קיום ־ ואף שרוב מנין ורוב בנין מכל הפוסקים
ראשונים ואחרונים ז״ל חולקים ע״ז • וכמ״ש התוס׳ שם דשאני
גבי פרוזבול משום דנאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד * וכן
הרשב״א ז״ל כו׳ והרי׳ן ז״ל כו׳ והרבה גדולים דחו לזה הסברא
וכן הטור ושו״ע בח״מ כו׳ מ״מ כתב הרשב״ץ כו׳ • דבגט יש
לסמוך על מקצת הגדולים שסוברים שא"צ קיום כו׳ יעוי״ש •

ומבואר בדבריו דיסוד טעם התשב״ץ שוה עם דברי בנו
הרשב״ש שסומכין דלמעשה ב״ד כח יפה שא״צ קיום מחמת
ההוכחה מהתוספתא דפרוזבול • ודלא כדחיית התום׳ ושארי
ראשונים בכתובות שם דפרוזבול שאני • וזה יסוד ההיתר
שכתב התשב״ץ מהתוס׳ דפרוזבול • כתב כמו כן בביאורי
הגר״א סוף סימן קמ״ב בטעמו של הרמ״א שמיקל כהתשב״ץ:

אמנם

המעיין בתשב״ץ עצמו ובהגהת בנו הרשב״ש בח״ג
סימן ט״ז ובמ״ש הב״י בסי׳ קמ״ב (בדפוס סלאוויטא
הוא בדף קנ״ה ע״א) בשם תשובת הרשב״ש יראה לעינים
כמה סתירות לכל הנ״ל (א) שלהתשב״ץ עצמו מוחלט הוא
דמעשה ב" ד צריך קיום ומוכיח כך מבבלי ומירושלמי מק״לשה
מקומות ומדחה לההוכחה מהא דפרוזבול [התשב״ץ מביא
הכל בשם הירושלמי דשביעית והעתיקו כך הב״י וכן בבאורי
הגר״א ולא מצאתי בירושלמי לפי השקפתי והתוספות מביא
בשם תוספתא דשביעית וכן הוא בתוספתא שם] מחמת
מבבלי מהא
וגם
.הוכחתו משלשה מקומות מהירושלמי
דכתובות והביא בשם הרמב״ן דפירש להא דפרוזבול בדרך
אחר ובאופן דליכא שום הוכחה כלל • וכתב שם שאף להרי״ף
והרמב״ס דפרשי להא דכתובות בדרך אחר ואין ראיה עוד
מבבלי מ״מ מודו דמעשה ב״ד צריך קיום ־ וטעמו ע״כ מחמת
דכתב שם דמעצמו מוכרע כך ־ וגס מחמת השלשה ירושלמות
שהביא שמבואר בהם דמעשה ב״ד צריך קיום * וסובר התשב״ץ
שאין שוס חולק בדבר ומה שהתיר בקיום מב״ד לעי די הגע
ואין ניכר לנו חתימת הדיינים באר בח״ג סימן ט״ז טעמו •
וכן בסימן כ״ב התיר והכל לא מטעם דיש סוברים דמעשה
ליר א״צ קיום • ואף בעדים לבד סגי וכן כתב בנו הרשב״ש
דלדעת אביו אף בעדים סגי ובטל דעתו נגד דעת אביו :

אה

הרשב״ש כשרצה לומר דנסמוך על הפוסקים דסברי
(ב)
דקיוס ב״ד א״צ קיום אינו רק הרי״ף והרמב״ס
דפירשו י בהא דכתובות דעד ודיין מצערפין בדרך אחר שלפ״ז
אין מוכח מידי • ושגג בזה כי נראה מדבריו דהבין כך בדברי
אביו התשב״ץ • ואין זה כלל דעתו אלא דגם להרי״ף והרמב״ם
קיום ב״ד צריך קיוס ומוכרע כך מסברא ומהשלשה ירושלמות
שהוכיח ולהראיה מפרוזבול דחו מחמת דהרמב״ן מפרש לה
בדרך אחר ומ״ש בהגהות חדשות הנ״ל בשם התשב״ץ והרשב״ש
דההוכחה הוא מפרוזבול ושיש מקילים מחמת זה וזהו דעת
התשב״ץ והרשב״ש זה אינו כמבואר להדיא להמעיין בדבריהם :

(ח״א) לב

ומחמת
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(יט) ומחמת

שנתעוררתי בזה על גדולי רבותינו האחרונים
לומר " שמהם שלא היה להם התשב״ץ ומהם
שהיה להם אבל אחר העיון אינו בהתשב״ץ כמו שכתבו •
ושגם בנו הרשב״ש לא דקדק יפה בדברי אביו התשב״ץ ־ ומי
אנכי לדון נגד גדולי רבותינו זללה״ה • ולכן החובה להביא
לעיקר דברי התשב״ץ בזה בשלשה תשובותיו בח״א (סימן
קע״ג) ובח״ג (סימן כ״ב וסימן ע״ז) והגהת הרשב״ש שם ושכתב
בתשובה שהביאו הב״י בסימן קמ״ב הנ״ל • והוא בתשב״ץ בח״א
סימן קע״ג הוכיח שם באשה שיש לה כתב מב״ד שנתגרשה
ואין ידוע לנו חתימת ב״ד דאסורה להנשא מחמת דקיוסב״ד
צריך קיום ־ והשיג על זה באורך וכתב דמוכח כך משני
התלמודים מבבלי מהא דכתובות כ״א ע״א מהא דעד ודיין
מצטרפין ומדבעי צירוף ש״מ דאף חתימת ב״ד צריך קיום •
ומהירושלמי דר״ה פ״ה ושכן הוא בירושלמי דזה בורר והביאו
ג״כ התום׳ והר״ן בכתובות שם דאיתא התם אשור הדיינים
מהו שיהא צריך ב״ד רב הושעיא ושמואל חד אמר או יתקיים
בכתב ידי העדים או בכתב הדיינין • ואחרינא אמר אפילו

בכתב עד אחד ודיין אחד ועוד מירושלמי גיעין דאיתא הכי
קרא ערער על חתימת ידי העדים או על חתימת ידי הדיינים
אס רנה לקיים בכתב ידי עדים מתקיימים ידי דיינים
מתקיימים ואני אומר אפילו בעד אחד ודיין אחד מצטרפין •
וכן הוא הסכמת הרמב״ן בחדושיו גס הר״ח והעטור הביא
לפשק הלכה לירושלמי דר״ה וזה בורר הנ״ל • וכתב שם
התשב״ץ עוד דהתוס׳ הוקשה להס ע״ז מירושלמי דשביעית
[כבר כתבתי דהוא תוספתא בשביעית ואינו בירושלמי] דתניא
דאין מעשה ב״ד צריך קיום ־ מ״מ יש לדחות מחמת דתלמודא
דידן • ובאמת אין מחלוקה בדבר זה כלל וברשב״א מחלק בין
ב״ד קבוע לאין קבוע ואין זה החילוק כלל • ועל הקושיא
הנ״ל כבר תירצה הרמב״ן דהכי הוא הירושלמי הנ״ל [כבר
כתבתי דהוא תוספתא ובירושלמי לא מצאתי] ר״י אומר
פרוזבול המקושר הדיינים חותמים מבפנים והעדים חותמין
מבחוץ אמרו לו אין מעשה ב״ד צריך קיוס • ופירש דה״ק שאין
צורך לב׳ חתימות אלא הדיינים מבפנים כשאר פרוזבול הפשוט
או העדים לבד מבחוץ כמקושר • ואין זה כלל ענין לקיום
מעשי ב״ד • והדברים מוכרעים מעצמם כמו שחששנו לזיוף ידי
עדים למה לא נחשוש לזיוף ידי ב״ד • והרי״ף פ׳ גט פשוט
והרמב״ם ז׳יל בפ׳ ד׳ מעדות פירש עד ודיין מצטרפים בדרך
אחר ואין הוכחה עוד מגמרא שלנו • ומ״מ הדין הוא אמת

מעצמו דקיום ב״ד צריך קיום ע״כ • וכוונתו פשוט במה
שכתב שמן הדין הוא אמת שאף להרי״ף והרמב״ס הנ״ל דלדידהו

אין הוכחה וראיה מ״מ מודו שפיר גס הרי״ף והרמב״ס בזה
דמעשה ב״ד צריך קיום מחמת שהדין אמת מוכרע מעצמו
כמו שכתבנו לעיל ובפרט שהוכיח כן משלשה ירושלמות הנ״ל ־
ומוכח כן כמו שכתבנו מהתשב״ץ דסובר דאין שום חולק בדבר
דמעשה ב״ד צריך קיום * ושעל כן אוסר שם להאשה שבידה
כתב מב״ד שנתגרשה ולא ידוע חתימתם וזהו הדין שבש״ע
סוף שימן קנ״ב והוא מהתשב״ץ עצמו :

וץןך

בח״ג סימן כ״ב שם בכתב שליחות קבלה מהאשה
ובקיום ב״ד ־ ולא ניכר לנו במקום שמקבל הגע
להשער שליחות ומוכיח שם מקודם דאין מועיל הקיום מב״ד
כשאינו ידוע לנו חתימת הב״ד ומוכיח הכל מבבלי ומשלשה
מקומות בירושלמי הנ״ל וכדבריו הג״ל • ושוב מתיר מ״מ בזה
אף בלי הקיום מב״ד ואף בחתימת העדים לחוד סגי לדידיה

ויסוד התירו כתב שם שלומד כך מדברי הרמב״ן והרשב״א
סוף יבמות על הא דכתב הרי״ף שם דבמצאו כתוב בשער
איש פלוני מת דקיי״ל דכשר דלא בעינן מפיהם ולא מפי

כתבם כדאיתא במי שאחזו דבעדות אשה א״צ מפיהם ולא מפי
כתבם * ותמהו שם על הרמב״ס דכחב שצריך שיכירו לחתימת
העדים שכיון שהקלנו שלא נצטרך מפיהם שהוא דבר תורה
כש״כ שנקל בעדים חתומים על השער שמה״ת הוא כנחקר

עדותן בב״ד • וכמו כן בב״ד או עדים המעידים כשטר
שעשאתו שליח לקבלה וע״י קבלתו נתגרשה חס היו לפנינו
והיו מרמזים לנו או כותבין באופן שאינו עדות מה״ת מ״מ
בעדות אשה שסיר הוי • עדות כדאיתא במי שאחזו ־ [התשב״ץ
מפרש שגס בעידי גט כף ואינו כן דעת הרשב״א ורמב״ן]
מכש״כ אס כתבו באופן שיש להם מה״ת דין עדות ומה שצריך
קיום הוא רק מדרבנן • וכתב עוד שס על זה וז״ל ואע״ג
דרבנן אצריכו לומר לשליח הגט בפ״נ ובפ״ג שאני התם שיש
תקנה בדבר כיון שהשליח הוא המביאו יעמוד עליו ’ אבל
בשטר שליחות הנשלח אל השליח יש לסמוך על העדים

החתומים שנעשה כמו שנחקרה עדותן בב״ד מה״ת ע״כ ומבואר
דמחלק בין שטר שליחות קבלה שאין ביכולת רק על ידי עדי
הרשאה ובין שליח הולכה לענין קיום הגט דכיון דיש ביכולת
שהשליח יעמוד ויראה והצריכו רבנן שיאמר בפ״נ וכו׳ ושוב
אם לא אמר לא נעשה כתקון רבנן ופסול • וע״כ דמהאי עעמא
פסק התשב״ץ בח״א סי׳ קע״ב דאין מועיל לאשה כתב מב״ד
שנתגרשה מחמת ששם מדינא דגמרא א״צ תקון עגונה בזה
דהגט ניתן להאשה לראיה בידה • ורק נהוג חדש הוא שקורעין
לגיטה קם אדינא דקיוס ב״ד צריך קיום כן נראה נכון
וברור בהתשב״ץ :
להלכה לדעת התשב״ץ בדבר שהיה צריך כך גס
בזמן הגמרא כמו בשליח לקבלל • שע״כ גס
בזמן הש״ס היה צורך לשטר בעדים על השליחות • א״צ על
העדות קיוס והוא מקולות עדות אשה דאיתא במי שאחזו דאף
ברמיזה ומפי כתבם ומפרש התשב״ץ שהוא גס בעדי גע
ולומד קו״ח מזה שא״צ קיום אבל בעדות אף מב״ד שנתגרשה
שבזמן הש׳יס אין צורך בזה מחמת שהגט ניתן לאשה שיהיה
בידה לראיה לא שייך קולא שהקילו רבנן בעדות אשה מחמת
תקנת עיגון וקס בזה כדין שהוא בכל מקום " וכמו שהוכיח
מבבלי וירושלמי וגם כתב שמעצמו כן׳ מוכרע הדבר שמעשי
ב״ד צריך ג״כ קיום ונלמד זה דקם על הדין שבכל מקום
ושאין עוד בזה מקולות אשה דמפרש התשב״ץ בהא דמי שאחזו
שהקילו ברמיזה ומפי כתבם  .ומזה לומד בקו״ח שבשני עדיס
בלא מקוייס עדיף טפי • אכן מדחזינן בשליח הולכה שהצריכו
חכמים לומר בפ״נ ובפ״נ מטעמא דיכול לעמוד ולראות ולהעיד
אין בזה מדין קולת אשה ואס לא אמר לא סמכינן על
עדי הגע בלי קיום ולא תנשא ולר״מ הוולד ממזר מדרבנן
וכמו כן הוא במעשה ב״ד שנתגרשה שלא היה צורך בזה
בזמן הש״ס ומה שלא היה הכרח וצורך קס על הדין ואף
עתה שנשתנה מחמת המנהג שנהגו לקרוע להגע אין חדוש
מחדש הדין והכל הוא כמו שהוא הדין בזמן הש״ס :

והעולה

ומ״מ

התשב״ץ בח״ג סימן ע״ז היקל בגט הנשלח ע״י שליח
להולכה ובהגט היה קיוס מב״ד והשליח לא חמר
בפ״ג .ובפ״נ ואביא בקוצר לדבריו שעי״כ יתברר טעמו

ונימוקו וזהו הדין שהוא ברמ״א בש״ע סוף סימן קמ״ב
שהוא יסוד ענינינו מקודם שם האריך הכל כשיטתיה בח״א
סימן קע״ב ובח״ג סימן כ״ב דמוכח מבבלי לפירש״י ומג׳
מקומות בירושלמי הנ״ל דמעשה ב״ד צריך קיום ודינו שוה
לעדים שהצריכו חכמים קיום ודווקא קיוס ע״י ב׳ עדים
ושוב כתב דמ״מ יש להקל בגט המקויים וז״ל אלו נמסר
קיוס בודאי אינה מותרת להנשא אפילו ע״א מעיד שהב״ד אמרו
לו שהוא מקוייס שלא התירו ע״א אלא באומר בפ"נ ובפ״נ " אבל
מה שאפשר לומר בהיתר אשה זו כיון דקיי״ל דל״ח לשמה כרבא
וכמו שפסק הרי״ף ז״ל וכו׳ ולא הצריכו לומר בפ״נ ובפ״נ
אלא כשאין עדים מצרין לקיימו ואס עדים מצויים לקיימו
מתירין אותה בגט זה מעתה גט זה שבא מקרים כשר הוא
אפילו תאמר שקיום ב״ד בשטרות בעלמא צריך קיום וזה
יתבאר ממה שאומר שאם הב״ד חתומים בקיום היו בפנינו
ונשתתקו ואינם יכולים לדבר ורמזו לכו שהגט הוא מקרים

היינו
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היינו מכשירין אותו אע״נ דשאר עדות דעלמא בעינן מפיהם
ולא מפי כתבם בעדות אשה הקילו משוס ענונא כמו שנזכר
בפרק מי שאחזו וכיון שאס היו הב״ד בפנינו ונשתתקו ולא יכלו
לדבר וכתבו לנו שהיא מגורשת היינו מתירין אותה ולא חששנו
למה שאמרה תורה מפיהם ולא מפי כתבם עכשיו שהם
חתומים בו ומה״ת הוא כשר משוס דעדים החתומים על
השער נעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ד ורבנן הוא דאצרוך •
משוס ענונא נקל להתירו • שחס באסור דהיינו מפיהם ולא
מפי כתבם הקלנו כ״ש שנקל במה שחייבו חכמים • והוא
שנצרך קיום על הקיום ואעפ״י שנע שאינו מקוייס אנו צריכים
לעד שיאמר בפ״נ ובפ״נ [ועעם זה ביאר בהדיא שם בסימן
כ״ב כמו שהבאתי לעיל בשמו משוס דהשליח יכול לעמוד
ולראות ולהעיד] חס בנע נכתב הקיום נעמידנו על חזקתו
ועפי עדיף נע מקוייס שלא נתקיים הקיום מע״א אומר בפ״נ
ובפ״נ ודבר זה למדתיו מדברי הרמב״ן ז״ל והרשב״א ז״ל שהם
כתבו בירושלמי שהביא הרי״ף סוף יבמות נמצא כתוב בשער
איש פלוני מת דקיי״ל כמ״ד דכשר דלא בעינן מפיהם ולא
מפי כתבם י מההיא דפרק מי שאחזו ואמרו שאפילו אין אנו
מכירין חתימת העדים היא מותרת • ותמהו על הרמב״ס ז״ל
שכתב שצריך שיכירו חתימת העדים ואמרו שאפי׳ מפיהם ולא
מפי כתבם שהוא דבר תורה הקלנו • כש״כ שנקל בעדים
חתומים על השער שנעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ר דבר
תורה ולא נחמיר בקיום דאצריך רבנן כו׳ יעוי״ש עד כאן
הנצרך להענין )* :
מ״ש בסוף שהוא עיקר יסודו מה שלמד מהרמב״ן
והרשב״א דסוף יבמות לענין מיתת הבעל דלמדו
קו״ח ממחי דהותר בזה מפי כתבם דכש״כ שמותר בלי קיום
כל זה כתב כמו כן בסימן כ״ב שם לענין שער שליחות קבלה
כמו שהבאתי לעיל ושם לא נצרך עוד לסברות אבל בזה שהוא
על ידי שליח להולכה שביאר כן בסימן כ״ב דע״כ הצריכו
חכמים שיאמר בפ״נ ובפ״נ ולא סמכו על עדי הנע בלי קיום
מקו״ח דלדעתו התירו נס לענין גירושין מפי כתבם חבל
מחמת דיכול לעמוד ולראות ולהעיד השוו לעדות דעלמא
ולא השתמשו בקולא דענונא שהיה ראוי לסמוך בלי קיום
עדי הנע ולכן בזה בסימן ע״ז שהוא בשליח להולכה
שלא אמר בפ״נ ובפ״נ הקדים מקודם סברות אחרות והאריך
לבאר שנס הקיום שבנע חשוב שנעשה כתקנת חכמים מחמת
שבמקום שמצוי לקיים לא הצריכו כלל לומר בפ״ג ובפ״נ

ומתקנת חכמים הוא שיהא אמירתו בפ״נ ובפ״נ חשוב כמו
קיום וא״כ הרי זה הנע נתקיים ואס תאמר הרי כל קיום
צריך שיהיה מקויים לנו אכן לענין זה מיהדר דינא דאם
בפ״נ ובפ״נ מע״א מהני כש״כ שעדיף מיניה קיום שלא נתקיים
מהדר הדין דילמוד מדברי הרשב״א והרמב״ן סוף יבמות
הנ״ל והגס שבנו הרשב״ש בהגהותיו לח״נ סימן ע״ז הנ״ל
הקשה דאס באנו להאמין לעדות הב״ד בלא הכרת חתימתן
ס״כ חף בלא קיום ב״ד יספיק בהעדיס שחותמיץ על הנע
ואף בשאר ניעין לא נצערך לומר בפ״נ ובפ״נ אבל סברת
התשב ץ כמו שכתב שם בסימן כ״ב דמחמת שיכול השליח
לעמוד ולראות הצריכו חכמים לומר בפ״נ ובפ״נ והקילו שאף זה

שאינו עדות מה״ת יהיה חשוב קיום וכמו כן אם לא אמר בפ״נ
ובפ״נ שיתקיים בחותמיו ואס אחר הקיום תהיה האשה במקום
שאין ניכר חתימת העדים להדייניס מ״מ שפיר שרי להתנסבא
מחמת שעיקר הדין בניעין דמועיל מפי כתבם לשיעתיה כש״כ
דמועיל עדות בלי קיום ותקון חכמים הרי כבר נעשה ומסכים
מאוד עם שיעת הרמב״ס פ״ז מגירושין הלכה כ״ר ופ' י״ב שם

סד

הלכה ב׳ דאשה המוציאה נש שאינו מקוים תנשח בו ובזה
יש רבותא יותר דלמה לא תקנו רבנן שתתקיים פעם אחה
על כל פנים ויעויי״ש בפרק ז׳ דהאריך הרמב״ס בטעם
הדבר שם והראב״ד פליג שם בפרק י״ב ויעויין בה״ה שם
בפ״ז והרמב״ם שם כתב להסברא דמה״ת הוי כנחקר עדותן
בב״ר ומדלא זכר להא דהתירו מפי כתבם לא קשה על
התשב״ץ דהתשב״ץ בנה יסודו על הרשב״א והרמב״ן סוף
יבמות דהשינועל הרמב״ס והרמב״ס לשיעתיה ודאי דהוצרך
להוסיף בעעמיס ויעויין בש״ע סימן קמ״ב סעיף י״נ וסעיף

י״ ד ובסימן קנ״ב סעיף ע׳ :
ןא( £תאמר הנס דמצינו שאם לא אמר בפ״נ ובפ״נ שיתקיים
בחותמיו אבל נאמר דלכתחלה צריך דווקא שיאמר
בפ״נ ובפ״ב וזהו לבד תיקון חכמים אבל לא שלכתחלה יהיה
קיום חותמיו שלא ידועים לנו כאן רק שמה במקוס שנכתב
הנע לבד מחמת דמה לי חתימת עדים ומה לי חתימת ב״ד
שלא ניכרים וידועים במקום הנתינה לזה הקדים התשב״ץ
לסברא דבא״י במקום שמצוי לקיימו לא הצריכו כלל לומר בפ״נ
ובפ״נ ונשאת בלי קיום הרי דמחמת שבדיעבד ואף אם הבעל
יערער יהא מצוי לקיימו לא חששו כלל לכתחלה לתקן בזה *
הרי דלא החמירו בלכתחלה יותר מבדעבד ובדעבד אס נתקיים
והשליח לא אמר בפ״נ ובפ״נ והאשה רוצה להנשא במקום שלא
ידוע לחתימת הדיינים שפיר שריא להתנסבא מחמת שנעשה
כתיקון חכמים וכמו שכתב התשב״ץ בשליח לקבלה דאף
לכתחלה הוי סמכינן על עדים שלא מקויימיס מחמת שנס
בזמן הש״ס לא היה יכול להיות תקנה בשליח לקבלה לעמוד
ולראות וכמו כן לא היה מה לעשות בזמן הש״ס לקיום הנע

אס תהיה האשה ברחוק מקום שאין מכירין לחתימת המקיימים
ואחרי דאין חלוק בין לכתחלה לדיעבד נס לכתחלה שנעשה

הקיום במקום כתיבת הנע חשוב שכבר נעשה כתקנת חכמים
כן צריך לפרש לדברי התשב״ץ :

 мואחרי

שבארנו שיעת התשב״ץ שסובר שבזמן הש״ס
היה נצרך לזה באס שנעשה על דרך הזה כמו
בשליח לקבלה א״צ לקיים לעדים שבשער שמועיל מה״ת
מעתה לפ״זיש לדון נס בהנשלח ממקום רחוק שאין עוברים ושביס
מצויים ושע״כ מתמנה שליח שני במקום האשה ע״י כתב
שמב״ד שבמקום הבעל וזה הידיעה והברור שזה שבמקום
האשה יהיה שליח ליתן להאשה הנה נם אין דרך אחר רק ע״פ
הרשאה מב״ד וא״צ קיום להתשב״ץ ושריח אף שלא ניכר לנו
(נא)

והנראה

חתימת הב״ד :

דבנו הרשב״ש לא ראה למ׳י׳ש התשב״׳ן
בח״א סימן קע״ב הנ״ל כי מחמת שההשב״ץ

בח״ג סי׳ ע״ז וסימן כ״ב שהנס שחוזר מקודם על יסוד
דבריו שבח״א סימן קע״ב הנ״ל ומוכיח מבבלי מכתובות
מהא דעד ודיין מצערפין דקיוס ב״ד צריך קיום וכתב שהוא
לפירש״י ולא לפירוש הרי״ף וגס מוכיח משלשה הירושלמות
ומדחה מחמת זה להירושלמי דשביעית והוא באמת תוספתא
בשביעית (ובירושלמי לא מצאתי) וחשב הרשב״ש שלהרי״ף
קיום ב״ד א״צ קיום ולכן כתב סברא דהתירא שבמקום דחק
סמכינן על שיעת הרי״ף הנ״ל ואם לו ראה לדברי התשב״ץ
ח״א בסי׳ קע״ב הנה מבואר שם שאין בזה שוס חולק
ונס להרי״ף דלא מוכח מהא דעד ודיין מצערפין מ״מ מעצמו
הוא מוכרע דקיוס ב״ד צריך קיום ונס מחמת שכן מוכח
עכ״פ משלשה הירושלמות והא דשביעית לענין פרוזבול לא
חש לה כלל מחמת דהרמב״ן בחידושיו פירשו בדרך אחר נכון
והבאתי כבר דבריו לעיל ולא זכר אף למ״ש התוס׳ בכתובות
לדחות הראיה בדרך אחר משוס דנאמן אדם לומר פרוזבול

*) ה ג ה״ה מבנו הרשב״ש

היה

אלו נמצא בשפר שנתגרשה פלונית היה הנידון דומה לראיה אבל בזו אין שום אחד מעיד מל גירושיה ואס באת להאמין לב״ד בלא הכרת חתימתן
א״כ אף בלא קיום ב״ד אלא בעדים שחתומין בגע יספיק ואף בשאר גיעין לא נצשרך בפ״נ ובפ״נ :ועוד שהרשב״א ז״ל כתב דהא דמקילינן
בהכי דווקא בשאר עדיות משוס דדייקא ומנשבה ומילתא דעבידא לגלויי אבל בגישין לא וצ״ע וי׳ל דכיון שע״פ דרכו של הרי״ף אין הירושלמי חולק
על גמרתינו וסובר שמעשה ב״ד א״צ קיום וכדאי הוא לסמוך עליו בשעת הדחק כמו שאמרו בפ״ק בנדה • שלמה בן הרב ר׳ שמעון זללה״ה ע״כ :
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היה לי ונאבד כי לא חש התשב״ץ להראיה כלל כי נראה לו
עיקר כפירוש הרמב״ן ואיך שיהיה לא מוכח מהא דפרוזבול
אם כפירוש הרמב״ן ואס כדחיית התום׳ ואין לו שוס דרך
להוכיח לפירוש הרי״ף דלא יהיה מודה דקיוס ב״ד צריך קיום
ושמפורש בשלשה הירושלמות שהביאם התשב״ץ ולכן העיקר

ודאי כמ״ש התשב״ץ דכ״ע מודו בזה ואף הרשב״ש בתשובה
שהביאו הב״י בטור סימן קמ״ב ביטל דעתו לדעת אביו
והנראה דמפני היראה מכבוד מורו אביו זלה״ה כתב כך
ואס היה רואה מ״ש אביו בסימן קע״ב לא היה לו כלל ה״א
כדרך היתרו הנ״ל :
ןזןף הנראה דאם היה רואה במה שסתם אביו בח״א סי׳
קע״ב והחליט שם כך דאשה שיש לה כתב ! מב״ד
שנתגרשה דלא תנשא בלי קיום הנה לפי״ז מה לי אס להאשה
כתב או אס שלחה שליח לקבלה הוא כך שאין לו הגט רק
שלח כתב מב״ד שקבל להגט ונתגרשה האשה וכבר בארתי
טעמו של התשב״ץ בהא דסימן קע״ב מחמת שבזמן הש״ס
היה הגט ביד האשה לראיה וכמו כן היה נשאר ביד שליח
הקבלה הגט וימסור השליח להאשה באיזו זמן שתרצה לראיה
ולכן נראה הכל מזה שלא ראה הרשב״ש לדברי אביו התשב״ץ
בח״א סימן קע״ב :
הרשב״ש בתשובתו המובא בב״י סימן קמ״ב
(כב)
כשרצה לומר היתר חדש דבמקוס עיגון כדאי
הרי״ף לסמוך עליו להקל כנ״ל הוקשה ליה לדידיה דהלא
בחו״מ סי׳ מ״ו פסק דמעשה ב״ד צריך קיום ומשמע דלא
חשש לשיטת הרי״ף ותירץ הנ״ל לזה דבח״מ פסק כנ״ל הוא רק
מה שהוא קולא לנתבע לבד ע״כ :
לא נכון לומר כך דסתימת הח״מ נראה
(כג)

דבכ״מ שהצריכו רבנן קיום זה הקיום
צריך ג״כ קיום והא דהצריכו רבנן קיום הוא אף במקום שהוא
חומרא לנתבע וקולא לתובע כדמוכח בב״מ דף כ' ע״ב ת״ש

סמפון כו׳ יתקיים בחותמיו יעויי״ש בתוס' שם במ״ש שם
וז״ל ועוד ביד הלוה פשיטא דכשר ע״י קיום ע״כ הרי דדווקא
ע״י קיום נפטר הלוה ע״י השובר אבל בלא קיום גובה
המלוה בשטרו המקויים ועיין שם בשיטה מקובצת בשם הראב״ד
וז״ל ואס בשיצא מתחת יד לוה פשיטא דבעי קיום ע״כ
הרי מבואר כך ויעויין בחו״מ סי׳ ק״ח סעיף וא״ו ויעוייץ
בבאורי הגר״א שם וע״כ הטעם דחכמיס עשאו בלי קיום
כמי שאינו כלל וחשוב כודאי וזהו שלר״מ אם לא אמר בפ״ג
וכו׳ הולד ממזר ולא אמר ספק ממזר אלא' ע״כ דפסלוהו כאלו
אינו גט כלל ודו״ק :
אחלי בארתי לכל דברי התשב״ץ ושלפי״ז יש מקום
לצדד סברת היתר במנוי שליח ע״י דואר מעתה
אבאר שאין סברא ואופן להורות כדברי התשב״ץ בזה כי
עיקר יסוד טעמו וראייתו נסתר לפי פירוש הראשונים
וביותר שנסתר לפי פסק הרמ״א בח״מ כהריב״ש
דקיוס כשר ע״פ כתב :
(כד) תעה הרשב״ש בהגהותיו לח״ג סי׳ ט״ז הקשה יפה
על דברי אביו על עיקר יסוד סברתו והוכחתו
מהא דבעדות אשה מהני עדות כתב וברמיזה כמבואר במי
שאחזו וכתב התשב״ץ דמה אס היו .הב״ד לפנינו ומרמזים
שנתגרשה מהיי כש״כ שמועיל עדותם במעשה ב״ד בלי מקויים
לנו שעכ״פ מה״ת הוי עדות וע״ז כתב הרשב״ש וז״ל שהרשב״א
ז״ל כתב דהא דמקילינן בהכי דוקא בשאר עדות משום
דדייקא ומנסבא ומילתא דעבידא לגלוייא אבל בגיטין לא

וצ״ע ע״כ :
ומובן שהרשב״ש שחשב שרק הרשב״א פירש כך ומיניה
י לבד קשה לי׳ וע״כ כתב בתשובתו שמובא בב״י
סי׳ קמ״ב הנ״ל דמבטל דעתו נגד דעת אביו וסמך להקל

כדברי אביו וחשב שאפשר שהיה להתשב״ץ ראיה מראשונים
רבים דפירשו להא דמי שאחזו דמפי כתבם כשר בטדות

אשה בכל מיני עדות אשה ואף בעידי גירושין אכן לע״ד
תמוה מאוד דברי התשב״ץ שפשוט היה ליה שאף בעידי גירושין
כך והלא רש״י במי שאחזו שס כתב וז״ל בעדות אשה להשיאה
דאקילו בה רבנן בע״אקרוב או שפחה • משמע שרק בעדי מיתה
לבד גס כתב שס הר׳ין בשס הרמב״ן כדברי הרשב״א ואביאו
אי״ה להלן גס בשלטי הגבוריס בשס ריא״ז כתב כך יעיויי״ש
הרי דכל גדולי הראשונים רש״י ורמב״ן ורשב״א ור״ן

ור־א״ז פירשו שרק בעדי מיתה כשר ע״פ כתבס ולא בעדי
גירושין ובעדי מיתה אף מסל״ת מהני מחמת חזקה דאשה
דייקא ומנסבא והוא מלתא דעבידא לגלויי :
מ״ש התשב״ץ בסימן כ״ב הני׳ל בטעס שהצריכו
(כה)
רבנן שיאמר השליח בפ״נ ובפ״נ שהוא רק מחמת
דיכול לעמוד ולראות ולהעיד וזה מעיקר יסוד התירו בשליח
לקבלה גס מיסוד התירו מחמת שלמד מדברי הרשב״א והרמב״ן
סוף יבמות דלמדו לענין עדות בשטר שאינו מקוים שפלוני
מת שלמדו מקו״ח דכשר מפיהס ולא מפי כתבם ומזה דן
כמו כן בגיטין עד שהוכרח לתרץ הא דהצריכו לומר בפ״נ
ובפ״ג משוס דיכול לעמוד ולראות כנ״ל ומהתימא שהר״ן
במי שאחזו והרשב״א שס כתבו בשם הרמב״ן לזה שהביא
התשב״׳ן שכתב בסוף יבמות הנ״ל ומפורש התם דלא למדו
קו״ח לענין שלא צריך קיום כנ״ל מהא דכשר ע״פ כהבס רק
לענין פדי מיתה ומטעם דהוחזקו משיאין ע״פ עבד וע״פ
שפחה וסיימו בהדיא וז״ל ולא דמי לגט דבעי בפ״נ ובפ*נ
דהכא אתתא דייקא טפי ומנסבא ומילתא דעבידא לגלויי
והדין סברא עדיפא טפי הילכך אפילו בע״א מפי כתבו
שאינו מקוייס משיאין ע״כ ומבואר במקור הדברים שלמד התשב״ץ
מזה שהוא הרמב״ן והרשב״א דלא כמ״ש התשב״׳ן ונהרס
כל יסוד היתרו :
נראה לומר בזה שלבד מה שמבואר בכל
(כו)

הראשונים ומהם הוא גס הרשב״א והר״ן
בשם הרמב״ן הנ״ל דבגיטין אין מועיל עדות מפי כתבם
אלא אף במקום שמועיל מפי כתבם לא היו לומדים הרמב״ן
והרשב״א מזה קו״ח דמועיל עדים בשטר בלי קיום אלא רק
מחמת שבעדי מיתת הבעל מועיל אפילו מפי שפחה וא״י
מסל״ת כמו שסיימו הרשב"א והר״ן בשם הרמב״ן הנ״ל והוסיפו
כך בדבריהם כשבארו להקו״ח הנ״ל וכתבו להא דהחזיקו
משיאין ע״פ שפחה דהכא אשה דייקא טפי ומנסבא והוא מילתא
דעבידא לגלויי כי לולי זאת יש לדחות הקו״ח הנ״ל כי

הא דהצריכו רבנן בכ״מ קיום הוא מחשש זיוף ושקר
מעיקרא והא דפסלה התורה עדות מפי כתב הוא רק
מגזירת הכתוב לבד ושע״כ לשיטת ר״ת אס אינם אלמיס
כשר על פי כתב משוס דראוי לבילה הוא וא״כ יתכן שפיר
דבמקום דכשר מחשש עגונה או מטעם אחר מפי כתבם
ולא חשו רבנן שם לגזירת הכתוב הנה באמיתת הענין
מהעדאת העדים ליכא שוס חששא וע״כ מהני אבל כשהעדות
בשטר הוא בלי קיום נשאר חשש זיוף כמו בכל מקום ומנ״ל
דכשר בלא קיום אכן אחר דבעדות מיתת הבעל מהימן אפי׳
שפחה ואפילו אינו יהודי במסל״ת אשר בשאר מילי דאסורא
אין בזה דין עדות אף לחוש להחמיר ואינו נאמן האינו
יהודי במסל״ת לאסור ומאי דהימנו רבנן בעדי מיתת הבעל
בעבד ושפחה וא״י מסל״ת הוא מחמת דעבידא לגלויא ודייקא
היא טובא עד דמנסבא ובשביל זה הוא חשוב למבורר
ולא מצד שמבורר לנו העדות מעצמם ולכן שפיר למדו הרשב״א
והרמב״ן בזה קו״ח שיהא מועיל עדות בשטר בלי קיום
אף שחששו חכמים בכל מקום לחשש זיוף ושקר מעיקרו
הנה אס רבנן האמינוה על דייקא דידה ומחמת שהוא מילתא
דעבידא לגלויא אף במקום שאינו עדות מה״׳ת כש״כ דיאומן
ע״י דייקא דידה מחמת שהוא מילתא דעבידא לגלויי במקום

שחשוב העדות מה״ת :

ואוכיח

שרת עמודי א־ש חלק א

(כז) ואוב4ח

בראיה שע״כ צ״ל כך דרק בשביל טעם הנ״ל
דנו דין קו״ח הנ״ל דהלא לדברי הרמב״ן הנ״ל
כתב גם הר״ן במי שאחזו שם כנ״ל והריב״ש בתשובה סי׳ תי״ג
(ומביאו הב״י בחו״מ סימן מ״ו) כתב שדן לפני מורו הר״ן
דמקיימין עדות בשטר אפילו מפי כתב וא״צ מפיהם * ופסק
כן ברמ״א בח״מ סימן מ״ו העיף ז׳ וא״כ למה לא נידון בזה
דין קו״ח הנ״ל דכיון דכשר קיום מפי כתבם שאין מועיל מה״ת

כש״כ שיהיה כשר הקיום מב״ד שהוא עדות מה"ת • והגס
שהקיום אינו מקויים לנו וזה אינו כמו דפסק בחו״מ סימן מ״ר

העיף מ״זדקיוסב״ד צריך קיוס־וכמו דהוכיח כך התשב״ץ בראיה
מבבלי לפי פירוש רש״י ומשלשה ירושלמות וכתב שגס מעצמו
מוכרע כך שקיום ב״ד צריך קיום והתשב״ץ שדן קו״ח הנ״ל אף
לענין עדי גירושין אזיל לשיעתיה דמוכח מדבריו בח״ג סי׳ ע״ז
במ״ש שבאם שהיו הב״ד מרמזים לנו שהגט שחתומים בו העדים

זו היא חתימתם היה חשוב קיום כדמוכח במי שאחזו דבעדות
אשהמהני מפי כתבם כו׳ ע״כ ומוכח מזה דבשאר קיום אין מועיל
קיום רק מפיהם ולא מפי כתבם • וזהו דלא כהריב״ש הנ״ל
ולפי זה א״ש הא דהוכיח דבכ״מ קיום ב״ד צריך קיום כי לא
מהני לדידיה גס מפי כתבם וליכא תו קו״ח שדן התשב״׳ן •
אבל להריב״ש שדן כן לפני מורו הר״ן • וכן פסק הרמ״א כנ״ל
שמקיימין בכל מקום מפי כתבם • ומ״מ קיום ב״ד צריך קיום
על כרמך דאין למידין קו״ח ממאי דכשר מפי כתבם דלא
יהיה צריך קיום • וע״כ עעמא דמילתא דמפי כתבם הגס
שאינו עדות מה״ת • אבל הוא רק מגזירת הכתוב לבד * אבל
קיום הוא לחשש זיוף ושקר וענין אחר הוא * ומ״ש הר״ן במי
שאחזו בשם הרמב״ן להך ק״ו שלא יצטרך קיום מכש״כ
ממה שכפר מפי כתבם הוא רק במאי דמיירי לענין מיתת
הבעל דמחמת הסברא דדייק היטב ושהוא מילתא דעבידא
לגלויי נאמן אפילו שפחה וכדכתב כן הר״ן בשם הרמב״ן וכן
הרש״בא כתב שם כך כן נלע״ד ברור ומוכרח להלכה שאין אופן
. ,כלל להקל מטעם התשב״׳ן :

אחרי

העליתי שאין אופן להקל מטעמו של התשב״ץ
אבאר שי״ל שזהו שבבאורי הגר״א באר בטעמו
בדרך אחר שאינו כלל בהתשב״ץ בכדי שיהיה עולה טעם
זה גס לדידן להלכה • אכן לפ״ז הדר דברי הראשונים
שאין עולה זה לענק מנוי שליחות השני על ידי ביי
דואר בלי קיום :

(^) והנה

אחרי שבארתי סתירת יסוד היתר התשב״ץ שמה
שפשוט היה לו דמה שכשר מפי כתבם בעדות
אפה הוא אף בעדי גירושין ועל זה בנה סברת ולמוד התירו
וזה אינו כלל דרך רבותינו הראפוניס רפ״י ור״ן והרמב״ן
ורשב״א וריא״ז דכלס פירשו פהוא רק בעידי מיתת הבעל ולא

בעידי גירושין • עוד הוכחתי פכל דרך היתר התפב״ץ אינו
עולה רק לשיעתיה דסובר דבכ״מ קיום אינו מועיל מפי כתבס
אבל לדידן דפסקינן כהריב״ש כמו שפסק הרמ״א בחו״מ סימן
מ״ו סעיף מ״ז דבכל קיוס כשר מפי כתבם • אין מקום כלל
ללמוד היתר התשב״ץ וקשה זה לכאורה על פסקהרמ״א באה״ע
סוף סימן קמ״ב דכתב כהתשב״ץ להקל בגט שעליו קיום
מב״ד ושליח להולכה לא אמר בפ״נ ובפ״נ וסומכין על הקיום

שמב״ד הגס שאין ידוע לנו חתימת ב״ד מחמת שמה״ת הוא
כנחקר העדות והוא מהתשב״ץ ח״ג סימן ע״ז :

אבל

נאמר שע״כ בבאורי הגר״א שם באר טעם
(כט)
אחר מה שאינו כלל בהתשב״׳ן " והתשב״ץ
אינו סוברו כלל והוא דבבאורי הגר״׳א שס כתב וז״ל וי״א
כו׳ " דמה״ת כו׳ כמש״ש ג׳ א׳ ולא גרע גט מקוייס שלא
נתקיים בחתימות ובפ״ג ובפ״ג דהקילו משוס עגונא שם •
ועיין תוס׳ דכתובות כ״א ע״א ד״ה עד כו׳ בשם ירושלמי
דבפרוזבול הקלו ג״כ בזה ע״כ :

 ЛЭТ1ראשיה דבריו כמו
אפשר שלא היה לו
לתוס׳ כתובות בפס ירושלמי
ירושלמי וכבר כתבתי שלא
בתוספות שלנו] ד בפרוזבול

סה
שהוא בהתפב״ץ שהביאו הב״י
ספר התשב״ץ וסוף דבריו שציין
־ [גס בבאורי הגר״א כתוב בשם
מצאתי רק בתוספתא וכן הוא
הקלו ג״כ בזה ־ זה אינו כלל

מטעם התשב״ץ כי התשב״ץ כתב שאין מזה ראיה מחמת פירוש
הרמב״ן שפירשו בדרך אחר ממש • והתוס׳ כתבו דרך אחר לדחות
הראיה מירושלמי [או מתוספתא] משוס דשאני פרוזבול דנאמן
לומר פרוזבול היה לי ונאבד וכתבו שס דאפילו למ״ד אינו
נאמן מודה הוא דלא בעי קיוס ע״כ ונראה המכוון בדבריהם
שאף למ״ד דאינו נאמן מודי שענין פרוזבול קילא עפי כלומר
הגס שקיום שטרות דרבנן • וגס פרוזבול הוא רק קולא
מדרבנן " אבל כאשר חזינן דאיכא מ" ד וכן הלכה דנאמן לומר
פרוזבול היה לי ונאבד חזינן דיש בה צד קלות ואף למ״ד דאינו
נאמן מ״מ מודו דיש בה צד קלות לענין זה עכ״פ דא״צ קיום
ב״ד קיום • וזה רוצה הגר״א ללמוד כמו כן בגט שליח להולכה
ולא אמר בפ״ג ובפ׳׳נ ויש בו קיום ב״ד מדחזינן בזה צד קלות
שהקילו חכמים שיהיה השליח נאמן לומר בפ״נ ובפ״נ (והגס
שלח שייך כאן הסברא דאיכא במיתת הבעל דהאשה דייקא טפי
והוא מילתא דעבידא לגלויי) מחמת תקנת עגונא ־ ומחמת
דמה״ת הוי כנחקר עדות בב״ד כמו כן יש לסמוך על קיום
ב״ד שאין ידוע לנו שזה עדיפא מה״ת משליח שאמר בפ״נ
ובפ״נ • ונלמד שפיר מפרוזבול לפירוש התום׳ דבמה שהקלו
חכמים א״צ קיום ב״ד קיום • וזהו סברא חדשה אינו כלל מדרך
התשב״ץ • כי התשב״ץ עשה יסוד למודו מדברי הרשב״א
והרמב״ן סוף יבמות וע״פ דעתו שגס• בעדי גירושין כשר מפי
כתבס ואין לזה זכר בבאורי הגר״א • ולו יהא שהגר״א מדעתיה
דנפשיה וסברתו וראייתו מהתוס׳ הנה וודאי נוכל לסמוך ע״ז:

אבל

סברתו וראייתו אינו עולה רק לענין קיום עדי
(ל)
 ,הגט דהקילו בזה חכמים שמהימן לומר השליח
בפ״נ ובפ״ג " ובזה מועיל גס קיום מב״ד שאין ידוע לנו *

חבל לא בשארי עדות מגירושין כמו שפסק וסתום הוא בשימן
קלב סעיף י״ב שאפה שיש לה כתב מב״ד שנתגרשה אינה יכולה
'להנשא בו עד שיכירו חתימת יד ב״ד• וא״כ הדרן דברי
הראשונים שכאשר נשלח גע ע״י בי דואר ממקום רחוק באופן

שנשלח הרשאה שניה מב״ד • שאחר שבמקום שהשליח שני
נותן הגע להאשה לא ידוע לנו חתימת הב״ד אינו יכול
להיות זה שליח ואין האשה מתגרשת על ידי שתהיה מותרת
להנשא אס לא כשיקוייס לנו חתימת יד ב״ד גם יסוד הסברא
דהתירא לפי דברי הגר״א הוא לפי דברי התום׳ (כתובות
כ״א ע״א) לפי פירושם בהא דפרוזבול אבל לפירוש הרמב״ן
שהביאו התשב״־ן שהוא ענין אחר לא קיים יסוד ההיתר " ומ״מ
כיון דעיקר דין קיום מדרבנן הוא נוכל• לסמוך על המיקל *
אבל לענין שליחות השני אין שוס צד להקל :
(לא) הנה יש לדין עוד אף לענין הגט עצמו לבד ענין
השליחות יען כי כל יסוד סברת הרמ״א בסוף
סימן קמ״ב דסומכין על קיום שמב״ד אף שאין ידוע לנו הוא
משוס דמה״ת כמו שנחקר עדותן בב״ד • אבל באם שהיה
הקיום מה״ת היה צריך אף הקיום ב״ד קיום מה״ת כלומר או
חתימת העדים או חתימת הדיינים • ובענינינו יש לדון אס
הקיום הוא מדרבנן או מן התורה ומצאתי בתשובת מהרי״מ
הנ״ל שנתעורר בזה והביא שם בשם הרב הג׳ מוה' שלום
מפרוזינא דאומר דגס בזה הוא רק מדרבנן • אבל בשו״ת פני
אריה סימן כ׳ פשוט ליה שהוא מה״ת והמהרי״מ הכריע
להקל והכרעתו רק בוויכוח בסברא לחוד * והסברא הוא רק
בדבר שהוא מוחש ונראה לעין בענין המנהג בבי דואר וכדומה
דאיך נוכל להקל בהכרעת סברא לחוד
ותמהתי מאוד •
אף אס היה מתהפך הסברא לכה ולכה • ומכש״כ שנראה

(רדא) לנ

וודאי
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שרת עמודי איש חלק א
בעל פני אריה • ולכן

צריך וודאי

לעיין

בזה ואפרש שיחתי :
(לב) ימךיץ בש״ך חו״מ (סימן מ״ו ס״ק ט׳) דכתב דבשטר
’ הנמצא ואין מוציאו אדם שיהיה מרתת אולי
7

יכירו ב״ד אס הוא מזויף צריך קיום מה״ת דמה דאין ביד
שוס אדם לא שייך לומר דלא חשיד לזיופי לכן כתב הרמ״א
באה״ע סימן מ״ב סעיף ד׳ במצאו כתוב בשטר פלוני קדש
פלונית ועדים חתומים בו כל זמן שאין השער מקוייס אין
לחוש לקידושין ויסוד ראיית הש״ך הוא ממ״ש התום׳ בכתובות
צ״ב ע״ב ד״ה דינא וז״ל שם ואל תתמה א״כ לא שבקת חיים
לכל בריה שהרי מה״ת א״צ שום שטר קיום דעדיס החתומים
על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב״ד • ואפילו גזלן
מוחזק שהוציא שטר אין נראה לי שצריך קיום דלא אמרינן
החתים עדים שאינן מעצמו דאע״פ שהוא חשוד על הממון •
מרתת לכתוב שטר מזוייף פן יכירו ב״ד זיופו ע״כ־ הרי
דרק כשאדם מוציא שטר שיש בזה סברא דמרתת מלזייף פן
יכירו ב״ד בהזיוף אבל בשער הנמצא דליתא להך סברא בעי
מה״ת קיום ולא חיישינן אף לקדושין בשטר הנמצא שאינו
מקוייס • וכשבא ע״י בי דואר חם יניח מי על הבי דואר
על שם אחר כתובות ושטרות מזוייפין אין שייך בזה מרתת
דמה בכך שכתוב שפלוני הוא השולח • אחרי שבבי דואר אין
מועל כלל לידע מי הוא שמניח על הבי דואר אם זה הוא
ואס אחר הוא • ומי שיחפוץ לזייף ולסגור בתוך (קאנווערט)
ולהניח בתוך התיבה שכלם משליכים ומניחים שם מכתביהם
הסגורים בתוך (קאנווערט)" אין מבקרין כלל וכל הקאנווערטין
הנמצאים שולחים להמקומות הרשום עליהם מלמעלה " ואף
הנשלח (סטראהאוויא) יכול המזייף להסגיר במכתב ולשלוח ע״י
 .מי שאינו יודע כלל מה שמה ואין מבקרין בבי דואר אם לא
כשנשלח כסף או סיגנאציעס מחמת שמחוייב הבי דואר
להעמיד במנינס ־ אבל מכתבים שבהם שערות וכדומה אק
לו לדעת מה המה • גס אינם מבינים כלל אלו הממונים בבי

' דואר כתבי היהודים " וודאי שאין מקום דהמזייף יהיה מרתת
ודומה לשטר הנמצא שלפי דברי הש״ך צריך קיום מה״ת כן
דנתי מאז טרם ראיתי זה בתשובת מהרי״מ שכתב בשם
הרב הג׳ מ׳ שלום מפרוזינא די״ל דגם בבי דואר מרתת •
ובשם שו״ת פני אריה דכתב דפשוט ליה שבבי דואר כמקבל

הכתבים סגורים וחתומים מכל אדם המביאס ואינו משים
על לב כלל דאף אס נתברר בסוף שהם מזוייפים א״א שתתגלה
לעולם בשל מי יצא הרעה הזאת • וודאי שכל אדם יכול
לזייף כמה מכתבים ולשלחם ע״י בי דואר ע״כ והמהרי״מ כתב

ע״ז שאין דבריו מוכרחים • וכאשר האידנא דנעשה כתוב
בספרי הבי דואר יוכל להתברר היטב ואמרינן בזה לא חציף
אינש לזיופי • הגם שנראה בזה דלא שייך כ״כ לא חציף אינש
לזיופי • הגס שנכתב כן בספר הבי דואר מי ומי ששנה מ״מ

מי ומי יתפס בשקר • והגם אס יתברר אח״כ דאותם אנשים
לא שלמו רק אחר שלח על שמם מי יתפס בשקר דלא ידעינן
מי הוא האחר בשלמא היכא שהו 15ביד אחר אמרינן לא חציף
אינש לזיופי דאח״כ יתברר ויהפס בשקר משא״כ בנידון דידן
מ״מ נראה שגס בנד״דלא חציף אינש לזיופי כולי האי ולמסור
על הפאסט דבר שלא היה רק לשלוח בשם אחר דיכול להתפס
בשקר תיכף בעת שלוח על הפאצט וידין במשפט כראוי
להעובריס או להמזלזלים בחוקי הממשלה בפרט בדבר דאוושא
מילתא כו׳ יעוי״ש :
 ПиГПכבר כתבתי שיפלא בעיני איך נתפוס קולא בסברא
המתהפכת לכאן ולכאן במה שהוא נוגע לדאורייתא "
ובפרט כי הסברא שלהקל קשה מאוד לקבלה • ומה גס
להחליטה להקל ולפי הידוע בזמנינו פשוט הוא דהעיקר כדעת
הגאון בעל פני אריה ומה שכתב הגאון מהרי״מ דשייך מרתת
מלזייף מחמת דיוכל להתפס בשקר בעת השלוח על הפאסט
וידון במשפט ט׳ הלא ידוע לפי מה שהוא בזמנינו שאין זה

כלל ענינו של השר הממונה בבי דואר רק לקבל מכתבים •
ולשלחם למחוז חפצי בעליהם אבל אינו כלל מבקר בשטרות
הנשלחים מוסגרים בהמכתביס או בקאנווערטין מה כתוב בהם
ומי ומי הכותב• ומי המה החתומים לעדים י ואף אס היה מבקר
וידע הכתוב לא יבין ולא ידע אס מזויפים חתימות העדים
או אמיתים כי אין לו שום הבנה בכתבים שלנו ־ ואינו דורש
כלל מהמוסר לו אם זהו של המוסר או אחר נתן לו להניח על
הפאסט " ואינו פותח כלל תכריך מכתבים המוסגריס וחתומים
ואינו מבקר רק כשמשלחים כסף וסיגנאציעס כי מחריבים
להעמידם במנינם * וודאי שזה השר לא ידע ולא יתעורר
משפט אס ישלח מי שערות בעדים מזוייפיס * ואין בזה חשש
פחד מאומה להמזייף וא״כ וודאי הוא כמו שכתב הגאון בעל
פני אריה ונסתר כל יסוד היתר בגט הנשלח ע״י בי דואר
כשאין מקוייס לנו בחתימת ב״ד הידוע לנו דווקא • והכל הוא
מחמת דברי הש״ך שבסימן מ״ו ס״ק הנ״ל שבשטר הנמצא
צריך קיום מה״ת כנ״ל • וכדברי הש״ך סתום הוא כך באחרונים
שם באו״ת ובשער משפט ובפ״י לגיטין (דף ג׳ ע״א) :
ןןעף) בפ״י שם עמד שלהפוסקיס דסברי.דאפילו באו העדים
ואמרו שאין זה כתב ידם אפ״ה לא מהימני העדים
מדאורייתא • ואיך שייך בזה סברא דמרתתו לזייף משוס שהוא
מילתא דעבידא לגלויי דהרי כבר גלוי הוא מהעדים המכחישים
לפנינו ואין אנו מאמינים להם • ולכן כתב הפ״י דלהנך
פוסקים ע״כ אינו מטעם התום׳ דכתובות דמרתת מלזייף
שמא יכירו ב״ד זיופו • אלא מגזירת הכתוב הוא דכתיב וכתוב
בספר וחתום והעד עדים ונתת אותו בכלי חרם למען יעמדו
ימים רבים ־ ואיך יתקיים בחותמיו לימים רבים שכבר הכל

נשכח ואין מכיר ומקיים וע״כ שמה״ת א״צ קיום והניח זה
בצ״ע • והנה לכאורה לפי דברי הפ״י היה קשה על הש״ך

בסימן מחו שם שמבואר בו שנטה דעתו אחרי דעת הפוסקים
הנ״ל דהעדיס בעצמם אינם נאמנים שאין זה כת״י ורק שכתב
שאין מוכרע לו יעוי״ש ומ״מ פשוט להש״ך שס דבנמצא שטר
קדושין ואין מקויים אין חוששין לקדושין משוס דהקיום הוא
מה״ת • אמנם לפעד״נ דאף להתום׳ דכתובות שע״ז היסוד
סמך הש״ך זללה״ה הא דמרתתו לזייף שלא יכירו ב״ד חתימתן
אינו משום שהעדים יבואו ויגידו על חתימתן • כי אם כן הוא
איך הוא אם אחד מוציח שטר בעדים שכבר מתו ־ אנא שירא
מלזייף ש יוכחש בב״ד מאחרים שמכירים לח״י העדים ומחמת
כן חשוב כאלו נחקרו עדותן בב״ד בזמן הכתוב בשטר שאז
היו חיים וכאלו הגידו אז • ולכן דעת הפוסקים הנ״ל שאף

אם מכחישים ואמרו שאין זה כתב ידם אינם נאמנים דהוי
כאלו כבר הגידו שהוא כתב ידם ואין חוזרים ומגידים ופשוט
ולק״מ קושיות הפ״י :

אמנם

לפע־״ד נראה מדברי הרשב״ס ב״ב דף ק״ע
(ל<)
ד״ה אין צריך לקיימו דכתב וז״ל שחפילו חם
היה זה מערער ואומר לא כתבתיו לא היה לנו לחשוד את
זה הלוקח בכך שלא נחשדו ישראל לעשות שערות מזוייפיס
אלא שהחמירו חכמים להצריך קיום היכא דמערער כו׳ ׳
ומדכתב הסברא לזה שמה״ת א״צ קיום מחמת שלא נחשדו
ישראל לעשות שטרות מזויפות משמע שאינו משום דמרתת שלא
יוכר בב״ד זיופו כי ענין מרתת שייך אף בכותים הראשונים
אבל לשון לא נחשדו מורה כהוא מחמת חזקת כשרות ולא
משום דמרתת שלא יותפם בשקר • אלא וודאי כוונתו דבזה
החזקה קיימו כללות ישראל בחזקת כשרות הזאת דלא מזייפי
ולהרשב״ס שפיר אף בשטר הנמצא רק שהוא כתב ישראל ועדים
חתומים בו אין לחוש למזויף מה״ת • וצ״ל שהגם אם יתכן
איזה מעוט דמעוטא דלא שכיח א״צ לחוש לזה מה״ת • וכמו
דלא חששה התורה למעועא דעדי שקר ואולי חתמו בשקר
משוס דהוא מעוטא דלא שכיחא אין חוששין מה״ת אף בממונא
[ויעויין בפ״י גיטין שם דרצה מקודם לפרש ברש״י דכתב
דלא חציף אינש לזיופי שהוא מדין רובא דלא מזייפי ודחה

שרת עמודי א״ש חלה א
לזה מחמת דהוקשה ליה דבממונא לא אזלינן בתר רובא •
אכן לפי מ״ש בנאור שיטת התוספות
אבל לפענ״ד נראה עיקר בפירוש רשב״ם ורש״י כמו שכתבתי

פ

ושגס הרשב״ס ורש״י
י שויס טס שיטת התוס׳ ולכ״ע אף בשטר הנמצא בשוק

דאינו רק מיעוטא דל״ש הוא דיהיה חציף לזייף ושלא יהיה
לו אף^ חזקת כפרות הזה ובמעוטא דל״ש לא חיישינן אף
בממונא וכמו שכתבתי] ומבואר כך באבהע״ז ברמ״א
(סימן י״ז סעיף ל״ה) ׳ובבאורי הגר״א שם ס״ק ט״ז * ועוד
באהע"ז ברמ״א סימן ק״ס סעיף ג׳ ילדה ספק נפל נוטלת

כתובתה ובב״ש פס ס״ק וא״ו ובבאורי הגר״א שם ס״ק י׳ •
וע״כ צריך לפרש כך דהא דמה״ת הוי כנחקר רק מדין רובא
דשכיח הוא אבל איזו מעוט יש דאל״כ לא היו מצריכין רבנן'
קיום ופשוט והא דהוי רובא דשכיח מוכח מרשב״ם דע״ז קם
חזקת כשרות דישראל ולא נחשדו כי אם מעוט דל״ש דא״צ
לחוש לזה מה״ת • וא״כ אף בשטר הנמצא אבל הוא כתב
ועדי ישראל ל״ח למזויף ׳ וברש״י גיטין ע״א כתב בזה הלשון
דלא חציף אינש לזיופי ולשון הזה סובל ג״כ לפרשו דאין
לאינש חציפות הזה וברשע כזה לא חשידי אינשי כלומר מעוט
דל״ש הוא שיהיו חציפי ברשע כזה ובפ״י רצה לפרש כך ברשע
ודחה לזה הפירוש ואין בדחיתו ענין כמו שבארתי בטעם
הדבר דל״ח למיעוט דל״ש • וברשב״ס וודאי דהפירוש כמו
שכתבתי ואתמה שהש״ך בסי׳ מ״ו שם הביא לדברי הרשב״ם
לראיה לענין אחר מדבריו שם • ולא דקדק ממנו לפרשו
ששיעתיה הוא דרובא לא נחשדו ברשע כזה ולא מפום סברא
דמרתת שלא יותפס בשקר ושלפי דברי הרשב״ס אף בנמצא
שטר הוא כך :
(לד) ואת בהוכחת הש״ך מהתוספות יש לדין דאפשר לומר
דגם התוספות מודו בסתם א״צ לחוש למזייפי
1

דמעוט דלא שכיח הוא דיהא נחשדים בכך * וכמו שנראה כך
מהרשב״ס הנ״ל ורק גם זאת ראו התוספות להוסיף דאף מי
שידעינן ביה שהוא ממיעוט בעל זרוע מוחזק בגזלן
והוא מוציא בשטר לעדים מ״מ מן התורה הוי כנחקר עדותן
מחמת דכיון דעכ״פ לא הוחזק לנו במזייף לשטרות אמרינן
דמרתת לזייף שלא יתפס בשקר וסברא דמרתת שייך אף
באינו מוחזק בכפרות • וכוונת התוספות בדבריהם לתקן הא
דסתס בגמרא דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה
עדותןי׳בב״ד והסתימות נראה בכל גווני הוא (אס לא במוחזק
למזייף לשטרות כיון דאתהזק במזייף וודאי דאינו נאמן
ופשוט) • ולכן פולה נכון לפי הנ״ל דבכל גווני ממש הוא
בשטר הנמצא ואין בעלים ידוע הוי כנחקר עדות מה״ת משוס
דל״ח שהוא ממעוט המזייף כי לא נחשדו ישראל בזה * ול״ח
למעוט דל״ש ואס יש להשטר בעלים • אף אם מוציא השטר
מוחזק בגזלנותא מ״מ מה״ת א״צ קיום דאף החשוד לגזול אין
חשוד לזייף דמרתת שלא יותפס בשקר בב״ד * ועולה יותר
נכון לפ״ז סתימת הגמרא והגם שהתוס׳ ורש״י ורשב״ם לא
פליגי ובחדא שיטה קיימי :
יתיישב לנכון מה שהניח בקצה״ח בסימן מ״ו
(לה)

ס״ק ד׳ בצ״ע והקשה מדברי התוס׳ עצמו שם
ושכן כתב הרמב״ן ובנ״י פ״ק דגיטין דהקשו אם טוענין ליתמי
וללקוחות מזוייף למה אמר שמואל מצא הקנאה בשוק יחזיר
ול״ח לפסידא דיתמי ולקוחות • אלא ע״כ דבליתא ללוה לא
טענינן מזוייףשגסליתמי וללקוחות לא טפנינן מזוייף ואס איתא
דבשטר הנמצא דלא שייך סברא דמרתת שלא יותפס בשקר
צריך קיום מדאורייתא והלא שטר הקנאה הוא בין ילוה ובין
לא ילוה ולא צריך פהמלוה יאמר שהוא אבדו אלא מהדרינן
להמלוה מחמת ששעבד הלוה א״ע אף חס לא ילוה • ולמה לא
נחוש שהוא מזוייף והמזייף הניחו בשוק והתוס' והנ״י הא
מיירו באינו מקויים • גם הקשה שם למה יחזיר לשטר הקנאה
באס שבזה צריך קיום מה״ת יש לחוש שלא יקויים כמו הקיום
שצריך מה״ת שהלא מקיימין אפילו שלא בפניו יעויי״ש בקצות
שהניח דבר זה בצ״ע :

ל״ה מה״ת למזוייף דהוא מיעוט דל״ש דלא חיישינן וסברא
דמרתת הוא רק כשמוציא לשטר מוחזק בגזלנותא ובכל גווני
א״צ קייס מה״ת ועולה הכל לנכון :
(לו)

ןיץףיץ
*

במהרי״ק (שרש ע״ד) שהוכיח לדבריו שאפילו
 1בטוען מזוייף א״צ קיום מה״ת • וכתב שיעיד

על זה שלשה עדיס והביא לפירש״י ולהרשב״ס ולדברי תוס׳
כתובות הנ״ל י והש״ך בסימן מ״ו ס״ק ע׳ הביא לדברי מהרי״ק
ולהפירושיס רש״י ורשב״ס והתוספות ־ והחליט הש״ך שבשטר

הנמצא בשוק צריך קיוס מה״ת מחמת דברי התוספות דכתבו
לסברא דגזלן וודאי מרתת שלא יוכר זיופו בב״ד • ומהתימא
שמהרשב״ס וודאי נראה דאינו כן ומשמע דחושב הש״ך בהיפוך
מדברי שרש״י ורשב״ם קיימי בשיטת התוספות כפי שלמד
הש״ך בהתוספות ולפע״ד נראה ברור דבהרשב״ס ליכא לפרושי
כלל דמחמת הברא דמרתת קאמר ואדרבה גס שיטת התוס׳
יש לפרשו דמודו דבשטר הנמצא ג״כ א״צ קיום מה״ת :
(לז) ויץויץ בש״ך שם שמתרץ למה שהקשה הרב רבי
י אביגדור בהגהת מרדכי סוף קדושין צמה
׳
שחששו חכמים שלא יחפה על בת אחותו ומאי הועילו דיחתוס
עדים מזוייפים ומה״ת א״צ קיום־ וכתב ע״ז הש״ך דמהאי
טעמא עצמו שמה״ת אין לחוש לזייף דלא חשידי בכך אין
לחוש שיעשה זיוף משום חפוי בת אחותו • והנה לפי פשטיות
דברי רשב״ס שכתב שלא נחשדו ישראל לעפות שטרות מזויפות
והוא מחמת חזקת כשרות דלא חשידי בזה לא יוצדק.זה לטעם
שחששו חכמים דיש לחשוד אותו שמחמת שיחוש על חיים של
בת אחותו יעשה שקר בנפשו • וכיון דכן הוא למה לא יעשה
שיקרא דזיופא וע״כ דרק מחמת דמרתת שיכירו בזיופו ־ די״ל
דזהו ג״כ מטעמא דהוצרכו התום׳ להוסיף ולומר שאף בגזלן
וודאי יש הברא דמרתת וכו' " ועולה נכון כאשר נפרש שהרשב״ס
יסבור גס להברת התוס׳ ושהתוס׳ יהבור להברת הרשב״ם
שלפ״ז עולה הכל כהוגן :

והנה

בהא דירושלמי סוף יבמות שהביא הרי״ף שס
(לה)
והרמב״ם בפ״ג מגירושין מצאו כתוב בשטר
מת איש פלוני בן פלוני או נהרג פלוני כו׳ • ופסק כמ״ד
דמקיל דמשיאין את אשתו וכתוב ברמב״ם שלנו ונודע שהוא
כתב ישראל וברמב״ן סוף יבמות והביאו הריטב״א שם •
והר״ן במי שאחזו והרשב״א שם ובסוף יבמות והתשב״ץ בח״ג
ס־מן ט״ז וסימן כ״ב דלהרמב״ס דווקא כשהוא מקוייס
והרמב״ן והרשב״א חלקו על זה וכתבו דכיון דאקילו בעדות
אשה בעדות מפי כתבם שהוא מדאורייתא כש״כ בקיום שהוא
רק מדרבנן ומה״ת א״צ קיום דהוי עדות בעגונא חף בלי קיום

ע״כ ומוכח מזה דאף בזה דמצאו כתוב בשטר דג״כ
אינו מה״ת וזהו ראיה ברורה לפענ׳יד :

הקיום

ומהרמב״ם

אין להוכיח בהיפוך חדא דהרב המגיד
(לט)
פירשו לפי גירסא שלנו שכתב ברמב״ם
ונודע שהוא כתב יפראל דבא לאפוקי■ שלא יהיה כתב כותי
דמסל"ת מהימן ולא בכותב לפי תומו • גם אף לפי מ״ש
הרמב״ן והריטב״א בשם הרמב״ם דהצריך שיהיה מקוייס ולא

חש ללמוד ק״ו מהא דהאמינו עד מפי עד ומפי שפחה ויש
לומר דסובר הרמב״ס דכל עיקר מה שכתוב בשטר פלוני
מת לא חשוב עדות דהוי מפיהם ולא מפי כתבם דלא חשוב
עדות בשטר רק כשהמתחייב כמו הלוה או המוכר אומר
להעדיס כתבו וחתמו ותנו ואין זה שייך בעדות מיתת הבעל
וא״כ כשאינו מקוייס הגם שקיום בכ״מ הוא מדרבנן מ״מ
בזה דהוי עדות רק מפי כתבם ואינו עדות מה״ת ובאינו
מקוייס הוי תרתי לריעותא ולא מצינו דאקילו בכזה • ועוד
י״ל דהוכיח מן הירושלמי שם דמביא סייעתא למאן דאוסר
מהא דתניא יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו
מת

שרת עמודי א״ש חלה א
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מת פלוני כו׳ משיאין את אשתו מצאו כתוב בשער מת פלוני
ר׳ אומר אין משיאין את אשתו • יפה כח השטר מכח העדים
שהמלוה את חבירו בעדים נובה מנכסים בני חורין בשער
נובה מנכסים משועבדים • ושובר הרמב״ס דהלח הא דנובה
כשער ממשועכדיס אינו רק כשער מקוייס ש״מ דמיירי
הכל במקוייס • וכן הא דכתוב כשער מת פלוני במקויים הוא
ובזה לבד פליגי והלכה כהמיקל • ומפי כתבם הוא רק מגזירת
הכתוב ולא שיש בו חשש יותר שהוא שקר מעיקרו ובעגונא
הקילו רבנן בזה אבל לא באינו מקוייס דהוא מחשש זיוף
ושקר מעיקרא והנם דחשש זיוף הוא רק חפש מעועאדלא
שכיח • אבל יש לומר דהלא הנס שהקילו בעגונה בעד מפי
עד ומפי שפחה מ״מ לענין זה החמירו יותר בענונא לחוש
למעוטא דל״ש כמו בנפל למשאל״ס והוא מחמת סמוך מעועא
לחזקת א״א וא״כ אין ראיה כלום מה שדנו הרמב״ן והרשב״א
ללמוד קו״ח מן מפי כתבם לענין שלא לחוש למעוע מזוייפיס •
וזה אשר יצא לנו שמהרמב״ן ורפב״א מוכח שפיר דחף בפער
הנמצא א״צ קיום מה״ת ומהרמב״ס אין ראיה על ההיפך ובמקום
אחר אי״ה אבאר בדעת הרמב״ס באופן אחר ואין להאריך
בזה יותר :
(מ^ טןך יעויין בניעין ל״ו ע״א רב יוסף אמר אפילו תימא

לר״מ התקינו שיהא עדים מפרשין שמותיהן בניעין
מפני תיקון העולם כדתניא בראשונה היה כותב אני פלוני
עד כו' ויעויי״ש ברש״י ד״ה מפרשין שמותיהן ובד״ה כדתניא
וקחזינן דאף בראשונה היה העדות כנחקר מה״ת ואף שלא
היה ידוע כלל מי הוא החותם ומאי מרתת איכא כי איך
יותפס בב״ד בשקר אלא ע״כ דמ״מ ל״ח מה״ת לזיוף דלא חפידי
אינשי ברשע של זיוף וכדברי הרשב״ס ועולה לנכק אם נאמר
דנם התוס׳ מודו להרשב״ם וכמו״ש דאל״כ קשה איך היה
בראשונה עדות בלא מפרשין שמותיהן כלל ואין לומר דמה״ת
אינו כמי שנחקר עדות רק כשבעהש״ע אומר אלו ואלו העדים
א״כ בראשונה לא היה שער מה״ת כשיורש מוציא לשער שירשו
מאביו והוא אינו יודע בהעדיס לא היה בהשער.ממש מה״ת
בלי קיום • וכן אם המלוה או הלוקח לא היה יודע למי חתם
הלוה או המוכר לא היה לו דין שער מה״ת בלי קיום וזה
וודאי רחוק מהדעת לומר כך ובקרא (ירמיה ל״ב) כתיב
ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים וא״כ מה״ת היה
מועיל להשער לדורי דורות וש״מ מה״ת א״צ קיום אף בכזה *
ואינו עולה נכון רק כסברת הרשב״ס וא״ש אס נס התוספות
מודו להרשב״ס :

שאלה
מאת הרב המובהק וכו׳ מוהר״ר שמעון אבד״ק אופינא יצ״ו.
ס״ך* איש אחד שלמד מלאכת הצביעה והפריז כסף רב עי״ז •
והיה לו ספר כתוב כל פרעי הסממנים וסדר המלאכה
׳
מהחל ועד כלה " ולמד ממנו מלאכת הצביעה והנה איש אחד
גנב לספר הנ״ל והעתיקו כדמותו וצלמו • ולמד ממנו מלאכת
הצביעה והחזיר אח״כ להספר לבעליו • ותבעו בעל הספר בדין
שהוציא הוצאה רבה ע״ז * ונס הוא ירד לאומנתו • ותובע
שיחזיר לו נס לההעתק :

והסתפה

הרב רבי שמעון הנ״ל • וכתב וז״ל ויש לומר
׳ שאולי חייב להחזיר ההעתק אף שלא חסרו
והחזיר הספר לבעליו • כי .הנה איתא בסנהדרין דנ״ע ע״א
אר°י א״י שעוסק בתורה חייב שנאמר תורה צוה לנו משה
ונו' ״ לנו מורשה ולא להם ופירש״י ז״ל ו\איכא משוס נזל •
ופריך ולחשביה גבי שבע מצות בני נח • מ״ד מורשה מגזל נזיל
לה • מ״ד מאורסה כנערה המאורסה דבסקילה ע״כ וברמב״ס
בפ״ה מה׳ מלכים ה׳ ט׳ פסק כן ופי׳ הכ״מ שמחויב מיתה
מחמת גזילה ומחמת נערה המאורסה יעויי״ש • וא״כ לפי

* הטעם דלנו מורשה ולא להם • הויא נזילה כשעוסקים אף דלא
מחסרים מתורה שלנו ותורת ה׳ תמימה • וכזה דומה עכין
העתקת ספר הצבע אף שלא חסרו והחזירו • עדיין מה
שהעתיק נזילה אצלו ומחויב לקיים והשיב את הנזילה אשר
נזל אבל כאשר אין ללמוד מאנדה • וחף כי הרמב״ם קבעה
להלכה צריך זה תלמוד ולכן אבקש שישיבכי ט״י מוקדם דבר
ברור להלכה ובטחוני במדת טובו ואקצר ־ והיה זה שלום ־
ידידו החפץ בהצלחתו ומצפה לתשובתו .

