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הקדמת
המחבר הרב בני

 ברכה. לנו השאיר אשר דל. הרב אבינו כ׳ חיבורי את להדפיס הקרש, מלאכת המלאכה אל בגשתנו
 קאר דל הרב אבינו כ׳ כהן בתוכה אשר .פאלאצק לעדת תודתנו להקריב לעצמנו חובה מוצאים הננו

 הגיעו עת ,התרנ׳ג מנ׳א כ׳ז יום עד .חייו לימי וארבעה השלשים לשנת הגיעו עת .התרכ׳ח הפורים מימי
 קרה אשר .הבאלטי הים חוף על ריגא שאצל בעלן כדוב נרו כבה ועת .חייו לימי ותשעה החמשים לשנת

.התרופפו אשר גוו לעצבי רפאות-תעלה שמה למצוא

 הדתיות השאלות ובפתרון .ה׳ בתורת הרבה בשקידתו אך מנוח מצא לא .דל המחבר הרב אבינו כ׳
 לעמו, לעדתו, חובתו את הקדשים צאן רועה ימלא לא לבדו בזה רק אשר ויתאושש, ראה הוא לבדנה,

 שיו ושר מרובים שענפיו לאילן דומה הוא תמים. פעלו ואץ ממעשיו, מרובה שתורתו והרב לארצו.
 . מאחיו הגדול הנביא בעקכי וללכת .העדה עניני גם ודעת בהשכל לכלכל יד לו הציב לזאת - .מועטים

 ותוצאות .הזה הכבד העול שכמו על וישם . מיתריה ולנתק ,רשע חרצובות לפתח עצרה קרא אשר

.ימיו בדמי לקבר אותו הובילה אשר ,לעייפה המשא מחלתו ראשית היו בטח ,הזאת העבודה

 מכמותה: החיים איכות יקרה אשר ,נחמתנו זאת אך ,ראשנו עטרת נפלה כי ,כים שברנו גדול
 נשים דל. הרב אבינו חיי החיים, איכות על ואם וכסף. זהב של ימים מאלפי בחצרות-יה, אחד יום וטוב

 וכתמר .אבותיו אל האספו אחרי גם ,הודו רענן כזית כי - .שנותיו ארכו אשר להגיד נוכל ,עין
.סלה יפרח

 .מפעליו בכל למשען לו ויהיו לימינו, תמיד עמדם על כאשר מגישים, הננו לעדתפאלאצק תודתנו את
 מדובבעלן עצמותיו אתנו הבאנו )אחרי .לקברות הובל בעת לו הראו אשר ,והאחרון הגדול הכבוד על כן

.לטובה אלוה לה זכרה ,הכבד האבל בעת ,לנו תנחומיה ועל .לפאלאצק(

 העמיסה אשר זוססמאן דל זאב מרדכי ר׳ הרב בת ביילע מרים היקרה אמנו תזכר טוב ועל
 , ולתעודה לת'רה ו*עת'ת כל להקדיש יוכל אש." למען לולעזר, ותהי׳ ביתה, וכלכלת הנהגת עול שכמה על

 אשר .לו זה הי׳ מאתה ורק .דל הרב אבינו כ׳ רוח אח להעכיר מבלי ,ויגון בעמל שנותיה מבחר ותבלה

 לעולם ,נאמר כזאת אשה ועל .מעצור מבלי התלמוד בים וישוטט ,הקדושה התורה של מאהלה מש לא
.כחבר חבר ואשת . חכם תלמיד בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור

 ימצאו אשר ונקווה הנשארים, הספרים נדפיס בעת דל. הרב אבינו כ׳ תולדות את נדפיס ה׳ יעזרנו אם

.-שמעו את שמעו אשר .אלה כן פנים אל פנים אותו ידעו אשר אלה כאשר ,רוח קורת בהם

התרנ״ר סיון לחודש ימים עשרים א׳ יום

। ברבה; בנימין
, בדמע הכותבים

ברבה; אברהש (

המחכר־^ס הרב יורים' רשות בלי הזה, הספר להדפיס אסור הקיר״ה וחוקי התורה הוקי עפ״י“ב״י



ותשובות שאלות

אלעזר רבי משנת
או־ה ראשון הלק

א תשובה
 ועל .מברנין מצות איזה על למה בטעם

. מברכין אין מצות איזה

 הרשב״א בתשו׳ )והובא להראב״ד השיב פלט בן יוסף ה׳ך )א(
 ובאבודרהם קפ״ט סי' לרמב״ן ובמיוהסות י״ח סי׳

 למה הדבר בטטס בקיצור( קע״ט סי' דעיס ובתמים ג' שטר
 בזה וכ׳ .מברכין אין ובקצתן עליהס מברכין המצות בקצת
 שאינה מצוה על מברכין דאין הוא הראשון והכלל .כללים כמה
 ונמצא חבירו בה יתרצה שלא שאיפשר העושה ביד כולה תלוי׳

 ענייס ומתנת הצדקה על מברכין שאין הטעם וזה מתבטל מעשה
 עשיית כגון לב״ד מסור שהוא דבר וכן .והענקה הדלים והלואת
 לן ומנא עוד וכ׳ . דעתו את הבע״ד יקבלו לא שמא הדיינין

 דהשתא אע״ג דמי דמיעקרא כמאן למיעקרי׳ שאפשר מצוה דכל
 אפי׳ בעציצו שותה כיצד נערות אלו בפרק דתנן מיעקרא לא

 רשאי שאינו עלי' לבוא ראוי' שאינה עד כו׳ סומא ואפי׳ חגרת
 עלה ואמרי' לו הראוי׳ חשה לאשה תהי' ולו שנאמר לקיימה

 ודחי עשה אתי אמרי׳ היכא א״ל ל״ת ונדחה עשה וניתי בגמ׳
 אבל לעשה לקיימא דלא איפשר דלא בצרעת מילה כגון ל״ח
 כיון אלמא כלל לעשה איתא מי בעינא לא אמרה אי הכא

 כמאן הו״ל לי׳ עקרה לא דאכתי אע״ג לעשה למיעקרי' דאיפשר
 רחמנא חייבי׳ דילה הנאה ומשוס הואיל קביעה לא דהא דליתא

 לי' איעקר הנאה להאי לה בעינא לא דאמרה וכיון למנסבא
 בפני ועמידה ואס אב וכבוד למורא מיני' וגמרי׳ .שבהם מ״ע
 על שמחל שהרב דידהו עשה להאי למיעקרי' ואיפשר הואיל רבו

:עכ״ל מחול כבודו כבודו

 יש אב וכבוד למורא מינה וילפינן דמסיק במאי והנה )□
 מנין ת״ר )ל״ב.( בב״מ מפורשת מסוגי׳ להקשות

 לו ישמע שלא יחזיר אל לו שאמר או הטמא אביו לו אמר שאס
 חייבים כולכם כו׳ שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש שנאמר
 דכבוד עשה אין בלא״ה לי' תיפוק לזה קרא צריך ומה .בכבודי

 כלל לעשה ליתא בעינא לא אמר דאי משום ל״ת דוחה אב
 דמי דלא ותי' הסוגיות על זו קושיא הקשה ובש״מ .במאנם כמו

 לפי אמנם "ש עיי לאשה תהי' דולו לעשה אב דכבוד עשה
 .הכ״ל מסוגיא קשה אהדדי להו דמדמ• הנ״ל התשובה דברי

 כבוד דשאני דאפ״ל דהש״מ זו קושיא צ״ז רסי׳ תי׳ החושן והקצות
 ואפי׳ ל״ת דחי ולכן ,המקום לכבוד כבודם שהוקשה ואס אב

 שס כדאמר קרא לאו טעמא מהאי דדחי ס״ד הוי ול״ת עשה
 ועפי״ז .ול״ת עשה דהוי אף דחי דלא קרא בעי דמש״ה בב״מ
 אמינא הוי הס״ד דלפי דאף פלט בן הר״י דעת גס ליישב אפשר

 ול״ת עשה ואפי׳ שפיר דחי המקום לכבוד כבודם דהוקש כיון
 דהאי שפיר אמינא הקישא מהאי לאפוקי קרא דכתיב השתא מ״מ
 כתבו וכה״ג גרידא ל״ת אפי׳ דחיא ולא עשה משאר קילא עשה

 אחד בס׳ ראיתי הנה אך .כו׳( ניגמר ד״ה )ו'. ביבמות התום׳
 וכ׳ ארי׳( שם תשו׳ )והוא קצוה״ח בעל על שהשיג מחדש נדפס

 דהוקש עדיין ידע דלא הס״ד דלפי במקומה הסוגיא ראה שלא
 אי אפי׳ לי׳ תיפוק ול״ת מעשה ומקשה .המקום לכבוד כבודם

 לעשה ליתא בעינא לא אמר דאי משוס דחי לא לחוד ל״ת הוי
 בהא דהנה .קצוה״ח בעל הגאון דיבר דיפה נראה ולענ״ד .כלל

 בזה יש כלל לעשה ליתא בעינא לא אמרה אי בכתובות דאמר
 איתא מי וז״ל הרשב״א בחי׳ יחד כתובים והם .פירושים שני

 דלא סהדי אנן נמי לי׳ אסורה כי לעכובי מצי דאיהי וכיון כלל לעשה
 בעינא לא דאמרה עד לה כופין לי׳ בעינא אמרה ואפי' לה ניחא

 ולדידה לו אסורה שהרי לה דניחא סהדי אנן הכי אמרה וכי
 כדאמרי׳ מיפקדא נמי איהי מיפקד דאיהו היכא דכל אסור נמי

 שאינו לעשה ודמי כו' כלל לעשה איתא מי אחר פי' . ביבמות
 מי .בכתובות ברש״י כתב הראשון וכפי׳ דחי דלא בכל שוה

 וכפי׳ . רוצה איני לומר אותה מלמדין נמי השתא לעשה איתא
 שאינה עשה דהוי כו׳( אס ד״ה )ט״ו. מכות התום' כתבו הב'
 .התום׳ עכ״ל כלל לעשה ליכא בעינא לא אמרה שאם בכל שוה

 לפי' שייך לא כבוד גבי דב״מ מסוגי׳ הקושי׳ עיקר הנה והשתא
 .באב שייך לא דזה רוצה איני לומר אותה דמלמדין הראשון

 שברשב״א השני לפי' היא דהקושיא זיין( אות סוף לקמן )ועיין
 והשתא בכל שוה שאינה עשה דהוי כנ״ל במכות התום׳ דעת והוא
 דטומאה בלאוי בברייתא מיירי דבב״מ הקצוה״ח של תירוצו א״ש

 ליתא דטומאה בכל שוה שאינן לאוין נמי דהוי אבדה והשבת
 ]אמנם כבודו לפי ואינה לזקן פרט אבדה והשבת ונזיר בכהן אלא

 לאו הוי אבדה דהשבת מוכח .ואכתי ד״ה )ה.( דיבמות מתום׳
 אתא( למאי קרא ד״ה ל' )ד׳ ב״מ ש״מ ועיין בכל השווה ועשה
 בכל שוה אינו נמי הוי אבדה דהשבת מפרשים יש בשם הביא

 ומ״מ .יעויי״ש דבריהם ודחה פטור כבודו לפי ואינו דזקן מטעם
 עשה האי דב״מ בגמ׳ התם דפריך קצוה״ח בעל של תי׳ א״ש

 והאי
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 לחוד ל״ת אפי' אב כבוד דחי דהיכי פרי־ ולא ול״ת עשה והאי
 ליתא בעינא לא אמר דאי כנ״ל בכל שווה שאינו עשה דהוי

 שאס ברישא דאמר מגגאי גס להקשות דרוצה משוס .לעשה
 שפיר דחי הוי ול״ת עשה הוי לא אי ובזה העמא אביו לו אמר

 בן כהר׳יי ס״ל לא ע״כ התום' ומ״מ .בכל שווה אינו דעומאה
 . בכל שווה שאינו עשה והוי למאנס דמי אב דכבוד פלט בן

 כו׳( הא ד״ה )ל׳. וב״מ שס ביבמות מידי מקשי הוי לא דא״כ
 סוברי׳ דהתוס׳ אלא .בכהניס אלא שוה אינו דטומאה דעשה

 בשיטה וכמ״ש כו' בעינא4 לא אמר אי שייך לא אב דבכבוד
 שפיר בכל שוה הלאוין דגס כיון וא״כ )ל״ב.([ ב״מ מקובצת

 וביבמות דכבוד. עשה כמו בכל שוה שאינה עשה להו דחי
 קרא לאו דאי שפיר י״ל דשבת מלאוי רק דמיירי ברייתא דמייתי

 כמסקנא המקום לכבוד כבודס דהוקש משוס דדמי אמינא הוי
 :פלט בן הר״י לדעת בע״ה וברורים נכונים הקצוה״ח ודברי דב״מ

 ולו ברייתא )נ״ט.( ביבמות מייתי הא קשה דא״כ אלא )ג(
 וחלוצה וגרושה לכה״ג לאלמנה פרט לאשה תהי׳

 בכל שוה שאינן לאוין נמי הוי לאוי הני והא .הדיוט לכהן
 שייך לא ובזה לאוי להגי לאשה תהי' ולו עשה דחי לא ואפ״ה

 עשה אלא הוי לא דמה״ט כו׳ בעינא לא אמרה אי הגמ' תי'
 דחי ושפיר בכל שווים שאינן נמי הוי לאוין והני בכל שוה שאינה

 ד״ה )שם בכתובות התום׳ שכ׳ מה לפי וי״ל .כהאי עשה להו
 דקרא מייתורא נמי אי הב׳ בתירוץ כו׳( ל״ת ונדחה עשה ניתי

 לחייבי נוקי דקרא ויתורא ל״ת וידחה עשה דליתי ופריך דריש
 כ״ט:( )כתובות שם והנה כו׳ שרינן הוי קרא לאו דאי כריתות

 שיש אשה אומר התימני שמעון לאשה תהי' ולו ברייתא מייתי
 לפי והשתא .לקיימה הראוי׳ אשה אומר מנסי' בן ר״ש הוי׳ בה

 כריתות לחייבי קרא מוקמינן דהוי ל״ת ונדחה עשה ניתי הקושיא
 תפסי לא וח״כ הוי׳ בה שיש אשה התימני שמעון כר' דרשי׳ הוי

 איתא גני בעינא לא אמרה אי דאמרי' השתא אבל .קדושין בהו
 לאשה תהי' ולו מעשה מופקעין גמי לאוין חייבי אפי' א״כ לעשה

 .לו הראוי' אשה לאשה תהי׳ ולו לדרוש אנו צריכים ע״כ א"כ
 דחי דהוי אך דכהונה לאוין חייבי נמי אימעוט ממילא וא״כ

: מקרא מימעוט מ״מ דידהו לל״ת עשה

 יהושע הפני דהנה אחת קושי' עוד ליישב יש ובזה )□
 וניתי בגמ׳ פריך מאי דמקשו התום׳ על הקשה

 אשה לאשה תהי' ולו קרא מייתי במתני׳ הא ל״ת ונדחה עשה
 עשה לחייבי אתי דקרא % הא הפנ״י והקשה .לו הראוי'

 אך זו קושי' שם ותי' עשה דוחה עשה דאין ואדומי מצרי
 לקושי׳ ליכא דמעיקרא .קושייתו וגס .תירוצו דחה בהפלאה

 דמאנס עשה תדחי תיתי דמהיכא קרא ל״צ עשה דלחייכי כלל
 .עשה מהאי עשה דהאי אולמי׳ מאי ואדומי דמצרי לעשה
 דהוי לכ״ג בעולה למעט אתי דקרא נימא לי קשה אכתי אמנם
 קמ״ל לה דחי תהי' דולו דעשה וס״ד בכל שוה שאינו עשה
 להו דחי לעולם לאוין איסורי אבל לו הראוי' אשה דבעינן קרא
 ניחא הנ״ל לפי אמנם .ל״ת ונדמה עשה ניתי דפריך והיינו עשה
 היינו לאשה תהי׳ דולו גננסי' בן כר״ש קרא דרשי׳ דעכ״פ כיון

 עשה וחייבי לאוין חייבי .בכלל הכל א״כ לקיימה הראוי' אשה
 התום׳ מ״ש אבל .גנקרא וממעיטו בהו קרינן לקיימה ראוין דאין

 אשה מפרשינן דהוי ניחא ח״כ למעוטי דאתי אמינא דהוי לתרץ
: התימני כר״ש הוי' בה שיש

 דברי ליישב ארוכה מעלה אינו זה כל באמת הנה אך )ה(
 דבר הוא סברתו ויסוד דבריו דעיקר פלט בן הר״י 1

 הצדקה אין העני יתרצה שלא שאיפשר דמשוס ומתמיה פלא
 עלי׳ יברך לא זה שמטעם רוצה כשהוא אפי׳ כלל למצוה נחשבת

 לוגנר תיתי מהיכא ל״ת דחי לא טעמא דמהאי בגמ׳ אמרי' ואס
 וכבר מ״ז סי׳ בתשו׳ מהרי״ט בזה תמה וכן ברכה גבי כן

 אמרה אס דאמר בהא דכתובות שבגמ׳ הפירושים שני הבאנו
 זה שייך דלא פשיטא לפירש״י ואי .לעשה איתא מי בעינא לא

שתאמר אותה ללמוד שיכולין דכיון ל״ת דוחה עשה בעינן אלא

או״ח

 • הל״ת על לעבור מוכרח ואינו העשה גנמנו נסתלק רוצה איני
 ועל לקבל רוצה כשהעני הצדקה על לברכה ענין זה מה אבל

 משוס התום׳ לפי' ואס .זה בכבוד האב כשרוצה אב כבוד
 בכל שוה שאינו עשה הוי לעשה ליתא בעינא לא דאמרה דכיון

 בכל שוה שאינה דעשה הל״ת דחי' לענין אלא שייך לא זה גס
 שאינה עשה דהוי בכך מה ברכה לענין אבל .ל״ת דוחה אינה
 ברכת עלייהו ומברכינן בכל שוות שאינן מצות כמה הרי בכל שוה

 : פטורות שהנשים גרמא שהזמן מ״ע רבות וכהנה הבן ופדיון כהנים

 בפי׳ כרש״י ס״ל דלעולס פלט בן הר״י דברי טעם רב״ל (1)
 דמלמדין והיינו כו' בעינא לא אמרה דאי דאמרי' הא

 התלויות מצות ושאר ברכה לענין וסברתו .בעינא לא לומר אותה
 בקבלת העני יחזור הברכה לאחר שמא משום העושה זולת ברצון

 פשט משמעות וכן .לבטלה ברכה ויהי׳ בכבודו האב או הצדקה
 כולה שתלוי׳ מצוה על מברכין שאין פלט בן הר״י לשון
 ברכה הוי אי בזה לדון יש דאכתי משוס אך .כו׳ העושה ביד

 צדקה לקבל רוצה שהעני עתה מ״מ אח״כ שיחזור נהי לבטלה
 ושפיר האב ולכבד צדקה ליתן מצוה איכא בכבוד רוצה והאב
 רוצים שהם מה לפי כי הכבוד על או הצדקה על וצונו מברך
 מ״מ אח״כ שיחזרו בכך ומה .כן לעשות בזה מצווה הוא עתה

 .זה בשביל למפרע המצוה נתבטלה לא כי לבטלה ברכה יהי' לא
 . אונס גבי כן אמרי' דלא דכתובות מסוגי׳ ראי׳ מייתי וע״ז
 המצוה דנעקרה והיינו לעשה איתא מי בעינא לא אמרה אי אלא

 ממנו ולהפקיע תרצה שלא ללמדה מצי היכי דאל״ה למפרע
 לקיימה מחויב עכשיו הרי אח״כ לקיימה יוכל שלא עשה המצות
 ע״כ אלא .המצוה מבטל הוא תרצה שלא מלמדה שהוא ובמה

 . כלל וליתא דמיעקרא כמא; לה הוי למיעקרה דאיפשר כיון
 בצדקה רוצה העני ואין אח״כ חזרו אי ברכה לעני; ה״ה וא״כ
 למפרע כלל וליתא למצוה דמיעקרא כמאן הוי בכבוד והאב
 דברי בביאור בע״ה שנ״ל מה זהו .לבטלה ברכה שבירך ונמצא

: בזה פלט בן הר״י

 לא אמרה דפי' כרש״י ס״ל פלט ב; דהר״י הנה ול^י״ז )!(
 רוצה איני לומר אותה שמלמדין היינו כו׳ בעינא

 לא אב כבוד גבי דהתס דב״מ כנסוגי׳ כלל קשה לא ממילא
 מ.( )בכתובות ישינים ובתום' .למחול אותו שמלמדין לומר שייך

 דאין דיבמות בפ״ק קרא אצטריך אמאי עזרא הר״ר הקשה כ׳
 בעינא לא אמר דאי עשה ליכא הא שבת דוחה דכבוד עשה

 האב כשצוה מיד מ״מ דהתס וי״ל כלל לעשה איתא מי לכיבוד
 פירוש עפ״י ג״כ הדברים פירוש ונ״ל כו' מצותו לעשות עשה הוי

 שייכות יש דמ״מ לו והוקשה בעינא לא לומר אותה דמלמדין רש״י
 מ״מ האב את ללמד שייך שלא דאך כן לומר אב בכבוד ג״כ

 שכ׳ כמו בעינא לא שיאמר עד אותו כופין שב״ד י״ל אכתי
 האב כמצות לקיים חייב האב דבצווי תי' ולזה אנוסה גבי הרשב״א

: לאנוסה דמי ולא תיכך

 מברכי; דאין פלט בן הר״י דעת שפירשנו מה כעין והנה )ח(
 כתבו לבטלה. ברכה חשש משוס הצדקה על

 ברכת לענין אישות( מהל' )בפ״ג מיימוני מהגהות הראב״ד
 ברכה מברך ונמצא תתרצה לא שמא תחלה מברכינן דלא אירוסין
 דאינו נהי פלט ב; להר״י נמי ויקשה .בסוף מברך אלא לבטלה

 יברך מ״מ לבטלה ברכה חשש משוס תחלה הצדקה על לברך יכול
 בברכות דאיתא מאי עפ״י ונ״ל .הצדקה מעשה קיום אחר

 מהו ברך ולא ושתה שאכל מי מסדא מר׳ מיני׳ בעו )נ״א.(
 שוס ויאכל יחזור נודך וריחו שוס שאכל מי א״ל ויברך שיחזור

 סעודתו גמר אפי' הלכך רבינא אמר נודף ריחו שיהא כדי אחר
 על אקב״ו ברוך בעלייתו אומר ועלה טבל דתניא ויברך יחזור

 גברא מעיקרא הכא חזי לא גברא מעיקרא התם היא ולא הטבילה
 דמעיקרא ודיחוי כו' מעיקרא התם ,ופירש" אדחי ואדחי והואיל חזי
 וכיון איחזי מעיקרא הכא אבל מברך הדר מתקן ולכי הוא דיחוי לאו

 דמסקינן אך והנה רש״י עכ״ל אדחי ואדחי והואיל אידחי דגמר
 היינו דיחוי הוי דמעיקרא דדיחוי דוכתי ושאר )ז:( בקדושין

בקדשים



או״ח ר״א משנת שו״ת

 ראשו נקטם )ל״ג.( בסיכה לן דמבעי׳ שאני מצות אבל בקדשים
 התום' וכ׳ בתיקו ומסיק מהו ביו״ט חמרה בו ועלתה בעיו״ט

 דדיחוי לן פשיטא דבקדשיס ואע״ג דמעיקרא דיחוי הוי דהכא שם
 מסקינן הא וכ״ת ל; מספקא מצוות גבי מ״מ דימוי הוי דמעיקרא

 דמיין לא דיחוי הוי לא דמעיקרא דדיחוי תפשוט אשמור גבי
 בן הר״י דברי א״ש והשתא כו׳ ללקט דבידו התם דשאני להכא

 על לברך יכול שאינו דמעיקרא דיחוי הוי דבדיד; דנהי פלט
 בידו הוי דלא כיון מ״מ המעשה יתבטל שמא משוס הצדקה

 ברכות וס׳ דימוי יש אי לן מבעי א״כ .המקבל בדעת תלוי דהא
 לבסוף מברך לטבול דבידו וטבילה .כלל מברך אינו ולכן להקל

 ד״ה )י״א: ברכות התום׳ דברי ג״כ יתיישבו ובזה .מתקן לכי
 שאינו משוס בסוכה השינה על מברכי; דאין דהא שכ׳ שכבר(

 דכיון א״ש הנ״ל פי ועל אח״כ יברך עכ״פ וקשה ישן אם יודע
 ה״נ אח״כ לברך יכול ואינו לגמרי דיחוי דהוי י״ל בידו דאין

 שירצה מתי לישן בידו שאין שם התום' כמ״ש בידו שאין בשינה
:אח״כ גס מברך אינו ולכן

מברכי; איך והגמי״י הראב״ד על לפי״ז יקשה אמנם אך )ט(
 בידו שאין מעיקרא דמוי דהוי כיון אמ״כ אירוסין ברכת 1

 בדעת גס אלא לבדו בו תלוי שאין הצדקה מצות כמו לתקן
 ולא להקל ברכות וס' דחוי הוי אי לן איפשיט לא ובזה .אמרים

 כלל מברכין דלא צדקה גבי כמו זו ברכה כלל לברך לנו הי׳
 להכניסו ברכת גבי כן כתב ג׳ שער ובאבודרהם .כנ״ל מה״ט

 ורבינו גאון שלום שר הרב בשם והביא המילה לאחר שמברכין
 כנברכין אין אחר ביד תלוי׳ שהיא מצוה שכל ובעהע״ט תם

 תתקלקל שמא משוס בחמלה שס מבואר והטעם לעשייתה עובר
 ואי; דימוי דהוי הנ״ל ולפי .לבטלה ש״ש מוציא ונמצא המילה

 ונראה .בצדקה כמו לברך לו הי' לא המעשה לאחר אפי׳ בידו
 שלא שאסור רק פו״ר היא המצוה עיקר דבאירוסין לחלק שיש
 אך וא״כ העריות על וציונו הברכה נוסח הוי והכי אירוסין ע״י

 ברכת וכן .לעשייתן עובר הוי אכתי האירוסין אחר כשמברך
 והרי באבודרהס שם כמ״ש לפריעה מילה בי; דמברך להכניסו

 עובר הוי אכתי וא״כ )קל״ז:( שבת מל לא כאלו פרע ולא מל
 דמברך הסעודה בתוך ונזכר בירך ולא לשכח ודמי לעשייתן.

 מקום לי יש דעדיין אלא .ח׳( סעי׳ קס״ז )סי׳ בשו״ע כמ״ש
 עליהן דמברך פיו לתוך משקי; הכניס גבי הרא״ש ממ״ש עיון

 שאינו סעודתו שגמר עד בירך ולא ושכח לאכל דמי ולא אח״כ
 ודומה בפיו המשקין בעוד בירך שלא שנזכר הכא דשאני גוברך

 הי' שלא אלא לבליעה קודם שנזכר מה לעשייתו לעובר קצת
 יכול הי' שלא שאך הרי עכ״ל ז״ל הראב״ד פי' וכן לברך יכול

 שלא כיו; דאדחי נימא לא ואמאי אח״כ מברך מ״מ תחלה לברך
 .יעוי״ש[ קע״ב בסי' הרמ״א זה לדין ]והסכים לתקן בידו הי'
 עובר הוי איך הם תמוהים הרא״ש דברי בלא״ה גס באכנח הנה אך

 כתב יו״ט ומעדני .אז בירך שלא אך תחלה שנזכר מה לעשייתן
 התם הא פלא הדבר ולענ״ד .לטבילה דמי׳ לברך יכול דלא כיון
 הוי התם בגמ׳ כמ״ש נראה דהי׳ הכא משא״כ כלל נראה לא

 נזכר אס נפ״מ ומה כו׳ חזי גברא מעיקרא הכא מעיקרא דיחוי
 ונראין .נזכר שלא או שבפיו המשקי; כנחמת לברך יכול ואינו
 )בסי׳ וז״ל וכ' הרא״ש בלשון קצת שהוסיך הפרישה דברי בזה

 והי׳ פיו בתוך הי' שהמשקין בעוד דנזכר הכא דשאני קע״ב(
 ליחא השכמה זמן דכל לעיל משא״כ יכול שאינו אלא לברך מחויב

 כיון דבמשקין דמלתא פירושא הכי והשתא כו' חוב תורת עליו
 נדחה הוי לא א״כ יכול הי׳ שלא אלא ברכה בחיוב והי׳ שנזכר

 בחיוב הי׳ דלא ושכח באכל משא״כ לעשייתן עובר גם כלל
:לגמרי נדחה והוי כלל ברכה

 טבילה בין לחלק דברכות בגמ' ממ״ש לפקפק יש עדיין וט״ט )י(
 נראה והכא מעיקרא דיחוי הוי דהתס בירך ולא לאכל

 נראה אפי' א״כ לתקן בידו משוב שוכח אי דממ״נ .ונדחה
 שבידו כל אמר אשי ר' )ל״ד:( בזבחים כמ״ש דחוי הוי לא ונדחה

 לזכור ברשותו ואינו ששכח כיון לתקן בידו אין ואי .דיחוי הוי לא
 וכנ״ל הצדקה בברכת כמו אידחי מעיקרא דחוי הוי אפי׳ א״כ

 הכי גמרא קאמר בברכות דהתס י״ל מיהו .אח״כ מברך ואינו
 בסוגיא התם קאמר ורבינא רבינא דמייתי סייעתא לדחות

 ונדחה דנראה ס״ל אלמא אשי כר' אמר ולא אחר תי' דזבחיס
 בין לרבינא בסוגיין מחלק ולכן דימוי והוי שבידו כנה מהני לא

 בידו ללאו בידו שבין החילוק אבל ונדמה לנראה דמעיקרא דיחוי
 דיחוי הוי לא ואי דמעיקרא בדימוי ואפי' כלל לרבינא דל״ל י״ל

 סעודתו גמר דאפי' דס״ל ורבינא .דחוי הוי לא נמי בידו לאו אפי'
 אח״כ אפי' הצדקה על מברכינן דלא שפיר סבר מצי מ״מ מברך
 בברכות דיחוי כלל דל״ל משוס לאו בברכות הכי דס״ל דהא
 קא דממילא אבל'האי )מ״ז.( בסנהדרין כמ״ש טעמי׳ י״ל אלא
 לא דאפי׳ דמי כישן כלומר בתום' שס ופי׳ דכני כישן איכנא דחי
 נמי והא מתער דממילא משום דחוי להיות ראוי אינו חזי הוי

 ולא מדכיר ממילא בשוכח לרבינא י״ל נמי והכא משתפי מכנילא
:דחוי הוי חבירו שיתרצה דצריך כיו; צדקה גבי משא״כ דמוי הוי

 נ״ד )סי' סופר מחם בס' תשו' שתי זה בעני; מצאתי שלב )יא(
 על שהקשה הרמב״ן בשם ה״ה דברי הביא ושם ונ״ה(

 עובר מברך המצות כל דקאמר מהירושלמי למעלה שהבאנו הראב״ד
 דבר ערות בך יראה ולא משוס פי׳ בביאה ממקדש מוך לעשיית;
 בפסחים וכן לעשייתן עובר מברך ושטר בכסך המקדש משמע
 לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל רב כייל כללא דיל; בש״ס

 והנה .נשואי; ולא אירוסין לא מידי שייר לא ותו מטבילה חוץ
 מידי קשה לא בע״ה הראב״ד דעת למעלה שביארנו מה לפי

 עובר מברך דלא הוא בביאה דכנקדש בירושלמי דמשמע דהא
 א״ש לעשייתן עובר מברך ושטר בכסך מקדש אבל לעשייתן

 לעשייתן עובר הברכה הוי ושטר בכסך דמקדש משוס לפמ״ש
 לנו ואסר מברכי; אנו ועלי׳ העיקר דהיא הביאה קודם דהיינו

 לברך יכול אינו בביאה מקדש אבל הנשואות והתיר הארוסות
 לעשייתן עובר בזה לקיים יכול אינו ע״כ וא״כ . הביאה קודם
 מטבילה לבד לעשייתן בעובר הכל דכייל בפסחים דידן ובגמ׳
 האירוסין לאחר מברכין אפי׳ האירוסין דברכת משום נמי ניחא

:לעשיית; עובר מיקרי מ״מ

 על שהקשה כנהרצה״ח הגאון בשם הביא נ״ד בסי' לשם )י□
 כיצד דריש מירושלמי הנ״ל פלט בן הר״י תשובת

 ובירך חגי ר׳ קפץ חנוואתא לבי סלקין ירמי׳ ור' חגי ר' מברכין
 שכל מנין .ברכה טעונין המצות שכל עבדת יאות ירמי' ר׳ א״ל

 היינו חינוניתא דבי פולדא הר״א ופי' כו' ברכה טעונ׳ המצות
 הא וקשה כו' תשפוט בצדק של מ״ע על ובירך הדיינין מושב
 משוס הדיינין על מברכין דאין מבואר הנ״ל פלט הר״י בתשו׳

 הנ״ל מהירושלמי היפך זה וא״כ הדין את עליהם יקבלו לא שמא
 אלו הירושלמי בדברי אחר פי' שם שכ' משה בפני ראיתי אמנם

 ברכה טעונ' המצות שכל ומ״ש פירות שם שמוכרין חנוותא שפי'
 קודם כמצות הן הרי ומלואו שבעולם דבר דכל משוס היינו

 מסובל ואינו זר הוא זה שפי׳ יראה בירושלמי והמעיין .ברכה
 בפירוש כמ״ש הוא הירושלמי בפי׳ והעיקר .הירושלמי בלשון כלל

 או ב״ד עפ״י החנויות על משגיחים הי׳ שהם חרדים ס' מבעל
 והמאזנים המדות לקדש קדשנו אשר וברכו בעצמם הב״ד שהי'

 עליהם מברך המצות שכל בירושלמי דאמר אהא שם והביא .כו׳
 נהגו ולא כו׳ צדקה נותן כשהי׳ מברך שהי' אלי׳ לר' מצאתי כן
 הרשב״א נשאל וכבר מברכין אין ובקצת מברכין בקצת אלא כן

 ראה החרדים הנה .מאלו אלו נשתנו מה טעם לתת ונדחק
 הרשב״א תשו׳ ראה וגס .מפרשם שהוא .אלו הירושלמי דברי

 דברי שהם הרשב״א דברי על מהירושלמי לו הוקשה לא ואעפי״כ
:פלט בן הר״י

 מקשו התום' דהנה אזיל לשיטתו דהירושלמי נ״ל זה וליישב )י□
 ל״ת ונדחה עשה וניתי פריך )מ.( בכתובות

 ג׳ ותי׳ לו הראוי׳ אשה דבעינן מקרא במתני' בהדיא דריש הא
 ולו אלא ממתני׳ לי׳ מפיק דקרא מיתורא דלאו חדא .תירוצים

 לו ראוי׳ שאינה אשה ממעט ולהכי מדעתה משמע לאשה תהי'
 למוקמי דמצינו אלא דריש דקרא מיתורא דלעולס ב' תי' .כו׳

 קרא



משנת 8
 דהכי ג׳ ותי׳ . ל״ת ודחי עשה אתי לאוין בחייבי אבל בח״כ קרא
 א״כ קרא דגלי הכא שאני זכ״ת ל״ת ונדחה עשה ניתי פריך
 תמוה זה בתרא תי׳ והנה .דחי דלא דוכתי בכל מהכא נגמר

 דולו קרא מדגלי ל״ת דוחה עשה דאין מכאן כלמוד דהיכי לי
 דוחה עשה דוכתי בכל אי אדרבה לו הראוי' באשה לאשה תהי'
 בריש אמרי' דכה״ג הכא למעוטי קרא איצטריך שפיר אז ל״ת

 אחות ה״א לא״ה הא עלי' רחמנא דכתב טעמא )ג:( יבמות
 דאמרי׳ אימור ל״ת ודחה עשה אתי דאמרי׳ מ״ט מתייבמת אשה
 הרי דחי מי כרת בו שיש ל״ת גרידא ל״ת ל״ת ודחה עשה אתי

 לו ניחא הי׳ כרת בו שיש ל״ת גס דוחה עשה הי' אם דדוקא
 אינה עשה אס אבל .אשה אחות לאסור דעלי׳ קרא למוקמי

 .בהכי קרא למוקמי כלל לי׳ מסתבר לא כרת בה שיש ל״ת דוחה
 דהכא להתום' להו דמשמע י״ל ואולי .בהיפוך התום' כתבו והכא

 דוחה עשה דוכתי בכל ואי לו הראוי׳ אשה דקרא מיתורא דדרשי'
 הל״ת דוחה שהעשה מה מכח לו הראוי׳ אשה לה הוי' א״כ ל״ת
 יהי' לו ראוי׳ שאינה אשה דהוי מכח לה ממעעינן ע״כ אלא

 מאי לפי י״ל כ״ז והנה . ל״ת דוחה עשה אין נמי דבעלמא מוכח
 וכמו דקרא מגופי׳ הראוי' אשה דנפ״ל דילן מגמ' דמשמע
 מנסי׳ ב; ור״ש התימני דר״ש בפלוגתא )כט:( בכתובות שפירש״י

 מנסי' בן ולר״ש הוי׳ לשון תהי' לי' משמע התימני לר״ש ׳שכ
 היינו לו הראוי׳ אשה דדריש וזהו קיוס לשון תהי' לו משמע
 דכיצד אמתני׳ קאמר הירושלמי אבל תהי' מלשון לקיימה שראוי׳
 לא לקיש בן שמעו; ר' בשס הייא ר׳ ירמי׳ ר׳ כו׳ בעציצו שותה
 תחת היא כבר שא״צ רע שס המוציא זה לאשה תהי׳ ולו יאמר

 ולו מתדרש לג״ש הימנה תלכנוד לאשה תהי' ולו ת״ל ומה ידו
 אף לו שראוי' אשה להלן שנאמר תהי' לו מה תהיה ולו לאשה תהי'

 מג״ש דילפינן הנה ולפי״ז .לו הראוי׳ אשה כאן שנאמר תהי׳ לו
 שם דבמוציא התוס' של התירוצים ג׳ כל נדחו רע שם כנמוציא

 איסור שוס עלי' ואין בקהל לבוא שכשרה אשה נשא ע״כ רע
 וכיון .לו ראוי׳ היא עשה דחיית בלא ואפי׳ לאו ולא כרת לא

 כשרה באשה באונס מיירי ה״נ רע שם ממוציא אונס דילפינן
 לא וא״כ .עשה דחיית בלא איסור שוס עלי' ואין בקהל לבוא
 צריך ואין ל״ת ונדמה עשה וניתי דילן הש״ס קושיית כלל שייך

 וא״כ .כו' בעינא לא אמרה דאי דילן בגמ' שתי' מה להירושלמי
 אע״ג למיעקרה שאיפשר דמצוה הירושלמי לפי כלל הוכחה ליכא

 פלט בן הר״י כ׳ שמה״ט דמי דליתי' כמאן מיעקרא לא דהשתא
 לר׳ ששיבח ירמי׳ ר׳ ולכן .הדינין ועל הצדקה על מברכין שאין
 הראוי׳ אשה דנפיק בירושלמי לטעמי' אזיל הדינין על שבירך חגי

 לא אמרה דאי לסברא אנו מוכרחים דילן לגמ׳ אבל .מג״ש לו
 בגמרא נזכרה שלא בירושלמי שאמר הג״ש לן דלית משוס בעינא

 שאיפשר דמצוה פלט בן הר״י סברת מוכח וא״כ .כלל דידן
על ולא הצדקה על מברכי; ואין דנני דליתא כמאן למיעקרה

: בע״ה ופרח כפתור וזה הדינין.

 בשם ארי' שם בס׳ ראיתי בספרים זה בעני; עברי ומדי רה
הצדקה. על מברכי; שאין אחר טעם הגדול זרוע אור

 עתים שיש מצוה כל בברכות אומר שאני הכלל זה לשונו וזה
 שיש בזה כיוצא וכל כו' מילה סוכה תפלי; ציצית כגון למצותה

 כשמגיע הילכך בהם חייב אינו ופעמים בהם חייב שהוא זמן
 אבל כו' חבוב משום עשייתם על לברך שצריך מברך חיובם זמן

 כמו מהם להפטר עתים ואין בהם חייב שלעולם מצות אותן
 חולים וביקור כו' אותו לאהבה אותו וליראה באלקינו להאמין
 לברך שייך אין פטור להם שאין כו׳ צדקה ונתינת אבלים ותנחומי
 בזה והאריך חיבוב בהם שייך ולא בהם חייב לעולם כי עליהם

 דמברכין מת״ת קשה ולכאורה בידי אינו או״ז הספר גוף אבל
 בו והגית )צ״ט:( במנחות כדאמרי' לפטור עתים שאין ואעפ״י

 ולמוד הלילה מן ולא היום מן שאינו שעה ובדוק צא ולילה יומם
 לר׳ הוא התורה על דמברכינן דהא י״ל אמנם .יונית חכמת בה

לא קיס ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק דאפי׳ שם יוסי
: שם רשב״י משום יוחנן וכר׳ כו׳ ימוש

 שברשב״א הנ״ל פלט בן הר״י בתשו׳ כתב אחר כלל )מהעור

או״ח א ך"
 חליצה כגון מצוה אינה שעיקרה מצוה על מברכי; דאין

 ובאבודרהם .פו״ר על מצוה אינה והיא פו״ר משוס שהעיקר ויבוס
 דלא משוס והייבום החליצה על מברכת האשה אין וכן וז״ל כ'

 . חליצה במצות אינה יבוס בננצות שאינה וכיון אפו״ר מיפקדא
 שאין למה אלא מהני לא זה טעם שנתינת דבריהם להבין ויש

 האיש אין אמאי טעמא בעי אכתי מ״מ אבל ננברכת האשה
 מצווה האשה אס נפשך ממה להבין יש הטעם ובעיקר .מברך

 בפו״ר מצווה אינו שהיא בכך מה א״כ האיש כמו ביבוס ג״כ
 דמברכת נדה מטבילת ומ״ש . מצווה היא ביבוס הא מ״מ

 דגס אע״ג .לבעלה מותרת שתהא היא הטבילה דעיקר אע״ג
 מ״מ טהרות לענין בטבילה נפ״מ חיכא לבעלה היתר בלאו

 הטבילה ננהני ומה כנתיס טמאי שכילנו טהרות ליכא בזה״ז
 על טהרות בשביל מברכת הוי ואי בנגיעה טהרות תטמא אכתי

 דעיקר אלא לטהרות כלל מועיל דאינו לבטלה ברכה הי׳ הטבילה
 פו״ר על מצווה אינה הא מברכת אמאי וא״כ לבעלה הטבילה

 והטובל שכ׳ כוותי' הלכתא ולית ד״ה כ״ב: ברכות תוס׳ )ועיין
 בעל כוונת ואס לבטלה( ברכה הוי והמברך לברך לו אין ביוהכ״פ

 אינה ה״נ פו״ר על מצווה אינה שהיא שמאחר לומר הנ״ל החשו׳
 שעיקרה מצוה על מברכי; שאין הלשון מהו א״כ היבוס על מצווה
 שאינה פשיטא היבום על מצווה אינה האשה אם מצוה אינה

: לכאורה מובן לו אין זה ולשון וצונו מברכת

 יש ביבום מצוה האשה על יש אס הדין ובעימל (1)ט
 מצות רמי׳ האשה על דגס מהתוס׳ להוכיח 1 *׳

 קשה ועוד וז״ל כו'( ואכתי ד״ה )ה׳. ביבמות ממ״ש והיינו יבוס
 בשלמא פריך מתייבמת ולא דחולצת לכ״ג אלמנה גבי פ״ב דלקמן

 ועשה לאו והא כו׳ ועשה ל״ת ודחי עשה אתי לא הנשואין מ;
 דגילוח ועשה דלאו דמי דלא ואומר״י כו׳ הוא בכל שוה שאינו

 אלמנה גבי אבל הנשים בכל שוה שאין בכל שוה אינו טפי הוי
 לא בי' דקרי עלי׳ הבא כהן כמו איסורא עושה האשה לכ״ג
 אלא שוה דאינו אע״ג דיבום עשה לי׳ מדחי ולא תיקח לא יקחו

 עשה הוי א״כ כלל האשה על ליכא דיבוס דעשה וא״א בכהנים.
 כמ״ש באשה ג״כ דהוו דכהונה מלאוי טפי בכל שוה אינו דיבוס

 ניתי האירוסין מן אלא בפ״ב פריך מאי אכתי וא״כ התום׳.
 מלאווי טפי בכל שוה אינו הוי דיבוס עשה הא ל״ת ונדחי עשה

 דא״כ ועוד .בנשים גס דאיתנהו דכהונה ללאוי דחי ולא דכהונה
 אינו טפי הוי דהקפה דלאו לחלק כלל צריכים התום' הי׳ לא

 קשה לא מ״מ שויס הוו אי אפי׳ אלא דכהונה מלאוי בכל שוה
 מ״מ בכל שוה אינו הוי לכ״ג דאלמנה ועשה דלאו דנהי מידי
 אינה דהיא בנשים דליתא בכל שוה אינה נמי דיבוס עשה

 דיבוס. בעשה נמי איתנהו דנשיס להתוס׳ דס״ל ש״מ אלא מצווה
 הא דמפרש )מ׳.( בכתובות ישנים מהתוס' להוכיח לי נראה וכן

 דידה דלגבי דכיון לעשה איתא מי בעינא לא אמרה אי דאמרי׳
 מוזהרת דהיא דידי' עשה משוס בלאו לעבור לה אין עשה ליכא

 דאמרי׳ היכא מכל קשה וא״כ .לאיש אשה הכ' והשוה כמותו
 הכי לאו הא )ג׳:( יבמות בריש ל״ת ודחי עשה אתי יבוס גבי

 וסוגי' ל״ת ודחי עשה אתי דאמרי׳ מ״ט מתייבמת אשה אחות
 האירוסין מן אלא לכ״ג אלמנה גבי שזכרנו התום׳ דמייתי דפ״ב

 עשה ליכא דידה לגבי הא ל״ת וידחה עשה יבוא גרידא ל״ת
 לגבי דגם ש״מ אלא דידי׳ עשה משוס בל״ת תעבור ואיך

 ראי׳ להביא אפשר הי' ולכאורה .דיבוס עשה איכא נמי דידה
 שחין מוכה לפני שנפלה יבמה ד'.( )יבמות דאמרי׳ מהא פשוטה

 לו וסמיך כו׳ תחסום $ שנאמר לפניו אותה חוסמין שאין מנין
 מהיכי דיבוס עשה שום עלי׳ שאין ס״ד ואי כו׳ אחים ישבו כי

 לאחיו שנתקדשה כיון לדחות יש אמנם .להתייבס נכפינה תיתי
 אס לאחיו להתייבס מחויבת וישראל משה תורת דעת על זה של

 להתייבס אותה לכפות ס״ד הוי חיוב ומשום בנים בלא הבעל מת
 הס הנ״ל ראיות עכ״פ מיהו .כופין דאין דקרא מסמיכות קמ״ל

: דיבוס עשה במצוה ישנה דהאשה חזקות ראיות

 כתובות בגמ׳ דאמרי׳ מאי הוא לזה שסותר מה אמנם )?(
 ארוסה על מרד אגרת כותבי; שמואל אמר )ס״ד.(

 ואין



משנת שרת
 שתבעה לאוקמא ובעי יבם שומרת על מרד אגרת כותבין ואין
 זיל לה דאמרי׳ דלא יבם שומרת מ״ש ופריך לארוסה ותני היא

 .ברש״י כמ״ש אפו״ר מיפקדת לא ופי׳ כו׳ נמי ארוסה מפקדת לא
 יבוס במצות מיפקדא הא מ״מ אפו״ר מיפקדא דלא בכך ומה

 היתה אם דבשלמא י״ל אמנם .מרד אגרת לה כותבין אין ואמאי
 לה חולץ אינו וגם אותה מייבם שאינו במה א״כ פו״ר על מצווה
 מצות זכות ממנה מונע הוא כו׳ תבע ד״ה )שם( בתום׳ כמ״ש
 פו״ר על מצווה אינה דהיא כיון אבל מרד אגרת כותבין ולכן פו״ר
 מצות מקיימת דאינה משוס $ טרר אגרת עליו יכתבו למה א״כ
 וביותר .מיבום ופעורה אנוסה היא רוצה אינו דהוא כיון הא יבוס

 בתורה הא לן מנא קשה דיבוס בעשה חייבת דאשה הא דהנה נ״ל
 חיוב מצינו והיכן .היבם על הצווי א״כ עליה יבא יבמה כתיב

 אשת תהיה לא בתורה דכתיב כיון נראה לכן האשה על העשה
 הוא הפי׳ א״כ נאמר האשה על ודאי והל״ת כו׳ יבוא יבמה כו׳
 יבמה אלא להנשא רוצה היא אס החוצה המת אשת תהיה לא כך

 אלא .עליה גס נאמר העשה א״כ להיבס שתנשא היינו עליה יבוא
 היבם דעל האשה על או היבם שעל העשה חיוב דמי לא מ״מ
 העשה חיוב עליה אין האשה אבל .בהחלט הוא העשה חיוב

 חיוב עליה אין כלל להנשא רוצה אינה שאס בהחלט להתייבס
 וזהו כלל להנשא שלא ויכולה בפו״ר מחויבת אינה היא כי העשה

 מצווה דאינה משוס יבם לשומרת מרד אגרת כותבין אין דקאמר
 דיבוס בעשה מחוייבת אינה כלל להנשא רוצה אינה ואי בפו״ר

 על מברכין שאין שכתב פלט בן הר״י דברי שפיר יתיישבו ובזה
 פו״ר משוס שהעיקר ויבוס חליצה כגון מצוה אינה שעיקרה מצוה

 כיון מ״מ דיבום בעשה נמי שייכא דהאשה דאע״ג והיינו כו׳
 העשה אין ע״כ בפו״ר מצווה אינה והיא פו״ר משוס הוא דהייבוס

 שכתב הפי' ג״כ וזהו .כנ״ל להנשא תרצה אס אלא בהחלט עליה
 בהחלט המצוה עליה שאין היינו יבוס במצות שאינה אבודרהס

 מחויבות הם דהתס דמברכות נדות לטבילת דמי ולא .כנ״ל
מצוה היא הטבילה א״כ טבילה בלי ואסורות לבעליהן בתשמיש

: מברכות שפיר לכן להם והכרחית מוחלטת

 ראיתי הנה .מברך האיש אין אמאי שהקשינו מה ןיטל )יח(
.מברכינן לא כלה הכנסת דעל שכתב באבודרהס *

 והאי שם וכתב .א׳ בכלל וכנ״ל לעשה מיעקרה בעיא לא דאי משום
 כו׳ אחרים בדעת דתליא דאע״ג ונשואין ביבום למימר ליכא
 מזה מוכח א״כ ונשואין יבם כנצוות עליה רמיא אפתי אלא

 אלא .אירוסין ברכת היינו ואנשואין .מברכין ונשואין דאיבוס
 העיטור בס' מצאתי והנה .זו ברכה מקום בשום נזכרה לא איבוס
 אקידשה דהוי מידי מברכין אין היבוס דעל שכ׳ ב׳( ח׳ )סוף

 אשכחן ובזה .דבר( ערות בך יראה ולא משוס )ופי׳ בבעילה
 הביאה היא יבוס מצות עיקר דהנה .פלט בן הר״י לדברי פתרי
 כמ״ש לברך א״א הביאה דעל ודאי וזה עליה יבא יבמה כמ״ש

 מקדש יבוס נוצות נב.( )יבמות אמרי׳ דבגמ' רק בירושלמי
 מ״מ לברוכי מצי לא בעילה דבשעת נהי וא״כ בועל ואח״כ
 אירוסין ברכת מברך דבאמת י״ל ולזה .לברך יכול קדושין בשעת
 העריות על וצונו דאומר יבום מצות ג״כ איכא זו ברכה דבכלל
 עליה יבוא יבנוה אס כי החוצה הננת אשת תהיה לא והיינו
 חכמים ראו לא יבמין מצות ג״כ נכלל אירוסין דבברכת וכיון

 מברך לא למה אחליצה שקשה אלא ליבום מיוחדת ברכה לתקן
 פלט בן לר״י הוקשה וכן בעבירה הבאה מצוה דהוי משוס ותי׳
שאינה והיינו מצוה עיקרה דאין תי׳ וע״ז מברכת האשה אין למה

:כנ״ל עלי׳ הכרחית מצוה

 מצוה על מברכינן דלא הנ״ל בתשו׳ כתב אמר כלל סוד )יט(
שלא רבית וחזרת נזילה השבת כגון בעבירה הבאה ׳

 מברכינן דלא ומנ״ל וז״ל לזה ראיה והביא להשיב כדי לגזול ציונו
 מטין סאה שגזל הרי צד.( )ב״ק ראב״י דתני הב״ע מצוה על

 טעמא רבא וקאמר ניאץ. ברך ובוצע עד כו׳ ואפאה טחנה
 קצת בזה להרחיב ויש עכ״ל בעבירה הבאה מצוה דהוי דראב״י
 דאס כו׳( עולא אמר ד״ה סז. )ב״ק כתב התום' דהנה הדבור

 הבאה מצוה משום כאן אין שוב שהקדיש קודם הגזילה קנה כבר

ה ארח ר׳א
 ולקנינהו דפריך )ל:( דסוכה מאוונכרי לזה ראיה והביאו בעבירה

 . מהב״ע משום ליכא שוב להו קני דאי משמע השם בשינוי
 משוס ליכא הדמים ומחזיר הגזילה קנה בחם לכאורה ולפי״ז

 דאמרי׳ והא עוד שם כתבו התום׳ אמנם דמברך וה״נ מהב״ע
 התם לה ודחי כו׳ מברך כיצד כו׳ טחנן חטים סאה שגזל הרי

 .בעבירה הבאה מצוה משום והכא קונה שינוי בעלמא דמ״ס
 יש עליו שמיס שם להזכיר ברכה לענין מ״מ דקנה אע״ג

 בקנה אפילו מברך דלא שפיר אתי והשתא כו׳ יותר להחמיר
:הדמים ומחזיר הגזל

 סברא דלפי ביאור צריכים עצמם התום׳ דברי באמת אך 0)
 בשינוי ולקנינהו פריך מאי דאוונכרי בסוגיא יקשה הנ״ל י

 לעשות מ״מ המצוה בעצם הב״ע מצוה משוס דליכא נהי השם
 ר״ה להו אמר דמה״ט י״ל וא״כ ש״ש להזכיר ראוי אינו הברכה
 )בסי' שהמג״א וראיתי .הברכה להפסיד שלא כדי אינהו לנזזינהו

 ועשה לולב גזל דאס א׳( )סעי׳ בשו״ע אמ״ש בזה הרגיש תרמ״ט(
 ותירץ עליו יברך לא אמנם בשינוי דקני׳ דכשר מעשה שינוי בו

 כיון דהתס וכוונתו טפי עדיך השם ושינוי ביאוש דהתס דאפשר
 בלא מעשה משינוי טפי עדיך השם שינוי עם ג׳׳כ יאוש דהוי
 )בסי׳ יעקב חק ובעל השקל( מחצית בס׳ דבריו מפרש )וכן יאוש

 על לברך דאסור דהא ומתיז זו בקושיא נמי עמד תנ״ד(
 גבי הכא משא״כ גזל בודאי היינו שקנאו לאחר אך הגזול דבר

 לא בעלמא וחומרא רחוקה חשש רק גזל ודאי הוי דלא אוונכרי
 ותדע .שקנאו לאחר אך לברך אסור שיהא האי כולי מחמרינן

 בשאר ולא אינהו דלגזוז בהושענא דוקא אלא ר״ה צווה מדלא
 והאיך פריך ומאי גופייהו אוונכרי ולגזוז דמקשה הא וכן דברים

 בס׳ וראיתי .שהאריך עי״ש לכתחלה גזל לעשות ר״ה להם יצווה
 מהב״ע לומר שייך דאיך אלו הח״י דברי על שתמה חיים מקור
 דלאו הסוגיא פי' ולכן כך לכתחלה לעשות לו מורין שאנו במה

 אך לכם דבעינן משוס אלא אינהו לגזזו אמר מהב״ע משוס
 וב״ק כו׳ הא ד״ה ל. )סוכה התום׳ ממ״ש יקשה שניהם לדברי
 משוס דגס משמע בשינוי ולקנינהו שכ׳ כו׳( עולא אמר ד״ה )סז.(

 ליכא הקנין לאחר גזל שכל הוכיחו ומזה שקנאו כיון ליכא מהב״ע
 דסוגיא משמע שמהתום׳ בפשיטות להמק״ח וקשה מהב״ע משוס
 להוכיח להתוס׳ מנ״ל קשה להח״י וגס .מהב״ע מאיסור מיירי

 חשש שזהו הח״י ומ״ש .רחוק חשש שהוא שאני הכא דלמא מהכא
 בשו״ע ממ״ש תמה אני יסודו בעיקר הנה כו' ותדע וכתב רחוק
 שחזקתו דבר כל שנ״ח סי׳ ח׳׳מ קיה:( ב״ק וגמ׳ ממשנה )והוא
 כו׳ מהרועים לוקחין אין לפיכך כו׳ אותו ליקה אסור גנוב שהוא
 סתם כו:( )סנהדרין וכדאמר גנב הוא רועה דסתס משוס והיינו
 וא״כ כו׳ ארעתא גזלני עכו״ם סתם אמרי׳ וה״נ פסול רועה

 להו אסר לא אמאי בחמת ויפלא מהס לקנות אסור הדין מן
 )ס״ק בסמ״ע מ״ש עפ״י י״ל ומיהו .מצוה לשוס שלא אך ר״ה

 כיון מ״מ גנוב בחזקת שרובו דאע״ג ה'( ס״ק שס״ט וסי' ב׳
 דכל טעמא היינו ברועים והתם להקל תלינן מיעוט לו שיש

 מקום מכל גזלני עכו״ס דסתס דאע״ג י״ל א״כ בזה מלאכתן
 חשש אלא כאן דאין הח״י כתב בצדק וא״כ בזה מלאכתן כל אין

 שבכל מכאן הוכיחו מאין כנ״ל קצת קשה התום׳ ועל .וחומרא
בעבירה הבא מצוה הוי לא גמור בגזל ואפי׳ בגזל מקום

:הקנין לאחר

 דהנה המג״א קושית ליישב וגס התום׳ דעת ליישב ונ״ל )כא(

 היתה ישראל של שהשדה ידעי $ ממ״נ קשה באמת
 ע״כ אלא כו׳ עכו״ם סתם קאמר ומה ודאי גזל זה הרי א״כ
 שם על נקראת שהשדה ישראל של שהיתה ידועה דאין

 שפיר נגזלת קרקע בכה״ג וא״כ .ישראל שם ונשתקע העכו״ם
 היה לא דלהאוונכרי וי״ל הירושלמי בשם בסוכה התום׳ וכמ״ש

 מקומות באותן חוקרים הי׳ ואלו ישראל שם נשתקע אס ידוע
 שם שנשתקע או גזולה הקרקע אם להם נודע היה השדות ששם

 ע״כ הדבר ולחקור לברר צריך ודאי לברר דאפשר וכיון הבעלים
 בעלי הס שיגזזו זו וחקירה לברור יצטרכו שלא כדי ר״ה להם ציוה

 שכתב מה דהנה מג״א קושיות גם ליישב יש ועפי״ז .השדות
 התום׳ בית



משנת 10
 מהב״ע משוס לכרך יכול אינו הגזל הקנין אחר דאפי' התום׳
 כרכה לענין בב״ק בלשונם שם שכתבו וכמו מדרבנן דהיינו משמע
 .חומרא זה דאין משמע יותר להחמיר ראוי שמים שם להזכיר

 דאפשר היכא אפי׳ דבס״ס ק״י( )סוס״י י״ד בשו״ע קי״ל והנה
 ס״ס כמו הוי דרבנן דספק דוכתי בכל וקי״ל לחוש א״צ לברר

 דבס״ס היכי כי וא״כ ו׳( ס״ק צ״ח סי׳ ט״ז )ועיין בדאורייתא
 הברכה משום וא״כ דרבנן בספק ה״נ לברר לחוש אי; בדאורייתא

 משוס דאפילו דאע״ג .העכו״ם שיגזזו להס מצווה ר״ה היה לא
 עצמו להכניס שלא לכתחלה הוא ראוי דמ״מ י״ל דרבנן ספק

 להם ציוה דר״ה להו דמשמע י״ל מ״מ .אינהו ולגזזו בספק
 למצוה ההדסים באותן ישמשו לא לאו ואס אינהו דלגזזו דוקא

 חומרא רק שזה להם פי׳ ולא כגזל דהוי העעם להו מדמפרש
 שיקצצו וראוי א״נ דקרקע בעעס סגי הוי דלכתחלה וגס .לכתחלה

 הוצרך ומה גזל איסור משוס הגזלנין אתם תהי׳ שלא כדי הס
 בידייכו רשות ושינוי בידייהו בעלים יאוש ,דליהו להם לבאר עוד
 מסעם הדם באותו יצאו לא האוונכרי יגזזו דאס להודיעם דבא אלא

 חשש כאן אין הם יגזזו שאס להס לבאר בא ולכן .ומהב״ע גזל
: האוונכרי ביד רשות ושינוי בידייהו יאוש דהוי מהב״ע

 שילוח ג״כ הוא זה דבכלל שם הרשב״א עוד וכתב )כס
 דכתיב בעבירה הבאה מצוה דהוי משוס האס

 . פלט בן הר״י בתשר׳ באבודרהס הוא וכן כו׳ האם תקח לא
 לשלחה ע״מ נטלה דאס מחוורא לא דהא וכתב השיגו הראב״ד אך

 כאן יש לשלחה ע״מ דנטלה זה בענין והנה .איכא עבירה רואי
 ברמב״ם לא להלכה כלל נזכר לא זה דדבר .גדול עיון מקום

 י״ל מיהו כלל איסורא ליכא לשלחה ע״מ נטלה דאס בשו״ע ולא
 .קעביד ניני דמצוה פשיטא א״כ אח״כ משלחה אס נפשך דמה

 מיהא .תשלח דשלח בעשה עבר קא א״כ אח״כ משלחה אינו ואי
 על מ״מ זה לדין דשבק זה מטעם קשה לא השו״ע דעל נהי

 שלחה ולא לשלחה ע״מ נטל דאם להשמיענו דהו״ל קשה הרמב״ס
 מאד תמוהים בלא״ה הרמב״ס דברי ומיהו .עשה אלא דליכא

 הבנים על האם את לטול אסור הלי״ט( שחיטה מהל׳ )בפי״ג שכ׳
 ואם לשלח חייב לקח וחם מצוה שהיא המצורע את לטהר אפי׳

 לכאורה וזה .כו' ועשה ל״ת דוחה עשה שאי! לוקה שלח לא
 לי אין )קמ״א.( התם דקאמר חולין מס׳ כסוף הגמ׳ סינית נגד

 אלא כו׳ מ״מ תשלח ת״ל מנלן מצוה לדבר הרשות לדבר אלא
 לא מצוה לדבר אמינא הוי לא״ה הא תשלח רחמנא דכתב טעמא

 עשה עבריה דלאו לאם ושקליה דעכריה ל״צ כו׳ הוא' ול״ת עשה
 בטלו דתני ליואן אלא קיימו ולא קיימו למ״ד הניחא דאיכא הוא
 דאמר יהודה לר' ותו ללאו עבריה לא שחטיה דלא כרנה בטלו ולא

 בר מר אמר אלא ליכא נמי עשה אפי' משמע מעיקרא שלח
 הרי דאיכא הוא עשה ליכא דלאו לשלח ע״מ שנטלה כגון ר״א

 דליכא היכא ואפי׳ מתשלח מצוה לדבר מפקינן הגמ׳ דלסוגיית
 ע״מ שנטלה או ול״ק קיימו למ״ד ללאו דעבריה וכגון עשה אלא

 גדול פלא וזה המקשה דעת בחבורו העתיק והרמב״ס . לשלח
 מרכבת ובעל מכמה ומעין לח״מ )עי׳ ע״ז עמדו לב חקרי והרבה

:הרמב״ס לדעת נכון ישוב כתבו ולא המשנה(

 דעבריה דאמר בהא להקשות יש דהנה נראה ולערד יכג<
 שמשהא במה עשה אלא ליכא דהשתא ללאו *

 לאו אבל דשלח עשה כ״א ליכא לשלח ע״מ בנטלה וכן אותה
 בביה״ק והוא נזיר רבא בעי )י״ז.( בנזיר דאמרי' מהא ומ״ש ליכא

 ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה בשידה שנכנס כגון אלא כו׳
 שהוא משוס רק מלקות מחייב דכה״ג הרי כו׳ מעזיבה כנעליו
 ואמרי׳ .באיסור כלל נעשה לא דהמעשה אע״ג בביה״ק שוהא

 וללבוש לפשוט כדי אלא שהה לא אפי' אמר ר״א )כא:( מכות ניני
 שבא משום באיסור השהייה על רק מלקות דמתחייב הרי חייב
 צריך אין או ד״ה )יז. בשבועות התום׳ כמ״ש תחלה מעשה ע״י
 נ״ל זה וליישב .בלאו עובר משלח ואינו בשוהא ה״נ וא״כ כו׳(

 מלתא כל דלאביי )ד:( בתמורה ורבא אביי דפליגי מאי עפ״י
 מהני לא ס״ד דאי מהני עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר
 אמימרא דעבר ננשום דלקי והא מהני דלא ס״ל ורבא לקי אמאי

או״ח ר״א
 שאנו באופן ע״כ היינו מהני דלא לרבא אפי׳ והנה .דרחמנא

 שאנו בגזל כגון הדבר נשלם ולא המעשה חלה שלא לומר יכולים
 וכל פדוי ואינו כלל חל לא והפדיון להנגזל נקנה שלא אומרים

 נשחט ולא מהני דלא בשבת בשוחט לומר אין אבל בזה כיוצא
 דבשלמא לומר יש והשתא בהחלט נעשה ודאי דהמעשה כיון

 בע״כ הרי דהא המעשה התחלת בצירוף אשהייה ליקה בכלאים
 ואהנו תחלה שלבש ע״י עתה גס מהלבישה ונהנה לבוש הוא

 את עליו מושך הוא בע״כ הא בטומאה וכן .עכשיו על נס מעשיו
 דאמר דמלתא לרבא הכא משא״כ .בביה״ק היותו זמן כל הטומאה

 תקח לא תורה כשאמרה א״כ מהני לא א״ע תעביד לא רחמנא
 בה זכיה שוס לו ואין כלל לקיחה זה ואין מהני לא ולקח ועבר
 וא״כ דרחמנא אמימרא דעבר אמה דלוקה אלא לקחה לא כאלו
 בעשה רק בשהיה עובר אינו שלקחה אחר אבל כשלקחה היינו

 אינו שוב דרחנננא אמימרא עבר דלא לשלחה ע״מ כשנטלה וכן
 דמאי לאביי אבל לרבא זה כל מיהו .בעשה רק בלאו כלל עובר
 לא תורה אמרה כי ה״נ וא״כ מהני עביד אי ל״ת רחמנא דאמר
 דמחויב אלא לקיחה ונוי בה לזכות לקיחתו מהני לקחה אי תקח

 לא דאכתי משוס לקי לא באמת לשלחה שיוכל זמן וכל לשלחה
 )ה.( בתמורה כדאמרי׳ לשלחה מחויב שהוא כיון שעשה מה מהני

 אינו ששוב לבסוף עד שלחה כשלא אמנם כו׳ לשלחה יוכל לא גבי
 דמהני שפיר ולקי לקיחתו דמהני השתא מלתא אגלאי לשלחה יכול

 דמי מעשיו דאהני הלאו נעשה דבשהייתו כיון הנה ולפי״ז מעשיו
 אס ואפי' השהי׳ על דלוקה בביה״ק ונזיר כלאים ללבישת ממש

 השהי׳ אל מצטרפת מ״מ באיסור היתה לא המעשה התחלת
 דע״י משום ובאיסור עכשיו המעשה נעשה כאלו לוקה להיות
 מהם ונהנה כלאים לבוש שהוא עכשיו ליה אהני הלבישה מעשה

 עתה עליו שמושך ליה אהני לביה״ק הכניסה ע״י בטומאה וכן
 שלא עכשיו ליה אהני הלקיחה מעשה ע״י וה״נ .הטומאה את

 הלקיחה מעשה נשלם ועתה גמורה לקיחת ונעשית העשה קיים
 בהיתר היתה המעשה שתחלת אך הל״ת עכשיו שעובר ונמצא

 ללאו דעבריה בגמ׳ דשני שינייא להו אידחי ולפי״ז בנזיר כמו
 וטרי שקיל דאליביה לרבא מועיל זה דכל לשלח ע״מ בשנטלה או

 תשלה כלל בעינן ולא שינויא להני ליתנהו לאביי אבל .זו בסוגיא
 לדבר דאפי׳ שמעינן ול״ת עשה דהוי דמשום מציה דבר לרבות
 אלא אתיא לא דחולין דסוגיא לדין שזכינו ומעתה אסור מצות

 מהני עכיד אי דאמר לאביי אבל מהני לא עביד אי דס״ל כרבא
 י״ל ול״ת עשה דהוי משום אלא מצוה לדבר קרא לן כובעי לא

 )ה:( בתמורה דהתס כאביי שסובר אזיל לשיטתיה דהרמב״ם
 שיהא השעיר ומדם הפר מדם ולקח יאשיה כר' דאביי אמרי׳

 בהלכות יאשיה כר' פוסק והרמב״ס .יונתן כר׳ ורבא .מעורבין
 נא ולכן .מהני עביד דאי כאביי ס׳׳ל ע״כ וא״כ יוהכ״פ עבודת

 ליכא לשלח ע״מ דבנטלה כתב שלא ג״כ וא״ש דחולין כסוגיא כתב
 קמא נוב״י בתשו׳ )ומצאתי כנ״ל לאביי אינו דזה עשה אלא
 דס״ל בהא כרבא הלכה שאין כתב הלוי מוהרי״ז שהגאון ע״ו סי׳
 דרבא בתמורה לפירש״י שם דמוכח משום מהני לא עביד דאי
 קונה שינוי כמ״ד פסקינן ואנן קני לא בגזל שינוי כמ״ד ס״ל

 רוצה בהא כאביי הלכה שכתב שמה עליו ע״ז בסי' כתב והניב״י
 ותלה .כרבא הלכה קג״ם מיע״ל דחיז הש״ם תחומי לעקור
 הבאנו כבר והנה .רש״י שהביא לישנא בחד קל בדקדוק עצמו
 דקי״ל מהא שהקשה מה אך בהא כרבא הלכה דאין נכונה ראיה
 אך . חזקה קושיא לכאורה זהו קג״ם מיע״ל לבר כרבא הלכה
 סי׳ )א״ע בזה ארוכה אחת תשו׳ תניינא בנוב״י מצאתי אמנם
 הכפוריס יום עבודת הלכות מהרמב״ס הראיה הביא ושם קכ״ט(

 מוהרי״ך הגאון על שהקשה הקושיא לתרץ ג״כ וכתב .שכתבנו
דאי כאביי פוסק דהרמכ״ס דבריו ומסקנת קג״ס דיע״ל מכללא

:יעוי״ש( מהני עכיד

 בן הר״י על הראב״ד השגת לדהות יש מ״ש פי לעל 00)
 ע״מ האס את שהנוטל אך הנ״ל לפי דהנה .פלט *

 ע״מ ליטלה אסור דלכתחלה י״ל מ״מ בלאו עיבר אינו לשלחה
 הלאו על נס עובר נמצא ישלחנה ולא תמות דאס משוס .לשלחה

ט״ז( סעיך רל״ט סי' )יו״ד בשו״ע למ״ש זה דין לדמות ויש כנ״ל
שבועה



משנת עי"
 האיסור את לאכול אסור זו אוכל אס זו ככר אוכל שלא שבועה
 לשלח ע״מ בנועל וה״נ תנאי של אח״כ ויאכל ישכח שמא תחלה

 .הלאו גס ועובר ישלחנה לא שמא כן לעשות אסור דלכתחלה י״ל
 לשלח ע״מ לנוטלה שמותר בשו״ע הובא שלא י״ל זה ומטעס

 אין בלא״ה לשלחה ע״מ דבנטלה י״ל שוב .כנ״ל אסור דמדרבנן
 על מברכות נשיס שאין בטעם למעלה מ״ש עפ״י והיינו לברך

 לשלחה ע״מ לכתחלה כשנוטלה וה״נ הכרחית המצוה שאין הייבום
 מברך אינו ולכן ולשלחה ללוקחה מחויב דאינו הכרחית המצוה אין
 מברך אינו הכרחי והשילוח לוקה דאז לשלחה ע״מ שלא נוטלה ואי

 דאינו הנ״ל בתשו' הרשב״א מ״ש עפ״י י״ל ועוד .מהב״ע משוס
 דמחויב גווני דאיכא ואף המשלח ששנאוי משוס הגירושין על מברך
 ראיתי אמנס .הקן בשילוח י״ל ה״נ א״כ חכמים פלוג לא לגרש

 שכתב החביב הרב בשם מ״ט( אות י׳ סי׳ )או״ח דינין בעיקרי
 שלחה אס אבל הב״ע מצוה דהוי א״מ ומשלחה האם דהלוקח
ס״ז סי׳ יאיר חוות ג״כ ועיין מברך ודאי הבנים ולקח מתחלה

: לא או צפור קן כשרואה הקן בשילוח חייב אס חקר
בה שאין מצוה דכל והיינו אחר כלל שס כתבו עוד )כה(

 בן הר״י שס נתן ובזה עליה מברכינן לא מעשה ׳
 הראב״ד ממנו ששאל ר״ח קביעת על מברכין שאין על טעם פלט
 ב״ד מברכין דלא לן לימא מאן המועדים קריאת ועל וז״ל וכ׳
 קביעת מצות תליא לא העיבור סוד דל״ל לדידן אבל קביעותן על

 העיבור חשבון בתר אלא מידי ולא קבעינן לא דהא בדידן חדשים
 אביך שאל משוס תסור לא משוס נברך אמרת ואי אזלינן
 דברי ע״כ הוא בעלמא וחשבון מעשה ביה דלית משוס .ויגדך

 לסברא וקשה וז״ל שלמה ב״ר גרשון הר״ר עליו והשיג .הריב״פ
 .ע״כ עליו ומברכין חשבו; שהוא העומר ספירת ברכת זו

 ר״ח קובעים שאנו דמה נאמר אס עוד להקשות יש ולכאורה
 הוה לא דדיבור אלמא מעשה הוי לא ביום פלוני ר״ח ואומרים

 כהניס וברכת מגילה ומקרא התורה מברכת קשה וא״כ מעשה
 הוא מעשה לאו דיבור ואי דיבור רק דהוי אע״ג עלייהו דמברכין

 מעשה בה שאין דמצוה הכלל לפי עלייהו מברכין למה יקשה
:עלי' מברכינן לא

 .לא או דוכתי בשאר כמעשה הוי דיבור אי אנן ובחזי )כו(
דכפיפת מ״ש ור״י אמרי׳ )סה.( בסנהדרין והנה

 שאני רבא אמר מעשה הוי לא שפתיו ועקימת מעשה הוי קומתו
 למ״ד וא״כ .הלב בכוונת דתלוי ופירש״י בלב וישנו הואיל כנגדף
 ושאר מגילה מקרא נמי הכי מצוה לשם לעשות כוונה צריכות מצות
 לחלק יש ומיהו .מעשה דידהו דיבור הוי ולא בלב ישנן מצות

 היה לא המחשבה בזולת לבד הדיבור דע״י כיון דמגדף דבל״ת
 עשה במצות משא״כ .המחשבה על לוקה הוא הרי א״כ לוקה
 מצוה עושה נמצא מצוה לשם שמחשב שכיון מגילה מקרא וכגון

 מעשה על מברך ושפיר מצוה במעשה עוסק הרי א״כ בדיבורו
 זוממים אעדיס גס משני דבסנהדרין ג״כ מיושב ובזה .הדיבור

 על יקשה וא״כ בראי׳ שישנן משוס מעשה שפתיו עקימת הוי דלא
 אפשר הראי׳ עפ״י מקדשים שהי׳ דבזמן שכתב פלט בן הר״י
 ראיית ע״י ג״כ היה שם הא מועדים קביעת על מברכין שהי׳

 ע״י הל״ת כל בעינן הל״ת בענין דהתס א״ש הנ״ל ולפי .הלבנה
 עשי' ע״י הוא המצוה מקצת שאפי׳ עשה במצות משא״כ .עשי׳
 שאנו דאנן ג״כ א״ש ועפי״ז • מצוה שהיא העשי׳ על לברך ראוי

 יראים בס׳ )וכמ״ש החשבון לדעת רק הוא כו׳ פלוני ר״ח קוראין
 הענין דעיקר משוס מברכין אין ולכן תי״ז( רסי׳ המג״א הביאנו

 פלוני ר״ח קוראין שאנו הדבור ואין ר״ח מתי לידע החשבון הוא
בפה הספירה שעיקר העומר לספירת כלל דמי ולא המצוה ממעשה
:פלט בן הר״י שעל גרשון הר״ר השגת ומיושב המצוה היא

כ תשובה
כחוה״ט תפלין הגהת בדין

 הרבה האריך ל״ז( )סי׳ יעקב משכנות בתשו׳ ראיתי )א(
 .בחוה״מ תפלין להניח דחייבין להוכיח זה בענין

ו או״ח ר״א
 .בחוה״מ תפלין להניח דאין הסוברים דברי ידים בשתי ודחה
 ומנהג להניח שלא מהנודב״י הוא באלפי הצעיר אני אשר ויען

 הדין שורש אחר לתור זה בענין עיוני שמתי ע״כ בידי אבותי
 הנ״ל בתשו׳ והנה .הלכה בדבר אכשל לבל אבקש ומה' .הזה

 בחוה״מ מלאכה באיסור תלוי דזה המפורסמות דעות תחלה הביא
 אין בחוה״מ דאורייתא מלאכה איסור דאיכא הסוברים דלדע'
 ולכן מלאכה איסור הוי ויו״ט דשבת דאות משוס תפלין להניח
 הוי לא בחוה״מ דאורייתא מלאכה איסור דליכא הסוברים לדעת

 הדעה ג״כ והביא .בתפלין וחייב ויו״ט דשבת אות בכלל חוה״מ
 חדשה סברא הביא ואח״כ .ומצה ולולב סוכה הוא דיו״ט דהאות

 בחוה״מ התפלין הנחת חיוב בנה עליו אשר זה בדין הדש ויסוד
 אות שצריכים מי )ל״ו:( ובמנחות )צו.( בעירובין רש״י מ״ש והיינו
 מחזיקים שהם להכיר עצמן על אות להעמיד צריכין שישראל ימיס

 הקב״ה בין אות עצמן שהן ויו״ט שבתות יצאו הקב״ה של בתורתו
 תפלין בהל׳ הרי״ף וכ״כ וביניכם ביני היא אות כי דכתיב לישראל

 דבר הוא רק אות נקרא למה טעם שום כתבו לא יו״ט על והנה
 ממחרת לכס וספרתם בכתוב שבת נקראו היו״ט שכל ממילא מבואר
 בכלל יו״ט ג״כ נכללו ולכן .שבתון הראשון ביום בהדי׳ וכ׳ השבת
 ביום מלא דמקרא שבת איקרי דלא מוה״מ ולפי״ז דשבת האות

.דשבת האות בכלל וליתא שבת הוי לא חוה״מ א״כ שבתון הראשון
5 זה ביסוד דבריו תוכן זהו

 ע״כ מ״מ מקרא הוא דשבתות דאות יהי׳ לו מתפלא ואני )ב(
 להדי׳ ברש״י וכמ״ש ממלאכה מנוחה משוס טעמא

 אות וביניכם ביני היא אות כי י״ג( ל״א )שמות לחומש בפי׳
 .למנוחה מנוחתי יום לכס בהנחילי בכס שבחרתי בינינו היא גדולה

 דיו״ט שכ׳ יעקב משכנות בעל על לי תמיהא זה מפרש״י ואדרבא
 מנוחתי יוס לכס בהנחילי רש״י מ״ש והלא האות לענין שבת בכלל

 למה יפלא באלות וא״כ : איו״ט ולא אשבת רק שייך לא למנוחה
 דברנו כי בע״ה רש״י דעת ליישב ונלענ״ד .אות יו״ט ג״כ נקרא

 דהנה הנכון הישוב בתכלית ומיושבים הדיוק בתכלית מדוקדקים
 כוונות שני בו יש וביניכם ביני היא אות כי ׳הכ דאמר במה

 שע״י והיינו לישראל הקב״ה בין הוא האות כי היא האחת הכוונה
 יען ולשון עם מכל מובדלים המה כי יכירו השבת ביוס המנוחה

 אנחנו וא״כ )נח:( בסנהדרין כמ״ש מיתה חייב ששבת הגוי כי
 ונתקדשנו מהס מובדלין שאנו לנו אות הר״ז לשבות שנצטוינו
 לפני לזכרו! ישראל שבין האות הוא הב׳ והכוונה .שמיס בקדושת
 י״ג( ט׳ )בראשית המבול לענין שנאמר מה ע״ד דהיינו הקב״ה
 והיינו כו' בריתי את וזכרתי .הארך ובין ביני ברית לאות והיתה

 נהיה מנוחתו יום לנו שנתן ע״י וה״נ .בענן נתתי קשתי את ע״י
 מצינו שלא מה בשבת בגמ' נאמר ולכן . לטובה לפניו נזכרים

 שבת המשמר כל )קיח:( בשבת שאמרו מה והיינו ;המצות בכל
 שתי ישראל שמרו אלמלי וכן לו מוחלין אנוש כדור עע״ז אפי׳ כהלכתו
 נזכרים אנו השבת שע״י כנ״ל והיינו נגאלין מיד כהלכתן שבתות

 אופן והנה .האות וזהו המצוות מבכל הרבה יותר לטובה לפניו
 שבין האות בו שייך במלאכה דאסור כיון ביו״ט ג״כ שייך הראשון
 אסורים שהס נח בני מכל מובדלין דאנו דהיינו לישראל הקב״ה
 הב' הענין אבל בסנהדרין שם כמ״ש השבת ביום שלא אפי׳ לשבות

 לפטור לענין ומ״מ ברש״י כמ״ש מנוחתו יוס שהוא בשבת רק שייך
 שהוא עד״ז האות הוי בתפלין דגם ביו״ט האות שפיר שייך מתפלין

 ברש״י וכמ״ש לאות לך והיה דכתיב לישראל הקב״ה בין והיינו ביו״ט
 הקב״ה של בתורתו מחזיקים שהם להכיר בתפלין שהאות בעירובין

 וזהו .לה׳ קודש התורה בקדושת אומות משאר מובדלין שהם והיינו
 לישראל הקב״ה בין אות עצמן שהן ויו״ט שבתות יצאו רש״י מ״ש

 ונחים שובתים שהם לישראל הקב״ה בין שהוא זה דאות והיינו
 גס שייך זה הנה .השביתה זו על מיתה חייב שגוי מה ממלאכה

 השביתה הוא ביו״ט האות דעיקר לפי״ז שנתבאר ואחרי .ביו״ט
 איסור דאיכא למ״ד אות הוי חוה״מ דגם י״ל שפיר א״כ ממלאכה

:ביו״ט דאורייתא מלאכה

 בחוה״מ להניחם שהסכים הריטב״א בשם שם הביא עוד )ג(
 שלכן זה פי' ג״כ שם וכ' ד״ת במלאכה להאוסריס אף

 נקראו



משנת 12
 חנה נפלאתי והנה .כו׳ היא אות כי שנאמר משוס אות נקראו

 ד״ת במלאכה האוסרים לדברי דאפי׳ הריטב״א בדברי מצא
 וז״ל מזה ההיפך מבואר מדברנו ואדרבה במוה״מ תפלין מניחים

 דכולהו ליו״ט וה״ה אות כתיב שבת גבי דהא פי׳ כו׳ שבתות יצאו
 אס ויל המפרשים ונחלקו שבתכם תשבתו כדכתיב כינהו שבתון

 תפלין זמן שאין י״א לאו או טובים ימים כנגד מועד של חולו
 ובחג חמץ אכילת איסור דבפסח אות יש ש״מ בחולו שאף
 כו׳ בירושלמי דאשכחן תפלין זמן שהוא כ׳ ואחרים סוכה חובת
 ודכוותי' הוא מלאכה בשמירת שבת גבי דכתיב אות דהא ועוד
 בין אין וכדתנן ממלאכה עצורים שהם משוס היינו יו״ט דגבי אות
 התורה מן מותר מועד של חולו ואלו בלבד או״נ אלא לשבת יו״ט
 בפרהסי׳ ואפי׳ המועד לצורך שהוא ובכל האבד דבר מלאכת בכל

 כו׳. סופרים מדברי אלא אינו בו שאסרו מה וכל בשינוי ושלא
 במועד תפלין זמן שאי; האומרים לדברי לחוש ראוי ואעפי״כ

 דאף מדברינו מבואר הרי עכ״ל הס׳ מפני ברכה בלא ומניחן
 כו' ביני היא דאות מקרא הוא ויו״ט דשבתות שהאות דס״ל

 דיש הטעם ואפ״ה .הוא שבתון נמי ויו״ט שבת גבי דכתיב
 דאורייתא מלאכה איסור בי׳ דלית משום הוא בחוה״מ בתפלין לחייב

 אמרי׳ הוי שפיר דאורייתא מלאכה איסור בו הוי דאי הושמע
:הוא תפלין זמן לאו דמוה״מ

 דמניחין סובר דרש״י לסברתו ראי׳ הביא ד*ע )ל(
 דאיכא לרש״י דס״ל אף המועד בחול תפלין

 )מה( מסוכה והוא המועד בחול דאורייתא מלאכה איסור
 במצותיו קדשנו אשר ברוך אומר הרבה מצוות לפניו הי׳ ת״ר
 .ואחת אחת כל על מברך אומר יהודה ר׳ המצוות על וצונו

 להתעטף תפלין להניח בסוכה לישב לולב ליטול הרבה מצות ופירש״י
 ע״כ והיינו ביחד ותפלין סוכה מצות דמקיים משמע הרי בציצית

 בסוכה ולישב לולב ליטול קתני זוזי דזוזי לומר דאין בחוה״מ
 דמלשון בחול והיינו בציצית ולהתעטף תפלין להניח או ביו״ט והיינו
 ראי׳ מזה אין ולענ״ד מצות שני רק דהיינו משמע לא הרבה
 בכולי׳ יהודה דר׳ ת״ק וסתם יהודה ר׳ הוזכר דבברייתא מאחר

 הוא ד״ה )צט. עירובין התום' וכמ״ש הוא מאיר ר׳ תלמודא
 בגמ׳ כמבואר תפלין זמן ויו״ט דשבת ס״ל תרווייהו ואינהו סבר(

:גרמא הזמן שלא מ״ע הוי דתפלין דס״ל )צו:( דעירובין

 דאמר המכילתא בשם מהילקוט לסברתו ראי' הביא עוד )ה(
בתוך אות יתן או אות בתוך אות יתן לא אמרת שם ׳

 שקרוין תפלין מפני וברית אות שקרוי׳ שבת תדחה לא אמרת אות
 משא״כ וברית אות קרוי׳ שהשבת בדבריהם להדי׳ הרי .לבד אות

 אות תדחה לא תנא בשם עוד שם וא' כלל שבת קרוי שאין חוה״מ
 יו״ט ממעט לא זו לדיעה לכאורה כו׳ ב״ד ומיתת כרת בה שיש
 מאות וחמיר לאו בה יש דעכ״פ ז״א אבל ומב״ד כרת בה שאין

 עשה אף וודאי מועד של חולו אבל גרידא עשה שהיא דתפילין
 ראי׳ מזה אין ולענ״ד עכ״ל במלאכה בי׳ לית מפורשת גרידא

 דעיקר לדעת הראינו כבר שבת קרוי אינו דחוש״מ דמ״ש כלום
 אסור חוה״מ אי וא״כ מלאכה איסור משוס הוא בשבת האות

 לא שא׳ מ״ד מאותו ומ׳יש אות נמי הוי דאורייתא במלאכה
 כ׳ משכנות שבעל אף הנה .כו׳ ומב״ד כרת בה שיש אות תדחה
 מ״מ כו׳ לאו בה שיש אות תדחה דלא ביו״ט גס זו סברא ששייך
 שייך לא דזה ומב״ד כרת הזכיר למה המכילתא בדברי מאוד יקשה

 באמת וזה תפלין הנחת איכא דביו״ט דס״ל ומשמע .בשבת רק
 ולזה .לאו בה שיש משוס תדמה לא דיו״ט אות גס דהא אינו

 מועד של בחולו דאפילו בארות לומר בא דהמכילתא לפרש נראה
 כרת בו יש זה דאות משוס מלאכה דאיסור אות תדחה לא

 .מועד של בחולו אפילו זה אות ממיר ולכן בשבת והיינו ומב״ד
אות משא״כ בשבת דהיינו ומב״ד כרת במינו יש זה דאות כיון

:זו חומרא ענין בשום בו דלית דתפלין

 דמפיק דלריה״ג קטנות בהל׳ הרא״ש מ״ש הביא עוד 0
מניחין דאין ודאי ויו-״ט לשבתות פרט ימימה מימים *
 ובזה .קודש מקרא שקרוי כיון יו״ט בכלל חוה״מ דודאי בחוה״מ

או״ח ר״א
 ורצה לר״ע ריה״ג בין לחלק לנו מנין ז״ל מפאנו הרמ״ע הקשה

 משכנות בעל הרב ע״ז וכ׳ מניחין אין לר״ע דאף בזה להכריח
 בעירובין התוס׳ כתבו כבר דהנה מסתברא איפכא דלדידי׳ יעקב
 לא דלר״ע היכי כי א״כ עי״ש סמיך קא לאות אוהי׳ ריה״ג דגם

 דושמרת יוחנן דלר׳ וגס .לריה״ג ה״נ לאות מוהי׳ מוה״מ ממעט
 ה״נ א״כ בל״ת עובר בלילה תפלין והמניח )לו:( מנחות ל״ת הוי

 א״כ יו״ט בכלל חוה״מ דגס נימא ואי ויו״ט בשבתות לריה״ג
 בזינן דהוי מלאכה בו והעושה בל״ת הוי בחוה״מ תפילין המניח

 שאין דבר וזה ל״ת בו אין לכו״ע תפלין מהנחת לחוה״מ יותר
 שהרי מ״י בעל הגאון על מתפלא ואני .עכ״ל בו נוחה האמת
 התיס׳ שיטת לפי ע״ז השיב ז״ל והוא הרא״ש לשי' הקשה רמ״ע
 ד״ה צו. )עירובין התום' ז״ל הנה ביותר הדברים ולבאר
 ידיך על דלאות דאדרשא נראה ויו״ט לשבתות פרט כו׳( ימים

 ונראה . לזה התום׳ הוצרכו למה להבין ויש כו׳ קסמיך דבסמוך
 דמימיס מיעוטא מחד ויו״ט שבתות מפיק מצי היכי להו דקשי׳
 אלאות דקסמיך לתרץ כ׳ ולזה .שבתות אלא למעט בא דלא אימא

 תי׳ סובר שאינו נראה הרא״ש והנה .הוא אות נמי זיו״ט ידיך על
 כיון והיינו אחר באופן זי קושי׳ מתיז שהוא מדבריו ונראה זה

 סתם ימים דווקא דהיינו אמרי׳ כו׳ ימים מקצת מימים דממעטינן
 סב:( וחולין יג )סוכה דאמרי׳ מאי ע״ד קודש מקרא שקרויס ימים ולא

 מקרא קרוין שהם הימים כל ממעטינן וא״כ כוחלי אזוב ולא אזוב
 ואימעוט )ח.( בחגיגה כמ״ש קודש מקרא איקרי נמי וחוה״מ קודש

 המה הרא״ש ושי' התום' דשי׳ מבואר הרי וא״כ .מתפלין ג״כ
 נראה והנה .הרא״ש לשי׳ הרמ״ע הקשה ושפיר .מזו זו חלוקות

 למימר דבעי בס״ד הגמ׳ סוגיית יתיישב לא התום׳ לשי׳ כי
 חייבין ויו״ט דשבתות ס״ל כריה״ג ושמרת דריש דלא דר״ע

 דפריך במנחות וכן ידיך. על דלאות מדרשא ידע ולא בתפלין
 זמן לאו נמי לילה תפלין זמן לאו שבת קסבר אי קסבר מאי )לו:(

 ממעטינן היכי לדידי׳ מקשה דלאות מדרשא ידע לא א״כ כו׳ תפלין
 )ועיין .א״ש הרא״ש ולשי' דמימיס מיעוטא מחד ויו״ט שבתות

:בזה( עוד שהארכנו ט״ז אות לקמן

 דמניחין הפוסקים שהביאו הראיה את לחזק הרבה ערד (1)
 ז״ת לאו ויו״ט דשבתות דאמרינן ננשום בהוה״מ תפלין *
 סופרים ממסכת ראי׳ ומביא יו״ט מקרי לא דחוה״מ בכ״מ ומשננע
 מקרא יום אומר ובחוה״מ קודש מקרא יו״ט את אומר דביו״ט

 אימת כו׳ אסיף בו שיש חג איזהו )ח.( ובחגיגה .הזה קודש
 רבות וכהנה בחושל״מ אלא שרי מי ביו״ט מלאכה ביו״ט אילימא

 לא דלמה יפלא ובאמת .חכמים בלשון יו״ט מיקרי לא דחוש״מ
 לישראל טובים ימים היה לא שאמרו מצינו והלא יו״ט חוה״מ יקרא
 יעקב ובמשכנות חכמים בלשון יו״ט מיקרי ט״ו דאפי׳ הרי באב כט״ו

 מיקרי הכל דבאמת נ״ל ולכן . דחוק וזה .הוא דווקא דלאו כ׳
 הריטב״א בשם מביא ת״צ( )סי׳ יוסף דבברכי אלא יו״ט חז״ל בלשון
 מיקרי יו״ט מועד של דחולו רבו משם שכ׳ סוכה למסכת בחי׳
 בו שעושים לפי קודש מקרא יו״ט בתפלה בו אומרים שאין ומה

 ששווים סבורים שיהי׳ ממש ביו״ט לזלזל שלא האבד בדבר מלאכה
 ממסכת הראי׳ נדחה ובזה עכ״ל בשמותס ששויס מכיון בקדושה
 בתרי וחוה״מ יו״ט בגמ׳ שאמרו מה הראיות יתר וגס סופרים

 יו״ט דוקא יו״ט הוי חוה״מ דהזכיר היכא דכל משוס היינו מילי
 ה״ה הזכיר דלא היכא אבל קודש מקרא יו״ט בו דאמרי׳ ממש
דבאמת יו״ט בכלל ח״ה הוי ויו״ט שבתות יצאו דאמר הכא כמו

:מיקרי יו״ט חוה״מ גס

 אמר עצמו הזוהר בס' שהרי הראיות מכל וגדולה כ' עוד )ח(
 עצמו דיבור ובחותו יו״ט איקרי לא דחוה״מ בהדיא

 הנ״ל התשובה ובסוף .כו׳ הר״ע מעיני אלו דברנו נעלננו ואיך
 לא המועד דחול אמר דתחלה בהס ותמה הזוהר דברי הביא
 הזוהר כ׳ דבריו ובסוף .תפילין בהו להניח אין ומ״מ יו״ט איקרי

 אימעוט גופי׳ מזה וא״כ תפלי; הנחת בהם אין טבין דביומין
 דברי ונלענ״ד זר פי׳ בזוהר פי׳ ולכן יו״ט איקרי דלא חוה״מ
 סי׳ בב״י )כמובא וז״ל פשוטן עפ״י מאוד נכונים הקדושים הזהר
של חולו להון מנח דקב״ה דרישא תפלין אינן טובים ימים ל״א(

מועד



משנת שרת
 מגרמא לסיהרא ל״ל דהא דרועא תפלין אלין יו״ט איקרי דלא מועד
 לא יד של תפלין דאינהו דרועא תפלין דיו״ט מנהירו אלא כלום

 תפלה יו״ט דרישא תפלה ראש של דתפלין נהירו מגו אלא נהירו
 יו״ט נקרא לא דחוש״מ מבוארין אלו דברים והנה .מוש״מ דרועא

 של וחולו מיו״ט שמדבר היכא והשתא .מיו״ט הארה בו יש אלא
 שהם ואהרון ראשון יום הוי דיו״ט לחלק שייך שפיר .בפרט מועד
 אומר אס אבל .יו״ט בעצם אינו מועד של וחולו היו״ט עיקר
ביו״ט נכלל הוא גס כי חוש״מ גס בכללן יש טוביס ימים כלל בדרך

:בע״ה ברורים והדברים מיו״ט הארה בו יש יען

 שנחלקו הלכה בדבר משכנות בעל הגאון עצמו תקע עוד )ט(
 מן מלאכה חיסור איכא הראשונים גדולי בה ׳

 דרבנן הוא בחוה״מ מלאכה דאיסור ראי׳ והביא בחוה״מ התורה
 עצים קוצצין אמר )יב:( דבמו״ק והיינו ברורה ראי׳ שהיא וכתב

 קצך ואס אסור המועד לצורך ושלא המועד לצורך במועד
 והותיר הטיל ואם כו׳ במועד שכר מטילין מותר ה״ז והותיר

 לצורך במועד שכר ע״זמטילין ורמי יערים שלא ובלבד מותר ה״ז
 לה ומוקי החדש מן ושותה מערים ישן לו שיש ואעפ״י כו׳ המועד

 יהודה ב״ר יוסי ר׳ בכך מערימין אין דתניא דתנאי בפלוגתא
 היאך מדאורייתא אסורה בחוה״מ מלאכה ואי .מערימין אומר
 והביא בדרבנן רק הערמה דוכתי בכל והא להערים מותר

 משבת להביא הו״ל וטפי .בדרבנן בהו דהערמה הרבה ממקומות
 נראה ולענ״ד .כו׳ היא בדרבנן הערמה קאמרת הערמה )קלט:(
 בפסחים הואיל דא״ל כרבה קיי״ל דהא כלל ראי׳ אינה זו דראי׳
 נמי השתא המועד לצורך לי׳ חזו אורחים לי׳ מקלעי וא״כ )מו:(

 במשכנות ראיתי ששוב אלא דאורייתא איסור בו ואין לי׳ חזו
 הסוברים לדעת חזקה וראי' אחרת קושי׳ מזה שעשה יעקב

 בחוה״מ וא״כ הואיל דאמרי׳ משוס והיינו דרבנן בחוה״מ דמלאכה
 ואין לפועל וזריעה חרישה ואפי׳ מלאכה כל שרי המועד דלצורך

 ארי׳ השאגת בשס ג״כ והביא הואיל אמרי׳ וא״כ יאכל מה לו
 דאמרינן נהי כי האלו הגאונים על מאוד מתפלא ואני זו סברא

 בכל בחוה״מ כך נימא הכי ביו״ט ואפי׳ הואיל או״נ במלאכת
 הוא דאורייתא בחו״מ דמלאכה זו דיעה לפי והלא המלאכות
 ימים ששת אף עצור שביעי מה דדריש )יח.( דחגיגה מברייתא

 השביעי וביום ת״ל כו׳ מלאכה בכל עצור שביעי מה אי עצורים
 בכל עצורים ימים ששה ואין כו' מלאכה בכל עצור השביעי עצרת

 רחמנא דמיעטה הרי כו׳ לחכמים אלא הכ׳ מסרן לא הא מלאכה
 מלאכה לך אין הואיל נימא ואז בחוה״מ שאסורין מלאכות שיש להדי'

 במלאכות הואיל נאמר שלא התורה דהקפידה ע״כ אלא אסורה
 דמפקי כולהו תנאי לאינך י״ל וכן מיו״ט יותר בחוה״מ המותרות

 או״נ במכשירי ג״כ הוא ועד״ז מקראי בחוה״מ מלאכה איסור
 לעשותן כשאפשר אבל מעי״ט לעשותן בשח״א לר״י דשרי

 וכתיב הוא דכתיב משוס התורה מן אסור טוב יוס מערב
 נפש אוכל דבמלאכת גב על אף )כח:( בביצה כדאמרינן לכס

 כגון לגמרי לצורך שלא נמי הותרה לצורך שהותרה מתוך אמרי׳
 שאפשר מכשירין אסור אמאי וא״כ רש״י לשיטת אבנים טלטול

 דמיעט משום ע״כ אלא .אבנים מטלטול גרע דלא מעיו״ט לעשותן
 במלאכת הואיל לענין וה״נ מתוך במכשירי[ נימא דלא להדי' הכ׳

 הואיל אמרי׳ שפיר ביו״ט דשרי או״נ במלאכת אבל .חוה״מ
 התורה מן מלאכה איסור שכר בהטלת ליכא וא״כ ומתוך
 מיו״ט חוה״מ עדיף ולא או״נ מלאכת דהוי כיון ביו״ט ואפי'

 איסור ליכא בשביעי גס והלא כו׳ עצור שביעי מה לשביעי דמקשי׳
:בחוה״מ הערמה קשרינן שפיר ולכן .שכר בהטלת דאורייתא

 תפלין ספרים כותבין אין )יח:( דמ״ק ממתני׳ הביא עוד )י(
 עזרא בס׳ אפי׳ אחת אות מגיהין ואין במועד ומזוזות

 יריכו על וטווה לעצמו ומזוזות תפלין אדם כותב אומר יהודה ר׳
 לעצמו ומזוזות תפלין אדם כותב ת״ר בגמ' ושם .לציצתו תכלת

 מערים אומר יהודה ר׳ מאיר ר׳ דברי בטובה ולאחרים כו׳
 ומוכר כותב אומר יוסי ר׳ לעצמו וכותב וחוזר שלו את ומוכר
 בב״ח רבה לה ואמרי לר״ח רב לי׳ אמר פרנסתו כדי כדרכו
 ג״כ מסיק אח״כ ושם פרנסתו כדי כדרכו ומוכר כותב הלכה לר״ח

ז או״ח ר״א
 שם וכ׳ פרנסתו כדי כדרכו ומוכר כותב הלכה יוחנן ר׳ בשם

 להניח שמותר ראי׳ אין במועד תפלין לכתוב מדהתירו התום׳
 ז״ת שבת דס״ל לטעמייהו ור״י ר״מ דדלמא בחוה״מ תפלין

 דכולהו ואע״ג סברי מצי הכי נמי בב״ח ורבה ורב בעירובין
 וכתב תפילין זמן לאו שבת דא״ל משמע רבה הקומץ דפ׳ אמוראי

 ור׳ ושמואל ורבה דרב לומר מהדוחק זה דכמה מ״י בעל ע״ז
 מרן עיקרי והמה כהלכתא ודלא תפלין זמן שבת ס״ל כולהו יוחנן

 לומר הכרח כ״כ דאין ולענ״ד .בזה קצת שהאריך ועי״ש דתלמודא
 הר״א של פירושו לפי ז״ת שבת כמ״ד אתי אמוראי הני דכל

 אין א״כ אלא מתיר ואינו מכולהו מחמיר יוסי דר' בתום' המובא
 למסבר שפיר מצי יוסי כר׳ דפסקי אמוראי הני וא״כ .יאכל מה לו

 שרי יאכל מה לו יש דאפי׳ דס״ל ור״י ור״מ .ז״ת לאו ויו״ט דשבת
 לשיטתייהו דאזלי משוס היינו לי׳ כדאית ולמר לי׳ כדאית למר לכתוב

 זו סברא גס לדחות כתב ובמ״י .ז״ת ויו״ט דשבת בעירובין
 עולא קסבר ר״י אמר )סב.( דבשבת משוס לשי׳ אזלי ור״י דר״מ
 זוג זוג מכניסן תפלין המוצא אביי איתבי׳ הס בפ״ע עס נשיס
 שהז׳יג מ״ע והא הן בפ״ע עם נשים וא״א האשה ואחד האיש אחד
 הרי כו׳ ז״ת ושבת תפלין זמן לילה ר״מ קסבר פטורות ונשים היא

 שהז״ג מ״ע דהוי משוס פטורות נשים דתפלין לר״מ לאביי דס״ל
 לעצמו במועד תפלין כותב דלר״מ הא יפרנס ואיך ז״ת לאו דשבת
 תפלין זמן לאו ויו״ט דשבת אף הוא תפלין זמן דחוה״מ וע״כ
 מאוד וקלה חלושה היא זו דהוכחה בצדק ישפוט מעיין כל והנה
 אמאי ולטעמיך לאביי פריו לא אמאי אלא לפי״ז להקשות דאין
 דהוי התום׳ כ׳ פעמים כמה והרי במועד תפלין לכתוב ר״מ שרי
 דהוי באמת י״ל דאביי הס״ד לפי ועוד ולטעמיך. למימר מצי

 דמלאכת דס״ל והיינו בחוה״מ תפלין דמניחין ס״ל ור״י דר״מ סבר
 בחגיגה דדרשי דרשות הני כל ול״ל דרבנן רק הוי לא חוה״מ

:תנאים כמה

 דקדושין סוגיות יעקב משכנות בעל רמי זה ובעני; )יא(
 טעמא קאמרי׳ דבעירובין אהדדי ועירובין ׳

 מ״ע הוי דתפילין משוס היינו האשה ואחד האיש דבאחד דר״מ
 שלא מ״ע הוי דתפלין דכיון מוכח וא״כ חייבות דנשיס הז״ג שלא
 הניחא אמרי׳ )לה.( ובקדושין בשבת המסקנא לפי וכן נ״ח הז״ג
 כולה התורה כל והוקשה פי' גרמא שהזמן מ״ע תפלין למ״ד

 בב׳ לת״ת הוקשו דתפלין פטורות נשים שהז״ג דמ״ע לתפלין
 שלא מ״ע תפלין למ״ד אלא לד.( )שס בגמ׳ כמ״ש שבק״ש פרשיות

 נשים גרמא הזמן דשלא למילף איכא איפכא דא״כ מא״לופירש״י הז״ג
 הזמן שלא מ״ע תפלין דאמר לי׳ שמעת מאן וקאמר פטורות

 דפי׳ הרי מלמדין אין הב״כ כתובים שני לה וסבר מאיר ר׳ גרמא
 נשים ומ״מ גרמא הזמן שלא מ״ע דתפילין דס״ל דלר״מ רש״י

 באריכות תירוץ שכ׳ ועיי״ש לת״ת דתפלין הקישא משוס פטורות
 הנ״ל הקושי׳ לתרץ מספיק תירוצו דאין ובאמת פלפול ודרך קצת

 מידי קשה ולא נכון הדבר באמת אמנם .מעיין לכל כנראה
 לת״ת אלא למזוזה תפלין מקשי׳ לא דלהכי קאמר למעלה דהנה
 ובפרשה ראשונה בפרשה פעמים שני לת״ת הוקשו דתפלין משוס
 התום׳ והנה .ראשונה בס׳ א׳ פעם אלא הוקשו לא ולמזוזה שניה
 הבאים כתובים שני דקסבר מאיר ור׳ דקאמר הא גבי כאן כתבו

 מנלן גרמא הזמן שלא אבל גרמא זמן תינח וא״ת וז״ל א״מ כא׳
 ואין הבכ״א כתובים שני הוו הבן ופדיון דת״ת כיון וי״ל דחייבות
 נרמא הזמן שלא אבל פטורות הני דוקא מיעוטא כמו הוו מלמדין
 שלא מ״ע תפלין דס״ל מאיר לר׳ והשתא .חייבות נשים בעלמא

 ההיקש שפיר יתקיים בתפלין חייבות דנשיס נימא אי גרמא הזמן
 גרמא הזמן שלא מ״ע תפלין מה לתפלין כולה התורה כל דהוקשה

 נשים גרמא הזמן שלא מ״ע כולה התורה כל אף חייבות נשים
 שלא מ״ע דהוי אף מתפלין פטורות דנשיס א״א אבל . חייבות

 מ״ע כולה התורה כל דהא זה היקש יתבטל ע״כ א״כ גרמא הזמן
 דת״ת הבכ״א כתובים שני מדאיכא חייבות נשים גרמא הזמן שלא

 התורה דבכל מזה דמוכח התום׳ כמ״ש נשים לפטור הבן ופדיון
 דאתקוש היכא כי והשתא שלהז״ג. במ״ע חייבות נשים כולה

 זה היקש ה״נ לחבירו מחזק א׳ והיקש פעמים שני לת״ת תפלין
 ומזוזה דתפלין ההיקש מחזק לתפלין כולה התורה כל דהוקשה

לחייב



משנת תי״ש 11
 היקשים שני יש צד דלכל דכיון ופשיטא .בתפלין נשים לחייב

:לחומרא מקשיכן

 הסוני׳ לתרץ כתבו הראשונים מן שקצת הביא עוד רב(
 דהא תפילין זמן לאו דחוה״מ השישה לפי דמ״ק

 יו״ט למוצאי לו נכונים שיהיה כדי הוא במועד לכתוב דמותר
 וכ״כ מועש בזמן יגמרו ולא שורח בהם שיש כיון בזמנו להניח

 כנפאנו הרמ״ע האחרונים תפסו ובזה תר״צ סי׳ בתשו׳ הרשב״א
 גדול דוחק שזה חדא להקשות הרבה וע״ז .בקונטרסו והרר״ע

 מלאכה הסוברים לדעת בפרש הננועד אחר בשביל מלאכה להתיר
 דמותר והה״מ הרא״ה הראשונים דכ׳ ועוד דאורייתא בחוה״מ

 הרמב״ס דעת משמע שכן וכ׳ במועד לקרות שצריך ס״ת להגיה
 שאינה מלאכה שהיא משוס עזרא בס׳ ההג״ה איסור שעם שכ׳

 ביום כה״ג שקורא ספר דהיינו המפרשים וכמ״ש המועד לצורך
 וכ׳ בשו״ע הוא וכן מותר המועד לצורך דכ״ש ומשמע הכפוריס

 לצורך ספרים כתי' היתר במתני׳ תני דלא שעמא דהיינו הה״מ
 וא״א דמותר ההג״ה משא״כ במועד לגמור שא״א משוס המועד
 מה א״כ במועד מלאכה לעשות מותר המועד שאחר מצוה דצורך

 במועד המלאכה ע״י הרי ימים חודש או המועד אחר א׳ יום לי
 השיעור הודיע מי ועוד .המועד לאחר המצוה לקיים ממהר הוא

 שיכול מהיר סופר שהוא ומי חפלין לכתוב באפשרו אין א' שבלילה
 במועד תפלין לכתוב שאסור נאמר האם שתים או בשעה לכתוב
 איש בין מחלק ולא לעצמו תפלין אדם כותב קתני סתמא ומתני׳
 להתיר גדול דוחק שהוא מ״ש והנה .עכ״ל למתון במלאכ׳ מהיר

 לא לענ״ד הנה .המועד שלאחר מצוה בשביל מלאכה במועד
 במועד האבד דבר מתירים שאנו ממה יותר בזה דוחק מה ידעתי

 בהרווחה במועד לאכול מה לו יש דאפי׳ המועד לצורך שאינו אך
 וכי ממון מאבדת מצוה אבדת יגרע למה וא״כ האבד דבר שרי
 מלאכה להתיר יש ה״נ ממון אבדת בשביל מלאכה דשרינן היכי

 .בזמנה המועד אחר תיכך תפלין להניח שיכול מצוה אבדת בשביל
 שהקשה הקושיות יתר יתיישבו ובזה .המצוה יפסיד יכתוב לא ואס
 רב זמן יגמרס אס אפי׳ ספרים לכתוב נתיר לא דאמאי מ״י בעל

 הוי לא דזה הדבר שמקרב מצוה עושה הוא מ״מ המועד לאחר
 לגמרי המצוה שיפסיד האבד דבר דהוי הוא ואם .האבד דבר
 שתהיה ואך .באמת דשרי אפשר בחו״ה יכתוב שלא מה ע״י

 האבד מדבר גרע לא מ״מ .המועד לאחר מה בזמן האבדה
 שלא במה המועד לאחר שלו הממון יתקלקל אס שאפי׳ בממון
 )סי׳ בשו״ע ממ״ש לזה וראי׳ שרי מ״מ במועד המלאכה בו יעשה

 וכ' .במועד לעשות אסור הכנסת בית דבנין ברמ״א תקמ״ד(
 בנין הוי דבזה״ז בד״ה בס׳ וכ׳ אסור עתה לה צריך אפי׳ המג״א

 עכ״ל מלבנותו עכו״ס שימנעו דחיישי׳ האבד דבר הכנסת בית
 הוי לא למה לעיין שיש רק .האבד דבר שייך במצוה דגס הרי
 כ׳ דהרי עכשיו בבה״כ מתפלה שמתבטל מה האבד דבר

 האבד דבר הוי לא אס אסור עכשיו לה צריך דאפילו המג״א
 להתקבץ דיכוליס כ״כ הכרחי זה אין דלשעה י״ל ומיהו .לגמרי
עשה ממצות שיתבטל תפלין משא״כ .בציבור ולהתפלל בבית

:במועד לכתוב לו התירו לשעה אפי׳

 איהו לי' דתקשה יעקב משכנות בעל על תמה ואבי )יג(
 מתני׳ דמוקי להירושלמי אלו קושיות כל לנפשי'

 הותר למה ג״כ ויקשה בתום׳ שהובא כמו המועד לאחר בלהניח
 דבר דהוי משוס וודאי אלא ספרים כתיבת ולא תפלין כתי׳ לו

 שהבינו מה לפי הירושלמי בדברי לי קשה דלפי״ז אלא וכנ״ל האבד
 במועד כשיניחם דוקא היינו לאחרי׳ דכותב דהא הראשונים בו

 דלעצמו הנ״ל דלפי שרי. דלעצמו אך אסור המועד לאחר אבל
 לאחר תיכך תפלין מצות האבד דבר דהוי משום שרי

 האבד דדבר וודאי דהא שרי נמי לאחרים בכה״ג א״כ המועד.
 .בהג״ה )תקמ״א( בסי' וכמ״ש בשכר ואפי׳ לאחרים לעשות שרי

 בלהניח מתני' דמוקי גופי׳ בהירושלמי לדקדק יש באמת ואמנם
 להניחם שיוכל אחרים תפלין לו שיש דמיירי וע״כ .המועד לאחר
 שרי׳ דמתני' בפשיטות לומר לו היה .להניח הלשין מהו א״כ .עכשיו

 המועד לאחר להניח בזה שייך ומה .אחרים תפלין לו כשיש אך

או״ח ר״א
 כשיש המועד לאחר אפי׳ יניחם לא ירצה דאס אחרים תפלין לו כשיש

 להניחם יוכל חדשות בתפלין להתנאות ירצה ואס .אחרים תפלין לו
 לפרש נ״ל ולכן המועד לאחר להניחם פסקא ומאי .עכשיו גס

 זמן לאו דחוה״מ דס״ל דאדרבה הזה הירושלמי דברי בע״ה
 ס״ל דרב פי׳ להניח בכותב לה פתר רב פירושו והכי .תפלין

 להניח היינו תפלין דכותב מתני׳ מפרש ולכן ז״ת לאו דחוה״מ
 תפלין לכתוב אבל . אחרים תפלין לו שאין תיכך המועד לאחר
 אך .אסור תפלין לו שאין למי אז ולמוכרם המועד לאחר להניח
 תפלין לקנות המה ומוכרחים תפלין להם שאין אנשים שיש שיודע
 .אסור מ״מ תפלין מצות יקיימו לא לאו ואם המועד לאחר תיכך

 המצוה לקיים יוכלו ולא תפלין להם שאין בנ״א באו אס אבל
 להם וליתן בחוה״מ תפלין להם לכתוב ומבקשים המועד אמר תיכך

 הירושלמי דברי היטב מיושבים ובזה .לעצמו כותב כמו שרי עכשיו
:ז״ת לאו דחוה״מ זו לשיטה

 ממשנה ראי׳ דהביא דביצה בהג״א א״ז בשם הביא ^ךף )יך(
כל הכלל זה כו׳ כלים משלחין דביצה פ״ק דסוך ׳

 שנאותין כל דה״ק בגמ' ומפרש אותו משלחין ביו״ט בו שנאותין
 בהג״א והקשה .ביו״ט אותו משלמין תקון שוס צריך ואין בחול בו

 הוא המועד צורך לאו ותפלין המועד לצורך והן רישא קתני והא
 ועי״ש בחוה״מ תפלין ומניחין מוה״מ היינו המועד דצורך ותי׳

 זו אך זו לא קתני דבמתני הרמב״ס בשם וכ׳ .בזה שהאריך
 הכלל בזה מרבה ואח״כ המועד לצורך שהן דברים קתני ותחלה

 קצת יש דמ״מ ומסיק .המועד לצורך שאינו אך בחול שנאותין כל
 שמונת עד ממנו יהנה שלא דבר ביו״ט לשלוח יתירו דאיך ראיה
 לו שמחה ומה .בחוה״מ לו ישלח יו״ט לצורך שלא יו״ט ויחלל ימים

 הנאה שאין משוס מלאכה קצת שצריך דבר התירו לא הא למקבל
 כיון למאוד אצלו חשוב דבר לו שישלח אך תיכך למקבל מזומנה

 יתירו ואיך לשלוח אסור תיכך בהס נאותין ואין תקון שמחוסר
 נאותין אין והרי המועד אמר לצורך ראשו; ביו״ט תפלין לשלוח
 כל בפי' רש״י שכ׳ מה לפי והנה ימים. ח׳ לאחר אלא בהם

 ליכא מ״מ תפלין זמן אינו דיו״ט דאע״ג כו׳ בחול בו שנאותין
 מ״מ להניחם דרך דאין דנהי ראי׳ שוס מזה אין להניחן איסור

 אמרי׳ )צו:( בעירובי; והרי ליו״ט הם ראוי; א״כ להניחם דיכול כיון
 בשבת לאביי ס״ל הוי וכן .בשבת אפי׳ הן דתכשיט תנא לחד שם

 אך בהן לכסות דראוין משום תפורים שאין מכלים נרע ולא )סב.(
 מתיר דת״ק וראי׳ .וללובשן לתופרן בהן לכסות דרך שאין

 אך ראוין דתפלין ועוד .בו לצאת דרך שאין אך לבן במנעל אך
 וראי׳ תקט״ז( בסי׳ הב״י )וכמ״ש להגן או ללמוד ללובשן במועד

 במועד דראוי אך לשלמו אסור ללובשו דאסור דסנדל ג״כ לזה
 ללובשן דיכול משוס ביו״ט תפלין שילוח דהיתר מוכח ע״כ וא״כ

:וכרש״י ביו״ט
 שאמר דמה הנ״ל מירושלמי הראי׳ גס לדחות יש ובזה )טו(

 אך מיירי דמתני׳ היינו להניח לה פתר דרב
 המועד לאחר יניחם אלא המועד בכל ילבשם שלא להדיא דדעתו

 המועד לאחר להניחם דעתו כשאין אבל .לעצמו לכתוב שרי מ״מ
 אך ושרי כנ״ל להגן או בהם ללמוד במועד גס בהס שישתמש י״ל

 הירושלמי מן זו הראי׳ שכ׳ )יט.( במ״ק והתום׳ .לאחרים למכור
 . בחוה״מ להניח להתיר דיש רק הוא שראייתם בדבריהם מבואר

 משמע בירושלמי אבל כתבו ימים ד״ה )צו.( בעירובי; התום' אך
 נראה תחלה שכ' התום' בדברי לדקדק דיש ונלע״ד .להניח דצריך

 תפלי; להניח אין ולכאורה קסמיך דבסמוך ע״י דלאות דאדרשה
 דלכאורה כו' להניח דצריך משמע בירושלמי אבל כו' המוטד בחול

 עם קסמיך אלאות דר״י שהקדימו מה התום׳ לדברי המשך אין
 סומך ר״י היה לא דאס דמשמע בחוה״מ תפלי; הנחת איסור

 והא תפלי; זמן דחוה״מ לומר טפי מסתבר הוי דלאות אדרשה
 דלר״י שכ׳ למעלה שהובא כמו מזה היפך משמע ברא״ש אדרבה

 .קודש מקרא דקראו מימים דאימעוט תפלין זמן לאו חוה״מ וודאי
 הרא״ש עם בזה מחולק דהתום׳ למעלה שפירשנו מה לפי ואך

 מיעוטא מחד ויו״ט שבתות ריה״ג מפיק מהיכא להם והוקשה
 מה להבין יש עדיין מ״מ דלאות. אדרשא דסמיך מפרשים ולזה

 מימים דדריש דריה״ג אהא התום׳ של זה ומתן למשא שייכות
ימימה



משנת
 שבתות דמפיק לריה״ג יקשה דאבתי לומר ונראה ימימה.

 דלאות ומקרא בל״ת או מושמרת בעשה והוי ימימה כרמים ויו״ט
 )וכן ליכא איסורא אבל בתפלין חייב דאינו אלא מוכח לא לכאורה

 וא״כ כך( שהעלה אריה שאנת בס' ארוכה בתשובה ראיתי
 עשה באיסור דהוי שבתות ממעש לא ימימה דננימיס נימא

 מוכח וע״כ . איסורא בהם אין מלאות דמפיק יו״ט אבל ל״ת או
 ואסור אות עצמן הס דשבת ילפינן נמי איסורא ע״י דמלאות מזה

 דרשא עיקר מושמרת ריה״ג דיליך והא אחר אות בהם לעשות
 למעט דושמרת קרא דנקט אנב ויו״ט שבתות ודריש לילה למעט

 ע״י מלאות הוא ויו״ט דשבתות ילפותא עיקר באמת אבל לילה
 איכא ע״י מלאות דנפיק לר״ע ובין לריה״ג בין לפי״ז מוכח וא״כ

 מהירושלמי דמוכח כיון ולפי״ז תפלין בהנחת ויו״ט בשבתות איסורא
 תפלין זמן דחוה״מ ג״כ ע״כ מוכח במועד תפלין להניח דיכול
 דברי והשתא .כנ״ל אסור היה חייב היה לא דאי להניח וחייב

 דריה״ג להרא״ש אבל להתוס' כ״ז מיהו .שפיר נמשכים התום׳
 ע״י דמלאות י״ל שפיר א״כ ע״י דלאות לדרשא כלל לי׳ מבעי לא
 דאין להניח יכול מ״מ אבל להניח חייב דאין אלא ר״ע נפיק לא

 אין וא״כ .ביו״ט תפלין להניח דיכול רש״י ונשי' בדבר איסור
:וכנ״ל תפלי! זמן הוא דחוה״מ מהירושלמי ראיה

 יוחנן לר' הנ״ל התוס׳ בדברי לי קשה אכתי אמנם )ט?(
 לריה״ג יקשה אכתי א״כ ל״ת הוי ושמרת דס״ל

 ל״ל דהשתא קרא מחד ויו״ט שבתות למדרש לי׳ תיתי מהיכא
 אלא למילף דליכא פשיטא מהתם דהא ידיך על דלאות אקרא דסמיך
 מוכח דמזה ובאמת לי׳ תיתי מהיכי ל״ת איסור אבל עשה חיסור

 ויו״ט דשבת לחוד ימימה מימים מוכח דלריה״ג בזה הרא״ש כשי׳
 מקרא שקרוין ימים דממעט ומשוס ו׳ אות למעלה וכמ״ש ז״ת לחו

 היה פ׳ ברכות מהירושלמי לזה ראי׳ להביא נ״ל וביותר : קודש
 בעשה עובר בלילה תפלין הנותן אלעזר ר׳ בשם אבוהו ר׳ קורא
 לילות ולא ימים כו׳ למועדה הזאת החוקה את ושמרת טעם ומה

 הדא נון ושמעיני׳ מימר דבעי אית כו׳ ויו״ט לשבתות פרט ימימה
 אות שכולן ושבתות ליו״ט פרט לאות לך שהוא את לאות לך והיה

 אלא ומשני ל״ל דלאות דרשא והאי פי׳ ימימה מימים כ׳ כן ולא
 אתרין מן לה מסמכין מחוורא דלא מילא כל יוחנן ר׳ כמר
 הא כו׳ מימים כתי׳ כן ולא פריך מאי התום' דברי ולפי סגין
 מצינו לא באמת דמימים משוס ע״י דלאות דרשא לי׳ מבעי מ״מ

 דלאות אדרשא סמיך יו״ט נמי דקאמר והא שבת רק למשמע
 דעיקר וכתב בזה שהעיר ארי' שאגת בתשו' וראיתי .התום׳ כמ״ש
 כולן שהן ושבתות ליו״ט פרט דקאמר ממאי הוא הירושלמי קושית

 .דימימה מדרשא כבר נפ״ל שבת הא שבתות קאמר דלמאי חות
 משוס שבתות לומר דצריך הירושלמי דברי כן לפרש קשה ולענ״ד

 דגבי טעמא מהאי אות נמי הוי שיו״ט אלא אות שכ׳ הוא שבהן
 לאו דאי אות כולן ויו״ט שבתות לומר דצריך ועכ״פ אות כ׳ שבת

 דמזה אלא .אות הוי דיו״ט מנ״ל ידענא הוי לא שבתות דקאמר
 כלל לי' מבעי לא ימימה מימים דדריש דלמאן כהרא״ש ננוכח

 ממיעוטא קודש מקרא שנקרא מה כל ממעט אלא דלאות דרשא
 . הרא״ש כמ״ש חוה״מ נתמעט וה״נ כנ״ל ימימה דכנימיס

 מושמרת ילפינן אי בין לעניןחוה״מ חילוק דאין משמע ומהירושלמי
 למילך דבעי הא משמע הדא מן נשמעיני׳ דקאמר מלאות או

 איכא ה״נ לחוה״מ גס ילפינן דמושמרת וכיון מלאות יליך מושמרת
 למעלה הובא הרמ״ע שהוכיח כמו והיינו לחוה״מ ע״י מלאות למילך

 מימים דדריש דלריה״ג היכי דכי לר״ע נשמע דמריה״ג ו׳ אות
 .ע״י מלאות דדריש לר״ע ה״נ חוה״מ גס לי׳ מפיק ימימה
 שם שברא״ש הגאון לדברי ראי׳ הזה הירושלמי מדברי לי ונראה

 נמי הוי ויו״ט שבתות ממעט ימימה דמימים הדרשא דלפי שכ׳
 בכלל אינו דחוה״מ יעקב המשכנות כדעת ולא יו״ט בכלל חוה״מ

 מאי א״כ חוה״מ ולא יו״ט דוקא היינו ויו״ט דשבתות דא״א .יו״ט
 מלאות דדריש מ״ד דאותו אפשר הא ימימה מימים כ׳ כן ולא פריך
 ע״כ אלא לחוה״מ ימימה מימים לי׳ אייתיר ויו״ט לשבתות ע״י

 ויו״ט שבתות הכל מיני׳ מפקינן ימימה מימים דרשי׳ דאי כנוכח
 לאו דחוה״מ מהירושלמי לפי״ז מוכח א״כ יו״ט. בכלל וחוה״מ

 רק דפריך כהש״א לפרש נדחוק אס דאפי׳ עוד ונ״ל תפלין זמן

ה או״ח ר״א
 דכתיב משוס לאו הוא אות ליו״ט דקרי דהא שנאמר והיינו משבת

 דקדוש משוס אלא אי״ה לקמן שיבואר וכמו שבת גבי אות
 מצי הא שבתות נקט למה שפיר לי׳ קשה וא״כ .יו״ט בקדושת

 ע״י מלאות דריש דלמא מ״ל יקשה מ״מ מימימה לשבתות מפיק
 מפקינן אי דאך ודאי אלא לחוה״מ יכנימה לי׳ ואייתר ויו״ט לשבתות

 הש״א סברת לפי אפי׳ ומוכח יו״ט בכלל חוה״מ הוי ע״י מלאות
 דמאן התום׳ דברי בעיקר גס .ז״ת לאו דחוה״מ זה מירושלמי

 פ׳ מהמכילתא לתמוה יש דלאות אדרשא סמיך מושמרת דדריש
 לאות לך והיה שנאמר לפי נאמר למה ימימה מימים בא.

:כו׳ במשמע ויו״ט שבתות אפי׳ אני שומע

 במגילה מדאמרי׳ בתשו׳ לדבריו ראי׳ מ״י בעל הביא עור )יץ(
 וחוה״מ יו״ט תימא דלא יהיב בעלמא סימנא )כבז( *

 מלתא לי׳ דטפי כל בידיך כללא האי נקיט אלא נינהו הדדי כי
 קרבן דאיכא ומוע׳ בר״ח הלכך יתירא גברא לי׳ טפי מחברי׳

 וא״א כו׳ ממשה מלאכה בעשיית דאסור ביו״ט ד׳ קורין מוסך
 לאסופי הו״ל קודש מקרא וקרוי התורה מן במלאכה אסור חוה״מ

 יו״ט לשאר בינו ואין ימים משאר מילי תרי טפי דהא גברי תרי
 ואסור קודש מקרא שקרוי הרבה לר״ח וביניו מלאכות קצת רק

 הוכחה שוס מזה אין ד ולעג" תורה. דבר מלאכות בהרבה
 דבאמת ז׳( )אות למעלה הבאנו רבו בשם הריטב״א מ״ש ע״פ

 הוא קודש מקרא יו״ט אומרים שאין ומה יו״ט מיקרי מוה״מ גס
 לענין מיו״ט שחלקוהו י״ל וה״נ יו״ט זלזול לידי יבוא שלא כדי

 תימא דלא יהיב בעלמא סימנא דאמר בגמ׳ משמע וכן .קריאה
 יוהכ״פ תימא דלא אמר לא ואמאי .נינהו הדדי כי וחוה״מ יו״ט

 אלא .נינהו הדדי כי ויוהכ״פ דיו״ט או נינהו הדדי כי ושבת
 קריאה לענין כיו״ט להיות ראוי חוה״מ היה דבאמת משוס ודאי

 לזלזל יבוא שלא דחששו אלא המ״י כקושית מ״ק וקרוי במלאכה דאסור
: מיו״ט חלקוהו ולהכי ביו״ט

 קודש מקרא נקרא דחוה״מ במאי להקהות הוסיך עוד לח(
 לקדשו שצריך משוס נקרא קודש מקרא דהרי וכ׳

 חוה״מ אי א״כ ובת״כ במכילתא כמ״ש נקי׳ וכסות ומשתה במאכל
 אמר והיכי ולשתות לאכול מ״ע א״כ התורה מן קודש מקרא קרוי

 בחוה״מ ופגע תענית נזרו אס הרמב״ס פי׳ והא כו׳ אכיל בעי אי
 בהל׳ הרמב״ם וכמ״ש ביו״ט כמו מ״ע איכא הא ומשלים מתענין

 שנא׳ לכבדן וחייבין מ״ק נקראי; יו״ט שכל ט״ז( הל׳ ו׳ )פ׳ יו״ט
 דמכילתא דרשא דאס ע״ז תמה ואני .עכ״ל מכובד ה׳ לקדוש
 בסוכה מזה התום׳ הקשו לא אמאי א״כ גמורה דרשא הוי ות״כ
 חובה ליכא דביו״ט למימר דבעי למאי אכיל( בעי אי ד״ה )כ״ז

 מתוקם היכי לכם כולו או ה׳ כולו או דדריש ר״א וגס לאכול
 סופ״ק שבועות מם׳ ועי' נקי׳ וכסות ומשתה במאכל מ״ק לדידי'
 שביתה היינו ולתום' בברכה היינו לרש״י קודש דמקרא משמע )יג.(

 היינו לאכול דחייב וביו״ט אסמכתא הוי ות״כ ודמכילתא ממלאכה
 מהרמב״ס שהביא ומה )טו:( בביצה כדאמרינן לכם תהיה מעצרת

 .מכובד ה׳ לקדוש שנאמר לכבדן וחייבין מ״ק נקראין יו״ט שכל
 ה׳ לקדוש בכלל ג״כ הוי מ״ק נקראו נמי חוה״מ דאי וכונתו
 לשבת וקראת בקרא כ׳ בתחלה שם הנה ולכבדו לענגו וחייב
 ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו ואח״כ מכובד ה׳ ולקדוש עונג

 ועונג לכבוד יו״ט דנתרבו אע״ג הרי נח( )ישעיה דבר ודבר חפציך
 ע״כ מיירי דקרא דמוכח חוה״מ נתרבה לא מ״מ כו׳ ולקדוש ממ״ש
 במלאכות שמותר בחוה״מ ולא במלאכה שאסורים ימים באותן
וכבוד לעונג זה בקרא נתרבו לא מ״מ מ״ק שנקרא אך לכן הרבה

:ויו״ט שבת כמו

 א׳( הלכה יו״ט מהל׳ )פ״ז הרמב״ם דברי הביא שלב )יט(
 שבתון בו נאמר שלא אע״פ מועד של חולו וז״ל

 בעשיית אסור במקדש חגיגה זמן הוא והרי מ״ק ונקרא הואיל
 מלאכה בו והעושה החול ימי כשאר יהא שלא כדי מלאכה

 כל ולא סופרים מדברי שאיסורו לפי מ״מ אותו מכי; האסורה
 בו שנאסרו בדברים הענין שסוך כיו״ט בו אסורה עבודה מלאכת

בו אסורות מלאכות יש לפיכך דבר לכל חול כיום יהיה שלא כדי
 ויש



משנת 16
 שקרא כנה לו והוקשה הרמב״ם עכ״ל בו מיתרות מלאכות ויש

 שדקדק מה עפ״י זר פי׳ בזה וכתב קודש מקרא לחוה״מ הרמב״ס
 זמן והוא מ״ק שנקרא מלאכה לאיסור טעם נתן שהרמב״ס

 אמרו ולא קודש מקרא וקרוי הואיל רק אמרו ובנמ׳ .הנינה
 מדאוריי׳ מלאכה איסור התשלומין דביוס וכ' הגיגה בו שמקריבין

 ממשמעות ורחוק דחוק זה כל אמנה מדרבנן הוא הימיס ושאר
 קדושה בחוה״מ שיש דמשוס להדי׳ מדבריו שנראה הרמב״ם דברי
 ימי משאר חלקוהו כן על הגיגה בו שמקריבין וגה מ״ק שקרוי
:פשועיס הדברים כי בזה להאריך ואין מלאכה בו ואסרו החול

 לחוה״מ לקרוא למ״ע מנו שלא המצוות מוני כל כי ומ״ש (0)
 אלא עצמה בפני מ״ע דאינה כגשמע קודש מקרא

מצוות בכלל שהיא לתרץ שם׳ הרמ״ע דברי והביא לראשון תשלומים
כל מנו כולם הא הוא מה ידעתי לא מ״י בעל ע״ז וכ׳ יו״ט
הסוכות בחג וכן מצוות ב׳ דפסח וז׳ ראשון כגון מיו״ע ויום יום
דמצותו חוה״מ למימני להו דהוי כש״כ צד מכל דומות שהם אם

 מ״י בעל הגאון על מתפלא ואני עכ״פ. יו״ט משל משונה
 וביום הראשי; דביוס ופשוטים נכוחים הרמ״ע דברי דהלא

 קודש מקרא מד בכל מפורש בתורה כ׳ פסח של השביעי
 אבל .קודש מקרא השמיני וביום מ״ק הראשון ביום בסוכות וכן

 מה נכלל הוא אלא קודש מקרא בפ״ע כתיב חינו בחוה״מ
 ושמונת הפסח ימי שבעת קודש מקראי ה׳ מועדי אלה שנאכנר

 בתורה נאמר לא מ״מ אבל .הכתוב אח״כ יבחר כאשר החג ימי
 בפ״ע למצוה יחשבו שלא בדין לכן לחוה״מ ביהוד קודש מקרא

 השי״ת עזרנו כן כי הנה נכללים המה יו״ט מצות בכלל אלא
 ברוחב מ״י בעל הגאון המציא אשר וההוכחות הראיות את לדחות
 .בחוש״מ תפלין להניח שלא הנוהגי; נגד .הגדולה ובקיאותו דעתו

 אשר הראשונים הפוסקים הגדולים שיטת ליישב און בע״ה ומצאנו
:הנ״ל הגאון עליהם הקשה

 הראשונים הפוסקים מנין על לעמוד נבוא מעתה )כא(
 את ומשב זה בדין יעקב משכנות בעל שחשב ׳

 ור״ש ור״ב וסמ״ג ורא״ש ורש״י והרמב״ס הרי״ך להניח האומרים
 נראה וכן בעירובין וריטב״א מרוטנבורג ור״מ וריב״ם וריב״א

 נסתפקו שבמ״ק אך בעירובין התום' הסכימו וכן הרוקח דעת
 הרשב״א דהיינו דמיעוטא מיעוטא הס להניח שלא והאומרים .בזה

 מהפוסקים א׳ כל דעת בע״ה ונראה נשוב ועתה .הראב״ד בשם
 תפלין להניח האומרים בין ורש״י הרי״ך שמשב מה הנה . בפרט

 אות עצמן שהן ויו״ט שבתות יצאו בפירוש ממ״ש הוא בחוה״מ
 מונח לכלל יסד ועפי״ז היא חות כי שבת גבי שכ׳ מה דהיינו
 מוה״מ אבל דשבת חות שייך ביו״ט גס ולכן שבת בכלל דיו״ט

 ביארנו כבר והנה דשבת אות אמוה״מ קאי ולא שבת בכלל הוי לא
 באות שפי׳ לזה רש״י כוונת אין ע״כ כי הקונטרס בראש בע״ה
 ולא בשבת רק שייך דזה למנוחה מנוחתו יום לנו שנתן דשבת
 לישראל הקב״ה בין הוי דשבת דאות נכון פי׳ בע״ה ופי׳ ביו״ט

 איסור והיינו דתפלין אות כמו לישראל אות הוי יו״ט גבי אבל
 שגוי מהאומות מובדלין שאנחנו היכר יש דבזה ביו״ט מלאכה
 בימי לשבות מחויבים שהם אלא ישראל כן ולא ח״מ ששבת

 דיש דסובר למאן בחוה״מ גס זה אות שייך וא״כ .השביתה
 שפי׳ הנ״ל לפי׳ ראי׳ והנה .דאורייתא בחוה״מ מלאכה איסור
 נ״ד( שאילתא )סוך כנהשאלתות דיו״ט אות בענין רש״י בדברי

 שבתות נתן אשר ברוך אומר שבת של הזכיר ולא טעה שז״ל
 אומר וביו״ט כו' דבר כאשר ולברית לאות ישראל לעמו למנוחה

 דבר כאשר לאות ישראל לעמו לשמחה מועדים נתן אשר ברוך
 הקב״ה שדבר מצינו אנה כי אלו השאלתות בדברי להפליא ויש כו׳

 כי נאמר ובשבת שבת בכלל דיו״ט משוס צ״ל וע״כ אות ביו״ט
 דיו״ט כיון ביו״ט ברית נימא נמי הכי וא״כ וביניכם ביני היא אות

 הקב״ה שקרא מצינו האות דגבי נימה הנ״ל ולפי .שבת בכלל
 מעמא דחד ביו״ט וה״נ שבת גבי לאות לישראל מלאכה אסור
 מוזהרים שהמה האומות מכל מובדלים שהם ישראל לבני לאות שהוא

 נאמר לא ברית אבל .השביתה על מוזהרים ואנחנו נשבות שלא
 חוה״מ דמלאכת רש״י דעת הנה ולדינא .ביו״ט ולא בשבת אלא

או״ח "א
 .בעצמו יעקב משכנות בעל כמ״ש האסורים בדברים דאורייתא הוי

 האות דעיקר כיון תפלין זמן לאו דחוה״מ לרש״י דס״ל ע״כ וא״כ
 דאסור מוה״מ וא״כ כנ״ל מלאכה איסור משוס הוא ביו״ט לרש״י

 כמו דתפלין אות צריך ואין אות בכלל נמי הוי דאורייתא במלאכה
: בעז״ה ברור וזה ויו״ט שבת

 הרי״ך דדעת דאף הכרע אין הרי״ך בדברי והנה □0)
 )סי׳ הטור כמ״ש דאורייתא חוה״מ דמלאכת

 כהמשכנות להדיא כתב שהוא כהריטב״א דס״ל י״ל מ״מ תקל״ו(
 אות כי גבי׳ דכתיב בשבת נכלל והוא שבת נקרא דיו״ט יעקב

 שאמרו מה ז״ל דבריו לפי לי יקשה באמת אך .וביניכם ביני היא
 ברוך אומר שבת של הזכיר ולא טעה )מט.( ברכות שלנו בנמ׳
 יו״ט שנתן ברוך אומר וביו״ט כו' ולברית לאות כו' שבתות שנת;
 וטור ורמב״ס הרי״ך ונוסחת כו׳ ולזכרו; לשמחה ישראל לעמו
 לפי .לא ואמאי ולברית לאות אמר ולא ולשמחה לששון ושו״ע
 כתיב וכן אות גבי דכתיב בשבת כלולים דיו״ט הריטב״א סברת
 הוא וברית חות גבי׳ דכתיב דשבת דודאי אלא .ברית נמי התם
 לישראל האות שייך דמ״מ ואע״ג יו״ט ולא בראשית שבת דוקא
 אות ביו״ט גס הברכה בלשון השאלתות הזכיר זה דמטעס כנ״ל
 בשבת כמו האות שאי! מפני כן להם נראה לא פוסקים להני מ״מ

 כמ״ש ע״כ צ״ל דתפלין אות לענין וא״כ ביו״ט להזכיר אין לכן
 בחוה״מ כנלאכה דאיסור ס״ל דהרי״ך וכיון באיסור תלוי והוא

 יותר נוטה הרי״ך דעת גם וא״כ .הוא תפלין זמן לאו דאורייתא
: הוא תפלין זמן לאו דחוה״מ לומר

 רש״י לבד אחרים פירושים יש גופיה דיו״ט האות ובפי׳ וכג(
 בחג בסוכה שחייב בעירובין כתבו שהחום׳ ורי״ך

 וכתב ע״ז הקשה יעקב משכנות ובעל חמך באכילת אסור ובפסח
 ר״א ׳בפ מבואר והא כך לומר דעתם על עלה איך ממנו שנפלא
 ולא אות הנקראים מצות ג׳ המה ותפלי; מילה שבת דרק דמילה

 אלא )קלב.( שם למ״ש וכוונתו .אחרת מצוה שוס ולא וסוכה מצה
 היא אות כי כתיב בשבת פירש״י אות אות אתיא אלעזר ר׳ אמר

 אלא ופריך שבת כאן אך שבת להלן מה לאות והיה כתיב ובמילה
 וכי עליו מתפלא ואני .שבת לידחי אות בהן דכתיב תפלין מעתה
 רש״י כמ״ש ג״ש ודרשי׳ אות מפורש באלה דנאמר משום
 מיוחדים שהם לישראל אות הס המצות דכל לומר נוכל לא להדיא

 ט״ז( )סי' יראים בספר מבואר הדבר וכן .העמיס משאר ומובדלים
 שהם ויו״ט שבתות יצאו חות שצריכים מי ע״י לאות לך והיה ת״ל
 ועובד וירא יהודי הוא כי להודיע אות שצריכין ימים פי׳ אות גופן
 בהן נודע תפלין בלא אות גופן שהן ויו״ט שבתות יצאו ה׳ את

 ועפי״ז .ומקדשן אותן שומר שאתה ה' את ועובד יהודי שהוא
 ועובד יהודי שהוא אות הוי יחמץ ואיסור דסוכה שפיר לומר נוכל
 יהא נמי ציצית לבוש כי בחול אפי׳ דא״כ לתמוה שיש אלא ה' את

 מצותו עושה שהרי ה׳ את ועובד יהודי שהוא דניכר מתפלין פטור
 והיא ברית אות יש בחול גס הא הקשו הפוסקים הנה אך . מ״צ

 הסמ״ג אבל .בעינן מצרים דיציאת דאות הכלבו ודעת המילה
 )ועיין עדים שני דבעינן הוי ברית אות דבאמת כתב
 ניחא הכלבו דעת ולפי כו'( לאות בפ׳ בא פ׳ הזהב רביד בס׳

 .דיצי״מ אות הוי לא ציצית אבל דיצי״מ אות הוי ומצה דסוכה
 נימא ה״נ אות הוי וסוכה דמצה נימא אי הסמ״ג לדעת אבל

 והוי ומצה סוכה מצות משוס מתפלין פטור ואס אות הוי דציצית
 לבוש כשהוא בחול מתפלין יפטור ה״נ תפלין בלא אותות שני

 דלפי ע״כ אלא חפלין לבד אותות שני נמי איכא דהשתא ציצית
 בהן דכתוב ותפלין ומילה שבת אלא אות קרינן לא הסמ״ג דעת

 :הכלבו לדעת אתיין יראים הס׳ דברי וא״כ זולתם ולא אות

ממ״ש והוא יראים הס׳ לדעת ראיה להביא ונלע״ד )כל(
 כל רשב״י משוס יוחנן ר׳ אמר )טז.( בביצה *

 משבת חוץ בפרהסיא להם נתן לישראל הקב״ה להם שנתן מצות
 לעולם היא אות ישראל בני ובין ביני שנאמר בצנעא להם שנתן
 מתן אודועינהו אודועי שבת עלה עכו״ם ליענשו לא א״ה ופריך
נשמה אודועינהו נמי מ״ש אימא בעית ואי אודועינהו לא שכרה

 יתירה



משנת שר"
 כ״א זה אות שייך לא הנה זה תי׳ ולפי .אודועינהו לא יתירה
 בעינן לא זה מעעס דהא יתירה נשמה ליכא דכיו״ט בשבת

 .שס וכמ״א חצ״א סי' כשו״ע כמ״ש בשמים יו״ט במוצאי בהבדלה
 וסוכה בפסח חמץ דהיינו ע״כ אלא דיו״ט אות הוא מה וא״כ

 מן מובדל שהוא בהם שניכר כיו״ט דאיכא המצות ושאר בסוכות
 דאורייתא כחוה״מ מלאכה דאיסור להסובריס ומכש״כ העכו״ס.

 נראה היה ועפי״ז בחוה״מ אף האומות מכל ומובדלים ניכרים דאנו
 תפלין זמן לאו דחוה״מ דס״ל הרכ״י שהביא דהזוהר לומר לי

 ראיה המביאין לאותן תפלין זמן דחוה״מ לרב דמפרש והירושלמי
 דמחברו הקדוש דהזוהר אלא הדין בעצם מלוקים אינם מהירושלמי

 בשיטת קאי והירושלמי .דידן בתלמודא גס כך ס״ל הוא רשב״י
 מתנה הנותן כ״ח אר״ח תחלה שם קאמר בביצה דהנה .רב

 לדעת מיתיבי פניו עור קרן כי ידע לא ומשה שנאמר אצ״ל לחבירו
 לגלויי דעבידא במתנה הא ל״ק כו' אותם והודיע לך כו׳ אני כי

 לגלויי דעבידא מתנה נמי שבת לגלויי עבידא דלא במתנה הא
 לדעת רב בשם כן מייתי )י.( ובשבת לגלויי עבידא לא שכרה נותן

 התי׳ לפי אלא שפיר אתי לא דרב דרשה באמת והנה כו׳ אני כי
 לא שכרה דמתן רשב״י ננשום יוחנן דר' אמימרא בגמ׳ הראשון

 אמ״ש קאי וביניכם ביני היא אות כי דאננר הא וא״כ אודעינהו
 מאי לפי אבל לגלויי עבידא דלא והודיעם לך כו׳ לדעת שפיר ודריש

 וקאי אודעינהו לא יתירה נשמה אודעינהו נמי שכרה דמתן דמסיק
 רוחב יתירה נשמה פי׳ ורש״י .יתירה אנשמה וביניכם ביני אות כי
 שייך ואיך לגלויי עבידא הוא זה והוא כו׳ ולשמחה למנוחה לב

 לא לגלויי דעבידא מתנה והא והודיעם לך כו׳ לדעת ע״ז לדרוש
 דמתן אלא הגמ׳ כמסקנת ס״ל לא דרב ע״כ אלא להודיע צריך

 דאות י״ל והשתא .אמ״ש וביניכם ביני וקאי אודעינהו לא שכרה
 . הריטב״א כסברת שבת בכלל דיו״ט איו״ט גס קאי דשבת זה

 בתורה מפורש אות בהן שכתב ויו״ט דשבת לרב י״ל שפיר וא״כ
 הוי בחורה אות בו כתיב דלא חוה״מ אבל דתפלין אות צריכין לא
 וביניכם ביני היא דאות לדידיה דמסקינן לרשב״י אבל .תפלין זננן

 יתירה נשמה דאיכא כשבת אלא שייך לא וזה יתירה נשמה היינו
 )סב:( יבמות כמ״ש דרשכ״י רבי׳ דהוא )ור״ע ביו״ט לא אבל

 על אחר טעם לרשב״י לומר צריכים ולכך ויו״ט( שבתות ממעט
 בזוהר כתיב ולכן כו׳ היא אות כי בשבת ממ״ש ולא .דיו״ט אות

 ושייך מתפלין דפעור טובים וימים דשבתות אות על שלו הטעם
 דאמר יוחנן לר׳ הכי ס״ל דילן גמרא דגם וע״כ .בחוה״מ אפי׳

 לא מ״ש אודועינהו שבת דמצות דמסיק מאי ולפי .רשב״י משום
 יוחנן דר' וכיון יתירה אנשמה קאי היא אות כי ומ״ש אודעינהו

 ומ״מ .יוחנן לר׳ ג״כ ס״ל דהכי משמע רשב״י משוס הכי אמר
 עצמן שהן ויו״ט שבתות דמפקינן זו ששיטה בעז״ה לדעת הראנו

:בגמ׳ ושורש עיקר לה יש שבת גבי בקרא דכתב מאות לאו אות

 ומפיק דושמרת דרשה ס״ל דהזוהר לומר נ״ל וביותר )כה(
כנ״ל והיינו ימימה מימים ויו״ט שבתות

 וביניכם ביני היא דאות דביצה בסוגיא שמסיק כמו לשיטתיה דאזיל
 למעט שפיר סבר רב אבל .בשבת רק דהוי יתירה נשמה היינו

 לדידיה הירושלמי קאמר ולהכי כר״ע ע״י מלאות וי״ט שבתות
 דריש דהוא רשב״י דהוא הזוהר אבל תפלין זמן הוי דחוה״מ

 לכ״ע דלריה"ג הרא״ש כמ״ש חוה״מ ג״כ ממעט ימימה מימים
 עובר בלילה תפלין דמניח דס״ל יוחנן ור׳ .תפלין זמן לאו חוה״מ
 ימימה מימים דדריש נמי וה״ה לילה למעט ושמרת נמי דריש בל״ת

 דאות כרשכ״י שסובר לשיטתיה ג״כ ואזיל .וי"ט שבתות למעט
 ודריש ע״י מלאות יו״ט למעט ליכא ולכן יתירה נשמה היינו היא

סובבים הזוהר דברי שעיקר מה ניחא זה ובכל .ימימה מימים
: ביו״ט תפלין הנחת מניעת על הולכים

 זמן י׳( הל׳ )פ״ד תפלין בהלכות כתב הרמב״ם והנה )כל(
ימימה ימים שנאמר בלילה ולא ביום תפלין הנחת

 שנאמר תפלין זמן אינן וי״ט שבתות וכן .תפלין מצות היא זו חוקה
 על להפליא יש והנה אות עצמן הן וי״ט ושבתות לאות והיה

 אפסח לאו דס״ל אלמא דריה״ג דרשה לילה לענין שהביא הרמב״ם
 אשבתות ימימה מימים גס לדרוש יש א״כ אתפלין אלא קאי

ט או״ח ר״א
 וגס ר״ע דעת דהוא דלאות דרשה ע״ז מביא ולמה כריה״ג וי״ט

 וכמ״ש לילה כמו בל״ת הוי מושמרת דאי רבה.לדינא דנפ״מ
 העיר והכ״מ .ל״ת דליכא וודאי ע״י מלאות ואי מפורש הרמב״ס

 ותירץ .דר״ע דרשה וי״ט שבתות לענין הרמב״ס שהביא במה
 כר״ע הלכה ע״י מלאות דריש דר״ע כיון הפסוקים דרשות דלענין

 מושמרת לו נפקא דלא דר״ע טעמיה דעיקר תמוה וזה .מחבירו
 דחוקה כריה״ג דקי״ל כיון וא״כ כתיב אפסח דחוקה דס״ל משוס

 והאמת .וי״ט שבתות נמי מיניה למיפק איכא ממילא קאי אתפלין
 הירושלמי עפ״י הס הרמב״ם דדברי וברור פשוט דנ״ל דרכו יורה

 ויו״ט לשבתות פרט ימימה דקאמר למעלה שהבאנו דברכות
 לאות לך והיה הדא מן נשמעיניה למימר דבעי אית קאמר ושוב

 אלא דלאות זו דרשה לן ולמה פי׳ ימימה מימים כתב כן ולא כו׳
 סגיאין אתרין מן לה מסמכי! מחוורא דלא מלא כל יוחנן ר׳ כמר
 בראיות לתומכו מבקשים ברור שאינו דין כל חרדים ספר בעל ופי׳

 בתפלין בהחלט לדרוש דאין לפי״ז נמצא הרבה. ממקומות
 כנראה ברור הדבר דאין משוס מושמרת ל״ת וי״ט בשבתות

 בהם ללמוד ואין וי״ט שבתות ממעט ימימה דמימיס מירושלמי
 מדרשות מוכח דזה וי״ט בשבתות כהנחתן חיוב שאין אלא בהחלט
 ממועטיס הס אם אבל ע״י ומלאות ימימה מימים היינו הרבה
 הרמב״ס כתב וע״כ אצלינו מסופק זהו ימימה מימים בפרט

 חיוב דאין עכ״פ מוכח דמזה ע״י דלאות דרשה ויו״ט אשבחות
 סגיאין מאתרין דמוכח ברור ודאי וזה וי״ט בשבתות כהנחתן

 הקדמנו ככר והנה .מסופק זהו דושמרת ל״ת איכא אי אכל
 הוי מושמרת וי״ט שכתות דיליף דלמאן הרא״ש דכרי כדכרינו

 איכא דלהרמכ״ם הדכר מכואר וא״כ יו״ט. ככלל ג״כ חוה״מ
 או כחוה״מ תפלין כהנחת דושמרת ל״ת איכא אם כדכר ספיקא

 מניחם תוסיף דכל לאו דלענין ואע״ג .להניחם אין ודאי וא״כ .לא
 הכעל כתשובת כמ״ש מספק תוסיף ככל עוכר ואינו מספיקא
 אינו הספק מפני עושה שהוא כיון שאני תוסיף כל יעקב משכנות
 יכול אינו דמספיקא ודאי דושמרת ל״ת לענין אכל ■ כמוסיף

דרש״י תפלין הנחת כדין ל״ד סי׳ תפלין הלכות )ועיין להניח
: תוסיף( כל לענין ור״ת

 דהוי כחוה״מ הרמכ״ס מדכרי הכיא מ״י שכעל אלא )כז(
 יו״ט מהל׳ )פ״ז הרמכ״ס כתכ שכך תפלין זמן

 ואין ומזוזות תפלין ספרים אפי׳ כמועד לכתוב ואסור י״ג( הל'
 לצורך שאינה מלאכה שזו מפני העזרה כס' א׳ אות אפי׳ מגיהין
 לכגדו תכלת וטווה לעצמו ומזוזה תפלין אדם כותב אכל המועד

 משמע פרנסתו כדי לאחרים ומוכר כותכ יאכל מה לו אין ואם
 היה דאל״כ המועד לצורך דהוי משוס הוא תפלין כתיכת שהיתר

 לאחר תיכף להניחן מוכנים לו שיהיה כתיכתן כהיתר לפרש לו
 ז״ח לאו דחוה״מ דס״ל הרמכ״ם דכרי פי׳ הכ״מ והנה המועד.

 דהוי וא״א יאכל מה לו אין כאם דוקא לאחרים מדהתיר והיינו
 שהן דכריס כשאר כמו יאכל מה לו יש אפי׳ שרי הוי מועד צורך

 תמוהים שהם הכ״מ דכרי על מ״י־כתכ וכעל המועד. לצורך
 אין כאס הרמכ״ס דמתיר דהא די״ל משוס דהיינו ונראה .כעיניו

 לאחר אלא כמועד להם צריכים אמרים כשאין היינו יאכל מה לו
 העיון אחרי אך .יאכל מה לו כשאין אלא שרי לא דאז המועד
 אדס כותכ ת״ר כמ״ק שם קאמר דכגמ׳ הכ״מ דכרי דצדקו נראה
 יהודה ר׳ ר״מ דכרי כטוכה ולאחרים כו׳ לעצמו ומזוזות תפלין
 אומר יוסי ר׳ לעצמו וכותב ומוזר שלו את ומוכר מערים אומר
 הכל דמיירי נפרש אס והנה .פרנסתו כדי כדרכו ומוכר כותכ

 וגם כשכר ולא כטוכה לאחרים אמאי א״כ כמועד להניחן כצריך
 יוסי דר׳ ע״כ אלא כ״ס דוקא ולר״י הערמה יהודה לר' צריך למה
 שאין נמי כמערים יהודה לר׳ וכן כמועד להניחם צריך שאין מיירי
 צריכים כשאין ג״כ כטוכה לאחרים לר״מ וכן כמועד להניחם צריך

 דלמה כמועד להם צריך כשאין נמי דלעצמו וע״כ .כמועד להניחם
 מוקי כירושלמי רכ דהא ועוד .כטוכה מלאחריס לדידיה יגרע

 ס״ל הרמכ״ס ואס .הרגל לאחר לדידיה דשרי הרי להניח מתני'
 הי׳ כר״י ופוסק כמועד להם כצריך דוקא לדידיה כעינן יוסי דלר'

 שכתב לעצמו כותכ מיירי לא שלפי״ז אחרי לפרש לרמכ״ם לו
דדעת משמע ע״כ אלא .דכרייתא לעצמו לכותב הרמכ״ס

- הרמכ״ם גימל
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 .המועד לאחר להניחם היינו נעצמו תפלין דכותב דהא הרמב״ם

 אס אלא לאחרים למכור היתר הרמב״ס מצא מדלא י״ל ובלא״ה
 שמותר מציאות אין ולכן .ז״ת לאו דמוה״מ משמע יאכל מה לו אין

 דברי עכ״פ .יאכל מה לו כשאין אלא לאחרים ולמכור לכתוב לו
 שהוכחנו כמו תשלין זמן לאו דחוה״מ יותר מכריעי! הרמב״ס
 שהוכיח וכמו בחוה״מ ל״ת ספק דהוי דס״ל תפלין בהל׳ מדבריו

:חוה״מ בהלכות הכ״מ

 ורמב״ם ורי״ף רש״י דדעת זה לפי למדין נמצינו )כח(
 בבירור וכן .תפלין זמן לאו דחוה״מ מוכח

 מה אלא יו״ט איקרי נמי דחוה״מ דס״ל הריטב״א של רבו דעת
 בינו לחלק כדי היינו בחוה׳ימ קודש מקרא יו״ט אומרים אנו שאין
 מתפלין ממועט חוה״מ הרי דלפי״ז ביו״ט לזלזל יבא ושלא ליו״ט
 וכן .חוה״מ נם משמע דלפי״ז ויו״ט לשבתות פרט דאמר במאי

 שהוא שניכר מה הוא ויו״ט דשבתות דאות היראים לדעת מסתבר
 ושמירה סוכה במצות יהודי שהוא ניכר במוה״מ גס דא״כ יהודי

 הגאון דעת וכן עירובין בתום׳ מפורש בה״ג דעת וכן .מחמץ
 ולא הגאון דעת בעהע״ט הביא וכן הרא״ש שהביא העתיק שבס׳
 וכן כנודע והראב״ד הרשב״א דעת וכן עליו מחלוקת שוס הביא
 ר״י בשם יהודה רבינו דעת וכן .ח׳( סי׳ )ח״ג הרדב״ז דעת

 שחשב ומה במועד תפלין להניח דאסור מיימוני בהגהות כמובא
 כבר הנה מהירושלמי ראיה שהביא מ״ק שבתום׳ הריב״א דעת

 שהביא ומה להניחם דמותר רק ראיה הביא לא שהוא דקדקנו
 מסופק שהוא יראה המעיין כל הנה בעירובין הריטב״א בשם

 שפיר בחוה״מ תפלין להניח שלח דהנוהגיס נראה ע״כ אשר בדבר
 לדינא וכ״ה בזוהר כך שמבואר מאיסורא נפשיה לאפוקי עבדו

: כנ"ל מהפוסקים הרבה לשיטת

ג תשובה
השמשות בין ושיעור זמן בעז״ה

א ףנע
 . השמשות בין בזמן הראשונים שיטות יובאו בו

 כמבואר תריסין בעלי בהם שנתקשו והקושיות
: בספריהם

 משתשקע השמשות בין ואיזהו )לד:( בשבת גרסינן )א(
 התחתון הכסיף מאדימין המזרח שפני כ״ז החמה 1

 זהו לתחתון והשווה העליון הכסיף ביהש״מ העליון הכסיף ולא
 משתשקע אדם שיהלך כדי אומר נחמיה ר׳ יהודה ר׳ דברי לילה

 וזה נכנס זה עין כהרף ביהש״מ אומר יוסי ר׳ מיל מצי החמה
 דר' אליבא ור״י רבה התם ופציגי עליו. לעמוד אפשר ואי יוצא

 כ״ז ותני כרוך ס״ל דרבה ברייתא דהאי בפירושא א״ש יהודה
 יוסף ור' ביהש״מ הכל כו׳ התחתון והכסיף מאדימין מזרח שפני
 הכסיף ולא התחתון הכסיף אס מאדימין מזרח שפני כ״ז ס״ל

 ר״י אמר דרבה לטעמייהו דאזדי בננו׳ ואמרי׳ .ביהש״מ העליון
 א״ש ר״י אמר ור״י מיל רבעי תלתא ביהש״מ שיעור שמואל אמר
 ז״ל גאון האי ורבינו גאון שרירא רב וכתב מיל. תלמי תרי

 יוסף ורב רבה חלוקת צ״ו( סי׳ אלשקר מהר״ס בתשובת )הובא
 שפני זמן כל דקליס ראשי על אפי׳ תראה ולא החמה משתשקע

 ולרבה היוס מן יוסף לר׳ התחתון שיכסיף עד מאדימין מזרח
 שלא רק היינו החמה דמשמתשקע דעתם מבואר . כו׳ ביהש״מ
 ולר״י .ביהש״מ מיד מתחיל דלרבה הארץ על החמה תתראה

 זו הרי .ביהש״מ מתחיל כן אחרי במיל מי״ב אחד מועט שיעור
 ד״ה )ל״ה. שם בתום׳ ר״ת דעת היא שניה ודעה .אחת דעה
 עד החמה דמשקיעת משמע דהכא שהקשו כו'( מיל תלתי תרי

 סגר ובפסחים .מיל רביעי ג' או מיל תלתי תרי הוו הלילה

או״ח ר״א
 הכוכבים וצאת מלין ארבע הכוכבים צאת עד החמה דמשקיעת

 בתחלת מיירי דהתס ר״ת ואומר .פסחים בריש כדאמרי׳ לילה
 בעובי החמה שנכנסה אחר שקיעה מסוף משתשקע והכא שקיעה
 והאריכו ל״ד. וע״ז צ״ד. פסחים עוד התום׳ )וכ״כ .עכ״ד הרקיע

 והיתה שלישיה בה ועוד עי״ש( נ״ו וזבחים כ׳: במנחות ביותר בזה
 לשקוע משמתחלת ור״נ יהודה דר׳ החמה דמשתשקע .לבאר

 הרקיע בעובי ליכנס שרוצה העולם בני כל ומכירין מעט שנוטה
 קודם מעט דהיינו בפסחים שאמרנו מילין ה׳ כשיעור שעוביו
 היא וזו . הקדמה משעת החמה משתשקע ולשון החמה שקיעת

 שיטות שלשה לך הרי .ממש כלשונו יראים בס' הרא״ס שיטת
: השמשות בין בזמן

 חשף כהן מנחת בספרו פימינטל מוהר״א הרב והנה )ב(
 לדלות עצום בפלפול ובקיאות בחריפות עוזו זרוע

 וספיקות קושיות גורנה כעמיר ויקבץ .התלמוד מים עמוקים מיס
 .ז״ל ר״ת שיטת לבנות ע״מ סתר גס .הנ״ל מהשיטות אחת בכל

 הזה הנורא המראה אל לבי את באלפי הצעיר אנכי גס ונתתי
 שכלי במצודת ה' יעלה אשר ואת .ההוא הפלפול בכל ולדרוש לתור
 בעל הקשה הנ״ל הגאונים שיטת על והנה .לדבר אשמור אותו

 לומר אפשר דאיך היא האחת . חמורות קושיות שני כהן מנחת
 הנראית החמה שקיעת אחר שמיד יסברו נחמיה ור׳ יהודה דר׳

 כמותם הלכה ושיהיה לילה ספק יום ספק שהוא ביהש״מ מתחיל
 כח במלאכה עושין ואנחנו הכתיב דבר מלא מקרא והלא .בזה

 הוא לילה דוקא דצאה״כ מוכחינן דמזה הכוכבים צאת ועד מע״ה
 בריש בפסחים מוכח וכן ב׳:( )ברכית שמשא ערבא מכי ולא

 קרא ובא למחשיך לילה קרא ולחשך מעתה אלא דקאמר מסכתין
 מסוגיא עוד מוכח וכן .הוא יממא צאה״כ עד קי״ל והא לילה

 ביהש״מ שנים יום אמד כוכב שמואל אמר ר״י אמר מדליקין דבמה
 קטנים כוכבים ולא ביום הנראים הגדולים כוכבים לא לילה ג׳

 הלשון מסתימת ומשמע .בינונים אלא בלילה אלא נראים שאינם
 החמה שקיעת אחר ואפי׳ יום הוי אחד טכב רק שנראה דכ״ז
 דאפי׳ אלמא .לפרש הו״ל החמה שקיעת קודם דוקא מיירי דאי

 שאס ועוד .כוכבים שני שיתראו עד יום הוי החמה שקיעת אחר
 יום אחד כוכב אמר איך לנו הנראית החמה שקיעת לפני מיירי
 החמה זריחת בזמן אחד אפי׳ כוכב שיתראה מאד זר דבר והוא

 הוא השקיעה קודם אחד כוכב לפעמים שנראה מה כי הארץ על
 כוכב אבל באלו וכיוצא וצדק נוגה ככוכב הגדולים הכוכבים מן

 ע״כ מוכח וכן .החמה שקיעת קודם זמן בשום יתראה לא בינוני
 ה״נ א״כ הוא יכנמא השחר דמעלות דוכתא בכל דקי״ל מהא

 החמה שקיעת לאחר השקיעה בסוף יממא הוי הזה כשיעור
 שאמרו וכמו ובשיעורס באיכותם שויס אלו זמנים ששני .הנראית
 עמוד ומשעלה הוא ליליא שנושא ערבא מכי תימא וכי בנוגילה
 בי; אלהיס ויבדל מקרא ראיה הביא עוד .הוא יממא לאו השחר
 דאין מזה נראה לילה קרא ולחשך כו׳ ויקרא החושך ובין האור
 הנ״ל לשיטה אחת קושיא זה הרי .צאה״כ והיינו שתחשך עד לילה
 זא״ז סותרים יהודה ר׳ דברי היה לא אס שאפי׳ ב׳ קושיא ועוד
 אלא ליכא צאה״כ עד הנראית החמה שמשקיעת לפרש קשה מ״מ

 שהרי נניל מצי ולר״נ יהודה לר׳ מיל שלישי שני או נניל רביעי ג׳
 תחת הממה שמשתשקע להכחישו וא״א הוא לחוש נראה דבר

 מיל רביעי מג' גדול יותר שיעור יש הכוכבים שיראו עד האופק
 לאחר מיל חצי דס״ל לר״נ שכן וכל שעה נורביע פחות שהוא

זה בזמן יהיה שלא בשעה מכ׳ חלקים ג׳ שהוא החמה שתשקע
: נראים כוכבים הנראית השקיעה אחר

 יהודה ר' בדברי דנוחלק ר״ת דעת שהיא שניה דעה וסל )ג(

 מנחת בספר הביא שקיעה לסוף שקיעה תחלת בין
 בנוי לכאורה הוא ר״ת של שפי׳ א׳( הן ואלו קושיות עשר שס כהן
 נכנסת בשקיעתה שהשמש אמיתית בלתי דעה ועל רעוע יסוד על

 הרקיע מן למטלה בלילה לפי״ז מהלכת חמה וח׳׳כ .הרקיע בחלון
 שהיתה )צד:( בפסחים זו דעה על אמרו וכבר .החוש נגד וזה

 בלילה מהלכת שהחמה אמרו אוה״ע וחכמי ישראל חכמי דעת
 ועוד .מדברינו דבריהם נראין ע״ז רבי ואמר הקרקע מן למטה



משנת ת שוי
 איך מ״מ .כר״ת הרקיע בעובי נכנסת שהשמש אמת הי׳ אפי׳
 שפני זמן כל השקיעה סוף היינו החמה משתשקע ט"! סימן יתנו

 מושג דבר אלא זה אין הלא לעין נגלה זה דבר האס כו׳ מזרח
 מזרח שפני זמן שכל ר״י לדעת ובשלמא לסימן יועיל ואיך בשכל

 שכלה שאחר העין מראית הוי הסימן דהשתא ניחא יום מאדימין
 מזרח שפני דכ״ז לרבה אבל השמשות בין הוי המזרח אדמימות
 מתחיל מתי לידע הסימן מהו א״כ ביהש״מ נמי הוי מאדימין
 וסוף .השקיעה סוף לפני גס היה המזרח אדמומית הלא ביהש״מ
 נחמיה לר׳ נמי איתא הקושיא וזהו לעין נגלה אינה השקיעה

 בגמ׳ שס שאמרו ממה האדס חורת בספר הרמב״ן קושיית ב׳(
 הכרמל בראש חמה יניח נחמיה ר' של שיעורו לידע הרוצה )לה.(
 ז״ל ופירש״י נחמיה ר׳ של שיעורו וזהו ויעלה ביס ויעבול וירד

 בראשי נראית לשקיעתה סמוך וחמה הים שפת שעל הר כרמל
 מזה נראה .לילה הוי ויעלה ויעבול שירד כדי ובתוך ההרים

 תלתא וכן דר״נ מיל מצי השבינן הנגלית החמה שקיעת דמשעת
 בסוף שאמרו מה ג( .יהודה דר' מיל תלתי תרי או מיל ריבעי
 בשיעורי לכו קיס דלא אתון לשמעי׳ רבא ליה אמר הסוגיא אותה
 דביהש״מ א״א והשתא . שרגא אתלו דיקלא בריש אדשכנשא דרבנן

 השקיעה אחר ורביע מילין ג׳ שהוא השקיעה מסוף מתחיל
 לא השמש בעוד להדליק לצוות כ״כ רבא יחמיר למה .הנגלית

 בר ר״י אמר )נו.( בזבחים שאמרו ממה ד( . לשקוע התחילה
 הקריבו ביום שנאמר החמה בשקיעת שנפסל לדם מנין אבדימי

 .יום ולא לילה הוי חמה ששקעה שאחר נראה וא״כ כו' זבחו את
 לר״ת גס דהוי החמה בשקיעת אמר דהכא שקיעה סוף לומר ודוחק

 בפסחים מוכת וכן הנגלית החמה שקיעת דהיינו הראשונה השקיעה
 כל רחוקה דרך איזהו דאמר לטעמיה עולא שם דאמר )צד:(
 כמו הראשונה השקיעה עד והיינו שחיטה בשעת לכנוס יכול שאינו

 )כו.( כנמנחות הקשה ה( .ז״ל רש״י פי' וכן בברור שס שמוכח
 שדרכן דברים כו׳ בלילה ליקרב שדרכן דברים אלא לי אין תניא

 כו׳ השמש מבוא ומקטירן שמעלן מנין כו׳ הקומץ כגון ביום ליקרב
 . יום קרוי אינו השמש שמביאת משמע ריבה התורה זאת ת״ל

 קדשים יוחנן דר׳ כוותיה תניא )שם( בזבחים שאמרו מה ו(
 קדשים כו׳ החמה משתשקע בדמן מחשבין א׳ ליום הנאכלים
 החמה משתשקע בדמן מחשבים אחד ולילה ימים לשני הנאכלים

 שני של החמה משתשקע ובבשרם השחר עמוד משיעלה ובאימורין
 החמה משקיעת היא תורתינו כפי הלילה שתחלת מזה ונראה ימים

 עד שנותרו קדשיס לאוכל כרת שחייבו כיון גמור לילה הוא ואז
 שקיעה סוף היינו החמה דמשתשקע לומר ודוחק שעה אותה
 הוי דס גבי וכמו החמה משתשקע בדם דמחשבין דומיא דקתני
 מזה וגס .קלים דקדשים החמה שקיעת נמי כן שקיעה תחלת
 .החמה שקיעת ללשון החמה משתשקע לשון בין הפרש שאין נראה
 . החמה שקיעת ולשון משתשקע לשון אחד בדבר דקתני

 שמיה לאו חמה עליו שקעה שלא תענית כל )יב.( בתענית ז(
 שלא אע״פ תענית שנקרא המה עליו שקעה דאס משמע תענית

 כ״ו( )פרשה רבה בויקרא רז״ל שאמרו ממה ח( .הכוכבים יצאו
 והלילה היום תשרי בתקופת ובא׳ ניסן בתקופת בא׳ תניא וז״ל

 זא״ז ופורעים מהיום והלילה מהלילה לוה היום ואילך מכאן שויס
 רבותי׳ דעת מזה ונראה אומר יביע ליום יום הוי כו׳ בפיוסין

 באמת הוא דכן הנגלית שקיעתה עד החנוה מנן היום שגבול
 עם שוה השקיעה עד החמה מנץ שהיום ותשרי נים! בתקופת

 ימי בששת הכתוב שאמר ממה ט( .בזה שהאריך ועייש .הלילה
 ששם וידוע כולם וכן ושני אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי הבריאה

 תזבח שם הכתוב שאמר וכמו השמ< ביאת עת על נאמר ערב
 עד וטמאה בו תגע אשר נפש וכן השמש כבוא בערב הפסח את

 וכיון .כאלה פסוקים הרבה והביא .וטהר השמש ובא הערב
 השמש ביאת שמעת בהכרח נמשך השמש מביאת היינו דהערב

 אין אומרים ב״ש פ״ק שבת במס׳ ששנו ננמה י( .הלילה נכנס
 מבעוד שיעשו בכדי אלא כו' לעבדן כוכבים לעובד עורות נותנין

 נראה שהשמש בעוד ר״ל השמש עם מתירין ב״ה ובכולן וכו׳ יום
 לעשות אסור עינינו מנגד החמה שנסתרה דאחר מבואר הארץ על

או לילה הוי הנגלית ממה ששקעה דמיד מוכח הרי בע״ש מלאכה
: הר״ת בדעת שנתקשו קושיות עשרה אלו הנה .לילה ספק

י או״ח ר״א
 מה יקשה הרא״ס שיטת שהיא השלישית הדעת וטל )ך(

 זה וא״כ .לילה צאה״כ דעד קיי״ל והא שאמרו
 גמור. לילה הוא מיד השקיעה שאחר שסובר הרא״ם דעת היפוך
 היינו כאן דצאה״כ לומר באננת זה נוכח הוכרח הרא״ס והנה

 לצאת הרקיע בעובי והכנסתם הרקיע מכיפת צאתם תחלת
 הוי יציאתם גמר עד צאתם ומתחלת הארץ על בלילה למשול

 בפסחים עילא שאמר ממה ע״ז דיקשה ומשוס .מילין ה׳
 דצאה״כ לחלק הוכרח מילין ה' הוי צאה״כ עד החמה שמשקיעת

 התחלת הוי דעזרא דההיא דעזרא. צאה״כ היינו לאו דעולא
 יציאתם גנור היינו דעולא וצאה״כ הרקיע בעובי והכנסתם צאתם
 פירושים שני בו שיש צאה״כ על להקפיד ואין לארץ להאיר
 ובעל . חלוק ופירושם שוה שלשונם בתלמוד יש דברים שכמה

 הרקיע מכיפת יורדים הכוכבים דאין שיטתו. על הקשה מ״כ
 אחר מילין ה' והוא אחד צאה״כ אלא כאן אין וא״כ ולמטה

 מגילה מדאמרי' ראי' והביא בפסחים עולא כדאמר השקיעה
 ליליא שמשא ערבא ומכי יממא לאו עה״ש משיעלה וכ״ת )כ׳:(

 מלאכה. והיום משמר הלילה לנו והי׳ ת״ש ומחשכי מקדמי ואינהו
 על קשה )ב'( אח״כ שמש הערב אינו צאה״כ ע״כ וא״כ
 השקיעה קודם היינו כו׳ התחתון הכסיף צ״ל שיטתו ,דלפ הרב

 דקתני הירושלמי מן ומוכח ברש״י כמ״ש השחיר הוא והכסיף
 רקיע פני שישחירו המוחש נגד הוא זה דבר ובודאי השחיר

 והשווה העליון הכסיף קשה וכן .חמה שקעה שלא כ״ז קודם
 ובודאי לילה והוי החמה בשקיעת זו שיטה לפי שזהו לתחתון
 זה זמן אחר ועדיין כלל מושחרים רקיע פני אין העת באותה
 כוכב שמואל שאמר מה קשה )ג'( מאדימים רקיע פני הרבה

 ג' שיראו אפשר שאי לילה שלשה בהש״מ שנים יום אחד
 קודם כוכבים שנים ולא החמה שקיעת בעת בינונים כוכבים

 והטבע התכונה ע״פ אינה הרא״ס של זו שדיעה )ד'( שקיעתה
 שקיעת עד השחר מעלות הוא היום שגבול הרב סובר שהרי

 הוא לילה חשוב השמש ביאת אחר אם כי נכון זה ואין החמה
 א״א א״כ יום נקרא השחר מעלות ואס החמה הנך קודם הדין
 וכמו .הס שויס הזמנים שני כי ואילך השקיעה מן לילה שיהי׳

 השחר מעלות שיהי׳ אפשר אי היום שגבול נראה ולכן שהוכחתי
 מעלות אי שקיעתה עד החמה מהנץ אי אלא החמה שקיעת עד

:צאה״כ עד השחר

ב ענף
 השיטות בהתנצלות לומר שיש מה ידובר בו

 עליהם להקשות שהרבו הקושיות וסלוק הנ״ל
: ראשון בענף כנ״ל

 ככהן הסברות לעמקי ירד כהן מנחת בעל גס והנה )א(
 הנ״ל השיטות בעלי את להציל יפה שדעתו

 כמו ופשורי עקולי בתירוציו יש אמנם .הנ״ל הקושיות מחומר
 דבריהם בעומק עיוני לשוס לבי אל שמתי ע״כ בע״ה שנבאר

 מ״כ בעל והנה .כראוי הדברים ליישב השמים ננן יעזרוני אולי
 גדולה היותר מהקושיא הגאונים דעת לתרץ באורך כתב בפ״ח

 רבעי ג׳ הוי דבהש״מ יהודא לר׳ ס״ל דבשבת מהא שלדעתם
 עד החמה דמשקיעת ס״ל ובפסחים מיל תלתי חרי או מיל

 אמר לא יהודא דר' שם דבריו ותוכן .כנ״ל מילין ד׳ הוי צאה״כ
 מאדימין מזרח פני דהיינו מיל רבעי ג׳ או מיל תלתי דב' כלל

 אלא .וצאה״כ החמה שקיעת שבין הזמן הוי העליון והכסיף
 גדול זמן אח״כ הוי צאה״כ ולעולם בהש״מ הוא הזמן שזה אמר

 קיי״ל ואנן צאה״כ לפני לילה הוי יהודא ולר׳ ורביע מילין ג' דהיינו
 לילה הוי בצאה״כ דדוקא ס״ל מ״מ אבל בהש״מ זמן בחמלת יהודא כר׳

 עס נגמר דבהש״מ ס״ל עין כהרף בהש״מ דס״ל יוסי דר׳ ומשום
 בגמ' כמבואר וכר״י יהודא כר' כתרווייהו לחומרא ס״ל ואנן צאה״ג

 ודחה .צאה״כ עד שמשקיה״ח מילין ד׳ אותן כל בהש״מ לדידן וא״כ
הוי יוסי דר׳ דבהש״מ כו׳( אלא ״ה7)ל״ה: התום' ממ״ש הפי' זה בעצמו

 מיד
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 איריא מאי א״כ הרבה מופלג דאם יהודא דר׳ בהש״מ אחר מיד

 בהש״מ אחר אפי' .יוסי לר' בו טובלים כהנים דר״י בהש״מ
 הרבה מופלג דאינו אלא יוסי לר׳ בו טובלים כהנים יהודא דר׳
 הוי ורביע מילין ג׳ דמופלג הנ״ל ולפי טבילה שיעור בו ואין

 השני התי׳ לפי ופי' חזר וע״כ טבילה שיעור בו ויש טובא מופלג
 דר׳ בהש״מ אחר מיד מתחיל אס להם הי׳ דם' התום׳ ש:'

: הרבה מתאחר או יהודה

 קיי״ל בפסחים אמרי׳ דהא כן לומר תמוה ולענ״ד >ם
 קיי״ל מהיכא והשתא הוא יממא צאה״כ דעד

 ד׳ הוי צאה״כ עד השחר דמעלות בהדיא דא״ל יהודא לר׳ הא
 הוי ולילה . השקיעה אחר מילין ד' צאה״כ הוי לדידי׳ הנה מילין

 יוסי בדר׳ מספקינן הא יוסי ר׳ ואי השקיעה אחר מיל רביעי ג׳
 מיד יהודא דר' השקיעה אחר הוי עין כהרף בהש״מ דלמא
 דברייתא חכמים דהיינו לומר שיש ואמת צאה״כ. אינו ואכתי
 משעה בערבית ק״ש לקרות מתחילין מאימתי ברכות דריש

 בתרו' לאכול זכאים שהכהניס משעה וחכ״א ר״מ דברי כו׳ שבנ״א
 כו׳ במלאכה עושים ואנחנו קרא ומייתי כו' צאה״כ לדבר סי׳

 צאה״כ דעד ס״ל ודאי תנא האי וא״כ .צאה״כ ועד מעלה״ש
 ס״ל דר״י הוא יוסי ר' תנא דהאי מוכח דא״כ אלא .הוא יממא

 לפני שהוא ואפ״ל הוא מתי זמן בו נתן ולא עין כהרף בהש״מ
 מיל רבעי ג׳ הוי דביה״ש דס״ל יהודא כר׳ אבל .ממש צאה״כ

 לא ודאי שקיעה לאחר מיל חצי דס״ל נחמי׳ וכר׳ משקיעה
 וא״כ .טובא צאה״כ לפני לילה הוי דלדידהו חכמים הני אתו

 לפני הוי דודאי עין ההרף יוסי לר׳ הוי מתי הס׳ לן נפשט
 .יוסי כר׳ דברכות דברייתא חכמים הוו והשתא . ממש צאה״כ

 יהודא דר׳ מיל רבעי הג׳ אחר מיד עין ההרף יוסי לר' אי אבל
 כר׳ ולא כר״נ ולא יהודא כר׳ לא כמאן דברייתא חכמים א״כ
 מתי יוסי דר' בבה״ש התלמוד לבעלי מספקא אמאי וא״כ .יוסי
 • ביהש״מ אחר מיד צאה״כ הוי דלכו״ע פשיטא אלא זמנו הוי

 משעה מר אמר .שם דאמר דברכות גמרא מריש מוכח והכי
 קאכלי אימת כהניס מכדי בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניס

 ור״נ דלר״י וא״א .צאה״כ משעת ליתני צאה״כ משעת בתרו'
 בתרומתן לאכול מותרי' א״כ צאה״כ לפני ויותר מילין ג׳ לילה הוי

 דוקא נקיט אדרבה צאה״כ ליתני לי׳ קשיא ומאי צאה״כ לפני
 ככו״ע דאתי' בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניס משעה במכוון

 כנ״ל בתרומתן כהנים אכילת בזמן נחלקו יוסי ור' ור״נ דר״י
 בנאה״כ לילה הוי לכו״ע ועכ״פ צאה״כ הוי מתי דנחלקו ודאי אלא

 צאה״כ דעד קיי״ל והא שפיר קאמר והשתא .מקרא כדמוכח
 ותירוצו .ברור וזה כנ״ל כלל מחלוקת ליכא דבזה הוא יממא

 קצת נטה מ״כ שבעל ואמת .כלל קיום לו אין מ״כ בעל של
 עין ההרף אם יוסי בדר' דהספק וכ׳ .שכתבנו מכנה בפירושו

 היינו . הרבה ממנו מופלג או דר״י בהש״מ אמר מיד הוי
 מופלג או מיל רביעי הג׳ אחר מיד הוי צאה״כ אס שנסתפקו

 לומר ההכרח בעצמו שהכיר משום והיינו .ורביע מילין ג' ממנו
 דברכות ברייתא משוס היינו וע״כ בצאה״כ רק לילה הוי יוסי דלר'

 בתורת הרמב״ן דברי שהמה ראיתי ושוב כנ״ל יוסי כר׳ דאתיא
 מלאכה תוס' מיהו שז״ל שס בעצמו מ״כ בעל שהבי׳ האדם
 דודאי אצלי מתחוורת אינה ביציאתן דיוהכ״פ ועינוי דשבת
 זמן ובאיזה בהש״מ לכן וקודם הוא גמור לילה צאה״כ משעת

 השחיר דאמר לי קשיא לא יהודא לר׳ ובשלמא הזאת התום' הוא
 צאה״כ אינה ודאי השעה וזאת לילה זהו לתחתון והשוה העליון
 דשליס עד בתרומה כהניס אכלי דלא יוחנן ר׳ אמר היכי דא״כ

שלים בצאה״כ יוסי דר׳ בהש״מ שלים כי הא יוסי דר׳ בהש״מ
 מעט מופלג לתחתון והשוה העליון שהשחיר משעה ש״מ

 משעה תנן דידי׳ ואליבא יוסי דר׳ ביהש״מ והוא צאה״כ מזמן
 ברמב״ן מבואר הרי .צאה״כ לדבר סי' כו׳ נכנסין שהכהנים
 לפני בהש״מ דהוי פשיטא ולדידי' יוסי כר׳ עכ״ס אתי' דברייתא

 לפי״ז ספק אין ועכ״פ השקיעה אחר מילין ד' והוא צאה״כ
 ז״ל הרמב״ן שביאר וכמו דבהש״מ עין ההרף הוי מתי יוסי בר׳

 דהספק לומר ואין .מיד צאה״כ לפני והוא מופלג דהוא דפשיטא
 תיתי דמהיכי מיל רבעי הג׳ אחר מיד צאה״כ יוסי לר׳ שמא

 פלוגתא דזהו צאה״כ בזמן יהודא אר׳ יוסי ר׳ דפליג לומר
 כהרמב״ן ודאי אלא .יוסי ר׳ בדברי כלל נזכרה שלא חדשה

 הגאונים שיטת י״ל דאכתי האומנם .מופלג יוסי דר׳ דבהש״מ
 החמה שקיעת אחר מיל רביעי ג׳ לילה הוי דלר״י דס״ל כהרמב״ן

 שהם צאה״כ לפני עין הרף בהש״מ הוי יוסי ולר׳ צאה'׳כ לפני
 בד״ה התום׳ קושית ישאר שלפי״ז ואף .השקיעה אחר מילין ד'

 יהודא דר׳ בהש״מ אחר דאפי' טפי רבותא דלאשמועינן כו׳ אלא
 להרמב״ן גס תקשה זו קוש־א הנה יוסי לר' טובלים כהנים

 לא ובאמת .הגאונים לשי׳ גם נתרץ הרמב״ן שיתרצה וכמו
 תירוצם עפ״י הגאונים שי׳ לתרץ מ״כ דבעל דוחקיה מאי ידעתי

 דרצה ואולי כרמב״ן. דס״ל בפשיטות לחיץ הי״ל התום' של
 עכ״פ ולהרמב״ן כלום עליהם יקשה שלא הגאונים שי׳ לתרץ

 קאמר מעט מופלג דרמב״ן י״ל ומיהו התום'. קושית תשאר
 קושיות עליו יקשה לא וא״כ טבילה שיעור מכדי פחות והיינו

 דבהש״מ לומר מוכרחים נהיה שלא רק לתרץ בא שהוא התום׳
 לתרץ דבא המ״כ אך .צאה״כ התחלת אחר הוי יוסי דר'

 מופלג הוי דצאה״כ לומר נצרך יהודא אר' יהודא מר׳ הסתירה
 א״כ ורביע מילין ג' והיינו יהודא דר' בהש״מ מכלות הרבה

 רב זמן יהיה צאה״כ לפני הוי יוסי דר׳ עין דהרף נימא אס
 התום׳ קושית ויקשה יוסי דר׳ בהש״מ עד יהודא דר׳ מבהש״מ

 לר׳ טובלין כהנים דר״י בהש״מ לאחר דאף טפי רבותא לימא
 זה תי׳ כי המ״כ של בתי׳ כלל מתורצת אינה זו וקושיא יוסי
 מתמיה אני הרמב״ן דברי בגוף גם אמנם .כנ״ל קיום לו אין

.כנ״ל צאה״כ ליתני דפריך ברכות מריש שהקשינו ממה מאוד
: זה תי׳ בעצמו דחה ט׳ שבפרק מ״כ בס' ראיתי שוב

שיטת שעל הנ״ל לקושיא אחר תירוץ בע״ה נ״ל לרן 0)
 ברכות בריש הירושלמי דברי עפ״י והיינו הגאונים 1

 הכסיפו יום זהו מאדימין מזרח שפני זמן כל תני התם דגרסינן
 רבי לילה זהו לתחתון שוה העליון נעשה השחירו בהש״מ זהו

 גלגל ותחלת לשקע חמה גלגל התחיל בתקופתה הלבנה אומר
 חמה גלגל סוף חנינא ר׳ אמר השמשות בין זהו לעלות לבנה
 הלבנה אי! כן שמואל ותני לעלות לבנה גלגל ותחלת לשקע
 חנינא דר׳ משה הפני ופי׳ .כו׳ שוקעת שהחמה בשעה זורחת

 סובר ור״ח בהש״מ השקיעה מתחלת ס״ל דרבי רבי עם פליג
 ור״ח רבי דפליגי לפי״ז נמצא בהש״מ. הוא השקיעה שסוף

 אומר רבי מדאמר הא קשה זה לפי׳ והנה .ור״ת הגאונים בסברת
 מאדימין מזרח שפני כ״ז דאמר את״ק דפליג משמע כו׳ הלבנה

 חנינא ר׳ וא״כ בהש״מ הוא השקיעה שסוף ס״ל ת״ק וע״כ יום
 בפי' פליגי חנינא ור׳ דרבי לתרץ ונראה .בינייהו ומאי ת״ק היינו
 מאדימין מזרח שפני דכ״ז אלו דשיעוריס ס״ל דרבי הת״ק דברי

 בתחלת הכל היינו לתחתון שוה העליון נעשה והשחירו והכסיף
 בסוף הוי דח״ק אלו דשיעוריס סובר ור״ח .החמה גלגל שקיעת

 בחוש לבחון שאפשר בזה דפליגי לומר תימה ואין .השקיעה
 ממכניסי חלקי יהא יוסי וא״ר )קי״ח:( בשבת דאמרי׳ הראות

 עמוקה דטברי׳ ופירש״י בציפורי שבת וממוציאי בטברי׳ שבח
 שהחמה ובעוד ההר בראש יושבת וציפורי מבעו״י ומחשכת
 יודעים אנו שאין מאחר וא״כ .גדול אור שם נראית שוקעת
 מאדימין מזרה שפני זמן כל חכמים דברו מקום באיזה בברור

 המקום בזה שדברו ס״ל דרבי .ור״ח רבי בזה פליגי ע״כ כו'
 עמוקה שהיא טברי' כגון החמה שקיעת אחר מיד שמחשכת

 שבעוד ההר ראש על שעומד במקום שדברו סובר חנינא ור׳
 הוא התחתון והכסיף גדול אור גס נראית שוקעת שהחמה

 ממש השקיעה בסוף הוא העליון והכסיף השקיעה לסוף קרוב
 שיעור והנה .לנו הנגלית השקיעה אחר מילין ד׳ לבסוף דהוי

 לה קאמר יהודא ר' התחתון והכסיף מאדימין מזרח דפני זה
 והשתא יהודא. ר׳ הוא דירושלמי דת״ק נמצא דילן בגמרא
 דר׳ אליבא דרבי יהודא דר׳ אליבא תנאי חרי דאיכא מבואר
 ור״ח .הנגלית החמה משקיעת מתחיל דבהש״מ ס״ל יהודא
 לא והשתא השקיעה בסוף הוי דבהש״מ ס״ל יהודא דר׳ אליבא

 ס״ל דבשבת יהודא בדר' בגמ׳ דמייתי הברייתות שתי יקשו
 דהיינו מאדימין מזרח שפני כ״ז החמה משתשקע דבהש״מ

חלתא
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 שקיעה דהיינו להגאוניס להו ומשמע בהש״מ הוי רבעי תלתא
 הנגלית שקיעת היינו שקיעה שהוזכר מקום כל דס״ל הנגלית

 ס״ל ובפסחים .החמה שקיעת ללשין משתשקע בין לחלק ול״ל
 הס תנאי דתרי מילין ר' הוי צאה״כ עד החמה דמשקיעת

 ברייתא ואתיא חנינא ור׳ רבי בירושלמי כאמור יהודא דר' אליבא
 יפה מתורן והשתא .חנינא כר׳ דפסחיס וברייתא כרבי דשבת
 ההיא בקושיא עוד שנכלל ומה .זו שלשיעה הב' קושיא בע״ה

 תרי או מיל ריבעי תלתא כמו קצר שבזמן שא״א המוחש מן
 לא ע״ז .הכוכבים צאת יהיה הנגלית שקיעה אחר מיל תלתי
 ריש עצמם התום' קדמוהו כבר באמת אך כלום מ״כ בעל תירץ

אור״י הוא יממא צאה״כ דעד קיי״ל והא בד״ה שכ׳ פסחים
במגילה דמסקינן משוס יממא צאה״כ דעד לגמ׳ ליה דפשיעא
כו׳ צאה״כ עד במלאכה עושים ואנחנו דכתיב הוא יום דמעה״ש

יהודא ר׳ דקאמר ב״מ דפ׳ לתנאי קרא מההוא קשה ולא
 התם למ״ד ואיכא כו' מאדימין מזרח שפני כ״ז החמה משתשקע

 דאין צאה״כ לפני גדולה שעה הנראה לפי שהוא מיל חלקי ב׳
 הנראים גדולים כוכבים לא התם כדאמר בצאה״כ בקיאין אנו

 דלשיעת הגאונים בשיעת אלו דברים כתבו שהתום' הרי כו׳ ביום
 זו לשיעה דגם מדבריהם ונראה .כלל קושייתם קשה לא ר״ת

 דאין אלא בצאה״כ יהודא ר׳ של בה״ש זמן נשלם הגאונים של
 שהקשה הא' קושיא גס מיושב ובזה .צאה״כ כנהו בקיאים אנו
 מיל רבעי ג' או מיל תלתי ב' דאחר יהודא לר' זו שיעה לפי
 רואה אתה והרי .הוא יממא צאה״כ דעד קיי״ל והא לילה הוי

 בכלל שם שהקשה ומה .זו קושיא תירצו בעצמם שהתוס׳
 יום אחד כוכב שמואל אמר דאיו מההוש סתירה הא׳ הקושיא

 זר דבר וזה הארץ על זורחת השמש בעוד זו שיעה לפי והיינו
 דבהש״מ יוסי דר׳ אליבא כן אמר דשמואל לתרץ ורצה .מאוד
 דחה ושוב .יהודא דר׳ בהש״מ דשלים לאחר מתחיל דידיה
 בעצמו דחה ע׳ ובפרק גדול בדוחק אחר תירוץ וכ׳ זה תירוץ

 ב״ה שזכינו אחר כי הראשון תירוצו דחה בחנם ובאמת זה תי׳
 .שבת מסכת על חי' כבר לא זה שנדפסו הר״ן של לאורו
 דשנים אהא וז״ל שם שכ' זה תי׳ כתב ז״ל הר״ן שגס נראה

 אחד כיכב דאלו תדע כו׳ יוסי דר׳ אליבא ואתיא מ' בהש״מ
 וא״כ החמה שתשקע קודם אלא לה משכחת לא יהודא לר' יום

 נ״ל ובזה .חמה שקעה לא דעדיין הוא דיוס פשיעא קמ״ל מאי
 הא שהשמיע הרמב״ם על משנה הלחם שתמה מה ג״כ ליישב
 יוסי לר' רק אתי דזה ניחא הנ״ל ולפי .מהלכה יום אחד דכוכב

 הוי החמה שקיעת לאחר א״כ יהודא כר' למומרא קיי״ל ואנן
פשיעא החמה שקיעת וקודם .אחד כוכב רק איכא אפי' בהש״מ

:כנ״ל כלל במציאות אינו וגם יום דהוי

 ולהסיר ר״ת. שי' בעד לטעון בע״ה נבוא ועתה )ד(
 חשב אשר עשר קושיות התשובות חבילות מעלי׳

 על בנוי׳ ר״ת דשי׳ היא הראשונה קושיא הנה .כנ״ל מ״כ בעל
 רעוע היסוד וזה הרקיע מן למעלה מהלכת חמה דבלילה היסוד

 קושיא ליישב העשירי בפ׳ האריך כהן מנחת בעל והרב .כנ״ל
 בלשון רפ״ב( סי׳ ד׳ )חלק הרדב״ז קדמוהו כבר ובאמת זו

 לא העולם אומות חכמי עם ישראל חכמי דמחלוקת ונקי' קצרה
 דקיי״ל למאי ואפי׳ השקיעה בציור כ״א השקיעה בשיעור הי'

 לשיעור מידי מינה נפקא לא הקרקע מן לרועה מהלכת דחמה
 דמשעה מיל רבעי תלתא שיעורו הכי ובין הכי דבין בהש״מ

 וכששוקעת השמשות בין תחלת הוי הארץ מעל החמה שמסתלקת
 סוף והוא בהש״מ הוי כוכבים ג' נראו לא ועדיין במערב

 הוי התחלתו דביהש״מ כיון זו בקושיא שנכלל ומה .השקיעה
 איך א״כ . הארץ פני מעל החמה עברה כשכבר השקיעה בסוף
 .מאדימין מזרח שפני זמן כל ביהש״מ על לרבה סי׳ נתנו
 פני ביהש״מ לפני דגם ביהש״מ להתחלת כלל סי' זה אין הא

 מצאתי לא גס היא חזקה זו קושיא ולכאורה .מאדימין מזרח
 בע״ה זו קושיא ליישב ונלע״ד .כהן מנחת בדברי תשובה לה

 וכרוך ביהש״מ הוי מאדימין מזרח שפני זמן דכל זה פי' דהנה
 נמי א״ש יהודא ור' .א״ש יהודא דר׳ משמי׳ רבה אמר כ״ז ותני

 י״ל והשתא .לילה ג' ביהש״מ שנים יום א׳ כוכב אחר סי' ]ארור[

יא
 שני שיתראו סימנה שקיעה סוף על דקאי החמה דמשתשקע

 צאת עד בי' דקרינן השמש וביאת לילה בס' הוי דאז כוכבים
 אחר י/ס ואמרו כוכבים ג׳ שיתראו עד ביהש״מ והוי הכוכבים

 והכסיף מאדימין מזרח שפני כ״ז כוכבים שני הראות מעת ע״ז
 החמה בשקי' כלל לספק אין כוכבים שני הראות לפני אבל .כו׳

 מקרא בידינו גדול כלל כי השמש ובא בו לקרות שנוכל המוחלעת
: הוא יממא צאה״כ עד דמעה״ש דעזרא

 לידע הרוצה חנינא ר' שאמר ממה הב׳ הושיא 1)ה
 הכרמל בראש חמה יניח נחמי׳ ר׳ של שיעורו י

 אלמא ההרים בראשי נראית לשקיעתה סמוך שהחמה ופירש״י כו׳
 .הארץ פני מעל השמש שתעבור מעת מתחיל ביהש״מ דשיעור

 כו׳ ויעבול וירד ד״ה שם התום' הנה .הרמב״ן קושיית גם והיא
 דעבילה סימנא למינקע הו״ל דלא ז״ל פירש״י על שם הקשו

 משמע ובירושלמי היא מעלי' דעבילה לאשמועינן דאתא לאו אי
 לו ועלה טבל דשפיר קמ״ל והשתא ביהש״מ מתחיל דמשיעלה

 אין וא״כ .אחר פי׳ שם פירשו דתוס׳ מבואר הרי .שמש הערב
 דלא דס״ל מרש״י ראי׳ הוי לכאורה אלא .ר״ת על מגמ' להקשות

 זו מרש״י ראי׳ באמת הביא אלשקר מהר״ם ובתשו׳ .ר״ת כשי'
 שהתוס' כהן מנחת בעל גס הביא וכן . ר״ת כשיטת ס״ל דלא

 ס״ל דלא הוכחה איכא דמרש״י עכ״פ ומשמע אחר פי׳ פירשו
 דר״ח הא מפרש הרשב״א בחי׳ אמנם .ביהש״מ בזמן כר״ת
 היינו זו ועלי׳ דר״נ בה״ש גס נכלל ויעלה ויטבול שירד בכדי
 שיעלה דבכדי אלא ביום באמת היתה והטבילה הכרמל לראש

 מרש״י גם הנה ולפי״ז .בתרומה לאכול ומותר הלילה נכנסה
 הרשב״א הנה אך . השקיעה בזמן כר״ת ס״ל דלא מידי מוכח לא

 שאמרו מה לי קשיא לדידי אבל וז״ל דבריו בסיום שם כתב
 חברהון חנינא ר׳ התם דגרסי' .בפ״ק ברכות דמסכת בירושלמי

 נחונה שהחמה אעפ״י כוכבים ג׳ נראה ערבית בעי דרבנן
 כו׳ כן בשחרית אף ויימר הרקיע עובי באמצע פי׳ הרקיע באמצע

 הרקיע בעובי להשתקע שהתחיל משעה דבערבית משמע אלמא
 ראי׳ מייתי דהר״ן להפליא ויש .בקיצור עכ״ל וצל״ע לילה הוי

 התם דגרסינן השקיעה סוף עד מתחיל ביהש״מ שאין מירושלמי
 אמר כו' לשקע חמה גלגל התחיל בתקופתה הלבנה אומר רבי
 לברייתא לה משבש חנינא ר׳ פי׳ לשקע חמה גלגל סוף חנינא ר׳

 ביהש״מ שאין למדנו ומכאן חמה גלגל סוף אומר רבי דקתני
 שמתחלת ונמצא שוקע חמה גלגל שסוף שעה עד מתחיל

 הירושלמי והוא עכ״ל ורביע מילין ג' ביהש״מ זמן עד השקיעה
 משה כהפני דלא מפרש ז״ל שהוא אלא ג' אות למעלה שהבאנו

 דברי ומגיה אמור׳ חנינא ר׳ אלא ארבי ופליג הוא תנא דר״ח
 עכ״פ .הר״ן בשם הירושלמי דברי חרדים ם' בעל פירש וכן רבי

 אלו הירושלמי דברי מסיום הביא שהרשב״א מתמיהים הדברים
 .לר״ת ראי' הירושלמי מדברי הביא והר״ן ר״ת לדעת קושיא

 א״כ הר״ן לפירוש הקשה משה בפני דהנה הרשב״א דברי בטעם וי״ל
 א״כ ביהש״מ הוי לשקע חמה גלגל דסוף ס״ל תנאי דכולהו כיון
 חמה אפי׳ לילה הוי כוכבים דג' דס״ל דרבנן חברהז חנינא ר'

 מזרח שפני זמן כל דס״ל תנא הך דהא חתי כמאן באמצע
 שמואל ותני דהכא ור״ח רבי ואלו הכי ס״ל לא ודאי מאדימות

 כמה דבעי האי ומאי הר״ן לפי' קיימו שיטתא בחדא כולהו כן
 .ביהש״מ חשבינן השקיעה דמסוף ט״ל כולהו הא כו׳ אמר דאת
 מאדימות מזרח שפני כ״ז דס״ל תנא דהאי שכ׳ ע״ז מתפלא ואני
 ואדרבא דמנלי׳ השקיעה. מתחלת הוי דבהש״מ ס״ל לא ודאי

 לפי רבי היינו א״כ השקיעה סוף דהיינו ס״ל זה תנא גס אי
 ודאי אלא תמוה וזה השקיעה סוף נמי דס״ל ר״ח דמשבש מאי
 ת״ק ע״כ . לבוא חמה גלגל סוף אומר רבי דאס להיפך נ״ל

 וזה .כוותיה חנינא ר׳ ואתי השקיעה בתחלת דבהש״מ סובר
 דבהש״מ לת״ק דס״ל מוכח חנינא דמדר׳ הרשב״א קושיית היא

 לפי' סותר וזה יהודא ר׳ היינו ות״ק .היא השקיעה מתחלת
 ראיית ומ״מ .השקיעה מסוף בהש״מ מתחיל יהודא דלר' ר״ת
 דס״ל שמעינן דעכ״פ דכיון מהירושלמי היא נכונה ג״כ הר״ן
 כרבי הלכה קיי״ל הא השקיעה מסוף הוי בהש״מ דזמן לרבי

 וא״כ כרבי הלכה מ״מ יהודא ר׳ עליו פליג אפי' וא״כ מחברו
לדינא



או״ח ר״א משנת שו״ת 22
 נמי הרשב״א וקושיית .לר״ת מהירושלמי ראיה איכא לדינא
 לפי אבל בירושלמי הר״ן של לפירושו כ״ז אמנם .היא קושיא
 גלגל סוף דאמר דר״ח בירושלמי משה פני בעל של פירושו

 ג׳( )אות למעלה שפרשנו מה ולפי ארבי פליג הוא לשקוע חמה
 שפני זמן כל דאמר דת״ק מלתא בפירוש פליגי חנינא ור' דרבי
 דעת ס״ל דרבי דידן דגמ׳ יהודא ר' דהיינו מאדימין מזרח

 דברייתא חנינא ור׳ השקיעה מתחלת הוי דבהש״מ יהודא ר'
 תקשה לא והשתא .השקיעה בסוף הוי דבהש״מ ר״י דדעת

 ולא כרבי ס״ל דרבנן חברהון חנינא דר׳ דאף הרשב״א קושיית
 ברייתא בפסחים דמייתי דידן גמרא מ״מ דברייתא חנינא כר׳
 ופריך מילין ד' צאה״כ עד החמה דמשקיעת דס״ל יהודא דר'

 דברייתא חנינא כר׳ דס״ל ע״כ ור״י ורבא לעולא זו מברייתא
 והשתא השקיעה מסוף הוי דבהש״מ יהודא ר׳ בדעת דירושלמי

 רש״י דדעת ראי׳ נביא אי״ה )ולקמן לר״ת רש״י דברי ג״כ א״ש
 של שיעורו לידע הרוצה חנינא דא״ר בהא שפי׳ במה כר״ת(

 דפי׳ .ההרים בראשי נראית לשקיעתה סמוך שהחמה נחמי' ר׳
 כרבי שסובר בירושלמי אזיל לשיעתי׳ והוא חנינא לר׳ רק כן

 השקיעה בתחלת היינו מאדימין מזרח שפני כ״ז יהודא ר׳ בדעת
 רש״י מפרש ולכן מיל חצי החמה משתשקע ואמר ר״נ וע״זקאי

 הרוצה כפשוטן רש״י דברי וא״כ השקיעה מתחלת זה שיעור
 דכל כו' ויטבול וירד כו׳ חמה יניח נחמי׳ ר׳ של שיעורו לידע

: בהש״מ זמן הוי זו עובדא

 דר׳ לומר מאוד דקשה בזה לבבי נחה לא עדיין למ״מ )ל(
 לשקע המה גלגל התחיל בירושלמי שאומר חנינא

 ואוכל ועולה הגדול ביס וטובל ויורד הכרמל בראש עומד אדם
 יוחנן ר' של חברו חנינא ר' אינו טבל ביום חזקה בתרומתו

 לידע הרוצה דילן בש״ס שאומר ר״ח וזה הש״ם בכל הרגיל
 כו׳ ויטבל וירד הכרמל בראש המה יניח נחמי׳ ר׳ של שיעורו

 חנינא ר׳ בירושלמי קרוי והוא יוחנן ר' של חברו חנינא ר׳ הוא
 ר׳ אותו עם אחד ולשון מאמר אומר והוא דרבנן. חברהן
 אל זה קרב ולא בדין מחולקים והס .שבירושלמי הקדמון חנינא

 בעיקר וגס . הדעת אל מתקבל שאינו זר דבר והוא .כלל זה
 משמע לא רבי עס פליג חנינא דר' משה פני בעל שפי׳ הפירוש

 חנינא ר׳ לשון אומר הי׳ ארבי חולק הי׳ דאס בירושלמי כן
 משמע חנינא ר׳ אמר ומלשון . לבוא חמה גלגל סוף אומר
 דברי ומגיה מתקן שהוא חרדים ס' ובעל הר״ן הקדמונים כפי׳
 רבי של ותלמידו יוחנן ר׳ של חברו הידוע חנינא ר׳ והוא רבי

 להוכיח אין כו׳ בעי דרבנן חברהון חנינא ר׳ אח״כ שאמר )ומה
 איזה לפרש צריך אין דהכא אלא .דרבנן חברהון אינו זה דר״ח

 וחברהון תלמידו הוא מסתמא רבי דברי דמפרש כיון חנינא ר׳
 הוא ר״ח איזה לפרש צריך בעי חנינא דר׳ בהא אבל דרבנן

 השקיעה בסוף הוא דבהש״מ ס״ל דרבי ומפרש זו( איבעי׳ בעל
 יהודא ר' דהוא מאדימין מזרח שפני כ״ז דאמר דת״ק וממילא
 הא והשתא .השקיעה בתחלת הוא דבהש״מ ס"ל דידן דגמרא

 ומה יהודא לר׳ היינו כו' כוכבים ג׳ אמר דאת כמה דבעי
 הוא לשקע חמה גלגל התחיל אבריי׳ בירושלמי תחלה שאמר

 בעצמו חנינא ר' והוא רבי בדברי פירושו אחר נמשך והוא לרבי
 וכפי נחמיה ר׳ של שיעורו לידע הרוצה דידן בגמ׳ דקאמר
 השקיעה מתחלת מתח? בהש״מ דשיעור רש״י דברי פשטות
 כ״ז בירושלמי דאמר ר״י בדעת שסובר לשיטתו דאזיל והיינו
 נמי נחמי' ר׳ וא״כ השקיעה תחלת דהוא מאדימין מזרח שפני
 לשון ג״כ וקאמר .השקיעה בתחלת מיירי יהודא אר׳ דקאי

 שינוי לפי מתחלף שהדין אלא רבי של אשיעורו בירושלמי שאמר
 בתרומה אוכל הטבילה שאחר אמר לרבי דקאי דהתם הדעות

 נחמי׳ ר׳ לדברי אמר והכא השקיעה בסוף מתחיל דבהש״מ משוס
 השקיעה מתחילת מתחיל דבהש״מ יהודא ר׳ בשיטת קאי דהוא
 דמשליס נחמי' ר' של שיעורו וזהו לילה הוי הטבילה דאחר אמר

 שהקשו מה ג״כ השתא ומיושב .מטבילתו בעלייתו' דילי׳ בהש״מ
 לאשמועינן לא אי דטבילה סימנא הול״ל דלא לרש״י התום׳

 בסימנא לאשמועינן דאתי ניחא הנ״ל דלפי .היא מעלי' דטבילה
 הטבילה אחר הוי דלרבי לרבי כמו הדין אין נחמי'. דלר' דטבילה

 לרבי הסי׳ שאמר מה וכלפי לילה הטבילה אחר הוי ולר״נ יוס
 אוכל דאינו לר״נ נמי אמר בתרומה דאוכל דקמ״ל מטבילה
 .דרבי אליבא בירושלמי למאמרו מקביל המאמר וזה .בתרומה

 דירושלמי הנינא מר׳ ר״ת שי׳ על הרשב״א קושיית קשה לא ומ״מ
 בתחלת בהש״מ זמן דהוי יהודא לר׳ כן סובר חנינא דר׳ דאע״ג

 הוי דלר״י בפסחים דידן בגמ׳ דמייתי דברייתא אפשר השקיעה
 דידן גמרא אבל ליה שמיע לא מילין ד׳ צאה״כ עד משקיעה

 לגמרא דס״ל ש״מ דהתס לאמוראי מינה ופריך ברייתא דמייתי
 מילין ד' צאה״כ עד משקיעה הוי יהודא דלר' זו כברייתא

 שפני כ״ז החמה משתשקע בשבת דמייתי ברייתא קשה וא״כ
 ר״ת של בחילוקי לחלק צריך וע״כ רבעי תלתא דהוי כו׳ מזרח

 שמגיה כמו דלא דילן לגמ׳ וס״ל שקיעה וסוף שקיעה תחלת בין
 חמה גלגל התחיל דרבי אלא דירושלמי בברייתא רבי דברי ר״ח

 ס״ל ע״כ רבי פליג דעלי' יהודא ר' דהיינו ת״ק וא״כ קאמר
 ביטול בע״ה היטב ונתבאר בהש״מ. מתחיל שקיעה דבסוף

: ר״ת לשיטת הב' קושיא

 אינה ר״ת על כהן מנחת בעל שהקשה הג' הקושיא (1)
 להו קיס שלא שאחרי פשוט כי לפנים צריכה י

 אדם בני לכל הניכר קבוע זמן להם ליחד ראוי בהש״מ בשיעור
 ובאמת למותר אך בזה והאריכות הנגלית החמה שקיעת והוא

 שזכרנו בתשו' הרדב״ז גס שהזכירה וכמו לר״ת הוכחה שמזה
 לכו קיס דלא אתון קאמר אמאי הגאונים דלשיטת ד'( )אות

 אסור השקיעה דמשעת הוא כן לכו״ע והא דרבנן בשיעורא
 תוס' משוס מקודם הנר להדליק וצריך מלאכה לעשות לכו״ע
 )כ':( מנחות התוס׳ בדברי מבוארים ז' ו' ד' קושיות .שבח

 לא נמי הה' וקושיא .צורך ללא בזה והאריכות )נ״ו.( וזבחים
 ביאת הוי דאז משוס היינו צאה״כ דבעינן דהא דפשיטא קשה

 טפי ליה קשיא מאי ידעתי לא הח׳ וקושיא .המוחלטת השמש
 השחר דמעלות מודים כו״ע דעכ״פ הגאונים שי' מעל הר״ת על

 הימים ותשרי ניס; דתקופת הכלל היפך ג״כ וזה הוא יממא
 השקיעה עד החמה מכך הימים נחשוב אס דהיינו שוים ולילות

 .השחר מעלות היום נחשב התורה לדין דבאמת צ״ל ע״כ אלא
 וכן .הארך על מושלת שהחמה יום על קרא דרש המדרש רק
 מקרא דמבואר דאף קשה לא ג״כ הט' קושיא .לר״ת י״ל נמי

מתי דנין אנו ע״ז הא מ׳'מ לילה חשוב השמש ביאת דמעת
אחר מילין ד׳ הוי ולר״ת . המוחלטת השמש ביאת נקרא

 הוודאית השמש ביאת הוי הגאונים ולשיטת הנגלית השקיעה
דביאת לומר תרצה ואס הנגלית השקיעה אחר מיל רבעי ג'

לשיטת גס יקשה לעינינו הנגלית השקיעה הוא דקרא השמש
 הס אס השקיעה שאחר מיל רבעי בג׳ מספקי' אמאי הגאונים

 על דקרא השמש ביאת מפרשים שאנו ודאי אלא לילה. או יום
 קשה לא וא״כ שקיעה. אחריה שאין המוחלטת החמה שקיעת

 האחרונה וקושיא .מקצתה ולא מינה לא הנ״ל קושיא ר״ת על
 ראויה באמת היא השמש עם מתירין ב״ה וכולן דשבת ממשנה
 הס׳ את ראיתי טרם בע״ה עלי׳ עמדתי וכבר בה להתבונן
 דלכן זו קושיא מתרץ הס' באותו ובפי״ד ;כהן מנחת הנכבד
 זמן דאז משוס הארך מעל השמש סלוק אחר לב״ה אסור

 אסרו מ״מ שיעור לו אין שבת שתוספת ואף .שבת התוספת
 מותר גמורה שמלאכה פלא הדבר ולכאורה .התוספת בזמן ב״ה

 לעבדן עורות ונתינת שבת קבל שלא למי זמן באותו לעשות
 בטעם וי״ל שבת קבל שלא למי אף זמן באותו יאסרו עכו״ס
 כמו העין מראית משוס אלו בדברים גזרו שחכמים הדבר

 אס וא״כ .קיימא לאריסותא דלאו במרחץ וכמו כנודע בקבלנות
 את יראו ובנ״א השבת את עליו יקבל ומיד לעבדן עורות יחן

 .העבוד מלאכת בהם לעשות הישראל של עורות נושא העכו״ס
 העורות לו נתן שהוא יחשבו שבת עליו קבל הישראל וזה

 לתוספות שראוי השקיעה מעת אסרו לכן השבת את שקבל אחר
 כהן מנחת הס׳ בעל שהקשה הקושיות כל נסתלקו ובכן שבת

: ר״ת על
 ועל יראים ס׳ בעל הרא״ס על שהקשה לההושיות )ח(

 קושיות ודאי הראשונות קושיותיו ג׳ שיטתו י
חזקות



יב או״ח ר״א משנת שו״ת

 הנ״ל השיטה יסוד על להפליא עוד מוסיף ואני הס חזקות
 יתכן איך דא״כ הרקיע בעובי לצאת התחלתם הוא דצאה״כ
 סי׳ והוא השמש ביאת ללילה סי׳ מקוס כל כתוב שבתורה

 סי׳ ויתפסו הגלוי זה סי' ישמיטו וחז״ל .העולס לכל הגלוי
 אלא ידוע ואינו נסתר סי׳ שהוא הכוכבים בעובי דצאה״כ
 הד׳ הקושיא אמנם תמוה וזה .השמש שקיעת של מחמתו
 אס כי והטבע התכונה עפ״י שאינה הרא״ס שיטת על שהקשה
 ממש בצאה״כ היום סוף זה כנגד גס להיות ראוי יממא מעה״ש

 לפני מילין ד׳ עלוה״ש כמו החמה שקיעת אחר מילין ד׳ שהוא
 . הגאונים שיטת על גס תפול הקושיא זו הנה . החמה זריחת

 דרבנן חברהון חנינא ר׳ זו כקושיא קדמוהו כבר באמת אך
 הבוקר יפה זו לקושיא בירושלמי ותירצו ברכות ריש בירושלמי

: יעויי״ש בוקר לאור קראה התורה אור

ו ענף
 נחשב שהיום בזה אחת חקירה אי״ה יבואר בו

 הוא החשבון זה אם .שעות עשר לשנים
 מנץ שהוא או צאה״ב. עד השחר מעלות

: הנראית שקיעתה עד החמה

 שאפשר מה הקודמים בענפים בע״ה שנתבאר אחרי הנה )א(
 בזמן הראשונים משיטות אחת כל על להשיב

 איזה לבאר היה ראוי בישובס. לומר שיש ומה בהש״מ.
 לבאר בע״ה ראינו אמנם .להלכה יותר קרובה היא מהשיטות

 .בהש״מ בזמן ההלכה לברור שייכא דמישך תחלה החקירה זאת
 וחלק שעה רביעית מיל ושיעור כתב קכ״ג( )סי׳ בתה״ד והנה

 פרסאות עשר בינוני אדם מהלך חשבון לפי השעה מן עשרים
 מבואר ושם .טמא שהיה מי פ' כדאיתא שעות י״ב שהוא ביום

 נמצא . הכוכבים צאת עד השחר מעלות היינו פרסאות דעשר
 סי׳ פסח הל' ח״י )ועיין צאה״כ עד מעה״ש היינו שעות די״ב
 לומר שרצינו לא אם תמוהים תה״ד שדברי שכתב י׳ ס״ק תנ״ה
 מעלות דה־ינו זמניות שעות על שיעורו קאמר תה״ד דבעל
 ואנחנו .כן משמע לא תה״ד לשון סתימת אך צאה״כ עד השחר
 חשבון דס״ל ברור זה אך יעויי״ש ו׳ ענף לקמן דעתו אי״ה נבאר
 תה״ד בדברי מבואר הוא וכן צאה״כ( עד מעה״ש שעות הי״ב

יעויי״ש: א' בסי'

 הלבוש דברי הביא פ״ו( ב׳ )מאמר כהן במנחת הנה אך )ב(
 ורביע שעה אינה המנחה שפלג רס״ז בסי' שכ׳ 1

 שקיעת קודם ורביע שעה אלא תה״ד בעל כדברי צאה״כ קודם
 לא ולפי״ז .הלילה קודם ומחצה שעות שתי כמו והוא החנוה

 הלילה קודם רב זמן ערבית תפלת שננתפלליס ממנהגינו קשה
 מהנץ היום שעות י״ב לשער רז״ל דעת היה כן שבאמת וכ'

 לשער שראוי שאננר תה״ד בעל ושטעה שקיעתה עד החמה
 בקי היה שלא עליו וכתב .צאה״כ עד השחר מעלות אלו שעות

 שם עוד וכתב .הוא גמור שטות זו ושדעת התכונה בחכמת
 שפלג יהודא ר׳ דקאמר דהא הננפרשים על עצום היותר והספק
 דכבר צאה״כ דהיינו הלילה קודם ורביע שעה היא מונחה
 שעה שהוא מילין ד׳ יש צאה״כ עד השקיעה מן דלכו״ע אננרנו
 שמן זמן ובאותו מרביע חומש פחות ורביע שעה והיינו וחומש

 בע״ש ערבית להתפלל שמותר ספק אין הלילה עד השקיעה
 הקודש על מחול להוסיפו שיכולים כיון רבנן לדעת אפי' לכו״ע
 ותפלת שבת בקבלת ורבנן יהודא ר' בין הפרש יהיה לא וא״כ

 מאוד דוחק וזה שעה מרביע בחומש אלא שבת של ערבית
:מ״כ בם' כננובא הלבושים בעל עכ״ל כזה קצר בזיון לחלוק

 דברים שיכתוב הלבושים בעל הגאון על תמימי והנני )נ(
 אשר התה״ד כמו הפוסקים מגדולי א׳ על כאלו

 .ישנו לא דבריו ואחרי . השו״ע בעלי רבותינו בפי שגורים דבריו
 הם שלו התשובות כי גס ומה .ידים בשתי דעתו דחה והוא

 פוסק דברי לדחות בהם כדאי ואין קדים ושדופות צנומות
 וברורים נכונים תה״ד שדברי ובפרט התה״ד. כמו מפורסם

 .הראשונים ופוסקים מגמ' ברורות בראיות בע״ה שנבאר כמו
 ובפרט הש״ם בסוגיות שתלוי דין להכריע אין ודאי דממנהגא

 התכונה בחכמת בקי היה שלא ומ״ש .למנהג טעם ביאר שתה״ד
 וחכמת הטבע דעפ״י דנהי התכונה לחכמת כלל שייך זה אין

 יום מ״מ השקיעה ועד השמש מזריחת היום להיות ראוי התכונה
 בירושלמי שאמרו וכמו צאה״כ עד השחר מעלות הוא התורה
 .הקודם בענף מזה ונתבאר בוקר לאור קראה התורה אור הבוקר
 היותר לס' שעשה ומה .:(,)כ מגילה דעזרא מקרא דידן ובגמ׳
 ותפלת שבת בקבלת ורבנן ר״י מחלוקת יהיה דלפי׳יז עצום

 פשוט דזה משוס והיינו .שעה מרביע בחומש שבת של ערבית
 להתפלל יכול השקיעה מן לעשות יכול שבת דתוספות דכיון ליה
 לא הקלושה ולענ״ד לרבנן אפי' בע״ש זמן באותו ערבית גס

 ויכול התורה מן שהוא השבת על להוסיף יכול דאס מנלי׳ ידעתי
 זמני סדר לשנות מ״מ .תוספות באותו השבת מקדש לומר

 הערב עד המנחה תפלת זמן דלרבנן וכיון .יכול אינו התפלות
 ואפי׳ .המנחה תפלת בזמן ערבית תפלת להתפלל יכול אינו

:לשבת תום' ועשהו בע״ש

 י״ב דחשבינן לתה״ד שיש הנכונות הראיות נבאר ועתה )ד(
 גרס-נן צאה״כ. ועד מעלוה״ש היום שעות

 בארבע ונמס השמש וחס דתנן להא תנא מאן )כ״ז.( בברכות
 ארבע עד יהודא ר׳ אי רבנן ולא יהודא ר׳ לא מני כו׳ שעות
 אבע״א הוא צפרא נמי חצות עד רבנן אי הוא צפרא נמי שעות

 בבוקר בבוקר ]קרא[ אמר רבנן אימא בעית אי רבנן ר"'
 אבל .חצות עד הוי ולכן בבוקר כתיב ובתמיד .בקרים לשני הלקהו

 לעשות למעט בא הוא ע״כ בבוקר פעמים שני כתיב מן גבי
 הוא התמיד זמן והנה .הראשון בבקר רק וללקט בקרים שני

 תימור )כ״ח:( הממונה להם אמר פ׳ ביומא כמ״ש השחר מעלות
 דכתיב דבקר ברור לפי״ז נמצא השחר עלות פירש״י חמה של
 אס הנה ולפי״ז לרבנן. מצות עד השחר מעלות הוי תמיד גבי

 וחס אמר איך א״כ החמה מנך חשבינן דיוס שעות די״ב נאמר
 השמש זריחת מעת והיינו שעות בד׳ הוי מן גבי ונמס השמש

 דכתיב כיון . לקיטה זמן הוי השמש מזריחת שעות בג׳ אבל
 שמעלות הזמן אותו וא״כ בקרים לשני חלקהו בבקר בבקר
 עד ומעלוה״ש .המן ללקיטת הוא חציו היום חצות עד השחר

 עד מנ״ה עשר שנים שהם משעות ומחצה שעה החמה הכן
 שעות מאותן יש היום חצי עד השחר דמעלות נמצא השקיעה

 לקיטת שעות יהי׳ המן ללקוט שחציים נאמר ואם ומחצה שבעה
 מעלות ומחצה ושעה . מעלוה״ש רבעים ושלשה שעות שלשה המן

 הנץ אחר המן לקיטת זמן לפי״ז יהי׳ החמה הנך עד השחר
 ונמס השמש וחס אמר איך וא״כ .ורבע שעות שני רק החמה

 אלא שלישית בשעה לקיטה זמן הוי דלא נמי בג' אפי׳ הא בד'
 משוס ואי .לקיטה זמן הוי לא רבעים הג׳ ויתר אחד רבע

 לכן דקודס שעות בד' והיינו חס שהשמש השמש וחס דמשמע
 מללקוט הפסיקו למה קשה מ׳׳מ ברש״י כמ״ש צונן השמש אף

 ללקט למהר להס נצרך הי׳ כך תימא וכי . שעות ד׳ קודם
 זמן עד הי׳ לא הלקיטה דזמן נימא אם א״כ .צרכיהס לעשות

 בקר האי אחר טעם יהודא לר' לומר הוצרך למה .השמש וחם
 לרבנן כמו יהודא לר׳ גס נימא אחת שעה לו להקדים יתירא
 מעלות הלקיטה זמן כלות יהודא לר׳ ויהי׳ בקרים לשני חלקהו
 מנ״ה י״ב שהן שעות מאותן וחצי שעות מחמש מחצה השחר

 והיינו .השחר מעלות רביע פחות שעות ג' והיינו .השקיעה עד
 שעד שעות בד׳ הוי השמש וחס ואעפי״כ מנ״ה ורביע שעה
 שעות ד׳ עד לקטו דלא והא כנ״ל צונן השמש גס זמן אותו

 כן לומר סברא דאין ודאי אלא לצרכיהס להשכים שהוצרכו משוס
 ה״נ וא״כ .שעות בארבע שהוא השמש וחס עד דלקטו אלא

 וחס דעד שעות ג׳ היינו ראשון דבוקר וע״כ כן צ״ל לרבנן
 שעות דששה ספק אחרי' שאין ברורה בהוכחה ומוכח . השמש

דחשבינן
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:תה״ד וכדעת השחר מעלות היינו היום חצות עד דהשבינן

 בר שימי ר' אמר דאמרי' )י״ב:( מפסחים ראי׳ עוד )ה(
 קודם אומר אחד אבל בשעות אלא שנו לא אשי

 ופירש״י .בטלה עדותן החמה הנץ אחר אומר וא' החניה הנן
 הנץ שם בפיהם הוציאו אבל השעות על שהעידו אלא ל״ש

 כוונתו מבוארת רש״י ומדברי .כזב אלא טעות כאן אין החמה
 הוי ראשונה דשעה החמה הנץ קודם להיות יכול בשעות דגם

 שהוציאו רק קיימת עדותן הי׳ דבזה אלא . השחר מעלות
 לשו; מדקדוק כן לפרש רש״י והוכרח .החמה הנץ שם בפיהם

 אחר שניהם שהעידו היינו בשעות אלא ל״ש הפי' דאי הגמ׳
 החמה הנץ קודם אבל .בשעות ההכחשה הי׳ ואז החנוה הנן

 לומר הי׳ לא .הממה מנץ מתחילות דהשעות שעות שייך לא
 שניהם היינו הממה הנץ לאחר אלא ל״ש אם כי בשעות אלא ל״ש

 מוכח וא״כ כו׳. הנץ קודם אומר א׳ אבל הנץ לאחר העידו
 איכא מרש״י ועכ׳׳פ .השחר מעלות חשבינן היום דשעות מכאן

:תה"ד לדעת ברורה ראי'

 דניתיב הוא ובדי; )יב.( שם מגמ׳ כן להוכיח נ״ל ועור וו(
 טעו לח לליליא יממא בי; אלא טפי נועיקרא לי׳ ׳

 י״ב דחשבינן וא״א ליליא הוי ראשונה שעה דקודס אלמא אינשי
 הוא יממא אכתי ראשונה שעה קודם אן! א״כ מנ״ה שעות

 דאכתי משוס אלא דוקא לאו ליליא דקאמר מאי וכ״ת .מעה״ש
 בברכות פריך אמאי דא״כ לילה לקרותה שייך השמש זרחה לא

 שאדם פעמים אומר רשב״י תניא התם דמייתי אברייתא )ח':(
 ואחת עה״ש שיעלה קודם אחת בלילה פעמים שני ק״ש קורא
 של ואחת יום של אמת חובתו ידי בהן ויוצא עה״ש שיעלה לאחר

 עה״ש שיעלה לאחר אלמא בלילה כו׳ אמרת קשיא גופא הא לילה
 יממא אלמא יום של חובתו ידי יוצא תני והדר הוא ליליא
 יום לי' דקרו והא הוא ליליא לעולם לא לומר והוכרח הוא

 לעולם שפי׳ בתום' ועיי״ש שעתא בההיא דקיימי אינשי דאיכא
 דליליא לומר אפשר הוי ואי יום בהו דבעינן מצות בשאר ליליא

 א״כ .ליליא לה דקרו איכא זורחת השמש דאין ננשום אלא ל״ד
 אלא הוא ליליא לעולם לשנויי צריך הוי ולא ננידי פריך הוי לא

 דפסמיס בההיא וה״נ . ממש לילה הוי ליליא דהרי היכא ע״כ
 דחשבינן ומוכח ממש לילה הוי אינשי טעו לא לליליא יממא בין

 הלבושים כבעל ולא הנ״ל תה״ד וכדעת השחר מעלות שעות הי״ב
: החמה זרימת משעת שעות להי״ב דחשבינן שסובר

 הלילה הוי משמרות ד' או ג' דאמרינן מהא ראי' נ״ל שוב (1)
 ממש בלילה ע״כ הוי משמרות דהני להוכיח ונראה

 י״ד( )שמות הבוקר באשמורת ויהי בקרא כתיב דכן עה״ש לפני
 שמר מלשון אשמורה פי' .צפרא במטרת והוה אונקלום ותרגם

 אדם שבני בשעה הכתוב ופי' המתנה. ענין שהוא הדבר את
 האשמורה והיינו המזקוני פי׳ וכן .הבוקר את וננצפיס כנשמרים
 עלי׳ לומר ושייך ליום סמוכה רק שהיא הלילה של האחרונה
 שאם היום מן בה אין עצמה האשמורה אבל ליום בה שמצפים

 ליום המתנה צפרא ננטרת לקרותה שייך הי' לא היום מן בה הי'
 כתב ורש״י .עצמו הבוקר מן בה יש הבוקר דאשמורת כיון

 של שיר למשמרות חלוק שהלילה לפי אני ואומר שם בחומש
 וזהו אשמורת קרוי לכך חלקים לג׳ כת אחר כת השרת מלאכי

 לשון דמפרש מפירש״י משמע .עכ״ל מטרת אונקלוס שתרגם
 ביאת על ממתינים שהמלאכים ע״ש אונקלוס שתרגם המתנה

 לפי״ז וא״כ .ז״ל רש״י דברי החזקוני פי׳ וכן .שירה לומר זנננס
 היום מן גס בה יש האחרונה דבאשננורה שפיר לוננר מקום הי'

 יאמרו מתי ומצפים משמרים שהננלאכיס ננשום רק אשמורה וקרוי'
 מגמ׳ הוא שירה אומרים מלאכים דכתות הא הנה אך .שירה

 ודריש ביום וחשות בלילה שירה שאומרים מבואר ושם )י״ב:( דהגיגה
 . יעויי"ש כו' עמי שירה ובלילה כו' יצוה יוננס ננקרא התם לי׳

 בלילה הוי דלילה משמרות דג' בע״ה שהוכחנו ננאחר והשתא
מתחילות היום דשעות מגמ׳ מוכח א״כ השחר בעלות וכלות ממש

 הוי משמרות ג׳ דס״ל נתן לר׳ )ג/( בברכות מדאמרי' מעה״ש
 דיממא ותרתי דליליא שית אשמורות עיני קדמי דכתיב הא הלילה
 וכיון הלילה אשמורות בכלות מיד מתחילות היום דשעות משמע

 ש״מ השחר לעלות סמוך נגמרות הלילה דמשמרות שהוכחנו
:השחר מעלות מתחילות היום דשעות

 שם דדריש )כ״ה.( בע״ז מרש״י ראי׳ להביא נ״ל סוד )ח(
 שעה כ״ד ריב״ל אמר וכמה כו' השמש ויעמוד

 עד השחר מעלות יום אותו הי׳ שעי וארבעה עשרים פירש״י
 שית וקם שית אזיל שית וקם שית אזיל ומפרש .הכוכבים יציאת
 . ברורה ראי' וזו מעה״ש דיום שעות לי״ב דחשבינן אלמא
 מסכת בריש שכ׳ ז״ל הרמב״ס דעת גס שכן להוכיח ונראה
 שעה וחומש שעה הוא החמה הנך עד השחר עלות דזמן ברכות

 וי״ב ביום י״ב מהן שיש היינו זמניות ושעות הזמניות השעות מן
 לפי והיינו כו׳ קורין דאימתי במשנה הרמב״ס שביאר כמו בלילה ?

 השחר מעלות ביום פרסאות עשרה מהלך בנוני דאדס השבי;
 הלק שהוא מילין ד׳ דהוי נ״ה עד מעה״ש ולכן צאה״כ עד

 עשירית הלק דהיינו שעה וחומש שעה הוי פרסאות נני' עשירית
 שנות בס' ראיתי והנה . פרסאות עשרה מהלך של שעות מי״ב
 עד מנ״ה שעות י״ב שהיום מונח לכלל שכ׳ הגר״א בשם אלי׳

 הוא פרסה שהם מילין ד׳ ולפי״ז פרסאות ח׳ הוו וא״כ השקיעה
 סוגיא מפרש וע״כ .וננהצה שעה ועילה שעות מי״ב שמיני מלק

 י׳ מהלך אדם דס״ל יהודא דר׳ והיינו חדש באופן דפסחים
 עד דמעה״ש מילין וד' השקיעה מנ״ה־עד היינו ביום פרסאות

 פרסה הי' לבד הס צאה״כ עד דמשקיעה מילין ד' וכן הממה נץ
 דמעה״ש מילין ד׳ הוי והשתא יוחנן לר' הגמ׳ מסקנת וכן הנ״ל

 וא״ש השקיעה עד דמנ״ה שעות מי״ב עשירית חלק הנ״ה עד
 נפלא הדבר אמנם . וחומש שעה דהוי שכ' הרמב״ם של החשבון

 מהל׳ )פ״ה פסק הרמב״ס הלא כן לומר אפשר איך מאוד בעיני
 מ״ו לירושלים המודיעים דמן צ״ג:( )פסחים כעולא ה״ח( ק״ס

 שם כמבואר מילין ל' הוי השקיעה עד דמנ״ה ע״כ ולפי״ז מילין
 הוי פרסאות דעשרה ומוכח ומחצה פרסאות שבעה שהן בסוגיא
 שעות י״ב מושב שהרמב״ס מזה לנו ויצא .צאה״כ עד מעה״ש

:צאה״כ עד מעה״ש היום

 זא״ז סותרים הרמב״ס דברי מהיות פלטינן לא אכתי אך )ט(
 הנ׳יה עד דמעה״ש ברכות בריש דלפמ״ש לכאורה 1

 עד מעה״ש הוי מילין דד' חשבון לפי היינו ומומש שעה היא
 יהודא דר׳ וכברייתא צאה״כ ועד החמה משקיעת וכן הנ״ה

 ל״ב השקיעה עד מנ״ה היום יהי' ולפי״ז )שם( בפסחים דמייתי
 שם לעולא בתיובתא מסיק ברייתא ומהאי פרסה ח׳ מילין

 מנ״ה הוי וא״כ מילין ט״ו לירושלים המודיעים מן דאמר בפסחים
 ברכות בריש מפרש שהרמב״ס ומאמר .מילין ל׳ השקיעה ועד

 המשנה בפי׳ מייתי איך יהודא כר׳ הנ״ה עד מעה״ש הזמן
 תרתי הווי והא כנ״ל כעולא ק״פ בהל' פסק וכן כעולא דפסמיס

 כעולא דפסק הרמב״ס על לתמוה יש בלא״ה גס מיהו .דסתרי
 במעדני וראיתי יהודא דר׳ מברייתא בתיובתא לעולא מסיק ובגמ׳
 שעמד שעות שלש עד אומר יהושע דר׳ אמתני׳ פ״ק ברכות יו״ט
 לא מ״מ אבל יהודא מר׳ היינו עולא דאתותב דאע״ג ותי׳ בזה
 המודיעים מן דאמר ע ר" דברי דמפרש עולא דברי בזה נדחו
 הי׳ שכך וידע ראה ועולא מילין ט״ו שהם עולא וקאמר למוץ
 ללמוד דבא י״ל מילין דה׳ מהא ללמוד בא שעולא ואך בא״י

 מחיש שידע למה וטעם לדבר לסיוע סברא והביא למד ונמצא
 דא״כ תמוה זה אבל .לירושלים ממודיעים הדרך שיעור הראות

 .כר״ע ועולא היא תנאי לימא לעולא בתיובתא מסיק אמאי
 ברכות בריש ממ״ש המשנה בפי' הרמב״ס מדברי הסתירה וגס

 יכול דאין ס״ל עולא דגס כ׳ תנ״ט סי' ובח״י .עומדת במקומה
 דמקדמי מאי לפי היינו מילין ה׳ דקאמר והא מילין ה׳ להליך

 השקיעה עד שמנ״ה בשיעור רק יהודא ר׳ עם וחולק ומחשכי
 להציל דירד תמוה זה וגס מילין ל׳ ולעולא מילין ל״ב הוו דלר״י
 לא דעדיין כלום הציל ולא יהודא ר' מדברי מתיובתא לעולא



אי״ח ר״א משנת
 שהקושי' וממילא עומדת במקומה והתיובתא יהודא כר׳ אתי

: (* כלום נתיישב לא הרמב״ס בדברי

 דהנה הגון. בישוב זו קושיא בע״ה ליישב ונלענ״ד )י(
 מדר׳ לעולא מותיב מאי מאוד קשיא לכאורה

 יום ספק לר״י בהש״מ דהוי מיל רבעי ג' והא . יהודא
 בין הוי מילין ד' יהודא ר׳ דאמר דהא י״ל וא״כ .לילה וספק

 יהודא דר' מיל רבעי הג׳ אותן לבד היינו לצאה״כ החמה שקיעת
 מילין. ד׳ הוי צאה״כ עד ספק בה דאין הברורה משקיעה חשוב

 רחוקה דרך דחשיב וע״כ .פסח קרבן בענין מיירי עולא אבל
 דעולא מיל רבעי ג׳ אותן עד היום במשך לכנוס יכול שאינו כל

 רבעי ג' אותן והרי .שחיטה בשעת לכנוס יכול שאינו כל ס״ל
 וא״כ .מספק לשחוט יכול ואינו .לילה ס' דהוי שחיטה זמן אינן
 דלשיטת לכאורה י״ל אמנם יהודא מדר' לעולא תיובתא מאי

 בשעת לכנוס יכול שאינו דכל ס״ל דהרמב״ס לק״מ הרמב״ס
 ט׳( הל' ק״פ מהל׳ )בפ״ה שכ׳ .שחיטה שעת תחלת היינו שחיטה

 עשר חמשה השמש עליית עם י״ד יום ירושלים ובין בינו שהי׳ מי
 דהרמב״ס משנה בכסף ועיי״ש .רחוקה דרך זה הרי יותר או מיל

 מיל ט״ו שיהא בעי ולכן שחיטה שעת תחלת שחיטה שעת מפרש
 משוס כנ״ל התיובתא לתרץ א״א והשתא .השמש בעליות מירוש׳
 אינו זה באמת אך בערב ולא בחצות שיבוא בעינן דהא בהש״מ

 בביאת המסופקים מיל רבעי ג' החמה בשקיעת שיש כמו דהנה
צאה״כ לילה לענין כתיב לא )דבתורה בתורה הכתובה השמש

 בודאי יש ה״נ ב'( בענף בזה שהארכנו וכמו השמש ובא
 בהם מסופקים שאנו לנו הנראית השמש זריחת לפני מיל רבעי ג'

 ברכות ריש בירושלמי וכמ״ש השמש זריחת התחילה כבר שמא
 השמש ובא וכתיב כו' האיץ על יצא השמש כתיב אבא א״ר

 מעה״ש נחשב דיוס דמסיק אלא .לביאתו יציאתו מקיש וטהר
 לענין מיל רבעי ג' באותן הסתפקו לא ולכן .דקרא מדרשא

 מעה״ש כשר ביום התלויות המצות דכל משום .החמה זריחת
 זריחת בעת לעשותן דצריך ולכתחלה מילין ג' אותן לפני הרבה
 בזמן לעשותן דצריך ודאי )כ.( דמגילה במשנה כמ״ש החמה
 דעתו דמשמע להרמב״ס גס יקשה והשתא .הברור החמה זריחת

 דרך הר״ז מירושלים מילין ט״ו החמה עליות בעת הי׳ שאס
 מיל רבעי ג' באותן השמש עליית קודם גס הי' ואפי׳ רחוקה

 הי׳ שאס אף רחוקה דרך חשוב מילין ט״ו רק מירושלים רחוק
 אין מ״מ שחיטה זמן לפני בירושלים בא הי׳ ממודיעים אז יוצא

 עליית אחר עד יצא דלא וכיון החמה עליית משעת אלא חושבין
 דאותן משוס דהיינו י״ל שפיר וא״כ רחוקה בדרך הי׳ הרי החנוה

 מצינו לא ומספק .לא או החמה זריחת ס' הוי מיל רבעי ג׳
 דגם די״ל יהודא מר׳ התיובתא לה אזדא וא״כ בפסח. לחייבו

 החמה משקיעת דחשוב מילין ד׳ לפני מיל רבעי דג' מודה ר״י
 מילין ד׳ שאחר מיל רבעי ג׳ וכן .שקיעה בס' הס צאה״כ ועד

 שלאחר זמן חשיב יהודא דר׳ אלא זריחה בם׳ הם מעה״ש דחשוב
אבל .קמיירי לא ובס' הברור זריח׳ ושלפני הברור שקיעה

: כנ״ל לדעולא מודה פסח לענין

 דהנה .לשיטתי' לעולא קמותיב דשפיר ל*־ זה וליישב רא(
 הי׳ אתמר גרסינן )צ״ב:( טמא שהי׳ מי בס׳

 ששת ר׳ הורצה אמר נחמן ר׳ עליו וזרקו ושחטו רחוקה בדרך
 דתניא לה אמינא מנא ר״ש אמר שם וקאמר הורצה אמר

 טמא מה רחוקה בדרך ונאמר טמא נאננר אומר עקיבא ר'
 בידו שספק נמי רחוקה דרך אף עושה ואינו לעשות בידו שספק
 אין כמ״ד דס״ל לטעמי׳ ר״ע לך אמר ור״נ עושה ואינו לעשות

 משמע .שרץ טמא על שו״ז כמ״ד ס״ל ואנא שרץ טמא על שו״ז
 דדרך נמי ס״ל שרץ טמא על וזורקין שוחטין דלמ״ד הגמ׳ פשטות
 ד״ה צ״ג. שם כתבו התוס׳ כי )האומנם הורצה זרק אס רחוקה

יג
 רחוקה דרך גבי דסבר ששת ר' דאפי׳ כו׳ הספרים בכל ה״ג

 מדברי הנה .שרץ טמא על וזורקין שוחטין סבר הורצה לא
 על וזורקין שוחטין דלמ״ד משמע כו׳ נחמן ור׳ ד״ה צ״ב: רש״י
 וכן תלוי בזה דזה הורצה רחוקה דרך גבי נמי ס״ל שרץ טמא
 שוחטי; ס״ל עולא והנה עיי״ש( שם רש״י דברי הצל״ח ביאר

 ס״ל ע״כ וא״כ בסוגיין נמי וכדאמרי׳ )צ:( שרן טמא על וזורקין
 לעולא קמותיב שפיר והשתא .הורצה זרק אס רחוקה דרך גבי
 מיל רבעי ג׳ הני קחשיב לא דעולא לומר דאין יהודא מר׳

 דמה ספיקא דהוי משוס הברורה לנו הנראות זריחה דקודס
 אותן הוי אי ואפי' מספק הפסח יעשה מ״מ ספיקא דהוי בכך

 אס מ״מ רחוקה דרך וחשוב החמה נץ לפני חשיבי מיל רבעי ג'
 ואס החמה מזריחת מיל רבעי ג׳ אות; הוו ושמא .הורצה זרק
 יכול היה הרי מיל רבעי ג׳ באותן מירושלים מיל ט״ו רחוק היה

 חייב והוא בירושלים שחיטה זמן התחלת שהוא חצות עד לבוא
 עיקר דכל לפי״ז מבואר נמצא .מספק יעשה וא״כ ראשון בפסח

 וא״כ .שרץ טמא על שו״ז שסובר לשיטתי׳ היא לעולא התיובתא
 ושחטו רחוקה בדרך דהיה ששת כר' הרמב״ם דפוסק מאי לפי

 .שרץ טמא על וזורקין שוחטין אין דס״ל .הורצה לא עליו וזרקו
 מיל ט״ו הרי לירושלים המודיעים דמן כעולא סבר מצי שפיר
 עד והיינו מילין ד׳ הוי החמה הנץ עד דמעה״ש יהודא וכר'
 בנ״ה חשיבי לא פסח לענין ומ״מ . המסופקים מיל רבעי ג׳ אותן

 דאס כיון מספק פסח לעשות יכול אינו בספק שהם מאחר כי
 דרך בספק וזה . הורצה לא רחוקה בדרך שהיה מי על שחטו

 מילין דד׳ כיון מיל רבע איכא דאכתי לדקדק ואין .הוא רחוקה
 נשאר מיל רבעי הג׳ ואותן מיל רבעי הג' אותן עד מעה״ש הוי
 לעובי הוא רביע דאותו די״ל ורביע מילין ט״ו היום חצות עד

 )פ״ה:( כדאמרינן-בפסחים נתקדשו שלא ירושלים דחומות השערים
 רחוק דמודיעיס דקאמר והא ירושלים בכלל ולא דרך בכלל והוי

 בזה מאוד ומדוקדק .ירושלים מחומות היינו מיל ט״ו מירושלים
 רחוקה דרך איזהו שכ׳ ח׳( הל' ק״פ מהל' )בפ״ה הרמב״ם לשון
 לחומות חוץ דהוי מנ״ל לתמוה שיש ירושלים לחומות חוץ מיל ט״ו

 חוץ דהוי כלל בגמ׳ נזכר ולא נתקדשו לא השערים הא ירושלים
 מיל רבע דנשאר ניחא הנ״ל ולפי ממש מירושלים ואימא לחומות

: השערים לעובי הוא וע״כ

 קמפרש דר״ע טעמיה עולא הא יקשה אכתי הנה אך )י□
 וא״כ שרץ טמא על וזורקין שוחטין אין ס״ל ור״ע 1

 וא״ש הורצה לא רחוקה בדרך שהיה מי על וזרקו דשחטו ס״ל
 מאי ואכתי .מיל רבעי ג' דאותן ספיקא משוס מיל ט״ו לדידיה

 דא״א כן לומר א״א דבאמת ונראה .יהודא מדר' לעולא קמותיב
 הוי רחוקה דדרך ס״ל לא וליה קמפרש דר״ע טעמי׳ רק דעולא

 אין דס״ל לטעמיה ור״ע לומר לו היה א״כ ולחוץ המודיעים נון
 כן הכרח להרמב״ס שהיה וי״ל .שרץ טמא על וזורקין שוחטין
 בר בר רבה דאמר כהא לה סבר דעולא עלה דקאמר מהגמ׳

 הזריחה חחלת עד הוי מילין דה' סבר ודאי בב״ח ורבה כו׳ חנה
 דתרווייהו כיון יהודא ר' על בברור ופליג המסופק הזמן לבד והיינו

 אחד רקיע של עוביו אומר בב״ח דרבה דרקיע סומכי משערי
 מעשרה אחד רקיע של דעוביו אומר יהודא ור׳ ביום מששה

 כר׳ דס״ל לעולא לפרש אפשר דלא משוס צ״ל ע״כ וא״כ .ביום
 ק״ס לענין ולכן הזריחה בלפני מסופקים מיל רבעי וג׳ יהודא
 שו״ז ס״ל דעולא משוס ע״כ והיינו .הזריחה לפני חשיפי

 ה' מאותן המסופקים מיל רבעי הג' היה ואס שרץ טמא על
 לעשות אותו מחייבים והיינו הזריחה בלאחר להו חשבינן הוו מיל

 והוא השמש מזריחת מיל רבעי ג׳ אותן הוי דשמא מספק הפסח
 שו״ז מ״מ הזריחה מלפני דהוו את״ל ואפי׳ בפסח חייב
 סבר דעולא לומר אנו מוכרחים ולכן בכך הפסיד ומה עליו

 ולאו קאמר נמי דנפשי׳ אליבא דעולא ע״כ וא״כ בב״ח כרבה
אליבא

 פרכה ט' צאה״כ עד מעה״ש היום ׳,יה כוותי׳ דפוסק ולהרמב״ם לעולא דא״כ קשה ובלא״ה ״(

.וחצי פרסה מט' עשירי חלק צ״ל ובאמת פרסאות מעשרה עשירי חלק שהוא וחומש שעה הוי נ״ה

דלית
עד דמעה״ש החשבון יהי׳ איך וא״נ ומחצה
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 הרמב״ס דמ״ש מכ״ז מבואר ועכ״פ .קאמר לחוד דר״ע אליבא

 מעה״ש מיל ט״ו דהוי כעולא ק״פ ובהל׳ דפסחיה המשנה בפי'
 ממש הארץ פני על השמש עליית מעת היינו היום חצות עד

 החמה הנץ עד דמעה״ש השיעור ברכות דריש המשנה בפי' ומ״ש
 השמש עלות תחלת היינו .מילין ד׳ כשיעור דהיינו וחומש שעה
 קודם מיל רביעי ג׳ האיץ על השמש גוף עדיין נראה שלא

 שפי׳ החמה נץ לשון שזה לי ונראה .הארץ על השמש הראות
 בנץ הוא כן לפרי מקודם יציץ שהפרח וכמו פרח לשון בערוך
 על השמש גוף הראות קודם המזרח פני אדמומית יראה החמה
 וק״ש תפלה )הל׳ אב״ד ה״ר לרבינו האשכול בם׳ ומצאתי .הארץ

 שמבקשת כמשמעו החמה הנץ גאון שלום שר ר׳ ושדר ה׳( סי׳
 ויצץ פרח ויוצא כדכתיב העולם והאדים פניה להראות החמה

 זה שאין משמע .פניה הראות תחלת נץ ואנצת ומתרגמיגן ציץ
 קודם הנראה האדמומית אלא הארך על ממש השמש גוף עלות
 היינו החמה הנצת דתחלת זה ענין נקרא המקרא ובלשון

 . בלוע דכתיב הארץ על יצא השמש . קודם הנראה האדמומית
 מוקי לא ומש"ה השמש. זריחת היינו ממש השמש עליית אבל

 אחר דמיירי אתרא ההוא הויא מילין דחמשת דר״ח להא בגמ׳
 על זרחה השמש כתיב הוי דא״כ הארץ על השמש נוף עלות
 אלא .נה״ח ליה משמע הארץ על יצא השמש ולשון • הארז
 מודיעים שפי' דפסחיס משנה על הרמב״ס בפי׳ קשה דקצת
 הליכה אדם שילך מהלך והוא מיל ט״ו ירושלים ובין בינו ננקום

 הנ״ל ולפי הערבים בין עד החננה הנץ מעת ברגליו בינונית
 דנה״ח י״ל מיהו .הארץ על השמש גוף עלות מעת צ״ל היה
 ותתחיל שתעלה עד השמש הנצת תחלת העניינים שני כולל

 מילין דחמשה בגמ׳ דסובר מאן דאיכא ואחרי הארץ על להזריח
 .נה״ח לשון סתם הרמב״ס כתב ע״כ החמה הנץ תחלת עד הוי

 ר' )ב׳.( פסחים השמש זריחת על נה״ח לשון* בגמ׳ גס ומצינו
אחר דהיינו בתום׳ ועיי״ש החמה הנץ משעת אומר יהודא

: השמש זריחת

 הרמב״ם דעת מבואר יהיה הנ״ל כל לפי הנה אך )יג(
 השקיעה אחר מיד דהוא בהש״מ בזמן הגאונים כשי׳ 1

 אי״ה ולקמן הרמב״ם בשי' אלשקר מוהר״ס וכדעת הנגלית
 בעצמה זו ומסוגיא .הרמב״ס בדעת כן לומר שא״א יתבאר
 מיד הוי דבהש״מ דס״ל לומר שא״א הרמב״ס לשי׳ מוכרע הדבר

 דהיה ס״ל דעולא להרמב״ס דס״ל מאי דלפי .השקיעה אחר
 זמן עד לבוא יכול ואינו החמה נץ בזנו! היינו רחוקה בדרך

 זמן עד יהודא לר' ה״נ א״כ שחיטה זמן תהלת היינו שחיטה
 דרך בשיעור כלל פליני לא וא״כ אכילה זמן תחלת הוי אכילה
 מחצות כמו חצות עד מנ״ה אחד דשיעור .מילין ט״ו דהוי רחוקה

 ודרשי׳ השמש כבוא כמ״ש השמש בביאת דהוי הפסח אכילת עד
 בגמ׳ אמר איך קשה וא״כ אוכל אתה השמש כבוא ט.( )ברכות

 יכול שאינו כל רחוקה דרך איזה עולא דאמר לטעמיה עולא
 כל יהודא כרב לה סבר הוי דאי משמע שחיטה בשעת לכנוס
 מילין ט״ו שיעור א״ש הוי לא אכילה בשעת לכנוס יכול שאינו

 לשי׳ צ״ל ע״כ אלא .הוא שיעורא חד ואידי אידי הא הנ״ל ולפי
 טובא איכא וא״כ שקיעה בסוף הוי דבהש״מ ר״ת כשי׳ הרמב״ס

: רחוקה דרך בשיעור יהודא ור׳ עולא בין

 שכתבנו הנ״ל הדברים וליישב לדחוק יש באמת אך )יך(
 יש דהנה .ר״ת לשיטת גס הרמב״ס דעת בפי׳ 1

 מיל רבעי ג׳ באותן ם(חכמ מסופקים איך ר״ת לשיטת להבין
 הוי הרקיע דעובי קאמר יהודא ר׳ והא לילה או יום הם אס

 דקאמר השננש דובא וס״ל מילין ד׳ והוא ביום מעשרה אחד
 פשיטא וא״כ שקיעה סוף והיינו לגננרי משתשקע היינו רחמנא

 אחר מילין ד׳ שהוא הרקיע עובי כל החמה שתעבור דעד
 רחמנא דתלה דכיון משוס צ״ל וע״כ . יום הוי הנראית השקיעה

 מ״מ לגמרי הרקיע עובי כל עברה שלא אף א״כ בצאה״כ לילה
 שנראו עד הארץ ננן השמש התרחקות מצד כ״כ שנחשך כיון

 הוי השקיעה שבסוף כננו י״ל זה ומטעם .לילה הוי הכוכבים
 ה״נ .לילה הוי דבהש״מ הספק לצד מקודם מיל רביעי ג׳ לילה

 מכיון מקודם מיל רביעי ג' התחלתה נחשב השקיעה תחלת לענין
 הרקיע בעובי עדיין נכנסה שלא אף הרבה הארץ מן שנתרחקה

 ספק וא״כ זריחתה בתחלת וכן הארץ על נראית גופה אין מ״מ
.השיטות לכל הזריחה ובתחלת השקיעה בתחלת גס הוא זה

:בע״ה ר״ת לשיטת גס הרמב״ס דעת א״ש והשתא

 התום׳ דהנה הרמב״ם בדעת אחר ביאור נ״ל שוב 0)ט
 כל אומר ר״י ד״ה רחוקה דדרך בסוגיא הקשו

 מן יהודא דלר׳ תימא וז״ל אכילה בשעת לכנוס יכול שאינו
 בשעת ולעולא הלילה וכל היום בחצי לכנוס יכול לא המודיעים

 דר״ע דאליבא ועוד דרכים דאסתתוס וי״ל אנן ונחזי שחיטה
 הראשון תירוצם ולפי כו׳ דאורייתא תחומין ליה דאית קייכנינן

 איך הוי ור״י דעולא דפלוגתייהו טובא הוי דהשחא צ״ל
 האידנא והא להקשות לגמרא היה דא״כ וקשה .ר״ע בימי היה

 )כ״ג:( בר״ה הכי כדאמר דרכים דאסתתוס ויתרץ הוי טובא
 השתא משמע הויא מילין ט״ו לירושלים המודיעים מן דלשון ועוד
 מילין ה׳ והוי אתרא ההוא לי חזי לדידי הנינא דר׳ בההיא כמו
 טובא דלדידי' עולא על בזה גס יהודא ר׳ נחלק לא אמאי ועוד
 הנה דאורייתא תחומין ס״ל דר״ע השני ולתי׳ .ר״ע בימי הויא

 תחומין דלר״ע )י״ז:( בחגיגה לשיטתייהו בזה אזלי התום׳
 דעירובין פ״ק דבסוף ע״ז קשה באמת אך ביו״ט אף דאורייתא

 בשבת דוקא דהיינו וי״ל יצא מאל 'תחומין ילפינן דלר״ע מוכח
 י״ל מיהו .כן שהקשה שם אבן בטורי ומצאתי ביו״ט ומנ״ל

 תחומין ה״נ א״כ מאל ונפ״ל אסור ביו״ט דהוצאה כיון
 לריב״א מיהו ליו״ט. שבת בי; לחלק אין זה מקרא דמפקינן
 היה לא יצאת ללאו דלמ״ד שכ׳ כו' לחלק ד״ה )ה׳:( פסחיס שבתום׳

 אע״ג בתחומין ה״נ וא״כ עכ״ל מלאכה שם דאין כיון ביו״ט אסור
 אסורה אינה מלאכה ואינה לאו אלא בה דאין מ״מ יצא מאל לן דנפקא
 מלאכה אינה וזו תעשו לא מלאכה כל כתיב דביו״ט כיון ביו״ט

 ליכא דהלאו דנהי י״ל מיהו אך .יצאת ללאו למ״ד הבערה כמו
 מלאכה דוקא ביו״ט דכתיב יעשה לא מלאכה מכל דממעיט ביו״ט

 גס שייכא ביו״ט דאיכא דתשבות עשה מ״מ מלאכה לאו וזו
 החס הריב״א מידי משני לא א״כ וכ״ת .בתחומין וגס בהבערה
 יצאת לחלק הבערה ש״מ תלת ש״מ רבא דאמר בהא בפסחים

 .החמץ לבער ביו״ט שרי הוי יצאת ללאו אס הריב״א פי' דלפי
 דבשבת הכי ס״ל כו״ע לאו דשביתה עשה ביו״ט דאיכא דהא י״ל

 יו״ט והו״ל עשה שבתון שבת שחידש הוא אשי דר' משמע )כ״ד:(
 שינויא ומשני התס דמיירי אמוראי ושאר רבא א״כ ול״ת עשה

 דשביתה עשה ביו״ט ליכא וא״כ ול״ת עשה הוי דיו״ט ל״ל אחריני
 הקשו בשבת שס דהתוס' אלא .תלת מדר״ע ש״מ קאמר ושפיר

 קאמר )ה׳:( בביצה והא ול״ת עשה יו״ט ל״ל דרבא אפ״ל איך
 דרבא משמע כו׳ רבא אמר אלא כו׳ ול״ת עשה יו״ט סוף סוף
 בזה נדחקו שם ובביצה בשבת והתום' ול״ת עשה יו״ט א״ל

 כמבואר יהודא לר' מיירי דהתס מאוד א״ש הנ״ל ולפי הרבה
 דאורייתא תחומין דר״ע אליבא ס״ל יהודא ורב ותום׳ בגמ' שס

 הריב״א דעת לפי ומוכח בפסחים התום׳ של הב׳ כתי׳ ביו״ט
 יו״ט הוי יהודא לרב וא״כ ביו״ט דשביתה עשה דאיכא דסובר

 אליבי' יהודא דר׳ מילתיה כנשני ורבא מקשינן ושפיר ול״ת עשה
 הוי דלר״ע דנהי בזה עוד להעיר יש אך .ושיטתו יהודא דרב

 גמורות ממלאכות עדיף לא מ״מ ביו״ט דאורייתא תחומין
 בחידושיו מוהרע״א הגאון בזה העיר וכבר או״נ משום שמותרות

 לו הונח לא הרמב״ס עכ״פ האסף עת לא אך בזה להאריך ויש
:כהתוס׳ הסוגיא לפרש

 הסוגיא בסי׳ אחר דרך לו היה שהרמב״ם ונראה )ט!(
 כו' ה׳ בלע )נ״ז.( בגיטין מ״ש עפ״י והוא

 לינאי לו שהיה עיירות רבוא ס׳ אלו יוחנן א״ר רבין אתא כי
 עיירות רבוא ם׳ אסי א״ר יהודא רב דאמר המלך בהר המלך

 לי חזי לדידי עולא אמר כו׳ המלך בהר המלך לינאי לו היה
 ההוא א״ל מחזיק לא קני ריבוותא שיחין ואפי׳ אתרא ההוא
מה בה כתוב צבי ארץ א״ל משקריחו שקורי חנינא לר׳ צדוקי



משנת שרת
 עליה שיושבין בזמן א״י אף בשרו את מחזיק עורו אין זה צבי

 כנחזיק עירו אין ופירש״י גמדא עליה יושבין שאין ובזמן רווחא
 .בו ולכסותו לחזור יכול ואינו טון הוא משהופשט בשרו את

 לה קאמר קושיא בלשון דלאו הכי ס״ל נמי דעולא ומשמע
 שקורי לר״ח צדוקי ההוא א״ל עולא דברי דע״פ ג״כ ומשמע

 דרק אלמא .בה כתיב צבי ארץ ר״ח השיב וע״ז קמשקריתו
 סבר הוי עולא אבל יוחנן ר׳ דברי לדחות הי׳ הצדוקי טענת
 נוכל הנה ועפי״ז אסי ור׳ יוחנן ר׳ משוס שאמרו אלו דברים

 שהוא היינו מיל ט״ו לירושלים המודיעים מן דאמר דעולא לומר
 דסברלה הבית בזמן נמי היה דכן וס״ל מדידה ע״פ כן עכשיו
 עד מנ״ה הוי מילין דל׳ יוחנן ר׳ אמר חנה בר בר כרבה

 מדה שיעור היינו המודיעים מן דאמר דר״ע או החמה שקיעת
 יהודא ר׳ אבל דגמדא חורבן לאחר לירושלים המודיעים דמן זו

 הרבה יותר דהוי שחיטה בשעת ליכנס יכול שאינו כל דאמר
 היינו כו׳ ולחון המודיעים מן ר״ע דאמר דהא ס׳יל מיל מט״ו
 וא״ש מהשתא טפי והוי דרווחא א״י ישוב בזמן חורבן קודם

 דרב וגס במציאות נחלקו דלא יהודא ורב דעולא מחלוקת השתא
 מיל ט״ו לירושלים המודיעים מן דאמר אעולא פליג לא יהודא

 כו״ע לאו ע״כ הנה אך .כנ״ל מיל ט״ו הוי לכו״ע דעכשיו הוי
 ושלא רווחא הוי ישוב דבזמן בגיטין דמיירי אמוראי כהני ס״ל

 חסדא רב אמר גרסינן )קי״ב.( דבכתובות .גמדא ישוב בזמן
 נמשלה א״י למה צבי נחלת ממדה ארן לך ואתן דכתיב מאי
 אינה א״י אף בשרו מחזיק עורו אין זה צבי מה לך לומר לצבי

 מקום אין עד מרובין פירות עושה ,ופירש" פירותיה מחזקת
 שני דמייתי הרי כו׳ החיות מכל קל זה צבי מה ד״א להצניען
 בזמן דרווחא זו דרשא כנייתי ולא לצבי דארן מהקישא דרשות

 ורמינהו כו׳ רי״א )כ״ח.( ובב״מ .ישוב בזמן שלא וגמדא ישוב
 ,שבא" אחרון שיגיע כדי החג אחר יום ט״ו כו׳ במרחשוון בג׳

 כאן ראשון במקדש כאן קשיא לא יוסף רב אמר פרת לנהר
 בהו דכתיב טובא ישראל דנפישי ראשון במקדש שני במקדש

 כולי בעינן לרוב הים על אשר כחול רבים וישראל יהודה
 הקהל כל בהו דכתיב טובא ישראל נפישי דלא שני במקדש האי

 כתיב והא אביי ליה אמר כ״ה בעינן לא כו׳ רבוא ד׳ כאחד
 מסתברא איפכא הוא דהכי וכיון בעריהם ישראל וכל כו׳ הכהניס וישבו

 ראשון דבמקדש קמא כתי׳ י״ל אכתי א״כ א״י רווחא ישוב בזמן ואם כו׳
 במקדש אבל טפי בעינן א״י ורווחא כחול רבים דכתיב כיון טפי בעינן

 והיה מועט הישוב שהיה כיון מ״מ עריהם בכל שישבו אף שני
 משמע ובלא״ה נתפשטה לא רווחא בלא להחזיקם יכולה א״י
 דעת ולפי באוכלסין מרובה כ״כ היה לא שני דבמקדש כאן

 רבוי הי׳ המלך בהר עיירות רבוא ששים שהיו דגיטין האמוראים
 משמע האחרונים האמוראים אלו דעת לפי עכ״פ .מאד גדול
המודיעים מן אם וא״כ הישוב רוב לפי א״י במדת שינוי דאין

א״ש והשתא .מקודם גס היה שכן מוכח ט״ו עכשיו לירושלים
 אינה יהודא מר' גמרא דמותיב התיובתא דבאמת הרמב״ס דעת

וע״כ יוחנן דר׳ הא להו דשמיע האמוראים מן דאיהו לעולא רק
בזמן ושלא רווחא ישוב דבזמן לצבי א״י דהוקשה כר״ח דס״ל
 בשיעור יהודא ר׳ על דפליג מר״ע ראיה אין וא״כ .גמדא ישוב

 בזמן מ״מ מילין ט״ו הוי דהשתא דאף הנ״ה עד השחר שמעלות
 ולר״ח דב״מ לאמור׳ אבל לעולא קמותיב ושפיר יותר היה ישוב

 מר׳ כלל קשה לא בכמותה א״י נשתנה דלא דס״ל דכתובות
 ול׳ הנ״ה עד מעה״ש הוי מילין דה׳ ס״ל ע״כ ר״ע דהא יהודא
 שחיטה. שעת עד מילין ט״ו דהיינו שקיעתה עד מנ״ה מילין
 דב״מ אמוראי וכהני כר״ע שפוסק הרמב״ס על קושיא אין וא״כ

 הרמב״ס פוסק למה מיושב וגס בתראי דאינהו דכתובות וכר״ח
 א״י דנשתנה צ״ל יהודא דלר' משוס יהודא כר' ולא כעולא

 הרמב״ם דברי סתירת קשה דאכתי אלא .בגיטין ולשיטתיה
 הוי מילין דד' ,כר" שסובר נראה המשניות בפי׳ ברכות דבריש

 ד׳ כלל נזכר לא ברמב״ס שם באמת אך .נה״ח עד מעה״ש
 דר״ע שפיר י״ל וא״כ הזמניות משעות וחומש שעה אלא מילין

 אבל לשקיעתה נ״ה שבין בשיעור אלא יהודא אר׳ פליג לא
 לפי״ז ויהיה פליג לא עשירי חלק הוי הנ״ה עד דמעה״ש בהא

:היטב ודו״ק .מיל רבעי ושלשה מילין שלשה החמה הנך עד מעה״ש

יד או״ח ך״א
כדעת ג״כ שהיא הרמב״ס דעת בע״ה נתבאר סב״פ )י!(

 .השחר מעלות היוס שעות י״ב דחשבינן ,רש" *
 ד״ה )ג׳. ברכות התום׳ ממ״ש והוא התום' דעת גס מוכח וכן

 דלילה ג׳ משמרה דסוף שם דמשמע כו'( אפל בבית דגני למאן
 וכדמוכח מעה״ש תיכף חשבינן דיוס שעות וא״כ השחר עלות הוי

 עוד מוכח וכן דיממא. ותרתי דליליא שית ע״ב( )שם בגמ'
 שכתב כו׳( שעות כשתי אומר אחד ד״ה )י״א: פסחים מתום׳

 דקאמר הא סהדי בהני דייקינן אלו קיימת עדותן אמאי וא״ת
 דשעות אלמא כו׳ החמה הנך קודם והו״ל שתים בהחלת שתים
 .כהן המנחת גס הביא זו וראיה השחר מעלות הוי היום

 בין דאין שכ׳ האדס תורת בספרו הרמב״ן דעת גס שכן והביא
 מאות ד׳ והוא מועט זמן אלא החמה ושקיעת המנחה פלג

 המנחה שפלג בחי' שכ׳ הרשב״א דעת גס ושכן .בקרוב אמה
 מן ראיות בע״ה בארנו הנה .מיל שתות החמה לשקיעת קודם

 ורמב״ס ,רש" המפורסמים הראשונים הפוסקים ומרוב הגמרא
 השחר מעלות נחשבות היום דשעות ורשב״א ורמב״ן ותום׳

 כדאי בהם ואין המה חלושות הלבוש וראיות .תה״ד וכדעת
:אלה כל נגד הדין להכריע

 לדעת ראיות הביא כהן מנחת שבעל שראיתי אלא )יח(
 עליהם לב לשוס אנו צריכים ע״כ מדעתו הלבוש

 מדברי הראשונה ראייתו הנה .קייס יסוד להס יש אס ולראות
 המנחה תפלת אומר ,דר" הא ז״ל הרמב״ס שפירש הרמב״ס

 שיתפלל ומי זמנית ורביע שעה היום מן כשישאר המנחה פלג עד
 אינה אמנם מנחה התפלל כבר השמש ביאת עת והוא הערב עד

 כמר ודעביד עביד כמר דעביד הלכה פסק כי גמורה תפלה
 עד היינו הערב עד חכמים שאמרו שמה יונה ר׳ פי׳ וכן .עביד

 ורבינו נסים רבינו פירשו וכן צאה״כ עד ולא החמה שקיעת
 לו ויש וז״ל תפלה מהל׳ .בפ״ג הרמב״ס כ׳ וכן גאונים האי

 עד דאמרו כרבנן ודאי והיינו החמה שקיעת עד מנחה להתפלל
 פלג עד אלא אותה להתפלל יכול אינו יהודא לר׳ דאלו הערב

 ששקעה עד מנחה התפלל ולא טעה ט' בדין עוד כ׳ וכן המנחה
 עברה ממה ששקעה לאחר שנראה שתים ערבית מתפלל חמה

 ור״י הרמב״ס דדעת נראה ולפי״ז .לרבנן אפי׳ המנחה זמן
 החמה שקיעת קודם ורביע שעה היא המנחה דפלג והגאונים

 הכא לי׳ פשיטא ז״ל שהמחבר מה הנה .הלבושים בעל כדעת
 מן השמש של השקיעה היא החמה דשקיעת הרמב״ס בדעת
 בדברי עצום ס' בזה נסתפק ז״ל בעצמו הוא הנה .הארץ

 ז״ל הרמב״ס בדברי שיש שט ה׳( פ׳ א׳ )במאמר הרמב״ס
 בהל׳ בחבור וכן ובר״ה בשבת המשנה שבפי׳ מפורסמת סתירה

 הוא גמור יום השמש ביאת שאחר בבירור כתב החדש קדוש
 בהש״מ זמן הוא שאז בינוניס כוכבים שני שיראו עד דבר לכל
 שמשחשקע כ' שבת מהל' ה׳ ובפרק ז״ל ר״ת כדעת וזהו

 הנקרא הזמן הוא בינוניס כוכבים שלשה שיראו עד החמה
 והיינו . הלילה מן ס׳ היום מן ס׳ והוא מקום בכל בה״מ
 כ׳ המוקדשין פסולי מהל׳ י״ח ובפרק .והגאונים הרי״ף כדעת

 יום של החמה שקיעת אחר עד שנותרו קלים קדשים שהאוכל
 .והראב״ע הרא״ס כדעת שזהו ונראה כרת חייב שהוא שני
 כרת מתחייב ומאימתי ׳שכ שם עוד מדבריו נראה וכן

 .ג׳ יום של הלילה תחלת שהוא שגי יום של החמה משקיעת
 שהם הרמב״ס דברי על כהן מנחת בעל כ׳ ט׳ ובפרק

 וכמו לשקיעה שקיעה בין נחלק $ אס זה את זה סותרים
 מדברי ומ״ש רפ״ב סי׳ ד׳ חלק הרדב״ז וכ״כ .עכ״ל שכתבנו

 אלשקר במור״ס הובאו שדבריהם ור״ה ר״נ והגאונים יונה ר׳
 בזה י״ל . השקיעה היא המנחה דתפלת הערב דעד דמשמע

 הנגלית החמה דמשקיעת שסוברים אזלי לשיטתייהו דהגאוניס
 דמתחיליס וע״כ ביום שעות הי״ב כלים דאז וצ״ל בהש״מ הוי

 מרדכי הגהות דעת וכן יונה לרבינו ס״ל וכן הזריחה מעת
 הס שעות דהי״ב מפורשת שדעתו כהן מנחת בעל שהביא

 הגאונים כשיטת ג״כ דס״ל והיינו שקיעתה. עד השמש מזריחת
 לדידהו וצ״ל הארץ. נועל החמה משקיעת מתחיל דבהש״מ

אי״ה שיבואר וכמו השמש מזריחת מתחילין שעות דהי״ב ע״כ
 בסעיף



משנת ־ 2*
 ורוב הגרו' סוגיית חס דנין אנו עלי׳ אבל .זה שאחר בסעיף

 וכמו ר״ת כדעת שנראה או זו סברא אל נועיס הפוסקים
:הבא בסעיף הדברים בהמשך אי״ה שיבואר

 המנחה דפלג הת״ה כדברי דאס עוד שהקשה למה )יט(
 לנו יהי' לא .צאה״כ קודם ורביע שעה הוא

 חלק שיעור אלא הנר את ולהדליק שבת לקבלת בע״ש
 לפלג מוקדמת החמה ששקיעת הזמן שהוא בשעה מעשרים א׳

 המנחה פלג דקודם צאה״כ. לפני וחומש שעה שהוא המנחה
 קודם שבת לקבל שא״י יקדים שלא דבלבד הנר להדליק אסור

 ורבא לעולא הקשה ועוד .הפוסקים דברי והביא .המנחה פלג
 דהוי מילין ה׳ צאה״כ עד החמה דמשקיעת שסוברים דפסחיס

 הפך וזה החנוה שקיעת אחר המנחה פלג הוי א״כ ומחצה שעה
 קודמת המנחה פלג הכל שלדברי ופוסקים מגמ' שנראה מה

 נוהגים היו איך קשה זה ולבד הרבה או מעט החמה לשקיעת
 ותוס׳ ב׳: בברכות )ורש״י כן שסוברים והפוסקים האמוראים אלו

 שהרי שבת ובקבלת הנר בהדלקת מ״א:( וסנהדרין י״א: פסחים
 היה השקיעה קורס בת״ע שבת ומקבלים הנר מדליקין היו אס
 היו ואס אסור וזה שעה מרביע יותר המנחה פלג קודם זה

 ננשום ואסור השקיעה אחר היה כבר הנננחה פלג אמר ננדליקין
 רוצה הננחבר אס דממ״נ מתמיה אני לענ״ד הנה .שבת חילול

 מעל החמה ננשקיעת הוי דבהש״מ דס״ל הגאונים לדעת להוכיח
 גמרא להביא לו היה .אלה קלושות להוכחות צריך מה א״כ הארך

 עד דלננא או בכלל ועד עד להו איבעיא כ״ז:( )ברכות ערוכה
 אמרת אי המנחה פלג עד אומר יהודא ר׳ ת״ש בכלל עד ולא

 אלא לרבנן יהודא ר׳ בין דאיכא היינו בכלל עד ולא עד בשלמא
 מזה מבואר .כו' רבנן היינו יהודא ר׳ בכלל ועד עד אמרת אי

 אס והשתא .בערב שלים אחרונה מנחה דפלג ספק שוס כלי
 שעות די״ב ע״כ הארץ מן החמה שקיעת היינו דבערב נימא
 דערב נימא ואס .שקיעתה עד החמה ננזריחת נחשבות הם היום
 איכא דאכתי .הני מכל גס קשה לא ר״ת וכדעת צאה״כ היינו

 החמה משקיעת הוי מילין ד׳ למ״ד בין שבת לתום' טובא זמן
 דמאן לר״ת גס שהקשה ומה .מילין ה' למ״ד ובין צאה״כ עד

 בקיאיתון דלא אתון לשמעי׳ רבא לי' כדאמר בשיעורא בקי דלא
 לכוין יוכל ומי בשעה מכ׳ אחד קצר זמן אלא להדלקה לו אין כו׳

 למי שקשה בשביל וכי מתמיה ואני .המעונן ביום ובפרט .בזה
 בקביעת אחרים שיעורים נעשה .המעונן ביום או בקי שאינו

 שיקדים פשיטא המעונן יום או בקי שאינו מי ובודאי . הזמנים
 מלבטל או ננלאכה איסור בספק מלכנוס יום ודאי בעוד להדליק

 ספק הוא בהש״מ הנה .זה לבד גס .פשוט וזה לגמרי ההדלקה
 לילה הוי ואי .השקיעה סוף לפני מיל רביעי ג׳ הוי ולר״ת לילה
 דהיינו צאה״כ לפני ורביע משעה יותר הנננחה פלג יהיה א״כ

 משמינית מעט פחות שהוא מיל רבעי ג׳ מהשיעור מחצה
 שכ׳ כמו קטן שיעור אינו משעה כ' החלק בצירוף וא״כ .שעה

 או בקי שאינו מי ודאי ספק הוא שבהש״מ מאחר כי .המחבר
 מה ג״כ יתורץ ובזה .הנ״ל כשיעור להקדים יכול המעונן ביום

 נתקשרו אחת פעם אבידן אמר שם בברכות דמייתי מרבי שהקשה
 לבהכנ״ס ונכנסו הוא חשכה לומר העם כסבורים בעבים שמים

 ובאו חמה וזרחה העבים נתפזרו ואח״כ בשבת מ״ש של והתפללו
 אחר היה ובודאי .התפללו והתפללו הואיל ואמר רבי את ושאלו

 ולהתפלל לחזור צריכים היו ציבור אפי' זה שקודם המנחה פלג
 רס״ג סי׳ הב״י וכ״כ יהודא לר' אפי' ערבית זמן הגיע לא שהרי
 בשעה מכ׳ א' חלק לשקיעה המנחה פלג בין אין אם וא״כ
 .עכ״ל המעשה אותו אירע כזה מועט שבשיעור אפשר איך
 ג׳ לילה הוי שמא בהש״מ מצד ספק דיש דכיון ניחא הנ״ל ולפי

 השקיעה קודם הוי המנחה פלג וא״כ צאה״כ קודם מיל רביעי
 יכול שלפי״ז בשעה וכ׳ שעה שמינית מחלק מעט פחות בשיעור

 שכתב כמו כ״כ מועט שאינו זה בזמן המעשה אותה להיות
 דברי בביאור ג' אות ב' ענף למעלה מ״ש ולפי .המחבר

 דבהש״מ סובר דרבי משה הפני פי׳ עפ״י ברכות ריש הירושלמי
 דרבי דכיון .ג״כ א״ש הארך מן החמה שקיעת אחר מיד הוי

מזריחת הוא השעות חשבון לדידיה א״כ הגאונים כשיטת סובר

או״ח ר״א
:השקיעה קודם טובא הוי המנחה פלג א״כ שקיעתה עד השמש

 ראי׳ עוד להביא יש הגאונים לשי' דאדרבה נ״ל שוב )כ(
 מתחילין היום של דהשעות מגמ׳ בע״ה גדולה

 הי׳ בכורות דכנכת הלילה בחצי דויהי ודאי זה דהנה מעה״ש
 )ג׳:( ברכות בגמ׳ שנתקשה ממה האמיתי הלילה בחצי מכוון

 .האמיתי החצות ידע הוי דלא דמשמע כמצות משה שאמר גנה
 א״א עכ״פ פרעה אצטגניני יטעו שמא אלא לי׳ ידע דהוי ומסיק

 כיון וא״כ ממש חצי וודאי אלא . הקרוב ע״ד הי' הלילה דהצי
 השחר מעלות הי׳ ע״כ א״כ הוא יממא השחר דמעלות דידעינן

 . הלילה תחלת עד הלילה מחצי כמו שעות כ״כ הלילה חצי עד
 מן נחשבות הלילה דשעות שפיר י״ל ר״ת לשיטת בשלמא והשתא
 שעות שש עבור אחר ומ״מ .החמה זריחת עד החמה שקיעת

 הי״ב שאין אף כי האמיתית לילה חצות הוי החמה משקיעת
 צאה״כ עד השקיעה מן דהא ממש לילה כולם הלילה של שעות
 הוא יממא הנ״ח עד השחר מעלות גס הא מ״מ הוא יממא

 שמן שעות השש וא״כ צאה״כ עד החמה שקיעת שמן שוה בשיעור
 השש כמו כ״כ בלילה נכנסות הכנה הלילה חצי עד השחר עלות
 לילה החצות עכ״פ וא״כ לילה מצות עד הממה שמשקיעת שעות

 משקיעת דלילה שעות שש דחשבינן דהא נימא אי אבל אמיתית
 לומר צריכים שאנו כמו ממש כולם הלילה שעות הס החמה
 נאמר איך א״כ הוא לילה הממה שמשקיעת הגאונים לשיטת

 הס דא״כ השמש בזרירת כלות הס האחרונות שעות דהששה
 שעות חמש רק הוי הלילה מן אבל היום מן וחומש שעה כונסות

 הזמן באותו ומשה דדוד ללילה חצות הוי איך וא״כ .חומש חסר
 וקדמו אקום. לילה חצות הכתובים סתירת על בגמ׳ דקאמר

 דליליא שית ואיכא שעות בג' לעמוד מלכים דדרך אשמורות עיני
 אלא לילה של כולם אינם דליליא שית הני והא .דיממא ותרתי

 חצי הוא האמיתית לילה חצות וא״כ .וחוכנש שעה היום מן גס
 דהלילה הגאונים לשיטת צ״ל ע״כ אלא .קודם מומש וחצי שעה

 הלילה שעות י״ב דמנינן הארך מעל החמה משקיעת כנתחלת
 ממש לילה חצות הוי והשתא .השחר עלות עד המכנה משקיעת

 ששעות בברור ג״כ ומוכח . לילה של האחרונות שעות ששה לפני
 דיממא ותרתי דליליא שית דקאמר השחר מעלות מתהילין היום

: הלילה שעות מגמר תיכף מתחילין היום דשעות אלמא

ד ענף
 מן איזו העיקרית החקירה אי״ה יבואר בו

 הגט׳ סוגיות לפי להלכה יותר קרובה השיטות
: ז״ל הפוסקים רוב ודעת

 של שעות הי״ב דזמן למעלה בע״ה שנתבאר אחרי הנה )א(
 עצומות בראיות שהוכחנו כמו מעה״ש מתחילין יום

 דהיינו צאה״כ משעת הוי דהלילה ג״כ מזה לנו יתברר הנה מש״ס
 פ׳ בברכות דאמרינן .הארך מעל החמה שקיעת אחר מילין ד׳

 בגמ׳ ומוכח דר״י לרבנן הערב עד המנחה תפלת השחר תפלת
 היום שעות י״ב דהיינו אחרונה מנחה פלג בכלות הוי דהערב
 כלות אחר מתחלת דהלילה הרי ט״ו( )סעיף למעלה מזה והזכרנו

 השקיעה אחר מילין ד׳ שהם בצאה״כ ע״כ והיינו שעות הי״ב
 )כה.( בע״ז מוכח וכן .היום מצות אחר שעות שש בסוף דהיינו
 כיום לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמוד התם דדריש
 שית וקס שית אזיל שעות וארבע עשרים ריב״ל וקאמר תכנים

 ששה הוא השמש דביאת מזה מוכח הרי . שית וקם שית אזיל
 השחר כנעלות מתחילין דהשעות וכיון היום חצות אחר שעות
 היום חצות שאחר שעות ששה דהיינו שעות הי״ב דסוף כנוכח

 שכתוב וא״כ .השקיעה אחר מילין ד׳ שהוא בצאה״כ נשלמות
 בכל לילה דהוי האכניתית השמש דביאת ש״מ לבא אך ולא

 מפורש וכן .בצאה״כ הוי השמש ובא דכתיב בתורה מקום
ברש״י



משנת שו״ת
 השמים. בחצי אחת עכבות שתי במשמעה יש של ברש״י
 אץ ולא דכתיב לשקיעתו סמוך ואחת .היום בחצי והיינו
 השחר מעלות יום אותו הי' ב״ד בד״ה פירש ושוב לבוא

 . ערב עד שית ואזיל בד״ה פי׳ ושוב הכוכבים יציאת עד
 השחר מעלות שלו השעות נחשבו שהיום מדבריו מבואר א״כ

 החמה בשקיעת כלות היום חצות שאחר שעות והששה
 אחר מילין ד׳ היינו וע״כ הכוכבים יציאת שהוא האמיתית
 הנגלית השקיעה אחר תיכח אלא דאלת״ה הנגלית השקיעה

שעות ה' אלא השמים בחצי עמידתו אחר שית אזיל לא א״כ
הכוכבים: יציאת עד החמה משקיעת הוי וחומש דשעה

 איך לדעת מחריש משתאה עומד שאני באופל (3)
 צד על אפילו .הגאונים דעת ליישב אפשר י

 השחר מעלות חושבים שאנו אלו דשעות כיון י״ל ואולי הדוחק
 צריכים הזמן לפי השעות חושבים דאנו וכיון . זמניות שעות הם
 עד השחר מעלות שעות לשש הראשון היום חצי לחלק אנו

 שעות שש השקיעה עד מחצות האחרון היום וחצי חצות
 וא״כ היום. חצות שלפני משעות קענות אלו שעות ויהי'

 חצות עד השחר שמעלות שעות בששה נשחט שחר של תמיד
 של הקטנות משעות שעות שלשה נחשבת המנחה וזמן היום
 הדעת שאין עצום דוחק זה כל אמנם היום. מצות אחר

 ל״ח: )סנהדרין היום הוי שעות י״ב אמרי׳ דוכתא דבכל סובלו
 כי וגס .שוות שעות לי״ב נחלק דהיום ודאי ומשמע ג':( ע״ז

 אלהים תורת בס' ויקראו ט׳( )בנחמי' הכתוב דבר מלא מקרא
 לה מוקי )י״ג.( ובתענית .וגו' מתודים ורביעית היום רביעית
 עד היום דמחצות אלמא רביעיות שתי אותן היום חצות בלאחר
משמע .היום רביע הוי המנחה ופלג רביעיות שתי הוי הערב

:היום רביע הוי שעות ג' וכל שוות דהשעות

 הביא ה'( פ' א' )מאמר כהן גונחת בספר ראיתי שוב )ג(
ובקר ערב של דזמניס זה בענין הראב״ע דעת

 בקר כי דע וז״ל .ערב עד בקר מן בפסוק יתרו בל של
 .השחר עמוד בעלות בקר יקרא גם השמש בזרוח הוא האמת

 השמש כשקוע הוא האמיתי והערב מקרה ע״ד הוא הבקר וזה
 חכמי וכל האור. עריבת עד מקרה דרך על ערב יקרא גס

 מרגע הוא היום גבול כי נוודים המזלות חכמי וכל התולדות
 מעת וזהו מקום בכל הארץ שטח כנגד השמש עגולת היות
 כן חז״ל דעת שאין ודאי והנה .עכ״ל בואו עת עד צאתו
 מן כן והוכיחו .הוא יממא השחר עלות מעת לכו״ע דהא

 והי׳ ואוננר כו׳ השחר נועלות במלאכה עושים ואנחנו המקרא
 עשאו אס ביום שמאותו דבר שכל והוכיחו ,מלאכה והיום כו׳

 ע״ד ורק השמש מזריחת הוא היום עיקר ואס כשר מעה״ש
 המצות לכל קרא ננהאי מנלי׳ השחר ננעלות יום נקרא מקרה

מיירי יוס שנזכר המצוות בכל דלמא .מעלוה״ש שכשרי' יום של
מלאכה. היום לנו והי' אמר מקרה ע״ד הכא ורק האמיתי מיום

 כיוס נידון הוא סתס יוס בתורה שנאמר מקום דכל ע״כ
 נקראת בלילה דה״נ ומינה צאה״כ עד השחר מעלית דעזרא
מצאה״כ דעזרא כלילה סתס לילה שנאמר מקום כל בתורה

: השחר עלות עד

 וחכמי התולדה חכמי דלדברי בראב׳יע המבואר ולפי יה
 השמש מזריחת הוא דהיוס יעידון כולם התכונה

 התורה לדעת ועכ״פ הזריחה ועד משקיעה והלילה השקיעה עד
 לי יקשה • הגאונים לדעת עה״ש ועד משקיעה הלילה הוא
 שמא כחצות משה דאמר דהא לומר חז״ל הוצרכו למה עוד

 משום .כחצות לומר מוכרח הי׳ והלא פרעה אצטגניני יטעו
 עד החמה משקיעת הלילה ממצה היה החצות תורה דע״פ
 התכונה כחכמי חושבים הי' ודאי מצרים וחכמי עה״ש

 היה וא״כ הזריחה ועד החמה משקיעת היא דהלילה והתולדה
 דכיון לומר ואין .לדעתם חומש וחצי שעה בחצי מאוחר החצות

 חכמת ע״פ משה חשבון גס היה א״כ תורה מתן קודם דהיה
 דגושה לילה דחצות בגמ׳ דמשמע אינו זה והתולדה התכונה

טו או״ח ר״א
 בחצי ויהי כתיב דבתורה וגס דדוד לילה חצות גס היה

 לו הוקשה מה וא״כ ממש בחצות דהוי ודאי אלא . הלילה
 יטעו שמא שאמר מה דהיינו לומר דוחק וגס .ממשה

 החמה משקיעת הלילה שיחשבו הטעות דהיינו פרעה אצטגניני
 .כן יחשבו ודאי הא שמא בזה שייך דמה .זריחתה עד

 .השחר עלות עד רק היא דהלילה תורה דעת ידעו שאיך
 מצאה״ב הלילה דחשבינן וסייעתו כר״ת ג״כ מזה דמוכח אלא

: שוה זמן והוי עה״ש ועד

 הש״ס מסוגיות חזקות ראיות בע״ה הבאנו כבר הנה )ה(
 לבנות לנו שחלילה בהיות אמנם וסייעתו לר״ת

 נגד דעתינו וקוצר שכלנו קט לפי לנו שנראה מה על יסוד
 הפוסקים דעת בזה להביא אנו צריכים ע״כ .ז״ל גאונינו

 הוכחנו כבר הנה . חיים אנו גופיהם אשר ואחרונים הראשונים
 ברור והוא דע״ז מסוגיא כר״ת ס״ל ז״ל רש״י כי לדעת
 ופשיטא הרדב״ז שהוכיח מה כפי ז״ל הרמב״ס דעת וכן לענ״ד

 .השחר מעלות הזמניות שעות דחשבינן דס״ל שהוכחנו מה לפי
 השעות דכל בשחרית שמע את קורין מאיגנתי במשנה ז״ל וכתב

 הוא הערב שעד שעות י״ב וא״כ זמניות שעות הם שבמשנה
 .כנ״ל הארץ מעל החמה משקיעת מילין ד׳ שאחר צאה״כ בזמן
 סעיף ג׳ )ענף שהבאנו והרשב״א הרמב״ן דעת גס כן וע״כ
 המנחה פלג גבי שסוברים בשמם כהן גונחת בעל שהביא י״ג(

 בצ״ע גנסיק בחי' דהרשב״א ואף .מעה״ש נחשבות דהשעות
 ס״ל לדינא מ״מ מהירושלמי שקיעות דשתי בסברא ר״ת על

 התירוצים שערי ומ״מ .הירושלמי מדברי לו שקשה אלא כר״ת
 י״ב סי׳ תענית בגוסכת והרא״ש .ז״ל הרשב״א לפני ננעלו לא

 דדלמא מהתם כ״כ ראיה דאין כתב שם ובמע״מ ר״ת כדעת
 ח'( )סי' ביומא ממ״ש אגננם לר״ת. לחוש קאמר לחומרא
 הלילה קודם אמה ות״ק אלף מהלך הוא בהש״מ דשיעור
 הרמב״ן וכ״ד כר״ת לקולא אפי׳ להרא״ש דס״ל ליה משמע

 והריטב״א ומרדכי חזקיה רבינו התום' וכ״ד והר״ן. והסמ״ג
 העיטור בעל וכ״ד הרדב״ז שחשבס כמו משנה מגיד ובעל ורי״ו

:״א של בסי' והמג״א וב״י הרדב״ז וכ״ד ריא״ז וממשמעות

 אין אבל וז״ל שכתב בסידור הגר״ז לרבינו ראיתי והנה )ל(
 הל׳ בשו״ע הרב״י מ״ש ע״פ להקל כלל לסמוך

 ג׳ הילוך כדי שעד וסייעתו ר״ת דעת והוא כשם שבת
 יום הוא השקיעה אחר בינונית לשעה קרוב שהוא ורביע מילין
 ג׳ הילוך כדי והוא יהודא דר׳ בהש״מ מתחיל ואח״כ .גמור

 משקיעת כמשארז״ל ודאי ולילה צאה״כ זמן הוא שאז מיל רביעי
 בו חזר כבר כי .מילין ד׳ הילוך כדי הוא צאה״כ עד החגנה

 מיד השקיעה דאחר בפשיטות ופסק מילה הל׳ יו״ד בשו״ע הב״י
 תער״ב סי׳ באו״ח הפר״ח וכ״כ שם הש״ך וכ״פ ביה״ש הוא

 הגאונים נגד נינהו יחידאי וסייעתו ר״ת כי עמס ונימוקם וטעמם
 סי׳ אלשקר ר״מ לשונם-בתשו׳ )הובא בנו ור״ה שרירא ר' הראשו'

 והראב״ן והרמב״ס והרי״ף )בש״ל( חננאל ר׳ ואחריהם צ״ו(
 ואינהובתראי וסייעתם ובעהע״ט התום׳ בעל ר״י נגד וסייעתם

 נגד זו דעה כי גם ומה הרר״י בשם הרא״ש וכ״כ ר״ת על וחלקו
 עד השחר שמעמוד מילין ד׳ שיעור שהרי נשגבה ופליאה החוש
 שיעור שהוא בפי' שם מבואר בגמ' רז״ל שבדברי החמה הנן
 עליית ובעת צאה״כ עד שמהשקיעה מילין ד׳ כשיעור ממש אחד

 שלשה ולא כוכבים מלא הוא שהרקיע בעליל נראה השחר
 אחר מילין ד' הילוך בסוף ודאי הוא ממש וככה בלבד כוכבים

 שהוא תורה של מצות לענין הלילה תהלת זגנן אבל .השקיעה
 לזמן הרבה מוקדם שהוא ודאי לבד כוכבים ג' וראיית כצאת

 .עה״ש עליית בשעת שנראה כמו הכוכבים כל וראיית צאת
 רבות ראיות וגס זו דעה על מהחוש עצומות פליאות יש ועוד

 דבריהם שאין הגס הגאונים לדעת התלמוד מסוגיות ועצומות
:הזהב עכ״ל קבלה דברי שדבריהם כנודע חזוק צריכים

 שמ״ש ז״ל רבינו מאורינו בדברי מאד מתפלא ואני )?(
 יו״ד בש״ע שבת בהל' ממ״ש בו חזר ב״י דרכינו
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 הוא מיד השקיעה דאחר בפשיטות וכ׳ שסתם משוה מילה הל׳

 בשיעור ט'( סעיף רס״ו )סי׳ השו״ע לשון זה הנה .בהש״מ
 בעל ו:׳ מדליקין במה בסו״פ ואמוראי תנאי איפלנו בהש״מ
 יטקא אתיליד אי הלכך מי כדברי הלכה לן מספקא העטור

 לעשרה ונימול דר״י ביהש״מ דשליס עד הוא ס׳ החמה משתשקע
 .כדרבה לחומרא עבדינן החמה משתשקע במו״ש איתיליד ואי

 להדיא סובר ובעהע״ט בעהע״ט לשו; אלא כתב לא בשו״ע הנה
 זה לשון מורה ר״ת שלדעת החמה משתשקע לשין וכ׳ כר״ת

 שה סתם דהלא ראי' אין לשוט ומסתימות .השקיעה סוף על
 לחומרא עבדינן סתמא כ׳ אלא ור״י דרבה פלוגתא מלפרש ג״כ

 .בברור ביה״ש דין שבת בהל' שפי' אמה דסמך וע״כ כרבה
 הביא אלא אלשקר כמור״ס דעתו החלטת שה כתב לא והש״ך
 הנה הוא יחידאה דר״ת ומ״ש .כלוה עליהם כתב ולא דבריו
 בתוך כ׳ למעלה שהבאנו רפ״ב( סי׳ ד׳ )חלק הרדב״ז בתשו׳
 והרשב״א הרא״ם זולתי ר״ת על שחולק מי ראה שלא דבריו
 .כר״ת להלכה הרשב״א דעת בע״ה הוכחנו וכבר . בצ״ע הניח
 וכ״ד כר״ת הרמב״ס דעת נתבאר כבר והרמב״ס מהרי״ף ומ״ש

 אחרי הוא יחידאה ר״ת כי אפ״ל ואיך וכנ״ל. שה הרדב״ז
 בכל דבריהם את בצמא שותים שאנו ראשונים פוסקים שחבל

 בע״ה שבררנו כמו ר״ת עם אהד בסינון מתנבאים ודת דין
 דברי דבריהם שכל מהגאונים ומ״ש מעשרה. יותר למעלה

 .שם הרדב״ז זה בדין וכ״כ כבתראי הלכתא מ״מ הנה .קבלה
 כן ומסתמא כוכבים מלא הרקיע שבעה״ש מהחוש ראי׳ ומ״ש

 מה לדעת מחריש משתאה אני הנה השקיעה אחר מילין ד׳
 מוחשי הוא זה דבר אס .הערב על מהבקר לדון רבינו הוצרך

 ד׳ הארך פני מעל השמש עבור אחר בערב לראות נוכל
 ואיך כוכבים ג' רק שנמצאו או כוכבים מלא הרקיע אם מילין
 אי׳יה יתבארו ועוד מוחשי. דבר על ההיקש ע״צ ראי׳ יפול

:הבא בענף לקמן הדברים

ה ענף
 השקיעה שבין מילין הד׳ חשבון אי״ה יבואר בו

 ימות בכל מוחלט הזה החשבון אם לצאה״ב
 משתנה שהוא או הישוב חלקי ובבל . השנה

: והמקום העת לפי

 ג׳ ענף למעלה )נזכר המשנה בפי׳ כ׳ הרמב״ם הנה )א(
 השמש זריחת עד השחר דמעלות מ׳( סעיף

 הזמניות ושעות .הזמניות השעות מן שעה וחומש שעה הוא
 לי״ב צאה״כ עד השחר מעלות היום את מחלקים שאנו היינו

 פרסאות דעשרה החשבון ולפי . שעה הוא אחד וחלק חלקים
 יפה עולה צאה״כ עד השחר מעלות היינו ביום אדם מהלך
 ושני שעה הוא מילין ד׳ דהיינו אחת דפרסה הרמב״ס חשבון

 דד׳ מזה למדין אנו ועכ״פ וחומש שעה דהיינו שעה עשיריות
 השוים בימים היינו הנ״ה עד השחר מעלות בגמ׳ הנאמר מילין
 זריחת עד השחר דמעלות זה ערך לפי - הס הזמנים ושאר

 וכן שקיעתה. עד החמה שמזריחת מהזמן שמיני חלק החמה
 ראיתי הנה אך .להם אחד דשיעור צאה״כ עד החמה משקיעת

 השוות. שעות וצ״ל ברמב״ס הוא דט״ם שבמשניות חדשים בתום'
 היא הנכונה והגי׳ ט״ס כאן שאין ברור הדבר באמת אבל

 הרמב״ס ממ״ש והוא ברמב״ם לפנינו שהוא כמו זמניות שעות
 משעות שעה חומשי שני הוא מיל דשיעור עוברים אלו כפ'

 סותר זה יהיה וא״כ .הומשין שמונה מילין ד׳ וא״כ ההשוי׳
 וחומש שעה הזריחה עד דמעה״ש בברכות הרמב׳ים למ״ש
 ע״כ אלא .חומשין וג׳ שעה הוי עוברין באלו דבריו לפי דהרי

 שעה אס ועוד .מכוון והחשבון זמניות בשעות מיירי דבברכות
 הרי ״כ6 ההשוי' משעות היינו החמה זריחת עד דעה״ש וחומש

 שעות בי״ב נכללים בפסחים דקחשיב פרסאות העשרה כל

 ביומי היינו פרסאות דעשרה שם בפסחים הגמ' ומשמעות השית
 ותשרי ניסן דיומי ידוע הדבר וא״כ בע״פ שם דמיירי ניסן

שהם השות שעות מי״ב יותר יהיה צאה״כ עד מעה״ש
 י׳( ס״ק תנ״ט )סי' בח״י היטב מבואר וכ״ז במעל״ע כ״ד

 שעות דהרמב״ם מבואר וא״כ .שלו בשו״ע הגר״ז רבינו ג״כ והביאו
 דזמן הרמב״ס מדברי לט ונתבאר .ספק בלי קאמר זמניות

 הזנק אריכת לפי החמה מזריחת ומתרחק מתקרב השחר עלות
 הממה שקיעת זמן בודאי וכן לשקיעתה החמה זריחת שבין
 על שולטת שהשמש הזמן אורך לפי ומתקצר מתארך צאה״כ לפני

 עליהם שעמדט ז״ל הגר״ז רביט דברי יתבארו ובזה .הארץ
 מלא הרקיע שאז השחר מעלות ראיה שהביא ד׳ ענף בסוף

 הוי כוכבים ג׳ שראיית היום סוף לעני; בודאי נמי שכן כוכבים
 רבינו הוצרך מה שם והקשינו .הכוכבים כל לצאת הרבה קודם

 בצאה״כ גס זה דבר לראות אפשר והלא עדותו ממרחק להביא
 כלל מוגבל מילין ד׳ של הזמן שאין נכון הדבר הנ״ל ולפי . ממש

 אחר אפי׳ ארוכים ובימים .הימים באריכות תלוי כי צאה״כ על
 לפני גם הקצרים ובימים כוכבים. מלא הרקיע אין מילין ד׳

 מעה״ש ראיה הביא ע״כ כוכבים מלא הרקיע הרבה הזה הזמן
 חשבון בלי בעצמותו וניכר היטב לנו ידוע השחר עלות שזמן

 הרקיע הזמן שבאותו רואים שאנו מאחר וא״כ השמש מזריחת
 סוף הוא התום' של שבזמן יודעים אנו ע״כ כוכבים מלא לעולם

:כוכבים מלא הרקיע ג"כ וצאה״כ השקיעה

 דמתחילת דס״ל יהודא לר' לפי״ז לתמוה דיש אלא )□
 עובי מהלכת החמה השקיעה סוף עד השקיעה

 מאי א״כ ביום מעשרה אחד הרקיע עובי בזה ומשער הרקיע
 מה דבר נתוסף הארוך ביום וכי קצר ליום ארוך יום בין נפ״מ

 חילוק יהא למה וא״כ .קצר ביום שהוא ממה הרקיע עובי של
 וקצר. ארוך יום בי; השמש יציאת ותחילת השקיעה סוף לעני;

 לזריחת השחר עלות שבין דשיעור נאמר אס גס באמת אך
 פשיטותא מאי נמי יקשה מילין ד׳ שוה לעולם הוא השמש
 כו׳ מהלך כמה תדע ביום מעשרה אחד הרקיע של דעובי

 ולא השויס בימים הרקיע עובי שיעור נשער תיתי דמהיכי
 ואשר .אתמהא הארוכים בימים או הקצרים בימים אותו נשער

 למעלה מהלכת דחמה ישראל חכמי דעת לפי דבין נ״ל ע״כ
 לצאה״כ שקיעה שבין מילין ד׳ באותן שלפי״ז בלילה הרקיע מן

 האומות חכמי דעת לפי ובי; הרקיע בעובי החמה מהלכת
 ד׳ באותן צ״ל שלפי״ז הארך מן למטה מהלכת החמה שבלילה

 לתחתית שלנו האופק שטח שבין האיץ עובי מהלכת החמה מילין
 מן למטה בלילה מהלכת שהחמה הארוכים בימים מ״מ .הארץ
 אל בשבאה אפי' ולכן . התכונה עפ״י כנודע אלינו בסמוך הארך

 אשר עד עליה ולדרים לארץ מאירה עדיין הארך תחתית
 עברה לא אם אפי' הקצרים בימים ולהיפך .הרבה נתרחקה

 רחוק סיבובה מהלכת שהיא כיו; מ״מ הנ״ל העובי כל השמש
 שנסתרת או השמים בעובי משנכנסה . ישובנו מעולם

 ויראו אורה תחשך מ״מ הארץ תחת אל באה שלא אף מאופקנו
 בעובי השמש הליכת עצם חכמים שיערו ע״כ ואשר .הכוכבים

 ד׳ בשיעור הארוכים בימים הנה ולפי״ז .השוים בימים הרקיע
 .הכוכבים נראו לא ואפי' גמורה לילה הוי החמה שקיעת אחר מילין
 לא שעדיין ואף בצאה״כ מיד לילה הוי הקצרים בימים אבל

 מעובי או הרקיע מן למעלה אל הרקיע עובי מתוך השמש יצאה
:הארך תחתית אל הארץ

 לעשות שדעתו ד׳ פרק כהן מנחת בם' ראיתי והנה )ג(
 והיינו אחר באופן וקצתו כמ״ש קצתו החשבון

 משקיעת מילין ד׳ הוי אז שוים והלילה שהיום וזמן דבמקוס
 בהש״מ מיל רבעי וג׳ יום ורביע מילין ג׳ צאה״כ עד החמה

 לילה צאה״כ לפני מיל רבעי ג׳ הוי אז קצר שהיום בזמן אבל
 מן שיש בידוע הארוכים ובימים .יום השקיעה עד והמותר
 יום ורביע מילין ג׳ הוי ואז מילין מד' יותר צאה״כ עד השקיעה
 הקרובות במקומות שלכן וכתב .בהש״מ צאה״כ עד והמותר

 מן שעות ב׳ שיש תמוז ובתקופת והצפון הדרוס קוטבי אל
השקיעה



משנת
 פר והמותר יום ורביע מילין ג׳ הוי אז צאה״כ עד השקיעה

 עשה הזה שהמחבר נר' הנה .בהש״מ לשעה קרוב שהוא צאה״כ
 צד לכל לחומרא לחוש הספק ע״ד רק והוא .מדעתו זו פשרה

 מילין ג׳ אחר תיכף בהש״מ יתחיל הארוכים בימים גס אולי
 לצפון הסמוכים במקומות הארוכים בימים יחשוב ולכן .ורביע
 הקצרים בימים יחשוב וגס .לשעה קרוב בהש״מ שיעור ודרום
 בהש״מ שיעור יקטין ולא מיל רבעי ג׳ בהש״מ שיעור ביותר
 בערך הארוכים בימים שיעורו שיגדיל כמו השוים מימים בערך
 ג׳ אחד שיעור הוא לעולם בהש״מ שמא מספק השוים מימים
 אפשר בלתי דאל״כ לחומרא והכא לחומרא הכא ואזיל מיל רבעי

 לא הקצרים ימים ולענין בהש״מ יתארך הארוכים ימים שלענין
 דעתו בהש״מ שעד ורביע מילין הג׳ בשיעור הנה .כלל ישתנה

 אף יתוסף לא זה דשיעור מדברינו גס שעולה למה מסכמת
 משיעור פחות הרבה יש הקצרים דבימים וכן .הארוכים בימים

 בימים מחמיר דהוא אלא .לצאה״כ החמה שקיעת בין מילין ד'
:דעתינו לפי שעולה ממה בהש״מ על להוסיף הארוכים

 אפשר איך .מ״כ בעל הגאון על מתמיה אני ובאמת (1)
 הענין יהיה איך שא״כ ז״ל כדעתו לומר

 הליכת שיעור הס הנ״ל מילין דד׳ דס״ל יהודה לר׳ הארוכים בימים
 הארוכים בימים הרקיע בעובי יתוסף וכי הרקיע בעובי השמש

 הארץ מן למטה בלילה מהלכת דחמה דקיי״ל לדידן דמ״מ וכ״ת
 הא השיעור ירבה הארוכים דבימיס כן י״ל שפיר אה״ע וכחככני

 מחלוקת דאין הרדב״ז בשם ד׳( אות ב׳ )ענף למעלה הקדמנו כבר
 מ״כ בעל להגאון ראיתי שוב השקיעה בציור כ״א השקיעה בשיעור

 דבקיך בפ״ג שם ותי׳ הקושי׳ זאת על הוא נס שעמד ב׳ בפ׳
 עלה וזה הרקיע בעובי הילוכה ומתרבה באלכסון שוקע השמש

 השכל מן רחוק זה כי אמרתי אך ראשונה בהשקפה רעיוני על
 ימים בין הרקיע בעובי החמה של ההילוך סדר ישתנה ולמה

 מילין דד׳ כנ״ל מוכרח דהדבר ודאי הארוכים לימים השויס
 ואף במדינתינו הארוכים בימים אפי׳ נוספות עליהם יהיה לא אלו

 .לאופקינו קרוב בלילה גס השמש בהיות הלילה כל לנו שמאיר
 .העומר ספירת אצל בסדור הגר״ז רבינו למ״ש גם סתירה ומזה
 הצפוניות אלו במדינות ואילך אייר מח״י עה״ש התחלת וזמן וז״ל
 השקיעה דמן ר״ת לשיטת הנה ולפי״ז .כו' הלילה במצות הוא
 יום חצות עד הוי א״כ הזריחה עד עה״ש מן כמו הוי צאה״כ עד

 חיסור יהיה ולפ״ז • ואילך אייר מח״י כלל לילה אצלנו דאין נמצא
 לא וזאת חצות עד ר״ת לשי' ואילך אייר שמח״י במו״ש מלאכה

 כשיטת שלו בסדור הכריע ז״ל שרבינו אלא כלל נשמע ולא נראה
 מהפוסקים דהרבה למעלה שביארנו מה לפי אמנם הגאונים

 ראוי היה א״כ מגמ׳ ראיות והרבה ר״ת בשי' קמו הראשונים
 הזמן אמיתות דבאמת אלא שמענו לא וזה .לה למוש עכ״פ

 הנ״ל מילין הד' מן יותר יהיה לא צאה״כ עד החמה שמשקיעת
 אף מקודם יום יחשב ולא הנ״ה עד מעלוה״ש וכן הנ״ל ומטעם
 הרבה זמן שמאיר הצפונית במדינותינו ואף הארוכים בימים
 השקיעה לאחר מילין ד' ואמר השמש זריחת לפני מילין ד׳ קודם

 כנ״ל לאופקינו השמש קרוב ננשום האור סבת אלא יום זה אין
 השקיעה מן מילין ד׳ לאחר הגמורה השמש ביאת מ״מ אבל

:לגו הנראית

 בריש הנ״ל הרמב״ס לדעת לי קשה אכתי הנה אך )ה(
 שעה הוי הנ״ה עד דמעה״ש המשנה בפי׳ ברכות י

 ויום יום בכל משערין דאנו משמע .הזמניות השעות מן ומומש
 .עשירי חלק הוי דלעולס היום ערך לפי נ״ה עד שמעה״ש הזמן
 דהנה קצת אחר באופן הדבר שיעור הרמב״ס דעת לפי נ״ל ולכן

 למעלה מהלכת חמה דבלילה ישראל חכמי לדעת הקשו הגאונים
 מוצץ הרקיע היה ולא בארן נראה היתה דא״כ הרקיע מן

 רקיע ואף אותה חוצצין ואינן רקיעים כמה בינינו שהרי מלראותה
 )כמובא כו׳ ממנו שלמעלה מה לראות חוצץ אינו שלה

נראה דעתי עניות ולפי צ׳יו( סי׳ אלשקר מהר״ס בתשו׳
 ישראל חכמי דעת היה דלא ודאי נראה דהנה זה דבר ליישב

 נרי לראשנו שממעל הרקיע מעל למעלה בלילה שהחמה

טז או״ח ר״א
 ובגלגל בסבוב מהלכת שהחמה פשוט להם נס היה דבודאי הארך

 )קהלת הכתוב דבר מלא ומקרא .בו בא אשר בדרך ישוב ולא
 דרך יצא שהשמש כ״א כו׳ צפון אל וסובב דרום אל הולך א׳(

 הארץ. תחת אשר לרקיע ממעל הכפה אחורי ויסבב הרקיע
 השמש אור את מסתיר אינו באמת לבדו דהרקיע שפיר י״ל ועתה

 ממקום למטה שהיא הרקיע בעובי השמש יכנס שכאשר רק
 הארוכים בימים ומ״מ .השמש אור לנו יתראה לא ע״כ עמידתינו

 לנו יאיר השקיעה אחר גס ע״כ לאופקנו קרוב מהלכת שהחמה
 שהחמה הקצרים ובימים .השווים מבימיס יותר השמש אור

 יאיר השווים והימים השקיעה אחר קצר זמן יאיר מאתנו רחוקה
 הדבר זה יהיה יום בכל ועכ״פ השקיעה אחר מילין ד׳ שיעור

 ביום מעשרה אחד חלק זמן מבהיק זיוו ומ״מ נראה אינו שהשמש
 הסבוב אותו והיינו הרקיע עובי יהודה ר׳ לי׳ קרי וזה .כנ״ל

 אורו ושולח הרקיע עובי לתוך בכניסתו מעינינו נעלם שהוא
 שהוא הכפה תחת אל לגמרי שנסתר עד מרחוק ולדרים לארץ

 כמו מטה והארץ מעלה השמים לעולם נקרא )ומ״מ לארץ מתחת
 הרקיע בעובי מסבב שהוא נקרא הסבוב אותו כו׳( ממעל בשמים

 אותו השתנות יהודה לר' א״ש והשתא . ביום מעשרה אחד והוא
 מדי ישתנה לא עצמו הרקיע שעובי אף הימים ערך לפי השיעור

 משמע קושיא ישראל חכמי לשיטת שהקשו הגאונים אכן .ויום יום
 וכי קשה וא״כ הרקיע עובי מחמת רק הוא השמש דהסתר דס״ל
 כמ״ש הגאונים לדעת צ״ל וע״כ ליום מיום ישתנה הרקיע עובי

 לאחר מילין ד׳ אחר לילה יהיה הארוכים בימים דנם למעלה
:הרקיע עובי כל הזמן באותו החמה שעברה כיון החמה שקיעת

 דעת לפי ר״ת בשיטת דרכים שני שיש לנו נתבאר הנה )ל(
 ונ״ה ע״ה שבין הזמנים לעולם יתחשבו הרמב״ס

 הזמן ואריכות הימים גודל ערך לפי לצאה״כ החמה שקיעת ושבין
 הזמנים יהיה לא הגאונים דעת ולפי החמה לשקיעת נ״ה שבין
 לפי הדברים ופשטות .מילין מד׳ יותר ארוך ביום אפי׳ הנ״ל
 המנחה פלג לענין צאה״כ עד מעה״ש שעות י״ב היום דחשבינן מאי

 לומר וא״א ארוכים בימים ואפי׳ הזמנים אכל דקאי משמע
 מוכרח יהיה וא״כ הראשונות מן קטנות יהי׳ האחרונות שהשעות

 .לצאה״כ החמה שקיעת שבין הזמן מתרבה היום ערך דלפי
 השמש זריחת שלפני מילי! ד׳ של הזמן דחשבינן שפיר י״ל אמנם
 עד שמנ״ה הזמן בצירוף השמש שקיעת שלאחר מילין והד

 בימים יהיה שלפ״ז ואף • שעות לי״ב הכל וממלקינן השקיעה
 הזמניות משעות אחת בשעה החמה וכץ השחר עלות הארוכים

 כלום בכך אק מ״מ .אחת בשעה צאה״כ עם החמה שקיעת וכן
:כנ״ל הגאונים לדעת שמוכח וכמו הראשונה כסברא י״ל ושפיר

ו ענף
 בהש״ט התחלת זמן סדר אי״ר! יבואר בו

 במעת כ״ד השוות שעות ולפי ר״ת לשיטת
.מינוטין ששים והשעה לעת

 דשיעור שכ׳ תה״ד דברי ג׳ ענף בריש הבאנו כבר הנה )א(
 וכן השעה מן עשרים וחלק רביעית חלק הוא מיל

 שם מבואר וטעמו .חמך שיעור גבי תנ״ט סי' או״ח בשו״ע הוא
 ובאמת צאה״כ עד מעה״ש היום של שעות י״ב דחשבינן משוס

 בינוני אדם מהלך כמה דאמרי׳ דהא דמשמע לתמוה יש שלפי״ז
 אהא לה מדמייתי תשרי ויומי ניסן ביומי מיירי פרסאות י׳ ביום

 הוא וידוע מיל ט״ו לירושלים המודיעים מן ק״פ גבי דאמרינן
 עד השמש זריחת משעת שווים הס ותשרי ניסן דימי ומופת בחוש

 השוות שעות י״ב וא״כ .הזריחה עד השקיעה מן כמו השקיעה
 וכדעת עולא כדאמר מיל ל׳ והס השקיעה עד הזריחה משעת הס

 הי״ב וכשתחלוק .בברייתא יהודה ר׳ כדאמר מיל ל״ב או הרמב״ם
 שלישית מיל שהוא אמד חלק יהיה מיל ל׳ שהס חלקים לל׳ שעות

 מהשעה
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 התה״ד כשב איך וא״כ .מיטטין כ״ד והיינו .ט״ו והלק מהשעה

 בזה עמד וכבר מיטטין י״ח שהם עשרים והלק רביעית הלק
 הזמניות. משעות התה״ד דכונת דאפשר וכ׳ חנ״ט הי׳ בח״י

 מיל מ׳ הם שאז צאה״כ עד מעה״ש שעות הי״ב שנחשוב והיינו
 מי״ב מ׳ מלק באמת הוא בשעה מעשרים וא׳ שעה עשירית והלק
 ולענ״ד .כן נראה אין והפוסקים תה״ד לשו; שמסתימת וכ׳ שעה

 בימים א״כ הזמניות השעות מושבין שאנו מכיון כן לומר שא״א
 מאוד ארוך היום־ הארוכים ובימים מאוד קצר היוס הקצרים

 רביעית הוא שהמיל אמרו ימים באיזה לפרש להם היה וא״כ
 .הימים בכל שיות אינם בעצמם שהשעות כיון מעשרים ואחד שעה
 השעית ע״פ זמן בשיהוי הוא כמה מיל שיעור לפרש באו והם

 הלא שיעורו פירשו לא והס המיל שיעור ברור יותר שנדע בכדי
 יהיה ולפי״ז השוות משעות אלא דברו שלא וע״כ יותר. סתמו
 עד מצאה״כ כמו צאה״כ עד מעה״ש ניסן ביומי תה״ד לדעת

 אינו תה״ד שחשבון וע״כ והמופת. החוש נגד וזה עה״ש.
 מט״ו ואחד פעה שלישית היא שהנדל אלא מיל בשיעור מדוקדק

:מיטעין כ״ד והיינו .השוות בשעות
 שכתבו עוברי; דאלו במשנה והרע״ב הרמב״ם דעת וזהו )□

 ההפוי׳ משעות שעה חומשי שני הוא מיל ושיעור
 שעה שליש שהם מינוטין כ״ד נמי והיינו .בח״י וכמובא עכ״ל
 כעולא דס״ל מאי לפי הוא החשבין זה אמנם .בשעה מט״ו ואחד

 יהודה דר׳ הברייתא לפי אבל שקיעתה עד מנ״ה הוי מילי; דל'
 עד החמה משקיעת מילין ד׳ וכן נ״ה עד מעה״ש הוי מילין דד'

 לפי המיל יהיה לפי״ז מילין ל״ב שקיעתה עד מנ״ה א״כ צאה״כ
 כ״ב המיל שיעור שיהיה והיינו הנ״ל משיעור פחות השעות חשבון

 סי׳ יעקב במק כמ״ש מהרי״ל דעת נראה וזה ומחצה מיטטין
 ח״י שהמיל אמת שיטה שיטות ג׳ לפי״ז לט יש עכ״פ תנ״ט.
 כ״ד הוא שהמיל ג' מינוטין ומחצה כ״ב הוא שהמיל ב׳ מיטטין

 השווים בימים יהיה הראשונה לשיטה הנה ולפי״ז מיטטין.
 בהש״מ ומזה .מינוטין וי״ב שעה צאה״כ עד הממה משקיעת

 שיטה ולפי ומצי מיטטין י״ג היינו מיל רבעי ג׳ הזמן בסון!
 השמשות בין ומהם ומחצה שעה הזמן אותו יהי׳ הב׳
 שעה ההוא הזמן יהיה הג׳ שיטה ולפי משהו חסר מינוטין י״ו

 דגם י״ל אמנם מיטטין. י״ח ובהש״מ • מיניטין וששה ומחצה
 לפי ומחצה שעה אלא צאה״כ עד החמה משקיעת אי; הג׳ לשיטה

 הוי דלעולם ג׳( בענן! )עיין הרמב״ם דעת למעלה שביארנו מה
 דהיינו צאה״כ עד מעה״ש דהיינו היום מכל עשירי חלק הזמן אותו
: בע״ה וברור נכון וזה שקיעתה עד החמה שמנן מהיום שמיני מלק

ז ענף
 עפ״י במדינתיגו בוזש״ט שיעור אי״ה יבואר כו

. ולמעשה להלכה ההשוי׳ שעות חשבון

 העיקר כי הקודמים בענפים בעז״ה נתבאר כבר הנה יא(
 ניסן בימי צאה״כ עד השקיעה מן ושיש ר״ת כדעת

 המוחש מן במדינתנו וקשה השוות. משעות ומחצה שעה ותשרי
 וממצה שעה קודם ברקיע כוכבים ג׳ שיש רואות עיניט והלא
 שלו בסידור ז״ל הגר״ז רביט עדות בזה ונאמנים ותשרי ניסן בימי
 בימים ביטנים כוכבים ג' זמן אלו ובמדיטת שכ׳ שבת הכנסת בדיני

 שהם האמיתית שקיעה אחר בקירוב שעה הצי בכמו הוא השווים
 זך שהאויר צח בליל הנראית שקיעה חמר בקרוב ששים חלקי ל״ד
 ואפ״ה במדינתנו גם שווים הימים ותשרי ניסן דבימי אן! הרי יו'
 לי תמיה אך כ״כ. רב זמן צאה״כ עד החמה משקיעת אין

 והלא ידוע ברגע נראין ביטניס כוכבים דג' בהחלט רבינו עמ״ש
 כ:( ומגילה ב. ופסחים לה. )שבת דוכתי בכמה כתבו התום׳

 יהודה לר׳ לי׳ דמספקא משוס מיל רבעי תלתא דבה״ש דהטעס
 וא״כ .לא או ממש בינוניס הס אס .בינונים הנראין בכוכבים

 אס לן מספקא מכתי מהם וקטנים גדולים כוכבים שראינו אן!
 וא״כ .ממש מביטניס הם גדולים שעדיין או הביטנים הכוכבים הם

1

 משנראו הזמן דאותו נ״ל אמנם עימד. במקומו אכתי^הספק
 ידוע ביטנים כוכבים הס איזה שהסתפקו וביטניס נדונים כוכבים

 השוים בימים וא״כ מיניטין ח״י הוא היותר מיל רבעי ג' שהוא
 השקיעה. אחר וארבעיםמיטטין שמונה לילה הוי לכו״ע במדינתנו

 צאה״כ קודם מיטטי; עשר שמונה מתחיל הוא בהש״מ ושיעור
:לנו הנראית השקיעה אחר מיטשי; י״ב והיינו לעינינו הנראה

 הראשונים פלוגתת על לתמוה יש באמת הנה אך (0)
 וסוף שקיעה ותחלת בהש״מ בהתחלת ואחרונים

 בינוניס כוכבים ג׳ בהראות היי דלילה מבואר הדבר והלא שקיעה
 ם עיני שיש מי כל אשר כזו במציאות עולם גאוני נחלקו ואיך

 היו בא״י שהיו ׳,והרב" והררב״ז .בכוכבים לראות יוכל בראשו
 רס״ב( )סי' יו״ד בשו״ע מ״ש ע״פ ונ״ל .היטב לראות בודאי יכולים

 על לסמוך יש מאוד קטנים כוכבים ברקיע כשהיה נולד אם
 ,מדליקי; במה פ׳ מהמרדכי והוא כו׳ למחרת למול לספק הכוכבים

 למול עליהם לסמוך אי; מאוד קטנים שהם משים דוקא הש״ך וכ׳
 למול עליהם לסמוך יש שאח״ז בסעין! בינונים בכוכבים אבל בשבת

 שיש רואי; אנו מיד השקיעה דאמר י״ל ועתה עכ״ל בשבת חפי׳
 .מאוד קטנים הם ולכן מאיריס אינם והם כוכבים רשומי ברקיע

 ס״ל השקיעה מתחלת הוי דבהש״מ הסוברים הפוסקים וע״כ
 אבל .מהם ביטניס ג׳ דבעינן בנמ׳ מז״ל דברו כוכבים דבאותן

 ובהש״מ הם שקיעות דשני ר״ת בשיטת ההולכים הפיסקיס
 הנוצצים מכוכבים אלא מז״ל דברו דלא ס״ל השקיעה מסוף הוי
 והס ביטנים בכוכבים משערינן כוכבים באותן ואז בלילה כמו
 השקיעה בין טובא ואיכא היום אור כשמחשיך אלא נראין חין

 דמיירי ז״ל הנר״ז רביט מדברי משמעות ועכ״פ .כוכבים לאות;
 ההוא בזמן יוצאים שהם והסתכל .הנוצצים כוכבים מאותן נ״כ

 צריך ר״ח שיטת עפ״י ולפמ״ש .השווים בימים השקיעה לאחר
 במדינתינו גמור לילה הוי ואז מינוטי; ה״י היותר לכל עוד להמתין

שבין בשיעור הנ״ל לפי במדינתינו השינוי טעם אבל )ן,(
 ובלי פלא דבר הוא הנ״ל לפי לצאה״כ הממה שקיעת 1

 בזה שעמד ה׳( פרק שני )מאמר כהן מנחת בס׳ ומצאתי טעם
 הנראה שלפי כוכבים ג׳ צאת עד החמה שמשקיעת במדינתו.