שמעון בטהור״ר יהודא ליב זצלל״ה רב ומ״ץ דק״ק אופינא :

תשובה

בעזה״י

יקבל השלום מאדה״ש כבוד ה״ה הרב המובהק וכו׳ כמהור״ר

שמעון נ״י רב ומ״ץ דק״ק אופינא :

הלבד

פשוט שאין _ לחייב להננב רק להשיב מה שגנב •
אבל לא לשלם מאומה■ בעד שנהנה שהעתיק ספרו
ונם וודאי שאינו מחויב להחזיר ההעתק להננזל • כי המטלטלים
הנגזלים או הנגנבים והשתמש בהם הגנב או הגזלן לא

מחזירים רק מה שגנבו או נזלו לבד אבל זכו בהריוח * והוא
מתקנת השבים כמבואר בגמרא ובש״ע חו״מ שי׳ שס״ג •
והטעם שהוא מתקנת השביס מבואר בסמ״ע שם ס״ק י״ג וז״ל
וכן אס עשה בה הוא מלאכה תקנו שלא יוציאנו מידו שכר •
בדנחית בתורא נזילה • משום תקנת השביס אלא משלם כעין
שנזל ע״כ :

ו*מה

שכתב בשם רב גדול שחייב בזה בתשלומין * יתכן
שהוא מחמת שכתב הסמ״ע בסימן שס״ג ס״ק ח׳
אף בכחש החוזר צריך לשלם בעד כל שווי ההשתמשות
יעויי״ש ’ ואין ספק כי כאשד השתמש בהעתקה ימצא חסרונות
דלא הדרא כשחרוריתא וכדומה אבל דברי הסמ״ע הללו תמוהים
מאוד כי במעלטליס הנגזלים לא משלם לעולם בעד שכר

השמוש * וכבר השיגו בנתיבות המשפט שם והוא פשוט וברור
ולכן לא מחוייב לשלם רק שומת פחת דשחרוריתא לבד ויותר
לא כי קנאה לענין זה מתקנת השביס :
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שכתבתי כטעם הדבר שהוא מתקנת השביס כמו
שהבאתי בשם הסמ״ע • הנה דעת לנבון נקל שאין
עוד למד לענינינו מהא דא״י העוסק בתורה דחייב משוס נזל
ואף דלא מחסר לנו כי גם זה שהעתיק הספר עשה מעשה
נזילה ־ אבל לא יש עוד בזה .מצוה דהשבה שנצטוו ישראל
להשיב את הנזילה • כי פטרוהו רבנן והפקר ב״ד הוא מפני

תקנת השבים :
סלף הא דדריש בסנהדרין לנו מורשה ולא להם • ונזילה
הוא כשעוסקים בתורה אף שלא לוקחים לתורת ה'
׳
מידנו שיהיה כגוזל דבר מהזולת ולא ידמה רק בדמיון פמוכרין
הקהל •לעזר היין ואסור לזולת לעסוק ולהרויח במכירת היין ובאם
שמוכר ומרויחגוזללחבירו שחכר לעזר היין • והנס שלא גזל ליינו
של חבירו ושלולמכר ומחמת שלח נזל לשל חבירו מאומה לא שייך
בזה קנין נזילה • כלומר כשנוזל חפצו של חבירו אף שמשתמש
ומרויח בו ־ וישנו בעין ומחזירו אומר לו הרי שלך לפניך ־
אז אף אם אובד להחפץ משלם כשעת הנזילה או כשעת
הוצאה מהעולם  .והריוח שנשתמש בה שלו הוא וקנאה כשגזלה
לענין זה • אכל כזה שלא הרויח כיין של חבירו שנזלו ולא
מזה אנו דנין ־ רק שהוחכר לחכירו הריוח שלא יעסוק וירויח
זולתו • ולכן בזה שפיר מתחייכ ומה יש בזה מתקנת השבים
וכמו כן התורה דכתיב לנו מורשה ודריש הגמרא לנו ולא להם
וודאי שהוא קנין המועיל שזיכנו התורה שאסור לזולת לעשוק
בה ושהעוסק ומרויח בלמוד התורה נוזל לנו • בזה לא שייך
כלל דין קנין נזילת מטלטלין ותקנת השבים ולא שייך זה אף
אס היה ישראל ששייך בו תקנת השביס :

נס
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 ПДאף לפי ,מה שחשב כת״ר לדמות לגזילת חפץ •י מאין
מבורר לו שקדושת התורה היא כמטלטלין שנגזלים ולא
כקרקע שאינה נגזלת ואין להאריך בזה וודאי שאינו דומה
לענינינו מכמה טעמים :

ן

5ןןן שיש מהשאלה בזה שהרי גזלן הא״י .שעסק בתורה
לפי הדרש שלנו מורשה ולא להם הרי לא חיסר לנו
והוי זה נהנה וזה לא חסר • והיה אפשר לומר אחרי שהתורה

מוחה בהם " הוי כהדר בחצר חבירו' וחבירו אמר לו צא ולא
יצא דחייב כמ"ש בסימן שס״ג סעיף וא״ו • ויעויין עוד כעין זה
בב״ק (דף כ׳ ע״ב) הקדש שלא מדעת כהקדש מדעת דמי ועיין
בתוס׳ שם וק״ל :

ומעתה
קנין גזילה

נעתיק מענין לענין ואדבר איך היה אס העובדא
היה בגוונא אחריתא באופן דלא היה שייך בזה
ותקנת השביס היינו דלא נתכוין לגזול " והוא

שאחר אמר בשקר על ספר הצבע ההוא איך ששלו הוא • ואינו
מקפיד על מי שיחפוץ להעתיק ממנו וללמוד זה האומנות
ומרשה זה לכל י ושמע אחד לזה והאמין לדבריו והעתיק
ממנו בתם לבבו ‘ ושוב בא בעל שפר הצבע בעצמו וצווח
איך ששקר ענה בו אחיו • ויביא ע״ז ראיה או שהיה ברשותו
וחזקתו וחזקה שכל מה שברשותו של אדם הוא שלו וצועק
אשר היה לו הוצאה רבה ע״ז וכשילמד הזולת וישתמש
במלאכתו הוא חסרון לו • ותובע שעכ״פ ישלם מה שנהנה:

ןאי|

לדמות זה למ״ש התום׳ במרובה (דף ש״ט) ד״ה נתנו
דמתחייב הנותן במשיכת זה שנתן לו לשמירה או
לבכורות בנו • ונאמר גס בנד״ד שנחשב מה שלקח המוטעה
להספר־ כמו שלקח המטעה בעצמו • ויהיה קנוי לו להמטעה
בדין גזילה ותקנים השביס ככל דין מטלטלים הנגזלים

הנקנים מתקנת השביס שאין משתלם רק כשעת הגזילה אבל
באמת לא דמי להתם כלל דהתס אמר בפירוש שנותן לכהן משא״כ
בנד״ד שלא נתן כלל ורק אמר שאינו מקפיד על הלוקח ומעתיק
ושוב כשזה השומר לקח לו והעתיק לח נחית הוא בתורת גזילה •
גם לא אדעתא דאגרא ותלוי הדין באס שנאמר שהוא כזה
נהנה וזה חסר חייב לשלם בעד ההנאה שהיה צריך ליתן שיורשה
לו להעתיק ־ ובאם שנאמר שזה דלא מקרי חסרון פעור •

ובאם שחסר מה להספר שהעתיק ממנו כי היה חדש • ומחמת
ההעתקה שהעתיק ממנו אינו חדש וניכר כשחרוריתא דאשייתא
מאיזו דיו וכדומה ולפי מ״ש התוס׳ בב״ק (דף כ״א) ד״ה ויהבי
וברא״ש שם דכשגורס חסרון מועט מתחייב בכל מה שנהנה
מתחייב וודאי גם בזה כך • ולדעת הרמ״ה ומובא בנ״י שאין
משלם רק כפי מה שחסר גס בזה כך הוא ומובא ב' הדיעות

אכן

בש״ע סי׳ שס"ג סעיף ז׳ יעוי״ש :

אם לא קלקל כלל הספר שהעתיק ממנו• בזה אני
י מסתפק אם מה• שגרס לו הפסד כשישתמש זה שהעתיק
באותו אומנות* אם חשוב הוא חסרון לשישלם עי״כ מה
שנהגה • ודומה זה לדר ומשתמש בחנותו של חבירו שלא מדעתו
שאינו כלל בהעיר והחנות לא קיימא לאגרא • אבל לבעל החנות
הזאת יש חנות אחרת בזה המבוי שיושב שם קבלנותו או
שותפו וסוחר מסחרו • וכאשר עוסק זה הדר שלח מדעת
בחנות הפני מגרע להפרנסה מחנות השני של חבירו • אס
חשוב הוא זה נהנה וזה חסר דמחייב או לא ונופל הספק אף
בזה וגדר הספק הוא אם זה נהנה וזה חסר חייב הוא רק
כשנהגה זה מחסרונו של זה • אבל כשההנאה הוא מהחפץ שלא
מתחסר הבעלים פטור • ואף דגמשך חסרון במקום אחר הוא
זה רק כגרמא לבד ‘ או דילמא כיון שיש קפידא להבעליס

בזה שעל ידי גרמא דידיה יש להם היזק הוי שפיר זה נהנה
וזה חסר :

 ПЗЛ1יש להוכיח מהא דאמר הגמרא בב״׳ק (כ׳ ע״ב) את
גרמת לי הקיפא יתירא * ולפי מ״ש התוס׳ שם
דמחהת שדה האמצעי ההיקף מבחוץ גדול יותר מדאי יעוי״ש •

סז

והכה זה וודאי לא עשה מאומ ה לא היזק ביד ונא גרמי ואף
רחוק הוא מגרמא • כי הוא לא הכניס לשדה שלו באמצע
שדות חבירו ' ושדות של חבירו המה מרוחקים מששת ימי
בראשית • ועכ״ז אחר שע״י קנינו ורכושו יבא גרמא לשל
חבירו ־ הוי שפיר חסרון לחבירו שיתחייב מחמת כן בעד
ההנאה לשלם :

אכיך

אכתי יש לחלק דעכ״פ היההכלגרמא דהיזיקא באותו
ענין עצמו שמתהנה חבירו ־ ונהנה חבירו בחסרוט
משא״כ בנד״ד שהחסרון הוא במקום אחר שממעט פרנסת חכות
חבירו שבמקום אחר ואינו בזה הענין עצמו :

ן£״£

יש לדייק מלשון הגמרא ב״ק שם דאומר וכי מה
עשה לו ומה חסרו ומה הזיקו דמשמע שאס היה
עושה לו קצת רעה ע״י השימוש אף שלא היה מחסרו ולא

היה מזיקו היה ג״כ מתחייב וכמו כן בעניכינו שאף שבהחנות
שהשתמש הדר לא חסר ולא הזיק מאומה • אבל לבעל החנות
עשה רעה רבה שמיעט פרנסתו וגס מיעט שווי דירת חנות
השני של חבירו • כי השווי הדירה הוא כערך הפרנסה שבאותו
מבוי וכשניתוסף חנות ונמשך הפרנסה
שכר דירתה :
יש לדחות קצת הראיה מהגמרא שהכוונה בגמרא
’ שאומר וכי מה עשה לו שאינו כמו המקיף והניקף
х

ממנה מתמעט שווי

ועדיין

שגורס לו הקיפא יתירא וכן פירש בת״ה יעויין בו • והכצ
הוא באופן שמה שעושה לו הוא באותו ענין עצמו שמרויח •
שגרס לו היקף יתירה • והוא נהנה מאותו ההקפה ולא
כשההנאה והעשיה לחבירוהיא בעניכיס מובדלים• שיוצא
לחבירו רעה במקום אחר :

ןןי״ןז

כי סתימת לשון הגמרא שאומר וכי מה עשה לו משמע
׳ דאיך שיהיה לא טוב לו המעשה חשיב זה חסר
וצריך הדבר תלמוד :

לנראה

לפע״ד שתלוי הדין בשני הדיעות שבש״ע שימן
שכ״ג סעיף ז׳ הנ״ל לדעת התוס׳ והרא״ש והרשב״א
דביש חסרון מועט מתחייב בכל מה שנהנה וחזינן דמתחייב
אף על מה שנהנה שלא מחסרונו • והטעם נראה דכיון שעכ״פ
יש איזה חסרון בהקפה לא גרע מדר בחצר הבירו וחבירו
מוחה שלא ידור • שחייב אף בדלא קיימא לאגרא דהמחאה

הוי הקפד הנראה • וכן ביש חסרון אנן סהדי דהיה מוחה
אס היה יודע וכאלו מוחה דמי " וחד טעם לכו שהכל הוא
כשההקפדה ידוע מחוייב לשלם זה בעד הנאתו * וא״כ ה״נ
כשמגיע עי״כ חסרון פרנסה בחנות השני וודאי שמקפיד מאוד
על זה • ואכן סהדי שהיה מוחה באס שהיה יודע • וכן
בהעתקת שפר הצבע :
שיש לומר דאכתי יש לחלק דשאני ביש חסרון מועט
שעכ״פ החסרון המועט הוא באותו דבר שנהנה חבירו •
’
אכן אחרי שהוא רק חלק קטן ומצער והחיוב הוא בעד הכל
ע״כ דאין זה המחייב • ורק בהקפד הליא מילתא כן נראה
ומסתבר " אבל לשיטת הרמ״ה מובא בנ״י ובש״ע שם הובא
ג״כ זה הדיעה דלא מתחייב רק כסף החסרון לבד" לפ״ז
שפיר לא תליא בהקפדא ורק משלם מה שחיסר חבירו • אבל
כשבזה הענין לא הוי החסרון אפשר דפטור :

לאת

להנלאה

לפע״ד דהתוס׳ בד״ה את גרמת הולכים לשיטתם
שסוברים דמתחייב בעד חסרון מועט כל ההיזק

ולכן היו יכולים לפרש דלא כרש״י ומתחייב בעד מה שגורס
היקף יתירה הגס שגרס ההיקף יתכן שהוא מועט מאוד כגון
ששדה האמצעית היא קטנה מאוד • ושדותיו המה גדולים
הרבה * ואף חס יתנו לפי ערך השדות לא הוי כערך גרס
ההיקף כידוע זה להיודע בחשבון • אלא ע״כ דבגרס מועט
מתחייב בעד הכל כפי מה שנהנה ומצאתי בת״ח שפירש כן
יעויין בו וא״כ לא קשה מה שהקשיתי לעיל מה שהוא רק
גרמא לשיטת התוספות כי לזה השיטה ע״כ בקפידא תליא
מילתא ומשתנה לפי השיטות ומחלוקת שני הדיעות הג״ל :
(ח״א) לין*

אמנם
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אמנם

כאשר נדקדק בהא דמקיף דוודאי אין נפקותא
בקפידת המקיף שאף אם אומר בהדיא דהוא
מקפיד עכ״ז לר' יוסי דווקא בגדר ניקף והטעם "לא דמי לדר
בחצר חבירו ומוחה דלא ידור בע״כ של חבירו בלי תשלומים
ומהני מחאתו דהוי ליה לצאת כשמוחה חבירו אבל זה ששדותיו
באמצע דאינו יכול לצאת • ולכן כשזה נהנה ולא חסר פטור
ובדחסר חייב כדגרם ליה היקף יתירה וע״כ שהוא מטעם
אחר נגעו בה שזה נהנה מחסרונו של זה ועכ״ז מתחייב אף
בעד כל מה שנהנה שהוא יותר מחסרונו של חבירו • ועל
כרחך דענין אחר הוא מה שמתחייב אף יותר ממה שחסר
לחבירו ־ ויתכן דאולי ג״כ זהו טעמא בשחרוריתא דאשייתא
דמתחייב בעד כל מה שנהנה שהכל הוא מטעם אחד • ודווקא
כשהחסרון הוא בזה שנהנה ובענין אחר לא ידענו • וכן יש
לומר בהיפך שאין ללמוד מהשיטה הסוברת שלא מתחייב רק
כמו השומא דשחרוריתא דאשייתא לבד דשא ני התם דלא מיחה
ומנא ידעינן דיש לו קפידא כאשר זה ישלם לו פחת השחרוריתא
דעל יותר מהזיקו שפיר יתכן דהיה מוחל שנהנה חבירו ־ אחרי
דאין לו עוד חסרון * זולת מה שנפחת משחרוריתא דאשייתא
וזה ישולם לו אבל בנד״ד שההקפד הוא הקפד גדול שנתמעט
פרנסת חנותו עי״כ • או שיעסוק זה במלאכת הצביעה שבלא
זה היה רק אומן אחד בהעיר ואחרי שהוא הקפד גדול וידוע
אנן סהדי דוודאי היה מוחה וכמו דהיה מוחה לפנינו דמי
ומודו כ״ע דמתחייב לשלם בעד ההנאה וכפשטיות לשון
הגמרא דאומר מה עשאו * דמשמע דאם עושה לו רעה מחייב
וצ״ע בזה * מאתי הערוד והנחפז
לשלם בעד ההנאה ־

אברהם שמואל במהור״ר יהודא

זללה״ה מראסיין :

שאלה
גהיגי עלמא שאהד מקבץ להגריל הפין שלו במקה
שקוצב ואף ביוקר גדול מאוד ־ ומקבץ להגורלות
מגדולים וקטנים * אם יש בזה השש אונאה וגזל :

תשובה
דהיכא שמקבצס גם מקטנים וקטנות ואחרי
יש לזה לכאורה דין חפץ
הקבוץ טרם שנגדל
׳
השייך בשותפות לכל אלו שנתנו חלקם להמגריל * ועני; הגורל
הח״כ הוא שכן נתרצו ויעויין בסימן ר״ז בריש סעיף י״ג
במשחק בקוביא כשמעות מונחים טל הדף לית בזה דין אסמכתא
אכן מ״מ הוא וודאי מדין ריצוי ומחילה וכ״ז לא שייך בקטן
וקטנה דלאו בני מחילה נינהו ואם המה לא הגיעו לעונת
הפעוטות וודאי דלא יוכל לזכות הזוכה בחלקם ־ ואף אם

הגיעו לעונת הפעוטות שתקנו רבנן שיהיה מכירתם ומתנתם
קיים משום כדי חייו • ובמתנה דחי לא עביד ליה נייחא
נפשיה לא היה נותן • וחשיב שפיר תיקון חייו שימצא מי
שיעשה לו נייחא נפשיה • אבל בענין נתינת מעות על הגורל
דלא שייך הברא דנייח נפשיה • וגם ענין הזכיה רחוק הוא
ביותר מריוח • ואין זה תיקון לחייו מחמת שאולי יזכה הוא
בגורל וספק רחוק הוא מאוד :

ן^ךץלךק

מזו אמרינן בב״ב (ד׳ ח׳) הכל לכריא פתיא כו׳ •
ר״פ רמא כריא חדתי איתמא א״ל רב ששא
ודילמא לא מידויל • א״ל משקל שקילנא מינייהו ואי לא
מהדרנא לה ניהלייהו " הרי אף שמוכרח להם להכניס
בספק ולהשתתף בהוצאת כריות הבור כיון שאין להם מים •
וגם הוא דבר מצוי ביותר _ למצוא מיס ’ ובכל זאת אס לא

נמצא מיס מחויב למיהדר להו והגם שהתם מכריחין אנו אותם
ליתן ובענינינו מתרצין ממילא ♦ אבל מה בכך כי הוא ברצונם

במקום דאין שייך דעבידא להו ניחא נפש שע״כ נותנים •
וא״כ כששוב עלה שלא זכו לא עוב הוא רצונם הקודם ממה

שהם רואים שמחוייביס ליתן לחפירת הבור בכדי שיהיה ׳הס
מיס • וח״כ היה ביד הזוכה גזל כל חלקי הקטנים :

ןא

 2נאמר שלא זכו כלל המשותפים שנתקבץ מהם הכסף
כי כסף לא קונה רק מי שפרע ואס היה נשרף החפץ
עדיין הוא'הפסד המוכר ־ וחייב להחזיר להם המעות ואימתי
זוכין כאשר נעשה הגורל זוכה הזוכה מבעל החפץ שהתחייב
א״ע ליתן בעד מעונו הכסף שקיבל זעיר זעיר מכל אחד ואחד
שאם יזכה יתן לו החפץ • והוא מדין סעומתא כנהוג שאחר
ההגרלה ליכא שוס חזרה י אבל עדיין שאר גזל מעות הקעניס
ביד המוכר וחייב להחזיר להם " וכל זה רק מניעות המוכר
ויהיה כל הענין הסטומתא קנין בטעות • אברהם שמואל :

שאלה
בכל אלו שנאמר דלית בהו דינא דבר מיצרא •
אשר הטעם בהו משום דהמצרנות יהיה רעת המוכר •
איך הוא אם אומר המוכר אי איפשי בתקנתא דידי
ומחילנא לרעתי ויהיה להמצרן • אם אז הוא להמצרן
או שבזה האופן שיש רעה להמוכר לא תקנו כלל
דין מצרנות וזכה כבר הלוקח והוא של הלוקה :

תשובה
 ПЭТבש״ע סי׳ קע״ה סעיף כ״ג בהא דמעות של לוקח
טובים משל מצרן או של המצרן צרורים וחתומים
כתב הרמ״א וז״ל ־ וה״ה בכל דבר שיש פסידא למוכר לא
תקנו בזה זכות למצרן ע"כ • ואחרי שכתב שלא תקנו בזה ־
א״כ הנראה דאין תלוי עוד ברצון המוכר :

אכן

זה אינו • ומבואר בב״י בטור שם שכתב וז״ל ומשמע
י דה״מ כשהמוכר אמר שחפץ במעות הלוקח ממעות
המצרן אבל אס אינו מקפיד בכך המצרן מסלקו ע״כ ופשוט
הוא שאחרי כל עיקר רעת המוכר הוא מה שהמעות של המצרן
לא טובים כ״כ והמוכר מוותר לו זאת מה לנו בזה ונחזי
אנן איך היה אס המוכר היה אומר שלהמצרן יוזיל לגביה
או מוחל לו כל המעות " למה לא יהיה יכול למחול או
ליתן במתנה :

אמנם

כל זה הוא רק במה שחיישינן לרעת המוכר שיהיה
לו בסוף כאשר יהיה השינוי •מהלוקח להמצרן שיוגרעי
אז זכותו ממה שהיה נשאר אצל הלוקה • בזה שפיר תלוי
ברצון המוכר שיכול למהול בגירעון ופחת זכותו • ויכול אף
למחול כל המעות מכירה להמצרן • אבל אם מה שמתבטל
דין מצרנות מחמת רעת המוכר בעת המכירה כשיהיה לזה
דין מצרנות ־ כמו במוכר שדה רעה כדי לקנות שדה יפה
למכור ברחוק ולגאל בקרוב שחששו שמא בנתייס שיוודע למצרן
יקנה אחד אותו שדה שהוא רוצה לקנות • או במוכר כדי
ליתן מנת המלך או שמכר לקבורה וכדומה בכל אלה ובדומה
לזה " אין תלוי כלל אחר שקנה הלוקח שיאמר אני מתרצה
שיהיה להמצרן כי עתה אין פסידא עוד לו • דמ״מ חכמים חששו
לפסידתו הקודם • ולא מיבעיא אם כבר גאל בקרוב ־ או סלק
מנת המלך וקנה צרכי קבורה במעות הלוקח ששוב נסתלק
חשש פסידא• ומה לו עוד במה שיחזור המצרן מעות אחרות
ללוקח • אלא אף אס עדיין צא גאל בקרוב ולא סלק מנת
המלך מ״מ מחמת שחזינן שלא חלקה הגמרא או הפוסקים
בזה הנראה דאין לחלק בזה • חדא שהנה יתכן שמחמת איזה
השתנות הוא שנשתהא הקבורה וגבאי המלך פסק מלדחוק
עוד • ולכן עתה לא קפיד המוכר • ומקודם רע היה לו מפחד
דוחק גבאי המלך וחוב שמוטל עליו הוצאת קבורה • ומתו
מוטל לפניו וזריז הוא לדבר מצום • וכן הצריך למזונותיו
אינו דומה מי שיש לו פת בסלו ־ ולכן מקודם היה מקפיד׳
ביותר ועתה שיש לו פת בסלו לא מקפיד • וזה שייך באמת
בכל

שרת עמודי א־ש חלק א
בכל דבר הנחוץ שהאדם מצטער כשאין לו מוכן כפת בשלו
ולא מהימן עתה לנרוע להלוקח שיאמר לא הייתי מצטער
מעיקרא ולא הייתי מהיר לגאול בקרוב ומרוצה הייתי שיקח
המצרן מיד הלוקח * ומהיכא תיתי יהיה לו נאמנות עתה במה
שאין בידו והוא בחזקת הלוקח " אם לא כשהיה אומר ערס
מכר ללוקח שאם יתבעך המצרן אינני מקפיד ויקוב הדין
ביניכם בזה שפיר הוא של המצרן כנלפענ״ד :

 ЛТ31שבארתי הבדל בענין רעת המוכר אם הוא בעת
המכירה אין בידו אח״כ לומר שיהיה של המצרן "
ובאם שהרעה הוא אח״כ בעת ביטול המצרן מיד הלוקח יכול
לומר אז שיהיה של המצרן • יבואר בזה דברי הב״י בעור סי׳
קע״ה באות נ״ד שבאר שם הנ״מ שיש בין שיטת רש״י ורמב״ס
והנ״א בשם א״ז • ובין שיטת הרא״ש וה״ה בשם העיטור ורמב״ן
ונמוקי יוסף בשם הרשב״א והר״ן בהא דמכר כל נכסיו לאחר
שחין המצרן מסלק ללוקח שלרש״י וסיעתו שהטעם שיש רעה
להמוכר שזה לא יקנה השאר שימשוך את ידו בשביל זו •
לפ״ז אס רוצה לקנות כל הנכסים או שהמצרניס רוצים ליקח
הכל או שהמוכר מתרצה שיקח מצרני אחד ולא איכפת ליה במה
שיתכן שעי״כ ימשוך הלוקח את ידו מיתר השדות יש בזה
שפיר דין מצרנות ־ אבל לשיטת הרא״ש וסיעתו הטעם הוא
רק שמחמת שאין מצוי אדם שיקנה כל נכסיו ביחד הלכך
כשמזדמן לו אין לו להודיע להמצרן שמא בתוך כך ימלך
הלוקח • ולפי זה חשש הרעה הוא בעת המכירה לבד וחששו
לזה ולא תקנו בזה דין מצרנות ולא יכול המוכר לומר אח״כ
שמתרצה במצרני אחד וכן לא יועיל מה שיאמר המצרן שיקח
כל השדות וכן לא יועיל אם יצאו כל המצרניס כלס בטענת
מצרנות ליקח לכל השדות וסייס שם הב״י דנקטינן כהרא״ש
וסיעתו ולכן סתס בש״ע סי׳ ל״ו וכתב בהדיא ואפילו אס
המצר; נ״כ רוצה לקנות כל נכסיו בכ״מ שהן אינו יכול
קרוב
שם העתיק לטעם הטור שהוא
לסלקו והסמ״ע
לדברי הרא״ש הרי דפי׳ לדברי הש״ע שהכריע כשיטת
הרא״ש וסיעתו ושוב בס״ק ס״ד כתב לדברי הנ״א דלפירש
רש״י אם יצאו מצרניס כלס וערערו מסלקים ללוקח ואם
המוכר מתרצה אע״פ דאינו כ״א מצרני אחד
מסלקינן ליה והעתיק כן בשם ד״מ :

וראוי

מהם

נמי

לידע שלא כיון הסמ״ע שנפסוק כן להוציא מיד
הלוקח כי אף שבד״מ הביא לדברי הנ״א מ״מ בש״ע

לא כתב הרמ״א ננד סתימת הש״ע ונמשך אחר הכרעת הב״י
בטור וסתימתו וסתימת הרמ״א בש״ע ונקטינן כדעת הרא״ש
וה״ה בשם העטור ורמב״ם ונ״י בשם הרשב״א והר״ן • ולו
יהא שהוא מחלוקת הפוסקים בלא הכרעה ודל מהכא הכרעת
הב״י בטור וסתימתו וסתימת הרמ״א בש״ע הנה כבר כתב
הרמ״א בסעיף מ״ה וז״ל וכן במקוס שהפוסקים חולקים אין
מוציאין מיד הלוקח הואיל ומוחזק (תה״ד סימן שכ״ו) מיהו
לכתחלה יש למכור למצרן עכ״ל ומבואר שלענין לכתחלה
אין שייך הנ״מ שיוצא בין שיטת רש״י וסיעתו לבין שיטת
הרא״ש וסייעתו הנ״ל כי הפלונתא הוא רק לענין דיעבד
לבד ואחרי שהוא רק לענין דיעבד לבד ודאי שאין להוציא
מיד הלוקח ואין נפקותא מינה כלל בדברי הסמ״ע הנ״ל
לענין הלכה :

האלכתי

בזה כ״כ יען כי ראיתי שהגאון בעל נתיבות
בסעיף ל״ו העתיק במאמר אחד למה שכתב
הסמ״ע בס״ק ס״נ בטעם הדין שבסעיף ל״ו שהוא
מהטור ע״פ שיטת הרא"ש וסייעתו ונם למה שכתב בס״ק
ס״ד בשם הגהת אשר״י וקצר בהעתקתו ולא זכר כלל שהוא

נובע מדעות חלוקות וסתם כן להלכה אכן כבר הוכחתי
שזה אינו והאמת יעיד על אמיתתו :

יןןר

חזיתי בדברי הגאון בעל חמדת שלמה בחלק חו״מ
סימן ח׳ שהאריך בדין ששאל המוכר להמצרן ואמר לא
בעינא לה שפסק הטור בשם הרמ״ה וכן הוא בש״ע שא״צ

סח

למקניא מיניה והב׳יי כתב כן בטור בשס^ הנ״א ומבואר
הטעס בהנ״א שמביאו הב׳יי משוס דלא נרע מהכהו ציירי
והנהו שרי ואיזל ואטרח ואייתי זוזא דלא נטרינן ליס
ופשוט ליה להחמרת שלמה שס דחד דינא לזה טס הא דאמר
אתל ואטרח ואייתי זוזי ןכמו דהתס אס המוכר אומר שרוצה
להמתין ואינו מקפיד ע״ז דלא אבד המצרן את זכותו כמו
כן נס בנמלך המוכר עס המצרן ואמר לא בעינא ומכר
לאחר ושוב טוען המצרן שהוא רוצה בהשדה והמוכר משכים
שיותן להמצרן הוא של המצרן וכתב שס בחמדת שלמה
שאף שלכאורה יש מקוס לחלק דלא דמי להנהו ציירי והנהו

שרי דשס נתחדש הענין אחר המכירה ובשעת המכירה
זכות המצרן בשלימות לכן יש לומר דתלוי שפיר בדעת
המוכר אבל בהא דנמלך בבן המיצר קודס המכירה להשני
וחמר לא בעינא ליה ומשוס טובת המוכר נסתלק דין מצרנות
י״ל שכבר זכה בו הלוקח אמנס ראיה ברורה דאין לחלק
בכך מהא דכתב רש״י בטעס מכר כל נכסיו שאין ט
משוס דינא דבר מיצרא שהוא כמו הנהו ציירי והנהו שרי
ובהנ״א והביאו הסמ״ע כתב שלפירש״י אס נתרצה המוכר
למכור להמצרן מסלקו ללוקח והטעס שבזה עיקר הטעס
לטובת המוכר הוא ואף שקודס המכירה לקח הלוקח בהיתר מכל

הטעם הוא משוס טובת המוכר
מקוס כיון דעיקר
חס המוכר מרוצה אח״כ ליתן להמצרן זוכה המצרן וכמו כן
הוא בנמלך המוכר שעיקר הטעס הוא משוס טובת המוכר
אס אומר אח״כ שחפץ בהמצרן יוכל לסלק להלוקח ע״כ "
זהו תוכן דבריו שס ופסק כן להלכה :

ולפע״ד
*

החילוק בין דרעת המוכר מתחדש אח״כ ובין
היכא דהרעה הוא בזמן המכירה הוח חלוק

ברור וקייס בלי שוס פקפוק והטעם פשוע הוא שכיון שבזה
הזמן שחשש הרעה הוא אז בידו למחול ולוותר וא״כ אס
הרעה בזמן המכירה אז אס יאמר ללוקח טרם שימכור אם
לא איכפת לי מהני ואס לא אמר אז
יזכה ממך המצרן
יקנה הלוקח מה לנו עוד בדברי המוכר ובאם שחשש רעת
המוכר הוא אח״כ בעת שיחפוץ המצרן ליקח מיד הלוקח
יכול אז למחול ומוכרח כך לחלק שמחמת זה כתבו הגהות
שלפירש״י כך הוא וכן האריך הב״י בעור שתלוי זה במחלוקת
הראשונים לרש״י וסיעתו יכול המוכר לומר שחפץ בהמצרן
ולהרא״ש וסיעתו לא יכול עוד לומר מחמת שלרש״י הוא הרעה
,בעת שהמצרן רוצה ליקח ולהרא״ש וסייעתו הרעה הוא בעת
המכירה וא״כ הנס שכתב הגהת אשר״י והביאו הב״י בטעם
כשנמלך המוכר בבן המיצר ואמר לא בעינא דהוא משוס דלא
נרע מהנהו ציירי והנהו שרי ואיזל ואטרח ואייתי זוזי הנה הוא
רק בענין ההקפד שמקפיד המוכר בהתמהמה דומין זה לזה
אבל ודאי שבהנהו ציירי והנהו שרי ההתמהמה והמתנה
ויכול אז לומר שאין
הוא בזמן שיקח המצרן מן הלוקח
מקפיד בההמתנה אז אבל בהא דנמלך כו׳ • ואמר לא בעינא
הוא המשכה והתמהמה בעת המכירה ולכן אחר שמכר ללוקח
מאי מהני מחילת המוכר ולפענ״ד הוא ברור ואמיתי • מאתי

אברהם שמואל במוהר״ר יהודא

זללה״ה מראסיין :

שאלה
מהרב הג׳ חרב מוהר״ר שלמה אב״ד ד״ק ליקעווא :

בדבר

שכתב הש״ך בסימן קע״ה ס״ק למ״ד שצ״ע לדינא
באחד שמכר קרקע שלו לבנו ובא בעל המיצר
לסלקו אי יכול לסלקו דהבן יכול ■לומר דזהו יותר ישר וטוב
שאני מחזיק אחוזת אבותי ולזה הדעת נוטה לכאורה וצ״ע
נגכ״ל והנה בספיקא דדינא כתב הרמ״א שים סעיף מ״ה שאין
מוציאין מיד הלוקח ולכן צריך להיות כן נס בזה כיון שהניח
הש״ך בצ״ע ובפרט שכתב מקודם שלזה הדעת נועה■:
אכן

שרת עמודי א׳ש חלק א
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אכן
י

מילתא דמסתפקא ליה להש״ך יש להוכיח בראי' ברורה
מדברי תשובת מיימוני ספר קנין סימן ל״ג שכתב
וז״ל״ששאלת אס יכול ראובן ליתן לבנו או לחתנו שוה יו״ד זקוקים

בקרקע ששוה ק״ס זקוקים ושוב מוכר להם שאר הקרקע אס
יכולים לסלק המצרניס מכח המתנ> נ״ל אם לא מכר להם
השאר ביוקר כ״כ כדי מה שנתן להם אז נעשו שותפין • ועדיפא
מן מצרניס כדפרישית אבל אם מכר להם השאר ביוקר ומבליע
להם אותם יו״ד זקוקים שנתן להם אערומי קא מערים
כדאמרינן זבין גריווא בי מצעי אי עידית הוא אי זיבורית הוא
זביניה זביני ואי לאאערומי קא מערים עכ״ל• הרי מה שהקונה
היה בן זה שמכר לא דן בזה כלל שנאמר שידחה לבן המיצר
אלא אי אערומי קח מעריס-הבן מיצר מסלק להבן מהקרקע שקנה

מאביו • ויעויין עוד בתשובת ב״ח הישינות סי׳ י״ג שמביא
להך תשובת מיימוני ובמה שכתב הכ״מ פס בדבר הטענה
הרביעית כו׳ ומבואר בו ג״כ כך יעויי"ש • ונראה דאפתמיטתיה
לאדונינו הש״ך ז״ל הא דתשובת מיימוני וראוי לפשוט מזה
ספיקותא דהש״ך שלא יהיה נידון עוד בספיקא דדינא אלא
שראוי לפסוק שבן המיצר זוכה בדין להוציא מיד בן המוכר
ע״כ מהרב וכו׳ ר׳ שלמה הכ״ל:

תשובה
לפער
׳

בחייס עדנה הוא בן מאה ועשר שנים בערך הלא הוא הראך ליירש לבנו
ר׳ ישראל אהרן ־ ואף שר' שמעון הכהן יצא לדעת מ״מ לענין הנכסים
שנפלו לו בכאן שלא ידע מהן דינס כנכסי שבוי ־ ובאם דשכב סבא ר /שמעון

הנ״ל יש יורשים הראוי לירש ארבעה בניס בני אחיו של המנוח ר׳ ישראל

בניס הנ״ל שנים מהם גדולים ושנים מהם יתומים קטנים •

אהרן וארבעה

וא״כ אפילו אם היה העזבון הכל קרקעות הרי זה דומה להא דב'מ (ל״ס
ע״ב) בהא

סבתא

דההוא

וחדא ברתא שכיבא חדא

דהויא

לה תלתא

מינייהו

ושבקא

בנתא

ינוקא

אישתבאי איהי

כו׳

לסוף

שמעו

דשכיבא סבתא אמר חביי כו׳ רבא אמר מיגו דמוקמינן אפוס רופא כו׳
הנ״ל ניקום נס
והלכתא כרבא ולכן כיון דמקים אפושרופוס להיתומיס
שכיב סבא
למסור לא להגדולים דלמא
אבל לא
להגדוליס הנ״ל

קרוב

ואין

מורידין

בעלי

דיעה דלמא

לא

לנכסי

ליתומים הנ״ל

ולמסור

קטן

אס הס

סבא ואין מורידין קטן לנכסי שבוי והגס

שביב

שכבר הגיע לגבורות ובגיטין (כ״ח ע״א) אומר רבה דהמגיע לגבורת חיישינן
הלא רק חיישינן קאמר וכדמוכח מדברי התום' ב״מ (ל״ט ע״ב) ד״ה דלמא
שכיבא סבתא דהקשו מהא דגיטין דנותנים בחזקת שהוא קייס ותירצו
דמיירי בהגיע לגבורות ומבואר שם דמספקינן אס שכיבא ואס לא שכיבא•
ושע״כלא נחתינן בידי דאהתי'דלמא שכיבא סבתא ואץ מורידין קרוב לנכסי

קטן ונס לא בידי דינוקא דלמא לא שכיבא ולא נחתינן קטן לנכסי שבוי:
ועוד דכל גדולי הפוסקים הבה״ג

והרי״ף וכמ״ג ורמב"ס ורא"ש וראב״ן

פסקו כאביי ולא חילקו כלל בין הגיע לגבורות או לא ונותנים תמיד בחזקת

ס״ח ורק כתב
קייס וכן סתם בש״ע הלכות גיסין סימן קמ״א סעיף
להדיעה החולקת בלשון וי׳א וא״כ הדיעה הראשונה הוא עיקר וכמ׳ש הש״ך
ביו״ד בסוף סי׳ רמ״ב * גס החולקים הוא הרמ״ה המובא בטור שס ולא

בעזה״י

כתב רק שלכתחילה לא תנתן לה הגס אס הגיע לגבורות אבל אס נתן חנשא
אף לכתחילה ומבואר .דהעיקר להלכה כאביי ואף הראבי׳

נראה דאין להוציא מיד הלוקח כשהוא בן של המוכר
והגס שוודאי נראה נכון כמו שכתב כת״ר שמתפובת

מיימוני הנ״ל נפשט ספיקותו של הש״ך אמנם נראה ברור
שכל עיקר הספק אין מקום כלל לדיעה הראשונה שבש״ע
שם שכתב שה״ה אס מכרה לבן אותו שקנאה הוא ממנו
שאין המצרן יכול לסלקו• כי לפי״ז נראה ודאי דכל שכן
הוא שלבן המוכר עצמו שאין יכול המצרן לסלקו כי זה שקנאה
ממנו כבר הופקע זכות קנינו מאז ומ״מ רק מחמת שמאז
היה לו זכות בה וזה הזכות שמאז עומד וקייס הוא גס לבנו
ומבעל דינא דב״מ ומכש״כ זה המוכר עצמו שלא פקע הזכות
ממנו עד שמכר לבנו שבודאי זכות שלו מועיל לבנו שאין
דוחהו הב״מ וכל עיקר ספיקא דהש״ך לא יכול להיות רק
לדיעה השני׳ שבש״ע שכתב השו״ע ויש מי שחולק במכר
לבן שלפי״ז יש לדין בבן המיצר עצמו שבזה יש לומד דעדיף
הוא מבן שקנאה המוכר ממנו מחמת שהוא מחזיק עי״ז שלקח
מאביו באחוזת אבותיו וכדכתב הש״ך וזה לא שייך בבן זה

שקנאה ממנו שכבר פקע אחוזת אבותיו מזה השדה בזמן
שמכר להמוכר והגס שדברי הש״ך מצויין על דיעה הראשונה
מ״מ ברור הוא לפע״ד שעטות הדפוס הוא והציון צריך
להיות על דיעה האחרונה וא״כ הגס שיפה פשע כת״ר מתשובת
מיימוני אבל א״כ גס בעל תשובת מיימוני סובר כבעלי דיעות
החולקים שהוא דיעה האחרונה בש״ע שמובא בשם יש מי
שחולקבמכר לבן זה שקנאה ממנו שלפי״ז גס בבן המוכר עצמו כך
אבל מחמת שלדיעה הראשונה שבש״ע ובפרע ששנאה הש״ע
בלשון סתום שה״ה בבן אותו שקנאה הוא ממנו שאין המצרן
יכול לסלקו ודאי שכן צריך לפסוק שאין להוציא מיד לוקח בן
שקנאה ממנו וכמו כן וודאי שאין להוציא ג״כ מהלוקח בן
המוכר עצמו כן נלע״ד • אברהם שמואל במוהר״ר יהודא
זללה״ה מראסיין :

נשאלתי מידידי הרב הג׳ חריף ובקי וי״א מסיק שמעתא
ע״פ עומק הלכה טו״ה יחזקאל אב״ד דק״ק
ווארנאווא יצ״ו בעובדא שהי" בעיר הג״ל* והוא
ף׳ ישראל אהרן ב״ר שמעון הכהן שבק יזל״ח ואין לו בניס לירשו
והי' יותר מק ששיס ואביו ר׳ שמעון הכהן הרחיק נדוד ועיגן
לאשתו ולבנו ר׳ ישראל אהק הנ״ל בהיותו כק שנה ונאבד זכרו מאז ועד

פתה ולפי הנשמע הי׳ אז ל שמעון הנ״ל כק חסשיס

שנה ובאם שהוא

לא כתב רק דיש

להחמיר כרבא ־ ויען כי היורשים הביאו מאיזו רבנים שערכו להס קונסריס
שיותן להס מחמת שכבר הגיע לגבורות והאריכו עוד בהענין בטעמים
זרים האריך הרב ר׳ יחזקאל הנ״ל לבאר מה ששגו הרבנים הנ׳ל הכל

באר היסב
והעזבון

ואין

להאריך

בזה :

הנ״ל אינו כלל מקרקעי רק ששרות על בטוחים

שיוכל .לגבות

בהס סך כסף ובמטלטלין אין מורידין קרוב לנכסי שבוי כמבואר
בח״מ סי' רפ״ה סעי׳ ב' ואף שמבואר שם ס״ה בהגה״ה בשם מוהר"«
פאדאווא שהקרוב יכול להיות אפוטרופוס כמו אחר במטלטלין הוא רק שיהי׳

נאמן לב״ד וישמרם כמו האחר הנאמן* ובזה המה עניים ודלים ואף אחד
מהם התפאר באיומים שיעליל אם לא יומסר להם לחלק ויש לחשוש מהיזק

על עלילותו ועפ״י דין אין למסור
בהגה״ה והיא מתה

בראובן

להם וכמו דסתוס כך בש׳ע סי׳ ר״ס

שיצא בנו למדה״י ואין יודעים אם הוא חי

או לא אין אחי ראובן יורדין לנחלה בנכסי ראובן

שמוקמינן בנו על חזקת

שהוא״חי ע״כ ולא השמיענו הרמ״א שום חילוק בזה בין אס הגיע לגבורות

אם לא ע״כ תוכן דברי

הרב השואל שראיתי להעתיק קיצורו * לבד מה

שהאריך לסתור דברי הרבנים בשאר דבריהם ועוד איזה פרטים שאזכיר

להלן בתשובתי אי״ה :

תשובה

בעזה״י

חלק א יבואר בו שכל עיקר חיוב ב״ד לעיין בנכסי שבוי
הוא רק מדין השבת אבירה ולכן אם יש חשש
קרוב שיוגרם הפסד לב״ד מחמת שמפחיד המפחיד אין
על הב״ד חיוב השבת אבידה זו :

ה

כל עיקר חיוב של ב״ד לעשות בנכסי שבוי
(א) ה3
כמבואר בגמ׳ ופוסקים יסוד הענין הוא ממצות
השבת אבידה ולכן אחרי שמפחידו מבני האח הגדול שיגרום
לו ולב״ד חשש היזק ממון שנראה לפי הענין כי קרוב הוא
פטורים עוד ממצות השבת אבידה כדאיתא בב״מ ל״ב ע״א אין
שם ב״ד בפני מי יתנה פלו קודם ובסנהדרין ע״ג ע״א מבואר
דהשבת גופו צריך אף למיגר אגורי אבל השבת ממון אינו
רק למטרח בגוף אבל לא בהוצאת והיזק ממון:

ואם

תאמר שאני התם דהפסד ממונו הוא ודאי אבל
(כ)
לא במה שיש רק חששא קרובה בלבד עוד התם פעור
הוא מלהזדקק אבל בענינינו כבר נטלו הב״ד השטרות לידס
וחילוק זה ישנו בדין זקן ואינו לפי כבודו דפטור מהשבת
אבידה ואס התחיל אומרים לו גמור והן אמת שלהרי״ף
והרא״ש רק בבע״ח דנקעי ערי ברייתא לבד אכן להרמב״ס

אף בכל מילי אומרים לו גמור ויעוין בש״ע סי׳ רס״ג סעיף
ב׳ וברמ״א שם ובסמ״ע ס״ק ג׳ ובט״ז שם :
אמנם

שרית עמודי איש חלה א

(ג) א0נ□

בדאיכא הפסד ממון וחף במקום חשש שנראה
פעור והראי׳ לזה
שהוא קרוב להיות
מהא דמבואר בש״ע חופן משפט סי׳ שמ״ח סעיף ז׳ והוא
מתשובת הרא״ש כלל ס״ד סי׳ א׳ בסופו ומובא בטור פס בעובדא
שראובן ראה לשמעון נכנם לבית לוי וגנב חפץ א׳ ובא אותו
חפץ ליד ראובן והחזירו לשמעון כתב הרא״ש שאינו יכול לתבוע
ולהוציא ממנו ולא דמי לשומר אבידה דצריך להשיבו ליד
בעלים כיון פפמעון אומר סמן סדין נטלו מבית לוי יהיה
שמעון עוין עליו כל ימיו ואס יתפוש שמעון מפל ראובן
לא היה מחזירו לו אין ראובן חייב להצילו בממונו ע״כ
וביאור דבריו שהגם שאין מחייב הדין שיזכה שמעון במה
לו תביעה עליו דאס איתא שכך הוא
שאומר שיש
מהדין הגמור לא היה צריך הרא״ש לטעמו שיהיה עוין
עליו כר' אבל רק מחמת ששמעון אומר כך שיש לו תביעה
וחושב שיש לו זכות ושראובן המחזיר גורס לו היזק לכן הוי
שפיר האומד שיהיה עוין לראובן כל ימיו עד שיתפוס ממנו
ובמה שיש אומדנא מחשש היזק אינו מחויב בדין השבת אבידה
ואין עליו חיוב במה פמחזירו ליד פמעון וכן הוא ממש
בענינינו ופטורים הב״ד ממצות השבת אבידה ואין עליהם
חיוב כשניחו להיורשיס ליקח השטרות והגס שיעשו בהם
מה שיעשו ושלא כתורה :

הלק ב בו ידובר שמחמת שהוא שלא כתורה הרי יש
לדון בזה אם יש בזה אסורא דלפני עור ובמה
שיש אסורא דלפני עור הוא אף במקום חששא דהיזק ממון:

( 0והנה

בהא דתשובת הרא״ש הנ״ל החזיר כבר ראובן
לזה שכפר ועבר על לא תגנובו אבל בענינינו
אנו דנין להחזיר לאותם שמאיימין ושרוצים נעשות שלא כתורה
ובהחזרה להם אנו הגורמים להם שיעשו כרצונם לעבור על
דין התורה שיקחו מעות שאינו שלהם עפ״י הדין הרי יש
בזה אסורא דלפני עור כו׳ וזהו המור יותר ממצות השבת
אבידה דמצות השבת אבידה הוא רק בדליכא חשש הפסד ממון
אבל אסורא דלפני עור הוא אף בהפסד ממון וככל איסורי
תורה שאסור לעבור חם לא בחשש סכנה כנאמר וחי בהס
כו׳ וצריך ישוב הדעת בענין האיום שמאיימין מה
ואולי אינו רק חשש הפסד ממון לחוד :

הוא

ונחזי

אנן בענינינו במה הוא חששא דלפני עור אס
(ה)
בהחזרת השער עצמו ואס במה שיבואו לגבות
בו ויעברו אז על איסורא ולכאורה השטר הוא של הלוה
שהלוה נותן שכר הסופר וכשמשלם הלוה מחזירין לו השטר
ומ״מ מוכח דקודס שמשלם השטר שייך להמלוה לשימושו
כדאיתא בב״ב (ע״ו ע״ב) דמקשי וכי לצור עפ״י צלוחיתו הוא
צריך א״ל אין לצור ולצור ומבואר שם דאף במוכר המלוה
להשטר לאיהו ושיעבודי׳ קנוי גס השטר עצמו לצור עפ״י צלוחיתו
וימוין עוד בב״ק (מ״ט ע״א) דאומר שם אין לצור ולצור ומוכח
דיש בו ענין הקפד שלמי יהיה שייך לצור עפ״י צלוחיתו וא״כ
איכא איסור גניבא או גזילה אף בהנייר עצמו :

אבן

בב״מ (דף ז׳ ע״ב) אומר וכי לצור עפ״י צלוחיתו הוא
י צריך ונראה דהוא מחמת דלא ידענו שם אס יש לו
צורך בו ומסתמא זר הוא שיהי׳ לו צורך הזה לצור כו׳ וא״כ
אפשר לצדד ולומר בענינינו חף אם נעמיד להסבא בחזקת
חי ואינו יודע מזה שיש לו שטר הזה שנפל בירושתו ושיקפוד
בו בשימושו לצור כו׳ ולכן אפשר שלא שייך שיעבורו כשיקחום
להשער מחמת שראוי להשתמש בו לצור כו׳ גס הלא המה לא
ישתמשו .בו ורק שבו יגבו החוב וכשיגבו שייך השטר
להלוה וא״כ לא יעברו רק מה שיגבו בו ואז יעבורו על
לא תגזול בשמושס בכסף הגבוי:

 )0ולכאורה

הלא אף שורף שטרות חבירו אינו רק
גרמא והש״ך העלה בח״מ סי׳ שפ״ו שהעיקר

סט

שגרמי חינו רק קנס׳ מדרבנן וא״כ מנ״ל שיהי׳ במסירה
השער למאיימיס הנ״ל דין איסור לפני עור אחר שאין במסירה
הפער יוהר מגרמי אכן כל עיקר חיסור דלפני עור הוא רק
גרמא פנוהן מכפול בדרך ושס יהקל העור מעצמו בהילוכו
בדרך ואף בגרמים רחוקים מאוד אסור כדאיהא בע״ז (י״ג
ע״ב וי״ד ע״א) אסור למכור לא״י אצערובלין וכו׳ ופעוערוה
כו' ופס חנא וכולן מוכרין להם חבילה כו׳ וליחוש דלמא
אזיל ומזבן לאחרינא ומקערי אמר אביי אלפני מפקדינן על
לפני דלפני לא מקפדיכן • ע״כ ־ הרי דאילו היינו מקפדינן אלפני
דלפני הי׳ גס זה אסור והגס שחשש רחוק מאוד הוא
דמי יימרדמזבן ומי יימר דמקער ובחולין (צ״ג) פולח אדם
ירך לא״י כו׳ במקומו ניכר ע״כ ולולי במקומו ניכר הי׳ אסור
והוא ג״כ מחבב רחוק דדלמא יאכילנה ליבראל ובסמ״ג לאוין
סי׳ קס״ח כחוב בהוא בכלל לאודלפני עור כו׳ אבל בריטב״אלע״ז
שס הקשה דהלא הוי כלפני דלפני ותירץ שהוא פאנו מצווים פלא
יוגרס ע״י שלא יעבור ישראל עבירה ולולי קושיתו הנ״ל דהוי כלפני
דלפני הי׳ ניחא דאסור משוס לפני עור והגס שחשש רחוק מאוד
הוא ויעויין בפסחים (מ׳ ע״ב) דארבא דעבע בחישהא יעוי״ש :

(ז) אמנם

דלפני עור הוא רק בדקאי בהרי
איסורא
עברא דנהרא ולכן בענינינו שאנו רואין
שמודיעין להם שאינו כהורה ‘והמה מאיימין גס אמרו לו
שגס אס היתומים מאיימת בכך וע״י עלילות ודאי דנקל להם
לעשות כחפץ לבבם ומסתברא לכאורה דדומה לקאי בחדא
עברא דנהרא וצ״ע בזה גם אם לא נתיר גס עפ״י עעם הנ״ל
הרי חובה להודיעם האיסור ואולי יש מהם א׳ או שנים חרד
וירא ישאר חלקו מונח כשורת הדין:

חלק ג בו יבואר שכל עיקר הדין אינו רק ממצות השבה
דרבנן והיורשים אין עוברים כלל איסורא כשירדו
ואצדד להקל בפנים מסבירות :
יש לעיין בעיקר הדין שחייבים ב״ד לראות בתקנת
(ח)
נכסי שבוי אשר הוא מדין מצות השבת אבידה
אס היא מדאורייתא ואס שמדאורייתא מצות השבת אבידה
מבעלים ממש אבל בנכסי השבוי
הוא במה שלא יהי׳
הרי הנכסים ישארו ורק יהי׳ שוממים וגם המעלעלין הרי הס
אצל אדם אחד רחוק או קרוב ואף אם ישתמשמו וימכרו
ויאכלו אם יבוא השבוי יתבע מהם ואינו דומה לאבירה שבקרא:

גם

להנכסיס
יש לעיין אס יש צד ספק אולי מת ואין
עוד מרייהו הראשונים אבל הוא של היורשים ורק מחמת
דראוי להעמיד בחזקת חי ואעפ״כ ספק יש בזה והחזקה
מחייבת להדין לא מבררת כעדים וגס אולי אף אס הוא חי
יש נייחא לבני אדם שיהנו יורשים מנחלתו ולא יהי׳ נחלתו
מייאשת לבלי יהנו יורשיו לעולם והוי כס״ס אולי מת מחמת
איזה שמועה או צד אחר והגם שדין החזקה
לילך אחר החזקה ונאמר עוד ספק אולי
להחייס ואם אף בזה אס ישתמשו היורשים
תגזול או לא ־ ואומר בתרי ספיקות
(ט)

יןזךיין
׳

חזקת חי מחייב
הוא נייחא אף
יעבורו על לא
הנ״ל:

בתשובת מהר״מ לובלין סי׳ י״ב ומסתימות
י דבריו שם נראה שלא שם לבו לחלק בין השבת

אבידה שבקרא ובין הא דב״ד מחוייביס בתקנת נכסי
שבוי וכן הנפקד אס הפירות אבודין שמוסרן בב״ד • והנראה
לכאורה שהכל הוא ממצות השבת אבירה שמה״ת :

אבל

לפע״ד דזה אינו אלא שהוא רק מתקנתא דרבנן
(י)
וגס בספק השני נראה ג״כ שאין היורשים
עוברים על לא תגזול ועליהם אין כל מצות השבת אבידה
אף מדרבנן ואוכיח מראיות בעזר של מעלה • יעויין בתום'
יבמות (קי״ו ע״ב) ד״ה שאין ומבואר שדעתם שחף לשמואל
דהלכה כוותיה שאף בלא שמעו שמת מורידין קרוב לנכסי
שבוי שיהי׳ עובד כאריס ואוכל הפירות הוא שלא שמעו ע״י
ע״א אבל עכ״פ נשמע שמת ע״י קול בעלמא כסו בגיעין ששמע

(ח״א) לה

פלוני
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פלוני מפלוני^ופלוני מפלוני והלכו להם למדה״י יעו״ש והאי
קול בעלמא אין בו כח עפ״י הדין להוליד ספק ממש וכמו
דמבואר בגיעין שם (פ״ע ע״א) בעולה אין חוששין לה נשואה
חין חוששין לה ארוסה אין חוששין לה ובפרט בזה ששמעו
כנ״ל שמת ואולי אותו פלוני שמע רק מא״י ואף באופן שאינו
ואפשר שיסוד השמועה הוא מתינוקות ששכיב
מסל״ת
להוא קמצא ואסיקו לי׳ בשמי' וקברוהו וספדוהו (יבמות קכ״ח
ע״ב) אבל כיון דמ״מ נשמע קול שפלוני מת יש בו ספק מה
וכמו שאומר בגיטין (ל׳ ע״ב) מת חברך אשר כלומר תאמין
ולפ״ז הספק ראוי להיורשיס ליהנות מהנכסים אז מורידין
הקרוב לנכסי השבוי ומוכח דקודם זה לא ואין אנו צריכים לחוש
לתקנת נכסי השבוי שיהיו שוממים ויהי׳ היזק בהנכסים • והנה
שיטת התום׳ לא נזכר אף בב״י בעור ח״מ סי׳ רפ״ה וסתום
הוא בטור וש״ע דמורידין קרוב בנכסי שבוי וחף אם לא נשמע
כלל שמת מ״מ מהתוס׳ יש ראיה לענינינו כנ״ל ולשיטת

התום' קשה הא דאומר בב״מ (ל״חע״ב) מדרשב״ג נשמע
דמורידין קרוב לנכסי שבוי כו׳ והרי אף מ״ד דמורידין כו׳
להתום׳ הוא רק בשמעו ע״י קול הנ״ל שמת ורשב״ג לא מיירי
בכ״ז וע״כ צריך להיות דמדמה הג־מ׳ זל״ז מחמת שהנפקד
יש לו לשקוד בטובת הפקדון יותר מב״ד ועכ״פ שמענו
מיני׳ דב״ד היכא דשמעו שמת מיהת מורידין ודחוק • ויעויין
בש״מ בד״ה מדרשב״ג כו׳ מה שכתב בשם הרמב״ן ורשב״א
ור״ן ומ״ש עוד בשם הריטב״א ולשונם בזה מורה שמתקנתא
שתקנו כך הוא וכמ״ש שרק מדרבנן הוא יעו״ש :

רודרלה

מזו כתב הלי בב״מ (דף ל״ט ע״ב) לסוף
(יא)
שמעו דשכיבא סבתא וז״ל משמע מהכא
דאפי׳ בקול בלי ראי׳ ברורה מוקמינן לקרוב בנכסי בודאי
יורש ולא אפוטרופס והא דיהבא לי׳ בידא דינוקא כדפרישית
מפני בהוא יודע לפקח בעסקיו ומעתה כש״כ לגדול דמורידין
אותו ולא אפוטרופם עכ״ל ־ הרי דעפ״י שמועה מקול בעלמא
שודאי מן הדין חין בקול בעלמא להוציא מחזקת חי • וכמו
שהוכחנו מהא דגיטין (פ״ט ע״א) בעולה אין חוששין כו׳ וגם
מהסברא כך הוא ורק מצד ספק שעכ״פ יתכן להיות כך כמו
שאמרו חברך מית אשר כלומר תאמין מוקמינן ליורש ודאי
לנכסי ומורידין אף להקטן בנכסי השבוי מה שאינו מהדין
להוריד קטן בנכסי שבוי אבל הוא מחמת דאיכא לאסתפוקי
אולי השמועה אמת ולכאורה יפלא :

ויטויין

יש להעמיד בחזקת חיים אלא שכל עיקרו חיכו רק מתקנתא

דרבנן וגס היורשים כדנחתי לאכול השירות וגס הקטן ־יכול
להכחיש להנכסים ואין לנו בזה ומורידין אנו להם חף לכתחילה
להנ״ל מחמת דיש עכ״פ ספק (לולי החזקה) אולי מת
והוא שלהם ויש מצות השבת אגידה כשמוריד להס לשלהם
וגס יש צד סברא דכך דרך הוא כייחא של בני אדם שלא
יפארו הנכסים שוממים שלא יהנו היורשם ואם לא יהנו בנשמע
שמת אף אס השמועה יתכן שקרית אבל א״כ אף אם יהי׳
אמת שע״כ ימות באיזה פעם ויתכן שלא יבורר עפ״י עדים
פנים ורק ישמע קול פלוני מפלוני כו׳ ומציגו שאין רוח
חכמים כוחה בהעברת כחלה וכן נוחה רוח חכמים פיהנו
היורשים בנחלת מורישם ולכן מה פהוא מכוח רוח חכמים
הוא רצון ב״א הכשרים החפצים במה שהוא מהמצוה שבזה
רצון חכמים נוחה (א) :

והנה

התשב״ץ ביאר גם בסתירת הרמב״ם פ׳ ז׳
(ע)
מנחלות שבה׳ ח׳ כתב שאין היורשים יורדין
לנחלה עד שיביאו ראיה ברורה שמת מורישן אבל אס
שמעו שמת או שא״י מל״ת שמת לא • והוא כמו דמבואר
בכתובות (ק״ז) שדווקא בב׳ עדים שהוא ראיה ברורה ושם
בה׳ ד׳ כתב שאם שמעו שמת השבוי וירדו יורשיו לנחלה
וחלקו אותה אין מוציאין מידם אבל היוצא לדעת ושמעו בו
שמת וירדו יורשיו כנ״ל מוציאין מידם עד שיביאו ראי׳ שמת
מורישן ע״כ " הרי דבשבוי אף בשמיעה בלי ראיה ושמיעה
בלי ראיה הוא קול כשמע בלבד ואין מוציאין מידם • וישב
שהוא כמו שצריך לומר להנ״י ביישוב סתירת הגמ׳ הנ״ל
דבה״א הוא לפיהיו נוחלין שימכרו ובה׳ ד׳ רק לחלוק ויאכלו
הפירות מהשדה :
הרמב״ם בה׳ ד׳ וירדו יורשיו לנחלה ה״ה דאפי׳
לכתחילה מורידין באופן הכ״ל וכמ״ש כך התום׳
ב״מ (ל״ח ע״ב) ד״ה היורד דה״ה דאפי׳ מורידין לכתחילה
כו׳ ונקט הרמב״ם כלשון ש בג מ׳ יעוין בו וביוצא לדעת ע״כ
דמעמידין כדין דאין בשמיעה ענין שיזכו בזה היורשים אף
כבר ירדו וגם רק ליהנות מהפירות מחמת שאנו יודעים שאין
רצון הבעלים שיהי׳ ליורשיו נגיעה ערם ימות ויפה היה
לו שיהי׳ שדותיו שוממין ולא יהי׳ בזה יד קרוביו אבל
השבוי אף אס לא נשמע שמת מורידין אותם לעבוד השדות
ושיאכלו הפירות אבל לא להקען • ובאם שנשמע שמת מורידין
אף לנחלה לאכול הפיחות ואף להקען שאמרינן שניחא להשבוי
שיהי׳ צד נחלה כשישמע שמת שאל״כ לא יהי׳ להם נחלה לעולם :

ו^ייש

בתשב״׳ן ח״א סי׳ ע״ה נמשך אחרי דברי הנ״י
’ הנ״ל והוקשה לו דאיך מוקמינן בודאי יורש מחמת '
שמיעת קול בעלמא והרי איתא בכתובות (ק״ז ע״א) בניו
(יג) ןיןזןיין בתשב״ץ שפירש בזה בהרמב״ס כמו שפירשו
׳ ה״ה שאין חילוק בין מקרקע למטלטלין לענין
х
לנכסיו בעד אחד לא מצו נחתי
ובנותיו דאי בעו למיחת
שאם נשמע שמת מורידין למעלעלין לכתחילה והגם שבמטלטלין
ע״כ " והוא התירה מפורשת להא דב״מ דבשמיעה לבד דשכיבא
סבתא אוקמה-בנכסה בודאי יורש ולקטן אחתוהו וכש״כ לגדול •
לנחלה הם יאבדו לגמרי כי שפיר אף למכור לא מוחין להם
וכתב בטעם שסובר הרמב״ס כך מחמת דלא חייפינן לנחלת
ולכן תיר׳ן ומוכרח הוא כך לדברי הנ״י הנ״ל שזה דכתובות
האי דמיירי שם לירד לנכסיו למכור ולזון בדמי המכירה
נכסים שאין להם אחריות אס ירדו לה יורשים כששמעו בו
שמת ע״כ • והכל הוא רק בשבוי ולא ביוצא לדעת כי השמיעה
לאשתו ובניו ובנותיו ולירד למכור הוא רק בראי׳ ברורה
בשני עדים כהדין אבל למחתייהו שיאכל הפירות כמו שאוכל
אין לה ענין בעיקר הדין • ומ״מ בשבוי שלא ידעינן שנפשו
ועושה היורש הוודאי ושלא לשקוד עוד לתקנת השבוי פלא
געלה ביורשיו שיהנו מנכסיו בחייו ויתכן שזה הוא חפצו
שכפישמע שמת יהנו היורשים בימטלעליו ואם יבוא ויהי׳ ביכולת
להוריד לקטן' דעכ״פ יסופק אולי אמת הוא דשכיב השבוי
ויאכלו היורשים ואף הקטנים לפירות שיתכן שהוא שלהם • כן
לגבות מהם יגבה מהם ואם לא לא ונייחא לי׳ יותר בזה
מוכרח לומר לדברי הנ״י הנ״ל ובאם שהי׳ בזה מצות השבת
ממה שאס יהיו המטלעלין ביד אחר אף הנאמן והבטוח אבל
אל״כ יתכן אף בשמועת אמת ישארו ביד אחר לעולם לדורי
אבידה מה״ת איך נפטרנו ע״י שמיעת קול ומה שמהדין

הגה״ה
(א) כתבנו בפנים שהוא כמצוה מחמת שהוא זה

ידע

V

דורות

שנוח רות חכמים כך כוונתי ליישב בריות שלא יוקשה על השברח שכתבתי שחולי בזה רצון הבעלים

היורשים ואף שהשמועה יהי' שקרית • ולכאורה שמועה שקרית לא מסקי אדעתייהו דב״א ואף אם הי'
אףאס חיים שכשישמע שמת יהנו
שיצא במקומו שמועה שקרית שמת הי׳ ניחהלי׳ שיהנו היורשים מהעעם שכתבתיאבל הוא רק כיאוש שלא הדעת דקיי״ל כאביי דלא הוי יאוש

וכמו שכתבו כעין זה התום׳ בב״מ (דף כ"ב ע״א) ד״ה מר זוערא לא אכל עיי"ש אמנם

יעויין בב"י לעור י״ד כי׳

של״א ובהגר״א שם ס״ק ע" :בתורם

שלא מדעת ובא בעה׳ב ואמר כלך אצל יפות נמצא יפות תרומתו תרומה אף שלא עשאו שליה ולאביי יאוש שלא מדעה לא הוי יאוש אבל במצוה כדקא
ניחא לי׳ שאני יעו״ש • יעויין עוד במחנה אפרים בה' גזילה סי׳ ב׳ שהוכיח שם דהרמב״ס לא סובר כהתוס׳ בב״מ הנ״ל וכאשר עיקר דברי בפנים יסובב
הכל

למ״ש החשב"ץ והרב המגיד בביאור דברי הרמב״ס וא״כ הרמב״ס לשיטתיה לק״מ אבל ביארתי בפנים באופן שיש בזה מהמצוה

אליבא דכולי

עלמא ובפרט שצריך זה לדברי הנ״י ויהי׳ א״ש אף אם הנ״י יסבור כתום׳ :

שיהיה

א״ש
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דורות והגלגל חוזר ויהי' עני הוא או זרעו וגס ישכח של
מי הוא ויודן בדיף חזקה שכל הנמצא ת״י אדם הוא שלו
וירשו יורשי השליש ויועבר הנכסים המעלעלין הנ״ל לאחרים
ממש וכ״ז הוא רק כשנשמע שמת ויש ספק אולי מת ואולי
ניחא ליה בהנ״ל וכס״ס הוא ומורידין לכתחילה ליורשים
למטלעלין שישתמשו אף שמתאבדים ע״י זה השימוש או שימכרם
אבל לא ביוצא לדעת כנ״ל :

וזה הוא דבענינינו הגס שהספק אם הוא חי או מת חזקת
חיים שלו מחייב שמהדין מעמידין אותו על חזקתו אבל בהצטרף
עוד לזה כשנשמע שמת אולי אז ניחא הוא שיורש השבוי
ירד לנחלה־ לחלק ולמכור ואף המטלטלין מטעמים הנ״ל ויורש
היוצא לדעת שיהי׳ עכ״פ לו צד הנאה מה שיעבוד כאריס
ויהנה בספירות מותרים שפיר היורשים של השבוי למכור
המטלטלין והקרקעות ולהיות לו כשלו אם לא כשיבורר ששקר

ה״ה והביאו הסמ״ע סי׳ רפ״ה ס״ק א׳ שמפרש
(יד)
בהרמב״ם שמ״ש בה׳ ד' בשמעו שמת וירדו לנחלה
לחלוק הוא דווקא בירדו ולכתחילה אין מורידין והא דמורידין
קרוב בנכסי שבוי אף לכתחילה הוא רק שיעבדוה כאריס
ויאכלו הפירות אבל לא לנהלה לחלוק ולהחזיק כשלהן אף למכור
אך אס ירדו מעצמן לנחלה ואף למכור אין מוציאין מידם
וביוצא לדעת מוציאין שלא יהי׳ בתורת נחלה לחלוק ולמכור
וכתב המ״מדמ״מ מעלינן חד דרגא כשירדו מעצמן שיהי׳
עובדים עכ״פ כאריס ואוכל-ן הפירות כמו שבנכסי שבוי מורידין
בזה לכתחילה וביוצא לדעת בדיעבד יעו״ש * וגם כתב ה״ה
שגם אם ירדו בנכסי מעלטלין של השבוי לנחלה ולמכור אין
מוציאין מידם יעויין בו ובסמ״ע ובביאורי הגר״א שם :

הי׳ השמועה שמת אז יחזור לדינו:
בראיות שיסוד הדברים הוא רק מתקנתא
דרבנן וגם כשיש הפק מה שאולי מת ואולי
ניחא ליה ככ״ל אין להיורשים איסור לא תגזול ולה״ה הוא
רק כשירדו היורשים מעצמם בנכסי השבוי למקרקעי ולמטלטלי
לחלק ולמכור אבל לכתחילה אין מורידין והוא רק מדרבנן
הוא כהשבת אבידה וע״ד חיוב בספק אבידה כלומר דאם הוא
מתאו שיש כייחאבמה לבניאדסשיהנו וינחלו היורשים • ליכא
בזה שאין מורידין מהשבת אבידה ורבנן תקנו כך כי השודא
דדייכא לא מבורר בזה כ״כ כן צריך לומר ע״כ בין להתשב״ץ
ובין לה״ה ודברי התשב״ץ בנוים על יסוד דברי הנ״י הנ״ל

אכן

ומזה

דכשנשמע שמת היוצא לדעת וירדו יורשיו לנחלה
מוציאין מידם ומעלינן להו דרגא • מוכרח דהכל
הוא מדרך תקנתא דרבנן כי כל עיקר מצות השבת אבירה
לעיין בנכסי השבוי הוא רק מתקנתא דרבנן ותקנו בדרגות
כרצונם דאל״כ אם הכל מעיקר הדין קשה ממ״נ אם יש לדין
אף דירדו מעצמן דהשמועה שמת שקר הוא ומחמת שצריך
■להעמיד בחזקת חיים כמו שמחייב הדין דחזקה שהוא מה״ת
א״כ איך מעלין לי׳ דרגא של יורשי שבוי דיורשי כבוי שאני
שאמרינן שניחא ליה שלא יהיו נכסיו שוממין ושיורשיו יעבדוה
ויהנו מפירותיה אבל היוצא מדעת אבידה מדעת הוא כי אין
רצונו שיהי׳ ליורשיו נגיעה-בנכסיו בעודו בחייו ואין מקום
לדרגות בזה • גם אם מהדין הוא בחזקת חיים איך מניחין
להיורשיו שימכרו מטלעלין או ישתמשו בהן עד שיוקרעו
וכדומה הרי עוברים על לא תגזול ואם המה אינם עוברים
על לא תגזול מחמת השמועה שמת והמה יורשים למה מוציאין
מיורשי היוצא לדעת כשירדו לנחלה • ולכן נלע״ד דהמה לא

עוברים על לא תגזול מחמת הספיקות שמא מת ושמא ניחא
לי׳ שירדו וימכרו המטלטלין ויהנו אף שהוא חי מחמת
שאל״כ לא יבוא לעולם לידי הנאה דמי יימר שיהי׳ עדים
שניס כשימות • וביוצא לדעת יש ג״כ ס״ס ספק מת ואף אם
שיהנו באופן שיעבדו
הוא חי אולי־ ניחא לי׳ עכ״פ
כאריס ויאכלו הפירות עכ״פ אבל זה ודאי לא שימכרו והוא
מדרך שודא דדיינא שראו לתקן תקנותיהם כהישר בעיניהם
ולא יפלא שמקלינן באיסור לא תגזול ואם מן הדין הוא למה
אין מורידין להס לכתחילה כשנשמע שמת מחמת ס״ס הנ״ל
וע״כ שאנו אין מורידין להם מחמת שיש בזה מעין השבת
אבידה ומדרבנן הוא לשקוד על תקנות נכסי השבוי והגם
שיש בזה צדדי ספק כיון שמעיקר הדין ראוי לדיינו בחזקת
חיים אבל היורשים אין לחוש להם כמו שאנו חוששין ממצות
השבת אבידה כי המה שאני שאס מת או שניחא לי׳ כנ״ל הרי
הוא שלהם ומצות השבת אבידה אינה כשעי״כ יגיע היזק לו
בממונו ולכן היורשים אינם מן השם בזה ואיסור לא תגזול
עיקרו הוא רק בגזילה ודאית יעוין בתומים בקיצור כללי
תפישה שהוא קיצור ת״כ מס׳ כ״ג עד סי׳ מ״ג ומביא שם
בשם הכה״ג שמביא בשס גדול אחד שהקשה למה אמרו ספק
איסורא לחומרא ספק ממונא לקולא לנתבע והרי איכא בזה
ספק איסורא דלא תגזול יעו״ש שמישב היתומים שם שעל
תנאי זה נאמר הלאו דלא תגזול שהוא רק בודאי ולא ב£פק
דהמע״ה יעו״ש והאם שודאי אסור לגזול במה שספק הוא לו
אכל איסור דלא תגזול שמה״ת ושמחויב מה״ת בהשבה הוא
רק בודאי ולא בספק ואס תפס אין מוציאין אפי׳ מדרבנן

ומפרש כך בשיטת הרמב״ס ומוכרח לפ״ז ברמב״ס כמו שכתב
אבל לה״ה מתפרש הא דשמעו דשכיבא סבתא דשמעו מב'

עדים וכן מפרש הריטב״א מובא בש״מ :
נחזי אנן בענינינו שנאבד זכרו מאז הי׳
(טו)
כבן חמשיס עד עתה שעבר כבר שיבה
׳
וזקנה וגבורות והפלגה תשעים ומאה ובספק מיתה בזה אס
הוא כמו הספק שבקלא בעלמא פלוני מפלוני וכו׳ והלכו
למהד״י וכדומה ואס שיש בענינינו ספק פחות או בהיפוך
שהוא יותר שכיחא מיתה מבקלא כנ״ל :

ומעתה

ולענדג

דודאי בענינינו הוא עדיף ושכיח מיתה ודאי
יותר מבקלא כי בקנא הנ״ל לכ״ע אין בו עניך

מהדין הגמור נגד חזקה הראשונה וכמו שאמרו בגיטין (פ״ע
ע״א) בעולה אין חוששין לה ואם תאמר שאני התם דמכחשה
בברי אבל הרי ביצא לדעת ונשמע שמת ואף אם ירדו מעצמן
וחלקו המטלטלין והגם שהם מוחזקין מוציאין מידם בין לה״ה
ובין להתשב״ץ דשניהם מודים מדכתב הרמב״ס בה' ד׳ לדינו
בנשמע במת ולא חולק בין קרקע למטלטלין ש״מ דאף
במטלטלין קאמר ואם איתא דיש בקלא ממש כלומר שנאמר
דרובא דקלא בנשמע שמת אמת הוא וא״כ הרי לא הי׳ שייך
אף חזקת מרא קמא כיון דלהקלא ליכא מרא קמא בעולם

והיורשין המה מארי מ״מ מוציאין מידם והגם דבממונא
להוציא לא אזלינן אף בתר רובא המסייע להוציא ובזה אין
מוציאין נגד הקלא ש״מ דאין בקלא ענ׳ין משורת הדין הגמור
וחזקת חיים במקומה הוא לכ״ע אבל בהגיע לגבורות ואף
אם נתן הגט בזמן הגבורות פליגי עכ״פ רבה ואביי ולרבה
חיישינן דמת והוי בספק חיים ומתים והמקרא והחוש מוכיחים
מדכתיב ימי שנותינו כו׳ שבעים שנה והוא סתם ב״א ושע״כ
אומר בסנהדרין (צ״ע ע״ב) דכל שנותיו של דואג ל״ד ושל
אחיתופל ל״ג וע״ז כתיב אנשי דמים כו' לא יחצו כו׳ וברש״י
שם חצי ימיו של אדם ל״ה דכתיב ימי שנותינו שבטים שנה
ע״כ • וכתיב ואם בגבורות שמונים שנה הרי דמיעוטא הוא
דחייס בגבורות ולו יהא שנאמר שהוא רובא השוה לחזקה כמו

שכתבו התום׳ בנדה (י״ח ע״ב) ד״ה מיעוטא דרוב תינוקת
מטפח ין הוא מה״ת שוה לחזקה והוי ספק מה״ת יעו״ש אבל
כשעבר גס זמן הפלגה תשעים ומאה דזה ודאי לא  .שכיח
יותר וכ״כ חידוש הוא עד דמתרץ הגמ׳ אליבא דרבא כיון
דאיפליג אפליג ולזה התירוץ הוא ע״ד הזרות מאד ואיך שיהי'
עכ״פ לא מצוי הוא אף כמו בגבורות אלו שאינם כסתם ב״א
המתים משבעים ועד שמונים ומועטים המה • הנה מהם הוי
עוד רק מיעוטא שחיים יותר מתשעים ובפרט יותר מק'
ובהצטרף הוי ודאי רובא ממש דעדיף מה״ת בכ״מ אף יותר
מחזקה וטעמא דאביי דמעדיף כ״כ לחזקת חיים עד שאין
חולק
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חולק וכמו דסתמו הראשונים והאחרונים דפסקו כאביי ולא
חלקו בין זקן לזקן ומשמע דאפי׳ אם נתנו לשליח לכגט
קודם שהגיע לגבורות ועד שבא השליח ליתן הגע להאשה
עבר זמן זקנה וגבורות והפלגה מ״מ נותן בחזקת שהוא
קייס ועדיף כ״כ החזקה לאביי נגד רובא הנ״ל ודבר זה
בעעמא דאביי צריך תלמוד ולא מצאתי בדברי רבותינו הראשונים
והאחרונים שיפרשו לנו ואדבר בזה להלן אי״ה• אכן רבא
עכ״פ פליג על אביי ולא מחשב לחזקת חיים רק כשארי חזקות
ובהגיע לגבורות הרובא הוא כמו החזקה ומסופק אם חי ואם
מת וכמבואר בתום׳ ב״מ (ל״ט ע״ב) ד״ה דלמא שכיבא סבתא
ומיני' בעבור גם זמן הפלגה ולא ידענו חס אפליג בזה הוי
רובא גמור וודאי ועדיף מהחזקה * ונדבר בזה אי״ה להלן • הרי
דיש עדיפות בזה עכ״פ מקלא הנ״ל דאין בקלא מעיקר הדון
ענין כלל ורובא הוא מהנלמד מהתורה והתורה חישבה לענין

וגס הסברא שספק חשוב הוא אם מת כמו שרובם מתים
והחיים יותר ממחה לא ימצא אפי' באלף אלפים ומיעוטא
דל״ש הוא ודאי והחזקה ג״כ משתנה בסתם ב״א בשבעים
ובעלי הגבורה בשמונים ובדרך הפלגה ממש הוא בני תשעים
ומאה ומעלה וקא חזיגן דזה כששים שנה ולא חפ׳ן או שלא
יכול המעגן לאשתו ובניו להודיעם ומסתיר א״ע מהם חף
אס הוא חי ורחוק הוא שיבורר עוד יותר משבוי שנשמע שמת
שידענו משבייתו ובאה איזה שמועה ממנו אם באמת ואם
בשקר ואס בזה קאחזינן דיסופק אולי ניחא לב״א שיחזיקו יורשיו
בהנחלה ושלא יעבור הנחלה מהם ונייחא הזאת של ב״א הוא מה
שרוח חכמים נוחה מזה וממדת המצוה או החסידות הוא

כש״כ היא בענינינו והס כן אם היו יורדים מעצמן ומחזיקין
להמטלטלין ומשתמשין אף אם יאובד עי״כ או ימכרו בין
להתשב״ץ ובין להרב המגיד אין מוציאין מידם וא״כ ליכא
ודאי לפי זה בזה חששא דלפני עור אף אס הי' הדין דאנו
אין מורידין אותם לכתחילה והיינו מוכרחים להורידם מחמת
חשש האיום הג״ל כי ענינינו שאין מורידין להם הוא ממצות
השבת אבידה מדרבנן כנ״ל ואס חיוב השבת אבידה אף
מדאורייתא במקום פסידא ואף בהחשש פסידא כמו שבארנו
לעיל ולהיורשים עצמם ליכא כלל ענין מצות השבת אבידה
כנ״ל וגס לח עוברים כנ״ל על לא תגזול מחמת ס״ס אולי מת
ואולי ניחא לי׳ ואף אס חי • ולהתשב״״ן הנה מורידין אנו אותם
אף לכתחילה שיכולין לעשות במעלעלין כבשלהם אף למכור
והכל הוא מחמת דין הס״ס הנ״ל ויש לומר שבענינינו מודה
אף ה״ה מחמת דודאי כל עיקר סברת החילוק לה״ה שאנו אין
מורידין אותם לכתחילה ואם ירדו מעצמן יורשי השבוי אין
מוציאין מהם ורק מיורשי היוצא לדעת שפיר מוציאין :

וע־כ

ביוצא לדעת ברור לנו האומדנא שלא נייחא רוחי'
ורצונו להורידו יותר ממדריגה אחת שיהיה עובד כאריס
׳
מדרך נחלה ובפרט מטלטלין שלא למכור
ויהנה מהפירות אבל
שפיר מוציאין ובשבוי להורידו לנחלה ולמכור המטלטלין הוא
כמסופק השודא דדייני ברצון ב״א ולכן אין אנו מורידין ואס

ירדו אין מוציאין וכיון דע״כ הטעם הוא משוס שמסופק
השודא דדיינא בנשמע בקלא שמת • שאין בהענין מדינא • אכן
וגבורות וגס זמן דהפלגה ולא
בעבר זמן שיבה וזקנה
ידענו מאז ועד עתה והסתיר א״ע ממקום מולדתו ואשתו

ובניו ולא רצה שידעו מאז ועתה קרוב יותר ודאי שמת
כרוב גדול מאוד שמתים ולא חיים בזמן הפלגה ואף אם הוא
ממעוטא דמיעוטא שחיים הרי הוא עומד בדעתו הראשונה
להסתיר א״ע ממולדתו ואם שאין ביכולתו להודע ולהודיע ולכן
הוא השודא דדיינא בזה יותר ויותר שנייחא יש בזה לאנשים
שיהנו וינחלו נחלתו היורשים שלו ולא יעבור הנחלה לטמיון
ומעותד בזה יותר ודאי שלא יבורר עוד ממה שהוא בנשמע
בקול בעלמא שמת ואס התם בספק ראוי לידון הכא יותר
בוודאי ושפיר יש לומר שאף לה״ה יהי׳ בזה כמו להתשב״ץ

שבמטלטלין

מורידין

אף

לכתחילה ובפרט כאשר

ביארתי

והוכחתי דכל עיקרו של זה דאין מורידין הוא רק ממצות
השבת אבידה מדרבנן לבד ובמילתא דרבנן ושעת הדחק גדול
כזו סמכינן על היחיד אף הינא דפליגי רבים כמו שאמרו
כדאי הוא ר״ש לסמוך עליו בשעת הדחק יעויין בש״ך י״ד
סי' רמ״ו בכללי איסור והיתר ובג" פ בכללים סי׳ ואייו יעו״ש
ובפרט שמסתבר שבענינינו יש יותר צד להקל עד שגם ה״ה
וסייעתו יודו בזה כנ״ל :

והנה

כתב התשב״ן שם וז״ל זה ג״ל בענין זה והוא דעת
הרמב״ס ז״ל אבל ראיתי בהאחרוניס ז״ל בהסכמה
אחת במעלעלין דחיישיכן לכלוי קרנא לא חשבינן צי׳ ודאי
יורש ודבריהן תלוין ואין להם על מה שיסמוכו וגם הרשב״א
בלשון אפשר וכש״כ שאם רצונו לסמוך עליהם
ז״ל כתב כן
בנידן הזה תלקה מדת הדין בכך שישארו הנכסים האגו
ביד הנפקדים לעולם ועוד אס אמרינן בשמועה קלה כגון
לא אמרינן בשמועה חזקה כמו שהדברים
קלא וכיוצא בו

הם נראים שאין לחוש עוד שישובו לביתם וכל כהאי גוונא
יש לנו לסמוך על דברי הגאונים ז״ל שדבריהם דברי קבלה
ועל כיוצא אמרו כדאי הוא ר״ש לסמוך עלי בשעת הדחק

ואין לך שעת הדחק יותר מזה כו׳ ואס לב אדם נקפו בזה
וירא שמיס ירצה לצאת ידי שניהם יש למצוא דרך שיבואו
הנכסים ביד היורש ויאכל פירותיהן באחריות נכסי שאחד
מאוהביו דמשפי נכסי' שאם יבוא השבוי הזה שיהיה קרן
קייס על נכסי אותו איש והשתא אכיל היורש פרי ולא כלי׳
קרנא לשבוי הזה אם הוא קיים או יהא קרקע ויאכל
פירותיו כו׳ ע״כ :
שנעשה כתקנה זאת ובפרט שנקח קרקע בעד כל
הכסף ושיקבלו -היורשים הגדולים והקטנים כ״א
חלקו בריוח והקרן יהי׳ קיים זהו ודאי משובח יותר
דבזה האופן יש יסוד יותר וגם יש בזה שלש צדדים להקל
חדא אף אם הפירוש בהרמב״ם כמו שפירשו ה״ה ושכן נראה
ודאי עיקר וכמו שהסמ"ע הביאו ובפרט שביאורי הגר״א בס״ק
א׳ מבארו וכן משמע לפע״ד מלשון הרמב״ס שם בה״ה שלא
מוסרים הב״ד למטלטלין שיופקדו כי אס כשיודע או כשיבואו
ושיודע משמע בידיעה וודאית בשני עדים ולהתשב״ץ צריך
לפרש שיודע אף רק כשישמע ע״י קול שמת ולפירוש ה״ה
אין לגו צד שלכתחילה גירד להיורשים לנכסים ובפרט למטלעלין
שיכלוס אכן דברי הנ״י ודעתו מבוארת שע״י קלא בעלמא
נחתינן להיורשיס ואף לקטנים כמו בהא דסבתא דכאשר
שמעו שמת הורידוהו אף להינוקא לחלקו :שגית חולי הפי'
בהרמב״ם כהתשב״ץ ומורידין שפיר לכתחילה כמבואר לעיל:
שלישית אף אם הפירש כהרב המגיד מ״מ כיון שאס ירדו
היורשים מעצמם אין מוציאין מידם ואנחנו אין מורידין
ע״כ שהוא מחמת דהסברות מסופקות לנו ואם בשמעו לבד
מסופק ובפרט אולי לא ניחא בזה מחמת דעכ״פ יוכל להתברר
להרוב אס הקול אמת או שקר אבל בענינינו שהסברות
יותר חזקות להקל ואם אפשר להתברר בשום פנים כפי
שהוא עתה שפיר נכון לומר דמודו כ״ע דיורידוהו אף
לכתחילה אבל למסור להם הפטרות שיקחו להם הכסף הוא
רק משני צדדים האחרונים הנ״ל וכבר כתבתי דהספק אולי
מטעמים הנ״ל:
כהתשב״ץ בפי' הרמב"ם הוא ספק קטן

ובאם

וזאת קולא בענינינויותרמבהח דתשב״ץ דשם הי׳ מופקד מהשבוי
אצל הנפקדים והרי קבלו הנפקדים עליהם חיוב שמירה ואסורים
מדין התורה למסור לאחר ושישתמש או יאכל האחר כ״ז
שמהדין השבוי בחזקת חי• וע״כ התשב״ן בהיתרי׳ מתיר
לחמר שעפ״י דין כגמור צריכים המה ליתן גהיורשיס והגס
שרק מחמת קול שמת וחזקת החיים מחייב מדין הורה
לומר שהוא חי והרי הם שומרים כמאז אבל בהצטרף מה
ש ניחא בכך שיותן להיורשיס ולא יעבור נחלה ומדין ס״ס
כנ״ל והא דכתב התשב״ץ ראי׳ ממ״ש כדאי ר״ש לסמוך עליו
בשעת הדחק שיהיה זה בדאורייתא ג״כ הוא דבר מחודש וכמבואר
בש״ך

עא

שרית עמודי א״ש חלק א
רמ״ו בכללי אישור והיתר ויעויין בג״פ
בש ך יו ד סי
בכללים סי' וא״ו שהאריך בזה אכן בענינינו שאינו רק מדין

השבת אבידה שב״ד מחוייביס מדרבנן

להשגיח

על נכסי

שבוי ובדרבנן ודאי דסמכינן אף על דיעה יחידית במקוס הדחק:
עוד שס כתב התשב״ץ שאף לולי סברת היתר הנ״ל אס ירצו
הנפקדים להחזיר חין למחות להס דמה אס בערוה חמורה
התירו מחמת סברא דהאשה דייקא ומנסבא כש״כ בממון
דהנפקדיס דייקו ויתנו יעויין בו :ולע״ד לא משתבר דמה
דאמרו דחשה דייקא ומנסבא מתקנת חכמים ומחמת חומר
שבסופה ויראת האשה מחשש אישור ערוה רבה הוא ואיך נוכל
להוסיף לומר דהנפקדיס דייקו • גס מה יהי׳ דייקא יותר מב״ד

עצמם ואשה שאני שמחזרת מאוד בחקירות ודרישות וידיעתה
בתכונת בעלה והן אמת ששם בדרך שני שכתב שס מאריך
לומר שהב״ד ראויס לדון מחמת הדיוקים שבפרטי המאורע
שודאי מת וב״ד דנין מה שבלבם ברי וחזק והאריך בזה
לפ״ז אין צורך לומר שהנפקדיס דייקו נס לפי זה רקבב״ד
דניס עפ״י מה שבלבם ברי וגס בזה כתב הרמב״ס בה׳
כ״ד מסנהדרין משרבו בתי דינים שאינם הגונים כו׳ יעו״ש
ובש״ע ח״מ סי׳ ט״ו אבל בזולת ב״ד מעולם לא יש ענין
לאומדן דעתם  :והא שכתבתי שבענינינו אינה רק ממצות
השבת אבידה דרבנן כנ״ל לכאורה יש לדון בזה דבשלמא טרם
שלקחו ב״ד להשערות לידם שפיר מדאורייתא היו יכולים
להניח להיורשים שיקחו לשטרות המת אשר השטרות המה
ממרניס וכל מוצאם גובה בהם והגס שיהי׳ גובין בהן אין
אחריות הזה מדאורייתא אבל אחר שהגיע לידינו הרי המאבדס
או מוסרים להחפץ לעשות בהם כחפצו הרי זה חייב מדין
תורה מדין מזיק ממון של חבירו:

אדן

הנה אף השורף שטרות חבירו אינו חייב רק
’ מדיג׳ דגרמי והש״ך בסי׳ שפ״ז האריך לבאר דהעיקר
שגרמי רק קנסא ומדרבנן ואפילו מאן דסובר דגרמי ממונא
הוא אכן גרמי הוא רק בשורף להשטר שעל ידי מעשיו
נעשה תיכף ברי היזקו אכן בזה שרק מוסר הוא להיורשים
ולא נעשה ,לע״ע היזק ברור ובאם שאנו מסופקין שהמוריש
חי יתכן שיבוא טרם יגבו בו או אף אם יגבו ולא יכלו
עדין ויבוא ויכולים להחזיר ולכן לכולי עלמא אין בזה מזיק
דאורייתא  :היוצא מדברינו הנ״ל שכל עיקר חיוב ב״ד הוא
רק מדרבנן ועל היורשים ליכא כלל חיוב הזה ואינם עוברים
בזה על לא תגזול וליכא במסירא להם אישור דלפני עור הא
חדא • שנית היתר נכון לפענ״ד לקנות בעד הכסף קרקע
שיהי׳ מתקיים הקרן ושירדו לכתחילה ליהנות מהפירות אף
הקטנים ולסמוך בזה שהוא רק מדרבנן על שיטת הנ״י לבד
שארי צדדים היינו שיטת התשב״ץ בהרמב״ם וגס אולי מודה
בזה גס ה״ה • שלישית צדדי סברת היתר למסור להם
השטרות ע״פ שיטת התשב׳״ן וצירוף סבר' שאולי מודה בענינינו
ה״ה וסייעתו ואף אם לא נסמוך על זה לחוד יועיל על כל
פנים לצירוף גדול למה שאכתוב

שניה

דרך היתר

חדש במערכה

בעזה״י :

מערכה שניה

•

(א) יען להבין בהא דתנן (גיטין כ״ח ע״א) המביא גט והניחו
זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קייס בת ישראל
כו׳ אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קייס השולח חטאתו כו׳

מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים ולאביי שם ושפסקו כך רוב
גדולי הפוסקים אף בהניחו׳ ועבר זמן זקנה וגבורות והפלגה •
ובירושלמי חפי׳ מאתים שנה מעמידין לעניני הנ״ל הכל
בחזקת שהוא קייס ולמ״ש החושפות ביומא (נ״ה ע״ב) ד״ה והתנן
אף רבה שאומר בהגיע לגבורות לא הוא רק ברישא מחומר א״א
ומעיקר הדין וכן הוא בקנים סיפא הנ״ל הוא בחזקת קייס

ובלי ספק כי רובא דרובא לא חיים כ״כ • כדמוכח מקרא
וכמו שמעיד המוחש ע״ז ־ בקרא כתיב ימי שנותינו כו׳ ואס
בגבורות כו׳ הרי דסתם ב״א ימי שנותיהם לשיבה שבעים יעויין
מ״ק ושע״כ בסנהדרין מוכח מהא דאנשי דמים לא יחצו כו'
דדואג ואחיתופל לא חיו ל״ה שנה שהוא מחצית משבעים
וכמבואר שס ברש״י • וא״כ בעלי הגבורות מיעוט הוא והרוג
מבעלי הגבורות עצמם מתים משמונים ועד תשעים (לשיטת
רש״י ותום׳ ב״מ (ל״ט ע״ב) ד״ה ודילמא שכיבא סבתא ויעויץ
בקרבן נתנאל גיטין פ״ג ציון אות י״ב) ־ ומתשעיס ועד מאה
הוא בדרך הפלגה יתירה • עד דאומר הגמ׳ ואב״א כיון דאיפליג
אפליג הרי שהוא ע״ד הזרות ממש " והנראה דאביי אין מחולק
בזה במה שהוא מוחש שהוא בהפלגה יתירה רק לא סבור הא
דכיון דאיפליג אפליג ’ וגם להתוס׳ דיומא הנ״ל אף רבה דסובר
כיון דאיפליג אפליג מ״מ מודה לאביי בעיקר הדין דמעמידין
בחזקת קייס • ואף אם עבר זמן גבורות וזמן הפלגה • ולא
חיישינן כלל להך רובא להחמיר ואוכלת בתרומה ומקריבין
להחטאת • ולא נדע על מה ולמה עדיפא הך חזקה מרובא
הנ״ל שמוכח מקראי ומגמ׳ כנ״ל וגם החוש יעיד ע״ז שלא נמצא
אפילו אחד באלפי אלפים שיהיה בן מאה ויותר ־ וטעמא בזה
לא ידענו ובכ״מ קיי״ל דרובא וחזקה רובא עדיף (קדושין פ׳
ע״א ובשארי מקומות) ומצינו בתוס׳ נדה (י״ח ע״ב) ד״ה מיעוטא
דרובא דרוב תינוקות מטפחין אינו רוב גמור שיהיה עדיף
מחזקה ועכ״פ שוה הוא לחזקה • אבל שיהיה חזקה עדיף לא
מצינו ורבותינו הראשונים והאחרונים לא ביארו לנו בזה מאומה
ולא נדע עיקר טעם שבזה וכסומים נחשבנו ותורה היא אשר
ללמוד אנו צריכים :

ואומר

שלא ימלט אחד משני צדדים ואופנים • אופן
(כ)
אחד שאולי הוא מחמת שיש איזה חסרון להך
רובא הגס שהוא רוב גדול והמיעוט הוא כמיעוטא דמיעוטח •
חבל החסרון מוציאו מדין רובא שמה״ת ולא אזלינן בתרי' •
חופן שני שיש איזה מעלייתא בחזקת חיים שעולה על רובא
דהנ״ל והחובה לחפש אחר כל אחד מהצדדים הנ״ל :

כ<נין
(ג)
"׳

הרובא שמתים עד ק׳ וודאי הוא רוב גדול •
י ורק זה יש לדון בו כשנאמר .דהמיתה באדם

הוא ע״י פעולה ־ למ״ש בשבת (נ״ה) א״ר אמי חין מיתה בלא
חטא הרי יש בסיבת מיתתו של אדם האדם בעצמו ואף למאי
דמסיק שס לדברי ר׳ אמי בתיובתא • מ״מ חין נפסק חיות
האדם מעצמו אלא ע״י מלאך שנשלה מלאך המות שגזר של
מעלה לאתויי הנפש כדאיתא במ״ק ך״ח ע״א " ובע״ז ך׳ ב׳
אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים וחרב כו׳ וטיפת
מרה כו׳ ממנה מת כו׳ ובלא עובדא ממלאך המות או מאדם
או חי׳ או נחש הממית וכדומה היה חי האדם • וא״כ אם
יחיה הארס הרבה הגס שמועטים שיחיו בגבורות ובפרט יותר
ממאה מ״מ הוא מחמת שלא עלה גזר של מעלה ולא נשלח
מלאך או שיבה אחרת להמיתו ־ והרובא שמתים קודם הוא
שפגע בהם המלאך או הסיבה ץ מעשה שהמיתו ודומה לזה
מצינו בבכורות ריש פ״ג • דמקשי שס הגמ׳ הלך אחר רוב
בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות כו׳ אמר רבא מחוורתא
ר׳ ישמעאל כר״ש סבירא ליה דחייש למיעוטא • רבינא אמר
אפי׳ תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא ברובא דלא תלוי
במעשה אבל רובא דתלוי במעשה לא ומבואר דהיכא דרובא
תלוי במעשה והמיעוט לא תלי במעשה לרבא (בתום' יבמות
קי״ט ח׳ ד״ה ר״מ מביא רבה ונכתב הגה״ה בצד רבא) לרבנן
אזלינן בתר רובא • ולרבינא אף לרבנן לא אזלינן בתר רובא
ולא נתבטל המיעוט לעומת הרובא • ולכן כשנאמר שגס מיתת
האדס חשיב הרובא תלוי במעשה ולא המיעוט • הי׳ אתיא
דברי אביי דלא יחלק בין הגיע לגבורות או לא כרבינא י ורבה
(וכמו כן בגיטין בגרסתינו ובהר״ן רבא) סובר דאין חילוק
שפיר הוי רובא חשוב ולכן אומר דחס הגיע לגבורות לא
(ח״א)

לן

והגס

שרית עמודי א ש חלק א
דרבה רק חוששין קאמר וכדמוכח מהא דכתבו התוש׳
ב״מ (ל״ט ע״ב) דילמא שכיבא שבתא דמתרצי שס בהגיט
לגבורות וחששו שס לשכי הצדדים דילמא שכיבא ודילמא לש״כ •
יש לומר שהוא כמו שכתבו התוש׳ בכדה (י״ח ע״ב) ד״ה מיעוטא
דיש רובא שהוא מה״ת שוה לחזקה • וא״כ שפיר לרבה בדאפליג
הזמן ולא ידעכו אס חי הוא עד דאפליג דוודאי הוי הרובא
יותר גדול דבזה שפיר רובא עדיף מחזקה והוי בחזקת דשכיב
והוא מתורץ בזה ונכון :

אמנם

יש להוכיח מהתוש׳ מכמה טעמים דלא שברי כך•
(ל)
והוא חדא דהתוש׳ ביבמות (קי״ט ע״א) ד״ה
ר״מ היא הקשו שס דלמה לא מוקי כרבנן והא דרוב כשיש
מתעברות ויולדות הוא רובא דתלי במעשה • ותירצו דאתי
כרבה דלית ליה ההוא שכוייא דרביכא הכ״ל א״כ אין חשוב
תלוי במעשה אלא ממילא הוא בא שאדס נזקק לאשתו ע״כ •
והרי אף שנאמר שממילא הוא מה שאדם נזקק לאשתו אבל
העיבור הוא מגזר של מעלה וע״י מלאך ולילה שמו (כדה י״ו
ע״ב יעו״ש) וא״כ דמה שנעשה ע״י גזר של מעלה וע״י מלאך
לא חשיב תלוי במעשה וכמו כן כאשר רובא דרובא מתיש עד
זמן הפלגה הוי רובא דלא תלוי במעשה ורובא ממש הוא

דבשארי דבריס רובא כזה וודאי עדיף מחזקה והכא דחזקה
עדיפא לא ידענו טעמא :

(ה) שנלץ

יש להבין בדברי התוס׳ יומא (כ״ה ע״ב) ד״ה
והתנן שס על קושית הגמ׳ לרב דימי דאומר
מפני התערובות משוס חטאת שמתו כו׳ והא תנן השולח
חטאתו כו׳ • ומשכי הגמ׳ דהוא משוס חטאת שמתו בעליה
וודאי • וע״ז הקשו דהלא בגיטין אומר דבהגיע לגבורות ומאי
הקשה הגמ׳ דשפיר הוא מחשש תערובות מאלו שהגיעו
לגבורות • ותירצו דאין לחוש דלא שכיחא הוא אי כמי דבגיטין
רק מחומר א״א כו׳ יעו״ש ־ והכה לפי דעת הפוסקים דמחמת
דהגמ ,אומר בגיטין תיובתא ההלכתא כאביי ודלא כרבה ־ לפ״ז
אין מקום לכל עיקר קושיות התוס׳ * דהגמ׳ מקשי ומשכי
שפיר לתרוצי אליבא דהלכתא דלית הלכתא כרבה ואין חילוק
בין הגיע לגבורות או לא ומאין פשוט להתוש׳ דרב דימי יתורץ
ט״ס דברי רבה דלא קיי״ל כמותו להלכה ולכן הכראה לפע״ד
דוודאי שיטת התיש׳ ביומא דהלכתא כרבה • ומקשי שפיר
דלמה לא תירצה הגמ׳ אליבא דהלכתא כן כלע״ד ברור בדעת
התוש׳ והרמ״ה שכתב שיש להחמיר כרבה • הוא או שחשש
לזה השיטה או שהוא כמשקכת התיש׳ שרבה רק מחמיר
מחמת חומרא א׳ • וכמו שהחמירו במשאל״ש לעכין לכתחילה
וכן בילדה ומת תוך ל׳ שתחלוץ לכתחילה * ואס כשאת לכהן
לא תצא מחמת רוב כשיס וולד מעלי׳ ילדן :

ואחרי

דלפי זה ההלכתא כרבה גס בהא דבכורות הנ״ל
רבה (כלומר דתלוי בגרסתו הכא והתם רבה או
רבא וע״כ רציתי לפרש לעיל דאזלי לשיטתו הכ״ל) לא סובר
•לחלק בין תלוי במעשה או לא • אבל רביכא שס דהוא בתרא
וראוי להיות הלכתא כוותיה מחלק שפיר בזה • וכיון דהלכתא
כרבינא היה מוכרח לפי הכ״ל דהלכתא כאביי בגיטין ובפרט
למ״ש התוס׳ ביומא פס בתירוצם האחרון אף רבה פס בגיטין
מוד׳ לאביי בחטאת שמקריבין בחזקת קייס אף בהגיע לגבורות
ולפמ״ש בטעם שלא חוששין ברובא מחמת דהוא תלוי במעשה
כו׳ • א״כ יהיה רבה שותר לשיטתיה בבכורות דלא סוברכרבא
וגס אס בבכורות הגרסא רבא ובגיטין רבה עכ״ס יחודש שלשה
פלוגתות דלרבא שפיר חיישיכן אף בחטאת ובאכילת תרומה
ולרבה עכ״פ מחמרינן רק בא״א • ולאביי מקליכן אף בא״א

ומחודש הוא ואין זכר לזה בדברי החוש׳ אלא ע״כ דהא
דמוקמיכן בחזקת קייס ול״ח לרובא דמתיס בהגיע לגבורות
לא מהטעם דהרובא הוי תלוי במעשה :

(ו)

שלישית

בחולין (ט׳ ע״א) לא בדק (כלומר בסימנין
אס נשחטו רובן) מאי כו׳ טריפה ואסורה

באכילה ויעויין ברמב״ס פ״א משחיטה׳ ה׳ א׳ דכתב הרי זו
כבילה ואפי׳ השוחט זריז ומהיר • ויעויין בח״ט שכתב דמפמע

מהרמב״ס שהוא מה״ת יעויין בו• וע״כ שהוא מטעה דהוי
רובא דתלוי במעשה והמיעוט הוא שלא נשחט הרובא ולא כעשה
המעשה ־ ושפיר להרמב״ס שינויא דרבינא בבכורות הוא לעכין
דאורייתא • דמדאורייתא לא אזליכן בתר רובא דתלי במעשה ♦
אבל התוס׳ בחולין שס כתבו וז״ל ואסורה באכילה משוס דרוב
פעמיס שוחט שפיר ושרי' מדאורייתא לא החמירו לעשות
כבילה ע״כ • ומבואר דאף מ״ד שהוא כבילה החמירו אף לעכין
שיהיה כבילה • ומבואר דהתוס' סברי שהוא רק מדרבכן •
ותירוצו של רביכא בבכורות דלא אזליכן בתר רובא דתלי
במעשה הוא רק להחמיר מדרבנן • וא״כ לשיכויי בטעס דמקליכן
בגיטין להעמידו בחזקת שהוא קייס • ול״ח לרובא מתיס
בגבורות משוס דהוי כרובא דתלי במעשה • כי גס רובא דתלי
במעשה שברי התוס׳ שרק מדרבכן לבד איכו רוב • והוא רק
להחמיר ולא להקל אלא ע״כ דלא מחמת זה הטעס הוא • גס
מבואר הוא בהתוס' דיומא הנ״ל דשיהיה מי בגבורות הוא לא
שכיחא כ״כ .עד דתירצו בזה דאין שברא לגמ׳ לחוש לזה •
ואף שהואלעכין לכתחילה ומכ״ש דבעבר גבורות ובפרט אס
עבר הפלגה דהוא רק מיעוט דלא שכיחא כלל שיהיה חי בכזה •
ולא מציכו חסרון ברובא שלא כלך בתר הרוב הגמור כ״א רק
זה דרובא דתלי במעשה ־ דפליגי רבא ורביכא כו׳ וא״כ ע״כ
דהוא מטעם שיש איזה מעלה בחזקת חי ולא כדע מהמעלה
וגס לא כמצא כלל חזקה דעדיפא מרובא :

( 0והנראה

ככון בישוב זה דוודחי רובא עדיף מחזקה
חדא כמבואר בקידושין (דף פ׳ ע״א) וביבמות
(קי״ט ע״ב) ויעויין בתוש׳ חולין (י״א ע״א) ד״ה מכא הא מלתא
דאמרו רבכן זיל בתר רובא • שהקשו וא״ת כיון דאמריכן זיל
בתר חזקה כש״כ בתר רובא דרובא וחזקה רובא עדיף וי״ל
דלרב אחא בר יעקב בעי דלא קיש ליה חזקה מקרא • ולמאי
דמפרש רביכו חיים דהא דרובא עדיף מחזקה לא מסברא אלא
י לפיכן מפרה אדומה דאזליכן בתר רובא אע״ג דאיכא חזקה
ככגד הרוב • דאוקי גברא שמזין עליו בחזקת טמא ע״כ • הרי
דהתוס׳ עצמס פירשו מקודם הכל ובאופן שמה דרובא וחזקה
רובא עדיף הוא משברא ורביכו חייס
רק בלימוד הכ״ל :

פירוש

שאיכו מסברא

ונפרש

עוד למ״ש התוס' בנדה (י״ח ע״ב) ד״ה מיעוטא
דרוג תיכוקות מטפחין הוא רוב שאיכו גמור •
והוא שוה עס חזקה ומה״ת בספק השקול הוא איך הוא
עולה לשכי 'השיטות הנ״ל :

ונראה

לפרש לשיטת התום׳ בעצמס דמשברא הוא • דעכין
הסברא הוא כך דכלמוד מקרא דאזליכן בתר חזקה
וגס דאזליכן בתר רובא ואין לחלק בין רוב גדול לקטן וכדאמר
דאתיא מרישא של עולה דדלמא כקב קרוס של מוח• וכן
למ״ד משבירת עצס בפסח דלמא כיקב קרוס של מוח • וכן
למ״ד דילמא כפשקה חוט השדרה ואף שלא ראיכוה גוררת
רגליה וכדומה • וכל אלה לא שכיחא טריפות ואף כל טריפות
שזולת טריפות הריאה בבהמה והי' לא שכיחא ולא צריך לברר
ולבדוק כ״א כבדיקת הריאה • וא״כ בהכ״ל הוי הרוב רוב גמור •
ולמ״ד דכלמוד מעגלה ערופה או למ״ד מפרה אדומה • ולמיד
משעיר המשתלח • הוא דלא חיישיכן בהס לשוס טריפות אף
לטריפות הריאה • ולכל הטריפות כולס יחד משכיח יותר ועד
דחייבו חכמיס לבדוק הריאה והוי בזה הרוב לא רוב גדול

וגמור כמו למ״ד דילפיכן מרישא של עולה ומאלי׳ ומשבירת
עצם בפסח * וע״כ דאין לחלק בין רוב לרוב • דאל״כ קפה
למ״ד דילפיכן מרישא של עולה ואלי׳ ושבירת עצס בפסח מכ״ל
דאזליכן בתר רובא בטריפות הריאה שרק מדרבכן ולכתחילה
צריך לבדוק • אבל אס כאבדה הריאה כשירה דאזליכן בתר
רובא • אלא דכיון דילפינן דאזליכן ברובא דליתא קמן כמו
ברובא

שרת עמודי איש חלק א
ברובח דאיתא קמן ואיזה רוב שיהיה רובא הוא ־ והמיעוט
מיעוטא הוא וכן כשילפינן מהתורה דאזלינן בהר חזקה הוי
חזקה ג״כ אלים כרובא • אך דכיון דידעינן מה״ת דהריבוי יש
בו עדיפות מש"ה
והיכא דאיכא רוב
גדול וברוב שאינו
לכן מחייב הסברא

אזלינן בתר רובא • א״כ סגי בריבוי מועט
גדול מחמת דיש עדיפות על רוב שאינו
גדול כ״כ ג״כ אזלינן בתרי׳ כמו בהר חזקה
שיהיה רובא כזה עדיף מחזקה • וא״כ עיקר

קושיה התום' שהקשו בחולין דכיון דאזלינן בהר חזקה כש״כ
דאזלינן בתר רובא דרובא עדיף מחזקה * הקשו שפיר ע״ז
דיליף מרישא של עולה ושבירה עצם בפסח ומאלי׳ • דבהו הוי
רוב גמור דעדיף מחזקה :
יש לעיין דמאי קושי' היא לפי הנ״ל דבשלמא
(ח)
כשילפינן דאזלינן בתר רובא אז מחלקין בין רובא
לרובא מחמה דהגדול יותר משאינו גדול אבל אי לא היינו
ילפינן כלל דאזלינן בהר רובא ■ הוי שוה רוב גדול לרוב שאינו
גדול • ולא הוי עדיף רובא מחזקה יהיה איזה שיהיה כקטן
כן גדול • וכמו דע״כ דבהלימוד מן התורה אין לחלק בין גדול
לקטן • אלא ע״כ דסברי התום׳ דרובא עדיף מחזקה בין גדול
ובין קטן ומסברא לחוד רובא עדיף יהיה איזה רוב שיהיה •
וע״כ דמ״ש התום׳ בנדה (י״חע״ב) ד״ה מיעוטא לחלק בין
רוב לרוב * לא אתיא לפי דבריהם בחולין כנ״ל • והוא שיטה
לעצמה • ולא היה קשה לשיטתם שם מאי דהקשו בחולין כנ״ל:

אכן

ולשיטת

רבינו חיים דילפינן מלימוד פרה אדומה
(ט)
הנה בזה הוי המיעוט שכיח דיש לחוש לכל
טריפות ואף לבדיקה הריאה דשכיחא • ואס נאמר גס לפירש
זה כפירש החוס׳ בנדה דרוב תינוקות מטפחין אינו רובא
דעדיפא מחזקה ע״כ שהוא עוד רוב פחות משכיחא לא מטפחין
יותר מבדיקה הריאה וא״כ אס נחלק קשה קצת מנ״ל דאזלינן
בתר רובא כזה • ויש לישב דזה אין הברא שנאמר דאזלינן
בתר רובא חשוב ולא ניזל בהר רובא פחות דעכ״פ רובא איכא
וכמו ברובא דאיהא קמן * ורק מה שילפינן דרובא עדיף
מחזקה הוא רק במה שמצינו דיהיה הרובא על כל פנים כמו
בפרה אדומה :
כל זה דרובא עדיף מחזקה במקום דאיכא
(י)
הרי חזקוה לא שייך לומר דרובא עדיף דעכ״פ
הרי דאזלינן בתרי׳ אף בהר אחד מה״ה ומכריע בין להקל ובין
להחמיר עדיף מסברא מחדא אשר גס החדא ההוא בלא
ראיה מה״ה לא היינו ידעינן כמו דאומר הגמ׳ מנא הא מלתא
דאמרי רבנן זיל בהר רובא • ולא מבעי אס רק מן הסברא
הוא מאי דרובא עדיף • אין סברא כלל להעדיף לאהד מהרי
במה שבין זה ובין זה רק מלימוד מקראי ידענוהו • ובפרט
אס נאמר דכל עיקר דעדיף רובא גמור הוא מהמת דעכ״פ
הוא יותר מרוב קטן * וא״כ מנלן דיש העדפה לגבי הרי
חזקות • ואף אס ילפינן מפרה אדומה כשיטה ר׳ חייס ־ הנה
רבינו חיים לא זוכר רק לחזקה דנעמידין להטמא בחזקת
טומאתו ותרי חזקוה לא :

(יא)

ויעויץ

׳-בשו״ת נודע ביהודא חלק אבה״ע סי׳ מ״ג
’ הקשה על דברי ריב״ש שאביאו אי״ה להלן •

דבפרה אדומה איכא הרי חזקות חזקת הטמא וחזקה שאינ'
זבוחה • ודילמא במקום נקב שחטה ומקושיתו על הריב״ש
אדבר להלן אי״ה :
אף לפ״ז דנאמר דנלמוד מפרה אדומה דרובא עדיף
מהרי חזקות כנ״ל והנה לא נוכל ללמוד רק כשרובא
כזה דשארי טריפות כמו נקיבה הוושט במקוס שחיטה דלא
שכיחא המיעוט רובא כזה עדיף מב׳ חזקוה שהמיעוט כמו שאינו
אבל ברובא בעלמא כמו בטריפות הריאה לא ידענו רק שהוא
עדיפא מחזקה אחה והיה עולה מדויק לפ״ז הא דהגמ׳ מוכיח
ולומד מהא דכהוב ושחט ושרף דנשרפה שלימה • ולולא זאת
לא היה הוכחה יקשה דלמה לא מוכיח מהא דדילמא במקום

נקי :קא שחיט

עב

אכן לפי הנ״ל ח״ב דרצה להוכיח דעדיפא הך

ם

רובה מחזקה הטמא :

יש להרוצי לקושיה בטל נו״ב דלא שייך
(י ):,אמ3
בפרה אדומה הרי חזקוה יען כי כבר
כשנשחטה החזקנוה טהורה מטומאה כבילה ושוב נשאנו
על הזהה שעל הטמא • ליכא עוד רק רובא וחזקה אחד

כלל
מאז
דנין
והוי

רובה עדיף מחזקה אף שהמיעוטא שכיח כטריפוה הריחה וגס
בצירוף נל שארי טריפות מ״מ הך רובא עדיף * ולפ״ז שפיר
נוכל לומר דהרי חזקוה עדיפא מרובא ואף אס המיעוט לא
שכיח כיון דעכ״פ רק רובה ומיעוטא דילפינן מקרה דאזלינן בהר
רובא ובהר חזקה הרי עדיפא מחדא ויעוין בערובין (ל״ו) ע״א :

ומעתה

נאמר דזהו טעמא דנותנים להגט בחזקה
(י״ג)
חייס ואוכלה השה כהן בתרומה בחזקה
קייס • ומקריבין לחטאתו בחזקת קייס • ולאביי דקיי״ל לרוב
הפוסקים נותיה • ולהתוס׳ דיומא נ״ה ע״ב ד״ה והחזיכן לה׳א״ג
שס אף רבה מודי מעיקר הדין שמעמידין בחזקה קייס ואף
אס עבר גבורות וזמן הפלגה דוודאי המיעוט הוא משוס דאיכא
הרי חזקוה חזקה ח• וחזקה האשה שהיא בחזקה א״א עד נתינה
הגט צידה וקבלתה וזאת היה חזקתה הראשונה שהיא א״א
ושע״י גט פטורין תפטר מאישה ומהיבם ־ ואין לומר שהיתה
בחזקה זקוקה ליבוס ואסורה לשוק בלי יבוש או חליצה דהלא
לחזקה הנ״ל שמועיל קבלה גט לשההיה ניתרת ופבוע הוא
לפענ״ד • ויעויין בפ״י לגיטין שס ד״ה גמרא כו׳ דכתב שס
דהאשה בחזקת איסור לשוק עומדת ולפענ״ד תמוה הוא וברור
ומסתבר כמו שכתבתי * וכן אשת כהן אוכלה בתרומה מחמה
שני חזקוה חזקה חייס וחזקה שהיא מותרה לאכול תרומה וכן
בחטאת חזקה חיים וחזקת החטאת בכשרותו להקריבו ורבה
דאמר דבגבורוה חיישינן לתירוץ הא״נ שביומא שס הוא משוס
חומר א״א ומדינת הרי חזקה עדיף מרובא אף דהמיעוטא
לא שכיחא • ולתירוץ קמא שס וכן הוא דעה ההוס׳ בב״מ
(ל״ט ע״ב) ד״ה דילמא כו׳ לרבה הוי ספק חיים ומהים משוס

דהמיעוטא דחייס בגבורות לא שכיחא • .וכדכתבו כך ההוס׳
ביומא שס ומיעוטא דל״ש לא חשיב לאצטרופי להרי חזקוה
שיהיה עדיפח מרובא דשכיחא טובא ועולה מיושב :
(יד) ויעויין בתשובת ריב״ש סי׳ שע״ט שכתב וז״ל והנהו
י הלה דראב״פ (גיטין כ״ח ע״ב) שנותנים להס
׳

חומרי חייס וחומרי מהים נמי אם נשאת תצא * ואע״פ שרובן
לאבד (כלומר בחד מהני ג׳ הוא ספינה שאבדה ביה ’ ואומר
הגמ׳ בב״ב קנ״ג ע״ב ומה ספינה שרובן לאבד) כו׳ ואע״ג
דרובא וחזקה רובא עדיף הכא איכא הרי חזקה חזקה האיש
שהוא קייס • וחזקת האשה שהיא א״א ־ אלמא דבהני דר״א
ב״פ אס נשאה תצא ואע״ג דחד מנייהו הפינה שאבדה ביס
אין זה כטבע במשאל״ס שא״נ ל״ה דטבע במשאל״ס ושהה שיעור
שתצא נפשו כו׳ הוי מיעוטא דמיעוטא ולא שכיח ומש״ה אמרו
שא״ג ל״ה ע״כ מהריב״ש :
 ПЗГПמדבריו סיוע לדברי בחדא אבל לכאורה יש מזה סתירה
לדברי בתרהי סיוע לדברינו בחדא• דהא דאמרינן רובא
וחזקה רובא עדיף הוא רק בדליכא רק חדא חזקה ־ אבל

במקום דאיכא חזקה חייס וחזקה א״א לא הוי רובא עדיף "
וסתירה לדברינו בהרהי חדא דאומר דמחמת דאיכא הרי
חזקוה הנ״להוי בספק חיים ומתים ולא הוי רק שוה׳תרי חזקות
לרובא • וסותר למ״ש דלכן נותנים להגט בחזקה קייס מחמה
דאיכא הרי חזקוה הנ״ל ולא חיישיכן לרובא מהים בזמן גבורות
ואף לא בזמן הפלגה ־ שנית י דהא כתב דבמשאל״ס דהוי רק
מיעוטא דמיעוטא עדיף הרובא דרובא מהרי חזקוה ושלכן
אס נשאה לא תצא• ובזה כשנתן גט ועבר זמן-זקנה וגבורה
והפלגה הרי בזמן גבורה הוא מיטוטא דל״ש כמו שכתבו
ההוס׳ ביומא כנ״ל ועכ״פ רובא גמור הוי בוודאי ־ ובדעבר גם
זמן הפלגה אשר הוא בהפלגה יתירה הוי תו כמיעוטא דמיעוטא •

ועכ״ז

שרת עמודי א״ש חלק א
ועכ״ז לאביי וכדקיי״ל כך
בחזקת

ונותנים

קייס

לרוב הפוסקים אף לכתחילה ל״ת

הריב״ם ולולי זה לכאורה אין הכרח להחילוק ההוא • ונבר

כמאז

ביארו התום׳ יפה דאין קושיה הריב״ס קושיא דמתורץ במה
שמוכרח הוא וודאי שקושיות אביי הוא רק מספיגה שרובן
לאבד שע״כ חשב שהוא כהרי מת והרי קברו :

ונשארה

קישיתנו

ותמיהתנו

ובמקומה עומדת :
כאשר נבאר יפה לדברי התום׳ דב״ב (קנ״ג
ע״ב) ד״ה השתא יתורץ לנכון ויעלה מוכח
כדברינו הנ״ל• כי התוס׳ קיימי כדברי הריב״ש הנ״ל וכי
מתרצי התוס׳ בדבריהם שס לקושיתנו ותמיהתנו הנ״ל ואביא
להגמ׳ ולהתוס׳ שס :

(טו) אמנם

איתא

בב״ב קנ״ג ההוא מתנתא דהוה כתב בה כד הוה
קציר ורמי בערסי׳ ולא כתב בה ומגו מרעי׳ איפטר
לבית עולמי' אמר רבה הרי מת והרי קברו מו כיח עליו אמר
ליה אביי השתא ומה ספינה שרובן,לאבד נותנים עליהם חומרי
חייס וחומרי מתים חולין שרוב חולין לחיים לכש״כ • א״ר
הונא כו׳ כמאן אז לא הא שמעתתא דרבה כר׳ נתן דתניא מי
מוציא כו׳ • הוא מוציא מידיהן בלי ראיה כו׳ ר׳ נתן חומר אם
בריא הוא עליו להביא ראיה ואם שכ״מ הוא עליהן להביא
ראיה כו׳ ויעויין ברשב״ם והביאו התום׳ שם בד״ה כשאין ולא
השיגו התוס׳ מאומה על דברי הרשב״ס דהלכה כר׳ נתן דדיינא
הוא ונחית לעומקא דדינא ־ והרי״ף והרמב״ס והרא״ש והטור

והש״ע בסי׳ רנ״א

ומבואר
ומוכר( וודאי דכאשר

פסקו כאביי וכר׳

יעקב :

דפלוגתא דרבה ואביי שהוא מחלוקת ר׳ יעקב ור׳
נתן הוא אי אמרינן הרי מת והרי קברו או לא:

הקשה אביי לרבה ומה ספינה שרובן
לאבד כו׳ דע״כ גס בספינה הוא כהרי מת והרי
קברו • ורבה דלא חש לקושיות אביי הוא דסובר דבספינה
ליכא סברא דהרי מת והרי קברו * ושלכן אף להרשב״ס
ושהביאו התוס׳ דהלכה כרבה מ״מ וודאי דכן הלכה כר״א
ב״פ גיטין (כ״ח ע״ב) דבספינה נותנים חומרי חיים וחומרי מתים
וחובה הוא לדעת מה היא שברת אביי דבספינה שייך סברא
דהרי מת והרי קברו ולכאורה כאשר נותנים חומרי חיים ע״כ
דאין מת ואין קברו • וא״כ תמוה לפ״ז דמאי מקשי לרבה "
אשר כל עיקר סברת רבה הוא מחמת דהרי מת והרי קברו :

(טז) והנה

התוס׳ שם כתבו וז״ל הקשה הריב״ס אמאי לא
פריך ליה מדתנן בגיטין הניחו זקן או חולה
בחזקת שהוא קיים ואוכלת בתרומה ולא אמרינן דילמא מת ־
ואינה קשיא דהתס לא מת לבסוף אבל הכא מת לבסוף ולא
הו״ל לומר שעמד אי לא משוס דמדמינן ליה לספינה המטורפת
ביס דהוי כמו שסופן לאבד במים ואפ״ה חשבינן להו בחזקת

ומבואר

שהם חיים עדיין א״נ כו׳ :

מהתוס׳ פירוש בקושית אביי לרבה דמחמת
שספינה רובן לאבד סובר אביי דהוא כסברת
הרי מת והרי קברו ־ כי מה שרובא הוא כעין וודאי ־ וא״ש
דרבה סובר דכיון דעכ״פ יש מיעוטא דניצוליס לא הוי כהרי
מת וודאי • וכמו שדקדק רבה לשיטתו והאריך לומר הרי מת
והרי קברו • כלומר הרי קברו ולא מחמת רובן למיתה לבד
וא״כ תירוץ התוס׳ לקושית ריב״ס הוא מוכרח אף לולי קושית
ריב״ם • דזהו כל עיקר דברי אביי בקושיתו לרבה דרובס
לאבד הוי כהרי מת כו׳ ובהא דהניחו זקן כו׳ ליכא רובם •
וכתבו שפיר התום׳ על דברי ריב״ס ואינה קשיא כלומר שאין
התחלה לקושיתו ואינו צריך לנגר ובר נגר דיפרקינה ופשוט "
ולכאורה דברי הריב״ס כקושיתו תמוה דמאי קארי לה :

והנה

כתבו התוס׳ שם טוד אי נמי מההוא משנה
(יס
לא יכול להוכיח חלח שהוא בחזקתו כמו שהניחו
אבל מהך משנה יש להוכיח שניצול מחלי׳ כמו בני הספינה
המטילים ביס שנצולו מן המיס ע״כ :

ןיען

להבין דמאי ראו התום׳ לחדש עוד תירוץ הא״נ כיהודא
ועוד לקרא דהרי 'תירוץ הראשון מוכרח הוא מהגמ׳ אף

לולי קושית הריב״ם ואינה קושיא ומה בצע כשנחדש עוד
חילוק שכתבו בהאי נמי • אשר הוא זה רק בכדי לתרץ לקושית

אבל

ע״כ דשני הסברות שכתבו התום׳ בשכי התירוצים
(ייז)
מוכרחים המה צהתוס׳ • ומחמת שני דברים בה
המוכרחים יתרצו לקושית הריב״ס • גס קושית הריב״ס צריך
ביאור להבין דקארי׳ ליה מאי קארי׳ ליה כנ״ל :

גם

יש להבין דהלא בין הא דספינה שרובן לאבד הוא
משנה בנימין (כ״ח ע״ב) והא דהניחו זקן או חולה הוא
משנה שם ע״א וחביי מקשה מסיפא דממנה יש קושיא חזקה בדרך
קו״ח דמה ספינה שרובן כו' ומהניחו חולה עכ״פ קו״ח ליכא :
טןיך יש לדקדק בדברי הריב״ס למא נקע בקושיתו מסיפא
דרישא שהוא בחזקת קיים ואוכלת בתרומה * ולמה
לא נקע בלשון שברישא דנותן לה בחזקת שהוא קייס ומקלינן
ואף באיסור א״א :
(יע) ןיען לישב דברי הריב״ס שעיקר קושיתו מהא דאף
בהגיע לגבורות ואף בהניחו בן מחה הוא הכל
בחזקת קייס שבגבורות הוי וודאי רובא דמתיס ובפרט בעבר
זמן הפלגה • וחביי הוא דפריך ואביי לשיטתי׳ וודאי דסביר
הכי חף לענין ליתן הגט ולהפוסקיס גדולי הראשונים כן
ההלכה כאביי ׳ ומבואר דהחזקה מכריע נגד הרובא ודינו
כוודאי חי ־ ואף רבה דפליג על אביי • הנה למ״ש התום׳
ביומא (נ״ה ע״ב) ד״ה והתנן לענין תרומה אף רבה מודה *
ופלוגתייהו רק בגט מהמת הומר א״א לבד • ונכון לומר מאוד
דהריב״ס סובר כשיטת התום׳ דיומא הנ״ל ושפיר הקשה
מהחזקה שאוכלת בתרומה אשר בזה לכ״ע הוא בחזקת קיים •
ובאם שהי׳ מוכיח מזה הי׳ מוכח דמדין וודאי הוא דבחיים
הוא אבל כאשר מוכיח רק מה דספינה רובן לאבד הרי מוכיח
רק דהוא בספק חיים ומתים :
אף שבארתי לנכון קושית ריב״ם כנ״ל אבל מה שאף
בגבורות הוא בחזקת קיים אביי מוכיח שם מברייתא
וכן אף חס נאמר דרבה מודה בתרומה ולא פליג רק בחומר
א״א ונאמר דמאי דמשני לרבה כיון דאיפליג אפליג הוא רק
לענין חומרא דא׳יא דלא מחמרינן בדאיפליג • ובעיקר הדין
מודה לאביי דאין לחלק • וא״כ ההוכחה הוא רק מהברייתא
חבל במתניתין לא הי׳ יכול אביי למפרך דדלמא הוא רק בלא
הגיע לגבורות וליכא רובא למיתה ובדליכא רובא אף לאביי
לא שייך כלל סברת רבה הרי מת והרי קברו * וזהו שכתבו
התוס׳ ואינה קושי׳ דהתם לא מת לבסוף כלומר דבזה שמבואר
במתניתין לח מת לבסוף כלומר ואף רובא למיתה ליכא ובספינה
דרובא למיתה הוי כמו הרי מת כנ״ל ולא תרצו עדיין רק לזה
דפריך אביי מספיגה ולא ממתניתין דהניחו זקן כו׳ אבל אכתי
לא מתורץ מידי בעיקר סענין דהלא באמת התם אף בהגיע
לגבורות וזהו עיקר קושית הריב״ם דמחמת דאף ברובא למיתה
שם הוא בחזקת קיים ולא אמרינן דמחמת דהוי רובא למיתה

והנה

הוי כהרי מת והרי קברו * אכן זה הקושי׳ הוא גם כסתירה
לכאורה מהא דשם הוא בחזקת קייס ובהא דספינה שג״כ
רובן לאבד הוי רק בספק חיים ומתים י ומוכרח לחלק בין
הענינים אף לולי קושיית הריב״ס וזהו שכתבו עוד התום׳
אי נמי מההוא משנה לא הי׳ יכול להוכיח • כלומר מחמת
דע״כ יש חילוק בין ההיא משנה למשנה דספינה• דבהך
משנה הוי חזקה חזקת חי אלימתא שמחזקינן שהוא כמו
שהניחנו אבל בהא דספינה שנטבעו ונפלו למים וכיסן הים

אם נאמר דסוא בחזקה שהנחנוהו הרי מח וודאי הוא •
ונשתנה כבר חזקת חיים שלו ונתחדש כבר שחזקת חיים
סיתה עומדת להשתנות ממילא ע״פ שכסהו המיס והרוב אינם
ניצולים ואם ישאר בחזקה ההוא מת הוא וודאי ־ ולכן חין
בזה הדין דיהי׳ בחזקת חיים • ועכ״ס הוי בספק חיים ובספק
מתים

שר ת עמודי א״ש חלק א
מתים מחמת חזקת חיים הקדומה ע״י שנאמר שיש מיעוט
הנמלטים ועי״כ נשאר בחזקת חיים שלו ובזה האופן הוי בספק

ומתיס ושפיר לומד מזה להענין שאנו צריכים לומר
שנצול מחליו מכש״כ שרוב חולים לחיים :
עוד יותר בשני תירוצי וסברות התוס׳ ע״פ

חיים
(כ)

׳ שביארנו כי מוכרחים שניהם בהסוגי׳ • והנה
סברא הראשונה דמחמת דספינה רובן לאבד אומר אביי דדינייהו

כמו הרי מת והרי קברו ולכאורה קשה מאוד דמאי קאחזינן
שהגם דהוי רובא לאבד מ״מ אין דינו כוודאי מת אלא ספק
ממש ונותנים חו״ח וחומרי מתים • ואיך מדמה אביי הספק
להרי מת והרי קברו שהוא הוודאי הגמור שמת ונקבר •
ולכאורה שכיון שהוא בספק חיים ומתים ע״כ שהוא מחמת
כן שאין הרוב דין רוב כלל כמו שכתבו התוס׳ כתובות (דף ט׳
ע״א) ד״ה ואי בעית אימא דרוב רצון אין לו כלל דין רוב
ומדרבנן הוא כרוב • או כמו שכתבו התוס׳ בנדה (י״ח ע״ב)
ד״ה מיעוטא ששפיר הוא רוב אבל הוא שוה עם חזקה • ולכן
דינו מה״ת כפלגא ופלגא ממש • ועכ״ס אינו מוכרע ובדין
הספק לבד • ואיך מקשה אביי מזה דהוא כהרי מת והרי קברו
ולכאורה הוא שני הפכים בנושא אחד ממש:

ולכן

מוכרחים מאוד דברי הריב״ש הנ״ל וע״כ אביי דאומר
י ומה ספינה שרובן לאבד ביאורו שהוא רוב גמור ממש
ושהוא עדיף מחזקה חזקת חיים • וכיון שהוא עדיף מן הדין
סובר אביי שהוא כהרי מת והרי קברו כיון שמן הדין הוא
כוודאי וזכו רק לענין הנטבע עצמו כשאנו דנין אס הוא חי
או מת • הרי הרובא עדיף מחזקת חיים שלו * אבל כשאנו
דנין על האשה אס היא א״א או אשת כהן לאכול בתרומה הרי
יש לה עוד חזקה שהיא בחזקת א״א ובחזקת מותר לאכול בתרומה
ושני חזקות לעומת רובא דנעבעיס ולא ראו שיעור יציאת
הנפש הוי שסיר כפלגא ופלגא ועולה מיושב לנכון ודברי הריב״ש
מוכרחים וברורים • וזהו שיטת התוס׳ שכתבו בטעם דאביי
דמחמת שרובא לאבד הוי כהרי מת והרי קברו שהוא רק
לגבי המת כלומר הנשבע אבל לא לגבי האשה • ודוק :
(כא)  ЛТ31שכתבו התום׳ עוד סברא דברוב דספינה שלאבד
אין החזקה טובה דאס הוא כמו שהנחנוהו הרי
הוא מת וודאי וביארנו שהוכרחו התום׳ להוסיף זה שלא יקשה
קושית הריב״ס לפי מה שאביי עצמו (וכן פסקו רוב גדולי
הפוסקים) סובר שאף בהגיע לגבורות ואף זמן הפלגה ואפליג
נותנים בחזקת קייס ־ ולענין תרומה אף רבה מודה לפי
שכתבו כך התוס׳ ביומא הנ״ל • ולא תקשי למה בספינה שרובן
הוא
לאבד הוי בחזקת חיים ומתים * ובהניחו זקן וחולה
בחזקת קייס וכבר ביארנו דמה שרובא למיתה הוא רק
כשאנו דג ין לגבי׳ לבד שלאביי הוא כהרי מת והרי קברו•
וא״כ אף דרבה סובר דלא הוי זה כהרי מת והרי קברו • מ״מ
קייס קושית סתירה הנ״ל אף לרבה לפי מ״ש דרבה מודה
דאף בהגיע לגבורות אוכלת בתרומה • ושלא החמיר רבה רק
בחומר א״א • ומדוע דינה לאכול בתרומה מחמת חזקת חיים
וחזקת שמותרת בתרומה ־ ובספינה אסורה לאכול בתרומה •
וכמו כן קשה להפוסקים הרי״ף והרמב״ם והרא״ש ושארי
הפוסקים דפסקו כאביי שאףבהגיע לגבורות וגס אפליג שנותנים
לה גע בחזקת קייס • והוא הכל מטעם שני חזקות הנ״ל
ובהא דספיגה הוי בספק חיים ומתים :
הוא מ״ש התום׳ לחלק בין החזקות דהספינה
שהוא הנטבעים יש גרעון בהחזקות דכשנטבעו
שרובץ עומד לאיבוד ונאמר שהוא כמו שהנחנוה הרי זה מבטל
לחזקת חיים • וחזקת א״א " ורק עפ״י מיעוט הנמלטים נוכל

ומוכרח

לומר
בדין
ששוב
שכיח

שנעמידו בחזקת חיים ובחזקת א״א • ושפיר הוי רק
הספק • ובנעבעיס ושהו עליהם שיעור יציאת הנפש
הנמלט להלאה משיעור שליטת עין הוא מיעוט דלא
כלל • וכמו שאומר ביבמות (ק״כ ע״א) כמה גדולים

עג

דברי חכמים כו' •ומבואר שלא מולה על לב איש לחוש לזה ־

וחכמים הוא שחששו • וקרה שכן ראינו כמבואר שם וזהר
מגרע ביותר לחזקה שהי׳ קודם הטביעה כי אחר הטביעה
יש ג״כ כעין חזקה שנאמר שכך נשאר תחת המיס ולא עלה •
ובפרט אס נפל במשאל״ס ושהו וראו שיעור יציאת הנפש• ולומר
שאולי נעשה שינוי דלא שכיח כלל שעלה רחוק מפליטת עין
ומסייע הרוב הגדול דל״ש מאוד זה שיעלה בהדי זה שראינוהו
שכיסהו המים • ושנעמיד ע״ז החזקה ושלא עלה • ולכן שני
החזקות חזקת חיים וחזקת א״א נתגרעו מאוד • ונשתנו באופן
שעומדים הי׳ ע״פ רובא הגדול להבעל .וחזקות העומדות
להשתנות באופן כזו אף דתרי הוי • הרובא הגדול עדיך מנייהו
ולכן באס שהו שיעור יציאת הנפש אם נשאת לא תצא -
ובדלא שהו מ״מ יש רובא גמור דסופן לאיבוד ומיעוט חשוב
שאינו מאובדיס ועולים • ואז הוי בספק חיים ומתים הרובא
לעומת תרי חזקות הנ״ל שג״כ נשתנו להבטל * ורק מיעוט
דשכיח מעמיד לשני חזקות שהי׳ עד עתה חזקת חייס\חזקת
א״א והוי בדין השקול כמו דכתב הריב״ש וכדהוכיחו זה מהא
דספינה רובן לאבד שמחמת זה סובר אביי דלענין הנטבע
עצמו הוא כהרי מת והרי קברו * וש״מ דרובא ממש הוא
ועדיף מחזקת חיים שלו • ומ״מ האשה נדונית בדין הספק
מחמת שיש לה עוד חזקה אחרת שהיא בחזקת א״א * ועולה
הכל מיושב ומדוקדק • הכרח דברי הריב״ש שמה דאומר
ספינה שרובא לאבד שהוא רוב גמור * גס זה דמדמה אביי
להרי מת והרי קברו • והגס שנידון בספק חיים ומתים •
ושלכן תירוץ הראשון של התוס׳ וודאי מוכרח הוא מחמת
קושית אביי • ומ״מ יש עדיין מקום לדברי הריבים בקושיתו
ולא מותמה דקארי' לה מאי קרי לה • גס מה שכתבו התוס׳
עוד תירוץ בסברא שחילקו בין הא דספינה שנעבעים גרוע
חזקת חייהם שלא נאמר שהוא כמו שהנחנוהו • ודימו לזה גס
הא דמקשי עלה ־ שצריך ג״כ לומר שעמדו מהחולי ולא קשה
על דברי התום׳ שלא הוי התירוץ והסברא מוכרחין מחמת
שהתירוץ הראשון מוכרה הוא וודאי • אבל שגם מ״ש בתירוץ
השני מוכרח הוא לחלק בכך ופירשו שפיר דאחרי דע״כ שיש
חילוק בין הא דספינה רובן לאבד דלא מוקמינן בחזקת חיים
והוי בספק חיים ומתים ובהא דהניחו זקן ועבר גבורות ואף
זמן הפלגה מוקמינן בחזקת קייס לקולא י ואף דוודאי גס שס
איכא רובא • ואף רובא יותר והמיעוט דהייס יותר ממאה
בצירי מהנמלטים לחיים בספינה שנטבעה ולא עמדו וראו
שיעור יציאת הנפש וכיון דע״כ יש ביניהם חילוק סברא
ובשניהם איכא תרי חזקות שוות בכזה כן בזה • ואביי דפריך
מה א דשפינה שרובן לאבד להא דאמר רבה הרי מת כו׳ שרוצה
אביי לדון מיני׳ שנחוש שעמד מחלי׳ ערס שכיב י ע׳׳כ שבענין
הסברא המחלקת בין הא דשפינה להא דהניחו זקן כר' יש בזה
דהרי מת כו׳ כמו בהא דספינה וכו׳ ואם כן מוכרח זה להיות

גס תירוץ לקושית ריב״ם כמו שכתבו כן התום׳ בהאי נמי וכו׳:
(כב) ומזח מבואר לנו במה

שהי׳ מופלא מאתנו כי לא

מצינו בזה בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים
מה הוא זה דעדיף כ״כ חזקת חיים בהניחו זקן כו׳ ועבר
גבורות וזמן הפלגה דרובא וודאי מתים וחזלינן לקולא בתר
חזקה ושפיר נוכל ללמוד דאינו בזה רק מה שכתבו התוס׳
דבהניחו זקן הוא החזקה דהוא כמו שהנחנוהו באס איתא
דיש סברא אחרינא לחלק וזה הסברא האחרינא מחייבת חילוק
הדין ביניהם ומדפריך אביי מהא דספינה להא דהרי מת כו׳
ע״כ שדומה הא דהרי מת כו׳ להא דספינה רובן לאבד • ויש
גס בהא דרבה הרי מת כו׳ הך סברא שמחייבת הדין בהא
דספינה מה שאינו כך בהא דהניחו זקן ואם איתא כך הי׳
להתוס׳ לתרץ לקושיית הריב״ס בזה החילוק עצמו המחייב
חילוק הדין הנ״ל ומוכח וודאי דאין בזה רק מה שכתבו התום׳
וזו היא המחייב חילוק הדין • דבהא דספינה כו׳ הוי חומרי.
חיים
(ה״א) קייץ

שרת עמודי א״ש חלה א
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חיים ומתים משום דהחזקות הס גרועים שלהרובא מסייע לומר
שהוא בחזקה כמו שהנחנוהו • ולכן הוי תרי חזקות רק כרובא•
והוי פלגא ופלגא• אבל בהניחו זקן כו׳ דרק דהוא כמו שהנחנוהו
הרי הוא בחיים• והוי שני חזקות אלימתות ותרי חזקות
אלימתות עדיפא מרובא :

(כג) אכן

בחדא חזקה אף אם הוא שנאמר דהוא כמו
’ שהנחנוהו עדיפא ג״כ ממנה רובא לרבנן דלא
חייש למיעועא כדאיתא ביבמות (קי״ט) יעו״ש דלרבנן בהלכה
יצרתה למדה״י ושמעה שמת בעלה • לרבנן מותרת האשה
לשוק בלי יבוס וחליצה מחמת דרובא דמתעברות ויולדות ולא
מפילות • עדיף מחזקת אסורא לשוק בלי יבוס וחליצה ־

(נח) ג□ אס נאמר דאף לרש״י יש ספק עוד דילמא העיסה
שביד התינוק אינו רק שאדס אחר נחנו " מ״מ
לא שייך בזה לומר שאינא ב' חזקות להעיסה ולהחינוק •
דכיון דעל התינוק ראוי לדון לעצמו שאילו באיזה פעס עתה
או בעבר טיפח בשרצים ונטמא • הרי נידון מחמת רוב טיפוחו
בשרצים לטמא ־ והוא מאז בחזקת טומאתו בחזקה דאתי מכח
רובא הנ״ל ועתה על העיסה יהי׳ רק ספק אחד ורובא וחזקה
אחד • ונמו שכתבתי לעיל:

והנה

הארכתי הרבה לישב לדברי הריב״ש דלא תקשי
(כע)
עליו מהא דפרה אדומה שנא נאמר דהוי נב׳
חזקות חזקת טומאת-האדם שמזין עליו ־ וחזקת שאינה זבוחה
דלמא במקום נקב שחט שהקשה נך בנודע ביהודא בח׳
אבה״ע סי׳ מ״ג ושלא תקשי עליו מהא דרוב תינוקות
מטפחין שהקשה זה הגאון הגדול מוהר״ח מוולאזין בתשובתו
הנדפסת בספר מקור מיס חיים להגאון מוהר״י מבריסק
בקונטרס שקראו בשם_ענף עץ אבות שהוא מאביו הגאון בעל
מנחת אהרן ויעו״ש בסימן ד׳ וה׳ וא״ו:

ויעויין בתוס' 'קדושין (פ' ע״א) ד״ה סמוך יעו״ש* והגם
דהחזקה היא שהוא כמו שידענוהו מאז * וכן בתינוק שנמצא
בצד עיסה דחזקת העיסה שהיתה טהורה • והיא כשהיא
כמאז • אבל תמיד רובא עדיף מחזקה אף נגד חזקה אלימתא
כנ״ל וקושיית הריב״ש דיהי׳ רובא עדיף מחזקה ־ ותירצו שלא
עדיפא מב׳ חזקות הוא בין בהא דספינה רובן לאבד ובין
הי׳ קשה כמו כך בהניחו זקן ועבר גבורות והפלגה • ומתחלק
התירוץ הזה דב׳ חזקות שאני • אבל בהחזקות בספינה שנטבעה
הוא רק כשנאמר שנמלטו הנטבעים ולא כמו שהנחנוהו "

שם דהגאון מוהר״ה זללה״ה כתב שם דקושיות הריב״ש
מהא דספינה רובן לאבד דלמה^לא נאמר רובא
וחזקה רובא עדיף ע״ז ביאר הגאון הנ״ל דלמ״ש התוס׳ בכתובות

ולכן הוי שוה עם רובא ובספק חיים ומתים ובהניחו
זקן וכו' דהחזקות הוא אלימתות דהוא כמו שהנחנוהו עדיפא
שני חזקות מרובא • ונתבאר לנכון בעזהשי״ת באר היטב :

(דף ט׳ ע״א) ד״ה ואב״א בשם ר״י דרוב רצון אינו רוב גמור
ורק מדרבנן הוא • דלפ״ז מתפרש כך גס בהא דספינה רובן
לאבד • וכתב הגאון הנ״ל שהעיקר כמ״ש התוס׳ בגדה (י״ח