 חומשי ד׳ אלא ותשרי נים; בתקופת יש לא ביטניס אלא גדולים אינם
 על להוסיף שכתבנו השיעור בערך )וזה מיטטין מ״ח שזה שעה
 ותמה בהש״מ( מיטטין ח״י עוד הגר״ז רבינו של שעה החצי
 הטעם שאפשר וכ׳ .ההיא במדינתו מילי; ד השיעור שאין על בזה

 המדינות בין חילוק שיש שאפשר משוס במדינתו להחשיך שממהר
 השפלה בארץ )שהיה במדינתו כמו ושפל בעמק שיושבות

 בשבת מדאמרי׳ והראי׳ בגובה היושבות ממדיטת נידערלאנד(
 שבת וממוציאי בעברי׳ שבת ממכניסי מלקי יהא יוסי א״ר )קיח:(
 ומחשכת בעמק יושבת שהי' בטברי' שבת מכניסי ופירש״י בצפורי
 שהחמה ובעוד ההר בראש שיושבת בציפורי שבת ומוציאי מבעו״י
 ומוריד מעלה זה אין דמ״מ ומסיק גדול אור שס נראית שוקעת

 למדינתנו ארוכה מעלה זה אין ולכאורה . בהש"מ שיעור לענין
 מא״י לק״מ דשוב י״ל מ״מ מך השפלה. ארך נקראת דאינה
 עכ״פ וא״כ )סט:( בקדושין כמ״ש הארצות מכל גבוה דא״י דקיי״ל

 עד החמה משקיעת זמן כ״כ אין ולכן מא״י שפלה מדינתינו גס
 לא וטברי׳ ציפורי גבי דהתם ואן! בא׳״י כמי במדינתנו צאה״כ

 מוצאי נס שיהיה בשפלה יושבת שטברי׳ מה דינא לענין מהני
 הכנסת לעני; מהני לא בצפורי וכ; .אחרים ממקומות בהקדם שבת
 כיון משוס הייט בא״י אחרות ממקומות מאוחר שיהיה שבת'

 אין שבת ומוצאי שבת להכנסת ידוע זמן לה יש כולה דהמדינה
 אס משא״כ .המדינה לגבי בטלו אלא שבה ובקעות הריס לחלק

 מאוחר או מוקדם שונה זמנה אחרת ומדינה כך זמנה אמת מדינה
 מדינה אלא אחרת מדינה על אחת ממדינה לדון אין

:כזמנה ומדינה

 ר״ת ששי׳ שהוכחנו מה דלפי לומר אפשר היה לעפי״ז )ל(
התחלת זמן א״כ להלכה קרובה היותר היא

 בהש״מ



משנת
 בימים השקיעה אחר שעה חצי קודם מינוטין ח״י הוא בהש״מ
 אחר מינוטין ח״י בינוניס בכוכבים מסופקים שאנו שכמו השווים

 שאין שעה החצי קודם מינוטין ח״י גס לחוש יש כן שעה החצי
 דע״כ אינו זה הנראה לפי אמנם בנוניס ביכוכבים בקיאין אנו

 ודאי בינונים כוכבים נראין השקיעה לאחר שעה דחצי רבינו מ״ש
 בכוכבים להסתפק יש הזה הזמן קודם דגם לומר שייכות אין

 הם שעה חצי שאחר בינוניס דכוכבים לרבינו מנ״ל דא״כ בינונים
 מסופקים היו שהתנאים מאחר שמקודם בינונים כוכבים ולא עיקר
 .כלל נראין בינוניס כוכבים אין שעה חצי דקודס ודאי אלא בזה

 לאחר מינועי! ח״י אלא ר״ת לשיעת בבהש״מ להסתפק אין וא״כ
 הנ״ל לפי כר״ת שעיקר שאך ובודאי .מקודם לא אבל שעה החצי
 הנגלית השקיעה לאחר מיד בהש״מ לחשוב להחמיר ראוי מ״מ
 מינוטין ח״י אחר אלא גמורה ללילה לחשוב שאין פשיעא אבל

 שיעור לפי הקצרים ובימים השויס בימים הנ״ל שעה החצי לאחר
 שלמה דשעה רבינו שכ׳ ובקיץ .השויס בימים שעה החצי של זה

מינועין הח״י עוד להוסיף צריך צאה״כ הוי החנוה שקיעת אמר
:ר״ת לדעת בהש״מ שהם הנ״ל

ד תשובה
 לקיות יכול אם קטן בנידון תשובה בע״ה

. אחרים להוציא בתורה

 אינם הירושלמי שדברי לראות עיניו פקח כבר הנה )א(
 בירושלמי במ״ש שלנו הש״ם 'דברי עם מכוונים

 בתורה קורין שיהי' ישראל את התקין משה דמגילה( ד׳ )פ׳
 וידבר שנאמר מועד של ובחולו חדשים ובראשי ביו״ט בשבתות

 שיהא לישראל התקין עזרא ישראל בני אל ה׳ מועדי את משה
 ב״ק דילן ובגנו׳ .כו׳ במנחה ובשבת ובחמישי בשני בתורה קורין

 נביאים עמדו כו׳ מים מצאו ולא במדבר ימים שלשת וילכו )פב.(
 בשני וקורין בשבת ומפסיקין בשבת קורין שיהא ותקנו

 לומר בדעתו ועלה כו' בחמישי וקורין ורביעי שלישי ומפסיקין
 ואח״ב היא מלתא ומדא הנ״ל דירושלמי משה היינו הנ״ל דנביאים

 דברי ממנו נעלם אמנם .בזה והאריך עעמיס מכמה זה סתר
 להם תקן משרע״ה אמרו מרובה בפ׳ שז״ל תרפ״ה( )סי׳ הב״ח

 תלתא ותקן עזרא שבא אלא בתורה קורין שיהא במדבר לישראל
 את משה וידבר שנאמר כו' להם תקן משה איתא נמי בירושלמי

 הש״ס דברי שחושב הב״ח מדברי מבואר הרי כו׳ ה׳ מועדי
: מלתא לחדא והירושלמי בבלי

.דילן דבש״ס והוא .עיון מקום בזה יש מ״מ אך ו□
ה׳ מועדי את משה וידבר במשנה )לא.( מגילה י

 משה ת״ר בננו׳ ומייתי .בזמנו אחד כל קורין שיהא מצותן כו׳
 פסח הל׳ יום של בענינו ודורשי; שואלין שיהי׳ לישראל להם תיקן

 ענינו ומשום יו״ט על רק מוידבר דדרשי׳ מבואר הרי כו׳ בפסח
 לא יום של ענינו משוס הוי דלא שבת קריאת אבל .יום של

 מוידבר לדרוש מנ״ל הירושלמי על לתמוה שיש ובאמת משתמע
 וכלל כלל בהם קורין שאין שבתות על כו׳ מועדי את משה

 הירושלמי עם דהבבלי בע״ה ונלענ״ד .תמוה וזה .יום של מענינו
 .תכ״ט סי׳ בב״י והובא הקשה הר״ן דהנה .לשיטתם בזה

 .יום ל׳ לפסח קודם הפסח בהל׳ ודורשין שואנין בפסחים דאמרינן
 שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה העיר בני בפרק ותני׳

 דהא הר״ן ופי' כו׳. בפסח פסח הל׳ יום של בענינו ודורשין
 בהל' ולדרוש לשאול מחויבים שאנו למימרא לאו יום ל׳ דשו״ד
 יום ל׳ פסח בעניני השואל התלמיד להיות דנפ״מ אלא הפסח

 תירוץ שם הב״י כתב ועוד יעו״ש כענין שואל חשוב הפסח לפני
 הפסח לפני יום ל' דבעינן דהא )ה:( מע״ז הביא ואח״כ אחר
 אמרינן דפסחיס פ״ק בירושלמי אך .הקרבן בקור משוס היינו

 הועד ובבית .בעצרת עצרת הל׳ בפסח הפסח הל' ודורשין שואלי;

יז ארח ר־א
 דהא לומר אפשר אי הירושלמי דעת לפי והנה .יוס לשלשיס קודם

 בענינו ודורשין שואלין היינו ה׳ מועדי את משה וידבר דכתיב
 בית הוי ישראל וכל משה דהא דילן בגמ׳ כג״ל כו׳ יום של

 אלא .ודורשין שואלין בעינן המועד לפני יום שלשים וא״כ הועד
 אך .לשבתות וה״ה ביו״ט התורה קריאת להם דתיקן דזהו ע״כ

 ביו״ט לקרות להם בהר .ביו״ט התורה קריאת דתיקון מכיון
 וידבר במתני׳ למ״ש מודה הירושלמי גס וא״כ .יום של מענינו

 דמ״מ אלא בזמנו אחד כל קורין שיהא ה' מועדי את משה
 משוס לאו הוא ביו״ט שקורין דמה כיון .קורין בשבתות דגס מוכרח

 בתורה במועדים לקרות דמצוה משוס אלא החגים בהל׳ שו״ד
 דבר ננשום יוס לאותו השייכים יו״ט בדיני הקריאה להם ובחרו
 ודאי בשבת גס וא״כ )קא.( בסנהדרין כמ״ש טוב מה בעתו

 בין מחלק דאינו בבלי בש״ס אבל .בתורה לקרות מצוה דאיכא
 הננועד לפני יוס ל׳ בעינן לא דלעולס אלא ליחידים הוועד בית
 מוידבר למדרש איכא שפיר וא״כ .הקרבן בקור משוס בפסח כ״א

 פסח הל׳ יוס של בענינו ודורשי! שואלי; על ה׳ מועדי את משה
 ליכא ננהכא בשבת התורה קריאת וא״כ .כו׳ בפסה

: מינה למשמע

 והט״ז בב״י הר״ן על הח״י השגת בע״ה אצלי מיושב לבזה )ג(
 דאמרי' הנ״ל הקושי׳ לתרץ שכתבו תכ״ט( )בסי'

 אמרי׳ ובפסחים .בפסח פסה הל' יום של בענינו שו״ד במגילה
 י דברי מכולהו דנעלם הח״י וכתב .הפסח לפני יום ל׳ שו״ר

 נעלם לא הנ״ל ולפי ליחידים הועד בית בין דמחלק הירושלמי
 אהירושלמי פליגא ע״כ דילן דגמ׳ אלא כלום הגדולים מהמאורות

יום של בענינו שו״ד שיהא ה׳ מועדי את משה מוידבר דדרשי׳
:כנ״ל הועד בבית והיינו מגילה בסוך כדמוכח

 בש״ס גס דהא זה בכל נפקותא אין לכאורה הנה אך )ל(
מקרא בשבתות התורה דקריאת זו תקנה דרשי׳ דילן י
 עמדו כו' מיס מצאו ולא במדבר ימים ג׳ וילכו בב״ק כדאמרי׳

 אמנם .כו' בשבתות קורי; שיהו להם ותקנו שביניהם נביאים
 הראשונים הנביאים תקנת דהיתה אך דילן הגמ׳ דלפי י״ל מיהו
 ימים ג' וילכו דדריש ומאי .ממש תורה כדבר חשוב זה אין מ"מ
 למיס לכו צמא כל הוי שנאמר תורה אלא מיס ואין מיס בלא
 ילפינן לא קבלה מדברי תורה דדברי אסמכתא אנא אינה כו׳

 ג׳ דהלכו קשי׳ דלכאורה ועוד .דוכתי ושאר )י:( בחגיגה כמ״ש
 בכל פעמיים דאורייתא ק״ש והא לה משכחת היכי תורה בלא ימים

 אלא בד״ת ובקומך בשכבך ס״ל )כא.( דרבנן ק״ש למ״ד ואפי׳ יום
 להם שנאמר קודם היה וזה אח״כ נאמרה ק״ש דפרשת שי״ל

 קודם מוכרחת היתה הנביאים דתקנת י״ל וא״כ .ובקומך בשכבך
 בד״ת או בק״ש חייבין שאנו השתא אבל ק״ש פרשת שנאמרה

 התקנה דעדיין י״ל ומיהו מיס מצאו ולא משום כאן אין יום בכל
 .להתירו אחר מנין דצריך שבמנין דבר משוס עומדת במקומה

 התורה מן חיוב זה אין דיל; הנמ׳ דלפי מזה שמעינן עכ״פ מיהו
 בכל בד״ת או בק״ש מחויבים אנו התורה דמן עצמה בהקריאה

 .במנין שנתקנה הנביאים תקנת היא בציבור הקריאה אבל יום
 שכ׳ התום׳ על תרפ״ה בסי' הב״ח שתמה מה ג״כ מיושב ובזה

 לבד מדרבנן רק התורה מן אינה התורה דקריאת דמגילה בפ״ב
 תיקן משרע״ה אמרו דמרובה מהא .דאורייתא דהוי זכור מש׳

 ובירושלמי תלתא ותיקן עזרא שבא אלא בתורה קורין שיהא במדבר
 שנאמר כו' בתורה קורין שיהא לישראל להם תיקן משה אמרינן נמי

 ימים ג' דוילכו מקרא שדרשו דמה ניחא הנ״ל ולפי כו׳ משה וידבר
 או בק״ש שנצטוינו מה דלפי וגס .אסמכתא רק הוי מיס בלא

 בציבור התורה דקריאת לתקנה צריכין לא ובקומך בשכבך בד״ת
 מה הוא הנביאים שתקנו ומה .מים בלא ימים ג׳ וילכו משוס
 כתובה הזו התקנה אין וא״כ אק״ש שנצטוינו קודם מעצמם שעשו

 דאמרי' )אהא בקושיתס במגילה התום׳ כתבו שפיר וא״כ בתורה
 ס״ד דאי נאמרה לשון בכל כולה התורה כל רבי קסבר לימא

 והיינו .דרבנן התורה דקריאת והיה( למכתב ל״ל נאמרה בלה״ק
 שייך דאיך .הקשו שפיר וא״כ .מעצמם הנביאים תקנת דהיתה

לשון בכל נאכנרת ק״ש תהא שלא למעט והיו נאמר שע״ז לומר

כמי הא
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 אינה בעצמה התורה וקריאת .לשון בכל דנאמרת קרה״ח כמו
 הלא מהירושלמי ומ״ש .מעצמם הנביאים תקנת אלא התורה מן

:בזה הירושלמי על חלוק דבבלי בע״ה אצלינו נתבאר
שכתבו להולמם קשים )יג.( בברכות התום׳ דברי מיהו אך )ה(

 לקרות דמנילה פ״ב רש״י פי׳ נאמרה בלה״ק וז״ל 1
 דאתא ומקמי קרה״ת תיקן עזרא דהא נהירא ולא בתורה.

 דברי שפירשנו כמו היא נכונה קושייתם עיקר כי ואס .ל״ל והיה
 דאתא ומקמי קה״ת תיקן עזרא דהא לשונם מ״מ .בע״ה התום'

 דמשמע דב״ק סוגי' נגד לכאורה דהוא תמוה הוא ל״ל והיה
 דס״ל בע״ה ליישב ונראה .עזרא קודם נתקנה קרה״ת דעיקר
 לא שעדיין משוס הוא קרה״ת ראשונים נביאים דתקנו דהא לתום׳
 פעמיים ק״ש על שנצטוו מכיון אבל .יום בכל ד״ת או ק״ש על נצטוו

 א׳ יום דאפי׳ מיס בלא ימים ג׳ וילכו שייך לא שוב יום בכל
 תקנתם נכללה ממילא שכן וכיו; תורה בלא להיות יכולים אין

 בכל ללמוד שצריך ובקומך בשכבך כו׳ בס ודברת המצוה בכלל
 וילכו משום הנ״ל בזמנים לקה״ת שוב צריך ואין ד״ת עכ״פ יום
 בציבור בתורה שיקרא ותיקן עזרא מזר ואח״כ .מיס בלא ימים ג'

 ומאי יום. בכל תורה דברי או ק״ש שקורא אף הנ״ל בזמנים
 דתניא מתקנא הוי מעיקרא והא תיקן עזרא דמרובה בגמ' דפריך

 התקנה ותיקן מזר דעזרא דמשוס למימר לי׳ ניחא לא כו׳ וילכו
 ותיק; יום בכל שנתחייבנו כק״ש או בד״ת שמכללה הראשונה

 וה׳. בב׳ ששבת מקודם שהיתה כמו בציבור בתורה לקרות
 עזרא תיקן תקנות עשר ומלשין .חדשה עזרא תקנת אין דא״כ

 ואס התקנות שאר כמו עזרא שתיקן חדשה תקנה דהוי -משמע
 בתקנות למושבה לו היה לא ויסד שחזר הוא הראשונה התקנה רק

 בהתקנה לחדש הוסיף שעזרא משני וע״ז .עזרא שתקן החדשות
 תלתא גברא הד תקנו דמעיקרא והיינו בראשונה היה שלא מה

 .בנמ׳ שם כמ״ש פסוקי ועשרה גברי תלתא תיקן ועזרא פסוקי
 קה״ת תיקן עזרא דהא שכ׳ בע״ה מאוד נכונים התום׳ דברי וא״כ

 מעת דקה״ת התקנה נהוגה היתה לא עזרא דקודם והיינו כו׳
 מדברי עכ״פ .כנ״ל יום בכל פעמיים ד״ח או ק״ש טל שנצטוינו

זכור פ׳ לבד בציבור דקרה״ת דס״ל ברור נראה התום׳
:דרבנן הוי

פ׳ שבסוף הדרשות שני במגילה הביא הרי״ף הנה אך )ו(
 דרשת הביא ובפ״ד דילן הגמ׳ דרשת הביא העיר בני 1
 העיר זה ובכל דב״ק הגמ׳ דרשת גס הביא לא ולמה הירושלמי

 הירושלמי דרשת דגם ז״ל להרי״ף דס״ל מזה ונראה כת״ר גם
 י״ג כפ׳ כ״מ ועיין בעלמא אסמכתא רק הוא משה מוידבר

 מצוותן משה מוידבר במשנה דדרשי׳ הא דגם שכ׳ תפלה מהל׳
 מה א״ש והשתא .אסמכתא רק הוי בזמנו אחד כל קורין שיהיה
 ימים ג׳ מוילכו הבבלי דרשת ולא הירושלמי דרשת הרי״ף שהביא
 כתב בזה וכיוצא יותר. פשוטה היא הירושלמי דדרשת משום
 מו״מ( מהל׳ )פ״א הרמב״ס על והל״מ כ״ש בפ׳ הרי״ף על הר״ן

 זו דדרשה משום כמותו הלכה שאין אף דחזקי׳ דרשה שהביאו
 דרבנן דקה״ת הרי״ף דדעת ראיה להביא ויש .ביותר פשוטה

 הרי״ף ומפרש וגרים אפי׳ מהדר ששת ר' מייתי )ה.( דבברכות
 הוי ואי .שם בתום׳ והובא .אומנתו תורתו שהיה שאני דר״ש
 אפי׳ לק״ש דמפסיקין )יא.( בשבת אמרינן הא דאורייתא קה״ת
 לקרה״ת גס וא״כ דאורייתא שהי׳ משום ופירש״י אומנתן תורתן

 .דרבנן דקה״ת אלא אומנתן שתורת; מי להפסיק צריכין היו
 בברכות למ״ד לק״ש דמפסיקין דשבת ממתני' קשה באמת הנה אך

 הוי דק״ש משום צ״ל וע״כ .מתפלה ק״ש מ״ש דרבנן ק״ש )כאי(
 של אפי׳ מצוה לשאר ראי' אין וא״כ טפי המיר ולכן עומ״ש קבלת
 )סי׳ ארי׳ השאגת גס הי׳ שכן אף אמנם .מפסיקין שאין תורה

 מוכרח אינו לכאורה מיהו דרבנן. ק״ש למ״ד דשבת מחני׳ א׳(
 בגמ׳ שם כדאמר דאורייתא ויציב דאמת מודה דמ״מ די״ל
 טפי ניחא ויציב אמת ננשום להפסיק לי׳ דמבעי וכיון

 גבי בגמרא שם כדאמר תרתי בה דאית שמע קריאת שיאמר
 - אמת דבשביל אינו זה אך כו׳( ספק ד״ה חוס' )ועיין קרי בעל
 זמנה דאין למודו שיגמור לאחר להניחה ויכול להפסיק א״צ ויציב

 אבל דכתיב הוא אק״ש ובקומך בשכבך כתיב דכי ק״ש כמו עוברת
 כדמוכח ק״ש כזמן קבוע זמנה יצי״מ גס באמת מיהו .לא יצי״מ

 הנשיא יהודה דר׳ ק״ש גכי )יג.( בברכות דאמרינן מהא נמי
 פירש״י וגומרה א״ח או וגומרה חוזר לי׳ ומבעי׳ כו׳ ישראל שמע
 רבי בר ר״ש וגומרה א״ח אמר קפרא בר התלמידים שעמדו לאחר
 דאמינא לדידי בשלמא רבי בר לר״ש ב״ק א״ל וגומרה מוזר אומר
 אלא יצי״מ בה דאית אשמעתא רבי דמהדר היינו וגומרה א״ח

 יצי״מ להזכיר כדי לאהדורי לי׳ למה וגומרה מוזר דאמרח לדידך
 בזמן קבוע זמנה יצי״מ דגם אלמא ק״ש בזמן פירש״י בזמנה

 דאפי׳ לק״ש מפסיקין בשבת דתנן מאי לכו״ע א״ש וא״כ .ק״ש
 טפי ועדיף לאמו״י להפסיק צריך מ״מ דרבנן ק״ש למ״ד
 אמר תרתי נמי הנשיא יהודה ור׳ .תרתי בה דאית ק״ש לומר
 ק״ש ולמ״ד .יצי״מ בה דאית אשמעחא ומהדר ישראל שמע

 הי׳ מ״מ אומנתו תורתו היה ודאי הנשיא דר״י דאף היינו דרבנן
 לאהדורי יכול דהוי מכיון אלא .תרתי בה דאית ק״ש לומר צריך

 אמר אלא דק״ש פרשיות ג׳ כל לומר לו הוצרך לא דיצ״מ אשמעתא
 מכמיס דברי לקיים דיצי״מ ושמעתא מ״ש קבלת שהוא ישראל שמע

 אף תרתי בה דאית ק״ש לומר אומנתו שתורתו למי אף שהצריכו
 דבעי דהא י״ל מיהו .כנ״ל יצי״מ בשביל הוא ההפסק דעיקר

 שכיבה כתיב לא דמדאורייתא דרבנן הוי ק״ש בזמן יצי״מ לומר
 חייך ימי מכל במשנה כדדרשי' ולילה יום אלא יצי״מ גבי וקימה

 לבר כן צ״ל וע״כ ק״ש בזמן לאומרה תקנו דחכמים אלא כו׳
 לאהדורי ל״ל וגומרה חוזר דאמרת לדידך ב״ר לר״ש דפריך קפרא
 .ק״ש בזמן יצי״מ לאמר בשביל להפסיק צריך דאין מזה משמע

 דעכ״פ כיון היינו בזמנה יצי״מ להזכיר כדי ב״ר ר״ש דמשני והא
 אשמעתא רבי מהדר לכן ק״ש בזמן לאומרה מצוה מדרבנן הוי

 תקנתא מקיים וגס מידי מפסיק לא דהשתא יצי״מ בה דאית
 ק״ש דלמ״ד לק״ש מפסיקין בפי׳ לומר מוכרח וא״כ דרבנן
 הש״א. וכחי׳ עומ״ש קבלת משוס הוא דמפסיקין הא דרבנן

 דק״ש משוס הטעם רש״י כ׳ באמת למה לדקדק יש אכתי ך6
 אבל עומ״ש קבלת נמי דהוי משוס דוקא באמת דלמא דאורייתא

 .אומנתן שתורתן מי מפסיקין אין דאורייתא מצוה שאר בשביל
 דאורייתא ק״ש דקיי״ל האמת לפי כתב דרש״י צ״ל ע״כ אלא

 דאי בסברא נכון וטעמו .עומ"ש קבלת טעם בלא אף מפסיקין
 אומנתו שתורתו נוי אפי׳ באמת יפסיק לא אמאי דאורייתא ק״ש
 מצוה שהיא ק״ש ומצות תורה תלמוד תרתי איכא כק״ש והא

 הראי׳ קמה זה ולפי כו׳( גדול ד״ה י׳ ברכות תום׳ )ועי' מיוחדת
 לא אמאי דאורייתא דהוי דא״א דאורייתא לאו דקה״ת מהרי״ף

 תרתי איכא בקה״ת מ״מ .אומנתו שתורתו אף ר"ש מפסיק היה
 מהרי״ף בע״ה הוכחנו הנה .בציבור קה״ת ומצות תורה תלמוד

כו' משה דוידבר וקרא דרבנן קרה״ת הוי הירושלמי לפי דנם
:הכ״מ כמ״ש בעלמא אסמכתא רק הוי

 מה על דברים לקחת בע״ה בזה עוד לי יש אמנם )ז(
 זה הנה להרמב״ס. בסה״מ זה בענין שמצאתי

 מה שכל התבאר וכבר .ראשון שורש בסה״מ הרמב״ס לשון
 .מדרבנן ג״כ הוא רבינו משה אחר שעמדו ונביאים חכמים שתקנו

 קול בת יצא וערובין ידים שלמה שתקן בשעה אמרו ובבאור
 שערובין אחרים במקומות ובארו לבי ושמח בני הכם ואמרה

 מה שכל לך התבאר הנה סופרים מדברי וידים דרבנן יקרא
 אחר כתב ב׳ בשורש והרמב״ן .דרבנן נקרא משה אמר שתקנו
 שמשב כמו איננו זה שגס דעתי ולפי וז״ל הרמב״ס לשון שהביא

 במקרא נכתב ולא נביאים שתקט או שלמה שחקן מה אבל
 כו׳ וידים עירובין ומכללם מדבריהם ס׳ בלא הוא בנבואה

 מן שקבלו מה כגון המעשים מן מעשה דרך במקרא הנכתב וכן
 דשבת שבות וכן כו׳ הרבו הדבר ובפרץ כדכתיב כו׳ המעשרות

 מלבד לחורה סייג ועשו עליהם שקבלו וקבלה חומרו זה כל כו׳
 ואפי׳ ס׳ בלי הס מדרבנן וכולן כו׳ עזרא שתקן תקנות כמה

 משה שאמרו כמו הס מדרבנן עצמו ע״ה רבינו משה של תקנותיו
 וכן כו׳ דרבנן והם אבלות ימי ושבעת המשתה ימי שבעת להם תיקן

 של בענינו ודורשין שואלין שיהא לישראל להם תקן משה אמרו
 עכ״ל תורה דבר כו׳ הצואה בדרך בנביאים שכ׳ מה אבל כו׳ יום

 כי נ״ל וז״ל הרמב״ס דברי לתרץ כתב אסתר ובמגלת .הרמב״ן
 כדברי ממש הוא בנביאים שבאו הפסוקים בטנין הרב כונת גס

 הרמב״ן
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 שתקנו. מה שכל התבאר וכבר שכ׳ מלשונו נראה וזה .הרמב״ן
 .מדרבנן ג״כ הוא ע״ה רבינו משה אחר שעמדו ונביאים חכמים

 שבא מה לכל ולא דרבנן קורא הנביאים לתקנות דוקא הנה
 בתורה בפי' באו ולא מהם יצאו אשר המצות בודאי כי במקראותי׳

 אסתר. מגלת בעל עכ״ל אצלם בקבלה היה כי לומר לנו יש
 בפרט והרמב״ן הרמב״ס בין מחלוקת שום דאין מזה משמע

 גדולה מחלוקת אסתר מגלת בעל מדברי מתבאר באמת אך . זה
 מיירי לא אסתר מגלת בעל שפי׳ מה דלפי ורמב״ן הרמב״ם בין

 אלא ציווי בלשון הנביאים בדברי שמצינו במה בזה הרמב״ס
 שעמדו ונביאים חכמים שתקנו הרמב״ס ממ״ש וא״כ הנביאים בתקנת

 מה שכל אח״כ דברנו וכפל . דרבנן הוא ע״ה רבינו משה אחר
 עצמו משה שתיקן דמה משמע דרבנן נקרא משה אחר שתקנו

 של בענינו ודורשין דשואלין משה דתיקן הא וא״כ .דאורייתא הוי
 שתיקן מה דאפי׳ הרמב״ן דעת אבל דאורייתא הוי לפי״ז יום

הוי יום של נענינו דשי״ל הא כגון ע״ה בעצמו רבינו משה
:צוואה בלשון בתורה נכתב שלא כיון דרבנן

 זה גס חשב לא אמאי הרמנ״ס על יקשה לפי״ז אבן )ח(
 דלדידי׳ כיון יום של בענינו דשו״ד הא המצות במנין ׳

 ימי שבעת תיקן ע״ה דמש״ר הרמב״ן מ״ש ועוד דאורייתא הוי
 ודאי והא דאורייתא זה גם יהיה הכי אבלות ימי ושבעת המשתה
 סרמנ״ן וכמ״ש באבל המיקל כד׳ הלכה וכדקיי״ל דרבנן הוי דאבילות

 בכלל היא יום של נענינו דשו״ד משוס ליישב יש הא׳ קושי׳ מיהו
 השייכים דינין תורה ללמוד מחויב דביו״ט דהיינו .דת״ת מצוה
 היא כי מיוחדת במצוה למנות שייכות אין וע״כ .הימים לאותן
 ז׳ בשורש ז״ל הרמב״ם זה ענין שביאר וכמו ת״ת מצות מתנאי

 קשה ודאי הב׳ קושי׳ אמנם .המצות דקדוקי למנות ראוי שאין
 הוא תורה דדין אבל( מהל׳ )בפ״א כתב עצמו שהרמב״ס ובפרט
 אלא תורה דבר אינם ימים דז׳ אבלות אבל ראשק דיוס אבלות
 מדברי׳ שמוכח מה סותר לכאורה זה הרי וא״כ .מרע״ה תקנת

 מהלכות בפי״ג הכ״מ מ״ש וגס .דאורייתא הוי מרע״ה דתקנת
 מועד בכל בתורה לקרות ע״ה רבינו משה תקנת לענין תפלה
 דדרשי׳ וקרא דרבנן רק דהוי יום. של בענינו ושו״ד ומועד

 אסמכתא רק הוי ה׳ מועדי את משה וידבר דמגילה במתני׳
 דאורייתא הוי משה תקנת אי דממ״נ תמוה לכאורה .בעלמא

 דמשה הוא אמת ודאי זה דבר מ״מ אסמכתא דהוי בכך מה א״כ
 אינו דהרמב״ם ס״ל הכ״מ דגם ע״כ אלא .דאורייתא והוי תיקן

 ציווי בלשון כתוב שאינו דכל אלא הרמב״ן עם זה בפרט מחולק
 דרשה הוי א״כ דרבנן הוי תקנה רק והוי הנביאים בדברי
 ציווי בלשין נכתב דלא כיון מ״מ ה׳ מועדי את משה מוידבר גמורה

שאר כתקנת והוי משה תקנת אלא הוי דלא תורה כדין הוי לא
:דרבנן דהוי הנביאים

 בפ״א לשונו העתק עפ׳יי נ״ל הרמב״ס דעת וליישב )ט(
 אלא התורה מן אבילות ואין שז״ל אבל מהל׳

 תורה דין אינו ימים השבעה שאר אבל כו׳ בלבד ראשון ביום
 תורה נתנה ימים שבעת אבל לאביו ויעש בתורה שנאמר

 וז׳ אבילות ימי ז׳ לישראל להם תיקן רבינו ומשה הלכה ונתחדשה
 ט׳ לאביו ויעש כתיב היה דאס מזה נראה הנה . המשתה ימי

 דכתיב ואף דאורייתא ימים ז׳ אבילות דין היה תורה מתן לאחר
 הוי בתורה כן שכתוב כיון מ״מ צוואה בלשון ולא מעשה בלשון

 שתקנו דמה שכתב במה הרמנ״ס כוונת י״ל והשתא .דאורייתא
 בספריהם שכתוב בדבר אפי׳ היינו .דרבנן הוי משה לאחר הנביאים

 .דרבנן אלא אינה תקנתם מ״מ .הרמב״ם כמ״ש מעשה בדרך
 מש״ר תקנת והיא מעשה בלשון אפי׳ בתורה שכתב דבר אבל
 נענינו ודורשין שואלין כמו צוואה בלשון בתורה כתובה שאינה אך ע״ה

 מועדי את משה וידבר מעשה בלשון בתורה כתוב שהוא יום של
 דאורייתא הוי בתורה שכתוב כיון מ״מ משרע״ה תקנת והיא ה׳

 משא״כ ;שאחריו נביאים מתקנת משרע״ה תקנת חלוקה ובזה
 המשתה ימי שבעת כמו כלל בתורה כתובה שאינה משרע״ה בתקנת

 שוה בזה .תורה מתן לאחר בתורה נאמר שלא אבילות ימי וז׳
 ליישב אפשר היה בזה כי ואמת .שאחריו הנביאים תקנת עם היא

יח ארח ר״א
 הוי לא דאי אסמכתא הוי כו׳ משה דוידבר שכתב הכ״מ דברי

 דאס יקשה אכתי מ״מ .כנ״ל גמור תירה דין לו היה אסמכתא
 שתקנו דתקנות הרמב״ם כתב למה א״כ .אסמכתא דהוי נאמר

 עצמו משה תקנת ולא דמשמע דרבנן הוי משרע״ה לאחר הנביאים
 כתובה לא שו״ד דגם נאמר אס למעט בא משרע״ה תקנת ואיזה

 הוי זו גם א״ב .אסמכתא רק הוי מוידבר דדרשי׳ והא בתורה
 צ״ל ע״כ אלא .דאורייתא דהוי מצינו אחרת תקנה ואיזה .דרבנן
 וכן .מוידבר דדרשי׳ הא גמורה דרשה דהוי להרמב״ס דס״ל

 הוצרך למה כו׳ משה וידבר ד״ה מגילה בסיף רש״י דעת ג״כ משמע
 ואתי מיותר דקרא לרש״י דס״ל משמע כו׳ וידבר כאן לכתוב

 תפלה מהל' בפי״ג הכ״מ מ״ש וגס .גמורה דרשה והוי זו לדרשה
 היא תקנתא גופה התורה דקריאת היא אסמכתא ודאי והא וז״ל
 התורה דקריאת דנהי ההכרח ידעתי ולא .י״ב בפ׳ שנתבאר כמו

 של בענינו ביו״ט קה״ת מ״מ לחוד תקנתא אלא הוי לא בשבתות
 דשו״ד דדרשי' הא דבאמת וי״ל .דוידבר מדרשה מה״ת הוי יום

 רק זהו בצבור בתורה לקרות אך גמורה דרשה הוי מוידבר
 וגס ביחיד אפי׳ יו״ט דיני בלימוד סגי התורה ומן .דמשה תקנתא

 בצבור בתורה קורין שיהא תקן ומשה .ע״פ שנאמרו הלכות אפי'
 שוס דאין ס״ל הרמנ״ן אבל הרמב״ם דעת זהו .יום של בענינו

 דרבנן הוי וכולן .הנביאים שאר לתקנות משה תקנת בין מלוק
 בתורה דכתוב ואף .דרבנן ג״כ הוי בענינו דשו״ר התקנה ואפי'
 כדין הוי לא צוואה בלשון נאמרה שלא כיון מ״מ .משה וידבר
 דהוי מעשה דרך בתורה דכתיב במידי מודה דהרמב״ן א״נ תורה

 דס״ל אלא הנביאים בס' הכתובה למלתא דמי ולא כראורייתא
 יש ולפי״ז .בעלמא אסמכתא רק הוי מוידבר שו״ד דדרשי' דהא

 דרבנן דקה״ת בפשיטות שתפשו התום׳ על שתמה הב״ח על לתמוה
 לקה״ת דילפינן ומהא .במדבר ימים ג׳ מוילכו בגמ׳ דדרשי׳ מהא

 .דאורייתא דהוי מזה להב״ח ליה ופשוט .משה מוידבר בירושלמי
 שו״ד דילפינן הא דאפי׳ הרמב״ן של דעתו מבואר הנה הנ״ל ולפי

 פליג שהרמב״ס בע״ה שביארנו ואף .דרבנן הוי משה מוידבי־
 דרבנן דהוי פשיטא ימים ושאר בשבתות בקה״ת מ״מ בזה עלי׳
 דפשיטא דאורייתא דהוי לומר מקום דאין ודאי דילן הגמ׳ דלפי

 תורה דדברי כנ״ל אסמכתא רק הוי ימים ג׳ דוילכו דדרשה
 כל מהוי תורה אלא מיס דאין יליף ואיך ילפינן לא קבלה מדברי

 דמשוס דאמרי' אלא קה״ת כלל נזכר לא דבקרא ותו .כו׳ צמא
 ונביאים משרע״ה להם תקנו ונחלשו תורה בלא ימים ג׳ דוילכו
 תקנת רק והוי כלל בכתוב נזכרה לא קה״ת תקנת וא״כ .קה״ת

 בק״ש שנצטוינו דאחר לפמ״ש ופשיעא .דרבנן הוי ולכ״ע הנביאים
 להירושלמי אפי׳ אלא .הנ״ל לתקנה א״צ דשוב יום בכל פעמיים
 המצוה בעיקר חלוק דאינו י״ל מ״מ כו׳ משה מוידבר לה דמפיק

 שמוכח וכמו דוידבר אקרא בירושלמי דאסמכוה אלא דרבנן דהוי
 ור״ח בשבתות בתורה הקריאה וא״כ .הכ״מ וכמ״ש כנ״ל מהלי״ך

כדרבנן דהוי לחוד הנביאים תקנת הוי לכ״ע ודאי וחול
:והרמב״ן מהרמב״ס

 שיוציא לענין כדאורייתא הוי אס ביו״ט בקה״ת לדין שיש אלא )י(
 ורש״י הרמב״ם דלדעת ונראה .הרביס את הקטן

 לקרות שתקנו דמה אך . דאורייתא הוא יוס של נענינו דשו״ד
 תקנת אלא דאורייתא הוי לא שו״ד משוס המועדים בענין בתורה

 קה״ת דנתקנה דאורייתא הוא המצוה דשורש כיון מ״מ .הנביאים
 שנתקן דמה אך לכן דאורייתא מצוה הוא וזה .שו״ד משוס במועדים

 תורה דין מ״מ .דרבנן הוי בצבור קה״ת דהיינו האופן בזה זו מצוה
 לברכת מניין ת״ר מח:( ■)בברכות דגרסי׳ לה אמינא ומגא . לה יש

 את הזן ברכת זו וברכת ושבעת ואכלת שנאמר התורה מן המזון
 זו ושבעת ואכלת צריך אינו אומר רבי הזימון ברכת זו אלהיך ה׳

 ויש יעוי״ש נפקא אתי לה׳ מגדלו הזימון ברכת אבל .הזן ברכת
 דלרבי אלא לרבי ת״ק בי; לדינא נפקותא דאין דמשמע לדקדק

 ולכאורה .מגדלו ליה דנפקא אלהיך מה' הזמון ברכת לדרוש א״צ
 מגדלו הזמון ברכת ילפי׳ כי וא״כ .קבלה דברי הוי גדלו והא קשה

 הזמון ברכת הוי אלהיך מה׳ ליה נפקא וכי .דאורייתא הוי לא
 אלו דרשות דנאמת לומר שיש אלא הזן ברכת כמו דאורייתא נמי
 נפיק מ״מ דאורייתא הוי המזון דברכת ואך בעלמא אסמכתות הוי

מ!
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 ואסמכינהו ברכות הג׳ חלו דתקיט אלא .אחת בברכה התורה כנן
 כמ״ש הקטנים על מזמכין אין אמאי לכאורה יקשה וא״כ .אקראי
 כיון צ״ל ע״כ אלא דרבנן הוי הזמון דברכת כיון )מ״ה.( במשנה
 המצוה לעשות דתקנו הוא ורבנן דאורייתא המזון ברכת דעיקר
 כעין רבנן דתקון דכל תורה דין לתקנתם גס יש זה באופן

 )בגיטין כמ״ש התורה מן עיקר לה דאית במלתא תקון דאורייתא
 דהוי ורש״י הרמב״ם לדעת במועדים בקה״ת נמי י״ל וא״כ סד:(

 מקרא דמפקינן יום של בענינו שו״ד משום עכ״פ מדאורייתא עיקרו
 התורה בלימוד יוצא התורה דמן 4דאן ה׳ מועדי את משה דוידבר
 בסדר זו למצוה רבנן דתקינו כיון מ״מ שבע״פ תירה ואפי׳ ביחיד

 כמו הרבים את מוציא הקטן שאין לענין כדאורייתא כולה הוי הזה
:טעמא מהאי לזמון מצטרף שחין כנ״ל בזמון

 שיעורא כשאכל לאכילה מברך דבן מהא קשה לפי״ז מיהו )יא(
 דרבנן שיעורא והא כ:( )בברכות כדאמרי׳ דרבנן ”

 דעירובין פ״ק סוף בהג״א נמי וכדמוכח דאורייתא עיקרו הוי מ״מ
 .בדאורייתא עיקר לו אין לה חשבי׳ מערבין בכל ובפ׳ וז״ל שכתב
 כדי עיקר לו אין לה חשבינן בפירוש כתובה שחינה כיון י״ל מיהו
 הוי דאי מזה משמע עכ״ל הירושלמי על תלמודינו יחלוק שלא

 תחומין חשבינן הוי בפירוש בתורה כתובה מיל די״ב חמומין
 דבר דאיסורו מלתא דכל אלמא .בדאורייתא עיקר לו יש דאלפים

 עיקרו הוי קטן בשיעור ג״כ החמירו ורבנן גדול בשיעור אלא תורה
 מחייב דרבנן שיעורא אכל אס המזון ברכת לענין וה״נ דאורייתא

 גדול דבשיעור כיון דאורייתא עיקרו הוי מ״מ דרבנן המזון בברכת
 ור׳ ד״ה )טו. בברכות התום׳ מיהו .דאורייתא בהמ״ז חיוב הוי

 חת מוציא הקטן אין אמאי ממגילה ע״ז הקשו כבר כו׳( יהודה
 תירוצים ב׳ ותי' דרבנן הוי מגילה והא דר״י לרבנן במגילה הרבים

 ובקל מדאורייתא יותר יתירה חומרא שהיא בהמ״ז דשאני א׳
 בכזית או עצמם על החמירו והם לקמן כדאמרי׳ כנמנה נפטרים

 שהקטן דמיירי דרבנן חד אלא בקטן ליכא התס א״נ .בכביצה או
 גבי הכא אבל דרבנן ומוציא מדרבנן אתי לכך שביעה כדי אכל
 יכול אינו דרבנן והקטן דרבנן דהמגילה דרבנן תרתי איכא קטן

:דרבנן חד אלא דליכא היכא להוציא

 השני תירוצם על הקשו )יט:( במגילה התום׳ הנה אך )י□
 אמרי יוסף ור׳ ששת דר׳ )קטז:( בפסחים דקאמרי' 1

 בזה״ז מצה דסברי משום אחרים ומוציאין פסחים בלילי אגדתא
 דהא דרבנן תרתי דהוו אינהו אתי היכי קשה שפי' מה ולפי דרבנן
 אלא וליכא דרבנן דהוי המרים ומפקי אגדתא מלומר פטור סומא

 מכלל התם דפריך .תמוה קושייתם דלכאורה אלא • דרבנן חד
 מצה דאמר הוא ראב״י והא דאורייתא בזה״ז מצה סבר דראב״י

 לר״ש תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל קסבר דרבנן בזה״ז
 ומסיק תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל ודאי הא נמי ור״י

 דעיקרו דמידי אמרי' סד.( )בגיטין והנה .דאורייתא סומא דס״ל
 דל״ל ומלתא תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל אמרי׳ דאורייתא

 וא״כ תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל ל״א דאורייתא עיקר
 דאורייתא וכעין בדאורייתא עיקרו מיהת הוי בכזית דאפי׳ בהמ״ז

 מהתם אדרבה וא״כ .בסומא התם כמו קטן ליה מפיק ולא תקון
 דאכילת להתוס׳ דס״ל צ״ל וע״כ .קושיא ולא התום' לסברת ראיה
 הראשון בתי' שכתבו מה מטעם דאורייתא עיקרו חשיב לא כזית

 התי׳ לפי להו ניחא דלא ואף .יתירא חומרא הוי בכזית דבהמ״ז
 גס להתוס׳ להו סבירא מ״מ .בהכי ממגילה הקושיא ליישב הב׳
 כנ״ל בדאורייתא עיקרו בהמ״ז הוי לא טעמא דמהאי השני בתי׳
 דמגילה דכיון משוס קכנא בתי׳ להו ניחא לא ממגילה דקושייתס אלא
 ולומר ביניהם לחלק אין דרבנן הוי בכזית הכנזון וברכת דרבנן הוי

: ממגילה טפי קיל המזון בברכת דכזית

 הזה בזמן מצה דסובר דמאן מבואר הנ״ל לפי הנה אך )יג(
 לי תמוה וא״כ .בדאורייתא עיקרו כניהת הוי דרבנן י

 דקטן חסדא ר׳ אהאןדאמר התם דפריך סד:( )דף דגיטין כנסוגיא
 שפחתו ע״י דמזכה מבואות דשתופי מההיא .לאחרים זוכה אינו

 וורדאן אשתיק ר״ח אמר דרבנן מבואות שתופי שאני ומשני הקטנה

או״ח
 ואידך תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל למימר ליה הוי מאי

 מלתא אבל התורה מן עיקר דא״ל במלתא כו׳ כלדתקון אמרי׳ כי
 מ״ש על מערימין אויא ר׳ מתיב וקאמר לא התורה מן עיקר דל״ל
 שתי אתיא דלא אלא כו׳ העברים ושפחתו כו׳ אדם אומר כיצד

 הוי דלא צ״ל וע״כ .דרבנן בזה״ז במעשר במ״ע הכא שערות
 דאורייתא כעין רבנן דתקון כל תקשי דאל״כ בדאורייחא עיקרו
 עיקרו מ״מ דהוי דרבנן בזה״ז מצה דלמ״ד מ״ש וא״כ .תקון

 באופן דגיטין סוגיא שפי׳ יהושע בפני ראיתי אמנם .דאורייתא
 מהו׳ הנפלא להגאון אמת דברי בס׳ וראיתי יעי״ש שפיר שיתיישב

 בזה״ז דתרומה במ״ש דרבנן ארעא ס׳ על שהשיג דוד בכ״ר יצחק
 הנה הנ״ל ולפי .הנ״ל דגיטין מסוגיא התורה מן עיקר לה יש

 הנ״ל דפסחים בנמ׳ שורש להם יש דרבנן ארעא ס׳ בעל דברי
 ומסוגיא דאורייתא עיקרו מ״מ הוי דרבנן בזה״ז מצה דלמ״ד דמוכח
 עכ״פ .יהושע הפני שם שפי׳ מה לפי סתירה שום אין דגיטין

 בדאורייתא שעיקרו דכל בע״ה היטב באר זה מכל מבואר הנה
 למ״ש נכונה ראיה ומזה .חובתו ידי הגדול את מוציא הקטן אין

 עיקרו עכ״פ הוי ורש״י הרמב״ם לדעת ביו״ט התורה דקריאת דכיון
 מוציא הקטן אין יום של בענינו ודורשין שואלין משוס דאורייתא

:בקריאתו הרבים את

 ובר״ח בשבתות התורה בקריאת לדין נבוא הנה מעתה )יד(
 ו׳( ס״ק רפ״ב )סי׳ כתב המג״א הנה .ובחול

 מקרא דלהיות .קטן ואפי׳ שבעה למנין עולין הכל בשו״ע אמ״ש
 מלונדרש הר״מ בשם כן והביא שערות ב׳ שיביא עד יכול אינו

 ז׳ למנין עולין הכל דאמרי' דהא צ״ל ולפי״ז .מ״ג סי׳ ב״י מתשו׳
 ממתני׳ ע״ז וקשה . קורא כשגדול היינו כג.( )מגילה קטן ואפי׳
 .בזה שהעיר בפמ״ג וראיתי בתורה קורא קטן כד.( )מגילה דתנן
 קריאת לענין תרפ״ט סי׳ בשו״ע אמ״ש לפי״ז לכאורה דקשה אלא

 יש אמנם .מקה״ת ומ״ש הגדול את מוציא הקטן דאין המגילה
 בתורה קורא דקט; אמתני׳ להרמב״ם המשניות בפי׳ דהנה ליישב
 המג״א גס וכ״כ .שלשה אחר דהיינו מהגאונים א׳ בשם כתב
 מברייתא באמת משמע כך והנה הע״ש ע״ש רפ״ב( )בסי׳ ה׳ ס״ק

 דכ״ש שלשה למכין קאמר ולא שבעה למנין עולין הכל דקתני
 דבשלשה המשניות בפי' שהביא הגאון כדעת ע״כ אלא שבעה למנין

 דהא לומר דיש ונראה .דמ״ש הטעם להבין ויש קורא הקטן אין
 הא אבל פב.( )ב״ק בגמ׳ כמ״ש עזרא מתקנת הוא שלשה דקרינן
 תקנת בזה מצינו לא משלשה יותר ויו״ט ייוה״כ בשבתות דקרינן
 דהוי שלשה דלענין י״ל והשתא .חכמים תקנת היא אלא עזרא
 מוציא הקטן אין ולכן מדרבנן ממור קבלה ודברי עזרא תקנת
 גס לקרוא יוכל חכמים תקנת דהוי משלשה יותר אבל .בהם

 קשיא לא והשתא דרבנן ומוציא דרבנן דאתי אמרים ומוציא הקטן
 קבלה דברי נמי דהוי משום הגדול אח מוציא הקטן דאין ממגילה י

 ביארנו כאשר הגאון דעת ולפי .הגדול את בהם מוציא הקטן ואין
 את מוציא דהקטן ומגילה בברכות התום׳ קושיית מיושב בע״ה
 דמגילה משוס .מוציא אינו ובמגילה .דרבנן שיעורא שאכל הגדול
 במחצית ראיתי מיהו דרבנן רק הוי בכזית בהמ״ז אבל קבלה דברי

 ה' למנין ביו״ט גם עולה הקטן אין דכן הע״ש בשם הביא השקל
 לעיין בידי אינו ע״ש ס' והנה .ד׳ למנין ובר״ח ו׳ למנין וביוה״כ

 הוי אלו בימים הקריאה כי ניחא ויוה״כ ביו״ט אמנם טעמא בו
 לא אמאי בר״ח אבל כנ״ל כו' משה מוידבר בדאורייתא עיקרו

: עזרא תקנת לא וגס המועדים בכלל אינו והא

 לדברי דרבנן בין לחלק ס״ל לא ע״ב התום׳ אמנם )טל(
 אברכת ממגילה מידי מקשי הוי לא דא״כ קבלה

 הגאון לשיטת זו קושיא ליישב כנ״ל דרבנן שיעורא באכילת המזון
 אמגילה מקה״ת קשה התום' לשיטת אמנם .הרמב״ם שהביא

 . בתורה קורא דקטן תנן קה״ת וגבי מוציא הקט! אין דבמגילה
 תקנה היתה קה״ת תקנת דעיקר התום׳ לדעת גס י״ל אמנם

 בלא ימים ג' יהא שלא ומשום שבדורו והנביאים ממשה קדומה
 תקן דעזרא אלא בתורה. קורא כשאחד אפי׳ סגי ובזה תורה
 במגילה כמ״ש כהנים ברכת כנגד )פב( במרובה כמ״ש ג׳ אח״כ
 להוציא בקה״ת שצריך במה וא״כ .הסף שומרי ג׳ כנגד או )כג.(

 השומעים



משנת שו״ת
 בשמיעתן יוצאים דהשומעיס גדול באחד אפי׳ באמת סגי השומעים

 .נהנים ברכת כנגד הנ״ל לתקנה הוא ג׳ שצריך ומה ממנו קה״ת
 כנגד ג׳ שיש הנ״ל תקנה מיקיים אכתי קטן מהם אחד אפי׳ וא״כ

 אחרים להוציא שצריך במגילה אבל .הסך שומרי או כהנים ברכת
 .קטן ולא גדול דוקא לקרותה צריך המגילה קריאת בשמיעת

 הימים בכל גדול אחד שיקרא בעינן עכ״פ התום' דעת לפי נמצא
 ירוחם ר׳ דעת והנה .הקטן אפי' לקרות יכול ואח"כ קה״ת שיש
 על שחולק קל״ה( )סי' בב״י שהביא כמו התום׳ כדעת ג״כ הוא

 )בסי׳ הב״י שהביא הר״ן ומדברי .הרמב״ם שהביא הגאון סברת
 עולין הכל וז״ל שכתב החום׳ כדעת שסובר ג״כ נראה רפ״ב(
 קטנים כולן שיהא ולא קאמר להשלים עולין פי׳ קטן ואפי׳ ז׳ למנין

 עכ״ל לגמרי מפקי לא נינהו חיובא בני דלאו דכיון נשים ולא
 גדולים ג׳ שיהא אבל קטנים כולן יהא שלא רק דהקפיד משמע

 .התום׳ כדעת דס״ל משמע וא״כ בדבריהם כלל נזכר לא זה
בפי׳ הנזכר הגאון כפי׳ ס״ל הערוך בעל נתן ורבינו הרוקח אמנם

:כנ״ל להרמב"ם המשניות

דביו״ט בע״ה למעלה המבואר עפ״י דמלתא מסהנא וטז(
 לדעת לחוש כלל לקרות יכול הקטן אין *

 הקטן יכול ובשבתות .דאורייתא הוי ביו״ט קה״ת דשורש הרמב״ס
 לצאת אחד הגדול יקרא וחנוכה ובר״ח .לכ״ע ואילך מג׳ לקרות
 דבכל אלא הקריאות בין שיטתו לפי חילוק )דאין התום' לדעת

 ובחול .קט! קורא והשאר בתורה( לקרות גדול א' צריך הקריאות
 הערוך בעל ור״נ המשניות בפי׳ הרמב״ם כשיטת להחמיר יש

 הקטן כ״א לקרות אחר שאין במקום אך .הקטן יקרא שלא והרוקח
 והר״ן התום׳ ע״ד לסמוך יש בחומש הגדול לפני לקרוא א׳ וצריך
 יודע שהוא כיון לקרוא הקטן יכול והשאר א׳ הגדול שיקרא ור״י

: בחומש לפניו אחד שיקרא מבלי בתורה לקרות

ה תשובה
 העיר סביב מחיצה להם לתקן עירי בני מאת נדרשתי

 הולכין העיר וסביב בשבת בעיר לטלטל להתיר
 ממזרח ונמשכת דרוס מצד העיר לאורך דווינא נהר נהרות שתי

 על אך .בדווינא ונופלת לדרוס מצפון פאלאטא ונהר .למערב
 יש דווינא נהר ובחופי מעשר יותר רחב נשר יש פאלאטא נהר

 המורדות כגון ארבע מתוך עשרה מתלקט שופעים שאין מקומות
: )איזוואזען( הנקראים העיר מרחובות

 תחלה לחתור אנו צריכין הנ״ל הנדון לפשר לבוא )א(
 לענין מחיצה משום נדון הנהר אם הדין בעומק

 אחד שצידו אחד במבוי מעשה )ח.( בעירובין גרסי׳ והנה . שבת
 אמר ולא רבי לפני מעשה ובא לאשפה כלה אחד וצידו לים כלה
 היתר מחיצות דקיימי בה אמר לא איסור איסור ולא היתר לא בה
 ומי שרטון הים ויעלה אשפה תנעל שמא מיישי׳ בה אמר לא

 חלון י״ט גבוה ברה״ר אשפה והתנן אשפה תנטל שמא מיישי׳
 לאשפה דרבים אשפה בין שני אלמא בשבת לה זורקין שע״ג
 וחכמים תנא אבדימי בר יוסף ר׳ אמר מאי ורבנן כו׳ דיחיד

 ריב״א אמר דאמרי איכא חכמים כדברי הלכה ר״נ אמר אוסרים
 מרימר חכמים כדברי הלכה אין ר״נ אמר מתירים וחכמים תנא
 כך שרטון הים יעלה שכנא חיישי׳ אמר באוזלי לסורא לה פסק
 היא שזו כ״י וכתב לפנינו גירסתה היא וכך הסוגיא הצעת היא
 ורשב״א רש״י גי׳ היא שזו הה״מ בשם והביא הרא״ש גי׳ ג״כ

 וז״ל ה'( הל׳ שבת מהל' )פי״ז כתב הרמב״ס אבל . והאחרונים
 א״צ רבים של לאשפה כלה אחד וצידו לים כלה אחד שצידו מבוי
 שמא חוששין ואין להתפנות עשויה אינה רבים של שאשפה כלום
 לה פסק מרימר והרמב״ס ר״ח דגי׳ הה״מ וכ׳ שרטון הים יעלה

 והרי״ף שרטון הים יעלה שמא חיישי' לא אמר באוזלי לסורא
 הר״ח גי׳ נמי היה שגירסתו לו שנראה הב״י וכ׳ זה כל השמיט

יט או״ח ר״א
 תיתי דמהי התירא משמע דמכנילא הכל השמיט וע״כ והרמב״ס

 הריב״ש דברי בב״י עוד והביא שרטון הים יעלה שמא למיחש לן
 בשני מפולש היה לא כו׳ כלה אחד שצידו המבוי דאותו בתשו׳
 פרוץ היה צדדיו שבשני אלא הי׳ מחיצות ג׳ של מבוי כי ראשיו

 עמוקה היתה הים ושפת לאשפה אחד ובצד לים אחד בצד קצת
 למבוי גמורות מחיצות שתיהן היו ולכן י׳ גבוה האשפה וכן י׳

 שמא הים וכן תנטל שמא יחיד של באשפה חוששין שהי׳ אלא
 וישאר המבוי מן עשרה עמוקה שפתו תהיה ולא שרטון יעלה

 מרש״י נראה וכן עכ״ל י׳ על יתרות פרצות הי׳ כי נפרץ המבוי
: כהריב״ש הסוגיא בפי׳

 צ״ל דלכאורה הרמב״ם בדעת לתמוה יש לכאורה והנה )ב(
 ס״ל בגמ׳ גירסתו לפי לשרטון ל״ח דס״ל דמרימר

 הלכה ופסק אר״נ דפליג אלא דריב״א וכל״ב מתירים דחכמיס
 אחד וצידו ליס כלה אחד דצידו דמבוי בההוא וא״כ כחכמים.

 כחכמים מרימר פסיק דהכי כחככניס נמי קי״ל יחיד של לאשפה
 לבי שטרא הרמב״ס מזכה איך וא״כ .כוותייהו עובדא ועביד

 דאשפה חששא ולענין דל״ח כחכמים פסק דשרטון דבחששא תרי
 קשה באמת הנה אך .וכנ״ל כחכמים דלא והיינו דחיישי׳ פסק
 חיישינן היתר בה אמר דלא דרבי בטעמא דאמר נופה בגמ׳
 הא לתרווייהו צריך ומה שרטון הים ויעלה אשפה תנטל שמא

 דחייש או קאמר או דאו ע״כ וצ״ל להתיר שלא סני חששא בחדא
 י״ל והשתא שרטון הים יעלה שמא דחייש או אשפה תנטל שמא

 ס״ל דמרימר אלא לאיסור הלכה דאמר אר״נ פליג לא דמרימר
 חשש לא לשרטון אבל אשפה תנטל שמא אלא חשש לא דרבי

 .ר״נ דפסק וכהלכה כמרימר הרמב״ס פסק א״ש והשתא .כלל
 ולפי והרמב״ס הר״ח אגירסת שכתב הה״מ כוונת ג״כ וזהו

: כו׳ אשפה משוס אלא אסרו לא וחכ״א כשאמרו דבריהם

 שס״ג( )בסי׳ שכ׳ הטור דברי לי קשיין הנ״ל דלפי אלא )נ(
 סתום חשוב לא ים מצדדיו שאחד סתום מבוי

 המחיצות כל לו שיש דמבוי משמע כו׳ הים יתייבש שמא דחיישי׳
 בדין שם הרמ״א וכן מחיצה חשובה לא ים מהן שאחת רק כראוי
 שכ׳ רבים של לאשפה כלה אחד וצידו ליס כלה אחד שצידו מבוי

 חולקים דיש הרמ״א כתב לשרטון דל״ח הרמב״ם דעת המחבר
 משמע מחיצה כאן ואין .שרטון הים יעלה שמא דחיישי' וסוברים

 וא׳ ליס כלה אחד שצידו במבוי הנ״ל בדין אוסרים חולקין דהיש
 שמא חיישי' רש״י וכגי׳ כמרימר והיינו .רבים של לאשפה כלה

 .שרטון הוא דהחששא ממרימר מוכח א״כ שרטון הים יעלה
 וחכמים דרבי דפלוגתא יחיד של לאשפה גס דחיישי׳ מנ״ל וא״כ

 מהיכי ממרימר לשרטון חייש דרבי דידעינן וכיון יחיד של באשפה
 דמתיריס בהא גס אחכמיס ופליג יחיד של לאשפה נמי דחייש תיתי
 אלא עלייהו פליג דלא אימא יחד החששות בשתי אפי׳ דר״נ לל״ב
 ליה מספקא מרימר דגם וכ״ת .דשרטון חששא דאיכא היכא
 כן לומר תיתי מהיכי לאשפה לשרטון אי חייש למאי ברבי

 ספיקא גופה ושרטון לשרטון רבי חש שמא מספיקא דמרימר
 פשיט דמרימר לומר מסתבר טפי שרטון הים ימלא שמא הוא
 כ״כ להחמיר מגלן ובדרבנן לשרטון אלא רבי חייש דלא ליה

 י״ל הדוחק וע״צ .גווני בכל מתירים חכמים דר״נ דלל"ב ומכש״כ
 ולא שרטון הים ויעלה אשסה תנטל שמא חיישי׳ בגמ׳ דמדקאמר

 המה שקולים החששות דשני ש״מ שרטון הים יעלה שמא או קאמר
 לנטילת חיישינן אי וכן האשפה לתנטל חיישי׳ לשרטון חיישי׳ ואי

 דחיישי׳ דס״ל ממרימר דחזינן וכיון .לשרטון נמי חיישי׳ האשפה
 ומ״מ עצמה בפני חדא לכל האשפה לחנטל חיישי׳ ה״נ לשרטון

 גופיה ואמרימר אחת לחששא דחיישי׳ זה כל דמ״ל גדול דוחק הוא
 הכל שרו דחכרניס וחכמים דרבי המחלוקת להרחיק מנ״ל קשה

 אפי' אוסר ורבי ביחד החששות שני דאיכא היכא ואפי׳ ב' ללישנא
 אבל יחד החששות בשני אלא אסר לא דרבי אימא אחת בחששא

 לא ע״כ דוכתי בכל וכדאמרי׳ .דשרי לחכמים מודה חששא בחדא
 אוסרים דחכמים קמא ללישנא ואפי' .כחד דלא ומרימר כו׳ נחלקו
 היתר ולא איסור לא לוכנר רצה שלא ורבי דאוסרים חכמים מ״מ
דשרי מודים ד״ה אחת בחששא אבל יחד החששות בשני הכל היינו

דהא



משנת 38
 ואיכא איסור לומר רבי רצה לא החששות בשני דאפי׳ חזינן דהא

: אחת בחשא אפי׳ אוסרים דחכמים המחלוקת הרחקת

 בשבת גרסי׳ דהנה מרווח בתירוץ בע״ה כ״ז ליישב ונ״ל )ל(
רה״ר היא ואיזו כו׳ לשבת רשויות ד׳ ת״ר )ו.(

 ראשיהן משני ופירש״י .המפולשין ומבואות גדולה ופלטיא סרטיא
 הצד מן ונפרץ מחיצות ג׳ לו שיש מבוי אבל משמע . לפלעיא
 לרה״ר ראשיו בשני כנפולש זה דאין רה״ר הוי לא מעשר ביותר

 יותר במבוי דפרצה ט״ז בדף עירובין בריטב״א מפורש מצאתי וכן
 לרבי לפרש הוצרך דהכא י״ל הנה והשתא .כרמלית עושהו מעשר

 ליה דשמעינן למיחש הו״ל לא אחת בחששא אבל החששות שתי
 ביהש״מ שבות על גזרו דלא לב:( עירובין )עי׳ דוכתי בכל לרבי
 בשבותי מספיקא גזרו לא הוא ספיקא דביהש״מ דמשוס דס״ל הרי

 היה או האשפה מחיצות תתבטל אס אפי' הכא כש״כ וא״כ .שבת
 במבוי והריב״ש פירש״י כפי מעשר יותר פרצה וישאר לבדה אחת

 דין המבוי על יהיה אכתי מ״מ כנ״ל כו׳ ליס כלה אחד שצידו
 נגזור איך המחיצות יתבטלו לא שמא הוא דספיקא וכיון כרמלית
 ברירא לא אכתי מהמחיצות אחת יתבטלו דאפי׳ וגס מספיקא

 לידי יבואו שמא גזירה רק דהוי אלא יטלטלו לא דדלמא איסורו
 פירשו וע״כ .כ״כ רבי יגזור ואיך המחיצה תיקון בלי טלטול איסור

 תנטל ושמא שרטון הים יעלה שמא יחד החששות שתי דחיישי'
 לרה״ר מפולש והוי מעשר ביותר זו כנגד זו הפרצות ויהיה האשפה

 מחיצה אלא שלימות מחיצות שתי ליכא רהכא יותר גרע ועוד
 השני ראשו אבל המבוי שבראש האמצעית המבוי דופן היא אחת
 דאורייתא חששא איכא והשתא .לחי בראשו שיש רק לגמרי פתוח
 שמא דחיישי׳ למרימר שפיר קאמר והשתא .רבי מייש ושפיר
 היה במרימר דהכא משוס אחת בחששא דסגי שרטון הים יעלה
 ששם מפולש השני המבוי ראש שכנגדו האמצעית מחיצה הים

משני מפולש מבוי יהיה שרטון הים יעלה אס וא״כ הלחי עושין
:דאורייתא רה״ר ויהיה צדדין

 מדברי דמשמע סק״א( שמ״ה )סי׳ כתב המג״א הנה אד )ה(
דאורייתא רה״י הוי ולחי מחיצות שני דכשיש הפוסקים

 בפ״ק הרא״ש וכ״כ מחיצה משוס דלחי )יב.( בעירובין כדאיתא
 אמר ט׳( )סי' דסוכה בפ״ק הרא״ש דברי הס כך והנה .דסוכה

 בו אין השני ומצד אחד מצד למי לו. שיש מבוי ע״ג סיכך רבה
 דאמר יהודה דר׳ ואליבא בחול לא אבל בשבת הסוכה כשרה תקון

 הכשרו מפולש שהוא פי׳ לשתוף ראוי שאין מבוי דעירובין בפ״ק
 עכ״ל כו' מחיצה משוס לחי דקסבר כו׳ חייב לתוכו הזורק בלחי

 למ״ד בין כו׳( סיכך ד״ה ז: )סוכה הקשו שם ובחום׳ ז״ל הרא״ש
 סוכה ענין מה קשה מחיצה משוס למ״ד ובין הכירא משוס לחי

 שרי לחי בלא דמדאורייתא דרבנן למבוי דאורייתא מחיצות דבעי
 מחיצות ג׳ בו יש אס זה ומבוי וא״ת כו׳ טפח בלחי דמיירי וי״ל

 פי׳ ובקונ׳ כו' כשרה הסוכה לחי דבלא ליה תיפוק גמורות
 וקורה בלחי מישתרי לא דא״כ יתכן ולא מפולש במבוי דמיירי

 כתב נתנאל ובקרבן כו׳ כרבנן אמוראי וכולהו יהודה לר' אלא
 לקושיית מקום אין ולהרא״ש רש״י דלפי׳ שם הרא״ש דברי על

 ג׳ דסברי לרבנן אפי׳ מחיצה משוס לחי דס״ל דרבה התום׳
 דברי בסמוך הרא״ש שהביא כמו בלחי משתרי דאורייתא מחיצות

 אך מחיצה משום לחי דס״ל רבה לדידך פירש״י וכן יהודה רב
 קשיא ומש״ה היכר משוס לחי סבר והוא רבא גירסתו היה בתום׳

 משום לחי למ״ד בין דבריהם הצעת בתחלת כוונתם וזה להו
 ל צ" הרא״ש דעת לפי והנה יעוי״ש כו׳ דבריהם יסדו וע״ז היכר
 לא רה״ר בצידי בתים בשני דלרבנן ורבנן ר״י דפליגי דהא לרבה
 אין שאמרו וכמו ברה״ר דוקא 'היינו מכאן ולחי מכאן למי מהני

 הוי אחד בלחי אפי' המפולשין מבואות אבל .בכך לה״ר מערבין
 שפירש״י וכמו במבואות ורבנן ר״י נחלקו ולא התורה מן רה״י

 דשבת מסוגיא לי וקשה הכירא משום לחי למ״ד הגמ׳ בקושיית
 שאינו מבוי זהו לחיין ושני מחיצות שני רבה אמר אלא )קיז.(
 ותרווייהו המפולש מבוי זהו אמד ולחי מחיצות שתי מפולש
 שתי לו שיש מי יהודה א״ר ע״כ יתר דתניא יהודה דר' אליבא
 נמלקו לא ור״י רבנן הא הנ״ל ולפי .כו׳ רה״ר צידי בשני בתים

או״ח ר״א
 אליבא דוקא במבואות הכא קאמר ואיך ברה״ר אלא במבואות כלל
 לחי דס״ל הוא ורבה לה קאמר רבה נמי והתם .יהודה דר'

 ס״ל דרבא ואף רבא התם גורס דהרא״ש י״ל אך .מחיצה משוס
 דפלוגתא משוס בהא כוותיה קי״ל לא מחיצה משום לאו דלחי
 אביי )טו.( בעירובין כדאמר בהא תליא מאיליו העומד דלחי

 הויא מאליה העשויה ומחיצה מחיצה משוס לחי דאמר טעמיה
 אחת היא וזו כו׳ היכר משום לחי דאמר לטעמיה ורבא מחיצה

 דלפי״ז קשה ומ״מ .רבא לגבי כאביי דקי"ל קג״ס יע״ל מהלכות
 .מדאורייתא אחד ולחי מחיצות בשתי רה״י הוי מחיצה משום דלחי
 הרבים רשות מערבין אס ורבנן יהודה ר׳ נחלקו לא וא״כ

 מכאן בלחי סגי מפולש במבוי באמת דלמא וא״כ .כנ״ל בלחיים
 מכאן צ״ה בעינן אלא אינו וודאי וזה לרבנן אפי׳ מכאן ולחי
 כיצד קאמר הכי יהודה רב אמר )ו:( בעירובין כמ״ש מכאן ולחי

 וקורה ולחי• מכאן צ״ה עושה לרה״ר המפולשין במבואות מערבין
 אלמא מחיצה משום לחי יב:( )בעירובין דסבר הוא ור״י מכאן

 לומר ואין .המפולשין במבואות אף יהודה אר' פליגי דרבנן
 רה״ר בכלל' נמי דהוי המפולשין במבואות אף רבנן פליגי דלעולס

 הוי מדאורייתא אבל מדרבנן היינו בכך רה״ר מערבין דאין אלא
 שם מפרש דרש״י חדא אינו זה בלחי המפולשין במבואות רה״י

 אבל ברה״ר אלא עליה פליגי לא רבנן ואפי' להדיא בעירובין
 פליגי כי דתימא מהו אמר )ו:( דבשבת ועוד לא מפולש במבוי
 לזרוק אבל לטלטל ה״מ רה״י הוי דלא יהודה דר' עליה רבנן
 דלעולס לומר אין גם פליגי דמדאורייתא אלמא קמ״ל ליה מודו
 הוי ולכ״ע פליגי המפולשות במבואות אבל ברה״ר אלא ל״פ

 בההיא וכדקתני רה״י הוי לא מדרבנן מ״מ אלא התורה מן רה״י
 דא״כ ולחי צ״ה דבעינן המפולשין מבואות מערבין כיצד ברייתא

 נציל לרבנן נמי לדידך לרבא אביי דפריך כתבי דכל בההיא קשה
 מבוי זה אחד ולחי מחיצות שלש אשי א״ר אלא ומשני או״מ לתוכו
 לר״א ואפי׳ המפולש מבוי זהו לחי בלא מחיצות ג׳ מפולש שאינו
 ליה למה .סני לחי בחד לס״ת אבל לאו״מ הנ״מ לחיים דאמר
 ואמאי .כהלכתא דלא כר״א מתני׳ ולמוקמי נפשיה לדחוקי לר״א

 רה״י דהוי לחיים ושני מחיצות שני מפולש דאינו מבוי נימא לא
 "מ באו והנ״מ וצו״ה לחי ובעינן אסור דמדרבנן אלא מ״ה גמור
 להתיס׳ קשה וביותר כהלכתא וא״ש לחי במד סגי לס״ת אבל

 . מחיצה משוס לחי דסבר הוא דאיהו אביי אמר אלא דגרסי
 בתראה דהוא דר״א לומר דאין קשה ר״א גרסי׳ אי אפי׳ ומיהו

 למה ביותר לי קשה ולרש״י .כהלכתא דלא יסבור הש״ס ומסדר
 יהודה א״ר כן על דיתר מברייתא בקושיא )יב:( בעירובין שפי׳

 דלחי ולטעמיך דלימא כו' ברה״ר אלא עליה ל״פ רבנן ואפי' כו׳
 מכאן קורה או ולחי מכאן הפתח צורת בעינן אמאי מחיצה משום
 דכמה תוס' ה שכתב ואף .כנ״ל לה קאמר גופיה יהודה רב התם

 משוס לחי למ״ד הא מ״מ ולטעמיך. למימר מצי הוי פעמים
 אבל ברה״ר אלא נחלקו לא דרבנן הוא כן דהאמת י״ל מחיצה

 במבוי הפתח צורת דבעינן יהודה ר׳ קאמר ואמאי מודו במבואות
 יהודה ר׳ קסבר דמסיק דבמסקנא לרש״י לומר ואין . המפולש

 בזה מודה מחיצה משוס למי למ״ד אפי׳ .דאורייתא מחיצות שתי
 ולדופן רוחות מג׳ סתום מבוי ולענין מדרבנן רק כמחיצה הוי דלחי

 לא לכ״ע מדאורייתא אבל מדרבנן מחיצה משוס לחי הוי הרביעי
 )ז. סוכה ברש״י ממ״ש כן לומר א״א מך מחיצה חשובה למי הוי

 מחיצה משוס למי דאמרת לדידך כו׳( דשבת סוכה ואלו ד״ה
 מחיצה מדאורייתא אלמא חייב לחי לו שיש מפולש למבוי והזורק

 מפום דלחי דאמת אליבא לרש״י דס״ל להדיא מבואר א״כ כו׳ היא
 המסקנא דלפי לדחוק צריך אלא דאורייתא במחיצות אף מהני מחיצה

 במבואות גס רבנן פליגי מ״מ מחיצה משוס לחי למ״ד אף י״ל
 בעירובין דמייתי מברייתא הוא וההכרח יהודה אר׳ המפולשות

 עושה המפולשין מבואות מערבין כיצד יהודה רב לה וכדמשני
 דמודו סבר הוי הס״ד לפי אבל .מכאן וקורה ולחי מכאן צוה״פ
 לימא א״כ כנ״ל ולטעמיך דהומ״ל ובאמת במבואות לר״י רבנן

 המפולשין במבואות אף יהודה ר׳ על נמלקו דרבנן האמת ליה
 מערבין כיצד יהודה רב לה דמשני ברייתא מההיא כמבואר
 הכיראובין משום ביןלמ״ד מידי יקשה לא ושוב המפולשין מבואות

דר לומר ליה ניחא דלא לדחוק יש ואכתי ממיצה משום למ״ד
יהודה



כ חבאו ר״א משנת שו״ת

 סבר ר״י דאי אלא מחיצה חשובה לחי אם פליגי ורבנן יהודה
 ליה ומודו מחיצה משוס דלחי ס״ל לרבנן ה״נ מחיצה משוס לחי

 דבעי אף בלחי רה״י הוי דכנדאורייתא המפולשין במבואות עכ״פ
: עצום דוחק זה וכל .בעלמא מדרבנן היינו צוה״פ

 תימא לא רבה אמר )צה.( בעירובין לדקדק נ״ל שוב )ל(
 מחיצות ב׳ דקסבר משוס יהודה .דר׳ טעמא היינו

 איתביה וסותם יורד תקרה פי דקסבר משום אלא דאורייתא
 אין מההיא א״ל כו׳ בתים שני לו שיש מי אר״י כן על יתר אביי
 תקרה פי למימר ליכא דהתס פירש״י מיניה למשמע ליכא מהא
 מחיצות שתי ס״ל דר״י ומוכיח . לנחיצות בשתי ושרי וסותם יורד

 נמי וקורה מחיצה משום דלחי ס״ל אביי הא וקשה דאורייתא
 דהא כו׳( לטעמיה אביי ד״ה )טו. בתום׳ וכמ״ש מחיצה משוס
 דסבר משוס היינו מחיצה משוס למי דאמר לטעמיה אביי דאמר

 לרבה פריך מאי וא״כ .לחי וכש״כ מחיצה משוס קורה ה׳ בדף
 משוס דהוי וקורה לחי איכא הא מ״מ תקרה פי למימר דליכא נהי

 משוס לחי )יב:( בעירובי; דס״ל לרבה דפריך י״ל .מחיצה
 ס״ל דאיהו לק״מ באמת לאביי אבל .היכר משוס וקורה לנחיצה

 יהודה דר׳ דטעמיה אליביה שפיר וא״ל מחיצה משוס קורה דגס
 אכסדרה ע״ג סיכך ד״ה )יח: סוכה בתום׳ אמנם .תקרה פי לנשום

 משוס דר״י טעמו הוי דאביי אליביה דגם דמפרשיס משמע כו׳(
 דס״ל לרש״י שם הקשו התום׳ הנה אך .דאורייתא מחיצות דשתי
 פי דאמרי׳ כשרה פצימין לה שאין אכסדרה ע״ג דסיכך לאביי

 והוי האמצעי דופן שנפחת חצר ע״ג וסיכך וסותם יורד תקרה
 דהוי לך מודיכא בההיא אביי אמר תקרה פי אמרי׳ לא מפולש

 רבים ובקיעת לקפנדריא שעשוי החילוק ופירש׳יי מפולש כמבוי ליה
 בזה אזיל דרש״י נראה ולענ״ד היא משונה שסברא התום׳ יכתבו

 כבר דהנה .לשיטתם ג״כ והתום' מוכרחת סברא והוי לשיטתו
 י״ב( )דף לרבא ראב״י ליה דמקשה בההיא מפרש דרש״י הבאנו
 דלס כו׳ כן על יתר ר״י דאמר מהא הכירא משוס למי דס״ל
 במבוי וס״ל .לא מפולש במבוי אבל ברה״ר אלא נחלקו לא רבנן

 טעם וע״כ רה״י הוי מכאן ולחי מכאן לחי עושה דאם מפולש
 ולכן רבים בה בקעי דברה״ר לנשום לרה״ר מבוי שבין החילוק

 מועלת רבים ביה בקעי דלא במבוי אבל מועלת כזו מחיצה אין
 ולטעמיך שם קאמר דלא מאי א״ש והשתא .כזו מחיצה אף

 צוה״פ בעי מפולש דמבוי ס״ל יהודה רב דהא למעלה שהקשינו
 סלי המבוי פלוש מצד דבאלנת די״ל מכאן קורה או ולחי מכאן
 מכאן עוברת דרה״ר דכיון לנשום אלא מכאן ולחי מכאן בלחי

אבל צוה״ס בעינן ע״כ במבוי גס רבים לבקיעת וחיישי׳ ולנכאן
 .מכאן ולחי מכאן בלחי באמת סגי הוי לזה חיישי׳ הוי לא
 מבוי כתבי בכל בשבת ג״כ משני דלא מאי ג״כ א״ש והשתא

 לשנויי ליה ניחא דלא .לחיים ושתי מחיצות בשתי מפולש שאינו
 כלל אלו מחיצות מהני לא כזה במפולש רבים בקעי דאם הכי

 דאפי׳ מפולש לאינו מפולש בין חילק מה וא״כ מדאורייתא ואפי'
 .רבים ביה בקעי ללא רבים ביה בקעי בין לחלק מצי כנפולש באינו
 הוא רבים בקעי ללא רבים בה בקעי בין זה חילוק עכ״פ וא״כ

 רש״י לשיטת כנ״ל תקרה פי לענין מוכרח הוא וכן כנ״ל מוכרח
 לר״י מודו דרבנן ראב״י בקושיית בעירובין שם שפירש״י מה דלפי

 יהודה ר' דהא בקורה אף ליה מודו א״כ המפולשין במבואות
 המפולשין במבואות קורה גס מהני לרבנן וא״כ קאמר קורה או לחי

 )ה.( בעירובין הכי דס״ל אביי והיינו מחיצה משוס קורה למ״ד
 כמ״ש תק״ה פי משוס היינו מחיצה משוס בקורה דאביי וטעמיה

 מכאן קורה המפולשין במבואות לאביי מהני וא״כ שם ברש״י
 לבקיעת דחיישי׳ ננשום ע״כ אלא צוה״פ בעינן ואמאי מכאן וקורה

 זה וכל .לשיטתו לרש״י מוכרח הוא הנ״ל החילוק וא״כ .הרבים
 )ז׳ בסוכה שם שהקשו כן שיטתם אין התום' אבל לשיטתו לרש״י

 סוכה ענין מאי מחיצה משוס לחי למ״ד גס כו׳( ס׳כך ד״ה
 מדאורייתא לדידהו ננהני לא דלחי משמע דרבנן למבוי דאורייתא

 ובעירובין התום'( בדברי ק״נ בעל שדחק כמה )ודלא כלל לרבנן
 במבואות מודו דרבנן כרש״י מפרשי לא לרבא דראב״י בקושיא

 דמדרבנן אלא אסרי לא רבנן ואפי׳ שם שכתבו אלא המפולשות

 רבנן דגם סבר הוי דבס״ד דמפרשיס הרי גמורות מחיצות ג׳ בעו
 ובין ברה״ר בין רה״י הוי ומדאורייתא מחיצה משום דלחי מודו

 רבים בקיעת דאיכא רה״ר בין אצלם חילוק ואין המפולש במבוי
 ההיא ע״כ צ״ל התום׳ ולשיטת .מבוי כגון רבים בקיעת ליכא או

 שמפרשים חייב לתוכו הזורק בלחי שהכשירו מבוי יהודה דרב
 משום ולחי ט׳( הל׳ שבת מהל׳ )בפי״ז הרמב״ם כדעת מחיצות בג׳

 וע״כ .מועיל אינו ודאי מדאורייתא אבל מדרבנן רק הוי מחיצה
 הנחיצות שתי דס״ל משוס יהודה דר׳ טעמיה לאביי דגם ס״ל

 אלא הרבים בבקיעת כלל תליא דלא שיטתם ולפי דאורייתא.
 מד׳ דבפרוך משונה רש״י סברת להם נראה המחיצות בפילוש
 בשתי ובמשולש הרבים בקיעת דליכא משום תקרה פי אמרי׳ רוחות
 הדבר לרש״י אבל .הרבים בקיעת משוס תקרה פי ל״א רוחות
 על שהקשה י״ב בדף שס בריטב׳יא מצאתי )שוב כנ״ל מוכרח

.ברש״י כמ״ש התום' בשם ופי׳ למעלה כמ״ש התום׳ בשם רש״י
:ודו״ק( עי״ש אחרים תום' אלא שלפנינו התום׳ זה אין אבל

 הננפולש מבוי והתום' הרמב״ס דלשיטת הנזה היוצא )ז(
 והרא׳יש רש״י לשיטת ואפי' רה״י הוי לא ולחי

 דאיכא היכא אבל רבים ביה בקעי דלא היכא היינו רה״י דהוי
 שפיר והשתא .דאורייתא חששא הוי רבים ביה לבקעי למיחש

 והוי שרטון הים יעלה שמא הייש דמרימר ד' באות כנ״ל י״ל
 הוי לא דרבנן חששא הוי ח' אבל חיישינן ולכן דאורייתא חששא
 אך .בזה שהעיר מווארשא מהרי״ס בתשו' מצאתי שוב .חיישינן
 ובמ״מ וז״ל ל״א( ם״ק שס״ג )סי' המ״מ בשם הביא המג״א
 והוי י' בעומק מדרון נשאר מ״מ הים שיתקצר שאעפ״י משמע
 למקום המבוי מן יטלטלו שמא היא שהחששא אלא מחיצה

 שלא לפי הים במחיצות מוקף אפי׳ כרמלית שהוא הים שנתייבש
 ליכא קייס כשהים אבל ס״ג שס״ה בסי' כמ״ש לדירה הוקף

 הה״מ דעת דלפי הרי המבוי עם טלטול בת הים. שאין חששא
 דעת לפי כן פי' הה״מ אמנם .דרבנן משום החששא הוי

 שפיר ולכן שרטון היס יעלה .לשמא ל״ח במרימר דגרס הרמב״ם
 חייש דרבי דהא נמי וי״ל ל״ח ע״כ דרבנן חששא דהוי משוס י״ל

 היס יעלה שמא לאיסורא חששי תרי איכא דהתס משוס היינו
 דרבנן איסורא איכא חדא ובכל אשפה תנטל שמא או שרטון

 אחד ספק רק דהוי דבהש״מ משבות וחמיר לאיסורא ס״ם והוי
 לומר רבי רצה שלא ומה התירא בה לומר רבי רצה לא ומש״ה

 חששות לשני אפי' חיישי׳ אי לי׳ דמספקא משוס היינו איסור גס
 וכיון דר״נ וכל״ב כרבי ס״ל הרי״ף דגס וי״ל .דרבנן לאיסור

 ג״כ הרי״ף השמיט ע״כ היתר ולא איסור לא בה אמר לא דרבי
 בטעם שכ״כ כן אחרי מצאתי שוב דגמ׳ וטריא השקלא כל

 הרי״ף בטעם הב״י דמ״ש .מווארשא מהרי״ס בתשובת הרי״ף
 ולכן שרטון היס יעלה שמא חיישי' לא במרימר דגרס משוס

 הרי״ף דעת לתרץ מספיק אינו התירא משמע דממילא השמיט
 אחד שצידו דמבוי העובדא עיקר כל השמיט לננה קשה דאכתי

 לתנטל מיהת דהיישי' לאשמועינן לאשפה כלה א׳ וצידו ליס כלה
 בה אננר דלא כרבי דס״ל ננשום כנ״ל ודאי אלא דיחיד האשפה

: היתר ולא איסור לא

 דברי שפי׳ צ״ד( סי' )ח״א במהרי״ט ראיתי הנה אך )ח(
 שפתו אצל אבנים ושל חול של שרטון גבי שכתב רש״י 1

 או פרסה כרוחב קרקע ונעשה הים רוחב ומתקצר דרכו כן כי
 חול הים יעלה שמא דחיישי׳ שפירש״י כיון לו שהוקשה יותר

 שמתקצר לומר צריך לא תו המחיצה ותתבטל שפתו אצל ואבנים
 ז״ל הוא ופי׳ יותר או פרסה כרוחב קרקע ונעשה הים רוחב

 וטיט רפש מימיו שיגרשו שרטון מפרש שהוא לפי כן כתב דרש״י
 גבוה הים שפת אין אס מבעי' דלא רבותא אשמועינן להכי

וישאר היס תתרחק שמא דשכיחא למלתא למיחש דאיכא עשרה
אם דאפי' עשרה גבוה אס אפי' אלא לכרמלית פרוץ המבוי
שרטון תעלה שמא לתרתי דחיישי׳ קמ״ל ממיצתא קיימא יתרחק

היס שתתרחק וגס המחיצה ותתבטל שפתו אצל ואבנים חול של
 לה האסור לננקוס פתוח ונמצאת לתוכו המבוי מן לטלטל ויבואו
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 להזכיר הוצרך לא ולכך הים שיתרחק שרטון מפרש הה״מ אבל

 .דבריו תוכן זהו דמיא כסתימה שהים למדנו ומדבריו עשרה גבוה
 והוי לרש״י כרמלית משוס היא דהחששא מדבריו למדנו עכ״פ
 בדעת בע״ה למעלה שביארנו למה סותר וזה דרבנן. חששא
 הדברים ואין מאוד דחוק רש״י בדברי שפירושו ובאמת רש״י.

 יותר פירש״י ליישב יש אדרבה הנ״ל ולפי .כוונתו כלל סובלים
 .יבשה ונעשה ואבנים חול הוא ששרטון הוא מלתא דחדא בריווח
 רבים ביה בקעי וגס רה״ר שיעור בו ויש רב בהמשך כך ונעשה

:רש״י בדברי מאוד פשוט וזה גמור רה״ר נעשה ועי״כ

 ז״ל לרש״י )כ״ד:( דעירובין סיגיא ליישב יש הנ״ל ועפ״י )טי
 היכי אביי אמר כו׳ רחבה ההיא שם דאמר

 ע״ג מחיצה עושין אין דנהרא אגודא מחיצה ליה לעביד נעביד
 הא וא״ת כו' מחיצה עושין אין ד״ה שם התום׳ וכתב כו' מחיצה
 מחיצות שבאויר הואיל התל ע״ג מחיצה עשה דאס לקמן אמרי'

 ולפי״ז השביל מן עשר גבוה תל שהיה וי״ל דר הוא העליונות
 בין נחלק לא אם אפי׳ שרטון הנהר יעלה שמא דל״ח הא א״ש

 שפי' תל שם הוי דלא משמע מרש״י אבל כו׳ נהרות לשאר ים
 משמע א״כ כו׳ עשרה גבוהה דגודא כיון מחיצה ע״ג מחיצה ד״ה

 התום׳ כמ״ש הנודא ע״ג תל ולא עשרה גבוהה בעצמה דהגודא
 שרטון חשש לענין ליס דמיא נהר אי לשרטון ל״ח למה וא״כ
 יהיה לא שרטון יעלה דאפי׳ משוס לשרטון ל״ח דבנהר צ״ל וע״כ

 דרבנן ולחששא כרמלית אלא רה״ר שיהיה כ״כ רחב מקום השרטון
 משמע )כ״ד( התום׳ דעת דגם ל״א ס״ק מג״א ועיין כנ״ל ל״ח

 חששא איכא בנהרות באמת הנה אך .בנהרות לשרטו; דל״ח
 ספק ולא הוא ודאי וזה הקיץ. בימי שמתייבש משום אחרת
 אס לספק יש בלא״ה וגם לחוש. יש דרבנן איסור משוס ואפי׳

 המדרון אין אולי כי מחיצה בכלל הוו ופאלאטא דווינא נהרות
 שם שאין האיזוואזען במקום וא״כ ארבע מתוך עשרה מתלקט

 :השנה עתות בכל אך כלל מחיצה שם אין הנהר בגדות משופע הר

מחיצה הוי עצמם הנהר מי אס תחלה לבאר יש הנה אך )י(
 ארבע מתוך עשרה מתלקט הנהר בשיפוע שאין אך 1

 בביאור ל״א ס״ק שס״ג בסי' כ׳ המג״א והנה .כ״כ עמוק שאינו
 יס אבל ומשמע מחיצה הוי י׳ בעומק דהמדרון הה״מ דברי
 .ד׳ מתוך מתלקט י׳ עומק שם כשאין מחיצה חשיב לא עצמו
 שהים למדנו הה״מ דמדברי כתב הנ״ל בתשובה מהרי״ט אבל

 המג״א פי׳ על שכתב מאיר בית בס׳ וראיתי .דמיא כסתימה
 איכא חשש תו מה מחיצה יש דאס סובלו הדעת שאין בהה״מ
 פ״ק מהירושלמי ראיה הביא ז״ל שהוא אך .למחיצה חוץ שיטלטל

 הם הרי לים המפולשין מבואות שם דאמר כהמג״א דעירובין
 היא איך להמבוי סתימה מיחשב הים ואלו לכרמלית כמפולשין
 בדעת המהרי״ט לדברי סתירה זה שאין לעד״נ אמנם .מפולשת

 שמא דחיישי׳ משוס לכרמלית כמפולשין דהוי דהטעם הה״מ
 רה״רכנ״ל שיהיה חיישי׳ שרטון דבחשש לרש״י אך שרטון היס יעלה
 כמפולשין יחשבו א״כ לשרטון חיישי' להירושלמי נס אס א״כ

 אכננס לכרמלית כמפולשין הוי ואפ״ה לשרטון דל״ח אלא לרה״ר
 שפתו וים שכ׳ מדבריו כנראה הוא הכי באמת לשיטתו לרש״י
 ארבע מתוך מתלקט עשרה כדין דהיינו משמע עשרה גבוה

 כלום מועיל אינו עצמו היס אבל הגדוד משוס רק היא דהמחיצה
 עוד ועיי״ש .כרמלית והוי דשרטון חששא בלאו אך מחיצה להיות
 דרבנן ספק והוי כהה״מ וריטב״א הטור שמשמעות מאיר בבית

 שהשפה כ״כ הכרח אין דלרש״י גס ומה כרמלית הוי דלרש״י
 עשרה גבוה שפתו וים רש״י דמ״ש ארבע מתוך מתלקט י׳ גבוהה

 ואך עשרה היס מאמצע גבוה שהשפה הוא כך דודאי היינו
מטעם מחיצה הוי מיס גבי מ״מ ארבע מתוך י׳ מתלקט שאינו

:מאיר הבית שכתב

 משום
 ומשום
 בחלון
 משוס

מדברי

 במטה שלא דמונח דא״א לק״מ הנ״ל דלפי אלא גוסס
 ממעט נמי ט׳ בן אפי׳ ח׳ בן איריא מאי א״כ גוסס

 אלא איסורא ליכא גוסס ומשוס בכלי דמונח ע״כ אלא
 עכ״פ תשעה לבן שמונה בן בין חילוק יש ובזה שבת

לבטל אפשר שאי במה סגי דלא דס״ל מוכח התוס'

 דהמיס החורף דבימי לבאר לנו נשאר והשתא )יא(
 והנה המחיצה. בכך נתבטל אם נקרשים

 דהכפור דאהלות( פ״ח ה׳ )ממשנה ראיה הביא העוזר אבן בעל
 שאין מייתי )כ׳.( בחרא ובבבא הטומאה בפני חוצצין אין והגליד

 .כן שבת לענין גם וא״כ מחיצה הוי דלא אלמא בחלון ממעטין
 הם בחורף הנקרשים נהר דמי לומר אפשר אם מתמיה ואני

 מכש״כ המחיצה מבטלין ואין מחיצה הוי דלא וגליד כפור בכלל
 דבקיץ אלא היא קיימת מחיצה ודאי לע״ע דהא באה״ע כמ״ש

 שם דאמר בחלון המונח ח׳ מבן גרע ומי הכפור כשיכנס תתבטל
 בשבת דמיירי לי׳ ודרי' אמי' דאתי׳ ול״ח בחלון דממעט בב״ב
 דהשתא משוס מחיצה הוי אפ״ה משס תטלנו השבת דאחר אע״ג
 באמת אך .בשבת טלטול איסור משוס משם ליטלו יכולה אינה

 ואמר השבת שיצא קודם שימות בנוסם דאיירי שס כתבו התום'
 גוסס והא התום' לדברי לי קשה אמנם .קבורתו תהא דשם

 סי׳ בש״ך והובא שנוחות במס׳ כמ״ש בו לנגוע אסיר בלא״ה
 בחול אפי׳ הא בשבת לאוקנני דוחקי׳ מאי וא״כ ה׳ ס״ק של״ט

 העוברים על מצווין ישראל דאין י״ל מיהו .משם לטלטלו אסור נמי
 וכמ״ש חדשיו לו שכלו בגווי׳ לן ושקים א' יום בן דוקא אלא

 ד״ה )נ״ט. בסנהדרין החום׳ לפמ״ש מיהו נ״ז:( )סנהדרין ברש״י
 אסור מ״מ פטור דישראל דאך )ל״ג.( ובחולין כו'( מדעם ליכא
 וזה להמיתו דאסור כיון גוסס לטלטל דאסור קושיא הדרא א״כ
 שרי דלישראל מידי איכא מי למ״ד דהיינו י״ל מיהו כננמית הוי

 ב״מ על ישראל מזנננין בחולין דס״ל לראב״י אבל אסור ולעכו״ם
 איסור אפי׳ ליכא דבישראל י״ל שפיר ב״מ על עכו״ס כנזמנין ואין

 עכו״ס אחד בחולין דמייתי ברייתא דהא לי קשה אך .בעוברין
 שפיר ברייתא להאי א״כ כראב״י ודלא בו מותרים ישראל ואחד

 והך פ״ב ריש דאהלות מתוספתא והיא מידי איכא מי אמרינן
 נמי הוי בתרא בבבא דמייתי בחלון המונח ח' דבן ברייתא

 דוחקיה מאי כנ״ל קשה אכתי וא״כ י״ד פ׳ דאהלות מתוספתא
 אסור דגוסם משוס א״ש בהול והא בשבת התוספתא לאוקמי
 לישראל איסורא דאיכא בנפל ואפי' מיתה גרס משום לטלטלו

 העוברין על נהרג דב״נ דהא י״ל מיהו מידי איכא מי משוס
 שופך משוס בסנהדרין שם כדדריש אמו שבמעי עובר דוקא היינו

 אחר שיולד להיות דיכול משוס דהיינו וי״ל כו׳ באדם האדם דם
 מפילות דמיעוט נופלים שאינם עוברים רוב כמו חדשיו שיכלו

 נהרג אינו ב״נ גס ח׳ בן בנולד אבל .דוכתא בכל כדאמרי'
 איסור דליכא אפשר בישראל גם דהכי ודומיא עובר ולא נפל דזהו
 דמשמע קשה אכתי אך . בשבת הברייתא להעמיד מוכרח וע״כ

 משוס וע״כ לא ט׳ בן אבל בחלון ממעט ח׳ בן דוקא ברייתא
 פשיטא ט׳ בן אדרבה והא לי׳ דריא אמי' ואתי׳ לטלטלו דמותר
 י״ל באמת אך .עליו מצווים ישראל דאז בגוסס לטלטלו דאסור
 באופן הכלי ע״י לטלטלו ואפשר מטה כמו בכלי שמונח דמיירי
 אבל כלל התינוק גוך יזיז דלא איסורא ליכא גוסס שהוא שמצד
 ומשוס במטה דמיירי מנ״ל דקשה אלא איסורא איכא שבת משום
ואסור שיזיזנו $ אס לטלטלו דא״א מטה בלא דמונח אימא שבת

 וה״נ לעולם קיימת המחיצה שתהא בעינן אלא בשבת המחיצה
 עומדת ואינה עתה שתתקיים החורף בימי אפי׳ וגליד כפור

 סותרת שאינה וה״נ מחיצה הוי לא מ״מ בקיץ אלא עכשיו להתבטל
 בש״מ כ' הרשב״א משם אמנם אך .אה״ע בשם כנ״ל המחיצה

 חזי לא דביומי׳ כיון בשבת לאוקמי מצי דהוי כו' לטינא חזי ד״ה
 לקרון וכדאוקימנא ליומי׳ הוא חוצץ התם ליה מבטל וע״כ לי'

 מחלוקת דיש הרי א״כ יעויי״ש כו׳ בחלון המונח חי שמונה בבן
 חוצצין אין וגליד כפור מ״ט קשה הרשב״א ולשי' והרשב״א התום'

 הוי השבת ביום מ״מ למים יהיה החמה בימות דכשיתחמס נהי
 וגליד דכפור וע״כ כנ״ל הרשב״א לשיטת ח' בן כמו מחיצה

 נמוסיס להיות ועתידים בתרא בבבא כדמיירי בחלון שמונחים היינו
 בנ״ד וא״כ לבד השבת ליום מחיצה אפי' זה אין וא״כ היום אך

 שפיר השבת ליום מחיצה הוי דודאי וננלד שנקרש בנהר
:מחיצה הויא

 קיימת המחיצה שיהא דבעו התום׳ שיטת על ה1וד )יב(
 המחיצה שתהי׳ במה להו סגי ולא לעולם

קיימת



כא או״ח ר״א משנת שו״ת
 טומאה שם דאמרי׳ )ע״ש.( מעירובי! תקשי השבת ליום קיימת
 לי' מבעל כמי ארנקי דאפי׳ שבת איסור הנח קרמית חשבת
 הוי השבת ליום דמחיצה אלמא בשבת ניעל דאינו משום והיינו

 ר״א אבל דר״י ברי׳ הונא ר׳ קאמר דזה י״ל אמנם מחיצה.
 סברת דל״ל להתוס׳ להו ומשמע אחרינא שינויא התם משני
 אשי דר׳ אליבא התום׳ מוקמי דגמ׳ סתמא הכא וא״כ ר״ה

 בחריץ שס בשו״ע דב׳ אהא ב״ז( ס״ק שע״ב )סי' ובמג״א
 צריכים בעלו שלא סתמא אפי׳ צרורות או עפר מלא שהי׳

 וצרורות עפר דסתם שכ׳ הרמב״ס בשם הביא יחד לערב
 לשבת ביעול מהני דלא דס״ל שמשמע וכ' הם מבושלין בחריץ

 ולא אשי כר' פסק דהרמב״ם השקל במחצית ועיי״ש .)(חר
 .3״3ד התום' לדעת כמ״ש והיינו דר״י ברי׳ הונא כר׳

 מיירי אשי דר׳ שכ' פ״ע סי' או״ח ח׳ ח״ס בתשו׳ וראיתי
 לבית חריץ בין לחלק הוצרך ולכן צואה בו לכסות מוכן בעפר

 גס שם והביא כ״ז ס״ק שע״ב סי׳ מג״א על שתימה וכ׳
 לעלעל האסור לדבר דמי דלא שכ' דסוכה פ״ק מהריעב״א

 לא היום מ״מ לעלו למחר שעתיד אע״ג לעולם כבשלו דהו״ל
 זמן על שבעל אעפ״י לעלעל המותר דבר משא״כ בודאי יעלנו

 העפר. ויפנה שימליך ושעה שעה כל להיות יכול מה
 היכא חוץ לעולם שיבעלנו או לעלעלו אסור שיהי׳ או דבעינן

 שמפרש )מ״ב:( שבת מרש״י ראי' והביא למעמיי׳ דקאי
 לשלו יכול שלא במקום כלי להושיב מהיכנו כלי בשל במתני׳

 שלא ומהתימא .בשיש ומחברו מקום לו כקובע הוי הנשם
 .כנ״ל להמנ״א מסייעים שהם דב״ב התום׳ מדברי כלום העיר

 כו׳ דבשלינהו ואע״ג ד״ה )ד'.( סוכה מהתום׳ מבואר וכן
 מבשל ארנקי דאפי׳ למ״ד דאיכא חלון דפ׳ לארנקי דמי לא

 ר״ה והיינו דמבשל למ״ד ואיכא היא דפלונתא משמע כו' אינש
 אשי ר' והיינו מבשל דלא מ״ד גס איכא אבל דר״י ברי׳
 ואך .דר״י ברי' כר״ה התם תירצו דלא האמוראים ויתר
 שם כתב לא דהרישב״א י״ל מ״מ בידי אינם הרישב״א שהי׳

 לסתור מהרישב״א ראי׳ ואין דר״י ברי׳ הונא לר׳ אלא דבריו
 דאמרי׳ והא כ׳ בסוכה שם במי' הרשב״א אך .המג״א דברי

 למאי תקשי לא עולם בשול בעי שומאה דלגבי בשמעתין
 אסור שהוא בשבת בחלון ממעש שמונה דבן בב״ב דאמרי׳
 בשול דבעי דשעמא ליומי׳ אלא בשול דליכא אע״ג לשלשלו
 לשלשלו שאסור שמונה בבן אבל לישלו ימלוך שלא כדי לעולם
 הרי עכ״ל בישול הוי יומי׳ בישול אפי׳ לישלו לימלך וא׳יא
 דהתס משוס מארנקי דעירובין מההיא הרשב״א הביא דלא
 ולשישתו מב״ב הביא אלא כנ״ל ור״א ר״ה בזה דפליגי י״ל

 דקאמר בהא התום׳ סברת דל״ל בש״מ בשמו שהובא אזיל
 האסור דבר דבישול ס״ל אלא בגוסס דמיירי מ׳ בבן התס
 בהג״ה ב׳ סעיך שנ״ח סי' ובשו״ע .בסול הוי ליומי׳ אפי׳
 שבת שם ובשלו הואיל העפר אח״כ משם ולוקח חוזר ואך

 לומר ואין קמייתא לדיעה המג״א וכ׳ כו׳ חולקים ויש אחת
 בכך דמה לפנותו ע״מ תקנתו ועיקר הואיל הכא תהני דלא

 ורש״י ורא״ש הר״ן דעת היא זו ודיעה כו׳ עתיד נמי ארנקי
 הסוברים לדעת ואך שם ברא״ש כמבואר הפוסקים גדולי ועוד

 וכמו דשאני י״ל דאיסורא מילתא מ״מ לעולם בישול דבעינן
בזה יחידאה הס התום׳ וא״כ והרישב״א הרשב״א שחילקו

:לדוכתא שע״ב בסי' המג״א על הח״ס של התימא והדרא

רק הוא המג״א על הח״ם תמיהת באמת הנה אך )י□
 דר״א דעירובין הסוגיא ז״ל הוא שביאר מה לפי ׳

 דבשל בארנקי עלי׳ פליג לא יהושע דר' ברי׳ כר״ה דלא דמשני
 דאפ״ה אשי ר׳ וקמ״ל מוכן בעפר דמיירי רק שבת לענין

 כן לומר א״א באמת אך קאי דלמשמי׳ משוס חייץ לא בחריץ
 מלא אדם מכניס ר״י דאמר אהא )ח׳.( בביצה אמרינן דהא

 והוא רבה זושרא דמר משמי׳ זושרא כנר דרש כו׳ עפר קופתו
 דלצרכיו מילתא דמוכחא ששחה ולא ,ופירש" זויות קרן לו שיחד

 עפר מיקרי איך בכה״ג מוכן בעפר מיירי ואס לה בעי קא
 ליה בעי דקא לפנותו ועתיד עפר שהוא מוכיח זה הרי סתס

 הונא כר׳ שפסקו וסייעתו דהרשב״א צ״ל ודאי אלא לצרכיו

ראו

 שלכאורה ואמת כר״ה. פסקו מ״מ פליג דר׳^אשי אך היינו
 בזה עמד וכבר בתרא דהוא כר״א ולא כר״ה פסקו איך תמוה

 לזה שהוכרחו פשוש הדבר לענ״ד אמנם אלמוגים עצי בעל
 מפורש הרי בשבת ח׳ בבן דמוקי בתרא בבבא דגמ׳ מסתמא

 עפר דסתס השעם שכ׳ הרמב״ס הנה ולפי״ז אשי כר׳ ולא כר״ה
 איסור משוס השעם כ' ולא בחריץ הם מבושלים צרורות או

 כהתוס׳ ח׳ דבן בההיא וס״ל אשי כר׳ דפוסק ש״מ השלשול
 שהביא המג״א וא״כ בע״ה למעלה שביארנו וכמו בגוסס דמיירי

 נכונים ^זו לשבת דמהני ס״ל דלא ודקדק הרמב״ס לשו;
 .שישתא בחדא להו קיימי ותום' הרמב״ם וא״כ בע״ה וברורים

 שם שפי' עירובין הרי״ך על בפי׳ יהונתן ר׳ דעת משמע וכן
 לגמרי סתם דהוי אחד מערבין צרורות או עפר מלא במשנה

 דר׳ כשינויא וזהו במקומה להתבשל צרורות או עפר שדרך לפי
 דבריו כוונת והיינו למשמי׳ דקאי משום בשל דבחריץ אשי

 ס״ל ור״י ותום' דהרמב״ם הנה ולפי״ז במקומה. להתבשל
:דרבוותא פלוגתא הוי דר״י ברי׳ כר״ה דלא

 הקרח לשבר מותר אס ח״ם בתשו׳ שס פלפל שוב )יד(
 אלא שבנהר בקרח היתר אין זה דמכח ומסיק

 .שומאה לענין ליה דיינינן כמיס דקרח אהע״ו של ראיה שהביא
 דמיירי דב״ב סוגיא ע״פ מוכרחת אינה זו דראיה כתבנו וכבר

 דאפשר וסייעתו הרשב״א לשי' בחלון המונח וכפור בקרח
 י״ל השבת ליום מחיצה הוי דודאי בנהר אבל בשבת שימם
 .שבת לאותו קייס בודאי שהוא כ״ז המיס מחיצת דמבשל שפיר
 אהע״ו בעל מגננה ראיה שמביא דאהלות דבמתני׳ מיהו
 או בבית כשמונחיס היינו חוצצין דאין וכפור דשלג כנ״ל לומר א״א
 בבית כשהן מפורש ולומר צהפליג הו״ל דא״כ מום מקום שאר
 ומדאמר המיס פני על ששה שהיא שם ספינה גבי שאמר וכמו
 נ״ל שוב כך. הדין דוכתי דבכל משמע וכפור שלג סתס

 הרשב״א לדעת ח׳ בבן דהא הסברא מצד הנ״ל חילוק לדחות
 דהא הלילה לפני אמת שעה השבת ביום שנולד חך מיירי ודאי
 ואך מחיצה חשיב ואפ״ה בברייתא ללידתו זמן נותן אינו

 שעה אלא קייגנת מחיצה זה דאין הרי השבת במוצאי שישלנו
 בכפור גס וא״כ .הרשב״א לדעת מחיצה הוי ואפ״ה מועשת

 שעה איזה ודאית מחיצה הוי מ״מ שעה אחר שימס אך
 בשלג השעם דאין צ״ל ע״כ אלא .כלל חוצצין אין ולמה שיתקיים

 להיות דעומד משוס אלא המתקיימת מחיצה שאינו משום וכפור
 בשעה אך מחיצה זה ואין ליה משבינן כמיס למיס נימוס
 וברד שלג על ׳,פ שרש״י וחוס׳ מפירש״י נ״ל וכן קיים שהוא
 הואיל פירש״י שלא הרי ממעשים אין מאליהם ונימוקים הואיל
 להמק שעומדים העיקר אלא מחיצה חשיבי לא ימסו והיום

 כולן ד״ה התום׳ ממ״ש הדבר יתבאר וביותר .כמיס משיבי ולכן
 שלא הרי כו׳ במיס ונימסין מתקיימים דאין משוס ושעמא כו׳

 הוי לא דלכ״ע אלא מעצמם החום בימי שימסו משום כתבו
 ליומא דמחיצה דס״ל בעירובין דר״י ברי׳ לר״ה ואפי׳ מחיצה

 אין וא״כ תיכך ימסו מים דע״י ננשום מחיצה הוי ארנקי כמו
 הקרח ימס נניס שע״י קרוש בנהר וה״נ מחיצה של ממש בהם
 וחורך קור ימי שהימים אך גשמים ע״י כגון למים והיה

 ימס גשמים דע״י כיון מ״מ זו בשבת גשמים ילכו שלא ובודאי
 שלא שאך דב״ב דברייתא בכפור כננו מחיצה הוי $ הקרח
לא אפ״ה הכפור להמם לו שא״צ הכפור על מיס עתה יביא

:קרוש בנהר וה״נ מחיצה חשיב

 מחמת אחת בחומרא עוד התעוררו האחרונים הנה אך )טל(
 שמא משום שרשין דעליות השעם שכ' הה״מ דברי י

 דנהי התירוצים כל יועילו לא ולזה גופיה בהשרשין לשלשל יבוא
 הקרח על שישתמשו ניחוש מ״מ גופיה במבוי מתרת דהמחיצה

 בתשו' והובא יעקב השב דעת כן כרמלית והוי עצמו שבנהר
 המים מחיצת מכח היתר לבנות אין ע״כ ואשר שם הח״ס

 הרוב ע״פ החורך בימות כשנקרש אפי׳ דווינא דבנהר י״ל אכן
 הרי וא״כ ארבע מתוך מתלקש גבוהים. גדודים איכא
 במים נקרש שיהי׳ יקרה אולי לחוש רק ונשאר .מחיצות איכא

 מרובים
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 ולא מצוי שאינו דבר וזה י' גבוה השפה תהיה שלא מרובים

 משום ואי .כנ״ל דרבנן בחששא דל׳יח דשרעון מחששא עדיף
 חיישינן עשרה גבוה במחיצה דאפי' הה״מ לדעת המג״א מ״ש

 את הבלו לא האחרונים מ״מ אך בכרמלית. לעלעל שיבוא
 דאף להאיזווחזען נעשה מה א״כ אמנם .שם בח״ס ועיין סברתו

 כיון מ״מ ארבע מתוך עשרה מתלקע ג״כ בהאיזוואזען שיהי׳
 העעס איכא בוודאי א״כ הנהר עד בשפוע תשמישתי' דניחא

 כי הקרח אל האיזוואז מן שיעלעל הה״מ דעת לפי המג״א של
 כל על או הפתח צורת לעשות שצריך וע״כ .כלל הכירא ליכא

 הקרח וביתר הנהר בקרח שנעשה בהדרכים או האיזוואזען
 עיירות לענין שם בח״ס וכמבואר לחוש אין כלל דרך בו שאין

 לחוש שאין בח״ס יפה מבוארת כבר מהגשר והחששא הקענות
 ממ״ש חדא להאיזוואזען צוה״פ מועיל אס לבאר יש אמנם .לה

 גמורות מחיצות צריך הנ״ל החשש דמשום הה״מ לדעת המג״א
:שיבואר וכמו לחומרא אחר עעם כאן יש ועוד

 הד׳ בכל צוה״פ תקון נצרך יהי׳ הנ״ל לפי דהנה יט!(
 לתקן מועיל זה אס בזה לעיין יש וא״כ צדדין

 מועיל אינו ולכאורה . לא או שלנו בעיירות העלעול היתר
 ביראות פסי כגון אלא מחיצות לד' תקנה מצינו דלא בזה צוה״ס

 מעשה גרסי' )י״א.( בעירובין הנה חך .חבלים הקפת או
 בארבע קונדסין ד׳ שנעץ חורתן בית מבקעת אחד באדם
 לפני מעשה ובא עליהם זמורה ומתח השדה פינות

 שהתירו כדרך ר״ל ואמר כלאים לענין לו והתירו חכמים
 הקשו והתום׳ כו׳ שבת לענין לו התירו כך כלאים לענין לו

 חסני לזה צריכים דלמה וחבלים ביראות מפסי באמת שם
 ביראות מפסי התום' מקשו רואי לתמוה ויש .רוחות מד׳ בצוה״פ

 דהוי אף י״ל וא״כ בקעה קחני והכא ברה״ר מיירי התם והא
 מחיצה הוי לא מ״מ כרמלית הוי דבקעה כרמלית לענין רה״י

 ביראות דפסי צ״ל וע״כ . כרה״י זו מחיצה ע״י לדון ברה״ר
 הזורק ר״א אמר אתמר )כ׳.( בגנו׳ מדאמרי׳ ברה״ר מיירי

 משתרי היכי היא מחיצה לאו אי פשיעא חייב ביראות פסי לבין
 לתוכה וזרק ברה״ר ביראות פסי כעין דעבד ל״צ למלאות ליה

 בור גבי היא מחיצה דבעלמא לאו אי פשיעא נמי הא חייב
 הוי לא בבקעה דוקא מיירי ואי לעלעולי ליה משתרי היכי
 רבנן אלא היא מחיצה לאו לעולם אפ״ל דהי' פשיעא פריך

 מרה״ר התום' הקשו מאי וא״כ ברה״ר דמיירי ע״כ אלא .הקילו
 לשבת מחיצה למד דר״ל כיון ס״ל דהתוס׳ י״ל אך אבקעה

 וא״כ גמורה מחיצה בעינן דלכלאיס דס״ל ע״כ א״כ מכלאים
 התום׳ והנה . ברה״ר אף ומועיל דאורייתא מחיצה דהוי ע״כ

 משום צוה״פ מהני לא ביראות פסי דגבי ב׳ בתי׳ שם תירצו
 לדיעה י'( סעיף שס״ב )סי' בשו״ע הוא וכן לדירה הוקף דלא

 וא״כ הפרוץ על מרובה עומד שיהיה צריך ולהרמב״ס קמייתא
 עומד וגס לעיר מחיצה עשיית שהוא לדירה מוקף דהוי בנ״ד

 דמהני לומר מקום יש האיזוואזען של הפרוץ על מרובה
 הרמב״ס שלדעת אלא האיזוואזען במקום צוה״פ של המחיצות

 בשתי העיר סביב הפתח צורת מועיל אם לעיין יש עדיין
עוד ויבואר מזרח וצד צפון צד דהיינו מפולשת שהיא הצדדים

: אי״ה לקמן
 בעינן והא ברה״ר צוה״ס מהני איך להקשות יש אך )יץ(

 וכמ״ש הנחיצות שתי אלא דליכא היכא נעולות דלתות 1
 מערבין בדלתות הא מערבין דלא הוא בכך )ו׳:( עירובין בגמ׳

 יהודא דר׳ אליבא דאמר יוחנן מר׳ דפריך בתום' ועיי״ש כו׳
 מיהו יהודא לר' מחיצות ד׳ כשם מחיצות שתי הוי דלרבנן משוס

 כשרבים מחיצתא ומבעלי רבים דאתי משוס הטעם דהתס "ל י
 דפליגי הוא דבהכי מפסקתן הרבים דרך כשהיה דהיינו בו בוקעין

 שם איכא דבפסין כיון דלרבנן )כ״ב.( בעירובין לקמן ורבנן ר״י
 ובכה״ג בו בוקעין אפי׳ מחיצתא רבים מבטלי לא מחיצות ד׳

 מהני שפיר בוקעין רבים כשאין אבל צוה״פ מהני לא באמת
 צוה״ס מהני לא בנ״ד הנה ולפי״ז כנ״ל מכלאים דנלמד צוה״פ

 בין מחלוקת יש ובלא״ה .בו בוקעים רבים דהא הדרכים על
 לא או רה״י אי ביראות פסי גבי אפי׳ ז״ל האחרונים הגאונים

 ובתשו׳ כ״ו סי׳ אפרים בית בתשו׳ עיין רבים בה דבקעי היכי
 בעיר אלא מיירי לא דהס נ״ל אכן .ק״ט סי׳ יעקב משכנות

 בקצותיה מפולשת למערב ממזרח בתוכה עוברת הרבים שדרך
 הולכות הרחובות דכל הוא אמר ענין בנ״ד אבל לעיר לחוץ

 מחיצות איכא ודרום במערב הנה לדרום מצפון או למערב ממזרח
 א״כ ארוכות כשורות בבתים מחוברות שהם והרחובות הנהרות

 הנהרות ובראשה הרחוב צידי משני הבתים הנחיצות ג׳ להם יש
 ושם למערב ממזרח הולכת המלך דרך שהיא הגדולה הרחוב וגס
 ושם לצפון א״ע שפונה רק אותה סוגרות שבתים נפסקת היא

 הוי שהגשר הח״ס מדברי הבאנו וכבר הגשר עד גדולה רחוב
 כאן יש אך .מחיצות ג׳ הרחובות לכל כמעט יש וא״כ כמחיצה

 כחי״ת ועשוי עקום ממבוי עדיפי לא דעכ״פ אחרת חששא
 אלא שלנו הרחיבות יהיה ולא בעקמומיתי׳ גס תיקון דבעינן

 איזה בעינן נמי וכן המבואות בכל תיקון בעינן עכ״פ מבואות
 הנה אך .אפשר בלתי כמעט דבר וזה ורחוב רחוב בכל תיקון

 כדין הס שלנו הרחובות דין כ״ז ס״ק שס״ג בסי' המג״א לפמ״ש
 לדון יש א״כ .בראשו בצוה״פ וסגי בעקמומיתו תיקון וא״צ חצר
 שמתפרד שבמקום רק מחיצות ג׳ להם יש כאלו הרחובות בכל

 ביותר כפרצה שם המה לעיר לחוץ וכלות ההולכות רחובות מהם
 דרבים ואע״ג צוה״פ מועיל עכ״פ אבל .צוה״פ שם וצריך מעשר
 אע״ג מהני שלמות מחיצות ג' דאיכא ביון מ״מ בו בוקעין
 וס״ל ביראות בפסי דמחמיר יהודא ר׳ דהא בו בוקעין דרבים
 )כ״ב.( בעירובין כמבואר בו דבוקעין כיון מחיצחא מבטלי דרבים
 דס״ל משוס מחיצתא מבטלי דלא שלימות מחיצות בב׳ ס״ל ואפ״ה

 דהכי קמא פי' לפי בתום' שם וכמ״ש דאורייתא מחיצות דב׳
 וכמ״ש דאורייתא מחיצות ב׳ ס״ל יהודא דר׳ דוכתא בכל קיי״ל

 דלר׳ היכי כי לרבנן משמע יהודא מדר׳ וא״כ )י״ב:( בעירובין
 דלרבנן כש״כ מחיצתא ומבטלי רבים אתי לא מחיצות בב׳ יהודא

 דהכא ואע״ג מחיצתא ומבעלי רבים אתי דלא גמורות מחיצות בג'
 מעשר יותר פרצות בהם יש דהא שלימות מחיצות הוי לא נמי
 לר׳ מחיצות מקצת רק בהו דאית דכיון ביראות פסי כמו והוי

 ד׳ שם דאיכא אף מהיצתא מבעלי בהו דבקעי רבים יהודא
 רק דאיכא הכא וא״כ מחיצות ד׳ שם עכ״פ בעינן ולרבנן מחיצות

 מחיצתא ומבעלי רבים דאתו מהני לא דלכ״ע י״ל מחיצות ג' שם
 דפרוץ אף א״כ הפרוץ על מרובה דעומד כיון דהכא נ״ל אמנם
 ביה דבקעי דאף הפתח צורת ליה מהני מ״מ מעשר יותר
 כחצר דינם שלנו דרחובות כיון מחיצות ,מבעל לא רבים

: למעלה כמ״ש
 שאס קיי״ל החצר מחיצות בדין דהנה מק״ו לה לאטינא )יח(

 שעומד כל מעשר פחות פרצות בהס נפרץ
 כמ״ש כנחיצתא מבעלי לא רבים בהו דבקעי דאף הפרוץ על מרובה
 כשפרוץ מעשר פחות בפרצות אס והשתא ס״ג( שס״ה )סי' בשו״ע
 בעורנד ואפ״ה )ע״ז.( בעירובי; כמ״ש לכלאים מועיל שאינו מרובה
 פרצה כש״כ א״כ בו בוקעים רבים ואפי׳ לשבת מועיל מרובה

 בעירובין כמ״ש לכלאים שמועיל בצוה״פ שתקנה מעשר יותר
 לענין שתועיל הפרוץ על מרובה עומד שאם נותן דהדין )י״א.(

 והלא זה כל יושיענו מה הנה אך .בה בוקעין רבים ואפי' שבת
 שלנו מבואות אס בצ״ע מסיק ד'( ס״ק שם'׳ד )סי' עצמו המג״א

 .רבים בה דבקעי היכי בעשר דפרצתו זה לענין חצר דין להם יש
 בה דבקעי היכי בעשר מבוי פרצת מדמה בגמ׳ הא אמנם
 מסתברא דר״ה כוותיה רנב״י אמר ו׳.( )עירובין עקום למבוי רבים

 והחס רבים בה בקעי דקא התס שאני כו' עקוס מבוי דאתמר
 מ״מ אבל צוה״פ צריך לרה״ר דפתוח דהכא ונהי כ״ד בתקון סגי

 מרובה דעומד כיון מחיצתא ומבעלי רבים אתי ולא סגי בצוה״פ
:כנ״ל הפרוץ על

 הרחובות והיינו מפולשת רה״ר חשש בזה יש עדיין אך )י^(
 בדרום וכלו׳ לדרוס מצפון העיר ברוחב שהולכות 1

 דרך ויש הנהר שנקרש החורף בימות ושם היאור שפת אצל
 ולא רבים ביה דבקעי מפולשת רה״ר זה הרי הנהר על הרבים

 הוי לא דכפור בע״ה ביארנו כבר הכה אך .דלתות כ״א מהני
 צוה״פ סגי ובזה הקרח על שישתמש החששא משוס זולת מחיצה

להכירא



ארח ר״א משנת שרת
 והמובן ד״ה פ״ט )סי׳ הנ״ל בתשו׳ הח״ם האריך וכבר להכירא

: מחיצות דבעי שם המג״א על להשיג כו׳( נגררו שהם

ו תשובה
 תחומין הוי ענק באיזה לבאר לנו יש ועדיין
 השוברים הפוסקים לדעת דאורייתא מיל די״ב

 כמבואר דאורייתא הם מיל די״ב דתחומין
: למעלה

 הטעם ת״ד( )סי׳ בב״י והובא בתשו׳ הרמב״ס כתב )א(
 לפי לאורייתא תחומין איסור ובנהרות בימיס שאי;

 יתכן ולא מדרבנן אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית שהן
 מן לוקה והמהלך מדרבנן אסור המים ע״פ המעביר שיהא

 איסור המיס בהליכת שיהא הדעת על יעלה שלא וכש״כ התורה
 שאיסיר ידוע והלא רה״ר שהוא ישראל ממחנה דאורייתא תחומין

 המעביר )צ״ח.( בשבת בו אמרו סקילה חיוב בו שיש הטלטול
 .מדבר לדגלי דומה שאינו לפי פטור מקורה ברה״ר אמות ד׳
 לפי פטור המועטים המיס פני על מיל י״ב המהלך ספק בלי כן

 הנה ולפי״ז .יוסך ביתה הובא עכ״ד ישראל למחנה דומה שאינו
 כמ״ש ר״ה אינו בו בוקעין רבוא ס' שאין שכל הסוברים לדעת

 אצלנו אין רה״ר אצלנו שאין אנו .ז׳ סעי׳ שמ״ה סי׳ בשו״ע
:ענין בשים דאורייתא תחומין איסור

 בספק הרמב״ם כותשו' הב״י ממ״ש ע״ז לי דקשה אלא
 שכג בתשו׳ שביאר מי׳ למעלה תחומין יש אס

 שהוא ומה .להחמיר ספיקו התורה מן התחומין מן שיהיה מה
 תוך ביבשה הרמב״ס דברי ולפי הב״י וכ' להקל. ס׳ מדבריהם

 דאין לקולא בעין נקטינן מדרבנן אלא מתסר דלא כיון מיל י״ב
 .מדאורייתא דמתסר כיון מיל לי״ב וחוץ .מי' למעלה תחומין
 בתשו׳ בהדיא וכ״כ ולחומרא דאורייתא ספק הוי מי׳ למעלה

 תחומין לעילם הוא מי׳ למעלה הנה הנ״ל ולפי הב״י עכ״ל
 כלל דאורייתא תחומין שם יצייר ולא תחומין יש אס אפי' דרבנן

 דאורייתא תחומין בה דלית מכרמלית וק״ו .פטור מקום דהוי כיין
 לפי מדאורייתא תחומין שם דליכא לגמרי פטור מקום כש״כ כנ״ל

 לא ההליכה על גס חייב המעביר שאין דבמקוס הנ״ל הכלל
 דקיי״ל מאי עפ״י י״ל מיהו .התורה מן תחומין משוס מחייב
 שהעבירו אע״פ ד׳ לסוך ד׳ מתחלת חפץ המעביר )ח׳:( בשבת

 וכן מי' למעלה שהגביהו היינו עלי׳ דרך ופירש״י חייב עלי׳ דרך
 .דרבא מימרא בפי׳ י״ד( הל׳ שבת מהל' י״ב )בפ׳ הרמב״ס דעת
 עקר כי א״כ .אמות ד׳ מהעברת תחומין דילפינן מכיון וא״כ

 הוא הרי ברה״ר ונמצא פטור במקום מיל י״ב והלך מרה״ר
 בכרמלית עוקר הוא ונהרות ימים אבל התורה מן תחומין באיסור
אמות ד׳ בהעברת לא דאורייתא חיוב כאן וליכא בכרמלית ומהלך

:בתחומין בהליכה ולא

 מ״ג( )דך עירובין למסכת בחי׳ כתב ז״ל הרמב״ן והנה )ג(
 ימים במפרשי שראה מה על תמה שהוא שם וז״ל

 ומהן .הספינה מן יוצאי; שאין מהן בשבת ליבשה כשמגיעין
 אמות מד' זזים ואין לחוץ אותן משליכין עכו״ס הספינה שבעלי
 אחרי מחזרין ויש .זו בחומרא אותם הנהיג מי ידע ולא שלהם

 במהצת הן תורה דבר מיל עשר שנים של דתחומין לומר האיסור
 פרסחות ג' ספינתן הלכה אס שכן וכיון ראשון פ׳ בהלכות וכמ״ש

 למעלה תחומין דיש ס׳ הו״ל דהשתא לצאת הן אסורין ביס
 אינו זה וגס .לחומרא דאורייתא וס' תורה בשל ס' מעשרה

 בין למעלה בין ביס בספינה שהליכתן מפגי לחוש ראוי ולא נכון
 איש יצא אל בזה קורא אני ואין כו' היא מותרת ודאי למטה

 הספינה הילוך שהרי ברגליו פרסאות ג׳ הלך שלא כיון ממקומו
 שביתה קנה שמא לחיש שיש כיון וא״ת כו׳ כלל הילוך קרוי אינו

כב
 לו יוצא והרי מעשרה למעלה תחומי; דיש ביס במקומו ביהש״מ

 ברגליו לצאת התורה מן הוא אסור פרסאות שלשה לתחום מחוץ
 תורה של בהלוך פרסאות דג׳ היא מלתא לאו אמות לד' חוץ

 לסוך ד׳ מתחלת באיסור שמעביר כל בר״ה העברה של כד״א
 הלך ובשלא לוקה היה באיסור פרסאות ג׳ שמהלך וכל חייב ד'

 תורה חיוב משוס בהילוכו אין איסור לתחום חוץ ביציאתו ואין
 אמה אפי' לצאת שלא דגזור הוא ורבנן מיל י״ב משס שיהלך עד

 מהלכי; שיהו ר״ג התקין כו׳ בראשונה אמרו מזו וגדולה .אחת
 והרי כו' חכמה אך אלא בלבד אלו ולא רוח לכל אמה אלפים

 היוצא ואס כו' הועד מקום עד פרסאות ג׳ הלכו הללו העדים
 כיון .יצא אל משום עובר הוא פסיעה כל על פרסאות לג' חוץ

 התקנה וזו כו' אמה אלפים להם מתיר ר״ג האיך מצות; שנעשית
 אלפים סוברים שהם ור״מ לר״ע ואפי׳ היא הכל דברי ודאי
 ג׳ במהלך אלא התורה מן לוקין אין וש״מ התורה מן נמי אכנה

 בהיתר הלך אלו הא כן האומר לדברי תחומין באיסורי פרסאות
 מאותו שילך עד א״ח תחומי; כמה לו שיצא אעפ״י היום כל

 שביתה ליקני גבי דאמרי' ועוד כו׳ שבת תחומי כשיעור מקום
 לשביתת; חוץ שהם אעפ״י להקל דבריהם ס׳ ואבע״א באוקינוס

 לאדם דאורייתא תחומי; לומר כשתמצא ובודאי פרסאות כמה
 חוץ ויצאו באוקינוס שביתה שקנו כיון ל״א ואעפ״כ כן לכלים אך
 וש״מ .אלפים בתוך ואפי׳ התירה מן הם אסורין פרסאות לג׳

 עכ״ל באיסור וסופן תחומי; מתחלת אלא התורה מ; תחומי; אין
 ז״ל הרמב״ן מדברי מבואר עכ״פ .נמרץ בקיצור ז״ל הרמב״ן של

 אלא תחומין משוס לחייב שאין הרמב״ס סברת ג״כ דס״ל דאך
 לס״ל מ״מ .דמייב ברה״ר אמות ד׳ למעביר דומה הוא אם

 דהוו משום דאורייתא תחומי; איסור ליכא דבימים כרמב״ס בהא
 דמי ולא הוא הילוך לאו בספינה דהילוך משוס אלא כרמלית
 משום בכרמלית אך מחייב היה זה טעם לאו אי אבל .למעביר
 דהוי שלנו ברה״ר פרסאות ג׳ ההולך וא״כ דאורייתא תחומי;

:דאורייתא תחומי; באיסור עובר כרמלית

 במ״ש ביאור צריכים הרמב״ן דברי באמת הנה אך )ל(
 וכתב שם וביאר .הילוך קרוי אינו הספינה דהילוך 1

 גבוה הוא רה״י שהספינה שלו ברה״י יושב הוא עצמך על תמה
 ג׳ מהלך משום לו חישש ואתה בהזורק כמ״ש ד׳ ורחבה י׳

 מהלכת וחצר מסגא דקא הוא וספינה נייחא מינח איהו פרסאות
 ספינה ד״ה )ט״ו: ב״מ והתום' .עכ״ל כלל מהלך אדם ולא היא

 רכוב דת״ח אמרי' דקדושין דבפ״ק אע״ג כ׳ כו׳( נייחא מינח
 דיד דומיא שפיר והוי אתרבאי יד משוס חצר הכא דמי כמהלך
 ה׳: שבת תוס' ג״כ )ועיין גופיה עם לה וממטו נייחא דמינח

 נייחא מינח ספינה אמרי׳ קנין לענין דרק מבואר הרי אגוז( ד״ה
 אזלי' ולא כמהלך דהוי בהמה ע״ג כרכוב הוי מילי לשאר אבל

 .למקום ממקום מתנועע הוא דעכ״פ כיון יושב שהוא בתרי׳
 מינח דאיהו זו סברא הרמב״ן למ״ש סותר זה לכאורה וא״כ
 בעי בב״מ דהתס לחלק ודוחק פרסאות ג' הילוך לענין אך נייחא

 המוליכים המה והמיס כנייח הוי עצמה הספינה דאך למימר
 נייח הוא בספינה היושב דהאדס רק אמרי׳ הכא משא״כ .אותה

 הוא העיקר רק נייחא היא בעצמה הספינה דגם משוס והטעם
 נייח מינח איהו שכ' הרמב״ן בלשון אינו דזה המוליכים המים

 דהאדם משוס רק דטעמיה משמע .מסגא דקא הוא וספינה
 בלא״ה ועוד מרכוב מ״ש וא״כ נייח הוא דנין אנו שעליו בעצמו
 דני; שאנו האדם אחר הולכים אנו אס ממנ״פ כי דחוק החילוק

 אחר דנין אנו ואם נייח הוא בספינה ובין ברכוב בין א״כ עליו
 בין בתרווייהו ה״נ למקום ממקום ועובר מתנועע שהוא מה

 מ״מ אך .כמהלך דהוי לומר זה טעם איכא בספינה ובין ברכוב
 מאי עפ״י והוא בע״ה מאוד נכונים הרמב״ן דדברי לי נראה

 ו׳ רחבה כו' לרה״ר כוורת זרק אביי אמר )ח'.( בשבת דאמרי'
 והוי כששטח רה״י נעשית עצמה שהכוורת התום' ופי׳ פטור.
 לעצמה רשות דהוי כיון אלמא .רה״ר דרך לרה״י מרה״י כזורק
 הזורק בתר אזלי׳ ואי זריקה ע״י שנעשה אך דידה בתר אזלי'
 .רה״י שנעשית הכוורת בתר אזלי׳ מ״מ .לרה״ר מרה״י זרק הרי
הספינה שמוליכים המיס בתר אזלי' לא רה״י שהיא בספינה ה״נ

 ונימא
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 בה היושב ואדם היא רה״י דהספינה כיון כהילוך דהוי ונימא
 שס פירש״י לפי יתכן וביותר .תחומין משוס בזה ואין ברה״י הוא
 מחטיהן זורקין שהיו גמרי׳ ממשכן ואגן לעצמה רשות דהוי שכ׳
 איש יצא מאל דילפינן דכוותיה וה״נ .רשויות זורקין היו ולא

 ודברי רשויות יציאת ולא האדם יציאת והיינו מן דגבי ממקומו
 דקא וספינה נייח מינח איהו שכ׳ מאוד עפי״ז נכונים הרמב״ן
 .מהלכת חצר והוי מהלכת וספינה ברה״י יושב שהוא פי' .מהלכת

:מהלך לאדס אלא מהלכות לרשויות יצא מאל גמרי' דלא והיינו

 דאין ונהרות בימים דאפי׳ להרמב״ן דס״ל במאי והנה )ה(
 בהם שייך מ״מ אמות ד׳ מעביר איסור בהם

 לכאורה יש .הרמב״ס על בהא ופליג התורה מן תחומין איסור
 )מ״ג.( מי׳ למעלה דתחומין איבעיא גבי דקאמר מגמ׳ ראיה
 סמיכתא דארעא לך תבעי לא ד׳ ורוחב עשרה גבוה עמוד
 לך תבעי לא התחום לתוך אחד ראשו ונכנס ופירש״י היא.

 ויצא התחום שבתוך ראשו על יעלה ולא בו נוהג תחומין דאיסור
 הרי עכ״ל הוא מעליא והילוך להילוך חזי דהא האחר לראשו
 .תחומין בו יש מ״מ רה״י הוי ד׳ ורחב י' דגבוה דכיון דאע״ג
 וה״נ רה״י דהוי כיון העברה איסור בזה אין הא הרמב״ס ולדעת

 דזה י״ל מיהו .הרמב״ס בדעת כנ״ל תחומין איסור ביה לית
 מדאורייתא היינו תחומין איסור בכרמלית ליכא דלהרמב״ם אף ודאי
 מי׳ למעלה אלא בכרמלית אף תחומין איסור איכא מדרבנן אבל
 בספינה או בקפיצה או ד' רחב שאינו עמוד כגון יפה הילוך ואינו

:מדרבנן ואפי' תחומין איסור איכא אי לן מבעיא

 תק״מ( סי׳ )ח״ג ברדב״ז אחת תשו' בזה מצאתי שלה )ו(
 דקאמר מהא להרמב״ס ג״כ והקשה זה בענין

 .בספינה אחרינא לישנא מי' למעלה דתחומין איבעי' גבי
 לישנא האי להרמב״ס דל״ל הרדב״ז ותי׳ .כרמלית הוי והא

 קשה אבל וז״ל הרדב״ז עוד וכתב .בספינה הוא דהאיבעי'
 מעשרה למעלה דהוי מספינה ליה ופשיע ביבשה בעי דאיהו

 במהלכת אבל הרקק בתוך במהלכת רבא דדחי ותו בכרמלית
 נמי בכרמלית מי׳ דלמעלה משמע לך תבעי אכתי מי׳ למעלה

 אלא בעי לא דבעי מאי ליישב ויש .איפשעא ולא איבעי׳ הוי
 ליכא דממתני׳ דמי ורבא .מכ״ש פשיע דפשיע ומאן ביבשה

 להחמיר ורצו עשרה בתוך ברקק במהלכת דהתס פשימותא
 עומדת והשתא שביתה וקנו אדעתייהו ולאו הספינה ערוד דלמא
 לתחום חוץ יוצאים נמצאו כולה את יהלכו ואס עשרה בתוך
 תחומין דאין לתחום חוץ הלט לא בשבת שהלכו במה אבל

 ואזלי' איפשעא ולא לן מבעי' ביבשה אבל בכרמלית מי׳ למעלה
 כשאנו אבל דאורייתא תחומין דס״ל הרב לדעת לחומרא בה

 וכמ״ש לקולא ואזלי' דרבנן ספק הוי המיס בגובה מסופקים
 מדברי מבואר הנה .ז״ל הרדב״ז עכ״ל תשובה באותה ז״ל

 דברי דמפרש מקורם שם ממ״ש וגס שהעתקנו ממה הרדב״ז
 וס״ל מי׳ למעלה לענין היינו לרה״ר כרמלית בין דמהלק דהא

 מאד נדחק ולזה .כלל בגנו' מבעי' לא בכרמלית מי' דלמעלה
 כמו יוסף ביתה המובא הרמב״ם דברי אך .הגמ׳ דברי בפי׳

 תחומין לענין רק דמיירי מללו ברור הס למעלה שהעתקנו
 מי' למעה ואפי׳ דאורייתא תחומין ליכא דבכרמלית דאורייתא

 פשוע הדבר אלא הרדב״ז כמ״ש הסוגיא בפי' לדחוק צריך ואין
 אבל .דאורייתא תחומין לענין אלא הרמב״ם קאמר לא דע״כ

 דלא איבעי׳ דהוי מי׳ ולמעלה בכרמלית איכא דרבנן תחומין
:לקולא אזלי׳ איפשעא

 מחלוקת הוא זה דין דעיקר הנ״ל מכל מבואר עכ״פ (7)
 תחומין בכרמלית הוי אס והרמב״ס הרמב״ן

 ולרמב״ן דאורייתא. הוו לא דלהרמב״ס דאורייתא מיל די״ב
 תחומין דהוי בכרמלית מודים הכל לדינא ומ״מ .חילוק אין

 דאורייתא תחומין ליכא דבכרמלית משום להרמב״ס דרבנן
:ברה״ר ולא בכרמלית לא כלל דאורייתא תחומין ל״ל ולהרמב״ן

ז תשובה
 אילנות בהכנ״ס של בעזרה לנטוע כנותר אם נשאלתי

:האויר ולניקוי ליופי

 ק״נ סי׳ או״ח לשו״ע בהגהות מוהרע״א הגאון תשובה
 אצל אילן הנוטע ע״ז בהל׳ הרמב״ס כ׳ וז״ל כ׳

 הר״ז מאכל אילן בין סרק אילן בין העזרה בכל או המזבח
 אצל דאפי׳ כתב הרמב״ם על בפי' ערמאה דוד והר״ר לוקה

 )פ״ו שם מסיק הרמב״ס והנה .עכ״ל מדרבנן אסור בהכנ״ם
 מפני בעזרה אילנות נטיעת איסור בטעם ט'( הל' ע״ז מהל'
 כדי שלה מזבח בצד אילנות נוטעין עכו״ס דרך זה שהיה

 שייך לא זה דאיסור י״ל זה טעם לפי הנה .העם שם שיתקבצו
 לנטוע העכו״ם ודרך עומד המזבח ששם שבמקדש בעזרה אלא

 העבודה ויעשו העם שיתקבצו כדי מזבחותס במקום אילנות
 שלא מבחוץ נעשה דבר שאין הכנסת בבית משא״כ עם ברוב
 ודאי דבהכנ״ס ועוד ליכא דרבנן איסור ואפי׳ כלל זה טעם שייך

 אינו ומ״מ .הקרבנות ועבודת המזבח ששם מהעזרה עדיף לא
 ברמב״ס כמ״ש לעזרה חוץ הבית בהר אילנות בנטיעת אסור

 הראב״ד לפמ״ש ומכש״כ .שם כ״מ ועיין בעזרה רק האסור
 אלא אסור ואינו שרי נשים בעזרת דאפי׳ הבחירה בית בהל׳

 אבל העבודה ששם והיינו כהניס עזרת שהיא ה' מזבח אצל
 חוץ הכא וא״כ שרי נשים עזרת כגון עבודה במקום שלא

 גס לעשות אסור הא ועוד .איכא עבודה מאי לביהכנ״ם
 )פ״ו וברמב״ס בספרי כמפורש בעזרה עץ של אכסדראות

 שנוהגין מה על טעס כ׳ ל״ה ס״ק צ' סי׳ ובמג״א ע״ז( מהל'
 לעזרה בהכנ״ס דמי דלא אלמא בהכ״נ לפני אכסדרה לעשות

 גס אכסדרה בנין דאיסור הכ״מ לפמ״ש לדחות ויש .זה לנדון
 אבל מדרבנן אף לגזור אין בביהכ״נ ולכן .מדרבנן הוי בעזרה
 בביהכ״נ דאף י״ל בעזרה תורה איסור דאיכא אילנות נטיעת
 נראה הראב״ד מדברי ומיהא .איתא מיהא דרבנן איסורא

 בית בשמחת שעשו מגזוזטראות דפריך דאורייתא איסור דהוי
 הקילו השואבה בית שמחת דמשוס י״ל דרבנן ואי השואבה
 באילנות ה״ה י״ל .לבהכנ״ס באכסדראות הקילו )ואעפ״כ

:להקל( יש

ח תשובה
 בסבת בזמנו שלו החמץ מכר לא חנוני אחד איש שאלה•

 זמן שעבר וכשראה הטעהו שלו הזייגער אשר
 שאינו לו ואמר .לעשות מה המורה אצל לשאול הלך המכירה

 לו וסיפר מכירו אחד נכרי בחנותו נקרה אח״כ להושיעו יכול
 מכר שלא שמי אצלינו הדי; בהיות רע ענין לו שקרה היהודי

 להשליכו ונצרך ממנו מופסד הוא הרי בבקר בע״פ חמצו
 עשרה לו יתן הלא להשליכהו לו למה הנכרי לו ואמר .לנהר

 יכול שאינו הישראל לו והשיב .חנס להאבידו לו ולמה רוכ״ם
 הר״ז החמץ לו יקח ואס .ת״ח לא אף החמץ בעד מעות לקבל
 ממנו יקבל לא יו״ט אחר ואפי׳ .האור מן מוציאו היה כאלו

 ממנו וביקש החמץ את הנכרי וקיבל החמץ. עבור מעות
 החמץ עס השקים את בעצמו ונשא בחנותו זוית קרן לו ליחד

 לו נתן גס .ההוא זוית לקרן שם מונחים שהי׳ ממקומות
 לו אין בחנותו שהונח החמץ שע״ד רוסיא בלשון כת״י הישראל

 שהמפתחות ביניהם הותנה גס הנ״ל. הנכרי על טו׳ית שוס
 בע״פ כי דחוה״מ ראשון ה׳ ביוס החנוני מן האדון יקבל
 מן מעט הנכרי לקח גס ליו״ט סחורתו למכור היהודי נצרך

 ד׳ ג׳ ב׳ א׳ נומר קרופצאטקע קמח הוא החמץ .לביתו החמץ
 קארמעליעש ליע׳ ה' קראחמאל . שקים שני גרופין פעריל שקים

 כי אחר ממקום הנכרי אותם נשא לא והקארמטליש .פוד א'
 גס .בחנותו להנכרי הישראל שיחד זוית בהקרן היה מקומם
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 שבע״פ רק למכרי הישראל שנתן בהכת״י מפורש נכתבו לא

 לו שנתנה חריז לו היה ועוד שלו. אינו זה שגם לו אמר
 מכר שלא ואחר כנהוג להב״ד למכור חנונית ג״כ שהיא אחותו
 החנונית והלכה לנהר להשליכו ונצרך נמכר לא שהחמץ לה אמר

 עפ״י מתנה בתורת שלה החמץ אחד לנכרי ונתנה אחותו
 עשה ולא ושבביתה שבחנותה החמץ כל לו שנותנת כת״י

 והי' .לו שנתנה הכת״י זולת אחר קנין ולא משיכה לא הנכרי
 .מאקאראן .גרופין ווייצענע .גרופין מאנע סולת קמח בהחמץ

 שנתן בכת״י כתב החנוני אחי' וגס קאנפעקעין וליקער ראם
 ולא בחנותו שנמצא מהחמץ לא טו״ת עליו לו שאין למכרי

אחותו: בחנות שנמצא מהחמץ

 לג' יפרדו זו בשאלה החקירות הנה .תשובה )א(
 עצמם כנצד הדברים אס הא׳ . ראשים

 אס הב׳ .הפסח לאחר עד בשהייתן בהנאה אסורים הס
 אופן ע״פ מועילים הס לנכרי החמץ בנתינת שנעשו הקניניס
 לאחר הדבר בהיות לנכרי המתנה מועיל אס הג׳ .עשייתם

 תנ״ג )סי' המג״א כ' סולת הקמח בענין והנה איסורו זמן
 שנטבע כדגן ממש דהוי מגומבין מוהר״י הגאון ישם ח'( ס״ק

 גמור לחמץ הסולת שמחזיקים תה״ד בשם הרב׳יי וכ״כ .בנהר
 עשיית אופן על ודרשתי חקרתי הנה אך במג״א שם כמובא
 אותן רוחצין אין שירעמאלאטנע שהחטים לי והוגד סולת הקמח

 מאשינען הגדולים ריחיס בבתי יש אשר שמעתי וגס .כלל
 הבתי לתוך ונותנתן במיס החטים בוללת שהיא פאראווע

 ע״י שלא אותן שרוחצים במקום וגס בעסק. והכל ריחיס
 ידוע והנה זליפה. ע״י נעשה הרחיצה הרי הנ״ל מאשינע

 בין לחלק אפרים הר״ר דעת תס״ז רסי׳ בב״י הפוסקים שיטות
 תדיר בהם עוסקים דלתיתה ננשום בנהר שנטבע לדגן לתיתה
 דגן משא״כ הטחינה מיד ואח״כ בעסק החטים רחיצת תחלה

 דעת ג״כ היא וזו .חמוץ לידי ובא נייח דמינח בנהר שנטבע
 נתבקעו מצרכינן דלא הרא״ס ודעת ושו״ע. וטור הרא״ש

 לא אפי' מרובה בשרי׳ אבל מועטת שזליפתן בלתיתה אלא
 להסתפק יש החטים נרחצו אפי׳ הנה ולפי״ז .אסורות נתבקעו

 ולא הנ״ל המאשינען ע״י נעשו שמא וטור ורא״ש הרר״א לדעת
 .מועטת זליפה ע״י נעשו שמא הרא״ס ולדעת .כלל נתחמצו

 בלתיתה אפי׳ אסור לחוד נתרככו דאפי' קיי״ל אנן מה אך
 .שנתרככו הדבר קרוב זליפה ע״י שנעשו באות; הנשמע ולפי

 וכמ״ש .חמץ ס' אלא כאן אין נתרככו אפי׳ דהא י״ל אמנם
 י״ל א״כ מ.( )פסחים עוקבא ומר דשמואל פלוגתא משוס הרי״ך
 שמא שנרחצו את״ל ואפי' נרחצו לא שמא ס״ס הכא דאיכא

 דהא .נתחמצו לא שמא א' ס' הכל; דהוי וכ״ת .נתחמצו לא
 ירדו לא שמא ב׳ סעיך תס״ז בסי' כזה ס״ס כתב הרמ״א גס

 ס״ק ח״י ועי' .נתחמצו לא שמא ירדו ואת״ל גשמים עליהם
 דהיכא משמע י״ב ס״ק תס״ז סי׳ המג״א שמדברי )ואך י'

 ומשמע אסורות נתבקעו לא דאפי׳ מודו כו״ע נייחי דמינח
 ספק אלא דאינו נראה ז׳ ס״ק הח״י דעת מ״מ חמץ ודאי דהוי
 לא דלהרא״ס וגס ז׳ סעיך הגר״ז רבינו בשו״ע מפורש וכן
 משוס ם' והוי מועטת בזליפה אלא נייחי במינח כלל תלי

:כנ״ל( ושמואל עוקבא דמר פלוגתא

 לא מ״מ הרחוצים מטיס רובא הוי דאפי׳ נ״ל שוב )ב(
 דתלוי רובא דהוי משום רובא בתר הכא אזלינן

 אדם בינת ובספר במעשה. תלוי אינו והמיעוט במעשה
 הרמב״ן בשם שהביא מצאתי ד׳ סי' וחזקה רוב בשער

 רובא דהאי ועוד וז״ל דסבלונות בשמעתא בקדושין במלחמות
 הוא במעשה תלי דהא גרוע רובא הוי קדיש דלמא דאמרינן

 .בבכורות רבינא כדמסיק במעשה דתלי רובא בתר אזלינן ולא
 ונניהו רובא בתר דאזלינן הא גבי בחולין והר״ן הרשב״א וכ״כ

 אס אבל במעשה תלויין שניהס והמיעוט כשהרוב הנ״מ
 אזלינן לא מעשה ע״י אינו והמיעוט מעשה ע״י הוא הרוב
 .לרוב נחשב לא מדאורייתא דאפי׳ מלשונם ומשמע .רובא בתר
 דאמרינן ננשום והיינו דרבנן אלא אינו לכו״ע דננאי שהרי וצ״ע

 .מדרבנן אלא שאינו לו נראה וע״כ .הם מעשרין ע״ה רוב
 דע״י כיון ׳שכ בסימנין בדק לא גבי בחי׳ מרשב״א מוכח וכן

 סי׳ של רובן פעמים דרוב שפיר שחט מסתמא מומחה שחיטת
 דאינו ומיעוטא .במעשה דתלוי דרובא באים׳ אבל נשחטים

 אוקמא מש״ה רובא בתר אזלינן לא הא ובכי הוא במעשה תלוי
 .מדרבנן אלא דאינו קצת משמע קמא איסורא בחזקת רבנן

 חשש אלא כאן שאין תחלה שם ׳שכ דחה מהרמב״ן והראיה
 קאמר וע״ז .הקדושין ולא לפנינו הסבלונות שהרי קידש שמא
 אלא כאן דאין כיון והיינו .במעשה דתלוי רובא דהוי ועוד
 דלכאורה ואך .במעשה דתלוי רובא בתר אזלינן לא מש״ה חשש

 ספק היינו ספק ואילך מכאן ישמעאל ר׳ דאמר הא משמע
 כר״מ ל״י דמשני רבא של לתירוצו שהרי מוכרח אינו דאורייתא

 זה דאין דוכתין בכמה התום' כתבו וכבר למיעוט דחייש ס״ל
 כו׳ דרבנן ספק אלא דאינו לרבינא י״ל ה׳'נ וא״כ מדרבנן אלא

 דבאמת .ליישב יש מדמאי שנתקשה מה הנה .בצ״ע ומסיק
 שמא ס״ס דאיכא מעשרין ע״ה לרוב כלל ל״צ לכאורה התם
 כדאמר עישר ושמא שלה במוץ מכניסה אושעי' כר' עביד

 כר׳ עושים אין דרוב משוס ע״א( ט' )דך בפסחים
 נמי דהוי זה רוב וכנגד אותן ממרחים אלא אושעיא

 מדברי ומ״ש .מעשרין ע״ה רוב מהני שפיר במעשה תלוי
 רובא בתר אזלינן דלא אמרינן דלא להרשב״א דס״ל י״ל הרשב״א

 למיעוט המסייע זה רוב כנגד חזקה כשיש אלא בננעשה דתלוי
 דליכא טוננאה גבי ולכן .ילדה שלא בחזקה דהוי בבכורות התם כמו

 דאיכא איסור וגבי בננעשה דתלי רובא בתר אזלינן טומאה חזקת
 אין וא״כ . במעשה דתלוי רובא בתר אזלינן לא איסור חזקת

:אלו ראיות משוס הפוסקים לשון משמעות פשטות לדחות
דסבלונות בסוגיא המקנה בספר ראיתי הנה אך )^(

דהא ליה תמיהא הרמב״ן דסברת כתב )נ:( *
 במעשה דתליא אמרינן בהמה גבי דדוקא בבכורות התום' כתבו

 בש״ם סוגיות מכמה מוכרח וכן באדם הרגיל בדבר ולא
 ובתים חעשרין ע״ה ורוב .מטפחי; תפוקות רוב דאמרינן

 אשה גבי ס״ט בסי' כתב והט״ז .בדוקים בחזקת בי״ד
 השיג ובנה״כ תחלה מולחות נשים דרוב מלחה אס ששכחה

 ס״ל בחי' הרשב״א שגם למעלה נתבאר וכבר .וצ״ל! עליו
 .תירצנו כבר מדמאי דהקושיא ליישב יש וקושיותיו .כהרמב״ן

 רוב הוא באמת זה דרוב אמרינן דהא לק״מ מטפחין ומרוב
 רובא דהוי משוס בו פירשו שלא ואך .התום' וכמ״ש גרוע
 הא דל״ל אמוראי לאינך דאך משוס היינו במעשה דתלי

 הוי רובא דהאי צ״ל מ״מ אחריני שינויי לר״י דמתרצי דרבינא
 בחזקת בתים ורוב אחר. מטעם ע״כ והיינו גרוע רוב

 רובא אהאי וסמכינן דרבנן חמץ דבדיקת משוס היינו בדוקים
 )ועיין בט״ז שם כמ״ש דרבנן הוי שבישלו דדם מליחה גבי וכן

 שם בהג״ה י׳ ס״ק קפ״ז סי' נדה הל׳ הגר״ז לרבינו בקו״א
 בע״ח טבע שהוא בדבר אלא ומיעוטא רובא שייך ולא שכ׳
 עולין בהמות רוב אמרינן דלא היכי כי במקרים ולא

:זכרים( עליהם
 .מידי קשה דלא אחר ענין זה בכל נ״ל באמת אבל יד(

 ר׳יי דמ״ש להוכיח אדם בינת בעל מ״ש דהנה
 כן צ״ל דע״כ משוס לרבינא מדרבנן היינו ספק ואילך מכאן
 התום' כמ״ש מדרבנן למיעוטא דחייש כר״מ לר״י דמוקי לרבא
 דליכא היכא היינו התום' כן שכתבו דאך תמוה כ״ז דוכתי בכמה
 הוי למיעוטא מסייע דחזקה היכא אבל למיעוטא דמסייע חזקה

 ד״ה )כ׳. בבכורות בתום' כ׳ וכן )פ״ו:( חולין בתום׳ כמ״ש דאורייתא
 ספיקא ספק ואילך מכאן הוי כר״מ דר״י לשיעי' וא״כ מחוורתא(
 אזלי כי רבינא דקאמר הלשון משמע וכן לרבינא וה״נ דאורייתא

 דלא דהיינו משמע כו׳ במעשה תלוי דלא ברובא רובא בתר רבנן
 ברובא אבל במעשה תלי דלא ברובא אלא אר״מ רבנן פליגי
 היכא דאורייתא ספיקא הוי דלר״מ וכמו ל״פ במעשה דתלוי

 ילדה שלא בחזקת דהיא דבכורות ההיא כגון מסייע דחזקה
 י״ל והשתא .במעשה דתלוי ברובא עלי׳ פליגי דלא לרבנן ה״נ

 בתרה אזלינן לא במעשה דתלוי דברובא רבינא דאמר דהא
 בהדי החזקה צירוך דאיכא דבכורות ההיא כגון אלא מיירי לא

 מיעוטא
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 הקושיות כל מיושב והשתא הרשכ״א לדעת וכמ״ש מיעוטא
 העשויה דחזקה מבואר )ע״ט:( קדושין בתום׳ דהנה .הנ״ל

 ובדיקת דמעשר אלו דכל י״ל והשתא חזקה הוי לא להשתנות
 העשרות חזקות והדס והחמץ העבל חזקת הוי ומליחה בי״ד חמץ

 והבשר לבדוק והבית לעשרו בטבל מחייב שהדין כיון להשתנות
 ובזה . ליה חיישינן ולא לחוד מיעוטא אלא ליכא וא״כ למלוח
 דתחלה דסבלוכות בההיא במלחמות הרמכ״ן דברי אצלי מיושב

 מהו מסבלי והדר מקדשי דרובא ל״צ דאמרינן בטעמא כ׳
 משוס רובא בתר אזלינן דלא דהטעס למיעוטא ניחוש דתימא

 הרי״ף דעת לפרש כ׳ דבריו ובסוף .במעשה התלוי רוב דהוי
 והדר מסבלי דרובא באתרא דאפי׳ אחרת גירסא דגריס
 רובא דהאי משוס מסבלי והדר דמקדשי למיעוטא חיישינן מקדשי

 במעשה דתלי רובא והיינו מנהג אלא דאינו הוא גרוע
 זה דאין הרי למיעוטא לחוש א״א איסור במקום החמירו לפיכך

 תחלה זה כתב ואיך א״א חומר משוס בעלמא מומרא אלא
 ע״כ אלא מסבלי והדר מקדשי ברובא לקדושין דא״ח לטעם
 רוב דאורייתא והוי פנוי׳ חזקת לה מסייע הוי דתחלה משוס
 מסבלי והדר דמקדשי למיעוטא בחששא במסקנא והשתא גרוע
 אלא הוי לא לה מנגד אדרבה אלא חזקה לה מסייע דלא

בעלמא: חומרא

 אזלינן דלא נימא אי מיבעי' לא כנ״ד והשתא )ה(
 היכא במעשה דתלי רובא בתר מדאורייתא

 ס' נרחצו לא שמא ספק דהוי כנ״ל למיעוטא מסייע דחזקה
 דאין למיעוטא דמסייע רחוצים שאין בחזקת דהס משוס טוב

 אפי׳ אלא במעשה דתלוי רחוצים רוב בתר אזלינן ולא רחוצים
 כגון לפנינו ריעותא דליכא היכא חזינן מ״מ אדם בינת בעל לדעת
 בתר אזלינן לא הסבלונות אלא לפנינו הקדושי; שאין דקדושין ההיא
 וה״ג .הרמב״ן דברי בפי׳ אדם הבינת כמ״ש במעשה דתלוי רובא

 הרחיצה היכר ולא הרחיצה דאין לפנינו הריעותא שאין דידן בנידון
 שפיר והוי במעשה התלוי הרחיצה רוב בתר אזלינן דלא לפנינו

:נתחמצו לא ושמא נרחצו לא שמא ס״ס

 מ; קמח כתב ט״ז ס״ק תנ״ג סי׳ יעקב כחק והנה )ו(
 גמור חמץ דהוי אסור נקיה סולת אבל השוק

 ויותר השוק מן סלתות לוקחין הכלבו לשון אכן . בת״ה כמ״ש
 השוק מן קמח דלוקחין בפשיטות פסקו דאיך לכאורה תמוה

 להדיא מבואר דהרי איסורא מחזקינן דלא משוס הדחק בשעת
 דכל אוכלין טומאת מהל׳ ט״ז פ׳ וברמכ״ס מ״ב דמכשירק פ״ו

 קאמר דהכי וצ״ל מוכשרים בחזקת השוק מ; והסלתות הקמחיס
 דש״ס מדינא דהרי שנתחמץ כדרך שלתתו איסורא מחזקינן דלא

 גזרו לא הדחק ובשעת ואסרו גזרו שהגאונים אך ללתות מותר
 וכ' זה בענין מחמיר ל״ב סי' צ״צ כתשו׳ אכן להדיא הט״ז וכ״כ

 שהוא החטין תמיד מככסין שמקצת; כודאי ככרור כשידוע
 משוס אסור מככסין אין המוכרים שרוב אף מלתיתה גרע

 ואח״כ .אסור להשהותה ואפי' דמי מחצה על כמחצה קבוע
 כעיני תמוהים דבריו תחלת הנה .יעוי״ש המג״א דברי הביא

 לדעת הרמכ״ס ודברי דמכשירין מתני׳ ליישב שרצה מה
 מחזקינן דלא משוס .השוק מן קמח לקנות המתירים הפוסקים

 דאיתרע מכיון הא לא ואמאי שנתחמץ כדרך שלתתו איסור
 שלא כהם שנזהרו תיתי מהיכי א״כ כודאי דנרחצו החטים חזקת

 דודאי ניחא הנ״ל לפי אמנם .דאורייתא ספק והוי .לחמצם
 אף דלתתי רוכא כתר דאזלינן אלא .לתתי דלא מיעוטא איכא
 לענין אכל . חכמים כו החמירו מ״מ כמעשה התלוי רוב דהוי
 ר׳ כ״ש פ׳ סוף הירושלמי דכרי גס נ״ל וכזה . ס״ס הוי חמץ

 מנא לר' שאל כסולת מזויף דכש ליה הוי כחיי דר׳ כריה חנינא
 שהשאלה נראה הירושלמי דכרי ומהמשך לכע־ את צריך א״ל
 וקשה משה פני המפרש כתב וכן מחמיציס פירות מי אס היה
 וא״כ .לפסח שמור היה שהסולת יופרש אינו כירושלמי הא

 אכתי .מחמיצין אין פירות מי אס ואפי' חמץ הוי הא כלא״ה
 דהסולת ניחא הנ״ל לפי אמנם הסולת תערוכות מפח אסור

 להשהות שאסר הצ״צ כדכרי לעיין לי יש הנה ועתה מס״ס שרי

 וכ' מחצה על כמחצה קכוע משוס מככסין שמקצתן כל הקמח
 נתכבם לא שמא ס״ס נוכח להתיר נראה היה דלכאורה אע״ג
 מהני להשהות ולענין נתחמץ לא שמא נתכבס את״ל ואפי׳

 להא לדמות ויש מכבסין שאין כהדייהו רוב דאיכא כיון הס״ס
 עליהם הגשמים שירדו הדגן להשהות להתיר והכלכו האגור שם'

 קכוע האיסור אין דהתס דנני לא מ״מ ס״ס מכח כעלי'
 נתלחלחו שלא החטים כשאר שנתלחלח החטים מיעיט שנתע־כ

 אכל להשהות ס״ס מכח להתיר רוב האי ומהני הרוב והס
 המיעוט לבטל הרוב מהני דלא כמקומו קבוע הוא כשהאיסור

 דלא למעלה שביארנו כמו להשהות אפי' הס״ם מהני לא תו
 מבואר הוא כן כי כהדייהו רוב דאיכא היכא אלא הס״ס מהני

 כתחלה שס שכ' אזיל לשיטתו הצ״צ הנה .והכלכו כהאגור
 ובאמת היתר רוב שהיה משוס היינו שהתירו והכלכו דהאגור

 רוב עוד שצריך להתיר כדי בו אין לחוד ס״ס וכי תמוה זה
 לא אמאי תס״ז( )כרס״י הכלכו כדין שם הקשה והט״ז לסייעו

 דאורייתא כספק אפי' מועיל והא זה ס״ס מכח נמי למיכליה שרי
 כשהי׳ גם לאסור אכל כשהי'. הפסד דאין משוס ותירצו

 וגס .מאד מתמיה דכר זה ס״ס שיש אחרי לכערו ולהצריך
 שהולכין והכלבו דהאגור כההיא ש:' מוכנים אינם שדכריו

 שנפל ומיעוט עליו נפל שלא רוב דהוי התם אני דש רוכא כתר
 תמוה וזה . כהדיה ספק עיד דאיכא היכא רוכא כתר ואזלינן

 ירדו שמא כולם על מסופקים אנו והא כאן יש היתר רוב איזה
 בהם ניכר היה מהן שמקצת אלא החטים כל על המיס

 כל על הספק מ״מ אכל .ניכר היה לא והשאר שנתלחלחו
 למכיר צריך ודאי דלכתחלה דנהי נ״ל ע״כ ואשר .החטים
 לכערו להצריכו אין ננכרו לא אס מ״מ .הפסח קודם הקמח
 והכלכו והח״י הט״ז וכדעת .הס״ס על ולסמוך הפ״מ כמקום
 לחמץ סולת הקמח שהחזיקו והפוסקים וכנ״ל סולת כקמח
 . כולם סולת לקמח החטים לרחוץ דרכם היה בימיהם גמור
 ספק והוי נתחמצו שמא ספק אחד ספק אלא .ס״ס כאן ואין

 כאן יש כמדינתינו הסולת מלאכת ענין לפי אכל .דאורייתא
 להשהותם שאסור אלא קאמר לא התה״ד ואפי' .וכנ״ל ס״ס

 וגס .שמענו לא זו הפ״מ כמקום אפי' לבער אבל לכתחלה
 שמא למימש דאיכא טפי חמירי הכלילות אותן ,השהי דלענין

 דאפי׳ גמור לחמץ הסולת מחזיקים אכילה ולענין לאוכלם יבא
 השש בו אין כקמח השהי' אכל .לאוכלו אסור הדחק כשעת

 דכהפ״מ לי נראה וע״כ .כפסח ויאכלנו לחם ממנו שיאפה כ״כ
:כזה שהארכנו מה מכל והח״י הט״ז על לסמוך אפשר

 יתר דין לכאר נכוא ועתה הקמח דין כע״ה כיארנו הנה (1)
 הנה הנ״ל השואלים של החמוצים הדכריס

 קמח לתערוכות לחוש שיש צוקער הכלילית המה הקארמעליעש
 נהיגי דלא ליה דמדומה וכ' קי״ט סי' כתה״ד מכואר ודינם
 כמתנה לבית מחוץ לנכרי לתת להורות וראוי לאסור עלמא
 דהתה״ד שכ׳ ח״י ועיין .עכ״ל לאח״פ כהס ויזכה ויחזור גמורה

 ואיכא אותם שהשהה כדיעכד אכל לכתחלה אלא קאמר לא
 אין גופיה דכקמח מ״ש לפי וכפרט .לאסור דאין אפשר הפ״מ
 המאקארען וע״ד .צוקער ככלילות כש״כ כדיעכד לאסור

 טירקישע והוא קוקורוזע מן שנעשה ששמע החנוני דכרי לפי
 ואפי׳ תנ״ג( )רסי׳ כח״י כמ״ש קטניות מין הוי וא״כ .ווייץ

 והוי פילות מי עם בתערוכות דנעשה כיון עכ״פ מקמח נעשה
 מחדש לאור יצא שלמה בית כתשו' מצאתי וכן נוקשה חמץ

 ע״כ וא״כ . מים עם פירות מי דהוי ואע״ג ע״ט סי' או״ח ח׳
 כלאו הוא דנוקשה או גמור חמץ אלא נוקשה הוי דלא או

 הרכה כזה פלפל וככר .עיי״ש כ״ב( )כסי׳ כזה הנוב״י כמ״ש
 מי רוב דכשיש והעלה תס״ב סי' מקו״ח בספרו חו״ד כעל

 מיהו .דאורייתא זו נוקשה הוי ומ״מ .נוקשה הוי פירות
 הני $ אפי׳ כנוקשה כ״י ליכא עוכרין אלו כריש התום' לדעת
 וא״כ לאוכלו יכוא שמא מדרכנן אלא שהי׳ איסור כו ואין כלאו
 .כנ״ל קטניות אלא חטים מקמח כלל אינו שמא ספק שהוא כזה

 דאפשר נ״ל שוב .צוקער מהכלילות גרע ולא להתיר לצדד יש
 משוס הוא כנוקשה השהי׳ איסור התום' דלדעת טפי דעדיף

שמא



משנת שו״ת
 איסור דבר שהוא במאקארן הכא וא״כ לאוכלו יבא שמא

 וראס הליקער וע״ד .כלל השהי׳ לאסור אין לישראל
 ראם או שפירעט בתוכם יש כנראה הנה קאנפעקטין.

גמור: המן והוי

 כמה יש גופי' דביי״ש הדא לצדד יש בזה שגס אלא )ח(
 וכמה הפסח עליו שעבר בחמץ להקל צדדיס

 הגר״ז רבינו מ״ש )ועיין בתשובותיהם האחרונים בזה נתחבעו
 להקל כו' לבערו וצריך המתחלת בהג״ה י׳ סעי' תמ״ב בסי'

 מעעס בזה לצדד נ״ל זה ולבד מאוד( גדול הפסד במקום אהה״פ
 עעס אלא כאן אין א״פ גופם בבלילות נבלע היי״ש דאס אחר

 .תמ״ב רסי׳ יעקב בחק לפמ״ש ב״י ליכא טכ״ע למ״ד ואף בלבד
 .בתוכו כנוס השפירעע בהם שיש לדין יש דבקאנפעקטין אלא
 .צדדיו נוכל מכוסה שהוא אף האיסור כעיקר דהוי י״ל ובזה
 הירושלמי דברי עפ״י לצדד יש הנה אך .בעין ישנו הרי מ"מ
 בשס ירמיה ר' עריבה שבסדקי דבצק אמתני׳ עוברין אלו בפ׳
 בתוך מצרפן הבית אין הבית בתוך זיתים חצאי שני זעירא ר'

 בתלוש כאן במיעוטו בטל מכן פחות תנינן והא מצרף הכלי הכלי
 והלכך בתלוש מיירי ירמיה דר' משה הפני ופי׳ .במחובר כאן

 .הכלי טלטול ע״י בזה זה ליגע יכולים שהן משוס מצרף הכלי
 ועכ״פ .מצרפן הכלי אין דבתלוש להיפך פי׳ תמ״ב בסי׳ והפר״ח

 .שיגעו חיישי׳ משה הפני שלדברי אלא זב״ז שיגעו בעינן לכו״ע
 פחות מעט ואחת אחת ובכל הבלילות בתוך שהיי״ש הכא וא״כ

 והוי יחד להצטרף להם אין זב״ז לעולם נוגע היי״ש ואין מכשיעור
 וכ״ת .לבער חייב דאין יחד להכנס סופם שאין חצאי׳ כשני

 אלא חמץ בעצמן הבלילות אין הא בזו זו נוגעות דהבלילות
 מין דהוי שבתוכן החמץ בין חוצצות הס וא״כ בתוכן שהחמץ
 זו שבתוכן י״שה להצטרף ראויין ואין לכ״ע דחוצץ מינו בשאיע

 זאת ולבד .מכשיעור פחות הוי עצמה בפני אחת וכל .זו עם
 א״פ בכדי כזית חמץ תערובות אלא אינו הראם או הליקער הנה

 וא״כ למעלה. שזכרנו ז״ל הגר״ז רבינו שבש״ע בהג״ה כמ״ש
 א״פ בכדי כזית יהיה ולא מועט שהליקער בקאנפעקטין הכא

 שיש בתערובות ב״י ליכא פוסקים לכמה וא״כ .בהקאנפעקטין
 רסי' במג״א וכמ״ש א״פ מכדי ביותר כזית בעין חמץ בה

 מובלע ואינו טצמו בפני עומד שהמשקה דהכא וכ״ת .תמ״ב
 הוא אס בין הנפ״מ דהא טפי חמיר הוא בהקאנפעקטין

.להתבטל לענין רק הוא בתוכו כנוס שהוא או בתוכו מעורב

*

 ותערובת בטל אינו א״ס מכדי ביותר כזית דאפי' מכיון
 הרי א״כ התום' לשיטת עבר לא דב״י אלא בפסח בלאו הוא
 המשקה אין אפי׳ וא״כ .בב״י עליו א״ע מ״מ בטל דאינו אף

 לו יש מ״מ קאנפעקטין בהני בתוכו כנוס אלא לגמרי מעורב
 התום' מדברי לזה וראיה .א״פ מכדי ביותר כזית תערובת דין

 שפירשו תרומה של ושמן ושום חולין של מקפה גבי ל״ו.( )נזיר
 התום׳ והקשו .בעין והס המקפה על מפוזרים והשמן דהשוס

 וצובר מלקט היה אס בכזית עליו לוקה וזר הואיל ולימא וא״ת
 ל״ל טעמא הך ומשוס בכך אכילתו דרך דאי; אר״י כזית משם

 ללקטם דרך דאין מכיון הרי .המקפה אגב יתבטל שלא למימר
 להוציא דרך דאין וה״נ מהמקפה כחלק חשובים הס מהמקפה

 כחלק חשובה היא הרי בפ״ע ולשתותה מהקאנפעקטין המשקה
 רש״י ואף . א״פ מכדי ביותר כזית תערובת והוי . התערובות מן

 לא וזה .ברובא וליבטל דגריס משוס היינו בעין שאינו שס דמפיש
 כיון בעין כשהן דאפי׳ להתוס׳ מודו מ״מ אבל בעין שהוא היכא שייך
 חין מ״מ .בטל דלא ואף התערובות מעצם חשיב ללקטם דרך שאין

 הסוברים לשיטת ואף .בתערובת שיעור כחצי והוי מצטרפין
 שיעור חצי כמו התורה מן ב״י באיסור ג״כ איכא שיעור דחצי

 מ״מ באכילה התורה מן שאסור איסורי; ושאר דחלב
*: מודו בתערובת

 החמץ בעצם היתר הצדדי בע״ה כתבנו אשר לאחרי )ט(
 אס לעכו״ס הנתינה עני; בע״ה לבאר נבוא

 בחנותו זוית קרן להנכרי שיחד האיש הנה .המועיל בקנין היה

כד אי" רא
 הקארמעליעש לבד ההוא זוית לקרן החמץ את ונושך הגביה והנכרי
 זמן לאחר שהיה מה לבד במתנה המועיל קנין שהוא פשיטא

 לו שנתנה החנונית באחותו אבל אי״ה לקמן יתבאר וזה האיסור
 הקמחיס על עליו טו״ת שוס לו שאי; .להנכרי כתב והוא .חמצה

 . פלונית ובחנות בחנותו מונח הנמצאים וקאנפעקטין והגרופין
 להאדון נותנת לו וכתבה אחר לנכרי החמץ נתנה והיא
 שלה הכת״י והנה .ביתי וחמץ מחנותי סחורה החמץ פלוני

 שוס בו שאין כלום ננועיל אינו שבדיננו פשיעא להנכרי שנתנה
 קונה אינו והשטר .קנין שאר ולא משיכה לא כאן היה ולא קנין

 הממשלה במשפטי ודין דת ליודע שאלתי הנה אך .במטלטלין
 .כהכת״י שכתוב מה כל את לגבות יכול דיניהם שלפי ואמר
 בתר דאזלי׳ תמ״ח( )סי׳ במג״א הובא המ״ב דעת לפי וא״כ

 דבכורות מההיא עליו הקשה המג״א אך .שפיר קונה דיניהם
 לא עכו״ם דדיני משמע תורה להם שפסקה בדיניהם מאי )י״ג.(
 דאזלי׳ ש״כ סי' ביו״ד וכ״מ בתום׳ )ע״א( בע״א וכ״מ מהני
 מאי היינו מע״ז מ״ש .כו' דיניהם בתר ולא תורה דין בתר

 דהני תדע קונה בעכו״ס משיכה אמימר אמר שם דאמרי׳
 התום׳ וכתבו בהו. הדרי ולא להדדי פרדסני משדרי פרסאי

 מועילים אין דדיניהס אלמא כו' הטעם עיקר זה דאין אר״י
 תקנה מצאו שלא היינו ש״כ סי' מיו״ד ומ״ש .קנין לענין כלום

 טפי מקום בהקנאת או ומשיכה כסף ע״י כ״א הבהמה במכירת
 .השקל במחצית כ״כ שבדיניהם קנין ע״י להקנות לתקן הו״ל

 המג״א שהביא אלו נוכל דאין בנימין המשאת דעת ליישב ולענ״ד
 בנכרי הנ״מ דיננו בתר דאזלי' דאף ודאי דזה .לחמץ ראיה

 לעפו״ם מועיל שאינו בקני; ישראל מרשות נפק דלא מישראל הקונה
 בקני; קונה בודאי העכו״ס מן העכו״ס אבל התורה. מן לקנות
 אלא גזל. משוס בו ויש שלו וחשיב בדיניהם מועיל שהוא

 איסורו זמן דמשהגיע חמץ לענין והשתא קונה אינו דמישראל
 .בפסח בו לזכות יכול ישראל שום אין וגס .הישראל ברשות אינו
 דהשתא אחר עפו״ס נגד רק קנינו אין העכו״ס יקנהו אס וא״כ
 זה נכרי וכשקונה אחר עכו״ם גס בו לזכות ויכול הפקר הוא
 ליה קני ושפיר .בו לזכות יכול אחר עכו״ס ואין שלו הוא הרי

 התם משא״פ .האיסור זמן כשיגיע בדיניהם הכנועיל בקני;
 כיון בו זוכה אינו ישראל מרשות להוציאו צריך דהוא בכור לגבי

 שדחה חיים במקור ועיין .דיננו בתר ביה אזלינן ישראל דלגבי
 לשארי חמץ דמי דלא וחילק המ״ב מעל המג״א קושית ג״כ

 בשאר שגס שדעתו ט׳ סי' נפש משיבת בתשו' ועיין .עניניס
 להנכרי שב׳ החנוני של מהכת״י וגס .בדיניהם קונה דברים

 י״ל אחותו ובחנות בחנותו המונח מהחמץ עליו טו״ת לו שאין שלו
 דעת לפי ומהני שלו. שהחמץ לו שמודה אודיתא קנין הוי דזה

 הס אלו הקניניס שני כי האומנם קצ״ד; סי' החושן הקצות
 תוכל איך .לו נתנה שהיא מכח שלו החמץ דאס זא״ז סותרים

להנכרי שהקנהו שלו הקני; יחול איך שלה החמץ ואם למכור היא
: ערלים לשני מפרו דהא ממ״נ דנקנה לומר ואין

 חצות לאחר החמץ שהקנו כאן הא הנה זה דבר ולבאר )י(
 דהוא זה לקנין קיום אין בלא״ה איסורו בזמן

 מיהו .להקנותו יכול ואיך הישראל ברשות ואינו איסורו זמן לאחר
 החמץ משך והנכרי מקום לו דיחד כיון י״ל החנוני של בהחמץ

 מן קנהו מ״מ הפקר שהוא יהיה דלו שפיר קנהו המקום לאותו
 יקנהו במה האשה של החמץ אבל .לרשותו במשיכה ההפקר
 מהפקר שקונים כדרך כלל קנהו לא א״כ הפקר שהוא כיון העפו״ס

 שאין שלהם שאינה כלום מועיל אינו החנונים של וקנינס ופת״י
 גבי מ״ש )פ׳.( סנהדרין תוס׳ )ועיין מכר ולא בעלים להחמץ

 כיון מודו כו״ע והכא בעלים לו ואין מכר לו דאין הנסקל שור
 אמנם תשביתו( אמרה והתורה אסור שהוא ש״א ברשותו דאינו

 בחמץ ומועיל בדיניהם קנין דהוי שלה בקני; שכתבנו כיון י״ל
 ברשותו אינו בלא״ה הישראל ונגד אמר עכו״ס נגד דמהני משוס

 שעכו״ס כיון העכו״ס קונהו מ״מ הפקר שהוא דאף י״ל א״כ
 בכך ליה קני ושפיר שלו הוא שבדיניהם בו לנגוע יכול לא אחר

 אודיתא מטעם שהוא כיון י״ל שלו בהקנין וגס ההפקר מן אף
שהוא



משנת שו״ת 48
 קני עדים כמאה בע״ד והודאת .שלו שהחמץ לו מודה שהוא

 בעל שס כמ״ש כלל. קנין כאן אין שבאמת אף בכך ליה
 זמן קודם לו מקנה אי דבשלמא בזה לפקפק יש אך .קצוה״ח
 השתא אבל אז הישראל של דהממץ בע״ד הודאת הוי איסורו
 כלל בע״ד הודאת כאן אין הפקר דהחמץ איסורו זמן לאחר
 דשייך לומר יש ומ״מ .האודיתא לו שנתן בשעה החמץ בעל דאינו

 לומר יכול אחר ואין .ברשותו שהחמץ כיון אודיתא בזה
:שלו שהוא

 קי״ד סי׳ סופר )החם ז״ל האחרונים רבותינו הנה אך )יא(
 של בקנין נרגא ביה שדו ט'( סי׳ נפש ומשיבת י

 ועשאו אדם של ברשותו לאח״ז החמץ שאין דכיון .איסורו זמן אחר
 ביעור צריך אלא להפקירו יכול ואינו ברשותי הוא כאלו הכתוב

 כנה בביתו אפי׳ והכניסו העכו״ס בו שזוכה מה מהני מה דוקא
 דישראל ברשותו ב״י לענין עכ״פ הנכרי בית או הישראל בית לי

 יהיבנא אי דאפי׳ נראה הדברים להבחין נבוא כאשר והנה .קאי
 מ״מ בהשבתה כ״א מצות אחר ב״י מאיסור להתנצל יכול דאין להו
 שהוציא כל וא״כ .מבתיכם ותשביתו בבתיכם ימצא לא כתיב הא

 כי בבתיכם ל״י כאן ואין מבתיכם תשביתו מקיים מרשותו החמץ
 הטסחא לפי הרמב״ס מדברי מוכח וכן כלל. בביתו חמץ אין

 האמורה זו השבתה היא ומה חו״מ( מהל׳ )בפ״ב הכ״מ שהביא
 דהשבתה הרי .כו׳ מרשותו לו הידוע החמץ שיסיר בתורה

 בפ׳ רש״י מדברי מבואר וכן .מרשותו רק החמץ הסרת היינו
 יזרקנו שמא פרור דבעי הוא לרוח דילמא או ד״ה )כח.( כ״ש
 משום הוא פרור דבעי הא משמע כו׳ ויאכלנו אמר וימצאנו שלם

 ביעור הוי בלא״ה אבל .בפסח ישראל יאכלנו שמא דחיישי׳
 פרור בעי בד״ה שם ממ״ש עוד מבואר וכן .מרשותו בהסרה

 ע״כ נמי והיינו .אדעת־יהו ולאו וחעלנו ספינה בו תפגע שמא
 ואם חמץ אכילת באיסור ויעברו יאכלוהו אדעתייהו דלאו דכיון

 לא עכו״ס יעלוהו אפי׳ א״כ אדם משום לגמרי ביעור בעינן הוי
 מדפליג איסורו זמן לאחר מיירי הכא דהא כהלכתו הביעור קיים

 ברש״י כמ״ש בשש והיינו שרפה אלא אב״ח ואמר יהודה ר׳
 העולם מן ממש ביעור וצריך כו׳( ביעורו בשעת שלא ד״ה )יב:
 מרשותו החמץ דבהוצאת ע״כ הנ״ל. האחרונים דעת לפי

 יבוא שלא ליס והטלה פרור דבעי רק דתשביתו עשה כנקיים
 דצריך מה דא״כ לי קשה לפי״ז אך .החמץ אכילת לידי ישראל

 בפ״ק רש״י כתב למה א״כ .דרבנן רק הוא מהעולם הביעור
 ביו״ט לוקמא ס״ל דבר בכל השבתתו דאי ש״מ ד״ה )ה:(

 למה דלכאורה לים וישליכנו לכלבים יאכילנו אחר בדבר ויבערנו
 מפרר אלא כלל נזכר לא שהוא לכלבים דיאכילנו זה ביעור הזכיר
 דאינו ונראה :בנמ׳ הנזכר זה ביעור לרש״י והול״ל לרוח וזורה

 חו״מ מהל׳ )פ״א במל״מ וכמ״ש טוחן משום ביו״ט לפררו יכול
 פרור בעי לח ליס דהטלה דס״ל יוסף לר׳ מיהו ג'( הלכה

 כנצינו איך לרבה אלא שלם לים בהטלה לדידי׳ ביעור משכחת
 של לכלבים אכילה רש״י הזכיר וע״כ פרור בעי הא אמר ביעור
 דבעי׳ מזה מוכח עכ״פ מיהו לרבה אפי׳ לעשות יכול דזה הפקר

 מרשותו להוציאו יכול הא דאל״ה העולם כנן ביעור מדאורייתא
 לאוכוחי דבעי מדאורייתא מיירי והכא מדאורייתא כמבוער הוא והרי
 קיימינן דהכא י״ל מיהו בעיו״ט. כניירי דתשביתו המקרא כנכח

 ס״ל ורבא .שרפה אלא ב״ח דאין מדר״ע ש״מ דאמר לרבא
 ע״כ וא״כ . לתקלה שלח תורה אמרה לא )נז:( דקדושין בפ״ב

 . תקלה משוס לחוד מרשותו בהוצאה דקרא הביעור לפרש אין
 אס .בפסח דבר שוס הנכרי מן לוקחים אנו דאין השתא וא״כ

 במוציא אפי׳ סגי חמץ. משש בו שאין לנו שידוע דבר לא
 חמץ המוצא תמ״ו בסי׳ כתב והטור .הנכרי לרשות מרשותו

 כתב למה הב״י ותמה .מיד יוציאנו בחוה״מ הוא אס בביתו
 היינו דקאמר דיוציאנו דאפשר וכ' לבערנו צריך והא וציאנוי

 ביעורו דשעת לפירש״י א״נ שישרפנו ע״י העולם מן 'שיוציאנו
 בכ״ד השבתתו ביעורו דבשעת וכיון ואילך ששית משעה היינו

 הגהות כדברי ודלא סגי מרשותו דבמוציא דה״ה לרבינו משמע
 לדעת דמפרש הרי הרב״י עכ״ד זה שקודם בסי׳ שכתבתי כנייכנוני

 להסירו כ״א איסורו בזמן אמר ביעור צריך לא מדרבנן דאפי׳ הטור

או״ח ר״א
 תמ״ה בסי' בב״י שהביא מייכנוני הגהות דברי הם ואלו • מרשותו

 ראיה ומביא הפקר במקום חמץ להשליך אוסר היה ריב״ק
 קודס כניהו אחרים לכלבים ואפי׳ חמץ יאכיל לא דאמר מהירושלכני

 הואיל שם מצוין שהעורביס מקום כל להשליכו יכול איסורו זמן
 איסורו זמן אחר חמץ ימצאו ואס בהנאה נאסר לא ועדיין

 היא חמץ ביעור דעיקר העורבים שיקחוהו כדי שמה להניח אין
 קודם כתב הריב״ק דברי בגוף אמנם בב״י כמוכא עכ״ל שרפה
 להו מצריך הנאה איסור כל מתמורה ראיה מהירושלמי הראי׳

 תקלה משוס היינו קבורה בעי הנאה איסורי דכל הא והנה .קבורה
 וא״כ .א״ה כל לבער התורה ציותה לא דהא אינש בהו לתהני דלא
 נמי משמע א״ה מכל לחמץ ראי׳ ריב״ק ומדמייתי דרבנן רק הוי

 תקלה משוס נמי היינו הפקר למקום החמץ להשליך דאסור דהא
 שהאיסור הפקר של כלבים יאכלו שלא א״נ מדרבנן רק והוי וכרש״י
 בביעור דדוקא דתשבי׳ עשה הוי ואי בירושלמי כמ״ש הנאה משוס

 דמדאורייתא דהול״ל אלא אלו לטעמים צריך היה לא העולם כנן
 סגי מרשותו דבהסרה כרש״י ע״כ אלא העולם מן ביעור בעו

 האכילה איסור או תקלה משום ביעור דצריך והא התורה כנן
 הרב״י לדעת וא״כ .הירושלמי דעת לפי הפקר של וחיות לבהמות
 מיימוני מהגהות רק מרשותו בהוצאה המחמיר שהביא

 דאורייתא איסור ולא תקלה משוס אלא בזה דליכא מוכח
:כנ״ל לכו״ע

 חס הב״י דברי על שכ׳ תמ״ו רסי׳ בט״ז ראיתי אמנם לב(
 כשהוא נס חמץ דהא הגמ״י דברי כן לפרש לנו

 שני ישמעאל א״ר בגמ׳ כדאמרינן הוא כברשותו ברשותו אינו
 ואלו ברשותו הן כאלו הכ׳ ועשאן אדס של ברשותו אינן דברים

 בהוצאה יש תועלת מה וא״כ ברה״ר ובור בפסח חמץ הן
 .כו׳ לרבנן ובין לר״י בין העולם מן לבערו חייב אלא מרשותו
 ש״א ברשותו אין דברים ב׳ ענין מה הט״ז רבינו על מאוד ונפלאתי

 דענין .מביתו החמץ הסרת לענין ברשותו הן כאלו הל ועשאו
 מן וזה שמפקירו שאף לומר היינו ברשותו הוא כאלו הכ׳ עשאו
 אא״ר שלך משוס בביתו הוא אפי' עליו עובר היה שלא הדין
 אבל .שלו הוא כאלו הל עשאו מ״מ .ש״א רואה אתה אבל

 לך כתיב הוי לא אפי׳ מועיל זהו מרשותו בפועל החמץ במסיר
 הא מ״מ אחרים של חמץ אפי' אסור והיה אחרים של למעט
 בבתיכם אינו שהחמץ וכיון בבתיכם ל״י הכתוב דבר מלא מקרא

 לדין שיש אלא .כלל בזה להסתפק ואין .ש״א ובין שלו בין א״ע
 בהשבתה דסגי או העולם מן השבתה הוא דתשביתו הפירוש אס
 דסגי להוכיח הפוסקים מדברי ראיות הבאנו וגס הבית מן

:כנ״ל דתשביתו לעשה גם הבית מן בהוצאה

ס״ק תמ״ה )סי׳ בקו״א הגר״ז לרבינו ראיתי הנה אך )י□
ע״ז מהל׳ בפ״ז שכ׳ הרמב״ם דמדברי שכ׳ ב׳( 1

 שוחק כו׳ מאבד כיצד כתב מ׳ ובל ומשמשי׳ ע״ז לאבד מ״ע
 סי׳ יו״ד בטוש״ע משמע וכן קאמר דמדאורייתא קצת משמע כו'

 סי׳ במ״א וכ״מ חו״מ בהל׳ מלשונו משמע וכן ד׳ סעיף קמ״ו
 בעי לא ואי כדינו יפררנו לא שמא דחיישי׳ של ב׳ ס״ק תמ״ו
 בשביל החמץ להשהות כ״כ חיישי׳ הוי לא תקלה משוס אלא פרור
 אבד דמשוס לומר אפשר איך בזה לתמוה יש ולכאורה כך.

 איבוד דהיינו לרוח וזורה שוחק להיות מחויב הוא תאבדון
 ט׳( הלכה ע״ז מהלכות )בפ״ח הרמב״ס שם כתב שהרי .במציאות

 לעולם בהנאה אסורה כו׳ לעולם בטלה אינה ישראל של עכו״ס
 לע״ז מנין יצחק דא״ר )נב.( ע״ז מגמ׳ והוא גניזה. וטעונה

 מדרב ההוא ואידך כו׳ בסתר ושם שנאמר גניזה שטעונה ישראל של
 תטע לא שנאמר גניזה שטעונה ישראל של לע״ז מנין כו׳ חסדא

 לגמרי לאברה התורה מן מ״ע ואי גניזה דבעי הרי כו׳ אשרה לך
 דטעון הוא א״ה דמשוס משמע הרמב״ם ומלשון גניזה יספיק איך

 ה״ל למה זו גניזה א״י באמת הקשה שם הכ״מ אמנם .גניזה
 נחל בס׳ ומצאתי בצ״ע. הדבר והניח לאבדה או לשורפה

 הי׳ לא דישראל משום בגניזה דסגי דה״ט חיים תורת בשם איתן
 .בגניזה ליסגי דלא רחמנא אחמור לא ולפיכך בע״ז כ״כ אדוקין
 אבוד מדאורייתא דצריך שפיר י״ל גויס של בע״ז הנה ולפי״ז

 במציאות



משנת
 ,רש" על לתמוה יש הנה אך לרוח. וזורה שוחק נמו במציאות

 ישראל בה ינשל שלא לרוח וזורה )מג:( דע״ז במתני׳ שפי׳
 .תשרפון ואשיריהן תאבדון אבד מחיוב רש״י ידע לא וני נו'
 ליס ומעיל שוחק אס ע״ז גבי בפסחים לן דמבעי זה מה וגס
 מן אבוד בעי דהא שחיקה דבעינן פשיטא בעיני׳ ליס מטיל או

 דא״א כיון העולם מן אבוד נמי חשוב ליס דבהטלה וכ״ת .העולם
 לע״ז גויס של ע״ז בין חילוק ומה .גניזה היינו א״כ ממנו להנות

 בחדא סגי מדאורייתא דבאכנת ע״כ צ״ל ע״כ ואשר .ישראל של
 דהיינו בעיניה לים מטיל או במציאות אבוד והיינו בשחיקה או

 היינו דגניזה באיות ס״ל נ״ב בע״ז )והתום׳ ביעור נמי והוי גניזה
 לשון כ׳ וכאן אבוד לי׳ קרי דהתס הרמב״ס מלשון אך ביעור
 ודאי להתוס׳ אפי׳ ועוד .לרוח וזורה שחיקה דא״צ משמע גניזה

 הוי והכא .לאבדה החיוב הוי עכו״ס של בע״ז דהתס חילוק יש
 א״ה דהוי ,ופירש" ממזבח דיליף בה יכשלו שלא לגונזה רק החיוב
 מן הנאה( מכשול לידי יבואו שלא לגנוז צריך דמש״ה והיינו

 לאבדה שניהם צריך דמדרבנן אלא . אדס לבני מצוי׳ שאינה העולם
 אבד דקייס דאף בנ״א יכשלו שלא לרוח וזורה שחיקה היינו במציאות
 הנאה באיסור מכשול משוס לרוח לזרות צריך מ״מ בשחיקה תאבדון

 גויס של בע״ז אלא שניהם להצריך חכמים החמירו שלא י״ל וא״כ
 להרמב״ס גס מוכרח וכ״ז לחוד בגניזה סני ישראל של בע״ז אבל
 במטיל סגי לן דמדמבעי׳ מדרבנן היינו תרווייהו דצריך דהא
 קרוי וזה .העולם כגן באבוד סגי דמדאורייתא אלמא בעיני׳ ליס
 שלא באופן בגניזה סגי ולא שחיקה דבעי הא וא״כ אבוד. נמי

 מרמב״ס הכרח שוס אין ועכ׳יפ .מדרבנן היינו אדס ימצאנו
 מלשון משמע שכן ז״ל הגר״ז רבינו ומ״ש בזה רש״י על דחולק

 הרמב״ס מלשון דאדרבה כוונתו ידעתי לא חו״מ בהל׳ הרמב״ס
 מרשותו החמץ בהסרת דסגי ודאי כגשמע הכ״מ שהביא הנוס' כפי

 כלל הביעור אין הרמב״ס בספרי שלפנינו הנוסח לפי ואפי׳ כנ״ל
 ביטול היינו בתורה האמורה דהשבתה שפי׳ תורה מדברי

 הלכותיו כל הולכים סובבים וע״ז מדרבנן היא והבדיקה בלב
 דברי כנשמעות שהביא ומה .והביעור הבדיקה דיני בפרטות
 ובאמת .המפורשים הט״ז דברי הביא לא למה חמיהני המנ״א
 ע״מ דמשהא כתום׳ שסובר כנה לפי כ״כ ראיה אין המג״א מדברי
מבואר י״ב סי׳ יהושע פני בתשו׳ ועיין עובר. אינו לבערו

:כהב״י שסובר

 אס דהתינח ארוכה מעלה זה אין עדיין בנ״ד מ״מ אך )יד(
 ידי דיצא אמרינן הוי אז לביתו מוציאו הנכרי היה

 העכו״ס הכניסו לא הא >״ר3 מדאורייתא. עכ״פ ביעור
 יצא לא א״כ בחנותו זוית קרן לו יחד שהישראל אלא לביתו

 לו יחד גבי ו.( )פסחים קניא לא שכירות דקיי״ל הישראל מרשות
 עליו וקיבל עכו״ס של בחמצו מיהת דמהני ואע״ג זוית. קרן

 דהיינו י״ל בידיך שמצוי מי ימצא לא דאמרינן מטעם אחריות
 דדרשינן דרשא מהני ולזה ימצא לא מטעם דע״ע אחריות בקבלת

 וכ״כ בידיך מצוי שאינו זה יצא בידיך שמצוי מי גופי׳ ימצא מלא
 בהפקיד הרא״ש דברי על זה מכח והקשה פ״ג( )סי' ארי׳ השאנת

 שהעכו״ס משוס המפקיד שעובר הרא״ש שכ׳ העכו״ס אצל חמצו
 דהא .בי׳ קרינן וביתו המפקיד של ממונו לשמירת ביתו השאיל
 אחריות לענין אלא מהני לא ביתו ויחוד קניא לא שכירות אמרי׳

 בבתיכם יכנצא לא כתיב דהא כן לומר א״א באמת הנה אך .כנ״ל
 עובר אינו מחבירו בית השוכר א״כ קניא לא דשכירות נאכנר ואס
 המשכיר וגס .קניא לא דשכירות הוא ביתו לאו דהא כלל חמצו על
 קבל ואפי׳ זוית קרן לו מייחד גרע דלא בידו מצוי דאינו עבר לא

 לאו דאי כו׳( הדר חובת ד״ה .)ד׳ רש״י ועיין .אחריות עליו
 המפתחות לו משמסר וגס מדאורייתא. עבר הוי מבטל דמצי

 וב״י בב״י יעבור שלא הבדיקה ולרש״י לבדוק השוכר על י״ד מל
 בידו שכנצוי כל דרשי׳ ימצא דמלא לומר ואין במשנה. כמ״ש
 כנלבד אבבתיכס קאי לא ימצא לא א״כ בביתו אינו אפי׳ עובר

 לוכנר א״א הנה .',ממשמעות המקרא את מוציא אתה שלפי״ז
 דבעינן אינו וזה מצוי אינו אפי' עיבר בבתיכם דא״כ כן

 מ״מ ביתו דהוי דאף בית לו יחד לאפוקי בידיך שכגצוי מי דוקא
 .בבתיכם זהו בידך שמצוי מי דדרשינן צ״ל וע״כ •בידו מצוי אינו

כה או״ח ר״א
 זהו בידו מצוי שהחמץ זה בבתיכם נקרא מהו הקרא פי׳ שהוא
:ז״ל הרא״ש דברי ג״כ ומיושבים .חמץ לענין בבתיכם נקרא

 הרגיש ז״ל הוא שגס ת״מ סי' מקו״ח בס' ראיתי והנה )טל(
 זוית קרן לו דיחד בסיגיא שהקשינו זו בקושיא

 ושמחתי שכתבנו התירוץ ג״כ וכ׳ חמצו על יעבור שלא בית משוכר
 אחרת סברא עוד שס כתב ז״ל הוא אמנם הגדולה לדעתו שכוונתי

 מרשות לגמרי להפקיע הוא קניא לא שכירות דאמרי' דאף דהיינו
 פרה ששכר דישראל והא ביתו קרוי השוכר גס מ״מ אבל המשכיר

 זא״ז סותרים שהם כיון טי.( )ע״ז תרומה כרשיני יאכילנה מכהן
 דהתס ועוד כהן של כולה היא כאלו והוי עדיף הגוף קנין אמרי׳
 והנה .במקו״ח יעוי״ש התום׳ כמ״ש הכהן על ',שמזונות מיירי

 יותר זא״ז התס סותרים דמה כלל מובנת אינה הראשונה דחייתו
 ה״נ חמץ גבי שניהם של כאלו דהבית אמרינן אי הא מכאן

 כן מוכח לא השניה ודחייתו .שניהם כשל דהוי התם כן לומר יש
 להוכיח הוצרכו מה א״כ מקו״ח כבעל ס״ל הוו דאי התום׳ מדברי
 קני׳ לא דשכירות בגמ׳ מדדייק הכהן על שמזונותי' כניירי דרישא
 לאו דאי דמלתא מגופה בלא״ה להו תיפוק מרישא ולא מסיפא

 כרשיני יאכילנה אמאי קני׳ לא שכירות אפי׳ הכהן על שמזונותיה
 לא דשכירות צ״ל ע״כ אלא השוכר של גס הפרה הוי והא תרומה

 ממאי השתא בד״ה להקשות להתוס' מנ״ל ועוד כלל. קניא
 דאית מכיון הא הוא ממכר ליומא שכירות אונאה גבי דאמרי'

 שייך שפיר א״כ כשותף והוי שלו שהוא ביה וקרינן קנין בה לי'
 דאי ודאי אלא מוכר. מרשות לגמרי נפקא דלא אף בזה ממכר

 מקו״ח בעל עוד מ״ש גס כלל. קני לא היינו קניא לא שכירות
 דברים בכמה מצינו מ״מ קני' לא דשכירות דחף אחרת סברא תחלה

 כנשוס ומעקה במזוזה כמו שכירות ממעטינן ולא ביתו דכתיב
 למעוטי להו מסתבר לא חמץ גבי וכן למעוטי להו מסתבר דלא

 עובר להוד בידו דמצוי משמע ולפי״ז .בידו מצוי שהוא כיון שוכר
 וזה מצוי הוי דלא אף עובר בבתיכם וא״כ בבתיכם הוי דלא אף

 בבתיכם מקרי דאיזה דהיינו אבבתיכס קאי דמצוי ובאמת אינו.
 דהשוכר לומר להו דמסתבר במזוזה ג״כ כן וכמו .בידו שמצוי מי

 בתר רק דאזלי׳ דהיינו .הדר חובת מזוזה אמרינן ביתו נקרא
 שיטת לפי מאוד א״ש ובזה .ביתו שנקרא העיקר הוא ואותו הדר

דאותו והיינו המפתח במסירת דתלי׳ לחבירו בית במשכיר התום׳
:הבדיקה חיוב עליו וחל בידו מצוי הוי המפתח שבידו

 בידו מצוי שהוא דאותו בע״ה לנו שנתברר מאחר והנה (1)ט
 אותו של ביתו קרוי בית לו ויחד בבתיכם קרוי

 שאור תשביתו לענין נמי ממילא ימצא לא לענין לו שיחד
 תשביתו ילפינן דהא .בידו מצוי שהוא אותו בתיכם קרוי מבתיכם

 בחמץ וב״י בב״י דאינו היכי דכי שלך לענין יראה ולא ימצא מלא
 דא״צ בתיכם לענין נמי וכן .דתשביתו בעשה ה״נ אחרים של
 זה וא״כ בתיכם קרוי שאותו בידו מצוי שהוא מבתיכם להסיר רק

 ימצא בלא אינו לו שיחד זוית לקרן מחנותו החמץ הנכרי שמשך
 ממקום החמץ שהוסר דהיינו כנבתיכס שאור השביתו בו נתקיים וגם

 מצוי שאינו למקום בתיכם חמץ לענין קרוי שזה בידו מצוי שהיה
 לפי אפי' דמהני בנ״ד נ״ל שוב זה. לענין ביתו קרוי ואינו בידו
 .אחריות קבלת לענין אלא מהני לא דימד ארי׳ השאגת דעת
 שהם בנ״ד דהכא .ממש ביתו שהוא כני אלא מקרי לא ביתו אבל

 שיש מה אלא ביתם גס הוי לא א״כ שלהם ואינם המנויות שוכרים
 מסר הרי להנכרי כיקום כשיחד וא״כ השכירות מכח רשות להם
 ולא זוית הקרן באותו רשות שוס לו ואין הנכרי אל לו שהיה הכח

 דבמניח לבאר האריך שס ש״א בעל שהגאון אלא .ביתו כלל מיקרי
 אבל .מפקירו אינו ואפי׳ בב״י כלל עבר לא נכרי ברשות חמצו

 דתשביתו בעשה דעבר כיון י״ל וא״כ .קעבר דתשביתו בעשה
 שהכריחו דמה נ״ל אמנם .לאחה״פ בהנאה שלו החמץ יאסר
 דמ״ש לדחות יש דתשביתו לעשה וב״י דב״י לאוי בין לחלק

 דאמר דלר״י פשוט לענ״ד בביעור ורבנן יהודה דר׳ ממחלוקת
 אפי׳ מהני דלא כמו מביתו בהוצאה מהני לא ודאי א״ש אב״ח
 מבואר וכן מביתו בהוצאה גס סגי לחכמים אבל לרוח וזורה פרור

 :למעלה פוסקים מכמה שהוכחנו וכמו תמ״ו רסי׳ בב״י גס
והשתא ין1ן



משנת 50
 ב״ח אין ש״מ תלת מדר״ע ש״מ דאמר מרבא שהקשה מה והשתא

 צורך בעינן אלא מתוך אמרי׳ דדלמא .מתוך אמרי׳ לא וש״מ א״ש
 בהוצאה דאפשר כלל צורך ליכא והכא .בביצה התום׳ כדעת קצת

 דלא ופשיטא דאבחא״ש קיימינן דהשתא לק״מ הנ״ל דלפי .מביתו
 יהא לשורפו עצים מצא מלא שהקשה מה מיושב וכן .הוצאה מהני
 דאב״ח קיימינן יהודה דלר׳ דלק״מ .מביתו דיוציאנו ובטל יושב

:הוצאה מהני ולא א״ש

 ליתן שרצה הש״א דברי על שכ׳ מקו״ח בס׳ וראיתי )י?(
 לבד מרשותו במוציאו דאפי' חדשה תורה

 ונס .כן שיאמר פוסק שוס אשתמיט ולא דחוק והוא כו' סגי
 רשותו מפקיר או מרשותו במוציאו דסני הש״א לדברי לי׳ קשיא
 את עליו כופה ביו״ט חמץ במוצא )ו.( דפסחים ההיא דא״כ
 דהא לדבריו דב״י הלאו ויתקן בו שהחמץ הבית יפקיר הכלי

 קשה זו קושי' ולכאורה קצת באורך יעוי״ש בשבת להפקיר מותר
 הנה אך מרשותו במוציאו עבר לא בעשה דחף לדברינו במכש״כ

 הנכרי אצל חמצו דהמפקיד למעלה שהבאנו הרא״ש לפמ״ש
 ביתו את במפקיר אך א״כ מקום לו משאיל דהעכו״ס משוס ע׳יע
 כזוכה הוי שס מונח ברשותו הוא כאלו הכ׳ שעשחו שהחמץ כיון

 בבית מקום שואל לי ומה ממצו הנחת בשביל ההפקר במקום
 שוס ואין .בו לזכות יכול שהוא כיון הפקר בבית או העכו״ס
 שיסיר לא אס בתוכו מונח שהחמץ ביתו במפקיר לפי״ז הועלת
 לזכות יכול שאין לרה״ר כגון זכות שוס בו לו שחין למקום החמץ

 .פקדון ע״ד שלא החמץ מקבל והעכו"ס .העכו״ס לבית או בו
 דאנן כה״ג ביתו דהפקר י״ל ארי׳ השאגת לדעת אפי׳ ועוד

 בתוך כלל הפקר הוי דלא י״ל בו ולזכות לחזור שדעתו סהדי
 דמפקרי הרמאין מפני רבה אמר )מד.( בנדרים כמ״ש ימים ג׳

 דלדעת א׳ ס״ק תמ״ה סי׳ הגר״ז לרבינו בקו״א ועי׳ בהון והדרין
 והדברים מדאורייתא. הפקר הוי לא ימים ג׳ בתוך הרא״ס
 ועי׳ מכרעת אינה החו״ד קושיות עכ״פ האסך עת ולא ארוכים

 שוס אשתמיט דלא מקו״ח בעל ומ״ש ב׳ ס״ק תמ״ו סי׳ מג״א
 בביתו לעכו״ם מסרו דאס הש״א מ״ש כלפי היינו כן לומר פוסק
 חדתא מלתא באמת זהו שלו נשאר דהחמץ אך ב״י ממנו פקע
 או החמץ שמפקיר באופן אבל פוסק בשוס מפורש נמצא שלא

פוסקים כמה דדעת ביארנו כבר שלו להיות לעכו״ס נותנו
:מדאורייתא עכ״פ ביעור דהוי

 בהחמץ הנכרי שזכה דבמה בע״ה ביארנו הנה )יח(
 משך והנכרי בחנותו זוית קרן לו יחד והישראל

 השבתה וגס ב״י איסור מידי יצא ההוא זוית הקרן אל החמץ
 צריך מדרבנן הא אכתי אמנם .בזה נתקיימה בתורה האמורה

 לאחר בהנאה אסור .אדרבנן שעבר וכיון .ממש ביעור
 רבינו שו״ע ועיין .חמצו והפקיר מביטל עדיך דלא הפסח
 מושלך שנמצא חמץ דאפי׳ כ״ט סעיך תמ״ח סי' ז״ל הגר״ז

 כדי בע״פ ששית שעה קודם ישראל שם שהשליכו הפקר במקום
 תמ״ה בסי׳ שנתבאר כמו בפסח וב״י בב״י עליו יעבור שלא

 לכל אסור הפסח לאחר מ״מ לכתחלה כן לעשות שמותר
 קודם כן כשעשה אס וא״כ עכ״ל. ממנו להטת מישראל אדס
 לאחר כ; שעשה בנ״ד כש״כ לאחה״פ בהנאה אסור איסורי זמן
 יאסר דלמה תמוה לכאורה זה דין באמת אמנם איסורו זמן

 דבר שוס עשה לא הא יוקנס ולמה הפסח לאחר בהנאה זה חמץ
 בליל בדק דאפי׳ בשו״ע שס מ״ש לפי לק״מ באמת אך איסור

 מצא שלא ברשותו שנשאר חמצו כל וביטל חכמיס כתקנת י״ד
 אעפ״כ זה חמץ על מד״ס אפי׳ בב״י עבר שלא ונמצא בבדיקה

 שמא לחוש יש בהנאה מותר יהא שאס כו' בהנאה אסור הוא
 הפסח קודס שהפקירו ויאמר הפסח לאחר עד חמצו אדם כל יניח

 זמן לפני שהניחו בחמץ גס הנה ולפי״ז ממנו. להנות לו שנתיר
 שצריך תמ״ה סי׳ בשו״ע הגר״ז רבינו כתב הפקר במקום איסורו

 לחזור הפקר בשעת בדעתו יהיה ולא ובלבו בפיו לגמרי שיפקירנו
 איכא אכתי להפקירו דצריך מכיון וא״כ .הפסח לאחר בו ולזכות
 והשתא .הפקירו לא שבאמת ואך שהפקירו שיאמר הנ״ל חששא

אדס שוס עדיי! בו זכה שלא בהפקר שייך הוא זה דכל בנ״ד י״ל

או״ח ל״א
 לא שמא הנ״ל חששא שייכא העכו״ס בו שזכה כחן אבל
 .לזה נחוש איסורו זמן קודס גס דא"כ שזכה ויאמר העכו״ס בו יזכה

 .לעכו״ס שמכר ויאמר ימכרנו לא שמא חמצו לעכו״ס במוכר
 החמץ כשיצא לא אבל .בהפקר אלא לזה חששו דלא ודאי אלא

:אחר לרשות
משוס היינו שבטלו אך דאסור דהא כ׳ בח״י הנה אך )י^(

החמץ ביער שלא חכמיס כתיקון שלא שעשה שכיון י
 להערמה חיישינן מ״מ בזה״ז מבטלין שכו״ע אע״ג לעכו״ס מכר או

לא שהפקיר עדים איכא ואפי׳ .ביטל לא ובאמת שביטל שיאמר
חכמים כתקון שלא דעשה כיון בנ״ר גס לחוש יש ועפי״ז .מהני

 שיאמר להערמה מיישינן האיסור זמן קודם מכר או ביער שלא
 שלא איסורו זמן קודם במוכר משא״כ מכר לא ובאמת שמכר
 דעת אמנם להערמה. למיחש וליכא חכמים תיקון על עבר
 כדברי עשה שלא אנוס דהוי דהיכא ו׳ שאלה תוה״ש ובספרו הח״י

 היה בנ״ד והכא .לאחה״פ בהנאה החמץ אוסרין אין חכמים
 ואך שלו. שעות במורה שטעה דבריו לפי אנוס החנוט

 שכח דידי' שבנדון לפי החמיר דהמ״ב שם מסיק שבתוה״ש
 היה דידן בנדון דגם י״ל וא״כ לפשיעה. קרוב והיה למכור
 דמי לא דנ״ד נ״ל הנה אך למידק לו שהיה לפשיעה קרוב

 דמהתס מירושלמי כן להוכיח ויש הגוי בו זכה דעכ״פ כיון להפקיר
 הירושלמי לשון וזה לאחה״פ אסור חמצו דביטל זה דין שורש

 רשב״ל אסור אומר יוחנן ר׳ מהו הפסח לאחר בי״ג חמצו הבקיר
 שעות משש לי מודה אתה אין לרשב״ל ר״י מתיב מותר אמר

 לך אית מאי הכא ליה גרס איסורו תמן א״ל אסור שהוא ולמעלה
 לר׳ אתיין אמרין הייכא כד נהירנא פנחס לר' יוסה א״ר למימר

 ור״י דר״מ דפלוגתא המפרשים )פי׳ כר״מ ודרשב״ל יוסה כר׳ יוחנן
 לר׳ אלא כן אינה זוכה( לרשות דאתי עד דוקא בהפקר בעינן אי

 מבינהון נפיק מאי להערמה חשש לא ור״ל להערמה חשש יוחנן
 מ״ד מותר והוא הערמה כאן לית הערמה מ״ד מפולת עליו נפלה

 נפיק מה פריך מאי ולכאורה .אסור והוא זכי׳ כאן לית זכי'
 איסורו זמן לאחר נכרי בו כשזכה טובא נפ״מ הא מבינהון.

 למיחש איכא הערמה משום ולמ״ד הפקר הוי זכי׳ משוס דלמ״ד
 דבזכה ודאי אלא שזכה יאמר והוא העכו״ס בו יזכה לא שמא

:שרי נמי הערמה למ״ד ואפי׳ כלל מחלוקת ליכא העכו״ס בו

 דהערמה הירושלמי בדברי שפירשו הפי׳ שלפי ובאמת (0)
 הפקיר לא שבאמת אך שהפקיר שיאמר הייט

 .שזכה יאמר והוא יזכה לא שמא אחר בו בזכה גס לחוש יש ה״נ
 יהושע פני כפי׳ מזה נראה ע״כ ואשר לחלק. נכון טעס ואין

 שיכוין היינו דירושלמי דהערמה . הרשב״א מדברי י״ד בתשו׳
 לא אחר בו דזכה היכא וא״כ .הפסח אחר בו ולזכות לחזור
 הטור גס פירש לא למה לתמוה יש ולכאורה .זו חששא שייך

 שלם בלב יפקירנו שלא היינו דהערמה הירושלמי דברי זו כסברא
 בנדרים בהפקר כזה ערמה לשון ומצינו בו ולזכות לחזור ודעתו
 אמנם .בהו; והדרי דמפקרי הרמאים מפני רבה אמר )מד.(

 דבביטול חזינן דהא משוס כן הטעם לפרש להטור דהוקשה י״ל
 הר״ן כמ״ש וע״כ דבריה הוי לא שבלב דדבריס ואע״ג סגי בעלמא

 חמץ ברשותו הוא כאלו ׳הכ ועשאן ש״א א״ב דברים דשני דכיון
 שלא חשש בזה שייך לא וא״כ סגי בעלמא א דעת בגילוי בפסח
 לא למה יפה הפקר שיהיה רבנן מדקדקי הוי דאי . יפה יפקיר

 ש״מ אלא בלבו מבטל ואמרו דוקא בפה הפקר שיהיה הקפידו
 לומר איך וא״כ .דעת גילוי על שסמכו זה בהפקר הקפידו שלא
 הערמה לפרש הוכרח ע״כ יפה הפקירו שלא הערמה חשש בזה

 גס ליישב יש אמנם .הפקיר לא שבאמת אך שהפקירו שיאמר
 דהוי הירושלמי בדברי קשה בלא׳״ה דהנה הרשב״א פי׳

 לרשות דאתי עד יוסי כר׳ שסובר יוחנן דר׳ טעמא למימר בעי
 ביטול וכש״כ בחמץ הפקר כלל מהני לא יוסי לר׳ א״כ .זוכה

 דקתני מתני' יוחנן ר׳ מוקי )מט.( עוברי! בחלו והא בלב.
:ביטול אפי' יוסי לר׳ דמהני אלמא יוסי כר׳ בלבו מבטלו

 אבש״א דברים שני דאמרי׳ בהא דהנה ליישב ונלע״ך יבא(
 קיי״ל דהא קשה אצלנו רווחת הלכה דהיא כו׳

 דחמץ



משנת
 וכ״ת לממון גורם הוי וא״כ מדאורייתא שרי לאחה״פ דחמץ
 לממון וגורם דגרמי דיני דיינינן לדידן הא .דמי כממון לאו דקיי״ל
 דגרמי דיני ולהרמב״ן )צח:( בב״ק כמ״ש דגרמי מדיני עדיף

 דיני לר״מ הוי אי ואפי' ליומון גורס בש״כ וא״ב דאורייתא
 מ״מ שפ״ו סי׳ בחו״מ הש״ך וכדעת . קנם משוש דרבנן דנרמי

 הוי העולם לכל לאחה״פ ממון דהוי ובכה״ג לממון בגורם י״ל
 תום׳ )ועיי; דגרמי בדיני אר״מ דפליגי לרבנן ואפי׳ דאורייתא

 ברשותו אינו לחמץ קורא איך וא״כ כו׳( סבר ד״ה ע״א ב״ק
 דכתיב דכיון וי״ל .דמי וכממון לממון גורס דהוי כיון .ש״א

 קודם להפקירו דיכול ואף .ברשותו אינו א״כ לבערו ומחויב תשביתו
 דמפקירו דכיון מידי קשה לא הפסח אחר עד ולקיימו איסורו זמן

 יוסי לר׳ ואפי׳ בלב הביטול מועיל איך קשה אכתי אך שלו אינו
 דעתא ובגילוי ברשותו דאינו משוס .זוכה לרשות דאתי דבעי

 הוי שוב הפסח אחר עד להשהותו יכול דעי״ז מכיון הא סגי
 י״ל אמנם .מועיל דעת גילוי ואין ברשותו והוי לממון גורם

 ואס הטעס מזה הוי דבאמת וי״ל ביעור דוקא צריך דמדרבנן
 מועיל שוב הפסח לאחר בהנאה אסור חכמים מצות קייס לא

 .לבערו מחויב דעכ״פ כיון ברשותו דאינו מדאורייתא הביטול
 הביעור חיוב אין שוב שלס הפקר בפה מפקירו דאס י״ל והשתא

 דמשום מכיון אבל .לאוכלו יבוא שמא משום אלא .יראה לא מצד כלל
 כניהו .הפסח אחר אסור אינו שוב ההפקר אחר ליכא ב״י חשש
 אינו בפה הפקיר אפי׳ א״ב זוכה לרשות דאתי עד דס״ל יוסי לר׳

 מחויב והשתא .דעתא ובגילוי ברשותו שאינו מטעם לא אם מועיל
 אחה״פ בהנאה ואסור כנ״ל כלום ההפקר אין דאל״כ לבערו ג״כ
 בע״ה וא״ש .יראה בל מחשש לבערו מחויב דהיה כיון נשאר אם

 דמבטלו דמתני׳ דידן בגמ׳ למ״ש יסתרו שלא הירושלמי דברי
 שיחזור עד רק בלבו מבטלו דהתס .יוסי כר׳ ר״י לה מוקי בלבו

 הוי מ״מ אבל ברשותו דאינו משוס שפיר הביטול ומועיל ויבערנו
 חכנצו בהפקיר לאחה״פ דאוסר יוחנן דר׳ דטעמי׳ בירושלמי סבר
 והשתא .כלוס ההפקר כנועיל היה לא שרי הוי ואי יוסי כר׳ דס״ל
 .יפה יפקיר לא שמא הערמה משוס טעמי׳ בירושלמי דמסיק א״ש
 וסגי ברשותו שאינו משוס דאורייתא הביטול מועיל דלדידן אף

 לבערו שמחויב משום היינו דעתא גילוי דמהני דהא דעתא בגילוי
 .יפה הפקר צריך הפסח לאחר החמץ להתיר דמיירי יוחנן ר׳ אבל
 שתי' רק כך הירושלמי דברי פי׳ מקו״ח בספר שגס ראיתי שוב

 ואעפי״ב דעתס גילוי משוס ביטול לדידי׳ דמהני מר״י הקושיא
 ודחק מדרבנן הביעור חיוב מטעם בהנאה אסור הפסח לאחר

 כמין נדרש הדבר הנ״ל לפי אבל לרבנן יוסי ר׳ בין לחלק בזה
 פשיטא העכו״ס בו שזכה דידן בנדון לפי״ז ועכ״פ .בע״ה חומר

הפסח: לאחר לאוסרו דאין

.אחותו של בחמץ אבל החנוני של בחמץ כ״ז הנה אך )ל□
 מקום יחד ולא משיכה ולא השטר קנין רק שס הי׳ שלא 1

 האחרונים הגאונים רבותינו מ״ש שפיר בזה שייך א״כ .להנכרי
 ברשותו הוא כאלו הכ׳ ועשאו א״ב איסורו זמן שלאחר שמכיון ז״ל
 .ביעור חובת מידי להפקיעו במתנה העכו״ס בו לזכות יכול איך

 הסוברים האחרונים מגדולי כמה שראיתי מוסכם לאו זה דין אמנם
 דבפמ״ג .בב״י אינו איסורו זמן לאחר העכו״ס בו שזוכה דחמך

 בשעה חמץ מכר אס וז״ל כתב ה'( ס״ק במשבצות תמ״ח )סי'
 ס״ג סי׳ תניינא ובנוב״י ועיי״ש מכירה דהוי י״ל לעכו״ס ששית
 ועשאו ש״א ברשותו אינו דחתן דאכנרי' דהא בארוכה מבאר
 אדס שוס בו זכה שלא זמן כל היינו ברשותו הוא כאלו הכתוב

 עובר ואינו הישראל של ברשותו אינו שוב אחר בו משזכה אבל
 רואה אתה אבל אא״ר דשלך גזה״כ דהא נוטה הדעת וכן .עליו

 של ברשותו שאינו איסורו זמן לאחר בחמץ והנה .אחרים של
 לגבי והלא .העכו״ס בו יזכה לא למה . גכנור הפקר והוא ישראל

 אוקמי׳ דלא ישראל ברשות אוקמה דהתורה לומר שייך לא העכי״ס
 העכו״ס מן החמץ לקח ואם בו זוכה דהעכו״ס וע״כ ב״י לענין אלא
 א״כ העכו״ס של דהוא ומכיון עכו״ס גזל הוא הרי ברצונו שלא
 בעשה הנה אך .אחרים של רואה אתה אבל בכלל הוא הרי

 לבערו מחויב איסורו זמן דהגיע כיון דהא עבר ודאי דתשביתו
 לי קשה הנה ולפי״ז .דתשביתו אעשה עבר הרי ביערו שלא כיון

כו או״ח ר״א
 אין אנו הנ״ל בלאו העשה ביטול גבי )טז.( במכות דאמרי׳ מהא

 )עיין ותוס׳ רש״י לדעת הא וקשה .אחרת ועוד זאת אלא לנו
 כו׳( אשי ר׳ ד״ה כט: ותוס׳ כו׳ מנין ל״ת ד״ה צה. פסחים רש״י
 לעכו״ס החמץ שנתן דהיינו ביטלו בב״י גס מצינו נ״ל הוי דב״י

 בחמץ זכה שהעכו״ס בידים העשה שביטל איסורו זמן לאחר
 )ואע״ג שלו אינו דהחמץ דתשביתו עשה לקיים יכול אינו ושוב

 וזורה בפרור ומשכחת אבחא״ש דס״ל ביטלו משכחת בלא״ה דלר״י
 לרבנן נס משכחת הנ״ל לפי אבל כרבנן היא זו דסוגי׳ י״ל לרוח

 לשיטתי׳ ור״י במכות לה קאמר יוחנן דר׳ בזה אפ״ל והי׳ ביטלו(
 רשות שאינו למקום והיינו במשיכה דוקא קונה דעכו״ס דס״ל

 דבהסרה הנ״ל לפי כנקיים דתשביתו עשה אף וא״כ הישראל
 דאחר בנוב״י לפמ״ש ובפרט .דחשביתו עשה מקיים ישראל מרשות

 אמנם משיכה. רק כסף קנין בנכרי שייך לא לכי״ע איסורו זמן
 י״ל אכננס .כנ״ל קשה בחמץ מהני שבדיניהם קנין דאף לפמ״ש

 מתחיל זמנם אם וב״י דב״י בלאוי כ'( )סי׳ קמא הנוב״י מ״ש עפ״י
 דר׳ בפלוגתא דתלי וכתב מבערב או .ולמעלה שעות משש בע״פ
 עובר זמנו דלפני דלר״י בלאו חמך הוי זמנו לפני אס ור״ש יהודה
 בלא אינו זמנו דלפני ולר״ש מחצות ב״י איכא ה״נ באכילה בלאו
 ל״ת דכל )יד:( במכות קיי״ל והנה הלילה עד ב״י ליכא ה״נ כלום

 עשה קדמו ופי' .הנ״ל לאו הוי דלא ופי׳ עליו לוקין עשה שקדמו
 והשתא .הלאו שעבר קודם העשה דשייך דהיינו התום' כתבו

 מחצות העשה שחלה משעה הוי דב״י לר״י הנ״ל הנוב״י דברי לפי
 מתחלת דהל״ת לר״ש אבל נ״ל ב״י הוי שפיר שקדמו ל״ת הוי ולא

 הנ״ל. לאו הוי ולא עשה שקדמו לאו הוי מחצות והעשה מבערב
 בזמנו שלא דכזמץ שמעון כר' כט:( )בפסחים ס״ל יוחנן ר׳ והנה
 אין אנו קאמר ושפיר .נ״ל הוי לא דב״י לאו וא״כ .בלאו אינו
 משוס בפסח חתן נמי חשיב ולא אחרת ועוד זאת אלא לנו

 דקיי״ל כיון בב״י עבר כבר א״כ דלפי״ז ואף .הנ״ל לאו הוי דלא
 תניינא בנוב״י בזה העיר כבר אמנם .מחצות מתחיל וב״י כר״י
 עליו שעבר כרמן מ״מ יהודה כר׳ דק״״ל דאע״ג וכתב ס״ג סי׳

:יעוי״ש אדר״ש סמכינן הפסח

 דהא חדא זו במכירה תיוהא חזינא קא אכתי הנה אך )כג(
 רחמנא דאמר מלתא דבל בפלוגתא דתלי הפמ״ג כתב 1

 דרבא מכיון וא״כ )ד.( בתמורה מהני לא אי מהני עביד אי ל״ת
 קג״ס מיע״ל בר אביי לגבי קיי״ל כוותי׳ מהני לא עביד אי ס״ל

 דהוי ו׳ שעה לאחר אבל דרבנן דהוי ששית כשעה מיירי והפכנ״ג
 דהוי לנכרי ליתנו אסור הי׳ דהכא מהני לא עביד אי דאורייתא

 .יהודה כר' דקיי״ל התורה כנן בהנאה שאסור בזכנן והוא הנאה
 מהני דבדיניהס קנין רק שהוא דקנין למעלה שכתבנו שאף וגם

 בדיניהם להקנות יכול עכ״פ שהמקנה היכא הנ״מ מ״מ בחמץ
 בעלים לא להחמץ ואין .שלו אינו הוא דהחמץ דכיון הכא אבל

:זה בשטר העכו״ם יקנה איך מכר ולא

 באשל תמ״ג סי' )סוף בפמ״ג כנצאתי אמנם אך )כד(
ומכר עבר דאס יודע והוי וז״ל ׳שכ אברהם( 1

 דקנה בב״י עובר אינו ואילך ממכירה לעכו״ם בפסח תמך
 ומקנה קונה זוכות ידים כשיש מ״מ הנאה שאיסורי אע״פ הנכרי
 במשך מיי״נ כדמוכח ור״ח ר״ו חו״מ ועיין מכירה הוי שפיר
 לכס מ״מ הנאה דאיסורי בלולב לכס ל״ה סובה ובחה״ר תחלה
 לא איסורו לאחר מרשותו והוצאה ביטול ורוקא יע״ש בי׳ קרינן
 בב״י עבר לא ואילך מבאן שפיר זובות ידים כשיש הא מ״ה כנהני
 דבע״ז דבריו פי׳ .הפמ״ג עכ״ל ולבערו וליקח לעכו״ס לילך וא״צ

 מדאמר קונה אינו בעכו״ס דכנשיבה ראי׳ אשי ר׳ מייתי )עא.(
 והדר מנייהו זוזי שקלי לעכו״ס חמרא כייליתו כי סבויתא להני רב

 כי ברשותיכו יי״נ הוי קא כי הכי עבדיתו לא דאי כו׳ להו כיילן
 בעכו״ס משיכה ס״ד ואי שקליתו קא יי״כ דמי שקליתו וכי הוי קא

 ומוקי כו׳ בי' דנגע עד הוי לא יי״נ קניי׳ עכו״ם מדמשכה קונה
 אין דא״ה ואם העכו״ס לי׳ דקנה מקמי יי״נ דנעשה לה

 לי' קני ולא בהנאה אסור יי״נ שנעשה מכיון א״ב מכר להם
 לא דהא יי״נ חליפי הוי דלא שקיל קא יי״נ דמי ולאו העכו״ם

 מייתי לא למה דא״כ ראי׳ אין מזה באמת הנה אך .לי׳ קני
 ראי׳
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 דאינו כיון חליפין להיות יכול איך אסולין ע״ז דחליפי ינהא ראי'

 איכפת ומה )נד:( כע״ז מקרא אסורין דחליפין ע״כ אלא מקנה
 איכא דמ״מ אך .׳הכ אסלן ע״כ לא או קנין בהם יש אס לי

 כעכו״ס דמשיכה כיון ר״ת והקשה התום׳ ממ״ש הוכהה משס
 שהי׳ המעות מועיל הי׳ מה וא״כ קונות אינם מעות א״כ קונה

 בו שנגע מיד ישראל של בלשותו יי״נ הוי מ״מ מתחלה נותנים
 ולא קונה דמשיכה כיין שימשכנה עד עכו״ס של אינו ועדיין
 אינו דאם יי״נ שנעשה לאחל קונה דעכו״ס ס״ל אלא .מעות
 שהי׳ בעוד שקבלם כיון יי״נ חליפי כלל המעות הוי לא קונה
 חליפין ונעשו בחליפין קנין בתל דאזלינן ע״כ אלא .כשל ה־ין

:הנאה איסורי קונה דהעכו״ם מוכח וא״כ .העכו״ס של בקניינו

 שהביא כ״ו( )סי׳ אבלהס בלית בתשו׳ לאיתי שלב )כה(
 משום .מיי״נ לאי׳ דאי! וכ' .אלו מג״א דבלי

 משך העכו״ס וכשמשך הפקל הוי בהנאה ונאסר יי״נ דמשנעשה
 עשה לק משך דלא היכא כל אבל .הפקל כשאל לו ונקנה ההפקר מן

 כחילוק והביא מכירה הוי לא המוכר הישראל דעת דבעינן אחר קנין
 גנב ד״ה )ל״ג: כתובית התום׳ מדברי שם שהעיר אלא הצל״ח בשם זה

 דליתי׳ היכא כל מרובה כפ׳ דאמר לר״ל מהכא תקשי תימא שכתבו כו׳(
 וי״ל במכירה. ליתי׳ הנסקל שור והכא בטביחה ליתי׳ במכירה

 אס הנסקל השור אבל במכירה כלל דליתנהו חמירי קדשים דהתס
 שור דאין שאומר ולר״ת דמיו את תופס אינו לעכו״ס ימכרנו
 לסברת מזה מוכח עכ״פ .התום' עכ״ל ניחא מחיים נאסר הנסקל
 מגט ראי׳ הביא ושוב .מכירה בו ושייך בעלים לי׳ דאית התום'
 וכתב דבעינן אך .קכ״ד סי׳ בא״ע כדאיתא כשר אי״ה על שנכתב

 בזה ופלפל )קסח.( פשוט בגט כמ״ש משלו הנתינה שיהיה ונתן
 הגאון בזה עמד וכבר לדחות יש זו ראי׳ והנה גדול באריכות

 הריטב״א וכמ״ש שלו מיקרו א״ה דכל וכ' חל״א בסי׳ מאיר בית בעל
 הפקר הוי להשביתו דמחויבים בחמץ מ״מ לכס דמקרי לולב גבי

 ג״כ דמחויביס הנסקל בשור דהחס ראי׳ הוי כתובות מתום' אמנם
:מכירה בו שייך ואפ״ה לסוקלו

 בכך דמה נפלא דבר הוא התום' סברת באמת הנה אך )כו(
 בעליו דאינו מכירה זה אין מ״מ דמיו תופס דאינו י

 ואדרבה כלל ממון אינו לסוקלו ומחויבים בהנאה דאסור כיון
 תורת עלי׳ דהוי לומר יותר סברא היה דמיו את תופס היה אס

 כתבו דהתוס׳ ועוד .הנ״ל אברהם ברית בתשו׳ כמ״ש מכר
 ע״כ והיינו .זה דין שייך לא דבישראל משמע כו׳ לגוי ימכרנו שאס

 ידע ואם טעות מקח הוי הנסקל שור שהוא ידע לא דאס משוס
 שחינו טעות מקח שהוא לומר בנוי שייך וה״נ .מתנה המעות הוי

 המעות אין מ״מ יודע ואפי' .הפקר הוא הנסקל שהשור יודע
 לו אין הנסקל דהשור משום מתנה אלא הנסקל השור עבור

 .לסקול ועומד בהנאה דאסור דינו משנגמר מכר לו ואין בעלים
 ישראל )קיג.( בב״ק דאמרינן מאי עפ״י הנ״ל התום' דברי וליישב

 כך לו ואמור זכהו ישראל בדין לזכהו יכול אתה אם לדי; שבאו זעכו״ס
 דבשלמא י״ל ועפי״ז .כו׳ דינכם כך לו ואמור זכהו טכו״ם בדינו ידנט

 לי׳ כייפינן לא הקונה לשלם רוצה אינו אס אז לישראל הקנה אס
 רוצה אינו והעכו״ס לעכו״ם הקנה אם אבל . הפקר הוי דהא

 להנות שרי וישראל דמיו את חופם הנסקל שור דאין כיון לשלס
 מחויב שבדיניהם לעכו״ם אמרי' .לדין לפנינו באים אס מהס
 ומבואר . מכר הנסקל לשור יש שבדיניהם כיון להישראל לשלם

 לעכו״ם למוכרם שיכול לאי״ה מכר יש הנה ולפי״ז .התום׳ סברת
 י״ל הנה ולפי״ז .להיש־אל העכו״ס מ; המעות גובין שאנו מפני
 להישראל תועלת מזה דאין להעכו״ס במתנה אבל במכירה דכ״ז

 בתר דאזלי׳ לומר בזה שייך דלא אפשר .דיניהם בחר אזלינן אס
 הסברא לפי כניהו .מכר דין לו דיש אך כאי״ה מתנה ואין .דיניהם
 ובדיניהם העכו״ס שאר נגד הוא העכו״ס של דהקנין למעלה שכתבנו

 אזלי׳ בזה דגם אפשר .בדיניהם החמץ בעל ישראל דהוי מתנה הוי
 אפקעתא משוס גמור הפקר הוא דהחמץ דאך דיניהם. בתר

 לא לדידהו אלא אי״ה להם דאין הפקר אינו בדיניהם מ״מ דכנלכא
:מפקירים בעצמם שהבעלים כל אלא הפקר הוי

 והיינו אחר מצד להיתר בזה לדין יש לענ״ד אמנם (0)
 המקדש ד״ה )נו: בקדושין התום׳ מ״ש עפ״י

 כדרך שלא ממנו להנוח שרי הא מקודשת אינה אמאי וא״ת כו׳(
 אלא פרוטה שוה דליכא מיירי דכאן וי״ל כ״ש כפ׳ כדאמר הנאה
 י״ל נמי אי יעוי״ש( )כט:( בפסחים התום׳ )וכ״כ הנאה כדרך

 לא כן ואינו הנאתן דרך להנות לה שיש סבורה שהאשה כיון כו׳
 שו״פ איכא דאי משמע עכ״ל טעות קדושי והוי דעחא סמכא

 הב״ש וכ״כ מקודשת אי״ה דהוי תחלה ידעה וגס כדה״נ שלא
 שו״פ הנאה האיסור באס הנה ולפי״ז יעוי״ש( נ״ד ס״ק כ״ח )סי'
 לא ואי קדושין מדהוי בעלים וחורת ממון דין בו יש כדה״נ שלא
 באיסור נמי הדין דכן ומשמע .קדושין היה לא ממונו היה

 ואלמה בפסח לחמן דמים מצינו דלפי״ז אלא .דמ״ש דחמץ הנאה
 )ב״ק פטור במועד ושרפו אחר ובא הפסח לפני חמץ בגזל אמרי׳

 דמיירי לומר ודוחק .שו״פ והוי כדה״נ שלא להנות יכול הא צח:(
 דמשמע חמץ גזל קאמר דסתמא הנאה כדרך שלא שו״פ בו שאין

 בב״ק שם הנה אך .כדה״נ שלא שו״פ ביה דאית טובא דאפי׳
 הנאה שמצד נהי וא״כ לבערו מצווים שהכל מפני הטעם קאמר

 קשה אכתי אך .לבערו מצווים הא מ״מ כדה״נ שלא להנות יכול
 כמ״ש הנאה כדרך שלא והוי ביעורו בשעת ממנו להטת יכול הא

 באכילה אסור דלר״ש כו׳( שמעון ר' ד״ה )כח: בפסחים התום׳
 ומשמע מלק ומאך מתשביתו דנפ״ל בהנאה אסור שאינו אך

 תבשילו תחת להסיקו אבל אכילה דהיינו כדה״ג שלא תשביתו
 אך .כדה״נ שלא הוי שריפה דרך דהנאה הרי .לר״ש מותר
 תחת דהסקה דכיון תמוהים בעצמם התום׳ ,דבר כלא״ה הנה

 דשלא מידו דכ״ע כנותר לת״ק נס א״כ כדה״נ שלא תבשילו
 בהסקה מותר לר״ש דוקא התום׳ כתבו ולמה לוקין אין כדה״נ

 ד״ה )ה. דפסחים פ״ק בתום׳ לתמוה יש וכן .תבשילו תחת
 ותירצו מנחלתה להטת מותר דהא שהקשו כו׳( מלאכה כל וכתיב

 לו שיהיה אע״ג ממנו להטת יכול אינו הבערה דמתחלת כיון
 אינו הבערה מתחלת אמאי וקשה יעוי״ש אסור אח״כ ממנו הנאה

 כנ״ל שעה כל דפ׳ בתום׳ כמ״ש כדה״נ שלא הוי הא להטת יכול
איינר עקיבא מהור״ר הגאון מורינו נס הקשה שכן מצאתי שוב

:שלו כדו״ח

 דבאמת נכון על זו קושיא ליישב יש לענ״ד אמנם )כח(
 כדה״נ שלא הוי תבשילו תחת החמץ הסקת

 לשריפה עומד והחמץ שרפה אלא חמץ ביעור אין למ״ד אכננס
 ת״ק והנה .תבשילו תחת להסיקו הוא הנאה ודרך כעצים הו״ל

 ס״ל ר״י והא בלאו זמנו לפני דחמץ דס״ל יהודה ר׳ הוא דר״ש
 באמת ולכן תבשילו תחת בהסקה הנאה דרך והוי א״ש אב״ח
 דהתס דפסחים בפ״ק התום' דברי ג״כ ויתיישב לדידיה אסור
 אכתי אבל .הנאה דרך והוי א״ש אב״ח דס״ל דר״ע אליבא מיירי
 בהסקה להנות דשרי לר״ש התום׳ כתבו למה דכ״ש כתום׳ קשה
 התום׳ מצאו מדלא א״ש אב״ח ל״ל לר״ש ע״כ הא .תבשילו תחת
 משמע דתשביתו משוס אלא כאכילה דאסור הטעם לר״ש לומר
 דאסור בפשיטות ליה תיפוק א״ש אב״ח ס״ל ואי כדה״נ שלא

 יהודה דלר׳ )יב:( כתבו דהתום׳ ועוד .לשורפו דצריך כאכילה
 איסורו זמן לאחר ע״כ והיינו מנוחר לה יליך א״ש אכ״ח דס״ל

 ליכא מחצות כעצם אכילה איסור דליכא לר״ש וא״כ נוחר כמו
 הסקה שכזולת אחרת הנאה אי ממ״נ והשתא . מנותר למילך
 אסור דלר״ש התום׳ כתבו איך א״כ לר״ש אסור תבשילו תחת

 לר״ש אסור נמי כהנאה הא כהנאה אסור שאינו אך כאכילה
 ואם .כדה״נ שלא דהוי היא הנאה לאו חכשילו דתחח והסקה
 אחרת הנאה לר״ש לומר להתוס' הו״ל לר״ש שרי נמי אחרת הנאה
 שמעון לר' החום' שהכיאו קודם דתחלה וי״ל .הנאה כדרך שהיא

 אב״ח דס״ל לר״ש אפ״ל היה לא כוודאי כנחשכיתו כאכילה האיסור
 מתום' כנ״ל איסורו זמן נאחר אלא מנותר ללמוד דא״א א״ש

 כדה״נ שלא משמע דתשכיחו התום׳ שכתכו לאחר אכל .דפ״ק
 שפיר למילך ושוב כאכילה דאסור ידעינן וא״כ אכילה דהיינו
 עוד הנאה כדרך תבשילו תחת הסקה והוי א״ש כ״ח דאין מנותר

 דככ״ש אסור נמי כדה״נ שלא ולכן למכות כ״ש ס״ל דר״ש י״ל
 לח.( )דך דקדושין מסוגיא לזה ראיה להביא ויש הנאה להיות א״א

 כו' חדש ומה כו׳ מצות ג׳ אומר רשכ״י ברייתא התם דמייחי
 היתר ואין הנאה איסור ואיסורן עולם איסור שאיסורן כלאים

לאיסורן



משנת שרת
 האיסורין דכל ד׳ חומרא נמי קחשיב לא ואמאי שינהגו א״ד לאיסורן

 אלא )כה.( בפסחים כמ״ש אסור וכלה״ב אכילה כדרך שלא מותר
 נמי כדה״נ ושלא למכות כ״ש ס״ל ואותו לה קאמר דר״ש משוס
 כו׳ קמשתבע אהתירא ד״ה שבועות מתום׳ להקשות )ואין אסור
 שלא מ״מ אסור שיעיר חצי דס״ל יוחנן דלר׳ התם דאמרו )כב:(
 לאצערופי דחזי שיעור בחצי העעם דלר״י התם דשאני .מותר כדה״נ

 למכות כ״ש דס״ל לר״ש משא״כ כדה״נ בשלא שייך לא זה וא״כ
 והשתא מקומם( כאן ואין ארוכים והדברים אסור בעצם דהוי

 דאי; יהודה כר׳ ס״ל דרבה די״ל להתוס׳ דב״ק סוגיא ג״כ מיושב
 אי ואפי׳ .ואסור כדה״נ הסקה והוי שרפה אלא חמך ביעור

 להשהות אסור חצות אחר דאפי׳ כיון דהא .א״ש כחכמים ס״ל
 א״כ לאכלו יבא שלא מדרבנן עכ״פ מיד לבערו צריך אלא החמץ

 כדה״נ שלא דהוי שריפתו דרך ממנו ולהנות לשורפו שיכול נהי
 זה א״כ לבערו עליו מצווים והכל שורפו אינו דזה כיון מ״מ

 בעל קידש אס ומ״מ .לשלם מחויב ואינו עביד שפיר ששורפו
 קדושין הוי דשפיר י״ל כדה״נ שלא פרועה ששוה בחמץ הממן
 בהסקה ממנו ולהגות לשורפו דיכול משוס התום' לדעת אי״ה כשאר

: שלו ממון הוי תבשילו תחת

 כדה״נ שלא מהיתר שהקשו התום׳ דברי בגוך הנה אך )כט(
 לא אס אסור מדרבנן דעכ״פ הריטב״א כתב י

 שלא אפי' שרי נמי מדרבנן דאפי׳ ס״ל דהתוס׳ צ״ל וע״כ .לחולה
 לחולה דוקא דשרי קנ״ה( סי' )ביו״ד דקי״ל מאי לפי וא״כ .לחולה

 סברת על לתמוה יש באמת הנה אך .זה היתר לצד מקום אין
 מפורשת משנה והא לגמרי שרי דשלכה״נ לומר אפשר דאיך התום׳

 התנור היסק והא .פשיטא בגמ׳ וקאמר וכיריס תנור בו יסיק ולא
 לרבינו בדו״ח הקשו שכן וראיתי ושרי כנ״ל כדה״נ שלא הוי בחמץ
 שהס אלא תירצו ולא אלעער מהרי״ס בחשו׳ וכן מוהרע״א הגאון

 שאני*ד״ה )כו. פסחים התום׳ מדברי דמוכח מהא הקשו ז״ל
 לענ״ד אמנם למולה שלא ואפי׳ לכ״ע שרי דשלכה״נ כו'( היכל

 ועכ״פ .שאני וקמכוין אפשר בלא מיירי דהתס די״ל לק״מ מהתם
 התום׳ דגם נלע״ד ע״כ אשר מאד קשה קדושין התום׳ מדברי
 אפילו קדושין הוי ומ״מ לחולה אלא שרי לא דשלכה״נ מודים

 אליעזר דר׳ טעמיה )מו:( בפסחים דאמרי׳ משוס והיינו בבריאה
 כתבו והתום׳ הוא ממוניה עליה מתשיל בעי ואי דהואיל משוס

 א״כ הואיל אמרי׳ אי וא״ת כו׳( לוקה אינה אמר רבה )ד״ה שם
 וי״ל סכנה בו שיש לחולה וראוי הואיל שבת מלאכת כל בטלת

 דל״ש זו סברתם והנה .עכ״ד הואיל אמרי' לא כלל שכיח דלא כיון
 הוא שכיח סכנה בו שאין חולה אבל סכנה בו שיש בחולה רק הוי

 אמרי׳ שפיר וא״כ ה'( )סי׳ אייגר עקיבא ר׳ מורינו בתשו׳ וכ״כ
 והשתא .הוא ממיניה לו ראוי היה שאב״ם חולה הוי ואי הואיל
 כדה״נ שלא היתר מכח קדושין דנהיי בקדושין התום׳ מקשו שפיר
 חמך הגוזל מאוד א״ש והשתא ממוניה הוי הואיל משום והיינו

 בפסח חמך תרומת אוכל וכן דפטור ושרפו אחר ובא הפסח לפני
 בחולין רש״י וכמ״ש דמים לו אין דחמך משוס מתשלומים דפטור

 הואיל דאמרי' ואע״ג מסריה מידי לאו דהשתא משוס היינו )ד:(
 מ״מ שלו חשיב זה דמכח אך מ״מ לו ראוי שאב״ס חולה הוי ואי
 אינן דברים שני דאמרי' והא ופטור. עתה לו^כלוס הזיק לא

 משוס היינו .ברשותו הוא כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו
 מוכח וא״כ בב״י עובר שלכה״נ שו״פ שאין בחמץ אפי׳ דהא

: ברשותו הוא כאלו הכתוב דעשאו

 ממ״ש קדושין התום׳ דברי בפי׳ מ״ש על לפקפק ואין )ל(
 תימא אך כו׳( הששי ביום והיה ד״ה )ב: ביצה התוס'

 וי״ל כו׳ לשבת מיו״ט ומבשלין אופין איך דאורייתא והכנה הואיל
 דכל ניחא לדידן ואפי׳ כו׳ הואיל דא״ל לטעמיה אזיל גופיה דרבה

 דס״ל מזה דמשמע כו׳ הכנה ביה שייך ■לא ומבושל אפוי דבר
 דברי אין דע״כ .חסדא כר' הואיל אמרי׳ דלא להלכה להתוס'
 אומר רבי ד״ה בתום׳ )מח.( בפסחים דהתס עיקר אלו התום'
 כוותיה דקי׳ל משום כרבי פסק יוסך הר״ר כתבו כר״א הלכה

 מחבירו כרבי הכא קאמר לא דשמא דוחה ור״י מנהג וכן מחבירו
 התוס׳ ס״ל דלא מזה משמע כו׳ בהכי ור״ח רבה איפלגו דהא

כז אי״ח ר״א
 הכרע אין דלר״פ כו׳ קאמר לא ע״כ היא לא ודלמא דאמר כר״פ

 הרז״ה ששי׳ )ובאמת וחבירו דרבי למחלוקת ור״ח רבה ממחלוקת
 פ״ג יו״ט הל׳ בשעה״מ ועי׳ אליעזר כר׳ דקי״ל ואך כר״ח דקי״ל

 התום׳ כתבו במתני׳ שם והנה חזקה( קושיא עליו שהקשה ט' הל'
 קודם שם לה לקרות שרינן דאנן אור״י כו׳( שתאפה עד ד״ה )מו.

 דאך לר״י דס״ל אלמא כו' אליעזר כר׳ דפסקינן אע״ג האפי׳
 וה״נ כר״א קי״ל ור״ח דרבה בפלוגתא הוא ור״י ר״א דמחלוקת

 . כנ״ל עיקר אינם בזה בביצה התום׳ דדברי אלא .כרבה קי״ל
 כרבה הפוסקים רוב דס״ל מחי דלפי הנ״ל כל לפי מבואר הנה

 הנאה כדרך שלא ושו״פ בנ״ד כמו רב החמץ אס .הואיל דא״ל
 דין לו דיש מכירה שפיר בו שייך ביעורו בשעת ממנו להטת

: בעלים ותורת ממון

 בחמץ דשייך נכונים צדדים בעז״ה לדעת הראנו הנה )לא(
 הישראל דעת דבעינן היכא אפי׳ קנין זה

 להקנין מקום יש הנ״ל הסברות שמצד נהי אכתי אמנם .המקנה
 לא עביד אי תעביד לא דא״ר מלתא כל קי״ל הא מ״מ .לחול
 הנאה דהוי להעכו״ס שנתן איסורא דעביד הכא וא״כ .מהני
 בחו״מ הט״ז מ״ש עפ״י י״ל אמנם .מעשיו דאהני נימא היכי
 א״ע דאמרי׳ דהא קיים מקחו בשבת דקונה הא לתרץ ר״ח( )סי'

 קנין קונה משא״כ עצמו מצד דהאיסור היכא רק הוא כוהני לא
 מצד האיסור בחמץ ה״נ וא״כ .גרם שהיום מצד שהאיסור בשבת
 דקשה אלא .מהני לא א״ע בזה ול״א החמץ איסור גרס שהיום

 ניכנא החמץ על פסח דשוחט שם בתום׳ שהקשו מתמורה ע״ז
 איסור התם הא להו קשה מאי הנ״ל כסברא ואי .הפסח דיפסול
 בתניינא הנוב״י זו מדוכה על ישב כבר אמנם .גורס היום החמץ

 תשחט לא בתורה דמפורש התס דשאני ותי׳ קכ״ט( סי׳ א״ע )ח׳
 וה״נ כו׳ מלאכה דכל מכללא דהוי שבת איסורי משא״כ חמץ על

 מפורש ואינו בחמץ הנאה איסור מכלל הוי לעכו״ם מכירה איסור
 לומר בזה שייך אס מאוד מסופק אני באמת אך בתורה.
 בשבת שוחט או למוכר דמי לא דלכאורה גורס היום שאיסור
 המכירה וכן המותר דבר חי בעל באותו בעצמה השמיטה דהתס

 בשבת ושחיטה מכירה לעשות גורס שהיום רק עצמה מצד
 במכירה אסור והוא בהנאה החמץ שנאסר הכא משא״כ איסור.

 לי מה מ״מ .היום בגרם הוא ההנאה דאיסור ונהי .עצמו מצד
 עכ״פ אחרת סבה מכח או היום מכח ההנאה איסור נעשה אס
 סבה משוס ולא במכירה אסור בעצמו והוא בהנאה אסור הוא

 הסתפק תמ״ח דבסי׳ הפמ״ג בדברי סתירה דנראה וגס .הצד מן
בפשיטות כתב תמ״ג בסי׳ והכא בדרבנן אעל״מ בזה שייך אס

: מכירה דהוי

 דא״ר מלתא כל דאמרי׳ דהא בע״ה ליישב ונלס״ך )לב(
 המעשה שאס אלא שייך $ ל״מ עביד אי ל״ת ׳

 האיסור נתבטל המעשה נתבטל ואס .איסור הוא קייס שלו
 . האיסור למעשה קיום יהיה שלא בכדי מהני לא עביד אי אמרי׳

 דהיינו אחר מצד איסור יהיה המכירה יתקיים לא שאך בנ״ד אבל
 איסור שיתבטל חזית דמאי מהני לא א״ע שייך לא בב״י שיעבור

 בפסח חמץ במוכר נפקותא איכא ולפי״ז .אחר איסור ויתקיים זה
 תמ״ג בסי' בפמ״ג ולכן .מהני לא א״ע שייך לא ב״י דאיכא
 במוכר אבל .מהני לא עביד אי מענין הזכיר לא בפסח דמיירי

 מהני לא א״ע סברא י״ל שפיר ב״י דליכא ששית בשעה חמך
 בפלוגתא דתלוי כתב שפיר ששית משעה דמיירי תמ״ח בסי׳ לכן
 מהני לא עביד אי שפיר שייך בנ״ד הנה ולפי״ז .מהני עביד דאי

:ז׳ בשעה דהוי

 בדמיהן וקידש ממכרן תמ״ח בסי׳ העיר הפמ״ג הנה אך )לנ(
 דהוי י״ל לישראל מכר אם ובשלמא . מקודשת דהוי י

 אלא למעלה שהבאנו אברהס ברית בתשו׳ כמ״ש מתנה המעות
 הא בכתובות התום׳ סברת לפי כנ״ל מכר דהוי לעכו״ס מכרן

 מכירה בו דשייך התוס׳ שכ׳ הנסקל משור )וגס מהני עביד אי
 עביד אי הא קשה לכאורה דמיו את תופס דאינו משוס לעכו״ס

 ואפשר לר״ל היא שם התום' דקושית י״ל בהא מיהו מהני לא
 שסובר



משנת ש־ת 54
 דאס־שו״פ בקדושין וכ״קלהתוס׳ ממי( עביד דאי כאביי שסובר

 ועשה הנאה דרך הוי הקדושין והא .מקודשת הנאה כדרך שלא
 שכתב הב״ש על להפליא יש וביותר .מהגי לא עביד ואי איסור
 מותר כדה״נ שלא דקי״ל אי״ה שאר וכל ח״ל נ״ד( ס״ק כ״ח )בסי'
 חולה אינה דהיא אע״ג כו׳ יודעת כשהיא בהס לקדש יכול להנות

 לחולה למכור יכולה מ״מ הנאה כדרך שלא אפי' בו להנות וא״י
 דאיירי אפשר קדושין הוי לא בריאה דכשהיא בקדושין הר״ן ומ״ש

 ודבריו ב״ש עכ״ל כך להנות וסבורה בהנאה שאסור א״י כשהיא
 כדרך הוי לדידה הא לחולה למכור יכולה ^יך מאוד תמוהים

 במה הנאה כדרך שלא הוי נופיה דזה תימא ואפי׳ .הנאה
 כדרך הוי בעצמם הקדושין הא מ״מ כדה״נ שלא להנות שמוכרת

 ארזים עצי בס' מצאתי ושוב לכתחלה לקדש אפשר וחיך הנאה
 דבמכירת מוכח עכ״פ מיהו .בזה הב״ש על שתפסו אחרונים ויתר
 משום העעם ונלע״ד .אעל״מ ל״ת דא״ר מלתא משוס ליכא אי״ה

 אח״כ שנהנה משוס אלא איסור דבר בעצם אינה א״ה' דמכירת
 רק אוהבו שאינו לאדם שנותן במתנה אפי׳ וכן .המעות מן

 היינו הנאה בזה להיות שיכול ואן! .חמץ מאיסור להתנצל שרוצה
 בעצם שעכ״פ כיון מ״מ זה עבור טובה לו יעשה שהעכו״ס

 ובזה כן אחרי הבאה ההנאה משוס אלא איסורא ליכא מתעה
 שביאר בשבת ומוכר משוחט הוא וכש״כ מהני לא א״ע שייך לא

 שלא איסור בלא להיות יכול היה שהמעשה הטעם שם בנוב״י
 איסור בלא עתה המעשה להיות שיכול בזה וכש״כ . בשבת
עביד אי בזה שייך לא וא״כ לנמרי הנכרי הנאת ממנו שיסלק

:מהני לא ,
 שהיתר ואף להיתר נכונים צדדים בעז״ה ביארנו הנה )לד(

בהנאה שרי הנסקל דשור דס״ל לר״ת אינו קמא
 שיהיה לדידיה מוכרח אינו וא״כ שם בכתובות התום׳ כמ״ש מחיים
 נראה וכן .בהנאה שנאסר לאחר הנסקל בשור מכירה שייכות

 לא הנסקל דשור מכתובות ראיה שהביאו )פ.( סנהדרין מהתוס׳
 בו שייך לא בהנאה מחיים נאסר דאי משמע מחיים בהנאה נאסר
 משוס מכירה בו דשייך לכ״ע י״ל הב' היתר הצד מ״מ .מכר

 ס״ל דהריטב״א ואף הואיל משוס הנאה כדרך שלא פרוטה ששוה
 למות יכולה שהאשה הואיל דמשוס דס״ל י״ל מקודשת דאינה
 בפסחים אמרי׳ ולא זה בעבור שלה ממון יעשה לא חולה כשהיא
 מכיון וא״כ ממש ממון תחלה כשהיה אלא ממון הוי הואיל דמשוס
 שלו ממון מעולם היה כשלא אבל ממון הוי זכות צד בו יש דאכתי

 נעשה לא שלה ממון להעשות עתה דצריך אשה בקדושי הכא כמו
 שהיה בחמץ בנ״ד וא״כ דהואיל סברא משום שלה ממון בכך

שלכה״נ פרוטה ששוה כיון ממנו לגמרי נפקע לא ממוניה תחלה
:הואיל משוס ממוניה בו ושייך

 הפסח לאחר בהנאה החמץ להתיר לענין בנ״ד הנה אך )לה(
 עבר הא מ״מ קיימת דהמכירה נהי לדון יש אכתי י

 יאסר וא״כ .מרשותו להוציאו עכ״פ צריך דהיה דתשביתו בעשה
 אברהם באשל הפמ״ג ח״ל .דרחמנא אעשה דעבר קנס משוס בהנאה

 דעבר אע״ג ומשמע כו׳ יהושע פני בשו״ת עי׳ ב׳ ס״ק תמ״ח סי׳
 מכמה דמשמע וצ״ע קנסוהו לא בלאו עבר דלא כל עשה על

 ע״ט רסי׳ ארי׳ השאגת אמנם קנסוהו בעשה דעבר אף פוסקים
 לא לבד דתשביחו עשה דעל דעתם וכ׳ ט״ו סי׳ בקמא והנוב״י

בהנאה הפסח לאחר החמץ התרתי הנ״ל הצדדים כל ואחר .קנסו
:כנ״ל גמור חמץ אינו עצמו דהחמץ באשר

ט תשובה
 הפסח לפני לנכרי שמוכרין הבהמות אודות

 מהן שנחלב החלב לשתות מותר אם כדת
: בפסח חמץ שאוכלין אחר בפסח

 חסדא מר׳ רמב״ח מיניה בעי )כד.( בפסחים גרסי׳ )א(
 לרבנן הפת בו ואפה הקדש בעצי שהסיקו תנור

או״ח ר״א
 אמר לערלה זו בין ומה אסורה הפת א״ל מאי בקמייתא דשרו
 לא באלף אפי׳ הקדש במאתיס בטלה ערלה השתא הכי רבא
 שיש דבר הקדש הלא זו היא חומרא מה תימא התום' וכ' .בטל

 אפי׳ בטל להיות דינו אין זה ומטעם חילול ע״י הוא מתירין לו
 בס׳ ראיתי והנה .ביצה בריש כדאמרי׳ מדרבנן אפי׳ קל באיסור

 התום׳ תמיהת ליישב שכ' מחדש שנדפס דלובלין מהרב חסד תורת
 גורס וזה דזה ההיתר דעיקר פ״ג סוף הר״ן שיטת עפ״י

 טעמא דליכא היכא בהיתר בטל דאיסור דכמו ביטול מדין הוי
 וההיתר שהאיסור כלהיכא האיסור גרמת מכח הבא בהיתר ה״נ

 שאין משהו באיסורי י״ל וא״כ . האיסור נתבטל כאלו היי לו גרמו
 התום׳ תמיהת א״ש והשתא אסור ג״כ זוז״ג בטול מדין היתר כאן

 דשיל״מ משוס אלא הוא חומר משוס לאו בטל לא דהקדש דאף
 וכל .בו אסור זוז״ג דשיל״מ דהוי משום במשהו דהוי כיון מ״מ

 ז׳( )סי' מילואים אבני ספי־ שבסוף מתשו׳ לקוחים אלי דבריו
 פירותיו האוסר כ' שהרמב״ם דנדריס( )פ״ה מהכ״מ ראיה והביא

 .ס׳ וחילופיהן גדוליהן הרי בשבועה ובין בנדר בין חבירו על
 ערלה של אגוז נטע ואס מותר זוז״ג קי״ל הא הראב״ד והקשה
 דשיל״מ הוי ושבועות דנדריס ליישב הכ״מ וכתב בפירותיהן מותר

:בטל לא באלף ואפי׳

 והא מלואיס אבני בעל הגאון על יפלא בעיני אמנם )□
 אבל במינו במין דוקא היינו בטל דלא דשיל״מ

 ל״ח. ביצה בתוס' )כמבואר בדשיל״מ אפי' בטל מינו כשאינו מין
 וברמב״ם נב. נדרים בר״ן וכן הירושלמי בשם כו׳ ולבטל ד״ה

 מבשא״מ ופת ועצים ק״ב( סי׳ יו״ד ובש״ע מא״ם מהל' ט״ו פ׳
 מיירי דהא הוא מב״מ דהתס מהכ״מ הראי' גס נדחה וא״כ הוא

 )לט. בביצה התוס׳ לפמ״ש וי״ל .שנזרע הפרי מ; דהוי בגדולין
 אלא נילושה אינה דהעיסה דכיון כו'( דשיל״מ דהוי משוס ד״ה
 הוי זב״ז כשערב א״כ התבלין בשביל נתקנה והקדרה הכנים ע״י

 הוי העצים ע״י נאפה דהפת דכיון כאן גס י״ל ועפי״ז • מב״מ
 משוס דזוז״ג שריותא ס״ל לא בלא״ה התום׳ הנה אך .מב״מ
 תורת בעל ג״כ דבריו שהעתיק וכמו בעל הגאון כמ״ש בטול
 הר״ן לדעת הוא בטול משוס שרי דזוז״ג זו סברא עיקר וכל חסד

 ל״ל )שם( המבושל מ! הנודר פ׳ בנדרים הר״ן והא שם כמובא
 שם שכתב בקדרה ותבלין בעיסה מיס גבי התום' סברת כלל

 במינו שלא דהוי אף דשיל״מ הוי ומלח דמים אהא אחר טעם
 ע״י הנאפה דפת הנ״ל לסברא כלל ליתא לדידיה וא״כ יעוי״ש

 שפיר ובטל בשא״מ מין דהוי דשיל״מ משוס אסור הקדש עצי
 לומר א״א בביצה התום׳ דעת לפי דגס נ״ל שוב בדשיל״מ אפי׳

 דשיל״מ משוס בטל לא באלף אפי׳ הקדש דאמר ברבא הכוונה
 מ״ש לפי ביטול משום הוי דזו״ג הר״ן כסברת בהא נימא אפי'

 מים וליבטל דפריך דהא הסוגיא בתחלת )לח.( בביצה שם התום׳
 משוס קמא בתי' ותירצו דשיל״מ הוי הא ותימא עיסה לגבי ומלח
 תי׳ התם נמי דמשני הוא רבא הנה זה תי׳ ולפי מבשא״מ דהוי
 עבידי דתבלין משוס ברובא ומלח מיס דליבטל הקושיא על אחר

 דהוי דס״ל נמי לדידיה צ״ל דשיל״מ משוס קאמר ולא לטעמא
 רבא וא״כ. . הכניס ע"י אלא נילושה אינה דהעיסה אף מבשא״מ

 משוס טעמיה לפרש אין בטיל לא באלף אפי׳ הקדש הכא דאמר
 העצים ע״י אלא נאפה הפת שאי! ואף מבשא״מ הוי דהא דשיל״מ

 שם דהתוס׳ ואף .בעיסה ומלח מיס התס כמו מבשא״מ הוי מ״מ
 דהדבר איסורין לשאר דמי דלא ועוד ח״ל אחר תי' כתבו בביצה

 החפץ על בעלים בשם תלוי תחומין איסור הכא אבל בטעם תלי
 ולכך והמלח המים בעלת שם ולא עילוי' העיסה בעל שם ובכאן

 איך התום׳ של הב' כתי׳ לרבא ס״ל אי .עכ״ל להתבטל לו יש
 בעלת דשם מכיון הא בטיל לא וטעמא לטעמא עבידי תבלי; משני

 לרבא צ״ל ע״כ אלא .בטל נמי טעמא יהיב אפי׳ עליה העיסה
 זו סברא כלל ל״ל דרבא עכ״פ מוכח וא״כ התום׳ של קמא כתי׳

 וא״כ .במינו מין חשוב המעורב ע״י אלא אינו תיקונו שדרך דדבר
 זוז״ג גבי הכא 'דקאמר בטל לא דהקדש לפרש א״א ע״כ לרבא

: דשיל״מ משוס היינו בפת דעצים
 דאפי׳ מלואיס אבני בעל סברת ליישב אפשר היה ומצת )ו.(

ומלח שהמיס התום׳ סברת בביצה התס דל״ל מאן
יהיה



משנת ש-ת
 .מודה הנא מ״מ כך היא דתיקונה משוס העיסה עם מב״מ יהיה

 רוציס ואנו בעיסה מעורב והמלח המיס דגוף שאני דהחס משוס
 כיון י״ל וע״ז בכך דתיקונס משוס העיסה עס מב״מ להחשיבם

 הקמח בתערובת גס חשיבי לכן אחר מין הס בעצמס והמלח דהנניס
 פעולת אלא בפת מעורב העצים גון! אין הכא אבל מבשא״מ

 וודאי בפת העצים ופעולת .ידם על נאפה שהפת בלבד העצים
 אחר דבר ולא הפת עצס דהיא הפת עס מב״מ דהוי עפי י״ל

 הסברא דחה בעצמו א״מ בעל גם באמת הנה אך .המעורב
 לחלל א״א והא חילול משוס דשיל״מ הוי דהקדש י״ל דאיך הנ״ל
 אפי׳ אסר מדלא ראיה והביא איסור של ממשו כאן שאין אמר כאן

 והי׳ .אכילה באיסורי ולא בא"ה אלא בפת עצים שבח יש למ״ד
 ע״י מתירים לו היה דמעיקרא כיון שנאמר זו דחי׳ ליישב אפשר
 בכלל הו״ל מ״מ היתר להיות א״א התערובות שלאחר אך חילול

 דמייתי בברייתא כמ״ש דשיל״מ דהוי בטבל מצינו וכה״ג דשיל״מ
 פ״א שזורי ר״ש אמר תניא )לא.( במנחות ואמרי' )נח.( בנדרים
 לי ואמר טרפון ר׳ את ושאלתי ובאתי בחולין טבל לי נתערב

 ורוב בטל ברובא דאורייתא קסבר עליו ועשר השוק מ; לך קח
 ולפי״ז .הפטור על הפטור מן כתורם והו״ל הס מעשרים ע״ה
 מן דהוי ההפרשה כלל לו מועיל אין שוב הטבל כשנתערב הנה

 היתר דשיל״מ יחשב ואיך ובטל מעורב דהוא משוס אלא הפטור
 דהוי בטל דלא בדשיל״מ )נב.( בנדרים הר״ן טעם לפי בהיתר
 היתר עכשיו בעצמו להטבל אין באמת הא בהיתר היתר מב״מ

 לאוכלו שיכול משום דשיל״מ בטעם )נ:( בביצה רש״י ולטעם כלל
 הביטול בזולת הכא הא דקשה פשיטא הביטול בזולת פי' בהיתר

 מן כמו דהוי השוק מן עליו שמפריש במה כלל היתר לו אי;
 היה שתחלה משוס דשיל״מ והוי הר״ן כטעם צ״ל וע״כ .הפטור

 עתה גם לכן ומעשר תרומה ממנו הפרשה ע״י להתירו יכול
 מלתא עיקר דכל משוס השוק מ; בהפרשה סגי מיהו מב״מ חשיב

 על גם להפריש צריך ומדרבנן מדרבנן הוא בטל לא דדשיל״מ
 אמנם .דרבנן החיוב על דרבנן החיוב מן והוי השוק מן הניקח

 שהי׳ אזלת מעיקרא בתר 6 ממ"נ דהא היא מלתא לאו לזה גס
 דהיתר משוס דטעמו אך והר״ן מבשא״מ הו״ל א״כ קיימים העצים
 שאין היכא בעצים מב״מ גס שיהא בעי מ״מ מב״מ הוי בהיתר

 פעולת אחר אזלת השתא בתר ואי . תקנה בלא עכשיו היתר לו
 לחלל שא״א מתירים לה אין הזאת הפעולה הנה בפת העצים

 מב״מ הפת עם העצים הוו לא וממ״נ העצים כלו שכבר אחר
מעיקרא לפום ואי בהיתר כהיתר הוי לא השתא דלפוס משוס אי

: היטב בר״ן ועי״ש בעצס במינו מין הוי לא

 בפסחים דזוז״ג הסוגיא בתחלת דאמר לזה ראיה ומל )ל(
 עצים שבח דיש משוס לרבי ליה דשמעת אימור )כו:(

 לא דמב״מ קט.( )חולין ס״ל רבי והא ליה שמעת מי ג זוז" בפת
 רבי שרי ואמאי הקדש כמו זוז״ג כל הוי שוב בטל דלא וכיון בטל
 לא דגורס דס״ל או מינו בשאינו מין דהוי ס״ל דרבי ע״כ אלא
 לומר אין וא״כ משהו באיסורי אפי׳ ובטל ממש לתערובת דמי

 ראיתי שוב משהו בתערובת בזוז״ג הוי ולכן באלך בטל לא דהקדש
 ושוב מבשא״מ דהוי צ״ל דלרבי גופיה חסד תורת בספר כתב שכן

 שוה יהיה רזוז״ג דביטול הר״ן בדעת לומר א״א שבלא״ה כתב
 בשני אפי׳ מותר גורס וזה זה יהיה למה דא״כ איסורין שאר לביטול

 זוז״ג בטול דענין והעלה בטל לא במד חד הלא שוויס הגורמים
 ונעלם .יעוי״ש ברוב ביטול כדרך לא אבל האיסור דמקליש הוא

 ומעשר דטבל דפי׳ הל״ב( דתרומות )פ״ט הירושלמי דברי ממנו
 כמ״ש זוז״ג הוו וגדולין חולין דרובו ננשום חולין גדוליהן ראשון
 שם כתבו שהתוס׳ אלא כו'( נטע שאס ד״ה )מט. בע״ז החום׳
 שאינו אכילה באיסורי לא אבל הנאה באיסורי שייך לא דזוז״ג
 באיסורי זוז״ג שפיר דשייך ס״ל הירושלמי אבל .עצמו האיסור אוכל

 אגוז נוטעין דאין אמתני׳ דערלה פ״ק בסוך אזיל ולשיטתו אכילה
 והרכיב עבר מותר ונטעו עבר יוחנן א״ר דמייתי ערלה של

 בטבל כמו והוי כלה שזרעו משוס דמותר בנטעו והטעם אסור
 דאסור זוז״ג מטעם והוא אסורין גדוליו כלה זרעו שאין דדבר
 כלה זרעו באין אסור דזוז״ג בערלה נס ס״ל ולכן כלה זרעו כשאין

 בע״ז כמפורש מותר והרכיב עבר אפי׳ לדידן אבל הרכבה כמו

כח או״ח ר״א
 זוז״ג משוס לאו היינו כלה זרטו באין דאסור דבטבל וע״כ שס

 מוכרח וגס .כלל זוז״ג שייך לא אכילה דבאיסורי שפיר י״ל וא״כ
 אגוז בנטיעת הוי דזוז״ג דפלוגתא בגמ׳ דמשמע מאי לפי כן לומר
 לא וא״כ באגוז אסרי נמי הכא זח״ג דאסרי ולרבנן בהרכבה כמו

 . כלה בזרעו אפי׳ דאסור טבל דגדולי בההיא שיחלקו כלל מצינו
 הירושלמי אבל התום׳ כמ״ש שאני אכילה דאיסורי ע״כ אלא

 אגוז דבנטיעת שפיר י״ל להרכבה אגוז נטיעת בין חילוק שמפרש
 טבל גדולי כנתני׳ ואתיא כלה שזרעו משוס לזוז״ג דל״ח מודו כ״ע

 משס הביא חסד תורת בעל וגם .לכ״ע כלה כשזרעו מותרין
 ופליג זוז״ג שייך אכילה דבאיסורי ס״ל דהירושלמי פולדא מוהר״א

 לשיטתייהו אזלי דילן וש״ס דהירושלמי י״ל שוב .דילן אגמ׳ בהא
 הטעם הירושלמי דאמר בהא בתרומות שם כתב משה הפני דהנה
 דשיל״מ הוי דטבל אך חולין דרובו משוס מותרים גדוליו דטבל
 דשיל״מ הוי ולא לתקנו א״א כלה וכשזרעו לתקנו שאפשר היינו
 . אכילה באיסורי אך שייך דזוז״ג למימר איכא ושפיר ברובא ובטל
 דכהתירו משוס בכ״ש שאוסר בטבל בגמ׳ שנאמר הטעם לפי אבל

 נמי בהו שייך אכילה דאיסורי לומר א״א עג:( )ע״ז איסורו כך
 איך עכ״ס ברובא. בטל דלא אסורים נדוליו היה דא״כ זוז״ג

 דאמרי׳ בירושלמי מוכח עכ״פ דילן והגמ׳ הירושלמי פלוגתת שיהיה
 דאפי׳ בהקדש לומר א״א דמ״מ אלא .ברוב בטול זוזו״ג לעני;
 הקדש בעצי הפת באפה אך ולכן דשיל״מ משוס בטל לא באלך

 שייך ולא חילול ליכא כלים דהעציס דכיון .דעצים הגורם בטל לא
 מהירושלמי נס מוכח שכן מלואים אבני בעל הגאון וכסברת יל״מ

 השתא בתר אזלי׳ מ״מ מב״מ דהוי בגדולין דאפי׳ כנ״ל דתרומות
 הרמב״ס דעת שמפרש הכ״מ על לפי״ז להקשות ואין .יל״מ הוי ולא

 דהא דשיל״מ משוס אסורין שהגדולין חבירו על פירותיו באוסר
 כדמוכח שבועתו על לישאל יכול אינו שוב א״כ כלה דזרעו כיון

 זרע שלא דמיירי די״ל דשיל״מ הוי לא ושוב )כח.( דשבועות סוגיא
 נמי מהני הנשארים פירותיו על לשאול דיכול ומינו פירותיו כל

אכזית שאלה דמהני מינו )שם( בשבועות כדאמר שזרע אפירות
: קמא אכזית נמי מהני בתרא

 שייך לא והקדש דבטבל י״ל עדיין הנה הנ״ל ולפי )ה(
 משוס ל״ב כאלך אפי׳ דשיל״מ מטעס זוז״ג לאסור

 הוי ולא לתקנו עוד וא״א כלה שהאיסור השתא בתר דאזלינן
 שיהא דשיל״מ משוס במשהו דאסור בפסח חמך אבל דשיל״מ

 משוס הפוסקים יתר ולדעת הרמב״ס לדעת לאח״פ מותר
 ויש .האיסור טעם שייך בזוז״ג דאפי׳ שפיר י״ל דחמין חומרא
 בכורים( מהל' )פ״ב בירושלמי דמבואר מהא לזה ראיה להביא

 כדשיל״מ דהוי משוס אסורים גדוליהס בירושלים ומע״ש דבכוריס
 דבכורים ופ״ד י״ד הל׳ מע״ש מהל׳ ו' )פ' ברמב״ס פסק וכן
 לאוכלן הוי אלו דמתיריס כיון ע״כ אלא זוז״ג הוי והא ט״ו( הל׳

 דשיל״מ שייך כלה בזרעו אפי׳ לכן תקון צריך שאין בירושלים
 דבלא״ה זו ראיה לדחות יש אך .בחמץ ה״נ וא״כ בזוז״ג ואסור

 מעשר והא זוז״ג ל״ש אכילה דבאיסורי התום' לפמ״ש קשה
 בהא מתרומה ממירי דלא א״ה ולא הס א״א נמי ובכורים

 הל׳ פ״ב )בכורים בתרומה משא״כ ובכורים במעשר יש כדתנן
 כדאמר בהנאה שרי דתרומה הנאה איסור חשיב ולא ב'(

 שרי ומעשר בכורים דגם אלא כו׳ תרומה והרי )כ״ג.( בפסחים
 וא״ת כו׳( נטע שאם ד״ה )מ״ט. בע״ז התום׳ וכ״כ בהנאה

 כו׳ חולין שהן ומע״ש טבל מגדולי ערלה של אגוז גדולי מ״ש
 בהנאה. שרי נמי דמע״ש אלמא בהנאה אסורה דערלה וי״ל
 דמעשר אההיא ק״ב( )סוס״י ביו״ד הפמ״ג כמ״ש צ״ל ע״כ אלא
 ולא כדשיל״מ דעשאוס אחרות קושיות מחמת ובכורים שני

 זה לענין י״ל וה״נ כדשיל״מ עליהם החמירו אלא ממש דשיל״מ
 הכא מ״מ משהו באיסורי אפי׳ דשרי דאך זוז״ג לענין אך

:בזוז״ג אפי׳ כדשיל״מ עשאוס

 משהו באיסורי אפי' שרי דזוז״ג ראיה להביא נ״ל ב*1ש (1)
 הלכה שמואל אמר יהודא ר' אמר )מ״ע.( מע״ז

 שלח דעכו״ם בזבל דאזדבלא ננתא ההיא שם ועוד יוסי כר׳
 הלכה שמואל אמר ר״י אמר הכי א״ל יוסך דר׳ קמי' עמרם ר׳

 כר׳
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 אמר לא שמואל והנה .מותר גורס וזה דזה ופירש״י יוסי כר׳
התס דע״ז אמתני׳ דקאי לפרש א״א וא״כ יוסי כר׳ הלכה אלא

 ירקות לא אף קאמר יוסי ר׳ אדרבה דהתס תחתי׳ ירקות זורעין
 דר' מפרש דגנו׳ אלא עליהם נושרת שהנבייה מפני הגשמים מפני
 יוסי ר׳ כההוא דהלכה לומר אין וא״כ דרבנן לדבריהם יוסי

 הוי לא דמהתם לרוח וזורה דשוחק אההיא לומר אין וכן קאמר
 דקאזיל התם דשאני די״ל עכו״ס בזבל דאזדבלא לשדה ראיה

 תזרע דשדה אברייתא לומר אין וכן בגמ׳ כדאמר לאבוד
 דקאי ע״כ אלא .כלל יוסי ר׳ נזכר לא דהתס יוסי כר' דמוקמינן

 והבריך נעע שאס יוסי ר׳ מודה דערלה דברייתא יוסי אר'
 הלכה שמואל אמר דר״י כתב חסד תורת )ובם' מותר והרכיב

 נעע דאס דברייתא יוסי אר׳ ולא ירקות דזריעת אמתני׳ קאי
 סופ״ג ברי״ף כמבואר שם שסיים ומה גמור טעות וזה כו'

 הוי דגידולין והא ע״ז( המורה אחד דבור אף שם אין .דע-״ז
 בפסחים )כמ״ש במשהו מב״מ ס״ל ושמואל הזריעה עם מב״מ
 שרי גורס וזה דזה יוסי כר' הל׳ ס״ל ואמאי ע״ג:( ובע״ז כ״ט:
 יש לכאורה מיהו . משהו באיסורי אף שרי דזוז״ג ע״כ אלא

 הגורס בטל מ״מ הזריעה עם מב״מ הוי דהגדולין דאף לדהות
 בטל מ״מ בחד חד דהוי ואע״ג דקרקע דהיתר בגורם דזריעה

 ובטל מבשא״מ הוו והגרמיס איסורי׳ קליש דגורס כיון שפיר
 פירש״י והרכיב והבריך דנטע דבהא אינו דזה נראה חך שפיר
 ולכשיגדל הנאה איסור שהוא ערלה של אגוז נטע אהרון בלשון

 דאותן מותר דהיתר באילן והרכיבה הבריכה נטיעה ונטשה
 והתום׳ .היתר של האילן ע״י נמי באין זמן אחר שטוען פירות

 גורס איכא הרכיב דבלא שם רש״י וקושיית עיקר זה דלשון כ׳
 אחד מענין הגורמים שני דבעינן התום׳ תי׳ דקרקע היתר
 דהיתר בגורם בטל דאיסור דגורס נימא אפי׳ והשתא טיי״ש

 מבש״מ דהרבבת מב״מ הס הגורמים שני הכא מ״מ דקרקע
 הפרי ננשום רק לכתחלה שאוסר ר״י ומשמעות לקיימה אסור
 הפרי עם ההרכבה הכל מתיר ובדיעבד דזוז״ג ערלה והשש

 לקיים אסור וגם להרכיב מדאורייתא אסור מבשא״מ מיירי ואי
 ודאי אלא יוסי כר׳ הלכה שמואל אמר ואיך במב״מ וע״כ

:שרי זוז״ג משהו באיסורי דאפי׳ כנ״ל דמוכה

 דאמר דפסחיס מסוגיא קשה נשאר הנה לפי״ז אך )ץ(
שאינו דדבר דמשמע בטל לא באלף אפי׳ הקדש י

 מהרמב״ס קשה וכן ־ • בזוז״ג אסור שיהא בו נותן הדין בטל
 גדולין אף לכן דשיל״מ דהוי דמשוס הכ״מ תי׳ דנדריסלפי

 כל בפ׳ הר״ן לפמ״ש י״ל הנה אך .זוז״ג דהוי אף בו אסולין
 .מדרבנן אלא אינו דגורס המלח ליס הנאה הולכת גבי הצלמים
 ומשני בטל לא מב״מ יהודא ר׳ והאמר )צ״ט:( בחולין ואמרינן

 אלא אסר דלא התום' ופי׳ הוא בעלמא דזיעה ציר שאני
 אסור דשיל״מ משום משהו איסורי דלעולם י״ל והשתא מדרבנן

 ביצה בריש כמ״ש בטל לא בדרבנן אפי׳ דדשיל״מ ננשום בזוז״ג
 כוותי׳ דסובר ומאן לר״י מב״מ משום משהו איסור אבל )ד.(

 הרמב״ס דברי א״ש והשתא .בטל בזוז״ג ה״נ בטל דבדרבנן
 בדרבנן ואפילו דשיל״מ דהוי מהקדש הקושיא וכן .בנדרים

 לו אין עתה הא בלא״ה קשיא ע״כ דאהקדש .אסור
 גס ליישב יש ואולי האיסור. כלה שכבר לחללו שא״א מתירים

 האיסור גוף כאלו הוי בפת עצים שבח דיש דלרבי די״ל זו קושיא
 רק גורס רק דהוי מגידולין דעדיף חילול ג״כ בו ושייך מעורב

 התום׳ אמנם בפת עציס שבח אין וס״ל רבי על פליגי דחכמיס
 אינה דשלהבת משוס חכמים טעם הסבירו כו׳( חדש ד״ה )כ״ו

 גחלת כמו היא וא״כ הנשרף משהו מחמת אלא העצים מן באה
 משהו מן הוא הנאה דרוב דאע״ג י״ל ולפ״ז בעין האיסור שצ/ין

 והאור עצים היה שתחלה כיון מ״מ ורגע רגע כל הנשרף
 קצת הנשרף במשהו יש א״כ נאפה ועי״ז ומכלם בעצים נאחז

 מעץ שנעשה שע״י השלמים מהעצים גס הפת באפיית הנאה
 האש אחיזת מהירת מחמת די״ל רק הפת ג״כ נאפה גחלת

 ברוב ובטל דמיעוטא מיעוטא אלא העצים הנאת אין בעצים
 בפת עצים שבח יש דס״ל דרבי י״ל והשתא .מהנשרף הנאה

 הקדש בעצי ה״ה וא״כ .בטל לא מב״מ דס״ל אזיל לטעמיה

או״ח

 עצים שבח ומשום לרבנן גם אסור דשיל״מ משוס בטל דלא
 דשבח כנ״ל חילול ביה ושייך מעורב האיסור כגוף דהוי עצמם

: ההקדש כגוף והוי מגורם עדיף עצים

 שבין בפלוגתא תליא בחמץ בזוז״ג בנ״ד הנה ולפי" )ח(
 בפסה חמך באיסור פוסקים ושאר הרמב״ס

 במשהו החמץ איסור דטעם הסוברים דלהפוסקים במשהו
 במג״א וכמ״ש בס׳ בטל דרבנן בחמץ א״כ כרת איסור ננשום

 .משהו איסור ליכא דרבנן בגורם והשתא ה׳( ס״ק תמ״ז )סי'
 שייך זה דשיל״מ משוס בפסח המך טעס דסובר להרמב״ס אבל
 והח״י המג׳יא האחרונים הנה אך .כנ״ל דרבנן באיסור גם

 משהו איסור דטעס דס״ל הפוסקים כדעת דהעיקר הסכיננו
 ברור אינו עדיין הרמב״ס לדעת דגם וי״ל דשיל״מ. משוס אינו

 לא דדשיל״מ הטעם כתב חטאת בתורת דהנה כ״כ האיסור
 שלב״מ שנתערב דכל משוס היינו בטל בשא״מ אבל במינו בטל
 שייך לא לכאורה הנה ולפי״ז האסור דבר על נקרא ההיתר אין

 דהעיסה דמשוס ומלח מיס גבי ביצה בסוף התום' מ״ש כלל
 אין מ״מ דהרי דשיל״מ לענין מב״מ מיקרי המיס בשביל נעשית
 חטאת שהתורה לתמוה ויש .האסור דבר על נקרא ההיתר
 דכיון צ״ל וע״כ הנ״ל התום' סברת הביא ע״ד( )כלל בעצמו
 מלח ע״י אלא הקדרה וכן מיס ע״י אלא נעשית אינה דעיסה

 כולל זה שם היתר קדרת או היתר עיסת קורים כשאנו א״כ
 היא וקדרה וקמח מים תערובת היינו דעיסה כיו; המיס נם
 דזה וממילא .האסור דבר על נקרא ההיתר א״כ מלח עם
 לומר שייך לא בגורם אבל ננעורב האיסור בנוף אלא שייך לא
 שאינם כיון העצים גס בו נכלל אינו היתר פת בקריאת כי כן

 שייך ■שפיר בפת עצים שבח יש אס אבל בעלמא גורס אלא
 ל״ק והשתא .בעצמו האיסור כתערובת דהוי הנ״ל סברא

 לפמ״ש דנדריס ומגדולין כנ״ל עצים שבח ננשום דהטעס מהקדש
 ממש מב״מ דהוי משום אסור גורס ואפי׳ דשיל״מ דהוי הכ״מ

 ואין לחלב הגורס אלא המנגן שאין בנ״ד וא״כ הגורס עם
 בזה שאי; מודה הרמב״ם גס החמץ על נקרא החלב היתר
 הדין שורש בע״ה בררנו הנה .מב״מ הוי דלא דשיל״מ משום
 דחמן משוס לאסור טעס בנ״ד שאי; ראשונים ופוסקים מגמ׳

: במשהו בפסח

*

 כדעת עיקר דנ״ל תמ״ה( )בסי' כ׳ המג״א והנה )ט(
 הרמב״ס דדעת קמ״ב סי׳ ביו״ד והש״ך הט״ז

 תנור של בחומי או גחלים ע״ג בישל אפי׳ דבע״א והפוסקים
 שרו דרבנן דאף בפסחים מדאמרינן אלא מטעמייהו ולאו אסור

 חמיר לא הלכך במאתיס דבטילי בערלה דוקא כנגדו באבוקה
 בטל לא באלף דאפי׳ בהקדש אבל .איסורו ונבער משכלה

 שלא הטור דעת וזהו דאסור עוממות בגחלים ה״ה וא״כ אסור
 בשם ביו״ד דכ׳ משוס לישן חדש תנור בין בפת כאן חילק

 בחמץ וה״ה אסור זוז״ג אפי' בטלה לא דע״ז דכיון הרמ״ה
 הטור בדברי מעיי; כל והנה .יעו״ש כו' הוי מיהא כ״ש דהנאה

 שהעתיקם כמו הרמ״ה דברי שאין יראה קמ״ב סי' יו״ד
 זוז״ג למ״ד אפי' כתב והרמ״ה שם הטור שז״ל אלא ז״ל המג״א
 שנארג והבגד איסור בעצי שנאפה הפת אליל גבי הכא מותר

 הרננ״ה בדברי כלל נזכר לא וא״כ עכ״ל אסורים אליל של בכרכר
 שהוסיף ז״ל המג״א שהעתיק כמו בטלה לא דע״ז כיון הטעם
 כתב הרב״י ובאמת ז״ל הרמ״ה דברי פירושו לפי אלו דברים

 גנתא בענין דהא בזה הרמ״ה לדברי טעם יודע אינני שם
 כמ״ד דהלכה הצלמים כל בפ׳ דאסיקנא דאליל בזבל דאזדבל

 כהלכתא דלא כו' עצים ממנה נטל דחנן הא וא״כ מותר זוז״ג
 עכ״ל הר״ן וכ״כ כוותיה קיי״ל ולא אסור זוז״ג כמ״ד דאתי' היא

 חמור דע״ז משוס הרמ״ה דברי טעס שס כתב והט״ז ב״י רבינו
 משביח רק והוי זיבול בלא לצמיחה שאפשר שאני דגנתא וההיא

 .כ״כ טובה הוי לא זיבול ובלא יותר טובה זבול דע״י בעלמא
 אסור אפרה דע״ז משוס הרמ״ה דברי טעס כ׳ שס והש״ך
 כש״ך ודלא הט״ז לדברי קרובים המג״א דברי הנה ולפי״ז עיי״ש
 שאפשר שאני דגנתא בההיא הטעם להננג״א גס צ״ל ולפי״ז

 לצמיחה



כט או״ח ר״א משנת
 הט״ז חילוק על כ׳ בנה״כ הש״ך והנה .זיבול בלא לצמיחה
 )רף כ״ה דפ׳ סוגיא כולה גס גדול דוחק דהוא דגנתא בההיא
 הי התם דקאמר למאי כוונתו ונראה הכי משמע לא מ״ט.(

 דעעמא וממאי כו׳ דשאור ורבנן ר״א אילימא רבנן והי ר״א
 מי לדמות אפשר כדאביי הוי אפי' הנ״ל ולפי כו' כדאביי דר״א

 בלעדה דאפשר בזבול אפי' אסור זוז״ג דאמר לר״א ליה שמעת
 גדול( דוחק וזה שם לה דחי שבלא״ה וכ' הרגיש שהט״ז )וראיתי

 ודחי כו׳ דעציס ורבנן ר״א אלא התס דקאמר הא נמי וכן
 אימור דשאור רבנן אלא כו׳ נינהו מאן דר״א עליה דפליגי רבנן

 משמע • מקילי מי בעכו״ס בשאור דמקילי לרבנן להו דשמעת
 שמעת מי למדחי איכא לר״א גס והא מדרבנן אלא דחי' דל״ל
רבינו וכ״כ להמג״א גס איתנהו אלו וקושיות ככ״ל בזבול ליה

:יעויי״ש ו'( אות תמ״ה )סי' פסח להל׳ בקו״א הגר״ז

 בע״ה הכל ליישב יש למעלה המבואר לפי אמנם )י(
 דזבול בחילוק הט״ז סברת להמתיק יש דהנה

 שאינה לפי דהעיסה ביצה בסון; החום' סברת עפ״י זוז״ג משאר
 חשובים התבלין בשביל נתקנה והקדרה המיס ע״י אלא נילושה
 ומלח במים אלא שייך לא דזה דפשיעא התערובות עס מב״מ
 וקדרה כלל א״א מים בלא שעסה התערובות אל מוכרחים שהם
 דבר אבל מב״מ חשובים וע״כ מלח בלי תפל היאכל מלח בלא

 משביח ודאי דהוי ברוטב בשר כגון בעלמא משביח אלא שאינו
 כמ״ש דשיל״מ דהוי אף בם׳ דהוי מב״מ חשוב אינו ואפ״ה

 נכון והשתא .בס׳ דהוי במשנה ומבואר )נ״ב.( נדרים בר״ן
 היינו בכ״ש אוסר ע״ז דתערובת דהא הט״ז של חילוקו מאד

 מיס ביין יין ע״ג.( )ע״ז כדתנן בטל במינו שלא אבל מב״מ
 נעשה שאין הפת באפיית וא״כ בנו״ט במים יין בכ״ש במים
 אבל אסור וזוז״ג ובמשהו מב״מ חשוב האפיה ע״י אלא הפת
 ובטל מב״מ הוי לא בלעדה דאפשר עכו״ס בזבל דאזדבל גנתא
 הנקה״כ קושיות ג״כ א״ש והשתא מותר זוז״ג ולכן שפיר

 להחשב לענין אלא שייך לא זה חילוק עיקר דכל דכ״ה כנסוגיא
 שאין איסורין בשאר אבל במשהו שאוסרין באיסורין מב״מ

 דשמעינן ומכיון הט״ז של בחילוקו לחלק שייך לא במשהו אוסרים
 לאוקמי איכא שפיר אסור זוז״ג דא״ל דתרומה שאור גבי לר״א

 דעציס כר״א לאוקמי דבעי והא תבור דשדה ההיא כוותיה
 ובעצים בע״ז לר״א דשמעת אימור דחי ולא בע״ז נמי דמיירי

 שמעת מי זיבול בלא דאפשר בזבל אבל מבלעדס אפשר דלא
 בהדיא תניא הא ועוד )כ״ז.( בפסחים דמסיק משוס היינו ליה
 לחלק א״א וא״כ שבתורה איסורין בכל אוסר ר״א היה וכן

 י״ל גס .משהו באיסורי אלא שייך דלא כנ״ל הט״ז של בחילוקו
 ומלח מיס דחשיבי וקדרה בעסה דהתס קצת אחר חילוק
 במים נתקנו עצמה והקדרה עצמה שהעסה משוס היינו מב״מ

 הזבל בשביל דנתקנה היא דהקרקע ותנור בזבל משא״כ ומלח
 והעצים הזבל יחשבו לא ולהכי איסור העצי בשביל והתנור
 והפת מהקרקע נעשית שהצמיחה והפת הצמיחה עם מב״מ

 לפי עכ״פ עצמה בתנור אלא התנור שתקנו בעציס נתקנה לא
 :נכון על ומג״א הט״ז דעת ליישב יש הנ״ל התום' סברת

 בחילוק הט״ז לדעת ראיה להביא יש ולכאורה )יא(
 דכ״ה בסוגיא דקאמר .זוז״ג לשאר דזיבול

 בשאור לרבנן להו דשמעת אימור דשאור רבנן אלא שזכרנו
 לדבריהם ר״י רבנן והא ר״י הא לעולם אלא מקילי מי בעכו״ס

 גס הא ורבנן ר״י אי ליה ניחא מאי וקשה כו׳ להו אמר דרבנן
 בע״ז איסורין בשאר ליה דשמעת אימור למדחי איכא לר״י

 שאר בין לר״י ליה שני תימא וכי תחלה וכדאמר מקיל מי
 אמנם .דשאור מרבנן יוסי דר׳ אולמי ומאי .לע״ז איסורין

 בע״ז בשאור לרבנן להו דשמעת אימור דה״ק י״ל הט״ז לדעת
 זיבול חמור דלא דברייתא לתנא דס״ל צ״ל וע״כ מקילי מי

 וכה״ג בשאור איסורין דשאר מזוז״ג משביח רק דהוי בע״ז
 דר״י ומוכרח ס״ל הכי נמי יוסי ר׳ ע״כ וא״כ בלעדס דא״א

 דקתני מהא קשה דאכתי ז״א אך .קאמר דרבנן לדבריהם
בזוז״ג איסורין בשאר דמיקל דמאן ומנ״ל שנתפטמה פרה וכן

חית

 קושיין והדרא שנתפטמה בפרה מיקל ה״נ המוכרח בדבר
 קאמר דרבנן לדבריהם ובכנתני' היא יוסי דר׳ מנ״ל לדוכתא

 דאתיא דברייתא מתנא ראיה דאין לזה הכרח אין דמברייתא
 איסורין בשאר המוכרח בזוז״ג דס״ל דכיון משוס יוסי כר'

 שנתפטמה בבהמה גס מתיר דהא דזבול בע״ז שרי ה״נ דשרי
 בשאר דשרי תנא בחד ידע דברייתא דתנא צ״ל ע״כ כנ״ל

 הוא יוסי דר׳ תיתי מהיכי וא״כ בע״ז גס דקמתיר איסורין
 לדעת ראיה דמזה נ״ל זו קושיא וליישב .דשאור חכמים דלמא
 שלא הוי בחמץ שנתפטמה דבהמה ס'( סי׳ )ביו״ד שכ׳ הכו״פ
 גס והנה אי״ה( לקמן )ויבואר הבהמה בשר אכילת כדה״נ
 י״ל והשתא כדה״נ שלא דהוי )כ״ח.( בפסחים התום' כ׳ בזבול
 דסבר ע״כ צ״ל דשאור כחכמים מוקמינן אי דאפי' כנ״ל שפיר
 ודאי שרי כדה״נ איסורין בשאר דמת׳ר דמאן דברייתא תנא
 וע״כ הכי ס״ל יוסי ר׳ גס וא״כ כדה״נ שלח מיהת בע״ז גם

: קאמר דרבנן לדבריהם

 הט״ז לדעת הענין שהסברנו מה לפי הנה אך )י□
 דשמואל מהא לשיטתם ביותר יקשה והמג״א 1

 כ״כ ל״ק הט״ז על מיהו ל״ב מב״מ סבר והוא יוסי כר׳ דפוסק
משוס ולא דע״ז חומרא משוס בע״ז להחמיר דדעתו דאפ״ל
לי קשה בלא״ה גס אך .קשה להמג״א אבל במשהו דאוסר
דע״ז בגמ׳ דרמי מהא להמג״א ובין להט״ז בין עצומה קושיא

 ופרה תזרע שדה חדא דתני הברייתות שתי דזוז״ג בסוגיא שס
להו מוקי ובגמ' תרזה ופרה תבור שדה אידך ותניא תשחט

 נמי קיי״ל א״כ יוסי כר׳ י״ל דקי וכיון ורבנן יוסי דר׳ בפלוגתא
 קמ״ב( סי׳ יו״ד בשו״ע )וכ״פ תשחט ופרה תזרע דשדה כברייתא

 משוס טפי קיל דזבל הט״ז כסברת לומר יש תזרע דבשדה ונהי
 דמזונות ע״ז בכרשיני שנתפטמה בהמה מ״מ מוכרח דאינו

 תמי׳ וזה .בע״ז שרינן ואמאי מכנש זוז״ג הוי מוכרחים הבהמה
:הרמ״ה דעת בישוב והמג״א הט״ז על עצומה

 בחמץ נתפעמה אפי' וז״ל ס'( )סי׳ ביו״ד כ׳ והכרם )יג(
 מגיע דעי״כ בכך דמה משוס מותרת מ״מ

 על רק לוקין ואין הנאה כדרך שלא הוי הא מא״ה הנאה
 לבהמה מזון לשפע האיסור שיתחלק הנאתן דרך זה וכי כדה״נ

 מזה יותר כדה״נ שלא לך אין מאיסור נהנה בהמה ובאכילת
 כדה״נ שלא אפי׳ אסור דבע״ז ע״ז מכרשיני הכל דברו ולכך

 והנה .עכ״ל מותר לכו״ע איסורין בשאר אבל יו״ד סי' כמש״ל
 ארוך בפלפול אלו הכו״פ בדברי שעמד חסד חורת בס' ראיתי

 איסורא מ״מ כדה״נ שלא לוקין שאין מה מהני מאי שהקשה
 ההיתר דבאמת אחר בציור הפלתי היתר ובנה איכא מיהא
 כדה״נ שלא מהני וע״ז לכתמלה אסור דמ״מ אלא זוז״ג מכח

 . הנכרים מן לקנות היינו ולכתחלה .לכתחלה גס שרי שיהא
 חקירה שצריך העלה הפלפול כל וסוף .בזה לפלפל והאריך

 יש הנשמע ולפי בפסח הבהמות מאכילין חמך איזה לידע
 ותמיד לכך הוא שעומד הויז הברייא מפסולת הבהמות שמפטמין

 וכן החלב אצלם מתרבה שעי״ז בהמה למאכל רק מיוחד הוא
 הכו״פ להיתר וליתא הנאתן דרך הו״ל בכה״ג וא״כ תמיד דרכם

 שאם הזה המחבר קסבר מאי תחלה ידעתי לא והנה .בזה
 אחר המך דבר או סובין לה נותנין מברייא להבהמה נותנין אין

 מיני לה שיתנו עסקינן בשופטני ואטו בהמה מאכל ג״כ שהוא
 שאס הכו״פ מדברי מבואר וכן לבהמה להאכיל דרך שאין מאכל

 מאי כדה״נ שלא הוי להבהמה החמץ שנתינת כוונתו היה
 דלא דברו בע״ז דרק לומר והוצרך ע״ז מכרשיני לו הוקשה
 הוי כרשינין הא .אסור שלכה״נ אפי' אלא הנאה כדרך בעינן
 כו׳( שאכל וחמור ד״ה )י״ט: ב״ק ברש״י כמ״ש פרה מאכל

 .הכו״פ בדברי הנ״ל המחבר הבנת לפי הנאה כדרך והוי
 הבהמה דמפטס דאף למבין ברורים הס הכו״פ דברי אמנם

 נקרא בא״ה שלו הבהמה את המאכיל מ״מ בהמה במאכל
 נכרי של שלו הבהמה אין אס אבל . הנאה כדרך נהנה

 א״כ .החלב שותה והישראל .בא״ה ימיה כל אפי׳ ונתפטמה
 נהנה שהוא הבהמה פטום מעצם נהנה הישראל אין
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 חי בחמלה הנה הפטוס ע״י שנתרבה הבהמה בכר הו מהחלב
 הדבי שאין הנחה כדרך מא״ה נהנה בזה הוי לא זו בשתיה
 במהחל שיהנה היינו כזו הנאה ממנו להטת עומד איסור

 זוז״ג בכל א״כ וכ"ת .בעצמו ממנו להטת הלה ממט שיתהווה
 בעצמותו מהדבר נהנה שהין הנחה כדרך שלח שנהנה הוא כך

כבשר כדה״נ שלא והוא האיסור בגרמת הבה מדבר אלא
 בזוז״ג דפליגי מקום דבכל איט זה מא״ה שנתפטמה הבהמה

 והבריך ערלה של אגוז שנטע היורה עושה שהישראל הייט
 מהנטיעה נהנה הרי באכילה אח״כ מותר כשיהא וא״כ והרכיב

 אלא .הנאה כדרך נהנה וא״כ הנצמח הדבר שירויח גופה
כלות אמר באה דההנאה כיון ס״ל מותר זת״ג דסיבר דמאן

 אף אסור כדה״נ דשלא משוה ע״ז בכרשיני הטעה* לומר
 כחד דהוי ימיה כל באכילה אסור דבלא״ה י״ל שלו שבבהמה

 מדכתבו נכרי של בבהמה גה מיירי דע״כ משוה היינו נורה
 כו׳ ע״ז בכרשיני וה״ה כו׳( שינקה ד״ה )ל״א. בתמורה התוס'
 בכרשיני וה״ה תחלה מ״ש הרי .להדיוט ריהטא ולפוס

 חילוק אין מזבח לגבי דהא נכרי של בבהמה אפי׳ מיירי ע״ז
 בכרשיני וה״ה התוס' כשכתבו וא״כ אסור אכילה באיסורי דאפי׳

 התום׳ שסיימו מה וא״כ נכרי של נמי משמע ע"!
 אסור נכריה בשל דאפי' משמע להדיוט אפי' ריהטא ולפוה

 ואכילת החלב שתיית משיש רק דהאיסור לומר והוכרח להדיוט
שלא דאפי׳ שאני ע״ז מ״מ כדה״נ שלא דהוי ואף הבשר

ולפ רד(
: אסור כדה״ג

 יוסי ר׳ שאסר שמה לומר שיש לי נראה הנ״ל י
לכתחלה היא בעלמא מומרא לאו זוז״ג לכתחלה

 נטע אה דס״ל דאף בדבר יש גדול וטעה הוא דינא אלא
 בשעת ההנאה נחשוב דאה משוה היינו מותר והרכיב והבריך
 זהו הנה הנטוע ערלה של האטז מעין בו שיש המורכב אכילת

 משוה ואי בא״ה שנתפטמה הבהמה בשר כמו כדה״נ שלא
 הנה שהרכיב ממה נהנה הרי המורכב לאכול שמותר שכיון

 שנהנה ואף .כלום ממנה נשאר ולא וכלתה עברה כבר זו הנאה
 איסורא מ״מ הנאה כדרך שלא דהוי ונהי המורכב מאכילת

 איסורא ואפי' טפי קיל דבזוז״ג י״ל כדה״נ. בשלח גה איכא
 לכתחלה לנטוע ולפי״ז זוז״ג דשרי יוסי דר' טעמא והיינו .ליכא

 ולהצמיח לגדל שעומד הנאה כדרך הנטיעה בשעת הנאה דאיכא
 אחר תבוא ההנאה דעיקר ואע״ג .אסור ודאי .הדשה פרי

 דהא עתה נס נהנה הוא מ״מ האיסור יכלה ואז הצמיחה
 ההנאה ומתחלת .זרועה שאינה משדה יותר שוה זרועה שדה
 דעת אצלי נתיישב ובזה .בדמים ונתעלה שדהו שנשבתה מיד

 דאפי׳ ע״ז של בסכין שחט גבי בחולין ז״ל הרא״ש רביט
 נאסר אינו בדיעבד אבל לכתחלה אלא איסורא ליכא במסוכנת

 תחת ירקות לזרוע שאסרו )מ״א:( דע״ז ממתני׳ ראיה והביא
 דמתני' הנה ולפי״ז .אסורים זרעו ואס קתני ולא לכתחלה ע״ז

 בגמ׳ התס פריך דמאי עצומה קושיא קשה חלה לכת רק מיירי
 מפני ערלה של אגוז טטעין ואין כו' טטעין אומר ר״י והתנן
 והבריך נטע שאס ר״י מודה רב אמר ר״י ואמר פרי שהוא

 רק דאוסר אמתני׳ דיעבד מנטע פריך ומאי .מותר והרכיב
 הובא והרמב״ן דאסור יוסי ר׳ מודה לכתחלה והא לכתחלה

 דאסרינן דהא ותי׳ זו קושיא ג״כ לו הוקשה שס בסוגיא בר״ן
 במתני׳ אבל איסור כמבטל דהוי מעשה בעושה היינו לכתמלה

 להרא״ש והשתא .שווים ודיעבד לכתחלה מעשה קעביד דלא
 )ומצאתי כנ״ל מאד קשה קאמר לכתהלה דוקא דמתני' דס״ל
 ניחא הנ״ל לפי אמנס בזה( ג״כ שהרגיש חיים דברי בס׳

 כדרך הוי דלכתחלה משוס הייט ודיעבד לכתחלה שבי; דההילוק
 הנאה דרך לאו ההנאה דעיקר הכא וא״כ אסור ולכן הנאה

 דידה לכתחלה עדיף לא הלכך עשויה לנבי׳ לאו דאשרה היא
 אמרו ד״ה )מ״ג: בע״ז כתבו התום׳ אך .דיעבד זוו״ג משאר

 שזכרנו הכו״פ )וכמ״ש כדה״נ שלא אפי' אסור דבע״ז כו׳( לי'
 ואפי׳ ההרס מן מאומה בידך ידבק לא דכתיב משוס למעלה(

 כדרך דוקא והוי יאכל לא ביה דכתיב לחמך דמי ולא דהוא כל
 כתיב דלא כו׳( אלא ד״ה )י״ב: בע״ז התום׳ וכ״כ הנאה
 .יעויי"ש מתים מזבחי ויאכלו קבלה בדברי אלא אכילה בע״ז

 להו ברירא ולא זו בסברא מסופקים שהתוס׳ נראה אמנם
 מ״ח: ובדף שם י״ב )ע״ז טובא בדוכתי בתום' כדמוכח מילתא

 כו׳ היכל שאני בד״ה כ״ו. ופסחים כו' בצילה ישב לח ד״ה
 אפשר אס בעיני יפלא ובאמת יעוי״ש( כו' ותנן ד'׳ה כ״ח. ושם

 מה הנאה כדרך שלא ואפי׳ ידבק מלא הנאה איסור ללמוד
 מאשר כ״ט:( )בע״ז בהנאה דאסור יי״נ ללמוד באמת צריך

 גופיה וזבח כו' יין אף בהנאה אסור זבח מה כו׳ זבחמו
 לא בתורה מפורש ממקרא ליה תישק מע״ע ומת ממת

וצע״ג: כדה״נ שלא ואפי׳ כנ״ל ידבק

 מכח וליישבם הכו״פ דברי לבאר נבוא והשתא )טל(
 עליו שהקשה הסד תורת המחבר קושיות

 אסור עכ״פ והא שלכה״נ דהוי משוס הט״פ היתר מהני מאי
 יש שוב מדרבנן רק דאסור כיון הכו״פ כוונת ואולי וכ׳ מדרבנן
 בס' הרואה כל ,בזה להתיר אחרים וצדדים טעמים על לסמוך

 לצרף אחר היתר צד משום דבר הכו״פ הזכיר שלא יראה כו״פ
 התיריס צירוף בלי מאוד נכונים הכו׳׳פ ,שדבר ובאמת לזה.

 הקשה וז״ל כו׳( אלא ד׳׳ה )י״ב: בע״ז כתבו התום׳ דהנה אחרים
 דריחא משום דשרי פ״ה לקמן דאמרי׳ תיהא מבת מ״ש ר״ת
 קיימו לריחא דעיקריי׳ והדס ורד דשאני ותי' היא מלתא לאו
 מועלין שאין נהי מצותו שנעשית לאחר דאף קטורת כמו והוי

 יש שמא לריחא עיקרייהו הוי לא ואפי׳ .איכא מיהא איסורא בו
 אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל אמרי' דהא לאסור
 יש ר״ת לדעת והנה .כו׳ איכא מיהו איסורא מ״מ הנאתן כדרך

 ומש״ה ושרי כדה״נ שלא דהוי משוס דטעמו דמשמע לתמוה
 ורבא אביי א״כ אסור כדה״נ דהוי לריח שעומדים והדס בורד

 אסור אי כדה״נ שלא בכל פליגי תיהא בבת )ס״ו:( לקמן דפליגי
 אי מלתא אי בריחא פלוגתתם פירשו למה קשה וא״כ שרי או

 שרי אי הנאה כדרך בשלא לפליגי הו״ל א״ה בכל א מלת לאו
 ביי״נ בע״ז פלוגתתם תפסו ולמה בפסחים ומקומו אסור או

 הנאה כדרך שלא אס רק פלוגתתם ה(' ועוד .דוקא ובריחא
 איסור רק דהוי מתרומה רבא לי׳ פשיט איך מותר או אסור

 הביא דהש״ך ועוד .פלא וזה שרי הנאה כדרך ואפי׳ אכילה
 כר״ת ס״ל ואו״ח ומרדכי דרשב״א כ״ז ס״ק ק״ח סי׳ ביו״ד

 להקל אין דבע״ז מסיים והש״ך שרי לריח הוי דלא מידי דכל
 כתב י״ג( ס״ק קנ״ה )סי' ע״ז ובהל׳ דשרי הפר״ח דעת וכן

 . הוא ופשוט אסור כדה״נ שלא אפי' רשאה לצורך דשלא הש״ך
 הוי והדס דורד שכ׳ ביאור צריכים ר״ת דברי שעיקר ובאמת

 אחר דין הוצרך מה כו' מצותו שנעשה לאחר דאף קטורת כמו
 דלאחר התם שאני לגמרי שרי היה אס ואפי' מצותו שנעשה
 )בפסחים ברש״י כמ״ש בה קרינן מקדשי לאו מצותו שנעשה

 שנעשה לאחר למעילה לדמותו בע״ז כאן שייך מה וא״כ שם(
 אין דבאמת י״ל אמנם מצותה. שנעשה כשעת ולא מצותה
 דהנה מצותה שנעשה לאחר מקטורת כלל ראיה להביא

 הנאה כדרך שלא דהוי דמלבד ע״כ צ״ל בריחא דאביי בפלוגתא
 ריחא ענין וזהו לא או הנאה חשיבא אס גופא בריחא פליגא

 קודם מקטרת דבאמת י״ל והשתא .מילתא לאו או מילתא
 התם דשאני חשובה הנאה דהוי כלל ללמוד אין מצותה שנעשה

 זו להנאה אחשבה בקרא כמ״ש לריח כמוה דעשיה דאיסורי'
 אף רי״א במשנה )צ.( שבת במסכת שבת הוצאת גבי כדאמרי'

 לאיסורי׳ קרא דאחשביה ושרש״י כ״ש ע״ז משמשי המוציא
 קרא דאחשביה כיון וה׳׳נ שבת. הוצאת לענין ג״כ ומועיל

 להביא הוכרח וע״כ מעילה נמי ביה אית להריח בעשיה לאיסורי׳
 וה״נ איכא איסורא דעכ״פ ומפרש מצותה שנעשה לאחר מקטרת

 איסורא אלא מעילה דליכא כיון ועכ״פ להריח שעומד ע״ז של בהדס
 בורד ללמוד אין וא״כ וריח. ומראה קול כמו דרבנן איסורא הוי ע״כ

ניחא והשתא דרבנן איסור בהם שיהא אלא צריחא דקיימי
דבדברים



או״ח ר״א משנת
 איסורא אפי' כדה״נ שלא נמי דהוי לריחא קיימי דלא דבדבריס

 .לגמרי תיהא בת רבא שרי ולכן לגמרי ושרי ליכא דרבנן
 א״נ כו'( ותכן ד״ה )כ״ח. בפסחים התום' מ״ש נמי ניחא ובזה

 יאכל לא כתיב דבחמץ משוס כו׳ דהתס כרבנן א״ש מתני'
 איך וק׳ .היא הנאה דרך לאו וכה״ג כדה״נ אלא אסור ואינו
 מיהא דאסור דוכתי בכמה ס״ל התום׳ והא לכתחלה שרי

 ז׳( אות למעלה )הבאנו הר״ן לפמ״ש ניחא הנ״ל ולפי מדרבנן
 ג״כ דהוי כיון וא״כ מדרבנן אלא אסור אינו דגורס כ״ה בפ׳

:לרבא ריחא כמו כלל היא מילתא לאו כדה״נ שלא

 כתבו ותום׳ רש״י דהנה אמר ענין עוד בזה נ״ל )^ץ(
 היכל שאני שס דקאמר בהא )כ״ו.( בפסחים

 והנה .כדה"ג שלא דהוי אסור צילו הנאת ואין עשוי דלתוכו
 כדרך דשלא דוכתי בכמה להתוס׳ דס״ל מהא מאד יקשה ע״ז

 מ״ל )ועי׳ י״ב:( וע״ז וכ״ג: )כ״ב: שבועות חום׳ אסור הנאה
 כדה״נ דשלא דהא בדבר לחלק דיש ונ״ל התורה( יסודי הל׳

 בשלא גזרינן דלא ונראה גזירה משוס היינו מדבריהם אסור
 חי חלב כגון הנאה כדרך המין באותו מצינו א״כ אלא כדה״נ
 מכתו ע״ג הנסקל שור של חלבו והניח מבושל לאוכלו שיכול

 בסוגיא שם ברש״י כמ״ש עורות בו למשוח הנאה בו דמצינו
 בצילו לישב לגזור אין עשוי דלתוכו היכל גבי הכא אבל )כ״ד:(

 ואפילו לזרים אסור בלא״ה להיכל דביאה בהיכל ביאה אעו
 כדרך שלא דהוי בצילו לישב וא״כ עבודה בשעת שלא לכהן

 של אחר במין בהקדש הנאה כגשום לגזור ואין לגמרי שרי הנאה
 והשתא כנ״ל אמר מין אעו זה מין בשלכדה״ג גוזרין דאין הקדש
 דהוי דכיון זבל גבי )כ״ח.( בפסחים התום׳ דברי ג״כ מיושב

 ניחא נמי והשתא .לגזיר אין כדה״נ זו בכגון ואין כדה״נ שלא
 להריח עומד דאין נסך דיין בריח תיהא בבת אביי דפליגי

 שאין מילתא לאו דריחא גזרינן לא ביי״ג אחרת הנאה אעו וריח
 ולכן הנאה לשאר דומה ואי; הנאה שאר כמו כ״כ ממש בו
 והדס ורד משוס לגזור אין וכן הנאה שאר משוס בו לגזור אין

 נמי ובזה .כנ״ל כדה״נ בשלא כה״ג גוזרין ואין אחר מין דהוי
 רבא אמר )ס״ו:( מילתא דריחא בסוגיא התס דקאמר ניחא
 שהסיקו תנור דתנן הוא כלום ולאו דריחא לה מנא

 ומאי איסורא דמיקלא התם שאני ואביי כו׳ תרומה של בכמין
 איסור דהוי איי״נ אכילה איסור רק דהוי מתרומה פריך

 ליה ומשבי׳ מילתא ריחא ס״ל דאביי שם כתבו והתום׳ הנאה
 סברת לפי והיינו מזיק דהריח מילתא לאו פ״ל ורבא כשותה
 אסור להריח עומד שאין בדבר דאפי׳ )י״ב:( בפ״ק התום׳
 ריחא דביי״נ אלא איכא איסורא מיהת כדה״נ דשלא משוס

 אכילה איסורי בין לחלק דאין שפיר י״ל דמזיק. משום ל״מ
 מזיק לאו א״כ היא מילתא בא״ה ריח אמרי׳ דאי להנאה
 דבאין דס״ל ר״ת לפי' אבל .אסור נמי ובאכילה לה חשבינן
 סברא כלל ול״ל כדה״נ שלא דהוי משוס שרי להריח עומד
 קשה בלא״ה א״כ אסור להריח בעומד אבל הריח מחוזק דמזיק

 ואמאי במאכל ריחו לתת דעיקרו תרומה של דכמין בההיא
 דהוי התם דשאני ע״כ אלא והדס בורד דמודה לרבא שרי

 לאיסור מתרמה מעיקרא ראיה מייתי היכי וא״כ אכילה איסור
 עומד דכמין דאף י״ל ואולי כו׳ ואביי פריך ומאי דיי״נ הנאה
 במאכל התבלין גוף גס להתערב עומד מ״מ המאכל בהן לתבל

 לשיעת מאד קשה אכתי אמנם לחוד מריח יותר מעעיס דאז
 ויתר והרשב״א ר״ת לדעת שכתבו שמואל ואמונת הפר״ח

 אסור אינו להריח בעומד דאפי׳ בשיעתס העומדים הפוסקים
 שהריח דל״ל משמע א״כ שרי אכילה באיסורי אבל בא״ה אלא

 מאיסורי מייתי איך כנ״ל וק׳ ויי״נ בכמין וה״נ בגוף נכנס
 מכמין מייתי דלא ניחא הנ״ל לפי אמנם הנאה לאיסורי אכילה

 וה״נ עצמו איסור אכילת אעו ריחא גזרינן דלא אלא דתרומה
 אביי אזלי והשתא .עצמו יי״נ הנאת אעו דיי״נ ריחא ל״ג

 דפליגי בפלזגתא לשיעתייהו מילתא דריחא בפלוגתא ורבא
 דלאביי היכל של בצילו יושב שהיה זכאי בן דר״י בהך בפסחים

 מהקדש הנאה אעו רחוקה גזירה אפי׳ כדה״נ בשלא גזרי׳
 כדה״נ שלא דהוי בריח ואפי׳ אכילה אעו בריחא וכן אחר

ל
 היא שההנאה וכנ״ל המין באותו לגזור יש אם אלא ל״ג ורבא

 התום' דברי גס א״ש והשתא בריחא. ולא דבר של בגופה
 מקודשת אינה בערלה המקדש שהקשו ס״ב.( ובע״ז )נ״ו: קדושין
 מגדולי רבים ותמהו .כדה״נ שלא ממנו להנות שרי הא אמאי

 ותי׳ .לבריא מדרבנן אסור עכ״פ כדה״נ שלא והא המחברים
 משכחת כי בפשיעות א״ש הנ״ל ולפי מאד ודחוק שונים בפנים
 זבל לעשות כגון כדרך שא״א באופן כדרך בשלא דמים להם

 הנאה כדרך שלא כ״א ההוא באופן לעשות שא״א בזה וכיוצא
 החלב בענין הנ״ל לפי והשתא . לכתחלה אך באמת שרי וזה

 שלא דהוי הכו״פ היתר יפה עולה מא״ה שנתפעמה מבהמה
 שלא דהוי החלב שתיית דלגזור החלב שתיית והיינו כדה״נ
 ובשתיית כנ״ל גזרינן לא זה גופיה בחמץ הנאה אעו כדה״נ
 דבבהמה ואף .החמץ בהנאת כדה״נ להיות א״א לעולם החלב

 היינו בא״ה ימיה כל כשנתפעמה החלב לשתות אסור שלו
 האיסור מהאכילת נהנה הוא הרי החלב נתיר דאם משוס

 .לבהמה החמץ בהאכלת הוא האיסור עשיית וא״כ לבהמה
 כדרך מהחמץ הנאה איסור ליכא עצמו החלב בשתיית אבל

:לגמרי ושרי כדה״נ בשלא ל״ג ולכן .הנאה

 היתרו דחה אשר אחרי מסד חורת בספר ראיתי שוב רז(
 במה לבאר נבוא ועתה כ' בחנם. הכו״פ של

 שיצא זחמ אכילת ע״י בבהמה המתהוה החלב בדין לדון שיש
 הוי חמך אס תחלה ופלפל וצורתו ענינו ונשתנה אוכל מתורת

 בזה תלוי דה״נ דבריו ומשמעות .אסור שאפרן מהנקברים
 אפר אלא חמץ זה שאין משום כנותר אפרו דאם החלב היתר

 אסור אפרו ואס עליו חמץ תורת שאין משוס מותר מלב ה״נ
 י״ל דהכא כתב ושוב .אסור דאפרו ומסיק אסור החלב ה״נ

 בשם ל״ה סי׳ דברכות )בפ״ח הרא״ש מ״ש מעעס ההיתר
 ל״ח דס היה שבתחלה דאע״פ המושק בהיתר יונה( הר״ר
 חמך דאפר מאפר עדיך דזה וכ׳ .אזלינן השתא דבתר להכי
 משא״כ המותר אחר לדבר נשתנה ולא קאי במילתיה אכתי
 השתא דבתר קרא ביה וגלי המותר אחר לדבר שנשתנה בחלב
 הרבה שם ופלפל דבריו תוכן זהו )ו:( בבכורות כדאכנרי׳ אזלי׳

 להא אמר המחבר ונייס שכיב כד כי ולענ״ד .אלו בסברות
 אחר איסור שום שם הזכיר לא הזה המחבר הנה .מילתא
 אך משהו באיסורי אסור זוז״ג ואס .זוז״ג מצד כ״א בהחלב

 שייך מה וא״כ .אסור דזו״ז קיי״ל לכתחלה דעכ״פ או בדיעבד
 בקליפי שאפה פת זוז״ג עניני בכל הוא ואיך נשתנה ע״ז לומר

 שנעשה והצמיחה המה אחד והקליפים והפת נשתנה לא ערלה
 שנתפעמה בפרה גופא ובהא אתמהא. נשתנה לא ע״ז מזבל

 אסור דזוז״ג בפלוגתא )מ״ע.( דע״ז בגמ׳ דתלה ע״ז בכרשיני
 וכי שנשתנה אך הפרה אך אוסר אסור זוז״ג זלמ״ד מותר או

 מעעס זה לענין לחלב בשר בין ולחלק עליו כרשינין שם הבשר
 ולא ומר זר דבר זהו אזלינן השתא דבתר קרא גלי דבחלב

שהוצרכנו דמה כלום זה בענין ידע שלא למי אלא יתקבל
משום היינו מעיקרא בתר ולא אזלי׳ השתא דבתר בחלב לומר
 איסור בדם שייך דלא אך וא״כ חלב נעשה בעצמו דדם
שהוא מצד מ״מ הנאה איסור ולא אכילה איסור דהוא גורס
למהות דנשתנה לאו אי להאסר ס״ד הוי הדס עצם שותה
 אינו שבודאי אך גורס משוס בהס דיש בא״ה אבל . אחר
 דגלי ואך למהות ממהות השינוי כאן יועיל מה האיסור אוכל
 עבל מגידולי עדיך לא מ״מ השתא בתר דאזלינן קרא ביה

 דהוו משוס שס בע״ז כמ״ש ושרו השתא בחר דאזלי׳ ומע״ש
 אסור זוז״ג למ״ד אסור ערלה גידולי ואפ״ה אכילה איסורי רק

 גורס מצד אסור דבא״ה והעעס הנאה איסורי דהוז משוס
 כ״א האיסור עצם בו אין כי בזה מועיל המהות שינוי ואין

 דם דהוי כיון שאני דחלב דבריו לתרץ ואין לאיסור גורם
 לא א״כ . איסור גורס בו הותר ה״נ לחלב בשינוי והותר

 נשתנה לא או נשתנה לי דמה דנשחנה לסברא כלל צריך היה
 גורם בו הותר ה״נ איסורו מכלל הל דהתירו דמצינו כיון

 כנכלל דהותר דהתס מזה זה ללמוד דאין ודאי אלא דאיסור
 דלענין כלל מועיל שינוי אין הלא והכא דנשתנה משוס היינו דס

 גורס
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 משוס בחלב הכתוב דשרי דכיון ולומר כלל. נפ״מ אין גורם

 דאין זב״ז כלל לתלות דאין סברא אין שרי גורם ה״נ שנשתנה
 שאין חף הוי מיהא גורס דאכתי השינוי מכח בגורם כלל היתר

 דלא לבאר האריך בעצמו שהמחבר וגס בעצם. המהות זה
 טעם שוס בלא דס איסור להתיר בחלב דגזה״כ אמרי׳
 .השתא בתר דאזלינן האיסורין בכל הוא בעלמא כנילתא דגילוי
 בזה וכיוצא וזבל איסור בעצי שאפה בפת זוז״ג מכל קשה וא״כ
 איסור מהות התהפכות לא ואן! כלל האיסור מהות שס דאין

 ואפ״ה אחר. מהות להתהוות בפעולתו גורס אלא אחר למהות
 לכו״ע דאיסור גורס חד היה ואילו אסור זוז״ג למ״ד אסור
 מכח היתר בו לדון שייך דלא שאני דא״ה ע״כ אלא אסור

:בע״ה בעיני וברור פשוט זה וכל .המהות שינוי

 בהפלוגתא תלוי שזה לו נראה שהעיקר כ׳ שוב )יח(
 ודאי הרר״י דלשי׳ עליו והחולקים יונה דהר״ר

 וכמבואר השתא בתר דאזלי' ס״ל ג״כ בחמץ כמו בא״ה אן!
 לענין סק״ו( תס״ז סי׳ בט״ז הובא כ״ז )כלל הרא״ש בתשו׳
 לתוכו שנותנין נבלה דבשר הרר״י שלפ״ד בדבש קמח ערוב

 קמח בתערובות ה״נ ושרי אזלי' השתא בתר לדבש ומתהפך
 לפני שנתערב דמיירי התם דשאני לומר ואין חמן לענין בדבש
 למה א״כ לדבש שנתהפך קודם איסור שם עליו חל ולא הפסח

 מודים עליו החולקים דגם אפשר בהרר״י זה מחלוקת תלה
 אלא שאינם ביארנו וכבר אזיל בשיטתו הזה והמחבר .בזה

 מגורם גרע לא עכ״פ הא להרר״י קשה ומ״מ .תימא דברי
 גורס הדבש דגם ושרי זוז״ג דהוו י״ל מיהא .דאיסורא
 להרב שגרס דמה ונ״ל .לדבש מקמח ההיפוך ע״י שיתוסף
 הוא המהות השתניות נוכח להיתר זוז״ג בדין לדון המחבר

 חמור דחמץ לומר שרוצה ם'( )סי׳ יו״ד בפמ״ג שראה ננשום
משום שזה וחשב אסור ואפרן מהנקברין דהוי זוז״ג לענין

 מאכילת שנעשה חלב אבל כ״כ המהות שינוי בזה דליכא
טעות זה אבל טפי ועדין! גמור מהות שינוי הוי הבהמה

שנפסד אן! א״כ אסור עפרן דאס משוס הוא דהטעס גמור
סבת החמץ שפיר הוי מ״מ החלב שנעשה בעת החמץ

"כ א ושרי אז כלל עליו חמץ שס אין אס אבל החלב התהוות
הוי דמ״מ אלא כלל איסור כאן אין החלב שנעשה בעת
וכיוצא איסור בעצי פת דאפיית גורס שאר כמו גורם בגדר
הרר״י בשם כ״ש בפ' ברא״ש יפה מבוארים והדברים בזה

 הדברים ביאור עיי״ש סק״י קמ״ב סי׳ )יו״ד בש״ך והובא
בנ״ד: היתר שוס המהות השתנות מצד אין וע״כ באורך(

 אדס חיי ספר לפני היה ולא כתבתי הנ״ל כל והנה )יט(
 הביאו שהמחבר שראיתי אחר אבל בו לעיין

 ומצאתי .בו לעיין השגתיו כבוד בדרך שלא דברים עליו וכ׳
 אדם חיי מספר לקוח הוא דבכורות מסוגיא המחבר של שמה

 ה״א להיתר קרא דכתב לאו אי חלב שהרי ועוד הח״א וז״ל
 או חלב ונעשה נעכר דדם משוס אי בבכורות כדאיתא דאסור
 גמור איסור בו יש ועכ״ס החי מן אבר כמו דהוי משוס

 אישתרי ואישתרי הואיל אמרי׳ וא״כ רחמנא התיר ואפ״ה
 הותר לצרעתו והותר הואיל )ז:( ביבמות דאיתא דוגמא
 ה״א לאסור גננל גמל דא״ל בבכורות נמי וכדאיתא לקריו
 אחד איסור הותר דכבר משוס והיינו מותר נמי טמאה דחלב

 המעיין הנה .טומאה איסור נמי הותר אמה״ח או דם דהיינו
 שאפילו להתיר טעם ליתן בזה שרצה להדיא יראה בח״א שם

 אסרי לא האוסרים דאפי' ומשוס מותר החמץ שאכל יוס באותו
 חלב וא״כ גורס חד דהוי וס״ל ימיה כל בנתפטמה

 .שרי באיסור ימיה כל משכחת דלא חמץ שאכלה מבהמה
 לא דעכול משוס לאסור ואין חמץ שאכלה יוס באותו ואפי'

 דהיינו וכ' עצמו החמץ כאוכל נחשב וא״כ ממעל״ע פחות הוי
 בשר להיות שנתהפך מה ודאי אבל שאכלה עצמו הדבר באותו

 דאישתרי דחלב טעם עוד נתן וע״ז מעוכל הוי לכו״ע מבשרה■
 הזכיר לא ת״ח המחבר אבל .סברתו שפיר שייך ובזה אישתרי

 .זוז״ג מדין רק מיירי ולא עצמו החמץ שאוכל זה מחשש כלל

 לסלק ההיתר יסודי ע״ז ובנה השאלה בתחלת שהזכיר כמו
 במשהו דהוי בפסח דחמץ או לכתחלה אסור דזוז״ג חששות

 שרוצה ו׳ באות הפמ״ג דברי ג״כ והביא .בדיעבד אן! אסור
 דאפרן מהנקבריס או מהנשרפיס הוי חמץ אי זה דין לתלות
 סובבים זה קוטב ועל • בנקברין בזוז״ג להחמיר יש וה״נ אסור

 מאפר עדין! שנשתנה דחלב אח״כ שמחלק דבריו כל הולכים
 וזה זוז״ג משום בו אין דנשתנה דמשום דעתו מבואר א״כ

:כנ״ל במח״כ טעות

 מבהמה בחלב דהעיקר למעלה בע״ה ביארנו הנה )כ(
 החלב לאסור שאין בפסח חמץ שאוכלת נכרי של

 גס ומה כהש״ך דהעיקר במשהו דממץ ומטעם זוז״ג משוס
 שרי דמה״ט כנ״ל כדה״נ שלא דהוי הכו״פ סברת בזה שיש
 דאיסור. גורס כחד הוי אי אפי' ימיה כל באיסור בנתפטמה אן!

 הנכרי מן לקנות אי ואפי' לכתחלה אסור דזוז״ג אן! דלכן
 .לכתחלה אן! שרי הכו״ס סברת מטעם הכא כלכתחלה חשיב

 כלכתחלה הוי העכו״ס מן דלקנות שכ׳ הדבר בעיקר אכן
 שממנו בתו״ח שס עיין לא הנה ס׳ סי׳ יו״ד מש״ך והביא
 אס לקנות שאסור י' דין ס״ה בכלל שכ׳ הש״ך דברי מוצא
 אלא אסר דלא הרי העין מראית משוס הוא ידוע דבר

 ולכתחילה בדיעבד דשרי זוז״ג לענין אבל מה״ע משוס
 שמבואר אחרי טפי עדין! הגוי מן דלקנות לי נראה אסור
 זוז״ג לעשות אסור לכתחלה וא״כ בא״ה אלא שייך לא דזוז״ג
 שרי בדיעבד ומ״מ כנ״ל הנאה האיסור מן עכ״פ נהנה דהא

 אע״ג כנ״ל הנגרס מן שנהנה בעת האיסור כלה דכבר ננשום
 לבהמה האכיל שכבר ממה הנאה שייכות יש הרי דמ״מ
 כשקונה כש״כ א״כ החלב עתה לו יש זה דמשוס הנאה איסור

 שאינו חמץ הגוי אצל שאכלה מבהמה אף הנכרי מן חלב
 נפקא ולא החלב בעד לו משלם דהא החמץ מן כלום נהנה

 אחר חלב לקנות יכול דכך לא או חמץ האכילה אם מידי לי׳
 מידי נהנה לא וא״כ אחרות ממאכלות הבהמה שנחפטמה

 לא הנה העין למראית בתו״ח שחשש ומה .הנאה מאיסור
 לא הפסח לפני והכא ימיה כל בנחפטמה אלא לזה חשש

 הש״ך בו פקפקו התו״ח דברי בעיקר וגס באיסור נתפטמה
 דאסור התו״ח דברי פי׳ דעת ובשפתי מהמרדכי. והמנ״י
 דמה תמוה והדבר .לכתחלה שרי זוז״ג שיאמרו מה״ע ננשום
 זוז״ג כלל שייך לא דלענ״ד וגם אכילה. באיסורי זוז״ג שייך

 בא״ה להשתמש דאסור אלא אמרו דלא הנכרי מן בקונה
 מאיסורי להנות נאסור וכי זוז״ג ואפי׳ בעלמא גורס דרך אפי'

 אכילה מאיסורי ממש הנאה דשרי ומכיון א״ה אטו אכילה
 איסורי אטו אכילה דאיסורי זוז״ג נאסור איך לכתחלה אפי׳

 כ״ד ס״ק חמ״ח סי' יעקב בחק מצאתי שוב אתמהא. הנאה
 בבהמה דמיירי ע״ז בכרשיני שנתפטמה פרה גבי דבשלמא שכ'

 בפסח שנתפטמה עכו״ם בהמת לזה ודומה עכו״ס של שהיתה
 ובלא לכתחלה אף שמותרת משמע .שמותר פשוט ג״כ מחמץ
 לכתחלה בין חילוק אין דבזה גורס חד היה ואפי' דזוז״ג טעם

 המעיין אכן בח״י שס מסיק דלבסוף שרי ואפ״ה ודיעבד
 מטעם ענין בכל דיעבד דמותר יראה הצלמים כל דסוף בסוגיא

 אפי' אלא מזוז״ג כלל דבר לא בתחלה הרי א״כ וצ״ע זוז״ג
 גורס איסור כלל שייכות דאין ומטעם שרי גורס חד היה

 בעל דברי הס וכך כנ״ל העכו״ם מן בקונה הנאה מאיסורי
 סי׳ יעקב ישועות בס׳ ומצאתי .ל״ה סי' בתשו' אפרים בית

 הפסח בחג למכור שנהגו בהמנהג עיון מקום לו שיש שכ׳ תמ״ח
 בתנאי להיתר שהסכים ועיי״ש חמץ. ולהאכיל לנכרים הבהמות

 יהא שלא אחר לעכו״ס והחמץ אהד לעכו״ס ימכרו שהבהמות
 מטעם העכו״ס מן החלב לקנות שנוהגין ומה .ניכרת הערמה

 דבחמץ כיון עיון מקום בזה יש ימיה כל באיסור נתפטמה דלא
 זמנו לאחר דיל״מ בטול מהני דלא משוס אסור זוז״ג אף
 בחג החלב לאסור מהראוי א״כ דחמץ חומרא משום או

 נתבאר וכבר עכ״ל. חמץ רק מאכלה כל שאין אף הפסח
 ועכ״פ , .באריכות למעלה כמבואר מה״ט לחוש דאין בע״ה

 כל אחר וע״כ זוז״ג. משום לכתחלה החלב בקניית חש לא
אריכות



משנת
 משמחת למנוע אין הצורך דלעת נ״ל הנ״ל הדברים אריכות

 להאכיל הרגילו שכבר מאחר הנ״ל החלב ליקח לאסור יו״ט
להשיג להדר שראוי נפש לבעל לא אס . בראהע הבהמות כל

: שאפשר במקום מחמץ אוכלין שאי; מבהמות בפסח מלב

י תשובה
 חרעמזלעך או בקניידלעך בפסח הנמצאת חטה

 אם ומים פירות מי ושאר משומן הנעשים
: במשהו אוסרת

 רצה אחד שחכם כ׳ כ״ב סי' קמא בנוב״י הנה )א(
 דמי לסמוך ורצה בס' בעל להיות בזה להתיר

 דחה ז״ל והנוב״י .ובששים נוקשה ממך רק הוי ומיס פירות
 החמיר התה״ד שהרי ראשין בשתי החבל שאחז וכ׳ סברתו

 ה׳ ס״ק תמ״ז בסי' עליו השיג והמג״א במשהו שהוא בנוקשה
 דאורייתא נוקשה שסובר לפי להחמיר צידד שהתה״ד ומסקנתו

 אס והשתא .בס׳ בטל דרבנן נוקשה דקיי״ל מאי לפי אבל
 דאס דאורייתא נוקשה ודאי אז נוקשה הוי מיס עם פירות מי
 לענין חמץ מיקרי לא א״כ חמך לענין דאורייתא הוי לא

שיאור גבי )נ״ג.( במנחות מוכח וכן תודה לחמי מנחות
 אלא חמץ תאפה לא ואימא ר״ח לה מתקיף הגמ׳ דמקשה

 לאו עלי' לקי דמדלא לר״י דר״י שיאור דהיינו ומסיק שיאור
 אין ד״ה סוף )נ״ד. במנחות התום' כתבו וכן מיקרי חמץ

 .מנחות לענין חמן חשיב לא לר״י דר״י דשיאור כו׳( מחמצין
 מנחת ופריך לחמץ נסכים מנחת דמרבה נ״ז בדף והנה

 ריה״ג היה אומר ומשני מחכניצין ואין הן פירות מי נסכים
 לא ומיס דמ״פ ס״ד ואי וכשירה במים מגבלה נסכים מנחת

 דא״כ דרבנן רק הוי דנוקשה ס״ד איך א״כ נוקשה רק הוי
 מגבלה ואפי' נינהו פירות מי לדוכתא הגמ׳ קושיית הדרא
 או משרתי חדא ודאי אלא דאורייתא חתך בה אין במים

 .גמור חתן הוי ומיס פירות דמי או דאורייתא הוי דנוקשה
 קיי״ל ואנן דאורייתא דנוקשה כר״מ סבר דריה״ג לומר ואין
 הוא דר״ע איפוך מסיק שם בגנו' דהא דז״א יהודא כר'

נגד ומכש״כ מחבירו כר״ע והלכה נסכים מנחת דמרבה
:ז״ל זת״ד תלמידו יהודא ר׳

 בדין דברים הרהורי בלבי עלו בשנים רבות זה להנה )ב(
 לבי מלאני לא מ״מ אך להיתר לצדד זה

 עונג בס' ראיתי עכשיו אך בזה לדינא דבר שום להחליט
 מקרוב לאור שיצא ליפמאן יו״ט רפאל מו״ה להגאון יו״ט

 נתתי ע״כ להתיר. והעלה ידים בשתי הנוב״י ראיית שדחה
 יו״ט עונג בעל והנה .בע״ה זה בדין היטב הדק לעיין בלבי

 מגבלה נסכים דמנסת אפ״ל דהא הנוב״י ראיית הבין שלא כ׳
 המיס שנתן חמץ לה משכחת וא״כ כשירה והיא במים
 התום׳ וכמ״ש גמור חמץ והוי השמן שנתן קודם המנחה לתוך

 . יעויי״ש האדומי חומץ גבי פירות מי ד״ה )ל״ה:( בפסחים
 שכתב או״ח על מאיר בית בעל דברי הם שהם ראיתי שוב

 אזהרת באה במים שמגבלו שכל הוא מידי לאו הנוצ״י דהוכחת
 השמן יצק טרם במים גיבולו בשעת חמך הנעשה על חמוץ

 ברמב״ס כדאיתא תחילה הוא השמן יציקת דמצוות אף לתוכה
 נאמר הרי ומ״מ בלילה מצות לקיים כדי היינו ממע״ק( )פי״ג

 כשמגבלה דכשר פשיטא ה״ה וממילא כשר בלל לא נמי שם
 .התורה דהזהירה הוא זה גיבול ועל השמן יצק והדר במים
 ולהחמיר לנטות יש מיהו כ' )נ״ד.( במנחות התום׳ דהרי ותדע

 לשנויי רשב״ל דדחק והא נוקשה הוי כו׳ מים בלא אפי׳ דלעולס
 איצטריך נוקשה חמץ הוי נמי מיס דבלא אע״ג בכניס מגבלה
 מגבלו משני מאי דא״כ וק׳ כו׳ יהודא לר׳ הכי לשינויי
 כל ודאי אלא נוקשה אלא אינו אכתי הא בכך ומה במים

לא או־ח )-א
 הגבול שעת על דחמן האזהרה באה שוב כשר במים שמגבלה

:גמור חמן הוא דבודאי השמן שבא בטרם במים

 תחילה השמן דנותן מ״ש חדא בתרתי עליו תמיה ואני )ג(
 ואדרבה זה דמנ״ל בלילה מצות לקיים כדי היינו

 תעשה בשנון סלת ת״ר )ע״ד:( במנחות להיפוך מוכח בגמ׳
 הרי דבר לכל קודם ופירש״י בכלי שמן מתן שטעונה מלמד

 שנכללת מלמד בלולה סולת ת״ר )ע״ה.( ושם מקרא לה דדריש
 סולת אלא כו' והלא לו אמרו כו' בוללן חלות אומר רבי סולת
 שמן ונותן ונותנה לעשייתן קודם בכלי שמן נותן עושה כיצד

 חלות שנאמר בוללן חלות אומר רבי כו׳ ולשה ובוללה עליה
 ונותנה לעשייתה קודם בכלי שמן נותן עושה כיצד בשמן בלולות

 דלרבי הרי כו' ובוללן שמן עליה ונותן ופותתה ואופאה ולשה
 בכלי שמן נותן מ״מ ופתיתה אפי׳ לאחר היא דהבלילה אף

 ועוד .בלילה משוס ולא היא דגזה״כ אלמא לעשייתה קודם
 ולכן בלילה משום היא בכלי השנון שנתינת במ״ש תמיה אני
 השמן יצק והדר במים דמגבלה פשיטא כשר בלל לא דאס כיון
 בלילה משום היא תחילה בכלי השמן נתינת אם והרי .כשר
 נהי וא״כ יפה נבללת היא תחילה השמן דבנתינת צ״ל ע״כ
 בגמ׳ וכדמוכח בעינן לבילה ראוי מ״מ כשר בלל לא דאס

 ומשוס כלל בלל לא היינו כשר בלל לא דאמר )י״ח:( דמנחות
 נתן לא דהכא וכיון בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי דכל
 דאין וא׳ ששים כמו והוי יפה נבלל אינו תחילה בכלי שמן

 ראוי דאין ומעכבת שס ,ברש" כמ״ש אחד בכלי יפה נבללים
 כדדריש בשמן הסלת ליתן צריך דע״כ ומכיון .יפה לבילה
 אלא .במים תהילה מגבלה דאינה ע״כ בשמן סלת מקרא

 היינו במים מגבלה וא״כ בכלי תחילה שנתן בשמן הסלת נותן
 נצבה גס וקמה ביחד מיס עם פירוש מי והוי השמן עם

 הנוב״י ראיית ג״כ שדחה ראיתי חיים מקור ובס' הנוב״י ראיית
 במנחות חמך לאשכוחי איכא נמשח עשרון דס״ל דלמאי ממנחות

 היינו כו' מיניה פורתא שקיל בביסא שנותן דקודס בפשיטות
 ובית יו״ט העונג כסברת )וזהו השמן נתינת קודם שמחמצו

 מיניה פורתא שקיל נג: במנחות מדאמרי' ראיה והביא מאיר(
 אלא שמן בהן היה שלא דתודה חמץ בחלות דהתס לי ותמיהא

 מנחות ממע״ק בפ״ט רמב״ס ועי' בקרא כמ״ש מצות בחלות
 פסולה מנחה הוי לאו ואס .בשמן סלת בעי שמן דבעו

 דברי מסוף ראיה שהביא ומה )נ״ז.( במנחות כמ״ש דפטור
 דברי מתחילת הביא לא אמאי לי תמיה נ״ד מנחות התום'
 במי דכשנילושה ר״ת ומפרש שכ' .סברתו היפוך דמוכח התום׳
 איכא כי אבל מחמיצין אין מיס תערובות בלא בפ״ע פירות

 לרבות דאמרי׳ בפרקין לקמן מוכח וכן מחמיצין בהדייהו מיס
 מחמיצין אין פירות מי נסכים מנחת ופריך לחמץ נסכים מנחת
 וכשרה במים מגבלה ונסכים מנחה ריה״ג היה אומר ר״ש אמר

 כדברי ואי להתחמך היא יכולה שמן בהדי מיס דאיכא וכיון פי׳
 ממן והוי מחתיך ומיס דמ״פ ראיה מייתו מאי מאיר בית בעל

 איכא התם והא במים דמגבלה מההיא התום' כדמסקו נוקשה
 גמור חמך והוי שמן נתינת קודס לבד במים דמגבלה למימר
 משוס לבד במים דמגבלה לומר סברא דאין ודאי אלא לכו״ע
 מסיום שהביא ומה כנ״ל מתחלה בכלי שמן נתינת להיות שצריך
 דמי לומר התום׳ דבעו מאי דלפי כלל ראיה אינו התוס' דברי

 .גמור המן הוי מיס עס פירות דמי י׳יל נוקשה הוי לבד פירות
 דברי סיום בהבנת בעצמו הנוב״י בדברי מפורש שכן וראיתי

כנ׳יל: התום'

 כיון בנוב״י דמ״ש מאיר בית בס׳ שס כתב עוד אך )ף(
 וכש״כ מחברו כר״ע הלכה בלאו נוקשה דלר״ע 1

 מה דאטו הוא מידי לאו הנוב״י לשיטת אף זה .מתלמידו
 דסמכינן הוא דשיאור יהודא ר׳ על עיקרו דרבנן נוקשה דפסקינן

 על ואמרו אליעזר ר׳ על דפליגי הרבנן עפ״י נבנה עיקרו הא
 תוס׳ דהרמב״ן אלא בעיניה נוקשה וכש״כ כלום בלא תערובת

 . זת״ד כלום בלא דנוקשה ס״ל יהודא ר׳ דגס סברי ורא״ש
 שלא להדיא יראה עוברין אלו פ׳ הרא״ש בדברי המעיין ובאמת

 הזכיר
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 פלוגתא דהוי כ״א נוקשה לענין דר״א מחכמיה הרא״ש הזכיר
 כר״י ס״ל דר״א חכמיה שגה הזכיר ולא כר״י והל׳ ור״י דר״מ

 דטקשה ס״ל דרבנן שכ׳ מאיר בית דבעל ובאמת .רביה והוו
 יהודא כר' והייט בלאו ואינו דחמיל דתערובת מכש״כ דרבנן
 כ׳ הטיר הא מ״מ כווהיה תניא כי ואמת חמירא תערובת דס״ל

 דם״ל כר״נ והיינו בלאו טקשה נמי ליה אית דר״א נממן כר'
 כש״כ בלאו תערובות % וד'^ וכיון מטקשה קיל דתערובת

 דהתה דאע״ג שה שכ׳ מהרא״ש ג״כ מוכח וכן נוקשה.
 בלאו דהערובת באזהרה אלו הרי ם״ל עיברי; דאלו מתני׳
 במתני' נוקשה לענין מחלוקת ואח״כ התה דהתה כיון מ״מ

 סברת כן סתמא חשיבא לא עירובי לענין גה הלכך דשיאור
 חמיר טקשה אה בשלמא והשתא ז״ל הרא״ש זת״ד ז״ל אלפה ר׳

 דתערובת סתמא על גה התירה דניקשה מחלוקת הוי שפיר
 לאפוקי דטקשה מחלוקת מועיל מה ממיר תערובת אי אבל

 דחכמיה נהי וא״כ המיר דנוקשה ע״כ אלא דתערובה מסתמא
 מודו אימא דחמיר בטקשה מ״מ דקיל בתערובת עליה פליגי

 דרשי לא ואינהו לתערובת ר״א כמי מכל לה ודרשי ליה
 ד״ה )מ״ג. פסחים מהתוס׳ כדמוכח לטקשה אלא לתערובת

 .מחמצת דכל מדרשא בלאו טקשה דס״ל לר״מ כו׳( תנא מאן
 אלא דרשי לא כל ,ורבנן פריך )מ״ג:( י דפסחיה בגמ׳ הנה אך

 להדיא הרי דרשי כל כי דרשי לא כל ומשני מנ״ל נשיה
 הכי ומנ״ל לגמרי כל דרשי דלא לרבנן ס״ל דגמ' דסתמא

 יהודה כרב דס״ל ש״מ אלא דחמיר אנוקשה כל דרשי דלמא
 דלא כש״כ אתערובת כל דרשי דלא וכיון חמיר דתערובת

 .וכנ״ל כר״נ דס״ל וטור להרא״ש וקשה אטקשה ליה דרשי
 תמ״ב בסי׳ הטור דברי על כתב רב״י דהנה נ״ל זה וליישב

 איסורא דהייט בעלמא איסורא אלא בה; אי; לאו אפי׳ דלרבנן
 עירובו ועל שאמרו חכמיה מדברי גה כן ודקדק .דאורייתא

 לומר להה היה דאל״כ התירה מן אסור שעכ״פ כלוה בלא
 אי ממ״נ דאורייתא איסורא מנ״ל לתמוה ויש מותר ועירובו

 איסורא אך כל דרשי לא ואי בלאו גה יהיה כל דרשי
 )מ״ד. פסחים התום' דברי עפ״י ונראה .בי אין דאורייתא

 איסור אין יוחנן דלר׳ דהא החום׳ שכ׳ כו׳( חמך לעני; ד״ה
 היינו שיעיר לחצי כל דדריש אע״ג בפסח בחמץ להיתר מצטרך

 לא בכשיעיר כמו מלקות להתחייב אבל בעלמא. לאיסירא
 )ע״ד.( ביומא חלב מכל יצפינן שיעור דחצי כיון אכתי וקשה
 ליה דמבעי בצל״ח ותי' . דחמך כל יוחנן לר׳ מבעי למאי
 שאמרו מה מאד מיושב לפי״ז והנה תערובות ע״י לח׳יש
 ולא לאיסורא כל דדריש יוחנן כר׳ דס״ל כלוה בלא רבנן

 לא כל ורבנן לר״נ אפי׳ בגמ׳ פריך שפיר והשתא וכנ״ל למלקות
 לאיסורא ,אלא כל דרשי דלא מכיון הייט מנ״ל נשיה אלא דרשי

 דדברי אלא .לכרת אפי' נשיה לרבות כל מנ"ל למלקות ולא
 לאו שאין כחכמיה פסק ורי״ך לקמן כ׳ דהטור תמוהים הרב״י

 העיר וכן דרבנן איסור אלא בנוקשה ולא בתערובות לא
: (* הפר״ח בזה

 וכש״כ תערובת מחמצת מכל מרבה דר״א בלא״ה קשה מתערובת תמיר דנוקשה לר״נ דהנה השיר לדעת אחר באופן ליישב ויש *(

 מרבה מרבה א׳ חמץ גבי ולא מחמצת גבי כתיב דכל כיון זי״ל תערובת ולא נוקשה אלא מרבה לא דכל אימא חמור דניקשה כיון נוקשה
 מכל תערובת מרבו דלא רבנן וא״כ נוקשה וכש״כ גופיה. ממחמצה ציה מרבה דר״א למימר בעי דהוי ממחמצת שפי דמשמע תערובת

. לגמרי כל דרשי דלא ש״מ מחמצת

 איסורא איכא דלרבנן הב״י דברי לפי הנה אך )ד!(
 עכ״פ א״כ בטקשה כש״כ בתערובת דאורייתא

 נמי י״ל פטור האוכלו דס״ל יהודא לר׳ ואפי' .דאורייתא נוקשה
 חמיר נוקשה דס״ל לר״נ ביה אית דאורייתא איסורא דעכ״פ

 טעמא התה אמריי דביומא י״ל בהמת הנה אך מתערובת.
 ביומא והתום׳ .לאצטרופי דהזי משוה התורה מן אסיר דח״ש
 מכל התה דרשי' הא לאצטרופי דחזי טעמא צריך למאי הקשו

 דקרא אמרי' הוי לאיצטרופי דחזי טעמא דבלא ותי׳ חלב
 לאצטרופי דהזי טעמא אמר ולכן לח״ש הוא בעלמא אסמכתא

 דבריהה להמתיק ויש גמורה דרשא הוי מה״ט הוא דסברא
 ליה שמעת מאן ד״ה )מ״ג: בפסחים התום׳ מ״ש עפ״י ביותר

 כל דדרשי' מודים כו״ע לרטת סברא דהוי דבדבר כו׳(
 מסתבר הוי לאצטרופי חזי שיעיר דמצי כיון והשתא לרבות

 חמיר דטקשה אע״ג הנה והשתא .מכל ליה ומרבינן
 למדרש יתורא איכא אי ולכן מלקות לענין היינו מתערובת

 לאיסורא אבל למלקות לרבות מתערובת טפי אטקשה דרשי'
 דחזי טעמא ביה דשייך תערובות לרבויי טפי מסתבר ודאי

 מסתבר ולא לאצטרופי חזי בו שייך לא טקשה אבל לאצטרופי
 דהיכא מכל למלקות ליה מרבינן הוי מסתבר הוי דאי לרבייי

 איכא דלרבנן אך והשתא כנ״ל. כל דרשי כו״ע דמפתבר
 איסורא ליכא בנוקשה מ״מ בתערובת דאירייתא איסורא

 כר׳ באמת ס״ל דלרבנן מבואר הנה והשתא .כלל דאורייתא
 צ״ל וע״כ .לר״נ ואפי' לכו״ע מדאורייתא שרי דטקשה יהודא

 יהודא ור׳ מאיר ר׳ מחלוקת דהוי רק שהביא להרא״ש
 דחכמיס משוס חכמים מדברי הזכיר ולא יהודא כר' והלכה

 ישרך־ שיאור מפורש אומר ור״י כלל נוקשה הזכירו לא
:פטור והאוכלו

הוכחת ג״כ שדחה תס״ב ׳,בס ראיתי ובממו״ח (1)
 לחלק ברור לו דנראה של אלא • הנוב״י 1

 ועמיל; זומן כגון דרבנן דהוי לאכילה ראוי דאינו נוקשה ,בק
 עם פירות מי של נוקשה אבל .לאכילה ראוי אין נמי ושיאור

 כדאמר מכרת רק אותן ממעטינן לא הוי דנוקשה אך מיס
 כרת חמוצו על הייבין אין זה לשון מביאר ,בטור ,וכן בש״ס

 ממנחות אותו ילפינן דללאו ואפשר .ביה אית דלאו משמע
 מכל ממעטינן וכרת נסכים מנחת גבי חמך רחמנא דקרי׳
 אוסר ושפיר א״ט בריש הר״ן כמ״ש חמן כל ולא ממך אוכל

 שנתערב בדבש שנמצא דחשה י' בסעיך משמע וכן במשהו
 תמוהים דבריו וכל .ז״ל מקו״ח בעל עכ״ל דאושר מים עם

 פירות למי לאכילה ראוי דאי; נוקשה בין לחלק מ״ש כי בעיני
 כוונתו בגמ׳ כדאמר מכרת אלא ממעטינן דלא מים. עם

 ודבש שמן ביין שנילושה עיסה ר״ל אמר )ל״ה.( בפסחים למ״ש
 למימר בעי דהא הוכחה אינה ודאי וזה כרת חימוצו על א״ח

 מיירי הלא כו' ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא מהקישא התם
 .כלל בקרא נזכר לא וכרת כו׳ תאכל דלא מלאו רק בקרא
 .ליכא נמי דלאו כרת חימוצו על מייבין אין דל״ד ע״כ אלא

 מפרש דר״פ לקיש לריש טעמא האי בגמ' קם דלא ואע״ג
 פירות דמי טעמא ואמר כו׳ אבין בר ר״א בהו ואיתער הכי

 .בו אץ לאו דאפי׳ לדר״ל דמפרש לר״פ שמעינן הא מ״מ א״מ
 כרת חימוצו על חייבין אין ר״ל מדאמר כלל לו הוקשה ולא

 מי )ד״ה שם שכתבו והתום' .ביה אית לאו אבל דמשמע
 חייבין אין בהדיא כדאמרי׳ כרת להתחייב היינו כו׳( פירות

 כתבו הוכהה דרך על לא ביה אית לאו אבל כרת חימוצו על
 איתא דבלאו וכתבו לקיש דרים מילתא מפרשי דהכי אלא כן

 )נ״ד.( מנחות בתום׳ מוכח וכן .בלאו נוקשה חמץ דס״ל למאן
 רשב״ל דדחיק והא כו׳ ולהחמיר לנטות יש ומיהו שכתבו
 א יהוד ר׳ משום הכי לשטיי איצטריך כי' במים מגבלה לשטיי

 והשתא . כו׳ חמך חשוב לא לר״י דר״י דשיאור לעיל כדאמר
 לומר ר״ל הוצרך מה אכתי קשה מקו״ח בעל של למילוקו א״א

 וכיון נוקשה הוי עכ״פ לחוד פירות מי אפי׳ במים מגבלה
 אינו דשיאור נוקשה אפי׳ בלאו הוי לאכילה דראוי

 גופיה פס ובתום' חילוק. דאין אלא כלל דאורייתא באישור
 איסורא אבל כרת חימוצו על חייבי; אי; ר׳? דאמר הא מבואר

 הוי דלר״מ היינו ליה כדאית ולר״י ליה כדאית לר״מ איכא
 מידי הוכחה ליכא דלפי״ז ופשיטא .בו אי; לאו אפי׳ ולר״י בלאו

 כרת מימוצו על חייבי; אין הגמ׳ לפון נמי דנקט הטור מדברי
 בזה מחלוקת תמ״ב בסי׳ הטור הביא וכבר נוקשה דהוי היינו

כחכמים בלאו דאינו פסקו ורא״ש ורי״ך בלאו הוי דלרמב״ם
וממילא



משנת
 ולמר בנוקשה ליה כדאית למר סירות ומי במים הוא דכן וממילא
 ילפי׳ דלאו ׳שכ מה על לתמוה יש וביותר .ופשוט ליה כדאית

 אק אבל דר״ע אליבא דזהו חמן רחמנא דקריא נסכים ממנחת
 ברמב״ס כמ״ש הפנים להם מרבה תקריבו דאשר כריה״ג קי״ל

 נתרבה לא נסכים דמנחת שפיר י״ל וא״כ שם בנוב״י ומבואר
 נוקשה אלא גמור חמץ להיות יכול דאינו משוס לחמון כלל

 מיס עס מ״ש דממעטינן מ״ש נס .מדאורייתא כלל חמן ואינו
 דכנשום כתב הר״ן הנה חמן כל ולא חמן אוכל כל מכי מכרת

 מנ״ל וא״כ מלאו ובין מכרת בין תערובת לרבנן ממעטינן זה
 דהוא מתערובת דחמיר ומיס פירות דמי נוקשה גס למעט עוד

 ממעט לא דלמא בכרת דאינו זה מיעוט מכח בלאו
 גס הוי ומיס פירות מי אבל מלאו ובין מכרת ובין תערובת

 חמן אוכל כל מכי ליה דממעטינן דכיון י״ל בזה מיהו .בכרת
 גמור חמן תערובת ולא גרוע חמן מין למעט אנו צריכין דמיותר

 כל לא היינו חמן כל ולא חמן אוכל כל הכתוב לשון משמע דכן
 מים עס פירות מי והיינו בכרת שאינו חמן מין יש אלא חמן מין

 מתערובת ממיר דנוקשה דס״ל נחמן לר׳ הר״ן לדעת כן צ״ל וע״כ
 כל מכי ממעטינן לא דלמא בכרת אינו דנוקשה מנ״ל באמת א״כ

 דמסתבר כנ״ל ע״כ אלא נוקשה ולא תערובת אלא חמן אוכל
 אכתי יקשה לפי״ז אך .חמן אוכל כל מכי נוקשה למעט טפי

 כוותיה מתני׳ דאתיא בלאו בעיניה דמתני׳ נוקשה דס״ל למאן
 במי וא״כ כו׳ אוכל כל מכי בנוקשה כרת ממעטינן ע״כ א״כ

 הר״ן ודברי כרת חמצו על חייבין דאין מנ״ל מיס עס פ־רות
כבר עכ״פ .ואכמ״ל מהרש״א ועי׳ רחב ביאור צריכים גופיה

: מקו״ח בעל דברי לקיים כנאד קשה כי לדעת הראנו

 הנוב״י על ליה דתמיהא הנ״ל יו״ט עונג בס׳ ראיתי שלב (1)
 ובטל בכרת אינו מ״מ דאורייתא נוקשה אי אפי׳

 דליכא היכא וא״כ דכרת חומרא משום הוא משהו דאיסור בס׳
 סברא והך שם המג״א כמ״ש משהי איסור ליכא כרת איסור

 מאוד ע״ז מתמיה ואני .דמלתא לרווחא רק כתב דרבנן דנוקשה
 שהחמיר התה״ד על ותמה זו סברא שם שכ׳ אף במג״א דהא

 ולכן דאורייתא דנוקשה סובר דתה״ד מסקנתו מ״מ בנוקשה
 משמע .בס׳ בטל דרבנן דנוקשה קי״ל אנן אבל להחמיר צידד
מפורסם פוסק דברי לדחות אין נוקשה הוי דאלו

 וע״פ במשהו אוסרים והיינו .בעלמא וסברא קושיא משוס כתה״ד
 בלאו עכ״פ הוי ומים פירות דמי להוכיח הנוב״י שם כתב זה

 נכונים הנוב״י ודברי תה״ד כדעת במשהו לאסור ראוי וא״כ
 דאס הנוב״י שם הוכיח בלא״ה גם המג״א דברי עפ״י מאוד

 הוכחת לדחות ואין יעוי״ש במשהו אוסר אז דאורייתא נוקשה
 דר״א דרבנן הב״מ שכ׳ מטעם כ״א נסכים דמנחת מר״ע הנוב״י

 הנוב״י דברי לדמות נ״ל שוב .פטור דנוקשה ס״ל יהודה כר׳ נמי
 דהרי״ף טעמא לפרש הרא״ש דדחיק הא דהנה אחר מטעם
 כר׳ משנה דסתס אף בלאו אינו דתערובת כר״א דלא דפוסק
 הטעם י״ל הא לתמוה יש לכאורה באזהרה אלו הרי אליעזר

 שבתורה איסורין כל יוחנן א״ר אבוהו א״ר לקמן דאמרי' בפשיטות
 אף אמר וזעירי נזיר מאיסור חון לאיסור מצטרף היתר אין

 יוחנן ר׳ א״כ כו׳ כל דדריש אליעזר כר׳ כמאן תקטירו בל שאור
 וא״כ . אליעזר כר' דלא ס״ל ע״כ תקטירו בל שאור אמר דלא

 אליבא אמוראי תרי אמרי׳ דבעלמא וי״ל יוחנן כר׳ הרי״ף פוסק
 מג. חולין )עי׳ משנה כסתם הלכה דאר״י הא גבי יוחנן דר׳

 הלכה ל״ל דר״י אליבא אמורא דהאי י״ל א״כ טובא( דוכתי ושאר
 דהלכה דר״י אליבא אמורא כאותו דקי״ל אנן וא״כ משנה כסתם
 תקטירו בל שאור גס וס״ל לתערובת כל דרשי׳ משנה כסתס
 אין וא״כ מחלוקת ואח״כ סתם דהוי הרא״ש מייתי וע״כ כזעירי
 דריש דלא יוחנן כר׳ הרי״ף פוסק שפיר והשתא מהסתם ראיה

 גבי דאורייתא חמן הוי נוקשה דס״ל מר״ע ראיה אין והשתא .כל
 דאיהו להדדי בפסח וחמן מנחות דמשוינן אף נסכים מנחת

 מאן ד״ה )מג:( בפסחים התוס׳ כמ״ש כל דדריש לשיטתו אזיל
 סבר דזעירי ואע״ג יוחנן כר׳ אלא הכי קי״ל לא ואנן כו׳ שמעת
 קדושין )עי׳ זעירי נגד כר״י והלכה הוי רבו יוחנן ר׳ מ״מ כר״א
 ד״ה ברש״י יעוי״ש היי יוחנן ר' תלמיד דזעירי כנבואר עא:(

לב ארח ר־א
 הוי ומים פירות דמי מדר״ע הנוב״י הוכחת עכ״פ כו׳( כשרה
 הנוב״י דמוכיח מה מיהו .להלכה כן לפסוק מוכרחת אינה בלאו
 לכאורה .פירות מי בהם דיש אף חמוץ על דלוקה המנחות מכל
 חמוץ דמחמיץ פשיטא מיס הוי דרובא דהיכא במקו״ח כמ״ש צ״ל

 דהחמין די״ל זו ראי' לבסוף שם דחה עצמו בנוב״י אמנם . גמור
 שמן הרבה דהיה נסכים במנחת אבל מנחות של בצריד הוא

: זה שייך לא

 בתשו׳ שכ׳ שם הנוב״י שהביא מהרשב״א הראיה ןיט״ך )ךן(
 אי שערי לתוכו שנפל יין שאסרו נ״ג סי׳ הרשב״א *

 יהיב קוסם יין הו״ל רשב״י בירושלמי אמרו וכן בחמרא מיא איכא
 כו׳ לבער אתה צריך % אמי לר׳ שאל דחמע בנין שערי בגווייהו

 הוי מיס עם פירות דמי כרש״י דס״ל יו״ש עונג בעל ע״ז כתב
 בית ובעל בס׳ ובטל נוקשה חמץ דהוי כר״ת קי״ל ואכן גמור חמץ

 שנמצאת חטה הלכך שכ׳ תס״ב סי׳ מהטור ראיה הביא מאיר
 משמע מיס בהם נתערב שלא ובלבד מותר ויין בחומץ או בדבש
 דעת משמע שכן והביא .במשהו הוי מיס בהם נתערב דאס

 במשהו לאסור במליחה שנמצאת בחטה האוסרים הפוסקים כל
 כמג״א ולא במשהו דנוקשה כהפר״ח דס״ל שהטעם וסובר

 הוי דאז מרובים מיס בין לחלק המקו״ח מ״ש ולפי .בס׳ דניקשה
 תס״ב סי' מג״א ועי׳ מרובין במים מיירי דהכא י״ל גמור חמץ

 י״ל ותה״ד מרמב״ם והביא הס חלוקות דסברות שם ומ״ש שכ״כ
 הטור כמ״ש דאורייתא נוקשה להרמב״ם דס״ל אזלי דלשיטתייהו

 כמ״ש במשהו נוקשה להדיא דס״ל התה״ד וכן תמ״ב סי׳ לדעתו
 להתיר ראוי דאין דאף נ״ל ולדינא .ה׳ ס״ק תמ״ז סי׳ במג״א

 על רבים פירות ומי בנתרככו מ״מ . ממש בנתבקעו בס׳ לבטל
 צדדים עוד כשיש כתב מאיר בבית וכן .להקל לסמוך יש המיס
 ונוקשה נוקשה הוי ומיס פירות דמי זה גס לצרף יש להקל

: יעוי״ש בששים

יא תשובה
א ענף

 ומחלוקת דשיל״ט הוי אי בפסח חמץ בדין
: בזה הפוסקים

 ט׳( הלכה מא״ס מהל׳ ט״ו )בפ׳ הרמב״ם דעת הבה )א(
 לאחר דשיל״מ דהוי משוס בכ״ש אוסר בפסח דחמץ

 )פסחים יוחנן דר׳ מ״ש דא״כ הקשה במלחמות והרמב״ן הפסח
 על חכמים דפליגי ס״ל יוחנן דר׳ ותי׳ :בנו״ט בזמנו דאמר כט:(
 שיעור חכמים בו נתנו לא דשיל״מ דאמר )נח.( בנדרים ר״ש
 דדשיל״מ קי״ל אנן אבל דשיל״מבכ״ש דל״לכלל כחכמים ס״ל והוא
 בטל לא דשיל״מ ל״ל יוחנן דר׳ ראיה והביא .בטל לא באלף אפי׳
 מטבל חוץ בנו״ט כו׳ שבתורה איסורין כל עג:( )ע״ז דאר״י מהא
 ותניא בו כיוצא הכלל מן הוציא ולא הוא דשיל״מ טבל והא ויי״נ
 חמץ מהל׳ )פ״א שעה״מ ועי׳ .ז״ל הרמב״ן עכ״ל יוחנן כר׳ נמי

 ל״ב דשיל״מ ל״ל יוחנן דר׳ יונה רבינו בשם שהביא ה׳( הל׳ ומצה
 בירושלים מלאכול ואסורים בבכורים מתני׳ סתם דהא עליו ותמה

 .משנה כסתם הלכה ס"ל יוחנן ור׳ בטל לא דשיל״מ משום והטעם
 על הקשה המלך בטעם ושם .בשל לא דשיל״מ דס״ל נימא ואיך

 וספיקא דקתני אברייתא התם דפריו )ג.( דביצה מסוגיא הרמב״ן
 אשי ר׳ ומפרש מא״ל יוחנן לר׳ אלא לר״ל הניחא וקאמר אסורה

 גופי׳ יוחנן דר׳ אליבא סובר אשי דר׳ הרי בטל לא דשיל״מ משום
 מחדש שנדפס מסד תורת בספר וראיתי .בטל לא דדשיל״מ

 ליישב שכתב עוד בזה והאריך דנפשיה משמיה זו קושיא הביא
 בדו״ח ועי׳ בטל לא דשיל״מ דס״ל כר״ש דאתיא דביצה סוגיא

 . כן ליישב שכ׳ פסחים למס׳ ו׳ במערכת רע״א מאוה״ג להגאון
 מטלטלין אין יהודה כר׳ אתיא דרישא משוס תו״ח בעל שדחה ומה
בטלטול שרי דלר״ש )מה:( שבת מהתום' שמשמע מה ועפ״י כו׳

הנה



משנת שו״ת 64
 ואין אפשר בלשון אלא ברור דבר בזה שם כתבו לא בתום׳ הנה

 אחר תי׳ שה כ׳ שברשב״א נס ומה .הרמב״ן על זה מכח להקשות
 ובאמת .בטלטול שרי דר״ש לומר הכרח ואין התום' קושיית על

 משוה אסורה דביצה דמלתא מ״ט לתמוה יש התום' תי' שלפי
 דדבר ע״כ ס״ל נ״כ לר״ש והא בטלטול ומורדת באכילה מש״ז

 במתני' מדאסרו בטלטול גס אסיר באכילה מדרבנן אפי׳ שאסור
 בטבל צריכא לא ומשני פשיטא )קכח.( בנמ׳ ואמר טבל דמפני;

 שמואל מוקי )קכז.( ושס נקוב שאינו בעצי־ שזרעו דרבנן טבול
 ממור דטבל לומר ואין .כר״ש האוצר את לא אבל דקתני מתני'

 דהפרשת להוכיח יש דמ״מ דרבנן הוו דתרווייהו אף מגזירת'מש״ז
 )לט.( דעירובין במשנה מדגרסי' והוא מש״ז מגזירת קיל תרומה

 בשני ואכלה בראשון פירות של כלכלה על אדס מתנה אר״י ועוד
 דאי וצריכא ,בגמ וקאמר בשני תאכל בראשון שנולדה ביצה וכן

 מודו אימא טבלא כמתקן דמיחזי כלכלה אבל כו׳ ר״ה אשמועינן
 עלייהו למנזר דליכא משוס תרתי הני אשמועינן וחי לרבנן להו

 משקין ומשוס הנושרין סירות משוס בה למנזר דאיכא ביצה אבל
 וטבל דערוב דמלתא ופשטא .צריכא לרבנן להו מודו אימא שזבו

 דאורייתא אטו בהו למנזר דליכא בדאורייתא עיקר! לאו תרווייהו
 ברש״י כמ״ש סחיטה ומשוס מש״ז משוס למנזר איכא ביצה אבל
 דאיסור מהכא שמעינן עכ״פ א״כ בדאורייתא עיקרה הוי שס

 וא״כ בשבת וה״ה ביו״ט ומעשר תרומה מהפרשת חמיר מש״ז
 ביצה כש״כ דרבנן טבל ואפי׳ בטלטול טבל אוסר דר״ש כיון

 ואולי תמוהין לכאורה התום׳ דברי וא״כ .מש״ז משיס שאסורה
 לאכילה ראוי דחינו כיון משוס היינו בטלטול אסור דטבל דהא י״ל

 אבל מטלטול לבד אמרינא למידי ראוי דאיט מיניה דעתיה מקצה
 המטה כרעי בת לסמוך חזיא מ״מ באכילה דאסורה נהי ביצה

 שאסורה אף מטלטול דעתיה מקצה ואינו הכלי את בה ולכסות
 אמאי נמי לר״י א״כ וכ״ת אחר. לתשמיש דראוי כיון באכילה

 בעינן דלר״י י״ל לר״י אפי' ושרי לתשמיש מזי והא לטלטל אסור
 הוי לכלביס מוכן ד״ה )ו: ביצה התום׳ כמ״ש לכך ועומד ראוי
 שרי דראוי כיון לכך עומד איט אפי׳ לר״ש אבל כו׳( לאדס מוכן

 בי; תפל בין בשר לטלטלו מסיר תפל דג )קכח.( בשבת כדמוכח
 כו׳ תפל דג ד״ה התום׳ וכתבו כר״ש וסתמא לטלטלו מותר מליח
 נמי תפל דג א״כ אתיא כר״ש אלמא תפל בשר מדשרי תימא
 דראוי תפל בשר לר״ש א״כ לכלביס ראוי אינו תפל דדג וי״ל לישרי

 וה״נ .אסור יהידה לר' דלהכי לכך עומד שאינו אף שרי לכלביס
 ולר״י שרי לר״ש לזה וראויה כלי לכפיית עומדת דאינה בביצה
 )בפכ״ו כתב הרמב״ס אבל התום׳ לשיטת הוא כ״ז והנה .אפור
 פוסק והרמב״ם לאדם דחזי משוס חי בשר דמטלטלין שבת( מהל׳

 ס״ל דלהרמב״ס מוכח א״כ )פ״א( יו״ט בהל׳ כמ״ש כר״ש בשבת
 ראוי שאינו כיון מ׳׳מ לכלביס ראוי אי אפי׳ תפל דדג לר״ש
 מעין התשמיש שיהיה בעינן לר״ש דנס וע״כ לטלטלו אסור לאדם

 את בה לכפות תשמישה שאץ הביצה וא״כ לכך עומד שהיה מה
 לכך עומדת שהיה מה מעין המטה כרעי בה לסמוך או הכלי

 שהתוס׳ אף והשתא .לר״ש גס לטלטלה אסיר אכילה דהיינו
 אלא הביצה נחסרה לא שזבו משקין דמשוס אפשר דלר״ש כתבו

 ס״ל וע״כ כן לומר א״א להרמב״ס מ״מ בטלטול ולא באכילה
 כתב ואליביה הרמב״ס דעת ליישב שבא הרמב״ן וא״כ כהרשב״א

 אליביה לומר יש שפיר בטל לא באלף אפי׳ שיל״מ דבר ל״ל דר״י
לו שיש דבר מטעס יוחנן לר׳ מתניתא דמפרש דביצה סוגיא

:כר״ש דאתיא מתירי!

 מירושלמי הרמב״ן דעת כנגד ג׳ ראיה התו״ה הביא ו>וד )□
 ר׳ תחומין שני שבין בחר ו׳( הל׳ )פ״ה דביצה 7

 מין ולא הטנא א״ר כו׳ ברזל של מחיצות לה עושין אמר יוחנן
 פירשו ופ״מ והק״ע כד״ת בדבריה; החמירו אלא הוא במיט
 מב״מ א״ל יוחנן ר׳ הא המחבר והקשה בטל לא מב״מ כמ״ד דהיינו

 בדרבנן יהידה דלר׳ להסובריס יקשה זה ולבד ככה( )פסחים בטל
 בדרבנן דאפי' דשיל״מ דהוי הירושלמי דפי׳ ע״כ אלא בטל מב״מ

 הירושלמי יזכיר שלא מאוד זר פי׳ זהו והנה .במיט במי; ל״ב
 מתנאי שהוא מב״מ ויזכיר הקושיא. עיקר שהיא דשיל״מ כלל

 הקושיא בעיקר ולענ״ד .הוא ״מ1 דשי והלא לומר לו והיה העיקר

 לא מב״מ ס״ל יוחנן דר׳ )כבז( מנחות התום׳ דברי עפ״י שלו
 להיות יכול המבטל והכא .כבטל להיות יכול המבטל אס בטל

 שביתת במקום האחר התחום בעלי ישביתו הבאה שלשבת כבטל
 המבטל דחולין במנחות שם התום׳ כתבו וה״נ זה תחוס בעלי
 האומנם .התרומה על לתשולי דאפשר הבטל כטבל להיות יכולין

 בדבר ר״ש טל פליגי דחכמיס לומר הרמב״ן כלל נצרך לא לפי״ז כי
 א״ש בלא״ה דגם אלא ס״ל כוותייהו יוחנן ור׳ דבטל וס״ל שיל״מ

 טעמא נב.( )נדרים הר״ן שהסביר מה לפי לשיטתיה יוחנן ור׳
 ורבנן העצם דמיון בתר במב״מ אזיל יהודה דר׳ בטל לא דרשיל״מ

 דמיון בתר אזיל יהודה ר׳ נס יוחנן דלר׳ ההיתר דמיון אחר אזלי
 לר׳ וס״ל כבטל להיות יכול המבטל שיהיה דבעי אלא ההיתר

 משים בטל לא דדשיל״מ יוחנן לר׳ טמא איך וא״כ יהודה כר׳ יוחנן
 המבטל כמו היתר להיות יכול שהבטל בהיתר היתר מב״מ דהוי
 אלא .הבטל בתר ולא המבטל בתר אזלי׳ יוחנן לר' אדרבא והלא

 הו״ל דדישל״מ וס״ל הבטל בתר אזיל דר״ש כיון קשה באמת דלפי״ז
 דאזלי׳ בהיפך ס״ל יהודה דלר' תיתי מהיכי א״כ בטל ולא מב״מ
 היינו בטל דלא דדשיל״מ ואף הבטל. בתר ולא המבטל בתר

 דיליף בטל לא דאורייתא מב״מ יהודה ולר׳ מדאורייתא ולא מדרבנן
 היכי כי יהודה לר׳ נשמע מדר״ש מ״מ .השעיר ודם הפני מדס

 מדרבנן חשוב שיהא לעני; בתריה ואזלי׳ עיקר הבטל עכ״פ דלר״ש
 בתר דאזלי׳ מב״מ לעני; מדאורייתא יהודה לר׳ נימא ה״נ מב״מ
 בדשיל״מ דר״ש דטעמיה ס״ל יוחנן דר׳ להר״ן צ״ל וע״כ הבטל
 .בטול בלא בהיתר תאכלנו ביטול ע״י באיסור שתאכלנו עד משוס

 אבל דשיל״מ משוס דחסורה ביו״ט שנולדה ביצה בס׳ ס״ל ומש״ה
 עד ימתין ביטול ע״י שתאכלנו עד שייך דלא י״ל בפסח בחמץ

 אלא איסור איכא בשהי׳ גס דהא גמור בהיתר ויאכלנו לאחה״פ
 עד ישהט שאס כיון דשיל״מ הוי בפסח דחמץ י״ל הר״ן דמטעס
 דאםור.להשהותו ואף מב״מ הוי א״כ באכילה מותר יהיה לאחה״פ

 ליה דשיל״מ'והוה ליה הוי אכילה לעני; מ״מ בתערובות הביטול בלאו
 איפרו זמן דלאחר הסוברים לדעת ובפרט .אכילה לעטן מב״מ

 י״ב( סי' א״ח ח׳ יהושע פני )ועי' הפקר במקום להשליכו יכול
 ורבא בטל בפסח חמץ ס״ל כנ״ל הר״ן טעם דל״ל יוחנן ר׳ וא״כ
אזלי׳ דלא אר״י ופליג הר״ן כטעם דס״ל דשיל״מ דהוי במשהו ס״ל
לומר מוכרחים אנו אין לפי״ז עכ״פ .מבטל בתר יהידה לר׳

ע״כ דצ״ל אלא בדשיל״מ ר״ש על פליני דחכמיס הרמב״ן כסברת
אלא מתירין לו שיש דבר בטעם הר״ן סברת כלל ל״ל דהרמב״ן

 עפ״י יפה מתורצת מהירושלמי המחבר קושיית ועכ״פ .כרש״י
:כנ״ל מנחות התום׳ דברי

 ואליבא אמוראי דתרי קושיותיו כל להרמב״ן לתרץ כ׳ שלב )ג(
 כסתם הלכה יוחנן דר׳ משמיה אמר דחד יוחנן דר׳

 משנה כסתם בטל לא דשיל״מ לדידיה דס״ל יוחנן דר׳ והיינו משנה
 דס״ל אמורא אותו היינו דבטל חמן גבי דר״י וההיא דבכורים

 שאמר מקום דבכל תברא מצידיה אבל .בטל דשיל״מ יוחנן לר׳
 משנה כסתם הלכה אר״י והא הש״ם הקשה כסתם דלא יוחנן ר׳

 הש״ם שינה ולמה יוחנן דר' ואליבא נינהו אמוראי תרי ומשני
 תירצנו כבר קושיותיו כל ובאמת .כלום הקשה ולא בדשיל״מ כחן

 כמ״ש הדוחק ע״צ לתרץ יש דבכוריס ממתני׳ הקושיא ונס בע״ה
 כדשיל״מ עשאום הרמב״ס לשין עפ״י ק״ב סי׳ סוף בש״ד הפמ״ג

 .בטל לא מומרא דמצד א״ל יוחנן לר׳ וא״כ הוא ממש דשיל״מ ולאו
 מכל המוסכמת הסברא עפ״י הרמב״ן דעת ליישב נ״ל וביותר

 בטל לא דדשיל״מ טעמא דמפרש להר״ן גס דודאי האחרונים.
 שתאכלנו עד דרש״י טעמא נמי ס״ל ע״כ בהיתר היתר דהוי משוס

 דרש״י טעמא ל״ל דאי גמור בהיתר תאכלנו בטול ע״י באיסור
 דשיל״מ משום אסורה וספיקא מפרשי׳ בביצה התם אמאי א״כ כלל
 בטעמא מודה הר״ן דגם אלא ספיקא לעני; מב״מ שייך מאי

 תאכלנו ביטול ע״י באיסור שתאכלנו עד שייך דלא דס״ל רק דרש״י
 ונבלל מתערב דאינו ביבש יבש בתערובת אלא גמור בהיתר
 והוי יפה שנבלל בלח בלח משא׳יכ דמי דאיתא כמאן ואסורא לגמרי
 דגם כו׳ שתאכלנו עד לומר שייך לא כלל לאיסורא וליכא אחד כגוף
 הטומאה אבות מהל' פ״א סוף כ״מ )ועי' הוא גמור היתר עתה

הוצרך וע״כ קורקם( הר״י בשם ליבש לח דבין זה חילוק שהביא



לג או״ח ר״א משנת שו״ת

 .בהיתר היתר מב״מ דהוי נישום לח בתערובת הטעם לומר הר״ן
 בהו נתנו לח שיל״מ דבר דנדרים בברייתא ר״ש מדברי והנה

 בטל לא בלח בין ביבש דבין דס״ל ודאי משמע שיעיר חכמים
 דשיל״מ כל הכלל שייך לא א״כ דבטל בלח מודה הוי דאי דשיל״מ

 דלא ודאי אלא בס׳ בלח שיעורו הא שיעור חכמים בו נתנו לא
 בטל לא מב״מ משוס הר״ן כסברת דס״ל הנ״ל לפי וצ״ל מחלק
 דעדיין דאע״ג מאד נכונה הסברא דלר״ש ובאמת .בהיתר היתר

 כזרוק לזרוק העומד כל דס״ל לטעמיה ר״ש מ״מ איסור הוא
 ה״נ וא״כ דמי כעשוי כך להיעשות שעומד דבר בכל וכן דמי
 בטל ולא בהיתר היתר והוי דמי כהיתר ניתר להיות שעומד כיון

 ומעתה ל״ה( סי׳ בתשו׳ אברהם ברית בעל כתבה זו )וסברא
 העומד כל ול״ל ר״ש על פליגי דרבנן הרמב״ן דברי מאד נכונים
 ובטלה בהיתר היתר הוי לא דלדידהו וממילא דמי כזרוק לזרוק

 אבל בלח לח בתערובות זה וכל יוחנן לר׳ א״ל וכך הר״ן סברת
 ביטול ע״י באיסור שתאכלנו דעד טעמא דאיכא ביבש יבש

 וכ״ע לרבנן ר״ש בין כלל מחלוקת ליכא בזה גמור בהיתר תאכלנו
 דשיל״מ דהוי בהא ס״ל ר״י וגם דשיל״מ דהוי בטל דלא מודים

 ביבש יוחנן לר' מיירי דבכורים דמתני׳ בע״ה הכל א״ש והשתא
 ולא דשיל״מ דהוי ר״י דמודה ביבש ביבש דביצה סוגיא וכן ביבש
 במינו בין מדאמר בלח בלח דמיירי בפסח בחמץ התם אבל .בטל
 ס״ל בטל בתרי חד במינו דיבש בלח והיינו בנו״ט שלב״מ בין

 לזרוק העומד כל דל״א וס״ל ר״ש על דפליגי דר״ש כחכמים
 הרמב״ן שהביא )עג:( דע״ז ההיא שפיר נמי ואתי דמי כזרוק
 בין במינן בין שבתורה איסורי! כל תרווייהו דאמרי ור״ל דר״י
 איסורו כך התירו משוס וקאמר ויי״נ מטבל חון בנו״ט במינן שלא
 בי! מדאמר לח בתערובות דמיירי יל״מ משוס הטעם אמר ולא

 הר"! לטעם ליתא דלדידהו דר״ש כרבנן וס״ל בנו״ט כו׳ במינן
מא״ס דבהל׳ עפי״ז הרמב״ם דעת וא״ש .שפיר ובטל כנ״ל
 דכהתירו הטעם כלל הביא ולא יל״מ משוס בטבל הטעס הביא

 חמך התלמוד חשב שלא דנוה כתב המשניות ובפי׳ איסורו כך
 א״כ בזמן התלוי איסור דהוי משום ויי״נ טבל שחשב כמו בפסח
 וכמו איסורו כך כהתירו משוס טבל דטעם יוחנן כר׳ דס״ל משמע
 דבפי׳ א״ש הנ״ל ולפי .חסד תורת בעל הרב בזה שהעיר

 דבכ״ש ביבש בפסח חמך נמי דליחשב שקשה מה תי׳ המשניות
 וקאמר בלח לח מדין אלא מיירי דלא וכ״ת דשיל״מ משוס לכ״ע
 לפרש א״א דע״כ בכ״ש הוי אלו ובשנים בנו״ט הוי האיסורין דבכל

 דאוסר והא בנו״ט הוי התירא לגו איסורא בנפל ביי״נ גס דהא כן
 וא״כ )עג.( שם בנמ׳ כדאמר איסורא לנו בהתירא היינו בכ״ש

 דהוי וטבל יי״נ לבד בנו״ט בלח לח איסורין דכל סתם אמר איך
 לגו איסורא בנפל בנו״ט בלח לח יי״נ גס והא במשהו בלח לח

 איסור בהם אין שבתורה איסורין כל פי׳ דהכי ע״כ אלא התירא
 בנפל והיינו בכ״ש אפי׳ איסור בו מצינו יי״נ אבל מם׳ יותר

 בחמץ גס דהלא להרמב״ס הוקשה והשתא איסורא לגו התירא
 מתרץ זה ועל ביבש יבש והיינו בכ״ש איסור בו מצינו בפסח

 מה דיקשה אלא בזמן התלוי איסור דהוי המשנה בפי׳ הרמב״ס
 דשיל״מ דהוי בלא״ה ליה תיפוק איסורו כך להתירו בטבל הוצרך

 בלח בלח דשיל״מ ל״ל דר״י צ״ל וע״כ .דנדריס בברייתא וכדקתני
 מטעם בכ״ש אוסר לח דטבל וקמ״ל .וכנ״ל דר״ש כרבנן דס״ל

 דחמץ דס״ל בהלכותיו הרמב״ם אבל איסורו. כך דכהתירו אחר
 דעומד דכיון כר״ש בהא דקי״ל משוה היינו דשיל״מ הוי בפסח
 א״כ בלח אף בטל ולא מב״מ בהיתר כהיתר הו״ל היתר להיות

 הוצרך דלא כמו איסורו כך כהתירו לטעס בטבל כלל הוצרך לא
בטל לא לדידיה זה דמטעס דשיל״מ זולת אחר לטעם בטבל ר״ש

: בלח ולא ביבש לא

 לי נראה היה הקדושים ז״ל הרמב״ן דברי אילולי אמנם )ל(
 דהתוס׳ והיינו .ז״ל הרמב״ס בדעת אחר ביאור

 דמדאורייתא ואור״י ח״ל כו׳( מדאורייתא ד״ה )ד: בפסחים כתבו
 מרשותו ויצא הפקר הוי שבטלו דמאחר מטעם סגי בעלמא בביטול
 מדאורייתא שלשה בפני הפקר בנדרים דאמרי׳ והא כו׳ ומותר

 שלשה בפני הננפקיר יוחנן לר׳ ס״ל )מה.( שה בנדריה והנה .ח״צ
 באחד אפי׳ תורה דבר וס״ל ריב״ל פליג וע״ז כו' הפקר הוי

 מיי׳ בהגהות מפורש וכ״ה ג׳ תורה דבר בעינן דלר׳יי משמע
 ראיתי וכן כלל ביטול מהני לא יוחנן לר׳ ולפי״ז חו״מ( מהל׳ )פ״ב

 גמור וטעות הוא בורכא דא אבל בספרו כן שכתב אחד למחבר
 ולאכול פסחו את לשחוט דהולך מתני׳ מוקי )מט.( בפסחים דהא

 בנדרים והתם .יוסי כר׳ בלבו מבטלו חמיו בבית אירוסין סעודת
 בסוגיא שם כמבואר יוסי כר׳ אתיא ג׳ בפני הפקר יוחנן ר׳ דאמר

 מ״מ תורה דבר שלשה בפני הפקר דא״ל מאן דאפי׳ כנוכח א״כ
 פסחים מסכת בריש כתב ז״ל הר״ן הנה אך .בחמץ ביטול א״ל
 דדבריס מהני $ כה״ג דהפקר דאע״ג בחמץ הביטול ענין על וז״ל

 לרשות דאתי עד כמתנה דהפקר יוסי לר׳ ותו דברים אינם שבלב
 ברשותו שאינו שאני דחמץ ותי׳ ביטול יוסי לר׳ מהני והיכי זוכה

 דעהא בגילוי ומש״ה ברשותו הוא כאלו הכ׳ ועשאו אדם של
 והנה .יעוי״ש כו׳ סגי בגויה זכותא דליהוי ליה ניחא דלא בעלמא

 )מט:( בקדושין שכתבו להתום׳ לק״מ שבלב מדברים שהקשה מה
 סהדי דאנן מלתא גילוי אלא כפול תנאי שא״צ דברים דיש ואור״י

 ב״י איסור משוס שהפקיר סהדי אנן וה״נ .עביד דהכי דאדעתא
 שבת לענין וקדרה נר גיגית הפקר גבי ל:( )ב״מ התום׳ וכמ״ש

 א״נ .כלים שביתת איסור יעשה שלא בלבו להו דמפקר סהדי דאנן
 בפיו הבטול דמוציא תל״א( )סי' התום׳ לדעת מאיר הבית כמ״ש

 אנו ודאי יוסי מר׳ הקושיא לענין אבל . דוקא לאו בלבו ומבטלו
 או זוכה לרשות דאתי לר״י דבעינן דלענין "ן הר לסברת צריכים
 סהדי דאנן מאי יועיל לא לזה מלתא ושא דאו ג׳ בפני הפקר

 או שלשה בעינן מ״מ בפירוש בפה מוציא אפי׳ או בלבו דמבטלו
 דאינו דכיון הר״ן כסברת לומר אנו ומוכרחים .זוכה לרשות דאתי

 ברש״י כמ״ש מה״ת ובהנאה באכילה שאסור דהיינו ש״א ברשותו
 א דעת בגילוי סגי ברשותו הוא כאלו הכתוב ועשאו כט:( )ב״ק

: בנויה זכותא דליהוי ליה ניחא דלא בעלמא

 משוס הוא הביטול דמהני דעיקר לפי״ז נ״ל מיהו אך )ך(
.בפסח חמץ שנתערב היכי א״כ .ש״א ברשותו דאינו

 ב״י איסור דלעני; ב״י באיסור עתה הוא מ״מ בע״פ שבטלו אף
 כמאן שנתבטלה דטומאה משא כמו דהוי מועיל ברוב הביטול אין

 וכ״ה מדאורייתא הוי ולהרמב״ם )כג.( בבכורות כדאמרי׳ דאיתיה
 אברהם )באשל הפמ״ג וכ״כ ביחד הכל שרואה יראה בל לענין

 כמ״ש שפיר מתבטל אכילה לענין והשתא תמ״ב( לסי׳ בפתיחותיו
 משהו כל אכילה דלענין כו׳( נבילה )ד״ה שם בבכורות התום'
 ודמי היתר ברוב בטל קמא קמא הבליעה בכית שנכנס ומשהו
 כיון דבריהם ופי׳ יעוי״ש כו' דטהור ונגע וחזר כשנגע למנע

 מחזיק הבליעה בית דאין ביחד איסור כזית להיות א״א דבאכילה
 דנתערב היכא וא״כ )יד.( בכריתות כדאמר זיתים משתי יותר
 פחות אלא איסור כזית אחת בבליעה להיות א״א היתר ברוב

 היכא מ״מ מה״ת אסור דח״ש ואף שפיר בטל ולכן .מכזית
 התערובות בשער בפמ״ג )ועי׳ תורה אס־ה לא ברוב דנתבטל

 לענין הביטול עכ״פ אסור אינו מדרבנן אפי׳ ולהתוס׳ ב׳( פ׳
 ולכן בטל לא ביחד הכל כשהוא אבל הבליעה בבית היא אכילה
 אסור בפסח שנתערב בחמץ לפי״ז והשתא .נתבטל לא ב״י לענין

 שמועיל מה מ״מ שבטלו אף הרמב״ס לדעת התורה מן בשהיה
 שאסור דהיינו אדם של ברשותו דאינו הר״ן מסברת הוא הביטול
 זו חען בתערובת וא״כ .דעתא בגילוי וסגי ובהנאה באכילה

 הוא הרי א״כ הבליעה בבית החמץ שיתבטל באכילה שמותרת
 שעשה הביטול אין מעתה וא״כ ממנו להנות יכול דהא ברשותו
 וכ״ת כנ״ל נתבטל לא ב״י דלענין בב״י ועבר מועיל למפרע
 דאיך חדא ז״א הפקר לו ומועיל ברשותו דהוא עכשיו נבטלנו

 להפקירו יכול היה אס אפי׳ ועוד .לאוכלו מחזיקו והוא הפקר יהיה
 להפקירו שיכול משוס אכילה לענין דשיל״מ החמץ לחשוב אין מ״מ

 . מתירין לו יש נקרא זה אין דמפקירו דכיון לאחה״פ ולהשהותו
 שיל״מ דבר אכילה לענין הוי לא שוב ב״י דעובר כיון לפי״ז עכ״פ

 מועיל מה א״כ וכ״ת להשהותו. דאסור הפסח לאחר שישהנו
 אינו זה בב״י קעבר כך ובין כך ובין בפסח שיאכלנו ב״י לאיסור

 השבתתו דלהרמב״ס משביתו הוא דבאכילתו י״ל ודאי דלהרמב״ס
 כדרך שלא משמע דתשביתו להרמב״ם לומר ואי! .דבר בכל

 דילפינן ס״ל הרמב״ס דהא כח:( )פסחים התוס׳ וכמ״ש אכילה
בטול



משנת שו״ת 66
 להשבית עשה מצות חו״מ( מהל' )בפ״ב וכתב מתשביתו בעול

 אינה עצמה דההשבתה מוכח כו' אכילתו איסור זמן קודם החמץ
 לא דתשביתו ומוכח אכילה איסור זמן לפני אלא אכילה איסור

 באכילה דשרי בתערובת הכא וא״כ אכילה ע״י מהשבתה מפקיע
 מבואר הרי אכילתו ע״י תשביתו מצות מקיים שפיר ב״י לענין
 ברשותו דאינו הר״ן מעעס לחמץ מועיל דהביטול דכיון לפי״ז
 דס״ל יוחנן ולר׳ יוסי לר׳ היינו אמנם דשיל״מ חמץ הוי לא ש״א

 שיבוא לא דא״צ כריב״ל דקי״ל לדידן אבל וכנ״ל ג׳ בפני הפקר
 החמץ היה ואפי׳ הדין מן בביטול סגי שלשה בפני ולא הזוכה ליד

 באכילה עכשיו דשרי אף בפסח חמן בתערובת וא״כ ברשותו
 בב״י יעבור שלא בע״פ שבטלו הביטול השתא גס מועיל מ״מ

 הרמב״ס כתב ויפה דשיל״מ אכילה לענין הוי ושוב מעתה גס
 אזיל לשיטתיה בנו״ט דס״ל יוחנן ור׳ בכ״ש ואוסר דשיל״מ דהוי
 לן דנפקא ס״ל הרמב״ס הא להקשות וחין .דשיל״מ הוי ולא כנ״ל

 הר״ן לסברת ל״צ יוסי לר׳ אף לדידיה וא״כ כנ״ל .מתשביתו ביטול
 הוא כאלו הכתוב דעשאו ומשוס הפקר מטעם מועיל דביטול
 דהמעיין ז״א . הוא דגזה״כ אלא דעתא בגילוי וסגי ברשותו

 מהני ביטול ולכ״ע ותוס׳ רש״י בין מחלק דאינו ירמה שם בר״ן
 ילפינן דלרש״י אלא הנ״ל דעתא הגילוי ומטעם הפקר מטעם

 מאיר בית בספר מבואר וכן לך יראה מלא ולתום׳ מתשביתו
: יעוי״ש תל״א סי׳

 שכתבנו בהאי דהנה אחר בסגנון קצת הדבר נ״ל וביוקר )ן(
 לענין ומתבטל בפסח דכשמחערב יוחנן לר׳

 דמי דאיתא כמאן דמיעוטא מתבטל אינו ב״י לענין אבל אכילה
 הפסח לפני שביטל הביטול אין מעתה הרי באכילה שמותר וכיון

 כיון דעת בגילוי דסגי הר״ן סברת מהשתא דליכא כלום מועיל
 לפקפק יש עדיין התערובת מכח ובהנאה באכילה מהשתא דשרי
 המרדכי מ״ש עפ״י זה בנדון דאיתא כמאן דמיעוטא הסברא בגוף
 בשבת ממנה למשוך שמותר ענבים של בגיגית דשבת פ״ק בסוף

 ואפי׳ בגיגית לענבים מוך מע״ש יצאו הרבה משקין שהרי לשתות
 שכבר היתר של במשקין הוא נתבטל הענבים מתוך בשבת יוצא
 דאפי׳ השבת לאחר עד להמתין שיכול לדשיל״מ דמי ולא יצאו

 נתערב ואח״כ מתחלה בעין כשהאיסור דה״מ בטיל לא באלף
 שיוצאין מעט אלא מעולם נכרו לא הני אבל במינו בהיתר

 עצים ואפי׳ מאתמול שיצאו היתר של המשקין עם שם מתערבים
 עצים עליהם שמרבה ע״י ביו״ט להסיקן מותרין הדקל מן שנשרו

 הובאו ודבריו יעוי״ש בעיניה לאיסורא דליתיה כיון ומבטלן מוכנים
 שנתערב קודם ניכר היה שלא דאיסור יעוי״ש ק״ב סי׳ יו״ד ברמ״א

 ניכר מ״ש הדבר בטעם להבין יש והנה .דשיל״מ משוס בו אין
 דעפ״י ונראה דשיל״מ לענין ניכר לא או שנתערב קודם האיסור

 שעד הטעם כתב דרש״י א״ש שיל״מ בדבר רש״י של טעמו
 איסורו זמן אחר גמור בהיתר תאכלנו ביטול ע״י באיסור שתאכלנו

 משוס היינו מעליותא הוא ביטול ע״י יאכלנו דלא דמה י״ל ועפי״ז
 מפני שנדחה אלא גמור להיתר ביטול ע״י נתהפך האיסור דאין
 טומאה אי ו:( )יומא בעלמא דאיפלגו למאי ודמי ההיתר רוב

 טהורים ולאתויי לאהדורי דנפ״מ בציבור הותרה או בציבור דחויה
 אטהוריס לאהדורי א״צ בצבור הותרה דאס אחרינא אב מבית
 ענין וה״נ אטהורים לאהדורי צריך דחויה טומאה ואי כלל.

 גמור אהיתר לאהדורי וצריך דחייה כמו הוא בתערובת הביטול
 החיסור דנדחה דאע״ג דאיתא כמאן מיעוטא דאמרי׳ נמי וזהו
 דאיתיה כמאן ולכן גמור היתר נעשה לא מ״מ התערובת מכח
 זה דכל די״ל המרדכי של טעמו היטב להסביר יש והשתא .דמי

 כמאן מיעוטא שנתבטל אחר אף ע״כ לפנינו אסור הוא כשכבר
 נולד כשהאיסור משא״כ איסור שם ממנו עבר דלא דמי דאיתא

 לחול יכול אינו נתבטל כבר האיסור דכשנולד כיון י״ל בתערובת
 קלוש טעס שהוא כיון נו״ט בר בנו״ט שמצינו כמו האיסור עליו

 וביותר שרי דהתירא ט״ט בר נו״ט וע״כ חדש איסור עליו יחול לא
 ליתיה דקפליט בעידנא נותר גבי )עו.( בע״ז למ״ש לדמותו יש

 כיון שנתערב זה בחמץ הנה והשתא יעוי״ש בעיניה לאיסורא
 פסק כשנתערב השתא אלא בב״י ואינו הפסח לפני ביטלו שכבר

 בב״י זה האיסור עתה נתחדש הרי א״כ אז שביטלו הביטול כח

או״ח ר״א
 דליתא כמאן מיעוטא ובכה״ג ובטל נתערב וכבר . זה בחמץ

 וצ״ל .האיסור עליו חל ולא דשיל״מ משוס בו אין טעמא דמהאי
 דאיתיה כמאן מיעוטא גווני בכל אלא זה חילוק ל״ל יוחנן דר׳ ע״כ

 דבר חמץ הוי לא יוחנן לר׳ וע״כ .בתערובת האיסור נולד ואפי׳
 בטעמיה הרמב״ס וס״ל במשהו דאוסר רבא אבל כנ״ל שיל״מ
 כמאן מיעוטא ב״י דלענין הנ״ל כחילוק ס״ל ע״כ דשיל״מ משוס

 ניכר האיסור היה אכילה לעני; אבל בתערובת נולד דהאיסור
: דוכתא בכל דשיל״מ כדין בטל ולא מקודס

 אחר במקום הרמב״ס דעת בעז״ה לבאר לי יש ובזה )ז(
 והס דבריו פשר למצוא נלאו לב חקרי גדולים אשר

 בבכורות הגמ׳ סוגיית לזה ונקדים )פ״א( הטומאה אבות בהל׳
 במים משיקו מע״ה ציר הלוקח נשיאה ר״י משום ר״ל אמר )כב.(
 להו טהרי השקה להו דעביד כיון נינהו מיא רובא אי מ״נ וטהור

 איכא מאי הוא טומאה קבולי בר לאו ציר נינהו ציר רובא ואי
 לא ירמיה א״ר ברובא להו בטלי הנך .דמיא מיעוטא הנך משום

 מינו את מין מצא לא לקדרה אבל פתו בהן לטבול אלא שנו
 לתוך שנפלה תרומה מאה דתרומות ממתני׳ ראיה ומייתי וניעור

 קב יביא שמא גזירה טעם מה עולא ואמר כו׳ טהורין חולין מאה
 ברובא אבטלינהו סבר זה ממין ועוד וקב אחר ממקום טמאין חולין
 טומאה אס א״ל וניעור מינו את מין מצא משהו האי דאיכא וכיון

 שנתערב כשר אפר איתביה .טומאה עוררת טהרה טומאה עוררת
 לא מקלה אפר רובא ואי לטמא הרוב אחר הולכין מקלה באפר

 מטמא לא דבמנע נהי דמי דאיתא כמאן טומאה וא״א מטמא
 במגע מלטמא טהור ריב״ח אמר עלה איתמר הא במשא ליטמא

 בטלה נבלה מסדא ר׳ והאמר עוד ופריך .במשא מטמא אבל
 אבל במגע מלטמא טהור אריב״ח עלה ואתמר כו׳ בשחוטה

 ששפעה גסה בהמה אומר ראב״י דתנן והא .במשא מטמא
 מטמא אינו ר״א ותני הבכורה מן ונפטרה תקבר ה״ז דם חררת

 במשא תטמא מטמאה לא דבמגע נהי אמאי במשא ולא במגע לא
 הניחא סרוחה טומאה דהו״ל הכא שאני דלמא וקאמר אשתיק

 לכלב עד קלה וטומאה לגר עד חמורה טומאה דאמר פדא לבר
 לכלב עד זו ואחד זו אחד דאמר יוחנן לר׳ אלא לגר חזיא לא הא
 בכאן הרמב״ם דברי והנה הסוגיא הצעת ע״כ לכלב מזיא הא

 בשר כתב י״ג הל' הטומאה אבות מהל׳ דפ״א איגרי מרפסן
 ושוב יוחנן כר׳ והיינו טהור לכלב מלאכול ונפסד שהבאיש נבלה
 נמי זהו כו׳ אדם לכנאכל ראוי ואינו מעיקרו סרוח בשר י״ד בהל׳
 ט״ז בהל׳ ושם .מעיקרו סרוחה נבלה מלגר שם דיליף יוחנן כר׳

 דלר׳ וע״כ .ברוב בטלה שהיא לפי כו׳ דם חררת ששפעה בהמה
 מטמא ולא דליתא כמאן הוי וניעורה חוזרת אינה טומאה יוחנן
 בשחוטה שנתערבה נבלה י״ז בהלכה כתב איך א״כ .במשא אפי׳
 מטמא הכל ואין בשחוטה הנבלה בטלה השחוטה מן רוב אס

 טומאה דס״ל ירמיה כר' וזהו נטמא הכל נשא אס אבל במגע
 דמטמא כתב הל״ד( מפרה )פט״ו אפר בדין וכן דאיתא כמאן
 הל״ה( )פט״ז אוכלין טומאת בהל׳ פסק הציר דק ובעיקר .משא

 וכ״ז וניעור. מינו את מין מצא לקדרה אבל ירמיה כר׳ להדיא
:הנ״ל דבכורות הסוגיא הצעת לפי זא״ז כסותר נראה

 שביארנו מה דלפי בע״ה הכל יתיישב הנ״ל לפי אמנם )ח(
 ניכר האיסור היה אס בין דשיל״מ לענין החילוק

 שנולד אלא מקודם ניכר האיסור היה שלא לבין .שנתערב קודם
 כמאן מיעוטא אמרי׳ קודם האיסור דבניכר משוס .בתערובת

 שנעשה קודס שנתבטל בתערובת האיסור בנולד אבל .דאיתיה
 טומאת לענין לחלק יש ה״נ דליתיה כמאן מיעוטא אמרי' איסור
 מקלה באפר שנתערב כשר מאפר מידי יקשה לא והשתא .משא

 אמרי' ולכן מקודם ניכרת הטומאה היה דהתס בשחוטה ונבלה
 לא דם מררת ששפעה בהמה אבל דאיתא. כמאן טומאה ביה
 דם המררת נפילת דקודס שנתערב קודם ניכרת הטומאה היה

 יצא שלא עד נפל היה שלא בעולם טומאה שוס היה לא עדיין
 כמאן מיעוטא אמרי׳ לא ובהכי .מעורב הוא וכבר העולם לאויר

 ברוב ונתבטל שנתערב עד הטומאה עליו מלה דלא כיון דאיתא
מאי דלפי משום יוחנן לר׳ בקשיא שפיר בגמ׳ מסיק ומ״מ .כנ״ל
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משנת ׳תשו
 היינו ע״כ דשיל״מ הוי ולא בס׳ בטל בפסח דחמן לר״י דס״ל
 וע״כ כנ״ל בב״י עלי׳ וקאי דמי דאיתא כמאן דמיעוטא משוס

 שנולד או שנתערב מקודם האיסור ניכר אם בין מחלק דלא
 בטומאה גס אמרי׳ אי יוחנן לר׳ א״כ שנתערב אחר האיסור
 יקשה .ב״י איסור גבי דאמרי׳ היכי כי דאיתא כמאן מיעוטא
 .יוחנן לר׳ בקושי' דמסיק וזהו במשא מטמא לא מ״ט מראב״י

 כרבא דקיי״ל מאי לפי אבל ,יוחנן נר׳ אלא הקושי׳ אין ומ״מ
 דשיל״מ דהוי משום היינו הרמב״ס דעת ולפי במשהו בפסח דחמץ
 מיעוטא אמרי׳ לא בתערובות האיסור דבנולד לן דסבירא ע״כ

 דאיכא דם חררת משפעה מראב״י דלק״מ ודאי .דאיתא כמאן
 אמרי׳ מקודם הטומאה דניכרת דהיכי בהכי בטומאה גס לחלק

 מקלה באפר פרה ואפר חו״נ בציר ולהכי דאיתא כמאן טומאה
 שנתערבה נבלה וכן במשא מטמא מ״מ ברוב שנתבטל אף

 אבל .שנתערבה קודם ניכרת הטומאה הוי הני דבכל בשחוטה
 דאיתא כמאן מיעוטא בתערובת הטומאה שנולדה בדראב״י

:מטמא לא במשא אף ולהכי

 קודם ניכר היה שלא בדבר המרדכי סברת ובליקר )ט(
 בשעה״מ מצאתי .בדשיל״מ אף שבטל שנתערב ׳ ׳

 )נח.( דנדריס מסוגיא שהקשה כ'( הלכה יו״ט מהל׳ )פ״ה
 אמרו כו' שיעור חכמים בהן נתנו לא דשיל״מ כל אומר שמעון ר׳
 שיעור חכמים בה נתנו ולא מתירין לה אין שביעית והלא לי׳

 אמרתי לא אני אף להם אמר במינה בכ״ש אוסרת השביעית דתנן
 כדשיל״מ דהו״ל הר״ן ופי׳ בנו״ט. לאכילה אבל לביעור אלא

 ששית כגון בגדולין אפי׳ מיירי ושם הביעור קודם לאוכלו דאפשר
 מה והרי השביעית ד״ה שם הר״ן כמ״ש בשביעית שנטעו

 בכלל הוי ואעפי״כ שנתערב קודם ניכר היה לא בגדולין שנתוסף
 מ״ש ע״פ ליישב ונ״ל .הנ״ל המרדכי כדברי שלא וזה ול״ב דשיל"מ
 גדלה שהבהמה דמה מוקצה לאיסור ד״ה )לז:( בביצה התום׳
 דא״ל למאן וא״כ .מוקצה איסור בי' שייך ביו״ט שמנונית ומוסיף
 שמנונית איכא הא ביו״ט בהמה שחטינן היכי באמת קשה מוקצה

 וקשה .הבהמה בכל דבטל ע״כ וצ״ל מוקצה דהוי ביו״ט הנתוסף
 בתערובת נולד דהאיסור כיון ע״כ אלא ול״ב דשיל״מ הוי הא אכתי

 מוקצה דא״ל יהודה דר׳ ומוכח .דדשיל״מ חומרא בי׳ אמרי׳ לא
 חומרא בי׳ לית בתערובת הנולד באיסור וס״ל אר״ש פליג ע״כ

 המרדכי ראיית עיקר והנה מוקצה דל״ל לטעמי׳ ור״ש דדשיל״מ
 מוקצה א״ל דר״מ וכיון .הדקל מן שנשרו דעצים מתנה מדר׳ הוא
 בי׳ לית בתערובת שנולד דאיסור ע״כ לדידי׳ מוכח יהודה כר׳

 פליג יהודה ור׳ היא דתנאי שמעון מר׳ ולק״מ דדשיל״מ חומרא
 הרמב״ם דעת לפי דפליגי ורבא יוחנן דר׳ י״ל ועפי״ז .כנ״ל עלי׳

 דס״ל מוקצה ל״ל יוחנן דר׳ אזלי לשיטתייהו דשיל״מ הוי חמץ אי
 כר״ש סבר מצי שפיר וא״כ )קנו:( בשבת כמ״ש כר״ש הלכה

 ס״ל רבא אבל .בתערובת שנולד באיסור נמי שייך דדשיל״מ
 למימרא כו' תכנום לא אשה רבא דרש )לג.( ביצה יהודה כר׳

 לא בתערובת שנולד דאיסור מוכח וע״כ .כו' ס״ל כר״י דרבא
 והיינו .ביו״ט בהמה שחטי׳ היכי דאל״כ ל״ב דשיל״מ בי׳ אמרי׳

 מיעוטא אמרינן אי תלי׳ דדשיל״מ דהא כנ״ל חמץ גבי פלוגתייהו
 ביו״ט מוקצה דס״ל משום כרבא הרמב״ס ופסק דאיתי' כמאן
 ולכן דליתא ככנאן מיעוטא הוי בתערובת שנולד דבאיסור ומוכח

 יהודה לר׳ קשה בלא״ה הא וכ״ת דדשיל״מ. חומרא בו אין
 בטל לא במינו מין ס״ל איהו הא ביו״ט שחטינן היכא בהמה

 הבהמה כל בכ״ש אוסר מוקצה דהוי ביו״ט שמתוסף מה וא״כ
 התום' מ״ש ע״פ י״ל מיהו .במינו כנין איסור תערובת דהוי

 אלא אסור לא פי' בעלמא דזיעה ציר שאני ד״ה )צט:( בחולין
 בטל במינו דמין יהודה ר' מודה בדרבנן כנוכח א״כ מדרבנן

:דרבנן ומוקצה

 בסברא תלי בטיל לא דדשיל״מ דטעמא הנ״ל ולפי )י(
 קושי׳ עוד לי נתיישב דמי דאיתא כמאן דמיעוטא

 לר״נ טבי לי׳ רמי )לד.( דבתמורה והיינו הרמב״ס בדברי אחת
 ופטר נזיר משער כו' הסיט מלא האורג ורמינהו יקבר הנזיר שער
 בשער כאן בשק כאן ר״ש אמר הכי א״ל כו׳ השק ידלק בשק חמור

לר או־ח ר־א
 הרמב״ם והנה .בציפרתא ר״פ אמר ברובא שק ליבעל א״ל כו׳

 המסקנא. נגד דהוי לכאורה קשה וא״כ בציפרתא הך השמיט
 שנהנה למשא דמי שק לענין דהכא בלא״ה לשנויי דאיכא י״ל אמנם

 ר״פ משני ולמה .דמי דאיתא כמאן מיעוטא וא״כ השק מכל
 אמאי אסורה וספיקא פריך )ג:( דבביצה י״ל אמנם .בציפרתא

 בחלף בטיל לא אמחי א״כ ופריך טרפה בס׳ ומשני לקולא דרבנן ספקא
 שבמנין דבר כל דאמר קציעות דליטרא תנא תנא האי ר״פ ומשני
 לא באלף אפי' דדשיל״מ שם מסיק ור״א בטל לא בדרבנן אפי׳
 בדרבנן אפי׳ דביל״מ ל״ל דר״ס משמע א״כ .בדרבנן אפי׳ בטיל
 והנה דמי דליתא ככנאן מיעוטא דבדרבנן ס״ל ע״כ וא״כ ל״ב

 כמ״ש לתקלה חיישינן דבקבורה משום ידלק דבשק נזיר בשער
 מיעוטא לר״פ ס״ל ובהא דרבנן איסורא רק והוי שם ברש״י
 דקיי״ל למאי אבל .בציפרתא לשנויי ומוכרח דמי דליתא כמאן

 דבלא״ה אלא בציפרתא לשנויי א״צ כר״א ל״ב כרבנן אפי' דדשיל״מ
 דמי דאיתי׳ כמאן ומיעוטא למשא דדמי משוס בטל לא

בדרבנן: אפי׳

 בסברת למעלה במ״ש בגו דברים עוד בע״ה לנו ויען )יא(
.דדשיל״מ לחומרא ליכא האיסור ניכר דבלא המרדכי

 אהא השואל לו הקשה נ״ג( סי׳ יו״ד )ח׳ תניינא בנוב״י דהנה
 אלא דשיל״מ מקרי דלא ס״ט( סי׳ יו״ד בב״י )הובא לראב״י דס״ל
 לא אני אף דנדרים מההיא לע״ע אסור שהוא למה הותר א״כ

 שאפשר כיון דשיל״מ חשוב הביעור דלפני כו' לביעור אלא אמרתי
 חשוב ואפ״ה כלל נאסר לא עדיין הביעור קודם והרי עתה לאוכלו

 ורבינו בצע״ג ונשאר ראב״י על וק׳ הרי״ף כדעת ומוכח דשיל״מ
 בדברי אלא דשיל״מ הטעם נזכר לא כי לו השיב נוב״י בעל הגאון
 פירושים י״ל לראב״י אמנם הרי״ף כשי׳ סובר ודאי והר״ן הר״ן

 לק״מ שם המבוארים הפי' ולפי דנדריס הנ״ל הגמ' בדברי אחרים
 ע״כ דהר״ן הנוב״י מדברי שמבואר ומה .הנ״ל המרדכי על גס
 דגס י״ל למעלה שביארנו מה לפי הנה הראב״י של דינו ס״ל לא

 ונתערבה בל״מ ג״י ששהא בחתיכה הראב״י של לדיני מודה הר״ן
 מטעם אלא מטעמי׳ לא אך דשיל״מ משוס בה שאין באחרות

 שנתערב קודם ניכר הי׳ שלא דאיסור כהמרדכי דס״ל והיינו אחר
 של חדש שם יחול דלא למעלה כמ״ש והטעם דשיל״מ בגדר אינו

 'שנתערבה בעת החתיכה הרי וה״נ .ברוב שנתערב אחר איסור
 ויהי׳ כשיבשלנה האיסור יחול ומתי בצלי או באומצא לאכול כנותרת

 ודמי בתערובת נולד האיסור יהיה אז והלא ממנה דמה נפרש
 .ברוב שנתערב אחר לחול לאיסור כח ואין הנ״ל לגיגית ממש
 כבר הנה בגידולין אף דאוסר סברא האי ל״ל דר״ש דמוכח ואף

 שעה״מ קושי' בזה ליישב והרווחנו .ור״י ר״ש נחלקו שבזה ביארנו
 מבוקעות בחטים בתשו' שפסק מה סותרים שדבריו הר״ן על

 הר״ן דברי ולפי בפסח ולאכול לטוחנס מותר בהיתר ס׳ יש שאם
 המחבר בן והביאו הפסח לפני לאכול שיכול דשיל״מ הוי בנדרים
 אחר שנתבקעו בחטים מיירי בתשו׳ שהר״ן ותי' שם בנוב״י

 בתי׳ הועיל ולא שנתערבו קודם ניכר האיסור הי׳ דלא שנתערבו
 בתערובת האיסור נולד דאפי׳ מבואר בנדרים הר״ן דמדברי כלום

 א״ש הנ״ל לפי אלא בגדולין התם מיירי דהא דשיל״מ בכלל הוי
 ולכן מוקצה דא״ל כר״י ביו״ט ס״ל הר״ן אבל לר״ש דזהו

 חומרא בי׳ לית בתערובת האיסור דנולד לומר אנו מוכרחים
 הוי לא בתערובת החמץ דכשנולד י״ל שפיר והשתא דדשיל״מ.

 שנתערבו אחר החטים שנתבקעו כלל לומר שא״צ ובאמת דשיל״מ
 כיון בתערובת נולד שהאיסור חשוב קודם נתבקעו אפי׳ אלא

 שכבר דבר על לחול לאיסור כח ואין ההיתר בזמן שנתערב
 ההיתר בזמן שנתערב חמץ כגון האיסור חלות קודם נתבטל

 כח ואין ובטל מעורב הוא כבר האיסור זמן דכשבא כדין ונתבטל
 ס״ק במשבצות ס״ט סי׳ יו״ד בפמ״ג להדי' )וכ״כ לחול להאיסור

:נתבטל שכבר כיון ל״ה(

 הר״ן דברי שעל העצומה הפליאה ג״כ יתיישב ועפה )י□
 אסור הצלי עם שאפאה דפת )נב.( בנדרים

 בטל ולא דשיל״מ הוי מ״מ מלתא לאו דריחא אף בכותח לאוכלה
 מאוה״ג חשו׳ )עי׳ עליו האחרונים כל והקשו במשהו. אפי'

 רע״א



משנת 68
 גמלים צמר דכלאיס( )רפ״ע ערוכה ממשנה קפ״ט( סי׳ רע״א
 בעל איך מותר הגמלים מן רוב חס זב״ז שערפן רחלים וצמר

 לדעת ול״ב בהיתר היתר הוי והא גמלים בצמר רחלים הצמר
 הצלי עם שאפאה בפת דבשלמא שפיר ליישב יש הנ״ל ולפי הר״ן
 התערובת קודם הבשר על חיסור הל דמ״מ בעל דלא י״ל שפיר

 וא״כ בעצמו הבישול נאסר דבב״ח בחלב לבשלו שאסור דהיינו
 שמותר היתר מיהת דהוי וכיון שנתערב קודם ניכר האיסור
 וכן .מקודם בו שהי' האיסור בעל לא לכן עצמו בפני לאוכלו

 ומלה המים על שיש הר״ן דמייתי בעיסה שנתערבו ומלח מיס
 משוס איסור מהס בעל לא ולכן לתחומן חון להוליכן איסור

 בכלאים משא״כ כאן לאוכלן היתר מיהת דהוי בעיסה שנתערבו
 אסור בפשתן נתערב אס אלא פשתן עס לערבן כלל איסור דאין

 של האיסור נולד ואימתי דכלאיס( רפ״ח במשנה )וכמ״ש ללבוש
 נולד א״כ בפשתן ונתערבו בצ״ג הצ״ר שנתערב אחר הלבישה
 היתר בתערובת חפי׳ שרי וזה ברוב שנתערב מחר האיסור
 בתשו׳ הר״ן שהוכיח מה ג״כ מיושב ובזה מתחלה. בהיתר

 רחלים וצמר גמלים דצמר ממשנה מחומציס ההיעיס דין הנ״ל
 ותרווייהו שנתערב קודם ניכר הי׳ לח שהאיסור להם אחד שעעס

 האיסור ניכר היה דהתס בתנור הצלי עה שאפאה לפת דמו לא
 ג״כ י״ל זולפי״ בחלב. הבשר לבשל שאסור שנתערב קודס

 האיסור ניכר דהתס מחומציס לחעיס דמי דלא דשביעית בההיא
 דפירות היתר בפירות שביעית פירות בתערובת שנתערב קודס

:שביעית בקדושת לאוכלם צריך הביעור זמן קודם אפי׳ שביעית

 שדחה ל״ח( )סי׳ מוהרע״א מאוה״ג בתשו' וראיתי )יג(
 מחומציס חעים על הנ״ל בתשו׳ הר״ן ראיית

 דמי דלא צ״ג עם שערפן רחלים דצמר ממשנה דבעל הפסח לפני
 בצמר שפיר ונתבטל בפשתן לערב עליו חיסור שם רחלים דצמר
 דקודס בחמץ משא״כ פשתן בו לערב והותר הזה האיסור גמלים

 בפר״ח גס כ! ומצא בעל דלא י״ל חיסור שייכות בו חין זמנו
 לחילוק מודה ע״פ בעצכנו הר״ן דהא ומתמיה .תמ״ז סי' או״ח

 למ״ש בתשו׳ נחית לא דהר״ן אף .הרי״ף בשי' בנדריס לפמ״ש זה
 קשה ומ״מ בעל בהיתר היתר דהוי אף זמנו קודם דחמז דפסק בנדרים

 רחליס דצמר ע״כ אלא .דכלאיס מתני' יפרנס חיך בנדרים להר";
 כמ״ש דלא הר״ן דעת מזה והוכיח בפשתן לערבו עליו איסור שם

 בחלב חי׳ חלב נתערב דאס תערובות להל׳ בהקדמתו הפמ״ג
 ולפי בעל לא בהיתר דהיתר בשר עם לבשלו דאסור שחועה

 בשר עם לערבו עליו איסור שם מיד הוי חי׳ דמלב אינו הנ״ל
 .ז״ל מוהרע״א הגאון דברי תוכן זהו . דכלאיס לההיא ודומה

 בהיתר היתר עפי חשוב זמנו לפני “דממ הגאון מ״ש הנה
 לערבו עליו איסור שס רחלים שהצמר משוס וצ״ג צ״ר מתערובת

 הלא התערובת בעצם האיסור בגדיס כלאי וכי אתמהה .בפשתן
 וכשו״ע למעלה שהבאנו במשנה כמפורש בלבישה אלא חיסור חין

 אלא אסורים ואין ולקיימן לעשותן מותר בגדיס פלאי הל׳ בסוף
 סי׳ לעיל הרב דכ׳ והא שם הש״ך כמ״ש י״ל ואולי .בלבישה

 לחוש שיש בדברים היינו כלאים של דלכתחלה ס״א סוף ש״א
 בפשתן לערבו הצמר על איסור שם יש א״פ כו׳ בהן שיתכסה

 דהא כן לומר קשה בחמת אבל בו. שיתכסה בגד לעשות
 איסור יש דמדרבנן משוס יבעל ואיך בהיתר היתר הוי מדאורייתא

 הר״ן כמ״ש להחמיר אלא חכמים באו להקל ולח גזרה משוס בעשי׳
 רחמן סברתו יסוד על מתמיה אני ובלא״ה .כ״ש בפ' חמן גבי
 רחלים וצמר האיסור זמן מחוסר שהוא משוס בהיתר היתר הוי
 שמעינן איפכא אנן והא .מעשה ממוסר שהוא חף היתר הוי לא
 דאפשר אף לאתשולי מצוה דלאו דתרומה )נע.( בנדרים לה

 וביצה השאלה מעשה שמחוסר משוס דשיל״מ הוו לא לאתשולי
 דעכשיו אף מותרת תהא שלמחר משוס דשיל״מ הוי ביו״ע שנולדה

 לענין והכא ההיתר לענין דהתם ואף ההיתר זמן ממוסר הוי׳
 כן עכשיו הוא כאלו עפי חשיב זמן שמחוסר שמעינן מ״מ האיסור

 דבריו בסוף מ״ש גס .חיסירין ביטול לענין מעשה מממוסר
 ודס הפר דדס יקשה דאל״כ ^חילוקו להודות מוכרח דהר״ן
 הוי לא צ״ג עס וצ״ר בהיתר היתר דהוי משוס בעל לא השעיר

עס לערבו הצ״ר על איסור שס דיש משוס ע״כ בהיתר היתר

או״ח ר״א
 חי' חלב שלפי״ז וכ' בנדרים הר״ן דברי ניישב בזה וחשב פשתן עם

 בעצמו כתב הר״ן דהרי תמוה והדבר להר״ן בעל סמועה בחלב
 שם הוי דלא בשר ומ״ש דשיל״מ הוי הצלי עם שאפאה דפת שם

 שהוא ראיתי שוב אתמהא איסור שם עליו הוי וחלב עליו איסור
:הנ״ל בתשו׳ בזה התעורר בעצמו ז״ל

 ממשנה הנ״ל הקושיא תי׳ חסד תורת והמחבר )יה
 דמודה דנדריס הר״ן לשיעת דכלאים

 כמ״ש ל״ב דדשיל״מ דהעעס ביבש יבש בתערובת הר״ן
 אחר גמור בהיתר תאכלנו ביעול ע״י שתאכלנו עד רש״י

 בלח בלח אבל ביבש אלא שייך לא דזה דס״ל רק האיסור זמן
 גס כי כו׳ שתאכלנו עד שייך ולא גמור להיתר האיסור נתהפך

 זה ועעס .מב״מ לעעס היצרך ולכך גמור היתר הזי ביעול ע״י
 מ״מ במב״מ העצם בתר דאזיל יהודא לר׳ דגס ביבש שייך לא

 בלח לח אלא השעיר ודם הפר מדס גמרי׳ דלא בעל ביבש
 חיים דברי בעל בזה קדמוהו וכבר )פב.( ביבמות התוס' וכמ״ש

 באר בספרו יחי' מוהרי״א בדורינו המפורסם והגאון ע״ו( )סי׳
 משועעות שעיניו הזה המחבר הרב על ותמימי י׳( )סי׳ יצחק
 לקהות יש באמת אך .משמם כן הביא שלא האחרונים ספרי בכל
 שערפן דצ״ר ממשנה הראי' שהביא אמר הנ״ל בתשו׳ שהר״ן בזה
 חעיס באותן שאין שכיון להלכה נ״ל ולפיכך מסיק צ״ג עם

 ולשהותן הפסח קודם הכל לעמון שמותר מס׳ אחד המבוקעות
 הר״ן מדברי נראה והנה נ״ע( בסי' כזו תשו׳ עוד )ועי׳ בפסח

 כהתוס׳ להר״ן ס״ל ואס קמח והיותו העחינה אחר נעשה שהביעול
 בקמח דקמח דס״ל צ״ל ע״כ בעל מב״מ ביבש יבש יהודה דלר׳ הנ״ל

 מהא כן לומר ביבמות שס התום׳ שהוכרחו וכמו בלח לח הוי
 ראי' מייתי חיך וא״כ כו׳ חעיס קב לו שנתערב הרי בביצה דאמרי׳

 בהיתר בהיתר בעל ולא בלח לח דהוי קמח על יבש דהוי מצמר
 אמנם ברותח מיירי דביצה דסוגי׳ התום׳ כמסקנת ס״ל שהר״ן וי״ל

 הנה ודו״ק עיקר ראשונה דסברא בתוס׳ משמע כב: במנחות
 הר״ן דעת בישוב הנאמרים התירוצים כי כע״ה לדעת הרחנו
 נכון דבר הוא הר״ן דעת כישוב בע״ה ומ״ש . מספיקים אינם

בע״ה: וברור

 הרמב״ם לדברי מידי שייך לא הנ״ל כל הנה ולכאורה וטס
 הלכתא באמת אך בהם עסוקים שאנו

 לקושיא וישוב הרמב״ם דעת לפי מינה למשמע איכא גבורתא
 הרמב״ס על משנה הלחם הקשה אשר התלמוד מסוגיית אמרת

 בפ״א כ׳ משנה המגיד הרב הנה .אי״ה לבאר עתידים שחנו וכמו
 משום במשהו החמץ איסור עעס דלהרמב״ס ה' הלכה מ״מ מהל׳

 שעות משש בנתערב ה״ה זה עעס דלפי שכ׳ מי ויש דשיל״מ
 נראה פ״ד סוף שכ׳ רכינו ומדברי .במשהו שהיא בע״ס ולמעלה

 אבאר ושם בפסח לאוכלו אסור השנה מתחלת נתערב שאפי׳
 שנתערב דבר הרמב״ס כתב י״ב חו״מהלכה מהל׳ שבפ״ד והיינו

 כגון אדם כל מאכל שאינו או כלל לאדס מאכל ואינו חמץ בו
 אחר עד לאוכלו אסור לקיימו שמותר אעפ״י בו וכיוצא התריאקה

 לאוכלו אסור זה הרי כ״ש אלא החמץ מן בו שאין ואעפ״י הפסח
 נתערב שאפי' רבינו כדעת הגאונים מן והרבה הה״מ שם וכ'

 הנה .וניעור שחוזר בפסח לאוכלו אסור פסח קודם זמן כמה
 שחמץ מכריח אינו ל״ב דדשיל״מ זה דעעס נראה הה״מ מדברי

 היש דאפי׳ במשהו בפס׳ יאסור השנה ימות בשאר שנתערב
 שעות משש בנתערב אלא דשיל״מ מעעס מחמיר אינו שכ׳ מי

 הרמב״ס מלשון להוכיח להה״מ ס״ל מקום דמכל רק .ולמעלה
 ובאמת בכ״ש בפסח אוסר השנה מתחלת נתערב דאפי׳ בפ״ד

 לפני או בפסח נתערב לי מה דשיל״מ משום דהעעס כיון שקשה
 בע״ה ניחא הנ״ל לפי אמנם ולאבעל. דשיל״מ הוי מ״מ הפסח

 שם עליו יחול לא א״כ ההיתר בזמן הפסח לפני דנתערב דכיון
 שהכריח ומה .ברוב מעורב הוא שכבר אחר בפסח מחדש חיסור

 מתחלת נתערב דאפי׳ סובר דהרמב״ס ד׳ מפרק המגיד הרב
 גס כתב הרמב״ס דכלשון כלל מוכרח אינו בפסח חו״נ השנה

 סברת הביא תמ״ז דבסי׳ עליו וק' תמ״ב( )סי׳ בשו״ע המחבר
 כתב והע״ז הרמב״ס כדעת סתם וכאן חו״נ דאינו וס״ל החולקי;



משנת שו״ת
 הוא שבתוכו החמץ דשמא כאן מודים החולקים שאפי׳ שי״ל בזה

 דין שהוא במזיד עירב בין מחלק דהמחבר תי׳ והפר״ח מעמידו
 הובא רי״ו מדברי הוא זה וחילוק בשוגג עירב ובין התריאקה

 וא״כ דרי״ו חלוקה הנך ס״ל לא והמ״מ להעור א״ל וכן בב״י
 דחמך הרמב״ס שיסבור כלל הכרח שום אין והפר״ח להט״ז

 משמעות וכן במשהו לאסור בפסח חו״נ הפסח לפני שנתערב
 אחר בדבר שנתערב חמץ חו״מ מהל' בפ״א הרמב״ס לשון
 כו׳ בכ״ש אוסר הר״ז במינו שלא ובין במינו בין הפסח תוך

 לפירושו ובין הרמב״ס בדברי הה״מ לדעת שבין בכ״מ ועיי״ש
:בפשיעות א״ש הנ״ל ולפי מאוד דחוקים הרמב״ם דברי

 הלח״מ קושיית הביא חסד תורת בעל הרב והנה (1)ט
 דחמץ הרמב״ס על מא״ס( מהל׳ ט״ו )בפ׳

 חמך ליתני )עד.( בע״ז פריך מאי דא״כ דשיל״מ הוי בפסח
 אלא לשנות רצה ולא דשיל״מ דהוי משוס לי׳ תני לא דלמא בפסח

 לתקנת היינו דשיל״מ הוי דממץ דהא העלה ולבסון דשאל״מ
 שרי שבטל וכיון שיבטל צריך הבודק דאמר דרב משמי׳ יהודה ר׳

 מבטל היה לא המשנה דין לפי אבל דשיל״מ והוי הפסת לאחר
 א״ש והשתא דשיל״מ הוי ולא אסור הפסח עליו שעבר חמץ וא״כ

 הקושיא אצלי נתיישבה ובזה בפסח חמץ ליתני אמתני׳ בע״ז דפריך
 והנה .בנו״ט בפסח חמך דס״ל יוחנן מר׳ להרמב״ס המפורסמת

 וכמה כמה לכתוב סייעי׳ דמרי׳ גברא מרגיש ולא חלי לא כמה
 פשוט בדבר דבריו במסקנת נכשל ולהיות אחד בענין גליונות

 דע״ז אמתני׳ להרמב״ם המשניות בפי' מבואר דבריו שסתירת
 שלא ובין במינו בין בלבד בפסח וחמץ וז״ל כו׳ אסורין אלו שם

 שהוא לפי שבתורה אסורין דין מכלל יצא ואמנם במשהו במינו
 חיסורין כל כשאר בלבד לעצמו חוזר איסורו ואין קצוב בזמן

 סר הזמן וכשעבר בזמן תלוי הוא אבל בו הדבור שקדם שבתורה
 וטבל ביי״נ שהתנה כמו התלמוד בו התנה לא ולפיכך האיסור

 שבא מאוד פשוטה וכונתו ז״ל הרמב״ס עכ״ל שהקדמנו כמו
 דאמרי ור״ל ר״י וכן )עג!( בע״ז דמייתי בברייתא נקט למה ליישב

 בנו״ט במינן שלא בין במינן בין שבתורה האיסורין כל הכי שם
 במשהו דאסור בפסח מחמץ חוץ נמי נקט ולא .ויי״נ מטבל חון

 דחמץ ס״ל ר״י דהא לק״מ באמת יוחנן ר׳ ועל במינן שלא ואפי׳
 גס חשבה לא למה הברייתא על דהקושיא אלא בנו״ט בפסח

 בעל דברי ולפי מברייתא במשהו דס״ל לרבא וקשה בפסח חמן
 דר' תקנתא לפני היתה דברייתא לק״מ לרבא גס מסד תורת
 יש וביותר .דשיל״מ חמך הוי ולא שיבטל צריך הבודק יהודה

 י״ח סי׳ זה בענין קמייתא שבתשו' הנ״ל המחבר הרב על לתמוה
בברייתא חשיב לא דלהכי סובר שהרמב״ס זו ראי׳ בעצמו הביא

: דשיל״מ דהוי ס״ל דהברייתא משוס בפסח חמך

 לא דחמץ מסד תורת בעל הרב דעת שלפי ובאמת (1י)
 אבל בטלו בלא אלא יוחנן לר׳ דשיל״מ הוי

 בין בזמנו חמץ יוחנן ר׳ קאמר איך א״כ במשהו הוי בבטלו
 מינו לגמרי הס דשוי' משמע בנו״ט אסור במינו שלא בין במינו
 בטלו לא ובין בטלו בין במינו דשלא כלל שוו לא והא במינו ושלא

 חמץ הלכתא רבא דאמר קשה ועוד .במשהו בבטלו ובמינו בנו״ט
אלא כלל פליג לא ובאמת יוחנן אר׳ דפליג משמע כו׳ בזמנו

הוי והכי שיבטל צריך הבודק יהודה ׳ ר תקנת לאחר מיירי דרבא
חמך שיבטל צריך הבודק יהודה רב דאמר והשתא לומר צריך

דס״ל במינו דשלא משוס הכי למימר מצי דלא וכ״ת כו׳ בזמנו
 כל תורה דאמרה משוס אלא דשיל״מ מטעם לאו הוא במשהו
 מא״ס( מהל' )בפט״ו הרמב״ס כמ״ש חכמיס החמירו מחמצת

 מחמצת מכל דריש לא דאיהו משוס להחמיר יוחנן ר׳ ל״ל ובהא
 היתר אין שבתורה איסורין כל יוחנן ר׳ אמר דאר״א תערובות לאסור

 בל שאור אך אמר וזעירי נזיר מאיסורי מוך לאיסור מצטרך
 ופריך כל דדריש כר״א דס״ל מג:( )פסחיס בגמ׳ ומפרש תקטירו

 דר״א ל״ל יוחנן ר' א״כ כו' נמי בפסח חמץ לענין א״ה בגמ׳
 שלא דגם ס״ל וע״כ דר״א א״ל ורבא בשח״מ במין מחמיר לא ולכן

 במינו שלא חמך והלכתא לומר לרבא היה מ״מ .במשהו במינו
.במשהו נמי במינו שיבטל צריך הבודק ר״י דאמר והשתא במשהו

לה איח רא
:בע״ה הכל שפיר אתי הרמב״ם דעת בישוב למעלה ולפמ״ש

 בדעת שבארנו מה לפי שפיר יתיישב הלמ״מ קושיית לגם )יח(
 בי׳ שייך לא הפסח לפגי שנתבטל דח^ז הרמב״ס

 שנתערב קודס האיסור ניכר דלא משוש בפסח דדשיל״מ חומרא
 בפסח חמץ ליתני בע״ז פריך שפיר דהשתא היתר הכל היה דאז

 .דשיל״מ בחומר הוי דלא הפסח לפני נתערב דאפי' ולאשמועינן
 החיסור ניכר היה לא אפי׳ בטל לא שבמנין דדבר צ״ל דלפי״ז אלא

 בנוב״י המצל״ח בן מור״ש הגאון שמדברי ואמת .שנתערב קודס
 קודס ניכר החיסור דאין דהא דס״ל נראה בהג״ה( ח׳ סי׳ )יו״ד תניינא

 החשובים דברים שאר אבל דשיל״מ לגבי אלא מהני לא שנתערב
 הגאון קושיית שמתרץ שנתערב קודם ניכר היה לא אפי׳ בטלי לא

 שנתערב באו״ב ט״ז סי׳ בשו״ע מתיר דאיך בצל״ח נוב״י בעל
 מרובא דפריש כל אפי׳ וא״כ דשיל״מ הוי והא דניידי דנכבשינהו

 הבת ששמט קודם האס שנתערבה דמיירי ותי׳ .אמרינן לא פריש
 סברא האי מהני דשיל״מ גבי דדוקא הרי האיסור ניכר היה ולא

 נכבשינהו בעינן דמה״ט שיבטלו חיים לבעלי מהני לא מ״מ אבל
 קל״ג סי׳ יאיר חוות בתשו׳ אמנם )עג.( בזבחים כמ״ש דניידי

 )('חח חיים בעלי כמו מתבטלין שאין דברים לענין דאך מבואר
 באו״ה מפורש וכן .מתבטל ניכר האיסור היה דכשלא זו לקולא

 הביאו ל״ה( ס״ק ס״ט )סי׳ במשבצות פמ״ג ועיין ג׳( דין ז׳ )כלל
 שחוריס זמן )י:( מביצה לפי״ז להקשות יש אך • קצת בזה והאריך

 אמריני אי מ״נ בגמ׳ וקאמר אסורין שלשה ומצא שנים כו׳
 דמערב חד איכא הא נינהו אחריני לא ואי נינהו אחריני הא נינהו
 דהו״ל א״נ בטלי לא דבע״ח ותי׳ ברובא לבטל בתום׳ והקשו .בהו

 תיכך הזמנה לאחר מאתמול באו דלמא וקשה .בטל ולא דשיל״מ
 ולא דשיל״מ משוס לא וליכא הג׳ על האיסור שחל קודם ונתערבו

 כמ״ש בטל חשוב דבר וספק .מתבטל שאינו חשוב דבר משוס
 להתכבד הראויה חתיכה הוי אס דם׳ ברמ״א ק״א סי׳ יו״ד בשו״ע

 שאינו חשוב דבר דין זו בתערובות יש אס ס׳ הוי וה״נ בטל
 ס״ם הוי דהכא י״ל אמנם .דרבנן ס׳ דהוי משוס דהטעס מתבטל

 מעורב חד שמא את״ל ואפי׳ נינהו אחריני הג׳ כל שמא לאיסורא
 .בטל ולא האיסור שחל ביו״ט נתערב שמא מ״מ שהזמין בהני

 זה בכיס פרוטה )כא:( ממעילה והוא אחרת ראי׳ להביא יש אך
 וליבטל תימא בתום' והקשו מעל הראשונה את שהוציא כיון הקדש

 ע״י הוא מתירין לו שיש דבר וכ״ת שנפלה הקדש של פרוטה האי
 חד אלא דליכא וצ״ל הוא דרבנן דדשיל״מ למיגור ליכא הא פדיון
 הקשה והכו״פ .בטל ולא חשוב מטבע א״נ ביטול דליכא בכיס

 המררכי סברת להתוס' דל״ל והוכיח הגנרדכי על אלו תום׳ מדברי
 אני ובאמת מתירים לו ביש אך בטל האיסור ניכר שלא דכל

 האיסור ניכר דהוי שנפלה פרוטה על הקשו התום' הא מתפלא
 לדחות אפשר שהיה ובאמת דשיל״מ דהוי שפיר אפ״ל היה וע״ז

 דדשיל״מ זה תירוץ הקדש זה בכים פרוטה שאמר או מסיפא
 שכתבו מה מיהו שפיר דחו דבלא״ה אלא האיסור ניכר לא דהתס
 גס ע״כ צ״ל דזה בטל ולא חשיב דמטבע א״נ בתירוצם התום׳
דגבי ע״כ אלא האיסור ניכר לא והא זה בכיס פרוטה בסיפא

מיהו .האיסור ניכר היה דלא זו סברא מהני לא חשוב דבר
 ד״ה )סט. בב״ק כדמוכח הנ״ל המרדכי סברת ל״ל ע״כ התום׳

דדשיל״מ ואע״ג ברוב בטל היה דשמא ועוד שכ׳ כו׳( הנלקט כל
ואפ״ה תחלה האיסור ניכר לא דשם הרי כו׳ בטל לא באלך אפי׳
 ואי כלל ראי' אין מתום׳ וא״כ .מדרבנן ול״ב דשיל״מ דהוי ס״ל

 התום׳ כתי׳ י״ל ברובא וליבטל התום׳ קושיית לכו״ע דקשיא משוס
 זה תירוץ אמנם .דהתירא רובא וליכא בכיס חד אלא דליכא קמא
 אחת רק בכים שיהא מוכיח אינו המשנה דלשון הוא עיקר לאו ודאי

 דאין משמע ובגמ׳ הכיס כל שיוציא עד והולך מוציא סיפא מדקתני
 ומשגנעותי׳ ההקדש לשין משוס אלא לסיפא רישא בין לחלק טעס

 אלא ברובא ולבטל התוס׳ קושיית בתי' נקט לא דסכ״מ והראי׳
 דחד זה ותי׳ בטל ולא דחשיב משוס או דשיל״מ דהוי משוס או

 גדול דוחק שהוא הוא עיקר דלאו אלמא כלל הביא לא בכים
:המשנה בלשון

 טעמי׳ התם דמפרש )נה:( מיומא אחרת ראי׳ נ״ל שלב )יט(
חובה לקיני שופרות היה לא דאמר יהודה דר' ”

מפני
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 זוזי ד' וכברור ופריך בעלי׳ שמתו משאות משוס התערובות מפני
 אפתי וקשה ברירה ל״ל יהודה ר׳ ומשני נשתרי והני בימא ונשרי
 שמא דמיישינן וכ״ת קינק הרבה היה בשופר דהא ברובא נבטל
 .בטל ולא חדא כ״א בשופר יהיה שלא עד אחת חטאת של בעלי' ימות
 חטאות עוד בשופר שירבו עד שימתין תקנה איכא דאפתי ז״א

 האיסור לבטל כוונתן אי; הא לכתחלה איסור מבטלין דאין וכ״ת
 משוס צ״ל ע״כ אלא בשבילן שיקריבו לשופר המעות להשליך אלא

 האיסור ניכר היה לא הא קשה ואכתי דחשיבא בטלה לא דמטבע
 לדבריס ולא לדשיל״מ אלא זו סברא מהני דלא מזה ומוכרח

 יהודה לר׳ קיימינן דהכא לדחות יש לכאורה אך .שיתבטלו החשובים
 ביבש יבש ביבמות התום׳ דלשיטת ואף .בטל לא מב״מ ס״ל ור״י
 בו חזר בעצמו ור״ת ס״ל הכי מ״ע לאו מ״מ יהודה לר׳ אף בטל

 ז״א אמנס )כב:( ומנחות )עג.( בזבחים בתום׳ כמ״ש זו מסברא
 מב״מ דס״ל דלר״י דס״ל )כג.( במנחות חנינא לר׳ קשה דאכתי

 א״א והכא כמבטל להיות לבטל אפשר אס דוקא היינו בטל לא
 וע״כ .בטל מב״מ יהודה לר׳ וגס שיוכשר בעלי׳ שמתו לחטאת

 היה כשלא דאפי' ומוכח דמטבע חשיבות משוס בטל דלא צ״ל
 התום׳ מ״ש עפ״י לדמות יש מיהו ל״ב מ״מ מתחלה האיסור ניכר

 רוק דאין ההיא חייא כר' הוי לא חנינא דלר׳ שס ומנחות בזבחים
 אי ל״ק וא״כ יעוי״ש כיסוי דס גבי מ״ר מבטל מ״ר ואין רוק מבטל

 ממ״ש והוא מוכרחת ראי׳ נ״ל אמנם כר״ח. הוי לא זו נס
 עשרה נטל אחד שחלקו השותפין וכן )ל.( ובתמורה )נז.( בבכורות

 לברור י״ב וא״א ופריך חסורין הכלב שכנגד וכלב תשעה נטל וא׳
 דבטל נימא ברירה אין אפי׳ הא וקשה כו' כלב לגבי מנייהו חד

 בספר המבי״ט הרב וכ״כ בטלי לא דבע״ח משוס וע״כ ברוב
 דלא אף הרי גירושין( מהל' )פ״ג בשעה״מ הובא ספר קרית
 חשיבות משוס בטל לא ואפ״ה שנתערב קודם האיסור ניכר היה

 כ״א האיסור ניכר דלא המרדכי סברת מהני דלא ש״מ חיים בעלי
: החשובים דברים לגבי ולא דשיל״מ לגבי

לגבי דאף דס״ל האו״ה לדעת זו קושיא וליישב <3
דלא הנ״ל הסברא מהני החשובים דברים

דלא דהא ס״ל דאו״ה ע״כ צ״ל שיבטל שנתערב קודם ניכר
גיגית מנו מקודם כלל ניכר היה שלא היינו בתערובות ניכר
 מציאות והיה שנתערב קודם יין בשם מכונה כלל היין היה שלא

 להסביר ויש נתערב כבר יין לכלל משבא אבל ענבים והייט אחרת
 שלא אבל במינו היינו בטל דלא דדשיל״מ נודע דהנה ביותר הדבר
 לאוסרו באים דאנו שבגיגית ביין הכא י״ל ועפ״ז .בטל במינו
 היה כבר מב״מ משנעשה והלא ודשיל״מ מב״מ התערובות מכח

 בענבי' היין היה שכבר ואף האיסור בתערובות ונולד ובטל מעורב
 כרבא אזלי׳ שמא דבתר וקיי״ל יין ולא ענבים היה אז מ׳'מ מקודם

 גבי התם משא״כ בתערובות ממש נולד היין וא״כ )סו.( בע״ז
 נולד מיקרי ולא עליהם טלאים שם היה החלוקה לפני דגם טלאים

 במציאות הדבר היה מ״מ עתה נתחדש שהאיסור ואף .בתערובות
 דשבת בסופ״ק המרדכי לפון יתבאר ובזה .התערבו קודם גס

 בעין כשהאיסור דה״מ לדשיל״מ דמי דלא הנ״ל גיגית דין על שכתב
 כו׳ מעולם נכרו לא הני אבל במינו בהיתר נתערב וחח״כ מתחלה

 שמרבה ע״י ביו״ע להסיקן מותרין הדקל מן שנשרו עצים ואפי׳
 אע״ג בעיני' איסור; דלית כיון ומבטלן מוכנים עצים עליהם

 תמוהים והדברים ז״ל המרדכי עכ״ל בעי! הס המוקצים שהעצים
 התערובות לפני דגם תחלה ניכר האיסור היה עצים גבי דהא
 ליישב מאוד ונדחק הצל״ח ע״ז עמד וכבר נאסרים שנתלשו מעת
 דבר של דכללו בע״ה היטב יתיישב הנ״ל לפי אמנם המרדכי דברי

 קודם ולא התערובות בתוך במינו מי; שנעשה דכל סובר דהמרדכי
 כו׳ במינו בהיתר נתערב ואח״כ וכתב דקדק ולזה שפיר מתבטל

 אלא הכא לאשמועינן אתי דשיל״מ דין וכי במינו לומר הוצרך דמה
 הכא אבל התערובות קודם מב״מ שנעשה דוקא קאמר הכי

 העצים בתר נלך אס ואז גחליס שנעשו בעת העצים מן שנהנה
 גחלים דהוי השתא בתר הולכים וכשאט מבשא״מ הוי ניכרין שהי׳

 היה דלא שנתערב קודם האיסור ניכר לא הוי מב״מ ונעשה

או״ח ר״א
 שפיר ראיה המרדני מייתי והשתא שנתערב קודם איסור גחלי

 אכתי מ״מ איסורא קלי מקלי בגמ׳ דאמר דאף שנשרו מעצים
 שלא מעצים והס הגחלים מן נהנה דהוא בטל ולא דשיל״מ הוי

 גחליס השתא שהן מה דלפי משוס ע״כ אלא .מוקצה והוי הוזמנו
 דעציס דאיסורא איסורא קלי מקלי והיינו איסורן ניכר היה לא זה

 שנולד אנא שנתערבו קודם ניכר היה ולא גחלים אלא הכא ליכא
 ניכרים דהי׳ דגיגית לההיא ממש ודמי בתערובות גחלים היותן

 מדתא חמרא הרי כמקודם נדון דאם רק ענבים בעוד; מקודם
 כמו דני; דאגו אלא שם בע״ז לרבא מבשא״מ הוי בעינבא

 דשיל״מ בגדר הוי לא ולהכי בתערובת נולד והוי יין דהוו השתא
 רק היתר אז שהיה או באיסור תחלה ניכר היה אס בין חילוק ואין

:לא או אחר למין בתערובות נשתנה אס

 לשיטת ראי׳ הביא ד׳( )דף ביצה בחי׳ הצל״ח והנה )כא(
 ואין בכלים מסיקין )כט.( משבת המרדכי

 הו״ל פורתא בי׳ דמדליק מכיון הש״ס ופריך כלים בשברי מסיקין
 מוכני; עצים עליהם דמרבה מתנה כר׳ דעביד ומשני כלים שברי

 מיד שהרי איסורא קלי מקלי שייך ולא דשיל״מ הוי הא מ״מ והקשה
 שנתערבו דבעת כיון אע״כ ואסור כלים שברי הו״ל כ״ש כשמדליק

 ואין בתערובות האיסור כולד הוי שוב ונתבטל איסור עלי׳ היה לא
 הדבר היה דאפי' להוכיח לכאורה יש ומזה ל״ב דשיל״מ דין בהם
 בזה אין התערובות לאחר נתחדש שהאיסור רק מקודם ניכר

 חלוקת וכן הפסח לפני שנתערב בחמץ כן וכמו דדשיל״מ חומרא
 דהכא כלל דמי לא הנ״ל לפי אמנם .ותמורה דבכורות טלאים

 כלי שם כלי שברי אי ממ״נ עליהם שמרבה בעצים הכלי שמבטל
 ור״ש ר״י פליגי דבהכי מלאכה לעשות שראוי' משוס עלי׳ עדיין
 .מינו בשאינו מין הוי בעצים הש״כ הרי א״כ )קכד:( בשבת כמ״ש

 הרי א״כ העצים עם מב״מ הוו והשתא כעצים הוו כלים שברי ואי
 הנה אך . כנ"ל דדשיל״מ חומרא בי׳ ולית בתערובות המינו נולד

 קט״ו סי' יו״ר בטור המובא נכרים של בחמאה הרמב״ם לדעת
 בפני שעומד החמאה בתוך מתבטל שאינו הקוס מפני שאסור

 הכא א״כ .מתערב ואינו ניכר שהוא הרב״י שביאר וכמו עצמו
 במאי היתר עליהם כשמרבה יהודה לר׳ בהם שמסיקים בכלים

 אף הא מהני מאי א״כ הכלים על עצים כשמרבה אס עסקינן
 בהתערובות ניכרים הס אכתי כליס שברי ונעשו פורתא כשמדליק

 אחרים כלים בשברי להו דמערב מיירי ע״כ אלא בטלים ואין
 אס התינח וא״כ מתבטלי ושפיר ניכרים ואין מעיו״ט שנשברו

 הנ״ל כסברא י׳יל דשפיר ניחא כלל כלי שם עליהם אין כלים שברי
 והוי כלל תערובות בלא היה לא כלים השברי של מינן דמשנעשו

 התערובות עם מב״מ שנעשו מה דהיינו בתערובות האיסור נולד
 אף באמת אבל כג״ל מבשא״מ והוו כלים שהי׳ מקודם היה לא זה

 מלאכתן מעין עושין שיהיה כלים בשברי מוקצה לגבי בעי יהודה דר'
 עליהם כלי תורת מ״מ אותן מטלטלין אין מעיןמלאכה וכשעושין דוקא

 ברה״ר אפי׳ אמר ורבא )קכד:( בשבת וכמ״ש עליהם כלי ושם
 מיני׳ כלי שם פקע לא נמי בעלמא הוא כלי דבחצר כיון ופירש״י

 אלמא מע״ש בנשברו ומיירי שם התום' כמ״ש יהודה כר׳ ס״ל ורבא
 דהוי דאף לפי״ז מוכח א״כ השברים על כלי שס יהודה לר׳ דגס

 דקודם משום דשיל״מ הוי לא מ״מ מעיקרא בתר אזלי׳ אפי׳ מב״מ
 דמוכח לשיטתו להרמב״ם הנה והשתא .איסור היה לא שנתערב
 התערובות שנעשה קודם איסור היה דכשלא סברא דשבת מסוגיא

 כמו התערובות קודם במציאות שהיה ואף דשיל״מ משוס בו אין
 מוכח א״כ וכלב. טלאים וחלוקת הפסח קודם שנתערב חמץ

 המרדכי סברת ל״א חשוב דבר דלענין ותמורה דבכורות מסוגיח
 די״ל כנ״ל בפסח חמן ליתני בע״ז דפריך הנ״ל הקושיא ומיושב

 ליכא דשיל״מ דמשום הפסח לפני שנתערב בחמץ דהיינו שפיר
:כנ״ל איכא חשוב דבר ומשוס

הנה



משנת ש-״ת
ב ענף

יא תשובה
 הרמב״ס דעת הקודם ',בם בע״ה נתבאר כבר הנה לא(

 ועתה דשיל״מ. משוס בעל דלא בפסח חמץ בדין
 )ל.( בפסחים והתום׳ .בזה הפוסקים יתר דעת אי״ה נבאר
 דחמך חומרא משום במשהו לרבא בפסח בחמך העעס כתבו

 בכרת שהוא דחמך חומרא משוס הטעם ג״כ כ׳ כ״ש בפ' והרא״ש
 איסור רק דהוי הלילה עד ולמעלה שעות משש בחמץ פסק ולכן
 מיני׳ בדילי דלא משוס פי׳ ובע״ז .בס׳ מתבטל כרת ולא לאו

 .מיני׳ בדילי ולא דב״י מומרא משוס כתבו )צז.( בחולין והתום׳
 ומה ב״י משוס לומר בחולין התום׳ הוצרכו מה יפלא ולכאורה

 שלא דגזר ברב שפירש״י וכמו כרת חומרת מטעם לומר לנו חסר
 אמר דרבא משוס וי״ל . דכרת חומרא משוס מינו אטו במינו

 הערל ובפ׳ לאו איסור לי מה כרת איסור לי מה )קיט.( ביבמות
 חטאת של דחתיכה שם לומר רבא דבעי אהא פריך )פב.(

 טמאה חטאת וחתיכת כרת איסור דהוי משוס בטלה לא טהורה
 דאמר הוא רבא והא .לאו איסור דהוי משוס בטלה בטהורות

 בקושיא ומסיק כרת איסור ול״ש לאו איסור ל״ש בדאורייתא כל
 גרסינן דהכי רבא צ״ל מ״מ רבה איתא הערל פ׳ דבנמרין )ואע״ג

 הרשב״א( בחי׳ שס הגרסא היא וכך רבא בתרא בהאשה התס
 דבמשהו בחמץ הטעם לרבא לפרש להתוס׳ להו ניחא לא ומה״ט
 כל דאמר הוא רבא והא הכא נמי תקשי דא״כ כרת איסור משוס

 מדברי עכ״פ כרת. איסור ול״ש לאו איסור ל״ש בדאורייתא
 בחמץ בטל לא דדשיל״מ הא ס״ל דלא נראה האלו הפוסקים

 בפסח חמך גבי דשייך דדשיל״מ בטעמא דמודו י״ל אמנם בפסח
 משוס לפרש הוכרחו וע״כ מא״ל א״מ מינו תינח א״כ להו דקשי׳ אלא

 אחר מא״ס( מהל' ט״ו )בפ׳ כ׳ הרמב״ס ובאמת דחמך חומרא
 על תתמה ואל .בטל של״ב אכל במינו היינו ל״ב דדשיל״מ שביאר

 החמירו לפיכך תאכלו לא מחמצת כל אמרה שהתורה בפסח חמך
 מחמצת מכל בלאו חמך דתערובות כר״א דס״ל אזיל ולשיטתו בי׳

 וכן תמ״ב בסי׳ בשמו הטור )וכמ״ש איסורין בשאר משא״כ
 חכמים גס החמירו ולכן שם( בב״י הובא י״ז כלל בתשו' הרא״ש

 ס״ל הרא״ש אבל .במשהו של״ב אף לאסור חמך בתערובות
 הטור וכמ״ש תערובות לענין איסורין לשאר שוה דממך כחכמים

 במשהו בפסח חמך אמאי להם הוקשה ולכן להתוס' ס״ל וכן שם
וב״י בכרת חמך מומרת מטעם לומר הוכרחו וע״כ של״ב

:בדילי ולא

 בע״ז והתום׳ בפסחים הרא״ש ממ״ש להוכיח דיש אלא יט
 הלילה עד שעות נמש דחמך כו׳( רבא ד״ה )סו:

 בחמך דשיל״מ ס״ל הוי דאס דשיל״מ בחמץ דל״ל משמע בם' הוי
 מתירים לו יש דהא הלילה עד שעות משש גס במשהו אוסר היה

 דאחר תמ״ז בסי' כתב מקי״ח בעל הנה אך .הפסח אחר עכ"פ
 בטל לא דשיל״מ בכלל הוי לא לכו״ע בב״י עבר לא דאכתי שש

 השתא ביטול וע״י באיסור שתאכלנו עד אמרי׳ אכילה דלענין דנהי
 יעבור לא עתה יאכלנו אס מ״מ גמור בהיתר הפסח אחר תאכלנו

 בתשו׳ מ״ש ע״פ נ״ל שוב .בב״י יעבור בפסח וכשישהנו בב״י
 משום בדשיל״מ הר״ן בטעם ל״ז( )סי׳ יו״ד ח' אברהם ברית

 כל דס״ל שמעון כר' דהיינו מב״מ והוי היתר להיות שעומד
 כל ד״ה )עו: בב״ק התום' והנה ,דמי כעשוי לעשות העומד
 אושעי׳ א״ר או״ב דבפ' תמהו כו'( דמי כזרוק לזרוק העומד

 שחיטה דאמר לר״ש שמעינן מכדי כו׳ כר״ש דלא מתני׳ כולה
 כו׳ זרק דלא כמה דכל כו׳ נמי קדשים שחיטה שמה לא שא״ר
 אלא בשר משתרי דלא נהי שא״ר שחיטה לי׳ חשיב ואמאי

 לזרוק העומד דכל כזרוק הוי שחיטה משעת הלא הדם בזריקת
 דמי כזרוק אמרי׳ דלא כיון ב' בתי׳ התום' וכתבו :דמי כזרוק

 להמתין הוא דמצוה דפסחיס בפ״ק כדמשמע בכוס שיתקבל עד
 שעדיין השחיטה בנמר הלכך הנפש דם כל שיתקבל עד מלזרוק

 שמ״מ דאף הרי התום׳ עכ״ל דמי כזרוק ל״א הדס כל נתקבל לא
 ולא להתקבל הדס עומד דעכשיו כיון מ״מ לבסוף לזריקה עומד

לו ארח ר׳א
 דעומד בע״ם בחמץ וה״נ בסוף בתר ולא השתא בתר אזלי׳ לזרוק

 ולא השתא בתר אזלי׳ בפסח כרת איסור עליו להתוסף השתא
 מחוסר דמדמינן דכיון ניתר להיות עומד יהיה שבפסח בסוף בתר
 נתקבל שלא לדם בע״פ חמך לדמויי איכא ה״נ מעשה למחוסר זינן

:כנ״ל עדיין בכלי

 במוחלט שתפס ב'( )סי׳ חסד תורת בספר וראיתי )נ(
 טעמא ול״ל הרמב״ס על פליגי והרא״ש דהתוס׳

 למה התום׳ בטעם לפלפל מאוד והאריך בפסח. בחמך דדשיל״מ
 להתום׳ ס״ל אס תחלה וחקר דשיל״מ הוי בפסח דחמך ס״ל לא

 ונאסר החוזר דדבר ק״ב סי' יו״ד ברמ״א המובא המרדכי סברת
 החו״נ דדבר ס״ל דהתוס׳ ראי' והביא דדשיל״מ חוכנרא בו אין

 איכא שס דקאמר אהא )י:( ביצה מתום׳ דשיל׳ימ בכלל ג״כ הוא
 אי בטלי לא דבע״ח וי״ל ברובא ליבטל והקשו בהו דמערב מד
 הבא ליו״ט ונאסר מוזר ה״נ והא בטל ולא דשיל״מ הו״ל נמי

 משעה״מ לקומיס אלו דבריו הנה בטל ולא דשיל״מ הוי ואפ״ה
 כשלימות שעה״מ דברי הביא שלא אלא יעוי״ש( יו״ט מהל' )פ״ב
 ס״ל ראשו; תי׳ דלפי׳ בזה תלוים התום׳ תירוצי דשני שס שר

 התום' א״כ כהמרדכי דלא ס״ל אחרון תי׳ ולפי כהמרדכי להתוס'
 לפמ״ש בפסח לחמך דמי לא דמוקצה י״ל גס .בזה מסופקים עצמם

 בתערובות המעורב החמך על היינו ונאסר דחוזר דסברא למעלה
 שנתבטל ומה ברוב בטול משוס א״ל לאיסורו יוחזר ודאי ובפסח

 דחמך שסוברים להני ל״ל כלל איסור שם עליו מל ולא הפסח לפני
 לפמ״ש י״ל והשתא .הקודמת בתשו' כנ״ל דשיל״מ הוי לא בפסח

 לא דחו־׳נ דסברא בעצמו חסד תורת המחבר וגס האחרונים כל
 בהני והשתא מב״מ הוי דדשיל״מ הר״ן לסברת אלא שייכא
 בדלא ע״כ היינו הבא ליו״ט המעורב הגוזל תאסר אס גוזלות
 בעצמו( חסד תורת ובעל בשעה״מ )וכ״כ הבא ליו״ט להו אזמין
 ונאסרין שחוזרין במה מב״מ מכלל יצא ולא נאסרים כולן וא״כ
 איסור הכל הוי יו״ט ובימי היתר הכל הוי המול דבימי אלא

 והוי היתר ושאר נאסר החמך יהי' הבא דלפסח בחמך משא״כ
 והזכירה האחרונים שכ׳ הסברא לפי נמי י״ל ובלא״ה .מבשא"מ
 היינו מב״מ משוס דדשיל״מ דטעמא דלהר״ן חסד תורת המחבר

 משום הטעם לכו״ע אלא זה טעם ל״ש ביבש יבש אבל לח בדבר
 וחו״נ האיסור. זמן אחר בהיתר תאכלנו באיסור שתאכלנו עד
 ביבש א״כ הר״ן לטעם אלא דשיל״מ מומרת לבטל מהני לא נמי

 בכלל הוי לא ונאסר דמוזר דמשוס לומר כלל שייך לא ביבש
 כתבו שפיר ביבש יבש דהוי בגוזלות דמיירי התום' וא״כ דשיל״מ

 שלא ת״ה בעל על והתמי׳ הבא ליו״ט דחו״ה אף דשיל״מ דהוי
:כלום בזה העיר

 אחר במקום התום׳ משי' להוכיח יש לכאורה והנה )ד(
 לא גוזלות גבי דהכא עיקר דתוס' קמא דשינוי׳

 שם דביצה בסוגי׳ דאמר בהא קשה לכאורה דהנה דשיל״מ הוי
 הרוב. אחר הלך וקרוב רוב דאמר לר״ח לי' מסייע לימא )י:(

 דאורייתא סברות דשניהם שווים וקרוב דרוב נימא מסייעא והיכי
 הרמב״ס ובאמת .אסור ספיקא אפי׳ ודשיל״מ ספיקא הוי והכא

 ליישב אחר במקום וכתבנו דאסור מוכן ס' משוס הטעם כ׳
 לר״ח אפי' דמוכח דקורבא דס״ל הגמ׳ נגד הוא דלכאורה שיטתו

 כר״ח מגמ׳ ומוכיח דמוכח קורבא הוי והכא מרובא גרע לא
 לא מוכח דלא דקורבא דא״א עדיף דרובא מוכח דלא בקורבא

 בס׳ אפי׳ וא״כ מרובא עדיף דמוכח קורבא א״כ מרובא גרע
 דלא מקורבא עדיף דרוב אלא השקול ס׳ הוי דלא שרי מוכן

 שווים אלא מרובא עדיף לא דמוכח דקורבא שפיר י״ל וא״כ מוכח
 דקורבא ס״ל החום׳ אבל להרמב״ס זה וכל ואסור מוכן ס׳ והוי הם

 )כג:( בב״ב וכמ״ש חנינא ר׳ מיירי ובהכי מרוב גרע נמי דמוכח
 דמוכח קורבא דהוי לבנים מצא שמורים דזימן מהכא ראי׳ והביאו

 מנ״ל קשה וא״כ .נינהו דאינהו ומוכח שם הי' ולבנים שמורים דהא
 משום אסור וספיקן הס שווין דלמא הרוב אחר הלך וקרוב דרוב
 משום דשיל״מ הוי לא דמוקצה דהעיקר ע״כ אלא דשיל״מ דהוי

 והר״ן הכלבו לפמ״ש דהנה לדמות יש אמנם כנ״ל ונאסר דמוזר
 מוקצה ליכא עכו״ס דבשל ש״י( סי' שבת )בהל׳ יוסף ביתה הובאו
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 לר״ח מסייע לימא קאמר היכי א״כ לעכו״ס הכנה דין ואין

 הא כנ״ל דמוכח בקורבא ואפי' הרוב אחר הלך וקרוב דרוב
 הכנה דין ואין עכו״ס דהוו דעלמא רובא בתר ניזיל לפי״ז אדרבה

 שלו שהגוזל ידע העכו״ם אס דמ״מ י״ל אך .ושרי עכו״ס בשל
 ודאי וצריך שלו ואינו והפקר בעלים יאוש והוי לעלמא פרח

 מדעת שלא יאוש והוי ידע דלא או נתייאש כשלא אמנם . הכנה
 גבי והשתא ספק הוי וא״כ .הכנה א״צ יאוש הוי דלא דקיי״ל

 דמעלמא את״ל ואפי׳ אתהפיכו שמא ס״ס הוי כו' שחורים זימן
 הכנה וא״צ נתייאש ולא דעלמא רובא דהוו נינהו דעכו״ס אתי

 סי׳ יו״ד בש״ך )כמ״ש בדשיל״מ אך שרי דס״ס לעעמיה והר״ן
 בעל לא שפיר ברובא ולבעל דפריך בהא אבל נ״ו( ס״ק ק״י

 אפי' דדשיל״מ פשיעא מ״מ מוכן ס' דהוי דאע״ג דשיל״מ משוס
 אסורה וספיקא ביצה דריש בברייתא וכמ״ש בעל לא ספיקא

: אסורות כולן באלן! נתערבה ואס

 הוא עכו״ס בשל מוקצה דאין זה דין עיקר הנה אך )ך(
חיה מצודות אמתני׳ צדין אין פ׳ מירושלמי 1

 בר שמעון ור׳ רבה חייא ר' הירושלמי וז״ל כו׳ ודגים ועופות
 צריך העכו״ס אין אמר וחורנה הכן צריך העכו״ס אמר חד רבי
 דרב מה מן .דא אמר ומאן דא אמר מאן ידעינן ולא הכן

 א״ל והוא הויתה הן א״ל והוא רבה חייא ר׳ מתוקמא מבעי׳
 אין אמר דו הוי תאיניס מינה אכל והוינא עברה הות שיירתא
 אמתני' בגמ׳ דפריך )כ״ד.( ביצה ובפנ״י .הכן צריך העכו״ם
 מסורי לסתור מעשה כו׳ ומעשה כו' יעול לא כו׳ דמצודות
 הא לסתור מעשה בפשיעות פריך מאי ז״ל הקשה כו׳ מחסרא

 השמיעו זה דמשוס דאפשר וכ׳ .הכן א״צ עכו״ס דשל קיי״ל
 מ״מ בירושלמי מבואר דכן דאך משום זה דין הראשונים

 צריך עכו״ס דאין דל״ל משמע לסתור מעשה בגמ׳ מדפריך
 תי' אייגר זאביל מו״ה להגאון פז עערת בס׳ וראיתי .הכן
 יעלה שמא גזירה ד״ה התום׳ על )ג.( בביצה זו קושיא על

 אלו מ״מ בשלו לתלוש הנכרי דביד דאך הכא דשאני כו' ויתלוש
 בזה שייך לא ותו פה״נ איסור בכלל הן הרי ביו״ע הנכרי חולשה

 כיון בהש״מ איתקצאי דממילא פי׳ .הכן א״צ נכרי של לומר
 אך .פה״נ משוס לישראל אסורה תהיה הנכרי יתלשנה דאפי'
 באיסור תליה התם המוקצה דעיקר כן ס״ל התום׳ אמנם
 תיפוק דמוקצה עעמא ליה למה דהתס אסוגיא שהקשו .פה״ג

 וחצינא מרא דבעי בדבר מיירי דהתס ותי׳ פה״נ משוס ליה
 רק הפנ״י קושיית על תי׳ שם כתב ע״פ שבעל ובאמת יעויי״ש

 .הנ״ל התום׳ קושיית רע״א מאה״ג הגאון שם שתי׳ מה לפי
 ויהיה נצבה וגס קמה יהושע הפני קושיית התוס׳ דברי לפי אבל

 וממילא הכן א״צ עכו״ס דשל דירושלמי זה דין ל״ל דהתום' מוכח
 ליה כנסייע לימא בגמ׳ דאמר במאי לדוכתא קושיין דהדרא

 שוים וקרוב דרוב לימא הרוב אחר הלך וקרוב דרוב לר״ח
 שנולדה בביצה התם כמו להחמיר ספק הוי דשיל״מ ומשוס

:חול ס' יו״ע ם'

 הוי לא גוזלות גבי דהכא נימא אפי' באמת הנה אך )|י(
 דאפילו זו לקושיא כלל ארוכה מעלה זה אין דשיל״מ 1

 ואפילו אסור מוכן ספק קיי״ל דהא קשה דדשיל״מ סברא בלא
 ע״כ מודה דשיל״מ משוס אסורה דס׳ ביצה גבי דל״ל ר״פ
 גבי רק אלא )כ״ד.( לקמן וברייתא משנה דזה אסור מוכן דס׳

 דעיקר מכיון דשיל״מ משוס בס׳ לאסור דאין לר״פ ס״ל ביצה
 חמירא מוקצה ם' אבל דפה״נ גזירה משוס אלא אינה איסורי׳

 הביאו דביצה קמייתא בסוגיא בחו״י גס וכמ״ש דאורייתא כעין
 )סי׳ להראב״ד דעיס בתמים לפמ״ש הנה אך .ז״ל הרש״א
 דאין משוס לעכו״ס הכן דאין העעס זרחי׳ רבינו דעת קכ״א(

 אדס לכל מתחלה הראוי דבר ולהקצות לדחות העכו״ס ביד כח
 דלא וכש״כ ודחייתו העכו״ס דעת מפני לישראל אסור שיהא
 לא לעכו״ס הכן דאין ק״מ לא הנה ולפי״ז עכ״ל מסתמא אסרי'

 היה שלא בנצוד אבל יו״ע קודם בידו שהיה בדבר אלא שייך
 דחיית בלא ממילא מוקצה והוא הפקר של והיה כלל בידו

וכן וז״ל אחר עעס כתב בכלבו אכן מוקצה. שפיר והוי העכו״ס

או״ח
 לגוי הכנה ננשום דגוי דאוצר מוקצה משוס למינזר ליכא נמי

 לכל. הוא מוכן אחד לאיש מוכן שהוא וכיון אצלו מוכן שהכל
 בדבר משא״כ ברשותו שהיה עכ״פ היינו לפי״ז גס אך

 לומר שייך לא הפקר של תחלה שהיה לומר שיש הניצוד
:עליו העכו״ס של דעתו

 ממה דבר אמצא אולי האחרונים בספרי בחפשי (*)
 דאמר בהא שלי שהקושיא מצאתי בע״ה שהעירותי

 ז״ל האחרונים מספרי בהרבה כתובה היא לר״ח מסייע לימא
 ע״ש שהביא פז בעערת ת״ל מצאתי לעכו״ס הכן מאין תי׳ וגם

 כקושיא מסיק הנ״ל בספר הנה אך .או״ת בעל הנפלא הגאון
 בנופו אחד דס' כו׳ ואחרות ד״ה )ג׳:( בתום׳ ר״ת לשי׳ עדיין

 בדבריו הננעיין וכל .בדשיל״מ אפי׳ שרי בתערובות א׳ ום׳
 קושיתו מ״מ נפלא שכל וכעל גאון הי׳ ז״ל שהמחכר אך כי יראה

 א׳ ס׳ דאינו וגס כקל לדחותה ואפשר הדרוש ע״ד היא כאן
 נינהו אחריני אכול' לומר שיש מאחר בתערובות וא' כגופו

 )ד״ה שס שהתוס' קשיא הא קשיא אי אך כו' מ״נ בגמ׳ כדאמר
 וי״ל מתירים לו שיש כדכר לקולא תלינן וכי וא״ת כ׳ כו'( חד

 נינהו הני שמא ס״ס הוי והא מקשו ומאי .כו׳ ונשארו הואיל
 דעכו״ס שמא כינהו אחרינא תימא ואפילו לעלמא אזיל וחד

 הלך וקרוב דרוב מוכיח דמה״ע דשרי בדשיל״מ ס״ס והוי נינהו
 האומנם .מהר״י ועל הנ״ל תי׳ על תמיהא וזה כנ״ל הרוב אחר
 כו' היא רכי מתני׳ לימא בגמ׳ מדאמר התי׳ ולקיים לדחוק שיש
 פריך מאי א״כ נכרים כשל גס לספוקי דאיכא כהחלע מיירי ואי

 תקשי דאדרכה גדול דוחק הוא מ״מ .ס״ס דאיכא הכא שאני
 סיפא וגס .ס״ס דאיכא הכא שאני לימא פריך מאי גופה אגמ׳

 י״ל מיהו .ס״ס נימא אסורים הקן לפני ומצא הקן כתוך דמתני'
 משובך שמא לספוקי ליכא א״כ הרוב אחר דהלך לר״ח אי דממ״נ

 בתר ניזל ה״נ וכ״ת רובא. בתר דאזלי׳ מעלמא אלא אתו זה
 דלא אינו זה דעלמא רובא דהוו הם עכו״ס ושל דעלמא רובא
 )עמוד בתום' ועיי״ש )כ״ג.( ב״ב וכמ״ש ריס מל׳ יותר שייעי

 נכרים ושל ישראל של איכא .ל' דבתוך אלא כו׳( בדליכא ד״ה ב'
 אזלי׳ זה דשובך לקורבא מנגד דרובא כיון ומ״מ השקול ם׳ והוי

 לאביי וכן .עכו״ם של או ישראל של אם אחד ס' רק והוי בתרי׳
 כלל למתלי ליכא א״כ שם וכרבא עדיך קורבא ואי בדך דמשני

 הראשונה הקושיא גם י״ל והשתא אחד ס׳ רק והוי בעכו״ס
 )מריש'( בדך או הרוב אחר דהלך כר״ח דס״ל אי דמתני׳ דע״כ
 .אחד ס׳ אלא וליכא גופי' שובך בשל הכא לספק ליכא וא״כ
 במקומם ונשארו דהואיל ותי׳ לקולא הלי׳ וכי התוס׳ דמקשו וזהו

 נמצא כאן אלא מקורבא עדיך דזה והיינו לקולא תלי׳ בכה״ג וודאי
:קצת דחוק ומ״מ .כ״ה

 לר׳ פריך )כ״ג.( בב״ב דהנה אחרת דרך בזה נ״ל לכן )ח(
 ממתני׳ הרוב אחר הלך וקרוב רוב דאמר חנינא 1

 ואע״ג השובך בעל של הוא הרי אמה חמשיס בתוך הנמצא ניפול
 מג׳ חיץ סיפא אימא א״ה בדליכא מינה דנפיש אחריני דאיכא

 הב״ע נפל מההוא וודאי דליכא ואי מוצאו של הוא הרי אמה
 יכול שאינו בגוזל במדדה מתרצה מתני׳ כולה ופירש״י במדדה

 השובך בעל של אמה נ' תוך הלכך מעע מעע בדידוי אלא לעוך
 יותר מדדה אינו המדדה דכל מינה דנפיש אחריני דאיכא ואע״ג

 חון יצא וזה מנ׳ יותר דא״מ דכיון מוצאו של נ' של וחוץ מנ׳
 למיזל ואיכא מפריח בתורת לי׳ וקס מדדה מתורת לי׳ נפק לג׳

 או ע״כ מוכח מתני' מהך והשתא עכ״ל דעלמא רובא בתר
 ואזלי׳ במדדה דמיירי או .הנוקשה וכסברת קורבא בתר דאזלי׳

 ספיקא ורובא דקורבא כלל לומר אין זה אבל וכר״ח רובא בתר
 שג ברישא אמאי דמקשה כס״ד אי ממ״נ דא״כ שווים ושניהם הוי

 של ומחצה השובך לבעל ומחצה הוי ספיקא הא השובך בעל
 במדדה מיירי ואי .יחלקו שניהם מחצה על מחצה כמו ננוצאו
 דאין מבעי השובך בעל של מחצה מוצאו של לנ׳ חון אמאי
 חזקה ליכא במציאה דהא המע״ה הוא דספיקא דכיון לומר

 בין נמצא בסיפא משמע וכן חון ד״ה שם התום׳ כמ״ש דממונא
 המוצאו ואפי׳ בסתמא דמיירי ואך יחלקו מע״מ כו׳ שבכות שני



לז 1ארי רא משנת
 מסייע לימא הכא קאמר שפיר וא״כ .השובכין מבעל א' הוא
 .ב דב ממתני לומר שווים דשניהם עדיף ב דרו לר"ח לי'

 בפסח דחמן דס״ל התום' מדברי להוכיח יש רלראורה )ט(
 בפסחי׳ כתבו התום׳ דהנה דשיל״מ הוי לא

 במשהו גרסי' דלא ר״ת אומר ועוד כו' רבא אמר ד״ה )ל.(
 כר' בחמץ גס רבא וסבר לי׳ גרם דלא בה״ג משמע וכן כרב
 שלא אמינא דהוי משום כר״י הל' בהדיא פסק דלא והא יוחנן
 בפסח דחמץ להתום׳ ס״ל דהוי וא״א כו׳ בזמנו אלא כוותי׳ פסק

 עעינא דהוי משוס כר״י בהדי׳ פסק דלא אמרו איך דשיל״מ הוי
 בפסח דממץ משוס לגמרי יוחנן כר׳ למסבר לי׳ א״א רבא הא

 סבר ור״י בפסח בחמץ ל״ב דדשיל״מ דקיי״ל כיון במשהו במב״מ
 גורס שאינו דכיון לדחות יש אך .בנו״ט שלב״מ ובי; במינו בין

 אסור שלב״מ ובין במינו בין סתם אמר דרבא אלא כרב במשהו
 כלוס רבא מזה יזכור ולא לשא״מ מינו בין חלוק שיהי׳ סברא אין
 יוחנן כר׳ סבר הוא דגס ע״כ כרב במשהו גרסי' לא דאי אלא

 י״ל כרב במשהו גרסי' אי אבל .דשיל״מ הוי לא בפסח דחמץ
 מדברי עכ״פ דשיל״מ. משוס הוי מב״מ דבתערובות שפיר

: ל״ב בחמץ דשיל״מ דל״ל ברורה ראי׳ אין התום׳

בפסח דחמץ דס״ל מהרי״ף ראי׳ ת״ח בעל הביא סוד )י(
 ושמואל עוקבא דמר אפלוגתא דכ׳ דשיל״מ הוי לא *׳

 איפסקא דלא וכיון .ממש נתבקעו בעינן אס )נו׳.( בפסחים
 דאורייתא ס׳ דהו״ל לחומרא עבדינן בהדיא הלכתא מלתא בהא

 ולא בישולא בהדי משתכחי אי אבל בעינייהו למיכלינהו והנ״מ
 אסרינן לא במשהו דרבנן חמך תערובת דאיסור כיון נתבקשו
 ס״ל דהרי״ף וא״א לקולא דרבנן דס׳ משוס בישולא לההוא
 הביא ושוב לחומרא דרבנן ספיקא אף דשיל״מ הוי דחב״פ
 ואח״כ לקולא דרבנן ם' דהוי ג״כ כ׳ שתחלה התרומה מספר

 ם׳ דהוי אע״ג אסור מוכן ס׳ הלא עלה לרבינו קשיא אבל כ'
 התום׳ מבעלי והוא לחומרא אזלי' יו״ט אחר שיל״מ כיון דרבנן

 שנודע ב' ס״ק קפ״ג סי׳ נדה להל׳ בקו״א הגר״ז רבינו )וכמ״ש
 לתרץ ורצה התום'( בעל ר״י רבו של מדותי׳ תרומת שתרס
 לחומר' בדשיל״מ ספק לס״ל דדינא דבספיקא דס״ל הרי״ף דעת
 בין דשיל״מ בס' חילוק שיש סובר שהרי״ף שא״כ שדהה אלא

 .זאת מלבאר הרי״ף שתיק הוי לא דדינא לס׳ במציאות ס׳
 דברי לבאר יש דהנה .מהרי״ף זו ראי׳ לדחות נראה ולענ״ד
 ס׳ דהוי אע״ג שכ׳ כו' אבע״א ד״ה )מ״ה:( בעירובין התום׳

 אפי' דדשיל״מ ביצה בריש אשי ר׳ ואמר מתירים לו שיש דבר
 והנה עכ״ל. הקלו בערוב דבריהם בספק אפי׳ בעל לא באלף

 גס ר״א מסיק ל״ע בדף דהא תמוהיס לכאורה אלו דברים
 דספק ר״א יליף ביצה ובריש בטל לא באלף דדשיל״מ ערוב לגבי

 אפ״ל ואיך תלי' בהא הא וא״כ בטל דלא מהא אסור דשיל״מ
 יליף איך א״כ תערובת לענין והחמיר ם' לענין הקילו ערוב דנבי
 האחרונים כל ע״ז ועמדו .מתערוכות ס׳ ביצה בריש ר״א

 דבריהם דפי' ותי׳ .ע״ז עמד חסד תורת בעל שגס וראיתי
 אס היתר שוס להם אין דעכשיו הכא רק היינו הקילו דבערוב

 לא זה יו״ט לאחר היתר להס שיהי׳ ומה באוקיינוס שביתה קנו
 בסוף התם משא״ב .הבאה לשנה לאיסורו שחוזר יל״מ חשוב
 חין ולאכלו להוליכו אסור שפיר כאן לאוכלם היתר שיש ביצה

 דהשתא כ׳ איך מאוד עליו ונפלאתי דשיל״ס. דהוי כיון לתחום
 נגד זה והא .כאן לשתותם אפי' והיינו היתר שוס להס אין

 בשוגג לתחום חיץ שיצאו פירות )מ״א:( עירובין ערוכה גמרא
 יעיי״ש במקומן פלא בגמ׳ לה ומוקי יאכלו לא במזיד יאכלו

 קנסינן דלא הראי׳ שס שדחו ואף .כת״ק דהלכתא שכ׳ ובתום'
 לא כרבנן הלכתא דסובר מר״פ הראי׳ מ״מ מזיד אטו שוגג

 יש אס שס שהם במקום יאכלו בשוגג פי׳ שרש״י ואף .נדמה
 .אסור עצמו אדם דלאותו המהרש״א ודקדק כו׳ שעירב אדס

 בעבים מ״מ ט״ו( ס״ק ת״ה )סי' במג״א גס הובאו רש״י ודברי
 בעל שכדברי וראיתי .זה או זה בשביל דבאו לומר שייך לא

 גס ונפלאתי מקוטנא להגאון רענן זית בספר ג״כ כ׳ חסד תורת
הסד תורת בעל זה דבר שביאר מה שלפי גס ומה .כנ״ל עליו

יוד

 משום הקילו בעירוב לומר התום' דברי בכוונת מאוד דחוק הוא
 קולא זה אין דא״כ הבאה לשנה שחו״ג דשיל״מ כאן שייך דאין

:דעירוב

 דידוע והיינו באו״א התום׳ דברי ליישב נראה ולעלף )יא(
 הוא הא' בדשיל״מ טעמים שני דאיכא

 אחר תאכלנו ביטול ע״י באיסור שתאכלנו דעד דרש״י טעמי'
 דברי ולפי מב״מ משוס הר״ן וטעס גמור. בהיתר איסורו זמן

 התוס׳ כמ״ש במב״מ בטל יהודא דלר' ביבש ביבש הנה הר״ן
 ביבש דשיל״מ בטל ה״נ העצס שס בתר דאזל )פ״ב.( ביבמות

 אלא לאוסרו שייך אין הר״ן מטעס דשיל״מ ס׳ וכן .ביבש
 .דשיל״מ בס׳ גס כו' שתאכלנו עד שפיר שייך רש״י מטעם
 מתערוכות יל״מ ס' כיצה כריש שפיר ר״א יליף דלעולס והשתא

 עדשתאכלנו דהטעס ככציס ביצה התס כמו כיכש יבש והיינו
 בלח בלה אבל טפי המיר דם' ואפשר בתערובות כמו בס' שייך

 דאמר הא והשתא מתערוכות ס' ללמוד אין הר״ן טעם דאיכא
 ומלח מיס היינו כטל לא דשיל״מ ערוכ גכי כיצה כסוף ר״א

 לא וכזה .ככולו יפה ונכלל שנתערב כלה לח כמו דהוי כעסה
 מכ״מ כמו דהוי הוא דדינא איסורי[ מכשאר יותר כעירוכ הקילו

 דשיל״מ כס׳ הקלו דבעירוב כעירוכין התום' ומ״ש .כטל דלא
 כו׳ שתאכלנו עד רש״י טעם אלא שייך לא דגם׳ משוס היינו
 כתערוכות גס לפי״ז וכאמת קל איסור דהוי בערוב הקילו וכזה
 שווים וספיקא ביבש יכש דתערוכת הקילו כערוב כיכש יבש

 במנחות התום' לפמ״ש להקשות יש עדיין הנה אך בדשיל״מ.
 בטל במב״מ כיבש דיבש הנ״ל מסברא בו חזר דר״ת )כ״ב:(

 י״ל אמנם הנ״ל קושי׳ הדרא א״כ .ליבש לח בין חילוק דאין לר״י
 לר׳ ס״ל ר״ת חזרת לפי שס כתבו דהתוס׳ לק״מ לר״ת דגם
 דיל״מ כלל הר״ן סברת ל״ל ע״כ וא״כ אזלי' מבטל דבתר יוחנן
 וכמו אזלי' בטל בתר דסבר למאן רק דזהו מב״מ משוס אסור

 הוי ר״א דמשני בביצה ושס .הקודמת בתשוב׳ בזה שהערנו
 שאמר כמו אליבי׳ אזלא דהקושי׳ שס יוחנן לר' היינו דשיל״מ לי׳

 ספיקא דדמי וודאי יוחנן ולר׳ .יוחנן לר׳ אלא לר״ל הניחא שס
 אבל כו׳ שתאכלנו עד הוא טעמא דחד דשיל״מ לענין לתערובת

 ור״א .אזלי׳ מבטל דבתר כנ״ל ע״כ יוחנן לר׳ ס״ל לא מב״מ
 דקיי״ל לדידן היינו דשיל״מ דהוי עסה גבי ביצה בסוף דאמר
 לדידן והשתא .כ; הרי״ף לדעת שפ׳ כמו ג״כ דהר״ן כטעם

 .אסור ספקו דדשיל״מ אשי ר׳ סברת עיקר לכל כלל הכרח אין
 לדידן הא .בברייתא דקתגי אסורה ספקא דקשיא משוס ואי

 דהקושי' אלא לרבה הגיחא שס כדאמר לק״מ הכנה דס״ל דקיי״ל
 שכ״כ וראיתי .מש״ז משוס הטעם דס״ל יוחנן לר׳ רק היא

 אסור דשיל״מ דם' להלכה סובר דהרי״ף הכרח דאין שס בצל״ח
 ראי׳ ג״כ הביא והצל״ח .כמ״ש הסוגיא שא פי׳ שלא אלא

 קסברי דשיבסר בצפרא אכלו ר״א דבי רבנן )ס״ח:( ממנחות
 דל(י אלמא לספיקא חיישי׳ הלכך ופירש״י דאורייתא בחו״ל חדש
 דלהלכה ע״כ אלא דשיל״מ דהוי ואע״ג אכלי הוו דאורייתא לאו

:שרי דשיל״מ דם׳ מודה ר״א גס

 אסור דשיל״מ דם׳ להרי״ף ס״ל דאפי׳ לפרש ג״ל שןיר )י□
)פ״א המלך בשער מ״ש עפ״י .שאני חמך מ״מ

יוחנן דר׳ דטעמי׳ יוסף ראש הרב בשס ה'( הל׳ חו״מ מהל׳
יל״מ חשיב דלא משוס היינו דשיל״מ דהוי אף בטל חמץ דס״ל
הוא המעורב כשהדבר אבל עצמו מחמת הוא כשהאיסור אלא

 הוא מותר עצמו דהוא דשיל״מ ל״א בהא הזמן מחמת אסור
 שאני ביו״ט שנולדה וביצה לעולם היתר לו אין בו שנאסר וביום

 כאסור הו״ל שנולדה אחר מעולם הכושר שעת לה הי' שלא
 בטל לא דדשיל״מ הר״ן לשיטת שייך לא שזה ונ״ל .מעיקרו

 שעת לו שהי' כיון דאדרבה .היתר דשניהם מב״מ דהוי משוס
 ולא היתר יותר הוי בזמן תלוי אלא עצמי איסורו ואין הכושר

 כלל הר״ן טעם ול״ל אזלי׳ מבטל דבתר ס״ל דר״י אלא טפי בטל
 הר״ן טעם משוס הוא דשיל״מ הוי בפסח דחמך דס״ל אגן אבל
 שמטעם מאחר והנה .ול״ב יל״מ הוי הכושר שעת לו שהי' ואף
 ס״ל ע״כ בתערובות כ״א כספק להחמיר שייך לא הר״ן של זה

להרי״ף



ר־א משנת 74
:דשיל״מ משוס בו ואין להקל הוי דרבנן בחמץ דס׳ להרי״ך

 וסה״ת והרמב״ן הרמב״ס דדעת הנ״ל מכל היוצא הנה ת(
 והרא״ש התום' ומדברי דשיל״מ הוי בפסה דחמץ

 כ״ש ׳בפ כ׳ דהמרדכי רק בחמץ דשיל״מ דלס״ל כ״כ הכרע אין
 משוס בו אין ונאסר החוזר דדבר חייס רבינו בשס תקע״ג סי'

 פסק בת״ח שהרמ״א נודע האחרונים דעת והנה .ל״ב דשיל״מ
 הביא ומג״א כהרמב״ס דעיקר וכ׳ חלק והמש״ל המרדכי כדעת

 עליו חלק והוא כהרמב״ם נקה״כ דברי מ׳ ס״ק תמ״ז בסי'
 כדעת להחמיר כ׳ והפר״ח .כהמרדכי עיקר ס״ל הח״י וכן

 שחוזר משוס דשיל״מ הוי דלא מהרא״ש נראה ושכן המרדכי
 ושכן דחמץ חומרא משוס במשהו דאוסר העעס אלא לאיסורו

 הרא״ש דמדברי בע״ה בארנו וכבר .להחמיר עיקר לו נראה
 בפסח דחמץ ראי׳ אין בס׳ בעל דבע״פ ממה וגס .הכרח אין
 הרמב״ם דברי לגמרי לדחות שאין נראה וע״כ .דשיל״מ הוי לא

דדינא: בספיקא ונידון מהלכה וסה״ת והרמב״ן

יא תשובה
ג ענף

 הפוסקים מחלוקת הקודמים בסי׳ שנתבאר אחה )א(
 משוס הוי אי בעל לא דחמץ בעעס וסברותיהם

 הסברות שבין הנפקותא לבאר יש דחמץ מחומרא או דשיל״מ
 בין לדינא חלוקים ששה חשב מסד תורת בעל והנה .הנ״ל

 ב׳ ולמעלה שעות משש בע״פ שנתערב חמץ א׳ הנ״ל הפוסקים
 הוי דאי ס״ס ה׳ משהו ספק ד׳ ביבש יבש ג׳ נוקשה המן

 ו' ס״ח( ק״י )סי׳ הרמ״א כמ״ש לצורך כ״א להתיר אין ישל״מ
 להתיר אין שיל״מ דבדבר נ״ז( ס״ק ק״י סי׳ )ביו״ד הש״ך לפמ״ש

 הוי אי בחמץ ה״נ א״כ לים מהם אחד בנפל בתערובת
 אחרות נפקותות עוד נראה ולענ״ד בזה. להתיר אין דשיל״מ

 אבל באכילה רק אינו דשיל״מ משום הוא האיסור אס כגון
 אס אבל מתירים לו אין שוב בשהיה נאסור דאם מותר בשהי׳

 להשהו׳ אך אסור דחמץ חומרא מצד הוא במשהו האיסור
 ז׳. נפקותא והיא הכל. לשרוך וצריך תמ״ז( סי' )ריש הרמ״א וכמ״ש

 הפסח שיעבור עד להתקלקל עתיד המאכל באם נפקותא יש עוד
 חילוק אין דחמץ הומרא משוס העעם אם אבל יל״מ מיקרי לא
 ולנסות בע״ה לבאר יש זה וכל .לא או המאכל יתקלקל אס בין

 ואפושי הפוסקים דעת ברובם או בקצתם להשוות נוכל אולי דבר
:ולמעשה להלכה לדינא היוצא לחקור וגס .מפשינן לא פלוגתא

 שעות משש חמך בדין הראשונה בנפקותא והנה )□
 סברא בע״ה הקודם בסי' כתבנו כבר .ולמעלה

 הוי דדשיל״מ משוס .בס׳ בעל הרמב״ס לדעת דגם נכונה
 כדס״ל כהיתר מעתה הוא והרי היתר להיות שעוכנד עעמא

 שעות משש וחמן דנני כעשוי לעשות העומד כל בכ״מ לר״ש
 ב׳( אות )עיי״ש בפסח איסור עליו נתוסך להיות עומד ולננעלה

 מאוה״ג הגאון וכ״כ ה'( ס״ק תמ״ז )בסי׳ המקו״ח דעת וגס
 יאכלנה שאס ולננעלה שעות משש דחמץ דו״ח ספרו בסוך רע״א
 שנתערב בחמץ לומר שייך לא ב״י באיסור יעבור לא עתה

 תאכלנו ביעול ע״י עכשיו שתאכלנו עד ולמעלה שעות מו'
 חזית ומאי ביעול צריך להשהותו שגס אחרי בהיתר הפסח אמר

 כ׳ הרמב״ס והנה ביעול. ע״י מלאוכלו ביעול ע״י להשהותו
 תוך אחר בדבר שנתערב חמץ ה'( הל' חמך מהל׳ )בפ״א
 זה ומלשון .בכ״ש אוסר זה הרי שלב״מ ובין במינו בין הפסח
 בס׳. דמתבעל לא הפסח לפני אבל הפסח תוך דוקא משמע
 משוס בפסח בחמץ הרמב״ס שכ׳ העעס דלפי כתב והה״מ
 והכ״מ .במשהו הוי ולמעלה שעות משש בחמץ ה״ה דשיל״מ

 כיון שלב״מ אבל מב״מ בתערובת אלא שייך לא דזה כתב

 ל״ת מחמצת כל דכתיב משום הוא במשהו דחמץ דעעמא
 דכתיב הפסח בתוך היינו מא״ם מהל׳ ע״ו מ' ,הרמב״ס ש כמ
 לא כל בי' כתב ולמעלה שעות משש אבל קרא האי בי'
 הפוסקים מחלוקת תחלה שש הכיא הכ״מ והנה במשהו. הוי

 בזה נכלל שעות משש ע״פ גס היינו זמנו דקרי דהא פי׳ דהר״ן
 אבל א״א וזה בזמנו שלא בכלל הוי זמנו בכלל הוי לא ,דאי

 איסור אלא לפרש רבא בא שלא ס״ל וסמ״ג והרא״ש הרמב״ס
 משש איסורו ענין אבל הפסח לאחר והתירו הפסח בתוך החמך
 ולפי .איסורין כשאר הוא דהרי להזכירו חש לא ולמעלה שעות

 במשהו במינו ולמעלה שעות דמשש הרמב״ם בדעת הה״מ מ״ש
 גס להשמיענו לרבא לו הי׳ א״כ בס׳ ושל״ב דשיל״מ דהוי משוס

 הוי בפסח דחמץ דהא איסורין בשאר כן דאינו כיון זה דין
 הי״ל וא״כ הכי לי׳ ל״ס יוחנן ר׳ דהא כ״כ כשוע אינו דשיל״מ

 אע״ג וגם בעל לא במינו ולמעלה שעות משש דחמץ לאשמועינן
 אעו מינו שאינו דגזר כרב ודלא בעל במינו שלא ל״ב דבמינו

 של״ב גס גזר ולכן מדאורייתא בעל לא במינו דלדידי׳ משוס מינו
 משוס דרבנן רק הוי דבמינו ולמעלה שעות משש לרבא אבל

 דברי משמעות שכן נ״ל שוב .מינו אעו של״ב גזר לא דשיל״מ
 מאיסורי שהוא אעפ״י חמך שכ׳ מא״ס מהל' בפע״ו הרמב״ס

 לעולס אסורה התערובות שאין לפי אלו בכללות אינו תורה
 שבארנו כמו מותרת התערובות כל תהי' הפסח לאחר שהרי
 לתבואה וה״ה במינו שלא בין במינו בין בכ״ש אוסר לפיכך
 כגון מדבריהם איסורו היה ואפי׳ שיל״מ דבר וכל חדשה
 לו שיש דבר שאפי׳ לי יראה כתב ואח״כ .כו' מוקצה איסור

 תתמה ואל כו׳ מותר עעס נתן ולא בשא״מ נתערב אס מתירים
 החמירו לפיכך ל״ת מחמצת כל אמרה שהתורה בפסח חמך על
 אין במשהו אוסר שחמץ זמן שכל מזה משמע שבארנו כמו בו

 גופי׳ בחמץ לחלק לו הי׳ שאל״כ א״מ ובין מינו בין חילוק
 שלב״מ במשהו אוסר ואינו במינו במשהו אוסר הוא שלפעמים

הרמב״ם דעת לפי מזה מוכח וע״כ .ולמעלה שעות משש דהיינו
:בם׳ בעל ולמעלה שעות משש חמץ ג״כ

 הכ״מ שיסד היסוד על תלוי זה כל בהיות אמנם )ג(
 דוקא היינו רבא שהזכיר בזמנו ממך דלהרמב״ס

 זמנו בכלל אינו ע״כ ולמעלה שעות משש אבל ואילך ע״ו מליל
 משוס בס' בעל דא״מ ושא״מ מינו בין חילוק יש הזמן דבאותו

 ולמעלה. שעות משש ולא בפסח אלא נאמר לא מחמצת דכל
 היינו בלאו הוא דחערובת דהא זה דבר מנ״ל לבאר יש ע״כ
 בחד רק דתערובת ריבוי דכתיב כיון י״ל ולכאורה .בפסח רק

 אין אמנס .הפסח אלפני גס ולא הפסח אתוך לי' מוקמינן קרא
 כו׳( זמנו לפני וחד ד״ה )כ״ח: בפסחים התום׳ לפמ״ש הכרח זה

 לא חד אלא דליכא זמנו לפני הנאה איסור מנלן ולחזקי' וא״ת
 מהני דחד כיון ואור״י זמנו לתוך מוקמינן מסברא וההוא יאכל
 לענין ה״נ וא״כ .ביניהם נחלק לא הנאה איסור משמע קראי
 תערובת נתרבה קרא דבחד כיון מחמצת מכל דתערובות ריבוי

 לנתחמן התם דרשי׳ ממחמצת דהא קשה שוב .ביניהם נחלק לא
 אבל הפסח בתוך רק אסור דאינו ה״נ וא״כ אחר דבר מחמת

 ולא תמוה דבר וזה דאוריי׳ איסור בו אין ולמעלה שעות משש
 י״ל בזה אמנם .כזה חדש דבר להשמיענו פוסק שוס משתמיע

 לומר בחמץ וסיים בשףור הכתוב פתח )ז׳:( בביצה מ״ש עפ״י
 ורש״י וחמן שאור בין חילוק דאין הרי חמץ זהו שאור זהו לך

 מחמצת אוכל כל כי כו׳ שאור ימים שבעת פסוק שם הביא
 לחמץ גס שאור אתקש ובאמת ד״א מחמת נתחמץ והיינו

 תשביתו הראשון ביוס אך דכתיב אחר מקרא מאליו שנתחמץ
 כולהו ומחמצת שאור חמץ אתקש א״כ חמץ אוכל כל כי שאור

שעות משש נם אסורין וכולהו באינך יש בחדא שיש וחומר להדדי
:כנ״ל קשה מתום' מ״מ אך .ולמעלה

 )כ״ח:( דפסחיס בסוגי׳ דאמרי׳ נ״ל הנה זה וליישב )ח
 יאכל לא כתיבי קראי תלתא יהודח דר׳ מ״ע

 .זמנו לפני חד חעץ עליו תאכל ולא תאכלו לא מחמצת וכל חמץ
 בל״ת שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל ומנין מר אמר

 שנאמר



משנת שו״ת
 כבר והלא כן לומר אפשר וכי ר״ש א״ל חמץ עליו ל״ת שנאמר

 יהודא ור׳ מצות עליו תאכל ימים ז׳ חמץ עליו תאכל לא נאמר
 בזה״ז חובה לקובעו ההוא לך אמר ור״י ר״ש ליה קאמר שפיר

 לאקושי לאו מצות תאכלו ימים שבעת האי ופירש״י .דאתי הוא
 מצה אכילת לאקושי אלא אתא מצה אכילת למצות חמץ איסור

 לאו אי אלמא לדורות חובה מצה אכילת לקבוע חמץ לאזהרת
 שלא לענין דהוקש אמרי׳ הוי דאתי הוא בזה״ז חובה לקובעו

 בהאי וא״כ .מצה אכילת משעת חמץ אכילת איסור יתחיל
 מצות תאכלו מושבותיכם בכל תאכלו לא מחמצת דכל קרא

 נפ״ל דכבר חובה לקובעו למימר וליכא למצה חמץ נמי דאתקש
 דאתקש צ״ל ע״כ כו׳ עליו תאכל מלא לדורות חובה קביעת

 דאינו חמץ תערובת היינו מחמצת מכל לן דנפקא מאי לענין
 דתערובת מוכח וא״כ מבלילה והיינו מצה אכילת משעת אלא
 ובזה .בע״פ ולמעלה שעות משש ולא בפסח אלא בל״ת אינו

 הנאה איסור לחזקי' מנ״ל הנ״ל התום׳ קושיות עיקר גס מיושב
 מסבר׳ וההוא יאכל לא חד אלא כתיב דלא כיון זמנו לפני

 זמנו לתוך לי׳ מוקמינן לא הנ״ל דלפי .זמנו לתוך ליה מוקמינן
 וא״כ .למצה דאתקש זמנו לתוך אתי ע״כ מחמצת דכל דקרא

 זמנו ותוך זמנו דלפני וכיון בזמנו שלא מיירי יאכל לא ע״כ
:יאכל מלא א״ה בשניהם למדין אנו שקולים

 הרמב״ס בשיעת אחד ענין בעה״י לי נתחדש לבזה )ה(
 נפלא באופן התוס׳ תמיהות יסולקו בו אשר

 לאכול התורה מן מ״ע מצה( מהל׳ )בפ״ו כתב הרמב״ס דהנה
 ובכל מקום בכל מצות תאכלו בערב שנאמר ט״ו בליל נוצה
 )כמ״ש בלאו זמנו לפני דחמך כר״י ס״ל הרמב״ס והא .זמן

 לעמא אתי ע״כ מצות תאכלו בערב וא״כ חו״מ( מהל׳ בפ״א
 דלא מהקישא נפ״ל בזה״ז חובה וקביעת .רחוקה בדרך ושהיה
 הגמ׳ בסוגיית כדאמר מצות עליו תאכל ימים ז׳ חמץ עליו תאכל

 ערבי סו״ס רבא בשיטת אזיל דהרמב״ס ואמת הנ״ל דפסחים
 .חובה לקובעו נוצות תאכלו מבערב דדריש )ק״כ.( פסחים

 מפרשי׳ דהכי שמעון כר׳ ס״ל דרבא מוכח לכאורה הא מ״מ
 אך .מותר זמנו לפני חמן דס״ל דר״ש טעמא כ״ש בפ׳ שם

 דברים דאלו אמתני׳ אמרי׳ )ל״ה.( דפסהיס דבגמ׳ י״ל הנה
 מנה״מ לא ודוחן אורז אין הני בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם
 ראב״י דבי תנא וכן ישמעאל ר׳ דבי תנא וכן ב״ל ר״ש אמר
 מצות עליו תאכל ימים שבעת חמן עליו תאכל לא קרא אמר

 בפסח חובתו ידי בהן יוצא אדם חימון לידי הבאים דברים
 להכי ההיקש דאיצטריך וכיון חמון לידי באים שאין אלו יצאו

 נילף אדרבה מהקישא בזה״ז חובה קביעת ללמוד תיתי מהיכי
 פסח דאיכא בזמן יאכלוהו ומרורים מצות על הקישא מאידך

 סד״א )ל״ז:( בקדושין נמי וכן לרבא ע״פ בסוף וכדפריך כו'
 קביעת דנפ״ל צ״ל וע״כ כו׳ ומרורים מצות על וכתיב הואיל
 ל״צ רחוקה בדרך ושהיה וטמא מצות תאכלו מבערב חובה
 לומר הוצרך למה א״כ דקשה אלא .לר"ש כדאמרי׳ קרא

 לימא חובה לקובעו הקישא דאתי יהודא לר׳ דכ״ש בסוגיא
 ר״י דבי וכדתנא חמון לידי באים שאין דברים לאפוקי דאתי

 יש הנ״ל לפי אמנם חדש היקש לעשות צריך ולמה וראב״י
 אלו בפ׳ דהנה לשיטתיה יהודא לר׳ לזה שהוכרח שפיר ליישב

 תערובת ע״י גמור דגן חמן תנא מאן אמרי׳ )מ״ג.( עוברין
 ר״נ כו' היא ר״מ רב אמר יהודא ר׳ אמר בלאו בעיני׳ ונוקשה

 עירובו ועל ע״כ גמור דגן חמן על דחניא היא אליעזר ר׳ אמר
 בלאו תערובת דאמר לר״א ליה ושמעינן כו׳ ר״א דברי בלאו

 כר״נ דהלכתא חמ״ב( )בסי' להטור וס״ל .בעיני׳ נוקשה וכש״כ
 דאלו במשנה הצל״ח לפמ״ש להרמב״ם צ״ל וכן שם הרב״י כמ״ש

 ר׳ והשתא .בלאו בעיני' נוקשה דלהרמב"ס, יעויי"ש עוברין
 תערובת כש״כ כלום בלא נוקשה וס״ל אר״מ דפליג יהודה
 בכל כו׳ מחמצת דכל הקישא לדרוש נוכל לא וא״כ בל״ת דאינו

 אפי׳ דהא לפ״ז בל״ת שאינו לתערובת מצות תאכלו מושבותיכם
 ואפי׳ ומצה דחמן הקישא תרי איכא וא״כ . בל״ת אינו בפסח
 )ומסתברא חמוץ לידי באים שאין דברים למעוטי אתי דחד נימא
 למעט מוקמינן איהו לר״י מופנה מחמצת דכל דהקישא דכיון

לח או״ח ר״א
 מפעולת ביה דמיירי משוס חמוץ לידי באים שאינם דברים
 דר״ש קושיא ואכתי הקישא חד לן אייתר אכתי מחמצת( החמוץ

 לקובעו דאתי לחדש הוכרח וע״כ קיימת כו׳ נאמר כבר והלא
 לר״י זה וכל .רחוקה בדרך ושהיה לטמא ובערב בזה״ז חובה

 אתי א״כ בלאו ונוקשה דתערובת להלכה דס״ל להרמב״ס אבל
 והקישא בזמנו כ״א לקי דלא לתערובת כו׳ מחמצת דכל הקישא

 .המון לידי באים שאין דברים למעט המן עליו תאכל דלא
 דרבא אך וא״ש מצות תאכלו מבערב נפ״ל חובה קביעת וע״כ
 כוותיה עליו תאכל דלא קרא דריש לא מ״מ יהודא כר׳ ס״ל

 כו׳( ואידך ד״ה )כ״ח: בפסחים התום' תמיהת בזה ומיושב
 רב ד״ה )ק״כ. בע״פ גם מזה והזכירו כו' תימא ועוד במ״ש
 זו שתמי׳ כו׳ תימא ומ״מ בע״פ שם מ״ש וגס יעקב( בר אחא

 ליישב יש למעלה שנתבאר ובמה .הרמב״ס על בקושיתינו נכללת
 )כ״ח: שעה דכל בסוגיא הראשונה התום׳ תמיהת גס בעה״י

 הזה בזמן נפ״ל דקדושין דבפ״ק לר״י תימא שכ׳ כו'( ואידך ד״ה
 כר״ש לא פי' כחד דלא והיינו מצות גבי דכתיב ממושבותיכם

 דלא מהקישא נפ״ל יהודא ולר' מבערב נפ״ל דלר״ש כר״י ולא
 בקדושין התום' הקשו וכן כו׳ ימים שבעת חמן עליו תאכל
 מושבותיכם קראי דתרי שם ותירוצס כו'( בזמן ד״ה )ל״ז:

 בזמן לחו״ל וחד קיים שבהמ״ק בזמן לחו״ל חד צריכי כו׳ ובערב
 ועוד .לפרושי לגמרא דהו״ל מאד דחוק זה וכל בהמ״ק שאין
 בדרשא ור״י ר״ש בין חדשה פלוגתא בגמ׳ לעשות הוצרך למה

 הא רחוקה בדרך ושהיה לטמא מבערב דריש דר״י לומר דקראי
 ממושבותיכם דריש יהודא דר' דתנאי בפלוגתא דפליגי אפ״ל

 לא ר״ש אבל .התום׳ למ״ש והקישא בערב ליה ומבעי בכורים
 התום' למ״ש קראי תרי הני ואתי לביכורים ממושבותיכם דריש

 בזמן לחו״ל וחד קייס שבה״ק בזמן לחו״ל חד ומושב בערב
 מנ״ל ר״ש דא״כ כן לומר דא״א וכ״ת .קיים בהמ״ק שאין

 בכורים מתיר דר״ש ליה מפיק מצי לא עוני דמלחס ביכורים
 ס״ל עוני מלחם דריש דלא דמאן אמרי׳ )ל״ו:( ובפסחים לאונן
 לדידיה ליכא א״כ ממושב בכורים דריש ר״ש גס ואי .כר״ש

 קייס בהמ״ק שאין בזמן חו״ל ומנ״ל בערב קרא חד אלא
 התס דקאמר דהא ניחא הנ״ל לפי אמנם תיבות( איזה )חסר

 בחו״ל ובין בא״י בין נוהגת הגוף חובת דאמרת והשתא בקדושין
 מצוה כל למתני' דפריך היינו ל״ל מצה גבי רחמנא דכ׳ מושב
 בארך בין נוהג בארן תלויה ושאינה כו' כארץ תלויה שהיא

 שהיא מצוה כל יהודה ר׳ שם שפירש מה ולפי בחו״ל ובין
 מוקמינן מתני׳ והנה בחו״ל ובין בארץ בין נוהגת הגוף חובת
 מאי אתי' דלעולס י״ל והשתא .ישמעאל ר׳ דבי כתנא התם

 בערב דדריש יהודא כר׳ בזה״ז חובה לקובעו אתי מושב דאמר
 חובה קביעת הא לך קשיא ואי רחוקה בדרך ושהיה לטמא

 ימים שבעת חמך עליו תאכל דלא מהקישא יהודא לר׳ נפ״ל
 ואיהו ישמעאל ר׳ דבי לתנא קיימינן דהשתא ז״א מצות עליו תאכל
 שהבאנו כמו חמוץ לידי באים שאין דברים למעט מהקישא דריש

 בזה״ז חובה לקובעו דמושב לדידיה לומר מוכרח וא״כ למעלה
 אחי דבערב כר״ש ס״ל ישמעאל דר' לומר מצי דהוי י״ל )ובאמת
 אתי דמושב לומר שרוצה לבכורים ומושב חובה לקובעו
והלב דשבת מושבות כולהו באינך כדאמר בזה״ז חובה לקובעו

:ואכמ״ל( ״ה בלא גס וא״ש ודס

 משש בחמץ דמודה הרמב״ס דעת בע״ה ביארנו הנה )ל(
 בין מחלוקת בזה ואין בס׳ דבטל למעלה שעות

 לפי דלכאורה .נוקשה בדין לבאר נבוא ועתה .הפוסקים
 . במשהו דהוי נוקשה בחמץ ה״ה בטל לא דדשיל״מ הטעם

 סי' המג״א כ׳ דחמץ חומרא משוס החמירו דבחמן לטעם אבל
 אס קצת שס ופלפל .בס' דבטל מהרי״ל בשס ה' ס״ק תמ״ז

 לא דהמיקל וסיים דכרת חומרא או עיקר בדילי דלא הטעם
 )עי' בשהי׳ ולהקל באכילה להחמיר הט״ז דעת אמנם .הפסיד

 לומר כואד דקשה זה סי׳ בריש לפמ״ש והנה י״א( ס״ק ח״י
 הוא בעצמו דרבא כרת איסור משוס בטל דלא בחמץ דהחומרא

 כרת איסור לי מה ביבמות סבר ואיהו כרב במשהו בזמנו חמך דאמר
 הדבר וא״כ התום' לפמ״ש וב״י ב״י משוס ע״כ אלא לאו איסור לי ומה

 תלוי



משנת ש״ת 76
 שפסק מה לפי והנה לח. או במקשה ב״י איכא אי תלוי

 .בס' במל א״כ בב״י אינו נוקשה דחתן תמ״ז בסוס״י השו״ע
 דלא דמעס לדידהו צ״ל וע״כ ב״י הזכירו לא הפוסקים רוב )!ך

 וזה .לאו איסור לי ומה כרת איסור לי מה דאל״כ מיקר בדילי
 המג״א אך .שם המג״א שהביא תה״ד לדברי ראיה נראה
 דרבנן בחמץ והלא דרבנן. דנוקשה דקיי״ל משוס בנוקשה הקיל

 ח׳( הל' חו״מ מהל' )בפ״ה בס' דבמל הרמב״ס דטת גס
 אמנם .נתבקעו ולא בתבשיל שנמצאו חמיס או שמורים גבי

 חכמים שהחמירו להרמב״ם דס״ל במינו שלא דהיינו י״ל לכאורה
 לא אבל גמור בחמץ והיינו מחמצת כל תורה שאמרה משוס
 דס״ל ,"ל מיל״דש ,דהו במינו מדרבנן רק שהוא בחמץ

 דוכתי בכל כדקיי״ל במל אינו דרבנן בחמך דגם להרמב״ס
 )בפכו״ו הרמב״ס שמלשון ואמת .במל לא בדרבנן אפי' דדשיל״מ

 שבא ובין במינו בין בכ״ש אוסר בפסח חמץ שכ׳ מא״ס( מהל'
 מינו בין מנין בשום בחמץ להרמב״ס חילוק דאין משממ במינו
 בדרבנן אפי׳ דדשיל״מ קיי״ל ודאי הא מ״מ .במינו ושלא
 אלא דשיל״מ הוי לא דחתן ס״ל יוחנן דלר׳ כיון י״ל מיהו .ל״ב

 בחמץ והיינו כרב במשהו אסור בזמנו דחמך הכריע שרבא
 שהחמירו מצינו לא מדרבנן אלא גמור חמך שאינו זה אבל גמור

 לא בפסח דחתן ס״ל דוכתא בכל כוותיה דקיי״ל דר״י כיון בו
 האחרונים לפמ״ש י״ל שוב גמור. בחמץ אפי׳ דשיל״מ הוי

 באיסור שתאכלנו מד בדשיל״מ דרש״י מטמא שייך לא בלח דבלח
 משוס .האיסור זמן אחר גמור בהיתר תאכלנו במול מ״י

 משוס דהר״ן למטמא במינן אלא .לגמרי ונתבטל יפה דנבלל
 דבדרבנן ס״ל הטצס מין בתר דאזיל יהודא לר' והנה מב״מ

 דאורייתא לר״י דמב״מ אף צ״ט:( )חולין התוס' כמ״ש בטל
 דרבנן דבאיסור .ומדרבנן ההיתר מין בתר דאזלי לרבנן כש״כ
 נפקותא :ליתא הב׳ נפקותא דגס מבואר וא״כ .שפיר בטל
 הב׳ לדימה אלא שייכא לא זו נפקותא הנה .ביבש ביבש הג'

 יבש דאפי' שם הא' לדימה אבל ט׳( סעיף תמ״ז )סי׳ בשו״ט
 טיקר תפסו והאחרונים נפקותא ליכא א״כ בטל לא נמי ביבש

 הביאו בנה״כ אמנם . בסתם השו״ע שהביא הראשונה הדימה
 הרמב״ס דמת היא הראשונה שדימה באמת כתב מ' ס״ק המג״א

 במינו שלא בתערובת להקל וכתב דשיל״מ משוס דהטמס
 איסורו דבלח משוס הממס שכ׳ מהמרדכי מליו השיג והמג״א
 אי ד״ה )ט״ד.( ע״ז מהתוס' נראה וכן ביבש. ה״ה במשהו

 נמי דסיפא לממוטי ליישב יש ושמא שב' כו׳ אי״ה למעוטי נמי
 איסורא דאיכא הוא אמת מ״מ אבל לשנותו ירד שלא דהיינו

 ואפי׳ במשהו והוי בהנאה שאסור בפסח חמך כגון במשהו דהוי
 דטלמא חמך תערובת אפי' דהא שבמנין דבר חשיבות בלא
 חומרא משוס משהו איסור דטטס ס״ל והתום' כו' במשהו הוי

 במינן הא בטל ביבש דיבש ס״ל דהתוס׳ איתא ואס .דחמך
 שנאמר לא אס .ביבש ביבש מיירי דהא שבמנין דדבר חשיבות

 משהו באיסור הממס שכתבו דהתוס' הקודס בסי' כמ״ש
 דשיל״מ. משוס הוי ובמינו במינו בשלא היינו דחתן חומרא משוס
 לפי אך .חילוק אין א״כ הראשונה כדימה דנקטינן כיון טכ״פ
 חומרא משוס דאי במינו בשלא חילוק יש מדיין הנקה״כ דברי

 בטל שלב״מ דשיל״מ משוס ואי במשהו ביבש שלב״מ אף דחתץ
 בפסח בחתך חילוק דאין הרמב״ס מדברי שדקדקנו לפי אך
 דאוסר כל אלא משהו איסור לטנין במינו לשלא מינו בין

 תורה דהחמירה דאע״ג צ״ל ט״כ שלב״מ אפי' אוסר במשהו
 גרע דלא ביבש גס החמירו מ״מ בלח שלב״מ בתערובת

לח: ממשהו

 בט״ה ביארנו כבר .משהו בס׳ הד' הנפהותא )ז(
ס׳ כלל ס״ל דלא י״ל והרמב״ס דהרי״ף ׳

 לשאר חמך בין בזה לחלק יש כי וגס להחמיר בדשיל״מ דרבנן
 נפקותא גס ומסולקת בס״ס להקל לצדד שיש וכש״כ .דשיל״מ

 שלמד ו' נפקותא שהיא ליס התערובת מן א' בנפל וכן הה׳
 וכן הנה אמיתיות ודאי והח' הז' נפקותא אכן .מס״ס הש״ך

 הוי בפת בפסח דחמץ ד׳( )דף ביצה הרשב״א בהי׳ מצאתי
 הנה אך דשיל״מ הוי לא שמתקלקל בתבשיל אבל דשיל״מ

או״ח ר״א
 ממינו חמיר שלב״מ חמך משהו תערובת להרמב״ס יהיה לפי״ז

 מכל חמך בתערובת תורה שהחמירה ננשום בטל דלא דשל״ב
 במשהו חכמים כשהחמירו וא״כ בב״י אפי׳ איכא והתם מחמצת

 התערובת בנתקלקל נמי וכן שהי׳. לעגין אפי׳ החמירו ה״נ
 הטעם דהוי במב״מ אלא שייך לא דזה הפסח לאחר בשהי׳

 דתערובת מומרא משוס דהוי שלב״מ אבל דשיל״מ משום רק
:לא או בשהי׳ המאכל נתקלקל בין חילוק אין

יב תשובה
 מצאסנוק. קמח הובא תרמ״ג בשנת עירנו פה שאלה

 שאפו ואחר בע״ב כמה הנ״ל מהקמח ולקחו
 מקומות באיזה דבוק קמח מבפנים בהשקיס מצאו .המצות

 .השקים קצת שנתלחלחו ניכר שמזה השק אל ונדבק שנתייבש
 ותחלה .ומרובה גדול וההפסד עניים הס המצות ובעלי
 לא והוא קמח אחד פוד שאפה אחד לאיש כן נמצא שהיה

 לאחרים הזה המקרה שאירע אח״כ אבל אסרתי כ״כ עני היה
 הנ״ל המצות והתרתי ההיתר צדד; על חזרתי גדולים עניים

:•בע״ה למטה שיבוארו מטעמים

 כתב ד׳( סעיף תס״ו )סי׳ בשו״ע הנה .תשובה )א(
 השק נתלחלח או קמח על מיס נפלו

 הלחלוחית נתייבש אם אבל כו' המלוחלח המקום כל בידו יאחז
 לאוכלו ואסור השאר עם ומתערב דמיפריך ריקוד מהני לא

 תנ״ג סי' ובט״ז כו' הפסח לאחר וישמרנו ירקדנו אלא בפסח
 בכך אין עכבר מאכילת החטים ביררו לא אס בשו״ע אמ״ש
 דצריך וכ׳ הנ״ל מדין תס״ו בסי' השו״ע ממ״ש הקשה כלום
 כחתיכה נחשב שיהא מתערב אינו בקמח דקמח דס״ל לחלק
 שכתב הטור לשו; שהוא כמו ביחד אותו יטחון אס אלא אחת

 כאלו תערובות עושה הטחינה דמשמע כשיטחון הס ומתבטלין
 תנ״ג בסי' שם התיר ומש״ה כאפי׳ הוי וזה אחת חתיכה הס

 דבא תס״ו בסי' אבל הטחינה קודס התערובות שנעשה
 לעשותו לאפותו אסור הפסח בתוך וא״כ הטחינה אחר החימוך

 דודאי לאפותו אסור הפסח קודס גס מש״ה אחת כחתיכה
:שס הט״ז עכ״ד בפסח גס לאפותו אתי

הט״ז דלדברי להקל לצדד מקוס יש לפי״ז והנה )ב(
 הוא הפסח קודס לאפותו חס״ו בסי' האיסור

 מצה לאפות רגילים שהי׳ להם והיינו בפסח שיאפנו חששא משוס
 בפר״ח וכ״כ .סמ״ק מהגהות׳ שם הט״ז שהביא כמו בפסח

 בפסח לאוכלו אסרו למה דא״כ לזה דקשה אלא וז״ל תס״ו סי'
 אחר בזה שנמשך ואפשר ש״ד הפסח קודם שאופהו דכל לימא
 ביומו יום דבר אלא לאפות רגילים הי׳ לא ובזנננו המרדכי לשון

 פנים בשני כוונתו לומר ואפשר עכ״ל לזו תקנה נתן לא ולפיכך
 רגילים שהי׳ המרדכי לשון אמר שנמשך דכיון האחד האופן
 הפסח קודם אפי׳ מדין השו״ע מיירי לא א״כ ביומו יום לאפות
 וישהנו שירקדנו תקנה אחר דמהדר דכיון גדול דוחק זה אמנם
 דכוונת ודאי אלא הפסח קודם שיאפה זו תקנתא נמי הול׳יל

 איכא א״כ ביומו יום דבר לאפות רגילות שהי׳ שכיון הפר״ח
 וא״כ הט״ז. וכדברי הפסח תוך אטו הפסח קודם למיגזר
 קודם אופין הכל אלא בפסח לאפות רגילות שוס שאין בזמנינו

: ושרי כלל לגזור אין הפסח

 שבמנין דבר משוס בזה לדון אפשר היה אכתי אך )ג(
 גזרה משוס והשו״ע המרדכי בזמן נאסר שכבר שכיון

 ב' )כלל בתשובה כ׳ הרא״ש אמנם אך .להתירו אחר מנין צריך
 טעם דעיקר . פשתן של בטלית שנהגו לעני; וז״ל ח'( סי'

 המצוה עיקר שהוא תכלת ביה למרמי אתי דלמא הוא האיסור
 במקום ש,א כלאים הו״ל סדינו יקרע אם או לילה ובכסות
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 כלאים היתר לנו ואין תכלת לכו שאין הזה בזמן אבל מצוה

 שנאסר לדבר לדמותו דלאשייך כלל למיגזר שייך לא כלל בציצית
 ובמנין בחכמה ממנו הגדול ב״ד ע״י אלא היתר לו דאין במנין
 האיסור בסל הסעס נתבסל אס ידוע האיסור שטעם דכיון

 אמור ללך וגס ואילך ריב״ז מתקנת לביצה דמי דלא ממילא
 ביצה דהיתר שלו רבעי כרס להפקיר שביקש ור״א כו׳ להס
 שתקן במה תלוי ההיתר שיהא לעולס כ״כ ידוע הטעס אין

 לאהליכס לכס בשובו וכן כולו היום כל העדות מקבלין שיהא
 אס התשמיש זמן להתיר מפורש זמן הפסוק מתוך משמע לא
 פירוש משכנע דהכי בהר יעלו המה היובל במשוך שפי׳ לא

 אשת אל תגשו אל התורה לקבל ימים לשלשת נכונים היו דקרא
 כיון נותנת שהסברא אלא פרישה לאותה זמן נקבע ולא

 יהי' התורה כשנתנה בתשמיש נאסרו התורה קבלת דבשביל
 שבימיו משוס כרמו להפקיר שביקש דר״א ובההיא מותרים
 סביבות מכל פירות שיוליכו ראוי והיה בירושלים הפירות נתמעטו
 התקנה דהתירו לאו בפירות שוקיה לעטר תוכה אל ימשליס

 גזירה משוס אוסרים ב״ש אלא תקנה כאן אין זה בנדון אבל
 ז״ל הרא״ש עכ״ל ממילא שרי גזירה הך שייכא לא דהשתא וכיון

 כו׳ תנן ד״ה )ל׳.( ביצה להתוס' ע״כ צ״ל הרא״ש של וכחילוקי
 שייך שירים כלי לעשות בקיאין שהי׳ בימיהן דוקא שכתבו
ע״כ אלא שבמגין דבר הוי הא וקשה כו' לדידן אבל למיגזר

:הרא״ש של בחילוקו לחלק צריך

ונ״ל להבין יש הרא״ש דברי טעם באמת הנה אך )ל(
מנא ד״ה )ה.( בביצה רש״י בדברי לדקדק דיש 1

ואפילו להתירו אחר מנין צריך שבמנין דבר דכל לה אמינא
מנין תקנת אין ולומר היתר בו להורות יכול שאתה דבר אירע

 בפירוש שיתירוהו עד אסור אפ״ה הכא כי עומדת הראשון
 יתר בשפת מאריך הוא ולכאורה רש״י עכ״ל חכמים בקבוץ
 צריך הגזירה טעם בטל אפי' בקצרה והיל״ל כו' אירע ואפי'
 בדבר אלא שייך לא שבמנין דדבר נ״ל ע״כ ואשר .אחר מנין
 וקרוב דאפשר רק להבא גס נמשכת הגזירה להיות שייכות שיש

 על גזרו שלא עכשיו הדבר מצב לפי דמילתא בטעמא הדבר
 עתה דגם לומר שייכות דיש הביצה בענין והיינו .כזה אופן

 האי באמת שם וכדאמרי בהמ״ק יבנה מהרה משוס אסורה
 אסרו שלא ברור הדבר ואין שלמן ור' אדא ר׳ למוד טעמא
 וכיון .ריב״ז תקנת וקודם שביהמ״ק בזמן דוקא אלא הביצה

 לכן קייס שבהמ״ק בזמן אלא נאסר שלא ברור הדבר שאין
 ירושלים שוקי ועטור מ״ת גבי וכן .להתירו אחר מנין צריך
 שיש אן! לעולס שנאסר לומר שאפשר בעצמו הרא״ש שכ׳

 מנין צריך מ״מ ההוא בזמן אלא נאסר דלא נכון וטעם סברא
 של דטלית וההיא מטפחין דאין בההיא משא״כ .להתירו אחר

 וכיון למיגזר דאיכא בזמן אלא נאסר שלא ברור דהדבר פשתן
 בנדון וה״נ אחר. מנין כלל צריך לא למיגזר ליכא דהשתא

 א״כ בפסח לאפות שיבא משוס רק שנאסר שהטעס כיון דידן
איסור גזרו שבשבילו הדבר טעם בטל שעכשיו ברור הדבר

: בפסח אופה אדס שוס אין שעכשיו זה

)סי׳ ביו״ד הט״ז מ״ש לפי בזה לפקפק יש אמנם )ה(
האי גזרו לא דבמים דהא י'( ס״ק קט״ו

ע״כ גילוי רק אחר טעס דאין משוס היינו גילוי משוס דינא
 שיש כאן משא״כ יאסרו גילוי חשש שיש דבמקוס הכל ידעו

 אתי מצוים נחשיס באין שרית הלכך בגמ' אמרים טעמים
 אחר מטעם האיסור שעיקר שיסברו דהיינו במצוין גס למשרי

 אע״ג הרי לגילוי יחוש לא אחר מטעם מותר שיהי׳ ובמקום
 שיסברו חיישי׳ אפ״ה גילוי משוס הטעס בגבינות סובר דר״ת

 אן! טעמים בזה שנאמרו מאחר אחר מטעם הוא שהאיסור
 דהיכא כן בתשו' הרא״ש כוונת גס י״ל ועפי״ז כן קיי״ל דלא

 צריך כוותייהו קיי״ל דלא אן! להאיסור אחרים טעמים דאיכא
 גס וא״כ ברור שאינו טעס ליה דקרי וזהו להתירו אחר מנין

 בלח דלח מ״ד דאיכא לאסור אחרים טעמים שיש דידן בנדון
 הרי מ״מ כוותיה קיי״ל דלא אלא מהני לא אפייה ולדידיה חו״נ

לט או״ח ר״א
 זו סברא שודאי אן! מ״מ . מבורר טעמו שאין דבר קרוי זה

 דצריך ע״ז הזכיר לא מ״מ ז״ל הט״ז האחרונים גדול כתבה
 כהט״ז הוא בתשו׳ הרא״ש כוונת דגם נימא ואס .אחר מנין
 מכשול שס שייך דלא לאהליכס לכס משובו מייתי מאי א״כ

 ידוע ודאי התם אליעזר דר׳ בההיא וכן בגילוי כמו וגזירה
 בפירות ירושלים שוקי לעטר כדי לירושלים להעלות החיוב טעם
 הרא״ש דברי דפי' ודאי אלא התם ולמגזר למטעי איכא ומה
 המג״א מ״ש עפ״י שבמנין דבר בזה שייך דלא י״ל שוב .כנ״ל

 משוס שבמנין דבר הוי לא דלהכי גילוי גבי תס״ח( )רסי׳
 נחשיס. שיש במקומות רק המקומות בכל נאסר לא דמתחלה

 לאפות שלא שנהגו במקום נאסר לא דמתחלה י״ל בנ״ד וה״נ
 סעיף במה״צ )וראיתי שבמנין דבר בכלל הוי לא ע״כ .ביו״ט

 נהירא ולא בתשו׳ הרא״ש מ״ש עם הט״ז דברי שעירב ד׳
: כנ״ל( לי

 הרא״ש בדברי שפירשנו למה ראיה להביא נ״ל שוב (1)
 הט״ז שכתב למה דברינו להסיע ושאין שבתשו׳

 אמר רב גליות של יו״ט שני איתמר ד:( )ביצה בגמ׳ דאמרי׳
 בזה. אסורה בזה נולדה אמר ור״א בזה מותרת בזה נולדה
 לי' מספקא ספוקי ר״א כו׳ היא אחת קדושה ר״א קטבר לימא

 מסתברא דר״א כוותיה זירא ר׳ אמר כו' לחומרא הכא ועביד
 אמר כו׳ יומי חרי ועבדינן דירחא בקביעא ידעינן דהאידנא

 דבקיאינן והשתא כו' בראשונה דתנן מסתברא דרב כוותיה אביי
 הא פריך מאי וקשה כו׳ יומי תרי עבדינן מ״ט דירחא בקביעא

 כר׳ א״ל דהא מבורר אינו התקנה וטעם שבמנין דבר הוי
 האמת דלפי דכיון צ״ל ע״כ אלא אחת. קדושה דהוי אסי

 עכשיו דליכא ברור הדבר זה טעם ולפי מספיקא שהטעם
 מה כפי הדבר ומבואר להתירו אחר מנין צריך אין זה לספק

 ולומר לדחות יש לכאורה אמנם .שבתשו׳ הרא״ש דברי שפירשנו
 שהבאנו המג״א סברת משום היינו שבמנין דבר הוי דלא דהא

 שהיה במקום אלא היתה לא הגזירה בשעת דאפי׳ למעלה
 דהא דז״א אלא א' יום אלא מעולם עושין היו לא דבא״י ספק
 בקביעא בקיאות משוס לאו היינו אחד יוס בא״י עושק שהי׳

 המועדים קביעות וא״כ הראי׳ עפ״י מקדשין שהי׳ אלא דירחא
 דסברת נ״ל שוב אחר מנין ובעי חדש דבר הוא החשבון עפ״י

 בגילוי כמו סתם הגזירה היתה באס אלא שייך לא המג״א
 אבל נחשים דאיכא במקום אלא שייכא דלא ידעינן דממילא אלא

 בזה להקל אין ידוע מקום על לכתחלה הגזירה שהיתה היכא
 שוקי מעטור לזה וראיה אחר במקום הגזירה היתה שלא משוס

 ב׳( משנה )פ״ה שני דמעשר דמתני׳ דלת״ק בפירות ירושלים
 ממהלך להביא לעיטור הוצרכו ולא הפירות משרבו ההיתר היה
 דבר ולתקן למנות צריכים הי׳ ואעפ״כ ירושלים סביב אחד יום
 שלכתחלהלא אף שבמנין דבר משוס אסור היה אל״ה אבל זה

 בעיטור די שיהיה כדי ירושלים סביבות אלא הגזירה היתה
 בטל בלא״ה בירושלים פירות עיטור דאיכא השתא וא״כ פירות

 והוי יום מהלך ירושלים שסביבות אלו במקומות גס הטעם
 משוס שבמנין דבר הוי ואפ״ה מירושלים שרחוק המקומות כאותן

 יום מהלך דהיינו ידועים מקומות על הגזירה היתה שלכתחלה
: ירושלים סביב א׳

 גמורה תערובות הוי דאפיה לנו ברור אס כ״ז הנה אך )ץ(
תס״ו )בסי׳ כתב יעקב החק והנה בלח לח כמו 1

 מ״מ חו״נ אמרי' ולא בלח לח הוי בקמח דקמח אע״ג י״ג( ס״ק
 י״ג ס״ק תנ״ג ובסי׳ .כו׳ יפה מתערבין דאין שאני פירורין

 אפילו ביטול מהני לא פירורין ונעשה הקמח ובנתלחלח כתב
 דעתו משמע עכ״ל תס״ו סי׳ לקמן כמבואר פסח קודם לאפות

 הפסח קודם נאפו אפי׳ יפה מתערבים דאין משוס בטיל דלא
 הגר״ז רבינו ביאר וכן .בלח כלח גמורה תערובות געשה לא

 באפיה גס מתבטל אינו דפירור הח״י דעת תס״ו סי׳ בשו״ע
 שיתבטל יבשים פרורין המצה בעיסת שאין בלח יבש דהוי משוס

 יש בשם עוד והביא .ביבש יבש כדק בתוכם החמץ פירורי
שהפירור מאחר בלח יבש לתערוכות דומה דאינו דס״ל חולקין

 נעשה
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 בקמח שנתערב דקמח להאומריס שחוששין אלא כקמח דק נעשה

 אפה אס ולפיכך בפסח וניעור שחוזר ביבש יבש דין לו יש
 אלא עושה האפיה דאין משמע הכל לדברי מותר הפסח קודם
 הוא הבישול עצס אבל חו״כ יהיה ולא בפסח גס בשל שיהא

 דק שהפירור כיון ביבש כיבש דהוי אלא האפיה משוס לאו
 אין דאז הקמח רקד אס רק היינו וא״כ .ומתבשל כקמח הוא

 כלל נרקד שלא בנ״ד אבל משהו פירור שנשאר אלא משש
 בקמח בשל ואינו קצת גדול פירור בהקמח שנתערב להיות ויכול

 לענין מועיל האפיה דאין כנ״ל לזה מועילה אינה והאפיה
:חו״נ יהיה שלא לענין אלא הבישול

 שכתב ז״ל הגר״ז רבינו בדברי מתפלא שאני אלא )ח(
 בלח דיבש להאומרים לחוש דיש קמייתא לדיעה

 מתבשל אינו נוקשה יבש שהוא הפירור וא״כ כלל מתבשל אינו
 המצה בעיסת אין שהרי והאפיה הלישה לאחר אך בקמח

 תערובות כדי; ברוב בתוכם החמץ פירורי שיתבשלו יבשין פירורין
 אי בלח ביבש מחלוקת דאיכא הא והנה הזהב עכ״ל ביבש יבש
 בזה שהאריך מה )ועיין במשקה שנפל גוש דבר כגון היינו בשל
 הפירורין הכא אבל ע״ז( סי׳ בצ״צ ז״ל מור״ס הגאון מרן

 יבש בכלל זה יהיה לא למה תמיהני האפיה לאחר וכש״כ בעיסה
 שכולס לשער אנו צריכים יבשים דברים נתערבו אס וכי ביבש

 ברורה וראיה .תימא זה אין אחד בשיעיר יבשים הי'
 במלח הא קשיא לא )ל״ט.( דביצה מסוגיא בשל כזה דבאופן
 )ל״ז.( שם במתני׳ פירש״י וכן .אסתרוקנית במלח הא סדומית

 לא ניכרות אין ממש בהם שאין מפני במים פושר יהודא ר'
 בגמ׳ לה דמוקמינן פליג לא ובמלח כו׳ בעיסה ולא בקדרה

 דכתב הרי רש״י עכ״ל וניכרת גסה שהיא אסתרוקנית במלח
 משוס לא אבל ניכרת שהיא משוס בשילה שאינה השעם רש״י
 הכא וא״כ בשלה. אינה ולכן העיסה מן יותר יבשה שהיא

 וזו עיסה שזו בעיסה ניכרים אין מ״מ גסים הס אפי׳ בפירורין
 היכר שוס ואין ממש יבש הכל שנעשה האפיה לאחר וכש״כ עיסה

 לאחר עכ״פ בשל יהיה לא ולמה במשמוש ולא במראה לא
:וצע״ג ביבש יבש כדין האפיה

 בתשובותיו שכתב ז״ל הגר״ז לרבינו מצאתי שוב )ט(
 לפי אך וז״ל ה׳ סי׳ שלו משו״ע ח״ד שבסוף

 אך ור״ל חו״נ פרור דאפי׳ ש׳( ס״ק תס״ו )סי' המג״א מ״ש
 מקום ידעתי לא ביבש כיבש דהוי דס״ל הפסח קודם שנאפה
 משום לעניים כן מורה אינני אני באמת אך דמעכ״ת נספיקו
 דמיפרך פירור מחשש פסח קודם ההאפ לאסור יו״ש שמחת
 הפסח קודם זה מקמח לאפות שלא דההומרא מבואר הנה עכ״ל
 דיבש הסוברים לדעת חששא משוס ולא מו״נ מחשש רק הוא
 עושה אינה דהאפיה דס״ל' היא דההומרא אלא בשל אינו בלח
 תמיהא זה בנדון דחו״נ וחומרא הדבר גוך אמנם .בלח כלח

 נוקשה יבש שהוא הפרור וא״כ ז״ל רבינו כתב דהא שובא לי
 מאד מסתבר הוא הנראה ולפי . הזהב לשונו למעלה כמ״ש כו׳

 לאכילה ראוי שאיט חמן הוי דנוקשה אך נוקשה הוי דלא
 יש הא מ״מ .דא״ע קמייתא במשנה כמ״ש סופרים של כקולן

 בגמ' )וכמ״ש כראוי נתחמץ שלא שיאור דהיינו נוקשה עוד
 )מ״ח:( במשנה וכמ״ש סדקים בו נעשו שלא והיינו מ״ג.( דפסחיס
 וקיי״ל .ונוקשה שאור אלא סדוק הוו דלא ודאי אלו ופירורים
 )וכמ״ש חצות אחר בע״פ חמץ וכמו איסורין כשאר בשל דנוקשה
 הגר״ז רבינו ובשו״ע י״א ס״ק וח״י ה׳ ס״ק תמ״ז סי׳ במג״א

 דגם כיון בנוקשה חו״נ דין שייכות מאי וא״כ י״ח( סעיך שס
 ונראה מו״נ אס בזה פלפלו האחרונים דכל וצ״ע .בשל בפסח
 במקום וקשה יבש להיות וצריך רבינו בדברי ש״ם שיש צ״ל שע״כ

 א״א באמת מ״מ אך .גמור חמץ הוא באמת אבל נוקשה יבש
 סי׳ בו ראי׳ שלא מאחר גמור חמץ שהם הפירורין על לגזור

 .גמור חמץ ודאי לא אבל נוקשה ספק שהוא להיות ויכול סדקים
 ספיקות כמה שיש אך חו״נ לומר דחמץ משהו באיסור והחמירו

 .הפירורין מן בקמח כלל נתערב לא שמא וס׳ נוקשה הוי ס׳
 דקשה אלא בפסח לאכול ממנו לאפות לכתחלה דהוי משוס

*

 $ ולמה בשו״ע כמ"ש להשהותו אסור בפסח נתייבש באס למה
 כלום בו נשאר לא שמא ס״ס מכח להשהותו ריקוד מהני יהא

 שבאמת י״ל ואולי .וצ״ע נוקשה הוי שמא שנשאר את״ל ואפי׳
 ונתחייב שנאסר וכיון בלח יבש דהוי משוס מתבטל אינו בקמח

 לדעת עכ״פ מיהו ולאמתו להשהותו יכול אינו שוב בביעור
 אינה פסח קודם והאפיה וניעור מוזר אינו האפיה דאחר הט״ז

 ביומו יוס מדי לאפית רגילין שהי׳ גזירה משוס אלא אסורה
 באפיה איסור שוס אין בפסח לאפות רגילים שאין ובמקומותינו

:הפסח קודם

 נתלחלח לא שמא להקל צדדים כמה בנ״ד כאן יש שוב )י(
 ברור ידוע שאין כיון פירות במי אלא במים

 ידוע אינו שאס א״ז ע״ש באחרונים והובא במים. שנתלחלח
 ס״ס משוס להתיר יש פירות במי נתלחלח שמח להסתפק ויש

 האומנם .כלום נתערב לא ושמא נתלחלח פירות במי שמא
 דלעולס .טוב ספק איט נתלחלח פירות במי שמא זה שס׳ שי״ל

 יש ע״כ כ״כ מצוי אינו פירות מי אבל מצוי ומיס במצוי תלינן
 פירות מי גס לפנינו דאיכא אלא מיירי לא והא״ז במים לתלות
 מזיעה נעשה שמא אמר ם' עוד כאן יש מ״מ .בהם לתלות
 קרבן ועי׳ בצק כמו ולהעשות מעצמן להזיע הקמח שדרך
 יש וגס .ריחייס זיעת גבי קכ״ו אות שעה כל פרק נתנאל

 אותו מולליס אם בהשק שנדבק הקמח כי א׳ ספק עוד כאן
 הריקוד לאחר שנשתייר כפירור הר״ז וא״כ דק לאבק והיה נפרך
 רבינו שהביא הי״ח לדעת בלח כלח בקמח והוי דק שהוא
 לקמח ונפרך שנתמעך הדבר קרוב כשמגלגליס דה״נ הגר״ז

 בלח יבש בתערובות אפי׳ להתיר גדול צד דיש גס ומה . דק
 גדול והפ״מ צדדים הלין מכל ע״כ שם צ״צ בתשו' כמבואר

:הנ״ל מהקמח שנאפו המצות התרתי

יג תשובה
 או״ח כשו״ע המבואר בט״ב ר״ל הולה בדין

תקג״ד סי׳

 גזרו לא חולי דבמקוס כו' מולה וכן יום ל׳ כל חי׳ השו״ע ״ל*ו

 החאלערי׳ מחלת ר״ל הי' תרל״א בשנת והנה רבנן:
 .בחזקה היתה לא תלי״ת ובעירינו מקומות באיזה ומסוכנת חזקה

 אצלנו והי' .נתרפאו בע״ה אך אנשים איזה בה שחלו אך כי
 סכנה משש שיש אמר והרופא בת״ב. להתענות אס ספק

 לבאר והנני .זה בתענית לאכול והתרנו .הזאת בעת בתענית
 כי ראיתי והנה .מגעת כהה יד שידי עד הענין את .בע״ה

 משמעות מור״ם אדמו״ר הנה .בגדולים זה דבר נפתח כבר
 מ׳( סי׳ נחמי׳ דברי בתשו׳ )כמ״ש זה בנידון להקל הי' דעתו
 והשיב .רבנן ל״ג חולי דבמקוס בש״ע המבואר זה מדין ויסודו

 דהא .להתיר אין למוד חולי חשש דמטעס מוהר״נ הגאון לו
 משוס ולכן התחילה החולי אס היינו .רבנן ל״ג מולי דבמקוס

 יחלה שמא חששא רק שהוא הכא אבל .גזרו לא דגופו צערא
 איזה והביא .דרבנן איסור שיותר מצאנו לא זה משום ח״ו

 .חולי חשש רק דהוי בנ״ד וא״כ . ודמאס בזה להקל הערות
 והחולים .מלילה בזעך בסביבותינו המחלה אין שב״ה כיון

 מהא .לנ״ד ראי' להביא נ״ל אך ב׳( .ה׳ בישועת מתרפאים
 בשבת נהרגין המזיקים כל ריב״ל אמר )קכ״א:( בשבת דגרסי׳
 ונחש שבחדייב ועקרב כו' בשבת נהרגין חמשה יוסך ר׳ מתיב

 נמשים להרוג מהו ינאי מר׳ מיני' בעו שם ועוד .כו' שבא״י
 לא ועקרב נחש הורג אני צירעה להו אמר בשבת ועקרבים

 כו׳ תומו לפי דורסו נחש ששת וא״ר כו׳ תומו לפי דלמא כש״כ
 לא מזיקין ולענין מדרבנן לר״י ואסור מתכוין אין דהוי ופירש״י

 ושאר כו' חי׳ כל הדין מבואר י'( סעי׳ שט״ז )סי' ובש״ע .גזור
 אחריו רצין אם ממיתין שאין מקום ועקרב נחש כגון מזיקין

 מותר



משנת שרת
 תומו לפי לדורסס מותר אבל אסור לאו ואס להורגם מותר
 מג״א ועיין מתכוין. כאינו עצמו מראה אלא במתכוין ואפי׳

 יהודא כר׳ פוסק דהרמב״ס אף פי׳ שרי להרמב״ס דאפי׳ שכתב
 וכ' דאורייתא. איסור איכא א״כ חייב לגופה שא״צ דמלאכה

 שאין במקוס אף ולכן ממיתין הס הרוב שע״פ משוס העעם
 לא וא״כ אחריו רצין דאין דאע״ג הרי .לדורסן מותר ממיתין

 דבמקוס כיון מ״מ .זה במקוס ממיתין אין וגס .הזיקא ברי
 איכא אפי׳ ולהרמב״ס .להורגן מקום בכל שרינן סכנה הוי אחר
 בנ״ד וא״כ פרהסי׳ יהי׳ שלא תומו לפי דורסן רק .בדבר א״ר

 ראיתי האומנם .הנ״ל עפ״י להתיר נאמן ויסוד מקום יש
 הנזק דג״כ ברה״ר מגחלת העיר הנ״ל בתשו' מוהר״נ שהגאון

 ראי' דחה מ״מ .דרבנן איסור ומתירים .בעלמא וחששא לאח״ז
 בנ״ד אבל .שאני דרבים והזיקא ברה״ר מתירים דאנו משוס זו

 וא״כ דאורייתא איסור מתירים דלהרמב״ס חדא .כן לומר א״א
 משמע קתני סתמא דהכא ועוד .לרבים יחיד בין חילוק אין

 דהמששא אלא הרביס ממקוס רחוק ואפי׳ .נהרגין מקום בכל
 אם בשבת נחש דהצד מההיא מוכח וכן לעצמו. רק הוא

 שבת ובגמ׳ עדיות )משנה כו׳ פעור ישיכנו שלא בו מתעסק
 שרצים ח' בפרק שס ועוד .ומותר דפטור מבואר ושם ק״ה.
 מלאכה דאמר שמעון כר׳ שרצים שמונה בפ׳ ומוקמינן ק״ז:(

 דאמר בהא )קכ״א:( בכ״כ פי׳ רש״י והנה .עלי׳ פעור שאצ״ל
 דאמר לוי בן יהושע אדר' דקאי הכל ודברי אחריו ברצו שם
 יהודא לר' אפי' היינו הכל ודברי .בשבת נהרגין המזיקין כל

 מיירי נחש דהצד צ״ל ע״כ ולפי״ז חייב. שאצ״ל מלאכה דאמר
 דר״י לומר ודוחק .כר״ש למוקמי לי למה ברצין דאי רצין דאין
 חדשה מחלוקת לעשות לן למה וגס אריב״ל. פליג רב אמר
 איסור לעשות מותר המזיקין דבכל ומוכח .רצין באין דמיירי אלא

 קחני סתמא דהא זה במקום להמית דרכו שאין אפי׳ דרבנן.
 כדקתני לבדו לו יהי׳ שההיזק ואפי׳ .אחריו רצין באין ואפי׳ נחש
 כתב ז׳( סעי׳ )שם בש״ע והנה .לבדו לו דמשמע ישכנו שלא
 ואם כו׳ המזיקים רמשים שאר או בשבת ועקרבים נחשים הצד

 אפי׳ משמע חילק ולא סתס מדכ׳ מותר. ישכנו שלא בשביל
 ועעס לחוד. דידי' נזקי׳ משוס אפי' ושרי אחריו רצין באין

 המזיקין כל ד״ה )קכ״א: בתום׳ מבואר לצידה הריגה שבין החילוק
 הונא ר׳ אסר זה ומעעם עפי מלתא מיפרסמא דבהריגה כו׳(

 וכן .תישך שלא עקרב ועל שס במתני׳ דתנן אע״ג .הריגה
 דשרי יעויי״ש( י״ז סעי' שע״ז )סי' הגר״ז רבינו בש״ע מפורש

 במקומות ואפי' יזיקנו שלא אחריו רצין באין אפי׳ נחש צידת
 מ״מ .דאורייתא מלאכה בזה שיש להרמב״ס ואפי' ממיתין שאין
 וגס ג׳( התירו. כדרכן צדן ואין בהס מתעסק שאינו כיון

 בתשובה אדמו״ר עס מוהר״נ הגאון בו שנתוכחו הדבר בעיקר
 צער חשש אלא .נפשות סכנת כלל שייך דלא בגוונא דאפי׳ הנ״ל
 איסור בכה״ג שהתירו מכאן לפשוע נ״ל לבוא: שעתיד הגוף

 כו׳( הפרעוש את הצד ד״ה )ק״ז: התום׳ ממ״ש והוא דרבנן.
 דאפ״ה פורת הרב בשס ואור״י אסור אבל דפעור משמע וז״ל
 שרי צער דמשוס מעליו ולהשליכו ליקחנו מותר האדס נושך אס

 על כגון שינשכנו ירא שאינו האדם על ענין באותו הוא אס אבל
 ועיין עכ״ד מעליו להפילו יכול אבל ליעלו אסור מבחוץ סרבלו

 וסמ״ג דסמ״ק הפוסקים מחלוקת בזה שהביא שע״ז( )סי' ב״י
 התחלת וכמשמעות ליעלה שרי בעוקצת דדוקא ס״ל ומרדכי

 כשהיא דאפי׳ התום׳ בשס כתבו וה״ה הר״ן אבל .התום׳ לשון
 רש״י וכ״ד ליעלה שרי תשכנו שמא לחוש שיש מבפנים בגדיו על

 .הפסיד לא המקילים על דהסומך כ׳ ח׳ ס״ק ובע״ז ורשב״א
 צערא חשש משום דרבנן איסור דהתירו בברור מזה מוכח א״כ

 ועיין .דרבים נזקא משוס שלא ואפי' זמן לאחר שיבוא דגופא
 עוקצו ואינו בשרו על הוא דאם משמע שכ׳ ח״י ס״ק מג״א
 להזיקא למיחש ליכא דהכא כו׳ ברה״ר לקוץ דמי ולא לצודו אסור

 מבפנים בגדיו מעל ליעלו דמותר י״א אבל בעלמא צער רק
 ואע״ג שרי הוי לכ״ע נזק חשש הי' דאס מזה משמע .עכ״ל
 אלו המג״א מדברי ומשמע .דרבים ולא דיחיד חששא רק דהוי
 מוהר״נ הגאון ע״ד שעלה כמו ודלא ויחיד רבים בק לחלק דאין

 סי׳ וש״ע בגמ' דמשמע להבין יש דבאמת אף הנ״ל. בתשו׳

מ ארה ר״א
 הוא וכן דרבים. היזקא משוס הוא דההיתר גחלת גבי של״ד

 מה וא״כ .גחלת מדין בגמ׳ נלמד קוץ דין דהא קוץ גבי נמי
 דעת ונ״ל .המג״א אותם שמשוה פרעוש לדין וקוץ גחלת שייכות
 דגם דחזינן משום דרבים הזיקא וקוץ גחלת גבי דבעינן דה״ע המג״א

 כמתעסק דהוי נחש בצד תומו.וגס לפי בדריסה התירו לא נחש גבי
 זלזול הוי להדיא דבהריגה משוס והיינו .בכך צידה דרך שאין

 גחלת גבי שהתירו מה ולכן .התירו ולא כדרכה בצידה וכן לשבת
 משוס רק הוא להדי' ההעברה איסור קוץ גבי וכן להדי' כיבוי

 ממזיקים הננעותד הנזק חושבים היינו לא אס אבל דרבים הזיקא
 הזיקא חששא משוס אף מתירים הי' לא ההוה. כנזק אלו

 לאחר הבא לנזק ההוה נזק בין חילוק דאין ע״כ אלא דרבי'
 כ״א כאן התירו לא למה להמג״א לו הוקשה שפיר וא״כ .זמן

 .בעלמא צערא אלא ליכא דכאן לתרץ הוכרח וע״ז דוקא בעוקצו
 בחשש אפי' דאסר מאן ליכא נזק דבמקוס מהכא שמעינן ועכ״פ

 לפשוע בע״ה עלה הרי וא״כ .זמן לאחר לבוא המעותד נזק
 יסוד דעיקר הנ״ל בחשובה מוהר״ן כ׳ עוד ד'( .הנ״ל הס׳

 הש״ע דדברי .חלש יסוד הוא כאן שבש״ע הדין על ההיתר
 הדא עעמיס מכמה בידו רפויים והס הרמב״ן דעת הס אלו

 שבע״ז ורש״ל ומהרי״ל והגמי״י כר״ת חולקים כמה חי׳ גבי שהרי
 וגס .חולה לענין גס להדי׳ רש״ל בתשו׳ וכ״כ לחולה ה״ה וא״כ

 לא המיקל שכ׳ ואעפ״י להתענות המנהג דעכ״פ כ׳ הרמ״א
 מדינא לזה מקוס יש מאחרונים הרבה דעת לפי הרי הפסיד

 סי׳ בב״י מ״מ הרמב״ן כדעת כאן סתס שבב״י ואף .כנ״ל
 הב״י דגם צ״ל הפחות ולכל .לזה סותר רס״ה סי׳ וביו״ד תקנ״ע

 דלאו ודעתו .והע״ז הב״ח כמ״ש להתענות דהמנהג מודה
 ראי׳ עוד והביא .כאן יש דחזרה אלא מלתא תלי׳ במנהגא

 במילה ברכה של הכוס אודות שנתלבעו הראשונים גדולי מכל
 ראיות קצת עוד והביא ליולדת ליתן שיזכור בהם א׳ ולא בע״ב

 לי׳ גרמא דדין וכ׳ .שבב״י רי״ף בשם רשב״א ותשובת מחשב״ץ
 והנה נמרץ בקיצור עכ״ד ביו״ד למקומו בהגיעו בו שחזר להב״י

 ליולדת התיר שר״ת .ד׳ ס״ק וע״ז בב״י שהובא הגמי״י לשון זה
 מפנין בפ׳ דאמרי׳ ואע״ג שבעה לאחר ואפי׳ בצ״ג לאכול

 וצ״ג שבת עלי' מחללין אין צריכה אין אמרה אס שבעה דלאחר
 אין דרצו כיון מותר אפ״ה כד״ת קבלה ודברי קבלה מדברי

 דבע״ב מזה הע״ז ודקדק עכ״ל הוא רשות א״כ כו׳ מתענין
 צרות בו דהוכפלו ברצו תלי׳ לא דע״ב כרמב״ן שלא אסורות

 מכ״ק המחילה בקשת אחר הקלושה ולענ״ד .עכ״ד חוב והוא
 הר״ת דהנה ר״ת מדברי להיפך ראי׳ נראה והע״ז. הרש״ל של
 דדברי אח״כ שהעלה מה לענין אלא ז׳ לאחר מיולדת הקשה לא

 ששון להו וקרי צוס להו דקרי מקרא דריש ובגמ׳ כד״ת. קבלה
 גזרת יש ושמחה ששון יש שלום שיש בזמן י״ח:( )ר״ה ושמחה

 אין רצו מתענין רצו שלוס ואין המלכות גזרת אין צוס המלכות
 בו והוכפלו הואיל מ״ב שאני ומשני נמי ע״ב א״ה ופריך .מתענין

 מאי וא״כ כו׳ ושניי׳ בראשונה הבית חרב בע״ב מר דאמר צרות
 בו שהוכפלו ב״ש חורבן לאחר הוא מקרא לאו מ״ב דחמיר

 .מדרבנן רק זה הרי וא״כ חובה בו להתענות בו החמירו צרות
 מחללין דאין שבעה לאחר מיולדת אופן בשום זה לדמות ואין

 והדבר מדרבנן אלא קבלה מדברי הוי דלא כיון שבת עליה
 בע״ב הדין וכן בשבת חולי במקום התירו דרבנן דאיסור פשוע
 יהושע פני ותשובת .הרמב״ן כדברי ממש זה הרי וא״כ .וכנ״ל
 דעת עם ר״ת דעת להשוות ג״כ שכ׳ ראיתי ע״ז סי׳ ח״ב

 אמרה אס לחי׳ להתיר כוונתו אין הרמב״ן דגם וכ׳ הרמב״ן.
 הרש״ל תשובת על שם וחלק .הר״ת מיירי ובזה צריכה אינה

 .ספק בלי להורות ראוי וכן הרמב״ן דברי ליישב כנ״ל ומסיק
 שנתלבטו מהראשונים מוהר״נ הגאון שהביא מה ליישב יש ובזה
 תקנ״ע סי׳ בב״י שהובא הרשב״א מתשו' וגס .מלה של בכוס

 היולדת אין דבע״ב שכתבו רס״ה סי׳ וביו״ד דכאן הש״ע ופסקי
 מותרת צומות דבשאר .צריכה אינה באמרה היינו לשתות יכולה

 רס״ה סי' ביו״ד הגולה בבאר כן מצאתי שוב .הר״ת כדברי
 שיסוד מבואר בד״מ הנה .להתענות שנהגו שכ' מהרמ״א ומ״ש
 גבי תקנ״ע בסי׳ הב״י מדברי להרמ״א לי׳ משמע זה מנהג
בשס מ״ש ולפי .הכוס שותה אינה דבת״ב שם דמשמע .יולדת

 הפ״י
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 א״כ .צריכה שחינה באמרה מיירי דהתה די״ל והבאה״ג הפ״י

 ושו״ע והר״ן והמ״מ הרמב״ן דעת ועכ״פ זה למנהג הוכחה אין
 אין ומר״ת לחולה וכן לחי׳ להקל דיש ובאה״ג ופ״י ת״ב גבי

 .וכנ״ל כהרמב״ן דס״ל הוכחה יש ואדרבה כנ״ל להיפך הוכחה
 כ׳ שוב ה׳( חזק. יסוד זה הרי הראשונים הפוסקים מיתר וכן

 דאיסור לומר הרמב״ן כוונת דאין דדעתו הנ״ל בתשו׳ מוהר״נ
 דד״ק דמלבד .סכנה בו שאין חולי במקום גזרו לא דרבנן
 דמולה והול״ל אומד צריך אי; לשון מהו הרבה ק' .דמי׳ כד״ת

 אסור סכנה בו שאין דחולה ביו״ד קיי״ל הרי גם .מותר שאב״ס
 בשעה להיתר איסור גוף בין לחלק ודוחק .דרבנן איסור לאכול

 הגר״א בביאורי מ״ש והביא ז'. בגיעין התום' כמ״ש אסורה
 שאב״ס בחולה לנכרי אמירה שהתירו ממה הרמב״ן לדברי מקור
 שכ״ח דבסי׳ ועוד זל״ז שביתי; לדמות דאין טעמים מכמה ותמה
 וא״כ .אסור שיטי ע״י שלא ישראל ע״י דשבות הרמב״ן דעת
 יקשה לכאורה והנה .מופלג בקיצור עכ״ד להיפך ראי׳ זה הרי
 דהוי אף לצודו לכ״ע שרי עכ״פ דבעוקצו פרעוש אצידת גם

 מיחוש אלא לו שאין חולה דגבי יקשה ביותר וגם .דרבנן איסור
 והכא י״ב( )ס״ק במג״א כמ״ש לנכרי אמירה אפי׳ אסור בעלמא

 לזה פתרי אשכחן מיהא .בעלמא צער משום דרבנן איסור שרינן
 צער דמשום י״ט( סעי׳ שט״ז )סי׳ הגר״ז רבינו בשו״ע מ״ש עפ״י

 ניצוד במינה שאין לפי פרט־ש צידת אלא התירו לא בעלמא
 שא״צ אלא גמורה מלאכה היא הריגתו אבל כלל מלאכה ואינה
 .התורה מן ועיקרה הואיל בעלמא צער משום התירו ולא לגופה
 ישראל פ״י שכותים לעשות שאב״ם בחולה דאסור דהא י״ל ועפי׳יז

 משוס לעכו״ס אמירה אפי׳ אסור בעלמא ובמימוש שיטי בלא
 בדאורייתא עיקרה והוי סממנים שחיקת משוס גזירה בזה דיש

 דאורייתא מלאכה סרך בזה דליכא פרעוש בצידת משא״כ
 דמעלין מהא .רפואה בדיני בלא״ה הוא מוכרח זה וחילוק .כנ״ל

 לדעת ז'( )ס״ק וט״ז ב״י וכמ״ש מ״ג( סעי׳ )שכ״ח אונקני
 ובי; דאורייתא למלאכה נסמך שהוא דבר בי; לחלק הרמב״ם

 סי׳ בשו״ע נ״כ ומבואר .דאורייתא מלאכה סמך בו שאין דבר
 דשרי מורסא ממפיס לי קשה מיהו . יעויי״ש השלישי בי״א י״ז

 דאורייתא שעיקרו דבר דאף הרי שאצ״ל מלאכה דהוי משוס
 שהרגיש אברהם באשל מצאתי שוב . בעלמא צערא משוס שרינן

 משיבא מורסא דמפים משמע י״ד בס״ק ושם .מ״א בס״ק בזה
 מאליו יפתח והנקב הבשר שעוצר והיינו שיטי ע״י מלאכה ליה
 אמאילעשות דא״כ תמוה דזה אך כן. נקב לעשות דרך ואין
 ע״כ אלא מדאורייתא דפטור יד כלאחר הוי הא חייב פה לה

 את בה ליטול ממחט יקשה ועיד .בזה שיטי ליה נחשב דלא
 .מאד קשה והדבר ק״ז.( )שבת מורסא מפיס לה דמדמה הקוץ

 החומרא דעיקר והיינו בזה חדש דבר בס״ד נ״ל לזאת ואשר ו'(
 סמנים דשחיקת גזירה משוס רק הוא בהולה דרבנן באיסורי

 משוס השבותק כל להתיר ראוי היה זו גזירה משוס לאו אי אבל
 קרובה לגזירה חשבו סמנים שחיקת משוס רק .דגופא צערא

 בכל בזה ומששו סמנים שחיקת לאיסור בקל יבוא צערו דמשוס
 אופנים שני הגזירה בזו דיש י״ל ומעתה .לזה לחוש שיש ענין

 מלאכה שום בזה שאין אף בסמנים ברפואה לעסוק שאסרו
 הב׳ ואופן .אותם לשחוק יבוא בסממנים יעסוק דאס משום

 דאורייתא למלאכה הדומה מלאכה לעשות חכמים שאסרו הוא
 בעיני דומה שהוא הרמב״ס( דברי בפי׳ הב״י )כמ״ש כוהל כגון

 לו הותר חוליו שמשום שיחשוב לגזור יש וא״כ .לכותב העם
 בענין והנה דאורייתא. מלאכה לעשות ויטא מלאכה לעשות
 אותה לעשות שיבוא הגזירה היתה חכמים שאסרו שאצ״ל מלאכה

 היתר משום לאו $ מורסא המפיס כגון .גופה לצורך המלאכה
 ליחה ממנה להוציא אף מדרבנן אסורה המלאכה היתה החולי
 לשמא בזה למיחש ליכא אבל פתח. לה לעשות יפיס שמא

 המלאכות כל לו הותרו הליחה להוציא לו שהותר שמכיון יחשוב
 ההמון בעיני דומה זה שאין סמנים שחיקת ואפי' חוליו בשביל

 להכניס פתח לעשות כלל מחכוין אין וגם למלאכה. כ״כ
 פתח לעשות לו שהותר דעתו על יעלה שלא וממילא .ולהוציא

 לגזור אין במחט וכן חולי. משוס והייט גמורה מלאכה שזו
 .המלאכות כל לו שהותר יחשוב לא כי סמנים שחיקת משום

 בלבד הקוץ נטילת חבורה לעשות לי הותר שלא מאמר
 ויהיה לדם צריך יהיה שמא אסור היה צער משום לאו אי ומ״מ

 מ״מ חבורה שיעשה ואף לצרכו בו ישתמש דס יצא שאס כוונתו
 היה בזה כיוצא וכל סמניס. שחיקת להתיר מזה יבוא לא

 לידי לבוא יוכל שבות באיזה לשקול חכמיה בידי והפלס המשקל
 סמנים לשחיקת לבוא הדבר רחוק שבות ובאיזה סמנים שחיקת
 מחט גבי ש״ח סי' שלו בש״ע הגר״ז רבינו מ״ש יובן )ובזה
 דם הוצאות מבלי מפס להוציאו א״א דאם הקוץ את ליטול
 הוי אכתי מ״מ רישיה פסיק הוי אפי׳ ולכאורה .להוציאו אסור
 .מורסא ממפיס גרע ולא לגופה שא״צ מלאכה דהוי דרבנן
 ובלבד כו׳ הקיץ ליטול מותר ל״ב ס״ק שכ״ח סי' מג״א ועיין

 דברי על שכ׳ השקל מחצית ועיי״ש כו׳ דס יוציא שלא שיזהר
 .דרבנן איסורא כ״א דליכא מותר ליזהר א״א אם ודאי המנ״א

 מורסא מפיס והיינו ל״ג ס״ק במג״א וכמ״ש גזרו לא צער ובמקום
 רישיה פסיק דהוי היכא בזה איסור שכ׳ רטנו דברי וא״כ

 דאי; די״ל ניחא הנ״ל ולפי מורסא. ממפיס גרע מי תמוה
 אין דהתס .לו הדומה אחר ענין שום מורסא ממפיס ללמוד
 התירו צער דמשוס שיאמר למיגזר וליכא פתח כעושה כ״כ נראה

 לכל נראה ודאי וחבורה דם בהוצאת משא״כ שבת מלאכת
 בשביל דאורייתא מלאכה נמי למישרי ואתי צערא משוס שהותר

 להוציא א״א באס איסורא מחט גבי רבינו כתב ולכן .חולה
 שחילק מה והיינו .זו לסברא נכוחות ראיות י״ל עוד דס( בלא

 אפי׳ מותר בשינוי אבל .שאב״ם בחולה אסור דשבות הרמב״ן
 פלא זה והרי .הנר״ז רבינו כשו״ע וכמ״ש גמורה מלאכה

 דמלאכה שבות לי ומה שבות נמי הוי יד כלאחר גמורה דמלאכה
 אמרנו אשר הדבר הוא ע״כ אלא אחר משבות בשינוי גמורה

 לעשות לו שהותר שיחשוב לגזור יש בשינוי שלא שבות דכשעושה
 מלאכה משא״כ דאורייתא מלאכה ואפי' חולי בשביל מלאכה
 גזירה בה למיגזר וליכא כלל למלאכה דומה אינה בשינוי הנעשה

 בשינוי שלא המלאכה יעשה שמא והיינו אחרת גזירה הנ״ל
 שהותרו שיאמר לחוש שיש בדבר זולת חולי במקום גזרו לא וזה

 נחשים בהריגת החילוק ג״כ יובן ובזה .חולי בשביל מלאכות לו
 ס•׳ ביו״ד ג״כ יובן ועפי״ז .תומו לפי בדריסה דוקא שהתירו

 דאורייתא ואיסור לחולה. באכילה אסור דרבנן דאיסורי קנ״ה
 המרדכי בשם בש״ך כמ״ש להונה מיתר אכילה כדרך שלא

 יש הנאה כדרך עושה דכשהוא משוס ע״כ והיינו חי בחלב
 אבל החולי. בשביל לו הותרו האיסורין שכל שיחשוב לחוש

 דשלא משוס .בזה לטעות יבוא לא הנאה כדרך שלא כשעושה
 מזה לטעות יבוא ולא כלל לאכילה נחשבת לא אכילה כדרך

 דמשקין ל״ז סעיף ברמ״א מבואר עוד ז׳( .כדרכה לאכילה
 ולשתותן לאוכלן מותר הס דלרפואה מילתא שמוכחא ואוכלין

 ממה בזה הרמ״א על שחלק בט״ז ועיי״ש .למשכב נפל אס
 בחולה אסור ישראל ע״י דשבות י״ז סעיף בשו״ע שמבואר
 משוס כאן הוא דההיתר מבואר הגר״ז רבינו ובשו״ע שאב״ם.

 יש בשם הט״ז דעת שהביא ואף .עכו״ם ע״י אפשר דאי
 סופרים. בדברי המקיל כדברי דהלכה כתב מ״מ אוסרים

 מהיתר ללמוד נבוא דאם מבואר טעמי הלין מכל הנה
 דמה .עניניס מכמה ללמוד נוכל שפיר בשבת שאב״ם חולה

 שלא ישראל ע״י דשבות שכ״ח בסי׳ הרמב״ן דעת שהביא
 מכמה לדמות יש להיפך ראיה זה הרי וא״כ אסור בשיטי

 שעיקרו בדבר דוקא דהיינו דמטאר מדא הנ״ל לפי טעמים
 דדברי שכתב ואף בדאורייתא עיקרו לאו ות״ב בדאורייתא

 דעכשיו ד׳ באות בס״ד ביארנו כבר דמי תורה כדברי קבלה
 רע״א סי׳ בתשב״ץ כדברי מצאתי העיון ואמר .דרבנן רק הוי

 בלבד. קבלתם מכח רק ת״ב צום הוי שמד דליכא דהיכא
 קבלה מדברי הוי ת״ב דעיקר ואע״ג הנביאים מתקנת ולא

 .בדאורייתא כעיקרו הוי קבלה בדברי דעיקרו לן לימא מאן מ״מ
 ובזמן איסור ,ט אין זה שבזמן .בזמן התלוי דדבר י״ל גס

 עיקרו הוי הזמנים כל על רבנן וגזרו איסור בו יהיה אחר
 דלא הזה בזמן ס״ה.( )בגיטין ממע״ש לזה וראיה בדאורייתא

 ויהא ביהמ״ק יבנה דלמחר אע״ג בדאורייתא עיקרו מימשב
בני; בין קצת לחלק שיש ואף .מדאורייתא במעשר חייב

ביהמ״ק
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 ממאי לחלק דאין ראיה להכיא נ״ל המלכות לגזרת בהמ״ק
 אמרת ואי כו' בו מערבין הדמאי עמרם ר' מתיב בשבת דאמרי׳

 אמר כו׳ מברך מצי היכי ערום קאי כי ברוכי בעי מדרבנן כל
 יו״ט והא ופריך ברכה בעי נא דדבריהם ס׳ כו׳ דרבנן ודאי אביי
 דרבנן בזה״ז דמעשר לימא פריך ומאי .ברכה ובעי דדבריהס שני

 בעי לא ספק ולכן מע״ש כמו בדאורייתא עיקרו הוי לא וא״כ
 בעי ספיקא ואפי׳ בדאורייתא עיקרו הוי שני יו״ט אבל ברוכי
 לא דמעשר היכי וכי ממעשר עדיך לא דיו״ט ע״כ .ברוכי
 מפורש כ! מצאתי שוב שני יו״ט ה״נ בדאורייתא עיקרו חשיב

 .דרבנן שעיקרו דבר חשיב שני דיו״ט תצ״ו סי׳ הר״ן בשם במנ״א
 כדאמרי׳ כו׳ גזירה המלכות דגזרי זימנין משוס תקנתא הוי והתם

 דאסרו דהא בס״ד ביארנו דכבר ועוד . חדא הא )ד:( בביצה
 היכא רק היינו בשינוי שלא ישראל ע״י שביתין שאב״ס בחולה
 והבאנו כנ״ל שבת לחילול יבוא גופיה ההיתר דמשוס למגזר דשייך
 להקל הגר״ז רבינו והכרעת הרמ״א דדעת ועוד לזה. ראיות
 שינוי. דליכא אפי' שרי עכו״ס ע״י אפשר דלא דהיכא בד״ם

 ס״ק ש״ז )סי' מהמג״א ויסודו זל״ז שבותין לדמות דאין ומ״ש ח(
 אלא אמר לא דהמג״א ונ״ל .זל״ז בשבותין מדמין דאין שכתב ז׳(
 לומר שאין הראשונים דורות על לא אבל האחרונים דורות על

 למה שהקשו בגמ' מצינו דהא .בעצם להשבותין דמיון שוס שאין
 ששייך אך הקילו לא וכאן .זה מטעם כאן דרבנן באיסור הקילו
 . שתזכה בשביל וחטא עמוד גבי )מח.( במנחות כמו .זה טעם

 שבדורות המג״א שכוונת ע״כ אלא .אתרומה משבת שהקשו
 אכילה איסור למד הרמב״ן אם לק״מ וא״כ .מדמין אין האחרונים

 דהרמב״ן לומר יש הנ״ל לפי ואדרבה .בשבת רפואה מאיסור בת״ב
 שרי ואפ״ה בדאורייתא עיקרו הוי דבשבת ק״ו בתורת זה למד

 .כנ״ל בדאורייתא עיקרו דלא ת״ב מכש״ב למעלה שזכרנו בגווני
 לדחות יש דרבנן איסור לאכול אסור שאב״ס דחולה מיו״ד ומ״ש

 בשביל דרבנן איסור לו שנתיר שמתוך למגזר איכא דהתס כמ״ש
 . בת״ב משא״כ דאורייתא איסור זה בשביל להתיר יבוא חולי

 .רחוקה גזירה זהו איסור דבר אכילת אטו בת״ב אכילה ולגזור
 דבר שהוא בת״ב לאכילה איסור אכילת בין לחלק שדוחק מ״ש גס

 הגאון בתשו׳ ועי' הדוחק מהו ידעתי לא .האסור בזמן היתר
 הנושרים פירות שאב״ם לחולה להאכיל לענין ה'( )סי' מוהרע״א

 נרע דלא להיתר המצניע פרק התום' מדברי והעלה בשבת
.שאב״ס לחולה בשבותין המתירין ולדברי בשבת רפואה ממלאכת

:כנ״ל שם וחולק .פה״נ ג״כ לאכול לו מותר

יד תשובה
 נוראים ימים על לבוא מתפלל בקשו אחד במקום שאלה

 לבני מכתב בא בר״ה התפלל אשר ואחרי להתפלל
 רעים דברים עליו וכתוב שמה דר שהמתפלל ממקום הקהלה
 א׳יי וגס אחד איש רק חתוס המכתב ועל ש״ץ מהיות שפוסלו

 לענין לא או לזה לחוש ראוי אס .הוא שזיוך להיות ויכול חתימתו
: הכפוריס ביום להתפלל להניחו

תשובה
 אע״ג בישא לישנא האי רבא אמר )סא.( בנדה נרסי' )א(

 בני הנהו מבעי ליה מיחש מבעי לא דלקבולי
 טרפון דר׳ לקמיה אתו נפשא דקטיל קלא עלייהו דנפק גלילא
 הא אטמרינכו כו׳ נעביד היכי להו אמר למטמורינן ליה אמרו
 למיחש מבעי לא דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי רבנן אמור
 שס והתום' .אתכם להציל ואסור הרגתם ושמא ,ופירש״ מבעי
 הרגתם שמא מפרש אחאי דר׳ שבשאלתות וכתבו פירש״י הביאו

 ליה מבעי מיחש והיינו למלך ראשי חייבתם אתכם אטמין ואס
 לו יבוא שלא שיזהר זה לגבי להאמינו ללה״ר לחוש שיש למיחש
 רק היא דהחששא השאלתות לפירוש ומשמע .לאחרים ולא הפסד
 איסור יעשה שמא לעכין אבל .הלה״ר לשומע נזק שיהיה לענין

מא או״ח * ר״א
 איסורא דלענין משום לומר יש והטעם למיחש ליכא לזה בהצלתם

 .עדים שניס עפ״י נאמרת שאינה כיון כלל ללה״ר להאמין אין
 דשרי פסק למיעוטא אפי' וחיישי׳ סכנתא דחמירא נזק לענין רק

 . איסורא לענין אפי׳ חיישי׳ דלמיחש משמע לרש״י אבל .למיחש
 וזיגוד חטא דטוביא )קיג:( דפסחיס מהא רש״י לפי׳ להקשות ויש

 חנם. להכותו ואסור זיגוד קאמר דקושטא ר״פ וליחוש מנגד
 ע״א יקום לא משוס להכותו ראוי אמת אומר דאפי׳ לומר ואין

 לר״א דרבא בריה אחא ר׳ אמר אח״כ קאמר איך דא״כ .באיש
כבי לרבי' דמהימן ידע אי למשני׳ לרבי׳ ליה למימרא מהו
 בהגדת איסורא איכא ואי .ליה לימא לא לא ואי ליה לימא תרי
 ע״כ )/$ ,יחיר להעיד לו אסור מ״מ לא אי מהימן אי לי מה טי?