(כי) לא□ תאמר למה ביבמות (קי״ט) לא נאמר ג״כ דאיכא

ב׳ חזקות חזקת האשה וחזקת הצרה• וכן
בתינוק שנמצא בצד עיסה חזקת טהרת העיסה וחזקת טיהרת
התינוק • כלומר לפירוש רש״י בקדושין שם דפירש דטומאת
התינוק הוא רק מחמת רוב תינוקות מטפהין • והבצק בידו.
ואס נאמר דהתינוק בחזקת טהרה וכן העיסה הוי ב׳ חזקות
ומ״מ רובא עדיף וקשה זה לכאורה לתירוץ הריב״ש :
(כה) אכן יש ליישב • דע״כ לא אומר הריב״ש דשני -חזקות
’ עדיפא הוא רק בשני גופים וגם שני עניניס
שונים • הבעל בחזקת חי והאשה בחזקת א״א אבל מה שהאשה
והצרה שתי נשים הם וענין אחד החזקה שלהם בחזקת אסורות
לשוק בלי יבוס וחליצה • ואף אס יהי׳ ׳עשר נשים הכל חזקה
אחת היא • ואס תאמר דלמה לא נאמר דנעמידנה בחזקת
שלא ילדה י ויש ליישב דהרי קא חזינן דהגמ׳ לא אומר רק
דמיעוט מפילות • ולא דמיעוע אין מתעברות כלל מחמת
דעקרות לא שכיחא כלל וגס דהצרה היא בחזקה דאתי׳ מכח
רובא שאינן עקרות ומתעברות ורק מיעוטא דמתעברות
מתעברות בני ט' וז׳ • ומיעוטא בן ח׳ ומפילות " וא'׳כ ע״כ
נשתנה חזקת הצרה שלא היתה מעוברת ולא ילדה לא בן ז׳
וט׳ ולא בן ח׳:

(כו) ובהא

דרוב תינוקות מטפחין לפירוש ר״ת קדושין
(פ׳ ע״א) ד״ה שדרכו וודאי דלק״מ דסובר
דלהתינוק ליכא כלל חזקת טהרה כמבואר שם וכל עיקר
שהקשינו הוא .רק לשיטת דש״י שטומאת התינוק מטיפוחו
בשרצים " ומדקא חזינן דלא מדברת הגמ׳ מה שיש ס״ס ספק
דילמא מה שהעיסה רק בצד התינוק ודילמא אדם אחר נתן
למעוט בצקבידרוספק לא נגע בשרצים אבל מהגמ׳ נראה דהספק

הוא רק אם נגע בשרצים :
(כז) הה הוא חזקה שהבצק שבידו לקחו בעצמו מהעיסה
כי למה ולמה יקח אחד מהבצק ליתנו לו אשר
הבצק אינו ראוי לאכילת התינוק * וממעשי התינוק לבד הוא
כן נראה נכון לומר לשיטת רש״י • וא״כ הוי חזקת התינוק
וחזקת העיקה • ענין אחד • כמו אס הי׳ ביד התינוק שנים
או יותר עיסות • שלא מתרבות חזקות כרבוי העיסות וכמו
שכתבתי לעיל שלא מתרבות החזקות א״א כשיש לאחד
הרבה נשים:

וחזיתי*

ע״ב) ד״ה סמוך ובשארי מקומות בשם ר״ת דרוב תינוקות
מטפחין הוא רוב שאינו גמור לענין זה דלא הוי עדיף מחזקה
והוא כפלגא ופלגא מה״ת • וכך מתפרש בהא דספינה רובן
לאבד ״ שהוא רוב השוה לחזקה והוי מה״ת בדין הספק •
ויעויין בו שדעת הגאון הנ״ל עיקר דלא כהריב״ש :

(ל)

ולטנ״ך
*

וכן הוכחתי מהא דאביי מקשה מהא דספינה
רובן לאבד על דברי רבה דהרי מת והרי

קברו " וכמו שפרשו התוס׳ בב״ב שם דמחמת

דרובן לאבד

הוי כהרי מת והרי קברו .דע״כ דהוי רוב גמור המכריע נגד
החזקה ושצריך לילך אבתרי׳ מדין הגמור פאל״כ לא הי׳
מקשה אביי מידי ולהריב״ש לא אשתמטתי׳ לדברי התוס׳
דכתובות ונדה ושארי מקומות הנ״ל ושהביאס הגאון מוהר״ח
ז״ל אבל הוכחת הריב״ש הוא מחמת דמדמה כהרי מת והרי
קברו ש״מ דלענין ולגבי זה הנעבע חשוב כוודאי ולא כספק
ושפיר הקשה דלמה לא אזלינן גם בתר רובא לגבי התרת
האשה לשוק ולגבי דין אכילת תרומה ־ וע״ז תירץ שפיר
דלהאשה יש עוד 'חזקה שני׳ ותרי חזקות עדיפא מרובא:

גם

הוכחתי שע״כ בדברי התום׳ דבב״ב שם מתפרש הכל
עפ״י דברי הריב״ש * ואיך שעולה מדוקדקים ומבוארים
באר היטב ושלולי דברי הריב״ש אין לנו מה לתרץ ולבאר
בטעם דבהניחו זקן ועבר גבורות ובפרט אף זמן הפלגה
דמוקמינן הכל בחזקת חיים לאביי ושם ההלכתא לרוב ועיקרי
הפוסקים ולהתוס׳ דיומא אף לרבה ־ ועפ״י מה שכתב הגאון
מוהר״ח בדבריו שם לצרף לזה שבספינה רובן לאבד שלפי
פירושי הנ״ל הוא שוה לחזקה והוי ספק השקול אך שנפל שם
גובה ב׳ קומות שיש בזה השיעור כדי להמית יתוסף ויוגדל
הרובא שיהי׳ עדיף מחזקה והגס שאיכא חזקתו וחזקת א״א
דרובא עדיף אף מב׳ חזקות יעויין בדבריו כמו כן נאמר דכיון
דסתס ב״א ימי שנותיהם שבעים שנה ובגבורות פ׳ עכ״פ
רובא וזמן הפלגה יצורף עוד והוא וודאי רוב גמור ובפרט
דהחוש יעיד ע״ז " שאין נמצא אפי׳ באלף אלפים מי שיחיה
יותר מזמן הפלגה:

1א״כ

ע״כ דרק החסרון ברובא הוא ואין שום ענין לדין
לגירעון כח הרובא רק כאשר נאמר דהמ יתה של ב״א
שהוא ע״י מה״מ חשוב כרובא דתלי במעשה • וכבר הוכחתי
בראיות

*

שרת עמודי א״ש חלק א
בראיות ברורות מהתוס׳ דלא שברי כן וגס דסברי שכל עיקר
חסרון דרובא דתלי במעשה הוא רק מדרבנן וא״כ שיטת התוס׳
ע״כ כהריב״ש• דב׳ חזקות חזקת קייס וחזקת א״א עדיפא מרובא
וכמו שביארתי דהוא בחזקות טובות שנאמר שהוא כמו שהנחנו
כמו שכתבו זה הסברא
בשיטת התום׳ והריב״ש

התום׳ בב״ב הנ״ל • כנלע״ד ברור
וחולק לא מצינו בראשונים ע״ז:

(לא)  ЛЛУЙ1נעיין עוד בהתוס׳ ב״מ (ל״ט ע״ב) ד״ה
דילמא כו׳ דאביי הוא דאמר שם דילמא
שכיבא סבתא והקשו מהא דנותניס לה בחזקת שהוא קייס •
וע״ז תירצו דהסבתא הגיעה לגבורות וכבר עמד בזה כת״ר
דחיך מתרצי לאביי מהא דהגיע לגבורות לא דזהו רבה קאמר
ואביי פליג שם עליו • ותמוה הוא מאוד:

ולזה

רצה כת״ר ליישב עפ״י מה דהוקשו לו עוד על קושית
התום׳ מהא דהניחו זקן כו׳ הלא בגיטין שם אומר
אביי דבברייתא כליגי ר״מ ור״י אי חיישינן למיתה או לא
ומתניתין דגיטין אתיא כר״מ אבל לר״י דהלכה כר״י בכ״מ
לגבי ר״מ שפיר חיישינן למיתה ־ ואי משוס דסתמא דגיטין
כר״מ הלא הרשב״א בחידושיו לב״ק (ק״ב ע״א) כתב דההוא
כללא (יבמות מ״ב ע״א) דמחלוקה בברייתא וסתמא במתניתין
הלכה כסתמח דמתניתין ר׳ אבוהו בלחוד הוא דכייל לה
ואמוראי אחרינא לית להו הכין ע״כ ־ וא״כ א״ש מאי דאומר
אביי דילמא שכיבא סבתא דהלכה כר״י דחייש למיתה :

ושע׳פ

זה ..כתב כי הגם שהתוס׳ עמדו על דברי אביי הלא
רק דמבואר בו הא דהחשש דלמא שכיבא סבתא
׳
אמנם עיקר קושייתם אינה כלל לאביי כי אס לרבא דאומר
בגיטין שם דילמא מת לא חיישינן אליבא דכ״ע וע״ז שפיר
תירצו דבהגיע לגבורות לא דגירסת התום׳ בגיטין שם הי׳
כמו שהוא בגרסתינו דרבא הוא דקאמר דבהגיע לגבורות לא
וא״ש רבא לשטתי׳ ־ זהו תוכן דברי כת״ר:

 ЛГПמלכד מה שכבר ביארתי בעיקר הגירסא רבה
ולא רבא יעויין בדברי לעיל גס דברי התוס׳
שעמדו על דברי אביי דחוק הוא לפרש דאין סובב דבריהם
כלל לאביי ומ״מ בדוחק הי׳ אפשר ליישב כדברי כת״ר אכן
לא נוכל כלל ליישב בזה מטעמים שאבאר :
(לג) מה שבנה יסוד על דברי הרשב״א הנ״ל שכתב דשארי
אמוראי לא סבירא להו האי כללא דר׳ אבוה דסתס
במתניתין ומחלוקה בברייתא דהלכה כסתמא דמתניתין • הנה
בהתוס׳ בשבת (דף פ׳ ע״ב) ד״ה והאמר ר״י הלכה כסתם
יעו״ש שפשוט להתוס׳ שם דהלכה כסתם משנה אף דאיכא
מחלוקה בברייתא:

ויטוייל

עוד ברי״ף מס׳ שבת פ׳ כל הכלים בהא דתנן כל
׳ הכלים הניטלין בשבת שבריהס ניטלין עמהס ובלבד
שיהיו עושין מעין מלאכה ד״י אומר ובלבד שיהי׳ עושין מעין
מלאכתן-וכתב הרי״ף דבעל הלכות כתב בשם רב צמח גאון דהלכתא
כר״י והרי״ף כתב שם דאחרי דשנה רבי לדברי ר״מ בלשון סתם
והגס שמביא אח״כ לדברי ר״י הלכה כר״מ והגס שבברייתא לא
שנה בלשון סתס ל״ח למחלוקה שבברייתא יעו״ש • ואף בעל
הלכות בשס רב צמח גאון לא כתבו רק דבמתניתין פלוגתא
הוא • ורק הת״ק שהוא ר״מ נשנה בלשון סתם • אבל בסתמא
ממש לא מצינו דפליגי ומ״ש הרשב״א דאמוראי פליגי בזה כן
הוא בירושלמי פ״א דמגילה ה׳ ד׳ • ויעויין ב־שו״ת ר״ע אייגר
חלק אבה״ע סי׳ קכ״ב מזה ־ והנראה דדעת הרי״ף והתום׳
הנ״ל דתלמודא דידן הנה ביבמות (מ״ב ע״א) מביא רק לדר׳
אבוהו דאמר רבי לא שנאה חיי׳ מנ״ל וכן אומר בתלמודא דידן
בעירובין (צ״ב ע״א) יעו״ש־ש״מ דכך הוא עיקר ודלא כהירושלמי:
(לד) וכץ כתבתי רק לדברי כת״ר שפשוט לי׳ דאביי דאומר
כתנאי ר"מ הוא דלא חייש למיתה ור״י חייש
למיתה ואתי׳ התמא דמתניתין כר״מ • אמנם הנה הגמ׳ בסוכה

עד

(דף כ״ד ע״א)₽אומר הגמ׳ וכן מסיק שס דלאביי הוא איפוך
דר״י חייש למיתה ור״מ לא חייש למיתה• וא״כ אתיאסתמא
דמתניתין דלא חייש למיתה נר׳ יהודא • וא״כ אף להרשב״א
ולכל אמוראי ההלכתא דלא חיישינן למיתה • וא״כ קשה וודאי
דמאי תרצו החוש' על קושייתם על דברי אביי דאומרדלמא
שכיבא סבתא והלא לא חיישינן צמיתה • דהסבתא הניעה
לגבורות והלא אביי לשיטתי' דאף בגבורות לא חיישינן למיתה
והוא תמיה גדולה על דברי התוס' וצריך תלמוד:

(לה)

ויטריל

בש״מ למש׳ ב״מ שם שמביא בשם תוס׳
 1שאנן שכתב כדברי התום׳ הנ״ל וכן כתב

בשם תלמידי הר״פ שתירצו ג״כ דמיירי שהסבתא הגיע׳ לגבורות

והתום׳ וכן התום׳ שאנן הקשו ע״ז מהברתא דא״כ גס הברתא
הגיעה לגבורות ואס הברתא;הגיעה לגבורות הרי הסבתא התפלג
וכיוון דהתפלג התפלג ולמה חששו למיתה * אבל תלמידי הר״פ
תרצו לזה דסברי דלא כרש״י דכתב דבתשעיס אתפלג •
ומשמוניס לתשעים רק עשרה * ואין אשה מתעברת בדורות
■ האחרונים רק אחר י״ב שכה * (יבמות י״ב ע״א וכתובות ל״ט
ע״א) ולכן וודאי הסבתא היא בת צ״ג כשהברתא הגיעה
לגבורות • אבל תלמידי הר״פ תירצו דבק׳ הוא זמן הפלגה

כשיטת הרמ״ה וכן כתב בקרבן נתנאל בגיעין (פ׳ ג׳) ציון
 .י״ב דהרמ״ה מתרץ לקושית התוס׳ כך • וא״כ הרי התוס׳
והתוס׳ שאנץ וכן תלמידי הר״פ ולהק״נ כך הוא גס שיטת
הרמ״ה שמיישבים כולס לדאביי דחייש דילמא שכיבא סבתא
דהוא בהגיעה לגבורות • ותמוהים בכל דהלא אביי הקשה לרבה
דאומר בהגיעה לגבורות לא ועלה בתיובתא והא דאומר אח״כ
ואב״א כיון דאיפליג אפליג רק סתמא דגמ׳ אומרת דיש לתרוצי
לדברי רבה בכך ואביי וודאי נשאר כמו דפריך לדרבה וכסליק
אף הגמ׳ קודם בתיובתא ואשר ע״כ רוב ועקרי הפוסקים
פסקו להלכה דלא כרבה ואף דעת המחמירים דבהגיע לגבורות
לא והוא הרמ״ה מחמיר רק לכתחילה והראבי׳ מחמיר כרבה
ויותר לא הובא בב״י לטור סי׳ קמ״א אבל זה לא מובא דיעות
■שיסברו דאביי לא פליג כלל לפי המסקנא דמתרץ ורבא כיון
דאיפליג אפליג ־ גס לא הובאו דעת הראשונים הנ״ל דתירצו
דלכן אומר אביי דילמא שכיבא סבתא דהגיע לגבורות •
ושבגבורות חיישינן למיתה אף לאביי • וע״כ דלא פרשו כך
להתוס׳ ושייעתהו הראשונים הנ״ל ומחמת שרק הרמ״ה לבד
מחמיר רק לכתחילה לבד והראבי׳ חושש להחמיר אף בדיעבד
ויחידים המחמירים סתם בש״ע אה״ע סי׳ קמ״א כדעת הרבים
לקולא • ולדעת הראבי׳ בשם י״א וכמבואר בש״ך י״ד סי׳
רמ״ו בכלל או״ה דהעיקר כדעה הראשונה בכזה • וש״מ דהתוס׳
גסייעתיהו הנ״ל לא מטעם דהלכה כך׳ כתבו דהוא בהגיע
לגבורות • וצריך וודאי דברי התוס׳ וסייעתיהו הנ״ל תלמוד:

אמנם

יתבארו דברי התוס׳ וסייעתם הנ״ל ע״פ
(לו)
שביארתי בטעם מתניתין דמעמידין בחזקת
קייס לאביי אף בהגיע לגבורות ואף בעבר זמן הפלגה • והגס
דלא סובר כיון דאיפליג אפליג • וודאי רובא איכא בהגיע
לגבורות ורוב גמור וגדול בעבר זמן הפלגה כמו שיעיד המוחש
והנראה דלא ימצא אפי׳ אחד באלפי אלפים ורק ע״ד הזרות
מאוד הוא מי שיהיה בן ק׳ ומעלה ־ וגס בני צ׳ ומעלה לא
שכיחא מאוד • ולמה לא נאמר דרובא וחזקה רובא עדיף אלא
שהוא מחמת שיש שני חזקות חזקת חיים וחזקת האשה שהיא

א״א ואשת כהן בחזקת שמותרת בתרומה וכמו שכתב הריב״ש
בטעם ספינה שרובן לאבד * דהוי בספק מחמת דהוי תרי רובא
הנ״ל והתם החזקות גרועות שנשתנו בהטביעה שאם נעמיד
בחזקה שהנחנו מוטבע הרי הוא וודאי מת־וכשנאמר שהוא בחזקת
קיים הוא רק ע״י שנאמר שנצולו בדרך המיעוט לבד לכן
עדיף חד רובא הגמור כמו שני חזקות הגרועות מטעסהנ״ל

והוי בדין הספק • אבל בהניחו זקן דהוי תרי החזקות אלימתות
שנאמר שהוא כמו שהנהנוהו וידענו מאז " עדיפא המה לאביי

אף

148

שרת עמודי א״ש חלק א

אף מרובא הגדול דהמיעוט לא שכיחא• שאין חוששין אף
לכתחילה • ולהתוס׳ דיומא (נ״ה ע״ב) ד״ה והתנן להאי נמי
פס אף לרבה ל״ח רק לכתחילה ולענין גט לבד * אכן בזה
דאומר אביי דילמא שכיבא סבתא • לענין הורדת נחלה ליכא
בזה רק חדא חזקה חזקת חיים לבד אבל הך חזקה שהיה
הנחלה של הסבתא לא פייךחזקה חזקת מ׳יק דהרי הספק הוא אס
יש הסבתא מרא הקמא או דילמא שכיבא והוי הנחלאות של
יורשי׳ ומה לי אם הנחלאות של הסבתא או של היורשים מה לי
הכא ומ״ל התם איך שהוא רק חדא מהם הוי מרייהו-וכיון דליכא
רק חדא חזקה חזקת חיים וע״י זה החזקה רוצה לומר שעדיין
מרייהו היא הסבתא שחי׳ היא עדיין אבל כיון דבהגיע לגבורות
דרובה הוא למיתה משמונים ועד תשעים שמפני לכ״ע לא הוי
חזקה אחת נגד רובא • ובאם שהיה משמונים ועד תשעים
כאשר נאמר שקודם שמונים הוא רוב המתים הי' רובא עדיף
אבל אף אס נאמר כך עכ״פ טרם שמעינן לא הוי רובא שעדיף
מחזקה וכמו שכתבו התוספות בנדה (י״ה ע״ב) ד״ה מיעוטא
לענין רוב תינוקות מטפחין ולכן הוי ספק אס שכיבא סבתא
אס לא • וכל זה בדלא עבר זמן הפלגה דבעבר צ׳ ולא היינו
יודעים אס אפליגה • וחייתה יותר מצ׳ ואם מתה קודם ולא
אפליגה וכמו דרובא רוב גמור וגדול דמתים קודם ולא הייס
יותר מצ׳ ומכש״כ בעבר זמן ק׳ שנה ולא ידוע שאולי מתה
קודם צ׳ או עכ״פ קודם ק׳ שלא נמצאים המפליגים חייהם יותר
מק׳ אף אחד באלף אלפים וממיעוט דלא שכיחא מאוד הוא •
רובא כזה הוא עדיף וודאי מחזקה א׳ • ואביי דסובר דמעמידים
בחזקת חיים אף בזה הוא רק בדאיכא תרי חזקות אלימתות
פתרי החזקות הוא שהוא כמו שהנחנוה וידענוהו מאז • ובזה
סובר אביי דתרי חזקות הנ״ל עדיפא אף מרוב גמור וגדול •
והוא זה רק לענין לפוטרה בגט דאיכא ב׳ חזקות חזקת חיים
וחזקת האשה בחזקת א״א הנפטרת בג״פ • וכן לענין להאכיל
לאשת כהן תרומה • אבל לענין נחלה דליכא רק חזקה חדא
חזקת חיים ־ וידאי דעדיף רובא הנ״ל דרובא וחזקה רובא
עדיף • ומודה אביי וודאי דמורידין היורש לנחלה בדעבר זמן
הפלגה ולא ידענו כלל אם אפליגה וליכא מאן דפליג בזה :
זה מהתוס׳ דכתבו והקשו דאם הברתא
(לז)
הגיע׳ לגבורות הסבתא כבר הפליגה וכיון
דאפליגה אפליג ומעמידין בחזקת חיים ־ וקשה לכאורה על
דבריהם אלו דדילמא שפיר הסבתא הגיע׳ לגבורות והסבתא
הגס שכבר עבר שנות תשעים ושלשה בקירוב כלומר דע״כ
הסבתא כשילדה להברתא היתה לא פחות משלשה עשר פנים
דלא מתעברות עד אחר י״ב שנה כנ״ל באות (לה) אבל מנ״ל
דאתפלגה הסבתא ולא מתה קודם • ודילמא מזמן שנשבו
הסבתא וברתא עד זמן דשכיבא הך ברתא שבכאן שנשאר ממנה
ינוקא היה יורדות בהנכסיס שתי הברתות שהיו בכאן • אם
שירדו ע״פ ב״ד ואס מעצמם ולא מיחו 3״ר כי הוא כדין
וכששכבא הך ברתא חדא שבכאן ונשאר ינוקא ממנה הוכרחו
הב״ד לדון בזה איך לעשות כשיש הפק שהוא נכסי קטן •
ובאם שאז הגיע׳ הברתא שנשבה לגבורות בת שמ ניס • אבל
כשנשבית הסבתא והברתא יתכן שלא אתפלגה אז הסבתא •
והברתא לא הגיע׳ לגבורות רקאח״כ כדשכיב אחותה שבכאן
ועבר מאז שנים יותר משלשה • ומאז עד עתה לא ידענו כלל
אם שכיבא הסבתא ואס לא ־ אלא ע״כ דפשוט היה להתוס׳
מדאומר דילמא לא שכיבא סבתא שע״כ לא עבר בינתיים זמן
הפלגה דאם עבר בינתיים זמן הפלגה לא כיה ראוי להסתפק
דילמא לא שכיבא סבתא " אלא דראוי לדון בתר רוב הגמור
והגדול הזה דלא חיים יותר מתשעים ־ ועדיף הוא רובה מחזקה
אחת שהוא חזקת חיים לחוד והיה מחייב הדין וודאי דמורידין
לנחלה ונלמד מזה בענינינו דלא ידענו מזמן שעיגן זה כששים
שנה ועבר שבעים ושמונים ותשעים ומאה ויותר דלכ״ע עובר
זמן הפלגה במאה שנה ושפיר יש לדון בתר רובא ובפרט

ברוב גמור וגדול כזה אשר ידוע שלא נמצא אפי׳ אחד
באלפי אלפים ושע״כ אומר הגמ׳ ע״ז בתירוץהאב״א דכיון דאפליג
אפליג ומבואר דהוא כ״כ הפלגה יתירה עד שמי שהוא כך
הוא יוצא כ״כ מכללת ב״א עד שנידון בחידוש אף להקל להך
שנוי׳ ולעומת חזקה אחת חזקת חיים לחוד ודאי דרובא הנ״ל
עדיף לכ״ע ואף לאביי וליכא מאן דפליג ולענין להוריד היורשים
לנחלה שפיר מורידין כמו שהוכחנו מהתוס׳ הנ״ל ולפי׳ הנ״ל
הוא מעעס דליכא בזה עוד חזקה דחזקת מרא קמא ולא
שייכא דלהרובא הנ״ל ליכא כלל מרא הקמא בעולם וכנ״ל :
(לח) והא דהקשו התום׳ ע״ז דאס הברתא הגיע׳ לגבורות
הסבתא הפליגה וכיון דאפליג אפליג וזה משנה
הגמ׳ בגיטין לתרוצי לקישית אביי ואם דג רשתו שם רבא
ולא רבה כמו שהוא י:גמ׳ שלנו ובר״ן שם א״ש דשפיר הקשה
התום' מדרבא לדרבא אבל אם הגירסא שם רבה לא קשה
כ״כ קושית התום׳ • מ״מ י״ל דקושית התום' היא דלא ניחא
להו דיהיה זה הסוגיא נגד התירוץ ואב״א שבגיטין פס •
וסתימת הסוגיא ראוי לפרש דדברי יבא וסתימת השוגיא
יהיה עולה לכ״ע :
(לט) סלד י״ל דהתוס׳ סברי דהלכתא כרבה • וכדמשמע כך
מהתוס׳ יומא (נ״ה) ד״ה והתנן־והגס שלא מביא
*

בטור וב״י רק לשיטת הרמ״ה דחוששין להחמיר כרבה :

(«) ומצאתי

בהגהות מיימוני בפ׳ ח׳ מנחלות ה׳ ב׳ אות
ה׳ שכתב וז״ל אומר ר״ת כשהגיע׳ סבתא
לגבורות וחיישינן כאיכא דאמרי פ׳ כל הגט דאל״כ הא תנן
התם המביא גט והניחו זקן או חולה נותנים בחזקת שהוא
קייס ע״כ • והנראה שהוא מדברי ר״ת בספר הישר שלו ואין
נמצא אתי • וגרסתו בפ׳ כל הגט איכא דאמרי ולא כגירסתינו
ואב״א • ולפי דגרס איכא דאמרי כפיר יתפרש דאיכא דאמרי
דלא נאמר על קושית אביי תיובתא• אבל נתרצה דכיון דאיפליג
אפליג וההלכתא כאיכא דאמרי "והוי שפיר ההלכתא כך דבהגיע
לגבורות חיישינן ובדאיפליג אפליג :

ואפשר

דלפ״ז להאיכא דאמרי שפיר אף אביי קבל להך
תירוצא דכיון דאפלג אפלג • וכרבה דבהגיע
לגבורות חיישינן ועולים שפיר דברי התוס׳ דב״מ שתירצו אף
לאביי בהגיע לגבורות • והוא שפיר מר״ת אבל ר״ת סובר
דהפלגה הוא בק׳ והתום׳ סברי כרש״י דצ׳ הוי זמן הפלגה
ופשוט ויש לומר דהגה״מ דכתב בשם ר״ת למד כך בהתוס'
וסובר שהוא מר״ת ורק מה שהקשו ע״ז אינו מר׳ית • ולפ״ז ע״כ
שגס תוס׳ משאנץ ותלמידי הר״פ שבש״ע סברי כולס דהלכה
כרבה * והטור וב״י באה״ע סי׳ קמ״א לא מביאים כלל שיטת
פוסקים דסברי דהלכה כרבה ורק מה שהרמ״ה חושש לכתחינה ־
ולהראבי׳ כמבואר בב״י וע״כ דלא פירש הב״י התוס׳ ב״מ הנ״ל כך
ולא סבירא כדברי הג״מ הנ״ל וכבר פירשתי לדברי התוס׳
לנכון • ומ״מ חובה לבאר לדברי הגה״מ הנ״ל שיטת ר״ת הלל:
ממה שכתב דמיירי שהסבתא הגיע׳ לגבורות
(מא)
דאל״כ הא תנן דנותן בחזקת שהוא קייס
נראה מזה דשוה הוא לענין הורדה לנחלה עם נתינת הגע •
ולכאורה לא דמי להדדי דהתם איכא גס חזקת א״א ויש שני
חזקות• ואם נאמר דכוונתו דקודס שהגיע לגבורות דליכא
רובא מה לי חדא חזקה מה לי תרי חזקות אכן מזה שכתב
דהסבתא הגיע׳ לגבורות וכהאיכא דאמרי שם מוכח דסובר
דללישנא קמא דנשאר בתיובתא ואף בהגיע לגבורות לא חיישינן
שפיר גם לענין נחצה אין צריך לחוש דשכיבא סבתא • והגס
שרובים מתים בזמן גבורות ־ ויותר מגבורות שיחיו הוא רק
על דרך הפלגה ולמה לא יהיה רובא עדיף או עכ״פ שוה
לחזקה • ולמה ניחוש דשכיבא סבתא ועל כרחך דטעמא הוא
דשפיר יש שני חזקות גס לעמן הורדת נחלה * ושפיר שייך
סברת הריב״ש דתרי חזקות עדיפא מרובא " וכמו שביארתי

דב׳

שרית עמודי א״ש חלק א
דב' חזקות אלימתות עדיפא * ובשלמא לעכין גע שפיר איכא
ב׳ חזקות חזקת חי וחזקת א״א ־ אבל לענין הורדת כחלה מה
הוא עוד חזקה " ולכאורה חזקת מרא קמא וודאי ליכא בזה

(מב) אבל

כמו שביארנו לעיל :

נאמר דשפיר יש גומר דמוקמינן לנכסי הסבתא
כמו שהיו מאז לא של יורשי' ואס קדשו בהם
אשה לא^היתה מקודשת וכן אס היה קונים בהם אתרוג לא

היו

יוצאים בו ביום ראשון דבעינן לכס כן גס עתה קיימי
הנכסים בזו החזקה שאינם של היורשים [ג] :

(מג) ЛЗГП

זה לא שייך רק התם דהנכסיס מאז שהיו
הנה היו של הסבתא ולא של היורשים ושייך
חזקה הנ״צ אבל בעכיכינו שהשטרות שנשאר מהמנוח אף בזמן
שבשטר שאז ידענו שהיה להמנוח אז כסף להלוות או לתת
לעסקא • כל זה הי׳ רק אחרי שאביו הסבא שעגן לאשתו ובניו
שאנו דנין בו עבר זמן זמנים • זמן שיבה וזקנה וגבורות
והפלגה ולא ידוע כלל ממנו • וכשנעמידנו ברובא שכבר מתים
טרם עבור זמן הפלגה • הנה זה הכסף כשהיה מזמן שידענו
מהשער " לא היה כלל מיועדים לירושת האב הסבא יותר
מלבני האחים של בעל השטרות ואדרבא לפי הרובא הנ״ל לא
היה כבר האב הסבא בעולם • ולא שייך בהכסף או בהשער
העומד לגבות למה שכעמידם על חזקתם הראשונה • שחזקתם
הראשונה שהיה של בעל השער כבר אזלא לה שכבר מת
ויורשיו רק לא ידועים אבל כאשר נידן רק בתר רובא מברר
הרוכא שבני האחים המה היורשים וליכא לעומת זה רק חזקת
חיים של האב הסבא הנ״ל ורובא כזה בעבר זמן' הפלגה צ׳
וגס ק׳ וודאי ראוי להיות רובא עדיף ושפיר ראו להורידם
לנחלה לעכין השטר :

הקיצור

מכל דברי במערכה השני׳ הזאת שע״כ
(מי)
ודאי דרוב גמור וגדול הוא המתים קודם
י
זמן הפלגה ומוכרח לתרץ למה מקלינן להעמיד בחזקת חיים
שנעמידהו כמו
והלא רובא וחזקה אף בחזקה אלימתא
שהכחכוהו הוי הכל רובא עדיף ולמה בזה עדיפא החזקה
מרובא ומוכרח לתרץ זה באחד משני הפנים • אופן אחד
דלא חשיב רובא מטעם דהוי כרובא דתלי במעשה אכן
הוכחתי לעיל באות [ד׳ ה׳ ו׳] בשלשה ראיות דהתוס׳ לא סברי
כך וע״כ דהוא מטעם אופן שני והוא העיקר עפ״י דברי הריב״ש
והוכחתי מתוס׳ ב״ב דסברי כהריב״ש ושהטעם הוא דשני חזקות
עדיפא מרובא • והוא בשני חזקות אלימתות דמעמידין בחזקת
שהנחנוהו• ובחזקות קלושות כמו בנטבעיס במשאל״ס ולא

שהו דמ״מ הוי שפיר רובא דמתיס והמיעוט הוא שאינו כמו
שהנחנוהו תחת המיס אבל כשנעמידו בחזקת חיים והאשה
בחזקת א״א הוא רק פשנאמר שעלה מהמים בזה הוי שוה
הרובא לחזקה • ובספק חיים ומתים הוא • אס לא בשהו
שיעור יציאת הנפש ולא עלה דהוי מיעוט דל״ש בזה הרובא
עדיף וא״כ ל״ת " ובתרי חזקות אלימתות לאביי ושפסקו כך
רוב הפוסקים דמעמידין תמיד בחזקת חיים אף בעבר זמן
הפלגה " ע״כ דעדיף תרי חזקות הנ״ל אף מרובא גדול דהמיעוט
ל״ש * דמ״מ לולי שלמדנו מהתורה דאזלינן בתר רובא לא

ידענו אף ברובא כזה וחזקה למדנו ג״כ מהתורה ותרי חזקות
עדיף תרי מחד אף שהחדא הוא רובא הנ״ל • וביארנו בזה יפה
לדברי התוס׳ דב״ב הג״ל אשר בל״ז אין לו ביאור • ומוכיח זה

ולטנין
*

הכל על אמיתית דברינו בעזהש״י :

להוריד יורשים לנחלה ביארנו שני פנים אשר אחד
י מהם מוכרח וודאי כלומר אופן אחד דליכא בזה שרי

חזקות מחמת דלא שייך חזקת מרא קמא ולפ״ז בעבר זמן הפלגה

עה

ולא ידעכו אס אפליגה ראוי לילך בשר רובא רוב הגדול והגמור
דמשיס נגד חזקה אחש שהוא חזקת חיים לבד-ואף בממון להוציא
ממש אזלינן בשר רובא כזה היכא דהמיעוע ל״ש • יעויין
בביאורי הגר״א באה״ע סי׳ ק״ס ס״ק יו״ד יעו״ש • ושם הוי
ג״כ רובא לשוק וחזקה ליבוס • אבל רובא הגמור עדיף מחזקה
אף להוציא ממון ומכש״כ בעכינכו דליכא כלל חזקש ממון
ומורידין שפיר לנחלה:

ולפ״ז

ברמ״א ח״מ סי׳ ר״פ סעיף ז׳ דכתב ולכן ראובן
(מה)
שיצא בנו למדה״י ואין יודעים אם הוא חי
או לא אין אחי ראובן יורדין לנחלה בנכסי ראובן שמוקמינן
בנו בחזקשו שהוא חי * והוא מש״ה סי׳ שמ״ט ושם בש״ה
מיירי שהבן שיצא הוא בן ז׳ וראובן מש בשכש ע׳ אח״ז "
אבל איך הוא אס כמשך זמן טובא שהיה עובר זמן גבורה
והפלגה לא מיירי בת״ה " וסשימש הרמ״א נראה באין חילוק
ושמיד מוקמינן בחזקת חי ואינו עולה סתימת הרמ״א הנ״ל
לנכון ׳ע״פ הג״ל• ומ״מ שורש הדין לפי הנ״ל עולה לחלק דבעבר
זמן הפלגה מורידין שפיר לנחלה :

אבל

כשנאמר אופן שני דשפיר גס לענין הנכסים
(מו)
להוריד לנחלה שייך ג״כ לומר דיש שני חזקות
חזקת • חיים וחזקש הנכסים שלא היה של היורשים ועדיפא
מרובא לפ״ז א״ש כסתימש הרמ״א ומ״מ הוא רק כשיש
להנכסיס חזקה הנ״ל ובעניננו דליכא רק שטרות שנכתבו אחר
שעבד זמן הפלגה בזה וודאי שפיר מורידין היורשים לנחלה :

(מז) 1מה

שעומד לנגדינו מה שכל יסוד דברינו הוא על
דברי הריב״ש • והוכחנו שגס כך הוא שיטת
השוס׳ ושכן נראה עיקר " אבל הגאון רשכב״ה מוהר״ח מוולאזין
נדפס בספר מקמ״ח להגאון מוהרי״ט מבריסק בענף עץ אבות
סי׳ ז׳ וכשוב שם דמשמע ליה דלא כהריב״ש ומכמה סוגיות
משמע דרובא עדיף אף משרי חזקוש יעויין בו • וא״כ אין
לחלק בין חדא חזקה לשרי חזקוש ־ והא דמוקמינן בחזקש חי
ולא דיינינן דעבר זמן הפלגה בשר רובא דמשיס קודם הוא
לנו בלא טעם כלל • וע״כ דלא חשיב ליה רובא והמוחש
יעיד שוודאי רוב גמור וגדול הוא כי לא ימצא אחד באלפי
אלפים שיהיה יותר מבן ק' • ואין מקום לדון רק שנאמר
שהוא כרובא דתלי במעשה ושנאמר דלא חשיב רובא כזה •
וכבר הוכחשי בשלשה ראיוש דהשוס׳ לא סברי כך " וכמו כן
הוכחשי מהשוס' ב״ב הנ״ל דקיימי השום׳ בשיטש הריב״ש •
ולפ״ז הטעם הוא דשרי חזקוש עדיפא מדובא • ואומר אחד
שביארשי לעיל במערכה ראשונה שכל עיקר עניננו הוא רק
מחמש דין השבש אבידה מדרבנן לבד * ובדרבנן שומעין
להמקיל ובפרט בשעש הדחק וודאי שכדאי הוא הריב״ש ושכן
הוא להשוס׳ ובפרט שלענ״ד נראה כך עיקר ושפיר ראוי להוריד
היורשים לנחלה :

אמנם

התבוננתי שיש לדון ביסוד דברי שעמדשי
(מח)
בזה המעורה שלמה טחנין לאביי בחזקת
שהוא קייס ואף שעבר גבורות והפלגה * שוודאי רוב גמור
וגדול שמתים טרם עבר זמן הפלגה ורובא וחזקה רובא עדיף :

ולכאורה

הכה קא חזינן דחזקת הגוף עדיף מרובא דחזקת
ממון לשמואל דקיי״ל כוותי׳ עדיף מרובא ובממון
אין הולכין אחר הרוב ׳ אבל ע״י חזקת הגוף שפיר מוציאין ממון
כדאיתא בכתובות (י״ב ע״א) דאמר הגמ׳ אי נמי ע״כ לא אמר
רשב״ג התם אלא דאמרי׳ אוקמה אחזקה כו׳ ומבואר דמחמת
חזקת הגוף נאמנת במשארסתני נאנסתי וגובאת כתובתה בברי

ושמא
הג ":ה
ג ויעויין ברא״ש ב״מפ״אסי׳ י״ז דכחב דגמל בהנהגה וחמור במשיכה חד מינייהו קני וחד לא קני ולאידעינן הי׳ מינייהו ובפנר ומתנה מוקמינן
בחזקת מלא קמא אבל בהפקר ומציאה קנו שניהס דהזוכה הוא המוחזק ואין להוציאה ממנו בספק ע״כ וקשה לפפש״כ בסניס דנאמר דנוקיס
להחמור או להגסל בחזקה הראשונה שלא היה של הזוכה הנ״ל ♦ אק כל זמן שלא זכה בהם אחר מאן יוציא מהם ובאס הוציא אחר ועשה קנין המועיל
הרי איך שיהי' אינם עוד בחזקה הקדומה שאין עוד השקר • ויעויין בתוספות קידושין (ע״ש ע״א) דיבור המתחיל קדשה " במ״ש שם ליכא חזקת שנוי*־
,
דממה נפשך אשת איש היא יעויין שס :

("'») לח
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ושמאעכ״פ־ ולשיטת ר״ח דהובר דהא דרובא וחזקה רובא עדיף
גלמוד מפרה אדומה התם רק חזקה סתמא דנעמיד להטמא
בחזקת טומאתו י אבל חזקת הגוף סובר הגמ׳ ע״כ מסברא
דעדיפא מרובא לענין ממון כנ״ל• וכן אס כל עיקר דרובא עדיף
מחזקה הוא רק מסברא • אבל בחזקת הגוף מצינו להם ברא
בהגמ׳ דעדיפא מרובא • וכמו כן חזקת חי נראה ג״כ שהוא
בחזקת הגוף שהוא בחזקת חיותו ולא נשתנה למיתה • ולכן

ןא

עדיף מרובא :

 2תאמר א״כ מאי הקשה הריב״ש על הא דספינה רובן
לאבד דרובא עדיף מחזקה הלא חזקת חיים הוא
חזקת הגוף דעדיפא מרובאי ואף הגאון מוהר״ח מוולאזין
אומר דהרובא הגמור עדיף מחזקת חיים • ורק ספינה שרובן
לאבד אינו רוב גמור כמבואר בדבריו שם* ויש לומר דשאני בזה
ז־נטבעו במים דיש ריעותא בחזקת הגוף במה שרובן למיתה
מחמת שהמיס מטבעי ליה • ורק אס ימלטו המיעוט יחי׳ "
אבל בהניחו זקן שליכא ריעותא והמיעוט שחיים יותר מזמן
הפלגה המה בחזקת גופם בלי ריעותא ופגע הממית זה שפיר
עדיף מרובא :

אכן
י

זה דחזקת הגוף עדיף מרובא לענין ממונא הוא רק
ברובא סתמא דפליגי בי׳ רב ושמואל ולשמואל לא
אזלינן בתר רובא סתמא בממוגא • ומ״מ לרב דסובר דאזלינן
אף בתר סתם רובא הרי הוא עדיף מחזקת הגוף והראיה לזה
דבכתובות (ט״ז ע״א) אומר הגמ׳ ע״כ לא קאמר ר״ג אלא
בברי ושמא אבל בברי וברי לא אמר יעו״ש • הרי דלא מועיל
חזקת הגוף להוציא ממון בברי וברי י ושם להלן מקשי הגמ׳
כיון דרוב נשים בתולות גשאות כי ליכא עדים מאי הוי הרי
דאומר דע״פ רובא שפיר מוציאין ממון יותר מע׳׳פ חזקת
הגוף • ויעויין בתוס׳ שם ד״ה כיון דכתבו דלרב פריך דאית
ליה דהולכין בממון אחר הרוב יעו״ש " ובשם בעל המאור
הובא דהקושיא הוא חף לשמואל משוס דהחזקה מסייע להרוב •
אבל התוס׳ דלא פירשו כן וודאי דמפרשיס דמחמת הרובא
לחוד מקשי הגמ׳ וע״כ הוא לרב ולא לשמואל • הרי מוכח
דלרב דהולכין בממון אחר הרוב עדיף מחזקה חזקת הגוף •
דאף בברי וברי מוציאין • ודון מיניה דברובא דשכיח עובא
דלא פליג שמואל וכ״ע מודי דאזלינן בתר רובא אף לענין
ממון כמו .שהבאתי לעיל באות (מד) בסופו בשם הגר״א •
ולכן בעבר זמן ההפלגה דזה וודאי רובא דשכיח מאוד דמתיס
קודם זמן הפלגה והמיעוט דחייס יותר מזמן הפלגה הוא
מיעוט דלא שכיחא מאוד ולא ימצא חפי׳ אחד באלפי אלפים

וע״ד הזרות מאוד הוא החיים יותר מצ׳ ובפרט ביותר מק׳ •
הוירובא כזה עדיף אף מחזקת הגוףגנשארה קושיתי הנ״ל
חזקה ולא מתורצה אס לא כמו שכתב הריב״ש דתרי חזקה
עדיף מרובא • או שנאמר דאין לזה דין רובא דחשיב כדתלי
במעשה • וזה וודאי דחוק והעיקר כמו שכתבתי עפ״י דברי
הריב״ש כנ״ל :

וכל

זה כתבתי רק לפי שנאמר לכאורה דחזקת חיים הוי
כחזקת הגוף • אבל לפענ״ד לא נראה כלל כך • וחזקת
הגוף הא רק כשהגוף קייס וחי שרוצין לידון בו אימת
קרה לו חידוש דבר כמו הבתולה שנבעלה וחס קודם אירוסין
או משנתארסה מחזקינן להגוף דלא נתחדש בו חידוש ושינוי
עד איחור זמן ועד אחר האירוסין מחזקינן ליה כמו שהיה
ראוי להיות בלי שינוי וחילוף ע״י מעשה מחודשת • אבל
ענין המיתה בברואים שעומדים לזה מיום הולדס • לא שייך
בהם חזקת הגוף ורק חזקת חיים הוא כשאר חזקה לבד :
 ГРКТ11לזה דתנן בהשואל (צ״ז) השואל את הפרה שאלה
חצי יום ושכרה חצי היום • שאלה היום ושכרה
למחר כו׳ .־המשאיל אומר כו׳ ביום שהיתה שאולה מתה בשעה
שהיתה שאולה מתה והלה אמר איני יודע חייב השוכר אומר
גו׳ והלה אומר איני יודע פטור • ופריך שם בגמ׳ לימא

תהוי תיובתא דרב נחמן דאמר מנה לי בידך והלה אומר
איני יודע כו׳ פטור ומשני שס כשיש עשק שבועה
ביניהם ע״כ :
וכן הוא ההלכה ומבואר כך ברמב״ס ובעור ובש״ע דבאין
’ עסק שבועה ביניהם בכל הנווני דמתניתין יעויין בהם
ויעויין בנ״י שם דהקשה מאי מקשי הגמ׳ לר״נ הא מתני׳
דמי לאומר איני יודע אם פרעתיך דמודה ר״׳ב דחייב ותירץ
הנ״י בתירוצו השני שם דמתניתין לא מכרחת מילתא למימר
שיהיה חצי היום הראשון בשחלה או יום הראשון בשחלה
ואס חצי היום או יום הראשון בשכירות וחומר שאינו יודע
ואס מתה בזמן השכירות לא מודה כלל בשחלה • והוי שפיר
אומר אינו יודע חס נתחייבתי לך ע״כ • ויעויין עוד בלח״מ
פ״ז משאלה ופקדון ה׳ ג׳ ומבואר דגריס ברמב״ם בסיפא שם
שאלה למחר ושכרה היום ומבואר שם ברמב״ם דהממע״ה :
%

וארן איתא דדומה מיתה לבתולה שנבעלה ואינו ידוע
אימת הלא ר״נ מודה • וכן ההלכתא כר״נ וכר״ג יעויין
בכתובות דבאומרת משארסתני נאנסתי לא אמרינן הממע״ה אלא
דנובאת הכתובה מחמת שהוא עענת בריא וחזקת הנוף
מסייעתה וכמו כן כשהמשאיל אומר ברי שבחצי היום האחרון
או בהיוס שלמחר מתה • ואז היתה שאולה והשוכר אומר
איני יודע * יהיה מחויב לשלם להמשאיל שטוען ברי והחזקה
מסייעתו • נס מהסתוס ברמב״ס ובש״ע בכל גווני דהממע״ה •
ואם יש להשוכר דין מוציא דהמשאיל תפוס מכבר באופן
המועיל שיהיה נקרא השוכר מוציא מחבירו • זוכה המשאיל
אף אס השוכר טוען ברי שבחצי היום האחרון או ביום
שלמחר ושאז היתה שכורה ויסייע לו החזקה לטענת ברי •
אלא ע״כ דלא הוי זה חזקת הנוף מחמת דהחי עומד למות •
והוי רק סתם חזקה חזקת חיים • ולא מוציאין ממון בחזקה
שזולת חזקת הנוף * וביארתי בעהש״י בראי׳ ברורה שחזקת
חיים הוא רק ככל שארי חזקות • ורובא וודאי עדיף ממנה •
וע״כ העיקר כמו שכתבתי שלכן מוקמינן בחזקת חיים מחמת
דאיכא תרי חזקות כדברי הריב״ש ובעניננו ליכא תרי חזקות
ומורידין שפיר לנחלה :

והנה

בהך חזקה דחזקת חיים דלאביי ולרוב הפוסקים שעיקר
כך להלכה בש״ע שתמיד נותנים בחזקת חיים ואף
בהגיע לגבורות ואף בעבר זמן הפלגה * לא לבד דלא אלימא
כחזקת הנוף שהוא חזקה אלימתא משארי חזקות אלא קשה
עובא לכאורה דהלא בהגיע לגבורות רבים מתים ומצוי השינוי
עד שהחי יותר מצ׳ או ק׳ הוא רק בדרך הפלנה גדולה וכל
חזקה המצוי להשתנות לא הוי חזקה • יעויין בקדושין (ע״ט
ע״א) ברש״י ד״ה תרתי לריעותא וז״ל אבל אס באתה לומר
העמיד חשה על חזקתה יומא דמשלס שית לאו חזקת בנרות
עשויה להשתנות *
ולאו חזקת גערות ,אית בה שהיום
ויעויין עוד שם ע״ב בתום׳ ד״ה מי • מ״ש בשם הר״י וז״ל
ור״י פירש דרנילות הן לבוא בבוקר ואין שייך חזקת נערוח
ע״כ הרי דרק רגילות לבוא בבוקר • ומ״מ יש שבא לק המוך
לערב • וכמו דאומר שם הגמ' לר״נ ע״כ לא אמר ר״נ כו׳
אבל הכא מי קמפקא נפשה מחזקה דקמא וברש״י שם וז״ל
מי מפקינן לה מחזקת נערות ביומא דמשלס שית הרי דיש
שמתבגרים סמוך לערב ומ״מ סובר רב דהרי היא בוגרות
לפנינו ואמרינן דבגרה בצפרא ולא חיישיכן אף לחומרא
לקידושי׳ אביה שקידשה בבוקר • ומעמידין לה בחזקת פנויה
עד שקידשה א״ע בערב • ולא אמרינן דמעמידין אותה בחזקת
נערות ’ שבנפרא רגילות להתבגר ומצוי הוא להשתנות בבוקר
וליכא חזקה במצוי להשתנות • וההלכתא שם כרב וכמו כן
ממש בהגיע לגבורות דוודאי מצוי הוא יותר המתים טרם זמן
הפלגה בזמן הגבורות וליכא חזקת חי • ונראה מאוד נכון
כרבה דאמר בהגיע לגבורות חיישי׳ אבל טעמא דאביי ושעיקר
כך להלכה ע״פ הכרעת רוב הפוסקים לא ידענו טעם הדבר :

ויעויין

שרת עמודי א״ש חלק א
ויזיין

במ״א סי׳ ח׳ ס״ק י״א דכתב טעם כמחויב לעיין
בציצית שמא נפסלו טרס שיברך משוס ־מצוי שיפשקו
הציצית ובמצוי להשתנות ליכא חזקה יעו״ש שלומד זה מדין

מקוה פבי״ד סי׳ ר״א סעיף ס״ה והוא מתשובת הר״ן סי׳
ס״ו יעו״ש * ובביאורי הגר״א בא״ח סי' ח׳ ס״ק ט״ו וביו״ד
שס ס״ק קט״ו * וביאר טעמו ומקורו מדברי התוס׳ שבקדושין
הנ״ל בשס ר״י ושההלכתא כרב כנ״ל גס שההלכתא כר' יעקב
דאף אס הוא בריא והרי הוא בריא לפניך וראוי הוא להעמידו

בחזקת הגוף דעדיפא מחזקת ממון (כלומר בזה דהרי הוא
בריא ראוי להעמיד בחזקת הגוף אף בברי וברי ודוק) •
אבל מחמת דהחולה מצוי ליכא חזקת בריאות ומוכח דבמצוי
השינוי ליכא חזקה ומבואר כהסכיס הגד״א גס לדברי המ״א

יעו״ש • ובזה דמעמידין בחזקת חי אף בהגיע לגבורות ואף
בדאיפלג לא ידענו טעמו שהנא החזקה מצוי להשתנות בזמן
הגבורות • וצע״ג לכאורה :
הנראה לפע״ד בישוב זה דמה דמצוי להשתנות לא
הוי חזקה הנה ענין המצוי הוא כעין רובא וכמו
בהא דרבה דהרי מת והרי קברו דהרי״ף והרמב״ס והטור
והש״ע בח״מ סי׳ רכ״א פסקו דלא כרבה במתנת ש״מ דלא
ידיע אס מת מאותה חולי וכן פסקו פס כר׳ יעקב במתנה
סתס והוא בריא ויעויין ברי״׳ף ורא״ש בב"ב (קנ״ג ע״ב) שס
דהטעס דפסק דלא כרבה הוא מחמת שרבה אתיא כר׳ נתן
וההלכתא כר׳ יעקב דרבנן סברי כוותי׳ ומבואר דהכל מחד
טעס הוא במתנה סתס והוא בריא לא הוי חזקת בריאותו
חזקה דהחולי מצוי ובמתנת שכיב מרע דלא כתיב בה דשכיב
מגו מרעי אמרינן אולי הבריא מחליו ומת מחולי אחר
משוס׳דמצוי החולי להבראות וכמו דאומר הגמרא שס
על הא דרבה רוב חולין לחייס ומבואר דהוא מדין רובא •
ונחזי אנן באס שראוי לחוש להמיעוט מחמת שהחזקה
כהמיעוט מה יגרע כח החזקה זה שמצוי להשתנות שהחולי
רובס מתבראיס אבל כיון דמחמת החזקה זה שהוא מהמיעוט
המתיס הרי זה המיעוט לא משתנה אכן יען
החולים
כי רובא וחזקה רובא עדיף לכן לא הוי תו חזקה דהמצוי
המשתנה הוא כרובא דעדיף ומוכח מזה דלא כמו שרצונס
לחדש סתירה לדברי הקדומים ולומר דחזקת הגוף עדיף
מרובא דהלא לא חיישינן לחזקת גערות ביוס דמשלס שית לפי
מאי דקיי״ל הלכתא כרב מחמת דמצוי להתבגר בצפרא והמצוי
מחמת רובא הוא ועדיף הרובא מהחזקה שהוא חזקת הגוף :

* ׳

מה שהקשינו על חזקת חייס בהגיע לגבורות
מצוי מאוד המתיס בזמן גבורה קודס זמן הפלגה

הרי הוא זה עצמה שנתקשינו זה מכבר דכיון דרוב גמור
הוא שלא חייס עד-זמן הפלגה למה לא אמרינן דרובא
וחזקה רובא עדיף ותירצו עפ״י דברי הריב״ש שיש בזה
תרי חזקות ותרי חזקות עדיף מרובא ושפיר לא שייך בזה
מהא דמצוי להשתנות לא הוי חזקה דבתרי חזקה שאני
דעדיפא מרובא  :ולפמ״ש לדעת הגאון מוהר״ח מוולאזין
דפליג על הריב״ש שע״כ נצרך לומר דהרובא דמתים הוא
כרובא דתלי במעשה וסובר דלא הוי רובא מדאורייתא •
ולפ״ז כמו כן מה שהוא מצוי להשתנות בזמן הגבורות שמתיס
רביס הכל הוא כתלוי במעשה ובלא חשוב רובא לא חשוב גם
מה שמצוי השינוי דהיא היא חדא וכבר כתבתי שנראה לענ״ד
עיקר כהריב״ש ושנאמר זה דהוא כרובא דתלוי במעשה ושלא
יהיה רובא מדאורייתא מוכח משלשה ראיות מהתוס' דלא

סברי כך גם הוכחתי מהתוס׳ דב״ב דקיימו בשיטת הריב״ש
גס הארכתי לנכון בביאור שיטת התוס׳ בב״מ הנ״ל ושעולה
נכון עפ״י שיטת ריב״ש ואף אס יפורש התוס׳ ב״מ בדרך
אחר כמו שנראה מהגמ״י מ״מ עולה הכל ע״פ הנ״ל דבעניננו
שפיר מורידין היורשים לנחלה וכבר ביארתי במערכה
ראשונה שכל עיקרו אינו אלא מדרבנן ובדרבנן בפרט בשעת

עו

הדחק אין לחוש אף אס נאמר דלדעת הגאון מוהר״ח אין
שלשיטת הריב״ש והתוס׳ עולה דמורידין
מורידין כיון

ובפרט שכך נראה נכון ועיקר גס במערכה ראשונה כתבנו
ג״כ לצדד מטעם אחר שיורידו היורשים לנחלה שזה אין
נוגע למחלוקת הריב״ש והגאון מוהר״ח זללה״ה וטוב הוא
להרבות צדדי ההיתר ולצירוף ובאם שיסכימו לדברי שלשה
ככת״ר היודעים לאסוקי ולעיינא בשמעתתא אליבא דהלכתא
או אס יסכים חד מגאוני הזמן הנני ג״כ חדא בהדא והנני
מסכים שיותן השטרות להיורשיס ־ מאתי הטרוד והחלוש גדול
הבא על החתום אברהם שמואל במהור״ר יהודה זללה״ה
מקי׳ק איישישאק יצ״ו:

שאלה

אחד שכר סום מחבירו ולקח בלילה בחשך
מרפת חבירו * ושוב התבונן שהוא צולע
ברגלו ואינו יודע אם נעשה זה בזמן שבירותו• או שהי׳
כן מקודם ברשות המשכיר • וירדו לדין וטען המשכיר
שכאשר היה הסום ברשותו לא היה צולע• ותובע חיזק
פחת שיווי הסוס מהמת הצליעה • כי הבקיאים אומרים
שהצליעה הזאת היא נעשית ע״י פשיעת המנהיג או
שאומר שישבע שלא פשע ונעשית מהמת מלאכה או
מעצמה .ע״י חולי • כמו החולי ברגליו וכדומה והספק

בזה הוא אם נאמר רשות שוכר כרשות לוקח לומר
כאן נמצאו כאן היו דמוציאין ממון מהמת חזקה זאת
כמבואר בכתובות פ׳ המדיר (דף ע״ו) ובה״ם סי׳ רכ״ג
סעיף ב' ובסי׳ רל״ב סעיף י״א " ואולי אחרי שאין
להשוכר בה רק קנין לפירות וישתמש בה למה
ששכרה לבד אין שייך לומר חזקה הנ״ל • וגם אולי לא
תועיל החזקה הזאת לחייב להשומר בזה :

תשובה

זה מבואר ממה דאיתא במס׳ נדה (נ״ח) תניח אידך
בדקה חלוקה והשאילתו לחבירתה היא טהורה
וחברתא תולה בה־ אמר רב ששת ולענין דינא תנן כו׳ ע״כ• הרי
מבואר דאין מועיל מה שאומרת המשאלת בריא לי שאני בדקתי׳
והכתם נעשה ברשותך • ולא אמרינן בזה כאן נמצא כאן היה
ויעויין בתוס' שם ד״ה ולעגין דינא דהקשו נזה מהא דהמדיר
וישבו ב׳ תירוצים הא׳ דכיון דאינה לשניה אנא בתורת שאלה
אינה ממש ברשותה ־ ותירוץ שני דהתוס׳ שם מבואר הוא
ביותר בדבריהם בחולין (נ״א • א׳) ד״ה המוציא דאין מועיל
החזקה של כאן נמצא כו׳ רק להחזיק המעשה לבד שלא
יתבטל המכר ומחוייב בדמים * אבל לא לחייב מחמת כן להשואל
בכיבוס הבגד • וא״כ לשני הטעמים אין מחוייב השוכר לשלם
בעד היזק הצליעה ומפטר • והנראה דאף לצאת י״ש אפשר
דפטור כנראה מסתימת הגמ׳ דנדה הנ״ל ונאמר דהוא מילתא
דלא הוי לי׳ למידע וצ״ע בזה לענק לצאת י״ש :

ובאם

שהשוכר יחפוץ לחזור מהשכירות באמרו שיש בו
מוס הצליעה ואינו חפץ רק בסוס טוב • והמשכיר
יטעון שברשותך נעשה צולע " לכאורה תלוי זה בשני תירוצי
התוס׳ הנ״ל • לתירוץ הא׳ דבתוס׳ נדה הנ״ל ובתום׳ חולין

הוא תירוץ ב׳ ־ לא שייך כלל לומר בשוכר כאן נמצא כו׳ •
ולתירוץ ב׳ שבתוס׳ נדה ובתוס׳ חולין הוא תירוץ א׳ לקיים
המעשה אמרינן כאן נמצא כאן היה • ובזה הוא לענין קיום
מעשה השכירות ראוי לומר ג״כ כאן נמצא כאן היה * ויעויין
בתום׳ כתובות (ע״ו ע״ב) ד״ה כל דהקשו על הא דפריך
בהשואל ונחזי ברשותו דמאן קיימא כו׳ ואמאי הנא נולד הספק
ברשותו ’ ותירצו דצריך לחלק בין היכא דהספק לעיבותא ובין
אס הספק לגריעותא יעו״ש " ולפי התירוץ הא׳ שבחולין אשר
הוא תירוץ ב' בנדה כנ״ל• דלא אמרינן הך חזקה רק
להחזיק המעשה לבד לק״מ מהא דהשואל דהתס רק לענק,
דולד • ולא לעני׳ להחזיק למעשה החליפין או המכירה ומוכת
דסברי כתירוץ הא׳ שבנדה כנ״ל :
נשאלתי
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מחכם אחד הרב הגדול בתו״י החו״ב וכו׳
מוהר״ר ,שניאור זלמן מאנטאקאליע יצ״ו ־
שהתעורר להסתפק בעוף טהור שישבה על ביצי עוף טמא
והולידה אפרוחים אם המה טהורים כדין היוצא מ; הטהור

טהור * וכביצת טריפה דאסורה מדאורייתא והאפרוח הנוצר
מותר (תמורה ל״א) דנעשה עפר קודם הגיבול • וא״כ גס כאן
כבר נעשה עפר קודם וליכא הו טמא כלל• כיון שנעשית
ע״י חימום הטהור ומשוס מראית העין ליכא לאסור כמו
ביוצא מן הטהור כמין טמאה ואפי' שיש לו כל סימני טומאה
עכ״ז הוא מותר או דילמא דלא תליא :העוף היושבת על
הבציס ומחממס רק בנוצר לבד ולא דמי ליוצא מטהור שיצא
מגוף הטהור ־ וכתב שאין רוצה לדון בזה בסברת הכרס רק
לדלות ממעייני התלמוד דווקא• וע״ז השאלה מרך החכם
הנ״ל תשובה ערוכה בפלפולים גדולים ומקודם רוצה להוכיח
מהא דאמר חזקי׳ (חולין ס״ד ע״ב) אמר חזקי׳ מניין לביצת

עוף טמא כו׳ שנאמר ואת בת היענה וכי בת יש לה
ליענה כו׳ והקשה דלמה לא מוקיס בישבה היענה על ביצי
טהורה ופלפל בזה דלחומרא ילפינן ולבסוף אחר ערוכתו בזה
דחה דאולי לא מוקיס כנ״ל מחמת דאין צריך קרא אחר לזה
ונלמד מהא דכל היוצא מן הטמא טמא (וכאשר כן הוא שאלתו
לדון מעצמו בלי ראיה מקרא בדינא דכל היוצא מן טהור טהור
והיוצא מן טמא טמא • או להיפך שלא לדונו בדינא הנ״ל הכל
בלי ראיה מקרא ע״ז) • שוב הוכיח מחולין (ס״ד א׳) חלבון
וחלמון מעורבים זה בזה בידוע שהוא ביצת השרץ כו׳ לוקה
עלי׳ מפום שרץ השורץ על הארץ ע״כ ועל כרחך אחר שנתרקם
אין ניכר העירוב דחלבון וחלמון כדפרש״י שם רקמה שנוצר
הפרץ בתוכה * וא״כ ע״כ שראה דרך הקליפה מכבר שהמה
מעורבים ואם איתא פתלוי בהמחמס מאי כ״מ מכללא דחלבון
וחלמון מעורבים בידוע שהיא ביצת השרץ נחזי מי חממה
ובאם שלא ראינו אולי אחרת היא לא אותה הביצה עצמה
ודוחק לומר שים לו סימן בה  :שוב הוכיח מפ ,פילוח הקן
(ק״מ א׳) דאומר הגט׳ פס דע״כ עוף טהור רובצת על ביצי
עוף טמא פטור משלוח משוס תקח לך ולא לכלביך • ואם
איתא דכשיחמם הטהור ויושבת טליהס וע״י יוצא האפרוחים
טהורים המה הלא שפיר יהיה ראוי לו כאשר ישב עליהם
הטהור ויצאו אפרוחים ודוחק לומר שצריכים להיות ראוים
בהיותם ביצים ושוב כתב דהנה מתוס׳ חולין (ס״ד) ד״ה שאס
רקמה דפרש״י דידעינן ביצת עוף טהור דאינה אסורה באבר
מן החי מהא דלך ולא לכלביך הוא על מה שראויים המה
להושיב עליהם ולגדל אפרוחים הטהורים ויותרו בשחיטה
והאריך לפלפל בזה השמועה בפלפולים גדולים ולא ראיתי
להאריך בהמה ולהעתיקם :

תשובה

מקושיות ותירוצים ודחיות וסתירות להדמיות הוא מחמת ששאלו
המ״ץ דווילנא וראוי לחוש לסברת ספיקותו לברר במה דאפשר
ותפש דרך הענווה כמו שתפש בנעין זה הגאון בעל חוות
יאיר תשו׳ ק״ב מספרו והאריך לבאר לסתור דברי זקן אחד
שלגלג בו בחשב לפרעוש לברי׳ דחשובה ואיכה בטילה ומחמת
שחשש לזקנה ערך שס תשובה רחבה לברר לאפוקי מדעת
הזקן הנ״ל " וכמו כן כת״ר נתעורר החמת כן לערוך מערכתו "
ואף שפשוע היה לו דאין תלוי במחמם המוליד כאשר כתב כת״ר
שפשוט ליה הסברא רק שאין רצונו לדון בזה בסברת הכרס
רק ממעייני התלמוד דווקא :
ואטן ואומר יען כי אהבתינו אהבת אמת לא אמנע בזה
לדבר ולהאריך * ואף כי בלעדו היתי נמנע מלשום
מערכת הבירור בזה אבל כאשר ראיתי דרכו בזה לא נתיישרה
בעיני ולא טוב הוא במה שבחר לבוא בדרך האתרים
להוכיח בראיותיו י כי כאשר ירחה איזה מעיין זה הספק
יהיה חשוב בעיניו עכ״פ לספק בראותו ששאלו המ״־ן דכרך
ווילנא וכת״ר ערך פלפול רחב ואולי לא יוכשר בעיניו הוכחות
כת״ר כי לכל קושיא יש תירוץ וכאשר כבודו בעצמו מצא דרכים
לדחות ראיותיו רק שכתב בדרך ה״א לחוד ודחה בדבריו לזה

בכדי שישארו ראיותיו צודקות ־ ואולי יתיישר בעיני הקורא
דחיות ראיותיו והדחיות שכת :ומצא דרכים לדחות הדחיות
לא יתיישר בעיניו כאשר גס בעיני לא נתיישרו ולא ראיתי
להאריך בהמה כ״כ וארשום בקיצור בהגה״ה איזה התעוררות על
דבריו *) ובכאן לא אזכור מזה ואומר שמה שכתב שהוא סברת
הכרס וכי יחופש בזה ראיות מן התלמוד • הנה דומה הדבר
לזריחת אור בוקר כאשר השמש יצאה על הארץ ־ ויאמר הרואה
שיובא ע״ז ראיות ממעיני התלמוד שהוא יום ולא לילה העמק
שאלה בזה אשר אך למותר הוא :

והנה

באס שירצה דוקא לבחור בראיות למה מתר אחר
(א)
דרכים רחוקים והלא במקומו הוא כמפורש ממש
בלישנא דמתניתין בבכורות (דף ה׳ ע״ב) שהיוצא מן הטמא
טמא והיוצא מן הטהור טהור ע״כ ולא אמר היוצא על ידי
הטהור וע״י הטמא או מתחת הטמא או מתחת הטהור רק מן
הטמא ומן הטהור ויעויין (בדף ז׳ ע״א וע״ב) דמדייק הגמ,
שמה מלישנא דמתניתין לענין מי רגלים של חמור ויעו״ש
דאומר הגמ ,כי קא מבעי לסו דחמור דכעירי ודמו לחלב מאי
מגופה קא מימצצי ובע״ב שם א״ל..ר״ש תניתוה היוצא מן
הטמא כו׳ • והני נמי מטמא קאתו שבתוך הטמא היו ואע״ג
דלאו מגופיה מימצן אסירי הרי דאם דמימצן מגופה וחס
שבתוך הטמא היה אבל מה שהעוף הטהור יושבת על ביצי
הטמא ומחממתן הרי הוא תחת הטהור לבד ופעולת הטהור
לבד אבל לא בתוך הטהור ואין זה היוצא מן הטהור טהור :

(ב) ובסנהדרין

בעזה״י

אהובי ידידי בראותי תואר וציור שאלתו אמרתי שמה
* שראה להאריך בזה מערכה גדולה בפלפולים והוכחות

סוף דף צ״ט ע״ב וריש דף ק׳ לענין
׳ אפיקורוס • רבא אמר כגון הני דבי
בנימין אסיא דאמרי מאי אהנו לן רבנן מעולם לא שרו לן
עורבא ולא אסרו לן יונה • רבא כי הוו מייתי טריפתא דבי

ד .ג ה " ה

בנימין

(א) מה שהתעורר מחולץ (ס״ד ע״ב) אמר חזקי׳ וכי בת יש לה ליענה כו׳ ולמה לא מוקיס בישבה היענה מל ביצי מהורה ופלפל בזה דלחומרא ילפיק•
הנה לפי דעתו היה לו לתפוס הציור בישבה היענה על השהור דנאסרה לשיסתיה * אבל כ״ז אין בו ממש כי אין אלו בכלל בת וכדאומר
הנם׳ וכי בת יש לה ליענה הרי דמה שהיא יושבת ומחממתן אינן בגדר שיקראו תמיד האפרוחים בתואר בת • ובשילוח הקן דכתיב והאס רובצת כו׳
הוא רק על שעת רביצה • אשר אז היא אומנתם כאס על שעת ההיא לבד הושאל זה התואר בדרך שאלה לבד עליה תואר אס ועליהס תואר בניס
ודעת לנבון נקל • ואף לדעת התוס׳ חולין (ס״ב ע״ב) בד״ה תרנגולתא דאגמא • דנידון באפרוחים דין דהיוצא מן המהור כנ״ל " וע״כ צ״ל דדעתס
דאף דמעפרא קא גביל עכ״ז כיון דעכ״ם הביצה יצאה מן השהור ־ והאפרוח יצא מן הביצה נקראת בתואר אס להביצה משוס דהאס נורמת שיצא מן ביצתה
אפרוח בחוארה ומהותה וע״כ נידונת ביוצא מן כו׳ עכ״ז רק ביוצא מן המהור לבד נידונית אבל בתואר בת לא שייך בה כמו דמי רגלים של חמור נידונים ג׳׳כ ביוצא
מןהשמא ־ כמבואר בבכורות (דף ז׳ ע״ב) ואף שוודאי אינה בגדר בת או בן ־ וזהו דאומר הגמ׳ בדרך החלשי וכי בת יש לה ליענה  рצ״ל ודו״ק :
(ב) ופה סדן כח״ר מהא דחלבון וחלמון מעורבין (חולין ס״ד א׳) והחליש שאחרי שנוצר השרן אין ניכר זה לא מוכרח כלל הדבר לפענ״ר דאף דרש״י
פירש רקמה שנוצר השרן בתוכה עכ׳״ז ע״כ דלא נוצרה בשלימותה ממש דאל״כ הי׳ ניכר מה הוא שרץ או עוף אלא דרק נתרקם ונוצרה בריה מה וע״כ
יש עדיין נשאר מחלבון וחלמון ואלו שהחלבון והחלמון אינם מעורבין נוצר האפרוח מאחד מהם והשני נשאר לפני׳ למזון וכל המשך שצריך להתמהמה בהביצה
ולהתגדל פד שיצא (יעויין בפר״ח סי׳ ס״ו ס״ק • ש׳) אבל אילו ביצי השרץ דמעורבין מתחילת היצירה הס מתערבות • וכן המזון נשאר בתערובות •
וע׳׳כ ניכר מה שנשאר למזון ובפרס בהתחלת הריקוס אשר מה שלמזון הוא קרוב להיות כשלימות וניכר אם נשאר חלבון או חלמון " ועכ״ם רוב הוא הנשאר
פה שנשאר למזון אס חלבון ואם חלמון כאשר דברו בזה חכמי המבעים (יעוין בפר״ח שם) ואס תערובות גמור ניכר הוא גס לא אדע למה לא נתיישר
לכת״ר שיש לו סימן או ש״ע בהביצה • וגס למה לא דן בזה בדינא דכאן נמצא כאן היה ואין לחוש שנתחלף פה בביצה אחרת :

שרת עמודי א״ש חלק א
בנימין קמי׳ כי הוה חזי בה טעמא להיתירא אמר להו תחזו דקא
שרינא לכו עורבא • כי הוה חזי לה טעמא לאיסורא • אמר
להו תחזו דקא אסרנא לכו יונה ע״כ הרי מבואר דמעולס
לא שרי רבנן לעודבא ולא אסרו ליונה ורבא נא מצא רק

דמיון זה כאשר מצא סברת היתר או איסור לטריפתא ־
אבל ליונה ממש לח מצא שום ציור לאיסור לסכור פי
האפיקורוס • ולסברת השואל דיהא תלוי בהחמם • הנה
יתכן שיותר עורב ויאסור יונה ומה נפיש חילי׳ דהשואל
הכ״ל להמציא חדשות לא שערום רבנן אמוראי כזה • ע״כ
תפסו דבי בנימין אסיא זה למשל כי הוא ציור פשוט וידוע
באין מתחלף בשום פנים לא כמו הגמל והבהמה הטהורה •
דלפעמיס טהור הגמל היוצא מטהורה וטמא המעלה גרה
ומפריס פרסה ביוצא מן הטמא אבל העורב והיונה לא
יוחלפו • ולעולם העורב אסור והיונה מותרת ואין לומר
דכ״כ הי׳ זה לפשוט עד שמקראי דידעינן יצא מן הטהור
ידעינן כמו כן דתלוי
דטהור והיוצא מן הטמא דטמא
בהמחמס הביצה וע״כ שפיר לא אהני רבנן מידי שלא למדוהו
זה לנו רבנן רק ידעינן מקרא מפורש • אכן זה לא יאמר
רק המתעקש דוודאי הוא דבר חדש יותר מן סברא דטריפתא
דהי׳ חזא בי׳ רבא סברא להיתירא או לאיסורא לא ראיתי
להאריך שזה כ״כ:

(ג) ובחולין

(ק״ט ע״ב) א״ל ילתא לרב נחמן מכדי כל
׳ דאסר לן רחמנא שרא לן כוותי׳ חזיר
מוחא דשיבועא יירותא לישנא דכוורא ע״כ ופירש רש״י
שם גירותא עוף טמא ע״כ ופירושו מבואר בחולין (דף ס״ב
ע״ב) • ובנדה (דף נ׳ ע״ב) דריש מרימר תרנגולתא דאגמא
אסירי חזיוה דדרסה ואכלה והיינו גירותא ע״כ • ואס איתא
על ביצי
בספיקותו דטהורה שישבה
כסברת השואל
הטמא דהנוצר מותרת מחמת כל היוצא מן הטהור טהור*
למה תפסה רק גירותא לישנא דכוורא וזה הציור לבד מצאה
באחד מעופות לבד לטעום טעמא מינה בלישנא דכוורא
ולדברי השואל הנ״ל נוכל לטעום טעם כל מיני עופות
הטמאות כאשר נוצרה ע״י חימום הטהור וכפי הנסיון
וודאי דלא ישתנה הטעם מצד המחמם • אבל ישתקע הדבר
לסברת השואל ולא יעלה על לב להסתפק בזה :

1מה

דאמרה ילתא חזיר מוחא דשיבוטא • ולא תפסה
בהמה טמאה היוצא מן בהמה טהורה • כי זה לא
נשתנה לטמא רק בתואר וצורה• אבל בטעם וודאי דלא
משתנה ויהי׳ כמו הטמא ונגררת אחר אמו כי ממנה נוצרה
ואס דנשתנה התואר והצורה מחמת איזה סיבה ומקרה •
עכ״ז לח יתכן שלא יהי׳ בה מטעם אמו • ואף דברמב״ם
כתב דאף דיצא שה ממש כו׳ וודאי הוא לענין הצורה והתואר
אבל שיהי׳ שוה ממש בטעם גמור לשה ממש לא ־ וגס כי
הציור הזה הוא ציור דלא שכיחא • אבל באם שיטוהר ע״י
חימום המחמם יכול כל מי שרוצה לטעום טעמא דעוף טמא
למיעבד הכי• אלא ע״כ דאינה נטהרת ע״י אס המחמם־ ופשוט :

וברמב״ם

בפ׳ ג׳ מה' מאכלות אסורות ה״י וי״א
(ד)
כתוב וז״ל וכן ביצת עוף טהור שנטרף
כביצת עוף טמא ואסור • אפרוח שנולד מביצת טריפה מותר
שאין מינו טמא ע״כ • והשיג הראב״ד ז״ל שם ע״ז דמה ראה
לשנות הטעמים שפירשו בו חכמים כו' יעו״ש וכתב ע״ז במ״מ
דאין זו השגה כלל שרבינו כתב זה להוציא אפרוח של ביצת
עוף טמא שישב עלי׳ עוף טהור שאסור וודאי ולוקין עליו
ואין אומרים בו אימת גביל לכי מסרח דכיון דמינו טמא
הוא • אסור הוא כו׳ יעויין שם • הא לפנינו מפורש בדברי
המ״מ שאין נפקותא בהמחמס מידי:

יארגאר
к

עוד כי עכ״פ ירום לבב השואל לומר כי נתעורר
עכ״פ למה שהתעורר הרמב״ס ז״ל להשמיע הדין

בזה בכדי שלא נאמר

ההיפוך • הרי

דמסתפק יפה בזה ־

עז

ובוודאי הרמב״ס המציא זה מאיזה גת׳ אשר ע״כ השמיע
הרמב״ס ז״ל כאשר כן הוא דרכו בקודש לברר ההלכות
הספיקות כפי מה שעלה בעיונו מש״ס ־ וראוי לכו לחפש
אחר מקורו • ואולי ימצא מפרש אחר מהראשונים אפר
יעלה ההיפוך וא״כ אולי ימצא דיעות חלוקות • (ובפרע
כאשר יראה דברי להלן • מה שנתעורר מדברי התום׳ דחולין
(דף ס״ב ע״ב) ד״ה תרנגולתא דאגמא כו׳ אשר לכאורה
מבואר מני׳ ההפוך דתלוי בהמחמם) ויאמר זה השואל אחרי
עכ״פ זה הדין יבוא להוציא
שהרמב״ם חשש להשמיענו
ולאפוקי שלא נלך אחר המחמם • למה לא -נפרש דברי התוכן׳
הנ״ל כפשוטן המורין שהולכין שפיר אחר המחמם ־ וע״כ לא
ישים לבו כ״כ למה שאבאר בעזה״ש בביאור התום׳ ואף כי
המה דברים ברורים לפעינ״ד אחר העיון הנכון • אכן זה
השואל לא ישים פניו לזה ויבחר במה שיבחר ויאמר חדאי
נפשאי כי נתעוררתי לספק דפליגי בה רבוותא :

( рאמנם

מלבד מה שהוכחתי לעיל מהראיות שבאותיות
א• ב• ג־ וגס מלבד מה שאבאר להלן
בעזה״ש בביאור דברי התום׳ דלא עלה כלל גס בדעתם
שיתלה בהמחמם * הנה גם זה נראה לפענ״ד דלא בא כלל
הרמב״ם לאפוקי שלא נלך אחר המחמם כי זה אין דבר
שיעלה על דעת כלל להסתפק בזה אשר יצטרך הרמב״ס
להשמיענו ההיפוך • ואין דעתי סובל זה החקירה והספק •
ולא נוכל לפרש בדברי הרמב״ס שבא למעט זה • דהנה
כאשר נאמר דהרמב״ס כתב לסברתו לאפרוח הטריפה
מפני שאין מינו טמא למעט שלא נטעי באפרוח
דמותרת
הטמא שיצא ע״י חימום הטהור הוא ע״כ דבלא הוספת
סברתו הי׳ מקום ללמוד מאפרוח ביצת הטריפה דמותרת
לדמות לזה וללמוד מני׳ אפרוח הטמא כמו אפרוח הטריפה
וע״כ כתב דלא כן הוא דבטריפה שאני שאין מינו טמא "
והנה באפרוח ביצת הטריפה אין בא ההיתר להאפרוח מחמת
העוף המהמם כי לא פני לן בין אם חממה העוף הכשר •
ובין אם חממה העוף הטריפה • לעולם האפרוח היוצא
מהביצה מותרת ולא זכר כלל הרמב״ס מי חממה • וא״כ
מאין יעלה מזה הטעות באפרוח הטמא שיודן מני׳ לטהרה
מחמת מחמס טהור ־ מי זכר לזה ומי שפט בענין המחמם
גבי אפרוח הטריפה * וההיתר באפרוח ביצת הטריפה הוא
אף בחיממה עוף הטריפה והוא מטעמא דאומר הגמ׳ דמעפרא
נגבלת • ואף בחיממה הטריפה כשרה האפרוח • אלא ע״כ
דזה לא בא כלל הרמב״ס לדון בדין טהרת המחמם ולא
חשש לזה הטעות מעולם י ולא בא הרמב״ס רק להבדיל
ולחלק בין אפרוח ביצת הטריפה דניתרת מחמת דנגבלת
ואין יורד איסור להאפרוח מצד הביצה ־ ובין כל
מעפרא

עוף הטמא דטמאה הכתוב • דאין טומאתה מחמת הביצה
האסורה • וכאשר כן הי׳ משמע לכאורה פשטיות דבת היענה
דדריש הגמ׳ בת על ביצת היענה • וכלל הקרא היענה
וביצתה בחדא ־ ולא נזכר מקודם בקרח איסור היענה
ואח״כ קרא על ביצתה ־ אבל התחיל בבת אשר היא הביצה
ואח״כ זכר להיענה • וע״כ הי' יפה כאשר נאמר דנמשך
להיענה האיסור מחמת הביצה * כי אחרי דהביצה אסורה
על כן גם היענה אסורה אחרי שמהביצה נתהווה • הבל
האמת אינו כן דאס דנאמר כן למה מותרת אפרוח ביצת
הטריפה • והוא כדאומר הגמרא דמעפרא נגבלת * וא״כ

באפרוח הטמא אינו בא האיסור להאפרוח מחמת הביצה כי
מעפרא נגבל • אבל האיסור חלה על האפרוח כי טמא
הכתוב לזה המין כמו שהוא נוצר • ואף דלפ״ז לא בא
הרמב״ם לחדש חידוש דין רק טעמא קאמר וא״כ נשאר
קושיית ההשגות דלמה השמיט לעיקר הטעם דאומר הגמ׳
מפני שנגבל מעפרא • כלומר דבשלמא לתירוץ הרב המגיד
דבא להשמיענו דלא נלך אחר מחמס הטהור לא קשה קושיית
(ח״א)

לט
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ההשגות כלל * דהרמב״ס לא בא לפרש רק להשמיענו הלכה •
ואומר להטעס מפני שאין מינו טמא בכדי ללמדנו זה דלא
אזלינן אחר המחמם לטהר ־ וידוע דהרמב״ם הוא פסקן
ולא פרשן ולבאר ההלכות לבד בא בשפרו יד החזקה • אבל
לפי מה שביארתי דלא מדבר כלל הרמב״ס מענין המחמם
וביאור לבד בא הרמב״ם בזה בכדי להבדיל בין אפרוח
הטריפה לאפרוח הטמא אס דנחית בכאן לבאר עעמא
דמילתא הי׳ לו לבאר בשלימות ולתפוש מקודם להעיקר
טעמא דאפרוח העריפה דמותר מפני שנגבל מעפרא המוזכר
זה בגמרא ־ ואחר יוסיף הביאור החילוק בינו להעמא:

אמנם

מה שהאריך הרמב״ס להבדיל בין אפרוח העריפה
לאפרוח העמא• כי נמשך אחרי מה שכתב שם
מקודם בהלכה הקודמת ואחר מאי דסליק מיני׳ דכתב וז״ל
ובין ביצת עוף טהור שניערף כביצת עוף עמא ואסור הרי
דדימה ביצת העריפה לביצת העמא (והוא כמו שפירשו
התוהפת בחולין (ד׳ ס״ד ע״א) ד״ה באס ריקמה דביצת
הטריפה דאסורה דנלמד מביצת העמא יעויין שם ואי״ה
להלן נאריך בדברי התוש׳ הנ״ל) ועל כן כתב אח״כ דאפרוח
הטריפה מותרת ואינה דומה לאפרוח הטמא מפני שאין מינו
עמא • כלומד ביצת טריפה שפיר ילפינן מביצת הטמא •
אבל אפרוח העריפה לא ילפינן מאפרוח הטמא • מפני
דהטמאיס טימא הכתוב בהדיא לאלו המינים • וטמאים
המה כמו שהמה נוצרים ולא נוכל ללמוד מיני׳ לאפרוח
הטריפה מפני שאין מינו טמא • והוא ברור לפעל ד הכוונה
בדברי הרמב״ם ז״ל • ואפשר דגם הרב המגיד שתפס הציור
דישבה הטהור על ביצת הטמא לא כתב זה רק דרך שיעפא
ואגב לרבותא יותר ־ אבל עיקר כוונתו דהרמב״ס כיון להבדיל
אפרוח הטמא ־ ומה שכתב בישבה הטהור על הטמא הוא
עוד לרבותא יותר ומעצמו כתב כן הרב המגיד דרך שיטפה
כי מהרמב״ס לא נוכל ללמוד זה כי לא דיבר מצד מחמס
כלל • ויהיה איך שיהי׳ בכוונת הרב המגיד • בדעת הרמב״ם
וודאי הוא לפעלד כמו שביארתי:
זה השואל לא ראה כלל לדברי הרמב״ם ולא
(ו)
לדברי הרב המגיד • וע״כ אמרתי ואולי מה
שנתעורר לזה הספק ואיך עלה על דעתו לדון היתר או
איסור מחמת המחמם ולדמות ליוצא מן הטמא או יוצא מן
הטהור • ואמרתי דיתכן דאטעי׳ סתימת הלשון דתוס׳ חולין
ד״ה תרנגולתא דאגמא אסירי אשר ז״ל • אין לפרש דהנקבה
מותרת והזכר אשור • דכל היוצא מן הטהור טהור • אלא

שני מינים הס הנקראים כך• ובין בזה ובין בזה הזכר
והנקבה שווים ע״כ למד השואל הנ״ל הכוונה בדברי
התוספת הנ״ל דאיך יהי׳ הזכר אסור והנקבה מותרת • אחרי
דיצא ע״י חימום הנקבה היא אמו שישבה על הביצים
וחממס • וע״כ צריך להיות גס הוא טהור • ולכאורה ע״כ
צריך לפרש כן בדברי התוש׳ • דאל״כ מאיזה צד דן התוס׳
בהו בדינא דיוצא מן הטהור טהור אם מצד הביצה שיצא
מן העוף • וממנה יצא האפרוח הרי כבר אומר הגמ׳
בתמורה לענין אפרוח טריפה דמעפרא קח גביל דאימת
גביל לכי מסרח וחין נידון אפרוח הטריפה בדינא דהיוצח
מן הטמא טמא • ועל כן כמו כן לא יודן האפרוח ליטהר
מחמת שנוצרה מהביצה שיצאה מטהורה באס שהאפרוח
היוצא הוא מין טמא • כמו דרצה הגמ׳ לומר בתרנגולתא

דאגמא ־ דהזכר אשור וע״כ שהוא מין טמא * ומה בכך
שהביצה טהורה אחרי דבין הטמא ובין הטהור אימת קח
גביל לכי מסרח וכי מסרח הוא עפרא בעלמא וע״כ אפרוח
הטריפה מותר מפני שאין מינו טמא * אבל אפרוח שמינו
טמא ראוי להיות טמא אף ביצא מטהור • אלא ע״כ
דמהמת המחמם דנים התוש׳ לתרנגולתא דאגמא דאין ראוי

להיות טמא אחרי דהתרנגולתא היא אמו המחמת טהורה
והוי מחמת ק התרנגולא יוצא מן הטהורה:

אדן

באס שהתבונן השואל בדברי התוה׳ הנ״ל והי׳ לומד
י כנ״ל הכה הי׳ פושט ספיקותו דאזלינן אחר המחמס
וודאי דלא עלה על דעתו דברי התום' הנ״ל דכאשר לזה זכר
בשאלתו דמוי אפרוח ביצת הטמא או הטהור לאפרוח ביצת
הטריפה דאומר הגמ׳ בתמורה אימת קא גביל לכי מסרח
נו׳ את זה החליט בשאלתו דע״כ אין ראוי לדון להאפרוח
איסורא או היתירא מחמת הביצה • וא״כ הוא הכרח גמור
בדברי התוה׳ הנ״ל דדנין להאפרוח היתירא מחמת יוצא מן
הטהור • ואס דמחמת הביצה שיצאה מהעוף לא יודן האפרוח
היוצאה מן הביצה בדינא דכל היוצא כו׳ • כיון דמעפרא
קא גביל כמו שאין נידון אפרוח ביצת הטריפה בדינא הנ״ל •
ועל כרחך דכוונת התוה׳ מחמת העוף המחמם יודן האפרוח
ביצא מן הטהור :

והנה

לפ״ז בהכרח יתפרש דאפרוח ביצת הטריפה דהוא
בחיממה הכשירה דווקא • ולא בחיממה הטריפה •

ויחוזק זה הדוחק מחמת דברי הרב המגיד שבפ׳ ג׳ מה׳ מ״א
ה״י י״א דישב להרמב״ס שכתב אפרוח שנולד מביצת טריפה
מותר מפני שאין מינו טמא • דכתב ה״ה פירושו שבא הרמב״ס
להוציא אפרוח של ביצת עוף טמא שישב עלי׳ עוף טהור
שאשור כי ע״כ הא דלא אזלינן באפרוח הטמא אחר מי
שישב על הביצה מפני שמינו טמא אלא (אפרוח ביצת
הטריפה דמחמת דמינו טהור אזליכן שפיר אחר המחמם •
וע״כ בחיממה הכשירה לבד מותרת האפרוח* וע״כ כתב
הרמב״ס שלא נטעה באפרוח הטמא כאשר ישבה הטהורה
על הביצה שלא כלך אחר אס המחמם כמו דאזלינן באפרוח
ביצת העריפה • וכבר הארכתי בזה באות ה׳ ודחיתי שם
לביאור דברי ה״ה הנ״ל כי באפרוח ביצת הטריפה לא הוזכר
דדווקא שישבה הכשירה מותרת • והחלטתי דלא שני לן שס
בין חיממה הכשירה או חממה הטריפה • וע״כ דחיתי דברי
ה״ה הנ״ל • אמנס עתה כאשר יראה מה שהוכחתי מן דברי
התוס׳ הנ״ל • עתה יעיד דברי התום' ויצורף לזה דברי ה״ה
הנ״ל • ויאומתו הדברים מפני המראות וע״פ שנים עדים
יקום דבר ויקבל הדוחק מצד ההכרח " ויעלה דהתום׳
והרמב״ם פליגי בספק שאלת השואל • דלהתוס׳ אזלינן אחר
המחמם • ולהרמב״ם לא אזלינן אחר המחמם :
התום׳ בנדה (ד׳ נ׳ ע״ב) ד״ה תרכגולתא דאגמא •
בריש דבריהם שם כתבו וז״ל הזכר אשור לפי שאין
לו סימני טהרה ולא שרי מטעם כל היוצא מן הטהור טהור
שהרי האם לא ילדה האפרוח • אלא ביצים הטילה והאפרוח
מעפרא קא גביל ונאסר ממילא ע״י שימני טומאה כו׳ יעו״ש
בתום׳ (ולקמן אי״ה אביא דברי התוש׳ שם) • הרי דסותריס
בזה לדבריהם בחולין הנ״ל * ושפיר כתבו דלא שייך בזה דינא
דכל היוצא מן כו׳ אחרי דמעפרא נגבל * והטומאה והטהרה
כשנוצר בא ע״י סימנים * ובאם דהתוס׳ בחולין הנ״ל דכתבו

דשייך בה דינא דכל היוצא הוא מחמת המחמם הביצה ־
בזה הוא דפליגי התום׳ דחולין עם ריש דבריהם בנדה שם *

דהזכר אשור והנקבה מותרת • ומבואר מרש״י נדה שם ד״ה
תרנגולתא דאגמח דכתב ח״ל נקבה דאגמא וכו׳ יעו״ש • מוכח
דמפרש באמת כמו שכתבו התוש׳ בריש דבריהם דנדה שם •
דהזכר אסור והנקבה מותרת • וע״כ דסובר דלא שייך בזה
דינא דכל היוצא מן הטהור כו׳ מחמת דמעפרא קא גביל •
וא״כ לפי הנ״ל דעת רש״י והתום׳ בריש דבריהם בנדה שם
וכן דעת הרמב״ש לפי מה שפירשו ה״ה ולפי מאי דקיימיכן
עתה דהחקיר׳ הוא באם דתלוי בהמחמם הביצה ואם לא ־
הנה כל הני רבותינו הנ״ל סוברים דלא תלוי בהמחמם אבל
דעת התוס׳ בחולין (ואשר הוא כמסקנת התוס׳ בנדה • וכאשר
אבאר להלן זה) דשפיר שייך בה דינא דכל היוצא מן כו׳ ולפי
מחי דקיימינן עתה מוכח דהוא מצד האש המחמם הביצה •
ותליא

שרת עמודי א־ש חלק א
ות׳יא בהמחמס • והנה עתה כאשר יראה השואל את ?כל
המראה הלזה יאמר נא חדאי נפשאי י חדאי נפשאי • "כי

נתעוררתי כספק נכון ועצום התלוי בשיטת ומחלוקת
הראשונים * והתעוררתי בדבר גדול מעין ששבחו כזה אותו
תלמיד שהי׳ מטהר השרץ כק״ן טעמים וכאשר כת״ר בפלפולו

שפט שהשרץ שיצא מהביצים ע״י חימום הטהור יטוהר
מאיסורו ומטומאתו * באם שתלוי בהמחמס הביצה * וא״כ
לדעת התוס' דחולין הנ״ל דשייך' דינא דכל היוצא מן
הטהור ־ ולפי הנ״ל הוא מצד האס המחממת נטהר הטמא •
לפ״ז ולפי הנ״ל יוטהר גס השרץ כנ״ל ומאי גבורתא כ״כ

אכן

דהתלמיד ותיק הנ״ל:

לפענ״ד ישתקע הדבר ולא יעלה על לב כלל לתלות
בהמחמם ־ וגס הרמב״ס לא חש כלל לאפוקי שלא
נאמר כן דתלוי בהמחמס רק ביאורו הוא כמ״ש לעיל באות
[ה] ושיאסור יונה ויותר עורב לא עלה מעולם על שום

דעת מסברה ישרה וע״כ תפסו בי׳ בנימין אסי׳ למשל פשוט •
לאחר העיון הישר יבורר דגם לא עלה כלל על דעת התוס׳
להסתפק בזה ־ ולא כוונו כלל בחולין (ס״ב ע״כ) ד״ה־תרנגולתא •
דידון בדינא דכל היוצא מן הטהור טהור מצד חימום העוף
הטהור להביצה והבירור ע״ז יבורר כאשר נעיין בדבריהם
בנדה ובחולין ־ ונעתיק לדבריהם בנדה שם וז״ל • חרנגולתא
דאגמא הזכר אסור לפי שאין לו סימני טהרה ולא שרי
מטעם כל היוצא מן הטהור טהור שהרי האס לא ילדה
כאפרוח אלא ביצים הטילה • והאפרוח מעפרא קא גביל ונאסר
ממילא ע״י סימני טומאה כו׳ ומיהו נראה עיקר ששני מינים
הן כו׳ ועוד כיון דלא הוי מעופות טמאין הכתובין דבהנהו
בכל מין יש זכר ונקבה משוס סימני טומאה אין לאסור
עד שיהא בו כל ד׳ סימנים דמנשר ילפינן ע״כ יעויין שם
ומבואר דדברי התוס׳ דחולין המה כמסקנא דתוס׳  .דנדה
שכתבו ומיהו נראה עיקר ששני מינים הס ־ ולולא דברי
התוס' דחולין הנ״ל היינו מפרשים דאף דנאדו התוס׳ במסקנא
דדבריהס בנדה הנ״ל ופרשו דשני מינים הס הוא רק מחמת
דכתכו שאין נראה שמין אחד חלוק כו׳ וגס מחמת שכתבו
אח׳׳כ ועוד כיון כו׳ • אבל בכל זה לא נאדו מסברתם
הראשונה דאין שייך אפרוח הנוצר וביצה לדינא דכל היוצא
מן כו׳ אחרי דהאם לא ילדה האפרוח והאפרוח מעפרא
כי למה לנו
קא גביל ונאסר ממילא ע״י שימני טומאה
לומר דנאדו התום׳ בסוף דבריהם מזה • כי לא מצינו חזרה
מפורשת בדבריהם שם מזה רק נאדו מהפירוש שהזכר יהי׳
אשור והנקבה מותרת מהטעמים שכתבו • אכן כאשר מבואר
דהתוס׳ בחולין כתבו בקוצר כמסקנא דידהו בדבריהם בנדה
דשני מינים הס ־ ועכ״ז כתבו להא דכל היוצא מן הטהור

טהור דשייך אף באפרוח הנוצר מהביצה • היפוך מריש דבריהם
כנדה הנ״ל מוכח מזה דמה שכתבו התוס׳ בריש דבריהם
בנדה דלא שריא מחמת כל היוצא מן הטהור טהור • הוא
רק בדרך ישוב לכד ליישב לפי מאי דלמדו דהזכר אסור
והנקיבה מותרת ־ ולא דכך סברתייהו ונראה להם כך • כי
אס לפי זה הפירוש דקיימו כעת בראשית דבריהם מצאו
מקום לבאר ולומר כך כי מוכרח לומר כן לפ״ז • אבל
לפי שהעלו מחמת ההוכחות שהוכיחו לדחות הפירוש ההוא
והעלו דע״כ צריך לומר דשני מינים הס מעתה לא צריך
תו למה שכתבו מקודם דלא שריא מחמת כל היוצא מן כו׳
אלא שפיר נוכל לומר דשייך בזה שפיר דינא דכל היוצא
מן הטהור טהור • ואף שבדבריהם בנדה לא נאדו מחמת
הוכחות אחרות כאשר האריכו בדבריהם שם • ועכ״ז בחולין
(ס״ב ב׳) נקטו דרך קצרה כפי מה שהוא דעתם באמת ־
במסקנתא דידהו בנדה ־ דשני מינים הס * וכי שייך שפיר
דינא דכל היוצא מן הטהור טהור אז כאפרוח הנוצר מביצה
טהורה • כי כן דעתם באמת הוא כך " וע״כ כתבו בחולין
בקוצר דהפירוש הוא דשני מינים הס וכי אין לפרש דמין

עח

אחד הוא דא״כ הי׳ גס הזכר טהור אף אם יש לו סימני
טומאה • מחמת כל היוצא מן הטהור טהור ותפסו בכאן
זה לדחי׳ כדעתם האמיתי ותפסו דרך קצרה • ואף שבנדה
כתבו דחיות אחרות כי שמה האריכו • וע״כ בחולין קצרו
כן נראה לפענ״ד • ומבורר הוא לפענ״ד בכוונת דברי התוס׳
ועיין בחתס סופר להגאון מו״ה
להיודע בסידורם *

משה סופר בתשובה ע״ב • דלמד מדברי התום׳ דנדה
הנ״ל • דתרנגולת שהטילה ביצים ויצאה ממנה אפרוח דאין
לו סי׳ טהרה דהרי היא אסורה ־ ולא דמיא ליצא מן הטהור
טהור דלא יוצא מהתרנגולת הוא אלא מעפרא קא גביל (יעויין
בדבריו שס) ומהתימא שלא זכר כלל לדברי התום׳ דחולין
(ס״ב ע״ב) הנ״ל דכתבו מפורש ההיפוך ובפרט דלפי העיון
הישר מבואר מן דבריהם בחולין הנ״ל דבנדה לא כתבו רק י
דרך ישוב לפירושם בהא ולבסוף נאדו מזה • ובחולין

כתבו כמסקנתס ודעתם האמיתי והוא העיקרי בדעת התוס׳ •
והגאון בעל התם סופר לא זכר כלל לדבריהם בחולין
ולדעתם  гולא הביא רק ראשית דבריהם בנדה ־ וכאשר
מדבריהם בנדה לחודא שפיר היינו מפרשים דלא נאדו בסוף
דבריהם מזה ־ וכן תפס בעל חתם סופר זללה״ה (ואי״ה
כסוף תשובתי אדבר בזה קצת) ובאם שיצוייר זה הציור דמביצת
הטהור יצא אפרוח בסימני טומאה • הרי איכא נפקותא גס
לדינא בין ריש דבריהם בנדה דכתבו דלא שייך בזה דינא
דכל היוצא מן הטהור טהור ובין דבריהם בחולין אשר
כמסקנתא דידהו בנדה דשפיר שייך דינא דכל היוצא מן
הטהור טהור הרי הוא נפקותא לענין אפרוח מביצת טהורה
שיצאה בסימני טומאה ־ אם טמאה מצד הסימנים ואס
טהורה הוא מצד יצאה מן הטהור • וא״כ יש לומר דע״כ
תפסו בחולין דחי׳ הלזו אס כי בנדה דחו מהוכחות אחרות "
ורק שבאמת לא ניחא להו כמ״ש בנדה בריש דבריהם •
רק דשפיר שייך בזה דינא דכל היוצא מן הטהור טהור
ועל כן בחולין כאשר תפסו דרך קצרה כמסקנתייהו כתבו
לדחי׳ זה דכל היוצא מן הטהור טהור כי גפקותא בזה גם
לדינא הנ״ל :

ומעתה
*

נתבונן נא בדעת ישרה בדברי התוס׳ דנדה
ובדברי התוס׳ דחולין • אשר עכ״פ בריש דבריהם

בנדה רצו לומר דאין שייך בזה דינא דכל היוצא מן הטהור
טהור • ובחולין כתבו בהחלט דשייך בזה כל היוצא
מן כו׳ הרי עכ״פ דהי׳ להתוס׳ שני צדדים בזה במאי
נפל החקירה להתוספת ומאיזה צד נדון בזה בדינא דכל
היוצא כו׳ ומאיזה צד נאמר דלא ידון בזה דינא דכל היוצא

מן הטהור טהור וניחזי ממה שהאריכו בהסברתם בריש
דבריהם בנדה כאשר חתרו אחר הישוב להעמיד פירושם בהא

דמין אחד הוא ואין ניתר הזכר מחמת יוצא מן הטהור מן
הסברתם וטעמם שהציעו שם בדבריהם יובן מזה ממילא
דזהו שרוצים שם לחדש אז ולבסוף נאדו מזה וכן דעתם
בחולין בהדיא כי סוברים היפוך מסברתיהם שהציעו בריש
דבריהם בנדה הנ״ל וא״כ מבואר דוויכוח שני הצדדים תלוי
במה שהציעו סברותיהם בריש דבריהם להסביר מצד מה
לא יהי׳ תלוי בדינא דכל היוצא כו׳ • בזה הוא הויכוח
והחקירה להתוס׳ ומה הוא זה סברתם שהאריכו בהמתקתס
בריש דבריהם בנדה דאחר שהאם לא ילדה האפרוח אלא
בצים הטילה והאפרוח מעפרא קא גביל • הנה כל ההסבר
הזה הוא לאפוקי שלא יעלה היתר להעוף מחמת הביצה שיצאה
מעוף הטהור • אבל לזה שלא יעלה היתר להעוף מחמת
שיצאה ע״י חימום הטהור לא נזכר בתוס׳ • דאל״כ היה
להחוס׳ להאריך בזה הפרט ולכתוב שהחימום אינו מעלה
היתר ומחמת זה אינה נקראת שיצא מן הטהור • דאס
שיש פנים לומר דהחימום מעלה היתר • הנה לא אהני
התוס׳ מידי במה שכתבו דגביל מעפרא • אלא ע״כ דזה הי׳
להם לדבר פשוט באופן שאין עולה זה על לב כלל • דהחימוס
יעלה
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יעלה היתר רק מצד הביצה שיצאה מן הטהור ומהביצה
יצאה האפרוח הזה • בזה נפל החקירה לההוספ' • וכאשר
בריש דבריהם בנדה רצו ליישב השמועה ביארו בהסברתס
הסברא לסתור שלא יוקשה זה וכתבו סברות הדוחות לזה
לבד ולא הברות הדוחות לשלא יתלה בהמחמס • וא״כ נתבאר
מדבריהם דבחולין (ס״ב ע״ב) ד״ה תרנגולתא דאגמא • דכתבו
דשייך שפיר דינא דכל היוצא מן הטהור טהור • באפרוח
ביצת הטמא ולא מצד המהמם • רק שנוצרה מהביצה שיצאה
מעוף הטהור • ודמיא האפרוח כאילו יצאה היא מהעוף
הטהור ולא סבירא להו באמת הך סברא שכתבו בריש
דבריהם בנדה הנ״ל שהאם לא ילדה האפרוח רק ביצים
העילה והאפרוח מעפרא קא גביל כי זה לא כתבו רק בדרך
ישוב ובהוי אמינא דידהו שם לבד ובמסקנא לא קיימי הכי •
וממה נאדו מסברתם שבה״א לא נוכל לומר דחזרו מהך
סברא דמעפרא קא גביל וסבירא דאיסורא דביצה מתפשטת
שפיר להעוף ־ ונחית להעוף איסורא דביצה לבד (ולהמבואר
בדעת הרמב״ס פרק ג׳ מהמ״א הלכה וא״ו איסורא בביצה איכא
ולא מלקות) ולפ״ז היינו מפרשים מה שכתבו התוס׳ בחולין
שם דהיוצא מהטהור טהור על הביצה קאי • אבל זה הוא
נמנע לפרש כן בדברי התוס׳ אחרי שהוא גמר׳ מפורשת
בתמורה לענין אפרוח ביצת הטריפה הך סברא דמעפרא קא
גביל • ולא יבא לא איסורא וכן לא יבא היתירא להאפרוח
מחמת הטומאה או הטהרה שהי׳ על הביצה כי אחרי שנעשית
עפר תמיד פוסקת טומאה מהביצה ופסק לעולס איסורא
דידה • וע״כ אין לדון בהאפרוח דינא שהי׳ להביצה מקודם
ועל כרחך דכוונת התוס' דחולין הנ״ל שהאפרוח נקרא יוצא
מן הטהור ואין נאסר בסימני טומאה כי נדמה הוא כאילו
יצאה האפרוח מהעוף ולא סבירא להו באמת הסברא שכתבו
בנדה שהאם לא ילדה האפרוח רק ביצים הטילה • אבל
סבירא דשפיר נידון האפרוח יוצא מאמו • כי אף דנעשית
הביצה עפר טרם הגיבול עכ״ז צורת ותכונת האס נשאר
בהביצה אף אח״כ כל מין מוליד מינו וע״כ נקרא אפרוח
יוצא מהעוף שהוליד הביצה • ולא פסק ע״י מה שנעשית
עפר רק איסורא לבד נפסק כשנעשית עפר ואינה ראוי
לאכילה ־ אבל לענין שיהי׳ נקרא יוצא מן עוף נולד הביצה
לא • אחרי שענק היצירה ויציאת האפרוח לאור חיותו נמשך

מהעוף המוליד • וכאשר ביעי דספנא מארעא וביעי דשחוטה
אחרי שנעשית עפר נשאר עפר ואינו נוצר אפרוח • וגם
ע״כ שפיר נקרא יוצא
מכל מין אחר הגיבול יוצר מינו •
מהטהור כן סברי התוס׳ באמת • דלא כמ״ש בריש דבריהם
בנדה • וחף דאמר חזקי׳ (חולין ס״ז ע״ב) וכי בת יש לה
ליענה • תואר בת לא יבא עלי׳ אחרי שלא יצא אפרוח
ממיעיה • אבל שפיר מקרי האפרוח יוצא מן העוף אם הביצה •
כי יציאתה לעולם בחיותה ודמותה ותכונתה נמשך מעוף
מוליד הביצה :
ואם דאף גס עתה צריך ביאור וישוב למה שכתבו התוס׳
בתולין (ס״ב ע״ב) ד״ה תרנגולתא דשייך באפרוח דינא
דכל היוצא מן הטהור טהור ״ א"כ למה אומר • הגמרא
בתמורה שם דאפרוח ביצת הטריפה מותרת מחמת דמעפרא
קא גביל ״ עכ״ז יאסר מחמת דינא דכל האסור אסור •
כמו דדנו התוס׳ לטהר מחמת כל היוצא מן הטהור • כמו
כן נידון להיפוך לאסור מחמת כל היוצא מן האסור • ואין
לומר דרק יוצא מן הטמא או יוצא מן הטהור אמרו וכאשר
כן הקראי דדריש בבכורות (ד׳ וא״ו) הכל הוא מקראי דעמאיס
וסימניהם יש לך מעלה גרה כו׳ • וגמל גמל כו׳ יעויין
שם י אמנם זה אינו ואין חילוק בין טמא לאסור לענין
ויש לזה כמה ראיות • חלב
זה • ונלמד אסור מטמא
טריפה דאסור מבואר הוא בחולין (קט״ז) במשנה דכשרה שינקה
מן הטריפה ומנין איסורא דחלב טריפה כי חלב לא נוכל

לאסור מחמא קרא דהטמאים לאסור צירן • כדאומר בבטרות

(ד׳ ואו ע״ב) דחלב טהור נמי חידוש הוא ־הוא יוצא מן החי
ושריא וע״כ צריך קרא מיוחד לאסור חלב הטמא וא״כמנין
נאסור חלב טריפה אלא ע״כ דאין לחלק טריפה מטמא וכאשר
נאסר חלב טמא מקרא נלמד מיני׳ גס חלב טריפה ’ וז״ל
הרמב״ם פ״ג מהמ״א ה׳ יו״ד וז״ל בהמה שנטרפה חלבה אסור
כחלב בהמה טמאה • דימה חלב הטריפה לחלב הטמא • ני
בחלב טמא נאמר הקרא • וחלב טריפה דומה לה ופשוט •
ולטנין בינה נתב ג׳'כ הרמב״ם בפ״ג מה׳ מ״א הלנה יו״ד
וז״ל ונן ביצת עוף טהור שנטרף כביצת טוף טמא ואסור ־
הן הן דברי התום׳ -חולין (ס׳׳ד אי׳) ד״ה שאס ריקמה דביצת
הטריפה נלמד מביצת הטמא דכתיב בה קרא דבת היענה
לאסור הבינה • ונן הטור והב״י בריש סי׳ פ״א נתבו דאף
מי רגלים של טריפה אסור ־ וע״כ דלמדו ממי רגלים של
חמור ונדאינא דאמרי בבכורות (דף זיין ע״ב) ׳ כדאומר רב
ששת שם תניתוה נו׳ והני נמי מטמא קאתו * וכדפירש״י שם
שבתוך הטמא היו ואעי״ג דלאו מגופיה מימצן אסירי• וא״נ לפ״ז
חף דגמלים ודסוסיס דלאו טנירי אסירי ומיכי׳ למדו הטור
והב״י למי רגלים דטריפה דג״נ אסור • (וברמב״ם ריש פרק
ג׳מהלמ״א כל מאכל היוצא ממין המינים האסורים נו׳ יעויין
שם• ולא נקט טמאים רק האסורים) הרי מבואר דאין חילוק
בין טריפה לטמא • ואף דהקרחי בטמא נאמרו ילפינן מיני׳
לטריפה • וא״כ קשה מהא דאפרוח ביצת טריפה דמותרת
מחמת דמעפרא קא גב יל ולא נאסר האפרוח מחמת יוצא מן
הטמא כלומר יוצא מן האסור • וא״נ ע״כ דמחמת דנגבל

מעפרא נפסק גס דינא דיוצא מן האסור • ואיך נתבו התוס'
דחולין (ס״ב ט"ב)ד״ה תרנגולתאדנידון האפרוח תרנגולתא דאגמא
הנוצר בסימני טומאה ־ להיות טהור מחמת דינא דיוצא מן
הטהור טהור • וכאשר ביארתי דלא ׳ מצד עוף המחמם דן
התום׳ (וישתקע הדבר) • רק מצד יציאת האפרוח לטולם
ויצירתה בדמותה נמשך מאס הביצה • אשר ע״כ מביעי דספנא
מארעא אחר שנעשית עפרא לא יוצר אפרוח ונל מין נוצר
ממינו • ע״כ נחשב ניצאה מעוף אם הביצה • וא״נ למה לא
יודן אפרוח בדינא דנל היוצא מן הטמא :
 ПП1Х071יש לומר סברא קטנה לחלק בין אפרוח ביצת
הטריפה לאפרוח ביצת הטמא • יען כי נל
עוף המוליד ביצים * האפרוח׳ הנוצרים נוצרים כמינו בדומה
לו וע״כ ביוצא ממנו • ואף דהתרנגולתא דאגמא בסימנים

טמאים • עכ״ז הרי הוא שומר שיוצר תמיד זכר בסימנים
אלו • וע״כ נקרא בהכרח יוצא מן הטהור • אבל ענין הטריפות
והכשירות אין מתהווה בכמותו ־ ומכשירה יוצר טריפה
ומביצת הטריפה יוצר כשירה • וע״כ אין נידון ביוצא מן הטמא
טמא • אבל אין להסברא הלז מקום בשכל ישר ודחויה היא י
כי מה בכך שהכשרות והטרפות אין נמשך מהאם כיון דזה
היוצא הנידון אחר מה שיצא ממנו אין נידון מחמת סימנין
ואדרבא אף שיוצר בצורה משונה ממה שיצא ממנו מטמא יצא
טהור ־ או מטהור יצא טמא נידון כדינא דמה שיצא
ממנו • ואף אס היוצא אינו ממין ההוא כלל • כמו החלב
היוצא • ולא יחולק
ומי רגלים וכדומה • נידון ג״כ בדינא
ע״כ היוצא מן הטריפה ליוצא מן הטמא • אף שכל טמא
מוליד תמיד כדמותו ותכונתו • אכן ענין כל היוצא הוא
ענין אחר ואין להאריך בזה כלל * וע״כ דברי התום׳ צריך
ביאור לחלק בין אפרוח הטמא והטהור • ובי; אפרוח ביצת
הטריפה ־ ולביאור דברי התום׳ הללו מהראוי לעמוק בעיקר
גדול בענין דכל היוצא כו׳ ־ ואחר כביאור והאריכות הראוי׳
בזה יבואר אח״כ כוונת התום׳ בכאן לנכון בעזה״י • ומקודם
אעורר איזה קושיות בענין הזה • והוא :

שרת עמודי א״ש חלק א
(יג) א *ה הקושי׳ שהקשינו על דברי התום׳ (ס״ב ב׳־) הנ״ל
דלמה יחולק אפרוח ביצת הטריפה מאפרוח
ביצת הטמא לענין דינא דכל היוצא כו׳ הנה כמו כן יש
להקשות על הגמרא עצמה • כי למה יחולק ולד טריפה מולד
טמא לענין דיכא הנ״ל • ולמה לא יודן ולד טריפה בדינא דכל
היוצא מן האסור וכאשר כבר הוכחתי בראיות ברורות שאין
חילוק בין יוצא מן הטמא ליוצא מן האסור ונידונים כאחד •
ואע״פ דולד טריפה דכשירה לדידן הוא רק בנתעברה ואח״כ

נטרפה וטרפות
בפ״ע יעויין כמו
בסוף דבריהם
רגלים של חמור

בחיות תלוי והעובר ראוי להיות והוא גוף
כן בתוס׳ חולין (נ״ח א׳) ד״ה והלכתא יעויין
שם • אכן אף דבבכורות (ז׳ א׳) לענין מי
אומר כיון דמגופה קא מימצן כו׳ וא״כ אינו

נאסר רק מה שנמצץ מגוף הטמא • אמנם הנה שם ע״ב
באיכא דאמרי אומר שם והני כמי מטמא קאתו ופרש״י שם
שבתוך הטמא היו ואע״ג דלא מגופה מימצן י ואף דהרמב״ם
פ״ג מה׳ מ״א דפסק שם דאף דבש צירעין וגזי! מותר ונתן
טעס לזה מפני שאינו מתמצצת מגופו רק לקטו וכנסו
מהפרחים ומחמת זה השמיט להא דמי רגליס של המור • עכ״ז
עכ״פ רצה הגמרא לומר כן דרק מה שבתוך הטמא הוא אסור
וגס ר׳ יעקב דברייתא שס דאוסר דבש צירעין וגזין סובר
דאסור אף כנהו מהפרחים כיון שבתוכן היו ורק דבש דבורים
מותר ובא קרא מפורש להתירן ויעויין במ״מ שם דמביא דעת
הרמב״ן בהלכותיו דהוא פוסק כר׳ יעקב ואוסר לדבש צירעין
וגזין וגס מי רגלים של המור• ויהי׳ איך שיהי׳ עכ״פ ר׳
יעקב סובר בוודאי דכל מה שבתוך הטמא הוא אסור מחמת
כל היוצא כו׳ ובכל הסוגיא דהולין (דף נ״ח) לא נזכר כלל
מזה לאסור הולד טריפה מחמת כל היוצא מן הטמא טמא •
וכאשר שם מסיק דפליגי בעיברה ולבסוף נטרפה בעובר ירך
אמו וזה לא אומר דכ״ע עובר לאו ירך אמו ופליגי בדר׳ יעקב
וגס אס נאמר דכיון דיש להעובר חיות לעצמו ועיברה ולבסוף
נערפה הוא דומה לדג טמא שבלע דג טהור דטהור הדג
שנבלע בכורות (ז' ע״ב) וע״כ דשאני ממי רגלים של חמור או

דבש צירעין וגזין ודבורים דאף דכנסו מהפרחים עכ״ז
מתפעלים בתוך הצירעין ובתוך הדבורים ומי רגלים אף דמיא
על ומיא נפיק עכ״ז מתפעל בתוך החמור • אבל הדג טהור
שנבלע בתוך הטמא • כמונח בקופסא טמאה לבד • ואף אס
הקופסא של אשירה ושל עיר הנידחת דאין שייך בי׳ דינא דכל
היוצא מן כו׳ • ואף דמתרקב הדג הטהור בתוך הדג טמא
ונעשית זבל ועפרא ־ הוא רק פעולה המרקבת ומעשה לעפרא •
ולא חשובה פעולה כן צריך לחלק ע״כ דג הבלוע דליכא מאן
דפליג בהא דמותר • וע״כ נאמר דגס העובר דכיון שיש לו
חיות בפ״ע דומה לדג הבלוע * חדא דהוא דחוק אחרי
דעכ״פ העובר מתפעל בתוך האס יותר מהדבש בתוך הדבורים
ואף דרש״י בתמורה (ל״א) ד״ה אפרוח כו׳ ולד כו׳ כתב ולד במעי
בהמה אינו אדוק בגופה אלא תלוי באויר ומעצמו הוא נוצר
עכ״ל הצריך
וגדל והולך הלכך עיקר גידולו • אינו מאמו
לענינכו יעו״ש * עכ״ז וודאי דיותר מתפעל מהדבש בתוך
הצירעין או בתוך הדבורים או המי רגלים דאומר הגמרא
מיא עיל מיא נפיק • וגס הלא בחולין (דף נ״ח) אי רצה
לומר שם מקודם דפליגי ר״א ור׳ יהושע בנטרפה ולבסוף
עיברה ופליגי בזה וזה גורם • וזה אינו מדבר כלל הגמ׳
דיאסר מחמת כל היוצא מן הטמא והי׳ ראוי להיות אסור
אף אי זה וזה גורם מותר אלא ע״כ דבולד טריפה אין שייך
דינא דכל היוצא מן הטמא טמא אף בנטרפה ולבסוף עיברה •
וכאשר כבר הוכחתי בראיות ברורות דלענין היוצא מן הטמא
טמא אין חילוק בין טמא לטריפה • וא״כ למה ולד טמאה
נידון בכל היוצא מן כו׳ וולד טריפה אינו נידון • ונתבאר
בזה כי .לא על התום׳ דחולין (ס״ב ע״ב) ד״ה תרנגולתא
תלונות הקושיא שהשארתי לעיל מאפרוח ביצת הטריפה
לאפרוח ביצת הטמא כנ״ל כי זה החילוק עצמו מבואר בגמ׳

עט

לענין עובר וולד טריפה דחלוק מולד היוצא מטמא והקוש יא
הזאת היא על הגמ׳ עצמה ולכאורה היא קושיא טצומה לענ״ד:

(יד) ב קשה

בתוס׳ חולין (ס״ד) ד״ה שאס ריקמה " בע״ב
שס בסוף דבריהם כתבו ח״ל ועוד היינו
י
יכולים לומר דכל ביצים מותרות בין דטמא' ובין דטהור מההיא
טעמא דבפ׳ קמא דבכורות (דף ז׳ ב׳) דשרינן הכי חלי
דיחמורתא לפי שהיא זרע האיל שנקרש • וכן עור הבא כעד
פנים של חמור דמסתברא דהיינו טעמא דשרי משוס דאתי
מש״ז של חמור ונקדש מעצמו ונעשה עור ומותר ולא שייך
לצורת הולד מידי ולכך מותר כיון דמתחילתו בא מחמת הש״ז
דהוי כנבילה מוסרחת ושרי ולבסוף אעפ״י שנקרש ונעשה עור
מ״מ מותר הוא כמו אפרוח ביצת טריפה שהיא מותר דכי
גביל פירשא בעלמא הוא • וכולהו ביעי נמי מש״ז קאתו ושרו
מהאי טעמא חוץ מביצת טמאה שאסר הכתוב להכי איצטריך
קרא וביצת טריפה ילפיכן מני׳ כדפירשנו ־ ומיהו אין מתיישב
טעם זה גבי ביצים דכולהו מתחילתן מעורות בגידין וחשובה
כבשר ע״כ " וקשה לכאורה טובא הלא תחילת דינו דמתני׳
בבכורות הוא גמל שילדה כמין פרה דטמא כו׳ מפני שכל
היוצא מן הטמא טמא • והפרה הלא נעשית משכבת זרע ממש
כמו הביצה ועיקר דינא דכל היוצא מן הטמא הוא בזה
שגמל הוליד כמין פרה * ונלמד מקרא דאך את זה לא תאכלו

כו' כמבואר בבכורות (דף ו' ע״א) • ודחלי דיחמורתא דמותר •
פירשו הטור והב״י והלבוש בסי׳ פ״א דאף שנעשית אח״כ
אוכל כיון דמתחילה נתהווה מש״ז מותר ושע״כ צריך קרא
דבת היענה לאסור ביצת הטמא כיון דקאתי מש״ז " לפ״ז וודאי
קשה טובא לכאורה • דמטמא שילדה כמין טהור קאתי ג״כ
מש״ז והוא עיקר דיכא דכל היוצא מן הטמא טמא:
(וליישב הנ״ל צריך לעמוד על בירור הענין נקדים מה שיש מן העיון
בהסוניא דבכורות (דף ו') ־ והתעורר קצת מזה בפר״מ במשבצות זהב

סי׳ פ׳א ס״ק א׳ ואזכור דבריו גס לקמן אי״ה והוא):

איתא

באכילה כו׳
תאכלו ממעלי
גרה ומפריס
מן הטמא *
ממעלי הגרה

בבכורות (דף ו׳ א׳) ומה הן
(פו)
מנה״מ דת״ר אך את זה לא
הגרה וממפריסי הפרסה יש לך שהוא מעלה
פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה טהור שנולד
או אינו אלא טמא שנולד מן הטהור ומאי
וממפריסי הפרסה הכי קאמר כו' ת״ל גמל טמא הוא ־ הוא
טמא ואין טמא הנולד מ; הטהור טמא אלא טהור-ר״ש אומר גמל
גמל שני פעמים אחד גמל הנולד מן הגמלה ואחד גמל הנולד
מן הפרה • ורבנן האי גמל גמל מאי עבדי לי׳ חד לאסור
עצמו וחד לאסור חלבו ־ ור״ש לאסור חלבו מנ״ל נפקא לי,
מאת הגמל • ורבנן אתים לא דרשי כו׳ אמר לי׳ רב אחא
ברי' דרבא לרב אשי אלא מעתה טעמא דרבנן מגמל גמל
ור״ש מאת הגמל הא לאו הכי הוי אמינא חלב דבהמה טמאה
שרי מ״ש מהא דתכיא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה
שלהן איצטריך כו׳ הכיחא כו׳ אצטריך סד״א הואיל וליכא מידי
דאתי מחי ושרייה רחמנא והאי חלב כי אבר מן החי הוא
ושרי והלכך אפילו בבהמה טמאה לישתרי קמ״ל ע״כ •
המבואר בסוגיא הזאת דיש שני מקראות מיוחדות חדא
לאסור פרה הנולד מן הגמל מאך את זה לא תאכלו ממעלי
הגרה כו׳ יש לך שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה ואי אתה
אוכלו • ושנית לאסור חלב טמא לרבנן מגמל גמל ולר״ש מאת
הגמל • ועל כרחך דחדא מחברתה לא אתיא * ומבואר עוד
דאף בלא הא דליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא וכו׳
אף בלא זה לא היו ילפיכן מגמל שהוליד כמין פרה לאסור
חלב טמאה דרב אחא ברי׳ דרבא לא הקשה רק דלמה צריך
קרא דגמל גמל או את.הגמל לר״ש דמ״ש מהא דתכיא
הטמאים לאסור צירן כו׳ " וע״ז משני הגמ' איצטריך כו׳ סד״א
הואיל וליכא מידי דאתי מחי כו׳ • אבל הא לא הקשה ל״ל
קרא דגמל גמל מ״ש מהא דגמל שילדה כמין פרה • אלא
ע״כ דמגמל שילדה כמין פרה ליכא למילף • וכן ליכא למילף
(ח״א)

מם

גמל
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שרת עמודי א״ש חלק א
חלב טמא מחמת הקרא
(טי) ואומר עוד דמלבד ^מה שצריך מקראות מיוחדות
לכל
צריך קרא מיוחד
להנ״ל עוד זאת אבאר דלדעת הרמב״ס אינם

גמל שילדה כמין פרה מהא דאסור
דמגמל גמל או לר״ש מאת הגמל רק
אחד מהנ״ל לעצמו • ועל הא דצריך קרא לחלב טמא דאסור
גמל או את הגמל ולא ידעינן מאך את זה כו' דמרבינן גמל
שהוליד כמין פרה • ליכא למימר ע״ז דע״כ צריך קרא מיוחד
בכדי שלא נלמד מקרא דגמל טמא הוא * דהוא עמא ואין
חלבו טמא • רק אחר דידעינן מקרא דגמל גמל דאסור
דהוא טמא ואין טמא הנולד מן הטהור
לומדים מקרא הנ״ל
־טמא • ולר״ש אף דלא דריש כלל לקרא דגמל טמא הוא
אק נאמר דהוא רק אחרי דיש לו קרא דאת הגמל לאסור
חלב טמא וגס דריש מקרא דגמל גמל לאסור הטמא שנולד
מן הטהור • ליכא לדידי׳ תו מה למידרש מגמל טמא הוא •
ולא דריש מיני׳ כלום אבל כאפר לא הי׳ קרא דאת הגמל
לאסור חלבו היינו דרשינן שפיר מגמל טמא הוא דהוא טמא
ואין חלבו טמא • אבל א״כ מאי מקשי רב אחא ברי׳ דרבא
אלא מטתה טעמא דרבנן מגמל גמל ור״ש מאת הגמל הא
לאו הכי הוי אמינא חלב דבהמה טמאה שריא מ״ש מהא
דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן ולפי הנ״ל
לא קשה מידי דבלא טעמא דרבנן ודר״ש היינו ילפינן מגמל
עמא הוא להתיר החלב " אלא ע״כ דלרבנן דדרשי מגמל טמא
הוא דאין טמא הנולד מן הטהור טמא היא דרשה טובה באופן
שאין סברא לדון בזה הדרשא לחלב טמא ור״ש לא דריש כלל
לחלב טמא הוא * ולא סברא כלל לדידי׳ לדרשו להתיר חלב
טמא וא״כ עולה מבואר דע״כ דהחלב טמא לא נוכל לידע מקרא
דאך את זה כו׳ דילפינן מיני׳ לאסור טהורה הנולדה מהטמאה ־
וחלב טמא הוא ענין אחר • ופרה הנולד מגמל הוא ענין
אחר ואין ללמוד זה מזה • והרי קא חזינן דאין צריך קרא
מיוחד לכל דבר ודבר ממש • כמו דאף דקראי הנ״ל נאמרו
רק בטהור הנולד מן הטמא ובחלב * עכ״ז כל היוצא מן
הטמא או מן האשור אסור • דבבכורות (ו׳ ע״א וע״ב) מבואר
דגם מי רגלים של חמור מיבעי התם אי הוא בכללא הג״ל •
מחמת דמיא על מיא נפיק • ובדבש דבורים ג״כ דן הגמ׳
התם בדינא דכל היוצא• ולר׳ יעקב בא ע״ז קרא מיוחד
להתיר ודבש צירעין וגזין אסור • ושם (בדף ז׳ ע״ב) בסוגיא
דדג טמא ’שבלע דג טהור אומר הגמרא שס הא לא חזינן
דבלע אמרינן אשרוצי אשריץ • הרי דאי עיבורו הוא אסור
הוא • ואף שאינו ממעלי הגרה וממפרישי הפרסה אשר הקרא
דאך את זה כל בבהמות טמאות וטהורות נאמר דיש לך מעלה
גרה ומפריסי פרשה ואסור • ועכ״ז בכל היוצא מן הטמא טמא
הוא • וע״כ הקשו התוש׳ בחולין (ס״ד א׳) ד״ה שאס ריקמה
דלאכילה ולמלקות למה לי ריקמה הא קיי״ל דכל היוצא מן
הטמא טמא • וכן הקשו שס על הקרא דבת היטנה דבא
לאסור ביצת הטמא • ל״ל הרי כל היוצא מן הטמא טמא •
ויעו״ש מה שהאריכו • וא״כ כמו אותה קושיא נשאול למה
דצריך קרא בחלב טמא לאסור הרי הוא בכלל אחד דכל
היוצא מן הטמא טמא כמו גמל שהוליד כמין פרה • וכן יקשה
בהיפוך למה קרא לגמל שהוליד כמין פרה • נדע מקרא דגמל
גמל או את הגמל לר״ש דבא לאסור חלב טמא • נלמוד מיני׳
גס טמא שילדה כמין טהור דהוא יוצא מן הטמא וטמא •
ובמשנה בבכורות (ה׳ ע״ב) כליל לכולהו בחדא כללא בהמה
טהורה כו׳ וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה
שהיוצא מן הטמא טמאכו׳ ורב ששת שם (בדף ו׳) דייק מיני׳
למי רגלים של חמור " ומבואר שם בהשוגיא דמתניתין כללם
לכולם באחד • וכאחדיס כולם המה • אכן זהו אפשר רק באמת
דאיכא קראי מיוחדים כנ״ל וכללוס שפיר כאחד • אבל אס לא
היה קרא לחלב טמא לא היינו ילפינן מטהורה הנולד מטמאה
ואס לא היה קרא לטמא שילדה כמין טהור לא היינו ילפינן
מחלב • רק למה זה נשתנו אלו דצריכי תרי קראי וזולתם
כל מה שנמצא איזה יוצא מן הטמא או האסור נלמד הכל
מינייהו וצריך מדבר זה תלמוד:

שווים בדיניהן וחלוקים המה לענין מלקות דבש׳ א׳ מהלכות
מ״א הלכה ה׳ דכתב שם הדין דבהמה עמאה שילדה .כמין
בהמה טהורה הרי זה אסור באכילה שהגדל מן הטמאה טמא
לפיכך דג טמא שנמצא במעי דג טהור אסור " ודג טהור

הנמצא במעי דג טמא מותר לפי שחין ג דולו אלא בלעו ע״כ •
ומשמע דהטהור הנולד מהטמאה דינו כמו הטמאה עצמה *
וכמו שארי הדברים שנזכר שס באותו הפרק דאסור באכילה •
דגם נוקה על אכילתן ואסור ולוקה קאמר דרק סימני טומאה
וטהרה לבד שונה שם באותו הפרק • ומי המה המותרים ומי
הס המינים האסורים והאסורים כולם המה תחת סוג אחד
ולוקין עליהם * וע״כ סתס שם הרמב״ם  :אבן בפ׳ ג׳ מה׳
מ״א אשר בפרק ההוא מדבר בכל מאכל היוצא מן הטמא
והאסור • כאשר בריש הפרק כתב וז״׳ל כל מאכל היוצא
ממין מן המינין האסורים שלוקין על אכילתן הרי אותו המאכל
אסור באכילה מה״ת כגון חלב בהמה וחיה הטמאים וביצי עוף
ודג הטמאים שנאמר ואת בת היענה זו ביצתה וה״ה לכל האסור
כיענה ולכל הדברים הדומין לביצה ע״כ • ונכלל בזה ביצי דגים

טמאים אשר זכר הרמב״ס מקודם וגס ביצת השרץ • כי גס
כן אסור כיענה ודומה לביצה • ואף הדומה לחלב ג״כ נכלל
בדינא ההוא וע״כ אח״כ בה׳ ב׳ כתב דינא דהלב אדם דמותר
ובהל׳ ג׳ כתב דינא דדבש דבורין וצירעין וגזין דמותר מפני
שאינו מתמצות מגופן אלא כונסין אותו מן העשבים בתוך
פיהם ומקיאין אותו בכוורת כו׳ ע״כ * וביאר הטעם דמותרין
ואינן דומין לחלב טמא • ולהרמב״סבס מי רגלים דחמור מותר
לדידיה דמתיר דבש
וכדביאר ה״ה שם הל׳ ג׳ " וע״כ
צירעין וגזין ומי רגלים דחמור • ליכא תו דבר הדומה לחלב
דיאסר כחלב וע״כ לא כתב בה׳ א׳ רק להאסור כיענה והדומה
לביצה ולא זכר הדומה לחלב טמא • כי לא נמצא לדידיה• אכן
הגמ׳ כאשר מיבעי במי רגלים דחמור • ור׳ יעקב דאוסר דבש
צירעין וגזין הוא מחמת שדומה לחלב כן נלפענ״ד ושם בה׳
וא״ו כתב אע״פ שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא אסורין
מה״ת אין לוקין עליהם שנאמר מבשרם לא תאכלו על הבשר
הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החלב כו׳ ע״כ והכוונה
דה״ה בכל מאכל היוצא מן הטמא או האסור אשר נידון בדין
החלב (כלומר לבעי דגמ׳ במי רגלים דחמור ולר׳ יעקב בדבש
צירעין וגזין) • או בדין ביצי הטמא כביצי דגים טמאים או
ביצי השרץ אסורין ואין לוקה בהן מה״ת ־ וזהו דכ׳ הרמב״ס
אח״כ בה׳ ז' יראה לי שהאוכל ביצי דגים טמאים הנמצאים
במעיהם כאוכל קרבי דגים טמאים ולוקה מה״ת וכן ביצי
העוף הטמא התלויות באשכול כו׳ ע״כ • הרי דרק בביצי דגים
טמאים הנמצאים במעיהם לוקה בהו • אבל אשר יצאו ממעיהס
אסור ואין לוקה בהו • ובה׳ ח׳ כתב ביצת עוף טמא שהתחיל
האפרוח להתרקם בה ואכלו לוקה משוס אוכל שרץ העוף אבל
ביצת העוף טהור שהתחיל האפרוח להתרקם בה ואכלה מכין

אותו מכת מרדות ע״כ • נקט ביצת עוף טמא דלוקה כשמתרקס
ונכלל בזה ביצת השרץ המתרקם דלוקה עלי׳ משוס השרץ השורץ
על הארץ * ועיקר דין הזה הוא בגמ׳ גבי ביצי השרץ •
ומיניה למד הרמב״ס לביצת עוף הטמא • כמבואר בה״ה שם
ומחמת דאיסורא בכולהו נלמוד מביצת עוף הטמא • נקע לזה
בכל הפרטים • כי ממנו נלמוד הכל כאשר כתב בריש הפרק:
זהי שיטת הרמב״ס דכל מאכל היוצא מן האסור אסור ואין

לוקה • חלב וביצי עוף טמא וביצי דגים טמאים " וכן ביצי
השרץ בכל הביצים אין לוקה עד שיתרקמו • ואיסורא אית בהו
ויעויין בהגה״ה שהארכתי בפרטי דברי הרמב״ס וביאורן
וביארתי גס דעת התוספות בזה • וזה שעלה מהנ״ל הצריך
לעגיננו דלדעת הרמב״ם חלוק הטמא שילדה כמין טהור
ממאכל היוצא מן האסור דטמא שילדה כמין טהור אסור ולוקה
בו • אבל מאכל היוצא מן האסור אסור לבד ואין לוקה עליכם
ואף

שרת עמודי א״ש חלק א
ואף דכללס מתני׳ דבכורות

כחדא ותלם

זה בזה ־

דאומר

פ

דבכורות (דף ז' ע״א וע״ב) • עכ״ז המה אסור ואין לוקה בהו
וברישא בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור ולוקה
ומאי דתלה מתניתין זה בזה לאו דחדא נינהו כי חלוקין המה
בדינייהו • ונלמדים ממקראות מיוחדות כאשר ביארתי לעיל
בעזה״י באות (טו) • רק דלסימנא בעלמא נקט כן במתניתין
דבכור׳ וכדמשני כעין זה בגמ׳ שם (ו׳ ע״א) ל״ל למתני שהיוצא
סימנא בעלמא הוא דלא תיחלף לך כו׳ ואף דלפי הנ״ל הי׳ להגמ׳
להקשות ביותר • כי איך תלה זה בזה אחרי שאינם דומין צ״ל
להרמב״ס דקיצרה הגמ׳ ולא חש להאריך :
להבין מה הוא הגדר המחלק בין אלו הלוקין ובין
(יז)
אלו הנאסרים לבד ולא לוקין • ומה הוא הדבר
אשר הסברא מחלקן והבדילן אשר ע״כ הוצרך מקראות מיוחדות
ולא היינו ילפינן חדא מחבירתה ואשר ע״כ חלוקים המה

כמו שהיא ויצאה מן הגמל‘ והפרה כולדה בסימני טהרה •
ואינה אסורה רק מחמת היוצא מן הטמא ־ •אבל האפרוח
כשנתרקס נתרקס בחזקת שיצא בתוארו וסימני טומאה • ויש
לחלק דכיון דהוא כעין גופה שאני ואין כלמוד מבציס • ואף
לפ״מ שהקשו התום׳ בחולין (ס״ד ע״א) ד״ה שאם ריקמה דל״ל
ריקמה וכן למה צריך הקרא דבת היענה הרי הוא בכלל כל
היוצא מן הטמא וע״כ דהלימוד הוא מחלב טמא • והקשו דנילף
בצים מחלב • עכ״ז צ״ל כמ״ש דשאני בדבר שהוא כעין גופה
ואין ללמוד מחלב :
(יט) אדן לפ״ז ולד טריפה הוא ג״כ כעין גופה ממש •
׳ וכן אפרוח טריפה ♦ וישאר עדיין קושיות שהקשתי
לעיל באות (י״ג) וגס לא יבא ביאור ישוב לדברי התוספת
דחולין (ס״ב ע״ב) ד״ה תרנגולתא דאגמא • כאשר הקשיתי לעיל
באות (יא)• וגס לא נדע הכוונה בדברי התוספת דחולין (ס״ד
א׳) ד״ה שאם ריקמה במה שכתבו שס ע״ב בסוף דבריהם ישוב
מחלי דיחמורתא כאשר הקשיתי לעיל באות (יד) • ואין פותר
לפענ״ד לזה • ותמוה מאוד לכאורה :

• גס בדיניהם :
בפר״מ סי׳ פ״א במשבצות זהב ס״ק א׳ כתב
סיס
דמקרא דאך את זה כו׳ לא ילפינן אלא דבר
כעין גופה כמו סרה הנולד מהגמל אבל לא ציר וחלב • ומש״ה
כתב הטמאים לאסור צירן ורוטבן וגמל נאסור חלב יעויין
בדבריו  .ויסתייע לזה קצת מלישנא דהרמב״ס ריש פרק ג׳
מה׳ מ״א דכתב כל מאכל היוצא ממין מין האסורים כו׳
קרי להו מאכל היוצא • וזה הסוג מאכל לבד היוצא הוא סוג
לעצמו ונלמד מקרא אוחרא ונידון בדינא אוחרא דלא לקי •
אבל המוזכר בפ׳ א׳ ה״ה • הוא בריה ומין דומה לכעין ממה
שיצא ממנה • ואינה נקראת מאכל היוצא רק ברי' יולדת וע״כ
זהו סוג לעצמו • נלמד מקרא אוחרא ולקי בה • ובפרט לפי מה
שביארתי בהגה״ה אות (ה׳) דאין למדין רק בדומה לבד ביעי
מביעי והכנוס בגוף או המתמצה מגוף • מחלב • וא״כ לפ״ז
וודאי דברי׳ המוליד ברי׳ אין בדומה לא לחלב ולא לביצים *
ורק לפמ״ש בהגה״ה אות (ו׳) דאחרי דכתב קרא מיוחד שפיר
נלמד תו חלב מבציס דאין לוקה " וא״כ לכאורה כמו כן נלמוד
גמל שהוליד כמין פדה מבציס דאינו לוקה " וצ״ל דשאני בזה
דהוא ברי׳ לעצמה כעין גופה * וע״כ אין נלמד כלל מבציס •
וגס הלא בבציס כשריקמה ג״כ לקי • והן אמת דהתס ריקמה
אח״כ שיגבל מעסרא ופנים חדשות באו לכאן אכן הפרה נולד

מה שנראה לפעכ׳ד הסברות המחלקות בין
טמאה שילדה כמין טהורה • ובין מאכל היוצא
מדבר הטמא והאסור " אשר הוצרך שני מקראות לכל חד
מכהון ככ״ל • וגם להרמב״ס חלוקין בדיניהם לענין מלקות •
בטמאה שילדה כמין טהור שפיר לקי • ובמאכל היוצא לא לקי
ונאמר דלכן צריך קרא מיוחד לאשור חלב וכן בבציס וכן
בציר ולא נלמד מטמא שילדה כמין טהור הנלמד מאך את
זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה יש לך שהוא
מעלה גרה ומפרישי פרסה ואי אתה אוכלו ואיזה זה טהור
שנולד מן הטמא * כי מזה לא נוכל ללמוד רק דבר הדומה
דתלתה התורה הטהרה והטומאה בסימני טהרה וטומאה •
דאף דיש לו סימני טהרה אס יוצא מהטמא הוא טמא •
כדדריש יש לך שהוא מעלה גרה כו׳ אבל חלב וציר וביצים
דאינן בתורה ולא נאמרו בסיני סימני י טומאה וטהרה לא
דמי לטהור הנולד מן הטמא • רק הוא מאכל סתמא היוצא
מן הטמא • וצריכו לקרא אחר ללמדם • ואולי להרמב״ס אין
לוקק עליהם רק איסורים המה • ולהתוס׳ שפיר לקי בהו
ועכ״ז מהם לא נוכל ללמוד טהור הנולד מן הטמא • וצריך
קרא מיוחד לטהור הנולד מן הטמא • אחרי דהנולד הוא
ברי׳ לעצמו נוצר מעפרא דכוצר מש״ז • וגס געשה ברי׳ חי׳
לעצמה (שני הסברות הללו • הוא אך לשיטת התוס׳ חולין

בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה אסור באכילה שהיוצא
מן הטמא טמא • ובזה שסיים שהיוצא מן הטמא טמא כלל
לכל מאכל היוצא מן הטמא והאסור • כמבואר בהסוגיא

והנה

(כ) אמנם

הג ה"ה

ס״ד

אבאר בכאן שיטת התום׳ ושיטת הרמב״ס ז״ל ובאיזה
(ג) הנה בתום׳ חולין (ס״ד ע״א) ד״ה שאס ריקמה מבואר דכל שאינו לוקה עליה

פרטים שיש מן העיון ו,הוא :

מותר באכילה וכל

שאסור באכילה כי׳ לקי עלי' דהלא רבא שס אמר

שאס ריקמה ואכלה לוקה עלי' משוס שר׳ן כו׳ והקשו התוש׳ וז״ל וא״ת לאכילה ולמלקות ל״ל ריקמה הא קיי״ל כל היוצא כו׳ ולכאורה אכילס
מחן דכר לה ורבת לענין מלקות קאמר ואין לשרש דהתוספ׳הכל לענין מלקות לבד קאמרי וכוונתה לאכילה ולמלקות דכשאכלה לוקהוענין אחד הואדא״כ
מאי מקשי התום׳ אח״כ ממי רגליס של חמור • ויעויין עוד שס ויבואר לך יותר דהוא כאשר כתבתי ומבואר דעת התום' התס דביצי השרץ כשלא
ריקס מוהר אף באכילה -מותר מה״ת ובביצת הטמא והשריפה שפיר לקי אף כשלא ריקמה ויעויין שס בתוס׳ מאי דהקשו לשיעתס דמ״ש דביצת עריפה

ילפינן מביצת עוף הטמא וביצת השר׳ן לא ילפינן:
(ד) אכן לשיטת הרמב״ס וכאשר זכרתי בפנים וכמבואר בדברי הה״מ שס ה' ו' ובה׳ ח׳ הכל מבואר דדין ביצת השרץ הוא כדין ביצת עוף הטמא ושפיר

ילפינן אלו מאלו ובכל הביצים דעוף טמא ודדגיס שמאיס ודשיץ אסור באכילה ואין לוקה כשלא ריקס ולא קשה תו מידי קושייה התום׳

הנ״ל

שהקשו דלמה לי ריקמה הא כל היוצאין מן הטמא טמא כי מחמת כל היוצא מן הטמא אסור לבד ואינו לוקה ובריקמה לוקה :
(ה) והנה הרמב״ם בה׳ ו׳ כתב הטעם שאינו לוקה בחלב וביצי הטמא משום שנאמר מבשרם לא תאכלו על הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל
החלב ע״כ והאי קרא דמבשרס כתב בבהמות וחיות טמאות וגס כתיב גבי דגים טמאים ויש לומר דהקרא דבבהמות טמאות ממעט חלב והקרא
י
1
דדגיס טמאים "ממעט ביצים וכאשר כן לאיסורייהו איכא תרי קראי בחלב גמל גמל ובביצים בת היענה כמו כן למיעוט דמלקות יש

בכל אחד קרא מיוחד

למעט ומיני׳ ילפינן כל הדומה ביצי עוף שמא וביצי השרץ כי בין להחמיר ובין להקל נידונים כל הדומים זה לזה ביעי מבציס והמכונסין בגופן כמו
דבש צירעין וגזין לר׳ יעקב מחלב וכל הדומה לביצים כביצים וכל הדומה לחלב כחלב וזהו דקא מיבעי הגמ׳ בבכורות (דף ז׳) במי רגלים של חמור "
ומתורז רושיוח החום׳ בזה כחולין (ס״ד א׳) ד״ה שאס ריקמה הנ״ל דהקשו עוד שם דלמה צריך קרא דבת היענה הלא הוא בכלל כל היוצא מן הטמא טמא
דבאלו

היוצאים מן הטמא איכא שני סוגים חלב וביצים וצריך בכל אחד מהם קרא מיוחד ורק גבי חלב מקשי רב אחא ברי דרבא (ו׳ ע״ב) דלפה צריך

חרא מ׳ש מהא דתניא הטמאים לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן אבל מקרא דבת היענה המרבה בצים לא נוכל ללמוד חלב דרק בצים מבציס ילפינן ולאחלב
מנצים וכמו יכן בהיפוך מקרא דגמל גמל דידעינן חלב לא נוכל לידע בצים וכמו כן למיעוט דמלקוח מספיק מבשרם דכתיב בבהמה טמאה וכדכתיב בדגים
טמאים חד למעט חלב וחד למעט בצים ומיני' ילפינן להדומהלהס:
(ו) אכן רשרלפענ״ד לפי מאי דדריש מן מבשרם דבהמה טמאה לאפוקי חלב א״כ מאי מקשי רב אחא ברי׳ דרבא (בכורות ו׳ ב׳) אלא מעתהטעמא דרבנן
1

מגמ^ גמ 1כו׳ הא לאו הכי ה״א חלב דבהמה טמאה שרי מ׳ש מהא דתניא השמאין לאסור צירן ורוטבן כו׳ ולדברי הרמב״ס דמבשרס