 בשקרא ליה ומחזקינן לה״ר דהוי משוס כלל חיישי׳ לא דלע״א
 מקרא מדרבנן אסמכתא דהוא לומר ודוחק ליה. מלקינן ולהכי

 תרי כבי מהימן ידע דלא ובמקום כו' אחד עד יקום דלא
 כבי דמהימן דידע ובמקום . יחידי להגיד חכמים עליו אסרו

:למימר ליה שרי תרי

 בקדושין שפי׳ אזיל לשיטתיה דרש״י בזה נ״ל העיקר אבל )ב(
 משנתינו רב אמר גוריא בר חמא ר׳ אמר )עו:(

 ששני ופירש״י ערעור עליו כשקורא אמהות( בד׳ בדיקה )דצריך
 דקול לרש״י דס״ל מזה ומשמע יעוי״ש קול שיצא מעידים עדים

 בספרו מפראג מהר״ל הגדול הגאון לרבינו וראיתי מלתא. הוי
 מברייתא רש״י על שהקשה ט׳( פ׳ הלשון )נתיב עולם נתיבות
 לה חוששין אין ממזרת כו׳ לה א״ח בעולה ת״ר )פט.( דגיטין
 רש״י גס דודאי ז״ל הגאון ותירץ מידי ולא הוי לא דקול מוכח
 בדיקה דצריך דס״ל אלא .ידו על לפסול מידי הוי לא דקול מודה

 בעובדא בנדה נמי דהתס י״ל והשתא .הקול חשיב מיהו ולזה
 כיון ולכן .חקירה שצריך קצת עכ״פ ומהמנינן .קלא הוי דר״ט
 שאס כיון להטמינם ר״ט רוצה היה לא עצמם להטמין יכולים שהי׳
 דאמר רבא גס מיירי ועד״ז . בהטמנה איסור יש הדבר אמת

 )כו. כתובות התום׳ וכמ״ש .מקלא גרע ע״א אבל מבעי למיחש
 זיגוד ולהכי מבעי לא נמי למיחש ואפי׳ כו'( יוחנן ר׳ והאמר ד״ה

 דאפילו לפי״ז ומבואר .קאמר קושטא דלמא חיישי׳ ולא מינגיד
: לבדוק להצריך לענין ואפי' כלל א׳ דעד בישא ללישנא ל״ח לרש״י

 שפי׳ מה לפי כן מוכח הנ״ל סוגיא דמגוך נ״ל שוב )ג(
 וכ״ת )לב.( בב״ב נמי איתא זו דסוגיא הרשב״ס

 תרי ערעור סבר ורשב״ג חד ערעור סבר ר״א א״ב חד ערעור
 תרי ערעור אלא משנים פחות ערעור אין הכל דברי יוחנן והא״ר
 ונפק הוא רכהן דהאי באבוה ליה דמחזקינן כגון במ״ע והכא
 קלא עליה ונפק ופירשב״ס .כו׳ חלוצה ובן גרושה דבן קלא עליה

 את שיבדקו עד הכהונה מן ואמתיני׳ עדות ולא בעלמא קול
 למיחש אלא הקול מהני דלא הרי כו׳ בכהונה היא שמעלה הדבר
 תחלה דאמר זה לענין אך מהני היה לא אמד עד ואפ״ה .לבדוק

 אפי׳ מהני לא אחד דעד מבואר .משנים פחות ערעור אין ד״ה
: ולחקור לבדוק לחוש

 רק הוי לא בקלא דאפי׳ מבואר אלו הרשב״ס למדברי )ל(
 וא״ת .דבר בשאר לא אבל בכהונה מעלה

 עדים עפ״י דוקא היינו ערעור דקרא והטור הרמב״ס כדברי
:א״ל בדיקה אפי׳ דבקול משמע עולם נתיבות בס׳ שם וכמובא

טו תשובה
 התגלגלי עלינו הרחמים מדת הפיוטים בענין

 כו' רחמים מלאכי ופזמון כו' רחמים ומכניסי
כו׳ בחנינה האמורות מדות עשרה ושלש

נ האחרונים רבותינו בהם שפקפקו

 שלום נתיבות בספרו מפראג מהר״ל הגאון מורינו הנה )א(
 בסנהדרין דאמרי׳ אהא כתב י״ב( פ׳ העבודה )נתיב

מ״ד יא
ס



משנת שו״ת 8־2
 ק א מאמצין הכל שיהי' ראמים אדם יבקש לעולם אמר ר״י )מד:(

 האדם שכאשר זו תפלה ועמן מלמעלה צרים נו יהיה ולא כהו
 למעלה מקטרגים לו שיהיה אפשר עושר השי״ת לו שית; מתפלל

 שוב מקטרגים לו יהיה שלא מתפלל כאשר אבל לעושר ראוי שאין
 שיתפלל משמע ומזה .מקטריגיס אין מבקש שהוא הזה הדבר על
 אל למלאכים ולומר שיתפלל אבל .צרים לו יהיה שלא ה' אל

 ואנו .להשי״ת התפלה דרך שיהיה רק ראוי אינו זה לי צרים תהי'
 ואפי׳ .זה מצאנו ולא רחמינו הכניסו רחמים מכניסי לומר נוהגין

 שהוא האדם אצל זהו עלי התפלל אחר לאדם לומר מותר אם
 זה הסד אתי עשה לו לומר יכול לפיכך הבירו עם מסד עושה

 תפלה דרך היא רק כך לומר שייך לא במלאכים אבל עלי להתפלל
 אין רחמים מכניסי שאומרים דמה וי״ל כך שיתפלל וח״ו ובקשה

 ממונים שהם למלאכים לצוות לאדם כה ויש מצוה רק בקשה זה
 שאינו דבר הוא זה כל ועם .הש״י לפני תפלתו שיביאו ע״ז

 שיתפלל רז״ל שאמרו ע״ד תפלה רחמים מכניסי שיהיה רק .ראוי
 אל מתפלל ויהי׳ צרים לו יהיה ולא כהו את מאמצים הכל שיהי׳

 כו׳. רחמינו יכניסו רחמים מכניסי להגיד צריך ולכך ע״ז השי״ת
 לפני תפלתו להכניס הוא הבקשה שתכלית כיון ליישב יש ומ״מ
 מן יוצא זה אין רחמינו הכניסו למלאכים אומר שהוא אך הש״י

 מצאנו שלא כיון ומ״מ .הש״י הוא הכל של התכלית שהרי השי״ת
 שאמרנו כמו לומר נראה היה כהו מאמצין הכל שיהי' שיתפלל רק

 . מפראג מוהר״ל הגאון עכ״ל רחמינו יכניסו רחמים מכניסי
 אמצעים לשומם לגו שאסור שלו החמישי בעיקר כתב והרמב״ס

 ויתרחקו לנגדו המחשבות כל שיכוונו אלא השי״ת ובין בינינו ומליצים
 מה על דר״ה ספ״ק נתנאל קרבן בעל פקפק ועפי״ז .מזולתו

 קונך ולפני התגלגלי עלינו הרחמים מדת ביוהכ״פ שאומרים
 הבורא ובין בינינו לאמצעי המדה משים הרי הפילי תהנתינו

: אסור וזה יתברך

 על חולק מפראג מוהר״ל הגאון כי נראה ולכאורה )ב(
 מבעי ולא . הזה החמישי בעיקר הרמב״ם

 הכניסו רחמים מכניסי אך לומר דמי דשפיר ליישב הויש לפי
 רחמים מכניסי להני כעושה נראה לכאורה ודאי דזה רחמינו

 רחמים מכניסי לומר דמסיק מאי לפי אך אלא ומליצים לממוצעיס
 שעכ״פ היינו ומליצים ממוצעים ג״כ לכאורה הו״ל רחמינו יכניסו

 שאי ובאמת .תפלתו להכניס וממוצעים מליצים לו שיהיה מתפלל
 מקרא שהרי הרמב״ם שאסר מה בכלל שזה כלל כן לומר אפשר

 יהיה וכי .הנערים את יברך כו׳ הגואל המלאך הכתוב דבר מלא
 .להנעריס מהשי״ת הברכה את שישא ממוצע בכלל חלילה ג״כ זה

 ממוצע איסור בענין הרמב״ם דברי הנה אחר ומצד .תימא וזה
 בכל אלהינו כה׳ מי בסיפרי דרשו וכן . ואמיתיס נכונים ודאי

 מודים כ״ע דודאי בע״ה בזה והנראה .למדותיו ולא אליו קראינו
 לעשותם אס פנים משתי בא׳ שהוא רק ממוצע באיסור להרמב״ס

 להפיל מלאך איזה שיבקש והיינו מליצים לעשותם או אמצעים
 לפני המליץ פלוני מלאך כגון מליצים נקרא זהו ה׳ לפני תחנתו

 אבל .ממוצע נקרא זהו רחש הרחמים מדת יאמר אם וכן .ה׳
 תחנתינו קונך ולפני התגלגלי עלינו הרחמים מדת אומרים כשאנו
 כאשר כמדתה לעשות הרחמים מדת מעורר רק הוא הנה .הפילי

 מן יוצא שאין מפראג מהר״ל הגאון אמר וע״ז ית' הבורא כונן
 הרחמים מדת אומר הוא שכן השי״ת הוא הכל שתכלית השי״ת

 .ית׳ מהבורא נפקדו שלזה כי׳ רחמים מכניסי .קונך ולפני כו׳
 ואנכי זו תפלה מפורש מ״מ מצאנו שלא כתב מהר״ל והגאון
 הנכנס )ס:( הרואה פ' בברכות בגמ׳ כזה מפורש מצאתי בעניי
 לימא לא אביי אמר כו' הרפו כו׳ התכבדו אומר הכסא לבית
 עזרוני שמרוני שמרוני לימא אלא ואזלי ליה שבקי דלמא הכי אינש

 שיעזרוהו ממלאכים דמבקש הרי כו' סמכוני סמכוני עזרוני
 שתפקידם משום ע״כ אלא ממוצע בכלל זה ואין ויסמכוהו
 : לזה לעוררם יכול ע״כ ולסומכו לעוזרו שומרים הס ית׳ מהבורא

 דהרים התום׳ פי׳ דורדיא דאלעזרבן בעיבדא )יז.( ובע״ץ *'ו.(
 הריס של שר היינו רחמים עלי בקשו וגבעות

 דהתפלל הרי א״כ כו׳( אמר ד״ה )ז. בחולין פי' וכן .תירוצה להד

או״וא ר״א
 מה לפי אפי׳ וקשה .ממוצע בכלל זה אין ולמה מעלה של לשרים

 וגבעות הריס של שריס דהא ומהר״ל הרמב״ס בין פשרה שעשינו
 ונראה . הרחמים על מופקדים אינם ולבנה וחמה וארץ ושמים

 על קשה דבלא״ה דשם הגע׳ בפי׳ .נכו; דבר בע״ה הנ״ל לפי
 וכי עצמנו על רחמים נבקש עליך רחמים שנבקש עד שלהם תשו׳

 ואדרבה עצמם על גס לבקש יוכלו לא עליו רחמים יבקשו אס
 צריך והוא חבירו על רחמים המבקש כל צב.( )ב״ק חז״ל אמרו
 שהבורא חשב דהוא נראה לכן .תחלה נענה הוא דבר לאותו

 הממונים השרים וא״כ לעולם קיימת בריאה וארץ שמיס ברא ית׳
 חלוף בני כל שעליהם הנבראים קיום לשמור רק אינם עליהם

 לו יש כי היתה שלהם שר ותשו׳ עליהם רחמים לבקש גס ולהם
 כליון בעלי המה גס בהיותם עצמם וארץ שמים על רחמים לבקש

 מהם רחמים הבקשת וראוי עצמם לשמירת עליהם ופקודתם והפסד
 . שעליהם הנבראים עם להם אין ודבר עצמם וארץ שמיס על

 ואיך בי אלא תלוי הדבר אין אח״כ דורדיא בן ר״א אמר ולכן
 . באחרים תלוי הדבר וכי בו רק תלוי הדבר שאין תחלה חשב
 על רחמים לבקש מופקדים המה האלה שהשרים חשב שהוא אלא

 אח״כ אבל עליו רחכנים שיבקש לעוררם יכול היה ולכן הנבראים
וממילא עליו רחמים לבקש להס ואין ע״ז מופקדים שאינם לו נודע

 : הרמב״ס דעת בפי׳ כנ״ל ממוצע איסור גס בהם שיש

----------------------------------------

טז תשובה
א ענף

 בתשובותיהם האחרונים האריכו אשר קארפו אתרוגי בנידון
 בין ויכוחים דברי מתחדשים ועידן זמן ובכל אודותם י

 לברר אני גם לבי אל נתתי ע״כ מתיר וזה אוסר זה הרבנים
 בדבר אכשל שלא לה׳ ובתפלה שכלי קט כפי הדברים את בע״ה
 ותחלה תורה של לאמתתה לכוין ואזכה חז״ל תקנו כאשר הלכה

: המורכבים דין בעצם בעז״ה נחקור

 אתרוג וז״ל כתב תרמ״ח( סי׳ )בסוך המג״א הנה )א(
 אותו כתב ולבוש כו׳ פסול ואתרוג מלימוני המורכב

 כלאים בהמת כמו עבירה בו שנעבדה משום פסול גרסקי שקורין
 קרנו יפסול כלאים של עז דא״כ וקשה עכ״ל להקרבה שפסולה

 דנעבדה ליה תיפוק לקרבן פסול דכלאיס קרא לי למה ועו״ק לשופר
 תוס׳ ועי׳ כלל אתרוג מיקרי דלא משוס דפסול ול״נ כו׳ עבירה בו

 דבריו השקל מחצית בעל ופי׳ .המג״א דברי תוכן זהו ל״ג דך ריש
 נקרא לא שהמורכב בכך מה תימא דלא כוונתו לתום׳ שרמז מה

 המורכב וגס כתיב הדר עץ פרי בקרא כתיב אתרוג וכי אתרוג
 פרי הוא דאתרוג דהלמ״מ הרמב״ס כמ״ש וצ״ל .הדר עץ פרי הוי
 בתורה תיבה באיזה נחלקו דחכמיס אלא בקרא הכתוב הדר עץ

 התום׳ תמיהת מיושבת ובזה בהדס וכן אתרוג דהיינו מרומז
 כשר מצראה אסא האי ש״מ אביי אמר בגמ׳ שם דהנה הנזכר

 מתכשר לא ליווי שם וא״ל הואיל דתימא מהו פשיטא להושענא
 ליווי שם משוס למפסליה ס״ר מאי תימא התום' וכ׳ . קמ״ל
 והוי הלמ״מ דהוי ניחא הנ״ל ולפי כו' בקרא כתיב הדס מידי

 וא״כ בעינן סתם דהדם דהלמ״מ כיון בו פוסל ליווי דשם אמינא
 הלמ״מ הס שבלולב דמינין התום׳ תמיהת מחמת מוכח עכ״פ

 פרי ולא בעינן דוקא אתרוג וא״כ הנ״ל הרמב״ס וכדעת בשמם
 פסלינן דלא בגמ׳ מסיק הדס גבי הא לתמוה ויש .אחר הדר טץ

 אך הכל ומרבה כתיב עבות דעץ ליווי שס משוס מצראה אסא
 מורכב נמי ומרבה כתיב הדר עץ פרי וה״נ סתס הדם דהלמ״מ

 ז״ל מור״ס הקדוש הגאון למרן וראיתי .אתרוג דהלמ״מ אך
 שעמד ס״ד סי׳ או״ח ח׳ צדק צמח מקרוב לאור לי( אשר בספרו
 גס והלא כתיב עבות עץ דהתם דמי דלא וכ׳ .אלו המג״א בדברי

 הפי' דמקובל אך ולה:י הוא עבות עץ ליווי שם לו שיש הדס
 ליווי שם לו שיש הדם לפסול אין עכ״ז הדס היינו עבות דעץ



מב או״ח ר״א משנת שו״ת

 דהיינו הפי׳ וקבלו הדר עז פרי בו שנאמר אתרוג לענק אבל
 עץ פרי שנקראו יש פירוש שאר דגה בקרא בא ולא דוקא אתרוג

 דנה בהדס כמו ולא הדר עץ פרי נקרא לבדו אתרוג רק הדר
 ותחת דיחזקאל מפסוקיה שה שהביא וכמו עבות נקראו עציה שאר

 לו שיש אתרוג שגה י״ל א״כ יעוי״ש פסוקיה ושאר עבתה אלה כל
 לדמותו יש אתרוג לשון בכתוב בא שלא ואע״ג פסול ג״כ ליווי שה

 דאסור וצרעין גזין של דבש כגון ליווי שה לו שיש דדבש לההיא
 שהביא מה והנה . בזה שה שהאריך וכמו )ז:( בבכורות למ״ד
 מקרא עבות שנקראו עציה שאר גה כולל עבות דעץ ז״ל מרן
 ענפיו שנתרבו אילן כל דבאמת כ״כ ראיה אין עבתה אלה דכל

 שנתעבת והיינו .עבות שהוא עליו לקרות שייך הרבה ומסובכיה
 העצה ששה זה אבל . לאלה העצה שה עבית עץ אין מ״מ אבל
 זה מהיררוך שהביא מה אכן הדס אלא שאינו י״ל עבות עץ שלו

 קשה אך . עבית עץ שהה אחריה עציה יש דעכ״פ ראיה ודאי
 ירקות אלו קפרא בר תני התש דגרסי׳ )לט.( דפסחיה מסוגיא לי

 אומר יהודה ר' כו׳ בתמכא בעולשין בפסח י״ח בהן יוצא שאדס
 הן הרי ליווי שה להן שיש אע״ג ופירש״י כו׳ שדה עולשי אך

 וצ״ל ליווי שה מטעה היינו וע״כ פליג דת״ק ומשמע גינה כעולשי
 בתורה שכתוב מרור בכלל הה אלו שמינין הלמ״מ היה דכך נמי

 אלו לבד גה מרור מיני כל כולל דמרור ע״כ צ״ל התה גה והלא
 וא״כ ליווי שה ת״ק פוסל ומ״מ .הרדוך ואימא פריך שה גה שהרי
 ובעיקר ליווי שה דא״ל אך מצראה אסא דמכשרינן מהדס קשה

 משוה דלאו והיינו אחר פי׳ ז״ל מרן שה מסיק המניא דברי הבנת
 לא כאן ועד ליווי משה דגרע אלא המורכב אתרוג פסול ליווי שה

 אבל ליווי שה לו שיש אלא עבית עץ דכתיב משוה בהדס מנשרינן
 הפי׳ דמקובל כיון הדר עץ פרי משיה נתרבה לא המורכב אתרוג

.אתרוג אינו אחר דבר בו כשנתערב א״כ אתרוג דהיינו הלמ״מ
:מאד קשה אהדס ממרור הקושיא ועכ״פ

 בהקדמתו ברמב״ס המעיין כי דרכו יורה האמת הנה אך )□
שיהיה כלל כתב שלא יראה המשניות בפי׳ זרעיה לס׳ 1

 אתרוג היינו הדר עץ דפי' משה מפי מקובלת מפורשת הלכה
 פרי שנאמר ממה ראיה שהביאו שמה שה שכתב הדס היינו וע״ע

 לשנה משנה באילנו הדר או שוה ופריו עצו שטעה עץ הדר עץ
 מפני הביאו לא הראיות אלו אתרוג שזה מיס כל על הדר או

 ראינו אבל אלו מהראיות להס שנודע עד הענין עליהס שנשתבש
 בכל הלולב עס לוקאין הי׳ שהאתרוג עתה עד מיהושע ספק בלא
 לזה בכתוב הנמצא הרמז על מקרו אבל כלל מחלוקת בו ואין שנה
 היתה הקבלה דעיקר הזהב מלשונו מבואר הרי .כו׳ המקובל הפי׳
 .ע״ה רבינו משה עד דור מדור כן נוהנין שראו המעשה מפי בזה

 אתרוג לקחת שנהגו על אלא מועלת הקבלה אין זה לפי ולכאורה
 ואי מנ״ל לולב למצות ראויה שאינה אחרת פרי על אבל הלולב עס

 ראיה. אינה ראינו לא אחר פרי לקחת מהנין ראינו דלא משוס
 ראוים שאינס היא ראיה ודאי תדיר המצויס דבפירות י״ל מיהו

 אנשיס הדורות בכל מצויס הי׳ ודאי ראויס הי' דאס ללולב
 כלל מצויה שאינה פרי תמצא אס אמנם למצוה בהם שמשתמשים

 נהגו שלא ממה כלל ראיה יהיה לא ע״ז א״כ מאתרוג ויותר
 בה נהנו לא דדלמא לזה כלל ראויה שאינה למצוה בה להשתמש

 שדרשו הדרשות יועילו לזה אמנם .בידם מצויה היה שלא משוס
 ולא אתרוג דוקא דבעינן אתרוג על הדר עץ פרי מפסוק חז״ל
 למצוה פיסולה על ראיה ואין מצויה שאינה אך אחר פרי שוס

 והשתא בזה כיוצא וכל בהדס הענין וכן בה יוצאין ראינו שלא משום
 או שדה דעולשי במרור דהתס .אמרור מהדם הקושיא מאד א״ש

 נוהגין ראינו לא כן ואע״פ עולשין שאר כמו מצויס נלין חזרת
 סתם וחזרת עולשין דבעינן ש״מ א״כ בפסח למצוה בהן להשתמש

 שכיח לא מצראה דאסא בהדס אבל דר״י לת״ק ליווי שם בלא
 משוס דהיינו הלולב עם לקחתו נהנו שלא מהמעשה כלל ראיה ואי!

 הכתוב ומן סתם בהדס הכל נהנו ולכן סתם הדס כמו מצוי דאינו
 לפוסלו אין ע״כ עבות והוא כתיב עבות דעץ ממוטט אינו ג״כ
 המעשה דמצד ממצוה המורכב אתרוג למעט אין נמי ומה״ט .כלל
 אתרוגים כמו שכיח אינו שהוא אחר בו לצאת ראוי שאין להוכיח אין

 לאתרוגים בתוארם ששויס המורכבים שהאתרוגים וגס .פשוטים

 ומן .למצוה בהם להשתמש נהגו שלא כלל לדעת אין הפשוטים
 כמו ממש זה הרי וא״כ .למעטש אין נמי הדר עץ פדי הכתוב

 מסוניא סתירה דאין מסתני לא וא״כ למצוה דמכשירינן מצראה אסא
: איתא נמי ראיה אלא המורכבים להכשר הנ״ל

 נקרא לא שהמורכב קי״ז( )סי' בתשובה כתב הרמ״א והנה )נ(
 בעבות הדס אבל הדר ען פרי מיקרי ולא אתרוג

 למה עבות שהוא בי רואין שחנו מצראה בהדס וא״כ מלתא תליא
 איכא הדר בפירוש בו שנחלקו הדר עץ בפרי אבל .אותו נפסול
 במלת בזה אחרות דרשות עוד ז״ל לחכמינו איכא דלמא למימר

 מ״מ אחרות דרשות דל״ל נאמר אס ואך דוקא הוא דאתרוג הדר
 ומאחר .באתרוג שאמרו התואריס אלו להם אין מיני! שאר דלמא
 נכשירוהו לא ממילא ח״כ אתרוג נקרא לא שהמורכב נתבאר שכבר

 אחד מזקן שמעתי וכבר חכמים. שאמרו מה בו לנו ואין
 לשנה משנה דרים עצמן ולימונ״י מאראנצ״י פירות המיני שאלו

 ר ס" וכי בנמ׳ הנאמרים הסימנין כל להם יש וגס האילן על
 להכשיר ואין מהם כאחד המורכב ולכן אתרוג בתורת להכשירן

 שכבר מאחר מלתא תליא בצורה ולא מינין שאר ולא האתרוג רק
 על להשיב הרבה ואח״כ .אתרוג נקרא לא המורכב שזה נתבאר
 במשמע אתרוג מקצת ואפי׳ דאתרוג ראיה להביא שכתב השואל

 טעמים מכמה זה ודחה פה מקצת ואפי׳ שה או״ב בפ' כדאמרי׳
 אתרוג אמרו דרז״ל ומאחר לחיד חכמים ולשון לחוד תורה דלשון

 עץ פרי בתורה שכ' מה ועל .אתרוג מקצת לתכשיר נוכל לא
 מינין שאר נכשיר דא״כ הדר מקצתו דאפי׳ לומר נוכל לא הדר
 לחומרא דהתם ועוד כו' הכי לתו משמע שת דוקא למא ועוד כו'

 הרמ״א מדברי מבואר הנה .בזה קצת שהאריך עי״ש כו' אמרי'
 חכמים ובלשין הדר עץ פ־י שאינו משוס הוא המורכב שפסול

 ק״י( )סי׳ בתשו׳ אלשיך ומור״ס .אתרוג אינו וזה אתרוג רק נזכר
 למין של יחור הורכב כ״א דבריו ותוכן זה בענין ארוכה תשובה כ׳

 אלא מוציא ההוא היחור אין דהא לן מבעיא קא לא באתרוג
 קא כי מגי.( )סוטה ז״ל ברש״י וכמ״ש הגאונים כדברי למוניש
 דוגמא היחור שמוציא בלמון אתרוג של יחור כשהורכב לן מבעי

 לאתרוג משא״ב מרובה שבתוכו שהחמוץ אלא הפרש ואין אתרוג
 והיה עבה שעליו והקליפה מועט שהייעוץ מורכב בלתי

 שתורכב האתרוג בתוך הלמון יניקת נתבטלה שכבר המתיר טענת
 ר״ה במס' הר״ן דברי ז״ל מור״ס והביא .אתרוג כולו וכאלו בו

 בערלה חייב ומבריך המרכיב וא׳ הנוטע אחד התם דמייתי בהא
 ומתרץ ומרכיב למבריך פרט ונטעתם דתניא מספכיא והקשה
 כדאיתא בזקנה בטלה ילדה דקי״ל מאכל באילן במרכיב דההיא
 לפי ולקורות לסייג ראשונה בשנטעה דר״ה והא שם. בסוטה

 שהאריך ועי״ש לגבה בטלה זו אין ומש״ה כלל ערלה בראשונה שאין
 שהורכב האתרוג יחור בטל לכ״ע בנ״ד הלכך ומסיק בזה הרבה
 בו יוצאים ואין כלל הוא אתרוג ולאו הלימון דאילן אגבי' בלימון

 היה לא שאפי׳ ועוד .ודומיהם ורמון בתפוח יוצאין שאין כמו
 בשוה מעורבים מינין כשני שהי' אלא בלימון מתבטל ההוא היחור
 בן וחציו עבד שחציו למי דומה זה למה הא יצא לא ולימון אתרוג
 שבו עבדות צד אתי דלא חורין בן את מוציא שאינו שתקע חורין

 מעורב בו שיוצאין האתרוג דגוך הוא כש״כ ה״נ ב״ח את ומוציא
 ועוד באתרוג החייב את ומוציא שבו למון צד אתי דלא למון עם

 רק והבאנו בכ״ז שהאריך עי״ש וכחסר מכשיעור בפחות שהוא
 אתרוג דפוסל מדבריו מבואר עכ״פ .נמרץ בקצור דבריו תוכן

 עץ מגידולי דאינו היינו הדר עץ פרי שאינו משוס המורכב
 לגבי בטל אתרוג של דהיחור י הלימון עץ מגידולי אלא האתרוג

 הדר עץ בו ומעורב כשווים עכ״פ דהוי משוס או .הלמון אילן
 וא״כ זה לשון שם כתב התשיבה בתחלת הנה אך .אחר ועץ
 אמרה והתורה למון כולו וכאלי הלמון לגבי האתרוג ענך בטל ה״נ

 איתן משו״ת שהביא אפרים בית בתשובת וראיתי וליכא אתרוג
 עץ פרי רק את־וג בתורה כתוב דהיכן ע״ז להשיג שכ׳ האזרחי

 אפרים בית בעל וכ׳ באילן לשנה משנה ודר הוא הדר זה ומין הדר
 אתרוג על הדר עץ פרי דהך לחז״ל מקובל היה דודאי תמהני ע״ז

 עיקר שסמכו לח אבל אקרא ואסמכוה התנאים ובאו נאמר
דשם דרשות ושאר באילנו שדר דהיינו דהדר זה אדרש מלתייהו

וכ״כ



משנת שרת 84
 קי״ל דודאי פלסלין ואימא דפריך אהא הריטב״א בחי׳ להדיא וכ״כ

 משה מימות שעשו בדבר מסופקים הי׳ ולא אתרוג היינו דהדר
 שקבלנו אלא הוכחה דאין פריך הכתוב מן להוכיח שרוצה שעל אלא

 שזה גמורה הוכחה זה שיהיה לא כו׳ באילנו הדר זה נמי ואמרי' כן
 העידה שהקבלה אלא כך שהס יש אחרים אילנות שהרבה אתרוג

 לסדר בהקדמתו הרמב״ם כדברי הס הריטב״א דברי הנה .לנו
 לשון דסתימות כן לפרש קשה מור״ס דברי ומ״מ .וכנ״ל זרעים

 והתורה כוונתו צ״ל וע״כ .בתורה שכ״כ משמע אמרה והתורה
 מע־ היוצא ופרי אתרוג דהוא הדר עץ פרי היינו כו׳ אמרה
 דיהור לימוני מאילן הוא המורכב וזה הדר עץ פרי אינו לימוני

 והתורה פי' וזהו הדר עץ פרי ואינו בלימוני בטל האתרוג
: אתרוג אמרה

 שבטלה בזקנה שסבכה דילדה מהא סברתו ובעימר )ל(
מסוגיא אני מהפלא ערלה לענק בזקנה ילדה י

 והרכיב והבריך נטע שאס יוסי ר׳ מודה התם דגרסי׳ )מט.( דע״ז
 זקן באיל; ערלה של יחור הרכיב או הבריך אם ופירש״י מותר

 ילדה בעלמא אמרי׳ וה״ג מותר רזוז״ג כו׳ מיד פירותיהן מותרין
 שהוא ערלה של האגוז נטע אם אחר לשון בטלה בזקנה שסבכה

 באילן והרכיבה הבריכה נטיעה ונעשה ולכשיגדל הנאה איסור
 של האילן ע״י נמי באין אח״ז שטוען פירות דאותן מותר דהיתר
 נטע אחרון בלשון בקוג׳ פי׳ כתבו והתום׳ .כו׳ לי וקשיא היתר
 הבריך לא אפי׳ בקונט׳ שהקשה ומה עיקר לשון אותו כו׳ האגוז

 של יחור הבריך ראשון בלשון שפי׳ ומה כו׳ דק לא נמי והרכיב
 הנדון אין דבעלה בזקנה שסבכה ילדה כמו והוי באילן ערלה
 שבטלה כיון מותר אסור זוז״ג אפי׳ דההיא לראיה דומה

 רש״י דלשיטת הרי התום׳ עכ״ל בטלה לשון משמע וכן בזקנה
 משום ערלה דין בה שאין לענין בזקנה הילדה בביטול הטעם
 ויתיישב רש״י כשיטת ג״כ הרמב״ס דשיטת וי״ל . מותר דזוז״ג

 המשניות בפי׳ הרמב״ס בדברי אלשיך מור״ם שהקשה הקושיא
 ומרכיב למבריך פרט ונטעתם דספרא ההיא דמשני דערלה( )פ״א

 בערלה חייב ומרכיב דמבריך והא מהאילן נפסק שלא דמיירי
 שסבכה ילדה בסוטה דאמר הא כטירה וכי מהאילן בנפסק היינו

 הנ״ל לפי אבל . הרבה בזה ונדחק הר״ן וכדמתרץ בטלה בזקנה
 היינו בטלה בזקנה שסבכה דילדה כרש״י ס״ל דהרמב״ס י״ל

 זוז״ג דמ״ד דונטעתס קרא לזה צריך לא וא״כ מותר זוז״ג מטעם
 הוכרח ע״כ כלל קרא לזה וא״צ מסברא תלמודא בכולה כן ס״ל שרי

 מאכל באילן הורכב שלא בספרא נם מיירי דלעולס לומר הרמב״ס
 ונטעתם בעי ולזה הראשון מאילן נפסק שלא משים דההיתר אלא
 בהכי ג״כ ומרכיב למבריך פרט חללו ולא בסיטה מוקי דלא ומה
נלמד דהוא חללו ולא צריך הוי לא דלזה הראשון מאילן נפסק שלא

: איסור להרכבת חללו ולא מוקי וע״כ מערלה

 ילדה מדין כלל ראיה אין התום׳ לשיטת דנם י״ל אמנם )ה(
המורכב אתרוג לדין ערלה לנבי בזקנה שסבכה

 ערלה דין בה אין ולכן לימון כולי כאלו נעשה דהנטיעה דאע״ג
 האתרוג מ״מ .ונטעתם כדכתיב נטיעה בתר אזלי׳ ערלה דגבי
 ברחל ואבע״א )יז.( בבכורות כה״ג ומצינו .הוא אתרוג בה שגדל

 שיות חזרו לא ומ״ס למקומן שיות חזרו מ״ס רחל בת עז בת
 כמין דהוא כיון מ״מ אמו לגבי הוא דנדמה אע״ג הלא למקומן

 שהיתה השינוי נעשה שבאמו אלא רחל להיות היה וראוי משפחתו
 שהוא אתרוג עץ ביחור הגדל באתרוג וה״נ הוא נדמה לאו עז

 שהורכב שלו בעץ שינוי שנעשה אלא אתרוג להיות וראוי אתרוג
 זה אין לימון ג״כ הוא כאלו ונדמה הלימון לגבי ונתבטל בלימון
 אתרוג אבל נטיעה *בת דאזלי׳ ערלה דין בו יהיה שלא אלא מועיל
 מתחלה גס כן להיות כראוי אתרוג להיות למקומו חזר ממנו הגדל
 ואע״ג .כלל להאתרוג מזיק זה ואין שלו בהעץ השינוי שנעשה אלא

 פליגי רבנן אבל למקומה שיות דחזרה הכי ר״מ רק ס״ל דהתם
 גבי הקדשים כל דילפינן משוס אלא עליה פליגי דלא י״ל עליה
 ימי מששת ובא המיוחד אחד דכתיב חודש ראש של משעיר נדמה

 שוב .ר״ח של בשעיר ר״מ מודה יוחנן ר׳ התם כדאמר בראשית
 אזוב אגודת בעל הגאון לדעת כוונתי הנ״ל החלוק שבעיקר ראיתי

 מזה לנו יצא עכ״פ וא״כ .יעוי״ש קחרסיקא אתרוגי אודות בתשו׳
 משים בזה לדון ואי; הלימון אילן לגבי בטל היחור אי; אחרוג דלגבי

:בזקנה שסבכה ילדה

 כמעורבין דהוו אלשיך מור״ס כ׳ הרי זה מלבד גס אך )ן(
 חת שא״מ ב״ח וחציו עבד כחציו והוי ואתרוג לימון 1

 המג״א ולדעת .באתרוג חייב שהוא מי את מוציא אינו וה״נ ב״ח
 לימון ולא אתרוג לא עצמו בפני בריה שהוא והיינו כלל אתרוג אינו

 ההלכה וענין .מהחום׳ מ״ש דחינו שכבר ואף התערובות מחמת
 עץ בו שמעורב וזה .הדר עץ פרי בעינן מ״מ .ממשה המקובלת

 פרי אותו ואינו בפ״ע פרי שהוא בו לומר שייך אחר ועץ הדר
 במראיתו לאתרוג דומה שהוא ואף הכתוב בו שדבר הדר ע•

 נזה ראיה הביא אזוב אגודת ובעל אתרוג אינו מ״מ ותמונתו
 עם דפרי אב לזרע חוששין למ״ד פרידות גבי )עט.( דחולק מההיא

 ובקול ובזנב באזניס וכל מכל לאס דומה שהפרי אע״פ אסור האס
 משמע ותו החס מין לגבי אמר מי; חשוב אפ״ה התם כדאיחא

 . פלגא אלא כלל רוב משיב לא האס דצד מתנות לעני; התם
 אפ״ה אתרוג של מהענף בא הפרי דעיקר תימא אפי' הכא וה״ה
 שהוא אע״פ למימר מצינו וגס האתרוג לגבי אחר כמין משיב
 שטענו ומה החם כמו האתרוג מן רוב בו אין מ״מ לאתרוג דומה
 ושבו״י הרמ״א בחשו׳ זה דחו כבר שה מקצת ואפי׳ שה דקי״ל מהא

: אזוב אגודת בטל טכ״ל

 הנה דחולי; מסוגיא אזוב אגודת לבטל לו שפשוט מה הנה (7)
 התם דאמר )יז.( דבכורות מסוגיא תלמוד אצלי צריך

 פוטרים וחכמים מחייב ר״מ כו׳ טז בת רחל אושטיא דר׳ אברייתא
 תיש ואביו עז מין שילדה ברחל עסקינן במאי הכא אנן נמזי
 לזרע מוששין סבר דר״מ קמפלגי או״ב לענין אב לזרע ובחוששין

 לזרע בחוששין ליפלגו א״ה ופריך אב לזרע א״ח סברי ורבנן אב
 אב לזרע חוששין ופירש״י וחכמים דחנניא בפלוגתא בעלמא אב

 ובתו שחטו אס מחייב ר״מ והלכך אמד ביום והבן האב שוחט
 לזרע דחוששין דהא רש״י מדברי מוכח לו דומה וזה הואיל מייב
 לכ״ע לו דומה אינו דאס משמע לו דומה באס דוקא היינו אב

 לרבותא עז מין דנקט אלא כרש״י דלא שם מפרשים והתום׳ .א״ח
 בעלמא אב לזרע בחוששין לפלגי פריך מאי קשה שלהתום׳ ובאמת

 וכ׳ בזה הרגישו בעצמם והתום' זו רבותא לאשמועינן אתי דלמא
 ומוקי זו מאוקימתא נופל אמאי קשה מ״מ .להכי ל״ח שהמקשה

 דמכמיס דרבותא זו אוקימתא לשינויי הו״ל אחריתי במלתא לה
 דס״ל לרש״י אמנם .דמסיק באוקימתא כו' ואבע״א ולימא קמ״ל

 ליפלגו וא״כ דר״מ כהח היינו אב לזרע מוששין דסבר מאן דכל
 נוהג או״ב אם .וחכמים חנניא דפליגי כמו אב לזרע במוששין
 קושיא קשה רש״י לשיטת אכן .בזכרים נוהג אינו או בזכרים
 בכולה לאס דומה היא אפי׳ אסור האס עם דפרי מההיא עצומה
 כלל דומה אינו אפי׳ היינו האב לזרע מוששי; דס״ל דמאן אלמא

: אזוב אגודת בעל שהוכיח וכמו לאב

 היכא בין חילוק דיש צ״ל ע״כ רש״י שיטת וליישב )ח(
 אפי׳ וכן כלאים כמו המין על תורה שהקפידה

 הוא אס בין כלל חילוק אין אב לזרע מוששין למ״ד בזה מתנות
 ביה מיישי׳ דמ״מ לאמו אלא לאב כלל דומה שאינו או לאב דומה
 כמו ותולדה היחס על תורה דהקפידה היכא כ משא" .האב למי;
 כשהוא דוקא היינו אב לזרע חוששין למ״ד אפי׳ אז בנו ואת אותו

 כלל דומה אינו אם אבל בנו ואת אותו בכלל הוי אז לאב דומה
 ליה מימסינן מ״מ האב ע״י שנולד אף כלל בנו משוב אינו לאביו
 לה דומה אינו אפי׳ ליה מיחסינן אמו אחר אבל אמו אחר רק
 צבי ובנה חישה בהיא מודים הכל )עט:( בחולין וכדאמרי׳ כלל

 לזרע דחוששין בר״מ בבכורות פירש״י א״ש והשתא .כו' שחייב
 למ״ד אפי' ובעינן או״ב לענין דמיירי לו דומה והוא הואיל אב

 אתרוג לענין הנה והשתא .לו דומה שיהא אב לזרע מיששין
 אתרוג מין בעינן הוו אתרוג בקרא כתיב הוי אי בשלמא המורכב

 בבהמה וכמו לימון מין מיניקת כלל בו מעורב יהא שלא לגמרי
 וכמו .כלל לו דומה אינו אפי׳ אב לזרע דחייש למאן כלאים גבי

שדימה



משנת
 כתיב דלא השתא אבל . אזוב אגודת בעל הרב אותן שדימה
נמו וגידולו תולדתו ירם והיינו הדר עץ פלי בתורת אתרוג
 . הלימון לעץ לחוש באנו אלו ללימון דומה להיות וצריך באו״ב
 לבד הדר בעץ הגדלים להפירות היינו לאתרוג דומה שהוא ואחר
 דומה שהוא הדר העץ בתר אלא ביה אזלינן לא זה באתרוג ה״נ

 אינו אס או״ב גבי כלל אב לזרע חוששין שאין התס כמו .לו
:לאמו אלא לאביו דומה

 כלל ס״ל לא הא התום׳ אבל רש״י לשיטת כ״ז הנה אך )^(
 דומה בין אב לזרע חוששין לענין חילוק שוס ש־הא

 אמנם .למימר איכא גנאי א״כ כנ״ל או״ב לגבי אפי׳ לא או לאב
 היינו הכי דס״ל למאן אב לזרע דחוששין ס״ל דהתוס׳ דאך נ״ל

 של בנו ס ש בכך מיניה מתבטל לא מ״מ לאביו דומה אינו אפי׳
 אמר בבכורות שס דאמרי' מהא לזה וראיה במקצתו ואפי׳ האס

 לנסכים פסול יינו התאנה ע״ג הגפן הדלה נאמר אנו אך אשי ר'
 פסול נדמה דהא )ופירש״י נשתנה שלא זבח מה ונסכים זבח מ״ט

 דאך הרי .ריחו נשתנה דזה ומסיק נשתנו שלא נסכים אך לקרבן(
 היא מלתא ריחא דכ״ע כו׳( רבא ד״ה )ס״ו בע״ז ס״ל דהתוס׳

 מהמת ריחא שנשתנה יין הכא מ״מ .ערוב מהאי ונאסר בטל ולא
 שאינו שנאמר לא אבל נדמה משום פסול אינו מהתאנה יניקה

 יניקות בשאר וה״נ .הוא הגפן פרי דאכתי ע״כ אלא • כלל יין
 נתבטל לא מ״מ למון מעך יניקה בו דיש דאך אתרוג גבי כן וכמו
 אב לזרע כ״כ דמיון זה אין ובלא״ה הדר. ע! פרי שס ממנו

 מהאב רק הוא והיניקה .הולד להתהוות א״א אב זרע בלא דהתס
 להימור עוברת שהיא רק מהאין היא שהיניקה בצמחים משא״כ

 אפשר היה הלימון ען כלל כאן היה לא ואלו הלימון ען דרך
 לא בודאי דלרש״י כיון עכ״פ .פירות ולגדל הארך מן לינק להימור

 עז פרי לשאר דימה דהפרי כיון הלימון לעץ מששא בזה שייך
 כנ״ל ראיה קצת יש ואדרבה לזה סתירה אין להתום׳ וגס הדר
 בתר ואזלי׳ הלימון מעץ יניקה ביה דפתיך לזה לחוש מקוס אין ע״כ

: אתרוגים פירותיו תמיד שעושה האתרוג של הימור

 הביא שתחלה נ״ו סי' אפרים בית בתשו׳ ראיתי והנה )י(
 מעורבים מינים כב׳ דהוו אלשיך מור״ס לסברת ראי'

 חד דכל שותפים שני של בכרס ולוקמא שס בסוטה דאמרי׳ מהא
 אין שותפין שני של כרס אומרת זאת ר״פ אמר אדידי׳ הדר

 מהס א׳ ומת אחין מחמשה ומ״ש .המלחמה מעורכי עליו חוזרין
 אשתו בי׳ קרינן וחד חד כל החס ומשני .חוזרין שכולן במלחמה

 לו המיוחד כרמו ופירש״י כרמו בי׳ קרינן לא וחד מד כל הכא
 קמן הא ועכ״פ כו׳ בה חלק לשניהם שאין גפן בה לך שאין

 שהנטיעה כגון ופירש״י שותפין שני של בכרס וניקמא מקשה דהש״ס
 שלו ההרכבה פירות להיות בה והרכיב שמעון ובא ראובן של

 ברור הדבר ולפי״ז לו. מיוחד שאין משוס דא״ח משני ועלה
 בו מעורב אחר כח אעפי״כ עצמו של פרי נושא שהימור שאעפ״י

 לי׳ דיינינן אחר של הוא האילן עיקר אס דהא האילן עיקר משל
 הוא הדר שען תורה שאמרה הדר עץ פרי זה אין א״כ כשותפין

 שהאריך יעוי״ש כו׳ בו מעורב אחר שכח בזה משא״כ הפרי יגדל
 מב״מ בין לחלק דיש כ״ז לדחות פה פתחו; שיש כ׳ ושוב בזה עוד

 עיקר הוא דאילן מינא דלאו דכיון י״ל אחרוג לענין וגס למבשא״מ
 משה מו״ה הגאון ובתשו׳ האתרוג עץ שהוא הוא שלו מימור גדולו

 דומה הוא דהפרי דראינו דכיון שב׳ לזה קרוב ראיתי מרוטנבורג
 הוא הפרי גידול דעיקר לומר לנו יש המרכיב אילן לפירות ממש

 מהקרקע שיונק מה הנרכב מלחלוחית ג״כ דיניק המרכיב מאילן
 הוא הגידול דעיקר דכיון לומר שניהם כוונת עכ״פ .עליו שעומד

אתרוג: מין וחשוב בתרי׳ אזלי׳ האתרוג של מהענך

 היתר להורות מספיקים אלו דברים אין לענ״ד אמנם )יא(
 הוכיח יפה דבריהם וכנגד המורכבים באתרוגים

 בהרבה לאס דומה דפרי דאע״ג מכלאים אזוב אגודת בעל
 אך אלמא אמו עס הפרי ואסור אב לזרע חוששין מ״מ סימנין

 מ״מ דומה שהוא מהאם הוא הילד הולדת עיקר בודאי החס דגם
 ה״נ וכן .האב מחמת גידולו למעט ג״כ וחיישי׳ בתרה אזלי' לא

מג או״ח ר״א
 בין לחלק יפה טעם לתת יש מיהו .אזוב אגודת בעל וכמ״ש כאן

 שלשה )לא.( בכדה דאמרינן מאי ע״פ לצמחים דולדוח ההיא
 הקב״ה מבע״ח( ולדות בשאר נמי הוא כן )וע״כ באדם יש שותפין

 וצפרניס גידין עצמות שממנו הלובן מזריע אביו ואמו ואביו
 ובשר עור שממנו אודם מזרעת אמו שבעין ולוב; שבראש ומוח

 באדם שותך שהאב אך הנה והשתא .שבעין ושחור .ושערות
 שחשב כמו להאס דומה הולד מ״מ הבריות בשאר וכן האס כמו

 ובשר בעור תלוי דהכל וקלי׳ וגנובתי' באודני׳ בחולין דפרדות הסי׳
 כיון וא״כ .ותכונתם וקנה בריאה תלוי הוא הקול ואפי׳ ושערות

 מ״מ אבל .לאמו דומה לכן אס משל הוא המי; ניכר שבו דחלק
 הם וגידין העצמות שגס האש מחלק נופל לא בולד האב חלק
 של ולד יהי׳ לא מבלעדס שגם ועור בשר כמו חשוב חלק

 דומה שאינו אך בטל ואינו אב לזרע מוששין אס אך וע״כ .קיימא
 משא״כ האס לחלק שוה שבו האב דחלק שפיר י״ל מ״מ .לו

 מוציאים לבד הנרכב וגס לבד שהמרכיב המורכבים בצמחים
 כמו למימר ליכא במורכב וא״כ .לבדו אחד כל שלמים פירות

 אך האס לחלק שוה והוא לאב מיוחד הוא האב שחלק בולדות
 כמו הוו המרכיב יחור מן היוצא שהפרי כיון אלא ניכר. שאינו

 פעל הנרכב אילן שיניקת נראה מזה לעצמו אילן כשהיה פירותיו
 המעורב דבר כשאר והוי בפרי הלל ניכר שאינו עד מקצת בו

:שמתבטל מעט

 בזה המפלפלים הגאונים על מתפלא אני שמ״מ אלא )י□
 שיניקת או מינין משכי כמעורב המורכב אס

 דלמיכהו )ם.( בחולין ערוך תלמוד הוא דלכאורה בטל הכרכב
 עושה פרי עץ כתיב והתס הרכבה למעט הוא במע״ב באילכוח

 גס הכה הכ״ל ולפי למינו פרי עושה אין דבהרכבה משמע פרי
 האומכס .המורכב העכך כעין דהייכו למינו פרי עושה בהרכבה

 הארץ א״כ כו׳ פרי ען כו' הארץ תדשא כתיב בקרא כי י״ל
 הנרכב עושה אין במורכב והלא למינהו פרי שעושה עץ תוציא
 מוציא שפיר למינהו וע״כ המרכיב כענך אלא כמינו פירות

 אמין דקפדינן דבמקום בע״ה שהדשכו מה לפי אמנם . הרכבה
 יניקת בשביל מתבטל אינו אתולדה דקפיד היכא אבל כמעורב הוי

 למינהו דכתיב דהתס בע״ה הכל א״ש כלל לו דומה שאינו האחר
 בםוטה וכן בי׳ דכחיב למינהו מבטלת המעורבת היניקה קצת אפי׳
 אינו וזה לו המיוחד כרמו דבעינן כיון שותפין שני של כרס גבי

 המינין הבדלת דבעינן לעכין כמו הוי בו קצת לאחר דיש מיוחד
:מזקח יניקה מקצת דאפי׳

 והיינו המורכבים להיתר אחר וטעם אחרת ראי׳ נ״ל אך )יג(
 כלל שייך לא דבזה שכ׳ אפרים בבית שראיתי י

 באיסור כאן תלי׳ דלא מותר או אסור אס זוז״ג משוס לרון
 הוא גדולו שכח דמוכח וכיון דנין אנו הפרי גידול ועל כלל והיתר

 יחד ולמון הדר עץ פרי אלא הוא ע״ה פרי לאו הנרכב מן ג":
 ואין באו״ה דתלי היכא רק שייך דזוז״ג כוונתו .בו יוצאין ואין
 שייך לא מהותו על דנין כשאנו אבל מהותו מכח בו דנין אנו

 בתום׳ מבוארים אלו ודברים .אסור או מותר זוז״ג סברות
 כתובות דבסוך אע״ג ח״ל מותר זוז״ג ואילך,' מכאן ד״ה )נח.( חולין

 לזרע חוששין אי או״ב בפ׳ לי׳ דמספקא בפרדות כר״י פסקינן
 שייך ולא נפשי׳ באפי' חד כל דשרי במילתא היינו לא או אב

 פירוש עכ״ל זוז״ג לי׳ הוי שרי וחד אסור דחד הכא אבל זוז״ג
 סוסים הס אס הפרדות מהות על דנין דאגו פרדות גבי דהתס

 חד כל דהא המינין הבדלת מכח אלא או״ה מכח ולא חמורים או
 לא או אב לזרע חוששין אי ספיקא שייך שרי נפשי' באתי' וחד
 וזה בזה שרי הדבר מהות על ולא או״ה על דדייני' הכא אבל

 . דהיתר גורס הוי מ״מ אב לזרע חוששין אין אי ואפי׳ גורם
 לא זה את אך )ז.( הצעתה דכך דבכורות מסוגי׳ ע״ז לי וקשה

 אך יכול הטהור מן ועבורו הטהור מן הנולד טמא זה כו׳ תאכלו
 כבש אביו שיהא עד עזים ושה כשבים שה ת״ל הטמא מן עיבורו

 הכתוב בא לא אומר אליעזר ר׳ יהושע ר׳ דברי כבשה ואמו
 טמא זה ואיזה המותר על להיסיך אלא המותר את להתיר
 מן עבורו אלא אינו או הטמא מן ועבורו הטהור מן הנולד

 הטהור



משנת 86
 דסבר למימרא ופריך מ״מ עזים ושה כשבים שה שור ת״ל הטהור

 להו שמעיק איפכא והא אסור זוז״ג סבר ור״י מותר זוז״ג ר״א
 לגבי יקרב אומר ור״י המזבח לגבי יקרב לא אומר ר״א טרפה ולד

 נכתוב כן דאס וש״ה אסור זוז״ג ר״א אמר בעלמא ומשכי המזבח
 לך אמר ר״י מ״מ שה ש״מ ל״ל ושה שה ועזים כשבים שה קרא

 כבשים ועז כשב שור קרא לכתוב א״כ והכא מותר זוז״ג בעלמא
 הוי היכי וקשה .כבשה ואמו כבש אביו שיהא עד ש״מ ל״ל ועזים

 וכיון הדבר מהות על דיינינן הכא והא בזוז״ג דפליגי למימר בעי
 מהותו וזה הכבשים מן בא להיות צריך א״כ כבשים שה דכתיב

 בן אינו ואפ״ה מותר זוז״ג להיות דיכול מותר זוז״ג כאן שייך ומה
 מספקא אפ״ה מותר זוז״ג דקיי״ל אע״ג פרדות גבי כמו כבשים

 סוס מן מעורב דהיינו אחר ומין מהות או סוס מין הוי אי לן
 דשה )פ.( בחולין המסקנא לפי ס״ל אליעזר דר' ובפרט וחמור

 עיקר מ״מ או״ה מלתא בהך ג״כ דתלי בכך ומה . שה מקצת ולא
 כפשוטן התום׳ דברי נחשוב ואס הדבר מהות על הוא הספק
 המינין שני חיבור על והס׳ נפשי׳ באפי׳ מד כל היתר דהוי דהיכא

 זוז״ג שייך נפשי' באפי׳ מד כל על דהס׳ היכא אבל זוז״ג שייך לא אז
 בו לצאת ראוי אס לבדו עליו דהם׳ המורכב באתרוג הכא א״כ
 מותר אם בין לחלק דאין ודאי )וזה זוז״ג משום בו נדון לא למה

 כסברת התום׳ דברי פי׳ נראה ומ״מ בו( לצאת מותר או לאכילה
:הנ״ל אפרים בית תשו'

 כל בסו״פ כתב הר״ן דהגה כ״ל הנ״ל הקושיא וליישב )יד<
אלא הוי לא אליעזר לר׳ דגורס דאיסור הצלמים

 מסוגיא קשה וא״כ .בו מעורב איסור של גופו שאין כיון מדרבנן
 קרא נכתוב דא״כ וש״ה אסור זוז״ג ר״א אמר בעלמא דאמרינן זו

 ולהר״ן זוז״ג מאיסור לאפוקי קרא אתי דלר״א משמע א״כ כו׳
 זה איסור לאפוקי אתי איך מדרבנן אלא אינו איסורו עיקר דכל

 רק קפדה דהתורה מזינן הכא דהנה בזה לי והנראה מקרא.
 מן הנולד וטהור כשר הטהור מן הנולד דטמא הגורס על

 וזה זה בעלמא אס ע״כ בהגורס רק דתלי וכיון טמא הטמא
 מותר זוז״ג ואי מדאורייתא אסור הכא דאיסור כגורם הוי גורס

 מוכרח )וכן שרי הכא דהיתר גורס לגבי בטל האיסור יגורם
 למ״ד שכ׳ כו׳ איפכא והא ד״ה שס דבכורות להתום׳ נס לומר

 אשכחן ומיהו כו׳ יולדת אינה למ״ד אלא כו׳ ניחא יולדת טרפה
 בע״ז התום' הא וק׳ עצים ממנה נטל גבי הצלמים כל ושילהי כו׳

 לאיסורי הנאה איסורי בין זוז״ג לענין מחלקים שאם ד״ה )מט.(
 .הדבר מהות על הוא דהספק ואך ודו״ק( ניחא הנ״ל ולפי אכילה

 ולפי״ז שרי דזוז״ג דקיי״ל הא בגורם תלה דהתורה כיון מ״מ
 שנאמר הגורס על רק מפורש הקפידה דהתורה באתרוג הנה
 .מותר זוז״ג מטעם במורכבים להתיר לדון דיש ה״נ הדר נגן פרי

 ברי׳ כמין ועשאו בדפוס גדלו )לו( בסוכה קיי״ל דבאתרוג ואע״ג
 ראיה משם דאדרבה נ״ל אתרוג דוקא דבעינן הרי פסול אחרת

 בסוכה שם דהא זוז״ג משוס דשרי למאן כשבים דשה דומיא דהוי
 כברייתו אבל אחרת ברי' כמין אלא שנו לא רבא אמר מסקינן

 דפי דעבידא צריכא לא ומשני תניא אחרת ברי׳ כמין פשיטא כשר
 כשר צורתו כעין שהוא כיון מ״מ ממש לו דומה שאין אך הרי דפי

 שיהא בעינן כשבים בשה וה״נ הגר״ז( רבינו בשו״ע )כמ״ש
 מן שנולד לטמא ד״ה )עח. ב״ק בתום׳ וכמ״ש לאמו קצת דומה

 המיץ ריבוי הוא האתרוג הכשר סימני עיקר והרי כו'( הטהור
 אס ומ״מ בתוכו הגרעינין הנחת ותמונת העוקץ ושקיעת והבליטות

 .הללו סימנין בו ואין הרכבה שוס בלי באילנו הגדל אתרוג ידענו
 אתרוג כצורת הוא שעכ״פ כיו; עי״ז שיפסול מקום בשום מצאנו לא

 אלא ממש אתרוג מין על תירה הקפידה דלא הרי ותמונתו בגידולו
 כמו האתרוג בגורם הדבר ותלה אתרוג מעץ ונתגדל נולד שיהא

 גרה מעלה הם טהרה דסי׳ דאע״ג בהמה אכילת היתר גבי
 הטהור מן הנולד טמא הכ׳ הכשיר ואעפי״כ סדוקות ופרסי׳
 אמרינן ולכן לאמו קצת דומה שיהא רק אלו סי׳ בו שאין אעפ״י

 מינו בהבדלת ולא מינו בגרס ׳הכ דתלה באתרוג וה״נ מותר זוז״ג בו
:מותר זוז״ג בו לומר שייך

 אפרים בית בעל שהקשה מה שפיר ג״כ אתי ועפה )טח
 ראובן של דהנטיעה ופירש״י שותפין שני של מכרם ׳

או״ח ר״א
 כרמו בי׳ קרינן דלא משום עליו חוזדין דאין שמעון של וההרכבה

 זה אין וא״כ בו מעורב אחר כח לי׳ דחשביק אלמא לו המיוחד
 התם א״כ זוז״ג מכח לי׳ דשרינן הנ״ל דלפי הדר עץ פלי

.זוז״ג משוס לו מיוחד לחשוב דהיינו זה שייך לא בשותפין
 הראשונה כסברא עיקר לי דנראה דרכו יורה האמת מ״מ הנה
 דשמעון מפרש ז״ל רש״י דהנה מכאן ברורה ראי׳ בע״ה לי ויש

 הנה ולפי״ז .שלו ההרכבה פירות להיות ראובן בנטיעת הרכיב
 שלו איט הכרם שכל מפיון ע״כ אלא לו מיוחדים הם היחו׳ פירות

 דכרס משוס כולו ע״כ היינו וכרמו ראובן של הנטיעה שפירות
 מקצת ואפי' כרס ׳,,אמר דאי כרס מקצת ולא כרס כל משמע

 הכרס מקצת שיהא נמי כרמו א״ש שה מקצת ואפי׳ שה כמו כרס
 נימא אי א״כ .כרס מקצת ולא דכרס ע״כ אלא לו מיוחד

 הפרי שניהם עושין והנירכב המורכב העצים דשני בהרכבה
 שה כמו כרס כל ולא כרס מקצת הו״ל המורכב בענך הגדל

 ואמאי שה כל ולא שה מקצת הוי דמכלאיס .שה מקצת ולא
 לאו היא ראב״י מני הא אר״י דימי ר׳ אתי כי התס קאמר

 צריך ומה כמשמעו נטע ה״נ כמשמעו כרס התם ראב״י אמר
 כרס כל דבעינן לחוד מכרם א״ש בלא״ה מנטע לדרוש

 מהכא מוכח ודאי אלא .כרס מקצת אלא הוי לא ובהרכבה
 בעת שהוציא הפירות כדוגמת פירות כנוציא הוא דהיחור דכיון
 כשמרכיב ולכן לבד פריו חשובים הפירות א״כ באילנו מחובר שהיה

 אחר ממין האילן דגיך שלו הכרס כל שפיר חשוב אחר בעץ גפן
 והס הכרם הס המורכבים הגפן ענפי הענפים ורק .כרס אינו

 א״כ שלהם פירות וחשובים עליהם הגדלים הפירות העושים
 בתשו׳ וראיתי .שלו הכרס כל דהיינו לו המיוחד כרמו שפיר הוי

 וראייתו אלשיך מור״ס דברי שהביא קפ״ג שי׳ או״ח חלק ח״ם
 ביטול לענין דהתם ג״כ ודחה בזקנה בטלה דילד׳ דסוטה מש״ס

 והביא תפוח מאגוז שיעשה הפרי שישתנה ולא מיירי האיסורין
 האמת דלפי ומסיק לראב״י כרס הוי איך דבטלה נימא דאס ראי׳
 דמו אמרי׳ אי ותלי' הדר עץ פרי שאינו בל״ס בו מעורב אחר דכח

 גס מבואר הנ״ל שמסוגיא ומהתימא .יעוי״ש דמו מקצת ואפי'
 אחר דכח משום הדר עץ פרי הוי דלא דמסיק זו סברא סתירת
 אפ״ל היה בקרא אתרוג כתיב הוי דאלו ואע״ג בו. מעורב
 אבל .כולו או מקצת הוי אי ושה דדמו בההיא דתלי באמת
 ולא הפרי הגדלת על קרא דקפיד הדר עץ פרי דכתיב השתא

 לא שה מקצת שה אי דאפי' כנ״ל י״ל שפיר מינו הבדלת על
 נקרא הדר עץ פרי מ״מ דמו כל דמו וכן שה כולו אלא אמרי׳
ממש: אתרוג מין הוי אע״ג המורכב אתרוג אפי' שפיר

 בקרא כתיב דלא אתרוג דנבי הנ״ל מכל היוצא )טז(
 מפורש מקובל אינו בהלכה וגס אתרוג מפורש

 לגמרי כמעט דומה והמורכב הדר עץ פרי אלא כנ״ל אתרוג
 רק שמעינן לא זה דמלשון הדר עץ פרי מיקרי שפיר לאתרוג

 בנו נקרא שהבן כמו הדר מעץ היוצאים לפירות בדומה שצ״ל
 ולכן לו דומים רוב עפ״י ממנו שהנולדים מאחר לו דומה הוא אס
 המורכב הנה כן וכמו בנו נקרא הבנים לשאר הדומה הבן זה גם

 מעץ היוצאים פירות לשאר דומה שהוא למון בעץ אתרוג מענך
 להבדלת דנחתינן דהיכא ואך .הדר עץ פרי מיקרי אתרוג

 שיהי׳ בעינן המין הבדלת דלגבי משוס אתרוג מין לגמרי אינו המין
 בתורה אתרוג נקרא לא הכא מ״מ .לגמרי אחר מין תערובות בלי

 אלא המין הבדלת על תורה הקפידה שלא הרי הדר עץ פרי אלא
 שהוא הדר עץ ופרי תולדת מקרי שפיר וזה הדר עץ תולדת שיהיה
 העושה הוא הדר שהעץ הוא וניכר הדר בעץ הגדלים לפירות דומה

 למעלה שהבאנו )ס.( דמולין מהאיבעי׳ ג״כ לי נראה וכן .זו פרי
 למינהו כתיב דלא כיון הרכבה באיסור הוו דשאים שני הרכיב
 כתיב דלא ואך זרע מזריע עשב כתיב מ״מ והלא .בצוואה
 מזריע אחד עשב אין דבהרכבה ההרכבה. מניעת מוכה למינהו

 .והנרכב המרכיב אחד זרע מזריעים עשבים שני אלא אחד זרע
 פרי עושה מעץ הא למינו צריך מה פרי עושה בעץ נס וכן

 פרי עושים עצים שני דבהרכבה ההרכבה מניעת מוכח לחוד
 ודאי אלא .ב״ח וחצי עבד כחצי דהוי אלשיך מור"ם דעת לפי אחד

 תורה אסרה ומ״מ .לבדו המורכב הענך הוא הפרי דעושה
ההרכבה



משנת
 קצת תערובות איכא דעכ״פ אחר מין ערוב משום ההרכבה

 עושה דמקרי אף המרכיב של למינהו זה ואין בו שנרכב האילן מין
 שהוא כל אחר מין אפי׳ מ״מ עליו וגדל ממנו גדל שרובו הפרי

 אינו שניכר ודבר קצת ניכר שהוא כיון בעל דלא כלאים הוי
 אות הנ״ל בתשו׳ אזוב אגודת בעל כאן וכ״כ בתערובות בעל

יעוי״ש: ט״ו

 בסתירות המופלאים הרמב״ס דברי לבאר יש ועפי״ז )יז(
 שהתפלאו אב לזרע חוששין בענין עצומות

 י״ז( ס״ק ט״ז סי׳ )יו״ר בש״ך כמבואר לב חקרי גדולים עליו
 העז אבל כו' שבא צבי הרמב״ס דעת והוא שם בשו״ע שכ׳

 לוקה אינה שחע ואס בנה ואת אותה לשחוע אסור הצבי׳ על שבא
 ואת הצבי׳ בת הנקבה ושחט נקבה הזאת הצבי׳ בת היתה
 אמר חולין דבגמ׳ .א׳ הרבה תמיהות עליו ותמהו .לוקה בנה

 לאיסורא הצבי׳ על הבא בתייש או״ב לענין כו׳ הלכך פפא ר׳
 אס לן דמספקא משוס לכו״ע בהא ליכא דמלקות אלמא כו׳

 ובנו אב שחס שאס פסק עצמו הרמב״ס ב׳ אב לזרע חוששין
 חוששין אס דמסזפק הרי ב׳ סעיף בשו״ע הוא וכן לוקה דאינו
 שהבא שחיטה( מהל׳ י״ג )פ׳ פסק דהרמב״ס .ג׳ אב. לזרע

 .ם׳ דהוי דס״ל הרי מברך ואינו דמן לכסות צריך וחי׳ מבהמה
 הצבי׳ על הבא תייש בכורים( מהל׳ )רפ״ע הרמב״ס דכתב .ד׳

 אב לזרע חוששין אס לי׳ דמספקא אלמא המחנות מן פעור הולד
 החמור מן והנולדיס הרמב״ס כתב כלאים מהל׳ דבפ״ע ה׳

 אס לי׳ דמספקא משום והיינו הסום מן הנולדים עם אסורים
 בסוגיא באו״ב כדאיתא מותרים חוששין ודאי דאי אב לזרע חיששין

 ו׳ הלכה שם דכ׳ זא״ז סותרים דדברינו ביותר קשה ו׳ .הנ״ל
 להרכיבן מותר אחד מין אמותיהן היה אם הכלאים מן הילודים

 לוקה הרכיב ואס זע״ז להרכיבן אסור מינין שני היה ואס זע״ז
 מדלוקה האס בתר רק ואזלי׳ אב לזרע חוששין דאין מוכח א״כ
 הנולד זה הרכיב אס וכן כ׳ ואח״כ .מינין שני אמותיהן בהי'
 בברור אב לזרע דחוששין מזה מוכח לוקה אמו מין על אפי׳

 ע״ז תמה ז״ל הרא״ש שגס בכ״מ ועיי״ש לוקה היה לא דאל״כ
 לשון יתיישב לא ההג״ה אחר גס ומ״מ הגירסא שס שבש והכ״מ

 הקושיות כל קשה בלא״ה גס כי בזה להאריך ואין שפיר הרמב״ס
 בכל אחרת דרך לו היה ז״ל הרמב״ס כי בעליל ונראה הנ״ל.
:מאתנו שנעלם רק למישור העקוב כל יהיה דרכו שלפי הנ״ל הענין

 את לפתור הרמב״ס בדברי פתח למצוא יגעתי והנה )יה(
 נכונה דרך מצאתי דעתי לפי כי ות״ל דבריו

 אמרינן דחולין בסוגיא שם דהנה .זה והוא הנ״ל לפי ז״ל בדבריו
 אב לזרע חוששין דאין יהודה לר׳ לי' פשיעא מפשע להו אבעי׳

 .האס עם פרי למישרא נפ״מ למאי לי׳ מספקא ספוקי דלמא או
 או לי' מספקא אס בין פשועה נפ״מ יש הלא בזה לתמוה ויש

 רק הוי לי׳ מספקא ואס מלקות מחייב לי׳ פשיעא דאס לי׳ פשיעא
 דר׳ ברי׳ הונא ר׳ דאמר בהא להקשות יש וכן .בעלמא איסורא
 ומאן שאסור האס עם בפרי מודים הכל )עע.( התם יהושע

 לומר לו היה א״כ וחכמים דר״י אפלונתא רק קאי אי מודים הכל
 דאפליגו דחכמיס פלוגתייהו אכל דקאי אלא יהודה ר׳ מודה

 חכמים איכא והא מודים הכל קאמר איך וא״כ אב לזרע בחוששין
 .בזכרים נוהג אינו דאו״ב מדס״ל אב לזרע חוששין אין דס״ל דחנני׳
 לזרע בחוששין לר״י דמספקא הספק ענין להרמב״ס ס״ל וע״כ

 בשוה האב לזרע חוששין אס להסתפק דיש כפול ספק הוא אב
 כדמוכח האס אל לעולס דומה דהפרי אע״ג האס זרע עס

 אפשר ושוב האס כמו עיקר הוי האב זרע מ״מ .שם ור״פ מדאביי
 לה דומה שהולד משום עיקר האם זרע את״ל דאפי׳ להסתפק

 בעל לא ומ״מ המיעוע ע״ר אב לזרע חוששין מ״מ הרוב עפ״י
 אף דמ״מ כנ״ל בעל ואינו דניכר משוס רוב דהוי האם זרע לגבי

 או להאב גס דמיון קצת בו יש האס אל ברובו דומה שהפרי
 שנולד כיון המיעוע ע״ד אפי׳ האב לזרע כלל חוששין שאין אפשר
 אחריה וכרוך לאמו דומה והולד חיים לבעלי יחס ואין מהאם
 זרע עס בשוה אב לזרע דחוששין דס״ל ע״כ כנוכח מחנני׳ והנה
 דהתס האס זרע לגבי בעל הוא הרי כמיעוע חשוב דאס האס

מד אי" ר״א
 ממין שנולדים דעלמח ושה בשור אלא מכלאים קרא מיירי לא

 רובא לגבי דאב מיעוע ובעל אב לזרע היכר שוס אין וא״כ אחד
 דחוששין או״ב גבי וס״ל לזכרים אותו דדריש חנני׳ ודחי אלא דאס
 האס זרע עס בשוה אב לזרע דחוששין היינו ע״כ אב לזרע

 סברי מצי זכרים מרבה לא דאותו וס״ל אחנני׳ דפליגי וחכמים
 נוהג או״ב אין ואפ״ה המיעוע ע״ד אב לזרע דחוששין שפיר

 אלא קרא קפיד ולא הוא מיעועא האב דזרע משוס בזכריס
 אסורה דפרי סברי מצי רבנן אף כלאים לענין והשתא אנקבות

 עם הפרי אסור נמי אב זרע למיעוע חוששין דאס האס עם
 לי׳ דמספקא יהודה לר׳ הנה והשתא .כנ״ל בעל דלא האס

 האס זרע עס בשוה דהוי כחנני׳ האב לזרע חוששין אס לגמרי
 והיינו לחומרא ס״ס כלאים לעמן איכא כלל חוששין אין אס או

 אין שמא לחומרא ס״ס איכא החמורה בן עם הסוסיא בבן
 ואפי׳ הן. מימן שני אלו של ואמותיהן כלל אב לזרע חוששין

 ע״ד אלא חוששין אין שמא מ״מ האב לזרע חוששין את״ל
 צדדים שני אחד בכל שיש דאף זב״ז כלאים הוי ואכתי המיעוע

 מסוסיא נולד שהוא עיקר סוס צד בזה מ״מ חמור וצד סוס צד
 נמי איכא האם עם בפרי וכן מחמורה שנולד עיקר , חמור צד ובזה
 ואפי׳ האס זרע עס בשוה אב לזרע דחוששין כחנניא שמא ס״ס

 וכי המיעוע ע״ד חיישינן אכתי שמא מ״מ חוששין דאין את״ל
 על מוסיף אחד ס׳ דהא אינו זה הוא שמא חד זה דס״ס תימא
 בבן מותר הסוסיא בן א״כ האס לזרע בשוה מוששין דאס חברו

 המיעוע ע״ד חוששין ואס שווים צדדים שני בהם יש דשניהם חמורה
 ס״ס דאיכא מכיון וא״כ כנ״ל החמורה בן עם הסוסיא בן אסור

 היתר כודאי הוי להיתר ס״ס כמו איסור כודאי הוי לאיסורא
 )עי׳ אסור דרבנן באיסור לחומרא דס״ס האחרונים דעת ומש״ה
 בשניהם דלוקין להרמב״ס ס״ל ומש״ה ס״ס( בכלל ק״י סי׳ פמ״ג

 דבכל משוס האס עס בפרי ובין מינין משני שאמותיהן בוולדות בין
 דאנו היכא הוא כ״ז מיהו כודאי דהוי לאיסורא ס״ס איכא אחד

 כהונה מתנות לגבי אבל חיים כשהן כלאים בוולדות מספקינן
 חשוב הזה הס״ס אין שחועיס כשהן הוא דהספק הדס וכיסוי
 על מוסיף אחד אין דהשתא משוס אחד כס׳ רק ספיק׳ כשני

 האס לזרע בשוה האב לזרע בו חוששין אס לי דמה כלום חבירו
 או אחר וחיוב ובמתנות בכיסוי חייב מ״מ המיעוע ע״ד או

 ואין .כלאים בהו שייך ולא נשחעים כשהן השתא ליכא איסור
 הכל דאמר דר״י ברי׳ מר״ה בגמ׳ דמוכיח הנ״ל לפי לדקדק
 לזרע חוששין אי יהודה לר׳ לי׳ דמספקא שאסור האס עם בפרי מודים

 לזרע חוששין דאין לי׳ פשיעא דלמא כנ״ל ס״ס דאיכא והיינו האב
 ע״ד קצת דחוששין נמי לי' פשיעא אבל האס לזרע כמו האב

 יהודה ר' דברי זו דאכנר מדשמואל לי׳ דמשמע די״ל .המיעוט
 בפי׳ בגמ׳ דמסופק אלא כלל חוששין דאין אב לזרע א״ח דאמר

 מספיקא אבל אב לזרע בודאי חוששין אין היינו אם חוששין אין
 אב זרע כלל כאן דאין לן וברירא מספקא אפי' דא״ח או .חיישי'
 כל יתיישבו ובזה חיישינן דמספיקא דרי״ה ברי׳ מדר״ה ופשיע

 וצבי׳ תיש בבת דמ״ש הרמב״ם שבדברי והפליאות הקושיות
 משמע שה מקצת ואפי׳ דשה משוס היינו לוקה בנה עס ששחעה

 ס״ס והוי לוקה המיעוע ע״ד אב לזרע אפי' וא״כ שה מיעועא אפי׳
 את״ל ואפי׳ חס לזרע כמו בשוה אב לזרע חוששין שמא לחומרא

 כנ״ל ולוקין המיעוט ע״ד חוששין שמא מ״מ בשוה חוששין דאין
 משום היינו למלקות ולא לאיסורא ר״פ דאמר והא כודאי דהוי

 אין או אב לזרע חוששין אי להו דמספקא לרבנן בגמ׳ דמוקי
 חוששין אין או חוששין אי ספיקא דחדא ומשמע לר״א וכן הוששין
 דהוי ובאמת ולאיסורא כו׳ הלכך ר״פ קאמר וע״ז כנ״ל לגמרי

 דאין אלא ספיקות שני להו דמספקא ולפרש למלקות למימר מצי
 אבל ר״פ וכדמסיק ספיקא בחדא סגי פלוגתייהו דליישב לזה הכרח

 לן מספקא דאמת דאליבא מוכח דר״י ברי׳ ור״ה דגמ׳ מסתמא
 דאמר יהודה ר׳ דברי זו שמואל אמר נמי ולהכי ספיקות שני
 אב לזרע חוששין אס לי׳ דספק אמר ולא אב לזרע חוששין חין

 ע״כ אחד ם׳ משמע הוי זה בלשון אמר הוי דאס משוס כדמסיק
 .בו שיש ברור לדבר לומר אב לזרע בודאי חוששין אין דס״ל אמר
 אב לזרע חוששין שמא ספיקות טובא בזה לי׳ דמספקא אלא ז״א

קושיא ג״כ ומיושב .כנ״ל למיעוטא חוששין שמח או אס לזרע בשוה



משנת ש" 88
 אותו דרשי׳ אס א׳ ס׳ רק הוי בזכרים נוהג אם או״ב דלענין ב׳

 ומתנות הדם כיסוי דלענין מיושבות ד׳ ג' קושיות .לחלק או לזכריה
 שמיטה לאחר הוא דהס׳ כיון דמי )(חר וכס׳ שמא מחד ס״ס הוי

 להרמב״ם לי׳ דמספקא שפיר מיושבות ו' וקו׳ ה׳ קושיא .כנ״ל
:כנ״ל ס״ס לי' דחשיב אנא אב לזרע חוששין אס באמת

 בהא דמזינן דכיון בנ״ד לומר מקום היה הנה ולפי"! ט(י)

 מוששין אין שמא ס״ס דהוי אב לזרע דחוששין
 לוקין ומש״ה מיעוטא רק אינו שמא מ״מ חוששין את״ל ואפי׳ כלל

 לספוקי איכא ה״נ .החמור מן הנולדים עם הסום מן בנולדים
 דהענף דאע״ג להאילן כלל מוששין אין שמא בהרכבה אילן בגידולי

 שמא מ״מ חוששין ואפי׳ האב מזרע עדיף לא מ״מ ממנו יונק
 מיישינן אפי׳ בכלאים התם מיהו .המיעוט ע״ד אלא חוששין אין
 משוס ברוב בטל דאינו כלאים משוס בהן יש המיעוט ע״ד רק

 אתרוג של הסימנין כל בו יש אם הכא אבל בטל ואינו דניכר
 שפיר ובטל ניכר אינו מ״מ מרובה הרנין מבפנים אס אפי׳ מבחוץ

 .המורכב אתרוג ממעט היה לא אתרוג כתיב הוי אי אפי' וא״כ
 הנרכב לעץ כלל חוששין אין אס דמה אחד משם ס״ס דהוי אלא

 שייך אין לכאורה באמת אך .ובטל המיעוט ע״ד לו שחוששין או
 כיון מ״מ ההרכבה שינוי מבחוץ ניכר דאין דאע״ג ביטול כאן

 והר״ן הריטב״א כ' וכן בעל אינו שוב ניכר ויהא לחותכו שאפשר
סי' המג״א והביאו כשר בסכך שנתערב פסול סכך גבי

 אפשר מ״מ פסול הסכך ניכר אי; דעכשיו דאף ג׳ ס״ק תרכ״ו
 ביטול מטעם דלאו בסכך שם הטעס וכ׳ בטל ואינו להכיר
 דבעינן וכ׳ המג״א על השיג משה בחמד הנה אך עלה אתינן
 אבל בטל אינו כשניכר ולכן ביטול ומטעם ניכר יהיה שלא דוקא
 )והובא ניכר אין עכשיו מ״מ להכיר שאפשר ואף בטל ניכר באין

 ארוכיס והדברים יעוי״ש( ע' סי' יו״ד בח׳ לאדמו״ר צ״צ בתשו׳
 הלימון עץ למיעוט חוששים דאס י״ל לפי״ז מ״מ אך האסף עת ולא
 אתרוג מי; לקוראו א״א דמ״מ נהי למיעוטא אב לזרע חוששין ע״ד
 .בטל אינו ודאי ואז השינוי ניכר ויהיה האתרוג יחתוך שאס כיון

 ובעינן הדר עץ פרי אלא אתרוג נזכר לא דבתורה כיון מ״מ
 השינוי המיעוט בתוכו בטל שלס וכשהוא מחותך ולא שלס ללוקחו

 עץ פרי כולו והוי כלל מבחוץ ניכר שאינו אתרוג ברוב מהרכבתו
 כלל חוששין אין דאס אחד משם אינו הס״ס והשתא ממש הדר

 להרכיב מותר א״כ ממש אתרוג כולו והוי הלמון האילן ליניקת
 למקצת חוששין ואס כלל מורכב בלתי אתרוג ענף מגרעיניו הנדל באיל;

:ממש אתרוג אילן בו להרכיב אסור א״כ הלמו; אילן

 למיעוט רק חוששין דאפי׳ לומר מקוס יש דאכתי אלא (0)
 חולין סוף המרדכי מ״ש משוס בטל לא מ״מ

 ביו״ד הפמ״ג )הביאו בטל לא תערובת ע״י לעולס שבא דדבר
 קל״ד סי' הב״י מרן )הביאו הרשב״א דל ותו וק״ב( י״ד סי'

 לא מקרה דרך שנתערב מה דדוקא תמ״ב( סי׳ באו״ח והמג״א
 במיעוטו בטל אינו כן שדרכו כל אבל בנו״ט שיהא עד בו החמירו

 השני׳ בקושי׳ והנה אזוב אגודת בעל אלו בקושיות והעיר כלל
 ממה לי ק׳ בכך עשייתו שתקו; לתערובת זה דין לדמות שרוצה

 מלא ענף שלקח או כ״ב( סעיף רצ״ד סי׳ )יו״ד בשו״ע שמבואר
 בפרי שאין עד בפרי נתוסף אס בילדה והרכיבו זקן מאילן פירות

 מותר לאו ואס אסור התום׳ על חלקים ק״ק היתר שהוא הראשון
 בטל ואפ״ה עשייתו תקון דרך התערובת הוי דהכא הרי כו׳

 דלא בכך עשייתו דתקון דהא ודאי אלא ערלה. כדין במאתיים
 נ״ל וכן .בתולדה או בצמיחה ולא בתערובות דוקא היינו בטל

 זוז״ג דבחמץ שם של ה׳( ס״ק תמ״ה )סי' עצמו מהמג״א ראיה
 בו אסור זוז״ג ולכן ל״ב באלף הקדש דאמרי׳ משוס אסור

 דבכ״ש חמץ וה״נ במאתיים דבטלה לערלה דמי ולא כז:( )פסחים
 שתקו; דדבר הנ״ל ולפי בי'. אית מיהו כ״ש דהנאה אסור

 זוז״ג לענין ה״נ א״כ .בכ״ש הוי איסורין בכל בכך עשייתו
 בדבר החמירו דלא ודא• אלא .דבכ״ש בכך עשייתו שתקון בערלה
 בתערו׳ לא אבל שנתערב האיסור בגוף אלא בכך עשייתו שתקון

 הרמב״ס דעת הנה הא׳ קושי׳ ולענין .ותולדה בצמיחה וה״נ הגורמים
דעת שפתי י״ד סי׳ )יו״ד בפמ״ג וכמ״ש בטל בתערובות נולד דאפי'

ארח ר׳א
 נע״ז ורש״י הר״ן ומדברי .ואכמ״ל ארוכים והדברים י״ב( ס״ק

 מותר זוז״ג משוס דהוי בטלה בזקנה שסבכה דילדה דזוז״ג ׳,בסוג
 בטל בתערובת נולדו דאפי׳ נמי מוכח האיסור גורס דביטול משום

 וכ״כ שאני תחלה ומופרדים ניכרים היו שהגורמים משום שי״ל רק
:ק״ב סי' ביו״ד חיים מים מקור בס'

 דס״ל נראה הנ״ל בתשו׳ הרמ״א מדברי הנה אך )כא(
 משוס היינו לולב ממצות המורכב מיעוט דעיקר 1

 גש מ״מ אך .אתרוג נקרא לא וזה אתרוג אמרו ז״ל שחכמים
 ומאחר הדר עץ פרי זה שאי; הסברא על נשען ז״ל הרמ״א

 להוציאו אין הדר עץ פרי שנקרא סברות בכמה בע״ה שהוכחנו
 אנחנו כי אתרוג להזכיר הוכרחו שהם חכמים שזכרו אתרוג מכלל

 עפ״י בפירוש חכמים אותו הזכירו לא אס יודעים היינו לא
 אבל באתרוג לצאת ב״נ יהושע מימות שנהגו ראו אשר המנהג

 כמו והוי הדר עץ פרי ג״כ שהוא המורכב אתרוג למעט באו לא
 עכ״פ דהוי משוס סתס בהדס שנכלל ז״ל הרמ״א של מצראה אסא
 שבתשו׳ הקושי' ליישב תמרים כפות בעל ומ״ש .עבות עץ ענף

 כל להם יש ולימוני שמאראנצי א׳ מזקן ששמע שם הרמ״א
 אלו דגם דאע״ג בעל״כ"ת ע״ז וכ׳ .בגמ׳ הנאמרים הסימנים

 שהוא התוך אבל בהקליפה הוא השויתן הנה שוה ופריו עצו טעם
 והתוך מרובה הקליפה שבאתרוג רק לעצו שוה דאינו ודאי המיץ
 ׳ העיקר ולימוני מאראנצי אבל הקליפה הוא הפרי והעיקר מועט

 הנה ולפי״ז לעצו שוה טעמו ואין פרי הנקרא הוא התוך הוא
 ז״א באמת אבל .הדר עץ פרי אינו דהמורכב לומר מקום היה

 גמור לאתרוג וריחו בטעמו שוה שהוא המורכב אתרוג דבודאי
 שהמיץ אעפ״י התוך כמו הקליפה לאכילת עומד עיקרו וגס

 עץ פרי מכלל לח $ מ״מ גמור באתרוג מכמו יותר רב בתוכו
 עד כ״כ מרובה תוכו המורכב האתרוג היה שאס ובאמת .הדר

 אבל לפוסלו אפשר שהי׳ ודאי בלימוני כמו ליזרק עומדת שהקליפה
 קשה שהוא ביד המשמוש ע״י רואין שאנו קארפו אתרוגי באלו
 עבה קליפתו שגם חתיכה ע״י פעמים כמה ונסיון בחינה וע״י
 הדר עץ פרי מכלל יצא ולא הפרי עיקר קליפתו הוא גס ודאי

:הנ״ל מהטעמים מורכב היה אס אפי׳

 להמורכב היתר צד ולהראות לבאר בע״ה הארכנו הנה )כ□
 הנה אך בתורה. של הדר עץ בפרי שנכלל

 המורכב אתרוג לפסול טעמים עוד שאמרו האחרונים לגדולי מצינו
 דפסול והמג״א הט״ז הביאו הלבוש דעת הנה . בע״ה נבאר וכאשר
 להקרבה דפסולה כלאים בהמת כמו עבירה בו שנעבדה משוס

 למה וע״ק .לשופר קרנו יפסל כלאים של עז דא״כ ע״ז המג״א וכ׳
 עבירה. בו דנעבדה לי׳ תיפוק לקרבן פסול דכלאיס קרא לי

 משוס פסול המורכב דאתרוג הלבוש דברי לפי הקשה והט״ז
 בל למ״ד איכא מ״מ הרכיבוהו שעכו״ס ואף עבירה בו שנעבדה

 להני ל:( )סוכה רבא דאמר הא א״כ .ע״ז מצוה ב״נ דאפי׳ ד״מ
 סתס מ״ט אינהו ליגזזו מעכו״ס אסא זבניתו דכי הדס מוכרי תגרי

 העכו״ס עביד סיף סוף מהני ומאי נינהו ארעתא גזלני עכו״ס
 דאיתא ועוד הגזל על נצטוו דב״נ לפ״ד לגבוה ואמאים עבירה

 כש״כ נשתנה שהרי לציצית כשר נטוע לפשתן המשתחוה י״א בסי׳
 נתנדל ההרכבה שנעשה שאחר מזה גדול שינוי לך שאין כאן

 )ע״ח( מרובה בל ממ״ש קשה ותו חדשה ברי' ונעשה האתרוג
 הבאה מצוה דהו״ל לי' תיפוק לכלאים פרט כבש או קדשים גבי

 בעבירה הבאה מצוה כאן שייך דלא אלא דבריו לפי בעבירה
 ז״ל הט״ז רבינו בדברי מאוד מתמיה ואני .עכ״ל שזכרנו מטעם

 לא שנשתנה משוס ודחה הב׳יע מצוה משוס הלבוש כונת שפי׳
 ולא .נטוע לפשתן משתחוה כמו בעבירה הבאה מצוה כאן שייך

 פסול אשרה ושל אמרי' )לא:( דבסוכה כלל הוא הזה השם מן
 הכא ומשני כשר נטל ואס יטול לא עכו״ס של לולב רבא והאמר
 אפי׳ שהטעס הרי שיעורי׳ מכתת דכתותי עסקינן דמשה באשרה

 משוס אלא בעבירה הבאה מצוה משוס לאו נשתנה דלא היכא
 כו׳( משוס ד״ה )ל׳. בסוכה שהתוס׳ ובאמת שיעורי׳. מכתת
 מצוה משוס לימא שיעורי׳ מכתת לטעם צריו מה בזה עמדו

המצוה באה הגזל עבירת דמחמת לגזל דמי דלא ותי׳ .הבב״ע
 שיוצא



משנת ,,
 •כי' נפיק מי בו שנעשה עבירה מחמת אשר הני אבל בו שיוצא

 מכתת משום אלא הככ״ע מצוה כלל שייך לא דהתס הרי א־כ
 שבע,ה בע״ז היינו נטוע לפשתן דמשתמוה וההיא .שיעורי׳
 בזה האריכו )לא:( סוכה ובתום׳ )מז.( דע״ז בסוניא כמבואר

 המצוה דאין התום' כמ״ש .הבב״ע מצוה כלל התס שייך לא עכ״פ
 הפרי שגידול בנ״ד וא״כ .שנשתנה משוס ולא העבירה ע״י באה
 המצוה דהרי הבב״ע מצוה דהוי שפיר י״ל דהרכבה עבירה ע׳יי

 מאוונכרי שהקשה ומה .בעבירה שנתגדל האתרוג גידול ע״י באה
 משא״כ רשות ושינוי יאיש ע״י בהיתר להו נקנה דהתס קשה לא

 שהקשה ומה הנ״ל אפרים בית בתשו׳ וכ״כ באיסור שנתגדל הכא
 קשה לא לקרבן פסול דכלאים קרא לי למה דא״כ המג״א וכן הט״ז
 המורכבים אתרוגי' לפסול טעמי׳ מהכא יליף הלבוש דאדרבה מידי
 דלולב לסוכה בגמ׳ יליף דה״נ מקדשים שלומד כ״כ תימא ואין

 והבאתם דכתיב משוס בעבירה הבאה מצוה משוס פסול הגזול
 מה ל(ך .למצוה לולב מיני' יליף ואפ״ה בקרבן ג״כ והיינו כו׳ גזול

 מצוה לפסול בגמ׳ דיליף ממאי ולא מכלאים ללמוד הלבוש שהוצרך
 שבגופו ולא תדש דבר עלד הוי דהכא משום היינו בעבירה הבאה
 העבירה דנעשה מנזול למילף מצינו הוי לא וע״כ העבירה נעשה
 חדש דבר נולד נ״כ דהוי מכלאים מייתי ולכן .הקרב הדבר בגוף

 במקומו הלבוש טעס וא״כ למצוה. פסול וה״ג לקרבן ופסול
: הט״ז קושיות עליו קשה ולא עומד

 תמהו בעבירה הבאה מצוה פסול בעיקר הנה אך
 יוצא אין דחניא שעה כל מס׳ שס בסוכה התום׳ י

 הבאה מצוה משוס לי׳ תיפוק מקרא לי' ודריש בטבל נוצה ידי
 כסברת צ״ל ובע״כ מצה ידי ונפק איסורא אכיל דקא בעבירה
 כשהמצוה אלא שייכא לא בעבירה הבאה דמצוה בחי׳ הרשב״א

 נגזל מרשות והוציאו אותו קונה המצוה שבקדושת בעבירה סייע
 הוא הרי במצותו וכשהקדישו קונה שאינו כדי יאוש שהיה כגון

 השתא והו״ל להדיוט מכרו לי מה לגבוה מכרו לי דמה מכרו כאילו
 לשם לרצון אין ולפיכך קונה שהוא רשות ושינוי יאוש המצוה ע״י

 הנגזל מרשות מוציאתו ואינה בקנין מסייעת המצוה שאין כל אבל
 תמיהת ג״כ מיושב ולפי,"ז יעוי״ש כו' למצוה ולא לקרבן נפסל אינו

 לא דהמצוה כיון בעבירה הבאה מצוה שייך לא טבל דגבי התום'
 תאוה לשם או מצה לשס אוכלו אם נפ״מ דאין בעבירה סייע
 שלוקחו שבמה הגזול ללולב דמי ולא הטבל אכילת עבירת לענין
 לא דבנ״ד ומכש״כ .זה ע״י לו שיקנה הגזל נגמר מצוה לולב לשם
 למצוה המורכב אתרוג שלוקח דמה בעבירה הבאה מצוה כלל שייך

:ההרכבה עבירת על כלל מוסיף אינו

 של מצה גבי דפסחיס בגמ׳ שם כתב ברש״י הנה אך )כד(
 הא דמאי אמתני׳ בגמ׳ דפריך בהא )ל״ה:( טבל 1

 הו״ל נמי אי כו׳ שאיסורו מי לקמן דאמרי׳ משוס לי׳ חזי לא
 משוס הטעס במתני׳ פי׳ הר״ן נמי וכן בעבירה הבאה מצוה
 טעמא דהא כן לפרש שההכרח ובאמת .בעבירה הבאה מצוה
 אין דס״ל לר״ש אלא שייך לא חמך תאכל בל משום שאיסורו דמי

 איסור דקיי״ל לדידן וא״כ בגמ׳ לה כדמוקי איסור על מל איסור
 עוד תגדל לפי״ז אמנס כלל למתני׳ ליתא הכי איסור על חל

 מי למדרש להקישא כלל הוצרך אמאי התום' תמיהת ביותר
 והנ״ל . בעבירה הבאה מצוה הכא שייך דע״כ כיון כו׳ שאיסורו

 טבל של במצה שייך איך הקשו האחרונים כל דהנה הוא בזה
 דוחה עשה נימא אחרת מצה לו אין אס בעבירה הבאה מצוה

 נימא שאיסורו מי לטעס שהוצרך התום' תמהו למה וא״כ ל״ת
 אין נמי אחרת מצה לו כשאין אפי׳ מהקישא לאשמועינן דאתי
 )לח. בקדושין אזלי לשיטתם דהתום׳ ליישב האחרונים ומ״ש .יוצא
 ל״ת דוחה דמצה עשה דאין מהירושלמי שהביאו כו׳( אקרוב ד״ה

 .הדיבור דלאחר ל״ח דוחה הדיבור דלפני עשה דאין משוס דמדש
 כזית אטו ראשון כזית דגזרי׳ אחר תי׳ עוד שס כתבו התום' הנה
 יצא דלא מקרא דמפיק הברייתא על תמיהה אין זה ולפי שני

 תמיהה התום׳ יכתבו ואיך .יוצא אינו מדאורייתא דהשתא בטבל
 לפי י״ל אמנם כאן הנ״ל הירושלמי מדברי כלל זכרו ולא בסתם

 דוקא היינו דוחה דעשה טובא( ודוכתי ח: )ביצה דקיי״ל מאי

מה או״ח ר״א
 ברייתא דמוקי והכא לעשה מוקיס קא לאו מיעקך דקא בעידנא.

 לבית דנכנס קמא משהו א״כ כ״ש'למכות ס״ל ור״ש כר״ש
 הלאו עבר נבילה( ד״ה כג. בבכורות התום' )כמ״ש הבליעה

 בעינן דבעשה האחרונים )כמ״ש כזית שיבלע עד מקיים לא ועשה
 העשה קיום לאו דמיעקר בעידנא הוי לא וא״כ כזית( לר״ש גס

 האיסורין בכל למלקות כזית דבעו דר״ש לרבנן גם י״ל דכן נ״ל שוב
 לא כו״ע שינים בשל ר״פ אמר )קג:( בחולין דאמרי׳ מאי לפי

 א״כ בכזית גרונו נהנה הרי מ״ם החניכיים בין פליגי כי פליגי
 לא ודאי מצה וידי בחניכיים האיסור בביאת עבר איסור לענין

 מצה בלע )קטו:( בפסחים וכדאמרי׳ המצה בבליעת אלא יצא
 אכילת מצות דעיקר בהג״ה ג' סעיף תפ״ד סי׳ הלבוש שביאר וכמו
 דאמרו מהא מוכח לכן הכרס במילוי המעיי׳ בהנאת קיומו מצה

 כתיב ברכה וגבי ברכה טעונה אינה מטעמת )יד.( בברכות
 חיך דטעימת אלמא מט:( )ברכות בכזית מזה ודרשי׳ ואכלת

 רק בליעה דוקא אלא אכילה דבעינן היכי אכילה נקרא לא ולשון
 דמלא משוס בזה הטעס וי״ל אכילה. ג״כ חשיב איסורא לגבי

 כלל אכילה כדרך שלא אפי' הנאה כל איסור אפי׳ ילפינן תאכל
 בסוגי׳ וכמפורש מיעוטא איכא הנאה דלשאר אלא .אבוהו לר'

 תאכלו לא תאכל לא בקרא דכתיב היכא היינו מיהו שעה כל דריש
 הכתוב כלשון כתיב דלא היכא אבל דנבילה תאכלו מלא דילפינן
 כו׳( מקום כל ד״ה )כא: בפסחים התום׳ וכמ״ש ילפינן לא בנבילה

 ממניעת אכילה חיוב ללמוד שאין הכא וכש״כ אוכל כל גבי
 שמעון דר׳ די״ל להנ״ל פתרי אשכחן הנה ועפי״ז .אכילה
 זריקה גבי כמו דמי כעשוי לעשות העומד כל דוכתא בכל דס״ל
 מתרת( זריקה והלא ד״ה )עו: בב״ק התום׳ כמ״ש מצוה דהוי היכי
 הוי בחניכיים כשהוא גס א״כ הכזית כל לבלוע דמצוה ה״נ א״כ

 דמיעקר בעידנא ומיקרי הבליעה בבית כולו מובלע כבר כאילו
 עוד ועי׳ בעבירה הבאה מצוה הוי לא ולכן לעשה מוקיס קא לאו

 דמי כמורס העומד-להרים דכל ל״ז סי׳ גה״נ פ׳ חולין ■ש ברא
 שעתיד מטעם מצטרפות דשתיהן ז׳ סעיף קי״א סי׳ יו״ד ובשו״ע

 כל דל״ל לרבנן אבל כו׳ שאיסורו מי לדרוש וצריך להתערב
 א״כ כבלוע אינו ליבלע שעומד אף וה״נ דמי כזרוק לזרוק העומד

 ל״ת דומה עשה ואין העשה קיום לאו דמעיקר בעידנא הוי לא
 מתני׳ מתוקמא שפיר וא״כ בעבירה הבאה מצוה הוי ושפיר כה״ג

 הביא פ״א ול״ת עשה דין טעם ברוך ס׳ )ועי׳ דר״ש כרבנן
 :כנ״ל( ורבנן דר״ש בפלוגתא דתלוי ולענ״ד בזה הראשונים מחלוקת

 התום׳ מקשו מאי לדוכתא הקושיא הדרא הנה ללפי״ז )כה(
 בטבל יוצאין דאין בברייתא אמר דלא לר״ש

 אפ״ל והי׳ כנ״ל ל״ת דוחה עשה הא הבב״ע מציה משוס
 הא דס״ל והר״ן הרשב״א בשמם מ״ש לפי לשיטתם אזלו דהתוס׳

 מדאורייתא אבל מדרבנן היינו לכתחלה איסור מבטלין דאין
 מ״מ דמיעקר בעידנא העשה דהוי נהי בטבל הכא א״כ מבטלין

 העשה אין שניהם לקיים דאפשר היכי דוכתי בכל אמרינן הא
 תרומה שיפריש שניהם לקיים אפשר הי׳ והבא ל״ת דוחה
 לבטל ומותר ברוב בטל דמדאורייתא היתר ברוב ויבטלנה ויחזור

 והר״ן הרשב״א דמייתי דהתוס׳ צ״ל ע״כ הנה אך .מדאורייתא
 מבטלין דאין אדרבה מוכח שלנו דמתוס׳ שאנן תום׳ הם

 דאמרי' מהא לה מוכיח הראב״ד דהנה כהראב״ד מדאורייתא
 מבטלין דאין הוא והחדוש בשלה זרוע גבי הוא מדוש )צח:( בחולין
 הבא היתר זה דאמרי׳ מהא מוכיחים והתום׳ לכתחלה איסור
 דאי; היינו איסור מכלל דלמא וק׳ ביטול לענין איסור מכלל

 שנתערב האיסור מכלל הלשון לי' דמשמע מתרן והראב״ד מבטלין
 בתום׳ והמעיין הביטול היתר לענין ולא אכילה היתר ולענין

 הס דבריהם כי יראה כו׳( למעוטי לאו )ד״ה שם בחולין שלפנינו
 איסור דא״מ שלנו לתום׳ דס״ל מוכח וא״כ הראב״ד כדברי ממש

 הדרא וא״כ ולבטל להפריש א״א וא״כ מדאורייתא היינו לכתחלה
 עשה הא הבב״ע מצוה מטבל מצה הוי איך לדוכתא הקושי׳

 בסוכה התום׳ תמהו למה וא״כ כזית אלא לו כשאין ל״ח דוחה
 מיהו .הבב״ע מצוה משום אמר ולא ההיקש בברייתא דמייתי

 איסור מבטלין דאין ג״כ סובר שלפנינו שבתום׳ דהר״י להוכיח יש
גבי מעמידין אין בפ' הקשה הר״ן דהנה דרבנן היינו לכתחלה

קנקנים בי
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 מדאורייתא לכחחלה איסור מבטלין דאה למ״ד טכו״ס של הנהנים

?? הא ״ה ליכ להגעיל התורה צותה איך א״כ
 ׳ $ '!ט?מ ׳בנ הוי אל לנטל כוונתי דאין דהיכא וחי׳ לכחחלה
 בהו ומע_ד הפסח לאחר לישהינהו דפריך )ל׳.( ובפסחים לכחמלה

 טעמאד^נקייס ״לדס נהי חימאלר״י במע £א
 ?דטח $איסור מבטלין אין הנן הא מ״ע משהו חשיב
\?דיה*בי לבשל א׳א לנטל כיונתי אין והלא זו היא

 ןעילרגאל ^רתורר אק 'אפי איםןי ידאי י״ר
!1? דחי ק׳ דאורייתא לכתמלה איסור מבטלין

!?1?א ןמבטלי זדא, ״לס ל״י7 ש״מ אלא מדין כלי
 ט?יש ?ח,"אי ר!אי םוכה ׳וםשכח החמי׳ י״ל וא״כ דרבנן.

 התם תמ בסו,ה ושכתב ׳שהתןם לומר קשה ןמ״מ . ,^פסח
דחולין התום סככןת ולא דהר״י אליבי׳ רק תהיה שלא בסתם

:לפרושי הו״ל זה כעין וכל

 ה'6כל נם ;היה 1מת0מ נסתר " ןןמ שיר■ )רוו
בני״תא "־דק מא -ו6׳ 113׳

 יכול עני במעשר והא כו' תאכל לא ת״ל מנין עני מעשר ואפי'
 משום אי לה חוש,נ ^דלמ ללכ תערןטת בלא ןלאוכלן להפרישן
 גזל משוס ואס עני נמטשי יש קדושה וכי איסורא

 ו! ש בייענ" ואפי' אסור ודאי לכתחלה מ״מ תובעים דא״ל
 ז ב הנה ׳(כו ״אבעןא ה״ד ל;ק״ קחןל ׳תוס בד״ש דחייב

 כי שיהא לחוק מכזית מעשר אבל פרועה שוה במעשר הוי אס
 פייטה משוה בפחות אפי׳ בגזל איסור שיש ואך פרוטה שוה
משוס ט״ה מ״מ שס ",וברש ,עמ קבסנהדר ש״כמ

 ׳י שא'! וגס לידו הגיע לא שעדיין והכא א״ל בשעתי' דצערא
 לכאורה עני למעשר טבל גבי וא״כ זה שייך לא ודאי תובעים

 ולחט׳ לעשר שניהס לקייס דאפשר ל״ת דוחה עשה שיל לא ודאי
 יינח זה שבאמת אלא מנה הכזית יתר עס מעשר הכ״ש את

 מעעס לעניים לתת מחוייב הרי א״כ עני מעשר דמפריש דכיון
 שבונח משוס כתרומה בלבו גמר מהני והכא שפתל ומוצא נדר

 וא״ב כו׳( משוס ד״ה )כו: שבועות חוס׳5 כמ״ש תרומתכם
 זה אין מ״מ ומבטלו מערבו אס אפי׳ ומעשר בתרומה ה״נ

 מוצא משוס בעשה הוא מ״מ אבל האיסור לענק אלא מועיל
 במקנה שראיתי מה ג״כ נדחה ובזה .הפרשתו את לקיים שפתיך

 הקושיא לתרץ שכ׳ כו'( דאקרוב ד״ה בתום׳ .)ל״ח בקדושין
 שאיסורו דמי להקישא הוצרך דלר״ש טבל של במצה בפסחים
 משום היינו הבב״ע מצוה משום הטעם הוי ובמתני׳ בברייתא

 מהכזית להפריש יכול א״כ בכזית הוי דמלקות דס״ל דלרבנן
 חולין מהכזית היתר עם ויאכלנו מכשיעור פחות דיהיה תרומה

 כ״ש דס״ל לר״ש אבל דטבל ל״ת דוחה דמצה עשה אין ולכן
 תרומה דאכילת ל״ת על דעבר בהפרשה כלום ירויח לא למכות

 טבל מהכזית תרומה להפריש א״א לרבנן גם הנה הנ״ל ולפי
 אין 161 ופשיטא השמור שפתיך דמוצא בעשה דהוי ולאוכלו

:שיעור חצי ומעשר תרומה אכילת איסור וגס עשה דוחה עשה

 התום' תמהו למה לדוכתא הקושיא הדרא הנה ולפי״ז (10)
 מצוה משוס טבל של במצה הטעם אמר דלא

 קא לאו מיעקר דקא בעידנא דחשיב לר״ש והא בעבירה הבאה
 ל״ת דוחה דעשה בעבירה הבאה מצוה שייך לא עשה מוקיס
 אפי׳ ברייתא התם דמוקי לרבינא היא התום' דתמיהת ונראה
 ליה תיפוק שאיסורו מי משוס טעמא ליה למה תמהו וע״ז כרבנן
 במתני׳ טעמא דס״ל והר״ן ורש״י .בעבירה הבאה מצוה משוס
 הבאה מציה דמשוס דס״ל י״ל בעבירה הבאה מצוה משים

 דהוצרך הכל ניחא והשתא מדרבנן. אלא פסיל לא בעבירה
 הבב״ע מצוה משוס קאמר ולא כו' שאיסורו מי לומר בברייתא

 דקרא מהקישא התורה מן יוצא דאינו לאשמועינן דאתי משוס
 ועי׳ .מדרבנן אלא הוי לא בעבירה הבאה מצוה משוס ואלו

 בעבירה הבאה דמצוה זו סברא כ' ההוא ד״ה )ט.( סוכה תום'
 הגזול לולב בפ' הרשב״א מדברי אמנם מדרבנן אלא הוי לא

 מ״ש ג״כ ועי׳ דאורייתא הוי בעבירה הבאה דמצוה דס״ל נראה
 לשיטתו הרשב״א אמנם ט׳ ד׳ גזולה סוכה גבי בהי׳ הרשב״א

 משום איכא אז בעיירה מסייע דהמצוה ס״ל דאיהו כ ג ניחא
 דוקא המצוה ע״י דלא טבל גבי וא״כ כנ״ל בעבירה הבאה מצוה

 ואפי׳ מצה לשם שלא אוחו אוכל היה אס שהרי העבירה נעשה
 העבירה אין א״כ טבל דאכילת בעבירה עובר היה פסח בערב

 אלא בעבירה הבאה מצוה משוס בזה ואין .המצוה ע״י נעשית
 הבב״ע דמצוה כיון דמתני׳ מ״ט להרשב״א דא״כ לי קשה דאכתי

 לא חלוץ תאכל בל משוס שאיסורו דמי וטעמא בטבל שייך לא
 לא הכי א״כ איסור על חל איסור אין דס״ל לר״ש אלא שייך

 כהרשב״א ג״כ לילב פ׳3 כתב דהר״ן ועוד .מתני׳ כסתם קיי״ל
 להעבירה מסייע המצוה שיהא בעבירה הבאה במצוה דבעינן

 טבל של במצה דא״י דפסחיס במתני׳ פי' ואפ״ה נגמרת שע״י
 לומר שייך החס דגם צ״ל וע״כ .בעבירה הבאה מצוה משוס

 על עובר המצה שאוכל אכילה שע״י להעבירה מסייע שהמצוה
 ליטול מצוה שהוא ע״י דהתס לגמרי דמי דלא ואע״ג טבל איסור

 המצה לאכול שמצוה משוס לאו והכא העבירה נגמרת לולב
 מצוה הוי העבירה נעשית המצוה דבעשיית כיון מ״מ עובר

 התום׳ תמיהת קשה להרשב״א גם הנה ולפי״ז בעבירה הבאה
 הבאה מצוה משוס לימא שאיסורו מי לטעס בברייתא צריך מה

 עשה דאין דהא י״ל מיהו .כרבנן ברייתא דמוקי לרבינא בעבירה
 מוקיס לא לאו דמיעקר בעידנא משוס היינו לרבנן ל״ת דוחה
 דר' אלא הכי ס״ל מ״ע דלאו )קל״ב:( בשבת ומוכח .עשה
 הכי ס״ל דלא משמע ספרא ר׳ אבל הכי התס לה משני אשי

 ומיושב ספרא כר' סבר מצי רבינא וא״כ לרבא התס מדפריך
 הבאה מצוה ס״ל והר״ן רש״י דגם י״ל והשתא התום' תמיהת

דאורייתא: הוי דלא״יצא בעבירה

 דמצוה והר״ן הרשב״א לדעת הנה נ״ד לענין עכ״פ )כח(
 דהמצוה היכא אלא שייך לא בעבירה הבאה

 הוי ולא זה שייך לא דבנ״ד פשיטא העבירה לגמר מסייע
 כ׳ א׳( הל׳ לולב מהל׳ )פ״ח והכ״מ .בעבירה הבאה מצוה

 שבתום׳ הר״י גס ס״ל שכן ובאמת והר״ן הרשב״א כסברת ג״כ
 מצוה דמשוס ס״ל נמי ולר״ת כו׳( עולא אמר ד״ה )ס״ז. ב״ק

 ממ״ש מיהו .לא ענין בשאר אבל קני לא יאוש בעבירה הבאה
 מתקיימת המצוה דאין משוס דאשירה ההיא לתיז בסוכה החום'

 שאין אף עבירה ע״י נעשית היה דאס משמע העבירה ע״י
 בעבירה הבאה מצוה בכלל הוי המצוה ע״י נגמרת העבירה

 מקשה הר״י מיהו לר״ח גס לתרץ בכדי כן כתב שהתוס׳ נראה
 וא״כ גזולה סוכה גבי סוכה בתום' וכן הר״ת לשיטת בב״ק שם

 ור״ן ורשב״א הר״י לדעת אבל זה. בדבר יחידאה הוא ר״ת
 שהביא ומה . בעבירה הבאה מצוה משוס בנ״ד ליכא וכ״מ
 להביא יש בעבירה הבאה מצוה שייך זה דבנדון מכלאיס ראיה
 וקאמר י״ב.( בכור׳ )משנה בכלאים פודין דאין להיפך ראיה
 כאן נאמר אומר בג בג בן דתניא היא בג בג בן מני מתני׳

 דיליף היכי וכי היא מצוה פדיון והא לג״ש צריך ומה כו׳ שה
 : פדיון נילך ה״נ בעבירה הבאה מצוה משום מכלאים אחרוג

 הבאה מצוה ענין עיקר כל הנה זאת ולבד יב©
 בני נצטוו אס אלא שייך לא הכא בעבירה

 בזה ומצאתי תלמוד. צריך נופו זה דין אבל ההרכבה על נח
 דברי שס שהביא ל״ו( )סי׳ הכהן ושב בחשו' ארוכה חשובה

 נח שבני הקבלה מפי שז״ל מלכים( מהל' )מפ״י הרמב״ס
 ואין בלבד אילן ובהרכבת בהמה בהרבעת ואסורים מצווים
 כרבנן ולא כר״א לא הוי דלא עליו והקשו .כו' עליהם נהרגין

 אליעזר כר׳ הלכתא דלית דאף תי' והכ״מ נו:( )דסנהדרין
 על ואנן עליהם נהרגין שב״נ מצות שמונה הו״ל דא״כ משום

 מפרש דשמואל כיון מ״מ כו' אשכחן נהרגין ב״נ מצות ז׳
 נהרגין שאין אעפ״י בכלאים הס דאסורין ס״ל אלמא למילחיה

 דמשמע דקדושין מסוגיא ותי' מספיק זה שאין כ׳ והלח״מ .עליו
 לו הונח לא הכהן ושב ובעל .היא הלכה דשמואל דמילתא

 ולר״א כלל מצווים אין דלרבנן כיון יכריע שהרמב״ס בכ״ז
 אומר ר״א כדאמרי' דהש׳ים פשטי׳ כדמשמע ונהרגין מצווים

 .עליו ונהרגין ב״נ מצות לשאר דשווים משמע הכלאים על אף



משנת שרת
 קאמר בעלמא ואיסורא נהרגין דאין ס״ל דר״א אפ״ל שהיה ואך
 הלכה ורבים יחיד הא כר״א לפסוק להרמב״ם מנ״ל מ״מ

 דסנהדרין בגמ׳ דמייתי דבברייתא המחבר הרב ופי' .כרבים
 ללביש נח בני מותרים הכלאים על אך אומר ר״א איתא )נ״ו:(

 ומפרש אילן ובהרכבת בהמה בהרבעת אלא אסורין ואין כו׳
 כרש׳יי דלא מפרש הרמב״ם אבל ר״א מסקנת דזוהי ז״ל רש״י
 דרש״י הוליד ומזה היא דרבנן אליבא דברייתא סיומא אלא

 בב״נ והרכבה הרבעה איסור יש אס זה בדין פליגי והרמב״ס
 הכהן ושב בעל הגאון כבוד במחילת לענ״ד אבל .לא או

 דאיתא ז'( הלכה דכלאיס )בפ״ק הירושלמי דברי אישתמיעתיה
 אבל כלאים ולזרוע ללבוש גוי הוא מותר ר״א בשם תני שם
 מפורש הרי כלאים אילנו להרכיב ולא כלאים בהמתו להרביע לא

 ז״ל הרמב״ם דברי בביאור לי שנראה ומה כפירש״י בברייתא
 אטעם הנ״ל אברייתא אמר בירושלמי שם דהנה כך הוא

 למיניהן בהם שכ׳ מפני למה לב״נ והרכבה ההרבעה איסור
 מבואר הרי בהוצאה אלא בציווי כתוב אין כו׳ דשאין והרי

 במעשה שנאמר מלמינו לר״א כלאים דמפקינן בירושלמי
 חוקותי מאת )ס.( בסנהדרין הטעם אמר דידן ובגמ' בראשית

 ס.( )דך בחולין כמ״ש דמע״ב דלמינו דרשא ס״ל נמי דידן וגמ׳
 דבנמרא לי קשה ושיב .שם התוס׳ והביאו נ״ה. וב״ק יעויי״ש

 ס״ך ועייל ד״ך דמפיק היא מנשה דבי תנא אמר )נ״ו:( דידן
 ומפרש וכלאים כו׳ נח בני נצטוו מצות ז׳ מנשה דבי דחנא
 להביא מדנצטוה ופירש״י למינהו מהעוך דכתיב כלאים בגמ׳

 ש״מ אחר מין לו שיזדווג ולא מין מכל לתיבה ונקיבה זכר
 כלאים מנשה דבי לתנא הנה ולפי״ז .כלאים להרביע אסורין

 נח מתיבת שמעינן לא דזה דאילנות הרכבה ולא הרבעה היינו
 חוקותי מאת לר״א כמו בכלאים הטעם נאמר לא למה וקשה

 בירושלמי כדאמר דמע״ב מלמיניהס או דילן בגמ׳ כדאמר
 בהרבעה בין בכלאים לב״נ אזהרה ונשמע בחולין דילן ובש״ם

 דעל מודים התנאים דכל להרמב״ם ס״ל וע״כ .בהרכבה ובין
 מצות שבע שנינו מקום דבכל .יותר ולא ב״נ נצטוו מצות ז׳

 גמליאל בן ר״ח כגון נוצות ז׳ על המוסיפים התנאים וכל .ב״נ
 לא אבל איסורא לענין אלא הוסיפו לא ור״א ור״ש ור״ח

 דעל משוס והיינו .מצות ז׳ על אלא נהרגין דאין נהרגין להיות
 לא השאר על אבל נהרגין אותן ועל מפורש נצטוו מצות ז׳

 ר״א ולכן הקבלה. מפי עליהם שהוזהרו ידענו אלא נצטוו
 שהוזהרו מצינו שלא ואך לאיסורא היינו הכלאים על אך דאמר

 ומאת במע״ב דכתוב מלמיניהס שמעינן מ״מ הכלאים על
 ועייל ד״ך דמפיק מנשה דבי תנא והשתא שאסורים. חוקותי

 עליהם דנהרגין היינו וע״כ מצות בז׳ כלאים דמעייל והיינו ס״ך
 הכלאים על לב״נ מפורשת אזהרה בתורה למצוא אנו וצריכים

 לנח מפורשת אזהרה דהוי למינהו דמהעיך קרא מייתי ע״כ
 ויתר דבהמה הרבעה היינו מנשה דבי דתנא דכלאים וע״כ
 אזהרה בזה מצינו דלא לא דצמחיס הרכבה אבל חיים בעלי

 אלא לאדם היא אזהרה לאו במע״ב דכתוב דלמיניהס מפורשת
 אסורין דב״נ אלא אמר לא עצמו דר״א לפי״ז נמצא .לארץ

 הוא דיחידאה ואך עליהם נהרגין אין אבל והרכבה בהרבעה
 כוותיה מוכיחות וב״ק טרפות דאלו וסוגיא דשמואל הא מ״מ

 דעת גם ניחא ובהכי .הכי קיי״ל שם בסנהדרין התיס׳ כמ״ש
 מסקנת דס״ל סירוס לענין ה׳( סי׳ בא״ע בב״י )המובא הראב״ד

 והובא חדקא כר׳ הסרום על מצווים דב״נ )צ־.( בב״מ הגמ'
 מצוות דז' דוכתי בכל קיי״ל והא .ה׳ סי׳ א״ע ברמ״א זו דיעה

 בברייתא דמייתי תנאי דהני ע״כ אלא לא ותו עליהם מצווים ב״נ
 לא אבל לאיסורא רק היינו מצות ז׳ על דמוסיפים ור״א חדקא ר׳

 כדקיי״ל בלבד מצות ז׳ על אלא נהרגין דאין עליהם נהרגין להיות
 איסור לענין סרוס מוסיך דר״ח ניחא הנ״ל לפי אמנם דוכתי בכל
שבע על אלא נהרגין להיות ממש בציווי נצטוו לא מ״מ אבל

:כנ״ל בלבד מצות

 על דחולק ראיה אין דמרש״י הנ״ל מכל היוצא )ל(
דלא ראיה יש ודאי מהתוס׳ אבל הרמב״ס

 )נ״ה.( בב״ק בדבריהם מפורש ויותר וכנ״ל כהרמב״ס ס״ל

מל ח״או ר״א
 דשמואל מילתא לפרש ודחקו נח לבני כלאים נאסר לא דלרבנן
 כרבנן אלא כר״א קיי״ל דלא משוס היינו וע״כ דרבנן אליבא

 הרא״ש ג״כ ס״ל דכן ונ״ל .בהרכבה לב״נ איסורא דליכא ש״מ
 לעכו״ס דאמירה האיבעי׳ דנפשטא סרום גבי שס הפועלים בפ׳

 דבני דטעמא שסובר הראב״ד על וחלק איסורין בשאר שבות
 דליתא הרח״ש וכ' קיי״ל והכי חדקא כר' דס״ל משוס מערבא
 כו׳ ורבא אביי דהא הדקא כר׳ ס״ל מערבא דבני דר״פ לשינוי'

 תנאים כמה דהא חדקא כר׳ הלכתא ולית דשמואל דאבוה א״ל
 כר׳ סבר לא דשמואל אבוה הלכך מיתות ד׳ פ׳ עליה פליגי

 )כמובא הרא״ש עכ״ל קאם־ לעכו״ם דאמירה משוס אלא חדקא
 חדקא כר׳ הלכתא דלית הרא״ש ומדפשיט ה׳( סי׳ א״ע בב״י

 תנאים דכמה כר״א הלכתא לית ה״נ עליה פליגי תנאים דכמה
 ור״י ר״ש קודם בברייתא שנזכר חדקא ר׳ ואדרבה .עליה פליגי
 אחרים עוד ר״ח על דמוסיפיס ש״מ אך אך קאמרי ואינהו ור״א
 לא ואי עליו חולקים דכולהו משמע באחרונה שנזכר ר״א אבל

 ב״י בעל רבינו ומ״ש כר״א קיי״ל דלא כש״כ חדקא כר׳ קיי״ל
 . א״ב מהל׳ ט״ז בפ׳ הרמב״ס רבינו וכ״כ הרא״ש דברי על שם

 קיי״ל דלא לדידיה הכרח אין כר״א דקיי״ל דס״ל הרמב״ם ולדעת
 דכמה דאע״ג חדקא כר׳ דס״ל מערבא דבני אליבא כר״פ

 למינקט מצינו וה״נ כר״א קיי״ל אפ״ה דר״א עליה פליגי תנאים
 וראיתי עליה פליגי תנאים דכמה אך חדקא כר׳ גס להלכה
 לגוי אמר ברמב״ס שם שכ׳ ג'( הל׳ שכירות מהל׳ )בפי״ג במ״מ
 ארי לה הרכין כו' בפיה קין לה ישב בה וחש פרתי חסום

 ג״כ חלוקות נוסחאות יש המ״מ וכ׳ אסור בו וכיוצא זה כל כו'
 בה וחש פרתי חסום לגוי אומר כתוב שבקצתן רביע בספרי
 שאיסור לפי לקולא בה אזלי' איפשטא לא דבעיין דכיון משום

 בדרבנן ספיקא והו״ל מדבריהם אלא אינה בשבת אפי׳ האמירה
 וכן לגוי אמר רבינו בספרי האמיתית הנוסחא ומ״מ ולקולא

 לסרס לגוי לומר שאסור א״ב מהל׳ ט״ז בפ' ממ״ש מוכרח הוא
 אינו דב״נ דקיי״ל דלדידן בסוגיית ומוכיח ישראל של בהמה
 לאו בהן שיש מצות שאר ואחד סדום חך6 הסירוס על מצוה

 ממ״ש ע״ז שיקשה ובאמת .עכ״ל בהן שוה לנוי האמירה
 לו לזרוע לגוי לומר ומותר ג'( )הל׳ דכלאיס בפ״ק הרמב״ם

 בכל אסור לעכו״ס דאמירה להרמב״ס ס״ל ואי זרעים כלאי
 בהשגת )וצ״ע זרעים בכלאי גס לאסור לו היה האסורין
 בזה( שהאריך רצ״ז סי' ביו״ד יוסך ברכי ועי׳ שם הראב״ד

 ולקולא האיבעי׳ נפשטא דלא אלו הרמב״ס מדברי מוכח אלא
 י״ג )ומפ׳ כנ״ל דא״ב ט״ז נופ׳ ג״כ שהקשה בכ״מ ועיי״ש

 ובאמת כו'( לגוי דאומר נוסחא כאותה ח״ל קשה לא דשכירות
 דר״ס טעמא כלל נדחה דלא ס״ל דהרמב״ס י״ל הנ״ל שלפי
 עליה פליגי תנאים דהרבה ואע״ג חדקא כר׳ דס״ל מערבא ובני

 הרבה עליה דפליגי ואע״ג כר״א דפוסק לשיטתיה דהרמב״ס
 לאיסורא דפסק סרוס גבי וא״כ כנ״ל חדקא ר׳ מעל יותר תנאים

 וכולה מערבא דבני משוס אי לאיסורא הוי דממ״נ משוס היינו
 משוס או קיי״ל והכי חדקא כר' ס״ל בסרוס דמחמירי אמוראי
 דהוי זרעים כלאי לענין אבל .אסור ועכ״פ לעכו״ס אמירה

האיבעי׳ נפשטא דלא כיון בזה לנכרי אמירה משום רק
: ולהקל ספיקא הו״ל

 כר״ח קיי״ל דלא מוכח הרא״ש מדברי הנה עכ׳פ >לא<
 דלא כש״כ וא״כ פליגי תנאים דהרבה משוס

 .חדקא ר׳ מעל הרבה יותר תנאים עליה דפליגי כר״א קיי״ל
 כר׳ ס״ל דכולהו למימר דליכא וז״ל שכ׳ הנמוק״י דעת וכ״נ

 דב״נ דס״ל משום עור אלפני ישראל עבר דקא ומשום חדקא
 דלא בעלמא וסוגיין הכי קיימא לא דהא הסרוס על הוזהרו
 ב״נ נצטוו מצות ז׳ דעל דעלמא דסוגיין כוונתו עכ״ל כוותיה

 דלא דפשיטא מזה ומוכח .שמונה הן הרי כר״ח קיי״ל ואי
 הטור פסקו וכן .הרמב״ס כשיטת ודלא כר״א נמי קיי״ל

 התום׳ דעת מבואר א״כ יעויי״ש. של״ח סי' חו׳׳מ ושו״ע
 נאסרין אין דב״נ והשו״ע והטור ומ״מ ונמוק״י והרא״ש

 המורכב באתרוג למיחש לן דלית פשיטא וא״כ .בהרכבה
:נכרי ע״י שהורכב בעבירה הבאה למצוה

שוב
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 להביא שרצה הכ״ל אפרים בית בתשר׳ ראיתי שוב )לב(

 )קמר:( הבשר דכל משומא הלבוש לדעת ראיה
 משוס אסריכן ולא )ישרי מכלן גופייהו בהמה כלאי שס דאמר

 כלאים רחמנא מדאסר ומשני באכילה( אסור לך שתיעבתי כל
 בו שנעבדה דבשביל מבואר הרי שרי דלהדיוט מכלל לגבוה

 דגלי שרי דלהדיוט אלא תועבה כל ל״ת בכלל הוא עבירה
 הלבוש כוונת שזה ואפשר מקרי תועבה לגבוה משא״כ רחמנא

 דאפילו במ״ש קשה דלפי״ז אלא כלאים דבהמת דומיא שכ׳
 אפי' הכ״ל ולפי ע״ז מצווה דב״כ מ״ד הא טכו״ס הרכיבו
 דגלי כיון ומסיק בב״ח גבי שם ברש״י כמבואר מעצמו נעשה

 הלבוש מ״ש וא״כ .הוא תועבה לאו ע״כ להדיוט דשרי קרא
 מאליו נעשה אפי' א״כ ילק מהתם דאי צ״ע לגבוה דאימאיס

 אפילו אימאים לא שרי דלהדיוט כיון אלא לגבוה מאום הוי
 תוכן זהו הוא מיאוס משוס לאו תורה דאסרה והא לגבוה
אימאיס דלא נהי לי קשה ולכאורה .בזה שהאריך ועיי״ש דבריו

וכן .לקרבן כלאים תורה פסלה הרי מ״מ תועבה הוי ולא
כלאי ילפינן דהתם לגבוה פסול המורכב צמחים לגבי ודאי

למילך איכא וה״נ לכלאים מדאיתקש להדיוט להתירא זרעים
 כי מקרב; לולב מצות כילך לא ואמאי .קרבן לענין לאיסורא

 הבאה מצוה לענין מעולה לולב הגזול לולב בריש דילפינן היכי
 כו' גזול והבאתם קרא דמייתי קרבן גבי דכתיב בעבירה

 . מקרבן בלולב כלאים איסור מלן! וה״נ .בעולה גזל שונא
 גבי על הגפן הדלה כמו אלא מורכב אינו דאפי׳ נראה ולפי״ז
 נלמוד ה״כ )י״ז.( בבכורות כדאמר לנסכים יינו דפסול תאנה
 יפסול כלל הורכב ולא ריחו רק נשתנה ואפי' אתרוג לעמן

:קרבן גבי כמו

 איך קשה באמת דהנה כ״ל זה דבר ויישוב )לס
 .הגזול לולב לענין מקרבן מצוה ילפינן

 הבאה מצוה אמרי׳ דלא והר״ן והרשב״א הר״י לדעת הנה אך
 נעשה דעי״ז להעבירה מסייע דהמצוה היכא אלא בעבירה

 הגזל גק להחזיר מחויב שאינו בגזל וקונה רשות ושינוי יאוש
 הוי לא לקרבן הקדישה או המצוה שעשה ועד דמי׳ משלס אלא

 דאינו לפי״ז דפשיטא .הגזל גק להחזיר ומחויב רשות שינוי
אלא הנזילה את ולהשיב להחזירו מחויב הגזל לקנות רשאי

 נגמר שעי״ז $ דמי שפיר קעביד דמצוה דכיון אמינא דהוי
 אלא לזה מצוה מהני דלא מעולה נלמד שפיר וזה .הגזל

 דקרא אלא קדשים משוס האיסור אי! וא״כ .אסור אפ״ה
 שפיר וא״כ הגזל דגמר איסור דוחה דקרבן כנצוה דאין קמ״ל
 משוס דהאיסור היכא כל אבל מצוה שאר גס ללמוד נוכל

 מקרבן. מצוה ללמוד אין שרי דלהדיוט כלאים כגון קדשים
 ס״ז.( ב״ק )בתום׳ דס״ל ר״ת לשיטת קשה עדיין הנה ו(ך

 הבאה מצוה משוס בקרבן רק קני כדי יאוש מקום דבכל
 מינה ילפינן ואיך קדשים משוס הוא האיסור ע״כ ח״כ בעבירה
 מה ר״ת לשי׳ הקשי )ט.( בסוכה התום׳ הנה אך מצוה.

 בעבירה הבאה מצוה משום ליה תיפוק גזולה לסוכה קרא צריך
 דליכא שלפנינו( התום' )ואינם בתום׳ דתי׳ הרשב״א בחי' וכ'

 כגון לרצות הבא בדבר אלא בעבירה הבאה מצוה למימר
 דאותן י״ל הנה ולפי״ז מצות. בשאר לא אבל ולולב קרבן

 הנ״ל הקושיא נמי ומיושב .ר״ת לדעת לתרץ כן כתבו התום׳
 האסור בדבר ־ריצוי שייך ואין לרצות דבא לקרבן דמי דלולב

 שאסור בדבר אלא מקדשים ללמוד אין ומ״מ .עון ומזכרת
 שלא בקדשים שנאסר מה אבל עבירה בו שנעבדה מחמת
 קדושה בו דאין ללולב מקדשים ללמוד שייך לא עבירה מחמת

 אין עבירה בהן נעבדה שלא ממילא אפי' דאסור כלאים וא״כ
 במה תמוהים הלבוש דברי ולפי״ז מכלאים איסורא בלולב ללמוד

 בו נעבדה שלא אך אסור דבכלאיס מכלאים. ראיה שהביא
 . למצוה דקרבן מכלאים ללמוד אין וזה ממילא שנעשה עבירה

 אין בכלאים ובאמת עבירה בו שנעבדה משוס הטעם וכ'
 דברי ליישב יש שמ״מ ראיתי הנה אך עבירה משוס הטעם
 שריא דכלאיס דכיון אפריש בית לבעל ליה יהיבנא דאפי' הלבוש

 העושה האדם אלא מתיעב המעשה דאי; ש״מ להדיוט רחמנא
 ולכן תועבה בכלל אינו הכלאים אכילת לענין וא״כ .מתועב

 י״ל גזה״כ אלא תועבה משוס לאו ע״כ בקדשים כשנאסר
 אב לזרע חוששין למ״ד דבשלמא בזה לו הונח $ דלהלבוש

 למ״ד אבל כלאים ואסר מבורר אמין קרא דקפיד י״ל שפיר
 ולמה ננבורר כנין הו״ל א״כ אס זרע בתר ואזלי׳ אב לזרע א״ח

 מהא דשמעינן ואך תועבה משום ע״כ אלא התורה אסרה
 לא זו דלתועבה משוס היינו שרי דלחולין בקדשים דנאסר
 אפי׳ אסיר בקדשים ולכן .בקדשים אלא בחולין התורה אסרה
 א״א ממילא לעני! דמ״מ רק .מתועב דהמעשה משוס ממילא
 דהא מאיס לעני! ואפי׳ חמור קרב! דודאי מקרבן לולב ללמוד

 מיהו אך בלולב. פוסלת ואינה בקרבן פסולה טומאה
 דבא מקרבן לולב שפיר ללמוד יש זה עבירה בו בנעבדה

 שמזכיר בדבר לרצות ראוי אין וע״כ כנ״ל קרבן כמו לרצות
 מזכיר הוי ולכן לב״נ אך נאסרה להרכבה הלבוש כתב ולכן עון
 ממילא אך נאסר דהתס אך דקרבן מכלאים ליה דיליך והא עון

 הוי מיאוס משוס לקרבן כלאים דאיפסלי לאו דאי משוס היינו
 תועבה שהיתה אך הקרבן במולידי שנעשה דהמעשה אמינא

 תועבה היא י״א:( )יבמות וכדדרשינן הנולדים על חל אינה
 דהתועבה חזינן לקרבן כלאים מדאיפסלי אבל תועבה בני׳ ואין

 ללמוד יש ה״נ וא״כ לקרבן מאוסים והס בוולדות גס שייכא
 גס חלה היא דהעבירה בגידוליו עבירה דנעשה היכא בלולב

:לרצות באה ואינה עון מזכרת והוי הגידולין על

 ובלבוש וז״ל ר״ז( סי' או״ח )ח' בח״ס ראיתי שוב )לד(
 דנעבדה משוס המורכב לפסול טעם עוד כתב

 תרמ״ט סוסי' ובט״ז תרמ״ח סוסי' מג״א עליו וצווחו עבירה בו
 אסור שאינו בהמה כלאי כל דודאי קושייתם כל ליישב ולפע״ד

 ומותר באיסור איננו הגידול גוך אבל כו' להכניס הרבעה אלא
 מעשה אלא נתעב אין כי מכלאים המעוברת הבהמה לקיים

 ומג״א ט״ז כקושיית דמותר מש״ס מוכח שפיר ההרבעה
 דאסור אילן כלאי אבל בחולין בש״ס מיירי כאלו ובאיסורין

 בטור כמבואר לוקה והמקיימו באיסור גידולו כל נמצא לקיימו
 הה״מ כתב זה וכעין למצוה אסור זהו רצ״ה סי׳ יו״ד ושו״ע
 ע״ש לכך מתחלה שנטעה אשירה של באתרוג הרמב״ס בדעת
 למצוה אסור בעבירה גידולו עיקר שכל כיון לולב מהל׳ בפ״ח
 מצווה דב״נ הרמב״ס לדעת היינו אמנם הלבוש דברי וצדקו

 איסור דאין דאפשר אחרת בתשו׳ ביארתי וגס .ההרכבה על
 עיון לי יש אמנם .דבריו תוכן זהו בחו"ל הרכבה כלאי במקייס

 דאפשר אמרת בתשו׳ ביאר שכבר מ״ש דהנה .בדבריו גדול
 יו״ד בחלק היא הלא בחו״ל הרכבה כלאי כמקיים איסור דאין
 באורייתא כתיב לא דהרכבה הטעם שס שביאר רפ״ח( )סי'
 בהקישא ילפינן אלא הרכבה משמע ולא תזרע לא שדך אלא
 ומינה בהרכבה שדך אך בהרבעה בהמתך מה מבהמתך שדך
 הרכבת אך בחו״ל ובין בארץ בין הגוך חובת בהמתך מה

 ע״י בחו״ל בהמתך מה מיכה וא״כ .בחו״ל ובין בארך בין שדך
 בב״ק מהרש״ל והנה מעשה ע״י בחו״ל הרכבה ה״נ דוקח מעשה
 באתרא ואוקי מינה דון אמרי' לכו״ע בהקישא ס״ל )כ״ה:(
 עיי״ש בהיפוך ס״ל )צ״א:( בזבחים הזבח ברכת בס׳ אמנם
 דדון מודים כו״ע והכא שלו סוגיא בכללי יעקב באר ובס׳
 קרקע חובת שהוא ומכש״כ כלל כתיבא דלא כיון ומינה מינה

 מינה א״כ בחו״ל בהמתך מה מינה הגוך כחובת אותה ועשינו
: שם עכ״ל דוקא מעשה ע״י בהמתך כנה

 דאמרינן בכאן נאמר אפי׳ דאדרבה יפלא )לה(ולענ״ד
 בהמה מה הכי נדרוש מ״מ ומינה מינה ף

 לא מעשה ע״י שלא לחו״ל ארץ בין בה חלקת לא בהרבעה
 ארן בין בה תחלוק לא אילן הרכבת ה״כ להתירו אלא לאוסרו

 דרשי׳ דה״נ לאוסרו מעשה ע״י שלא להתירו לא לחו״ל
 בהמה ומכה אדס דמכה הקישא חזקי' דבי לתנא )ל״ה.( בב״ק

 כיון לקולא מהרבעה דגמרי׳ לומר נפשך אס ואפי' . יעויי״ש
 דכא



או״ח ר״א משנת
 דאינה בארץ להרכבה ג״כ נלמוד הנא אלא הרכבה כתיב דלא

 זרעים לכלאי רק אינו קיום ואישור הרבעה כהנו במקייס אסורה
 נוהג זרעים כלאי דאין להרבעה הוקשו לא זרעים דכלאי ובא״י
 ובחו״ל בא״י בקיום אסורה דהרכבה לומר לרמב״ס ומנ״ל בחו״ל

 מה הקישא גבי ומינה מינה דדון הסברא ובגוף . שרי
 אל הקצה מן הזבח ברכת בעל עם מהרש״ל בזה שמחולקים

 סברא יש אם אך .בהם לעיין בידי הספרים אין הנה הקצה
 לי קשה. מבג״ש ומינה מינה טפי אמרי' הקישא דגבי לומר

 עשרה לאחר ממזרת לקיש ריש אמר )ע״ח:( דיבמות בסוגיא
 ממזרים תנן ואנן כו' ומואבי מעמוני עשירי עשירי יליף מותרת דורות
 לא נקבות וא׳ זכרים אחד עולם איסור ואיסורן אסורים ונתינין
 מינה דון דאמר כמאן הא ומינה מינה דון כמ״ד הא קשיא
 והרוטב בהעור יהושע ור' דר״א פלוגתא ופירש״י באתרא ואוקי

 מינה דין כמ״ד ומתני' ומינה מינה דון כמ״ד סבר ור״ל )ק״כ:(
 הוא בחולין ור״י דר״א פלוגתא הא וקשה .באתרא ואוקי

 דון אמרי׳ דלא מודה ר״א אך בג״ש דהכא י״ל וא"כ בהקישח
 . כמאן ר״ל וא״כ באתרא ואוקי מינה דון אלא ומינה מינה
 בזבחים וחכמים דרבי אפלוגתא דקאי אפ״ל היה בגמ׳ מיהו

 באתרא ואוקי מינה ודון ומינה מינה בדון התם דפליגי )צ״א:(
 ובאמת ור׳יי דר״א אפלוגתא שפי' קשה לרש״י אך הקישא גבי

 בפלוגתא לה מוקמינן הוי דאס כרש״י כן לומר שהכרח נראה
 קיי״ל והתם כרבי מתני׳ אתי׳ א״כ דזבחיס וחכמים דרבי

 .כהלכתא דלא משנה סתס וא״כ לשמואל ס״ל דהכי כחכמים
 .כר״י נמי קיי״ל והתם ור״י דר״א בפלוגתא פירש״י ולכן

 דדון כחככניס בזבחים התם קיי״ל איך באמת דיקשה האומנם
 ואוקי מינה דון קיי׳יל ובחולין ביבמות והכא ומינה מינה

 בעל הגאון זו מדוכה על ישב כבר באמת הנה .באתרא
 ותמה י״א( )סי׳ חדש בדיני מחדש הנדפסות בתשו׳ ארי׳ שאגת

 ור״י ל״א דבמחלוקת אלו בדינים הרמב״ס דברי סתירות על
 יהושע כר׳ הל׳ ור״י דר״א באתרא ואוקי כנינה דדון כר״י פסק

 פסק וחכמים דרבי ובפלוגתא דייקא. כוותיה מתני' וסתם
 דמי דלא מידי דל״ק נראה ולענ״ד .ומינה מינה דדון כחכמים

 מינה דון נימא אי הפירות מן היוצאין במשקין דהתס כלל
 בתירוש אלא נוהגת דאין ממש באתרא היינו באתרא ואוקי
 ממש באתרא ואוקי מינה דון דשייך ממזרות גבי וכן ויצהר

 לא דבאתרא הכא משא״כ עולם עד נוהג ממזרות דאיסור
 לאו שמן מ״מ לוגין בשלשת הוי יין דנסכי דאע״ג כ״כ ברירא

 אסור כארץ דהרכבה באתרא ממש דהוי בנ״ד וא״כ הוא יי;
 וא״כ . באתרא ואוקי מינה דון דאמרי' להלכה קיי"ל לקיים

: המורכבים איסור בטעם הח״ס שכ׳ מה לדחות אין

 בהרכבה להרמב״ם ס״ל אי הדבר ביסוד נ״ל אך )לס
 )יו״ד שבשו״ע ואמת תלמוד צריך לקיימו דאסור

 ואסור כתב ובטור .המורכב לקיים שאסיר כתב רצ״ה( סי'
 כ״כ בב״י ע״ז וכ׳ מותר ממנו היוצא הפרי אבל המורכב לקיים

 יראה ברמב״ס המעיין אבל כו' הרא"ש וכ״כ בפ״א הרמב״ס
 כלאים מהל' בפ״א הרמב״ס לשון שזה ברמב״ם כן משמע שלא

 זרעים כלאי לקיים לאדם ואסור כו' לגוי כלאים לזרוע אסור
 באיסור זכר ולא אילן בהרכבת וכן כתב דלא הרי כו' בשדהו
 שרי האילן דהרכבת דס״ל משכנע זרעים כלאי כ״א הקיום
 כיי תשובת שהביא שם ביו״ד יוסף ברכי בספר וראיתי לקיים

 מפורש שכן והביא הרמב״ס בדעת שכ״כ גוטה זרחי׳ להר״ר
 מוכח לא דמהרמב״ס שם כתב יוסף ברכי ובעל ובכלבו בריטב״א

 דאסור כ' בתחלה דהרי מדבריו משמע ואדרבה מידי
 בכלל הס הרי אילנות כלאי כתב זה ואחר זרעיס כלאי לקייס

 שבין החילוק ביאר ובסמוך כלאים תזרע לא שדך שנאמר מה
 ואסור אילן הרכבת על לוקה ג״כ דבחו״ל לאילנות זרעיס כלאי

 לעיל התיר זו ס דשתי אילנו להרכיב לעכו״ס להניח לישראל
 כתב עוד .באילן מכ״ש בזרעים הקיום דאסר מאי ומסתכנא
 בכלאי קיום לאסור טעם דכנה זרחי׳ מהר״ר דברי בסתירת

 נפקא קרא מחד דתרווייהו כיון המורכב אילן ולהתיר זרעיס
 בישוב מ״ש הנה .בחו״ל דאסור הרכבה איסור חמיר ואדרבה

מז
 דעת ליישב בפרישה לפמ״ש א״ש לא עדיין הרמב״ם דברי

 בכלאי הראב״ד קושית ג״כ והיא רצ״ו סוסי' הטור מקושית הרמב״ם
 לקיימם שאסור שכיון כו' לעכו״ס לומר מותר הרמב״ס שכ׳ זרעים
 אסור דאין הפרישה וכ' .לזורעם לעכו״ם לומר התיר האיך
 להרמב״ם הספיק איך וא״כ בידים האיסור דנעשה היכא אלא

 בכלל הוי דהרכבה במ״ש האילן הרכבת קיום איסור לכלול
 העכו״ס דבזריעת נפקותא יש אכתי כלאים תזרע לא שדך

 דב״נ איסורא דקעביד ובהרכבתו בקיומם נאסר לא כלאים
 .זו רבותא גס למיחשב הו״ל וא״כ בקיומם אסור בהרכבה מצווין

 יעויי״ש ובט״ז בכ״מ הרמב״ס על אחרים תירוצים שם שיש אך
 איסורא כ״א הרכבה בקיום אין יוסף הברכי לדברי גס עכ״פ
 דרבנן גזירה שייך ולא הריטב״א דעת שס שביאר כמו דרבנן

 מטעם לפוסלו קשה המורכב באתרוג עכ״פ וא״כ נח בבני
 ביסוד גס .עליו הגדול הענך של ההרכבה בקיום שנאסר
 הדבר בקיום שאסור כיון לחלק ח״ס בעל הגאון שרצה הדבר

 הה״מ מדברי ונסתייע בעבירה הבאה מצוה לומר טפי שייך
 גס ומה .יעויי״ש הכ״מ בזה תהי כבר הנה לולב מהל׳ בפ״ח
 וכבר ההרכבה על מצווים דב״נ הרמב״ם לדעת אלא זה שאין

 האיסור טעם בזה ונדחה .הכי ס״ל לא הפוסקים שרוב ביארנו
 דבריו ליישב אלא זה אין הלבוש לדעת מ״ש גס ח״ס בעל שכ'
 לדיעות אלא יתכנו לא דבריו מ״מ אבל ח״ו טועה לשויי' שלא

 ודעת בהרכבה מצווים דב״נ הרמב״ס לדעת היינו יחידיות
 לרצות דבאיס ולולב דבקרבן דר״ת אליבא הקדמונים התום'

 מסייע המצוה דאין היכא אפי' בעבירה הבאה מצוה שייך
 למעלה שהתבאר וכמו הפוסקים רוב דעת זה שאין .להעבירה

:בע״ה היטב באר הכל בדברינו היטב

 בסוף תשובה או״ח על מאיר בית בס׳ וראיתי (1)ל
 מתשו' השיאל הרב והביא בזה הספר

 ממ״ש המורכבים האתרוגים להיתר וסעד טעס האזרחי איתן
 וזה .כלל הרכבה מיקרי לא לשבח שהרכבתן דבזיתיס בירושלמי

 מרכיבין אין תני ז׳( הל׳ כלאים ממסכת )פ״א הירושלמי לשון
 בעי יודן ר׳ .באילן אילן שהוא מפני תמרה של ברכב זיתים

 כשתילי בניך כו׳ פוריה כגפן אשתך לוי ר׳ על פליגא הדא לית
 בהן שיש מכלל הא כו' הרכבה בהם אין זיתים מה כו׳ זיתים

 משה הפני ופי׳ למתקה עתיד שהוא הכא היא שני' פסולת
 אחר ממין כלום מקבל שאין משוס לס״ד הרכבה בהן אין זיתים
 בהו לית בזיתים לעולם כלומר למתקה עתיד שהוא ומשני

 והא גרועים אחרים ופירות פסולת כך ע״י שיעשו הרכבה
 הוא דמבשא״מ וכיון למתקה התמרה דעתיד משום דאסר

 קצת משנה דהתמרה אע״ג אלמא .הרכבה איסור בהו שייך
 מיקרי ואכתי אחרים פירות משובים אינן מ״מ בטעמן הזיתים

 יש אפי' גמור לאתרוג דומה דהוא המורכב באתרוג וה״נ זיתים
 שאין כתב הנ״ל בתשו' ושם אתרוג מיקרי מ״מ שינוי קצת בו

 רק כלל שינוי בהם אין שהזיתים שאפשר חדא נכונים דבריו
 בתואר שינוי קצת להם יש האתרוגים באלו משא״כ לבד בטעם

 דבשביל מסתבר דלא שנאמר ואף כ״כ בהם שאין הבליטות מפני
 במ״ש רמ״א כוונת מ״מ ממנו השם ישתנה כזה מועט שינוי
 הוא הרי אחר מאילן שיונק דכיון הט״ז ומ״ש אתרוג זה שאין
 ולא דמי דליתא כמאן בו המעורב אחר דפרי משיעורו חסר

 אטו אתרוג ששמו בכך ומה טעמא בתר אלא שמא בתר אזלינן
 דודאי דאע״ג הכבוש לאתרוג הוא ודומה בתורה כתוב אתרוג

 עכ״ל אחר מדבר הוא שבלוע לפי הוא פםול מ״מ עליו שמו
 כתיב אתרוג אטו דמ״ש תימא דברי אלא אינן דבריו וכל

 להתיר טפי מסתבר היה אתרוג כתוב היה אלו דמשמע בתורה
 דברי מכל כנראה מסתברא איפכא ואדרבה המורכב האתרוג

 בתורה כתיב דלא אע״ג המורכב דפסלינן דהא ז״ל האחרונים
 ומ״ש .כנ״ל חכמים לשון עכ״פ או הלמ״מ הוא מ״מ אתרוג

 ההיא כגון אלא מורכב אינו אפי׳ א״כ טעמא בתר דאזלינן
 • יפסול ריחו משתנה* היין ע״ג הגפן דהדלה )י״ז.( דבכורות

 ואכיל תמרי אריסא ליה אייתי שמואל )צ״ב.( דב״ק ההיא וכגון
קיימי גופני ביני א״ל האי מאי א״ל דחמרא טעמא בהו טעם
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עלה ולא שמעט לא וזה מצוה של לאתרוג יפסול נמי כו'

 אשי דר' לומר דוחק מ״מ ליחא בתר ולא מטמא בתר אזלינן
 ולא ורבה דר״י אליבא רק ונסכה דזבח הקישא דריש בבכורות

 זר טעם בליעת משוס בכביש העעס מ״ש גס .דכו״ע אליבא
 סיכה ברש״י ועי' זה טעס לפרש לו לקח מהיכן קשה באתרוג

 שפי' כו׳ שלוק כביש סרוח תפוח דאתרוג בברייתא )ל״ו.(
 שליק בלא דמבישל משמע ברותחין באור ביותר מבושל שלוק
 הביא תמרים נפות ובם באתרוג. ט״ט המיס דודאי אך כשר

 דנבי אע״ג מודה בשיל ולא בבשיל מ״מ מבושל פיסל שהטור
 חיישינן מחת רגע ברותחין שבא נל אלא מחלקינן לא נו״ט

 במבושל האיסור דטעס ודאי אלא באיסורי׳ עעס לבליעת
טעס: בליעת משוס לאו וכבוש

 השואל להרב מאיר הבית בתשובת שס ראיתי שיר )לח(
 קאראפירער אתרוגים בהני הדש חשש לומר שרצה

 ובאמת ליוי שס הוי קארפירער שנקראים דמה משוס והיינו
 גענווע אתרוגי הלא אצלינו יוכשרו אתרוגים איזה שלפי״ז

 התריגי ביאת דקודס י״ל ואולי אתרוגים יאנעיוער אלליט נק־־חים
 אתרוגים נקראים נענווע אתרוגי היה שלנו במדינת קארפו

 בסוגיא שכתב קס״א סוס״י הח״צ בדברי שס ופלפל .התם
 אמר ע״ע לומר הוצרך דלמה למעלה שהבאנו מצראה דאסא

 על שגדל רש״י של ראשון פירוש לפי בלא״ה ליה תישק רחמנא
 בסיכה דאגמא מרריתא כמו לווי שם בנלל היי לא המיצר
 להו וקרו מיקרו מרריתא דסתס בגמ׳ רבא דמשני )י״ג.(

 ועל דכוותיה וה״נ באגמא דמשתכחי משים דאגמ׳ מרירתא
 )ס״ב:( דחילין מסיגיא הקשה המצרי הדם ברש״י שפ׳ השני פי׳
 אזוב לווי משם ופריך מזבח לגבי דנשריס צוצייני כופשני גבי
 סתמא באתרייהו רבא ומשני כו׳ רומי אזוב ולא יון אזוב ולא
 התיס׳ כתבו הא מ״מ אהרינא שינייא משני דאביי ואך להו קרו

 דהא לייבא מודה דאביי כו׳( דשכיח; משוס ד״ה )שם בסיכה
 דכמו ח״צ בעל ותי׳ מזבח לגבי דבאלא עיזי מכשירין או״ב בפ׳

 ה״נ כרבא באמת דס״ל אך לשנויי שיכול מה כל משני דאביי
 ההיא גס ניחא דרבא דבשינוי' אע״ג אחר תי׳ הגמ׳ משני

 הח״צ בדברי ליה ניחא לא מאיר בית ובעל מצראה דאסא
 א״כ לויי שס חשוב לא מקומו ע״ש שקרוי דבר כל דאס משוס

 בפשיעות לימא בחולין שס בלשונו להאריך לרבא הוצרך למה
 דבאתרייהו הוא לווי שס לאו מקומו שס שעל לווי שס רבא

 אעי פסיל רומי אזוב למה באמת דק׳ ועוד להו קרי סתמא
 דלהכי דרבא שינויא בפי׳ דעתו וע״כ .הוא מקומו ע״ש לאו

 קרי סתמא דבאתרייהו ידוע שהיה משים כשר צוצייני כופשני
 לרבא מודה דאביי התום׳ מדברי הח״צ שהביא מה וגס .להו

 באופן דבאלא מעיזי התום' קושיית ותי׳ גדול דוחק שהוא כ׳
 קו׳ וגס הח״צ קו׳ ויתיישב בזה הכרעה קצת ולענד״נ אחר.

 דאך היינו פסול יון ואזוב רומי דאזוב דהא לק״מ ב״מ בעל
 איזה בגידולם יש מ״מ מקומם מ״ש רק לווי בשם שנקראו

 בציור כאן שגדל אותו אפי׳ ולכן פשוט אזוב מין יושאר שינוי
 יש נופה ברומי וכן יון ואזוב רומי אזוב מיקרי ויון רומי אזוב
 מדינה באותה הגדל האזוב ולכן הרבה מצוי פשוט אזוב מיני

 כופשני גבי רבא כוונת וזהו רומי אזוב במקומם גם מיקרו
 אחר למקים כשבאים אלא התם כופשני מיקרי שבמקומם צוצייני
 משאר כלל שינוי שום בהם שאין והיינו צוצייני כופשני מיקרו

והיינו מקומם ע״ש יקראו למה במקומם וא״כ כופשני
 כל בפשי' אמר ולא .להו קרו סתמא באתרייהו לומר שהוצרך
 שהוא מקום שם יש דודאי לווי שם לאו מקומם ע״ש שנקרא

 נקרא במקומו דגם בודאי וזה רומי אזוב כמו והיינו לווי שס
 ואלו לווי שם בלא פשוט ממין הרבה שם דמצוי לווי בשם

שאין צוצייני בכופשני משא״כ לווי בשם נקראו בשינוי מיוחדים

 האחרונים שכתבו מה כי בע״ה לדעת הרחנו הנה )לט(
 לזה אין מדאורייתא המורכבים בפסול ז״ל

 כנ״ל להתיר גדולות וסברות ראיות יש ואדרבה נאמן יסיד
 באתרוג אתרוג מצות ידי לצאת דאק ודאי נ״ל לדינא מ״מ אך

 חכמי שכל שם תשו' בראש אלשיך מור״ס שפ׳ המירכב.
 צפת חכמי שכל ומעידים המתיר על חולקים הי׳ צפת עיר

 מאד עד האיסור מרחיקים הי' קדמיס אשר ושופעים רבנים
 ק״ב יודא שמואל מו״ה מהגאון תשו׳ קכ״ו סי' רמ״א ובתשו׳

 הוא רב ביה קרי זיל בלימוני המורכבים האתרוגים ע״ד
 ז״ל הגאון א״א ומפי הדחק ע״י ואפי׳ בו לצאת שלא בארצנו

 שלא בפאדווה מקרת קרה פעם כי פאדווה( מיהר״ס )הוא
 ופדאוהו ממנו וגזלוהו כו׳ א׳ אתרוג כ״א הקהל לכל היה

 כמו רבו אשר במורכביס לצאת רצו ילא יקרים בדמים מהם
 האריך קי״ז בסי׳ עצמו והרמ״א כו' השרים בתי בכל רבי

 על לעז אוציא לא והנה ומסיק המורכבים איסיר טעם לבאר
 לא מ״מ הדחק במקום כזה אתרוג על לברך שנהגו הראשונים

 וט״ז ולבוש גדול בדוחק שלא אלו על לבניך התירא שבקינן
 הביא ל״ו סי' שבו״י ובתשו' .לאיסור טעמים נתנו ג״כ ומ״א

 הביאו מקרה שע״י ז״ל מהר״ש הגאון מוח״ז בימי מעשה
 תקיפים איזה אך עליהם לברך שלא והורה המורכבים אתרוגים

 מאורנו הגאון אליהם וצרפו פיו להמרות רוצים הי׳ ואלמיס
 והורו שם ללון נטה אורח ההיא בעת שהיה הש״ך בעל

 כתבים באו ואח״כ כו׳ הדחק בשעת עליהם לברך להתיר
 ארץ גאוני שכל ומעההרין ופולין אשכנז ממדינת אלו מגלילות

 שנה באותה עליהם לברך שלא למעשה הלכה ג״כ הורו
 . המעשה תוכן זהו זו הוראה על נתחרט הש״ך בעל והגאון

 לבי ונתתי וכ' לפיסלס קל״ה סי' הב״ח בתשו' הסמ״ע וכ״כ
 גדולות בקהלות מנהיגים הי׳ ואשר הזקנים לשאול מחדש עתה

 שכל הרי עכ״ל לפוסלם שמעו שמעולם ואמרו באתרוגים ועסקי
 והעידו המורכבים האתרוגים לפסול דעתם האחרונים רבוהיט

 את להכריע חשוב מאן וא״כ קדמוניות. משנים המנהג שכן
 כעדות נהגו שכבר ובפרט ז״ל האחרונים רבותינו כנגד הדין

 נוחלין דיש וכההיא כו׳ הארי את משיבין ואין כנ״ל ז״ל רבותינו
 פסקא אתא כי דר״י ברי' ולר״ה לר״פ רבא להו דאמר )ק״ל:(
 דאתיתו עד תקרעוה לא פרכא ביה וחזיתו לקמייכו דידי דדינא
 לח נמי ומגמר תיקרעוניה מיקרע לא מיתה לאחר כו׳ לקמאי
 הוי דלמא התם הואי דאי תקרעוטה מקרע לא מיניה תגמרו
 אלא לדיין דאין מיניה תגמרו לח נמי מגמר טעמא לכו אמינא

 כשיש אפילו הרב דברי לדחות דאין הרי .רואות שעיניו מה
 בפנינו כשאינו אבל ומודה בפנינו כשהוא אלא לדבריו פירכא
 ש״מ כתב ש״מ3ו דבריו מבטלין ולא מטמא אמר הוי דלמא
 דבריו יסתור שלא רבו של בכבודו תלמיד חייב בכה״ג דאפי׳
 פסקא בההיח דוקא ומיהו חוזר דמדינא אע״ג עצמו דין באותו



משנת שרת
 שוה שהוא אע״פ לידו חמר מעשה בא אס אבל גופה דהכא

 אלא לדיין לו דאין בעינינו שנראה כהנו לדון הוא יכול ממש ׳ו
 השיטה עכ״ל ז״ל והר״ן ז״ל הרא״ה וכ״כ רואות שעיניו מה

 .הנ״ל הפוסקים שפסלום האתרוגים באותן תינח ולפי״ז . מקובצת
 לאותן ממש שדומה אף אחרים אתרוגים על יכין אנו אכל

 אחרת כעובדא הוי מ״מ הנ״ל הפוסקים שפסלוס המורכבים
 שהם להם אחד טעם דהכל ממש העובדא לאותה דשוה אף

 אות המנהגים בכללי תצ״ו סי' או״ח פר״ח ועי' • מורכבים
 שהביא ל״ט סי' תואר הפרי דברי עפ״י נ״ל ומיהו .י״א

 מצד אנפיחה סמכי' דלא לדופן סרוכה גבי הרמב״ס מדברי
 קדום מנהג הי' דלמא דחיישי' או טעמים משני בא' המנהג

 מצד כן הנהיגו אס לנו נודע דלא משוס או התלמוד מימי
 מצד שהנהיגו תולין ואנו כן שהדין שחשכו משוס או גדר איזה
 בנ״ד וא״כ .דכריהם לכטל יכול אחר ב״ד ואין גדר איזה
 המנהג שכן והעידו בדבר החמירו האחרונים רבותינו שכל

 באתרוגים לצאת ואין דבריהם לבטל יכול ב״ד שוס שאין
: מצוה חובת ידי המורכבים

טז תשובה
ב ענף

 המורכבים דין למעלה בע״ה נתבאר אשר ואחרי
 אם לפנינו אשר הנדון אל עתה נבוא גמורים

 באתרוגי אתרוג מצות חובת ידי לצאת נכון
: קארפו

 קכ״ו( )סי׳ הרמ״א שכתשו׳ מהרמ״פ דברי ידוע כבר הנה )א(
 למכ״ת כותב ואני בזה״ל שם ברמ״א והובא שכ׳

 מפוליי׳ כי בארצנו הגדלים המורכבים בהם להכיר תוכל אשר סי' ג׳
 כי הוא הא' הסי' הדרך מכס רב כי אליכס לבוא יוכלו לא

 וגובה גופם בכל קטנות בליטות ולאתרוניס חלקים הס המורכבים
 הוא הג׳ . שוקע האתרוג ועוקץ בולט העוקץ המורכב כי הב׳ .להם

 והקליפה רב שלו והמוהל רחב המיץ דהיינו המורכב תוך כי
 והתוך רחבה הקליפה כי להיפך הוא ובאתרוג קצרה התיכונה

 והע״ש .עכ״ל אצלינו מובהקים אלו וסימנים יבש כמעט והוא קצר
 ובמורכב האתרוג לאורך זקוף הגרעין שבאתרוג סימן עוד כתב

 .יעוי״ש תרמ״ח סוסי' במג״א הכל והובא האתרוג לרוחב מושכב
 אחרת בתשו' כתבתי כבר ח״ל ר״ז בסי' שכ׳ ח״ס בתשו׳ וראיתי

 מקום ובשום בש״ס נזכרו ולא דאורייתא לאו הסימנין אלו כל כי
 אותן ע״כ במסורת נאכל טהור עוף כדין אתרוג של דיני הדין ומן

 חכמי ורבותינו אבותינו מאבות בידינו שמסורת מייעניווע הבאים
 באתרוגים שיי״ח אשכנז מדינות יושבי מעולם אשר הצרפתים

 והגאון סי' לשוס צריך ואין הכשרים הנה הן מייעניווע הבאים
 כדי ההמה האתרוגים סימני להודיע אלא בא לא ז״ל מוהרמ״פ

 שמסורת מאותן שאינן ידעו הסימנים אותן בהם ימצא $ שאס
 הסי׳ אותן להס יש אפי' אחרים מאיים בודאי הבאים אבל בידינו

 העולה ומסיק בפלפול שם והאריך מורכבים. שאינן ראיה חין
 הכשר כתב בלי ליקח אין מייעניווע שאינם האתרוגים כל מזה

 תוכן זהו סימנים על לסמיך ואין מהמורכביס שאינן המעיד שיודע
 ח״ל קפ״ג בסי' והיא בדבריו אחרת תשו' מצאתי ועוד .ז״ל דבריו

 בסימנים שמעיינים מורכבים ספיקות אך התשובה בתוך שם
 להס שיש באתרוגים ולפי״ז ומסיק כו׳ לעיין יש האחרונים שהמציאו

 לנו אין ושוב סימנים ב׳ הו״ל הרבה ובליטות שקוע מבחוץ סיכון
 לאותו אפי׳ לחוש אין היפך הפנימים בסימנים ימצא שמא לחוש

 סימנים ששני כיון שנחתך אמר בו לצאת אפשר היה אס אתרוג
 תפוסה שבאותה אתרוגים לשארי לחוש אין שעכ״פ מכ״ש טובים
 מ״ש היפך הסימנים על לסמוך דעתו נראה זו מתשו׳ הנה עכ״ל

 שכ׳ ר״ז סי' בתשובתו הח״ס על שתמה מי וראיתי .הנ״ל בתשו׳

מח ח״או ר״א
 מייעניווע והבאים במסורת שנאכל טהור עוף כדין האתרוג דדין

 דבר דהוא הרכבה לענין מסורת שייך איך כו׳ בידינו מסורת
 מרכיבין אין נ״כ כשיו דע יאמר מי הרכיבו לא אז ואס המשתנה

 לעולם ישתנה דלא טהור לעוף דמי ולא מרכיבים הס עכשיו דלכנא
 דאתרוגי שכוונתו זו תמיהא ליישב נראה ולענ״ד .לטמא מטהור

 גס בהם אין בשנה שנה מידי במסורת אותן שלוקחין ייעניווע
 ועד מאז שנשתנו כלוס עליהם שמענו לא דהא הרכבה חשש עתה
 שהי׳ הסימנים על לסמוך יש שבזה וגס .וגידולם בתוארם עתה

 בסימנים מסומנים הם הורכבו שלא ייעניווע דאתרוגי מקובלים
 באו שלא אתרוגים שאר משא״כ .הורכבו דלא ודאי א״כ .אלו

 בלתי כשהם תוארם כלל ידענו לא א״כ מורכבים שאינם במסורת
 מהס לקהת אין וע״כ ההרכבה ע״י בהם שנעשה והשינוי מורכבים

 בעצמו הח״ס דברי מיהו .לחוד הסימנים על רק ולסמוך למצוה
:הנ״ל התשובות בשתי זח״ז סותרים הס

 הח״ס שכתב הדבר ביסוד הנה בע״ה אנן נחזי ועתה )□
 כדין אתרוג של דינו הדין דמן ר״ז סי' בתשו׳

 השו״ע לשון דזה תברא גופה מהתם .במסורת נאכל טהור עוף
 רחב שחרטומו עוף שכל אומרים יש ג׳( סעיף פ״ב סי׳ )יו״ד שם
 כו' באכילה ומותר דורס שאינו בידוע אווז כשל רחבה רגלו וכף
 במסורת אלא עוף שוס לאכול ואין זה על אפי׳ לסמוך שאין וי״א

 כתב שם ובפר״ח . לשנות ואין נוהגין וכן טהור שהוא בו שקבלו
 ודלא עליו לסמוך וראוי וברור אמיתי פסק וזה המחבר דברי על

 סי׳ נ״ו בכלל כתב זו הגה״ה שורש שממנו לאו״ה ואפי׳ .כהגה״ה
 שכל בידו שקבלה הגאון שכ׳ אווזות ובר אווזות במקצת ואפי׳ י״ח

 שמא למוש יש מ״מ דורס שאין בידוע רחבין רגלו כף או שחרטומו
 אע״פ אסורין והם כשרות סימנים ג׳ להן שיש עופות מהי״ט הן

 עוף שוס לאכול שלא והמנהג המסקנא וע״כ מהן אחד דורס שאין
 יש שמא חשש שלא הרי . או״ה עכ״ל כשר שהוא במסורת כ״א

 אלא .דורס ואפ״ה רחבים רגלו וכף דחרטומו אלו סימנים שני בו
 שמא מ״מ אלו סימנים שני בו שיש מכיון בודאי דורם שאינו אף

 דברי כי ואמת .טמאים דורסים שאין שאף עופות מהי״ט הוא
 וע״כ מ״ש אחר וז״ל ׳שכ ביאור צריכיס אח״כ במ״ש האו״ה

 שא״ד במסורת שיש פי' כשר שהוא במסורת כ״א כו׳ המסקנא
 וכף חרטום דסימני הנ״ל ולפי .בגופו טהרה סימני הג׳ בו ויש

 מהי״ט הוא שמא לחוש שיש משום מועילים אינם רחבים רגלו
 ג׳ כשיש א״כ דורס שאיט מהן א׳ שסימן אף שאסורים עופות

 רחבים וכף חרטום מועיל דודחי וא״י נקלף וקורקבנו דזפק סימנים
 מסורת דבעי דהא י״ל מיהו .מסורת צריך ולמה שא״ד להורות

 אבל רחביס וכף חרטום כשאין היינו שא״ד לבד סימנים ג׳ כשיש
 דמסיק הלשון מוכח וכן .שא״צ באמת רחבים וכף כשחרטוס

 דורסים שאין הידועים עופות שאפי׳ אשי' בם׳ כתב וכן ח״ל בסיף
 ג׳ השאר ג״כ שימצא עד אסורק כו׳ כף או שחרטומי' אותן כגון

 ממש וזה מסורת בעינן לא דאז אלמא בגופו טהרה סימנים
 על ונשען מסורת דוקא דבעינן שכתב הרמ״א וא״כ כהמחבר

 אמנם ל״ה נשר פני בקונטרס בכו״פ ועי׳ לכאורה תמוה החו״ה
 ולכך המתחיל שאח״כ ובדיבור כו׳ ובתה״א בחי׳ והרשב״א הרא״ש

 הדין דמעיקר מבואר שיהיה איך עכ״פ ואכמ״ל כו׳ אווזות אותן
 רבותינו מקובלים שהי׳ וכף דחרטום הסינון על התם נס סמכינן

 נהגו אפי׳ ואס למסורת צריכים חין ואז בש״ם נזכרו ולא הפוסקים
 בו יוצאין שאין באח-וג לומר לכאן משס נלמוד איך שם להחמיר

: מורכב שאינו מסורת לנו יש א״כ אלא

 ישראל משל תורמין ברייתא מייתי )סו:( במנחות והנה )ג(
 ומשל עכו״ס של על עכו״ס ומשל ישראל של על

 כו׳ ור״י ר״מ דברי כל של על כל ומשל כותייס של על כותייס
 וכותייס עכו״ס משל ואפי' חבירו על יתרום שירצה מאיזה ופירש״י

 דאילן הראשונה בתשו׳ שהבאנו מה לפי והנה .ישראל של על
 וריח טעם לקבל יכול אחרים ממינין אילנות בין שעומד א׳ ממין
 דף )ריש דב״ק וסוגיא )יז.( דבכורות מסוגיא . הרכבה בלא אפי׳
 של על עכו״ס משל תורמין איך והשתא קיימי גופני ביני צב.(

 מורכבים מפירות העכו״ס של אותו דלמא ויצהר בתירוש ישראל
להוי



משנת 96
 המהר״ס לדעת בתערובות או המג״א לדעת חדשה כבדיה דהוי

 לאותו שוה הטעם אש ואפי' .במורכביס הפיסול טעס שזה אלשיך
 והגפנים שהזיתים רק הוא ישראל של אותו דלמא מ״ע ישראל של
 משום חדשות בבריות נעשו ולא אחרות אילנות בין עומדים הי'

 הוא עכו״ס של אבל ושמן יין הוי מהן היוצא וא״כ היניקה קבלות
 כלל וענבים זיתים ואינם חדשות כבריות הפירות והוי ממורכבים

 הפטור מן ותורם מעשר והוי גמור שמן או יין מהן היוצא הוי ולא
 על החיוב מן הוי עכו״ס של על ישראל משל וכשמעשר החיוב על

 נשתנה לא דמורכב או אלה משתי אחת צ״ל ע״כ אלא . הפטור
 לענ״ד וזה . להרכבה חיישי' לא הסתם דמן או .אחרת לפרי כלל

 דמייתי בנחמיה הכתוב לשון מסתימות נראה וכן .עצומה ראיה
 הדס ועלי שמן עץ דמני זית עלי והביאו ההר צאו )יב.( בסוכה

 לבחור להם אמר ולא ולולב סיכה דיני על שהזהירס כו׳ תמרים ועלי
 הם מורכבין לאו וסתמא שכיחא דלא ש״מ אלא מורכבים שאין

 ומור״ס המג״א לטעם מורכבים איסור שייך לא סוכה דגבי ואע״ג
 שפיר שייך עבירה בו שנעבדה משום הלבוש לטעם מ״מ אלשיך

 כנ״ל בעבירה הבאה מצוה לענין ללולב סוכה בין שנחלק לא אס
 כדדריש ללולב הדם גס נזכר בקרא הכא ומיהו הקדום בסימן
 תשו׳ )ועי' אתרוג גבי כמו מורכבים איסור שפיר ושייך בגמ׳
 מורכבים איסור להם ידוע שהי׳ לדמות שיש ואף ל״ו( סי׳ שבו״י

 מורכבים שאין שיראו אותן יבחרו כי להם להגיד הוצרך לא ולכן
 ואח״כ הורכבו תחלה דלמא לחוש יש מורכבים רוב היה אס מ״מ
 הענבים מזרע שלקחו או אחר במקום ושתלוס היחידים נטלו

 כ״כ ניכרים ואין ההדסים אלו ונתנדלו בארן וזרעו עליהם שגדלו
 שבנתיס אחרי מורכבים שם שאין אצלם במסורת שהיה לומר ודוחק
 אותן וגידול תואר להם ידוע שהיה לומר שיש ואף בגולה הלכו

 אמר במקום ונטעים הימור גוף נטלו באס מ״מ .מורכבים שאינן
 שאינו אילן מעלי זה האילן בעלי כ״כ ניכר הפרש שאין ודאי

 כ״כ מצויה ההרכבה היתה לא קדם בימי שאז י״ל אך מורכב
 מרכיבים באתרוג דלמא לספק יש וגם .מרכיבים הרוב עתה הבל

 ידוע הדבר שאין ומכיון .מזה מסחור שעושין מאחר הדר שיהא
 תשובת בספרו מרגליות מוהר״ז הגאון של עדותו לנו נאמנת לנו

 מפי ושמעתי לי והוגד ע״ז וחקרתי ח״ל שכ׳ נ״ו( י/)ס אפרים בית
 באי שמה היה כי בדבר נוגע ואין רוח ונאמן וישר כשר אדם
 בהם אמד ולא ופרדסים הגנות בכל שמה והיה מה זמן קרפו

 או ולימון אתרוג כגון יחד פירות מיני שני מגדל שהוא שימצא
 ויש לעצמם גדלים ואלו לעצמם גדלים אלו רק ומאראכן אתרוג
 עב גזעו הארץ מן ליציאתו שסמוך הלימון אילן בין ניכר הפרש
 ההרכבה על מקפידים והם שמה עב אינו האתרוג ואילן הרבה
 שעתה הרי עכ״ל נפשייהו לורעי דלא כן יעשה שלא שאת ביתר
 הי׳ קדום בזמן דלמא לחוש שנבוא רק מורכבים הרוב אין ודאי

 ונעשו בהרכבה הגדלים הפירות זרע מן נזרעו ועתה מורכבים
 מגדל הזרע אין המורכבים שמפירות הנ״ל בתשו׳ ועי״ש אילנות

 ונטעו שהורכב אחר הימור לקמו שמא רק החשש וא״כ ילנות :
 בזה ופלפל ההרכבה לאחר בו שגדלו הענפים עם אמר במקום
 דין מהם הגדלים בפירות ואין הרכבה איסור אין שבזה והוכיח

: כלל מורכבים

 להחזיק חיתי מהיכי לתמוה יש דין כל מן בר ובאמת )ל(
 לאיסור מעשה שנעשה ולומר מספק ריעותא

 כמ״ש מראה שינוי קצת משוס ואי ריעותא שום רואין שאין כיון
 וזה געל טונקיל מראה הוא המוחזק שאתרוג מאיר בית בס׳

 דאתרוג חזינן דהא זה משוס אותם לפסול שאין ודאי נעל ליכט
 ואי המקומות משינוי משתנה דהמראה אלמא שחור הוא הכושי
 ייעניווע באתרוגי גס מצינו הלא כ״כ בליטות להס שאין משוס
 בהס להחזיק תיתי מהיכי וא״כ לכשרים להם שמוחזקים ואף כאלה

 וכ׳ .השואל עם ב״מ בעל הגאון בזה פלפלו כבר אך ריעותא
 דס״ל בכתובות ור״א דר״י בפלוגתא תלי דזה לו דנראה הב״מ

 אפילו סובר ור״א בבתה מכשיר בה המכשיר לדברי יוחנן לר׳
 פליגי לא דע״כ לו ונראה י״ג:( )עי״ש בבתה פוסל בה המכשיר

 על ספק דליכא היכא משא״כ האס על גס דהספק התס אלא
 וטעמו .מודו כ״ע בנ״ד כמו האס לגבי לדינא נפקותא דאין האס

או״וז ך״א
 שהקשו כו׳( ליה מסקינן אנן ד״ה )לב. ב״ב בתום׳ המבואר עפ״י

 אחזקת ינאי ואוקי חיי לבהדי תרי אוקי אמרי׳ לא אמאי ינאי גבי
 נראה ואין ינאי על להעיד שבאו משוס הקונט׳ פי׳ והביאו אמו
 שתהא להיות יכול ואין הואיל לבן האס חזקת יועיל לא דלמה לר״י
 אלמנת ד״ה )יד. ובכתובות .כשר הבן יהיה לא אס כשו־ה האס

 . כשרות חזקת לה אין הבת יהושע לר׳ דאף מסקו כו'( עיסה
 חללה ולא כשרה האס שתהא וא״א הואיל נמי נימא לא ואמאי
 דבראוה ודאי אלא להבת נמי האס חזקת תועיל חללה תהיה והבת

 בעובדא וכן אמת בפעם הבת ועל עליה לדון דצריכין מדברת
 אמו על לדון ההכרח נמי היה ינאי על לדון שההכרח דמיד דינאי

 והבנים כשרה דהאס לדון א״א לכן הכה; לבעלה כשרה אס
 ממשפחה לאחד הנישאת אשה דהיינו עיסה באלמנת אבל פסולים

 נפ׳׳מ שוס בה אין הבעל חיי ימי כל היא חלל ספק בה שנתערב
 נולד בעולם ממנה הילד שבא ומיד לא או נתחללה אס עליה לדון

 שלא חזקה שוס אין ולו מלל או כשר אם עלי' לדון וההכרח הספק
 בדידה נפ״מ שום שאין כיון האס חזקת משוס ואי לכהן תנשא

 נפ״מ שוס שאין בנ״ד כש״כ וא״כ כו׳ להבת חזקתה מהני לא
 לן יימר מאן ותו להאתרוג חזקתו מועיל שאין עליו לדון באילן

 ולענ״ד .דבריו תוכן זהו ממורכב גרעין ע״י נזרע גופו האילן דלא
 אוקי דאמרי׳ דב״ב בההיא יאמר דמה הנ״ל חילוקו לי תמיה

 הוא■. כהן דאביו לן דמומזק אחזקתיה גברא ואוקי תרי בהדי תרי
 על אבל לכהונה ופסול גרושה בן הוא אס עליו רק הספק והא
 אינו גרושה אשתו אפי׳ אס כי לכהונה כשר אס כלל ספק אין אביו
 וא״כ )מה־.( בבכורות ששנינו כמו ועובד להדירו צריך אלא פסול

 לפי להבן חזקתו מהני ואיך הוא כשר אס אביו על כלל ספק אין
 מאד פשוט החילוק נראה ולעג״ד .מאיר בית בעל של חילוקו
 ומכשירין הוא וכהן פלוני איש שאמרה מדברת בראוה דהתס
 נמי הבת וא״כ לכשר פלוני לאותו שמחזקינן החזקה מחמת אותה

 ה״נ לאס דשרינן היכי וכי מהאם גרועה ואינה האס חזקת לה יש
 שנשאת האשה אותה בת שהיא עיסה באלמנת משא״כ .לבת שרינן

 את דשרינן לאחר אף א״כ פסולים בה שנתערבו ממשפחה לא'
 בספק עתה גס נשאר הבעל מ״מ חזקתה מחמת להנשא האלמנה

 הבת את לדון לנו דיש היכי כי וא״כ להגשא פסולה ואחותו פסול
 של ספקו מחמת לפוסלה לנו יש ה״נ האס חזקת מחמת להיתר

 האתרוג את להתיר לדון שיש פשיטת בנ״ד הנה ולפי״ז .האב
:האילן חזקת מכח

 דיינינן דלא לומר מקום יש רש״י לשיטת דאכתי אלא )ה(
 בקדושין ז״ל פירש״י דכן האילן חזקת משוס באתרוג

 ינאי על דנין שהיו משוס תרי לבהדי תרי אוקי דל״א ינאי גבי
 ואי .האילן על ולא האתרוג על דנין חגו הרי וה״נ .אמו על ולא

 אוקי דאמרי׳ )כו.( בכתובות לה ומייתי דב״ב ההיא לרש״י קשיא
 כמו כהן הוי דאבוה קמייתא אחזקה גברא ואוקי תרי לבהדי תרי
 ופי׳ בכתובות מזה נזהר רש״י באמת הנה .בב״ב הרשב״ס שפי׳

 אך .הראשון עד עפ״י דאסקיניה קמייתא אחזקה ליה דמוקמינן
 והרמב״ן שם ותום׳ רשב״ס והס רש״י על נחלקו הראשונים כל הנה

 בע״ה להוכיח ונ״ל .יעוי״ש לקדושין במי׳ והריטב״א והרשב״א
 על לסמוך שלא שהחמירו יוחסין לענין אלא קאמר לא רש״י דאף

 שפיר דבר לשאר אבל הולד על בא הספק אס האס של החזקה
 בחזקת בבל דסבא משמיה שמואל אמר )עא.( בקדושין דהנה מהני

 בחזקת ארצות שאר נפסלה במה לך שיוודע עד עומדת כשרה
 אתה צריך פירש״י נכשרה במה לך שיוודע עד עומדות הן פסול

 שהן אמהות ארבע משנתינו שאמרה כמו המשפחה אחר לבדוק
 כהנת אשה הנושא )עו.( דלקמן דמשנתינו שמעינן א״כ עכ״ל שמנה

 פסול בחזקת שהן ארצות בשאר מיירי כו׳ אמהות ד' לבדוק צריך
 לבדוק א״צ בבבל דהא חללות וחשש ריעותא שם שמצאנו וע״כ
 ע״כ היינו לבדוק דצריך ארצות בשאר אבל שס מצאנו דלא וע״כ

 ר׳ אמר עב:( )שם בגמ׳ כמ״ש והיינו .ריעותא בהו דמזינן משום
 בחזקת הארצות כל חכ״א אבל ר״מ דברי זו שמואל אמר יהודה

 לא״י פסולין דעלו דקתני מתני' ופירש״י .עומדות הן כשרות
 בריש כדאמר מבבל חון מיוחסות בחזקת הארצות כל דאין ומשמע
 בספר שר״ת כו׳ דהנושא במתני׳ שם כתבו התוס׳ והנה .פירקא

 הישר



מט או״ח ר״א משנת תשי״
 לעבודה בניהם להכשיר דוקא היינו לבדוק דצריך דהא כ׳ הישר

 והביא בדיקה א״צ בתרומה להאכילו אבל לעבודה עצמו הוא א״נ
 נאמן כהן וחברי כהן אני )כד.( בכתובות דאמרי׳ מהא ראיה

 ר' מדפליג דאורייתא תרומה ע״כ והיינו כו׳ בתרומה להאכילו
 דאורייתא בתרומה דהיינו בתרומה להאכילו דא״נ וס״ל יהודה

 ליוחסין מתרומה מעלין משום )כד.( בכתובות טעמיה מדפרשינן
 ובקדושין )כה.( בכתובות כדאמרי׳ דאורייתא תרומה ע״כ והיינו

 במידי דאפי׳ חזינן הרי כי׳ ליוחסין מתרומה מעלין ולמ״ד )סט:(
 א״צ למה הטעם להבין ויש מיוחסין לבד בדיקה א״צ דאורייתא

 ורק פריש מרובא דפריש כל משוס י״ל ולכאורה מילי לשאר בדיקה
 דקשה אלא .בדיקה ובעי ארובא נסמוך דלא מעלה עשו ליוחסין

 .דוכתא בכל למיעוטא חייש ור״מ ר״מ דברי זו אמרי' והא לי
 שאנו אחת דבכל חזקה נמי איכא דהכא נישום צ״ל ע״כ אלא

 כהן שהיה אבוה בחזקת דאוקי י״ל מחלל נולדה שמא מסופקים
 על נימא מ״מ בעצמו הזה הספק הוא אביו על דגם וכ״ת כשר
 דאוקמי׳ הספק נולד שעליו המשפחה מן הראשון על או אביו אבי

 עולם עד בנו ובן בבנו גס החזקה דאיכא וממילא כשרות בחזקת
 כמו דהוי מודה ר״מ גס לרובא מסייע דהחזקה כיון והשתא

 לרש״י דגם ועכ״ס )פו:( בחולין התום׳ וכמ״ש דמיעוטא מיעוטא
 אחזקה סמכינן מילי לשחר אבל החמירו ביוחסין דרק מוכרח

:כנ״ל הבנים לגבי גם שתועיל דאבות

 דמי לא באתרוגים הרכבה דחשש בע״ה לנו נתבאר הנה (1)
 בעוף דאפי׳ וגס במסורת אלא נאכל דאין טהור לעוף

 דיש הכא כש״כ וא״כ אסימנין סמכינן הדין מעיקר גופיה טהור
 הא בש״ס מפורשים אינם דהכא דסימנין ואע״ג אסימנין לסמוך

 מפורשים אינם נמי רחבה וכף רחב חרטום טהור דעוף סימן
 סימנין אפי׳ הנ״ל ולפי .אלו סי׳ וה״ג בקבלה שהם אלא בש״ם

 שמשונה מה רק ריעותא חזינן ולא להאתרוג חזקה דאיכא כיון א״צ
 שאנו המקומות משינוי להיות יכול ודאי וזה ובמראה בגידול קצת

 מוהרש״י הגאון בתשובת אך שינוים בהן שיש הפירות בכל רואין
 שבלא משמע המורכב בהן להכיר אלו סימנין לו שכ׳ שברמ״א

 בהן להכיר ואפשר סימנין דאיכא כיון י״ל מיהו .יש-לחיש סימנין
 אין דהסימנין הח״ם ומ״ש .אחריהן לבדוק צריך ודאי המורכב
 לשאינו המורכב בין להכיר שלהם לאתרוגים אלא ננועילים

 להם שיש אע״פ אחרים מאיים הבאיס אתרוגים אבל . מורכב
 התשו׳ מלשון זאת ולקח מורכבים שאינן ראיה אין הסימנים אותן

 תוכל אשר סימנין ג׳ כ״ת למעלת כותב ואני שכתב שברמ״א
 לבוא יוכלו לא מפוליי׳ כי בארצנו הגדלים המורכבים בהן להכיר
 אליהם לבוא יוכלו דאלו משמע הדרך. מכס רב כי אליכם

 לדקדק נ״ל לענ״ד אבל כלום מועילים הסימנין הי׳ לא מפוליי׳
 המורכבים בהן להכיר תוכל אשר הסימנין שכ׳ איפכא מלשונו

 נדרש אנחנו כי מורכבים הבלתי את בהן להכיר שתוכל לכתוב לו והיה
 ולמה מורכבים הבלתי על המה הסימנין וא״כ מורכבים בלתי לנו

 אשר הדבר הוא אלא המורכבים בהן להכיר הסימנין לו כתב
 למורכבים מסתמא לחוש אין כי כלל סימנין צריך אין שבאמת אמרנו
 פריש מרובא דפריש כל וגס הירכב שלא האילן חזקת להס בהיות

 דאיכא היכא כל א״כ בסימנין המורכבים להכיר שיש מכיון אלא
 האלו הסימנין שחין ובאמת הסימנין לו כ׳ וע״כ מבררינן לברורי

 באותן רק הסימנין ויתר במורכב וחלקות באתרוג דבליטות
 שהם שאף להיות יכול אחרות ממדינות אבל בארצם הגדלים
 ומ״מ מורכבים ולא אתרוגים הס מ״מ וכו׳ בולט עוקץ וכן מלקים
 להכיר סימנין צריכים אין אליהם באים איכס שהס מאחר

 סימכין בו שיש אתרוג שכל נותנת הסברא שכן ונ״ל . המורכבים
 משוס דוכתי בכל הרכבה מחשש להוציאו מועיל מורכב דבלתי הללו
 המה רב ומוהל בולט ודעוקץ חלק דמורכבים הסימנין אלו דכל

 קצת ממנו יקבל בלמון מורכב שאתרוג היכא וכל הלמון תכונת
 יניקת קבלתו על המורים העניניס אלו כל בו אין ואס מתכונתו

 מקום בין נחלק סברא ובאיזה למורכב. בו נחוש למה הלמון
 אינו זה ובמקום הלמון תכונת מקבל המורכב זה דבמקוס למקום
 מורכב הבלתי דאתרוג הסימנין דאלו לומר נותן הדעת ע״כ מקבל

 האתרוג את מוציאים מועט ומוהל שוקע והעוקץ בגופו הבליטות
: מקים בכל הרכבה ממשש

.להכשיר לסימנין כלל נצרך אס לברר יש הדבר ביסוד אכן )?(
 שהאילנות היתר חזקת להאתרוגיס שיש ביארנו כבר הנה 1

 מרכיבים המיעוט שרק לומר שיש וגס מורכבים הי׳ שלא בחזקתם
 מתשו׳ שהבאנו מה לפי כן לומר נראה וביותר מרכיבים אינן ורוב
 מקפידים שהם לו וסיפר שם שהיה האיש מעדות אפרים בית
 נאמן דע״א ודאי ובזה כלל הרכבה שס ראה ולא ההרכבה על

 הרבה זמן לפני שמא הוא שהחשש אלא לגלויי דעבידא מלתא דהוי
 על מקפידים שישראל להם שנודע ואחרי רובם מרכיבים הי׳

 לאיסור רוב ספק הוי ועכ״פ להרכיב חדלו לקנותם שלא המורכבים
 חזקת נמי איכא זה דכנגד י״ל להאילנות שיש והחזקה להיתר או

 גם אחזקתיה ־דאוקמי׳ יצא לא ועדיין באתרוג מחויב שהוא האדם
 מורכב ושזה יצא לא שעדיין מהקארפירער האתרוג שנטל אחר
 מסד תורת בס׳ וראיתי .בנטילתו אתרוג חובת ידי מוציא ואין

 דיש דאע״ג שכתב ל״ר סי׳ מלובלין להרה״ג בקרוב לאור שיצא
 חזקה אין מ״מ הכשר באתרוג לצאת האדם על חיוב חזקת כאן

 חיוב חזקת החזקה את מבררים הסימנים רק להסימנין מננדת זו
 האחרונים שהאריכו וכמו .זה אתרוג בנטילת חיובו שיוצא שעליו

 הע״א אם מ״מ איסורא דאתחזק היכי דא״נ ע״א לענין בסברא
 קדשתי גבי דקדושין פ״ג הר״ן וכמ״ש נאמן החזקה מברר רק הוא
 עכ״ל מה״ט נאמן קדשתיה אני ואמר אחד בא דאס כו׳ בתי את

 דמזקת משוס ל״ח סימנין בלא דאפי׳ הפיר אפ״ל היה ולפי״ז
 החזקה מבררת אלא דגברא חיוב לחזקת סותרת אינה האתרוגים

 הנ״ל המחבר של הדמיון בעיקר תמיה אני אמנם בסימנין כמ״ש
 שפיר מברר הוא קדשתיה אני באומר דהתס דקדושין לההיא נ״ד

 לחייב היא שהחזקה בנ״ד אבל א״א בחזקת שהיא ומקיימה החזקה
 לומר רוצים אנו זה ג אתרו וכשנטל אתרוג בנטילת האדם את

 הקדש לטבל ממש ודמי .חיוב בחזקת אינו ושוב מהחזקה שניצול
 בעלה דמת לעדות להו דמדמה )פח.( ביבמות דמייתי וקונמות

 תרומה ממנה שהפריש דאומר החזקה מברר נמי בטבל דהתס
 וא״כ תקנה שכבר ואומר שתקן לאחר הספק דהתס משוס ואי

 יכול אס דנין שאנו בנ״ד משא״כ שהיתה כמו טבל בחזקת אינה
 החזקה מברר אלא סותר אינו זה אתרוג בנטילת יצא ואם לצאת

 גופיה איבעיא מהא ע״ז יקשה ולכאורה .ונוטלו לאתרוג שצריך
 אשה גט לאהדורי נפ״מ דאמר כז:( )בב״מ דאורייתא סימנין אי

 שמתגרשת אלא א״א דהיא החזקה מברר הגט נמי דהחס בסימנין
 הכא משא״כ להתגרש שעומדת החזקה אין דהתס לדמות יש אמנם

 ראיה ודאי ראשונה ראיה מ״מ אך .אתרוג ליטול שצריך החזקה
 ושחיטה הבשר וניקור לתרום לכתחלה מאמינים שאנו ממה היא

 צריך ומה גיטין ריש בחי׳ והר״ן התום׳ כמ״ש דבידו משוס לאחד
 אתרוג בנטילת כמו סותרה ואינו החזקה מברר הכא הלא לזה

 ומאי כלל דבידו לטעמא צריך ולא איסורא אתחזק בכלל אינו וא״כ
 נאמן א' עד דאמרי׳ הא דמפרש בגיטין לרש״י בחי׳ הר״ן מקשה

 הוי והא . תרומה הפרשת על תורה האמינתו א׳ שכל באיסורן
 נאמן הנ״ל ולפי דבידו משוס אלא נאמן ע״א ואין איסורא אתחזק

 העד שאין כיו; איסורא אתחזק מיקרי ולא דבידו הטעם בלאו
 החזקה סותר הוי זה דבכגון ע״כ .מבררה הוא אלא סותרה

 וא״כ מהחיוב נפטר הוא האתרוג נוטל דכשהוא כיון מברר ולא
:כנ״ל החזקה סותר זה הרי

 החזקת היינו גחומרא חזקה דהכא הנ״ל מכל היוצא )ח(
 אילן החזקת היינו לקולא וחזקה דגברא חיוב

 וחזקת שלמה שהיה המקוה חזקת כמו והוי .מורכב היה שלא
 גברא וחזקת טהור שהיה ערוב חזקת וכן טמא שהיה הטובל

 דהוי שס( הסוגיא וכל )לה: בעירובין ביתו תחוס על העמידנו
 האתרוג חזקת בתר דאזלי׳ לומר יש אכתי אמנם השקול ספק

 הריטב״א שם דמייתי התום׳ דברי לפי גברא חזקת בתר ולא
 אלימא ודאי עדים דליכא היכא דכל אמר( רבא ד״ה לו. )בעירובין

 לדבר טעם נתן ז״ל שניאור בר והר״מ כו׳ הערוב חזקת טובא
 שג;צ ע
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 בא שהספק הדבר של חזקה בתר אלא לדון לגו אין מקום שבכל
 העמד ול״א חזקתו על אדה העמד אמרי' מקוה ־.י ג וכן ממנו

 יש ע״כ האתרוג מן בא הספק וה״נ עכ״ל חזקתן על טהרות
 מן בא שהספק כיון האדם של חזקתו על ולא חזקתו על לדון

 ממקוה נסתר זה דבר שלכאורה האומנם האדם מן ולא האתרוג
 אף למוד המקוה חזקת בתר אזלי׳ ולא אחזקתיה גברא דאוקמי'
 גופיה הריטב״א דברי להבין יש באמת מיהו ממנה בא דהספק
 באמת אך .סברתו לסתור ראיה ג״כ ומשם ממקוה ראיה דמייתי

 המקוה ועל האדם על רק הספק עכשיו מקוה גבי דהתס לחלק יש
 מצרפינן ע״כ חסרה ודאי עכשיו היא ני ספק שוס עתה ליכא

 שהספק היכא אבל .ממנו רק בא הספק שעתה האדם חזקת גס
 גבי הכא כמו האדם על הספק ממנו שבא הדבר על עתה גס

 למציה לנוטלו ראוי אס האתרוג על עתה גס שהספק אתרוג
 תרומה לענין ונפ״מ אחר מין או אתרוג מין אס הוא מין ואיזה

 מגרעיניו יטע אס האתרוג לענין נפ״מ מ״מ בחו״ל דהוי ואף
 לענין בתריה אלא אזלי׳ לא ע״כ ופירות אילמת ויגדלו בא״י

 ואף .האתרוג מן בא שעליו דהספק גברא בתר ולא החזקה
 ליכא עירוב גבי דהתס הריטב״א ברי 7 בהכי מתיישבו לא דאכתי

 דהספק טמא ודאי עתה דהוא הערוב בכפר השתא נפקותא שוס
 אין ודאי נ״ד על מ״מ . ביהש״מ או מבעו״י אס נטכנא מתי הוא

 דעל דאע״ג הריטב״א דברי גס ליישב יש ואולי .ממקוה להקשות
 על אלא הוא האדם על לא הראשון הספק מ״מ ספק אין הערוב
 הנחת במקוס או בביתו אס ביהש״מ שביתתו קנה אנס המקום
 עצמו האדם על הוא הראשון הספק במקוה התם משא״כ הערוב

 ואין בע״ה אחר במקום בכ״ז והארכתי .טמא או טהור הוא אם
 שמאור בר והר״ם שבריטב״א התום׳ לשיטת עכ״פ מקומו כאן

 בעירובין דילן שהתוס׳ אלא לסימנין כלל שא״צ בנ״ד לומר מקום יש
:הנ״ל הריטב״א סברת ס״ל דלא משמע כו' ירמיה ר׳ אמר ד״ה

 והנה .הנ״ל הסימנין מכח בעז״ה בזה לדון נבוא לס״כ לט(
 כאשר ספיקא שהוא ידוע כבר דסימנין הדין בעצם

 בעל והרב .עגונא בדיני האחרונים וגס הראשונים בזה האריכו
 סימנים צירוף משוס הא׳ צדדים שני בזה כתב הנ״ל הסד תורת
 בינונים סימנים דשני י"! סי׳ בא״ע וט״ז המ״ב דעת עפ״י

 גבי ור״ן רש״י פליגי דבזה וכ׳ מובהק סימן להיות מצטרפים
 שכתב פה־•( )כתובות בסדינא דציירי מרגמתא שב דאפקיד ההוא
 ס״ל לרש״י א״כ שבע והן צרורות הן בסדין שאמר סימנא רש״י

 בסימן מיירי הכא דאמרי' סיכננא והאי שכ' והר״ן סימ׳ דמצרפינן
 צרורות הן בסדין שאמר שהסימן משמע דהא ותמיהני מובהק

 שני איכא כי משמע ז״ל הר״ן עכ״ל ז״ל רש״י וכ״כ שבע והן
 אי דאפי׳ אחר טעם ועוד .מובהק כסימן הוי לא בינונים סיכונים

 ואפי' דאורייתא סימ׳ שמא ס״ס מ״מ סימנין מצרפינן לא
 מרכיבים שאין ממקום הן הלו אתרוגים שמא מ״מ דרבנן את״ל
 דחולין מסוגיא יחד הסברות שתי על אחת פירכא ונ״ל .כשר והוא

 בריספק כודנייתא לי מעיילת אי לשמעי׳ אבא ר׳ ליה אמר )עט.(
 דאורייתא וסי׳ כו' קסבר אלמא לי ועייל אהדדי דדמיין להנך עיין

 מדסמיך דאורייתא וסימ' . ובזנב באזנים להדדי דדמיין ופירש״י
 בחזרת אסימן דסמכינן הא ש״מ עלייהו איסורא ושרי אסימנין

 להיות מצטרפין סימנין דשני ס״ד ואי כו׳ הוא דאורייתא כו' אבדה
 אבא מדר׳ כלל מוכח לא א״כ הנ״ל ס״ס דאמרי׳ או מובהק סימן

 משום מובהק סימן דאיכא הכא שאני דדלמא דאורייתא דסימנין
 דאורייתא סי׳ שמא ס״ס דאיכא או . וזנב דאזניס סימנים שני צרוף
 מין או סוסיא מין שניהם שמא מ״מ דרבנן סימנין את״ל ואפי׳

 דצירוף סובר אינו דרש״י דחויות הסברות דשני ע״כ אלא .חמורה
 . כנ״ל ס״ס אמרי׳ דלא וגס מובהק סימן למיהוי מהני סימ׳

 דין בעיקר והט״ז המ״ב על קשה לכאורה זו שמסוגיא האומנם
 צ״ח ס״ק הצובאות במראות ומצאתי חפשתי אך . סימנים צרוף

 לא דע״כ דמי דלא הקושיא ז״ל הוא ותי׳ כנ״ל עליהם שהקשה
 אהדדי שייכא דלא סימנים באותן אלא מהני סי' דצרוף אמרי׳

 אחרינא באינש דמתרמי אפשר הד דכל וכה״ג ורושם שומא כגון
 הפרדות בסימני משא״כ דמתרמי שכיח לא ודאי יחד שניהם אבל

 ולהיפוך החמור סימן הוי גנובתיה וזוטר אודניה רברבן דהיינו

או״ח ר״א
 שזה פעמים שיקרה לחוש יש דחם בזה שייך צריף מה הסום סימן

 להתדמה אפשר כן כמו א׳ בסימן האב ודמות בתואר יולד הפרד
 עוד ועי״ש אשתני ואשתני הואיל כולו או מקצתו לי דמה בכולם

 הרכבה גבי דאתרוג סימן בנידון ג״כ י״ל סברות ועכ״פ אחד תי׳
 במקצתו מורכב אינו בדמיון יוליד המורכב שהאילן דאפשר דכיון
 מצאתי שוב .כולו או מקצתו לי דמה בכולו לו בדומה שיוליד ה״נ
 הוי וזנב דאזניס ותי׳ זו קושיא ס״ו סי׳ תניינא נוב״י בתשו׳ גס

 מצטרפים אינם הסימנים דכל מנ״ל הכא גס וא״כ אחד סימן
 ג״כ כתוב הג״ל הנוב״י של שתי' ובאמת בינוני אחד סימן להיות

 ומיהו כמ״ש הנ״ל היתר צד נדמה זה חי׳ לפי שגס אך .במה״צ
 א׳ סימן הוי גנובתיה וזוטר אודניה דרברב; הסברא דהתס י״ל

 אודניה רברבן דאמר פפא רב לשון להו משמע דכן משוס היינו
 בר נפשיה באפיה מד כל אמר ולא כו׳ חמרא בר גנובתיה וזוטר
 דנקיט הכא וא״כ חמרא. בר קלא עבי אביי כדאמר חמרא

 כך ואס מורכב הוי כך הוא אם וסימן סימן בכל פאדווא מהר״ס
 בו יש והאתרוג חלק הוא המורכב דהיינו מורכב בלתי הוי

 סינון הוי חד דכל מזה משמע כו' בולט עוקצו המורכב בליטות
 דפרדות הסוגיא שם ישב קפ״ג סי' ח״ס ובתשו׳ עצמו בפני

 להביא נ״ל מיהו גדול דוחק והוא מצטרפים סימני; דשני
 סימנין אס מובהק סימן להיות מצטרפין אין סימנין דשני ראיה
 דרבנן דהוי סד.( )חולין בגמ׳ אמרי׳ ביציס בסימני דהא דרבנן
 ה״ק ומשני ביצים( לסימני )פי׳ לה קתני הלכתא למאי אלא ופריך

 ומלבו; מבחוץ חלמון או חדין ראשיה ב׳ או כדין ראשיה ב׳
 מבחוץ וחלבון כד חד רישיה מד חד רישיה טמאה ודאי מבפנים

 עליהם סמוך הוא וטהור פלוני עוף של לך ואמר מבפנים וחלמון
 מבחוץ וחלבון כו׳ ־חד דרישיה סימנין תרי איכא אי אפי׳ הרי כו׳
 דבברייתא ואף .העכו״ס אמירת בלא עלייהו סמכינן לא אפ״ה כו׳

 אחד וראשה כד רחד ראשה נפשיה באפי וסימן סימן כל קתני
: כו׳ טהורה מבפנים וחלמון מבחוץ חלבון כו׳ טהורה חד

 כאן יש באיסורין סימנין בעניני רש״י בדברי והנה )י(
 זירא א״ר אלא רש״י פי׳ ביצים דגבי עיון מקום

 ולא נינהו למ״מ הלכה לאו ביצים סימני הנך דאורייתא לאו סי׳
 דאורייתא סימנין פי׳ אבא דר׳ פרידות וגבי .עלייהו סמכינן
 אי דקשה וגס חדא בגוונא רש״י פי׳ לא ולמה .אבדה בחזרת

 מה הלמ״מ לאו ואי דרבנן דאבדה דסי׳ בכך מה הלמ״מ הוי
 גבי כמו דרבנן ׳ ס הנך מ״מ דאורייתא סי׳ אבדה דגבי בכך

 וחילק .זו בקושיא שהרגיש שם חסד תורת בס׳ וראיתי ביציס
 בסי׳ ביצים שמטיל עוף בעולם יש שמא שהספק ביצים דגבי

 לסמוך אין הלמ״מ הסי' הוי לא אי ע״כ טמא והוא טהרה
 בכל בקיאין אנו דאין דאורייתא אבדה סי׳ אי אפי׳ עליהם

 בדבר המציאות על הוא דהספק פרדו׳ גבי אבל כולה הבריאה
 בפרט שלהם בסי' להלמ״מ כלל צריכים אנו אין אצלינו המצוי

 שפיר סמכינן אבדה גבי כגון בעלמא דאורייתא סי' אס אלא
 עיוני בתחלת בע״ה לבבי על עלה זה וחילוק .דפרדות אסי'
 ש״מ לפרש הכריחו מי אכתי דמ״מ בזה לבבי נחה לא עדיין אבל
 דהכא דאורייתא סי' לפרש אפשר הא באבדה דאורייתא סי׳
 דסי׳ אבא מדר' להוכיח ומנלן הלמ״מ. דהיינו ביצים גבי כמו

 דסי' נימא אי דאפי׳ ממילא מוכח דזה וכ״ת דאורייתא דאבדה
 ראיה אין דאס דאורייתא באבדה סי׳ ע״כ מ״מ הלמ״מ דהכא

 זה .סי׳ על הכא לסמוך הלמ״מ יהיה לא אבדה גבי מסימנין
 סימנין כמו דהוי י״ל הלמ״מ הוי סי׳ דהני נימא דאס אינו

 הני הס הלמ״מ אס וה״נ דאורייתא הוי דלכ״ע דאבדה מובהקין
 אחד דאפי' ידוע הוא בריך קודשא דקמיה אמרי׳ א״כ סימנין
מובהק סי' גבי כדאמרי׳ אלו סי׳ הוראת היפך ימצא לא מאלף

דאבדה מסי' דמיירי כן לפרש הוכרח דרש״י נ״ל אמנם .בעיגונא
אב לזרע חוששין למ״ד יקשה עצמם סי׳ בהני הלמ״מ איכא דאי
מספקא ואיך אב לזרע חוששין אס לן דמספקא דקיי״ל למאי וכן

 דמאי איצטריך למאי הלכתא א״כ אב לזרע חוששין אס הא לן
 אם הא חמורה בני או הן סוסיא בני אם מינה לן נפקא

 הוצרך וע״כ .הן אחת פרדות מיני כל א״כ אב לזרע חיששין
סימנין הני ולא דאבדה סי׳ היינו דאורייתא דסי׳ לפרש רש״י

שוב



או״ח ר״א משנת שו״ת

 ושמחתי ט' סי' 0^" מ' יעקב משכנות בתשו' כן מצאתי שוב
 והרמב״ן להר״ן באמת יקשה ולפי״ז ב״ה לדעתו שכוונתי

 חוששין למ״ד דפרדות סי׳ היינו דאורייתא דסי׳ הכא דמפרשי
 דאורייתא דסי׳ לומר אפשר היה ואמנם ל״ל סי' הני אב לזרע

 יקרה שלא ומוחזקים מובהקין סי' שהם אלא הלמ״מ פירושם אין
 כמועתק הרין בחי׳ שכ׳ לן גמר גמירי ולשון מזה ההיפך
 קאמר דלא כן משמע ס״ו סי׳ א״ע חלק תניינא שבנוב״י בהג״ה
 בע״ה שביארנו אחרי ארוכה מעלה אינו כ״ז ומ״מ הלכה.

 קיי״ל ובאבדה מובהק סי׳ למהוי מועיל סימנין צירוף אין דכאן
:דרבנן או דאורייתא סי' אי ספיקא דהוי

 פסול דין עיקר דכל הוא בזה לצדד שנ״ל למה )יא(
 בתשו׳ כי האחרונים מחלוקת הוא המורכבים

 המורכב אתרוג על לברך נהגו שהראשונים כ׳ קי״ז( )סי' הרמ״א
 האחרונים ורבותינו האזרחי איתן בתשו׳ וכן .הב״ח דעת וכן

 סמוכים עשינו וכבר לפוסלם נכון טעם למצוא יגעו המחמירים
 ס״ס איכא הנה והשתא . יצא לא ספק מידי ועכ״פ להמתיריס

 סי' שמא פסול את״ל ואפי' כשר המורכב אתרוג שמא שפיר
 זה ס' סי' בלא ואפי׳ הוא. מורכב לאו וזה דאורייתא

 ספק אינו הסי׳ בו נמצא לא דאס אלא .הוא מורכב לאו שמא
 ס״ס הוי הסי' בו שיש מפיון אבל מורכב שהוא דמוכיח השקול

 דקבלת הבאנו דכבר חדש בדבר בזה לדון נ״ל שוב .טוב
 וחרטומו רחבה רגלו שכף דכל טהור עוף סימני גבי הראשונים

 .לדינא עיקר ושכן סימנים ג׳ בו יש אס ושרי דורס אינו רחב
 סי' מיקרו ואז הלמ״מ שהן סימנין באיסורין דבעינן כיון וקשה

 איסורין גבי מהני ולא דרבנן סי׳ הוי בלא״ה אבל דאורייתא
 נזכרו ולא הלמ״מ אלו סימנין יהיה איך וא״כ רש״י לשיטת

 והר״ן כהרמב״ן ס״ל הזאת הקבלה דבעלי לומר ואין .בתלמוד
 ז״ל הרשב״א דהא הלמ״מ היינו דלאו דאורייתא סי' בענין

 דברי הביא ביצים ובסי׳ זו קבלה עופות בסי' הביא בתה״א
 הרמב״ן בחי' מצאתי שוב למ״מ הלכה שאינם ל״ד דסי' רש״י

 כפרש״י נמי דס״ל ביצים גבי כפרה מזבח בשם המכונים לחולין
 ונלע״ד שיטתו אי״ה לקמן ויתבאר הלמ״מ שאינם ל״ר דסי'
 ביצים גבי כמו ברור בספק היינו דאורייתא סי׳ דבעי׳ דהא
 הכא אבל טמאות של או כשרות של הן אס מסופקים דאנו
 אלא דורס אינו עינינו ראות לפי וגס סימני' לו שיש טהור בעוף

 מועיל תשש ולענין ראינו ולא זמן באיזה דורס שמא דחיישינן
 שוס ראינו שלא בנ״ד וא״כ דאורייתא לאו סימנין אס אף סי׳

 אתרוגים כשאר וריחם בטעמם המה האתרוגים וגס הרכבה
 סימנין אס אף סי' שפיר מהני לזה הורכבו שמא דחיישינן אלא
 רחבה רגל וכף רחב דחרטוס נאמר אס ובין .דאורייתא לאו
תולדה סימני דשני מזה מוכח עכ״פ סימנין שני או א' סי׳ הוי

:ברור ספק שאינו תשש לענין מהני

 וכ״ח.( )כ״ז: בב״מ דסי׳ סוגיא לי יתיישב ובהכי )י□
 וכי אחיך דרוש עד והיה ת״ש החס דאמר

 או רמאי אס דרשהו אלא שידרשהו קודס לו שיתננו ע״ד תעלה
 עדים שיביא בעדים ,ופירש" בעדים לא בסי' מ״ל רמאי אינו

 ליה תיפוק בעה״מ והקשה בטב״ע אותו שיכירו והיינו שלו שהוא
 צורבא אלא רמאי שאינו עדים שיביא ז״ל הוא ומפרש .משמלה
 ליה דמהדרינן מרבנן צורבא לי וקשה .בשב״ע ונוטל מרבנן

 דאורייתא סי׳ אי לן דמספקא מאי לפי א״כ קרא בעי בטב״ע
 דרוש עד דלמא בטב״ע מרבנן לצורבא מהדרינן היכי דרבנן או

 דצורבא ע״כ אלא לא. בטב״ע צו״מ אבל בסי' היינו אחיך
 דאינו לן דפשיטא מסברא הוא בטב״ע ליה דמהדרינן מרבנן
 במסקנת המפורסמת הקושיא קשה שוב . קרא בעי ולא משקר

 אלא וקאמר דתכריך ממתני׳ דאורייתא דסי' דפשוט גיא הסו
 תעלה וכי אוחו אחיך דרוש עד דכתיב דאורייתא סי׳ רבא אמר

 פשיט הא את״ל ופריך דאורייתא סי׳ את״ל רבא אמר ש״מ כו׳
 דרוש עד היינו .כדשנינן למימר דאיכא משוס דאורייתא סי׳ ליה

נ
 דתכריך ממתני' פשיטותא נשאר אכתי הא וקשה בעדים אחיך

 הרא״ש רבינו בזה עמד וכבר . סימנא משוס דמהדרינן דמשמע
 לאו שטרות של תכריך דמחזירין דהא למדחי דאיכא ותי׳ ז״ל

 בטב״ע מהדרינן לצו״מ אלא האי כולי סימנא הוי דלא סי׳ משוס
 קאמר היכא ע״ז לי וקשה .בטב״ע מכירו דהוא כל סימן דע״י

 יעויי״ש סימן קשר מינה שמעת )כ:( בסופ״ק דגמ׳ סתמא
 ליה הוי דמ״מ נזכרה שלא אוקימתא לומר מאד דחוק ובלא״ה
 אלא הרא״ש כדברי בצו״מ ולישני מא״ל דתכריך ומתני' למפרך

 פשיטותא נמי מדחי׳ כדשנינן דא״ל בגמ׳ דדחי דבמאי צ״ל ע״כ
 דקאמר בהא דהנה טעס בטוב ליישב יש הנ״ל ולפי .דמתני'

 אכתי רמאי אינו אפי׳ והא קשה הוא רמאי אס אחיך דרוש עד
 דבאמת אלו בסי' כזה חפך לאחר גס נאבד דלמא דרישה בעי
 שבעל ושמע הוא רמאי שמא חששות תרי איכא אבדה גבי

 )ב״מ רש״י כמ״ש וכך כך בסי׳ חפך לו שנאבד מתאונן אבדה
 בב״מ וכמ״ש כאלו בסי׳ הפך לאחר גס נאבד ושמא כ״ח:(
 .לחברך נמי איתרמי לדידך דאתרמי היכי כי בגמ׳ )כ״ג:(
 זה אם ידעינן דלא ברור ספק היא ראשונה דחששא י״ל אמנם
 אין לכן ל״ד וסי' לרמות שבא או אבדה בעל הוא סי׳ הנותן
 גמור ס׳ אינו הב' החששא אבל .שלו שהוא שאומר מסי' ראיה

 סי' ונותן כזה הפך אבד שזה ידעינן דאס בעלמא חששא אלא
 ד״ה י״ח: ב״מ תום' )ועיין נאבד לאחר שגס לומר תיתי מהיכי

 הנ״ל( כסברא כו' דאשתכח מתני' מוקי א״נ ואשכח דק נפק
 דהא בפשיטות י״ל והשתא כנ״ל סי' על סמכינן ודאי בחשש
 עדיס היינו בעדיס לא אחיך דרוש מעד אפשיטותא וקאמר

 סמכינן לכו״ע נאבד לאתר גס שמא החשש ולגבי חפץ דהוא
 כדשנינן לומר דאפשר משוס הסוגיא בסוף דמסיק והשתא שסי'

 שיש דא״ל ל״ד סי' למ״ד דתכריך ממתני׳ הפרכא גס אדחי׳
 שטרות גס שמא למיחש ליכא וא״כ שטרות אבד שהוא מדים

 סמכינן לכו״ע ובחששא סי׳ נותן שזה כיו; נאבדו עחרות
ומיושבת הכתוב ממדרש סימנין מפקינן לא אי אפי׳ אסימנין

תומר: כמין הסוגיא

 בחולי העין מן שנתעלם דבשר מההיא להוכיח נ״ל ג(י)
 ומשמע דבשרא גבי לי' ואיתבד כרכשא לי' איתבד )לה;(

 רוב דאיכא אפ״ל הי' שהתם ואף מהני הוי סימנא בי׳ הוי דאי
 דתכלתא דקבורא מההיא מ״מ דרבנן חששא רק והוי היתר

 חששא והתם טב״ע בלא אפי׳ מהדרינן הוי דבסי׳ נמי דמשמע
 לכו״ע אסי' סמכינן שפיר חששא דבמקוס כנ״ל מוכח דאורייתא

 א״כ שאבדו להם מאמינים שאנו כיון תששא ליכא והכא
 ולא חפשא רק והוי אילן קלא נאבד לאחר גס שמא רק הס׳

 התוס׳ על ס״ג( )סי' הכו״פ קושיות ליישב נ״ל ובזה .גמור ספק
 התם דשאני תימה שכ׳ בטב״ע מהדרי׳ ולא "ה ד )צ״ו.( שס

 בטב״ע מהדרינן לצו״מ דהא שלו שאינה משקר דלמא לי׳ דחשדינן
 לצו״מ בטב״ע דמהדרינן והא כ״ד בטב״ע מיירי דהכא וי״ל

 עדיף "ע טב אס עדיין וק׳ הכו״פ והקשה כו' גמור בטב״ע היינו
 דברי עפ״י ותי' כ״ד בטב״ע אבידה מחזירין לא למה מסימנא

 בטב״ע והקילו דרבנן אלא הוי לא העין מן שנתעלם דבשר הט״ז
 בשר ורוב רובא בתר אזלי' דמדאורייתא משוס והיינו .כ״ד
 חיישי׳ דלא דתכלתא קבורא מההיא קשה בגמ׳ ומ״מ הוא כשר

 אלא גמור ספק הוי דלא דכיון ניחא הנ״ל לפי אמנם אילן לקלא
 דעדיין אך כ״ד אטב״ע סמכינן לכן אבד שזה דידעינן כיון חשש
 א״כ מאבדה יותר הכא שהקילו הוא קולא דעכ״פ כיון קשה
 בלא״ה קשה זו קושי' באמת ך6 . מסימנא עדיף דטב״ע מנ״ל
 אית סימנא בתחלה שאלו הנא הא מסימנא עדיף דטב״ע מנלן

 דברי עפ״י ונ״ל בסימנא שרינן הוי סימנא הוי דאי משמע לך
 ואמר גלימא איהו אמר )כ״ח:( בב״מ הש״מ שהביאו הראב״ד

 .דידה מובהקין סי׳ אמר לא סימני' אמר לא ומאי סימנין איהו
 לאו ש׳ימ לה קאמר ולא מובהק סי' בה דאית כיון הראב״ד ופי'

 דמהדרי' אמרי' וכי לי' ידע הוי מידע הוא דידי׳ דאי הוא דידי'
אית ששאלו והכא עכ״ל הוא אלא בי' דלית שא״מ בסי' אבידתא

לך
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 עדיך דסי׳ איתא אס וא״כ סימנא בה שהי' משמע סימנא לך

 הסי' ידע לא אס בסימנא והא אטב״ע סמכינן איך מטב״ע
 הוא דידי׳ דלאו הוכחה דאיכא מהדרינן לא בה שיש המובהק

 צ״ל ע״כ הסי׳ ידע לא דהא זו הוכחה נמי והכא
 ידע דלא אך ולכן מסי' עובה יותר הוכחה הוי דטב״ע משוס
 .אטב״ע סמכי׳ מ״מ שלו שאינה במקצת הוכהה ואיכא שלה הסי'
 נהדר מסימנא עדיך כ״ד טב״ע דעכ״פ כיון קשה אכתי וכ״ת

 קאמר דרבא י״ל .בסימנין אך דמהדרינן כיון כ״ד בטב״ע אבדה
 למוצא לי׳ דניחא משוס דהטעס דרבנן דסי׳ הסברא לפוס לה

 לי' להדרו נמי לדידי׳ אבדה דכי היכי כי בסי׳ דנהדר אבדה
 בטב״ע שייך לא וזה )כ״ז:( בב״מ הכי רבא כדאמר בסימנין

 לי' ניחא דלא ותו צו״מ שאינו למי כלל בטב״ע מהדרינן דלא
 מיהו .הכלי בסימני בקי אבדה דבעל כיון בטב״ע דלהדרו כלל

 דבאבדה אך כ״ד בטב״ע דתכלתא בקבורא הכא דשרו הא עכ״פ
:גמור ס׳ ולא חשש דהוי כנ״ל צ״ל ע״כ כלום מהני לא

שסמכו מה בע״ה שתרצנו אך דהנה לבאר יש עוד )יד(
 רק דהוי משוס רחבה וכך רחב דחרטוס סי' על *

 בקרבי דסמכינן מהא עדיין לי קשה מ״מ גמור ספק ולא חשש
 הב״י וכ׳ פ״ג סי' בטוש״ע כמבואר דאדומיס הסי׳ על דגים

 חכמים הוצרכו שלא ומצאו בדבר חקרו שהקדמונים לומר ונראה
 עוברי מין כל להתיר כדי אלא מלחתיס אני שיאמר או למומחה

 בשחורים אלא הספק ואין שחורים בין אדומים בין דגים
 מין בשום נמצא שאינו להם נתברר האדומים אבל טמא מנייהו

 לא הלמ״מ הסימנין אין ואי הוא סימן נמי אדומים הא וק' טמא
 סמכינן היכי א״כ בצים סיכוני גבי שפירש״י כמו עלייהו סמכינן

 הלמ״מ זה סי' שאין וודאי והא דאדומים דגים בעוברי זה סי' על
 איסור וזה .הרב״י כמ׳יש להם ונתברר חקרו הקדמונים אלא

 דאמרי הא ד״ה לחולין בחי׳ הרמב״ן דברי עפ״י ונ״ל .תורה
 לי תמי׳ ומ״מ כו׳. בבציס בסימנין לבדוק ספיקות ח׳ רבנן

 דמיעיטא מיעוטא והא הבציס נאסור בלחוד דעורבתא משוס וכי
 כך אלא כלל ל״ש קמא דשחלא בבצים נמי וטרפות ונבלות הוא

 יש שמא הסיכננין על נסמוך לא עורב של שמצינו כיון אמרו
 בעלמא וחששא לטהורים דומין ידועים שאין אחרים מיני; נמי
 שאין כיון כלומר דאורייתא לאו דקאמרינן לישנא והיינו הוא

 באים הידועים המינין שרוב אעפ״י טמא בהם ונמצא הלמ״מ
 הטמאים כל על לעמוד שא״א עליהם סומכין אין הללו בסי'

 דלהרמב״ן הרי .כפרה מזבח בס׳ ז״ל הרמב״ן עכ״ל למיניהם
 לא אז הסי' היפוך במציאות ואיכא הלמ״מ דלאו תרתי בעינן

 הסימנין דאין אך הסי׳ היפוך ראינו כשלא אבל .אסי' סמכינן
 סי׳ שחין אך דגים עוברי גבי ולכן עלייהו. סמכינן הלמ״מ

 שיהי׳ טכנאים דגים עוברי מצאנו שלא כיון מ״מ הלמ״מ דאדומיס
 הפוסקים אלא הברור על עכנדו שלא אך עלייהו סמכינן אדומים

 דמסיק בהא קשה באמת דלפי״ז אלא כלל נזכר לא בגמ' ואפי'
 שיהא בהפוך כגצאנו דלא כיון דאורייתא סימני; ש״מ פרדות גבי
 אך הסי' על לסמוך נוכל גנובתי׳ וזוטר אודני׳ רברבן סוסי' בר

 דאורייתא סי' שפי׳ רש״י פירוש לפי ובשלמא דאורייתא הוי דלא
 בהיפוך שיהי' מצינו לא אי דאפי׳ די״ל ניחא דאבדה סי׳ היינו

 עלייהו סמכינן לא דרבנן הוי בכלל דסי' מלתא אי מ״מ מהסי׳
 כלי לאחר נאבד שמא באבדה לחוש דיש היכי דכי באיסורין

 הסי׳ היפוך במציאות יש שמא ניחוש ה״נ ידענו שלא אך זה בסי׳
 דאוריי׳ סי' דש״מ הרמב״ן בשם שכ׳ הר״ן אבל .ראינו שלא אך

 דאורייתא שיהיה צריך למה קשה דפרדות אלו סימן היינו
 לאו סי׳ אי דבאמת ואפ״ל .הסימנין מן ההיפוך ראינו דלא כיון

 רק בהיפוך נמצא שלא אך באיסורין כלל מועיל אין דאורייתא
 א׳ וראשה כד אחד ראשה סימנין שני איכא בצים גבי דהתס

 ומהני מובהק סי' להיות מצטרפים סי' ושני מבפנים וחלמון חד
 משום דהטעס אלא עגונא גבי כמו דאורייתא לאו דסי' אע״ג

 באחר שיקרה וכלל כלל שכיח לא וודאי סימנין שני דמציאות
 כמ״ש ימצא לא מאלך אחד דאפי' מובהק סי׳ כמו והוי כמוהו

שני גס א״כ לדיונה דדמי דעורבא דאיכא הכא וא״כ האחרונים

 קשה מיהו עלייהו סמכינן ולא מובהק סי׳ אינם יחד הסי׳
 גבי הפוסקים מדברי ועכ״פ ז״ל הרמב״ן בלשון כן להעמיס

 סי׳ על חקרו הפוסקים דרבותינו דהיכא שמעינן דגים עוברי
־. תורה באיסורי אך עליו סכנכיכן מובהק לסי׳ אותו וקבעו אחד

 המורכב שבאתרוג הסי׳ כתב פאדווה מוהר״ס והנה )טל(
 לא למה וא״כ אצלס מובהקים הסי׳ שאלו וכ׳

 שוקע ועוקץ בליטות להם שיש האתרוגים וא״כ .עליהם נסמוך
 מהנחתכיס שנראה מה לפי הפנימי דסי׳ ע״ז לסמוך שיש פשיטא

 להם שאין האתרוגים אך .מקארפו הבאים באלו בכולם יש
 שבהרבה ואך לחוש יש לכאורה שקוע אינו שהעוקץ או בליטות

 דאי; לומר יש מ״מ מורכבים הבלתי סימני בס יש האתרוגים מן
 ומכמה גינות כנכמה באים דהאתרוגיס אלו על מעידים אלו

 וראי' חברו על מא' לדון אי; וא״כ לבדו מכאו״א ולא מקומות
 לבעי וחד הד כל זבין גברי תלתא מתרי אי )צ״ז.( מעירובי;

 )הל' ושו״ע הרמב״ם לשון דזה :ך נראה אין ולענ״ד .בדיקה
 לקח לבודקן צריך מומחה שאינו ממי לקח ל״ט( סי' תפילין
 צבתים לקחן ואס כו׳ קציצות ג' מהן בודק קציצות כנאה ממנו

 צבת כנכל בודק לפיכך לקוחים הרבה מאנשים חזקתן צבתים
 הרבה מאנשים חזקתן בצבתיס לומר צריך למה ולכאורה .כו׳
 בדיקת יועיל איך בעלמא ספיקא אלא לזה חזקה אין אפי׳ כו׳
 ג״כ בהם ויש שונים מאנשים לקוחים הצבתים שאר דלמא ג׳

 לומר לנו אין חזקה לאו דאי צ״ל ע״כ אלא .מומחים שאינם
 התירא דאתחזק משום המומחה מן שלא נלקחין דאלו מספיקא

 מן שלא אלו שמא ס' ואין כשרים שהן וראה שבדק ג' ע״י
 . המומחה מן תפילי; בכאן שיש וודאי מידי מוציאין המומחה

 דצריך בוודאי בנ״א משני שנלקחים חזקה שוס שאין בנ״ד וא״כ
 מסומנים בג' לכשרים תיבה כל שנתחזק היתר אחזקת לאוקמי

: מורכבים בלתי ועוקץ בבליטות

 שיש שכ׳ הנ״ל בתשוב' חסד תורת בס' ראיתי שוב )טס
 ע״י לכשרים כולם להחזיק הדבר בעיקר לגמגם

 עדיפי לא דסימניס די״ל מהם ג׳ בבדיקת שרואין הפנימי סי׳
 דבר לאותה רק מהני דלא דוכתא בכל דמשמע רובא או מחזקה
 עי״ז להחזיק גמור בבירור הוי ולא רובא או החזקה עליו שדנין

 דכתובות דבפ״ק ואך הרובא או חזקה הך בהם שאין לאחרים גס
 התס כ״ז מ״מ כו' להבת האס חזקת מהני אם ור״י ר״א פליגי

 הספק נולד שממנה בהכרח בהאס תלוי׳ הבת של שהכשרה
 לתלות בהכרח זה שאין הכא כמו לאחרי' להחזיק לעני; משא״כ

 הבת מחזקת להביא לו הי' ולא בזה עוד שפלפל ועיי״ש כו' זב״ז
 )חולין בצים דסי' בסוגי׳ גופו סיכננין גבי שמצינו אחר והאס
 אסי דא״ר הא הכי תימא לא דאי ל״ד סי׳ זירא א״ר אלא ס״ד(

 מהני הנולד הדבר דסי׳ אלמא בבציס לבדוק הם ספקות שמנה
 דהתס לנ״ד והבת האס חזקת בין לחלק שכ׳ והסבר' .להמוליד

 אלא נכונה סבר׳ הי׳ לכאורה זב״ז תלוי אינו והכא זב״ז תלוי
 ל״ו )סי' ביו״ד הביא דהש״ך הפוסקים מדברי כן נראה שאין
 שימצאו לדקדק צריך דאין תולעים גבי מהרמ״ל בשם ט״ז( ס״ק

 ממאי לכאורה משמע וכן הש״ך וכ' נקבים כמספר כ״כ תולעים
 בזאב כולה תלי' שיניו במקום שלא אפי' דבזאב הפוסקים דכתבו
 שפיר לדון יש וא״כ נקיב בוודאי זאב שם הא משמע והיכי

 בתולעים אבל .שיניו במקום שלא אנקביס שיניו שבמקום מנקבים
 שבהם מהנקבים נדון ואיך פריש שחי׳ דלאחר חזקה רק הוא

 ולא הריאה על תולעים שנמצאו בדי; גם .השאר על תולעים
 מתחמם אס חס למקום הריאה להכניס שיש הנקבים בתוך
 שאין שאפשר ע״ז הב״ח וכ׳ להכשיר יש אחד תולעת אפי' ויוצא
 ואמאי מהני בג׳ הוחזק דאס ומשמע ספק מידי אותו מוציא אחד
 אלא וודאי אינו פריש שחיט' לאחר דמורנא סברא עיקר הא

 כהש״ך כ״ט( ס״ק ל״ו )סי' התב״ש כ' הקדום בדין וגס חזקה
 על מוכיח חזקה מכח הבא היתר דאפי׳ ומוכח .מזאב ללמוד
ג׳ עצמה בדקה ואס בהג״ה קצ״א סי' יו״ד ג״כ ועי' .חברו

פעמים



נא או״ח ר״א משנת שרת
 ומהני הוכחה אלא ברור דבר הוי לא שם דגם הרי כו׳ פעמים
 או חזקה כמו הוי סימגין ועוד .השאר על פעמים ג׳ בדיקת

 דאורייתא סי׳ מכח אי הסי' להיתר באנו ע״כ אכן והא רובא
 אינו והתם בענוגא אפי' ומועיל מובהק סי' דהוי מכח או

 נחלות מהל׳ בפ״ז הרמב״ס וכמ״ש חזקה ולא רוכא לא מועיל
 כו׳ סימנין לו הי׳ אבל כו׳ שאל״ס במים שנטבע מי ג'( )הל'
 שאני א״א משיאין שאין אעפ״י בעדות לנחלה יורדין כו׳ אלו בכל

 לענין אבל כרת איסור מפני אלא בדבר החמירו שלא אומר
 אלו הרי כו׳ למיתה שחזקתן בדברים העדים העידו אס ממון
 רפ״ד( סי' )מו״מ בשו״ע זה לשין כתוב וכן פיהם על כוחלין

 ביותר מובהקין דבסי׳ פסק כ״ד( סעיף י״ז )סי' אה״ע ובשו״ע
 דרבא וכל״ב ל״ד דסי׳ דמחמירין משום היינו ע״כ וא״כ משיאין

 ע״כ וא״כ ביותר מובהק סי׳ דווקא בעינן ולכן )ק״כ( ביבמות
 הוי דידן דשריותא וכיון .ברור דבר הוי ביותר מובהק דסי׳

 אין וא״כ וחזקה. כרוב ולא כוודאי הוי א״כ מובהק סי׳ משום
 מורכבים הבלתי סימני בהס שיש דג׳ הנ״ל הסברא על לפקפק

:כנ״ל השאר על מוכיחים

 דברי עפ״י היתר צד חסד תורת בעל הרב כ׳ טןך )י!(
 לסמוך שצהגו י׳( הל' מא״ס מהל׳ )בפ״ח הה״מ

 שכיון עצמו לבין בינו לתפור קנבוס חוטי שקונה נכרי חייט על
 לאיחלופי אתי ולא מירתת פשתן לשל קנבוס של בין היכר שיש
 לסמוך שאין דאף בנ״ד י״ל ה״נ וא״כ כו' אומנתי׳ מרע דהא

 לברר 6^" הפנימי הסי׳ הוא שעיקר בעצם אתרוג סימני על
 מרע לא נכרי אפי׳ התגר מן כשלוקח מ״מ דרבנן דסי' או

 יחליף ולא מרתת ממילא אלו בסי׳ לבדוק שיכולים כיון אומנתי׳
 והכלבו הרשב״א מדברי זו סברא ודחה באתרוגי׳ המורכבים את

 אומנתי׳ מרע לא שייך אס עוד שס ופלפל כהה״מ דלס״ל והאו״ח
 שכתב כנה לפי דמ״מ ומסיק לישראל רק הוי דהריעותא היכא
 שלא באופן ההרכבה טבעי נשתנו בזמננו דאולי לחוש לעיל

 הנכרי מרתת לא הכי דמשום וי״ל הסי׳ בדיקת ע״י כלל יבחינו
 דהתם לכאן ענין זה אין ובמכ״ת .ע״ז לסמוך ואין בזה כלל

 באתרוגי׳ והכא קנבוס. בחוטי לו שיתפור להנכרי במפרש היינו
 .מורכבים יהי׳ שלא עמהם שמתנים יאמר מי אלינו הבאים

 ולא בליטות להם שאין אלו גס מהם שקונים רואים שאנו וגס
 יחתכו שכנא הרתיתה דעיקר וכ״ת כלל מרתת ולא שוקע עוקץ

 אתרוגי׳ המוכרים היונים וכי הסי׳ עיקר וזה רב המוהל וימצאו
 כל וגס ז״ל האחרונים רבותינו בספרי המבוא׳ בסברות בקיאים

 בעלי הי׳ אם מרתתי דעכו״ס ולומר להתעקש אפשר הי' זה
 בוודאי באמת אבל לישראלים האתרוגי׳ מוכרים בעצמם הגינות
 עושים אלא כלל גינות בעלי שאינם מהם יש האתרוגים כנוכרי
 קונה והוא גדול שהמסחור כיון הסוחרים כיתר וקנין מקנה
 מ״ש גס .לשמאלו ימינו בין יודע ואינו הגינות מבעלי בסתם

 כשר אתרוג נמצא אנה דא״כ בטל דבר הוא הטבעיס מהשתנות
 מורכבים לבלתי במסורת שהם אף גענווע באתרוגי גס והלא
 שהי׳ כמו הסימנים כל בהם שיש ואף מרכיבים הם בזה״ז שמא

 אלא הרכבה ע״י אפי׳ כך ונעשו עתה נשתנו שמא מ״מ מקודם
 המוחזק איש מכאן שישלחו ומ״ש .להכי חיישי' דלא וודאי

 המוחזקים כנגינות הם שהאתרוגים שם לו שיבורר בכשרות
 אשר מהאיש יותר בכשרות מוחזק ימצא אס אני תמה בכשרות

 שלא העיד והוא אפריס בית בעל הצדיק הגאון ממנו ודרש הקר
 נבוא ואס ההרכבה על מקפידים שהם וגס מורכבים שם נמצא
 שנשלח שום יועיל לא לזה מכבר מורכבים הי׳ שמא לחשש
ממ״ש מתבאר כן חיוב החזקת נגד כנהני שע״א כתב ואשר עתה

:י״ג ס״ק שם ומג״א ל״ט סי׳ או״ח בשו״ע

 שדן אפרים בית הבעל מאוד צדק הנלע״ד לפי דבר פות
 בהם שיש אותן מהם לבחור ויש קארפו באתרוגי להיתר

 יתר גס לפסול אין מ״מ אבל שוקע ושעוקצס וקמטים בליטות
:באריכות כנ״ל קארפו אתרוגי

יז תשובה
 באותן והדסים לולב למצות להשתמש ראוי אס נשאלתי

 אדם חיי בעל שהרב בעציץ בבית הגדלים
 עומדים רק נקובים אפי' שלנו ובאותן שא״נ בעציץ בזה נסתפק

:עץ של רצפה על או החלון על בבית

 בעציץ גדלו אס כתב קנ״א( )כלל אדם חיי בספר הנה )א(
 והביא הענין ביאר אדם ובנשמת צ״ע נקוב שאינו

 מעשרותיו שא״נ עציץ ו'( הלכה סוף דכלאיס )פ״ז בירושלמי מ״ש
 על לומר מהו בעי יוסי ר׳ כו׳ מדמעת אינה ותרוכנתו מהלכה

 הוא כתלוש דלעת כן בעי יונה ר׳ הארץ מן לחם המוציא פתו
 ומספקא מנוח ר׳ וכ״כ שא״נ בעציץ הגדל והיינו כו' בה לסכך

 טעם וזהו נקוב עציץ אטו גזרה כמחובר מדרבנן הוי אי לי'
 מדרבנן חשוב אס הארץ מן לחם המוציא לענין גס האיבעי׳
 ולא לגמרי כתלוש דהוי או הארץ כנן לקרותו עליו ושייך כמחובר

 אי וא״כ קרקע גדולי בעינן סוכה גבי הא וקשה הארץ מן חשיב
 דילפינן משוס אלא קרקע גדולי שאינו מטעם פסול כתלוש הוי

 התורה מן שא״נ בעציץ זרע אפי׳ ויקב גורן ומקרי ויקב מגורן
 כתיב דלא תמרים בכפות ה״נ וא״כ ושדה ארץ כתיב דלא משום

 הרמב״ס ממ״ש דצ״ע אלא .שא״נ בעציץ הגדלים אפי' שרי ארץ
 גדולי שהוא מיוחד ותירוש דגן מה ב׳( )פרק תרומות בהל׳

 בעל דברי תוכן זהו כו׳ כפות מה נימא ה״נ וא״כ קרקע
:אדם נשמת

 דגן מה בתרומות הרמב״ס במ״ש להבין יש והנה )□
 המשניות ובפי׳ .הארץ מ; גדולו ויצהר תירוש

 השדה. מהיוצא דיליף משמע דמעשרות פ״א ריש להרמב״ס
 דבמעשר ממעשר תרומה ילפינן דלא ס״ל דהרמב״ם ע״כ ומשמע

 הנה ולפי״ז .שדה כתיב לא בתרומה אבל השדה היוצא כתיב
 ינאי ר׳ בשם יוחנן ר׳ דערלה( )סופ״ק בירושלמי דגרסינן הא

 המעשרות מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן
 אלא בתרומה מיירי לא ה״נ .השדה היוצא תעשר עשר דכתיב

 אלא ממעט לא במעשר דכחיב דשדה משוס במעשרות דוקא
 דירושלמי זה דין הרמב״ס הביא נמי ומה״ט .תרומה ולא מעשר

 דהוי תרומה גבי הביאו ולא י׳( הל׳ )פ״א מעשר גבי רק
 ז׳ הלכה שס הרמב״ס ׳שכ הכלל לפי מעשר ממילא משתמע

 דלא וודאי אלא .המעשר מן פטור התרומה מן פטור שהוא וכל
 שגידולו כל אבל הארץ מן גדולו שאין דבר רק מתרומה ממעט

 אילן דהיינו בתרומה חייב השדה מן גדולו אין אפי׳ הארץ מן
 אך .מהשדה יוצא ואינו קרקע גדולי דהוי הבית בתוך העומד

 נמי דתרומה דס״ל נראה ר( סי׳ ב׳ )כלל הרא״ש בתשו׳ הנה
 בכרס שנשאל מה על שס שכ׳ מעשר גבי דכתיב משדה אימעוט
 וכן התרומה מן שפטור שא״נ לעציץ דמי אס הגג על הנטוע

 דלא ובערלה בחרומה שחייב לו שנראה הערלה מן פטור יהי׳
 עציץ כגון המטלטל בדבר הזרוע מן אלא לפטור בגמ׳ איירי

 חייבה ולא כך לזרוע דרך ואין בארץ זרוע הוי דלא וספינה
 זורעין שהעולם כדרך זרעך תבואת אלא מעשר להפריש התורה
 המטלטל בדבר לזרוע דרך ואין וגו׳ שנה שנה השדה והיוצא

 היונקים השרשיס כי לארץ כמחובר חשוב נקוב כשהוא אבל
 דרך וגס השדה היוצא בי׳ וקרינן הארץ מלחלוחית יתקיימו

 דעציץ הטעם והביא בתרומה שהתחיל הרי עיי״ש. כך לזרוע
 זרעך. תבואת במעשר דכתיב מקרא מתרומה פטור שא״נ

 והרא״ש הרמב״ם בין מחלוקת כאן שיש נמצא השדה. והיוצא
 יליף והרא״ש תירושך מדגנך קרקע גדולי יליף דהרמב״ס

 כו׳ תירוש דגן מה כלל ל״ל דהרא״ש נראה ולפי״ז .ממעשר
 ספיקא לגמרי ליחא להרא״ש וא״כ הארץ גדולי שהן מיוחד

לא וה״נ כו׳ דגן מה דרשינן לא בתרומה דגם אדם דהנשמת
:תמרים כפות מה לולב גבי דרשינן

אד
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 דגן מה דדריש הרמב״ס לשיטת לי קשה הנה אך )^(

 זה דבר לומד הוא אופן דבאיזה קרקע גדולי 1
 כה״ג דרשי' ובשלמא שא״נ כעציץ גס לצמוח יכול דגן והלא

 שגדולי דבר מיוחד דיש מה פ״ט.( )ב״מ דיש גבי כמו בעלמא
 בלתי דדיש משוס היינו והמגבן והמחבץ החולב יצא קרקע
 נמעט איך שא״נ עציץ אבל הקרקע מן גדל שאינו בדבר אפשר
 עציץ אי וממ״נ שא״נ כעציץ גס לצמוח יכול הדגן והרי מדגן
 חשוב לא ואי קרקע מגדולי ממועט אינו קרקע נמי חשיב שא״נ

 וצ״ל .קרקע גדולי מיוחד דגן מה הילפותא בטלה א״כ קרקע
 דרך ואין קרקע גדולי להיות הדגן דדרך משוס היא דהילפותא

 לי קשה וא״כ הנ״ל בתשו׳ הרא״ש וכמ״ש שא״נ בעציץ לזרוע
 דדגן מהקישא הבית בתוך שגדל תרומה גס נמעט לא למה
 בשדה שגדל דבר כל כך בשדה לזרוע שדרכו מיוחד דגן מה

 מתרומה גס וא״כ בשדה בבית לזרוע דרך דאין בית לאפוקי
 בתרומה שחייב ביארנו הלא ולהרמב״ס הבית בתוך הגדל יפטר
 צריך מה הבית בתוך הגדל למעט אפשר דמדגן א״א ועוד

 דגנך מעשר כתיב מעשר גבי גס והא השדה היוצא במעשר
:שס הרא״ש וכמ"ש שזורעין כדרך זרעך תבואת או

 שא״נ עציץ לאפוקי מדגנך דדרשינן דאך י״ל אמנם )ל(
 בין לחלק דמסתבר משוס כו׳ דגן מה משוס

 לחלק אבל כלל קרקע גדולי שאינס שא״נ עציץ ובין קרקע גדולי
 זה מסוככת דהתבואה משוס הבית בתוך לזרוע בשדה זרוע בי;
 קרא במעשר דכתיב משוס רק יתירא קרא בלאו ללמוד לנו אין

 טעס בלא אפי' מגזה״כ זה גס למעט ילפינן השדה היוצא יתירא
 מסקנת הרמב״ס שהשמיט ממה זו סברא להוכיח ויש לחלק

 ושבתה דכתיב צריכה ובשביעית שס( דערלה )סופ״ק הירושלמי
 דשבתה משה הפני ופי' הזרע לא שדך וכתיב לה׳ שבת הארץ
 ל״ת ושדך שביעית בו נוהג כארץ שהוא דבכל משמע הארץ

 שס ותמה לחומרא דמספיקא ומסתברא בית ולא שדך משמע
 דהוי דשביעית זה דין הרמב״ס השמטת על פנים במראה
 זורע על לפרש א״א בעי׳ האי דע״כ טעמו שנראה וכ' ספיקא

 דלישתרא ס״ד בשביעית זריעה דאטו הבית בתוך בשביעית
 על ודאי אלא שבוע שני בשאר לזרוע מדרך שאין במקוס

 דהן הבית בתוך מאליהן ושעלו לי׳ ומבעי' דקאי הוא הספיחין
 קשה והנה זה. בתי׳ שהאריך עיי״ש שביעית ספיחי בכלל

 משוס לישתרא הבית בתוך בשביעית זריעה דאטו במ״ש לדבריו
 מה״ט פטור באמת במעשר הא לא ואמאי לזרוע דרך דאין

 דהתס צ״ל וע״כ .כנ״ל בהלכותיו זה דין הרמב״ס גס והביא
 מיני׳ דייקינן ולכן מיותר השדה דהיוצא דקרא שאני במעשר
 משא״כ .לזה טעס שאין אך גזה״כ והוי פטור הבית דבתוך

 דמלאכ' לאשמועינן צריכה דשדך מיותר קרא ליכא בשביעית הכא
 עבודת שאינה בזה וכיוצא הבית בנין כגון פטור בארץ אחרת
 במלתא שדך מה דרשינן ולא אי״ה שיבואר וכמו לצמיחה קרקע

:לחלק מסתבר

 הרמב״ס להשמטת פנים המראה של תירוצו באמת אך )ך!(
 .מעיין לכל כנראה מאד דחוק הוא שביעית דין י

 להפליא יש לכאורה דהנה אחרת דרך בזה לי נראה ולענ״ד
 דכתיב משוס שביעית גבי ליה דמספקא הנ״ל הירושלמי על

 יד מלילה קצרה וכי תזרע לא שדך כתיב ואח״כ הארץ ושבתה
 בהן נדרשת שהתורה במדות אלו במקראות כאן לדרוש חכמים

 גס דכחיב וכלל ופרט כלל דהוי י״ל וגס ופרט כלל דהוי ח״ל
 דתלי שי״ל אלא לארץ יהיה שבתון שבת כלל ל״ת אחר

 גס בזה ופליגי המרוחקים ופרט בכלל דחכמים בפלוגתא
 יעויי״ש. דנין ס״ל ורבא א״ד ס״ל דאביי )ל״ג.( בנדה ורבא אביי

 אחר במקום שיטתו ע״פ נכונים הירושלמי דברי נ״ל אמנם
 לוקין אמר דר״א גרסי' א׳( הל' דכלאיס )פ״ח בירושלמי והיינו

 החרישה על לוקין אין אמר יוחנן ר׳ בשביעית החרישה על
 שדך כלל לה׳ שבת הארץ ושבתה דר״א טעם מה בשביעית

 יוחנן ר׳ לה עבד מה כו' פרט תזמור לא וכרמך תזרע לא
 ל״ת על מלמד עשה אין בל״ת ופרט בעשה שהכלל שנייא כו'

 דעשה נותן הדין לפי״ז ולכאורה כו' עשה על מלמד ל״ת ואין
 כעשה ועובר הבית בתוך ואפי' הכל מרבה הארץ ה חשבת

 תזרע לא שדך כמ״ש כשדה אלא ליתא תזרע דלא ל״ת אכל
 הכית כתוך כזורע ליה דמספקא הירושלמי על קשה ואכתי
 יוחנן דר' משמע התם כירושלמי אמנם אך קראי הני משוס

 דר׳ דעתיה על התס דקאמר אינה כעשה אפי' דחרישה ס״ל
 כפני ופי' ומערות שיחין כורות בה לחפור מותר ניחא יוחנן
 דאינה קאמר הקרקע עבודת לצורך שהיא חרישה דאפי' משה

 ליכא אפ״ה הכל כוללת דהעשה אך אלמא התורה מן אסורה
 לענין י״ל וה״נ בל״ת דאינה כיון בעשה ואפי׳ בחרישה איסור

 אך העשה על הל״ת מלמד היתר דלענין משוס הבית תוך
 ואכתי ליכא עשה ואפי' הבית תוך ממעט דשדך פשיטא א״כ
 דהתס דמי לא באמת אמנס להירושלמי. ליה מספקא מאי
 אחרישה מחייב דלא ברור הוא העשה בהלא עכ״פ חרישה גבי

 ליה מבעי׳ הכא אבל העשה על גס התירא מלמד וא״כ
 אגב דדלמא הל״ת לענין אפי׳ עיקר הוי שדך אס להירושלמי

 בי; ומחייב עיקר דהארץ ובאמת שדך נמי כתב תזרע לא
 עיקר שדך דלמא או הבית בתוך הנזרע על בל״ת ובין כעשה
 מספקא ושפיר שדה היינו הארץ דושבתה העשה על גס ומלמד

 בתוך שנזרע מה בשביעית חייב אי בשביעית להירושלמי ליה
 קרטיגני בא ר׳ מסיק גופיה שס דכלאיס דבירושלמי ואך .הבית
 וכל כו' בשביעית לא שדך תזרע שנים שש יוחנן דר' טעס

 בתירוץ ליה ניחא דלא ומשמע הוא עשה עשה מכח שבא ל״ת
 כלל דהוי משוס יוחנן דר׳ טעמיה דמפרש דהירושלמי סתמא
 שפיר לספוקי איכא עכ״פ מיהו המפרש שס כמ״ש כו' כעשה

 על מלמד היה חשכתה דהכלל אע״פ הכית בתוך הנזרע על
 דחרישה ללמד כו' תזרע שניס שש דכתיב השתא מ״מ הל״ת
 על מלמד דושבתה העשה אין דהכא וקמ״ל בעשה אלא אינה
 לענין שפיר לן מספקא והשתא נאמר לחוד דלעשה אלא הל״ת

 שש או הבית בתוך נזרע ואפי דוקא הארץ ושבתה אם העשה
 עכ״פ שדה על אלא בעשה עובר ואינו דוקא שדך תזרע שנים

 גבי יוחנן דר' אליבא ליה מספקא שפיר לשיטתו הירושלמי
: הבית בתוך הנזרע על חייב אי שביעית

 סוגיית אבל הירושלמי שיטת הוא זה כל הנה אך )ל(
במ״ק דגרסינן כך אינה זה בענין דבבלי הגמ׳ י

 לוקה אמר חד אלעזר ור׳ יוחנן ר׳ בשביעית החורש איתמר )ג.(
 דאר״א קמיפלגי אילעא א״ר בדר״א לימא לוקה אינו אמר והד

 דר״א ל״ל דכו״ע לא כו׳ בעשה כלל שנאמר ננקום כל אר״א
 זריעה בכלל זמירה מכדי לך אמר א״ל ומ״ד אילעא ר׳ אמר

 דאהני למימר רחמנא כתבינהו הלכתא למאי קצירה בכלל ובצירה
 וכלל ופרט כלל הוי דהכא ,ופירש" כו׳ דמחייב הוא תולדות

 אין ד״ה בתום' מהרש״א ועי׳ )ג:( בגמ׳ להדיא שם אמר )וכן
 כיון הנה ולפי״ז ואכמ״ל( ביאור צריכים התום' ודברי דנין

 כל מרבינן א״כ וכלל ופרט בכלל דרשי' דהכא מודים דכו״ע
 הבית בתוך שנזרע מה נמי לרבויי ואיכא להפרט דדמי מה
 כרס דכתיב אך אילנות שאר דמרבינן כמו שדך דכתיב אך

 בנין למעט דאתי י״ל למעט אתי מאי קננא כללא א״כ וכ״ת
 מלאכות אבות שהס וקצירה לזריעה דדמי אך בזה וכיוצא בית

 בכלל דזמירה משוס הקרקע עבודת שאר דממעטינן ואע״ג
 שם כנראה במשכן היה שלא תולדות היינו כנ״ל כו׳ זריעה

 בית בנין ואפי' הכל דמרבינן ס״ד הוי אבות אבל מהסוגיא
הני דוקא מלאכות אבות שאר למעט קמא כללא קמ״ל
 עבודת שאר אבל ובצירה זמירה ותולדותיהן וקצירה זריעה

 שנזרע מה איתרבי ודאי דילן הש״ם לפי וא״כ . לא הקרקע
 .ספק שוס כאן ואין בשביעית לחייב שדה כמו הבית בתוך

 )ריש הרמב״ם לשון שזהו הרמב״ס דעת שפיר יתיישב והשתא
 הארץ מעבודת לשבות עשה ננצות ויובל( שנניטה ננהל' פ״א
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 זה בשנה האילנות או הארז מעבודת מלאכה העושה וכל כו׳

 הזכיר הרי תזרע לא שדך שנאמר ל״ת על ועבר מ״ע ביעל
 הבית בתוך הנזרע גס כולל זה שלשון הארץ עבודת וכפל

 ואיתרבי דילן הגמ' כסוגיית דס״ל משוס והיינו בירושלמי. כמ״ש
 ועיי״ש בזה. ספק שוס ואין שדה כמו הבית בתוך זרוע גס

 כסוגיית והיינו כו' זריעה בכלל וזמירה ג'( )הלכה שכתב
: כנ״ל במ״ק הש״ס

 דליכא דהיכא מהירושלמי ראיה אין הנה הנ״ל ןל£י )ץ(
 מסוככת שאינה שדך מה דרשינן לא בקרא יתורא

 הירושלמי דברי ומפשטות .בית לאפוקי מסוכך שאינו כל אף
 ליה דמספקא רק בית לאפוקי דרשינן שדך דכתיב דכיון נראה

 דממעע להרמב״ס והשתא .ארץ נמי דכתיב משוש בשביעית
 נמעט ה״נ שא״נ כעציץ לזרוע דרכו שאין מדגנך שח״נ עציץ
 . בבית ולא בשדה אלא לזרוע דרך שאין הבית בתוך נזרע

 לכאורה תרומות מהל׳ בפ״ב הרמב״ס דברי באמת הנה אך
 מן שגידולו הנשמר אדם אוכל כל שס לשונו שזה מאד תמוהים

 ויצהרך תירושך דגנך ראשית שנאמר כו׳ בתרומה חייב הארץ
 הארץ מן וגידולו אדס בני מאכל ויצהר תירוש דגן מה לו תתן
 בתרומות חייב בהן כיוצא כל אף דגנך שנאמר בעליס לו ויש
 הרמב״ס לו לקח מאין להפליא יש ולכאורה עכ׳יל במעשרות וכן

 תיתי ומהיכי הארץ מן וגידולו כו׳ מיוחד דגן כנה זו דרשה
 ונראה מידי לא ותו ויצהר תירוש דגן דוקא דלמא כן לדרוש

 מתרומה גמר אלא )ק״כ:( דחולין מסוגיא היה הרמב״ס דהכרח
 אלו ידך ותרומת מר דאמר לבכורים איתקש גופה ותרומה
 סיתוניות וחומץ תפוחים ויין תמרים דבש דתנן והא כו׳ בכורים

 ור׳ וחומש קרן כנחייב ר״א תרומה של פירות מיני ושאר
 ואוקי מינה ובדון ומינה מינה בדון פליגי בכנאי פוער יהושע

 משקין בכורים מה וכנינה מינה דון ס' דר״א פליגי באתרה
 תרומה אף מינין שאר אפי' בכורים מה ומינה כמותן מהן היוצא

 בכורים מה מינה דון סבר יהושע ור׳ מינין שאר אפי' נמי
 ואוקי ככנותן מהן היוצא משקין תרומה אף כמותן מהן היוצא

 מידי אין ויצהר תירוש בתרומה דקדשיס משקין מה באתרא
 קאמר דוקא לאו מו״מ דון והאי ז״ל רש״י וכ׳ .כו' לא אחרינא

 אלא התורה מן תרומתם אין גופייהו ותפוחים תמרים דהא
 מינין שאר אף תרומה אף שם ובתום' .כו' סופרים מדברי

 ויין בהם נוהגים שהבכורים מינין ז' דוקא אימא אכתי וא״ת
 עכ״ל בכולהו הוי דרבנן במילי אפי׳ דהוי כיון וי״ל מנלן תפוחים

 אמיתי דרש זה דאין עצום דוחק להרמב״ס לו נראה זה וכל
 דאורייתא דהוי דמשמע כו' מינה דון בפשיעות קאמר והגנו׳

 ע״כ .לבכורים תרומה דאיתקש הקישא הוי דבאכנת גס ומה
 ר״א פליגי לא כאן דעד בזה אחרת שיעה להרמב״ס לו נראה

 בסירות אבל דתרומה פירות משאר היוצא במשקין אלא ור״י
 נוהג בכורים מה לבכורים תרומה איתקש דהא נמלקו לא עצמן

 דגנך מיותר הוי דלפי״ז אלא כן תרומה אף מיני; ז׳ בכל
 שיעת לפי להרמב״ס ס״ל וע״כ הני פרע ומה ויצהרך תירושך

 כל אף קרקע גדולי ויצהר תירוש דגן מה דרשינן הנ״ל הגנו׳
 דגן דהוי יהושע לר' והשתא בתרומה חייב קרקע גדולי שהוא

 בתרומה שחייבים בעין שהן הפירות לכל מיניה ילפינן כניותר
 אלא מיותר הוי לא ויצהר תירוש אבל קרקע גדולי שהם כיון

 חייבים מסירותיהן היוצאים משקין ויצהר תירוש דוקא פרע
 אבל .פעורין סירות משאר היוצאין משקין שאר אבל בתרומה

 בתרומה חייב להוד דגן לאו דע״כ אתי לגופיה לאו ע״כ דגן
 דגן ע״כ אלא מיכין מז' פירות שאר לכל כנבכוריס ילפינן דהא

 מז׳ שאינו אף בתרומה קרקע גידולי לחייב הנ״ל לדרשא מיותר
 דכל הנ״ל לדרשא מיותר ויצהר תירוש גס אליעזר ולר' מינין

 גנז׳ שאינם אף בתרומה חייבת קרקע מגידולי היוצא משקה
 הנ״ל הרמב״ם ודרשת .ותום׳ רש״י קושיות ומיושבים מינים

 דגנך מה דרשינן לא אמאי הקושיא ג״כ מיושבת ועתה מוכרחת
 נמי כתיב בכורים דגבי משום .בבית ולא בשדה ליגדל שדרכו

 דאמרי׳ )פ״ד:( מנחות ועי׳ כ״ג( )שמוא בשדה תזרע אשר שדה
 מבשרה ממעעינן מסוכך דבית משמע מנין ושבחורבה שבגג

 )מעשרות בירושלמי כדאמרי׳ מסוככת שאינה משמע דחורבה
 זרע כו' ע״ג וסיכך שליש והביאה בחורבה זרע ב׳( הל׳ פ״ה

 מסוככת אינו חורבה דסתס משמע כו׳ הסכך והעביר בבית
 למאי בית ממעע דדגנך א״א והשתא .מסוכך בית וסתם

 דדגנך ע״כ אלא מבכוריס תרומה ילפינן בלא״ה הא איצעריך
 נזרע גס איתרבו וממילא קרקע גידולי שהוא מה כל מרבה
 ביומא משכנע מיד מוציא משמע ככנו )והוי הבית בתוך

יעיי״ש(: )מ״ב:(

 לומר כלל שייך דלא נ״ד לענין ברור נ״ל זה טכ״£ )ח(
 דע״כ בתרומה התם דודאי כו' תכנריס כפות מה

 כמ״ש אס להרמב״ס בתרומה פירות שאר לרבות ריבוי איזה יש
 דאינו הפוסקים רוב כשיעת באמת נימא דאל״ה אחר ריבוי או

 ריבוי דאיכא ע״כ אלא ויצהר תירוש דגן רק בתרומה חייב
 גידולי שהוא מיוחד דגנך מה לדרוש ההכרח ולכן סירות לשאר
 מה לדרוש תיתי מהיכי דוקא תמרים דכפות בנ״ד משא״כ קרקע
 עעס שזהו ונ״ל .קרקע גידולי שהוא מיוחד תמרים כפות

 שנאמר משוס בתרומה גס שא״נ עציץ פעור דיליף הרא״ש
 להרמב״ם דס״ל כמו כנדגנך יליף ולא זרעך תבואת במעשר

 ויצהר תירוש דגן דדוקא הפוסקים כשי׳ ס״ל דאיהו משוס
 לי נראה עכ״ס .כו׳ דגנך מה לדרוש אין וא״כ בתרומה חייב

 כלל ל״ל דלהרא״ש אדס החיי חששת מידי יצאנו זה דבכל
 דוקא היינו להרמב״ס ואפי' .דגנך מה הרמב״ס דרשת

 לתרומה פירות שאר לרבות ריבוי איזה לנו דיש תרומה גבי
: הרמב״ס לדעת

 א׳( )סי׳ דוד בית בתשו׳ חדשה חששא ראיתי הנה אך )ט(
 נקוב חרס של בעציץ הגדלים בצמחים שנשאל שכ׳

 שהגאראדניקעס לפי ערלה משום בהם יש אס החלון על ועומדים
 שאפי׳ הפי' ולכאורה .ירק מין שהוא תומם לפי אמרו האומנים

 אילן או תפוחים אילן כגון עציצים באותן גמור אילן נעע
 וא״כ נקוב בלתי שחשוב בעציץ שגדל משוס ירק הוי אתרוגים

 אבל .כלל אתרוג שאינו משוס אתרוג למצות ג״כ מועיל אין
 שבגג חדא תני אמרי' )פ״ד:( דמנחות דבסוגיא כן לומר א״א

 מביא אידך ותניא וקורא מביא ושבספינה שבעציץ ושבחורבה
 בנקובה כאן ל״ק אעציץ עציץ כו׳ לר״ל בשלמא קורא ואינו
 ירק חשוב בתוכו הגדל שא״נ דעציץ וא״א נקובה כשאינה כאן
 בכורים מביאין אין והלא אתמהא הירקות מן ביכורים מביאין וכי

 עליהם שנשאל הנעיעות דאותן צ״ל ע״כ אלא מינין כנז' אלא
 שהם הגאראדניקעס אמרו המינין אותן על רק ב״ד בעל

 עליהם ירקות דין נמי היה בשדה גדלים היה אם ואפי' ירקות
 בא״נ דפעור רק אילן חשוב ודאי בעציץ הגדל אילן מין אבל

 שהם מפני לא אבל .גזה״כ משוס בזה וכיוצא ומעשר מתרומה
 ואינו שא״נ מעציץ בכורים מביא דהא לדחות יש אך ירקות.

 דאל״ה מדרבנן כמחובר דחשיב מדרבנן רק היינו לר״ל קורא
 להביא יש אמנם .לר״ל קורא אינו למה מביא מדאורייתא אלא

 יוצא שאדם דברים אלו במתני' דקתני )ל״ה( מפסחים ראיה
 פשיעא בגמ׳ ופריך בעבל לא אבל כו׳ בחעיס בפסח יד״ח בהן

 דכל וא״א שא״נ בעציץ שזרעו מדרבנן עבול בעבל ל״צ ומשני
 עבל אינו אפי' שא״נ עציץ א״כ ירק חשוב שא״נ בעציץ הגדל
:עוני לחם כתיב ובתורה כלל לחם הוי דלא בו יוצא אין

על ועומדים נקובים שהם שלנו באותן הדין ובסיהר )י(
 שא״נ עציץ או נקוב כעציץ משוב אי החלון ׳ *

 במנחות ור״ת רש״י שיטת והביא הרבה בזה האריך ב״ד ובעל
 נקיבה בעי עץ ושל נקיבה בעי לא חרם דשל סובר דרש״י )שם(
 .נקיבה בעי לא עץ ושל נקיבה בעי חרס דשל להיפך ס״ל ור״ת

החלון על שעומד אלא נקוב עצמו שהעציץ בנ״ד הנה ולפי״ז
ומפסיק
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 הוא החלון כי נקוב כעציץ הוי לר״ת לעציץ קרקע בין ומפסיק

 עץ של שהחלון שא״נ כעציץ הוי ולרש״י נקיבה בעי ולא עץ של
 לפי מפסיק שהחלון י״ל לר״ת דאפי׳ כ׳ שוב .וליכא נקיבה בעי

 כלי דתנן דעוקציס מתני׳ על בכורים( )בהל' המל״מ דברי
 מפשע שנראה וכ׳ לצאת יכולים שהשרשיס אדמה וכלי נללים

 כח אין מכשיעור יותר עוביים הללו הכלים דאס דקמ״ל הדברים
 הוא ולמעה מהחלון דהכותל נהי כאן גס וא״כ לנקבן בשורש

 והנה .לנקוב בשרשיס כח דאין ודאי כזה בעובי מ״מ עץ של
 נזכר לא קרקע חיובי לענין כמחובר העציץ משיבות בנדון

 נ״ל ומ״מ .הקרקע מן שיונק אלא לנקוב יכולים שהשרשיס כלל
 של בעציץ נקב מצריך דלא דלר״ת האמת הוא כך דינא שלענין

 ההרס מן יותר מלחלח עץ דשל משוס העעס בתום׳ כתבו עץ
 דאין לעציץ הקרקע בין מפסיק והחלון הכותל דאס פשיעא וא״כ

:החלון שעל להעציץ כלוס מועיל משה של הלהלוח

טוב כמנין תשובות ובו או״ח חלק סליק



ותשובות שאלות

אלעזר רבי משנת
ירד הלק

א תשובה
 .ויותר שנה כשלשים שו״ב הוא אשר א' שו׳יב בנידון שאלה

 ירא שאינו עניו מתלחשים שאנשים שנים כמה וזה
 . לשחוט אליו שמביאים הנשים עם ראש קלות שנוהג שמיס.

 לבית בניו את שלח וגס . בסעודתו הרבה יי״ש שותה וגס
 ההוא בבית הבאים כל אשר לישמעאלים אשר החכמה מדרש

 ואומרים לזה חשש ולא יהודית ודת התורה עול מעליהם פורקים
המנהג ההיא בעיר והנה . מינות שחץ בו שנזרק מוכיח שזה

ואחד . גסות המטבחים בבית לשחוט הולכים שו״ב ששני
 הקול יצא מקרוב זה והנה .שוחט והשני הסכין את מעמיד
רבים אנשים לפני שמיס לירא מוחזק שהוא א׳ שו״ב שסיפר

העיר לרב הדבר נשמע וכאשר . טרפה השו״ב זה ששחיטת
 והשיב הדבר אמת אס ממנו ושאלו השו״ב אמר שלחו וראשי'

 השו״ב אותו של השחיטה אס אותו ושאלו כלום אמר שלא
 שבבית הגסות שחיטת ואותה כשירה והשיב לא או כשירה

 כל ששוחט שנוהגין הדקות שחיטת רק כשירה בודאי המטבחים
 אח״כ . בגסות כמו בשנים ג״כ שישחטו לתקן ראוי לבדו שו״ב
 הגיד ולא כיחד שמיס הירא שהשו״ב להרב נאמן אחד איש הגיד

 טריפה שהיא השני השו״ב שחיטות על אמר בפניו כי האמת
 ושאל הנאמן אותו בפני המעיד השו״ב אותו אחר הרב ושלח
 מעיד האיש זה והלא כשירה השו״ב ששחיטת אמרת איך אותו

 שאמר הדבר הוא שכן והעיד .טריפה שהיא אמרת בפניו כי
 למה הרב אותו ושאל . טריפה שהיא השני השו״ב שחיטת על

 מחמת שחיטה לאחר הסכין בודק שאינו והשיב טריפה היא
 תחלה אמר למה א״כ הרב אותו ושאל .מאד עצל שהוא

 הוא דבריו לפי והרי כה עד החריש למה וגם כשירה שהשחיטה
 נאבד אס שבדיעבד והשיב . שנים וכמה כמה זה באופן מקולקל

 שו״ב להעביר כדיעבד הוי ונ״ד . כשירה שחיטה לאחר הסכין
 . להעתיקם אך ראויס בלתי שהם כאלה אמתלאות עוד ואמר

 תמיד אצלו הסכינים ע״כ עצל בהיותו זה ששו״ב סיפח שוב
 דם מכסה אינו גס . תמיד בהס עולה וחלודה נקייס בלתי

 אותו שם ששחטו בעת המטבחים בית אל הרב והלך עופות
 לא והוא בשחיטתם נוהגים איך לראות אחר שו״ב עם השו״ב

 שהעמידו הסכינים וראה .עליו שהוגד העדות מכל עדיין ידע
 לשמוט בידו סכין עם יצא הנטען השו״ב ואותו .בעיניו והוטב
 את הרב וראה באחר זה סכין המליך גסות איזה ששחט ואמר

 למה השו״ב את ושאל כ״ש פגימה בו ונמצא שהמליך הסכין
 גס .במפרקת שנגע ע״י שנתקלקל והשיב הסכין את המליך

 עופות של הסכינים את וראה פתאום השו״ב בבית הרב היה
:ונקיים יפיס ומצאן

 במה עליו שמתלחשיס מה בודאי הנה תשובה )א(
 ולהזהירו להוכיחו ראוי ודאי קלות שנוהג

 בדרך כ״א הרבה ישתה שלא היי״ש ע״ד וגס להבא מזה שימנע
 מדרשם לבית בניו את ששולח ומה . אדם בני כשאר הממוצע
 אינו דהאב )קיד.( יבמות גמ׳ ועי' פלילי עון ודאי שזה האומנם

 דיליך ועיי״ש בקטנותו אפי' איסור בדבר בנו את להכפיל רשאי
 על נזהריס דהגדולים ודם ושרצים כהניס בטומאת מקראי

 המצות בכל הוא שכן שמ״ג סי׳ או״ח בשו״ע ועיין .הקטנים
 רואין שאנו בנ״ד ומכש״כ מקומו כאן שאין אלא בזה להאריך ויש

 ואין גדול עון שזה ופשיטא התורה מצות בכל ר״ל שפוקריס
 זאת עבור מכשרותו שו״ב לפסול מ״מ אך .לפנים צריך

 מה ע״פ כן נותן הדין אין ואפיקורסות מינות לצד ולמושבו
 הנזכרים האפיקורסים י״ז( סעיך ב' )סי׳ חדשה בשמלה שמבואר

 מגלה או ת״ח מבזה כגון לעוה״ב חלק להם שאין חלק בפ׳
 להם לבדוק וא״צ שחיטתן כשירה מ״מ ודומיהן בתורה פנים
 התירא בו ומורים בעיניהם קל זה איסור שנראה משוס סכין

 לשאר ה״ה מזה ללמוד ויש כו' שמפורסם שמיטה איסור משא״כ
 לאיסור להם נחשב שלא עד ההמון בעיני הקלות עבירות
 בזה וא״כ .סכין בדיקת בלא שמיטה דכשירה ידיעה ממסרון
 נמצאו ועיר עיר שבכל הזאת בעת בעו״ה הדבר שנתפרך

 בניהם ימסרו אשר הארך עם מרום מבני ואפי׳ כאלה אנשים
 מיהו אך .התירא דמורי י״ל בודאי הישמעאלים מדרש לבית

 ס״ב ס״ק קכ״ח סי׳ המג״א מ״ש ע״פ והייט אחר טעם בזה נ״ל
 משוס והטעם אביה מחללת היא שזינתה כהן בת דדוקא
 אינו לשומרה יכול שאינו עבירות משאר אבל לשומרה שיכול

 הוא השמירה מניעת על דאפי׳ למדין נמצינו . ידה על מתחלל
 קרינן כמאן אשי ר׳ אמר אמרי׳ )נב.( דסנהדרין ובגמ׳ מתחלל
 תנא כהאי כמאן צדיקא בר צרשיעא ואפי' רשיעא בר רשיעא

 נוהגין הי' שאס מחללת היא אביה את לעיל דמייתי תנא פי׳
 שזו ארור לומר בזיון בו נוהגין כבוד מול בו נוהנין קודש בו

 להיות יוכשר איך רשע דנקרא מכיון וא״כ .גידל שזו ארור ילד
 בתשו' ז״ל רבינו שכתב וכמו לאחרים לשחוט ממונה היינו שו״ב

 גבול דמשיג דבשביל גבול מסיגי גבי ח' סי׳ השו״ע שבסוך
 דנקרא וה״נ לאחרים לשחוט ממונה להיות יכול אינו רשע נקרא
 בשביל רק הוא כ״ז והנה .לאחרים לשחוט יכול אינו רשע
כמבואר זרים עם מלהתייחד שמרה ולא לשומרה יכול שהי'

שם יך
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 שיתקלקל למקום בעצמו מוסרו שהוא בזה וכש״כ במג״א שם

 הוא בתו ע״י דדוקא המנ״א דעת דהתס ואף בנו ע״י דמחולל
 לשומרה יכול בזנות דוקא ס״ל שיטתו דלפי משוס היינו מתחלל

 דוקא ולכן מתחלל ואינו לשומרה יכול אינו עבירות בשאר אבל
 בנ״ד אבל שס המג״א מלשון מבואר כן בנו לא אבל בתו

 השמירה מהעדר דגרע פשיטא בידיה קטן בנו את שמוסר
 ראוי בלתי ולהיות .רשע להקרא בנו ידי על ומתחלל דבתו

 אין ג״כ וע״ז .ז״ל רבינו מתשו׳ כנ״ל לאחרים שו״ב להתמנות
 לפסול אין זה דמטעס כנ״ל התירא דמורי האמתלא מועיל

 מכיון שמיס ירא בחזקת אינו מ״מ אבל בהחלט שחיטתו
 אין ולכן ליה איכפת ולא ישראל בדת למעול בניו את שמכניס

: לאחרים לשחוט ממונה להיות יכול

לחוש הוא ז״ל רבינו דברי טעם עיקר כל הנה אך )□
 בש״ך דבריהם שהובא והכלבו והסמ״ג להרמב״ם 1

 הראה שלא לשוחט דמנדין הטעם שכתב כ״ח( ס״ק י״ח )סי'
 פנומה ותהיה אחרת פעס שחיטתו על שיסמוך לפי למכס סכינו

 לשחוט הממונה בשוחט שזהו ז״ל לרבינו וס״ל כו' בה וישחוט
 תבעי א״ה )י:( בגמ' ממ״ש הרמב״ס על יקשה דלא לאחרים

 לא נמי מעיקרא א״ה באיסורין נאמן ע״א חכס בדיקת נמי
 כבודו מפני אלא לחכם סכינו להראות אמרו לא יוחנן ר׳ האמר

 ודעימיה הרמב״ס של השיטה על הש״ך הקשה שמזה חכם של
 בשוחט אבל לעצמו בשוחט אלא נאמר לא דהתס רבינו וסובר
 אך . סכינו להראות מדינא הוא מחויב לאחרים לשחיט ממונה

 אמרו לא דר״י להביא שהוצרך דמה כיון להבין יש באמת הנה
 באיסורין נאמן דע״א מ״ש לתר! הוא .כבודו משוס אלא כו׳

 ממונה או לעצמו שוחט לי מה א״כ .סכינו להראות צריך ולמאי
 עד ד״ה )ב.( בניטין כתבו התום׳ הנה אך . לאחרים לשחוט

 דבידו משום איסורא דאתחזק אע״ג נאמן דבהנהו כו׳ אחד
 היה מעיקרא לתקן בידו אין דהשתא אע״ג ושחיטה כו' לתקנה

 ר׳ אמר )קל״ד:( דב״ב מסוגיא ע״ז לי וקשה כו' לשחוט בידו
 אשתי את גרשתי שאמר בעל הואיל אמרי' דאמרת השתא יוסף
 בעל יוחנן ר׳ אמר ב״י ר״י אתא כי לגרשה ובידו הואיל נאמן

 כאן למפרע כאן קשיא לא כו׳ נאמן אינו א״א גרשתי שאמר
 יכול אינו שהרי מיגו כאן דאין א״נ דלמפרע ופירשב״ס להבא
 למפרע נאמן דאינו הרי .למפרע שתתגרש גט לה לעשות עכשיו
 השחיטה על נאמן יהיה ואמאי לתקן אז יכול שהיה מטעם
 התס למסקנא הנה אך .לתקן בידו היה שאז מטעם למפרע
 והיינו לה חוש ב״א לר״נ רבא א״ל ונסמוך ניקום אשינויי אמרי'

 לא ולפי״ז לה אית קלא דגירשה דא״א ומשוס להבא אפי׳
 דגירשה דא״א טעמא הוי לא ואי ולהבא למפרע בין מחלקינן

 משוס ליה מהמנינן הוי למפרע שאך להיות יכול א״ל קלא
 למפרע )ד״ה התום׳ מ״ש ע״ז קשה אך . לגרשה בידו שהיה

 שייכא היתה קושיתס כל מיהו בגיטי; זמן תקנו למה דא״כ כו'(
 ובידו הואיל משוס גרשתי לומר דנאמן בגט גס אמרי' הוי
 א״ל קלא דנירושין מטעם א״נ דבגיטין האמת לפי אבל לגרשה

 אך דלמסקנא לומר תיתי דמהיכי הוא בורכא כ״ז מיהו .לק״מ
 דאפי׳ דס״ל אלא ליה אית קלא דגירושין א״ל נאמן היה למפרע

 למפרע דמיגו קיי״ל דבלא״ה זה מטעס נאמן אי; ולהבא מכאן
 האמת אלא דשטרי מלוגמא גבי )פ״ה.( כחובות תוס׳ ועי' ל״א

 לתקן ובידו הואיל אלא הוא מיגו מטעם לאו דהכא דרכו יורה
 י״א בכלל הנזקין בפ׳ הרא״ש וכמ״ש מהימני ובעלים בעלים הו״ל
 לא שבערוה דדבר י״ל והשתא .כבעליו הוי לתקנו דבידו דכיון

 למפרע גרשתי לומר מהימן לא ולכן . בעליס אפי' ע״א מהימן
 הנה אך .א׳ פ׳ ו' שמעחא בש״ש כן בע״ה מצאתי שוב

 משוס ולא בעלים משוס נאמן שבידו דכל דס״ל להרא״ש התינח
 מיגו משום דנאמן דהטעס והרשב״א ור״ת רש״י לדברי אבל מיגו

 .בשחיטה זה שייך איך כנ״ל קשה א׳ ס״ק קכ״ז סי' בש״ך כמובא
 ואפי׳ מיגו מטעם ולא דנאמניס בבעלים הס דמודיס צ״ל וע״כ

 אלא . יטויי"ש ו' ס״ק קכ״ז בסי' הט״ז וכדעת כלל בידו אין
 . עתה לתקנה שבידו מיגו דבעינן ס״ל באמת הבעלים כשאינם

 שהוא אך השו״ב כאמן בשלו שחיטה גבי לפי״ז נמצא

 יאומן איך אחרים של שחיטות על כשממונה אבל בעלים מתורת
 אחר לפני סכינו להראות צריך ע״כ איסור מחזקת להוציא לבדו

 הסכין את שנים שיראו מהני מאי תימא וכי . עדים שני ויהיה
 יפה שהסכין נדע אפי' א״כ השחיטה על עדים שני צריכים אס

 לחזקת מנגד שוהין אין דרוב וי״ל כו' דרסה לשהי׳ נחוש אכתי
 איסור כס׳ והוי מחזקה נרע לא עכ״פ ורובא הבהמה של איסור

 הדעת ישוב דצריך הסכין בדיקת אבל נאמן דע״א חזקה בלא
 במי׳ בהמה ד איסור חזקת דאיכא מכיון א״נ דע״א י״ל הרבה
 שיטה לפי לאחר סכינו להראות צריך הדין מן ולכן עומדת בח״א

 ועפי״ז .וכלבו וסמ״ג הרמב״ס דעת ג״כ שזהו י״ל וא״כ זו
 הרמב״ס דעת בישוב שכ׳ כספירים מזהירים ז״ל רבינו דברי

 לבדיקת צריך וי״ש הדעת ישוב דהרבה לחוד פגימה דמשום
 שיודע כל בעלמא תלמיד לאיזה הסכין להראות סגי הוי הסכין

 משום אלא לחכם להראות הצריכו ולא מרבים ה' וירא ודין דת
 לחכם להראות דוקא א״צ עדים שני דמשום והיינו .כו׳ כבודו

 של כבודו משום אלא . שני עד להיות אחר באיש סגי אלא
 להראות צריך השו״ב שיהיה האחר המעיד הוא שיהא תקנו חכם

 הוצרך שלא הרא״ש דעת ג״כ ומיושב . להת״ח כבוד וזה .לו
 והיינו כבודו משוס לת״ח רק אחר לפני הסכין לבדיקת מדינא

 ואפי' כבעלים הו״ל בידו שהיה דהיכא לשיטתו אזיל דהרא״ש
 אחרים בשל אפי׳ ע״א נאמן השמיטה על גס וא״כ בידו עתה אין

: בזה והרא"ש הרמב״ם מחלוקת בע״ה לפרש כנ״ל

 לדעת סגי הוי הדין דמעיקר ז״ל רבינו מ״ש אמנם )ג(
 תלמיד לאיזה הסכין להראות וסייעתו הרמב״ס

 חזקה דהיינו דמשמע .מרבים ה׳ וירא כו׳ שיודע כל בעלמא
 והכה הא לן מנא צ״ע עדיין סתס כשרות חזקת על יתירה
 שיהא שצריך הר״ח ע״ש המרדכי בשס א' בסי׳ הביא הב״י

 . לישראל וטריפות נבלות יאכיל שמא ביה דל״ח נאמן השוחט
 שסובר נראה מא״ס מהל׳ בפ״ח הרמב״ס דמדברי עוד וכתב

 כתב ובד״מ . לדבריו סמך המגיד הביא וכבר הר״ח כדברי
 באיסורין נאמן ע״א אין דבלא״ה משוס הוא דהר״ח דטעמא

 .הס מומחין שחי׳ אצל מצוין דרוב שחיטה שאני מתיז ור״ב
 בד״מ עליו השיג כהר״ח דס״ל הרמב״ס בשם הרב״י ומ״ש

 ולפי״ז .לאחרים ומוכר לעצמו בשוחט אלא קאמר לא דהרמב״ס
 מיהו יתירה חזקה א״צ לעצמו ולא לבד לאחרים דבשוחט מבואר
 סכינו להראות צריך אחרים של דבשוחט דכיון אינו זה באמת
 הקושיא עיקר אך .יתירה חזקה דאיכא פשיטא א״כ לחכם
 תיתי מהיכי עדים שני הר״ז בודקים שני שיש מאחר קיימת עדיין

 .עצמו של מבשוחט אמרים של בשוחט יתירה חזקה דבעינן לן
 יראה התשובה באותה ז״ל רבינו בדברי המעיין באמת הנה אך

 זכר ולא שמים יראת דבעינן רק הרמב״ס דברי שם הביא שלא
 או לעצמו שוחט בין זה לעני; ומחלק בודקים שר דבעינן כלל

 לא דבאמת רבינו דעת נ״ל ולכן .פלא וזה .לאחרים שוחט
 לחכם סכינו להראות שצריך אלא בודקים שני בגמ׳ כלל נאמר

 כדינו ובודקו יפה שהוא הסכין את רואה החכם אס ובאמת
 שהוא מאחר לבד המכס על סמכינן בדקו לא השוחט אס אפי'
 נאמן ע״א שאין מאחר לתמיה שיש ובאמת מרבים אלהיס ירא

 שמיס יראת מהני מאי שנים בעינן ומדינא לאחרים בשחיטה
 דבעינן במקום וצדיק שמיס ירא ע״א יאומן הכי אחד שוחט של
 דהר״ח דטעמא הד״מ לפמ״ש ביותר יקשה שזה אך .עדים שני

 צדקת מהני כנאי וא״כ באיסורין נאמן ע״א אין דבלא״ה משוס
 רוב דבאמת י״ל אך .שניס דבעינן אחרי הע״א של הצדיק
 למעלה ודרסה שהי' גבי כדאמרי׳ הס מומחין שחיטה אצל מצוין
 וכדמשמע ע״א ונאמן דבהמה ח״א לעני; רובא האי אוקי וא״כ

 רוב מועיל היי ניכרת דהשחיטה דהיכא גיטין בתום׳ גס
 רק . לתקן ובידו דהואיל טעמא בלא אך מ״ה א״ש מצוין

 ביראת ותלוי ביותר הלב הכנת לזה דבעינן הסכין דהעמדת
 יראי הם א״ש מצוין רוב מצינו דלא הנ״ל רוב ליכא ע״כ שמיס

 דבהמה לח״א המנגד רוב דליכא מכיון וא״כ .מרבים אלהים
 באס הנה ולפי״ז איסורא דאתחזק היכא נאמן ע״א אין הרי

דרוב לדוכתא הרוב הדרא ביותר ליר״א מיחזק הוא השו״ב
סכינים



נד יו״ד ר״א משנת
 נגד אף נאמנים ולכן כשרים הס ביותר אלהיס יראי של סכינים

:ע״א דהוי אף דבהמה ח״א

 הסכין את בודקין שו״ב דבשני לפי״ז למדין נמצינו )ד(
 אלא יתירה כשרות בחזקת מוחזקים בעינן לא

 אף כשרה שחיטתן מדינא פסול עליהם שאין מוחזקים סתס אפי׳
 כתב ל״ה( ס״ק י״ח )סי׳ ובתשו׳ .פקפוק שוס בלי לאחרים

 לחכם סכינו מראה אינו דאס דסי׳ל וסייעתו הרמב״ס דעת בישוב
 אמרו לא יוחנן ר׳ אמר מפורש והלא .מדינא פגימה חשש יש

 כבודו לאו דאס ותי' כבודו משוס אלא לחכס סכינו להראות
 כמה איכא אי א״נ בבכור כמו הכנסת בני בג׳ סגי הוי דחכם
 חכס של כבודו מפני אבל לאיסורא חיישינן הוי לא דבדקי טבחי
 חדא מאד לי תמוהים דבריו וכל .מהני לא מאה בי מכניף )(סי'

 כו׳ אמרו לא יוחנן ר׳ ומ״ש פליגי לא ור״י דר״ה לתרץ במ״ש
 דהיה נהי טבחי הרבה או הכנסת בני בג׳ סגי דלא במאי היינו
 ענין בשום בהכי מתיישב לא הסוגיא מ״מ יוחנן בדר' כך אפ״ל

 חכם של כבודו לאו אי אחד בודק אלא מצריך דלא דמשמע
 בני בג׳ דקאמר מאי לפי מיהו כו׳ באיסורין נאמן ע״א דקאמר
 אחד אלא לבדוק דא״צ שפיר י״ל עדות משוס לאו דהיינו הכנסת

 .זה בסכין לשחוט דמותר להורות הכנסת בני יצטרפו דאח״כ אלא
 לא והבודק זה בסכין לשחוט להתיר הוראה הוי דזה א״כ אמנס
 שישחוט הרמב״ס חששת אזלא לא אכתי א״כ אחד אלא יהיה

 משמע דבדקי טבחי כמה איכא אי השני בתי׳ ומ״ש .פגוס בסכין
 חילוק דאין מבואר וכבר השיעור הוא וכמה הרבה להיות שצריך

 דמשמע מגמ' קשה ודאי דבזה וגס עדות לענין למאה תרי בין
 בין ז״ל רבינו של החילוק ע״כ .חכס של כבודו א״ל סני אחד דבודק
 התב״ש מדברי מוכח ומ״מ מוכרח ודאי אחרים לשל בשלו שוחט

 וזה דחכם כבודו לאו אי מדינא לחוש אין שוחטים דבהרבה
 מבואר שכן ראיתי שוב .כנ״ל למאה תרי בין חילוק שאין ודאי

 של כבודו שלולא שם שז״ל .ט׳ ס״ק י״ח סי׳ הגר״ז לרבינו בקו״א
 אחר טבח אפי׳ או כו' סכינו להראות לטבח לי׳ סגי הוי חכם

:כו׳ עליו מוטל ואין עמו שותף שאין

 בצירוף כ״א לבדו ישחוט שלא לתקן ראוי הנ״ל ועפ״י וה<
קודם הסכין את שניהם שיבדקו אמר שו״ב עוד *

 אין והשתא .ועופות בדקות בין בגסות בין שמיטה ואחר שחיטה
 יתירה כשרות בחזקת השני אפי/השו״ב שיהי׳ לדקדק מוכרחים אנו

 שחיטה על לסמוך יכולים מדינא פסול שוס עליהם שאין כל אלא
 שנים שיהיה הגדולים התקינו זה ומטעם .כנ״ל פקפוק שוס בלי

 בכל כשרה שחיטתן שיהיה י״ג סי׳ בח״ס כמבואר בודקים שו״ב
 מדרש לבית בניו את שמסר שמטעם נניח אס אף וא״כ .ענין

 שבלא״ה כמו שמיס ירא חזקת לו ואין רשע נקרא הישמעאלים
 לשחיטה מדינא לפוסלו אין מ״מ זו חזקה לו שאין ממעשיו ניכר

 שיש כיון ופקפוק חשש שוס אין בודקים בשנים וא״כ זה בשביל
 וכמו .כלל לחוש אין שוב הבדיקה על מדינא כשרים עדים שני

 עיקר דכל דמשמע .בקו״א ז״ל ורבינו התב״ש בשם שהבאנו
 שנים כשאין היינו ה' ביראת וידועים יתירה חזקה שהצריכו מה

 צריך הלכך וז״ל שם בקו״א ז״ל רבינו דמסיק ומאי .הסכין בודקין
 כמ״ש ה׳ ביראת ידועים השוחטים שיהיו האידנא ביותר ליזהר

 אחר איש עליהם ממונה שיהיה או שם בד״מ ב׳ א׳ סי׳ הרמ״א
 וכן מקומות בהרבה נהגו וכן השחיטה לפני סכינין לבדוק י״ש

 י״ש לממונה הוצרך למה יקשה שכתבנו מה ולפי .לנהוג ראוי
 .סגי ממש מפסול כשרים שהם שנים שיבדקו הנ״ל בתקנה אפי׳
 הרי א״כ לאחר סכינו להראות עכ״פ דצריך דכיון בזה אפ״ל והיה

 רבינו וכמ״ש במקומו אחר שיורה חכם של כבודו ואין הוראה זה
 לי״ש אלא ראוי אינו כבודו על ולמחול שם בקו״א הדבר בביאור
 למחול יכול החכם ואין כ״ש וזהו יתירה כשרות בחזקת ומוחזק
 שו״ב ששניהם בנ״ד י״ל אמנם .אדם לשאר שמיס כבוד משוס

 .בעלמא כעדים הם והרי .השחיטה להכשיר מוטל שניהם ועל
 הוא יבדוק שאפי׳ היינו י״ש יהיה לבדוק שהממונה שהצריך ומה
 על להעיד עמו יצטרף השוחט שגס יצטרך ולא נאמן יהא לבדו

הסכין: הכשר

 תחלה לחקור ויש וי״ש הכשר השו״ב לעדות נבוא ועתה 0)
 משחיטת שהבשר שאמר העדות עצס מצד

 לא אס אף שחיטה לאחר הסכין בודק שאין ומשוס טרפה השו״ב
 ולא הסכין בודק שאינו שידע דכיון .בדבריו סתירות היה
 .רשע עצמו לעשות יאומן איך וא״כ עור לפני על עבר הרי הגיד

 בכך רשע מיקרי אי בשוא״ת עבירה איזה עבר אס להבין יש אך
 האריך י״ח( )סי׳ השני חוט ובתשו' . אאמע״ר בזה אמרינן ואס

 דשוא״ת בעבירה רשע נעשה ולא נפסל לא תעשה ואל דכשב לבאר
 )כ.( מיבמות והביא דרבנן בעבירה ולא דאורייתא בעבירה לא

 .ועשה בקוס דהיינו ותי׳ רשע נקרא חכמים דברי מקיים שאינו דכל
 כו׳ עצה המשיא זה ערום רשע איזהו דאמרי' מהא החשה ושוב
 אמנם מיקרי לא סתס רשע מיקרי ערום דרשע ותי׳ )קלז.( ב״ב

 רשיעא בר רשיעא קרינן כמאן דסנהדרין מההיא ראי׳ להביא יש
 .בתו את שמר שלא בשוא״ת רק דהוי אף רשע דנקרא הרי כו'

 לי׳ קרינן רשע הבן כשקורין אלא רשע לי' קרינן דלא י״ל מיהו
 סעיף ל״ד סי' )בחו״מ העתיק יוסף ברכי ובעל רשיעא בר רשיעא

 מתשובת רשע נקרא אינו בשוא״ת דרבנן איסור על דהעובר י״ב(
 רשע נקרא דאורייתא דבאיסור לכאורה ומשמע הנ״ל השני מוט

 כך דאורייתא באיסור דאפי׳ להדיא יראה הנ״ל בתשו' והמעיין
 דרבנן דאיסור ומוכיח לי׳ פשיטא דאורייתא באיסור ואדרבא הוא

 שעבר מה דהכא גס ומה דאורייתא מאיסור זה לענין עדיף לא
 )ג.( שבת בתום׳ ומבואר עור בלפני הוא בשוא״ת האיסור

 בתרי וקאי לנזיר יין כוס במושיט היינו עור דלפני דרבנן דהוי
:יעוי״ש נהרי עברי  שבדק )(חר בשו״ב מ״ז סי' יו״ד חלק מהרשד״ס ׳ בתשו אך )|(

 אלא הודיעו ולא פגום שמצאו ואמר חבירו של סכינו 1
 לעשות נאמן שאינו כתב נבלות אחרים ויאכלו בו לשחוט הגיח
 בשב רשע שנעשה מצינו אנה מאוד קשה הנ״ל ולפי .רשע עצמו
 ואס בזה מחויב למחות בידו שיש דמי דמצינו משום ונ״ל . וא״ת
 ויעש )נו:( בשבת וכמ״ש עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה מוחה אינו

 ובסנהדרין למחות לו שהיה מתוך אלא עשה שלא כו' הרע שלמה
 בידם שהיה זב״ז ערבים שכולם מלמד אחיו בעון איש וכשלו )כז:(

 לזה ראיה להביא ונ״ל רשע מיקרו וע״כ מיחו. ולא למחות
 בשלמא האלה הרשעים אהלי מעל נא סורו )לט:( בשבועות דגרסי׳
 לי׳ משבע דקא ההוא אלא באיסורא קאי משתבע דקא ההוא
 שניהם בין תהיה ה׳ שבועת אומר טרפון בן ר״ש לכדתני׳ אמאי
 שלא בה גענשין שניהן פירש״י שניהם על שבועה שחלה מלמד
 נהי לי ותמי' ה׳ חילול לידי ובאו נאמן ביד ממונו למסור דקדק
 אורח ד״ה )כה: ביצה בתים׳ וכמ״ש בשוגג אפי׳ דשייך ניחא דעונש
 לא רשע והא .רשעים להו קרינן אמאי מ״מ כו׳( קמ״ל ארעא

 לא הוי מזיד למימר הו״ל )נ.( בקדושין וכדאמרי' במזיד אלא הוי
 רשעים להו קרינן אמאי וא״כ .רשיעא נפשי׳ דמשוי אינש עביד
 היה לא בודאי שיכפור יודע היה דאלו שוגג הוי ודאי הכא והא
 שאפשר דכל דס״ל משוס צ״ל וע״כ רשעיס דהוי לנמ׳ ומנ״ל לו נותן

 רשע. ונקרא עשה כאלו הכ' עליו מעלה מימה ולא למחות
 התירה דמ״מ אלא שמשקר ידע והוא הכופר את משביע איך וא״ך

 דא״כ ממונו להפסיד תורה הזקיקתו ולא האמת לברר כדי התורה
 ממונו למסור לדקדק צריך ודאי מתחלה אך והגזל הכפירה יתרבה
 משאר עדיף לא דקדק לא ואס .שקר שבועת למנוע לנאמן

 דמפסיד ואף השבועה ולמחול למחות מחויב הערבות שמכח עבירות
 לו שהיה ההפסד לו גרם בעצמו הוא הרי מ״מ בכך ממונו

 במה מזיד עתה הוא הרי מוחל אינו הוא ואס נאמן על לדקדק
 עושה שאינו דאף עכ״פ מוכח וא״כ .רשע והוי לישבע שמניחו

 יכול שהיה מוחה אינו והוא עושה שחבירו רק איסור דבר שוס
 .רשע נקרא מונע ואינו העבירה יעשה שלא חבירו את למנוע

 מלעשות חבירו למנוע שיכול שכל לחכמים להם שהיה הכלל מצד וזהו
 ויעש עליו לומר ששייך מפני רשע נקרא מונעו ואינו איסור דבר
 לחבירו שהניח דמה מהרשד״ם דברי צדקו והשתא כנ״ל הרע

 מטעם נאמן אין וע״כ רשע נקרא למונעו יכול והיה עבירה לעשות
:עצמו אצל קרוב דאדס

 דאורייתא חיוב דהוי דמשמע לתמוה יש הנה אך )ח(
 דאורייתא מקרא לי׳ ומפקינן רשעה בעושי למחות 1

וכשלו
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 עברי בתרי קאי דלא דהיכי בשבת התום' כ׳ ואיך .באחיו איש וכשלו
 .דרבנן מאיסור להפרישו שחייב .דרבנן איסור רק הוי נהרי
 ד״ה )ג. שבת ברש״י וכמ״ש בשוגג שעושה מיירי דהכא וי״ל

 במם׳ ופטורי חיובי פל כו׳( חטאת חיוב לידי בהו דאתי פטורי
 בעוברי למחות החיוב מטעם ולכן .ובשוגג קאי בחטאת שבת

 דרבנן איסור מ״מ אבל .בזדון מיירי דהתס הכא שייך לא עבירה
 דברי היטב מיושבים ובזה .בשוגג בעבירה במסייע אפי׳ איכא

 וכ' עור מלפני התום׳ קושיית ג״כ שהקשו בשבת שס הרא״ש
 היה בידו נותנו הי׳ לא אס דאפי׳ בכה״ג מיירי דהכא לומר ואין
 דרבנן איסורא דמ״מ כו׳ עור לפני משוס ליכא דהשתא לטלו יכול

 שלא גדול כש״כ להפרישו מצווין ב״ד נבלות אוכל קטן דאפי׳ איכא
 להביא והי״ל מקטן להביא הרא״ש הוצרך ולמה .כו׳ לו יסייע

 אלא .כנ״ל עבירה בעוברי למחות דצריך מפורשות גמרות מהרבה
 מקטן במכש״כ אלא ראיה אין וא״כ בשוגג מיירי דהכא משוס ע״כ

 ממור בשוגג דגדול ודאי וא״כ להפרישו ומצוי; דעת בלא שעושה
 עצמה מצד הכשר השו״ב דעדות הנ״ל נוכל העולה עכ״פ .מקטן
ושותק שרואה בכך רשע עצמו שעושה מאחר כלל עדות אינה

מוחה: ואינו

 על היא עדותו דעיקר דכיון לומר יש עדיין אך )^(
 הסכין נאבד ואס שחיטה לאחר הסכין בדיקת י

 שמענו לא ועדיין דרבנן. דהוי ע״כ א״כ בדיקה בלא דכשר
 א״ע שפוגס אך וא״כ בשוא״ת רשע נעשה נמי דרבנן דבאיסור
 מיירי דהתס ראי׳ אין וממהרשד״ס דנאמן אפשר מ״מ בעדותו
 דאורייתא איסור דהוי פגוס ומצאו השחיטה לפני הסכין בבדיקת

 שמניח במה רשע נעשה דאורייתא דהוי בשבועות וכן א״נ ולכן
 רק דהוי שחיטת לאחר הסכין בבדיקת משא״כ לישבע מבירו
 בלא״ה הכשר השו״ב עדות אמנס אך .עדיין וצ״ע .דרבנן

 שאוכל ג״כ ואמר פעמים כמה א״ע שהכחיש גרוע עדות היא
 ועשה בקוס עובר זה הרי וא״כ השו״ב אותו של מהשחיטה

 שאמר במה נאמן ואינו מדבריהם א״ע ופוסל דרבנן איסור על
 ברורה עדותו היתה לא ובלא״ה טרפה השו״ב אוחו ששחיטת שוב

 ע״כ איש נופי איש כן ששמע אלא בעצמו כן ראה שלא שאמר
:זו עדות עפ״י השו״ב אותו לפסול אין

ב תשובה
 בעשיית תמיד עסק אשר אחד בשו״ב מעשה שאלה

 לראות דעירו מהמו״ן וביקש לפסח שמורה קמח
 אצל והי׳ .השמורה על הכשר לו שיתן בכדי שמורה המטים את

 .אשעטנא להמו״ך השו״ב דברי לפי פוד 2 5 בתיבה חטים השו״ב
 זה אז השו״ב דברי שלפי רק אשעטנא פוד ד׳ עד ג׳ מן א׳ שק ועוד

 אותו ובדק .שירעמאלחטנע שקים איזה ועוד .שמורה חטים היה לא
 .מצומחיס בלתי ששים שהיה חך מצומחיס מטיס בהם ומצא שבתיבה

 לקח אח״כ .ששים בה היה ולא כללית פראבע עשה השקים ומכל
 אסעטנע השק כי ונמצא .עצמו בפני שק מכל פראבע השו״ב
 .ם׳ בהם היה לא השקים ויתר .ס׳ בו היה שמורה הבלתי
 האבן שעל מהכו״ס פראבע אנשים איזה לקחו הטחינה בעת אח״כ
 הרבה בהם ומצאו בשעטראווקע שהיה בעת הריחיס בבית

 שאחר להיות שיכול השו״ב ואמר ביטול. משיעור יותר מצוממיס
 עשר ששה נצמחים הס אשר מחטים נשאר ביתו ובני הוא שבירר

 להיות ויכול אחריהם בירר לא והוא יפה ביתו בני ביררו שלא ליט'
 פראכעש מהם שלקחו הס החטים ואותן .הכו״ס על למעלה שנתנו

 אחר מו״ן איזה עם דעירו והמו״ן . מצומחיס הרבה בהם ונמצאו
 מאלאטנע. שירע הי' הפראבעס כי באשר לדבריו האמינו
 כל עם ליט׳ הט״ז וצירפו אשעטנא היה הכשרים שבתיבה והחטים
 המצומחיס. נגד ס' בהחטיס שיש החשבון לפי ויצא השמורה

 יותר טחן כיהשו״ב הריחייס בתי על הנאמן מהטוחן נודע אח״כ
 ליט׳ ועשרה פוד ושלשה עשרים היה הלבן שהקמח והיינו
 ל״ב בס״ה היה וא״כ ששה,פוד ערך וסובין וחצי פוד שני ושמור

 היה כמה יגלה שבל הנ״ל להטוחן ואמר האיינפאל לבד פוד
 על אותו ישתמש שבל המיז ציוה אשר א׳ שק כי יען הנטחן
 בא ואח״כ בהשמורה וערבתיו מהרב יותר מבין ואני שמורה

 הוא פוד כ״ג שהסך ואמר ע״ז השו״ב את ושאלתי לפנינו המעשה
 לפי כי הרבה מותר בו נמצא עדיין הלא ושאלתיו השחור עם

 פוד כ״ה רק היה ולך ליט׳ ועשרה פוד כ״ט עתה נמצא דבריך
 שעות איזה ואחר ונשחק דעירך להמו״ך תחלה הגדת כאשר חטים

 כי יען לפני האמת לגלות רצה לא בתחלה כי ואמר השו״ב בא
 יבוש ולא החמת ויגיד יודה עתה אך .הרבה אנשים עוד היה

 שמורה בלתי שהוא המי״ז לפני עליו שאמר חטים השק ערב כי
 מהמו״ך יותר מבין שהוא להטוחן הגיד ואשר שמורה היה ובאמת
 שאפי׳ ויצא בחשבון עמו ודקדקחי נאמר זה דבר על שלא הכחיש

 סכום לחשבון יחסר עדיין פוד ד׳ עד ג׳ מן שהיה הנ״ל השק ערב
 מאחר כי השו״ב אמר אח״כ נפש. בפחי ויצא ושחק הנטחן

 להיות יכול בכלל שמורה לו היה כמה האמת תחלה הגיד שלח
 הגיד לא פוד ד׳ עד מג׳ כ״א היה לא שבשק שאמר מה שגס

 אוחו רק ערב השו״ב דברי לפי עכ״פ .יותר שם והיה האמת
 הוא שבירר פונט והט״ז שמורה בלתי שהוא עליו שאמר השק
 מאוד טרוד היתי ואני ימים איזה הפסח לפני שהיה ואחרי וב״ב
 את לברר נצרך היה כי מועד עת עד הדבר את הנחתי ע״כ

 השו״ב דברי ואת הדין את ולברר הטוחן אחרי ולשלוח הדבר
 שהוא מצד אס חלילה בדבריו חוזר שהוא אני מכירו מעודי אשר
 בעירינו אותה קנו אשר השמורה וע״ד אחרת סבה או שכחן
 הדין את בררתי לא כי יען בפסח ממנה להשתמש שלא צויתי
 המו״ץ והנה .היתר ולא איסור לא בזה אמרתי לא ולכן בזה
 מצד המו״ז דברי לפי שנאה תכלית השו״ב את שונא הוא אשר
 ממנו לקחת רוצה המו״ך השו״ב דברי ולפי בו שיש יתירה עזות

 עכ״פ שיהיה ואיך .השו״ב בהס המזיק כבר אשר הכנסות אח
:השמורה בעון משחי׳ לפוסלו רוצה המו״ץ

 דברי לפי לדון אנו צריכים תחלה הנה תשובה. )א(
 לי שאמר החטים שאותן לו שאמר הטוחן

 ושהוא השמורה עם עירבן שמורה על מהן ישתמש שבל המי״ז
 שמי׳ לענין השו״ב ודין השמורה דין היה מה מהמו״ז יותר מבין
וא״כ שלו על נאמן אדם דכל פשוט הדין לכאורה והנה

א׳ ריעותות שני כאן דיש אלא .שלו השמורה על נאמן השו״ב
מהם פראבע ולקמו הטחינה בכו״ס כשהיה בהחטיס דנמצא

המצומחיס נגד ס' היה ולא מאלאטנע שירע המטיס והיו
 מאלאטנע שירע שהיה המי״ז הכשיר שלא אותן שערב ניכר שמזה

 ואך .ס׳ בהס שאין רואים אנו שהרי הבין יפה שהמי"ז וגס
 או כתשובתו. וב״ב השו״ב שבירר ליט׳ מהט״ז שזה לומר שיש

 רגלים מ״מ למעלה הקלים המצוממים קפאו הסעטראווקע שבדרך
 מצומחיס היו מאלאטנע שהשירע המי״ז לדברי איכא לדבר

 דכל המו״ך שפסל מה שהכשיר לו שהשיב אמת אומר ושהטוחן
 הוכחה אלא ברורה ראיה זה שאין הוא כך שבתלמוד לדבר רגלים

 העד לדברי דמסייע ונסתרה לה קנא כמו העד לדברי המסייע
 דבזה לומר יש וא״כ לדבר ורגלים אחד עד כאן יש וא״כ .טומאה

 נ״ד סי׳ א״ע חלק קמא טב״י ועיין נאמנים חין הבעלים אפי׳
 ואפי׳ בערוה להתיר אפי' דנאמן לדבר רגלים בצירוך ע״א בענין

 להרב החטים להראות שהוצרך שכיון שנית ועוד איסורא אתחזק
 המו״ץ את לדמות יש א״כ הכשר ממנו קבל וכן הכשר ממנו שיקבל
 שומר שהוא בידו דהוי משום שנאמן יינך נתנסך שאמר לשומר

 שהודה שו״ב לענין כן שכ׳ כ״ג סי׳ ציון שיבת בחשו' מצאאי שוב
 שהרב ציון השיבת וכ׳ כפר. ואח״כ שחטא הרב בפני תחלה
 כבעליו והוי לשומרו בידו שנתנו נאמן שבידו דכל משוס נאמן
 א״כ . השוחט על להשגיח עומד דהוא נאמן הרב וה״נ עליו

 הרב ביד השמירה הכשר את מסר בעצמו השו״ב בנ״ד כש״כ
שאומר כשומר דהוי עי״ז השמורה אח ולהכשיר החטיס את ולבדוק

:יינך נתנסך

 אפי' הבטלים את להכחיש נאמן ע״א דאין להוכיח וניל ע<
 פ' )בריש הרמב״ס ממ״ש והוא לדבר רגלים איכא



יו״ד ר״א משנת שו״ת

 ע״א עפ״י הדינין מן דין חותכין אין וז״ל עדות( מהל׳ ה׳
 כו׳ ע״א יקום לא שנאמר נפשות דיני ולא ממונות דיני לא

 המרים מי תשתה שלא בסוטה ע״א תורה האמינה מקומות בשני
 מבואר אשה בעדות מדבריהם וכן תערוף שלא ערופה ובעגלה
 אע״ג נאמן ע״א אין דסוטה בגוונא אחר דבאיסור ז״ל מדבריו
 לדבר רגלים הוי וסתירה דקינוי בסוטה כמו לדבר רגלים דאיכא
 דהוי בסוטה זולת הבעלים את להכחיש נאמן ע״א אין אפ״ה
 לא אומר וע״א נטמאה אומר ע״א אם גופה ובסוטה .גזה״כ

 מהימן דלא הרי לא:( )סוטה במשנה כמ״ש שותה זו הרי נטמאה
 דבסוטה אלא .מכחישו דאחר היכא לדבר הרגלים בצירוף העד

 .טומאה לעד המכחיש חשובה תהא שלא גזה״ב עצמה
 לפני שודאי היתר חזקת לה דיש בסוטה התם דשאני לדחות ואין

 משא״כ היתר בחזקת היתה טומאה עד וביאת וסתירה הקינוי
 זה בברור כשרה שמורה בחזקת השמורה היה לא שמעולם בנ״ד
 של לעז והוצאת המו״ץ לפני הנאמן אמירת דקודס דכיון אינו

 השו״ב ע״פ לפסח כשרה שמורה בחזקת היתה השמורה על המו״ץ
 ז״ל הרא״ש ממ״ש לזה וראי׳ היתר. חזקת מקרי זה הרי

 נאמן בידו דהוי דהיכא י״א( )דין דע״א נאמנות בכללי בהניזקין
 שעשיתי טהרות לו שאמר בטהרות כמו מחזקתו דבר להוציא אפי׳
 ולא כשלו הן והרי הן וברשותו הואיל אביי ומפרש נטמאו עמך

 ועוד שלומי בעי טמאינהו דאי להו מטמא בעי דאי משוס
 נאמן לבלר ביד תורה ספר דאי תורה ספר גבי דמשמע

 לו ואין פי׳ .נכתבו שכבר אע״פ לשמן אזכרות כתבתי לא לומר
 דמי התירא אתחזק לא התם דלמא זה הוא ראיה ומה .מיגו

 ספר לשם שנכתבה כיון ע״כ אלא .לשמן שכתב תחלה לנו החזיק
 הרי ערער שלא זמן וכל לשמה האזכרות נכתבו מסתמא תורה
 מחזקתה חותה להוציא והוא כשרה בחזקת אצלינו הס״ת

 שהשו״ב בנ״ד ה״נ וא״כ .כשלו דהוי מטעם זולת נאמן אינו
 מי וכל לפסח אותה וטחן שמורה בתורת החטים את החזיק
 הלעז הוצאת ואחר שמורה בתורת החזיקוה השמורה את שראו

 שאתה לסוטה דמיא זה הרי א״כ לפוסלה בא אתה המו״ץ של
 בסוטה גזה״כ מטעם אלא נאמן ע״א ואין מחזקתה להוציאה בא

:איסור בשאר ולא

 דהאמינה חידוש הוי בסוטה דהתס לדחות יש אמנם )ג(
 להיות אבל וודאית טמאה להיות היינו ע״א תורה

 כזה דגם ראי׳ להביא ונ״ל .איסור בשאר גס דמועיל אפשר ספק
 דאמרינן ממאי והיינו לדבר הרגלים עם להעד מאמינין אין

 נתקדשה לא אומר וע״א נתקדשה אומר אחד עד )כג.( בכתובות
 ד״ה התוס' וכ' כו׳ נתקדשה דקאמר והאי קמסהדי בפנוי' תרווייהו
 שני בתירוץ ותי׳ לכתחלה תנשא לא אמאי תימא אבל כו׳ תרווייהו

 לקדש עומד שהיה מוצעות ומטות דולקות נרות שהיה כגון נמי אי
 שעה. באותה נתקדשה לא אומר וע״א המגרש בסיף כדאמר

 .לו מסייע לדבר רגלים נתקדשה שאומר עד דאותו הרי א״כ
 עושה לדבר הרגלים עם העד דאין אלמא תצא לא כשנשאת ואפ״ה

 )('1 מדרבנן רק היינו מ״מ תנשא לא דלכתחלה ואע״ג ספק חפי׳
 הוי דלא ודאי אלא תצא לא ואמאי ספיקא הוי א״כ מדאורייתא

 בסוגי׳ כדאמר כו׳ פה עקשות ממך הסר ומשוס דרבנן אלא
 נמי לכתחלה א״ה כו׳ מת אומר א׳ אעד )כב:( שם דכתובות

 שפתים ולזות פה עקשות ממך הסר אסי ר׳ דאמר אסי דר' משוס
: ממך הרחק

 איסור בנ״ד גס שייך אולי לעיין יש אכתי אמנם )ד(
 החמירו בערוה דדוקא לומר דאין שפתים לזות

 ועל השפחה על בנטען ג״כ אמרו כך דהא א״א חומר משוס
ביו״ד שחיטה גבי דקשה אלא כד:( )ביבמות הנכרית

 בסי׳ )וכן כלום לאו בהכחשה ע״א שם דאמרינן א׳ סי'
 דבאיסורי י״ל מיהו שפתים ללזות חששו לא אמאי קכ״ז(
 לכתחלה שפיר י״ל בנ״ד אמנם ובדיעבד לכתחלה שייך לא אכילה

 מהן אכל אס מיהו במצה בהן ישתמש לא לכתחלה דהיינו ודיעבד
 מצאנו שפתים לזות חשש בעיקר הנה אך יצא בדיעבד מצה כזית

 ח.( )הל׳ גירושין מהל' י״ב דבפ׳ זה איסור כלל דל״ל להרמב״ס
 ואח״כ פיו על להנשא והתירוה בעלה שמת והעיד אחד בא כ׳

נה
 הרי ותנשא מהתירה תצא לא זו הרי הראשון את והכחיש אחר בא

 בה מקהו אלו דבריו כי האומנם לכתחלה אפי׳ דשרי מבואר
 דרבא בזה שכ׳ ומה מהלכה אביי דברי לדחות מנ״ל אקהייתא

 שום אין אחריתא באוקימתא ר״י דברי דמפרש משום אאביי פליג
 דאביי שינוי׳ לי' ניחא דלא עלי' רבא פליג דמה״ט לזה הוכחה
 בטוב ליישב נלענ״ד אמנם .שפתים לזות איסור כלל דלס״ל ננשום
 שאחר בהלכה הרמב״ס על הרמב״ן שהקשה מה בהקדם טעם

 כו׳ אחת בבת שניהם באו י״ע בהל׳ הרמב״ס שם שב׳ .זה
 זו הרי שמת לה ברי אומרת והיא לה שהעיד לעד נשאת ואם

 דוחקי׳ מאי דא״כ במ״מ הובא עליו הרמב״ן והקשה תצא לא
 כאחד בבאו לוקמא שפתים לזית ומשוס בזא״ז למוקמי דאביי

 דהנה נ״ל זה וליישב .תצא דלא מעדי׳ לא׳ ונשאת ברי ואומרת
 אכתי מעדי׳ לא׳ ונשאת למוקמי אולמי׳ מאי להרמב״ן קשה
 ממשנה אסיר דזה משוס וצ״ל לכתחלה חנשא לא אמאי קשה

 .אשתו את ישא לא כו' מת כו׳ גט המביא )כה.( ביבמות מפורשת
 כנס אמר כהנא ר׳ שיוציא מהו כנס להו איבעי׳ )כה:( בגמ׳ ושם

 גט ואמביא אחכם שם פי׳ )ורש״י מוציא אינו כנס אמר אשי ר' מוציא
 דמתחלת המשנה התחלת נקט רש״י אלא דוקא דלאו וי״ל קאי

 י״ל והשתא זו( במשנה להו דתני הרגתיו מת וה״ה גט במביא
 יוחנן לר׳ אביי מוקי לא ולהכי .כר״א ס״ל ואנן כר״כ ס"ל דאביי

 התום׳ והנה שתצא. הדין היה דאז מעדי׳ לא' בנשאת
 לא הא דנשאת טעמא בגמ׳ דפריך בהא שם כתבו )קיז:( ביבמות

 הרי ע״א תורה שהאמינה מקום כל עולא והאמר תנשא לא נשחת
 )בד״ה שם התום׳ וז״ל שנים במקום א׳ של דבריו ואין שנים כאן
 דר׳ מלתי׳ גבי דכתובות דבפ״ב לר״י קשה כו'( נשאת לא הא

 בדיעבד איירי. דעולא דמלתא משמע כו׳ אומרים דשנים יוחנן
 כו׳ ממך הסר אסי דר' משוש תנשא דלא מודה לכתחלה אבל

 מת אומר א׳ דעד וסיפא עוד וכ׳ בדוחק שתירצו בתום' ועיי״ש
 נשאת ואפי׳ אחת בבת איירי תנשא לא זו הרי מת לא אומר וע״א
 לא אומר ועד מת אומר עד אמתני׳ כתב שם בחי' והרשב״א תצא
 הרמב״ס כ׳ תצא נשאת ואס קתני ומדלא תנשא לא זו הרי מת

 ג״ל והשתא .עיי״ש כו׳ תצא לא מת שאומר לאותו נשאת שאם
 שאומר לעד נשאת דאס כהנא כר׳ דס״ל דלאביי מפרש דהרמב״ס

 לאותו היינו תנשא לא דקתני דמתני׳ לומר א״א ע״כ תצא מת
 קתני לא אמאי לאביי קשה וא״כ .תצא לדידי׳ נשאת דאס העד

 בזא״ז אפי׳ דמיירי לאביי צ״ל ע״כ אלא תצא נשאת שאס במתני׳
 לומר אנו מוכרחים לדידי׳ וא״כ תנשא לא לכתחלה ואפ״ה
 כר׳ אלא כאביי קיי״ל לא לדידן אבל .בדיעבד מיירי ע״כ דעולא

 מצינו שפיר וא״כ לא העד לאותו נשאת דאס דס״ל אשי
 מת שאומר העד לאותו שנשאת כו׳ מת אומר דא׳ מתני׳ למוקמי

 למימר מצינו ושפיר תצא לא נשאת אס אבל לכתחלה תנשא לא ולכן
 הרי ע״א תורה שהאמינה מקום כל קאמר לכתחלה אף דעולא

 דגמ׳ סתמא שיטת היא וזו .לכתחלה להנשא ומותרת שנים כאן
 עולא והאמר תנשא לא נשאת לא הא דנישאת טעמא דמקשה

 אפי׳לכתחלה דעולא שפיר דמפרשינן כו׳ תורה שהאמינה מקום כל
כנ״ל: קאמר

 באיסור דאפי׳ דס״ל הרמב״ס לדעת לפי״ז למדין במצעו )ה(
 לכתחלה ואפי׳ שפתים ללזות חיישינן לא ערוה

 הנ״ל בדי! אישית בהל׳ הרמב״ס מדברי ללמוד יש דאכתי אלא שרי
 חיישינן לא דלכתחלה נתקדשה לא אומר וא׳ נתקדשה אומר דא׳
 זו היא מקודשת ע״א אמר ל״א( הל׳ אישות מהל׳ )בפ״ט וז״ל שכ׳

 אינה אומר וא׳ מקודשת אומר אחד כו׳ נתקדשתי לא אומרת והיא
 חייש דהרמב״ס הרי תצא לא נשאת ואם תנשא לא מקודשת
 י״ל וא״כ אביי דברי זה גס שבגמ׳ ואמת לכתחלה. לקדושין

 מה לפי אבל .שפתים ללזות דחיישינן שסיבר אזיל דלשיטתי'
 שפתים לזות חששת דל״ל גירושין בהל׳ הרמב״ם דעת שביארנו

 לכתחלה אפי' ושרי שפתים דלזות חששא ליכא כאן דגם אפ״ל הי'
 הטעם וע״כ תנשא לא דלכתחלה מללו ברור הרמב״ס דברי אמנם

 וצ״ל .הרמב״ס חייש לא דלזה שפתים דלזות חששא משוס לאו
 לה שזרק דמיירי מ״ז סי׳ בב״י הובא הר״ן כמ״ש הרמב״ם לדעת

אמרינן לה קרוב או לו קרוב אם חלוקין שהן אלא הקדושין
 דמדרבנן
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 ראו שניהם הקדושין בשעת שמא דחיישינן תנשא לא דמדרבנן

 שבכת אמרינן נמי אחין ד׳ ובס' עכשיו טועה וזה לה שקרוב
 הוא דרבנן דם׳ לי קרוב אומר ואחד לה קרוב אומר שא׳ אחת

:בקצרה עכ״ל

בב׳ א׳ לשון נקט אביי דהלא פלא הדבר מ״מ הנה אך )ל(
 דבריו אין קאמר יוחנן בדר׳ דהתס שלו האוקימתות 1

 דבריו דאין זה לשון קאמר נמי קדושין גבי והכא שנים במקום א' של
 מקום כל דעולא משום כשנים הוי דהתס רק שנים במקום א׳ של

 דתרווייהו משום הוי והכא .שנים כאן הרי ע״א תורה שהאמינה
 לאביי ניחא דהכא להרמב״ס תיתי מהיכי וא״כ קמסהדי. בפנוי'
 בגמ׳ פריך והתם שפתים לזות בלא אף לכתחלה איסורא דאיכא

 עקשות ממך הסר משום אסי דר׳ לטעמא ובעי נמי לכתחלה א״ה
 לדקדק יש שפתים ללזות דחיישי׳ בהא דהנה לענ״ד ונראה .כו' פה
 התירא דאתחזק כגון נאמן אחד עד שאין דבר בכל וכי

 שאס בדעולא הכא דדוקא צ״ל וע״כ . שפתים ללזות ניחוש וכה״ג
 לה אסרינן הוי בב״א באו דאס אף נאמן האחרון אין בזא״ז באו
 משא״כ בדעולא. בקיאין הכל אין כי שפתים לזות שייך בזה

 בהיתר שהוחזק דבר כגון נאמן האוסר מין בב״א דנם היכא
 טעם הרמב״ם מפרש ולכן שפתים לזות כלל שייך לא בזה

 משוס לאו קדושין גבי דאביי אוקימתא באידך לכתחלה האיסור
 אף מ״מ כנ״ל הר״ן וכמ״ש דרבנן ספיקא דהוי אלא שפתים לזות

 לה קרוב ס׳ לו קרוב ס' קדושי; לה דזרק היכא דדוקא י״ל לפי״ז
 אבל כנ״ל דרבנן איסור איכא פנוי׳ חזקת קצת איתרע דעכ״ס

 אף בחזקתו ההיתר מחזיק והשני החזקה מ; מוציא שע״א בנ״ד
 משוס דרבנן איסור אפי' ליכא להאוסר דמסייע לדבר רגלים דאיכא

 אומר דעד הא בהכי מוקמי שבתום׳ השני התירוץ דלפי ואף .ס׳
 .שפתים לזות משוס אלא ליכא זה דלתירוץ י״ל מ״מ . נתקדשה

 לכתחלה למה הוא קושייתם דעיקר כן מוכה אין מהתוס׳ מיהו
 ניחא טפי לכן שפתים לזות בדבריהם כלל מזכירים ואין אסור
 ממש דרבנן איסורא דאיכא כהרמב״ס דס״ל להתוס׳ גם לומר
:לבד שפתים לזות משום ולא נתקדשה אומר א׳ דעד בהא

 לאכול דרבנן איסור דיש לומר נראה היה לפי״ז וא״כ )ז(
 בזה לעיין יש עדיין הנה אך .בפסח זו שמורה

 שם דאמר בהא הרשב״ם כתב )קלה.( בתרא בבבא דהנה
 אליבא דפליגי נינהו אמוראי דלמא ח״ל ונסמוך ניקום ואשינויי

 שהרי מינו אמרינן דלא להבא אפי' א״נ למ״ד ואיכא יוחנן דר׳
 למלתא לה הוי קלא גירשה דאס גירשה שלא לדבר יש רגלים

 כו׳( דר״י הואיל לי׳ אזיל ד״ה )קלד: שם התום׳ כתבו וכן
 אית דגרשה דא״א משוס לגרשה ובידו הואיל אמרינן דלא זו סברא

 יוחנן דר׳ אמלתא דפריך בגמ׳ לי קשי׳ הנה ולפי״ז .קלא לה
 נשאת ואם תנשא לא הר״ז מת לא אומרים ושנים מת אומרים שנים

 הר״ז נתנרשה לא אומרים ושנים נתגרשה אומרים שנים תצא לא
 בגמ׳ ודחיק סיפא ומ״ש רישא מ״ש תצא נשאת ואס תנשא לא

 משני לא ואמאי יוחנן דר׳ מלתא להעמיד אוקימתות בכמה
 כיון וא״כ למלתא לי׳ הוי קלא דגרשה א״א דהכא בפשיטות

 קושטא נתגרשה לא שהאומרים לדבר רגלים הרי קלא דליכא
 דמסייע מידי דליכא מת לא אומרים בשנים משא״כ .קאמרי

 או חזקה כנגד אלא מהני לא לדבר דרגליס בזה נ״ל והיה .להו
 מתורת שהיא נאמנות או עדים דאיכא במידי לא אבל מיגו

 דרגליס מלתא בהא איכא רבה וטעמא .לעדים דדמי׳ עדות
 לזכות יכול שהיה דמתוך היא הוכחה נמי ומיגו הוכחה הוי לדבר
 וכן קאמר דקושטא ש״מ זו טענה וטוען אחרת בטענה עצמו
 היא כך מסתמא זו בחזקה עומד דהדבר דכיון הוכחה הוי חזקה

 להוכחות ומרע לדבר דרגליס הוכחה אתי ולכן קודם כמו בחזקתה
 שיש בכך מה א״כ לעדים להאמין דגזה״כ בעדים משא״כ .אלו

 את זו מכחישות עדות של כתות שני ואס לא או לעדים הוכחה
 על האחת כת עדות את להכריע ההוכחה כח תבוא לא זו

 גס כשנים הוא הרי ע״א תורה שהאמינה במקום נמי וכן חברתה
 אדם שכל בנ״ד וא״כ מנאמנותו כלום מגרע ההוכחה שאין זה לעני;
 פועל שכנגדו לדבר הרגלים אין עדים כשני והוי בשלו נאמן

ירד רא
 וע״א מקודשת אומר ע״א דגבי ולכן נאמנות לגרע מאומה

 שאינה עדות לאותה לדבר רגלים מהני מקודשת אינה אומר
 דתרווייהו עלי' אתינא חזקה מכח דהתם משוס היינו מקודשת

 לכתחלה מיהת לאסור לדבר רגלים כאן מהני ולכן קמסהדי בפנוי׳
 לא נמי לכתחלה דאפי׳ י״ל עדות מכח דהוי בנ״ד אבל להנשא

:כנ״ל דעדות נאמנות במקום כלום מועיל דלא לאסור מהני

 הוי שהמו״ץ לומר שיש דהיינו השניי׳ החששא ובנדון )ח(
 השמורה את להכשיר בא שהשו״ב כיון כשומר

 בין מחלוקת יש גופי' בשומר אמנם . הכשר מאתו ולקבל ידו על
 טור הרא״ש דלדעת א׳( ס״ק קכ״ז )סי' בש״ך כמובא הפוסקים

 ותום׳ רש״י אבל ,כבעלים דהוי משוס נאמן דשומר הא ומרדכי
 ודאי זו לשי' והנה לטמאן דבידו מיגו משום דנאמן ס״ל והרשב״א

 .חמץ לעשותן בידו שאין כיון כשומר דהוי לומר כאן שייך דלא
 דהוי משוס דנאמן כשומר דהוי י״ל שפיר וטור הרא״ש לדעת אלא

 שב בספר ראיתי הנה אך .נאמן מיגו לו אין ואפי׳ כבעליו
 דאמר ממאי זו שיטה לפי שהקשה ו׳( פ׳ ו׳ )שמעתא שמעתתא

 לתקנו דבידו משום הוא דידי׳ טבל '6 )פח.( רבה החשה בפ'
 אינו דבידו וכיון לפדותו דבידו משוס דידי׳ או הקדש גבי וכן

 נאמנים בעלים הוא דידי׳ אי והתם כבעלים דהו״ל משוס אלא
 תו דאקדשיה כיון אפ״ל הקדש וגבי דבידו לטעמא צריך ולמה

 ולענ״ד דבריו תוכן זהו וצ״ע קשה מטבל אבל הוא בעלים לאו
 לא מי במעשר )נד;( בקדושין דאמרינן מאי ע״ם קושייתו לתרץ

 בי! משלו בין חמישיתו עליו מוסיף שלו מע״ש הפודה והתנן תנן
 במתנה לי' יהיב מצי מי היא מאיר ר׳ אילימא מני במתנה לו שניתן

 לעולם לא ודחי היא ר״י לאו אלא הוא גבוה ממון מעשר והאמר
 מתנות וקסבר בטבלי׳ נהלי׳ דיהיב כגון עסקינן במאי והכא ר״מ
 שהורמו כמי למ״ד לפי״ז נמצא דמיין הורמו שלא ככני הורמו שלא

 גבוה ממון דהוי שבהן המעשר על מתנה בטבליס שייך לא דמיין
 חולין שהוא טבל על מעיד כשזה והשתא עדיין הורמו שלא אף

 טבל דאס שלו שאינו על מעיד הרי מתנות ממנו הורמו שכבר
 הטבל על להעיד יכול ואין שלו אינם שהן המתנות בזה יש הרי הוא

 דקיי״ל וכיו; לתקנו דבידו לטעמא צריכים אנו ולכן חולין שהוא
 בפ״ה הרמב״ס )כמ״ש דמיין שהורמו כמי הורמו שלא מתנות

 ומיושבת לתקנו דבידו לטעמא בטבל בעינן ו׳( הל׳ אישות מהל׳
:בע״ה ש"ש בעל קושיית יפה

 דוקא דנאמן דטבל דטעמא מזה למילף מצינו טד״פ )ט(
 אבל שלו המתנות שאין כיון לתקנו דבידו משוס

 נתקן אס להעיד מוטל שעליו אעפ״י לתקנו בידו היה לא אס
 דאינו נאמן אינו אפ״ה שואלין אנו ואותו מזה יודע שהיא לא או

 או נתקן אם הדבר לגלות רק יודע שהוא בזה כבעלים חשוב
 שלא לשומרו מוטל ועליו לשומרו בידו דהתס לשומר דמי ולא לא

 הדבר כשאין משא״כ דמי וכבעלים כשלו והוי יתנסך ושלא יטמא
 אסור הוא אס רק שיודע במה כבעלים אינו לשומרו עליו מוטל

 מחמת חשוב ואינו בעלמא מלתא גילוי אלא זה שאין מותר או
 שום המו״ץ על היה דלא בנ״ד וא״כ .נאמנות לענין כבעלים זה

 עליו אין מחומציס חטים בהם יש אס לברר רק שמירה ענין
כלל: בעלים תורת

 כבעלים הוי דבשומר היכי דכי בזה נבוך אני עדיין ומ״ט )י(
 יתנסך ושלא יטמא שלא לשמור מוטל דעליו משוס

 בטבל ה״נ נתנסך או נטמא אס לבעלים להודיע עכ״פ או כנ״ל
 איזה וללוי לכהן להודיע וגם ומעשר תרומה להפריש עליו מוטל

 מיגו מכח אלא וא״כ בעלים הוי דלא ומ״ש והמעשר התרומה
 ש״ש אס אחריות עליו שיש משום שאני דשומר י״ל ובפשיטות

 שיש וכיון בפשיעה חייב עכ״פ ש״ח ואס ואבירה מגניבה
 דהנה לשיטתי׳ בזה אזיל דהרא״ש וי״ל כבעלים הוי אחריות עליו
 בפסח חמץ גבי ס״ל והרא״ש להרא״ש לומר מוכרחים אנו כ״ז

 בפשיעה רק חייב הנפקד דאפי' ת״מ( סי׳ או״ח בטור )הובא
 הרי לך יראה לא בי׳ דקרינן משום ע״כ והיינו עובר. מ״מ

קיי״ל הא בטבל אבל .לחוד בפשיעה כשחייב אף בעלים דמיקרי



משנת תשי
 כשפשע וכש״כ פטור שאכלן או כהונה מהנות המזיק )קל:( חולין

 שהוא כיון דהרב ציון השיבה סברה גס נדחה ולפי״ז .בשמירתן
 דמי ולא הנ״ל לפי דז״א ונאמן כבעלים הו״ל השוחט על מכוונה
 עליו אין והכא כבעלים והו״ל אחריות עליו יש דהתם לשומר

:לאוסרו נאמן להיות כבעלים ואינו השוחט אחריות

 נאמן דשומר וטור הרא״ש לשי׳ צריכים אנו זה לכל )יא(
 ורשב״א ור״ת רש״י דעת אבל כבעלים דהוי מטעם

 משמע וכן בנ״ד כלל שייך זה אין וא״כ מינו מטעם דנאמן ותום׳
 רש״י דעת רק שהביאו בש״ך כמ״ש הלבוש דעת וכן הב״י דעת

 זו שיטה נפי הקשה מאיר בית בס׳ הנה אך .וסייעתם ורשב״א
 אין אמרינן בפנינו מנסכו אס אך הא יי״נ גבי מיגו שייך איך

 מיגו ישראל גבי שייך איך ועוד שלו שאינו דבר אוסר אדם
 לערב אפשר דהא אלו קושיות על מתפלא ואני .וינסך ע״ז שיעבוד

 על הקשה שוב מערב מנסך דמפרש )נב:( גיטין בגמ׳ ומצינו יי״נ
 משוס דנאמן הרשב״א כשיטת קדושין מתום' דמוכח שכתב הש״ך
 וכשאדם דבריהם בסוף נטמאו( ד״ה )סה: התום׳ מ״ש והיינו מיגו

 דהיינו נאמן המרחף מן להביא או יינו לשמור שליח חברו עושה
 היינו בידו ופי׳ עליו. כשסומך הרי כבי עליו ומהימן בידו
 שפ׳ מה דגם התום׳ בדעת שלמד נראה ומזה לנסכו בידו
 אחת פעם תחלה בידו שהיה מה דמהני דרבא אליבא מתחלה שם

 וזה בידו אין שעתה אך נאמן להכי מיגו לו היה דאז ע״כ והיינו
 אמרינן. לא למפרע דמיגו התום׳ מסקי הש״ס דבכל תימא

 אלא נחלקו לא והרא״ש דהרשב״א לפרש מאיר הבית רוצה ולזה
 ורשב״א להתוס' ולדידי׳ בידו שיהא עכשיו דבעי דאביי אליבא

 כנקודס בידו שהיה מה דמהני לרבא אבל מיגו משוס הטעם הוי
 זהו .מיגו משום ולא כבעליו דהוי משוס הטעם לכו״ע ע״כ
 והנה .הש״ך על מולק והוא מאיר בית בעל הגאון דברי תוכן

 וברורים נכונים הש״ך שדברי מאיר בית בעל הגאון על נפלאתי
 לברר האריך א׳ כס״ק ששס נ״ו סי' בחו״מ מ״ש ע״פ וכנבואריס

 מה פעם בשום בידו כשהיה רק מיגו שוס בלא נאמן דשליש
 בס״ק ושס בשליש. מהני למפרע דמיגו והיינו עכשיו שאומר

 לו אשר בכל שולטת שהיתה שהאשה מהרי״ט מתשו׳ הביא ל״ד
 גבי בהנזקין דאמרי׳ להא דומה זה והרי ומסיק שליש דין לה יש

 נקרא עדיין קמייתא בזמנא לו אמר דאם עמך שעשיתי טהרות
 כיון השומר על שליש דין התס דגס מבואר א״כ .עליו בעליו

 דהש״ך ואך .למפרע מיגו בזה ואמרי׳ הטהרות על שהאמינו
 מטהרות ראי׳ להביא שא״צ שכ׳ היינו המהרי״ט בדברי שס פקפק

 זה מ״מ אבל ממקומו ומוכרע אצלו פשוט זה דין כי עמך שעשיתי
 בי' ואמרי׳ כשליש דהוי מה״ט נאמן בטהרות דגם ברור

:למפרע מיגו

 בנידון החששות שני את וסלקנו בררנו כן כי הנה )י□
 שאמר שאחר במה לדון יש אכתי אמנם .השו"ב

 חסר עדיין כי ושאלתיו השחור עס היה פוד כ״ג שהסך השו״ב
 פוד כ״ה לו יש כי המו״ץ לפני אמר תחלה דבריו שלפי הרבה
 חיכך דבר ענה ולא שתק קמח פוד כ״ט היה ואח״כ שמורה חטים

 שאמר ע״א לדין דדמי י״ל וא״כ אמתלא. ונתן בא אח״כ רק
 מבואר הנה אך .שנאמן שותקים והבעלים יינך נתנסך לבעלים
 מה ואמר הכחישו ואח״כ שתק ואס א׳ סעיך קכ״ז סי׳ בשו״ע

 בלבי ולחשוב להתיישב אלא שהודיתי בשביל לא תחלה ששתקתי
 והכי .זה בענין מועיל דאמתלא הרי נאמן אמת הוא אס לזכור

 ושתק כלום תחלה אמר שלא מה אמתלא נותן הרי בנ״ד נמי
 השק אותו שעירב האמת לגלות רצה ולא אנשים כמה שהיה מפני

 לגלות רצה שלא והטעם שמורה ולא מצה שהוא להמו״ז שאמר
 יקנא שלא גופני שגנורה הרכה לו שיש שונאו שהוא המו״ז לפני

 סי' נדה כהל׳ ועיין מהשמורה ההכנסה אל שואך הוא כי כו
 אמתלא שנתנה כאשה רמ״א מתשו׳ שהכיא ה׳ ס״ק כש״ך קפ״ה

 ואך .טוכה אמתלא דהוי הרע עין משוס אני טמאה שאמרה
 פעס עוד להגיד והוצרך החטים מסכום נחסר הזה כפעם שגס

 מכמה שהוא מה עניניו ככרור זוכר שאינו יהא אפי׳ מ״מ ג׳
 ששתק אח״כ אמר אם מ״מ שכחן שהוא שנראה כו שראיתי עניניס

נו ?"י ר״א
 כל אך .אמתלא הוי זה גס האמת לזכור צריך שהיה תחלה

 הטוחן דברי אמת שאס הדין היה אס לומר צריכים אנו זה
 האמת אם שאפי׳ כע״ה שכררנו כיון אכל .נפסלת השמורה היה
 כלל צריכים אין א״כ השמורה לפסול אין מ״מ הטוחן שאומר כמו
 החטים כדק שהוא כפנינו לו אומר שהמו״ץ כיון י״ל אך .לזה

 .המחומציס נגד כיטול כדי כהם מצא ולא מאלאטנע השירע
 וכעה״ב יינך נתנסך כמו זה הרי א״כ מיכחישו ואינו שותק והוא

 כיטול ע״ד ששותק דמה י״ל אמנם .לאסור העד דנאמן שותק
 חטים אותן שערב להודות רוצה אינו דהוא משוס היינו המצומחיס

 אחר השמורה יקנו שלא לו היזק גורס היה כזה כי הרב שאסר
 כלל עירב שלא וכל מכל להכחיש רוצה ע״כ אותה אסר שהרב

 מן שהכיאו הפראכע על שאמר שממה ואך .החטים אותן
 עשר הששה מן שזה המצומחיס כנגד ס׳ כה נמצא שלא הטחינה

 לו שאסר החטים אותן החזיק היא שגס מוכח א״כ שכירר פונט
 כזה גס נאמר הנה המצומחיס מהן לכרר שהוצרך לחמך הרב

 לו שאסר החטים מן שעירב הענק כל להכחיש שרצה שמאמר
 שבירר הזה הענין כל מלכו כדה היזק לו יגרום שלא ככדי הרב
 הרכה מצומחיס חטים כהס שנמצא ומהגס .חטים לטרות הט״ז

 קלים שהם החמוצים החטים שדרך השעטראווקע מחמת שזה י״ל
 כאמת שהיה אחד שק אצלו שהיה אפשר או למעלה להקפיא

:שמורה החטים לתוך ונתנו מהם וכירר מצומחיס הרכה

כ״כ לתרץ תיתי מהיכי כזה לפקפק יש אכתי אך )יג(
.אלו אמתלאות כעדו ולהגיד השו״ב של דיבורו ׳

הכעליס המכחיש עד לשאר דמי לא זה נדון הנה כאמת אמנם
עדות ע״פ הכא אכל .כודאי נאסר העד דכור עפ״י דהתס
 גנן קמח יותר לו שיש אח״כ שנודע אך נאסר אינו עדיין המו״ץ

 מה שמורה חטים שעירב לומר יש הלא ככך מה כי פוד 25
 הד״מ כשם הפ״ת שהכיא מנידון גרע ולא להמו״ץ הראה שלא

 ששחט להשוחטיאמר המכחיש שעד צריכים שאנו כ״א( ס״ק א׳ )כסי'
 שחטתי פלונית כשעה אומר השוחט אס אכל כהוגן שלא זו כהמה
 שעה כל כי זו כהמה שחטת לא ואומר מכחישו וע״א זו בהמה
 ההכחשה היתה דלא כיון הרי נאמן הראשון מידך ידי זזה לא פלונית
 כאן אין וה״נ .להכחשה חשכינן לא לאסור שרוצה כדכר ברורה

 מחומציס מחטים שהיא השמורה על עצמו מהרב ברורה הכחשה
 לו שאמר שמה להטוחן אמירתו לצרך צריכים דאנו ע״כ אלא

 הראשונים דכריו תפסי׳ ואי אמת הוא המחומצים החטיס שעירב
 שאמר שהתיר הפה הוא שאסר הפה הרי עיקר הטוחן לפני

 ס״ק א' סי' שחי׳ הל׳ וכפ״ת .מחוגנציס הי׳ ולא יותר שמכין
 לאחרי׳ ומכר כשרה תחלה שאמר בשוחט שכו״י מתשו' הביא כ׳

 .האחרונים כדבריו א״נ אגנתלא כלא אס טרפה אמר ואח״כ
 כלתי הי׳ שהחטיס אמר ולא אח״כ ששתק שתיקתו אין ה״נ וא״כ

 מחומצת שמורה שגנכר אח״כ מודה היה אס ואפי׳ כלוס מחומציס
 מהן ומכר כשרה תחלה שאמר למה אמתלא כלא כלום זה אין

 שאומר אלא כשרה שהשמורה עכשיו גס אומר שהוא הכא מכש״כ
 לפני תחלה שאמר כמה שלא אחרת אמתלא החטים ריכוי על

מלהשתמש כלל השמורה לאסור שאין הקלושה לע״ד ע״כ הטוחן
:לעז עלי׳ שיצא מאחר הידור משוס זולת כפסח כה

 לאסור יש אס הוא כזה עוד לעיין שיש מה אמנם )יד(
 דלכאורה והטוחן להמו״ץ להמאמינים השמורה

 אצלס נחשכת השירעמאלאטנע השמורה אותה להמו״ץ המאמינים
 הס וגם החמוצים לבטל ס' כה היה לא המו״ץ דכרי לפי כי לחמץ

 שלפי החטים אותן עירב שהוא השו״ב לו שאמר להטוחן מאמינים
 לפי״ז וא״כ השמורה של החטים עם מאומצים הי׳ הרב דכרי

 אך .השמורה להם נאסר הרי תרי ככי להם דמאמינים כיון
 מכחיש דע״א דהיכא אחרת כחשו׳ כיארנו כבר כאמת הנה

 שריא ולפי״ז .תרי כבי מאמינו אס אפי׳ נאמן אינו הממון לבעל
 אותן חושב לכדו שהוא מה מצד כי עצמו להמו״ץ אפי׳ השמורה

 שאנו אך השמורה לאסור אין לחמץ השירעמאלאטנע החטים
 השו״ב לו שאמר ממה יותר השמורה אטים שנתרבו יודעים
 מאמין שהוא ואך הטוחן שאמר מה בצירוך רק אלא כנ״ל.