ידעינן למעוטי

חלב א״כ בלא חרא דגמל גמל היינו ממעטינן מבשרם חלב אף באכילה ולא היינו מחלקים בין אכילה למלקות בלא קרא דאסר בהדי׳ לחלב ומאין נאסר
דמבשרס לאפוקי מלקות לבד אתי ולאיסורא לא :
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(ה״ד) ד״ה שאה ריקמה בע״ב שם בסוף דבריהם דכתבו הטעם
דיאלי דיחמורתא מפני שנתהווה מש״ז " וכתבו זה הסברא
גם לענין ביצה ולהרמב״ם פ״ד מה׳ מ״א ה׳ ך׳ דכתב הטעם
לעור הבא כנגד פנים של חמור מפני שהוא כמו הפרש ומי
רגלים " והוא כמו שפירש הטור והב״י והלבוש ביאלי דיהמורתא
דגס אחרי כן הוא פירשא • הבל כל״ז הי' אסור ואף שנתהווה
מש״ז ־ לפ״ז צריך לומר דהחילוק בין חלב לטהור הנולד מן
הטמא דהיא ברי׳ בפ״ע וכל ברי׳ חי׳ תלויה טומאתה וטהרתה
בסימנים • והרי יש לה סימני טהרה והיסה ראוי להיות טהורה ־
רק עכ״ז טמאה התורה להנולד מן הטמא והשמיענו התורה
זה החידוש דסימני החס מטמאין אף להנולד ונתפרדממנה לברי'
בפ״ע ־ ואף שנוצרה מש״ז טמאה הכתוב לכל דבר התלוי
בסימנים דאין מטהרה סימני טהרה שלה אבל מטמאה סימני
טומאה דהמו והיוצא מן הטמא הוא ג°כ סימן טומאה כי
היציאה וההולדה מן הטומאה הוא ג״כ מסוג הטמאים •
וכמותם המה לכל דבר :

הכתוב חף
המה כשארי כרואים פטימחם
וטמאים
שנוצרו מפ״ז ונתן התורה בהם הימנים להבדיל בין הטמא
ובין הטהור ־ וגם ביארה התורה דהיוצא מן הטמא אף שהוא
בלא הימני טומאה הוא מכת הטמאים • וכולם נוצרים מש״ז
ונבראים בטומאתה וטמאים הה ־ אגל יאלי דיחמורתא וטור
הבא כנגד פניו של חמור וביצי הטמא * אינה מאותה ההוג
לא מכת הברואים י ולא נתנה התורה הימני טומאה וטהרה •

ואינם כככהיס רק תחת הוג השני הדומים לחלב טמא •
הנלמד מקרא דגמל גמל והחלב לא נתהווה מטפרא רק נמצץ
מגוף הבהמה י ואף דאמרו דה נעכר ונעשה הלב " נא הי׳
בשום זמן נעכר לעפרא כי לא ימצא בשוה זמן נעכר לעפרא
כי לא ימצא בשום פעה דם הו ציר בבשר הבהמה שאין
ראוי לאכילה • וע״כ הובריה התוה׳ דזהו טעמה דיאלי
דיהמורתא דשריא ־ דהנוצר או נתהווה מפ״ז הין דומה
לחלב המתהווה מדה ונמצץ מגופה • וכן עור הבא כנגד
פניה של חמור כי אינו שייך לצורת הולד מידי • ומחלב ליכא
לילפו דהעור נתהווה מפ״ז ־ ואף הביצה נוצרה מש״ז וע״כ
רצו התוה׳ לומר דע״כ צריך הקרא דבת היענה לאה רה :

ומעתה

לא קשה תו מידי מולד טריפה שלא דן
(כא)
הגט׳ כלל בדינא דכל היוצא מן הטמא
טמא • דאחרי דהוא ברי׳ לעצמה וגס נוצרה מש״ז והיתה
לנפש חי' לא נלמד מחלב וביצה לאסרה ־ וגם לא נלמד
מטהור הנולד מן העמא * אחרי דלא תלוי׳ איסורה בסימני
טומאה וטהרה ולא נאמרה בתורה בה סימני טומאה וטהרה ־
רק אסרה התורה לטריפה שנטרפה מחמת הריעותא שנתהווה
בה או הנמצא בה אלו פלא מועיל לה עמים לבדר עליהם
ולהחיותה ־ ומסיני נאמרו המינים הללו שאין מועיל להם
התרופה • וזה הולד הנולד שלם הוא ואף א״צ כלל לסמים
וחי׳ הוא • ולטהור שנולד מן הטמא לא דמי • כי רק למה
שתלתה התורה בסימנים ריבה הכתוב דיש הנולדים בסימני

(כב) ומידי

טהרה וטמאים המה כאשר יצאו ממי שהוא טמא מחמת סימני
טומאה ונתיישב הקושיא שהקשיתי לעיל באות (יג) בעזה״י
גס יתיישב התמיהה שתמהתי על התום׳ ד״ה שאם ריקמה בסוף
דבריהם השר כתבתי נעיל באות (יד) * מה שכתבו ביאלי
דיחמורתא ובביצת הטמא דמחמת שנוצר מש״ז שהוא כעפרא
לית כה דינא דיוצא מן הטהור טהור ותמהתי הלא פרה הנולד
מן הגמל היא ממש כביצת הטמא דנוצרה מש״ז • ולפי
הנ״ל א״ש דטהור הנולד מן הטמא הוא מקרא מיוחד ואף
לקי כהו והוא בכל דבר שתלה התורה בסימנים דעומאה
לעצמן
וטהרה והמה אף שנוצרו מפ״ז והמה בריות

הנ
(ז) והנה הדרשא דמבשרס לאפוקי חלב ובצים לא מצאתי לזה הדרש ־

דברי בזה אכתוב עוד מה שקשה לפענ״ד עוד
בדברי התוה' דעתה דכתיב בת היענה לאיהור
הביצים חף שנוצרה מפ״ז למה לא נלמוד תו יאלי דיחמורתח
ועור הבא כנגד פנים של חמור דתיאהר כמו הביצה הנוצר׳
מש״ז ־ ובביצה ג״כ אינה ברי׳ חי׳ התלוי' בסימנים • ויש
ליישב ע״פ מ״ש בהגה״ה אות (ה) דאין למדין רק בדומה
ביצים מביצים • ולהמכונהין או הנמצצין מגוף הטמא מחלב *
וא״כ יאלי דיהמורתא ועור הבא כנגד פנים של חמור ולא
דומה לביצים רק יש לדמותה לחלב לבד כמו דדימה הגט׳
מי רגלים של חמור לחלב :
(כג) אדן הנה התום׳ בעצמם הקשו בריש דבריהם דלמה
’ לי קרא דבת היענה הרי הוא בכלל דהיוצא
מן הטמא טמא וזולת הקרא דבת היענה ליכא קרא רק בחלב
וע״כ דקושית התום׳ דנילף ביצים מחלב • וע״ז רוצים לתרץ
נתהוו
דע״כ צריך הקרא דכת היענה מחמת דהביצים
מש״ז ומחמת זה לא היינו ילפינן מהלב ־ וא״כ כמו דהקשו
גקושייתס דלמה צריך קרא בביצים לאסור נלמוד מחלב כנ״ל
הנה כמו כן נשארה הקושיא על יאלי דיחמורתא ועור הבא כנגד
של חמור נילף מביצים לאשרה אף שנוצרה מש״ז :
ולכהו׳
ה"ה

ורק בילקוט בשם הת'כ דריש מני׳ לאפרקי עצמות וקרניס וטלפיס ׳ וברנעב״ם

פ״ד מה׳ מ״א ה׳ י״ח ׳ כתב עליהם הטעם לבד מפני שאלו אין ראויים לאפילה ־ וע״כ אפשר דהרמב״ס למד מהת״ב הנ״ל

רק דרך אצמכתא

לבד דריש מבשרם ולא חש להדיא להדרשא שם רק כתב הסברא של זה • ולקח לו זה הקרא דמבשרס לאסמכתא בחלב ובביצה ־ והעיקר נלמד מביצת השרץ דאינה

מטמאה כשלא ריקמה ונלמד מקרא בחולין (קכ״ו ע״א) ויעויין בתוס׳ שם ד״ה יכול ־ מה שכתבו בסוף דבריהם דכתבו וז״ל • אי נמי מקרא דהכא קיס לן בא׳יט
לענין אכילה שלוקה ־ רק דהתוס׳ לשיטתם דלא מחלקי בין איסור למלקות ע״כ הקשו (בדףס״ד ע״א) ד״ה שאם ריקמה לאכילה ולמלקות למה לי קרא הא קיי״ל

כל היוצא מן האסור כו' וכמו כן הקשו על הקרא דבת היענה לאסור ביצה ל״ל ־ אבל להרמב״ם נאמר דשפיר ינפיק מהדדי • ומביצת השרן דאינה מטמאה

כשלא ריקמה ילפינן מיני׳ לכילהו ־ והיינו אמרינן דאף דאין איסורא מה״ת כשלא ריקמה אכן מדכתב בת היענה מוקמינן לאיסורא וילפינן מיני' לכולם כל
הדומה ליענה ולביצה • מבת היענה ילפינן איסורא ומביצת השרן ילפינן דלא לקי ־ והקרא דהביא הרמב״ם מבשרם ולא חלב ובצים הוא רק דרך אסמכתא לבד ־
והעיקר ילפינן מביצת השרן ־ דאינה מטמאה כשלא ריקס ♦ ולפ״ז נאמר דאף דלאסור הוצרך ב׳ קראי אחד לחלב ואחד לביצה • אם מחמת דלא דמי כנ׳ל ־

ואס מחמת דבכל אחד איכא הסברא 7ליכא מידי דאתי מחי ושרייה (ובלא הסברא דלא דמי קשה על רב אחא ברי׳ דרבא דמקשי על חלב מהטמאים לאסור
צירן כו׳ הדומה בכל האיסורים ומתמצות מגופן ♦ והוא דוגמא קרובה לחלב • וע״כ תפס הפירכא מינה • וגם כי הוא ברייתא ־ והא דבת היענה הוא
מימרא דחזקי׳) אבל אחרי דכהיב בכל אחד קרא מיוחד שפיר תו ילפינן אף חלב מביצה וחלב הוא כביצה כמאכל היוצא מן הטמא׳ וכמו דבביצה אינה לקי
(ח) ולפי

כמו כן בחלב לא לקי וצ״ע בדברי הרמב״ם:
הנ״ל צריך עיקר קרא דבת היענה לאסור ביצים אף בלא מה שכתבתי דמעיקרא לא

ויצאו או מתמצות מגופן מחלב אבל ביצים מחלב לא

ילפינן רק בדדמי ביצים מביצים • והנכנסים בגופן

היינו ילפינן אף בלא זה צריך קרא דבת היענה לאסור ביציה מהמת שלא נלמד מביצת

השרן דרק בריקמה מטמאה והיינו ילפינן אף לענין דאין אסור בלח ריקמה בלא הקרא דבת היענה ־ גם מצד הסברא דכהבו התוס׳ דליכא מידי דאתי
אכן לההוס' קשה קצת מאי דחזקי' שואל בהחלט מנין לביצת עוף טמא דאסור ולא ביאר
מחי ושריא ואיכא קרא בביצי טהורה דשרי׳ מלך ולא לכלביך •
כלל הצד דהי׳ צריך להיות מותר ואם מחמת דלא מצינו דאתי מחי כו׳ לכאורה הי׳ להגמרא מקודם לבאר כאשר

בבכורות לענין חלב

טמא הקשה

מקודם רב אחא ברי׳ דרבא בהיפוך • כנ״ל ־ והאריך הגמ׳ עד דישב כמו כן דליכא מידי דאתי מחי ושרי׳ וצריך לומר להתוס׳ דסמך הגט׳ על המבואר בבכורות
וכי מעצמינו ידעינן כל זה דמקרא דלך ולא לכלביך ידעינן דטהורה שרי' וכ״ז הוא דחוק • אכן להנ״ל א״ש אחרי דמכמה צדדים

הוצרך להיות ביצי הטמא

מותר בלא הקרא דבת היענה * ע״כ לא חש הגמרא לבאר ־ והיותר טוב לומר דלא ילפינן רק בצים מביצים בדומה לו לפ״ז א״ש מאוד כמובן רק דזה
הי׳ עולה כהוגן לפי מה שנראה מפשטיוחו דהרמב״ס דלומד מיעוט מלקות מקרא דמבשרס ואיכא חרי קראי חד מבשרם דבהמות כמאות למעוטי הלב

יחד בדגים למעוטי ביצים אכן אם הוא רק דרך אסמכתא לבד והלימוד העיקרי הוא מביצת השרן ע״כ צריך לדחוק לפי הנ״ל דאחרי דאיכא מקראות לחלב
ולביצה לאסור ילפינן תו שפיר חדא מחבירתה וע״כ לענין דלא לקי שפיר ילפינן:

שרת עמודי א׳ש חלק א
(כד) ולכאורה יש לתרץ עוד דאחרי דהחוספת סובבים
(ט) אכן לפי׳ז קפה
בדבריהם הכל על הדרך שכתבו מקודם

כמו כן על מאי דכאבו התום'
י דביצת הטריפה ילפינן מביצת הטמא למה לא
נאמר גס בביצת העריפה דאין הכרע דנוכל ללמוד מביצת

דביצה הטריפה נלמד מביצת הטמא אבל ביצת השרץ נלמד
מטומאה וע״כ מותרת מה״ת אף באכילה קודם הריקוס וע׳׳כ
תו ביאלי דיחמורתא ועור הבא כו׳ מנ״ל ללמוד מביצת הטמא
ואולי נלמוד מביצת השרץ דטהורה קודס הריקוס והיא נוצרה
מש״ז וכמו יאלי דיחמורתא ועור הבא כו׳ ומחלב ליכא למילף
דלא נתהווה מש״ז:

הטהור דיש בה איסור אבר מן החי וקשרו מחמת דקאתי מש״ז
ושמא דביצת הטריפה שאני דמצורף ב׳ס שני איסורים איסור
אבר מן החי וגס ניתוסף איסור הטרפיות ע״כ לאלפויי
מביצת הטהור לדבר אחד שבה שלא יהי׳ בה איסור אבר
מן החי ולטריפתא שבה ילפינן מביצת הטמא אבל יאלי
דיחמורתא ועור הבא כנגד פניו של חמור אשר אין בהם
איסורא דיוצא מן החי דאין נוהג בטמאים שסיר ילפין מביצי'
טהור ודחוק הוא • וצ״ע לפענ״ד ליישב זה :

(כה) אכן׳ לפ״ז מה הקשו התוס׳ מעיקרא למה צריך קרא
דבת היענה לאסור ביצים ולמה לא תירצו כמו
כן דהיינו ילפינן מביצי השרץ דטהורה קודם הריקוס וע״כ
צריך לומר דהתום׳ סברי דאחרי דחזינן דלא ילפינן ביצת

השרץ שתיאסר קודם ריקוס מביצת הטמא ע״כ לא נוכל לומר
בהיפוך ג״כ דהיינו ילפינן ביצת הטמא מביצת השרץ דשאני
בשרץ דבה לבד נלמד מדין טומאתה והיה צריך ללמוד יותר
ביצת הטמא מחלב טמא וא״כ כמו כן יאלי דיחמורתא ועור
הבא כו׳ נילף יותר מביצת הטמא ולא מביצת הפרץ דביצת השרץ
שאני דתלי איסורא בטומאתה • ולכאורה יש ליישב דהנה
התוס׳ בתירוצם הזה דדימו ביצת הטמא ליאלי דיחמורתא
דקאתי מש״ז הנה כתבו וז״ל וכולהו ביעי נמי מש״ז קאתו

ושרי מהאי טעמא חוץ מביצת טמאה שאשר הכתוב להכי
איצטריך קרא וביצת עריפה ילפינן מינה כדפירשנו ע׳׳כ •
ולכאורה כמותר הוא מה שכתבו דביצי טהורה מהאי טעמא
קשרו דמה סניא להו מאי שכתבו מקודם דמלך ולא לכלביך
ש״מ דטהורה מותרת וע״כ יש לומר דרק טעמא דקרא
קאמר וא״כ לפ״ז לא דהיתירה התורה ביצי טהור אף דקאתי
מחי והוא חידוש כמו חלב טהור רק דהקרא היתיר כאשר
נוצר מש״ז וקאתי מעפרא וזהו רק לענין חלב האריך הגמ׳
בבכורות (ו׳ ע״ב) ופירש חידושו ובביצה לא פירשה הגמ׳
וחזקי׳ שאל בהחלט מנין לביצת עוף טמא שאסור ולפ״ז נאמר
מאי דשריא יאלי דיחמורתא ועור הבא כו׳ ולא
דא״ש
ילפינן מביצת הטמא דאסירא דאתי מש״ז דנוכל למילף מביצת
הטהור דהוא ג״כ אבר מן החי וגס יוצא מן האסור הוא
והתירה התורה מחמת דקאתי מש״ז ולא דחידוש הוא וע״כ
אין ללמוד מביצת הטמא אחרי שאין הכרע :

פא

(כז) ואפשר

לעפות מכל הנ״ל דרך ישוב מקובץ ונאמר
דחף דהקשו התוס׳ דלמה צריך הקרא דבת
היענה וע״כ דיש ללמוד ביצת טמא מחלב טמא ולא מביצת
הפרץ מפום דבפרץ נגרר אחר דין טומאתו אכן לפי מה
שישבו התוס׳ וביארו דביצי טהור דמותר דהוא מפום דאתיא
מש״ז וכמו שכתבתי לבאר דבריהם דידעינן כן מקרא
דלך ולא לכלביך • לפ״ז .אף בביצת השרץ דתלוי בריקמה
דווקא הוא ג׳׳כ דהביצה נוצרה מש״ז וראוי׳ היא להיות
טהורה קודם הריקום כלומר אחרי שגלה קרא דבריקמה
מטמאה וקודם הריקום אינה מטמאה ולא ילפינן מביצת
הטמא לפ״ז אף בה הטעם דשריא רחמנא משוס דאתיא מש״ז
וביצת הטריפה ילפינן יותר מביצת הטמא דעוף אסור מעוף
אסור ילפינן כלומר האסור ואינו ניתר בשחיטה ולא מטהור
דרק בחיים חיותו אסור משום אבר החי וגס לא ילפיכן
מביצת השרץ דעוף מעוף ילפינן • אבל יאלי דיחמורתא

ועור הבא כו׳ דאינן בעוף רק בבהמה טמאה נוכל שפיר
לדמותה לביצת השרץ כי גס ביצת השרץ מהאי טעמא שרי'
משום דאתי מש״ז • כמו דשריא ביצת הטהור משוס דאתי׳ מש״ז
הארכתי עד כה בזה ויצאתי חוץ לענין • כי אמרתי אשיחה
וירווה לי כי אינני רואה לע״ע על זה הקושיא תירוץ ברור ומרווח
ולא יכולתי להתאפק ולדבר אף במה שחוץ לעניננו קצת
והעיקר רק לגמור ביאור דברי התום׳ ההוא אחרי דנקטינן
ביה ועתה אשוב לעניננו בעזהי״ש :

ה ג ה״ ה

והגה ־'

(ט) ומה שהרמב״ס בה׳ חיה כתב להדין דריקמה דלוקה בביצת עוף טמא ואף דבגמ׳ בא״ט (ס״ד) בביצת השרן ופירשו להא דאומר הברייתא חלבון וחלמון

מעורבים כו׳ וכן כתב הה״מ דלמד הרמב״ס מביצת השרן ־ והקרא דתלוי בריקוס הוא ג״כ בביצת השרן נמשך בזה אחר סידורו בזה הפרק ־
והתחיל באיסורייהו דחלב וביצה ־ כי מינייהו ילפינן ־ ובחלב לא הביא הרמב״ס כי לדינא ליכא להרמב״ס דבר הנלמד מחלב ־ וע״כ קיצר בה • אבל.
מביצה נלמד כל הדומה ליענה וניצתה והוא ביצי דגים וביצי השרן ־ ע״כ האריך בה וכתב להקראי דבת היענה ־ אשר אבוהון דכולהו ־ וע״כ אף בדין הריקוס
נקט הכל בה בביצת ייטמא ♦

וגס מחמת סיומא

דהרמב׳ס דסייס בה׳ חית להבדיל בין הטמא והטהור • דאפרוח ביצת עוף הטהור לא לקי מה״ת ־ וע״כ

נקט הכל הציור בעוף • בין בריקוס הטמא ובין בריקוס הטהור • כי בשרן ליכא טהור וע״כ נקט הכל בעוף דאיכא בה חרווייהו דבר והיפוכו:

(י) עוד אפשר לומר דיש לדקדק בלישנאדגמ׳ חולין (ס״ד ע״א) דמקשי אי הכי מאי איריא דטמאה אפילו דטהורה נמי • וע״כ נראה מזה מדמדברהגמ׳
גס בעוף הטמא דבה יש שני הציורים •הטמא • והטהור • ומקשי מאי איריא דטמאה דטהורהנמי * ואף דמקודס בשרן קמיירי ־ עכ״ז מחמת
לשון קצר־ ולא דקדק לומר מאי איריא דשרן • חפי׳ דעוף טהור נמי־ וע״כ גם הרמב״ס נקט בזה
דהעוף הטמא והשרן כחדא נינהו • תפסההגח׳
האופן־ אפרוח הטמא שנתרקם ואפרוח הטהור הכל בעוף ־ עוד יש לבאר בהגמ׳ דנקט מאי איריא דטמאהכו׳ ולא נקטה מאי איריא דשרן כו׳ •דלמסקנתא
דהעלה הגמ׳

דברייתא דחלבון וחלמון מעורבים זה בזה בידוע שהוא ביצת השרן דהוא לענין ריקמה ואכלה ־דלוקה משוס

השרן השורן על הארן ־ א״כ

ממילא יתפרש כמו כן רישא דהברייתא דתני ב׳ ראשיה כדין כו׳ חלבון וחלמון מעורבים כו׳ וודאי דטמאה היא וכדפירש בגמ׳ מקודם שם * דבזה בידוע דטמאה
היא נתפרש עתה ג״כ דהוא בכדי שאם אכלה לוקה משוס שרן העוף דלפי הה״א הי׳ צריך לפרש רק שלא תשאל עוד לצייד דאף אס יאמר הצייד דסהורה היא

משקר הוא אבל לפי המסקנא לא צריך לזה רק יתפרש הברייתא בסיגנון אחד כמו בסיפא דנפקותא הוא הכל לענין מאי יותרה בהתראה וילקו וכדפרש״י

שם ד״ה השרן השורן על הארן וזהו דנקטה הגמרא בקושייתה בסתימות מאי איריא דטמאה אפי׳ דטהורה נמי ולא חמר מאי איריא דשרן ותפש לשון המורה
על עוף טמא וכמו דמזה נדבר מקודם ־ דלפי מה שביארנו מדברת הברייתא לפי המסקנא גס בריקום דעוף טמא ותפס הגמ׳ לזה דמושך היטב היפוכו,

(יא)

דמקשי אפי׳ דטהורה וגס נקטה דרך קצרה:
וכל אלה כתבתי ע״ד שפירש הה״מ דלמד הרמב״ס הא דלא לקי בחלב ובביצה והא דלקי בביצה שריקמה הכל למד ממ״ש בביצת השרן ־ וע״כמבואר
דביצי עוף טמא וביצי דגים טמאים וביצי השרן לכולם דין אחד להמה ונלמדים זו מזו • וכן מסתבר באמת ממ״ש הרמב״ס בריש הפרק

דה״ה לכל

דבר האסור כיענה וכל דבר הדומה לביצה והשרץ וביצתה דומה ליענה באיסורא ודומה לביצתה ־ אכן אני רואה עוד ראי׳ אחרת מה שהשמיט הרמב״ס דין
המוזכר בברייתא המובא בגמ׳ הא דחלבון וחלמון מעורבים בידוע שהיא ביצת השרן והרמב״ס לא זכר מזה בה׳ י״ח שם כאשר כתב לסימנין דביציס ולא בחנם
השמיט לזה ־ ויצורף לזה מאי דהשמיס לבאר בהדיא דין דביצת השרן שריקמה •

ותפס במקומה ביצת עוף שריקמה ־ ובכל הפרק לא זכר רק ביצי עוף טמא

ודטריפה ודדגיס טמאים ולביצת השרן לא נזכר ויעידו הדברים שבכוונה השמיט לביצת השרן לדינו ולסימניו ונא אדע אס דדחה רק לסימני הביצים ששנה

בהברייתא מראה מאיזה מקום בבבלי ואס בירושלמי לדחות מהלכה אילו הסימנים אבל לנוף הדין דאיסור הביצה ולענין מלקות שוה שפיר לביצת הטמא ־

וכאשר כן נראה דהוא ג״כ דומה ליענה ולביצתה וכבר כלל הרמב״ס כל הדומה לה בריש הפרק * ואס דסובר הרמב״ס דחלוק דין דביצת השרן ♦ ואינה אסורה

!אינו לוקה אף בריקמה אחרי שלענין טומאה צריך שיהי׳ ניקבה ודחי להברייתא ממתני׳ דחולין (קכ״ו א׳) אכן זה לא מסתבר כלל דמה שצריך נקבה הוא רק
שיהי׳ ראוי לעיעה כנלמד מקרא שנאמר הנוגע ־ וצ״ע בזה לפענ״ד :

(ח״א)

מא
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והנה

הרמב״ס פ״ד מה׳ מ״א ה׳ כ׳ כתב הטעם
(כח)
לעור הבא כנגד פנים של חמור מפני שהוא
כמו הפרש ומי רגליס והוא כמו שפירש הטור והב״י והלבוש
ביאלי דיחמורתא דמותר מפני שהוא כפרש לבד ואף אח״כ

הוא פירשא ומבואר דהא אס הי׳ חשוב אח״כ אוכל הי׳
אסור מחמת כל היוצא מן הטמא ואף דאתי מש" ז הרי
דאין סובר החילוק בין חלב טמא לטהור הנולד מן הטמא
דע״כ צריך קרא מיוחד לטהור הנולד מן הטמא משוס דנוצר
מש״ז כי אף המתהווה מש״ז אחר שנעשה לאוכל יוצא מן
הטמא הוא ואפשר דהוא סובר כמ״ש דאחרי דכתב בת
היענה לאסור ביצת הטמא ילפינן ממילא תו לכל דבר
הדומה לה ואף דאתי מש״ז וע״כ אין לומר תו החילוק ההוא •
או דסובר הרמב״ס דאין סברא כלל לחלק מחמת דאתי מש״ז
אחרי שקודס שיוצא מן האסור היה כבר אוכל • ולפ״ז
יכול הרמב״ס לסבור כמו שכתבו התוספת בסוף דבריהם
בחולין (ס״ד) ד״ה שאס ריקמה דאין סברא כלל לדין בהביציס
מחמת דאתי מש״ז כי מעורות המה בגידין באשכול ולפ״ז
קרא דבת היענה דנצרכה לאסור ביצים אינו משוס דאתי
מש״ז רק משוס דחידוש הוא אף בטהור דמותר מחמת הקרא
לכלביך אף דלפ״ז לא נוכל תו לומר דנילף מביצים
דלך ולא
הנלמד מקרא דבת היענה לאסור כל הנוצר מש״ז דביציס
שאני דמעורות באשכול הס ועכ״ז ביאלי דיחמורתא מצד מה
שמתחילה היתה ש״ז לא היתה מותרת כי הרמב״ס סובר
דאין סברא להתיר מחמת כן אחרי שאח״ג הוא כעשה דבר
אחר ובאס שהיה ראוי אח״כ לאכילה היתה ככל מאכל
היוצא מן האסור דאסור • אלא הטעס דשרי דאף אח״כ
הוא כפירשא ואינה ראוי לאכילה וכן בעור הבא כנגד פנים
של חמור :

והא

דצריך קרא מיוחד בטהור הנולד מן הטמא •
(כט)
ולא נלמוד מחלב טמא • צריך לומר להרמב״ס
דהוא משוס דהנולד הוא ברי׳ בפ״ע ולא דמי למאכל כיוצא
וכל ברי׳ בפ״ע חשובה ונידונית להיות טהורה או טמאה
עפ״י סימני הטומאה או הטהרה וע״כ זה שיצא בסימני טהרה
צריך קרא מיוחד בי׳ דהיציאה מן הטמא חשוב כסימני טומאה
לטמאו • והוא טמא גמור לכל הלכותיו ואף מלקי לקי בי׳ •
וגס מחמת דבי׳ איכא מלקות צריך ג״כ קרא מיוחד בי׳ כי
החלב והבציס וכל מאכל היוצא לא לקי בהו להרמב״ס * אכן
בהחילוק שביארתי לחלק בין מאכל ובין ברי׳ נצרך עכ״פ לברר
במה יובדל ויוגדר איזה איכא בי׳ מלקות ואיזה לא לקי בהו •
וגס כי החילוק הוא נכון מעצמו ־ דברי' לעצמה חשובה ולא
דמי למאכל היוצא • וודאי דמסתבר מאוד אשר צריך בי׳ קרא
מיוחד ואף להתוס׳ שפיר נאמר גס הסברא ההוא רק דלהתוס׳
איכא עוד סברא שכתבו בעצמם דטעמא דיאלי דיחמורתא
משוס דבא מש״ז • וא״כ מחמת זה וודאי דלא נוכל ללמוד
טהור הנולד מן הטמא מן חלב טמא דהטהור הנולד מן
הטמא נוצר מש״ז ואף לפי מאי דדחו התוס׳ בסוף דבריהם
בד״ה שאס ריקמה דאין סברא לומר דמחמת כן צריך הקרא
דבת היענה • והוא משוס דמעורות הן באשכול • אכן בטהור
הנולד מן הטמא קיימא שפיר זה הסברא דנוצר מש״ז ודמי
ממש ליאלי דיחמורתא • וע״כ וודאי דצריך קרא בי׳ לאשור
וגס כי הוא ברי׳ לעצמו מחמת זה ג״כ צריך קרא בי׳ כי הוא
מלתא דמסתבר • ובפרט כי כל כטמאים נוצרים מש״ז • וטמאים
המה מחמת סימני טומאתם • וזה הנולד בסימני טהרה טמאו
ג״כ הכתוב מחמת שיצא מן הטמא ונחשב כסימן טומאה
לאסרו • וולד טריפה שנוצרה מש״ז וגס הוא ברי׳ לעצמו חי׳
איט נידון בדין החלב טמא ביוצא מן הטמא • וגס לא בדינא
דטהור שנולד מן הטמא כי רק בהתלויס בסימני טומאה
נאסר היוצא מהטמא בסימני טומאה • וכל הסימני טהרה שלו
אין מטהרים אותו וע״ז בא הקרא דאך את זה כו׳ • ואין ללמוד
מזה רק כדומה לו התלוי בסימנים וזהו דהרמב״ס בפ׳ א׳

מה׳ מ״א ה״ה כאשר כתב הדין דבהמה טמאה שילדה כמין
בהמה טהורה ה״ז אהור באכילה שהגדל מן הטמא טמא•
כתב שס הרמב״ס • לפיכך דג טמא שנמצא במטי דג טהור
חסור ־ ודג טהור הנמצא במעי דג טמא מותר לפי שאין
גידוליו אלא בלעו ע״כ ־ כי יען שהדגים ג״כ תלויס בסימנים
סנפיר וקשקשת " וע״כ אי הי׳ אשרוצי אפרוץ הי׳ נידון בדין
טהור הנולד מן הטמא דטמא • אבל אחר שאין גידולו אלא
בלעו לא דמי לטהור הנולד מן הטמא שאין מטהרים סימני
טהרה שלו כי מה שנולד מן הטמא הוא כסימן טומאה לו *
וזהו דווקא בנולד הנגדל מאמו אבל הדג הבלוע אין סברא
כלל שיהי׳ לו סימן טומאה ־ ויתהווה לטמא והטמא טמא הוא
מתחילה מין טמא הוא ופשוט • וזה הדג הבלוע לא יודן
בדינא דחלב טמא לא מיבעי לפי מאי דפסק הרמב״ס דדבש
צירעין וגזין מותר מפני שמכנסין אותם מן הפרחים ואינן
מתמצות מגופן לפי זה וודאי אתי שפיר ואכן על כרחך צריך
לחלק אף לר׳ יעקב דסובר דדבש צירעין וגזין אסור ובדבש
דבורים איכא קרא וכמו דאומר רב שפת להאיכא דאמרי
בבכורות (ז׳ ע״ב) ועל׳ ז וודאי דמודי כולם בדג הבלוע • כי
הוא מתניתין שם ובלי חולק שם כלל * וצריך לומר דהדבש
עכ״פ מתפעל• ונתקן בתוך הדבורים והצירעין וגזין ודמיא שפיר
לחלב • אבל הדג הבלוע דומה כמונח בקופסא * דוודאי המונח
בתיבת עצי אשירה וכדומה לא יאסר מחמת כל היוצא
מן האסור :

ומעתה

יבואר לפי הנ״ל ביאור דברי התוס׳ דחולין
(ל)
(ס״ב ב׳) ד״ה תרנגולתא דאגמא ודברי
התוספת דנדה במה נפל כחקירה להתוס׳ אס יודן האפרוח
היוצר מביצת הטהור בסימני טומאה בדינא דכל היוצא מן
הטהור טהור • דבנדה כתבו בראשית דבריהם • דאמרי׳ דהאס
לא ילדה האפרוח רק בצים הטילה והאפרוח מעפרא קא גביל
ליכא בי' דיכא דכל היוצא מן הטהור טהור • ובחולין כתבו
דשייך בו דינא דכל היוצא כו׳ והארכתי לעיל דכאשר לא יהי׳
החקירה באס תלוי בעוף המחמם קשה מאוד איך מחשבין
התוס׳ בחולין להאפרוח בדין דכל היוצא מן־ הטהור כי הוא
מבואר בגמ׳ באפרוח הסברא שכתבו התוס׳ בריש דבריהם
בגדה דמעפרא קא גביל ונפסק איסור הביצה לענין אפרוח
הטריפה גס בדינא דכל היוצא מן האסור אסור וא״כ כמו
כן גס בהיפוך לענין היוצא מן ־הטהור טהור למה יודן • אכן
לפי מאי שביארתי בעזה״י יבואר לנכון כי באפרוח טריפה לא
שייך כלל דינא דכל היוצא מן הטמא טמא כמו דאינו שייך
בוולד טריפה • אחרי דהוא ברי׳ חי׳ לעצמה לא יודן בדינא
דחלב או ביצי טמא • וגס אחרי שהטרפיות לא תלה התורה
בסימני טומאה וטהרה• אינה ראויה להיות נדונית בדין
פרה הנולד מהגמל " ורק מצד האיסור שהי׳ בביצת הטריפה
ע״ז שפיר אומר הגמ׳ דמעפרא קא גביל ופסק איסור
הביצה אבל אפרוח הנוצר בסימני טומאה כתרנגולתא דאגמא
בזה נופל חקירה אמרת אס יודן בדינא דטהור הנולד מן
הטמא וטמא הנולד מן הטהור • ואף שנוצר מש״ז ג״כ נידון
באלה • וא״כ מה בכך שנגבלת מעפרא • ורק מחמת שהאפרוח
לא נולד מהאם עצמו רק מהביצה • ע״כ סוברים התום׳
בנדה • דאין לדונה בדינא ההוא ועל זה שהביצה היתה
טהו רה כתבו דמעפרא קא גביל • כלומר כל העופות אין
 .נמשך להם טהרה או טומאה מחמת הביצה כי מעפרא קא
גביל • וא״כ יצירת האפרוח מהביצה אין מעלה ומוריד ענין
הביצה ומצד אם הביצה קסברי התוס׳ בכדה דאחרי שהאם
לא ילדה האפרוח רק הביצה אינה ראויה לידון בדין טמא
הנולד מהטהור • וא״כ כל עוף הטמא והטהור כשנוצר מהביצה

ויוצאה באיזה סימנים טומאה או מהרה
ואין בעופות הציור שבבהמות אשר יש
וטהרה * ועוד יציאה מהמין טהור או
והוא לו כסימן טומאה או טהרה •

כן כידון כפי הסימנים
להמה סימכי טומאה
טמא • כידון כמוהו •
אבל בעופות שאינם
טלדיס
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נולדים מהעופות ממש * ליכא אופן ההוא • רק סימנים לבד
מטהרים או מטמאין וזהו דהתרנגולתא דאגמא מותרת *
והתרנגולא אסורה ־ כן פירשו בריש דבריהם בנדה • אכן
בחולין (ס״ב ב׳) הסובב כמסקנתא דידהו בנדה סברי דאין
לחלק בין וולד בהמה מטהור או מטמא * או פוף מטמא
ומטהור • ואף דהאס מוליד רק הביצה ומהביצה נוצר האפרוח•
חשוב הכל האפרוח יוצא מאס הביצה ־ וע״כ לענין טומאה
וטהרה התלוי בסימנים • דומה לפרה וגמל • אשר הנולד
מטמא או מטהור • הולך בדינו אחר הטמא או הטהור שהולידו
וחף כי נשתנה בסימני׳ " וע״כ הקשו דאס דהנקבה מותרת
גס הזכר כ׳׳כ ואף דאית לי׳ סימני טומאה " כמו כל היוצא מן
הטהור דטהור * ומאי דמעפרא קח גביל אין נפקותא לענין
זה • ורק באפרוח טריפה לבד דאינה תלוי' בסימני טומאה
וטהרה • ואינה נכנסת תחת זה הסוג " ולא באים אנו לדון
בה רק מצד איסור הביצה בזה לבד שפיר שייך הסברא דכבר
נעשית הביצה עפרא ופסק איסורא " והוא ברור לפענ״ד
בטונת השמועות וכוונת התום׳ • וזה שיהי׳ תלוי בהמחמס
ישתקע זה הספק ולא יעלה על לב • וגס לא עלה מעולם
בדעת הראשונים למעט זה • כלומר דאף הרמב״ס לא כיון
למעט זה כאשר הארכתי לעיל לבארו דלא כמו שפירשו הה״מ •
וגם לא פלה מעולם בדעת התוס׳ לומר כך • ואף כי לפענ״ד
אין צורך כ״כ בהארכת דברי לברר למעט זה • רק כי הארכתי
כ״כ בכדי לברר הביאורים בדברי התום׳ הצריכיס ביאור והי'
בזה שלום רב כנפש ידידו עוז הדור״ש:
אברהם שמואל במוהר״ר יהודא זללה״ה:
אמר יהדדא בן הגחון המחבר המלבה״ד " יפן שבדף ל״ג

ע״ב השמטתי שם ב׳ מפרכות מהתשובה הנדפסת שם
והבטחתי שס שאראה להדפיסם בסוף הספר אי״ה
הנה כפת באתי לקיים את דברי:

הנה

במה שמבואר בדברי התוס׳ החולץ (ל״ו ט״ב) ד״ה
(א)
הא " ובתום׳ ריש כל הצלמים • והוא שיטת ר" י
דמים שאין לכם סוף וגוסס וספק נפל הוי מיפוט המצוי יותר
משארי מיעוטים דפליגי בה רבנן ור״מ בהם ג״כ • אשר אינם
מיעוטי דמיעוטי • רק מיעוטי סתמא • ובאלו יש שני
סוגים • וגוסס וספק נפל ומיס שאין להם סוף " הוא מסוג
המצוי • וכן כתב הרא״ש בהחול׳ן שס • ועכ״ז כאשר התוס׳
בבכורות (דף כ׳ ע״ב) והרא״ש ריש האשה בתרא כאשר
הוקשה להס לשיטת ר״ח• ישבו שאלו גוסס ומיס שאיןלהס
סוף וספק נפל הוי מיפומא דמיפוטא דלא שכיח כלל עד
דלא פליג בהו ר״מ • ולכאורה יפלא איך הי׳ נכון בעיניהם
להפך הסברא כחומר חותס במה שהוא לכאורה תלוי רק
במציאות לבד • ואיך בעלי התוס׳ והרא״ש לא מצאו לב

להחליט מה שהוא במציאות איך ומה הוא • ואס ככה הוא •
סגור מעתה לפנינו דלת העיון וההכרע כאשר יהי׳ לגו
נפקותא בזה כמו שכאשר נראה שראוי להקל כדעת הר״י •
ושרק במצוי החמירו רז״ל ובלא מצוי לא • אבל מה בצע לנו
בזה• אחרי שראינו שהראשונים הסתפקו על ענין אחד
שיאמר עליו שהוא מצוי ביותר • ואס שיאמר עליו ההיפוך
הגמור שלא שכיח כלל • וא״כ אנן חסירי דעה ובינה לעומת
הראשונים מה נפנה בכזה איזו הכרע ולא יאמר בזה עוד
רק שהוא ספק לחוד • אס לא כשיהי׳ תרי רובי בזה שפיר
ידוע הוא דהוי מיפוטא דמיעוטא ופשוט:

(ב) ובהא

דספק נפל לא יפלא על מה שהוא מסופק 
ני וודאי מצוי מאוד המתים מרחם ובתוך ל׳ •
ואס
אכל אין ידוע אס הוא מחמת שהמה בני חי״ת "
שעלולים להיזק מחולי כי מחמת רטתס וינקותס והריסוק
שהגיפס בצאתם מרחם מפוחדים המה לחולי ומיתה " וכדקא
יחזינן שבפיהק ומת (שבת קל״ו פ״א) רצה אביי לומר דבזה

פב

פליגי רשב״ג ורבנן • ובסוף מסיק הגמ ,דבזה כ״ע מורי שהוא

בן ח׳ * ומבואר דאין ידוע סיבת מיתת הילדים בינקותם
בתוך ל׳ • וכבר הוכחתי לעיל בח״א (אות מ״א) דלרשב״ג
הוא ספק גמור וליכא כלל רובא • והכל הוא מחמת שאין
ידוע סיבת מיתת הילדים בתוך ל׳ * גס לא מצינו שכתבו
התוס׳ והרא״ש לר״ת דהוא מיעוט דלא שכיח רק בגוסס ומים
שאין להם סוף • ואפשר לומר דמודי דמצוי רק דסבירא דלא
הצובאות
בעל מראות
חזקה לאיסורכקושית
הוי
שהבאתי לעיל:

(ג) ובהא

שמה שנאמר שמצוי
כאשר נאמר
דגוסס
הוא
מצוי המיעוט
או שאין
המיעוט
צריך לומר
מחמת שכן
מאיזה הוכחה מהגמ׳ ־ אס
לר״י לשיטתי׳ ולר״ת לשיטתי׳ • או שנוכיח מהא דגי מין
(ד׳ כ״ח א׳) • דרבא מדמה הגוסס לזקן שהגיע לגבורות •
ומשמע דהוא בדין הספק וכמו דפסקו שם הריא״ז והרמב״ס
בפ׳ ט׳ מתרומות ה' ג' שזכרתי לעיל • ועכ״פ יוכיח מזה
שהוא מיעוט המצוי או בהיפוך • מהא דשבועות (דף ל״ג
ע״א) דאומר שם מהו דתימא רוב גוססין למיתה קמ״ל
השתא מיהת לא שכיב • וכן מהא דעירוכין (דף י״ח) לענין
קרבן דקתני במתני׳ אבל בקרבנות אינו כן כו׳ דקאמר ר׳
אבהו אימא מניח לו ריבוא והוא כשהי׳ אביו גוסס • מהל׳
משמע דהוא רוב גמור • והמיעוט אינו מצוי ויסתייע מהכא
או מהכא ואיזו שיטה לא יפלא כ״כ מה שהוא מחלוקה
במציאות• כי אף אס חזינן דמיעוט דל״ש שחיין• מ״מיתכן
דהי׳ ידוע איזה סמא לאיזו מיני גוסס דחיי " אבל המחלוקה
במים שאין להם סוף הוא תמוה ביותר • ולפי המוחש יש
פלא בין לשיטת ר״י ובין לשיטת ר״ת • והוא שהנופל באמצעית
ים הגדול או ים אוקיינוס הנראה שהניצוליס הוא מיעוטא
דמיעוטא דל״ש • והנופלים בנהר שהצדדים קרובים • מצוי
ההמלטה לכאורה ־ וכן מבואר בהדיא בתשובת הרדב״ז חלק
חמישי תשובה שני אלפים ר״מ ח״ל שם היש לך אומדנא גדולה
ממי שטבע בפלגות הים שיש בינו ובין היבשה מהלך כמה
ימים שאין בכח אדם לשוט כל זה השיעור ובלא אכילה ושתי׳
הדבר קרוב לנמנע שיחי׳ ואפ״ה אשתו אסורה כו׳ ושוב שם
בסוף דבריו לענין הנטבע בנהר נילוס כתב וז״ל וכש״כ בנהר
נילוס שאע״פ שהם מיס שאין להם סוף קרוב הדבר לצאת
אל היבשה ומעשים בכל יום שנעבעיס במים ויוצאים אל
היבשה פכ״ל • ולשיטת ר״ת נוכל לומר שאף ששפיר מעשים
בכל יום שנמבעיס ויוצאים אל היבשה • אבל לא מסתבר
שיהי׳ כך כשראו אנשים בשיעור שליטת עין שלא עלה
ושיצא בריחוק מקום זה שפיר לא שכיחא • אבל לשיטת ר׳״י
וודאי דקשה מהנופל במיצוע ים אוקיינוס • איך יאמר שהוא
מיעוט המצוי שנמלטים:

(ד) וביותר

קשה מאוד לשיטת ר״י דהלא ביבמות (דף
קכ״א ע״א) מביא הגמ׳ שלשה ברייתות
משלשה מעשיות • אחת מנהר ושנים מיס היינו מאחד שהי׳
מכמר מכמורין בירדן שנכנס למחילה ש״ד ושקעה עליו
החמה ולא ראה פתחה של מחילה ושהא עליו חבירו כו׳
ולמחר זרחה החמה ומצא בתוך ביתו הספד גדול אמר פ״ז
רבי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מיס שאין להם סוף
אשתו אסורה ועוד שר״ע ניצול ע״י דף של ספינה ואמר ע״ז
ר״ג כמה גדולים דברי חכמים כו׳ ועוד שניצול ר'׳מ ע״י גל
טורד ואמר ע״ז ר״ע כמה גדולים דברי חכמים כו׳ " הנה
מבואר מכל אלה שלא נראה ולא נשמע עד אז מי שנפל
במים שאין להם סוף בין בנהר ובין ביס ושהו עליו עד
שתצא נפשו ״ ושימצא שעלה למרחוק " או שניצול בנהר ע״י
מחילה ש״ד • ולא קרה עד אז בשום זמן מהזמנים • ולא
הי׳ עולה על לב חכמים מחכמי הזמן שאינם בעלי תורה
שיקרה הצלה אחרי הנפילה והשהי' פד שיעור יציאת הנפש *
ושפל כן כאשר ראו רבי ור״ג ור״ע מעשיות שנראה הצלה
והמלטה
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והמלטה המה ראו כן תמהו וקראו בקול גדול לעומת
המלעיג על דברי חכמים שיראו נא באלו המאורעות הנפלאים
כמה גדולים דברי חכמים • כי רוח ד' דיבר בס ומרוח
קדשו הופיע עליהם לראות כל הנולד אף שלא הי׳ יאומן
טרס שנראה כן עין בטין " וחכמי׳ אחרי' שזולת בעלי התורה
לא היו מתבוננים ולא היו צופים שיעלה לפעמים כך • ועתה
יסכרו פיהם של דוברי עתק על גזירת חכמים כי נראה
בעליל שעלה באלו הפעמים כמו שעלה בדעתם לחשוש:

1בהא

דניצל ע״י מחילה פ״ד הנה עדיין לא ראינו למי
שנפל בחריפותא דנהרא ובאמצעית היום כאשר
ועכ״ז נזדמן שזה הנופל נתגלגל
השמש בחצי השמים •
למחילה ש״ד ועי״כ נעלם מן העין בכל שיפור יציאת הנפש •
ולא מצא הפתח עד אחרי זה השיעור כי הי׳ איזה דבר
המחשיך לעומת כניסת אורה בפתח של המחילה " את זה
לא ראינו • רק שאחד נכנס בכוונה למכמר מכמורין במהילה
ש״ד ושקעה עליו החמה • וא״כ לא ידמה עוד לזה מה שאמרו
חכמים מיס שאין להם סוף אשתו אסורה • שהוא בנופל
אף בחריפותא דנהרא ואף בעת שהשמש בגובה שעד שיעור
יציאת הנפש לא תשקע כלל • ועכ״ז אמר רבי כמה גדולים

דברי חכמים * שמ״מ אחרי שראינו מה שקרה בהא דנכנס
למכמר מכמורין בירדן • שזה נוכל להעלות על לבנו ומעתה
נוכל לראות שיוכל להולד כמו כן שיגולגל הנופל במהילה
ש״ד • וגס יתכן שיהי׳ איזה דבר מאפיל * ואינו עכ״פ
מן הנמנעות:
זה מוכח ומבורר לנו שהוא מיעוט שאינו מצוי כלל
כמו שכתב הרא״ש ריש החשה בתרא דהוא מיעוט
דל״ש כלל * ואף לא בדרך מיעוטא דמיעוטא מטעמא דתרי

ומכל

רובי • כי במיעוטא דמיעוטא הבא מחמת עעמא דתרי רובי
שפיר יעלה על הלב שאינו מהנמנע כאשר יזדמן המיעוט
מזה הרוב והמיעוט שמזה הרוב שגי המיעוטים כאחד • ואס
איתא כי יש אופני המלטה המצויים זולת אלה שזכרנו •
א״כ מה אמרו כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שאין
נהם סוף אשתו אסורה " כי דברי חכמים יאומן מחמת
המלטות המצויות אבל ברור הדבר שלא נראה ולא נשמע
נמלט עד אז ושרק אז ראו אלו שלשה מיני הצלות אמרו
מחמת כן כמה גדולים דברי חכמים שחזו ברוח קדשס כל
הנולד אף מה שלא שכיח כלל ולא עולה על לב ורק שהי׳
החובה לשמוע דברי חכמים ולהאמין ועתה כמו ששמענו כן
הי׳ החזיון * ולעומת המהרהר אחרי גזירתם אמרו כמה
גדולים דברי חכמים והוא פשוט וברור • וא״כ שיטת הר״י
צריך ביאור:

ולכן

נלפע״ד דוודאי לא ישתוו כל הגוססין ולא כל
(ה)
’ הנופלים במים שאין להם סוף שמהם יש מיעוט
מצויים שנמלטים ״ ומהם יש שלא שכיח כלל • ובגיטין (דף
כ״ח ע״א) • וכן בקדושין (דף ע״א מ״ב) * אומר דוב חולים
לחיים רוב גוסס ין למיתה " וכמו שלא כל החולים משתווים
ויש חולים שיאמידוהו הבקיאי׳ שהוא קרוב למיתה ושחולי
כזה מרובא למיתה • אבל הגמ' אומר על כלל החולים
שבכללם רובן לחיים • וכמו כן בגוססים לא ישתוו בסוג
ולפי ענין החולי שגרמה הגסיסה • גס לא ישתווה התחלת גסיסה

לסוף גסיסה • כי מה שכתבו התוס׳ (בדף ק״כ ע״ב) בד״ה
למימרא דתגן אין מעידין על הגוסס הוא ממ״ש אין מעידין
עד שתצא הנפש • וכמביאר ברבינו ירוחם חלק חוה נתיב
כ״ג חלק שלישי וז״ל • אין מעידין עד שתצא נפשו אינו
מיירי בהיכר האיש אלא בשיעור המיתה שאם ראוהו מסוכן
קרוב למיתה והכירוהו שהוא איש סלוני אין מעידין עליו
שמת עד שתצא נפשו כו׳ ע״כ • ומבואר דאף בגוסס הסמוך
ליציאת הנפש • אבל כל זמן שלא יצא הנפש ממש אין
מעידין • ומסתברא שזה הוא ממיעוט דל“ש ביותר * ובנפל

במיס שאין להס סוף * באס שהוא באמצעית הים ושינצל
ויעלה היבשה בלא ספינה ואכילה * הוא וודאי מילתא דל״ש
כלל • וכמו שכתב הרדב״ז שקרוב הוא לנמנע:

ועב

רשב״ג ור״ע אמרו על ההצלה ממיצוע של יס ע־׳י גל
טורד ודף של ספינה כמה גדוליס דברי חכמיס *
שבנמנע לגמרי לא היו גוזרים וכן בנפל בנהר ובשיעור
פליטת עין לא עלה • ואין דומה הצף בנהר להצף בים *
שגלי היס בעת סטרת הרוח י אשר יעלו שמיס ירדו תהומות
נשיאת הגליס ברומייהו ובהשפלתס בזמן מה יורידו להצף
במרחק רב • לא כן הנהרות אף שהולכות במורד כאשר צף
בהס מה לא ילך במהירות יותר מתנועת הילוך הנהר
ובשיעור שליטת עין לפי מה שכתב כת״ר שהוא י״ו מילין
כאשר משמע מבכורות (דף נ״ד ע״ב) לפ״ז הנה הוא שיעור הילוך
אדס בינוני חמשה שעות ומחצה " ובלי ספק שהפט בלי וילון

ומפוטיס רק שיורד במורד ע'י המיס יהי׳ יותר משיעור
יציאת הנפש אף לדעות המחמירים ’ ואף לפי מה שאבאר
להלן במערכה שלישית קרח הנורא (אות לב) ששיעור פרסא

שהו6

שנקט רש״י הוא בדקדוק עכ״ז לפי שיעור מהרי״ט
שעה קלה • ויעויין ברדב״ז חלק א׳ תשובה רנ״ח ומבואר בו

שאס הי׳ יאומן מה שאומר העד ששהא חצי שעה הי׳ זה
וודאי מספיק לשיעור יציאת הנפש • אבל מחמת שהאריך שס
לבאר שלא יאומן ע״ז מ״מ אס יש מתחילת טביעת החדר
עד סוף דופני טביעת הספינה שיעור יציאת נשמה היתה
ניתרת יעו״ש • ומבואר בו ששיעור יציאת הנפש הוא זמן
מועט פחות מחצי שעה • (ולא זכרוהו המחברים) וגס כמו
כן לפי מה שכתב הגאון מוהר״ח מוולאזין פישוער לפי מה
פהוא אדם ובחלום שיעורא מועט  .א״כ בשיעור פרסא ששט
ולא עלה • הי׳ מספיק לבלי יגזרו חכמים עכ״פ בנהר ההולכת
לאט • והי׳ לפלא גזירת חכמים שאסרו בכל משאל״ס שכולל
הכל " ושוב כאשר ראה רבי ההצלה ממחילה ש״ד שוב יאומן שיש
הצלה בתוך שיעור שליטת עין ג׳׳כ " ומעתה אין נמנע אף
בנהר ההולך לאט ואף באדם חלוש פישוער שעד שישוט
להלאה משיעור שליטת עין היא יותר משיעורא דיציאת הנפש
עכ״ז יתכן שניצל בתוך זה השיעור ע״י מחילה ש״ד:

אבל

הנופל ביס בקרוב לשפתו והגלים מורידים לצד
השפה במהירות להלאה משיעור שליטת עין • וכן
לפעמים כשהנהר הוא יורד במקום מדרון והמיס גוברים
בתגבורת חזק ומורידים במהירות שפיר מיעוט המצוי יש
שיובילו הס המיס להלאה משיעור שליטת עין ושם יבא
לשפת הים או לשפתי הנחל ויצא:

וכאשר

ממידת חנמים להשוות גזירתם ושלא ליתן
(י)
לשיעורים וע׳׳כ באה בזה שני פנים בביחור
גזירתם שאסרו בגוסס ומיס שאין להס סוף • לר״ת עיקר
תקנת גזירתם הוא מה שעל דרך הרוב הוא באופן דלח
שכיח הצלה וע״כ מותר בדיעבד • וחף כאשר נפל סמוך
לשפת הים עכ״ז מותרת בדיעבד וא״נ ל״ת • כי אף פר״ת
סובר דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ,להחמיר הגה הוא רק
מדרבנן לחוד וע״כ להחמיר אמרינן ולהקל לא אמרינן לרבנן
דר״מ דהלכתא כוותייהו • ולכן השוו חכמיס מדותיהס וכאשר
רובא דנופליס במיס שאין להס סוף הוא באופן דלא הוי
מיעוט המצוי ליתא בזה דינא דהחמירו חכמים לומר סמוך
מיעוטא לחזקה להחמיר • כי לא החמירו רק כשכל זה הסוג
או רובו.הוי מיעוט דשכיח " ולא כשהוא מסוג דאין
מצוי כלל • אף דיש בזה הסוג איזה אופן המצוי רבנן בדרבנן

 )0ומעתה

משווים מדותיהס :

זה אשר יצא לנו " דבין לשיטת ר״ת ובין
לשיטת ר״י אסורה לכתחילה במפאל״ס וגוסס
׳
אף היכא דהוי מיעוטא דלא שכיח כלל • אבל בזה יחולק בין.

г

שימת

שרת עמודי איש חלק א
שיטת ר״ת וכין שיטת ר״י דלשיטת ר״ת עיקר דינא דרבנן
דאסרו במשאל״ס הוא במיעוטא דלא שכיחא ־ ומחומר א״א
ולזות שפתים החמירו אף בסוג שהוא מיעוטא דל״ש ולשיטת

ר״י עיקר דינא דרבנן דאסרו הוא כשיש בזה הסוג
המצוי אבל אס כל זה הסוג הוא באופן דאין בו צד
בו מיעוט מצוי לא גזרו רבנן וזהו טעמא במ״ש
ש״ד במים שיש להם סוף לא שכיחא וא״כ כל זה
של מיס שיש להם סוף הוא שהמיעוט הוא רק בדלא

וכמו

מיעוט
שיהיה
מחילה
הסוג
שכיחא

וע״כ לא גזרו :

כן סמכינן על עדות העדים שיאמרו ששהו
(ח)
עד שיעור יציאת הנפש • אס אומרים מת
סתס אמרינן שוודאי שהו עד שלפי דעתם הוא שיעורא
דיציאת הנפש כמו שנראה כך מדברי הרמב״ס פ׳ י״ג מגירושין
ה׳ט״ז ולפי מה שכתב במגיד שם ולח״מ שם משמע כך יותר יעו״ש
במ״ש הלח״מ בביאור דברי הרב המגיד דחזקה על העד
שאין מעיד שמת אס לא שהא עד שתצא נפשו יעו״ש • והגס
שהלח״מ מיירי שם לענין משאל״ס דהוא רק לענין אס נישאת
דל״ת • אבל כאשר מפרש כן בהרב המגיד שמעמס זה בלשון
הרמב״ס שסתם בהלכה י״ט וכמו כן לשונו בהלכה י״ו מורה
בזה האופן • ומתפרש דכוונת הרמב״ס בה׳ י״ו שרק שהעד
צריך לדייק לשהות עד שיעורא דיציאת הנפש • אבל תו
בב״ד יכול להעיד סתמא שמת • ולא שיעיד השיעור ששהא •
וב״ד יעיינו בשיעורא דידי׳ שיצא הספק לדעתם אף אחרי
כל החששות שיוכל לחשוש בזה • כמו שזה הנופל עצר כח
ביותר להכיל רוח חיים ולא כל האנשים שווים " והגאון מוהר״ח
מוולאזין בתשובה הנ״ל העלה שהשערה הוא הכל לפי מה
שהוא אדם • החזק או הרפה • וזה נראה מחוייב מסברא
ודעת ישרה וחלוטה שכאשר העד לא יעיד השיעור כמה
שהא עליו שנידון אגן מזה ורק שאומר סתמא שמת ושלדעתו
הי׳ השיעור ודאי שתצא נפשו • עכ״ז האם יוחלט שלא יהי׳

מיעוט דלא שכיח עכ״פ או מיעוט סתמא שיטעה העד בצמצום
השערתו • כי הלא האדם עלול לטעות במשך זמן כמה הוא
כי אף אס ,ישוער בדעת שהוא שתים או שלש שעות * יתכן
שבאמת הוא פחות או יותר * גס שלא כל הכחות שויס
לסבול העדר הנשימה ויש שיוכל לכלוא רוח חיים ביותר •
ויכול להאריך נשימתו יותר מזולת ומה גס אם יעיד א״י
מפי א״י מסל״ת ועכ״ז לא היישינן וע״כ שהרוב לא ילך
האדם הרואה דבר נבהל שנטבע איש לראות מה יהא בסוף
הדבר באופן כמה שישער שוודאי יצא נפשו הוא אומד יפה •
וע״כ שלמיעוט הטועה והנמהר לא חיישינן • והטעם הוא כי
מה שחששו למיעוטא הא רק מחמת שהמיעוט מצוי ולא
כשהמיעוט אינו מצוי כן הוא עולה נכון לשיטת הר״י :

פג

אכילתו הראשונה אין מתייאש והוכחתי מהא דאמרינן בארי
הנכנס בין השוורים בדשתקי חרווייהו שלמא עבדו ־ ובדצווחי
אימר מבעתי אהדדי וקטע רישא דחד מנייהו נח רוגזי׳ ־
עוד מובא בב״ש סי׳ י״ז ס״ק ק״ב בדעת הריב״ש סי׳ שע״ט
דאס נפל לגוב אריות תצא • וא״כ ע״כ דלדעתו הוא שפיח
יותר מנפל במשאל״ס • וקשה וודאי למה נקיט הירושלמי
לומר שאמרינן שמא נעשה לו נס כדניאל • אלא ע״כ דהירושלמי

מיירי שידענו בהאריות שהם רעבים ועכ״ז אין מעידין •
וכן בנפל לכבשן האש דאומר בירושלמי דאין מעידין שמא
געשה לו נס כחנניא מישאל ועזרי׳ " הכל הוא מחד טעמא
שחיישינן שמא עלה באיזו ־ ענין וברח טרם דלקו ■אחריו
האריות או שרפתו האש • וקשה דסותר לבבלי • וע״כ דאתי׳
כר״מ דר״מ וודאי דסובר דאסרו אף בדלא שכיח כיון דאף
במשיל״ס אוסר דסובר דיוכללחיות על צד המיעוט• ורבנן
סברי דהוא רק מעשה נסים • ולמעשה נסים ממש לא חייש
אף ר״מ כיון דהירושלמי אתי׳ כוותי׳ ומבואר שם דבנפל
ליורה שמן מעידין עליו ורק בנפל לגוב אריות וכבשן האש
קורא נס מחמת שהוא באופן רחוק ולא שכיח אבל הוא בדרך
הטבעי • וכמו שנקרא מעשה אסתר גס פורים • ואם איתא
דאף רבנן דר״מ מודי דאסרו רבנן במשאל״ס וגוסס אף דל״ש
כלל • א״כ למה יפלוג בנפל לכבשן האש י וגס אס כן הוא
אף בנפל לגוב אריות רעבים דמיירי בזה הירושלמי ג״כ אין
להעיד • אבל מבואר דלהבבלי מעידין כשהיו רעבים כמו בנפל
לכבשן האש • וכמו דפרשו התוס׳ בדף (קכ״א ע״ב) בשם ר׳-׳י י
ואף דבדרך רחוק יתכן שיעלה ויברח באיזה ענין אבל אין
בזה הסוג אופן דשכיח ומצוי המיעוט דהצלה • וע״כ לא גזרו
בזה רבנן :

( 0ולשיטת ר״ןין

ע״כ צ״ל בהא דמחילה ש״ד במלם
שיש להם סוף ל״ש שהוא מחמת
שהספק הוא בהמקוס בזה קייס כהדין כעין הסברא דאומר
הגע׳ בחולין (ד׳ יו״ד) סכין אתרעי כו׳ • והארכתי בזה בסוף
חלק שני ממערכה ראשונה :

(יא) ובהא דמעיד העד ששהא שיעור יציאת הנפש צריך
לומר דהוא מגיד לפנינו השיעור ואנו דיינינן
בדבריו שיהי׳ כ״כ שיעור מספיק שיוציא מכל ספיקות בהאומדנא
ולא דסמכינן על אומד העדים • כי מסתברא מאוד שיש לחוש
למיעוטא דטעותא :

(יב) ובהא

דנפל לגוב אריות שאומר בירושלמי שגעשה
לו נס כדניאל שע״כ שהמכוון שיש לחוש
לחששא רחוקה לעלי׳ ובריחה ולא נס ממש וגס ע״כ הוא
אף כשידענו שהמה רעיביס שפיר נאמר דכמו כן מה
שאיתא בבבלי דאין מעידים בנפל לגוב אריות הוא אף בידענו
שהם רעבים כיון שאף בזה מוכח מהירושלמי דיש חשש
מיעוט דלא שכיח שיעלה ויברח • ואין צורך לנס ממש דבנס
(ט) ןדי בהא דנפל לגוב אריות דאומר בירושלמי דאין
ממש כ״ע מודי דמעידין וגם אין לפרש שהברייתא דירושלמי
י מעידין עליו שמא נעשה לו נס כדניאל • ע״כ
הוא אליבא דר״מ כי אין זה שייך כלל לפלוגתא דר״מ ורבנן
שמיירי הירושלמי כשידענו שהאריות רעבים • שאל״כ למה
אחרי דלר״ת גם לרבנן גזירת חכמים הי' במה דלא שכיח
צריך לגס כדניאל כאשר ביארתי לעיל בראי׳ מחמרא דרב
כלל " ומחלוקתם במשיל״ס הוא רק אס יש במציאות הטבע
ספרא דאף שהי׳ זמן אכילה עכ״ז לא הוי יאוש • וכמו שלפעמים
שיחי׳ החי במים יותר משיעורא דתצא נפשו או אם אין
האדם בזמן אכילתו הראשונה לא יאבה לאכול " וכשיעבור
במציאות • ואף אס נאמר דכן הוא המחלוקה בנפל לגוב אריות
הזמן בזמן סעודה שני׳ ״ אז הוא גדר תענית • ולכן הארי
הרעבים * חדא דאין זה דומה למחלוקה במשיל״ס ־ שהוא
זמן אכילתו לטרוף טרף בלילה • ובלילה הראשונה הוא זמן
לענין
ה ג ה " ה
מה שכתבתי בפנים ליישב שגס ר״ת מודה שיש בזה אופן שמצוי המיעוט ־ או שעכ״פ אינו בגדר מיעוטא דמיעוטא

דל״ח ר״מ לח נוכל לומר כך

י אס לא כאשר נאמר דאף לר״מ דחייש למיעוטא הוא מדרבנן לבד אף במקום דאיכא חזקה בהדיא כמת שכתבו התוס׳ יבמות (קי״ט ע״א) בד״ה מחוורתא
בסוס דבריהם שס וז׳ל ומיהו אי לא חייש ר״מ למיעוט מן התורה אפי׳ היכא דאיכא חזקה בהדיא אלא מדרבנן הוי א״ש כו׳ יעו״ש • ומבואר דהתוס׳
מסתהקין בזה ופשוט להם יותר דסובר דמה״ת הוא אחרי שאף לקולא אזיל וא״כ יוקשה לר״ת אליבא דר״מ באס שיש אופן שיהי׳ המיעוט עכ״פ לא מיעוטא
דמיעוטא רק מיעוט סתמא יהי׳ אסורה בזה אף בדעבד מחמת דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ואין לומר משוס דאיכא חזקה דאשה דייקא ומינסבא
חדא דהא איכא חזקת א״א וגס חזקת חייס ותו שא״כ יהי׳ צריך לומר לר״מ א״כ הי׳ התום׳ והרא״ש יכולים כמו כן ליישב אליבא דר״ת אף אליבא דרבנן
דר״מ • אלא ע״כדתמידהוי רק מיעוסא דמיעוטא דל״ח לה ר״מ ומותר בדיעבד אס נשאת חף אליבא דר״מ • אבל לשיטת ר״י בהכרח צריך לומר כמש״כ

בפניה דיש מצוי ויש אינו מצוי כדקא חזינן מהא דאומר רבי ורשב״ג ור״ע כמה גדולים דברי חכמי׳ וע״כ דהוא מצד השוואת המידות שהשוו חכמים
מדותיהס ־ והעיקר הצורך להענין הוא בירור שיטת ר"י:

[ח״א]

מב
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לענין טבעיית החי שיחי׳ • וענין העלי׳ והבריחה מגוב אריות
הוא ענין אחר • אס יתכן יתכן ואס לא יתכן לא יתכן •
וכן הוא החשש במשיל״ס לבר אמוראה המפליא לעשות לעצור
חיל זמן רב • כי הנראה מהא דהשיבו חכמים לר״מ אין
מזכירין מעשה נסים • שסוברים שהוא נמנע לגמרי • ואחרי
שהוא רק מצד שנמנע לרבנן * אין זה מחייב שיהי' נמנע
להמדלג לדלוג מגוב אריות • וא״כ איך תלוי זה בפלוגתא
דר׳׳מ ורבנן • ולכן אין דרך ישכון אור כי אס שנאמר שהבבלי
והירושלמי לא פליגי כלל ושפיר המכוון בבבלי בהא דאין
מעידין בנפל לגוב אריות דהוא אך ברעבים כי שפיר הוששין
לשמח עלה וברח בשום ענין • וכן בנפל לכבשן האש &

פליגי רק שמר כי אתרי׳ ומר כי אתרי׳ מה שאומר בבבלי
אין מעידין כי הי׳ נמנע העלי׳ לגמרי כי הי׳ עמוק מאוד

הכבשונות וכמו שכתב רבינו ירוחם שבזה מיירי שהוא עמוק
שאי אפשר נעלות ולברוח • ובירושלמי מיירי שבדרך רחוק
יתכן העלי׳ והבריחה כמו מגוב אריות ומוכח כן מדברי
מהר׳״מ מרוטונבורג שמוכיח מהא דאין מעידין בנפל לגוב
אריות ונפל לכבשן החש• שאף במיעוטא דמיעוטא חיישינן
ומבואר שהוא מהברייתא שבירושלמי וגוב אריות הוא ברעביס
וע״כ שפיר מוכיח • ואחרי שנראה כן מדברי מהר״מ הנ״ל
שכן הי׳ שיטתי׳ ועולה נכון לשיטת ר״ת • למה לן לדחוקי
נפשן לפרש לר״ת באיזה אופן דחוק שחולקים הבבלי והירושלמי
ושנפל לגוב אריות יהי׳ דווקא כשלא ידענו אס המה רעבים •
הארכתי בזה לבאר ביותר מה שכבר דברתי מזה בכדי שיבורר
יותר אשר יש מחלוקה בין ר״ת לר״י בענין נפל לגוב אריות
דלר״י הוא רק כשלא ידענו אס הס רעבים • הא אס ידענו
שהם רעבים לא חיישינן לעלי׳ ובריחה בענין רחוק כי אחרי
שאין בזה הסוג־ מיעוט המצוי לכן בזה לא גזרו רבנן • ולר״ת
שפיר גזרו אף באריות רעבים • כי עיקר תקנתא דרבנן
הוא במיעוט דל״ש • ומיעוט דל״ש יש שעולה ובורח כמבואר
מירושלמי :
(יג)

ומעתה
׳

הנה מוכח מרש״י ביבמות (דף קכ״א ע״ב)
ד״ה איצצא וכן ברש״י ברכות (ל״ג ע״א)

מבואר הכל בטעם שאין מעידין בנפל לגוב אריות מפני
שלפעמים אינם רעבים • מבואר מזה דהא אם ידענו שהם
רעבים שפיר מעידין • וא״כ מטין הדברים שגס רש״י קאי

ומלשון

בשיטת

הר״י :

הרמב׳ים פ׳ י״ג מה׳ גירושין ה׳ י״ז
(יי)
י שכתב ראוהו שנפל לגוב אריות ונמרים
וכיוצא בהן אין מעידין עליו אפשר שלא יאכלוהו עכ״ל •
ולא כתב אפשר שיעלה ויברח משמע שהכוונה שיהי׳ שפיר
בגוב האריות ונמרים ולא יאכלוהו• והטעם ע״כ שאומרים
אולי אינם רעבים • וא״כ מטין ג״כ הדברים שהוא כשיטת
ר״י • ואע״ג ששם בסוף ה׳ ט״ו כתב וז״ל שאין מעידין על

האדם שמת אלא כשראוהו שמת וודאי ואין בו ספק • כיצד
ראוהו כו׳ " וממה שכתב שמת וודאי ואין בו ספק הי׳
משמע שלא יהי׳ בהענין שוס ספק אפילו דלא שכיח כלל *
אבל אין לדייק מלשון ההוא כ״כ כי אין זה לשון משנה או
ברייתא או גמ׳ * די״ל דכוונתו הוא כמו דמסייס אח״כ כיצד
ט׳ ומפרש אח״כ הכוונה באיזה אופן הוא * ואס באין
לדייק מלשון הנ״ל שהכוונה שרק באופן שלא יהי׳ שוס צד
לאסתפוקי • הנה נאמר שאף בנפל במשיל״ס שאמרו בזה
מחילה ש״ד במים שיל׳יס לא שכיח " ודקדק יפה כת״ר שאין
אומר הגמ׳ דליכא רק דלא שכיח וע״כ דלא חיישינן לזה
יהי׳ מאיזה טעס שיהי׳ אם מחמת דלא חוששין למה דלא
שכיחא משוס דלא הוי מיעוט המצוי והוא כשיטת הר״י ואס
דמחמת דהספק אינו נופל בהאדס הנטבע רק בהמקוס

ולכן לא גזרו רבנן והיאך יכתוב הרמב״ס דבעינן שמת וודאי
אלא ע״כ דלא כיון הרמב״ס לזה רק שיהי׳ מת ודאי כפי

התנאים שיברר אח״כ כמ״ש שם כו׳ כנ״ל • אבל הדין
מבורר הוא בדעת הרמב״ס שרק כשלא ידעינן שהאריות
המה רעבים אז מעידין • וזה מסכים לשיטת ר״י :

גם

ממה שכתב שם כיצד כו׳ ואס נפל למיס מקובצים
(עי)
כגון בור או מערה שעומד ורואה כל סביביו
ושהא כדי שתצא נפשו ולא עלה מעידין עליו שמת ומשיאין
ומשמע דעל העד הוא האזהרה שכשמשער
את אשתו •
באומדנא דידי' שהוא שיעור יציאת הנפש יכול להעיד שמת •
ומשמע כן יותר ממש בד׳ הלח״מ שם בסוף ה׳ י״ע במש״כ
שס לבאר דברי הרב המגיד וזכרתי מזה לעיל • ואין חוששין
שטעה באומדנא ד ידי׳ • כי מסתברא שיש עכ״פ מיעוט
מחלוקת נפל
שכמה
חזינן
שיטעה • וכאשר
דל״ש
והכל הוא אות שעומד
בין הפוסקים בשיעורא ששהא •
בשיטת ר״י • דלר״ת הנראה דצריך העד להעיד השיעור
לפני הב״ד • והב״ד יכריעו שאין שוס ספק :

(עז)

עוד
׳

יש לדייק ממה שהוסיף הרמב״ס על לשון הגמ׳
וכתב כגון בור או מערה והלא לישנא יתירה

בוודאי • כי בגמ׳ יבמות (קכ״א א׳) • אמר אביי כל שעומד
ורואה מארבע רוחותיו הוא כולל הכל ואף אס הוא מקוה
מיס כאגמא דסמקא (שקורין יעזערייע) כאשר היא קטנה
שיכול לראות מד׳ רוחותיו • ג״כ מעיד ♦ וכאשר נדקדק יש
חסרון גדול במה שהוסיף הרמב״ס להכ״ל • כי בבור ומערה
ליכא דגים ומחילות של דגים • אבל במקום אגס מים שייך
מחילות של דגים • והגמ׳ הקשה דליחוש במשיל״ס למחש״ד
ומשני הגמ׳ דבמשיל״ס לא שכיחא • וא״כ כאשר הי׳ הרמב״ם
מקצר בלישנא והי׳ כולל הכל שפיר היינו ידעינן דל״ח למחש״ד
במשיל״ס ובשלמא לשיטת ר״י הוא רק קושיא ותירוץ לבד בגמ'
אבל חידוש דין ליכא • כי אין חילוק בין ספק בהטפל ובין
ספק בהמקוס כי לא גזרו רק במיעוט המצוי יותר מסתם
מיעוט • ומכש״כ בזה דלא שכיחא וודאי דל״ח אבל לשיטת
ר״ח הנה דבר גדול ודין מחודש ידענו מתירוץ הגמ׳ דאומר
מחש״ד במים שיל״ס לא שכיחא • דיש חילוק בין ספק בהנופל
ובין כשהספק בהמקוס דכשהספק בהמקוס לא חששו למיעוטא
כמו שחששו בספק בהנופל וא״כ לא הי׳ להרמב״ס עכ״פ
להאריך ולגרוע לנו זה החידוש • שלא השמיענו זה כלל •
ולכן יש שלשה ראיות המורות שהרמב״ס קייס בשיטת הר״י:

א מדין
י
ב' מןק שנראה

האריות ונמרים שרק מחמת שאמרינן שלא יאכלוהו
אבל כשהס וודאי רעבים הנראה דשפיר מעידין •
והנראה דזהו רק לשיטת ר״י :

מהרמב״ס שהעד משער שיעורא דיניאת
הנפש ובב״ד מעיד סתמא • ול״ח למיעוט הטועה •
או שזה הנופל הוא ממיעוט שיאריך חיות וזה העד לא שם

לב לזה • וזה ג״כ רק לשיטת ר״י " אבל לשיטת ר״ת הנראה
דצריך שיעיד השיעור בב״ד והב״ד יעיינו שהוא באופן המספיק
לברר כל הספיקות והחששות באומד העד :

ג' *מד

ששינה הרמב״ס והאריך ובאופן שלא מבורר תו בדבריו
בהדיא הא דלא חיישינן למחילה ש״ד במים שיש להם

סוף • ולשיטת ר״ת הוא דין מחודש וחילוק חדש שהיה צורך
להרמב״ם לשוס עין שיבוא מבואר לנו מתוך דבריו • ומכש״כ
שלא לשנות מלישנא דגמ׳ ולהעלים מאתנו :

(יז)

ןיןזויין

בש״ע סי׳ י״ז סעי׳ כ״ט וסעי׳ ל״ב • ומבואר
י בו הכל כמו לשון הרמב״ם ז״ל • ובהא דנפל

לגוב אריות כתוב בפירוש הטעם שמא לא

היו רעבים ולא

אכלוהו • ומוכח דהא אס ידעינן וודאי שהמה רעבים מעידין •
וכל שלשה ההכחות שכתבתי בהרמב״ם כולהו אתנהו לדייק
מהש"ע • שאין עולה נכון רק לשיטת ר" י :

(") ולכאורה

יהי׳ סתירה לדברי למה שכתבתי להוכיח
שהש״ע יהיה אתיא כשיטת ר״י • דהצא
באבה "ע
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באבה״ע סי' י״ז סעיף ל״ה כתב הב״י וז״ל יש מי שאומר
שאס נפל למיס שאין להם סוף גובה כתובתה • וסיים הרמ״א
אע״פ שאסורה להנשא ושם בסי' ק״ס סעיף ג׳ כתב הרמ״א
ילדה ספק נפל שדינה לחלוץ ולא להתייבס כמו שנתבאר
לעיל סי׳ קכ״ו נוטלת כתובתה מיד ע״כ * ויעויין בביאורי
הגר״א בשני המקומות הלל שכתב בשניהם הטעם דלענין
ממון הולכין אחר רובא דשכיח ־ יעו״ש • וא״כ הנראה לכאו׳
דהוא כשיטת ר״ת דבמשאל״ס וכן נאמר בנפל (כי אין מבואר
בר״ת לענין נפל) דהרובא הוא שכיח והמיעוט לא שכיח • ולא
כשיטת ר״י דבנפל למיס שאל"ס הוי המיעוט מצוי • וא״כ
לכאורה בממונא לא אזלינן בתר רובא רק בתר מיעוטא •
ולמה לא נילך אחר מיעוט המצוי בממונא :
(יע)

והנה

במה שביאר הגר״א בזה הטעם צ״ע טובא •
דבהא דנפל למשאל״ס * תלוי במחלוקה אם שייך

בזה דין מדרש כתובה קרינן בה לכשתנשאי כאשר אסורה
לכתחילה להנשא • וממ״ג אס קרינן ביה לכשתנשאי אין צריך
לטעמא דאזלינן בממוגא בתר רובא דפכיח • ואי לא קרינן
ביה לכפתנשאי מה יושיענו מה שרובא נטבעיס • כיון שעכ״פ
אסורה לכתחילה ובב״י בטור מבואר שתלוי בזה " ויעויין
בראב״ד פ׳ ז' מנחלות ה׳ ג׳ • ומבואר דלא קרינן בה לכשתנשאי
ודעת הרשב״א בתשובה מובא בב״י שם " וכן יש לדון מדברי
הרא״ש בפ׳ נערה שנתפתתה סי׳ ג׳ דשפיר קרינן ביה לכשתנשא •
וזהו שכתוב בש״ע בלשון יש מי שאומר • כי יש בזה פלוגתא :

(כ) גם בהא דסי׳ ק״ס לענין ספק נפל • הנה מקור הדין
הוא בהגהות מרדכי פ׳ אלמנה ניזונת בשם תשובת
מרדכי * כתב שפיר מקודם לטעם שכתבו הגר״א והב״ש שס •
משום דאזלינן בממונא בתר רובא דשכיח • אכן בסוף כתב
טעם אחר שלא נצטרך להא דרובא דשכיח * וז״ל ועוד דל
מהכא כל זה למה לא תגבה זו כתובתה הלא יבם זה אינו
רשאי ליבם וא״כ אינו עומד במקום אחיו לירד לנכסים ואינו
דין כשאר יבמין ע״כ • ובאמת יש הרבה נפקותא לכאורה בין
אלו ב׳ הטעמים דמסתברא היכא דוודאי הוא דאינו בן ט׳
רק ספק בן ז׳ ספק בן ח׳ • אשר רוב נשים לט׳ ילדן " ליכא
תו הסברא דאזלינן בממונא בתר רובא דשכיח • כי היולדות
לז׳ המה מיעוטא • גס בפיהק ומת נראה דל״ש טעם ההוא •
גס לפי מה שפסק הרמב״ס בפ׳ ב׳ מה׳ רוצח ה׳ ו׳ • מבואר
פעל סתס וולדות אינו נהרג הרוצח " א״כ לא הוי רובא דשכיח
לענין פנילך בממונא בתר רובא והמרדכי פכתב לטעם דאזלינן
בממונא בתר רובא דשכיח הוא רוב וולדות בני קיימא נינהו •

הוא מדברי התוס׳ סנהדרין (ג׳ ע״ב) ד״ה דיני ממונות פהקפו
לילף ממונא מנפשות לילך בתר רובא • ותירצו פס דבכל דוכתא
דאזלינן בתר רובא בדיני נפשות כגון רוב נשים לט׳ ילדן
אזלינן בממונא ג״כ • ורובא לרדי׳ זבני לא חשיב כמו שארי
רובא יעו״ש • אבל כאשר להרמב״ס לענין נפשות לא אזלינן
בתר רוב וולדות וולד מעלי׳ כמו כן אין לילך לענין ממונא:
(כא) גם מרש״י בכורות (מ״ט ע״א) ד״ה יחזיר דכתב לטעמא
דנפל הוי כו׳ משמע מזה שאף שכבר נתן לכהן
יחזיר • והוא מטעמא דנפל הוי הרי דספק נופל מועיל אף לענין

ממון אף להוציא מהכהן • והגס שבחנם פירש רש״י כך
וכמופ״כ התוס׳ פס ופשוט • עכ״ז חזינן דספק דנפל מועיל

לענין

(כב) גם

ממונא :

כבר הוכחתי מהא דמקשי הגמ׳ לרשב״ג מימהל
היכא מהליק דע״כ דלרשב״ג דדריפ מקרא לדידי׳
ספק גמור הוא והתורה השוה אף לבן קיימא שקים לו שכלו
חדשיו וזהו המכות ברש״י בכורות הנ״ל ־ וא״כ מנ״ל לומר
דלרבנן הוי רובא דשכיח :

(מ) ולכאורה

תמוה למה להב״פולהגר״א לפרושי לטעמא
דהוא רובא דשכיח ולא ניחא להו בטעם

פד

האחרון שבמרדכי ־ ומצינו שאף ביותר מזה פשק בש״ע שם
בסי׳ קס״הסעיף ד׳ ־ שכל יבמהשדיכה שתחלוץ ולא תתייבש
ה״ז נוטלת כתובתה לבד • וברמ״א שס דה׳יה למ״ד מצות חליצה
קודמת אע״פ שאין כופין אותו לחלוץ צריך ליתן לה כתובתה '
מ^ד שהרי דינה כחלוצה (תשובת רד״ך) ע״כ • ולשון הרמ״א
בסי׳ ק״ס מורה שכיון דווקא לטטס ההוא • והוא ממה שהאריך
בלישנא להשמיענו הדין דספק נפל כמו שכתב ילדה ספק נפל
שדינה לחלוץ ולא להתייבס כו׳ • מבואר מזה שזה הקדים
בכדי שיבא הנמשך אח״כ שמחמת זה פוסק שנוטלת כתובתה
מיד • והוא נראה יושר הכוונה בדברי הרמ״א • וא״כ מבואר
דלא כיון כלל לא בסי׳ י״ז סעיף ל״ה • להטעס דאזלינן בתר
רובא דשכיח ולא בסי׳ ק״ס " ורק בסי' י״ז סעיף ל׳יה לטעמא
דקרינן ביה שפיר לכשתנשאי ומדין מדרש כתובה • ויען כי
יש שס בזה מחלוקה ע״כ כתב בלשון יש מי שאומר • ובסי׳
ק״ס סתס מחמת הטעס שדינו לחלוץ ולא להתייבס אינו דין
כשארי יבמיס • וכטעס האחרון שבהגהת מרדכי בשס המרדכי *
ואף שבד״מ בסי' ק״ס כתב לטעם הראשון שבמרדכי • וע״כ
כתב הב״ש והגר״א ג״כ לזה הטעס • אבל מדברי הרמ״א הנ״ל
מבואר שבש״ע פוסק להלכה מחמת טעס האחרון שבמרדכי:

למה

שראה הגר״א לכתוב בסי׳ י״ז סעיף ל״ה ובסי׳
(כד)
ק״ס סעיף ג׳ לטעם דאזלינן בממוכא בתר רובא
דשכיח הנראה דמחמת כן הוא דעתו להלכה • וכפקא מיניה
בסי׳ י״ז סעיף ל״ה דלא לבד מדין מדרש כתובה לבד דאז לא
היתה גובאת רק עיקר כתובתה אבל דעתו דאזלינן בתר רובא
דשכיח ומהגי זה לכשתגבה אף התוספת :

(כה) ובהא

דסי׳ ק״ס סעיף ג׳ אין סובר לטעס האחרון
שבהגהות מרדכי בשס המרדכי ואף דבסימן
קס״ה סעיף ד׳ • סתום בש״ע וברמ״א מהרד״ך כנ״ל • ולא
מפיג שם מידי אבל שאני התס ושפיר שמה מודה הגר״א
לדינא דרד״ך • מטעם שלא יהא חוטא נשכר וכמו בסי׳ קנ״ד
סעיף כ״א ברמ״א דכ״מ דחייב להוציא וליתן כתובה אף דאיכא
פלוגתא אס כופין על הגט עכ״ז כופין ליתן הכתובה מיד •
ויעויין בתשובת רד״ך בית שני חדר יו״ד וחדר י״א שמשוה
שני הדינים הנ״ל כאחד הכל מטעמא דלא יהיה חוטא נשכר "
ואף שנראה מהרד״ך שס שלרווחא דמילתא כתב הרד״ך לזה •
אבל נאמר דדעת הגר״א שאין לחייבו רק מחמת זה לבד שלא
יהא חוטא נשכר " אבל בהא דסי׳ ק״ס סעיף ג׳ שעיכוב
החליצה הוא מחמת שהחלוץ הוא קטן • ואינו חוטא כלל ומזלא
דידה גורס " ולא שייך כלל לסברא הנ״ל ע״כ מחמת זה דהוא
אסור לייבם משוס חומרא או ספק לא היתה גובאת
להכתובה מיד • ורק מחמת דרוב וולדות בני קיימא נינהו
ובממון הולכין אחרי רובא דשכיח • כן נראה לבאר דעת
הגר״א זללה״ה • והוא דעת והכרעת עצמו • ולכאורה היינו
מוכיחין מדעתו שסובר כדעת ר״ת ולא כדעת ר״י שהמיעוט
הוא מיעוט המצוי • שא״כ לא הוי הרובא שכיח :

(כו) אבל

זה אינו חדא שבאמת יש שלשה חלוקים א׳ וב׳
ברובא ומיעוטא דפליגי בהו ר״מ ורבנן • מהס
מיעוט המצוי יותר ומהם מיעוט שאינו מצוי כ״כ • וג׳ הוא
מיעוטא דמיעוטא דל״ח לה אף ר״מ • ושיטת ר״ת הוא במפאל״ס
הוי מיעוטא דמיעוטא דל״ח לה אף ר״מ * ולשיטת ר״י דלא
אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר הנה יש שני אופנים
מבוארים בדבורי התוס׳ כאשר ביארתי בעזה״י הכל לעיל
להתוס׳ יבמות (קי״ט) ד״ה מחוורתא וחולין (י״ב ע״א) הטעם
דהחמירו משוס חומר ערוה • וא״כ אין צריך לומר דהוא מחלק

שהמיעוט מצוי יותר • רק שפיר נאמר שהוא מסתם מיעוט
דפליגי בה ר״מ ורבנן שמהם יש שהרוב שכיח יותר דהמיעוט
לא שכיח כ״כ • ולהתוס׳ ריש כל ;הצלמים והחולץ (ל״ו ע״ב)
ד״ה הא בשם ר״י • הטעם דהוי מיעוט המצוי • וא״כ לפי זה
לבד צריך לומר שהמיעוט בו מצוי • וא״כ אף אס נוכיח מזה
דאזלינן
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דאזלינן בתר רובא בממונא שהוא שכיח * ונאמר דלא שייך
תו סברת ר״י דהמיעוט הוא מצוי אבל זה לא מוכח שהוא
כשיטת ר״ת שהוא ממיעוטא דמיעוטא דלא שכיח כלל •
והגר״א לא כתב שבממונא ל״ח למיעוטא דמיעוטא מיעוטא
דל״ש י שאז היה המכוון שאין נחשב המיעוט לכלום כמו שאף
ר״מ לא חייש לה • אבל הגר״א כתב שאזלינן בממונא בתר
רובא דשכיח • הכוונה שהרובא שכיח הוא • אבל גס המיעוט
הוא מיעוט חשוב • האי .חדא אשר מזה יש לדון שאינו שובר
כר״ת דלר״ת היה ליה לומר בלשון אחר • שיורה דהמיעוט
דמיעוט לא נחשב לכלום ומשמע שאינו כן':

משליטת עין עכ״ז מיעוט המצוי הוא הנמלט ע״י שפלטתו גלי
הים בעת שהולכים לצד שקרוב שפת היס • וזהו שכתב במהר״מ
מרוטונבורג בסוף דבריו שם וז״ל וכבר צווחו קמאי דקמאי
למצוא צד היתר ולא עלה י בידם עכ״ל • ומבואר שהיה זה
מוסכם לכל חכמי דורו שאין לחלק • כי בכמו עובדא דידיה
והדומה לזה כ״ע מודר ואף לשיטת ר״י הוא כך • כי אף לפיסת
ר״י הוא רק כשאין בכל זה הסוג מיעוט המצוי • כי הנחת
גזירת חכמים היה מצד החלק הנמצא בזה שיש אופן שיהיה
מיעוט המצוי ושוב לא פלוג הוא :

שכאשר יעויין במקור הדבר בתשובת מרדכי
הובא בהגהות מרדכי בפ׳ אלמנה ניזונת יראה
שכתב לזה דאזלינן בתר רוב וולדות מעלי׳ לענין ממונא אף
לשיטת ר״י דכתב לתרץ דלהכי חיישינן לחלון במת בתוך ל׳
דחיישינן למיעוט מצוי כזה כמו במשאל״ס • ומבואר במרדכי
שם דאף דחשיב המיעוט מצוי לענין שע״כ החמירו בו לענין
לכתחילה עכ״ז לענין ממונא חשיב הרוב שכיח דאזלינן בתרי׳ •

(כע) ЛТ21

( )°שנית

\הוא כעין שכתבו התוס׳ בסנהדרין (ג׳ ע״ב) ד״ה דיני
ממונות דשפיר ילפינן ממונא מנפשות דאזלינן בתר רובא •
רק רובא דלרדיא לא חשיב • ורוב נשים לט׳ ילדן חשיב רוב
יותר דאזלינן בתרי׳ בנפשות לענין בן סורר ומורה • כן מבואר
מתחילת דברי הגהות מרדכי בשם המרדכי שם ובסוף מביא
עוד לשיטת ר״ת• וטעות סופר איכא התם כי מעורב שם
השיטות שמביא בסוף ג״כ בשם רבינו יצחק מה שהוא דעת
ר״ת ומבואר דאיכא טעות וחסרון שבסוף כתב עוד בדרך
מכש״כ לשיטת ר״ת שהוא מיעוטא דמיעועא דל״ח ר״מ דודאי
לא אזלינן בתר מיעוטא כזה לחוש בממונא • כן כתב בסיפא
לאלומי מילתא עוד בדברי ר״ת ־ אמנם מקודם החליט שאף
לדברי ר״י דהחולן (ל״ו ע״ב) הנ״ל בממונא אזלינן בתר רוב
כזה דלענין ממונא חשיב מצוי • ואתיין שפיר דברי הגר״א גם
לשיטת ר״י בהחולן ובתום׳ ריש כל הצלמים דבמיעוט המצוי
הוא דהחמירו אבל במיעוט שאינו מצוי אף שהוא בגדר דפליגא
בהו רבנן ור״מ בעלמא עכ״ז ל״ח • ומכש״כ שאין שוס ראיה
לשיטת ר״ת מדעת הגר״א • כי לדברי התוס׳ דיבמות (קי״ט
א׳) ד״ה מחוורתא וחולין ריש (דף י״ב) שהוא ג״כ משיטת ר״י
דהחמירו משוס חומר ערוה ולזות שפתיה אבל הכל הוא
במיעוטא דפליג ר״מ בעלמא ־ וממיעוטא דמיעוטא לא מצינו
שגזרו ונהפוך הוא שמצינו שלא גזרו כמו בנפל לגוב אריות
כשהם רעבים ולכבשן האש אף שיש אופן רחוק שיעלה באיזה
ענין וכן מחילה ש״ד במים שיל״ס דל״ש לא גזרו • וכן ל״ח
שיחי׳ האדם יותר משיעור ששיערו העדים או המל״ת ששהא
עליו עד שתצא הנפש • ואף שמסתבר שיש מיעוטא דחיין יותר
או שהעד טועה י אבל למיעוטא דלא שכיח לא חיישינן • אבל
הכל הוא כשזה הסוג תמיד הוא בזה האופן אבל אם יש בו
רק איזה אופן שיהיה מיעוט המצוי תו אסרו חכמים והשוו
מידותיהם בכל האופנים וחייש תו אף למציאות רחוק :

ולפ״ז

אתיא שפיר דינא דמהר״מ מרוטונבורג בנפל
(כח)
במשאל״ס והי׳ שם עקולי וסלעים וטרשים
וחתיכות גליד • עד שהעידו העדים שאין יכול אדם לצאת משם
חי • אכן כאשר היה פשוט לו שבדרך רחוק ואיזו סיבות יכול

לצאת שוב אין להתיר אף שהוא רובא דרובא בצירוף מיס
שאל״ס לא מבעי להר״מ מרוטונבורג לשיטתי׳ שסובר כשיטת
ר״ת כדמוכח מראייתו מהא דנפל לגוב אריות וכבשן האש אלא
אף לשיטת ר״י אין להקל בזה • כיון שבכל נהרות יש סלעים
וטרשים • ואבנים גדולים וקטנים קרובות ורחוקות ומחמת
השוואת מדת חכמים אין לחלק אף במקום דאיכא הרבה
סלעים וטרשים עכ״ז חיישינן למיעוטא דמיעוטא אף דלאשכיח
וכמו בנפל במיצוע מי ים הגדול • מחמת שאין לחלק ואסרו
חכמים מחמת נפילות הקרובות לשפת הים אף שהוא הלאה

יבואר לכאורה ביותר הא דביארתי לנכון מאי
שהיה הה״א לרב שילא באגמא דסמקי שהוא
משיל״ס ובסוף חזר מחמת השפלת הגלים • ותמהתי איך לא
העלה על לבו מקודם זה כאשר ידוע שבמקומות שהמיס רחבים
עד שאין העין שולט • (והוא הנקרא יעזערעש) בעת שיש רוח
חזק יש גלים גדולים והומים והולכים .למקום שיהי׳ הרוח
ללכת ילכו • ולכן כתבתי לעיל בחלק ראשון מזה המערכה
דח״ו לא טעה רב שילא בדבר המוחש וידוע לכל ואיך
לא היה מתון בדין ולא נבהל להורות הלכה למעשה מבלי
חקירה ודרישה מאלו הרגילים להיות אצל מקומות מקווי מיס
נרחבים בשטח גדול • וסוד ד׳ ליריאיו כו׳ ולא שיטעה במה
שידוע לדייגים ושוכני חופי מיס• אבל כאשר לא שכיחא
שהגלים ישפילוהו • ורק יתכן העת שיש רוח שאין מצויה בעולם
אז הגלים רמים בערך והולכים בזריזות כי יגרשום הרוח
ללכת בחיש ומהר • ורוח שאינו מצויה הוא שכיחא ולא שכיחא
לר״י לתם אין זה שמירה ולמועד היא שמירה ־ והכופף הקמה
בפני הדליקה ונבער מרוח שאינו מצויה בדיני אדם פטור
ובדיני שמיס חייב • ולכן יש שפיר לאיסתפוקי אס נכלל זה
בגזירת חכמים ואס לא • וביארתי זה לעיל בעזה״י שעולה זה
יפה מאוד לשיטת ר״י • אכן עדיין היה תמוה למה לא חקר
רב שילא וכן רבנן דרצו לשמתו • איך ומה הי׳ אז הרוח החזק
או הרפה ולא נזכר מזה בגמ׳ וע״כ דלרב שילא לפי טעותו
לא היה חילוק וכן למסקנתא דידיה שהוא כדעת רבנן דרצו
לשמתי׳ אין חילוק איך ומה הוא הרוח אכן יבואר לנכון לפי
מה שביארתי לשיטת ר״י בזה החלוק דתלוי בהסוג איך ומה
הוא ושוב יבא השוואת מדת חכמים שלא לחלק בינייהו וחוששין
אף למיעוט דלא שכיח מיעוטא דמיעוטא • ולכן בעת שיש רוח
שאינו מצויה הוי מיעוט המצוי ובסתם רוח המצוי לא הוי
מצוי ההצלה ובהיפוך בעת השקטת הרוח מאוד רחוק ביותר
ההצלה והוי מיעוט דל״ש • ועכ״ז חיישינן תו לאיזה אופן

שיהיה • כיון שנכנס תחת גזירת חכמים גס מיס דמקווי
וקיימי • כי אף רוח שאינו מצויה אינו בגדר לא שכיח כמו
דלר״י להתס מחוייב הבעלים לאסוקי אדעת • וכן בכופף הקמה
בפני הדליקה מחוייב בדיני שמיס • ומקרי שפיר מצוי בדרך
המיעוט ולכן תו אין חילוק ואף בעת השקטה יתירה חיישינן
למיעוטא דל״ש כלל :
בירושלמי פ׳ האשה בחרא (ה׳ ד׳) * איתא אמר
(ל)
ר׳ אבהו אס הי' הים גלוני והביע לארבע

רוחותיו וראה שאין שם ברי׳ משיאין את אשתו‘• ויעו״ש בפני
משה דמגיה דצ״ל גבולוני ולא גילוני והכוונה שיש לו גבולים
סביביו עד שיוכל לראות מד׳ רוחותיו • והוא כמו דמפרש
אביי בבבלי דמים שיל״ס הוא כל שעומד ורואה מד׳ רוחותיו
יעו״ש • ותמוה הגהת פני משה וביאורו כי מקוה מים הנראה
מד' רוחותיו אין נקרא כלל בשם ים • רק אגס מיס • או
יאוריס • והוא הנקרא בלעז (יעתיש) אבל מה שנקרא ימים
הוא השטחים הגדולים אשר עליהם נאמר האותי נא תיראו
כו׳ אשר שמתי חול גבול ליס • ולולי שגבורתא דמרא עלייהו
שלא יוכלו לעבור חוטא דחלא הי׳ מחריבי עלמא בריבוי
המיס • בשטח הגדול והרוח המרחף על פני מיס שבשטח
עצום עושה משברים וגלים גדולים שיכולים למיחרב עלמא :
עוד
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 “Прקשה מה חידש ר׳ אבהו על הנאמר מקודם שם
בירושלמי מים שיל״ס אשתו מותרת * ומהו שיש לו
סוף הוא פשוט כשהגבולים נראים •י וכשאין נראה גבול הוא
בלא הוף * ואף שנוכל לומר כשהסוף בקרוב לשליטת עין

מקרי ג״כ יש לו סוף * ובאופן שהיו שנים רואים • ומה שראה
זה לא ראה זה ועכ״ז אינו עדות דהוי חצי דבר * אכן בירושלמי

ר׳ אבהו אינו אומר_בלישנא דנוכל לידע זה המיעוט• כי
רק אומר לפי גידסת הפני משה שאם היו גבוליס לים והביט
לד׳ רוחותיו וראה שלא עלה פס ברי׳ משיאין את אשתו•
ושפיר נוכל לומר דה״ה אם הוא גבולוני ויעידו פנים ע״ז
ג״כ משיאין את אשתו • ובשלמא בבבלי אביי אומר גדר מה
הוא מיס פיל״ס ואין להם סוף " שפיר משמיעונו דכשיוכל
לראות מד׳ רוחותיו הוא בכלל שיג״ס • וכשאין יכול לראות
מד׳ רוחותיו אף שהגבול סמוך בכלות שיעור שליטת עין הוא
בכלל שאל״ס * ואסרו בזה חכמים ולא חילקו אף אס יראה
מצירוף אנשים לא מועיל• אבל ר׳ אבהו לא אומד בזה
האופן שיורה שבא לברד מהו יש להם סוף ומהו אין להם
סוף • רק כשהים בגבוליס ורואה משיאין • והיתירא
לבד משמיענו:

ומצאתי

בספר קהלת יעקב בפו״ת סימן ז׳ שהשיג על
גירשת הפני משה הנ״ל • ופירש גילוני בעת
שהים הוא מגולה שאין• הגלים חוצצין בפני הראיה שפיר
משיאין את אשתו ורוצה לחדש מזה חידוש דין הנ״ל • והוא
תמוה לחדש כזה נגד סתימת הגמ׳ והפוסקים ואסרו בכל
משאל״ס ולא חילקו אס הים גלוי או מעכב הראות ע״י הגלים
והחשש הוא שעלה ברחוק משיעור שליטת עין ופשוט :

והנראה

פה

זה כשאין רואה מד׳ רוחותיו הוא משאל״ס ומשפט אחד לכל
המימות שבעולם ואין בהם חילוק בכל הזמנים • וע״כ דאף
באגמא דשמקי ובזמן השקט הרוח ביותר יתכן שיהי׳ מיעוט
נמלט חוץ לשליטת עין ־ וקשה מאוד לר״ת המחלוקה בין ר׳
אבהו שבירושלמי לההחלט שבפ״ס בבלי:

ולהר׳י

א״ש דשפיר כ״ע מודי דיש מיעוט הנמלט
(ל<)
בוודאי באגמי
בכל האופנים ולא שכיח
דסמקי בעת ההשקטה והמחלוקה הי׳ הכל בענין מידת חכמים
בענין השוואת המידות -לר׳ אבהו השוואת המידות הוא רק
בכל מקום שביס בקרוב לשפה ובדחוק ולא ניתן שיעור * אבל
בהזמן שיש השקטה שהוא ניכר לכל שאין הים הוער והגלים
גדולים כמנהגו • אבל הוא שוקט וגליו קטנים לא כגלי הים
כלל " והאניות נוחות * ולהבבלי אין חילוק בהזמנים • רק
רב שילא הי׳ סובר דאגמא דסמקי הוא סוג לעצמו כיון
שברוח מצוי׳ לא שכיחא בי׳ המלטה • ושוב חזר ששפיר זה
מקרי מצוי כמו שביארתי בטעמו • ועולה הכל כהוגן
בעזה״י לשיטת ר״י :

ואין

ליישב לשיטת ר״ת דשאני הא דר׳ אבהו דירושלמי
י שהים גלוני והים גדול ולכן ע״י גלים קטנים לא יובל
בריחוק מקום ־ אבל באגמא דסמקי אף בזמן השקטה שגליה
קטנים ביותר • אבל עכ״ז אין רחוק עבר ושפת המיס כ״כ
אף שהוא חוץ לשליטת עין • אבל הנה ר׳ אבהו סותם דבריו
ומבואר שאף הנופל בקרוב לשפת הים ורק ששפת הים חוץ
משליטת עין עכ״ז מותרת להנשא• ולא חיישינן להעלי׳
הקרובית ע״י גלים קטנים " ולכן אין ליישב לנכון רק לשיטת
הר"י • וע״פ מה שביארתי בענין שאף להר״י השוו .חכמים
מדותיהס ותלוי בהסוג שיהי' בו אופן המצוי:

ובזה

ל פענ״ד דוודאי ר׳ אבהו שבירושלמי הוא
(לא)
לבדו סובר כן ולא קיי״ל להלכה לחלק בים
באיזו אופן היו הגלים והכוונה בר׳ אבהו הוא אס הים גלוני
כלומר שהי׳ הים בהשקטה יתיאה מרוחות עד שהגלים
המצויים והרגילים לא היו רק היו גלים קטנים • וע״כ יבא
הג׳ על הקטנה • כמו מאיש אישין כן יאמר מגל גצין " ויען
שסובב ’тעל הים שזכר מקודם שהי׳ הים בעת ההיא
בעל גלים קטנים • ע״כ אומר אס הי׳ הים גלוני ־ ומדוקדק
מאוד בהלפון * ושמעתי שלפעמים שיש השקטה יתירה והגלים
נחים וקטנים ביותר אז האניות ינוחו וצא ילכו כלל • והוא

יעלה כהוגן מה שהיה סברא בבבלי דבצורבא
(לד)
מרבנן כדקא סליק קלח אית ליה שיהיה אשתו
מותרת ולבסוף מסיק הגמ׳ דל״ש כו' * שהכל הוא תלוי בענין
השוואת מדת חכמים • דרצה הגמ׳ לומר דצורבא מרבנן שהוא
סוג ידוע מי שהוא מוחזק לצורבא מרבנן ולא שכיח ביה
המלטה שלא יהי׳ קול ולא הוי תו מיעוט המצוי ־ ושוב מסיק
הגמ׳ דזה ג״כ נכלל בהשוואת מדת חכמים ולא חילקו בין איש
לאיש ובין מקום למקום * ויתכן שהמקום המעותד להמלטה
הוא מקום מוכן לשבי שכל הנמלט ישובהו ליסטים השובים
אנשים ולא יהיה קול:

זמן הניכר משונה מתמיד • וע״כ סובר ר׳ אבהו דזה הזמן הוא
סוג לעצמו ובו לא שכיחא ההמלטה חוץ לשליטת עין ובמילתא

(נד)

קשה מאוד לומר דיש ממש בסברא דצורבא
מרבנן כדקא סליק קנא אית ליה שיהיה

דל״ש לא גזרו כי רק במיעוט המצוי גזרו והוא כשיטת הר״׳י:
(לב) והגט׳ פלגו לא שובר כלל לחלק בין זמן לזמן מצד
השוואת מידת חכמים ולכן אף באגמא דסמקי
שאין גלי׳ כלל בדמיון גלי הים • ועכ״ז חזינן שלמסקנא אסרו
בכל זמן וע״כ שיתכן עכ״פ המלטה חוץ לפליטת עין אף
באגמא דסמקא • ומכש״כ ביס פבזמן שבעולם רוח מצוי׳
בים הוא אינו מצוי׳ וגס גליו גדולים ביותר כי הוא במקום
נרחב ורבת המים ביותר וא״כ יובן מזה שאין סברא כלל לומר
שיהי׳ כ״כ פלוגתא רחוקה בין הבבלי ובין ר׳ אבהו שבירושלמי
באס שנאמר כר״ת שגזרו חכמים במיעוטא דמיעוטא ולא שכיח
כלל • וא״כ כאשר ר׳ אבהו אומר שמשיאין את אשתו כשהים
גלוני• ע״כ דבעת השקטת הרוחות בעולם נמנע לגמרי לדעת

זה מברר הענין • כמו שצריך לומר לכאורה לשיטת ר״ת דסובר
דגזרו בדלא שכיח כלל ומיעוטא דמיעועא • ואם כן מה בצע
שהמיעוט עוד פחות • ורק צריך לומר שמחמת שהוא ראיה
על סוף ואחריות הענין לא נכלל בגזירת חכמים כמו שבארתי
בעזה״י לעיל בחלק ראשון מזה המערכה לשיטת ר״ת וכאשר
התום׳ ביבמות (קכ״א ע״א) ד״ה ולא היא כתבו דרובייהו דצורבא
מרבנן קלא אית להו קיימא בשיטת ר״ת :

ר׳ אבהו שימלט " ולדעת הבבלי שנמלט אף באגמא דסמקי
שגלי׳ בעת השקטה בעולם קטנים ונחים בלי ערך ושיעור
לעומת גלי הים כי באמת אי אפשר לעולם בלי רוחות •
וכשמצוי ביבשה בים הוא כאינו מצוי • וכמו בעת ההשקטה
הגדולה הכל ביס הרוח יותר ומה גס שהגלים יותר • ועכ״ז
לא מחלקינן להבבלי באגמא דסמקי " ויעויין ברמב״ס וש״ע
שלא זכרו כלל מהא דמסיק הגמ׳ שבאגמא דסמקי ג״כ אסור
מטעם דאימר גלי אשפלוהו • וטעמייהו שקיצרו ומספיק במה
שכתבו שבבור שיח ומערה שרואה מד׳ רוחותיו משיאין וזולת

ולפענ״ד
*

 ПЗГПקא חזינן ביבמות (קט״ו ע״ב) בהא דיצחק ריש
גלותא בר אחתי׳ דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא
לאספמי׳ ושכיב דאביי סובר דחיישינן לתרי יצחק ריש גלותא
בר אחתי׳ דרב ביבי ואומר אביי מנא אמינא לה דההוא גיטא
דאשתכח בנהרדעא כו' יעו״ש • ואם איתא דיש ממש בהסברא
דלצורבא מרבנן צריך להיות קול להכריע מיניה שע״כ בדליכא
קול שוודאי מת ושלהרוב עכ״פ כן הוא " א״כ איך מוכיח אביי
מהא דגיטא להא דיצחק ריש גלותא כו׳ • דאיך נחוש לתרי
יצחק דבשלמא אם זהו עצמו יצחק ריש גלותא שידענו בו דאזיל
מקורטבא לאספמי׳ הוא הוא דשכיב " א״ש דליכא קלא מיצחק
ריש גלותא בר אחתי׳ כו׳ כי אזיל לעלמא דקשוט • אבל אם
זה דשכיב אחר הוא * אנה הוא יצחק ריש גלותא דידעגו ביה
דאזיל מקורטבא לאספמי׳ כי הוא וודאי צורבא מרבנן וריש
גלותא איך לא היה קול ידוע ממנו • ומה התם אין לומד
(ח״א)

הגמ׳
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הגמ׳ אות מהעדר קול ממנו ונאבד זכרו י אשר הוא היה
בדרך שידענו מכש״כ הניצול מפליטת היס ומי יודע באיזה
רחוק מקום פלטתו היס • וגס שיש הרבה סברות מחוייבות
מהדעת שיתכן ע״י הרעבון וצער מהגלים שנענה הכל בראשו
והיותם יום ויומים נאבד החכמה מהחכם או אשתקל מלוליה
ונחלה וכדומה • ואולי נפלט במקום אינו יהודים ונשבה • ואף
אם נפשך לומר דכל עיקר הסברא דאומר הגמ׳ בצורבא מרבנן
אס סליק קלא אית להו • משוס דוודאי היה מברך ברכת
הודאה בקהל עם בי׳ עשרה ובהו צורבא מרבנן כדינו • ויעויין
במנחות פ׳ התכלת (דף מ׳ ע״א) א״ל רבא בר חנא לרב ולרמו
בי׳ עשרה ונפקו לשוקא ומפרסמא למילתא • הרי דכל בי׳
עשרה המפרסמין מתפרסם אבל אם כחוש לנשבה בין הא״י
או כעשה אלם ליכא ראיה כנ״ל וכן אס רצה להיות מן הצנועין
ושפיר בירך ברכת הודאה ולא הגיד מי הוא • ומאיזה מקום
הוא ומה מחייב שיספר לפני אלו העשרה מי הוא וכי הוא

דלא חילקו חכמים בין כיתות האישים • אם הוא עם הארץ
או יודע בתורה • ואס גדול הדור ־ והשוו מדותי׳ דלא לחלק
בין סוגי אנשים • וכולם המה תחת סוג אחד לא יפרדו •
ועולה מבואר שלשיעת ר“י א״ש השמועה בלי גמגום כלל •
ולשיטת ר״ת נ״כי :

והיה

אפשר ליישב לשיטת ר״ת דשפיר מודה דסברא
(לס
דלצורבא מרבנן כדקא סליק קלא אית ליה
אינה מועילה בעצם שיהי׳ מזה איזה ראי׳ והוכחה המכרעת
ומחדשת הלכה • ורק מדין אומדנא מה " ומחמת שכל עיקרו
של מים שאין להס סוף הוא רק מחומרא דרבנן שהחמירו
נענין לכתחילה לבד ע״כ הי׳ הסברא לרב אשי ולהאיכא
דאמרי שכשיצורף לזה עוד אומדנא מה לא גזרו רבנן •
והוא על דרך שכתב המרדכי פ׳ האשה בתרא סי׳ צ״א בשס
ר״א מוורדין • להתיר אף באינש דעלמא אחרי משך שיאומת
לחכמי הזמן שהי׳ ראוי להיות קול וידיעה ממנו • ואף
שהשיגו עליו הראשונים ז "ל בזה ־ אכן וודאי שכן מוכח
ממסקנתא דגמ׳ דלא מצרפין שוס אומדנא להתיר• ול״ש
צורבא מרבנן ול״ש אינש דעלמא " אמנם בהא שפיר נוכל
לומר כך :

צורבא מרבנן ממקום פלוני :
(לו) ןןץך בהא דגיטין (כ״ח ע״ב) ג׳ דברים אמר ר״אבן
פרטא כו׳ על עיר שהקיפוהו כרכום ועל הספינה
המטורפת ביס ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימים • אבל
עיר שכבשוה כרכום וספינה שאבדה בים והיוצא ליהרג נותנים
עליהם חומרי חיים וחומרי מתים • וכי נאמר דבעיר שהקיפוה
או שכבשוה כרכום ליכא בה תלמיד חכם • או הכי נאמר
דהיוצא לידן או ליהרג או מי שהוא בספינה המטורפת או
שאבדה • שהעיד ע״ז ר״א ב״פ הכל הוא באנשים דעלמא ולא
בצורבא מרבנן • ונהפוך הוא שדומיא עיר קתכי שיש בה גם
ה״ח והכל בכלל • וגס לא אישתמיט שום פוסק לבאר זה
החילוק ’ ושם בספינה המטורפת והאבדה או היוצא לידון או
ליהרג וכן עיר שכבשוה כרכום • וודאי דג״כ מחוייביס לאודוי׳
בי׳ עשרה כדין יורדי הים עכ״פ ומה גס שנטרף להם השעה
וכן היוצא לידון הלא הוא בכלל יושב בבית האסורים * ואף
אם בזה נאמר שאולי עדיין הוא בבית הסוהר • וזה שיצא ליהרג
אף אם נאמר שמחוייב להודות על שלא נהרג אבל אין לו
עשיה בבית הסוהר שיפרסמו • אכן באלו שבספינה המטורפת
או שנאבדה " באס שרובייהו דצורבא מרבנן קלא אית להו כדקא
סליקו • יהי׳ תמיד מרובם למיתה • ועכ״פ במטורפת לא יהי׳
בחזקת הי • ויהי' בו עכ״פ חומרי חיים ומתים • אלא ע״כ
דאין נידון מזה דצורבא מרבנן דיש להם קלא כדקא סליקו
שיהיה בזה חידוש הלכה שמחזקת חיים יהי׳ מזה דין ספק •
או מדין ספק יחודש לדין רובא • וא״כ לא א״ש רק לשיטת ר״י
דכל עיקר שגזרו חכמים במשאל״ס הוא משוס דהוי מיעוט
המצוי • ולכן הוי הסברא לרב אשי ולאיכא דאמרי בגמ׳ דבצורבא
מרבנן לא הוי תו מיעוט המצוי • והוי כשארי מיעוטים דפליגי
בה ר״מ ורבנן בעלמא • ולתירוץ הר״י שהוא דבר שבערוה
וע״כ החמירו ־ אבל במיעוט דלא שכיחא לא החמירו כמו שלא
חששו למחילה ש״ד במים שיל״ס דלא שכיחא • והדעת מחייב כן
שכל הנופל במיצוע של ים לא שכיח כלל .שינצל כמו שאמרו
על הניצולים ע״י גל טורד ודף " כמה גדולים דברי חכמים
ומה שיש לומר שמצוי הוא רק כשנופל בקרוב לשפת הים וא״כ
הוי החששה שעלה בקרוב ומחמת זה לא חלקו תו רבנן וגזרו
אף על הנופל במיצוע של ים שהשוו מדותיהס • אבל בצורבא
מרבנן אס יהיה סליק בקרוב סמוך לנפילתו מסתברא שיש
קול כי וודאי שנתפרסם נפילתו • ומזה יתפרסם גס עלייתו
ואף אס יעלה חבול ובעל מום וחרש או אלם יכירו הרואים
או עכ״פ יעלה על לב שזה הוא שזה שאומרים עליו שנפל
ונעשה חרש מהצער שהגיעו • ועכ״פ בהצטרף זה למה שבכל
משאל״ס רובם למיתה • הוי שפיר תו מיעוטא דלא שכיח כלל

וחששו רבנן * אין סברא שיהי׳ היתר כשיתמעע המיעוט
עוד יותר באס שעכ״פ יש מיעועא ואינו מן הנמנע לגמרי
ולכן הוצרכו התום׳ לפרש לשיטת ר״ת דרובייהו דצורבא
מרבנן קלא אית להו • ואחרי שיש לזה דין רובא המחייב
שורת הדין לילך בתר רובא והוא מה שמחייב אות על מיתה
לא על סיבה המסבב מיתה להרוב • אין ככלל זה בגז ירת
חכמים במשאל״ס וכדומה אשר המה רק סיבה.לבד וחי הוא
בעת הסיבה ומחזיקין אותו בחזקת חי • וניצל ולא סיבב

ועלי׳ ברחוק מקום באין מכירו הוא מעצמותו לא שכיח • וא״כ
הוי כל זה הסוג בגדר לא שכיח ביותר • וע״כ לא גזרו בזה
רבנן • ורצה הגמ׳ בה״א לחלק את הצורבא מרבנן לסוג לעצמו •
ובסוף מסיק הגמ' דל״ש אינש דעלמא ל״ש צורבא מרבנן "

הסיבה כהרוב :
לפרש ליישב לשיטת ר״ת • דהא דרובייהו
(מ)
דצומ״ר כדקא סלקי קלא אית להו • הוא
רק מחמת דהסליקא מהים בזה האופן שניצל רק ע״י גל או

0ח) אבל הרי קא חזינן מדברי התוס׳ יבמות' (קכ״א
א׳) ד״ה ולא היא • שהוא לשיטת ר״ת דמה
שאמרו צורבא מרבנן אם איתא דסליק קלא אית להו • הוא
דכן הוא ברובייהו • ואחרי שהוא מדין רובא קשה טובח
מהא דיצחק ריש גלותא דאזיל מקורעבא לאספמי׳ כו׳ • איך
לומד אביי מגיעא לזה דיש הוכחה מהעדר קול * ולא נשמע
רק מיצחק ריש גלותא אחד ודהי׳ אזיל מקורעב׳ לאספמי׳
דשכיב • וזולתו לא נשמע אף שידענוהו דהי׳ אזיל בזה
הדרך י עכ״ז חיישינן דהלך למרחוק ואין קול ממנו ־ כמו
דחיישינן בגיעא • דמיני׳ לומד אביי וכן קשה מהא דהעיד
שכבשוה
דינו שעיר
ר״א ב״פ בגיטין (ד׳ כ״ה) ־
כרכום כו׳ הוא הכל בדליהא שס צורבא מרבנן • ואין זכר
שם לא בגמ׳ ולא בפוסקים חילוק שס בין אינש דעלמא
לצורבא מרבנן ״ ומה גס ברמב״ם וש״ע לא נזכר בשום מקום
לסברא דצורבא מרבנן יש קול ־ רק בהא דמיס שאין להס
סוף כתבו ואבד זכרו • וכללו בזה בסתימת דבריהם בדינא
דנפל למיס שאין להס סוף שכתבו ולא עלה ואבד זכרו•
וממה שכולל חף לצורבא מרבנן נתבאר ממה שכתבו ואבד
זכרו שאף שהי׳ ראוי להיות זכר שהוא קול דסליק • אבל
אינו * ומזה הסתימות לבד מאין נשכיל בהא דספינה המטורפת
ועיר שהקיפוה כרכום והיוצא לידון שהוא כשאינו צורבא מרבנן •
ובהא דיוצא לידון שפיר יש לומר אף בצורבא מרבנן שאולי
הוא עדיין תפוס בבית הסוהר :

(לע)  Иמסתברא שלר״ת שכל עיקרו שגזרו חכמים הוא
במיעוט דמיעוטא דל״ש כלל איך יאמר שהי׳ סברת
רב אשי וכן להאיכא דאמרי שצירוף אומדנא יועיל • כי מס
בצע באומדנא לבד מה שאין בה ענין שיחייב דין להחזיק
ע״כ כוודאי • ואין זה רק מה שהמיעוט לא שכיח יותר ־ •
ואחרי שאף בלא זה הוי המיעוט מיעוט דלא שכיח כלל

ואפשר

דף

פו

שרת עמודי א״ש חלק א
דף • הנה הוא ממעשה נסים אשר יסופר בעולם • 1כאשר
יקרה כמו כן לצורבא מרבנן יסופר ויתפרסם זה הפלא
שגעשה להאי צורבא מרבנן ומצורבא דרבנן יסופר ביותר •
וכולם מהלליס ומודים להשי״ת על ההצלה לגברא רבא בזו
האופן וע״כ יש קול לרובייהו * אבל בהא דיצחק ריש גלותא
דאזיל מקורעבא לאספמי׳ אין ראי׳ מהעדר קול כי אולי הלך
למרחוק ונחבא על איזה סיבה • כי י לא צורבא מרבנן מצד
עצמותו מפורסם אף אס הוא בריחוק מקום • רק מצד
הקורות לו ההצלה באופן דלא שכיח כלל וזה מפקי לקלא •

ובספינה המטורפת או אבדה שאין בהם פליאה כ״כ
ההצלה • כמו שבספינה שנערפה המה בחזקת חייס • ואף
בספינה שאבדה הרי רק נותנים חומרי חייס ג״כ ודיינין
בדרן הספק • וע״כ שאין להפליא על ההצלה כ״כ לכן שפיר
ליכא שוס אות וראי׳ מהעדר הקול אף מצורבא דרבנן שיאמר
ששוב הוא מועע הניצול:

(מא) אכן

יעויין בפסקי מהרא״י סי׳ קל״ט הובאברמ״א אבה״ע
׳ סי׳ י״ז סוף סעיף ע״ו דהתיר בדיעבד לאשה

עגונא שנשאת ע״פ הוראת חכם ע״י הגדת א״י שאמר ע״י
שאלה • ורק האינו יהודי אמר דבריו באומדנות ־ ולא שחזינו
אומדנות רק שיצא קול שנהרג • והתיר מחמת שהי׳ איש
בעל שס ויש לו קרובים הרבה וכמה שגיס שנאבד זכרו •
ודימה זה להא דאמרו דלצורבא מרבנן יש ראיה מהעדר קול
ורק לענין לכתחילה אסרו אבל לענין דיעבד שרי ואף שזה
לא הי׳ צורבא מרבנן אבל הקול מחמת שעתה מפוזרים
ישראל בכל המקומות • ויש קול כמו לצורבא דרבנן בזמן
חכמי התלמוד יעויין בו • וע״כ דאין מפרש דהקול לצורבא
מרבנן הוא רק מפליאת הסליקא ממיס כמו שכתבתי ליישב
לשיטת ר״ת • שלפ״ז אין לדמיונו מקום ששה הוא רק ראי׳
מהעדר זכרונו לבד • וא״כ קשה קושיות הנ״ל • ולשיטת ר״י
כפי מה שפרשתי וודאי דלא הי׳ לומד המהרא״י מידי.
אחרי שנפרש שהא דהעדר קול בצורבא מרבנן הוא רק תועלת
שיהי׳ המיעוט לא מצוי:

ויטוייין
(מב)
*

ברדב״ז ח״א סימן תקכ"ו • שהשיג הרבה על
י דברי מהרא״י הנ״ל והקשה שפיר דהא

דאומר הגמ׳ בצורבא מרבנן אס איתא דסליק קלא אית לי׳•
הוא רק כשנופל במים שאין להם סוף • ומסכים לדברי
הנ״ל קצת " ויוכל להשתוות למה שכתבתי לשיטת ר״י דהוא
רק לצירוף לשיהי׳ עוד המיעוט לא שכיח • וגס לפי מה
שכתבתי ליישב לשיטת־ ר״ת דלה״א הי׳ סברא לצרוף אומדנא
שכשיש אומדנא אחריתא לא גזרו רבנן וגס אף לפי מה
שכתבו התוס׳ דרובייהו דצורבא מרבנן קלא אית להו • הנה
זהו לשיטת ר״ת ולשיטת ר״ת בכל ירובא אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה לאסור אף בדיעבד • וא״כ כאשר נפל במיס
שאין להס סוף כבר אזדא חזקת איסור לענין דיעבד אף
בלא רובא דצורבא מרבנן קלא אית ליה " ורק בלכתחילה
מחמרינן כאשר אין אנו דנין רק מענין הגורס לסבב אח״כ
מיתא לרובא בזה חיישינן למיעועא • אבל כשיש ענין תו
המגלה לנו אות על המסובב לסוף שלא עלה שפיר קס אדינא
אף לענין לכתחילה • אכן להתיר מחמת זה הרוב לבד דהי׳
ראוי להיות קול ולינא מאן מפיס דהוא מיעוט דמיעועא
דל״ש ״ ואולי שפיר יש עכ״פ מיעוט החשוב דר״מ חייש לה *
אשר אף לרבנן אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר אף
לענין דיעבד • ונתבאר שקושית הרדב״ז שהקשה בסתימות
עולה ג״כ שפיר לכל השיטות ואופנים:

ארוך

זה לא הקשה הרדב״ז • מדרך הראי׳ מהא
(מג)
דיצחק ריש גלותא דאזיל מקורטבא לאספמי׳ "
שלא דן אביי כלל ראי׳ מהעדר קול " וע״כ דאין זה ראיה
מהעדר קול • בזו האופן ובאם שהי׳ מפרש הרדב״ז כמו
שרציתי ליישב דהקול הוא רק בצירוף פליאת הסליקה מים
ע“י גל טורד ודף • היה מקשה על מהרא״י שלא דמי כלל

ענינו פלאי הי׳ פס פליאה רק העדר קול לבד • ואחרי שפירש
גס הרדב״ז בדרך הפפוע שהקול ראוי להיות בצורבא מרבנן
במקוס שהוא נמצא " אף זולת פליאת עלי׳ מיס ט״י גל טורד
או דף  4א״כ הקושי׳ מהא דריש גלותא דאזיל מקורטבא
לאספמי׳ • לא הי׳ יכול לפאול מיני׳ על מהרא״י • כיון שמזה
קשה לשיטת ר״ת לפי מה פכתבו התוס׳ דרובייהו קלא
אית להו :
(מד) ןץה אשר עלה מהאמור שלשיטת ר״ת צ״ע מהא ד יצחק
ריש גלותא הנ״ל ומהא דהעיד ר״א בן פרטא גיעין
(דף כ״ח ע״ב) • איך דינייהו בצורבא מרבנן שקשה לומר שהוא
רק באיגש דעלמא או בצורבא מרבנן טרס זמן שיבורר לגו
ראי׳ ממה שהי׳ ראוי לבא קול וידיעה• אף ממקוס רחוק שיתכן
שנתרחק ולשיטת ר״י עולה כהוגן בין בהא דהי׳ הה״א
דבצורבא מרבנן מותרת לכתחילה • ובין הסברא דמסיק הגמ׳
דל״ש • פהספק בזה הוא אס יחלוק סוג איש לסוג לעצמו •
ואם שאינו כן ומתפשט גזירת חכמים השוואת מידותיהם שלא
לחלק בין האישים • וגס א״ש מהא דיצחק ריש גלותא כו׳ •
ומהא דהעיד ר״א ב״פ כנ״ל • וגס הא דאגמא דסמקי דעעה
רב שילא • נתברר לשיטת ר״י לנכון" גס דעת ר׳ אבהו בירושלמי
הא דהי׳ היס גילוני א״ש " והיא השיטה המחוורת לפי מיעוט
דעתינו בבבלי ובירושלמי " וגס ביארתי בעזה״י בחלק ראשון
מזה המערכה " שהרא״ש והיש״ש בהרזולץ סתמו כשיטת הר״י
דהכי סבירא להו • וגס ביארתי בעזה״י שיש שלשה משמעות
מהרמב״ס וש״ע " אשר לשיטת ר״י לבד עולה כהוגן • ואי״ה
במערכה ג׳ אוכיח עוד דדעת הרמב״ס וש״ע הוא כשיטת ר״י •
ויותר מזה אוכיח בראי׳ גדולה במערכה ד׳ חלק ב׳ יעו״ש •
ובארתי שגס שיטת רש״י משמע כך • וכאשר כל ענין משאל״ס
הוא איסור דרבנן לענין לכתחילה לבד למה לא נילך אחר שיטת
ר״י אשר היא המחוורת ומוסכמת מהרא״ש ויש״ש • וגס מטין
דעת רש״ י ורמב״ס לזה • ולהקל במה שיעלה לנו קולא להתיר
לענין לכתחילה אליבא דשיעת ר״י " והוא באופן כאשר כל
הסוג ההוא יהי' הכל עכ״פ לא מיעוט מצוי כאפר כתב הר״י
והרא״ש והיש״ש בהרזולץ דלא גזרו רק במצוי * ומכש״כ כשהוא
רק מיעועא דמיעועא דלא חייש לה ר״מ אף אפי׳ להתירוץ
שכתבו התוס׳ ביבמות (ק״״ט) ד״ה מחוורתא וחולין (י״ב מ״א)•
שהחמירו משוס חומר ערוה אבל כשכל הסוג יבא בשיווי שהוא
רק מיעוטא דמיעוטא י• דאיכא תרי רובי בהענין השווה בכל
האישים • כמו בהא דמיירי הגאון מוהר״ח מוואלאזין או בדומה
לו • ומהתוס׳ שהוכיח הגאון הנ״ל אין ראי' שהוא משיטת ר״ת
וא״כ עלה שפסק כת״ר דבתרי רובי יש להקל לכתחילנגעולה
לנכון בעזה״י וכל זה יהי׳ לנו לעיגיס במערכות שלישית
ורביעית בעזה״י:.

מערכה שלישית * קרח הנורא י

אחרי

שביארתי בעזה״י במערכה הקודמת בשני חלקיה
א
ביאור שיטת ר״ת ושיטת ר״י והחילוק דין שיוצא
מביניהם " ושעולה נראה נכון להלכה להקל כשיטת ר״י ומה
גס במשאל״ס שהוא רק איסור דרבנן לכתחילה לבד• ששומעים
בזה להמיקל:

 ПЗПעל יסוד אלו הדברים אבוא לדון בעזה״י בהא דפסק
הב״ח והסכימו עמו גאוני זמנו ומובא בע״ז וב״ש•
במי שנפל לחלל הקרח בימות החורף • ודנו זה לדין מים
פיל״ס • וכבר כתב בזה בעל נודע ביהודא במ״ת תשובה נ״ח
בחלק האבה״ע שקפה לעמוד על דעת רבותינו בזה מחמת
קופי׳ שהקשה ממחילה ש״ד • וכת״ר הוסיף להקפות על כל
פרעי חלקי סברות וראיות הב״ח * עד שאין עוד משענה
להדבריס :
ב

ולפענ״ד
*

אף בלא שוס קופי׳ וסתירת הראיות תמוהים
דברי הב״ח בזה ובפרט בתשובתו סי׳ ק׳יד •
שעכ״פ

שרת עמודי א״ש חלה א

2ז!

שעכ״פ היו נקבים בהקרח ובסי׳ ק" ד כתב שאין לחוש שהובילוהו
המים למקוש שמשקין הבהמות והגליד חזק שש באופן שיאחז
בשתי ידיו בגליד בחוזק ולקפוץ מתוך המים וילך דאם הי׳
ניצל בנך היו זה מעשי נסים שהיו עיניו פקוחות תחת המים
כיונה בן אמיתי בתוך הדג יעו״ש " ולפי ההשקפה הוא טענות
ודחיות שאין להש שחר כלל • דהלא כזה וכזה חששו במשאל״ס
לגל טורד ודף ומחש״ד • ואף הנופל במיצוע יש הגדול או יש
אוקיינוס " ובנפל לגוב אריות וכבשן האש אומר בירושלמי
שאמרינן נעשה לו נס כדניאל וחנניא מישאל כו׳ והארכתי
לעיל בביאור זה " ומבואר שרק במעשה נסיש ממש חוץ מדרך
הטבע הגמור לא חיישינן אבל זולת זה הנל חיישינן לענין
לכתחילה • ורק כעין הצלה דיונה בן אמיתי ממש להיות במעי
הדג או כעין הצלה של דניאל חנניא כו׳ לזה אין לחוש • אבל
בדומה לזה שיתכן בדרך מיצוע מקריי הטבעיות הנל חיישינן •
ולכן אמרו דבי ור״ע ורשב״ג כמה גדולים דברי חכמים •
שחששו לחששות שלא הי׳ יאומן •כלל שיקרה כה • רק רוח
ד׳ דיבר בם וחזו לחשוש לדברים רחוקים מה שלא יעלה
על לב אדם חכם שבחכמים שלא מחכמי בעלי התורה וא״נ
רק כשיעלה ספק אף הרחוק מדעתינו אבל אך לו אם יהי׳
בזה החופן חיו יחי׳ וודאי דיש לחוש לכתחילה * ואחרי שיש
חללים בתוך הקרח אף בתוך פרשה של שליטת עין כמבואר

בתשובת הב״ח סי׳ ע"ט • ונן מבואר מדברי הט״ז והב״ש בסי׳
י״ז ס״ק צ״ה " שסתמו וכתבו דטעמא דהיתירא בזה הוא משום
דהוי דינו כמו מים שיש להם סוף ולכן הנראה דא״צ שיעידו
העדים שראו בכל שפח ששולט הראי׳ שלא עלה מאיזה נקב רק
כמו במים שיש להם סוף שהעד רואה במה שנפל בחלל הבור
או המערה כן צריך העד לראות רק בזה החלל שבגליד שהוא
לפניו וקשה טובא למה לא נחוש שיקרה מקרהו כשהמים מורידין
אותו במורד לעומת איזו חלל המצויים בהקרח שעל פני המיס
שעושין לשאוב מיס • ולהשקות להבהמות ולצוד דגים • ושכיחא
בי׳ מקומות הצלה ואף אם זר שיזדמן לו אלו ההצלות אבל
כשיזדמן יתכן הצלה • וודאי דצריך לחוש אף להזדמנ^ז
רחוקות • כי כל עיקרה של חשכות של משאל״ס הטורד מגל
לגל מחבירו לחבירו ממיצוע הים עד שפתו אין דבר רחוק מזה •
ומה גס שישאר חי מרעבון נמה ימים ועכ״ז חוששין לכל זה"
ומש״כ הב״ח בתשובה ק״ד תמוה יותר הרא״ות להתירא
בד׳ הב״ח " כי חזינן שכל גדולי הזמן נמנו להיתירא כמבואר

(ה)

בב״ח בסוף סי׳ ע״ט ־ ושגם הגאון מוהרש״א התיר ומי יודע
אס רק מהמת הראיות של הב״ח ומטעמי׳ לחוד ואוני הוכיחו
בראיות גדולות וברורות • והב״ח כתב למה שחידש הוא להוכיח
בראי' גס בלי ראי׳ כלל ראוי לגאונים כוותייהו להכריע
מסברתם הישרה בדעת התורה מכרעת אבל כל זה אינו רק
כשיש סברא לכאן ולכאן ורק ספק לנו ומה דמסתפקא לנו
פשיט להו ואגו נילך בעקבותיהם ע״ד שנאמר אם לא תדעי
כו׳ צאי נו׳ על משכנות הרועים • לא כן בזה שלפי קוצר
דעתינו הוא פשוט כביעי בנותחא שבמשאל״ס צריך לחוש אף
לחששות רחוקות ביותר נמו שהוא מפורש דההצלה ע״י גל
טורד ונן ע״י דף ומחש״ד היו לפלא אף בעיני תנאים ואמרו
כמה גדולים דברי חכמים ומה יועיל לנו ראיות אף אם היו נראות
חזקות נגד המפורש ומן דברי הגאון מוהר״מ מרועונבורג
שי' תתקע״א שהבאתי לעיל בחלק פני ממערכה ראשונה •
מוכח ג״כ כך שחוששין לחששא רחוקה שברחוקות ופשוט :

(ג) אבל

הנראה לפעני׳ד שלשיטת ר״ת שכל עיקרה של
תקנת חכמים במשאל״ס וגוסס " הי׳ בחששא

דמיעוטא דמיעוטא ודלא שכיח כלל • וכדכתב הרא״ש ריש
האשה בתרא לשיטת ר״ת דהוא מיעוטא דל״ש כלל • לפ״ז
אין בידינו להעמיד לדינא דהב"ח מטעמו שהוא כמיס שיל״ס *
אבל הוא כמשאל״ס • אכן לשיטת ר״י וסייעתו ולפי מה שביארתי

לנכון בעזהיי ־ שתלוי

באס שיש

בזה הסוג

אופן

הצלה

למיעוט המצוי ־ תו חי־שינן שפיר אף לדלא שכיחא כלל •
אבל היכא שאין בזה הסוג אופן שיהי׳ בו מיעוע המצוי לא
יזרו רבנן בזה • לפ״ז אתי שפיר דינו דהב״ח * ושאני בכל
משאל״ם שיש בו אופן שיהי׳ מיעוט המצוי ־ כמו הנופל
בקרוב לשפת היש ־ וזריקת הגל הוא בחיש ומהר וגל אחד
יטרדו להלאה משליטת עין בזמן מועט ומחמת כן אסור
חף בנפל במיצוע יש הגדול • שהחששה הוא רחוק ביותר
דיטרד מגל לגל ובנענוע ראש לכל גל עד יבא לשפת היש •
אבל זה הסוג כאשר מי הנהר מנושה בקרה על פניו י
כאשר ההצלה בו יהי׳ בדרך הזר ויוחלט שאינו בגדר מצוי
מה גש שיבורר לנו שהוא מיעוט דלא שכיח טובח •
שפיר הוי דינו כמשיל״ס ונמו שלשיטת ר״י זהו טעמו
שאמרו מחילה ש״ד במיש שיש להש סוף לא שכיחא • נמו
שהארנתי ’לעיל :
ך*זל יסוד זה אברר בעז״ה בטעמיש שוניש ובראיות
* ישרות לבאר לדברי הב״ח " בין לענין עצש הדין
שננון הוא פשק הגאוניש אף לדעתינו הקצרה " ובין
להצדיק לראיות הב״ח ־ וליישב לתמיהת בעל נודע ביהודה
מחששא של מחילה ש״ד • וגש ליישב לתמיהות נת״ר אשר
הפליא לסתור לנל דברי הב״ח • בלי נשאר לו שוש חנק
מראיות יו " עד שלפי ההשקפה קשה להקל בזה חף ני הוא
מלתא דרבנן ונמו שנתב כת״ר :

ומהודם

נידון בתמיהת בעל נו״׳ב דלמה לא ניחוש
(ד)
לחששח של מחילה פ״ד דשכיחא במשחל״ס
׳
ונבר כתב כת״ר בזה דבמה שלא חש הב״ח בעובדא שבסי׳
ע״ט לח קשה שחזקה שנקרש ע״פ המחילות ש״ד כאשר כבר
הי׳ הגליד חזק באמצע החורף • חבל על ההיא דשי׳ ק״ד
כתב שקשה טובא כאשר הי׳ העובדא בתחילת הקרישה
והי׳ עוד פתוח בהרבה מקומות ואף דיש סברא דבצדדי
הנהר נקרש מקודש " אבל לעומת זה אחרי שהמחילות המה
מכוסות מלמעלה נותן הסברא דאין מניח להקריש מהר •
וא״נ יש פניש לכאן ולכאן כי מתהפכת הסברא לכל צד • כן
כתב נת״ר :
אחרי שלשיטת ר״י אין צורך שיכוסו כל המחילות
ש״ד בהקרח שלא יוכל לעלות • אפס כאשר
לא יהי׳ ענ״פ מצוי ההצלה אין צריך לחוש " ובדרך כלל
מחילות ש״ד אף במשאל״ס רק נמצאיש באיזהו מקומות י
אבל לא שהמה ממש בנל המקומות אך שהוא באופן דיש

ЛЗГП

לחום להם • ולא נן כאשר נבר הנהר נקרש ברוב המקומות
אף בחריפותא דנהרא " ובהצדדים הוא נקרש מקודש בכל
המקומות • ולו יהא שאיזו מחילה יגן עלי׳ המנסה שלמעלה
לבלי תהי׳ נקרשת או שעכ״פ יהי׳ עוד הקרח דק וישבור
המשתדל בהצלת עצמו בראשו או בידו ויעלה • הנה אש
בזה האופן יהי' ענ״פ לא שניחא מיעוט הניצולים אין
לחוש תו • וא״כ לא קשה כ״כ קושיית הגאון בעל נודע ביהודה
זללה״ה • ובאם שנאמר שלאן שניה שיהיו מגולות המחילות
של דגים הי׳ א״ש אף לשיטת ר״ת כמו שאמרו מחילות שיד
במשיל״׳ס לא שכיחא ונחזיק לזה השטח שיוכל לשוט בו ולחיות
בחזקת שאין

(ו)

בו עוד

לומר
הגמ׳

מחש״ד "

ועכ״ז

הישוב הוא בדרך

הדוחק עדיין :
ישוב אחר לפעינ״ד • דהנה בהא דאומר
(ב״ב כ״ד ע״א) לטעמא לשמואל דחייש

שבאה החביות מהאי דקרא ולא אמרינן עקולי ופשורי הוי
מטבעי לה משום דאמרינן חריפותא דנהרא נקיע ואתאי •
ופרש״י בד״ה חריפותא דנהרא כו׳ וז״ל שמא מתחילה נפלה
באמצעית הנהר במקום חיזוקו ומרוצת המים הביאתה ולא

הניחתה לנטות ימין ושמאל ענ״ל
שהחשש הוא שמא מתחילה נפלה
ולא רצה רש״י לומר שהחשש הוא
לשפת הנהר " ומן כשפה באה

• דקדק רש״י לפרש נך
באמצעית הנהר כו׳ ׳
שפיר אף אם נפלה סמוך
מקודם אל מיצוע הנהר

במקום

שרת עמודי איש חלק א
במקום חריפותא דנהרא ושוב לא הניחתו לנטות ימין ושמאל
(באות ט״ז) שבעת
וביארתי בעזה״י לעיל במערכה א'

השקטת הרוח ואין גלים שינשאוה ברוחב רק הולכת בשפל
במורד לא תבוא החביות כשנפלה בסמוך לשפת הנהר אל
מקום חריפותא דנהרא ♦ כי תלך הכל בסמוך לשפה " ותפגע
בעקולי ופשורי ותעמוד • ובאם שיש רוח ויש גלים שיובילוה

ע״פ רוחב הנהר הנה אז אף בבואה אל חריפותא דנהרא
לאט לאט יגרשוה הרוח אל עבר השני ותגיע עד שפה
השני׳ • ותפגע בעקולי שבעבר השני ותעמוד " אבל כשנפלה
מתחילתה בחריפותא דנהרא שפיר יש לחוש שבעת השקטה
מרוחות אף שאי אפשר לעולם בלי רוחות והנהרות לרוב
נוטות אנה ואנה ויקרה מקום שיהי׳ שם הרוח על פני
רחבה • עכ״ז חוזק מרוצת המיס לא תניחה לנטות ימין
ושמאל • כי זה הכח הוא יותר מכח הגל הקטן שבעת
השקטת הרוחות • כן הוא מוכרח מדברי רש״> • ומיני׳ נידון
שכל עיקרה של חששא שיהי׳ הנופל במקום חיזקו של נהר
עד שלא עצר הנופל כח לעמוד וגלגלוהו המיס ולא נראה
עולה עוד ״ שיהי׳ ניצול ע״י מחילה ש״ר • שהוא חפירה
בגובה שפת הנהר • כמבואר ברש״י יבמות (דף ק״כ) הוא
רק שכשיבא במקום שהרוח מנשב בכח בהנהר והרוח
חזק יינשאוהו הגלים ההולכים שמה לרוחב ויקרבוהו לשפת
ש״ד הנהר ויוליכוהו אל תוך מחילה וינצל • אבל בלא נשיבת
הרוח אחרי נפלו במקום חריפותא דנהרא וגלגלוהו המיס
ולא הי׳ לו עוד מעמד • לא יעלה עוד במעלה להיות
והוא כש״כ כלומר
מתקרב אל שפת הנהר וגדותיו •
ומה התם בחביות שצפה • שמבואר מרש״י שאף מן השפה
לא תבוא לחריפותא דנהרא אשר מן השפה אל חריפותא
דגהרא קרקעית הנהר הולך ומשפע וטבע המיס להוביל מן
הגבוה אל הנמוך • גס אי אפשר לעולם בלי רוחות ואף בעת
ההשקעה ועכ״ז סובר רש״י דלא תלך אל חריפותא דנהרא רק
תרד הכל במורד בסמוך לשפה • ואף אם נתגלגלה כשנפל
בשפת הנחל אל תוך הנחל לא תלך בריחוק ברוחב הנהר •
קל וחומר כשנפל בחריפותא דנהרא • וכשהנהר מכוסה
מלמעלה בקרח שאין שולט כלל הרוח להעלות המיס "
שליכא חששא שיובילוהו המיס מן חריפותא דנהרא אל שפתה
שיפול שם במחילה של דגים והוא נמנע ביותר ממה שיובילוהו
הריפותא דנהרא אל מקום איזה חלל שבקרח הנעשה גס
באמצעית הנהר לצוד דגים ואס לאיזה צורך אחר ושיעלה
שמה • ואס בזה סוברים הב״ח ויתר גאוני דורו שאין לחוש
וביארתי בטעמם שהוא כשיטת הר״י וסייעתו וההלכתא
כוותייהו להקל בזה דכאשר אין בזה הסוג אופן מיעוט
המצוי שנצולים דלא גזרו רבנן • ומכש״כ דמחמת חששא
שיבא מחריפותא דנהרא אל שפת הנהר ויפול במחילה של
דגיס בעת שאין שולט הרוח כלל כי מכסה הקרח על פני
הנהר זהו וודאי דאין לחוש וכאשר הוכחתי מרש״י הנ״ל ובזה
מסתברא שאף לשיטת ר״ת אין לחוש • ורק לשיטת ר״ת
הי׳ צריך לחוש להצלה על ידי חלל ונקב שבחריפותא דנהרא •
ולכן מתוקמי ההוראה להיתירא ע״פ שיטת הר״י * ולשיטת
הר״י וודאי דלא קשה מידי מחששא דמחש״ד אבל אס נפל
בסמוך לשפת .הנהר והי׳ שם עמוק ופתוח חלל בקרח שפיר
יש לחוש למחש״ד לכאורה לפ״ז :