להטוחן



משגת שו״ת 112
 אמר שלא מכחישו שהשו״ב מאחר בכך נאסר אינו מ״מ להטוחן

 מ״מ שותק שעכשיו ואך הרב שאסר החטים את שעירב כך לו
 חטים שטחן מפני וכי דאיסורא חתיכה שתיקותו בשביל נעשה לא

:לחמץ יחשב זה בשביל המו״ן לפני תחלה שאמר ממה יותר

ג תשובה
 מעדות הוא פסולו שעיקר השו״ב בנידון בשאלתו היפה נפשו

 והשוחט פגומים ומצאן הסכינין שבדק שאמר בנימין ר׳
 לפני המעשה את והעיד לביתו שבא עד בנימין ר׳ ושתק .שחט
 לדחות חשבתי ותחל׳ אי״ה דברינו בהמשך יובאו דבריו ויתר כת״ר

 עברתי מאשר אך מרדותי מחמת אי״ה החג אחר עד תשו׳ את
 במקום כי אמרתי השו״ב משחי׳ אוכל איננו כי וראיתי דבריו על

 שאלת בתשו׳ לעיין העניניס מיתר ופניתי להשיב מהראוי הזה
: תורה של לאמתתה לכוין לשון מענה אשאלה ומה׳ כת״ר

 אס בנימין ר' של בעדותו לדון אנו צריכים תחלה הנה )א(
 הי׳ ת״ר )נד:( בגיטין גרסי׳ והנה עדות. עדותו

 לו אמר ולא דאשכחי׳ כגון אכנר רבא כו׳ בטהרות עמו עושה
 אע״פ אמר ורבא ופירש״י לו ואמר אשכחי' הכי ולבתר מידי ולא

 קכ״ז סי' יו״ד ובשו״ע כו׳ דאשכחי׳ כגון וסיפא נאמן בידו שאין
 הראשון בפעם לבעל כן אמר ולא בידו אין אס אבל א' סעיף

 לו הגיד לא ואס ובהג״ה .נאמן אינו אח״כ לו ואמר שראהו
 לא למה אמתלא ואמר אח״כ לו ואמר שמצאו הראשון בפעם

 בשם שהביא שם בפ״ת ועיין .לדבריו לחוש יש בראשונה אמר
 מכבר יינך נתנסך לו שאמר המרתף שעל במשרת ע״ז סי׳ יאיר מוות
 .טובה לאמתלא זה שחשב מורא מחמת תחלה לו אמר שלא ומה

 לביתו בבואו ימים כמה אחר אלא תחלה אמר שלא בנ״ד והנה
 אמתלא בלא להאמינו שלא להנ״ל לדמותו לכאורה יש כת״ר לפני

 אביי דאמר אהא שכתב גיטין למסכת הר״ן בחידושי ראיתי אמנם
 באיסורין דנאכנן דקיי״ל דעלמא מע״א ומ״ש וא״ת נאמן שבידו כל

 פ׳3 קיי״ל דהא לי׳ אמר ולא דאשכהי׳ א״נ בידו דלאו אע״ג
 שאני פועל י״ל .כלל בהכי מפלגינן ולא דמהימן בקדושין האומר
 דכל אביי אמר ומש״ה לבעה״ב מיד להודיע עליו מוטל שהדבר

 א״נ ולפנל לטמא שבידו מתוך אלא מהימן לא מיד הודיעו שלא
 אלא פושע עצמו דמשיס משוס כלל מהימן לא פועל דמדינא ס״ל

 אלא ולבקשו לילך עליו מוטל ואין דמהימן ס״ל ורבא שבידו מתוך
 דאשכחי׳ היכא כל הלכך שיכנצאנו ראשונה בפעם לומר עליו מוטל

 הכי דאמרי׳ הוא פועל דוקא מיהו מהימן לא תו לי' אמר ולא
 בידו דאין אע״ג עליו מוטל הדבר שאין דעלמא בעד אבל

 או ראשונה בשעה נזכר לא דשמא מהימן לי׳ אמר ולא ואשכחי׳
 כתב האלה וכדברים .עכ״ל אמר הכי ולבתר לו להעיד רצה שלא
 פועל שאינו אמר דבעד מבואר א״כ .בב״י והובא הרשב״א בחי'
בנ״ד וא״כ נאמן לי׳ אמר ואח״כ לי׳ אמר ולא דאשכחי׳ אף

:עדות עדותו פועל שאינו

 אמתלא ואפי' עדות עדותו הוי לא דבנ״ד נ״ל מ״מ אך (3)
 דהנה .מהני לא נמי יאיר החוות של אמתלא כמו 1

 דשוי׳ משום מהימן לא דבפועל נראה והרשב״א הר״ן מדברי
 מקום בכג דאמרי׳ היכי כי עצמו על וא״נ .ופושע רשיעא נפשי׳

 א״נ מ״מ פושע אלא ממש רשע הוי דלא ואף .מע״ר אדם אין
 שורי רבע פלוני ע״א( )י׳ בסנהדרין נמי לן ואיבעי׳ .א״ע לקלקל

 או ממונו אצל קרוב 6^'' עצמו אצל קרוב אדם אמרינן מי מהו
 אמרינן דלא דפשיט ואע״ג .ממונו אצל קרוב אדם אמרי׳ דלמא
 א״נ קרוב דהוא עצמו דאצל מזינן מ״מ .ממונו אצל קרוב אדם

 רשע משוי׳ דלא אף א״ע גם בעדותו פוגם הוא אס בעדותו
 בעון איש באחיו איש וכשלו )כד.( בסנהדרין אמרי׳ והנה .ממש
 .למחות בידם שהיה לה ומוקי .זב״ז ערבים שכולם מלמד אחיו
 נקראת בה מיחה שלא מתוך )נה:( בשבת דאמרינן נ״ל נמי ומזה

ע״ר ר״א
 למחות לו שהיה מתוך כו' שלמה ייעש )נת( עוד ושם שמו. על
 הערבות מטעם והיינו . חטא כאלו הכתוב עליו מעלה מיחה ולא

 עבירה בעובר למחות דאורייתא חיוב דהוא מזה מבואר .הנ״ל
 בנימין דר׳ וכיון עמיתך את תוכיח הוכח דאורייתא מ״ע והוא

 מזה גדול פושע לך אין היי ושתק נבלה שאכלו ראה דבריו לפי
 אמתלא יגיד אס ואפי׳ מע״ר א״א בכלל והוי .לנפשו ופוגם

 בנ״ד מהני לא עננו שנסע השו״ב עם להתקוטט חפן היה שלא
 עם התקוטט שלא בשלמה זו אמתלא מהני היה דלא כמו
 מו״ה הרב הראני שוב .כנ״ל כו׳ שלמה ויעש כתיב ואפ״ה נשיו
 יו״ד מהרשד״ס בחשו׳ הדבר דמפורש מוהר״ג אבי' בשם חיים

:מע״ר א״א משוס זה בכגון דא״נ מ״ז סי׳

 עפ״י מע״ר א״א ממש דשייך לומר יש בנ״ד נ״ל ו^וד )נ(
 שז״ל י״ב ס״ק ל״ד סי' חו״מ יוסף ברכי בס׳ מ״ש *

 רשע נקרא אינו תעשה ואל בשב דבריהם של איסור על העובר
 ופסול רשע נקרא דאורייתא דבאיסור מזה משמע לעדות וכשר

 בס״ק דשם מאוד תמוה ולכאורה תעשה ואל בשב הוי אפי׳ לעדות
 לולב או סוכה מלעשות שהמונע דוכתא בשוס אשכחן לא כתב י׳

 דאס מבואר הרי מדרבנן אפי׳ שיפסול דאורייתא אעשה שעובר אף
 לחלק צריך וע״כ מיפסיל לא אדאורייתא אפי׳ תעשה ואל בשב עובר

 המעשה מניעת על האיסור חכמים בדברי או בתורה דהדבר דהיכא
 למשל כמו י״ב בס״ק לדרבנן דאורייתא בין יוסף הברכי מחלק בזה

 דאס לדרבנן דאורייתא בין חילוק יש שבזה חמן שהיית באיסור
 לא דרבנן בחמץ אבל .מדרבנן מיהת מיפסל דאורייתא בחמץ
 מצה כגון המעשה על החיוב דנאמרה היכא אבל כלל מיפסל

 לא שהעובר ביניהם חילוק אין מגילה ומקרא חנוכה ונר ולולב
 המחאה מניעת איסור בתורה שנזכר בנ״ד והנה .לעדות מפסיל
 דמפסיל י״ל שפיר הרע ויעש וכן באחיו איש וכשלו דכתיב בע״ע

 דרבנן איסור בעבד דאפי׳ נ״ל מע״ר לענין ומ״מ .לעדות מדרבנן
 ממ״ש לזה ראיה להביא ונ״ל אאמע״ר ע״ז לומר שייך וא״ת בשב

 שהקשו לאחרים שחב וכגון ד״ה בתום׳ )יט.( בכתובות הפנ״י
 לא הא יהושע הפני והקשה לי׳ מחיל בעי דאי במיגו ולהמני׳

 תשכן אל על דעבר רשע עצמו דמשיס משוס אמנה שטר לומר נאמן
 משמע דלכאורה סברא האי ל״ל דאביי לומר ודוחק עולה באהליך

 דהוי אלמא פרוע שטר לשהות דאסור בהא דפליג מאן דליכא
אאמע״ר. בזה שייך ואפ״ה תעשה ואל ובשב דרבנן איסור

:קבלה מדברי דהוי התס דשאני י״ל ומיהו

 דא״ל דכיון משוס קושיתו שם מתרץ יהושע הפני והנה )ל(
 אלא רשיעא נפשי׳ לשוי׳ נאמן מחיל בעי דאי מיגו

 מבוארת זו סברא באמת אבל .בסברא שם כמסופק שהוא שנראה
 פושע נפשי׳ לשוי׳ מהימן דלא דאע״ג הנ״ל והר״ן הרשב״א בחי׳
 אפי׳ מהני דמיגו אלמא נחמן ולפנל לטמא דבידו היכא מ״מ

 ראי׳ הנוב״י שהביא מה לדמות יש נמי ועפי״ז .דמע״ר במקום
 לאפרושי דהוי דהיכא להשיב( שרצה ומה )בד״ה כ״ג סי׳ בא״ע

 כהן דגיטין מהא רשיעא דמשוי אף להעיד נאמן מאיסורא
 נאמן מ״מ קדשיס לפגל הוא רשע שודאי אף נאמן בידו אס שפגל

 מי ממנו לאכול ירצה לא שאס בזה לדידי׳ להבא נפ״מ דלא אף
 דמ״מ אלא האיסור מן כהניס שאר להציל כוונתו אלא יכריחנו

 גוף אבל רשע שנחשיבנו מחמת לעדות עצמו לפסול נאמן אינו
 מהני לא דהתס הנ״ל ולפי עכ״ל שבידו מה ידו על נאסר הדבר

 הרשב״א מחי׳ כנ״ל לפגל ובידו הואיל מיגו דא״ל משוס אלא
 דהוי אף נאמן דאינו י״ל מיגו דליכא היכא א״כ והר״ן

:מאיסורא לאפרושי

 וכן והר״ן הרשב״א לשי׳ אלא אינו כ״ז באמת הנה אך )ה(
 אבל א׳( ס״ק קכ״ז סי׳ ש״ך )עיין ור״ת רש״י דעת י1

 היינו בידו דפי׳ שם( ש״ך )עיין והטור והמרדכי הרא״ש דעת לפי
 בידו דנתנו כיון אלא דנאמן הוא מיגו משוס ולאו לשמרו בידו

 אין מ״מ .שלו את לאסור נאמן ואדם עליו כבעלים הוי לשמרו
 דלא .רשע עצמו דמשיס במקום אפי' נאמן להיות מועיל זה

 השניס מן אחד שהוא או בהם נאמן שע״א ענינים משאר עדיף
דנאמן



משנת עו״ת
 כאמן דאין א״נ רשע עצמו משיס כי ואפ״ה התורה מן ־נאמן
 זה מעעה הנה דמינו מעעמא הוי אי משא״כ .עצמו על להעיד

 אן( ממונא לאפעורי מינו מטעם מהימן דהא כלל עדות בעינן לא
 מינו אפי' אמרי' פוסקים הרבה ולדעת .לעצמו לעדות דפסול
 שמעתתא בשב מ״ש להסביר נ״ל ובזה .מינו כללי עיין להוציא

 שלהם על נאמנים דבעלים דס״ל מאי דלפי ו׳( פ׳ ו׳ )שמעתא
 מקשי מאי א״כ איסורא אתחזיק וגס מעולם בידו היה שלא אף

 הספירה על נאמנת דאשה מהא ג:( ובניטין פח. )ביבמות התום'
 וצ״ל .בעלים מתורת ליה ותיפוק .איסורא אתחזק דהא וטבילה

 עצמם בשל ולא כספם בקנין אלא נאמנות להם אין דבעליס
 .טעם בטוב י״ל הנ״ל ולפי מובן לו אין זה דבר ולכאורה .עכ״ל
 וא״כ . עדות משוס היינו בידם אין ואפי' נאמנים דבעליס דהא
 אתחזק דבלא ואע״ג .להעיד יכול ואינו עצמו אצל קרוב אדם

 בעדות לומר דבעי כמו קרוב אפי' נאמן דהתם י״ל נאמן איסורא
 של ספק חלב של ספק אחתיכה דהוי מידי ע״א דנאמן אשה
 .עליה בעצמה היא נאמנת אשה בעדות והתס .דמהימן הוא שומן
 נאמנים שאין י״ל איסורא באתחזק אפי׳ נאמנים הבעלים אם אבל
 לגבי משא״כ קרוב הוא עצמו ולגבי קורבה פסול כאן יש אם

 מהימן שפיר ולכן קרוב הוי דלא )י.( בסנהדרין מסיק ממונו
 מהימן לא ודאי ע״ר דמשים במקום וא״כ .עדות מתורת בבעלים

 הנוב״י סברת מוכח שפיר הנה ולפי״ז בעלים. תורת משוס
 מההיא רשע עצמו משים אי אפי׳ מהימן מאיסורא דלאפרושי

 י״ל מאיסורא לאפרושי דהוי בנ״ר וא״כ . במקדש שפיגל דכהן
: זו שיטה לפי דנאמן

 ציון שיבת בספרו הנוב״י של בנו מהר״ש הגאון והנה (1)
 דמכה״ג ראייתו ודחה הנוב״י דברי הביא כ״ג סי׳

 דפגל דמנלן ועוד בפשפוש חזינהו דדלמא ראיה אין ביוהכ״פ
 דלא והר״ן הרשב״א מחי' למעלה המבואר לפי והנה במזיד.
 הוי לא אי דאפי' הנוב״י הוכחת א״ש .פושע נפשיה לשוי׳ מהימן

 אפי׳ הוי לא ביוה״כ שפיגל דכה״ג לומר קשה בודאי מ״מ מזיד
 מה שס דאמר יוסי דר' ליישב יש הראשונה דחייתו ונס .פושע

 ע״כ .ביוהכ"פ שפנל מכה״ג שס ומפרש האמינתו שהתורה אעשה
 דמהימן שפיר ומוכח .בפשפש ליה דחזינא למימר ליה ניחא לא

 נצבה נס קמה וא״כ .רשע עצמו דמשיס אף מאיסורא לאפרושי
 הגאון לדברי אחרת ראיה הביא ציו! שיבת ובעל הנוב״י. ראיית
 בראשונה דתני דמתני׳ הגמ׳ מוכח )צא.( מנדרים והוא נוב״י

 כתובתה ונוטלת יוצאת לך אני טמאה שאומרת אשה אומרים הי'
 וכשאומרת בא״י דאי נאנסתי שאומרת כהן באשת מיירי דמתני׳

 בנמ׳ הוכיח לא ואמאי .כתובה לה אית ומי .ברצון שנבעלה
 א״א והא מהימנא מי ברצון שזינתה שאומרת מיירי דאי בפשוט
 לשוי' נאמנת מאיסורא לאפרושי דעכ״פ מזה ומוכיח עכ״ל מע״ר
 הקלושה ולענ״ד . מאיסור בעלה את להציל היינו רשיעא נפשיה

 )כה.( ביבמות דהנה .אחד ביישוב אלו הוכחות שני ליישב יש
 וגרסי' כו׳ אשתו תנשא לא הרגתיו אומר יהודה ר׳ במתני' איתא
 גזלן אשה לעדות כשר דדבריהס גזלן מנשה ר' אמר בנמ׳

 יהודה כר׳ דאמר מנשה ר׳ נימא אשה לעדות פסול דאורייתא
 הכא דרבנן וטעמא לרבנן אפי׳ דאמרי אנא מנשה ר׳ לך אמר

 עצמו משים אדם ואין עצמו אצל קרוב אדם רבא דאמר כדרבא
 משים דחדס אלא דרבא ל״ל יהודה דר' משם מוכח הרי . רשע
 עדות דבעינן היכא רק כנעשה אותה על לו ומהמנינן רשע עצמו
 דרבא מלתא וא״כ נאמן הכנעשה על אבל .לעדות פסול הוא

 אף במקדש דפיגל דס״ל יוסי דר׳ י״ל שפיר והשתא היא תנאי
 יהודה כר׳ אתיא רשע עצמו ומשים פגול הוי בפשפש חזנהו דלא

 כדחיית ס״ל מע״ר דא״א וס״ל יהודה דר' עליה דפליגי ורבנן
 משוס מהימן לא מזנהו דלא היכא אבל בפשפש דחזנהו הגמ׳
 בנמ׳ דהתס ציון השיבת הוכחת נמי מיושב ובזה .מע״ר דא״א

 דס״ל דאמרן הא יוסי ור׳ יוסי כר׳ מתני׳ מוקי )פב.( דנדריס
ולא .מע"ר >(")( כרבנן דקי״ל מאי לפי אבל דמע״ר יהודה כר'

: דנדריס מסוגיא מידי מוכח
גבי התם גס דלכאורה שיחתי לפרש צריך חני עדיין אך (7)

 מהמנינן ואיך פגול הקרבן לעשות הוי עדות נמי פגול 1

נז "־י ר־א
 דמי לא באמת מיהו . רשע שהוא לו מאמינים שאנו אחר ליה
 האשה את להתיר לעדות אנו צריכים הרגתיו גבי דהתס כלל

 .תנשא לא לעדות ופסול הוא דרשע וכיון א״א מחזקת ולהוציאה
 היה לא ומעולם קרבן לעשותו בא דהוא פגול גבי התם משא״כ
 הכהן פנלו שמא להסתפק ראוי היה קרבן ובכל .קרבן בחזקת

 הכא אבל .פגלו ולא הוא שכשר בחזקתו הכהן מעמידין שאנו אלא
 כלל צריכים אנו אין שוב לו מאמינים ואנו שפגלו אומר שהכהן
 לפסול לן סגי מכשירו דאינו מכיון רק הקרבן לפסול לעדותו
 שאין אדרבה אלא עדותו מטעם ולא ממילא פסול דהוא .הקרבן

 שכתבנו יוסי ולר׳ יהודה לר׳ דוקא היינו מיהו .להכשירו עדות כאן
 ולפי לרבא אבל מע״ר אדם דס״ל יוסף וכר' יהודה כר׳ דס״ל
 נאמן אינו א״כ מע״ר וא״א עצמו אצל קרוב דאדס דקי״ל מאי
 כשר שכהן בחזקתו הכהן נשאר ואכתי .שפיגל דקאמר במאי כלל
 נאמנת דהוי דנדרים במשנה לך אני טמאה וגבי .פיגל ולא היא

 דזהו משים היינו למעלה כמ״ש יוסי ולר' יהודה לר' ברצון לומר
 כמ״ש דאיסורא חתיכה אנפשיה דשוי׳ עצמו את לפסול בכלל

 כמ״ש יהודה לר׳ מהימן ולזה אבל( ד״ה )סג: בכתובית התוס'
: הסמוך בס״ק

 כדברי נאמר דאס .הס מוכרחים הנ״ל דדברים ונלע״ך )ח(

אפי׳ נאמן מאיסורא לאפרושי דכל הנוב״י ׳
 מהא לי יקשה רשע עצמו משים אס ואפי' עדות דבעי היכא

 אמר יהודה ר׳ לפני שבא באחד מעשה )מז.( ביבמות דאמרי׳
 .כו׳ א״ע לפסול אתה נאמן לו אמר עצמי לבין ביני נחגיירתי לו

 דאיסורא חתיכה נפשיה דמשוי במילי דוקא היינו התוס׳ וכתבו
 ב׳ פ׳ סוף לעיל כדפריש פסלה לא כהן בת על בא אס אבל

 משוס בעדותו א״נ מאיסורא לאפרושי דהוי אע״ג הרי עכ״ל
 רשע שהוא לו מאמינים אנו דאס הרי .רשיעא נפשיה דמשוי

 נאמן דכהן הנוב״י לדעת אמרי' איך וא״כ לכלום בעדותו א״נ
 צ״ל ע״כ אלא .הקרבן את בעדותו ולפסול רשע עצמו לעשות
 דהוא ליה מהמנינן ולהכי כנ״ל כלל עדות בעינן לא דהתס משוס
 אבל .כנ״ל פסול והקרבן .וכנ״ל יהודה כר׳ ס״ל יוסי דר׳ רשע
 כלוס עדותו אין מאיסורא לאפרושי הוי אפי׳ עדות דבעינן היכא
 ושקורי כלל וא״נ רשע עצמו משים אדם דאין משוס לרבא לכ״ע

 דהוי נאמן .כוותיה יוסי ור׳ לר״י דס"ל יוסף ולר׳ . משקר קא
: כלום עדותו ואין רשע

 לר' הנה מ״ש דלפי בזה עיון מקום לי יש עדיין אך )ט(
 דשויי׳ במידי .רשיעא גפשיה לשויי׳ נאמן יהודה ׳

 בגר וכמו לך אני טמאה באומרת כמו דאיסורא חתיכה אנפשיה
 אדם ס״ל יהודה דר׳ משוס והיינו .ישראל בבת א״ע שפוסל
 דאינו מע״ר וא״א עצמו אצל קרוב אדם דקי״ל לדידן וא״כ .מע״ר
 לא נמי דאיסורא חתיכה אנפשיה בשויי׳ אפי׳ א״כ כלל נאמן

 וז״ל אבל( ד״ה )סג: בכתובות מפורש כתבו התום׳ והלא מהימן
 מטעס להתירה נראה אין לך אני טמאה דבאומרת נראה וכן

 והתם דאיסורא חתיכה אנפשיה דשויי׳ כיון מירכם הוי דאירכוסי
 אנפשיה דלשויי׳ מוכח א״כ שם התום' כמ״ש ברצון הוי מסתמא

 והמרדכי .לדידן אפי׳ רשע עצמו לשוס נאמן דאיסורא חתיכה
 מע״ר דא״א בחו״מ )"ו בסי' בד״מ והועתק בורר זה בפ׳ כתב
 כההיא קמערים אערומי דאמרי׳ הרבית את אשיב יאמר אס אפי׳

 עצמו להתחייב דאפי' אלמא כה.( )סנהדרין כו׳ דטבחא עובדא
 מ״ר סי' בתשו׳ ורמ״א . מע״ר אדס אין דקי״ל לדידן א״נ בממון

 יהודה ר׳ לפני שבא %(ח~ מעשה החולץ בפ' גרסי׳ וז״ל כתב
 נאמן למה וא״ת ובמרדכי כו׳ עצמי לבין ביני נתגיירתי ואמר

 לפסול בעי לא דהכא וי״ל עצמו אצל קרוב אדם הלא עצמו על
 ואי .עכ״ל היטב ולהתגייר להכשיר רוצה הוא אדרבה א״ע
 היה לא דאיסורא חתיכה אנפשיה לשויי׳ דנאמן להמרדכי ס״ל הוי

 המרדכי דברי גס ומיהו .א״ע לפסול בעי דלא הטעם לכתוב לו
 הא עצמו אצל קרוב מאדם יהודה לר' פריך מאי להולמם קשים

 בודאי וא״כ רשע עצמו משים דאדס יוסף כר׳ ס״ל יהודה ר'
 היה ולכאורה . דאיסורא חתיכה אנפשיה ולשייי׳ א״ע לפסול נאמן
ר׳ וכן יוסף ר׳ ובין רבא דבין ס״ל דהתוס' לומר מזה נראה

יהודה טו
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 וחין עצמו אצל קרוב דאדס ס״ל בפלונתייהו דפליני ורבנן יהודה
 )כה: ביבמות התום׳ ממ״ש ברור ג״כ נראה וק רשע עצמו משים

 מטעם לאו דהתס י״ל ומיהו יהירה( כר׳ דאמר יוסף ר׳ לימא דיה
 מדברי מוכח וכן כו׳. עצמו אצל קרוב אדם דהא נאמן עדות

 שכתב יהודה ר׳ לפני שבא דנר במעשה דהמולך בההיא הרא״ש
 אלא מע״ר דא״א משום עליה שבא ישראל בת לפסול נאמן דאיט

 דפי' הרי .דאיסורא חתיכה אנפשיה דשוי׳ משוס עליו לאוסרה
 רבא שבין והפלוגתא . מע״ר דא״א יוסף כר׳ דס״ל יהודה לר׳ נס
 ואמת .דיבורא בפלנינן הוא ורבנן יהודה לר' בין וכן יוסף ור׳

 פלגינן רבא בדברי )ט:( בסנהדרין נזכר דלא כן לומר מאד שדחוק
 פליגי דלא הנ״ל ולפי .כו' עצמו אצל קרוב אדם אלא דיבירא

 א״כ דיבוריה בפלנינן אלא עצמו אצל קרוב דאדס בהא כלל
 ורא״ש התום' דברי משמעות מ״מ .הספר מן חסר עיקר יהיה

 אנו מעידן ד״ה )ב. במכות התום׳ מדברי אמנם .כן מוכיחים
 לחייבו יכולים איך שהקשו כן לומר א״א גלות( שחייב פלוני באיש
 במציעא חלב אכלת ,גב כדאמר הייתי מזיד לומר יכול והא גלות
 איך שם הקשו דהתום׳ לק״מ שם התום׳ לפמ״ש ולכאורה )ג:(

 וא״ר תשו׳ דעושה ותירצו מע״ר א״א הא הייתי מזיד לומר נאמן
 צ״ל ע״כ אלא .רוצח גבי הכא שייך לא וזה לעזרה חולין להביא
 מע״ר אדם דאין כוותיה דקי״ל דרבא אליבא התום׳ כתבו דהתם

 אדם דס״ל יוסף דר׳ אליבא עכ״פ ממתני׳ התיס׳ הקשו ובמכות
 ק״ד ס״ק מיגו בכללי כתומים עיינתי שוב רשע. עצמו משים

 של ותירוצו כנ״ל דמכות התיס' על שתמה מהרש״א בשם שהביא
 למעלה כמ״ש נראה דמכות התום׳ מדברי וא״כ כנ״ל הוא התומיס

:לא אי מע״ר אי פליגי ור״י דרבא

 דהנה הנון בישוב בע״ה דמכות התום׳ דברי ליישב יש אכן )י(
 מזיד ופריך כו' למזיד פרט בשגגה ת״ר )ז:( במכות 1

 אומר ופריך מותר לאומר פרט רבא אמר הוא קטלא בר פשיטא
 רבא ומשני מזיד קורהו הוא והחיך ופירש״י הוא אנוס מותר
 היינו דברייתא מזיד וא״כ .למזיד קרוב מותר אומר אומר שאני
 ושבת חלב נבי והא הקשו אלא בד״ה שם והתום׳ מותר אומר

 ותי׳ .העכו״ם לבין שנשבה בתינוק וחייבי; שנגה בשניהם דכתיב
 והשתא .מותר אומר למעוטי יתירה בשגנה דכתיב הכא דשאני
 לומר יכול והא גלות נבי התום׳ שהקשו דמה בע״ה שפיר מיושב

 דקתני דפטור מזיד דהא מותר אומר דהיינו י״ל הייתי מזיד
 דהתם תשובה דעושה אחלב שס שתי׳ מציעא ובבבא .בברייתא

 בחלב מותר אומר דהא מותר אומר היינו הייתי דמזיד לומר א״א
 והרש״ל מהרש״א מחלוקת שזה עיינתי שוב התום׳. כמ״ש חייב
 מלות מהתוס׳ שם מחק דהרש״ל )כה:( ביבמות התום׳ דברי בפי׳

 התוס׳ לדעת דס״ל משוש והיינו עצמו" אצל קרוב אדם "דהא
 א״ע קרוב אדם אמרי׳ אי בזה רק הוא ורבא אביי דמחלוקת

 רשע עצמו ומשים הכי אמרי׳ דלא או רשע עצמו משים ואין
 בפלגינן הוא ורבא אביי דמחלוקת התום׳ בדעת ס״ל והמהרש״א

 משוס רשע עצמו משיס אדם דאין מודו כ״ע בזה אבל דיבורא
 אדס דהא אלו מלות בתום' שס וגרים .עצמו אצל קרוב דאדס

:עצמו אצל קרוב
 קשה מע״ר דא״א מודים דכ״ע המהרש״א לשיטת והנה )יא(

 דשוי׳ משום לפסול לר״י נאמן אמאי ביותר
 עצמו את לפסול אפי׳ מע״ר דא״א כיון דאיסורא חתיכה אנפשיה

 יש המהרש״ל לשיטת מיהו אך .המרדכי וכקושיית יכול אינו
 טמאה לומר נאמנת דהיא כתובות מתום׳ לנו שהוקשה מה ליישב

 ונא דאיסורא חתיכה אנפשיה דשוי׳ משוס דנדריס בההיא לך אני
 בשיבת כמ״ש די״ל מירכס הוי אירכסי משוש אותה מתיריש הי'
 טמאה האומרת שותות לא ואלו מסוטה הנו_״י לדחות-ראיית ציון
 היא כבר יחיד איסור על ועברה ונסתרה לה שקינא דכיון לך אני

 בעלה לה קינא אשר הזה האיש עש שנתייחדה היחוד על רשעה
 דבעי הם' מדברי דמשמע ואע״ג שזינתה טיבא רגלים ותיכא
 לדבר רגלים דאיכא וגס רשיעא היא שכבר הטעמים שני צירוף

 יחוד אאיסור דעברה זה טעם דמשוס י״ל מ״מ . לה דקינא
 מ״ש עפ״י והייט .דאיסורא חתיכה אנפשה לשוי׳ נאמנת לחוד

 דחזקה א״ג פושע או במזיד שפיגל דכהן אההוא בחי׳ הרשב״א

 שקלקל או 'שפשע עצמו על להעיד כמיניה כל ולאו זהיר מיזהר
שנתיחדה ידעי׳ ברצון אני טמאה שאמרה באשה וה״נ כו'

דקי״ל מאי לפי טמאה לומר א״נ אזי דיבורה עפ״י אלא עמו
 ולכן ע״ר דמשיס כנ״ל היא יוסי ר׳ דנדריס ומתני׳ מע״ר א״א
 בנמ׳ כדמוכח נאמנת היתה ברצון אפי׳ אני טמאה אמרה אס

 ועברה שנתיחדה דידעינן דנדריס בההיא אבל .ציון השיבת כמ״ש
 נפשה לשוי׳ נאמנת ושוב שלה חזקה איתרע א״כ יחוד איסור על

 . חתיכה אנפשה דשוי׳ בכתובות התום' שכתבו וה״ט .רשיעא
 נאמן גווני דבכל מהרש״א שיטת לפי נס ליישב שיש נ״ל עול

 דנאמן מלב גבי בב״מ התום׳ כמ״ש דאיסורא חתיכה אנפשה לשוי׳
 דעת וכן תשובה דעישה י״ל וה״נ תשובה דעושה מזיד לומר

: בנוב״י שם השואל
 חתיכה אנפשיה לשוי׳ נאמן אס שיהיה איך עכ״פ )י□

 לכ״ע דנאמן או .ור״י יהודה לר׳ רק דאיסורא
 ורש״א הרש״ל בפי׳ תלוי שזה דאיסורא חתיכה אנפשיה לשוי׳
 דהחולץ התום׳ מדברי מוכח מ״מ הנ״ל דיבמות התום׳ דברי

 בגר כמו מאיסורא לאפרושי דהוי אף א״נ לאחרים לאסור דעכ״פ
 וזה .עצמו על לאוסרה דנאמן אף כהן בת לפסול דא״נ שס
 פושע עצמו לעשות שא״י פשיטא בנ״ד וא״כ .בע״ה וברור נכון

 מהני לא אמתלא ואפי׳ .לאחרים השו״ב שחיטת את לאסור
 :ב׳ אות למעלה שמבואר כמו

 האמתלא שקיבל יאיר דחוות בההיא יקשה לפי״ז וא״כ )יג(
 דהתס משוס בעדו להליך יש ואולי .המשרת של ”

 יוסף הברכי בשם הבאנו וכבר .יינם סתם דרבנן איסור הוי
 רשע הוי לא דרבנן באיסור תעשה ואל בשב עבר הוא דאס

 קבל ולכן .מע״ר דא"א זה לענין אפי׳ רשע הוי דלא וי"ל .כלל
 בנימין ר׳ אין דאורייתא נבלה איסור דהוי בנ״ד אבל .האמתלא

 אכילת שראה רשע עצמו להשיס באמתלא ואפי׳ כלל נאמן
. שלו כשרות אחזקת בנימין ר׳ ואוקי מימה ולא ושתק נבלות

:במידי השו״ב לקלקל וא״נ

 זו הלכה בעמקי כת״ר מתר כבר הכחשה בנידון והנה )יל(
 מקום לזולתו הניח לא שכמעט עד ישרים בדברים

 ר׳ הנה .דברים חידושי איזה בע״ה בזה נ״ל מ״מ .בו להתגדר
 .כמגירה פגומים שהם ומצאן הסכינים כל שבדק אמר בנימין
 הקצה אל הקצה מן פגימות מלאים שהס משמע לכאורה זה מלשון
 אבל פגימות איזה בהן דמצא די״ל בהדיא כן פירש שלא כיון ומ״מ
 הפחות לכל או בסכינים מלק היה דבריו לפי דאפי׳ אפשר מ״מ

 סי׳ בשו״ע המבואר לפי י״ל וא״כ .פגום היה שלא אחד בסכין
 שלא אף הבשר כשר דבדיעבד ט״ו ס״ק שס בש״ך י׳ סעיף י״ח

 דשרי בשו״ע מבואר הדחק ובשעת הפנימה. על מטלית כרך
 אמר שהשו״ב ואף : הפנימה על מטלית כריכת ע״י לכתמלה לשמוט

 שהיה הוא יודע בו ששחט שהסכין בנימין ר׳ דברי את בהכחשתו
 מ״מ .פגימה שוס בלא לגמרי כשר שהיה מזה דמשמע כשר

 ששמט הסכין שמקום שכוונתו ואמרי׳ .דיבוריה מתרצינן זה בכגון
 בו נשאר מ״מ פגימות איזה בהסכין שהיה אף כשר היה בו

:בו לשחוט הראוי בשיעור חלק מקום

 והנה דיבוריה מתרצינן אי עיון מקום בזה יש הנה אך לטו(
 אומר והוא אכל אומרים שנים )יא.( דכריתות בהא

 הייתי מזיד לומר ירצה אם ומה לר״מ חכמים לו ואמרו אכלתי לא
 דאמרי׳ משוס דרבנן טעמייהו אי בנמ׳ שם וטרי ושקיל כו'

 מינו הוי והא בתום׳ והקשו הייתי מזיד אמר בעי דאי מינו
 דיבוריה דמתרצינן היינו דהכא מינו דפי׳ ותירצו עדים במקום

 הרי .במזיד אלא בשוגג אכל שלא כוונתו אכלתי לא דאמר דהא
 לא דמשמעות .דבריו כמשמעות דלא אפי׳ דיבוריה דמתרצינן

 אבל שונג אכל שלא לפרש אנו וצריכין כלל אכל שלא היינו אכל
 לשקר לי מה בד״ה התום׳ כתבו )לא.( ובב״ב במזיד אכל באמת

 עדים במקום הוי אמאי לרשב״א תימא אמרי׳ לא עדים במקום
 טענינן דהא מאבותיו שלקחו ונאמר אחד יום הי' אבותיו של נימא
 אבותי של מעולם שהיה משמע אבותי דשל ר״י ואומר כו' ליורש



משנת שית
 דבריו דמשמעות היכא לדיבוריה מתרצינן דלא משמע א״כ
 ענף ב׳ שירש מינו דיני על יוסף שורש בס׳ ראיתי והנה .כן הוי
 משוס דיבוריה מחרצינן לא בב״ב דהתס ותירץ זו קושיא שהביא ג׳

 נבי התס משא״כ בהדי׳ טעין לא אמאי הוא דהכי איתא דאס
 נפשיה אינש משזי דלא במזיד שאכל ברצון אומר שאינו חלב אכל

 ברצין אומר אינו בודאי בנ״ד וא״כ )נ.( בקדושין כדאמרי׳ רשיעח
 כתבו נמי וכה״ג .מטלית ע״י או בסכין הכשר במקוס ששחט
 בא״י דאכתי שהקשה ואבע״א ד״ה סוף )ט.( בכתובות התום'

 מוכת ספק ס״ס איכא נמי שנים נ' מבת פחותה אבי׳ שקדשה
 הויא היא עץ דמוכת איתא דאס וי״ל וכתבו באונס ספק עץ

 להסתפק אין טענה ומדלא אונס בביאת כמו בכך גנאי דאין טוענת
 במ״ע אבל כך לטעון דבישה משוס באונס דמספקינן הרי .בכך

שחט שמא לספק דיש ודאי בנ״ד וא״כ .מספקינן לא בושה דאינו
:כמובן ברצון זה דבר טוען ואינו .שבסכין הכשר במקום

 הראנ״ח דברי עפ״י לעד״ה בנ״ד היתר צד יש עוד )טז(
 מינו אמרי׳ דלא דקי״ל דאף מינו בכנלי הובא

 והבע״ד זא״ז מכחישות עדיס כיתי שני אם מ״מ עדים במקום
 מדברי הראנ״ח על הקשו האחרונים והנה .נאמן מינו לו יש

 האחרונים דיה" בתום׳ שם שהקשו רבא( ד״ה )עב: ב״ק התום׳
 תירוצים שני ותי׳ .בנזלנותא לקמאי פסלו בעי דאי במינו נאמנים

 .זה יטעון לא זה לטעון שירצה דמה אמרי׳ לא בשנים דמינו א׳
 יש שהרי עדים במקום למינו מינו האי דמי דקצת נראה ועוד

 עם עדים כן כמו שיש ואע״פ להכחישה מינו האי כנגד עדים
 עדים הי' שאס מעדים מיגו עדיף דלא כלום בכך אין המיגו

 כמאה תרי דהא אלו להכחיש כח להם היה לא לאלו מסייעים
 הראנ״ח דין הראשון לתי׳ בשלמא והנה התום' טכ״ל מאה וכש״כ

 מיגו אמרי׳ לא אזי מינו להם יש העדים אס שייך זה דכל א״ש
 שפיר מינו לו יש דין הבעל אס משא״כ בשנים מינו דהוי כיון

 לבע״ד או לעדים הוא המיגו אס לי מה השני חי׳ לפי אבל אמרי׳
 מועיל לא עדים שני עוד יש ואלו מעדים עדיף המיגו אין עכ״פ
 כתב דהראנ״ח ותירצו .המיגו מהני לא וה״נ כמאה דתרי כלום

 והשורש עיקר לו נראה שהיא הראשונה התום׳ סברת כפי סברתו
 הביאו לא )יח:( בכתובות דהתום׳ להראנ״ח ראיה הביא יוסף

 אחד דעד דהיכא ונ״ל .עיקר דהוא אלמא הראשון תירוצם רק
 .דנאמן מהם לא׳ מינו יש שאס מידים כ״ע אחד לעד מכחיש
 סברת ואפי׳ בא׳ מיגו דהוי ליתא ודאי הראשונה התום׳ דסברת
 מעדים עדיף לא דמיגו ק״ו דמכח בנ״ד ג״כ ליתא השניה התום׳

 לענין אלא ק״ו האי אמרי׳ לא דע״כ .המיגו הכא למדחי ליכא
 מהני לחד לסייע אחרים עדים שני הי׳ אם דאז עדים כיתי שני
 באמת הי׳ אילו ע״א בהכחשת משא״כ למינו וק״ו מהני היה לא

 בטל וא״כ אחד עד נגד דמהני פשיטא לסייעו אחד עד עוד
 דעכ״ס בנ״ד וא״כ ;מהני מיגו דגם שפיר לומר ויש .הנ״ל הק״ו
נגד מהני וא״כ אחר בסכין ששמט לומר מיגו להשוחט היה

:בנימין ר׳ של עדותו
 שלא היה בנימין ר׳ דעדות מטעם בזה לצדד נראה טןך )י)(

וכתב .בזה נזהר כת״ר כי האומנם .בע״ד בפני ׳
 ולא קיימינן דבאיסורין בע״ד בפני שלא שהעיד בזה לומר שאין
 זה ללמוד א״צ לעדות כשרים קרובים דהא בפניו עדות בעי

 ה׳( )סי׳ אשכנזי בצלאל ר׳ בחשו׳ מפורש הדבר מהקישא
 מאיסורא לאפרושי דהוי כיון דמלתא וטעמא .מרדב״ז כן שהביא

 מע״ל דבעי מאי לפי נ״ל אמנם יעוי״ש נינהו הדין בעלי כ״ע
 .חברות דברי שיקבל עד זמן איזה על עכ״פ השו״ב את להעביר

 אי עדים פיסול בענין והוא אחרת בפנה בזה נגענו הנה שוב
 הוא הרי משחיטה לזמן שיפסלנו מה כי לא או בפניהם דוקא בעי

 שהריב״ש אף והנה .עדות משאר גרע לא דשחי׳ מעדות פוסלו
 שלא מקבלים עדים לפסול דגם ס״ל ל״ח סי׳ חו״מ בב״י הובא

 ע״ב( )סי׳ כנגדו ראיות להביא האריך הנוב״י מ״מ . בפניהם
 והאריך . הריב״ש על חולקים המפרשים דכל הכנה״ג דברי והביא

 שנס וכתב הריב״ש על ויסמוך דסמכא דלאו אינש לייתי דלא
 זה כל עי״ש בעלמא לסניף שכתבו אלא ע״ז סכוך לא הריב״ש
ר׳ עדות מהני כת״ר דלדעת כיון אומר אני ומעתה .בנוב״י

נח יו״ד חא
 מכח בהיתר לדון יש הבשר על נס שוב משחיטה לפוסלו בנימין

 בצלאל ר׳ בחשו׳ וכמ״ש השו״ב בפני שלא ר״ב עדות שנתקבל
 בע״ד בפני שלא עדות מקבלים איסורין דלענין דאע״ג שם אשכנזי

 עדות הקבלת מהני לא דממונא דררא בהדי' פתיך '6 מ״מ
: האיסור לענין אפי׳ בע״ד בפני שלא

 דיני לכל א״צ דשו״ב שכתב דבריו בסוף עיינתי ב1ש )יה(
 גמירה עדות הצריכים הדברים דבכל משוס עדות

 .קכ״ז בסי' כמבואר קרובים מדנאמנין וגס .אומדנא יועיל לא
 ומה .השו״ב את לפסול נאמנים קרובים שיהא מצאתי לא באמת
 לא דא״כ דמוכח אומדנא וכן .נאמנים דקרוביס מהא שפשוט
 ור״ע דר״ט בפלונתא יענה מה לי תמיהא .עדות דיני כל בעינן
 ופסולין קרובים והלא .בדו״ח נשים עדי בודקין יבמות בסוף

 . אומדנא רק הוי דלא תומו לפי מסיח ועכו״ם להעיד כשרים
 בחרא לאו עדות דיני דכל אלמא .דבודקין לר״ט ס״ל ואפ״ה

: ממיתינהו מחחא
. השו״ב של אמתלא כת״ר ודחה .אחר י ׳ סכין עמדי שהיה שכחחי ואמר חזר אשר ובטני) )יט(
 עמדתי אלו דברים על בעברי הנה )ו.( דמציעא בסוגיא שם ופלפל

 בדברים בתשו׳ פלפל אשר מכל הוא שונה הזה הפלפול כי משתומם
 האלו הדברים אין וכאלו .הדרוש דרך אחז וכאן .וברורים ישרים

 דהתס כלל דמי לא ובאמת .הפלפול יתר כל מכותב נאמרים
 בנדון וכן שבועה מם׳ פרשי ולכן האמת היפך אומר הוא בסוגיא

 האמירה דאין בנ״ד משא״כ .האמת להגיד מכוין דהנשבע הט״ז
 ולא הפועלת היא והמעשה היתר ולא איסור לא כלום פועלת

 הנה .ח׳ ס״ק ל״ד סי׳ מש״ך הביא ואשר .אתמהא .האמירה
 הי׳ עכ״פ דהתס .בו עסוקין שאנו הדין מוצא אינו ג״ז באמת

 או כך אומר אס באמירתו איסור שוס ליכא ובנ״ד להבא שבועה
 האס כו' דאיכש עליה רמיא דלא מלתא בכלל הוי ובאמת .כך

 מהכיס או מהתיבה או הסכין לקח מקום באיזה לזכור מחויב
 צריך אין שוב כשר בסכין ששחט וזוכר יודע שהוא וכיון שבבגדו

 לד: ובשבועות לט. )ב״ב מקום בכל דאמרי׳ להא ודמיא לזכור
 ועיין אדעתיה לאו דאינש עליה רמיא דלא מלתא כל מגי( מא:
 דבדיקות הכחשה כו׳( בבדיקות ד״ה )ט: סנהדרין רש״י ג״כ
 האי כולי למבדק אדעתייהו סהדי רמו דלא היא הכחשה לאו

 כשרה בבדיקות זו את זו המכחישות דעדות קי״ל ובד״מ עכ״ל
 כדמשמע מד״מ עדיף לא ואיסורין )ל:( סנהדרין בש״ס כמבואר

 על דהבא דמי נפשית כדיני ד״ה ברש״י )קכב:( יבמות בסוף
 והיינו כד״מ הוי דבמיתה לאו דאי משמע בחנק. איש אשת
אדעתיה ולאו דאינש עליה רמיא דלא רש״י שכתב כטעם ע״כ

• :א׳( ס״ק ל״א )סי׳ סמ״ע עוד ועיין

 מכל דעתי לפי כלום אינה בנימין ר׳ עדות כי דבר סוף )כ(
 מצד כת״ר כתב ואשר .למעלה הנאמרים הטעמים

 בעד להמליץ יש אמת( אינו להקל בשמי שהוגד )מה ד״ח הקבלת
 היה ד״ח שהקבלת וגס .לשונאו כת״ר את שחשב שמצד השו״ב
 כי ד״ה )סט: ב״מ חוס׳ ועיין .הדין מן שאינו חשב ע״כ בכפי׳

 בכלל זה ואין .לו ונותנים כותבין כפייה ע״י דאם כו׳( גוונא האי
 כ״ג( ס״ק י״ד )סי' בסמ״ע כמ״ש נידוי מחוייב היה דבעלמא העזה

 ישרות השו״ב על תקן אשר התקנות ומ״מ .בהם נזהר לא ולכן
 מיוחד כתב על אותם ואכתוב . עליהם מסכים ואני וברורות
עוד אני צריך בזה שחיטה הדמי מותר שלקח ומה הצת בתיקון

:להחזיר מחויב אס נראה ואז .מהשו״ב לחקור

ד תשובה
 רגיל היה אשר אחד שו״ב עם אחת בקהלה אירע מעשה

 הקצבים עש ראש קלות ונוהג שיכור שותה י״ש בשתיות
 אוחו הוכיחו .שבעיר והדיינים המורה לפני הדבר נשמע וכאשר

 וקבל
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 שארי עליו קבל ונס יי״ש מלשתות למנוע באו׳ש עליו וקבל

 עליו קבל דעתינו ועל מ״מ ב״ד בפנינו .האו״ש נוסח וזה זהירות
 בשבתות כ״א יי״ש לשתות שלא וח״ח ובאו״ש באיסור שו״ב פלוני
 החול ובימי שכרות לידי לבוא שלא בכדי מעע רק אז וגס ויו״ע

 או דוקא סעודה קביעות אכילות וקודס מעט רק לו הותר לא
 שוס לשמוט שלא וגס הרופא ציווי ע״פ לרפואה לו נצרך יהיה
 ע״ז יעבור ואס והרבניס החוכר צעטיל בלא שמיטה הטעון דבר
 וח״ח שבועה על כעובר דינו אזי בהעלמה או בשכרות נכשל ויהי׳
 להתחבר שלא גס .ברבים קלונו לפרסס הרבנים ביד ורשות כנ״ל
 עמהס ולשתות ולאכול יתירה בשיחה עמהס להרבות הקצבים עם

 שדברו להקצבים ולנטור לנקום שלא נס בקל״ר עמהס ולהתנהג
 הנ״ל שו״ב פלוני עליו קיבל הנ״ל כל דפ״ק הרבנים לפני סרה עליו

 לפ״ק תרל״ב מרחשוון ה׳ ב׳ יוס בעה״ח ולראיה הנ״ל בחומר
 והנה .הדיין פלוני ונאוס הדיין פלוני ונאום המורה פלוני נאום
 הקהלה רבני ורצו לקלקולו השו״ב מזר זמן איזה עבור אחרי

 ברצונם שאין וטענו לנגדם עמדו זרוע בעלי אנשים אך להעבירו
 אל אותו שישלחו כ״א זמן איזה על אפי׳ העיר רבני שיעבירוהו

 שהמורה ואך .דינו את יבצע והוא לגדול בעיניהם שמוחזק אמר רב
 והרה״ג .המחלוקת מפני לזה הסכים זאת בכל ע״ז לו חרה היטב
 שבחן וגס עוד ישתה שלא עליו ושקיבל השו״ב את שהוכיח השיב
 לאכול חשש אין ע״כ יפה סכינו ונמצא הסכין בבדיקת אותו

 בעיני הגדול חשו׳ ישרה לא כי אמנם ואס .השו״ב משמיטת
 איזה ועבר .המחלוקת מפני כנגדו התייצבו לא זאת בכל המורים

 חזר אח״כ אך בפרהסיא השו״ב שתה שלא ויותר שנה כמו זמן
 בסיבת רבים יסוריס סבלו המורים אשר ויען .לסורו השו״ב

 .בהשו״ב בו קהו ולא המורים ידי רפו ע״כ השו״ב ע״ד המחלוקת
 שכרון בכדי מרובה בשתייה הרעים במעשיו דבק בפחזותו והוא

 נתפרסם אשר עד הקצבים עם הראש וקלות וליצנות הוללות
 בע״ב לבתי והלך ביו״ט שהשתכר רב זמן לאחר ברבים קלונו

 לבית בשכרותו והלך .נשותיהם עס ראש קלות ונהג וקצביס
 עד .מרובה וליצטת בהוללות הקצבים עם ושתה ואכל המטבחים

 לאור להוציא הרבנים את ואלצו .העיר בני כל בעיני לבוז היה כי
 מאוס וגס כזה שו״ב משחיטת לאכול חפצם אין כי משפטו

: בעיניהם הוא

 י״ל אולי א׳ השו״ב בזכות לצדד לכאורה שיש מה והנה )א(
 קבל העיר רבני שע״ד האו״ש בנוסח שכתב שכיון

 בהסכם להרה״ק השו״ב את העיר בני ששלחו אחר א": האו״ש עליו
 בידי אותו ומסרו השו״ב דבר את הרבנים עזבו א״כ המורים
 בעצמו שהסו״ב י״ל ב׳ האו״ש גס שבטלו וממילא הנ״ל הרה״ק

 הנ״ל הק' להרב ושלחוהו ממנו כפיו נערו הרבנים אשר שהרגיש
 הגדריס כל שנתבשלו וממילא הנ״ל הרה״ק דברי אלא לו אין א״כ

 נטל לא הרה״ק אשר ואחרי .העיר רבני בעדו גדרו אשר והאו״ש
 לא ותו הרב דברי יחל בלא רק אינו ע״כ ח׳ ולא או״ש לא עליו
 וביטול מחילה כאן יש אבל מ׳ ולא שבועה לא כאן ואין מידי

 העולס שכל תורה שמחת של ביו״ט לעצמו היתר והורה האו״ש
 באו״ש שנכתב במה היתר הוראות איזה יש אולי אס ונס .שמחים

 יוס לשלשיס רק כסתם הוי ואולי לעולם. נכתב ולא סתס
: בנזירות כמו

 יש אס תחלה לדון אנו צריכים בע״ה הנ״ל כל ולבאר לב(
 האו״ש לבטל בעצמם הנ״ל הרבנים ביד כח

 גבי רכ״ח( )סי׳ י״ד בשו״ע מבואר דהנה בפירוש יבטלו אס אך
 ההסכמה היתה שאס כ״ח( )סעיך הקהל שמטילין וחרמים נדרים

 וכן להתיר יכולים אינם מצוה ולדבר לתורה סייג או לרבים נדר
 הובא הרשב״א מתשו׳ הוא הדברים שורש והנה שחוק של בנדר
 ואח״כ בקוביא לשחוק שלא והחרימו שהסכימו קהל על שז״ל בב״י

 לפי להתיר יכולים אינם להתיר מסכימים כולם שאפי׳ להתיר רצו
 והחרם הסכמה איסור עליו נוסך ועוד אסור מעצמו זה שדבר
 שאינו כמי החרס את סלק עצמך את הגע להתיר יוכלו והאיך
 זה להתיר שמסכים מי כל האסור את להתיר רבים יסכימו האיך

 המסכימים שהי' וכל בכינופיא אחת עברה להתיר שמסכים כמו

יו״ד

 הזהב עכ״ל והמהומה החטא רבת ההסכמה אותה תהיה רבים
 יכולים אין וזה בלא״ה אסור דהצמוק דנהי דבריו טעם להבין ויש

 יכולים אין אמאי נדר מטעס איסור שהוסיפו מה מ״מ להתיר
 ונראה .הסכמתס קודם שהיה כמו באיסורו וישאר ההוספה לסלק

 בשבועה איסור להוסיך שמסכימים אחר כי בע״ה הרשב״א סברת
 הנ״ל ההוספה שבלא שחוששין משוס היינו א״כ נאסר שכבר בדבר
 זה הרי בשבועה איסור ההוספת כשמחירי; וא״כ ור בהאים יזלזלו
 משוס להתיר יכולים ואי; הנ״ל באיסור לזלזל להתיר באים כאלו
 שחיטה מהל׳ א׳ בסי׳ כתב הש״ח והנה מכשול תת; לא עור לפני

 עיד וכתב כו׳ זמן בשום ישתכר שלא ראוי השו״ב ז׳( )סעיך
 יש כו׳ מגיע שאינו אע״פ להשתכר רגיל ואס וז״ל ל״ו( )סעיך

 .כו׳ ישתכר שלא ועונשים בחרמות עליו שיקבל עד להעבירו
 רגיל שהוא ראו ע״כ וחרס או״ש העיר רבני שהטילו מכיון א״כ

 יכולים שאין לשחוק שלא לנדר דומה זה הרי וא״כ בזה ומזלזל
 לפני משום בזה ויש מכשול לידי יבוא זה ידי שעל להתיר

:כנ״ל כו׳ עור

 רכ״ח )סי' דשחוק נדר דין בשו״ע עוד מבואר הנה אך )□
 אינו אפי׳ איסור דבר של נדר מתירין אין ט״ו( סעיך י

 מתירי; יש שחוק של נדר התירו ואס לשחוק כגון דרבנן איסור אלא
 שיש כגון זה בנדר מכשול יש ואס ע״ז הגיה והרמ״א אוסרי; ויש

 בטנו אס וא״כ .לכחחלה לו מתירי; התרה בלא שיעבור לחוש
 אך בשו״ע כמבואר הפוסקים מחלוקת כאן יש האו״ש הרבנים

 שהוא הרבנים שראו ואפשר .להתירו נכון היה לא שלכתחלה
 .האו״ש לבטל לכתמלה שרי והיה מכשול יש וא״כ האו״ש על עיבר

 במשחק דוקא זה דכל מ״ן מוהר״ס בשס בש״ך עוד שמבואר וגס
 לעדות פסול והוא הוא אלא אחרות אומנות לו שאין בקוביא
 יכולים שוחק הוא ולפעמים בכך אומנתו שאין אדס אבל כן מחמת
 אבק שהוא כלל בקוביא לשחוק שלא ודאי דראוי אך הרי להתיר

 שהוא בכך באומנתו ורק ע״ז השבועה להתיר יכולים מ״מ נזל
 שלא ראוי רק שהוא בנ״ד וא״כ להתיר יכולים אין לעדות פסול

להתיר דיכוליס שפיר י״ל ממש איסור בו מ״מ אבל ישתכר
 דהנה .שחוק של מנדר גרע לא דנ׳יד נ״ל מיהו .השבועה
 כ״ח וסעיך ט״ו בסעיך כפול הוא הזה דהדין משמע לכאורה
 ביחיד מיירי ט״ו בסעיך באמת הנה אך ונשנה מזר צורך ולאיזה
 ציבור וחרמי בהסכמות מיירי כ״ח בסעיך והחס בעצמו שנדר

 בקוביא לשחוק שלא בנדר הרשב״א תשו׳ ב׳ בזה בב״י הובא וכן
 חילוק קצת שיש אלא צבור בנדרי הב' ותשו׳ עצמו בנדרי אחת

 הלשון תחלה הביא ט״ו שבסעיך עצמו על דנדר דבדין בדינים
 ובסעיך .הנדר הותר אס דעות שני הביא ובדיעבד מתירין אין

 אפי׳ דמשמע להתיר יכולים אין זה בדין כתב צבור נדרי גבי כ״ח
 הסעיפים בשני שינוי בו יש זה בדין הלשין תמלת וגס בדיעבד

 כו׳ איסור דבר של נדר מתירים אין כתב ט״ו דבסעיך האלה
 מתקנת אסור כבר שהוא בדבר דמיירי משמע כו' לשחוק כגון

 ההסכמה היתה אס כתב כ״ח ובסעיך בקוביא משחק כגון הז״ל
 משמע שחוק של בנדר וכן כו׳ מצוה ולדבר לתורה סייג כו'

 לתורה דסייג שמוק של נדר בכגון ולא אחר בענין מיירי דתחלה
 זה דסעיך נ״ל ולכן .גמור בהיתר אפי׳ להיות יכול מציה ולדבר

 )בהל׳ הרמב״ס מדברי לקוח הוא האחד והדין דינים שני כולל
 לגזור ב״ד שראו דבריס אבל שם שז״ל ג'( הל' פ״ב ממרים
 אחר ב״ד אין ישראל בכל איסורן פשט אס סייג ולעשות ולאסור

 עכ״ל הראשונים מן גדול הי׳ אפי' ולהתירן לעקרן יכול גדול
 כ״א הגזירה תחלה נגזרה דלא דהיכא מבואר )לו:( גיטין ובתום'

 באותו פשטה אם ישראל בכל פשטה כאלו הוי אחד מקום על
 יכול מילי דבכל ס״ל לשי׳ דהתוס' רק הגזרה בו שנגזרה מקום

 שעמדו מפני דבר בי״ח זולת מבירו ב״ד דברי לבטל גדול ב״ד
 לכל שנגזרה דגזרה מהתוס׳ מיהא שמעינן עכ״פ בנפשותיהם להס

 הגזרה פשטה ואם הס שווים אחד מקוס על שנגזרה וגזרה ישראל
 דלהרמב״ס וממילא ישראל בכל כגתפשטה הוי שנגזרה מקוס על

 גדול אפי׳ להתיר יכול ב״ד דאין לתורה וסייג גדר דהוי היכא
 מקוס על שנגזרה בגזרה ג״כ הדין הוא .דבר בי״ח הטעס וזה

 אפי׳ לבטלה יכול ב״ד שוס אין תורה של וגדר לסייג היא אס אחד



משנת
 חשש בו שיש רק לגמרי דהתירא במלתא וזהו הראשונים מן גדול
 כמו תורה באיסור להקל יבוא זה באיסור נזהר יהיה לא שאס

 ממשחק חמור אחד בצד הוא זה דבר והנה דבר די״ח הגזרות כל
 שלא והנודר מדרבנן אסור הוא בקוביא דמשחק בקוביא
 . מדרבנן אסור כבר שהוא איסור יעשה שנא נודר הוא לשחוק

 בי״ח משא״כ דאורייתא דאיסורא מלתא מגדר משוס בזה אין מ״מ
 ואם תורה באיסור להתפרץ שלא וגדר סייג דהם בהן וכיוצא דבר

 בהתרתן ויש תירה באיסור לעבור מכשול נותן זה הרי מתירן
 לא התיר אס אפי' ולכן מכשול תתן לא עור לפני משום ננמש
 נדר אבל .מהני לא עביד אי ל״ת רחמנא דאמר דכיו; כוהני
 טסקיס יש לכן .דרבנן איסור אלא בזה דאין בקוביא לשחוק שלא
 דאורייתא עור לפני משוס בזה דליכא כיון מהני והתיר עבר דאס
 בדבר אפי׳ דמיירי כו׳ לתורה סייג כ״ח סעיף בשו״ע מ״ש וזהו

 באיסור לעטר יבוא שלא מלתא מגדר שהוא רק ממש היתר
 דיש משום בדיעבד אפי' והיינו להתיר יכולים אין ובזה תורה

 ממרים. בהל׳ הנ״ל הרמב״ס מדברי והוא כנ״ל עור לפני בזה
 לא שחוק של דנדר אף שחוק של בנדר וכן השו״ע שסיים ומה
 לעני; הפוסקים מחלוקת בו יש דהא הראשון לדין לגמרי דכני

 מבואר שהוא אחרי זה בסעיף זה דין המחבר כלל מ״מ .דיעבד
 המחבר סמך הדין ופרטי .הצבור הסכמות בענין הרשב״א בתשו׳

:ט״ז בסעיף עמ״ש

 על הוא והשבועה הנדר אס דאפי' הנ״ל לפי מבואר )ל(
 מילתא למגדר שהוא רק לגמרי היתר דבר

 דחמיר ואדרבה בקוביא ממשחק גרע לא דאורייתא איסור משום
 השו״ע סתימות לפי התרה מהני לא בדיעבד דאפי׳ יותר
 משחק לענין ט״ו בסעיף המובא דעות השתי אותן בזה ומודו

 דלפי ואף מודו הכא מ״מ בדיעבד שם המתירים דאפי׳ בקוביא
 ב״ד דלהחום׳ .והרמב״ס התוס׳ מחלוקת בזה יש אכתי הנ״ל
 וגדר לסייג נעשה ואפי׳ דבר מי״ח חוץ דבר בכל לבטל יכול גדול

 להתוס׳ ואפי׳ .הרמב״ס כדעת סתם השו״ע מ״מ תורה לאיסור
 גס בנ״ד וכמו ביחיד אבל הציבור בגזירת דוקא דהיינו י״ל

 הגדול ב״ד אח״כ באו דאס י״ל ב״ד בגזירת דדוקא מודו התוס׳
 יגעו לא ובלא״ה ההוא לגדר צורך שאין וראו ובמנין בחככנה
 שיודע יחיד בנדר אבל להתיר. יכולים שפיר תורה באיסור
 המותר דבר באיזה עצמו וגדר באיסור ליגע קרוב שהוא בעצמו

 משוס לו להתיר יכולים דאין פשיטא תורה באיסור ליגע שלא
 התום׳ דעת לפי הציבור בהסכמת דאפי׳ ונראה עור. לפני

 .וגדר לסייג שנתקן מה אפי' להתיר יכול גדול דב״ד שסוברים
 אבל זה וגדר לסייג ;צורך שאין סוברים האחרון הב״ד אס היינו

 הסייג יתירו איך זה וגדר לסייג עוד שצריך מודים הס אס
 להתיר כמינייהו כל לאו ודאי למכשול דורס בני ולהביא הזה והגדר

 זה וגדר לסייג צריך הוא שעדיין בנ״ד עכ״פ ראשונים ,של גדרן
 ומועד בזה רגיל והוא לשו״ב מקלקל שהשכרות רואין שאגו
 לעבור שלא גדול גדר הוא מ״מ ממש איסור זה שאין ואף לדבר

 שלו בהשו״ב קלקול להיות יכול השכרות ע״י כי תורה באיסור
 וי״ל . הנדר להתיר דא״א בזה מודים דכו"ע י״ל שפיר ע״כ

 התרה בלא שיעבור לחוש כשיש אפי' להתיר מהני לא דבכה״ג
 א״כ דרבנן איסור אלא אינו שזה דכיון י״ל דשחוק בנדר דבשלמא

 אבל .דאורייתא הנדר איסור משיעבור דרבנן איסור שיעבור מוטב
 בהשבועה שיזלזל למיחש איכא אפי' תורה לשל וגדר בסייג
 כ״כ ירבה ולא במקצת יפרוש הנדר ע״י שאולי כיון מ״מ והנדר

התרת שע״י לחוש דיש כיון הנדר לו להתיר אין הנדר בזולת כמו
:תורה באיסור מכשול לידי יבוא הנדר

 שאינו וגדר סייג משוס דנדר הדין בעיקר הנה אך (()ף
 מקום בפ׳ הירושלמי מסוגי' קשה להתיר יכול

 ביס לפרוש שלא עליהס קבלו מישא בני שס דאמרי׳ שנהגו
 ביס לפרש שלא נהגו אבותינו ליה אמרו לרבי שאלין אתון הגדול
 אל באיסור אבותיכם שנהגו מכיון להן אמר אנו מה אנו הגדול
 כו׳ נדרו על נשאל אדס ואין ופריך .כ״כ אבותיכם מנהג תשנו

 לפרש אסור אמר יהודא דר׳ הוי ■יהודא דר׳ תלמידי׳ רבי ומסיק

נט יו״ד ר״א
 לדברי וגדר סייג בו שיש בדבר דאף הרי א״כ .הגדול ביס

 מה לפי ונ״ל .נדרו על לשאול דאפשר להירושלמי וס״ל תורה
 וב״ה ב״ש פליגי דבזה בשבת בד' דמיירי הירושלמי מפרשי שפי׳

 שהוא דנדר דהא י״ל ועפי״ז .כב״ש להחמיר נהגו והס בפ״ק
 להמנדר שנראה באופן היינו אותו מתירים אין לתורה וגדר לסייג

 עי״ז יבוא שלא המותר בדבר איסור לגזור והמקוס הזמן לפי
 שאס שייך ובזה .איסור לידי המותר זה בדבר ניתר שיהיה
 לפרוש משא״כ .מכשול תתן לא עור בלפני הוי הנדר מתיר

 לאיסור גדר בזה שייך דלב״ש וב״ה ב״ש נחלקו שבזה הגדול ביס
 .לגמרי ושרי לתורה גדר בזה דליכא ס״ל וב״ה ואסרוהו תורה

 במקום דב״ש מכיון וא״כ ב״ש בחומרת לאחוז נהגו מיישא ובני
 דע״י לתורה גדר בזה דאין ב״ה דברי נקטינן משנה אינו ב״ה

 יש ושפיר בזה לחוש ואין מכשול יבוא לא לים הפלגה היתר
 בהס ונהגו המותרים דברים שאר בכלל והוי כזה נדר להתיר
 הי' החכמים כל כזה וזמן שבמקום לומר שיש בענין אבל איסור
 ומה .מכשול לידי יבוא שלא לגדר זה דבר לתקן שראוי מודים

 .לזה צריך היה לא הקודס שבזמן יזיינו עתה עד נתקן שלא
 .מכשול ל״ת עור לפני איסור הנדר בהיתר שייך ודאי זה בכגון
 אחר בסגנון זו עובדא נ:( מ״ש )בפ' מצינו בפסחים דידן ובגמ׳

 אתו שבתא במעלי לצידון מצור אזלין הוו דלא נהוג ביישן בני
 לא אנן להו אפשר אבהתק ליה אמרו יוחנן דר׳ קמיה בנייהו
 פריך ולא כו' עליהן אבותיכם קיבלו כבר להו אמר לן אפשר

 הנ״ל ולפי הירושלמי על דפליג ולכאורה נדרן על שישאלו הכי
 דשבת פ״ק ובירושלמי )י״ט.( בשבת דידן בגמ׳ דהנה א״ש

 בני וא״כ חולק באין לכו״ע שרי לצידון דמצור בברייתא מבואר
 שאצלם שראו משוס היינו לילך שלא עצמן על שקבלו ביישן

 עצמם על גזרו וע״כ שבת לזלזול עי״ז ובאים מרובה מזה הקלקול
 דירושלמי עובדא אבל כנ״ל. להתיר אין ובכה״ג מזה לגדור

 היה ולכן ב״ש חומרת ע״ע להחמיר רוצים שהיה רק היה
:כנ״ל להס להתיר אפשר

 בפ׳ הרמב״ן בשם הביא תצ״ו סי' או״ח בפר״ח והנה )ו(
 בתורת שנהגו דמקום הזכות ם' ע״ש מ״ש

 סייג לעשות אלא איסור בו שאין הראשונים הי' ויודעים מנהג
 אעפ״י להס מתירים אין בזה עצמם על שהחמירו הוא למצוה
 בירושלמי אמרו וכן ביישן בני כענין בהס לחזור באים שהם

 אי; ונשאל המצוה את לקיים הנשבע שכן לו מתירין אין ונשאל
 הרשב״א תשו׳ ג״כ והביא כו' אומר אברהם הר״ר וכן לו מתירין
 המותר בדבר א־סור שנוהג מי וז״ל רי״ד סי' בב״י גס שהובא
 והשבועות שהנדרים והשבועה הנדר מן חמור שהוא אפשר בגדר

 בדברים איסור שטהג מי ואלו .להם ומתירין עליהם נשאלין
 כאיסורין עצמן על קבלו האיסור בפני גדר לעשות כדי המותרים
 . והריב״ש מהרי״ק וכ״ד לעולם היתר להס שאין תורה שאסרתן

 ובירושלמי התרה לו דיש וס״ל אכולהו פליג דהרא״ש עוד והביא
 והוא מותר שהוא בו ידוע שאין דבר כל איתא הכי מ״ש דפ'

 בו שיודע דבר וכל .לו ומתירין נשאל איסור בו ונוהג טועה
 הירושלמי ופי׳ לו מתירין ואין נשאל איסור בו ונוהג מותר שהוא

 מתירין ואין מתירין אלא דוקא לאו דנשאל הרא״ש שיטת לפי
 סי' ביו״ד והמחבר מתירין גווני בכל מרטה ע״י אבל .ממילא

 דעת שאומר מי יש בשם של זו כדיעה סתם רי״ד
 לרבים נדר היתה אם כ' כ״ח סעיף רכ״ח ובסי' הנ״ל המחמירים

 סברת אחר בזה ונמשך להתיר יכולים אין לתורה סייג או
 כהרא״ש אצלי והעיקר רי״ד בסי׳ למ״ש סותר וזה הריב״ש

 שוס כאן אין הנה הנ״ל ולפי .נמרץ בקיצור הפר״ח עכ״ל
 הרמב״ן שבין מפלוגתא מיירי רי״ד דבסי' השו״ע בדברי סתירה
 נתחדש ולא לגמרי המותר בדבר ע״ע במחמיר והיינו והרא״ש

 רכ״ח דסי׳ ההיא משא״כ .מילתא למגדר חשש שוס אצלו
 בהן לגזור ש*ש דבר י״ח כעין דהוי לתורה סייג שהיא בהסכמה

 וה״נ עור לפני משוס בהס איכא ובהתירן דאורייתא אטו שפיר
 שעתה רק הראשונים החכמים בימי מותר שהיה דבר אפי'

 לאסור והסכימו והמקום הזמן לפי בהן לחוש יש בזה״ז
 כנ״ל עור לפני משוס גדול ואפי׳ ענין בשום להתיר שאין

: בזה מודים וכו״ע
אך
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 המותרים דדברים הנ״ל לפי לי קשה אפתי אמנם אך )•(

 להתירן רשאי אתה שאי איסור בהם נהגי ואחרים
 מילתא דמסרכי ומשים בכוחאי )נ״א.( פסחים בגמ׳ מוקמינן

 מביאר וברא״ש .מדגן הלה לפרוש שנא אף לאמטעי ואתי
 אף מתירי; חרטה ע״י אבל ממילא להם מתירי; שאין דהיינו
 יפרישו שנא השש ואיכא לגדור דשייך היפא דאפי׳ הרי מה״ג

 שבהדין שפ׳ להנ״ל סותר זה וא״כ מרטה ע״י מתייק פלל מלה
 דאין מודים ט״ע וסייג לגדר היא ההספמה אס רכ״ה דסי'

 פתח דע״י רי״ד ׳,בם הב״י לפמ״ש י״ל מיהו .להתיר יפולים
 א מילת ומדמי דמסרפי היישי׳ ולא בפותאי הפי' מתירין וחרטה

 והתרת וחרטה פתח ע״י הלא להם מתירי; שאין פיו; למילתא
 נדר התרת ע״י אלא להם מתירי; דאין פיון הדברים ופי׳ נדר
 מלתא לדמות אתי דלא למסרפי פלל למיחש ליפא מהשתא א״כ

 דלא ומדג; הותר וחרטה פתח ט״י להם שהיתר דמארוזא למלתא
 לידי ובא שפרות פדי לשתות דמועד בנ״ד ועכ״פ .היתר לא הותר

 מודים וכו״ע מחלוקת שים בזה דחק די״ל פשיטא עי״ז קלקולים
 אי; בדיעבד ואפי׳ להתיר יפולים אין כזה מלתא דבמגדר
 הי׳ בצ״צ מור״ס הקדוש הגאון מרן ובתשו׳ .מועלת ההתרה

 השו״ע פסקי בסתירת הפר״ח קושית ג״פ שהביא ראיתי קצ״ג
 מדברים מיירי רי״ד דבסי׳ לחלק וכתב רכ״ח וסי' רי״ד מסי׳

 קצת בהם שיש מדברים מיירי רפ״ח ובסי' לגמרי המותרים
 שע״י מאחר בנ״ד וי״ל .בחרם שהיה וגם שחוק פמו חיסור

 גרע לא א״פ בשמ״ח כמ״ש כבדי; אבריו נעשו בשכרות הרגילות
 איסור רק בזה אק דעכ״פ ברגילות אפי׳ בקוביא ממשחק

 איסור איפא יי; רביעית דבשתיית יוסף ברכי בספר ועיי; דרבנן
 יין רביעית ופתה כהוראה הוי דבדיקה משום לבדוק מדינא

 הדבר לענ״ד ולכן .דאורייתא איסיר חשש יש ובנ״ד יורה חל
 זמן כל ענין בשום זה וח' או״ש להתיר שא״א פשוט

: בשחי׳ שיעסוק

 למשוב נוכל אס דמילתא בעיקרא הנה דין כל מן ורף )ך!(
 השו״ב מ; כפם דהקהלה הרבנים שנערו מה

 טובא. לעיין יש מצידם והח׳ השביעה להתרת אמר לרב ושלחוהו
 גבי )סג:( נדרים במשנה מ״ש הוא בנדר ממילה ענק הנה
 זה אף וחכ״א כו׳ ונותן בא את אין אם לי נהנית שאת קונם
 כאלו אני הרי לו ויאמר מכם ע״פ שלא נדרו את להפר יכיל

 וזהו כ׳( סעיף רל״ב )סי׳ בשו״ע ומבואר .כו׳ נתקבלתי
 לה דאמר איבעי׳ גבי )ע״ד:( בגיטין כדמשמע ממילה מטעם

 לה ואמר ומזר זוז מאתיים לי׳ שתתני ע״מ גיטך זה הרי
 טעמא נמי דבמתני׳ אלמא זו ממשנה שם דפריך כו׳ לך מחולים

 משום דהוי וכיון כ״ג ס״ק רנ״ח סי' ש״ך ועי׳ ממילה משום
 כמו ממילה הוי מעשיו מתוך ניכרת שמחשבתו דכל י״ל מחילה

 ראיה משיב דזה לה אמינא ומנא מ״א.( )ב״ב ענן דר׳ בעיבדא
 דמייתי מהא השביעה לו שמחלו לשתות הרבנים לו שהניחו מה

 לחירות יצא רבי בפני תפילי; שהניח עבד אריב״ל )מ.( בגיטין
 לא הר״ז כו' בפני תפילי; שהניח או כו׳ לוה מיתבי וקאמר

 .תפילי; לו הניח כשרבו שילא רב בר רבה אמר לחירות יצא
 בת את שנשא עבד כו' זירא א״ר בסוגיא שם קאמר ותחלה
 שילא ב״ר רבה כדאמר ומסיק כו' לחירות יצא רבי בפני מורי;

 א״ע ובטור אשה השיאו כשרבי ה״נ תפילין לו הניח כשרבו
 בעצמו הוא אפי׳ או ישראלית רבי השיאו ואם כתב ד׳ סי׳

 א ליש שהניחו כיון שחררו דודאי הקדושין תופסין רבי בפני נשא
 האדון אס דוקא משמע דבגמ׳ ע״ז תמה והרב"׳ ישראלית.

 וכתב רס״ז סי' ביו״ד והטיר ורא״ש הרי״ף דעת וכן אשה השיאו
 ליה שביק הוי לא דשחרריה לאו דאי מיישי׳ א״א דלענין דאפשר
 שתי׳ ואחרונים בט״ז ועי׳ בצ״ע ומסיק קמיה אימרא למעבד

 רבו בפני כעצמו בנשא אפי׳ בידאי הקדושין דתופסין הטור דברי
 מהכא בברור מוכח הנה ועפי״ז .מהגמ' הרב״י קושיית ומתרצין

 השביעה. לו שמחלו ש״מ ושתקו בפניהם שתה שהשו״ב דכיון
 משים לאו )אי השו״ב של בזכות עפי״ז לצדד לכאורה יש וא״כ
 הדא כלים זה דאין לי נראה מ״מ אך כנ״ל( מילתא למגדר דהוי

 אס המעשה בבטול הפוסקים מחלוקת מבואר רל״ב סי׳ דבסוף

 בשם הט״ז שהביא מה ב׳ עשית לא כאלו הריני לומר יכול
 לא ממש שלו לתיעלת שאינו דפל מ״ז( ס״ק רכ״ח )סי' הב״י
 בתו עם ילך שלא מותנו ע״ד לחותנו שנדר כגון כן לומר יוכל
 התרת דוקא צריך מזה רוח נחת קצת לו שיש אע״ס רשותו בלי

שהחכמים במכש״כ י״ל ובנ״ד .בזה שלו מחילה מהני ולא חכם
 ובלא״ה למחול. יופלו ואיך ולתועלתם הקהלה בני שלימות עשו

 יכול אס מבירו ע״ד נדר אס הראשונים בין גדולה מחלוקת יש
 ומכל .נדרים התרת כדין חרטה מחמת התליה בלא למחול

 :השביעה לבטל השו״ב לזכות בכנ״ל לצדד דאין ברור נראה הלין

 בעצם היא שהשבועה בע״ה לנו שנתברר אחרי והנה )ט(
 בצד לחקור יש נמחלה ולא נתבטלה ולא תקפה

 וחשב לעצמו היתר שהורה השו״ב על זכות ללמוד יש אם הב'
 צריך היה הפחות לכל באמת אך .נתבטלה כבלי שהשבועה

 שעשה מהמעשים שנה חצי דלפני ועוד כך לטעון השו״ב
 אחריו הרב ושלח .ג״כ השתכר ש״ת של ביו״ט .בשכרותו

 .כזה קצר בזמן ששכח להיות יכול ואיך .האו״ש לו והראה
 משכרות להשמר אז בו התרה שהרב כיון .נתבטלה שכבר ומשב

 מתי כלום זוכר שאינו רק היא השו״ב וטענת .האו״ש מחמת
 אומר היה ירא היה לא שאס וניכר .באו״ש עליו קבל

 אנו וצריכים . מדעתו שלא או״ש עליו כתבו הס שהרבנים
 בחו״מ והנה .האו״ש זוכר שאינו לטעון יכול אס בע״ה לברר
 על שעבר עדים שבאו מי ברמ״א כתיב ה'( סעיף ל״ד )סי'

 .עצמו להכשיר הייתי אנוס או שוגג לימר נאמן אינו שבועתו
 אינו דלהרשב״א והר״ן הרשב״א מחלוקת הביא שם בש״ך והנה
 בזמן לא אס שכמתי לומר נאמן ולהר"; שפחתי לומר נאמן
 השווה (3צ״ )רסי׳ ובתומיס לשכוח׳ אפשר שאי כ״פ קרוב שהיה
 מחויב שאינו העדות בשבועת מיירי דהר״ן והר״ן הרשב״א דעת
 .אדעתיה ולאו דאינש עליה רמיה דלא מלתא והוי לזכור

 נאמן אינו ולכן לזכור דמחויב הפקדון משבועת מיירי והרשב״א
 לא משפרות ליזהר ע״ע שבועה שקבל וא״פ .שכחתי לומר
 מתים׳ נ״כ ראיה והביא שכחתי. לומר וא״ג פקדו; משביעת גרע

 דליפא שפי׳ .מהו הפקדון בשבועת הזיד ד״ה )ל״ז.( שביעית
 התראת לעולס דהוי משים העדות בשביעת איבעי׳ הך למיבעי

 . שכחט לומר שיכולין מזידין הס אם לעילם לידע דא״א ם׳
 ע״כ אלא שכחנו לומר יכולים הפקדון בשבועת גס הא וקשה

 לא הפקדון לזכור שמחוייביס הפקדון דבשבועת הנ״ל כחילוק
 דברי ליישב ג״כ כ׳ ל״ד סי' והנתיבות .שכחנו לומר יכולים

 האמת היפך דנשבע דהיכא אלא מלוקים דאינס והר״ן הרשב״א
 שפיר ע״ז ונשבע א״י דאמר היכא אבל למידק ליה דהוי נפסל

 ליה ומה לשקר נשבע אינו דאזי שכחתי ולומר להתנצל לו יש
 יכול אינו לוה באמת והוא לוה שלא פשאומר משא״כ למידק

 הו״ל לשקר נשבע הוא ליה שלא דכשאומר דכיון שכחתי לומר
 רמיה עלי' כי שכחתי לטעון יכיל אינו לכו״ע בנ״ד וא״כ למידק
 דכשהוא כיון לשתות שלא באו״ש עליו שקבל ולמידק לזכור
 על זכות ללמוד אין וא״כ .השבועה על עיבר הוא שיתה

:זה מצד גס השו״ב

לעולם נכתב לא וגס בהאו״ש זמן נכתב שלא מה ךד״ך )י(
בסי' הנה ל' לסוף השבועה כלתה אולי וא״כ ׳

 . לעולם אסור זמן בלא אחד דבר שאסר דמי מבואר רי״ט
 שאני נדר מ״מ בסתם יום ל׳ הוי נזירות דגבי דאע״ג הט״ז וכתב
 איסור ונדרי הקדש נדרי בו שכולל שאני דנדר א׳ טעמים מב׳

 איסור בנדרי ה״נ עולמית קדשה למזבח בהמה שהמקדיש וכשם
 סברא הלכך מפצא מן אתם" נזירות דלגבי ב' הר״ן סברת והיא
 אוסר נדרים אבל שיוכל בפחות אלא עצמו שעבד שלא הוא

 אס דלפי״ז וצ״ע כ' ובד״מ מנזיר גמרי׳ לא הלכך עליו מפצו
 ל' רק ליתסר דלא מנזירות לומדים אס בשבועה עצמו אוסר

 דאל״כ לשביעה נדר בין בזה דא״ח ברורה ראיה הביא והט״ז יום
 כרשות מצוה ע״ר שחלין מבשבועה בנדרים מומר דקאמר בהא
 בשבועה משא״כ לעולם הוי סתם דנדר הא נמי לחשוב ליה היה
 קשה נמי בלא״ה ולענ״ד . בזה בינייהו מילוק דאי; ש״מ אלא

 קושיית



משנת ע"
 ה״ד( שבועות מהל׳ )פ״ה כ׳ הרמב״ס רהנה הט״ז קושיית

 יהנה ושלא בביתו שמעון יכנס שלא ראובן נשבע אס אבל
 שעבר חייב ושמעון כו' פעור ראובן כו׳ שמעון ועבר מנכסיו

 שהוא דבר על אלא זה נשבע שלא לעשותו לו האסור דבר על
 יכול אדס שאין הקשה ובעור עכ״ל בזה כיוצא כל וכן ברשותו
 חלה שלא שאע״פ ותי' הכ״מ והביאו .בקונס אלא שלו לאסור

 כאלו והוי קצת עליו חלה מ״מ מלקות עליה להתחייב השבועה
 העור לפי״ד והנה בדבר. ליזהר שצריך לענין שבועה קבל

 לאסור יכול אינו דבשבועה דא״א הט״ז קושיית דקשה פשיעא
 גבי הא גס ניתני א״כ בנדר כמו שלו לתוך ליכנס חבירו את

 החומר שפיר דאשמועי׳ כיון צ״ל ע״כ אלא משבועה דנדר חומר
 עליה חפצא איסור הוא דנדר מעעס שבשבועה והחומר שבנדר

 תלי דה״נ בכלל זה חילוק גס א״כ נפשי' אסור הוא ושבועה
 בנדר חומר יש הב' עעס לפי בנ״ד הה״ד וא״כ .בזה

 הוי דנדר בזה ג״כ ותלי לעולס דאסור סתס לענין מבשבועה
 לעילם אסור דבנדר הראשון לעעם ואפי' עלי׳ חפצי׳ איסור
 חפצי׳ דאוסר מעעס הוא דהכל י״ל מקדיש גס כולל דנדר משוס
 החפץ דמקדיש משוס לעולם דקדוש העעס במקדיש דנם והיינו
 וזה נפשי' אוסר דזה מנדר שבועה שחלוק זה בעעס הכל ותלי

 ואפי׳ .כנ״ל במתני׳ דקתני בהחומר הכל ונכלל .חפצי׳ אוסר
 דנדר .לשבועה נדר בין חילוק יש מ״מ הרמב״ס דעת לפי

 ומוכרח הכ״מ בשס כנ״ל מלקות חייב אינו ושבועה מלקות חייב
 ז׳( ס״ק רל״ו )בסי׳ לשיעתיה דהע״ז מיהו חך .כנ״ל לומר

 לק״מ וא״כ נדר ג״כ הוי בכה״ג דשבועה הרמב״ס דעת דמפרש
 כסברת שס הש״ך דעת אבל .דנדריס בחומר דניתני התס

 דעת גס ודאי לדינא מיהו .כנ״ל צ״ל וע״כ .יעויי״ש הכ״מ
ד׳ ס״ק רי״ט סי׳ בש״ך כמ״ש לעולם הוי סתם דשבועה הש״ך

:דס״ זל״ר י׳ס ״אמהר וכמסקנת

שום אין כי בע״ה לנו נתברר אשר אחרי ועתה )יא(
 אנן ניחזי הנ״ל האו״ש לבעל להשו״ב התנצלות ׳

 הנה .משגיאות ויצילנו אמת דבר יורנו וה׳ דינו מה בע״ה
 ושאר הרמב״ס בין פלוגתא ו'( סעיף ב' )סי' ביו״ד מבואר

 הוי $ נבלות לבד עבירות משארי אחד לדבר במומר פוסקים
 בתשו' ראיתי הנה אך סכין לו לבדוק להצריך לענין לשחי׳ מומר

 להרמב״ס האחרונים קושיית על שכ' ו׳( )סי׳ יעקב משכנות
 על חשוד לא הגניבה על דהחשוד דמשמע גדייו לו נגנבו מדין

 דמקל והעלה זו קושיא על האחרונים תי' שם ודחה השחיעה
 קילא וגנבה סכין לו לבדוק צריך אין דלכו״ע פשיעא לחמור

 קילא אי ידעינן דלא בעבירות אלא ]ל״א[ והרמב״ס לאינשי מנבילה
 על דחשוד ל׳( )ד׳ מבכורות לזה ראיה והביא נננבילה ליה

 בכל דמשכח משוס להיפך וכן המעשר על חשוד לא השביעית
 בהו דמשכח לאו דאי ג״כ ומשמע .חברתה לגבי קולא חדא
 ותמה הרמב״ס לדין ברורה ראיה וזה לזה ננזה חשוד היה קולא

 שפתיו ודעת הרמב״ם לדברי עעס מצאו שלא הפוסקים על
 כמוהו גאון על תמה ואני בקצרה. עכ״ל מללו ברור הלא
 הוי דחשוד לחשוד ענין זה דמה מפיו אלה דברים יצאו אס

 ההוא .כ״ה ז״ב פ׳ בסנהדרין וכדמוכח אחד בפעם אפי׳
 תקנתא מאי אלא כו' מת״י עריפה דנפקא דאשתכח עבחא
 דאפי' אלמא כו׳ העדיפות על החשוד ראב״א דאמר ב״א כדר״א
 כמ״ש להרמב״ם מומר עכ״פ בעינן והכא חשוד מיקרי בפ״א

 דחשוד כתב והב״י • עבירות משאר לא׳ מומר גבי בשו״ע
 ואפ״ה לו ונותן סכין בודק אחת בפעם אפי׳ נבילה לאכול

 שהכ״מ ואף מומר דוקא בעינן עבירות משאר א׳ בעבירה
 לו לבדוק א״צ פ״א נבילה אכל דאפי' הרמב״ס לדעת סובר
 פ״ד העעס ברמב״ם כמבואר ע״כ צ׳יל מ״מ .תב״ש ועי׳ סכין
 והיינו כו׳ איסור דבר ואוכל מותר דבר מניח שאינו ע״ו הל׳

 עורח בשביל הכא אבל .להנאתו ע״כ היינו מ״מ דחשוד אע״ג
 במומר זולת איסור יאוכל ההיתר מניח אינו הבדיקה של קצת

 דמומר וכיון האסור דבר יאכל הבדיקה עורח בשביל דאפי׳
 מחשוד מומר ללמוד אין א״כ לרמב״ס לחשוד דנני לא עכ״פ

שלא מומר הוא תורה של בעבירה הקל לדבר מומר דאפי׳ וי״ל

ם ירד חא
 בזה דאין צ״ל ע״כ א״כ סכין לו לבדוק וצריך הסכין לבדוק
 בזה דאין מנבילה דקילא בעבירה אפי׳ ע׳׳כ והיינו חשוד משוס
 .לו ונותן סכין בודק לעבירה מומר הוא אם מ״מ חשוד משוס

 החמור מדבר דחשוד י״ב ס״ק קי״ע בסי׳ הש״ך כמ״ש נמי אי
 בו. וכיוצא מאכל בדבר כששניהם דוקא היינו הקל לדבר
 אע״פ לשחיטה מומר הו' דלא לערלות מומר מדין ראיה והביא
 מעעם ודאי אלא משחי׳ הבריות ובעיני בעונש חמורה דמילה

 בשו״ע כתב לערלות מומר בדין והנה .א׳ בענין הוו דלא הנ״ל
 פלוגתא דהיינו משמע עבירות משארי לא׳ כמומר דדינו

 הא מוכח א״כ האחרונים כל וכ״כ פוסקים ושאר דהרמב״ס
 ונותן סכין דבודק עבירות משאר לא׳ במומר הדין דלהרמב״ס

 ליכא חשוד מעעס אפי׳ דמיירי לחשוד כלל ענין איע לו
 סכין. בדיקת להרמב״ס מצרכינן במומר מ״מ בהא למיחש

 דלהכי מודים כו״ע חשוד מעעם לחוש דשייך דהיכא נמי ומשמע
 להפוסקים לשחי׳ מומר הוי לא לערלות דמומר להש״ך ס״ל

 בענין הוי דלא חשוד בגדר דאינו משוס .הרמב״ם על החולקים
 דאמרינן מודים הוי כו״ע אחד בענין היה אס אבל .אחד

:אחד בפעם ואפי׳ הקל על מחמור דחשוד

 אפי׳ לאחרים בשוחט־ אבל בשלו בשוחע כ״ז הנה אך )י□
 של על להעיד חשוד אינו נבלות לאכול חשוד 1

 ממ״ש כ׳ ס״ק בש״ך מבואר זה ודבר .כראוי שנשחט אחרים
 צריך (1) בכך ורגיל מומר שהוא דדוקא הרמב״ם על הכ״מ

 מדאמרי' דעעמו הש״ך וכ׳ . לעדות בפסול לא אבל סכין בדיקת
 .אחרים בשל להעיר מותר בדבר דהחשוד ס״ז קי״ט סי׳ לקמן

 ולענ״ד .אחרים בשל אפי׳ לו ונותן סכין בודק דבמומר רק
 שהוא מיירי דשם . לדהתס כלל דמי לא דלכאורה תמוה הדבר

 פשיעא בזה מעשה שוס בזה לעשות צריך ואין בדבר מעיד רק
 ושאינו יפה סכין יש אס דהא מומר ואפי׳ בשלו ואפי׳ דנאמן

 וה״נ .וש״ך בט״ז ועיי״ש שחע דביפה להעיד נאמן לפניו יפה
 שבחנם דהיינו כו׳ התירא שביק דלא סברא שייך לאחרים במעיד

 אינו אם אחרים בשל אפי׳ בשוחט משא״כ ישראל בר יכשיל לא
 יבדוק אחרים דבשל לומר תיתי מהיכי לו ונותן סכין בודק

:מבשלו יותר הסכין

 עברות משאר לא׳ דחשוד לדינא הנ״ל מכל היוצא פ )י□
 אפי׳ אכילה בענין ג״כ והוא מנבלה החמורות

 על החולקים להפוסקיס אפי׳ לנבלה חשוד נעשה אחד בפעם
 לשתות כדי שבועה על דעובר בהא לדון יש וא״כ .הרמב״ם

 נבלות לאכול מומר כמו והוי נבלה על חשוד הוא אס יי״ש
 על עובר בעונש הפליגו )ל״ט.( בשבועות והנה .לתיאבון
 נבלה להו חמירי דלאינשי י״ל מ״מ .עברות מכל יותר שבועה

 כמו לו ונותן סכין בודק עכ״פ להרמב״ם מיהו משבועות
 הרמב׳יס לשון נמי וכדמוכח י״א אות בע״ה למעלה שביארנו

 אחת לעברה מוננר שהוא שכל רק כלום מחלק דאין זה בדין
 אחר לו שיבדוק צריך בנ״ד וא״כ לו ונותן סכין בודק תורה של

 ולענין .השבועה על לעבור מועד שהוא אחר וסוף תחלה סכין
 טורח בזה דיש עליו לסמוך אין לכו״ע דודאי נראה הבדיקה

 להרמב״ס אפי׳ לומר שיש אמנם הן סכין. בדיקת כמו והוי
 איסור דהוי משום אלא לו וליתן סכין לבדוק הצריכו לא כאן עד

 שלא תיתי מהיכי דרבנן דהוי הריאה בדיקת משא״כ דאורייתא
 טעמא דמהאי הנותנת היא אדרבה באמת אך .לו נאמין
 והוא עברות כנשארי לא' במומר דאפי' בבדיקה מודים מ״ע

 מחמור דהוי משוס הריאה לבדיקת חשוד דהוא אכילה בענין
 שבועה לעבור חשוד דהוא בנ״ד וא״כ דאכילה. א׳ ובענין לקל

 דבדיקת דרבנן איסור על דחשוד פשיטא שתייה בשביל דאורייתא
 כ״ש אדאורייתא דחשיד כיון )ל׳.( בבכורות וכמ״ש הריאה
 .הס אחד וענין אכילה בכלל דשתייה אחד ענין שהוא אדרבנן
 סכין בדיקת צריך דלש׳חי מזה היוצא ולכן )ע״ו.( ביומא וכמ״ש

עד עליה נאמן אין לכו״ע והבדיקה הרמב״ס. לדעת לחוש
:כראוי חשובה שיעשה

 שוב



משנת שו״ת 120
 השו״ב לזכות שו״ב ,מוהרי" הרבני ידידי הראני שלב לד(

 דהא החדשות הרדב״ז בשה הפ״ת מ״ש הנ״ל
 כנשחזת כשאין היינו .לא ואל״ה למומר לו ונותן סכין דבודק

 איסורא ואכיל התירא שביק לא לפניו משחזת כשיש אבל לפניו
 תלוי הדבר ולענ״ד .במשחזת הסכין לתקן לו שאפשר כיון

 לאחר מומר בשחיטת הסכין לבדוק צריך אם הראשונים במחלוקת
 משום המקילים דטעס י'( ס״ק ב׳ )סי׳ תב״ש ועיין השחיעה

 שביק דלא כיון השחיטה לאחר בעצמו הננומר יבדוק דמסתמא
 לו שכשיקרה כדי נבלה זו אס לדעת לו צריך וא״כ כו׳ התירא
 הבדיקה טורח דאפי׳ ס״ל והמהמירין .מזו יאכל לא כשרה

 וא״כ .הסכין בודק ואינו איסורא שביק ולא רוצה אינו
 כשיש מהני דלא פשיטא השחיטה לאחר לבדוק להמחמיריס

 דאפי׳ נראה אלא השחיטה דקודם הבדיקה לענין לפניו משחזת
 הבדיקה טורח דדוקא משחזת מהני דלא דמודו י״ל המקילים

 הבדיקה טורח אבל איסורא לאכול שלא א״ע מטריח הוא לבד
 משמע וכן . התירא לאכול בשביל טורח אינו במשחזת והתקון
 לפניו משחזת כשאי! דוקא דהיינו תימא דאי דמלתא פשטא

 משחזת שאין נקרא מה ידענו ולא לשיעורין דבריך נתת ח״כ
 וזה .אחרת ברחוב או אחר בבית או אחר בחדר הוא אס לפניו
 משכח לא כי לתאבון מומר ע״א( סוף )ג׳ חולין רש״י לשון

 שפיר שחיט בידו ונתון בדוק שסכין ומאחר נבלות אכיל היתר
 סכין לו אין וכי איסורא אכיל לא התירא למיכל דמצי כמה דכל

 הזהב עכ״ל פגומה זו אס יפה סכין בתר להדורי טרח לא בדוק
 כי אבל בידו נתון בדוק סכין שיהיה שצריך ודאי משמע א״כ

 שיש אלא לפניו פגום כשסכין וא״כ .איסורא אכיל טורח לו יש
 והרא״ש .בידו ונתונה בדוק סכין מיקרי זה אין לפניו משחזת

 .לתקנו טרח לא פגום סכינו היה דאם מומר בישראל כתב
 מבואר וכן .לתקנו טרח לא מ״מ לפניו משחזת דאפי׳ משמע

 לחלוק הב״ה אמ״ש בתשובתו ה׳:( )דך הבית במשמרת ברשב״א
 מומחה ישראל דאיכא היכא כל שחוט עוף בתוה״א־ואפי׳ אמ״ש
 עוברי של מחמצן גרע ולא נאמן לי שחט מוכנחה פלוני ואמר

 דמי דלא הבית הבדק ע״ז וכ׳ מחליפין דודאי דאמרי' עברה
 דלמא מומחה דאיכא אע״ג הכא אבל להמליך מצוי ודאי דהתס

 הרשב״א השיב וע״ז .דנפיש טרחא ומשיב מתוקן סכין גבי׳ ליכא
 להמליך מצוי דהתס שאמר מה על אשיב ותחלה זה בלשון ז״ל

 א״מ והעיכוב ההילוך דטורח כלום אמר דלא מצוי אינו והכא
 אין אפ״ה להן יש והעיכוב ההילוך טורח עברה עוברי שהרי

 שאנו סכין לתקן במעשה לטרוח צריכים שאינן כל לכך חוששין
 יפה סכינו אס המומחה אבל לפגומים הסכינין לסתם חוששין
 שיכול כל שזה אמרנו וכבר וישחוט יבדוק יתקן לאו ואס ישמוט
 ומן . והעכוב ההלוך על חושש אינו טרחו ובלא היתר לאכול
 עוברי של דחמצן כההוא הסתם מן נאמן שיהיה היה הדין

 כ״כ יטרח לא שמא חוששין כ״כ מצוי שאינו מפני אלא עברה
 בעיר שיש ושלשה שנים או מומחה יחידי אחד איש אחר לחזר
 מללו ברור הרשב״א דברי הרי א״כ .לענינינו הצריך הזהב עכ״ל
 שאינו חוששים שאנו היינו לו ונותן סכין בודק דבעינן דהא

 על אבל בעצמה התקון מעשה רק והיינו .הסכין לתקן טורח
 מבואר וא״כ לאכול בשביל ומונע חושש אינו והעכוב ההילוך

 שאינו הנ״ל החשש שייך לפניו משחזת כשיש דאך היטב באר מזה
 א״כ הרדב״ז כסברת נימא אס אבל הסכין תקון במעשה טורח
 מונע אינו לפניו משחזת דכשיש הרשב״א סברת היפך הר״ז

 עיקר הרי א״כ מונע הוא לפניו משחזת כשאין אבל ולתקן לטרוח
הדבר ולענ״ד .משחזת להשיג והעכוב ההילוך הוא המניעה

: החדשות רדב״ז כסברת דלא ברשב״א מבואר

 שמשמעות עיונא צריכים רש״י דברי כי האומנם (*1)ט
 ונתון בדוק שסכין שכתב לשונו תחלת

 אבל בידו מזומן יפה סכין להיות שצריך מורה שפיר שחיט בידו
 שכתב לשונו וסוך .בידו מזומן קרוי זה אין לתקנו טורח יש כי

 כו׳ יפה סכין בתר להדורי טרח לא בדוק סכין לו אין וכי
 לחפש בשביל והעכוב ההילוך על הוא הקפידא דעיקר משמע

 אינו שאז משחזת לפניו היה אם אבל יפה. סכין אחרי

ע״ר ר״א
 כדי פגום הסכין את מלתקן ימנע לא אחר סכין אחר לחזור
 ליישב ונראה .הרדב״ז כסברת משמע וזה התירא לאכול
 לבדוק דוקא צריך למה ז״ל לרש״י לו דהוקשה רש״י דברי בע״ה

 יבוא בדוק סכין לו אין שאס לו שיאמר סגי הלא לו וליתן סכין
 מזומן סכי; דכשיש ז״ל פירש״י וע״ז לו ויתן סכין לו ויבדוק אליו

 כשחי; אבל איסורא ואכיל התירא שביק לא אזי ויפה טוב לפניו
 לו ויתן סכי; לו ויבדוק לזה לילך להדורי יכול ואפי׳ בדוק סכין
 עבירה עוברי של לחמצן דמי ולא בדוק סכין אחרי מהדר אינו

 ללכת הטורח רק חסר ואינו לפניו מזומן נכרי של החמץ דהתם
 לשהות שלא השחי' כמו קל טורח שזה ולהחליך הנכרי אצל

 להשיג לילך חבל איסורא ואכיל התירא שביק לא ובזה ולדרום
 וטורח לתקנו וצריך מזומן בדוק סכין אצלו אין ואולי בדוק סכי;
 לפניו משחזת כשיש אפי' מ״מ חבל .עצמו על מקבל אינו בזה
 והרא״ש להרשב״א מודה רש״י דגם י״ל בדוק סכי; לו אין אס

 טורח דאינו הריטב״א דעת וכן התקון טורח ע״ע מקבל דאינו
: פגום סכין לתקן

 לו לבדוק להצריך שלא להשו״ב היתר צד למדתי אכל )ט!(
 שהבאתי הבית במשמרת הרשב״א מדברי סכין. י

 אפי' דהיינו הסתם מן נאמן שיהיה הי' הדין דמן שכ׳ למעלה
 אלא ע״ע של דחמצן כההיא לו שחט שמומחה אמירתו בלא

 שנים אחד מומחה אחר כ״כ יטרח שלא כ״כ מצוי שאינו מפני
 בבית עמו לפניו המומחה אס לפי״ז נמצא בעיר שיש ושלשה
 לו שיבדוק בעינן דלא ודאי סכינו שיתקן שעה כל אצלו ומזומן

 את שיתקן או לשחוט להמומחה ויתן התירא שביק דלא סכי;
 בקי שהוא בבית בנו עמו יש שהשו״ב בנ״ד וא״כ .סכינו

 כו' התירא שביק דלא כלום לחוש אין כראוי סכין בהעמדת
 דלפי״ז האומנם .לתקן לבנו יתן סכינו לתקן בעצמו יתעצל ואס

 סכין בודק לתאבון מומר גבי בגמ׳ לומר צריך מה קצת יקשה
 לתקן יכול והוא לפניו שהוא שכיון רק בודק אינו אפי' לו ונותן
 דבגמ׳ י״ל מזה יודע המומר אס בכך סגי ולבדוק לשחיטה סכין
 .השחי׳ קודם מאתו ילך אפי' סגי לו ונותן סכין בודק דאס מיירי
 אחר לחפש יטרח שלא הרשב״א כמ״ש אחריו יטרח לא והוא

:עליו לסמוך כדי בו שיש בע״ה נכון טעם אצלי וזה המומחה

 השו״ב בזכות לצדד יש אס הבדיקה מענין נראה ועתה )יז(
 ארי׳ שם מקרוב שנדפסה בתשו׳ מצאתי דהנה

 וחילי׳ להעבירו אי; בבדיקות שמזלזל דשו״ב שס שהעלה ה' סי'
 אין דרבנן וקרומים חוטים אחריו שנמצא טבח ס״ד דס״ס מהא

 יזלזל שלא אותו ומזהירין אותו מלמדין רק אותו מעבירין
 נ״כ והביא .אותו מעבירין מלב אחריו נמצא ואס באיסורים

 ימים ג׳ ששהא בשר שמכר דטבח הגרשוני עבודת מתשו׳ כזאת
 דהוי כיון אותו מעבירין דאין כשר בשר בחזקת מליחה בלא
 ולפי״ז .וקרומים דחוטיס מההיא ג״כ זה דין והוציא מדרבנן רק

 דאס לו חוששין אין דרבנן באיסור דהחשוד לכאורה נראה הנה
 וא״כ מבדיקתו. אוכלין מ״מ הריאה בדיקת על חשוד הוא

 מבדיקתו. אוכלין .דאורייתא הוי אפי' אחר לדבר דהחשוד כש״כ
 מלאכול נמנעים אין דרבנן שאר וכן דרבנן בדיקה דלגבי
 לוקחין אין )ל״ט:( בע״ז מבואר דהרי תמוה שזה אלא .הימנו
 .דרבנן מילי קחשיב ושם המומחה מן אלא בסוריא ממ״ג ימ״ח

 טעמא לאו ואי שמחליפין. מפני מותר ע״ע של חמצן וכן
 לאחר דממך דרבנן איסור דהוי אע״ג אסור היה דמחליפין

 ומה .החשוד מן נזהרין דרבנן באיסור דגם אלמא הפסח
 היינו דהתס דרכו יורה האמת הנה וחוטים מקרומים שהביא
 ולהכי ישוגג מכשול אלא במזיד עשה שלא תולין שאנו טעמא
 בהוציא ואפי' כו׳ מלמדין מהני מה בזדון דאי ומזהירין מלמדין
 והיינו 'אותו מעבירין דאין רמ״א דעת פ״א מתח״י טריפה
 ואפי׳ ל״א( ס״ק ב' סי' תב״ש )ועי' ומכשול בשוגג דתלי' משוס

 דאורייתא איסור דהוי משוס היינו שם רמ״א על החולקים
 מודים כו״ע דרבנן דהוי וקרומים בחוטים אבל למזיד וחיישי'
 לתלות שייך דלא .ומומר בחשוד משא״כ .ומכשול בשוגג דתלי׳

:כנ״ל בדרבנן אפי׳ חיישי׳ בשוגג
אמנם
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 השו״ב שאין שמאחר בזכותו לצדד עוד יש אמנם )יח(
 שתקנה רק המטבחים בבית לבדו הולך הנ״ל

 לענין דאפילו י״ל א״כ .ושו״ב הולכים שו״ב ששני הנ״ל בעיר
 ואכיל התירא שביק דלא דקיי״ל משוס נאמן יהיה הבדיקה
 לאכול בשביל טרחתו על חושש בעצמו הוא אס וא״כ איסורא.

 הי׳ אס וכמו .הוא שיבדוק שעמו להשו״ב •אמר מ״מ התירא
 אצל שחט שמסתמא משוס כשירה דשחיטתו בעיר מצוי מומחה

 הכאי ח״כ .התירא שביק דלא מטעס הרשב׳יא כמ״ש המומחה
 לשו״ב מוסר היה לטרוח רוצה היה לא דאס נימא עמו דמומחה

 מסתמא בודק שהוא ומאחר התירא לאכול בשביל לבדוק השני
 .לחבירו מוסר היה כראוי לבדוק רוצה היה לא דאלו כראוי בודק

 בודק בגמ׳ דאמר הא הרשב״א לשיטת קשה באמת הנה אך
 ישחוט לא בדוק סכין לו נותן אינו דאס דמשמע לו ונותן סכין
 יפה סכינו אין ואס בדוק סכין בידו שיש לו אומר אס אפי'
 בסכינו אפי׳ המומר ישחוט ומעתה הבדוק סכינו הוא לו יתן

 דלא דא״א הוא יפה סכינו דע״כ משחיטתו לאכול מותר ויהא
 היה בודאי וא״כ איסורא ואכיל התירא שביק לא הא בדוק היה

 דלאשביק זה דמטעס צ״ל ע״כ אלא . היפה הסכין מזה לוקח
 ותקן הוא טרח שמסתמא אמרי' לא איסורא ואכיל התירא
 היתר לאכול בשביל כ״כ טרח לא דמומר לן פשיטא דהא סכינו
 כיון וא״כ התירא שביק לא הסכין העמדת טורח שבלא ואע״ג

 לא אס התירא שבק אמאי .יפה סכין ובידו לפניו מוכן שזה
 דהאי דאמרי' אלא ס״ל הוכחה הך .יפה היה סכינו שגס

 שקיל דלא חזינן דהא טורח. בלא אפי' התירא שביק מומר
 מיניה שקיל דכנדלא אמרי' לא זה ומ״מ .היפה הסכין מיניה
 לנו דפשוט כיון .סכינו והעמיד שטרח ש״מ היפה הסכין
 דברי בישוב למעלה ממ״ש מיהו .סכין להעמיד ח*ט לא דמומר

 אומר אם דליסגי לרש״י דהוקשה ט״ו( אות למעלה )עי׳ רש״י
 רש״י כתב וע״ז סכי! לו ויבדוק אצלו ילך סכין לו אין שאס לו

 לפניו מוכן דאס משמע .בהליכה אפי' זה בשביל טורח דאינו
 לו לבדוק לו אמר דמדלא אמרי׳ הרי אחריו לטרוח צריך ואינו
 למה לפי״ז יקשה דאכתי אמנס הן .היה יפה שסכינו ש״מ סכין
 כשיצרך לו יאמר באם סגי הא לו וליתן סכין לו לבדוק צריך
 י״ל לו. ולבדוק לתקנו מוכן הוא אותו ולבדוק הסכין לתקן

 ער עליו עומד שיהיה המשנה להעמיד צריכים היינו דלפי״ז
 הוא אס אפי' סגי לו ונותן סכין בבודק אבל לשחוט שיתחיל

 לו שיתן אחר תיכף מאתו ילך ואפי' הרבה השחיטה קודס
 הריאה בבדיקת כן ל״א לרש״י דאפי' י״ל ומיהו .הבדוק הסכין

 והוא לפניו מזומן יפה דסכין דכיון י״ל שפיר סכין גבי דבשלמא
 מגרע לא ומ״מ .הוא יפה שלו סכין דגם ש״מ בשלו שוחט

 לאכול בשביל טרח דלא אצלנו מוחזק שהמומר שלנו החזקה
 שע״פ או סכינו ותיקן לו העמיד אחר שאדם דאפשר היתר
 אס הריאה בבדיקת כאן אבל .יפה סכינו היה מקרה איזה

 שיפה ש״מ בעצמו ובדק הוא שיבדוק לאחר אמר מדלא נאמר
 יטרח שלא לנו שמוחזק המומר חזקת מגרע זה הרי בדק.

:יפה בדק לא ומסתמא התירא לאכול בשביל

 הרב״י שהביא הרשב״א בתשו׳ עיון מקוס כאן יש עוד )יט(
 שלא פעמים כמה שנשבע קצב וז״ל קי״ט בסי׳ ׳

 בחזקת שאינו ועוד בשר למכור נאמן הוא אם ועבר לצחוק
 במזיד השבועה על עבר אפי׳ והשיב כו׳ עליו ששמעו כשרות

 מעכו״ס חון התורה לכל מומר אינו אחד לדבר דמומר נאמן
 לתיאבון אלא עובר אינו שזה ועוד בפרהסיא שבתות ומחלל

 אמנם כו׳ דחולין פ״ק וכדרבא נאמן עצמו דבר באותו ואפי׳
 קי״ט בסי' ברמ״א דהנה ביאור צריכים הרשב״א דברי הנה

 ב״י ורשם חשוד מיקרי לא לתיאבון עבירה עובר כתב ב' סעיף
 הרשב״א דברי ופי׳ הג״ה על עצמו תמה והט״ז הרשב״א בשם

 איסור לפניו כשיש היינו נאמן עצמו דבר באותו ואפי׳ במ״ש
 הרשב״א קאמר והכי איסורא ואכיל התירא שביק לא והיתר

 לתיאבון עליו לעבור מועד שהוא גופיה איסור באותו דאפי׳ כיון
 מעבירה משוד נעשה שאינו כש״כ לתיאבון כשאינו מועד אינו

כגון לתיאבון ג״כ היא האחרת כשעבירה אפי׳ אחרת לעבירה זו

טז

סא
 ג״כ שייך חמוד והאי ממון חמוד משום צחוק של שבועה עובר

 תשובת ועיין כשירה של במקח טריפה שימכור בשר במכירת
 דקיי״ל דהא לומר מקום יש ועפי״ז א׳( )סוס״י אברהם ברית
 היינו הקל לדבר חשוד הוא החמור לדבר חשוד קי״ט בסי׳

 מדבר חשוד דבזה לתיאבון שלא אפי' החמור לדבר חשוד שהוא
 אלא החמור באיסור אפי' עובר כשאינו אבל הקל לדבר החמור

 דלאותו דכיון הנ״ל מק״ו הקל לאיסור אפי׳ חשוד הוי לא לתיאבון
 באיסור כש״כ לתאבון שלא משיד אינו מומר שהוא עצמו איסור
 לשון משמעות דכן קל איסור כשהוא ואפי׳ לתאבון ואפי' אחר.

 וכתב .אחר לאיסור מאיסור חשוד דאינו תחלה שכ׳ הרשב"א
 אס דאפי' משמע כו' לתאבון אלא עובר אינו שזה ועוד אה״כ

 אינו לתאבון הא מ״מ איסור לשאר זה מאיסור חשוד היה
 לאיסור וכש״כ לתאבון שלא עצמו איסור לאותו אפי' חשוד נעשה

 נעשה שהיה באופן דאפי' מוכח הרי וא״כ לתאבון אחר
 הוא אס מ״מ לקל מחמור כגון אחר לאיסור מאיסור חשוד
 דברי ומיהו .אחר לאיסור חשוד נעשה לא לתאבון רק עובר

 דאם זה הוא ק״ו דמאי עדיין לי מובנים אינם בעצמו הרשב״א
 רבה טעמא לתאבון כשאינו נאמן לתאבון בו מומר שהוא באותו
 שביק דלא וחזקה עובר אינו לתאבון דכשאינו במילתא איכא

 יש דשפיר לתאבון אחר באיסור משא״כ איסור ואכיל התירא
 בע״ה והנ״ל אחר. באיסור גס יעבור תאותו דמשוס לחושדו
 ממון בהרווחת רק נחשד לא דאכתי דס״ל הוא הרשב״א בכוונת

 ולהרויח כשר בשר במקוס טריפה למכור אבל הצחוק תאות ע״י
:נחשד לא בזה הצחוק תאות בלא ממון

 נבילות אוכל דבמומר דהא בע״ה ברור נ״ל (0)
 תאותו דמשוס והיינו לו ונותן סכין בודק לתאבון

 היה הטורח שע״י א״ע להטריח אפי' חושש ואינו נבילות אוכל
 הכשר דבר בכל אצלינו משוד הוא עי״ז .כשירה להשיג יכול

אבל .ההיתר בשביל א״ע יטריח שלא להכשירו טורח שצריך
 אינו לתאבון אוכלו והוא בהיתר להשיגו שא״א אחר באיסור

 בו לטרוח צריך ואפי׳ ממנו הקל לאיסור אפי׳ בזה השוד נעשה
 .משוד אינו האיסור כשאוכל לו שיש התאוה בו אין שמ״מ כיון
 לעבור שחשוד שאף הנ״ל הרשב״א דברי בפי׳ ממ״ש נלמד וזה
 היה לא זה בשביל לצחוק מתאוה שהוא לתאבון השבועות על

 לו דיש אף קל איסור היה אפי׳ נבילה בשר למכור לנו חשוד
 נאמן היה לא לתאבון נבילות לאכול חשוד היה ואילו בזה הנאה

 בדיקת בלי לאחרים לשמוט נאמן שאינו כמו כשר בשר במכירת
 יכול שהיה לתאבון נבילות דבאוכל הטעם היינו וע״כ .סכין

 בשר אחר לחזור רוצה שאינו ע״כ אלא כמוהו היתר להשיג
 כשר בשר תחת נבילה בשר לאחרים למכור משוד ולכן כשר

 יוקר משום אפי' או דוקא כשר בשר אחר לטרוח חשש שאינו
 לא אז לגמרי שויס וההיתר דהאיס׳ור היכא דוקא אלא . הדמים

 להשיג לו שא״א בדבר משא״כ .איסור ואכיל התירא שביק
 אותה שיש היכא דוקא א״כ לתאותו האיסור עושה והוא בהיתר
 אינו התאוה אותה כאן כשאין אבל לעבור חשוד הוא התאוה

 דהוא דאע״ג השו״ב בזכות לצדד אפשר ועפי״ז .לעבור חשוד
 בזה דוקא היינו יי״ש לשתות כדי השבועה על לעבור חשוד

 הקל אחר באיסור גס לעבור משוד דהוא לומר יש התאוה
 לא בזה יפה יבדוק שלא או יפה ישמוט שלא אבל משבועה.

בשביל לטרוח שלא חשוד שהוא לומר לן דמנא אצלי׳ נחשד
: היתר דבר

 הרמב״ס בשיטת בזה עיון צריך עדיין אמנם אך )כא(
 בודק עבירות משארי לא׳ מומר דאפי' דס״ל 1

 שפי' שם ובכ״מ שחיטה( מהל' )פ״ר רמב״ס ועיין ונותן סכין
 למומר שוה לערלות דמומר הברייתא בפי׳ ס״ל דלהרמב״ס

 שתהיה עבירה לאיזו דמומר להרמב״ס ס״ל ולכן נבילות אוכל
 בזה שוין העבירות דכל נהי לי וקשיא .לו ונותן סכין בודק
 מ״מ .שיהיה עבירה מאיזה לשחיטה חשוד שיחשב שחיטה לענין

 רוצה שאינו לחשוד לנו נחשב לתאבון נבילות באוכל בשלמא
 לטרוח ירצה שלא למוש יש וא״כ . היתר לאכול בשביל לטרוח

 בבדיקת
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 להשיגה יכול שאינו עבירה בשאר אבל הסכין ותקין בבדיקת
 מנ״ל .גדול צער שהיא מילה כגון או המורח אחרי אפי׳ בהיתר
 ע״י רק בהיתר להשיג שיכול היכא אף אצלינו נחשד שיהיה
 באמת הנה אך האיסור ויעשה ההיתר אחרי יעריח שלא עורה

 מצינו שלא מה בשחיטה בזה דהממירו ע״כ צ״ל לרמב״ס
 אלא אחר איסור על אמד מאיסור נחשד שיהיה אחר באיסור

 עבירה לאיזה מומר שהוא שכיון החמירו הסכין בבדיקת רק
 שזה אף רך5> יהיה אס יתקנו ולא סכין יבדוק שלא חששו

 בבדיקה אבל חששו בשחיטה דדוקא י״ל וא״כ קלה טרחא
איסורים: משאר יותר החמירו לא דרבנן שהיא

 ליישב יש הרשב״א בדברי שפירשע מה ע״פ והנה )כ□
 קי״ט בסי׳ הט״ז עליהם שתמה הרמ״א דברי

 על לסמוך דאי; בשו״ע תחלה אמ״ש דקאי די״ל שזכרט כמו
 כתב זה דין כלפי כו׳ משלו יאכל לא עמו נתארח ואם החשוד
 מדברי והוא משוד מיקרי לא לתיאבון עבירה דעובר הרמ״א

 האיסור אל שמתאוה באופן אלא נחשד דלא והיינו הנ״ל הרשב״א
 הנאה לו יש אם אפי׳ לחושדו אין תאותו בזה לו כשאין אבל

 מ״מ עמו. מתארח שמבירו במה הנאה לו שיש שאף דהייע אחרת
 חשוד. הוא שבזה אכילתו תאות בזה שאין כיון ע״ז השוד איט

 אלא ממון מימוד משוס נחשד שלא ממנו ליקח מותר נ״כ ולפי״ז
 דנבי ואע״ג . תאוה אותה ליכא ובזה אכילה תאות משוס

 כששומע אפי׳ נאמן לתיאבון נבילות לאכול המומר אין שמיעה
 היתר לאכול בשביל טורח דאיט דכיון ע״כ והיינו לאחרים

 הסכין את יתקן ולא פגום בסכין לאחרים שישמוט ליה משדי'
 שאפי׳ אכילה תאות ליכא הכא גס והרי לטרוח רוצה שאינו משוס

 שרוצה או ממון חימוד בזה שיש אלא נאמן אינו אוכל אינו
 גס נימא לא ואמאי .להנותו שרוצה טעס מאיזה לחבירו לשחוט

 אכילה תאות זולת אמרת הנאה שמשום לנו נחשד שלא הכא
 וי״ל .לו ישמוט לא יפה שלו הסכין אין ואס .איסור יעשה

 א״כ היתר לאכול בשביל טורח דאיט דכיון שאני דשמיטה
 דאנו וכיון ו׳ ס״ק קי״ט סי׳ ש״ך ועיין יפה איט סכינו ודאי

 לומר נצרך ע״כ כשרה דשמי׳ נאמר אס א״כ ששמע רואיס
 לאכול בשביל טורח דאינו אצליט חשוד הוא ובזה הסכין דתקן
 עליו לומר שנוכל בדבר אבל .סכין לו לבדוק צריך ולכן היתר
 הזה שהדבר לומר לט מכריח טעם שוס ואין כשר. שהוא
 אסור הי׳ שאם לומר נוכל שפיר דאיסורא מלתא הוא שבידו

: לזה נותן היה לא

 לאחר הסי׳ מבדיקת השו״ב בזכות לצדד נ״ל שוב )ב□
 לאחר הסי׳ בדק שלא דטבח דקיי״ל השחיטה

 סי' בט״ז והובא כתב הרשב״א והנה . באכילה אסורה השמיטה
 שהרי עניניס במקצת עליו סומכין אנו וע״כ וז״ל ז׳ ס״ק ב׳

 שרוב כראוי שנשחטו שחיטה אמר הסימנין בדקתי לומר נאמן
 עליו לסמוך שיש כש״כ וא״כ כו׳ כדינה יפה שוחטים השומטין
 הריאה נבדקה שלא ובדיעבד כשירות בהמות שרוב בבדיקה

 בחזקת דבהמה הסי׳ מבדיקת טובא וקיל השו״ע לדעת כשר
 הסי' נבדקו לא ואס כראוי שנשחטה שיוודע עד עומדת איסור
 כש״כ הסי׳ בבדיקת עליו דסמכינן וכיון .טריפה בדיעבד אפי׳
 סי׳ השמ״ח מ״ש לפי ואף .הריאה בבדיקת עליו לסמוך שיש
 נשמטו שלא מצאן ואס בדקן מסתמא בסי׳ דאמרי׳ ה' סעיף ב׳

 חזי׳ דעכ״פ כו׳ שהיה שיעור קודם לגמור הוא ממהר רובן
 בזה להיות שצריך מה הסתם מ; עושה לשחוט עליו דקבל כיון
 מסתמא ובודק לבדוק עליו שמקבל כיון הריאה בבדיקת ה״נ
 לחוש אין זה כשירה טריפה על לומר ולשקר יפה בודק הוא
 ונס איסורא אכיל לא התירח לאכול ויכול .שלו שאינה כיק

 : בחנם לאחרים מכשיל איט

 השו״ב מעל לסלק בע״ה ומצאנו יגענו הנ״ל כל ף^ה )כך(
 פלטי לא עדיין מ״מ אבל . מומר דין הנ״ל

 חזקת לו להיות צריך לאחרים ומוכר לעצמו ששוחט דשו״ב מחשש
 א׳ סי׳ בשו״ע אדמו״ר וכמ״ש אדס משאר מיותרת כשרות

 גבול מסיג לענין ח׳ סי׳ השו״ע שבסוף ובשו״ת ב׳ ס״ק בקו״א
 שהוא "ר* כש״כ וא״כ .יר״א אינו הרי רשע שנקרא שכיון

 עם ראש וקלות ובהוללות בשכרות ורגיל שבועות על עובר
 . ויר״א כשר לאדם המיוחדת חזקתו את שהפסיד הנשים
 שהאריך י״ב סי׳ בצ״צ מור״ס הקדו״ש הגאון למרן ראיתי אמנם

:הדין שורש בע״ה בזה לבאר צריכים ע״כ בזה

 ואין ז׳( הל׳ מא״ס מהל׳ )בפ״ח הרמב״ס ז״ל הגה )כה(
 כשר אדס היה אס אלא טבח מכל בשר לוקמין

 א״כ עכ״ל ונאמן ומוכר לעצמו ששוחט הוא בכשרות ומוחזק
 שוחט אבל לאחרים מוכר שאינו היינו שוחטין דהכל הא צ״ל

 מור״ס הגאון ומרן . בכשרות מוחזק מומחה צ״ל ומוכר לעצמו
 חבר להיות עליו המקבל דדמאי פ״ב ממשנה הקשה בחשו׳

 יגדל לא אף אומר יהודא ר׳ כו׳ ויבש לח לע״ה מוכר אינו
 שאין הר״ש ופי׳ לכלל אלו באו לא לו אמרו כו' דקה בהמה
 עוברים הס דקה בהמה מגדלי והלא .לטהרות שייך ענינס

 והחבר רשעים שנקראו מבואר וברמב״ה לעדות ופסולים אדרבנן
 מדבר נחשד לא ואפ״ה ישראל מסתם יתירה זהירות לקבל צריך
 מהל׳ פ״י גופיה ברמב״ס מבואר וכן .אחר דבר על אחד

 לדבר ונחשד מבירות דברי עליו שקבל בע״ה מו״מ מטמאי
 בתשו׳ בעצמו הקשה שוב דבר לאותו משוד אינו אחד

 גבאי ונעשה חבר אומרים היו בראשונה ת״ר )ל״א.( מבכורות
 הוא הרי פירש לומר חזרו אותו א״מ פירש מחבירתו אותו דוחי;

 מס לגבות למלך ממונה גבאי ונעשה ופירש״י אדם. ככל
 לעני; כשרות חזקת אבד מוכס דנעשה משוס משמע מישראל
 במוכס דהתס לתרץ מרן שרצה ומה .מאד בזה ונדחק מבירות

 אין טומאה חשש שס ויש הע״ה בבית שנכנס משוס שאני
 ׳שכ ח׳( הל׳ מו״מ מטמאי מהל׳ )פ״י הרמב״ס מדברי כן נראה
 ככל הוא הרי הרעים ממעשיו פירש כו' גבאי שנעשה חבר
 היינו מחברותו תחלה אותו שדחו דמה משמע א״כ כו' אדס

 לחלק בדוחק נכנס ועוד גזל משש והיינו הרעים מעשיו משום
 שהחילוק בע״ה נראה הקלושה ולענ״ד .בפרסום שהוא גבאי בין

 שהגבאים שראו משוס שפסליתו הטעם בגבאי דהתס פשוט
 באמת וכשיטול )כ״ה:( בסנהדרין כמ״ש מקצבתס יותר נוטלים

 ודאי הוי ובכה״ג ממש דאורייתא גזל זה הרי מקצבתו יותר
 גבי )ל.( דבכורות בגמ׳ כמבואר .הדק מן לטהרות חשוד

 אדאורייתא דחשוד דכיון משוס לטהרות דחשוד ושביעית מעשר
 מחבירתו אותו דוחין גבאי שנעשה כיון ולכן .אדרבנן משיד
 ויהיה מקצבתו יותר ליטול מכשול לידי יבוא שבודאי משוס
 דרבנן רק דהוי כא״י דקה בהמה מגדל משא״כ הדין מן השוד
 כמ״ש אמר לאיסור אחד מאיסור חשוד ואינו א״י ישוב משוס

:בלבד דבר לאותו אלא נחשד דאינו )ל:( בכורות בברייתא

 אדמו״ר לדעת הנ״ל בחשו׳ מור״ס מרן שהקשה למה )כל(
 לאחרים ומוכר לעצמו דבשוחט הרמב״ם בשיטת

 ומיפסיל יתירה חזקה דבעי משום גבול בהשגת מיפסל
 חזקה בעי' טהרות לענין גם דהרי .חזקתו מגרע בכ״ש

 ולפי׳ בא״י דקה בהמה מגדל בהיות נחשד לא ואפ״ה מיוחדת
 שעובר חשש בזה שיש משוס מחברותו נפסל נבאי דדוקא הנ״ל

 מדינא משוד ונעשה דרבנן שהיא מזו חמורה דאורייתא עבירה
 ולענ״ד .ז״ל מרן של הקושיא ונתחזקה זה שייך לא בנ״ד א״כ;

 משארי שחני דשמי׳ כן לומר מוכרח לשי' דהרמב״ם י״ל הקלושה
 הוי אחר לדבר אפי׳ דמומר סובר הרמב״ם דהנה .איסורין

 בין חילוק אין הכ״מ ולדעת לו סכי; ובודק לשחיטה מומר
 אף נפסל דבמומר איסורין בשארי או נבילה באיסור עובר

 והנה .נאסר לא בנבילה אף א׳ פעם ובחשוד איסורי; בשארי
 דבר באותו נאמן אינו בדבר דהמשוד בבכורות קיי״ל באמת
 למעלה הוכחנו כאשר אמת בפעם אף ודאי משמע וחשיד עכ״פ

 דוקא למה קשה וא״כ ו׳( סעיף ב' )סי׳ בתב״ש גם וכמ״ש
 מיירי דהכא לחלק צריך וע״כ .מומר דוקא בעי בשחיטה

 חשוד נחשב באמת לאחרים ומוכר בשוחט אבל .לעצמו בשוחט
להאמין שלא שנזכר מה לפי״ז נמצא . אחת בפעם אפי'

הנחשד



ר״א משנת שו״ת

 ואע״ג לאחרם במוכר הכל היינו איסורים בשארי הנחשד
 משמע עמו מתארח אינו דהחשוד כתב קי״ט סי׳ דבשו״ע

 דחשוד באמת י״ל לאחרים מוכר שאינו אף משלו לאכול אפי׳
 מיירי והתם מ״ב פ״ב דמאי ממשנה הוא זה דין דבאמת ל״ד

 לדבר א׳ פעם שנחשד מחבר טפי גרע ודאי וע״ה .בע״ה
 לאחרים מוכר שבין החילוק לפי״ז וא״כ .פשוט והוא עבירה

 סגי לאחרים דכשמוכר הוא .לעצמו בהם שמשתמש דברים או
 לאחרים מוכר שאינו ובמה .מחברותו נדחה להיות אחד בפעם

 להרמב״ס וא״כ .מנאמנותו נפסל לעבור מוחזק באס דוקא הוא
 שלא מה לשחיטה אחרת מעבירה גס נפסל סכין בדיקת דגבי

אינו לד״א דמומר מוכח ואדרבה איסורים בשארי כן נמצא
ר״ה אמר )ס״ט.( בעירובין מדאמרי׳ איסורין לשאר מומר
 דאמר כר״מ אי ופריך כו׳ שבתות המחלל זה מומר ישראל איזהו
פריך מאי א״כ מודו רבנן נס דבמומר וא״א כו׳ לד״א חשוד
חשוד הוי לא נמי במומר אפי׳ דלרבנן ע״כ אלא מר״מ דוקא

 לעצמו שוחט בין בזה גס חילוק אין בשחי׳ זולת אחרת לעבירה
 והיינו לעבריין מוחזק •בעי לעצמו דבשוחט אלא לאחרים למוכר
 שעובר מה לענין אבל אחד בפעם סגי לאחרים ובמוכר מומר

 משאר נחשד לאחרים במוכר ובין לעצמו בשוחט דבין חילוק אין
 לענין מומר שנעשה מה בכל להרמב״ס נמצא .לשחיטה איסור
 ובזה .אחד בפעם נפסל לאחרים במוכר ה״נ .לעצמו שוחט
 אדם דכל דמשמע כו׳ שוחטין הכל במתני׳ דשנינו היטב מובן

 אלא מיפסל לא דאז לעצמו בשוחט דהיינו לשחיטה כשר בחזקת
 .עבירה לשוס מומר שאינו אדס כל לנו הוחזק ובזה במומר
 דברי עליו שיקבל בעינן איסורים בשאר אפי׳ לאחרים ובמוכר
 חזקה סתם אין ולכן א׳ בפעם דנפסל דכיון משוס היינו חבירות
 אדם בשר מכירת גבי הרמב״ס כשהצריך וא״כ לזה מועלת

 צריך שבתורה עבירות לכל ע״כ היינו בכשרות ומוחזק כשר
 כנ״ל איסורין משארי חלוק הוא שבזה בכשרות מוחזק שיהא

 ישוב צריך שהרבה משוס דברים משארי חלוק ששחי׳ והטעם
 כ״כ לע״א נאמנות שאין מצד וגם לזה שמים ויראת הדעת

 שיטת מיושב וא״כ הנ״ל בתשו׳ ג״כ מרן כמ״ש הסכין בבדיקת
 מומר בדין הרמב״ס על נחלקו שהפוסקים הנס והנה .הרמב״ס

 כששוחט היינו מ׳׳מ לשחי׳ אחרת מעבירה מומר נעשה שאין
 חמירא דשחי' ליה דמודו י״ל לאחרים ומוכר בשוחט אבל לעצמו
 וכמו יתירה שמיס יראת חזקת וצריך בהא איסורין משאר

על דמנדין מהא גבול הסגת בנידון בהתשו׳ אדמו״ר שהאריך
: חכס קמיה סכינא סר שלא

 נרע דגבאי הנ״ל בתשו׳ מרן דעת לפי אפי׳ לחנה (0
 מ״מ .טפי חמיר ואיסורא דקה בהמה ממגדל

 גרע לא בפרהסיא ראש קלות ונוהג או״ש על דעובר ודאי
 אלא נפסל לא בגבאי דגם ז״ל מרן מ״ש והנה .מגבאי עכ״פ

 את מתקן אם גבול בהסגת וכן .חבר להיות חזר פירש אס
 ושס .מיד דכשר דמשמע לי תמיה הנה כשר עיוות אשר

 דצריך מו״מ( מטמאי מהל׳ )פ״י ברמב״ס מפורש הדין בגבאי
 מרן לדעת אפי׳ באמת אמנם .כבתחילה חבירות דברי לקבל
 בדבר גמורה מזרה שזה ובאמת .העיוות את לתקן צריך עכ״פ

 מאימתי עדות פסולי גבי ל״ד סי׳ בחו״מ כמבואר שבממון
 המועל אבל ועיי״ש שטרותיהס משיקרעו ברבית מלוי חזרת

 שאין לב״ד שיבוא ל״ג סעיף בשו״ע שם מבוארת חזרתו בשבועה
 בב״ד שבועה יתחייב או אני חשוד להם ויאמר .אותו מכירין

 אשר .לישבע ירצה ולא וישלם חשוב בממון אותו מכירין שאין
 סכינו להראות דממויב בע״ה ברור השו״ב דין נראה לזאת
 שישוב עד החכם של שלוחו שהוא עכ״פ אחר לשו״ב או לחכם

:כנ״ל הראויה בתשובה

 עם בשתיי׳ פעמים כמה נכשל הזה השו״ב והנה )כה(
 הבדיקה ע״י וזה בקל״ר עמהס והרגל הקצבים

 את שנוטל לפניהם ומתפאר להקצביס הריאות בודק שהוא
 הזה השו״ב יבדוק שלא לתקן שראוי ודאי יפה הסרכות

 הראויס בדרכים ויתנהג מדרכו ישוב אשר עד אחר אלא

סב
 דעת שחיטה לאחר הסי׳ בבדיקת שגס ובפרט לשו״ב

 טרח לא שמא כי המומר על לסמוך אין דלכתחלה התב״ש
 לבדוק יטריח לא שמא חיישי׳ הריאה בבדיקת אפשר וה״נ לבדוק

:הסימנים מבדיקת יותר טרחה בזה יש עכ״פ כי יפה

ה תשובה
 להשיבו והנני הגיעני עלי מסותרת בתלונה מכתבו )א(

 שמוע בלי חובה לכף שדנתני מה .בעה״י
 ת״ח ביזה זה של אביו ר״י לו אמר )ל.( בכורות יעיין דבריו

 משוס והיינו קאמר ריתחיה אגב ופירש״י ת״ח מבזה הוא אף
 אשר וע״ד .עלי יתפלא ולמה .ת״ח בזיון על לו חרה שהיטב
 לא שמסתמא וכ׳ תחלה דבר חקור מבלי השו״ב בנדון השבתי

 ידע דלא איכא מי פשיטא .א' לצד משיבין שאין ממני נעלם
 דצו״מ זילותא דמשום ב״ה ג״כ ממני נעלס דלא אלא .לה

 בהא אלעזר מר׳ בגיטין כדמוכח דמי שפיר מאיסורא ואפרושי
 י״ז סי׳ ח״מ בפ״ת ועיינתי )ז•( לו והשיב עוקבא מר ליה דשלח

 עוד מוכח וכן מהרשד״ס. לדעת ת״ל בזה שכונתי ומצאתי
 דנהרדעא גברא וההוא יהודא דר׳ בעובדא )ע.( בקדושין
 לא בזה אין ד״נ שהוא כזה בנידון כש״ב בד״מ ומ״ש .יעויי״ש

 השו״ב בנידון דעתי את כתבתי כי מד״נ כש״כ לא אף ד״מ
 קהילתו בני עליהם קבלוהו אשר המו״ץ הרב גזירת עליו שיקבל

 ושטרות בכתבים הרב את יבטיח אשר ואחר בעצמו השו״ב וגס
 .בזה השו״ב יפסיד ומה .יתירהו כנגדו להעיז יחזור שלא כראוי

 אס בשפתי עולה שוס יכנצא אס חמיהני .נצחונו את לא אס
 חד שהוא ק״ה:( )כתובות ודרשי׳ חכמים עיני יעור שהשו׳ לא

:לעצמו חובה רואה אדם ואין

 וע״ז .שעשה מה עשה שבהיתר דברנו עיקר והנה )ב(
 הוא טעמו והנה .בע״ה דברתי תחילה אשים

 בדבר וטעה הוראתו חלה ולא עשה כדין שלא דטאראפעך שהרב
 והטעות .ממון פניית כ״א וסייג גדר שוס בזה שאין משנה
 בלי גזירה משוס שלהחמיר הבל״י דברי משום הוא משנה בדבר
 מיקרי. משנה בדבר טועה לגזור שלא אמרו שהפוסקים מה טעם
 גמורה פני׳ שזו בנו אל שאהבתו למע״ל מרי׳ לי׳ שארי׳ הנה

 מותר משנה בדבר דטעה דהטעס האמת. מדרך הטתו
 שיכול מפני כו'( הנשאל ד״ה )ז׳. ע״ז בתום׳ מבואר להורות
 דיש דינא דהך שכ׳ נ״ט( )סי׳ יעקב משכנות חשו׳ ועי׳ להחזירו

 מוכרח הראשון האוסר או המתיר אס רק שייך לא קבלה לו
 וכ״מ זה של רבותיי על יחלוק ולא כשישמע לקבלתו להודות
 דטעה הך עס קבלה לו דיש הך בחדא דכייל הרמ״א מדברי
 משנה בדבר דטעה הטעם מבואר הלא א״כ משנה. בדבר

 מתוכח הראשון החכם כשאין היינו חכם של ההוראה לשנות שמותר
 משא״כ לדבריו מודה היה בודאי יודע שזה מה ידע ואלו עמו
 שזה ומריבים ומתוכמיס בביהכ״נ עומדים הייתם ששניכם בנ״ד
 לטועה הא' יחשב בזה ואס ומתיר. צועק וזה אסור צועק
 בכל א״כ עשה כדין שלא אומר שהשני בעבור משנה בדבר

 משנה. בדבר לטועיס נחשבים המתוכחים שני יהיה מחלוקת
 פלוגתיה ובד בעיניו דרכו האמת נוכח אחד שכל בעבור
 מבוארים הדברים וביותר .הדעת שקול נקרא זה ומה .טועה
 הראשון שטעה לשני יראה אס שז״ל נ״ח ס״ק בש״ך שהובא ברי״ו

 יחזירהו משנה בדבר שטעה להוכיח יכול אס עמו ויתוכח ילך
:הראשון שיודה דבעינן אלמא כו׳

 דאסור מרב רמ״א בהג״ה רמ״ה מסי׳ למ״ש (3)
 רק שהוא ודעתו כו׳ לנהוג או או״ה להורות

 במהרי״ק הדין מקור ראה לא הנה פרנסתו ולקפח שררה לנהוג
 משום זהו כי ואמת כך הדין או״ה דיני שבכל הגמ׳ מסוגיות

 ששעה רואה שאס ומ״ש .כך לעשות אין מ״מ חכס של כבודו
.הדבר ישתקע שטעה ולהודיע להורות לו שאסור משנה בדבר

כבר



משנת שית 124
 שבודאי האמת מדרך בזה שנטה בע״ה לדעת הראיתנו כבר

 מפורש בדבר וטעה המורה הורה יפה שלא שרואה האפסנאי
 לא אבל כנ״ל רי״ו וכמ״ש שיחזור בכדי הדין להראותו מחויב
 הורה שטוב וצווח כנגדו עומד שהרב אך הרב הוראת שיבטל
 בשס שהביא ומה .יאמר ולא ישתקע מע״ל שסברת בודאי
 נוהג אינו להתיר רשאי חבירו אין שאסר חכס שדין הבל״י
 דמיירי ודאי נראה מ״מ בידי מצוי הספר שאין אך .בזה״ז
 ודאי להוראה קביע כשהוא אבל . להוראה קבוע הראשון שאין

 ומי . חכס דין לנו דאין משוס טעמו דודאי יודה הבל״י גס
 צ״ה סי׳ כנ״י בתשו׳ כמ״ש ת״ח דין לו יש לרבים שהומחה

 ויושב בזקן כן כתב שהכנ״י ואך .רמ״ג סי' בפ״ת והובא
 בעיקר שהרי הוראות מורה היה לא דהתם י״ל בישיבה
 משמע מימיו שתו רביס בדור מפורסם מופלג חכם כ׳ השאלה

 דעכ״פ בישיבה ויושב זקן הצריך וע״כ הוראות מורה היה שלא
 הוראות שמורה מי אבל תורה להרכין לרבים מומחה הוי

 הוכחת דעיקר לרבים. מומחה שנקרא פשיטא או״ה בדבר
 רבים בהימחוהו ביחיד דן שיהיה לענין דאך משוס הוא הכנ״י
 ולא .לדין המחוהו והתם .ג' סי׳ לח״מ ורמז לדון רשאי
 טעם אס הנה ובלא״ה .בישיבה ויושב בזקן דמיירי שם מצינו
 הטעם לפי תינח הא א״כ בזה״ז ת״ח דאין כנ״ל הוא הבל״י
 י״ל להתיר למבירו אסור כבודו משום הוא שאסר דמכם

 בר״ן שכתב השני הטעם לפי אבל .בזמנינו ת״ח כבוד דאין
 מתיר וזה אוסר זה תורות כשתי יהיה שלא משוס דע״ז בפ״ק

:עכשיו או הקדומים בדורות לי מה

 המאורע סיפור בתוך לי כתב דטאראפין ר*ןןקך )ף(
 מפיו היוצא ככל ולקיים לאשר כ׳ שלו שבכתב

 בזה יש א״כ .הכתב על חתום השו״ב וגם . ובפ״מ ובת״כ
 העביר כדין שלא מע״ל דעת אמנם .ונדר שבועה חשש משוס

 השבועה חלה דלא לאחרים להרע הת״כ הו״ל א״כ השו״ב את
 דהוי ואע״ג רל״ו( )סי' ושו״ע )כ״ז.( דשבועות בגמ׳ כמ״ש ע״ז

 כל״ת הוי מ״מ .מפיו יצא אשר ככל עליהם קבלו דהא בכולל
 והיינו ה'( סעיך ברמ״א )שם בשו״ע כמ״ש פטור בכולל דגם
 שוס עליו' יהיה כשלא השו״ב את להחזיק ממוייביס הם אם

 במ״ש ותלי דרבנן או דאורייתא הוי אי בזה לעיין ויש פסול
 בנ״ד כי האסך עת ולא יעויי״ש כ׳ ס״ק בש״ך רל״ט בסי'

 שקבל הרב דברי לפי הכתב על ג״כ חתום עצמו השו״ב בלא״ה
מפיו: היוצא ככל לעשות בת״כ

 הנ״ל מכל חמור איסור דבר עוד רואה הנני ובנ״ד )ה(
 לא בודאי דהנה .דאורייתא איסור וחשש

 אחר נגררים טאראפען מקהלת אנשים דהרבה מע״ל יכחיש
 מטאראפען במכתב ראיתי וכאשר עליהם. שקבלוהו המו״ן הרב

 מע״ל הודה וגס .בטאראפען שהיו דפה מאנשים ושמעתי
 וקרינן .בנו משחיטת לאכול למעשה עליו לסמוך שאמר בעצמו

 אמרינן כי אביי אמר )י״ד.( ביבמות וכמ׳יש תתגודדו לא כאן
 ברמב״ס ועיין כו' אחת בעיר דיני; בתי שתי כגון תתגודדו לא

 בתי שני יהיה שלא זו אזהרה ובכלל י״ד( הל׳ ע״ז מהל' )פי״ב
 שדבר אחר במנהג נוהג וזה זה במנהג נוהג זה אחת בעיר דינין

 אגודות תעשו לא תתגודדו לא שנאמר גדולה למחלוקת גורס זה
 דאורייתא ל״ת דהו, ובכ״מ ברמב״ס ומשמע הזהב עכ״ל אגודות

 .הכ״מ שתכנה וכמו המה נפלאים הרמב״ס דברי כי האומנם
 אמרו דלא י״ל ושמא כרבא ודלא כאביי פסק האיך וא״ת וכ'

 היכא ולא דנפשייהו אליבא דפליגי היכא אלא כרבא הלכה
 תירוצו ועל .ז״ל הכ״מ עכ״ל ודו״ק עיי״ש דמ״ד אליבא דפליגי

 קרינן עשו ומ״ד בגמ' גרסי׳ דכך .יותר עוד לתמוה יש הנה
 כי אביי אמר אגודות אגודות תעשו לא תתגודדו לא כאן

 מורים הללו אחת בעיר דינין בתי ב' כגון תתגודדו לא איורי'
 בשתי דינין בתי שתי אבל ב״ה כדברי מורים והללו ב״ש כדברי

 בעיר דינין בתי כשתי וב״ה ב״ש והא רבא א״ל בה ל״ל עיירות
 דאביי דאוקימתא הרי וא״כ .כו׳ רבא אמר דמי אמת

 ועוד .דאביי פריכא כאוקימתא הרמב״ס פסק ואיך רבא פרכה

יו״ד ר״א
 אלא אביי לגבי כרבא דהלכה בגמ' אמרו לא אי אפי' בלא״ה

 דמ״ד אליבא דפליגי היכא ולא .מנפשייהו דפליגי במילתא
 בעי ע״כ כאביי לפסוק שיתי מהיכא מ״מ .הכ״מ כמ״ש
 .לענ״ד מאד תמוה וזה . כרבא דלא לפסוק וסייעתא ראיה
 ולא אמר באופן הרמב״ס דברי לתרץ שרצה משנה לחם ועיין

 דוחק שהוא כ' בכ״מ המובא הרד״ך תי' ועל .בידו עלתה
: בצ״ע ומסיק גדול

 יש בלא״ה דהנה כ״מ בעל רבינו דעת ליישב ונלע״ד (1)
 קאמר דשפיר אביי בדברי גדול פלא להפליא ׳

 וזה כלום מתרץ לא דלכאורה קארו מאי ליה ודקארו רבא ליה
 שנינו דכך הירושלמי ע״פ דבריו ליישב ונלע״ד עצומה תמיה

 ופי' עושין היו כהלכה ואלו אלו יומנן ר׳ בשם ר״ה בירושלמי
 ב״ש עשו דלא להלכה שניהם שהסכימו לאמר כלומר משה הפני

 להם שלחו תנינן בדא עושין היו כהלכה אם ופריך כדבריהם
 מעשה בא שלא עד בון רבי בר יוסי ר' אמר כו' ופחתוה ב״ש
 הי׳ לא ב״ה אצל מעשה כנשבא בו נוגעין ב״ש הי׳ ב״ה אצל
 למעשה ההלכה שבא דאמר משה הפני ופי' .בו נוגעי; ב״ש
 דיד; בגמ׳ והנה כנגדם לפסוק נוגעין ב״ש הי' לא ב״ה לפני

 לפני מעשה משבא אפי׳ היינו ועשו עשו דאמר יוחנן דר' משמע
 מהא .אגודות ל״ת תתגודדו לא דאמר לר״ל דמקשה ב״ה

 מידי פריך הוי לא כהירושלמי ואי .כו׳ הצרות מתירין דב״ש
 לפסוק חזרו אלא בו נוגעין הי׳ לא ב״ה לפני מעשה דמשבא

 השקלא ליישב יש מיהו אך .אגודות אגודות כאן אין א״כ כב״ה
 בירושלמי יוחנן ר׳ מאמר עם דידן בגמרא ור״ל דר״י וטריא
 תתגודדו לא שייך נמי מקומות בב' דאפי' לומר רצה ר״ל דהנה
 כמותם. להורות חזרו לב״ה מעשה דמשבא לתרץ שייך לא ובזה

 וחזרו לב״ש נודע לב״ה מעשה כשבא י״ל אמת בעיר דבשלמא
 בעיר כדעתם יורו וב״ש להוודע א״א עיירות בב' אבל כב״ה להורות

 והשתא לר״ל יוחנן ר' פריך ושפיר אחרת בעיר כדעתם יורו וב״ה זו
 דלא יוחנן לר׳ היינו דעשו למ״ד דאמר דאביי אוקימתא שפיר מיושב

 לא משוס ליכא עיירות בב׳ אבל אחת בעיר ב״ד בשני היינו תתגודדו
 וא״כ .ב״ה אצל מעשה בא שלא עד היינו ועשו .תתגודדו

 וב״ה ב״ש חלוקים הי׳ לא תתגודדו לא דשייך אחת בעיר
 להורות ב״ש גם חזרו לב״ה מעשה שבא דאחר למעשה במנהגם

 ב״ד כשתי וב״ה ב״ש והא ליה דפריך ורבא .למעשה כב״ה
 ב״ש עשו וא״כ דירושלמי יוחנן דר׳ ההיא ל״ל .דמי אחת בעיר

 ע״כ וא״כ עשו למ״ד ב״ה לפני מעשה שבא אחר אפי׳ כדבריהם
 איכא והשתא .אמת בעיר ב״ד בשתי אפי׳ תתגודדו לא דליכא

 פסק ושפיר דירושלמי יוחנן מר׳ דאביי לאוקימתא סייעתא
 קמ״ה רסי׳ ש״ך ועיין .כוותיה מוכיח דהירושלמי כאביי הרמב׳יס
 והירושלמי דידן דגמ׳ היכא דקיי״ל דאך שם מדבריו דמשמע
 בדר׳ היא המחלוקת אס מ״מ דידן גמרא בתר אזלי' חלוקים

 ואע״ג .בעצמו יוחנן ר׳ היה שמחברו הירושלמי בתר אזלי׳ יוחנן
 התם מדשני אלא כאביי בירושלמי עצמו יוחנן מדר׳ מוכח דלא

 וזה כו׳ מעשה בא שלא עד דהיינו דפחתוה מתני' בירושלמי
 ובתלמודין אחרינא אמורא אלא לה קאמר עצמו יומנן ר׳ לאו

 לא עצמו יוחנן מר׳ וא״כ .עשו למ״ד אמר בענין למתני׳ משני
 אפי' כלל עשו לא דהיינו וי״ל .עשו לא דס״ל אלא מוכח
 סייעתא מסיק דידן ובגמ׳ .ב״ה לפני מעשה שבא קודם
 אינו זה .לאביי סייעתא וליכא כר״י הלכה אין וא״כ עשו
 לא כו' מעשה שלא דעד הירושלמי כדברי נאמר דאס חדא

 ב״ש דעשו דילן בגמ' דמוכיח מתני׳ מהני יוחנן לר' כלום יקשה
 .ב״ה לפני מעשה שבא קודם דהיינו י״ל דבכולהו .כדבריהם

 ור' ר״ל שבין וטריא השקלא יסתרו לא הירושלמי תי׳ דלפי ועוד
 וזה וכנ״ל שבירושלמי יוחנן ר׳ מאמר עם דידן שבגמ׳ יוחנן

 שלא דעד הירושלמי כסברת לומר א״א דלרבא .לאביי סייעתא
 אי דמ״ש עשו לא ואח״כ כדבריהם ב״ש עשו לב״ה מעשה בא

 א״כ קול בת משוס אי כינהו דרובא משוס לב״ה ב״ש מודו
 ל״ל ואי .כנגדם יורו לא ב״ה לפני מעשה שבא קודם אפי'

 ולאביי יחזרו אמאי כנעשה שבא לאחר אפי׳ א״כ כב״ה להלכה
 טפי מחדדי דב״ש משוס כדבריהם עשו מעשה דקודס ניחא

ובת



משנת
 אחר אבל בגמ' כדאמר א״מ דאמר יהושע וכר׳ ל״ל קול ובת
 .תתגודדו לא משוס בו נוגעים היו לא ב״ה לפני מעשה שבא
 .כהירושלמי למימר ליכא תתגודדו לא בכה״ג דליכא לרבא אבל
 דגמ׳ עובדי על שתמהו כו׳( אני ד״ה )נ״א: פסחים תום' ועיין
 התום׳ ומ״ש זא״ז. שסותרין דר״ש אליבא ובירושלמי דידן

 פליגי דידן וגמ׳ דהירושלמי כו׳ אליבא ד״ה )ק״ב.( בכתובות
 והוא שם לפי׳ כן לומר הוכרח ר״ת יוחנן. דר׳ אליבא

: הדוחק ע״צ

 משוס מ״ד איכא דרבא אוקימתא לפי דאפי׳ נ״ל עוד )ז(
הרמב״ס דעת פי׳ הרד״ך דהא .תתגודדו לא

 ולענין וז״ל א׳( מדר י״א )בית וכ׳ דרבא אוקימתא אליבא
 הקהל אנשי שאין נראה קהלות הג' הסכמתם אשר הסכמתם

 לבני כפופים א׳ קהל בני שאין בהסכמתכס ליכנס חייבים הד׳
 כשתי הו״ל הראשון כמנהגו נוהג קהל וכל דהואיל אחר קהל
 להיתר נוהגין ואלו לאסור נוהגין אלו אחת בעיר דינין בתי
 הסמ״ג בעל וכן הרמב״ס שכ׳ ומה תתגודדו לא משוס כאן ואין

 בעיר דינין בתי שתי יהא שלא הוא תתגודדו לא אזהרה שבכלל
 נוהגי; מהם שמלק מנהגים חלוק בעיר שכשיש שר״ל נראה א׳

 נעשים הס הדבר שבזה אחר מנהג נוהגין מהם וחלק זה מנהג
 ענין ובכל דבר בכל ממש דינין בתי ב׳ אינם אבל ב״ד ,שת

 ב״ד כשתי הס קהלות שתי דדוקא מדבריו מבואר הרי עכ״ל
 והשני לאיסור מורה וא' מו״ן שני שם שיש אף א' קהל אבל

:תתגודדו לא בכלל הוי להיתר מורה

 תתגודדו לא זה בכגון שייך אס .בזה לצדד שיש אלא )ח(
 הנשמעים דברים אס אלא מדיינים דאין כיון

 בעת י״ל משחיעתו אוכלין שאין ואותן מותרים זה משו״ב
 .וכה״ג בשר לאכול רוצים שאינם ומונעים לאכול אותן שמזמנין

 ביה שייך דלא מלאכה עשיית איסור גבי ביבמות שם וכדאמרי׳
 שאין ומה דל״ל. הוא מלאכה אומר דהרואה משוס ל״ת

 נ״ל אמנס .ל״ת בזה שייך לא לכאורה ודאי לשמוע לו שולחים
 מג״א ממ״ש וראיה תתגודדו לא שייך מלאכול במונע דאפי' מ״מ
 שיש אלא • תתגודדו לא בזה ששייך ריינוס בני בחלב תצ״ג סי׳

 הכנה״ג בשס שם המג״א מ״ש והוא אחר מעעס בזה לצדד
 לומר יש וה״נ .ל״ת שייך לא בחרס קצתם שתקנו הסכמה בענין
 מדינא איסור ולא תקנה ע״ד הוא השו״ב המעביר הרב דאף
 המג״א מביא מ״מ אך ל״ת משוס בזה אין הכ״ה לדעת וא״כ

 הפי׳ אין דודאי הוא בורכא דא באמת אבל .חולקים יש שם
 קאמר בהרס תקנה דהא בזה הנהגה החיוב קלות משוס בתקנה

 כח שאין עצמם על קצתס דתקנו דכיון פי׳ הכי ודאי אלא
 מ״ד משא״כ ל״ת בזה שייך לא .הקהל כל על לתקן להם

 איסור בזה ינהגו קצת ואם הקהל כל על אסר שהמורה
 בזה יש להם התיר שמע״ל מפני איסור ינהגו לא וקצת

: ל״ת משוס

 בעיניו שפשוע מה על להתבונן נחזור זה כל ואחר )ט(
 בדבר הוא ועועה כדין שלא עשה שהמו״ן

 אשר הדברים העתקת עפ״י והנה . המותר את שאסר משנה
 על השו״ב לו שיחתום היה דעאראפיך המו״ך רצון מע״ל לי שלח

 תקנה והיינו .מהרב צעעל מבלעדי ישחוע שלא בנדר צעעל
 יעלו שלא ועוד קהילתו בני מאת להרב הקצובים שכירות שיקבל

 נראה להמנינים שלח אשר מצעעל ואח״כ .המקחיס הקצבים
 המו״ץ העביר אשר ואחר .ברבים פניו והעיז לחתום שמאן

 .משנה בדבר לעועה מע״ל יחשבהו זה מעעס השו״ב את
 מומחה בשו״ב מ״ח סי׳ תניינא בנוב״י דמבואר מדא .אתמהא

 הרב ואסר לשמוע רשות ממנו מליקח דגליל הרב נגד שהעיז
 האיסור דעיקר ואע״ג חייו ימי כל קיימת דגזירתו שחיעתו את

 הגליל רב את הנוב״י חשב ולא הרב. כבוד משוס רק היה
 תחלה ממנו שביקש מה וגס . משנה בדבר לעועה ח״ו ההוא

 ובפרע הרב שכירות כי עצמו מצד נכון דבר היה הצעעל
 וחזוק קיום צריכים ודלים מעע שם אחב״י אשר ראסיי בערי

סג ירי חא
 ישראל מבערי יותר כחוץ הוא ההם בקהלות המו״ץ והיות .רב

 שהיה וגס הנ״ל. בערים משא״כ מצויים הלומדים שם אשר
 תקנות מכלל וזה המקחיס על להעלות שלא בצעעל נכתב

 יותר הגדולות ישראל ערי בכל מצויים כאלה ועניניס .הציבור
 להכריח וראוי .ביחד ואולינא בעאראפיך ישראל מקהל הרבה
 נמנעים אין מהם והישרים .ואו״ש צעעלעך על לחתום השו״ב
 וגזל בגניבה נגואלו כפיהם אשר השו״ב אותן זולת בזה.
 מהשו״ב להנתן ראוי היה שהצעעל ואחרי .הרבנים מפרס

 .בהעברתו עשה כדין ודאי ברבים פניו העיז והוא להמו״ז
 .משנה בדבר לעועה דעאראפיך המו״ץ את שחושב ומע״ל

 כדין שלא שעשה מה ועשה בעצמו. עועה אלא אינו
כשורה: ושלא

 סכינו לו שיראה המו״ץ שביקש במכתבו מבואר עוד )י(
 שאינו אחד עעמיס משני השו״ב לו הראה ולא

 הנה .מכבר לו ושונא אויב שהוא ושנית הסכין בהעמדת בקי
 ח״ם בעל הגאון שכ׳ מה יראה לחכם סכינו הראות דין בעצם

 ושתהיה עליו העיר חכס השגחת יהי׳ ועכ״פ וז״ל. י״ג סי׳
 ראוי ואז עובא זמנים זמן לפניו סכינו ולהסיר עליו אימתו

 שחיעה כל על סכינו ראות בלי לשמוע השמיעה על הממונה
 זה זולת אבל כבודם על חכמים מחלו כאלה ולממוניס ושמיעה

 ימחול מי שמיס כבוד מחול חכמיס כבוד ואס .למחול ראוי אין
 למכס סכינו להראות שצריך שמה הח״ס מדברי משמע עכ״ל
 . בזה אית נמי שמישה הכפר אלא מכס של כבודו משוס רק אינו
 תשובה ח׳ סי׳ שו״ע שבסוף בתשו׳ אדמו״ר דעת ג״כ וזה

 מדינא לאחרים לשמוע דממונה מאוהבי אני המכסה המתחלת
 סי׳ בקו״א עוד ועיין דוקא. לחכם סכינו להראות צריך דגמ׳

 היינו לחכם מראין שאין שהאידנא שם של ואף .ע' ס״ק י״ח
 אפי' מ״מ .כשר אדם שהוא בו ויודעים זהירין שהם מפום

 כבודם להם מחלו שחכמים בקו״א ז״ל רבינו כתב לעצמו בשומע
 פגיעה שייך דלא אף זה בענין החכם ממילת שצריך העעס
 היינו .מכבדו כשאינו לא אבל כשמבזהו אלא ת״ח בכבוד
 להורות יכול אדם שאין וכמו כהוראה הוי סכין דבדיקת משום

 במקום הסכין לראות יכול אין כן .קבוע חכם שיש במקום
 שאינו בפירוש אומר החכם אס לרבינו גס וא״כ .קבוע מכס
 אחר שאין וכמו סכינו להראות ממויב אזי כבודו להס מוחל
 בשומע רבינו מסיק ושם . הקבוע החכם במקום להורות יכול

 לבדוק י״ש אחר איש עליהם ממונה שיהי׳ או ח״ל לאחרים
 לנהוג ראוי וכן מקומות בהרבה נהגו וכן השמיעה לפני סכינין

 הח״ס למ״ש מסכים ז״ל הוא גס ודאי וא״כ .עכ״ל מקום בכל
 והשתא השו״ב. על ואימתו עליו העיר חכם השגחת שיהיה
 בהעמדת בקי אינו שהרב השו״ב שתשו׳ מע״ל למ״ש נבוא

 לחכם סכינו יראה לא שמה״ע ושפל גרוע עעס וזה .הסכין
 שונאו שהוא השני עעם וגש מכס קמיה סכינו סר בלא וישחוע

 שהרב כיון עכ״פ .לו סכינו הראות בלי שישחוע מספיק אינו
 .כלל זה בלא לשמוע יכול אינו סכינו שיראה זה על מקפיד

 אפילו עעה שמע״ל שראיתי מאחר אלא פשועיס והדברים
הוכרחתי הקטנים ומי״ז השו״ב לכל ידוע שהוא זה בדין

קצת: להאריך

 לחוד באו״ה ההוראה היה אס וכ״ז מע״ל כ׳ טלף )יא(
לירד שרוצה ד״מ כאן יש הרי מ״ד כאן אבל ׳

 כמבואר כד״נ הוא האדם את ולפסול פרנסתי ולקפח לחיותו
 לשתוק רשאי אינו האכסנאי דגס ודאי יוסף ברכת בשו״ת
 יגיד לא אס רעיך דם על תעמוד לא על עובר הוא ולדעתו
 או ד״מ הוא בנו דין באמנה ואס .מע״ל עכ״ל הרב שעעה

 או בד״מ בנו את לזכות נאמן האב יהיה איך אני תמה ד״נ
 לו היה המשובשה בדעתו לשתוק רשאי אינו ואס .בד״ג

 ומה .דעתו לפי לו ראוי היה וכן לד״ת המו״ך את להתרות
 הנגעים וכל לבנו להסמיך יכול שאב מסמיכה ראיה שהביא

 שדמה מחמתו נסחר זה כל אשתו דמי ראיית ודין .רואה אדס
 ממנו דבר בהעלם שהיה מה לפי זה וכל .וד״נ לד״מ בנו דין

שרשי
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 מקום אין בע״ה למעלה שביארתי מה לפי אבל .זה דין שרשי

 וכתורה כדין עשה המו״ז אשר אחרי כי אלו לדבריה כלל
 השו״ב מעל השגחתו שהלק מכיון ואדרבה ע״ז בידו והרשות

 לו שציוה מכיון לאחרים למכור לשחוט רשאי השו״ב היה לא
 שלא עשה ומע״ל .לו הראה ולא .לראותו סכין לו להביא
 ומה .כנ״ל תתגודדו מלא דאורייתא לאיסור וקרוב .בכתוב
 זה דין אין .לא או לבנו להסמיך יכול האב אם בזה מועיל

וכלל: כלל בנ״ד שייך

ו תשובה
 עור ושחט שמינה גסה שחט אחד ששו״ב שאלתו בנידון

 כמו א׳ קרום ונשאר שלישים ב׳ הפנימי ועור החיצון
 קנים ולקחו רובו נשחט שלא שראו הנ״ל העורות בין שלומיל

 והכניסו זה ומצד זה מצד החיצון מעור מעש וקלפו דקים
 וראו .ע״ז היה החיצון עור וגס הפנימי העור בתוך הקנים

 על המים בתוך והניחוהו .רובו נשחט לא האמצעי שהקרום
 יפה ביחנו שלא ואמר זקן אחר שו״ב בא ואח״כ זמן איזה

 מניחו ואינו מלמעלה עליו כופף נקלף שמעט החיצון שעור
 עור שקלף הזה השו״ב אח״כ ובחן .כפופים הקנים ונס למותחו
 וראו כראוי ונמתח קשים קנים והכניסו לגמרי ממנו החיצון

:האמצעי בקרוס רוב שיש

 מורים בזה הסכימו מע״ל דברי לפי הנה .תשובה )א(
 איך מאד מתמיה אני אבל .להקל רבים

 נמצא לא אשר חמור ודין הקשה דבר בכל כרגע משפטם יחרצו
 מוכרח ממני נסתמו החכמה דרכי אשר ואנכי . מפורש בפוסקים

 מפורש נמצא לא אשר חדש בדין הרבה ולחקור להתבונן אני
 הש״ך והנה .שותים אנו מימיהם אשר המפורסמים בפוסקים

 ולא כולו החיצון עור נשמט דאס ב׳( ס״ק כ״א )בסי׳ הביא
 שכתב מינך מהר״ס מתשו' והוא לאסור רובו הפנימי נשחט

 ד׳ ס״ק והתב״ש הב״ח גס שכ״כ והביא לטור מהרש״ל בהגהות
 ויסודו הושט חלל רוב דבעינן משוס זה. דבר לבאר האריך

 נשחט וכשלא להיות יכול הבע״ח ואין נשמה נטילת הוי דשחיטה
 ניקב בטריפות ושנינו חי' אינה דטריפה לחיות יכול לחלל
 דיכולה משום והיינו טריפה אינה לחלל ניקב שלא כל אבל לחלל

 פשוט הדבר לכאורה וא״כ ראיה עוד שהביא ועיי״ש לחיות
 הוי הראשונה הבחינה לפי החלל עובי רוב נשחט דלא דכאן

 זה ואין נ׳ ולא בושט שנינו עורות דשני מע״ל ומ״ש נבילה.
 ידעתי לא .שחיטה טעון שאין ואפשר להיות הראויים מעורות

 כוונתו ואס .לחלל רובו נשחט לא אכתי הא בזה הועיל מה
שאס מאד זר דבר זה גס ניטל כאלו והוי יתר קרוס שהוא

שחיטה בכלל ואינו כלל אינו כאלו יחשב הכי כנטול יתר אמרו
ראיה לו אביא מ״מ ראיה צריך ואין פשוט דבר שזה ואך

ואם שכ׳ קרוס אינו ד״ה )מ״ג.( חולין רש״י מדברי מפורשת
 בכרות ביבמות כדאמרי׳ מתקיימת אינה כו׳ ונסתם ניקב

 זהו להכשירו שחוזר פסול וזהו כשר נסתם פסול ניקב שפכה
 נקובי דכל קרוס שאינו בריאה מ״מ שעלה קרוס למעוטי

 כו׳ זמן לאחר בהו דסלקא סתימה להו מהני׳ לא דטריפות
 זמן לאחר דסלקא משום מ״מ שעלה בקרוס דהטעס משמע

 דסותס ודאי הקרומים שני וניקבו יתר בקרום נברא אס וא״כ
 וא״כ טריפה מדאינה דחי׳ מוכח וא״כ וכשר יתר הקרוס שפיר

 כמ״ש יתר הקרוס כשנשאר בכה״ג שחיטה הוי דלא פשיטא
 יש וביותר .נשמה נטילת משום הוי דשחיטה וכנ״ל התב״ש
 בו שחט )ק״ס( דיבמות מגמ׳ התב״ש לדברי סמך להביא
 שנים רוב דשחט מכיון אלמא כו׳ מעידין שנים רוב או שנים

:ספק בלי ברורים והדברים .מיד למות עתיד

 הוא האמצעי זה שעור שאפשר שכתב מע״ל ומדברי )ב(
 כלל עור זה שאין אפ״ל היה שמנונית מחמת

יו״ד

 למחלוקת בזה באנו וא״כ שמינה שהבהמה ומצד . שמנונית אלא
 מפוטמים עופות של בשומן מ״ט סי׳ בפ״ת המובא האחרונים

 סותם שאינו ולמ״ד בתולדה שאינו מאחר הנקב סותם אס
 ושומן העורות שני הוושט ניקב דאלו כיון כאן לומר מקום היה

 אס בהכי שחיטה הוי ה״נ לחיות דא״י דטריפה הנקב סותם
 אמנס .כלוס סותס השומן דאין השחיטה רוב מגרע השומן
 עשק באר תשו' לשון קצת שהביא מ״ט סי׳ בתב״ש ראיתי

 לאו שומן שאותו הגנה ואינו וז״ל מפוטמים בעופות המחמיר
 דהטעס משמע עכ״ל השומן משם יוסר תכחש שאס הוא בתולדה

 שייך דשזה י״ל וא״כ משם להוסר דעתיד משוס הגנה הוי דלא
 צריכים שאנו משום מטרפינן לטרוף דבעתיד טריפות לענין

 ע״י מיד דמת דמשמע בשחיטה משא״כ חודש י״ב שתחיה
 דכו״ע י״ל מעידין שנים רוב בו שחט דיבמות כההיא שחיטה

 תוכל ותכחש השומן שיוסר דעד מיהת פורתא הגנה דהוי מודו
 מפורעת שחיטה בעינן שומן הקרוס דאפי׳ אלמא .לחיות

: וושט של חללו ברוב וגלויה

 פירש שלא הוא מי יודע איני משקלאב הרה״ג בשם מ״ש נם )נ(
 שמיס לירא הזה הרב לי ידוע הלל ר׳ הוא ואם שמו

 גס זה בנדון כי מאד לי צר אמנם ישרה דיעה ובעל גדול
 רוח באמרי נבילה איסור להתיר בדעתו יעלה ואיך לעו דבריו

 מבחוץ שישחט אפשר שאיך מ״ש כי כאלו הכרם וסברות
 כאן א״צ באמנה .הוא נס מעשה הכי באמצע וישאר ומבפנים

 דפה השו״ב לי שאמרו כפי הרגילות הוא כך אלא ניסיס למעשה
 וגס כ״כ אומן שאינו שמי בדעתי מבין אני וכך המובהקים

 שישחט עגולים שהסי׳ בסבת לו יקרה כ״כ חד אינו הסכין
 מבפנים וישחט יתגלגל ובהובאה בהולכה הושט חיצוניות
 שהרירין אתמהא הרירין מענין ומ״ש מה דבר ישאר ובאמצע
 גס ומה בזה וכיוצא קנים ע״ג נמתח הוושט בהיות יתקיימו

 שייכות מה אבל מחיים אלא שייך זה שאין גמדא רווח במ״ש
:שחיטה לאחר ופשטא גמדא רווח

 הראה הזקן שהשו״ב הבחינה משוס הב׳ בהיתר למ״ש )ד(
 שלא ואמר נשחט רובו ונמצא אחרת בחינה להם

 ויש .מלח בלי תפל טעם זה גס .יפה מקודם השו״ב ביחנו
 ל״ט בסי׳ ב״י רבינו שהביא הרא״ש בן הר"י מתשו׳ בזה לדון
 שלא והסכימו לנפחה וצוו ריאה בשיפולי בועה שראו שנים על

 והכשירוהו ונפחו הבודקים באו ואח״כ .אותה מקיף בשר היה
 ממי יפה כחו היה לפניהם שנפחה שמי ואמרו הבועה וקרעו

 שם הייתי אס והשיב בשר הקיפה ולכן הראשונים לפני שנפחה
 הייתי לא והכלים כו׳ הראשונים דברי מפני אוכלה הייתי לא

 הריאה בשיפולי בועה כי וגס בעין האיסור שאין כיון משברם
 לבהדי תרי אוקי ועוד בתלמוד לא הגאון מפי רק הוזכרה לא

 דרק מסיק והב״י .עומדת בח״ה שנשחטה ובהמה דשרו תרי
 עכ״פ הנה .מותרת הדין מן אבל אוכלה היה לא לחומרא
 ואוקי ספיקא משוס הכלים בהיתר שכ׳ הטעמים מן מבואר
 לדעת באכילה אך הדין מן מותר היה זה דמכח ונהי בח״ה
 הנאמר איסור הוי דלא ועוד חזקה מכח הוא ההיתר מ״מ הב״י

 עלתה דלאחרונים דחזינן כיון בפשיטות אמרי׳ ולא .בש״ס
 ובחינת בימנו יפה לא שהראשונים ודאי ש״מ מקיף מוט להם

 עדים כיתי שני והכחשת כס׳ דחשוב אלא אמיתית האחרונים
 לאסור דראוי ודאי איסור וחזקת בשחיטה ס' דהוי בנ״ד וא״כ

 א״א דשם מהתם טפי גרע ונ״ד נבילה והוי אחזקתה דאוקמה
 ולומר עדים כיתי השתי להשוות נבוא אס אח״כ שנשתנה לומר
 לומר צריך ע״כ אותס נשוה אס אלא הכחשה. כאן דאין

 אס אבל .המשקרת כת שס ואין • יפה בדקו לא דהראשונים
 . זא״ז המכחישות עדים כיתי שתי דהוו צ״ל ע״כ להחמיר באנו

 באנו אס דאפי׳ הכא כש״כ א״כ .לח״ה מצריכים אנו ואפ״ה
 שאח״כ אלא .כלל הכחשה כאן דאין לומר נוכל להחמיר
 בבחי׳ שאמ״ב יפה שעיין מדבריו שמשמע ואך • החתך נתרחב
 יום ששהו מאחר מ״מ החתך הרחיבו לא האחרונה הזקן השו״ב

 שע״י מאד הדבר קרוב פעמים כמה ובימנו יותר או שלם
משמושא



משנת
 נ״ל שוב כ״כ. זה להרגיש וא״א החתך נתרחב דטבחא ידא משמושא

 שהיה על מעתה ראיה שאין בלא״ה י״ל במים שנשרה דכיון
 בקרירי מ״ו:( )חולין בפירש״י מ״ש לפי כן החתך ג״כ תחלה

 בקרוס נקב שס אין ואס כאבן אותה מקשין ליה דמטרשי לא
 קלוש שהוא מחמת העליון מתקרע בתחתון נקב ויש העליון

 נמי דהכא י״ל וא״ב כשמתקשה אותו מותחין הקריס ומיס
 בזה אכן .מאליו החתך ונתרחב קרים המיס היו דמסתמא

 כאבן אותה שמקשים ביותר קרים שהם מרש״י דמשמע י״ל
 משנו ולא פושרין דזהו י״ל בבית עומדים המיס היו אם אבל
מזה ועיין כ״כ קרים המיס היו לא דבנ״ד י״ל וא״כ מידי

:ריאה גבי באחרונים

 שמא ס״ס ע״ד לומר שרוצה מדבריו שנראה מה וגם )ה(
 עעון אס ואפי' שחיעה עעון אינו האמצעי העור

 דס״ס קיי״ל הרי הנה .נשחע רובו שהי׳ בבדיקה ראו הא שחיעה
 דמסיק כ״ח סי׳ ס״ס בכללי הש״ך וכמ״ש מועיל אינו חזקה במקום

 ממש ח״א דהו״ל כיון להתיר אין ודאי בשחיטה ס״ס אבל שם
 האחרונים רוב מ״מ ח״א במקום בס״ס מיקל שהפר״ח ואך עכ״ל

 דס׳ בע״ה בררנו כבר באמת אבל לדעתו הוא זה וכל .אוסרים
 שאפי׳ גס ומה .כלל ס' אינו שחיטה טעון זה קרוס אין שמא זה

 ע״כ .ידיעה חסרון ס׳ אלא זה אין בזה ספק הי׳ אס מע״ל לדעת
 שרצו הרבנים ובשם בשמו מע״ל שכ׳ ההיתר צדדי כל להם פרחו

:בכך מה של בדברים בידים האיסור את למעך

 רבנים עפ״י להיתר מעשה נעשה שכבר מאחר אמנם (1)
 ה׳ יעלה אולי יותר בדבר לעיין לבי אל נחתי מו״צ "

 .בזה נכונים דברים מצאתי כי וב״ה זו הוראה להצדיק בידינו
 צריך הטבח א״ש יהודח ר' ואמר ט.( )חולין בגמ׳ גרסי׳ והנה

 ר״א משוס אנטיגנוס בן אלעזר ר׳ מאי בדק לא כו׳ בסי׳ לבדוק
 נבילה תנא במתניתא באכילה ואסורה י טריפה אמר ינאי בר׳

 והשתא קיימא בח״א מ״ס בדר״ה דפליגי ומפרש במשא ומטמאה
 וכתבו .- ל״א טומאה בחזקת אמרי' בח״א ומ״ס היא מתה

 ושריא שפיר שוחט פעמים דרוב משוס באכילה ואסורה התום׳
 בדק בלא לתום' א״כ .נבלה לעשות החמירו לא מדאורייתא

 התב״ש וכ׳ נבילה ה״ז כתב והרמב״ס .דרבנן איסורא רק הוי
 דרוב ס״ל דלא קאמר דמדאורייתא ונ״ל ג׳( ס״ק כ״ה )סי׳

 כודאי אחזקה ליה מוקמינן שקול דהספק רק כשירות שחיטות
 בסי׳ בדק לא המרדכי וז״ל עיי״ש המרדכי כמ״ש א״נ נבילה

 העולם דרוב רוב בתר זיל למימר וליכא באכילה ואסור טריפה
 למימר איכא עומדת איסור דבחזקת דכיון הסימנין רוב שוחטי;
 זה מבורר דאינו ועוד רובא ליה ואיתרע לחזקה מיעוטא סמוך
 והנה . נשחטים הסימנין רוב שאין שוחטין פעמים דכמה הרוב

 דמצד הרמב״ס לדעת לומר א״א ודאי המרדכי של קמא תי׳
 הרשב״א )וכמ״ש נבילה ס׳ והוי פלגא הוי לחזקה מיעוטא סמוך
 כ׳ ואיך והרמב״ס( הרי״ך לדעת בתרא האשה פ׳ ביבמות בחי'

 היינו המרדכי של הב' ותי׳ ודאי דמשמע נבילה ה״ז הרמב״ס
 דברי אמנם כשירות שחיטות רוב ל״ל דרמב״ס התב״ש מ״ש

 שחיטות דרוב ליה פסיקא דתחלה ביאור צריכים גופיה המרדכי
 דכמה שכ׳ מה מצד ובאמת רוב דאינו מסיק ואח״כ כשירות
 כמו המצוי מיעוט אלא הוי לא נשחטים הסי' רוב אין פעמים

 מיעוט משוס בדיקה להצריכה בה טריפות החשש דהוי ריאה
 משום הרמב״ס דעת לפרש נ״ל וביותר .מדרבנן רה המצוי
מדאורייתא בתריה אזלי' ולא רוב ואינו במעשה דתלוי רובא דהוי

:)כ.( בבכורות כמ״ש

 בדרך אביה קדשה אתמר )ע״ט:( בקדושין גרסינן והנה (1)
 רב לפנינו בוגרת היא והרי בעיר עצמה וקדשה

 דפליגי למימר בעי הוי ובגמ' .לפנינו בוגרת היא הרי אמר
 התם ר״י קאמר לא כאן עד רב א? וקאמר ור״נ דר״י בפלוגתא

 הגוף העמד נימא מי הכא אבל חזקתו על ממון העמד דא״ל
 ואין בבקר לבוא הן דרגילות ר״י בשם החום׳ ופי׳ .חזקתו על

 דם הרי שס דאמרי׳ בהא )ב־.( ובנדה דנערות. חזקה שייך

סר ירי דא
 הרי דאמרי׳ מהא התום׳ הקשו דחזאי הוא השתא ואמרי׳ לפניך

 והשתא מצפרא. לבוא שערות דרגילות ותירצו לפניך בוגרת
 והוי הס כשירות שחיטות דרוב דס״ל התום׳ לדעת מבעי לא

 לפניט שחוט רוב דהרי כיון נמי דידן בנדון דא״ל גמור רוב
 שנשחטו בחזקת למפרע להו מחזקינן רובא חותכין שוחטים ורוב
 דלא דס״ל שביארנו מה לפי הנה הרמב״ס לדעת ואפי' .רובן
 ניזל לא דאם היכא הנ״מ .במעשה דתלי רובא בתר אזלי׳
 דאזלי׳ אמרי׳ לא ואז כלל מעשה היה דלא נימא רובא בתר
 רובא בתר ניזול לא דאפי' היכא אבל מעשה ונעשה רובא בתר
 תחלה רובו נשחט לא דאס בנ״ד כמו מעשה דהוי לומר נצרך

 אך רובא בתר למיזל לן אית בכה״ג רובו עד אח״כ נקרע
 רובא בתר דאזלי׳ בסוגיא לחולין בחי׳ והרשב״א . במעשה דתלי

 או במעשה תלויס שניהם והמיעוט כשהרוב הנ״מ ומיהו כ׳
 והמיעוט מעשה ע״י הוא הרוב אס אבל ממילא הס שניהם
 מעשה דע״י רובא עדיך דלא רובא בתר אזלי׳ לא ממילא

 מסייע וזה עכ״ל בבכורות רבינא כדמסיק ממילא דהוי ממיעוט
 בתר ניזל אס אח״כ דנקרע לומר רך5ת מ״ד דגס למ״ש

 תלויס דשניהם בכלל נמי הוי כשירות שאינן דשחיטות מיעוטא
 המיעוט בתר ניזל שאפי' במעשה תלוי המיעוט דגם במעשה

 כלל ל״ל דהרמב״ס כהתב״ש נימא ואפי׳ .מעשה בו שהיה צ״ל
 דהוי השני בתי׳ כהמרדכי דס״ל צ״ל ע״כ כשירות שחיטות דרוב
 ולא נשחטים הסי׳ רוב שאין פעמים דכמה מבורר שאינו רוב
 על הרמב״ס יחלוק לא דודאי מדאורייתא אפי' גמור רוב הוי

 והמרדכי התום' שכתבו כשירות הנשחטים דרוב המציאות
 דהא שפיר נמי אתי .גמור רוב שאינו דס״ל אלא בפשיטות

 הוי דאי גמור רוב אינו מצפרא לבא דרגילות מ״ש גס ע״כ
 בלאו ואפי׳ רובא בתר למיזל לן דאית פשיטא א״כ גמור רוב

 רוב אינו רוב אותו דגס ע״כ אלא .לפנינו בוגרת דהרי חזקה
 האב לקדושי חוששין אין לפנינו בוגרת דהרי משוס מיהו גמור

 דרגילות גמור שאינו הרוב מכה איתרע דידה הגוך דחזקת משוס
 רוב מכח זבוחה שאינה החזקת איתרע מ״ד וה״נ .מצפרא לבא

 שחיטה הרי ואמרי׳ כשירים שחיטות דרוב גמור שאינו
:לפנינו כשירה

 כתב רש״י אבל הנ״ל שבתום׳ ר״י לשיטת תינח הא אך )ח(
 שם וכ״כ .להשתנות העשויה חזקה דהוי משוס שס 1

 מ״ד שייך לומר מקום יש ולפי״ז .קמא לשינויא התום'
 משא״כ לבגרות מנערות ולצאת היוס בודאי להשתנות עשויה דהתס
 מיהו לעולס ישחט לא דלמא כלל כהוגן שישחט יאמר דמי מ״ד

 משוס לאו היום להשתנות שעשויה לומר דהוצרך לרש״י דאפי׳ י״ל
 .מודו הוו כ״ע דבזה בצפרא לבוא רגילות הי׳ אלו ליה סגי דלא

 עד לר״נ אפי׳ דאמרי אנא אמר ושמואל דקאמר בגמ׳ וכדמוכח
 אלמא קיימי בריאים בחזקת דכ״ע התם נתן ר׳ קאמר צא כאן

 דא״כ .גמור רוב הוי דהתם לומר ואין מודה שמואל אפי׳ דבהא
 ס״ל ורב גמור רוב דאיכא התם שאני נתן כר׳ ורב אמר היכי

 לחזקה כלל צריך לא וא״כ צב:( )ב״ב רובא בתר בממון דאזלי׳
 רוב דגם ע״כ אלא נתן כר׳ רב לומר שייכות מה וא״כ דהשתא

 סי׳ נדה בהל׳ ז״ל הגר״ז לרבינו בקו״א ועי׳ .מבורר אינו זה
 אלא ומיעוטא רובא שייך ולא ממכה הוא הצדדים דמן וז״ל קפ״ז

 אמרי׳ דלא כמו המתילדיס במקרים ולא בע״ח טבע שהוא בדבר
 ז״ל לרבינו דס״ל הרי עכ״ל זכרים עליהם עולים בהמות רוב

 ולא המתילדים מקרים דהוו משוס היינו במעשה דתלי דרובא
 רוב נמי והוי זה בגדר היא נמי החולי וא״כ הבע״ח ודרך בטבע

 הרשב״אהנ״ל בחי׳ דצ״ע )אלא במעשה התלוי רוב כמו בריאים
 הרשב״א דברי לפי שפיר רבינו דברי אתינן לא דלכאורה שהבאנו

 לבא רגילות דשערות מודה רש״י היה אס ע״כ וח״כ ודו״ק( הנ״ל
 דלא די״ל משום אלא בזה אחר לטעם צריך היה דלא מצפרא

 חזקה משוס וע״כ מצפרא לבא רגילות שערות שיהיה כלל ס״ל
 עלמא דלכולי מזה למדק נמצינו עכ״פ .היום להשתנות עשוי׳
 אזלינן דהשתא לחזקה מסייע מבורר שאינו רוב אס מיהת
 הסימנים דהרי אחזקה לסמוך יש שפיר מ״ד כן ואס בתרה

: לפנינו שחוטים
והנה
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 בן דר״י בעובדא זו סברא על סמט שלא מה והנה )ט(

נפחו שאלו כהאחרונים הוא דהאמת לומר הרא״ש
 מקיף חוע הרי ונאמר מקיף חוט היה האחרונים כמו הראשונים

 לפובדא כלל דמיא לא ההיא עובדא דבאמת משום היינו לפניט
 .האחרונים דבדיקת בעובדא כלל הי׳ לא הראשונים דהתס דידן
 למה טעם שנתנו אלא מקיף חוט שהיה העידו לבד האחרונים אלא

 וא״כ יפה כוחם היה שלא משוס הראשונים בבדיקת כן היה לא
 שהאמת או עדים הכיתי מן הכחשה כאן היה אם מסופק הדבר
 ובנ״ד משא״כ יותר. ונפחו יפה היה שכוחם האחרונים כדברי

 וכולם חתוך רוב היה השו״ב שבבדיקת כלל הפק שום כאן שאין
 שבדיקתו מצד באמת זה אם מסופקים שאנו אלא בזה מודים
 רובו חתוך ונעשה הושט אח״כ נקרע שמא או אחר באופן היתה
 שחיטות הרוב בצירוף דהשתא חזקה על לסמוך יש בזה וע״כ

 יש גם .בשיפולי דבועה בעובדא התם ליתא זה דגם .כשרות
 היתה איך יודעים אנו אין דהתס מנ״ד גרוע אחד צד עוד התם

 הראשונים לפני שנפחו מפיחה אס הבהמה בחיי נפוחה הריאה
 חוט והיה האחרונים לפני שנפחו מפיחה או מקיף מוט היה ולא

 כסדרן סרכא בספק הרשב״א של ספיקו הוא בזה ובכיוצא מקיף
 ודאי דבנ״ד נ״ל ועכ״ס .ה׳ סעיף ל״ט סי׳ בשו״ע המובא

:הנ״ל כסברא י״ל

ו תשובה
 א׳( )באות מרש״י ראיה במ״ש עלי להשיג מע״ל שרצה מה )א(

 דהוי משוס סותם איט מ״מ שעלה קרוס דדוקא
 כדמסיק סותם מעיקרא קרום הוי אי אבל אח״כ שעלה סתימה

 מעמידים וירכיס שני׳ חלחולת כגון שסותמים בהני הטעם רש״י
 ל״ו סי׳ הש״ח מ״ש והביא . סותמתה ודופן שניקבה וריאה אותה
 טרפה וחזקה עבה אפי׳ ונסתם קרוס בה ועלה שניקבה ריאה

 שניקבה מרה כגון דוכתי בכמה דקי״ל ואע״ג ליסתר דסופה
 דסתומה התם שאני דכשר וכדומה מ״ב סי׳ לקמן סותמה וכבד

 שהוא יתר דקרום משמע .כו׳ להתקיים מעיקרא שנברא בדבר
 דברי מפרש שהוא הש״ח דברי לפי אף הנה .סתימה אינו כנטול
 פי׳ הוא דמעיקרא דסתימה דמ״ש כהדרישה מג.( )בדף רש״י

 וכמ״ש הבריאה מתחלת נולד רק המכה מחמת אח״כ שנולדה ולא
 דמעיקרא דסתימה דהטעם שם בדרישה מבואר הנה .שס בתב״ש

 ברייתה דהרי סתימה אותה משם דיזיז לומר דאין משוס מהני
 .ויפתח דיחזור זמן דלאחר סתימה משא״כ מועיל ומש״ה .כך הוא

 לרש״י הי' לא דאל"ה .סותם ברייתה שמעיקר דכל מוכח ועכ״פ
 נוסף קרוס דזה לומר הו״ל אלא דמעיקרא סתימה בק כלל לחלק
 כנטול דיתר משוס ואי .בטבע להיות שצריך מדבר סתימה והתם
 מוכרח יהיה באמת זו שיטה לפי הנה .להנטל הנוסף הקרום וסוף
 כנטול דחשוב אלא בפועל שינטל כנטול יתר הפי' דאין לומר
 שיהא לא אבל אבר. לאותו כראוי שלמה פעולה פועל שאיט
 בפועל כנטול היתר אין דלרש״י ומאחר .שם וניקב כניטל חשוב
 י״ל א״כ בכח נחסר אלא ה׳( אות א׳ ס״ק ל״ה רסי׳ לבו״ש )ועי׳
 זה דין תלוי יהיה דלפי״ז אלא .אזיל לשיטתיה דרש״י שטר

 כנטול ביתר הסוברים ולדעת כנטול יתר בפי׳ הראשונים במחלוקת
: סתימה הוי לא באמת בפועל שינטל הייט

 דברי עפ״י התב״ש לדעת הוא שכתבנו מה כל הנה אך )□
 כך ס״ל לא והלבוש והש״ך הש״ז באמת אבל הדרישה י

 כלל נפסל שלא סתימה הוי דמעיקרא דסתימה משוס דוקא אלא
 הקרוס היה אס אבל מ״מ שעלה קרוס דוקא משמע וא״כ

 מ״מ שעלה שהקרום כמו יתר דהוי אף שפיר סותם מעיקרא
 שי״ל והיינו אמר באופן לדחות יש לכאורה אך .טסף קרוס הוא

 סותס והקרוס שס ניקב דהא יתר אינו מ״מ שעלה שקרום
 צ״ל וע״כ סתימה אינו להנטל סופו שבלא״ה נוסף הקרוס משא״כ

 שעלה קרוס גבי רש״י שכתב הטעם להש״ן מספיק איך דאל״ה כן

יו״ר
 גס להחמיר ס״ל והא דמעיקרא סתימה שאינו משום מ״מ

 אין ומיהו ט׳( ס״ק בש״ך נ״ד )בסי׳ כניטל יתר דס״ל כהרשב״א
 עכ״פ אך .כהרמב״ס עיקר דקי״ל משוס די״ל כ״כ הכרח זה

 פי׳ לט״ז בביאורו אפרים בבית מיהו .בכנ״ל די״ל אמת הסברא
 אף דמעיקרא דבסתימה והלבוש הט״ז דעת עפ״י רש״י דברי

 לרש״י אלא יתכן לא זה גס באמת אך סתימה הוי להתפרק שסופו
 אבל כחסר דהוי מטעם אלא פוסל אינו דיתר שסובר לשיטתיה

 סתימה דהוי משוס דהיינו וי״ל פוסל איט להנטל שסופו מטעס
 א״א ניקב מטעס פוסל דיתר הפוסקים לשיטת אבל דמעיקרא.

 יתר בדין ורש״י הרמב״ס כדברי העיקר מיהו באמת כ; לומר
: שס הש״ך וכמ״ש כחסר דהוי

 הנ״ל רש״י בדברי שנאמרו הפירושים כל באמת הנה אך )ג(
 הוא מ״מ שקילסו אף הב״א פי׳ וגש מאד דחוקיס הם י1

 סותר לכאורה שנראה ומה רש״י דברי בפי׳ והנלע״ד .עצום דוחק
 סותמתה ודופן שניקבה בריאה הטעם כתב )מח.( שבדף א״ע

 כתב בתחלה )מג.( בדף וגס מעליא סתימה דהוי משוס דמהני
 שאינה משוס שהטעס קרוס שאינו מ״מ שעלה בקרוס הטעם

 ומלחולת כבד דסתימת לומר שוב באמת צריך מה וא״כ מתקיימת
 בלא״ה דמעיקרא סתימה דהוי משוס אותה מעמידים דירכיס

 בדברי יפה פי' בע״ה ובאמת .מעליא סתימה דהוי ניחא
 לומר שאין ד׳( אות כ״ד )סי׳ בצ״צ מרן מ״ש עפ״י והוא רש״י

 להכשירה וא״א נטרפה שכבר משוס קרוס הוי לא שעמ״מ דקרוס
 רפואה לה שאין משום א״ח דטרפה דהטעס יתקיים שהקרום אף
 דכיון משוס לומר ואין .נתרפאה הרי מכתה על קרוס שעלה וזו

 טרפה אינה אמאי תמות שודאי מסוכנת דא״כ תמות לה דכאיב
 עכשיו נקב לה שאין זו וא״כ נקב או באבר חסרון דבעינן אלא

 ז״ל דבריו אלו .להנטל סופו דהקרוס ע״כ אלא תערוף אמאי
 מצד אס אופנים שני יש להנטל שסופו הקרוס באופן דהנה ונראה
 .והאברים הבע״ח תנועת מצד להנטל וסופו .חלש שהוא הקרוס

 לו ואין יצלח לא עליו שיתהווה קרוס שכל גורס שהחולי מצד או
 ועוצם חוזק לו שאין שלו והבשר האבר עצם מלישת מצד קיום

 יוסף ר׳ שנחלקו הוא דבזה וי״ל עליו שמתהווה הקרוס להחזיק
 הדופן יסתימת סביך דבעינן ס״ל דרבינא מ״ח דדף בסוגיא ורבינא

 מצד היינו מתקיים אינו מ״מ שעלה שקרום דאף והיינו מהני לא
 בדופן בסביך ולכן כנ״ל האברים ותנועת הקרוס חלישת עצם
 האברים תנועת אותה ינועו ולא תסתור לא חזקה סתימה דהוי
 סתימה הוי מ״מ דמעיקרא סתימה הוי לא דהסביכה אף ולכן

 סתימה הדופן דסתימת לרבינא רש״י שפי׳ והיינו .מעלייתא
 ר׳ אבל .יפה ונאחזת בדופן סבוכה שהריאה משוס היא מעליא

 המכה כאב משוס הוא ליסתר שסופו שעמ״מ דקרום סבר יוסף
 .הקרוס שיופסד עד וחליפות קלקול ומוסיף שפועל האבר וחלישת
 דהתס מ״ג שבדף רש״י דברי בע״ה ליישב נבוא הנה ועפי״ז
 דנקובת וידוע .קרוס אינו בושט מ״מ שעלה קרוס רבה קאמר
 קרוס אינו בושט שעמ״מ קרוס רבה דקאמר ומלשון נבלה הוי הושט

 ס״ל אס והשתא נבלה והוי פתוח והנקב אינו כאלו דהוא משמע
 עצס מלישת משוס מ״מ שעלה בקרום הטרפות דטעס כרבינא

 משוס דהטרפות בטרפה התינח א״כ האברים ותנועת הסתימה
 בנקובת אבל כנ״ל י״ל שפיר חי׳ אינה דטרפה למות שעתידה

 ושט למשה רחמנא אנמרי׳ דהכי משוס וע״כ נבלה דהוי הושט
 השתא נקב להיות שעתיר בכך מה א״כ .מנוקב ולא תשמוט שלס

 דהקרוס יוסף כר׳ ס״ל דרבה משוס צ״ל וע״כ .הוא שלם מיהת
 הי׳ כאלו פועל שהנקב הושט וחסרון נקב מחמת לסתור עתיד
 כלל סתימה אינה מ״מ קיימת עדיין שהסתימה אף ולכן .פתוח
 אלא שלם ושט ואינו פתוח הי׳ כאלו פועל דהנקב .לשעתה אפי'

 שפיר ולכן עתה גס קיימת סתימה שוס מקבל אינו שהרי מנוקב
 משום סותמתה ודופן בריאה הטעם ע״כ לפי״ז וא״כ גבלה הוי

 דקרום רש״י שכ׳ וזהו כלל נקב היה ולא דמעיקרא סתימה דהוי
 דהקלקול משוס .עבה סתימה אפי׳ קרום אינו בושט מ״מ שעלה

 וריאה יצלח לא עליו שיוצר קרוס כל ולכן השרפות עצם מצד הוא
 סתימת עצס משום היינו לפי״ז דכשר סותמתה ודופן שניקבה

בזה ומיושבים .בע״ה מומר כמין מיושבים רש״י דברי ובזה הדופן
יפה



משנת שו״ת

 ד׳ ס״ק ל״י סי׳ במשבצות הפמ״ג והביאו שכתב הלבוש דברי יפה
 הבהמה נחלשה לא דהתס ול״ד״לדופן ליסתר סופי מ״מ קרוש ח״ל

 והיינו בדבריו סתירה נ״כ ויראה עליו הפמ״ג וכ׳ הכא משא״כ
 משמע נחלשה לא דהתם שכ׳ ואח״כ ליסתר שסופו כ׳ שתחלה

 .מ״מ שעלה בקרום ערפה יסתר לא ואפי׳ נטרפה שכבר דמצד
 שנחלשה משוס הוא ליסתר שסופו דהעעס בע״ה ניחא הנ״ל ולפי
: הסתירה תסתר לא ולכן נחלשה שלא בדופן התס משא״כ כנ״ל

 יתר לומר שייך דלא מבואר בנ״ד הנ״ל כל לפי ועכ״פ )ח
 להנטל סופו היתר אס דאן^ השיטות לכל כנטול

 נבנה יהיה לא זה משום מ״מ אבל טרפה יהיה זה דמשוס היינו
 . הבהמה נחלשה ולא מפולש נקב מעולם הושט ניקב דלא כיון

 לא הקרומים שני וניקבו לושט קרומים שלשה יש דאס מכיון וא״כ
 מידי לטהרה השלישי בקרוס מועלת דהשחיטה נמצא נבלה הוי

: הקרומים כל לשחוט דצריך ודאי וא״כ שחיטה בו ושייך נבלה

ז תשובה
 וסרוכה בשיפולי בסופה האונה במקצת שצמקה ריאה שאלה

 .במדינתינו הנהוגה קליפה ע״י ועברה הלב לשומן
 והסרכא בצימוק נכנס האויר שאין מחמת בפושרין לבודקה וא״א

: קרוס כמין רחבה היתה

 משום בזה יש אס לבאר אנו צריכים תחלה תשובה )א(
 האריך ל״ה סי' בריש הלב״ש והנה .תר״ל

 לתר״ל כנצטרף אינו ולכן לינקב סופו מטעם הוי לא דצמקה לבאר
 ע״י ועברה שלכ״ס בסרכא אבל .נקב חשש משוס דהוי לריעותא

 היא גדולה קולא דמו״מ משוס הצימוק מתוך כשהיא מחמיר מו״מ
 כתב י׳( )סי׳ האבן טור ובתשו׳ .לה מבטלינן כ״ד ובעלילה
 לספק דיש דכיון בהפ״מ להתיר לדופן ריעותא מתוך בסרכא

 דברים וכל באורך יעוי״ש חר״ל ספק הוי הדופן מן הסרכא שמא
 להקל הוי אי תר״ל בספק י״ל תחלה הנה .ביאור צריכים אלו
 לזה ראיות והביא כשר תר״ל דספק דעתו והפמ״ג .להחמיר או

 דמצד כיון מסיק ומ״מ ל״ה סי׳ בריש ראיותיו דחה והלבו״ש
 ע״כ בש״ס שורש לו אין ותר״ל הפמ״ג דברי נכונים הסברא

 אין ע״כ בש״ס שורש לזה שאין כיון וסברתו להכשיר יש לדינא
 האחרונים חומרת אלא דרבנן איסור ולא דאורייתא איסור לא זה

 אין תר״ל שדין מ״ש והנה .ז״ל דבריו תוכן זהו להקל ספקו וע״כ
 דעת זה הלא אתמהא האחרונים מומרת ורק בש״ם שורש לו

 ו׳( ס״ק ל״ז )סי׳ בלבו״ש והובא י״ב סי׳ דעיס תכניס בספר הראב״ד
 לדופן הסמוכה ריאה שהרי מגמ' ראיה ע״ז שכתב הראב״ד לשון

 צמחים וכשהעלתה לה חוששין שאי! מניומי בר יוסף ר׳ לדברי
 עליה מעיד שהביעה והטעם ל״ש ה״נ לה חוששין בועות דהיינו
 הוכחת עיקר הנה אך .מש״ס דינו מוכיח הראב״ד וא״כ .בנקב

 אלא דליתא נראה צמחים דהעלתה מההיא תר״ל דין הראב״ד
 נקב בלא שלכ״ס סרכא דאין עצמו הראב״ד דעת וכן רש״י לשיטת

 שלכ״ס דסרכא והטריפות נקב בלא סרכא דיש התום׳ לשיטת אבל
 צמחים בהעלתה הטעם הר״ן פירש דלפי״ז פרוק משוס רוא

 וכשיש תתפרק משם הסרכא שבאה דממקוס משוס לה דחוששין
 הרי . הריאה מצד ותתפרק בא שמריאה מוכה בריאה צמחים

 ההוא במקום נקב שיש על ריעותות שני מהתקכ׳ן הוכחה דאין
 הריאה מצד שתתפרק שלו הכלל לומר כלל הר״ן הוצרך לא דאל״ה

 שסרכא לדבר רגלים משם יוצאת וסרכא צמחים שיש מכיון אלא
 בחי׳ באמת וכ״כ נקב בלא סרכא יש דלהתוס' מנקב באה זו

 הראב״ד סברת ל״ל החום׳ לדעת דהר״ן מוכח ע״כ אלא הרשב״א
 תר״ל בס׳ ולפי״ז תר״ל משוס דהטרפות צמחים שהעלתה בריאה

 דתר״ל להא ראיה כלל דליכא להתום׳ כהר״ן שמא ספיקא ספק הוי
:תר״ל זה אין ושמא

סה יו״ד ר״א
 כיון ס״ל דהראב״ד והראב״ד הר״ן סברות להסביר ונ״ל (3)

 על לומר ויש אחד במקום ריעותות שני דאיכא
 לדופן סרכא וכמו סבה באותה תולין אנו אחת ידועה סבה שניהם

 יש הא מ״מ מנקב אינם הבועות ב דרו דאע״ג צמחים והעלתה
 וגס מנקב שהס דסמיכי בבועי הטעם ברש״י וכמ״ש מנקב בועות

 בריאה הנקב שהיא אחת בסבה תולין ואנו מנקב היא הסרכא
 נקב בלא הוי תלויה דסרכא אע״ג מבועה תלויה בסרכא ואפי׳
 מקצת שיש או מקוס מאיזה שנפרקה תלינן מבועה כשהיא מ״מ

 אבל הריעותות לשני אחת ידועה סבה והוי מנקב תלויות סרכות
 אלא באה היא מנקב לאו דהסרכא התום׳ בשיטת קאי הר״ן

 זה במקום וסרוכה עבה ליחה של מקרה או אחר חולי דסיבתה
 מ״מ מנקב נעשית הבועה אס אפי׳ וע״כ לה סבה הנקב אין וא״כ
 להתהוות אחרת סבה גס שיש וע״כ הסרכא להתהוות גורם אינו

 י״ל נקב בלא סרכא דיש כיון ס״ל דהר״ן י״ל נמי אי הסרכא
 הגורם דבר או חולי של אחת מסבה נעשין והבועה דהסרכא

 אחת סבה להיות יכול הנקב בלעדי גס כי נקב לא אבל לשניהם
 להיות שיכולה ידועה סבה שיש שכיון סובר והראב״ד .לשניהם
 שניהם וודאי זה אבל הידוע בהסבה תלינן הנקב דהיינו משניהם

 בסרוכה להר״ן ליה פשיטא דמה״ט אחת בסבה שתולין מודים
 משוס מהדופן ולא מהריאה היא שהסרכא צמחים והעלתה לדופן
 כה.( )ב״מ אבדה גבי מצינו וכה״ג אחד במקום הריעותות ששני
 בתרא תי׳ לפי סימן בו שיש דבר בצד סימן בו שאין דבר מצא
 .יעוי״ש לצנא אוגניס ליה דלית הא כו׳ ליה דאית הא בגמ׳ שם

 לכ״ע במקצת מצמוק דבסרכא חדש דבר לי נראה הנה ועפי״ז
 מדסמוכיס כאן לומר דאין כאן מודה הראב״ד ואפי׳ תר״ל הוי לא

 לצמקה יהיה סבה דאיזה אמת מסבה הם ע״כ להדדי הריעותות
 הנקב אם דבשלמא המטרפת ידוע סבה שהיא שנאמר סרכא עם
 הסבה שהיא לומר אפשר היה שפיר לצמוק גס ידועה סבה היה

 כמפורש הפחד היא הידועה הצמוק סבת באמת אבל לשניהם
 או כו' בי״ש וחרותה להרמב״ס המשניות ובפי׳ )נה:( חולין בגמ׳
 מהפחד רק נעשה דהצמוק דהרי כו׳ פחד שיולידוה מולי לה אירע

 ע״י הצימוק לה נולד דאפי׳ ע״ה( ס״ק ל״ו )סי׳ כתב שהתב״ש ואף
 רק נקט דפסיקא מלתא והרמב״ם שמים כבידי הו״ל אחר חולי
 בלא המפחידה חולי בה שיש כשראינו כו׳ הוא דהכי נדע איך

 התב״ש דדעת הרי כו׳ הצמוק בא מזה מסתמא אמרי׳ סבה
 ידועה סבה זה אין מ״מ אחר חולי ע״י הצמוק להיות שיכול

 שהעתקנו בדבריו כמבואר ידועה הסבה הוא הפחד אלא לצמוק
 נקב על מורה דהצמוק נימא איך מנקב נעשה הצמוק דאין וכיון
 מ״מ אחת סבה על מורים אחד במקום והסרכא שהצימוק ואס

 לדופן בסרוכה הר״ן וכסברת מעידים הס סבה.המטרפת על לא
 ואין לריעותא. תרתי כאן אין לרש״י גס וא״כ צמחים והעלתה

 גרס שהצמוק נימא אחד במקום והסרכא שהצמוק שמתוך לומר
 מדשרינן לנקוב עומד אינו דהצמוק הסרכא ונעשה הריאה שתנקוב

 ולומר לדחות ואין ידועה. סבה זה אין וא״כ במקצת צמקה
 ואפי׳ הריעותות לשני ידועה סבה שיהיה בעינן לא דלהראב״ד

 אחד במקום הריעותות שני דנעשו כיון מ״מ ידועה סבה אין
 שאין כמו זה במקום נקרו מקרות או סבות דשני לומר דאין
 אלא אחד במקום והפירות הכלי אבדו אנשים דשני אומרים אנו

 להכשר הידועה הסבה אותה אינה וע״כ נרמה אחת סבה
 שניהם שהולידה הסבה שמא חיישי' וא״כ סרכות או בועות שמולידה

 תר״ל דין עיקר ם׳ הוי להראב״ד גם דא״כ המטרפת סבה היא
 ולהקל ס״ס הו״ל הדר זה לכלל לגמרי ליתא דלהר״ן כיון וא״כ

 בתרתי דמיישינן כהראב״ד את״ל ואפי׳ כהר״ן הלכה דשמא
 שניהם שהולידה הסבה שמא ספק אלא אינו מ״מ לריעותא

אלא המטרפת סבה אינה היא ושמא המטרפת סבה היא
: אמרת סבה

 משום הוא יטרפה הריאה רוב צמקה נימא אס מיהו (3)
 משוס מכשרינן דבמקצתה אף א״כ . לנקוב שסופה

 כמו תר״ל דהוי שפיר י״ל הריאה תנקב לא כזה מועט דבקלקול
 גמורה דטרפה אף ריעותא דהוי גבשושית כגון ריעותות שאר כל
 יתרת מעין דהוי גבשושית מ״מ מגבה אונה ביתרת אלא הוי לא

הוי רץ
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 גס י״ל ועד״ז להתקלקל זו גס עתידה דלפעמיס ריעותא כמי הוי

 ריעותא ואס ולנקוב להתקלקל עתידה דלפעמיס במקצת בצעקה
 שזו לדבר דרנלים י״ל ריעותא עיד כשיש אבל צ״ה לבדה היא זו

 ידועה סבה והוי הסרכא ונעשה הריאה וניקבה נתקלקל הצימוק
 הוא צמקה שטרפות הלבו״ש שהוכיח מה לכי אך הריעותות לשני

 ליכא במקצת בצמוק א״כ לנקוב שסופה ולא הריאה הסרה משוס
 ל״ו )סי׳ אפרים הבית הנה אך .תר״ל דהוי לימר טעם שוס

 משוס ריעותא הוי במקצת דצמקה כ׳ רכ״ד( ס״ק אפריס בראש
 ריעותא הוי דיבש שפיר וי״ל יבש מעין הוי צמוק דכל יבש

 וכיון מינקב דלפעמים י״ל מ״מ כשיעור שאינו ואף לנקוב דעומד
 באמת אך .המיעוט מאותו שהוא לדבר רגליס הוי ריעותא דאיכא

 ולא הפחד מן בא דהצימוק עניניס שני הוי ויובש דצימוק נ״ל
 אבל כנ״ל כלל לנקוב עומד אינו היובש ואותו כנ״ל אמרת מסבה
 ובאותו .לנקוב עומד והוא אחר מחולי בא הוא בעלמא היובש

 יש במקצת דבצמוק אלא ריעותא הוי כשיעור אינו אפי׳ באמת יובש
 ספק הוי בזה וכיוצא .מפחד צמקה או יובש הוא אס להסתפק

 בכללי דס״ל אזיל לשיטתיה והב״א כנ״ל דכשר לריעותא תרתי
 בס' להחמיר אזלי' גמורות ריעותות דבשני כ״ח העיף תר״ל
להחמיר ואין ס״ס הו״ל בע״ה שביחרנו מה לפי אבל לריעותא תרתי

:להקל יש בזה גס א״כ חר״ל ספק בכל

 כחסר דהוי להרמב׳ים ס״ל בריאה דיבש דין ובעיהר )ל(
 הדבר באמת אך לתר״ל מצטרף אי; ג״ז וא״כ 1 ׳

 בזה שהעיר בכו״פ וראיתי לינקב עומד אינו דיבש לחמר יפלא
 אלא תמיה לשון כתב לא שבכ״מ ובאמת הכ״מ תמה שכן והביא

 מפני אלא הטעם שאין ולומר למלוק לבע״ד מקום ויש שס שז״ל
 שעומדת לו שפשוט הכ״מ מדברי משמע ומ״מ כנקובה שהיא
 דאפשר לתרץ כתב והכו״פ .לחלוק לבע״ד מקום יש ומה״ט לינקב

 דריאה רביתא במקום הדופן כנגד הוי דאפי' הרמב״ס דקמ״ל
 לא כחסר הוי יבש אס מ״מ סותמתה דדופן כשרה שם שניקבה

 מועיל ומה הריאה מגוף מסר הרי דמ״מ דדופן סתימה מהני
 דא״כ אפ״ל איך זה תי׳ על מאד מתפלא ואני .הדופן סתימת

 שמסרה או שניקבה הריאה )מד.( לעולא אבא ר׳ ליה פריך מאי
 טרפה הסרה דקמ״ל נימא ניקבה היינו מבחוץ אילימא מסרה מאי
 איכא מסר ומטעם ליתא ניקבה דמטעס סותמתה בדופן אפי׳

 בחולין דהנה נ״ל הש״ס על עצומה קושיא לכאורה וזה וטרפה
 מיתבי כו' מותר עצמו ואבר יוחנן א״ר עולא גרסי׳ )סח:(
 כן זה אף כו׳ שמצינו לפי ת״ל מה ל״ת טרפה בשדה ובשר

 כיון טרפה מה כטרפה רבא אמר תלמודא מאי טרפה ת״ל
 שוב למחיצתו מוץ שיצא כיון בשר אף היתר לה אין שוב שנטרפה

 ליה דקרי ותי׳ טרפה קרי למה יוחנן לר׳ בתום׳ והקשו היתר לו אין
 לר׳ דאדרבה י״ל ובאמת גדול דוחק וזה אמריתא למלתא טרפה

 למחיצה חוץ שיצא אבר דמה לאשמועינן טרפה ליה קרי יוחנן
 לב בספר שכתוב מצאתי וכן להכשרה חוזרת טרפה אף כשר וחזר

 בהא הבית במשמרת הרשב״א מ״ש עפ״י י״ל והשתא ארי'.
 משום מתירים אנו איך סותמתה ודופן שניקבה ריאה דשריצן
 הסבוך קודם מתחלה הא בסוגיא התם כדמסיק בבשרא דסביך
 סותמתה הדופן דבאמת משום ותי׳ להכשירה תחזור ואיך נטרפה

 סביך בעינן יפה תסתום לא לפרקים שמא חוששים שאנו אלא
 מהני הדופן סתימת ניקבה לענין דבאמת י״ל .•והשתא בבשרא

 דמ״מ כלום מועיל הדופן סתימת אי; שוב הריאה מסרה אם אבל
 מקום על וקרום סרכא עלה אס אמנם בעצם הסרה הריאה
 רביתייהו דלאו דבמקוס רק החסרון ונשלם נתרפא הרי החסר
 אבל ליסתר שסופו קרוס אינו מ״מ שעלה דקרום קי״ל דאונא

 החסרון ומשלים קרום הו״ל מתקיים דהוא דאוני רביתייהו במקום
 להכשיר יש שוב בבשרא וסריך סביך דבעינן דקי״ל כיו; וא״כ
 כיון אמנם כחסרון דהוי שיבשה או הריאה שם בהסרה אפי

 החדש הקרוס מהני לא שוב להכשרה חוזרת אינה דטרפה דקי״ל
 להכשרה חוזרת אינה ושוב נטרפה כבר הקרום התהוות דקודס
 חוזרת טרפה ס״ל יוחנן דר׳ אליבא עולא אבל לדידן זה כל אמנם

 ומקשה לחסרון אף בבשרא וסריך סביך מתני שפיר וא״כ להכשרה
 אמוראי הכי וכן לשיטתו יוחנן דר׳ אליבא לעולא שפיר אבא ר׳

 זו קושיא ומקשו בריאה שנמצאת במחט )מח:( לקמן דמיירי
 אבל רבם יוחנן ר׳ לשיטת שפיר ומקשו כינהו דר״י תלמידי כולתו
 ובזה . לק״מ באמת להכשרה חוזרת אינה שרפה דס״ל לדידן

 שכתב )מר.( דסריכן אוני תרי גבי רש״י דברי בע״ה אצלי מיושבים
 כו' בריא והדרא זו על מנינה זו וז״ל רביתייהו היינו בד״ה

 להדרא צדך מה פלא הדבר ולכאורה כו' וחזק הולך והקרום
 אך נסתם שהנקב כשר כך ישאר אפי׳ וחזק הולך והקרוס בריא

 שנעשה דבסתימה הפוסקים כשיטת סובר דרש״י י״ל הנ״ל לפי
 )ועי' להכשרה חוזרת אינה טרפה לומר שייך לא ובטבע ממילא
 בסרכא והנה רגליה( דנמתכו אמתני׳ המקשה בהמה פ׳ רא״ש

 באותו לחסרון נמי למוש יש ונסרכת שניקבה דאמרי׳ כסדרן
 ומתחזק והולך הקרוס שנעשה הסרכא מטעם אמנם הנקב.
 חשש מידי אף ולצאת להתיר' יש הריאה של עצמו כקרום ונעשה
 שנעשה והיינו וחזק הולך והקרוס בריא הדרא שפירש״י וזהו חסדן
 כשר זה ומטעם החסרון ונשלם הריאה כקרומי גמור קרום

 : בריא דהדרא כיון

 משום איכא דביבש באמת י״ל הכו״פ דברי לפי ועכ״פ )ה(
 שיש כל וא״כ חסרון משוס וגס לנקוב עתידה

 באמת הנה אך אפרים הבית וכדעת ריעותא הוי יבשות קצת
 משוס נס איכא דביבש זה דבר להרמב״ס לו יצא מאין להבין יש

 דבגמ׳ משוס י״ל אמנם • נקב משוס רק הוי לא דלמא חסרון
 הכא ובעינן בכור דאוזן מיבש דריאה יבש דיליף משמע )מו:(
 משוס בפחות סגי הכא דלמא ומנ״ל התם כמו בצפורן נפרך
 דהוי בבכור משא״כ סופו ע״ש דיינינן ובטרפות לינקב דסופו
 הוי לא מוס להיות שסופו אף מוס עכשיו שאין וכל מוס משוס

 הטרפות אין הכא דגם ע״כ אלא בצפורן נפרך בעינן לכן מום
 לינקב עומד שאינו ליה פשיטא בצפורן נפרך שאין דכל סיפו ע״ש
 כחסר דהוי מוס הוי יותר יתקלקל לא חפי׳ בצפורן נפרך אלא
 אינו בצפורן נפרך שאינו דכל שמעינן עכ״פ כחסר הוי בריאה וה״נ

 לדחות יש בזה ועכ״פ דנקב ריעותא משום ביבש ואין לנקוב עומד
 קצת דיבש אפרים( בראש קצ״ד ס״ק ל״ו )סי׳ אפרים הבית מ״ש
 דם שמוציאה דעד בכור גבי ס״ל דהרמב״ס משום ריעותא הוי
 אפי׳ הנ״ל ולפי .שאני אוירה בה שליט דלא הכא רק יבש הוי

 כמאן הוי יבש אלא הוא ניקב משוס לאו מ״מ הוא דהכי תימא
 בע״ה בררנו הנה עכ״פ .לתר״ל מצטרף אינו יבש אף וא״כ דליתא

 מצטרף אינו דניקב לתא דמשום אחרת וריעותא במקצת דבצימוק
: טעמים מכמה לתר״ל

 ואפי׳ הצמוק מתוך סרכא הס בע״ה לבאר לנו יש ועתה 00
 ריעותא משאר חמור בו פוסל הנקב שאי; לאבר

 בכל שכתב האבן טור חשובת הקדמנו כבר והנה .הצמוק עם
 במקום שלא אפי׳ לדופן סרכא היא מהן אחת וריעותא תר״ל

 תר״ל ספק מטעם בהפ״מ להכשיר יש מו״מ ע״י ועברה רביתייהו
 איכא מו״מ ע״י שעברה כיון וגם הדופן מן הסרכא אם דספק
 מבועה תלויה מסרכא מ״ש א״כ ליחה הפשטת דהוי הוכחה

 לריעותא תרתי ס׳ משוס ג״כ ולדעתו דשרי מו״מ ע״י שעברה
 טרפה ביחד כשהם רק לחודה ובוטה כשרה לחודה תלויה דסרכא

 וכש״כ תר״ל ספק הוי וה״נ תר״ל ספק הוי מו״מ ע״י וכשעברה
 דומה הנדון שאין נ״ל באמת אך .הוא הדופן מן ספק דא״ל הוא

 על ליחה הפשטת הוי בעלמא תלויה סרכא דהתס כלל לראיה
 מנקב שהיא לדבר דרגלים אמרי׳ מבועה יוצאה דכשהיא אלא הרוב

 מנקב תלויות מרכות מיעוט שיש או אחר ממקום נפרקה ודלמא
 הוי זו דנם להיפוך הוכחה איכא מו״מ ע״י שעברה ומאחר

 על מעידה שהיא הבועה של לדבר רגלים וכנגד לימה הפשטת
 .ליחה הפשטת שהיא שמעיד המו״מ איכא מנקב שהיא הסרכא

 שאנו אלא מנקב היא דבוקה סרכא דכל לדופן בסרוכה אבל
 עכ״פ מספק טרפה והוי בריאה או בדופן הנקב אם מסופקים

 אדרבה תר״ל כשיש וא״כ המו״מ על לסמוך מקלינן דאנו אלא
 תר״ל לא היה לא ואלו המו״מ של ההוכחה כנגד זו הוכחה איכא

:תשובה עליה שאין פרכא וזו מספק טרפה מו״מ ולא
אמנם



משנת
 שלא סרכא מכח הוא לענ״ד בזה לדון יש אם אמנם (1)

ואפ״ה רש״י לשיטת נקב איכא דודאי ממש כסדרן ”
 לענין שלכ״ס מסרכא ממיר החר״ל יהיה לא וא״כ מקלינן במו״מ

 לשיטת הר״ן דלדעת .להקל ע״ז שנסמוך במו״מ עברה שאס
 יצאה משם דודאי משוס דחוששין צמחים בהטלתה דהטעם התום׳

 מסרכא יותר בזה להחמיר שאין ופשיטא תתפרק ומשם הסרכא
 ודאי בריאה שלכ״ס דבסרכא מו״מ לענין עצמה בריאה שלכ״ס

 אמו״מ סמכינן ואפ״ה זה מקום או זה ממקום מהריאה תתפרק
 מריאה דסרכא בחי׳ הרשב״א שהביא ור״ת הרז״ה לדעת מוכח וכן

 שלכ״ס מסרכא לבד פושרין אבדיקת סכנכינן צמחים שהעלתה
 בריאה בשלכ״ס המו״מ על סומכין שאנו בדידן וא״כ גופה בריאה

 לדופן ופריכה תר״ל ושחר צמחים בהעלתה דסמכינן כש׳׳כ גופה
 הנה הלב שומן וכן גרגרת או חזה דהיינו אמר למקום ובסרוכה
 בדופן מכה בדין ס״ל דתר״ל הסברא בעל דהוא עצמו הראב״ד

 מוכח וכן שם הרשב״א במי׳ כמובא מקומות בשאר ג״כ הדין דכן
 לשומן או לחזה וסרוכה צמחים דהעלתה ור״ת הרז״ה דעת שם
 לבד בדיקה מהני סרכא דלכל ש:׳ בריאה שלכ״ם מסרכא טפי קיל

 הבועה מתוך בהרכא בזה נחמיר אם לנו ודי גופה בריאה משלכ״ס
 ריעותא דהוי במקצת מצמקה בסרכא אבל גמורה ריעותא שהיא

 גם ומצאתי .להחמיר כלל טעם אין לריעותא תרתי ספק או כ״ד
 לא אבל זו סברא שכ׳ מרוטענבארג משה מהו' הגאון בתשו'
 .בע״ה כמ״ש ברור הדבר ולענ״ד בצ״ע והניחה הצורך כל ביארה

 כנסרכא קל דתר״ל מהם שהוכחנו הנ״ל הפוסקים דכל לדמות ואין
 ואין פרוק משוס סרכא דטעס התום׳ בשיטת אזלו כסדרן שלא

 מסרכא חמור דתר״ל י״ל רש״י לשיטת אבל תר״ל לדין כלל מקום
 לדופן הסמוכה דריאה הסוגיא פי׳ בחי' דהרשב״א אינו זה שלכ״ם
 הסמוכה דריאה פירש״י לפי הלכה פסק נכנצא וכ' רש״י לשיטת

 מכה ליכא ובין צמחים העלתה ולא בדופן מכה איכא בין לדופן
 בפושרין לה דבדיק כר״נ בדיקה צריכה צמחים והעלתה בדופן
 מבואר הרי כשרה מיהא ובבדיקה המחמיר אחר הלך תורה ובשל
 ליכא אפי׳ בדיקה מהני אחרת מריעותא לדופן סרוכה לרש״י דגם
 הרי בגמ׳ כדאמר מהני לא בריאה שלכ״ס וסרכא בדופן מכה

 מריעותא לדופן מסרוכה שלכ״ם סרכא טפי ממיר לרש״י דגם מבואר
 שמכשיר מכש״כ בריאה כסדרן שלא במו״מ דמכשרינן וכמו אמרת
 דכיון שלכ״ם סרכא דשאני לומר דאין לדופן בסרוכה בתר״ל

 דאכתי בתר״ל משא״כ לגמרי הריעותא סרה א״כ מו״מ ע״י דעברה
 הגאון הנ״ל הסברא לדחות רצה )וכן אמרת הריעותא נשארה

 מהני דלא פושרין בדיקת דהרי אינו דזה מרוטענבורג( מוהר״ס
 נקב כאן שחין רואין אגו בחינתינו דלפי אך כסדרן שלא בסרכא

 לא שמא והבחינה נקב כאן יש דודאי משוס ע״ז סמכינן לא מ״מ
 סמכינן מו״מ ע״י הסרכא עברה ס6 ואפ״ה יפה בידינו עלתה

 דמהני לדופן וסרוכה צמחים העלתה כש״כ נקב כאן דאין לומר ע״ז
 הריאה שניקבה לן ברירא דלא משום נקב מחשש לאפוקי בדיקה
 שזה נקב מחשש לאפוקי .המו״מ שיועיל כש״כ אבדיקתינו וסמכי'
 ע״י שעברה דהסרכא לומר ואין .כסדרן שלא בסרכא אפי׳ מועיל
 היכא וא״כ מנקב במה הסרכא שאין להוכיח לנו מועיל מו״מ

 ריעותא כשנשאר אבל חשש שוס לנו אין אחרת ריעותא דליכא
 האחרת ריעותא שמא מ״מ נקב מחשש הסרכא שיצאה נהי אחרת

 למאן בדופן מכה איכא כי קשה דא״כ . הכנטרפת ריעותא היא
 הרשב״א בחי׳ כמ״ש צמחים בהעלתה אפי׳ בדיקה בלא דמכשיר
 לא מ״מ בדופן הסרכא למתלי דאיכא נהי אמאי הרז״ה לשיטת
 לאו דהסרכא בהחלט מוכיח שזה במו״מ שעברה מסרכא עדיפא
 . הנשארת לריעותא חיישי׳ ואפי׳ באה היא שבריאה נקב מחמת

 הוכחה מכח זה דאין בדופן דתלינן בדופן מכה בדאיכא הכא כש״כ
 בריאה הצמחים שנשארו שכיון בדופן דתלינן אלא מדופן ודאי שהיא

 דהיא כיון הנשארת לריעותא חיישי׳ דלא ודאי אלא להו דניחוש
 אחרת לריעותא החבור מצד רק .טרפות שוס בה אין בעצמה

 הנשארת בריעותא כח שום אין הריעותות צירוף שעבר וכיון
 בדחיכא דגם דס״ל הפוסקים גדולי שאר דעת לפי ואפי׳ לאסור

 דמחמיר נחמיה כר׳ היינו מ״מ בדיקה בלא תלי' לא בדופן כנכה
 אך כלל בדיקה בעי לא לרבא אבל בדיקה להצריך רש״י לשיטת

 מוכח א״כ רש״י לשיטת הרשב״א בחי׳ וכמ״ש י צמחים בהעלתה

סו יו״ד ר״א
 דהיינו י״ל דמחמיר ר״נ ואך .הנשאר לריעותא דל״ח מרבא עכ״פ

 . דמודה י״ל גמורה הוכחה דהוי במו״מ אבל בדופן בתלי׳ רק
 בדיקה בעי לא בדופן דבמכה כרבא פסקינן דבשו״ע גס ומה

 דהשמ״ח ואך ס״ג( סעיך ל״ט )סי׳ בשמ״ח כמ״ש צמחים העלתה
 במכה לתלותו אפשר האחרת ריעותא גס שיהיה שם התנה

 הריעותות שני תולין אנו דהתס ראיותינו לה אזדא והשתא שבדופן
 אבל להסרכא רק מועיל אינו המו״מ הכא אבל שבדופן במכה

 שס דחשש מוכח פ״ח( )ס״ק שס בתב״ש אך .האחרת לריעותא לא
 ריעותא אינו באס מלתא תליא הרשב״א לדעת אבל הר״ן לדעת
לדעת ואפי׳ כנ״ל דהוא כל ריעותא הוי ודאי בנ״ד וא״כ גדולה

: במו״מ להחמיר ראיה אין הר״ן

 שא״א מאחר בנ״ד שיש הריעותא בע״ה נבאר ועתה )ח(
 נכנס הרוח אין כי הצמוק מצד בפושרין לבדוק

 מעכבת הבדיקה כ״ב( ס״ק ל״ו )סי׳ התב״ש דברי לפי כי בו
 דחה ז'( ס״ק ל״ו )סי׳ זהב והמשבצות הב״ח מדברי ראיה והביא

 בתשו׳ הגר״ז ורבינו לחומרא רק היא דהבדיקה ודעתו ראייתו
 בית וחינוך השבו״י דעת שכן הביא י״ג סי׳ שלו שו״ע שבסוך
 יעוי״ש בדבר הוא יחידאה והתב״ש ז״ל הקדושה דעתו וכן יהודה

 ולא למו״מ דמיא לא בזמננו הרגילה שהקליפה י״ל שאולי אלא
 מחלקים הי' אלו כי קשה הדבר אבל מו״מ על כמו עליה סמכינן

 דהבדיקה כיון כלל הקליפה על סומכין הי׳ לא מו״מ ובין קליפה בין
 דאנו ע״כ אלא קולא מוספת ואינה לחומרא רק דהוי לן פשיטא
 להקל שיש מה כל וע״כ מו״מ כמו אותה ועשינו בקליפה החזקנו

 למקום ממקום לסרכא ממש ודמי בקליפה גס להקל יש במיעומ״ש
 נרבונא מנהג הוא ההיתר וראשית מתירים שאנו עצמה באונה

 למקום ממקום בסרכא דקי״ל מאי דלפי י״ב( )סי׳ קמא הנוב״י וכ׳
 תלויה בסרכא שמקילים מה וכל תלויה כסרכא לה הוי דשרי

 שאנו שכנה אצלנו הנהוגה קליפה לענין י״ל וה״ג נ״כ בה מקילים
 הבית שהביא מה דלפי ועוד .בקליפה נמי מקלינן במו״מ מקילים
 משום הקליפה על סומכים שאנו הטעם דוכתי בכמה אפרים
 דהתב״ש אלא פושרים בדיקת כלל נזכר לא ושם דריינום עובדא
 כתב ק״נ( ס״ק ל״ה )סי׳ אפריס ובראש לעכב בדיקה הצריך
 ס״ל דכן משוס הוא לעכב בדיקה דמצריך הוא התב״ש דטעס
 בחומרא הוא יחידאה התב״ש דהתס שביארנו מה לפי וא״כ מ במו"

 שהוא טעס אפרים בראש כתב ושוב כאן גס להחמיר אין זו
 הריאה כל שהיתה דריינוס בעובדא דוקא שזה וי״ל גדול שינוי

 שעל בקרום אבל האונות חיתוך כלל ניכר ולא זה בקרוס מכוסה
 הנקב שאין לאבר בסרוכה ובפרט כ״כ מחמרינן לא מצומצם מקום

:זו חומרא מידי גם יצאנו וא״כ .בו פוסל

ח תשובה
 . החזה במיצר לדופן סרוכה שהיתה בריאה קמן הוי עובדא

 נתפרק הבודק יד ובהכנסת .הלב לשומן מקמא וגס
 שניכר הריאה בגב ארוך חתך מצאו הריאה שכשהוציא רק .הדבוק
 החתך ובתוך .הבהמה את הטבח שפתח בעת מהסכין שנעשה

 וספק כנהוג קליפה ע״י עבר שלא תלוש עור חתיכת תלוי היה
מהריאה שנתלש הריאה מעור שהיה או מהסרכא היה זה אס

:החתך מחמת

א ענף
 שניקבה ריאה מח.( )חולין דגמ' לדינא הנה תשובה )א(

 המנהג הנה אך . כשרה סותמתה ודופן
 ויתר ורמ״א והאגור המהרי״ו עפ״י בזה להחמיר אלו במדינות

 האחרונים



משנת שו״ת 132
 ידוע כשאין ואפי׳ מ״ב( פ״ק ל״ט )פי׳ בתב״ש כמ״ש האחרונים

 מטריפים מו״מ ע״י עירה שנא כל פרכא כתם אנא כקב שהיה
 סביך דבעינן דכיק א׳ טעמים נ׳ בזה שם וכתב .השמ״ח כמ״ש

 בקיאינן לא ואנן בדיקה דבטינן ב׳ . בסביך בקיאיק לא ואק
 דבחיי׳ רביתא במקום בקיאינן דלא בתב״ש כתב ג׳ . בבדיקה

 לי קשה הנ׳ל כל.הטעמים ולפי מתקצרת. ובמותה מהרווחת
 הכ״ל הספקות לכל לחוש יש לדופן ונסרכא שניקבה בידוע דבשלמא

 באה הסרכא שמא להיתר ספקות כמה דאיכא פרכא בפתה אבל
 ס״ס והוי כדין סביך שמא הריאה שמן אתיל ואפי׳ הדופן מן

 שמא לאיסורא ס״ס נמי דאיכא וכ״ת .לאפור נחוש ולמה להתירא
 דאונה רביתא מקים זה אי; שמא מ״מ סביך את״ל ואפי׳ סביך לא

 איך א״כ לחומרא מוששין דאנו אלא שריא ודאי דמדינא דכיון ז״א
 אין החומרות ■כל דאחר ודאי אלא איסורא מספק דחמירא נימא

 נסתם שמא אחד פכק אלא זה אק ובאמת אחד פ׳ אלא כאן
 נסתם שלא או .דאוני רביהא במקום דסביך והיינו .יפה הנקב
 אך .דאוני רביתא במקום אודאיט פב? דלא או והייט יפה הנקב

 סביך מהו יודעים דהבקיאים חכמה חסרון ספק דהוי י״ל שלכאורה
 אמנם הגמ׳ די; לפי שהוא וכמו דאוני רביתא מקום איזה ונם
 ספק הוי העולם לכל ספק דהוי דהיכא נ״ח בפי׳ הט״ז מ״ש לפי

 שע״י מטרפה גבינות גבי פ״א פי' ב הסול ממ״ש לזה ראיה והביא
 יכולים היינו בבדיקה בקיאים הייט אם שמא ספק דהוי סרכא
: לדופן בסרכא החמירו למה קשה וא״כ . טרפה שאינה לברר

 ומש״ה כלל שכיחת לא אברים בשאר וטרפות המצוי מיעוט הוי
 מוכח והשתא . אברים *בשתי ולא בריחה בדיקה חז״ל הצריכו
 ספק והוי מבדופן וכן אברים מבשחר יותר בריאה מצויה דסרכא

 התוס׳ וכמ״ש לס״ם להצטרף אפי' ספק הוי ולא לאיפור רובו זה
 דס״ל דר״נ מ״ט דא״כ קשיח ואי כו׳( ואבע״א ד״ה )ט. בכתובות

 ולפי .ברש״י כמ״ש בדופן דתלינן לה א״ח לדופן הפמוכה ריאה
 הנה אך • כלל פפק הוי ולא לאיסור רובא הוי זה ספק הא הנ״ל

 .דרוסה לספק מוששין אין כמ״ד ס״ל דר״נ כתב בחי׳ ז״ל הרשב״א
 כמ״ש ולהתירא לאיסורא טפי שכיח נמי דרוסה דבספק והיינו

 מחמת כזה בספק להתיר וס״ל לא.( ויבמות מג: )חולק התום׳
 רובו זה דם' ופ׳יל דרוסה לספק מוששין לדידן אבל היתר חזקת

 ליכא נמי ומה״ט .מצטרף לא ס“לס דאפי׳ שפיר י״ל וא״כ להחמיר
 נמי דאיכא דחזינן לימה הפשטת אלא סרכא הוי לא שמא לספיקי
 זהו .טפי שכיח מנקב דסרכא משום .במו״מ שעוברות סרכות

:לדופן בנסרכה ואגור המהרי״ו טעם

 לדופן בנפרכה דבשלמא גמור ס״ס איכא דבנ"ד נ״ל ׳'£1£ )ג(
 זו אין שמא כלל נספוקי ניכא אז כלל נתפרקה ולא

 הכא אבל כנ״ל מנקב באים פרכות דרוב לימה הפשטת אלה סרכא
 ויפה שלמה היא ורובא ונתפרקה בדופן דבוקה האונה כל שהיהה

 איכא שפיר וא״כ .לימה הפשטת מחמת פאן שנסרכה מזיק הרי
 הפשטת כולה אלא מנקב סרכא כלל כהן היה לא דלמא לספוקי

 שהיא אף הפרכא דדרך ולומר לדהות נ״כ יש מיהו אך ליחה
 לימה הנקב מוציא מ״מ ממד חוט רק והיא דק מנקב יוצאת
 כלל ראיה אין וא״כ .אמר למקום ונסרכת הריאה בשטח רבה
 ואזלי׳ לימה הפשטת שיהיה סריכתה ממקום ברובה שנתפרקה ממה

: השקול ספק זה אק וחכתי .מנקב שהם מרכות רוב בתר

 דהנה להתיר נכונה וסברא מדש דבר בזה לל אמנם )ל(
 לא דדלמא העיקרים האלו הטעמים דשני נ״ל

 שמא משוס נמי שהטעם בדיקה דוקא בעינן דלמא וגם סביך
 בלא סרכא דאי; רש״י לשיטת אלא שייכי לא יפה נסתם ולא ניקב
 לפרוק מיישי׳ אלא נקב בלא סרכא דיש התום׳ לשיטת אבל נקב
 ל״ח מ״מ סביך לא אפי׳ רביתא במקום לדופן בסרוכה ודאי נ״ל

 שייך לא דלההוס' להדדי דפמיכי אוני מתרי היא דק״ו .לפרוק
 דלא במקום אבל .לזו זו שסמוכות במקום אלא האונה סתימת
 ס״ל ואפ״ה מז.( דף )ריש התום׳ בדברי כמפורש לא סמיכי

יו״ד ר״א
 במקום אף פרוק שייך דלא משוס האונה בכל כשרה דכסדרן

 דבסביך מביתא במקום לדופן בסרוכה כש״כ א"כ פיתם שחינו
 סרכא דיש לנקב ל״ח דנקיב ידעינן לא אי • ודאי נקב אפי׳ סותם

 .מביתא מקום ג דהוי כיון למימש ליכא נמי ולפרוק נקב בלא
 דלא משש וגס סביך לא דשמא חששות כלל שייך לא לתום׳ וא״כ

 בעלמא מוממא היא בסמכות להתוס׳ דהבדיקה בבדיקה בקיאינן
 במקום בסמוכה הכא וכש״כ שם בתום' מפורש כמ״ש הדין מן ולא

 רק הוא הפוסקים שכתבו דהטעמיס לדין זכינו והשתא .רביתייהו
 בסמוכה להממיר כלל מקום אין התום׳ לשיטת אבל רש״י לשיטת

 :רביתא במקום לדופן

דקי״ל והיינו .היתר צד כאן יש לרש״י דגם נראה הנה אך )ף,(
 )ט.( ובפסחים ודאי מידי מוציא ספק דאין דוכתא בכל 1

 ואמאי בדיקה ובעי מיישי׳ דשקל מזינן הא דשקל דל״ח טעמא
 עדיף אכלתיה דאימור כתבו ואת״ל ד״ה ובתים׳ כו' אכלתיה נימא

 יהושע בפני ועי״ש .לודאי וקרוב הוא הרגיל דספק ספיקות משאר
 ספק אי; מעשר גבי דאמרי׳ בהא נם דהא מוכרחת זו דסברא

 א״מ אפ״ה הם מעשרים ע״ה דרוב אע״ג היינו ודאי מידי מוציא
 מוציא ספק אין דאמרי׳ הרי קצת. בזה שהאריך ועי״ש ודאי מידי
 הסרכא דמקצת בנ״ד ה״נ וא״ב הרגיל בספק מפי' ודאי מידי

 אין מסופקים אנו המותר ועל נקב ולא לימה ודאי הוי שנפרדה
 הוי דהתם דמי דלא לחלק שיש אלא ודאי. מידי מוציא ספק

 אכלתיה וספק ממן כאן היה דודאי מלתא במדא והספק הודאי
 פירות אותן ועל טבלים ודאי היו פירות דאותן מעשר גבי וכן

 והספק מהדבוק אמד בחלק הודאי הכא אבל עפרן שמא הספק
 מוציא ספק אין ל״א זה בכגון ד והפשר . מהדבוק אמר בחלק
 )לח.( ביבמות ותום' רש״י מחלוקת דזה נ״ל אמנם ודאי מידי
 ספק וספק ודאי יבם הוי כו' סבא בנכסי לחלוק שבאו ויבם ספק
 מכח ויודע יורש ודאי יבם הוי ,ופירש" ודאי מידי מוציא ספק ואין
 מתוך דמשמע התום׳ וכתב כו׳ בנכסים ומוחזק בא הוא מי

 כלל נראה ואין כו׳ בנכסים מלק נטל שודאי מה ודאי דקרי פירש״י
 וא״כ .בכולן ודאי יהא הנכסים במקצת ודאי שהוא מפני דאטו
 דכוותי׳ וה״נ .כולו להכלל מועיל אחד דמלק הודאי עכ"פ לרש״י

 ספק והמותר המתפרדת בעלמא לימה ודאי הוא אחד דחלק כיון
 כתבע הא מ״מ רש״י על מילקיס שהתוס׳ ואף כודאי הספק נדון

 הסרוכה בריאה סביך לא דלמא חששא כלל שייכא לא שלהתוס'
 ובי! לרש״י בין כשר ממ״נ בנ״ד וא״כ . רביתא במקום לדופן
 הסרכות רוב כמו דהוי זו בסרכא גם נימא אי ואפי׳ .לתום׳

 ספק והמקצת לימה ודאי שהמקצת כיון מ״מ מנקב הוי דלרש״י
:כנ״ל הרגיל בספק אפי׳ ודאי מידי מוציא ספק אי;

 בסרכא דא״כ מחמתו. נסתר זה דבר דלכאורה אלא )ל(
 וקלף מהריאה רב בשטח התפשטות לה שיש שידוע

 מוציא ספק אין ג״כ נימא בה נגע לא הסרכא ועצם ההתפשטות
 דבוקה סרכא ראינו דהתם כלל דמי לא באמת אבל .ודאי מידי

 סרכא שאינה לברר מועיל דהקליפה אלא נקב ודאי הוי ,ולרש"
 הוי הנשאר מ״מ קליפה ע״י המקצת שעברה אף א״כ גמורה
 הכא משא״כ לפנינו סרכא שהרי וודאי ודאי והוי נקב ודחי בחזקת

 והסרכא הריאה עור וספק סרכא בספק הוא לפנינו דכשהיא בנ״ד
 לפקפק יש אמנם .ודאי מידי מוציא ואינו הפק הוי וכל מכל עברה

 וא״כ כקב בודאי מוחזק סרכא וכל סרוכה היתה ודאי תחלה דהא בזה
 היינו באס אלא שייך לא זה כל באמת אך .וודאי ודאי הוי אכתי

 היתה תלוש העור עתה שנמצא מקום באותו ששם בברור יודעים
 פשיטא לדופן סמוכה היתה האונה שכל בנ״ד אבל .לדופן סרוכה
 לא או סרוכה ג״כ בפרט ההוא במקום היתה אם להבחין שא״א
 דבוקה היתה שם גס מסתמא דבוקה היתה האונה דכל דכיון ואע״ג

 ודאי לגבי מועיל ואינו • הרגיל ספק אלא ודאי זה אין מ״מ הנה
: עברה ולא סרכא כאן שהיה לומר שעברה הסרכא דיתר

 דס״ל לר״נ מחר טעם עוד בחי׳ כתב שהרשב״א נ״ל )ץ(
 משוס והיינו לה חוששין אי; לדופן הסמוכה ריאה

 נקב כחן אין שמא ס״ס והוי נקב בלא סרכות מקצת דיש דס״ל



משנת ש^
 הרי .מהדופן שמא באה היא מהנקב את״ל ואפי׳ כלל
 .נקב בלא סרכא אין דס״ל משוס הייט דמחמרינן לדידן אף

 דעיקר נ״ל ע״כ ואשר טוב, ס׳ הוי הדופן מן הס׳ מ״מ אבל
 .ממש ניקבה משום היינו רביתא במקום לדופן בסרוכה החומרא

 דנתפרקה בנ״ד וא״כ .סרכא בכל חששו פלוג לא משוס אלא
נכלל זה אין עברה אס מסופקים אנו א׳ שבמקום אלא הסרכא

:פלוג לא בזה שייך ולא בהא שהחמירו חז״ל בגזרת

ב ענף
 כגון לגקב סתימה דמהני היכא לבאר יש

 סותם חלב או סותמתה ודופן שניקבה ריאה
 שאין נקבים שיש או הנקבים בכל זהו אם

כאלו: סתימות להן מועיל

 וז״להרמב״ס שכ' י״ב( ס״ק ל״ו בכו״פ)סי׳ ראיתי הנה )א(
 ותמה כחסר זה דהרי הריאה יבשה על כ׳

 אילימא )מ״ז:( הגמ׳ קושיית כעין והיא נקובה הו״ל דהא הכ״מ
 במקום יבשה אפי' הרמב״ס דקמ״ל ואפשר ניקבה היינו חסרה
 הדבוק נתפרק וכאשר ל״ט סי׳ כדלקמן וסביך סותמה דדופן

 סתימה הוי הא הנקב מחמת וא״כ יבשה נמצא לריאה דופן מן
 יועיל מה הריאה מגוף כנחסר דהוי הטעם אס משא״כ
 לפי״ז ויפלא .עכ״ל הריאה חסר הא סוף כל סוף הדופן סתימת

 בחסרה לאוקמא איכא הא ניקבה היינו חסרה התם פריך מאי
 הוי נקב ומטעם לדופן דסמוך אלא .הריאה מעור ממש

:סתימה מהני דלא טריפה חסר מטעס כשירה

 )ס״ח:( המקשה דבהמה סוגיא ע״פ ליישב לי לנראה )□
 בשדה בשר בכלל היה הכל כו׳ יוחנן א״ר עולא

 אמר תלמודא מאי כו' תאכלו לא טרפה בשדה בשר מיתבי כו׳ טרפה
 בשר אף היתר לה אין שוב דנטרפה כיון טריפה מה כטריפה רבא
 דעולא תיובתא היתר לו אין שוב למחיצתו חוץ שיצא כיון

 טריפה להו וקרו שרי דהדר מילי דכל לעולא והנה תיובתא.
 ארי׳ לב בס׳ מצאתי )וכן להכשירה חוזרת טריפה דגס י״ל

 דהדור מילי דכל בכלל היה הכל ד״ה התום׳ קושיית בזה שישב
 דגס לאשמועינן ניחא הנ״ל ולפי טריפה להו קרו למאי א״כ שרי

 )מ״ח.( סותמתה ודופן שניקבה ריאה וגבי להכשירה( חוזרת טריפה
 זהו להכשרו החוזר פסול מזהו פריך וסריך סביך דבעינן
 שעלה קרוס למעוטי לא ומשני כה״ג למעוטי לאו מאי למעוטי

 שעלה קרוס בין הנחלק קרוס אינו ד״ה )מ״ג.( ובלש״י .מ״מ
 סתימה הוי דהתס משום סותמתה ודופן שניקבה לריאה מ״מ

 לאחר דסלקא סתימה הוי מ״מ שעלה קרוס משא״כ דמעיקרא
 אינה דטריפה המקשה בבהמה דרבא למסקנא א״ש וזהו .זמן

 שפירשנו וכמו לעולא דס״ל מאי לפי אבל להכשירה חוזרת
 מ״מ שעלה קרוס בין חילוק אין א״כ להכשירה חוזרת דטריפה
 דממועט טריפה מ״מ שעלה דקרום וכיון דמעיקרא לסתימה

 סותמתה ודופן שניקבה ריאה ה״נ להכשירו החוזר פסול מזהו
 דלפי לעולא אבא ר׳ שפיר פריך והשתא .וסריך סביך דבעינן
 חסרה א״כ טריפה נמי סותמתה ודופן שניקבה דריאה שיטתו

 ירמי' ר׳ זו קושיא נימי הקשה )מ״ח:( דלקמן ואף .ניקבה היינו
 בסוגיא הגירסא התום' לפמ״ש הנה .נפחא ור״י אמי לר׳

 אמי לר׳ פריך ירמיה דר׳ י״ל לעולא אמי ר׳ איתביה הקודמת
 צריכא דלא ושינויא לעולא זו פרכא פריך עצמו דהוא משוס
 נמי הקשה אמי ר׳ לו תירץ שלא וכיון ירמיה ר׳ שמע לא לר״ש

 דר' תלמידי אמוראי הני שכולהו י״ל גנני אי נפחא יצחק לר׳
 )בבהמה יוחנן א״ר דעולא הא מסתמא ס״ל וכולהו נינהו יוחנן

 אין שנטרפה טריפה ול״ל כו' בשר בכלל היה הכל המקשה(
:כנ״ל מקשו ושפיר הכשר לה

סז ירי ר״א
 זיל הימב״ס בדבר הוא יפה זה שפירוש אם והנה )ג(

 בסתימות לזה כיון הכו״פ שגס לומר אין אבל
 בד״ה שס שפי' מה לפי אזיל לשיטתיה דהכו״פ נ״ל ולזה לשונו

 בחסרון דמתני׳ חסרה מפרש דלא דהא י׳ ס״ק שאומר מי ויש
 דמתני' חסרה כך באמת מפרש; המשנה בפי׳ והרמב״ס אונות
 נקב בין מחלק לא דר״ש המקשה משב דבקושייתו משום היינו
 לבית בעי ובתרווייהו חסרון בו שאין נקב לבין חסרון בו שיש

 אס וא״כ .לינקב דסופו משוס הייט אונות דחסר וס״ל הסמפונות
 גס ר״ש פליג לא אמאי בהכי מיירי דמתני׳ דחסרה איתא

 מודה דר״ש ליה ומשני . מבפנים בחסרון מוקי וע״כ .אחסרה
 למימר מצינו שפיר והשתא הסמפונות לבית בעי דלא בחסרון
 ר״ש לפלוג קשיא ואי לינקב דסופו והטעם אונה בחסרון דמיירי

 נקב לינקב סופו וזהו מודה ר״ש חסרון בו ביש דהא י״ל .בהא
 בחסרה משני דלא נמי ניחא ועפי״ז .עיי״ש חסרון בו שיש

 פליג לא אמאי לו הוקשה אמינא ההוי לפי דא״כ סותמתה ודופן
 י״ל שפיר בחסרה מודה דר״ש המסקנא ולפי .בחסרה ר"ש

 א״ש דבלא״ה אלא סותמתה ודופן בחסרון מיירי דמתני' דחסרה
:אונה בחסרון לאוקמי דאיכא

 אמאי הנ״ל בסוגיא הכו״פ של תירוצו בעיקר אמנם )ה
 תמוה הוא אונות בחסר דמתני׳ חסרה מוקי לא

 ואיך ניקב היינו חסרה א״כ לינקוב סופה אונה דחסר ס״ל דאי
 דמשמע אונות בחסרון דמתני׳ חסרה הרמב״ס באמת מפרש

 בכלל הוי והא טריפות מח״י מיוחדת טריפות הוי דחסרון
 הגמ׳ קושיית דעיקר מפרש שהוא נראה הכו״פ ומדברי .ניקבה
 ובאמת בהא. ר״ש פליג לא למה כוונתו ניקבה היינו חסרה

 ניקבה בלא חסרה להיות אפשר אי דאם זאת לבד גלויה הקושיא
 תחשב ואיך .מחסרונה נפ״מ ומאי ניקבה מטעם טריפה א״כ

 בחסרון ר״ש פליג לא אמאי לו קשיא מאי וגס .מיוחדת לטריפה
דטרפה: מודה ולכן הסמפונות עד לינקוב סופה דלמא אונות

 מהא סתימה מהני בחסרון דאפי׳ ראיה להביא לנראה )ה(
 ואפי׳ כשירה כסדרן להדדי דסריכי אוני דתרי

 הסרכא לפרוק וא״צ כשירה נקב בלא סרכא אין דס״ל לרש״י
 משוס וע״כ חסרון בלי שהנקב או הריאה הסרה אס ולראות

 בנקב סתימה מהני דלא דא״א סתימה דמהני חילוק דאין
 דע״כ דכיון בנקב חסרון איכא דלמא סרכא בכל ניחוש בחסרון

 ריעותא איכא א״כ נקב בלא סרכא דאין ודאי נקב איכא
 בכל סתימה דמהני ע״כ אלא חסרו; ג״כ יש שמא וניחוש לפנינו

 ד״ה שכ׳ רש״י לשון ג״כ ליישב יש זה דע״פ לי ונראה .גווני
 בריא והדרא זו על מנינה זו וז״ל )מ״ו:( כו' רביתייהו היינו

 ומתחממות החזה במיצר שעומדים משוס דאוני וטעמא כו׳
 הלא בריא הדרא צריך מה לתמוה יש ולכאורה כו׳ בריא והדרא

 ומה ניקבה הוי לא שוב סותמות הם והסרכות דהאונות כיון
 הנ״ל ולפי כשירה לעולם כך ישאר אפי׳ בריא הדרא עוד צריך

 מהני לא ושוב בנקב חסרון יש שמא לחוש יש דבאמת י״ל
 כמו ניקב מטעם ולא עצמה מצד טריפה חסרה דהא סתימה

 לחוד בעור אפי' בחסרה ואלו הסמפונות עד ניקב דבעי לר״ש
 דהא האחרת האונה מסתימות מתמלא אינו והחסרון .טריפה
 דהדרא הטעם רש״י כ׳ ולזה .הריאה מעור כאן חסר עכ"פ
 ומתמלא הריאה עצמית קרוס ונעשה וחזק הולך שהקרום בריא

 שיבשה דריאה הרמב״ס בטעם שפיר י"ל ועפי״ז .החסרון
 יחזור לא זה דמשום האונות במיצר לדופן סרוכה בה מהני לא

 . בריא הדרא העור מקצת שם כשחסר משא״כ לח להיות היבש
 בנקב שמ״מ הכו״פ ולדעת להרמב״ס אפי' סברא יש וא״כ

 מריאה ראיה ועוד .החזה במיצר לדופן סרוכה מהני בחסרון
 נקב הוי אי בדיקה כלל בעינן דלא סותמתה ודופן שניקבה
 מ״ז.( )דף התוס׳ מ״ש דלפי ועוד בחסרון שלא או בחסרון

 דהקרוס כלל מהני לא בודק כמי כי . רביתייהו היינו בד"ה
 אלא קטן או גדול הנקב היה אס נדע ומהיכי הנקב סותם

:הנ״ל ומטעם בחסרון נקב אפי׳ סתימה דמהני לאו

שאלה
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ט תשובה
 . הריאה חתיכת באכלו מחט הרגיש אחד איש שאלה.

 שש והיה מפיו. המחט עש האוכל והשליך
 אס ידוע ואין .הריאה ערוגות בין היורד הקנה מן מקצת
 . חלודה מלאה היתה והמחט בריאה או בקנה היה המחט

 היא מהן מאיזה ידוע ואין .בהמות שני תערובות היה וגס
:המחט בה שנמצא זו הריאה

 כתב מ״א( סעיף ל״ו )סי׳ בש״ח הנה תשובה. )א(
 שבריאה הגדול בסמפון שנמצא מחט בדין

 בלא כשירה לבר או לגו וקופא כו׳ קטינתא בי; כו׳ שלמה בין
 .כלוס ניקבה ולא בא הקנה ודרך רחב זה דמקום בדיקה
 ביותר רחב מקום ששס בקנה נמצאת שאס כש״כ הנה ולפי״ז

 ואפי' בקנה היתה שמא ס״ס דאיכא י״ל בנ״ד וא״כ .שכשירה
 .הריאה ניקבה לא שמא מ״מ בריאה תחובה שהיתה ת״ל אס

 הוי בקנה נמצאת המחט שמא דם' אחד משס ס״ס דהוי וכ״ת
 כשאנו וה״נ ניקבה דלא תלינן בקנה דנמצא ההיתר טעס

 טעס הכל הוי .ניקבה לא שמא בריאה נמצאת אפי׳ אומרים
 )בסי' כתבו הפוסקים דהא אינו זה ניקבה לא שמא ההיתר

 לא שמא ומחט קוץ ע״י ניקב ואפי׳ חולי ע״י שמא ס״ס מ״ט(
 הוא אחד שס דהכל אע״ג הרי .הפנימיס מאיברים אחד ניקב
 דהוי משוס ס״ס משיב מ״מ הפנימיס איברים ניקבו לא שמא
 נמצאת דאס טפי עדיך ונ״ד דכוותיה. וה״נ טעמים משני
 ניקבה שלא אך בריאה נמצאת אם אבל כלוס ניקבה לא בקנה

 .חבירו על מוסיך אמד ס' וא״כ .הבשר ניקבה מ״מ העורות
 שנמצאת חת״ל ואפי׳ בקנה שנמצאת כלום ניקבה לא דשמא
 הריאה בשר אלא ניקבה לא שמא מ״מ הריאה וניקבה בריאה

: וכשירה הריאה עורות ולא

 הריאה בסמפון שנמלא דמחט הדבר ביסוד הנה אך )□
בע״ה לבאר יש רחב הוא שהסמפון משום דכשר י

 )מ״ח: כתבו התום׳ והנה .ז״ל הראשונים הפוסקים דעת בזה
 חילוק יש כבד גבי דוקא ונראה וז״ל כו׳( לגיו קופא אי ד״ה

 דקרובה ענין בכל כשירה בריאה אבל לבר לקופא לגיו קופא בין
 והנה .כו׳ גדול וחלל ריוח לה יש דריאה וסמפונה לקנה

 משא״כ גווני בכל דכשירה שלמה בריאה אנמצא כן כתבו התום׳
 בסימן התב״ש וכמ״ש דכבדא מיתוכא כי דהוי שלמה בכבדא

 אפילו דכשר דריאה בסמפונא באשתכח אבל .ט׳ סעיך מ״ב
 רבח דבסמפונא כיון ברש״י כמ״ש הטעם י״ל חתוכא בריאה

 הלכך נכנסה וושט דרך אס סמפון לאותו מכוונה מי אשתכח
 לסמפונות ובא הקנה דרך ואעל נקט דבסמפונא ע״כ נכרים דבריס
 .הקנה דרך דבאה הוכחה דאיכא רש״י דמפרש הרי .הריאה

 הנבלעים דרוב משוס באה הוושט דרך אמרי׳ הוי בלא״ה אבל
 דעת נמי דכן וי״ל רובא בתר אזלי׳ הוכחה ובלא .הושט דרך

 מאד תמוה התב״ש לשון וא״כ לרש״י. בזה הס ומודים התום׳
 כלל הזכיר ולא רחב שהוא משוס בסמפון ההיתר טעס שתלה
 באה הושט מן דלאו הוכחה דאיכא משוס רש״י שכ׳ הטעם עיקר

 אמילתא התום׳ כתבו זה וטעס .כו׳ סמפון לאותו מכוונה דמי
 ולא לפנינו. שלמה והיא הריאה בתוך אנמצא דהיינו אחריתי

:שבריאה בסמפון אנמצא

 רבא בסמפונא דאשתכח מחט גבי כתב הר״ן והנה )□
 דסמפונא אמרינן מידי ניקבה דלא דכיון .דכבדא

 הושט דרך בא שלא הוכחה בעי לא דהר״ן הרי .ואתא נקט
 הושט. דרך הנבלעים דרוב מודה הר״ן גס דבודאי ואע״ג
 דרך שאין שאע״פ קמן שלמה והריאה שנמצא במחט שס וכמ״ש
 דאינקבא חזינן ולא קמן לריאה ואיתא הואיל אפ״ה לבלוע הקנה

 דרוב כרש״י בהא להר״ן דס״ל אלמא נקט סמפונא ע״כ
 הוכחה בעי לא בסמפון בנמצא ואעפ״כ .הושט דרך הנבלעים

 הנבלעים דרוב רובא בתר ניזיל לא ואמאי הושט דרך בא דלא

 דלא הוכחה ואיכא כו׳ מכוונה דמי רש״י וסברת הושט דרך
 לומר אין באמת דהנה ונ״ל . לכאורה מוכרחת הושט מן באה
 ליה איתרע דהא הושט דרך הנבלעים רוב בתר דאזלי׳ כ״כ
 וזו ודקין בכרס נמצאים הושט דרך הנבלעים דרוב זה רוב

 הושט דרך הנבלעים דרוב רובא ליה איתרע בריאה שנמצאת
 כו׳ נשאת בתולות נשים רוב )ט״ז.( כתובות דאמרי׳ להא ודמי
 ליה איתרע קול לה שאין וזו קול לה יש בתולה הנישאת ורוב
 .הושט דרך הנבלעים דרוב רובא ליה איתרע וה״נ .רובא
 אס הנה אך .הותרה דמשנשחטה היתר אחזקת אוקמא וא״כ
 דרובא כיון וא״כ חזקה נמי לה איתרע בריאה מחט נמצא
 רובא וחזקה דרובא לכללין הדרין איתרע נמי וחזקה ריעא
 והחילוק כלל ריעותא ליכא בסמפון המחט נמצא אס מיהו עדיך

 הוי דלא תלויה סרכא גבי הרשב״א בחי׳ מ״ש ע״פ להמתיק יש
 אלא הטורך הוחל דהתס בושט קוץ לה לישב דמי ולא ריעותא

 ניקב לא שמא תלויה בסרכא משא״כ נגמר לא שמא שספק
 הטורך הוחל הריאה בבשר תחובה המחט באם וה״נ כלל.
 לפנינו כאן שאין בסמפון כשנמצאת משא״כ לנקוב התחילה שהרי
 החזקה איתרע ולא ריעותא זה ואין הטורך הוחל ולא נקב שום
 בתר אזלינן איתרע לא והחזקה איתרע דהרוב וכיון .כלל

:ז״ל הר״ן טעם זהו החזקה

 חלוקים'בטעמא והר״ן דרש״י מבואר הנה ולפי״ז )ל(
 ובין בריאה בין דכשירה בסמפונא דמחטא

 דבעינן דס״ל וע״כ כו' מכוונה דמי בתרווייהו שפירש״י בכבדא
 זיל אמרי׳ הוכהה לאו ואי המחט באה הושט מן דלאו הוכחה

 לא הוכחה בלא אך ולהר״ן .הושט דרך הנבלעים רוב בתר
 או דריאה בסמפונא כדאשתכח דושט הנבלעין רוב בתר אזלינן

 נ״ל שוב .כנ״ל איתרע לא וחזקה אתרעי דרובא משוס דכבדא
 רש״י מ״ש עפ״י והיינו .לדינא להר״ן מודה רש״י דגס דאפשר

 בשיטתייהו ליה דקס ועוד כו' דמכשרי רבנן כהנך והלכתא ד״ה
 .ואתא נקט סמפונא לגיו קופא אי לקמן דאמרי אשי ור' ר״א

 הואיל איסורא מחזקינן ולא מחט לתוכו שיכנס קנה עבידא אלמא
 ורבנן טרופאי ,דרבנן ז״ל לרש״י ס״ל הנה .בו ניכר נקב ואין

 מצוי דפליגי אלא \ לא או בדיקה מהני אי פליגי לא דמכשרי
 לח ריעותא חזינן דלא היכא ולכן .הקנה דרך מה דבר שיכנס
 הטעם לרש״י גס צ״ל וע״כ .הושט דרך הנבלעים ברוב תלינן
 בחיתוכא זולת .כנ״ל דאיתרע משוס רובא בתר אזלי' דלא

 המחט שניקב הנקב אלא הריאה שלימות ראינו לא דאז דריאה
 לפנינו נקב דהרי החזקה ג״כ איתרע וא״כ הריאה. בבשר

 לא בסמפונא נמצאת כשהמחט אבל .הטורך מעשה והותחל
 משוס היתר בחזקת ומעמידין החזקה איתרע ולא מידי נקיב

 היינו מכוונה מי רש״י ומ״ש .כנ״ל דריעא רובא הוי דהרוב
 לריאה בדקינן אפי׳ ולדידהו טרופאי לרבנן מיירי דהתם משוס
 .ונתרפא שניקבה לומר ריעותא מחזקינן שלמה שהיא וחזינן
 אפי׳ וא״כ .בקנה שיכנס כלל מצוי דאין דס״ל משוס ע״כ והיינו

 ההוכחה משוס אילולי איסורא מחזקינן נמי בסמפונא נמצאת
 שפירש״י ומה כו׳ סמפון לאותו מכוונה מי הושט מן באה דאס

 מכשר מניומי בר אדא ר׳ בכבדא דאשתכח מחטא גבי כן
 לא זה דאמורא אך מכוונה מי אמרי׳ אשתכח דבסמפונא כיון

 שייליה אתו שס מדקאמר מ״מ .לעיל טרופאי ברבנן נחשב
 שרי דזה נימא אי ובשלמא .דטרופאי גלימא שקילו אמר לרבינא

 דהוו א״ש וסייעתו רשב״ל בריאה דלעיל טרופאי לרבנן אפי'
 הוא דהדין רש״י שכ׳ מכוונה דמי בסברא הדעת בשקול טועים

 במחלוקת תלוי דזה נימא אי אבל )כ״ח:( בבכורות כמ״ש דמשלס
 אפי' איסור ומחזיקים התם דמטרפי רבנן דלהנך דלעיל רבנן
 דכבדא בסמפונא כדאשתכח הכא נמי טריפה ריעותא חזינן בדלא
 כהנך דפסקו משוס וכי דטרופאי גלימי שקילו רבינא אמר אמאי
 שיקול ה״ד )ל״ג.( בסנהדרין דאמרי׳ ואע״ג .לשלם צריכים רבנן

 אהדדי דפליגי אמוראי תרי או תנאי תרי כגון פפא א״ר הדעת
 מינייהו כחד ועביד ואיקרי כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר ולא

 י״ל וא״כ הדעת שיקול היינו כאידך אזלא דשמעתא וסוגיא
דמטריך מאן והוי בריאה דמכשרי כרבנן דעלמא סוגיין דהכא

 התם
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 .הדעת בשקול טועה דכבדא בסמפונא דאשתכח במחט התם
 דטרופאי גלימי שקילו להם שאמר טעמיה לפרש לו היה מ״מ

 כמ״ש טעמי' ע״כ אלא .דמכשרי כרבנן דעלמא דסוגיין משוס
 ובזה .איסור בה אמרו לא טרופאי רבנן דאפי' בגמ׳ תחלה
 מבזע דזיתא אבל בד״ה רש״י על התום' קושיית ג״כ מיושב

 וא״כ הנא נמי מייש במחט דחייש ולמאן הקונ׳ פי׳ כו' בזע
 . לעיל דמנשיר יוחנן כר׳ הלכתא דקיי״ל כהלכתא דלא הוי

 יוחנן. כר' הלכה א״ל אשי דר׳ ס״ל עצמו דרש״י תמוה וביותר
 שקילו רבינא דאמר מיניה דלעיל אסוגיא דקאי י״ל הנ״ל ולפי

 כשר. לכו״ע דזה הדעת בשקול טועים דהוי דטרופאי גלימי
 ודאי הא אשי דא״ר במרה דאשתנח דקשייתא עובדא מייתי וע״ז

 טועה הוי בהא דמטרי׳ וננאן בזה מודים וכו״ע נקט סמפונא
 בזע מבזע דזיתא אבל דדיקלא יה״מ מסיק וע״ז הדעת בשיקול

 יוחנן כר׳ הלכה ס״ל אשי דר' ואף ור״ל דר״י בפלוגתא ותלי
: ליה חשיב הדעת בשקול טועה לאו כר״ל מ״ממאןדפסיק

 המחט שנמצאת הטעם השמ״ח שכתב נ״ל לעפי״ז )ה(
 זה דמקוס משום דכשר הריאה בסמפונות

 דמי רש״י ש:׳ הסברא הזכיר ולא כו' באה הקנה ודרך רחב
 מודה רש״י שנס ושי״ל הר״ן דברי עפ״י הס דדבריו כו' מכוונה

 רל״ו( ס״ק ל״ו )סי' אפרים בבית מצאתי שוב לדינא. לזה
 שדרך דחיישי' הטעם דסברי התום׳ לשיטת ואפילו וז״ל שכ'

 דרך שבאה נאמר שאס גוונא האי בכי מ״מ נכנסה הושט
 אס אבל הילוכה בדרך הרבה נקבים שעשתה לומר ע״כ הושט
 להחזיק לנו ואין מאומה עשתה לא פה א״כ הקנה דרך באה

 הושט שדרך זו סברא התום׳ בשם מ״ש הנה .עכ״ל ריעותא
 כתב שהתב״ש אלא רש״י הוא זו סברא דבעל תמיהא נכנסה
 ואולי .דרש״י זו חששא סכרי מצי התום׳ דנם לפרש פ״ו בס״ק

 מדבריו מוכח ולפי״ז .תוס׳ במקום רש״י בדבריו לגרוס יש
 מכוונה מי בסכנפון בנמצאת הסברא רש״י דמ״ש כמ״ש ג״כ

 בעי ולפיכך .כנ״ל ריעותא מחזיקין וס״ל דטריף למאן היינו
 דמכשרי כרבנן דקיי״ל מאי לפי אבל בא הושט דרך דלאו הוכחה

 לא מכוונה דמי הוכחה בלא אפי' אלא .להוכחה כלל צריך לא
 דינא קם וא״כ .המחט שניקבה ראינו שלא כל ריעותא מחזקינן

 שמא בריאה ואת״ל בקנה היה שמא ס״ס דאיכא בנ״ד
: ניקבה לא

 אשתכחא אי דלרש״י לומר דיש לפקפק יש דאכתי אלא )ן(
 דרוב כיון טרפה ודאי והוי כלל ם' ליכא בריאה

 שהביא מ״א סי׳ בתב״ש איתא זו וסברה .הושט דרך הנבלעים
 דבהמה כבד בחתיכת מחט כשנמצא שכ׳ ק״ז( )סי' צ״צ מתשו׳
 שרגילות אותן והן מעט עגולה אחד שראשה מחט אכילה בשעת
 ס״ס כנטעס להקל וצידד כו' לצעיפיהם בהן להשתמש הנשים

 קנה דרך ם׳ ושט דרך ס' מחיים ואת״ל כו׳ שחיטה אחר ס׳
 דרש״י דבשיטתו כיון עליו תמה והתב״ש עכ״ל כלום ניקבה ולא
 ושו״ע הטור וכ״פ זו לשיטה הסכימו הפוסקים רוב ובאמת קאי
 הושט דרך הנכנסים דרוב )מ״ח:( רש״י כ׳ דהא ספק זה אין

 היכא כ״א ספק משוינן לא ואנן עכ״ד לבלוע הקנה דרך דאין נכנסים
 בושט טפי תלויה מחט אבל נ״ז בסי' כמ״ש שויס הצדדים דב׳

 ממה ניקבה שלא א״א הושט דרך אזלא ואי כמ״ש מבקנה
 א״א וז״ל בחי' שכ' הרשב״א לשיטת ואפי׳ במשהו שנקובתו

 התב״ש. דברי תוכן זהו בה שעלה הוא וקרום ניקבה שלא
 דאמרי׳ הא דהנה נבאר וכאשר בע״ה נכונים הצ״צ דברי ולענ״ד
 מכח דאתיא חזקה היינו עומדת היתר בחזקת משנשחטה בהמה
 בשם והר״ן והרא״ש הרשב״א כמ״ש כשרות בהמות דרוב רובא
 הרבה מבהמות גבינות עשו באם להכשיר כתב זה ומטעם ר״ש

 דרוב הרוב מכח להתיר לנו שיש טרפה אחת נמצאת ואח״כ
 הא והנה .כו׳ שנטרפה היא עכשיו וזו הן כשרות בהמות

 במחט כשרות בהגנות רוב מכח כשרה בחזקת מוקמינן דלא
 דניקב חזינן דהא דאיתרע משוס היינו וכבד בריאה שנמצא

 נהי והנה .כנ״ל הטורף מעשה והוחל הכבד או הריאה בשר
 כמו איתרע זה רוב גס מ״מ בושט הנבלעים רוב דאמרי׳

סח
 ודקין בכרס נמצאים רובם בושט דהנבלעיס למעלה שביארנו

 דבתרווייהו שויס והאיסור ההיתר צדדי הוו וא״כ וריאה בכבד ולא
: גמור ם' והו״ל דאיתרע רובא איכא

 במחט ד׳( סעי' מ״ט )סי' הסמ״ג בשם התב״ש למ״ש (1)
 יסתור לא טרפה ודאי דהוי הגוף בחלל שנמצא

 מלל לתוך שבא דלתלות משוס ספיקא הוי דהתס למ״ש
 הקנה דרך דבא ולומר .כלל מצוי לא זה הדופן דרך הבהמה

 הנבלעים דרוב משוס אמרי׳ לא זה כשרה הכבד וניקב והכבד
 מ״מ .כשרות בהמות דרוב היתר חזקת דאיכא ואף הושט דרך

 דבשלמא הושט דרך הנבלעים רוב כלל איתרע לא התם
 דרובא שפיר לומר יש בכבד או בריאה המחט כשנמצאת
 ומדנמצא ודקין בכרס להמצא דהו״ל איתרע הושט דרך דנבלעים

 הקנה דרך אלא נכנס הושט בתר דלא ש״מ בריאה או בכבד
 אין הכא משא״כ בכבד או בריאה שפיר מקומו הוי דבכה״ג

 אין ג״כ נכנס הקנה דרך דאס כלל להרוב מתנגדת הריעותא
 הגוף לחלל ויצא ניקב וכך כך דבין ע״כ אלא הגוף בחלל מקומו

 הגוף לחלל שנכנס קודם תחלה היותו מקום על מדיינינן ואנו
 איתרע ולא הושט דרך הנבלעים דרוב אוגנדים אנו ולזה

: רובא האי כלל

 בריאה דאשתכח דמחטא רש״י לשיטת זה כל והנה )ח(
 דרוב משום הושט דרך נכנם שמא החשש וכבד

 ספיקא הוי דלא לומר מקום היה ולפי״ז הושט דרך הנבלעים
 נמצא שלא כיון איתרע הושט דרך הנבלעים דרוב מ״ש אילולי

 לשיטת אבל .שם נמצאים הושט דרך הנבלעים שרוב במקום
 לצד המחט בחוד הוא דהחשש הרשב״א שהביא ורמב״ם רי״ף

 במשהו שנקובתן מאברים אחד שניקבה דחיישי׳ ומשוס הגוף חלל
 התב״ש ומ״ש ספיקא רק הוי דלא ודאי הכבד לתוך בירידתה

 הרשב״א בחי' ממ״ש והוכיח ודאי הוי להרשב״א דאפי׳ מ״א בסי׳
 רחוק שהוא בכבד שנמצאת מחט היינו כו' ניקבה שלא א״א

 אלא הוי לא לקנה שקרובה בריאה שנמצאת מחט אבל מהקנה
 פשיטא להרשב״א וא״כ .הרשב״א מדברי שם וכנראה ספק
 מה דלפי נ״ל ושוב .כנ״ל כן י״ל לרש״י וגס .כנ״ל ס״ס דהוי

 רבא בסמפונא נמצא דאם הר״ן דברי עפ״י רש״י שי׳ שבארנו
 כרבנן דקיי״ל מאי לפי מכוונה דמי הוכחה בעינן לא דריאה

 חזינן דלא כיון משוס רק שלמה. בריאה מחט המכשירים
 דלא כיו; בנ״ד הכא וא״כ מספק ריעותא מחזקינן לא ריטותא

 לומר מספק ריעותא מחזקינן לא בריאה תחובה הגנחט מצאנו
:כלום ניקבה ולא היתה בקנה אמרינן אלא בריאה תחובה שהיתה

 שחיטה לאחר שמא ספק ג״כ בזה לומר אפשר היה ל )ט(
 שמא שחיטה קודם ואס . המחט שם נפלה

 אמנם הצ״צ של וכס״ם הריאה ניקבה שלא או נמצאת בקנה
 .שחיטה לאחר ם׳ שייך דלא י״ל חלודה מלאה שהמחט בנ״ד

 הקיבה מוציאים כשהקצביס כי .מחודש בספק אותי העיר והשו״ב
 שמהכרס להיות יכול וא״כ הריאה דרך אותן מוציאין הס והדקין
 שהיה ואמת .הפנימיס מאברים ניקבה ולא בריאה המחט נפלה
 כאן נמצא כאן ואמרי' למקום ממקום מחזיקין דאין בזה אפ״ל
 במחט דהחשש ורמב״ם הרי״ף הרשב״א לשי׳ דהיינו אלא היה

 מקומות דרך בעברה ניקבה שמא וכבד בריאה שנמצא
 משום הוא דהטרפות רש״י לשי' אבל .כ״ש בנקב המטריפים

 שניקבה והדקין הכרם מן לכאן ובאה הושט דרך הנבלעים דרוב
 מ״מ באה הכרם מן אס דאפי׳ בנ״ד י״ל שפיר א״כ .אותן
 והשתא .כלום ניקבה ולא הכרס מן באה שחיטה לאחר שמא
 הושט דרך הנבלעים ברוב לה דמוקמינן למימר מצינו שפיר

:כלל אהדדי סתרי ולא כשרות בהמות ורוב

 שני שהיה אחד ספק עוד כאן יש הבשר לענין והנה )י(
 חתיכה בכל וא״כ .ונמכרו אחד קצב אצל בהמות

 הבהמה מן זו אין שמא ס״ס יש הקצב מן שנלקחה וחתיכה
מבהמה שהחתיכה לומר תמצא ואפי' שלה בריאה המחט שנמצא



 של היא אס ם׳ בה ויש אהה התיכה כאן יש דחס ז' אות
 חנויות ב׳ כאן שיש כנין טריפה ספק של היא אס או כשירה

 החנויות ונתערבו ס״ט. בה יש ואמת כשירה בה יש ארית
 מתחלה שנודע אע״פ טריפה ם' יש מהס באיזה ידוע שאינו

 אס החתיכה על נדון באנו אנחנו הרי מ״מ שריפות הספק
 שמא האחרת מהחנות ואת״ל כלל איסור כאן ואין מכש־ה היא

 ובאין אחד ובענין החד בגוף נמיר ס״ס הוי א״כ שריפה אינה
 ואף עכ״ל השני עס רק הראשון הספק נולד לא שהרי כאהד

 אס אבל דוקא חנויות בב' הוא זה דדי! נראה הש״ך שמדברי
 הכשרה איזה וא״י ונתערבו וכשירה טריפה ס׳ אחת בחנית היה

 כאן יש אס אבל וט׳ ה׳ באות ׳שכ וכמו לס״ס נחשב אק אז
 שאין כיון טריפה מס' ואחת כשירה אחת מתיכות ב׳ לפניט

 מהס אהד ודאי שהרי כלל איסיר כאן אין שמא ולומר להתחיל
 דאפילו ונראה .ס״ס דליכא אסורות שתיהן א״כ טריפה ס'

 אין שמא ס״ס מכח להתיר אי; אחר למקום מהן אחד נאבד
 וא״כ כו'. איסור ספק כאן בודאי היה דהרי איפור כאן

 .הנ״ל לס״ם ליכא א׳ בחנות בחד מד תערובות שהי' דידן בנדון
 י״ל הש״ך דעת דלפי וגס בזה. הש״ך על הלק המנ״י הנה

 מהס אהד שנאבד רק במקומה כשהתערובת דוקא דהיינו
עליו דנין ואט אחד כשפירש אבל .איסור כאן היה דכבר

:הש״ך לדעת אפי׳ ס״ס שפיר הוי איסור כאן אין שמא

י תשובה
 אדומות או שחורות נקודות עליה שנמצא ריאה בנידון )א(

 בקש אשר מיאטליק הנקרא תולע ותחתיהן 1
 או שחורות נקודות בין מילק ולא בזה דעתי מוות לדעת

 בחי׳ נבג״מ אדמו״ר זקנו מר דברי אשתמיטתיה הנה אדומות
 צריכים תחלה אך אי״ה לקמן ויובא ל״ו פי' הריאה לטריפות

 א' שפעם י״ח ס״ק דעת בשפתי שהוא הדי; שירש לבאר אט
 כי הבודק ואמר הרבה שחורות נקודות ומליאה ריאה אליו בא
 שכשירה ואמר כן בחוש והראה -תחתיה שיש מורנא מחמת הס
 מחמת וקרום מחיים שניקבו דחזינן היא דטריפה אומר ואני היא

 כשנוטלין היינו תולין דלקמן ואף היא פסילה מראה או מכה
 אס ואף ל״ח סי׳ התב״ש כמ״ש המותר למראה חיזר המוגלא

 נקב שתולע הדברים דמראין י״ל מ״מ כתב״ש דלא שס נאמר
 וכוונתו .בו׳ ליפסק וסופו כ״כ הוא דלקוי או העלה וקרום
 ומוגלא טריפה במראה ט״ו סעיף ל״ח בסי׳ השמ״ח למ״ש

 למראה וחוזר המוגלא כשמוצאין היינו במוגלא דתלי' תחתיה
 דברי בפי׳ בתכ״ש שס שכ׳ הב' פי׳ ע״פ והוא .המותר
 למראה חוזרין הקרומים אין אפי' שם הא׳ לפי׳ אבל הרא״ה

 הב' כסברא בתב״ש שס הכריע שהשמ״ח אלא כשרה מותר
 ל״ח סי' ובשפ״ד לאסור יש בדק לא שאם והחמיר .לחומרא

 דלא שס נאמר שאס כאן כתב וע״כ .בזה פקפק ה׳ ס״ק
 הקרומים מן האסורה מראה חלף לא אס אפי׳ אלא כהתב״ש

 דטריפה כאן י״ל מ״מ שרי נמי המוגלא הורקת לאחר
 כאן יש שאפילו והיינו .כו׳ נקב שתולע הדברים דמראין

:ניקב שתולע מיישי' מוגלא
 בתולע טפי נאמר תיתי מהיכי סברתו להבין ויען < ור

 מבשחור .ונלקה התולע מחמת העור שהשחיר
 סרכא גבי במי׳ הרשב״א מ״ש ע״פ ונ״ל * מוגלא ותחתיו העור
 קוץ לה ולישב דרוסה לספק דומה דאינו מ״ו( דף )בגמ' תלויה
 מעשה בה שהוחל כלומר בבהמה ריעותא בה אתיליד דהתס

 שהאריך יעוי״ש המעשה בנמר מסופקים שאנו אלא המטריף
 הטריפות על והוכחה לדבר רגלים איכא דהתס לבאר בזה

 מבפניס דחסרון דקיי״ל כיון י״ל הנה ועפי״ז .הטורף שהוחל
 להרא״ה ס״ל לכן .האחרונים כמ"ש הוי לא ריעותא ואפי׳ לש״ח

 שהעור אף בבשר שחור מוגלא דכשיש התב״ש של ראשון פי׳ לפי
בלי שבבשר המוגלא מכה להשתנות העור יכול מ״מ שמור ג״כ

יו״ד
 הוכחה שוס וליכא כלל הטורף הוחל לא וא״כ .בעור לקותא

 יוכל זה שמכח נאמר שאס בבשר שחור בשער וכמו לקותא על
 שחור השעי■ יחשב האס לקותא מבלי בעורות שחרות להיות

 בבשר מחט בנמצא חך .הטורף הוחל לא וא״כ .לריעותא
 העורות ניקבה שמא ג״כ דהיישי׳ בדיקה דצריכה הריאה

 שהמחט כיון צ״ל ע״כ אלא הטורף הוחל לא והא קשה ולכאורה
 לכן הריאה בבשר כשהיא אפי׳ העורות שינקוב הדבר קרוב
 הכא וא״כ בעורות. טריפות על והוכחה הטורף הוחל חשוב

 שניקבה לדבר ורנליס הטורף הוחל נמי הוי תולע כאן שיש
 העור שנלקה או שמור הוא ולכן הוא מ״מ שעלה וקרוס הריאה

:לענ״ד הפמ״ג דברי פי׳ זהו לינקב וקרוב כ״כ

 וקרוס מחיים שניקבו דחזינן שאמר מה להבין יש אך
 משוס וצ״ל .מחיים שנקבו מזינן מהיכא כו' מ״מ 1

 שהושחר או פתוח שהוא נקב וכל ה׳( סעיף ל״ו )פי׳ ברמ״א מ״ש
 מחיים דוודאי דבר בשום תלי׳ ולא טרפה הנקב סביב אדום או

 נעשו שמחיים מוכח אדומות בנקודות גס הנה ולפי״ז נעשה.
 ותחתיה; אדומות נקודות בנמצא שגס אפרים הבית דן ועפי״ז
 אודס דמראה דאע״ג ס״ט( ס״ק אפרים ראש )עיין טרפה תולע

 בריאה אודם כנגד בדופן ממכה גרע זה מ״מ היא טרפה לאו
 שכבר לדבר ורגלים אפרים ר׳ שיטת עפ״י ל״ח בסי׳ מטריפים שאנו

: בשחור כמו לנקוב שעומד עד כ״כ שנלקה או ניקב

 הגאון מ״ש עפ״י באדומות להקל בזה לצדד נ״ל אמנם יח
 הגאון מ״ש על הראיות בקונטרס ")(3 בעל

 בפי׳ אלא בהאדימה ר״א על נמלקו לא ורי״ף רש״י דאף תב״ש בעל
 י״ל לדינא אבל בדופן מ״מ בהאדימה לפרש להו הונח דלא הגמ׳

 בעל ע״ז וכ׳ בדופן מכה כננד בהאדימה דטרפה אפרים לר' דמודי'
 דהדרא כשרה באדומה שכ׳ רש״י מדברי כן נראה דלא ב״א

 שס כ׳ שוב .כשרה נמי חולי מחמת אדומה דאפי׳ משמע בריא
 דבשלמא לר״א בדופן מכה ננד בהאדימה מודה רש״י דמ״מ דאפ״ל
 אמרי׳ בריאה שיש חולי מחמת בא שהאדמימות אף בדופן מכה כשאין

 בפנים רק הריאה בקרומי החולי שלטא דלא כיון בריא דהדרא
 לדבר שרגלים לומר דנין שאנו בדופן מכה דאיכא היכא משא״כ
 ששלטה דחזיכן כיון א״כ הריאה את וקלקלה הלכה שבדופן שהמכה

 עברה שהרי עצמן בקרומים ששלטה ק״ו לקרומיס מתחת זו מכה
 צד דבגמ׳ משוס זאת את גס דהה ואח״כ כו' עליהם דרך

 המכה בא ג״כ והתס שרצים דשאר מחבלה ילפינן באדומה ההיתר
 ר״א לשיטת י״ל הנה ועפי״ז .בזה שהאריך מה ועיי״ש .ננבחיז

 הוכחה הוי דאז בדופן מכה כנגד בהאדימה אלא טרפה אינה ג״כ
 המכה מכח שנעשה וכיון בדופן המכה מכח נעשה שהמכה ברורה
 בתולע הכא משא״כ וטרפה בקרומים גס המכה שלטה ע״כ בדופן
 הלקותא שלטא לא שעדיין י״ל מ״מ מהתולע האודם נעשה דאפי׳

 בבשר שנעשה והאודם החולי מכח היינו אדומים שה; ומה בקרומים
 שחור גבי דעת השפתי בשם שכתבנו ואע״ג .התולע מכח הריאה
 גס הלקותא ששלטא והיינו כו׳ נקב שתולע הדברים שמראי;

 שביארנו וכמו בשמור רק דהיינו י״ל מ״מ התולע מחמת בקרומים
 דאורייתא ם' והוי הטורף והוחל ריעותא דהוי ב׳( )אות למעלה שס

 באדום משא״כ טרפה וודאי התולע מחמת נלקה שאס ולהחמיר
 דהאדימה הוא ספיקא אכתי דתולע לקותא מחמת הוי אפי׳
 שרצים לח׳ שמא מספיקא רק טרפה לר״א גם בדופן מכה כנגד

 נלקה לא שמא ס״ס הוי וא״כ .יעוי״ש בלבו״ש וכמ״ש מדמינן
 שנלקה את״ל ואפי׳ .הריאה בבשר הוא שהלקותא אלא העור
 מ״ש וא״כ . וכשרה לי׳ מדמינן שרצים לשאר שמא מ״מ העור
 מכה כנגד מהאדימה גרע אדומות נקודות תחת שתולע הב״א
 דמראין דאף .הראיות בקונטרס עצמו דברי לפי תמוה בדופן

 העור דגם אכתי מנ״ל מ״מ התילע מכח נעשה דהאודס הדברים
 .הריאה שבבשר הלקותא מכח ולא התולע מכח ונתאדם נלקה
 הדברים דמראין שחור גבי כתב שהפמ״ג ואף .ספק אלא ואינו

 הדברים מראין ומ״ש ספק אלא זה אין מ״מ כו׳ נקב שתולע
 ג״כ נקרא וזה בושט קוץ לו ישב כמו וספק ריעותא דהוי פירושו
אלא אינו מ״מ אבל הטורף שהוחל לדבר רגליס הרשב״א בדברי

ספק



יי ר״א משנת שו״ת

 גמורה והוכחה ראי׳ שזה בדופן מכה כנגד בהאדימה משא״כ .ספק
 בדופן. המכה כנגד מכוון הוא הלקותא דמקוס משוס העור שנלקה

 כמ״ש נלקו שהס ודאי בקרומים הלקותא שהתחלה כיון וגס
:כנ״ל הראיות בקונטרס

 בסי׳ הריאה טרפות להל' אדמו״ר בכתבי ומצאתי )ה(
 אס י״ח ס״ק בשפ״ד כתב ח״ל שכ' ל״ו

 דה״ה וכ' .נ״ח סי׳ תבואה בפרי הביאו כו' שחורות נקודות נמצאו
 חיישינן ונקובים פתוחים הנקודות דכשאין וכוונתו אדומות נקודות
 מורנא דקיי״ל מאחר הטעם ידעתי לא ולכאורה . נעשו דמחיים

 לא ועדיין התחילה השחיטה דלאחר י״ל א״כ פריש שחיטה לאחר
 שחיטה אחר דתומ״י אדום או שחור ונעשה הנקב לגמור הספיקה

 בראש הובא בכנה״ג וכמ״ש אדוס נעשה ולפיכך בתוכה הדס עדיין
 שניקבי ט״ו סי׳ החדשות ב״ח בתשובות וכ״כ ס״ז ס״ק אפריס

 סעי' בפת״ב כדפי׳ ממש הנקב במקום היינו כו' אדומים המורנא
 נעשו דמחייס י״ל דבהושחר לקיים יש הפמ״ג של דינו ומ״מ .נ״ז

 נתבאר וכבר אדום או ׳שכ הגס כו׳ שהושחר או רמ״א כמ״ש
 היותן דרך דאין אפשר ממש הנקב במקום אדומים המורנה דניקבי

 לזה טעם אין אדומות דה״ה הפת״ב שהוסיף מה א״כ .שחורים
 לאדומים שחורים בין כמ״ש לחלק ג״כ כוונתו מ״ג ס״ק בלבו״ש ועיין
 מצוין ההם הכתבים אין כי יען כולו העתקתיו הזהב עכ״ל

אדם: כל ביד

 להחמיר שאין כותב זקנו מרן כי כת״ר עיני למראה הנה )ל(
 מרן בדברי קצת לפלפל יש כי אמנם ה; .באדומות

 דהא ט״ו ס״ק בש״ך הנז׳ הסברות בשני תלוי זה דענין לומר שיש
 משום להקל ותלינן מספק דהיינו י״ל פריש שחי׳ לאחר דמורנא

 דלאחר חזקה דהוי ג״כ וי״ל הותרה משנשחטה דבהמה היתר חזקת
 והשתא .הפוסקים מדברי וכך כך לדקדק ויש .פירשו שחיטה

 לאחר לומר היתר חזקת ומשוס מספיקא מקילינן דאס י״ל
 י״ל פירשו כשלא דה״נ ז״ל רבינו כסברת י״ל שפיר פריש שחיטה

 יגרע דלמה אדום ונעשה השחיטה אחר לפרוש שהתחילו
 שחיטה לאחר חזקה אמרי׳ אס אבל .משניקב ניקב לא כשעדיין

 שחי׳ דלאחר חזקה הוי לגמרי כשפירשו דוקא דהיינו י״ל פירשו
 י״ל אדום רק כשנעשה אבל לנקוב דרכם אין שכנחייס פירשו
 לקותא לעשות דרכם מ״מ מחיים לפרוש דרכם שאין דאף שפיר

 נימא בפירשו גס א״כ וכ״ת מקילינן. לא ומספיקא מחיים.
 במראה דגם ז״א ונטרפה אדום ונעשה לקותא עשו מחיים
 כמו לנקב דחיישי' משום רק עצמותה מצד טרפה אינה אדומה

 חזינן דלא כיון וא״כ אפרים לר׳ בדופן מכה כנגד בהאדימה
 תיתי מהיכי התולע כשפירש עתה אלא שלמה כשהיא אודם לה

 דאפי׳ כיון וניקבה מקודם אדומה שהיתה לומר ריעותא נחזיק
 אס התינח קשה אכתי מיהו .נקב ס׳ אלא אינה גופה אדומה
 אבל .לנקב חוץ מקצתו כשנמצא דוקא הוא המורט׳ היתר
 לומר שייכות מה א״כ .לנקב שוה פיו אפי' מתירים שאנו מכיון
 הקרומים ללקות שדרכו נאמר אס פריש שחי׳ לאחר חזקה
 ג״כ הקרומים אז ניקבו שלא תיתי ומהיכא הבהמה בהי׳ בעודו
 שוה בפיו מקילין דאנו מה לפי ודאי אלא מחייס הוא והנקב
 שמא לחוש אין וה״נ .מחיים ניקב שמא לחוש דאין ע״כ לנקב

 כ״כ להתקרב מחיים דרכו היה כ״א מחיים הקרומים האדים
 ג״כ לחוש צריכים היינו בודאי ולהלקותס להפסידם להקרומיס

 להקרומיס כ״כ להתקרב דרכו דאין או ע״כ אלא .מחיים לניקב
 וחזקת מספיקא במורנא מקילים דאנו או .ולהלקותס מחיים
 :שחיטה לאחר רק מחיים כלום נעשה ואמרי' דבהמה היתר

 אם אפי׳ הפמ״ג של דינו לקיים יש זו סברא לפי והנה )?(
 שחי׳ אחר להתהוות אפשר נמי דשחרות נאמר

 היותו דרך דאין אפשר שכ׳ בזה מסופק שרבנו דמשמע
 להיות אפשר אפי׳ י״ל הנ״ל ולפי ברור זה דאין משמע שחור
 בשמ״ח מבואר דהנה .אמת הפמ״ג של דינו מ״מ אח״ש שחור
 אבל נטל דוקא כו׳ ב״מ ונטל זאב דבא דהא ח׳( סעי׳ ל״ו )סי׳

שחורות דנקודות י״ל והשתא .ביה תלינן לא הב״מ עם נתייחד

יה

פט
 אחר שעשה בתולע תלינן לא טרפה מראה הוא שלפנינו כיון

 בנתייחד התם כמו דבהמה. היתר חזקת דאיכא אף שחיטה
 פיו אפי' בתוכו ותולע פתוח לנקב דמי ולא .ב״מ עס זאב
 ודאי דהשתא כיון ב״מ ונטל זאב לבא ממש דמי דזה לנתב שוה
 לחוד שחור במראה משא״כ .נקוב נקב במקום אמרי׳ לרו נקוב

 .לנטל ולא לנתייחר ודמי הושחר ודאי השתא למימר דליכא
 טרפות ספק אלא הוי דלא באדום אבל שחור במראה כ״ז מיהו
 העוף גף מנשבר גרע לא א״כ ניקב שנוא מחיים נעשה אפי׳

 וה״נ מס״ם להיתר דתלינן שחיטה לאחר או מחיים אי ספק ויש
 ב״מ עס זאב כנתייחד ב״מ כנטל הוי דלא אף דכוותי׳

 בעינן לא העוף גף בנשבר וה״נ .לס״ס ומצטרף ם׳ הוי מ״מ
 כל ע״כ אלא .ס״ס צריך הוי לא דהתם זאב נטל כמו תלי׳

: לס״ס ומצטרף ס׳ הוי נעשה שחי' לאחר למיתלי דאיכא

 מצד דהסברא אף כן לפרש א״א הפמ״ג דברי אמנם )ח(
 ואני הפמ״ג כ׳ דהא בע״ה היא נכונה עצמה

 פסולה מראה או מ״מ וקרום מחיים דניקבו דחזינן דטרפה אומר
 דמ״ש י״ל מיהו .מחיים שניקב ספק ולא ודאי דהוי משמע היא

 שמ״מ וקרום הקרומים ניקבו כבר אי היינו מחיים שניקבו דחזינן
 מראה אס אבל שחיטה לאחר קרום יתהווה לא דודאי הוא

 מחיים שנעשה ברור אין אפי' הקרוס ניקב ולא היא שמורה
 .כהתב״ש דלא נאמר אס דאף בסוף ממ״ש מ״מ .כנ״ל טרפה
 דלקוי או העלה וקרום ניקב שתילע הדברים דמראין י״ל מ״מ
 ומ״מ ריעותא דהוי הדברים פי׳ וכתבנו ליפסק וסופו כ״כ הוא
 שבבשר. המוגלא מחמת המראה שמא נפיק לא ספיקא מידי
 מהמוגלא שחור המראה שמא ס״ס איכא שחור במראה גם א״כ
 ולמה לאח״ש נעשה שמא אכתי העור הלקה שהתילע את״ל ואף

 ס״ס דאיכא מה״ט להכשיר שיש דכתבנו מאדום שחור יגרע
 ודאי דשחור להפמ״ג דס״ל משמע אלא ס״ס איכא בשחור וה״נ

 מהמוגלא שחור נעשה שמא זה דספק י״ל ומיהו מחיים נעשה
 כהתב״ש פסקינן ובאמת כהתב״ש דלא נימא א״כ אלא ספק אינו
 לכן . טרפה המוגלא בהוצאת מהקרומים המראה חלף שלא דכל
 שמראין הפמ״ג שכתב שמה לי נראה וביותר .ספק זה אין

 דס׳ )ל׳:( יבמות התום׳ כמ״ש הוא כו׳ ניקב שהתולע הדברים
 ההיא וכן מלהתירא לאיסורא טפי מילתא ומוכחא שכיחא דרוסה

 שכיחא תולע נמי וכן .הבריא שמא דחיישי' בושט קוץ לה דישב
 שהיה כיון אותם שהלקה או הקרומים שניקב מילתא ומוכחא

 מלהתירא לאיסורא טפי וקרוב בושט קוץ כמו והוי אליהם קרוב
: לס״ם מצטרף אינו ולכן

 דמראין כתב איך הפמ״ג על לתמוה יש עדיין ומ״מ )ט(
 נימא אי התינח כו׳ ניקב שהתולע הדברים

 שחי׳ לאחר דמורנא חזקה אס אבל . פירש מחיים אי ספק דהוי
 מ״מ עלה וקרום ניקב שהתולע הדברים מראין איך א״כ פריש
 נאמר אפי׳ וכן חזקה נגד שזה מחיים החולע פירש וא״כ

 שהיה לומר נצרך ע״כ מהתולע לקותא מחמת הקרומים שהושחרו
 ומהיכי .אותם שהלקה עד מחיים כ״כ לקרומיס סמוך התולע

 החזקה לה אזדא וא״כ כנ״ל מחיים ג״כ אותם ינקוב דלא תיתי
 דמראין הפמ״ג כתב איך וא״כ . פריש שחי׳ לאחר דמורנא
 הושחרו החולע מכח דלאו נימא אדרבה ניקב דהתולע הדברים

 זה הרי כהתב״ש דלא נימא ואי המוגלא משוס אלא הקרומים
 לאחר חזקה דס״ל פוסקים מהרבה ראיות הביא והש״ך .כשר
 להתהוות א״א שחור דמראה מהפמ״ג מוכח אלא .פריש שחי'

 משוס לומר ואין הא מנ״ל באמת קשה אך .שחיטה לאחר
 שחור מראה כל א״כ שחיטה לאחר להתהוות יכול שחור מראה
 תולין אין דלעולס די״ל .שחור ונעשה שמיטה לאחר דנלקה נימא

 משוס בתולע דוקא אלא לחומרא דאורייתא דס׳ שחי' בלאמר
 שחור המראה גס שחיטה לאחר דנעשה וע״כ פריש שחי׳ דלאחר

 )מ״ב. טרפות אלו ריש מתום׳ ראיה להביא יש אמנם .כנ״ל
 דדרוסה דטעמא שכתב כו׳( בתוספתא גרסי׳ הנך דרוסת ד״ה
 לא טעמא ומהאי היא נקובה בכלל דא״כ לינקב סופו משוס לאו
 דמראות נימא ואי .כו׳ לבשרא ודמיא לדיותא דמיא במתני׳ תני

האסורות



 לאדום שמור כי; לחלק שמעתה לן רווחא והשתא רא(
 ־לאחר חזקה דהן די״ל לעיל נתבאר באשר

 אם אבל ויוצא שניקב רואין :שאנו היינו פריש וודאי שמיעה
 דנעשה ודאי כאן אין מראה עניו שיש אלא שלם העיר כשעדיין

 בשמור ולכן השקול ספק הוי וא״כ .פריש לא דהה שמישה לאחר
 י״ל ועפי״ז .ולהקל ס״ס הוי ובאדום ולמומרא דאורייתא ס' הוי

 מראה שאינו רק בשמור אפי' אלא כך הדין להוד באדום דל״ד
 לאמר נעשה שמא הנ״ל הס״ס מעעם להקל לצדד יש ערפה

 המראה דמצד ניקב לא שמא שמיעה קודם את״ל ואפי׳ שמיעה

 א״א דכדיושא למעלה מתום׳ שהוכחנו ואעפ״י יפשיל. לא
 דהוי שרפות במראות דוקא דהייט י״ל שמיעה. לאחר להתהות

 מראה שינוי הבל שמיטה לאחר תתהוה לא ולקותא לקותא
 וכן שמיעה לאחר להתהוות אפשר שפיר לקותא שאינו בעלמא

 קמיפלגי א״מ להשתנות עשוי׳ בשומא )ק״כ.( ביבמות מוכח
 הבשר להשתוו׳ אפשר דלא״מ אלמא יעויי״ש ממראה ופירש״י
 עשוי' שומא י״ז סי׳ א״ע עור )ועיין שתהי׳ איזה אמרת למראה

 כשרה לכו״ע אדום לבד כשרה מראה דכל נ״ל שיב להשתנות(
 ותחתיהן אדומות דנקודות מומרא עיקר דכל מודה הב״א ואפי׳
 בדופן מכה נגד דהאדימה אפרים ר׳ סברת מכח הוא תולע

 מראות דבשאר י״ג( סעי' ל״ח )סי' בשמ״ח ומבואר מרפה.
והייט .הפ״מ בלא אפי׳ להכשיר יש אדום לבד המותרות
:יעויי״ש בלבו״ש הטעם שם וכמבואר אפרים ר׳ לשי׳

 בנקודות אלא להטריף דאין מלתא דהא מסקנא לב(
 אבל טרפות ממראות וכדומה שמורות 1

 אם כ״ז אמנם .אודם מראה ואפי׳ להטריף אין כשרה מראה
 אם אבל המורנא נקב פי כשיעור קטנה נקודה היא האודם
 הטעם לפי להכשיר אין לכאורה שטח באיזה מתפשט הוא האודם

 שמחמת אודם דאפי׳ שרצים לשאר דומה שמא ס״ס הוי דבאודס
 שמא מ״מ מדמינן שרצים דלח' את״ל ואפי׳ .ונבלע מוזר מכה

 באיזה הוא דהאודס דכיון משום .התולע מחמת לאמ״ש נעשה
 דאם מורנא ובתוכו פתיח בנקב וכמו .מחיים נעשה ודאי שטח
 אלא .האחרונים וכל ברמ״א כמ״ש טרפה הנקב סביב אדום

 גופי' דזה ד׳ אות דברינו בראשית מ״ש עפ״י בזה לצדד שיש
 הבשר רק שלקה או עצמם הקרומים את התולע לקה אם

 ולא לס״ס ומצטרף ם' רק הוי בקרומים אודם נראה וממילא
 המכה דמן הוכמה דהוי כנגדו בריאה ואודם בדופן למכה דמי
 שהמכה משום עצמן הקרומים דנלקו ג״כ ומוכיח האודם בא

 הב״א כמ״ש הקרומים דנלקו כש״כ הבשר דנלקה וכיון בחוץ
 הוי בושט קוץ לו ישב באם תלי וזה כנ״ל. הראיות בקונטרס

 דהוי התום' כמ״ש או הרשב״א כמ״ש ריעותא ואתיליד ספק רק
 אמנם ספק הוי ולא מלהיתר טפי לאיסור וקרוב מלתא מוכחא
 ע״כ הפוסקים מכל מוסכם אינו עצמו אפרים ר׳ שדין מאחר

 אחד כשס׳ דאפי׳ לצדד מקום יש ועוד .להקל בזה לצדד יש
 וחזקה השקול אהד ס׳ עוד דאיכא כיון מ״מ לאיסורא רובא הוי

 ולא שע״ב( )סי' הריב״ש תשו' בזה ועיין לס״ס מצטרף להתירא
 אינם הנקבים אס עכ״פ ארוכים. הדברים כי האסף עת

 דרך כך כי ככבדא כגון כשרה אחרת מראה רק ממש אדומים
 בלי להכשיר שיש לענ״ד יראה מהמיאעליקעש המראה להיות

 :קצת בשטה מתפשטת המראה אפי׳ פקפוק

 בין חילוק יש אם בע״ה לבאר אט צריכים מעתה )יג(
 משאר עליהם דני; שאנו המיאטליקעש אלו

 מורנא בכלל אינו שמיאטליק שאמרו מהאחרונים יש והנה .מורנא
 שדרך דכל נראה כ״ז ס״ק ל״ו סי' התב״ש ממ״ש אמנם

 יוכיח הרמב״ס ולשון .מורנא בכלל הם מהריאה לצאת התולעים
 בפוסקים המבוארים הטעמים דלפי וגם .סתמא תולעת שכ׳

 מרחפת שהיא משום מחיים בריאה לנקוב יכול המורנא שאין
 .במיאטליק גם שייך כ"ז חמימות לבקש לאח״ש יוצא שהתולע או

 נאמר אפי׳ מס״ס אדום במראה להכשיר מ״ש דלפי ועוד
 פריש. שהי׳ לאחר דוקא בו שנאמר במורנא אינו דמיאטליק

 שהי' דלאהר לחזקה מוכרחים אנו ואין ס״ס ואיכא ס׳ הוי מ״מ
 לאו אי דאז ממש בנקוב אלא נאמרה לא זו וחזקה .פריש
 אפי׳ ס״ס דאיכא בנ״ד אבל א' מספק מכשירין הי' לא חזקה

:ס״ס איכא פריש לאה״ש דמורנא חזקה בלאו

 חולט על כ׳ נ׳ סי׳ ח״ב ומשיב שואל בתשו׳ אמנם )יל(
 שחידש ומה וז״ל .גביל דריאה מיני' דלאו

 עייל ניים דכד לתלות שיש אף קאתי מעלמא שהתולע כיון
 דבר הנה וניקב הושט דרך בא שמא לחוש יש מ״מ באוסיא

באוסיא עייל דאמרי׳ דאע״ג דבריו פי' כו׳ בזה דבר גדול
היינו



משנת שרת
 להמצא לו הי׳ הריעי בכית ודאי אכילה דרך ד&י משוס היינו

 להמצא לו הי׳ האכילה עס דבא דכיון משום גמ׳5 כדאמר
 דעייל מכיון מ״מ באוסיא דעייל אמרי׳ ולהכי .א׳ במקום
 ונכנס הפנימיס האברים וניקב בושט שנכנס להיות יכול באוסיא
:בע״ה נבאר כאשר לחששא כלל מקום אין ולענ״ד . בריאה

 דאשתכח מחטא ההיא )מ״ח:( בחולין אמרי' הנה )טו(
 דר׳ לקמי׳ שדרוה הדר כו׳ דריאה בחיתוכא

 הכשירו הם להן אמר מכשרי רבנן והא לי׳ אמרי וטרפוה אמי
 דלמא נכשיר טעם מאיזה אנן הכשירו טעם מאיזה שיודעים

 הושט דרך הנכנסים דרוב ופירש״י .מינקבא קמן ריאה הוי אי
 לחבירו ד״ה ברש״י ושם ניקבה וודאי נכנס בוושט ואי נכנסין
 אין הנבלעין שרוב חזקה זה דבר וכפל רש״י חזר כו' אתמר
 דדרך משוס לא שם כתבו והתום' .הושט דרך אלא נבלעין
 דכבדא בחיתוכא בסמוך מכשר אמאי דא״כ ואתאי מנקיב הושט

 מבחוץ בריאה ונכנס יצא הסמפונות דרך למימר בעי אלא
 לרש״י מודים שהתוס' שאפשר שכ׳ פ״ו ס״ק תב"ש ועיין .עכ״ל
 לענין התום' ופי' . לבר קופא לענין אמת הקונטרס דפי' אלא

 הרי״ף דעת לפי בחידושיו הרשב״א הנה אך .לגיו קופא
 לצד הוא לבר דקופא שפי' לגמרי רש״י על מולק ודאי ורמב״ס

 מכשירינן ובהכי הבהמה חלל לצד הוא לגיו וקופא .הקנה פי
 לא הבהמה חלל כנגד למטה חודה היינו לבר בקופא אבל

 קנה לכבד כשירדה בחודה ניקבה דלמא דחיישי׳ משוס מכשרינן
 חלל לצד דבקופא לפי״ז ומשמע עצמה. הריאה או הריאה

 הנבלעים רוב כדרך הושט דרך שנכנסה כלל חיישי׳ לא הבהמה
 לא אמאי וקשה בכבד ונכנסה הדקין או הושט וניקבה

:לרובא חיישינן
 שורפין ואין ד״ה )י״ז: בנדה התום׳ מ״ש עפ״י ונראה (1)ט

 נוקי מסוטה ילפינן דלא וכיון וא״ת וז״ל כו'(
 מצוין החדר דדמי משוס ח״ל ברה״י ואפי' ונטהר בחזקתה אשה

 חזקה חשיב ולא קאמרת ומצוי רוב יחפור בלא כדאמר ביותר
 חזקה אס לפי״ז מעתה .ופלגא כפלגא אלא רובא לגבי וקורבא
 או לחוד רוב דנגד ש״מ ומצוי רוב נגד כפלגא הוי וקורבא

 סי׳ אדמו״ר )ובשו״ע מיני׳ עדיף וחזקה קרוב הוי לחוד מצוי
 טמאה ולחוץ הלול מן דקיי״ל מאי לפי התום' ס' הובא קפ״ג
 המקור דדמי דהיינו כ״ד.( )ב״ב פירש״י ומצוי רוב והנה מס'(
 עלי׳ ודמי משם לזוב תרירין שהן ועוד עלי' משל יותר רבים

 חדא .דמי רובא וכתרי מילי תרי הוי והשתא לצאת תדיר־ין אין
 שה; ועוד העלי׳ מדמי במציאות מרובים הס המקור דדמי

 תדירין אין ג״כ הס עדיין המועטים העלי׳ ודמי תדירק^לזוב
 מלתא חדא אלא ליכא הנבלעין ברוב הכא הנה לפי״ז .לצאת

 ומצוי רוב כאן שייך ולא .הושט דרך מצויות שהבליעות דהיינו
 דהא לחוד מצוי נגד וקורבא חזקה הכא והוי .לחוד מצוי אלא

 עומדת היתר בחזקת משנשחטה ובהמה לקנה קרוב הכבד
 לרוב חיישי׳ לא ולכן כנ״ל לחוד ממצוי עדיפא וקורבא וחזקה

 ול״ל בנדה לשיטתם דתוס' י״ל ועפי״ז .הושט דורך בליעות
 דרך דהוי משום הושט דרך בא שמא בריאה דרש״י חששא כלל

 :כנ״ל ממצוי או מרובא עדיף וחזקה וקורבא לריאה קרוב הקנה

 אמרינן לא מחיים בריעותא והא ע״ז דיקשה אלא )יז(
 נ׳( בסי' בש״ך )ועיין הותרה דמשנשחטה חזקה

 הנה אך .שם בש״ך כמבואר כן דס״ל הרשב״א על קשה וביותר
 )סי׳ בש״ך והובא בהדיא שכ׳ להרשב״א קשה בלא״ה באמת

 נכנם שם ודרך לבלוע הושט שדרך לפי ח״ל ל״ז( ס״ק מ״ח
 נסתם מהנקבים אחד שע״כ הנקב שנסתם אלא האוכלין עם

 זה דעוף חזקתו על העמידנו ועוד שדרכו בכנה תולין וא״כ
 להדיא משמע הרי עוכנד אלו נקבים לגבי כשרות בחזקת

 .כו׳ הנבלעים דרוב רובא בלאו אפי' להקל יש חזקה דכנטעס
 שהתב״ש ואף . אחזקה מוקמינן לא מחיים בריעותא הא ואמאי

 .כן ס"ל לא באמת אבל לומר הרשב״א סבור הי' דכך שם כ'
 טעם וגס הרשב״א דברי שהביא כן נראה $ מהש״ך מ״מ
 הרשב״א כדעת ס״ל עצמו שהש״ך אף כלום ע״ז העיר ולא השני

ע יי״ד ר״א
 צ״ל וע״כ .אחזקה אוקי מחיים בריעותא אמרי' דלא נ' בסי'

 .אחזקה אוקי בי' ואמרי' טפי עדיף זה דנדון להש״ך דס"ל
 דקורקבן במעשה י״ז סי' או״ה בשער אדם בבינת כמ״ש ואפ״ל

 מבחוץ ריעותא דליכא דכיו; אכילה בשעת מחט בו שנמצא
 אברים בשאר ריעותא נמצא דלא מכיון וה״נ . אחזקה מוקמינן

:הותרה דמשנשחטה חזקה שפיר אמרי'

 לרוב דחיישי׳ כן ס״ל לא דרש״י נהי והשתא )יח(
 דאפשר משום היינו הושט דרך הנבלעים

 נמי .להוד ממצוי עדיף וחזקה דקורבא לרש״י ס״ל דלא
 דליכא אע״ג מחיים בריעותא הותרה דמשנשחטה חזקה דל״ל

 הנבלעים דרוב רובא דליכא היכא מ״מ .אברים בשאר ריעותא
 וא״ב .קורבא בתר דאזלי׳ מודה רש״י דגם וודאי הושט דרך
 דאין הושט דדרך רובא שייך דלא באוסי׳ דעיילי תולעי בהני

 נפ״מ אין בליעה כדרך שלא אבל בליעה דרך בהכנסה אלא זה
 כלל ס' כאן ואין .דקנה קורבא בתר ואזלי' .לקנה ושט בין

 דמסייע ומכש״כ הוא דאורייתא דקורבא הושט דרך באו שמא
 חיישינן דלא ורי״ף ורמב״ס הרשב״א דעת דבלא״ה חזקה לי'

:כנ״ל בבליעה אפי' הושט דרך בא שמא

 לחוש שם שלמד תמוהין ומשיב השואל דברי ובלא״ה )יט(
 דפ״מ במעשה נ׳ סי' הפר״ח מדברי לזה

 כיון בנ״ד כנודה הפ״מ גם ולדעתו ריעותא שיש כל דמחמיר
 והוא ריעותא הוי אדומות נקודות וגס ריעותא הוי דהתולע

 זה קרב לא ולענ״ד .וטרפה ריעותא הוי דוודאי כנגדו מכוון
 הנוף בחלל שנמצא במים הפר״ח בנדון דהתס כלל זה אל

 אס הוא שהספק אלא וודאי נקב על מורה בגוף המיס דמציאת
 הכא אבל מספק טרפה ע״כ הושט או הכבד טרפש ניקב

 להיות שיכול נקב על מורה אינו עצמו מצד התולע מציאת
 האדומות ונקודות נקיבה. שוס בלי לריאה עד בקנה שנכנס
 מהיכי וא״כ .אחר באבר נקב שוס היות על מורה איננו בריאה

 מורה בריאה האודם ואס .הושט וניקב הושט דרך שבא תיתי
 דרך לכאן התולע שבא מחייב זה אין מהתולע קלקול איזה על

 אלו ובאמת .במקומו כאן קלקל שהתולע שי״ל אחריס אברים
 שהתולע לומר מקום הי׳ קלקל שחיטה דלאחר סברא הי׳ לא

 כנ״ל ס״ס דהוי משוס לאו אי מטריפין והיינו זו אדמימות עשה
בע״ה: בזה שפלפלנו מה וכל

 המומחים השו״ב לכל ידוע כאשר המיאטליקעס אלו והנה (0)
 למכביר בכבד נמצאים הס כי הכבד מתולעי הם

 והריאה הכבד קנה ע״י הריאה תוך אל הכבד מן ובאים
 ולומר ריעותא להחזיק שאין ופשיטא .הילוכו דרך וזה וסמפונות

 ואף .מבחוץ לריאה הכבד מן ובא הפנימיס אברים שניקב
 מרע זו ריעותא אין מ״מ אודם המראה שהיא ריעותא שיש

 שהאודם את״ל ואפי' .וקיימים שלמים האברים שאר חזקת
 קודם ברור אי ואפי׳ נעשה שחיטה לאחר שמא מהתולע נעשה

בע״ה: כנ״ל ס״ס איכא שחיטה

יא תשובה
 לשנה שקרוב מנכרי בהמה קנה אחד שקצב השאלה בנידת
 מעט הלכה העבר בקיץ רק רגלי׳ על עמדה שלא ׳

 כמה ואמרו כלל עמדה לא דנא בחורף וכעת ארכובותי׳ על
 "ת מסל אומרים להעמידה עמה שעסקו מגויס ששמעו אנשים

 בקרני׳ בסבך שנאחזה סבה איזה מחמת שלה השדרה שנשברה
 היה שלה והעגל בו עומדת שהי׳ צר מהרפת מרוצתה בדרך
 המעשה מכחיש אינו הקצב וגס העגל אחרי ונמשכה לרפת מחוץ

 שלא בברור שיודע אומר רק .בקרני׳ נאחזה שהבהמה הנ״ל
 עסק בעצמו שהוא רגלי' שנתקררו אלא שלה השדרה נשברה

 ברפואתה
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 חותה רפא שלא ואומרים הקצב את מכחישים והנדס .ברפואתה

 הרבה עליהם נאמן מסנ״ת שהנוי אומרים הנ״ל יהאנשים .כלל
 שנשברה דמיכח אומדנא עפ״י אצלם וברור הקצב מדבר־ יותר

הוות לדעת ורוצים השאלה בנידון דבריו תוכן זהי שדרתה.
:״ב השי אודות ונס והכלים הבשר בענין דעתי

 בהמה ז׳( סעי׳ ל״ב )בהי׳ פשוש הדין לכאורה הנה )א(
החוש; נפסק שמא מוששין שאי! רנלי׳ שגוררת

 להו מהימני דהגיים משום לאסיר שדעתו נראה מדבריו אכן
 דמוכח חומדנא עפ״י להם שברור כ׳ וגם הקצב. מן שפי

 מה בדבריהם מפירש בת שנת אחרי והנה .השדרה שנשברה
 חושבים ואילי בזה. לדו; יכול חיני ע״כ דמוכח האומדנא היא

 מסל״ת הגיים וגס לעמוד יכלה לא שהבהמה אחרי לאומדנא זה
 ועכ״פ . החמת הוא שכן להם מיכה דעתם חומד פפ״י ע״כ
 וצריכים בעיניהם. העכו״ם עדית נאמנות משים הוא הכל
 מוהרי״ק דברי להעתיק אנכי מוכרח והנה .בע"ה בזה לדו; הנו

 א״כ אלא מהימן לא בעלה על לאסיר דחפי׳ שכ׳ פ״ב בשירש
 בי׳ וגס תדיר אצלו שמצוי אדם כנו; משקר דלת בגיי' לי׳ קים

 דלא אחר אדם חבל ר״ח לבת דהימני׳ דרבא כההיא שיבח
 רבא הימני' דלא )פ״ה.( בהכותב כדמיכח לא בגוי' לי' הים

 מאוד והגון כשר ר״פ הי׳ דודאי אף ששרא להורועי׳ לר״פ
 לי׳ המני׳ לא ותפ״ה הרבה חצצו תדיר הי׳ ונם רבא בעיני
 מוהרע״א הגחון בתשובות ועיין .הרשב״א מתשו׳ כך נ״כ והביא

 א׳ התיריס ג' הימני' על שכ׳ הרשב״א תשו׳ העתיק פ״ח סי'
 לך מהימן אי דחמרי׳ ומאי משקר שקורי קששה דמרגיל מתוך

 י״ש לצאת לאפוקי הלא הוא מד״ת עליו לאוסרה לא אפקא זיל
 ר״ח בבת כמו דבר בכל בעיניו נאמן להיות שצריך היא הב׳

 ואפי׳ להאמיט זה ראה מה עבירות על שחשוד זה משא״כ צרבא
 מחמת או עלי׳ שמצא עילה מחמת אלא חינו שמאמינו אמר
 לך מהימן אי אמרי' דלא לי מסתברא ועוד נ׳ האשה השד
 מפי שמע אפי' כ׳ דהרמב״ם אלא כו׳ מכחשת באינה אלא
וצ״ע להוציאה חייב עליו סומכת שדעתו כל שפחה מפי עבד

: מהרי״ק כוונת ב' ולהיתר הרשב״א דברי תוכן זהו בדבריו.

 התשו׳ דברי בפי׳ נתקשה אייגר מוהר״ע הגאון והנה )□
דלכאורה כו׳ כ׳ דהרמב״ם אלא דמסיק מאי

 ומסקנת לבסוף כתבי' ואמאי הא' להיתר אלא סותר זה הין
 הרמב״ם דכוונת במהרי״ש מצא ושכן הרשב״א לשון בפי' דבריו
 אמת שהוא זה לדבר דעתו וסמך הוחיל לשונו בסיום שש׳ במה

 הרמב״ס( בלשון קיצר והרשב״א י״ז הל׳ אישות מהל׳ כ״ד )פ'
 לשני גם סותר זה וא״כ .לכך שמורים וענינם סבות מצד דהיינו

 ונם ר״ח כבת לו נאמן שיהא דבעינן דהא האחרונים התירים
 המעיד עצם מצד נאמנותו הי׳ אם היינו מכמישו אחר יהא שלא

 דמשמע מאחר אבל .משקר וחינו אמת לאיש בעיניו נאמן שהוא
 כך על שמורה הענין עצם מצד הוא דהנאמנות מהרמב״ם

 לא ונם לרבא ר״ח כבת נאמן בעינן לא אזי לדבר ורגלים
 ברשב״א דמבואר מאי ג״כ א״ש ובזה מכמישז אמר אם לן אכפת

 להיות שייך דלא אע״ג בעכו״ס אפי׳ הימני׳ דשייך קי״ח סי׳
 לפי חבל הנ״ל לתשוב' סותר זה ולכאורה ר״ה כבת נאמנות בו

 הרשב״ח דנם די״ל וכ' הרמב״ס בכוונת ממסרי״ט המתבאר
 לומר ושייך נאמנים הכל אזי לדבר רגלים יש דאם בזה מידה
 מכח להנכרי דהימני' קי״ח בסי' מיירי וא״כ הימני'. בהם

הגאון מתשו׳ המתבאר זהו .דמוכח ואומדנא לדבר רגלים
:הנ״ל מוהר״ע

 ואומדנות לדבר רגלים דליכא דהיכא מזה למדין נמצינל )ג(
 ר״ח כבת נאמן שיהא בעינן אזי העדות לבד

 וא״כ .מכחישתו דהיא היכא נאמנות שייך לא דאז וגם לרבא
 עדות זולת אחרת אומדנא שום כת״ר ביאר שלא בנ״ד

 יכלה שלא מה לענ״ד הנה לעמוד יכלה שלא ומה מסל״ת הגוים
 החוט ונפסק השדרה לנשברה אומדנא הוי דלא וודאי לעמיד

 חפי' מצרכי ולא שכיחת שגרונא נ״א.( )חולין בגמ׳ כדאמרי׳
 עדות נגד המסל״ת העכו״ם עדות אלא כאן אין וא״כ בדיקה

 אלא הימני' אמרי' דלא הרשב״א סברות איכא ובכה'ג . הקנב
 דהכותב מסיגי׳ שדקדק הכ״ל ומהרי״ק לרבא ר״ח בת כגון

 אמרי׳ דלא וגס . שטרח לאורועי יבא הימני׳ לא ר״פ דאפי׳
• מכחישם דהקצב כיון הימני׳

 הגאון דמסיק מאי לפי דהנה בדבר לדקדק נ״ל עוף )ל(
 דהימני׳ הרמב״ם דטעם מהרי״ט בשם מוהרע״א

 מועיל מאי קשה א״כ .לדבר רגלים משים היינו לאסור מהני
 מהני לדבר ורגלים דע״א הדין אי מנ״פ דמהימן מאי כאן

 ע״א ואם מהמין הי' לא אי ואפי' לט״ע אסור א׳׳כ לאסור
 מאמינו דהוא לן מהני מאי א״כ לאסור מהני לא לדבר ורגלים

 לדבר דרגליס משום מאמינו הוא טעם מאיזה יודעים אנו הרי
 לו יוודע ואם לע״א להאמין כדא־ בזה אין דאכתי יודעים ואנו

 הוא גס לדבר רגלים איכא אפי׳ לע״א להאמין שאין נותן שהדין
 שאינו אף להאמינו ניטה שדעתו דכיון נאמר וחס .יאמינו לא
 שכ׳ הנ״ל הכלל כל בטל א״כ .לאסור מועיל להאמינו הדין מן

 שהי׳ לרבא ר״ח כבת לו נאמן שיהא דבעינן ומהרי״ט הרשב״א
 בהמעיד מכיר שאיט בכך דמה ענין בשום תשקר שלא בה מכיר
 אך .עצמו על לאסור מועיל להאמינו נוטה שלבו כיו; מ״מ
 משום היינו ע״א נאמן ונסתרה לה בקנא דהא לק״מ באמת הנה

 לדידי׳ לי' נאמן דע״א והיכא ט׳.( כתובות )עיין לדבר רגלים
 וסתירה קינוי דלאו אמרת אומדנא איזה אפי' לדבר רגלים משום
 בהאומדנא ובקי יודע דהוא לאו דאי אע״ג עליו לאוסרה מהני
 מ״מ וסתירה דקינוי אומדנא בלא למימר מצינו הוי לא הנ״ל
 הנ״ל להאומדנא מאמין והוא יפה אומדנא נחשבת דלדידי' כיון
 האומדנא את לשקול צריכים אנו ואין .וסתירה כקינוי זה הרי
 יפה לאומדנא נחשבת שאצלו כיון לדבר רגלים חשובה היא אס
 אם וסתירה בקינוי אפי׳ דהא לפי״ז לי דקשי׳ אלא .בהכי סגי
 שותה זו הרי נטמאה לא אומר וע״א נטמאה אומר א׳ עד

 הרגלים בצירוף העד מהימן דלא הרי ל״א:( )סוטה במשנה כמ״ש
 דליתא וכמאן חד לגבי חד אוקי אלא מכחישו דאחר היכא לדבר
 אומדנא משום הימני׳ מהני מאי וה״נ שם. ברש״י וכמ״ש דמי
 שלו האומדנא אלא ליכא וא״כ המכחישו אמר דאיכא כיון שלו

 אסרי' לא למוד האומדנא ומשוס וסתירה הקינוי התם כמו להוד
 בעצמה שהאשה מיירי דאיהו לק״מ הרשב״א על מיהו .האשה

 אמד עד דאיכא כיון ולכן כלל עדות בגדר ואינה המכחשת היא
 .דנאמן אחד טימאה ועד וסתירה קינוי כמו הוי לדבר ורגלים
 טומאה. לעד המכחיש אחר עד הי' דאס מזה מבואר ועכ'׳פ
 לדבר רגלים איזה מחמת טומאה לעד מאמי; שהבעל אעפ״י

 התורה דמן וסתירה בקינוי דדוקא עליו. נאסרת־ אינה מ״מ
 בלי נאסרת היא הרי לשתות יכולה דאינה וכיון לשתית צריכה

 בלא עליו נאסרת דאינה אומדנא בשחר אבל טומאה עד שוס
 מאמין הבעל אפי׳ זא״ז המכחישים עדי' שני יש אם ה״נ עדות

 כמאן זא״ז דמכמישיס כיון דעדים לאסור מהני לא טומאה לעד
:כנ״ל דליתא

 מפורש שכ׳ הרשב״א דברי על מתמיה אני עדיין אך )ה(
 הגאון מרן בדברי שהובאה רל״ז( אלף )סי׳ בתשו׳ 1
 אלא לך מהימן חי נ(חרי' תח לי מסתבר ועוד וז״ל מוהרע״א

 אחד דעד לא מכחישתו הא שותקת אלא מכהישתו כשאינה
 שבערוה בדבר וכש״כ הוא כלום לאו בעלמא אפי׳ בהכחשה
 אמד עד ותסברא דחבילה מעשה גבי האומר בפ׳ וכדאמרי'
 אסורה ואינה כו' כלל מהימן דלא משמע מהימן מי בהכחשה

 דשמואל וההיא מקום בשום מלקו שלא למאמין אפי׳ אדם לשוס
 מייתי דאיך פלא והדבר .הזהב עכ״ל היא מכמישתו בשאינה

 ששני מיירי דהתם ס״ה:( )קדושין דחבילה מסיגי׳ מהתם ראי'
 בהכחשה אחד עד ותסברא קאמר ושפיר זא״ז מכחישים עדים

 כלל לעדים להו דליתא כמאן זא״ז דמכחישין דכיון מהימן מי
 שם דסוטה במשנה ברש׳יי כמ״ש חד לבהדי מד דאוקי דמי

 אחר עד דליכא הכא אבל י״ד( ס״ק קכ״ז סי׳ ש״ך )ועיין
 דהא אחד כעד חשובה הכחשתה אין עצמה היא אלא המכמישו

 איכא ואי מכמישתו אס שותה אינה טומאה ועד וסתירה בקינוי
 הגאון על לתמוה יש ולכאורה שותה היא הרי המכחישו אחר עד

עיי״ש בספרו תשו' בכמה זו הרשב״א תשו' שהביא מוהרע״א
סי׳
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 סכ״ד למלך המשנה וכן כלום בזה העיר ולא וק״א צ״ט סי׳

 דבר ולדעתי וסיים זו הרשב״א תשו' הביא י״ז הל׳ אישות מהל'
:ממ״ש כלום העירו ולא הנביא דיבר גדול

 כמובא היא הרשב״א שי׳ דבאמת לק״מ באמת אמנם (1)
 דלאו בהכחשה דע״א ז׳( ס״ק מ״ג )סי' בב״ש

 שותק דין הבעל אס אבל .הבע״ד בהכחשת היינו הוא כלום
 אמד )כ״ג.( דכתובות כההיא זא״ז מכחישים עדים שני ורק

 שותקת שהיא ומיירי נתקדשה לא אומר יא' נתקדשה אומר
 תנשא לא בכה״ג קדושין בה קבל שאבי׳ אומר שא' שא״י

 עדיך בעצמו דין דהבעל כיון באמת להבין יש אך .לכתחלה
 בטומאה ע״א אמאי א״כ וכנ״ל הרשב״א לשי׳ ע״א משאר
 אי ואלו .חד לגבי חד דאוקי הדין הוי לא מכחישתו דאשה

 מיהו .חד לגבי חד דאוקי אמרי׳ טומאה לעד אחר עד מכחיש
 לגבי כאמן אחד טומאה עד שיהא הוא גזה״כ סוטה דגבי י״ל

 מהימן לא לה המסייע אחר עד עוד איכא אי אבל לחוד דידה
 וז״ל עדות( מהל׳ ה׳ )בר״ס שכ׳ הרמב״ס לשון מבואר ובזה

 דיני ולא ממונות דיני לא ע״א עפ״י הדינין מן דין חותכין אין
 תורה האמינה מקומות בשני כו׳ ע״א יקום לא שנאמר נפשות

 תערוך שלא ערופה ובעגלה הכורים מי תשתה שלא בסוטה ע״א
 דסוטה מדברי׳ מבואר הרי כו׳ אשה בעדות מדבריהם וכן

 והיינו להאמין ראוי הי׳ שלא אך תורה שהאמינה היא סרט
 כנ״ל הוא כלום לאו בהכחשה אחד ועד מכחשת שהאשה משום
 בסוטה לע״א להאמין התורה שחידשה הוא וחידוש גזה״כ מ״מ

 במראות סי' וכן המכחישו בע״ד נגד אסי' נאמן דמה״ט כשנים
 בת' מסורש כנצאתי וכן ז׳ סי׳ איסורין בשאר ע״א בדין הצובאות
ס״ח בסי' מוהרע״א הגאון שהעתיק שבמיוחסות הרשב״א

: הוא חידש בסוטה ע״א דנאמנות

 הרמב״ס מדברי שמוכח דאך לנו יצא זה מכל והנה )ז(
 איזה מחמת עליו דעתו וסומך דמאמינו דהיכא

 את מכחשת כשהיא אסי׳ להוניאה חייב לדבר ורגלים אומדנות
 להאמין בסוטה הכ׳ דגזרת כיון זנות בעדות דוקא היינו העד
 אסי׳ העד את שמאמין כיון א״כ וסתירה בקיעי נגדה ע״א
 באות כנ״ל לאוסרה מהני אחרת באומדנא רק וסתירה קינוי בלא

 בע״ד נגד אחד עד תורה האמינה דלא איסורין בשאר אבל ד׳
 לא לדבר רגלים איכא אי אסי' לכן כשנים. להיות המכחישו

 א״כ לדבר רגלים כשיש מהימן הי׳ דאי .הבע״ד נגד מהימן
 ע״כ אלא כך הדין מקום בכל הרי הא בסוטה החידוש זה כנה
 איזה מכח מאמינו כאן מהני דלא ממילא וא״כ .מהימן דלא

 נחשב האומדנא היתה בעינינו גס אס דאסי׳ כיון .שלו אומדנא
 להאמין כחו יסה לא א״כ נאמן היה לא מ״מ לדבר לרגלים

 הוכיח צ״ט סי' בתשו' מוהרע״א הגאון והנה .ד׳ באות כנ״ל
 דאסי׳ ו׳( סעי׳ קט״ו )סי' מהשו״ע הוכיח וכן המיימוני מתשו'

.זנות של בעדו' רק היינו הנ״ל ולסי .הימני׳ שייך במכחישתו
:הנ״ל מטעם לא איסורין בשארי אבל

 א״ע )ח״ב מהרי״ט תשו׳ הוא זה לנגד שעומד מה אך )ך|(
 בסוך ס״ח בסי׳ מוהרע״א הגאון שהביא א׳( סי׳ י

 דע״א מקדושין הרשב״א שהביא הראי׳ לדחות שטרח תשובתו
 דאך בכנ״ל מחלק ולא .הוא כלום לאו הימני׳ אסי' בהכחשה

 הימני׳ חי זנות בעדות מ״מ הוא הכי עדות עניני דבשאר
 התימא מן אך .וכנ״ל בהכחשה ע״א הוי אסי' עליו נאסרת

 משוס היינו מועיל דהימני׳ דהא ביאר עצמו שהוא המהרי״ט על
 משוס אלא בסוטה ע״א תורה האמינה ולא לדבר רגלים דהוי

 כלל מוכרח הדבר הלא וא״כ וסתירה דקינוי לדבר רגלים
 בשני רק ע״א בהאמנת התורה דחידשה הרמב״ם מ״ש עס״י

:נאמן אינו בכה״ג דבעלמא ומוכח מקומות

 ראייתי לדחות שכ׳ במהרי״ט שם עוד ראיתי הנה אך )£(
שסירש״י מה דלסי דחבילה מסוגיא הרשב״א של ׳

 ליה דמכחיש סהדא חד דאיכא היינו בהכחשה אחד דעד שם

עא 'י־ד ר״א
 דודאי משם ראי' לו אין איהי לי׳ מכחיש׳ אסי׳ מהימן מי

 לא לי׳ דמכחיש אחרינא סהדא דאיכא כל תרי כבי נאמן אסי׳
 הוא כלום לאו העד את בעצמו בע״ד הכחשת אבל מהימן

 בע״ה ביארנו כבר הנה להוציא חייב תרי כבי מהימן ואי
 מהכחשת עדיך בע״ד דהכחשת אמרת שי׳ לו יש דהרשב״א

 דבזה מבואר עכ״ס אמנם .מכחיש אינו והבע״ד ע״א שאר
 והא׳ זא״ז מכחישים עדים דשני דהיכא מודה מהרי״ט גס

 תלמוד צריך הדבר באמת אך .הוא כלום לאו תרי כבי מהימן
 מעד גרע מכחישו דהבע״ד דהיכא ממהרי״ט דמשמע מאי

 דכל קכ״ז סי׳ בד״מ כמובא הסוסקיס כיילי כללא והא אחר.
 בעד משא״כ איסורא דאתחזק היכא אסי' שלו על נאמן אדם
 הבע״ד דעדות אלמא .איסורא דאחחזק היכא נאמן דאינו אחד

 )שורש במהרי״ק לזה סתרי אשכחן אמנס .ע״א משאר עדיסא
 באיסורין דנאמן ע״א ילסי׳ איך קושייתו על שם שכ׳ ע״ב(
 מנדה בידו אין ואסי׳ איסורא ולא התירא לא אתחזק דלא היכא

 הוא כש״כ דוודאי וז״ל ותי' לטבול ובידה איסורא דאתחזק
 שבידה כיון נאמנת איסורא אתחזק דאסי' מנדה דשמעי׳ דכיון

 דהא בידה שאין אך איסורא אתחזק דלא היכא כש״כ לטבול
 שהי׳ איסור חזקת לגרוע אלא מהני לא לטבול דבידה טעמא

 דבסרק ואע״ג ע״א דנאמן כלל איסור חזקת כשאין וכ״ש לה
 כגון אסי' לאסור מהני׳ דבידו דטעס משמע הניזקין
 שייך לא דהתס שנאסר מעיד והעד היתר בחזקת שהדבר
 הוי א״כ שבידו כיון ממון גבי דשאני לעיל. שסירשתי טעמא

 המרדכי כ׳ וכן להתיר או לאסור שלו על נאמן ואדם שלו כמו
 הוי דלא סשיטא נדה טבילת גבי אבל רבה האשה ס׳ ריש
 הנה מהרי״ק עכ״ל לעיל שסירשתי הטעם אלא טעמא האי

 דווקא היינו בשלו נאמן אדם דכל דהא מהרי״ק מדברי מתבאר
 להימוני' שייך לא ססירתה על נדה כמו ע״ע אבל שלו בממון
 ממון על מעיד דהקצב דבנ״ד מזה למדים נמצינו בעלים בתורת

 .איסורא כדאתחזק נאמן דאינו אחר מעד יותר נאמן דהוא שלו
 ממהרי״ט דשמעינן וכיון כנ״ל איסורא בדאתחזק אסי׳ נאמן והיא

 האחד את להאמין שייך לא זא״ז מכחישים עדים בשני דאסי'
 שאינו הממון בעל את להכחיש מעיד כשאחד כ״ש מחבירו יותר
 מהני לא בנ״ד כן ואס מהבעלים יותר מאמינו אס אסי' נאמן

 א״כ הבשר. בעל הקצב נגד להנכריס מאמינים שהבע״ב מה
 אין השדרה שנשברה העכו״ס של העדות מצד לענ״ד

הבשר: לאסור
 צריך הי׳ הקצב לדברי דאסי' במכתבו סייס כת״ר אך )י(

 בצוה״ג גס המחלה שלטה לא אס בדיקה לכה״ס 1
 בהך דהנה תלמוד עדיין צריך הדבר אצלי והנה .בבו״ד וגס

 שגרונא דאמרי' בתרייתא כרעא שדרן דהוי )נ״א.( דחולין עיבדא
 לקותא כשאין זה דכל י״ל אמנס .בדיקה שום צריך לא נקטי׳

 איזה כשיש אבל חלישות היינו נקטא דשגרונא ואמרי׳ בהרגל
 ע״י ברגלים חולי לה שקרה בנ״ד והכא .שאני ברגלים לקותא
 שכ׳ וגם בהבשר. לקותא איזה בה שנעשה אסשר ואולי הקור

 ולכאורה בצוה״ג אך בדיקה צריך הי׳ ולכן הבשר ונבאש שנסרח
 כרעי מססקן דהוי ר״ג לבי דאתא טבי' דבר בעובדא כן מוכח

 שלא הרגלים שנססקו וע״כ )נ״ט.( בצוה״ג רב בדקי׳ בתרייתא
 ואס״ה נ״ה( רש״י )ועיין התחתון בסרק דהיינו צוה״ג במקום
 בסרק אלא הלקותא הוי דלא אע״ג אלמא בצוה״ג רב בדקי'

 שנלקו כיון בנ״ד וה״נ .בצוה״ג בדיקה צריך אפ״ה התחתון
 שנעשה הדבר קרוב עליהם לעמוד יכלה שלא הקור ע״י רגלי'
 בצוה״ג גס המכה ששלטה לחוש יש ולכן בהבשר קלקול איזה

 .הקלקול יותר מתסשט הוא נחתך אינו אס המקולקל שבשר
 ם'( )סי׳ בשו״ע תמה אני אמנם .לצוה״ג שהגיע ואסשר

 לא רגלי' שנססקו חי' או בהמה בגמ׳ המפורש הדין שהעתיקו
 יאכלו שלא בדיקתה היא וזו כו׳ בדיקה ע״י אלא ממנה יאכלו
 דלדידן שכ׳ הרמ״א ואך .בצוה״ג בדיקה כלל נזכר ולא צלי אלא
 מותר טרסה נעשתה שלא בדרך הוא ואס לנחשים לחוש אין

 ביאר לא מ״מ טרסה נעשה שלא שכתב אך הנה .בדיקה בלא
 בסרק הרגל בנחתך מצינו דלא וגס .כרב בצוה״ג בדיקה שצריך

שרב לומר מוכרה ע״כ אשר בצוה״ג בדיקה צריך שיהא התחתון
מייד
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 ע״כ לחוץ העצם יצא שלא אך צוה״ג כמקום נפסק שהי' מיידי

 דרב קמא כלישנא שפסק לרש״י אפי׳ כשדה שלמים צוה״ג אס
 בדיקה בעי' ומ״מ העצם נשבר גבי )ע״ו.( המקשה בבהמה
 שכבר ומאחד .צוה״ג במקום בעצם היא דהמנה כיון בצוה״ג
 סעי' נ״ו סי' )עיי; בצוה״ג בדיקה שצדיך בשו״ע הדי; מבואד

 זה דין לכפול המהבד הוצרך לא ולכן י״ב( ס״ק שם ובש״ך י׳
 התחתון בפרק היא הריעותא דחם מהנ״ל מבואר ועכ״פ .הכא

 בדבר בקיחין ויתר דפה מהקצבים שמעתי והנה .בצוה״ג אצ״ב
 איזה על עומדת כשהיא הוא הבהמה דגלי התקררות דסבת
 ואמת העצם במוח הוא הקרירות ועיקר מתקררת אזי לחות

 אמנם הרפואה בחכמת התלוי הזה הדבר לי נתבדר לא עדיין כי
 שנתקדדו הבהמה ברגלי ולקותח רקבון אין כי הכל מן שמעתי זה

 היתר בחזקת בחי׳ בהמה מ״מ בספק הדבר ',אפ יהא ולו רגלי׳
 נ׳ בסי' הש״ך מסיק הא מ״מ מחיים הס׳ שנולד ואך עומדת

 לי נדחה הי׳ הקלושה דעתי לפי לזאת ואשר .בהפ״מ להקל
 ידעתי לא דאעמא בבוקא מבדיקה כ׳ ואשר .הבשר גם להתיר
 חשש אלא כאן אין דבנ״ד כיון לכאן שייכות מה שלו החשש

שמא מחמת בצוה״ג והחשש .הערלים דברי לפי השדרה נשברה
: ברגלים לקותא יש

 מכשול יצא לא הנ״ל שלפי מובן ממילא השו״ב וע״ך )יא(
 כהוגן עשה לא דעתי לפי גם ואמנם .מתח״י *

 הי׳ לכתחלה ובודאי מכם שאלת בלא הבהמה את ששמע בכנה
 הי׳ ועכ״פ .לקותא איזה שם אי; אם לראות בצוה״ג לבדוק ראוי

 להוכימו וראוי ממורה שישאל להקצב להגיד או ממורה לשאול לו
 שבקלות קלה אפי' בבהמה ריעותא איזה שיראה שכל עליו ושיקבל
 על הדבר את ולהעמיד לשחוט ימהר ולא הכס שאלת יעשה

: דעתו שקול

יב תשובה
:לנכרים מעיים בני מכירת בדין

 יעקב בד אחא ר׳ אמד )ל״ג.( מולי; בגמ׳ גרסען )א(
 בני על ישראל מזמני; לקיש ב; מדר״ש ש״מ ׳

 תליא דבשחיטה ישראל מ״ט ב״מ על עכו״ס מזמני; ומין מעיים
 דבנחירה עכו״ס להו אשתדי מעלייתא שמיטה דאיכא כיו; מלתא

 ר׳ אמר דמי החי מן כחבר הני מלתא תליא ובמיתה להו סגי
 מידי איכא מי לי׳ דאימא ובעי דראב״י קמי׳ יתיבנא הוי פפא

 טעס הא דאמינא לי׳ אמדי ולא אסור ולעכו״ס שדי דלישדאל
 קודם מבהמה לאכול הרוצה ב״י אחא כד׳ דלא תניא קאמר.

 .בו מותרים עכו״ס ואחד ישראל אחד כו׳ הותך נפשה שתצא
 ולזמן וז׳יל ב׳( ס״ק כ״ז סי׳ הש״ך )הביאו בתה״א הרשב״א וכ׳
 הבהמה מן הפורש בשר על א״נ מעיים בני על העכו״ם את

 היא שחיטה דבת טהורה בהמה הס נפשה שתצא קודם
 שמאה בבהמה אבל מותר הוא שחיטה דבן ישראל ע״י ונשמטה

 )דבהמה שופטים בספר פסק ז״ל שהרמב״ס ואעפ״י כו׳.
 טעם ידעתי לא הסוד ״נ3ול שרי לישראל נמי( טהורה

עכ״ל: לדבריו
 דלא תני׳ קאמד דבגמ׳ מתמיה הדבר אמת כ )□והנה

 האוכננס דאב״י דברי לו תפס והדמב״ס כדאב״י
 לראב״י איתני׳ אמר ולא כדאב״י דלא תני׳ דאמר הגמ׳ דלשון

 הדמב׳יס דעת בכך ליישב בזה האחרונים ודקדקו מוקשה מברייתא
 זה לשון שפיר ליישב יש וסייעתו הרשב״א דלדעת נדחה אך

 דעכו״ס כו׳( ישראל וא' עכו״ם אחד )ד״ה שם הקשו התום' דהנה
 בכזית אלא מהסד לא וישראל ועצם וגידים בשר במשהו הסוד
 דהצי א״ל יוחנן דד׳ ותי׳ כו' מידי איכא ומי אמר היפי וא״כ

 מן מותר שיעור מצי דאמד ולר״ל התורה מן אסור שיעוד
 אין הכא כמ״ד לה סבר אלא כללא ההוא ל״ל דלמא התודה

 מברייתא קשה דלא י״ל ולפי״ז עכ״ל מעיים בני על עכו״ם מזמנין
 שרי דלישדאל מידי דאיכא לומר ההכרה דלר״ל משוס לד״ל אך

 אתיא וברייתא .ועצמות גידים בשר משהו והיינו אסור ולעכו״ס
 במשהו חסוד לישראל וגם למכות שהיא כל דס״ל שמעון כר'

 מותר וע״כ הסוד ולעכו״ס שדי דלישראל מידי וליכח בשר
 לאוקמי דאיכא כיו; וא״כ .נפשה שתצא קודם מבהמה להאכילו
 הוי ומ״מ לראב״י מינה תיובתא ליכא ע״כ שמעון כד' ברייתא

 התורה מן הסוד שיעור דחצי יוחנן כר׳ קיי״ל דאנן כדאב״י דלא
 חסוד ולעכו״ס שרי דלישדאל מידי דחיכא מאמה״ח הכרח וליכא
 משוס כדאב״י דלא תניא לומר גדול דוחק זה עדיי; אמנם
 ולדידי' לקיש בן מדי״ש ש״מ קאמד דאב״י והא כר״י קיי״ל דאנן

 :וכנ״ל כר״ש דאתי' מברייתא ולק״מ הוא הכי ודחי

 אליבי׳ וליישב הדמב״ם שיטת לקיים בע״ה נ״ל ולדן )ג(
 כ' הרמב״ס דהנה .חומר כמין הגמ' סוגיית

 החי מן אבר על הייב וכן וז״ל י'( הלכה פ״ע מלכים )בהל׳
 לישראל אלא השיעורים נתנו שלא בכ״ש החי מן בשר ועל

 המבואר עפ״י י״ל בזה הרמב״ס דברי טעם ולהבין בלבד.
 הלכתא ואתי שהוא בכל משמע דאכילה חמך הל' ברא״ם

 נאמדה לא למ״מ דהלכה ודחי והא בכזית ממשמעותי׳ ואפיקתי׳
 .בכ״ש אפי׳ ומשמע תאכלו לא כתיב לב״נ אבל לישראל הלא
 לקיש ריש )ע״ד.( מיומא הדא״ם דברי על להקשות יש הנה אך

 דאכילה משמע וליכא רחמנא אמר אכילה התורה מן מותר אמר
 בכ״ש אכילה דלר״י בהכי פליגי ור״ל יוחנן דר׳ צ״ל וע״כ .בכזית
 ואך חמץ מהל' בפ״א למלך משנה )וכ״כ בכזית אכילה ולד״ל

 הטעם ביומא אמרי׳ יוחנן נד׳ והנה ליישב( יש מ״מ ע״ז שהקשה
 ולפי״ז לאצטרופי דמזי משוס התודה מן חסוד שיעוד דמצי

 )ק״ג:( בג״ה כמבואר יוחנן לד׳ פטור מבחוץ דחלקו באמ״ה
 מי למימד ליכא והשתא התודה מן יוחנן לד׳ שרי שיעוד חצי

 אמה״ח איכא דהא מסור ולעט״ם שדי דלישראל כנידי איכא
 הוי דב״נ הרמב״ס לשיטת אסור ולנכדי שרי דלישראל במשהו

 מבהמה לאכול לעכו״ם דשרי ברייתא יוחנן לד' ע״כ וא״כ .בכ"ש
 ולעכו״ם שרי דלישדאל מידי איכח מי משום נפשה שתצא קודם
 גם וא״כ למלקות כ״ש דס״ל כד״ש ע״כ אתיא יוחנן לד' אסור

 בכל דס״ל לד״ל אבל יוחנן לד׳ כ״ז מיהו .בכ״ש הסוד לישראל
 וכדמשמע בכזית הוי דאכילה משום וע״כ שרי מ״ש דוכתא
 אלא באמה״ח בכ״ש אסור אינו ב״נ גם א״כ וכנ״ל ביומא
 מדכתיב )נ״ה( בסנהדרין דנפ״ל אכילה בי׳ דכתיב כיון בכזית

 תאכלו לא דמו בנפשו בשר אך דכתיב משוס או תאכל אכול
 דלישראל מידי ליכא דר״ש לרבנן גם וא״כ )נ״ז.( שם כמ״ש

 מבהמה לעכו״ס לאכול מה״ט לדידהו גם ושדי אסור ולעכו״ס שדי
 כראב״י דלא תניא קאמר שפיר והשתא נפשה שתצא קודם
 ב״מ על עכו״ס מזמני! וחין כו' מזמנין מדר״ל ש״מ אמד דהוא

 דס״ל לד״ל וע״כ כו' מידי איכא מי דאמדי׳ שדי הברייתא ולפי
 לר״ש רבנן בין בזה חילוק אין התורה מן מותר שיעור מצי

 דלא תניא וא״כ הברייתא לפי ב״מ על עכו״ם מזמני; ולכו״ע
 תיובתא זה דאין דראב״י תיובתא קאמר לא ומ״מ כדאב״י
 כן ודאי יוחנן דלר׳ ראב״י של דינו לגמרי סותר זה שאין גמורה

 ראב״י כן שמפרש מה לפי אלא דר״י כוותי׳ וקיי״ל כראב״י הוא
 מזה שמעינן ומיהו כנ״ל. כהבדייתא דלא זהו דר״ל אליבא
 וא״ש ב״מ על עכו״ס מזמני; דאי; ראב״י קאמר שפיר דלדינא

 דב״נ שסובר אזיל ולשיטתי׳ שופטים בספר רמב״ס של פסקו
 התום׳ כשימת ס״ל ז״ל הרשב״א הבל .בכ״ש באמ״ה מצוה
 והשתא ועצמות גידים בשר משהו שיעור בעי נמי דב״נ הנ״ל
 לישראל אסור לד״י ג״כ זה א״כ בשד משהו בעי ב״נ דעכ״פ כיון

 ^משוס ח״ש לאסור שייך לא אמה״ח דלגבי דנהי מ״ש משום
 החי מן בשר לגבי מ״מ פטור מבחוץ דחלקו לאצטרופי חזי

 טרפה בשדה מבשר דנפ״ל כיו; איסורי; כשחר דהוי שפיר שייך
 אתי דברייתא להרמב״ס במ״ש לפקפק )ואין שם בפמ״ג וכ״כ

 כזית מדקתני כר״ש אתי דלא דמשמע למלקו׳ כ״ש דס״ל כר״ש
 בכ״ש דחפי׳ לר״ש וחי דאורייתא מיסוד בו דאין לאשמועי׳

 סברא שפיר שמעי׳ הוי מלקות ומחייב התורה מן אסור
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 משום דנקט די״ל כזית נקט הוי לא אי אפי' שרי מפרכסת
 שיבריא הרוצה לקמן כדאמר ופירש״י כו׳ לאכול הרוצה קתני
שייך דלא י״ל א״כ כו׳ בהמה של שחי' מבית כשר כזית ותך

:בברייתא( גס כזית נקט ולכן בכ״ש הבראה

 דליכא זה לכלל ליתא דלהרמב״ם הנ״ל לפי והנה )ל(
 דאיכא משוס אסור ולנכרי שרי דלישראל מידי

 דס״ל משוס אסור ולנכרי שרי דלישראל באמ״ה שיעור חצי
 בכ״ש באמה״ח אסור בב״נ ולכן בכ״ש דאכילה יוחנן כר'

 התס דגרסי׳ )נ״ט.( בסנהדרין אחת קושיא עוד לי נתיישבה
 נאמרה לישראל בסיני נשנית ולא נח לבני כו' מצוה כל מר אמר
 ולא נאמרה לב״נ בסיני נשנית מדלא אדרבה נח לבני ולא

 והרי ולא אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מדעם ליכא לישראל
 משוה פחות והרי נכהו כיבוש בני דלאו משום התם יפ״ת

 להרמב״ס והנה .ננהו ממילה בני דלאו משוס התס פרוטה
 מאי קשה נזילה הל' בריש כמ״ש כ"ש אפי' לגזול דאסור דס״ל
 גזלה הל' בריש כ׳ הסמ״ע אמנם .פרוטה משוה מפחות פריך

 מדאמר דהא א״ש הנ״ל לפי והשתא שיעור חצי משוס הטעם
 כר״ל דס״ל ע״כ צ״ל אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מדעס ליכא

 כר״י אלא דאל״ה בכזית ג״כ נח לבני מה״ח ואבר בכזית דאכילה
 אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מידי איכא א״כ בכ״ש דאכילה

 דאכילה כר״ל ס״ל ב״ח דר״י צ״ל ע״כ אלא בכ״ש אמה״ח והיינו
 וא״כ בכזית אלא החי מן אבר אסור אי; נח לבני וגם בכזית

 לבני גס בכ״ש דאמ״ה אסור ולעכו״ם שרי דלישראל מידי ליכא
 פרוטה משוה פחות וא״כ שרי שיעור דהצי דס״ל וממילא שרי נח

 והרי שפיר ופריך לכתחלה אפי' גזל משוס בו ואין לישראל שרי
פרושה: משוה פחות

תיתי דמהיכא הנ״ל בכל לפקפק יש לכאורה הנה אך )ה(
 כר״י דס״ל משוס כהברייתא קיי״ל דלא להרמב״ס 1

 וא״כ החי מן מאבר בכ״ש אסורין נח בני וא״כ בכ״ש דאכילה
 מה״ח אבר דהיינו אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מידי איכא
 נימא דאדרבה להקשות יש ואכתי בע״ה למעלה ביארנו כאשר

 אלא נאסרים נח בני יהי׳ ולא גופי' באמה״ח מידי איכא דמי
 דלישראל מידי דליכא גופי׳ מה״ט שלם באבר או בשר בכזית

 נמי שרי לישראל דשרי אמה״ח כ״ש וא״כ אסור ולעכו״ס שרי
 אלא נאמר לא כזית דשיעור למ״מ דהלכה ואע״ג לעכו״ס.

 משגלתה ואעפי״כ לישראל אלא נאמרה לא שחיטה ה״נ לישראל
 נאמר וה״נ לב״נ נמי הותר בשחיטה מותר דלישראל התורה

 להתוש׳ נס תקשה זו קושיא הנה אך . אכילה שיעור לעגין כן
 דוקא ולישראל ועצמות גידים בשר במשהו אסור נח דלבני דס״ל

 מכח והכריחו מידי איכא דמי הכלל על מזה והקשו בשר בכזית
 .כללא האי ל״ל התורה מן מותר שיעור מצי דס״ל דר״ל זה

 מידי איכא מי הכי באהמ״ח גס אמרי' לר״ל דלמא מנ״ל וקשה
 אלא נאסר לא דלישראל וכיון אסור ולעכו״ס שרי דלישראל

 דבשלמא צ״ל וע״כ .מכזית פחות יאסר לא לב״נ ה״נ בשר בכזית
 דבשחיטה ונתגלה תורה דנתנה מכיון שפיר י״ל שחיטה גבי
 חי׳ ולא השובה היא דמתה אבמ״ה משוס בי׳ ולית לישראל שרי
 אבל .אסור ולעכו״ס שרי דלישראל מדעם דליכא לב״נ שרי ה״נ

 במשהו דסני להתוס׳ ב״נ גבי מוכחי דקראי דכיון השיעור לענין
 גבי כמו שלס אבר שיהי׳ הקפיד ולא ועצמות גידים בשר

 כזית או ועצמות גידים בשר משהו שלם אבר או דבעינן ישראל
כמ״ש החי מן ובשר החי מן לאבר קרא דמדפלגינהו דוקא בשר

פלגינהו לא ב״נ גבי אבל ע״א( סוף )ק״ב ג״ה בפ׳ ברש״י
ולא אמ״ה ומשמע ל״ת דמו בנפשו בשר אך כ׳ אלא קרא

שמכיון לומר אין .ע״ז קרא הקפיד דלא שלס אבר בעינן
 ה״נ בשר כזית או שלם אבר או דבעינן לישראל תורה שנתנה

 דמכיון להרמב״ס וה״נ לב״נ ולא לישראל נתנה דהתורה לב׳׳נ
 .במשהו דאכילה במשהו הוי א״כ תאכלו לא כתיב ב״נ דגבי
 להו שנאסר מקום דכל לישראל ההלכה שנאמרה לאחר אך א״כ

 לישראל. נתנה דהתורה ב״נ על מזה ללמוד אין בכזית היינו אכילה
 בכ״ש אסור דב״נ הרמב״ס לשיטת שכ׳ יוסף ראש בס׳ וראיתי

עב
 מן אסור שיעור חצי דס״ל יוחנן לר׳ דהיינו החי מן מאבר

 א״כ בכזית אלא אסור ואינו שרי דח״ש דס״ל לר״ל אבל התורה
 מידי איכא מי משוס בכזית אלא נהרג אינו נמי בב״נ

:התום׳ בדברי כלום התעורר שלא ומהתימא

 מ״ה אבר לשיעור שחיטה בין לחלק מ״ש דגם נ״ל אף )ו(
 מתני׳ )קב.( לקמן דמייתי מהא נרגא בו לשדות יש *
 שחיטתה ואין ארבעים סופג אינו ממנה אמה״ח אכל דטהרות

 החי מן מאבר מטהרתה שחי׳ דבטהורה שם ,שפירש" מטהרתה
 לישראל דאסורה בטמאה אבל מידי איכא מי משוס נח לבני אך
 שנתגלה מאחר הנה הנ״ל ולפי לב״נ גס מועלת השמי׳ אין

 לי מה טהורה לי מה חי׳ מיקרי לא שוב דבשחיטה בתורה
 כיון מ״מ חי׳ מכלל נפקא לא דבשחיטה דאך ע״כ אלא טמאה
 נימא לא אמאי וא״כ לב״נ שרי ה״נ לישראל דשרי התורה שגזרה

 מאוד קשה בלא״ה זו ממשנה דבאמת אלא שיעורין לענין כן
 לומר וקשה מידי איכא מי דאמרי' מינה דמוכח הרמב״ס על

 לדעת בזה יתכנו לא התירוצים כל וכן כר״ש הוי משנה דסתס
 תום׳ )ועי' משנה כסתם דלא הלכתא יפסוק דעכ״פ הרמב״ס

 מצאתי הנה אך כראב״י( דלא מתני׳ קאמר דלא שתירצו מה שם
 דלא מתני' אמר דלא שם התום' קושיות שתי׳ יוסך ראש בס'

 בשדה מבשר החי מן בשר דיליך יוחנן דלר׳ ;משוס כראב״י
 בישראל מתני׳ יתיישב וא״כ בטמאין אך דנוהג שפיר י״ל טרפה

 שחי׳ ואין הארבעים את סופג אינו ממנה אמה״ח אכל דאס
 כר״ל אתי בגמ׳ דמיירו ואמוראי החי מן בשר לענין מטהרתה

 אמוראי מהני מ״מ אך הרמב״ס. לשי' מהתם קשה לא וא״כ
 בין לחלק שפירשנו מה לפי הנ״ל קישיא קשה בב״נ דמפרשי
 דכשאנו והיינו אחר חילוק לי נראה וע״כ .לשיעורין שחיטה

 דלישראל מידי איכא מי משוס נח לבני איסור להתיר באים
 שנאמר בשחיטה כמו אלא שייך לא זה אסור ולעכו״ס שרי

 הלכה ונשתנה תורה דנתנה שפיר וי״ל בתורה מפורש ההיתר
 בשחי׳ שהותר עכשיו אבל במיתה רק לב״נ מותר הי׳ דתחלה

 רק בתורה מפורש ההיתר שאין דבר אבל .בשחיטה לכל הותר
 שנאמר בשיעורין כגון ההיתר שמעינן וממילא האיסור שמפורש
 איסור דליכא שמעינן וממילא יאכל לא כזית ששיעור לישראל
 באמה״ח בישראל איסור דנאמר להתוס׳ וכן .בפחות בישראל

 ובשר שלם שאינו באבר היתר שמעינן וממילא החי מן ובשר
 כיון נח לבני גס הדין שנשתנה לומר אין בזה מכזית פחות

 גידיס בשר משהו ולהתוס' להרמב״ס בכ״ש אפי׳ להם שנאסר
 לישראל ושרי לנכרי שאסור דבר דמצינו כיון ומ״מ ועצמות.

:הרמב״ס דעת בע״ה לבאר נ״ל כן מידי איכא מי הכלל בטל שוב

דלא ופסק מידי מי ליל דלהרמב״ס הנה לפי״ז אף )!(
 ב״מ על ישראל דמזמנין כראב״י ס״ל א״כ כברייתא 'י

 זה דין השמיט למה קשה וא״כ ב״מ על עכו״ס מזמנין ואין
 שאסור כל וז״ל כתב י״ג( הלכה )פ״ט מלכים דבהל' מהלכה

 חייבין שב״נ ויש נח בני על אסור אמה״ח משום ישראל על
 אעפ׳יי המפרכסת מן הפורשין ובשר ואבר כו׳ ישראל ולא עליו

 אמה״ח משוס לב״נ אסור זה הרי סימנין שני ישראל בה ששחט
 המפרכסת מן הפורשין ואבר בשר דין אלא השמעינו דלא הרי
 ראב״י חידש שזה מעיים בני על עכו״ס מזמנין דאין הא אבל

 דברי תי׳ ומהרש״ל .מספרו לגמרי רבנו השמיט זה דבר מדר״ל
 אפי׳ עכו״ס של בבהמה מיירי דהרמב״ס בש״ך הובא הרמב״ס

 דינו השחיטה על נצטווה לא שהוא מאחר מ״מ ישראל שהטה
 המפורש הדין הרמב״ס שישמיט תמוה והדבר עכו״ס. כשחטה

 ויביא מהרש״ל דעת לפי ישראל של במפרכסת מותר דב״נ בנמ׳
 על השיג הפר״ח הנה אך בש״ס נזכר שלא במקומו חדש דין

 ליתן דאסור ישראל ביד נתנבלה אס במ״ש ת״ה בעל הגאון
 הריאה שנקבה בדין כר״ל קיי״ל דלא משום .לנכרי וב״מ הריאה

 כאן אין א״כ בדיקולא דמנחה כמאן ול״א הקנה שחיטת אחר
 דראב״י דינא הרמב״ם שהשמיט מה א״ש הנה ולפי״ז אמה״ח

 לזמן איסור ליכא מ״מ .כנ״ל מידי איכא דמי סברא דל״ל דנהי
כמנחה הוי לא הבהמה מתה שלא זמן דכל מעיים בני על נכרי

בדיקולא
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 ה׳( ס״ק כ״ז התב״ש')סי׳ אמנם אמה״ח בכלל הוי ולא בדיקולא

 ל״מ כר״ל פסקו דלא הפוסקים בטעם עיין שלא וכ' עליו השיג
 תלויס ריאה דחיי דס״ל כר״ל לפסוק דאין המלחמות בספר למ״ש
 הסימנים בב' תלויס וב״מ ריאה דמיי משוס בושט ודב״מ בקנה
 סי' בדשחט דוקא א״כ בתה״א הרשב״א וכ״כ מהדדי דינקי

 כו״ע תרווייהו “בדשחט אבל בדיקולא כמנח הוי לא עדיין א׳
 מדר״ל ש״מ ראב״י דאמר הא ולפי״ז בדיקולא כמנח דהוי כנודו

 דשמעתא דמרא משוס היינו סי' תרווייהו בדשמוטי דאיירי אך
 וכ״כ הראב״ד בשם שם למ״ש וכן .דמי דכמנח דאמר ר״ל הוא

 דדברי בגמ׳ דאמרי׳ משוס כר״ל לפסוק שלא דהטעם הרא״ש
 נמי לחומרא ועבדינן דאחריתא הי ידעינן ולא זא״ז סותרים ר״ל

 לענין לעכו״ס וה״ה עבדינן לא לקולא עבדינן דלחוכנרא פשיטא
 דלא וס״ל אר״ל דפליג כר״ז דפסקי להפוסקיס ואפי׳ . אמ״ה
 תרווייהו שחיטי דאפי׳ אפ״ל ולדידהו דמי בדיקולא כמונח אמרי׳

 אלא מהדדי ינקי טעם ס״ל דלא דנני בדיקולא כמנחא ס״ל לא
 מתים הבהמה ובמות הבהמה מכל מעיים ובני הקנה דינקי

 משוס אלא ר״ל נגד כר״ז פסקו דלא פשוט י״ל מ״מ הס גס
עוד שהאריך ועיי״ש התב״ש דברי תוכן זהו דלהומרא

: בזה קצת .
מזחימין אין דבר שאמר כהפר״ח גדול שחכם ולסנ״ד )ח(

 בהא ז״ל רש״י בדברי להבין יש דהנה .אותו ׳
 שנחתך כיון דאמר לקיש מדריש שז״ל מדר״ל ש״מ ראב״י דאמר

 על עכו״ס מזמנין אין ש״מ בדיקולא כמנחה ריאה הוי קנה
 בנשחטו מיירי הכא הא מאוד לכאורה ותמוה כו׳ ריאה משום ב״מ
 פי' ולמה בדיקולא כמנחא הב״מ כל הוי מיד וא״כ הסי' שני

 לובלין מהר״ס לב מקרי גדולים עמדו וכבר ריאה. משוס דוקא
 שדברי וגס .אי״ה לקמן דבריהם ונביא יוסך והראש שור ובכור

 תמוהים התב״ש ננהס שנסתייע ל׳( )דך בתוה״א עצננו הרשב״א
 ש״מ שאמר מדראב״י כר״ל דהלכה ראי׳ להביא שם שכ׳ מאוד

 התם שאני וא״ת .ס״ל כוותי׳ ש״מ כו' מזמנין לקיש מדריש
 אפי׳ לקיש בדריש תלי אמאי א״כ שנים רוב או שנים שנשחטו

 בפירוש התב״ש לפי' סותר וזה ז״ל הרשב״א עכ״ל נמי לכו״ע
 דא״כ תמוהים לכאורה בעצמם ז״ל דבריו אמנם .מדר״ל ש״מ

 דנשמטו כיון לקיש מדריש ש״מ לומר ראב״י הוצרך למה באמת
 אך דמי בדקולא דמנחי דכמאן הוא הכי ולכו״ע הסימנין שני

 שני דנשמטו דאע״ג מידי מוכח לא מדר״ל לאו אי י״ל באמת
 שרי דלישראל משום היינו דמי בדיקולא כמנח לכו״ע הסימנים
 הבהמה וכל מעיים הבני בדיקולא כמנח באמת והוי בשחיטה

דהוי מהכא נלמוד אי וא״כ כמתה הוי לישראל דשחיטה כולה
אלא בשחיטה להו גס דשרי נימא בדיקולא כמנח לב״נ גס

 אך שתמות עד כחי' הוי דלדידהו ואמרינן מחלקין דאנו
בדיקולא כמנחא הוי דלדידהו תיתי מהיכי א״כ נשחטה שכבר
לחוד הקנה בשחיטת דאמר שפיר מדר״ל אבל מיתה. קודם

 דמשנשמטה משוס זה שאין ע״כ א״כ בדיקולא כמנחא הריאה הוי
 השובה אינה עדיין אחד בסי׳ דהא .כמתה לישראל משובה
 שנשחט דכל לר״ל מבחוץ פשוטה סברא דהיא ע״כ אלא שחיטה
 עדיין שהבהמה ואך לגמרי מהבהמה הריאה חיות נפסק הקנה

 דקיס והיינו בדיקולא וכמנמא כמתה הוי הריאה מ״מ היא חיה
 כ״א הבהמה של מהגוך חיות שוס לה אין דהריאה לר״ל לי׳

 היא והרי חיות לה אין שוב ממנו שנפסקה מכיון וא״כ מהקנה
 מוכיח דראב״י הרשב״א דברי היטב ומיושבים .בדיקולא כמנחה

 משחיטת כלום להוכיח אין כר״ל ס״ל הוי לא אי אבל מדר״ל רק
 מיושבים רש״י דברי וגס .בדיקולא כמנחא דהוי הסימנים ב׳
 הריאה על הוא לר״ל בעכו״ס הזמון איסור דעיקר בע״ה נכון על

 לעכו״ם אסור ולהכי עכו״ם לגבי ^'5 דמי בדיקולא דכמנחא
 ב׳ שחיטת דלאחר אך מעיים בני משאר אבל .אמ״ה משוס

 אסור אינו מ״מ בדיקולא דמנחא כמאן לכו״ע הוי הסיכונים
 לדידהו הוי ולא בשחיטה דליתנהו כיון אבמ״ה משוס לעכו״ס

 הרמב״ם שהשמיט מה א״ש ולפי״ז בדיקולא. דמנחא כמאן
 כמאן ול״ל אר״ל דפליג כר״ז דס״ל משוס דראב״י זה דין

וכמ״ש דבריו את סותר בעצמו דר״ל וגם בדיקולא דמנחה
:הנ״ל הפוסקים

לפרש יש ואלו גרסי׳ ואי שכ׳
ריש של לתירוצו אלא א״ש לא

וכמו זירא כר׳ דס״ל משוס
 נראה וכן . יעויי"ש כ״ג( )סי׳
הביאה לא זיל אלפס והר׳

 בשל ז״ל רש״י דברי לתרץ שכ׳ שור בבכור וראיתי )ט(
 דהא לרש״י דהוקשה הוא הא׳ תירוצים

 לחזקי' וס״ל )קכ״א( והרוטב בהעור לקמן יוחנן ור׳ חזקי׳ פליגי
 ואנן לנכרי אמ״ה מאיסור נפ״ל טמאה אפי׳ שחוטה דבהמה

 ס״ל אי אפי׳ לחזקי׳ וא״כ כחזקי' הלכה יוחנן ור׳ חזקי׳ קיי״ל
 דאמרי׳ ואע״ג לנכרי להאכילו שרי דמי בדיקולא דמנחא כמאן
 מהאי ידע ^7 אחא ר׳ הא יוחנן דר׳ כוותי׳ תניא התס

 מותרן ישראל ואחד נכרי אחד בה תנא בהדיא דהא ברייתא
 שנים בעי לחזקי' דאפי׳ ריאה משום אסור דעכ״פ פירש״י להכי

 שני תי' .תחלה הקנה שוחט שחיטות סתם אבל שנים רוב או
 הר״ר בשם כו׳ בעינן ד״ה )פ״ד.( לקמן התום׳ מ״ש עפ״י

 וי״ל מפרכסת אפי' מתה הו״ל כראוי שנשחטה דכל שמעי'
 ולענ״ד הנ״ל בתי׳ שקיהה יוסך ראש ועיין .יעויי״ש לב״נ דה״ה
 מפורש כ׳ רש״י דהלא כלל כן לומר אפשר איך פלא הדבר

 הוזכרה שלא דידהו אכילה היתר תלי בשחיטה לאו ועכו״ס
 באמ״ה נאסר דעכו״ם מללו ברור שפתיו וא״כ כו' אצלו שחיטה

 בזה להאריך ואין הנ״ל התירוצים שני ונדחו שחיטה לאחר אך
בע״ה: מ״ש כפי מוכרח והדבר

 משוס הפר״ח דעת בדחיות התב״ש מ״ש ולבנין )י(
 דהוי משוס היינו כר״ז שפסקו דהפוסקיס 1

 הנה כר״ל מחמרינן מדר״ז קולא דנפיק היכי וא״כ למומרא
 דס״ל משוס דראב״י ההיא שהשמיע הרמב״ס דעת ביארנו כבר
 לדעת תואר הפרי כ׳ וכן כר״ז פוסק נמי לקולא וא״כ כר״ז

 עכו״ס ומזמנין שז״ל ברמזי' הטור דעת מבואר וכן הרמב״ם
 מדברי להוכיח יש וכן .היות לחצי טרפות דיש מעיים בני על

 לפרש יש ואלו גרסי' ואי שכ׳ טרפות אלו פ׳ ריש חולין התום'
 ריש של לתירוצו אלא א״ש לא וזה .ור״ע דר״י אפלוגתא דקאי
 כאן חתך במקום ששחט כאן ור״ע דר״י פלוגתא גבי שם לקיש

 והיינו מתך במקום שלא ששחט
 צ״צ בספרו מרן בזה שהאריך
שכ׳ הרי״ך לדעת הר״ן מדברי

 נקבה ואח״כ הקנה את שחט כתב ז״ל הרמב״ס וכן בהלכות
 עלה דפליג זירא מדר׳ אותה דוחין שהן נראה טרפה הריאה

 לגמרי אותה שדוחין משמע כו' מפרשים קצת דעת לפי בגמ׳
 הרי״ך שהשמיט ממה גס נראה וכן זירא כר' דמחמירין ולא
 דאע״ג מידי איכא מי עלה ודאמרי' דראב״י וטרי׳ השקלא כל

 ולעכו״ס שרי דלישראל מידי איכא מי משוס כראב״י קיי״ל דלא
 ונבלה טמאה לענין מדראב״י נפקותא מ״מ אסור

 וגס דר״ל ההיא לגמרי דל״ל ע״כ אלא בשחיטה נבלה שנעשית
 דהיינו כלל משמע לא זירא כר׳ דס״ל קמא תי' לפי במלחמות

 דר״ל דמלתא משוס שתי׳ הראב״ד לסברת אלא חומרא משוס
 מקליק דלא דהיינו משמע עלי׳ סמכינן ולא אדידי׳ דידי׳ סותר
 הרשב״א מדברי ומיהו .חיישי׳ דידי׳ למומרא מ״מ אבל כוותי׳

 משוס היינו דר״ל ההיא שהשמיט הריץ לדעת משמע בתה״א
 משוס רק דהוי משמע עבדינן כוותי׳ ומחמיר עלי׳ פליג דר״ז

 .לה חיישי׳ לר״ל חומרא דאיכא היכא וא״כ ומספיקא חומרא
 אלא לדר״ל נמי וליתא וכ׳ שהתחיל קצת מוקשה הרא״ש ולשון

 מלשון דמשמע חיות לחצי טרפות יש דסבר זירא ר׳ של כבעיות
 שאמר ר״ל וכן כ׳ ואח״כ .כר״ז דקיי״ל לדר״ל כלל דליתא זה

 דאחריתא מנייהו הי ידעינן ולא כו׳ זא״ז שסותרין דברים שני
 בדר״ל נקטי' דלחומרא מזה ומשמע .לחוכנרא עבדינן הלכך

 .לה חיישי' קמייתא מדר״ל מומרא דנפיק והיכא הוא וספיקא
 דיש הנ״ל מסוגיא נפיק באמת דהנה נ״ל הרא״ש דברי וליישב

 ונקבה הקנה את שחט דאמר דר״ל בטעמא לומר סברות שני
 משום או וכרבא בדיקולא כמנחא דהוי משוס כשרה הריאה

 ולפי״ז בדיקולא כמנחא הוי לא אבל כר״ז חיות לחצי טרפות דאין
 במקום שלא דשחט דאע״ג אהדדי ר״ל דברי כלל יסתרו לא

 כשרה הריאה נקבה ואח״כ הקנה שחט מ״מ טרפה הוי חתך
 דאמרי' משוס אלא מקשי לא דהא חיות חצי דהוי משוס

 מקשה לא טעמא האי לאו דאי משמע דמיא בדיקולא כמנחא
 נימא דאי קאמר הכי דהרא״ש י״ל והשתא .אדידי׳ מדר״ל כלום

דטעמא



משנת שו״ת
 לדר״ל ליתא א״כ חיות לחצי טרפות דאין משוס דר״ל דטעמא

 ר״ז ואס חיות לחצי טרפות יש דס״ל דמשמע דר״ז מאיבעיות
 אחרנייתא מ״מ דרבא אליבא או דנפשי' אליבא אמר קמייתא

 ואפי' כר״ל ולא כר״ז וקיי״ל חיות לחצי טרפות יש הוי דר״ז
 ובזה דמיא בדיקולא דכמנחא משוס דר״ל דטטמא נאמר אם
 ובאיבעיות מקמייתא בי׳ הדר דדלמא ר״ז דפליג להדיא מצינו לא

 מ״מ ז״ל רש״י שפי׳ כמו ב״מ בנקבו אלא נסתפק לא שלו
 ועבדינן אחרנייתא הי ידעינן ולא אדידי׳ דידי' "ל דר סותר לפי״ז

 דלמא ס״ס איכא ב״מ על עכו״ס זמון לעני! והשתא .לחומרא
 כשרה. הריאה נקבה ואח״כ הקנה את דשחט לדר״ל כלל ליתא
 לחצי טרפות דאין משום טעמא דלמא לדר״ל איתא את״ל ואפי'
 בשר או כאבר ב״מ הוי לא וא״כ בדיקולא כמנחא הוי ולא חיות

 והרמב״ן להרשב״א גס י״ל ולפי״ז לב״נ ושרי החי מן הפורש
 משוס דר״ל דינא הרי״ף השמטת בטעם שכ׳ הרי״ף לדעת שכ׳

 הקנה שחי׳ אחר הריאה נקבה לענין היינו ולחומרא ספיקא
 ולהכי ולקולא ס״ס והוי אחר ס׳ עוד איכא זמון לענין אבל

דראב״י: ההיא והרמב״ס הרי״ף השמיטו

 ומזמנין שכתב ברמזים הטור לשון מובן אין לפי״ז אך )יא(
 דאי משמע חיות לחצי טרפית דיש ב״מ על עכו״ם 1

 טרפות אין אפי' דהא תמוה וזה מזמנין אין חיות לחצי טרפות אין
 בדיקולא כמנחא הוי דלא דס״ל דמזמנין להיות יכול מ״מ חיות לחצי
 אלא חיות לחצי טרפות אין אמרי׳ דלא דס״ל מלשונו ונראה כנ״ל
 שפיר י״ל והשתא כמנחא הריאה הוי הקנה דשחט נימא א״כ

 כמנחא הוי לא אי אבל חיות חצי רק נשאר אחד סימן דכשנשחט
 .השחיטה נגמרה שלא כ״ז עדיין הוא שלם חיות א״כ בדיקולא

 לחצי טרפות אין דסובר דמאן נראה ותום׳ רש״י מלשון מ״מ אבל
 שוב .דמיא בדיקולא דמנחא כמאן דריאה כלל סבר לא חיות

 ל״ק חיות לחצי טרפות דאין בדר״ל דלר״ז ברמב״ן מפורש מצאתי
:דמיא בדיקולא דמנמא כמאן דל״ל אדר״ל דר״ל כלל

 וז״ל ל'( )דף בתוה״א כתב הרשב״א דהנה נ״ל שלב )י□
 הפי׳ לפי הריאה וניקבה הקנה את שחט ולענין

 מתחלה לשחיטה דישנה דכשרה ב״ל כר״ש קי״ל בדר״ש שפירשנו
 אע״ג בדיקולא דמנחא כמאן הריאה הקנה שנשחט וכנ סוף ועד

 משמיה ההיא לבסוף אלא לשחיטה אינה השוחט בפ׳ ר״ל דאמר
 לשחי׳ דישנה יוחנן כר' פסק הרמב״ס כי ואמת אמרה סבא דלוי

 והיינו י״ח( הל׳ המוקדשין פסולי מהל׳ )בפ״א סוף ועד מתחלה
 כתבו התום׳ מיהו אך כר״י הלכה ור״ל דר״י הידוע מהכלל ע״כ

 עצמו דרבא דאע״ג ל.( וזבחים מח. וב״מ לו. ויבמות כט: )חולין
 כר״ל שם בזבחים ס״ל והכא מתלת בר יוחנן כר׳ הלכה אמר

 דרבי׳ משמי' אמרה דר״ל משוס היינו לבסוף אלא לשחיטה דאינה
 לבסוף אלא לשחיטה אינה ס״ל דרבא התום׳ דעת מבואר עכ״פ

 כמנחא הריאה הוי הקנה דשחט כר״ל הלכה אין ודאי ולדידיה
 לה סבר לא מ״מ דר״ל טעמיה מפרש דרבא אף וא״כ בדיקולא
 זירא דר׳ ומכש״כ כרבא דקי״ל פשיטא התום׳ לשיטת וא״כ כוותיה

 בזה נדחה ונס כד״ל. קי״ל דלא התום׳ דעת לפי כוותיה ס״ל
 דהכא זירא ר׳ לגבי כר״ל קי״ל דוכתי דבכל להוכיח התב״ש מ״ש

 במקום כתלמיד הלכה ואין כוותיה דלא סבא לוי דר״ל רבי׳ "ל ס
 שכל אעשה מה אבל הפר״ח בעד להלין בע״ה נ״ל כך הרב

 ומהתימא .הפר״ח דברי לרמות כהתב״ש בפשיטות תפסו האחרונים
:הנ״ל בכל העירו שלא

יג תשובה
 ממאהליב יעקב חיים מוה׳ המופלג הקשה אשר הקושיא ^"ך

 אשי דר׳ שנתערבה חטאת דחתיכת בסוניא )פב.( ביבמות *
 בטיל לא באלף אפי׳ דשיל״מ וכל דשיל״מ דהוי משום סיפא משני

 פירש״י שרא משרא לכהן אי למאן היא בדותא אשי דר׳ והא וקאמר

עג יו־י ר׳א
 .היא בדותא דר״א הא אלא אסור לעולם לישראל אי השתא אפי׳

 ליפסל לענין לכהן דשיל״מ דהוי שפיר י״ל הא מוהרח״י והקשה
 דהכי ודומיא תערובות בלא בעזרה לאכול דיכול משוס ביוצא

 עשו ירושלים בכורים גבי ב׳( הל׳ )פ״ב בכורים בירושלמי אמרי׳
 לאכול דאפשר משום דהיינו שהן בכל דאוסר כדשיל״מ אותה

 הפמ״ג הקדימוהו כבר כי היא חדשה לא זו הקושיא הנה .בירושלים
: דעת בשפתי ק״ב סי׳ סוף ביו״ד

 שני עפ״י לתרץ ברעיוני סלקא בזה עיוני בתחלת הנה )א(
 ק״ב סי׳ בסוף מ״ש הוא אחת הקדמה הקדמות

 אס אבל שנאסר למי הותר א״כ אלא דשיל״מ מיקרי ולא ברמ״א
 בשבת המבשל כגון לאחרים שמותר אע״ג אסור לעולם לאחד נשאר

 וכ׳ הרמ״ה בשם ירוחם ר׳ בשם הב״י הביא כן דשיל״מ מיקרי לא
 בביצת ס״ט סי' בצ״צ מ״ש ב׳ הקדמה .דיבמות מההיא שדקדקה

 טרפה לעני; יל״מ הוי דלא דאף ונתערבה ביו״ט שנולדה טרפה
 והשתא בטיל. לא יל״מ הוי ביו״ט נולדה ,איסור דלעני; כיון מ״מ

 איסורי תרי איכא לירושלים חין דלזרים ביכורים לענין דבשלמא י״ל
 דבר הוי לא זרות דלעני; נהי א״כ למחיצה חון ומשוס זרות משוס
 דאפשר לישראל אף דשיל״מ הוי למחיצה חון לענין מ״מ שיל״מ
 הצ״צ ולדעת בירושלים בתערובות זרות איסור ביטול ע״י לאוכלו

 אבל .לזרים ואפי׳ העולם לכל יל״מ דהוי נמצא דשיל״מ בכלל הוי
 פסול משוס אלא לעזרה חון לזרים איסור דליכא חטאת בחתיכת

 משוס נמי ולילקי )יח.( במכות כמ״ש זרות משום לא אבל יוצא
 ברמב״ס הובא וכן כו׳ חזי דלכהניס היכי הנ״מ קדש יאכל לא

 הזר אכל אס אבל ח׳( הל׳ הקרבנות מעשה מהל׳ י״א )פ׳ להלכה
 שאכל זר משוס לא בחון קדשים אוכל משוס ליקה בחון ק״ק בשר
 יאכל אס נפ״מ דמאי דשיל״מ כלל ייך ש לא לישראל וא״כ .קדש

 וא״כ ביטול וצריך אחד איסור אלא בו אין עכ״פ בחון או בעזרה
 ירוחם ר׳ דעת לפי לכהן אף "ובטל מתירים לו אין לישראל הוי

 דס״ל הרמב״ס לדעת מיבעי לא הנה ובלא״ה הרמ״ה. בשם
 בעזרה חולין הבאת באיסור נמי הוי ופירות דבשר מהל'( )בפ״ב

 פשיטא התם( בעו מאי ד״ה כא: )מנחות רש״י דעת משמע וכן
 לדידיה דהא בעזרה לאכול ענין בשום מתירים לו אין דלישראל

 הבאת איסור אלא נאמר דלא ואף בעזרה חולין איסור איכא
 בשבועות וכדמשמע הבאה כמו הוי דשהי' משמע מ״מ בעזרה חולין
 שהקרבנות בזמן אכילה ע״י שרי לכהן ובשלמא יעוי״ש )יז.(

 התום׳ לשיטת ואפי׳ .במנחות שם כדאמרי׳ חולין שאוכלין מועטין
 חולין בהכנסת איסור דליכא קל:( חולין תום׳ )ועי׳ דוכתי בכמה

 בעזרה ליכנס לישראל אסור מ״מ הא עבידה דרך כ״א בעזרה
 . במשנה דכלים פ״א בסוף כמ״ש לעבודה שצריך למה אלא

 במגילה גרסי׳ בבהכ״נ דאפי' בעזרה חולין לאכול דאסור ומכש״כ
:)כח.( כו׳ בהן אוכלין אין כו׳ כנסיות בתי ת״ר

 אף פליג דר״ש בירושלמי אחת קושיא לי יתיישב לבזה )ב(
 ר״ש וכי בכ״ש אוסרים אין דביכוריס והיינו בעירובין

 לא דדשיל״מ בנדרים האומר הוא ר״ש והלא בטל לא דשיל״מ ל״ל
 הא דמפרש כ״ש בפ׳ להרמב״ן יקשה וביותר נח.( )עי״ש בטיל
 משום היינו . דשיל״מ חמן הוי ולהרמב״ם בנו״ט חמן א״ל דר״י
 אדשיל״מ דפליגי וס״ל אר״ש דפליגי דהתס כרבנן ס״ל יוחנן דר׳

 דדברי ונס אר״ש ור״ש אדרבנן דרבנן קשיא דהשתא דבטל
 במעשר לרבנן מודה שר״ש שם דקאמר תמוהין בעצמו הירושלמי

 בין מה מעשר בין מה שם וקאכנר אבכוריס דפליג רק בטל דלא
 להבין וצריך עלי׳ להם יש בכורים עלי׳ להם אין מעשר בכורים

 דשיל״מ בטעם דהנה נ״ל הנ״ל ועפ״י .זה בחילוק הטעם מהו
 שיכול משום )נ:( בביצה פי׳ דרש״י הקדמונים נחלקו בטל דלא

 והר״ן בטול ע״י באיסור עתה יאכלו למה בהיתר למחר לאוכלו
 כמו הוי ניתר להיות דעומד דכיון משוס הטעס בנדרים כתב

 באריכות יעוי״ש דר״י לרבנן בטלי דלא ן כעולי דהוי בהיתר היתר
 ,דרש" אליבא אלא שייכא לא הצ״צ דסברת פשוט נראה והנה
 נם שלפי״ז בהיתר מחר יאכלנו בטול ע״י באיסור שתאכלו דעד

 ע״י איסורין בשני עכשיו שיאכלנו עד לומר שייך איסורים בשני
 יהיה השני ואיסור בטול ע״י אחד באיסור למחר יאכלנו ביטול

 היתר ר^ן
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 משוס דהוי הר״ן לשיטת אכל .התערובות מבלעדי גמור היתר
 בו שישאר אחד איסור עליו יש שעכ״פ כיון א״כ בהיתר היתר
 דסברת י״ל זה ולעומת .בהיתר היתר לעולס יהיה לא שוב לעולם
 אפ״ה יפה ונבלל שנתערב אך בלח לח בתערובות אך שייכא הר״ן

 עד רש״י לשיטת אבל .בטל ולא גמור מב״מ בהיתר היתר הוי
 שאינו ביבש ביבש דוקא דהיינו י״ל ביטול ע״י באיסור שתאכלנו

 נתהפך יפה ונבלל שמתערב כיון בלח לח אבל יפה ומתערב נבלל
 מהר״י מילק וכן דמי דליתא כמאן ואיסורא גמור להיתר הכל

 מצאתי וכן יעוי״ש פ״א סוך הטומאה אבות -הל׳ בכ״מ קורקם
 יהודה ר' היינו דר״ש דרבנן י״ל והשתא .אחרונים בכמה זו הברא
 בתר ולא הטבעי המין בתר אזיל וא״כ בטל דלא במב״מ דס״ל

 משום בטל לא דשיל״מ שייך ולא שם בנדרים הר״ן כמ״ש ההיתר
 א״ל באיסור שתאכלט דעד רש״י סברת אעפ״כ אך לדידיה מב״מ

 בטל בלח לח אבל בדשיל״מ בטל לא ביבש יבש בתערובות ולכן
 אינו בשביעית איסור גדולי שנתוסך בנדרים שם בנדולין וכן שפיר
 .ממש אחד דבר הכל שנעשה לח כתערובות דהוי בכ״ש אוסר
 במינו מין משוס בטל לא דדשיל״מ הר״ן סברת א״ל ר״ש אבל

בגדולי; איסור שנתוסך תערובות התם אוסר ולכן בהיתר היתר
:בלח כלח דהוי אך בכ״ש

 טובה מרגליות מצאתי ל״ה( )סי׳ אברהם ברית ובתשל' (3)
 העומד דכל שסובר לשיטתיה בזה אז־ל דר״ש

 כמותר ניתר להיות העומד דכל הכא ס״ל וכן דמי כזרוק לזרוק
 על בנדרים דפליגי ורבנן הנ״ל הר״ן לשיטת מב״מ הוי וא״כ דמי
 כבר נעשה כאלו העומד כל אמרי׳ דלא דס״ל רבנן היינו ר״ש
 סברת לה אידחי דלר״ש לפי״ז למדין נמצינו ט:״פ מב״מ הוי ולא

 איסורין בב׳ אפי׳ דשיל״מ שייך בהיתר שיאכלנו דמצד דנהי הצ״צ
 זו סברא כלל ל״ל דר״ש שפיר י״ל מ״מ כנ״ל לעולם ישאר והא׳
 אין ולפי״ז מב״מ דהוי משום בטל דלא בדשיל״מ הטעם אלא

 לעולם אסור שישאר כל אלא אחד לאיסור איסורי; ב׳ בי; חילוק
 בביכורים הכא דמיקל דר״ש הטעם וזהו בהיתר היתר הוי לא

 ס״ל ורבנן כ״ש איסור גדולי בנתוסך שביעית גבי התם ומחמיר
 איסורין משני בביכורים הכא ולכן כו׳ שתאכלנו דעד רש״י סברת
 בשביעית התם ולכן ל״ל הר״ן סברת אבל דשיל״מ הוי אחד לאיסור
 בטעם הירושלמי דברי ניחא והשתא .דשיל״מ שיהיה ל״ל בגדולין
 עלי׳ לו מצינו לא דמעשר משום למעשר בכורים בין לר״ש דמחלק

 בכורים אבל שם בנדרים כמ״ש בפדי׳ יל״מ דהוי לזרים והיינו
 עם איסורים ושני . דשאל״מ לדידיה והוי בפדי׳ דא״א לזרים עולה

:כנ״ל אצלו שוה א' איסור

 שהן כ״ש בפ׳ הרמב״ן דברי אצלי יתיישבו הנ״ל ובכל ול(
 בזה שהתעוררו וכמו עצמן מצד תמוהין לכאורה

 והא בטל לא דשיל״מ ל״ל יוחנן דלר׳ נאמר דאיך לב חקרי גדולים
 הקושיא ועיקר בטיל לא דדשיל״מ )ד.( בביצה יוחנן לר׳ משני הגמ׳

 הדבר הנה הנ״ל ולפי .שנינו למנות שדרכו את דס״ל יוחנן לר׳ שם
 עד רש״י של הטעם דא״ל דר״ש כרבנן ס״ל יוחנן דר׳ נכון

 ביבש יבש דהוי בביצה התם וא״כ ביבש רק שייך וזה כו׳ שתאכלנו
 מיירי בפסח חמץ גבי אבל בטל ולא דשיל״מ דהוי יוחנן ר׳ מודה

 הר״ן סברת ול״ל במינו שלא ובין במינו בין בנו״ט מדקאמר בלח
 הרמב״ן שדברי ובאמת .כנ״ל בלח שייך לא שתאכלנו עד וסברת
 האחרונים תירוצי מכל יותר הרמב״ס בדעת וברורים נכונים

 דהוי הטעם טבל על שם הביא ט״ו( )פ׳ מא״ם הל׳ שהרמב״ס
 ור״ל יוחנן ר׳ )עג:( בע״ז אמרי׳ דבבבלי מאד וקשה דשיל״מ
 כו׳ במשהו במינן ויי״נ מטבל חוץ כו׳ איסורין כל תרווייהו דאמרי
 בגמ׳ אמרו לא ע״כ באמת אך .איסורו כך כהתירו הטעם וקאמר

 בכ״ש דטבל ס״ל יל״מ משום לאו דע״כ יוחנן לר׳ אלא זה טעס
 ע״כ אלא טובא איכא הא טבל אריא מאי א״כ יל״מ משום דאס

 אוסר היה לא יל״מ דמשוס באופן אפי׳ בכ״ש דטבל ס״ל דר״י צ״ל
 קאמר ולכן בדשיל״מ אך דבטל ס״ל דר״י בלח לח בנתערב והיינו
 דבר בלח לח ס״ל הרמב״ס אבל איסורו כך דכהתירו משום
 בטל ולא יל״מ הוי גווני בכל וא״כ הר״ן טעס משוס ל״ב שיל״מ
 דמסייע ברייתא מייתי ושם איסורו כך דכהתירו לטעמא כלל וא״צ

 מיושבת הרמב״ם ודעת ר״ש על דפליגי כרבנן וע״כ׳הייע יוחנן לר'
: בעזה״י נעלה אופן על

 ברוך בס׳ נכונה סברא שמצאתי מה עפ״י נ״ל וביותר )ה(
 פ״א( דשיל״מ בדי; התערובות )בשער טעם

 דשיל״מ בטבל לרש״י שייך לא באיסור שתאכלנו עד רש״י דלטעס
 להפריש אין בחולין טבל שנתערב דהיכא )לא( במנחות דאמרי׳
 דנתבטל דכיון שם מבואר והטעם דרבנן מטבל אלא אמר ממקום

 רק מדאורייתא הפרשה חיוב כלל שייך ולא כחולי; הוי הטבל
 על החיוב מן כמפריש היי דאורייתא מטבל וכשמפריש מדרבנן
 עליו ויפרוש יבטל שלא בתקנתן חכמים הועילו מה וא״כ .הפטור

 ע״י כלל מופקע אינו התערובות שבתוך דאורייתא איסור הא
 אינו וא״כ .החיוב על הפטור מן הוי מדאורייתא דהא ההפרשה

 עליו יפריש אס דאך גמור בהיתר שיאכלנו כאן לומר כלל שייך
 ניתר אז גס יהיה ולא עומד במקומו דאורייתא טבל האיסור יהיה

 י״ל שפיר מב״מ משוס הר״ן לשיטת משא״כ . טול הב בשביל רק
 איסור דבר אינו א״כ היתר צד בו יש דטבל דכיון דשיל״מ דהוי
 דהתס הצ״צ של לדינו דמי ולא .ההיתר עס מב״מ והיי גמול
 שישאר אך ולכן יו״ט לאחר לגמרי ממנו יופקע נולד האיסור עכ״פ

 תאכלו נולד באיסור שתאכלנו עד בכלל הוי דטרפות אחר איסור בו
 לא בעצמו טבל דאיסור טבל גבי אבל . זה מאיסור גמור בהיתר
 בפשיטות י״ל ועפי״ז לרש״י דשיל״מ בזה שייך מה ממנו יופקע
 .הר״ן כשיטת ע״כ דס״ל אלמא דשיל״מ בכלל טבל דקחשיב דר״ש
 שעדיין כל אלא צא או אחד איסור יופקע אם בין חילוק אין וא״כ

: דשיל״מ בכלל הוי לא אמד איסור עליו נשאר

 בפסח דחמץ דס״ל הרמב״ס לדעת ליישב עפי״ז לשוב )ל(
 בנו״ט בפסח חמץ דס״ל יוחנן דר׳ מ״ט מ יל" דש הוי

 חמץ הוי איך הרמב״ס לדעת קשה דהנה .וישר נכון בתירוץ
 עד לאמור בא כשאתה וא״כ להשהות אסור חמץ והא דשיל״מ

 בהיתר הפסח אחר יאכלנו הפסח בתוך ובביטול באיסור שתאכלנו
 רגע כל ועובר בפסח החמץ משהא שאתה עד אומר אני אך גמור
 חיים מקור בספר וראיתי בב״י עוד יעבור ולא תיכך יאכלנו בב״י

 בפסח יאכלנו אס אך יעבור דב״י וכתב תמ״ז בסי׳ בזה שעמד
 .ורגע רגע כל יעבור כשישהנו דהא לי תמוה וזה אכילה בשעת
 סברת עפ״י אלא תתיישב לא הרמב״ס דדעת פשוט נ״ל ע״כ ואשר
 מינו כשאינו מין הוי שהי' דלעני; אך שפיר י״ל דלפי״ז הנ״ל הר״ן

 מב״מ הוי אכילה לענין מ״מ מותר וההיתר בשהי׳ אסור דהחמץ
 לא אס וכ״ת הפסח אחר היתר זמן ג״כ לו יהיה החמץ דהא
 יכול דאינו אכילה לענין גס היתר לו אין שוב השהי' לענין יבטל

 הפסח אחר וכשישאר הפקר למקום להוציאו יכול הא י״ל להשהותו
 ויש י״ב( סי׳ או״ח חלק יהושע פני תשו' )ועי' באכילה מותר יהיה
 .הר״ן לשיטת רק היינו דשיל״מ הוי חמץ אס עכ״פ עוד לחלק
 כך כהתירו בטבל יוחנן לר׳ לומר הנמ׳ מדהוצרך הוכחנו וכבר

 לא דר״י משוס וההכרח דשיל״מ בטבל ל״ל יוחנן דר׳ ע״כ איסורו
 יוחנן דר׳ מוכח וא״כ דשיל״מ שאר הזכיר ולא ויי״נ טבל רק הזכיר

 דשיל״מ דס״ל בביצה דמוכח והא מב״מ משוס דהר״ן טעמא ל״ל
 גמור בהיתר תאכלנו באיסור שתאכלנו עד משום היינו בטל לא
 דבר הוי דלא בפסח בחמץ ס״ל וע״כ כנ״ל בחמץ שייך לא וזה

 משוס היינו כרבא במשהו בפסח חמץ דס״ל הרמב״ס אבל שיל״מ
 הוי בפסח חמץ גם ולכן הר״ן וכסברת דשיל״מ הוי דטבל דס״ל

:מתירין לו שיש דבר

 דהמג״א מוהרח״י קושיית בישוב המאמר לתחלת נחזור )!(
 ביו״ד המבואר הדין על השיג ב׳( ס״ק שי״ח )סי'

 ובאמת הנ״ל דבכוריס מהירושלמי דשיל״מ הוי דלא בשבת במבשל
 שם שביו״ד הרמ״ה דדברי ונראה מידי יקשה לא דברינו לפי

 בפשיטות שפיר למימר מצינו והא קשה דאל״כ בגמ׳ המה מוכרחים
 לאכול יל״מ והוי אכילתו זמן אחר לאכול לענין לכהן יל״מ דהוי

 למעלה כמובא שביעית לענין )נח.( בנדרים הר״ן יכמ״ש בזמנו
 מתירים לו אין לישראל אבל לכהן אלא מותר דאינו משום וע״כ

 דברי על שם מ״ש השקל במחצית ועי׳ .יל״מ בכלל הוי לא לכן
 המנ״א



משנת שו״ת
 דברי עפ״י הרמ״ה דעת ליישב דמ״ש אמד חנם הראני שוב .המג״א

:יעוי״ש ק״ב סי׳ יו״ד חו״ד בעל הגאון זו מדוכה על ישב כבר הצ״צ

 סי׳ ביו״ד כתב דהש״ך והיינו חדש ענין בזה נ״ל שוב )ח(
 ששהא דבשר בשו״ע שס דפסק אהא נ״ו ס״ק ס״ט

 בצלי דשיל״מ דהוי תימא דלא דקמ״ל ברוב בעל מליחה בלא ג״י
 הרמ״א על שס ומלק ק״ב בסי' הש״ך וכ״כ מעולם נאסר. לא דלצלי

 לצלי נאסר שלא בכך מה תמוה הדבר ולענ״ד .אחר עעס שכתב
 עבל כמו יל״מ הוי לאוכלו זה לבשר תקנה שיש כיון מ״מ מעולם

 זה ובאופן נדרו על ולישאל תרומה להפריש שאפשר כיון וקונמות
 דאפשר כיון מ״מ מעולם נאסר לא הנדור ודבר טבל הוי דלא

 ונהדר דפריך )נג.( בב״מ מפורש בכה״ג וה״נ דשיל״מ הוי בתקנה
 משום יבעל שלא דשיל״מ מע״ש יהיה זה שמעעס והיינו ונעייל'
 בחתיכה וה״נ כלל שמה נאסר דלא אע״ג בירושלים להחזירו שיכול

 ביאור ונ״ל דשיל״מ יהיה בצלי תקנה שיש כיון נמלחה שלא
 מליחה בלא ג״י ששהא בחתיכה דהכא הני לכל דמי דלא הדברים

 אסור או מותר יהא אס יבשלה אם דנין ואנו מותרת היא השתא
 גמור היתר הוי דהשתא דצלי בתקנה יל״מ הוי דלא י״ל שפיר ע״כ

 שיל״מ דבר בגדר זה אין וא״כ מעולם נאסר לא ולצלי .באומצא
 הדברים בכל משא״כ .ונאסר ניתר שהיה דבר דהיינו חז״ל שאסרו

 ויש אסורים הם דהשתא יל״מ דהוי ומע״ש וקונמות עבל הנ״ל
 בין לחלק יש ועפי״ז ק״ע( סי׳ בתה״ד )ועי׳ בהיתר תקנה להם
 לא בעזרה קודש דבשר בירושלים לבכורים בעזרה קודש בשר

 ביוצא דיפסל לעולם היתר לו יהיה לא לחיץ וכשיצא מעולם נאסר
 הוי בכורים משא״כ לאיסורו היתר ענין בשום יהיה לא וא״כ
 מירושלים שיצא אחר דאפי׳ לאיסורו היתר שיהיה דשיל״מ שפיר

 אנו דהרי דשיל״מ בכלל הוי ולכן מותר לירושלים והכניסו חזר אס
 שיצא כיון והא שם ולאוכלו לירושלים מיז התערובות להוציא דנין
 לו יש וגס בתערובות הביעול בלא לאוכלו נאסר לירושלים חוץ

 וקונמות עבל וכמו כנ״ל שפיר דשיל״מ והוי בירושלים להחזירו תקנה
: בתקנה דאפשר משום יל״מ דהוי מילי ושאר

 שבס״ק ק״ב בסי׳ הפר״ח דברי לי תמוהים ענינא ובהאי )ט(
 תוך נמלחה שלא בחתיכה הרמ״א אמ״ש

 שזה כתב לצלי ומותרת הואיל דשיל״מ דמיקרי שי״א ג״י
 בפירושו הר״ן דעת וכן מלתא דריחא בשמעתין ג״ה בפ׳ הרי״ך

 משילין בס״פ שכתב רש״י דעת נראה וכן )נב.( נדרים למסכת
 אמ״ש י״ג בס״ק ושם .כאן יאכלוה היום או יוליכוה למחר דשיל״מ
 לשנה ונאסר דחוזר משוס דשיל״מ הוי לא בפסח דחמץ ברמ״א
 דשיל״מ מיקרי דח!מץ מוכח משילין דס״פ דמסוגיא כתב .הבאה
 דומיא ונאסרת חוזרת הבאה לשבת יניחנה אם עצמה העיסה שהרי
 תחלה מביא דהא תמוה וזה .שיל״מ דבר ליה קרי׳ ואעפ״כ דחמץ
 דבר בזה שייך מאי וא״כ כאן יאכלוה שהיום שכתב רש״י דברי

 היא דמו״נ משוס יל״מ הוי לא דחמן זו דסברא ואע״ג .שיל״מ
 בפ׳ אומר בעצמו והמרדכי כ״ש בפ׳ חיים הר״ר בשם מהמרדכי

 להמרדכי ויקשה ג״י צמלחה שלא בחתיכה דשיל״מ שייך דלא נ״ה
 זו דסברא ליכא הסברא עצם לבעל הוכחה מ״מ דמשילין מסוגיא

 הפר״ח שהביא ורש״י ור״ן הרי״ך שיעת עפ״י קיום שפיר לה יש
 דביצה הסוגיא ליישב כתב עצמו שהר״ן תמוה וביותר .תאלה

 גם היתר דיש משוס במינו שלא דהוי אך יל״מ בכלל הוי דמש״ה
:להלוך יכולים ששניהם במקום עכשיו

 ן בעני בנדרים הר״ן לדעת ארוכה מעלה אינו כ״ז הנה אך )י(
 משוס במיל לא דשיל״מ דהעעס שסובר שיל״מ דבר

 שלא לדבר שהותר דגס וס״ל .בהיתר היתר לרבנן מב״מ דהוי
 להס אין הנ״ל התירוצים שני דלפי״ז דשיל״מ מיקרי מעולם נאסר
 לא דדשיל״מ דהעעס מכיון הר״ן לדעת ליתא הצ״צ דסברת קיום
 א״כ ניתר להיות שעתיד כיון בהיתר היתר דהוי היינו לרבנן בעל
 היתר הוי דלא שפיר בעל אכתי הב׳ איסור וישאר איסור יבעל אס

 ליתא בודאי הב' והתי' .בו ישאר אחד איסור שעכ״פ כיון בהיתר
 ברמ״א הנה הר״ן לדעת דא״ש ג' תי' לי נראה ע״כ .כנ״ל להר״ן

 ננשום דשיל״מ הוי לא בפסח דחמץ המרדכי בשם הביא ק״ב סי׳

עד יו״י ר״א
 בחי׳ צל״ח )עי׳ כתבו האחרונים והנה הבאה לשנה ונאסר דחוזר

 זו דסברא דביצה( קמייתא בסוגיא שיל״מ דבר בענין מהר״ש בנו
 הר״ן לסברת רק היינו דדשיל״מ חומרא דמבעל ונאסר דחוזר

 ונאסר דחוזר מכיון וא״כ בהיתר היתר מב״מ משוס הוי דדשיל״מ
 ע״י באיסור שתאכלו דעד רש״י לסברת אבל בהיתר היתר זה אין

 ונאסר שחוזר במה נפ״מ לאה״פ גמור בהיתר תאכלנו בעול
 והנה . השנה בתוך גמור היתר זמן לו יש מ״מ הא הבאה לשנה
 מותר דאם שביעית גבי שם דס״ל )נח.( בנדרים להר״ן מצינו

 שעכשיו דדבר צ״ל וע״כ .דשיל״מ ג״כ הוי יאסר זמן ולאחר עכשיו
 היתר זה ואין איסור רובו הוי שנאסר זמן יש הבא בזמן וגס אסור

 משוס דשיל״מ שפיר הוי דבכוריס כאן גס י״ל ועפי״ז .בהיתר
 אחר נותר ננשום דיאסר חעאת גבי משא״כ לעולם שרי דבירושלים

 זמן ולאחר לעזרה חוץ אסור דעתה איסור רובו הוי אכילתו זמן
:דשיל״מ הוי ולכן בעזרה אפי׳ יאסר אכילתו

יד תשובה
קבוע בדיני בעזה״י

א סימן
 וביאור דאורייתא קבוע נקרא אופן באיזה

: בזה הפוסקים שיטת

 פירש ודין קבוע דין שכתב אחרי ק״י בסי׳ העור הנה )א(
 עכו״ס ביד בשר מצא לפיכך הישב״א כ׳ וז״ל כ׳

 והוא מקולין מאותן אלא בשר לוקחין שאין ידוע שהדבר
 שלא בד״א הספק בו נולד שפי׳ דלאחר מותר לקח מאיזה א״י
 באותה המקולין מן יוצא אותו ראו אבל המקולין מן יוצא אותו ראו

 ואסור הספק נולד הקביעות שבמקום ונמצא הספק נולד שעה
 מי ולפיכך כו' עצמו בפני שהוא בזמן אלא אסרו שלא לי ויראה
 ואח״כנמצא להתכבד הראויה חתיכה אפי׳ המקולין מן בשר שלקח

 החתיכות שאר בין הערפות החתיכות נודעו ולא במקולין ערפה
 שנמצאת קודם ננסמקולין שלקחו מה כל לקח מהן מאיזה א״י והוא

 .שפירש לאחר אלא בקבוע הספק בהן נפל שלא מותר הערפה
 להתכבד הראויה בחתיכה בד״א ואילך מכאן משם ליקח אסור אבל
 להתיר שכתב מה מבין ואיני כו׳ מותרות החתיכות שאר אבל

 שנראה לאוסרן שהחמיר אלא להתכבד ראויות שאין בחתיכות
 מחצה על כמחצה קבוע דכל חומרא מעעס ולא הדין מן שאסורין

 עליו תמיהני העור על ב״י רבינו וכתב עכ״ל דבר בכל ואסור דמי
 הוא ומבואר כו׳ קבוע דין ידע שלא כו׳ הרשב״א על חשב איך

 חתיכות עם הערפות חתיכות דכשנתערבו וברורים נכונים שדבריו
 בעלים וכאן וכאן בבית שנתערבו כמו דינם עצמם במקולין הכשרה

 ואין ק״ע בסי׳ שנתבאר כמו להתכבד ראויות אינם אס ברוב הס
 ולא מהחנויות מאחת כשלקח דהתס כלל כמע״מ לקבוע עני! זה

 מאחר כו׳ ערפה מהמוכרת או כשרה מהמוכרת לקח אס נודע
 כתב ובדרישה .ז״ל רב״י עכ״ל בעל אינו במקומו ניכר שהאיסור

 מקולין שם ביש דמיירי הרשב״א דברי שהבין העור דברי ליישב
 עוד וכ׳ ו׳( )אות בד״מ וכ״כ .האיסור מקולין באיזה וא״י הרבה

 שאין אדם אבני אך להטות רבים אחרי אמרה שהתורה ואך
 כו׳ דעתו מגיד מהרוב אחד בשכל אדיינים קאי ג״כ התם נבללים
 העור לרבינו ס״ל ממש בתערובות דדוקא ס״ל דהב״י ואפ״ל

 דמקולין בתערובות משא״כ בטל בתרי חד ביבש יבש דאמרי׳
 במקולין מונח אחד כל של ובשרן שוות בהמות ג׳ בו שנשמטו דהיינו

 מיקרי דלא לרבינו ס״ל דזה טרפה מהם איזה וא״י מיוחד במקום
 זה דגם ס״ל הרשב״א בשם והב״י ברוב בטל להיות תערובות

 איך ארבי׳ כ״כ תמיהא אין לפי״ז דגם אלא כו' תערובות מיקרי
 זה ליה שאני דלמא ביבש יבש בטול דין ידע דלא לטועה חשבו
 הבין הב״י שגס לומר נוכל כן בהיות וגס ממש תערובת דאינו

שבמקולין דחתיכה ס״ל ואפ״ה הרבה במקולין הרשב״א רבי׳ לדברי
 זה
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 טרפה של מקוס^מקולין דאין כיון אמרים במקרלין נתבטלה זה

 נתערבו כאלו בזו זו נתבטלו עצמו שהמקילין ובכה״ג בעינו ניכר
 פי׳ לפי וכמ״ש בזה עמו הסכים לא והטור בבית זב״ז החתיכות

 מ״ש כעין נ״כ הטור דברי פי׳ והב״ח ז״ל הדרישה עכ״ל שלי
 בתערובות מודה הוא דנם הרשב״א דברי דמיישב רק הדרישה
: עי״ש חתיכות מתערוכות אלא מיירי ולא קבוע דהוי מנויות

 בחנות אחת שכל דבמתיכות מדבריהם לנו היוצא הגה )□
 יודעים אי; אס אפי׳ קבוע דהוי הטור דעת מיוחדת

 אף הב״ח ולדעת הדרישה לדעת הטרפה היא חנות באיזה
 אמת בבית הם כולן החתיכות ובאס .בחמת בזה מודה הרשב״א

 אלא היא טרפה כולן בין ואמת במקומה מיוחדת אמת שכל רק
 ובתשו׳ הטור דעת לפי מסופק הדרישה בזה היא איזה נודע שלא

 נראה י״ד סי' הקבוע שער אדם בבינת הובאה קס״ח סי׳ מהרי״ל
 בשלו מיוחד אחד וכל אמד בבית בהמות אנשים לכמה היה דאם
 נראה וזה קבוע דחשוב היא איזה נידע ולא באחת טרפות ונולד

 דהתס י״ל אמנם הטור לדעת דידיה בספיקא הדרישה כדעת
 לענין דנרע אפשר אחד לאיש כשהם אבל הרבה לאנשים הבהמות

 נר גבי כתב ו׳ ס״ק תרע״ג סי׳ או״ח בט״ז הנה אך קבוע.
 שמשים שני בין ודולק קבוע הנ״ח אס תה״ר דברי בטעם מנוכה
 עמד שם והפמ״ג .דמי כמע״מ דקבוע דקי״ל כיון בטל דאינו

 ובתשו׳ .במקומו ניכר האיסור אין הא קבוע הוי איך הט״ז בדברי
 מו״ז דברי על שם שז״ל כן מפורש כתב ל״ב סי׳ מ״ב יעקב שבות
 זכיתי ולא כתב קבוע דהוי בנ״ח הט״ז אמ״ש פנ״מ בעל הגאון
 דאיסור היכא דאורייתא ׳דקבוע בזה שייך קבוע מאי דבריו להבין
 דנר כיון כפשוטו מובנים הדברים ובאמת .במקומו וניכר ידוע

 א״י שהוא אלא השמשים שני וכן הראשון במקומו קבוע חטכה
 מוכרין חנויות ט' כמו קבוע ג״כ דהוי איסור ואיזה היתר איזה
 א״י שהוא נתערבו שהמקולין אלא נבלה בשר וא׳ שחוטה בשר
 הפוסקים מדברי ביו״ד וכמבואר קבוע ג״כ מיקרי טרפה איזה
 מנחת בספרי ועי׳ וכ״ט י״ז וס״ק י״ד ס״ק ק״י סי׳ ש״ך עי'

 ברור הוא ואחרונים ראשונים דעת שכן מ״ו ס״ק מ״ג כלל יעקב
 דברי הביא י״ד ס״ק דעת בשפתי וראיתי .ז״ל השבו״י עכ״ל

 הוי חנויות דתערובת ה׳ ס״ק סובר שהט״ז אמת וכתב השבו״י
 ונ״ל .לזה דמי לא נ״ח דקביעות אפשר ומ״מ דאורייתא קבוע

 קבוע הוי הכא משא״כ במחיצות מחולקות החנויות דהתם דכוונתו
 מהני במקום היחוד דגם ראיה להביא שיש ובאמת .אמד במקום
 חולין של לגינין מאה פ״ט דתרומות ממשנה והוא קבוע להיות

 הרמב״ס ומפרש אסורין כולן כלה זרעו שחי; בדבר תרומה של וא'
 אלמא בחולין נתערבה ולא היא מופרשת שהתרומה לפי הטעם

 כיון בנ״ח וה״נ קבוע. חשיב במקומה מיוחדת דהתרומה דכיון
: קבוע משוב במקומה שקבוע

 בינת בשם שהביא ל״ה סי׳ יצחק בית בספר וראיתי )□
 במקומות לחתיכות זו ממשנה ראיה שכתב אדם

 ברוב ביטול בין ומחלק זה דחה והוא קבוע. דמשיב נפרדים
 להיות צריך בס׳ או במאה ביטול דבעינן דהיכא במאה• לביטול
 הש״ך מ״ש ועי' לבטל מסייע בספק הנכנס כל ואין דוקא מעורב

 צ״ב סי׳ והפר״ת ט״ו ס״ק קי״א סי' והפר״ח ל' ס״ק ק״ה סי'
 מסייע בספק הנכנס כל אין תורה דבאיסור כולם שכתבו ז׳ ס״ק

 משא״ב ס׳ דצריך בלח א״מ בין לחלק יש המחבר ולדעת לבטל
 ברוב שבטל דמה .דאורייתא באיסור אף מצטרף ביבש ביבש
 א״כ עליו שמו שאין או הוא מהי־וב אומר אני א׳ שכל משוס הוא
 .ז״ל דבריו בהסבר שהאריך ועי״ש זת״ד מעורב שחין בכך מה

 )פי״ד הרמב״ס ממ"ש דבריו היפך ראיה להביא נ״ל היה ולכאורה
 או בצפונה אס וא״י העגול עפ״י דרסה ז׳( הל' תרומות מהל'

 ותעלה פרודות הן כאלו אותן רואי; הוא עגול איזה ולא בדרומה
 שיש והוא תעלה ליטרין מאה העגולין בכל יש אס המשקל לפי

 ברוב התרומה שתתבטל כדי ליטרי; שני על יתר מה; עגול בכל
 מהני לא רובא דלגבי הרי .חולין ברוב בטל התרומה שספק
 ולגבי לעצמה מיוחדת אחת שכל משוס וע״כ העגולין יתר צירוף
 דא״כ תמוהים הרמב״ם דברי באמת הנה אך .הצירוף מהני מאה

 ידוע ואין עגול עפ״י בדרסה ברמב״ס שס המוקדם בדי; למה
 כד מאה יש דאס ו׳ הל׳ שס הכדים בדין כמו דהוי הוא איזה
 התם בעינן לא ואמאי . שם כמבואר בעיגולין וה״נ תעלה ה״ז
 שנכנס מה יכל . תרומה של תאנים הליטרא לגבי כד בכל רוב

 רוב אפי׳ שס דאין דרוב הבטול לגבי אף לבטל מצטרף בספק
 ביטל שוס לה ואין העגול בפי התרומה מקום שידוע אחד בכל

 בשני אחד הביטולים לשני צריך מה לתמוה יש ועוד .במקומה
 שספק שכתב וגס .העיגולין של במאה והב' .ויתר הליטרין
 דהוי כיון במאה ביטול עוד צריך מה וא״כ ברוב בטל תרומה

: תרומה ספק

 הירושלמי עפ״י שהוא הרמב״ס דעת בע״ה לבאר וג־ל )ה
 דהיכא והיינו יעוי״ש( דתרומות פ״ד ז׳ הל׳ )סוף

 חולין של פומין במאה בטל התרומה ששס העגול שפי דאמרי׳
 האחד העגול שפי הוא יפה ביטול דזה כלל אמר לביטול שוב א״צ
 באיזה ידוע ואינו בעגול בדרסה הכא אבל .בו כיוצא במאה בטל

 ביתר ליטרות מאה אלא פומין מאה כאן אין אפי׳ שאז מקום
 עצמו עגול באותו ברוב הבטול בעינן לבטל מצטרפי; העגולין

 בירושלמי גם לה ומייתי דתרומות( )פ״ו בתוספתא מ״ש עפ״י והוא
 קופות שתי אומר יוסי ר' היה 'וכן התוספתא וז״ל . מקודם שם

 שתי מנורות בשתי קופות שתי כו׳ תרומה של ואחת חולין של אחת
 ר' יעלו אלו הרי אחת בעליה מגורות שתי עליות בשתי מגורות

 .זא״ז מעלות עיירות בשתי הן אפי׳ אומר ר״ש יעלו לא אומר יהודה
 .כת״ק דקי״ל וכתב ע״א( קי״ד )דף הארוך הבית בתורת והובאה
 תרומה הסאה לבטל בעינן דאנן משוס ע״כ יהודה דר׳ וטעמא
 היא הסאה אותה הלא .המגורות או מהקופות לאחת שנפלה
 של פירות עם כלל מעורבת ואינה אמת בקופה או במגורה קבוע
 מגורות או קופות מאה היה אס ובשלמא אמרת מנורה או קופה

 ביתר בטלה אחת דמנורה י״ל שפיר מהמנורות אחת בכל והספק
 בתר דאזלי׳ השתא אבל כמעורב חשובות המגורות דכל המגורות

 שבמנורה הפירות שיצטרפו אחת למנורה שנפלה תרומה הסאה
 קבוע תרומה הסאה דהא כלל כמעורב אינו זה לבטלה אחרת

 כקבוע משיב ולא כה״ג דמצטרף סבר ת״ק אבל .אחת במגורה
 במגורה דאפי׳ ברוב נתבטלה כבר התרומה סאה דמ״מ די״ל רק

 הרמב״ס והביאו הירושלמי שסובר וכמו רובא איכא כבר אחת
 בדרומה או בצפונה אש יודע ואינו בעגול דרסה גבי להלכה
 .הרשב״א כמ״ש דתוספתא כת״ק דקי״ל ויתר ליטרין שני דבעינן
 .ברוב בטל תרומה שספק הרמב״ס מ״ש עפ״י מאד נכון והטעס
 אין עצמה בפני קופה כל או עגול כל על לדין באנו אס דהשתא

 נצרף אס אבל .לאחרת הסחה נפלה דשמא תרומה ספק אלא בה
 איכא אלו ענולין שבכל יודעים שאנו תרומה ודאי יהיה יחד כולם
 תרומה ודאי איכא יחד המגורות או הקופות בשתי וכן תרומה ודאי

 תרומה ודאי איכא יחד דבכולן וכיון . לאמת בברור נפל דעכ״פ
 יחד כולם צירוף מצד הוא דהאיסור כיון מיהו .לבטל מאה בעינן

:יחד כולן מצטרפין הבטול לענין ה״נ

 פפא דר׳ )ד.( דביצה בסוניא לי קשה הנ״ל לפי אכל )ה(
 ואס טרפה בספק אסורה דספיקא ברייתא מוקי 1

 דאמר יוחנן ולר׳ שבמנין דבר משום אסורות כולן באלף נתערב
 ברייתא ומייתי קציעות דליטרא כתנא אתיא שנינו למנות שדרכו את

 פרודות הן כאלו העליונות את רואין אומר ר״א רמ״א בה וגרים
 יהודה ר׳ כו׳ יעלו פומין מאה שס יש אס אומר יהושע ור׳ כו'

 אומר יהושע ר׳ יעלו פומין מאה שס יש אס אומר ר״א אומר
 באיזה וא״י בעגול דרסה יעלו לא פומין מאות נ׳ שם יש אפי׳
 ס״ל יהודה ר׳ והא .יעלו ד״ה לדרומה או לצפונה או דרסה עגול

 ס״ל איך וא״כ .יעלו לא מגורות ושתי קופות שתי גבי בתוספתא
 ר׳ ואפי' יעלו ד״ה לדרומה או לצפונה אס וא״י בעגול דרסה גבי

 ס״ל יהודה ר׳ והא .ר״א לגבי כוותיה הלכתא דמסתמא יהושע
 .בתוספתא ומנורות קופות גבי לבטל מצטרף בספק הנכנס כל דאין
 העגול עולה עגולין מאה יש אם היינו יעלו ד״ה מפרש דר״פ וצ״ל

 לו תפס למה לתמוה יש והשתא .וכנ״ל כמעורב דהוי בעגולין
 אס יודע ואינו בעגול דדרסה בההיא הירושלמי דרך הרמב״ס

לצפונה



עה ירד ר״א משנת שרת

 וכדסבירא זה בדין הש״ם דרך חפם לא ולמה לדרומה או לצפונה
: פפא לרב ליה

 וא״י בעגול דדרסה ההיא בביצה מפרש רש״י דהנה ןע״ל )ל(
 הוי דלא הטעם יעלו דד״ה בדרומה או בצפונה אס

 היא היכן וא״י מדובקות שהרי נכרות אין דעכשיו שבמכין דבר
 היא מנין בת לאו והשתא הואיל בדרומו או עגול של בצפוכו אס
 שאלו קציעות דליטרא אההיא דקאי משמע יעלו ד״ה מנכרא ולא
 עצמן הקציעוח וא״כ שבמנין דבר חשובות הי׳ הס היכן יודע היה
 ר׳ א״ל )פ״א.( דיבמות מסוגיא יקשה וע״ז . שבמנין דבר הוי

 שונה שאני אין דרבנן בזה״ז תרומה סברת מי )לר״ל( יוחנן
 למנות שדרכו כל דסובר ר״ל דאפי׳ הלא כו׳ עולה בעגולין עגול
 זה שבמני; דבר עצמן הקציעות שיהי׳ אבל בעיגולין היינו שנינו

 של לדרכו אבל .למנות שדרכו כל למ״ד אפי׳ כלל שמענו לא
 אין עצמן דקציעות שפיר למימר איכא דלדידיה א״ש הירושלמי

 דבר והוי העגול פי על דרוסות כשהן אלא שבמנין דבר חשובין
 ולהכי שבמנין דבר אינן בעצמן הקציעות אבל העגול ע״י שבמנין

 אותן רואין אלא פומין מאה בעינן ולא דרסה היכן יודע באין
 בהעגול ברוב נתבטלו כבר שמדאורייתא ומטעם פרודות הן כאלו
 בטלין הי׳ לא יודע היה שאלו דרסן היכן שא״י בעינן ע״כ עצמו
 היה ואז ענולין במאה לבטלן נצרך והיה העגול בעצס ברוב
 בהר וע״כ .שנינו למנות שדרכו כל למ״ד שבמנין דבר דין להס

 דילן בש״ם דיבמוח הסוגיא שכן הירושלמי דרך הרמב״ס לו
:ליה מסייע

 שעמדו הרמב״ס בדעת נפלאה תמיהא עוד בזה ליישב ונ״ל (1)
 תמורה מס׳ בסון! דגרסי׳ והוא לב חקרי גדולים עליה

 יקבר הנזיר שער תנן לר׳ינ טבי ליה רמי יקבר הנזיר שער )לד(
 משער הבגד ידלק בבגד בכור מצמר הסיט מלא האורג ורמינהו

 קשה חמור אפטר פ״ח כו' השק ידלק בשק ממור ופטר הנזיר
 אמר הכי א״ל בהא לך שמיע מידי א״ל מידי ולא א״ל ולא אשתיק

 אמר ברובא שק ליבטל א״ל כו' בשער כאן בשק כאן ששת ר׳
 ולא שק לכוליה ליה דמיפה דקחשיב ופירש״י בציפורתא ר״פ

 בהלכותיו הביאה ולא דר״פ אוקימתא השמיט והרמב״ם .מבטיל
 מלא האורג כתב אלא י״ג( הל׳ בכורות מהל' )בפ״ג בכור גבי לא

 ופ״ח שער גבי כתב וכן הבגד ידלק בבגד הבכור מצמר הסיט
 הכ״מ בזה עמד וכבר י״ב( הל׳ המוקדשין פסולי מהל׳ )פי״ט

 כמובא מו״מ מהל׳ בפ״א והמל״מ' בכורות בהל׳ מהרי״ק בשם
 )עד.( דע״ז ממתני׳ קשה ובלא״ה י׳ ס״ק בש״ד ק״י סי' בפמ״ג

 איכא הכי ופ״ח נזיר שער וקחשיב בכ״ש ואוסרין אסורין אלו
 בבגד ארוג ולא עצמו בשער דמיירי כיון בציפורתא ה״נ למימר

 בעי חנינא בר׳ יוסי ר׳ שהבאנו אמתני׳ גרסי' דע״ז ובירושלמי
 בחתיכות תפתר הנסקל שור והתנינן .בצירוף שיבטלו מהו א״ה

 נזיר שער והתנינן בציפורין ציפור תיפתר מצורע ציפורי והתנינן
 יעקב ר׳ התיב לערלה מטון כד בציפורין ציפור למימר לך חית

 נזיר דשער ומשמע כו׳ הסיט מלא האורג והתנינן יוסי ר׳ קומי
 הסיט מלא דאורג לההיא מוקמינן הוי ואילו • הסיט מלא נמי

 . ציפורתא ביה שייך דלא אשער לה מייתי הוי לא בציפורתא
 הסיט מלא חרתי בעי אי תימא ודבר כתב דערלה בפ״ג והר״ש

 בכור בגיזי התם דמוקי )כה:( מבכורות הר״ש הקשה וכן .וצפרתא
 מ״מ הסיט במלא למימר דאיכא ונהי בכ״ש דאוסר מוס בעל

 קאמר ר״נ דהתס לתמוה יש וביותר אגיזין לומר שייך לא בצפרתא
 אני עוד . ברובא שק וליבטל בפשיטות פריך בתמורה והכא לה

 ר׳ סיט תנא מאן ב׳( הל׳ )פ״ג דערלה בירושלמי מאד תכניה
 בון ב״ר יוסי ר׳ מכסיט פחות הוא סיט הוא כרבנן ברם מאיר
 בטל שטרפו בכור צמר ר״י בשם יסא ר׳ ר״י בשס לה אמר
 ליטרא אימי רבי קומי ציפוראה ר״ח איתביה כו׳ ברוב

 מלא האורג היא מתני׳ ולא יסא ר׳ דאמר הורו ולא בשמנה
 ברוב דבטל יוחנן ר׳ משם הביאו איך נפלאתי ונוראות .הסיט

 סתס הא מקום מכל אתיא מאיר דכר׳ י״ל דערלה דמתני׳ נהי
 ופ״ח נזיר שיער שהוא בכל ואוסרין אסורין אלו דע״ז מתני׳

: ליה עביד מאי

 בביצה שפירש״י מה עפ״י זה כל בע״ה ליישב ונראה )ח(
 מקום באיזה וא״י בעגול דרסה פפא בדר׳ )ד.(

 שהן ניכרות אין דעכשיו משוס שבמנין דבר הוי דלא הטעס עגול
 היינו בטל דלא שבמנין דדבר לפי״ז למדין נמצינו כו׳ מדובקות

 ניכר אמד וכל זמ״ז נפרדים הם המעורבים שהדברים באופן
 המעורבים כשהדברים אבל .האיסור הוא איזה רק״שא״י לעצמו

 החשיבות מה; בטל שוב אחת כחתיכה ונעשין ומתדבקיס מתערבים
 שנארגו ופ״ח ונזיר בכור בשער הנה והשתא .שבמנין דדבר
 וההיתר האיסור ונארג אחת כחתיכה הכל שנעשה בשק או בבגד

 שבמנין כדבר הוי לא עצמו בפגי מופרש אמד כל שאין באופן ימד
 בגיזי מודה ומ״מ .ברובא שק וליבטל דמקשה וזהו שפיר ובטל
 שהגיזין היינו שבמנין דבר דהוי חולין בגיזי שנתערבו בכור צמר

 בשיער וכן האיסור הוא איזה שא״י רק לעצמו אחד כל מופרדים
 בשער האסור השער שנתערב היינו דע״ז דמתני׳ ופ״ח נזיר

 דקאמר והיינו .לעצמו עומד אחד כל אלא יחד נדבקו ולא המותר
 ועירב שטרך היינו ברוב בטל שטרפו בכור צמר דערלה בירושלמי

 ולא אחד דבר הכל שנעשו באופן יחד חולין בצמר בכור הצמר
 דמ״מ ומסיק דבטל יוחנן ר׳ משם אמרו בזה לעצמו אחד כל ניכר

 דהאורג ממתני׳ יסא דר׳ קושיא ומשוס להיתר אמי ר׳ הורה לא
 אמד כדבר ונעשה מעורב דאפי׳ הרי דידלק בבגד הסיט מלא

 בההיא דר״פ סברא זה להירושלמי ול״ל משיבותי׳ ממנו בטלה לא
 בדרומו או בצפונה אס וא״י בעגול דרסה דאס קציעות דליטרא
 ניכר ואינו יחד שדבוק משוס שבמנין דדבר חשיבות ממנה דאזדא

 לשיטתיה בחמורה ר״פ אבל .כנ״ל אחת כחתיכה והוי עצמו בפני
 מוקי וע״כ .משיכותיה הימנו אזלא יחד דכשדבוק בביצה אזיל

 הפירוש ואין בציפורתא בשק הסיט מלא דאורג ההיא בתמורה
 וגם הסיט מלא דבעינן לומר דתימא טפי משוב הוי בציפורתא

 שאמר במה הטעם אלא הר״ש בשם כמ״ש משיבות משוס ציפורתא
 הבגד שכל רק עצמו בפני מופרד האיסור דהשתא היינו בציפורתא

 הוי הסיט במלא והשתא האיסור איזה ניכר ואין ציפורין עשוי
 חשוב מ״מ .הבגד אל ממובר הוא עתה דגם ואך .משוב דבר

 גבי בדרומו או בצפונו אס ידעינן אלו דהא שבמנין דבר שפיר
 אלא להעיגול מחובר שהוא ואך שבמנין דבר משוב קציעות ליטרא
 ידעינן דלא רק הוא מקום באיזה שידעינן עצמו בפני דניכר משום
 ההיא מפרש דלא אזיל לשיטתיה ג״כ והירושלמי .עגול באיזה

 דבר הוי דלא כר״פ בעגול מקום באיזה וא׳יי בעגול דדרסה
 בגוך דבטל משוס אלא ניכר ואינו ימד דנדבק משוס שבמנין
 דרך לו תפס והרמב״ס .בע״ה באריכות וכנ״ל ברוב העגול

 השמיט בצדק ע״כ לי׳ מסייע דיבמות שהסוגיא מטעם הירושלמי
:בתמורה דר״פ אוקימתא

 לראש נחזור ועתה ענין באותו לענין מענין נמשכנו הנה )ט(
 הבית סברת היפוך מהרמב״ס להוכיח שרצינו שמה

 י״ל ואכתי . הרמב״ס דעת בע״ה שביארנו במה נדחה כבר יצחק
 בטלה אינה דערוגה מוכח דתרומות ממשנה דאך יצחק כהבית

 בטול לענין אבל במאה בטול לעני! היינו קבוע וחשיבא בערוגות
 שב' רבא חיוהא סברתו ביסוד הנה אך דבטלה אפשר ברוב

 הוא בק״א בטלה דתרומה הטעם דהא במאה בטול החס דשאני
 דתרומות פ״ד )ירושלמי ממנו מקדשו דאת אקרא ואסמכוה מדרבנן

 תלוי ושם מעשר בתרומות דשיעורו כו׳ ממנו מקדשו דאת ו'( הל׳
 מתרומת דילפינן כיון אדרבה אמינא ואנא .כו׳ מעורב שהוא במה

 המוקך מן שלא ניטלת תרו״מ דהא ממש מעורב בעינן לא מעשר
 פ״ב ריש בירושלמי ואמרי' מ״ה( )פ״ב בביכורים ששנינו כמו

 י״ל גופיה דמהתס ואך .בגליל ואחד ביהודה אחד דחרומות
 לתרומה _מתרו״מ שמלמדים למידה ואינה מלמדת דתרו״מ משוס
 עצמה על למידה ואינה .ממנו דכתיב המוקך מן דבעי גדולה

 עכ״פ לתרומה ממנה דלמדין מה וא״כ המוקך מן שלא דניטלת
 בתרו״ג מדרבנן במאה בטול דילפינן וכיון בתרו״מ בה כמ״ש הוי

 . מעורב ובעינן ממש ממנו היינו ע״כ בתרו״מ ממנו מדכתיב
 אין אכתי בתרו״מ ממנו מדכתיב בחרו״ג מוקך בעינן אפי׳ מ״מ

 כל שם דאמרי׳ .לפניו שיהא אלא בעינן דלא דמוקך מעורב זה
 אמר ג׳( הל׳ )פ״ב ובחלה .אחד הגרנות בין כל אחד הגתות בין
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 .ממש מעורב שיהא ענ״פ בעינן דלא הרי .מצטרף הבית ואין

 אמרי׳ בתרומות וכן מצרפן מיהת הבית בחלה דהתס י״ל מיהו
 בלגיכין הכא אבל .הגורן את שתופסת והוא ר״י אמר תני שס

 כמו משוב להיות מצערפין אין הרמב״ם כמ״ש מופרשים שהם
 ולא מוקף דין ל״ל ערוגות שבין בערוגה א״כ אך דמוקף. ממנו

 התלוש מן תורמין אין )סב:( בקדושין דמייתי בברייתא כן משמע
 וברמב״ם .קיימין דבריו ונתלשו לכשיתלשו אמר אבל כו׳ המחובר על

 כו׳ התלוש על המחובר מן תורמין אין ע׳( הל׳ דתרומות )פ״ה
 תלושין ערוגה פירות אמר אס אבל כו׳ תלושין פירות לו היה כיצד
 ובידו הואיל ונתלשו לכשיתלשו זו ערוגה פירות על תרומה יהיה

 כו׳ קיימין דבריו שניהם ולכשיתלשו מעשה מחוסר אינו לחולשן
 על המחובר מן תורמין שאין הדין פירוש הוא זה דכל ומשמע
 לכשיתלשו ובאומר אסור אופן ובאיזה מותר אופן באיזה התלוש
 דזה אלמא בכה״ג לתרום לכתחלה דמותר משמע קיימין דבריו
 המחבר לדעת לי קשה שוב .ממנו שפיר וחשיב .המוקף מן חשיב
 תרומה של לגינה מאה אפי׳ כלה שזרעו בדבר אמאי דא״כ הנ״ל

 לענין אפי׳ כה״ג קבוע משיב אי ובשלמא .שרי הכל חולין של יא׳
 כספק הוי א״כ דמי ע״מ כמחצה דקבוע כיון א״ש ברוב ביטול

 .דרבנן איסורין כשאר בספיקו הקלו כלה שזרעו ובדבר בעלמא
 אפי׳ הדעת על יעלה איך ובטל כמעורב משיב רובא לגבי אי אבל

 יהא איסור של בשנים היתר של אחד נתערב שאס קל באיסור
 שלא או היתר מיעוט בו נתערב אס לי ומה התערובת כל שרי

 חלת ואפי׳ .רוב בתר אזלי׳ מדאורייתא הא כלל היתר נתערב
 עכ״פ בעינן מ״מ מדמעת שאינה דס״ל המקילים לדעת מו״ל
 באיסור דאפי׳ הרי א׳ סעיף שכ״ג סי׳ בשו״ע כמבואר בשוה שוה

 דבטל וודאי איסור הרוב אס מ״מ לכתחלה לבטלו דמותר קל
 יצחק בית בעל של לחילוקי סתירה יש וגס .האיסור לגבי ההיתר

 אחת בעלי׳ מגורות שתי גבי קי״ג דף בתוה״א זהרשב״א מהרא״ה
 שיעור דהוי רובא לגבי לא אבל דרבנן שיעור לגבי רק דזה שכתבו

 הפשוטה שהסברא ובאמת .דבריו היפך ה״ז א"כ יעוי״ש דאורייתא
 במין וששים ומאה מאתים חכמים שאמרו השיעורים דכל היא כך

 האמור ברוב ביטול דכולהו אבוהון ביטול לענין בלח לח במינו
 כמאתים גדול רוב איסורים באיזה הצריכו ז״ל שחכמים רק בתורה
יותר אלו בביטוליס יחמירו דרבנן נאמר איך אבל וששים ומאה

: דאורייתא מביטול

בית של חילוקו לכאורה הכריתות בעל להר״ש הנה אך )י(
 הוי לא דקבוע הספר בסוף שכ׳ הוא מוכרח יצחק 1

 העולם שמקשין מה מיושב ובזה .במקומו האיסור כשניכר אלא
 קבוע שהוא איתן נחל מטעם וזריעה בחרישה העולם כל יאסר

 איתן לנחל למימש ליכא א״כ האיסור שניכר בקבוע בעינן אבל
 סוף למעלה שהבאנו דלגינה ממתני' קשה וא״כ ־ ידוע דלא כיון
 דתרומות במשנה שם שהביא התוספתא לפי יקשה וביותר ב׳ אות

 ויקשה • בק״א עולה הקרקע שאין יעלה לא כלה זרעו שאין דדבר
 היכא היינו עולה[ ]אינה דקרקע דהא ע״כ וצ״ל דבטל איתן מנחל
 הדבר אין ומ״מ .שפיר בטלה ברובא דסגי היכא אבל ק״א דבעי

 בטלה קרקע הרי אזלי׳ קרקע בתר אי דמ״נ בתוספתא כ״כ מיושב
 במאה בטלים הזרעים הרי אזלי׳ זרעים בתר ואי איתן מנחל ברוב

 דקרקע דהא דא״ל לזה הכרח אין מיהו .יעלה תלש אם כדקתני
 בטל לא בהיתר דהיתר משוס והיינו .אחר מטעם הוא עולה אינה

 בה שייך לא וע״כ היתר היא התרומה זרועה שבה והקרקע
 שפיר בה ושייך איסור עצמה דהקרקע איתן נחל משא״כ ביטול
 בהיתר היתר דהוי הקרקע בתר בתרומה דאזלי׳ והא .ביטול

 עיקר דהקרקע משוס היינו בהיתר איסור דהוי הזרעים בתר ולא
 אמאי הר״ש לדעת קשה דאכתי אלא .כקרקע לקרקע המחובר וכל

 של במאה שנתערבה חולין אחת ערוגה מהני כלה שזרעו בדבר
 כנ״ל ניחא קבוע דהוי נאמר אס ובשלמא כולן להתיר תרומה

 משוס לאו בטל דלא דהטעס להר״ש אלא לקולא כמע״מ דהוי
 חולין של דאותה נהי א״כ בטל לא בהיתר דהיתר אלא קבוע

 של זו שמא מהערוגות אחת כל על לומר מהני איך מ״מ בטל לא
 .תרומה הרוב מן שהיא י״ל אחת וכל רובא בתר דאזלי' נימא חולין

רובא בתר דאזלי׳ דאמרי׳ דהיכא תליא זב״ז באמת הנה אך

יו״ד ר״א
 ממילא בטל לא בהיתר דהיתר וכיון .ברוב בטל דהמיעוט ממילא

 בקרא כתיב לא ברוב ביטול דהא ג״כ רובא בתר אזלי׳ דלא
 בטל דהמיעיט אמרי׳ וממילא הרוב בתר דאזלי' מסנהדרין דילפינן

 וביותר . רובא בתר אזלי׳ דלא ה״נ בטל דלא היכא וא״כ ברוב
 אחר הלך ובנמצא ד״ה ג״ה בפ׳ הר״ן מ״ש לפי הדבר יתבאר
 כיון דהתערובות ובההיא וא״ת וז״ל שם דבריו בסוף כו׳ הרוב
 שיהא איסור לך אין א״כ קבוע ליה קרינן היכי ידוע האיסור שאין
 לא ידוע ואינו שמעורב כל ודאי האיסורין דבכל י״ל לעולם בטל

 לדונו א״א מתבטל שהוא וכיון בטל ברובא דאדרבה קבוע מיקרי
 דלא וכיון בטלי ולא ומשיבי נינהו חיים בעלי התם אבל כקבוע

 הוי מדרבנן בטלי דלא בבע״ח מיהו עכ״ל קבוע ליה הוי בטלי
 י״ל ביטול ביה שייך דלא בהיתר היתר אבל מדרבנן רק קבוע

 ההיא הוי בעה״כ להר״ש גם והשתא .קבוע הוי דמדאורייתא
 דמחובריס מנוכה נר גבי י״ל ולפי״ז .מדאורייתא קבוע דערוגה

 הוו לכותל דמחוברים דכיון קבוע דהוי מודה הר״ש גס לכותל
 . ביטול לו ואין בהיתר היתר והוי בכותל הביטול וצ״ל .ככותל
 י״ל שפיר במנורה שעומדים אלא קבועים אינם כשהנרות וא״כ

: ביטול בהו שייך ושפיר עצמם בנרות הוא שהביטול

 התוספתא עפ״י והיא הר״ש דעת בע״ה ביארנו הנה )יא(
 אבל וז״ל ה'( משנה דתרומות )פ״ט הר״ש שהביא

 ולא חולין של ואחת תרומה של מאה אפי׳ .כלה זרעו שאין בדבר
 הכא בק״א עולה דתרומה דאע״ג אסור הכל מינייהו הי ידיע

 שאין בדבר אבל בתוספתא תניא והכי עולה הקרקע אין דזרעין
 הרמב״ס אבל .עכ״ד בק״א עולה הקרקע שאין יעלה לא כלה זרעו
 משמע בחולין נתערבה ולא מופרשת שהתרומה מפני הטעם כתב

 מנ״ל הרמב״ס על לתמוה יש והנה .וכנ״ל קבוע משוס דהטעם
 דהרמב״ס לומר יש אמנם אך כהתוספתא שלא אחר טעם לפרש

 דקרקע לדידיה הטעס וגס המשנה בטעם הר״ש על כלל נחלק לא
 בהיתר היתר דהוי משוס הוא והטעם בתוספתא כמ״ש בטלה אינה
 דלכאורה במשנה במ״ש ביאור הוסיף דהרמב״ם אלא בטל לא ולכן

 ליבטלו מ״מ היתר דהוי משום בטלה אינה דקרקע נהי עדיין קשה
 פי׳ וע״ז זרעים המלאות לגינות המאה ביתר שבלגינה הזרעים

 אינה הערוגה דקרקע כיון והיינו . מופרשת דהערוגה הרמב״ס
 הוי ע״כ הערוגות משאר ומופרשים בה מחוברים והזרעים בטלה

 .הזרעים ביתר מעורבת בלתי שבערוגה הזרעים לעצמם קבועים
 נטיעה התם דמייתי אמתני׳ עיון מקום לי יש )נד:( גיטין וברש״י

 כו׳ ילקט לא ה״ז אחרות בנטיעות שנתערבו כלה״כ ושל ערלה של
 וקשה נו' בטלי ולא חשיבא כמחובר במקומה שהיא דכ״ז ופירש״י

 חשיבא כמחובר במקומה שהיא דכ״ז שכתב רש״י לשון לכוין לי
 ואיך היא ממש מחובר נטיעה והא מחובר דאינו משמע .ול״ב
 מחובר דאינה משמע חשיבא וכמחובר במקומה רק שהיא כתב
 העומדים ענבים ס״ל ור״מ ר״מ מתני׳ דסתם משוס ואפ״ל .ממש

 מיירי דהא ללקוט בעומדת והכא לט.( )גיטין דמיין כבצורות לבצור
 ואינם דמיא וכלקוטיס ללקוט עומדות מסתמא ללקוט שרי אי

 ומאחר . במקומם דהס כיון כמחובר הו״ל ומ״מ ממש כמחובר
 כהרמב״ם ג״כ דעתו משמע בטלה אינה דקרקע רש״י כתב שלא
 בה שייך לא שהקרקע אף ביטול תורת בהם יש דהפירות דאף

 שמחוברין להפירות הוי בטלה אינה שהקרקע כיון מ״מ ביטול
 טעם ולכ״ע מחלוקת בזה אין והשתא כנ״ל קבוע דין שבה באילנות

 בהיתר היתר דהוי משום אינה.בטלה שהקרקע אלו לדינין אחד
 מופרש שהוא קבוע הו״ל בה והמחובר ביטול תורת בה ואין

 הוא שט״ס שם ברש״י י״ל שוב במקומו ומיוחד פירות משאר
 במחובר במקומה שהיא דכ״ז וה״פ במחובר צ״ל אלא כמחובר מ״ש

 ק״י סי׳ ננאיר בבית ברש״י הגי׳ כן מצאתי שוב בטלי ולא חשיבא
 המונחות חתיכות לגבי דלגינה ממשנה כלל ראיה אין הנה והשתא

 מחוברים שם במשנה התם דשאני קבוע שחשוב נפרדים במקומות
 אלא הנחתן במקום מחוברים אינם החתיכות הכא ואלו בקרקע
 דקרקע רק שהזכיר מתוספתא משמע וכן בעלמא הנחה מונחים

 ננשום אלא הזרעים על הלא דנין אנו הקרקע על וכי בטלה אינה
 כמחובר בגיטין רש״י משכנעות וכן .כקרקע לקרקע דמחובר

דנר אדינא ומ״מ .אמחובר דקפדינן אלמא בטלה ולא חשיבא
מנוכה



משנת שרת
 להביא יש שפיר איזהו וא״י חול של נרות בין בכותל הקבוע חנוכה

 מחוברים הנרות נס דהא קבוע דהוי הט״ז לדעת זו כנמשנה ראי׳
 בכותל מחוברים ולא במנורה הס תחובים אס וא״כ .הם לכותל

 במקומו אמד כל שמונחים כחתיכות אלא קבוע זה דאין י״ל
:איזו וא״י טרפה מהן ואחד

 ידוע ואין טרפה בשר ובא׳ חנויות ט׳ לענין והנה )י□
 הרשב״א דעת שפי' ק״י סי' בט״ז מהן. באיזה

 הש״ך וכ״ד .דאורייתא קבוע הוי שזה מודים שכולם וטור ורא״ש
 בזה ננודה הרשב״א דגם דאפשר כ״ט( ס״ק )עי׳ הב״ח בשם
 דמן דע ח״ל כ' י״ג ס״ק ק״י סי׳ הפ״ח אבל וב׳( א׳ )אות וכנ״ל

 ניכר וההיתר לעצמו ניכר כשהאיסור אלא קבוע מיקרי לא התורה
 לעצמו וניכר נודע האיסור כשאין אבל .חנויות דט׳ דומי׳ לעצמו

 ולא החנויות מן באחת נבלה דאיכא שנודע דחנויות ספיקא וכגון
 רובא בתר דאזלינן החנויות מן ליקח מותר הוא חנות באיזה נודע

 ד״ה )ט: דפסחיס בפ״ק התוס' וכ״כ קבוע מיקרי לא וכה״ג
 התערובות ובפ׳ אסור( ספקו ד״ה )צה. נ״ה ובפ׳ בסופו( היינו
 בס׳ הר״ש נושם הביא וכן בסופו( רבא אמר אלא ד״ה )עג:

 האיסור. ניכר דאין מטעם בטל איתן דנחל דס״ל הכריתות
 דבטל איתן בנחל התם דשאני מהר״ש ראי׳ אין למעלה ולפמ״ש

 בחנויות הכא אבל בהיתר ובטל איסור דהוי משוס הקרקע ביתר
 בהיתר היתר. דהוי משוס בטלה לא בחנויות עצמה דהחנות י״ל

 בטל דלא במקום שמונח כיון הבשר ביתר בטל דהבשר לומר אלא
 בלגינות תרומה לגינה כמו בטל ולא קבוע והוי לעצמו מופרש הר״ז

 הכא אבל קבוע והוי מחובר דהתס כנ״ל לחלק יש אמנם .דחולין
 ראי׳ אלו הר״ש מדברי אין וא״כ .קבוע הוי לא בעלמא הנחה

 שנתברר חנויות ט׳ וכן שכ׳ ראי׳ יש בודאי שם לשונו מתחלת אבל
 ל״א נתברר לא האיסור דמקום היכא אבל כו׳ שמוכרת חנות לנו
חנות נתברר א״ל חנויות הט׳ אלו על דקאי מבואר כו' קבוע כל

:קבוע זה אין האיסור

 לא תרומה של דלגינה ממשנה נוכיח דאפי׳ נ״ל שוב )יו.(
 קבוע דהוי מנ״ל מ״מ קבוע דהוי משוס בטלה

 בטל לא מדרבנן ובאמת .דרבנן קבוע רק הוי דילמא דאורייתא
 האיסיר ניכר דלא משוס קבוע הוי לא מדאורייתא אבל

 ניכר שיהא בעינן קבוע דגבי דס״ל להתוס' כן צ״ל וע״כ במקומו
 נטיעה גבי בגיטין רש״י מדברי נר׳ וכן דוקא במקומו האיסור

 דמשמע כו׳ חשיבא במחובר במקומה שהיא דכל הגירסא לפי
 החשובים דברים כשאר מדרבנן ל״ב משיבות משוס רק דהיינו

 בראיותיו הפר״ח שבדברי ראיתי שוב .מדרבנן רק בטלו דלא
 בעו דלא שאפשר ספק האחרונים הטילו והתום׳ מקינין מהר״ש

 דאפ״ל ׳שכ .ק״י רסי' מאיר בית ס' עי׳ האיסור ניכר שיהא דוקא
 .בטל שאינו בדבר תלי׳ קבוע דעיקר הר״ן כדעת התום׳ דעת
 מדאורייתא בטל לא ואס דרבנן קבוע הוי מדרבנן בטל אינו ואס
 מנחות מתום׳ לזה ראי׳ והביא ניכר שאינו אף דאורייתא קבוע הוי

 שחוטה שתעשה לנבלה )שאפשר בנבלה בטלה אינה שחוטה )כג.(
 מהם באיזה וא״י ברה״ר דקביעי והיכי שם שכ' מב״מ( והוי
 בלא איירי וע״כ .מחצה על כמחצה קבוע דכל טהור ס׳ נוגע
 דאינו אלא .בטל לא מבשא״מ אפי' וניכר נודע דאס וניכר נודע
 מטעם בטל דלא משוס קבוע הוי דאפ״ה ומוכח וניכר נודע

 ט״ז בס״ק שכ׳ הפרישה לדעת וא״כ הר״ש בדעת י״ל וכן מב״מ
 .בטל ולא שבמנין לדבר דומה הוי קבוע דבר והמקולין שהואיל

 מתחלת דמהר״ש )אלא והר״ש מהתוס׳ להפר״ח ראי׳ אין
הוי זה לפי עכ״פ בסמוך( כנ״ל ראי׳ יש שם לשונו

:דרבנן קבוע

עו ירי ר״א
ב סימן

 דברי על שהשבתי מה כאן להעתיק והנני
 דוויטעבסק מור״ז הרב על שהשיג אהד מורה

 עפ״י תערובת כענין למעשה להלכה שפסק
ראוי ע״כ הרבה מצוי וזה .אלו הפר״ח דכרי

:זה בדין למעשה הלכה בע״ה לברר

 הרב הוראת על שחלק במה שלו בקונטרס בע״ה עיוני שמתי
 הבאינע בתוך שנתערבה וודאית טרפה בנידון מור״ז

 .הרבה נמכר כך ובתוך ימים וג׳ ב׳ אחר עד הטרפות נודע ולא
 א׳ א׳ של וגס בהמות נ' להס שהיה הקצבים על גס הם' והיה

 הרב הורה בנתיים שנשחט מה גס בצ״ב עירבו וקצתם ושנים
 דעת כת״ר וראה התערובת שנודע אמר למכור אף מור״ז

 סי׳ הפר״ח כדעת דאורייתא איסור ליכא דהכא דס״ל בזה מהר״ז
 או דאורייתא קבוע עכ״פ הוי לא חנויות דתערובת י״ג ס״ק ק״י
 סמך דרבנן קבוע ולענין .בהמות ג׳ עם א' קצב גס שהיה לפי

 הבאינע בתוך כי ה׳ ס״ק בביאורים ק״י סי׳ החו״ד אמ״ש הרר״ז
 שנולד קודם לחנויות וכשהובחו הקביעות מקום הוא נתערבו ששם

 משמע החו״ד דברי ומסתימות הקביעות מן פירש הו״ל הספק
 פסקים שהם שם אשר שבחידושיו ואף אדם בני כמה של דאפי׳ לי׳

 לא ר״ז הרב הוראת מצד והנה .שצ״ע כ׳ י״א בס״ק בקצרה
 על כ״ת הפריז כי ראיתי מאשר זולת כלל. פ״ז משיב הייתי

 הפוסקים גדולי נגד אלו שבדורות הרבנים לכל הראוי הבושה
 לא וכי .נכונים אינם הפר״ח דברי וכ׳ הפר״ח כמו האחרונים

 שהאמת שנראה לו מובנים אינם הפר״ח שדברי לכתוב יכול היה
 הצדיקים הגאונים מדרך האלו בדורות הרבנים ילמדו לא ולמה כך

 גדול פוסק דברי על להשיג שבבואם הקדום בזמן המחברים
 חכמתם בעקב הכרוכה הגדולה ענוותנותם נראה מהאחרונים

 צדקת להראות קנאות לבשתי פ״כ .רבו לפני הדן כתלמיד לכתוב
:דמעיקרא הצדיק

 דברי שהביא במה הפר״ח על תפיסתו עיקר הנה )א(
 אחר שז״ל כו׳( אסור ד״ה )יב. בנזיר התום׳

 שהאיסור היינו דקבוע דוכתי ושאר דפסחיס התום' דברי שהביא
 לי וקדש צא לשלוחו האומר דנזיר בפ״ב דאמרי׳ והא .ונודע ניכר
 והוי ניידא לא דאשה משוס שבעולם הנשים בכל אסור סתם אשה

 אלא אינה דההיא בתום' כתבו כבר דמי כמע״מ קבוע וכל קבוע
 משוס אשה לישא שרי התורה מן אבל מדרבנן בעלמא קנסא
 התום׳ דברי הביא למה הפר״ח על ותפס עכ״ל רובא בתר דאזלי׳

 דס״ל האומר פ' ניטין הר״ן בחי׳ המובא הרמב״ן דברי הביא ולא
 ומשמע מדינא שבעולם הנשים בכל דאסור אשה לי וקדש צא גבי

: שיבואר כמו מדאורייתא דהיינו המשיג להרב לי׳

 כדת לא אשר דברים כ׳ בצדק אס אנן נחזי ועתה )ב(
 שמוכח לי׳ יהיבנא אפי׳ ונראה הפר״ח. על

 דהוי אשה לי וקדש צא לשלוחו אומר גבי דס״ל הרמב״ן מדברי
 דבר בע״ה בזה ואמינא הפר״ח על מידי ל״ק מ״מ דאורייתא קבוע

 דלא הנ״ל נזיר התוס׳ על הקשה דעת השפתי הנה כי נחמד.
 אחר שיש דכל מבואר והא האיסור ניכר דלא משוס קבוע הוי

 צא לשלוחו בהאומר וא״כ גמור. קביעות הוי מהקביעות שיודע
 האשה והיינו דידע מאן איכא מ״מ השליח מת אפי׳ אשה לי וקדש

 לא עדים דבלא עדים איכא בודאי דהא להקשות הוסיף מאיר והבית
 וקבוע האיסור ניכר והוי יודעים העדים וא״כ כלל קדושין הוי

 מסברא נראה דהנה בע״ה ליישב ונ״ל .לכו״ע הוא דאורייתא
 משוס קבוע למהוי םגי דידע באחד ואפי' וניכר ידוע דבעינן דהא

 ואז התערובת וניכר נודע לו גס ולהיות להלוקח גס להוודע שיכול
 בס׳ כן מצאתי )שוב לכו״ע קבוע והוי וניכר ידוע מיחשב שפיר
 הנה ולפי״ז מהפר״ת( כן שהביא ב׳ סי׳ קבוע דיני על יצחק בית

 החזקה כנגד הוי דלא היכא נאמן דע״א באו״ה דבשלמא לי נראה
 נאמן טרפה בשר מוכרת היא חנות איזה יודע אחד אס א״כ

 .ברמ״א נ׳ סעיף קכ״ז סי׳ יו״ד בשו״ע וכמ״ש לאחר גס להעיד



משנת 152
 משנים פחות נאמן ואינו שבערוה דבר דהוי הקדושין לענין אבל

 וכ״ת נאמן אינו הא מ״מ יודע שע״א בכך מה .שבערוה בדבר
 דהכא אינו זה .שנים כאן איכא קדושין מעדי הב״מ קושיית דלפי
 אחד עם עצמו השליח והא )כזד.( במעין כמ״ש השליח במת מיירי

 )מג.( בקדושין כמ״ש קדושין עדי להיות יכולים היו השוק מן
 עד בעצמו השליח היה דלמא שנים כאן דאיכא תיתי מהיכי וא״כ
 איכא דלמא ספיקא הוי מ״מ הא וכ״ת ע״א כ״א נשאר ולא ומת

 בקדושין בחי׳ הרשב״א מ״ש לפי ז״א דאורייתא קבוע והוי שנים
 קבוע והו״ל לגבייהו איהי אזלא דלמא אמרת מאי ד״ה ע״נ דף
 רובא אכתי למידק איכא הרשב״א וכ' דמי כמע״מ קבוע וכל

 הו״ל לגבייהו איהי אזלא ואי רובא הו״ל; לגבה אזלי ד&י נינהו
 וה״נ קאמר. דמלתא דלרווחא וי״ל להכשיר הרוב נמצא מע״מ

 העדים מן היה השליח דלמא להתירא רובא דאיכא לדהרשב״א דמי
 ואיכא העדים מן היה לא השליח ואם להתיר רובא ואיכא ומת

 דעת היא זו להתירא רובא ואיכא מע״מ הוי אחריני עדים
 .משנים פחות שבערוה דבר דאין הרמב״ן על שמקשה והר״ן התום׳

 להדיא שמפורש כמו ע״א נאמן דהכא ס״ל עצמו הרמב״ן אבל
 שיודעת בעצמה האשה או ע״א עכ״פ איכא הרי א״כ בדבריו

 לדעת וא״כ האשה או העד ע״י לכל להתברר ויוכל שנתקדשה
 קבוע באמת והוי במקומו האיסור וניכר ידוע משוב הרמב״ן

 אין אבל אשה לי וקדש דצא הדין לענין זה כל מיהו .דאורייתא
 הפר״ח מיני׳ דמיירי חנויות בדין כלום מכריעין אלו הרמב״ן דברי

קבוע: הוי ולא אדם לשוס ניכר האיסור שאין

דהרמב״ן דפשיעא המשיג המורה דברי בעיקר הנה אך )□
 אלא כך הדבר אין .דאורייתא קבוע דהוי ס״ל 1
 שהביא ומה להפרמ״ג לי׳ מספקא וכן .טובא מלתא דמספקא

 לי׳ ק׳ למה כלל מסתברא לא חכמים גזרת אלא דאל״כ ראי׳
 המבואר לפי וכש״כ לעולם ויתעגנו שבעולם היתומות כל שיאסרו

 שאפי׳ ועוד להקל דרבנן וס' לחומרא רק הוי שע״ש דחזקת שם
 על ספק יש קטנות יתומות איסור לענין שליחותו שליח עשה אס

 וכן שמיאנו או שמתו אותן השליח קידש שמא האיסור מציאות
 .זת״ד קריבות לה שאין אשה קידש שמא הקרובות איסור לענין

 משוללים ודבריו כונתו לאור הוציא לא לשונו אריכות שאחר ובאמת
 דלהכי בר״ן שם כמובא הרמב״ן מ״ש דהיינו נ״ל ומ״מ .הבנה

 בחזקת שהם משום מותרות אביהן שמת קטנות היתומות כל
 לו והוקשה מספק אסורות היו פנויות חזקת לאו דאי משמע פנוי׳
 עשה לא שמא כי להקל דרבנן ס׳ א״כ דרבנן קבוע הוי דאי

 דהרמב״ן כלל מוכרח זה ואין .קידש לא זו ושמא שליחותו השליח
 שליח לחזקת חששו א״כ הנשים בכל שאסור כיון לו הוקשה שפיר

 כ״כ חכמים החמירו איך ולק״מ .זה בעבור לקבוע חשבוהו וגס
 וצריך בדיקה לענין קבוע הוי חמן של ואחד מצה של ציבורין בט'

 חכמים החמירו ערוה דבאיסור ובפרט דרבנן דהוי אף לרש״י לבדוק
 שמקשה ממה להוכיח כונתו ואס .רחוקות לחששות וחששו מאוד
 שבערוה דבר אין והא הקרובות נאמנין דאיך להרמב״ן הר״ן
 קשה ולא דרבנן ס׳ דהוי משום לומר רוצה וע״ז .משנים פחות

 ול״ק לרמב״ן ס״ל הכי דבאמת אימא א״כ מידי הר״ן קושיית
 גבי דס״ל הוכחה ליכא הרמב״ן מדברי עכ״פ עליו הר״ן קושיית

. דאורייתא: קבוע דהוי וקדש צא

 קכ״א( דף ד׳ )בית הרשב״א מדברי הביא לאשך )ל(
 דמפרש צ״ה( )גה״נ טבחא דההוא בעובדא

 מכאן ליקח המקולין כל אסור לצעורי אכוין לא דאי בתר׳ בלישכא
 ומקשה .איסורא דאתחזק משוס שם המוכרים הנכרים מן ולהבא

 הנמצא בשר אומר ר' דתני' מהא פריך ומאי פשיטא א״כ הרשב״א
 והא קאמר הקבוע מן אפי׳ דרבי סבר הוי וכי מותר נכרי ביד

 קבוע כל אמרי׳ דלא סבר מקשה דהאי די״ל כו׳ חנויות ט׳ מתני׳
 אבל כו׳ מוכרת דאחת דומי׳ טרפה ודאי שם כשיש אלא כמע״מ

 אלא אחר לנכרי מכר דלא דא״ל הא כי ברור איסור שם כשאין
 כלל קבוע איסור אמרי׳ לא האי כי בכל זו חתיכה לו שמכר לזה

 מיהא זה דלנכרי במקולין איסורא דאתחזק התם שאני לי׳ ואהדר
 ומזה ז״ל הרשב״א עכ״ל בקבוע זה איסור אתחזק וכבר מכר

יו״ד ח״א
 הרשב״א גם דאס וניכר ידוע בעי לא דהרשב״א המשיג הוכיח
 ע״כ אלא החנויות שאר לאסור שייך מה וניכר ידוע דבעינן סבר

 במ״ש גס הרשב״א כוונת עקם זה ומחמת .ניכר אינו האיסור דחנות
 ואני המקילים שהבינו כמי ולא וסייס וניכר ידוע מנויות ט׳ נס

 ובצדק דבריו הבין לא והוא הרשב״א דברי הבינו הס שבאמת אומר
 דבריו בסיום הרשב״א ומ״ש המקילים שהבינו כמו ולא סייס

 .מכר נכרי לאיזה וניכר דידוע משמע ?נכר״ מיהא זה ״דלנכרי
 הרשב״א שהעיד וכמו הבנה צריכים הרשב״א שדברי ובאמת

 הא שסובר הרשב״א דברי בכוונת- ונלע״ד .במ״ה שם ע״ז עצמו
 מן לקח דאס משוס היינו פירש או הקבוע מן לקח בין דמחלק
 בו החמירה ולכן ברור איסור דאתחזק במקום הספק הוי הקבוע

 אתחזק כאן אין בפי׳ אבל .רובא בתר אזלי׳ דלא זה בס' תורה
 ברור איסור אתחזק אס הנה ולפי״ז .רובא בתר דאזלי׳ איסור
 בתר אזלינן דלא ואמרי׳ לחומרא נמי בי׳ אזלי׳ הפרישה בענין
 הפרשה דאתחזיק כיון הקבוע מאיסור נפרשו כולן אלא רובא

 דחנות דכיון הרשב״א קאמר שפיר והשתא .הקבוע מהאיסור
 ה״נ הטבחים שבקביעות האיסור מן כפרשה וניכרת הידוע אחת

בתר אזלינן ולא מהאיסור שנפרשו החנויות לשאר לחוש יש
: הטבחים רוב

 מתום׳ כהפר״ח דלא ברור דעתי עניות לפי כ׳ עוד )ה(
 גבי פא.( וסנהדרין עא. בזבחים וכ״ה )יא: חולין

 משוס וכ׳ להחמיר רובא בתר אזלי׳ דלא בנשרפין שנתערבו נסקלין
 וידוע ניכר הוי לא והא להקל נפשות ום׳ דמי וכמע״מ קבוע דהוי

 עד דאמר לר״ש עט.( וסנהדרין מד: )ב״ק מהתוס׳ הקשה וכן
 שיאמר עד כותי ואחד ישראלים בט׳ קבוע שייך לא שיתכוין

 ניכר דאס ניכר האיסור דאין וע״כ מתכוין אני שם שעומד לאותו
 אלה קושיות באמת .כלל תערובת זה אין הרי א״כ ישראל שהוא
 שהבאנו מה עפ״י שפיר ליישב יש כי דעתו עניות לפי אלא אינם

 "ת דבריהם כאן להעתיק והנני תואר. הפרי בשם מהב״י למעלה
 לאודועי צריך דא וכגון ו׳. ס״ק ק״י ם' דבריו הס כך כי גוסס
 לא והרשב״א התום׳ לדעת בקבוע ידיעה דבעינן דאמרינן דהא

 דידע לפנינו במציאות דאיכא היכא כל אלא הלוקח שידע בעינן
 בסנהדרין דהתס נראה ולפי״ז עכ״ל דכו״ע אליבא כמחצה הוי לי׳

 נסקלין דנתערב ההיא דהנה לי׳ דידע לפנינו במציאות איכא
 ומשפט דין כל והרי לתערובת אפשר איך קצת תמוה בנשרפים

 המו״מ ואפי׳ הכל שכותבין הדיינין סופרי שני צ״ל מב״ד מחייבי
 שם שכותבין ובודאי )לד.( סנהדרין בברייתא כמ״ש הדיינין של

 להמציא יוכלו הפרטי' שט״י המעשה עניני ופרטי והעדים הנידון
 אחד מכל והחקירה הדרישה ע״י וא״כ להנדון. זכות איזה

 .המעשה ומקום העדים היו ומי ודין מעשה באיזה מהתערובת
 הכל כי דינו גמר היה ומה עונו היה מה אחד כל לדעת יוכלו

 רוצים אין עצמן שהנדונין צ״ל וע״כ .הדיינין מסופרי ככתב
 יבטל הזאת התערובת שע״י סוברים בעצמם המה כי דבר להגיד

 הדברים לברר ורוצים תשובה עושים היו אס אבל .עוכשם יקל או
 הגסקל הוא מי שידעו לפכיכו במציאות הרי וא״כ בידם הוא

 ישראלים ט׳ גבי זה דשייך ומכש״כ .קבוע שפיר זה והוי המעורב
דהוי הכותי הוא ומי הישראלים הס מי לברר דאפשר כותי ואחד

:גמור קבוע

 איכה שחוטה שכ׳ )כג.( הקומץ פ׳ מהתום׳ הקשה טלף )ן(
 זה באי וא״י ברה״ר דקביעי והיכא בכבלה. בטלה

 דאפשר היכא דמי כמע״מ קבוע דכל טהור ספיקו כגע מהן
 זו קושי׳ כי אמכם ואס כיכר דאיכו משמע מזה כוותי׳ למהוי
 האלו הקושיות כל כמו האחרוכיס בספרי כתובה אלא דילי׳ דלאו

 מ״מ האחרונים ספרי מכל שגבב מה הס .הפר״ח על שהק׳
 .מקומות בכמה התום׳ למ״ש וסותר .עצומה קושיא היא לכאורה

 כל דהנה לתרץ וכ׳ בזה שעמד ק״י ברסי׳ ב״מ בספר ראיתי והנה
 מכח אלא אינו האיסור שניכר בקבוע דבעינן סברת עיקר

 הו״ל הא לה משכחת היכא ברוב בטל ביבש יבש דא״כ קושייתם
 האיסורין דבכל לשונו והביא בר״ן פשוט התי׳ מבואר וכבר קבוע
 בטל ברובא דאדרבה קבוע מקרי לא ידוע ואין שמעורב כל ודאי



משנת שו״ת
 כינהו בע״ח התם אבל כקבוע לדונו אפשר אי שמתבטל וכיון

 דאינס דמכיון רק קבוע הו״ל בטלו דלא וכיון בטיל ולא ומשיבי
 התם אבל מדרבנן אלא הוי לא הקבוע גס מדרבנן כ״א בטלים

 הוי מדאורייתא בטל לא דמב״מ יהודה דר׳ אליבא דמיירי במנחות
 דמי ולא במקומו האיסור וניכר ידוע בעינן ולא מדאורייתא קבוע

 מב״מ דקיי״ל בטל היה ניכר היה לא אלו דהתס חנויות לתערובת
 יהיה וחיך .בטלה בשחוטה נבלה מ״מ לר״ח שס ואפי' בטל

 לפי״ז והנה .קבוע והוי בטל לא ואז וניכר ידוע בעינן ע״כ קבוע
 ע״ד לדחיות קושיות איזה כ׳ שוב .המשיג הרב קושיית לה אזדא

 באמת כי עליהם תשובתי את לא וגס פה העתקתים ולא .הפר״ח
 לא כמוהו אלך אפי' כי כאלה ממשיגים הגנה א״צ הפר״ח רבינו

 בכדי הבאתי הדין לגוף שנצרך מה רק חכמתו וזיו אורו ואפילו
:האחרונים גדולי מספרי קבין הם שהבאתי והשגותיו .הדין לברר

לשיטה חזקה ראי׳ להביא יש הנה הדין ולעיקר (1)
)כח.( דברכות מסוגיא וניכר ידוע דבעינן זו 1

 אני מה להם אמר בבה״מ לפניהם עמוני גר יהודה בא ביום בו
 ר״ג לי׳ אמר וכו׳ בקהל לבוא אתה אסור ר״ג לו אמר בקהל לבוא
 יהושע ר׳ א״ל ה׳ בקהל ומואבי עמוני יבוא לא נאמר כבר והלא

 אשור מלך סנחריב עלה כבר יושבים הם במקומן ומואב עמון וכי
 וק׳ .יעוי״ש כו׳ פריש מרובא דפריש וכל כו' האומות כל ובלבל

 לניחותא הדרא ומשני בשוק קדשה אימא )יב.( בנזיר אמרי' הא
 וכל קאמר ומאי בדוכתי׳ כקביע הוי פירש אפי׳ באדם א״כ

 בקבוע דבעינן צ״ל ע״כ אלא קבוע והא פריש מרובא דפריש
 אלא קבוע הוי לא דהכא וכיון וההיתר האיסור ידוע שיהיה
 אשה א״ל( )בד״ה שם ,שפירש" עפ״י ותי׳ .פריש ומרובא פירש

 כו׳ דקביעה והואיל פנימה כולך בת כבודה דכל ניידא דלא
 תמיד נייד להיות דרכו באיש אבל כן אמרי׳ באשה דוקא משמע

 דהתוס׳ שכ׳ יעוי״ש כו׳ לניחותא דהדר זה דבר כלל ל״א
 דכל שפי׳ במה עליו מתמה ואני .כן ס״ל לא דכתובות סופ״ק
 קאמר בגמ׳ הא לנימותא הדר דאמרינן אהא פנימה ב״מ כבודה

 לא אשה שם דקאמר אהא אלא לניחותא הדר דמסיק קודם הכי
 קביעות הוי לא שבבית הקביעות עיקר גס אס וא״כ ניידא.

 בכתובות מפורש דאמר מהא יקשה באיש לא אבל באשה אלא
 פי׳ דהכי צ״ל וע״כ . קבוע הו״ל לגבייהו איהי אזלא דקא )טו.(
 כיון דקשה משום פנימה מלך בת כבודה כל דבעי רש״י וכונת
 ב׳( )אות למעלה כמ״ש ושריא קבוע ספק הוי בשוקא קדשה דשמא
 אין וע״כ פנימה ב״מ כבודה דכל רש״י פי' וע״כ הרשב״א בשם
 הא בנזיר שם רש״י פי' ומה״ט בשוק. קדשה שמא למוש

 אותה דמצא היכא כלומר וקדיש אשכח בשוקא אימור דמקשה
 על קאי דלא משמע כו׳ קביעא דלא לקדשה שיכול לומר לנו היה

 שהם סברותיו ויתר .בשוק לקדשה יכול שהבעל אלא השליח
 סברותיו על וכברהשגתי להם אחראין אנו אין דנפשי׳ מסברא חילוקים
 דבריו שבארתי כנה לפי הרמב״ן על לק״מ ובלא״ה אמר במקום
 איסור. בשאר כמו כאן נאמנת דהאשה שסובר לשיטתו בע״ה

 היא שאותה מפני לו שמותרת לומר נאמנת המקודשת גס א״כ
 דס״ל הרמב״ן מדברי כנוכרח שאין וגס מקרובותי' ולא שקידש

 סי׳ הפ״מ כדברי נ״ל דינא ולענין .כנ״ל דאורייתא קבוע דהוי
הוי דלא הפר״ח כדעת י״ל דבהפ״מ י״ד ס״ק דעת בשפתי ק״י

:מדרבנן קבוע הוי ומ״מ .דאורייתא קבוע

 עליו גם טפל ואשר החו״ד לדברי בע״ה נבוא ועתה וה(
 אלו הנה .וסברא טעם בלי התפלות השגותיו

 ואח״כ אחד במקום בהמות ג׳ נשחטו שאם ה' בס״ק דבריו
 והיינו .כפירש הוי שבמקולין אותה במקולין אחת בהמה נלקח
 שנולד וקודם הריאות ערבו ומיד בהמות ג׳ שנשחטו באופן דוקא

 מותרת טרפה ריאה נמצא ואח״כ מקום מאותו פירשו הספק
 מקום נקרא הריאות תערובות דמקוס דפריש כל מטעם

 אבל .הקביעות ממקום פירש נקרא זה ממקום וכשפי׳ הקביעות
 מקודם שהיו אך בתים לג' שנחלקו אחר התערובות נולד אס

 המשיג השיג וע״ז .יעוי״ש זת״ד פירש נקרא לא אחד במקום
 עניים( מתנות מהל׳ )פ״ד המל״מ שהביא מהמרדכי והקשה הנ״ל

עז ל״ר ר״א
 ברוך לר׳ משולם ר׳ שהקשה הנמלים בחורי הנמצאים בזרעים
 לו ותי׳ הוא דבע״ב דקמה דרובא רובא בתר אזלי׳ לא דאמאי
 הי׳ שכאן המל״מ ופי׳ כו׳ דמי כמע״מ קבוע דכל א׳ בתירוץ
 קבוע הו״ל וא״כ עניים של וציבור בעה״ב של צבורים קבועים

 קיי״ל דהא בתמי׳ המל״מ מסיק ומ״מ האיסור מקום שניכר כיון
 ליישב ורוצה פי׳ הו״ל הנמלים בחורי וה״נ הרוב אחר הלך בנמצא
 ודרך עניים של גס שס לכתחלה שהונח דכיון המל״מ קושיית
 וחשוב לכך הונח לכתחלה הרי נמלים חורי שיש ידוע השדות
 ובן ק״ו של ובנו בק״ו והרעיש .מתערב שאח״כ ואעפ״י קבוע

 אך ולענ״ד .לעצמו מובדל כאו״א של הבשר שלעולם לנ״ד בנו
 קדים ושדופת הצנומה כ׳ רק המל״מ קושיית על תי׳ דרך כ׳ שלא

 מה כמו להתפרש שעומד שכיון המרדכי שכוונת פשוט לדבר
 שהרי תימא דברי אלא זה אין מ״מ כקבוע הו״ל הנננליס שבחורי
 הרוב אחר והלך פירש הוי גוי ביד נמצא דגם מבואר )צה.( בחולין

 הכשרות שבחנותס מה למכור עומדים החנויות בעלי ג״כ התם והרי
 )ד״ה בתום׳ ועיי״ש הלוקח ביד בנמצא פי׳ חשוב ואפ״ה והטרפות

 עכבר ואתי כו' צבורין תשע דפסחיס מסוגי׳ שהקשו כו'( הכא
 מן שלקח שראינו ותירצו עכו״ס ביד מנמצא דמ״ש כו' ושקל

 נמלים מחורי ומ״ש .קבוע הוי לא ראינו לא דאי משמע הציבורין
 לא זו שסברא ראיתי שוב .היא כלום לאו שסברתו ודאי אלא הנ״ל

 את ושינה אדם בינת מספר דברים שלקח אס כי הוציא מליבי'
 מ״ש על ט׳ סי׳ הקבוע בשער הב״א מ״ש זה כי לרוע טעמם

 וטבחי מקולין שם דתניא הא רש״י דלפי' צה. לחולין בחי׳ הרשב״א
 .קאמר במקילין בנמצא מותר נכרי ביד הנמצא בשר ישראל
 אסור במקולין אבל למקולין חוץ דוקא דאדרבה הרשב״א ומסיק
 אותו ראה אפי׳ אלא עוד ולא בקבוע הספק לנו נולד דהא משום

 בפסחים ומ״ש עכ״ל בפסחים וכדמוכח אסור המקולין מן יוצא
 דנ״ל אדם בינת בעל כ׳ וע״ז בתום׳ וכמ״ש צבורין ט׳ ההיא היינו
 לטלטל דרך דכן כיון דס״ל במקולין אלא רשב״א פליג לא כאן דעד

 למקום ממקום אותו שמוציאין הלוקחין ע״י המקולין בכל הבשר
 בכך דרכו וא״כ לטבח אותו ומחזיר רזה אס היא השמנה לראות
 הרשב״א דברי לפי דהיינו דבזה עוד שם וכ׳ המקולין בכל לטלטל

 דהו״ל שהקשה נמלים בחורי מתנ״ע בהל׳ המל״מ קושיית י״ל אלו
 שיש השדות כל דדרך כיון פירש הוי לא דזה די״ל פירש
 לחורי הב״א למד דלא מבואר כן ואס נמלים חורי בהן

 מן בשיוצא או גופן במקולים אלא עכו״ם ביד מנמצא נמלים
 אלא הוי לא ומ״מ .בפנינו הקביעות ממקום פירש דהוי המקולין
 להם קרוב או גופן בהחנויות אס הקביעות דשס עצמם במקולין

 ומחוץ לחוץ ממקולין הבשר שם שמטלטלין המקולין בחצר כמו
 הבית מן בפי׳ הכא אבל .נמלים בחורי הוא וכן המקולין לתוך

 לשם להוציאם שדרך אך הבהמות בעלי לבית או לחנויות המטבחים
פירש אלא קביעות זה ואין המקולין עם א׳ מקום אינם מ״מ

פשוט: וזה הקביעות ממקום

 את להתיר דא״א פריש מרובא כאן שייך דלא למ״ש >ט(
 נשגבה ראי׳ לזה והביא אזל להיכא דאיסורא כולם

 מטעם הוא דס״ס להרשב״א דס״ל .דעתו לפי בצורה כחומה
 ואפ״ה מרובא עדיך דס״ם דפ״פ בסוגי׳ בכתובות ולהתום׳ רובא

 שנה וכט.( )כז. נדה בתום' כמ״ש אהדדי דסתר היכא ס״ס ל״א
 סותר הוא יהיה לקולא יהיה ואס באדם הוא הס' דהתס הרבה בזה

.דסתרי לתרתי לחוש דאין ויותר אנשים בשני הכא משא״כ
 בס' כמ״ש בלא״ה קשה הנ״ל דנדה התום׳ דברי על והנה
 וא' טמא א׳ שבילין דשני מהא ס״ב( סי׳ הספיקות )שער יצחק בית

 ושנה הזה ואס דטהורות טהרות ועשה מהס בא׳ הלך שאס טהור
 כאן גס דהרי ג״כ דמטהרין טהרות ועשה בשני הלך ואח״כ וטבל
 טמא זה טהור זה אס דבאמת טהרות השני מאלו א״ע הס׳ סותר
 שבילין שני מ״ג( דטהרות )בפ״ה שנינו כך דהנה נ״ל זה וליישב

 וטבל ושנה הזה ונאכלו טהרות ועשה בא' הלך טהור וא׳ טמא א׳
 אלו קיימות אס טהורות אלו הרי טהרות ועשה בשני הלך טהור

 הטומאה אבות מהל׳ בפי״ט כ׳ המל״מ והנה .כו' תלויות ואלו
 לא אפי׳ מדאורייתא אבל מדרבנן היינו נאכלו דוקא דבעינן דהא

 דתוס׳ כה לההיא זה בי; לחלק יש המל״מ לדעת דאפי' ונ״ל . טהורות נאכלו
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 בראשונה שהנך בעת דטהרות במתני' הנא דבשלמא דנדה דתום׳
 שעדיין השני השביל על ספק שום לפנינו היה לא טהרות ועשה

 נמשך אי; הטהרות שטהרו ובהוראה טהרות עשה ולא הלך לא
 אותה נטהר אס הנא משא״כ השניים טהרות העשיית טהרת
 היה זנר ושמא כלום הולידה לא שמא הס״ס מהמת ז׳ לאחר
 שנוא וס' נקבה בם׳ היא אס מ' לאחר היא מה הספק גס נמשך

 זה ס׳ נולד כבר כי זכר בם' גס שהיא או .כלוס ילדה לא
 וא״כ .השני הספק השתא נולד שלא דטהרות בההיא משא״כ

 נדחה ובזה .דסתרי תרתי כלל שייך לח זה אחר זה בפי׳ הכא
 ס״ק הכו״פ )שהביא נועם דרכי בעל של סברתו לחזק מ״ש ג״כ
 קודם בלקחו גס אסורים האחרונים דשנים ט״ז( סי׳ והנוב״י י״א

 ומ״ש בזה להאריך וחין אזל להיכן דאיסורא משוס הס׳ שנולד
 התיר שלא ק״י סוסי׳ בב״י המובא לרמב״ן המיוחסות מחשו׳ ראי׳

 כבשים ב׳ העכו״ס שלקח אעפ״י ישראל ביד שנשאר הכבש מקצת
 פריש לרובא חיסורא אמרי׳ דלא הרי הספק שנולד קודם וחצי

 מונח הנ״ל הרמב״ן מתשו׳ דאדרבה שח הוא מה ידעתי לא
 לאנול דא״א משום הלח שם הרמב״ן אמר דלא מדבריו ההיפוך

 הנל מותר היה בלא״ה אבל )עד.( בזבחים ר״א כמו שנים שנים
 הוא שנים דבעי והא אזל להיכא איסורא סברתו ל״א אלמא באכילה

 החיסור את חולין אנו דאם ז׳ סעיף ק״י בסי׳ המפורש הדין
 הראשון הקביעות במקום הנשאר השאר את ומתירים בהנפרש

 לגמרי אמר ענין הוא ונ״ד שנים שנים שיאכל בעינן
:כולס שנפרשו

 נתבונן השגותיו כל את דמיע בע״ה אשר לאחרי )י(
 ס״ק ק״י )סי׳ כ׳ הפר״ח הנה .הדין בעיקר

 במקומו קבוע האיסור נשאר בין מיקרי דקבוע דע וז״ל כ״ח(
 וכמ״ש אחר במקום ונקבע הקביעות כל שנעקר ובין הראשון
 משם יצאו ולא מחרת לחצר פריש דאי דיומא בפ״ב התום׳

 דהאומר מנזיר ראי׳ ועוד כו׳ אחרת חצר לי מה זו מצר לי מה
 .שבעולם הנשים בכל מסור סתם אשה לי וקדש צא לשלוחו

 לניחותא דהדרא אשה שאני ומשנינן סתומה מקן ופרכינן
 וחזרו נתפזרו ואס .כו׳ קבוע לה הוי לבית׳ דעיילא ופירש״י

 .בקיצור עכ״ל לאסור מוזרי; חין שוב שהותרו דכיון מותרין והוקבעו
 בודאי עכו״ס שמקצת ידוע ואס בהג״ה הרמ״א כ׳ קי״ד ובסי׳
 רובא בתר אזלי׳ יין בו נותנין אין בודאי ומקצתן יין בו נותנין

 דנל בבתיהם מהן לקנות אסור אבל פריש מרובא דפריש דכל
 שפי' דאעפ״י שלהם בחנויות וה״ה הפר״ח וכ׳ דמי כמע״מ קבוע

 אלא פריש מיקרי ולא . והוקבע חזר מ״מ לחנות להוליכו הבית מן
 ס״ק ק״י סי' ועי׳ למכור בשוק שמסבביס העכו״ס מן כשקונה

 מ״מ בבתיהם נעשה דהתערובת אף הרי ז״ל פר״ח עכ״ל כ״ח
 מן שפי' אף בנ״ד ה״נ וא״כ .ונקבעו חזרו לחנויות פירשו אס

 לפי״ד קבוע יחשב לא ואמחי בחנויות ונקבעו חזרו מ״מ הבאינע
 בידוע אלא קבוע הוי לא דלדידי׳ אזיל לשי׳ דהפר״ח ונ״ל .הפר״ח

 .הוי לא דרבנן קבוע מפי׳ ניכר כשאין חבל במקומו החיסור וניכר
 נמי דהיינו צ״ל אחר בכנקוס ונקבע הקביעות נעקר אס וא״כ

 הקבוע אס באמת לי מה קבוע הוי וא״כ במקומו החיסור שהוכר
 מ״ש לפי״ז לי דקשי׳ אלא .אחר במקום או הראשון במקום

 מוזרין אין שוב שהותרו דכיון מותרין ונקבעו וחזרו בנתפזרו
 וההיתר בפ״ע ניכר שהאיסור באופן אח״כ הוקבעו וחס לאיסור

 הוי עכשיו הלא לא חו תחלה נתפזרו אס לי מה א״כ בפ״ע ניכר
 קאי ק״י בסי׳ הפר״ח בחמת הנה אך דאורייתא קבוע ודאי

 דברים וכדומה להתכבד הראויה חתיכה דהיינו דרבנן אקבוע
 וחזרו הקביעות כל נעקר ואס .מותרים ממילא פי׳ שאס חשובים
 לח והותרו תחלה נתפזרו אס אבל להס קבוע דין הרי והוקבעו

 חבל משוב דדבר קביעות משוס לאסור ונקבעו שחזרו מה מהני
 דדבר קביעות התס שייך דלא נכריס של כבשים גבי קי״ד בסי'

 דהקביעות ע״כ .בס׳ דבטל בשאנ״מ יי״נ כדין בס׳ דבטל משוב
 דאס הפר״ח ע״ז כתב שפיר וא״כ , ניכר שהאיסור משוס הוא

 שכ׳ קצת הלשון קשה ומ״מ .קבוע נמי הוי לחנויות נתפזרו
 כו׳ בחנויות וה״ה מבתיהן לקנות שמסור בשו״ע אמ״ש הפר״ח

 כיון ממ״נ וק׳ לכתחלה. לקנות האיסור על דקאי דמשמע

 ההיתר ומן דאסור פשיטח האיסור מן א״כ וניכר קבוע דהאיסור
 ומה ההיתר מהו ידע 1־^ דמיירי י״ל מיהו . דמותר פשיטא

 מ״מ להתברר שא״א ואף יודע העולם בסוף דא׳ רק האיסור הוא
 א״א שאפי׳ דסבר למאן אלא יתכן לח זה ומ״מ קבוע הוי

 שער יצמק בבית כמובא הכו״פ דעת )וזו קבוע הוי להתברר
 בשם מ״ש לפי אבל בסופו( השער בפתח ג״כ ועי׳ ב' ס׳ הקבוע

 להתברר אפשר א״כ אלא בעולס לא׳ ידוע מהני דלא תואר הפרי
 כל האיסורים דבכל שאסור דבכה״ג פשיטא מ״כ לפנינו גס

:כלל ס׳ איע לברר שאפשר

 שפי׳ י״ד( ס״ק קי״ד ׳,)ם בט״ז ראיתי באמת אך )יא(
 מינין ג׳ שיש כאן דמיירי ע״כ וז״ל הרמ״א דברי 1

 מי ועל סתס הס ג' מערבי; אין ודאי שני מערבין ודאי אחד
 מיירי ובזה עכ״ל רובא בתר ניזיל אי מיירי קא הסתם מן שקונה

 שמוכרות חנויות ויש מיני; הג׳ נ״כ בחנויות שנקבעו הפר״ח גס
 .מעורב אינו ודאי שמוכרות מנויות ויש יי״נ ודאי שמעורב ממה

 ממין הס אס מסופקים אנו מנויות אלו ועל סתס חנויות ויש
 קבוע דהוי ואמרי׳ .שמערבי; מהמיעוט או מערבין שאין הרוב

 בזה לי ומה וניכר ידוע לפנינו איסור דיש כיון מחצה על וכממצה
 על הפר״ח מדברי קושי׳ שוס אין וא״כ .חנויות או בתים בי;

 דכשהן ונהי ניכר קבוע שוס אין המו״ד דבדין החו״ד נדון
 התערובות נעשה הי׳ אלו הייע כנ״ל מדרבנן קבוע חשוב במקומן
 זה בנדון אבל כנ״ל בטל ולא מיוחדים במקומות שהם מטעס בחנויות
.כפירשו דהוי י״ל שפיר לחנויות ונתפזרו בבאינע התערובות שנעשה

:המו״ד סברת לדחות מקום שוס ואין

ג סימן
 האיסור שיהא דבעינן דאורייתא קבוע בדין
 אם .הקודם בסי' כמבואר במקומו ניכר
 קבוע עדיין חשוב אי מהו ונשכח ידוע היה

:לא או

 הקביעות ניכר אין ושוב שנשכח דאמר פשוט הדין לכאורה יא(
 נתבטלה עכ״פ עכשיו קבוע תחלה שהי׳ בכך מה

 שנתערבה ]להתכבד[ הראוי' בחתיכה עצמך והנע הקביעות
 היא אס ממ״נ מותרת חתיכה שאותה אחת חתיכה ונחתכה ברוב

 הרי ז׳ סעיף ק״א סי׳ בשו״ע כמ״ש מותרות כולן אף איסור של
 ואזלי׳ שפיר בטלה מעכשיו להתכבד ראויה ואינה דנמתכה מכיון
 שנשכח כיון דחנויות בקבוע כמו קבוע בשאר וה״נ השתא בתר
 נ״ל העיון אחרי אך דבטל. האיסור איזה מהשתא נודע ונא

 היה רב אמר ר״י אמר )יז:( בכריתות דהנה .כך הדבר שאי;
 מהן אמת אכל שומן של ואמת חלב של אמת חתיכות ב׳ לפניו
 שומן של ס׳ חלב של ס' אחת התיכה חייב אכל מהן איזהו וא״י

 אחת ועשה קרא דאמר דרב טעמא מה רבא אמר פטור ואכלה
 מ״ט זירא א״ר ושס כו׳ בשתים שישגוג עד בשגגה ה׳ מצות מכל
 אי אמת חתיכה איסורו לברר אפשר מתיכות שתי דקסבר דרב

 קסבר דרב טעמא מאי נחמן ר׳ אמר כו׳ איסורו לברר אפשר
 מאי איסורא איקבע לא אמת חתיכה איסורי׳ אקבע חתיכות שתי

 כגון מ״ב איסורי׳ לברר אפשר לשאי איסורי׳ אקבע בין איכא
 עכו״ס ובא שומן של ואמת חלב של אחת מתיכות ב' לפניו שהיה
 מצוות ליכא לרבח השני׳ את ואכל ישראל ובא הראשונה את ואכל

 איקבע לר״נ איסורי׳ לברר אפשר אי לר״ז ישראל דאכל בעידנא
 דפשיטלי׳לנמ׳ אלמא מעיקרא. איסורי' איקבע ופירש״י איסורי׳

 מ״מ הקביעות נסתלק דהשתא אף איסורי׳ איקבע דמתמלה דכיון
 דקאמר )פד:( ביומא הסוני׳ יתבאר ובזה .איקבע דאיקבע כיון
 לפרש נראה התום׳ וכ׳ מקצתייהו דפריש הא טלהו דפריש הא ל״ק

 עד בהם נשאר ולא משם גס ויצאו אחרת למצר כולהו דפריש
אין הא ואמאי קבוע חשוב ובכה״ג כו׳ מפולת עליו שנפלה אחד



ר״א משנת ש״ת
 כיון ע״כ אלא אחד אלא נשאר שלא כיון קביעות השתא כאן

 נשאר דא׳ כיון בכך הקביעות נתבעל לא איקבעו דמתחלה
 דנשכח רק במקומם כולן אם כש״כ וא״כ הקביעות במקום

:בכך הקביעות נתבעל דלא הוא ואיזה האיסור מקום

 הראוי' בחתיכה מהתם מ״ש מאוד קשה הנה ולפי״ז )ב(
 נתבטל להתבטל וראוי׳ נחתכה שאס להתכבד

 דראוי׳ כיון יתבטל לא אמאי האיסור ניכר ולא שכח באס וה״נ
 בשם ב׳ ׳,בס למעלה שהבאנו דאך ונראה .להתבטל השתא
 הוא מתבטל שאינו ואיסור בביטול תלי דקבוע מאיר הבית

 כו׳ דוארב קמ״ל מאי דא״כ כן לומר תמוה מ״מ קבוע ממילא
 שני דבאמת צ״ל וע״כ .אסור מתבטל שאינו דדבר דפשיטא

 באו״ה ואם היתר כולו שנתהפך הוא ביטול דענין הס עניניס
 והיינו אסורה התערובת אז נתבטל וכשלא ביחד כולן לאוכלן שרי

 י״ל עצמה בפני אחת כל לאכול מ״מ אבל ביחד כולן לאכול
 דלא בקבוע התורה וחדשה רובא. בתר דאזלי׳ פריש דמרובא

 שלא בין כלל לחלק אין ביטול לענין והנה . רובא בתר אזלינן
 דמתבטל ונשכח ניכר שהיה ובין מעולם האיסור ניכר היה

 ניכר אינו עכשיו הנה מתחלה ניכר שהיה בכך ומה שפיר
 דאם כנ״ל חילוק יש ודאי קבוע לענין אבל . ממש להיתר ונתהפך
 שהוא זמן כל הקביעות ממנו מתבטל אינו שוב מעיקרא איקבע
 חתיכה דגבי בע״ה הכל א״ש הנה והשתא .כנ״ל הקביעות במקום
 לאסור אין להתבטל עכשיו וראויה שנחתכה להתכבד הראוי'
 להיות ומתהפכת מתבטלת שהשתא כיון קבוע מתחלה שהיה משוס
 דאינה כיון בנבלה שנתערבה בשחוטה במנחות שם אבל .היתר

 דנשתכחה חך ל״ב במינו דמין בכה״ג דא״ל יהודה לר׳ מתבטלת
 חתיכה איזה ניכר היה דמעיקרא כיון מ״מ הנבלה היא איזה

 דאין כיון רובא בתר אזלי׳ ולא הקביעות בטלה לא נתערבה
 ניכר היה אס מנויות לענין הנה והשתא ביטול. תורת בה

 בה היה לא אז ביטול דין לה הי' שאס ונשכח הטרפה החנות
 ודאי דמדרבנן מכיון אבל נתבטלה שנשכח דמיד כיון קבוע דין
 לכן החשובים מדברים נרע לא עכ״פ דהא ביטול דין בה שייך לא
:הטרפה היא איזה שנשכח לאחר אך בה יש קבוע דין גס

טו תשובה
 יהודים ואין יהודים רבים מאנשים המשותפת באנק בנידון
 מקבלים ונס . להמשותפיס הוא ההלואות ועיקר י

 השותפים זולת אחרים מאנשים )אוקלאדען( בהלואה מעות
 הבאנק של שהרבית אך רבית לענין הוא איך קצוב פ״צ על

 ועשויה המדינות בכל כמוסכם להלוה גס גמורה טובה היא
 בחנם לזה זה מלוויס ישראל מ״מ יר״ה הממשלה נימוס ע״פ

:רבית שוס בלא

 ויש רבא עיונא בע״ה צריך זה דין לבאר תשובה )א(
 מה הא׳ רבית חשש לענין חלוקות ב׳ בזה

 שיש פ״צ על הנ״ל( )אוקלאדען ההלואות מקבלת שהבאנק
 האוקלאדען ובעלי .הבאנק בעלי דהיינו ברבית לווים משוס בזה
 מעות מניחים שהמשותפיס הוא והב' . ברבית מלוי הס

 להשותפים נחלק והריוח פ״צ על מלויס הבאנק וממוני בקאססע
 מבעלי א׳ לכל בזה יש והרי שהכניס המעות ערך כפי לכ״א

 יש הא' החשש לענין והנה . ברבית ולוה מלוה משוס הבאנק
 ברמ״א הובא רש״י תשו' בשס המרדכי מ״ש עפ״י להתירא לדה

 לחברו לומר לישראל דמותר י״א ט״ז( סעי׳ ק״ס )סי' להלכה
 אח״כ ומותר ברבית ישראל מפלוני לי'מעות והלוה לך ישראל

 רבית אלא תורה אסרה דלא לו להביאו לשליח הרבית לתת
 דהאי איסור שוס עושה אינו והשליח למלוה לוה מיד הבאה
 שליח אין כמותו אדם של ששלוחו משוס ואי הוא דידי׳ לאו רבית
באילן ונתלה כ״כ טועה שתלמיד כ׳ והב״י כו׳ עברה לדבר

$

עה
 ומהרי״ק כב״י ס״ל והט״ז והלבוש רש״י דברי מתרץ ובד״מ גדול
 אמנם הדברים תוכן זהו .כרמ״א ס״ל וב״ח זאב ובנימין וש״ך

: בע״ה בזה להאריך יש הדברים לברר

 בשם הרמ״א שכ׳ זה דין על הרבה הקשה הט״ז הנה )ב(
 כאן יש ממילא שלוחו אינו דאס דממ״נ .א׳ רש״י

 כלוה והוי ולוה כמלוה הוי השליח עם דהמשלח עברות ב׳
 ישראל כמו להמשלה ברבית ומלוה וחוזר ברבית המלוה מן

 העכו״ס בשליחות אחר לישראל ומלוה עכו״ס מעות לו שיש
 עברה אין דאס .ב׳ .לעכו״ס שלימות שאין כיון שאסור
 ההלואה בלוקח האיסור הוא מה השליח שנותן הרבית בנתינת
 ממשנה ע״ז וקשה שליח ע״י הרבית ושולח המלוה מן בעצמו

 הי׳ דאמרי׳ ומאוחרת מוקדמת רבית גבי א״נ בסוך מפורשת
 לית; דאסור מחברו הנאה ממודר דמ״ש קשה .ג' .כו' משלח

 היכי אמרי' דיתמי זוזי גבי בא״נ דאמרי׳ ועוד שלוחו ע״י לו
 המלוה ליד המקבל מיד הרבית בא לא התם והא כו׳ עבדינן

 זה בסי' בב״י מבואר וכן . ברבית אסור ואפ״ה היתומים שהם
 אלא לעצמו שיעכב לאפטרופוס נתן שלא לפי וז״ל רשב״א בפס

 דחטא סרסורא הוא והאפטרופוס המעות לבעל או להאלמנה יתן
 דכיון לדעתו הענין שעיקר הב' קושי׳ בישוב כ׳ המל״מ והנה

 ואפי׳ ההלואה בשכר הלוה מן המלוה יהנה שלא אסרה שהתורה
 מ״מ לד״ע שליח דאין דאך אסור מ״מ שליח ע״י הרבית שלה
 הרבית שלח ואפי׳ ההלואה בשכר הלוה מן המלוה נהנה הרי
 למלוה לוה מנכסי באו שהרי אסור בעלמא קוך וע״י נכרי ע״י

 הט״ז שהביא הנאה מודר מדין לזה ראי׳ והביא ההלואה בשכר
 לי׳ דחשבינן שליח ע״י בלוה שלד״ע אין דאמרי' והכא בקושיתו

 לקח לא והוא לוה של שלוחו דאינו כיו; לעצמו לוה השליח כאלו
 הוא האמת אבל למשלחו היתה שההלואה בחושבו אלא ברבית

 אינו והמשלח למשלח אותן ומלוה וחוזר הלוה הוא שהשליח
 היתר שזה לשלוחו שהלוה למי אלא לו שהלוה למי הרבית נותן

 זוזי ד׳ הילך לחברי' למימר לאינש לי׳ שרי וכדאמרי' גמור
 לוה מיד הבאה רבית אלא תורה אסרה לא זוזא לפלני׳ ואוזפי'
 עושה אינו הלוה שהוא אעפ״י הרבית נותן וכשהשליח למלוה

 תוכן זה רש״י וכמ״ש הוא דידי' לאו רבית דהאי איסור שוס
 כמו הט״ז קושיות בישוב הנקה׳יכ דעת וכן ז״ל המל״מ דברי

החו״ד: שהביא
 מיירי במאי דמ״נ זה דין לו תמוה שמאוד כ׳ והחרד )ג(

 הלוה שס השליח שמזכיר מיירי אי זה דין
 לקמן הש״ך כמ״ש בכך השליח נפטר הא ממנו הלוה הוא שפלוני

 אסור ודאי ובזה המלוה על החוב ואחריות ל״ר ס״ק קס״ט סי'
 ברבית מעות להלוות אפוטרופוס לעכו״ס שמינהו מישראל דמ״ש

 אין דלכו״ע אך הוא קצוצה דרבית הישראל על החוב ואחריות
 מאין לעכו״ם שליחות דאין ומ״ש מדאורייתא לעכו״ס שליחות

 מיד ההלואה שיהא ברבית בעינן דאטו תימא ועוד .לד״ע שליח
 בגיטין בשלמא שליחות בר אינו ע״י כשהוא מותר שיהי' ליד

 כלוס לאו קרקע מע״ג גיטך טלי דהא ליד מיד דבעינן וגירושין
 גיטך טלי כמו הוי שליחות בר אינו ע״י עושה אי מש״ה הוא

 קרקע ע״ג מעות הניח דאס כיון ברבית ,אבל קרקע מע״ג
 ב; שאינו מי ע״י וה״נ היא ר״ק דודאי קרקע מע״ג הלוה ונטלן

 בחברתא הדא מתורצות אלו קושיות דשני ולענ״ד כו' שליחות
 דגם כיון שליחות בעינן לא דברבית החו״ד כדברי ודאי זה דהנה
 הרא״ש בשם שהביא כמו ר״ק הוי הלוה ונוטל קרקע ע״ג במניח

 על עכו״ס אפטרופוס ומה״ט ברבית אסור נמי קוך ומעשה
 דהעכו״ס ואך הרבית מקבל דהישראל כיון אסור ישראל מעות

 לענין כ״ז מיהו קעביד בעלמא קוך מעשה אלא שלו שליח אינו
 הטעם דאמרי' לד״ע שליח אין לעני; אבל .עכו"ס שליחות

 מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי משוס )מ״ב:( בקדושין
 ולכן בעלמא קוך במעשה ג״כ שייך הטעם זה א״כ שומעיו

 דהוי כיון מ״מ קוך מעשה אלא גמור שליחות הוי לא אי אפי'
 הלוה בשליחות דלאו שפיר אמרי' ולכן השליחות מתבטל עברה

 וכדעת ההלואה בעני; שליחותי׳ דמבטלינן לוה לעצמו לוה
:והחו״ד המל״מ
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 המל״מ ע״ד ג' קושי' עוד הקשה החו״ד אמנם אך )ח

 הרבית לתת הרב מצריך אמאי דא״כ וכקוה״ב ׳
 שהוא כיון בעצמו הרבית ליתן עדיך יותר אדרבה השליח ע״י
 הגאון סברת בעיקר |הנה זאת ולבד . השליח רק ללוה נחשב לא

 אמרי' לד״ע שליח אין דמטעס כיון א׳ .לי תמיהא מל׳'מ בעל
 הוא יוגה נתכוין לדידי' לא המעות שבעל $ לעצמו שהלוה

 שהלוה אך שליח ע״י רבית בשולח נימא ה״נ א״כ נתכוין לכך לא
 ונותן חוזר והוא מתנה השליח ביד המעות שנעשו לוה בעצמו
 למפרך איכא נמי התם הרי .השליח להו קני במאי וכ״ת .למלוה
 מהדי אמרי׳לאנן אלא בהלואה אלו מעות השליח קני במאי

 שיתנם עד השליח ביד בהלואה לשעה שיהי׳ להמלוה לי׳ דניחא
 לד״ע שליח דאין מכיון נמי אי רבית באיסור יהי׳ שלא בכדי ללוה

 נעשו שליחות דאין כיון ה״נ בידו הלואה המעות נעשו ממילא
 יהי׳ שלא במתנה שיקנם ללוה לי׳ דנימא או בידו גזל המעות
 למודר רבית איסור שמדמה מה לי קשה .ב׳ .רבית באיסור

 ההלואה בשכר לוה מנכסי להנות למלוה דאסור ודעתו הנאה
 אלא דאורייתא איסור דאין דוכתי בכמה בגמ׳ פשוע דהנה
 אע״ג א״ר אלא זה אין קצץ כלא אבל ההלואה עבור בקצ׳ך

 שאילו כל ס״ב:( )ב״מ וכדאמרי׳ רבית לשם כוונו דשניהם
 פסקו שלא כל א״כ בר״ק נינהו ומאי כו' מוציאין בדיניהן

 מוציאין דאין כיו; מ״מ שנתכוונו אך בדיבור ההלואה בראשית
 שקצץ מה העיקר הכא וא״כ .דאורייתא רבית הוי לא בדיניהם
 הוא כלום לאו וקציצתו לד״ע שליחות אין אמרי' ושפיר הרבית

 בעצמו הלוה דאין כיון ליכא דרבנן איסורא אפי׳ דבזה וי״ל
:הרבית בעצמו לו נותן ואינו ההלואה מקבל

 והמל״מ הש״ך רבינו דברי ליישב לבי אל נתתי אמנם אך )ה(
 דברים הם כי שהקשינו מה בכל עעו לא דודאי 1

 סברתם ונראה .ז״ל הגדולים המאורות בזה יעעו ואיך פשוטים
 אפשר שאי דברים יש מ״מ שליחותו ובטל לד״ע שליח דאין דאך

 מ״מ לד״ע שליח דאין דאך בהקפה כמו השליחות שתתבטל
 ונתינת ההלואה כל עושה באס והשתא .בע״כ היא הקפה הקפתו
 הלוה בשביל שהוא למלוה אומר שהשליח אך שליח ע״י הרבית

 דל לד״ע שליח דאין כיון מ״מ .הלוה בשם הרבית לו נותן וכן
 חשבי' ולכן מהשליחות כלום אמר לא כאלו והוי אמירתו מהכא

 לי׳ דיינינן הלוה של שהוא מאחר והרבית לעצמו כלוה לי׳
 זה ואין לשליח שלוה ההלואה בשביל רבית למלוה נותן שהלוה
 שליח ע״י הרבית כשנותן זה וכל .למלוה לוה מיד הבאה רבית

 עצמו בשביל לו נותן הרי למלוה הרבית בעצמו כשנותן אבל
 כשביל ולא כשבילו לוה שהוא למלוה שאמר השליח דברי ומקיים

 בע״כ הא לד״ע שליח אין דאמרי׳ מה בזה מהני ומאי .עצמו
 בעצמו ומראה שליחותו מקיים עצמו שהלוה כיון שליח נעשה
 בזה ומיושב הקפה כמו בע״כ נעשה והשליחות שליח אותו שעשה
 דבריהם בפי׳ שנתקשינו ומה .חו״ד בעל הגאון של ג' הקושי'

 והוי בטלה דהשליחות אמרי' שפיר דהכא דס״ל ליישב יש נמי
 ביד הרבית ושולח בעצמו בלוה אבל השליח ביד הלואה המעות

 דהא בידו מתנה דהוי ולומר השליחות לבטל שייך לא שליח
 בע״כ והוי גזל הוי לא וכן .מתנה הוי ואיך למלוה למוסרם צריך
 כוונת אין הנאה למודר זה שדימו ומה הקפה כמו לד״ע שליח

 כיון אלא קצן בעינן דהא למודר לגמרי דומה שהוא המל״מ
 ליד הרבית מעות באו איך לנו איכפת לא הקציצה דנעשה
 דמ״מ בעלמא קוך אפי׳ או שליח ע״י או עצמו ע״י אס המלוה
 שיבואו אופן בכל ברבית הקצובים ממעות ליהנות לו אסור

 לפי נכונים ומל״מ 'הש״ך ודברי . הנאה מודר כמו לידו
:בע״ה הנ״ל

 המלוה לשליח הלוה שליח בין חילוק אין הנה ןל£י״ץ )ן(
 המעות דנעשו אמרי' לד״ע שליה דאין מכיון אלא

 למלוה מלוה ניתן והרבית ללוה הלוה ואח״כ השליח ביד הלואה
 .למלוה לוה מיד באה שאינה רבית והוי השליח הלואת בעד

 בב״י שהובא הרשב״א מתשו׳ הט״ז קושיית יקשה אכתי אמנם
 שיתן כדי אלא לעצמו שיעכב נתן לאפטרופא לא שהלוה של

 הוא דחטאה סרסורא הזה ואפטרופא המעות לבעל או לאלמנה
 נעשה ההלואה דעיקר דאך שמעינן עכ״פ .השבון בתורת ואינו
 שליח דאין אך רבית משוס בזה יש מ״מ המלוה שליח ע״י

 שליח בין חילוק שיש הוא בזה רואה אני אשר אמנם .לד״ע
 שהשליח דחשבינן ונקה״כ המל״מ דלפמ״ש המלוה לשליח הלוה
 דנניד הלוה בשליח שייך זה דאין י״ל ללוה ומלוה הלוה הוא

 אלא בהלואה לו מוסרם הרי המעות לשליח המלוה כשמוסר
 דאין כיון אמרי׳ אנן אבל הלוה אצל בהלואה שהם חושב דהוא
 בשליח אבל .השליח ביד בהלואה המעות נמצאו לד״ע שליח

 המלוה שמעות הרשב״א מיני' דמיירי אפוטרפוס כמו המלוה
 אותם ילוה שאס נאמר תיתי מהיכי א״כ להלוותם בפקדון אצלו

 אצלו בהלואה כן לפני אחת שעה נעשה יהי' לישראל ברבית
 פקחן שהם ומכיון הלואה. להורת פקדון מתורת הוציאם ומי

 בעל לד״ע שליחותו נעשה הרי לישראל ברבית אותם מלוה והוא
 לשליח דמיא ולא וכנ״ל הקפה כמו והוי שלד״ע דאין אך כרחנו
 על נכרי מאפטרופוס המו״ד קושיות ג״כ מתורצת ובזה .הלוה

 המלוה שליח דמי דלא ברבית ממנו ללות שאסור ישראל מעות
הלוה: לשליח

 המל״מ בסברת שתהי מאיר בית בס׳ ג״כ ראיתי והנה )'(
 א״כ הלוה כשם למלוה השליח אמר אס דממ״נ

 עי״ז לשלם הוא משתעבד וכי לוה נעשה דהשליח נאמר איך
 .כמותו אדס של שלוחו עלי׳ לומר זו בהלואה שליחות שאין מפני

 בהם שיזכה ולא למשלחו להלות לידו המעות מסר מ״מ הא
 הלוה לא המלוה ואך עצמו על אחריות שוס קבל לא וגס לעצמו

 ליתן המלוה פקד אשר עשה והשליח המשלח אחריות על רק
 בזה שהאריך וטיי״ש לוה שם עליו ויבוא ישתעבד ומאין למשלח

 זו שיטה מ״מ המל״מ. סברת וליישב לדחוק יש שלפמ״ש ואך
 בפי' כתב והחו״ד והרמ״א. רש״י דעת בפי' מאוד דחוקה

 אבל המשלח שס הקרן על הזכיר שהשליח דמיירי הרמ״א דברי
 הרמ״א לשון במשמעות זה ואין .בעצמו לשלם נתחייב הרבית

 מה ועוד ברבית ישראל מפלוני מעות לי והלוה לך בסתם שכ'
 חילוק שיש דמשמע כו׳ המלוה שליח אס אבל רמ״א שסייס

 כלל; לחלק יתכן לא הח״ד פירוש ולפי לוה לשליח מלוה שליח בין
 הלוה דשליח ברמ״א דמשמע המל״מ לסברת גם קשה וזה

לשיטתם: אסור ודאי וזה שרי למלוה הלוה מן שטר עשה

 רש״י בדברי אחר פי׳ בע״ה הקלושה נלע״ד ולרץ )ך|(
 )מ״ב:( בקדושין רש״י מ״ש עפ״י והוא והרמ״א 1

 לדבר שליח חשוב שליח שאין דהיינו לד״ע שליח אין בפי'
 הנה ולפי״ז מאליו כעושה הוא הרי אלא שולחו שיתחייב עברה

 מאליו כעושה הרבית בנתינת השליח דהוי הנזכר רבית בדין
 אחר אדם ולקח מעות מחברו אחד לוה באס עצמך והגע
 בזה יש האס הלוה דעת בלא רבית למלוה ונתן הלוה מעות
 למלוה לוה מיד באה שאינה רבית ממש זה והרי רבית משוס

 לד״ע שליחות דאין כיון לו נתן לא וגס רבית לו קצץ לא שהלוה
 שליח ע״י בלוה שייך זה וכל .ונתן קצץ מעצמו השליח אלא
 ודאי אחר ע׳יי הרבית ושולח המלוה מן בעצמו לוה אם אבל

 כיון מ״מ מעצמו השליח עשה כאלו דמשבי׳ דנהי היא רבית
 הלוה מעות באו ואח״כ הרבית בעצמו קצך עצמו דהלוה כיון

 מ״מ לידו באו איך לן איכפת לא הרבית אותן בתורת למלוה
 בעברה השליחות דנעשה קצוצה רבית והוי הרבית עני[ נגמר
 שבין החילוק שפיר יתיישב מעתה .הקפה כמו כרחו בעל

 הלוה ע״ש למלוה שטר עשה אפי' לוה דבשליח למלוה לוה שליח
 הלוה את לחייב יכול ואין לד״ע שליח דאין כלום עשה לא

 בשליח אבל מעצמו עושה וכאלו שליחותו שבטל מאחר מדינא
 שהשטר בכך מה המלוה ע״ש שטר הלוה שעשה כיון המלוה

 גמור שטר בחזקת הוא השטר מ״מ הרי המלוה השליח ביד הוא
 מהרי״ק ע״ש הרמ״א כמ״ש ההלואה עיקר לי׳ עביד והשטר

 כמו כרחנו בעל קייס המעשה מ״מ לד״ע שליח דאין ואך
 המלוה שליח דדוקא מהרמ״א דמשמע נמי וניחא .וכנ״ל הקפה
 שליחות דאין דכיון משום והיינו שרי שטר בלא אבל אסור בשטר

לד״ע



משנת
 המלוה בשליחות ולא לו שהלוה מה מאליו עושה כאלו הר״ז לד״ע

 אח״כ וא״כ י המעות לבעל חייב והוא לו חייב הלוה ונעשה
 מיד הבאה חבית זה אין המלוה ליד לתתס הרבית הלוה כשנותן

 להלוותם המלוה דעת בלא כשעשה דדוקא בזה וי״ל למלוה לוה
 שלו מעות מלוה ממש דהוי י״ל לד״ע שליח דאין וכיון ברבית

 ודאי א״כ המלוה מדעת כשעשה אבל .באחריותן חייב והוא
 ונהי בכך נתרצה המלוה דהא המעות באחריות חייב דאינו
 המלוה נודעת דעשה כיון באחריות חייב אינו מ״מ שליח דאינו

 נעשה ובע״כ ברבית ללוה ממלוה הלואה זה הרי וא״כ .וברצונו
 אשה של באפערופא הרשב״א עעס וזהו הקפה כמו לד״ע שליח
 המלוה מדעת דעושה משום והיינו רבית איסור בזה דיש

:בס״ד הכל וניחא
 שיש הוא גם הרגיש דבריו שבסוף בחו״ד ראיתי שלב )ט(

 שכ׳ אלא מלוה. לשליח לוה שליח בין חילוק
 כאלו הוי לד״ע שליח דאין דכיון קצוצה רבית לענין החילוק

 ראי' יש ולכאורה .א״ר הוי ומ״מ כלום קציצתו דאין קצך לא
 שליח ע״י דהוי אך א״ר דהוי מאוחרת דרבית ממתני׳ לזה
 עישה כאלו הוי לד״ע שליח דאין דכיון ולפמ״ש קצץ לא וגס

 המשלח דעת בלי למלוה ונותנס הלוה מעות שלוקח מעצמו
 הכא א״כ .למלוה לוה מיד שלא אחר מיד הבאה כרבית והוי
 שליח ע״י רבית ושלח כלום קצך דלא כיון מ״מ בעצמו לוה אפי׳

 שיש האומנם .מעצמו כן עשה כאלו דהוי ג״כ נימא לא אמאי
 אי דרבנן באיסור והמל״מ המהרי״ט שנסתפקו מה עפ״י לומר

 לד״ע שליח דיש הספק ולצד .עברה לדבר שליח אין בי׳ אמרי'
 שליחות יש שפיר דרבנן א״ר איסור רק הוי דהתס לק״מ דרבנן
 ולכן דאורייתא איסור הוי שליחות יש דאי מ״ד משא״כ ואסור

 דעכ״פ כיון אמנם לגמרי ושרי דאורייתא לד״ע שליחות אין
 קשה דרבנן בעברה אפי' שליחות אין ואי .מלתא מספקא
 מיד הבאה רבית הוי דכקצץ דהתס י״ל מיהו .כנ״ל ממתני'

 אך מ״ד אבל .קצץ בלא אך בזה גזרו לכן ככ״ל למלוה לוה
 לגזור אין לכן כנ״ל למלוה לוה מיד שלא הבאה רבית הוי דקצך
 דנחסר היכא אלא ברבית גזרו לא דרבנן .מדרבנן הפי' בזה

 מ״ד כגון רבית הוי לא קציצה ע״י גס אס אבל הקציצה.
 לוה מיד באה דלא משוס כלל רבית ואינה שליח ע״י שהיתה
 מן בעצמו דלוה דהיכא י״ל שוב . מאומה גזרו לא כנ״ל למלוה
 ע״י רבית כן אחרי ושולח הרבית עמו קצץ שלא אך המלוה

 מ״מ לד״ע שליח דאין שליח התורה מן נעשה שלא אך שליח
 הוי ולכן הלוה מדעת הרבית שמביא מלתא ומוכחא מנכרא

מלתא מנכרא לא שליח ע״י כולה שנעשה הלואה אבל א״ר
: מדרבנן א״ר אפי' הוי ולא

 שליח בין לחלק שכ׳ לי הונח לא החו״ד סברת ביסוד גם )י(
 משוס מלוה בשליח ר״ק הוי דלכך מלוה לשליח לוה

 לזמן שילוה מי כל דמי׳ וקצץ מעות הניח המלוה אס דאפי׳
 סעי׳ ר' סי׳ בח״מ דקיי״ל דמיו דקייצי כדבר הוי פ' סך פלוני

 ברבית נתחייב הלוה כשנוטלן תיכך ה״נ וא״כ כשנעלן דקנה י״א
 וכמו מ״מ בשעת קציצה והוי להשכיר העומד דבר כנועל

 שליחות דאין אך היא דר״ק מעותיו להלוות עכו״ס שליח בעושה
 דאין דאך עכו״ס בשליח כיון דיפה ולענ״ד .עכ״ל לעכו״ס
 מעות שנותן קעביד בעלמא קוך כנעשה מ״מ לעכו״ס שליחות
 שייך קוך במעשה דאפי׳ ישראל בשליח משא״כ .ברבית המלוה

 מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי מעעס לד״ע שליח אין
 אלא המלוה מדעת כעושה חשובה עשייתו ואין כנ״ל. שומעי!
 באה שאינה רבית והוי כנ״ל קדושין ברש״י וכמ״ש מאליו כעושה

 דדוקא להדיא ורמ״א במהרי״ק משמע וכן כג״ל למלוה לוה מיד
 ע״כ ההלואה עיקר לי׳ עביד השער ולכן השטר שכ' משוס

 כמו בע״כ נעשה דהמעשה אסור המלוה מדעת שלא אך
 הבאה רבית ואינה מאליו דעושה שטר בלא משא״כ הקפה

: ורמ״א רש״י לדעת ושרי כנ״ל למלוה מלוה

 הבאנק נדון כי הנ״ל הבאנק בנידון לדון נבוא ועפי״ז )יא(
 שנתן הלוה לשליח דוכנה האוקלאדען בענין

עט יו״ד ר״א
 על הכנמוניס הס השטר על שהחתומיס הלוה בשם למלוה שטר

 בתשלומי הבאנק את ומחייבים הדירעקטארען היינו הבאנק
 של שלוחים הס והרי להמלוה שיתנו השטר כפי ורבית הקרן

 בהיתר דהטעם ונקה״כ המל״מ לדעת והנה .הבאנק שותפי
 ומלוה לוה שהוא להשליח דחשבינן משוס הוא שליח ע״י רבית
 א דה כאן לומר א״א וזה .הלוה ממעות הרבית וכנשלם ללוה

 נתן אס זו דלדעה הבאנק. על הוא שהחוב מבואר בשטר
 דאפשר לדחות יש מיהו .אסור לוה בשם למלוה שטר השליח

 שטר שעשה הלוה בשליח איסורא ליכא ונקוה״כ למל״מ דגם
 דהשטר וכיון לד״ע שליח דאין דכיון משוס לוה בשם למלוה
 דבורו את מבטלין שאנו לי ומה בטל הוא עברה בשליחות נעשה

 שמפורש מ״ד כן לומר שיש ומכש״כ שעשה השטר את או
 ולפי .הממונים וחותמיו הבאנק ע״ש שנכתב בשטר השליחות

 רבית היתר שיש פשיטא ורמ״א רש״י דעת בע״ה שביארנו מה
 הרמ״א מדברי כן מוכח שביארנו מה לפי דהא מ״ד שליח ע״י

 יש המו״ד דלדעת אלא שרי בשטר אפי׳ הלוה דשליח ומהרי״ק
: א״ר ננשום בזה

 הממונים בין דהא אחרינא תיוהא בהא חזינא אמנם לס
 אחד ישראל בזה יש פה הנוסד הבאנק של

 לענין וא״כ . בבאנק המשותפים מן ג״כ הוא והישראל א״י וב'
 ולא בהאוקלאדען בחלקו ממש לוה הוא בבאנק לו שיש חלקו
 שהובא רש״י סברת על היתר לבנות שאין וגס .בלבד שליח

 בזה מפקפקים האחרונים מן והרבה שהב״י מאחר ברמ״א
 בזה לצאת ותקנה בזה אחרת דרך בע״ה לי חזיתי ע״כ .כנ״ל
 בעלי עם יתנה ישראל שהממונה והיינו .רבית איסור מידי

 אלא בהרבית מתחייב אינו שהוא המלויס שהם האוקלאדען
 הממונים על רק מוטל הרבית חיוב וא״כ .לחוד בהקרן

: בע״ה שנבאר מה עפ״י להיתר לדון יש ובזה .הא״י

 שאומר ישראל ח״ל קס״ט( קס״ח )בסי' כ׳ הטור הנה לג(
 ומאי בשמך מישראל מעות לי לוה לעכו״ס

 שבשביל ידע לא והמלוה הוא עלי ורווחא קרנא לי' דיהבית
 שליחות שאין ר״ת לדברי לו נודע ולבסוך אותם לקח ישראל
 של שלוחו אינו לעכו״ס שלימות שאין כיון מותר כלל "ם לעכו

 שיש ולפירש״י העכו״ם עם אלא עסק למלוה ואין הישראל
 ואסור הישראל של שלוחו הוא הרי לחומרא לעכו״ס שליחות

 בפירוש שליח הלוה עשאו ואפי' רש״י לדברי אך התירו ור״י
 בדבר היתר אין ר״י לדברי ז״ל הרא״ש א״א וכ' בדבר עדים ויש

 שיודע הלוה אבל הישראל לצורך שהוא שא״י לפי למלוה אלא
 .ז״ל הטור עכ״ל לפירש״י ואסור הוא שלוחו הרי לצרכו שלקחם
 מעות לי לוה לעכו״ם שאמר ישראל ז׳ סעי' הנ״ל סי' ובשו״ע
 הס ישראל שבשביל ידע לא והמלוה בשמך מישראל ברבית
 משוס מקילין ויש רמ״א והגיה איסור עושה והלוה מותר המלוה

 שנהגו במקום רק להקל דאין נתבאר וכבר לעכו״ס שליחות דאין
 ישראל שבשביל המלוה ידע אפי' דהיינו והש״ך הט״ז וכ' .להקל
 הממונים שהא״י דנהי שרי ר"ת לדעת מ״ד הנה ולפי״ז .הוא
 הג' הממונה וכן הבאנק שותפי כל עבור המעות מקבלי׳ הס

הס שהעכו״ם כיון מ״מ המעות מקבל ג״כ הוא הישראל
עכו״ס של אלא ישראל של רבית זה אין הרבית לשלס מתחייבים

 כל בשביל הס ברבית העכו״ס שמתחייבים שמה את״ל
הישראל אין ,הא" נגד כי הממונה הישראל בשביל וכן השותפים

זה הרי מ״מ המלוה ליד למוסרו הרבית להם מלשלם נפטר
 חיוב הרי לעכו״ס שליחות דאין וכיון מישראל עכו״ס שליחות
 אין המלוה נגד כי ושרי הישראל על ולא העכו״ס על רק הרבית

 יהי׳ שהרבית המלוה שיודע ואך כלום ברבית מתחייב הישראל
 והש״ך הט״ז כמ״ש שרי כ״ז ר״ת לדעת הא מ״מ ישראל של גס

 אץ אכתי לחומרא לעכו״ס שליחות דיש דס״ל ,לרש" אך .ככ״ל
: בזה היתר

 עכו״ס בשליחות האיסור אין הכא דבאמת נ״ל אמנם )יל(
להדיא מתנה שהוא הממונה הישראל משוס

 עם
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 ואין בלבד קרן אלא עליו רבית חיוב שוס שאין המלוים עס

 אין דהרי .הרבית על שלוחיו הס הממונים דהא״י בזה לומר
 מכיסו אחת פרועה אף שישלם מהישראל לתבוע יכולים הממונים

 וכל .הבאנק ממעות אלא מכיסם לשלם צריכים אין הס וגס
 רק ברבית. מעות ללות הבאנק שותפי שלוחי הם הממונים
 ברבית מישראל ללות השליחות ממנו מבטל הממונה הישראל

 נמצא .רבית חיוב עליו שאין המלויס עם מתנה שהוא במה
 בשביל אלא הממונה הישראל בשביל הא״י בשליחות איסור דאין

 כאן אין הממונה הא״י על דאפי' נ״ל ובזה הבאנק. שותפי
 דהנה .לרש״י רק אפי' שיאסר גמורה מישראל שליחות תורת

 אלא הבאנק שותפי את כלל לתבוע יכול המלוה אין כאן
 הס השותפים 6 כי . באנקראטשטווע מצד לא אס להממוניס

 בתורת אלא כאן השותפים דאין נמצא מכיסם. לשלם ערבים
 הבאנק ממעות הממונים על הוא החוב עיקר אבל ערבים
 תקח אל )ע״א.( ב״מ ואמרי' . ע״ז המלויס סמיכות ועיקר

 סמיכות דעיקר לומר דיש ואע״ג .ערב לו נעשה אתה אבל כו'
 דומה זה והרי וא״י ישראל של והס הבאנק מעות על המלויס
 ט׳( סעי' קס״ט קס״ח )סי' בש״ע המבואר המשכון על כמלוה
 .לחומרא עכו״ס בשליחות ור״ת רש״י שבין במחלוקת ג״כ דתטי
 מתשו' והוא לשלוחים דמו לא דממונים ראי׳ להביא נ״ל מ״מ

 מה שאלת הרשב״א כ׳ שז״ל .הנ״ל סיסי׳ בב״י הובא הרשב״א
 ואין הקהל כל מחמת ברבית מהם אנשים ללות הקהל שנהגו

 ועכשיו שלהם בערכאות הקהל משאר לתבוע יכולים המלויס
 לו ינכו שיפרע מה שיפרע מהקהל א׳ שכל והתנו הקהל רצו
 ממנו שברחתי דבר על שאלתני • תשובה ידוע סך החוב מן
 דרך רואה איני הדין מעיקר כי הנחש מן הבורח כמו הימים כל

 שנמצאו לקהל ומלוים העכו״ס מן לויס הנאמנים להיות רחב
 שאני אלא תשיך לא משוס והקהל תשוך לא משוס עוברים

 אותו אני ורואה מוצאו ואיני הקהלות בכל פשוט זה היתר רואה
 אלא גמור כאיסור בעיניו זה הי' הרז״ל מורי וגס באויר פורח

 נרבונא מחכמי א׳ בשס ששמע הרמב״ן של משמו ששמעתי
 אני ואומר בשבילם ופורעים הקהל על כאפוטרופין שהנאמנים

 ללות מותר שהאפטרופא לנו יגיד ומי צריך ערבא ערבך בזה
שאוכל מקום לזה מצאתי ולא יתומים מנכסי ולפרוע ברבית

: בזה שם עוד שהאריך ועיי״ש עליו להשען
 של הפוטרופא חס הרשב״א נסתפק למה להבין ויען )טל(

 יהי׳ ואמאי .ברבית מנכרי ללות מותר יתומים
 דעיקר ונראה .יתומים של בעלמא שליח אלא אינו הא אסור
 ובאם המשלח על או השליח על עצמו סומך באם תלוי הדבר
 השליח אם אז סומך הוא ועליו המשלח עבור שלוה השליח אמר

 והמלוה עכו״ס השליח ואס שרי ודאי עכו״ס והמלוה ישראל
 לוה שהעכו״ס יודע כשהמלוה לרש״י אסור ומה״ט אסור ישראל
 עיין עליו האחריות ועיקר להישראל תובע שאז ישראל בשביל
 עכו״ס ע״י ישראל משכון על ובמלוה ט'( ס״ק קס״ט )סי' חו״ד
 חו״ד ג״כ בזה ועיין ישראל של והוא מהמשכון תביעתו עיקר

 ואת האפטרופוס על סמיכתו עיקר הכא אבל י״ב( )ס״ק שס
 לא מ״מ מכירם או מכיר שאינו להיות יכול היתומים

 לאפערופוס רק מלוה הוא הרי וא״כ סמיך קא עליהם
 .רבית משש בזה יש שמה״ט ונמצא להיתומיס והאפוטרופוס

 דהעכו״ס נראה ועוד וז״ל כ״ב ס״ק הט״ז מ״ש יובן ועפי״ז
 כל על והבטחתו הקהל לצורך היא שההלואה הוא יודע שמלוה
 הקהל אין דלכאורה ואע״ג .לשלם מאלו יהי' לא באס הקהל
 על דהבטחתו הבאנק לענין וכמ״ש ערביס אלא הט״ז לדברי
 שאין נ״ל ערבות תורת והיינו לשלס מחלו יהי' לא באס הקהל
 שיהא כ״ז מהקהל לתבוע יכול העכו״ס דאין הט״ז בדברי הפי׳

 לתבוע יכול שהעכו״ס אלא ערבים הוי דאז לשלם מה להממוניס
 להקהל שהלוה כיו; הקהל מכל או הממונים מן אס שירצה ממי
 כנמה לאלו שיהי׳ כ״ז להקהל יתבע לא מדעתי׳ שהעכו״ס אלא

שלהם הממונים מאלו לתבוע טפי לי׳ ניחא כי לשלם
: המעות נתן

 וכו״ע הקהל ממוני מן טפי דעדיף נראה בנ״ד סכ״פ (1)ט
שלוחים תורת להדירעקטארען להם דאין מודו

יו״ד ר״א
 להמשותפים לתבוע יכולים המלויס אין דהא לויס תורת

 אין בלא״ה אבל הבאנק של בבאנקטראטשווע לא אס בבאנק
 ושותפי הלויס הס הממונים וא״כ מהממונים אלא לתבוע יכולים

 שייך לא ישראל משכון על מלוה וגס ערבים רק המה הבאנק
 עיקר הוא ועליו המלוה ביד ישראל של המשכון שהתם כאן

 .ישראל והוא .להדיא המשכון לבעל כמלוה זה והרי סמיכתו
 ביד הס הבאנק מעות אלא כלום בידו אין הכא משא״כ

 כמו והוי .להס מלוה שהוא נמצא סמיכתו ועליהם הממונים
 שאז הקהל על גס העכו״ס הבטחת הי' לא אלו הקהל ממוני

 נראה ועוד בלשון זו סברא כ׳ שהט״ז ואף .לויס בתורת הי'
 ממוני או יתומים באפטרופוס היתר יש בלא״ה דגם משמע כו'

 על או האפטרופום על סמיכתו עיקר הי' אפי' היינו הקהל
 או היתומים מעות בידם שיש משוס ע״כ והיינו .הממונים

 הממונים או להקהל כמלוה הוי ולכן ע״ז סומך והוא הקהל של
 י״ל המקילים וגס קצוצה רבית בזה דיש ס״ל הרשב״א הא מ״מ

 ועיין הט״ז כמ״ש הקהל כל על דהבטחתו משוס טעמם דעיקר
 למ״ד בנ״ד הוא זה שכל וגס .להמקיליס אחר טעס שכ׳ חו״ד

 שליחות דאין ר״ת לשיטת אבל למומרא לעכו״ס שליחות יש
 שליחות אין מטעם היתר כאן יש זה כל בלאו לחומרא לעכו״ס
 נכון היתר כאן נ״ל הלין מכל וא״כ .י״ג חות כנ״ל לעכו״ס

 שהוא הממונה הישראל המלויס עם שיתנה הנ״ל הדרך עפ״י
:בקרן כ״א ברבית כלל מתחייב אינו

 הנתון שבשטר כיון תנאי כחן מועיל אס לבאר יש אך (*)י
 )דירעקטארען( ממונים הג' כל בו חתומים מבאנק 1

 סי' בחו״מ מ״ש עפ״י ונ״ל .הרבית עס הקרן כתוב ובשטר
 דבריהם סותרין שאין דבר בכל השטר דברי לפרש יכולים וכן מ״ו

 הוא דבריהם פי' אס דחפי׳ כ' ס״ד סי' אלשיך מהר״ס ובתשו'
 כאן גם לפרש נוכל לא אמאי וא״כ .שם בש״ך כמ״ש דחוק

 שהישראל דאף לומר אין אבל .בקרן רק מתחייב דהישראל
 שרי הרבית לו מוחל דהמלוה כיון מ״מ ברבית בשטר מתחייב

 בלא עלי' דעברי השטר בעשיית איסור יש דמ״מ אינו דזה
 כו' וחכ״א ד״ה שם ובתום' )ל:( ב״ק גמרא ועיין תשימון
 כמיני׳ כל לאו דאל״ה כת׳יי או עדים ע״ז דצריך ונראה

 וא״כ בקרן. אלא נתחייב לא דהוא ולומר שטרא לאורועי׳
 איסור בו יש שוב ורבית הקרן על בחזקתו דהשטר כיון

תשימון: לא

 סי׳ הט״ז ממ״ש זה בהיתר לפקפק יש ולכאורה )יח(
 שמתיר הרמ״א על שם שחלק ק״ע

 וכ׳ הרבית בעד ולא הקרן בעד עכו״ס עבור ערב להיות
 הנראה ולפי דיך שלוף בערב אפי׳ רמ״א דעת דמשמע הט״ז
 שלוף ערב דהישראל דכיון הטעם וכ' שהאריך עיי״ש אסור שזה
 חילוק בזה ואין הרבית העכו״ס שיתן ע״מ הלוה הוא הו״ל דיך
 חיסור עושה המלוה דמ״מ ישראל או עבורו עכו״ס נותן אס

 כיון בנ״ד גם י״ל וא״כ .הלוה ישראל ״<ע מתרבה שממונו
 המלוה מעות מתרבה א״כ עצמו כלוה בקרן מתחייב דהישראל

 ממ״ש הט״ז שמביא הראי' ג״כ בזה ושייך .הלוה ישראל ע״י
 רבית לו יתן שפלוני עמו ומתנה מחברו בלוה דחסור ק״ס בסי'

 מפורש דהרי זו בראי' הט״ז על תמה באמת אך .עבורו
 .לפלוני דינרין עשרה והלוה זוז הילך לחברו לומר דמותר שם

 וא״כ הרבית בשבילי יתן פלוני הלוה באמירת אלא אסור ואינו
 ברבית המתחייב ועיקר ערב הוא שהישראל הט״ז בנידון הכא
 בערבות שמתחייב טובה לו עושה הוא והישראל העכו״ס הוא
 וא״כ הרבית בשבילי יתן פלוני אמירת כאן שייך ולא הקרן בעד

 דשרי מהתם נמי איכא ראי׳ ואדרבה אסור יהא תיתי מהיכא
 בסי' שם שכ׳ אזיל לשיטתי׳ דהט״ז י״ל מיהו אמירה. בלא
 המעות לך חייב יהי׳ שפלוני כ״ז לו אומר שאם ו׳ ס״ק ק״ס
 יתן פלוני אמירה בלא אפי' אסור חודש בכל דינר אתן אני

 גס דהא לנ״ד ראי׳ אי; זה מכל באמת מיהו .בשבילי הרבית
 נעשה לבדו שהוא דוך שלוף בערב אלא אמר לא בעצמו הט״ז
כמ״ש הערב עס אלא הלוה עס כלל המלוה די; ואין הלוה

בשו״ע



משנת שרת
 בדיניהם אפי׳ ערבות בשאר אבל .ב' סעיף ק״ע סי׳ בשו״ע
 בנ״ד הכא וא״כ הט״ז לדעת גס שרי תחלה לערב שתובע

 מתנה שהישראל כיון מבאנק הניתן בשטר מתחייבים ששניהם
 המבואר לדין דמי לא וכן דמי שפיר בקרן רק מתחייב שאינו
 משא״כ ישראל לוה בשביל הרבית נותן עכ״פ דהתס ק״ס בסי׳
 עצמם בשביל הרבית ונותנין לויס ג״כ עצמם הס דהא״י בנ״ד

:הט״ז על שהשיג נקוה״כ בשס שמביא בחו״ד ראיתי שוב

 שיש האוקלאדען בענין א׳ מלוקה בע״ה ביארנו הנה )יט(
 מידי לצאת הנזכר התנאי להתנות תקנה בזה

 נתינת בענין הב׳ בחלוקה לעיין יש ועתה .ברבית לויס משש
 ולויס מלויס משוס בזה יש אס הבאנק משותפי א׳ לכל המעות
 מיוסד הבאנק ענין שעיקר שכיון חשבו רבים והנה .ברבית

 זולתם אחר לאיש ואין להמשותפיס רק המה וההלואות משותפים
 אחד וכל בהריוח שותפים הס הרי א״כ . מבאנק הלואה לקבל
 הרי פ״ן ונותן סך איזה לוה וכשא׳ השותפים לטובת עוסק

 בהריוח וגם .בהפ״ן חלק לו יש הוא וגס השותפים לכל זה
 ידמו וע״כ .מעותיו כנגד חלק לו יש השותפים יתר מהלואות

 מאחר כי הוא גמור טעות ולענ״ד .רבית משש משוס בזה שאין
 אחריות עליהם ומקבל שהכניס ממה יותר מעות מקבל שהלוה

 מה ואפילו מעותיו שכנגד מה המותר בידו הלואה הם הרי
 אינו בהבאנק הפסד יהי' כ״א בידו הלואה הס מעותיו שכנגד

 בבאנק למוסרם כנחויב אלא לעצמו ההלואה ממעות לעכב יכול
 ואף הלואה אלא זה שאין נמצא ויסבול ישא הוא מעותיו והפסד

 דזה .זו היא קצוצה רבית מ״מ נותן שהוא בריוה חלק לו שיש
 תורת ולא הלואה זה הרי לבדו עליו המעות שאחריות דכל פשוט

 על כנהוג שט״ע ליתן שאמרו איזה יש גס .ושותפות עסקא
 וכי גיחוך לידי המביא דבר וזה .בהלואה שמקבל המעות

 ביחד והרבית הקרן על שטר נותן הלוה הלא עסקינן בשופטני
 השט״ע כאן מועיל ומה .ההלואה בתחלת לו מנכין והרבית

 וגס הרבית לו יחזיר מי שהפסיד עדים יביא או ישבע אס אפי׳
 לא הוא והלא לו ישלם הישראל הממונה האס ההפסד יסבול מי

 שלו בשטר ממנו יתבעו שלא נאמר ואס כלל בזה לו התחייב
 בשביל וכי ואיטלולא מוכא הוא זה גס שיפסיד עדים כשיביא

 א״י שרובם הבאנק ממוני ממנו יתבעו לא להממונה שט״ע שנתן
 הבאנק כן תתנהג אס אשר .כנימוס המקוים האוסטאוו וגס

:האוסטאוו קיום העדר על הממשלה עונש תשא

 שכתב ל״א סי' ג׳ בח׳ ומשיב שואל בתשו׳ ראיתי שוב )כ(
 הרבה ישראלים מלויס שיש שפארקאססע בנידון

 משום בזה להיתר והשיב .בחבורה ישראל הרבה ולוים בחבורה
 למלויס הריוח נותנים שהיהודים מבורר שאינו וגס שליח ע״י רבית

 ונחית העכו״ס של מעות לוקחים הלויס היהודים ואולי היהודים
 ענין לכאורה כי בעיני הס תימא דבריו כל ולענ״ד .ברירה לדיני

 ממונים ג״כ שם ויש שלנו הבאנק ענין כמו היא השפארקאססע
 ברבית הממונה מלוה $ הבאנקען בכל כמו נכון וסדר

 כנ״ל הלוה בשליח דמיירי שליח ע״י רבית בזה שייך מה לישראל
 ישראל מעות על נכרי מאפטרופום השפארקאססע ממונה ומ״ש

 מעות שלוה מבורר שאינו מ״ש וגם .ברבית ממנו ללות שאסור
 כולם הרי הבאנק ע״ש שטר נותן שהוא כיון אתמהא .הישראל
 כולם על ההלואה ואחריות והא״י היהודים זו בהלואה שותפים

 הא״י ממעות היהודים מעות בזה ולחלק לומר אפשר ואיך ביחד
 דבר אל ומשכיל בדבריו המעיין ברירה מדיני בזה מ״ש וגס

 כי להאריך מקום כאן וא-ן תמוהים דבריו כי יראה ברירה בדיני
 מדברים שאנו הבאנק וסדר התיסדות לפי כי בנ״ד לדינא נוגע אינו

: וכלל כלל שייכים ההיתיריס אין בה

 על ותקנה בזה היתר דרך בע״ה לי חזיתי עכ״פ אך )כא(
 סי׳ בשו״ע שמבואר מה עפ״י והיינו אחר אופן

 למוכרם מותר ע״פ מלוה או חברו על שט״ח לו שיש מי קע״ג
 כו׳ רבית משוס בו ואין הפרעון זמן הגיע לא ואפי׳ בפחות לאחר
 .בעצמו ללוה למוכרו יכול כך בפחות לאחר למוכרו שיכול וכשם

פ יו״ד ר״א
 שרוצה בראובן היתר יש ולפי״ז וז״ל שכ׳ זה סי' בחו״ד ומצאתי

 שלו חוב שטר לו שיתן מלוי ראובן שיבקש ברבית משמעון ללות
 וראובן כזה מסך שלו שס״ח ללוי יתן וראובן זהובים ק״כ מסך
 ק״כ אח״כ ליתן שיצטרך אף ק׳ בעד לשמעון לוי של שט״ח מוכר
 תקנה נ״ל ועפי״ז .החו״ד עכ״ל בפחות שט״ח כמוכר דהוי מותר
 הבאנק משותפי הלוה שראובן והיינו הביניס איש ע״י בנ״ד טובה

 שלו שטר לראובן יתן ושמעון .לשמעון שירצה ע״ס שלו שטר יתן
 חברו שטר למכור יכול א׳ שכל ביניהן ויחנו שטרותיהן שיחליפו כזה
 בבאנק ראובן של השטר שמעון ימכור ואח״כ .שירצה מי לכל

 ונמצא שיתרצו. סכום איזה בעד שלו השטר מראובן ויקנה בפחות
: רבית איסור שוס בזה ואין שטרות מכירת אלא בזה דאין

 מלתא דמוכחא כרת נ הערמה בזה יש לכאורה אלא >כט
 הערמה והוי . בבאנק ללוח רוצה דראובן

 שלקח המעות ולוקח לשמעון שמעון של חוב שטר שמוכר מה
 לחברו לומר מותר ט״ז סעיף ק״ס סי׳ בשו״ע וכ׳ . בבאנק

 ליקח למלוה דאסור י״א כו' שילוני לפלוני ואמור זוז הולך
 אסור דהערמה אלמא להערים יבואו שלא הזוז זה ממקבל
 ההיתר ע״ד הערמה אינה זו הערמה באמת הנה אך ברבית

 עצמו להשליח שנותן ויאמר הרבית לו שישלח מוששין שאנו אלא
 )י״ז:( בביצה כמ״ש זה ע״צ הערמה בגמ׳ פעמים כמה ומצינו
 צד על הערמה משא״כ .אסור הערים ואס יערים שלא ובלבד

 )ס״ה.( ובגיטין . להערים שיעצו פעמים כמה בגמ׳ מצינו ההיתר
 הגדולים ובתו לבנו אדם אומר כיצד ש מע" על מערימין מייתי

 מע״ש בהן ופדו הללו מעות לכס הא העברים ושפחתו לעבדו
 שולחנו על סמוכים והס לגבי׳ אחרים להו דהוו ופירש״י זה

 כמו ממש הערמה דזה הרי לו ונותנים חוזרים שהן שלו ושלהם
 הטעם דהתס )כ״א( בפסחים כ' שור דהבכור ואמת .ושרי בנ״ד
 תמ״ח( )סי׳ חיים במקור ע״ז תמה כבר אמנם .בדרבנן דהוי
 שפחה משוס דרבנן נקוב שאינו בעצי! בגיטין התם דמוקי דהא

 דמערימין ודאי גדולים ע״י אבל קטנה שהיא במתני' התם דקתני
 שני מעשר מהל׳ בפ״ה בהדיא הרמב״ס וכ״כ בדאורייתא

 יש קטן ע״י רק בדאורייתא אפי' מותר גדולים דע״י ט׳ ח׳ הל׳
:לדרבנן דאורייתא בין חילוק

נדה פתחי
טז תשובה

 . וסתה יום והגיע קבוע וסת לה שיש אשה • שאלתו ^״ד
 ונאבד יום באותו לה הבדוק בעד ובדקה . הרגישה ולא

 . וטבילה נקיים ז׳ להצריכה לטמאה אותה מחזיקים אס העד
 הטור דברי סתירת ותי' .קפ״ד סי' בפרישה שמצא מה והביא

 . א״ט קבוע שאינה ובוסת טמאה העד נאבד אס קבוע דבוסת
 וכתב .אחר באופן הטור דברי שתי׳ בזה פקפק בקו״א והב״ה
 של ספיקו מחמת הפרישה של פשיטותא לדחות דאין מע״ל
 ברש״י ממ״ש הפרישה לדעת נדה ממסכת ראיה והביא . הב״ח

 מ״ק אין עדה שאבד שזו דהיינו קייס מוכיחה אין וזו )ט״ז:(
 בדקה שלא כמו הוא דהרי כאן יש חכמים תקנת מה תשמש וא״א
 מוכיחה שיהא צריך בדיקה דצריך היכא אלמא .ז״ל רש״י עכ״ל
 בדברים קצת בזה והאריך .כאן יש חז״ל תקנת מה דאל״כ קייס
 ראיה ג״כ והביא . הקלושה דעתי לפי להעתיקם צורך שאין

 הש״ך וכתב בהפ״מ שלא דאסורה בדיקה בלא שנאבדה מריאה
 לנ״ד ק״ו ועשה .בתקנתם חכמים הועילו מה דאל״כ הטעם
 ברוב בא בזמנו דאורח דחזקה דעתו לפי לאיסורא חזקה דאיכא

 בלא העד נאבד דאס ומסיק רובא מכח דאתיא חזקה והוי פעמים
 בדיקה בלא העד ישליך אחד דכל משוס ולא מדינא אסורה בדיקה

 שם המתירין דאפי׳ אלא האוסרין לדעת בריאה הכא כדאמרי'
:בקיצור מע״ל עכ״ל הכא יודו

הנה
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 שז״ל הפרישה דברי להעתיק אט צריכים תחלה ן-^ךן )א(

קבוע וסת לה ביש דאפי׳ מהב״י דמוכח דחף
 ענינה נשתנה שלא דוקא הייט זנק דלאחר בבדיקה לה סגי
 באותו לראות כוונה ולא וביני ביני מטה של פניה קנחה אבל

 בבדיקה לה סגי לא וודאי כו׳ בו שקנהה בדבר דה הי' אה פטה
 לבעלה ואסורה בא בזמנו אורח מחשש בו לצאת אח״כ של

 בדיקה דמהני דהא הפרישה דעת נראה .עכ״ל נדה מחשש
 ניכר היה וסתה בשעת דה דיצא איתא דאה משוה היינו אח״כ
 יש מטה של פניה בקנחה ולכן אמ״כ של הבדיקה על עדיץ
 כותלי )ג׳.( ׳בגמ דאמרי' והא .אותו וקנחה הדה שיצא לחוש

 דמוקמי י״ל שפיר לב״ה אבל לב״ש הייט דה מוקמי לא ביה״ר
 לדחוק יש פו״ר משוה דב״ה טעמא בנמ׳ אמרי׳ דהתה ואע״ג
 פה למ״ש אבל דם מוקמי לא ביה״ל דכותלי לשינויא רק דהייט

 כו׳ דקטעי הוא הלל ברייתא הך ומפרשי׳ ש״ר מפום רבא
 לאידך י״ל וכן דה מוקמי ביה״ר דכותלי באמת ס״ל דב״ה י״ל

 לגבי אלא קאמרי לא דב״ה ואע״ג . דקטעי הוא דהלל שיטיי
 טהרה בחזקת אוקמה צב״ה ס״ל דלחולין משוה היינו קדשים
 וסתה בשעת וא״כ מרגשת דאשה בשינוי׳ פה התום' וכמ״ש
 חזקה איכא דאדרבה מע״ל סברת כפי טהרה חזקת דליכא

 אח״כ נמצא ואם . דם מוקמי ביה״ר דכותלי י״ל שפיר לאיסורא
 וכשלא למפרע וטמאה העמידוהו ביה״ר דכותלי אמרי׳ דה

 מספיקא שרינן מ״מ ונפל שהי׳ הוכחה ליכא דאכתי אף נמצא
 ביה״ר דכותלי מיישינן לפניט ריעותא ואיכא דה כשנמצא אבל

 ממתני׳ להקשות יש אכתי אמנה .בא וסתה ובשעת העמידוהו
 בשבועות והנה .מעל״ע מטמאה ואמ״כ כו׳ שלה על נמצא )י״ד.(

 ס' הוי לא אח״כ ואמאי .לוסתה בסמוך מתני' מוקמי׳ )י״ח.(
 ביה״ר כותלי דדלמא מם' ליטמא דידן למתני׳ או א״ת לחייב

 ווסתות )ט״ו( דס״ל אמוראי להני ביותר ויקשה הדם אוקמי
 דאפי׳ ש״מ ע״כ אלא .לאיסור מדאורייתא חזקה והוי דאירייתא

 כותלי אמרי׳ לא דאורייתא ווסתות למ״ד ואפי' וסתה בשעת
 רק מדאורייתא ס׳ שום כאן אין אח״כ ולכן דם מוקמי ביה״ר

 הוסת בעונת דלעולם ולומר לפקפק ואין ולקדשים מעל״ע טומאת
 אבל דראתה היא השתא ואמרי׳ טהרה לחזקת איכא אכתי גופה
 בשעת בזמנו דאורח אמרי' העד על דם מצאה אם הוסת לאחר
 לרב דס״ל למאן יקשה דאכתי דאוקמוה הוא ביה״ר וכותלי הוסת

 בדרך אבי' קדשה )ע״ט.( דקדושק מסיגיא דאורייתא דוסתות
 בוגרת היא הרי אמר רב בוגרת היא והרי בעיר עצמה וקדשה
 שהיום ,)ופירש" שית דמשלס ביומא דקדיש התם לה ומוקי לפנינו

 מדהשתא לפנינו בוגרת היא הרי אמר רב שתעור( בחזקת הזה
 נערות בחזקת דהיתה אף הרי כו׳ בוגרת נמי בצפרא בוגרת

 כמ״ש להשתנות עשויה דהיוס כיון חזקתה אבדה עכשיו מ״מ
 וא״כ .ראשון בפי׳ למימר( איכא מי ד״ה )עט: בקדושין התוס׳

 הפסידה הוסת דבעונת וודאי דאורייתא ווסתות לרב ס״ל אי לפי״ז
 ממש ס' טומאת ולא מעל״ע מטמאה אח״כ אמאי וא״כ .חזקתה

זה ואין דם מוקמי לא ביה״ר דכותלי מזה מוכח יהא ע״כ אלא
:יצא ודאי מעיקרא שהיה דהדס כלל ס׳

 ושכן שהבאנו שם התום' פל קמא לפי׳ זה כל )□אמנם
אבל .למעלה פהבאנו כמו פם רש״י דעת הוא

 )ב׳:( בנדה התום׳ ג״כ וכ״כ ר״י בפם עוד הביאו פם התום׳
 בנדה דהכא י״ל בבוקר לבוא הפערות דרגילות הפתא ד״ה

 דכותלי מוכח ולא עונה באותה ידועה פעה להווסת פאין מיירי
 ולפי׳ לרש״י מודו דהתוס׳ י״ל באמת אך .דם מוקמי לא ביה״ר

 חזקה דליכא כמאן הוי להפתטת עפויה דהחזקה דכיון בהא קמא
 נידון יהי׳ אביה לקדושי חוששין אין אמאי להו קפיא מ״מ כלל

 להפתטת העשויה בחזקה נימא דאי לזה הוכחה דים וגם .כספק
 לפנינו בוגרת היא הרי דאמרי' שית דמשלם ביומא נערה כמו

 אותיוס לאחר דנדה במתני' אמאי א״כ .ודאי קדושין וקדושיה
 ובסמוך .לפנינו דם דהרי וודאית טומאה יהיה מס׳ טמאין

 שב בספר ומצאתי .להשתנות העשויה חזקה והוי כנ״ל לווסתה
 שהקשת ט״ז( פ' ג׳ )שמעתא קצוה״ח בעל להגאון שמעתא

 דהא רש״י דעת ליישב יש לפמ״ש ובאמת .לרש״י זו קושיא

'ו׳ר רא
 חזקה דהוי ומשוס לפנינו בוגרת היא הרי קדושין גבי דאמרי'
 כלל חזקה דליכא כמאן והוי שית דמשלס ביומא להשתנות העשויה

 דביומא משוס הייט לפנינו בוגרת היא הרי דהשתא חזקה ואיכא
 שמא בספק אנו היום דמתחלת כלל חזקה לה לית שית דמשלס

 אותיוס אחר כעת שנמצא דהדס הכא משא״כ בגרות סימני באו
 ביה״ר דכותלי הזה הדס היה לא פעה דלפני בוודאי יודעים אנו
 הגוף חזקת לה יש גופה הווסת בעונת אף וא״כ דם מוקמי לא

 אחזקתה אוקמה י״ל שפיר וא״כ זה דם ממנה לח לא שתחלה
 הי׳ לא שית דמשלס דביומא בבוגרת משא״כ דחזאי הוא והשתא

 שאנו שם שמוכח כמו בצפרא אפי׳ כלל נערות חזקת לה
 בוגרת היא הרי אמרי' שפיר א״כ .בצפרא באו שמא מסופקים

 חזקת לה דאזלא כיון לגמרי אביה קדושי לדחות להועיל לפנינו
 להם הונח לא להתוס׳ מיהו .לגמרי זה ביום דידה נערות

 אדומה מפרה אתיא ד״ה )י״א. בחולין לשיטתייהו דאזלי כך לומר
 נמי וכן .חזקה הוי לא בשעתה נתבררה שלא חזקה דכל כו׳(

 כשנמצא היינו הזה הדס תחלה ראתה שלא ידעינן דאימתי בנ״ד
 ביה״ר דכותלי לחון יוצא היה מקודם בא היה שאלו דידעי׳ עכשיו

 ולכן .בשעתה נתבררה שלא חזקה זה הרי וא״כ דם מוקמי לא
 היינו לפנינו בוגרת היא הרי דאמרי׳ דהא לפרש התום׳ הוצרכו
 הוי דמה״ט והיינו .מצפרא לבוא בגרות סי׳ דרגילות משוס
 לרש״י מודים דהתוס' י״ל בזה אבל היום מתחלת בוגרת וודאי

 אס בנדה והכא מעליא חזקה הוי לא להשתנות העשויה דחזקה
 דכותלי לאו אי העונה מתחלת מסופקים היינו אח״כ הדם מצאה
 הראשון ופי׳ רש״י לדעת מוכח עכ״פ . דס מוקמי לא ביה״ר

 פירושם לפי התום׳ וגס מוקמי לא ביה״ר דכותלי קדושין שבתום׳
 אושעיא ור' )ס׳:( בגמ׳ בפשיטות מוכח וכן כנ״ל בזה נחלקו לא השני
 אימור התם בשלמא תלויות טהרותיה בחטאת בעלה אפי׳ אמר
 ופירש״י עכב מאן דם דהוי איתא אס הכא לדם עכבי׳ שמש
 משמע דרבנן מעל״ע גזרה אלא ליכא טומאה וודאי הלכך

 על יפלא וא״כ נפיק ובוודאי דם מוקמי לא ביה״ר דכותלי דאמרי׳
היה שלא להורות הבדיקה אח״כ מהני מה פירושו דלפי הפרישה

:כנ״ל דם מוקמי לא ביה״ר כותלי והלא מעיקרא הדס

 לפי בעצמם הטור דברי יקשה לפי״ז דלכאורה אלא )ג(
הוסת זמן לאחר אפי' בדיקה דמהני הב״י דעת

 בשעת דם היה שלא כלל ראיה זה דאין זו בדיקה מועיל מה
 מוקמי׳ טהורה ומצאה בדקה דכי צ״ל ע״כ אלא .הוסת

 ואף מציאתן כשעת הטומאות כל כדקיי״ל מציאתה בחזקת לה
 מציאתן כשעת הטומאות דכל זו דחזקה )ד.( בנדה התוס׳ שכ׳
 מועלת ושפיר דרבנן ג״כ ווסתות הא מ״מ מדרבנן אלא מהני לא

 לאחר עצמה כשבודקת גס וא״כ .דרבנן לאיסור דרבנן חזקה
 למפרע אותה מעמידים אנו טהורה עצמה ומוצאת וסתה זמן

 תקנו חכמים )ד׳:( מדאמרי׳ לזה וראיה עכשיו שהיא בחזקת
 שחרית וערבית שחרית עצמן בודקות שיהו ישראל לבנות להם

 ואיך כו׳ יום של טהרות להכשיר וערבית לילה של טהרות להכשיר
 אם לי מה למפרע שעשתה הטהרות את שאח״כ הבדיקה תכשיר
 כיון העבר על כלום מוכיח זה אין הא תמצא לא או דם תמצא

 טהורה נמצא דאס כנ״ל וודאי אלא דם מוקמי לא ביה״ר דכותלי
 דר׳ בפלוגתא נמי וכדאמרי׳ .למפרע בטהורה להחזיקה מועיל
 להביא עליו הוא בריא אס )ע״ט:( בקדושין דמייתי נתן ור׳ יעקב
 חזקת משוס אלא פליג לא יעקב ר׳ ואפי׳ מרע שכיב שהיה ראיה
 מעיינה היינו טהורה א״ע כשמצאה וה״נ .לרב שם כדאמר ממון

:כך למפרע להחזיקה מועיל סתום

 שהחמירו דכמו הפרישה דברי גם ליישב דיש נ״ל עןף□ )ל(
 דם מוקמי ביה״ר דכותלי לומר לב״ה קדשים גבי

 לאחר לכתחלה בדיקה להצריכה כך לומר לבעלה מחמרי' ה״ג
 לא הרחם בית דכותלי לב״ה דס״ל דהא ג״כ וי״ל .הוםת זמן

 משוס היינו דס דמוקמי ס״ל ולקדשים חולין לענין דס מוקמי
 מיעוטא דמ״מ רק דס מוקמי לא ביה״ר כותלי הרוב פי דעל
 . למיעוטא לחוש החמירו קדשים לענין ולכן דס דמוקמי איכא

 ג״כ דהתם הריאה מבדיקת חמירא דלא לפי״ז מבואר ועכ״פ
הוי



מיטנת
 התס דשרי למאן הנה ולפי״ז המצוי מיעוט משוס החשש הוי
 א״ע בדקה אם הכא דשרי ה״נ בדיקה בלא הריאה נאבדה אס

 אסור נמי דהכא י״ל בריאה התס דאסר ולמאן הבדיקה ונאבדה
 רמ״א הכרעת לפי והנה .בתקנתם חכמים הועילו מה דא״כ

 דהכא י״ל הריאה בנאבדה להקל יש גדול דבהפסד ל״ט ברסי'
 לפי שהרי גדול מהפסד יותר להקל טעם חשיב פו״ר ביטול

 טהרות להפסד אבל פו״ר משוס שעתה דיה לב״ש ס״ל הברייתא
 התם קאמר לב״ה וגס .ננרובה הפסד הי׳ אס אפיי' מששו לא

 הרי כו'. דקאמינא הוא לטהרות קאכנינא מי מפו״ר והילל
:גדול אפי' ממון מהפסד להקל טפי חשוב טעם הוא פו״ר דביטול

דעבר ראשונה דיעה מייחי קפ״ד סי׳ דבשו״ע הנה אך )ה( ׳
 והוא בדיקה. בלא טהורה הרגישה ולא הוסת 1

 דעת חוות בעל מסתפק זו לדעה והנה ורמב״ס הרי״ך דעת
 עצמה בדקה אס וא״כ הרגישה דלא מכח ההיתר דעיקר כיון

 ארגשה מהא ראי׳ ליכא דשוב העד ונאבד וסתה בשעת
 כתם הרואה פרק בריש כדאמרי׳ הוא עד הרגשת דאימור

 ס׳ לפשוט שיש נראה הקלושה ולענ״ד .וצ״ע דטמאוהו אפשר
 לעולם שם בגמ׳ דאמר הא בפי' סברות שני שיש ידוע דהנה זה

 שהרגישה שיודעת הפי׳ אם .הואי עד הרגשת ואימור דארגישה
 אס זה פי׳ ולפי .הואי עד הרגשת שמא מסופקים שאנו אלא

 אלא הרגישה באמת שמא חוששין אנו אין בוודאי הרגישה לא
 שהרגישה לעולם בגמ׳ שהפי׳ או .העד שהי׳ וסברה שטעתה

 עד שהרגשת שסבורה ומשוס .הרגישה שלא אומרת היא אך
 )ג׳.( מסכתין ריש מהתוס׳ ראשונה ראי׳ להביא יש והנה .הואי
 עד הרגיש' ומדלא המקור מן דס כשנעקר פי' ׳שכ מרגשת ד״ה

 טמאה ומצאה עצמה בדקה וכי וא״ת דחזאי הוא השתא עכשיו
 כנה פי׳ ורש״י כו׳ פלוג דלא וי״ל כו׳ דשמחי מ״ט הרגישה ולא

 מאתמול וקשה הוא עד הרגשת כסבורה הרגישה לא שעכשיו
 שמש הרגשת כסבורה שמשה אם הרגישה דלא הא נימא נמי
 אשה דלעולס א״ל שמאי אלא למפרע מטהרין ואמאי הוא

 חוששת שאינה כמו ושמש עד בהרגשת חוששת ואינה מרגשת
 דס״ל התום׳ מדברי מבואר הנה .עכ״ל רגלים מי בהרגשת

 שהרגשת סבורה והיתה הרגישה אימור ל״א הרגישה דכשלא
 דקאמר כתם בהרואה שם הפי' לפי״ז וא״כ .הוא ושמש עד

 אך שהרגישה שאומרת ממש שהרגישה הייט דארגישה לעולם
 עד הרגשת אלא דם הרגשת הי' ולא טועה שמא מסופקים אנו

 מרש״י אמנם .קמא כפי' התום׳ מדברי מוכח וא״כ .ושמש
 עצומה. קושי' עליו הקשו שהתוס׳ אלא הב'. כפי׳ מוכח

 לרש״י דס״ל .נכון בטעם רש״י דעת בע״ה ליישב שיש ונלע״ד
 אמרי׳ לא הוא עד הרגשת וכסבורה דארגישה דאמרי׳ דחך

 דם הרגשת בין שטעת׳ לומר קצת רחוקה שהיא זו סברא
 שבא הדס וחזקת הדס שראתה מה מכח אלא .ועד לשמש

 דמפרש הא והנה בכנ״ל שטעתה לומר אנו ומוכרחים בהרגשה
 ולא .בעצמה מרגשת דאשה זו אוקימתא לפי דב״ש טעמא

 בחזקת דאשה משוס שעתה דיה לב״ש דלהכי קמא בתי׳ לו הונח
 ומשום ממקוה בגמ' דפריך דמאי משוס .עומדת טהורה

 דחזאי הוא השתא אמרי' דלא קאמר והתס לפניך דס דהרי
 דרש״י .בעז״ה א״ש והשתא .חזיתי' הגס דהגס משוס
 מאתמול ארגשה ומדלא מרגשת דאשה אוקימתא הכי מפרש
 הוא עד הרגשת וכסבורה עד בבדיקת נפיק השתא אמרי׳
 שמש הרגשת וכסבורה ראתה דאתמול אתמול שמשה ואפי'
 ואע״ג דחזאי הוא והשתא עומדת טהורה בחזקת דאשה הוא

 דהתס למקוה דמי ולא דנפיק הוא השתא מ״מ לפניך דם דהרי
 דלפי״ז חזיתי' הגס הגס השתא ל״ל והכא .ואתא חסר א״ל
 שמש בהרגשת יותר או פעמים שני דטעת׳ לומר צריכים נהי'
 אמרי׳ לא וודאי וזה . הגס שראתה אימת כל ועד רגלים ומי

 זה ומטעם .בהרגשה שבא הדס חזקת משום אלא שטעתה
 מכח לנו ואין .אחד פעם אלא שטעתה לומר מוכרחים אנו אין
 אמרי׳ לא הכרח ובלי פעמים כמה שטעתה לומר הכרח שוס זה

 .כנ״ל שטעתה לומר רחוקה סברא שזה מצד כנ״ל שטעתה
התום׳ כשי' אי ש״טות שני לנו שיש זו מסוגי׳ למדין נמצינו

פא יו־״ר ר״א
 הואי ועד שמש דהרגשת וסברה שטעתה כלל אומרים אנו דאין

 אזי מוצאת דכשהיא רש״י כשי' אי דם. הרגשת הי' ובאמת
 א״כ .בהרגשה שבא הדס דחזקת משוס בהרגשה שבא אמרי'
 שבא הדם דחזקת סברא דליכא ונאבד בעד שבדקה בנ״ד

 וכסבורה שהרגישה תלינן לא לתום' ובין לרש״י בין .בהרגשה
:הוא ושמש עד הרגשת

לב״ש. הוא ותום׳ רש״י בשי׳ ׳שכ מה כל לכאורה הנה אך ))י(
 הרגשת כסבורה והלל להדי' שם קאמר הא לב״ה אבל '1

 להלל שמאי בין נפקותא אין הא באמת מיהו הוא. רגלים מי
 שעתה דדי׳ הם שווים תרווייהו לחולין אבל לקדשים אלא

 מצאתי שוב בעצמה מרגשת דאשה משוס היינו זו ולאוקימתא
 בקו״א שם שנטה ואך קפ״ג לסי' בקו״א הגר״ז רבנו כ' שכן

 לקולא תלינן דלא אלא רש״י על נחלק דלא התום׳ דעת לפרש
 חזר בתרא ממהדורא בהג״ה מ״מ תלי׳ לחומרא אבל ושמש בעד

 ני שיש כנה אמנם רש״י על לגמרי חלוקים דהתוס׳ וכ' בו
 ד״ה )נ״ז:( כתם הרואה בריש התום' מ״ש הוא בזה לפקפק
 רגלים מי הרגשת נקט לא אמאי דמקשו כו׳ שמש הרגשת אימור

 הרגשת כסבורה והול״ל מכלתין בריש כדאמר הטילה שלא ואעפ״י
 ורק להלל הכי אמרי׳ התם והא להו קשה ומאי כו'. הוא רגלים כני

 אך .כנ״ל כו' כסבורה אמרי' דלא מודה לחולין אבל לקדשים
 ראי׳ הביא אדרבה ס״ז( ס״ק ק״צ )סי׳ בס״ט ראיתי הנה

 שהרגישה היינו הרגישה לעולם הגמ׳ דפי׳ אלו התום׳ מדברי
 במ״ש שהרגיש ל'( )סי׳ נפש משיבת בתשו׳ ראיתי גס . ממש
 דארגישה אמרי׳ דאנן אלא ארגישה דלא התום׳ כוונת דאי

 רק דהוי מהתס ראי' מייתי איך א״כ מ״ר שהרגישה וסברה
 שהרגישה התום' דברי פי׳ לו שנראה ג״כ וכ׳ לקדשים סייג

 מ״ר הרגשת כסבורה והול״ל התום׳ מ״ש צ״ל ולפי״ז .וודאי
 אומרת שהיא דארגישה לעולם לומר לגמ׳ דהוי פי׳ אלא ל״ד

 דחוק והלשון הוי מ״ר הרגשת שמא סוברים שאנו אלא שהרגישה
 ובין התוס׳ לשי׳ בין וכנוכח .כנ״ל ברור הדבר עכ״פ .לפי״ז
 אלא שהרגישה אכנרי' לא לפנינו דם דליכא דהיכא רש״י לשי׳

 דהלל במ״ש )אמנם ומ״ר ושמש בעד הרגשת' ותולה טועה שהיא
 קמא לתי׳ תינח דהא לפקפק יש אכתי בחולין לשמאי מודה

 להלל מהני דהרגשה דטעמי שכ׳ בינייהו איכא ד״ה )ג:( שבתום׳
 בהחלט חולק דהלל שפיר י״ל ב׳ לתי׳ אבל כו׳ ודאי לטמא שלא

 ואבע״א ד״ה )ג׳.( בתום' במ״ש תולה הדבר וכן .בהא אב״ש
 חזקה על אשה דהעמד טעמא $ריך נמי לישנא דלהאי נראה

 א׳ תי׳ עפ״י הוא בגליון ומ״ש הנ״ל שבתום׳ ב' כתי׳ דזהו כו׳
 ח׳ ס״ק צ״ט סי׳ בצ״צ אדמו״ר בתשו׳ מצאתי וכן .שבתום׳

 נחלקו לא דהלל לי' דפשוט הנ״ל בקו״א רבינו על ומהתימא
 דברי לפי מיהו חולין. לענין מרגשת דאשה בסברא שמאי על

 א״ל דבחולין מוכרח אכתי השני פי' לפי אפי׳ א״ב בד״ה התום'
 אבל .לתלות עכ״פ ס׳ הוי דאל״ה מרגשת דאשה טעמא להלל

 אלא דמרגשת טעמא אצטריך דלא משמע ואבע״א בתום'
 נכונים ודבריו א״ב התום׳ מדברי נסתייע בקו״א ורבנו .לקדשים

 שהם א״ב התום׳ דברי עם להשוותם צ״ע ואבע״א התום' ודברי
 דהא ואע״ג ומקוה( חבית למרמי א״ב דקאמר בגמ׳ מוכרחים

 בגמ׳ שם אבל אחת לאוקימתא רק הוא בעצמה מרגשת דאשה
 רק אלא טעמי שאר קאמר דלא י״ל הרבה אוקימתות איכא
 לא ומדינא לחולין באמת אבל בקדשים שמאי החמיר שלא אמה

 חיתי דמהיכא בעצמה מרגשת דאשה זו אסברא בגמ׳ נחלקו
:בזה כולס שהושוו שאפ״ל במה פלוגתא לאפושי

 שבדקה באשה מע״ל ששאל השאלה לביאור נבוא ומזה )?(
 פחות עליו ומצאה וסתה בעת בדוק שאינו בעד

 שנפתח להרגישה וסתה שעת לדמות יש אס ועוד מכגריס
 לפי דטמאה מכגריס פחות ומצאה שא״ב בעד ובדקה מקורה

 מה ולפי קס״ז. סי' והח״ס קי״ט סי' תנינא הנוב״י דעת
 שלא כ״ז טומאה בס׳ היא הרי שהרגיש' דכיון הח״ם שם שביאר
 בוסתות י״ל וה״נ אינו כאלו הוא הרי א״כ ראי׳ העד ואין בדקה

איכא י״ד:( )דד' מסוגי' הח״ס ועודדראיות דרבנן וסתות ד אך
נמי ׳ כא
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 דמטמא דהא לימא הברייתא מגיה דלמה וסתה שעת לענק נמי
 כתם משוס דעמאה והא וסתה בשעת היינו נדה משוס רבי
 דרבי )ט״ז.( ס״ד דהוי מה לפי ובפרע .וסתה בשעת שלא
 אפי׳ טמאה וסתה דבשעת לתו אלא דאורייתא וסתות א״ל

בקצרה: מע״ל עכ״ל בארגישה פמו מפגרים בפחות

 בסי' שז״ל הח״ס בדברי לדון אנו צריפי; תתלה והנה 1)ח
 ע״כ כלום ולא טיהר אי לי' דמדאיבעי׳ קס״ז

 מדמייתי ועוד בפגריס מיירי והלא בדארגשה דאי ארגשה בדלא
 פו' דפוותי' ה״נ א״כ ועוד בפגרים דמיירי ברייתא הך עלה
 ועוד ופגרים דבהרגישה כ״ה דנקל אדעתין תיסק איך וא״פ

 הרגישה בלא ע״כ אלא נפיק לא ספיקא מידי והא לגמרי טהורה
 ותולה לגמרי דמטהר אפשר הרגישה בלא לי׳ ומספקא מיירי

 מיהת פתס משוס טמא דר״ה ראי׳ מייתי מאי וא״כ .במעלמא
 ועוד ופגרים בדארגש' ע״פ אלא פו׳ בדארגשה התס דלמא
 ראי' נ״ל ועוד ע״ז יחלוק לא אדם ושום נדה טמאה לפו״ע

 ואי טיהר לעצמו ר״י ופשטיהר פר״מ רבי כשטימא ר״ז מדאמר
 דהתס צרפי' שעושה מאשה ראי' מאי מטהר נמי בהרגישה

 הרואה פ׳ ריש להדי׳ כמבואר רגלים במי ותולה ארגשה בלא
 התום' דעת בע״ה למעלה שביארנו מה לפי והנה עכ״ל כתם

 ס״ל לא למעלה דלפמ״ש .זו מסוגי' להיפוך ראי' להביא יש
ופסבורה שהרגישה נימת הרגישה שלא דאומרת דהיפא להתוס׳
בריש דאמרי' והא בזה. טעתה דלא אלא הוא. עד הרגשת
אלא שהרגישה שאומרת הפי' דארגישה לעולם כתם הרואה

 ושמש עד הרגשת שתושבת להיפך טעתה דלמא אמרי' דאנן
 מיירי ע״כ נדה משוס טמאה רבי דקאכנך א״כ נדה דס להרגשת

טומאת אלא פאן דאי; פשיטא ארגשה לא דאי בדארגשה.
 לגמרי טהורה ועוד פגרים הוי דלא דהיפא בגמ׳ ומשמע .כתם

 מאכולת מדס לאפוקי ועוד כגרים דבעי סבר ורבי דקאמר
 הח״ס מ״ש ג״כ בזה ונדחה במאפולת. תלי' דפתות משמע
 בדלא לה מוקמינן והתם צרפי׳ שעושה לאשה לה דמדמי

 כתם בהרואה לה מוקמי' זה פי׳ לפי דאדרבה ארגישה.
 ס״ד הוי איך בהרגישה נניירי דאי ס׳ החתם ומ״ש .בדארגישה

 .הואי עד הרגשת דאימור משוס פלל קשה לא לגמרי דטהורה
 במקום קנחה שפ' הרמב״ם מלשון הביא גופי׳ ח״ס ובתשו׳
ודחה נדה טמאה היפי דאל״ה בדארגשה דמיירי ומוכח בדקה

:התום׳ כשי׳ בזה סובר שהרמב״ם ולענ״ד טעם בלי זה

 דנוה למעלה הב׳ כסברא דס״ל רש״י לשיטת ואפי׳ טי י
 היינו .דארגישה לעולם כתם בהרואה דאמרי'

 דטועה ומשוס .הרגישה שלא אומרת שהיא אלא הרגישה דבאמת
 לפקפק יש מ״מ .עד הרגשת היתה שהרגישה שמה וחושבת

 .בקופסא והניחתו שא״ב בעד דבדקה ננהא הה״ס בהוכחת
 היינו טיהר נדה משוס או לגמרי טיהר אם לי׳ דמבעי׳ דהא

 פחות כמו הוי לזקנותו לר״ח בדוק שאינו עד אס לי׳ דמספקא
 בה שאי; מטה כל לך דאין משוס כתם משום בו דאין מפגרים

 שאינו עד וה״נ מאוד מצוי' דמאכולת והיינו דמים טיפי כנוה
 או דמאפולת דגנים טיפי כמו כתמים בו להיות רגיל בדוק
 דמי לא שא״ב עד דאף והיינו כתם משוס עדיין טמא דר״ח

 טיפי כמו שא״ב בעד דמים כתמי מצוי דלא מכגריס לפחות
 משוס טימא דר״ח מברייתא ראי' מייתי וע״ז .מאכולת של דמים
 לרבי מדקאגנר מ״מ בהרגישה לי׳ מוקמית אי ואפי׳ כתס
 ועוד פגרים בין דממלק אלגנא פו' ועוד פגרים שצריכה מודה

 כ״כ מלוכלך בחזקת אינו שא״ב דעד מוכח וע״כ מפגרים לפחות
 גזרת בו ששייך וודאי ולכן מאכולת של דמים בטיפי מטה כמו

 דמייתי ומאי למאכולת דנני דלא כיון הרגישה בלא ואפי' כתמים
 אחא ר׳ לי׳ פריך דמאי יותר ביאר ק״נ ובסי' מר״ז ראי׳ הח״ס

 משוס ורבי כתס משוס אלא טימא לא ר״מ כשמטמא אשי לר'
 בדארגשה היינו נדה משום רבי דאמר הא דלמא קאמר נדה

 דארגישה תלי׳ דאנן אלא ארגישה דלא היינו צרכי׳ שעושה ואשה
 מטהר ור״י כנטמא דרבי הא וכן .הוא מ״ר הרגשת וכסבורה

 לא זה גס לענ״ד .ארגישה בדלא נמי היינו כר״מ רבי דמוקי

 נקטו למה לדקדק יש דהנה הפי לשנויי מצי הוי דלא קשה
 מצאה ולמחר בקופסא והניחתו בדוק שאינו בעד בדקה בלשונם

 נפקותא אין למחר הדס ומציאות בקופסא הנחה האי .דם עליו
 דהוי משוס הוא בזה דמיקל למאן ההיתר דעיקר לדינא כלל בו

 אותו שראתה או בקופסא הניחתו אס לי ומה בדוק שחינו עד
 וכמ״ש דטהורה בירכה טחחה למעט דאתי צ״ל וע״כ תיכף.
 פסק ל״ז סעי׳ ק״צ סי' בשו״ע והנה ס״ס דאיפא משום ברש״י

טהורה. ועוד כגרים עליו ונמצא שא״ב בעד בירכה דטחתה
 רש״י דכתב דאע״ג עליו השיג והש״ך הנ״ל רש״י ננדברי והוא

 דס״ל לרבי רק היינו ס״ס משוס לקולא הוי בירכה דטחתו
 טמאה חינה בירכה דטחתו רש״י כ׳ ולזה נדה טננאה בקופסא

 ננשום טמאה בקופסא דס״ל למאן אבל .כתם טומאת אלא נדה
 כתם משום טמאה נמי בירכה טמתה ואפי' לחלק אין כתם

 בדקה יוסי ר׳ עם בפלוגתי׳ גס בלשונו נקט דרבי א״ש ועפי״ז
 דאי קאמר נדה דטמאה וע״כ בקופסא והניחתו שא״ב בעד

 בירכה טחתו חפי' בקופסא הניחתו דוקא למה א״כ כתם טומאת
 הש״ך לדברי ראי' שהביא כ״ו ס״ק חו״ד ועיי; הכי דינא נמי
 טהורה ג״כ כתם דבטומאת נאמר דחס כדבריו דהעיקר וכ׳

 דכולן אחד ספסל על שישבו נשים ג׳ א״כ בירכה כשטחתה
 יעויי״ש קודס בירכה כטחתו דהוי טמאה אמצעית אמאי טמאות

 ואתי׳ כתם משוס טמאה עכ״פ בירכה טחתו דלרבי ע״כ אלא
 בירכה טחתו אבל נדה טמאה בקופסא דהנימתו .כרבי מתני׳
בטחתו לגמרי טהורה נמי לרבי אי אבל כתם טומאת טמאה

מני: מתני׳ בירכה

 ממ״ש והנוב״י הח״ס לסברת ראי' להביא יש הנה אך )י(
 מאכולת דם דלמא וניחוש בגמ׳ במ״ש )י״ד.( רש״י י

 הא וקשה כו' ספק להוי כו' וודאי טמאי; ואמאי ופירש״י הוא
 גמ׳3 וכמ״ש לגמרי טהורה מפגרים בפחות לתלות אפשר אס
 כשיעור ופירש״י ועוד פגרים שצריכה מודה אתה אי ר״ח א״ל

 הוי לא ואי כו' ועוד בכגריס אלא מטמאי; שאי; כתמים שאר
 להקל שתולין כתמים כדין הו״ל מאכולת אצל דחוק או בדוק א״מ

 הרואה דבריש .א״ש הח״ס לדעת אמנם ועוד כגרים עד לגמרי
 ומפרש הוא עד הרגשת ואימור דארגישה לעולם מפרשינן כתם
 טעתה. שמא לומר סבורין דאנו אלא ממש דארגיש' כפשוטו רש״י
 מ״מ אבל והח״ס הנוב״י וכסברת ס' אלא הוי מה״ט וא״כ

 להיפך מתום' ראי׳ נ״ל זה לעוננת ומ״מ .לכתמים דנני לא
 דכבר ס' אפי' הר לא מאכולת בדם למתלי דאיכא דהיכא
 לעולם כתם בהרואה דאמר דהא דס״ל התוס' דעת ביארנו

 ולחוש הגמ׳ דברי בפי' והתם כו׳ ממש דארגישה היינו דארגישה
 מצא אס לה דננטננאינן בדיקות על אבל כ׳ מאכולת דם דילננא

 חייבין אננאי פריך הכא אבל היא חומרא דדלמא פריך לא דם
 דאפי׳ התום' לפ״ד משמע בעזרה חולין מייתי דלמא בקרב;

 א״כ הוא בעלמא חומרא רק בדיקות ובשאר יביא לא תלוי אשם
 רק מכגריס בפחות נדה ס׳ אינה מ״מ דארגישה אע״ג מוכח
 שלא החמירו מ״מ בדיקות דבשאר ס״ד הוי אמינא ההוי דלפי

 שא״ב בעד אבל הבדוק בעד דוקא והיינו במאכולת לתלות
 תלוי׳ זה דבר לכאורה א״כ .דארגישה ואף שתולין פשיטא

 דאע״ג בזה מודה רש״י דגם י״ל אמנם .ותום׳ רש״י במחלוקת
 פחות ומצאה שא״ב בעד בבדקה במאכולת תולין מ״מ דארגישה
 הם דמים רוב מקום דבאותו משום שאני והפא ועוד מפגרים

 טהרה חזקת דאיכא ננשום אלא רובא בתר אזלי' וא״כ המקור מן
 ופלגא פלגא והו״ל טהרה לחזקת דמאפולת מיעוטא סמוך אמרי׳

 את״ל ואפי' כו'( פוטר חלב ד״ה בתום' )פ׳: בבכורות ר״ת וכסברת
 גניעוטא ג״כ איכא הכא מ״מ לחזק׳ מיעוטא סמוך ל״א דבעלננא
צ״ג. ב״ב תום' )ועיין העליי׳ דם מיעוט היינו להיתר אחרינא

מיעוטי;(: שני דמצרפינן שם דמבואר כו׳ למימר איכא ד״ה

 להיפך ראי' יש התום' דלשי׳ הנ״ל לפי מבואר עכ״פ )יא(
 ראיה אין רש״י ונשי' והח״ס הנוב״י מסברת

 דבריהם לקיים יש עדיין מיהו אך .התום' דעת על בזה דחולק
 בעד בדקה אם דארנשה דאע״ג התום' לשי' שהוכחנו דמה ז״ל

 שא״ב



פב ?"י ר״א משנת שו״ת
 כדקה אס דוקא היינו טהורה מכגריס פחות בו ומצאה שא״ב
 דאותיוס במתני' כמו ההרגשה בעת ששמשה או ההרגשה בעת

 שא״ב בעד בדקה ובדרבי .תשמיש בעת שהרגישה טמאי!
 שהרגישה היינו שהרגישה כנשום נדה דטמאה בקופסא שהניחתו

 לא ושמש בעד ההרגשה לתלות שאפשר וכיון הבדיקה בעת
 קודם שהרגישה החת״ס בנידון משא״כ בכך החזקה איתרע
 שי״ל דאע״ג החזקה אבדה שהרגישה מכיון י״ל שפיר שבדקה
 ברוב הנשים דרוב כיון מ״מ טהורות למראות ההרגשה שהיתה
 שם שביאר כמו טמאות למראות בהם ההרגשה הוי הזנונים

 הרגשת גבי דהתס ואע״ג .להחזקה ריעותא הוי שפיר הח״ם
 הרגשת בין מבחנת היא הזמנים דברוב ודאי נמי ועד שכוש
 משמש הי׳ )י״ד:( שבועות ששנינו כמה נדה דם להרגשת שמש
 בהרגשת להבחין שיכולה הרי נטמאתי לו ואמרה הטהורה עם
 שכ׳ ל׳ סי' נפש משיבת בתשו׳ )ועיין שמש מהרגשת נדה דם

 מי שהן נדות הרגשת על לה שידמה טעית לא דודאי לפרש
 וכשלא מ״ר מהרגשת נדות הרגשת משונה לעולם דודאי רגלים

 רק בהרגשה הדס בא לא וודאי נדות הרגשת בלבה עלה
 וכמו נדות להרגשת דומין בשינוי רגלים מי יוצאים כשלפעמים

 היא דההרגש׳ דהתס לחלק יש דמ״מ ושמש( עד בהרגשת כן
 א״כ לטמאות או טהורות למראות אס שם׳ אלא שנפתח וודאית
 גמורה ריעותא וחשוב המקור דפתיחת בגופה שינוי עכ״פ נעשה
 הכא משא״כ החזקה ואיתרע טמאות למראות הפתיחות דרוב
 ועד שמש הרגשת על שטעתה אלא כלל הרגישה לא אולי דהס'
 נעשה דלא כיון ברורה ריעותא זה אין א״כ נדות דס שהוא

 .בכך להחזקה ריעותא נחשבה ולא בגופה פינוי איזה בוודאי
 נשוכה וודאי שהיא דס׳ כ״ט סי' בתב״ש יפה מבואר זה ודבר
 מזיק אצלו נתייחד או משונרא או מכלבא אי ידעינן דלא אלא

 הטורף בה שהוחל והיינו ריעותא הוי מקרקרן ואינהו ושתיק
 בגב היא אס שס' סרכא אבל .שס הרשב״א בשס שהביא כינו
 שוס כלא להיות יכול דבחתוך משוס ריעותא הוי לא בחתוך או

 .כנ״ל ג״כ והיינו .הטורף מעשה התחלת שום כאן ואין נקב
 זה שע״י המעשה בה והוחל בוודאי הרגישה באס ג״כ ושם

 אס לנו כשס׳ אבל ריעותא הוי א״כ הדס יצא אס נטמאת
כלל בה התחיל ולא הוא ושמש עד הרגשת ושנוא כלל הרגישה

: פשוט וזה כלל ריעותא הוי לא המטמאה מעשה

 ראשונה בזה דבריו ודחיית שני' השאלה מבואר וספי״ז )י□
 מוצק ליסוד מנדה הח״ס ראיית שחשב מה ׳

 שזה גם ומה . טעם בטוב לדחותה שאפשר בע״ה הראנו הנה
 דרבנן וסתות דאס את״ל דאפי׳ הח״ס של לנדון כלל דמי לא
 הי' לא בהרגשה גם מ״מ .מקורה שנפתח הרגישה כמו הוי

 בוודאי דהרגישה דכיון משוס מכגריס בפחות מטמאין
 אפשר אס אבל בגופה. ריעותא והוי הטומאה מעשה והוחל
 עד אינן הרגשות דרוב אע״ג מטמאינן לא ושמש בעד לתלות
 ואוקמי׳ בגופה ריעותא נעשה דלא משוס והיינו כנ״ל ושמש

 אין בגופה ריעותא נעשה דלא בוסתות וה״נ כנ״ל אחזקה
 טהורה עצמה ומצאה שגית פעס דכשבדקה ועוד .לטמאותה

 וסתות דלענין מציאתן כשעת הטומאות כל בהכי אמרי' שפיר
 שהבאנו כמו )ד'.( נדה התום' כמ״ש חזקה הך מועיל דרבנן

 וממילא ולפלפולא למותר הוא זה כל אנננס אך .בע״ה למעלה
 שהוא בתה״ד מפורש הדבר הדין העיקר ולענין שמעתא רווחא

 דטננאה טהורה ומצאה ובדקה מקורה נפתח דאם דינו למד
 דאי משמע דטמאה דאורייתא וסתות למ״ד מוסתות גרע דלא
 דינו למד והח״ס .טהורה הוי דרבנן לוסתות לה מדמה הוי

 ובתוכו טהורות מראות עליו ומצאה שא״ב בעד בדקה באס
 מאס עדיף לא ועכ״פ תה״ד של מדינו מכגריס פחות דם טפת

 דבטהורה היכי כי וא״כ לגמרי טהורה ומצאה עצמה בדקה
 הוי אי בזה ה״נ לה מטהרינן הוי דרבנן כוסתות הוי אי לגמרי

 דרבנן דהוי בוסתות וא״כ לה. מטהרינן הוי דרבנן הרגשה
 לן תיתי מהיכי מ״מ קצת לחלק דאפשר ואע״ג .לה מטהרינן

 דרבנן בוסתות נמי אמרי׳ בהרגשה דאמרי' דמה זה דבר ללמוד
סתירת יראה ומזה .כלל זה אל זה קרב ולא דנני לא ובאמת

 לדבריו הח״ם של ההוכחה את להסיע שרצונו עצמו בדברי דבריו
 בשעת נדה דטמאה דרבי הא למוקמי אפשר דהי׳ וסתות לדין

 דאורייתא וסתות סבר דרבי דס״ד מאי לפי ובפרט וכ' וסתה
 מהאי דאדרבה הראי' סתר גופי' דבזה היא בורכא וודאי דא

 הא למוקמי א״א דאורייתא וסתות סבר דרבי די״ל טעמא
 טמאה נמי מכגרים פחות אפי' דא״כ וסתה כשעת נדה דטמאה

:דרבנן וסתות אי משא״כ להרגשה דדמי׳

יז תשובה
 קרטין הבדיקה עד על תמיד שמוצאת אשה

 ונלקטים אדומי' גם רחוקים ולעתים שחורים
 שתי וזה . לטהור לה אפשר ואי .העד מן

 והרופא קרטין אותן מוצאת היא אשר שנים
 . האם על והבורות פצעים לה שיש אומר

 .דינה מה הקרטין באים שמחמתן שאפשר
 ימצאו ולא במכחול בדיקה לה מועיל ואם

:המכחול ראש על הקרטין אלו

 ודינם הקרטין ממהות בע״ה נדבר תחלה תשובה• )א(
 המפלת במשנה גרסי' )כ״א.( בנדה הנה

 תטיל אדומים יבחושין כמין עפר כמין שערה כמין קליפה כמין
 הרגיש והס״ט זה מדין עפר השמיטו ושו״ע ובטור כו׳ למים
 בקרטין ג׳( ס״ק קצ״א )סי׳ דעתו דהט״ז ליישב ונלע״ד בזה.

 ראתן שלא אעפ״י בכליות המתהווה מהחול שהן לתלות שיש
 עליו הקשה ע״ג סי' בתשו' והח״צ לבדן אלא רגלים מי עם

 נימוחו אס למיס תטיל עפר כמין שנינו שלמה משנה שהרי
 דוודאי הט״ז דעת בע״ה ליישב ויש .בדיקה דבעינן הרי .טמאה
 אלא לה שרינן הוי לא בכליות הקרטין לתלות לחוד זה משוס
 המקור מ; את״ל ואפי׳ הס שבכליות החול מן שננא ס״ס משוס
 לא בדיקה דאפי' דינא קס ולפי״ז .נימוחים הי׳ לא שמא מ״מ
 אס דאפי' לעולם יתברר לא הכליות מן שמא זה דס׳ כיון בעי

 שנימוח אפשר שבכליות דהחצץ בכליות להסתפק יש אכתי נימוחו
 שס׳ וכיון ל״ה( )סי' רפאפורט כהן ר״ח בתשו׳ וכ״ה שריי' ע״י

 )וכמ״ש הב׳ ס' אף לברר צריך אין לעולם יתברר לא אחד
 לבעלה כ״ז הנה אך ס״ס מכח וטהורה מ״ג( סי' נוב״י בתשו׳

 אפי' טמאה ברה״י טומאה דס' ס״ס מהני לא לטהרות אבל
 ממשנה אליעזר( ר׳ ד״ה )נ״ה: בב״ב התום׳ כמ״ש בס״ס

 דהיינו בדיקה דבעי עפר במתני' דקתני ניחא והשתא טהרות
 משוס בכוונה עפר השמיטו לבעלה דמיירי בשו״ע אבל לטהרות

:פושרין בדיקת בעי ולא כנ״ל ס״ס דאיכא

 כלל בדיקה צריך אין עפר דכמין הנ״ל לפי המבואר )ב(
 ואפי' הכליות מן שנוא ס״ס משום לבעלה

 אמנם .בפושרים נימוח יהי' לא שמא מ"מ המקור שמן ת״ל
 ואינה אלו קרטין בלא נקי' בדיקה למצוא יכולה שאינה זו באשה
 לדון יש והנה .אלו קרטין מציאת מבלי בטהרה להפסיק יכולה

 טמאה בחזקת זו דאשה איסור בחזקת ס״ס הוי דהא בזה
 מ״ש עפ״י לדחות יש מיהו אך .ח״א במקום ס״ס והוי עומדת
 איסורא באתחזק אפי' נאמן ע״א דיהא שהקשו )ב'.( גיטין התוס'
 שעה כל רואה שתהא בחזקת דאינה ותי׳ לה ננוספרה דילפינן

 ע״כ והיינו טהרה הפסק של אבדיקה אפי' לה ומאמינים כו'
 לס״ס חשבי' דלא מוכח ע״כ וא״כ רואה. בחזקת דאינה משוס

 . שעה כל רואה בחזקת דאינה כיון .איסור חזקת במקום זה
 שיש באשה ג'( ס״ק קצ״ו )סי׳ דעת חוות בס' שמצא׳ האונננס

 וסתה בשעת בה תולה שאינה דם שמוציאה שידוע מכה לה
 לגמרי נקי׳ טהרה הפסק של בדיקה אח״כ לה שיהא דבעינן

 כאן אין הרי מ״מ וסתה בשעת שלא במכתה דתולה דנהי
של אחת ובדיקה טהרה הפסק של בדיקה בעינן ואנן בדיקה

 נקיים
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 חכתי מ״מ במכתה דתולה אן! נקי׳ הבדיקה שאין וכיון .נקייה

 ורמ״א השו״ע על ותמה להיות המוכיחות בדיקות קיימה לא
 צריכה זו שאשה כתבו ולא דבריהם שסתמו ה׳( ספי׳ קפ״ז )בסי'
 מדבריו דמשמע )וא״ל טהורה ותמצא פעמים שני שתבדוק עכ״פ

 והוא .טהרה הפסק בבדיקת אף מועיל הי׳ ס״ס הי' דאלו שם
 ס׳ ס״ס משוס נקיים של שהיא ב׳ בבדיקה להקל שם ממ״ש

 הפסק לענין אבל וכ׳ .כלל ראתה לא ואימור הוא נדה דם שמא
 כנשמע טהרה הפסק בעי נדה דאפי׳ ס״ס מהני לא טהרה

 דהתם ז״א טהרה הפסק לעני; אף מהני הוי טוב ס״ס הוי דאי
 נדה דם אז הי׳ ואס וסתה שעת של הבדיקה בעני; הוא הס״ס

 מועיל שפיר הי׳ לנדה טהרה הפסק דין היתה לא אס זבה ולא
 הפסק כלל בעינן אי הם דהספיקות כיון טהרה להפסק זה ס״ס

 בבדיקת שנמצאו הקרטין על הס דהספיקות בנ״ד אבל . טהרה
 ס״ס דאיכא בנ״ד גס וא״כ מהני( דלא י״ל שפיר טהרה ההפסק

 במכה כמו כלל בדקה לא כאלו דהוי י״ל מ״מ אלו הקרטי; על
 א׳ יוס ובדיקת טהרה הפסק בדיקת ובעינן שמוציאה שידוע
 דם במוצאת דוקא דהיינו י״ל מ״מ כנ״ל. לגמרי נקיים שיהי׳
 אלו בקרטין אבל .וסתה בשעת לראות רגילה שהיא כמו גמור

 מוצאת היא הוסת ולאחר גמור דם רואה היא וסתה שבשעת
 של לבדיקה אפי׳ הנ״ל ס״ס דמהני י״ל שפיר קרטין אותן

 הפסק דבעיק הא דהנה בטעמא מלתא לך ואסברה .הפס״ט
 עעמא ומהאי פתוח דמעיינה משום הוא נקיים ובדיקת טהרה

 )דף בתוה״א וכמ״ש טהרה הפסק בעי לא להנשא תבעוה גבי
 הפ״ט בדיקת דטעס וכיון פתוח מעיינה דאין משוס קס״ו(

 דם שמוציאה מכה לה שיש אף א״כ פתוח מעיינה משום הוא
 כי סתום שמעיינה בזה הוחזק לא אכתי דם שראתה כיון מ״מ

 בעת עצמה שבדקה כיון קרטי; בהנך אבל .ע״ז הוכחה אין
 הוחזקה א״כ קרטין אלא דם מצאה ולא בטהרה שהפרישה

: כנ״ל מס״ס טהורים קרטין ואלו דם מלראות מעיינה שנסתם

 אס ואפשר וז״ל שכ׳ קמ״ב( )סי׳ ח״ם בתשו׳ מצאתי שוב )ג(
שהיא אעפ״י שעה כל לראות שרגילה מכתה דם

 וסתה בשעת שהוא מינה משונה עכ״פ הוא אס טמאה ממראה
 דמים בראיות לפסוק שדרכה יכניס כ״כ שהמתינה אחר א״כ

 ממראה נקי העד אח״כ ותראה בטהרה ותפסיק יפה באומד
 שפיר מיקרי מכתה דם ממראה מלוכלך שהוא רק הוסתות

 דהתס וק״ו כש״כ הוא נ״ד א״כ עכ״ל זה לעני; טהרה הפסק
 יש אעפי״כ המקור מן בא הי' אלו הוא טמא דם ודאי הדס

 מן הוא אס דאף בנ״ד א״כ טהרה להפסק זה לחשוב סברא
 הפסק דהוי כש״כ עפר או דם הוא אס ם׳ אכתי המקור
 .קרטין אותן אלא מכנש דס זו בבדיקה ראתה לא אס טהרה

 דם מן .ווסתות מדם ביותר מובדלים הם וודאי אלו דקרטין
 .הוסתות מדם במראה משונה שהוא אלא גמור דם שהוא מכה
 מן לבוא דרכן מ״מ נימוחים הס אם אפי' אלו קרטין כי וגס

 מראות מ״מ קצת משונה שהוא אף בדס משא״כ כנ״ל הכליות
 קצת משונה וסתה הי׳ זו שבאשה רק במקור ג״כ מצוי׳ כזה
 ויהי׳ .שיתחלף ומצוי אפשר זה וענין .המכה של זה דם מן

 טפי עדיף שנ״ד מבואר ע״כ .כאלו דמים גס מריק המקור
 אפשר בדרך סבר׳ כתב שהח״ס אף ולכן .הח״ס של י מנדון
 המעיין מפתיחת גדול שינוי דהוי פשוטה הסברא בנ״ד מ״מ

דבדיקתה כיון טהרה הפסק בבדיקת אף ומועיל הוסח בשעת
:ממש מדם נקי׳

 על חלק הה״צ דהרי דן אני דמלתא בעיקרא אמנם )ח
אהיתר סמך לא בעצמו דהט״ז וגס הט״ז.

 הר״ן של להקרטין צד בשוס דומים אין שאולי משום לבד הקרטי;
 לעפר אלו קרטי; דוכנים אינם דאולי י״ל בנ״ד נמי וכן .יעויי״ש
 בשם כתב צ״ה( ס״ק ק״צ )סי׳ בס״ט אמנם במשנה הנזכר

 דרכן הללו שטיפין הרופאים אמירת מצד להתיר הגרשוני עבודת
 ראיתי הנה אך ס״ס משוס הס״ט ע״ז וסמך מהצדדין לבוא

 להחמיר שרצה מי על שס שכתב קע״ו( )סי' ח״ס בתשובת
 אלא להתיר דאין הראב״ד לדעת לחוש נימוחו לא חס אפי׳ בקרטין

יו״ד ר״א
 שקרטין כיון השיב וע״ז .בש״ס המבואר ועפר ברי׳ צורת כעי;

 ועוד דמתני׳ עפר היינו ממשי דבר ואינם מאוד קטנים הס אלו
 בכליות להולד דרך כי הר"; מימי עוד מעידים הרופאים דכל

 כיון מ״מ בש״ס המפורש כצורת שאינם יהי' לו אפי' באלו כיוצא
 בכליות בזמנינו עתה נולדים הללו שצורות מעידים זמנינו שרופאי
 דרך שאין לעיל שכתבתי קרעי; ובצירוף בדיקה ע״י להם נאמץ

 מצוי כליות משא״כ הרוב על כזה מועט דבר להוציא המקור
 דברי ג״כ והביא עכ״ל הרופאים עדות עפ״י בזה כיוצא בהם

 שהחמיר אלא הקרטין עצמות מצד הקיל ז״ל הוא הגה הס״ט
 מחמת לבודקן אפשר שאי בנ״ד אכתי וא״כ .בדיקה להצריכן

 הוי לא אמאי אנן נחזי והנה . בבירא פותא נפל אכתי קוטנן
 איכא וודאי טהור גמי יבש דדם הרז״ה לדעת מבעי׳ לא ס״ס
 אלא .ימוחו לא שמא המקור מן ואת״ל הכליות כנן דלמא ס״ס
 ממכה שיהי' דוקא בעי׳ נימוחו בלא דאפי׳ הראב״ד לדעת אפי'

 מכה איכא דלמא להקל תלי' לא מכה דליכא דהיכא לומר ויש
 טהורה וודאי דם הוי אפי' נימוח אין דאס הרז״ה לדעת ובשלמא

 טרפה באו ממכה לאו דאי הראב״ד לדעת אבל ס״ס הוי שפיר
 משונים שהם כיון י״ל מ״מ .במעי׳ מכה שיש נתלה תיתי מהיכי

 איכא כזה קטן בשיעור וסת דמי להוציא המקור דרך שאין וגס
 השו״ע בדעת ע״כ צ״ל וכן במעי' לה יש דמכה לדבר רגלים

 א׳( )אות כנ״ל ס״ס דאיכא היינו וע״כ דמתני׳ עפר שהשמיט
 אחת תשו׳ ראיתי שוב קפ״ח בסי' הראב״ד דעת גם שהביא אף

 על לחלוק שהרבה המור הר בספרו באנעט מור״ס הגחון למיין
 משאר אלו הקרטין חלוקין דאין והעיקר זה ס״ס בענין הס״ט

 .טוב ס' דהוי אלא כך אינו הח״ס דעת נראה כבר והנה .דם
 צדדין ם' עם נימוח לא שמא דס' מורמ״ב הגאון שכ׳ מה גס
 על מוסיף אחד ם׳ דהוי בכנקור למכה דמי ולא שמא חד הוי

 כאן אבל .טמא מקומו דמקור טמא הדס ממקור דאס חבירו
 חיים מו״ה הגאון בתשו׳ הנה .חבירו על מוסיף חחו ס׳ אין

 הנ״ל. הקושי׳ וישב זה כעין ס״ס כתב ל״ה( )סי׳ ראפפורט כהן
 ואין אחר בציור הס״ס שס ׳שכ אלא כהס״ט ג״כ ודעתו

:לדינא נפ״מ
 בלא להקל קשה בדיקה הצריך שהח״ס כיו; הנה אך )ה(

 אנן נחזי ולכן הנ״ל הס׳יס על ולסכנוך בדיקה *
 לבאר אנו צריכים ותחלה הרופאים. שאמרו הפצעים מחמת

 מגמ' הוא זה דבר יסוד והנה הרופאים האמנת בעני; קצת
 אדומות קליפות כמי; מפלת שהי׳ באשה מעשה )כ״ב:( דנדה
 לרופאים שאלו וחכמים לחכמים שאל ואבא אבא את ושאלו ובאו

 כמק מפלת שממנה במעי' לה יש מכה זו אשה להם ואמרו
 משכנע זו מסוגי' הנה טמאה נימוחו אס למיס תטיל קליפות

 הנה אך .ולבדוק למיס להטיל מדהצריכו נאמנים הרופאים דאין
 סי' בס״ט )הובא בתשו' להרשב״א הרא״ש הקשה כבר באמת
 הרופאים שאמרו כיון טמאה נימוחו אס דלמה ה׳( ס״ק קפ״ח

 מור״ס ובתשו׳ .ע״כ במכה הדס תלינן לא אמאי כנכה לה שיש
 אמת אס הרופאים דברי בחנו שהחכמים תירץ קי״א( )סי׳ לובלין
 באיסור סמכינן דלא מוכח דלפי״ז בס״ט ע״ז וכתב .לא או אתם

 אבל מבררי' לברורי דאפשר דהיכא י״ל אך הרופאים על זה
 דא״כ מור״ם פי׳ על הק׳ ח״צ ובתשו׳ מהימני אפשר דלא היכא
 כלל עליהם סמכו שלא אחר כלל הרופאים שאלת הוזכר למה

 יבש בדם דאפי' דס״ל הרז״ה לשיטת אלא אינה זו קושי' אך
 היכא דדוקא דס״ל הראב״ד לשיטת אבל טהורה נימוחה לא אס

 מעל״ע שריית דמהני הוא ברי' וא״ל עליהם מוכיח דצורתן
 דברי׳ למימר דליכא כיון שריי׳ מהני לא יבש דם בחתיכת אבל
 שכן דאמרו לאו דאי הרופאים בדברי נפ״מ שפיר לפי״ז הוא
 אך מעל״ע שריי' מהני הי׳ לא המכה מקליפות ברי׳ צורת הוא

 כתי׳ למימר ליכא ולדידי' רז״ה כשי' דס״ל אזיל לשיטתי׳ הרא״ש
 שאלו מה ועל הרופאים דברי כלל הוזכרו למה דא״כ מור״ס

 ולענ״ד .הס״ט עכ״ל עליהם לסמוך רוצים הי׳ שלא אחר להם
 הברייתא. לשון דהנה ניחא רז״ה לדעת דגם בס״ד ברור נראה

 הי׳ שזה משמע כו׳ אדומות קליפות כמין מפלת שהיתה הוא
 הי׳ אחת פעם מקרה דהי' אלא דאל״ה נכון זמן אצלה נמשך
קליפות כמין שהפילה באשה מעשה אחר בלשון לומר ראוי

 אדומות



משנת שרי!
 התמיד זו שמקרה משמע מפלת היתה לשון ומדקתני אדומות

 הסתש ומן ע״ב( קס״ג דף בתוה״א מפורש מצאתי )וכן זמן משך
 לפני ראייתה זמן התחלת מעת שראתה הקרטין כל הביאה לא

 י״ל וא״כ .הפעם באותו שראתה מה שהביאה אלא החכמים
 מעכשיו אותה מטהרים היינו לא הרופאים דברי דבלאו
 ננכה הרופאים שאמרו מכיון אבל .נימוחו ולא הקליפות שבדקו

 אותה מטהרים אנו הקליפות אלו מפלת שממנה במעי' לה יש
 לחומרא היינו הקליפות עכשיו לשרות שהצריכו ומה .למפרע

 הברייתא לשון משמע וכן .הס״ט וכמ״ש לברורי דאיכא כיון
 הבדיקה היתה ואס לא ותו טמאה נימוחו חס למים תטיל דקתני
 צד לומר דברייתא לתנא הי׳ .מתירים היינו לא ובלעדה חיובית
 צד רק ומדקתני .טהורה נימוחו לא אס למים תטיל ההיתר
 היא הבדיקה עיקר דכל משמע טמאה נימוחו אס האיסור
 ולהכי .טמאה ותהא ימוחו ודלמא לברורי דאיכא משוס לחומרא

 .טהורה לאו ואס טמאה נימוחו אס הצדדים שני במתני' קתני
 מקרה שזה להיות ויכול אמת פעס דהיינו המפלת דקתני משום
 .להתיר חיובית הבדיקה ע״כ שנתייבש דם באמת הוא ואולי

 מכה הרופאים ואמירת מתמדת מקרה• שהי' בברייתא משא״כ
 כיון ימוחו אולי לחומרא רק היא הבדיקה ע״כ במעי׳ לה יש

 המהר״ס על הח״צ קושיית ג״כ מיושב ובזה כנ״ל לברורי דאיכא
 מצריכה אתה אי מכה בדם דלמה שהקשה מ״ו( )סי׳ בתשו׳
 דהכא הנ״ל ולפי לבדיקה מצריכה אתה ושערות ובקליפות לבדוק

 כן מצאתי שוב .מבררי' לברורי שאפשר ושערות בקליפות
ונסתייע ל״ה( )סי׳ ראפופורט כהן חיים מו״ה הגאון בתשו׳

:הנ״ל כסברא ג״כ ש:׳ ל״ר( )סי' כנ״י מתשו׳

 יש מכה לומר נאמנים דהרופאיס הנ״ל לפי מבואר סכ״פ (1)
 ל״ב( )סי׳ בתשו׳ יחזקאל הכנ׳ דעת וכן במעי׳ לה

 דעת וכן . נאמנים מכה לה שיש בברור אומרים הרופאי' דאס
 באשה אמרו הלא נאננן דהרופא הנ״ל בתשו׳ כהן חיים מהור״ר

 הנה אך עכ״ל הרופא נאמן וכן לי יש מכה לומר נאמנת עצננה
 בענין הרבה שהאריך מור״ס הקדוש הגאון למרן אחת תשו' ראיתי

 להעיר שיש וכתב קמ״ח( סי׳ )צ״צ בספרו והיא הרופאים האמנת
 היכא באיסורי' נאמן ע״א דאין ס״ל פוסקים דהרבה ע״א מדין בזה

 אתחזק חשוב רואה שהיא הדס לטהר והכא איסורא דאתחזק
 נאמנת עצמה האשה איך באמת הנה לפי״ז לי קשה אבל .איסורא

 ע״א שאר גם נאמנת עצמה האשה וכיון במקור לה יש מכה לומר
 תירוץ דלפי האומנם ע״א( ד״ה )ב': בגיטין התוס' וכמ״ש נאמן
 לפי מ״מ אבל דעלמא לע״א דמי לא לטבול דבידה בתום' שם הב'
 מכה גבי הכא והא קשה איסורא אתחזק הוי לא דהתס קנוא תי׳

 להאריך שאין אלא לחלק ויש .נאמנת ואמאי איסורא אתחזק מיקרי
 ועיי״ש . איסורא אתחזק מיקרי לח דזה שם מסיק רבינו דגם כיון
 . עכו״ס הוא הרופא אס תיוהא שכ׳ הנזכרת מרן בתשו' עוד

 ובתשו׳ מרן בתשו׳ שם מבואר דהרי לכו״ע מהני דבנ״ד ונלע״ד
 להאכילו הרופאים דברי מהני ודאי ביוהכ״פ דעכ״פ קנ״ח סי' ח״ם

 אפי׳ ס״ס שפיר בנ״ד וא״כ ס' הוי דעכ״פ משוס והיינו עכו״ס ואפי׳
 המקור מן את״ל ואפי' באיס הס הכליות מ; שמא הראב״ד לדעת
 בזה לפקפק יש אכתי הנה אך הס ובריות במעי׳ לה יש מכה שמא

וא״כ המקור בתוך ולח האס על הס דהפצעיס אומרים דהרופאיס
: לס״ס נחשב זה אס לעיין יש

 המתהפך ס״ס זה דאין ס״ס הוי דלא לענ״ד נראה הבחן (1)
הכליות מן הוא שמא ראשון מס׳ מתחיל דכשאתה

 מן שמא לומר א״א שוב המקור מן את״ל ואפי' המקור מן ולא
 הס הספיקות שתי וכן האס על• אלא המקור בתוך דאינס הפצעים

 מן לי ומה המקור מן שלא או המקור מן שמא שמא מחד
 סעי׳ ברמ״א קפ״ז סי' ועיין האס שעל הפצעים מן או הכליות

 מן שמא המקור מן ת״ל ואפי' הצדדים מן שמא ס״ס דחשיב ה'
 . שמא מחד דהוי משוס ס״ס זה דאין חלק שם ובש״ך המכה
 איכא שפיר טמא מקומו דהוי דבמקור כתבו והס״ט והנוב״י והכו״פ

 ואס טהור נמי הדם הצדדים מן הוא דאס הספיקות בין נפקותא
 והוי מהבירו יותר מתיר א׳ ס' וא״כ טמא הדס עכ״פ המקור מן

פג יי־ד ר״א
 וה״נ .שמא מחד ס״ס הוי בצדדים המכה אס אבל ס״ס שפיר
 אין שמא לחומרא ס״ס נמי דאיכא י״ל דאכתי ועוד דנ״ד בס״ס
 שמא מ״מ דברו שאמת את״ל ואפי' מכה לה ואין הרופאים כדברי

 דשמא זה ספק נגד וא״כ .נדה דם והוא המקור מן זה דם
 נדה דם ושמא מכה לה אין שמא ס״ס איכא המכה מן

כנ״ל: הוא

 הנ״ל הקדוש הגאון מרן למ״ש אנו צריכים ע״כ אשר )ח(
 וסת לה שיש אפה שהיא דכיון הנזכרת בתשובתו

 רובא דהו״ל ג״כ י״ל הנ״ל הקרטין מוצאת וסתה בשעת ושלא
 אפרים בית מתשו׳ והביא במעי׳ יש שומא או מכה שע״כ להקל

 שיהא מצוי שאינו שכ׳ המפלת פ׳ הרשב״א מחי' בזה שנסתייע
 כל נינהו בריות שרובן כו׳ זה בענין הרוב על ויוצא נקרש הדס

 סמכינן דלא מהא בזה העיר מר; הנה אך עכ״ל זה בעני; שיוצאין
 משוס ע״כ והיינו מסל״ת גוי בצירוף אפי' חולבות בעזים ארובא
 טהרה חזקת נמי איכא דהכא ע״ז וכתב .המצוי מיעוט דהו״ל

 לרובא מצטרף טהרה חזקת מ״מ המצוי מיעוט דהוי אף לכן
 להפסיק יכולה דאינה בנ״ד והנה מסל״ת. גוי בצירוף ומועיל

 שגס האומנם .טהרה חזקת ליכא א״כ הקרטין בלא בטהרה
 בטהרה להפסיק לה שא״א השאלה בלשון מבואר דמרן בעובדא

 חזקת על בזה נסמוך איך תמוה הדבר מ״מ וקרטין שערות בלא
: בטהרה הפסיקה לא שעדיין כיון טהרה

 בע״ז גרסי' דהנה אחר מטעם בזה לדון נ״ל ע״כ אשר )ט(
 מן אלא נקחין אין ועוברן דגים קרבי )מ׳.(

 אמר ד כיון יהודא ר׳ אמר מאי מומחה שם אין שם ואמר המומחה
 ואלו דגים אלו שיאמר עד אמר נחמן ר׳ מותרי? מלחתיס אני

 מלחתיס אני דאמר כיון דיילא לאדא יהודא ר׳ לי׳ אורי קרביהם
 דגים קרבי זה דין ז׳(כתב סעי׳ פ״ג )סי' בשו״ע והנה .מותרים

 אני המוכרן הישרחל לו אומר א״כ אלא המומחה מן אלא נקחיס אין
 וכן בעכו״ס. הדין דכן הגיה והרמ״א טהור מדג והוצאתים מלחתיס

 ישראל לצייד שואל המחבר כתב א'( סעי' )פ״ו בסי׳ ביצים דין גבי
 עוף שאותו מכירים ואט הוא פלוני עוף של לו אמר אס המוכר
 בעכו״ם הדין דכן הרמ״א ג״כ שס והגיה .עליו סומך הוא טהור
 הטור בשי' אזיל והרמ״א הרמב״ם בשי' אזיל דהמחבר הש״ך וכתב
 ואינו כו׳ בצים סימני פ״ו( )בסי' הטור לשון זה והנה פוסקים. ושאר

 שחס אהני להכי אלא העכו״ס מן לקנות עליו לסמוך סי'מובהק
 עוף משל אומר אס הן ממי המוכר שואלין טהרה ׳,ס בהס יש

 ואם ב״י וכ' ממנו קונים טהור שהוא אותו מכירין ואנו פלוני
 לדיונה דדמי דעורבא דאיכא מובהקים אינם אלו דסי' כיון תאמר

 הא הוי מאי הוא וטהור פלוני עוף של אמר כי בגמ׳ כדאיתא
 תירץ . דעורבא והיא הוא דיונה ולמימר לאשתמוטי מצי

 יהיב דילמא מרתת רתותי אכתי להדדי דדמו דאע״ג הרשב״א
 מינים לב׳ שא״א ומכיר לדיונה ומקיפה עילוי' דעתיה ישראל

 גבי גס דס״ל והרמ״א .ביניהם הוא ד כל הפרש יהא שלא חלוקים
 הש״ך כמ״ש בנימוחו אפי׳ היינו נאמן בעכו״ס דאפי' דגים קרבי
 והרשב״א הרמב״ן בדעת והדרישה הב״ח דעת וכן כ״ה( )ס״ק
 העיון אחר אלא הפרש ליכא דודאי דאע״ג צ״ל ע״כ .והר״ן

 מלוחים שדגים ובפרט בבקיאות בזה ומומחה היטב והדקדוק
 שהש״ך ואף כ״ד ס״ק בש״ך הובא הה״מ כמ״ש מרחק מארץ באים

 הש״ך בשי׳ לי' קם הפר״ח וכן והדרישה והב״ח הרמ״א על חלק
 מדג אומר דאס והראב״ד הרשב״א שדעת הפר״ח כ׳ הרי מ״מ
 דס״ל י״ל החולקים ואפי' .נאמן בנימוחו אפי׳ הוא וטהור פלוני

 דאפי' מוכח עכ״פ ולפי״ז למומחה אפי׳ היכר שוס אין דבנימוחו
 וא״כ לשקי־ דמרתת משוס עכו״ס נאמן ודקדוק עיון שצריך במקום

 לה יש כי ואומרים המחזה בכלי שם מביטים שהרופאים בנ״ד
 לו ויוכיח אחר רופא יראה אולי לשקר דמרתת ג״כ י״ל פצעים
 הוי דהתס וכ' קפילא מטעימת העיר הגאון ומרן .פניו אל שקרו
 להטעימו דאפשר צ״ח( )ס׳ הש״ך כמ״ש מיד לגלויי דעבידא מלתא

 יאמר אס אף דהכא צ״ל ע״כ וכוונתו .שקרו ויתברר לקפילא
 אמנם .כ״כ שקרו גילוי זה אין זה רופא כדברי שלא אחר רופא

כיון מ״מ ועוברים בביצים גדול ההפרש דאין דאע״ג הנ״ל לפי
שבדיוק



ר״א משנת 166
 שבעיון כיון בנ״ד ה״נ א״כ משקר ולא קצת להכיר יש ועיון שבדיוק

 י״ל שפיר לא או פצעים יש אם המחזה כלי ע״י לראות יש היעב
 הוא שהרוב בנ״ד ובפרט שקרו יתגלה שמא דמרתת משקר דלא

 שפיר וא״כ וסתה בשעת שלא הקרטין ראיית היינו לי׳ מסייע
 קרטין מוצאת טהרה הפסק של בבדיקה אס דאפי׳ לומר מקום יש

 דמי ולאו ממכתה הס ואלו וסתה דמי מחזקת יצאה מ״מ אלו
:הס נדותה

 לה לעשות וצויתי הנ״ל משום להקל לבי מלאני לא ומ״מ )י(
 הרחם בעומק ולהכניסו במוך ולמלאותו ארוך כיס

 רק הנקודות נמצאו הפעמים וברוב .פעמים כמה זאת ועשתה
 .ראשו על אחת נקודה גס נמצא אחד בפעם זולת הצדדים מן

 אמנם אך נ״ז( )סי׳ שמואל באמונת מפורשת היא זו בדיקה הנה
 נו״ב )עיין הרבה האחרונים בזה פלפלו השפופרת בדיקת בענין

 הא השפופרת בצדדי נמצא אס ראי׳ כנאי דלכאורה מ״ג( סי׳ ק׳
 למיחש איכא וא״כ המקור מן חזקתו בפרוזדור הנמצא דס קיי׳יל
 .הצד מן נמצא ולכך לפרוזדור ממקור ירד הבדיקה קודם רגע שמא
 דדלמא מ״ת דס ברואה מס״ס מועיל דשפופרת בזה הנו״ב ודעת

 תחלה.מ״מ וירד המקור מן הוא זה שדס את״ל ואפי' הצדדים מן הוא
 הרבה שם פלפל שוב .ונתרפאה השפופרת ע״י דם עכשיו יצא לא
 ז' להצריכה שלא גס מהני דמ״ת ברואה בשפופרת הבדיקה אי

 מן בא שהדס גמורה ראי׳ הוי דהשפופרת הוכחה יהי' ואז נקיים
 מפורש מצא שלא שכ׳ אלא בפרוזדור לאשתהי חיישי׳ ולא הצדדים

 משמעות שמצא כ׳ אח״כ הדס לטהר השפופרת שיועיל מקום בשום
 הוא שעדיין וסיים .נקיים ז׳ לענין מהני דשפופרת הר״ן בדברי

 )ד׳ בתוה״א ברשב״א מבואר הדבר באמת הנה אך בזה נבוך
 שכ׳ הצדדים מן שהדס מוכרחת ראי׳ היא שהשפופרת :( קפ״א

 בתוך אפי' מכה מחמת דס הרואה היד כל בפ׳ דגרסי׳ אהא שם
 וסת לה יש אס אומר ורבי רשב״ג דברי טהורה נדותה ימי

 מרגשת אינה דאפי׳ מסתברא הרשב״א וכתב .לוסתה חוששת
 מכתה בין עיני׳ דאין חדא המכה מן ויורד שותת שהדס ממש

 ברואה שאמרו כדרך שפופרת בבדיקת אלא לידע לה אפשר ואי
 מוחלטת הוכחה היא דהשפופרת מזה מבואר הרי עכ״ל מ״ת דס

 ברואה דווקא ולאו נקיים ז׳ לענין ומועיל .המכה מן הוא שהדס
 ולא הצדדים מן שהדם לברורי דמהני אלא הנו״ב וכסברת מ״ת

 הרשב״א דברי האחרונים בפי׳ תלוי דזה נ״ל הנה אך .המקור מן
 דעת ולפי כ״ג( ס״ק קפ״ז )סי׳ הגר״ז רבינו של שו״ע ועיין הנ״ל
 ודאי רמ״א דעת לפי אבל מכאן ראיה אין הרשב״א בדברי המ״צ

 הוא שהדס השפופרת בצדדי הדם כשנמצא מכרעת דהשפופרת
 המקור מן ויצא תחלה שם הדס היה שמא ול״ח .המכה מן

 לענין אלא למפרע טומאה מחזקינן דלא משום בפרוזדור ונמצא
 והיינו עומדת טהורה בחזקת דאשה משוס וקדשים תרומה

:הנ״ל רבינו של בשו״ע מפורש ביאר וכן בטהרה כשהפסיקה

 נמצא )י״ד.( ממתני' הנ״ל כל על לי קשה הנה אך )יא(
 מן ופטורים מספק טמאים זמן אחר שלה על

 ספק דהוי אלמא תלוי באשם דחייבי' ובברייתא .הקרבן
 דאוקי דאתא הוא השתא הכא גס נימא לא ואמאי דאורייתא

 ה״נ דס אתי פורתא דמעיקרא אמרי׳ ע״כ הלא טהרה בחזקת
 ליישב יש אכננס .הדס בא קודם דמעט נימא שפופרת בבדיקת

 הכא וא״כ בהרגשה. שבא הדס דחזקת הרמב״ס דעת עפ״י
 ברישא כמו בעלמא בקינוח היינו שלה על דנמצא במתני׳
 ולא לקינוח שאמרו וסת הוי )י״ד:( בגנו׳ שפי׳ וכמו כו׳ אותיוס
 אי בשלמא וא״כ הוא עד הרגשת דילמא למימר דליכא לבדיקה

 וכסבורה דארגי׳ נימא תשמיש בשעת מקודם דראתה נימא
 הרגישה לא הא אח״כ ראתה חי חבל הואי שמש דהרגשת

 בחזקת דאשה חזקה כנגד חזקה והוי בהרגשה שבא הדם וחזקת
 בהרגשה שבא הדס וחזקת דחזאי הוא והשתא עומדת טהרה

 העיון אחרי אך דאורייתא ספק הוי לכן ראתה תשמיש ובשעת
 בהרגשה שבא דמים דחזקת חזקה דהך ארוכה מעלה זה דאין נ״ל

 אמרי' דאמאי רובא מכח אתיא דהיא .טהרה מחזקת עדיפא
 וא״כ בהרגשה בא פעמים דרוב משום בהרגשה שבא הדס חזקת

 ביה״ר דכותלי ס״ל דע״כ נ"ל ולכן • טהרה מחזקת עדיך רובא
 בהרגשה דבא חזקה כמו נמי הוי זו סברא רס מוקמי לא

 מתעכב יהא שלא טבעו כך בהרגשה שבא הדס שטבע התם כמו
 סברא דאיכא בשפופרת וא״כ השקול ספק הוי ולכן ביה״ר בכותלי
 שבא הדס חזקת ליכא זה וכנגד דס מוקמי לא ביה״ר דכותלי

 להקל מסייע בעצמה מרגשת דאשה דסברא אדרבה בהרגשה
 זמן איזה שבא הוא נדה דם דלאו ש״מ תחלה ארגשה דמדלא

 לא ביה״ר דכותלי דטעמא דס״ל מזה מבואר נמצא מקודם מה
 מהני דלא שם הנוב״י כמ״ש ולא גמורה חזקה הוי דם מוקמי

:לשמאי דאמרי' כמו בקדשים סייג לעשות שלא אלא

 שהכניסה בשעה דילמא ניחוש מ״מ לי קשה אכתי אך )י□
 ולכן בצדדים המקור מן הדס יצא השפופרת קצת

 נתלכלכו ומזה כשפגעו עכבו השפופרת כי זחול תיכף ירד לא
 בראשו נמצא שלא ממה הוכחה אין אכתי וא״כ השפופרת צדדי
 לומר יש דאכתי דס שמוציאה לה יש דמכה השפופרת בצדדי אלא
 שסברא ראיתי שוב בפרוזדור הנמצא דם כמו הוא המקור דדם

 ידוע דהרי י״ל אמנם .מ״ו( )סי׳ בנוב״י ג״כ כתובה היא זו
 באמצע יוצא הדס וכשמצא פרוזדור באמצע הוא שהמקור
 גס יצא דמ״מ י״ל הפרוזדור בצדדי נמצא אס ואפי׳ .פרוזדור

 על ירד הדס שמקצת אלא לארץ ינשל הפרוזדור באמצע דס
 זה לבד הפרוזדור לצדדי רק הדס שיצא אבל הפרוזדור כותלי

 בתוך שהשפופרת בעת עכשיו הדס יצא אלו וא״כ מהטבע אינו
 פרדס בס׳ סעד לי ומצאתי המכחול. ראש גס מתלכלך היה ודאי גופה

 זו בסברא ונסתייע ממש זו סברא שכ׳ קפ״ז לסי׳ בפתיחה רמונים
 שכתב הב״ח של בנו הירך מוהר״ש מהגאון בתראי גאוני מתשו׳

 בדיקת דמהני תשמיש בשעת שלא בבדיקה דס שמצאה בעובדא
 דהתם דטמאה בפרוזדור דם מנמצא הקושי׳ ויישב .שפופרת

 דס נמצא לא אם שפופרת בבדיקת אבל המקור כגן שבא חזקתו
 המקור מן בא דלא הוכחה איכא דאז אמרי׳ המוך ראש על

 שאין הוכחה ואיכא ראשו על נמצא היה המקור כנן בא דאלו
 דבדיקת מהרש״ה דדעת מזה מבואר הרי .במקור דם שום

 ולאו במקור דם שאין ומבררת מחלטת בדיקה היא שפיפרת
 שייך היה לא ח״ט משוס הטעם היה דאלו טהרה חזקת משוס

:במקור דס שוס שאי; הוכחה דאיכא ע״ז לוכנר

 דברי בפי' הח״צ דלדעת י׳( )באות הקדמנו כבר והנה )יג(
 דהשפופרת מהרשב״א כלל ראיה אין הרשב״א

 להאריך אנו וצריכים מכה. דם דהוי משוס הדס לטהר מהני
 הרשב״א דעת לפרש כתב הח״צ דעה ה׳ יורנו אשר כפי קצת בזה

 שמכנסת היינו שפופרת בבדיקת אלא לידע לה דא״א במ״ש
 אס ידוע ואין דס שופעת שהיא ממש ראייתה בשעת השפופרת

 ומכחול השפופרת מכנסת שבצדדין המכה מן או המקור מן הוא
 ששופעת זה שדם בידוע המוך על דס נמצא לא ואס מוך עם
 ודאי הוי הנה ולפי״ז שבצדדין המכה מן אלא המקור מן אינו

 שופעת והיא זמן איזה שם שוהה שהמכחול דכיון ברורה הוכהה
 ששופע הוא דמהמכה ברורה הוכחה הרי נקי והמכחול דם

 עיין מאוד דחוקים שדבריו הסכימו האחרונים כל אמנם .הדס
 דבריו נתקבלו שלא כתב קמ״ב( )סי׳ וח״ס מ״א( )סי׳ נוב״י
 כתב שהרי כך מתפרשים הרשב״א דברי שאין ובאמת .בזה

 ברואה שאמרו כדרך שפופרת בבדיקת אלא לידע לה וא״א להדיא
 דם נמצא שלא בתלמוד שנזכרת הבדיקה דהיא משמע .דמ״ת

 הח״צ וגס . בא הוא הצדדים שמן בידוע המכחול ראש על
 בגט׳ הנזכרת בבדיקה מיירי הרשב״א דגם שם מסיק בעצמו

 אלא הנ״ל בדיקה בלח מ״ד המכה אס לידע דאפשר דס״ל אלא
 דהוי לפי״ז עכ״פ ומוכח הנ״ל. בדיקה כתב דמלתא לרווחא

:שמ״ד לה יש שמכה להוכיח מכרעת בדיקה

 והוא הרשב״א בדברי אחד פי' עוד ראיתי הנה אך )יך(
 לשון שהביא ה׳( סעי׳ קפ״ז )סי' בכו״פ מ״ש

 מוציאה שמכתה שפופרת בדיקת ע״י נדע איך והקשה הרשב״א
 דס מוציאה אינה הרי המוך על דס תמצא לא אם דממ״נ דם

 ואס



משנת
 קאתי דמים ממקור דלמא הוא דמהמכה מנ״ל עדיין דס יש ואס
 זה בצד עומדת זו דמכה יודעת זו דאשה וצ״ל הוא נדה ודס

 ומוך המכחול ומטה מוך ובראשה שפופרת ולוקחת בטנה בחדרי
 נקי אחר ומוך מכחול לוקחת ואח״כ הדס ומוציאה המכה לצד

 אליהס מוציאה ואינה וסדקים לחורים אחרים לצדדים ומטהו
 מקום גשום מצאה ולא הואיל דם מוציאה דהמכה ברור זה דהרי

 ומוצאת מכה לה שיש כיון ופי׳ עכ״ל ההיא המכה בצד רק
 מן ולא דם אתי המכה דמכח מלתא אגלאי המכה בצד רק

 .׳בגמ נזכרה שלא חדשה בדיקה היא זאת גם והנה .המקור
 אך .בגמ׳ הנזכרת בבדיקה דמיירי משמע הרשב״א ומדברי

 דוקא היינו מבררת שפופרת דבדיקת דס״ל דהרשב״א י״ל אמנם
 דם מוצאת היא וגס בצדדין מכה לה דיש דכיון מכה לה ביש

 י״ל וכן המכה מן שהדס עדים שני יש הרי השפופרת בצדדי
 תשמיש מחכות רואות אינן הנשים דרוב דכיו; מ״ת רואה גבי
 מכה כגון שינוי איזה לה שיש עדים שני איכא בזו גס הרי א״כ

 בכך הנשים דרך שאין מ״ת דרואה כיון יוצא הדם שמחמתה
 לפי״ז אך .עדים שני זה והרי השפופרת צדדי על שמוצאת וגס
 קארטי׳ שמוצאת דמה חדא עדים שני נמי איכא בנ״ד גס הנה
 הרי ממש דס רואה היא וסתה ובשעת וסתה בשעת שלא

 ולא המכחול בצדדי שמוצאת וגס נדה דם דאינו הוכחה זה
עדים: שני איכא והרי בראשו

 מהני שפופרת דבדיקת כנבואר הנ״ל לפי עכ״פ (1)ט
מוקמי לא ביה״ר דכותלי וכנטעס .דידן בכנדון

 זב דהדס .לקרטין דם בין לחלק מקום היה שבזה האומנם דם
 אפשר דקין קרטין אבל .בביה״ר מתעכב ואינו לחון מיד

 מהרי״ס בתשו׳ זו חששא מצאתי הנה . קצת שמתעכביס
 וא״א הרגישה לא דעכ״פ משום זה ודחה י'( )סי' מווארשא

 ומדלא להרגיש לה הי׳ השפופרת הכנסת מקודם דראתה
 מ״מ ראתה אס אפי׳ או מקודם הדס ראתה דלא ש״מ ארגישה

 דניחוש לומר ואין . מדאורייתא דטהורה בהרגשה שלא ראתה
 הוא רגלים מי הרגשת דסברה או אדעתא ולאו הרגישה שמא
 הקדוש הגאון דמרן ]ואע״ג נינהו דאורייתא לאו חששות דהני

 ארגשה אימר דאמרי' ס״ל בהג״ה קפ״ג סי' בשו״ע מור״ז
 שבא הדם דחזקת משוס דאורייתא ס' והוי אדעתא ולא

 .בהרגשה שבא הדם חזקת דס״ל להרמב״ס דהיינו י״ל בהרגשה
 דחששא י״ל שפיר ס' הוי דהרגשה הסוברים להפוסקיס אבל

 הרמב״ס לדעת ואפי' דרבנן חששא הוי אדעתא ולאו דארגשה
 הרגשת למימר דליכא קינוח ע״י דם מצאה אם דוקא דהיינו י״ל
 דאנו בנ״ד אבל אדעתא ולאו ארגשה אימר אמרי' אזי עד

 .המכחול בהרגשת וטעתה עכשיו ראתה אס מסופקים
 אכנרי׳ ודאי אדעתא ולאו וארגישה מקודם ראתה שמא או

 רחוקה[ חששא היא אדעתא ולאו ארגשה דאימר ראתה דהשתא
 דראתה מוכחת דהשפופרת נהי לפקפק יש אכתי בנ״ד אמנם אך

 מלבד בטהרה להפסיק יכולה שאינה כיון מ״מ הרי הרגשה בלא
 ספירת סותר מ״מ הרגשה בלא שראתה אך א״כ הקרטין אלו

 תשובה מצאתי אך ג׳( ס״ק קצ״ו )סי׳ בח״ד וכמ״ש שלה נקיים
 שהביא כ״ג( )סי׳ קצוה״ח בעל להגאון כנילואיס אבני בס׳ אחת
:בטעמא מלתא יעויי״ש מוכרחים אינם דדבריו וכתב החו״ד דברי

 מ״ש שהביא מילואים אבני שבם׳ בתשו' ראיתי שוב )ט?(
 בשעת דטמאה מכה לה דביש קצ״ו בסי׳ החו״ד

 וחלק .נקייס ז' תוך אחת ובדיקה טהרה הפסק צריכה וסתה
 מהרשב״א ג״כ והוכיח הפוסקים מלשון כן משמע דלא וכ׳ עליו

 מיקרי לא נקיים דבשבעת דכיון דנראה וכ' כהחו״ד דלא והתום'
 שתהא בחזקת דאינה כו׳ ע״א ד״ה גיטין ריש התום׳ ממ״ש ח״א

 ולבדיקה טהרה להפסקת א״צ מכה לה ביש ומש״ה ז' כל רואה
 בחזקת למוקמי הו״ל וסתה בשעת אפי' דמדינא נקיים בז'

 מחזיקים לכן קודם וסת לה דהי' כיון בכוכה ולתלות טהורה
 ז׳ אחר לבעלה ותטהר לא ותו לחוד וסתה ביום ברואה אותה
 משונים הס וסתה דדמי בנ״ד וק״ו מכש״כ הנה ולפי״ז . ימים

פד יו״ד ר״א
 ממש דם רואה היא הוסת דבשעת עכשיו רואה שהיא ממה

 דלא פשיטא וקרטין נקודות רק רואה היא ועכשיו הנשים כשאר
 ימי כלות אחר אלו מקרטין לגמרי נקי בעד טהרה הפסק בעי

 וסתה בשעת שלא רואה והיא הוסת דעבר מכיון אלא וסתה
 הונח ובזה .וסתה מדמי שפיר טהרה הפסק הוי קרטין אלו רק
 שהתיר ח'( )אות צ״צ בספרו מור״ס מרן על שתמהנו מה לנו

 דכיון הרופאים לאמירת טהרה חזקת צירוך מחמת הקרטין
 והיא קרטי; כ״א רואה אינה ועכשיו הוסת ימי שעברו
 ע״ז לסמוך נוכל שפיר הוסת דמי עתה רואה שאינה בחזקה

: הרופאים אמירת בצירוף

 על רטיי׳ והניחו רפאוה שהרופאים האשה אמרה עןף )י^
הי׳ משם הרטיי׳ שלקחו פעם וכל הפצעים מקום ׳

 לי הראה וגס קטנית עגול כמו בערך מוגלא וגס דם מוצאת
 כתב קמ״ד( )סי' ח״ס ובתשו' הזה. הכתם עם הסמרטוט

 מן שבא ברורה ראי' הוא מוגלא כעין הדס שרואה שמה
 מכל דם שמוציאה מכה לה שיש ראי' זה גס הרי וא״כ המכה

 שלא קרטין שמוצאת זו באשה להתיר לסמוך נ״ל טעמי הלין
וסתה: בשעת

ההיתירים קיצורי

 הטור שהשמיטו דמתני׳ עפר כמו הס אלו הרטיל [א]
 ס״ס משוס פושרים בדיקת בעי דלא ושו״ע ׳ י

 להתיר סמך לא שהט״ז ואך .הכליות מן ושמא הס ברי׳ שמא
 בר״ן הנזכרים קרטין אינם שמא משוס כאב בלי בקרטין
 ראפופורט ומוהר״ח ס״ט הגרשוני עבודת דעת מ״מ להיתר
 ועכ״פ הצד כנן הס כאילו קטניס דדבריס הרופאים על לסמוך

 שלא דהוי כיון י״ל טהרה הפסק דבעי׳ ואך כנ״ל ס״ס הוי
 הס״ט זה הרי ממש דם רואה וסתה ובשעת וסתה בשעת
 מדמי משונה שהוא מכה דדם ח״ס מתשו׳ לזה ראיה וסת מדמי

:הפס״ט בעי לא וסתה

 בה שראו שאומרים שכיון הרופאים אמירת מחמת ]ב[
 הכנ״י ודעת דם להוציא שראויס בהאס פצעים

 ואפי׳ נאמנים ברור דבר אומרים דאס רפאפארט ומוהר״ח
 רופא יראה שמא דמרתת משים דנאמן להביא יש עכו״ס רופא
 מ״מ זה בענין גדול ודיוק עיון כאן שיש ואך .קלונו ויגלה אחר

 טמאות שדומה שיש אך העכו״ס מן דלוקחיס מביצים גרע לא
 העיון אחר אלא ניכר ואין לדיונה דדמי דעורבא כגון לטהורות

 ורמ״א והרשב״א הראב״ד לדעת שנימוחו דגים עוברי וכן והדיוק
וב״ח: דרישה

 ונמצא מוכין מלא בכיס שמואל אמונת בדיקת מחמת ]ג[
 מישב״א וראי׳ . נמצא לא ובראשו הצדדין על

 לא הרחם בית דכותלי משוס מכרעת בדיקה הוי דשפופרת
 דקרטין ואך הב״ח של בנו צבי מוה״ש דעת וכן דס מוקמי
 דראתה או ראתה דלא ש״מ ארגשה מדלא מ״מ דמתעכבי אפשר

מווארשא: מהרי״ם דעת וכן דרבנן עכ״פ דהוי בהרגשה שלא

 מכה לה ביש ד מילואים אבני שבס׳ בתשו׳ קצוה״ח דעת ]ד[
 ימי שעברו מכיון אלא טהרה הפסק צריכה אינה ׳

 שהם אלו בקרטין ומכש״כ טהורה בחזקת היא הרי הוסת
: וסתה מדם משונים

 פעם וכל הפצעים מקום על רטיי' הניחו דהרופאים ]ה[
 דם מוצאת הייתה משם הרטיי׳ שלקחו

 וכמ״ש דם שמוציאה מכה לה שיש ראיה וזה מוגלא עס
: ח״ס בתשו׳

שאלה
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יח תשובה
 דש שלה בכתונת מיד התשמיש חתר שמצאה חשה שאלה.

 שמרגשת ואמרה .פעמים ד׳ כן לה ואירע הרבה
 במקום דם תמצא אס ולהבחין לבדוק לה וצויתי א׳ בצד כאב

 שכאב במקום דם ומצאה פעמים כמה עשתה וכן .לה שכואב
 שיש לה אמרה אותה שבדקה המילדת שהאשה ג״כ ואומרת .לה
 עוד בדקה לאח״כ אך .קטן ונקב )צופרייעט( פצע כמין שש

: מניקה היא והאשה .כלל דם מצאה ולא פעמים כמה

 כל אס ז׳ סעי' קפ״ז בסי׳ מבואר הנה • תשובה )א(
 א״מ והסדקין החורין בכל בודקת שהיא זמן

 בא צד שבאותו שממכה לתלות יש בצדדין א׳ במקום כ״א כתמים
 כואב ההוא המקום בצד כשניגעת בדיקה בשעת כשמרגשת וכ״ש

 ממש דמי נ״ד ולכאורה .כלל כאב א״מ חו״ס ובשאר קצת לה
 !1ל מצאה לא דבנ״ד כיון לחלק שיש אלא הנ״ל. המהרא״י לנידון

 וכן .בבדיקה כלום מצאה לא אח״כ אבל התשמיש אמר כ״א דם
 בהשאלה כנ״ל א׳ בצד דם פעמים איזה שמצאה אע״פי עתה גס

 גורם שהתשמיש הוכחה זה והרי .כלל דם מצאה לא אח״כ מ״מ
 ואח״כ דם מצאה התשמיש שאחר הראשונים בימים ולכן . הדם לה

 שיש ואמת . כלום מצאה לא שוב .מהתשמיש ימים איזה שנמשך
 במקום המיעוך מחמת המכה דם לה גורס שהתשמיש . לומר

 להוציא מתגלע המכה אין סיבה בלא אבל הרבה. לה הכואב
:בעי ראי׳ עכ״פ אמנס .דס

 אותן דמוצאת דכיון בב״י הובא מהרא״י בלשון והנה )□
 החדר מן דלאו הוכחה יש א׳ במקום רק לעולם

 יורד הי׳ לצדדי; ממנו וכשיורד פרוזדור באמצע החדר ■שפתח בא
 הנה ולפי״ז אדמו״ר( בש״ע פי׳ )כך זה לצד ופעם זה לצד פעם

 דכמה חזינן מ״מ הרי .כלל דמים נמצא לא לפעמים אס לי מה
 הרי .כלל נמצא לא אחר ובמקום א' במקום הדס נמצא פעמים

 והיה באמצע הוא שהחדר כיו; בא הוא המכה דמן מוכח
 בשי״ע רבנו דמלשין אך .כנ״ל זה בצד ופעם זה בצד פעם נמצא

 דבעינן משמע לעולם אלו כתמים מוצאת והיא ׳שכ ל״ב ס״ק שלו
 שלא לנו יאמר מי אמנם .בתמידות צד באותו הדס מציאת שיהא

 ויפסוק המכה שתתרפא בשביל וכי .המכה אותה עכשיו נתרפא
 בעוד הדס שמצאה למפרע נטמאנה דס עוד תראה ולא הכאב
 שראתה בעת תחלה דנם ניכר מדברי׳ אמנם הכאב לה שהי׳
 ננוכח מזה הרי . כלום מצאה לא אח״כ כשבדקה התשמיש לאחר

 בצד לעולם הוא דם כשמוצאה רק תמידיות אינו הוא הדס דמציאות
 קאמר דוקא דלאו ד״ל כ״כ הכרע אין רבנו מלשון אמנם . זה

 עפ״י ואינו צד באותו דס למצוא שרגילה כלומר אלא לעולם
 הי׳ ששם פ״ו( )סי' צ״צ מתשו׳ זה לדבר פתרי ואשכחן .מקרה

 מרגשת ושם בליטה לה הי׳ שמאל שבצד לנ״ד ממש קרוב נדון
 ולפעמים .אחרים בצדדים ולא .צד באותו תמיד דם ומוצאת כאב

 דם לה נמצא שמושה אחר למחרת מיד אבל וטובלת נקיי׳ תמצא
 מהרא״י מדין לזה היתר צד הצ״צ והביא .שמאל בצד כשבודקת

 אלא צד באותו בתמידיות דם רואה שיהא בעינן דלא הרי .הנ״ל
 שמוצאה דבשעה כיון מ״מ כלל דם תמצא לא כשלפעמים אפי׳

 אלו דמים דאין הוכחה זה הרי צד באותו אלא מוצאה אינה דם
:הרחם שבצד ממכה אלא המקור מן

 להתיר שדעתו ודאי מדבריו נראה המהרא״י בנדון והנך )ג(
 מ״ז בסי' מהרא״י שם ממ״ש חדא .נקיים ז׳ בלא

 כופל דמשמע .ולטהר להתיר צדדים ב׳ מצאנו דיד; בעובדא אמנם
 שם עוד וכ׳ . נקיים ספירת בלא ולטהר לבעלה להתיר זה לשון
 א״כ כהוגן וסת לה יש שלאשתך כתבת אתה והנה זה לשון כפל

 לכל אתנהו אי לכ״נ אח״כ ומסיק כו' ולטהר להתיר ג״כ מועיל
 טהורה משמע טהורה. לך להחזיקה עלייהו לסמוך תוכל צדדין הני

 חוות בס׳ ראיתי שפופרת בדי; והנה .נקיים ספירת בלי גמורה
 אינו .הצדדים מן בנמצא דאפי׳ שהעלה וקצ״א קפ״ז סי׳ דעת

 לטהר לא אבל נקיים ספירת ע״י לבעלה להתירה כ״א מועיל

 ראיה המהרא״י מביא איך יקשה הנה ולפי״ז . הדס את
 א״כ הדס את מטהרין אין שפופרת דע״י כיון שלו לדין משפופרת

 הדין מן לבא ודיו נקיים ספירת בלח אך בנ״ד לטהר תיתי מהיכי
 החו״ד כדעת ז׳ ס״ק קפ״ז סי׳ הכו״פ דעת שגס ראיתי שוב .כו׳

 את להתיר לא אבל לבעלה להתירה כ״א מועיל השפופרת דאי;
 ע״ז שחלק י' אות בק״א שלו בשו״ע למרן ראיתי אמנם הדס.

 שפיר המהרא״י מייתי ולפי״ז לבעלה אך דמטהרינן לבאר והאריך
 אנו צריכים לפי״ז אך .הדס את גס לטהר הנ״ל לנדון משפופרת

 נראה דלכאורה חו״ד בעל ע״ז שהביא והראיות הקושיות בכל לעיין
:חזקות שהס

 דהא כתבו הפוסקים וכל דרש״י החו״ד קושיות ה; ואלו )ד(
 חשש משוס הוא לבד במוך עצמה בודקת דאינה

 בצדדי הדס נמצא אם וא״כ .צדדין בדס המוך ראש דתתלכלך
 תשמיש מחמת שראתה הדם מתירים אנו ואס דמותרת. ה״נ המוך
 .כן גוזר השכל ואין במוך בדיקה בשעת שתראה הדס נתיר ה״נ
 בדיקה דלאו המוך בדיקת גבי הש״ך שם כתב קצ״א דבסי׳ וגס

 כנ״ל שפופרת בדיקת כמו הוי המוך בדיקת והא . היא מעלייתא
 ועוד מעלייתא. בדיקה הוי לא ולמה בגמ׳ מוזכרת זו בדיקה וא״כ

 ולא בא הוא הצדדין שמן בידוע ראשו על נמצא לח קהמר דבגמ׳
 השפופרת צידי על שנמצא ובי! .דס כלל נמצא לא אס בין חילק

 הדס השפופרת צידי על בנמצא דגם משמע .המוך ראש על ולא
 דאל״ה צידיו על ולא ראשו על לא כלל נמצא בלא כמו טמא מיהא

 דהא לק״מ לענ״ד הראשונה קושיתו והנה .בכנ״ל לחלק לגמ׳ הי׳
 ע״י אלא .דס רואה אינה תשמיש דבלאו צ״ל ע״כ מ״ת ברואה

 אלא בברור יודעים אנו זה לה נרם התשמיש וא״כ . התשמיש
 כשבודקת וא״כ .הדם התשמיש גורס מקום מאיזה יודעים אנו שאין
 ומוצאת ועוביו בארכו התשמיש אבר כדמות שהיא השפופרת ע״י
 מן הדס גורס התשמיש שאבר רואין אנו הרי הצדדים מן דם

 רואה שהיא הדס את נטהר האיך אבל מטהרין אנו ולכן .הצדדין
 מכה איכא אי ובשלמא .התשמיש מגרם זה שאין בדיקה ע״י

 דמים רוב בתר דניזיל לומר שייך לא אז דם שמוציאה שידוע
 לא לה דאין הכא אבל דם מוציאה המכה שנם כיון שבמקור

 דמים רוב בתר אזלינן לעולם א״כ כאב ולא מכה
 יש זה ועל מהצדדין דם יוצא התשמיש אבר דע״י רק שבמקור

 דם רואה שהיא מה התשמיש בלאו אבל .מהשפופרת הוכחה לט
 ממילא ובזה .הס המקור מן דמים דרוב המקור מן שהם פשיטא
 והמוך השפופרת אין מ״ש דלפי קצ״א. מסי׳ הקושי׳ מיושב

 התם וא״כ הצרדין. מן הדס מוציא התשמיש דאבר אלא ראי׳
 רוצים ואנו .בהשתנה דם מרואה אלא מ״ת דם מרואה מיירי דלא

 וממקום מההשתנה אלא מהמקור בא הדס שאין זו בבדיקה לברר
 ובחינה בדיקה ענין והוא .בגמ׳ מצינו לא זה יוצא רגליס שמי

 עליו נמצא לא בין בגמ׳ הילק מדלא הג' בקושיתו ומ״ש .חדשה
 דאי מידי מוכח לא מגמ׳ הנה . השפופרת של צדדיו על לנמצא
 ואך .השפופרת צידי על שנמצא דוקא מיירי דנמ׳ אמינא בעינא

 הברייתא לשון מכוון בזה דאדרבה י״ל בגמ' לזה זכר אין דלכאורה
 . בא הוא הצדדים שמן בידוע ראשו על דם נמצא לא דקאמר

 בידוע שאמר ומה השפופרת על כלום עכשיו נמצא שלא מיירי ואי
 לא ע״ז .התשמיש לאחר שנמצא הדס על קאי כו׳ הצדדים שמן
 הי' הצדדין מן אלא הוה לשון דמשמע בא" "הוא לומר לתנא הי׳
 בשעת כבר שראתה ראיי׳ הייט העבר על דקאי כיון בא

 השפופרת של הצדדין על דם נמצא השתא דגם אלא .התשמיש
 שיטת נראה וזהו .המוך בראש דם דאין אלא קאמר לא והברייתא
 בין בקיאין אנו שאין בזה״ז בשפופרת לבדוק שלא שכ' הראב״ד

 נמצא שיהא דגמ׳ דינא לפי דבעינן דס״ל אלמא .לצדדין בראשו
 אכתי מ״מ אך י׳ אות בקו״א אדמו״ר בשו״ע ועיין הצדדים על הדס
 לא וגס המוך ראש על לא כלל נמצא דבלא הסוברים לשיטת קשי׳

 על נמצא לא הברייתא לשון דמפרשי ע״כ והינו לה שרינן בצדדין
 החו״ד קושיית הדרא ולפי״ז .כלל נמצא לא אפי׳ הייט ראשו

 מיהו .לא או בצדדין נמצא בין חילוק דאין דמשמע לדוכתא
 שבהג״מ הריצב״א דהנה ול״מ ל״ק הפוסקים שאר לשיטת אפי׳

 משוס היינו כלל ראה בלא אפי׳ דמתיר ובד״מ בש״ך שהובא
 שלא ומכיון תשמיש ע״י כמו לראות רגילה שפופרת דע״י דכיון

 ראתה



משנת *ת
 על נמצא לא בברייתא הנזכר הדין זה ואין .נתרפא הרי ראתה
 והכא בצדדין תלי׳ התם דהא .בא הוא הצדדים שמן בידוע ראשי

 וכמו הצדדים מן בנמצא מיירי דברייתא אלא דנתרפא אמרי'
 הוא כלל נמצא בלא הריצב״א דמתיר ומאי .הברייתא מל׳ שדקדקנו
 הברייתא דמפרש מבואר בב״י אמנם .בדבריו וכמפורש מסברא
 ומעעס .כלל נמצא בלא אפי׳ היינו בא הוא הצדדין שמן דבידוע

 הוכחה נמי דאיכא מכיון א״כ התשמיש אחר רואות אין נשים דרוב
 ומה .קאתי המקור מן דלאו ש״מ המכחול ראש על מצאה פלא
 כמו עבה השפופרת שאין משוס היינו השפופרת בצידי נמצא שלא
 .לחומרא ולא לקולא אמרי׳ שוות האצבעות כל ואין .השמש אבר

 וברייתא לא או נמצא בין בברייתא מחלקינן מכיון ולפי״ז
 הנה .נקיים לענין אף שיה דהדין משמע א״כ נמצא בלא אף מיירי

 והא״ש הש״ד כדעת דעתו בשו״ע למרן בקו״א שם פירש באמת
 באמת וא״כ .נקיים לספירת צריך לא כלל נמצא בלא אף ולדידהו

 .כלל נמצא לא או השפופרת צד על נמצא בין לפי׳יז חילוק אין
 כלל נמצא דבלא דכיו; הראשונה החו״ד קושית הדרא דא״כ וא״ל

 נס א״כ .נקיים ספירת בלא תשמיש אחר של ראייתה מעהרינן
 כנ״ל י״ל דאכתי הוא הצדדין דמן נימא בדיקה ע״י במוצאה

 דם מעורר השמש אבר שאין כ״א לנו מבררת אינה דהשפופרת
 דם הוא מוציא שהתשמיש הדס אותו ע״כ וא״כ לצאת. נדות
 מן שהן דמים רוב בתר אזלי׳ אכתי בבדיקה אבל .צדדין

 דמטהרינן מכרמת ראיה מרש״י נ״ל שוב .ול״מ ל״ק ותו .המקור
 בידוע )ס״ו.( שס פירש דרש״י נקיים ספירת בלא אפי׳ לה

 .ליה ומעהרינן הדם על דקאי הרי .ועהור הצדדין מן שהוא
 מן שהוא בידוע דאמר דמאי צ״ל ע״כ החו״ד כדברי איתא דאס

 הצדדין מן הוי ודאי אז חולי מחמת הוא אס היינו הצדדין
 מן שמא ספק הוי מ״מ השתא אבל .באריכות החו״ד שם כמ״ש
 אז חילי מחמת הוא שאם פירושו וטהור מ״ש וא״כ .הוא הוסת

 לפרש לרש״י ליה הוי לא וזה .טהור דם והוי הצדדין מן הוא
 דם אלא מטמאין ואין הוא טהור צדדין דדם ידענו לא הכי

 בידוע לפרש רש״י דכוונת ע״כ אלא הוא דפשיטא ומלתא .מקור
 הצדדים מן שהוא לן דברור היינו וטהור .הצדדין מן שהוא

 .נקיים ספירת אף צריכה ואינה בעצמו הדס אף בהחלט וטהור
 מהא המהרא״י הביא דשפיר היטב מבואר זה כל ועפ״י

דגס נקיים ספירת בלא אף לטהרה דידיה לנדון ראיה דשפופרת
:כנ״ל כך הדי; בשפופרת

 שכתב ס׳ סי׳ מוהרע״א הגאון בתשו׳ עיינתי שלב )ה(
 לצאת לענין אלא מהני לא דהשפופרת בפשיטות

 שמא למיחש דאיכא הדס מטהרינן לא ובאמת .וסתות מחשש
 האבר ביאת גמר במקום שהוא למקור סמוך השפופרת בהגיע

 שמא לחוש יש נמי ובלא״ה המקור צדדי לפתח מהמקור הדס זב
 בתחלת או תלוי אשם כשיעור השפופרת הכנסת קודם אחד רגע

 לזמן חיישי׳ מדאורייתא דהרי למו״ס ונכנס הדם זב השפופרת הכנסת
 לפמ״ש אמנם תלויות וטהרות תלוי באשם דבעלה כדאמרי׳ מועט

 חזינא הרי התשמיש לאחר אלא רואה דאינה דכיון לק״מ למעלה
 מן או המקור מן אם יודעים אנו שאין רק הדס גורס דהתשמיש

 לצאת המקור דס גורס התשמיש דאס השפופרת מבררת וע״ז הצדדים
 המכחול בראש דם דליכא ומכיון השפופרת נמי גורס היה א״כ

: המקור דס גורס התשמיש דאין אלמא

 בנדון מוהרמ״מ הגאון למרן בכת״י אחת תשובה מצאתי עוד
 שכואב א׳ מקוס ומצאתה עצמה שבדקה . מ׳־ת רואה ׳
 .כלום מצאה לא חו״ס בשאר אבל דס מצאה ושם ביותר לה

 .דם המוציא בפרוזדור גיד לה שיש אצלה שנתחדש רב וזמן
 שזה לבאר מרן והאריך .מכבר זה לזה שהיה הדבר וקרוב
 ומצאה מכה שם שיש דכיון ננשום דם שמוציאה שידוע מכה נקרא

 סי׳ מהח״צ ראיה והביא .המקום באותו בנגעה העד על דם
 ה״ז דם ומוצאה במכה המכחול שבראש במוך בנוגעת שכ׳ מ״ז

 כלום רבינו זכר שלא ומהתימא דם שמוציאה שידוע מכה נקרא
 דמרן להתירא נמי איתא בנ״ד ומיהו .הנ״ל המהרא״י מדברי

הפוסקים ולדעת .דם שם ומוצאת לה וכאיב פצע איכא דה״ג

כב

פה ?"י ר״א
דהא כנ״ל דלא משמע .ידועה במכה מיירי דמהרא״י הסוברים

: דם ההוא בצד תמיד שתמצא בעי *י

בלא עכשיו לטהרה אס עוד שס שחקר ראיתי הנה אך )ל(
 מחמת ג״פ שכשראתה כיון וטבילה נקיים ספירת 1

 רק דם שמוציאה ו מכה לה שהיה אז לה נודע לא עדיין תשמיש
 למפרע הדס לטהר א״א א״כ הנשים בדיקת ע״י לנו נודע עכשיו

 "ט א מפרק ראיה והביא המכה נתהוה עכשיו דדלמא שרמ״ת
 אפי׳ הרי לשחיטה קודם ימים שג׳ בידוע המכה פי הוגלד
 .ימים ג׳ עד רק למפרע כן דהיתה אמרינן המכה פי הוגלד
 כך להחזיקה השתא בתר דניזיל אמרי׳ אי הרבה שם ופלפל

 שראה מחמת בעלה על לאוסרה שלא לעני; דמ״מ אלא . למפרע
 אחר וסתות משוס דרבנן איסור רק שהוא תשמיש מחמת ג״פ

 חזקה בתר אזלינן דלא במ״ש והנה .להקל נראה היה הטבילה
 דמעיקרא חזקה לה דהיה משוס לפניך מכה דהרי דהשתא
 משוס קצת לצדד שיש אלא מכה. לה היה לא ודאי דתחלה

 מ״ת רואות אינן נשים ורוב תשמיש מחמת רק ראתה דלא דכיון
 מוכרח דהדבר י״ל עכ״ל. דהשתא לחזקה מסייע רובא א״כ

 הוא הצדדין שמן בידוע ראשו על נמצא לא דשפופרת מהא
 לא אמאי מ״מ השפופרת. בצידי בנמצא מיירי אי אפי׳ בא.
 רואה היתה תחלה אבל הצדדין מן באמת ראתה דהשתא נימא

 נשים דרוב ננשום ע״כ אלא .המקור מן דמים דרוב המקור מן
 שלא מה דם המוציאה סבה ומצינו .תשמיש בשעת רואות אין

 הדם הוא דהיינו אמרי׳ .הצדדים דם דהיינו נשים בשאר נמצא
 דשאני לומר ואין .מכה לענין וה״נ תשמיש בשעת מוצאת שהי׳
 המכחול בראש עכשיו מצאה שלא משוס הטעם דעיקר התם
 שיבוא הצדדין לדס גורס דהתשמיש אלמא השפופרת בצירי אלא
 א׳ צד אלא בזה שאין ממכה טובה הוכחה והוי המקור לדם ולא

 ע״י ממקור עכשיו רואה שאינה לא אבל המכה מן דם שנמצא
 א׳ בצד תמיד במוצאת דינו המהרא״י ]למד[ איך דא״כ .התשמיש

 נקיים ספירת בלא אפי׳ כנ״ל להבא מ״ת שרואה דם ולטהר
 דסובר ע״כ טובה יותר הוכחה הוי דהתס דשפופרת מהא

 שזה הצד ננן שמוצאת מה הוא דהתס הוכחה דעיקר המהרא״י
 בראש ימצא שלא בעינן וממילא .הרחם בצדדי דם שיש מראה

 מן דאימור הצדדין מן בא דהדס הוכחה ליכא דאל״כ המכחול
 שמטהר במהרא״י מוכח ובלא״ה .לצדדין גס בא המכחול הראש
 שכ׳ כמו מכבר שראתה מהדס נקיים ספירת בלא אפי׳ האשה

 נקיים ספירת בלא לגמרי טהורה דמשמע טהורה" לך "להחזיקה
 לעולם שמוצאת מיירי דמהרא״י לומר אין גם הראשונות מראיות

 .כן היה מ״ת לראות כשהתחילה בהחלה וגס דס ההוא בצד
 הכא שייך דלא .לכאן משפופרת ראיה מייתי מה קשה דא״כ
 מפורש א״כ דס שמוציאה ידוע למכה זה חושב אס דממ״נ מידי

 דמהרא״י סוברים פוסקים כמה ולדעת במכתה ותולה בברייתא
 במקום תמיד שמוצאת זה חושב אי א״כ .מכה לה שיש מיירי
 .בברייתא מפורש זה דין הלא דם מוציאה שהמכה כתמים ההוא
 שהתחילה מה דמיירי ע״כ אלא . משפופרת להביא צריך ומה

 .מ״ת רואה שנעשה לאחר היינו דם ההוא במקום תמיד למצוא
 היתה דהמכה די״ל .במכתה דתולה מברייתא להוכיח אין ולכן

 שנעשה לאחר נמי דהוי . משפופרת מייתי והשתא ראייתה מתחלת
 לטהר דמהני מוכח זה מכל למפרע מהני ואעפי״כ מ״ת רואה

 לטיבותא תרתי דהוי לצדד דיש עוד שס מ״ש הנה אך למפרע אף
 רואות אין נשים לרוב כלל צריכינן לא ולזה .לריעותא מדא נגד

 טהורה בחזקת ואשה לפניך מכה דהרי מכיון אלא תשמיש בשעת
 .מכה בה היה לא דמתחלה חזקה מדא נגד לטיבותא תרתי הרי

 ה״נ לחומרא לה משוי׳ דכודאי דמקוה לריעותא מתרתי ונלמוד
 מהומרא דקולא שם וכתב .טעמא מהאי דנקל לטיבותא בתרתי

 בדבר יש גדול חילוק ולענ״ד .קצת לחלק שיש וגס ילפינן לא
 ונראה שכ׳ כו' אבל ד״ה )ע״ה:( כתובות התום׳ מ״ש עפ״י

 ודברים .הגוף חזקת לגבי חזקה כלל ל״ח פנויה דחזקת לרשב״א
 כמ״ש הוי חזקה לבדה פנויה חזקת דהא תמוהין לכאורה אלו

 חזקה חשיבה ואמא• כו׳( קידשה ד״ה )ע״ט. קדושין בתום׳
 כבר אמנם .לתרת״ל להצטרף אפי׳ הגוף חזקת במקום כלל

ביארנו
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 היינו הוא חזקה ענין עיקר כל דהנה התום׳ דברי במ״א ביארנו

 הדבר את נוציא ולא שהיה כמו הדבר שיהיה מכרעת דהחזקה
 העמד למימר מציע שפיר במקוה והשתא תחלה. שהיה מאיכותו

 גבי וכן .תחלה שהיה באיכותו עתה עד שהיה חזקתו על מקוה
 שהי׳ באיכותו שהוא חזקתו על טמא העמד לומר נוכל שפיר טמא

 מומי; גבי התם נימא איך פנויה חזקת גבי משא״כ .עתה עד
 תחלה שהיתה באיכותה עתה שהיא היינו פנויה בחזקת העמידנה

 העמידנה לומר שתתחיל דמיד . עתה היא כן פנויה שהיתה וכמו
 מומין בה היה שלא כמו א״כ שהיתה מכמו נשתנה שלא בחזקתה
 דשינוי פנויה חזקת נסתר ממילא וא״כ עתה עד היתה כן מתחלה

 הרי א״כ . למקודשת פנויה שבק מהשינוי גדול יותר הוא הגוף
 הגוף חזקת לגבי כלל מקום לה ואין ממילא נסתרת ]פנויה[ דמזקת

 שלה הגוף חזקת מחמת לגמרי נתבטל טהרתה דחזקת ה״נ וא״כ
 לטיבותא לתרתי אפי׳ מצטרף ולא תחלה מכה בה היה שלח

:מומין גבי כמו

 נשים דרוב דכיון היא נכונה הראשונה סברא מ״מ אבל )!(
 . למפרע נס היה דמכה אמרי׳ *מ״ר רואות אין

 )כב:( שם אמרי׳ דהכי . דהמפלת מסוגי׳ לזה ראי׳ להביא ונ״ל
 מפלת שהיתה אחת בחשה מעשה כו׳ מעשים שני בר״צ חר״א
 לחכמים שאל ואבא אבא את ושחלו ובאו אדומות קליפות כמין

 בתוך לה יש ■מכה זי חשה להם ואמרו לרופאים שאלו וחכמים
 טמאה נימוחו אס למים תטיל קליפות כמין מפלת שממנה מעי׳
 סי׳ ה' ס״ק בס״ט )הובא להרשב״א הקשה הרא״ש והנה כו׳.

 אמאי מכה לה דיש הרופאים דאמרו כיו; נימוחו אס דלמה קפ״ח(
 בקושי׳ האחרונים פלפול כל בס״ט שם והביא כו׳ במכה תלינן לא
 אמת חס הרופאים דברי בחנו שחכמים ע״ז תירץ לובלין שמהר״ס זו

 שאלת הוזכר למה דא״כ זה פי׳ על הקשה והח״צ .לא או אתם
 הוא למים דתטיל דהא וי״מ .עליהם סמכו שלא כיון כלל הרופאים

 יקשה זה דלפי' ונראה . דוחק שהוא הס״ט וכתב הרופאים מדברי
 לה יש מכה וא״ל טמאה נימוחה אם למיס תטיל תחלה דהול״ל

 אין דהרופאיס לפי״ז יתכן לא טמאה נימוחו אס דלשון וגם .כו׳
 והשב״י מכה או נדה דס דהוי כ״א טומאה לשון להזכיר להם
 וכ״כ בדיקה צריך ולכן ברור דבר כן אמרו לא דהרופאיס תירץ
 הרופאים שאלת הוזכרה למה יקשה אכתי אכן .קצ״א בסי׳ הב״י

 .בדיקה צריך כ״א חיים אנו מפיהם ולא ברור דבר אמרו שלא כיון
 סומכין היינו ברור דבר אומרים היו שאס לאשמועינן י״ל ואולי

 לברייתא הי׳ דא״כ גדול דוחק זה גם אמנם .נידות בחיסור עליהם
 שאמרו הלשון משמע בברייתא ואדרבה בברור אמרו שלא לאשמועינן

 החלה שהגאונים במקום כי אס ואמנם .בברור כו׳ לה יש מכה
 תורה אך פה לפתוח ולא לשתוק לנו היה הדברים בפי׳ דברו ז״ל

 אמרתי ע״כ וליישב להקשות בצדק מעיין לכל נתונה והרשות היא
 לי נראה אשר זו סוגי׳ בפי' מלקי בדעת העני אני גס ואענה
 קליפות להפיל רגילה היתה הזחת האשה הנה כי .ברור לאמת
 קאמר ולא מפלת היתה הגמ׳ מלשון כנראה רב זמן כאלה

 הביאה לא זמן איזה לסוף לשאול באה כאשר ומסתמא .הפילה
 ושאלו אז לה שאירע מקצת; אלא ממנה שנפלו הקליפות כל

 דהיינו דס שאינו לנו יתברר שאס היתה השאלה ומהות .לרופאים
 דבר הם אם משפטן מה .נימוחו ולא במים אותן ישרו שאם

 שעלולה אחת מסיבה שהם או .במקור לשעה שנתהוו וברי׳ מקרה
 . במקור לה יש מכה השיבו והרופאים .זמן איזה בהמשך לזה

 המוציאה סיבה לה שיש רק .מקרית התהוות זה שאין והיינו
 מה זמן המשך זו מקרה התמדת להיות יכול ולכן אלו קליפות

 אלא דברו לא הרופאים מ״מ אבל שיתרפא עד מעט או רב אס
 פשוטה לזה והבחינה .דם ולא ממש קליפות שהם לנו כשיתברר

 הקליפות על היה לרבותינו הס' ועיקר . למיס תטיל והיינו ונודע
 והיה .הרופאים מן להם נתברר הספק שזה מקודם שנאבדו
 מאלו לשפוט אי; .אלו בריות שנתהוה מקרה הוא אס השאלה

 י״ל מ״מ הם בריות אלו אם שאף שנאבדו השאר על הקליפות
 סיבה היינו מכה לה אס אבל .קרוש דם היה הקליפות שאותן

 שאבדו הקליפות אותן למפרע גס למתלי אפשר אז מתמדת
 להטיל הוצרכו ומ״מ .להקל הרופאים להם ופשטו .ההיא במכה

 הפשוטה הבחינה אמר אלא דברו לא שהרופאים מכוס במים
 דיש נהי בעי טעמא אכתי אכן .קליפות שהם ונתברר במים
 היתה שהמכה לומר לנו מאי; מ״מ קליפות המוציאה במקור מכה
 עד מכה בה היתה שלא חזקתה על אשה והעמד למפרע נ״כ

 .כקליפות יבש דם רואות חין הנשים שרוב מכיון י״ל לזה השתא
 .להקל וסמכינן מכה בה שיש דהשתא לחזקה מסייע הרוב ע״כ
 לחזקה מסייע מ״ת רואות אי; הנשים שרוב כיון בנ״ד וה״נ

 זו במכה תחלה שראתה הדם נס ולתלות להקל נסמוך דהשתא
:קליפות גבי התם כמו

 בתר דניזיל אחרינא טעמא עוד איכא דהכא נ״ל שלב )ח(
 תשמיש דבשעת משוס והיינו דהשתא חזקה “

 ובכה״ג אז היתה שהמכה הוכחה זה והרי צד באותו כאב הרגישה
 בדין דמבואר מהא לה אמינא ומנא דהשתא חזקה בתר אזלי׳
 אס דמחלק י״ג ס״ק שם הט״ז דעת עפ״י מ״ח סי' ביו״ד מחט
 ואס כנגדו השני בעבר דס קורט בעינן אז מצ״א נקוב נמצא
 בידוע המחט סביב מבפנים דם נמצא אפי' אז צדדי! משני ניקב

 סביב דם דנמצא צ״ל וע״כ וטרפה כולו ניקב השחי' שקודם
 אפי׳ דא׳׳כ צדדים משני שניקב מוחלטת הוראה זו אין המחט

 דניקבה ונימא טרפה יהא המחט סביב דם ונמצא א׳ מצד ניקב
 השני. בעבר דם קורט בנמצא כמו לאמורי׳ וחזרה מפולש נקב
 ניקב לא ואעפי״כ המחט סביב דם קורט להיות דיכול ע״כ אלא

 שקודם מנ״ל צדדי; משני שניקבה המחט בנמצא וא״כ מעל״ע
 והדס א'. מצד אלא שחי' קודם ניקבה לא דילמא נעשית שחי׳

 שחי׳ קודם המחט שניקבה מוחלטת הוראה זו אין המחט שסביב
 אלא .כולו ניקב שחי׳ שקודם בידוע אמרינן ואמאי כנ״ל מעל״ע

 הרי אמרי׳ מעל״ע תחובה המחט עכשיו שנמצא כיון צ״ל ע״כ
 חזקה דאיכא אלא .דהשתא חזקה על והעמד לפניך נקוב

 המחט סביב דם מוצאין כשאנו ומיהו .הואי דשלמה דמעיקרא
 חזקה איתרע הרי וא״כ בחיים מצ״א דניקב עכ״פ הרי א״כ

 שפיר ושוב .מחיים המכה התחלת נעשית דעכ״פ כיון דמעיקרא
 בנ״ד וה״נ .טרפה ודאי היא והרי לפנינו מפולש נקב הרי אמרי'

 שהרגישה ממה המכה מהתחלת ידענו וכבר לפניך מכה ,דה כיון
 מצינו ושפיר דמעיקרא חזקה אז ואיתרע תשמיש בשעת הכאב

:דהשתא אחזקה לה ומוקמינן .מכה הרי למימר

*

 מהרש״ל דעת שכן הביא כ״ו ס״ק שם והש״ך )ט(
 טרפה צדדים מב׳ דבניקב והפרישה והב״ח י

 הפוסקים לדעת והנה . מבפנים דם קורט בנמצא אפי'
 דמפרשי ודאי טרפה מבפנים רק הדס בנמצא אפי׳ משמע אלו
 ואע״ג .שחיטה שלפני בידוע דם קורט עליו נמצא בגמ׳ מ״ש הכי

 בשו״ע כמ״ש כולו ניקבה שחטה דלפני בידוע מסיק לא דגמרא
 דאאותה משמע שחי׳ שלפני בידוע שחמר הלשון מסתימות מ״מ

 משמע וכן .צדדין מב' ניקבה דהיינו קאי תחלה שזכר מעשה
 כקב ניקב ואס י״ב הל׳ שחיטה מהל׳ בפ״ו שכ׳ הרמב״ם לשון

 הנקב במקום דם טפת ונמצאת . ביהכ״ם חלל לתוך מפולש
 ומשמע .המטריף נקב משמע .ניקב שחי' קודם שודאי טרפה

 וכמו .בהשגות הראב״ד ע״ז מלק ולכן . בפנים דם הקורט אפי'
 דבקורט הש״ך בדברי שכ׳ בפמ״ג ראיתי אמנם .הב״ח שדקדק

 לנ״ד ראי׳ אין וא״כ מספק טרפה הצדדים מב׳ וניקב מבפנים דם
 בידוע דאמר מאי לפרש נצרך לפי״ז מיהי לטהר. אין דמספק

 מדברי אמנם .לנקוב התחיל השחיטה שלפני היינו השחיטה שלפני
 בידוע מבפנים דם דבנמצא דס״ל ברור נראה והב״ח הדרישה

 המחט בניקב שאמר דמה הטור דברי פירשו הס כי כולו שניקב
 ובטור מבפנים היינו המחט סביב דם קורט ונמצא צדדי; מב׳

 מדבריהם מבואר הרי . שחיטה קודם כולו שניקב בידוע מפורש
 ס״ל ראשונים פוסקים שהרבה האמנם .טרפה ודאי דהוי דס״ל

 מבפנים רק נמצא אס אבל מבחוץ דוקא היינו דם קורט דנמצא
 שהובא וכמו בהכי טרפה להיות מהני לא מפולש נקב ניקב אפי'
 מוכח לדידהו וא״כ ב״ח. ועיין במרדכי אלו הפוסקים דעת

 אינהו דהא תברא לא מהכא ;מיהו .הנ״ל הסברא היפך לכאורה
* נעשה שחיטה שלאחר בידוע מחוץ דם קורט נמצא לא דאס ס״ל



משנת שרת
 היה שחיטה קודם מפולש נקב דניקב דא״א טעמייהו היינו וע״כ

 מוכח מבחוץ דם קורט ומדליכא מבחוץ נמי דס קורט להיות לו
 הוכחה האי לאו אי אבל .שחיטה קודם מפולש נקב ניקב דלא

 שהתחילה דידענו היכא דהשתא אחזקה דמוקמינן כנ״ל י״ל שפיר
 בע״ה היא נכונה ראיתינו וא״כ .למפרע להתהוות הריעותא

 והט״ז הרש״ל גס בסייעתס ואשר . והב״ח הדרישה דעת לפי
:שהביאם והש״ך

 להקל שצדדנו הראשונות על לחזור אנו צריכים אכתי והנה )י(
 המהרא״י הנה אך המהרא״י של סברתו עפ״י בנ״ד

 אס לספק יש ובנ״ד .וסת לה שהיה שלו היתר לצד עוד הוצרך
 סי׳ הב״ח בחשו׳ והנה .וסת לה כיש חשוב מניקה שהיא מה
 .דמי וסתה בשעת וכשלא דמים מסולקת דמניקה מבואר פ״ד

 כו׳ עיבורה בימי וסתה ימי דהגיע בבעי׳ דנדה בפ״ק וכדאי'
 נ״ו סי' אייגר מוהר״ע הגאון בתשו׳ ראיתי והנה .הב״ח עכ״ל

 מאשה יותר דמים מסולקות הוי נשים ד׳ אי זה בדין שס שפלפלו
 כלל שס זכר ולא .עדיפא וסת לה שיש דאשה או וסת לה שיש

 ג״כ מוהרע״א הגאון דעת מיהו אך .וראייתו הנ״ל הב״ח מדברי
 וסתה בשעת שלא וסת לה שיש מאשה יותר מסולקות נשיס דד׳

 לנגד שעומד מה אמנם .ותום׳ מש״ם ראיות בהרבה כן והעלה
 וז״ל זקנה גבי שס שכתב ו׳ סי׳ יו״ד מ״א הפנ״י תשו׳ הוא זאת

 וסתה בשעת שלא שכתבתי האחרון מטעס להתירה שאין וכש״כ
 נוב״י ובתשו׳ .עכ״ל כנשים אורח לה להיות שחדל שאומרת כיון

 בשעת שלא שגס נימא אס אפי׳ וז״ל שכ׳ ראיתי נ״ה סי' קמא
 ודאי לגמרי וסתה שפסק זקינה מ״מ לראות עלולה מיקרי וסתה

 שעתה דיה זקנה באמת שהרי והראי' לראות עלולה מיקרי דלא
 בשעת שלא וסת לה שיש מאשה זקנה לדידיה שקיל הרי עכ״ל
 ליה שפשוט הפנ״י גס הרי אך .ומוהרע״א הב״ח וכדעת וסתה

 ומהאחרונים .לי׳ אית טעמא ודאי וסתה בשעת משלא גרוע דזקינה
 ומסתמא .דבריו הביאו שלא יען ראיה כ״כ אין .כוותיה דלא שפסקו

 להם היה עכ״פ בזה מחמיר שהוא ג״כ ראו שאס .ראו לא
 שהביאו הראיות לפי בע״ה שכלינו קט לפי אנן נחזי והנה .להביאו

 מטמאה דלא ממאי מוהרע״א הגאון ראיות והנה בזה המקילים
 שלא וסת לה שיש ואשה . דמים המסולקות נשים בד׳ מעל״ע
 חילק ז״ל הגאון דהנה .לדמות דאפשר נ״ל חיישי׳ וסתה בשעת

 וסתה בשעת ושלא למפרע מטמאינן דלא וסתה בשעת בין
 ראתה הרי וסתה בשעת דכשראתה משוס .למפרע דמטמאינן

 היפך יהיה א״כ למעל״ע נחוש ואם לראות שרגילה הראי׳ אותה
 שלא כשראתה משא״כ הוכחה בלא לזה לחוש לנו ולמה הוסת חזקת

 ע״כ למפרע או עכשיו שראתה נימא אס בין הרי .וסתה בשעת
 למפרע נמוש אס וא״כ . בה רגילה שאינה יתירה ראי׳ ראתה
 שלא חיישינן ולכן . מאומה הוסת מחזקת אותה נוציא לא אכתי

 דהנה .תמוה הדבר ולענ״ד .וסתה מבשעת טפי וסתה בשעת
 מצד אחת עונה היתה .למפרע חכמים שטמאוה דמעל״ע נודע
 היא הב' והעונה ברחם ונשתהא קודם ראתה שמא החשש עצם

 חיישי׳ דלא ועכ״פ שם. וברש״י )ד:( בסוגיא וכמבואר קנם משום
 לעונה חיישי׳ הוסת בזמן אך והנה .אחת בעונה כ״א לנשתהא

 וסת לה ובאין .לוסת סמוך אחת עוגה לפרוש צריך דהא אחת
 הסמוך בעונה חיישי׳ דיותר הרי הבדיקה אחר לשמש מותרת עכ״פ
 למה וא״כ . וסת לה באין הדס מראיית דס לראיית לוסת
 שראתה חיישינן לא וסתה דבשעת אמרי׳ מעל״ע טומאת לענין

פו יו״ד ר״א
 באנו דאס י״ל מיהו אך .חיישי׳ וסת לה ובאין הוסת שעת קודס
 תקנה לה יהיה לא א״כ שעה כל תראה שמא וסת לה באין לחוש

 שנאמר אבל מיישינן ידועה עונה דהוי וסת לה ביש אבל .כלל
 וסתה מבשעת נשתהא לשמא וסתה בשעת שלא לחוש יש דיותר

 ובעונה בדמים מסולקת בחזקת היא וסתה בשעת דשלא תמוה זה
 צריך דמה״ט ושעה שעה בל תראה שמא חיישינן לוסתה הסמוך
 שיש באשה דאך והיינו .אחר טעם בזה לי הנראה ולכן .לפרוש

 וא״כ .ונעקר משתנה שהוסת רואין אנו הרי מ״מ וסת לה
 הוסת תעקור שמא לחוש יש הרי הוסת ימי בתוך רואה כשהיא

 חולה וטהרה הטומאה דין להיות הדין מן היה וא״כ לגמרי שלה
 תעקור אולי כי דבר יפול איך ותראה הוסתות ימי עבור עד בזה

 ואס .מעל״ע טומאת למפרע טמאה תהא ואז לגמרי שלה הוסת
 שהשוו חכמים ולכן .שעתה דיה תהא אז שלה וסת תעקור לא

 תהא שתראה זמן שבכל דבריהם העמידו מקום בכל דבריהם
 אשה דחמירא י״ל זה ומטעם .מעל״ע טומאת למפרע טמאה

 לא דבהו המסולקות נשים מד׳ .וסתה בשעת שלא וסת לה שיש
 דנשיס לומר מהכא ראיה אין הנה ולפ״ז .הג״ל הסברא שייכא

 בשעת שלא וסת לה שיש מאשה טפי מסולקות הוי המסולקות
 אין בה וכיוצא דזקנה כהפנ״י י״ל ושפיר .מכה לענין גס וסתה
 מה אמנם .תולה וסתה בשעת שלא שהאשה במקום במכה תולין

 יש נשים דרוב קפ״ד רסי׳ בשו״ע המבואר הוא לנגדנו שעומד
 אי וסתה ימי בתוך רואה להאי לה ניחוש למאי וא״כ וסתות להם

 וסתה בשעת רואה הוי אכתי .אמר וסת לה תקבע שמא משוס
 מאותן מעתה ותהיה הוסת לגמרי תעקור משוס ואי שעתה ודיה
 נינהו מיעוטא דאינהו חיישי׳ לא לזה כלל וסת להם שאין נשים
 הגאון כדברי לעולם לי נראה ולזה .וסת להם יש נשים דרוב
 דבעי דהא י״ל לוסתה הסמוך מעונה שהקשינו ומה . רע״א

 יקדים שמא דחיישינן משוס לאו לוסתה הסכנוך לעונה פרישה
 נתיר שאס משוס אלא .רגילותו קודם עונה באותה לבוא הדס

 ממש הוסת בזמן אך לשמש ימשוך עונה באותה התשמיש לו
 לסברא וסמך העונה כל לפרוש חכמים גזרו הרחקה מתורת ולכן

 לפרוש צריך דלעולס שסובר אסך אבי דברי שפי׳ בדרישה מצאתי זו
 וכתב . הלילה מצי עד היום מחצי דהיינו הדרישה ופי׳ שעות י״ב

 שהכל מוגבלים שהן משוס היינו חכמים שנקטו זה דזמן משוס
 תמוה הדבר ולכאורה .לילה חצי וכן יום חצי הוא אימת יודעים

 תלוי דהוסת י״ל שפיר לילה או יום הוי עונה אי דבשלמא
 אבל בקביעות בלילה או ביום הדבר ישתנה ולכן המזלות בהילוך
 זה בשביל לא לכל הזמן שידוע מפני שעות בי״ב תלוי שיהא
 כנ״ל הוא א״א דסברת ע״כ אלא לבוא יתאחר או הדם יקדים

 לזה חוששין אין דלעולס לבוא הדס יקדיס שמא החשש דאין
 בזמן לשמש ימשוך זמן לאותו קרוב ישמש שאס דחיישינן אלא

 קודס דבין והיינו עונה לפרוש חכמים גדרו לכן .ממש הוסת
 סברת וא״כ .ידוע זמן שהוא למשוך יבואו לא מצות לאחר חצות
 נשים דד׳ ע״כ ומוכח . עומדת במקומה מוהרע״א הגאון

 .וסתה בשעת שלא וסת לה שיש מאשה יותר דמים מסולקות
 כ״ו( ס״ק קפ״ז )בסי׳ שבו״י בשם כן שהביא בס״ט ראיתי שוב

 וסתה בשעת שלא וסת לה שיש באשה המרדכי על החולקין דאפי׳
 רמ״ת משוס בה דאין טפי דמים מסולקת דהוי בזקנה מודה
 .בהא ומוהרע״א נוב״י שבו״י הב״ח על לסמוך יש וא״כ .עי״ש

 בטוב ראיותיהן שביארו וכמו כוותייהו דייקא דעלמא דסוגיין וגס
: ראיות בכמה הנ״ל בתשו׳ מוהרע״א בזה שדבר וביותר טעם
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יט תשובה

 כאב ומרגשת שבר לה שיש אשה שאלה
 בשעת לפעמים מוצאת וגם גדול

 התשמיש שאחרי לה קרה ובעת .דם הכאב
 הרגישה והיא . דם ומצא שלו בעד האיש קנח
להתירה יש אם דינה טה .תשמיש בשעת כאב

: נקיים ספירת בלא לבעלה

 מנופה דם שיצא שכל כתב הרמב״ס הנה תשובה )א(
 ט׳ בפרק )כמ״ש בהרגשה שבא בחזקה ה״ז

 סברא על הקשה מ״א( )סי׳ יעקב שב ובתשו׳ א׳( הל׳ א״ב מהל׳
 דלא משוס מדרבנן רק אינו דכתם ביארו הפוסקים דכל זו

 ביאר וכן ב׳ דין פ״ע ריש הרמב״ס מדברי כנראה הרגישה
 עד התורה מן טמאה האשה אין וז״ל רפ״ד בהלכותיו הרמב״ן
 דם כתם המוצא שכל ומד״ם .בבשרה יוצא שהדס בשעה שתרגיש

 מבואר טמאה ה״ז כו׳ הרגישה שלא אע״פ בגדיה על או גופה על
 נאמר ואס הרגישה שלא משוס התורה מן דטהור הכתס טעם

 מה״ט הכתס לטהר שייך לא א״כ בהרגשה שבא הדש שחזקת
 דהספק אלא בהרגשה שבא חזקתו החדר מן בא אס דממ״נ כלל

 טהור החדר מן בא אס שאף משמע ומדבריהם מעלמא בא שמא
 קושיא הקשה עוד היא הכתוב גזירת והרגשה הרגישה שלא משוס

 טמאה האשה דאין שמואל מדברי דין שוס יצא לא דא״כ עצומה
 בחזקה הוי בדיקה ע״י בפנים חזאי אי דממ״נ שתרגיש עד

:גדול בדוחק שם ותירץ שהרגישה

יז: )נדה התום׳ מ״ש עפ״י זו קושיא ליישב ול^לד )ב(
 דלא וכיון וא״ת שהקשו כו'( שורפין ואין ד״ה ׳

 וי״ל ברה״י אפי׳ ונטהר בחזקתה אשה מקי מסוטה ילפינן
 ומצוי רוב יחפור בלא כדאמר ביותר מצויין החדר דדמי משוס

 ופלגא כפלגא אלא רובא לגבי וקורבא חזקה חשיב ולא קאמרת
 רביס דמיו המקור ומצוי רוב )כד.( פירש״י בב״ב והנה .עכ״ל
 העלי׳ ודמי משס לזוב תדירים שהם ועוד עלי׳ משל יותר

 וסת לה שאין אשה התינח לי קשה והנה כו׳ לצאת חדירין אין
 אינם המקור דמי דגם ודאי וסתה בשעת ושלא וסת לה יש אבל

 וסתות סבר ור״ה דאורייתא וסתות דאמר למאן ופשיטא תדירים
 )יח.( בגמ׳ אמרי׳ דפרוזדור בסוגיא והנא טו.( )נדה דאורייתא

 וא״כ ולחוץ הלול מן כאן ולפנים הלול מן כאן פליגי לא הונא לר׳
 אליבא שפי׳ התום' וא״כ ולחוץ הלול מן קטינא ר' מיירי לר״ה
 לר׳ קשה ספיקא הוי לכן ומצוי רוב המקור דם דהוי משוס דר״ק
 הוי לא דהתס לגמרי טהורה תהיה וסת לה שיש באשה הונא
 כן משמע דלא וסת לה שאין באשה דמיירי לומר מאד וקשה מצוי

 רוב פי' נ״ל ולכן .הפוסקים מסתימות ולא הגמ׳ מסתימות לא
 שרגיל המקור דם כאן מצוי וסתה בשעת דעכ״פ כיון דהיינו ומצוי
 המקום מקום מכל וסתה בשעת שלא דם נמצא אפי׳ לכן אז לזוב

 שיש נמצא .המקור מן דם בו שמצוי בחזקת הוא דפרוזדור זה
 ועוד מרובים המקור שדמי חדא לאיסורא סברות שתי כאן

 דם השתא בו נמצא וכי טמאים דמים טפי מצוי' זה דבמקוס
 והשתא .טמאים בדמים הוחזק זה דמקוס אחזקי' אוקמי׳ אמרי׳

 מקום באותו הדס כשנמצא אלא שייך לא דמצוי זו דסברא י״ל
 וכן .טמאים בדמים מוחזק שהוא אחזקתו אוקמא ביה דאמרי'

 מקום באותו כנמצא דהוי בידים העד על דם הוציא אפי׳ נמי
 דם ומצאה עליה וישבה עולם קרקע כשבדקה משא״כ .ממש
 מקום מכל המקור מן דמים דרוב הכא איכא דרובא גב על דאף
 וכיון . נדה בדם מוחזק זה מקום דאין כלל הכא ליכא מצוי

 מדברי וכדמוכח וחזקה קורבא מינה עדיך רובא אלא דליכא
 מיושבים והשתא וטהורה ומצוי כרוב הוי וקורבא דמזקה התום׳

 משוס רק באמת טהורים דכתמיס יעקב שב בעל של הקושיות
 המקור מן ולא העלי' מדם דהוי י״ל וע״כ . בהרגשה היה שלא

 במוצאת היינו בהרגשה שבא הדס שחזקת בפ״ט הרמב״ס מ״ש1
בחזקת הוא וא״כ המקור מן שהוא ומצוי רוב הוי בפרוזדור

יו״ד ר״א

 שיצא ברור דאפי׳ שמואל קמ״ל גדולה ונפ״מ ,בהרגשה שבא
 בגופה ולא עולם בקרקע הדס נמצא אס מקום מכל מגופה דס
 עדיפי וחזקה דעליה דקורבא משוס .טהורה הרגישה ולא

:כנ״ל דמקור מרובא

 על דם בנמצא נימא אס דאפי׳ לומר מקוס יש ועפה □
 מדאורייתא טמאה הרגישה ולא שלה הבדיקה עד

 מכל .הוא עד הרגשת וכסבורה בהרגשה שבא הדס דחזקת
 אותו וחזקת בפרוזדור היה שלה שהעד משוס דוקא היינו מקום
 כיון העד על גס איכא זו חזקה וע״כ .נדה בדם הוא מקום
 הבעל שקנח עד על דם כשנמצא משא״כ ההוא במקום שהיה
 מוחזק ואינו כלל שלה בפרוזדור היה לא העד הנה התשמיש לאחר

 דעליה וקורבא לחוד רובא אלא ומצוי רוב וליכא נדה בדם כלל
 אלא דאורייתא טומאה בזה ליכא וא״כ מרובא עדיף וחזקה
 דהרואה סוגיא מכח זו סברא לדחות ואין .בלבד כתמים גזרת
 דארגישה לעולם לא כו׳ שלה על נמצא ת״ש שם דאמר )נז:( כתם

 קע״ח( )דף במ״ה הרשב״א דעת ולפי .הוי שמש הרגשת ואימור
 פרכות הני בכל כו׳ ואימור דארגישה לעולם שאמרו במה הפירוש
 אומרים שאנו אלא הרגישה שלא אומרת שהיא היינו התם דמייתי

 מתני׳ מוקי וא״כ הוא ושמש עד הרגשת וכסבורה שהרגישה
 שלו על קתני הכי ואפילו הרגישה שלא כו' שלה על דנמצא
 טומאת ולא דאורייתא נדה דהוי אלמא בקרבן וחייבים טמאים
 אפשרות דאין יראה )יח.( בשבועות המעיין דהנה .כתמים

 ומחייב נטמאתי ואמרה בהרגישה אס אלא המשנה ליישב
 לא דאם י״ל והשתא .עי״ש לוסתה בסמוך אס או אפרישה
 נגד הוי הוסתות חזקת וא״כ .לוסתה בסמוך מיירי ע״כ הרגישה

 בדמי לתלות ואין עדיף רובא וקורבא ורובא דידה טהרה חזקת
 כנ״ל י״ל שפיר הרגישה לא אס וסתה בשעת שלא אבל .עליה

: כתמים כטומאת הוי שלו על דנמצא

 .העיקר והוא אחר באופן הרמב״ס דברי ישוב נ״ל שלב )ל(
 הלול דמן ועליה דפרוזדור בסוגיא להרמב״ס דס״ל

 היינו בספק טומאתו ולחוץ הלול ומן ודאי טמא ספקו ולפנים
 דהדס הוכחה ואיכא .הרגישה דלא אע״ג ולפנים הלול דמן משוס

 דמן כיון מ״מ .בהרגשה שבא הדס דחזקת אתי המקור מן לאו
 י״ל א״כ באיזדקרא מקרה ע״י אלא כדרכו שמה יבוא לא הלול
 עדיף רוב וקרוב ורוב אדעתא ולאו והרגישה בא המקור דמן נמי

 שבא הדס חזקת החדר מן דבא וכיון החדר מן שבא ותלי׳
 המקור מן בא דלא הוכחה דאיכא ולמוץ הלול מן אבל בהרגשה

 יש שפיר דעלי׳ לקורבא ומסייע רובא ליה ואיתרע הרגישה מדלא
 שצפה חבית בתרא דבבא להא דמיא דזה ונלע״ד .בעלי׳ לתלות
 בתר ושמואל קורבא בתר אזיל דרב ושמואל רב התם דפליגי
 אלא הרוב אחר הולכין וקרוב דרוב רב דמודה בגמ׳ ומפרש רובא
 מטבעי הוי ופשורי עקולי אתאי דקרא דמהאי איתא דאס דס״ל

 דאע״ג חזינא הנה .ואתאי נקיטא דנהרא חריפא ס״ל ושמואל לה
 מ״מ דנהרא חריפא שתנקוט במציאות דישנו מודה נמי רב דודאי

 וה״נ קורבא בתר טפי אזלי' וע״כ והזדמנות במקרה תלינן לא
 וסברה שטעתה נמי וכן אדעתא ולאו ארגישה לומר דאפשר אע״ג

 דרך הס אלו כל מ״מ .מ״ר הרגשת וכסבורה ושמש עד הרגשת
 ע״ד שהוא ברובא ולא בקורבא לתלות יותר ויש והזדמטת מקרה
 קורבא למדחי אלים ולא רובא ליה דאיחרע משוס והזדמנות מקרה
 מקרה וע״ד ברובא דתלינן חבית גבי התם ס״ל דשמואל ואע״ג

 מקרא יליף בנדה הכא מ״מ .ואתאי נקט דנהרא דחריפותא
 באמת ולרב .מקרה וע״ד במקור ולא דעליה בקורבא הכא דתלינן

 על להפליא שיש מה נכון על יתיישב ובזה קרא לזה צריך לא
 הביא ולא כו׳ עולם קרקע בדקה דשמואל דינו שהביא הסמ״ג
 שפיר אתי הנ״ל ולפי .בבשרה שתרגיש עד דבבשרה הדרשה

 וכ״ת .לזה קרא בנדה א״צ וא״כ בחבית התס כרב קי״ל דאנן
 חזקת דאיכא שאני דנדה י״ל מנדה מקום בכל נילף לשמואל
וס׳ והיא״ש הרי״ף השמיטו למה ג״כ ליישב יש והשתא .טהרה

התרומה
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 .פשיטא א״כ כרב דקי״ל דכיון די״ל דשמואל זה דין לגמרי התרומה
 הקדכנוכיס דעת לפרש הוכרחו יעקב שב בתשו׳ האחרונים והגאונים

:דהרגשה אדינא לגמרי דפליגי האלו

 הדס חזקת ל״א הרמב״ם דלדעת מזה לנו יצא עב״פ )ה(
 אבל הלול מן לפנים כשנמצא אלא בהרגשה שבא

 בא שהדם תולין הרגישה מדלא אדרבה ולחוץ הלול מן כשנמצא
 קורבא בתר אזלי׳ הקרוב מן שבא הוכחה דכיון העלי׳ מן

 אין טמא ספיקו ולחוץ הלול מן דאמרי׳ הא ולפי״ז בחבית התם כמו
 ע״צ טומאה שגזרו דרבנן טומאה אלא דאורייתא טומאה ספק זה

 ברורה וראיה להתירה זה ספק נוטה התורה שמן הספק
 מהל׳ )בפ״ה הרמב״ס כתב ולמוץ הלול מן בנמצא דהכא נ״ל לזה
 העלי׳ מן או בא החדר מן שמא בספק טומאתו הרי הל׳ה׳( א״ב

 .כו׳ וקדשים תרומה עליו שורפין אין לפיכך הלול דרך שתת
 י׳( הלכה הטומאה אבות שאר מהל' )בפי״ג כייל כללא והרמב״ס

 תורה של הטומאה מאבות אב בספק שנטמאו וקדשים תרומה וז״ל
 הל׳ ומושב משכב מהל׳ ובפ״ג .כו׳ זו בטומאה נשרכים אלו הרי
 סופרים מדברי הכל כתמים וטומאת וסתות וטומאת כתב ט'

 אלמא כו׳ וקדשים תרומה עליו שורפין אין לפיכך מספק וטומאתן
 וכן מספק בו דהחמירו וגס דרבנן שיהא תרתי דוקא דבעינן
 עכ״פ וא״כ תרתי דוקא דבעינן עי״ש צ״ח סי׳ בצ״צ מרן דקדק

 וא״כ • וקדשים תרומה שורפין ודאי ממש דאורייתא דספק מבואר
 וקדשים תרומה שורפין אין ולחוץ הלול דמן הרמב״ם פסק אמאי

 משוס בו גזרו רבנן אלא להקל זה ספק התורה דמן צ״ל ע״כ אלא
 הרגישה. דלא ההוכחה משוס דעלי' בקורבא תלינן דמדאורייתא

 זה ספק על שורפין אין ולכן וטמאוה זה לספק חששו דרבנן אלא
 הטעס דעיקר הש״י קושיות מיושבים והשתא .וקדשים תרומה

 היינו בהרגשה שבא הדס דחזקת ואף הרגישה שלא משוס בכתמים
 לאשמעינן שמואל דאתא מה ג״כ ומיושב .ולפנים הלול מן בנמצא
 שלא כל מ״מ אתי מגופה ודאי אלא בעלמא לכותלי ליכא דאפי׳

 דלא עולם קרקע בדקה ולכן דאורייתא טומאה בה אין הרגישה
 דודאי אף לגמרי טהורה כתמים טומאת בה ואין טומאה מקבל

:אתי מגופה

 דהרואה בסוגיא הפי׳ דלהרמב״ם מזה המבואר לסכ״פ )ל(
 אבל שהרגישה אומרת היינו דארגישה לעולם כתם ׳

 הרגשת וסברה שטעתה לומר שיש אף התישה שלא כשאומרת
 דלא ההוכחה משוס אתי עלי׳ דמן הדס תלינן מ״מ .הוא עד

 דהא היא טהורה התורה ומן .בחבית לרב התס וכמו ארגישה
 המציאה היתה בדיקה ע״י ודאי ולחוץ הלול מן בפרוזדור נמצא

 בלא דכל אלמא תרומה שורפין אין ואפ״ה נמצא שייך מה דאל״כ
 בדעת ברור נ״ל וזה דאורייתא איסורא ליכא להרמב״ם הרגשה

 דדס בהא הרמב״ס על חולק ודאי ז״ל דרש״י אלא .הרמב״ס
 הלול מן אפי׳ פרוזדור בקרקע שנמצא כל דלדידיה בפרוזדור הנמצא

 דאמרי' והא )כד.( ב״ב רש״י בדברי וכמ״ש ודאי טמאה ולחוץ
 דהשתא פרוזדור בגג כשנמצא היינו טמא ספקו ולחוץ הלול מן

 גס וא״כ פרוזדור בגג מדנמצא אתי ממקור דלאו הוכחה איכא
 וכמו מרובא עדיף לקורבא הוכחה דהיכא בהא מודה רש״י
 המקור מן כדרכו דאתי פרוזדור דבקרקע דס״ל אלא .בחבית התס
 . העליה מן דבא הוכחה הוי לא ארגשה דלא והא הוכחה ליכא
 בהרגשה שבא הדס חזקת ס״ל $ לרש״י ס״ל מאי לחקור שיש אלא
 ס״ל ואי המקור מן שלא שבא הוכחה הוי הרגישה שלא זו א״כ

 בלא ראתה באמת שמא א״כ בהרגשה שבא הדס חזקת דל״א
 ומתני׳ טמא ודאי הוי ולפנים הלול מן ולמה ספק והוי הרגשה

 מאי שא״כ שהרגישה אומרת שאינה מיירי ודאי ועלי׳ דפרוזדור
 ודאי אלא דטמאה פשיטא אז הרגישה אי ואזדקרה שחתה משני

 בקל לטעות יש עד דבהכנסת לרש״י וצ״ל .הרגשה בלא דמיירי
 י״ל נמי אי .המקור מן לאו דהדס הוכחה בזה ואין בהרגשה

 לא או הרגישה אם לדעת שא״א ושוטה בחרשת מיירי דמתני׳
 מוכח ובאמת .בהרגשה שבא הדס דמזקת לרש״י ס״ל ולעולם
 דארגשה לעולם דמפרש דהרגשה בסוגיא כתם הרואה בפ׳ מרש״י
דארגישה בד״ה שכתב כך אומרת שהיא ממש דארגישה היינו

פז
 הוא עד הרגשת דאימור לעולם טהור להכי ועגול בדיקה בשעת

 אלא שהרגישה אומרים שאנו דארגישה לעולם רש״י מפרש הוי ואי
 על טעם ה״ז א״כ .הואי עד הרגשת אימור ותולה טועה שהיא
 דתולה טועה היא הרגישה שלא שאומרת שמה דאמרי׳ טמא משוך

 אומרת דהיא טעם לשוס א״צ טהור בעגול אבל .עד בהרגשת
 מגופה דס על הוכחה דליכא קאמרה דקושטא ואמרי׳ הרגישה שלא
 דמפרש ש״מ טהור עגול על רש״י מדפי׳ אלא .משוך הדס דאין כיון

 דאלו ומשמע .טמא משוך ואז ממש הרגשה היינו דארגישה לעולם
 . בטעות תולין ואין טהור משוך אפי׳ אז הרגישה שלא אומרת
 ושוטה בחרשת דהיינו הב׳ בפי׳ כמ״ש צ״ל ע״כ דפרוזדור ומתני'

: לא או הרגישה אם לדעת שא״א

 קע״ח( )דף הבית במשמרת מפורש ס״ל ב״א. הרש ארן (1)
 היינו עד הרגשת דאימור כתם דהרואה בההיא דהפי׳ ׳

 בעד הרגשתה שתולה משוס הרגשתי לא ואומרת טועה שהיא
 הרגישה דלא כיו; באמת נאמר לא למה וקשה ארגשה ודאי ובאמת
 למעלה מ״ש כפי וי״ל .דעליה קורבא בתר ואזלי׳ רובא לה איתרע

 הרשב״א וכדברי .בעד ההרגשה לתלות תטעה קל דבדבר דס״ל
 מרגשת אשה דאמרי׳ הא גבי נדה בריש בחידושיו ג״כ כתב במ״ה

 ארנשה בודאי אמרי׳ דלרש״י רש״י על התום׳ בקושיית בעצמה
 לעולם כתם בהרואה כדאמרי׳ הוא עד הרגשת כסבורה וטעפה

 זו סברא ל״ל התום׳ הנה אך .הואי עד הרגשת ואימור דארגישה
 ואמאי כששמשה הוא שמש הרגשת כסבורה נימא א״כ שהקשו

 תוס׳ ועי׳ .מרגשת אשה דלעולס א״ל שמאי אלא למפרע מטהרין
 לענין דהרגשה בטעמא מודה הלל דאף כו׳ בינייהו איכא ד״ה שם

 העד על דם ראתה אס התום׳ לשיטת וא״כ .ודאי לטמאותה שלא
 לי' ואיתרע הדס בא המקור מן דלאו הוכחה איכא הרגשה בלא

 ס״ק קפ״ג לסי׳ בקו״א בשו״ע הגר״ז לרבנו וראיתי .רובא
 הוא עד הרגשת כסבורה אמרי' לחומרא מודו דהתוס' שכ׳ ב׳

 התרומה מס׳ וראייתו .למפרע תטמא שלא הכי ל״א לקולא אלא
 ונודע בהרגשה כמו בבדיקה שהחמיר מ״ד אס שא"׳ מכה גבי

 מהרא״י סמך וע״ז התום' בעל ר״י רבו מדותיושל תרומת שתרם
 ספק דהוי בפשיטות וכתב קפ״ז סי׳ בב״י הובא מ״ז סי׳ בפסקיו

 בינייהו איכא בד״ה התום׳ ממ״ש ע״ז לתמוה יש ולענ״ד .דאורייתא
 למפרע ודאי לטמאה דלא מרגשת דאשה זה טעס מהני דלהלל כו׳

 ארגישה נימא ודאי תטמא לא אמאי אתמול שמשה באס וא״כ
 לומר ואין .זו סברא אמרי׳ ולחומרא הואי שמש הרגשת וקסברה

 דרבנן בטומאה מיירי דהתס לשמאי התום׳ כמ״ש פלוג לא משוס
 לב״ה דאמרי׳ הכא אבל רבנן דל״פ לומר ושייך לקדשים וגזרתם
 כאן שייך ולא דאורייתא טומאה והיינו ודאי מטמאי דלא הטעם

 ז״ל רבינו חזר ממהדו״ב שם בהג״ה באמת הנה אך .פלוג לא
 קי״ל ולא הרגשה כלל בעינן דלא להתוס׳ דס״ל וכתב .מזה בעצמו
 בסה״ת השמיט ומש״ה כו׳ עולם קרקע דבדקה דשמואל הא להלכה
 דנהי בזה הועיל לא אכתי ולענ״ד .הסמ״ג וכן דשמואל מימרא

 אשה ס״ל דהתוס׳ כיון מ״מ טהורה הרגשה בלא דרואה קי״ל דלא
 מן דלאו הוכחה הוי א״כ .ושמש עד בהרגשת תולין ואין מרגשת
 ניזיל לא ואמאי רובא לה ואיתרע הרגישה כשלא הדס הוא המקור

 רפ״ח דהתוס׳ הנ״ל בהג״ה מ״ש גס .דחבית כההיא קורבא בתר
 אלו ולתום׳ לחומרא ומ״ר ועד שמש הרגשת דאמרי׳ ס״ל דנדה

 ק״צ סי׳ בס״ט ועי׳ ברירא לא אכתי עכ״ל בפסקיו מהרא״י נתכוין
 לעולס מפרשים שהם שם התום׳ מדברי שהוכיח הכינים בשאלת

 הרגשת אימור אומרים דאנו אלא שהרגישה שאומרת היינו דארגישה
 כן אמרי׳ דלהקל דס״ל מוכח אדרבה וא״כ בעגול הואי עד

: מוכח לא ולחומרא

 הרגישה דלא דהיכא מוכח התום׳ מדברי אשר לאחרי )ח(
 איתרע ועכ״פ ושמש עד בהרגשת לתלות אין

 במכה סה״ת בעל דעת באמת להבין יש וא״כ .דמקור רובא בהכי
 ג״כ הובא סה״ת דברי הנה אכן . הרגשה עם בדיקה דהשוה
 אס וא״י מקום באותו מכה לה שיש אשה זה בלשון דורא בשערי
 .טמאה הרחם מן בא שהדס בעצמה מרגשת אס מ״ד המכה

 כמ״ש אחר בלשון הובא מיימוני ובהג״ה הרגשה דוקא דבעי הרי
רבינו
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 קפ״ז סי׳ בש״ך והובא .הרגשה עם בעד בדיקה שהשוה ז״ל רבינו
 בשה דהגמיי׳ הפיסקיס דעת להשוות שיש ובאמת .כ״ב פ״ק

 הרגישה מדלא ראי' אין ואז במקור היא שהמרה מיירי סה״ת
 להרגיש לה היה ממנה הדס היה אס דחפי׳ במנה הדס לתלות
מיירי כה״ת בשס והש״ד .הדס להוציא המקור במזימת ענ״נ

 הרשב״א הנה אבל .היא עד הרגשת וכסבורה ששעתה תילק
 נפשך ממה וא״כ .בה חולין מ״ד אס שא״י דמנה סובר לשיטתו

: עלמא לנולי שריא

 מללו ברור בפפקיו מהרא״י דדברי ודאי הא אמנם )מ
 דאורייתא ספק סוי הרגשה בלה בעד דבדיקה

 כהרשב״א •כתם דהרואה סומא מפרש אי דממ״ג להבין יש ומיהו
 טועה והיא הוי עד שהרגשת מושבת היא הייט דארגשה לעולס

 דאורייתא ם׳ דהוי נתב אמאי א״כ .דמיס הרגשת ארגשה ובאמת
 דמהרא״י ועוד .זו ראי׳ על בקרבן דהייבי; הוי טומאה ודאי הא

 מפרש נתס דהרואה דסיגיא משמע מ״ת מרואה זה דק סונית
 טומאה הוי ואז שהרגישה אומרת שהיא דארגשה לעולס נפשוטו

 כסבורה למימר דאינא חף הרגישה שלא באומרת אבל דאורייתא
 ניון להקשות יש והנה .ספק טומאת אלא זה אין הוי עד הרגשת

 ואע״ג טהרה אחזקת אוקמה נימא לא אמאי ספק אלא היי דלא
 דרוב משוס דפרוזדור בסיגיא זו קושיא נעין לתרץ נתבו דהתוס׳

 חזקה משיב ולא .דבריני בראש כנ״ל ומצוי רוב הוי המקור דמי
 א״כ ארגישה דלא ניון מ״מ נפלגא אלא ומצוי רוב לגבי וקורבא
 דס דאינא ניון איתרע חזקה דגס י״ל מיהו . רובא לה איתרע
 נמי איתרע א״נ . דס ראתה לא טהורה בחזקת ונשהיתה לפניט

 שעלולה מנס לה כשיש אבל . מנה לה נשאי; זה נל אך .חזקתה
 נתהווה הרי מ״מ דס מוציאה אס יודעיס מט שאין חף 51 להוציא

 דילה טהרה חזקת איתרע ולא הדס ביה למתלי דאינא דבר לה
 תלינן שפיר הרגישה דלא משוס איתרע דמקור דרובא וניון כלל

 במוצאת דאורייתא ספק דהוי נתב לא מהרא״י דגס י״ל וא״נ .במנה
 מנה בדאינא אבנ .מנה בדלינא אנא הרגשה בנח בבדיקה
 להוציא שעלולה כיון מ״מ דס מוציאה אס ידוע אי; אפי' מבוררת

 הני שס מהרא״י שהצריך ומה . טהרה אחזקת לאשה אוקמינן דה
 שלא משוס היינו ח' במקום תמיד הנתמיס מוצאת שהיא צדדים

.המנה ברור על עדות צריכים והייט מבוררת מנה לה היה
: האחרונים מזה הרבה דברו ונאשר

 גבי קפ׳־ז בסי׳ ה׳ בסעיף רמ״א שהוצרך מה הנה ולפי"! )י(
 ס״ס או וסת לה שיש אשה מ״ד אס שא״י מנה

 לא דאז במקור כשהמכה היינו הצדדים מ; ספק המנה מ; ספק
 המנה דגם ניון המנה מ; ש״מ הרגישה מדלא לומר נלל שייך

 לא אז הרגישה ולא הרחם בכותלי מבחוץ ■נשהמנה אבל .במקור
 מ״מ סיס דלינא אף ונס וסת לה יש ורמ״א הב״י לדעת כלל בעינן
 שממנו שתה״ד ואף וסת לה יש הצרינו לא ז׳ בסעיף ולהני שריא
 סובר דתה״ד משוס הייט וסת לה אין צירוף הצריך זה דק מקור

 הב״י אבל .דאורייתא ספיקא הוי הרגשה בלא דבדקה בהחלט
 הוי ולחוץ הלול מן דלדידיה הרמב״ם דעת על בזה סמנו ורמ״א

 מ״ת מרוחה תה״ר שהוניח ומה .ננ״ל דרבנן טומאה טמא ספק
 איתא דאס ע״כ היינו דאורייתא ספק הוי ואפיה הרגישה דלא
 לחוש פעמים ג' ברואה כ״כ יחמירו איך .דרבנן ספיקא דהוי

 ארגשה מדלא דחף י״ל ולהרמב״ס .מבעלה להתגרש ולהצרינה לוסת

 ולא הצדדין מן וסת לה שתקבע מ״מ הצדדי; מן דהוי מונח
 אף י״ל וע״כ דמיעישא מיעושח זהו מנה ולא נאב שוס תרגיש

 בדברי הארכנו ונבר . דאורייתא חששא הוי מ״מ הרגישה דלא
: האסף עת ולא אחר במקום בזה והשו״ע מהרא״י

 דהשו״ע ל״ג ס״ק קפ״ז בסי׳ נמי דעתו הגר״ז לחיינו )יא(
 משוס היינו וסת לה יש הצריכו שלא ורמ״א ”

 דלא וניון בהרגשה שבא הדס חזקת דס״ל הרמב״ס על שסמכו
 שיש מה בנל ותלינן הוא המקור מ; דלאו הונחה זה הרי הרגישה

 לדברים אין ולנאורה .מ״ד אם ידוע שאי; במנה ואפי׳ לתלות
 לתלות שראוי דבר חשובה שמ״ד שא״י מנה אס דממ״ג מוב; האלו

 .שמ״ד שידוע במנתה תולק שלנ״ע נמו .שתולין פשיטא א״כ בו
 .מ״ד אס יודעים שאי; משוס בו לתלות שראוי דבר משוב אק ואס
 שביארנו מה לפי אמנה .מרגשת שאינה מה לנאורה יועיל מה

 הצריך ז״ל ורבינו .בע״ה מבואר הענק הדברים פרטי למעלה
 שמן הרגישה מדלא הונחה הוי שאז במנה נוגע העד שיהא

 אלו דגם הונחה לינא במנה העד נגע נשלא אבל הדס בא המנה
 ענק לבאר נדי בזה יש הנה .להרגיש לה הי' המנה מן בא הי'

 שהשתינה החשה י״ז( הל' א״ב מהל׳ )בפ״ה הרמב״ס שנתב הרגשה
 שהרגשת חוששת אינה ונזדעזע גופה הרגיש ואפי' נו׳ דס ויצאה מיס
 שאמרו מה ביאר שהוא הרמב׳יס מדברי נינר .זו היא מ״ר

 נו׳ צרניה שעישה מהאשה לשמואל דפריך אפירנא כתם בהרואה
 ודאי זו הרגשה ועני; .הוי מ״ר הרגשת ואימור דארגשה לעולם

 אס ז״ל רבינו דברי לפי ואפי׳ .ממנה הדס ביציאת שייך לא
 הרגישה דלא כיון דס ומוצאת ובודקת הרחם בנותלי בפנים המנה
 בתשמיש ופשיטא . ממנה והדם במנה נגעה דמסתמא אמרי׳

 :הצדדי; בנל טגע שהאבר

 ידוע ואינו בביה״ח מקום באותו במנה דינא ולעני? )יב(
 בבדיקה דם ומצאה הרגישה ולא דס מוציא אס ׳ ׳

 במנה לתלות להקל יש וסתה בשעת ושלא וסת לה שיש ואשה
 .בזה להקל דעתו קפ״ז סי' ז״ל רבינו וגס נקיים ז׳ להצרינה שלא

 הש״ך בדברי אף בפירוש להחמיר זה בנגון מצאנו שלא ובאמת
 לינא ואז במקור שהמנה אלא השו״ע מיירי לא ה' בסעיף דשם

 באי; ואפי׳ .ננ״ל המנה מן שהדס הרגישה מדלא ההונחה
 נשנמצא שנן ומנל .הנ״ל סברות עפ״י להקל לצדד יש וסת לה
 כולי שבזה שי״ל שכתבנו הראשונה הסברא מפני שלו עד על

:מודים עלמא

 נבוא מ״ד אס שא״י במנה בע״ה הדין שבררנו ואחרי )יג(
 הנה כמנה דינו אס הזה השבר בנידון לדון

 דשבירת פשוט לדבר שנתב מ״ד סי׳ אברהם ברית בתשו׳ ראיתי
 נתב כן כי אמת והנה .דם מוציאה אס שא״י נמנה הוי הדקק
 שם אנן מ״ד אס שא״י נמנה הוי דשבר פ״ד סי' בישנות הב״ח

 משמע ומ״מ .ובטנה בגופה גדול כאב מרגשת שהי' הנדון הי׳
 מגיע המכה אס שמסופק אלא מכה בודאי הוא שהשבר מדבריו
 שהי׳ הנדון הי' דשם והיינו .הבדיקה עד לשם שמכניסה לעימק
 קמיבעיא וע״כ .העומק מן שבא העד על דס שמוציאה לה ברור

 דס ומצאה בדקה אס אבל כ״כ בעומק המכה גם שלשה אס ליה
 הרחס בשפת העד על שבא או בעומק הדס ח3 אס ידעה ולא

 להגיד אין הקלושה ולענ״ד .כמכה השבר לדו; יש ודחי זה בכגון
יש ע״כ המה שווים השבר עניני כל לא כי כלל בדרך דבר בזה

 בזה לדון יש ואז הרחם לצד הנוטה וחבורה פצע פס יש אש לחקור
 אס ידוע אק הפחות שלכל או דם מוציאה אם כמכה דהוי

 לצד דבר ולא חבורה ולא פצע לא שס כשאין אבל דם מומחה
 דהוי נימא תיתי מהיכי ברחם כאב מרגשת איננה וגם הרחם
המוכיחות באומדנות לא אס בזה לתלות וחיו ברחם. כמכה

: דמהרא״י כעובדא ברחם גס ניגע שהמכה



משנת יטרח
כ תשובה

 רק הדה זיבת ומרגשת בבדיקתה דם כמוצאת שאלתו
 לה וציוה לנ״ג צרכיה עשיית אחר תמיד הדס שמציאת

 עלתה ולא צרכיה עשיית בעת בעומק מוך בהכנסת בדיקה כת״ר
 לה ואמרה מהרופאים לשאול וציוה .המוך על דם שנמצא לה

 מלמעלה האס על ראנע לה שיש שראתה יהודית אקושערקע
 על נעשוויר מכה שראה נכרי רופא אמר וכן הדם יוצא ומשם

 בדיקה לעשות מע״ל וצוה בברור הדם יוצא שמשם ההייבמוטער
 וכאשר כן ועשתה המקור עד בראשו מוך עס ליפט שתכניס

 ושוב המוך על דם ומצאה גדול כאב הרגישה המכה במקום נגעה
 הרגישה ולא מטה לצד מעט בהטי׳ נקי אחר במוך הליכט הכניסה

 בהמכה כשנגעה פעמים איזה עשתה וכן דם מצאה לא גס כאב
 הרגישה לא המכה במקום נגעה וכשלא דם ומצאה כאב הרגישה

 שלא הפוסקים שכתבו מאחר מע״ל ונסתפק .דם מצאה ולא כאב
 שא״י מכה הוי א״כ קנ״ח( ח״ס )עי' ידוע גוף על הרופאים האמינו

 חולין דאז וסתה בשעת ושלא וסת לה יש ובעינן דם מוציא אס
 לה יש מיקרי זו אס ונסתפק .הרמ״א שזכר הס״ס מטעם במכה

 חשבונה ממנה ונאבד הוסת עת בעצמה הרגישה שלא מאחר וסת
 לו וספק . הוסת הרגישה מקרוב עתה רק הוסת קביעות לימי
 דעתה שהסיחה מאחר רק בזמנו בא אירח שעברו בימים גס אולי
 ארגשה ע״כ ע״צ שאחר הראיות מחמת טמאה שהיא בחשבה מזה
 הוסת אורח הרגישה שבועות איזה שזה והראיה אדעתא ולאו

 לה אין אס ואף וסת לה יש מיקרי עדיין וא״כ הנשים כל כדרך
 ולפי דם שמוציאה שידוע מכה שנקראת בדיקתה לפי י״ל וסת

 מאריכות המיבן זה .שמ״ד מכה לה שיש ראו הרופאים דברי
:בקצרה דבריו

 או וסת לה אין מיקרי זה אס נסתפק אשר הספק הנה )א(
 דאף וסת לה אי; מיקרי דזה פשוט נ״ל וסת י״ל

 אדעתא ולאו וארגישה דעתה השיחה שזו כסברתו לומר מקום דיש
 י״ח סי' הנשים בית שער אדם בינת בספר כתב בזה וכיוצא
 ודלא וסת לה שיש אשה בכך למיחשבה לקולא אבל לחומרא היינו

 )ס.( מנדה לזה וראיה אמרי׳ לא דעתה הסחת משוס הרגישה
 בכתם כתס לתלות מהו ליואי בר יהודה מר' יוחנן ר׳ מיניה בעי

 כו׳ מטפה חזיא דקא התם ומה השתא לך תבעי לא דרבי אליבא
 קאמר לא דע״כ לרבי ואפי׳ לכ״ע ליה דמיבעיא נימא לא ואמאי

 דאם דעתה מסחת דאינה יוס בשומרת אלא דא״ת התם רבי
 כתם טומאת אבל .אחד יוס עוד שומרת להיות צריכה תראה

 בראשון( אף דמיירי שם התום׳ שהוכיחו מה )לפי שלה בראשון
 וא״ל דעתה ומסחת עוד היום תראה אס נפקותא שוס לה דאין
 ליה דמספקא נימא לא ואמאי אדעתא ולאו ארגשה שפיר בה

 נוסחת אינה דהטהורה כתם בבעלת טהורה תולה לכ״ע דלמא
 . דאורייתא סברא דהרגשה מרגשת היתה ראתה ואם דעתה
 דאינשי עליה רמיא דלא מלתא והוי דעתה מסחת הכתם ובעלת

 המבואר מדין ומ״ש . אדם בינת בעל שם כמ״ש אדעתא ולחו
 סאינה עוברה שם בברייתא ומפרש בזו זו ותולות )ס:( במשנה
 מזו יותר ננזו בא שהכתם הוכהה דאיכא דבמקוס הרי עוברה

 ולא דעתה שהסיחה לומר שאפשר בזו נתלי וה״נ בה תלינן
 דמיירי שהכריחו כו׳ לתלות מהו ד״ה בתים׳ ועי״ש הרגישה.
 נמי דרבי אליבא דאפי׳ ועוד וכתב שלה בראשון אפי' האיבעיא

 פשיטא ומהיכא מנופה חזיא דלא כיון שלה בראשון למבעי הו״ל
 בראשון אדרבה דלמא בראשון לרבי גס למבעי דאיכא להתוס׳ להו

 ולא דעתה אסחא י״ל דבזו הנ״ל מטעם דתולה לכ״ע ליה פשיטא
 תוס׳ עוד ועי׳ .הוא מינה לאו ש״מ ארגשה מדלא ובזו אגרשה

 כו׳ קל טמא לר״י ליה מספקא כו׳ יום בשומרת תולה ד״ה שס
 וזו דעתה מסחא דזו הנ״ל מסברא תולה דודאי נימא לא ואמאי

 סברא לקולא ל״א הקלים בכתמים דאפי׳ הרי דעתה מסחא לא
 דאסחא לומר וסת גבי דוקא מע״ל כסברת נימא ואפי׳ .הנ״ל

 דפריך בסוגיא שם לי יקשה .בא בזמנו דאורח חזקה משוס דעתא
 ודחיק תולין אמרת סיפא חולין אין אמרת רישא קשיא גופה הא

 בשני הא בראשון הא א״נ רשב״ג הא רבי הא לאוקמי הגמ׳

פח יי־ד ר״א
 בפשיטות י״ל והא הברייתא להגיה ודחיק קשיא מ״מ ופריך

 עבר שלא היינו בכתם כתם חולין דאין וכרשב״ג כחד דאתיא
 מסופקת דראייתה כיון וא״כ הכתם בעלת של הוסת זמן עדיין

 הכתם מצאה אם כגון וסתה שעת כשהגיע אבל בה חולין אין
 לפי דאז כלום הרגישה ולא וסתה שעת היא והיום בלילה אתמול

 והא בא בזמנו דאורח תלינן דרבנן וסתות למ״ד גם מע״ל דעת
 הכתם משום טמאה דבלא״ה דעתה דאסחא משוס הרגישה דלא

 שפיר ואתי לכ״ע תלינן זה ובכגון נדה טמאה והיא בלינה שמצאה
 ברייתא הכא לשנויי דדחיק ורבינא הגה״ה ובלא כרשב״ג הברייתא

 וגס דרבנן וסתות ס״ל דרשב״ג )טז.( בפ״ק קאמר גופיה איהו
 דהתס לחלק ודוחק שם דרבנן וסתות מיהח לרשב״ג ס״ל דלכ״ע
 דעתה מסחת לעולם טמאה להיות שסוברת שלנו השאלה בנדון
 צריכה מ״מ טמאה היא דעכשיו אע״ג הכא אבל מהוסת לגמרי
 בנ״ד דגם דודאי נעקר שהוסת או הוסת בזמן תראה אס לדעת

 ופסק שכלה או וסת לה אין או וסת לה יש אם לדינא חילוק יש
 עכ״פ שיש משוס דעתא מסחא דלא נאמר ואס לגמרי שלה הוסת

 בזה לפקפק יש שמ״מ אלא .בנ״ד ה״נ הדינים מן לאיזה נפקותא
 ארגשה לענין לחלק כתם הרואה בריש התוס׳ שכתב מה מכח
 כיון קשה אכתי מיהו .מועט לזמן מרובה זמן בין אדעתא ולאו

 להיכא הדעת היסח דאיכא היכא בין ננרובה בזמן עכ״פ דמחלקינן
 היכא דמי לא מועט בזמן דגם למימר איכא ה״נ היסח דליכא

:הדעת היסח דליכא להיכא הדעת היסח דאיכא

 במתני׳ מדאמרי׳ והיינו מכרחת אחרת ראיה נ״ל שוב )ב(
 עליה שעברו ומניקה מעוברת אומר יוסי ר׳ )ז:(

 עונות ג׳ עליה עברו שלא זמן כל יוסי ולר׳ .שעתן דיין עונות ג׳
 דעת וכן קפ״ט( )סי׳ בב״י וכמ״ש הראשון לוסתן חוששת ראי׳ בלא

 טוהר ימי בהם נכנלו דמניקה עונות ג׳ הא וקשה .להלכה הרז״ה
 לא ואמאי דעתה ומסחת לא או תראה אס כלל חוששת ואינה
 משוס הרגישה לא והיא הוסח בשעת בא בזמנו דאירח נימא

 שאין באשה דמיירי נאמר הכי .ארוך זמן והוא דעתה הסחת
 שאני וכ״ת .וסת לה שיש באשה השיעור הוא ואיזה וסח לה

 לר׳ עונות נ׳ עליה שעברו מקמי הא דמיס מסולקת דהיא מניקה
 כלל ראיה אין עונות ג׳ מהני וא״כ היא דמים מסולקת לאו יוסי

 עליה שעברו כיון ע״כ אלא טוהר ימי בהם דנכללו כיון במינקת
 שאין ראיה וזו היסח שנעקר ש״מ כלום בכולן הרגישה ולא עונות ג׳

 לה שיש אשה בכלל למושבה אין דבנ״ד שמעינן עכ״פ .תשובה עליה
 מכה שחשובה ומ״ש .מ״ד אס שא״י מכה היתר ליה ואזדא וסת

 הליכט בהכנסת הרחם בעומק שמרגשת הכאב מחמת דם שמוציאה
 קפ״ז )סי׳ הרמ״א ממ״ש נסתר זה המוך ראש על דם ומוציאה

 . כמכה אינו דכאב הרי כו׳ וכאב צער הרגישה ואס נ'( סעיף
 אין ועכ״פ אי״ה לקמן ויתבאר הרבה בזה דברו האחרונים ואף

 מסתפק מע״ל אשר ותחת .מע״ל דימה כאשר כ״כ פשוט הדבר
כמכה חשוב אס ביותר להסתפק יש שמ״ד שידוע כמכה חשוב אס

:מ״ד אס שא״י כמכה ואפי׳ כלל

אס ז׳ סעיף בשו׳יע הוא מקורו זה שדין נראה ולסלף )נ(
ן בצדדי אחד במקום כ״א כו׳ בודקת שהיא כ״ז *

 בשעת מרגשת אס וכש״כ בא צד שבאותו שממכה לתלות יש
 חו״ס ובשאר קצת לה כואב ההוא המקום בצד כשנוגעת בדיקה

 הנ״ל לנדון ממש דומה שלפנינו הנדון ולכאורה .כלל כאב א״מ
 מחלוקת יש הנ״ל בדין והנה מ״ו סי' בפסקיו ממהרא״י שהוא

 וסתה בשעת ושלא וסת לה ביש דוקא הט״ז דלדעת האחרונים
 והס״ט הצ״צ וכ״כ וסת לה שאין באשה לא אבל ע״ז סמכינן
 לה באין דאפי׳ ס״ל והמנ״י בנה״כ הש״ך אבל כ׳ בס״ק שהביאו

 ולא האחרונים אלו דעות הביא ז״ל ורבינו .המחבר התיר וסת
 לבאר אנו מוכרחים ע״כ ואשר .ברורה הכרעה בדבריו מצאתי

 סי׳ בסוף בב״י מועתק־ס מהרא״י דברי הנה בע״ה הדין שורש
 התיר דלא מדבריו והמבואר .לשונו להביא צורך אין וע״כ קפ״ז

 המחבר רבינו הזכיר שלא ומה וסתה בשעת ושלא וסת לה ביש
 יר3ו״ גס אמנם • ז"ל האחרונים גדולי כל ע"ז עמדו כבר זה תנאי

בפירוש נחלקו וכבר תמוהים לכאורה הם עצמס מצד מהרא״י
דבריו



משנת שרת !76

זה הין והם דם שמוציאה ג": מיניה זה הנה המכה היות מל

'"ונ *י*ין "*7״
 מפרסי מל שם שהשיג מ״ו סי׳ בתשו׳ צבי מכם שמל הגאון ש מ

 דם מיציאה שמפתה יודעת שהינה אף דצהרשב״א דם? המיר
 הקלים בכתמים דאף מהא יתמה .בה תילין אפ״ה שמם בשים
לא דברואה נאמר ואיך דם זלהיציח להגלע שיכולה מכה במינן

 זו במכה תולק דאין כיק מ״מ דם ולהוציא להגלע שיכולה מכה
הכל הוא צד באותו שמוצאת הכתמים דכל נימא תיתי מהיכי א״כ

 המקור מן דם לשם נמי ירד לפממים דלמא שהתגלע המכה מ;
 . המקור דם שם היה אחד פמם רק אם אפי' ממאה והיא

 .ממצמה דם שמוציאה וגם דם בה שיש מכה עדים שני ובעינן
 המכה היא אהד עד מדים שני יש כאן נם כי מסרא״י אמר וע״ז

 שיכולה מכה לה דיש מוכח צד באותו תמיד שמוצאת ממה דמכ״פ
 הדס זה שאק מוכח הוסת שקודם ימים בתיך שהיא ומה להגלע

 . מעצמה דם שמוציאה הידוע כמכה והוי מהמכה אלא מוסתה
 שלו בשו״ע ז? רביע מ״ש פפ״י השו״ע דברי היטב מיושבים ובזה
 בשעת ושלא וסת לה דיש התנאי התע שלא ורמ״א דהב״י ל״ג ס״ק

 בלא בראי׳ נמי הוי דכתמיס דהדק דם? לשיטתם מזלי והתה
 כמכה הוי חה דמון הברתי מאד יומתק הג? ולפי .הרגשה
 מימיל שפיר ככתמים הוי הרגשה בלח ראי׳ אס א״כ להנלע שיכולה

 דשלא הצירוף בעינן לא ושוב בה ותולה להגלע שיכולה מכה בזה
 מהרא״י בדברי וברור המיתי פירוש בע״ה נ? כ״ז וסתה בשעת

 ממתניט עבה קטנס כי ואף ז? האחרונים גדולי בו שנתלבטו ז?

 במכה מ״ת רואה תולה למה לי קשה אכתי הנה אך )ה(
 דאמרי' הצד מן הדס ונמצא שפופרת ע״י בבדיקה

 דמים מוציאים הצדדים שאק משיק והא הוא הצדדים שנק בידוע
 בה תולין ואין להתגלע שיכולה כמכה הוי א״כ החיכוך ע״י זולת
 רואות אק נשים דרוב משוס שאני מ״ת דרואה צ? וע״כ כנ״ל

ירד א ל
 דשלא מצירוף ועדיף זו סברא האחרונים ובכל בב״י כמ״ש מ״ת

 אף בה להקל להגלע שיכילה למכה מהרא״י שצירף וסתה בשעת
 נשים רוב דה״נ מ״ת לרואה בהא דמי דנ״ד י"נ וא״כ .ברוחה

 במכה לתלות שפיר ויכולה צרכיהס עשיית מחמת רואות אין
 דשלא צירוף בעינן דלא מודו כ״ע בנ״ד י״ל וא״כ .להגלע שיכולה
 הכרעת דם מוציאה אס שא״י במכה גס והלא .וסתה בשעת
 משוס במכתה תולה וסת לה באין דאף מ״ת ברואה ז״ל רביע

 טעם ומבואר להרמ״א והכו״פ המנ״י ומכללם האחרונים הסכמת
 מן ספק ס״ס דאיכא א׳ ס״ק ק״צ סי' השלמים בתורת מרי בעל

 הוי מ״ת רואות אינן נשים דרוב ומשום המכה מן ספק הצדדי;
 וה״נ .המקור מן דמים דרוב רובא ליה דאיתרע כיון גמיר ס״ס
 אחד בצד תמיד הליכט בראש הדס מציאת מחמת עכ״פ בניד

 איתרע וגס הג? ס״ס ואיכא דם מוציאה אס שא״י ממכה גרע לא
 רואות חין נשים דרוב משים המקור מן דמים דרוב רובא ליה

: צרכיה עשיית אחר

 במהרא״י העב״י פי׳ על ג׳ אות למעלה שהקשינו מה אך (,)ן
 והקשינו מ״ד אס שא״י אלא בברור מכה לה שיש דמיירי

 רק מוכיח אינו הכאב הלא לא או כאב לה יש אס לי מה לפי״ז
 בתשו׳ מצאתי הנה ממנה הדס ביאת על ולא המכה היות על

 סי׳ עי״ש ממכה הדס ביאת על מורה דהכאב כן שסובר כנ״י
 .הס״ט בשם גס כן שהביא יעוי״ש כ״ז ס״ק בפ״ת ג״כ והובא ל״ה
 שרבותינו כיון מ״מ השכל אל כ״כ עדיין מתקבל בלתי שהדבר ואף

 .ברורה ראיה בלי מסברא אחריהם להרהר אין בפירוש כן אמרו
 פי׳ באמת הנה אך .שלט ההיתר ליה אזיל הנוב״י לדעת וא״כ

 וכבר מהרא״י בלשון להעמיסו מאד קשה מהייא״י בפסקי הנוב״י
 ג׳ חקירה קפ״ז לסי׳ בפתיחה רמוניס פרדס בעל בזה האריך

 פי׳ למשה תפארת בעל וגס .הדברים לכפל צורך ואק י' אות
 שלו בשו״ע ז״ל רביע דעת וכן מהארחוב כהנאון מהרא״י בכוונת
 הנוב״י נגד למעשה להקל קשה הדבר בהיות אמנם .מפורש

 אף היתר למצוא לחתור אט צריכים ע״כ שם צאנזור ומוהר״ח
 דהס דנהי הנ״ל ההיתר בצד יודו רבוותא הני דודאי ונ״ל .לדעתם

 שא״י אלא ידועה מכה שם שהיה דמיירי מהרא״י דברי מפרשים
 תמיד הכתמים שמוצאת מה מהני לא בלא״ה אבל דם מיציאה אס

 לרואה שפופרת בדיקת מהט איך לדידהו קשיא מ״מ אחד בצד
 השפיפרת בצדדי מצאה אס מ״ת שרואה הדס אף לטהר מ״ת

 והא י״ג( ס״ק רבנו שו״ע )ועי׳ הוא הצדדי; שמן בידוע כדאמרי׳
 מ״מ הצדדים מן בא שהדם הוכחה איכא אפי׳ וא״כ מכה ליכא

 דיצאה שאני מ״ת דרואה צ״ל ע״ב אלא .מהני לא מכה ידיעת בלי
 מחמת אלא רואה אינה עתה וגס מ״ת רואות שאין נשים מרוב

 לדעת שהוכחע מה זה לדם מהני ע״כ התשמיש נרם של הסבה
 שיצאה בנ״ד וה״נ מכה בייא אף הצדדי; מן דס מוצאת שהיא
 שהדוחק וידענו צרכיהס עשיית מחמת רואות שאין נשים מרוב

 לתלות שיש הליכט הכנסת ע״י שיבוא לדם גורס באו״מ שם והלחץ
 דהתס לחלק ודוחק .בזה צרכיה עשיית מחמת שתראה הדס

 כעין שהוא השפופרת דהייע הדס ביאת לטרס ממש שוה הבחינה
 והסבה .הליכט בהכנסת הוא שהבחינה הכא משא״כ .התשמיש

 לדס גורס צד באותו והדוחק הלחץ היא אחת דמ״מ ע״צ הוא
: בזה גס ומוהר״ח ״י העב דפליגי לומר תיתי ומהיכי .שיבוא

 דהנה בנ״ד ארוכה מעלה זה כל אק לכאורה הנה אך )!(
 תמיד הצדדי; מ; באחד שנמצא מבואר מהרא״י בפסקי 1

 דמוכח לטהר סברא יש קצת בצדדי; מקום אותו אס וז״ל שכתב
 באמצע לפרוזדור החדר פתח דלכאורה בא המכה מן הצדדים דמן

 בצדדין הדס דנמצא מפום דההוכחה משמע כו' היא פרוזדור
 ובעומק המוך על שנמצא בנ״ד אבל באמצע. הפרוזדור ופתח
 הדס ימצא שלא ומה .המקור מן הוא שהדס י? שפיר הרחם

 פתח כנגד באמצע אינו דאז היינו מטה לצד בהטי׳ כשמכנסת
 הכניסה השני בפעם דגם נראה השאלה מלשון אמנם .הפרוזדור

 כתב הבחינות שבשני הראשון בפעם כמו כ״כ בעומק הליכט
 שייך לא השינים בבין בעומק שם והנה .המקור עד שהכניסה

 אס ואפי' דחוק המקום שס כי מעלה לצד או מטה לצד לומר
חטה



ר״א משנת שו״ת
 יבוא בעומק ראשו כשיהיה מעה לצד בכניסתו הליכע את תעה

 בצדדי! היינו העי' בלי מכנסת או העי' שבין החילוק א״כ באמצע
 בהכנסה נפ״מ שיש וכיון באמצע אינו מ״מ בעומק שהוא ואף

 בצדדין הוא הדם מציאת דסבת ע״כ הדם ומציאת הכאב לענק
 ראש על תמיד מוצאת הי' המקור מן הדס מציאת הי׳ דאלו

 המוך ראש על נמצא אם היטב נתבאר לא מע״ל ובדברי הליכע
 הליכע דבראש כמ״ם נ״ל ומ״מ קצת הצד מן אפשר או ובאמצעו

 תבוא שפעם לומר שייך אין דש שהשמש עד הליכע מכנסת אס
 שפופרת בבדיקת דא״כ המקור כנגד שלא ופעס המקור כנגד

 תעה ולא באמצע השפופרת שתכנים להתנות להס הי׳ ברמ״ת
 יגיע אס השפופרת שתכניס אופן דבכל ש״מ אלא הצד מן לאיזה

. המקור פי כנגד יבוא דש שהשמש מקום עד בעומק המכחול
:מ״ע( סי' מ״ב בתשובת )ועיין

 מכח לדון נבוא ע״כ לבד ע״ז לסמוך בעיני קשה ומ״מ (0)
 כתב הרמ״א הנה .הרופאים אמירת ומכח הכאב

 בשעה כאב ומרגשת במ״ר לראות שרגילה אשה קצ״א בסי'
 להתיר שיש נראה ווינד הארין שקורין החולי כגון מיס שמעלת

 אותה המכאיב מכה לה שיש מוכיחות ידיס איכא דהא ענין בכל
 העלת אחר דס מוצאת אס ואפי׳ יוצא הדם וממנו מ׳יר בהעלת

 ותשובה שאלה בע״ז שם ועי׳ כו' הוא מכה דם ודאי מ״ר
 הרגישה פעמים שהרבה אומרת והיא קרעין שמוצאת באשה

 הכאב מחמת היתר הע״ז וכ׳ הכליות במקום לה שהי׳ כאב
 והגאון בפסקיו הנ״ל מהרא״י דברי על וסמך וסתה בשעת ושלא
 .עליו והשיג הט״ז כנגד מערכה ערך ע״ג סי׳ צבי חכס בעל
 אפי׳ אלא להע״ז מסייע דלא מיבעי לא מהרא״י דמדברי וכ'

 משום אלא לחוד הכאב על סמך דלא איכא נמי כנגדו הוכחה
 למכה כאב ש״ד בהג״ה שדימה ומה .אחד במקוס תמיד דמוצאת

 אדרבה מ״ר אחר אלא בא שאינו וכדומה ווינדא בהארין דוקא
 אלא התיר לא בזה ואף כמכה אינו לחוד דכאב ראי׳ משם

 מהרי״ל בתשו׳ ע״ש השתן עם אלא תמיד רואה ובאינה בבדיקה
 דמעיקרא בתחלה עוד שס וכ׳ .בהג״ה הרמ״א דברי הן והן

 הרואה אשה כל כמכה כאב לומר הרגלים דמאין פרכא דדינא
 ובשיפולי כרסה בפי חוששת שנינו שלמה ומשגה רואה היא בכאב
 מקום כל ולא להכריע כדאי זה אין משונה שהכאב ואף מעי׳

 עלי׳ שמחללין חלל של מכה מדין ולמד צא מכה לו יש הכואב
 בקו״א ז״ל רבנו והנה בקיצור. שס דבריו תוכן זהו השבת את
 לכאב חוששת בין ומחלק הח״צ קושיות תי׳ כ׳ ס״ק קפ״ז סי׳

 ש״ד עובא כאיב הא דלא הוא חושש כ״מ.( )ע״ז ערוכה מגמ׳
 מחמת ודאי גדול דבכאב דבריו מסקנת שס ומשמע ועיי״ש.

 מ״ת דרואה דהא כ׳ ס ש ותחלה .וחבורה בועה כעין קלקול
 כנ״ל רמ״א בהג״ה בשו״ע כמ״ש כמכה להיות כאב מהני דלא
 מכה מיקרי דלא ואפשר תשמיש בשעת רק לה כואב שאין היינו

 בשעת שלא גס לה כואב הי׳ גמורה מכה הי׳ דאס גמורה
 מחמת ודאי הוא גדול דכאב הנ״ל ההנחה לפי ולכאורה .תשמיש
 תשמיש בשעת שלא לה כואב שאין לי מה א״כ והבורה בועה

 על ראי׳ הר״ז גדול כאב תשמיש בשעת שמרגשת מכיון הא
 בשעת רק לה כואב דאין כיון וצ״ל .גמורה ומכה וחבורה בועה

 .וחזק גדול כאב אינו ומסתמא גמורה מכה אינו א״כ תשמיש
 הוי הליכע הכנסת בשעת אלא לה כאב דאין בנ״ד הנה ולפי״ז
 הביא ט׳ ס״ק ובס״ט .כמכה הוי ולא תשמיש בשעת ככאב
 מיימוני מתשו׳ עליו ותמה לכאב כאב בין לחלק השב״י בשס
 אלמא מאוד לה וקשה תשמיש בשעת מצטערת היא להדיא שכ׳
 עדיף דנ״ד ולומר לחלק יש אמנס אך .מהני לא גדול צער אפי'
 או מבועה שהוא ניכר וזה תמיד אמד בצד לה דכאיב טפי
 ויכול תשמיש בעת סתם לה דכאיב י״ל ברמ״ת ושס .פצע

 הוא שהחולי או האס קשרי נחלש מצד רק מכה בלא אפי׳ להיות
 שיש מוכיח אמד במקום שהוא הכאב משא״כ ההרגשה בגידי

וחבורה: פצע כגון והוא צד באותו דוקא הכאב הגורמת סבה שס

 אמירת הוא עליו לסמוך יותר לי שנראה *וההיתר )ט(
בזה הורצו דברים דהרבה דאע״ג הרופאים

כג

פט יו״ד
 דעכשיו וגס ישראלית אשה גס דהי׳ דבנ״ד נ״ל האחרונים בתשו׳

 פרסאה משטרא גרע ולא דעל״ג מלתא הוי מחזה כלי להם שיש
 בי' ומגבין במסל״ת )י״ט:( דגיטין זה בפני שלא זה דמקרין

 תימא וכי דעל״ג ומשוס בד״מ אפי׳ גויס דמועיל הלא ממשעבדי
 מרע לא דשייך אומן ברופא הכא הא .מסל״ת בעינן דהתס

 וכנראה ומסל״ת חומן שאינו מנכרי גרע דלא פשיטא אומנתי׳
 מכל נ״ל ע״כ נכרי יטעמנו בענין צ״ח סי׳ ביו״ד וש״ך מט׳יז
:צרכי׳ עשיית אחר שרואה ראיות באותן להתיר טעמי הלין

----------------------------------------------------------------------

כא תשובה
 ואסר על״ח וח״ח ושטפה מדר עציו שקייל אחד בנידון
 את יסלק לא אם באיסור ואף אשה הנאת כל עליו ׳

 עדיין קייס ולא שנים וששה עשרים כבן והוא .המגיע חובו
:נדרו לו התיר הלומדים מן וא׳ פו״ר

 ויסוד מור״ז הדיין הרב ידידי זה בדין שכ׳ מה לאיתי )א(
 נשבע בגדר זה שאין הוא הדין בעיקר דבריו

 הרי החוב בתשלומי השבועה שתלה מאחר המצוה את לבטל
 בלא לישב שלא איסור מעליו ולהסיר החוב לשלס עת בכל בידו
 הרשב״ן דברי על יתדותיו בזה ותמך עליו. שנשבע אשה

 אשה לישא שלא נשבע שאס ט״ז( ס״ק בב״ש קי״ח סי' )באה״ע
 בתורה שכ' מה על מתנה הוי לא מרצונה שלא עלי׳ אחרת

 ומה וז״ל ס״א ל״ג כלל הרא״ש וכ״כ בממון לפייסה שיכול כיון
 בשעת התנה ולא ילדה ולא שנים עשר עמו שהתה אס ששאלת
 שיתחייב אחרת אשה ישא שאם בקנין עמה החנה ועתה נשואין

 אין התנאי ויתבטל בתורה עמ״ש מתנה הוי אי ידוע סכום לה
 וה״ה עליו שקבל מה ויפרע מצותו יקיים כו' עמשכ״ב מתנה זה

 עוד ופלפל .שבועה לענין מפורש כ' הרשכ"ן דהא שבועה לענין
 שלא בזה מאוד שגה שיחי׳ הנ״ל הרב ידידי במח״כ אבל .בזה
 הרשב״ך ודברי .כחפצו פירושים בהם ועשה “הרשב״ דברי ראה

 נדר או שבועה בזה יש שאס צ״ד סי' א׳ בחלק להיפך מפורשים
 משוס עמשב״ת מתנה הוי לא דבקנין שס כ׳ ותחלה .בכולל מל

 וכ׳ עמש״ב. מתנה הוי לא מ״מ לו שאין ואעפי׳י לפרוע שיכול
 כחוב הוא דהמעשה דנהי במעשה התנאי לו דנתחלף להשואל
 שהוא קנין גבי דהתס והיינו .בתורה כ׳ אין התנאי מ״מ בתורה

 על הוא התנאי עיקר הרי .לה יפרע לישא ירצה שאס מתחייב
 .בתורה עמ״ש מחנה זה ואין א״ע משעבד הוא ובזה הפרעון

 על השבועה הרי שיפרע עד ישא שלא שנשבע בשבועה ולכן
 לומר שיש אף והנה .הפרעון על רק ולא בעצמס הנשואין

 פ׳ ע״ע וקבל בשטר הכתוב מלשון שדקדק הרשב״ך בדעת
 ונשא עבר ואס ברצונה אלא פלונית על אחרת ישא שלא החתן
 ודקדק .כו׳ בכתובתה שכ׳ מה כל לה יהן אחרת אשה עלי'

 היחה שהשבועה י״ל וא״כ שבועה שם שהי׳ ונשא עבר מלשון
 לשלם מחויב אז יעבור שאס אלא .מרצונה אלא כלל ישא שלא
 והוי ישלס לא שאם תנאי על כלל היתה לא השבועה א״כ לה

 שהביא הר״ז מדברי אמנם .ממש המצוה את לבטל נשבע
 נשבע שאס בקצרה בב״ש שהעתיקם מה עפ״י הרשב״צ דברי
 כיון עמש״ב מחנה הוי לא מרצונה שלא עלי' אחרת לישא שלא

 השבועה חלה לדעתו בכה״ג דאפי׳ נראה .בממון לפייסה שיכול
 .עצמם הרשב״ן דברי היפך ודאי וזה דכולל הטעם בלא אף

 עד לישא שלא שנשבע אומר דאפי' לענ״ד ברור הדבר ובאמת
 .מצוה הס דהנשואין כיון המצוה את לבטל נשבע הוי שיפרע

 גס מוכח שכן בע״ה אומר ואני דוקא בכולל אלא חל ואינו
 שלא שנשבע בקצרה הנ״ל הרשב״ץ .דברי שהעתיק הב״ש מדברי

 הרי .לפייסה שיכול עמש״ב מתנה הוי לא מרצונה אלא ישא
 לא אמאי ק׳ )ולכאורה עמש״ב מתנה הוי לא זה דמטעס כ׳

 הרשב״ן וכמ״ש בכולל שבועה דחיילה משוס הב״ש שם קאמר
 שבועה מחלות שם מיירי עצמו שהב״ש גס ומה כנ״ל עצמו

בכולל



 מין התנאי מצד טלל דבלאי לן :נתברר אחרי ודעה )^
בע״ה נבחר יש הנה מנוה דבר על חנה התבוננה

 משמע חלה והשבועה הציבור תקנת רק הוי מסים בעניני חבל
 .השבועה הלה לא תעשה וחל בשב שהוא מך מלתא דלמנדר

 להריב״ש מיד קשה לח הר״ז של :חילוקו להע״ז ס״ל דאס
 השביעה הי׳ דהריב״ש בעובדא דהתה רש״י בשש ,מהמרד:

וזה המס על המטיס מן להיות שנא תעשה ואל שב להיות
אל דלערב ס׳ד דאיך להב״ח שהקשיט מה אכן .בע״ה ברור

י״ל קבלה. דברי הוי והא דאורייתא מצוה הוי ידך תנח
שבא דמה ב׳ שירש בסה״מ כרמב״ן שיבר דהאז״ק לדעתו
 אלא .ממש דאורייתא הוי הכתוב בפירוש הנביאים בדברי

 בנים לו יש דחפי׳ ס״ר דחי מחמתו נסתר זה דבר שבלאיה
 וב״ה דב״ש פלוגתא שנינו למאי א": בנים בת השה לישא מצוה

: ושיעורה בפו״ר

ולעני; יה

ירד רא
 שיאמר בעינן אי התום׳ עש הרשב״א מחלוקת הביא :בר הנה

 ומבואר נ״ז( ס״ק דל״ד הי׳ בש״ז ):מ״ש תשמיש להנחת מפה
 גני )ט״ז:( בנדרים ז״ל הר"; והנה ט״ו( )נדרים הרשב״א בחי׳

 לישיבתה סונה לומר צרי־ דלא התום' דעת הביא עני סיבה ישיבת
 בו שיש דבר הוי עליו שאוסר החפ־ שם שמזמר :יו; אלא

 משום והייט דרבנן דהר פי' עלי תשמישך הנחת וגבי .ממש
 תשמישן שחומר אע״ג .עליו שחיסר החפץ להדיא מזכיר דלא

 הנה ולפי״ז .להדיא שיזמר בעינן מ״מ החפץ ממילא ומובן
 נדר איט עליך הסירי' והלכתי דבירי רי״נ סי׳ בשי״ע ממ׳יש

 מובן והליכת׳ דמדיבורי דאע״ג כהר״ן דס״ל ע״כ מדאורייתא
 מ״מ ממש בו שיש דבר הוא וגופו וההולך המדבר עצמו שהוא

 עליך אסור פי או לדיבור עליך אסור נופי לאומר דמי לא
 וה״נ ממש בו שאין דבר והוי החפץ מזכיר דחינו כיון .לדיבור
 שאק דבר הוי החפץ נהדיא מזכיר שחינו כיון תשמישן הנחת

 משמע שמהשו״ע הט״ז כ׳ אמחי לי תמוה וח"כ .ממם בי
 שלא ובחמת .עלי תשמישן הנחת גבי התום׳ כדעת לחומרא

 תשמישן דהנחת אפ״ל כי לחומרה מהשו״ע המשמעית ידעתי
 נפרש ק במתני' הר״ן שמפרש וכמו מדרבנן הייט נדר דהוי

 שהריב״ש להדיא יראה הריכ״ש בדברי בב״י והמעיין .בשו״ע
 ומסיק הרשב״א סברת ואה״כ התום׳ סברת תחלה הביא
 סובר הריב״ש שנס זה מלשון מבואר הרי ע״כ עיקר וכ״נ

: כהרשב״א להלכה

 על חלים אין נדרים רי״ג סי׳ בשו״ע לי תמוה עוד )ה(
 מדבר שאני קונס אמר כיצד ממש בו שאין דבר

 מן גמור נדר הוי כו' מדבר פי קונם אמר אס אבל .ט׳
 לחומרא ואזלי' אפה קונס לפרש דאפשר משוס והטעם • התורה
 חני קונם אומר אס הנה ולפי״ז . דנדרים סופ"ק הר״ן וכמ״ש
 גמור נדר דהוי ה״נ לדיבורי גיפי קונס כמו דהוי עמך מדבר

 מצי הר ה״נ מדבר פי ובין מדבר שחני בין מחלק למה א״כ
 הוי מדבר אני נדר איט מדבר שאני אחד בעני; הכל לפלוני

 דדיניס ואע״ג .נדר הזי מדבר פי נדר אינו מדבר שפי נדר
 להו תניא הדדי גבי לאו במתני' מ״מ בנדרים משניות הס אלו

 הוי מדבר פי דוקא משמע ממתינהו מהתא דבחדא הכא הבל
 הדבר ביאור נראה ולענ״ד מהני לא מדבר אני אבל גמור נדר

 אזלי׳ לכן אדיבור כמו חפה קונס לפרש יש שפיר מדבר דבפי
 דקונס מיושב אינו אהני קונס נפרש דחס מדבר אני חבל לחומרא

 וכדמסיק מילי לכל משמע גופי קונס קאמר וכי כקרבן הוי
 מש״ה אדיבור אלא קונס קאמר אנופז דלאו משמע מדבר אח״כ

 מאמרו תחלת יסתור ולא אדיבור אלא אגופו קונם מפרשי׳ לא
 עלי אשה תשמיש הנאת אמר אפי' מהני לא ולפי״ז לסיט

 האשה אגוך קונס מפרשיק לא דבכה״ג משום החפץ שהזכיר
 )שוב תשמיש הנחת אלא הסר לא ובאמת מילי לכל דמשמע

 נ״ל פ״כננ נ״פ נדריס עה״מ- ׳ס- זן ^סבר נמצהתי
 הנאת באומר אין ועוש״ע וריב״ש ור״ן הרשב״א דעת דלפי

:דרבנן יהל בלא אלא דאורייתא נדר משוס עלי השמישך

 הנחת ממ״ש היתר שום להוציא שאין הר״ז מ״ש וגם 0)
 עפ״י נתנו ליהנות לאו ומצות עלי הנשים כל תשמיש

 דברי אשתמיעתי׳ .מצות להנאת תשמיש הנאת בק לחלק מ״ש
 אינו הנשים כל תשמיש דהנאת בהדיא שכ׳ לנדרים בהי׳ הרשב״א

 ונ״ל .פו״ר קייס לא והוא נתנו ליהנות לאו דמצות משים נדר
 באומר אלא הנדר חל לא שמא ס״ס מזה לעשות יש דעכ״פ
 כדעת את״ל ואפי׳ .וריב״ש ור״ן רשב״א כדעת נופך להדיא
 ולא הנשים כל מהנאת דמדיר בהא קיי״ל דלמא מ״מ התום׳

 הוי דנדרים ואך ניתנו ליהטת לאו מצית בכלל דהוי פו״ר קייס
 אס דנין אט עלי' והכא בשחלה דאפשר משים הייט .דשיל״מ

 תשלומי בני יניחו לא והוא .חברו דעת בלא נדרו על לשאול יכול
 דשיל״מ בכלל דאינו הוצאות להוציא שצריך כדבר וזה החוב

: ק״ב סי' בשו״ע כמבואר
 מצד מועיל הס זה גדר בהתרת בע״ה נבאר עתה* )?(

משכון כעין שהוא חברו לתועלת הר״ז שחישבו
בידו



משנת שלת
 הר״ז לו ומצא .ישא לא ישלם שלא זמן שכל הבע״ח של כידו
 לשמעון שנתחייב ראובן א' סי' מהרי״ט מתשו' כנגדו עזר

 יפרע לא אם ויין בשר עצמו על ראובן ואסר ידוע לזמן ממון
 השיב די שמעון יד ומעה הזמן והגיע הנזכר לזמן בע״ח לשמעון

 אין שעכשיו הנדר בהתרת עצה לו שמצא מהרי״ט וכ׳ .לו
 לפרוע מה לו אין שעכשיו זה נדר של בקיומו לחברו תועלת
 עצמך הגע חברו לתועלת זה נדר אין עכשיו א״כ הוא ואנוס

 הוא והרי וגילה ועבר זה רז יגלה אם בנזיר חברו שהדירו
 כו׳ חברו לתועלת מתחלה שהי׳ לפי לו יתירו לא שמא נזיר

 בעלה ממילא הזמן דעבר דכיון דס״ל המהרי״ע בדעת וחשב
 אח״כ יפרע אס ואפי' .החוב פרעון בענין להבא על השבועה

 נתיר אם לחברו תועלת אין ולכן שבועתו. בזה יקיים לא
 ואני . השבועה מכח הפרעון חיוב עכין בעל שכבר אחרי לו

 לו אין עכשיו והרי מהרי״ט שכ׳ במה השגיח לא איך מתפלא
 .חברו לתועלת זה נדר אין עכשיו א״כ הוא ואנוס לפרוע מה

 שעבר כיון מ״מ אנוס ואינו לו יש אס אפי׳ הר״ז לדברי ואלו
 יפרע ואפי׳ השבועה מכח לפרוע עליו חיוב אין שוב יוס אותו

 שאף פשוע מהרי״ט דכונת ודאי אלא .שבועתו להתיר יצטרך
 אין לפרוע מה לו שאין עכשיו מ״מ להבא נמשכת ששבועתו

 לו יהי' דשמא משוס ואס זה. של בשבועתו תועלת לחברו
 שהשביע מה מ״מ בשבועתו. לחברו תועלת יהי׳ ואז מעות
 לו ישלס מעות לו יהי׳ שאס בודאי כוונתו הי׳ זה זמן על חברו
 דהכי אדעתי' ולאו בזמן תועלת לו אין עכשיו לו שאין וכיון

 לא מעות עכשיו לו יהי' שלא ברור יודע הי׳ אלו כי אדרי'
 יאכל שלא במה התועלת מה כי עכשיו לו שישלם מדירו הי'

 לו יהי׳ שלא בברור יודע הי׳ אלו בנ״ד נמי וכן .בשר עכשיו
 שלא במה מזה לו תועלת מה כי מלישא מדירו הי׳ לא מעות

 שכ׳ השני' מהסברא עין הר״ז העלים ג״כ ולמה .עכשיו ישא
 בדבר מחויב הבע״ח דגם מטעם לו דמתירים שם המהרי״ט

 דהא וגם .בנ״ד שייך ממש וזה יעוי״ש כנושה לו תהי׳ לא משוס
 בעינן דלא דס״ל התום׳ לדעת הוא כאן הנדר חלות עיקר כל

 אפי׳ מצוה לדבר דמתיריס ס״ל התום׳ והרי .לתשמיש גופך
 וש״ך ל״ג ס״ק ט״ז רכ״ח )בסי׳ באחרונים כמובא בפניו שלא
 הנדר הותר שכבר ובפרט בזה להקל נ״ל הלין ומכל .נ״ד( ס״ק
 שקפץ עשה כהוגן שלא שהמתיר הגס .בזה פקפוק אין שוב

 לענ״ד שעולה מה כתבתי זה כל .למעשה הלכה בזה להורות
עד דבר אומר איני למעשה אבל .בע״ה ברור דבר להלכה

: לזה ויסכים דברי את נ״י הר״ז ידידי יראה אשר

כב תשובה
 ההמון בין ומריבה קטטה נתהווה תרל״ה בשנת כי באשר

 מחוץ בשר להם להתיר רוצים הפשוטים שהאנשים
 לעיר מחוץ בשר לאכול מלהזכיר מס כי אומרים והיראים .לעיר
 ולדרוש לתור לבי אל נתתי ע״כ .מכשולים כמה מזה להיות שיכול

 וזה פאלצק בעיר לעיר מחוץ בשר להתיר מקום יש אס
: בע״ה החילונו

 רבנים מששה חתום תקע״ג משנת ישן בכת״י נמצא הנה
 ותוך .דז״ץ החכירה אז שהשכירו בפאלצק אז שהי׳

 שלא חריב״ן הקדמונים ח׳ הגדול ח׳ כך כחוב נמצא הכתב
 והעוברים בעולם ואופן ענין בשום לעיר מחוץ כשר בשר להביא

 ישראל קדושת מכל ומובדל מופרש ומנודה מוחרם הוא ע״ז
 הנדוין וכל תורה ומשנה שבתורה וארורים הקללות כל ע״ר ויחול

 גדולים בעונשים יענש ענש האיש ואותו שבעולם ושמתות
 והכלים ממש חזיר בשר כמו הוא הנ״ל המובא ובשר ועצומים

: ע״כ בהכ״נ חצר על ישרפו

 ממרים מהל׳ )פ״ב ברמב״ס פשוט הדין לכאורה
 ולאומרן לגזור ב״ד שראו דברים אבל שז״ל ג'( הל'

צ ירי ר״א
 גדול ב״ד אין ישראל בכל איסורן פשט אס סייג ולעשות

 עכ״ל הראשונים מן גדול הי׳ אפי׳ ולהתירן לעקרן יכול אחר
 משוס לבטלם שא״א דבר מי״ח הוא דין שיסוד הכ״מ וכ' .הזהב

 ומאי לו שומעין אין וב״ד אלי׳ יבוא שאפי׳ וגדר לסיג שנעשו
 דביצה קמא דפרק דהנהו תקנות משאר דבר די״ח רבותא

 שם דאין ודאי בפירות ירושלים שוקי ועטור ביו״ט שנולדה ביצה
 בפירות ירושלים שוקי בעטור הי׳ דאלו משמע .כו׳ סייג משוס
 בעינן הא וקשה .לבטלה ג״כ אפשר הי׳ לא וגדר סייג משוס
 יום אלא ישראל בכל הי׳ לא ועטור .ישראל בכל התקנה פשטה

 ולרחבה יוס מ׳ לארכה מהלכה היתה וא״י לירושלים סביב א'
 וגו׳( הארץ מתור וישובו ע״פ שלח )פ' ברש״י כמבואר יום מ׳

 שגזרו הרי וז״ל ו׳( הל׳ הנ״ל )פ׳ ברמב״ס שמבואר גס ומה
 שגזרו ואחר בה לעמוד יכולים הקהל שרוב ודמו גזירה ב״ד

 ואין בטלה זו הרי הקהל ברוב פשטה ולא העם בה פקפקו
 פשטה שלא דתקנה הרי .עכ״ל בה ללכת העם לכוך רשאים

 דעטור זו לתקנה הוצרכו למה וא״כ .מעצמה בטלה ישראל ברוב
 רק היתה לא כי ישראל ברוב פשטה לא והא להתירה אחר מנין
 דבאמת אלא .כנ״ל יום ארבעים וא״י לירושלים סביב א' יום

 נתפשטה ולא ישראל כל על שתקנו בתקנה מיירי דהתם לק״מ
 שאין כ״כ אלים זו גזירה כח דאין מטעם בטלה היא ולכן

 .בה לעמוד יכולים הציבור רוב א״כ אלא הציבור על נזרה גוזרין
 הרי נתפשטה מקום ובאותו א׳ מקום על רק גזרו כשלא משא״כ

 דאס הכ״מ דברי צדקו וא״כ ישראל בכל שנתפשטה כתקנה היא
 ב״ד אפי׳ כלל לבטלה אפשר היתה לא וגדר סיג בעטור הי'

 ישראל. בכל שנתפשטה וגדר סייג משוס שנעשית כתחנה גדול
 התום׳ בשס כן שהביא י״ג( )בסי' ח״ם בתשו׳ מצמתי שוב

:יעוי״ש( אלא ד״ה )ל״ו: גיטין

 שאלה על ג׳( )סי׳ דוד נחלת בתשו׳ ראיתי אמנם )ב(
 שנה מ' בעירם שהי׳ תקנה בדבר א׳ מרב

 לפרוץ ורצו אנשים קמו ואח״כ .לעיר מחוץ בשר לאכול שלא
 א׳ ראשים לד׳ יפרד זה דין כי והשיב .הסכים לא והרב גדר

 רק איסור צד שוס בי' לית דהתקנה גופי׳ מלתא דבהאי היכא
 דבני עובדא ההוא וכעין איסור לידי לבוא שלא וסייג גדר שהוא
 דבהאי היכא ב׳ . שבת חילול לידי יבואו שלא לסייג שהי' ביישן

 וכעין מאיסורא אפרושי משוס בי׳ אית דהתקנה גופא מלתא
 חד השותפין פ׳ סוף דנדריס בירושלמי דאיתא עובדא ההוא

 כו׳ בקובי' לשחוק שלא והיינו כו׳ מרווחנא דלא נדר נש בר
 ולא הא לא בי' דלית היכא ג' .איסור עצמו השחוק בזה דיש
 עצמך קדש שאמרו וכענין חסידות ומדת חומרא שהיא רק הא

 דנעשה היכא ד׳ .ודומיהן וצדקה תענית נדרי כגון לך במותר
 לאיזה עירם בני על כן שגזרו שבעיר וחכם ב״ד גזרת עפ״י
 התקנה בענין לדון אנו צריכים תחלה והנה .להם ידוע טעם
 לאחוז צריכים ולכן .דינים הד׳ מאלו היא סוג מאיזה דידן

 דהך ברור נראה מ״מ וז״ל שכ׳ המחבר הרב דברי בסוף תחלה
 כיון בזה שייך וסייג גדר דמאי כלל וסייג גדר מיקרי לא דנ״ד

 כשרות בהמות ורוב הס מומחין שחיטה אצל מצוין רוב דקיי״ל
 שהיא רק הדין מעיקר בהבשר ופקפוק משש שום ליכא א״כ

 .עכ״ל ודומיהן תענית נדרי כעין חסידות ומדת יתירא הומרא
 ולענ״ד . כזאת תמוה דבר שיאמר כזה גדול רב על ותמיהני

 י״ח בענין דגם א׳ טעמים מכמה מזה ההיפך כשמש ברור
 שתקנו כה״ג מצינו שומעין אין וב״ד אלי' יבוא שאפי' דבר
 בשבת כמ׳יש שכיחא דלא ומלתא למיעוטא שחששו משוס וגזרו

 דזימנין טומאה רבנן בהו גזרו מ״ט טמאין משקין שותה )י״ד.(
 ופסיל לפומי' ושדי דתרומה אוכלין ושקיל טמאין משקין דשתי

 ע״כ קמ״ל שכיחי לא והא שכיחי הא דתימא מהו הך היינו להו
 וחששו רבנן גזרו מ״מ מיעוטא והוי שכיח דלא אע״ג אלמא

 טמאין משקין בשותה היתה הגזירה דעיקר לומר ואין למיעוטא
 אמאי דא״כ הא קיימא לא הא לא ואי טמאין אוכלין ננשום

 משוס יינן ועל יינן משוס ושמנן מפתן ומ״ש בתרתי להו חשבינן
 ברש״י כמ״ש גזירה חדא דכולהו בחדא להו דחשבינן כו׳ בנותיהן

נזירה מ״ט דשותה ע״כ אלא הניחא ד״ה :י״ז בתום׳ וכ״ה
מיוחדת
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כמוהו: גדול גחון

 מ״מ הס מוממין מ״ש מצוי; דרוב דאע״ג ב׳ טעם ^וך )ג(
 ריש בשו״ע דהנה .וסייג גדר הנ״ל כתקנה שייך ׳

 לשחוט לכתחלה לו ליתן מותר כו' אדם וכל כתג שחיטה הל׳
 הוא אס מכל כו׳ לפנינו כשמיט בד״ח כו׳ מפחי׳ לאכול ומותר
 וכתב .שמיטה הל׳ ויודע מומחה הוא חס לבודקו צריך נפנינו

 חבל בדיעבד מלא החזקה על לסמוך שחין וי״א הרמ״א "!1נ
 והנה .לבררו דיכוליס במקום החזקה על לסמוך אק לכתחלה

 דמיעוט משום לכתחלה בדיקה דבעינן דמלתא בטעמח כתב הר״ן
 בדיקה דצריכה ריאה כמו והוי המצוי מיעוט הוי מומחין דאין

 הרמב״ן בשם והרשב״א .הריאה טרפות המצוי מיעוט דהוי משים
 תצא שלא הדין מן והי' עומדת במ״א בחי׳ דבהמה משום פי׳

 מפום אלא הרוב על נסמוך ולא וודאית בידיעה כ״א מחזקתה
 חם ודי ארובא סמכינן לפניך שמוטה שהרי אתרעי לא דבהמה
 סי׳ הנר״ז לרבינו בקו״א ועיין קמן. דליתא היכא בכך נסמוך

 . מריחה טפי ממיר הרשב״א דלטעם שם דמשמע ה' אות ח׳
 ופי׳ .דקצבי׳ רגליהון מקטע נטיעה ממרי׳ )כ״ה:( בביצה והנה

 בחזקת עומדת היא דמשנשקטה חיסורא דליכא דמע״ג התוה׳ שם
 ולא כשוגג נענש הוא שאכל לאחר טרפה נמצאת חם מיהו היתר

 בדיקת על קאי הפחות לכל והנה .כ״כ למהר לו הי׳ שלא כאונס
 א״כ הריאה. לבדיקת דמי מומחה דשחי' מפיון וא״כ הריאה

 הוי שאכל אחר טרפה ונמצאת השוחט אחר ודרש מקר לא אם
 שלא שנתקנה זו תקנה וא״כ .בשוגג דאורייתא איסור כאוכל מי נ

 בשוגג מכשול לידי יבוא שלא לבודקו השוחט אחר למזור יצטרך

*

 כה״ג מצינו דבר בי״ח והא .לאיסור וגדר כסייג יהי׳ לא אמאי
 משום דאמר תרומה גידולי וכן .קורין ואין פולי! דאין בגזרה

 תקלה לידי ואתי גבי׳ לה משהי דלמא כהן ביד טמאה תרומה
 הש״ח מ״ש עפ״י לדמות אפשר הי׳ זה מיהו .כשוגג נמי והיינו

 השוחט את לבדוק לכתחלה שצריך מטעם כי ח׳ סעי׳ א׳ סי׳
 ועפי״ז מהחכם רשות נטילת בלי שוחט שים ישחטו שלא תקנו
 לשמוט כ״ה מצוף שיהא דל״ש לכתחלה לבודקו שלא קולא נמשך

 כאן אין דידן בתקנה דהשתא לומר יש ולפי״ז .רשות נטילת בלא
 הוצרכו דעכ״פ כיון כ״כ מוכרח זה אין מיהו .וגדר סייג משום

 סייג משוס שפיר תקנו לכתחל׳ בדיקה נצריך שלא בשביל לתקנה
 שהמציאו זו תקנה על סמכו ולא לעיר מחו! בשר לאכול שלא וגדר

: רשות נטילת בלי לשחיט שלא האחרונים

 הרמב״ס דהנה . ביותר וחזק הגון והוא ג׳ טעס בה ןעןך )ף(
 לוקחין אין ובזה״ז כ״ד( הל' מ״א מהל׳ )בפי״א כתב

 דסתמא משוס בכשרות שהוחזק מאדס אלא בשר חתיכת וכן יין
 וז״ל ס״ה סוסי׳ להלכה בש״ע והובא .ע״כ עור אלפני חשודים

 לאחרים ומוכר לעצמו ששוחט טבח מכל בפר לוקמין אין ומיהו
 שכ׳ ד׳ סעי' א׳ סי׳ מאיר בבית ועיין בכשרות מוחזק הי׳ אא״כ

 אמת הבשר לאכול אסור בדיעבד שאף דהרמב״ם זה דין על
 אמנס .לאחרים ומוכר לעצמו בשוחט דוקא מבואר זה שדין
 )ל״ט:( דע״ז מברייתא נלמד זה דין הנה כי ביתור צריך זה דבר
 ופירש״י המומחה מן אלא בסוריא מח״ג ימ״ח לוקחין אין ת״ר

 שלקחו דברים לישראל ומזבני מכשול תתן לא עור אלפני דחשידי
 לא למה א״כ להני חתיכה דמדמינן מכיון וא״כ ע״כ העכו״ס מן

 העכו״ס מן שלקח דברים לישראל דמזבין בשר מוכר בכל ניחוש
 ב׳ אות א׳ סי׳ הגר״ז לרבינו בקו״א לזה ישוב מצאתי אמנם

 הוא הרי מתח״י שיצאו והטרפות הנבלות מכל יודע שהשוחט כיון
 השוחט ע״י הדבר יודע פן כשרות בחזקת למוכרו מרתת

 בשר מוכר שהוא בחנוני אלא שייך לא כ״ז והנה .כשישאלהו
 ואז ידוע השוחט וגס ממנו הקונין להבע״ב הוא וידוע בעיר

 לא הכפרים מן בשר יותר אס אבל . הדבר יוודע פן מרתת
 יודעים אין הכפרי מאת הקונין דהרבה מרתת כלל בזה שייך
 נבלות כנוה וידעו השוחט מן שישאלו בכדי לו ששחט מי ולא אותו

 אחת בהמה ימכור אס הדבר יוודע איך וגס לו הי׳ וטרפות
 בקו״א שכתב גס ומה .אחר במקום אחרת ובהמה זה במקום

 דמי דעלמא מקצבים לוקח אלא קצב ואינו בשר דהמוכר שם
 לעיר מחוץ בשר יותר אס וא״כ .ויין וגבינה דג חתיכת למוכר

 מקצבים בשר לוקח שהוא או עצמו קצב הוא המוכר אס יודע מי
 .לבע״ב וימכרו מקצבים בשר שיקנו הרבה ימצאו שבוודאי וגם

 בי׳ דאית א׳ בכלל דזה מבעי' דלא מבואר הדבר הנה ולפי״ז
 דהוי דאיתא אפשר נמי הב׳ בכלל אפי׳ אלא .וסייג גדר משום

 המומחה מן שלא בשר לקנות יבואו דוודאי ממש מאיסורא לאפרושי
 לא מ״מ דרבנן איסורא רק הוי לא ואפי׳ איסורא בי׳ ואית
 איך המחבר על רבתא תימא ועכ״פ .בקוביא ממשחק גרע
 רק זה וחשב . וגדר סייג משוס כלל בזה דאק כתב

:חסידות למדת

 לרבינו תשו׳ )עיין המבואר עפ״י ד׳ טעם בזה וטוך )ה(
 להראות דצריך דהא באחרונים ח׳( סי׳ הגר״ז

 הנדוי וסייעתם וסמ״ג הרמב״ס לפ״ד ע״ז ומנדין למכס סכינו
 מחילת מהני לא וסייעתו להרא״ש ואפי׳ פגימה חשש משוס הוא

 הנהוג ההיתר ועיקר .בה נגעו איסור דממשש משוס החכם
 ממנין עכשיו כי הרא״ש כמ״ש הוא הסכין מראין שאין בזמנינו
 .וזריזים זהירים הם כי כבודם חכמים מחלו ולהם ידועים אנשים

 ביש״ש והרש״ל ח״י סי' ב״י ומביאו יונה רבינו כתב ואעפי״כ
 הממונים השומטי׳ על גדולה השגחה צריך שעכ״פ דחולי! פ״ק

 עליו אימתו ושתהי׳ עליו העיר מכס השגחת יהי׳ ועכ״פ .האלו
 על הממונה יכול ואז טובא זמנים זמן לפניו סכינו ולהסיר
 כאלו ולממוניס ושמי׳ שחי׳ כל על סכינו ראות בלי לשמוט השמי׳
 כבוד ואס למחול ראוי אין זה זולת אבל כבידס על חכמים מחלו

 הובא י״ג סי׳ מ״ם תשו׳ עיין .יממול מי שמיס כבוד מחול מכמיס



'ייי ר״א משנת שרת
 ב׳ להעמיד זה מטעם שנהנו דמנהג שם וכתב זה. לשון כל

 א״א שניהם. ע״י והריאה הסכין לבדוק המטבחים בבית שו״ב
 דא״א מכש״כ וא״כ .ולסייג לגדר דהוי משוס ב״ד בשום לבטלו
 דהשוחטיס וסייג גדר דהוי חין בכשל הנ״ל התקנה לבטל

 סכיניהם ורואים עליהם ומשגיחים עליהם המורים אימת שבעיר
 .משגיח ולא מורה לא שם שאין מכפר המובא בשר משא״כ

 לפי בכותחא כביעותא ופשוט וגדר סייג זו בתקנה דיש וודאי
 נראה הנ״ל הטעמים דמכל דמלתא כללא הנ״ל ח״ם בת׳ המבואר

 לעשות .המדה על שהפריז הנ״ל המחבר כהרב דלא וברור פשוט
 חסידות ומדת יתירא חומרא מאיסורא אפרושי וכמעט וסייג מגדר

:וצדקה תענית כנדרי

 .המחבר הרב שכלל הכללים בגוף ונחקור נשוב מעתה (1)
 שנעשו הדברים כל כלל הראשון בסוג והנה

 שנתקנו אלא .המותרים דברים בעצמם שהם וגדר סייג משוס
 סי׳ בפר״ח הס הדברים מקור והנה איסור. לידי לבוא שלא
 הרא״ש עם והר״ן והראב״ד דהרמב״ן פלוגתא שם שהביא תצ״ו

 הוי דלא נהוג ביישן בני )נ׳:( בפסחים ביישן דבני בעובדא
 א״ל דר״י לקמי׳ בנייהו אתו שבתא במעלי לצידון מצור אזלין

 אבותיכם קיבלו כבר להו אמר לן אפשר לא אנן להו אפשר אבהתין
 יוסי ר׳ שנהגו( מקום פ׳ ברא״ש )הובא ובירושלמי .כו׳ עליהם

 בו וטועה מותר שהוא בו ידוע שאין דבר כל אמר בון בר
 שהוא בו שידוע דבר וכל לו ומתירים נשאל איסור בו ונוהג
 ופי׳ .לו מתירים ואין נשאל איסור בו ונוהג טועה והוא מותר

 שנהגו במנהג לזלזל יכול אס לישאל לחכם בא אס כלומר הרא״ש
 אדם נמי וכן החכס לו יתיר לא ביישן דבני כההיא אבותיו בו

 המכס לו יתיר לא ולפרישות לסייג המותר בדבר איסור שנהג
 . בחרטה להם להתיר יכול החכם חבל כו׳ ממילא ההוא המנהג

 הב׳ בפי׳ הר״ן כמ״ש הירושלמי מפרשים וסייעתו הרמב״ן אבל
 דכל משים והיינו . הנדר התרת בתורת היינו נשאל ואין דנשאל

 נמצא בירושלמי הנה אך .להתירו א״א סייג משוס שהוא נדר
 לפרש שלא נהגו אבותינו אמרו רבי לפני באו מיישא בני שם עוד
 באיסור אבותיכם בהן שנהגו מפיון להן אמר מה אנו הגדול ביס

 נדרו על נשאל אדם ואין ופריך כ״כ אבותיכם ממנהג תשנו אל
 כש״פ ופריך נדרו אבותיהם הכא ברם נשאל משנדרו תמן ומשני

 תלמידו דרבי הדא מן אלא הדא מן לא אר״ח ומשני מותרין יהא
 והרב ע״כ הגדול ביס לפרש אסור אמר יודא ור׳ יודא דר׳

 והר״ן הרמב״ן לשיטת הירושלמי מזה הקשה הנ״ל המחבר
 מהך כלל להם להתיר שאין ביישן בבני דמ״ש עובדא דמפרשיס
 אבל . יודא דר׳ תלמידו דרבי משוס דוקא דמשמע דירושלמי

 להתי׳ אפשר הי׳ הגדול ביס לפרוש מותר הדין דמן דסיבר למאן
 שהקשו כמו דהנה הרמב״ן לדעת מזה ראי׳ להיפוך נראה ולענ״ד

 דידן בגמ׳ יקשה ה״נ .נדרו על נשאל אדם ואין בירושלמי
 התם משני דהא כאן שייך לא הירושלמי ותירוץ ביישן בני גבי

 הוא יודא דר' תלמידו לאו יוחנן ור׳ יודא דר׳ תלמידו דרבי
 ועוד .דר״י תלמידו ורבי דרבי תלמידו דר״י משוס לומר ודוחק
 יוחנן לר׳ ס״ל הוי )(' ועוד .כן לפרש לגמרין לה הי׳ דמ״מ

 הפוסקים כל כן פסקו לא למה א״כ לצידון מצור להפליג דאסור
 ס״ל יוחנן דר׳ דגם וודאי אלא .אר״י מהאמוראים פליג ומאן

 שהוא דמנהג מוכח וע״כ להם התיר לא ואפ״ה מותר דמדינא
 ומהירושלמי .וסייעתו כהרמב״ן להתירו א״א וגדר סייג משוס
 ה״ח( שבת דירושלמי )בפ״ק שהביא אזיל לשיטתי׳ דאיהו לק״מ

 בשבת בחמישי ולא בע״ש לא הגדול ליס מפרישין אין ברייתא
 סכנה של דבר הי׳ אס .מתירים וב״ה ברביעי אפי' אוסרים ב״ש
 שלא שגזרו נראה העדה הקרבן ופי' .מותר לצידון מצור כגון

 לצידון צור בין בטוח מקום להם הי' ולא בצור ישראל ישבות
 ההליכה מניעת היה הירושלמי לדעת הנה ולפי״ז .שם שישבתו

 איסור חשש אמר ומצד וגדר סייג אמד מצד לצידון מצור בע״ש
 כמ״ש שבת מצרכי שיתבטלו חשש יש ההליכה דמצד .ותקלה
 שלא בזה לחוש יש אחר מצד אכן • במ״ש דידן בתלמודא ברש״י

 אפי׳ נהגו אס ולפי״ז • העדה בקרבן מ/ כראוי לשבות יוכלו
 צד כאן שיש אמר מ״מ כע״ש לליון מצוי לילך לאש וגדר לסייג

צא
 זה דחשש מפיס מאן א״כ שבת משביתת שיתבטלו וחשש איסור
 הירושלמי הוכרח ולזה .להם להתיר אפשר והי׳ .זה מחשש עדיך
 ולכן .הגדול ביס לפרוש הדין מן דאסור ס״ל כר״י דרבי לפרש

 דיכא מבטלי׳ לא כראוי לשבות יוכלו לא שמא החששא מצד
 בתלמודא אבל . להס התיר לא ולכן הגדול ליס להפריש ואיסורא

 .כלל סכנה נזכר לא וצידון דצור בשריותא י״ט.( )שבת דידן
 קרוב דרך דהוי משוס הוא לצידון מצור דשרינן דהא צ״ל וא״כ

 דבני דידן סוגי׳ לפי וא״כ .שלח פ׳ במדרש וכ״ה ברש״י כמ״ש
 ואיסור תקלה חשש כאן אין לצידון מצור ללפת שלא שנהגו ביישן
 הרמב״ן ופשיטת יוחנן ר׳ להם התיר לא ולכן וסייג גדר אלא

להתיר: א״א וגדר סייג דמשום

 מה לפי מספיק בירושלמי זה פירוש אין עדיין אמנם אך )|(
 מאי פנים( ומראה קרבן )שירי הירושלמי מפרשי שפי׳

 או דאו .לצידון מצור כגון הסכנה בשעת הי׳ אם התם דאמר
 הירושלמי זה דבאופן .לצידון מצור או .סכנה של דבר או . קאמר

 שהוא משוס דהיינו לצידון דצור בשריותא הס שויס דידן וגמ׳
 ובאמת .דמ״ש בירושלמי הנ״ל פי׳ נדחה לפי״ז וא״כ .קרוב דרך

 נזכר שלא פיון לצידון ומצור בע״ש דמיירי לפרש דחוק בלא״ה
 .הגדול ביס לפרש שלא נהגו אבותינו סתמא אלא .מזה דבר
 דבני בעובדא מ״ש דפ׳ הירושלמי על קרבן בשירי ראיתי והנה

 ותימא .הגדול בים לפרש אסור אמר דר״י שם דאמרי׳ מיישא
 הרבה הרי הגדול ליס פלל לפרש דאסור הדעת על יעלה איך

 בשבת דבד׳ נ״ל לפן .הגדול ליס שפירשו נביאים וגס תנאים
 זה גם י״ט(.מיהו )ד׳ דשבת בפ״ק כדאמרי' ס״ל מ״ש ור״י איירי
 הזכיר לא ובירושלמי בשבת ד׳ על דקאי נאמר דאיך מאוד דחוק

 )מ״ג.( עירובין התום׳ מ״ש עפ״י ונ״ל .מיירי זמן מאיזה מאומה
 קאמר שפיר והשתא בע״ש. אפי׳ מתירין דב״ה הלכה ד״ה

 דלב״ה משום היינו .הגדול ביס לפרש שלא נהגו אבותינו סתמא
 .מ״ש ונהגו .ד׳ מיום אסור ולב״ש .לפרש כלל איסור ליכא
 לעשות שרו דלא משוס דב״ש הטעם שם כתבו התום׳ והנה

 דשר• ס״ל ב״ה אבל יום מבעוד שיעשו בכדי אלא בע״ש מלאכה
 דשרי ס״ל לפן בשבת נעשית שהמלאכה אעפ״י השמש עם לעשות

 טעמא פי׳ ה״ה( )פ״א שבת בירושלמי והנה .בספינה לכנס
 גומרה מלאכתך כל מלאכתך כל ועשית תעבוד ימים ששת דב״ש

 ולפי״ז .כו׳ וביום מעשיך תעשה ימים ששת ס״ל וב״ה מבעו״י
 ועביד דמחמיר מאן לב״ה א״כ דקראי בדרשא דפליגי מאחר הנה

 .איסור בהם נהגו ואחרים המותרים כדברים רק הוי .מ״ש
 וא״כ .מלתא מגדר ולא סייג לא כלל בזה ליפא דלדידהו כיון
 המותרים כדברים הוי הגדול ביס לפרש שלא שנהגו מיישא בני הני
 אינה ב״ה דבמקוס .ב"ש לדעת וחששו ע״ע החמירו שהם כו׳

 של הי' נוהגין )ח״י( שבת במשנה רשב״ג שאמר )וכמו משנה
 ותום' שם ברש״י וכמ״ש לב״ש חוששין שהי' דהיינו כו׳ בית
 לדינא ב״ה במקום דב״ש וכיון יעויי״ש( מ״ש( ד״ה )כ״א: ע״ז

 אפשר שפיר וסייג גדר משוס זו בחומרא אין ולב״ה .משנה אינה
 מ׳ סי' יו״ד ח׳ מהרשד״ס שבתשו׳ הגס . בחרטה המנהג להתיר

 אוסרים והללו מתירים שהללו בדבר להחמיר שנהגו היכא כתב
 כדברי הלכה נאמרה שלא היכא היינו בחרטה להתיר אין

 המותרים דדבריס דהא שכ' .לשונו מתחלת מבואר וכן המקילים
 כפי .לכ״ע מותר הי׳ הדין שמן בדבר היינו להתיר אפשר

 זה מלשון מבואר עכ״ל בפוסקים או בתלמוד הפסוקה ההלכה
 נפסקה אס מ״מ מחמירים ויש מחלוקת איזה שם יש אס דאפי'

 ואחרים המותרים דברים הו״ל להקל בפוסקים או בגמ' ההלכה
 דין המנהגים בדיני תצ״ו סי' בפר״ח וראיתי .איסור בהם נהגו

 פוסקים כדעת שנהגו דהיכא מהרשד״ם דברי שהביא ב'
 חכם להם יש דאס ע״ז וכ' .בחרטה להתיר אין המחמירים

 לסתור ראיות לו יש שהרב בדבר להם להקל יכול מובהק מורה
 מנהג כמו דהוי כלל התרה צריכים ואין פוסק. אותו דעת

 זה אין ומיהו .התרה וא״צ כהמחמירין שהלכה שסברו בטעות
 שהל' סוברים שהי׳ מטעם פהמחמירים נהגו דהתס לנ״ד ענין

 להחמיר שרצו רק כב״ה מפורסמת שההלכה מ״ד אבל .כמותם
 בטעות מנהג זה אין כנ״ל ר״ג בית של כמו לב״ש לחוש ע״ע
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 שלא איסור בהם נהיו ואמרים המותרים דברים בכלל הוי אלא

 בירושלמי בעי ולזה . התרה דצריכים ע״פ מחמירים אלא בעעית
 דאסור ס״ל רבי׳ כר״י דרבי ומשני נדרו. על נשאל אדם ואין

 סתירה שוס אלו ירושלמי מדברי אין זא״כ .הגדול ביס לפרש
:כנ״ל ראי׳ קצת ג״כ יש אדרבה הרמב״ן לדעת

 הפוסקים כל דהנה .מודה הרא״ש גס דבנ״ד נ״ל עוד 0־1)
 את חשבו לא .והרא״ש הרמב״ן מפלוגתת שדברו

 א״א מלתא למגדר שהיא דתקנה ממרים בהל' שכתב הרמב״ם
 ונ״ל לזה. מודה הרא״ש דגם ומשמע הרמב״ן כסיעת לבעלה

 דתקנה ב׳( הל׳ ממרים מהל' )פ״ב בכ״מ הרב"י מ״ש עפ״י
 יכול הראשינים מן גדול אפי' אחר ב״ד אי! סייג משים הנעשה
 ואע״ג .הוא גדר לאו דפרוזבול ותירץ מפרוזבול והקשה .לבעלה

 זה מלהלוות העם שנמנעו שראה לפי פרוזבול שהתקין דאמרי'
 עם דבר יהי׳ פן לך השמר בתורה שכ׳ מה על ועוברים לזה

 מלהלוות כשנמנעיס עבדי הוי לגמרי איסורא לאו בליעל לבבך
 היינו וגדר דסייג דס״ל הרי ע״כ הוא תעשה ואל שב דהא
 .ועשה בקוס תורה דברי על יעבור שמא דחוששין במלתא דוקא

 יתבטלו שלא לפרוש פלא שנהגו שפירש״י ביישן דבני ההיא והשתא
 יעברו שמא היא דהחששא פרוזבול כמו הוי ולפי״ז .שבת מצרכי

 כראוי השבת את יענגו שלא תעשה ואל בשב תורה דברי על
 סייג לשו; הרא״ש נקע דבכוונה ונ״ל וגדר. סייג מיקרי לא וזה

 הרי מ״ע שיקיים בשביל המותר מדבר עצמו דהפורש .ופרישות
 ואל בשב הוא שעבירתו בלאו אפי׳ וכן ופרישות סייג בסוג זה

 שגזרו מה דהנה הוא אלו לדברים ושורש הכ״מ כדעת תעשה
 מן שורש לזה יש העבירה מן האדם את להרחיק גזירות חז״ל

 )כ״א.( ביבמות שכ׳ כמו משמרתי את דושמרתם מקרא התורה
 שכתוב ומאחר .למשמרתי משמרת עפו )ב:( ביצה ברש״י והובא

 איסור על לעבור שלא וסייג נדר לעשות חיוב זה הרי בתורה
 מ״מ אסמכתא רק דהוי בגמ׳ מסיק דביבמות וחע״ג תורה
 מלאכת גבי )י״ח.( הגיגה התום׳ כמ״ש דאורייתא כעין הו״ל

 מחוקות עשות לבלתי בסיפי' כתיב בקרא התם אמנם חוה״מ
 משמרת עשיית דמיוב מבואר ח": אמרי( פ׳ )סיף כו׳ התועבות

 תורה איסור על יעבור שלא היינו עפות לבלתי הוא לתורה
 מצינו לא בזה תעשה ואל בפב פהיא בעבירה אבל .עפה בקום

 התורה מן חיוב פאין ומאחר .וגדר מפמרת עשיית חיוב בקרח
 ואל בשב יעבור שלא בזה שנעשו וסייגים הנדרים הרי א״כ בזה

 ומדת פרישות ירק חיוב זה שאין פרישות ע״ד המה תעשה
 נכונים הכ״מ דברי ולפי״ז והחיוב הדין שורת על היתירה חסידות

 פרישות ע״ד שהוא ופרישות סייג הרא״ש כתב בצדק ונם .מאוד
 שבסי׳ .הפר״ח שהביא יו״ד שבש״ע יסולק ובזה .חיוב ע״ד ולא

 ופרישות לסייג שהוא דמנהג הרא״ש כדעת בשו״ע סתם רי״ד
 התרה להם יש בתמוז מי״ז בשר לאכול ושלא תענית נדרי כמו

 או לרבים נדר הסכמה היתה אס כתב כ״ח סעי׳ רכ״ח ובסי'
 שחוק של בנדר וכן להתיר יכולים אין מצוה ולדבר לתורה סייג
 זא״ז. לכאורה סיתריס דבריו הרי וח״כ .הרמב״ן כדעת זה הרי
 והיינו לתורה סייג הוי רכ״ח בסי׳ דהתם בע״ה מיושב הנ״ל ולפי
 המפורש הדין והוא .ועשה בקוס תורה לאיסור לבוא שלא

 רי״ד בסי' אבל כנ״ל מודים הכל ובזה ממרים בהל׳ ברמב״ס
 שאין יתירות תעניות כמו ופרישות סייג שהם מנדריס מיירי
 והרא״ש הרמב״ן פליגי ובזה .התורה מן שיסודו חיוב שום בהם

 הפר״ח. שזכר מה עיון מקום כאן יש ועוד כהרא״ש בזה והכריע
 שעשה מי די״א יוהכ״פ לענין רכ״ד( )סי' או״ח הטור מ״ש והוא
 6^" לעולס בו לחזור יכול אינו שיב ימים ב׳ א׳ פעם אותו

 גבי בשיטתי׳ דהרא״ש והיינו .עליו לישאל מתיר הי' ז״ל הרא״ש
 דאיכא הכא והרי .בשו״ע כן ופסק ופרישות לסייג שהם נדרים

 ומלאכה אכילה מאיסור ועשה בקום דאורייתא מאיסור הרחקה
 .מלתא מגדר אלא . יתירה פרישות זה אין הנ״ל ולפי .ביוהכ״פ

 והאיך וא״ת לוי( ד״ה כא. )ר״ה התום׳ מ״ש עפ״י י״ל מיהו
 לקמן התנן וי״ל דאורייתא כרת איסור וודאי כאן ויש לאכול יניחן

 בזמנן שלא בין בזמנן בין קודש מקראי אותם תקראו אשר בפ״ב
 דאפי׳ דאורייתא מאיסור הרחקה משוס בזה אין הנה ולשי״ז ט

 דאורייתא איסור לידי יבואו לא מ״מ דירחא קביעא ישכחו אס
 והא בזמנן. שלא ובין בזמנן בין אותס תקראו מאשר כדדרשי'

 דליכא ומכיון .אבותינו מנהג משוס גליות של יו״ט שני דעושין
 כנדרי רק זה אין א״כ דאורייתא מאיסור הרחקה משוס בזה

 כמו כהרא״ש בהא וקיי״ל והרא״ש הרמב״ן פליני דבזה פרישות
:כנ״ל השו״ע בעלי שסתמו

עדיי; והרא״ש הרמב״ן בפלונתת גס באמת הנה אך )ט(
 כי אמנם הן .כהרא״ש דהל' מלתא ברירא לא *

 גוברי׳ רב כי אף אמנם כהרא״ש להוכיח קצת האריך הפר״ה
 ז״ל דהנה .תשובה יש מיהו לדינא אבל פר״ח דהרב וחילי׳

 המותרים דדבריס ההיא שהרי הרא״ש כסבר' אצלי והעיקר הפר״ח
 התרה דע״י דנדריס בתרא בפ׳ מוכח איסור בהס נהגו ואחרים

 תס״ח בסי' שכתבתי מהמפרשים רבים והסכמת להתירן רשאי
 שהן להם שידוע בדברים מיירי המותרים דדבריס דברייתא ס״ד

 מפ״ק כן והוכחתי סייג מחמת איסור שנוהגין אלא מיתרים
 יכול החכם סייג משוס שנהגו דברים אף לדידהו וא״כ דמגילה
 הרמב״ן דלסברת ועוד בירושלמי מוכיח כן ועוד בחרטה להתירן

 להס והתיר תורה בני שהיו שאן דבית בההיא צריך והר״ן
 בע״ה בארנו כבר הירושלמי מדברי והנה .עכ״ל התרה ע״י רבי

 לדעת דאף להלן כתב הפר״ח והנה .הרמב״ן נגד ראי׳ שאין
 בדבר אלא התרה מהני דלא קאמרי לא ע״כ והר״ן הרמב״ן

 להתענות שנהג מי אבל .ביישן דבני כעובדא לאיסור גדר שהוא
 רק הוי דהני התרה. מהני לכ״ע סיגופים שאר או ידוע בזמן

 דאפי׳ הראשונה הראי' גם לדחות יש ולפי״ז .וחסידות פרישות
 מותרים. שהס להם בידוע מיירי המותרים דדברים דסובר מאן
 וחסידות. פרישות רק פהם וסיגופים דתענית הני בכגון היינו

 סעי׳ תס״ח בסי׳ הפר״ח דמייתי והא .הרמב״ן מודה זה ובכגון
 דנטע מאן לטיי׳ דרב בכה״ג נמי מיירי דמגילה מפ״ק ראי׳ ד׳

 איסור בהן נהגו ואחרים המותרים דברים משוס בפורים נטיעה
 חסידות מדת אלא .הוא תורה לאיסור גדר לאו נמי דהאי

 נזכר לא הרא״ש כדעת שסתם רי״ד סי׳ בשו״ע וגס .ופרישות
 מי״ז יין לשתות ושלא בשר לאכול ושלא תעניות כגון אלא

 תורה לאיסור בגדר דאפי׳ יותר רבותא הזכיר לא אבל .בתמוז
 לא ברור החלט אין וא״כ .התרה יועיל ביישן דבני עובדא כמו

 וסייעתו. הרמב״ן נגד השו״ע מדברי ולא הנ״ל הפוסקים מדברי
כעובדא תעשה ואל בשב אפי׳ תורה לאיסור גדר דהוי היכא

:ביישן דבני
 )סי׳ צ״צ בספרו מור״ם הקדוש הגאון למרן ראיתי ^ךר )י(

 ס״ק ל״ט בסי׳ תואר הפרי דברי הביא קצ״ג(
 מנהג דכל הא׳ דרכי׳ ב׳ שהעלה דסוגי' בפי׳ מסקינן המתחיל

 והר״ן והראב״ד הרמב״ן כדעת התרה ל״ל נדר משוס דהוי
 הנהוג מנהג דאפי׳ הוא הב' והדרך . דפסחיס דסוגי׳ וכפשטא

 כ׳ וכן .ט' לא הבנים אבל האבות ודוקא להתיר מצי גדר לצד
 שהוא דנדר הרא״ש דברי על שס שנהגו במקום נתנאל הקרבן
 חרטה מהני דמאי הטעם שם וכ' להבניס להתיר אין סייג משוס

 אין המה בארץ אשר אבותיהם מתחרטים הם אס הבנים של
 הק״נ סברת על שחלק הנ״ל דוד נחלת בתשו׳ וראיתי מתחרטי׳

 דבריו ופי׳ מהירושלמי הזכיר עצמו שהק״ג ואף מ״ל מהירושלמי
 שבארנו מה לפי אך .בפי' לי׳ ניחא לא מ״מ לי׳ תקשה דלא

 וגדר סייג משוס התם הי׳ דלא בע״ה הירושלמי דברי למעלה
 והק״נ. הפ״ת דברי לדחות אין וא״כ להם להתיר אפשר הי׳ א״כ
 בספרו מרן מ״ש והוא אחר מטעם בזה לפקפק יש הנה אך
 וחרטה פתח ע״י שלא ניתרין ציבור דאיסורי קצ״ד( קצ״ג )סי' צ״צ
 מתירים. בעצמם הס אלא הדיוטות ג׳ ולא מומחה יחיד בעי ולא

 בעינן דלא מתחרטים האבות דאין הק״נ טעם כאן שייך לא וא״כ
 דוד בנחלת ראיתי אמנם . וחרטה פתח כלל ציבור באיסורי

 לפי שתקנו בתקנות דוקא היינו ציבור חרמי דדי; שכתב הנ״ל
 אקהייתא בה מקהי שלו החרס במשפטי הרמב״ן בזה ואף שעה
 העלה ובדוחק סמכו מה על יסוד שוס בה מצא ולא טובא
 דהכי אדעתא מסתמא מתחלה א״כ כן הוא שהמנהג כיון ליישב
זו תקנה איסור להם שהוקבע כיון בנ״ד אבל תקנתם היתה

כמו



משנת שו״ת
 חכם ע״י כד״ת התרה דצריך וודאי שנה ארבעים כמו

עכ״ל: וחרטה
 ציבור דחרמי הא דהנה בזה עיון מקום לי יש והנה )יא(

לא הדיוטות ג׳ ולא מומחה יחיד לא בעי לא
 זה אבל .חרטה בעו דלא כ״א כ״ט:( )שבועות בתום' נזכר
 דזה משוס כן ס״ל התום׳ דגם נאמר ואס .שס ברא״ש נזכר

 דאותן שכ׳ )ה'•( ביצה מתום׳ לי׳ יקשה .הפוסקים מכל מוסכם
 מנין דצריך לומר רוצין שהי׳ יש פסח עד לזמן שעושין חרמות
 לזמן דהי׳ דכיון משום ע״ז חלקו והתום׳ הזמן כשנשלם להתירן

 מחרמי ומ״ש מנין דצריך מודו זמן דבלא משמע היתר א״צ
 א״צ ציביר דחרמי דהא לי ונראה .להתיר מנין צריך דלא ציבור

 בעצמם עושין שהקהל מה היינו הדיוטות ג׳ ולא מומחה יחיד לא
 דצריכה וודאי .חכמים בקיטץ העיר חכם שתקנה תקנה אבל

 יחיד צריך דלא דקאמרי ממאי מוכח וכן .אחר ממנין התרה
 מנין צריך הא חכמים בתקנת מיירי ואי הדיוטות וב״ד מומחה

 .מהני לא מומחה יחיד ואפי׳ . הדיוטות ב״ד מהני ומאי אחר
 זה ואין העיר חכמי עפ״י שנעשו וודאי כזו בתקנ׳ בנ״ד והנה
 לא וודאי חכם שתקנת זה לעומת י״ל אמנם .ציבור נדרי בנדר
 אבל אחר במנין להתירו יש הדור באותו דדווקא שנאכנר שייך

 גבי )ל״ז( בניטין מוכח דאדרבה כלל להתירו אין אחרון בדור
 גדול ב״ד אפי׳ א״צ לדרי׳ אלא הלל תיקון לא דאי פרוזבול
 .גדול בב״ד להתיר יכולים מיהו תיקון עלמא לדרי' ואי להתירו

 והק״נ הפ״ת סברת שייך לא ולכן .וחרטה פתח שייך דלא וגס
 במה לא אבל בעצמם. איסור נהגו העיר דאנשי היכא אלא

 גדול היותר ב״ד דעכ״פ נראה מ״מ .העיר חכמי ע״י שנתקן
 הראשונים דאי ממנ״פ מכח בעינן מהמתקנין ובמנין בחכמה

 בחכמה גדול ב״ד דבעינן פשוט א״כ תקנו עלמא לדרי גס
 בחומרא האחרונים שנהגו כיון מ״מ תקנו לדרי׳ רק ואי .ובמנין

 הטעם דהתס ציבור לחרמי דמי לא .לדורות אותה והמשיכו זו
 כמ״ש הדיוטות נ׳ או מומחה יחיד ולא וחרטה פתח בעי דלא

 כמו הוי הקהלות כן שנהגו דכיון הנ״ל מרן בתש-י׳ הובא הר״ן
 יהי׳ להתיר שיסכימו אימת שכל התקנה בתחלת בכך שהתנו

 אבל הקהל המה המתקנים בתחלה אס שייך זה וכל .מותרים
 והאחרונים תקנו דלדרי' רק .הקהילה חכמי המה המתקנים אס

 ע״ד שנהגו לומר שייך לא .עלמא לדרי תקנה והמשיכו נהגו
 ולא היא הקהל תקנות דלאו כיון הנ״ל והקולות הקהל תקנות

 דמעיקרא חדעתא הסתם מן אדרבה התנו כאלו לומר שייך
 להתיר וחרטה פתח ובעו שירצו איכות כל להתירה יוכלו שלא נהגו

 יקשה לפי״ז אלא להתיר. יכולים אין הבנים וא״כ מנהגן.
 הבאים בדורות לבטל אנו יכולין תקין לדרי' אי אמאי מפרוזבול

 הלל. שתקנו כחומר זה מנהג עליהם קבלו מהלל הב׳ הדור והא
 מיהו .והק״ג הפר״ת כטעם כלל לבטלו יכול אינו הג׳ הדור וא״כ

 אי ב״ד להושיב שז״ל לבטולי ד״ה )שם( רש״י לפמ״ש ליישב יש
 כו׳. הלל תקנת את לבטל מלהלוות מונעין יהי׳ שלא דרי אכשור

 נתקנה שבשבילה הטעם בטל א״כ דרי דאכשור רש״י לפמ״ש הנה
 יכול־ס הבנים דאין והק״נ הפר״ת דעת לפי אפי' והנה התקנה.

 עדיין היכא היינו מאבותיהם להס שבא מנהג להתיר
 די״ל הטעם בטל אי אבל התקנה נתקנה שבשביל׳ הטעם

 תהי׳ זה חשש שיהי׳ אימת דכל הראשונים נדרו דהכי דאדעתא
 ובטל במנין שנאסר דבר אפי' והרי .התנו כאלו והוי .זו תקנה

 והיינו .אחר מנין דצריך להוכיח )ה׳.( דביצה בגמ׳ הוצרך הטעם
 והוי התקנה בטלה ממילא הטעם דבטל כיון אמרי׳ דהוי משוס
 מנין צריך במנין שנאסר דבר דהיתה מכיון אך וכנ״ל התנו כאלו
 תקן הלל אס אך .ומתני׳ מקרא שס וכדמוכח להתיר אחר

 דצריך והא קטן בב״ד אפי׳ הבאים בדורות לבטל יכולין לדרי׳
 רק שנתקנה בהתקנה נאמרה לא אם היינו להתירו אחר מנין
התקנה שנתקנה ההוא בדור הטעם נתבטל אס או זה. לדור

:להתיר אחר מנין צריך דאז

 והיינו דינין חילוקי כמה שיש הנ״ל מכל למדין נמצינל )י□
 לעבור שלא וסייג לגדר תקנה נעשה אס ]א'[

 ואופן ענין בשום להתיר אפשר אי ועשה בקוס ל״ת איסור על

צב יו־ד ר״א
 המבואר הדין וזהו .דבר ח״י כמו הראשונים מן גדול ב״ד אפי׳

 מודה הרא״ש ואפי' בזה דפליג מאן וליכא ממרים בהל׳ ברמב״ס
 נעשה ואס ]ב[ ח׳ אות בע״ה זה בקונטרס שבארנו וכמו

 בזה תעשה ואל בשב תורה של על לעבור שלא לסייג התקנה
 ולהרא״ש להתיר א״א וסייעתו דלהרמב״ן והרא״ש הרמב״ן נחלקו
 אבל התקנה. שנתקנה ההוא בדור זה וכל להתיר. אפשר

 להרא״ש אפי׳ והק״נ הפר״ת לדעת להתיר א״א הבאים בדורות
 ציבור איסורי להתיר שנהגו מה לפי אבל הגמ׳ מדין זה וכל ]ג[

 אס ]ד[ להתיר יש הבא לדור גס וחרטה. פתח בלא אפי׳
 איסור כשאר הוי דלא לומר סברא יש רב זמן נמשכה התקנה

 התקנה אם ]ה[ למעלה הבאנו דוד נחלת בס' וכמ״ש ציבור
 לא ועדיין לדורות ונמשכה העיר חכמי עפ״י לכתחלה נתקנה

 מהם גדול ב״ד צריכים לעולם תקנוה החכמים אס הטעם בטל
 המשיכוה והבנים . לדורם אלא תקנוה לא אס אבל . להתיר

 י״א אות כמבואר כלל להתיר אין אז דורות כמה מעצמם
 גבי כמו לבטל אפשר פחות בב״ד אף אזי הטעם בטל ואם ]ו[

 ותקנה ]ז[ )ל״ו:( גיטין בגמ׳ כדמוכח תקון לדרי׳ הלל אי פרוזבול
 יתירות תענית נדרי כמו בעלמא וחסידות לפרישות רק שנתקנה

 דאפשר מודה הרמב״ן גס וכה״ג בתמוז מי״ז בשר לאכול ושלא
פחות: בב״ד אפי' לבטל

 לאכול שלא והתקנה החרם דנידון בע״ה ביארנו וכבר )י□
 הדינין אלו מכל חמורה יותר היא חון מבשר

 לוקחין דאין משוס בע״ה ג׳ אות שבארנו הג׳ הטעם משוס
 המותרים דברים הס הגדרים אלי דכל המומחה מן אלא בשר
 מטעם חוץ ובשר איסור לכלל לבוא שלא איסור בהם ונהגו
 שם שבארנו הטעמים כל לפי ומכ״מ .ממש איסור בו יש הנ״ל
:ב״ד כשום להתירו אין שלכו״ע פה שחשבנו הא' בסוג הם

 )מ״ב שבו״י מתשו׳ עיון מקום כאן יש עדיין אמנם )יל(
 מקרוב מחודשים הנה השאלה שז״ל נ״ח( סי׳

 ההובא בשר שכל להכריז בקהלתם שהנהיגו רבניס איזה .באו
 שנתבשלו הכלים אפי' ולאסור טרפה בשר אוכל כאלו ממדינה

 נכון דלא בקיצור תשובתו וזהו .עבדי שפיר הבשר בתוכו
 תנא מאן כ״ב( )דף דחגיגה מגמ׳ ויסודו לאיבה דחיישי׳ משוס
מפנ אומר ר״י דתני׳ עמו נימוקו דר״י קיי׳? והכי ר״י לאיבה דחייש

 שלא כדי השנה ימות כל ושמן יין טהרת על נאמנין הכל מה
 בטור פסק מה״ט וכן כו׳ לעצמו במה ובונה הולך כאו״א -הא

 שאין גזירה דהוי ותו .בזה״ז ע״ה על דמזמנין קצ״ט סי׳ או״ח
 כיון דרכים עוברי יעשו מה כי בה לעמוד יכולים הציבור רוב
 ע״א חז״ל אמרו וכבר .אדם כל אצל לאכול באפשר יהי' שלא

 בחזקת בהמות ורוב הס מומחין א״ש מצוין ורוב באיסורין נאמן
 הן הן תרו״מ הק׳ הלכות אמרי׳ ל״ב ובשבת עומדות הן כשרות

 יונה ר׳ דברי ג״ב הביא ואח״כ .לע״ה ונמסרו תורה גופי
 הרב וגס כשרות בחז׳ ישראל כל אמרי׳ לא דבשחי׳ הש״ך ודברי

 יהי׳ שאס כפס ושתקעו אותס ובדק השו״ב את זרז המחבר
 פעס סכיניהם לפניו להראות מורה או מומחה א' שוחט בישובס

 השוחט יעבור אס לעשות יש ומה כתב ואח״כ .בשבוע אחת
 נקיים. ישראל וכל ההוא השוחט בצואר תלוי הקולר ובמעל במרד

 וודאי זה כליהם אפי' ולאסור המדינה בני של הבשר לאסור אבל
 בכלל אינם כאלו חששות וכמה לאיבה לחוש ויש היא גדולה איבה

 יעקב בעין גס תקלות כמה לידי לבוא עי״ז ויוכל היהודים
 מכאן למדתי וז״ל כתב יוסי דר' הא גבי בחגיגה שם הגדולים

 מקילים שאנו מה על בעדינו תשובה בתוכו שאנחנו הזה לדור
 תוכן זהו .ושנאה איבה ממנו לסלק לאלו הדומין רבים בדברים

 ועיקר אלו. בדברים שהאריך מה ועיין נמרץ בקיצור דבריו
 איבה חשש על שסמך מה והנה .איבה משוס בזה שיש דעתו

 ימ״ח לוקחין אין ל״ט:( )ע״ז הברייתא יפרנס איך כי אתמהא
 מה וגס .לאיבה חיישי' ולא המומחה מן אלא בסורי׳ מח׳יג

 מה כי בה לעמוד יכולים הציבור רוב שאין גזירה דהוי שכתב
 לאכול אלא נאסר לא דידן בתקנה דהא לק״מ .דרכים עוברי יעשו

בעוברי דליכא אצלם מלאכול נאסרו לא דרכים עוברי אבל ]בהעיר[
דרכים
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 נתארח דהא המומחה מן אנא לוקחי; דאין איסירא דרכים

 בחכם. מיירי דהתה ואע״ג . בברייתא התם נדאמר מותר אכנו
 שביק לא בעה״ב שהרי שרי לו משלם אה אף עמו כשאוכל מ״מ

 דכשיובא הטעה שבארנו מה לפי ופשיטא איסורא ואכיל התירא
 נשחט. שו״ב מאיזה יודע דמי מרתת שייך לא לעיר מחוץ בכר

 מרתת לומר שייך שפיר שנשחט במקום אצלו כשאוכל משא״ב
 איבה וטעה . כשר דבר אוכל אה השוחט מן לברר אפשר דבקל

 מן מה דבר תשלום ג״כ שיש כיון בנ״ד שייך לא מה״ט כמי
 א״כ אצלה אוכליה דרכיה ועוברי . קארובקע בעיר הנשחטים

 אוכליה העיר בני אין דמש״ה דיחשבו איבה. כ״כ שייך לא
 יבואו ולא הקרובקע תשלומי; יחפור שלא משום בעיר משלהם
 נמשכת זו שהתקנה לדבר וראי׳ היהודים בכלל שאינם כלל לדמות

 והרי .שנאה ולא איבה לא מזה ואין שנה ממחה ייתר הרבה זמן
 שמזאת שחשב אלא .להשו״ב תקעת לעשות כתב גופי׳ הרב

 שום בזה שאי; מורה הנהיון ואמנה תקלה להיות יוכל התקנה
 תקנות על אלא חפש שלא המחבר הרב על יפלא אמנה .תקלה
 מזה המומחה מן אלא בשר לוקחי; דאי; הא חבל השו״ב עבור

 .השו״ב שעל התקנות כלל מהני לא זה דלענק .כלל העיר לא
 אבל התקנה. עשיית בתחל׳ אלא שייך לא הנ״ל כל ועכ״פ
 לידי לבוא שלא מלתא למגדר והיא התקנה שנתפשטה עכשיו
 .ותקלה איבה שוה בה ואין .ועשה בקוה דאורייתא איסור
היותר בב״ד ואפי׳ כלל ואופן ענין בשום לבטלה דא״א וודאי

: בארוכה בע״ה שבארט וכמו גדול

בג תשובה
 אחד מיוה יותר בחוץ ושהתה מלאה שיצאה בהמה .שאלה

 הוי אה אחריו הבא בולד הדין מה ריקנית ובאה
:לגמרי בכור קדושת דין בו שאין או מספק בכור

 נהר עברה אריב״ל )כ״ט.( בנדה גרפי' .תשובה יא(
 אחר הלך ונאכל קרבן מביאה והפילה

 שיצאה בהמה ת״ש כו' ילדן מעלי׳ ולד נשיה ורוב נשיה רוב
 הלך ואריחי .מספק בכור אמריו הבא ריקנית וחזרה מלאה
 הוא פשוט והאי ילדן מעלי' ולד בהמות ורוב בהמות רוב אחר
 הפוטר דבר יולדות בהמות רוב למימר דאיכא משוה רבינא אמר

 יולדות ורוב מבכורה פוטר שאינו דבר יולדות ומיעוטן מבכורה
 ובאה ופירש״י . רובא לי' איתרע טנפה ולא הואיל וזו מטנפות

 שהתה אה אבל בחוץ שהתה כשלא דדוקא מבואר ריקנית ביום בו
 אמנה .להדיא שה התום׳ וכ״כ רובא לי׳ איתרע ולא שטנפה י״ל

 וחזרה מלאה שיצאה מבכרת כ׳ ד׳( פעי' שט״ו )פי׳ בשו״ע
 מהבכורה שא״פ דבר הפילה שמא מספק בכור אחריו הבא ריקנית

 שהתה ללא שהתה בין חילוק דאין זה לשו; מסתימות משמע א״כ
 לנדה בחי' הס״ט ע״ז העירו )וכבר בכור ס' הוי גוני ובכל

 ברמב״ס ג״כ איתא זה ולשו; ב״מ( ובעל מוהרע״א והגאונים
 שהשמיטו מאוד תמוה והוא זה בדין דבר בשוה חילקו ולא וטור
 ולפי הרוב. איתרע ומש״ה דטנפה דרבינא אוקימתא כולה

 ניזיל לא בהמת בשהתה למה מאוד קשה בסתמא שכ׳ דבריהה
:הרוב אחר דהולכין בתורה גדול כלל שהוא רובא בהר

 ומצאתי הדבריה ליישב לבי אל נתתי הפליאה ולחומר )□(
 דהנה .רבותינו דעת ליישב נכון דבר בע״ה

 אותה מוציאין אק בפניט אחד תקפה את״ל )ו.( בב״מ גרסי׳
 היא מתני' המנונא ר' כו' מהו תקפה בלא הקדישה מידו
 אסורין עלה ותני הראי׳ עליו מחברו המוציא כו' בכורות ספק

 מידו אותו א״מ כהן תקפו דאמר הכא והא ועבוד' בגיזה
 רבה א״ל ועבודה בגיזה אסורין תקפו לא וכי הממע״ה דקתני
 דהקדש ס״ל המטנא דר׳ מבואר הנה כו׳ קאמרת בכור קדושת

 מחברו דהמוציא הדק דמבואר מוחזק משוב ותקפו .כתקיפה הוי

יו״ד ר״א

 דהמוציא הדין וג״כ .כמוחזק חשיב הקדש וא״כ .הראי׳ עליו
 הוי לא דהקדש ס״ל ורבה ראי׳ להביא עליו הקדש מחזקת
 קדוש מאליו הבאה קדושה בכיר קדושת דהוי מכיון אלא כמוחזק
 בטור כמבואר המנונא כר׳ והשו״ע הרמב״ס ופסק מספק.

 ואעפ״י מידו מוציאק אין כהן דתקפו שט״ו סי׳ ושו״ע וב״י
 מידו מוציאי; כה; תקפו לך אימא לעולם ואמר רבה שדחה
 ההוא שאני מאלי׳ הבאה דקדושה ועבודה בגיזה אסורין וחפ״ה

 וא״כ כר״ה אלא הב״י( )כ״כ כוותי׳ קיי״ל ולא הוא בעלמא דחי'
 בההיא דקיי״ל ואע״ג כהן. תקפו כמו כמוחזק הוי הקדש

 בעינן שבמקדיש בגמ' כדמסיק היינו הקדש דאינה דמסותא
 ברשותו ביתו מה האיבעיא בתחלת וכדאמר ממש ברשיתו שיהא

 כתיב דלא כתקפה דהוי י״ל דשפיר מאליו בהקדש משא״כ כו׳
במקדיש: אלא ביתו

 אחר בממון הולכין הם צ״ב( )ב״ב נחלקו ושמואל רב להגה )ג(
 ושמואל הרוב אחר בממון הולכין ס״ל דרב הרוב

 אזלי׳ אלא לא בממונא אבל באיסורא רובא בתר אזלי׳ דכי ס״ל
 כתקפו הוי דהקדש הנה ולפי״ז . הרשב״ם כמ״ש המוחזק בתר
 אזלי׳ דלא כוותי' דקיי״ל לשמואל א׳'כ וכמוחזק המטנא לר' כהן

 היפך וזה .רובא בתר בבכור אזלי' לא ה״נ רובא בתר בממונא
 ספק אמאי ואילך מכאן )י״ט:( דאמרי׳ בבכורות סוגיות מכמה

 הלך פוטר הלב סבר ר״ע )כ׳:( ושם כו' בהמות רוב אחר הלך
 הא אמאי וקשה רובא בתר דאזלי׳ הרי כו' בהמות רוב אחר

 לשמואל רובא בתר אזלי' לא מוחזק ולגבי .כמוחזק הוי הקדש
 כנ״ל. מוחזק דהוי מטעם הרוב אחר בממון הולכין אין ס״ל דהא

 ממונות דיני ד״ה )ג':( בסנהדרין התום׳ מ״ש עפ״י י״ל אמנם
 הולכק דאין שמואל קאמר פירות המוכר דבריש תימא שז״ל כו׳

 הכא כדקאמר מד״נ בק״ו ניליף לא ואמאי הרוב אמר בממון
 דליתא ברובא רובא בתר אזלי׳ לא גופיי׳ נפשות דדיני לומר ואין
 משמע סו״מ בן פרק בריש דהא קמן דאיתא ברובא אלא קמן

 ילדן לט׳ נשים רוב כגון בד״נ רובא בתר אזלי׳ דוכתא דבכל
 זבני לרידיא דרובא וצ״ל דירמא בעיבורא דטעו דאינשי ורובא

 בדיני רובא אהך סמכינן לא הילכך רובא הנך כי השיב לא
 הוי בבכור בתרייהו דאזלי׳ רובא דהני י״ל וא״כ עכ״ל ממונות

 עפ״י י׳יל נמי אי .בד״מ נמי רובא בתר בהו דאזלי׳ משוב רוב
 אבדה. לו להחזיר ד״ה )ט״ו:( דכתובות פ״ק בסוף התוס׳ מ״ש

 במוכר היינו הרוב אחר בממון הולכי; אין דאמר לשמואל ואפי׳
 לו נתנה ומדעתו המעות באו שבהיתר נגחן ונמצא לחברו שור

 דהוי משום והיינו .רובח בתר דאזלי׳ מודה הכא אבל הלוקח
 בתקפו ה״נ וא״כ לגמרי מוחזק ואינו הבעלים ברצון שלא תפיסה

 כמוחזק להיות תפיסתו אלים לא מ״מ מידו מוציאין דאין אף כהן
 כהן כתקפו דהוי בכור בהקדש וא״ג רובא בתר ניזיל דלא לגמרי
 מוכח באמת הנה אך .לשמואל אפי' רובא בתר אזלי׳ אכתי
 מידו א״מ בתקפו ועבודה גיזה איסור דתלי המנונא מדר׳

 איסור׳ דס׳ ואע״ג ועבודה בגיזה שרי הוי דאל״ה דמשמע
 ב׳ ס״ק כהן תקפו לקיצור בביאורו התומיס כמ״ש צ״ל לחומרא

 ות״כ הואיל רק בכורה אינן בהמות ורוב רוב בתר דאזלי׳ די״ל
 הרוב אחר בממון הולכין דאין רוב מהני $ ולזה מידו א״מ

 הסברא בגוף שכוונתי )ושממתי ועבודה בגיזה אסור נמי ומה״ט
 דאפי׳ ס״ל הממונא דר׳ ע״כ וא״כ התומים( בעל הגאון לדעת

 לאפוקי הרוב אחר בממון הולכין אין שייך ברשות שלא בתפיסה
 בכור גבי דאזלי׳ דהא הראשון בתי' כמ״ש צ״ל ע״כ וא״כ מיני׳
 ברוב אבל משוב ברוב דוקא היינו המנונא לר׳ רזבא בתר

בתרי׳ אזלי׳ לא ה״נ בממון בתרי׳ אזלי׳ דלא חשיב שאינו
בכור: גבי

 דקושיתו משמע ח״ש התם דקאמר דנדה בסיגי׳ והנה )ל(
 גופה בברייתא קשה בלא״ה והא אריב״ל רק

 אמינא הוי ריב״ל לאו דאי י״ל אמנם .רובא בתר ניזיל לא אמאי
 מלא שפיר שמא שפיר לספק יש שהפילה דכיון גמור רוב דאינו

 אכתי מיהו אך .רוב דהוי שמעינן מדריב״ל אמנם הוי רוח
 דבאיסורא בעלמא רובא אלא חשוב רוב הוי לא דלמא קשה
 הוי ובכור המוחזק נגד בתרי׳ מזלי׳ לא ובממונא בתרי' אזלי׳

 כמוהזק



צג יו״ר ר״א משנת שו״ת

 לפרש רבינא הוצרך ולמה כנ״ל כזה רוב בתר אזלי' ולא כמוחזק
 לשיטתי' דרבינא י״ל אמנם .רובא לי' איתרע טנפה ולא הואיל

 לא כי נשאות בתולות דרוב וכיון החס דפריך )ט״ז.( בכתובות
 וזו כו' נש'ם רוב דא״ל משוס רבינא אמר הוי מאי עדים אתו

 דאית פריך לרב התום' וכ׳ רובא לה איתרע קול לה ואין הואיל
 אליבא מחין דרבינא אלמא .הרוב אהר בממון הולכין לי׳

 דס״ל דרב אליבא מתרץ דרבינא בנדה ג״כ י״ל וא״כ דרב
 דקיי״ל לדידן אבל בכור גבי וה״ה בממון רובא בתר דאזלי׳

 בתר אזלי׳ לא גווני ובכל כפשוטי' אתי דברייתא י״ל כשמואל
 הולכין דאין ומשוס הרוב אתרע דלא בחיץ בשהתה ואפי' רובא

 הוי דהקדש בבכור וה״ה מהמוחז' להוציא הרוב אחר בממון
 של חילוק שהשמיטו ושי״ע דהרמב״ס טעמא והיינו כנ״ל כמוחזק

 משוס שהתה ללא שהתה בין דרבינא באוקימת׳ ותום׳ רש״י
 אפי׳ כפשוטא שפיר ברייתא ואתי וכשמואל המנונא כר׳ דקיי״ל

 משוס בכור בקדושת הרוב אחר הולכין אין גווני ובכל בשהתה
:כזה רוב אחר בממון הולכין דאין

 שתופסי׳ ושו״ע הרמב״ם לשי׳ אלא יתכן לא כ״ז הנה אך )ה(
 כר׳ וס״ל מידו מוציאין אי; כהן דתקפו להלכה 1

 וס״ל מידו מוציאין כהן דתקפו הרא״ש לדעת אבל .כנ״ל המנונא
 בו הולכין ושפיר כמוחזק בכור קדושת שיהא לי' ולית כרבה
 הרוב אחר בכנמון הולכין אין דס״ל לשמואל אפי' הרוב אחר
 לרבינא וכדס״ל הרוב בתר בי׳ דאזלי' איסור כשאר דהוי אלא

 טנפה ולא הואיל משום דוקא היינו כו׳ מלאה דיצאה בנדה
 מבכרת סתמא דינא להאי ג״כ הטור פסק למה קשה וא״כ

 חילק ולא והשו״ע הרמב״ם כלשון כו׳ ריקנית ובאה מלאה שיצאה
 דתקפו כהרא״ש ס״ל הטור והלא .בחוץ שהתה ולא שהתה בין
 הנה אך י״ג ס״ק ס״א בסי' הש״ך וכמ״ש מידו מוציאין כהן

 ולא הרא״ש ודעת הרמב״ס דעת הביא שט״ו בסי' הטור באמת
 מלאה דיצאה ההיא ג״כ הביא דמה״ט י״ל ולכן ביניהם הכריע

 שהכריע והרמ״א .שהתה ללא שהתה בין חילק ולא בסתם כו'
 בדין כלום הגיה לא ואעפי״כ מידו מוציאין כהן דתקפו כהרא״ש

 דסמיך י״ל .בכור הוי לא שהתה אס מלאה שיצאה דמבכרת זה
 וממילא כהן דתקפו הדין בשורש שס שהגיה מה על עצמו

בחוץ ושהתה מלאה שיצאה דמבכרת דינא בהך דעתו יתבאר
:כנ״ל רובא בתר דאזלי׳ בכור ס' הוי דלא

 ר׳ דמדתלי להבין יש דב״מ הסוגי׳ בעיקר הנה אך )ו(
 מידו מוציאין אין בתקפו ועבודה גיזה איסור המנונא י

 ס' משוס ועבודה גיזה לאסור סברא אין זה דבלא ע״כ משמע
 דרוב לומר דיש משוס התומיס כמ״ש ע״כ וצ״ל כנ״ל איסורא
 דתקפו דס״ל דרבה מ״ט וא״כ בכור. בקדושת אין בהמות

 קדושה דהוי משוס ועבודה בגיזה אסורין ואפ״ה מידו מוציאין כהן
 מה ועבודה במזה לאסור זה טעם מהני ומאי מאלי׳ הבאה

 בכור דלאו רוב בתר ניזיל אכתי מאלי׳ הבאה קדושה דהוי בכך
 כו'( כהן תקפה דכי הכא והא )בד״ה כתבו החום׳ והנה .כינהו
 כו׳ בכורות דספק ממתני׳ המנונא ר׳ פשיט דהכי הסוגיא בפי׳

 ואס גבר דאליס כל ודינא היא דמקרקעי במסותא לי׳ דמבעיא
 חזר אפי' פקע לא מסתמא בידו כשהוא והקדישה האחד תקפה
 דלמא או הקדש הוי נמי תקפה בלא הקדישה כי ותקפה חבירו

 בלא הקדישה ה״ה זוכה ממנו ולתקפה לחזור השני דיכול כיון
 אם הכא והא ממתני׳ ר״ה ופשיט .ההקדש יחול לא תקפה
 ועבודה בגיזה אסורין תקפה לא אפי׳ ולכך א״מ כהן תקפה
 אלמא לתוקפה יכול ולכך בו חלק לכהן יש דשמא משום מספק

 ודחי בידו בעודה והקדישה תקפה כאלו השיב תקפה לא אפי'
 בו לכהן שאין ואעפ״י מידו מוציאין כהן תקפה אס דהתס רבה
 ועבודה בגיזה אסורין ואפ״ה מידו מוציאין כבר תקפה דאפי׳ כלום
 והבין ז״ל התום׳ עכ״ל שאני מאלי׳ הבאה דקדושה משוס וע״כ

 דתקפו משוס לאו אי החום׳ פי׳ דלפי הדברים בכוונת החומים
 מטעם ועבודה בגיזה אסרי׳ הוי לא בו הלק לכהן ויש א״מ כהן
 דרוב להיתר מסייע דרוב אפ״ל דהי׳ משוס לחומרא איסורא ס׳

 הקדש תלי׳ דלר״ה בסוגי׳ הפי׳ ולכאורה .בכורה אינם בהמות

 מוציאין ואי כתקיפה דהוי ההקדש חל א״מ בתקפה דאי בתקיפה
 דלא מאליו הבאה קדושה שאני ולרבה .חל ההקדש אין אזי

 הבא והקדש מוחזק משוס הוא דתקיפה בתקיפה כלל תלי'
 ולפי״ז .מספק אסור מוחזק אינו דאפי' איסור מטעם הוי מאליו
 דרבה מ״ט להיתר מסייע דרובא כיון דאכתי כנ״ל קשה שפיר

 הדברים פי' י״ל אמנם .מספק קדוש דהוי מאליו הבא בקדושה
 לתפיסה הבעלים ברשות שלא תקיפה בין חילוק אין המנונא דלר'

 הבאה לקדושה מאליו הבאה קדושה בין לחלק אין וא״כ ברשות
 לתפיסה ברשות תפיסה בין מחלק רבה אבל .המקדיש באמירת

 אזלי׳ דבאבדה דכתובות פ״ק בסוך התום' וכמ״ש ברשות שלא
 גבי ולכן .הבעלים מרצון שלא מחזיק דהוי משוס רובא בתר

 ברשוח שלא תפיסה דהוי מידו דמוציאין אמרי׳ דכהן תפיסה
 מאליו הבאה קדושה דזהו משוס ועבודה בגיזה אסורין ומ״מ

 דאע״ג י״ל והשתא ברשות שלא תפיסה דהוי לומר ע״ז שייך ואין
 שע״י בקדושה מ״מ .מוחזק להקדש חשבי׳ מאליו הבאה דקדושה
 ועפי״ז .כחזקה הוי דתפיסה במקום אך כחופס הוי לא אמירה

 כמו בכור בקדושת רובא בתר אזלי׳ לא לרבה דגם י״ל הנה
 מוציאין דת״כ דפוסקיס ורמ״א להרא״ש דגם י״ל וא״כ וכנ״ל בממון

 הרוב אחר בו הולכין ואי; כמוחזק הוי בכור קדושת מ״מ מידו
 דס״ל וכנ״ל כרב אחי׳ דנדה וסוגי׳ .כשמואל דקיי״ל בממון כמו

בכור: בקדושת וכש״כ הרוב אחר בממון הולכין

 הבאה דקדושה דא״א משוס כנ״ל לומר דקשה נ״ל אמנם )!(
 כתפיסה דהוי מטעמא הוא מספק דחלה מאליו

 ממילא א״כ .כתפיסה הוי דקדושה חזינן עכ״פ א״כ .ברשות
 והיכא .ברשות שלא כתפיסה חשיבה אמירה ע״י הבאה דקדושה
 קדוש יהי׳ בהקדש ה״נ מיני׳ מפקינן לא ברשות שלא דתפיסה

 שלא מתפיסה גרע לא מ״מ מאלי׳ הבאה קדושה הוי דלא אך
 התום' שפירשו מה כפי אצלו הספק דעיקר י״ל ומיהו ברשות

 יחול לא לכן ולתוקפה לחזור יכול דהאחר דכיון משוס היינו
 שכמו ברשות שלא בתפיסה כ״א שייך אינו זה א״כ .ההקדש

 יחזור שהשני להיות יכול כך חברו של בע״כ תקפה שהראשון
 יחזור דאס כנ״ל שייך לא ברשות בתפיסה אבל כשיתגבר ויחקוך

 קדושה ולכן מידו. דמוציאין שפיר י״ל ממנה ויתקפנה השני
 סברת כאן שייך דלא משוס מלה הכל לדברי מאליו הבאה
 :כלל ספק מקום כאן ואין ולתוקפה לחזור יכול שהאחר התום'

דאס דס״ל התום' דעת לפי אלא יתכן לא זה הנה אך )ח(
 לפי אבל ממנו ולחקוך לחזור השני יכול האחד חקך 1

 וכמ״ש שלו הוא תחלה ידו שגבר אותו דס״ל הפוסקים רוב דעת
 בתפיסה אפי' דהרי כנ״ל לומר א״א א״כ קל״ט סי' חו״מ בשו״ע

 דהקדשות א״א וא״כ ממנו לתקוך יכול האחר אין ברשות שלא
 כתפיסה הוי ברשות שלא הקדש ה״נ ברשות כתפיסה הוי ברשות

 קדושה שאני רבה דקאמר מאי דלדידהו וודאי אלא .ברשות שלא
 לה דחשבינן הוי זה מחמת דעדיפות הכוונה אין מאליו הבאה

 דאין דרבה מ״ט לדוכתא קושיין הדרא וא״כ .ברשות כתפיסה
 לא מ״מ מאליו דבאה אך בכור בקדושת הרוב אחר הולכין
 בזה שפי' יהושע הפני דברי עפ״י ונ״ל איסור משאר חמירא
 זה לממון שאי; באשר אצלו האיבעי' דעיקר והיינו אחרת שיטה
 ואסורין מידו א״מ כהן דתקפו בכור מס' ומייתי ננ״ק חזקת
 כ״ז חושבין היינו דאלו כוונתו .תקפו לא אפי׳ ועבודה בגיזה
 מועלת החזקה היה א״כ בחזקתו הוא כאלו ישראל ביד שהוא

 דלא משוס אלא היא דאורייתא דחזקה ועבודה בגיזה להתיר אך
 בגיזה דאסור ניחא ומה״ט נוידו א״מ כהן תקפו ולכן חזקה הוי

 משני ולזה .חזקה הוי לא מ״ק דחזקת כהן כתקפו דהוי ועבודה
 מוציאין תקפו אי אפי׳ והיינו מאליו הבאה קדושה שאני רבה
 ההקדש חל דלא שנימא כ״כ מרא חזקת אלימא לא מ״מ נוידו
 אבל .התופס מחזקת עדיפא דמ״מ אלא גמורה חזקה זה דאין
 שפיר י״ל והשתא .דהקדש איסורא לענין מועלח אינה מ״מ

 וברייתא בתרי׳ דאזלי׳ פשיטא להיתר מסייע דרובא היכא דמ״מ
לי׳ איתרע טנפה דמדלא דרבינא כאוקימתא ע״כ מלאה דיצאה

:בתרי׳ אזלי׳ איתרע דלא בשהתה וא״כ רובא
והנה □ף
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 הגיה שלא הרמ״א בדעת ה׳ באות שמ״ש האומנם והנה )ט(

שסמך משום מלאה שיצאה מבכרת בדין כלום
 גדול דוחק הוא מידו מוציאין כהן דתקפו א׳ בדין מ״ש על עצמו
 דאין הרמב״ם לדעת כאן חשש שהרמ״א לומר ראוי היה ויותר

 דלפי הכא מ״מ כוותי׳ דלא הלכתא דפסק ואע״ג מידו מוציאין
 כנ״ל רובא בתר אזלי׳ לא מידו מוציאין למ״ד אף התום׳ דעת
 הפוסקים כרוב אלא כהתוס׳ הלכה אין בזה דגם ואע״ג ו׳ באות

 מ״מ ח׳ אות כנ״ל קל״ט סי׳ בחו״מ כדבריהם הלכה שהוקבע
 דבזה י״ל מ״מ .להחמיר היחידיות הדעות לשני הרמ״א חשש

 הרבים אין דאפי׳ כ״ה סי' בחו״מ שסובר לשיטתי׳ הרמ״א
 ביו״ד ע״ז השיג הש״ך אך .בתרייהו אזלי' אחד מטעם מסכימים

 שם דמייתי הראי׳ דמן ואע״ג .א״ו הנהגת בפלפול רמ״ב סי׳
 דרבנן דהוי איסורין בשאר בחנ״נ בזה הקיל דמ״מ האגור מן

 ס' ג״כ הי׳ דהתס י״ל בדאורייתא מיהת להחמיר ראוי עכ״פ א״כ
 ועוד .החלב נגד ס׳ בשומן יש אס ס' דהוי איסורין בשאר חנ״נ

 בלה נ״נ אמרי' ל״א דלהאגור ממנ״פ משוס האגור התיר דהתס
 הא חנ״נ בלח דאמרי' דס״ל הרא״ש לדעת לחוש דעתיך מה

 דהא ממ״נ דליכא הכא משא״כ איסורי; בשאר חנ״נ ל״ל איהו
 ידו שגבר דאותו וס״ל מידו מוציאין כהן דתקפו ס״ל הרא״ש

 להחמיר דגם י״ל ובזה כהרא״ש בתרווייהו וקיי״ל שלו הוא תחלה
:יחידית הדעות שני מצרפינן לא בדהורייתא

 חילוקס הפוסקים שהשמיטו דממה במוחלט נתפוס אם וכ׳ץ )י(
 כלל הביאו ולא בסתם הלשון וכתבו ורש״י התום' של

 אכתי אבל בכור ס׳ הוי גווני דבכל דעתייהו דרבינא אוקימתא
 משמע וחזרה שיצאה בהמה דלשון די״ל טובא מלתא לי מספקא

 באותו שחזרה עסקינן במאי הכא רבינא קאמר מדלא יום באותו
 דאיכא ננשום בלשון נקט אלא רובא לי׳ איתרע טנפה ומדלא יום

 לשון דמשמעות פשוט דזה משמע כו' בהמות רוב למימר
 )מ.( דביצה בננשנה מ״ש עפ״י וי״ל יום באותו שבאה הברייתא

 לתחום הין ורועות שיוצאות בנמ׳ ושם .בעיר הלנות בייתות
 לצאת בהמות דסתס אורחי' אלמא התחום בתוך ולנות ובאות
 שיצאה בהמה סתמא דקתני והכא ערב לעת ולבוא ביום לרעות
 לערב. ולבוא בבוקר לצאת אורהייהו כי היינו ריקנית ובאה מלאה

 הפוסקים זה דבר השמיטו מ״מ שהתה שלא כנין כ׳ שהתוס׳ ואף
 בהכרח יהי' להדיא א' פוסק וכ׳ שדקדק מה כל ואטו האחרים
 הוא. דכך דמלתא אפשטא סמכו והם הפוסקים יתר גם שיכתבו
 הדברים להניח אין ע״כ התום׳ דברי להדיא הביא והב״ח

:הפוסקים יתר סתימו׳ בשביל והב״ח ותום' ברש״י המפורשים

כד סימן
 מכברת המעוברת הפרה ע״ד שאלתו בנידון
 המקה בעת לו ונתן מנכרי ישראל שלקח

 זאדאמיק בלשון אמר אם זוכר ואינו רו״ב א׳
 והבהמה .כפו תקע אם זוכר אינו גם .סתם או

 וקודם הפרעון תשלום עד הנכייי ביד מעוכבת
 כת״ר דברי בסוף מבואר גם זכר ילדה הפרעון
 ורצה להישראל הנכרי בא הלידה שאחר
 לבטל שניהם ונתרצו בחובו רו״ב הא׳ לחשוב

:המקח ונתקיים חזרו מסתמא ואח"ב המכירה

 בספרו הקדוש רבינו בדברי פלפולו כל תלה כת״ר הנה )א(
 שורש על לחקור החלה אנו צריכים ולענ״ד צ״צ

 ג׳ בזה לברר יש תחלה כי .רבינו לדברי .ג״כ נבוא ואח״כ הדי;
 קני; 'והוא ת״כ עשה שמא ב׳ מעות קנין מצד הוא הא׳ ענינים

 ותחלה . סיטומתא מתורה קנין נמי דהוי או״ג קני; ג' סיטומתא
 סי׳ צ״צ בספרו הקדוש מרן הנה .כסף קנין בענין לברר יש

 דעכו״ס הח״י כדעת תמ״א סי׳ בקו״א מרבינו הביא רל״ג

יו״ד ר״א
 דדינא ס׳ ואפי׳ במשיכה אלא א״ק מעכו״ס וישראל מישראל

 שמעות להחמיר חשש פ״ז סי' בתשו׳ דהרמ״א הביא שוב הוי לא
 נראה ולענ״ד עכ״ל מרבינו כן משמע ולא מדרבנן עכ״פ קונות
 בשארית שכ׳ מה לפי לצדד יש בצ״צ שם שהביא להמ״ב דאפי׳
 הכסף כל בעינן אי דרבוותא פליגתא איכא כסף דבקנין יהודא

 י״ל דלפי״ז אזוזי ונפיק עייל בלא סגי כסף מקצת אפי' או
 ואפי׳ במשיכה אלא א״ק שמא ס״ס איכא מעכו״ם בישראל

 דענין נ״ל שוב .בעינן הכסף כל דלננא בכסף דקונה את״ל
 שהלוקח היינו כסף דקנין כסף לקנין כלל ענין אינו זאדאטאק

 באו״ג משא״כ הדמים מקצת כעת לו שנותן רק בהחלט קולה
 המקח להחזיק ירצה שאס דעתו באו״ג שהקונה העולם דרך
 סתם הוא כן האו״ג ירצה לא ואס המעות מותר יביא
 ב״מ בגמ׳ המוזכר ערבון דין הוא ולענ״ד .הקונים דעת

 אי וחוס' רש״י מחלוקת שם והנה יעויי״ש יקון ערבוני )מ״ח:(
 כנגד אלא קנה לא דלרש״י מעותיו כנגד או כולו כנגד קנה

 ור״ד( ק״צ )סי' בב״י מבואר וכן הכל קנה ולתום׳ מעותיו
 בעכו״ס כסף קונה דלרש״י ידוע והנה . בזה וחוס' רש״י מחלוקת

 לרש״י קנה לא ממ״נ באו״ג והשתא משיכה. דווקא ולחוס'
 דל״ק ס״ל בערבון מ״מ בכסף קונה מעכו״ס דישראל דס״ל

 אלא קנה לא מעכו״ם דישראל ס״ל הא ולחוס' כסף מתורת
 .המעות לו נתן אופן באיזה זוכר דאינו כיון והשתא במשיכה

 כנגד דל״ק וכנ״ל או״ג בתורת לו נתן שמא ס״ס זה הרי א״כ
 הדמים מקצת בתורת לו נתן ואפי' לחוס׳ ובין לרש״י בין כולו
 .כסף ולא בעכו״ס קונה משיכה דדווקא כר״ח הל׳ שמא מ״מ
 דהל׳ משום או קנין כאן אין כסף דמתורת הדבר מבואר וא״כ

 מכמה ס״ס איכא דעכ״פ או בעכו״ס דווקא קונה דמשיכה
 מערבון אפי׳ גרע דאו״ג ה׳ אות לקמן ועיין .כנ״ל טעמים

:כלל קנין ואינו

בחשו׳ המבואר לפי הנה כפו תקע אס הב׳ העני; וע״ף )ב(
 דרבנן וס׳ דרבנן קנין סיטומתא הוי האחרונים ׳

 דאורייתא להיות מהני לא דרבנן דקנין הדבר יסוד והנה להקל
 התום׳ לדעת שם דמשמע )ס״ד:( בגיטין התום' מדברי הוא
 זוכה קטן אי אפי' מבואות בשיתופי אלא קטן זכיית מהני דלא

 ע״ז יש אמנם .לדאורייתא מהני לא מ״מ י מדרבנן לאחרים
 פריך דבב״מ אחר במקום התום' מדברי לכאורה גדולה סתירה

 זכיי׳ להיות והתם קרקע אגב ניהלי׳ ולקנינהו )כנ״ו.( בגמ׳
 מבואר והנה התם. מיירי מע״ש גבי דהא קאמר דאורייתא

 דקנין מוכח א״כ דרבנן הוי אגב דקנין )י״ב.( ב״ק התום׳ לדעת
 דברים. של בישובן נראה ולענ״ד לדאורייתא. מועיל דרבנן
 להפקיר חכמים בידי כח דיש כתב לגיטין במי' הרשב״א דהנה
 ודריש )ל״ז:( בגיטין דמייתי הנחלות דאלה מקרא לזה ולזכות מזה
 גנה לך לומר אלא אבות אצל ראשים עני; מה שם בגמ׳ מיני'
 מה כל מנחילי; ראשים אף שירצו מה כל לבניהם מנחילי; אבות
 ובבתרא פיו על נכסיו מחלק מנחילי; אבות מה ופירש״י שירצו

 דבריו לאהד ומיעט לאחד ריבה פיו על נכסיו המחלק )קכ״ו:(
 ס״ל ב״ב ור״י .כלום אמר לא ירושה ננשום אמר אס קיימים
 קיימים דבריו ליורשו שראוי מי על אמר דאס )ק״ל( במתני'

 וחוס' הרשב״ס ופירשו כריב״ב הלכה א״ש אר״י שם ובגמ׳
 דמתני׳ וכסתמא הבנות בין ובת הבנים בין בבן דוקא דהיינו

 דילפי׳ הא והנה קיימים דבריו ליורשו שראוי גני על אמר דאס
 ירושה בתורת שמנחילין מאבות ע״כ היינו מנהילין אבות גנה

 יכול האב שאין כמו לפי״ז כריב״ב והיינו מנהילין לשון כדמוכח
 למי לזכות יכולים חכמים דאין ה״נ ירושה בר שאינו לגני להוריש

 )ואע״ג כלל מדאורייתא זכיי׳ בר שאינו קטן כמו זכיי׳ בר שאינו
 לכ״ע התורה מן לעצמו דזוכה משמע שם בגיטין התום׳ דדעת

 אינו וא״כ גנדאורייתא זכיי׳ שום לו אין לאחרים לזכות לענין מ״מ
 מאחר זו בזכיי׳ לזכותו חכמים בידי כה ואין זה לענין זכיי׳ בי

 הנ״ל הסחירה מאוד א״ש והשתא כלל( זה לענין זכיי׳ בר שאינו
 בר שהוא בגדול עכ״פ דהוי אגב בקנין דהתס התום׳ בשיטת

 בתורה מפורש שאינו אחר קנין לו לתקן חכמים יכולים זכיי׳
 כ״א זוכה אינו דקטן בגיטין החס משא״כ אגב קנין והיינו

בשיתופי



צר יו״ד ר״א משנת שו״ת

 אלים דלא משוס בדאורייתא לא אבל דרבנן מבואות בשיתופי,
 בר דאינו משוס מדאורייתא מועיל להיות בקטן דרבנן זכייה
 עיינתי שוב .בס״ד נכו; וזה כנ״ל מאבות למילף וליכא זכיי׳

 לקנין קטן זכיית בין מחלק הוא שגס ז״ל הקדוש מרן בתשובת
 וכלל מדאורייתא עצס מצד קנין שוס להדבר דאין משוס דרבנן

 לענין מ״ש גס י״ל )ואולי שטרות מכירת כן גס זה בחילוק
 לדבר רק ילפינן מאבות ראשים למדים דאנו דכיון שטרות קנין
 משא״כ ולמעט להרבות להוריש שיכול ירושה תורת בו שיש

 ללמוד אין וה״נ להוריש יכול שאין ירושה תורת בו שאין בדבר
אבות(: מהנחלת זכיי' תורת בו שאין דבר

 בע״ה קצת דברים אריכות בזה לנו יש עדיין אמנם .(1)
 החוס׳דבב״מ בדברי סתירה יש לכאורה דהנה

 . לדאורייתא אך מהני דאודיתח משמע ולקנינהו ד״ה )מ״ו.(
 לא דאודיתא איפכא משמע כו׳( אגב ד״ה )ק״ד: ב״ק ובתום׳

 גבי הזהב דפ׳ וההיא שכ׳ דאורייתא במידי מועיל להיות קני
 דל״ל ומשני קרקע אגב ליה וליקני דפריך בגורן עומד היה

 לא ארעא ל״ל דאי ארעא דא״ל בעינן מדאורייתא התם ארעא
 מע״ש פירות בהם לפדות שיוכל מדאורייתא מעותיו קרויין הי׳
 לא דאורייתא איסור דלענין אלו התום׳ מדברי משמע א״כ כו׳

 .קצוה״ח בס׳ ג״כ כתבה אלו התוס׳ דברי וסתירת באודיתא נקנה
 הס תמוהין לכאורה בעצמן בב״ק התום׳ דברי באמת הנה אך

 דאורייתא אגב קנין היה קרקע לו היה מדבריהם דמשמע
 דקנין להדיא כתבו אגב( ד״ה )י״ב. בב״ק עצמם התום׳ והלא
 והנראה . היא בעלמא אסמכתא מצורות דעריס וקרא דרבנן אגב

 קמ״ד.( )ב״ב אמרי׳ דהנה כך הוא בע״ה דברים של בישובן לי
 ולכאורה מעמ״ש שם וחשיב טעמא בלא כהלכתא הוי דברים דג׳

 קנין בכל כן נימא טעמא בלא הלכתא הוי במעמ״ש דוקא אמאי
 דשאר משום מזה ונראה .מעמ״ש דוקא ואמאי חכמים שתקנו

 העיקר דאגב מצינו דהנה דאורייתא כעין הוי דרבנן הקניניס
 תקנו ועד״ז הבית את בהמוכר כמבואר ממילא הטפל נמכר

 היא שהקרקע קרקע אגב נקנה יהיה שמטלטלין אגב קנין ג״כ
 אמות ד׳ דתקנו מאי וכן הקרקע אגב במלין והמטלטלין העיקר
 אודיתא וקנין .לו קונה אדם של מצירו דרך על היינו קונות

 דמיא עדים כק׳ בע״ד דהודאת כיון דאורייתא כעין נמי הוי
 מן סמך בו שאין מעמ״ש משא״כ קני שהקנה לו כותב והוא

 שבאמירה לו דומה דאורייתא בקנין בנמצא ואינו כלל התורה
 ובזה . טעמא בלא כהלכתא והוי כן תקנו וחכמים יקנה לחוד

 תורה. קדושי הוי לא במעמ״ש המקדש דס״ל רי״ו דעת ליישב יש
 כמבואר מע״ש גבי ומועיל דרבנן נמי דהוי אגב קנין והלא

 התום׳ מ״ש ע״פ הרי״ו כטעם י״ל הנ״ל דלפי כנ״ל בב״מ
 איסורא דאיכא משמע הא וא״ת וז״ל אלמא( ד״ה )נ״ח. בקדושין

 רב והאמר בהו מקדש האיך וא״כ לישנא משמע דהכי דרבנן
 אסורין דאין קורדניתא בחיטי אפי׳ ולמעלה שעות משש המקדש

 שעות מיהו איכא דהתם יי״ל לקדושי׳ א״ח מדרבנן אלא
 דבריהם ביאור דרבנן איסורא אלא ליכא הכא אבל דאורייתא

 ומיקרו תורה של כעין הוי דאורייתא איסור בזמן דרבנן דחמץ
 ;כלל דאורייתא כעין הוי לא חושנב״ע אבל .בדאורייתא עיקרו

 דרבנן תקנתא ולכן .בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן איסור והוי
 תורה קדושי לאפקועי אלימא לא בדאורייתא עיקר לה שאין כזו

 דאורייתא כעין דהוי ולמעלה שעות משש קורדניתא חיטי משא״כ
 וא״ח תורה קדושי לבטל מלתא אלימא בדאורייתא ועיקרו

 אך מועיל להיות דרבנן הקניניס בענין י״ל נמי ומינה .לקדושין
 כנ״ל בדאורייתא עיקרו דאין דמעמ״ש בהא נמי תלי מדאורייתא

 דאם הרי״ו כתב שפיר ולכן התורה מן קנינו להיות מועיל אין
 עיקרו דהוי אגב קנין אבל תורה קדושי הוי לא במעמ״ש קידש

 במע״ש תורה איסור לאפקועי אפי׳ מילתא אלימא בדאורייתא
 דברי ליישב בע״ה בידינו עלה ועפי״ז קורדניתא בחיטי כנ״ל

 לא קרקע לו אין דאס שכתבו טעם בטוב בב״ק התום׳
 בחצירי אמות ד׳ לו והקניתי לו שיכתוב מע״ש גבי התס מהני

 דהוי אך במע״ש מהני אגב קנין אבל במע״ש מועיל להיות
 בחמץ מקדש גבי התס דהנה .קרקע לו יש אס דרבנן קנין

 דאורייתא חיסור בזמן דוקא ופסחים בקדושין התום׳ דעת מבואר
 דהוי משוס חוששין דרבנן וחמן דרבנן בשעות אבל לקדושין א״ח

 כלל בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן כאיסור והוי דרבנן תרתי
 קרקע לו אין אם הכא וא״כ תורה איסור לאפקועי מועיל ואין

 תרתי נמי דהוי בחצירו אמות ד׳ לו שהקנה אודיתא וכותב
 נמי הוי דאודיתא ועוד דרבנן עצמו אגב דקנין חדא דרבנן
 תרתי הוי דרבנן שהוא אגב קנין באודיתא כתב אס וא״כ דרבנן
 דרבנן בשעות דרבנן חמץ כמו לדאורייתא מועיל ואינו דרבנן

 לו יש אס אבל .בדאורייתא עיקר לו שאין דרבנן כמלתא דהוי
 מלתא דהוי שפיר מהני זה קרקע אגב באמת לו ומקנה קרקע
 נ״ל ועפי״ז לדאורייתא ומועיל בדאורייתא עיקר לו שיש דרבנן
 הא הנה הנ״ל דלפי _וב״מ דב״ק התום׳ סתירת ליישב בע״ה

 הוי דאודיתא דרבנן תרתי דהוי משוס למע״ש אודיתא מהני דלא
 שהקנה בהאודיתא יכתוב אס א״כ דרבנן הוי ק״א וגס דרבנן

 דרבנן חדא דהוי למע״ש אך מהני שפיר דאורייתא בקנין לו
 ליכא באמת במע״ש מיהו אך . בדאורייתא עיקר ליה דאית
 חליפין וקנין בידו שאינן ליכא דמשיכה אגב קנין כ״א אחר קנין

 ושפיר אגב קנין אלא ליכא וא״כ בחליפין נקנה מטבע דאי; ליתא
 למע״ש מועיל אינו אגב בקני; דאודיתא בב״ק התום׳ כתבו
 דאין מציעא בבבא המסקנא לפי זה כל מיהו דאורייתא דהוי

 דאין מהכא להוכיח דרוצה הס״ד לפי אבל בחליפיס נקנה מטבע
 שם התום' מקשו שפיר סודר דל״ל ודחי בחליפין נקנה מטבע
 קנין באודיתא שיכתוב והיינו באודיתא ליה יקנה דאכתי בב״מ
 )מ״ז.( בב״מ מקרא ליה דילפי׳ דאורייתא קנין דהוי חליפין

 וא״כ .בחליפין נקנה מטבע דאין דמוכח אלא חליפין זו תמורה
 דברי ומיושבים מאד נכונה הס״ד לפי בב״מ התום׳ קושיית
 נקנה מטבע דאין האמת לפי מיירי בב״ק דהתוס׳ בע״ה התום׳

 תירוצם כתבו ושפיר דגורן בההיא אגב קנין אלא וליכא בחליפין
 במשיכה לו שהקנו באודיתא יכתוב דאכתי לפקפק )ואין שם הנ״ל
 וכיון באודיתא שכתוב מה מהני לא גלוי דהשקר דהיכא די״ל

 שקר שיכתוב מה מהני, לא המקנה של בביתו הס דהמעות
:גלוי( שהשקר כיון בהאודיתא

 לו ואין חכמים שתקנו דקנין הנ״ל מכל העולה הנה )ל(
 בדאוריי׳ מהני לא מעמ״ש כגון בדאורייתא עיקר

 מנהג כ״א דרבנן תקנתא אפי׳ הוי דלא סיטומתא מכש״כ וא״כ
 וא״כ מדאורייתא. לקנות מהני דלא בתורה עיקר לה ואין התגרים

 ס׳ דהוי והכא מדאורייתא בבכורה חייב להיות א״מ האנדשלאק
 שי״ד( )סי' ח״ם בחשו׳ ראיתי אמנם .ולהקל דרבנן ספק הו״ל

 בתשו׳ ממ״ש ראיה והביא דאורייתא קנין הוי דסיטומתא שדעתו
 שקבעה דבדיניהס דבכורות דסוגיא רכ״ה( )סי׳ להרמב״ן המיוחסות

 היכא אבג במשיכה נהיגי דלא באתרא מיירי סוגיא אותה תורה להם
 לקנינין דמי ולא סיטומתא מטעם מבכורה פוטר במשיכה דנהגי
 בתקנת אנוסים אלא מרצונם בכך הסוחרים מחלו לא התם דרבנן

 תמוה הדבר הקלושה ולענ״ד .יותר בביאור קצת עיי״ש חכמים
 חכמים בתקנת אנוסים היו הקניניס שנתקנו בעת דתחלה דנהי
 יגרעו למה חכמים שתקנו בקנינים הכל נהגו שכבר עכשיו מ״מ

 שלמה תורה תהא לא וכי העולם שנהגו מקניניס דרבנן קניניס
 מחשובות הח״ס ומ״ש התגרים של בטילה כשיחה חכמינו של

 בתשו׳ המעיין כי קדשו דברי על מאד אני תמה המיוחסות
 לסברא ואפילו וז״ל הנ״ל בתשו' שכ׳ מזה ההיפוך נראה הנ״ל

 לגוי מעות שנתן ישראל שם שאמר ואותה כו׳ דגוי הראשונה
 דינא דבתר דמשוס קנה משך שלא אע״פ בדיניהן בבהמתן

 ידוע מנהג שאין במקום התם דלמא להו שדינן דאורייתא
 נראה ואין ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר אדינייהו לאוקמוה

 מהם הקונה דישראל ר״ל קאמר ואפ״ה במשיכה לקנות שנהגו
 ליה קנה דמדאורייתא כיון בבכורה חייב משך ולא בכסך בהמה
 דאמר יוחנן ולר׳ כו׳ בבכורה וחייבת ברשותיה ליה קמה ישראל

 בבהמה לגוי מעות שנותן ישראל במשיכה ולגוי בכסך לעמיתך
 זוזי משקיל וגוי בכסך לקנות נהגו ואפי׳ משך לא דהא פטורה
 בבכורה להתחייב קאי לא דישראל ברשותיה מ״מ ליה מסתלק

 הגוי לחייב ודאי אבל דאורייתא כדינא דמשך עד דאורייתא שהיא
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 בבי ליה ממייבינן חיוביה ממט שקנה זו בהמה לישראל לו לתת
 ברור נראה מ״מ קצת מגומגם הלשון ני עס הנה עכ״ל דינא

 מנהג היה שלא מיירי דבכורות דסוגיא לפרש רצה דתהלה
 מהני דלא מסיק ואמ״כ דאורייתא קנק זולת אדיר בקני; לקטש
 בעינן דאורייתא ענק שהוא מאחר תורה של קנק זולת בבטר

 מונח הרי וא״כ בזה סיטומתא מהני ולא תורה של קנק לזה
 על קצת תמה אני שעדיק אלא המ״ס דעת היפוך מדבריו

 לגמרי מבטרה דפטורה מלשוט דמשמע המיוחמת התשובות
 נחייביני' מ״מ והלא תורה של קנק ובעינן דאורייתא דבנירה משוה

 לימר הברא שיש ונ״ל .קנק הוי ענ״פ דמדרבנן מדרבנן בבכורה
 אינו שמדאורייתא אף בנור יהיה שמדרבנן לומר שייך לא דבבנור

 מהרה ס״ח.( מנחות מ״א. )הונה בש״ם פעמיה נמה דמציט בטר
 יבנה א״נ בבכור זה נחזיק אה וה״נ נו׳ ויאמרו המקדש בית יבנה

 מעייל ונמצא תה בטר נמשפט זה בטר להקריב ויביאו ביהמ״ק
 להחמיר אין בניר אינו דבאמת מניין י״ל לזאת אשר לעזרה חולין

 מפורש מצאתי לא ני צ״ע )ועדיין מדרבנן בכור שהוא ולומר בו
 י״ל האנדשלאק עשה שמא החששח ובנידק מקוה( בשיה נזה
בחזקת שהבהמה לקולא חזקה אינא דהא הנ״ל נל בלאו גה

:דאורייתא בספק אפי׳ להקל ומכרעת עומדת הגוי

 יקנה שהאו״ג והוא הג׳ ההששא אל נבוא מעתה )ה(
 נבר הנה כת״ר שכ׳ נמו סיטימתא בתורת

 מהני לא סיעומת׳ שקני; לרמב״ן המיוחמת מתשו' בע״ה לדעת הראני
 הנהיג או״ג שענין נתבט נבר גה .מדרבנן בבנורה לחייט אפי׳

 יאבד יתחרט באה ותנאי בגמ׳ הנזכר ערטן ע״ד הוא אצליט
ה'( הי׳ חו״מ )ח׳ הייה מיה בתשו׳ בע״ה מצאתי שוב האו״ג
אדרוף מתה נותן היה אה התשובה באמצע שה וז״ל כדברי
בזמנינו הנהוג הסוחרים נלשין אדרוף( איין דיר ניב )איך ואמר
וא״כ כו׳ דמוכח נאומדנא הללו בעתים דהוי ענ״ד לפי לי יראה

 נוינתה ואין אדחף ליתן הממחה כל נהגי שעתה הידוע לפי
 בש״ס המבואר כו׳ כערבוט הוי לא א״נ נלל באדרוף נקטת

 רצה דלא דמינה אומדנא דהא בהג״ה י׳ העיף ק״צ סי׳ ובשו״ע
 יחזור אה במתנה לו מחול החדרוף שיהיה רק באדרוף לקנות נלל

 בפירוש ואמרו עיירות ומשאר מפה סוחרים נמה שאלתי ונבר
 ואק המוכר אצל במהילה או במתנה יחזור אה ההדרוף שיהיה
 ג״כ נתב ז״ל שהוא הרי ענ״ל האדרוף שיקנה נלל דעתה

 דגרע שכ׳ רק הנזכר תנאי על הוא בזמניט שהאו״ג כסברת׳
 מו״מ בשו״ע המבואר דהדין ¥5 וא״כ . כלל קנק דאיט מערבו;

 היינו סיעומתא דהוי להמונר פרוטה נותן דהלוקח ר״א סי׳
 אינו שוב למונר פרוטה נותן שחס התגרים שנהגו קני; בתורת

 היותר לנל אזי הלוקה חוזר שאה אצליט כנהוג ולא ט לחזור יטל
 הברא נ״ל עוד הנ״ל בתשו׳ נמ״ש נלל קנק איט שזה האו״ג נאבד
 ביניהה וגמרו הישראל לבית העכו״ס בא שאמ״כ נתב דנת״ר אחת

 אפילו לדעתי וא״כ המעות מותר הבאת קודה המקח שיביטל
 קנק דודאי מעולה הקני; חל לא כאן מ״מ קנין הוי דאו״ג נאמר
 הביא שלא ונ״ז המעות מיתר יביא מם תנאי על הוא האו״ג
 נתבטל המעות הבאת שקודה וניו; הקטן עמר לא המעות מותר
 המקח וקיימו חזרו שאח״נ ומה עדיי; מל לא מעולה א״כ הקני;
 ותוך מעמד באותו לא אה לדעת צריך )אך הדשה כקניי׳ היינו

 :בזה( לדון יש ואז כ״ד תוך דהוי המקח ונתקייה חזרו הדבריה

 ז״ל רביט הנה בזה אדמו״ר תשובת בענק נדבר מעתה וו(
 דהוי מטעה בזה להקל ג״כ צדד תשו׳ בתמלת

 דקנק בגיטין לש״י דלשיטת אח״כ דכתב אלא דרבנן קנין רק
 דהתום' וגה התורה מן בכור זה הוי לדאוחיתא מועיל דרבנן
 הנין בשאר אבל מדאורייתא מהני דלא קט; בזכיית דחלוקיה אפשר
 נזה אין קטן דזניית והטעה מדאורייתא דמועיל מודים דרבנן

 לזה שיש דרבנן בקטן משא״כ מדאורייתא עצה מצד קנין שוס
 וכבר .דרבנן הוא זה דקנק רק מדאורייתא קנק שוה הדבר

 נ״ל וכעת בטעמא מילתא דבריט בראש רביט דברי ההברט
 ותוס׳ שרש״י באופן למעלה המבואר ע״ס ונ״כ אחר בענק לפרש

 דבר בין לחלק אלו בעטטה שיש הסברט דנבר אזלי לשיטתייהו

 י״ל ולפי״ז התורה מן עיקרו שחק לדבר התורה מן שעיקרו
 א״כ כלל התורה מן קנק שוס לו שאק דקטן רביט של בחילוקו
 כלל בדאורייתא עיקר לו שאין דבר היא זכייה לו שתקט חכמים
 י״ל מדאורייתא וזכיי׳ קנק בר שהוא בגדול דרבנן קנק משא״כ

 דעתס )ו׳:( בפסחים התום׳ והנה .בדאורייתא עיקרו דהוי
 דרבנן תרתי דהוי כיו! לקדושין מוששין דרבנן ושעות דרבנן דחמן

 וכן תורה קדושי לאפקועי מועיל ולא בדאורייתא עיקרו כאין הוי
 התום׳ דעת בדאורייתא עיקרו שאין )נ״ח( בקדושין הושנב״ע

 דרבנן תרתי דאפי׳ רש״י דעת אבל .לקדושין חיישי׳ דמה״ט
 בשעות דרבנן חתן דהוי קורדניתא חיטי ואפי׳ לקדושין א״ח נמי

 א״ח בדאורייתא עיקרו שאין דבר בשאר וה״נ א״ח נמי דרבנן
 בזכיית כן גס פליגי ולכן כ״ח. סי׳ בב״ש מבואר וכן לקדושין

 איסור לאפקועי מהני לא להתוס׳ בדאורייתא עיקרו דאין קט;
 דאין אף סיטומתא קטן לפי״ז וא״כ .מהני ולרש״י דאורייתא

 סיטומתא וא״כ לדאורייתא מהט שפיר מ״מ בדאורייתא עיקרו
 : וסברא בטעם מאד נכוטה רבינו ודברי קני שפיר בבכור

 ראי׳ הביא כ״ח בסי׳ מילואים אבני בס' מצאתי הנה אך )!(
 שכתב מדאורייתא מהני לא דרבנן דקנק ב״מ מרש״י 1

 מדאורייתא מעות אבל וז״ל באבל קאי ד״ה )מ״ח.( הזהב בפ׳
 לר׳ האשה את בו קידש אס כגון איסורא לענק ונפ״מ קט לא

 לא ולר״ל הוא ודידיה קנייה דמדאורייתא כיון קדושין הוי יוחנן
 אזליק תורה דבקדושי מבואר מזה כו׳ בטור וכ״כ .קדושין הוי

 דתרומות פ״ט מהרמב״ם שס עוד הביא וכן .תירה קנין בתר
 אהדדי סותרים לכאורה רש״י דברי נמצאו הנה ולפי״ז יעייי״ש
 מהט לא דרבנן קטן אבל תירה קנק בתר דאזלי׳ משמע דבב״מ

 )ס״ד( ובגיטין מילואים. אבני בעל שדקדק וכמו לדאורייתא
 רבינו שהביא וכמו לרש״י לדאורייתא מהט דרבנן דקנין משמע
 ב״ד הפקר רבא אמר בגיטין דהנה כך נ״ל זו סתירה וליישב
 אשר וכל שנאמר הפקר ב״ד שהפקר מני; יצחק דא״ר הפקר

 כו׳ הנחלות אלה מהכא אמר ר״א כו׳ השרים בעצת יבוא לא
 לנו צריכים אלו ילפותות דהנה צריכי דתרווייהו לענ״ד ונראה
 לחבירו ולזכותו מזה מנווט להפקיע חכמים בידי כ דיש ללמוד

ילפינן קמא מקרא וא״כ . וכדומה בשביעית התם כמו
 דאלה ומקרא מזה ממק להפקיע חכמים בידי כח דיש

 שיש מה ועכ״פ לזה לזכותו בידם כח דיש ילפינן הנחלות
 בידס כח דיש משוס הייט אדם של ממונו להפקיע בידם כח

 הוציא שלא זמן כל דמיהו י״ל ולפי״ז .מידו ולהוציאו להפקירו
 בידו שהוא כיון כשלו מדאורייתא נידון הוא הרי מידו הממק
 אומר אני מעכשיו .מידו שיוציאו עד לע״ע הפקר אינו עדיק

 במשיכה. אלא יוחנן לר׳ קנין אינו דמדרבנן מעות קנק גבי בע״ה
 מפקיעים שחכמים ללוקח המעות להחזיר המוכר ומחוייב

 זמן כל מיהו המוכר של מדאורייתא שהם אלו מעות ומפקידם
 קידש ואס ממש כשלו מדאורייתא הס הרי החזירם לא שעדיין

 בנו ע״י במזכה בגיטין התם משא״כ מדאורייתא מקודשת בהס
 לפלוני ג״כ זכו והס ולבתו לבט ומסר מידו שהוציא כיון ובתו
 הפקיעו דרבנן מדאורייתא אף מהני שפיר מרשותם יצאו והרי

 נכון הוא כי זה חילוק והבן המקבל ליד וזכוהו מרשותו המעות
 מהעכו״ס הפרה שקנה בנ״ד לפי״ז מעתה .וסברא בטעם בע״ה
 מדאורייתא עדיין היא הרי הנכרי ברשות עדיין והיא דרבנן בקנין
 לישראל הפרה לתת הגוי את מחייבים אנחנו כי ואמת שלו.
 היא הרי ברשותו עדיין שהיא כיון דאורייתא בכור לענין מ״מ
 המיוחסות בתשו׳ המבוארים הדברים ממש והס .שלו ממון

 לצדד לרש״י גס נכון טעם בע״ה מצאנו הרי .למעלה שהובא
 למעלה שהובא וכמו כרש״י והרמב״ם הטור דעת וכן בנ״ד להקל
 מ״מ רל״ד בסי׳ בזה ד״א שלרבינו ואף .מלואיס אבני בעל בשס

 מלואים אבני בעל סברת גס לצדד אפשר ולכן .לזה הכרח אין
רש״י: דברי סתירת ליישב .וכמ״ש

 לא התום׳ לדעת האנדשלאק דקטן מהמקונן העולה )מ
 התגרים שנהגו פרוטה וכן בדאורייתא מהט

 מבכורה. פטורה נמי מדרבנן אפי׳ לרמב״ן המיוחסות תשו' ולדעת
 זמן כל מ״מ מדאורייתא אף מהט התגרים דקטן רש׳י ולדעת



צה יו״ד ר״א משנת שו״ת

 כדמוכח מדאורייתא שלו הוי אכתי המוכר מיד המקח יצא שלא
 האנדשלאק ובקנין . מלואיס אבני בס' וכמ"ש הזהב פ׳ מרש״י

 האנדשלאק היה אי ם׳ הוי בנ״ד מ״מ בדאורייתא מועיל
 חיים מיס בס׳ מבואר האז״ג ולענין .אחזקתה לאוקמא איכא
 .קנין לשוס ולא קנם לשוס אלא ניתן שלא כלל קנין הוי דלא
 וכאן המעות מותר יביא אס תנאי על הוי דהאו״ג מכיון וגס

 נתקיימה לא הרי המעות הבאת קודם מהמקח חזרו
:כלל המכירה

 דהעכו״ס דכיון משוס להתיר רבינו שצידד מה ןיט״ך )^(
באכנצע עכו״ס יד הו״ל המעות בעד לעכבו יכול ׳

 להס שאין דקים במילוקיס לחלק יצא וכת״ר .ברזל מצאן וכש״כ
 רבינו והרי כאלה בדחוקים לכנוס לנו למה אני ותמה .יסוד

 למוהר״ס בתשו׳ נמצא כן כי גס ומה זה היתר על סמך בעצמו
 משום רבינו שבתשו׳ הב׳ היתר צד וגס .בפ״ת הובא זיסקינד

 התנו אם לי ומה בנ״ד גס הוא ברור העכו״ס על דהאחריות
 מחויב המעות יתר שכשמביא האו״ג דבר ענין זה הלא לא או

 לו מתן אינו הבהמה לו נותן אינו ואס הבהמה לו למסור המוכר
 נמי דכן הוא דמוכח ואומדנא האו״ג נותן דהכי ואדעתא המעות

 ולרווחא .רוכ״ס הא׳ לו נתן זו דעת ועל זו פרה במכירת נהגו
 מי ראיתי לא אשר חדשה סברא בע״ה עוד אומר דמלתא
 לי נודע אשר לפי והמוכרים הקונים דרך כי והוא בזה שקדמני

 במשך המעות יתר לשלם או״ג שכשנותניס וחקירה דרישה ע״פ
 היא הרי הנכרי אצל היא שהבהמה זמן כל אזי מה זמן איזה

 מנוכר יכול באו״ג סוס א' יקנה אס למשל למלאכה לו משועבדת
 יוכל אס בפרה וכן המעות מותר שיקבל עד בו להשתעבד

 )צ.( בב״ק והנה .תתקלקל שלא באופן מלאכה איזה בה לעשות
 ל׳ שישמשנו ע״מ עמו ופסק לאחר עבדו המוכר ברייתא מייתי

 שאינו לפי זה יומיס או יוס בדין אינם שניהם אומר ר״א כו׳ יום
 מי דת״ר להא תנא מאן וקאמר כספו שאינו לפי וזה תחתיו
 יוצאים אינם שותפין שני של עבד וכן ב״ח וחציו עבד שחציו

 משמי' אמרי׳ הכי אשי לרב מרדכי ר׳ % שא״ח אברים בראשי
 שותפין שני של עבד מדמה דגמ׳ הרי כו׳ היא ר״א דרבא
 עבדו דמוכר מבואר א״כ יום שלשיס ש־שמשנו ע״מ עבדו למכר
 הוי בנ״ד הכי וא״כ שותפות נמי הוי יום שלשים שישמשנו ע״מ
 הפרה דה״נ יום שלשים שישמשנו ע״מ עבדו מוכר כמו ממש

 וא״כ המעות מותר שיביא עד בה להשתמש אצלו מעוכבת
 עכ״פ מבכורה ופטורה בה שותפות להעכו״ם יש זה מטעם

:בנ״ד להקל דאפשר נ״ל טעמי הלין מכל

כה תשובה
 ע״ד זעירא פתחא נכתוב ותחלה חדש בדיני

: וחדוד פלפול

א ענף
 )פ״ג:( מנחות במתני׳ הנה .הרמב״ם דעת לבאר ונתחיל

 ומחוץ הארץ מן באין והיחיד הציבור קרבנות כל
 מארץ גרסי׳ בגמ׳ ושם הלחם ושתי העומר מן חוץ כו׳ לארץ

 יהודא בר׳ יוסי ר׳ דתנא תנא כהאי דלא כמאן לא מחו״ל אין
 הארץ אל תבואו כי מקיים אני ומה מחו״ל בא עומר אומר

 בחו׳יל חדש וקסבר לארץ שנכנסו קודם בעומר נתחייבו שלא
 יושבים שאתם מקום כל ממושבותיכם דכתיב הוא דאורייתא

 אקרובי הוא דאורייתא וכיון הוא ביאה זמן תבואו וכי משמע
 תומ״ס בהל' הנ״ל מתני׳ כסתס הרמב״ס ופסק מקרבינן נמי

 הוא למ״ש סותרים דבריו דלכאורה מאד וקשה .ה׳( הל׳ )פ״ז
 בחו״ל בין בארץ בין אסור דחדש מא״ס( מהל׳ )פ״י עצמו

 דאורייתא דכיון יהודא בר' כר״י לפסוק הו״ל וא״כ .מדאורייתא

 סמך מא״ם בהל' שהרמב״ס האומנם מקרבינן נמי אקרובי הוא
 המשניות דשני משמע מ״מ )ל״ז.( דקדושין המשנה על עצמו

 הרגיש לח״מ שהרב וראיתי .כשניהם להלכה תפס ואיך חלוקות
 הקרא על עצמו סמך דהרמב״ם ותירץ תומ״ם( )בהל' בזה
 שדא הפנ״י אמנם הארץ מן דוקא דבעינן הארץ אל תבואו דכי
 לזמן תבואו כי דבעינן דמשמע הנ״ל דמנחות מסוגי׳ נרגא בי׳

 דר״י טעמא לתלות ה״ל דלא ועוד .אחרת לדרשא ולא ביאה
 בהא מודה נמי מתני׳ דהא .אסור בח״ל חדש דקסבר משום בר״י

 מיהו .להרמב״ס הארץ מן אלא בא העומר דאין ס״ל ואעפי״כ
 דאורייתא בחו״ל חדש דס״ל מוכרח אינו דממתני׳ לדחוק יש בזה
 : דאורייתא בחו״ל חדש דס״ל לפרש צריך ע״כ בר״י לר״י אבל

 להקדים נ״ל בס״ד נכון באופי ה״מב״ס דברי ולבאר )א(
 בעזרה שנשחטו בחולין הרמב״ם דעת לבאר

 ננהל׳ )פ״ב הרמב״ס ז״ל והנה .דרבנן או דאורייתא אסור אס
 שוחטין שאין העזרה מן חוץ לשחוט מותר מקום בכל שחיטה(
 בעזרה לשוחטן אסור החולין אבל בלבד מזבח קדשי אלא בעזרה

 ירחק כי תאוה בבשר אומר הוא וכן .ועוף חי׳ בין בהמה בין
 הא בשעריך ואכלת כו׳ וצאנך מבקרך וזבחת .כו׳ המקום ממך

 .ה' בהר אשר למקום חוץ אלא תאוה בשר שוחטין שאין להגדת
 ואסור טהור הבשר אותו בעזרה השוחט אבל כתב ב׳ בהל׳ ושם

 החולין כל אלא בלבד וחי׳ בהמה ולא ג׳ בהל׳ ושם כו׳ בהניי'
 ודברים כו' פירות או שחוטה בשר אפי׳ לעזרה להכניסן אסור

 האוכל או בעזרה חולין השוחט וכל .הס קבלה דברי כולן אלו
 ."כ ע מרדות מכות אותו מכין בעזרה שנשחטו חולין מבשר כזית
 שנשחטו דחולין דס״ל משמע חי׳ בין בהמה בי; א' בהל׳ מדכ׳ הנה

 ר״ש דסבר למימרא )נ״ח.( בקדושין וכדאהנרי' דאורייתא בעזרה
 ישרפו בעזרה שנשחטו חולין רש״א ורמינהו דאורייתא לאו שנב״ע חולין

 ליכא ל״ד שנב״ע חולין דאי משום ומשמע בעזרה שנשחטה חי' וכן
 וכן .בל״מ בזה והרגיש ותום׳ רש״י ועיי״ש בהמה אטו חי׳ למגזר
 כיסוי גבי נמי משמע וכן כו׳ ירחק דכי קרא מדהביא ג״כ משמע

 לא דרבנן הוי ואי מלכסות דפטור הרמב״ס דפסק )פי״ד( הדם
 ממ״ש אכן .התום' כמ״ש התורה מן שהוא הכיסוי פוטר הוי

 מדבריהם בהניי׳ אסור דחשנב״ע מא״ס( מהל׳ )בפט״ז הרמב״ס
 כאן כתב ננני וכן מדרבנן רק דהוי מבואר שחיטה בהל׳ כמ״ש

 הרמב״ס דפסק ממאי מוכח נמי וכן .קבלה מדברי אלו דברים
 תתננו בשעריך אשר דלגר דקרא יהודא כר׳ ע״א( מהל׳ )בפ״י

 איסורין בשאר לא״ה אותו בעינן ולדידי׳ ככתבן. לדברים אתי כו'
 חולין דס״ל שם אמרי' מ״ד ולהאי )כ״ב.( בפסחים כמבואר
 קשים לכאורה הרמב״ם דברי וא״כ . דאורייתא לאו שנב״ע
: קצת באריכות ע״ש ל״מ בעל הרב זה בכל והרגיש .להולמן

 חולין ואידך דקאמר בהא דפסחים בגמ' שם הנה אך )□
 דאורייתא לאו היינו פירש״י דאורייתא לאו שנב״ע

 דנזיר מסוגיא כו׳( חולין ד״ה )שם בתום' והקשו .בהנאה לאסור
 ומשני לעזרה חולין קמייתי והא במצות לחנכו כדי למ״ד דפריך
 האיך אכתי תקשי באכילה אסור ואי ל״ד שנב״ע חולין קסבר
 נ״ל התוס׳ קושיית וליישב .שנאכל התם דמשמע נאכל הקרבן
 צו פ׳ דבת״כ לרשב״א וקשה וז״ל שם עוד הקשו ז״ל הס דהנה

 כו׳ חטאת יכול היא קודש כי יאכל לא יהודה ר׳ דרש נותר גבי
 בשריפה שאין למעוטי מדאיצטריך הוא ת״ל ישרפו שנב״ע וחולין
 לשונם מסידור והנה עכ״ד. מדאורייתא בהנאה דאסירי מכלל

 רש״י דלפי' נ״ל פירש״י שסתרו אחר הרשב״א קושיית שהביאו
 הוי הוא דכתיב לאו דאי משוס הרשב״א קושיית ליישב אפשר הי׳

 לתא משום קודש ומיקרי בקודש נכללו נמי שנב״ע דמולין אמינא
 באכילה אסירי זה ומשוס בקודש שנשחטו בהם שמעורב דמקדש

 )כ״ד:( לקמן אליעזר ר׳ וכדדריש קודש כי יאכל מ' קרינן והוי
 מהאי אכילתו על ל״ת ליח; הכתוב בא פסול שבקודש כל מיני'
 איסור נמי מיני׳ שמעינן הוי וממילא קודש כי יאכל דלא קרא

 הוי וגס במשמע. הנאה איסור לכ״ע בצירי יאכל דלא הנאה
 יאכל לא הנותר את ושרפת דקרא מרישא בשריפה שהס שמעי'

 .בהני איירי לא דקרא הוא מדכתיב יהודא ר' דריש לזה כו'
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 והשתא .כהני הנאה איסור שוב ג״כ שמעינן לא ממילא וא״כ

 אבל דמשמע בהנאה דאורייתא לאו חושנב״ע רש״י דמ״ש י״ל
 בהא בת״כ מונה דנן ומשוס יהודא לר׳ רק היינו אסור באנילה
 בנזיר דמשנינן והא כנ״ל נו׳ יאנל דלא קרא יהודא ר׳ דדריש
 י״ל דרבנן הוי לגמרי דמשמע דאורייתא לאו שנב״ע חולין קסבר

 .מדאורייתא שרי נמי באנילה דאפי׳ וס״ל עפי מקיל תנא דההוא
 בחולין עקיבא ור׳ ישמעאל דר' פלוגתא שהוא נ״ל הדבר וביסוד

 סבר ישמעאל דר׳ המקום ממך ירחק דני בקרא דפליגי )י״ז(
 להתיר אתי דקרא סבר ור״ע תאוה בשר להם להתיר קרא דאתי
 . נלל להם הותר לא נחירה בשר סבר ור״י נחירה בשר להס

 .שנב״ע חולין לאסור אתי וזבחת דמיותר ישמעאל דלר' ,ופירש״
 )נ״ז:( בקדושין אך .דוזבחת מיתורא דרשות שאר שם דנ׳ אלא

 למ״ד הוא מושנב״ע לאסור ירחק מני דדרשי׳ דהא ברש״י מבואר
 לאסור אתי דוזבחת לר״ע וא״ב . תאוה בשר להיתר אתי דקרא

 חולין לדידי' וע״כ .חושנב״ע ממנו לדריש אי; א״ב נחירה בשר
 חושנב״עלאו בנזיר מ״ד אתי וא״נ לגמרי. דאורייתא לאו שנב״ע

 בנזיר דגרסי משוס י״ל אולי דמקשו והתום׳ .נר״ע דאורייתא
 ק׳ נאן שאמר מה עס אמד לשון שהוא כיון א״כ .שנב״ע חולין
 לפי אבל .בהנאה רק והנא קאמר באנילה אך דהתה לפרש להו

:כנ״ל א"ש ל״ד בעזרה שס גרסתינו

 )י״ב.( בביצה התום' קושיית בע״ה ליישב יש ועפי״ז )ג(
 אבדימי בר דר״י קמי' תנא תני התם דאמרי׳

 ב״ש מני לך דאמר לי׳ אמר לוקה ביו״ט נדבה עולת השומע
 כר״ע מוקי לא ממאי בתום' והקשו נו' מתוך אמרי׳ הא ב״ה דאי

 לא ש״מ תלת מדר״ע ש״מ רבא אמר )ה:( פסחיס מתוך נמי דל״ל
 נב״ה אפי' דהא עוד שם הקשו התיס׳ והנה .נו' מתוך אמרי'

 קושייתם ליישב ונראה י״ע( )שם ביו״ע קרבי; אין נו״ד למ״ד א״ש
 שמיעה לאחר ואפי׳ קי״ט:( )ב״ב בהקדש שאלה יש ס״ל דב״ה
 הו״ל הא ביו״ע נדבה עולת השומע לדידהו ילקה אמאי וא״כ

 מ״מ שנב״ע חולין שיהי׳ ואך .נדרו על ישאל דלמא ס' התראת
 לאו שנב״ע חולי; דס״ל ולר״ע .ילקה ואמאי מתיך א״ל ב״ה הא

 בשומע לדידי' לקי לא מ״מ מתוך ל״ל אי אפי׳ ננ״ל דאורייתא
 חושנב״ע ויהי׳ נדרו על ישאל שמא ה״ם דהו״ל נדבה עולה

דל״ל נב״ש דאתי' לומר מונרמ וא״נ .מותרים דמדאורייתא
 . בהקדש שאלה דיש נב״ה בהא ס״ל אי אפי׳ וא״ש מתוך

 לדהות יש ואפקעינהו( ד״ה )ל״ג. גיעין התום׳ שלדברי האומנם
 .נדרו על ישאל דלא ואמרי' אחזקתי' מוקמי׳ דלעולם זה תירו!
 ורמב״ס דלהרי״ך הראשונים מנל מוסנמת אינה סברתם מ״מ

 לדידהו הסוגי' )ופי' בולב״ע סבר דר״ל )ע״ו:( במנות דגרסי
 נן לומר א״א צ״א( או״מ תנינא בנוב״י הובא הראשונים כמ״ש

 בגיעין שם המפרשים לדעת וגס בזה היעב מעיין לנל ננראה
 שם במעין התום' קישית על בש״מ )ג׳.( ובנתובות הרשב״א בחי׳

 אחזקתה מוקמינן דלעולס זו סברא דל״ל משמע אחרים תירוצים
 ר״י דקושיית דביצה הסוגי׳ בפי׳ לדידהו י״ל ושפיר .ה״ם לעני;

 יקשה דאנתי אך .נדרו על ישאל שמא מה״ם היא אבדימי בר
 אמאי מנזיר בגיעין שם התום' קושיית המפרשים אותן לשיטת

 בי׳ דמונח נזיר דשאני וי״ל ישאל שמא ה״ם הוי והא לוקה
 לעטר להזיר נזיר נדר לנדור )ג'.( נדרים דדרשי׳ מקרא מלקות

 להני ההיקש דעיקר ש״מ )ועיי״ש לאוין שני ישתה ובל יחל בבל
 התוס׳ ונמ״ש לאוין שני לן למה דאל״נ דלוקה ע״כ וא״נ אתי(
 הוא הנ' דגזרת י״ל וא״כ נו'( לאוין בב' לעבור ד״ה )ס״א. ב״מ

 זו סברא ונעין ה״ס נ״א בו מצינו דלא אך ללקות בנזיר
 : בנוב״י מצאתי

 דר״ע לנו לח ועפי״ז )ד(
ומיהו שנב״ע.

 בחולין דאורייתא איסור נלל ל״ל
שלא משמע לא הרמב״ס מדברי

 קרא הביא שהרי .ר״ע לדברי שנב״ע בחולין נלל איסור יהי׳
 דקרא כר״ע בהא דס״ל אע״ג .בעזרה שנשמעו לחולין ירחק דני
 אך י״ז( הל' שמיעה מהל׳ )פ״ד נמ״ש נהירה בשר לאסור אתי
 חולין דשחיעת מודים נ״ע דבזה הרמב״ס לדעת בס״ד נ״ל מ״מ

 ירחק כי דנתיב משוס לר״ע ואפי׳ תורה דבר אסור בעזרה

 לענין אך זובח אתה מקוס בריחוק מיני׳ דדרשי' וזבחת אצל
 דלר״י ור״ע ר״י במחלוקת תלוי זה מושנב״ע באכינה לאסור

 הנשמע דוקא משמע צואנלת מדאסמני׳ א״נ לגמרי מיותר דוזבחת
 וזבחת סמיכות דבעינן לר״ע אבל אוכל אתה מקוס בריחוק
 אנילה איסור מזה לדרוש אי; שוב א״כ נחירה בשר לאסור לואכלת
 דרשי׳ וזבחת ירחק כי מדכתיב עכ״פ אך מקום בקרוב בזביחה
 בס״ד הרמב״ס דברי יתיישבו ולפי״ז מקום בקרוב זביחה לאסור

 שמיעת איסור רק כתב א' הל' שמיעה מהל׳ דבפ״ב מכונס על
 ר״ע אפי׳ דבזה ירחק דכי קרא הביא שפיר וע״ז בעזרה חולין
 ע״ז בפ׳ מדבריהם שאסור כתב הנאה באיסור אבל .כנ״ל מודה
 אתי ואכלת וזבחת כו' ירחק דני נר״ע דס״ל משום מא״ם מהל׳

 חושנב״ע באנילה לאסור מקרא הונחה ואי; .נחירה בשר לאסור
 ואותו .ננתבן לדברים אתי דנבלה דקרא יהודא נר׳ ס״ל וגם

 .ביחד והניי׳ אנילה גס נלל ולנן איסורי; בשאר הנאה לאיסור
 ניון ג״נ י״ל ומניסוי .מדבריהם אלא אינו הנאה דאיסור וכ׳

 הוא דאנילה אך א״נ מדאורייתא אסור בעזרה חולין דשמיעת
 באנילה דאסור וניון מיקרי בדאורייתא עיקר לו יש מ״מ מדרבנן

 אלא מדאורייתא אינו אנילה דאיסור ואע״ג ראוי׳ שמיעה הוי לא
 ביון מ״מ דאורייתא מניסוי לפוטרו יועיל איך וא״נ מדרבנן
 המקדש נמו לדאורייתא דמהני כה״ג מצינו בדאורייתא דעיקרו

 והיינו ו'.( )פסחים לקדושין דא״ח ולמעלה שעות משש בחמץ
 לדעתהרמב״ס בדאורייתא עיקרו דהוי דרבנן בשעות גמור חמץ

 בזה לנו ויש יעו״ש( א' הל׳ אישות מהל׳ )פ״ה הנ״מ ונמ״ש
:מקומו כאן שאין אלא בע״ה דברים אריכות

 דאורייתא דהוי מודים כ״ע דבשחיעה זו לשישה וראי׳ )ה(
 זה רחמנא דכתב עעמא )ק״ל( דהזרוע מסוגי׳

 תנופה בעי והא .ושוק בחזה חייבין מולין אמינא הוי לא״ה הא
 מעייל קא מגוואי אי כתיב ה׳ לפני אבראי אי לינפינהו היני
 והנה לכדר״ח. ל״ל זה אלא אפשר לא הילכך לעזרה חולין

 על עליו אמרו ע׳( )נדרים דאמרי' מהא ע״ז יקשה לכאורה
 בעזרה חולין מביאה אלא בעולתו אדם מעל לא מעולם הלל

 עמדו כבר אמנם .לעזרה חולין הביא האיך וא״כ כו׳ ומקדישה
 בהם שעושה אסור ודאי דהתס ותי׳ ס״ו:( )פסחים התוס׳ בזה

 דאסור נמי ע״כ בשמיעה ולפי״ז .בקדשים שעושה נדרך תנופה
 מנ״ל דאל״כ עבודות לשאר משמיעה נמי וילפינן מדאורייתא

 אלא .לה ילפינן ומהינא .לתנופה לעזרה חולין הבאת בין לחלק
 דבשחיטה נאמר אם הנה ולפי״ז לה. ילפינן דמשחיעה ע״נ

 מגוואי אי בפשיעות כ״כ מקשה היני דתנאי פלוגתא נמי אינא
 שעושין מילי ושאר דבשחיעה ע״נ אלא לעזרה מולין מעייל קא

 דמשמע )נ״ע.( בנזיר א״ש לא לפי״ז מיהו אך .מודים הנל בקרבן
 מדרבנן. רק דהוי חנינא בר' יוסי ר׳ סבר חולין שחי׳ דאפי' התם
 ומה״ט . בהזרוע לי׳ חש ולא .הוא יחידאה תנא דאותו י״ל ואולי

 בפסחים אבל דאורייתא. לאו בעזרה חולין בנזיר התם קאמר
 גס העתיקו בפסחים והתום׳ ל״ד בעזרה שנשמעו חולין קאמר
 ואנילתן בעזרה מולין שמיעת לדידהו וא״נ חושנב״ע. בנזיר
 מעייל קא מגוואי אי בהזרוע פריך מאי וק' היא מלתא חדא
 .כנ״ל בהני דפליגי תנאי אינא הא כ״כ בפשיעות לעזרה חולין

 ל״ד שנב״ע חולין דאי )נ״ח.( בקדושין לשיעתייהו דהתוס׳ י״ל אך
 דא״מ נ״ו:( )שם במתני׳ דקתני האי וא״כ .בהו מקודשת הוי

 דמתני׳ דסתמא וניון דאורייתא שנב״ע חולין נמ״ד אתי׳ ע״כ
 מעייל קא והא נ״נ בפשיטות בהזרוע קמקשה שפיר ס״ל הני

 ובזה .אהדדי סתרי מתני׳ תרתי יהי׳ דא״כ .לעזרה חולין
 מחייבי והיני נזרק( ד״ה )פ׳: פסחים התום' דמקשו מאי מיושב

 .בעזרה חולין הו״ל פטור דמדאורייתא ניון שני בפסח רבנן לי'
 לאו שנב״ע חולין כמ״ד אתי דלמא להו קשי' מאי ולנאורה

מתני' מסתם יקשה דח״כ ניחא הנ״ל לפי אלא דאורייתא

 שנב״ע דחולין הרמב״ם דדעת הנ״ל מנל המבואר ועכ״פ )ו(
 דני דקרא נר״ע דפוסק באנילה מדאורייתא מותר

 ועוד מחבירו כר״ע דהל' ומשום נחירה בשר לאסור אתי ירחק
 דבעי



משנת ש׳ת
 רק אזלא כו׳ נחירה כשר אברי שם בחולין ירמי׳ ר׳ דבעי
 אליבי' בעי כר״ע דס״ל דמשום משמע שם ברש״י כמ״ש לר״ע
 להרמב״ס דס״ל וגס .מהו דר״ע אליבא הול״ל דאל״ה סתם

 לא״ה ואותו .דאתי הוא ככתבן לדברים דנבילה דקרא יהודא כר׳
 תער יש לפי״ז אך .כע״ה בדברינו זה כל כמבואר איסורין בשאר
 החמץ שם שז״ל ב'( הל' פ״א )חו״מ הרמב״ס בדברי חזקה קושי׳
 היתר כו יהא לא חמך יאכל לא שנאמר כהנאה כפסח אסור

 מלא בחמץ הנאה איסור דמפיק כחזקי׳ זה מלשון מכואר אכילה
 על הקשה או״ח וכעל כדוחק ותירץ כזה הרגיש )והלח״מ יאכל

 פריך )כ״א.( בגמ׳ דהנה י״ל זו קושי׳ וליישב יעויי״ש( תירוצו
 קצירכס ח״ק ומשני לכהמתו ומאכיל לשחת קוצר חדש גכי מדתנן
 אמרו ובירושלמי קאמר ישראל דכל קצירכס ואידך יהא שלכם
 זמן הכתוב שקבע משוס כהנאה מותר חדש למה אחר עעס

 דידן אגנו׳ כנוס פליג דלא נ״ל הירושלמי עעס ולהבין לאיסורו
 איסור דמפיק יהודא לר' אלא שייך לא הירושלמי עעס דבאמת

 מאותו הכתוב ממעע דערפה דומי׳ י״ל דהשתא מאותו הנאה
 תאכלו דלא דס״ל לר״מ אבל לאיסורו זמן קבע דלא בהנאה לאסור
 כיון לא או לאיסורו זמן קבע לי מה הנאה איסור נמי משמע
 י״ל והשתא כהנאה דאסור משמע תאכלי לא כתיב דבחדש

 משנה דסתס לר״מ מיירי דידן וגמ׳ יהודא לר' מיירי דהירושלמי
 נזכר ע״א.( )מנחות במשנה דשם שפיר נמי אתי והירושלמי ר״מ

 דרשא שהביא הרמב״ם דעת א״ש והשתא .עויי״ש ג״כ יהודא ר׳
 בחכנץ דס״ל אזלי דלשיטתייהו הביאו( הרי״ף גס )וכן דחזקי'
 הוי וא״כ מדאורייתא בהנאה דמותר שמעון כר׳ הפסח לאחר
 כנ״ל מאותו למילף ליכא ושוב לאיסורו זמן קבע נמי חמץ

 אתי דנבלה דקרא יהודא כר' ס״ל דהרמב״ס ומכיון .מהירושלמי
 ע״כ בחמץ הנאה איסור למילף ליכא ומאותו .ככתבן לדברים
 מנ״ל דא״כ קשה לכאורה אך בחמץ לא״ה דחזקי' לדרשא הוצרכו
 חזקי׳ דלמא )כ״ג:( בגמ׳ כדמסיק לחשנב״ע אותו מפיק דהזקי׳

 למילף ליכא דבחמץ רק איסורי' בשאר לא״ה מאותו מפיק נגני
 לדעת כנ״ל לאיסורו זמן דקבע משום איסורין כשאר מאותו

 אסור זמנו דעכר אמתני׳ קאי דחזקי' '"ל אמנם .הרמב״ס
 נצרכה לא )כ״א:( קאמר ובגמ׳ וכיריס תנור בו יסיק ולא בהנאה

 אתי׳ וא״כ .שרפה אלא חמץ ביעור אין דאמר יהודא לר' אלא
 ואיסורו בלאו זמנו לאחר חמץ יהודא ולר׳ .יהודא כר׳ מתני׳
 חזקי׳ וא״כ מאותו א״ה בו למילף איכא ושפיר עולם איסור
 אבוהו אר׳ דפליג ע״כ מוכרח יאכל דלא מקרא טעמי׳ דאמר

 בשאר מאותו הנאה איסור מפקינן לא יאכל לא לאו דאי וס״ל
 בתר דחזקי׳ הא בגמ׳ שסדר מה ג״כ מדוקדק ובזה .איסורין

 דלכאורה כו' לר״י אלא נצרכה לא וכיריס תנור בו יסיק ולא דאמר
 זמנו דעבר אפסקא .קודם אלא הכא דחזקי׳ מלתא שייכא לא

 ד״ה )כ״ג:( התום' קושיית נמי יתיישב ובזה .בהנאה אסור
 הנ״ל ולפי כו׳ ותערובות נוקשה חמץ א״ב דלימא כו׳ מ״ב

 אלו כפ׳ המכואר עפ״י .א״ש יהודא דר׳ אליבא דפלוגתייהו
 ונוקשה תערובות ע״י גמור דגן דחמץ תנא מאן )מ״ג.( עוברים
 .יהודא ור׳ דר״מ פלוגתא שם ומייתי .היא ר״מ אר״י בלאו בעיני'
 בתערובות אבל בנוקשה דל״ל אלא יהודא לר' שמענו דלא ואע״ג
 .מנוקשה חכנור תערובות דס״ל יהודא לר׳ לר״מ דמודה אפשר
 ל״ל דלר״י דאפשר כיון בתערובות דנפ״מ לומר אין מ״מ

ועיין מנוקשה קיל דתערובות דס״ל לר״נ ומכש״כ .כלל תערובות
:תמ״ב סי׳ בב״י

 יאכל דלא דס״ל והרמב״ס להרי״ף יקשה אכתי הנה אך )|(
 הנאה לאסור ל״ל אותו א״כ כחזקי' א״ה משמע 1

 הרי וא״כ לחזקי' כמו שנב״ע לחולין אותו וע״כ איסורין כשאר
 עפ״י ונ״ל .הרמב״ס בדעת שביארנו מה לכל סותר זה יהי׳

 שאסור לבב״ח מנין אשי ר׳ אמר קי״ד:( )דף דחולין סוגי'
 הוא הרי לך שתיעבתי כל תועבה כל תאכל לא שנאמר באכילה

 אבוהו כדרבי מנין בהנאה באכילה אלא לי ואין .תאכל בבל
 ושם .מאותו הוא הנאה דאיסור ג"כ צ״ל יהודא לר' והנה כו׳

 ג׳ אמו בחלב גדי תבשל לא תנא ישמעאל ר׳ דבי )קט״ו:(
 .בישול לאיסור וא' הנאה לאיסור וא' אכילה לאיסור א׳ פעמים

צו יו״ד ר״א
 אכילה לאיסור תבשל לא ישמעאל לר' ל״ל הקשה הרח״ם והנה

 הוי לא מהתם דאי ותירץ .תועבה כל תאכל מלא לי׳ תיפוק
 ארי׳ לב וכס׳ . שככללות לאו דהוי משוס בב״ח כאכילת מלקות
 ותירץ .ככ״ה באכילת מלקות באמת לר״א מנ״ל דא״כ הקשה

 מלא דאי דס״ל רק .תבשל לא דג״פ בדרשא מודה ר״א דגס
 שנעבדה היכא כ״א באכילה לוקה דאינו אמינא הוי לחוד תבשל

 תועבה כל תאכל לא מגלה ולזה באיסור שנתבשל עבירה בו
 מ״מ קטן או עכו״ס שבישל דהיינו עבירה בו נעבדה שלא דאפי׳
 דהרמב״ס אף ד י״ל ועפי״ז .הנאה גבי י״ל וכן תאכל בבל איכא
 דרשא ג״כ בעי מ״מ תכשל לא דג״פ דרשא המצוות בס׳ הביא

 .אשי כר׳ וס״ל עברה בו כשנעבדה דוקא נימא דלא אשי דר׳
 א״ש וא״כ .בב״ח הנאה לאיסור אותו בעינן יהודא לר׳ והשתא

 הרא״ס תירוץ על הקשה הכו״ס אמנם .זה עפ״י הרמב״ס דעת
 על לוקין דאין דס״ל הרמב״ם לדעת א״ש דלא פ״ז( )בסי'
 ולמה .הנאה לאסור בכב״ח דכתיב תבשל לא ל״ל א״כ .הנאה

 משוס ואי אשי ר׳ לי׳ דנפקא מהיכא הנאה לאיסור מפקינן לא
 להרמב״ס. הנאה על לקי לא בלא״ה הא שבכללות לאו דהוי לקי דלא

 דנפיק במאי דנפ״מ הרא״ם על מתפלא אני באמת אמנם
 ולהכי הנאה כדרך שלא אסור שיהא לענין והנאה אכילה איסור
 לא דלהכי )כ״ה.( פסחים כדאמרי' בישול בלשון רחמנא אפקי׳
 אינו אכתי מיהו .שלכה״נ עליו שלוקין לומר בגופי' אכילה כתיב

 לא מד מ״מ אבל אכילה לאיסור דאתי תכשל מלא אלא מיושב
 וכיון מאותו לי׳ דתיפוק מיותר אכתי הנאה לאיסור דאתי תכשל

 הנאה דרך בין חילוק דאין אמינא שסיר בגופי' אכילה כתיב דלא
 מאותו א״ה מפקינן דאי י״ל אכתי אמנם .הנאה כדרך שלא או

 שלכד״ה אבל הנאה כדרך דהוי לכלב נבלה כעין אלא למילף ליכא
:דשרי אמינא הוי אכתי

 דקצירכס בשינוי׳ דפסחיס דסוגי׳ למעלה המכואר )ח(
 בס״ד ליישב יש דר״מ אליבא דהיא יהא שלכם

 קאמר )י״ג.( דבר״ה אכן טורי בעל הגאון שהקשה עצומה קושי'
 ישראל שהביאו עומר מר״כ חברי' כניני' בעו ירמי' ר׳ התם

 קצירכס שליש עכו״ס כיד דעייל אי אייתו מהיכא לארץ בכניסתן
 דדרשי' למאי לכאורה סותר וזה .עכו״ס קציר ולא רחמנא אמר

 למדרש מידי משכח לא ולחזקי׳ יהא שלכם קצירכס בפסחים
 דכע״ז ונראה .קאמר ישראל דכל קצירכס לומר שהוכרח עד בי'

 דר״מ לנכרי בא״י ושדות בתים משכירין דאין בהא מוכח )כ״א.(
 שם וכמ״ש ומעשרות תרומות כניד להפקיע לנכרי י״ק פ״ל

 ודמאי מ״ט פ״ד )פאה המשנה כפי׳ שהרמב״ס ]ואף בתום'
 ככר מ״ח( פ״ק )ע״ז התוי״ט הנה א״ק דלר״מ כ׳ מ״ט( פ״ה
 א״ק. דלר״מ ג״כ כ' וכפאה שבדמאי הרע״ב על בזה עמד

 וכן י״ק. דידן לגמרא אבל להירושלמי אתי הרע״ב דפי' ותירץ
 )פ״י פסק דהרמב״ס יקשה אכתי אמנם .הרמב״ס בדעת י״ל

 ובתרומות .י״ק נמי דלר״י התם ומוכח דשם יוסי כר׳ ע״ז( מהל׳
 בפאה המשניות דבפי' יקשה וביותר דא״ק. פסק י׳( הל' )פ״א

 מ״ט( )פ״ט בגיטין חוי״ט והרב .די״ק דההלכה כ׳ ודמאי
 קנין דאין בתרומות הרמב״ם דמ״ש ותירץ .זו בסתירה הרגיש
 נתחייבה מהעכו״ס השדה אח״כ וקנה הישראל חזר אס היינו

 תרומות בהל' הכ״מ גס כתב זה וכעין .יחיד ככיבוש הוי ולא
 תלושין פירות מהגוי שקנה לענין וכן הישראל ולקחה בחזר דמיירי
 ע״י בא דהמיוב במעשר אלא זה שייך דלא נראה ומיהו יעויי״ש ומרמן

 כל עדיין בקמותי׳ השדה ואפי' .במירוח תלי' לא חדש אבל .המירוח
 ברשות עתה שנכנסו בכנה נתחייבו לא עכו״ס ביד שליש שהביא
 )ועי' חדש[ מאיסור ויצאו שליש עכו״ס ברשות גדלו שכבר כיון ישראל

 ברשות אח״כ שגדלו דכיון את״ל ואף י״ח( אות ב׳ סי׳ בזה מ״ש
 הבאת לענין מיהו תוספית אותו עכ״פ חדש משוס אסור ישראל

 שליש הבאת אותו בהו דפתיך משוס מביא אינו ודאי העומר
 'תום׳ ועיין ברובא דליבטל קשי׳ ואי .מכננו עומר מביא שאינו
 דאין )נ״ז:( דנדריס סוגי' עפ״י י״ל אך כל( ד״ה )ס״ט ב״ק

 דלא בעי' )ס״ט:( דמנחות רק האיסור את מעלין היתר גדולי
 מקצירכס גס א״כ בטל דאי מזה נ״מ אין בנ״ד ומיהו .איפשיטא

 מפרש ל״ז.( )קדושין ובגמ׳ ישראל קציר בכלל דהוי ממעיט לא
דתנא
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 ר׳ דבי רזכא הוא בח״ל הסוד אינו דחדש התם דס״ל דתנא

 אינו ומושב ביאה שנאמר מקום שכל ללמדך דאמר ישמעאל
 בכל דמושבותיכס וס״ל עלי' פליג ור״ע וישיבה ירושה לאחר אלא

 בקרבו דפליגי עוד שה ומפרש משמע. יושבים שאתם מקום
 סבר ור״ע במדבר נסכים קרבו לא סבר דר״י במדבר נסכים
 קרא אתי דלר״י מבואר ברש״י ועיי״ש במדבר. נסכים קרבו

 יחיד לבמת נסכיה להטעין ולר״ע צבור בבמת נסכים להטעין
 דברי נסכים אין יחיד במת איתא )פי״ג( זבחים בתוספתא והנה
 כר׳ ציבור בבמת נסכים להטעין קרא אתי לר״מ א״כ ר״מ

 בחדש נמי ס״ל וא״כ .ומושב ביאה לאחר היינו וע״כ ישמעאל
 בחו״ל וחדש וישיבה ירושה לאחר ומושב דביאה ישמעאל כר'

 לנכרי י״ק וגה שרי׳ בח״ל חדש דלר״מ כיון והשתא .מותר
 בגופה התלויות מצות מכל וה״נ ומעשרות תרומות מיד להפקיע

 דמפקיע כיון שרי כארץ עכו״ס של דחדש מוכח ממילא וא״כ
 מביאין לא עומר דגה וממילא .כחו״ל לה ומשוי מקדושתה אותה
 בחוץ דחדש כיון במנחות בר״י יוסי לר׳ כדאמרי׳ עכו״ס מחדש
 בחו״ל חדש דס״ל למאן ה״נ .מקרבי׳ ניני אקרובי אסור לארץ
 דמנחות הסוגי׳ לפי בהא הא דתלי מקרבינן לא נמי אקרובי מותר
 שלכה קצירכס דפסחיה בגמ׳ דדרשי׳ דהא א״ש והשתא .הנ״ל
 מבעי' דלא קצירכס מיותר שפיר ולדידי' כנ״ל לר״מ הוא יהא

 לר״מ בחו״ל דחדש כיון ממועט דממילא עכו״ס קציר למעט
 קאמר בר״ה התה אבל .כחו״ל לשוי' בא״י לנכרי י״ק וגס מותר

 באות הקדמנו וכבר .עכו״ם קציר למעט אתי דקצירכס ירמי׳ ר׳
 להיתר אותו א״כ דאורייתא לאו שנב״ע דמולין כר״ע ס״ל דר׳יי ו׳

 דקבע הירושלמי מטעה שמעינן בהנאה דמותר הדש וא״כ הנאה
 ומבעי .עכו״ה קציר למעט קצירכה לי׳ ומיותר לאיסורי' זמן
 דחבריי׳ באיבעי׳ דר״ה זו דסוגי׳ משוס דקצירכם מיעוטא לי'

 הפסח ממחרת דייקינן דהכי אסור בחו״ל חדש כמ״ד אזלא
 אסור בחו״ל חדש למ״ד ל״ח: בקדושין אכול לא מעיקרא אכול

 לאחר ומושב ביאה דדרשי׳ משוה היינו שרי בחו״ל חדש דלמ״ד
 נתחייבו לא וגם לארץ בבואם מיד כלל חדש נאסר לא א״כ ירוי״ש
 מקרבינן נמי אקרובי הדש איסור דאיכא דהיכא וס״ל . בעומר

:בה התלויות מצות מיד להפקיע בא"י לנכרי קנין אין ס״ל א״נ

לשיטת הזבח ברכת בעל קושיית ליישב יש זה *פ ועל >ט<
 דרשב״י מברייתא .מותר עכו״ס של דהדש הסוברים ׳

 וק׳ בג׳ לערלה וק״ו אסור בח״ל הדש דקאמר )ל״ט.( בקדושין
 ולדרכנו .מותר ומדש עכו״ם בשל אסור דערלה בד׳ דלימא

 הנאה להיתר קצירכס בעינן דלר״מ כתבנו דכבר בס״ד א״ש
 קצירכה אייתר איסורין בשאר לא״ה מאותו דדריש יהודא ולר׳

 ר״ש ד״ה )כ״ב.( בפסחים התום' והנה .עכו״ם קציר למעט
 אבוהו כר׳ סובר דר״ש הרי א״כ .כר״ש אתי לא דחזקי' כתבו

 אותו א״כ דאורייתא הושנ״ב ס״ל דר״ש מבואר )נ״ח.( ובקדושין
 משמע תאכלו דלא כר״מ ס״ל דלר״ש צ״ל וע״כ לחושנב״ע אתי

 וא״כ הנאה להיתר בחדש קצירכס בעינן וא״כ .הנאה איסור
 הנאה איסור דס״ל לר״י אבל .עכו״ס של לחדש מיעוטא ליכא

 העומר מהבאת עכו״ה קציר למעט קצירכם ואייתר מאותו
 מחדש בא העומר דאין כיון מותר עכו״ס של דחדש א״ל שפיר

:עכו״ס של

 הרמב״ס דעת ליישב בע״ה בידינו עלה הנ״ל כל לאחרי )י(
 לר' לכאורה ■דהנה .שהקדמנו תומ״ס בהל׳

 למה קשה ביאה לזמן אתי תבואו דכי דס״ל יהודא בר׳ יוסי
 דר״ה הסוגי׳ לפי זה ידעינן ממילא הא כלל לזה קרא צריך

 קציר כ״א הי' לא ובמדבר .עכו״ס קציר ממעט דקצירכס
 מפיק וה״נ בכניסתן( ד״ה )ל״ח. קדושי; ברש״י כמ״ש עכו״ם
 מהאי לארץ ביאת; קודס בחדש ישראל נתחיי׳ דלא שס רשב״י
 וכמ״ש לארץ בכניסת; ישראל נצטוו מצות ג׳ דקאכנר טעמא
 משמע תאכלו דלא כר״מ ס״ל בר״י דר״י צ״ל וע״כ .שס ברש״י
 ולא .בחדש הנאה להיתר קצירכס בעינן וא״כ הנאה איסור

 תבואו כי בעי שפיר והשתא מקצירכס עכו״ס קציר ממעטינן
 כנ״ל הנאה להיתר דאותו דס״ל הרמב״ס אבל .ביאה לזמן

 תבואו כי בעינן לא וא״כ עכו״ס קציר למעט קצירכס וחייתר
 למעט אתי תבואו דכי וע״כ .כנ״ל מוכח דממילא ביאה לזמן
 דברי ומיושבים הארץ מן דוקא עומר ובעינן .לארץ חיז קציר

: בע״ה מכונס על הרמב״ס

 דגמרא ט״א בעל קושיית ליישב כתבנו ח׳ באות והנה )יא(
 יהא שלכם קצירכס לר״א בפסחים דמשני דידן

 בח״ל חדש דס״ל לר״מ היינו .קאמר ישראל דכל קצירכס ולחזקי׳
 דס״ל לרש״י אלא שייך לא זה כל אמנם .בא״י לנכרי י״ק וגס ל״ד

 הלכתא למאי ד״ה )כ״ב:( ברש״י כמ״ש דר״מ אליבא א״ש דמזקי׳
 כר״מ ואי כו' לחזקי׳ אותביני׳ לא ומגבלה שז״ל למים דם אתקש

 לפי אבל .דנכרי למכירה דגר נתינה להקדים אצטריך לה סבר
 אלא כר״ש אתי לא חזקי׳ א״נ שמעון( ור' ד״ה )כ״ב התום׳ מ״ש
 ואך .כו׳ מאיר כר׳ חזקי׳ אתי לא נמי דלכאורה יהודא כר׳
 לפי״ז וא״כ .במסקנא אלו דברים דחו לא מ״מ לכאורה בל׳ שכ׳

 ישראל דכל קצירכס לחזקי׳ דקאמר דפסחיס בגמ׳ מאוד יקשה
 ולא קצירכס קאמר לא ואמאי לחזקי׳ דרשא שום מצא ולא קאמר

 שרי בחו״ל דחדש להלכה ס״ל דגמ׳ מזה והנראה עכו״ם קציר
 ארך בשל אך עכו״ם של חדש וא״כ לנכרי וי״ק מדאורייתא

 למעלה וכמ״ש מקרבינן לא נמי אקרובי דשרי וכיון שרי ישראל
 מבעי ולא נכרים משל בא אינו דעומר פשיטא וא״כ .ח' באות

 למזקי' לאוקמי תלמודא בעי לא ולכן .נכרים קציר למעט קצירכס
 אמר ולזה .עכו״ס קציר למעט קצירכס דמבעי .כהלכתא דלא

 מזה מוכח יהי׳ וא״כ .קאמר ישראל דכל קצירכס דלחזקי׳ אמר
 של חדש בא״י אפי׳ ונס .בח״ל מותר דחדש דגמ׳ לסתמא דס"ל

 מהירושלמי ראי' הביא ו׳( ס״ק רצ״ג )סי׳ ש״ך ועיין .שרי עכו״ם
 אזיל לשיטתי׳ דהירושלמי י׳׳נ הנ״ל ולפי .עכו״ס בשל נוהג דחדש

 דלא והאי .לאיסורי׳ זמן דקבע משוס בהנאה דשרי דמדש שפי׳
 בח״ל אסור דחדש דס״ל משוס כנ״ל יהא שלכס קצירכס קאמר

 תורה דבר חדש איסור נוהג נכרים בשל דגס י״ל שפיר וא״כ
 בהיתר מפרש ולכן עכו״ס קציר למעט קצירכס מבעי והשתא

:לאיסורי׳ זמן דקבע אמר טעס בחדש הנאה

 הביאו עודרין( אין ד״ה )ס״ג: בע״ז התום׳ אמנם )י□
 וכ׳ .עכו״ס בשל נוהג דחדש מהירושלמי ראי׳

 כתבו וכן כו׳ במנחות נמי כדקי״ל חדש בה שנוהג בחו״ל ואפי׳
 ולפי .מהירושלמי עכו״ס בשל נוהג דחדש ל״ח.( )קדושין בתום׳

 דחדש דילן מנמ' מוכח בפסחים התום׳ דלפי׳ הכרחנו הרי הנ״ל
 נראה ולכן .בארץ אפי׳ עכו״ס בשל נוהג ואינו בחו״ל נוהג אינו

 דהתוס׳ בתראי גאוני בספר בתשו׳ הב״ח לדעת ראי׳ דמזה
 מדאורייתא אבל דרבנן הוא אסור עכו״ס של דחדש שכתבו

 עכו״ם בשל נוהג וחדש בע״ז התום׳ ממ״ש נ״ל לזה וראי׳ .שרי
 לסוגי׳ וכוונתם .במנחות נמי כדקיי״ל חדש בה נוהג בח״ל ואפי׳

 דרבנן בחו״ל חדש אי דאמוראי פלוגתא מבואר ושם ם״ח:( )ד׳
 ושל עכו״ס של דחדש לומר התוס׳ כוונת הי׳ ואס .דאורייתא או

 כדקיי״ל בפשיטות לכתוב להתוס׳ הו״ל לא מדאורייתא אסור מו״ל
 דרבנן לאיסור כוונתם ודאי אלא היא פלוגתא דהתם במנחות

:איכא מיהא איסורא אמוראי דלכולהו במנחות כן קיי״ל ודאי וזה

ב ענף
.סימנין חמשה ובו

: דרבנן או דאורייתא כזה״ז בהו״ל אסור חדש אם דין

 אך אומר ר״א במשנה )ל״ז.( בקדושין נרסינן הנה )א(
 דנוהג פליג לחומרא דר״א מסיק ובגמ' החדש

 • יושבים שאתם מקוס בכל מושב מ״ט בחו״ל בין כארץ בין
 דתני׳ היא ישמעאל ר׳ דר״א עלי׳ דפליג תנא מאן שם ואמרי׳

 ללמדך



משנת
 ר״ע ח״ל יריי״ש לאחר אלא אינו מושב בו שנאמר מקום שכל ללמדך

 א״ל בחו״ל בין בארץ בין ונוהגת מושבות בו שנאמר שבת הרי
 דאנא חדא לי׳ קאמר ועוד דחדא מסיק ובגמ׳ כו׳ ק״ו שבת
 אס חדש דדין מזה המבואר .כו׳ ועוד קאמינא ומושב ביאה
 ומושב ביאה אס זו בפלוגתא תלוי לא או דאורייתא בחו״ל נוהג
 בכל דמושב או ומושב ביאה בו כתיב נמי וחדש ירוי״ש לאחר הוי

 להוכיח ונ״ל דאורייתא. בחו״ל וחדש יושבים שאתם מקוס
 גרסי׳ דהנה .ישמעאל כר' ירוי״ש לאחר ומושב ביאה קיי״ל דאנן

 וקאמר דאורייתא הזה בזמן מצה רבא אמר )ק״כ.( בפסחים
 .בזה״ז חובה לקובעו דאתי מצות תאכלו מבערב דטעמי׳ בגנו׳

 )כ״ח:( בלאו זמנו לפני דחמץ ס״ל יהודא דר' בחום' ותמהו
 חמץ עליו תאכל דלא הקישא אתי דלדידי׳ בגמ׳ התם ומפרש

 כר׳ קיי״ל ואנן בזה״ז חובה לקובעו מצות עליו תאכל ימיס ז׳
 )עי׳ והרא״ש גיאות ורי״ץ הרמב״ס פסק וכן . ר״ש לגבי יהודא

 דרשא בתראה דהוא רבא התם מייתי ואמאי תמ״ג( ׳,ס טור
 בקדושין קשה עוד .דר״ש אליבא שעה בכל כדמפרשינן דקראי

 למצה ומסיק ל״ל מצה גבי דכתיב מושב בגמ׳ אמר )ל״ז:( שס
 חד בעינן ובערב דמושב קראי דתרי פי׳ שם ובתום' .בזה״ז
 מאן ע״ז וקשה בזה״ז לחו״ל וחד קייס שבהמ״ק בזמן לחו״ל

 בזה״ז מנ״ל ל״ו( )פסחים בכורים להוציא ממושבותיכם דדריש
:מצה אכילת חיוב בחו״ל

 המהרש״א קושיית תחלה להקדים נ״ל כ״ז וליישב )ב(
 רחמנא דכ׳ מושב הגמ׳ אקושיית שכ׳ ותי׳

 קשי׳ לא וישיבה ירושה לאחר ומושב ביאה דלמ״ד ל״ל שבת גבי
 קאי דלא די״ל קדש בפרשת ביאה גס בי׳ דכתיב ממצה לי׳
 ט׳ קדש בפ׳ דכתיבי ואתפילין אפסח אלא אמצה ביאה הך

 הבאת על כתיב דחדש ביאה גבי דה״נ הוא מוקשה זה ותי׳
 לא וכרמל וקלי ולחס שס הענין בסון! דכתוב משוס אלא עומר

 נזכר דלא הכא כש״כ ביאה גבי כתיב דחדש אמרי׳ תאכלו
 סמוך בתרי' וכתיב יביאך כי אצל ק״פ עבודת בקרא מפורש
 דהנה נ״ל לכן מצה גבי ומושב ביאה כתוב דחשוב מצה אכילת
 דקדושין ישמעאל ר׳ דבי תנא לאידך הקשה יהושע פני בספר
 ל״ל נסכים דגבי מושב א״כ ירוי״ש לאחר הוי לחוד ביאה דס״ל

 ירוי״ש לאחר אלא נוהג דאינו לאשמועינן סגי לחוד בביאה הא
 ולאשמועינן מביאה לאפוקי מושב כתיב אדרבה תנא דלהאי ותי'

 ממלך יליף דלא דמאן קאמר בגמ׳ והנה .מקום בכל דנוהג
 הבאים כתובים שני דהוי משוס הוא ירוי״ש לאחר הוי דביאה
 דשני ל״ה.( )קדושין ס״ל יהודא ר׳ והנה מלמדין. ואין כאחד

 דבי תנא כאידך ס״ל ע״כ וא״כ .מלמדין כאחד הבאים כתובין
 היכי וא״כ ירוי״ש לאחר היינו ביאה דכתיב דהיכא ישמעאל ר׳

 מקום בכל דנוהג מביאה לאפוקי מושב אתי ומושב ביאה דכתיב
 חו״ל. לרבות אתי דמושב שפיר למימר איכא יהודא לר' וא״כ

 איכא מצות תאכלו דבערב קרא בלאו יהודא לר׳ הנה והשתא
 והיינו בזמה״ז לחו״ל וחד בהמ״ק בזמן לחו״ל חד קראי תרי

 דקרא וכיון .מצות ימים שבעת כו׳ עליו תאכל דלא הקישא
 דר׳ אליבא שעה כל בם׳ לי׳ דריש מיותר מצות תאכלו דבערב

 כתובים שני דס״ל לר״י זה וכל .רחוקה בדרך ושהי' לטמא יהודא
 דרשינן לא .מלמדין אין דקיי״ל לדידן אבל מלמדין כאחד הבאים
 אזי מושב ג״כ גבי׳ כתוב א״כ אלא ירוי״ש לאחר לחוד מביאה

 ס״ל אי והשתא ירוי״ש לאחר דרשינן ר״ע עם דפליג ישמעאל לר׳
 ע״פ בסוף מפרש דהגמ׳ הנ״ל הקושיות כל א״ש ישמעאל כר'

 וטמא מצות תאכלו מבערב דאורייתא הזה בזמן דמצה לרבא
 כר׳ ולא כ״ש בפ׳ לר״ש כמו קרא בעי' לא רחוקה בדרך ושהי׳
 דל״ל משוס לאו היינו בדרך ושהי׳ לטמא קרא דמצריך יהודא

 ל״ל דבהא רק לן אית אלא חובה לקובעו יהודא דר' הקישא
 תרי לדידי' ואיכא חו״ל לרבות מושב דריש דאיהו יהודא כר'

 אנן אבל קיים בהמ״ק שאין ולזמן קייס שבהמ״ק לזמן לחו״ל קראי
 לרבות מושבות בכל דרשי' ולא ירוי״ש לאחר ומושב ביאה דס״ל
 לרבות מושבותיכם לבד אחריני קראי תרי צריכים א״כ .מו״ל
 דר׳ הקישא והיינו .בהמ״ק שאין ובזמן קייס שבהמ״ק בזנו; חו״ל

אליבא לומר הש״ם דמוכרח והיינו .מצות תאכלו ובערב יהודא

כה

צז יו־ד ר־א
 שם התום' תמיהת ומיושב כר״ש דבערב קרא דדריש דרבא
 בכורים להוציא מושבותיכם בעינן הא השני׳ הקושי׳ גס בע״פ
 מתרי דשמעינן ובתר כרבא ס״ל לבכורים מושב דדריש מ״ד דהאי
 מצה דאכילת מצות תאכלו ובערב יהודא דר׳ דהקישא קראי
 .לבכורים וע״כ מיותר מושב א״כ בחו״ל ואף בזה״ז אף חובה

 ומושב דביאה ישמעאל כר' ס״ל דהש״ס דסתמא מזה ומוכח
 מצות תאכלו בערב דס״ל לרבא מדמפרשינן ירוי״ש לאחר היינו

: ממושב דיליף ול״א בזה״ז חובה לקובעו

 גמ׳ דמפרש דמאי די״ל הנ״ל בכל לתהות יש לכאורה אך )^(
 משוס היינו חובה לקובעו מבערב דמפיק לרבא י
 יהודא ר׳ אבל .בכורים להוציא מושבותיכם כמ״ד לן דסבירא

 אסורין בכורים וס״ל באנינות שנאכל עיני לחם כמ״ד סבר מצי
 ל״י בפסחים כמבואר אחרת לדרשא עוני לחס ס״ל ואנן לאונן
 אינו זה באמת אך .בכורים להוציא מושבותיכם בעינן ולכן לר״ע

 דמושבותיכם ברבא כמו יהודא בר׳ הגמ׳ מפרש לא למה דאכתי
 קיי״ל דאנן כיון חובה לקובעו מצות תאכלו ובערב בכורים להוציא

 ר״ש עם פליג לא ור״י .בלאו זמנו לפני דחמץ בהא יהודא כר׳
 הכי ס״ל לא דאנן טעמא לר״י לפרש לגמ׳ ולמה .בהא אלא

 וגס אחריתא. טעמא כוותי׳ דהלכתא דרבא אליבא מדמפרש
 למעט לי׳ לית חו״ל לרבות מושבותיכם דס״ל דמאן היסוד בעיקר

 שם לאונן מותרים בכורים דס״ל לר״ש דא״כ קשה בכורים מיני׳
 לי׳ אית וכי .בכורים למעט מנ״ל לחו״ל ומושבותיכס .בפסחים

 לביכורים דמפקי תנאי הני כל על ופליג בבכורים דיוצאין לר״ש
 זו מדרשא יליף דזה רק בהא דפליג תנא כלל מצינו ולא ממצה

 ידי יוצאים דאין מודים כו״ע מ״מ אבל אמרת מדרשא יליף וזה
 ממושבותיכם דדריש מאן דאפי' צ״ל ע״כ אלא בבכורים ננצה חובת

 שמעת ותרתי מיני׳ בכורים דמפקינן הוא מודה מ״מ חו״ל לרבות
:דוכתי בכמה הכי כדאשכחן מיני׳

כת״ק הלכה להיות ראוי שמה נותן הדין דכן נ״ל ועוד )ה
 כרבים דהוי חליעזר ר׳ לגבי דקדושין דמתני׳ *

 ובע״ז כו׳( סתס ד״ה )מ״ב: ביבמות התום׳ כמ״ש יחיד לגבי
 בסוף בערלה סתמא דאיכא ואף כו׳( מעמידין אין ד״ה )כ״ב.
 ואח״כ סתם הוי מ״מ מקום בכל התורה מן אסור החדש מסכת

 ביבמות שס כדאמרי' כסתם הלכה ואין בקדושין כאן מחלוקת
 סתס ואמ״כ מחלוקת ואולי למשנה סדר אין מסכת דבתרי ואף
 ר׳ לבד אמוראי דלשאר שס ביבמות התום׳ כ׳ הא מ״מ .היא
 יתיישבו ובזה מחלוקת יש אחרת שבמסכת כסתם הלכה אין יוחנן

 שנמצא הרוג שכ' רוצח מהל׳ פ״ט בריש הרמב״ס דברי נכון על
 פסק למה לתמוה ויש הכ״מ והקשה כו׳ זקנים ה׳ ויוצאין כו׳
 מ״מ ר״ש דת״ק אמרי׳ דבגמ׳ אע״ג מ״ה:( )סוטה יהודא כר'
 דפ״ק דכיון ואפשר למפסק הו״ל הכי כוותי׳ לן דסתם כיון

 דבתרי ננחלוקת ואח״כ סתס הו״ל במחלוקת שנוי׳ דסנהדרין
 ור״ש דר״י לכללין והדרין כסתם הלכה ואין למשנה ס־ר יש סדרי
 בין בגמ׳ זה חילוק מצינו לא באמת והנה .יהודא כר׳ הלכה

 להדיא מוכח בע״ז התום׳ ומדברי . סדרים לשני מסכתות תרי
 דברי מ״מ אך .כסתם הלכה ואין סדר אין סדרי בתרי דנס

 הלכה אין מסכת דבתרי דכל התום׳ דעת עפ״י נכונים הרמב״ס
 ואח״כ סתם הוי דדלמא בתראה במסכת הסתם ואפי׳ כסתם

 אזלי׳ בכה״ג וא״כ .יוחנן ר׳ לבד אננוראי שאר לכל מחלוקת
 כל שכמעט בע״ה מצאתי )שוב כר״י הל׳ ור״ש דר״י הכלל בתר
 לפי״ז להקשות יש אך תפ״ט( סוסי׳ פסח בהל׳ המג״א כ׳ דברי
 מדאורייתא בחו״ל אסור דחדש מא״ם בהל׳ הרמב״ם פסק למה
 רוצח בהל' טעמו יהי׳ דערלה כמתני׳ בפתיחה( שהבאנו )כמו

 דעת עפ״י כמ״ש או סדרי בתרי למשנה סדר דיש הכ״מ כמ״ש
 דסתמא הכא מ״מ כסתם הלכה אין מסכת בתרי דכל התום׳
 דאין דת״ק וסתמא בקדושין נשים בסדר ומחלוקת זרעים בסדר

 וצ״ל הכי. למפסק הרמב״ם לרבנו הו״ל בקו״ל נוהג חדש
 ור״ה דר״פ )ס״ח:( דמנחות סוגי׳ מחמת כן פסק דהרמב״ס

 חדש קסברי שבסר נהגי דשיתסר באורתא חדש אכלי דר״י ברי׳
בצפרא אכלו ר״א דבי רבנן חיישי׳ לא ולספיקא דרבנן בחו״ל

דשבסר
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 כרבנן הרמב״ם ופשק כו׳ דאורייתא בחו״ל הדש קסברי דשבסר
 פסקו איו טפי׳ דר״א לרבנן יקשה אמנם אך .אשי ר׳ דבי

 התום' דעת ולפי בקדושין מחלוקת שיש כיון דערלה כסתמא
 מסכת דבתרי דס״ל התום׳ שכ׳ יוחנן כר' ס״ל דר״א דרבנן צ״ל

 ואח״כ דמחלוקת למימר א״ל דמסתמא משוס כסתם הלכה לעולה
 בו שחזר לומר לנו דאין מחלוקת ואח״כ סתה ולא היא סתס
 חמבינן נמי חדש גבי וא״כ בפירוש שנראה עד מפסקו רבי

 כשאר ס״ל דר״י ברי׳ ור״ה ר״פ אבל סתס ואח״כ מחלוקת
 ומחלוקת אחת במסכת סתס שיש דכל דס״ל התום' שכ' אמוראי
 בהמשנה לתפוס לנו יש אלא כסתס הלכה אין אחרת במסכת

 ורביס דיחיד המחלוקת בעניני ככללין ולפסוק המחלוקת שבה
 נשנה דהת״ק דקדושי; ובמתני׳ בע״ז התוס׳ כמ״ש כרביס הל׳

 לפסוק לנו יש שה ביבמות התום' כמ״ש כרביה וחשיב בסתם
 ולא אמוראי כשאר לן דסבירא בגמ׳ משמע )ז.( ובע״ז .כת״ק

 ולא מסכת כהדא נזיקין כולה יוסף ור׳ התס דקאמר יוחנן כר׳
 : אמוראי כשאר דהעיקר משוס משמע יוחנן כר׳ דס״ל אמר

 במנחות דהנה דהתירא בכחא לדון בע״ה לנו יש עוד )ה(
 ושתי דעומר פליט אבל גרסי׳ )פ״ד.(

 ר' דתני' תנא כהאי דלא כמאן .לא מחו״ל אין מארץ הלחס
 תבואו כי מקייס אני ומה מחו״ל בא עומר אומר יהודא בר׳ יוסי

 וקסבר .לארץ שנכנסו קודס בעומר נתחייבו שלא הארץ אל
 שאתס מקום כל ממושבותיכם דכתיב היא דאורייתא בחו״ל חדש

 היא דאורייתא וכיון הוא ביאה זמן תבואו וכי משמע יושבים
 כל בקרא דכתב דמושבותיכם ופירש״י מקרבינן. נמי אקרובי

 זמן אלא מו״ל ממעט לא תבואו וכי משמע יושבין שאתם מקום
 לארץ שבאו לאחר אלא בעומר נתמייבו שלא לומר הוא ביאה

 וכיון העומר הקרבת קודס הדש אסור לארץ שבאו אחר אבל
 מקרבינן אקרובי ה״נ בהו״ל חדש איסור דנוהג אסור דמדאורייתא

 הבאת בחיוב תלוי הדש דאיסור מרש״י משמע .מחו״ל עומר
 ליכא הדש דאיסור ה״נ ביאה לזמן כ״ת דכתיב וכיון העומר

 ג״כ מוכח וכן .ל״ת וכרמל קלי לחם גס קאי תבואו דכי וע״כ
 בדר״י דרבנן או דאורייתא הדש אי הפלוגתא בקדושין מדתלי
 ברור דזה משמע .ירוי״ש לאחר ומושב ביאה דרשינן אי ור״ע

 כו׳ תבואו כי דכתיב אע״ג חדש איסור על גס קאי דביאה לו
 לא איסור גבי א״כ העומר על רק קאי דאי כו׳ עומר והבאתם

 כתשובה בחו״ל דנוהג מודה ישמעאל ר׳ גס ובזה מושב רק כתיב
 למה להבין יש אכתי אך .בגמ׳ כדמוקי לר״ע ישמעאל ר׳ של

 לא הא הכא שיאעי' ומאי חדש א־סור בדבריו רש״י הכניס
 הוא העומר דחיוב למימר ואתי .העומר מענין רק מיירי

 מהבאת הו״ל תבואת למעט תבואו כי בא ולא לארץ משנכנסו
 )ל״ח.( בקדושין שפירש״י מה להקדים נ״ל בע״ה זה וליישב עומר

 ונוהגות לארץ בכניסת; ישראל נצטוו מצות שלש אומר רשב״י תני׳
 קצרו ולא זרעו לא במדבר שהרי ופרש״י בהו״ל בין בארך בין
 פירש ולא חדש טעם רש״י בעי למה לתמוה ויש .נטעו ולא

 ביאה. לזמן תבואו דכי דריב״י אליבא ׳במנחות שאמרו הטעם
 בחו״ל נוהג הדש למ״ד נאמר לרש״י דהוקשה ליישב ונראה

 כי בהם שנאמר המצות בכל דהא ביאה לזמן אתי תבואו דכי
 בזה״ז תרומה ולכן תרומה כמו הארך בקדושת תלוי תבואו
 יו״ר בטור )ועי׳ הארץ קדושת דבטלה כיו; בא״י אפי׳ דרבנן

 ובט״ז ב׳ סעיף שם ובשו״ע ור״י הרמב״ס פלוגתת של״א סי'
 מצוה נוהגת בחו״ל דאפי׳ דמושב סותר זה הרי וא״כ א׳( ס״ק

 דלא דטעם רש״י מפ״ש ע״כ הארץ קדושת כלל בעינן ולא .זו
 בתנאי הארך קדושת דבעינן משוס לאו ביאה מקודם נאסרו
 ומהיכן קצרו ולא נטעו ולא זרעו לא דקודם משוס אלא .זו מצוה
 מביאין עכו״ס שתגרי ממה להס שהי' וכ״ת .עומר יביאו
 )ועי׳ הפנים לחם להם שהי׳ )צ״ה.( במנחות כדמוכח להם
 י״ג.( )ר״ה דרשי׳ הא כו'( קרבו ”ד״ה מ״ה: מנחות תום׳

 לזה תבואו כי בעינן לינה א״כ וכ״ת .עכו״ם קציר ולא קצירכס
 יכולים הי' שלא דהיינו י״ל קודם זו מצוה לקיים יכולים לא הא

 כתיב וזה עכו״ס של ולא קצירכם משוס עומר מצות לקיים
 אף נאסרו הדש דבאיסור אמינא הוי אכתי אבל עומר גבי רק

 והקריבו לארץ בואם אחר עד כלל הותרו ולא לאין בואם קודם
 הי׳ שלא דכיון .חדש איסור על תבואו כי נאמר ע״כ .העומר
 והשתא .הדש באיסור גס נאסרו לא העומר להביא יכולים

 תבואו דכי שכ׳ מכונס על במנחות הנ״ל רש״י דברי יתפרשו
 שבאו אחר אלא בעומר נתחייבו שלא לומר הוא ביאה לזמן

 שבאו אחר אבל כלל נוהג הי׳ לא חדש איסור אף ולכן לארץ
:העומר הקרבת קודם חדש ואסור בעומר נתהייבו לארץ

 במנחות התום׳ של קיימת תמיהא ליישב נ״ל הנה )ל(
 יוחנן לר׳ מנ״ל ]ותימא כו׳( בשיטת ד״ה )ס״ה:

 שבהמ״ק בזמן אף דקאמרי יהודא דר׳ עלי׳ תנא שוס דפליג ור״ל
 אליעזר ר׳ דע״כ י״ל הנ״ל ולפי עכ״ל מתיר המזרח האיר קיים
 יום דא״ל יהודא לר׳ דהנה עלי׳ פליג בחו״ל נוהג חדש דא״ל
 כמ״ש קייס בהמ״ק שאין בזמן היינו מדאורייתא אסור כולו הנף

 העומר להקריב אפשר אי דאז והיינו שם דמנחות במשנה רש״י
 יהושע ר׳ אמר מייתי דבמגילה הארץ קדושת דבטלה משוס והיינו

 משום הטעם וקאמר כו' בית שאין אעפ״י שמקריבין שמעתי
 ס״ל ר״א וגס .לע״ל קדשה ולא לשעתה ראשונה קדושה דסבר

 התום' וכ״כ בטל קציעות דליט׳ מדאמר דרבנן בזה״ז תרומה
 הארך קדושת ליכא קיים בהמ״ק שאין בזמן וא״כ )פ״ב:( ביבמות
 אסור כולו הנף דיוס יהודא כר' דס״ל איתא אס הנה והשתא
 אזמן זה מקרח וקאי בכלל ועד הזה היום עצם עד דכתיב ומשוס

 דאיסור מקרא ומוכח הארך קדושת שבטלה קייס בהמ״ק שאין
 דאפי׳ מוכח וממילא הארץ קדושת שבטלה בזמן אפי' נוהג חדש

 כחוץ הוי האר! קדושת שבטלה דכיון הדש איסור נוהג בחו״ל
 ירוי״ש לאחר ומושב ביאה ע״כ דל״ל אליעזר לר׳ והשתא לארץ
 גבי רחמנא דכ׳ מושב כלל לי למה בא״י אלא חדש הי׳ לא דא״כ
 בחו״ל דחדש היום עצם מעד ידעינן הא חו״ל לרבויי אי חדש

 שבהמ״ק בזמן דאפי׳ ור״ל כר״י דס״ל צ״ל ע״כ אלא .כנ״ל אסור
 בהמ״ק שאין זמן על מיוחד קרא וליכא מתיר המזרח האיר קייס
:יהודא דר׳ עלי׳ דפליג תנא והיינו .הארץ קדושת ובטלה קייס

.חדש איסור על גס קאי תבואו דכי זה מבואר עכ״פ ^(
 כי׳( קרבו ד״ה )מ״ה: מנחות מהתוס׳ מוכח וכן

 דהלחס דר״ע טעמא שכ' חדש ואיסור עומר על קאי תבואו דכי
 דלדידי׳ והיינו דוקא לאו תבואו דכי לטעמי' דאזיל הכבשים מעכב
 שתי להקריב יכולים והי׳ יושבים. שאתם בכ״מ מושב חדש גבי דרשי׳
 דביאה דקדושין סופ״ק ישמעאל כר׳ ר״ש אבל במדבר גס ועומר הלחם
 ל״ה דאי .בזה זה תלוי וחדש דעומר מבואר א״כ ירוי״ש לאחר

 ר״ע התום׳ דמ״ש לומר דאין חדש גבי לטעמיה ר״ע שייך מה
 דז״א ור״ע דר״י פלוגתא עיקר דשס נסכים גבי היינו לטעמיה

 )לז:( קדושין ברש״י וכמ״ש הוא דוקא לר״ע גס דנסכיס דביאה
 דס״ל נהי כו׳ יחיד במת מפני אלא הוזכר לא כאן האמורה וביאה

 מכ״ת הארץ מן אלא בא אינו עומר מ״מ ממושב אסור בחז״ל חדש
 דעומר )פג:( דמנחות דמתני׳ לתנא ולפי״ז תליא בהא דהא אלא
 אך .בארך אסור אינו דחדש ה״נ הארך מן אלא בא אינו
 הארך מן אלא בא אינו דעומר נמי ס״ל ר״ע הא יקשה הנה

 שתי אמרו ור״ע ר״נ )פג:( הצבור קרבנות כל פ׳ בריש כדאמרי׳
 אבל בחדש אלא פליגי לא ע״כ כו׳ כשרות הישן מ; הבאות הלחם
 אלמא לא מחו״ל אין מארץ הלחם ושתי דעומר פליגי לא בארץ
 דמושב ס״ל דר״ע אף הארך מן אלא בא עומר דאין מודה דר״ע
 מנחות. החום׳ כמ״ש לאודוקא תבואו וכי יושבים שאתם בכ״מ

 דמ״ש הוא הדברים בישוב והנ״ל .אדר״ע דר״ע רומי' הר״ז א״כ
 ]ביאה[ לזמן היינו דוקא לאו תבואו דכי דס״ל לטעמיה דר״ע התום'

 הדבר אין ומושב ביאה דכתיב אע״ג נסכים וגבי חדש גבי התס כמו
 יחיד במת נוהג היה אס ביאה קודם אפי' אלא בביאה כלל תלוי
 כי כתיב יחיד במת הותרה דלא כיון אלא נסכים טעונה היה

 ביאה חדש גבי וכן . נסכים וצריכה יחיד במת הותרה דאז תבואו
 חיוב היה ביאה קודם דגם הלחם שתי גבי וכן ביאה לזמן דוקא לאו

 אפי׳ הלחם ושתי העומר בא היה דאז אלא .הלחם ושתי עומר
 קצירה את וקצרתם דוקא אז לארץ שבאו כיון אבל הארץ מן שלא

 מיושב ובזה .תביאו ממושבותיכם הלחם שתי גבי וכן והבאתם
היטב



משנת ש־״ת
 מכיאין אין ה׳( הל׳ פ״ז תו״מ )בהל׳ שכתב הרמב״ם לשון היטב
 עומר את והבאתם שנאמר מא״י אלא העומר( )מנחת זו מנחה

 הנ״ל ולפי .תבואו כי דקרא רישא להביא לו והיה קצירכס ראשית
 אח״כ דכתיב ממאי אלא דל״ד מידי נפ״ל לא לבד תבואו דמכי ניחא

 ילפינן מזה קצירכס ראשית עומר את והבאתם קצירה את וקצרתם
 מונח לא והשתא .הארץ מקציר להביא צריכים לארץ דמשבאו
 שבא דממקוס העומר בהבאת חדש איסור דתליא מידי מתום'

 על קאי תבואו דכי דנהי .באכילה החדשה התבואה נאסר משם
 וכמו ביאה לזמן תבואו מכי דורשים היינו אס היינו נ״כ החדש

 בזמן ג״כ חדש איסור תלוי דאז שפירש״י וכמו יהודה בר׳ יוסי לר׳
 הארץ מן עומר להבאת דרשי׳ אלא ל״ר דביאה לר״ע אבל ביאה

.קצירכס ראשית עומר מוהבאתס או והבאתם קצירה את וקצרתם
: החדש על ולא העומר על אלא קאי לא בודאי זה

 ביאה לזמן ל״ד תבואו כי דלר״ע דנהי לי קשה אכתי אך )ח(
 נסכים גבי וכמו דבר לאיזה נכתב כרחך על מ״מ י

 וכן נסכים וצריכה יחיד במות הותרו שאז משוס תבואו כי דכתיב
 ל״ל ופ״ח תפילין גבי רחמנא דכתב ביאה )לז:( בקדושין מקשה

 גס בחדש ונתחייבו יושבים שאתם מקום כל למ״ד ה״נ וא״כ כו׳
 על קאי תבואו כי דע״כ כיון ל״ל תבואו כי לארץ ביאתן קודם

 ובשלמא ל״ל תבואו כי חדש באיסור וא״כ .כנ״ל החדש איסור
 שאין ובזמן מתיר עומר קיים שבהמ״ק בזמן דס״ל ושמואל לרב

 אל תבואו כי כתב דלהכי י״ל .מתיר מזרח האיר קייס בהמ״ק
 האוכל קייס שהוא דבזמן בהמ״ק בקיום חדש איסור תלוי אז הארץ
 משהאיר אכל אס קייס שאינו ובזמן לוקה העומר הקרבת קודם
 בזה חלוקים דינם שם אין לארץ שבאו קודם אבל לוקה אינו היום
 למאי א״כ מתיר מזרח האיר קייס שבהמ״ק דאף יוחנן לר' אבל

 אתו ור״ל יוחנן דר' צ״ל וע״כ .חדש איסור על תביאו כי נאמר
 חדש גבי דכתיב ומושב וביאה דאורייתא לאו בחו״ל חדש כמ״ד
 אות למעלה שזכרנו התום׳ תמיהת נמי וא״ש . ירוי״ש לאחר היינו

 . מדאורייתא אסור הנף יוס דאמר יהודה אר׳ פליג דמאן ו׳
 דקדושין דמתני׳ דת״ק הנ״ל ולפי .כוותיה אתו ור״ל דר"י דנימא
 דהלכתא אליבא אחי אי הכי ס״ל ע״כ שרי בחו״ל דחדש דס״ל

 זמן בין חילוק דיש יהודה כר׳ ס״ל אי דהשתא דרבנן בזה״ז דתרומה
 להקריב שא״א בזה״ז היינו ]קיים[ בהמ״ק שאינו או קייס שבהמ״ק

 כמו הוי בא״י הזה דזמן בחו״ל אסור דחדש מוכח א״כ העומר
 הת״ק דעת כתב דרבי כיון ומסתמא .הארץ קדושת שבטלה חו״ל

 דאפי׳ ור״ל יוחנן כר׳ ס״ל וע״כ דהלכתא אליבא אתי ע״כ בסתם
 התוספתא עפ״י י״ל גם .מתיר המזרח האיר קייס שבהמ״ק בזמן

 ס״ל דר״מ פי״ג דזבחים תוספתא והיינו ח׳ אות בפתיחה שהבאנו
 ומושב ביאה דדריש ישמעאל כר׳ ס״ל וא״כ יחיד בבמת נסכים אין

 דרבנן בזה״ז תרומה א״ל ור״מ .שרי בחו״ל וחדש ירוי״ש לאחר
 ור״ל כר״י דס״ל וע״כ היא( מאי ד״ה )פ״א. ביבמות התום׳ כמ״ש
 יש הנ״ל ועפ״י .מתיר המזרח האיר קיים שביהמ״ק בזמן דאף

 אכלו דר״א דרבנן )סח:( דמנחות בסוגיא המרדכי קושיית ליישב
 דלמא מנ״ל דאורייתא בחו״ל חדש קסברי ומפרש דשבסר בצפרא

 בט״ז אכול לא ומ״מ דרבנן בחו״ל חדש הוי דלעולם טעמייהו
 סברא האי רבס ר״א כדס״ל אסור וספיקא דשיל״מ דהוי משוס

 ניחא הנ״ל לפי אמנם ז״ל האחרונים בו תהו ותירוצו )ד.( בביצה
 בזה״ז בא״י גס א״כ בחו״ל מדאורייתא אסור אין חדש ס״ל דאי

 משום ביה לית וא״כ .בזה״ז תרומה כמו דאורייתא איסור ליכא
 חו״ל חלת שכ״ג( )סי' חלה גבי כדאמרי׳ בחו״ל בחדש דשיל״מ
 מ״מ דשיל״מ דהוי אף הרי טומאתו בימי לה ואוכל ברוב מבטלה

 בזה״ז בחו״ל חדש לאסור אין וה״נ לכתחלה אף לבטל ושרי בטל
 חדש דקסברי לומר מוכרח וע״כ שיל״מ בדבר ספיקא משוס בי״ז

: דאורייתא בחו״ל

 כמ״ד ס״ל ור״ל יוחנן דר' הנ״ל מכל לנו יצא ועכ״פ )ט(
 בחו״ל דמדש והיינו ירוי״ש לאחר ומושב ביאה

 כסתם הלכה דס״ל הוא יוחנן ר׳ הלא הנה והשתא .דאורייתא לאו
 צ״ל וע״כ דאורייתא בחו״ל דחדש דערלה כסתמא ס״ל לא ואפ״ה

בזרעים סתם והוי הכ״מ כדעת סדרי בתרי למשנה סדר דיש

צח ירד ר״א
 דהוי דקדושין כת״ק אלא כסתם קי״ל ולא נשים בסדר ומחלוקת

 נמי אקרובי בחו״ל אסור חדש דאי דס״ל נמי אי הנ״ל כרבים
 והשתא ליכא נמי איסורא מחו״ל עומר מקרבינן לא ואי מקרבינן

 אינו נמי דחדש ס״ל הארץ מ; אלא בא עומר דאין דמנחות מתני׳
 דר״י שמעינן מ״מ סתם ואח״כ מחלוקת והוי בארץ אלא אסור
 מסכת בתרי ואפי׳ משנה כסתם דהלכה דשמעתא מרא דהוא
 כסתמא הלכה דאין חדש גבי ס״ל ־ כסתם הלכה ומחלוקת סתם

 הזה היום עצם דעד וס״ל ור״ל אר״י פליגי דרו״ש ואף .דערלה
 בחו״ל דחדש מנייהו כלל מוכח לא מ״מ .קייס בהמ״ק שאין בזמן

 עצם דעד אף וא״כ דאורייתא בזה״ז תרומה דס״ל די״ל דאורייתא
 בטלה דלא משוס דהיינו לדידהו י״ל שפיר הזה אזמן קאי הזה היום

 : מדאורייתא חדש איסור ליכא לעולם בחו״ל אבל הארץ קדושת

 דכתב מושב אמרי׳ )לז:( דבקדושין אחר ענין בזה יי? עוד )י(
 הואיל סד״א איצטריך ל״ל ודם חלב גבי רחמנא

 מושב כו׳ ניתסר קרבן דאיכא בזמן כתיב דקרבנות ובעניינא
 וכתיב הואיל סד״א איצטריך ל״ל ומרור מצה גבי רחמצא דכתב

 פסה דליכא בזמן אין פסח דאיכא בזמן יאכלוהו ומרורים מצות על
 וי״ל נפקא מצות תאכלו מבערב ו^״ח שם בתום' והקשו קמ״ל לא

 שבהמ״ק בזמן לחו״ל חד ומושבותיכס מבערב כתיב קראי דתרי
 קרבן גבי נמי כתיב בחדש הנה ולפי״ן .הזה בזמן לחו״ל וחד קייס
 שבהמ״ק בזמן חו״ל לרבות קראי תרי דבעינן ה״נ כו' הביאכם עד

 לרבויי ליכא דמושבותיכס קרא חד אלא דליכא וכיון .ובזה״ז קייס
 שם בספר ראיתי שכן אני וכמדומה קיים שבהמ״ק בזמן חו״ל אלא
 על ספרו בסוף חדש דיני על צוכץ מיהרא״ל מהגאון קונטרס חדש

 מווארשא מוהרי״ס הגאון בתשו׳ נס כן מצאתי וכעת פסח הלכות
 דמושבותיכס קרא מד אלא ליכא ודם חלב גס דא״כ מתמיה אני אבל

 בחלב גס באמת הנה אך .בזה״ז בחו״ל ודם חלב איסור ומנ״ל
 עולם חוקת י״ז( ג' )פרשה בויקרא דכתיב קראי תרי איכא ודם

 עוד וכתיב תאכלו לא דם וכל חלב כל מושבותיכם בכל לדורותיכם
 בכל תאכלו לא דם וכל כו׳ חלב אוכל כל כי כ״ט( כ״ח ז׳ )צו

 חלב גבי קראי תרי דדרשי׳ ראיה להביא י״ל ואדרבה מושבותיכם
 רחמנא דכתב מושב דחדש בסוגיא שם דקאמר דבגמ' לחו״ל ודם
 מושבותיכם בכל לדורותיכם עולם חוקת פירש״י לי למה ודם חלב גבי
 זה מקרא על שם בחומש רש״י וכתב .תאכלו לא דם וכל חלב כל

 הדרשה מפורש ושם .בתו״כ הפסוק כל מפורש יפה עולם חוקת
 רש״י כתב שם צו ובפ׳ .בחו״ל בין בארץ בין מושבותיכם בכל
 נוהגת קרקע חובת ואינו הגוף חובת שהיא לפי מושבותיכם בכל
 עכ״ל לומר הוצרך למה מפרש פ״א קדושין ובמס׳ מושבות בכל

 חו״ל דרשי׳ אלו מקראות דמשני ז״ל רש״י בדברי מפורש הרי רש״י
 לזמן וחד קייס בהמ״ק לזמן חד ע״כ אלא קראי תרי ל״ל וקשה
 דכיון היא נכונה הנ״ל סברא הנה והשתא .קיים בהמ״ק שאין
 חו״ל אלא מרבינן לא חו״ל לרבות קרא חד אלא ליכא חדש דגבי
 דר׳ לרבנן דאמרי׳ דאף וי״ל .לא בזה״ז אבל קיים שבהמ״ק בזמן
 קייס שבהמ״ק בזמן נמי היינו דאורייתא בחו׳יל חדש דס״ל אשי
 חדש דס״ל אלו לרבנן לומר דהוצרך והא דרבנן לכ״ע בזה״ז אבל

 לכו״ע מיהת הא בזה נפ״מ דמאי דאורייתא היה בזהמ״ק בחו״ל
 לכאורה דהנה בזה איכא גדולה דנפ״מ י״ל .דרבנן הזה בזמן
 וגס דאורייתא חדש דס״ל דר״א לרבנן לומר הוצרך למאי קשה
 דרבנן בחו״ל חדש ס״ל אי אפי׳ ניחא היכי ור״פ דר״י בריה לר״ה

 יוס כחומר הוא הרי שני יום בגולה רבנן דתקון כיון מ״מ הא
 של יו״ט בשני )ד:( בביצה ור״א רב מדאפליגו לזה וראיה .ראשון
 לכ״ע שני ביום דנולדה משמע בזה מותרת בזה נולדה אם גליות

 גופיה שני דיום דרבנן איסור ספק הוי מ״מ והא .ביום בו אסורה
 כיון ע״כ אלא ג:( )דף שם כדאמרי׳ להקל דרבנן וספק הוא ספק

 לכל ראשון כיוס והוי תקון דאורייתא כעין שני יום רבנן דתקנו
 שני יום עשו מ״מ דרבנן בחו״ל דחדש בכך מה וא״כ .חומרו

 אסור דחדש וכיון בשני נוהג בראשון שנוהג מה וכל ראשון כיוס
 כעין דוכתא בכל דאמרי׳ דהא י״ל מיהו .בשני נמי אסור בראשון

 שעיקרו במה אבל .התורה מן שעיקרו בדבר היינו תקון דאורייתא
 וא״כ )סה.( בגיטין כדאמרי׳ דאורייתא כעין תקון לח דרבנן
מן אסור להיות מציאות לו יש בחו״ל חדש דאי בהא תליא השתא

התורה



יו״ד ר״א משנת שוית 196
 דאורייתא עיקרו הוי בזה״ז גס קייס שבהמ״ק בזמן עין ההורה

 שבהמ״ק בזמן נמו בשני אסיר חדש להיות הקו; דאורייתא וכעין
 שייך לא בחו״ל בחדש דאורייתא איסור חין לעולם חי אבל קייס
 במנחות דמפרש והיינו לקולא דרבנן וספיקח תקון דאורייתא כעי;

 ולמר דאורייתא עיקרו הוי דלמר ור״פ ור״ה דר״א דרבנן פלוגתא
 לא עלמא לנולי בזה״ז בחו״ל חדש מ״מ אבל .דרבנן עיקרו הוי

:דאורייתא הוי

 בעל שהקשה עצומה קושיא מיושב מ״ל לפי והנה )יא(
 דחוק שס ותירוצו .חדש בדין יעקב משנעת

 ודס חלב גבי רחמנא דנתב מושב פריך בקדושין דהכא .מאוד
 דאינא בזמן נתיב דקרבנות ובעניינא הואיל סד״א ומשני ל״ל

 בנל לדורותינס עולס דחוקה דקרא זו סוגיא לפי מבואר נו׳ קרבן
 קרבן דלינא בזה״ז איירי דהא בחולין איירי נו׳ מלב נל מושבותיכם

 .אקדשיס קאי עולם דחוקת שס מבואר )ד.( בבריתות ואלו נלל
 שאתס כ״מ בפי׳ מחולקות הסוגיות דשתי ליישב שנדחק מה ועי״ש

 שפיר אתי הנ״ל לפי אבל .בחו״ל גס או בא״י היינו אס יושבים
 מלב גבי מושבותיכם תרי מדכתיב ילפינן הזה זמן דחו״ל בפשיעות

 ואף במוקדשין הוי עולם דמוקת דקרא שפיר י״ל והשתא ודס
 מוקדשין לה משנחה מ״מ מו״ל אפי׳ מושבותיכם מבנל דמרבה

 מדנתיב אבל .קרבנות בזמן דמיירי ניון לחו״ל והדס החלב שיצא
: ולק״מ בזה״ז הו״ל אפי׳ ■שמעינן מושבותיכם בכל עוד

 בפתיחה דהנה דאורייתא לאו בחו״ל דמדש סמך נ״ל עוד רם
 )נא.( דבפסחיס אהא הבן עורי בעל קושית הבאנו *

 מצא לח ולמזקי׳ להיתר יהא שלנס אבהי לר' מקצירנס דריש
 קאמר ישראל דנל דקצירנס לומר והונרח דרשה שוס בו לדרוש

 למעע מקצירנם דרשינן )יג.( בר״ה הא טו״ח בעל הגאק והקשה
 ור״מ דר״מ אליבא קאי דהסוגיא פלפול עפ״י ונתבע ענו״ס קציר
 ל״ד בחו״ל דחדש ס״ל וגס הו״מ מיד להפקיע לננרי קנין יש ס״ל

 לרש״י קשה אך ענו״ם מקציר עומר הבאת ממועע ממילא וא״ב
 של על ישראל משל תורמי; בברייתא )סו:( במנחות דס״ל ז״ל

 לננרי קני; דאין דר״מ דעעמיה ר״מ דברי נו׳ עכו״ס ונושל ישראל
 אמנם .הנ״ל לתי׳ ליתא רש״י לדברי וא״נ .תו״מ מיד להפקיע בא״י

 בגמ׳ פריך וע״כ לננרי קנק דיש להלנה דס״ל משוס א״ש דמ״מ י״ל
 לחזקיה ס״ל אי ואפי׳ .נהלכתא דלא לאוקמיה בעי ולא לחזקיה

 בעינן ודאי עומר גבי מ״מ מדאורייתא איסור בנלל הוא דחו״ל
 להפקיע בא״י לנכרי קנין דיש וכיון דמנחות מתני׳ כסתם האדן מן

 .כחו״ל עומר לעני; דידיה קרקע הוי כארץ התלויות מצות מחובת
 של עומר למעע מקצירכם לדרוש לחזקיה מבעי לא אכתי וא״כ
 למעט קצירכס דבעינן נימא אכתי לי קשה אכתי אך עכו״ם קציר
 במנחות יהודה בר׳ ר״י כדסבר נימא דלא והיינו עכו״ס קציר

 אע״ג והשתא .מיני׳ מייתי׳ עומר גס ולכן אסור בחו״ל דחדש
 לא מ״מ בקרקע התלויות מחובות להפקיע בא״י לנכרי קנין דיש
 ננרי דשל דאף ואשמועינן עומר מיניה מייתינן דמ״מ מחו״ל גרע

 דאורייתא חדש איסור בה יש גופה מו״ל דאפי׳ הדש משוס אסור
 .עומר מייתינן לא בחו״ל ישראל מפל ואפי' מייתינן לא עומר מ״מ
 אקרובי אסור בחו״ל חדש דאי דמלתא לקושטא דס״ל ע״כ אלא
 התורה מן ליכא חדש איסור גס מקרבינן לא ואי מקרבינן נמי

 דחדש דס״ל ה״נ מחו״ל בא אינו עומר דס״ל דמגחות מתני׳ וא״כ
 לנכרי קני! יש דסבירא כיון הנה והשתא התורה מן מותר בחו״ל

 בא העומר דאי; מונח ממילא בה התלויות מחובות א״י להפקיע
 ענו״ס קציר למעט למדרש כלל לן איצטריך לא וקצירכס נכרים משל

: מדאורייתא שרי בחו״ל דחדש ס״ל דנמ׳ דסתמא מוכח הרי

 מאן אביי בשם קאמר דבגמ׳ והיינו אחר סמך נ״ל עוד ת(
 דתניא היא ישמעאל ר׳ דר״ח עליה דפליג תנא ׳

 דברי ירוי״ש לאחר אלא אינו מושב בו שנאמר מקום שכל ללמדך
 בין ונוהגת מושבות בו שנאמר שבת הרי ר״ע א״ל ישמעאל ר'

 ר׳ פליגי ברייתא בהאי א״כ כו' ק״ו שבת א״ל בחו״ל בין בארץ
 נקט ולכן .חדש לענין ונפ״מ דקרא מושב בפי׳ ור״ע ישמעאל
 יקשה והשתא .מותר בחו״ל חדש דס״ל ישמעאל ר׳ דברי במתני׳

 אומרים ור״ע דר״א ולימא פלוגתיה בר דברי גס נקיט לא למה
 זו משנה על אמרו בירושלמי דהנה נ״ל זה וליישב .אסור דחדש

 .מושבותיכם מבכל דר״א דטעמא זו משנה דמייתי פ״ג בערלה וגס
 ומפני מושבותיכם מבכל דר״א טעמא רבנן מקיימי; מה ופריך
 שי״ל פכתב יעקב משנעת בספר וראיתי .לחו! יצא פכן בחדש
 א״י בפירות ור״ע ר״א פליגי א׳( מפנה )פ״ב דבחלה לפי׳ דאזלי
 אפי׳ מחייב דר״א והשתא .פיטר ור״ע מחייב דר״א לחי״ל שיצאו

 אבל .לזה מושב בעינן דבחדש לומר אין דמושב דרשה שים בלא
 ח״י בפירות לחייב ממופב דרשי׳ דבחדש י״ל בחלה דפוטר ר״ע

 לא למה לתמוה שיש ובאמת .ודפמ״ח . חדש באיסור לחו״ל שיצא
 והוא לשיטתם ור״ע דר״א בהני מחלוקת לפ־ש דיל; בש״ם ם״ל
 דנפלוג פלוגתא משא״ה בהני דפליגי דמלה במפנה מפורש דבר

 דגמ׳ ונ״ל .בברייתא ולא במפנה לא פנינו לא ור״א יפמעאל ר׳
 לת״ק במתני׳ קתני דהא הפלונתא נן לייפב לה הינח לא דידן

 אף שמואל אמר יהודה ולד׳ והכלאים הערלה מן חזן בחדש דשרי
 בנלאיס מ״מ בערלה הלמ״מ דאמר לר״י ואפי' .דרבנן הוי בערלה

 דהוי אילן בהרכבת דמיירי לומר ודוחק דרבנן דהוי מודה
 כלל א״א לשמואל והשתא סתס כלאים ליה קרי הוי דלא דאורייתא

 שרי בחו״ל דחדש אפשר דאיך ע ר" היינו דת״ק מתני׳ למוקמי
 משוס התורה מן אסורים לחו״ל שיצאו א״י של דפירות אף לגמרי

 איסור בחי״ל בהו דלינא וכלאים וערלה ממושבותיכם דנתרבו
 פירותיהס יהיה מא״י שיצאו בפירות ואפי׳ ענין בשום דאורייתא

 ר׳ דת״ק מפרש ולהני מדרבנן עכ״פ אסורין עצמה בחו״ל שגדלו
 טפי ־החמירו י״ל ושפיר ירוי״ש לאחר ומושב ביאה דס״ל ישמעאל
 שמייסדו הירושלמי אבל .איסורייהו דחמיר מבחדש וכלאים בערלה

 סוף בירושלמי ס״ל וגם .הלמ״מ ערלה ס״ל ואיהו יוחנן ר׳ הוא
 שפיר י״ל וא״כ בחו״ל דאורייתא אסור זרעים דכלאי ערלה מס׳

 הלנה ערלה אבל בחו״ל מדאורייתא שרי וחדש ר״ע היינו דת״ק
 גס דאינא י״ל דרבנן איסורא אבל זרעים בכלאי דאורייתא וכלאים
 דידן גמ׳ אבל .לחו״ל שיצאו א״י פירות אטו גזירה משום בחדש

 דרבנן תרווייהו וכלאים ערלה דלשמואל משום כן לפרש לה הונח לא
 יהי׳ דלר״ע לומר א״א וא״נ .דרבנן כלאים עכ״פ יוחנן לר׳ ואפי'
 כר״ע מתני׳ למוקמי א״א וע״כ וכלאים מערלה קיל בחו״ל חדש
 בחו״ל בחדש ישמעאל דר׳ פלונתיה בר לחושבו גס א״א מ״מ אבל

 דדלמא אסיר בחו״ל דהדש ממושבותיכם להוכיח אין לדידיה דודאי
 דהשתא בזה והרתחנו .לחו״ל שיצא של חדש אלא מרבה אינו
 בחו״ל חדש דאי יהודה בר׳ יוסי ר׳ בסברת מודה ר״ע דאף י״ל

 בא אינו דעומר דס״ל ומאי . מיניה מקרבינן נמי אקרובי אסור
 מגידולי אלא אסור אינו הדש דגם דא״ל משים היינו הארך מן אלא
 ס״ל וה״נ לחו״ל שיצאו א״י גדולי רק לרבות אתי ומושב א״י

 נמי והכי האר! מן אלא בא אינו דעימר דמנחות מתני׳ סתס
 היא יחידאה דערלה מתני' וסתם הארך מ; אלא בא אינו חדש

:אליעזר כרבי

 הש״ם מן היתר צדדי כמה בע״ה שביארנו אחרי והנה )יה
 הרי״ף דעת הנה הפוסקים לדברי לב נשים

 החדש דתנן כוותיה תנא לן דסתס אליעזר כר׳ דהלנה בקדושי;
 מס׳ ובסוף הרא״ש העתיקם וכן .נו׳ מקום בכל התורה מן אסור

 עד חדש למיכל לנו ואסור וז״ל והרא״ש הלי״ף כתבו פסחים
 ל״ת וכרמל קלי ולמס דנתיב חמניסר נגהי בניס; דשבסר אורתא

 רבינא אמר בגמ׳ ואמרי׳ בכ״מ מה״ת אסור החדש ותנן וגו׳
 לה סבר תמנישר נגהי דשבסר באורתא אנל אבוך אס לי אמרה

 שבסוף בקונ״א בפנ״י ראיתי והנה .הלכתא וכן נו׳ יהודה כר׳
 במסנת סתם דאיכא נפל״מ מאי תמה ושם חדש בדיני קדושין
 אזלי׳ א״כ במנחות מלתא בהא בתראי אמוראי דפליגי כיון ערלה

 דהא כלום לדינא לדידן משנה דסתם מלתא מכרעא ולא בתרייהו
 עמד שכבר וכתב דערלה משנה כסתם דלא דס״ל אמוראי אינא
 על בקונטרסו הש״א בעל הנפלא שהגאון ראיתי וכן .התוי״ט בזה
 ברוב סתום כל לבאר זה בענין הגדולה ידו שהניף הדש דיני

 ושאר הרי״ף על ותמיהני דבריו בתוך כתב ובקיאותו חריפותו
 דמה כוותיה תנא לן דסתס משום כר״א דהלכה שהכריעו פוסקים

 גופיה ׳הרא״ש וכמ״ש דאמוראי פלוגתא לגבי משנה סתס ענין



צט יו״ד ר״א משנת
 קנם לה יש קטנה אי וחכמים דר״מ פלוגתא גבי נערות אלו בם׳

 למעלה הבאנו דכבר דבריהם ליישב ונלע״ד .יעוי״ש גוונא כהאי
 ואין למשנה סדר אין מסכת בתרי ומחלוקת דסתם הענין ד׳ אות

 אלא כסתם בהחלט הלכה שאין הפי' דאין והיינו .כסתס הלכה
 שיש הכללים לפי הדין שס ואס דמחלוקת המשנה בתר דאזלי׳
 ותנא פלוני תנא מחלוקת או כרבים הלכה ורבים יחיד כמו בידינו
 משנה בהסתס ששנינו ממה משתנה .מהן כאחד הלכה פלוני
 והנה .ההם הכללים כפי להלכה המקובלת הדעת כאותה הלכה

 נמצא אס רק להלכה כך סובר היה רבי שסתם בעת ודאי זה
 חולקים רביס ראה שרבי נראה בתרייתא במשנה זה בדין מחלוקת

 כמותו ההלכה להיות ראוי הסתם דין על שהחולק או זה בדין
 שאין מזה להבין בעצמה המחלוקת והביא הסתם מאותו בו מזר

 רבי בו חזר סתס ואח״כ קדומה המחלוקת ואס .ברורה הסתס
 מחלוקת הוא אס ספק הדבר מסכתות בתרי .ואס וסתמו הדין וברר

 מ״מ הא בזה לי וקשה . מחלוקת ואח״כ סתם או ]סתם[ ואח"כ
 בדעתו אז נקיט שהיה ידענו האחת המשנה רבי שסתם בעת

 בשני משניות בתרי לומר לנו טוב יותר וא״כ כך הלכה להורות
 שספק נאמר תיתי דמהיכי סתם ואח״כ מחלוקת הוא כי מסכתות

 ודאי מידי יוציא .דידיה מסתמא רבינו בו מזר שסתם אחר שמא
 נראה וכן .הלכה כן להורות בדעתו שהיה כן סתס אחד שפעס

 דס״ל ר״י דעת כן שפירשו סתס( ד״ה )מב: ביבמות התום׳ דעת
 דשאר כתבו שס אמנם . כסתס הלכה מסכתות בתרי דאפי׳

 המחלוקת שנכתבה דבאותה משוס ע״כ והייט בזה פליגי אמוראי
 הדעת כאותה דלא ההלכה שיהיה שבידיט הכללים לפי נותן הדין

 אמוראי דפליגי דהכא י״ל הנה והשתא .כמותה המשנה רבי שסתם
 אלא דערלה משנה כסתם ולא כר״א הלכה דאין ס״ל ור״פ ר״ה

 כסתם דהלכה ס״ל אביו בשם ורבינא דר״א ורבנן דקדושין כת״ק
 דרבנן להלכה להכריע אין האלו האמוראים שבין ובאמת משנה

 שכתב וכמו )כב.( בכתובות כדמוכח ר״א היינו לאו ר״א דבי
 משמיה הלכה אמר לא רבינא וכן האחרונים ויתר יהושע הפני

 הוי ולכן כך סבור שהיה אביו על אמו לי אמרה כך אלא דנפשיה
 מידי מוציא הזה הספק אי! ולכן האמוראים ממחלוקת השקול ספק
 אליעזר כר' אחת פעם רבי סתם דעכ״ס דערלה הסתם ודאי

 מחלוקת ואח״כ סתם דדלמא לומר ואין .מקום בכל אסור דחדש
 כמו ר״א על פליגי כרבים הוי דקדושין המשנה ולפי בקדושין
 דהוי כת״ק ההלכה להיות וצריך התום׳ בשם )שם( למעלה שכתבנו
 והכללים המשנה בתר ליזל לנו דאין שבידינו הכללים לפי כרבים
 בידינו שאי! מכיון רק בתראי אמוראי מחלוקת בזה שיש מאמר

 מוציא כזה ספק ואין השקול כספק הוי ע״כ מהם כאחד להכריע
 הסתם שהיא כר״א הלכה אחד פעם פסק שרביט ודאי מידי

 מבוארים ודבריהם והרא״ש דהרי״ף טעמא והיינו דערלה משנה
: בע״ה נכון על

 התום׳ דהנה קצת אחר באופן בע״ה לומר נ״ל ועוד וטס
 אבל וז״ל פ״א!( יין המוציא )סוף בשבת כתבו

 יוחנן ור׳ כסתם הלכה דאין סברי אמוראי כל מסכתות בתרי
 סתס דמסתמא כו׳ כסתם ההלכה מסכתות בתרי דאפי׳ א״ל

 שפסק ממה חזר ושוב קודס רבי שסתם לומר לנו ואין לבסוף
 עכ״ל טרפות באלו וכדאמר יוחנן דר' אליבא נינהו ואמוראי

 בפי׳ נתחבטו ותום׳ הגמ׳ מפרשי ז״ל האחרונים רבותינו והנה
 דאלו לההיא ומחלוקת דסתס זה ענין שייכות דמה התום׳ דברי

 פי׳ כ׳ ואח״כ בתום׳ הגיה ומהרש״א נינהו סתמי דהרי טרפות
 הא הס״ד דלפי כ׳ ומהרמ״ל התום' בדברי כלל מיושב שאינו זר

 כך ואחר במחלוקת דוקא היינו משנה כסתם הלכה ר״י דאמר
 דאמוראי בא״ט דאמר הא לן יקשה א״כ מסכתא בחדא סתס
 יוחנן ר׳ אמר דלא אמורא לחד וס״ל יוחנן דר׳ ואליבא נינהו
 דממלוקת מקום קיי״לבכל דהא דוחק וזה משנה כסתם הלכה
 א״ש מסכתות בתרי איירי השתא אבל כסתם הלכה סתס ואח״כ
 להם ואין מחד תמוהים אלו ודבריו .5עכ״ אמוראי בה דפליגי

 סוגיא שייכות ומה מסכתא ובחדא תריסתמי בא״ט דהתם מובן
 דברי ליישב בע״ה ונ״ל .מסכתות בתרי ומחלוקת לסתם זו

 גרסי׳ בא״ט התם דהנה מוהר״ם. של דרכו עפ״י התום׳

 ופריך כזית האומר כדברי הלכה יוחנן ר׳ אמר יוסף בר ואר״י
 נשתייר ולא הכבד נטלה ותנן כסתם הלכה אר״י רבב״ח והאמר

 ומשני כזית הוי דלא אע״ג כשרה נשתייר הא כלום ממנו
 רבב״ח מדאמר דפריך בהא ופירש״י .דר״י ואליבא כינהו אמוראי

 כשרות דאלו דמתני׳ דסיפא אע״ג משנה כסתם הלכה אר״י
 מהאי סתמא דהאי אולמא מאי מכח פריך מ״מ ליה מסייע
 כזית דבעינן לחומרא ואזלי׳ ספיקא הוי דא״כ ואע״ג . סתמא

 דהלכה כזית האומר כדברי הלכה למימר יוחנן לר׳ הו״ל לא מ״מ
 דואלו דסתמא דאף ]כ׳[ והתום׳ . ספק אלא ואינו ברור דבר הוי

 כשרות ואלו טרפות דאלו משנה הך מ״מ היא תראה ב כשרות
 דמשוו התום׳ דעת לפי והנה סדר. ואין חשיב בבא כחדא
 ורבב״ח יוסף בר דר״י פליגתא להא מסכתות בשני ומחלוקת סתס

 אחת שבמשנה רואיס שאנו מקום דכל כוונתם צ״ל .כבד גבי
 יודעים אנו ואין להיפך רבי סתס אחרת ובמשנה כך רבי סתם
 רשות לנו יש ולכן .כלל סתס כאלו הוי האחרונה היא איזו
 הלכה כן ולקבוע טפי מלתא מסתברא המשניות מן איזה לדין
 דמסתבר כמאן באחרונה סתס רבי גס דמסתמא לומר לנו ויש

 כאן אמר ולכן יוחנן בדר׳ יוסף בר יצחק ר' דעת וזו מלתי'
 הדא נינהו סתמי דתרי דכיון כזית האומר כדברי הלכה

 האחרונה איזה יודעים אט ואין נדח אומרת וחדא כ״ש אומרת
 טפי מסתברא איזה אלא הסתמות. בתר כלל לילך לנו אין

 סובר רבב״ח אבל כזית האומר כדברי הלכה קבע ולכן לדינא
 סתמי תרי איכא ואי משנה כסתם הלכה דלעולס יוחנן בדר׳

 איזה יודעים אנו אין אס מהן כאמת הלכה לקבוע לנו אין
 הזאת המחלוקת דלפי י״ל והשתא .בספק הדבר אלא .בתרייתא

 מסכתות בתרי ומחלוקת סתס לענין אמוראי הני בין חילוק יש
 ברורה אינה מתני׳ דהסתם דהיכא דר״י אליבא יצחק ר׳ דלדעת

 מהן כאחת הדין להכריע לגו יש אז אחרת סתמא שיש
 שבמשנה הדעת אותה לנו מסתבר אם ומחלוקת בסתם הכא א״כ

 מחלוקת ואח״כ סתס כאן שיש שפיר לומר נוכל הסתס היפך שהיא
 לדידי׳ דאליס יוחנן דר׳ אליבא לרבב״ח אבל .כסתם הלכה ואין

 וא״כ סברתינו עפ״י הדין להכריע יכולים אנו אין דסתמא מלתא
 מחלוקת או מחלוקת ואמ״כ סתס זה אס עוד במקומו הספק
 דסתס מלומר אמ״כ סתם דר׳ לומר יש שיותר וכיון סתס ואח״כ
 דקיי״ל אף והנה . כסתם הלכה ע״כ בו חזר ואח״כ תחלה

 למפסק לנו דמסתבר היכא כ״ז מ״מ יוחנן דר׳ אליבא יצחק כר'
 שים לט כשאין אבל הסתמא נגד שהיא הדעת כאותה הלכה
 אחר לילך יש ודאי אז הסברא מצד המחלוקת באותה הכרע
 והשתא התום׳ כמ״ש מזר דרבי מלומר בתרייתא שהיא ולומר הסתם

 ס״ל ר״פ1 דר״ה הדין בעצס דפליגי אמוראי דמצינו כיון בנ״ד הנה
 ס״ל דרבינא ואבוה ר״א דבי ורבנן הסתמא על החולק כדעת

 פשיטא א״כ .מסברא מהם כאחד להכריע בידינו ואין כהסתמא
 ולפי״ז ז״ל. והרא״ש הרי״ף כוונת וזהו הסתם אחר לילך לנו שיש
 רצ״ג סי' סוף בט״ז הובא הראשונים הגדולים דעת מיושב הנה
 ר׳ בשם צדק מעיל בשס הרש״ל תשובת שמצא הב״ח דברי

 עכו״ם בשל נוהג חדש שאין הריב״א תשו' בשם כ״ץ אביגדור
 דאיך .עכ״ל דר״א כת״ק דהלכה ס״ל ושמא בה״ג משמע וכן

 האחרונים אכנוראיס של מחלוקת בזה שיש אחר כת״ק הלכה ס״ל
 ה׳ שהעלה וכמו מגנו׳ סמוכות להם שמצאו משום אלא במנחות.

 טעמא מסתבר וא״כ הש״ס מדברי סמוכות למצוא בידינו גס
 אליבא יוסף בר לר״י מחלוקת ואח״כ סתס דהוי י״ל ושפיר דת״ק

מ״ש לפי ניחא בלא״ה גם אמנם כבד גבי קי״ל דכוותיה יוחנן דר׳
:ד׳( )אות למעלה מסכתות בתרי ומחלוקת דסתס זה בענין

 דחדש דנהי לחדש גמור היתר אין עכ״פ זה מכל )ט^להנה
 אית דרבנן איסורא מ״מ דאורייתא לאו בחו״ל

 בחו״ל דחדש נוודים במנחות דר״י ברי' הונא ור' ר״פ דאפי׳ בי'
 שהי'•בבבל אף דשיתסר אורתא עד אכלי דלא מדרבנן מיהת

 גמור היתר אין וא״כ .דרבנן בחו״ל חדש דקסברי גמ׳3 ומפרש
 הרא״ש בתשו׳ רבינו דעת לגו יש הנה אך חו״ל. משוס חדש לאכול

 דומי׳ מדרבנן אפי' גזרו לא מא״י רחוקים דאגו דכיון ב׳ כלל
 למורנו ראיתי והגה .לא״י הסמוב׳ בחו״ל גזרו דמעשר

 הגאון
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 על שס בקונטרסו החדשות בתשובותיו ארי' שאנת בעל הגאון

 ראי׳ והביא ז״ל ברוך רבינו דברי הביא דבריו שבפתח חדש דיני
 דרבנן איסורא מ״מ דאורייתא לאו בחו״ל חדש למ״ד דאי לדבריו

 ס״ל ות״ק פליג לחומרא דר״א בגמ׳ דפשיט למאי א״כ בי׳ אית
 נמי דהוי כלאים בהדי חדש ליחשב ק' אכתי .שרי בחו״ל דחדש
 מ״מ מדאורייתא דשרי אף חדש וה״נ .סופרים מדברי לכו״ע

 דאורייתא לאו בחו״ל חדש דאי ע״כ אלא בי' אית דרבנן איסורא
 להיפוך ראי׳ והעלה זה דחה שוב .כי' לית דרבנן איסורא גס

 פליג לחומרא שם וקאמר לקולא או פליג לחומרא ר״א בגמ׳ דבעי
 משמע לה גמירי דהלכתא והכלאים מהערלה חוץ קאמר והכי

 הוי ה״נ והלא . הלכה ערלה דס״ל יוחנן לר׳ רק היא דהאיבעי'
 נימא אי ובשלמא מדרבנן נמי ערלה דס״ל לשמואל גס למבעי לי'

 א״ש בחו״ל מדרבנן דאסור מיהת ס״ל בחדש דמיקל מאן דאפי'
 ס״ל ות״ק פליג לחומרא ר״א דלכנא למבעי איכא שפיר דלר״י
 במתני' לי׳ חשיב ולא דרבנן אלא דאורייתא לאו בחו״ל דחדש
 בהרכבת מיירי וכלאים הלכה וערלה בדרבנן מיירי דלא משוס
 לשמואל אבל )ל״ט.( בקדושין כמ״ש דאורייתא נמי דהוי האילן
 דת״ק נימא דרבנן לדידי' דערלה כיון כלל למבעי ליכא
 במתני׳ לי׳ חשיב לא אמאי קשי' דרבנן נמי הוי בחו״ל דחדש ס״ל

 אסור בחו״ל חדש מיהא דלכו״ע נימא אי זה וכל ערלה בהדי
 יקשה א״כ לגמרי שרי בחו״ל בחדש דמיקל מאן נימא אי אבל
 יהודא לר' גס לקולא או פליג לחומרא ר״א לן מבעי לא למה
 למיחשב מצי לא מ״מ דרבנן ערלה דס״ל דאע״ג שמואל אמר
אפילו ליכא דאז שרי בחו״ל חדש ס״ל אי ערלה בהדי חדש

: בחדש דרבנן איסורא

ז״ל האדיר הגאון מ״ש מכח מופרכים דבריו אך )י!(
 משום דאורייתא בחו״ל חדש דקיי״ל שהוכיח בעצמו 1

 מדאוריי' אסור האילן דהרכבת אהא )ל״ט.( דקדושין ׳בגמ דאמרי׳
ופי' שבחו״ל זרעים למעוטי ההוא ומשני שדך כתיב והא בהו״ל
א״כ בחו״ל דאסירי מחדש מק״ו נילף דלא קרא דבעינן התום'
ולא לאסור בק״ו זרעים למילף ליכא שרי בחו״ל חדש למ״ד
ע״כ שדך דאתי אלא מחדש נילף דלא זרעים למעט שדך בעינן

 וא״כ .בגמ׳ כדאמר מהקישא נילף דלא אילן הרכבת למעוטי
 וכיון שרי האילן הרכבת גס שרי בחו״ל חדש דס״ל דמאן מוכח

 נילף דלא למעוטי דשדך ע״כ א״כ האילן בהרכבת כר״י דקיי״ל
 בחו״ל חדש להלכה דקיי״ל מה דלפי וננוכח מחדש זרעים

 ל״ל דאורייתא לאו בחו״ל חדש דא״ל למאן לפי״ז עכ״פ .דאורייתא
 לחומרא פליג ר״א אי וא״כ התורה מן לאיסור האילן הרכבת גס

 ליתא האילן הרכבת גס מדאורייתא בחו״ל חדש ל״ל ות״ק
 וקמה דרבנן איסור היינו במתני' דקתני כלאים וע״כ מדאורייתא

 דרבנן איסור גס ל״ד בחו״ל חדש דלמ״ד הראשונה ראייתו לה
 בחו״ל האילן בהרכבת איסורא ליכא ל״ד חדש למ״ד דהא .ליכא

 ש״מ חדש גם נקט ומדלא הוא דרבנן כלאים וא״כ דאורייתא
 לר׳ רק האיבעי׳ למה וקושייתו .שרי מדרבנן אף בחו״ל דחדש
 דהוי שמואל אמר יהודא לר׳ ולא למ״מ הלכה דערלה יוחנן

 על לתמוה יש ואדרבה איכא נמי ראי׳ ואפי׳ דלק״מ דרבנן
 ר״י בשם כו'( חדש תני ד״ה )ל״ט. התום' כ' הא הש״א רבינו

 הכלאים אף למתני שייך אין דאורייתא וחדש דרבנן דכלאים כיון
 מאוד מיושב והשתא .הלמ״מ ערלה דמ״ד אליבא אלא פריך ולא

 א״ש לר״י ולא הלכה ערלה דמ״ד אליבא לי' דאיבעי מאי בפשי'
 במתני' דגרסי' מאי לפי אזלא דהאיבעי׳ משוס דרבנן ערלה דס״ל

 כיון פליג דלחומרא למימר ליכא א״ש לר״י וא״כ .החדש אף
 הנ״ל שבתום' הר״י כמ״ש דאוריי׳ וחדש דרבנן וערלה דכלאיס

 דקאי די״ל ליה קמבעי' שפיר הלכה ערלה דס״ל יוחנן לר' אבל
 אלא פריך ולא שכ' שם התום' מסקנת א״ש ובזה .אערלה אף

 משוס הנ׳יל ולפי אלו. לדברים מובן דאין הלמ״מ ערלה למ״ד
 אף ר״א קאמר ושפיר פליג לקולא דר״א ס״ל דרבנן ערלה דלמ״ד.

 למאן אבל . לר״א בחו״ל ערלה דאין ברייתא להאי אפי׳ החדש
 לשון קשה וא״כ .לחומרא דר״א לעיל פשיט הלמ״מ ערלה דאמר

 לומר ומוכרח כלל בחו״ל ערלה ל״ל דר״א ברייתא האי לפי אף
 ר״א דרבנן בחו״ל ערלה למ״ד דגם באמת י״ל והשתא חדש תני

 דמתני׳ דכלאים התום׳ מדברי עכ״פ מוכח וגס פליג לחומרא
 מבואר וממילא אילן בהרכבת ולא דרבנן בכלאים מיירי לכו״ע
 אפילו היינו שרי בחו״ל חדש דס״ל דלת״ק האלו התום׳ מדברי

 בכלאים אלא בחו״ל איסורא חדשות"קל״ל ר״א מדמופיף מדרבנן
 דרבנן שהוא דכלאיס איסורא אפי' ליכא דבחדש ש״מ וערלה
 לתמוה דיש אלא . כלאים בהדי חדש גס למחשב הו״ל דאל״ה

 דהוי אילן בהרכבת מיירי דמתני׳ דכלאים נימא לא באמת למה
 שהקשו וכמו אכלאיס דקאי אף למחוק יצטרך ולא דאורייתא

 היינו לאו כלאים דסתס משוס ונ״ל דבריהם בריש התום'
 הכרס כלאי או זרעיס כלאי אלא מדרשא דשמעינן אילן הרכבת

 ראיתי שוב א'( ס״ק רצ״ה סי' ביו״ד ט״ז )ועי' להדיא דכתוביס
 לו שהוקשה אלא כן לתרץ ורצה בזה עמד יהושע הפני שגס

 נמי אמר יוחנן ר׳ הא אילן הרכבת אינו סתס כלאים אמאי
 ומפרש תורה דבר הכלאים על לוקין )שם( דאר״י סתס כלאים

 אמרר' למה לדקדק דיש לק״מ ולענ״ד אילן בהרכבת בגמ׳ לה
 .כלאים על לוקין יאמר הידיעה בה' הכלאים על לוקק יוחנן
 חברים תלמידיו עם אז מיסב שהי׳ בשעה יוחנן דר׳ י״ל אלא

 אח״כלוקין ואמר אילן הרכבת בדיני אז דברו לקולו המקשיבים
 .מקודם בס שדברנו הידועים הכלאים היינו כו' הכלאים על

 המפורשים כלאים היינו כלאים שנאמר מקום שבכל מיושב והשתא
:דרבנן איסורא בהם לית ע״כ דמתני׳ כלאים וא״כ . בתורה

דבריו שהבאנו מדאורייתא בחו״ל נוהג דחדש בראייתו רץ )יך(
 ההיפוך להוכיח יש מזה דאדרבה נ״ל בסמוך בקיצור 1

 דלא כלה״כ והיינו זרעים כלאי למעט אתי דשדך כ׳ ז״ל דהוא
 האילן הרכבת דא״ל דמאן ש״מ בחו״ל דנוהג מחדש מק״ו נילוף
 בחו״ל ל״ד חדש דאי דאורייתא דחדש ס״ל דאורייתא בהו״ל נוהג
 הרכבת ס״ל ואנן גופה האילן להרכבת דשדך מיעוטא בעינן א״כ

 הכרם לכלאי דשדך מיעוטא ע״כ וא״כ בחו״ל דאורייתא האילן
 עוד שם וכ׳ .מדאורייתא בחו״ל דאסור מחדש מק״ו נילף דלא
 לאו שבחו״ל זרעים למעוטי שדך הגמ׳ דכ׳ דהא לפרש ואין

 למעוטינהו דאצטריך והא זרעים מכלאי אלא מיירי מכלה״כ
 זרעים לכלאי רחמנא דאפיק דהואיל סד׳יא דהוי משוס היינו

 הוי כלאים תזרע לא דשדך קרא מחד תרווייהו אילן והרכבת
 אצטריך מש״ה בחו״ל שינהוג לבהמתך כלאים נמי דנקוש אמינא

 שקרי כן לומר אפשר דאי כו׳ בחו״ל זרעים כלאי למעוטי שדך
 והכלאים הלכה וערלה בכ״מ התורה מן אסור החדש דתנן אהא

 כלאים ילפינן לא אמאי וא״ת ל״ח:( )קדושין התום׳ כתבו מד״ס
 תנא האי דקסבר וי״ל כו׳ מדאורייתא בחו״ל דנוהג מחדש מק״ו

 דאמר דהא וש״מ .שבחו״ל זרעים למעוטי שדך כלאים גבי דכתיב
 כלאי אלא דאל״כ איירי הכרס מכלאי שבחו״ל כלאים למעוטי שדך

 היינו וע״כ מד״ם דכלאיס מתני׳ קשי׳ להרבעה נקיש ודלא זרעים
 דמערב יוסף כדרב בחו״ל לגמרי שרו זרעים דכלאי כלה״כ
 למעוטי אתי דשדך אלא מחדש כלה״כ ילפינן לא ואמאי וזרע ביזרני
 אילן הרכבת למעט אתי שדך ע״כ דלרשב״י עוד ועיי״ש .כלה״כ

 נקיש דלא זרעים ולכלאי מחדש מק״ו באמת ילפינן דכלה״כ ס״ל דהא
 ובאמת גופה. האילן הרכבת למעט אתי דשדך וע״כ קרא ל״צ להרבעה
 דלא זרעים כלאי מיעוטא בעי לא למה דבאמת תמוהים אלו שדברים

 בחו״ל שרי האילן דהרכבת יסבור דרשב״י וגס והרבעה להרכבה נקוש
 דמתני׳ לתנא מנ״ל א״ה דקדושין דמתני׳ לת״ק וכן משדך דאימעוט

 מק״ו ילפינן וכלה״כ בחו״ל הרכבה למעט אתי לא דשדך דערלה
 דהרכבה ההיקש לקיים טפי דעדיף וכ״ת בחו״ל דאסור מחדש

 מלקיים לכלה״כ מחדש הק״ו ולדחות בחו״ל אפי' דנוהג להרבעה
 דהרכבה אלא אתקש דלא הוא מילי לכל לאו דההיקש ולומר הק״ו
 דמקייס דרשב״י ט מ" א״כ בחו״ל גס נוהג שיהא לא אבל אסור
 מ״מ טעמא משכחנא ואפי' .פליגי ובמאי .ההיקש ומדחה הק״ו
 דקדושין דמתני׳ ות״ק ארשב״י פליגא דמתני׳ לאמוראי מנ״ל קשה

 דשדך בהא לי' מורו דלמא דאורייתא דהוי וס״ל בחו״ל בהרכבה
 לכלה״כ דשדך מיעוטא שדינן ולא בחו״ל הרכבה למעט אתי

 מודו דלמא גופי' קרא בהאי דכתיב אמאי דקאי משמעותי' היפוך
 מדאוריי' בחו״ל דאסור ובכלה״כ מדאורייתא בחו״ל דשרי בהרכבה

ממעט אלא בק״ו מחדש גילוף דלא כלה״כ ממעט לא ושדך
הרכבת



משנת שרי!
 היינו דמתני׳ סופרים מדברי וכלאים גבי׳ דכתיב האילן הרכבת
 וכ״ת . מחדש מק״ו מדאורייתא אסור כלה״כ אבל אילן הרכבת

 ולא הלכה ערלה ולמה מחדש בק״ו למילף איכא ערלה גם א״כ
 למילך א״א שוב שרי דספיקא דהלכה דכיון י״ל ממש דאורייתא

 אסור וודאה גופה דמהלכה .אסור נמי דספיקא מחדש בק״ו
 קדושין התום׳ דיבור על יהושע בפני שכ״כ מצאתי שוב בחו״ל
 הלכות ערלה למ״ד דבריהם דעיקר הלכה והערלה ד״ה )ל״ח:(

: יעוי״ש מדינה

 אסור הרכבה מ״ד בין בזה נפ״מ דיש הוא בזה והנ״ל )יט(
. כבר לכס שחקקתי חוקותי מאת ונפ״ל לב״נ

 דהרכבה בהקישא מודה ומ״מ לב״נ נאסרה לא דהרכבה מ״ד ובין
 שחקקתי חוקותי מאח נח לבני אסורים כלאים דלמ״ד .להרבעה

 כבר לכס שחקקתי והרכבה דהרבעה חוקות שתי והיינו כבר לכם
 ע״כ והיינו מלמינהו וכלאים ב״נ שנצטוו עריות מגילוי הרבעה
 שעושה מורכב ממעט למינו פרי דעושה זרעים כלאי ולא הרכבה

 ק״י סי׳ בחשו' אלשיך מהר״ס כמ״ש המורכב ענף דוגמת פרי
 למינהו פרי עושה העץ אי; וא״כ המורכבים. אתרוגים לענין

 אחר כמין להיות ממינו נשתנה הפרי שאין זרעים בכלאי משא״כ
 שדך בעינן לא באמת הנה זה ולפי .ביניקה תערובת לו שיש אך

 דלא מפורש דקרא כיון להרבעה נקיש דלא זרעים כלאי למעוטי
 דס״ל למאן אבל והרכבה. דהרבעה חוקות בשני אלא מיירי

 כבר לכס שחקקתי חוקותי את דרשי׳ ולא" לב״נ נאסרו לא דכלאיס
 אמאי מיעוט ובלא להרבעה זרעים כלאי בעלמא היקש רק הוי
 בחו״ל דנוהג להרבעה נמי אתקש זרעים דכלאי באמת נימא לא
 והשתא .דערלה פ״ג סוף בירושלמי באמת יוחנן ר׳ לי׳ אית וכן

 נח לבני אסורים כלאים דאמר דמאן טעמא דמפרש לשמואל הנה
 דלא כלה״כ למעט אתי ל״ת דשדך צ״ל ע״כ בסנהדרין כמ״ש

 ס״ל ע״כ יוחנן לר׳ אבל .ותום' רש״י וכמ״ש בק״ו מחדש נילך
 דשדך ע״כ צ״ל מצות ז׳ על אלא מוזהרין אין נח דבני כהלכה
 תורה דבר הרכבה ס״ל דר״י דידן גמרא לפי זרעים כלאי ממעט
 ממעט לא דירושלמי הגמ׳ ולפי .שרו זרעים כלאי אבל בחו״ל

 ובזה .הרכבה לא אבל זרעים כלאי דוקא ואולי זרעים כלאי ר״י
 ההוא בד׳יה כתבו )ל״ט.( דשם התום' דברי סתירת נמי יתיישבו
 כר׳ קיי״ל לא בד״ה ואח״כ הכרס כלאי היינו זרעים למעוטי

 בזה הרעישו וכבר זרעים כלאי ממעט דשדך כ׳ כו׳ יאשי'
 כ׳ קמא דבדיבור בנ״ד ניחא הנ״ל לפי אמנם ז״ל האחרונים

 ב״נ דאמר דמאן טעמא דמפרש דשמואל אליבא כן התום׳
 אלא זרעים כלאי למעט בא לא שדך וא״כ הכלאים על מוזהרים

 ע״כ לשמואל דהא דאורייתא וחדש מחדש בק״ו נילך דלא כלה״כ
 דחדש ס״ל דמתני׳ ת״ק וגס כנ״ל פליג לקולא דר״א דס״ל כן ס״ל

 הוא גס ומסתמא דערלה. מתני' סתס וכן דאורייתא בחו״ל
 א״כ הכלאים על הוזהרו לא דב״נ דס״ל מאי לפי אבל הלכה פסיק
 מהקישא גילך דלא גופי' זרעים לכלאי דשדך מיעוטא בעינן

 דשדך ע״כ לומר צריכים כוותי' דקיי״ל יאשי׳ לר׳ וע״כ דהרבעה
 לכלאי אתי ד&דך בתרא בדיבור התום׳ כתבו וע״כ זרעים לכלאי
 דכלה״כ נמי דס״ל כיון וממילא יאשי׳ לר' שם דמיירי זרעים
 אמאי דאורייתא הי' דאס דרבנן חדש דנם ע״כ סופרים מדברי

דחדש מזה מוכח ע״כ אלא . מחדש בק״ו כלה״כ נילך לא
:דרבנן בהו״ל

 מיעוטא בענין שכתבנו במה לבבי נמה לא עדיין אך )כ(
 ת״ר )ק״י:( דזבהיס מסוגי׳ עדיין לי דקשה דשדך י

 לשם מלאן אס אומר ר״א מרב במוך בחג כניס לוגין ג׳ המנסך
 למיס שיעור ביש יצחק בר נממן א״ר בינייהו מאי חייב חג

 קדשינהו לא מיס משיעור טפי שס יש אס דלר״א ופירש״י קמפלגי
 סבר דר״א ופירש״י פליגי במדבר נסכים בקרבו אמר ר״פ כלי
 בעי ולכן .ירוי״ש לאחר וכנושב וביאה במדבר נסכים קרבו לא

 לא ס״ל דר״א ס״ל ר״ס וכן שרנב״י שמבואר ועיי״ש כלי קדוש
 וחדש ירוי״ש לאחר ומושב דביאה ס״ל וא״כ במדבר נסכים קרבו

 תנא דאיהו בקדושין דמייתי ישמעאל כר' דאורייתא לאו בחו״ל
לאו בחו״ל דחדש ס״ל אלעזר דר׳ מכיון וא״כ .ר״א על דפליג

ק יו״ד ר״א
 נילך דלא זרעים לכלאי הוא דשדך מיעוטא לדידי׳ ע״כ דאורייתא
 דבני בסנהדרין דסובר הוא אלעזר ר׳ והרי והרבעה מהרכבה

 את טעמא שמואל שס מפרש ולדידי' הכלאים על מוזהרים נח
 סותר וזה דשדך מיעוט בעי ואפ״ה .כבר להם שחקקתי חוקותי

 מיעוטא בעינן לא נח בבני נוהג כלאים דלמ״ד למעלה מ״ש
 ונ״ל נח בבני שנוהג בחוקות רק דמיירי בקרא דמפורש לכלאים

 ;והכלא־ס התם דגרסי׳ דערלה סופ״ג הירושלמי ע״פ ליישב
 ר׳ מותר זרעים בכלאי הא בכלה״כ אמר שמואל סופרים מדברי

 מערביא ב״נ ר״ה אמר אסור זרעים בכלאי הא בכלה״כ ]אמר[ יוחנן
 בהמתך תשמרו חוקותי את וקיימינה יוחנן ר׳ בשם אמרוה דתמן

 לכלאי זרעים כלאי הקיש עליך יעלה לא שעטנז כו' שדך כו'
 כלאי אך כו׳ ונוהגין בארך תלויס אין שהם בהמה וכלאי בגדים
 . בחו״ל ובין בארך בין נוהגין בארך תלויין שהן אעפ״י זרעים

 בהרכבה דחייב למעלה שכ' להרבעה לא שדך דאתקש ופי'
 בארך בי; נוהג דבכולן לומר זרעים לכלאי למטה שכ' ולשעטנז

 דהרבעה אלו חוקות על קאי חוקותי את הנה והשתא .בחו״ל בין
 אחרות מצות שתי הס שעטנז ובגד כלאים תזרע לא .והרכבה

 אי ס״ל דר״א לק״מ והשתא .כבר לכס שחקקתי מחוקות שאינן
 לשעטנז גס אתקש דכלאיס דירושלמי כר״י אמינא הוי שדך לאו

 דבר אסור דחדש דערלה דמתני' ותנא דשדך מיעוטא קמ״ל
 לא דכלאיס וע״כ סופרים מדברי הכלאים ואפ״ה מקום בכל תורה

 נילוך שלא כלה״כ למעט אתי דשדך משוס מחדש בק״ו אתו
 בחו״ל אך דנוהג לשעטנז באמת אתקשו זרעים וכלאי בק״ו מחדש

 דכלה״כ דיל; בש״ס המבואר לפי עכ״פ דירושלמי. יוחנן וכר׳
 רבה הוכחה איכא לגמרי שרי זרעים וכלאי סופרים מדברי אסור

 . התורה מן אסור אינו בחו״ל דחדש התום' מן וביותר הגמ׳ מן
הרחוקים דבמקומות הגמ׳ מן ברוך רבינו שי׳ בע״ה הוכחנו וכבר

: ליכא דרבנן איסור אפי׳ בחו״ל

 בחו״ל דהדש התום׳ מדברי מבואר הנ״ל לפי והנה )כא(
 לכלאי אתי דשדך ההלכה לפי דס״ל דכיון ל״ד

 כלאים נגמור דאורייתא בהו״ל דחדש איתא אס א״כ גופי׳ זרעים
 ש״מ סופרים דברי דכלה״כ דקיי״ל וכיון בק״ו מחדש כלה״כ היינו

 דמשמע כו'( הרכיב ד״ה )ס'. חולין תוס' ועי׳ ל״ד בחו״ל דחדש
 מ״ש להבין יש והשתא כנ״ל ומוכח זרעים לכלאי אתי דשדך נמי

 ונראה כו'( בארך התלוי' מצוה כל ד״ה )ל״ו: בקדושין התום'
 שהשעורים בוודאי יודע אדם שאס לזהר יש ולכך בזה״ז נוהג דחדש
 אין ומספק מהם יאכל שלא כו' העומר הקרבת זמן אחר נזרעו

 בניס; ט״ז קודס נזרעו השעורים דרוב כיון השעורים כל לאסור
 כו׳ עלה דפריך נכרי בשל אך נוהג דחדש משמע נמי ובירושלמי

 אך .בזה״ז נוהג דהדש לתום׳ דס״ל עכ״פ מבואר הרי יעויי״ש
 בזה״ז נוהג דחדש שהתחילו התוס׳ דברי להבין יש באמת הנה

 . נכרים בשל אך נוהג דחדש משמע נמי ובירושלמי ומסיימים
 בגולה דאנחנו אך משמע בזה״ז נוהג דהדש תחלה מ״ש והא

 לזה עכו״ס בשל נוהג דחדש דירושלמי סייעתא מאי וא״כ בחו״ל
 דמ״ש לפרש צריך וע״כ .אסור הוא בזה״ז דהיינו בחו״ל דחדש
 ומ״מ למלך משועבדות שהשדות היינו בזה״ז נוהג דחדש החום׳

:בא״י אלא מדאורייתא חדש איסור אין

 וכמו״ש מאתנו נעלמים הי' רבינו דברי עיקר לחנה )כ□
 רבינו דראיות חדש מדיני א׳ סי' בריש הש״א

 בחו״ל דחדש דס״ל אהא הס מה ידענו ולא מאתנו נעלמו ברוך
 ישראל בשל אפי' איסורא ליכא מדרבנן אפי׳ מא״י ברחוקים

 בר מהר״ס תשו׳ בקובץ ז״ל ברוך הר״ר לתשו׳ זכינו הנה ועתה
 קצ״ט בסי' ושם תרכ״ד בשנת ונדפס לעינינו הופיע אשר ברוך
 זו תשו' להעתיק )רצוני כ׳ חדש של שעורים שכר שתיית לעני;

 מהא להתיר נ״ל וז״ל אדם( כל ביד מצוי זה ספר אין כי יען
 רחמנא אמר קצירכס כו׳ חבריא מיני׳ בעו דר״ה בפ״ק דגרסי׳

 גוי ביד הגדיייה דתבואה לדקדק יש משם עכו״ס קציר ולא
 עתה ישראל ברשות גדילה אם ואפי׳ .עומר התרת צריכה אינה

 לא מדרבנן שאפי׳ להתיר נראה לא״י סמוכים אנו שאין בחו״ל
 בירושלמי ראיתי אח״כ מיהו כו' לארץ הסמוכים בחו״ל גזרו

בשלהי
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 הערלה מן חיץ כו' המצות כל דחנן אהא ערלה מסכת כשלהי

 לא א״ל עמהס חלה אף מנינן לא למה ר״י קומי כעי יונה ר׳ כו'
 וחלה כעכו״ם ונוהגים כישראל הנוהגים דכריס אלא במתני' תני

 דה״ק וי״ל כגוים נוהגת דחדש משמע הרי כגוים נוהגת אינה
 לדחות ואין .כחדש משא״כ כא״י ואפי׳ כגוים שאינה מלה לאפוקי

 מתכואה אלא להכיא אין העומר דוודאי ולומר דר״ה ההיא
 דין כו נוהג גוי כרשות שגדל מה אכל ישראל כרשות הגדילה

 מעכור ויאכלו דכתיב ס״ד לא קאמר מאי דא״כ ליתא הא הדש
 דזהו הפסח ממחרת שאכלו ומה אקריכו דלא הול״ל אכתי הארץ

 כזמן אפי' כמנמות ור״ל ר״י כדאמר מתיר המזרח שהאיר לפי
 שנתגדל מה פשיעא אלא כו׳ מתיר מזרח האיר קיום שכהמ״ק

 אכול לא אמאי מזרח האיר אפי' התירא שום צריך לא גוי כרשות
 כו׳ ישראל כיד שגדילה תבואה שם שהי' לפי כע״כ מעיקרא

 תשרפון ואשריהם גכי ישמעאל ר׳ פ׳ דגרסינן מהא תמי׳ ואני
 שאינה דכר אוסר וא״א מאבותיהם להם היא ירושה מכדי כאש

 להוי אמאי גוי של תבואה לי׳ קרי אמאי כר״ה התם א״כ שלו
 לקע גכי גויס לקצרוה פרע דאמר והא נוי שזרעה ישראל כשדה
 התכואה קנה שהגוי וא״ת כו' גוים של שדה וגבי ופאה שכחה
 לתוך ונתנן זתיו נהר שעף השואל פ' תנן הא הזרעים כשינוי

 ובתוך כגישיהון שנעקרו אלא ל״ש כגמ׳ ואמרינן כו' מכירו שדה
 רכ פליגי נמי והתם .הקרקע לכעל הכל שלש המר אכל שלש

 להאריך ואין כרשות שלא ונטעה מכירו שדה לתוך כיורד ושמואל
 שכהמ״ק כזמן אפי' ורשכ״ל דאר״י דמנחות ההיא ומיהו .כזה
 עומר להכיא כשראוי דוקא למימר מצינו מתיר מזרח האיר קייס
 כר״ה התם כדאמר להכיא מה שאין כזמן לא אכל הכיאו ולא

:שמואל כר כרוך כו׳ לכילה הראוי כל כר״ז

 ישראל של הדש על ראי׳ שום אין הנ״ל התשו׳ ככל הנה )כג(
 הוא כרוך הר״ר של ומתן המשא וכל לארץ נהיו

 ז״ל הרא״ש כ׳ וכצדק .עכו״ס כשל נוהג חדש שאין להוכיח רק
 נוהג שאינו דכריו לפי דאפי׳ תמוהים שדכריו כ' כלל כתשו'

 דרכנן גזרה כאן שייך מה ישראל כרשות גדלה אס עכו״ס כשל
 דין שכ׳ מתמיה שהדכר וכאמת .כו׳ התורה מן אסור כחו״ל

 וכגמ׳ התנאים כין כמשנה גדולה מחלוקת כו שיש כזה גדול
 והוא מדאורייתא כחו״ל נוהג הדש אס האמוראים כין דמנמות

 ונ״ל .אתמהא .אגב ודרך ראי' שום כלא כפשיעות זה דכר כ׳
 יש מדאורייתא אסור כהו״ל דהדש נאמר אם דהנה דכריו ליישב

 ולא דקצירכס ממיעוע שרי עכו״ס של דהדש נאמר איך להתכונן
 מאיסור עכו״ס של תבואה הכתוב מיעע עעס דמאיזה עכו״ם של

 להגדל ישראל כרשות הגדל כין לחלק עעס איזה יש ואס חדש
 קנין יש אס דאמוראי כפלוגתא )מ״ז.( כגיעין לי יקשה עכו״ס כרשות

 כמחלוקת והעעם קנין אין או תו״מ מיד להפקיע כא״י לנכרי
 מעשה על דיגונך או עצמה התבואה על דגנך דרשי׳ אי זו

 ומנ״ל .ותום' וכרש״י כגמ׳ שם כמ״ש המירוח דהיינו הדיגון
 דכך אלא קיימא כקדושתה דקרקע נימא וא״ק קנין כיש לפלוני
 כמו ממעשר פעור עכו״ם כרשות שגדל דמה התורה גזרה
 בעכו״ס שרי מ״מ בחו״ל גם ישראל כשל דאסור דאף כחדש הכא

 דאמר דרכה ומ״ע מקדושתה הפקעה כלל כאן שייך דלא אף
 לי הארץ לי כי שנאמר משוס תו״מ מיד השדה מפקיע דאינו

 אפי׳ הא הארך לקדושת העכו״ם פעור שייך מה .הארך קדושת
 כמו הארץ קדושת משוס שיפעור העעס כלל שייך דלא כמקום

 .פוער עכו״ס של הקרקע אס מ״מ נוהג כחו״ל דאפי' הדש
 לומר דאין דס״ל כרוך הר״ר של טעמו כאמת נ״ל ע״כ ואשר

 ויש בארן רק הנוהג כדכר אלא עכו״ס קציר ממעע דהכתוב
 לא זה עעס כלא אכל הארץ קדושת מיד להפקיע לנכרי קנין
 כיון הנה והשתא .עכו״ס לשל ישראל של תבואה כין לחלק שייך

 דהדש מוכח ממילא מעומר עכו״ס קציר מקצירכס דממעעינן
 כתר כרוך הר״ר אומר שפיר והשתא כא״י אלא נוהג אינו

 שרי ישראל כשל דאפי׳ שרי עכו״ס דקציר מר״ה שמכיא הראי'
 הרא״ש תמיהת ומיושב למנזר דליכא מא״י הרחוקים כמקומות

:ז״ל כרוך הר״ר דכרי על שכתשו׳

ב סימן
 לכאר נכוא כחו״ל הדש דן כע״ה לנו שנתבהר אחר יא(

 בארן עכו״ס של הדש דין ה׳ כישועת עתה
 הוא האחרונים מרכותיט כזה המדכרים ראש והנה .וכחו״ל
 לפני לדבריו שהציע וכ' שרי עכו״ס של דחדש שהוכיח ז״ל הכ״ח
 הגאון לרכינו ראיתי אמנם .דבריו על השיבו ולא הדור גדולי

 מענות שהעריך כ'( סי' חדש )כדיני החדש ארי' בשאגת האדיר
 גדול אעפי״כ אך .יירא לא מי שאג וארי׳ הכ״ח דברי כל על

 הכלה כצדק מעיין כל להתכונן וראוי החדש הכית מורינו כבוד
 עדיין להם יש כי או ז״ל הכ״ח כדכרי הזה האדיר הגאון עשה

 )ל״ו:( בקדושין שהכיאו שהתום׳ כ' ז״ל הב״ח הנה קיום.
 ממתני׳ דפריך נכרים כשל נוהג דחדש שמשמע מהירושלמי

 נכרים כשל שאינו לפי ומשני חלה תני לא אמאי החדש אף דקתני
 ראי׳ מאי ותימא נכרים כשל נוהג כמתני׳ דקתני דחדש משמע
 פריך החדש אף דאמר ר״א אדכרי לא דהתם מירושלמי מכיא

 אמאי פריך והכלאים הערלה מן מיז דאמר ת״ק אדכרי אלא
 וכלאים ערלה כמו נכרי כשל נוהג שאינו לפי ומשני מלה תני לא

 נוהג אינו דחדש למימר איכא והשתא נכרים כשל אף דנוהג
 דתני כמו הלה אליעזר ר׳ תני דלא והא ישראל כשל אלא לר״א
 דנוהג מודה נמי דת״ק את״ק פליג לא דכחלה משוס חדש
 כשל אפי׳ בחו״ל נוהג דחינו לת״ק דס״ל דחדש אלא ישראל כשל

 ש״א כעל ע״ז וכ׳ .כש״י אסור החדש אף ר״א קאמר ישראל
 דהירושלמי כדכריו יהא דלו מאליו ונסתר יסוד לו שאין כנין שהוא

 נוהגין וכלאים דערלה ש״מ מ״מ אדר״א ולא קאי ת״ק אדכרי
 ש״מ ממילא א״כ מצותן להפקיע נכרי כיד כח ואין נכרים כשל
 כשל נוהג וחדש חדש איסור את נמי להפקיע נכרי ביד כח דאין

 הוא ברור ודבר מלתא בהאי וכלאים מערלה חדש דמ״ש נכרים
 אימעוע עכו״ס של דחדש הכ״ח ומ״ש ביניהם לחלק שאין

 בעומר דוקא תלוי חדש איסור וכי הש״א ע״ז כ׳ מקצירכס
 דהא בעומר תלוי אין חדש דאיסור ראיות והביא .כזה והאריך

 כחו״ל. אסור חדש דס״ל אליעזר לר׳ אפי' מחו״ל כא עומר אין
 העומר ממנו מכיאין שאין משוס השלחין כית דקוצרין ועוד
 כדמוכח מדאורייתא חדש משום אסור שם הגדלה התבואה ומ״מ

:הכיאור בהרחב עיי״ש דפסחים כפ״ק

 כעומר תלוי חדש איסור דאין ראי׳ שהביא מה והנה )□
 למ״ד אף מחו״ל עומר מביאין דאין מהא דוקא

 דס״ל מר״ע ומ״ש כעי׳ ראי׳ גופי׳ זה הנה אסור כחו״ל חדש
 מן אלא עומר א״מ ואפ״ה כחו״ל נוהג וחדש ככמש״י מושב
 סוכר דר״ע דאף י״ג( אות א׳ )סי' כסמוך כיארנו ככר הארץ
 וכל שרי כחו״ל הגדל דהדש י״ל מ״מ יושבים שאתם ככ״מ מושב
 דהא תדע .חו״ל שיצאו א״י פירות היינו יושבים שאתם מקום
 דאמר העומר כהבאת חדש איסור תלוי וודאי יהודא בר' לר״י

 וא״כ .מקרכינן נמי אקרוכי הוא דאורייתא וכיון )פ״ד.( במנחות
 בהכאת חדש איסור תלוי כר״י דלר״י משמע וודאי הלשון פשטות
 דר׳ .כ׳ שם א׳ כסי׳ ש״א כעל שהגאון ואף .דוקא העומר

 חו״ל למעט ולא כיאה לזמן אתי תכואו דכי ס״ל יהודא כר' יוסי
 כחו״ל חדש דס״ל הגמרא לומר צריך ואפ״ה עומר מהכאת

 כלא אפי' מ״מ כיאה לזמן תבואו דכי אע״ג דאל״כ דאורייתא
 חדש איסור דאין כיון מחו״ל עומר להכיא א״א דקרא מיעוטא

 דאין ס״ל מ״מ דאורייתא כחו״ל חדש למ״ד אבל .כו נוהג
 אין מאיץ דמשמע כ״ת רחמנא דכ׳ משוס מחו״ל כא עומר
 היכא הפשוטה דסכרא מזה שמעינן מ״מ .זת״ד לא מחו״ל
 משס חדש איסור דאיכא דהיכא אמרי׳ מפורש מיעוט דליכא
 ממילא עומר גכי מיעוט דאיכא עכו״ס כשל א״כ .עומר מייתי׳
 חדש דסוכר דלמאן נימא אפי׳ וא״כ חדש. איסור כי׳ דלית

 הוא הרי ביאה לזמן תבואו כי דריש לא אי דאורייתא בחו״ל
 שאני כו הגדל החדש שאסור אף העומר מהכאת חו״ל ממעט

 איסור וגבי תבואו דכי מיעוט איכא עומר הכאת דלגכי התם
כדוכתי׳ מוקמיכן חד כל ולכן מושבותיכם דכל ריבוי איכא חדש



משגת
 וליכא עומר גבי מיעוט דאיכא עכו״ס של חדש גבי משא״כ

 איסורא מיני׳ עומר מייתי דלא כיון אמרי׳ חדש איסור גבי ריבוי
 ז״ל ש״א בעל הגאון שמביא השני' והראי׳ .בי' לית נמי דחדש
 עומר ממנו יביא לא לכתחלה דהתס מאוד תמוה השלחין מבית

 במנחות התום' בזה שהאריכו וכמו ]כשר[ עומר ממנו הביא אם חבל
 עומר ממנו מביאין דאין עכו״ס של לחדש ראי' זו ומה )ס״ח.(

 ישראל בני שהקריבו עומר בר״ה דפריך ישראל של ליכא אפי׳
 אמר קצירכס נכרי ביד דעייל אי הקריבו מהיכן לאין בכניסתן

 עכו״ס קציר אין ענין דבשוס משמע נכרי קציר ולא רחמנא
 לנכרי י״ק דלמ״ד אחר ענין בזה נ׳יל ועוד עומר להבאת ראוי

 התלויות מצוות מכל אותה מפקיע וה״נ .תו״מ מיד להפקיע
 בתום׳ כנוכח וכן ההוא( ד״ה )פ״א. ב״ב בתום׳ וכדמוכח כארץ

 כלל צריך למה קשה מ״ד לאותו א״כ עודרין( אין ד״ה )ס״ד. ע״ז
 ששנינו מכיון הא עומר מהבאת עכו״ס קציר למעט קצירכס
 ממילא כו' תבואו מכי הארץ מן אלא בא עומר שאין במנחות
 דכיון דהא עומר מהבאת ממועט עכו״ס דקציר נמי שמעינן

 עכו״ם קציר למעט אתי דקצירכס ע״כ אלא .כחו״ל הו״ל די״ק
 דהב״ח כיון וא״כ ליכא נמי חדש איסור ואפי׳ עומר מחיוב לגמרי
 דהגמ׳ צ״ל ליכא עכו״ס בשל חדש דאיסור דר״ה כנסוגי' מוכיח

 מצוות מיד להפקיע לנכרי י״ק דס״ל כנ״ל הכתוב בדרשת ס״ל
עכו״ס של בחדש עומר חיוב דליכא ע״כ קרא ואתי בה התלויות

:עומר בלא ושרי

במה הב״ח על להשיג החדש הש״א בעל הגאון כ׳ עוד )□
הנה מיליו לאל וישים בתשו' הרא״ש בדברי שקיהה ׳

 התורה חדרי בכל ז״ל הרא״ש רבינו כבוד גדול כי ויציב אמת
 בהלכות עליהם נשען ישראל בית אשר התוך מעמודי והוא

 האחרונים מהרבנים אחד הוא הב״ח רבינו גם אבל .התורה
 דבריו לדחות ואין ולתעודה לתורה בישראל גדול בית בנה אשר
 מ״מ ז״ל הרא״ש רבינו על ומיתיב מקשה הוא כי אך .בקש

 מדקדקים האחרונים להיות ומקדם מראש תורה של דרכה היא כך
 יגדיל זה ומכל מפרק ולפעמים מותיב לפעמים הראשונים בדברי
 בדברי המו״מ כל את בע״ה נביא וע״כ הלכה ותתברר תורה

 נוהג דחדש החבורי׳ בכל פסקו וכן בתשו׳ לשונו וזה .הרא״ש
 דמ״ד נכרים בשל לנהוג לא למה הוא תימא ודבר עכו״ס בשל

 ולא דגנך מקרא לי׳ דריש מעשר מיד להפקיע לנכרי קנין יש
 כתיב ובחדש עישור בעי עכו״ם תבואת קרא לאו ואי עכו״ס דגן

 והיכא מושבותיכם דכתיב בחו״ל ואפי' תאכלו לא וכרמל קלי ולחם
 נוהג דאינו ערלה והלא נכרים בשל לנהוג דלא למימר לן תיתי
 ערלה במסכת כדתנן עכו״ס בנטיעת נוהגת ואפ״ה בארץ אלא

 .בערלה חייבין כו׳ שנטע והנכרי ברה״ר הנוטע מ״ב( )פ״א
 פרט ונטעתם הארץ אל תבואו כי בירושלמי עלה וגרסינן
 שנטעו את מוציא שאני יכול לאין כאו שלא עד עכו״ס לשנטעו
 התורה מן שנוהג חדש וכש״כ מן כל ת״ל לארץ משבאו עכו״ס

 הב״ח וכ׳ הרא״ש דברי ע״כ נכרים בשל אך שנוהג בחו״ל אך
 פריכא ק״ו חדש ומכש״כ ערלה הלא שמ״ש הרבה לתמוה שיש
 לאיסורו היתר ואין הנאה איסור איסורו שכן לערל' דמה הוא
 יש שמסברא ותדע נכרים קציר לענין מבחדש בו החמירו ולכן

 בחו״ל לגמרי מותר החדש לת״ק דהרי מבחדש בערלה טפי לגזור
 מדברי בחו״ל אסורים וכלאים בערלה ואפ״ה ישראל בשל אך

 להוכיח דמ״ש דבריו דחה שם והש״א .נכרים בשל אפי׳ סופרים
 לת״ק אפי׳ שהרי דק לא מחדש חמור וכלאים דערלה מת״ק

 מבערלה בחדש להקל ואין .כלאים כמו מד״ם אסור חדש
 לח״ק בחו״ל חדש על גזרו דלא שסובר ברוך רבינו אלא וכלאים

 היטב באר למעלה נתבאר זה כל לא״י הקרובים במקומות אלא
 א׳ בסי׳ דבריו שהבאנו אזיל לשי׳ הזה הגאון והנה הש״א עכ״ל
 אותה ודחה ר״ב כדברי מהמשנה הוכחה הביא עצמו שהוא

 שם ביארנו כבר בעניותינו אבל להיפך ראי׳ והביא הוכהה
 א״ה שלו האחרונה הראי' ודמינו היא נכונה הראשונה דראייתו

 כדברי ממתני' הוכחה עפ״י בע״ה מאוד נכונים הב״ח דברי
 קסבר ד״ה )ס״ח: מנחות התום׳ מדברי כי ואמת ברוך רבינו
משמע דקדושין בפ׳יק תנאי דפליגי שכ׳ דרבנן( במו״ל חדש

קא יי״י ר־א
 רבינו לדעת סותר אינו זה אבל .מדרבנן מיהת אסור דלת״ק

 ובוודאי לא״י סמוכים מיקרי בבבל שהי׳ אמוראי .דסני ברוך
 מודה מ״מ חדש באיסור אינו דאורייתא מו״ל למ״ד אפי׳

 התום' דהא סמוכים דהוי בבבל חדש איסור נוהג דמדרבנן
 אלא גזרו דלא משום תו״מ תני דלא אמתני׳ בקדושי; כתבו

 מתחמי כי דר״י ברי׳ ר״ה )כ״ז.( אמרי' ובבכורות . בסמוכים
 מהסמוכיס הי׳ דר״י ברי' דר״ה הרי א״כ כו׳ דתרומה ממרא לי׳

 וכן מדרבנן חדש באיסור נהוג הי' אם עליו תימא אין וא״כ לא״י
 אכלי לא ולכן יהושע דרב ברי׳ ר״ה עם א׳ במקום דהי׳ ר״פ
 בסמוכים דמודה רק כת״ק הלכה דס״ל דשיתסר אורתא עד חדש

:תרומה כמו מדרבנן שאסור לא״י

 על הב״ח פרכת עיקר על ש״א בעל הגאון כ' שלב )ל(
 מדין לאו הרא״ש דוודאי הוא כלום לאו הרא״ש

 ערלה דוודאי וכלאים מערלה עכו״ס בשל דנוהג לחדש מייתי ק״ו
 והאריך הס כך הרא״ש דברי דהצעת אלא ממירי וכלאים
 הענין להבנת דבריו קוטב פה נציג ואנחנו הרא״ש דברי בהצעת
 דדבר הרא״ש כ' תחלה ויחזי ספר ייתי דבריו כל לדעת והרוצה

 לאו אי מעשר גבי דהא נכרים בשל ינהוג לא למה תימא
 לומר תטעה ושלא במעשר חייב נכרי דשל אמינא הוי קרא

 מסיים ע״ז חדש איסור מידי מפקיע ה״נ מעשר גבי י״ק דלמ״ד
 מקדושת הפקעה שייך מה והשתא בחו״ל ואפי' כו׳ כתוב ובחדש
 בחו״ל דאפי׳ הארך בקדושת כלל תלוי דלא כיון חדש גבי הארץ
 דאפי׳ לומר הרא״ש בא ועוד .מחו״ל עכו״ס של גרע ולא נוהג

 שהיינו למימרא לאו מעשר מידי להפקיע לנכרי קנין יש למ״ד
 משום אלא .הנכרי ע״י הקרקע מן הארץ קדושת דפקע טעמא
 מקדוש׳ נפקע דלא מודו כו״ע דע״כ זה ומכריח .דגנך דכתיב

 למ״ד המעשר מן שפטורה אעפ״י העכו״ס ת״י שהיא בעת אפי'
 בארץ אלא נוהג דאינו ערלה והלא דמסייס והיינו לנכרי י״ק
 אתי׳ מתני' דהא תימא ולא עץ כל ת״ל כו׳ פרט ונטעתם כו'

 לה יליך בירושלמי שהרי מעשר גבי אפי׳ לנכרי א״ק כמ״ד
 דלא וש״מ בערלה חייב נכרי דנטיעת מודו כו״ע אלמא מקראי

 טעמא היינו וע״כ .נכרי ע״י א״י מקרקע )("י קדושת פקע
 רק הוא הכתוב דגזרת משוס מעשר גבי לנכרי קנין יש דמ״ד
 בקדושתה הקרקע בארץ התלוי' מצוות לשאר אבל מעשר לגבי

 שהרי בחו״ל שנוהגין דברים קרקע בהאי שינהוג וכש״כ עומדת
 הארץ בקדושת כלל תלוי איסורן ש״מ.שאין בחו״ל שנוהגין כיון

:ז״ל ש״א בעל דברי תוכן זה

 ]להפקיע[ בא״י לנכרי י״ק למ״ד דאך הש״א שכ׳ מה הנה ^ה(
 הרי מילי לשאר אבל דדגנך מגזה״־כ היינו תו״מ מיד

 גזה״כ דאפ״ה אלא מקדושת׳ הקרקע נפקע דלא בקדושת׳ היא
 בתוס׳ מבואר מזה ההיפוך הנה פטור עכו״ס דשל מעשר גבי

 להרחיב צריכים אנו ועתה ב׳( )אות למעלה שרמזנו וע״ז ב״ב
 בנמ׳ פריך )פ״א.( שם בב״ב הנה .התום' בדברי הביאור קצת

 לרשב״א תימא התום' וכ' עכו״ס אדמת למעוטי אדמתך והכתיב
 מיד להפקיע בא״י לעכו״ס קנין יש לר״מ הא אצטריך אמאי

 דוכתא בכל דגמר הוא מהכא דדלמא לר״י ונראה כו׳ מעשר
 למילך דאיכא דכיון ביאור צריכים התום׳ ודברי כו' קנין דיש

 דכתיב ממעשר נילך בכורים גבי אדמתך כ׳ למה א״כ מחדא
 שני הוו ומעשר דבכוריס נימא ואדרבה קנין דיש דגנך בי׳

 )ס״ו:( מנחות התום׳ מ״ש עפ״י וי״ל מלמדין ואין כתובים
 הקדש מירוח היינו הקדש למעוטי חד כתיבי דגנך תלתא דלר״מ

 זה וכל .עכו״ם מירוח לרבות מיעוט אחר מיעוט הוי תרי אידך
 לפי אבל תו״מ מיד ]להפקיע[ בא״י לנכרי א״ק לר״מ לי׳ אית ניחא
 לר״מ דס״ל משמע בע״ז דילן ש״ם לפי התום׳ שם דמסקי מאי

 מבכורים. דנפ״ל הר״י כתב ולזה לי׳ מייתי ננהיכא א״כ קנין יש
 מיד להפקיע לנכרי י״ק דלמ״ד ר״י מדברי מיהו שמעינן עכ״פ

 ולא הארץ קדושת דנפקע בארץ התלויות מצוות מכל ה״ה מעשר
 נטיעה אפי׳ עץ מכל מרבינן ערלה גבי דהא מערלה לי׳ קשי׳

 לתמוה יש וביותר האיץ קדושת נפקע דלא אלמא עכו״ס של
דכלאי׳ מכאן ראי׳ להביא אין והלכך שם שכ׳ )ס״ד.( בע״ז

נוהגין כן



משנת 202
 זרעים כלאי בחו״ל דאי מיירי כאין דע״כ עכו״ס בשל נוהגין

 לעכו״ס קכין אין כמ״ד דאתי׳ לדחות נוכל וא״כ לישראל אף שרו
 אף הארץ מקדושת לגמרי נפקע י״ק דלמ״ד משמע ח״כ בא״י
 נפקע לא הארץ דקדושת מערלה ילפינן ולא כלאים. לענין
 במעשר דכתיב מגזה״כ .מעשר גבי י״ק דאמר למאן אפי׳

:בתשו׳ הרא״ש לדעת הש״א כמ״ש דגנך

 שם ובע״ז בקדושין התום׳ הא בלא״ה גם ובאמת )ל(
 נוהג דערלה ראיות הביאו הקדום( )בדיבור

 ועוד ערלה בשרף שמעמידין בע״ז דאמרו כנהא עכו״ס בשל
 מפורש הא להמס ממרחק להביא הוצרכו ולמה אחרות ראיות

 נוהג דערלה מפורש וא״כ עכו״ס נטיעת לרבות עץ כל בערלה
 נטיעת דמרבינן דהא לחלק חושב הייתי ותחלה .עכו״ס בשל

 להו מספקא בחו״ל אבל ובא״י מדאורייתא עץ מכל עכו״ס
 אלא לא או כ״כ חכמים גזרו אס עכו״ס בשל נוהג אי לתום'
 שאכירו ממה התום' מייתי ראי׳ מאי דא״כ כן לומר שא״א

 נוהג עכו״ס של דערלה ערלה בשרף שמעמידין מפני הטעם
 וודאי אינו דהא לכאורה כצ״ל ואדרבה .בא״י מיירי דלמא בחו״ל

 לערלה חוששי; ואנו בשרף שמעמידין אלא ערלה בשרף שמעמידין
 ערלה דקיי״ל ועוד מותר ספיקה דבחו״ל הוא ע״כ א״כ

 הלמ״מ בחו״ל הוי דאורייתא שבא״י ערלה כל וא״כ הלמ״מ בחו״ל
 אסור הוי ה״נ עכו״ס נטע ואפי׳ פץ כל התורה מן דבא״י וכיון

 יותר שהיא זו ראי׳ התום׳ כתבו לא ולמה מהלמ״מ בחו״ל
 שום אין דמנטוע צ״ל ע״כ .שהביאו הראיות מכל מכרחת

 מ״ב( פ״א )ערלה המשנה בפי׳ דהנה הדבר ולבאר .כלל ראי'
 בשכירות לישראל שנטע ענינו שנטע נכרי ואמרו הרמב״ם כחב

 הנכרי נוטע אס אבל מעצמו בשבילו לטרוח שרצה בחנם או
 מזה עכ״ל בערלה חייב אינו כן אחרי הישראל ממנו וקנה לעצמו
 שלו בקרקע עכו״ס בשל נוהג אינו ערלה דאדרבה ההיפוך נראה
 בין שנטע ונכרי ]כ׳[ מע״ש( מהל׳ )פ״י בחיבורו אבל בא״י. אפי'

 חזר דבחיבורו התוי״ט והביאו שס הכ״מ וכ' לעצמו ובין לישראל
 ישראל בשל היינו שנטע דנכרי ס״ל דהתוס׳ י״ל לפי״ז עכ״פ .בו
 לא זה ומ״מ .אחרות לראיות הוצרכו כן לפרש שיש מפני או

 דבר בכל הוא לנכרי י״ק דלמ׳יד התום' שסוברים מה לפי יתכן
 נילף ואיך נוהג נכרי בשל דאפי׳ ערלה מ״ש דא״כ בארך התלוי

:דא״ק מילי לכל מערלה ללמוד לנו יש טפי לקולא מבכורים

 הש״א שפי׳ מה ולפי הרא״ש לדעת דאפי׳ נ״ל אמנם )ן(
 בחו״ל ערלה למ״ד אלא 1/,כ יתכן לא דבריו

 הלמ״מ בחו״ל דוודאה יוחנן כר' דקיי״ל לפי אבל מדינה הלכות
 העכו״ם נטע אפי' בא״י דוודאה שפיר י״ל מותר וספיקא

 בטעמא הש״א כמ״ש ממו״ל גרע דלא משום בערלה חייב בשלו
 אלא אסור ואין בחו״ל דשרי בספיקא אבל אמתית סברא וזה

 נימא אפי' והשתא .עכו״ס בשל אסור אינו י״ק למ״ד בזה בא״י
 י״ק למ״ד ניחא מ״מ שלו שהקרקע עכו״ס של מרבינן עך דמכל

 דקרא רק בארך התלוי' מצוה בכל "'6 קדושת להפקיע לעכו״ס
 וכ״ת מחו״ל גרע דלא בערלה חייב י״ק דאפי' בוודאה מיירי

 התורה דחייבה ממאי נילף לחו״ל ההלכה כלל צריך למה א״כ
 מוכרחים י״ק דלמ״ד ישראל בארך רק אפי׳ עכו״ס של ערלה

 י״ל .בא״י גס עכו״ס בשל נוהג ולכן במו״ל גס דנוהג לומר אנו
 לשון יתיישב ובזה בחו״ל דשרי לספיקה צריכה ההלכה דעיקר
 ובחו״ל התורה מן הוא שבא״י ערלה גבי רצ״ד בסי' הטור

 משמע מותר ספיקה ובחו״ל אסור ספיקה בא״י הלכך הלמ״מ
 משמע לא ובגמ׳ מותר ספיקה מהלכה אלא אינה שאיסורה מתוך

 אסור וודאי מותר ספיקה ההלכה נאמרה כך אימא דקאמר הכי
 דס׳ ההלכה פי׳ דהכא אלא .אסור ספיקה הלמ״מ דכל אלמא
 נדחק והרט״ז הב״י בזה שתמה שהביא י״ג ס״ק ט״ז ועי׳ נוותר

 נאמרה כך הגנו׳ לשון להבי! יש דהנה י״ל הנ״ל ולפי ליישב בזה
 ההיתר בצד ההלכה תתחיל למה אסור וודאה מותר ספיקא ההלכה

 ההיתר ואח״כ בוודאי האיסור לאננר צריכה ההלכה הי׳ תחלה הא
 אומר הייתי כלל הלכה דבלא ניחא הנ״ל לפי אנננס בספיקא

 דמרבה מקרא מוכיח והייתי בספיקה בין בוודאה בין איסור

יו״ד ר״א
 מדרשת לאפזקי מותר ספיקא לומר הוכרח וע״כ נכרי נטיעת

 ההלכה הוצרכה ׳הכ מכלל דחו״ל ערלה דמפקינן כיון וע״כ הכ׳
 מהלכה עיקרו הי׳ כאלו זה די; הוי ולכן אסור. דוודאי לומר

 דמקואות )פ״ח מהרמב״ס כדמשמע להקל ספיקו הוי ובכה״ג
:ו׳( הלכה

 בר״ה הקשו התום׳ דהנה חדש ענין בזה נלע״ד עוד )ח(
עכו״ס קציר ולא קצירכם דאמר בהא )י״ג.( ׳

 עכו״ס קציר חשוב ואיך מאבותיהם להם היא ירושה דאמרי'
 דלא מאוד תמוה זה ותי׳ שזרע. במה לו יש דמ״מ ותירצו
 ביד שהשביחה השבח עם לנגזל שחוזרת גזולה מקרקע עדיף
 דהשבח ותום׳( בגמ' י״ד: בב״מ )כמבואר בזה דהדין הגזלן
 התבואה מ״מ אבל . ברשות שלא יורד כדין היציאה לו ונותן לנגזל
 שזרעו במה להם דיש התום' כ׳ איך וא״כ ישראל של ממש הוא

 תשו' לידי בא כאשר ואח״כ רב זמן זה זו בקושי׳ עמדתי וכבר
 אשר ואחרי .ס״ז סי' בתשו׳ שם כן מצאתי יו״ד חלק אפרים בית
 לרבינו גס הוקשה שכן מצאתי מהר״ס תשו' הקובץ לידי בא

 לענ״ד אמנם .א׳ סוסי׳ למעלה זו תשו׳ העתקנו וכבר ברוך
 התום׳ שהביאו הירושלמי דברי עפ״י מידי ולא דל״ק נראה

 נשתקעו אחא ר׳ אמר משישקע אנס נקרא מאימתי )ל:( בסוכה
 מאימתי התוס׳ ופי׳ תירה דבר אסורים נתייאשו ולא הבעלים

 משישקע בזריעתו שיאסור כשלו ליחשב הכרס על אנס שס נקרא
 נתייאשו שלא ואעפ״י האנס ע״ש ונקרא ממנו בעלים שם

 הנה לפי״ז .האנס בזריעת נודאורייתא מתסרא כו' הבעלים
 הו״ל מ״מ להם היא שירושה אעפ״י לארץ שנכנסו קודם בא״י

 נקרא דהא עליהם האנס שם ונקרא הבעלים שם כנשתקעו
 לפי״ז ולכאורה בגזל להם נקנית הרי וא״כ כו' החתי הכנעני ארץ

 הוי מ״מ היא דירושה נהי מירושה התום' מקשו מאי יקשה
 ע״ש ונקראת שם בשקיעת נקנית דה״נ שקנאה הגזלן ביד כגזלה

 לישראל להחזיר שעומדת מכיון י״ל אמנם האנסים שהם העכו״ס
 בהקרקע להעכו״ס אין ולזרעך אתננה לך כי הקב״ה ממאמר

 במכירת אפי' דהא לו אין הגוף קנין אבל .פירות קנין כ״א
 קנין בקרקע להלוקח אין נוהג שהיובל בזמן בא״י לישראל שדה
 לעכו״ס הגזולה א״י קרקע ומכש״כ )מ״ח.( בגיטין כמ״ש הנוף

 פירות קנין מיהו הגוף קנין להם שאין לישראל לחזור ועתידה
 להלוקח שיש ביובל למוכר לחזור שעתידה שדה כמו לי׳ אית וודאי
 להם שיש התום' מ״ש והיינו .בגיטין שם כמבואר פירות קנין

 לא״י ישראל דאתו מקנוי ביד דעייל מה כל והיינו שזרעו במה
 חבירו שדה לתוך כיורד נידונים ולא פירות קנין להם הי' שאז
 והשתא .פירות קנין הקרקע להם נקנין דהכא משוס ברשות שלא

 ק״פ רק להס שאין דאף עכו״ס קציר ולא קצירכס שפיר פריך
 אומר ור״א )מ״ז.( בגיטין דגרסי' לזה וראי' שלו קציר מקרי מ״מ

 דגנך שנאמר תו״מ מיד להפקיע בא״י לנכרי קנין שיש אעפ״י
 שיחין בורות בה לחפור בא״י לנכרי קנין אין אבל נכרי דגן ולא

 קנוי הגוף דאין דאף הרי ומלואה הארץ לה׳ שנאמר ומערות
 יש למ״ד ואפ״ה פירות קנין אלא לו אין א״כ ענין בשום להנכרי

 .מדגנך דממועט מעשר מחיוב שלו קרקע ממועט לנכרי קנין
 וכן מקצירכס. ממועט פירות קנין להעכו״ם כשיש ה״נ א״כ

 כו׳( בארץ התלוי׳ מצוה כל ד״ה ל״ו: )קדושין מהתוס׳ מבואר
 ד״ל תו״מ מפרישין ואפ״ה למלך הן משועבדות נמי בא״י וא״ת
 פירות קנין רק הוא למלך דהשעבוד דאף הרי כו' קנין דאין

:מתו״מ פטור הי׳ י״ק למ״ד אפ״ה נוס מהן לחת

 עכו״ס שנטעו מה עץ מכל דמרבינן מאי הנה הנ״ל ול^י )ט(
 סותר אינו בערלה לחייב לארץ ישראל שבאו אחר

 התלויות המצוות מכל להפקיעה בא״י לנכרי די״ק למאי כלל
 קודם עכו״ם שנטעו מונטעתס דמפקינן דגס דהתס .בארץ
 הוא כך לארץ שבאו אחר שנטעו עץ מכל ומרבינן לארץ שבאו
 בקרקע פירות קנין להם הי׳ לארץ שבאו דקודס הדין שורת

 כי הכתוב הקפיד כך כי בערלה חייב ואין .שלהם והנטיעות
 כיורד הוי לארץ שבאו אחר שנטעו מה אבל .הארץ אל תבואו

 של ערלה הכל הוי ע״כ כלום בנטיעות להס ואין ברשות שלא
 ישראל



משנת
 שהסתפקו מה התום׳ לדעת קושי׳ חין הנה והשתא ישראל.

 מה לרבות עץ דכל דהדרשא וגם עכו״ס. בשל נוהג ערלה
 לר״י דס״ל למאי כלל םותר אינו לא״י שבאו אמר עכו״ס שנטעו

 מקדושתה א״י להפקיע לנכרי די״ק ילפינן דמבכורים ב״ב שבתום׳
 לתמוה לי יש הנה והשתא בה. התלויות המצוות כל לענין

 יש והא עכו״ס בשל דנוהג מערלה ראי׳ מייתי מה הרא״ש על
 דכל מקרא והוכחה ראי׳ שוס שאין גס ומה גווני בכמה לדמות

 שוב .בסמוך כנ״ל עכו״ס של בקרקע ערלה נוהג שיהא עץ
 שמביא שס דבריו בסוף הרא״ש על שתמה עצמו בש״א מצאתי

 הקרקע בגוף אבל ישראל של הקרקע דגוך די״ל מערלה ראי׳
 אשכחן מ״מ הנ״ל לפי הנה אך .עיי״ש שמענו לא עדיין נכרי של

 עכו״ס שנטעו מרבינן עך מכל דהנה הרא״ש. לדברי פתרי
 כבוש קודם והרי חייב. ישראל כבשו שלא אך לארץ משבאו

 בקרקע פירות קנין עדיין להם ויש עכו״ס ברשות הקרקע עדיין
 לגבי תורה דהחמירה וע״כ קנין יש למ״ד אפי׳ חייב ואפ״ה
 רק חייב העכו״ס ביד עדיין הקרקע שאפי׳ עכו״ס של ערלה

 מדגנך מגזה״כ והוא קנין יש אמרי׳ לעכו״ס ממש דבקנוי׳
 גבי להחמיר שיש כש״כ בכורים דגבי מאדמתך או מעשר דגבי
 רק דנוהגין וביכורים ממעשר ללמוד ואין במו״ל אך דנוהג חדש

 הי׳ הדין דמן כיון הרב״ח תמיהת יתכן שפיר וע״ז וי״ק בארך
 כבוש קודס לארץ משבאו אך פעור בערלה גס להיות ראוי

 במה אפי' לנהוג ערלה גבי תורה דהחמירה אלא •די״ק משום
 ערלה דוקא י״ל א״כ מגזה״כ לארץ משבאו העכו״ס שנטעו

 טעם לזה שאין אך אמרת חומרא התורה בו גזרה דחמירה
 תורה בו שהחמירה דאך י״ל חמירא דלא חדש אבל שכל עפ״י

 בו החמירה $ כארץ דעכו״ס זו חומרא מ״מ בחו״ל לאוסרו
 של עדיך דלא אמיתית הש״א סברת שמ״מ ואך .כלל תורה
 .פרכא לו יש מערלה ק״ו תורת מ״מ מחו״ל בא״י נכרי

 להב״ח א׳ מגדול תשו׳ מ״ט סי' החדשות ב״ח בתשו' ומצאתי
אלא מיירי לא דהרא״ש משום .הרא״ש של הק״ו שישב

דרבנן: מאיסור

 נשווי׳ דלא הב״ה לדברי מקום לתת הארכנו בכ״ז הנה )י(
האריכו כל אחר הש״א שגס ובאמת .ח״ו כטועה

 ומה מערלה בראייתו בתמיהא הניחו הנ״ל בתשו׳ הרא״ש בפי׳
 כדסליק הק״ו ביסוד הוא שהתמי׳ או הק״ו בגדר הוא התמי׳ אם לי

 הדין עיקר האלו הקושיות מממת להכריע אין בכ״ז אכן .הש״א
 מרפסן המה הרא״ש רבינו דברי הק״ו דבלא עכו״ס של דחדש
 ישראל של בין לחלק תיתי מהיכי בחו״ל נוהג חדש דאי איגרי

 ממיעוטא היינו עכו״ס בשל שרי דחדש נאמר אס וע״כ לעכו״ס
 ולא דקצירכס זו בדרשה הוא ומתן המשא עיקר וא״כ דקצירכם

 הנ״ל מסוגיא ראייתו הביא הב״ח והנה .דר״ה וסוגיא עכו״ס קציר
 אכול הפסח ממחרת שם מדאמר עכו״ס בשל נוהג אינו דחדש

 כו׳ החריבו מהיכן אכלי והדר עומר דאקריבו אכול לא מעיקרא
 ממחרת דאכול ממאי הא אכול לא מעיקרא לדייק ל״ל הב״ח והקשה
 של דחדש צ״ל ע״כ אלא .ואכול עומר דאקריבו ש״מ הפסח
 דאפשר ראיה אין הפסח ממחרת דאכול ממאי וא״כ שרי עכו״ס
 ש״מ אכול לא מעיקרא לדייק מוכרח וע״כ .עכו״ם משל דאכלו
 אכול עומר שהקריבו וממחרת אכלו לא ולכן ישראל של שם דהיה

 האחרונים אמנם .עכו״ם קציר ולא קצירכס העומר הקריבו וממאי
 לדחות רצ״ג בסי׳ כתב דהש״ך זו ראיה על תשו׳ חבילות הקיפו

 דממחרת אמינא הוי דאל״ה אכול לא דמעיקרא דיוקא האי דהוצרך
 דלא דס״ל בקדושין תנא דאיכא משוס א״נ ישן היינו אכול הפסח
 ראיה מכאן ואדרבה ישמעאל ר׳ והיינו ירוי״ש לאחר אלא נאסרו
 ש״מ הקריבו מהיכא דפריך דכיון עכו״ס כשל נוהג דחדש ברורה
 מעומר דוקא פריך מאי א״כ עכו״ם של היתה א״י דכל דסבר
 אלא מעיקרא אכול לא אמאי בלא״ה ליה תיקשי הקריבו מהיכן

 • מעומר אלא ליה קשיא ולא אסור נמי עכו״ס של דחדש לאו
 כמ״ש ראייתו להב״ח א׳ גדול דחה מ״ח סי׳ החדשות ב״ח ובתשו׳
 אמרו דאיך אחר באופן אחר רב אותה דחה מ״ע ובסי׳ הש״ך
 בתורה כתיב והלא כן ■לומר אפשר איך החריבו לא דלמא בש״ם

 אא״כ להס ציותה לא שהתורה צ״ל ע״כ כו׳ עומר והבאתם

קב ירי ר״א
 בלא להם שא״א לעשות להם מה אין'יכולים ואם לקיים יכולים
 איך בקיצור שיקשה התלמוד על הב״ח שהקשה מה ה״ה .אכילה

 בלא להם שא״א לעשות להם היה מה הקריבו לא הלא אכלו
 התלמוד הקשה ולכן לאכול מן עוד להם היה שלא ס״ל למ״ד כי אכילה

ולא הואיל אכלי לא מעיקרא אכלי הפסח דממחרת דמשמע
: העומר עדיין הקריבו

עכו״ס בשל נוהג דמדש מירושלמי ראיה הביא והש״ד )יא(
 קומי בעי יונה ר׳ דחלה ברפ״ב דגרסי' והוא 1

 מהו לחה קמה ומצאו לארץ ישראל שנכנסו בשעה ירמיה ר׳
 יבשה אפי׳ כדו; עד א״ל לא למה א״ל חדש משום אסורה שתהא

 אני כן בעלי' חטים אפי׳ מעתה קצורה אפי׳ יבשה אפי' א״ל
 עכו״ס תגרי שהי׳ מה כו׳ פסח בלילי מצה ישראל אכלו לא אומר

 הש״ך וכתב כו' ביאות כל אמר דר״י ישמעאל וכר' להם מוכרים
 משוס אסורה שתהא מהו לחה קמה מצאו דה״פ ליה דמשמע

 נימא או ישראל אדש הוי לקצור דסופה כיון נימא מי כלומר חדש
 מהו יבשה קמה א״ל לא לחה א״ל מותר עכו״ס ביד דעייל כיון
 בפי׳ מקוצי והר״ש עכו״ס בשל ונוהג חילוק דאין יבשה אפי׳ א״ל

 ותימא וכתב אשתקד משל ישנה ויבשה חדשה לחה פי׳ המשניות
 דעתו לסוך ירדתי ולא אשתקד משל העומר התירן לא למה גדולה
 הביא שם ארי׳ ובשאגת .ז״ל הש״ך עכ״ל כדפרישית ברור דדבר
 ומ״מ .עיקר הירושלמי בפי׳ הר״ש דדברי והוכיח הש״ך דברי
 בשל נוהג דחדש הירושלמי מדברי ראיה דאיכא לדידיה גס ס״ל

 ישמעאל וכר׳ להס מוכרים עכו״ס תגרי שהיה מה מדמסיק עכו״ם
 מוכרים עכו״ס שתגרי מה וא״כ שרי בחו״ל חדש דלדר״י והיינו
 שאתם מקום בכל ומושב ביאה דלמ״ד וש״מ ושרי מחו״ל היינו להם

 דירושלמי דוחקיה מאי דאל״ה אסור נמי עכו״ס של חדש אפי׳ יושבין
 כיון ניחא מדאורייתא אסור בחו״ל חדש למ״ד אפי׳ כר״י למוקמי
 עכו״ם של חדש הוי א״כ עכו״ס מתגרי שקנאו בתבואה דמוקי

 יש דלפי״ז ובאמת אסור עכו״ס של דחדש ש״מ לכ״ע ושרי
 מתגרי שקנו צ״ל מה שרי בחו״ל דחדש כר״י דאתיא כיון לתמוה
 מאחר הספר מן חסר שהעיקר וגס שרי שלהם היה אפי׳ עכו״ס
 עכו״ס שתגרי למימר לי הוי חו״ל משום הוא ההיתר שעיקר
 היינו וכר״י דקאמר דמאי לומר ונ״ל חו״ל מתבואת להם מוכרים

 והוי להם מוכרים עכו״ס דתגרי חדא דמתרך ופי׳ ישמעאל כר' או
 בחו״ל וחדש ישמעאל כר' דאתיא או .לכ״ע ושרי עכו״ס של חדש
 הפני שכ״כ מצאתי שוב שני תי׳ והוי חו״ל מחדש בפסח ואכלו שרי

בתראי גאוני בתשו׳ מצאתי ואח״ב .הירושלמי דברי בפי׳ יהושע
: ב״ה כדברי תוי״ט לבעל הב״ח בתשו'

 דחלה בירושלמי ירמיה ר׳ ע״ד איך להבין יש והנדן )י□
 היא ישינה תבואה הא אסור שבעליה מה דאפי׳

 עכו״ס של דאפי׳ פשועה הוכחה דמכאן לאו אלא ושרי עכו״ס של
 קנין להם הי' דעכו״ס ח׳( )אות למעלה לפמ״ש מיהו .אסור

 דעבד בב״ק מ״ש עפ״י בע״ה א״ש ישראל בה שהחזיקו עד פירות
 שלזה דמיירי התום׳ ופי׳ אברים בראשי יוצאין אין שותפין שני של

 שנזרעה התבואה וא״כ .שותפין ליה דקרי אלמא הפירות ולזה הגוף
 דיש וישראל עכו״ס שותפות של קציר ג״כ הוי בא״י עכו״ס ביד

 הפירות קנין ולעכו״ס הגוף קנין לישראל בקרקע שותפות להם
 ויסד הש״א שכ׳ כמו הקרקע גוף בתר אזלי׳ קצירכם לענין דהרי

 להביא אין עומר לענין הנה והשתא פעמים כמה שם בתשו׳ זה
 ישנו חדש באיסור ומ״מ מעורב העכו״ס דחלק משוס זה מקציר

 אתי והשתא .שלו שהגוף דהיינו בו חלק לישראל גס איכא דהא
 עכו״ס בשל נוהג אינו דחדש דר״ה מסוגיא הב״ח ראיית שפיר

 דהב״ח .מעומר אלא מקשה מדלא להיפוך הש״ך של ראיה ונדמה
 תקשי בפשיטות א״כ אסור עכו״ס של דחדש איתא אם דייק הכי
 שרי עכו״ס של דחדש צ״ל ע״כ אלא הפסח ממחרת אכלו איך ליה
 דהיה אפ״ל דהוי הפסח אחר שאכלו ממה מידי קשה לא ולכן

 דקודס דמשמע כיון אלא הגוף כקנין פירות דקנין עכו״ס של חדש
 של דין לו היה לא א״י של קציר דאותו עכ״פ מוכח א״כ אכלו לא

 שותפין כמו והוי הגוף קנין להם היו דישייאל משוס לגמרי עכו״ס
 עכו״ס קציר ולא רחמנא אמר קצירכס עומר אקריבו מהיכן וא״כ

והכא



משנת תש״ 204
 קמייתא דמי׳ בטלה נמי וכן .כנ״ל עט״ס שותפות כמו הוי והכא

 מתבואה שאכלו לומר דא״א ירושלמי מכח הב״ח לראיית הש״ך של
 והתם כנ״ל ישינה התבואה גם נאסרה הארץ בביאת דהא ישינה

 מיניה בעו בר״ה דקאמר הוא דאיהו הכי דס״ל הוא ירמיה ר׳
 בלא״ה הב״ח ראיית על הש״ך של השני׳ והדתי׳ .כו׳ מר״כ מברי׳

 מעיקרא אכול דממחרת דיוקא הך לאו דאי דמ״ש .קיום לה אין
 ירוי״ש לאחר אלא נוהג היה לא וחדש הקריבו דלא הו״א אכול לא

 לר׳ הכתוב מזה פריך )לח.( בקדושין והנה ישמעאל כר׳ והיינו
 פריך כי ע״כ צריכי הוי לא ומשני לאלתר דניכול ישמעאל

 ומושב לארץ בכניסתן מיד נהג מדאורייתא מדש למ״ד היינו בנמ׳
 אכלו איך שפיר קשיא מ״ד להאי וא״כ .יושבין שאתם בכ״מ

 הרב שדחה ומה .אכול לא דמעיקרא דיוקא בלא הפסח ממחרת
 היה הפסח ממחרת אכלו איך דהקושיא מ״ט סי׳ הב״ח בתשו׳
 והוכיח אחר מאכל להם היה שלא אפשר היה דלא לדמות אפשר

 אפשר דלא כיון אלמא עומר אקריבו לא דלמא דאמר ממאי כן
 עכו״ם שתגרי לאכול מה להם היה דודאי כלל דחי׳ אינה זו שאני

 לא אלו אפי׳ וגס .דמצה אקושיא בירושלמי וכדאמר להם מביאין
 אקריבו לא דלמא ׳בגמ למ״ש דמי לא מ״מ לאכול ממה להס היה

 שלא להקרבה הראוי תבואה להם היה לא שאם פשיטא דהתס
 לא למה הארץ מתבואת דאכול הפסח ממחרת משא״ב הקריבו
 דברים שאר לאכול להס אפשר היה וביום .הלילה עד המתינו

 קרוי זה הכי ופירות חדש משוס בהם שאין וזרעים וירקות בשר
: אתמהה אפשר לא

 עתה אבל דר״ה מסוגיא הב״ח הוכחת לפי הוא כ״ז והנה )י□
 הראי׳ כתובה שס הנה ברוך הר״ר לתשו׳ שזכינו

 זה בפרט וז״ל א׳ סי׳ למעלה התשו׳ כל לשון והבאנו זה בסגנון מר״ה
 אלא להביא אין העומר דודאי ולומר דר״ה ההיא לדחות ואין

 עכו״ם ברשות שגדל מה אבל ישראל ברשות הגדילה מתבואה
 ויאכלו דכתיב ס״ד לא מ״ק דא״כ ליחא הא חדש דין בו נוהג

 הפסח ממחרת שאכלו ומה אקריבו דלא הול״ל אכתי הארץ מעבור
 אפי׳ במנחות ורשב״ל ר״י כדאמרי מתיר המזרח שהאיר לפי שזהו
 שנתגדל מה פשיטא אלא מתיר מזרח האיר קיים שבהמ״ק בזמן

 אכול לא אמאי מזרח האיר אפי׳ התירא שוס ל״צ עכו״ס ברשות
 .כו׳ ישראל ביד שגדילה תבואה שס שהי׳ לפי בע״כ מעיקרא

 ההיא ומיהו ח״ל זו ראיה לדחות שס כתב בעצמו ברוך הר״ר אך
 מתיר מזרח האיר קייס שבהמ״ק בזמן אפי׳ ור״ל דאר״י דמנחות

 בזמן לא אבל הביאו ולא עומר להביא כשראוי דוקא למימר מצינו
 . לבילה הראוי כל אר״ז בר״ה התס כדאמר להביא מה שאין
 מצות לקיים א״א דאס אפ״ל דאיך מאד לי תמוה זו דחי׳ אבל

 קיים שבהמ״ק שבזמן דס״ל רו״ש אפי׳ והא טפי גרע העומר הבאת
 בהמ״ק שאין דבזמן מודה עומר בהבאת אלא ניתר חדש אין

 למ״ד דאיכא מוכח נמי ובגמ׳ מתיר היום האיר עומר להביא שא״א
 דמדאורייתא ש״מ הנף יום כל לאסור תיקן מדרבנן ב״ז דר״י
 מדאורייתא הגף יום דס״ל יהודה ר׳ לבד לכ״ע היום בהאיר מותר
 האיר קייס שבהמ״ק בזמן דאפי׳ קמ״ל רבותא ור״ל ור״י אסור
 דמכל לדחות ואפשר .קיים בהמ״ק שאין בזמן וכש״כ מתיר מזרח

 העומר הקרבת בלא בפירוש שהתירה היא התורה דהני ראי' אין זה
 התורה התירה דלא י״ל קייס שבהמ״ק בזמן המזרח האיר משא״כ
 דאיכא דהיינו העומר להקריב שאפשר בזמן אלא המזרח בהאיר
ראוי דאין דליכא בזמן אבל לבילה ראוי דהוי ישראל של תבואה

: לא לבילה

 נוהג אינו דחדש דר״ה מסוגיא ראיה לי נראה ולענ״ד )יה
 כתבנו כבר דהנה אחר באופן עכו״ס בשל ׳

 לא׳ שיש בקרקע דקי״ל )צ.( דב״ק סוגיא עפ״י י״ב( )אות למעלה
 הוו שס שגדלו והפירות כשותפין דהוו פירות קנין ולא׳ הגוף קנין
 בא״י העכו״ס שזרעו מה וא״כ שותפות של בקרקע גדלו כאלו

 גדלו כאלו והוו וכנ״ל פירות קנין משום שזרעו במה להו דחית
 כר׳ אתי לא ודאי דר״ה זו סוגיא והנה .שותפות של בקרקע
 כלל לדידיה וליחא ומושב ביאה דלאחר בחדש סבר דאיהו ישמעאל
 ע״כ דאתי אלא אכול לא מעיקרא אכול הפסח ממחרת הדקדוק

ירד ר׳א
 )יז.( בחולין והנה יושבים שאתם בכ״מ מושב אוכר״עדס״ל כר״א
 לאסור המקום ממך ירחק כי סבר דר״ע ור״ע ישמעאל ר׳ פליגי
 שכבשו בשבע דחזירי כתלי ואפי׳ להם הותר שבתחלה נחירה בשר

 וכיון .נחירה בשר להם הותר לא סבר ור״י בגמ' שם כדאמר
 מעיקרא מדייק איך א״כ כר״ע אלא כר״י אתיא לא ע״כ סוגיא דהאי

 מאכל כל שכבשו בז' להם שהותר כיון אכול לא אמאי אכול לא
 שכבשו בז' לעולם ואב״ע בגמ׳ שם מ״ש עפ״י י״ל אמנם .אסיר

 הנה והשתא .אשתרו לא דידהו עכו״ס של שלל להם אשתרו כי
 הגדל קציר כדין היה לא״י בבואם ישראל שמצאו דהקציר כיון

 הותר ולא בו מעורב ישראל כחלק הוי א״כ שותפות של בקרקע
 אסור הישראל חלק אבל עכו״ס שלל דהוי העכו״ס חלק אלא להם

 דהתירה אלא חדש משוס ג״כ אסור הנכרי דחלק איתא אס והשתא
 ואשתרי הואיל גימא אויביך שלל משום כיבוש של בז׳ התורה
 לצרעתו והותר הואיל )ז:( ביבמות כדאמרי׳ כולו אישתרי במקצת
 כו׳ עולא ואמר ד״ה בתום׳ )ועי״ש לקריו הותר בהונות להכניס

 דהלק ע״כ אלא כולו( נמי דהותר אמרי׳ מקצתו דהותר דכיון
: ואשתרי הוחיל לומר שייך ולא כלל חדש איסור בו אין הנכרי

 בשל נוהג דחדש ראיה הביא הזבח ברכת בעל והנה 0)ט
 ואי כו׳ נצטוו מצוות ג׳ דרשב״י מברייתא עכו״ס

 וכדמוכח עכו״ס בשל נוהג וכלאים וערלה עכו״ס בשל א״נ חדש
 וכלה״כ בג׳ לערלה ק״ו רשב״י לימא א״כ וכנ״ל עכ״פ מירושלמי

 ראיית דמה שב״י ובעל עכו״ס בשל נוהג נמי חדש ע״כ אלא בד'
 . מה״ת עכו״ס בשל נוהג דערלה ע״ז למוד דאין בעה״ז בעל

 לרבות כלל למוד א״צ בחו״ל נוהג וכלאים דערלה כיון באמת אך
 בפי׳ ארי׳ השחגת שהאריך וכמו לחלק תיתי דמהיכי עכו״ס של

 מדרשב״י דאדרבה נ״ל באמת הנה אך .וכג״ל בתשו' הרא״ש דברי
 פי׳ דרש״י והיינו .עכו״ם בשל חדש נהוג דלא להיפוך ]ראי׳[ איכא

 קצרו ולא נטעו ולא זרעו שלא לארץ בכניסתן נצטוו מצוות דג' שם
 כניסתן קודם אלו במצוות שייכות היה לא דא״כ ופי׳ .במדבר

 הפנים לחם לישראל שהיה מוכח )צה.( במנחות הא וקשה .לארן
 קודם חדש איסור שייך לא ולמה תבואה להם שהיה אלמא במדבר
 דס״ל שמעון ר׳ שהרי וכלאים מערלה קשה וכן .לארץ שנכנסו

 שאתם מקום בכל מושב דדריש מטעם הוא בחו״ל נוהג חדש
 כר״ע ע״כ ס״ל וא״כ בנסכים וכן ומושב ביאה דכתב ואף יושבים
 בקדושין ור״ע דר״י פלוגתא מפרשי׳ דבהכי במדבר נסכים דקרבו

 על שנצטוו לה משכמת לא ואמאי במדבר יין להם דהיה ע״כ וא״כ
 שהיה דמה צ״ל ע״כ לארץ כניסתן קודם והערלה הכלאים

 בתום׳ וכמ״ש עכו״ס מתגרי שקנו מה היינו ויין הפנים לחם להם
 ע״כ ולכן עכו״ם בשל נוהגין אין וכלאים ערלה ומדש )מה:( מנחות

 אפשר עדיין היה חדש דלענין )ונהי לארץ בכניסתן אלא נצטוו לא
 ערלה לענין מ״מ ה׳ אות א׳ בסי׳ מ״ש עפ״י זו בראי׳ לפקפק
 משוס לארץ כניסתן עד נצטוו דלא מרש״י נמי דמשמע וכלאים

 עכו״ם תגרי של להם שהיה אף במדבר נטעו ולא זרעו שלא
וכיון וכלאים ערלה בשל נהוג דלא ודאי מוכח מנסכים כדמוכח

:טפי( דקיל בחדש כש״כ וכלאים בערלה נהוג דלא

 יש באמת דהנה .זו ראי׳ לדחות יש לכאורה אמנם אך )ט!(
 במו״ל נוהגות וכלאים ערלה דחדש כיון לר״ש להבין ׳

 )לט.( בקדושין דבנמ׳ משום ונ״ל בעכו״ס דלאננהוג תיתי מהיכא
 הכתיב ואלא ופריך בחו״ל בין באר! בין נוהג דהרכבה אמרי׳

 התום׳ ופירשו שבחו״ל זרעים למעוטי ההוא ומשני תזרע לא שדך
 וא״כ .מחדש בק״ו נילף דלא למעוטי קרא ואיצטריך כלה״כ דהיינו

 עכו״ס של למעוטי קרא אתי דע״כ ח״ל .שדך לי למה לרשב״י קשה
 לתנא אבל לרשב״י זה וכל שרי עכו״ס של דע״כ לרשב״י ומוכח

 ילפינן ולא מד״ס וכלאים מקום בכל התורה מן נוהג דחדש דמתני׳
 .מחדש מק״ו נילף דלא כלה״כ ממעט דשדך משוס היינו ע״כ ק״ו

 חו״ל אלא ממעטינן דלא עכו״ס בשל נוהג דמ״מ שפיר י״ל וא״כ
 דנוהג חדש וכש״כ ממעטינן לא עכו״ם של אבל וכלאים ערלה גבי
 טעמא מאי יקשה באמת אך .עכו״ס של ממעטינן דלא במו״ל אף

 משמע עכו״ס דשל אלמא עכו״ס של על מיעוטא דדריש דרשב״י
 ומבטלינן חו״ל דממעטינן מלומר הק״ו סתרינן דלא למעוטי טפי



משנת ש־ת
 ולא הק״ו וסותר חו״ל דממעט דמתני׳ דתנא מ״ש וא״כ הק״ו

 טעמא דהיינו צ״ל וע״כ במקומו הק״ו וישאר עכו״ם של טפי ממעט
 ל״ד באכילה שנב״ע דחולין כהלכה דערלה מתני׳ לסתם דס״ל
 דקבע בחדש הנאה איסור דליכא וממילא הנאה לאיסור ואותו

 .בפתיחה באריכות בע״ה וכמבואר בירושלמי כמ״ש לאיסוריה זמן
 חולין ס״ל רשב״י אבל .עכו״ס של למעט קצירכס אייתר וא״כ

 ונס לחשנב״ע אותו ובעי )נח־( בקדושין כמ״ש דאורייתא שנב״ע
 תאכל דלא ס״ל וא״כ )כב.( בפסחים התום׳ כמ״ש כחזקיה אתי לא

 כל )וכמבואר הנאה להיתר קצירכס ובעי אבהו כר׳ משמע א״ה
 .עכו״ס קציר למעט שדך דריש ולכן ט׳( אות בפתיחה ג״כ זה

 בענין דערלה דמתני׳ ותנא ר״ש בין מחלוקת דליכא מבואר ועכ״פ
 ליה ממעט למר שרי עכו״ס של חדש לכ״ע אלא עכו״ס של חדש

 דשדך נימא לרבנן נס אכתי להקשות ואין .משדך ולמר מקצירכם
 מקצירכס שרי עכו״ס של דחדש דאך עכו״ם של כלה״כ למעט אתי
 דנוהג מחדש מק״ו כלאים נילך ואכתי טפי חמיר כלה״כ מ״מ

 הדין מן לבא דיו א״כ מחדש דילפינן מכיון דהא אינו זה בחו״ל
 ויהיה בחו״ל נוהג דכלאיס מחדש דילפינן לאו )דאי כנדון להיות
 קי״ל דהא עכו״ס בשל נוהג דאינו פשיטא בארץ רק נוהנין כלאים

 מחדש דילפינן משום אלא . מקדושתה א״י להפקיע לנכרי י״ק
 אתי לא דשדך ע״כ והשתא דיו אמרי׳ שפיר א״כ בחו״ל נס דנוהג
דלא דחו״ל כלאים למעוטי אלא צריך דלא עכו״ס של כלאים למעט

:מחדש( מק״ו נילף

בביאור ב׳ אות למעלה במ״ש ולהתבונן לשוב !..2 עיי )יז(
 ממעשר להפקיע בא״י לנכרי י״ק דלמ״ד סוניאדר״ה ׳

 דהוי עכו״ס של מתבואה עומר הבאת למעט קצירכם כלל א״צ
 ולפי״ז במנחות ששנינו כמו הארץ מן אלא נח עומר ואין כחו״ל
 חדש איסור נמי ממעט עכו״ס קציר ולא קצירכס דריש אי ע״כ

 קציר אבל עומר הבאת צריך דקצירכס ופי׳ עכו״ס של בתבואה
 יש הנה והשתא .עומר בלא שרי אלא .עומר הבאת א״צ עכו״ם
 ד״ה )לו: בקדושין התום׳ והנה .קנין אין או י״ק קי״ל לבאר

 קנין דאין וי״ל כו' למלך הן משועבדות נמי בא״י וא״ת כו'( מצוה כל
 )כא.( דבע״ז תמוה זה אמנם .מעשר מיד להפקיע בא״י לנכרי
 להו דמפקיע משוס במכירה בא״י דאסור במכירה שדות גבי אמרי׳

 על והקשו א״ק למ״ד אפי' דאתיא י״מ התום' והביאו ממעשר
 .י״ק ס״ל דגמ׳ דסתכנא אלמא י״ק כמ״ד דאתיא והכריחו דבריהם

 הי׳ שבחו״ל רבותינו שם דמייתי להירושלמי אלא כן כתבו לא וי״ל
 אזיל לשיטתיה והירושלמי ובטלום הרובים שבאו עד תו״מ מפרישין

 התום׳ שכ׳ וכמו אחר בטעם דע״ז מתני' ומפרש א״ק לר״מ דס״ל
 דהני י״ל אכתי מיהו .יעוי״ש כו׳( מירוח ד״ה )סו: במנחות
 בגיטין כרבה ס״ל בר״ה נכרי קציר ולא קצירכם דדרשי אכנוראי

 )סי׳ בשו״ע הנה אך .מעשר מיד להפקיע לנכרי דא״ק )מז:(
 ולקחה ישראל וחזר בא״י קרקע שקנה עכו״ס כתב נ'( סעיך של״א
 תרומות מהל׳ )פ״א הרמב״ם לשק הוא וכן תו״מ מפריש ממנו

 דכמה דאע״ג בשו״ע הבאה״ג והביאו ברמב״ס הכ״מ וכ׳ י'( הל׳
 קי״ל לא די״ק משמע אחרים ומקומות זרעים מסדר משניות

 כמבואר הישראל ממנו ולקחה מזר בשלא דהתם א״נ כוותייהו
 משמע וא״כ הב' תי׳ כ״א העתיק לא והבאה״ג הכ״מ עכ״ל בדבריו

 לכאורה והנה .מ״ט דגיטין פ״ד בתוי״ט וכ״ה .עיקר בתרא דתי׳
 כו׳ העכו״ס פירות מבואר שאחריה בהל׳ ברמב״ם שם דהא תמוה

 ישראל וגמרו מלאכתן שתגמר קודם שנתלשו אחר ישראל לקחן ואס
 תלושין פירות אפי׳ ולקח חזר דאס הרי התורה מן בכל מייבין

 השדה ולקח חזר בין להרמב״ס חילוק דיש אפ״ל איך וא״כ חייב
 מבואר הלא לנכרי קנין יש לענין ולקח חזר לא או העכו״ס מן

 אלמא דחייב ומרחן תלושין פירות אלא לקח לא דאפי׳ ברמב״ס
 ותלוי וחייב לעכו״ם קנין אין מטכו״ס השדה ולקח חזר לא דאפי'

 ט״ו( הל׳ )בפ״ב הרמב״ס כ' בכורים בהל׳ והנה . במירוח רק
 מן ממנה בכורים מביא ה״ז ממנו ולקחה לעכו״ם שדהו המוכר
 והכ״מ .הנכרי ברשות שבכרו אע״פ א״א הראב״ד וכתב התורה

 מפרש שהוא אזיל לטעמיה דהרמב״ס קורקס הר״י בשס הביא
 כו' וקנאה הישראל חזר אס היינו להפקיע בא״י לעכו״ס א״ק מ״ש

ברשות שנתמרחו לפירות דדמי אפשר העכו״ס ברשות וכשבכרו

קג יו״ד ר״א
 דמפרש נראה .עכ״ל חייב ממנו הקונה הישראל שאין העכו״ס

 לא העכו״ס ברשות בכרו דאס וס״ל הראב״ד עם פליג דהרמב״ם
 בכורים לענין שייך מה חדא מאד תמוה טעמו אבל בכורים[ ]יביא
 דרשי׳ בכורים גבי והכא .מדיגונך במעשר התם דרשי' הא מירוח

 אי בגיטין ור״א דרבה פלוגתא כלל כאן שייך ולא פא.( )ב״ב מאדמתך
 אפי׳ מהני מירוח במעשר דהתס ועוד .דיגונך או דגנך דרשי׳
 לא ולמה בביכורים גס הדין כך יהיה וכי תלושי[ בפירות בקנה

: מפורש מקוס בשום כן מצינו

 בתרומות שם דהרמב״ס .דרכו יורה האמת הנה אך )יח(
 בא״י קרקע שקנה גוי זה בלשון כתב י׳( הל׳ )פ״א 1

 חזר אס לפיכך בקדושתה ה־א הרי אלא המצות מן הפקיעה לא
 בכורים ומביא תו״מ מפריש אלא יחיד ככיבוש אינה ולקחה ישראל

 לדין חזר ואח״כ .מעולם לגוי נמכרה לא כאלו התורה מן והכל
 דהרמב״ס נ״ל ועפי״ז במירוח. תולה דהכל שם וביאר תרומות

 קנין לו יש בידו שהיא כ״ז בא״י מישראל גוי שלקח בשדה סובר
 אש ומ״מ .בארן התלויות מצות מכל אז אותה ומפקיעה בה
 לצמיתות העכו״ס היה לא כי לחיובה חזרה ממנו וקנאה הישראל חזר

 תו״מ דלענין ביאר אח״כ הרמב״ם שפי׳ כמו יחיד ככיבוש ואינה
 ביד או ישראל ביד היא אס בקרקע הפירות גידול אחר הולכין אין
 אז העכו״ס ביד התבואה נתמרח שאס המירוח בעשיית אלא גוי

 חייב הממרח וישראל ישראל ברשות נתמרחה אם אבל פטורה היא
 אבל ומירחן העכו״ס מן תלושים פירות שקנה הרמב״ם שכ׳ וזהו
 רק וזהו .דפטור משמע קנאס ואח״כ העכו״ס ברשות מירחן אס

 אבל במירוח תלוי העיקר וא״כ .דיגונך ודרשי׳ דגנך דכ׳ בתו״מ
 לבכורים ראויס וכשהי׳ בקרקע הפירוש בגידול תלוי העיקר בכורים

 הנה והשתא .חייב הישראל ביד כשבכרו אבל פטור העכו״ם ביד
 בשעה היינו מקצירכס מעומר עכז״ם קציר דממעטינן חדש גבי

 עכו״ס ביד שליש שהביאו דר״ה בגמ׳ כדמשמע קציר להיות שראוי
 והשתא הפירות בגידול אלא במירוח כלל תלוי דלא כבכוריס והוי
 הבאת מיד להפקיע לנכרי י״ק העכו״ס ביד כשהיא לכ״ע הנה

 אותה עושה בידו שהיא דבשעה דקי״ל מאי לפי ממנה העומר
 קצירכס ל״ל והשתא שם בב״ב התום' כמ״ש מבכורים וילפינן כחו״ל
 שאינו עכו״ס של חדש גס למעט אתי דקצירכס ע״כ אלא לזה.
 שמפרש וכמו בחו״ל גם התורה מן שנוהג אע״פ בעימר חייב

 בע״ה שעשינו הרי .עכו״ס קציר ולא דקצירכס דרשה ברוך רבינו
 בדרישה הסמ״ע דעת גס וכן אופנים בכמה הב״ח לדברי סמוכים

: יעוי״ש כהב״ח

ג סימן
 דחדש הסוברים שיטת בע״ה לנו נתבאר אשר ואחרי )א(

 .שיסמוכו מה על להס ושיש עכו״ס בשל א״נ
 של התבואה אס עכו״ם של חדש נקרא הוא מה לבאר יש הנה

 והנה .הקרקע בתר דלחלינן או ישראל בקרקע זרע ואפי׳ עכו״ס
 של חדש בדין שס שפלפל אחר מ״א סי׳ יחזקאל כנסת בתשו׳
 יש בחו״ל עכו״ס תבואת אלה מדברינו העולה וז״ל כתב עכו״ס

 שדות ואך שדותיהם שזורעים ישראל תבואת אמנם להיתר לצדד
 )יג.( בר״ה התום׳ כמ״ש מלק לישראל יש עכ״פ השר מן ששוכרים

 חלק לעכו״ם יש עכ״פ מאבותינו ירושה דא״י דאך כו׳ קציר ולא
 לישראל יש השר של שהקרקע אך איפכא נאמר אנו מהזרע

 דבריו דחה החדש ארי׳ והשאגת .עכ״ל גמור איסור ע״כ חלק
 פלפול דעיקר ברור שהדבר בזה הרבה ששגג וכתב ידים בשתי

 לא או נכרי של בקרקע נוהג חדש איסור והפוסקים דהתוס׳
 רק ישראל של או נכרי של היא אס קפידא ליכא נופה ואתבואה

 להו מספקא אז .נכרי של היא אס בקרקע הוא הקפידא עיקר
 שגדל במה נוהגין וכלאים ערלה חדש של הללו האיסורין כל אס
 אפי׳ ישראל של הקרקע אס ולהפוך .ישראל של שהגדולין אך בה
 ויתר חדש ודאי אלא כלל להו מספקא לא עכו״ס של הגדולין אס

 האיסורין
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 בתר ולא ',אזל הקרקע גוף דבתר בהגדולין ניהגין האיסורין
 ומדברי הנ״ל בתשו׳ הרא״ש ,מדבר לו נתברר שזה וכתב הגידולין

 דמם׳ פ״ה הר״ש ,ומדבר עודרין( אין ד״ה )סד. דע״ז פ״ב התום'
 בקרקע מיירי ע״כ וא״כ ,לנכר קנין מש הדבר תלו שכולן תרומות

 ומביא שלהס לנידון ,לנכר קנין יש ענין מה בפירות דאלו נכרי של
 קדושת לי משוס דא״ק דרבה עעמא דעיקר )מז.( דגיטין סימא
 דאית לעכו״ס ,בא" שדות מוכרין דאין )כא.( דע״ז וסוגיא הארץ

 התום׳ שס והכריחו ממצות לה ומפקע קרקע חניית תרתי ביה
 שאפי׳ המעשר מן ממש מפקיע הוא לנכרי וכשמוכרין י״ק כמ״ד
 של הקרקע שאס איפכא ה״ה וא״כ במעשר יתחייב לא ישראל יזרע

 ראיה אין שא״כ' עוד וכ׳ .חייב נכרי של התבואה אפי׳ ישראל
 לענין היה חברי׳ של השאלה שעיקר לחדש דר״ה דפ״ק מסוגיא

 ביד התבואה שעייל ובעינן כתיב •קצירכס ראשית עומר וגבי עומר
 גוף אבל .מקצירכס ממועט עכו״ם ביד דעייל הכא אבל ישראל

 לענין דמ״מ אלא .מאבותינו היא מוחזקת ודחי א״י של הקרקע
 חדש איסור לענין אבל דקצירכס מקרא בתבואה תלוי עומר

 תבואה על קרא קפיד דלמא והפוסקים להתוס׳ להו מספקא
 החבל שאוחז הרא״ש על בתמי׳ ומסיק .ישראל של בקרקע שגדלה
 דאפי׳ מהא עכו״ס בשל נוהג דחדש ראיה מדהביא ראשין בתרי
 תבואת קרא לאו ואי דגנך קרא משוס היינו מעשר גבי י״ק למ״ד

 נכרי של בקרקע החדש על ראיה שמביא ש״מ עישורי בעי עכו״ס
 אלא נוהגת דאינה ערלה והלא מסייס ומיד התורה מן שאסור
 זו היא ראיה ומה כדתנן נכרי בנטיעת נוהגת ואפ״ה בארץ

 שנטעה וא״ל נכרי של היא לחוד שהנטיעה נכרי של מנטיעת
 למה ענין זה ־שאין וכש״כ .י״ק בזה שייך דלא ישראל בקרקע
 שבאו קודם עכו״ם לשנטעו פרט ונטעתם דדרשי' מהא שהביא

 ירושה דא״י לארץ שבאו אחר עכו״ם שנטעו למה עץ מכל ומרבינן
 למעלה הש״א דברי הזכרנו וכבר .דבריו אריכות ועי״ש היא
 מה זה דבר ביאור תור בהגיע נ״ל שעתה אלא י׳( אות ב׳ )סי'

הדבר לבאר צריך הראשונים נסתפקו ובמה עכו״ם של חדש נקרא■
: לתכליתו בע״ה

 שהסתפקו עכו״ס של חדש בין לחלק ז״ל הש״א מ״ש והנה )□
 לגבי דממעט עכו״ס קציר ובין ז״ל הראשונים בו

 ברוך לרבינו מביא דהרח״ש אינו ודאי זה מקצירכס בר״ה עומר
 ומקצתה א׳ בסי׳ כולה שהבאנו לתשו׳ זכינו כבר והנה המתיר שהוא
 מסוגיא שרי עכו״ס של דחדש ראיה מביא ז״ל שהוא .ב׳ בסי׳

 גוונא דבחד מבואר הלא עכו״ס קציר מקצירכס דממעטינן דר״ה
 עומר גבי דממעט והא .עכו״ם של בחדש דמסתפקי הא ,מ״ר
 להקשות ברוך הר״ר בתשו׳ אח״כ שכתב ממה אך .עכו״ס קציר

 קנה שהגוי וא״ת ירושה א״י הא גוי של תבואה ליה קרי אמאי
 ניחא להו קני הוי דאי משמע כו׳ תנן הא הזרעים ,בשינו התבואה

 דמה ליה דניחא אלמא העכו״ס של הקרקע אין הא מ״מ ליה
 חדש איסור גבי וה״נ גוי של התבואה היינו מקצירכס דממעטינן

 תלוי דעומר כן לומר קשה הכי ובלאו .עכו״ס של בתבואה אינו
 דא״כ שלו שהקרקע במי תלוי חדש ואיסור שלו שהתבואה במי'

 לאקרובי ושרי חדש משום מותר ישראל של ותבואה עכו״ם של קרקע
 משוס אסור עכו״ס של ותבואה ישראל של וקרקע מיניה עומר
 דלמתני׳ נהי מתמיה דבר וזה מיניה עומר מקריבין ואין חדש

 חדש משוס דאסור כיו; חו״ל של חדש לענין אמרי׳ לא דמנחות
 מן דוקא בעינן אלא יהודה בר׳ יוסי לר׳ כמו מקרבינן נמי אקרובי

 חדש משוס שמותרת תבואה דאפי׳ לקולא ג״כ דנימא מ״מ הארץ
 לא זה עכו״ם של וקרקע ישראל של תבואה כמו ממנו עומר מביא

 שפיר ,לנכר קנין יש דאס ,לנכר וא״ק בי״ק תלוי דזה ונ״ל .שמענו
 היינו עכו״ס קציר ולא ומקצירכס שרי עכו״ס של חדש דאס י״ל

 לנכרי א״ק א״כ בא״י ,לנכר קנין אין אם אבל עכו״ס של קרקע
 נמעט ואיך ישראל של כקרקע תמיד חשובה שלו והקרקע לעולם
 של תבואה למעט אתי דקצירכס ע״כ אלא עכז״ס של קרקע
 כו׳ הזרעים קנה שהגוי וא״ת ברוך רבינו דקאמר וזהו .עכו״ם

: עכו״ס של תבואה שפיר ממעטינן וא״כ דא״ק וס״ל

 ,בא" לנכרי י״ק דאמר ממה ר״ב כיל שהקשה מה אך )ג(
 לא ר״ב והלא מדגנך דממעטינן במעשר רק דהיינו '1

יו״ד ר״א
 דא״א ס״ל דהרא״ש י״ל מיהו .עכו״ם של בתבואה אלא מיירי
 והחילוק י״ק למ״ד אלא ישראל לשל עכו״ס של תבואה בין לחלק
 של בין בתבואה כלל לחלק אין א״ק למ״ד אבל בקרקע הוא

 הוא מקצירכס דממעטינן עומר גס וא״כ .ישראל לשל עכו״ס
 ירושה א״י הא לדוכתא הקושי׳ והדרא . עכו״ס של קרקע משוס

 הדבר ונבאר ט׳( ח׳ אות ב׳ )בסי' כמ״ש לענ״ד העיקר ולכן היא
 שא״ק אעפ״י אמר דרבה )מ״ז.( בגיטין דהנה .בע״ה ביותר
 הארץ קדו׳ לי הארך לי כי שנא׳ מעשר מיד להפקיע ,בא" לנכרי

 והארץ כו׳ השמים שנאמר כו׳ בה לחפור בא״י לנכרי י״ק אבל
 מיד להפקיע לנכרי קנין שיש עפ״י אף אומר ור״א לבנ״א נתן

 ,בא" לנכרי קנין א־ן אבל נכרי דגן ולא דגנך שנאמר מעשר
 נראה והנה .הארץ לה' שנאמר ומערות שיחין בורות בה לחפור
 הגוף קנין לא אבל פירות קנין רק ,בא" הנכרי קונה לדר״א

 לשנות יכול אינו דבק״פ הגוף לקנין פירות קנין שבין החילוק דזהו
 רי״ב. סי' חו״מ בשו״ע וכמ״ש הגוף בקנין משא״כ הקרקע. פני
 ביובל שדה קנה שם דגרסי׳ השולח סוף בירושלמי מבואר וכן
 .קרקע קנה לא אמר ממל בר אבא קרקע קנה אמר חילא ר׳

 יחפור קרקע קנה אמר דאת דעתך על אילא לר׳ ב״מ ר״א מתיב
 בעיני׳ לאחוזתו ושב אמרה התורה א״ל ומערות שיחין בורות בה

 פלינין אינון דעוד ידע ולא קדמיהון שמועתא ב״א ר״י אייתי
 והיינו ע״כ וקורא מביא אינו אמר רשב״ל וקורא מביא אמר ר״י

 נמצינו .לא אי הגוף כקנין פירות קנין אס ור״ל דר״י פלוגתא
 פירות קנין הוי ומערות שיחין חפירת התורה דמיעטה כיון למדין

 בקרקע הגוף קנין להעכו״ס יש לרבה וא״כ .כנ״ל הגוף קנין ולא
 מאי א״ש ולפי״ז .פירות קנין אלא לו אין ולר״א ,בא" שקנה

 משוס ממעשר נכרי של קרקע למפטר קרא בעי דלרבה
 לפטור קרא בעינן ולר״א הארץ קדושת לי הארץ לי כי שנאמר

 זה אחריני קראי עוד להס למה ולכאורה עכו״ס דגן ולא דגנך
 דגנך דריש דמר מבואר פלוגתייהו טעס והא .לפטור ולזה לחייב

 דרבה דכיון אזלי לטעמיי׳ דבאמת אלא .דיגונך דריש ומר כו׳
 כלל בעי ולא הגוף קנין הר״ז א״כ בקרקע לחפור דיכול ס״ל•
 הגוף קנין בו לו שיש כיון ממועט דממילא ממעשר למעט קרא

 בעי וע״כ יחיד ככבוש הוי ממנו ולקחה מזר ואפי׳ .כחו״ל הוי
 דס״ל לר״א אבל הארץ קדושת לי כי משום במעשר לחייבו קרא
 משובה ולא הגוף קנין בה לו אין א״כ לחפור לעכו״ס רשות שחין

:עכו״ס דגן ולא דגנך ודריש ממעשר למפטר קרא ובעינן כחו״ל

 סוף בירושלמי דקאמר מאי שפיר לי ית״שב ועפי״ז )ל(
וחזר לעכו״ס שדהו המוכר אמתני׳ השולח

 אלעזר ר׳ בשם אבוהו ר׳ קומי זעירא ר׳ ישר׳ ממנו ולקחה
 ממעשרות להפקיע בא״י לעכו״ס קנין אין ר״מ דאמר אע״ג
 אבא ר׳ אמר נכסים קנין מהו נכסים קנין בה לו שיש מודה

 העולם תקון מפני בכורים מביא הלוקח והתנינן פירות. אכילת
 אבל בקושיא נשאר משה הפני ולפי׳ .תורה דבר בכורים ויביא
 דקונה מודה שר״מ לדבר ראי׳ בניחותא והתנינן פי׳ העדה קרבן

 פירות קנין לו שיש מועיל מה תמוה ולכאורה .לפירות השדה
 ומעשרין תו״מ מיד להפקיע בא״י לנכרי א״ק א״ל דר״מ כיון מ״מ
 מה ועוד התורה מן בכורים יביא ה״נ ישראל של על עכו״ס משל
 שחזר עכשיו מ״מ בהקרקע פירות קנין להעכו״ס שהי׳ בכך

 מן ממנה בכורים ויביא העכו״ם של הק״פ בטל ולקחה הישראל
 קנין לו דיש ר״מ דמודה באמת לר״א מנ״ל ק׳ ועוד .התורה
 ור״י ר״מ ואפי׳ )ס״ז.( במנחות 'דאמרי׳ מאי עפ״י וי״ל . פירות

 יתירה דגנך דגנך דכתיב הוא התם הכא ,פטר התם דמח״בי
 אפי׳ לרבות אלא מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט הוי

 לרבה וזהו .ברש״י כמ״ש אמירוח כן אמרי׳ שם והנה עכו״ס
 היינו דדגנך בגיטין ל״ל ר״א אבל דיגונך דגנך דדריש בגיטין
 הוי לר״מ וא״כ עכו״ס קרקע למעט דגנך דריש אלא דיגונך
 קרקע אפי׳ לרבות אלא ואינו עכו״ם לקרקע מיעוט אחר מיעוט
 אה ומלו הארץ לה׳ דדרשי׳ כיון לר״א הוקשה והשתא .עכו״ס

 לרבות מיעוטי תרי עוד צריך ומה ,בא" קנין לעכו״ס אין א״כ
 י תר מיותר א״כ מדגנך כלום ר״מ דריש לא וכ״ת עכו״ם של

 קנין בה לו דיש ר״מ דמודה אלעזר ר׳ אמר ע״כ לגמרי דגנך
פירות



משנת שו״ת
 והשתא .הגוף כקנין פירות דקנין צ׳.( )ב״ק ס״ל ור״מ פירוש

 קרא צריך ואין לנכרי קנין דיש אמינא הוי דדגנך מיעוטי כלא
 הגוף כקנין דק״פ כיון מ״מ ממנו ולקחה חזר ואפי׳ כנ״ל כלל לזה
 ממנו ולקחה ישראל וכשחזר לנכרי קנוי הנוף הי׳ אלו כמו והוי
 ולרבות א״מ מיעוט דהוי דדגנך וממיעוטי .יחיד ככבוש הוי

 מחייב מ״מ הגוף כקנין פירות דקנין אף עכו״ם קרקע דאפי׳
 גבי אבל עכו״ס של לרבות דגנך דאיכא במעשר זה וכל במעשר
 הגוף כקנין דק״פ דינא קס עכו״ם לקרקע ריבוי דליכא בכורים

 בכורים להביא מדאוריי׳ עטור פירות קנין מיהת לעכו״ם שיש וכיון
:ממנו ולקחה חזר אפי׳

 ממילא הגוף כקנין פירות קנין דלמ״ד מזה היוצא )ה(
 קנין בה לו יש בא״י קרקע הקונה דנכרי

 דדגנך בדרשא תלוי שזה תו״מ לבד בה התלויות ממצות להפקיעה
 בכורים גבי בב״ב דדרשי׳ והא .כלל לזה קרא וא״צ .כנ״ל

 גופי׳ לזה דאתי היינו לר״מ עכו״ס קרקע למעט אדמתך )פ״א.(
 פירות קנין ולמ״ד .לפירות בא״י קרקע קונה דעכו״ס לאשמועינן

 נ״ל בזה והנפ״מ . עכו״ם של נמעט קרא בעינן הגוף כקנין לאו
 לעילם תו״מ לבד מילי בשאר א״כ הגוף כקנין ק״פ דאמר דלר״מ
 דהו״ל השדה את ישראל ולקח חזר ואפי׳ עכו״ס בשל פוטר

 אלא הגוף כקנין לאו ק״פ דס״ל לדידן אבל וכנ״ל יחיד ככבוש
 לעכו״ס קנין יש לדידן במירוח דתלי תו״מ לבד מילי בשאר דמ״מ

 כמ״ש עכו״ם קרקע למעט אדמתך דכתיב מבכוריס דילפינן
 שהשדה כ״ז אלא זה אין מ״מ מילי לכל מיני׳ דילפינן מ״ב התום'

 קרקע הוי ולקחה כשחזר אבל אדמתך הו• לא אז העכו״ס ביד
 דעת היא וזו בכורים ומביא מאדמתך ממועט ואינו ישראל

:יחיד ככבוש הוי ולא י״ז( אות ב׳ סי׳ )ועי׳ הרמב״ס

 מבואר הגוף כקצין הוי אי פירות קנין לענין להגה 0)
 ולר׳ הגוף כקנין ק״פ דלר״מ שם בב״ק המחלוקת

 בעל דין ולר״א לי' מספקא יוסי ולר׳ הגוף כקנין הוי לא יהודא
 וכמ״ש כר״א קיי״ל והכי כשותפין הגוף קנין ובעל תו הפיר קנין

 מקצירכס דדרשי׳ מאי מבואר הנה והשתא רס״ז. סי׳ בב״י
 לענין הראשונים שהסתפקו מה וכן עכו״ס קציר ולא עומר דגבי
 לעכו״ס דא״ק ואע״ג עכו״ס של כקרקע הכל דהוי עכו״ם של חדש
 הכא אבל . מירוח בתר דאזלי׳ מעשר שאני מ״מ מעשר גבי
 ב' סי' למעלה וכמ״ש עכו״ס מירוח כלל שייך. לא עומר גבי
 אלא בה לו שאין אף עכו״ם של היא אם בקרקע ותלוי י״ח אות
 שהי׳ קציר באותו וה״נ .מקצירכם דממועט קנין לו יש מ״מ ק״פ

 דקרקע משוס בקרקע ק״פ לעכו״ס הי׳ לארץ שבאו בעת בא״י
 שהיא ואף א׳( אות ב׳ )סי׳ כנ״ל הבעלים שם כשנשתקעו נגזלת

 קנין הוא זה מ״מ בה להתיישב הי' ועתידים לאבותינו ירושה
 מ״מ בר״ה התום' מ״ש וזהו לעכו״ס הי' פירות קנין אבל הגוף

 בימוס שותפות של כמו הי׳ שהפירות והיינו שזרע במה לו יש
 ולעכו״ס לישראל הגוף בחזקת קנוי׳ שהקרקע מה מכח הקרקע אל

 וניחא להם שיש הק״פ מכח הקרקע מן הפירות בגידול חלק הי׳
: בס״ד הכל

 עם הכנ״י בו ,שנחלקו בנידון מבואר הנה והשתא )?(
 הישראלים ששוכרים שדות בדין ארי׳ השאגת

 לדון ואין ישראל של חדש הס שהגדולין הכנ״י דדעת השרים מן
 בעל בתר בזה אזלינן ארי׳ ולהשאגת .עכו״ם של חדש דין בזה

 הס שהגדולין אף אז עכו״ס הוא הקרקע בעל ואס הקרקע
 שתלוי ברור הדבר לענ״ד הנה עכו״ס של הדש הוי ישראל של

 הקרקע הרי לפירותי' שדה קונה הוא שאס השכירות באופן
 חדש חשוב בעלמא שכירות השדה שכר ואס ישראל של משיב

 ו׳( סעיף רי״ב )סי׳ במו״מ מבואר שביניהם והחילוק .עכו״ס של
 זו שדה השוכר ובין לפירותי׳ זו שדה הקונה בין יש הפרש ומה

 כ״ז לזורעה או לנוטעה לו יש לפירות שדה שהקונה מחבירו
: ש״כ בסי׳ שיתבאר כמו כן אינו והשוכר להובירה או שירצה

 בצ״צ מור״ם מרן של בספרו אחת תשו׳ מצאתי שוב )ח(
 על השואל בדברי שם וכ׳ ר״כ. סי׳ יו״ד ח׳

קד יו״ד ר״א
 זורעים וכן למחצה ישראל של שדות עכו״ם שזורעין שטהגין מה

 שחולקין המנהג שנתפשט למחצה ישראל אין של שדות ישראל
 השואל ותמה .עכו״ס עם מחליפין ואח״ז הקצירה אחר העומרים

 זה בענין הוא .לעשות שהמחוור ומסיק . ברירה אין מכח ע״ז
 ואחר ובשטר בכסף לגוי ימכרנו שליש שתביא קודם שיזרע שאחר

 שנהגו המנהג לסתור אין ובדיעבד כו׳ התבואה ותגדל שתגמור
 העיקר שתפסו וצ״ל המורים מגדולי הדבר שיצא הואיל לחלוף
 בחו״ל דחדש שתפסו ומאחר כו׳ דרבנן בזה״ז דחדש דס״ל כהנך

 המבואר עכ״פ .ז״ל רבינו לו השיב וכן י״ב אמרי׳ דרבנן
 בה אין עכו״ס של היא שאס התבואה בתר דאזלי׳ מדבריהם

 ותפסו .הכנ״י וכדעת ישראל של הקרקע אפי׳ חדש איסור משוס
 היינו שזרע במה להם יש מ״מ בר״ה בתום׳ מ״ש בפשיטות

 והנה .היא מי של בהקרקע כלל לן איכפת ולא שלהם שהתבואה
 הגאון בצדק כמ״ש כן נראה אין והרא״ש התום' מדברי ודאי

 ברוך רבינו מדברי אמנם אך .ז״ל ארי' שאגת בעל האדיר
 שהר״ר אלא ב׳( )אות כנ״ל התבואה בתר דאזיל כדבריהם נראה
 הקרקע דאם לדינא בזה נ״ל וע״כ בקושי׳ סליק ז״ל עצמו ברוך

 לפירות. לזמן אותה שקנה באופן מנכרי שכרה חפי׳ או ישראל של
 בזה״ז בחדש היתר להנוהגין אפי' אסור העכו״ם מלק אפי' אז

 של חדש הוי וזה עכו״ם של בחדש אלא היתר נהגו לא מ״מ
 שדה ששכר בישראל אבל .ותום׳ הרא״ש שי׳ לפי כנ״ל ישראל

 עכ״ס אז לעכו״ם התבואה ומחצה פירות קנין ע״ד פלא מעכו״ס
 חלק גס ורא״ש תום' לדעת דבאמת בפשיטות שרי בחליפין
 אסור הישראל חלק דמ״מ רק עכו״ם של חדש נקרא הישראל

 .התבואה בתר אזלי׳ ולדידי׳ ר״ב הוא המתיר דעיקר מכיון
 . ושרי עכו״ם של חדש לכו״ע חשוב הנכרי עם בחילוף אבל

 למימר דאיכא כיון ח״ב מטעם גם בזה להחמיר שייך לא ולכאורה
 בזה״ז עכו״ס של חדש דא״ל למאן להתיר ראוי הישראל חלק דגם
 סליק ומ״מ התבואה בתר דאזיל בזה התיר לא דר״ב אלא שרי

:להקל לסמוך יש א״ב לענין עכ״פ וע״כ .בקושי׳

 הגוי שותפות של החדש לנדון דא״ב דינא ובטימל )ט(
בע״ה לי יש בצ״צ השואל בזה שפלפל וישראל 1 ׳

 . מראש הענין לבאר נתחיל וע״כ .דברים איזה ולהעיר לדון
 בדאורייתא ברירה אושעי' לר׳ ל״ל וכי )ל״ח.( בביצה גרסי׳ הנה
 ובמסכת .אושעי׳ כר׳ הלכה זוטרא מר דרש א״ל בדרבנן אבל

 אחד אחת גת לתוך כרמיהן את שבצרו שנים מ״ז( )פ״ו דמאי
 מקום בכל ומלקו שלו את מעשר המעשר א״מ ואחד מעשר
 של היינו חברו של וחלקו הירושלמי בשם הרע״ב ופי' .שהוא

 שמא חיישי' דא״ב ומשום הוא דמאי שהוא בכ״מ שא״מ זה
 כו׳ בידו חבירו חלק וחצי שא״מ חברו ביד המעשר של חלקו חצי

 אזיל לשיטתי' בירושלמי יוחנן דר׳ הר״ש בשם כתב שם והתוי״ט
 הכי דס״ל מסקינן )ל״ז:( ביצה ובסוף ברירה דאין הגט כל בריש

 פי׳ הרמב״ס ,בשם שם ומביא .בדרבנן 'ובין בדאורייתא בי!
 מעשרותיו מחלקו הפריש והמעשר הענבים וחלקו הכרס שבצרו
 ביחד כולם ודרכו בגת זה ושל זה של הענבים ערבו וחח״כ

 תוס׳ )ועי׳ ונתערבו חלקו שכבר כיון לברירה שייך זה ואין
 מתני׳ דאתי קשה הר״ש לפי׳ והנה כו׳( ואידך ד״ה ל׳. חמורה

 אתי׳ ומתני׳ י״ב דבדרבנן בביצה שם קיי״ל דהא כהלכתא דלא
 תנא האי מאן )ל״ז:( בעירובין וכמבואר בדרבנן אפי׳ א״ב כמ״ד
 רבא שם לי׳ שאל למה דא״כ אלא .כו׳ דתני׳ י״ב בדרבנן דאפי׳
 מכס איזה על מערב הריני לחמשה דאמר הברייתא על לר״נ

 המשנה על ממנו לשאול הו״ל טפי תנא האי מאן כו׳ שארצה
 דמה בעירובין שם כ׳ התום׳ אמנם .תנא האי מאן דדמאי

 של דאגודה יוסי ר׳ והא כו׳ תנא האי מאן לרבא לי׳ מספקא
 התורה מן מעשר דעיקר כיון שמא ותי׳ א״ב בדרבנן ס״ל ירק

 מן מעשר דעיקר כיון י״ל ה״נ וא״כ .כדאורייתא לי׳ חשוב
 כדאורייתא חשוב מ״מ דרבנן דהוי בדמאי דמיירי אע״ג התורה

 כגון היינו י״ב בדרבנן דקיי״ל דאף וי״ל ירק של אגודה כמו
 כדאורייתא הוי דאורייתא דעיקרו בדמאי אבל דרבנן דהוי תחומין
 )לד.( בשבת דאמרי׳ מהא כן לומר שא״א ראיתי שוב וא״ב.

כו׳ מטבילין ואין הודאי את מעשרין אין כו׳ משכה ס׳ אמתני׳



משנת 208
 קשי׳ גופה הא נמ'3 ופריך כו׳ ומערבין הדמאי את מעשרין אבל

 עם משיכה עם ע״ש ביתו בתוך לומר אדם צריך ג״ד אמרת
 משיכה ם׳ תני והדר לא משיכה אינו ס׳ משיכה ס׳ אין משיכה

 ע״ת3 כאן ל״ק רב אמר חב״א א״ר אבא א״ר מערבק א״ח ס׳
 עם דוקא תחומין דעירובי ותום׳ ופ־רש״י .מצירות בערובי כאן

 אלמא משיכה ס׳ אפי' מעשרין ודמאי .לא משיכה ם׳ אבל משיכה
 לדעת בדרבנן ברירה דיש דהא ומכש״כ מדמאי טפי ממיר דע״ת
 דלא בהש״מ ס׳ דאפי׳ מזיק הא דרבנן ספק משום הוא הר״ן
 הש״מ3 בס' הדמאי את מעשרין מ״מ ע״ת לערב לכתחלה שרי

 אפי׳ .ק' ועתה .בדמאי שרי בתחומי; דשרי דברירה דס׳ כש״כ
 הא הוא ספיקא דברירה דמלתא כיון מ״מ בתחומין א״ב למ״ד
 משיכה. בם' אפי׳ הדמאי את מעשרין דהא בדמאי שרי דס׳ חזינן
 רק הוי בודאי דאפי׳ תו״מ הגבהת איסור דשאני לחלק יש מיהו

 לענין התבואה בגוף כשהספק משא״כ מתק! משום דרבנן איסור
 הוי חבירו מלק הוא ואם .מעושר הוי חלקו הוא שאס מעשר
 והרי לא או מעושר הוא שמא אמד וספק ענק הכל והוי דמאי

 הספק רוב וא״כ מעשרים ע״ה דרוב אע״ג בדמאי החמירו מכינים
 הוא שלו שמא הספק על היתר עוד שניהוסף בכך ומה להיתר

 ראי׳ ונ״ל .מעושר אינו שמא מס' נפיק לא עכ״פ .ומעושר
 )פ׳ להלכה ברמב״ם והובא דדמאי( )פ״ג במשנה ממ״ש לזה
 לטוחן הוליכן כו׳ ע״ה לטוחן חטים המוליך י״ג( הל׳ דמעשר י״א
 הראב״ד וכ׳ .ע״ה של בחטים החליפן שמא דמאי הן הרי נוי

 משלו החליפן שמא אלא .ס״ס הוא הלא הזה הספק מפני ואס
 .וז״ל הרמב״ס דברי לתרץ הכ״מ וכ׳ .מדרבנן חייב גוי ומרוח

 מיישי׳ ואפ״ה הם מעשרין ע״ה רוב דקיי״ל דמאמר אומר ואני
 וה״ה למיעוטא אפי' למיחש בהו אחמור דרבנן משמע להו

 והשתא .כמ״ש ממש הרי עכ״ל לס״ס בהו למיחש בהו דאממור
 המבואר במתני׳ יוחנן דר׳ דאוקימתא הרע״ב דעת ליישב יש הנה

 דהיינו י״ב דבדרבנן קיי״ל וכן בביצה למ״ד אפי׳ א״ש בירושלמי
 מכח היתר שוס אין בדמאי אבל להקל דרבנן וס׳ ספק משוס
 יוחנן דר' מימרא עפ״י מתני' הרע״ב מפרש שפי' וא״כ .ספק

 דעת בזה ונדחה .דידן אליבא אפי' שפיר דאתי׳ כיון שבירושלמי
דלפי .בנ"ד ברירה דאין מהרע״ב ראי׳ דמייתי בצ״צ השואל הרב

: אחר איסור על מדמאי לדון אין הנ״ל

 הוא שחדש המנהג ליישב השואל הרב ,כ׳ בצ״צ ושם )י(
 ופלוגתא דרבוותא פלונתא מחמת דדינא ספיקא

 יש עכו״ס של מלקו וא״כ דרבנן או דאורייתא הוי אם דאמוראי
 טובא תנאי דהא בדאורייתא אף י״ב שמא ס״ס מכח להתיר

 ומכש״כ הגט כל בתום' וכ״מ רש״י וכ״פ י״ב בדאורייתא אף ס״ל
 הושעי׳ א״ר דמאי בירושלמי ואמרי׳ לחלוק ע׳'מ שקט דידן בנידון

 לחלוק ע״מ קנו אס אבל ־ למלוק שלא ע״מ שקנו דתימא הדא
 משעה לו המגיע המלק שזה לרשב״ג מודה ר׳ אפי' מודו כו״ע

 אלא .כן פסקו שלא ושו״ע מהרמב״ס נראה כי ואף ראשונה
 נפיק לא ספיקא מידי מ״מ בירושלמי התם עלי׳ דפליג יוחנן כר׳
 ואף דרבנן בחו״ל חדש שמא ברירה אין בדאורייתא את״ל ואף

 ב׳ כלל הרא׳יש בתשו׳ כ׳ כבר אך להקל ס״ס א״א שיל״מ דבדבר
 איסור כאן אין דלמא ס״ס אבל איסורא דאתחזק היכא דדוקא

 שמא לחומרא הס״ם גם כאן י״ל דהא זה דמה ומ״מ .מהני כלל
 דאף כהברטנורא הלכה שמא דרבנן ואת״ל דאורייתא מדש

 לזרוע לכתחלה להתיר אפשר איך ועוד א״ב. בתלוש בדרבנן
 כמבטל והוי בידים ס״ס ולעשות העכו״ס עם להחליף ההיתר על

 האחרונים מגדולי שכ׳ במה נתחבט דבריו ובסוף .לכתחלה איסור
בתר אלא הקרקע בתר אזלינן לא חדש דנבי בזמן לו הקודמים

:כן שאינו זה דבר בע״ה בררנו וכבר התבואה

 ס״ס דאיכא משום הס״ס לדמות מקודם מ״ש גם להנה )יא(
 בחו״ל חדש דמ״ד מדא נ״כ לי נהירא לא לחומרא

 אלא מדרבנן דנם ס״ל איהו הלא ר״ב והוא דאורייתא לאו
 ואפי׳ למימר ליכא וא״כ שרי מדרבנן אפי׳ ולדידן לא״י בסמוכין

 דאי א״ב נמי דבדרבנן כהברטטרא שמא ל״ד בחז״ל חדש את״ל
 דמ״ש ביארע דכבר וגם כלל איסור אין במקומותינו ל״ד חדש

 דגם ועוד .בדמאי רק ליתא א״ב בדרבנן אפי' להברטנורא
 הלכה שמא אצ״ל הראשון בהס׳ וגם להומרא ס״ס אין זה כל בלא

 שמא ספיקא הוי מ״מ א״ב דחפי׳ בדאורייתא י״ב דס״ל כמאן
 .ורשב״ג דרבי פלוגתא גבי גיטין בתום׳ וכמבואר חלקיהם החליפו

 אפי' בברירה דתלי דעלתא דגירושין( )פ״ג בהרמב״ם וכ״ה
 והשתא .א״ב בדאורייתא דקיי״ל אף מגורשת ס׳ הוי בדאורייתא

 החליפו את״ל ואפי׳ חלקיהם החליפי לא שמא כך הס״ם נימא הנה
 בדרבנן אחד וס׳ בדאורייתא ס״ס והוי .דרבנן בחו״ל מדש שמא
 מהרע״ב לי׳ דמשמע משים הזה הרב עבור להמליץ יש בזה אכן

 אפי׳ דברירה דם' אלמא ולהחמיר דרבנן בדמאי אפי׳ דס״ל
:כנ״ל ז״א מיהו להממיר בדרבנן

 לזרוע לכתחלה אפשר איך השואל הרב שם שהקשה למה 0)י
 בידים ס״ס ולעשות העכו״ם עם להמליף היתר על

 בלבד החילוף משום אם הכי עליו לי תמיהא בזה נס הנה כו'
 השני הספק טלד החילוף מבלעדי נם והלא השני הספק נעשה
 ספקא דברירה העכו״ם של חלקו הוא הישראל שביד זה שמא
 איכא החילוף קודם ואפי׳ ולקולא דרבנן ס׳ הוי דבדרבנן אלא היא
 דלא משום היינו בחילוף שנהגו מה צ״ל וע״כ .בעצם זה ס״ס
 ביטול שייך לא ודאי ובכה״ג ישראל של חדש כקונה נראה יהי׳

 בש״ך ועי' בעלמא מומרא אלא אינו שזה כיון לכתחלה איסור
 השותפות דעיקר ולומר .דרוסה ס' לנכרי למכור גבי נ"ז סוסי׳

 כוונתו שאין דכל ביד; דכללא ודאי זה איסור מבטל הוי בזריעה
 שותפות בעיקר ובודאי לכתחלה איסור מבטל שייך לא לבעל

 אמר וממילא העסק בשביל בודאי הי׳ בתחלה כוונתם הזריעה
:בידים ס״ס עשיית זה ואין ס״ס בו נעשה החלוקה

 שהניע הישראל חלק לענין צ״צ3 השואל הרב כ׳ שוב )יג(
 הרי ברירה אין אס דממ״נ החליפין ע״י לנכרי

 ישראל של חדש הוא הרי ברירה יש ואס כו' מעורב קלח בכל
 איסור למכור אסור הרי העכו״ס עם מחליף איך וא״כ לגמרי

 שדה שקנו ועכו״ם ישראל גבי )מ״ז:( נימין למסכת ורמז לעכו׳יס
 לצדד דיש שם ותום׳ וברש״י זב״ז מעורבין וחולין טבל בשותפות

 בהדיא שכ׳ כרש״י הוא הרמב״ס דברי אבל לעכו״ס להחליף
 וכ״ה לשניהם חלק יש וקלה קלח ובכל זב״ז מעורבי׳ שהם

 שדה גבי א״ב דאי סבר דאיהו נראה אלה מדבריו הנה בירושלמי
 ומחצה גוי של מחצה תערובות ודאי אלא כלל ספק הוי לא אז
 דאי משמע דלכאורה ז״ל דבריו לי נהירו לא בזה גס .ישראל של

 )גיטין כחליפין דהוי ברש״י לפונות מכמה יקשה כמעורב הוי א״ב
 ד״ה ל״ז: ובביצה חלקיהן שההלי׳ כמו והוי הן לקומות ד״ה .מ״ח

 ובא שמלקו באמין רו״ש דפליגי )ט׳.( מב״ק מוכח וכן הן( לקוחות
 משוס מחלוקת בטלה אמר דרב מהן אמד של מלקו ונטל בע״ח

 ומפרש וויתר אמר ושמואל די״ב הם יורשין שחלקו אמין אמר דרב
 בגיטין פירש״י ולפי באחריות ושלא הן לקוחות שחלקו אחין קסבר
 לוקח וממצה יורש ממצה הי׳ כאלו דא״ב כיון כמעורב דהוי יקשה

 שמלקו היכא דלרש״י צ״ל וע״כ .כן הדין הי׳ ולא באחריות שלא
 שהחליפו היינו א״ב אין דאי ודאי השותפות בו להם שהי׳ הדבר

 השדה מלקו ולא התבואה שמלקו מעשר גבי התם אבל חלקיהם
 התם דתלה אזלי׳ הקרקע בתר והתם בשותפות היא שעדיין אלא

 ל״א אי חלקו לא דהקרקע וכיון בא״י לנכרי בי״ק דתנאי טעמא
 כאלו התבואה וכן בשותפות עדיין שהיא הקרקע בתר ברירה

 היא ומשהו משהו שכל הקרקע כמו שותפות כשל וקלח קלח כל
 החדש לענין אבל בהקרקע דתלוי מעשר לענין זה וכל שותפות של

 שמלקו וכיון התבואה בגידול כהאחרונים היא בצ״צ השואל שדעת
 .א״ב אי חלקיהן החליפו דאמרי׳ ברירה שאר כמו הר״ז התבואה

 בביצה לרב אמרי׳ נמי דכה״ג המשותפת מהקרקע דיונק ואע״ג
 דלא ע״כ מ״מ מהדדי. תמומין ינקי דקא בהמה שאני )שם(

 אף 3י״ בהמה גבי דל״א כרב הרמב״ס פסק התם דהא דמי
 ברמב״ס כמ״ש מהדדי תחומין ינקי דקא משום דרבנן דהוי

 שדה קונה גבי דתרומות( )פ״א הכא ואלו יו״ט( מהל׳ )ספ״ה
 דהוי כיון די״ב הרמב״ס פסק בסורי׳ העכו״ס עם בשותפות

אמרי׳ י״ב דאמרי׳ וכיון מהדדי תמומין דינקי דשאני וצ״ל .דרבנן
דהוברר



משנת שו״ת
 שלו. וחשוב לו ראוי עכשיו לו שבא זה חלק הי׳ שמתחלה דהוברר

 שיש והחיות הדם עס החלק אותו שביתה אצלו קנה הרי וא״כ
 בשל מחלקו תערובת כאן יש הרי שלו מחלק ינק שזה וכיון בו

 שותפות של שדה גבי י״ב אמרי׳ אי בסורי׳ הכא משא״כ .חבירו
 שלו השבלים שינקו היניקה דאותה אמרי' דאז התבואה וחלקו

 לפי חדש גבי ומכש״כ . די״ב כיון מקודם לו כמיוחד הוי הכל
 שלו שהתבואה דמי אלא בקרקע כלל תלוי דלא הסוברים דעת

 הא מ״מ שותפות של מקרקע שינקה לי איכפת מה א״כ במחובר
 הישראל חלק אז חלקיהם החליפו לא שאס היא ספקא התבואה

 והחלק חדש משוס אסור החלוקה עפ״י לו ראוי מתחלה שהוא
 אז מקודם להם ראוי שהי׳ חלקיהם החליפו ואס שרי עכו״ס של

 לאחר העכו״ס של בתבואה הוא הספק עכ״פ בהיפוך הוא
 שאין ביארנו כבר באמת אך .ישראל של בתבואה כמו החליפין

 ולא בקרקע פירות וקנין הגוף קנין בתר דאזלי' אלא כן הענין
 חלק נס לישראל פירות הקנין ואס .הנזרעת התבואה בתר

 בקרקע להישראל ואין .לעכו״ס פירות הקנין ואס אסור העכו״ם
 יש ואס שרי. ה־שראל חלק גס אז לזרוע בעלמא שכירות אלא
 הישראל חלק באמת אז והנכרי הישראל כשותפות פירות קנין להם

 הישראל שחלק חליפין בזה לעשות ואין .שרי הנכרי וחלק אסור
 התום׳ לדעת ומ״מ .ורמב״ס רש״י לדעת שיהי' מקום בכל אסור

 אפי׳ וע״כ ישראל. של מלק זה אין שמא הספק בזה גס יש
 לדון מקוש יש פירות בקנין בקרקע וישראל עכו״ס בשותפות

 הרבה שפלפל צ׳( )סי׳ הישן ארי׳ בשאגת ועי' החליפין להתיר
 שישראל בחמץ שס ופסק .כהתוס׳ והכריע ותום׳ רש״י בשי'
 הישראל מכר שלא אעפ״י הפסח אחר וחלקו בו שותפין ונכרי
 ישראל של לחלקו שהגיע הממן אפ״ה הפסח קודם לנכרי חלקו

 דבריהם בשל בדאורייתא א״ב דקיי״ל כיון דרבנן ס׳ דהו״ל מותר
 בחלקו להחמיר לכתחלה ראוי דמ״מ ואף עכ״ל ולקולא ם' הו״ל

 דהחשש עכו״ס עם במחליך אמנם .רש״י לדעת לחוש הישראל של
 דבלא״ה כיון לחוש אין ודאי זה לישראל וימכרנו שיחזור רק הוא

 מא״י הרחוקי' במקומות בזה״ז דחדש ר״ב דעת להקל צד יש
:נ״ז סוסי' ש״ך ועי' לגמרי שרי

ד סימן
:חדש של השכר נידון

 לחם ובספר וז״ל רצ״ג בסי׳ הביא ז״ל הש״ך הנה )א(
 היתר למצוא האריך תרומות מסכת סוף משנה

 מותר היוצא'מהן המשקה מעעס מחדש הנעשה שעורי' שכר על
 הנ״ל ומתה״ד ב׳ כלל ריש הרא״ש מתשו' כי בדבר להתיישב וצריך

 גאונים שלשה נם והנה עכ״ל שאסור משמע פוסקים ומשאר
 סי׳ ובח״י ב׳ סי׳ בתשו׳ הח״צ והס הל״מ דברי דחו אחרונים

 הוא הל״מ עעס והנה .נ״א סי׳ יחזקאל כנסת ובתשו' חע״ט
 שבתורה איסורין כל חר״י אבוהו א״ר )כ״ד:( דפסחים מסוגי׳

 נמי אנן אך זירא א״ר כו' הנאתן דרך אלא עליהם לוקין אין
 הזיתים כנן היוצא על אלא ערלה משוס המ׳ את סופנין אין תנינא

 משוס לאו .לא ורמוניס תאנים מתותיס ואלו בלבד הענבים ומן
 אשמועינן אי בשלמא אביי א״ל הנחתן דרך להו קאכיל דלא

 משוס הכא אלא שפיר הנאתי׳ דרך ל־׳ קאכיל דלא נופה פירא
 פירות דשאר דמשקין זו מסוגי' שמעינן א״כ .הוא בעלמא דזיעה

 כדרך שלא דהוי או בעלמא זיעה דהוי משוס אי מאייבינן לא
 כסוגי׳ אתי לא דפסחים דסוגי' לומר דעתו ח״צ ובתשו׳ .הנאתן
 הלכה ואין זו את זו סותרות אלו סוגיות ושתי )ק״כנ( דאולין
 ר״א של לדבריו ראי׳ זירא ר׳ מדהביא וראייתו דפסחיס כסוני׳

 שס בחולין בהו דאמרי' האיסורין מכל להקשות הו״ל ואדרבה
 שס בפסחים התום׳ מדברי דקדק וכן כמותן מהן היוצאין דמשקין

 דאמאי וכו׳ מקרא יליך והרוטב דבהעור לר״י תימא כו׳ אלא ד״ה
הוו דה״נ זירא אר' מקשי ולא אביי על בקושייחס התום' נטרי

כז

קר. יו״י ר״א
 .זירא כר׳ א״ש לא בלא״ה סוגי׳ דהך אלא ר״ז על להקשות מצי

:דחולין סוגי׳ ס״ל לא זירא דר׳ וע״כ

 לא דר״ז לומר איגרי מרפסן הח״צ דברי באמת והנה )□
 תמוה והוא .שם בחולין דמייתי הברייתות כל ידע

 דחלב שםאמרי׳ בחולין הנה טעם. בטוב הדברים ליישב ולענ״י
 בהו דכתיב אע״ג חייב וגמעו המחהו טהור עוף ונבלת טמא

 בתום׳ ושוב .השותה לרבות נפש דכתיב ר״ל התם ומשני אכילה
 מעשר כו' לפני ואכלת דכתיב אכילה בכלל שתי׳ הא הקשו שם

 דשתי׳ במידי דהתס לומר ויש .אכילה תירוש וקרי תירושך דגנך
 להו ושתי להו דממחי אכילה דבר במידי והכא ושמן יין כגון

 על ואך . לרבו? נפש לן ומבעי אכילה כדרך שלא דהוי והיינו
 דאמרי׳ בחלב ׳,אפ יוחנן לר׳ פטור אכילה כדרך דשלא גב

 מהא לדידי׳ קשי' לא מ מ" פטור חי חלב אכל יוחנן לר׳ בפסחים
 הוא דהשינוי שאני דהכא אכילה כדרך היי דלא אך שתיי׳ דמרבי׳

 אבל שותה והא באכילה הוא דדרכו .מועט שינוי אכילתו מדרך
 מדרך כ״כ שינוי זה ואין כ״כ נגרע לא החמץ או החלב מ״מ

 דהוא מי חלב משא״כ .לשתיי' ובין לאכילה בין ראוי והוא .אכילתו
 לא זה .זה באופן כלל לאוכלו ראוי דאין לגמרי הנאה כדרך שלא

 יוחנן לר׳ ראי׳ דמזה י״ל ואדרבה .דפטור יוחנן לר׳ וס״ל נתרבה
 שינוי רק דהוא אך החמ׳ן או החלב שתיית לרבות נפש מדבעי
 .באמת פטור הוא מנפש נתרבה דלא חשוב שינוי א״כ .מועט

 מפורש אינו דזה משוס אלו מברייתות ראי׳ להביא דאין רק
 ראי' א״ל ולכן לה קאמר דר״ל אלא מנפש להו דמרבינן בברייתא

 ראי׳ להביא איכא שפיר דערלה ממתני׳ מיהו יוחנן לר׳ מר״ל
 הענבים ומן הזיתים מן היוצא על אלא הארבעים את סופגין דאין
 כדאמר הנאה כדרך שלא דהוי משוס והיינו .לא משקין בשחר אבל
 שתיי׳ הוי עו״ט ונבלת יחמץ דבחלב הא ע״כ א״כ ר'

 הנאה כדרך שלא א״כ דנפש דקרא ריבוי׳ משוס היינו כאכילה
 נתרבה לא דזה חי חלב כמו זה באופן לאכילה ראוי שאינו ממש

 אר׳ קשה לא וא״כ .יוחנן לר׳ סייעתא והוי פטור באמת מקרא
 משאר עלי' לפרוך דערלה ממתני׳ לר״י סייעתא אדמייתי זירא

 .הח״צ כמ״ש כמותן מהן היוצא דמשקין בהו דאמרי׳ איסורין
 חכנץ מחלב להו דילפינן יוחנן לר׳ כלוס מנייהו למיפרך דליכא
 מערלה אבל .שתיי׳ לרבות כנ״ל דנפש ריבוי' דכתיב ונבלה
 משוס אשתיי׳ נמי פטור ריבוי׳ לאו דאי דחזי׳ סייעתא הוי שפיר
 מ״מ שתיי' דנתרבה היכא אפי' א״כ .אכילה כררך שלא דהוי
 .עלי׳ פטור שפיר נתרבה דלא כלל לאכול דרכו דאין מי חלב
 איכא סייעתא מאי אכתי להקשות ואין .יוחנן לר׳ סייעתא והוי

 .פירות בשאר אכילה דרך הוי דלא משוס פטור דשתיי׳ מערלה
 פירי מתרומה לה דילפינן משום היינו דפטור בערלה דלמא
 הוי קרא לאו דאי להיפך ראי׳ מזה יש הרי א״כ .מג״ש פירי

 .פירות בשאר אכילה דרך הוי דלא אך מייב אשתיי׳ דגם אמינא
 בזו״ע כמו פירות בשאר גס אכילה בכלל הוי שתיי׳ דאם אינו זה

 לא בתרומה גס א״כ כנ״ל לא או אכילה דרך בין מחלקי׳ ולא
 מדאורייתא בתרומה פירות שאר דהנה .פירות שאר ממעטינן הוי
 ומינה. מינה דון ד״ה בתוס׳ וכמ״ש וגמעו הממהו אס דגן רק הוי

 וא״כ .אכילה בכלל שתיי׳ היי בתרומה אכילה דכתיב כיון וא״כ
 דקדשיס משקין מה בנמ׳ דאמר מה כלל לומר שייך הוי לא

 מהן היוצא משקין אך לא אמרינא מידי אין ויצהר תירוש בתרומה
 בתרומה דכתיב דכיון .לא אחרינא מידי אין ויצהר תירוש כמותן
 דשתיי׳ כמותן מהן היוצא משקין גם בקרא כתוב כאלו הוי אכילה

 הוי אי דבזו״ע מבואר הביא ד״ה שם תום׳ ועיין אכילה בכלל
 היוצא למשקין בזו״ע ריבוי׳ בעי הוי בביכורים אכילה כתיב
 למגמר שייך הוי לא וא״כ .אכילה בכלל שתיי׳ דבהו משוס מהס

 פירות בשאר הדין הי׳ בתרומה דגם בג״ש מתרומה ערלה כלל
 למשקין דזו״ע משקה בין לחלק דצריך ע״כ אלא .בזו״ע כמו

 אכילה כדרך שלא הוי וזה אכילה כדרך הוי דזה פירות דשאר
 דאין דס״ל אביי אבל זירא לר׳ זה וכל .יוחנן לר׳ סייעתא והוי
 אכילה דרך בין כלל מחלקינן דלא זה לפי צ״ל וא״כ לר״י ראי׳ מזה

 ושאר כמותן מהן היוצא משקין זו״ע ערלה דגבי הא וא״כ לא או
 מתרומה דילפינן משוס היינו כמותן היוצא משקין חין פירות

ובתרומה
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 אלא אכילה בכלל שתיי׳ אמרי׳ דלא וס״ל זו״ע. כתוב ובתרומה

 והדר ואכלת דכתיב ויצהר תירוש דהיינו בקרא דמפורש מאי
 בקרא מפורש במשקה כתוב דלא היכא אבל .ויצהר תירוש כתיב

 נפש לקיש ריש בעי ולכן .אכילה בכלל דהוי אמרי׳ לא אכילה
 משקה אלא אכילה בכלל הוי דלא וגמעו החלב את המחה לרבות
 אכילה בכלל מילי.שתיי׳ בכל נמי הוי דלאביי לומר דאין .דזו״ע

 דהוי משום רק הוא מהן היוצא משקין פירי בשאר דפער והא
 בשאר דפער מתרומה למילף צריך מאי דא״כ בעלמא כזיעה

 לר׳ ובשלמא .כזיעה הוי בלא״ה הא מהן היוצא משקין פירי
 כדרך שלא דהוי משום פעור פירי דבשאר ס״ל דאיהו ניחא זירא

 כיון לחיובי וחמץ ע״ע ונבלת מחלב למילף מצי והוי .אכילה
 דפעור מתרומה למילף בעינן ולכן מאליו הבא הוי.איסור דערלה

 קרא בעי למאי א״כ בעלמא דזיעה משום דפעור לאביי אבל
 הוי מתרומה דילפינן לאו דאי לאביי־ דס״ל צ״ל ע״כ אלא .לחייב

 מן היוצא במשקין ואפי' מילי בכל אכילה בכלל דשתיי׳ אמרי'
 ואינך מחלב לן נפקא דהוי כיון מ׳'מ זיעה דהוי אף הפירות
 זיעה הוי אי מידי לן נפקא לא תו אכילה בכלל מילי דכל דשתיי׳

 מתרומה דילפינן השתא א״כ אכילה בכלל שתיי׳ דהוי כיון לא או
 פירות דשאר משקין אבל אכילה בכלל הוי דידהו משקין דזו״ע

 התום׳ תירצו ולזה .כלל דזיעה עעמא אביי בעי למאי א״כ לא
 דזיעה משוס הוא כפירות אינו דמשקין דאביי דעעמא בפסחים
 חשוב דזו״ע דמשקה לומר היינו מתרומה דיליף והא הוא בעלמא

 דזיעה קרא ל״צ פירי דשאר דמשקין לפעורח אבל כפירי
הוא: בעלמא

 דחולין סוגי׳ אתי' זירא דלר׳ הנ״ל כל לפי מבואר הנה )ג(
 הנ״ל הסיגי׳ אתי' לא לאביי דאכתי אלא .כפישועה

 פעורים מזו״ע דלאו משקין שחר דלאביי מבואר נ״ל ה דלפי כצורתה
 פעורים הי' קרא שוס ובלא בעלמא זיעה דהוי משוס מערלה

 מהן היוצא משקין כו׳ והחדש דהעבל ברייתא לי קשה וא״כ
 וחמן וחלב ומנבילה .הוא בעלמא זיעה והא אמאי כמותן

 בעלמא. זיעה ולא האיסור גוף שכן להנך דמה למילף ליכא
 בערלה חייבין פירות דשאר משקין אפי׳ בערלה דסובר לר״א ואף

 בהם דריבה מביכורים וילפי׳ ומינה מינה דון דסובר משוס היינו
 מנ״ל. פרי דפרי ג״ש בהו דליכא איסורין שאר וא״כ .תביא אשר

 לאסור העמאיס נמי דבשרציס .ובכורים משרצים דאתי ונראה
 זיעה דהוי אע״ג ואסור בגמ׳ ברייתא כדמייתי ורועבן צירן

 יוכיחו בכורים במשהו עומאתן שכן לשרצים מה וא״ת בעלמא.
 שרצים מו״ח עלי׳ וחייבים והנחה קריי׳ עעונין שכן לביכורים מה

 אבל לאביי ברייתא האי א״ש ומינה מינה דון למ״ד וא״כ .יוכיחו
 הוי פירות דשאר דס״ל לאביי א״כ באתרא ואוקי מיכה דון למ״ד

 איסורין בשאר ה״נ בעלמא דזיעה משוס בערלה פעורים משקין
 כ״ב( הל׳ מהל׳מא״ס )בפ״י הרמב״ס דברי בע״ה לי יתיישבו ועפי״ז
 והערלה והכלאים שביעית וספיחי וההקדש והחדש העבל וז״ל שכתב
 ושמן מיין חוץ עליהם לוקין ואין כמותן מפירותיהן היוצאין משקין

 הזתים על שלוקין כדרך עליהם שלוקין כלה״כ של ויין ערלה של
 באיסור עליהם לוקין אין אמאי ע״ז וקשה שלהם הענבים ועל

 במה שם בחולין להו גמרי' והרי ומדש עבל כגון מאליו הבא
 אתי' דהתס דסוגי' ניחא הנ״ל ולפי .ונבלה חמך מחלב מצינו

 הוא בעלמא זיעה דמשקין דס״ל לאביי אבל זירא דר׳ אליבא
 וזה האיסור גוף דהוי וגמעו שהמחה וחלב מחמץ ללמוד ואין
 מינה דון או ומינה מינה דון אי ור״י דר״א בפלוגתא תלוי

 מתני׳ דסתס ועוד יהושע. כר׳ הלכה ור״א ור״י באתרא ואוקי
 הזיתים מן היוצא על אלא הערלה על ׳המ את סופגין דאין
 ביבמות דמתני׳ סתמא וכן .יהושע כר׳ אתי׳ .הענבים ומן
 עולם איסור ואיסורן אסורין ונתיני; ממזרין )ע״ח:( הערל פ׳

 ואוקי מינה דון כמ״ד בגמ׳ לה ומוקי נקבות ואחד זכרים אחד
 כאביי ז״ל הרמב״ס דברי אתיין וא״כ .כותי׳ קיי״ל ולכן .באתרא
 דהלכה יהושע וכר' הוא בעלמא זיעה הפירות מן היוצא דמשקין

 י״א סי׳ החדש בש״א ועיין .באתרא ואוקי מינה דדון כוותי׳
 אלא בקושי׳ ומסיק אלו הרמב״ס דברי ליישב הרבה שהאריך

;שם חסרה שהתשו׳

 כ״ב ס״ק תפ״ע בסי' בפשיעות כתב יעקב החק והנה )ל(
 כדאי' מהן היוצא משקין אף חדש לאכול דאסור

 וכן כמותן מהן היוצא משקין והחדש העבל והרוטב העור בפ׳
 דמולין מברייתא עליו תכנה שהוא הל״מ על כתב מ״א סי' ,בכנס"

 לפי .הרמב״ס פסק וכן דפליג מאן ליכא דבחדש וכ׳ הנ״ל
 ולאביי כר״ז דאתי׳ דמולין מסוגי׳ ראי' שוס אין למעלה המבואר

 ואוקי מינה דון דקיי״ל ואנן ומינה מינה דון כמ״ד ברייתא אתי׳
 פירי בשאר המ׳ את סופגין דאין מערלה חדש חמיר $ באתרא

 בעל הגאון על מאוד ונפלאתי כן דסובר מהרמב״ם הבאנו וגס
 הנראה לפי ואשר .לדבריו לראי׳ הרמב״ס דברי שהביא כנס״י
 בר הנה אך .וכנ״ל הל״מ כדברי הרמב״ם מדברי מוכח פשוע

 והרועב דהעור מסוגי׳ גם מוכח הקלושה לענ״ד נראה אלה מכל
 בחולין דשם והיינו .כמותן מהן היוצא משקין אמרי׳ לא דבחדש

 מנלן כמותן מהן היוצא משקין כו׳ ועבל דחדש ברייתא מייתי
 היכא תינח מאליו הבא איסור שכן להנך מה ]מהנך ליגמר וכ״ת

 כו׳ מנלן מאליו הבא איסור דלאו היכא מאליו הבא דאיסור
 חמץ חלב היינו מהנך גמרי׳ שפיר וחדש דעבל לפי״ז ומבואר

 הרי אלו מכל חדש ילפינן איך ע״ז תמה ואני .ושרצים ונבלה
 והיינו .אלו מכל אחת בשום נמצא שאינו מה קולא נמצא בחדש

 ומה כו׳ מצוות ג' אומר ב״י ר״ש תכי' )ל״ח.( בקדושין דאמרי'
 דכתי׳ בניסן ע״ז כל אלא )פירש״י עולם איסור איסורו שאין חדש
 לאיסורו היתר ויש הנאה איסור איסורו ואין היום( עצם עד

 קרב( עומר יש אס מותר איסורו עצמו עשר ששה ביום )פירש״י
 קל חדש והא מהני חדש למילף מצינו היכא לי קשה וא״כ

 כנ״ל לאיסורו היתר יש וחדש לאיסורם היתר אין שכן מכולהו
 שם כתבו תום׳ דהנה י״ל אך מנייהו חדש דיליף קאמר ואיך

 יום דכל במנחות דאמר יהודא כר׳ דאתי׳ פירש״י לפי בקדושין
 ולדידי' .מתיר מזרח האיר התם דאמר למאן ואיכא אסור ט״ז
 כמ״ד אתי׳ דברייתא י״ל וא״כ .לאיסורו .היתר יש שייך לא

 ושפיר לאיסורו היתר אי; כמי חדש וא״כ .מתיר מזרח האיר
 תמיהת מיושב ובזה . ושרצים כבלה חמץ מחלב חדש למילף איכא

 להו מכא ותימא שכתבו בשיעת( ד״ה )ס״ח: במכחות התום׳
 יהודא דר׳ עלי׳ תכא שום דפליג לקיש בן ולר״ש יוחכן לר׳

 הכ״ל ולפי .מתיר מזרח האיר קייס שבהמ״ק בזמן אף דקאמרי
 וחלב וחמץ מכבלה חדש דיליף הוא דברייתא תנא דהאי כיחא

 יש דחדש לפרכא חשביכן ולא כמוהו ממכו היוצא משקין להיות
 .מתיר מזרח האיר ס״ל דברייתא דתכא ע״כ והייכו לאיסורו היתר

 הפיסקיס כוותי' ופסקו יהודא כר׳ במכחות דס״ל רביכא והשתא
 כמוהו הוו לא דחדש דמשקין יסבור ע״כ בחו״ל בחדש המחמירים

 היתר אין שכן לכולהו דמה ואיכך וחמץ מחלב למילף ליכא דהא
:לאיסורו היתר דיש חדש משא״כ לאיסורם

 כר' ע״כ אתי לא דברייתא להנ״ל לסייע כראה והנה )ה(
 ס״ל יהודא דר׳ והייכו אחר. מעעס יהודא

 חדש כילף איך וא״כ .בלאו זמכו לאחר דחמץ )כ״ח.( בפסחים
 כולהו והא שרצים כבלה חתך מהלב כמוהו ממנו היוצא דמשקין
 ע״כ אלא עולם איסור אסור אינו וחדש .עולם איסור אסורין
 לא חמך גס וא״כ שרי הפסח לאחר חמץ דס״ל כר״ש דאתי'

 שאינו חמך בהו דיש מכולהו חדש למילף מצי ושפיר איסור הוי
 כר״י ס״ל ר״ש ע״כ דהא לפי״ז דיקשה ואלא עולם איסור אסור
 לאיסורו היתר יש דחדש בקדושי׳ מדאמר אסור כולו הכף דיוס

 דאותה בפסחים התום׳ דעת לאיסורו היתר יש בפי' אמכם
 לקמן ועיין האיסור זמן לאחר הותר חדש משוס שכאסר התבואה

 אות לעיל דהכה אחד דבר עוד לי כתיישב ובזה א' אות ה׳ סי׳
 בעלמא זיעה הוי הפירות מן היוצא דמשקין דס״ל לאביי הקשיכו ג׳

 ותירצכו כמותן. מהן היוצא משקין וחדש דעבל מכ״ל א״כ
 . וביכורים משרצים ויליף ומיכה מיכה דון כמ״ד אתי׳ דברייתא

 בשרצים קשה דאכתי מספיק זה אין דעדיין כ״ל העיון ואחרי
 רק הוי דציר אף .ורועבן צירן לאסור מהעמאיס דמפיק גופי׳
 ;גס ומכ״ל רועבן רק מהעמאין מרבינן לא דלמא .בעלמא זיעה

 אמכס )צ״ט:( בחולין כדאמר בעלמא זיעה רק דהוי צירן לרבות
 דשרציס קאמר והרוטב בהעור דחולין בגמ׳ דהכה ניחא הנ״ל לפי

צריפי



ר״א משנת שו״ת

 אמרי' דהוי משום מהנך אתיין ולא עצמן בפני ריבוי צריכי
 משרצים אתי לא כולהו וכן .כזית דאיכא עד הדין מן לבא דיו

 והכה .במשהו ואיסורן טומאתן ,ופירש״ .במשהו דטומאתן משוס
 בכ״ש. עליהם לוקין שבתורה איסורין דכל )י״ז.( במכות ס״ל ר״ש
 והשתא מכולהו ושרצים משרצים כולהו למילף מצינו שפיר א״כ

 שלהם וקיפה רוטבן לענין הני מכל ילפינן דשרציס באמת י״ל
 דהוי צירן גם לרבויי רק אתי הטמאים וא״כ האיסור גוף שנמחה

 דעיקר רוטב ד״ה ו׳ ד׳ בבכורות התום׳ )וכמ״ש בעלמא זיעה
 מיהו נבלה חמץ חלב ילפינן שוב והשתא שם( ועיין לציין ריבוי׳

 דמה משוס כנשרציס אתי לא בלא״ה וחמץ דחלב משמע מהחום'
 שיבואר כמו וערלה משרצים דאתיין וי״ל מטמא שכן לשרצים

 בעלמא זיעה רק דהוי מהם היוצא משקה לענין משרצים .בחדש
 איסורו חין לר׳יש חמץ והא משרצים חמץ ילפינן היכי תימא וכי

 נמי ערלה והוי ומינה מינה דון כמ״ד דאתי' י״ל עולם איסור
 חמץ למילף איכא וא״כ בהן כיוצא פירות משאר היוצא משקין

 קדושי׳ ברש״י כמ״ש עולם איסור איסורו דאין וערלה משרצים
 חדש בה קתני שפיר כנ״ל כר״ש דאתי' ברייתא גם שפיר ואחי

 )צ״ט. בחולין התום׳ קושיית לי יונח ובזה . וערלה משרצים דאתי'
 כו׳ ורוטבן צירן לאסור הטמאין שם דמייחי אהא ו׳:( ובכורות

 מציר חלב מ״ש מיני׳ מדפריך דחוריי׳ דציר הכא משמע ח״ל
 צריכי אמר נמי והרוטב העור ובפרק היא גמורה דרשא ש״מ

 בעלמא דזיעה ציר שאני יהודא לר׳ אמר )צ״ט.( מחולין וקשה
 התם פריך דבבכורות מאוד ניחא הנ״ל ולפי .דחוק ותירוצס .הוא
 אמר ובחולין .כנ״ל דאורייתא ציר הוי באמת ולר״ש שמעון לר'

 דהוי ה״נ יהודא דלר׳ בעלמא דזיעה ציר שאני יהודא לר׳ התם
 והא .שנמחה האיסור גוף אלא מהטמאיס לרבות דאין .דרבנן

 דהוי וקיפה רוטב משוס רק היינו והרוטב בהעור להו דמצריו
 זיעה דס״ל לאביי מדאורייתא אסור אינו צירן אבל גמורה דרשא

 דטבל מהברייתא דבאמח בפשיטות י״ל התום׳ ולדעת .הוא בעלמא
 מהן היוצא במשקין דאורייתא איסור שיהא מידי כנוכח לא וחדש
 והחדש הטבל דקתני דבברייתא ס״ל לאביי באמת י״ל וא״כ

 מסוגי׳ דמוכח והא מדרבנן היינו כמותן מהן היוצא משקין
 זירא כר׳ אתי׳ זו סוגי׳ דאורייתא איסור קחני דברייתא דהתס
 מנ״ל החום׳ לשיטת יקשה דאכתי מיהו אך .א"ש דלר״ז וכנ״ל

 הריבוי לאוקמי דאיכא כיון מהטמאיס שרצים של צירן לרבות
 זיעה. דהוי ציר גס לרבות מנ״ל גוף דהוי שלהם וקיפה רוטבן על

 דבריהם ותוכן שם ותירצו בבכורות בזה הרגישו שהתוס׳ וכנראה
 היינו וצירן כאכילה. דשתיי׳ לומר וקיפה רוטב לאסור דדריש
 מריבוי ענינים שני יליף איך קשי׳ ולא האיסור כגוף דחשוב

 התום׳ דברי להבין זכיתי לא כי האומנם הם דשקולין משוס אחד
 דגים ציר והלא הזיעה עם השרץ גוף מיחוי שקולים יהי׳ דאיך

 והי׳ שהקפה דציר דכוונח לומר אפשר והי׳ דזיעה משוס דרבנן
 כמו בציר יתחייב לא לפי״ז אמנם שקולים גופם מיחוי עם אוכל

:וצ״ע כן משמע לא מהחום' אך משקה שהוא

 היוצא משקין בי׳ אמרי׳ לא דחדש הנ״ל מכל היוצא סכ״פ )ל(
 נינהו בעלמא זיעה דמשקין משוס אי ]כמותו[ ממנו

 היתר יש דחדש משוס או .באתרא ואוקי מינה דון כמ״ד וקיי״ל
 עוד כאן שיש אך .הני מכל חדש איסור למילף וליכא לאיסורו

 א״כ דאורייתא. כעיקר טעם דקיי״ל מאי לפי הוא עיון מקום
 שהטעם מכש״כ אסור מאכל בשאר חדש טעם פליטת נבלע אם

 שם בפסחים לאביי התום׳ כן הקשו שכבר ובאמת .שאסור בעינו
 והנה דאורייתא כעיקר טעם והא הוא בעלמא זיעה דאמר

 אבל לאכילה אלא כעיקר טעם אמרי' דלא כתב ל״מ הרב
 אלו דדברים בפנ״י ראיתי והנה .כעיקר טעם ל״א לשתיי'

 הטמאין דאמרי׳ אהא שכתבו )שם( בכורות בחום' מבוארים
 כעיקר טעם לית! ממשרת לי׳ תיפוק וא״ת ורוטבן צירן לאסור

 מסקי מיהו צירן בשביל הוא דרשא דעיקר למימר בעי והוי
 וא״כ מחייב שתיי׳ ע״י דאף לומר אתי דריבוי לזה דל״צ
 כבלע אס היינו טכ״ע דילפינן דהא דברים של פירושן צ״ל ע״כ

 אלא נמחה האיסור גוף אין אס לבדו כשהוא אבל באוכל אח״כ
ננאוד קשה הדבר אכתי מיהו .אכילה בכלל אינו בלבד טעם

קו יו״ד
 זיעה דהוי משוס אוכלין בכלל אינן דמשקין אביי דסברת כיון

 לאביי בפסחים התום׳ כמ״ש אכילה בכלל משקין אין ומה״ט
 בעין לי מה וא״כ .פירי בכלל משקה הוי לא דזיעה דמה״ט

 דאמר דהא בפנ״י מבואר וכן בזה נ״ל והעיקר באוכל שנבלע או
 הנאה דרך לי׳ קאכל דלא גופא פירא אשמעינן אי בשלמא אביי
 זה משוס דרק הפי׳ דאין .בעלמא דזיעה משוס הכא אלא שפיר
 אלא דאורייח׳ טכ״ע באמת דהא דז״א יפטור הפירי גוף שאינו

 לאביי וס״ל .פטור הנאה דרך דאין משוס דלעולס פי׳ הכי
 אכילה. מיקרי כד״ה שלא אפי׳ הפרי מגוף נהנה הוי אי דבשלמא

 וענבים זיתים כגון בכך ודרכו הפרי מן היוצא משקה אפי׳ וכן
 וערלה תרומה בביכורים מדרבי ומפקינן אכילה בכלל הוי זה

 שלא דהוי פירות בשאר אבל הענבים ומן הזיתים מן היוצא משקה
 טפי גרע זיעה דהוי וגס מהן היוצא משקין לשתות אכילה כדרך
 מהן היוצא משקין נבלעו אס פירות בשאר אפי' וא״כ .ופטור
 אף מזו״ע וראי׳ וחייב אכילה כדרך שפיר הוי השתא באוכל

:זיעה דהוי אף חייב הוא אכילה דדרך כיון וה״נ וחייב זיעה דהוי

היוצא טעם בין לחלק דיש עוד בזה העיר הח״צ הרב אך )ץ(
 דטעם .בישול ע״י שלא היוצא טעם ובין בישול ע״י 1

 היוצא הטעם אבל זיעה והוא ציר הוא בישול ע״י שלא היוצא
 מצאתי זה חילוק והנה .זיעה ואינו הפרי טעם הוא בישול ע״י
 והוא נמי אי וז״ל שם שכתב א׳( ס״ק ק״ז )סי' יו״ד בש״ך גס

 בישול ע״י משא״כ דרבנן הוא מליחה שע״י ציר דווקא העיקר
 דדג ש״ד בהגהת מהרא״י וכמ״ש והלחלוחית הטעם עיקר דיוצא
 עיקר יוצא שאז מדאורייתא אסור טהור דג עם שכבשו טמא
 בישול ע״י שלא מיירי ערלה גבי דהתם י״ל וא״כ והלחלוחית הציר
 .זיעה הוי ולא אוסר בעלמא טעמא דגם אפשר בישול ע״י אבל

 בהגהות דהנה הנ״ל בחילוק לחלק ליכא ערלה דגבי נ״ל ואמנם
 עם שכבשו טמא דג כתב והרמב״ס .זה בלשון כתב מהרא״י

 במכבש זא״ז שכבשן הגאון דעת לפרש שמעתי כו' טהור דג
 יוסי ר׳ דתני׳ )ק״כ:( ובחולין .והלחלוחית הציר עיקר יוצא שאז

 ודרכן ענבין הביא משקה מביא אתה אי אבל מביא אתה פרי אומר
 היינו עצמן כפירות דהוי דזו״ע דמשקה הרי .תביא ת״ל מנין
 והיינו כמותן מהן היוצא משקין אין פירות שאר ואפ״ה בדריכה נמי
 ה״נ וא״כ והלחלוחית הטעם עיקר שיוצא אף בדריכה ג״כ ע״כ

 בעלמא זיעה מ״מ והלחלוחית הטעם עיקר שיוצא אף בבישול
 בעלמא זיעה דאמר לאביי שהקשו החום' דעת מבואר וה״נ .הוא
 דאין אלמא לדריכה בישול בין מחלקי ולא .מטכ״ע והקשה הוא

 שלא כבישה ע״י אפי' דטכ״ע בגמ' מוכח וכן .בהכי לחלק
 . ממשרת טכ״ע )מ״ד:( בפסחים דיליף מאן דאיכא במכבש

 טכ״ע לאיסור מצטרף להיתר משרת דס״ל לר״ע התם ופריך
 מבעי אכתי א״כ גרע שריי׳ ואי מג״נ או מבב״ח וקאמר מנ״ל

 דיליף מאן דאפי׳ ע״כ אלא .טכ״ע שריי' ע"י דאפי׳ משרת
 וא״כ .לחלק דאין טכ״ע אמרי׳ שריי' דע״י מודה וג״נ מבב״ח

 דהוי משום היינו הוא בעלמא זיעה אביי דאמר דהא צ״ל ע״כ
 כדרך ושלא זיעה דהוי וכיון אכילה כדרך שלא והוי משקה

:וכנ״ל פטור אכילה

 החדש מן היוצא דבמשקין לדינא הנ״ל מכל היוצא עכ״פ )ח(
 שלא איסורין בכל כמו דרבנן איסור אלא ליכח

 לא דבשכר י״ל דרבנן הוי דבלא״ה עכו״ם של בחדש וא״כ כד״ה
 מ״מ בחו״ל עכו״ם של בחדש איסור הנוהגין ואפי׳ כלל גזרו

 להקל שאין שדעתו והרא״ש .להקל לסמוך גדול טעם יש בשכר
 ישראל של חדש בין דאין שסובר אזיל דלשיטתי׳ לומר יש בשכר

 בדין ביארנו וכבר דאורייתא. אסור בחו״ל ואפי' עכו״ס לשל
 בחדש איסור נוהגין שאין ואותן .בזה הוא שיחיד עכו״ם של חדש

 בשל אפי' הוי דשכר לדידהו לומר מקום יש בחו״ל עכו״ס של
 עכו״ס של בחדש דמקיליס דהטעם .עכו״ס של חדש כמו ישראל

 אפי׳ דרבנן דהוי בשכר וה״נ בא״י אפי׳ דרבנן דהוי משוס הוא
:א״י של בחדש

הנה
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 ויש מאכל בדבר הדש של שכר נבלע אם
: אסור אם בנו״ט בו

 השכר היתר בטעם הקדום ',בס המבואר נפי הנה 1)א
 משוס :עיקר טעם שייך ולח משקין דהוי משוס

 נדי בי ויש באוכל השכר נבלע חס א״כ .אכילה כדרך הוי דלא
 אס לדון יש אכתי אמנם .הדש איסור בו יש הרי עעס נתינת

 גרסי׳ )מ״ד:( בפסחים דהנה .דאורייתא טכ״ע דין בחדש יש
 טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאס כעיקר טעם ליתן משרת

 איסורו שאין נזיר ומה טלה התורה לכל דן אתה מכאן הייב יי;
 עשה לאיסורו היתר ויש הנאה איסור איסורו ואין עולם איסור

 היתר ואין הנאה ואיסיר עולם איסור שאיסורן כלאים טכ״ע בו
 ופירש׳יי .בשתים לערלה וה״ה טכ״ע שיעשה דין אינו לאיסירו

 כתבו והתום' .מכם התרת ע״י היינו בנזיר לאיסורו היתר יש
 היוצא וכן כבר שנאסר מדש של שהפרי ר״י מפרש ועוד ח״ל שם
 זמן בהשלמת היתר להן יש נזירות השלמת ,קודם הגפן מן

 זה ופי' היתר לו אין שנחסר הפרי וכלאים ערלה אבל האיסיר
 לא אמאי זה לפי' להקשות ואין כר״י להעמיד דא״צ עיקר נראה
 די״ל בערלה ג' ויהא ובעומר בשאלה לאיסורו היתר יש השיב

 מתשל הי נמי ונזיר מתיר מזרח האיר אלא יהודא כר׳ סבר דלח
 ונמצא מעיקרו הנדר עוקר שהחכם שנחסר לדבר היתר זה אין

 שהפרי מה לאחשובי מצי הוי קמח לפי' אבל מעולם נאסר שלא
 .התום׳ דברי ע״כ שלש בערלה מוצא והי׳ לעולם נאסר עצמו

 בע״ה היטב מיושב דבזה אלו התום' לסברת עוד לסייע ויש
 ור״ל יוחנן ר׳ על שם שתמהו )ס״ח:( במנחות התום׳ תמיהת

 ס״ל וריב״ז מתיר מזרה האיר קייס שבהמ״ק בזמן אך דס״ל
 דפליג תנא מאן א״כ התורה. מן אסיר כולו הנך דיום כר״י
 דחולין מברייתא זה ליישב כתבנו הקדום דבסי' ואך בזה אר״י
 דפליג תנא מאן ואכתי התנא שם בברייתא מפורש אין מ״מ

 הדש גבי בקדושין קאמר ב״י ר״ש דהנה הנ״ל ולפי ור״י אריב״ז
 איסורו ואי; לאיסורו היתר דיש אך בחו״ל ובין בארך בי; דאסור

 יהודא כר׳ ס״ל ואי .בב׳ לערלה וק״ו עולם איסור ואינו א״ה
 התום' כמ״ש בג׳ לערלה וק״ו לימא א״כ אסיר כולו הנך דיוס
 דפליג תנא הוא רשב״י וא״כ .מתיר המזרח דהאיר דס״ל אלא

 יום דס״ל יהודא דלר׳ התום' מדברי מוכח עכ״פ מיהו אר״י.
 דמה כעיקר טעם לעני; מנזיר הדש למילך ליכ׳א אסור כולו הנך

 דהתרת החיסור זמן בתוך איסורו להתיר יכול אינו שכן לנזיר
 מעיקרו. הנדר עוקר שהחכם התום׳ כמ״ש התרה מיקרי לא הכס

 בהבאת איסורו זמן בתוך היתר לו שיש יהודח לר' חדש משח":
 פסק וכן יהודא כר׳ במנחות דסובר לרבינא וא״כ העומר.

:התורה מן בחדש טכ״ע דל״ל מוכח והרא״ש הרמב״ס

 דהה ושוב זה היתר שכתב החדש בש״א ראיתי הנה אד )^(
 למאן שהקשו בפסחים התום׳ שכתבו מה משוס 1

 איסורי; מכל קיל והא בנזיר טכ״ע יליך איך א״כ מג״נ דיליך
 ואסורים מיין בלועות כליהם נמי הי׳ דבמדין ותירצו .שבתורה

 .ואסורין מחדש בלועות כליהם הי' דבמדי; י״ל וה״כ .לנזיר
 רשב״י אמר מפורש דהא תמיהין אלו דברים לכאורה והנה

 ערלה חדש לארץ בכניסת; ישראל נצטוו מצוות ג׳ )ל״ח.( בקדושין
 לשיטת דהש״ח י״ל אך .הדש איסור כלל הי׳ לא במדי; וא״כ כו׳

 קרבי ד״ה )מ״ה: במנחות לשיטתייהו בזה והתום' קאמר התום'
 כדמוכח מאכל מיני לישראל מביאין הי׳ דעכו״ם שכתבו כו'(

 לחה״פ עמהם שהי' מוכח נמי הלחם שתי ובפ׳ .דיומא מפ״ב
 לטעמי׳ דר״ע שם וקאמר .העומר מנחת מקריבים והי׳ במדבר

 איסור טהג הי' דלר״ע ס״ל להתוס' הרי דוקא. לאו דכ״ת
 כליהם שהי׳ הש״א כמ״ש י״ל שפיר א״כ לארץ שנכנסו קודם הדש

 קרב עומר דאין דהא נפלא זה שבאמת אלא מחדש בלועות
 ולא מקצירכם דממעשינן )י״ג.( בר״ה סוגי' הוא נכרי' משל
 שהקריבו התום' כתבו ואיך בהא דפליג מאן וליכא עכו״ס קציר

 לומר להתוס׳ הכריחם מה יפלח וגס .עכו״ם מתבואת עומר
 מסקנת משום כן דכתבו ונ״ל .העומר מנחת מקריבים דהי׳

 וא״כ . 1!" תבואו דכי שסובר לטעמי׳ ר״ע דמפרשי דבריהם
 כדאמר ע״כ וצ״ל לי למה ועומר שתה״ל גבי דכ״ר ביאה יקשה
 זו מצות עשה ר״י דבי כדתנא ופ״ח דתפילין הביאה בגמ׳

 .במדבר עומר גם דהקריבו מוכה וא״כ .נארץ תכנס שבשבילה
 דר״ה סוגי׳ הבל .עכו״ס קציר למעט קצירכס ל״ד דר״ע וע״כ
 הוי דאל״כ עכו״ם בשל נוהג הדש דאין דס״ל דמתני׳ כתנאי ס״ל

 שם. למעלה שהוכחנו וכמו כלאים שחשב כמו במתני׳ הדש משיב
 וא״כ .והדש בעומר עכו׳יס קציר ולא קצירכס משום ע״כ והיינו
 לנו אין כר״ע דלא בר״ה דגמ׳ לסתמא דס״ל מאי לפי עכ״פ

 בי; וה״כ לארץ כניסת; קודם נוהג הי׳ דהדש מקרא הוכהה שום
 לח דבמדין בחדש למילך ליכא מג״נ או מנזיר טכ״ע ילפי׳ אי

:מנזיר קיל דחדש כנ׳׳ל למילך ליכא ומנזיר הדש איסור הי׳

 דא״כ כפשוטן התום׳ בדברי הפי׳ אין דע״כ נ״ל עוד )ג(
 מיין גם בלועות כליהם שהי׳ נפ״מ מאי מאוד קשה

 נבלה כגון ההמורין חיסורין משאר נמי בלועות הי׳ הא מ״מ
 החמורין האיסורין בשביל הגעלה צריך הי' וא״כ .בזה וכיוצא
 צריכים הי' לנזיר יי; כמו לחוד הקלין איסורי; בשביל דגם ומנ״ל

 בנזיר באורך יפה מבוארים אלו תום' דברי דבאמת אלא .הגעלה
 אך הגעלה הכתוב הצריך מדי; כלי דבכולהו וז״ל מג״נ[ ]ד״ה )לז:(

 דקרה בהן להשתמש ישראל נזירי דנהסרו מיין שנבלעין לאותן
 מי יין בהן בשלו שהמדינים כלים ואותן כתוב בכולהו־כליס

 עכ״ד בחש תעבירו רממנח המר דהכולם ישרחל לנזירי אסירי
 ואות; .ליין מיוחדים שהם כלים יש דוודאי מבוארת כוונתם הרי

 מבואר וא״כ בנזיר. טכ״ע למדים אנו הכשר שהוצרכו כלים
 לבישול מיוחדים כלים שיש .כן לומר אין חדש דגבי יפה הדבר

 דייסא כגו; המינים חמשת עם בשר גם לבשל דדרך תבואה
 מיני לאפיי' מיוחדים כלים יש כ; שכמו י״ל וחולי .בהם וטוצא

 התורה ציוותה בהם וגם ההר איסור דבר שוס בלח שהס .מזון
 א״כ אמנם .הכלים להכשיר התירה ציוותה בכולם שהרי להגעיל

 אמאי א״כ במו״ל א״נ הדש דאיסור דס״ל ישמעאל לר׳ יקשה
 ליכא. במדין הדש איסור והא כלים אות; להגעיל התורה ציוותה

 נוהגין שהי׳ איסור דבר שאר איכח באפיי׳ דגם ע״כ אלא
 באלי׳ התטר את טשי; אי; וכדאמרי׳ בשמטנית האפיי׳ תחת לטוח

 בהן וכיוצא וחזיר נבלה משים הגעלה צריך וח״כ ל׳:( )פסחים
 :טכ״ע שיהא מג״נ למילך ליכא הדש חיסור ואכתי

 דקחמר בהא לפקפק יש התום׳ דברי דלפי האומנם )ל(
 א״כ מבב״ח טכ״ע יליך דר״ע תחלה בגמ׳

 בס׳ כן הקשה וכבר מנ״ל מבב״ח הקלים איסורים ושאר נזיר
 בב״ה דגבי הגון ישוב ט"! כתב עמוקים מים בספר אמנם פנ״י
 שנעשה הוא הטעם וע״י היתר כולו דתהלתו מידי למפרך ליכא

 שהרי בהנאה שאסור לבב״ח מה ך למפר שייך לא ולכן איסור
 לאיסור שנהפך הוא שע״י אלא חומר שים עליו אין היתר בעודו

 אחרים שיאסרו ועומדים אסורים שכבר איסורי; ושאר לנזיר ק״ו
 דהכא והוא אחרת שיטה בזה כתב הפנ״י אמנם .עכ״ד בטעמן
 וחומרא קולא פרכינן לא ולכן בעלמא מלתא בגילוי סגי בטכ״ע

 מלתא גילוי בדרך אלא מציט ומה ק״ו בתורת הילפיתא זה דאין
 הוא לכתחלה דלמא מג״נ יליך היכי דאל״כ לזה ראי׳ והביא
 של נ״ט פליטתן משום נכרים בכלי יבשל שלא התורה דגזרה
 דהנה לק״מ דקושייתו נראה ולענ״ד .שרי בדיעבד חבל איסיר

 שרי בדיעבד הבל יבשל לא דלכתחלה לומר מחלקינן דהוי הא
 הוי טעם נותן דלכתמלה אומרים שהיינו מטעם היינו לאו ע״כ

 ט״ט אי בתירה כה״ג מצינו דהיכא שרי ובדיעבד איסור
 דהיינו אלא .בדיעבד ואסור איסור לגמרי דהוי ע"כ היינו אסור

 הנבלע הטעם ,ח תינח הא וא״כ .לכתחלה איסו' ביטול מטעם
 הוי בעין הי׳ אם אבל בפ״ע עומד הי׳ אס אסור הוא בקדירה

 חיסור. ביטול משום לערט דאסור לומר כלל סברא אין שרי
 היוצא משקין האיסורים דכל נכריס מגיעולי מוכח יהי' וא״כ
 .מנ״נ לילך ונבלה מלב גבי נפש צריך למה וא״כ .כמות; מהן



משנת שו״ת
 מנ״נ לאיסורא למילף ליכא בעין הבלוע דהעעם צ״ל ע״כ אלא

 בו שנבלע המאכל לאסור עכ״ע באיסור מיירי דהתם משוס
 מלתא גילוי בתורת דלאו משמע דגמ' ומסוגי' .האיסור טעס
התום׳ לדעת וא״כ ולכלאים. לערלה וק״ו מדאמר לה יליף

:דאורייתא לאו כעיקר עעס דבחדש לומר אנו מוכרחים

כו תשובה
 סחורה שילוח ועסקס אחד בעסק שותפין שהם שנים שאלה

 הרבה ניזונים זה ומעסק הרחוקים למקומות הרבה
 לא ואלו יום שכירי והס בזה שמתעסקים ויותר עשרים אנשים

 להשתכר אחר מקום מוצאים הי' זה עסק על א״ע סומכין הי'
 מן לא׳ ר״ל ואירע להשתכר. אחר מקדם מוצאים אין עתה אבל

 בשביל בזה להתעסק השני השותף מותר אם .אבל השותפים
:הנ״ל המתעסקים

 הפוכין זתיו אומר רשב״ג )י״א:( במ״ק גרסינן תשובה )א(
 בצנעא יעשה הר״ז כו' הוא אלא חומן שם ואין

 לרביס ובלן ספר לרבים אורנן הי' אס רשב״ג חמר ע״כ יותר
 רבתאתניא ובאבל יעשה. הוא אלא אומן שם ואי; הרגל והגיע
 אלא שס ואין בעיר נחתום הי' פ״ה ש״פ( סי׳ יוסף ביתה )הובא

 שהי׳ והרי אומר ב״י שמעון העם כבוד מפני בצנעא עושה הוא
 כבוד מפני בצנעא עושה הרגל זמן והגיע לרבים בלן או ספר
 כוותי׳. אתיא נמי דרישא ומשמע דידן דגמ' כרשב״ג והיינו העם
 דהרי״ף כו' הפוכין זיתיו דרשב״ג קמא בדין כתב בעור והנה
 פסק הרמב״ן אבל .והראב״ד הרמב״ס וכ״כ כוותי׳ דלא פסק

 האבל הי' באס בתרא ובדין ז״ל הרא״ש הסכים ולזה כרשב״ג
 לא רי״ף אבל כרשב״ג פסק שהראב״ד העור כתב בלן או ספר
 ברא״ש המעיין והנה .ז״ל הרא"ש מסקנת היא וכן כן פסק
 קמא דבדין אחד לשון הדינין בשני כמעע שכ׳ לכאורה יפלא
 כוותי' הלכתא דלית ס״ל אלמא מהלכותיו השמיע דהרי״ף הביא

 וכ׳ .ראיותיו ודחה הרי״ף לדעת ראיות הראב״ד מ״ש והביא
 דהלכה עלי' רבנן פליגי אי אפי' כרשב״ג דהלכה מסתבר והוי

 פסק וכן רבים במקום יחיד ואפי׳ קי״ל באבל המיקל כדברי
 כרשב״ג דלא בהלכותיו פסק ז״ל מאיר רבינו חבל ז״ל הרמב״ן

 ספר הי' אס דרשב״ג מלתא אידך הרי״ף השמיע ועוד וכתב
לה מייתי לא נמי מימרא האי וכתב כו' לרבים

 לי נראין ואין היא כהלכתא דלאו למימרא ז״ל בהלכותיו הרב
 דפליגא מימרא אשכחן ולא עלוי׳ פלוגתא ליכא דהא בזה דבריו

 ואם תורה בדברי אסור אבל הכי אמרי' נמי ד״ת ולגבי עלי׳
 פסק ז״ל מאיר ורבנו נמנע ואינו שונה לו צריכים רבים הי׳

 לצורך התירו חורה דבתלמוד ואע״ג להחמיר ז״ל הרי״ף כדברי
 להעור לו נראה אס הנה .ז״ל הרא״ש עכ״ל שאני ת״ת רביס

 באחרונה הר״מ דברי שהביא ממה בחרא בדין הרא״ש מדברי
 . באחרונה הר״מ דברי קמא בדין הביא ה״נ לחיסור שהסכמתו

 דהלכה כרשב״ג מסתבר דהוי שכ׳ ממה בקמייתא נ״ל ואס
 שייך זה עעס הנה מה״ע להקל שהסכמתו באבל המיקל כדברי

 הרא״ש דהסכמת להעור לו דנראה י״ל מיהו .באחרונה גס
 שבין החילוק בעעס ל״ב( )בסי' אח״כ שכ׳ ממה להקל בקמייתא

 לעשות אפשר דבאבל משוס יותר באבל שהחמירו לאבל חוה״מ
 לי נראה נמי עעמא ומהאי שס וכ׳ במועד משא״כ אחרים ע״י

 מכ״ש בצנעא שיעשה הוא אלא אומן אין דאם כרשב״ג דהלכה
 דלא מנ״ל א״כ אך .הב״י כנדברי נראה וכן עכ״ל המועד בחול

 הלכה מעעס המקילים עם בתרא בדין גס הרא״ש מסכים
 גדול בדקדוק דבריו כתב העור אמכם אך .באבל המיקל כדברי

 לדברי ראי' שהביא והיינו ז״ל הרא״ש א״א הסכים ולזה כ׳ דתחלה
 מסקנת היא וכן הרי״ף שהביא אחר כתב בתרא ובדין המקילים

 היא כך שמסקנתו אלא לזה שהסכים כ׳ ולא ז״ל הרא״ש ח״א
: בע״ה וברור פשוע זה וכל באחרונה הר״מ דברי שהביא והיינו

קז ירי _ ר״א
 הרא״ש שהביא זו ראי' והא להפליא יש דעדיין אלא >ב<

 ה״נ . מחוה״מ כמותו דהלכה דרשב״ג קמא לדין
 בחוה״מ דהא בבתרייתא אף כרשב״ג דהלכה מחוה״מ להוכיח יש

 כמ״ש לחלק דצריך וע״כ .רבים צרכי בשביל מלאכה לעשות שרי
 אבל שאינו אחר ע״י המלאכה לעשות אפשר דבאבל הרא״ש

 מחוה״מ במכש״כ ללמוד יש הוא אלא אומן שם אי; אס וא״כ
 הכא משא״כ לדידי' גס הוא הצורך דהתס לדחות ואין דשרי

 דהא ז״א אחריני בשביל רק והמלאכה אסור דלדידי' ובלן בספר
 אחרים רבים בשביל ראפי׳ אלמא כהניס בשביל הקברות מציינין
 זו ראי׳ על רק עצמו סמך לא דהרא״ש ונ״ל .שרי נמי בלעדו

 כדברי לו שמסתבר תחלה שכ׳ מה על גס כ״א לבד מחוה״מ
 .רבים במקום יחיד ואפי' באבל המיקל כדברי הלכה משום המיקל

 .המיקל כדברי הלכה מעעם רק להקל שנעה ג׳ ס״ק בד"מ ועי'
 ומש״ה זה מעעס להקל שייך דלא י״ל דרשב״ג בחרא בדין אך
 דרשב״ג בתרא דין השמיע מ״מ זה עעס רק כ׳ דהרמ״א אף

 ס״ז: )בנדה התום' שכתבו מה משוס והיינו .בשו״ע מהגהותיו
 הש״ס דשרי אשכחן לא קולי דתרי אוסר דר״ת כו'( משוס ד״ה

 וכן שם הרא״ש מסקנת וכן בתה וסרך מעבילה חפיפה הרחקת
 דיני גבי )סיסי׳ הע״ז דן ומזה קצ״ע( )סי׳ בשו״ע פסק
 להרא״ש לי׳ דמסתבר י״ל הנה ועפי״ז מקליק לא קולי דתרי או״ה
 רק דהוי המיקל כדברי הלכה משוס דרשב״ג קמא בדין להקל
 לעשות קולי תרי דהוי בבתרייתא אבל .בעצמו לעשות אחת קולא

 הברייתא בלשון וכמ״ש יתירה קולא דהוי אחרים ולצורך בעצמו
 .המיקל כל ננשום מקילין לא בזה כו' רשב״ג אמר ע״כ יותר
 אבתרייתא ולא אקמייתא רק כרשב״ג מסתברא האי כתב לא וע״כ
 נמי וזהו המיקל כדברי דהלכה זו סברא כלל הביא לא דשם
 באבל המיקל כדברי הלכה משוס בקמייתא שמקיל הרמ״א עעס

: בבתרייתא ולא

 מחיתם על להשתכר הרבים צורך דהוי בנ״ד והשתא 0)
 אחרים אלא כלום עושה בעצמו האבל אין וגס

 וכן דשרי ננודה הרא״ש דגם י״ל בזה אחת קולא רק דאיכא
 הי' לכאורה אך .באבל המיקל כדברי הלכה מעעס הרמ״א

 דשרי רשב״ג וכן הרבים לצורך במועד דשרינן דהני לחלק אפשר
 ספר כגון רבים צרכי בעצמה המלאכה אם היינו רבים צרכי באבל

 . הרבים צורך עצמה המלאכה שאין בנ״ד אבל בזה וכיוצא ובלן
 עפי ממור וזה צרכם כדי ירויחו שהמתעסקים גורמת שהיא אלא

 כ״ח:( )ביצה לרבנן אסור ומכשירין או״נ דשרי יו״ע גבי וכה״ג
 ואפי׳ לכו״ע דאסור פשיעא או״נ לו שיהי׳ להשתכר ובכה״ג
 להשתכר שצריכים דנ״ד להוכיח יש אמנם .דרבנן קל באיסור

 בשביל בורות לחפור אסור בחוה״מ דהנה .עפי עדיף מחיתם על
 )סי׳ ובשו״ע ה׳.( )מ״ק בגמ' כמ״ש היום לצרכי הוא אפי׳ יחיד

 יאכל מה לפועל חין ואס .אומן מעשה דהוי משוס חקמ״ד(
 תקמ״ב( )סי' בשו״ע כמ״ש מלאכה כל לעשות לו לתת מותר
 בימי רבים צרכי לעשות דשרי לרשב״ג א״כ .אומן מעשה ואפי׳
 לעשות לפועל לתת דשרי כש״כ הוא אלא חומן שם אין אם אבלו

 היא קולא חדא דהא המיקל כדברי והלכה ממיתו כדי להשתכר
 אבל יחיד בשביל היינו לחפור דאסור דהתס לדחות ואי; .כנ״ל

 בשביל מתיר דרשב״ג והכא .במקומו כמבואר שרי רבים בשביל
 יחיד דפועל וכמו רבים הפועלים הוו ה״נ דהא אינו דזה .רבים

:רבים מצורכי עדיפי רבים פועלים ה״נ יחיד מצרכי עדיף

 דבמועד מהא הנ״ל לדין בפשיעות ראי׳ להביא אין 5אב )ל(
 חדא לאכול מה לו שאין פועל ע״י מלאכה כל שרי

 כרשב״ג דלא בקמייתא דפוסק הראב״ד לדעת מאבל קיל דמועד
 שלו האבד בדבר בעצמו יעשה לא הוא אלא אומן שם אין ואפי'

 דמועד הרא״ש לדעת ואפי׳ .הרא״ש וכקושיית שרי ובמועד
 יעשה לא אחר ע״י לעשות שאפשר היכא דבאבל רק מאבל חמור

 יאכל מה לו כשאין וא״כ . באיסור שוין הכל ובמועד .בעצמו
 אחר מקום לו אין אס בשבילו לעשות להאבל להתיר אפשר

 אין דאפי׳ בזה החמירו דבאבל חזינן הא מ״מ .זה להשתכר
עדיף לא וא״כ הראשונים ימים בג' לעשות אסור יאכל מה לו

אחר
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 . דחפור יאכל מה לו שאין בעצמו מהוא יאכל מה לו שחין אמר

 לחבל כלל ללמוד אין המועד לצורך במועד שהתירו ממה ובחמת
 המועד לצורך וא״כ .המועד כבוד בשביל נחפרה המלאכה דהתס
 :כן לומר שייך דלא באבל משא״כ התירו המועד כבוד שהוא

או״ח בשם בב״ה ממ״ש לנ״ד ראי׳ עוד להביא יש אך )ד,(
 י״ל תינוקות דמלמדי שם בש״ך והובא שפ״ד( )פי׳

 כשהתינוקות האבוד דבר דמלאכת ועוד לו צריכים כרבים שדינן
 התירו אחרים אצל האבד דבר דהוי דבשביל הרי .ע״כ בטלים

 לדחות הרא״ש כמ״ש שאני דת״ת וא״ל לו שאסור מה לעשות לו
 על שייך הה בבתרייתא כרשב״ג לנמק הראב״ד של הראי'

 ש־יך לא האבד דבר היתר על אבל לו צריכים דרבים ההיתר
 שייך לא דלכאורה אך .מילי לשאר ת״ת בין ולחלק לדחות כ״כ
 מניעת אבל מקרן הפסד היינו האבד דדבר כ״כ האבד דבר בזה

 והכא ו'( סעי' ש״פ בסי' )כמ״ש האבד דבר בכלל הוי לא הריווח
 הו• בתיטקות ה״נ דהא .ישתכרו שלא הוא הריווח מניעת

 שלמדו ממה יותר מלמוד שיבטלו הריווח מניעת כמו לכאורה
 משמע דלא כבר שלמדו מה ישכחו שמא דחיישי׳ לומר ודוחק כבר

 קשה ובאמת כ״ו( ס״ק שם ובש״ך של״ג )סי' מו״מ בשו״ע כן
 המתפרנס ועני ימים ג׳ תיך אפי' האבד דבר מתירים שאנו למה

 גופו אבדת גרע ומי הראשונים ימים בג' יעשה לא הצדקה מן
 כהרי״ף מזה והוכיח ז״ל הראב״ד כן הקשה וכבר ממונו מאבדת

גופו אבדת כאן דאין תי׳ והרא״ש .בקמייתא כרשב״ג קיי״ל דלא

ירד ר״א
 אבדת גרע לא זה שייך שלא בתינוקות א״כ הצדקה מן ניזון שהוא
 י״ל בנ״ד גס וא״כ .ממון מאבדת מלמוד ביטולם דהיינו נפשם

: הס שרבים הצדקה מן שיתפרנסו שייך דלא
 דביטול כיון דהתס לנ״ד ממלמד כ״כ ראיה דאי; י״ל מיהו (1)

 למזור יכול המלמד ואין האבד דבר הוא התינוקות
 כדבר ונחשב להשלים מחויב והוא של״ג( סי׳ בחו״מ )כמ״ש ט

 לתת מחויב שאינו לנ״ד כלל ראיה מזה אין וא״כ שלו האבד
 פרס שלוקח דמתא שו״ב בדין נ״ל דמזה רק .להפועלים מלאכה

 הכמת בעל הרב בזה שפלפל הוא אלא לשחוט אחר ואין מהקצבים
 שהשמיטה מצד להתיר והעלה ז' סי' משה מצבת בקונטרס הדס
 בצ״ע הניח ממש במלאכה אבל אבלו בימי האסורה מלאכה אינה
 דמתא דשו״ב בגוונא הוא אס הוא כך ממש במלאכה נס הנ״ל ולפי

 ישמוט לא שאס הדר דלא פסידא דהוי האבד דבר הוא שמלאכתו
 בני יאכלו שלא מעסקס היום אותו הבשר מוכרי יפסידו היום
 שרינן ובזה מהר ביוס להם יושלם לא וזה בשר יום אותו העיר

 וכנ״ל מלמד כמו משועבד שהוא אחרי האבד דבר משוס לי׳
 להשלים מחויב שהוא דמה לנ״ד גס ראיה יש דמזה י״ל שיב

 מוכרח שיהי׳ מה אצלו האבד דבר דמינו להתיר אין זה בשביל
 שהי׳ מה תמת שילמוד הלמוד מאותו שכרו לקבל כדי להשלים

 האבד ודבר הריוח מניעת אלא זה דאין .הימים באלו ללמוד צריך
 בשס סק״א ש״פ סי׳ בפ״ת מצאתי שוב התינוקות בשביל רק הוא

 לעשות האבל מותר לאחר אפי׳ האבד דדבר מפורש דניאל חמודי
להיתר: למעשה הלכה פסקתי ועפ״ז יעייי׳יש.

ירד חלק סליק

— 0^0(80 5-0 1 ־ — ־



המפתחות לוח
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 מצות איזה ועל . מברכין מצית איזה על למה בטעם א סימן
 . בזה והראב״ד פלט בן הר״׳ תשובת ביאור מברכין אין 1

:והפוסקים הגמרא שיטת ע״ס הענין בזה התלויס הכללים כל יבאר

 אסור חוה״מ אם יבאר .בחוה״מ תפילין הנחת בדין ב סימן
ודברי קושיות יתרץ אות נקרא ואם . מדאורייתא במלאכה

 שאין הסוברים דברי ידים בשתי דחה אשר יעקב המשכנות
: בחוה״מ תפילין

להניח

 סימן
 ענף
 ענף
ענף

ג
א
ב
ג

:ענפים ז׳ ובו בהש״מ בזמן קונטרס

 והקושיות בזה הראשונים שיטת מובאים בו
:החסין בעלי

 לכל להקשות שהרבו הקושיות סילוק ידובר
בזה: הירושלמי שיטת וביאור היטב
מעה״ש נחשבים אם היום שעות ׳"ב נענין

עליהםשהקשו

וישיבםהשיטות

או צה״כ עד

דענף
 . בזה ולבוש ד התה״ ופלוגתת . שקיעתה עד החמה מהנץ

: בזה הרמב״ס דעת וביאור
 יותר קרובה בהש״מ זמן בענין השיטות מן איזה ינואר בו

:ר״ת כשיטת ומכריע .ופוסקים הש״ס מן ומונרעת .להלכה

 ענף
 ענף
ענף

 צה״כ עד שמשקיעה זמן שיעור יבואר בו ה
:הישוב חלקי ובכל ימוה״ש בכל

 וזמן זמניות בשעות היום שעות חשבון ו
:זה לפ״ח

: במדינתינו בהש"מ שיעור יבואר בוז

בקריאת אחרים להוציא יכול אם קטן

שוה הוא אם

בה״מ התחלת

בשבתות ס״ת.
: שביניהם הדינים וחילוק ובחול . ובחנוכה ובר״ח וביו"ט

 ה סימן
ו סימן

 ז סימן
ח סימן

 הקרח אס ויבואר . פאלאצק לעיר ערוב תיקון בענין
:הנהר של המחיצה מבטל

 מיל די״ב תחומין הוי ענין באיזה מיל די״ב בתחומין
 הם מיל די״ב דתחומין הסוברים הפוסקים לדעת דאורייתא
:פה הסרה התשובה תחלת . דאורייתא

:ביהכנ״ס בחצר אילנות לנטוע מותר אם

 ט סימן
 י סימן
יא סימן

 יבאר .החמץ מכירת זמן אחר עד חמצו מכר שלא חנוני
 הקנינים דיני פרטי כל וגם .גמור חמן חמצס שאין המינין

:הפסח ותוך זמנו לפני
 ן בעני פלפול . בפסח חמץ שאוכלים מבהמות החלב נדון

: גורם וזה זה
 הנעשין חרעמזלאך או בקניידלאך בפסח הנמצאת חטה בדין

: במשהו אוסרת אם ומים פירות מ׳ ושאר משומן
ענפים: ג' ובו דשיל״מ הוי א׳ בפסח חמץ בדין

עצום: בפלפול בזה והפוסקים הרמב״ם דעת ביאור א ענף

:בזה הפוסקים ושאר והרא"ש התוס׳ דעת ביאור ב ענף

. נ״י חייקין מרדכי דובער סדיור״ר וכו׳ ורב ע״י נעשה *(

:לא או דשיל״מ הוה חמץ אי מזה היוצאות הנפקותות לבאר נ ענף

 אל דבוק 'קמח ונמצאת השקים מן שהוריקו פסח הקמח ע״ד ב י □ימן
 וט .בהשקיס נדבק ולכן ונתייבש שנתלחלח וניכר השקים י

:להתירו אחר מנין שצריך שבמנין דבר דין יבואר
: תקנ״ד סי׳ או״ח בשו״ע המבואר בט״ב ר״ל חולה בדי; יג סימן

 עליו כתב אחד שאיש נוראים ימים על א׳ מתפלל אודות יד סימן
:מש״ץ לפוסלו רעים דברים י
 דעת ביאור .הרחמים ומדת רחמים מכניסי הפיוטי; בעני; טו סימן
:מפראג ומהר״ל הרמב״ם 1

 וחשש ספק עליהם שיש וכיוצא קארפו אתרוגי בדין טץ סימן
: ענפים ב' ובו . הרכבה 1

בענין פלפול .בו להקל יש אס דהרכבה הספק מעיקר א ;זנה
:אב לזרע דחוששין הסוגיא 1

:מורכבים שאין בחזקת להחזיקם יש אם .קארפו דאתרוגי בסרט ב ענף

 .לולב למצות ראוי אס בעציץ בבית הגדלים הדסים בנידון ין סימן
: בזה נסתפק אדם ח״ בעל הרב אשר י

:טו״ב ן כמג׳ תשובות ובו . או״ח חלק סליק
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 אודות וגם דברים. באיזה עליו שריננו שו״ב בנידון א סימן

 הודיע ולא בסתר עליו שרנן בכשרות המוחזק השני
:ע״ז נאמן אם

 .חמוצה שמורה שמכר עליו שערערו שו״ב בנדון ב סימן
:ע״א נגד הבעלים נאמנות בדין

 שו״ב
בגלוי

פלפול

 והשו״ב פגומים ומצא; שו״ב של הסכין שבדק אחד בנידון נ סימן
 ואח״כ .השחיטה בעת כלום לו אמר ולא הסכין באותו שחט

:ע״ז נאמן אם וספר הרב לפני בא

 ושלא יי״ש לשתות שלא או״ש וקבל ת״כ שנתן אחד שו״ב בנידון ד סימן
; ע״ז ועבר הקצבים עם קל״ר לנהוג ׳
. שאסר חכם בדין פלפול .שבעירו לרב נשמע שאינו שו״ב בדין ה סימן
:תתגודדו לא מענין וברמב״ם ׳

העורות נ׳ בי; שלימול כמו בוושט אחד קרום שנמצא בנדון ך סימן
רובה נשחט אם ספק הנ״ל ועור רובס שנשחטו ועוה״פ עוה״ח *

:א׳ ענף זהו
:מהני אס סותמו זה עור והיה נקוב הוושט היה אס פלפול ב י^נף

 תר״ל ענין ביאור .שצמקה האונה ממקצת הלב לשומן סרכא ץ סימן
:תר״ל וספק י

ארוך חתך מצאו הריאה וכשהוציאו הדיבוק. נתפרק הבודק י יד ובהכנסת החזה במיצר לדופן סרוכה שהיתה ריאה בנדון ח סימן
וחתיכת
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 .ענפים ב' ובו הסרכא מן ספק הריאה מ; ספק תלוי עור וחתיכת

:בריאה לחסרו; סתימה מהני אס יבואר
 מ; נזה והיה ריאה חתיכת נאכלו מחט הרגיש אחד איש ט מץיס

המחט: נכנסה הקנה שדרך הולין אס ריאה של הקנה
 ותחתיהם אדומות או שחורות נקודות עליה שיש ריאה כנדון י סימן

 שחור נין לחלק ים אם וניאור פלפול .מיאטליך הנק' תולע
:נזה לאדום

 אומרים מסל״ת ועכו״ם רגליה על לעמוד יכלה שלא נהמה יא טןיס
 ואס שנתקררה מחמת אומר והקצב .השדרה שנשברה

: הכס שאלת שאל שלא השו״נ את לקנוס
 .בזה הרמב"ס בדברי פלפיל .לנכרים מעיס בני מכירת בדי; יב טןיס

: הפר"ח ובדברי י .
 דחתיכת בסוגיא ממאהליב אחד מופלג שהקשה הקושיא בנידון יג מןיס

: שיל״מ ודבר איסורי; ביטול בעני; פלפול . שנתערבה חטאת
:סימנים ג' ובו .קבוע בדי; יך טןיס

 שלו. בפד אח״ת דם ומצאה כאב והרגשת שבר לה שיש אשה נדו; יט מלים
:בהרגשת שבא הדס חזקת בעני; פלפול

 ומצאה במוך ובדקה צרכיה עשיית אחר דם שרואה אשה כ מןי0
בדברי פלפול .ט לתלות יש אם נמק״א כאב הרגשת 1

:נדה פתחי' כאן עד .במכה לתלות נדו; מתרא״י

 חובי יסלק לא אם אשה הנאות כל עציו שאסר באחד רא מןי0
 ולמד; .פ״ו קייס ולא עד״; נשא ולא שנים כ״ו בן והוא 1

 שתלה כיו; מקרי לד״מ נשבע הוא אס יבאר .נדרו לו התיר א'
:בתנאי שבועתו

 התקנות דיני יבאר .לעיר מחין המובא בשר בדין כב סימן
 הקודמים ב״ד דברי לבטל ב״ד יכול פנין ובאיזה .והנדרים 1

 הפוסקים שיטות ע״פ מהם גדולים שהם אף לבטל יכול אין עני; ובאיזה
: ואחרונים ראשונים

 ובאה א' מיום יותר בחיז ושהתה מלאה שיצאה בהמהכג סימן
. בכור קדושת בו נוהג אחריה הנאת הולד אס ריקנית

 שיטות וביאור .דאורייתא קבוע נקרא אופ; באיזה יבאר א סימן
:בזה הפוסקים  דוויטעפסק. מור״ז הרב על שהשיג אחד מורה דברי דוחה ב סימל

הפר״ח: על שהקשה הקושיות יתרץ
 . במקומו ניכר האיסור שיהא דבעינן דאורייתא קבוע בדין ג מןיס

 :לא או .קבוע עדיי; חשוב א׳ ונשכח ידוע היה אם הדי; מהו
 ריבית איסור לעני; יהודים לכמה המשותף הנאנק אודות טי סימל

 פלפול .מקבלים שהם ובאוקלאדי; .מהם שלווים בהלואות
:המלוה שליח או הלוה שליח ע"י ריבית בדין

 כד סימן
כה סימן

:כה; תקפו בעני; פלפול
 .גמור קנין היה אם וספק האם שנמכרה בכור בנדון

:דרבנן קנין עניני אודות ופלפול
: ענפים ב׳ ובו חדש דיני

:הרמב"ס דברי יבאר והדוד פלפול ע״דפתיחה א ענף

: סימניםלחמשה נחלק ב >נף

נדה פתחי
 הרגישה ולא וסתה שעת והגיע קבוע וסת לה שיש א:ה סימןטז

: קפ״ד הי' בטור הפרישה שיטת יבאר .העד ונאבד ובדקה

 ונלקטים אדומים גס ולפעמים שחורים קרשי; שמוצאת אשה י• מןיס
 וחבורות. פצעים לה שיש אומרים והרופאים העד. מעל

:הרופאים נאמנות ודין .ודיניהם הקרטין מהות יבאר

 לה ואירע התשמיש אחר הרבה דס שלה בכתונת שמצאה אשה יה ימן0
 היא והאשה א' בצד כאב שמרגשת ואומרת פעמים. ד' כן

 דברי יתרץ .ז׳ סעיף קפ״ז הי' בשו״ע המובא מהרא״י דברי יבאר . מניקה
הנ״ל: בסימן הח״ד

:דרבנן או דאורייתא בזה״ז בחו״ל אסיר חדש אס יבארא סימן

:ובהו״ל באין עכו"ס של חדש די; יבאר ב מןיס

 עכו״ם בשל א״נ דחדש הסוברים שיטת ביאר אשר אחרי ג מןים
 ואפילו עכו"ס של התבואה אם עכו״ס של חדש הוא מה יבאר

:הקרקע בתר דאזלינן או • ישראל של בקרקע זרע

: חדש של השכר נידו;ד סימן

:אסור אם בנו"ט בו ויש מאכל בדבר חדש של שכר נבלע אםה סימן

 בימי מלאכה לעשות עניים לפועלים להניח מותר אם בדי; כו סימן
פועלים: הרנה של האנד דנר מהני אי . הנעה״ג של אנלו