להפליא על דברי חכמיה ולא יאמר שנמנע לגמרי ההצלה •
כי שוב יובן שיצוייר עכ״פ אופן הצלה ע״י מחש״ד • ומכל זה
מבואר בהחלע שחששא בהצלה של מחש״ד הוא מילתא דל״ש
כלל • וצריך לעמוד על ביאור זה בין לשיטת ר״ת ובין לשיטת
ר״י ־ והוא שהנה יש להבין במה שאמר רבי כמה גדולים
דברי חכמיה כו׳ • כי אחרי שההצלה ע״י מחש״ד הוא בשפה
הנהר כמובן וכמה שמבואר מדברי רש״י (קכ״א א׳) ד״ה
למחילה של דגיה יעו״ש ־ א״כ מה בצע לנו בזה כי כאשר
יגיע לשפה הנהר יכול לעלוה ליבשה ומה לו להחבאוה במחילה
ש״ד ועל כרחך שהוא על ההצלה שיוכל להיות בתוך שיעור
שליטת עין שראינו שלא עלה בשיעור יציאת הנפש• ולכן
נתפעל רבי שעכ״ז יתכן שניצול ע״י מחש״ד ועלה אחר כך
כשראה פתחה של מחילה• וקשה לכאורה דמה לנו בשיעור
שליטת עין • הלא חכמיה שגזרו הוא במשאל״ס שהחשש הוא
שעלה ברחוק משליטת עין • ושמה אה יגיע לשפת הנהר אין
לו צורך כלל למחילה ש״ד שנאמר שניצל ע״י רק עלה ליבשה
והלך לו • וא״כ לא הי' לזה צורך להבנת דברי חכמים אף
טרם ראינו ההצלה של מחש״ד • וגם עתה הנראה שאין ראוי
לומר שחשש חכמיה היה מחמת זה הטעם :
(ח) וסיים צריך לומר דתלוי שיאומת דברי חכמים במה
שיתכן הצלה בתוך שיעורא דשליעת עין • וא״כ
*
לר״ת דעיקר תקנת חכמים הוא בדלא שכיח כלל • ע״כ דטרס
ראינו ההצלה של מחש״ד היה נראה דברי חכמים לנמנע לגמרי
ואחרי ראינו ההצלה של מחש״ד ידענו שיש אופן דלא שכיח
עכ״פ כאשר ע״כ נאמר ע"ז ההצלה כמה גדולים דברי חכמים •
וע״כ מוכח דשינצל הנעבע בנהר להלאה משיעור שליטת עין
נמנע לגמרי לר״ת • ורק ביס שע״י טורד-הגל בכחו האדיר
יבא לאלתר ברחוק משיעור שליטה פרהה שהוא שיעור הפחות
משיעורא דיציאת הנפש שפיר יוכל להנצל בריחוק מקום ע״י
גל טורד זה לזה וחבירו לחבירו בתנועת המהירות מכח אמיץ
התנועה מזריקת הגל שאין מניח ליפול ולירד תהומה או ע״י
דף של ספינה • אבל ממה שהנהר יורד במורד מהפיק שיעורא
כשיצא להלאה משיעורא דשליטת עין שיהיה כבר כלה שיעור
יציאת הנפש " ולכן היה נמנע ההצלה והיה לפלא גזירת חכמים
עד שראינו ההצלה של מחש״ד שהוא בתוך שיעור שליטת פין •
ולשיטת ר״י שעיקר תקנת חכמים היה כששייך אופן מיעוט
המצוי שניצולים • לא נוכל לומר שאין בזה אופן רק הצלה של
מחש״ד • כי אה כך היה הרי זה ההצלה לא הוי מיעוט דשכיח
כלל עד שלפלא הי׳ לרבי כאשר ראה דוגמת זה ההצלה ואמר
כמה גדולים דברי חכמיה • וע״כ שיש אופן אחר זולת זה
ההצלה של מחש״ד • וע״כ צ״ל שהוא כשיוליכוהו המים להלאה
מה משיעור שליטת עין • אבל א״כ אין צורך כלל להבנת דברי
חכמים בגזירתם מצד חששא של מחילה ש״ד • שזה הוא שלא
נראה כלל שינצל מי שנופל בנהר ע״י מהש״ד " וע״י שיעלה
להלאה מה משליטת עין ע״כ שמצוי הוא :

יזןף

יפלא שאיככה יוכל להיות מהופך ההברא שצריכה
(ט)
לומר אליבא שיטת ר״ת ממה שצריך לפרש אליבא
׳
שיטת הר״י * אשר לשיטת ר״ה ההצלה בנהר להלאה משיעור
שליטת עין הוא נמנע לגמרי שכבר כלתה שיעור יציאת הנפש
ולשיטת ר״י יאמר שהוא מיעוט המצוי שימלט ויחי׳ • אם לא
שיחוייב לנו לומר דפליגי בשיעורא דיציאת הנפש כמה הוא

 )0אמנם

הנה קא חזינן דעל מה שראה רבי במה שקרה
בהא דהי׳ מכמר מכמורין בירדן שנכנס למחש״ד
ולא מצא פתחה כי שקעה החמה ולמחר מצא ״ נתפלא כ״כ
מזה עד שאמר כמה גדולים דברי חכמים כו׳ הנה מבואר
שהוא מילתא דלא נראה עד עתה ולא נשמע ואף עתה לא
ראינו רק באחד שנכנס בכוונה לתוך המחילה ש״ד • ושינצל
מי הנופל בנהר ונעלם מעין הרואה שעמד עליו עד שיעור
יציאת הנפש ושוב יעלה לאחר זמן ממחש״ד זה לא נראה

ולא נשמע עדיין • ורק ממה שחזה רבי התבונן אשר תו אין

פז

(י)

אבל

והוא דחוק :
הנה קא חזינן באגמא דסמקי דמיא דידי׳ מקוו
וקיימי ועכ״ז אמרינן דע״י גלי אשפול להלאה

משליטת עין וניצל • וא״כ למה לא נאמר במכש״כ במי נהר
דהולכיס במורד אפס שבמיא דאגמא דסמקי שהוא מקום
נרחב מאוד עד שאין העין מקיפו " הגלים בה יותר גדולים
מבנהר• כמו שביס שהוא שטח יותר גדול והמיס רבים •
גלים גדולים ביותר והגל שביס יטרוד בחיש יותר בלי שיעור •
והכל הוא מריבוי המיס ומגודל השטח • והרוח המרחף על
!ח״א)

מף

פני
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פני שטח גדול עושה תלמים ומשברים ומגרש הנה והנה •
וכמו כן לפי ערך באגמא דסמקי כשהרוח שולט בה יהי׳
גלי׳ עכ״פ גדולים יותר משל נהרות • כמו שנראה כן ביאורים
גדולים הנקראים (יעזערעש) וכבר ביארתי לעיל שברוח שאינו
מצוי הוי מיעוט מצוי שישפלו הגלים להלאה משיעור שליעת
עין• וברוח המצוי הוי מיעוט שאינו מצוי״ ועכ״ז ע״כ יתכן בדרך
רחוק הצלה " שע״כ לא חלקו ואסרו בכל גווני ואף שגם ברוח
המצוי ובעת ההשקעה יהיה גלים יותר גדולים מבנהרות *
אבל בעת שגס בנהרות איכא גלים בעת שאין רוח מצוי׳ נמצא
גס על הנהר גלים רודפים • ונרדפים מרוח סועה וסער ־
(ובעת ההשקעה יתכן שאין בנהר כלל גלים • כי מספיק להם
נייחא מהליכתס במורד) • ובהצערף כח הגלים המערידים אל
מה שהנהר הולך במורד יוכל שפיר שיבא הנופל להלאה משליעת
עין ערם שיעוד של יציאת הנפש כי יובל בחיש לאלתר • לא
כן בעת השקעה והנהר הולך בנחת במורד • לא יוכל לשאר
חי כשיליכוהו להלאה משליטת עין כי כבר כלה שיעור של
יציאת הנפש ״ וא״כ בין לשיטת ר״ת ובין לשיטת ר״י * בעת
ההשקטה מרוח סערה הוא לפלא מה שאסרו חכמים בנופל
בנהר ושהו עליו שיעור יציאת הנפש ולא עלה בכל שיעור
שליטת עין כי נמנע תו שחי׳ וניצול ־ ושוב כשראה רבי שנתעלם
מן העין המכמר מכמורין בירדן כשנכנס למחש״ד ועלה למחרת
טרחה לו השמש " אף שעוד לא נראה בארץ שניצל עי״כ הנופל
בנהר בחריפותא דנהרא " מ״מ אין עוד פלא לנו גזירת חז״ל
שעכ״פ אין עוד מהנמנע • כי מובן תו אופן שיתכן המלטה •
ואף שלשיטת ר״י בשביל זה לבד לא היו גוזרים כי הוא אופן
דלא שכיחא • ולהר״י גזרו רק כאשר יש בו אופן מיעוע מצוי
הנמלט • אכן שפע־ יתכן בעת סערת הרוח אף ברוח מצויה
כשיש גלים בנהר • ומצירוף כח הגלים וכח ההורדה בשפל
יוכל להיות שפיר מיעוט המצוי ״ ושוב השוו חכמים מדותיהס :

(יא) יש להקשות לשיטת ר״י דמאי מקשה הגמ׳ (יבמות
קכ״א א׳) אי הכי מיס שיש להס סוף נמי ליחוש
למחילה ש״ד ומשני הגמ' מחש״ד במים שיל״סלאשכיחא והלא
אחרי שבמים שיש להם סוף אין חששא להמלטה חוץ משליטת
עין וא״כ אף לו אס היה חששא של מחילה ש״ד • הוי תו
מיעוט שאינו מצוי • ולשיטת ר״י לא גזרו רבנן רק כשיש בו
אופן שיהיה מיעוט המצוי :

יש

ליישב זה בכמה אנפין ולא ראיתי להאריך ואינקוט
(יב) 1
חדא דמה שההצלה של מחש״ד לא שכיחא הוא
משוס שבמים שאל״ס המחילה ש״ד לא מצוי׳ היא בכל מקום
ואינה נמצאת רק במקומות רחוקות • והמחילות ש״ד הוא
בשפת הנהר • והשט בחריפותא דנהרא לא יראה למחילה ש״ד
אס לא ע״י סיבה שהרוח ינשב ברוחב הנהר ויגולגל עי״כ
להשפה " ויקרה חלקת מקרהו שיפול במחילה ש״ד זה וודאי לא
שכיחא מאוד • אבל אך לו אס היה מחילה ש״ד במים שיש
להס סוף אשר כל שפתי׳ קרובים והמיס מקוו וקיימי וזה שנופל
כשרוצה להציל א״ע נועה א״ע להצדדיס לאחוז בכותלי קירות
שפת המיס ולעלות וממילא כשיהי׳ שם מחילה ש״ד יבא בהכרח
לתוכה ושפיר הי׳ מיעוט המצוי " ולכן משני הגמ ,שאין שכיחא
כלל בהם מחילה של דגים :
(יג) גבן תופס הגמ׳ בהישוב כאמיתת הענין דלא שכיחא
כלל מחש״ד וא״ש יותר וויכוח של רבנן עם ר״מ
שאמרו אין מזכירין מעשי ניסיס ולא התווכחו נידון חשש של

ויטויין

(יד)
׳
כמיס שיש
של מחילה
יעויין בו "
דכיון דלא

’
להס
ש״ד
ויש
ידע

מחש״ד ודו״ק :
בחידושי ריטבי׳א ליבמות (קכ״א ע״א) ד״ה
מיטעא טעינא אנא סברי כיון דקוו וקיימי
סוף דמי דהקשה שס דהוי ליה לחוש לחששא
• ותירץ דלא שמיע לרב שילא ברייתא דלקמן
להבין דבריו דלכאורה אין מקום כלל לקושייתו
דאמרינן אימר גלי אשפלוהו א״כ יתכן שנפל

במיצוע אגמא דסמקא" ובלי העפלה מגלים ואיככה יבא
למחילה על דגים שהוא בשפת המיס • וע״כ צריך לומר דמסתבר
ליה בנפל בסמוך לעפה שהלך לרחוץ או לעאוב כי אס היה
במיצוע ע״כ עהיה בא בספינה וסי׳ הגמ׳ אומר כן כמו (בדף
קט״ו ע״א) מעשה בב׳ ת״ח עהי׳ באין בספינה ומבעה :

וזאת

יש לדעת שקושיית סרימב״א הנ״ל אינה רק
(עי)
לשימת ר״ת וע״כ דקייס נשימתו • אבל לשימת
ר״י לא קשה מידי דבאס שאין באגמא דסמקי רק חששא על
סצלס ע״י מחילס ש״ד • סנה כאשר היא גדולה בשמח אין
מקיפה שליעת סעין וודאי דמחילס ש״ר לא מצויות בס רק
במקומות רחוקות מאוד כמו במי נהרות • אשר על הנהרות
אמר רבי כמה גדולים דברי חכמים כו׳ " ומבואר שהוא הצלה
דלא שכיחא • ולא חיישינן לה רק מחמת השוואת מדת חכמים
שגזרו מחמת שיש אופן מיעוט המצוי והיינו בהצלה חוץ לשלימת
עין ע״י גל וצירוף מורד הליכת הנהר יוכל מימוש מצוי׳להמלע
אבל באגמא דסמקי דקוו וקיימו לפי מאי דלא ידע מהסברא
דאימור גלי אשפלוהו שפיר לא חש לחששא של מחילה ש״ד •
כי הוא חששא דלא שכיה ולפי מה ששעה לא יש בזה הסוג
מיעוע המצוי דיגזרו בה רבנן בשבילה " ולא כשאר עוד רק
חששא דמיעועא דלא שכיח דלא חייש לה ר״מ בעלמא " וכמו
כן לא חיישינן בזה לענין לכתחילה והוא פשוש וברור :

ומעתה

בהא דנפל לחלל שבקרח שבהנהר • אף אס
(עז)
היה החלל סמוך לשפת הנהר שהיה עמוק
׳
שם * ואין שייך הישוב שכתבתי לעיל (באות ו׳ וכמ״ש באות
ז׳) עכ״ז לא קשה קושיה בעל נודע ביהודה שניחוש לחששא
של מחילה של דגים רק לשימת ר״ת לבד ־ דחיישיכן היכא
שבזה הסוג יש חששא דלא שכיחא • ואף שאין בזה הסוג
שוס אופן שיהיה מיעוט דשכיח • אכן לשימת ליי וסייעתו
הנה ע״כ הא דחוששין למחש״ד הוא רק מחמת שיש גם אופן
שיהיה חששא מיעוט המצוי שימלע חוץ לשלימת עין בעת
שיש גלים בנהר מחמת רוח המרחף על פני הנהר • אבל בדליכא
רוח המצוי והוא זמן השקמה עיז אמר רבי כמה גדולים דברי

חכמים כו׳ ומה שגזרו בזה חכמים הוא מצד השוואת המידות
שלא לחלק בין זמן לזמן • אבל כשהנהר מכוסה בקרח על
פניה • אז שוס הוא בכל הזמנים • כי איך שיהיה סרוח בעולם
לא יפעול מאומה בהמיס שתחת הקרח • ודומה ממש כמו
שהיה באגמא דסמקא לפי שיעורא דרב שילא • ורב שילא
דהדר אח״כ הוא מחמת סברא דגלי אשפלוהו • שאגמא דסמקא
אין מכוסה " ויש זמן שיש גלים המשפילים " ושוב השוו
חכמיס מידותיהם " ולא כן במי נסר המכוסה בקרח • שאין
כלל גלים בשום זמן מהזמנים■ ־ ואף שהמיס יורדים במורד ־
אבל עי״כ לא יושפל עד להלאה משיעור שליעת עין • ויהיה
בתוך שיעור יציאת הנפש • אבל כבר יצאה נפשו ערס זאת •
כמו שמוכח בראיה ברורה ממה שאמר רבי על הצלה של
מחילה ש״ד כמה גדולים כל שהוא אופן הצלה בתוך שיפור
שליטת עין " ובלא זה לא היה מקום לדברי חכמים " ומכש״כ
בהא דהגהר מכוסה בקרח " אף כשהו יתכן שישוע לחוץ
לשליעת עין ויהיה עדיין מי עכ״ז גס שמה אין לו מקום
יציאה הס לא בחללים הנמצאים שעושין להשקות להבהמות
או לצוד דגים * אבל ההצלה ע״י הוא מילתא דלא שכיח ודומה
לנס יונה בן אמיתי * וא״כ אין בכל הסוג הצלה דשכיח •
ומשתווה בכל האישים ובכל הזמנים • רק כשהקרח מכסה •
וא״כ לשיטת ר״י מותרת אף לכתחילה :

(יז) ובאמת

הדפת יחייב ע״פ הדברים שאוכיח להלן
בפזה״י אחרי שאברר שיטור שליטת פין
שלא עלה אדם והלך ושיעור שליטת עין שלא הריס ראש
מהמים לשאוף רוח חיים ואחרי שאברר שינוי בזה בלילה
מביום וכי משמע מפוסקים שמעידין אף בלילה במשאל"ס
לענין
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לענין אה נשאת של״ת מכל אלה הי׳ נראה דאף בעלז שהנהר
הולכת בחוזק והרוח סוער ומרבה כלים עכ״ז יהי׳ שיעור
שליטת עין יותר משיעורא דיציאת הנפש * כאשר אשרש
שיחתי בעזה״י ושפיר הי׳ טוב לפרש שמילתא דרבי שאמר על
הצלה של מחש״ד כמה גדולים כו׳ שבלא זה לא הי' ידוע כלל
אופן המלטה בנהר כשראו שלא עלה בשיעור יציאת הנפש
בכל שיעור שליטת עין • אכן לשיטת ר״י ע״כ צ״ל דיש שפיר
אופן מיעוט דשכיח שימלט בחוץ לשיעור שליטת עין והצורך
לחלק בין זמן לזמן שרבי אמר על זמן ההשקטה וא״כ למה
נאמר באופן אחר לשיטת ר״ת • ואבאר אי״ה מה שיחייב
הדעת והראי׳ שמה שיש אופן המלטה חוץ לשיעור שליטת עין
הוא רק על הרמת ראש זעיר זעיר אבל בלא זה נמנע הוא
וע״פ זה אבאר בעזה״י שבזה שהקרח מכסה ואין יכול הנופל
להריס ראש לשאוף רוח חייס נמנע ההצלה ברחוק מקוס
להלאה משיעור שליטת עין ואף הפחות מזה מסתברא שלא
יחי׳ • ויעלה לנו בעזה״י טעס היתירא בנפל בחלל שבקרח אף
מחמת זה הסברא ואפרש שיחתי בעזה״י :

(יח)

П

ראיתי בדברי כת״ר (אות יד) שהחליט ששיעור
ЗН
שליטת עין הוא ט״ז מילין והוכיח כן מהא
דאמרינן בבכורות (דנ״ד ע״ב) דקיס להו לרבנן דשיתסר
מילין קא שלטא ביה עינא דרועה * וא״כ הוא ד׳ פרסאות שבגמ׳
וע״כ כשב שבכל שיעור ההוא יכול לשוט ולחיות :
(יט) א2ן כאשר מבואר ברש״י יבמות (דק״כ ע״ב) ד״ה
י מן הארכובה ולמטה ל׳ית דכתב וז״ל דחיי ואי
משום טביעה הואיל ומשאל״ס חיישינן שמא יצא מן המיס ועלה
ברחוק פרסה או יותר ולא ראוהו הרי מבואר בהדיא דיותר
משיעורה דפרסה אין שולט עין הרואה וכי נעלמה מרש״י
ז״ל גמ׳ מפורשת דבכורות הלל שהשיעור הוא ט״ז מילין :

(כ) ובדברי

הגאון
מיס
דשיעור שליטת עין הוא
כמטחוי קשת וכתיב אל
הוי ועל דברי רש״י כתב

ול?£זנ״ד
*

מוהר״ח מוואלאזין בתשובה שבמקור
חיים ענף עץ אבות שאלה ד׳ העלה
מיל והסתייע לזה מהא דכתיב הרחק
אראה במות הילד והתם רחוק מיל
שתפש דרך גוזמא שיעור פרסה ע״כ:

לא יכון לומר בזה דרכינו רש״י ז״ל יתפוס לשון
גוזמא במה שנ״מ טובא לדינא לענין אס הי׳

איזה מעכב לראות חוץ לשיעור מיל לכאורה היינו למדין
מרש״י הנ״ל דאף אס נשאת תצא וע״ז אמרו חז״ל חכמים
הזהרו בדבריכם:
(כא) ןיען להביא ראיה מפורשת דיותר משיעור מיל אין
שולט עין הרואה מהא דאיתא במס׳ ע״ז (ס״ס
ע״א) כדתניא הרי שהיה חמריו ופועליו טעונין טהרות אפי׳
הפליג מהן יותר ממיל טהרותיו טהורות ע״כ ומזה דתפס הגוזמא
דהפלגה יותר ממיל ש״מ שיותר ממיל לא יוכל לראות עוד
וכן נזהר הרמב״ס לכתוב לזה הלשון בפ׳ י״ג מה׳ מטמאי
משכב ומושב ויעויין עוד במס׳ יומא (ס״ז ע״א) אלא עומד
מרחוק ורואה את מעשיו והתם שיעור מיל הוא ויעו״ש •
ומפשיטות הסוגיא שס מורה שהוא שיעור האחרון שעוד יותר
לא הי׳ יכול לראות ועכ״פ מבואר מזה דשיעור מיל יכול
לראות ומהא שבמס׳ ע״ז הנ״ל מבואר שיותר ממיל לא יוכל
לראות הרי נתבאר לנו צמצום השיעור שהוא כדברי הגאון
מוהר״ח זללה״ה והוא ראיה נכונה וברורה שנתעורר ע״ז
אחד מלומדים פה :

מףן
(כב) 1
*

שנראה לפענ״ד בזה דרש״י דכתב לשיעור פרסה
זהו מדוקדק ובלי ספק כי יש לרש״י איזה מקום

שיורה ע״ז השימור • ומקודם איישב שלא יוקשה מהוכחת כתייר
מהא דבכורות (נייד מ״ב) דאומר דשיעור ט״ז מיל הוא שליטת
עין הרועה ולומד מקרא שנאמר עוד תעבורנה הצאן ע״י

מונה יכת״ר חשב שמזה אין סתירה רק להוכחה מהא דהגר

פח

שיש לדחות דשאני התם שהי׳ שם שיחים וכמבואר בדברי
הגאון מוהר״ח שכתב לזה הסברא ולא מסתבר יעו״ש אבל
אבל אחרי הראי׳ מבכורות הנ״ל מוכח לומר כך • אכן באמת
שיעורא דמיל הוא מוכרח כנ״ל ויש עוד ראיות לזה דהוא
שיעור מיל אבל מחמת שמספיק הראי׳ מע״ז כנ״ל ע״כ אקצר :

אמנם

הנה יש חילוק גדול על ראי׳ לדבר ידוע ולא הי׳
אבודה למה שהוא אבוד והצורך לחפש אחרי׳ ולמצאה
כי אין ידוע כלל באיזה מקום הוא כמו שמצינו במחט
שנמצא בחלל הגוף שאסורה הבהמה מדינא דגמ׳ ואף שבזה
יחפש המחפש לא בהשקפה אחת על הכל ושיהי׳ ברור שלא
נעלס מעין הרואה בהשקפה וסקירה אחת כמו בהראי׳ הרוצה
להעיד על הנופל במשאל״ס ונעלם מעין כל שממה שלא
שלט עין הרואה למצואו ולראותו יהי׳ זה לנו לראי׳ שוודאי לא
עלה הנה זה גרוע עוד יותר ממה שיבדוק הבודק
באברים פנימיס כשנמצא מחט בחלל הגוף שמחפש ומביט
זעיר שם זעיר שם עד שלדעתו חופש יפה בכל המקומות
בפרט ועכ״ז אין מועיל בדיקה בזה מדינא דגמ׳ ובמקום
ידוע לדעת המחבר בי״ד סי׳ ל״ג סעי׳ ח׳ אף באבר אחד
שלם מקרי מקוס ידוע ומועיל בדיקה ולדעת הרמ״א אף באבר
אחד אין מועיל בדיקה ורק כשידוע מקוס שנתחב שם וכמבואר
בש״ך שס ס״ק י״ד ובמקום שמקרי מקום ידוע מועיל אף
בהסימניס דהוי בחזקת שאינה זבוחה ועכ״ז לדעת המחבר
באבר אחד שרי כמבואר שם ומובן מזה דבאשה שאף יש
לה חזקת איסור והוא בחזקת חי והצורך שיקיף הראות בסקירה
אחת לכל השטח כאחד שיבורר שלא נעלם מהעין ע״כ שהוא
שיעור מועט ביותר לעומת הראי׳ בדבר ידוע וא״כ שאני
רגל הרועה למנות צאנו
שליטת עין
בהא דבכורות
הנראים והידועים לו ובאם שעוברים לפניו במנין ונראה לו
חסר ילך לחפש את האבודה והנעלמה מעיניו והאבודה והנעלמה
אינו בכלל רגל בהמה רועה והרועה משיס עינו מתחילת
רעייתו שלא תאבד ולא תתעלס מעיניו וכשלפעמיס מתעלם
מה ממנו הוא מונה הכל את הנראות לו ואם נחסר הלוך לחפש
במקום שימצאה ולא נוכל ללמוד כלל מבכורות לעניננו וידענו
שבעניננו הוא שיעור פחות בערך הנ״ל וכמה הוא לא■
נדע כלל :

א^ן

גס שיעור מיל שהוכחנו הכל הוא ג״כ בידוע
(כג)
י לו ולא בחיפוש אחר הנעלם והאבוד כמו הראי׳
שהביא הגאון מוהר״ח מוואלאזין מהא דהגר הנה ידעה הגר
לישמעאל אנה הניחתו וא״כ מבואר שברחוק מיל לא שליט
עין הרואה אף בדבר הידוע לו וכן בהא דע“ז (ס״ט ע״א)
הנ״ל בהפליג מטהרותיו יותר משיעור מיל שאין יכול לראות
עוד הא ג״כ בדבר ידוע לו וכן בהא דיומא (ס״ז ע״א) הנ״ל
הכל הוא בדבר ידוע ושעורו הוא מיל אבל ע״כ החילוק
בינייהו להא דבכורות רגל בהמה רועה ששם אין שולט עין
הרועה רק בכללית קומת הבהמה שידע אס ישנה כמו זה
המונה לצאנו שאין לו צורך לראות בפרעיית מעשיה לא כן בהא
דהגר שודאי לא רצתה שלא תראהו כלל כי אף אס ימות הצורך
לשמרו שלא יגררוהו חיות או עכברים אבל היא רק אמרה
היינו פרמיית תנועת יציאת
שלא תראה במות הילד
ולא העלימה
מלראותו
בכללו לא נמנעה
אבל
עין ממנו שע״כ לא הניחתו אחורי השיחים שיה׳ הפסק
ממש מלראותו ולא היתה נצרכת להתרחק כ״ככמטחוי
הקשת וכמו כן הרוצה לירות בקשת למערה אל חדרי
בטן כליות ולב לכוין מרחוק הנה הוא דקדוק הראיה כראי׳
פרטית וכן בהא דהפליג מעהרותיו הצורך שיראה בתנועת
נגיעה ושכשוך וכן בהא דיומא לראות מרחוק במעשה המשלח
שעושה בהשעיר לעזאזל הוא ראיה על התנועה הפרעיית
בכלל הוא י״ו
ונתבאר לנכון בדברי הלל ששיעור ראי׳
מילין ובפרטי ענין הוא שיעור מיל אבל שני מיני הראיות
הוא
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הוא הכל בדברים ידועים לא באבודים ושצורך שלא !יעולס
מהעין כלל בשטח שיעור הראיה זה לא נוכל לידע כלל השיעור •
לא בראיה כללית ולא בראיה פרטית * כי כבר ביארתי שנפחת
השיעור מאוד מאוד מהראיה בדבר הידוע וכאשר בנפל במים י
שאל״ס ונאבד • אס שיבורר שלא עלה מהמים והלך הגה היא
ראיה כללית • ואס שיבורר שלא הריס ראש כרגע לשאוף
רוח חיים ותיכף חזר ונשקע ראשו למטה תחת המיס • זהו
ראיה פרטית * והכל באינו ידוע בדבר האבוד ונעלם * ובסקירה
כאחת על כל השטח שליטת הראיה * ושיבורר שלא נעלם
מעין הרואה בוודאי • הנה דבר זה צריך תלמוד :

(כד) ЛЭТ1

במס׳ ב״מ (דף ל״ג ע״א) איתא ת״ר כי תראה
יכול אפי׳ מרחוק ת״ל כי תפגע• יכול'פגיעה
ממש ת״ל כי תראה ואיזו ראיה שיש בה פגיעה שיערו חכמים
אחד משבע ומחצה במיל וזהו ריס תנא ומדדה עמו עד
פרסה • ע״כ :
(פ׳ כי תצא) איתא הכי כי תראה יכול אפילו
רחוק ממנו מיל ת״ל כי תפגע אי כי תפגע
׳
שומע אני כמשמעו ת״ל כי תראה הא כיצד שיערו חכמים
אחד משבעה ומחצה במיל ״ והוא ריש • ע״כ • ומבואר
שמה שבגמ׳ שלנו סתום כמה היה השיעור אס היה כתיב כי
תראה לבד.וכמו שאומר יטל אפי׳ מרחוק וכמה שיעור ראיה
מרחוק אין מבואר בגמ׳ • אבל בילקוט הוא שפיר בא זה
בביאור שהיה הה״א שאפי׳ מרחוק מיל • ומבואר מזה דהי׳
הה״א על שיעור ראיה הפרטית שזה הוא מיל " ולא על ראיה
כללית שהוא פרסה • ונראה הטעם שכשיחוייב להזדקק לזה
הצורך לעיין בפרטיות שצורך לעזרתו • ובלעדו יהיה נשאר
רבוץ תחת משאו • עוד הנה בב״מ (דף ל״ג ע״א) איתא רובץ
ולא רבצן וא״כ הוא ראי׳ בהתבוננות מהכרח שאין זה מפגיעת
ועצלות החמור כמו זה שהוא רבצן שאף חס המשא היא
קלה נתץ כתף סוררת ופורק העול ורובץ בכוונה • יעויין
בשיטה מקובצת שם ירושלמי תני רובץ שלא יהא רבצן חזר
ותנא פורק אפי׳ ק׳ פעמים הן דתימר רובץ שלא יהא רבצן
בהן דמפיל גרמי׳ והן דתימר פורק עמו אפי׳ ק׳ פעמים בהן
דנפול אנס עכ״ל הרשב״א * ונתבאר שצריך ראי' בפרמיית
הענין וזה הוא שיעור מיל כנ״ל:

ובילקוט

אבל
אכן כאשר
י שאינו

זה צריך ביאור מהו מהות ראי׳ שיש בה פגיעה
שהצורך לשערה כמה הוא ושיערו חכמים שהוא ריס :

בארנו דשיעור מיל הוא לדבר הידוע אבל
ידוע ושלא יהי׳ נעלם מהעין כמו שנמנע
שיהי׳ העלמה מדבר שפוגע בו וזהו ששיערו חכמים שבשיעור
בזה הראי׳ כמו במה שפוגע שהוא בלי
ריס יראה
העלמה כלל :

ולפ״ז
(כה)

הנראה נכון שיבורר שהנאבד במשאל״ס לא הרים
ראש כרגע לשחוף רוח חיים וחזר תיכף בכדי נשימה
זהו רק בשיעור ריס שהוא ראי׳ שיש בה פגיעה:

עוד.
׳

יש לעיין במה שאומר הגמ׳ דב״מ הנ״ל תנא ומדדה
עמו עד פרסה מאין ראו חכמים לקצוב זה

השיעור למה שנאמר הקם תקים אפילו מאה פעמים שהוא
רק עד פרסה לא פחות ולא יותר ־ והנה בטור ח״מ סי׳
רע״ב איתא שמדדה עמו עד מיל וכתב הסמ״ע דהטור גרים
כן בגמ׳ ולפ״ז הנראה דלענין מדדה שפיר נדרש מכי תראה
וכמו שאומר בילקוט הנ״ל דמכי תראה יכול אפילו מרחוק
מיל ־ אכן לפי גירסא שלנו ושכן פסקו כל הפוסקים שזולת

הטור ששיעור מדדה הוא עד פרסה לא נדע טעם לזה ומאין
למדו חכמים לקצוב שיעור לזה :
(כו) ןיזל כן נאמר דהא דהיה הה״א מכי תראה שהוא ברחוק
מיל שהוא שיעור ראי׳ הפרטית כבר ביארתי טעמו
׳
שלמה שיתברר לו שהצורך לעזר שלו וכי אין החמור רבצן
הצורך לראיה הפרטית • ומבואר דהוא רק על ראשית .החיוב

לבד • אבל אתרי שכבר נתברר לו שהוא מחוייב כי בלעדי
עזרתו כבדה המשא על בעליה נס שאין זה מהתרשלות ועצלות
החמור כי הוא אינו רבצן • ושוב מה שיחוייב בהקס תקים
אפילו מאה פעמים א״צ תו לראיה פרטית • אבל רק בראותו
מרחוק שנשאר עומד ורובן תחת המשא • ולא הלך בדרך ידוע
לו שצורך להקימו• וא״כ על-זה החוב היינו למדין מכי תראה
כשיעור ראיה הכללית שהוא ט״ז מילין כמו דהוכיח כת״ר
מבכורות (דף נ״ד ב׳) והי׳ צריך להיות מדדה עמו זה השיעור
ט״ז מילין שהוא ד׳ פרסאות " אבל כאשר כתיב כי תפנע תדרוש
בראי׳ שיש בה פניעה • ולכן תנא ומדדה עד פרסה ועל כרחך
ששיעור פרסה הוא שיעור ראיה שיש בה פגיעה לראיה
הכללית • שכמו שהפוגע יראה בהחלט ולא יתעלס ממנו כמו
כן לא יתעלס בכללו בשיעור פרסה :

(") ומיני׳

נידון שהנופל במשאל״ס ונעלם מהעין שיבורר
שלא עלה כולו מהמים והלך • הוא בשיעור
פרסה שולט העין בזו האופן • אכן להלאה משיעור הזה לא
יש בירור מהרואה שאולי עלה באיזו מקום ונעלם מן עינו •
ולכן החשש בנפל במשאל״ס אולי יצא ברחוק משיעור פרסה
או יותר • אבל בתוך זה השיעור כאשר הוא ראיה שיש בה
פגיעה לראיה הכללית נמנע הוא שעלה ולא יראהו הרואה

והמביט • וזהו שכתב רש״י ביבמות (ק״כ ע״ב) בד״ה מן
הארכובה כו׳ וז״ל והואיל ומיס שאין להם סוף הוא היישינן
שמא יצא מן המים ועלה ברחוק פרסה או יותר ולא ראוהו
ע״כ • ודברי רש״י ז״ל המה מדוקדקים ולא שהוא דרך הגיזום
חו"ח • כי בעזה״י ישבתי וביררתי שאין מקום לכל הקושיות
על רש״׳י שכתב לזה השיעור ׳ כי שיעור רש״י הוא עולה כהוגן
והראיתי מקור לזה • ושארי שיעורים אין זה מן הענין •
ואף הראיה מהרמת רחש הוא שיעור ריס לבד • ולא כמו שכתב
הגאון מוהר",ח להוכיח שהוא שיעור מיל :

ובזה

שב יארתי שני מיני הראיות וחלקתי בין ראי׳ כללית
וראי׳ פרטית• בזה יפולש לנו ביאור בהענין מה
שבלא זה יש הרבה להתקשות ואשיחה וירווח לי:

(” 0דהנה

ל כאורה תשאל שאחרי שדעת הרשב״א והרמב״ן
והריב״ש • וכן דעת הש״ע שבשיעור שהיי׳ עד
שיעור יציאת הנפש אז יוצאת מספק איסור א״א מדאורייתא •
ובלא זה הראיה היא בספק מה״ת • א״כ בהכרח כאשר מועיל
הראיה במשאל״ס שלא עלה שאם נשאת לא תצא שע״כ לא
ינשאוהו המיס להלאה משליטת עין הרואה בטרם יצא נפשו •
כי אל״כ מה מועיל המדות להתירה בדעבד ־ כי עדיין היא
בספק מן התורה שאחרי הורד להלאה משיעור שליטת העין
עלה ונמלט :

(־״) ובשלמא

־»ל בים ומה גם באמצעו אתי שפיר
שנאמר שרובם כאשר לא השיג הצלה
במקומו בסמוך לנפילתו מהפינה ולא חזר אלי׳ או לא השיג שפינה
קטנה הסמוכה או עץ ודף הנמצא בסמוך • ורק נשאר לאשר
ינשאוהו הגלים ומשברי ים • אשר ידוע שאין מעמד לרגל בנבכי
ים• ע״כ הוי שפיר רובם למיתה :

אכן

כאשר חכמינו ז״ל סתמו דבריהם והכל נכלל במשאל״ם
י וחד דינא להו • ואף בכל הנהרות ובכל המקומות
שבנהרות הכל משפט אחד ובמה שהוא נוגע לספק דאורייתא
לא שייך השוואת המידה בדרך לא פלוג רבנן אבל יקוב הדין
את ההר במה שיחייב להחמיר מדין ספק מה״ת וכאשר ידוע
שבנהרות לא שוה הוא בכל המקומות ונמצא ברוב נהרות
ומה בימי הקיץ שיש מקומות שיוכל הדורך לעבור בה ברגל •
ואף אס כזה הוא 'להלאה ברחוק שליטת עין שהוא פרסה או
אם ידענו שככלות פרסה עומדים שם רפסודות באמצע הנהר •
ובקל יש הצלה ואופן עלי׳ כשיגש שם הנופל • ומה גם שיש
שם אנשים מצילין ומסייעים • כאשר יראו מי ששט בהנהר •
ואם שעד פרשה הולכת הנהר משרים והרוח מרחפת על פני
המים באורך ומגרש להנופל להלאה וככלות משך פרסה

מתעקמת

שרת עמודי איש חלק א
מתעקמת הנהר ויבא הרוח על פני רחבה ודוחקין הגלים
לשפת הנהר • ובמעט נטי׳ מחריפותא דנהרא אין שם עוד
סכנה כלל כי לא יגיע עד הצואר • ואיך שיהיה תמיד ניתרת
האשה בדיעבד ע״פ הראיה שלא עלה בשטח פרשה * ואף אם
הנהר הולכת בחוזק ותגבורת במורד ויוריד להנופל בשיעור
היותר נמהר׳ • ואף אס בסמוך להנפילה הוא עמוק מאוד
ומקום מסוכן • ובחוץ לשליטת עין חין בו סכנה כלל כי
עוברים שם ברגל כמו שנמצא בקי״ץ כך " ועכ״ז.לכתחלה גא
תנפא ■ מטעאא שמח נמלט חוץ לפליטת עין ברחוק פרסה
ויותר כדפרש״י ביבמות (ק״כ ע״ב) ד״ה מן הארכובה ובדיעבד
אמרינן דגטיבע בתוך פיעור פליטת עין * ולכאורה מהופך הוא
בזה * וע״כ דהוא מטעמא דקשה שימשוך חיות מד בואו חוץ
משיעור שליטת עין״ כי'אך לו אס יבא שמה ינצל ברוב •
אף אס לפי האומד ינצל שם בוודאי וגם הנהר הולך בחריפות
ובמורד ועכ״ז מותרת בדיעבד וע״כ שבכל אופן לא יגיע הנופל
להלאה משיעור שליטת עין טרם משך שיעור של יציאת הנפש •
וקשה לפ״ז ח״כ למה תיאסר לכתחילה ולמה תשתנה מנפל
במים שיש להם סוף שמספיק הראיה באומד העדים ששהו
עד שיעור יציאת הנפש ׳ שאמרינן שוודאי מת ־ וכמו כן אף
במפאל״ס כי אין לחוש כמו שכתב רש״י שיצא ברחוק פרסה
ויותר " שוודאי כלה שיעור יציאת הנפש טרם יגיע לרחוק
פרסה • שאל״כ היה בה ספק דאורייתא אף לענין דיעבד *
וממ״ג קשיא לן :
(ל) ואה לפי מה שאמר רבי על ההצלה ע״י מחש״ד נוכל
לומר דמה שאסורה לכתחילה הוא מחששא של
’
מחילה ש״ד שהוא בתוך השיעור " ונאמר שמה שכתב רש״י
שהחשש הוא שיצא ברחוק פרסה ויותר הוא כי כן הוא הסברא
בנופל בים או באנמא דסמקי לפי המסקנא • אבל בנהר הטעם
הוא מחששא של מחש״ד לבד • וכמו שכתבתי כזה לעיל :

אכן

יוקשה מדיין על הריטב״א שרמב״ן הוא רבו דרבו •
(לא)
י שכתב ליישב להא דחשב רב שילא על אנמי דסמקי
שהוא כמשיל״ס • ולמה לא חש להששא של מחילה ש״ד • ותירץ
דלא שמיע ליה הך ברייתא • וא״כ לפי מאי דלא סבר רב
שילא לחפשא של מחילה ש״ד למה בנהרות אסורה לכתחילה
ובדיעבד א״נ ל״ת " ודוחק לומר שהריטב״א שהוא תלמיד של
הרא״ה תלמידו של הרמב״ן יחלוק על הרמב״ן והרשב״א וריב״ש
ויסבור שמאיסור דאורייתא יוצאת אף טרם שהיי׳ עד שיעור
יציאת הנפש ושיעור יציאת הנפש לדידי׳ נמשך יותר משיעור
הורדה להלאה משליטת העין :
(לב) יזןף קשה הריב״ש לשיטתיה דסובר דשיעור יציאת
הנפש הוא ג׳ שעות • ומביאו הבאר היטב בסי׳
י״ז ס״ק ק״א • וגס האחרונים הביאו בתשובותיהם • ונס
הגה דעת הריב״ש דקודם זה השיעור הוא בספק מה״ת • וודאי
דבתוך שיעור שליטת עין יכול חריפותא דנהרא להוריד להנופל
בה ומה גם בעת תגבורת המיס ובמקום שהולכת בחוזק

במורד " הנה יובילוהו בשיעור פחות הרבה משיעור הריב״ש
ג׳ שעות מ׳ • וע״כ צ״ל דשיעור הריב״ש הוא רק כשעומד
במקום שנפל ובולם פיו אבל לא כשגלגלוהו המים ושוב שפיר
מודה הריב״ש דבציר השיפור וסברא זו כתבה הגאון מוהר״ח
זללה״ה • אכן שמודה ששוב השיעור הוא פחות ועד שיובל
להלאה משיעור שליטת הפין כבר יצא נפשו • ושע״כ יוצאת
מאיסור א״א דאורייתא וא״כ למה היא אסורה לכתחילה כקושי׳
הנ״ל • אבל דלפ״ז אפשר לדחוק וליישב שלהרוב כשמגלגלין
המים אותו אינו בולם פיו • ומתקצר השיעור ועל צד המיעוט
יתכן ששפיר בולם את פיו ובו השיעור ג׳ שעות :

ולג) אכן דעת מהרי״ס מובא ג״כ בבאר היטב ובתשובת

;

י

רבותינו האחרונים שהוא רק שיעור שעה קלה •
גיעויין ברדב״ז חלק א׳ סי׳ רנ״ח שכתב שם ג״כ שאי אפשר

פט

לחלק כין ימים לנהרות מדלא חילקו חכמים • וכתב שם לענין

שיעור יציאת הנפש חצי שעה בצירוף אומדנות מתיר שם
יעו״ש • וא״כ לפ״ז הנראה דכשירד במורד בשיעור פרסה הוא
יותר משיעור יציאת הנפש ועכ״ז אסורה לכתחילה :

(לד)

ךל 4£מה שכתוב בשם מהרי״ט והסכים לזה הגאון

מוהר״ח ששיעור יציאת הנפש משתנה באומד
הכל לפי מה שהוא אדס לפי כחו וחילו א״כ הך חששא שכתבתי
מבלימת פיו על דרך המיעוט למי שגלגלהו המים הנראה
דבאדס חולי וחלוש ביותר לא שייך תו זה החששא כי הוא
נעדר כח לעצור מזולתו ומה גם להיות עוצר ובולם פיו בהפלגה
יתירה וכי ישונה דינו שתהי׳ אשתו שפיר מותרת לכתחילה
ואין לומר שהוא מחומרא מהשוואת מידת חכמים כי במה
שנמנע באמת וברור שמת לא שייך חומר וחומר לא שייך
רק בדחיכא חשש מיעוט גם הוא לפי הנ״ל שפיר היתירו
במשיל״ס ומסרו החומד להרואים שיהיו אומדין לכל אחד
כפי כחו וחילו וא״כ למה לא יהי׳ מועיל זה האומד גס
להנופל במשאל״ס אשר לפי ערך רדיפת המים ולפי ערך חילו
ועיזוזו ודאי פלא יגיע שיעור יציאת נפשו לשיעור שיצא
להלאה משליטת עין תהיה מותרת אף לכתחילה ובלי ספק
כי אין שום חילוק דין ושוה הוא בכל דוכתי דלכתחלה אסורה
ובדיעבד א״נ ל״ת :
(לה) ןדף יש לעיין דהנה ידוע דמשתנה מאוד שיעור הראי׳
ביום מבלילה • והצאן הנמנה ע״י רועה הוא
7
ביום לאור החמה אבל בלילה לאור הלבנה לא ימנה ולא
יראה בשלום הצאן כדאיתא בחולין פ׳ גיד הנשה (דף צ״א
ע״ב) לענין ת״ח שלא יצא יחידי בלילה והכי איתא התם •
ורבנן אמרי מהכא " לך נא ראה את שלום אביך ואת שלום
הצאן • ופרש״י בעת שאדם יכול לראות ופשוט " הרי דבלילה
אין בכלל ראי׳ " ושיעורא דבכורות י״ו מילין הוא ביום •
ובברכות פ׳ א׳ • סימן לזמן ק״ש של שחרית להכיר את
חבירו ברחוק ד' אמות * והוא להרגיל לקיצין • והנראה
דביוס בתוך שיעור ריס כיון שאומר הגמ׳ שהוא ראי׳ שיש
בה פגיעה וכמו שבפגיעה יכיר אף לחבירו שאינו רגיל רק
שיש לו הכרה עכ״פ בו כמו כן אף בשיעור ריס יכיר לכל
שיש בו הכרה • ובשיעור ריס יש ששה וששים ושני שלישי
ד׳ אמות • ובטל שיעור הראי׳ של לילה בשיעור ראיה היממית
יותר מבששיס:
אנן איך הוא הדין אס מועיל עדות בלילה
(לו)
לאור הלבנה לענין נפל במים שאין להם סוף
שכך לא עלה בשטח ראי׳ שלאור הלבנה תהיה מותרת
בדיעבד אס נשאת שלא תצא • כמו דתנא שמעידין לאור
הלבנה לענין הכרה דט״ע • כי לא ידמה לטביעת עין
שהוא ברואה בקרוב ובסמוך לי׳ • ולהעיד על הנופל במים
שאין להם סוף " יש עדין לחוש אולי יצא ברחוק שיעור
שליטת עין בלילה • כי קרוב הוא הרבה לעומת שליטת

ונך|ץי

העין ביום:
בבאר היטב לאבה״ע סי׳ י״ז ס״ק ק״א כתב ,
(לז)
ח״ל • מעידין עליו ששהא עד שתצא נפשו
ולא יצא אפי׳ לאור הלבנה הר״א ששון סימן י״א הראד״ב
סי׳ ל״ ד ע״כ • ויען כי ספר הר״א ששון והראד״ב * אינם
נמצאים אתי ־ לכן לא אוכל לדון מזה לעניננו הנ״ל כי אולי
הוא רק בנפל במים שיש להם סוף * דמעידין אף לענין
לכתחילה שע״ז הדין עמד הבאר היטב כאשר בזה מיירי
הש״ע • ובמים שיש להם סוף שרואה מד׳ רוחותיו שפיר אף
בלילה שלמראה עיניו הוא ד׳ רוחות המיס ורואה שלא עלה
בכל משך שיעור יציאת הנפש הרי נתברר לנכון שמת
וודאי • אבל במים שאין להם סוף יש חשש שעלה ברחוק
שיעור שליטת עין • ויתכן שאף אס נשאת תצא בזה " כי
אין בירור שלא עלה בריחוק שיעור שליטת עין שבלילה

והנה

[ח״א] מה

שמסתברא

שרית עמודי איש חלק א
שמסתברא לכאורה שיוכל להתרחק בתוך שיעור יציאת הנפש

שהוא אף בלילה • וכמו י כן■ גס במים שאין להס סוף אף
בלילה * ואף שלהלן אי״ה אפרש לנכון ששפיר האינו יהודי לא

מצאתי בקונטרס עגונות שימן רל״ה בהעתק
(לח)
לחלק ג׳ מהמבי״ע סי׳ ק״ט (דף ק״ג) ומבואר
שם שהמעשה הי׳ שם שנערפה הספינה בלילה וכתב שם
דיצאת האשה מאיסור א״א דאורייתא :

אמר יותר רק טבא חסא " ודביתהו דר״ג ערס אנסבא דייקה
ודרשה מהאיכו יהודי על הענין ופירש ששהא עד שיעור
יציאת הנפש ־ אבל עכ״ז לא פירש זה בגמ׳ בפירוש וע״כ
שסמכה הגמ׳ על הדמיון למיס שיש להס סוף • ואס כן
אין לחלק בהו:

אמנם

ויש החשש שיוצא שם :

טןך

יעויין בתשובת מהר״ס אלשקר שאלה כ״ו ומבואר
שם בעובדא דשם שנשברה הספיגה בסמוך להיבשה •
ונמשך שם הכל בדעתו כדעת הרשב״א והרמב״ן והריב״ש
דבלא שהו העדים שיעור יציאת הנפש הוא בספק מה״ת •
וכתב בהנ״ל מחמת שהעידו העדים רק על שבירת הספינה
ולא על הטביעה וששהו עד שיעור יציאת הנפש • וגס שהי׳
אז בלילה בסוף החודש שלא הי׳ כלל אור הלבנה עד שלא
ראו איש את אחיו וע״כ אין לה היתר אף לענין דאורייתא
היא בחזקת האיסור יעויין בו • ומוכח דדעתו שהוא אס
הי׳ אור הלבנה והי׳ העדים ,מעידים ששהו שיעור יציאת
הנפש ולא עלה ששפיר אס נשאת לא תצא:

ואחרי

שראיתי שדעת המבי״ט ומהר״מ אלשקר
(לט)
שאף בלילה לאור הלבנה מעידין במשאל" ס
שמותרת בדיעבד אמרתי אעשה סמוכין בראיות האפשריות
למיעוט דעתי כי הדבר הזה הי׳ צריך אצלי תלמוד והוא
רבותא גדולה שתועיל ראית הלבנה לענין עדות זה וקצרה
דעתי למצוא 'לזה ראיות מוכיחות ־ ואסייע לזה כפי שידי

יד כהה מגעת • והוא " א׳ דביבמות (קכ"א ע״א) • בברייתא
איתא וחכ״א מיס שיש להם סוף אשתו מותרת * ושאין להם
סוף אשתו אשורה • ושם ולא היא לא שנא אינש דעלמא ול״ש
צורבא מרבנן דיעבד אין לכתחילה לא • וכן (שם ע״ב) ש״מ
הא דאמור רבנן משאל״ס אשתו אסורה הנ״מ לכתחילה
אבל אי נסיב לא מפקינן מיני׳ • ובכל זה התום הדברים ומשמע
דבזה האופן אשר .במים שיש להם סוף מותרת אף לכתחילה
ובמשאל״ס אסור לכתחילה לבד ובדיעבד מותרת • וכמו דבמיס
שיל״ס ע״כ דאין חילוק בזה בין ביום ובין בלילה כאשר
הוכחנו לעיל (אות ל״ז) כיון שראה ד׳ רוחות המים ושלא
עלה מותרת אף לכתחילה • כמו כן במשאל״ס ג״כ מותרת
עכ״פ בדיעבד :
שיטת הרשב״א והרמב״ן והריב״ש דבמים שאין להם
ב
סוף א״נ לא תצא הוא רק כשהעידו בפירוש כששהו
העדים שיעור יציאת הנפש " קשה טובא דהלא בהא דמשא
דאנסבא דביתהו מדבורי׳ דר״נ ומזה אומר הגמ׳ דש״מ
דבמיס שאין להם סוף אי נסיב לא‘ מפקינן מיניה • הנה
העובד ככבים לא אמר רק סתמא מאן איכא ביה חסא
טבע חסא • ולא העיד ששהא כו׳ והיא קושי׳ חזקה מאוד •
ובספר מראות הצובאות ס״ק קל״ד • מביא לזה הקושיא בשם
מהריב״ל ״ ותירץ דהש״ס נקיט לשון קלילא ונקיטא • והתירוץ
הזה הוא תמוה כי איך יקצרה הגמ׳ במה שהוא עיקרי
ותנאיי לענין הדין שאומר הגמ׳ בזה " וקיצורים כאלה לא
יקובל על הלב כלל • ולא נשמע ולא נראה בזה האופן • וע״ז

אמרו חכמים הזהרו בדבריכם :
צ״ל לתירוץ מהריב״ל• דהגמ׳ סמכה שנבין ממה
שאומר הגמ׳ ש״מ הא דאמרו רבנן מים שאין להם
סוף אשתו אסורה ה״מ לכתחילה כו׳ • דהוא באופן דמיירי
רבנן במה שאמרו כו׳ " ומה שנדע האופן שרבנן מיירי בשהוא
כו׳ הוא משוס דאמרו מיס שיש להם סוף אשתו מותרת מים
שאין להם סוף אשתו אסורה • ובמים שיש להם סוף דאשתו
מותרת הוא כשהעידו ששהוא עד שיעור יציאת הנפש • ובזה
האופן עצמו במיס שאין להם סוף אשתו אשורה והוא רק
לכתחילה • ובדיעבד דינו כמו במים שיש להס סוף • ואחרי
שע״כ על זה הסמיכות סמכה הגמ ,במה שקיצרה ולא ביארה
תנאיי עקריי א״כ לא נוכל לחלק שוב במיס שאין להס סוף
לענין דיעבד ממה שהוא במיס שיש להם סוף לענין לכתחילה

שטכ״£

אין חילוק בין סוג העד • ויש אנשיס
נ
שראייתם עובה מאוד בקרוב י וברחוק
חצי מול ואף פחות מזה אינם רואיס אס יש שס אדס ואס
לא • ולא נמצא מי שיאמר שאלו פסולים לעדות משאל״ס *
אלא ע״כ דמועיל ראי׳ הקרובית וכמו כן מועיל הראי׳
לאור הלבנה :
(מ) ןץף| ע״כ לפי הנ״ל דאין חילוק באיזה זמן בחודש
הוא כי לא יאמר שרק בחצי מולד • א׳ י״ב
תשצ״ג מועיל העדות וזולת זה לא ־ אבל רק לו אס יש
אור הלבנה המאירה שפיר דמי * כמו שאמרו לענין הכרה
דפי״ע דמעידין לאור הלבנה :

והחוש

יעיד ששעח הראי׳ השולט בלילה באופן האמור
הוא קצר מאוד • ואף אס יש אדס ברחוק חצי
מיל לא יראה ־ ועכ״פ לא ימצא בהחלע הנאבד והנעלם •
וע״כ דבזה השיעור כשלא עלה רובם למיתה הוא • ואף אס
הוא בנהר שבמקום שנפל הוא עמוק * והולך בחזקה ־ ובסוף
זה השעח לא עמוק כלל • וגס בסוף שעח הנ״ל פונה לצד
אחר באופן שהרוח יהי׳ שם ע״פ רחבה ומגרש לגלי׳ ומה שבה
לצד השפה • ועכ״ז הכל משפע אחד לנופל ביום שהעין
שולע עד פרסה * וגס אף אס הנהר הי׳ שוקעת בזמן
השקעת הרוחות * ועכ״ז הכל לכתחילה אסורה ובדיעבד
א״נ ל״ת * ואף שלשיטת הרשב״א והרמב״ן וריב״ש בלי
עדות ששהו עד יציאת הנפש הוא בספק מה״ת ♦ וכל מה
שהוא נוגע לספק איסור מה״ת לא שייך בזה כלל סברא
דלא פלוג • רק קם כדינו וא״כ ע״כ בהא דהנהר חזק וחריף "
ובמקום שנפל עמוק ומסוכן • לחון לשיעור שליטת עין
שבלילה הא מקום הצלה ועכ״ז אס נשאת לא תצא• ונחזי
אנן מה הוא הסברא בזה המוציאה מאיסור א״א דאורייתא •
אס שנאמר שרובם נשקעיס במקומם חדא דהוא אף אס ראינו
שגלגלוהו המיס לרואה ולא פליג מעמד בזו המקום שנפל
עכ״ז חד דינא לזה • שנית מאיזה צד יחוייב שבמקום מדרון
וחריפותא דנהרא לא יובילוהו ברחוק שיעור שליטת עין
שבלילה • שלא רחוקה היא כ״כ " ומאיזה צד יהי׳ לזה
משפע רוב שלא מוביל המים להלאה משיעור הנ״ל .ועל כרחך
יאמר שבתוך שיעור ההוא אף כי קרוב הוא יצא נפשו • ואס
כן קשה מאוד למה ביום שהראי׳ שולט שיעור פרסה
ואסורה לכתחילה :

אמ ם

במה שביארתי שיש שני מיני ראיות בזה ראי׳
3
(מא)
כללית ופרטית• ראי׳ כללית שלא עלה כולו והלך
לו זה נראה ביום בשיעור פרסה• אבל ראי׳ פרעיית שלא הריס

ראש כרגע ושאף רוח חיים מה וחזר וירד בעומק ותחת המים*
זה לא נראה אף ביום רק בשיעור ריס * שבע ומחצה במיל •
וא״כ אין יוכל להתברר זה מעידים שלא הרים ראש להלאה

משיעור ריס וכדומה " וע״י צירוף מעדים רבים הנה .זה הוא
כל אחד רק על חצי דבר וכמבואר כן בדברי הגאון מוהר״ח
מוואלאזין בתשובותיו הנ״ל ־ שאין מועיל צירוף עדים באופן
הנ״ל י ולכן נאמר דשפיר ע״י שבכל שיעור ריס או אחרי
שעח ריס מעמידת העד יכול להיות שהרים ראש בכל שטח קרוב
כי שוב אין רואה עוד בזה • וע״כ שפיר יוכל להתרחק להלאה

משיעור פרסה ויותר ויחי׳ אחרי ששאף רוח חיים ־ ושפיר
לשיטת ר״י יש בזה מיעוט המצוי שיחיו באופן שלא נראה הרמת
ראש ועכ״ז שפיר באמת הריס ראש להלאה משיעור ריס •
ובמשאל״ס מתרחק מהר להרוב ♦ וע״כ שכיחא זה האופן •

וק

שרת עמודי א״ש חלק א
וכן כאגמא דסמקי שהוא מקום נרחב עד שאין שולט העין
רוחותיו ואיכא גלים המשפילים ברוח הסוער וע״כ אין שולט
עין הרואה לענין הרמת רחש אבל בלא הרמת ראש לא יחי׳
אף בשיעורא שיתרחק במקום חריפותא דנהרא להלאה משיעור
שליטת עין בלילה לאור הלבנה • כי אחרי שלא יעצור חיל
להיות בלי נשימה בהכרה יגיע המיס לגרונו ויחנק וכאשר
כתוב כשם מהרי״ט מהוכחה דחנק הוא קילה ממיתת סייף •
וא״כ מאוד קצרה שיעור יציאת נפש כשלא ירים ראש כלל • ומה
גס אחרי הגלגול במים שמתבלבל דעתו לעצור בחוזק נשמת
רוח מפה ומחוטס • ולכן שפיר כשלא עלה בתוך שיעור
שליטת עין בלילה הוי ג״כ רובם למיתה • והטעם כי כל זה
האופן שירים ראש כרגע שישיג בכל עת הצורך לו נשימה חדשה
הוא רק מיעוטא • ורובא לא יגיעם זה האופן כי רק האומן
בהשעה הוא שט באופן שראשו הוא למעלה • אבל לולי זה
הנה עבע האדם החי לשקוע למטה • וכשורא לא טבע "
וגברא נטבע ונשקע וע״כ שכן הוא מהטבע • ולכן זה
הנפל במשאל״ס וירד למטה ולא נראה למעלה וודאי שנשאר
על הטבע שגברא נשקע ואף אס המיס בכח הורדתם והגלים
המורידים מגלגלים להנופל בהם ויורד כמורד אכל עכ״ז
עיקר קביעותי׳ הוא כהטבע להיות שקוע בתוכיכיות המיס
ולכן הרמת ראש למעלית המיס ולשאוף רוח חיים במהירות
הוא רק על דרך המיעוט :
(מב) ן □ץך; יבואר לנכון מדוקדק היטב שינוי לשונות שברש״י
שבדף קט״ו בסופו כתב וז״ל ואעפ״י שיש עדים
כשרים שטבע שמא צף מתחת המיס ויצא ובדף קכ״א ע״א בד״ה
אגמי דסמקי כתב ח״ל • ואינם מיס חיים כמיס שיש להם סוף
דמו שחינו יכול לשוט על פניהם למרחוק " ומתקשה בזה הב״ח
ליישב הסתירה וכת״ר ביאר שמה שכתב על פניהם הוא רק מה
שמוביל על ידם קרא רש״י לזה על פניהם • ומדחה בזה
להוכחת הב״ח מדקדוק רש״י שבדף קכ״א ע״א כמו שהאריך
בדבריו באות (ד) ולענ״ד אין לדחות לדקדוק הב״ח ברש׳יי
מכל וכל כי דברי רש״י בכללו הוא כמותר כי מבואר זה בהגמ׳
עצמו שאמר רב שילא אנא סברי כיון דקוו וקיימו כמיס שיל״ס
דמי ולא היא כיון דאיכא גלי אימר גלי אשפלו הרי דמפולש
הביאור בדברי הגמ׳ עצמו שבאמת אמרינן דגלי אשפיל וע״כ
הוי כמיס שאין להם סוף * שאשפילו למרחוק • ומעיקרא
חשב שמקוו וקיימי ולא יושפל ובמקומו הוא • והוי כמיס
שיש להם סוף * ואין שוס תועלת בביאור רש״י ובאריכותי׳ •
חבל חס נאמר שמה שכתב רש״י על פניהם הוא ביאור

צ

וההכרה במכין ההשמה ותנאי הוא אז לא לחנם האריך
רש״י כזה להשכיר לנו בדעתו הכרורה • ולכן נאמר דלא
יוכל להיות נמלט אם לא שירים ראש ככל פרק ופרק
כו׳ • והוא רק מחמת שההשעה הוא כחלק עליונותו של
המיס קרוב למעלה כתוך הגלים העליונים " והמה הס
הפועלים כעיזוז כח המורד לכלי ישקע למטה כטכעיותו
שמושכו יותר למטה מלמעלה • וכל מה שחריפותא דנהרא
יותר חזק יקחו וירימו מלמטה אל תוך חלק עליונותו ואף
שגס הטבע מתגכר להיות נשקע אל למטה • אכל גס כח
חריפותא דכהרא והגלים המשפילים מרימים לו שישוט על
פניהם • ומצד זה הי׳ שט ממש למעלה על פניהם •
אכל הטכע מושכו למעה ולכן שקוע הוא הכל כמיס ומחמת
שהוא כגכהותס יכול להרים ראש ־ ויש מיעוט הנמלטים
ומוכרח לומר כך ־ שאל׳׳כ אף כמיס שיש להם סוף • הנה
אך לו אס שולט הראי׳ כד׳ רוחות המיס מותרת אף
לכתחילה ־ וכיום הכה שליטת העין כדכר ידוע הוא רכה •
והרוחות מהמים המה ידועים " ושולט י׳״ו מילין כמו שהוכיח
כת״ר מהא דככורות ־ וא״כ למה לא נחוש שעלה כרחוק ולא
נראה כי הוא אינו ידוע ורק כשיעור פרסה מכורה על דכר
הנעלם והאכוד • אכל ע״כ שהטעם שכשעח ששולט הראיה
מד׳ רוחות הגלים לא גדולים כ״כ ואין כהס כח להרים הכל
למעלה כחלק העליון שיהי׳ יכול להרים ראש ככל פרק ופרק •

וזהו שחשכ רב שילא כמו כן באגמא דסמקי " ושוב הדר
שכהס שפיר איכא גלים המשפילים שישוט על פניהם והוא
כחלק העליון • משא״כ כמיס שיש להס סוף אין כח כהגליס
להרימו ולא יוכל להרים ראש • ושיוכל כריחוק מקום כאופן
ההוא " וזהו שדקדק רש״י לכאר סכרת רב שילא • כהא דסכר
שאין דומה למיס שאין להם סוף ששט על פניהם למרחוק •
והוא מכואר מדוקדק מאוד כדכרי רש״י שיעלה דבריו כזה
לכיאור העכין :
וזה לא קשה על הנ״ל איך הוא מדוקדק כ״כ איכות הגלים
שכשיעור שיוכל לראות המיס מד׳ רוחותיו אין כהס כח ׳
להרים שינשא הנופל " וכיותר משיעור ההוא שוב יש גלים
המשפילים ־ אכל כל מידת חכמים כך הוא • ויען כי אחרי
שאין רואה העין מד׳ רוחותיו שוב אין לזה שיעור וכאשר הוא
שטח גדול כיותר ורבת המים יש גלים יותר גדולים ויש כזה
מיעוט מצוי הניצול וע״כ שוב לא חלקו ואף אם הניצול לא ׳
מצוי כ״כ " והוא פשוט אין להאריך כזה  :אסר המלה״ד •

מחמת קוצר היריעה קצרתי

ככמה עניניס מזאת המערכה :

אמר

יהודא בן הגאון המחבר ז״ל המביא לביה״ד אם כי טרדות הרבות לא נתגוני אף בהשקפה להעביר עיני
בחידושי תורתו של מר אבא הגאון ז״ל כי טרדות הזמן השתרגו עלו על צוארי וגם כי שיחת הילדים תלו
בי • וגם כי זכיתי עד הלום לברך על המוגמר הדפסת כתבי קודש של מר א״א הגאון ז״ל רב תלאות על גבי
תלאות עברו עלי עד שאין ראוי לצאת בהם ורבו מלספור כידוע לכל עד כי יחום ה׳ וירחם עלי בתושאב״י י אכן
כאשר זאת מובן לכל מבין כאשר כשרון הענין הלז ידרוש כי ראוי ונכון שאבא גם אנכי באיזו גרגרים מח״ת לפי

קט שכלי אשר הנני ה׳ באיזו מקומן • והוא

(א) במס׳

גיטין (דף מ״ד ע״ב) בתוס׳ ד״ה שדה שנתקווצה
בשביעית פירש ר״ח קוצין התלושין בה אבל
מחוברין הן אסורים מדאורייתא דאמרינן בשבת (ד׳ ק״ג) התולש
עולשין והמזרד זרדין אס ליפות את הקרקע כל שהוא ואע״פ
דפטר התם בארעא דחברי' הכא ליכא לאוקמי בהכי דגבי
שביעית לא בעינן מלאכת מחשבת ע״כ * ולי הצעיר דבריהם

הקדושים תמוהין מגמר׳ מפורשת במס׳ מע״ק (ד׳ ב׳ וג׳)
גבי פלוגתא דרבה ור״י המנכש והמשקה מיס לזרעים בשבת
משוס מאי מתרינן בו כו׳ דאותיב שם ממתני׳ משקין בית

השלחין במועד ובשביעית ותירץ שם רבא אבות אסר רחמנא
תולדות לא אסר רחמנא עד מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא
ויעויין עוד שם גבי פלוגתא דר״י ור״א גבי החורש בשביעית
עד מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ועיין ברמב״ס פ״א מה׳
שמיטה הל׳ ב׳ וג׳ שפסק כרבא דתולדות לא אסור מן התורה
כ״א שנים וא״כ דברי התוס׳ צ״ע שמדמין שם מלאכת שביעית
למלאכת שבת :

(ב) בהרא״ש

פרק אלו טריפות סי׳ ל״ו פסק דבקרוס של
מוח לא חיישיגן לריסוק אברים ואין צריך
בדיקה

שרת עמודי איש חלק א
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בדיקה מהראיה שהביא מגמ' שם ע״ש ודלא כהרמב״ס בפ״ט
מה״ש שפסק שאף בקרוס של מוח צריך בדיקה מריסוק אברים
כאשר הביא הבעל לחם חמודות בציון קע״ג • ולפענ״ד נראה
להביא ראיה נכונה לדברי הרמב״ס ושלא כדברי הרא״ש והוא
מגמ׳ חולין (ד׳ נ״א) אמר ר״נ בית הרחם אין בו משוס
ריסוקי אברים א״ל רבא לר״נ תניא דמסייע לך תינוק בן יום
אחד מטמא בזיבה ואי ס״ד יש בו משוס ריסוקי אברים איקרי
כאן מבשרו ולא מחמת אונסו ודחי שם הגמ׳ הב״ע שיצא
דרך ■ דופן והביא שם עוד ראיה ודחי גס זה כגון שיצא דרך
דופן ואח״ז מביא ראיה מכרחת ה״ש ושוין שאם נולד הוא
ומומו עמו שזה מן המוכן וכ״ת ה׳׳נ שיצא דרך דופן דרך דופן
מי קדיש והא אמר ר״י מודה היה ר״׳ש לענין קדשים שאינו
קדוש דברחס דוקא תלי רחמנא • ואם כדברי הרא״ש ז״ל
דבקרוס של מוח אין בו משוס ריסוקי אברים הא כיון דקיי״ל
כיון שהוציא את ראשו חע״פ שהחזירו הרי זה כילוד לכל
דבריו כדתנן במשנה חולין (ד' ס״ח) וכן נפסק ביו״ד סי׳ י״ד
ובחושן משפט סי׳ רע״ז דאפילו רוב פדחתו הרי הוא כילוד
לכל דבריו וכאשר הובא בש״ך יו״ד שם סק״א וא״כ יכול להיות
שהוציא את ראשו דרך רחם וכבר הוא קדוש בבכורה ובראש
אין בו משוס ריסוק אברים והשאר נולד דרך דופן אלא ע״כ
מוכח מדברי הגמ׳ כדברי הרמב״ס דאף בקרוס של מוח יש
בו משוס ריסוקי אברים וא״כ שפיר מוכיח שם רבא מבכור
דלא אפשר גבי בכור לדחריי שיצא דרך דופן כי הלא אינו
קדוש בבכורה לכל הפחות עד שהוציא ראשו דרך רחם • ואס
בבית הרחם חיישינן בו משוס ריסוק אברים הרי הבכור הוציא
ראשו דרך ביה״ר ובקרום של מוח הא חיישינן בו משוס
ריסוק אברים ולדעת הרמב״ס שפיר מוכח כנ״ל ודו״ק :

( 0בם׳

שעה״מ פ״ו מה׳ מאכלות אסורות הל׳ י״ב מביא בשם
שיטה מקובצת למס׳ ביצה שהקשה לדעת הרמב״ם
ז״ל שם דס״ל שאסור לאכול בשר באומצא כ״א ע״׳י מליחה
והדחה ממתני׳ דביצה (ד׳ כ״ה) דתנן התס בהמה מסוכנת לא
ישחוט אא״כ יש שהות ביום לאכול כזית צלי ר״ע אומר אפי׳
כזית חי מבית טביחתה כו' דמכאן מוכח דבשר באומצא לא
בעי מליחה דאל״כ הרי כתבו הגאונים דשיעור מליחה כשיעור
צלי ומאי איכא בין שיעורא דת״ק לשיעורא דר״ע דהא ר״ע
מיקל יותר מת״ק מדקאמר אפי׳ כו׳ יעו״ש עד כי לדבריו היא
ראיה נכונה עד שיש לגמגם על דברי החוס׳ והרא״ש חולין
(דף י״ד) ד״ה ונסבין חבריא שהוצרכו להביא ממרחק לחמם
דבשר חי אין טעון מליחה דדם יאברים שלא פירש מותר •
ואמאי לא הוכיחו ממתני׳ דביצה הנ״ל דמוכח בהדיא דבשר
חי אין טעון מליחה • ולפענ״ד נראה דאין כאן קושיא כלל
כי לפי מסקנת הגמ׳ בביצה שם דבית טביחתה ממש הלא

מבואר בתוס׳ חולין (ד׳ ל״ג) ובר״ן נס פ׳ השוחט רפ׳ גה״נ
דבחותך כזית בשר מביה״ש צריך מליחה מדינא לצלי וחף
בדיעבד אסור אס לא מלחו וכן נפסק להלכה ביו״ד סי׳ ס״ז
סע״ג ברמ״א ויעויין בש״ך שס סק״ח שביאר זאת יותר וח״כ
אין מקוס לקושיתו כי לת״ק צריך שהות למליחה וצלי׳ ולר״ע
א״צ שיעור כ״א למליחה בלבד ואף לפי הה״א של הגמ׳ שס
ממקוס שעובחת אכילתה דהיינו בכי מעיה גס כן אין מקום
לקושיתו הלא מבואר בחולין (דף קי״ג) מימרא דרב משרשיא

דאין מחזיקין דס בבני מעייס וכן נפסק ביו״ד סי׳ ע״ה הלא
בזה בודאי גס הרמב״ס יודה שאין צריך מליחה באומצא :

(י) בירד

הי׳ רס״ה בש״ך ס״ק י״ב דתמה על המחבר
מנ״ל שיהא אסורבכל תשעה באב להריח בבשמים

כי דוקא במ״ש שנתקן ברכת הבשמים לתענוג להשיב נפשו
אסור בת״ב וכמ״ש באו״ח סי׳ תקנ"ו אבל שיהא אסור בכל ■
ת״ב להריח בבשמים זה י לא שמענו • וכן נראה שהסכים עמו
הגר״א ז״ל ס״ק כיו וכן המג״א באי׳ח סי׳ תקלו הסכים להש״ך
ודלא כהש״ע • ולפעלד נראה כהש״ע כי הלא ברייתא מפורשת
היא במס׳ מע״ק (ד׳ כ״ז) דאין מביאין את המוגמר ואת
הבשמים לבית האבל ועיין בר״ן שם כי האבל אסור בבשמים
כי אין לו להתענג בתענוגים וכן נפסק שם בש״ע יו״ד סי׳
שע״ח סעיף ז׳ " ואמרינן במס׳ תענית (ד׳ ל׳) ת״ר כל מצות
הנוהגות באבל נוהגות בת״ב ובכמה דברים עוד חמור יותר
ת״ב מבאבל כאשר ביאר זאת המלא בהלכות ח״ב כמו בתפילין
שאסור בו כמו ביום א׳ של אבילות מחמת אבילות דרבים אע״פ
שהיא אבילות ישנה ומעתה עולה דברי הש״ע כהוגן ואין מקום
לתמיהתס כלל ומה שעמד הש״ך על לשון הש״׳ע פס של
ומטעמא דאין מברכין על הבשמים במוצש״ק וכו׳ דכתב דמשס
אין ראיה כלל דהתס משוס שבא הבשמים לתענוג ולהשיב
נפשו * ול״כ דכוונת הש״ע הוא דלא כמו שהבין הש״ך רק דלא
נימא דאסור להריח בבשמים בט״ב כמו באבל מ״מ במילה
דתקנו הגאונים להביא הדס ולהריח בו אפשר דמשוס מצוה
מותר בט״ב ואינו אסור רק להריח ריח של רשות וע״ז כתב
דמ״מ אסור וטעמא דאין מברכין על הבשמים במוצש״ק שחל
בו ט״ב ואף דהתס נמי מצוה וחיוב איכא מדין המשנה ומ״מ
ביטלו בט״ב וק״ו בהדס של מילה שאינו אלא תקנת •הגאונים
בלבד דודאי אסור להריח בט״ב :

(ה) בט״ן

חו״מ סי׳ רצ״א במעשה שהביא שם בסעיף כ״ג
יעו״ש עד כי לפי דבריו הוא שאילה בבעלים •
אבל דבריו קשה לי הלא מבואר ברמ״א סימן שמ״ו סעיף י״ז
דכל היכא שאין החפץ שלו לא מקרי שאילה בבעלים והט״ז
שם בעצמו החזיק את דברי הרמ״א ושלא כדברי הסמ״ע שם

יעו״ש וצ״ע

:

אמר יהודא " הפעם אודה את ה׳ כי גבר חסדו עלי אשר נתן ליעף כה וזכני לברך על המוגמר על
הדפסת ספרו של מר אבא הנאון זללה״ה כן יזכני ה׳ ללמוד וללמד ולהוציא שאד כ״ק של מר אבא הגאון
׳ "
ז״ל לאור עולם באופן טוב וצלחה ולא ימוש התורה מפי ומפי זרעי ח״ז ע״ע אמן:

