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בעזה״י

הקדמה
 ומרגיש המוגמר. על ברכה באמת היא בזמננו, המחברים אצל כנהוג ההקדמה,

 נטע עואם וחיי אמת תורת לנו ש״נתן למי רם בקול לברך בנפשי קדושה חובה אני
 אחרי עולם, לאור יוצא שלי העשירי הספר את כבר לראות שזיכני על בתוכנו",
 ישראל תפוצות בכל נתפשטו באגדה, וגם בהלכה גם שלי, הקודמים המפרים שתשעה

 בין :הדרשנים בעולם וגם הלומדים בעולם גם ידם על דובבות ושפתותי ממש,
 אם ובין אומרם בשם דברים אמירת ע״י — ״,לעולם גאולה ״מביאים הם אם

זד-.. על עוברים
 בעז״ח, שחברתי מהספרים אחד ספר רק איננו הזה קודש" יהיה ה״עשירי והספר

 השקיע שבו המחבר, של אדם" "חיי ספר הספרים, ספר הידיעה, ב״הא" הספר הוא אם כי
דעתו. על עמדו מיום בשנים, עשרות של ועמל יגיעה

 ועד מתחילתו והסידור החבור :כלומר הארץ״, מ״תוצרת כולו הוא בפועל אמנם
 אבל האחרונות. השנתיים במשך המחכים" דישראל דארעא ב״אוירא רק נעשה סופו
 תלמיד שלש־עשרה, בן ילד בהיותי לגמרי, טליא הוינא כד לחברו התחלתי בכח

 והייתי בתלמוד, שלה. החדש במהלך מפורסמת אז כבר שהיתה ז, ל ט ב הק׳ הישיבה
 על בעיקר מיוסדים שהיו והמפורסמים, הגדולים הרמי״ם של לשיעורים מקשיב תלמיד
 בעצמם. הרמי״ם אולי הרגישו שלא מה אז כבר להרגיש התחלתי הסברא; על ההבנה,

 פי על אלמוני, בענין ופעם פלוני בענין פעם שונים, בענינים סברות אמרו הם
 ופעם פעם וכל ן ענין באותו לענין מענין פעמים וגם מסבתא בכל שיש השונים הענינים
 סברות הרבה כי לתפוס, התחלתי הילדותי בשכלי ואני שבדבר. החידוש את הדגישו

 אחד וממקור אחד ציר על סובבות הן להן, אחת מרכזית נקודה באמת שונות
 תחת להכניסן אפשר אבל המה, שונים, שלהן הפרטים כי ואם נחצבו. השכלית בתפיסה

 איזי שומע הייתי וכשאך הגיוניים; כללים לכתוב התחלתי וככה קבועים. כללים
 את לחבר התחלתי אז כבר כלומר: חדש, כלל עוד ממנה עושה הייתי מיד מהם סברא

. ההלכה״. לחקר מדות ה״
 המתבונן כל אבל :הפלפול, ספרי ככל היא צורתם כי אם שלי, משה" "דרכי והספרים

 היא תחילה והמחשבה — תחילה״ במחשבה מעשה ״סוף □בחינת המה עיקרם כי יראה,
הזה ת" ו ד מ ה "ספר

 יראה זאת "וגם :שם שכתבתי הנ״ל, מספרי השני לחלק בהקדמתי זאת והדגשתי
 הפלפואה, הספרות של הרגיל וסגנון בטעם כלל בדרך נערך שהספר אע״פ כי המעיין, בנקל

 אבל וטוחנתם, הרים עוקרת לענין, מענין מדלגת ותירוצים, בקושיות ביחוד שעוסקת
איי, מקוריות, ונתיבות דרכים לתת היא מטרתי הספר. מטרת בלבד זה אין



הקדמה 2

 אלפי מתוך להוציא ואיך שבהן, המרכזית הנקודה את הלכות של תלים בתלי למצוא
 שמהם היסודות על ולהראות אותם, המאחדים והנדרים המושגים הכללים, את הפרטים
 בשם מאמר הזה לספר פתיחה. בתור לתת מראש היה בדעתי ואמנם אלה. הורכבו
 הפלפול של השתלשלותו את בו לבאר ׳התלמודי", ׳הפלפול לתורת "מבוא
 לא כי ונוכחתי ראיתי בזה לעסוק כשהתחלתי אולם היום. עד הגמרא מזמז דור, מדור

והאיכות". הכמות רב גדול לכפר ענין זהו במבוא, הדבר יצומצם
 שכתבת* הקנינים", דרכי — "דרכי־משה לספרי בהקדמתי זה ע״ד הארכתי וביחוד

 ה״מבוא את לאור להוציא שפתי מוצא את עוד קיימתי שלא להתנצל עלי "ולבסוף :שמה
 צורד שראיתי אלא מזאת, דעתי את הסחתי שלא העבודה, התלמודי", הפלפול לתורת
 דוגמאות מעיז הם שכולם חלקיו, בכל משה" "דרכי ספרי את זה לפני להקדים בדבר

 של המדות ספר בתור גם ישמש הג״ל שה״מהוא" בעז״ה אגי רוצה כי הפלפול. לתורת
 כל וגם שבאחרונים, האחרון עד והגמרא מהמשנה השתלשלותו מראשית בכלל, הלכה חקר

 שהתורה ספורות מדות שיש כשם הדבר, ברם בכלל. לחדש עתיד ותיק שתלמיד .מה
 וקוץ קוץ כל ועל ותג תג כל על חז״ל שדרשו ספור *ין הדרשות ובל בהן, נדרשת

 או מדות לי״ג נכנסות כולן — הלכות של תלי־תליס מזה והמציאו שבתורה
 עד הראשונים מראשוני החל התלמודיות, ההייות בכל ג״כ הוא ככה ,— המדות לל״ב

 לתוך להכניס אפשר כולן את בכ״ז במספרן, ספורות בלתי שהן אע״פ האחרונים, אחרוני
 . מתיר וזה אוסר זה ; פוטר וזה מחייב שזה ואע״פ בסברא מדות של מצומצם מספר

 באופני גם הנה בסברא, היא והמחלורת — .מטהר וזה מטמא זה ;פוסל וזה מכשיר זה
 וזה כך מהמקרא דורש שזה מאד, הרבה שונות׳ פלוגתות ג״כ מוצאים אנו הדרשות

 איך רק היא שהמחלוקת אלא מודים, הכל חמדות בעצם כי אס ההיפך, בדיוק דורש
 או זו במדה ידוע פרט באיזה להשתמש אס שחולקים, : אומרת זאת בהמדות. להשתמש

 אינן הסברות גם שבאמת הסברא, השונות המחלוקות בכל ג״כ הוא וככה אחרת, במדה
 ומושכלות הגיוניות מדות של קבוע בסיס יש לאלו גס — בעלמא באויר פורחות

ידועים." בפרטים להשתמש, .מהן באיזו היא שהמחלוקת אלא ראשונים,
 השפה: של והדקדוק ה שפ ה ל — ? דומה הדהר למה ״משל שם, ואמרתי

 בכל אבל מעולם, זה את למד שלא אע״פ הדקדוק, חוקי פי על אמו בשפת מדבר אדם
 לו נעשים זה יע״י ; לשבח טעם .מיוחד, טעם מרגיש הוא הדקדוק את אח״כ כשלמד זאת

 הסברא בדרכי גם הדין והוא השפה. כדרכי שיש השונים השינויים כל נהירים
 לתלמוד, — ! חייו ימי ל כ את ודוקא — חייו ימי כל את שמקדיש מי : התלמודית

 נובעת. התלמוד ממרור שלו והסברא התלמוד, שבל אבטומטי באופן אז נעשה שכלו
 של המדות את לדעת נחוץ ג״כ ככה להשפה למאד עד נחוץ שהדקדוק כשם בכ״ז, אבל

הסברא".
• •

 שכל בזמן : כלומר ח, ״ פ ר ת ו ה " פ ר ת השנות כתבתי האלה הדברים ואת
 כי הרגשתי, אבל מסייימה. למטרה ונעשתה נתבשלה כבר שלי התלמודית המחשבה

 ששום לעולמים, עוד היה. שלא דבר זהי סוף סוף כי נועזה, ענקית, מטרה זהי
 את להוציא אנוכי גס מסתפינא הייתי כך ומשוס זה. על לחשוב אפילו העיז לא מחבר

הפועל. אל מכח זו מחשבתי



3 הקדמה

 בחכמת מרגש. חסרון הוא שכזה דבר כי ספק שום אין הלא — מאידך אבל
 אבל שבעולם. החכמות שאר מכל ספק שום בלי גדולה יותר שכלית יצירה יש התלמוד

 תיאוריה לה שאין בעולם חכמה איזו ראינו וכלום מנה", מאתים בכלל "יש בודאי
 הפשטה לעשות ואפשר בשכל, וקיימות קבועות .מדות על מיוסדות כולן למעשה. הקודמות

 ועקודות את ולמצוא בהם עוסקת שהיא החיצונים הדברים את להפשיט שכלית,
 בלי באויר, פורחות סברות רק תהיינה התלמוד שבחכמות אפשר ואיך שבהם. השכליות

 במובן, אפשר, ואי — השכל, על מיוסדת הסברא ואם וקיימים. קבועים כללים שום
 פלונית־אלמוניות, בסוגיא רק אחד, במקום רק יצטמצם שהשכל יתכן כיצד — הכי בלאו

 אינה. — בית־אב לה שאין תורה ״כל אמרו חז״ל ואס׳ ? כללי אב בית לו יהיה ולא
 הסברא לחלק ביחוד כוונו בודאי דברים(, אלו ר״פ )ירושלמי תורה"

 שבה ההגיונית הנקודה את בה למצוא שאי־אפשר סברא כל בלומר: שבתורה,
 הסברא, לתורת בית־האב את להמציא היא הספר ומטרת סברא. איננה

 גם ישמש שזה ההלכה, חקר של רק" קד ד ת" את מקודם: שאמרתי כפי או
 ישרה, סברא היא אם לדעת ורוצים סברא איזו כשמחדשיה : כלומר הבוהן, אבן בתור

 המדות אחת בתוך הנכנסת שכלית להתפשטות נתנת היא אם : הסימן זהו הנה
בעלמא". מלי פטומי היא אזי — לאו ואס ; .מוצדקת היא אז רק — ההגיוניות
 של ההגיון יסוד על מיוסד כולו כמעט שהוא הראשון, החלק רק יוצא עתה ולעת

 .והסתעפות״ ״עצם ובנין״ ב״יסוד המדות גם באות שמזה שבהלכה, ומסובב סבה
 הדבר סבת על מדברות שכולן שהן, השוה שהצד ותכלית", ו״אמצעי העצם" "במקום

 בכל שהספר באופן, הדבר, במהות מדות על ביחוד ידבר השני והחלק והתהוותו.
שבהלכה. הסברא חלק מכל התמצית את איה״ש ימצה חלקיו

 איזה לכה״ם לתת מרגש, חסרון למלאות ג״כ מטרתו פרקים, בי״ב הגדול וה״מבוא"
 ל כ את הקדישו שלא לאלה גם דור מדור והשתלשלותה התלמוד בחכמת פופולרי מושג

 ענק" גבי על כ״ננס המה הראשונים כלפי שהאחרונים שאע״פ ולהראות ;למוד לח ימיהם
 לראות אפשר גיסא ומאידך הזה" הענקי הבנין על הרבה הוסיפו הלא הננסים גם אכל

 מהקב״ה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל כי שאמרו, חז״ל צדקה אה באמת
 שחרשו להסברות גם כי שבתורה. הסברא חלק על גם נאמר שזה בסיני". למשה

 מקור גופא, והאמוראים □התנאים הראשונים, בראשוני מקור יש האחרונים אחרוני
 המאוחרים. בזמנים רק שנתחדשו הגיוניים במונחים השתמשו לא כי אה אחד, הגיוני
שבמבוא. והמושגים" "המונחים בפרק זאת מבאר אני כאשר

 עמו" לכל נא נגדה אשלם לד׳ "נדרי זה ספרי כהופעת ב״ה אומר אני :בקצור
 מנחה "והקרבתם משוס בזה ויש עתיק־יומין... נדר של בתשלום י ת ל ח ת ה ולכה״פ

 □הצורה, גם אך ואות, אות בכל שנמצאים הרבים בהחידושים רק ולא לד׳". חדשה
 בא המעשיים פי על ההלכות את סדרו המסדרים שכל שבעוד שלי, המקורי □הסידור

 ענינים באים ומדה מדה בכל למעשה. תחילה שהיא המחשבה פי על סידור כאן
 הסדרים ששת בכל המפוזרים ענינים מזה, זה תכלית־ריחוק רחוקים המה שבמעשה
אחד. חוט־השדרה בכולם ההגיוני, במובן אכל שבתלמוד
 מבדריז כבר בספרי הבאות לעצמן כשהן שהסכרות לפעמים כי מראש, להעיר ועלי

 אומרן, בשם אותן אמרתי לא ואם האחרונה. התקופה של המחברים ובספר ב״הישיבות"
!שמיס בבתי־מדרשוח בבת־אחת נאמרו כן כי אחד, אומר כאן שאין מפני זהו הרי
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 "דרך של דרכה היא כך כי מאחרים. אותן ששמעתי טרם עוד נתעוררו אצלי וגם
 כשהן הסברות רק לא כאמור היא, ספרי של והמטרה בה. נפגשים שרבים המלך׳/
 הרגישו שלא מה שבהן, ההגיון יסודות עפ״י שלהן, והריכוז החיבור גם אלא לעצמן

עצמם. ה״מחדשים"

 בית" חורבן מימי דוגמתב היו שלא וחרדה, פלצות ימי ומצוקה, זועה בימי ואמנם
 נתקיימו התורה שבתוכחות הפרטים שכל רק ולא זה. ספר את גומר אני — מקדשנו,
 כמו במלואו. התגשם עיניך" ממראה משוגע "והיית :הכי־איום הדבר גם אך במלואם,

 טורפת, כחיה שהוא אחד "מטורף" של לשלטונו הנכנע כולו העולם כל את אחז שגעון
 לגבולו אוייב מארצות שב מאד קטן אחוז שרק ישראל", פזורה ,.שה את — ביחוד

 בזעיר" גליות קבוץ של למקום סוף סוף ונעשית שהולכת הקדושה, בארצנו העתיק
 ומממלכה גוי אל מ״גוי הולך ורוח, עבר לכל ומתפזר שוב הולך גדול הכי והאחוז ;אנפין

 אוצרות את לתוכם וקלטו בשנים מאות קיימים שהיו התורה ומקומות אחר". ם ע אל
השני. אחר אחד ונחרבים הולכים הללו, המקומות את שהקימו הראשונים, של הרוח

 עשה "ולמה :שלו החזקה״ ל״יד בהקדמתו הרמכ״ם בדברי נזכר אני אלה ובימים
 לפי — המשנה את שסידר במה — ? שהיה כמות הדבר הניח ולא כך הקדוש רבנו

 פושטת עכו״ם ומלכות ובאות, מתחדשות והצרות והולכין מתמעטין שהתלמידים שראה
 להיות חבור חיבר לקצוות, והולכין מתגלגלין וישראל ומתגברת: בעולם

יישכח." ושלא במהרה שילמדוהו כדי כולם ביד
 בכל ישראל "נתפזרו שבימיהם אשי ורב רבינא ע״י הגמרא בסידור ג״כ וככה

 הדרכים ונשתבשו בעולם קטטה ורבתה רחוקים ואיים לקצוות והגיעו יתר פזור הארצות
 לאלפים בישיבותיהם ללמוד ישראל נכנסו ולא תורה, תלמוד ונתמעט בגייסות,

 עיר בכל קורא ד׳ אשר והשרידים יחידים .מתקבצים אלא מקדם שהיה כמו ולרבבות,
התלמוד. נסתדר אז ידוקא — ומדינה״ מדינה ובכל ועיר

 על גם להגיד אפשר — עח ויתר שאת ביתר ועוד — האלה הדברים וכל
 את שמחזיר חדש, וריכוז סידור ע״י לד׳ לעשות עת עכשיו ודוקא אנו. תקופתנו

ליושנה. העטרה
 הליכות עולם גבעות שחו הררי־עד, ויתפוצצו גויים ויתר ראה ארץ, וימודד "עמד

 בזמן שדוקא אומרת שזאת הלכות", אלא הליכות תקרי "אל :חז״ל ובהוספת לו״. עולב
 מקום בכלל לו ואין ממקומו נעקר כשהוא ישראל, לעם לו, עולם שהליכות

 לא מקום לו שאין מפני עולם בהליכות עוסק מיותר, נעשה הוא מקום בכל כי בתבל,
 סף" כמו נזרק יהוא המדינות של הגבולות בין בבין־המצרים, עומד לעמוד, ולא לשבת
 כי תזכור אז דוקא הלכות", אלא הלכות תקרי "אל אז, דוקא — לחרב, מחרב הקלע,

 אמות חד׳ חיזוק וע״י לבד". הלכה של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה לו "אין
 ו״ני — בהלכה המעויינים שערים ציון, שערי את נחזה ;עצמנו את גם נחזק הללו
אמן. •מירושלים". ד׳ ודבר תורה תצא מציון

המחבר

תרצ״ה. גיסן ב״ה
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א. פרק

בכלל. התלמודי הפלפול מהות

א.
 את בכמותה גס תופסת היא כי נאמר אס נגזים לא התלמודית, היצירה

 עד נמשכת עדיין הזו, והיצירה שבעולם. הספרויות כל בין גדול הכי המקום
 שנתחדשו הרבים ל״חידושים" מספר אין לעולם. פוסק שאינו כמעין הזה היום
 — חמה שבעם המוחות טובי בכלל. ועד אנו דורנו עד התלמוד חתימת מזמן

 במעלח הננו במוח כי להודות מוכרחים שונאינו, וגם אוהבינו גם כלם, סוף סוף כי
 הזה. במקצוע רק כמעט דורות מאה של במשך עסקו — העמים כל בין עליונה הכי

 כלפי היו שבעולם החכמות שבע כל שלהם. הראשי המקצוע זה היה הפחות ולכל
 ורקחות, שפחות מעין לחכמה, פרפראות מעין רק התלמוד, חכמת הזאת, החכמה
לילה. ולא יום לא של בשעה - השמשות בבין אגב־אורחא, בדרך רק בהם ועסקו

 היא שגם האגדה, את כן גם בקרבה כוללת התלמודית היצירה כי ואם
 אבל העולם", והיה שאמר "מי את ידה על והכרנו הקדושה עטרות בכל נתקדשה

 בעלי ואלה שבה. בהפלפול ביחוד המצטינת ההלכה, של למדרגתה מעולם הגיעה לא
 זכו, לא ,"גאונים" לתואר אבל עליון, לקדושי נחשבו מהם רבים כי אם האגדה,

ההלכה. לבעלי רק נתנה ה״גאוניות" את כי
 והרחבת הרוח ,"עשירות הכפול: במובנה עשירות על העידה בהלכה ההתעסקות

 מצויה שהפרוטה "בזמן :מזה ההיפך על העידה באגדה ההתעסקות :ולהיפך הדעת״.
 לשמוע רצין הכל בכים מצויה הפרוטה אין הלכה, דברי לשמוע רצין הכל בכיס
אגדה". דברי

 לסמל ה״לומדות" אפילו או ח״גאוגיות", שמשה האחרונה חתקופה עד ואמנם,
שלנו. האריסטוקרטיה

 דוגמתה כאין מקורית, הכי היצירה זהי שלנו, הפלפולית היצירה באמת,
 נשארה היא היום עד וגם אחר. מקצוע בשום דוגמתה וכאין ולשון אומה בשום

בזה. מקצוע הבעלי לאלה מלבד כולו, העולם מכל וגנוזה כסוסה
 בחם עסקנו שאנחנו אחר, ספרותי מקצוע בשום להראות לנו אפשר אי
 במה מלבד משלנו, מיוחדה מקוריות בהם, המדברים" "ראשי אפילו היינו ולפעמים

הנ״ל. למקצוע שנוגע

ב.
 וזח שלנון ועצמותית מקורית הכי היצירה זהי הפלפול

 בלתי־ישר, או ישר באופן שהשפיע וזהו ן הדורות כל על המיוחד חותמו את טבע
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 אלה על רק ולא המקצועות. בכל מחשבתנו מהלך כל על להלן, נראה כאשר
שמעו. אפילו שמעו שלא אלה על אפילו אלא "הלומדים",
 הוא אופן באיזה ? יסודותיו הושתתו מה על בכלל, ל הפלפ מהו אכן,

אין־סופיז מקצוע הוא ומדוע שלו, והנתוח ההרכבה מהי משתלשל,
 שאינם שאע״ם הרבה, יש הנה וחכמה חכמה שבכל שבעוד : הדבר ונפלא

 את להכיר שיכולים כך, כדי עד תפיסה להם יש זאת בכל בזה, מקצוע בעלי
 את הנה מועטת, או מרובה במדה לאחרים גם זאת להסביר אפילו ויכולים מהותה,
 מקצוע בעלי אפילו הפלפול, - הפשוטה בלשון או התלמוד, חכמת הזו, החכמה

 ואפילו לאחרים זאת לבאר יכולים לא לכך, רק חייהם כל את שמקדישים
 להם אין ולחריפות, לעמקית כמוה שאין מרגישים כי אם גופא, לעצמם

שבדבר. ההגיון יסודי המה מה לעצמם אפילו לקבוע יכולת

ג.
 העם לבני גם המסבירים פופולאריים, ספרים כן גם יש וחכמה חכמה בכל

 להם לרכוש הרחב להמון גם המאפשרים החכמה, אותה של העיקריים היסודות את
 לרבבות, ספרים לה שיש אע״ם התלמוד, חכמת זו, שחכמה בעוד שטחית, השקפה איזו
הגדרתה. את שיגדר אחד ספר אף אין עדיין הנה

 אלה גם שס״ס מהאגדה, יותר עוד ההלכה של מזלה איתרע זו ובבחינה
 לבעלי גם שההלכה, בעוד בה, תפיסה איזו להם שתהי׳ אפשר אגדה בעלי שאינם
 לתת להם אפשר אי אבל הלכותית, היא מחשבתם מהלך כל כי אם גופא, ההלכה

לכך. באים המה מהיכן לנפשם וחשבון דין
 ה״מחדשים" אלה אפילו ; עליונה הכי מהמדרגה אפילו גופא, ההלכה בעלי

 ותמיד ומנמקים, חוקרים ;ופושטים מסתפקים 5 ומפרקים מקשים המה בעצמם,
 להם באה מאין לעצמם, אפילו לבאר, יכולים אינם אבל "הסברא", יסודות עפ״י

 אפילו או האמת על מיוסרה היא אם הסברא, את לבחון הבוחן אבן ומהי זו, סברא
לאמת. קרוב

 ימי כל — בכלל הוא כשרון בעל אם - כשרונותיו כל את שמשקיע מי אלא
 נעשה אובטומטי שבאופן כך, כדי עד בא הוא בלבד, התלמוד בחכמת רק חייו

 ומתן המשא מעין הוא בהלכה שלו ומתן שהמשא תלמודי. שכלו-שכל
 זה, עם זה כאלה חכמים וכשחולקים ורבא". דאביי "הויות מעין גופא, שבתלמוד

 סורא בישיבות שישבו הקדמונים, החכמים של קול הד בזה שומעים אנו
וסומבדיתא.
 שלא אע״ם הלשון, דקדוקי לפי מדבר הוא אמו בשפת המדבר איש כמו

 הוא שפח בכל שהדקדוק יודה, לא מי זאת בכל אבל מימיו, הדקדוק חכמת למד
 רק תמיד נשארים הדקדוק כללי כי ואם בשפה. דרך לאדם ונותן העינים את מאיר

 ככה אלמוני, וכלל פלוני כלל בא מאין ושכל טעם ואין הדקדוק, חוקי חוקים,
 והמחונן חייו ימי בכל שקידה ע״י לאדם, לו אפשר שכאמור, התלמוד. בחכמת ג״כ

 בכל ההכרה". למפזן "מתחת אפילו התלמודית, המחשבה למהלך לבוא טוב, בשכל
 שעל הללו, "הדקדוק" חוקי הובררו לא שעדיין הוא, מורגש חסרון זאת,

התלמודית. המחשבה אמני כל והולכים סובבים פיהם
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ד.
 מאד מאד שנתמעט המקומות באותם ודוקא - האחרונות בתקופות קמו ואמנם,

 ואולי רבי־הכמות, ספרים שחברו התלמוד, במקורו-חוקרי התלמוד לימוד
התלמוד. במחקר האיכות רבי גם ידועה בבחינה

 התלמוד, חכמי של בהיסטוריה לחקור רק למטרה להם שמו אלה אבל
 מהתנאים אחד כל של בהביאוגרפיה שלהם, והסביבה התקופה בחיי חייהם, במהלך

 ולא שבתלמוד האגדה בחלק ביחוד התבוננו ולזה שלהם, בהפסיכולוגיה והאמוראים,
כלל. הלכה בעלי היו

 היותר לכל עוסקים ההלכה, בחקר כביכול, שעוסקים, הספרים ואלה
 לפי שבאו, הלכות פרטי לכמה חיצוניות סבות ומבקשים ההלכה, בהתפתחות

 שלנו המשפטים בין ההשואה את מחפשים וכדומה. והמקום הזמן בעקב דעתם,
 חולק השני והתנא ככה סובר זה תנא ואם האחרים. העתיקים הגויים של למשפטים

 עצמית נגיעה איזו ע״י שאומרם", למי הדברים ה,ראויים את מנמקים הם עליו,
 במדה האלה, למלאכים הדומים הרוח, ענקי את הם מודדים כאילו שהיא, צורה באיזו

 התלמוד חכמת דוקא כי כלל, מרגישים ואינם חלים ואינם עצמם. של הפעוטית
שבעולם. החכמות שאר מכל שבה באוביקטיביות מצויינה

 השלש־עשרה כמו ההלכות, נבעו שמהם המקורות על חקרו טוב, היותר באופן
 ן קבלה דברי סופרים; דברי מסיני; למשה ההלכה בהן; נדרשת שהתורה מדות

 החכמה, לעצם אבל וכדומה. המנהגים ודור; דור שבכל התקנית האסמכתאות;
הקלה. מן קלה בנגיעה אפילו בזה נגעו ולא נתקרבו לא התלמוד, חכמת

 ינקה שמהם הראשונים, המקורות רק המה הדברים אלה כל סוף, סוף כי
 התלמוד חכמת זה אין עדיין אבל הראשונים, יסודותיה את התלמוד חכמת
גופא.

 למשה בהלכה המרות, בשלש־עשרה השתמשו הראשונים התנאים רק סוף, וסוף
 כי בזה, הרבה לחדש מה להם היה לא כבר אפילו ולאמוראים וכו׳ וכו׳ מסיני
 היום עד אפילו נמשכת גופא התלמוד שחכמת בעוד במשנה, באו כבר כלם כמעט
האחרונה. המלה את אמרה לא ועדיין הזה,

 חדשו האם והאחרונים, הראשונים רבותינו כל של ה״חידושים" כל המה ומה
 או ;זכרם היו לא ותלמוד שבמשנת - המדות השלש־עשרה של יסוד עפ״י דברים

 על סובבים־הולכים דבריהם שכל אלא ן חדשות מסיני" למשה "הלכות אי־אלו גילו
התלמודית. הסברא יסוד

ה.
 עם״י הלכות שחדשו בראשונים מוצאים אנו עוד זעיר־שם זעיר־שם ואמנם,

 ל״ב ל״א, )הלכות ערכין מהלכות ו׳ בפרק ברמב״ם עיין למשל כמו לבד, המקרא
 הוא מחוייב בכ״ז לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין דאע״ם שמחדש, ול״ג<,
 עשר לי תתן אשר "וכל שאמר: יעקב אצל מהכתוב והראי׳ נדר, מצד זאת לקיים

 משום ברה״ר, פטורות ורגל דשן לזה טעם שנותן ב״ק ריש וברי״ף לך". אעשרנו
 זה, מטעם מינח "ונפקא : חדש דין ב״ק בריש הרא״ש מוציא ומזה בכך. דאורחי׳
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 ושברה ברח״ר עליה ודרסה ברה״י ומקצתו ברה״ר מקצתו מונח ארוך עץ היה שאם
 בסרק גבורים בשלטי ועיין פטוריך. עליו ולדרום לילך שדרכה כיון כלים, ברה״י

 י״ט )ב״ק ירמיה דר׳ הבעי׳ הרטב״ם השמיט כך שבשביל ממון׳/ "נזקי מהלכות ב׳
 •ובר דהרמב״ם משום ׳דחייב שם והמסקנא ברה״י, והזיקה ברה״ר בהתיזה ע״א(
הוא. דאורחי׳ משום — סטור ובאמת היא, הלכתא דלאו

 פשוטו עפ״י ידועה לקושיא תירוץ איזה שהשיבו ג״כ מוצאים אנו ולפעמים
מקרא. של

 ממגילת גט מ״ש שהקשו: ע״א( )כ׳ בגיטין התום׳ קושית את מתרץ הר״ן למשל,
 מקרא, של פשוטו עפ״י הוא ותירוצו כשירה, —והשניה בס״ת פסול שהראשון סוטה,
 דכתיב בסוטה, משא״ב לשמה, דוקא להיות צריכה והכתיבה לה" "וכתב כתיב דבגט

 של דבמגלה והא לשמה, העשיה את מקיים ג״כ לשמה ובמחיקה לה" "ועשה רק
 דרחל מחלות ומינתקא הדרא דלאו משום היינו אחרת, להשקות אפשר אי אחת

 מחיקה ע״י מתקיימת דזו שבכתיבה, הלשמה מצד חסרון אין אבל דלאה, לחלות
 מתרץ הוא אשה" איש יקח "כי הכתוב שמפשטות ע״א( )כ״ט נדרים בר״ן ועיין לבד.

הקושיא. את
 חיילי כף ותקיעת ושבועה דנדר הר״מ: בשם שנגח שור פרק במרדכי ועי׳

 אלקים יהיה אם בידי, הזה העם את תתן נתון אם :מ״המקרא״ באסמכתא אפילו
ל״ט. מחודש ר״ז סי׳ חו״מ יוסף ובבית עמדי.

 מ״המקרא". דבר איזה שלמדו ממש באחרונים אפילו מוצאים אגו ולפעמים
 - עד״ רשע תשת ״אל הכתוב בין שמבדיל א׳< )סעיף נ״ב סי׳ בקצוה״ח למשל עי׳

 בענין וכן באיש". חמס עד יקום "כי כתוב ששם חמם עד ובין לעד, רשע להקדים
 לזה שיש כהונה" במכרי "הכא ד״ה )קכ״ג( ב״ב ובתום׳ ל׳( )גיטין כהונה" "מכרי

 "לכהנים ולהלן: מכרו" מאת איש הכהנים להם "יקחו )י״ב( ב׳ במלכים בפסוק רמז
יהיו".

 רק השתמשו כלל ובדרך הכלל, מן יוצאים מקרים רק הם אלה אבל,
כנ״י. בסברא

י.
 היום עד התלמוד מזמן שנתחדשו הסברות לכל מספר ממש אין ואמנם,

 רק הן הסברות אלו שכל להניח, אפשר והאם אין־פופי. מספר זהו ממש הזה,
 שכל להניח, אפשר והאם ;לכך מוקדמים יסודות שום מבלי באויר הפורחים מגדלים

 המקשרות ידועות מדות אי-אלו שיש מבלי עצמו בפני מיוחד עולם היא וסברא סברא
ן ז ידועה אחת למדה סברות הרבה

 כן גם הלא מהן, הלכות להוציא התורה את דרשו שחז״ל הדרשות מספר גם
 תחת כלן להכניס אפשר ובכ״ז ולרבבות, לאלפים בודאי ומגיעות גדול מספרן

 תחת נכנסות האלו דרשות מאות כי ולהגיד, הנ״ל, המדות" "שלש־עשרה של המסגרת
 "בנין־אב" של סוג תחת נכנסות אחרות אלפים או ומאות שוה" "גזירה של סוג

 כאמור, הסברות, שעצם שאע״ם הסברא, של המדות את למצוא נחוץ ככה וכדומה,
 קבועות שהן בודאי הסברות באות שמהן המדות ם״ס אבל אין־סופי, למספר יגיעו

הג״ל. הסברות כל את הכוללות הן והן וקיימות



הלכה להקה בכלל התלמודי הפלפול מהות מכלא

 שהיו אלא זה, על התבוננו שלא רק לא כביכול, התלמוד", "חוקרי אלה וכל
 דוגמתה שאין בגסות־רוח יודעים. שאינם יודעים אינם בבחינת

 לכך, קלה גישה איזו אפילו להם היתה שלא התלמוד, חכמת כל על הביטו
 התורה של "התפתחותה דבר על הכרס רבי גדולים ספרים כתבו זה עם וביחד
פה". שבעל

 לא אומרת, זאת ישראל", מ״חכמת כחלק אצלם נכנסה התלמוד חקירת כי
 ה״השכלה", מתקופת להם בא וזה ישראל", "חכמת דוקא אלא ישראל תורת

 ורצו ישראל". בית הגויים ככל "נהיה של היסוד על מבוססת היתה עיקרה שכל
 היו זה ומטעם לגויים, שיש מה יש לנו גם כי ישראל, חכמת ע״י להראות
 גם לפעמים ואפילו שלנו, הפילוסופיה את ; שלנו המשוררים את להבין עוד יכולים

 את אבל להבדיל. להגויים, להם, גם יש שמעין־אלו מפני שבתלמוד, האגדי החלק את
 דוגמא לראות לנו אפשר שאי ו, נ ל ש מקורי הכי החלק זהו — ההלכותי החלק
שהיא. כל בנגיעה לנגוע אפילו חפצו לא בזה — המשהו מן במשהו אפילו אצלם

ז.
 התלמוד, חוקרי שבין שבחבורה הארי דברי את לדוגמא להביא לנו די

התלמוד". "חכמת את הבין הוא איך ווייס, את כביכול,
 היתה לא ההוא הזמן "לפני : כותב הוא הלל ובית שמאי בית של תקופה על

 כפוטר ההסכמה, קשר מזמנם הותר למה הדבר סבת לנו נודעה וכבר בישראל מחלוקת
 אשר המראה וכדוגמת התלמידים. אצל שוטף לנהר ויהי מדון, ראשית היה מים

 חדשים, דינים ונולדו והתרחבות להתרבות סבה שהיתה הצדוקים, בהתנגשות ראינו
 נולדה הלל ובית שמאי בית של המחלוקת כל וכן הבתים, במחלוקת נראה כן אף
פשוט". קפריז על רק

 בית יחד, הבתים שני גם היו פשוט ז י ר ם ק מאשר יותר ולא פחות לא ובכן,
התלמודי. הבנין לכל הפנה אבן היו שהם הראשונים הבתים הלל, ובית שמאי

 דקות בסברות הפלפול חריפות כי נוכחנו, "כבר ? אומר מהו עקיבא ר׳ ועל
 חכמת לרוב היתר, וזו ההיא, בעת היהודים בתכונת והמפורש הברור הרצון היתה

חכמיהם.
 בדרך למצוא שיכלו ומה הברור; הפשט מן יותר להם נרצו חדודים דברי

 ידי על כי זאת: ועוד הדברים. פני בסבב□ זרים, בדרכים להם חפשו ומרווח ישר
 המרבה וכל אומנות, כלי הפלפול היה בידו ואחר אחד כל ותורת הנצוח שגבר
 מחלוקת היתה לא בראשונה אשר ותחת משובח. זה הרי - בפלפול חכרו את לנצח

תורה". של מלחמתה למקור היתה עתה הנה התורה, אחדות ופרחה בישראל
 חנופה של חפנים מלוא מחלק הוא הרי בעיניו, חן מצא לא עקיבא ר׳ ואם

 בעלי של מחשבת "שמלאכת זה אלא לרבי גדול יותר שבח מצא ולא לרבי,
 )ירושלמי הפרושים" מכת בעיניו היתה האלו התחבולות מן נפשו שנאה הפלפול

פאה(. סוף
 מכת נתרבה יותר ונתרחבה גתגדלה פה שבעל שהתורה מה שכל מובן, וממילא

הגמרא. על אפו חרה וביחוד זו, פרושים
בלתי שמוש ומדרשיהם בהויותיהם תלמודיהם, בדרכי השתמשו יותר ,ועוד



הלבה להקה א׳ פרק מברא ו

 מפורש נמצאו לא אשר דינים, על תמיד מכוונות והשאלות האבעיות אלה נכון,
 אינם אשר דברים על זאת, חקירתם הרחיבו הגדילו ובקנאה בתאוה במשניות...•

 לעתים אם כי היהודים בחיי מזדמנים אינם פנים כל ועל הדתיים, לחיים נחוצים
 אשר התורה, בחכמת זאת להבין עלינו קשה מאד ואולם .,וכו ,וכו — רחוקות,

 ובתורה האדם. יעשה אשר המעשה ואת החיים דרך ולהורות להבין אם כי מטרתה אין
מעשה". לידי מביאה אינה אשר למודית התחכמות לנו תועיל מה - הזאת

 העם ירד אשר "מעת באה שהיא הזה המחזה בכל הסבה את רואה והוא
 כי לראות, מתפלא משתאה יעמוד לא ומי לפניהם. סוגרת האדם וחברת פלאים
 נתגלגלה - טריפה״ הריאה ״נקבה רבי במשנת אשר וברורות פשוטות מלות משלש

 נאספנה אם אשר התלמודית, בספרות ומפורדת מפוזרת גדולה, ספרות ונשתכללה
וירושלמי". בבלי התלמוד כל מכמות יותר מגלה תהיה יחד ונחברנה

ח.
 הגמרא. על וגם המשנה על גם בלע דברי לדבר מרבה הוא וכאלה כאלה

 גנותה לידי מזה לבוא כדי רק הוא המשנה, של בשבחה לפעמים מדבר וכשהוא
 רוחנית ירידה רק פה שבעל בתורה כסדר ורואה הגמרא, של

 מפני בעיניו חן שמצאו הכלל, מן יוצאים מעטים על ורק לדור. מדור
 גדול הכי השבח זהו — הפלפול מן שהתרחקו אומר הוא שהוא, טעם איזה

בעיניו.
 זה שלצערנו, לולא, שכאלה, בלע דברי להביא הוא והגון כדאי לא ואמנם,

פה. שבעל התורה של כביכול, החוקרים, כל של כמעט דרכם
 אביי של זקנם של הצבע על להתחקות ביותר לב שמו האלה החוקרים

 כולו העולם כל כאילו צהוב, או שחור זקן להם היה אם לדעת למשל, ורבא,
 "חכמת כך כל המצלצל בשם קראו ולזה זו. חקירתם בשביל אלא מתקיים לא

לבד. רוח בדברי הבלים רק ראו גופא ורבא דאביי ובהויות ישראל";
 דור ודורשיו", דור ש״דור לאומה היא חכמה איזו אבל - ישראל״ ״חכמת

דבריהם. לפי רוחנית בירידה מטה מטה כסדר יורדים וחכמיו דור
 שבתוכנו, הע״ה אצל דוקא נמצאת גדולה היותר ה״חכמח" - שיטתם לפי

 הגמרא חכמי כל של ;עקיבא ,ר של והלל, שמאי בתי של מעקמומיות יודעים שלא
והתושיה. החכמה לע״ה, להם, רק וכדומה.

מ.
 בעצם אין כי האמת, על הודאה איזו מהם שומעים אנו אורחא, אגב אולם,

 הפלפולים על חמם וכשצועקים הראשונים. לפלפולי האחרונים פלפולי בין הבדל
 כן גם מכוונים המה העם, בעוכרי היו המה דעתם שלפי האחרונים, הדורות של

 לתנאים גם ;למשנה גם אלא לגמרא, רק לא מכוונים המה הראשונים. לראשוני
הראשונים.

 הפלפול בין עצמי הבדל אין כי אמת, בודאי וזה דבורא". "פלגינן ואמנם,
 של הארצות העם שמפני האחרונים, אחרון של לפלפול הראשונים ראשוני של

 רק בזה ומבינים פלפול, קוראים שהמה מה כ• הרגישו לא האלה ,החוקרים"



ז הלכה להק." בכלל התלמודי המלמול מהות מברא

 שהיא התלמודית, המחשבה מהלך התלמוד חכמת באמת זהי - לבד השכל עקמומיות
 אלא בזה, יש השכל עקמומיות ולא וקיימים. קבועים הגיון יסודות על בנויה

 לדור. מדור ויותר יותר ומתעמקת הולכת הזו והעמקות השכל, עמקות אדרבא,
 התלמוד מהתחלת מאד, הארוכה התקופה בכל נתוסמו ולא נשתנו לא היסודות כי ואם
 לדור. מדור והולכים מתוספים הללו היסודות שעל הבנינים הנה אלה, ימינו עד

 שלש שעל —:ולקלס ללעג זאת מביא ווייס, שהוא, מה — למשל, אפשר כך ובשביל
 התלמוד מכל יותר הגדולה ושלמה, גדולה ספרות תהיה טריפה" הריאה "נקבה מלות
וירושלמי. בבלי

 רואים אנו אלא שלמה, ספרות ליצור אפשר מלות משלש רק לא אמנם כי
 לכל גדולה, ספרות נולדה אותיות שלש בת וממלה אחת, ממלה שגם

מאד. מאד בכמותה, הפחות
 בכוונה, שלא אולי השם, את הפליט הראשון שאדם י", נ "א למלה כוונתי

 עד הראשון מאדם הזאת, המלה יסוד על נשברו קולמסין וכמה נשפכו, דיו וכמה
 מאשר בכמותה, לכהפ״ח גדולה, יותר אולי "אני" המלה על והספרות הזה. היום

טריפה". הריאה "נקבה של המלות שלש על הספרות
 מאות עכשיו רואים אנו נברא", יחיד "אדם גופא, הראשון שמאדם וכשם

 כך העולם, של דרכו כך כי ופליאה, תמיהה שום זה על ואין בני־אדם מיליונים
 לנו יש הראשון אדם שהפליט "אני", אחת ממלה אם ופליאה תמיהה שום אין

 הריאה מ״נקבה אם פליאה שום איפוא, ואין, ;גדולה פילוסופית סם־ות עכשיו
 מכל גדולה יותר ספרות עכשיו לגו יש מסיגי, ממשה לגו שקבלה - טריפה״

התלמוד.

י.
 - שבעולם חכמה כל של העיקרית תכונתה היא זו ורבה, פרה היא חכמה כל

הזה. הכלל מן יוצאת אינה התלמוד וחכמת
 מהאותיות נוצרו מלים רבבות כמה זאת, ובכל בשפתנו אותיות כ״ב רק יש

שונים. בצירופים האותיות צירוף ע״י הללו,
 שם של המלים מובן מלא את כראוי תפס לא ודורשיו" דור "דור ובעל

 להברא יוכלו אחד דור על ידוע שמחידוש אומר, בעצמו הזה השם כי גופא, חבורו
אחריו. הבאים ודורשיו דור דור ע״י שלמים עולמות

 ההלכה בהשתלשלות התחנה היא איפה ויראה מתניו את הוא ישנס ואדרבא,
 באמת הוא היסוד תוסיפו. ולא תלכו כאן עד רק ולהגיד טריפה", הריאה "נקבה של
 שאין מכיון סרכא, לדיני באים אנו כבר מזה אבל טריפה, הריאה שנקבה : אחד רק

 סרכא אין הנ״ל הכלל על הדברים להגדרת באים כבר אנו ומזה ; נקב בלי סרכא
היה שכבר מראה סרכא שכל האומרת, אחת :בזה שונות הגדרות ויש נקב. בלי
שסופה רק מראה שזה האומרת, והשניה הנקב. את סתמה הסרכא אלא נקב בזה

 הלכות דעה יורה ועיין העומד" "כל של גדר מעין וזהו - נקב ולהעשווז להתפרק
ומזה חדשים. דינים משתלשלים שכזו הגדרה ומכל (,,י ס״ק ובש״ך ל״ט טרפות

כנטול יתר "כל של הכלל עפ״י הריאה, של האונות במספר לאחרת, באים אנו
שוגוח. הגדרות יש בזה וגם - דמי״



הלכה לחקר "׳ •יי, מבוא ח

 וממילא הראשון, שנטול ז״א - דמי״ ש״כנטול שמגדירים כאלה יש למשל,
 מצד היא והטרפה ה״יתר" רק שנטול הסוברים, כאלו ויש חסרון. מצד הטרפה
 והנקב פוסל כן שהחסרון שכאלה, בדברים נ״מ, הרבה מזה מסתעפים וממילא "נקב",

וכר. וכר פוסל לא
 כוונו רק אם שבאחרונים, האחרון עד התנאים ראשוני בין בזח הבדל ואין

 כללי ארבעה עפ״י יחידים מספרים שמחשב מי בין כהבדל רק תורה, של לאמתה
 גופא הכללים אותם עס״י שמחשב מי ובין וחילוק, כפל חסור, חבור, החשבון:
 לאחרונים, אמנם כי באיכות. ולא בכמות הבדל רק זהו ולרבבות. לאלפים מספרים

 שדה להם יש כבר להם, שקדמו והאחרונים הראשונים כללי בכל משתמשים שכבר
 בדרכי אבל ל", הב "סך מזה להוציא כדי מקיף יותר חומר להם ויש רחב יותר

הבדל. גופא-אין החשבון

יא.
 ומזמן לדור מדור ורבות סרות שבעולם החכמות כל שאמנם אמרנו, והנה

 מכל ראש למעלה בזה גם עולה התלמוד חכמת כי להודות, עלינו אבל לזמן,
 שאר מכל גדולה יותר ערוך לאין היא שלה ורביה והפריה שבעולם, החכמות
 מצומצם הוא הראשונים המושכלות מספר החכמות שבכל מפני ן מה ומפני החכמות.

 שיעור, לאין הדורות במשך בנינים נתחדשו ראשון מושכל כל על כי ואם מאד. עד
 האלה, הבנינים כל את ולסתור לחלוק בידו הרשות אנו, בדורנו אפילו חכם, כל אבל
 חכמות ויש עליהם. לחלוק שאין באופן אותם, אישר החושי שהנסיון אלה זולת

 האדם, של החושי הנסיון לתוך נכנסת לא שבכלל למשל, הפילוסופיה כמו שכאלו,
 התלמוד, חכמת כן לא הראשונה. בהתחלתה שהיו הראשונים במושכלות רק קשורה היא

 נחשבו המשנה בזמן ואם שבה. הראשונים המושכלות כן גם מתרבים לזמן שמזמן
 מדות השלש־עשרה גופא, התורה דברי רק עליהם לחלוק שאין הראשונים למושכלות

 לדרוש מדה באיזו מחלוקת לפעמים היתה בזה גם שאמנם - בחן נדרשת שהתורה
 ההלכות כל נחשבו כבר הגמרא בזמן הנה מסיגי, למשה הלכה וע״י - וכדומה

 כל נעשו כבר שהיא, מחלוקת בכל הלכה פסק ע״י או משגה סתם ע״י שנסתמו
 ורק אופן. בשום עליהם לחלוק שאין ראשונים ת ו ל נ ש ו מ ל ג״כ אלה

 אח״כ אבל ופליג", הוא תנא "רב למשל עוד אומרים היינו האמוראים ראשוני על
 הגמרא, כשנסתמה כך, אחרי גם היה וכך אופן. בשום הדבר אפשר היה לא כבר
אחריהם. להרהר שאין ראשונים למושכלות נעשו הגמרא פסקי שכל

 את לפעמים שהכניסו סבוראי, רבנן ע״י הכלל, מן יוצא במעט ג״כ ואמנם
 הגדולים הראשונים דברי כל נעשו אח״כ וככה גוסא. בגמרא דבריהם

ראשונים. ימושכלות
 המקום ג״כ שנתרחב אלא נתרבו, שהחידושים רק לא הנה לזמן שמזמן באופן,

 אלא נתרבו שהתולדות רק שלא אומרת, זאת ;החידושים עליו שיתפשטו להתגדר,
 לאבות. כבר אחריו שבא בדור נחשבו אחד בדור והתולדות גתוספו. האבות שגם
 שהספרות מה הדבר איפוא היפלא תולדות, וכמה כמה להוציא אפשר אב מכל ואם

ים". מני ורחבה מדח מארץ "ארוכה באמת היא התלמודית
למושכלות געשו הגמרא של המסקנות רק לא כי זה, על עוד נוסיף ואם
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 ה ו ה ה גם לפעמים כן וכמו שלה, א" נ י מ א ה ו ה״ה גם אלא ראשונים,
 אנו ולפעמים ראשון, מושכל בתור לנו משמש הראשונים, של אמינא

 ופירקא קושיא מאיזו או שבש״ס וטריא שקלא מאיזו הלכה לפסק ראיה מביאים
התלמוד. חכמי של מהרחבות שהוא כל מושג לקבל לנו אפשר אז שבתוספות,

יב.
 שאלת שעל )שח-מט/ האישקוקי חכמת את שהמציא מי על מספרים

 הראשונה במשבצת אחת חטה רק כי לו השיב זה, בעד חפץ הוא פרם איזה המלך
 ארבע, — בשלישית שתים, - השניה שבמשבצת החטה, את רק להכפיל ואח״ב

 הפקח הממציא שהוא, על המלך לו צחק לכתחילה וכו׳. וכו׳ שמונה - ברביעית
 שבעולם החטה אוצרות כל כי נוכח, אח״כ אבל קטנה, כה השגה בעל הוא הזה,

לכך. יספיקו לא
 שאין למספר כפל ומשנה כפל ע״י לבוא אחת חטה של מהתחלה אפשר ואם

 התרחבות על שכמותו, וחכמים ווייס של הבקורת לכל מקום היש למו, שיעור
 האין־סופית מהתרחבות בא התלמודי?-זה הפלפול של - דעתו לפי — הנפרזה
תכונתה. בעצם הטבועה

 אנו הראשונים של בזמנם שגם לכחד, לנו אפשר אי גיסא שמאידך אמת
 )פ״א בחולין רש״י למשל כמו הבל, של הפלפול נגד חריפים דברים לפעמים שומעים

 ; ומפולפל״ חריף מאדם הוא משובש ״ופירוש כתב: ספק התראת ד״ה סוף ע״א(
 ;להעמידו״ אפשר ואי תהום עמקי אל שירד ״מפני :ע״ב( )י״ט בפסחים וכן

 ומחודד המפולפל כאדם "לא ואומר: בזה יותר מאריך הוא ע״א( )מ״ב ובסנהדרין
 מאליו, מובן אמנם, וכו׳". ? הסוד יתגלה מהיכן כי וברייתות משניות למד ולא סברא ובעל
 שרוצים אלה נגד אומרת, זאת הפשט, נגד שהוא הפלפול בגנות דבר זה שכל

 עפ״י שרואים מה וגמרא במשנה פירושים להכניס דמחטא", בקופא פילא "לעייל
 רק שהוא הפלפול, עם לזה אין דבר אבל לזה, כלל נתכוונו שלא הדברים פשט

 להפריד אפשר שאי באופן מתוכו, מוכר והוא התלמודית, וטריא מהשקלא המשך
כנ״ל. ביניהם,

יג.
 - כזה ניגוד לפעמים יש אם ופלפול, פשט שבין לניגוד שנוגע מה ואמנם,

 הגאון דברי את להביא כדאי - לפשט כלל מתנגד אינו הפלפול עצם כאמור, כי,
 ממש חורפו, בימי גדול מפולפל היה שכידוע זצ״ל, סלנטר ר״י בדורו המופלא

 לעסוק שלו, העמידה בימי אח״כ, וכשהחל בהלכה, לזה זה וטוחנם הרים עוקר
 הוא בזה שמא החשש מפני הפלפול, דרך את לגמרי לעזוב אמר במוסר ביחוד
 שום בזה אין כי הכרה לידי שוב בא כך, אחרי אך כהלכה. שלא בתורה פנים מגלה
 כלל כי ידו: על שיצא "התבונה" במוסף זאת את מנמק בעצמו שהוא וכפי חשש.
 לא —אחת מצומצמת בנקודה רק שלו החפוש את שמצמצם שמי הוא, גדול

 קמא, בבא גמרא את דוקא הספרים בארון שמבקש מי ; ההיא הנקודה את גם ימצא
 גם וכן מבקש. שהוא הגמרא את לא אבל מציעא, בבא גמרות הרבה ימצא למשל,

 הפשט את גם אז הפשט, י ר ח א א ק ו ד לחפש שלגו, היגיעה את נצמצם אם כן
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 כל אחרי לחפש בזה, חופש מעט לעצמנו נתן אם ודוקא נמצא. לא
הפשט. אל גם בע״ה נגיע אז לבד, הפשט דרך את דוקא ולאו הדרכים

יד.
 הפלפול בספרי לפעמים, כן, גם מוצאים שאנו לכחד אפשר אי ואמנם,

 גם אך בדוחק", לישב "ויש בבחינת הם שהתירוצים רק שלא דקדוקי־עניות, שלנו
 עצמם, את דוחקים המה כי ונראה, בדוחק". להקשות "ויש בבחינת הן הקושיות

 חסר היה לא כי בעצמם יודעים שהמה אע״ם חדושי־תורה, מחדשים להיות כדי רק
 תורה "יגדיל שכתוב מה היא בפיהם והאמתלא הללו, ה״חידושים" בלעדי כלום

דאורייתא. בפלפולי חדאי והקב״ה - ויאדיר״
 וכן ומסבתא, מסכתא כל של הראשונים הדפים שעל למשל, רואים ואנו

 שאר על שישנם מכפי חידושים יותר יש ומסכתא, מסכתא כל של הסיומים על
 היה הישיבה ראש כל ה״סיומים". ומגידי הישיבות ראשי ע״י בא וזה המסכתא, דפי

 להראות צריך היה ובעיקר 1 לן״ משמע קא ״מאי — לא שאם לחדש, כמובן, מוכרח,
 מסכתא כל בסוף צריך היה שיעור מגיד וכל ה. ל ח ת ה ב - באורייתא וחילו כוחו

 "מזווג היה כך ובשביל בהתחלתה, המסכתא סוף ולקשר "סיום" להגיד
 שייכות שום להם היו לא שבאמת שכאלה דברים מרבה והיה כרחם בעל זווגים"

ופרחים. ציצים לזה קוראים והיו לאלו, אלו
 בראשונים. גם מוצאים אנו ויאדיר" תורה "יגדיל של הדבר עיקר באמת, אכן,

 מוצאים אנו וביחוד כך. בשביל בעיקר שנאמרו דברים מוצאים אנו גופא בגמרא וגם
 ובש״ס להלכותיהן(, ד״ה: ע״ב )ה׳ ב״ק בתום׳ עי׳ המסכתות, בהתחלות ג״ב זאת

מציעא. בבא בהתחלת
להרכיב יכול היה גדול וחריף ה״לשיטתו", שכאלה בפלפולים תופס גדול חלק

שכאלו. ל״שיטתות" ע״י ממערב מזרח כרחוק מזה זה רחוקים המה שלכאורה דפים,
 אחד כל כי ולהראות גלויות סתירות לפעמים, כן, גם לתרץ היה אפשר כך וע״י
גופא ובגמרא 5 לבד האחרונים המצאת לא זהי גם באמת, אבל ״לשיטתו״. הלך

זה את קוראים היו - ו״ ת ט י ש ״ל המלה שבמקום אלא בזה, כן גם השתמשו
 ע״י סתירות לישב כן נם נפרץ" ,,חזון הוא כבר ובראשונים "לטעמיה",

"לשיטתו".
 שטרות בשני דפסקינן הא על הרמב״ן של תירוצו גיטין, סוף בר״ן למשל עי׳

 ? בשטרות ולא בגיטין כר״א הלכה דפסקינן ואע״ג דדיינא, שודא אחד ביום היוצאין
 לדידיה ורק ליה, זכין בחתומין דעדים ליה דאית לשיטתו, דשמואל - הוא והתירוץ

 דדיינא, שודא לר״א אפילו אפשר להלכה אבל דדייגא, שודא לר״א למימר ליכא
רבות. וכהנה

 בנינים מזה כשבונים וביחוד "לשיטתו". של בדרך לטעות בקל אפשר אמנם כי
 ס״ס כי דוקא. לאמתו אמת שיהיה אפשר - ה״לשיטתו״ עצם אבל מדי, יותר ונשאים רמים

 במחלוקת. שנויים הדברים ורוב והרבה, הרבה אלא בש״ס יש אחד דאמר" "מאן לא
 שיטה היתה ואחד אחד שלכל מובן בכ״ז, חיים", אלקים דברי ואלו ש״אלו ואע״ם

 אחד כל אמר דברים שהרבה ובהכרח בכללים. וגם שבתורה פרטים בכמה מיוחדת
המיוחדת. לשיטתו
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 שהחלק בעוד לתורה, וסרחים ציצים של בכלל כאמור, אלו, כל אכן,
 "שמושה חז׳־ל שקראו מה זהו ממש; תורה גופי המה תורה מחידושי גדול הכי
 מ״ז<. )ברכות הארץ" עם זה הרי ת״ח, שימש ולא ושנה "קרא ואמרו: תורה" של

 משנה לדברי נותנים שהיו בסברא, התלויה "הגמרא :הוא שהפירוש ברש״י ועי׳
 האמוראים", שסדרו הגמרא דוגמת והיא בכך, ועוסקים יחד מתאסשין והיו טעם

 כ״ב(. >םוטה עולם" מבלי בכלל הם הרי — משנתן מסתם הלכה "המורין :ואמרו
 בישראל" מחלוקת רבתה - צרכם כל שמשו שלא וב״ה ב״ש תלמידי ״משרבו ואמרו

 שכתב המשנה בפירוש להרמב״ם זרעים לסדר בהקדמה ועי׳ ע״ב(. פ״ח )סנהדרין
 לפי היתה מהם אחד כל וסברת ושמאי, הלל סברת נגד סברתם "ונחלשה :ע״ז

שכלו".
 והחדוד, הפלפול בשבח כך כל האריכו גיסא שמאידך רואים, אנו כך ובשביל

 — מישראל תורה נשתכחה ושלום חס ״אלמלי :חייא לר׳ שאמר חנינא ר׳ למשל, כמו
 מאיר לר׳ דחזיתיה מחבראי דמחדדנא "האי אמר ורב בפלפול", ליה אהדרינא
 את רואות עיניך "והיו דכתיב טפי מחדדנא מקמיה-הוה חזיתיה ואילו מאחוריה,

 מיא דשתו משום מחוזא, בני דהריפי האי אמר "ורבא ע״ב<, י״ג )עירובין מוריך"
ע״ב(. נ״ט )ברכות דדגלת"

 עתים קבעת לו אומרים לדין האדם את שמכניסים "בשעה שאמרו אלא עוד ולא
ע״א(. ל״א גשבת ז וכו׳ בחכמה" פלפלת לתורה,

טו.
 זצ״ל אפשתין רמ״מ הגאון בדורנו, הרמי״ם מגדולי אחד כתב ובצדק

 אמרו אשר מצינו לימוד. ויש לימוד "יש :האלו הדברים את לחביריו מסלובודקא
 כלה במס׳ אפילו אחת, במס׳ הלכה דבר אותו ששואלין תלמיד כי )מ״ט( בקידושין חז״ל
 פפא בר רמי כי )מ״ז( בברכות אמרו זה וכנגד חכם; תלמיד נקרא להשיב ויודע

 יען הארץ, לעם אותו וחשבו ומכלתא ספרי ספרא, שלמד לזימון אחד לצרף רצה לא
 תלמיד ונקרא אחת מסכתא למד זה גדול, ההרחק כמה : חכמים תלמידי שימש שלא
 בבקיאות לא התורה ידיעת שעיקר יען הארץ, עם ונקרא הש״ם כל למד וזה - חכם

 וכמאמר הדברים. והבנת סברת היא הידיעה עיקר אך הדברים צורת
 סבת יודע ואינו אחת בהלכה בקי אחד אם ;סברא״ דשמעתתא ״אגרא בברכות חז״ל

 לו, חסר הדבר כל הדבר-אך מקצת לו חסר כי לומר יוכל לא הדבר והרגש
 הדינים מתהפכים — הסברא ע״י ועי״ז, הדבר. סברת הוא הדבר עיקר כי

 — עולם״ מבלי ״התנאים )כ״□ בסוטה אמרו וע״כ הקצה. אל הקצה מן היוצאים
 היינו הגמרא, למדו שלא כיון שלמדו, משנתן מתוך הלכה המורים שהם שם, ופרשו

 להורות. יכלו לא הדברים לתוך לרדת העיון דרך למדו ולא ופרוקים, קושיות סתירות,
 הסברות- בדרכי הורגל ולא הש״ס כל שלמד מי אף זה, ומשום

 הא ידע דלא מאן כל "אטו ע״ב( )ו׳ בגיטין למשל ועי׳ נקרא. הארץ עם
 גמרא הא לחיי, בסברא דתלויה מלתא בשלמא ? הוא רבא גברא לאו יצחק דר׳

ליה". שמיעא לא וגמרא
 ואם הדברים, סברת לקנות והתרגל ועיין נשא ובה אחת מסכתא שלמד מי אף

להבין התרגל הוא כי חכם, תלמיד א ר ק נ ה ז כדינה יאמר הלכה בה ישאלו
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 שפטו וע״כ יגיע, תכליתה רעד זה את ינתח — ששמע הלכה דבר וכל ולהורות,
 דבלאו מכלל התלמידים, פלפול הוא - בהם נקנית שהתורה הדברים אחד כי חז״ל,
התורה. את לקנות אפשר אי התלמידים פלפול

טז.
 הלומדות, זהו בעיקרו הפלפול כי בעדם, מדברים הללו הדברים ואמנם,

 הש״ס בכל בקי להיות שאפשר כך, כדי ועד זה, בלעדי יצויר לא למדן ששום
גמור. כע״ה ולהחשב

 "הנקודה שאת שכזה, באופן נתחבר התלמוד עצם דבר של לאמתו כי
 למצוא הלומד על ושיטה שיטה ומכל וסוגיא סוגיא מכל המרכזית"

 דבר שום לו אין הללו ה״חידושים" ובלי ל״חידושים", הראשי המקור וזהו בעצמו.
מהישן.

 )בסוף עדיף הרים עוקר או עדיף סיני אי נושנה: מחלוקת שיש ואע״פ
 בבחינה הרים עוקר להיות מוכרח הסיני גם באמת, אבל הוריות(.

 היה לא אם מדרבנן צורבא בכלל היה ולא סיני כלל אין זח בלי כי ידועה,
 הלומד עלה שלא ח׳< ה׳ פ״ח ובעירובין א׳ ה׳ )פ״ב שבת בירושלמי ועי׳ וסביר, גמיר

 דרש זו "את א׳( )מ״ט כתובות במס׳ משמע וכן תורה. חדושי דבר איזה שיחדש עד
 הרואח א׳( )כ״ד בסנהדרין ואמרו ביבנה, בכרם חכמים לפני עזריה בן אלעזר ר׳

בזה. זה וטוחנם הרים עוקר באילו בביהמ״ד ר״ל את
 יודע שלו: המלחמות לספר בהקדמתו הרמב״ן שכתב מה בזה להעתיק וכדאי

 חלוטות קושיות ברוב ולא גמורות, ראיות מפרשיו במחלוקת שאין תלמודנו, לומד כל
 אבל התכונה, ונסיוני התשבורת חשבון כגון: ברור, מופת הזאת בחכמה שאין
 בסברות הדעות מן אחת בהרחיק מחלוקת מכל ודיינו מאדנו כל על נשים

מכריעות".
 באמת אך שבתלמוד, היצירה עבודת על מדובר זה שכל כמובן, ואמנם,

 הוא ולמדן למדן כל אלא דור, מדור ישראל גאוני דוקא אינם חללו "היוצרים"
 שום תצוייר לא זה בלי כי דרכו. לסי אחד כל יוצר, ג"כ ידועה בבחינה
לומדות.

 מורה שזה — ״הערוך״ פירש וכבר זה. על מעיד כבר ״הלכה״ השם ואמנם,
 רק אך עמידה בו שאין דבר :אומרת זאת סוף, בלי שהולך דבר על

ועליה. הליכה
 ההלכות את החזיר קנז בן ש״עתניאל שאמרו מה היא בעלמא אגדה רק ולא

 "איש אמרו דוד ועל ע״א(. ט״ז )תמורה בפלסולא" — משה של אבלו בימי שנשכחו
ע״ב(. צ״ג )סנהדרין תורה" של במלחמתה וליתן לישא שיודע מלחמה



כ׳. פרק

דור". מדור הפלפול "השתלשלות

א.
 הותחל שבו חזמן את לקבוע אפשר אי כי מאליו, יוצא כבר האמור מכל

גופא. התורה כימי ימיו כי בישראל, הפלפול
 את הובא לא —וכו׳ והנה משה דרש "דרש למשל: בתורה, קוראים כשאנו

 דבר ללמוד בעיקר בא שזה הפלפול, התחלת כבר זהי פנימה", הקודש אל דמה
דבר. מתוך

 אשר כסף "הן הכתוב על אמרו וכבר וחומר. קל ע״י באה הפלפול התחלת
 - וכו׳, אדוניך מבית נגנב ואיך כנען, מארץ אליך השיבנו אמתחתינו בפי מצאנו

 צ״ב(. בראשית )מד״ר בתורה" שכתובים קו״ח מעשרה אחד זהו ישמעאל: ר׳ דבי תני
 ומקו״ח בישראל. הפלפול הותחל כבר תורה מתן לפני שעוד : כלומר

 שבעת תכלם הלא בפניה ירק ירק ואביה משה, אל ד׳ "ויאמר :השני לקו״ח זה
מרחק. כל שאין מובן — ימים״

 הקו״ח למשל כמו חז״ל, של הקו״ח ובין שבתורה הקו״ח בין יש הבדל ואיזה
 או חברו", באשת וחומר קל אמרו באשתו האשה, עם שיחה תרבה "ואל :הפשוט

 הלל בית להם "אמרו :טוב ביום קריבים ונדבות שנדרים הלל בית של וחומר הקל
 דין אינו להדיוט שמותר במקום לגבוה, מותר להדיוט שאסור במקום שמאי, לבית

ע״ב(. כ׳ )ביצה לגבוה" שמותר
 כפי או ן הפלפול יסוד היא שהיא הסברא, של הראשונה הדרגא זהי הקו״ח

ההלכה. השתלשלות עצם שזהו :דברינו
 את מפשיטים שאנו להפשטה, מקודם באים אנו וחומר לקל באים כשאנו

 הפנימיות, את רק בו רואים ואנו והמוסכם המקובל או הכתוב הדבר של החיצוניות
 הדבר של שהחיצוניות שאע״ם לזה, שני דבר לדמות להשואה, באים אנו ומזח
 הפנימיות שתיהן, ואם הפנימיות. הוא המקור הלא בכ״ז אחרת, לגמרי היא השני

 ואם מציגו. ובמה לבגין־אב מזה באים אנו אז אחת, בדרגא הן ומהלמד, מהמלמד
וחומר. קל עליונה-זהו יותר עוד במעלה היא הלמד דבר של הדרגא

ב.
 וגם בהלכה גם בקו״ח להשתמש אפשר כי רואים אנו שהבאנו, מהדוגמאות

 הנ״ל, באבות והקו״ח מרים כלפי הקו״ח וכן יוסף, אחי של הקו״ח ומדות. במוסר
 מפשיטים הפשטה, של באופן הקו״ח באים שם וגם ומדות, מוסר בעניני מדברים כלם
 ע״י יוסף אחי מראים וכה שבדבר. המוסר את רק ורואים שבדבר המציאות את

 ומכש״ב אבדה, להשיב כדי עד אפילו שכזה, מוסרי בגובה עומדים שהמה הקו״ח
 המה שבחיצוגיותם דברים שוב לגו יש כאן וגם בגניבה. לחשוד להם אפשר שאי



הלכה לחקר ב׳ ־יק מבוא יי

 אבל לחוד, גניבה של ומציאות לחוד אבדה השבת אי של מציאות :מזה זה שונים
 השני, הדבר של הפנימיות של והדרגא הוא. אחר שבהם, הפנימיות המוסר,

 בנוגע הקו״ח ג״כ הוא וככה הראשונה. של מזו גדולה יותר עוד גניבה, על העבירה
 אחת הפנימיות אבל השם, ונזיפת בבת האב יריקת — מציאות שתי : למרים
 כמובן, באבות, הקו״ח כן גם הוא וכן עליונה. יותר בדרגא הוא הלמד ודבר היא.
 - הפעול בא שעמם העצמים אבל שיחה״, תרבה ״ואל הוא אחר שהפעול אע״ם ושם,

 העצם את להפשיט להפשטה, זקוקים אנו ושוב חברו, ואשת אשתו : הם שונים
שבזה. השכל המוסר את רק ולראות

 כן לא מאליו, ומובן מושכל דבר הוא המוסר שעצם ומדות, למוסר בנוגע כ״ז
 שאנו מה עפ״י רק הקו״ח את ללמוד אפשר אי שם מגזה״ב, הבאה הלכה בעניני
 הציור כמו לחמור, השני ואת לקל האחד את חושבת שהתורה גופא, בתורה מוצאים
וכר". לגבוה מותר להדיוט שאסור במקום "ומה ;שהבאנו

ג.
 ההלכה, השתלשלות של העיקריים הראשים היסודות כבר המה אלה עכ״ם אבל

 היסודית בדרגא היא ההפשטה והשואה. הפשטה של היסודות בכלל, הפלפול
 - ה א ו ש ה ה — הראשונה להכפלה גם ולפעמים להשואה, באים אנו וממנה העיקרית

 ה שט הם מה באים אנו ולפעמים ח, ו" ק —והשניה בנין־אב. או מצינו" "במה
 הפשטת ע״י דוקא אך שוים, שניהם המה החיצוניות עפ״י כי ק, ו ל י ח ל א ק ו ד

ביניהם. הבדל שיש רואים אנו מהחיצוניות הפנימיות
 התלמודי, הפלפול לזאת שקוראים כסי או ההלכה, השתלשלות הזו, והעבודה

 ואין — ודורשיו״ דור ״דור הזה. היום עד רבנו משה ע״י התורה מנתינת נמשכו
 מה "כל נאמר זה ועל ילדה". לא "עקרה בבחינת שהיה אחד דור אפילו לך

 הכל שאמנם אומרת, שזאת בסיני", למשה מהקב״ה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד
לחדש. העתידים תלמידים יהיו ודור דור בכל — ובכ״ז בסיני, כבר ניתן

 ם א גם ס״ם אבל ענק, ע״ג כננס המה הראשונים כלפי האחרונים ואמנם,
 במדת גדול הננס עם ביחד הענק סוף סוף הזה ק נ ע ג " ע ס נ נ מושיבים

 הולך והענק הרבה ננסים רבים דורות במשך נתוספו וכה לבד. הענק מן מה
וגדול. הלוך

ד.
 ובהלכה. בתלמוד במדרש, :שבע״ם התורה נתגלתה צורות בשלש כי

 נדרשת שהתורה המדות ע״י התורה מן לנו הנלמדים הלמודים כל זהו — במדרש
 דבר. כל של ההגיוני הנתוח ע״י דבר מתוך דבר למדים שאנו מה - בתלמוד בהן.

אלה. מכל היוצאים הפסקים של הכל הסך - והלכה
 ספרא להמכלתא, בניגוד גופא במשנה כבר רואים אנו הללו הצורות כל את

 גם עסקה הללו הצורות ובשלש במדרש. — הראשונה בצורה רק שעסקו וספרי,
 שמתרבים מה כל כמובן, כי, ונתרחב, נתגדל שלה שהתלמוד רק שלא אלא הגמרא,

 כבר כי נתיבה, המדרש חלק גם אלא ההגיוניים, הנתוחים גם מתרבים הדברים
 היו מקודם ואם המשנה. מדרש גם אלא התורה, מדרש רק לא לנו יש



ט* הלכה לחקר דור מדור המלמול השתלשלות מב*א

 הגמרא בזמן הנה בתורה, שנאמר וממה שכתוב ממה רק ראיה להביא צריכים
 המשנה את דרשו ו במשנה, שנאמר וממה שכתוב ממה ראיה מביאים היו כבר

התורה. את שדרשו המדות של בדרך
 הללו, צורות שלש בכל םה שבעל התורה את שוב המשיכו הגמרא ואחרי

 טבע מחייב כך כי מאליו, המוכרח באופן ונתרחבה נתגדלה צורה שכל אלא
העניגים.

 מיוחדת חבה שהראו כאלה, יש כי רואים אנו גופא, התנאים שבתקופת וכמו
 "דור כן גם ויש המאוחרים. בדורות ג*כ מוצאים אנו ככה הללו, הצורות מן לאחת

 בצורה ביחוד עוסק השני והדור אחת בצורה ביחוד עוסק אחד שדור ודורשיו", דור
להלן. נראה כאשר שניה,

ה.
 ולעבודה יצירה לעבודת :התלמודית העבודה את לחלק צריכים אנו ועוד

אחרות. בחכמות גם דוגמתן מוצאים אנו שבאמת מה סרסורית,
 של והבנינים היסודות בעצם לחידושים קוראים אנו יצירה עבודת

 עפ״י רק ולא בנינים. גבי על בנינים יסודות, גבי על יסודות שהוסיפו ההלכות,
 והאמוראים- התנאים של העבודה עיקר היתה שזו —בהן נדרשת שהתורה מדות הי״ג

 החבור, בגוף עליהן נראה כאשר השונות, הסברא מדות אלאגסעפ״י
 מי על הוסיפו ולא כלום חדשו לא בעצמם שהם לאלה ת, סרסורי ועבודה

 מראשון חידוש ואיזו סברא איזו לקחו אלא בבנינים, ולא ביסודות לא להם, שקדמו
 מציאותי פרט איזה שלקחו או אלמוני. מראשון קושיא איזו בזה ותירצו פלוני
 שבעצם ידוע, חלכותי כלל לתוך נכנס זה שפרט ראיות ומביאים ותשובה שאלה בתור
כלום. מחדשים לא הכלל

 מפרשת הראשונה סדורית. פרושיתועבודה עבודה יש זה מלבד
 ובכלל. בפרט — בהן הצפונה הכוונה ואת המלות פירוש את להם, הקודמים דברי את רק

 את להוציא באים המה ומזה סדור, לידי הקודמים דברי את מביאה והשניה
 חחלכח את ם י נ 8 ל נ על ו למעשה, ההלכה את המסקנא, את ל, כ ה ך ם ה

הברורה.
 בדורות וגם הראשונים בדורות נם מוצאים אנו הללו עבודות מיני כל ואת
 בעבודה וג״ב הללו עבודות ממיני אחת בכל אוניות" "ג לפעמים ויש האחרונים.

העיקרית. א י ה היצירה שעבודת מאליו, מובן זאת, בכל אבל בכלל. ת י ר ו ס ר ם
 על שאין הזה, הענקי בבנין שעסקו הרבים הדורות עבודת את לחלק ואפשר

 שאר של ולתקופות ובנין יצירה של לתקופות נגמרה, לא ושעדיין משלו, העפר
 של ולתקופות וגידול זריעה של לתקופות שנאמר או הג״ל. העבודות
 והמגדלת, הזורעת והיא בראשונות ביחוד העוסקת תקופה יש ה. ם י ם א ו קצירה

 מה את ולאסוף לקצור :באחרות ולהתעסק שאחריה תקופה שתבוא בהכרח ואז
הראשונה. התקופה אנשי וגדלו שזרעו

 זריעה של תקופה היתה המשנה, מסדרי התנאים, שבתקופת נאמר וככה
 והאסיפה, הקצירה תקופת אחריה שבאה הברייתא ותקופת וגידול,

 לודאי הדבר היה וכה הקורסים. ששנו ההלצות מכל הכל סך ועשו ואספו שקצרו



הלכה לחקר ב" סרק מבוא טז

 בפשטות שאמרו עד הנ״ל, האחרונים בתפקידים רק עסקה שהברייתא בזה, לחז״ל
 הכללים את רק לקח הברייתא, ראש חייא, ,ר כי לי׳". מנין חייא ר׳ שנה לא "רבי

 מהם ועשה המשנה של הפרטים את לקח או פרטים. להרבה ופרטם המשנה של
 :כמו האמוראים, ע״י נפלאה יצירה עבודת של ארוכה תקופה מתחלת ואח״ב כללים.

 רבינא ורבא, אביי ששת. ורב נחמן רב יוסף, ורב רבה ושמואל, רב ור״ל, יוחנן ר׳
 הענקי הבנין את שהקימו התלמוד, חתימת אחרי כך, ואחרי וכו׳, וכו׳ רש״י ורב
 עבודת באופן גם אך קדושתו באופן רק לא כולו, העולם בכל דוגמתו שאין הזה

 סבוראי, רבנן תקופת ;וסדורית פרושית עבודה של תקופות באו שלו, היצירה
 שעסקו הראשונים, הגאונים ותקופת ; התלמוד בעצם הגהות וגם פרושים גם שהכניסו

 והרחבת אריכות שום בלי אבל ותשובות, בשאלות כן וגם בפרושים ביחוד כן גם
 אפשר שמהם שבש״ס המקורות את הראו שנשאלו ופרט פרט כל על אלא הדברים,

 נפלאה יצירה תקופת גדולה, תקופה ושוב הנ״ל. הנשאלות ההלכות את לפסוק
 ר׳ גאון, האי רב הרבנים וראשוני האחרונים הגאונים של בימיהם ח כ כבירת

ועוד. רש״י הרמב״ם הרי״ף, מיגש, יוסף

ו.
 התקופה כמעט ונשנית שהולכת איך בה לראות אפשר הגאונים, לתקופת ובנוגע

 הנ״ל: הצורות השלש בכל עסקו הם התנאים. תקופת פה, שבעל תורה של הראשונה
ה כ ל ה ב *והשכם". מדרש או "והזהיר" ומדרש השאילתות ספר זהו - ש ר ד מ ב

גאון. האי רב של ספרו — ד ו מ ל ת ב פסוקות״. ו״הלכות גדולות הלכות ספר
 ספרא המכלתא, כמו ש, ר ד מ ב מקודם התחילו התנאים שבתקופת וכשם

 הגאונים, בתקופת רואים אנו ג״כ ככה לתלמוד, באו כ אח" ורק וספרי,
 ע״י חדשה יצירה תקופת שוב מתחלת וממנו האחרון, היה גאון האי שרב

תלמידיו.
 בעבודה כאמור, היתה, הנ״ל והרבנים הגאונים כל של עבודתם שעיקר ואע״ם

 האחרונים, השנים אלה וביחוד האנושי, מכח למעלה נפלאות בזה שחוללו וסדורית, פרושית
 — שלהם היצירה עבודת גם הנה אחריהם, הדורות בכל דוגמתם שאין ורש״י, הרמב״ם
 !ונפלאה גדולה מה - לעצמה כשהיא יצירה וגם והסדור הפרוש מתוך שבאה היצירה

 ומהגאונים התלמודים משני ההלכות, פסקי כל את ואסף שקבץ רק לא הרמב״ם,
 כמה ר צ י שבהם לי", ה״יראה את מקומות בהרבה הוסיף עוד הנה לו, שקדמו

 ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל כאמור, כי, חדשות־ישנות. הלכות וכמה
 ורש״י, לחדש". "עתיד נאמר וע״ז הן, חדשות - זאת ובכל בסיני״. למשה מהקב״ה

 הדורות בכל ויחיד דוגמא, שום אין ולפירושו פרושית, היתה עבודתו שעיקר אע״ם
 הלכותי ומתן משא בפירושו מכנים הוא פעמים כמה הנה בזה, היה

 שזאת התלמודית, וטריא השקלא המשכת בהן רואים שאנו ומירוקה, קושיא בדמות
 התלמודית היצירה המשכת כן גם אלא התלמוד, על פירוש רק לא :אומרת

הרוח. ובאותו הסגנון באותו
 ע״י הנפלאה, והשגשוג הפריחה תקופת דורות, שנמשכה יצירה תקופת אז ומני

 בר" הראב״ד כמו הרמב״ם של הכבירה השפעתו בולטת שבכולם שבספרד, רבותינו
 רבותינו ע״י — ובצרפת וכר. וכו׳ הריטב״א, הרשב״א, הרמב״ן, בעה״ם, פלוגתיה,
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 שבלי — ומורם רבם — רש״י השפעת ביחוד בולטת יצירתם שבכל התום/ בעלי
 התכסיסים ובאותם חדש־ישן. תלמוד מעין הקימו שהם להגיר אפשר גוזמא

 בזה, גם הוא והדמיון הגמרא. את הם עבדו כך המשנה את הגמרא שעבדה
 חתימה שהיתה וכמו דורות. של ועבודה רבים של עבודה כן גס היתה שזו

 באמת היתה שלהם וטריא והשקלא לתוספות. חתימה יש ככה לתלמוד,
 הנפלא חכמים" ה״דבוק זהו גופא. התלמוד של הרוח אותו ועפ״י הסגנון אותו עפ״י

 מאי לה "דקארי מקשה והשלישי מפרק והשני מקשה אחד :התלמוד גם נוצר שממנו
 פשיטות לזה מוצא והשני בעי׳ מעמיד אחד ן ומפשר מתווך והרביעי לה" קארי

 היו למשל, ולוא, וכדומה. וכדומה מדחה, והרביעי סיעתא לזה מביא והשלישי
 ומכירים מרגישים היינו שלא אפשר גופא, הגמרא לתוך התום׳ מדברי הרבה נכנסים

 הוא גם והרוח הוא אחד הסגנון כאמור, כי, שביניהם, ההבדל את כלל
הוא. אחד

ז.
 תקופת התחילה ההיא, הענקית העבודה אחרי התלמוד, חתימת שאחר וכמו

 אנו התום׳ חתימת אחרי כן גם ככה וסדורית, פרושית עבודה ע״י והאסיפה הקצירה
 ים, נ ני ע ה צם בע ח וב מ זה אלא הוא, מקרה ולא הזה. החזיון את שוב רואים

 עמידה מעין זהי החיצוני. והסדר הפנימי השכלול לבוא צריך ענקי בנין כל שאחרי
 רואים אנו ושוב בהליכה. שוב ולהתחיל חדשים כוחות לאזור כדי הליכה, אחרי
 כבר אפשר ואי בזה, גדולה נחיצות כבר יש כי חדשים, מסדרים של גדולה להקה

 הסידור למשל, וכמו, כמלאכים". ש״הראשונים אע״ם הקודמים, בסידורים להסתפק
 באותו משנתו את ששנה ואע״ם הרמב״ם, של בימיו די היה לא כבר במשנה רבי של

 מהגמרא, לו שבאו זה, על שהוסיף התוספות הנה רבי, של הלשון ובאותו הסגנון
 די היח לא כבר כן גם ככה המשנה, של העיקר על בהרבה מרובות יותר הן

 ובהרא״ש, קארו. יוסף ורבנו יעקב, רבנו בנו הרא״ש, של בימיהם הרטב״ם של הסידור
 אלא } והרמב״ם הרי״ף של דיוקנו דמות את מחדש רואים אנו ערוך והשלחן הטור

הזמן. במשך שהיו הדורות כל ע״י בינתיים שנוצרה הגדולה היצירה בהוספת
 ח י ה בך התלמוד, חתימת אחרי בפירושים צורך שהיה כשם גיסא, ומאידך

 קמו, גפ״ת על מפרשים של גדולה ולהקה התוספות. חתימת אחרי בפירושים צורך
 נקראו לא שאמנם וכדומה, וכדומה שיף מהר״ם מלובלין, המהר״ם המהרש״א, :כמו

 במלח מלה לפרש ביחוד עסקו לא כי חידושים, בשם אלא פירושים בשם
 בעצמם אמרו שלפעמים שונים, ותירוצים קושיות ע״י אלא הש״ם, על רש״י כמו

 בדוחק", להקשות "ויש הקושיות על להוסיף גם אפשר ולפעמים בדוחק" לישב "ויש
 זאח לקרוא אפשר אי האופנים בכל אבל התום׳. דברי ביחוד מתפרשים כך ע״י

 וגם - חדשים וכללים חדשים ערכים כלל בדרך יצרו לא כי יצירה, עבודת בשם
 הרבה הוסיפו ביחוד אלא מדבריהם, כלל בדרך יוצאים לא חדשים הלכות פסקי

.,שבתום וטריא בהשקלא פרטים
 התום/ דברי על עולים עוד לפעמים שבדבריהם, והחריפות בחדוד ואמנם,

 שיף. ומהר״ם מהרש״א של קטע כמו מחודד "זה להגיד דאנשי בפומי מרגלא כן על כי
 התום׳ מבעלי מרובות יותר בהנחות השתמשו כבר שהם מפגי בדבר, חידוש כל ואיז
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 הנחות בתור התלמודית א י ר וט א ל ק ש ה ק ר היתד. התום׳ לבעלי עצמם.
 התום'־ בעלי של וטריא לא ק ש ה גם היתה שלהם בעוד ראשונית,

 אבל בנינים, יותר לבנות אפשר יותר מרובים שהיסודות מה וכל וליסודות. להנחות
 באה הקושיא ויותר. יותר מסתבכים גם - ולפעמים ויותר, יותר מתחדדים הדברים
 גבי שעל הגג מתוך שרק בנין גבי על בנין ;הנחה גבי על הנחה מתוך לפעמים

 שמביא התירוץ כן גם הוא וככה ליסוד. בזה שיש הסתירה את מרגישים קומות הרבה
לחמו. ממרחק

ח.
 אפילו ונקראים שונים בסגנונות ג״כ שהיא ה״חילוקים", תקופת גם הותחלה אז

 נוצר, ששם המקום את החילוק של הסגנון עפ״י להרגיש היה ואפשר מקומותיהם. ע״ש
 היו המקומות אלו שבכל אומרת, שזאת ו״איסברגר", *רניגסברגר" "נירנברגר", : למשל כמו

 בשל״ר. )עי׳ החלוקים. בסגנון מיוחדת שיטה מעין היתר. אחת ולכל גדולות, ישיבות
 ווייל יעקב רבנו של בתקופה היה זזה דאדר(. ם״פ דפוס א׳ קפ״א שבועות במם׳

 נתפשטו אלו, ומעין הללו, והחילוקים הששי. האלף של השניה המאה בסוף ותלמידיו,
השלישית. המאה בסוף פולק, יעקב רבנו ע״י פולין במדינת גם אח״כ

 הרבה נשארו לא ומ״כ סרסורית, עבודה ד ו ח י ב היתר. הללו בהחילוקים
 מזווג הוא אבל כלום, יוצר אינו בעצמו הוא כי אם שהסרסור, וכשם לדורות. מהם

 : הקודמים הדורות מכל ויסודות הנחות הרבה זווגו כ ״ ג ככה יחד, והקונה המוכר את
 היבה נתעוררו הללו הזווגים וע״י לפניהם, שהיו הראשונים ושאר והתום׳ מהרמב״ם

 באופן ונכתבים נאמרים החידושים כל היו שמקודם ובעוד חדשים{ ותירוצים קושיות
 נתארכו כבר בהחילוקים הנה גדול, מרחק היה לא הסוף עד ההתחלה ומן קצר,

 רק לו יש שלהיוצר בעוד כי בהרבה, נסתבכו ע״כ ולפעמים הדברים ונתרחבו
קונים. והרבה מוכרים הרבה יש להסרסור הנה למכור, משלו הסחורה

 ולא חכמה היא שגם שכזו, עבודה גם לבטל אפשר שאי כמובן, אבל,
 והחידושים העולם. מתקיים לא בלעדו גם כי שכרו, על בא הסרסור וגם מלאכה,

 אלא הראשונים, של מהחידושים לגמרי אחר ממין אינם האלה החילוקים בעלי של
 חבור על ט ו ש ם ן בו ש ח שחושב מי בין שיש ההבדל כאותו הוא ביניהם ההבדל
 הללו הצורות מכל בו שיש חשבון שעושה מי ובין וחילוק כפל חיסור,

 כל אז אחד ברג יתקלקל ואם ברגים הרבה עם גדולה מכונה בבחינת זהי יחד. גם
מתקלקלת. המכונה

 אפשר תורה, של לאמתה היו לא הללו החילוקים שכל שחושבים הוא נכון לא
 הנמשך גדול חילוק שיש גיסא, שמאידך ואפשר, מתוכו, מזוייף יהיה קצר חידוש שגם
 לכוון מאד קשה ארוך שבחילוק אמת, שזה אלא תורה, של לאמתה יהיה קץ בלי

 בהנחה טעות רק יש ואם הרבה, מחלקים מורכב כשהוא בהיות תורה, של לאמתה
הבנין. כל מתמוטט ממילא אז אחת,

ט.
 ואחרי הרבה. זמן עוד היצירה תקופת נמשכה הספרדים אצל אמנם,

 הגדולים המפרשים כל את הנמ״י, את עוד רואים אנו והריטב״א הרשב״א ד״רמב״ן,
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 המלך שער למלך, משנה משנה, לחם משנה, כסף משנה, מגיד :הרמב״ם על
 את שהמשיכו אלא לבד, מפרשים רק היו לא שבאמת ועוד, משנה מרכבת
 מהרי״ט ואח״ז חדשים, בבנינים וגם ביסודות נם פוסקת, הבלתי הגדולה היצירה
 דומיה כמעט באה אח״כ אך ועוד. ועוד אפרים המחנה המהרי״ט, המבי״ט, אלגזי,
 היצירה, בעבודת קצרה הפסקה מעין באה שכאמור, האשכנזים, שאצל בעוד לגמרי,

 ותומים, אורים הפנ״י, חט״ז, הש״ך, ע״י תוקף בכל ה ר ו ע נ ו ת ר ז ו ח היא הנה
 ועוד, ועוד סופר החתם החושן, קצות המשפט, נתיבות ביהודה נודע אריה, שאגת

 אנו, בדורנו ממש האחרונים, ובדורות ופולין. אשכנז במדינות היו שכולם
 היצירה כוחות התחדשות רואים אנו הנ״ל, במדינות היצירה כח הפסקת אחרי כמעט

 "פסקי מח״ם — פרידמן דוד ר׳ הגאונים : שבחבורה האריות ע״י ליטא במדינת
 "צפנת מח״ם - רוזן יוסף ר׳ ;שמחה״ ״אור מח״ס — כהן שמחה מאיר ר׳ ;הלכות״
 ספרו לאור יצא עכשיו שרק זצ״ל, סולובייציק הלוי חיים ר׳ — אחרון ואחרון פענח״,
ועוד. ועוד הלוי חיים רבנו חדושי

 מהקודמים יותר ומשתמשים הרמב״ם על חבוריהם את חברו שכולם ומעניין,
 הרמב״ם מסביב הרכוז הבאים, בהפרקים להלן שנראה שכפי — בהירושלמי להם

יצירה. לעבודת המחשבה את ממילא מעורר והירושלמי,
 הגדולות הישיבות ע״י ו י ש כ ע ד ע ו ל י ם א ה כ ש מ נ זו יצירה ועבודת

החדשה. ופולין שבליטא
 בזמן עוד שהותחלה היצירה, מחשבת ועבודת ודורשיו׳/ דור ,,דור אמנם, כי

בכלל. ועד היום עד גם נמשכת — התורה

 מלבד אומרת, זאת - הסברית ההלכה ביצירת התקופות את כן גם לחלק ואפשר
 עפ״י — חדושים יצויירו לא שבהן מסיגי למשה הלכה בתור לנו שבאו הקבלות
וקצור. ה ב ח ר ה של החלוקה

 מסתפקים ומתרצים, מקשים :המקובלים בדברים בהרחבה לפלפל מתחילים
 במושג דבר, כל של בטעמו חוקרים ;הגיוני בנתוח ודבר דבר כל מנתחים ;ופושטים
 ואת הכלל מתוך הבאים הפרטים את מבקשים ודעות; ראיות מביאים שבו; הפנימי

 הקיצור בא ואח״ב ה. רחב ה ה עבודת : בקצור הפרטים. מתוך הבא הכלל
 מתחלת שוב אח״כ אבל הזו. ההרחבה מכל ולמעשה להלכה ל" כ ה ך ה״ם עשיית

חלילה. וחוזר — הקצור ושוב ההרחבה
 — והרמב״ם הרי״ף ;ההרחבה עבודת — והתלמוד המשנה : רואים אנו וככה

 ההרחבה; עבודת שוב זה אחרי שבאו ובצרפת בספרד הראשונים הקצור. עבודת
 הקצור, לעבודת נסיונות אי־אלו היו ג*כ אז ומני הקצור. עבודת - והשו״ע הטור

 המשנה התניא, בעל הרב של השו״ע כמו הענקית, ההרחבה מכל הכל" "סך לעשות
 משום בו שיש פרידמן, דוד ,ר להגאון הלכות" "פסקי הגדול והספר וכדומה. ברורה
 להרמב״ם אישות בהלכות פרקים אי־אלו ועל ביחד. הקצור ועבודת ההרחבה עבודת

 בדורות כי נסיונות, רק המה אלו כל כאמור, אבל, גדולים. כרכים שני חבר
 נל עפ״י כולה, התורה מכל הכל" "סך שיעשה חבור, שום נתחבר לא האחרונים
בזמנו. הרמב״ם שעשה כמו עכשיו, עד שנתחדשו התדושים
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 להרחבה. באים אנו הקצור שדוקאמתוך רואים, אנו דבר ועוד
 את נתן אשר אלקים, איש מימון, בן כמשה איש הזמנים ובכל הדורות בכל קם לא
 כותב שהוא כפי — וכוונתו החזקה״. ה״יד כמו כזה נמרץ בקצור כולה התורה כל

 שאדרבא, רואים? אנו ומה משה, לתורת תורה המשנה זה שיהיה היתה - בהקדמה
 כל ו. ת ו מ כ כך כל התלמודית היצירה להרחבת הביא אשר אחר חבור אין

 אח״כ רואים אנו וככה כלי־זינם. את עליו תלו — הרוח גבורי - בישראל הגבורים
השו״ע. של התוצאות את גם

 ע״י שדוקא ונשמע", "נעשה של המליצה את זה על להגיד שאפשר באופן,
 ע״י אם בהם, וחי האדם יעשה אשר המעשה את רק לדעת הכל" מה״סך — היעשה

 העיון/ הנשמע, יותר ב ח ר ת מ ך כ י " ע דוקא ן ערוך שולחן ע״י או תורה משנה
והפלפול. החקירה

יא.
 נביאים, הרבה מוצאים אגו ותקופה תקופה בכל כי רואים, אנו זאת את וגם

 וקרובים - אחד ן כ ו ת ב ם " כ ע אך מתנבאיפבסגנוןאחד, לא שאם
מאד. מאד שלהם המחשבה דרכי

 - וירושלמי בבלי - התלמוד מבעלי שהרבה התלמוד, בתקופת רואים אנו ככה
 בעלי בתקופת ואח״ב אחד. בסגנון שלא אע״פ הדברים, אותם את ואומרים לזה זה מדייקים

 מדייקים כ " ג מספר לאין פעמים שהרבה הספרדים, הצרפתים את רואים אנו התום׳
 להלן. זה על נעמוד כאשר - הדברים בהרצאת ביניהם הבדל שיש כי אם ד, ח א ר ב ד ל

 ראשונים, הרבה שם שמביא מקובצת", "השיטה את למשל לוקחים כשאנו ואח״כ,
 שונים מחברים החזיון: אותו את ג״כ רואים אנו התום/ שאחרי מהתקופות ביהוד

 אותם אל באו ממשנהו, אחד שמעו ולא במקום מזה זה רחוקים שהיו
 מאוחרות, הכי בתקופות ואפילו המסקנות. אותן ואל המחשבה דרכי

 אחת. בשפה כמעט המתנבאים נביאים חבל רואים אנו ותקופה תקופה בכל הנה
 הגדולות, התקופות בכל עכ״ם אבל מזה. ה ז ל ל כ ו ע מ ש א ל ש יש ומאלה
 למוד דרכי גם אך חדשים פרטים רק לא מתגלים התלמוד, בלמוד

 נתיבות, הקצוה״ח, רבותינו: בספרי חדש למוד דרך יש למשל, ככה, חדשים.
 שהתחיל חדש, ממהלך שומעים ג״כ אנו האחרון ובדור וכדומה. רעק״א תשובות

 הרמי״ם ע״י הישיבות בכל ונתפשט וולוז׳ין בישיבת זצ״ל הלוי חיים רבנו הגאון ע״י
מתלמידיו. הם כולם שכמעט — ישראל גדולי

 ן אחת בתקופה דוקא אחד לדבר מכוונים שהרבה הזה, החזיון פשר ומה
 בשאר גם זאת רואים אנו באמת כי — כלל בדרך זאת את מבארים המקובלים

 ששם האצילות, מעולם באה מחשכה כל כי : הם דרכם עפ״י — חכמה!
 כיון אבל לעולם. מעולם המחשבה בגלגול הוא הקושי ועיקר העשיה, לעולם מקורה
לגלותה. אחד לכל נקל כבר אז דאתגליא" לעלמא דאתכסיא מ״עלמא ירדה שכבר

 מה שאמנם מראה, זה כי נאמר אנו דרכנו ולפי בנסתרות, עסק לנו אין אבל
 פלפול על — המח עקמומיות על בזה מדייקים שאנו ויש פלפול, קוראים שאנו

 שטבע המחשבה התפתחות זהי אלא הבל׳ וכלל כלל אינו הבל, של
 ודברי וכר. הב׳ את ממילא מחייבת א׳ ואמירת ה, ת ב י י ח מ ם י נ י נ ע ה



כא הלכל! להק^ דור טרור הפלפול השתלשלות מבוא

 את להבין אפשר אי גיסא שמאידך כמו האחרונים את מחייבים כבר הראשונים
 כלפי האחרונים שדורות שאע״ם מקודם, שאמרתי וכמו הראשונים. בלי האחרונים
 מטפס כשהוא הענק על משהו מוסיף ננס כל ס״ם אבל ענק, ע״ג כננס הם הראשונים

 עוד בו כורה אחד שכל עם", נדיבי כרוה שרים חפרוה ב״בור היא וההוספה עליו.
 התלמוד, ים התלמוד, ולעמקי — ויותר יותר מתעמק הוא כך וע״י טפחים ועוד טפח
- ימצאנו״. מי עמוק ״עמוק : שיעור אין

 גם יש כי אם התלמודית, המחשבה במהלך המלך" ך ר "ד גם יש בקצור,
 אנשים שהרבה מוצאים אנו המלך ובדרך בהם, נכשלים ורבים עקלקלות דרכים

 שלדבר הרבה יש בתלמוד גדולה תקופה שבכל מה הסבה וזהי יחד. מזדמנים
מתכוונים. אחד

 כלל לעיין לבלי לגדר להם פשטו אנו בדורותינו גאונים גם יש ואמנם,
 כי אס לגמרי, עליהם לדלג אפשר אי באמת אבל הגו. בראשונים ורק באחרונים

 לתהום לבוא אפשר אי אבל מדבריהם, להרבה לכוון שיכולים הרוח ענקי הרבה שיש
העליונים. מימיו בכל יעברו לא אם הים

יב.
 להדגיש, עלינו התלמודית, המחשבה השתלשלות דבר על מדברים שאנו ואע״ם

 השפחות שום בלי י, ב י ט ק י ב ו א כולו הוא התלמודית המחשבה מהלך כי
 היו — "שמעתתא לחלוטין. רציונלית חכמה ככל - מקומיות או זמניות פסיכולוגיות,

 והתרגשות, התפעלות שום כלי לגמרי מיושבת דעה צלותא": חז״ל-בעי אומרים
 כבר אז חיצוניות השפעות רק יש ואם לאמתה. האמת את לכוון יכולים אז ורק
 והעמידו פה" שבעל לתורה הימים "דברי את שכתבו אלה שגו ומה בטוח. הדרך אין
 הזמן השפעת רק דבר בכל וראו ת, י נ י ו ר ד ה ההתפתחות דרך על הכל את

 המוח עקמומי ורק י זה כמו האמת סילוף אין אישיות. פסיכולוגיות והשפעות והמקום
 לבוא יכולים היו בה, למרוד והתכוונו ידעו או האמת את ידעו שלא והלב,
כך. לידי

 מוצאים אנו ואמנם, דסתרי. תרתי המה והמקום הזמן והשפעות שהלכות ברם
 ההלכה של היסוד לא זהו אבל העולם", "תיקון מפני שונות וגזירות שונות תקנות ג״כ

 מהקבלה רק בא ההלכה, ועצם ההלכה מדרך לפעמים שסרו מה להיפך: אלא
טהורה. שכלית ומעבודה

 הימים", "דברי של הסוג כלל שייך לא הקבלה, הראשונה, שעל בודאי והנה
 וגם לזמן, מזמן מחשבה השתלשלות מוצאים אנו כאמור, כי, שייך. כן בשניה כי אם
 דרכי בין הבדלים יש וכך המקומות. עפ״י שונים מחשבה דרכי מוצאים אנו

 את חז״ל בעצמם רשמו לחנם ולא הירושלמי. של לאלו בבלי התלמוד של המחשבה
 כאשר — הספרדים ובין הצרפתים בין הבדל יש וכן המקומות. עפ״י הללו התלמודים

 שאליה "ההתפתחות", עם שייכות שום לזה אין כי להדגיש למותר אבל להלן. נראה
כביכול. פה" שבעל לתורה הימים "דברי כותבי מכוונים

 בכלל שהדור אע״ם אנו, תקופתנו גם כי לראות, אפשר למעלה האמור מכל
 — ההלכה בחקר יצירה כתקופת להחשב היא יכולה בכ״ז יתום, דור הוא
הלומדים. בעולם הכבושה הדרך עתה שנעשתה "ההבנה", שיטת ע״י מתבטאת תו



הלכה לחקר ־׳ ־יק מבוא כב

 ולהוציא הזו השיטה כל את פיהם בהבל לבטל שרוצים כאלה יש ואמנם
 את דרך מני מתעים והמה זאת את מלבם בדו רמי״ם אי־אלו רק כי משפט,

 מחוסר רק בא הזה הבטול כל ובאמת, ז״ל. הראשונים של הדרך זו ולא תלמידיהם,
 אלא באמת אינו תקופתנו של החרש׳• ה״מהלך האלה. המבטלים של "הבנה"

 ולא יצירה בעבודת הן גם שעסקו הקודמות, התקופות של ליושנה" העטרה "החזרת
 הראשונים של היצירה כלפי עכשיו של היצירה כי ואם גרידא. סרסורית בעבודת

 הענק גבי על הננס את מושיבים אם כאמור, אבל, הענק, לגבי ננס כיצירת היא
 הענק, שחפרוהו הבור ואותו יחד. גם ואיכות כמות שהיא איזו סוף סוף מוסיף הוא

 ואת ; בעומק טפח איזה בזה עכ״ם מוסיף הוא במלאכתו להמשיך הננס כשבא
אנו. בתקופתנו דוקא רואים אנו בעומק, הוספה הזו, ההוספה

 הזה החדש" ה״מהלך את יצרו בדורנו רמי״ם אי־אלו שרק הוא, נכון לא
 שונים במקומות נביאים חבל רואים אנו בזה שגם היא עובדה מלאכותי. באופן

 בזה שיש כאמור, מראה, וזה אחד. בתוכן אבל אחד בסגנון לא אם מתנבאים,
 הליטאיות, הישיבות של מהרמי״ם לא הותחלה הזו השיטה המלך. דרך משום
 ר׳ מסוכצ׳וב; אברהם ר׳ מגור; הרי״מ הגאונים: אצל כבר אותה רואים אנו אלא
 שגם ואחרים, מדינבורג רוזן ר״י ;הכהן רמ״ש הגאונים ואצל מקראקאו, ענגיל יוסף
 מוצאים אנו ואם במקום. מזה זה רחוקים והיו מהישיבות הושפע לא מהם אחד

 בדרך ובכלל בכללים, גם אלא פרטים בהרבה רק לא לזה, זה שמתדייקים
 שבאה התלמודית, המחשבה השתלשלות ג״כ היא הזו שהשיטה סימן זהו למודם
דור. שמדור היצירה עבודת כל כמו טבעי, באופן

יג.
 בזה למצוא כוונתנו אין שבהלכה, טהורה שכלית עבודה על מדברים וכשאנו

 חלקו והחכמים דקרא טעמי לדרוש בזה יחיד היה ר״ש כי התורה, בחוקי טעמים
 ההלכה מבנה עצם ועכ״ם מאד, מועטים במקומות רק דרש לא הוא וגם בזה. עליו
 רואה שההלכה :כלומר חוקי. יסוד על אלא דקרא טעמי על לר״ש אפילו בנוי אינו

 מצוות של סוג תחת לכאורה, שנכנסים, אלו גם חוקים; בתור התורה דיני כל
 אפשר האלו בתולדות אם כלל לשאול מבלי תולדות, חרבה מהם ומולידה שכליות
תורה. של הדין בעצם להכניס שיש דקרא הטעמא את להכניס

 בכלל בודאי הוא שלכאורה דבר", יקום עדי□ שנים "עפ״י של המשפט למשל,
 משפט כלומר: שיכתבו". הוא דין נכתבו "אלמלא נאמר: שעליהם המשפטים

 פרטים הרבה מזה מוצאים ואנו לחוק, נהפך זהו גם ההלכה ע״י הנה השכל,
 אלה שבכל פי על אף בזה, שונים לכללים באים אנו כך ומתוך ;ופרטי־פרטים

הדבר. בעצם שיש ח״שכל" את להכניס אפשר אי
 לפי אומרים אנו אם אבל המציאות. ידיעת את לברר כדי הוא, שבעדות השכל

 אפילו : ולהיפך וכרבבה, כאלף אפילו אלא כמאה דוקא ולאו כמאה״, "תרי ההלכה
 ואנו מקודם, שהעמידו עדים המאה את בגזלנותא ולפסול להזים יכולים עדים שני

 אפשר אי כבר הראשונים, של עדותם את לגמרי ומבטלים האחרונים לאלה מאמינים
 ש״על החוק מתוך רק אלא המציאות, ידיעת ברור מנקודת בטעמים ן.־ז את להכניס

 רק ולא בעצם הדבר את מקיימים שהעדים מורה, שזח דבר", יקום עדים שנים פי



כג הלכה לחקר דור מדור המלמול השתלשלות מברא

 על שמעידים מה זהו עדות שהמושג ומכיון הדיינים. ידיעת את לברר בשביל
 לכן דבר׳/ "בעל של בסוג נכנס כבר שזה עצמם, על שמעידים מה ולא אחרים

 בהזמה, וגם שבת בחלול או בגזלנותא הראשונים את ופוסלים עדים שני באים אם
 אם אבל אחרים, אנשים על מעידים האחרונים כי הראשונים. ולא נאמנים האחרונים
 השבת את חללנו ולא גזלנו לא ויאמרו: האחרונים העדים עכשיו יכחישו הראשונים

בע״ד. בסוג נכנס כבר וזהו —עצמם על מעידים המה כבר וכר,
 "מלוני והאומר: בעדות. דבורי׳" "פלגינן ג״כ אומרים אנחנו זה יסוד ועל

 ובכ״ז רשע" עצמו משים אדם ש״אין מפני רשע, נעשה לא הוא לרצוני" רבעני
 שיש ה״שכל" בזה אין שודאי ע״ב(, )ט׳ בסנהדרין כמבואר פיו, על אדם נהרג

 עדים שנים מי ש״על החוק לבד: החוק את בזה ממצים שאנו אלא בכלל, בעדות
בעדות. הפוסלים הפרטים רק אין אם מהכלל, יוצא שום בלי דבר", יקום

 דיני־נמשות. לדון כדי דיין לא שבעולם האומדנות כל אפילו טעמא, ומהאי
 ואילו קורבא. משום לאחד, רק נחשבים לא שנים מעידים אם ואהרן משה ואפילו

לכל. נאמנים השוק מן אנשים שני סתם
 הדבר עצם הנה דמי". עדים כמאה דין בעל "הודאת של המשפט למשל וכן

 שכל אומר, השכל כי שיכתבו". הוא דין נכתכו "אלמלא הדברים של בכלל ג״כ הוא
 מחוייב הוא כך שע״י אומרים אנו אבל שירצה. כמה עצמו את לחייב יכול אדם
 ופרע", ש״לוה אומרים והעדים כלל, לוה שלא הלואה תביעת על משיב כשהוא ג״כ

 הנה ע״א(, )ו׳ בב״ב כמבואר דמי", פרעתי כאומר לויתי לא האומר ש״כל מטעם
 רצה : אדרבא אך עצמו את לחייב רצה לא סוף סוף כי איננו. שבדבר ה״שכל״ כבר

 מן יוצא בזה שייך שלא חוק בתור הדבר את לוקחים שאנו אלא עצמו, את לפטור
 בפירוש שאמר מה את תופסים אנו ואין הדבר את מחלקים אנו כך ובשביל הכלל,

 עבורו, מזה היוצא החוב את מקבלים אנו אך לזכותו, נאמר שזה מכיון לויתי", "לא
איתמר". מכללא אלא איתמר בפירוש "לא זה שאת אע״ם

 על גם אבל המשפטים. בסוג שהמה ודאי ג״כ בכלל מזיקין של הדינין כל
 דין לחדש אפשר למשל, כך, ובשביל לבד. החוק מנקודת רק ההלכה מביט זה

 קדם בעצמו הוא אפילו וכסתות, כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "זרק : שכזה
 שעל מה בודאי הוא שבנזיקין ה״שכל" ע״ב(. )כ״ו בב״ק כמבואר פטור", וסלקם

 ההפסד כל את עשה הוא הלא וכאן לחברו. שגרם ההפסד את לשלם אדם כל
 שיסכב שכזה הפסד מעשה שאין מפני פטור, ובכ״ז בזה אחר השתתפות שום מכלי

 - להפסד גרם שכן והכסתות הכרים וסילוק ההפסד, את גרמה לא הזריקה :החיוב את
היזק. מעשה משום בזה אין

דיין. אלו גם לענינינו אך למאות, להביא אפשר כאלו ודוגמאות

יד.
 מדת :בקרבו כלל שהוא ההכללה ועל החוק פירוש על רק חוקרת ההלכה

 כפי וכדומה, וכדומה שבו והתכלית האמצעי וסבתו, מהותו וצמצומו, התפשטותו
שבתלמוד. ההגיון מדות את הספר בגוף שנראה

 מיוצר שניהם אמנם כי כביכול. הטבע, לחכמת התורה חכמת דומה זו ובנקודה
 הכי הפרט ואפילו בשכל נתפס אינו לעצמו כשהוא הטבע גם ואמנם, כוננו. אחד



הלכה לחקר ב' סרק מברא כד

 לדעת לנו אפשר אי ; טהורים שכליים בנמוקים לבאר לנו אפשר אי שבטבע קטן
 והלא אותו. לברוא לנו אפשר היה זאת ידענו לו כי אחד, יתוש שבחיי הסוד את אפילו
 - אחד״, יתוש אפילו לברוא יכולים אינם ומערב מזרח מלכי כל יתכנסו ״אם אפילו

 הטבע מתוך הטבע חוקי את מבארים שאנו בזה רק יסודה הטבע חכמת וכל
 סרטים ום־טי פרטים בין שיש וההשוואה הקשר את מוצאים שאנו כלומר: גופא.

 והופעה הופעת וכל שיעור, לאין הופעות רואה הפשוט האדם ומספר. תכלית לאין
 כולל והוא ומינים סוגים בזה מוצא והחכם עצמה. בפני פליאה" ל״מדרש לו היא
 ל״מדרש שוב לו נשאר הסוג עצם אבל אחד. ומין אחד סוג תחת הופעות אלפי אלף

 ס״ם אבל אחד, טבע חק תחת שיעור לאין שונים מחזות כולל הוא וכן פליאה".
בשכל. לבאר ניתן שבלתי חוק נשאר הזה החוק נם

 השונים, הטבע שבחוקי הקשר את רק מוצאה הטבע חכמת כל בקצור:
 כשהוא "שהדבר הפילוסוף: שאמר מה וזהו הטבע. עצם לתוך יורדת אינה אבל

 לפני גם וכמוס נעלם שהיה כמו היום עד גם מאתנו וכמוס נעלם לעצמו"
שנה. אלפי

 "וראית הכתוב: על חכז״ל של המליצה אולי שזהי אחר, במקום אמרתי וכבר
 )ברכות תפילין" של קשר למשה הקב״ה שהראה יראו-מלמד לא ופני אחורי את
 והופעות עצמים הרבה שבין הקשר את רק מהטבע יודעים אנו אמנם כי א"(. ד

יותר. לא אבל
 אם למשל, ע, ב ט ה ן ו י ם ג רק זהו שכל קוראים שאנו מה אלא עוד, ולא

 כי הארץ, את ולא השמים את לא ימצא ולא קם הוא שלמחר לאדם, לו יאמרו
 השכל כלום אבל השכל. נגד שהוא ויאמר בזה יאמין ובוהו-לא לתוהו חוזר הכל

 קוראים אנחנו אלא העולם, של לקיומו ההכרח באמת לאדם, לו, מראה
שכל. —הטבע להרגל

 חוקי את למוד הכוונה שאין התורה, לחכמת בנוגע ג״כ הדבר הוא וככה
 חוקי י " פ ע רק הטבע חוקי את שמבארים כשם אלא אנו, שכלנו לפי התורה

 ג״כ ככה לטבע, שמחוץ שכל איזה ע״י הטבע חוקי את לברר אפשר ואי הטבע,
לתורה. שמחוץ יסודות איזה עפ״י התורה חוקי את לבאר אפשר אי

 הפרטים בין והאחוד הקשר את למצוא בעיקר הוא ההלכה ומבנה
 עפ״י הטבע חוקי את שמבארים וכשם תכלית. ולאין שיעור לאין ג״ב השונים

 עצם ושלילה, חיוב ובפועל, בכוח ותכלית, אמצעי ומסובב, סבה של: היסודות
 נשארים ג״כ הללו ההגיון חוקי שעצם אע״ם ומקום, זמן כולם ועל וכו/ וכו׳ ומקרה

 מדוח הרבה ע״י לתת ההלכה, מבנה התורה, חכמת עוסקת ככה חוקים, רק
השונים. החוקים בין וקשר חבור ההגיון

 חדשות להמצאות באים אנו הטבע בחוקי פרטים הרבה בין הקשר המצאת שע״י וכשם
 אנו ג״כ ככה הזה, היום עד הראשון אדם של מימיו שנתחדשו להמצאות מספר, לאין
 תכלית, ולאיז שיעור לאין חדשות להלכות ההלכה, חקר התורה, חכמת ע״י באים

בכלל. ועד אלה ימינו עד המשנה מזמן הענקית העבודה היא שזו

כוו.
מדלגת שהיא איך גופא, הגמרא של וטריא בשקלא אפילו רואים אנו ולכן



כה הלכה לחקר דור מדור הפלפול השתלשלות מבוא

 מדיני מקשה שהיא לפעמים ויש לגמרי. מזה זה הרחוקים ובענינים לענין מענין
 שהחוקים מפני וכדומה, וכדומה א׳( כ״ד בב״ק )עי׳ נזיקין דיני על וזבה זב

הטבע. חוקי בכל המה ששוים כשם התורה, חכמת בכל המה שוים ההגיוניים
 כלל לב שמים אנו אין נזיקין, על וזבה מזב למשל, מקשים, כשאנו כי
 רחוקים ענינים אחד בטעם לכלול אפשר שאי כמובן, כי, הללו, הדינ״ק של לטעמים
כנ״ל. שבהם, ההגיון חוקי עם מתחשבים אנו אלא שכאלו,

 ככה לעיל, כאמור הטבע, שכל באמת הוא בני־אדם של הרגיל שהשכל וכשם
 חשוב הכי היסוד הוא הסברא יסור והלא - ״סברא״ לזה קוראים שהתלמודים מה ג״כ
 עד הגמרא מן התלמודי ומתן המשא וכל הזה, היום עד התלמודית ההשתלשלות של

 כבר כאשר התורה, שכל באמת היא - הסברא יסוד על רק כמעט בא הזה היום
 באופן במוחנו נקלט התלמוד למוד שע״י כלומר: הראשון, בפרק אמרנו

 אנו אין ענין, באיזה שהיא סברא איזו מחדשים וכשאנו התלמודי. השכל אבטומטי
 מקורה סברא כל ובאמת הנ״ל. לסברא באנו אופן ובאיזה איך בעצמנו מרגישים

 תחילת של באופן כי אם אחר, ענין באיזה שם שנאמרה גופא, בתלמוד ושרשה
המחשבה.

 זו חכמה של התפתחותה :ודוגמא ציור עוד לקחת לנו אפשר הטבע ובחכמת
 למה של שאלה והופעה הופעה כל על לעורר :כלומר מההשתוממות. ביחוד באה

 בראשית. ימי מששת ובלתי־פוסקות תמידיות שהן שכאלו הופעות על אפילו ומדוע.
 נופל התפוח את ראו הזמנים ובכל הדורות בכל אנשים מליונים מאות
 הלא אדרבא, לפלא. וכלל כלל הזה הדבר להם היה ולא השמימה, שב ואינו לארץ

 יעופף שהתפוח שאפשר אומר שהיה אחד ביניהם היה ולו להיות. מוכיח ככה
 חכם שבא עד ! השכל נגד זהו הלא - מדעתו יצא שהוא עליו אומרים היה למרום,

 גדולה להמצאה בא ומזה גדולה, בתמיהה הזו השאלה את ועורר ניוטאן בשם אחד
 בכל המושך כח המצאת זחי — הטבע ידיעות בכל שלמה מהפכה שעשתה

כולו. הטבע
 באה שהידיעה מאד". יודעת ונפשי מעשיך "נפלאים :המשורר אומר זה ועל

 של שבמעשיו הפליאה את שמרגישים — מעשיך״ ש״נפלאים זה ע״י ממילא כבר
הקב״ה.

 להרבות מיוחדה נטיה בה רואים שאנו התלמוד, בחכמת רואים אנו וככה
 על קושיא מצא וכשלא בקושיא. השני תיכף בא דבר איזה אומר וכשאחד בקושיות.

 שיקשו רק שלא הרושם ויש !״. פשיטא — ? לן משמע קא ,מאי בשאלה שוב בא זה
 קושיא. בלי דבר כמעט להניח לבלי יקשו גם אך הדברים, את לתרץ איך דרכים למצוא

 המצאות הרף בלי ונולדו סוף לאין התלמוד חכמת התרחבה כך מתוך דוקא אמנם כי
 שיעור, לאין "אב־בנינים" נבנו ועליהם ליסודות שוב נעשו ההמצאות ואלו חדשות.

חלילה. וחוזר
 בברכת •ומכרון שזהו שאומר, בדרשותיו הר״ן מדבר הזה האנושי השכל ועל

 התורה את ו נ ל ר ס מ ש - תורתו״ את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר ״אשר התורה
 דרקיע מתיבתא שבין במחלוקת בחז״ל מוצאים אנו כך ובשביל אנו. שכלנו לפי
 בשמים "לא כי יען דארעא, כמתיבתא דוקא היא שההלכה דארעא, מתיבתא ובין
קול". בבת משגיחים ואין היא



הלכה להקה ב׳ ■רק מבוא כו

 שאנו מה כל כמו התורה, שכל זהו גם באמת אבל - האנושי״ ה״שכל
הטבע. שכל הוא הטבע מן בשכלנו תופסים

 את לשבר כדי רק מהטבע המשל את לקחנו כי להדגיש, עלינו זאת וגם
 יותר הרבה וכוללות מקיפות התורה של ההגיון מדות באמת, אבל, האוזן.

הספר. בגוף להלן נראה כאשר הטבע, של ההגיון ממדות
 בחקר השונות התקופות את לחלק לנו אפשר כך שמתוך לענינינו, ונחזור

 על בעיקר מדברת התורה הנה והפרטה. הכללה של החלוקה עפ״י גם ההלכה,
 וכמובן, הכללים, נתרבו לדור ומדור כללים. מזה עשו והגמרא והמשנה פרטים,

 וע״י מהם. להוציא שאפשר הפרטים גם ממילא אח״כ מתרבים הכללים שבהתרבות
 עוד ולהוציא הקודמים הכללים את להרחיב הצורך שוב מורגש החדשים הפרטים

 להראשון. שוב והשני להשני מביא שהאחד חלילה, וחוזר בבחינת חדשים, כללים
 התקופות באות כך וע״י ההכללה, בשטח ברכה שפע בעיקר המביאות תקופות יש אכן,

 ובפרטי־פרטים, בפרטים ביחוד ועוסקות להפרטה, דוקא באות הן זה שמתוך אחריהן,
 שוב ואח״כ הלכות; של תלי־תלים ותג תג ובכל וקוץ קוץ בכל אפילו ומוציאות

 התחומין את וקובעות הללו הפרטים מכל הכל" ה,,סך את המביאות ההכללה, תקופות
למושג. מושג שבין לכלל, כלל שבין והגבולין

ההכללה. תקופת דוקא היא אנו ותקופתנו
 הכללים כל לא ני להדגיש, בכ״ז צריכים אנו הכללה, דבר על מדברים וכשאנו

מחתא. בחרא למחות אפשר
 כללים ויש בהם; שנכללו פרטים אי־אלו רק המקיפים כללים יש
 לחקר יותר מקום נותן הוא יותר כולל שהכלל מה וכל כללים, הרבה הכוללים

שבו. ההלכה
 יוכל לא אבל ויו״ט, שבת באיסורי פרטים חרבה כולל קצה"-הוא ו ,"ם למשל

 ולא ממונות בעניני כללים הם למשל, והפקר׳/ ש ו א י ,"שיעבוד, יותר. להקיף
 אישות. בעניני רק הנוגע כלל הוא זיקה באיסורים. כלל - כעיקר טעם יותר.

 ולגרש לקדש אפשר כי אישות, עניני וגם ממנות עניני גם כבר כולל תנאי
 אישות עניני גם ממונות, עניני גם כבר הכולל כלל זהו שליחות תנאי. על אשה

 בעניני וגם וכדומה; הפסח בשחיטת תרומה, בהפרשת שליחות כמו מצוות, עניני וגם
 שליחי "כהגים :קדשים עניני וגם ;עברה״ לדבר שליח ,"יש שסובר לר״י, עברה
 למשל, כמו, הכל, את הכוללים כללים ויש דרחמנא". שליחי או נינהו דידן
 וכדי ספק, ויש ודאי יש הענינים בכל כי בכלל. והספיקות רוב חזקות, עדות, עניני
האלה. הדברים כל באו הספק את ולהכריע לברר

 יותר, להתגדר מקום בו יש יותר כולל הוא שהכלל מה שכל ומובן,
 כנוגע שויס הענינים כל לא אם בדבר, פלא כל ואין וליבון. בירור יותר ודרוש
 כי - הרבה בהם שרשים ענינים ויש מעט בהם שדשים ענינים יש :ההלכה לחקר

שבו. החלבה מדת לפי תלוי הכל



נ׳. פרק

והפרטה. הכללה
 מן והגישה הכלל אל הפרט מן הגישה :והן ההלכה לחקר מקריות גישות שתי

הפרט. אל הכלל
 נדרשת שהתורה המדות י״ג שבתוך ופרט" "כלל למדת בזה מכוון אני ואין

 כמו הוא, גם ומשתלשל ההולך התלמודי ההגיון מבנה לכל אני מכוון אלא בהן,
הפרט. אל הכלל מן וגם הכלל אל הפרט מן הגיונית, חכמה בכל

;דברי ואבאר

א.
 שבאדם, החושים יסודי על בעיקרן בנייות הכלל מן יוצא בלי החכמות כל

 גבול בלי רבים פרטים שונים, פרטים רק בעיקרם תופסים האלה החושים אבל
 ממשש או רואה כי האדם יאמר אמור ואם לכללים, ומצטרפים ההולכים ומספר,

 פרטים כמה לצרף האדם שכל עבודת משום בזה יש כבר שלם, דבר איזה הוא
 בית, איזה ראה כי אומר כשאדם :למשל ומקיף, שלם אחד לדבר — ומובדלים שונים

 אבנים, של חמרים־המרים אלא בית ראתה לא שלו, חוש־הראות עינו, באמת הנה
 רפו ונצג געבדו השכל של בבית־חרושת ורק שונים, חומרי־בנין — ,וכו עצים לבנים,

ומשוכלל. בנוי ת י ב בדמות אחת לחטיבה האלה התמרים כל
 מדת יותר בו מתפתחת הרי יותר, ומתפתח הולך אדם של ששכלו מה וכל

 כל ואת רחוב, בתור יחד הבתים כל את רואה הוא וכבר ההכללה,
.,וכו ,וכו מדינה בתור הערים וכל ר, י ע בתור הרחובות

 כבר ראח וכשהתפתח הפרטי, האיש את רק בודאי ראה הקדמוני האדם
 ונחוצה ;שלמה אומה גם אח״כ ורק השבט, את גם — ואח״כ המשפחה, את

 בתור כולה האנושיות כל את אחת בטיסה ג״כ לתפוס כדי השכל של יתירה התאמצות
אחת. חטיבה

 אחת מלח אפילו באזניו שומע איננו האדם :השמיעה בחוש ג״כ הוא וככה
 קשר שום בלי הברה של נקודות נכון, יותר או שונות, הברות רק שומעת אזנו אלא

.,וכו ,וכו ולפרשיות ולפסוקים למלות אותן מחבר שהשכל אלא ביניהן, וחבור
תופסם שהוא הפרטים, מן לעשות היא בעיקרה השכל שעבודת מעתה, אמור

צומח סוג דומם, סוג : למשל אומרים, שאנו וכמו סוגים, — הכללים ומן כללים, בחושיו,
מן להיפך ג״כ אך הכלל, אל הפרט מן רק לא היא השכל עבודת ואמנם .,וכו

לתפים כך מתוך באים אנו בשכלנו הכלל את שקבענו אחרי כי הפרט. אל הכלל
 בדמיוננו לנו מציירים שאנחנו אלא חושינו, לתוך חדרו לא שעדיין שכאלה פרטים גם

 כלל של המסגרת לתוך יכנסו אז וכאלה, שכאלה מקרים לפנינו יבואו שאילו
אלמוגי. או •לוגי
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ב.
 ואמצעי החושים של הנסיון אמצעי :בעיקרם שנים המה השכל אמצעי ואמנם

 בשעה הראשון, האמצעי על בעיקרה בנויה הטבע חכמת הפנימית. ההרגשה
 האמצעי על בעיקרה בנויה הטבע שלאחר במה החכמה או, שהפילוסופיה,

 המושגים ועל שבארם ה״אני" הרגשת יסוד על בעיקרה בנויה הפילוסופיה השני.
עתיקים. והדברים — והמקום הזמן שבאדם, האפריוריים
 בא הפרטי מהאני הכלל. אל הפרט מן באים אנו בזה שגם מובן אבל

 שבאמת הבורא של לה״אני" בא ומזה הבריאה, כל של הכללי להאני הפילוסוף
 אני "אם :הזקן הלל של מאמרו על רש״י שאומר כמו היחיד ה״אני״ הוא הוא רק

הוא. ברוך הקדוש של שמו הוא ש״אני" א׳( כ״ג )סוכה כאן" הכל כאן
 ובכל ההוי, הרגע את כל ראשית תופסים אגו הזמן בהרגשת גם

 אלא שאחריו, והרגע שקדמו הרגע עם קשר שום לה שאין חדשה תסיסה ורגע רגע
 באים אגו ומזח וכו/ ימעל״ע, השעות כל ואת לשעה הרגעים כל את מקשר ששכלנו

סופיות• ן י א ל ה ז מ ו ועתיד, הוד. לעבר,

ג
 אנו בה שגם התלמוד, חכמת על ולמשל לדוגמא רק חמה הדברים אלו כל אכן

המחשבתית. ההשתלשלות אותה מעין ידועה בבחינה רואים
 ביחוד עוסקים והתלמוד והמשנה הסרט, בתורה בא כל ראשית כי

 ואחרי הכלל, אל הפרט מן הגישה זוהי — לכללים הפרטים את להפוך בזה
וקיימים. הקבועים הכללים אל פרטים וכמה כמה להכניס כך

 קוצים ומצאה אש תצא "כי איש", את שור יגח "כי : בתורה כתוב למשל
 יכרה כי או בור איש יפתח "כי ובער", בעירה את "ושלח הקמה׳/ או גדיש ונאכל

 המבעה והבור השור :נזיקין אבות ארבעה מזה והוציאה המשנה ובאה בור״, איש
 יש אלא לבד קרן רק איננה כבר הקרן ; כללים נעשו ופרט סרט ומכל וההבער,

 ישנן כבר גופא ובזה וכו׳, וכו׳ האש וכן קרן, לכלל שנכנסים שונים פרטים הרבה
 וג״ב ;נזיקין אבות מהפרטים לעשות :הכלל אל הפרט מן הגישה : הדרכים שתי

תולדות. וכמה כמה האבות מן כן אחרי להוציא ;הפרט אל הכלל מן הגישה
 את להפשיט הפשטה: של המקור אחד, ממקור באים הללו הדברים וכל
 מביטים אנו אם כי הקליפה, מתוך התוך את להוציא או הפנימיות, מתוך החיצוניות

 כשאנו אבל יותר, לא בלבד קרן רק לנו אין אז הקרן של החיצוניות על למשל
 להזיק" "כוונתו של הפנימיות את בזה מוצאים אנו החיצוניות את מזה מפשיטים

וכדומה. להיזקה" הנאה "יש נעשה משן וכן
 המבער. חרי ולא המבער. כהרי השור הרי "לא :כן אחרי אומרת וכשהמשנה

 משום בזה יש הנה עליך", ושמירתן להזיק שדרכן שבהן השוה הצד השור... כהרי
 לכללים, הראשונה ההפשטה ידי על שנעשו הררי 7 אומרת, זאת דקה. יותר הפשטה

 הכללים מכל מוציאים אנו ומזה פרטים, כעין השניה ההפשטה ע״י נעשים הרי
 מוציאים שאנו לומר, נכון יותר או עיקרי. כלל על אותם מעמידים ואנו הנזכרים

 הראשונה בההפשטה ואם ; האלה הכללים כל את המחברת המרכזית הנקודה את
להיזקה" הנאה "יש ועל להזיק" "כוונתו על הנ״ל הפרטים כל של ההכללה את העמדנו
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 "שמירתן על אחת הכללה על רק לבסוף באים אנו הנה וכדומה, מצויה" "היזקה ועל
 נזקו", את הכשרתי בשמירתו שחבתי "כל :השניה המשנה שאומרת כמו או עליך״

 הראשונות כללות ה שה לראיה רק הוא זה" כראי זה ראי "לא של והמאמר
האחרונה. מסקנא ה בבחינת אינן עדיין

ד.
 ר׳ "תני : ואח״כ נזיקין״ אבות י״ג אושעיה ר׳ ״תני :מוצאים אנו אח״כ ואם

 המחשבה התפתחות בזה רואים אנו הרי — נזיקין״ אבות וארבע עשרים חייא
 משתנית ששוב באופן כללים, עוד הקודמים הכללים על ולהוסיף ההכללה בדרך
 לנקודה רק שוב געשה המרכזית להנקודה מקודם שנחשבה ומה המרכזית" ה״נקודה

 ר׳ ע״ם הנה עליך", ל״שמירתן העיקרית הנקודה את קובעת המשנה אם כי חלקית.
 אפשר וע״כ היזק, מעשה כל היא המרכזית שהנקודה להגיד צריכים אנו כבר אושעי׳
 וגזלן גנב גם שחושב חייא ר׳ וע״י ובשת, שבת רפוי, צער, נזק, גם בזה לכלול
 שגם לומר עלינו - נזיקין אבות בתוך והמנסך" והמדמע ״המטמא וגם זוממים ועדים

 וגם בעלמא, מחשבה אך מעשה היה לא האחרונים באלה שהרי דוקא, לאו מעשה
 ותשלומי כפל ותשלומי וגזלן גנב כמו מעולם ק ז י ה בכלל נכנסים שלא כאלה יש

מחמת הבאים חיובים כללית, יותר נקודה על להעמידם עלינו אלא וחמשה, ארבעה
מקיף. ויותר אחר שוה" "צד לנו יצא אחד שמכל באופן האדם, שעשה עול איזה

ההכללה, במדת אלא חדשו לא חייא ר׳ וגם אושעי׳ ר׳ גם אמנם
יותר הכללה להוציא כדי גופא בתורה הנזכרים שונים פרטים עוד שהוסיפו כלומר,
 ואולם מקודם; זאת ידענו שלא פרטים זו הכללה ידי על נתוספו לא אבל רחבה,

 ההפשטה עבודת זאת קוראים שאנו כפי או ההכללה עבודת שע״י בגמרא אנו מוצאים
 אב של תולדות שאינם הדברים אלה לכל כוונתי - חדשים פרטים להמצאת גם באו
 סכינו "באבנו למשל ע״א( ו׳ )בדף שם שאמרו כמו אחדים, אבות של אלא אחד

 והאילן והכותל המתגלגל "בור או ביחד, ואש מבור זה שלמדים שאפקרינהו", ומשאו
 אנו אלו שבכל — ביחד ובור משור זאת שלמדים והזיקו״ הרבים לרשות שנפלו
לגמרי. חדשים לפרטים ביחד האבות כל של ההכללה מתוך באים

ה.
 השוה" ה״צד את מרחיבים חייא ור׳ אושעי׳ שר׳ לעיל, שאמרנו אעפ״י והנה

 בכ״ז וכדומה, ושומרים וגזלה גניבה גם אלא היזק מעשה רק לא כולל שהוא באופן
 מזיק מטעם או ביחד וגנבה מזיק מטעם יהיה שחיובם שכאלו פרטים יצויירו לא

 ה״צד שס״ס מפני ביחד, ובור משור שבאים חיובים למשל שיש כמו ביחד, ושומר
 נזיקין אבות ארבעת שבכל השוה הצד אבל אסמכתא, מעין הוא שבהם השוה"

ממש. השוה צד הוא
 שחיובם שכאלה דברים יתכן איך :ושאלו הראשונים התלבטו בזה גם ובאמת

 מחויב ובור הרבים ברשות פטור ורגל דשן אחרי ביחד, ובור ורגל שן מטעם הוא
 היינו למדנו" "משורו באמרם דהכוונה זה על אמרו ובתום׳ הרבים? ברשות דוקא
 אכן למדנו"(. "משורו ד״ה ע״ב ג׳ ב״ק תוס׳ )עיין ברה״ר פטורין ורגל דשן קרן,

השוה הצד מן מביאים שאנו מה שבכל האומרים, ראשונים להקת בשם מביא בשמ״ק
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 ילפיבן דלחומרא המלמדים, שני של חמור צד כל מהם ילסינן אנו דברים שבאיזה
 כי וכולהו רבא, "אמר :ע״ב( )ה׳ לקמן דאמרינן מזה גם ראיה ומביאים חד, מכל

 רחמנא? כתב הלכתא למאי אלא - וכו׳ - הצד במה כולהו אתיא בינייהו בור שדית
 וכו׳, הרבים" ברשות לפוטרן ורגל, שן ; למועדת תמה בין לחלק קרן, ן להלכותיהן

 דביים משני הוא דהלמוד כיון נימא דלא הכלים, על לחייבם נמי קאמר לא ואמאי
 החומר כל את דילפינן ודאי אלא ? הכלים על פטור יהיה בור הוא מינייהו שחד

 דלולא לומר אב, שבכל הפטור ד צ את רק פרט ולכן יחד הדברים שלשני
אחד. שבכל הפטור צדדי את יודעים היינו לא התורה כתבה

 שוה צד רואים שאנו דכיון הנזכרים, הראשונים לדברי חזק יסוד יש ובאמת
 וג״כ האבות בשאר שאיננו מה מיוחד צד ג״כ יש ואב אב בכל וגם האבות בכל אחד
 מיוחדים פרטים כלומר, הכלל, מן יוצאים דברים ג״כ יש ואב אב שבכל רואים אנו

 הרי וכדומה, הרבים ברשות שפטור ורגל שן ומועד, תם בזה שיש קרן כמו לפטור,
 השוה בהצד החיוב סבת את לבקש שעלינו לנו, מורה גופא זה

 אחד כל של דוקאבהצדהמיוחד הפטור ואתסבת שביניהם
 סבת אבל בהם, יש החיוב סבת הנה השוה, מהצד הנלמדים דברים וממילא ואחד,

האבות. לשאר כמו לבד מיוחד בצד לציינם אפשר דאי כאן, חסרה הפטור
 ראי לא אמרו שע״ז מהאבות אחד בכל שיש המיוחדים הצדדים שכל באופן

 סבת כל הוא — הנ״ל המיוחד הצד כלומר, — שזהו, אמינא הוה ויש זה כראי זה
 לבסוף, אבל השוה, מהצד עדיין ידענו שלא חוה־אמינא בתור רק זה כל הנה החיוב,
 והצדדים החיוב סבת הוא המשותף הצד רק אדרבה הנה השוה, להצד באים כשאנו

בדידיה. אחד כל הפטור סבת הם המיוחדים

ו.
 מקודם שחשבנו ודברים הקצה אל הקצה מן הדבר נתהפך איך יפלא ואולי

 לכאן פנים גם יש לכתחילה באמת כי ? הפטור לסבות במסקנא נהפכו החיוב לסבות
 בהם יש לחיוב, נמוק בתור שבאים להיזקה הנאה ויש להזיק כונתו :למשל ולכאן.
 ראי "לא : מקידם לומר הגמרא רוצה שבאמת כמו לפטור נמוקים גם גיסא מאידך

 כוונתו שאין השן ראי ולא להיזקה הנאה שיש השן כהרי להיזקה הנאה שאין הקרן
 סברא דחינן דלבכוף ואע״ג א׳(, ד׳ — ב׳ ג׳ )שם להזיק״ שכוונתו הקרן כהרי להזיק

 "ממונך שזהו השוה להצר באים שאנו אחרי ביחוד לזה פנים גם יש זאת בכל זו,
 משתי החיוב סבת עיקר מהו במ״א, חקרנו וכבר עליך", ושמירתן

 שאם שלילי, באופן רק הוא עליך" וה״שמירתן ה״ממונך" אם הללו, הסבות
 שע״י כלומר, הסבה, הכשר רק הוא דה״ממונך" או לפטור, סבה זאת תהיה ישמור
החיוב. סבת עיקר כל זהו ואי־השמירה לשמור מחויב אתה ממונך שהוא

 אם רק להחיוב, נמוק מוסיף זהו להיזקה" הנאה ויש להזיק ה״כוונתו ואמנם
 אם אבל לשמור, ביותר עוד עליו מוטל כך וע״י אי־השמירה מצד הוא החיוב כל

 אחד הוא "ממונך" דהכלל לפטור, יותר נמוק זהו אדרבה הנה הראשון, כהצד נימא
 בראש שהניחן ומשאו סכינו "אבנו כמו בעצמו, הממון מצר רק שבאו הנזיקין

 בהם שיש השור בנזקי משא״כ ממילא, של באופן מממונו בא שההיזק והזיקו" ונפלו גגו
 בעצמו ממון ה ם ההיזק בא לא כבר להיזקו הנאה יש או להזיק כוונה
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לעצמו. כשהוא חי בעל של מיוחדת כוונה בהוספת אלא ממון, בתור
 לאו ואמה עבד ואמה, אעבד דהוה "מידי : שם שאומר מה ההסבר זהו ובאמת

 גורמת להזיק" ה״כוונתו שם שגם כלומר, פטירי", הכי אפילו להזיק דכוונתו אע״ג
 כשחהיזק רק זה שדיבור "ממונו" בכלל זאת להכניס אפשר אי כבר כך ע״י כי הפטור

לבד. ממונו מצד בא
 שהכונה לומר דוקא קולא לעשות מקום יש נמי השמירה מצד וגט

 שהא שכתבו מועדיך׳ "שכן ד״ה ע״ב( )ה׳ שמה בתום׳ עי׳ דוקא, קולא גורמת להזיק
 נזקא פלגא למ״ד הוא הכוונה להזיק" שכוונתו עדיפא קרן "ולמ״ד שמה דאמרו
 אמרי^ן להזיק שכוונתו מפני דוקא אדרבא קנסא נזקא פלגא למ״ד אבל ממונא,

לכך. באים לא שוורים דסתם קיימי" שימור בחזקת שוורים "סתם
 נמוק הוי נמי ורגל שלשן מצוי" ו״הזיקה להיזקה" הנאה ה״יש שגם ומובן

 ברה״ר הפטור דכל להדיא הרי״ף שכתב וכמו בהכי, דאורחייהו משום ברה״ר, לפיטרם
 כך ובשביל שכזה, באופן ג״כ שמסביר קמא פרק סוף ברא״ש ועי׳ זה. מטעם הוא

 שמתקבצות ע״א( )ח׳ דתענית בפ״ק וכדאמר בנשיכתו נהנה שאין אע״ם "ונחש אומר
 בהכי דאורחיה כיון מקום מכל לך, יש הנאה מה ואומרות הנחש אצל החיות כל

 בתר כקרן לחשבו ואין הרבים, ברשות ופטור שלם נזק וחייב הניזק בחצר רגל הוי
בהדייהו". לה מדחשיב באחריני כיוצא שהוא דמשמע להזיק, כוונתו שהרי דאיעד

 לאו ולפיכך בהכי, דאורחיה מטעם הוא ורגל בשן הפטור דכל מללו ברור ודבריו
 בכד אורחיה של באופן זהו אם להזיק, דכוונתו קרן, אפילו אלא ורגל, שן דוקא
ברה״ר. פטור הוא

ז.
 בשליף דהזיקח דאמרינן הא על שמקשים הקושיא בזה תתישב אורחא ואגב

 שיטת לפי אש, מטעם בזה נבוא לא דאמאי ברה״ר, ופטור רגל בכלל שהוא שעליה
 הזיק והתרנגול לתרנגול, דליל אדם קשר דאם שסבירי ע״ב< )י״ט לקמן התום׳

 גגו בראש שהניחם ומשאו וסכינו כאבנו דהוה אשו, משום הקושר דחייב בזריקתו
 בעל כן גם שהוא הבהמה בעל תמיד יחייב כן ואם והזיקו, מצויה ברוח ונפ״ו

 זה למי אבל ? כנ״ל בתרנגול דליל שקשר אחר מאיש גרע דלא אש, מצד השליף
 אפילו אומרת, זאת קרן, כמו ברה״ר פטור בכך שאורחיה במקום אש דגם ניחא,

הג״ל. חרא״ש כדברי ברה״ר שפטור שיש להזיק, כשכוונתו

ח.
 בקרן שיש החומרות א ק ו ה־ ד נתבאר עכ״מ אבל אורחא, אגב זה כל

 שהחומרא בור וכן ן. ה ב ש ת ו ל ו הק את כ " ג המביאות הן ל ג ר ו ן ש ו
 מיוחדים, פטורים הגורמת הסבה יש גופא בזה לנזק, עשיתו שתחילת מה היא שלו

 ברשותו אינם דברים "שני : נאמר וע״ז ברה״ר שחפר מה זהו לנזק עשיתו דתחלת
 חסר דכאן כלומר, ברה״ר", בור הם ואלו ברשותו הם כאלו הכתוב ועשאם אדם של

 ממונך, בכלל זה אין לכן עליך" ושמירתן ,ממונך שהוא השוה" מ״הצד הפרטים
 של החידוש גם בא ובכ״ז חידוש, רק זהו ברשותו, הוא כאלו הכתוב עשאו כי ואם

וכלים. אדם פטור
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 להם שיש השוה" מ״הצד הבאים שהדברים מה היטב יובן לפי״ז ועכ״ם
שבהם. הקולות ולא הדברים כל של החומר

מ•
 אותם וכל ם, י ל ל כ ל הנחשבים הדברים אותם כל כלומר ההכללה,

 ההכללה- בגבול הנכנסים הדברים אלה עם מגע־ומשא מתוך המסתעפים הפרטים
 באה שממנו הדבר ותולדות. אבות של המונחים בהתלמוד להם יש אלו כל

 על־ידי המתרבים והפרטים ב, א בשם נקרא — ממנו המסתעפות הפעולות או ההכללה
תולדות. בשם נקראים — הפעולות הסתעפות על־ידי או ההכללה

 התלמודית בחקירה קמא בבא מסכת בתחלת הארוכה הסוגיא כל לנו תובן ובזה
 התלמוד מביא זה שעל בהם, כיוצא לאו או בהם כיוצא תולדותיהם :הידועה

 לאו תולדותיהם ששם ומטומאה בהם, כיוצא תולדותיהם ששם משבת דוגמאות
 שתולדותיהם כאלה יש בנזקין כי התלמודית, ההנחה שבאה ואחרי בהם, כיוצא
 פרטי על וטריא שקלא ונמשכת הולכת בהם, כיוצא שלא כאלה ויש בהם, כיוצא

 — בהם כיוצא תולדותיהם שבכולם היא האחרונה והמסקנא והתולדות, האבות
מצרורות. לבד

 ותולדות לאבות עיקריות דוגמאות הן אלו ומטומאה משבת הדוגמאות באמת כי
 בתורה כי ביחד, והכללה הפרטה גם יש ששם שבת כמו ההכללה, אופן ע״י

 ההפרטה כך אחרי באה ומכאן לגמרי, כללי באופן מלאכה" כל תעשה "לא כתוב
 כללים, מהפרטים שוב עושים אנו ואח״כ מלאכות, ל״ט פרטים, ל״ט באים הגדול שמהכלל

 היא שבת :בקצור פרטים. וכמה כמה לתוכה להכניס שאפשר לאב נעשה מלאכה וכל
להפרטה. וגם להכללה גם דוגמא

 בהנפעל, הפועל כח ע״י דבר מאיזה המסתעפים לפרטים דוגמא זוהי טומאה
 הטומאה אבות אבי הוא בעצמו שהמת למשל, במת, כשנוגע בהמסובב, הסבה וכח

וכדומה. לטומאה אב הוא והאדם
 הדבר בין להבדיל אין - ההכללה דרך ע״י למדים שאנו שמה ברור, זה וגם

 בעצם מונח זהו כי הזה, הכלל מתוך הבאים הפרטים ובין להכלל המשמש
 בהנפעל, הפועל כח ע״י המסתעפים הדברים אלו כן וכמו ההכללה. של היסוד

כחו. ובין גופא הפועל בין בהדרגא הבדל יש כבר סוף סוף
 בתוכן, ההבדל על ג״כ להראות לנו משמשות וטומאה שבת של והדוגמאות

 בשם אחד, בשם נקראים שניהם כי אס ההסתעפות, סוג ובין ההכללה סוג שבין
ותולדות. אבות

 נכנסים הם אם נזקין, של ותולדות אבות הגדר בעצם ספק הוא בנזקין והספק
ת. ההסתעם לסוג השני, לסוג או ההכללה, לסוג הראשון, לסוג

 שבכולן התולדות כל וזהו יחד, הסוגים שני בנזקים יש שאמנם היא, קנא והמס
 כי השני, להסוג נכנם בודאי שזה צרורות זולת בהן, כיוצא תולדותיהן אמרינן

 לאו תולדותיהם אומרים אנו ובזח מכחה, אלא הבהמה מגוף ניזק לא הניזק הדבר
בהם. כיוצא

 ההבדל וזהו לטומאה, ממש שדמי להגיד אפשר אי בצרורות גס סוף סוף אכן
 הטומאה, כלומר העצם, של התפשטותו על דגים אגו בטומאה כי ה, ל ו ע לס עצם בין
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 בנפעל הפועל כח ע״י פעולה של עגין הוא שבצרורות בעוד דבר, איזה עוד על
 לה" גמירי "הלכתא בצרורות אומרים אנו כך ובשביל ממש, כגופו שכחו להגיד ויש
נזק. חצי רק שמשלמת מה

*י
 החיצוניות את מפשיטים שאנו ההפשטה, יסוד על בנויה וחומר קל מדת גם

 כך וע״י שבדבר, המושג את אומרת, זאת הפנימיות, את רק מזה לוקחים ואנו שבדבר
 מדת כך ובשביל להחומר. באים אנו הקל ומן והחומר הקל מדת את מעריכים אנו
 וגם להכללה גם באים אנו שממנה שההפשטה מפני סברא, בכלל הוא וחומר קל

שכלי. דבר הוא לק״ו

יא.
 זאת עקרות, הלכות בשם לקוראן שאפשר כאלה הלכות מוצאים אנו ואמנם

 ע״י חדשות הלכות וכמה כמה להוציא יכולים אנו והלכה הלכה מכל שאם אומרת,
 ההלכות הנה כנ״ל, וחומר קל מדת ע״י וגם להכללה, גם באים אנו שממנה ההפשטה
 שע״ז חדוש לסוג נכנסות האלה ההלכות ערירות. תמיד נשארו האלה העיקרות

חדושו". אלא בו לך "אין נאמר
 המשנה על התום׳ קושית שעל ב״ק, בריש מהרשב״א למדים אנו זה ודבר

 הכריה על חייב הפתיחה על אם יכרה, וכי יפתח "כי האומרת מהמכילתא הראשונה
 להמשנה גמורה בסתירה שזהו הדין, מן ממון מוציאים שאין ללמדך, אלא ז שכן כל לא

 ממונות הלכות לכל ובסתירה מזה, זה ממון חיובי ללמד כדי בא שעיקרה הנ״ל
שהוא בור ששאני אומר הוא - קו״ח במדת פעמים הרבה בהם משתמשים שאנו שבש״ס
כאלו הכתוב ועשאם אדם של ברשותו אינם דברים "שני :דאמרינן כמו חידוש

ומעלה". שעות משש וחמץ ברה״ר בור : הם ואלו ברשותו, הם
דרך ידי על באה וחומר קל מדת כל דהא היטב, מובן הדבר ולדברינו

 המושג על אלא הדבר מציאת על לא מביטים שאנו בזה היא והפשטה ההפשטה,
 בשל שהם דברים אבל סברא, כלל תחת הנכנסים בדינים רק נופל ומושג שבדבר,
המציאות. בעצם הוא חדושם כל הגה הסברא, נגד הוא עיקרם שכל חידוש,

 נפסל ולהבא מכאן זומם דעד ס״ל שרבא גופה, בהגמרא הוא לזה והמקור
 חידוש משעת אלא בו לך ואין הוא חידוש זומם ד״עד משום ע״ב(, ע״ב )ב״ק

 ובכן הראשונים, נגד האחרונים את מאמינים דאנו הוא החידוש סוף שסוף אע״פ ואילך",
 הגדה- משעת תיכף שקר" עד ברעך תענה "לא של הלאו על עברו הראשונים הלא
 הדין על להוס״ף לנו אין חידוש, מצד דין רק אלא סברא שום בזה שאין כיון אבל

 המושג על נביט אם כי כלל, במושג הוספה אינה שבאמת שכזו הוספה אפילו כלום,
 אין ובכ״ז הלמפרע, בין ולהבא המכאן בין הבדל שום אין הלא זוממין עדים של
 שום להוסיף יכולים אנו אין וכמו־כן ;בדין הוספה שום להוסיף יכולים אנו

 לא כי גופא, עצמותן מתוך מובנות כבר שההוספות אע״פ במציאות הוספה
חידוש. הוא עיקרו שכל בדבר הבנה שייכת
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יב.
 כאביי? והלכה נפסל הוא למפרע זומם שעד וסובר זה, על חולק שאביי ואע״ם

 בו לך אין חידוש משום שהוא דבר ש,,כי הכיל עצם על חולק אינו באמה הנה
 המחלוקת הוא גופא שבזה האחרונים גדולי ביארו כבר כאשר אלא חידושו", אלא

 ל״ח( )סי׳ בחו״מ הטור לנו הסביר באמת כאשר סברא, או הוא חידוש זומם עד אם
 כלל אפשר שאי באופן עיי״ש, להזמה הכחשה שבין בהבדל מאך הגונה סברא
 כשהעדים זאת לשאול אפשר שאי כשם אהני", סמוך אהני דסמכית הזית "מאי לומר

שבת. מחללי שהם הראשונים על אומרים האחרונים
 נופלת עדיין חידוש, זומם דעד סובר גופא אביי אם שאפילו אפשר ועוד

 מתוך שבא ן י נ ב ה אבל חידוש, הוא שלהם שהיסוד שכאלה בדברים המחלוקת
 רבר איזה לחדש באים ואנו הסברא עפ"י הכרחי כבר הוא הזה היסוד
 שהיסוד כיון חידושו, אלא בו לך אין נאמר ע״ז גם אם בהיסוד, ולא בהבנין

חידוש. הוא
 מאמינים שאנחנו מה הנאמנות עיקר דאמנם זומם, בעד לנו יש שכזה וציור
 היינו הזה, היסוד שעל הבנין סוף סוף אבל חידוש, הוא להראשונים ולא להאחרונים

 של מהנאמנות דהא ההגיון, יסוד עפ״י מוכרח כבר זה נפסלים שהראשונים מה
נאמר בזה דגם סובר ורבא —שקר הגידו שהראשונים ממילא מסתעף האחרונים

 באים אגו דאין כיון וסובר, ע״ז שחולק אביי כן ולא חידושו", אלא בו לך "אין
 הראשונים, של בהפסול אלא האחרונים, של הנאמנות בעצם דבר מתוך דבר להוציא

חידוש. איננו כבר וזה

יג.
 לכאורה כי הנזכרת, המכילתא בכוונת הנ״ל הרשב״א בדברי להוסיף עוד ועלינו

 דברים להרבות אפשר ואי ההפשטה מדת בו אין חידוש שהוא כיון דבור הנחתנו לפי
 ההכללה, מדת בה שייכת שלא שכן כל א״כ - ק״ו במדת אפילו כתובים שלא
 אומרים אנו ואיך ? ההכללה מדת ע״י הוא יסודן שכל לתולדות בבור באים אנו ואיך

ז הצד" במה כולהו אתיא בינייהו בור שדית כי "וכולהו :ע״ב< )ה׳
 כי רק בתורה כתוב היה לא דאם המכילתא, מחדשת גופא שזהו כנראה אכן

 אפשר אי וממילא שכזו, במציאות רק הוא שהחידוש אומרים היינו לבד יפתח
 לנו גילתה וע״כ חידוש, משום הוא עיקרו שכל בדבר למציאות מציאות להדמות

 בהתכונה אלא לבדה בהמציאות לא הוא שהחידוש לומר יכרה" וכי יפתח "כי התורה
לנזק". עשיתו "תחילת :שזוהי שבה,

יד.
 אין חידוש, הגדר תחת שנכנס שבכ״מ גדול, כלל עוד לדעת אנו וצריכים

 שהוא הכתוב גזירת כל על נימא דא״כ הסברא, בגדר נכנס איננו שהדין הכוונה
 ?״ הוא סברא לי למה ״קרא :המחייבת סברא גם כשיש תמיד פרכיגן ואדרבא חידוש,

 להוציא ניתנה גזיה״ב כל זאת ובכל סברא, אין הכתוב גזירת שבכל חזינן שמזה
 יש מעטות דוגמאות ורק — אחרים הכללה אופני וע״י וחומר קל ע״י תולדות מהן
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 באמת אבל — חידושו/ אלא בו לנו ״ואין חידוש בכלל שהם מניחים שאנחנו
 סתירה רק בזה אין חידוש שהוא חז״ל שהניחו בכ״מ כי נראה, בדבר כשנתבונן
האחרים. התורה ממשפטי לאחד סתירה בזה שיש אלא להסברא,

 התאמה ידועה במדה רואים אנו בזה גם כי הקודמים, בהפרקים אמרנו וכבר
 לבין הקודש בין וכמובן-להבדיל התורה, בחוקי להחקירה הטבע בחוקי החקירה בין

 שהוא בהטבע יסודי חק איזה על להגיד שאי־אפשר וכשם להם אחד בורא החול-כי
 אחרי הולך השכל להיפך אלא שלנו השכל אחרי הולך הטבע שלא מפני השכל, נגד

 מחמשת אחד ע״י בטבע לתפוס רגילים שאנו מה וכל הטבע חוקי כלומר, הטבע,
 להתאים ואי־אפשר התורה, בחוקי ג״כ הוא ככה - לשכל, נחשב זה שלנו החושים

 אומרת, זאת - התורה אל השכל את להתאים אנו צריכים אבל השכל, אל החוקים את
 לעצמו כשהוא שהדבר שבטבע, ההופעות בכל כמו חוק, נשאר הדבר שעצם שאעפ״י

 כנ״ל, ההפשטה מדת היא שזו חוקי מושג מזה לעשות עלינו בכ״ז חוק, תמיד נשאר
 שיש במקום אבל — שבדבר העצם נקודת את בה ותופסים הצורה את מפשיטים שאנו

 שהרי שבזה, המושג את לתפוס כלל אפשר אי הלא שם גופא, התורה במשפטי סתירה
לגמרי. המתנגד דין שם יש ובכ״ז אחר, במקום יש המושג אותו

 חזית "מאי מפני הוא חידוש שהזמה למשל אומרים כשאנו לדבר: דוגמא
 יש כי אחר, משפט נגד אלא הסברא נגד רק בזה אין אהני" סמוך אהני דסמכית

 יותר כלל לאחרונים מאמינים אנו ואין שוות העדים כתי שתי שבהכחשה משפט לנו
 וגם דבר" יקום עדים שנים עפ״י התורני מהמשפט לקוח שזה הראשונים, מן

 את דוקא התורה האמינה וכשבהזמה זה, בכלל המה האחרונים כמו הראשונים
 רק להחזיק עלינו אלא הפנימי, המושג את בזה למצוא כבר אפשר אי האחרונים,

חידושו. אלא בו לך אין ולומר שבדבר ה ר ו צ ה ב
 סתירה גם בזה שיש ולמעלה שעות משש וחמץ ברה״ר בבור ג״כ גוונא וכהאי

 אתה אי שלך שאור לך יראה "לא אומרים אנחנו כי שבתורה, אחרים למשפטים
 אינו שלו גם כי ובה מינה סתירה יש הלא ובזה אחרים" של רואה אתה אבל רואה
 "ממונן של המושג הזה, המושג את מכניסים אנו נזיקין האבות שבכל בבור או — שלו

 "ממונך בכלל לא שזהו התורה, מושג נגד כן גם הוא בור אבל עליך" ושמירתן
כן. נם

מו.
 כתב חרמב״ם והנה חדוש, הויא לא שהזמר. סובר שהטור אמרנו כבר וחנה

 האחרונים עדות התורה שהאמינה "וזו :(,כ )הלכה עדות מהלכות עשר שמונה בפרק
 ובאו מאה הראשונים עדות היו אפילו היא, הכתוב גזירת הראשונים על

 פלוני ביום הייתם עמנו כולכם המאה שאתם מעידים אנו להם ואמרו והזימום שנים
 כתי שתי וכן כשנים, ומאה כמאה ושנים פיהם על נענשים אלו הרי פלוני, במקום
 ולפי ;שתיהן״ את דוחין אלא הרוב אחרי הולכין אין זו את זו המכחישות עדים

בלשון השתמש לא כך ובשביל הטור על כלל חולק אינו הרמב״ם הנה דברינו
הוא", חדוש הראשונים על האחרונים עדות התורה שהאמינה ש״זו לומר הגמרא

דעלמא. גזה״ב ככל א" ו ה ב ו ת כ ה "גזירת הרגילה בהמלה השתמש אלא
 "גזירת המלה על "חרוש" המלה את שהחליף ■מה רק לא רואים אנו וזה
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 למשפט שמתנגד מה נקרא הדוש כאמור, כי בזה, שנתן ההסבר מכל אלא הכתוב",
 ציית להני דציית חזית מאי הוא חידוש זומם עד רבא שאמר וזהו שבתורה, אחר

 של הסברא לפי אכן בהכחשה, התורה למשפט סתירה יש שמזה כלומר, להני",
 אם האחרונים את שמאמינים לזה סתירה שאין כשם להכחשה סתירה בזה אין הטור

 פסולים המה שכולם וכדומה, שבת בחלול או גזלנות של בפסול הראשונים את פוסלים
 הסברו אך הכחשה, מן המבדילו בהזמה מובן מושג לנו יש ובכן העדים, של בגופם

 שנים שהרי הכתוב, גזירת הוא העדות משפט שכל להדגיש, כדי בא הרמב״ם של
 - שנים לגבי נאמנים אינם המאה וכל נאמנים והמה מאה על אפילו להעיד יכולים

 יש בהכחשה שגם כלומר, הכחשה, את וגם הזמה את גם כולל הוא זה ובהסברו
 שניהן", את דוחין אלא הרוב אחרי הולכין ש״אין הוא והחידוש בהזמה, כמו חידוש

 לאחד סתירה שום בזה אין סוף סוף כי הרגיל, "חידוש" בכלל לא זהו כאמור, אבל
 אנו הטור להטעמת גם אבל כהטור, הרמב״ם סובר ולעולם האחרים, התורה ממשפטי

לגזה״ב. סוף סוף זקוקים

טז.
 חיוב יש אז שרק כלומר, א, ק ו ד ה מ ז ה אי ורש״י הרמב״ם מחלוקת ומצאנו

 של הייתם" "עמנו של האמירה מחמת נפסלים הראשונים אם זמם" "כאשר של
 אומרים שהאחרונים שכזה, באופן משום רק הזמה על מדברת דהתורה או האחרונים,

 אמרו אם כן ולא שקר, העידו שהראשונים תופסים אנו הייתם" "עמנו להראשונים
 אחרת ידיעה איזו ע״י לנו יוברר אם נמי, הכי אין אבל הכחשה, בלשון האחרונים

זמם. כאשר מטעם חייבים נמי שקר העידו שהראשונים
 דאמרינן הא מפרש דהראשון והרמב״ם, רש״י מחלוקת כאמור, בזה, מוצאים ואנו

 היא שהכוונה עצמן, עפ״י משלמין ואין קנסא זוממין עדים דלר״ע ע״א( )ה׳ בב״ק
 אחר, למקום והלכו ולחייבן בדין להעמידן בע״ד הספיק ולא זה בב״ד הוזמו "אם

דפטורים". פלוני של בב״ד הוזמנו ואמרו בב״ד שם והודו
 זוממין העדים "חיוב : כותב ח׳( )הלכה עדות מהל׳ בפי״ח הרמב״ם אולם

 עדותם שנחקרו שהעידו הרי כיצד עצמן, עפ״י משלמין אין ולפיכך הוא, קנס לשלם
 שאמרו או כלום, זה אצל לזה אין העדנו שקר עדות שניהם אמרו ואח״ב בב״ד,
עצמם". עפ״י משלמים אין והוזמנו וכך בכך זה על העדנו

 הזמה בגדר כלל נכנס לא העדנו" "שקר דסתם סובר דרש״י ברור רואים ואנו
 זה שגם סובר והרמב״ם עצמן, עפ״י משלמין דאין להטעם בזה צריכים אנו ואין

הזמה. בכלל נכנס
 הנה הכללה, את להוציא אפשר אי חידוש דבר דמכל דאחרי נאמר, דרכנו ולפי

 נאמר זה על גם חידוש הוא דאם לא, או הוא חידוש הזמה אם המחלוקת, היא בזה
 ב״שקר אבל הייתם, עמנו להם אומרים כשהעדים שדוקא חידושו, אלא בו לך אין

 דמי, עדים כמאה בע״ד דהודאת הכלל עפ״י עצמם, עפ״י נאמנים שבודאי אעפ״י העדנו"
 לרבות שאפשר בוודאי היא חידוש לאו הזמה אי אבל מכאן, לרבות אפשר אי בכ״ז

האחרונים. נאמנים הזמה שבכל כיון העדנו" "שקר נם
 רק הוא החידוש הנה הוא, חידוש הזמה עצם אם דאפילו ג״כ, לומר ואפשר

המה שהראשונים בזה אבל מהראשונים, יותר האחרונים את פאמיגים שאגו נמה



לז הלכה להקה והפרטה הכללה מבוא

 חידוש. כבר אין בזה - שקר שהעידו תופסים שאנו אחר זמם״ ״כאשר מצד מחויבים
 נאמנות אם שאפילו נפסל, הוא שלמפרע אביי בסברת שאמרנו מה לדבר דוגמא

 כן גם וה״ג חידוש, אין כבר הראשונים של בהפסול אבל חידוש, הוא האחרונים
 כאשר של בהחיוב דברים עוד להביא אפשר וממילא זמם, כאשר של החיוב לענין

העדנו". "שקר כמו זמם

יז.
 דבממון דבר של בטעמא (,ב )ד׳ בב״ק והר״י הריב״א גם חולקים בזה ובאמת

 "דאפשר משום הוא דהטעם מפרש דהריב״א עשה, כאשר ולא זמם כאשר אמרינן לא
הדין". מן מחויבין ממון "דגבי משום אומר ור״י בחזרה"

 שיש הכוונה הוא, חידוש זומם שעד סובר שהריב״א חולקים, הם דבזה ונראה
 של החיוב וגם האחרונים של הנאמנות שגם כלומר, כפול, ש ו ד י ח בזה

 זאת ולולי בחזרה" "דאפשר להטעם דוקא הוצרך כך ובשביל חידוש, הוא הראשונים
 ק״ו שכל לעיל כאמור עשה", כאשר ולא זמם "כאשר לענין בק״ו ללמוד אפשר אי

 זומם עד אם דאפילו סובר, והר״י בחידוש, שייך לא וזה ההפשטה דרך על בא הוא
הראשונים. של בחיוב לא אבל האחרונים, בנאמנת רק הוא החידוש הוא, חידוש

 חידוש דכל מאחרי הנ״ל, והרמב״ם הר״י האופנים בכל צדקו לעיל דרכנו ולפי
 לעצם רק שייך זה הנה בתורה, אחר למשפט סתירה איזו בזה שיש מצד הוא

 יקום עדים שנים "עפ״י של להמשפט סותר זה דכאמור האחרונים, של הנאמנות
 לאחד סתירה שום בזה אין האופנים בכל הראשונים של להחיוב בנוגע אבל דבר",

התורה. ממשפטי

ידו.
 בו שיש זה רק נקרא שחידוש הנחתנו עצם על להעיר יש לכאורה ואמנם

 ולא טעמו אביי, "אמר :ע״א( )ק״ח דחולין מהא כנ״ל, בתורה אחר למשפט סתירה
 גמרינן לא טעמא מאי בחלב מבשר דרבנן דעתך סלקא דאי דאורייתא, בעלמא ממשו

 שום בזה שאין ואעפ״י נמי", טעם נותן דליכא אע״ג הוא חידוש אי הוא, דחידוש
 שפירש רש״י, פי׳ את שסתרו שם בתום׳ עיין באמת אכן ? אחר משפט לאיזה סתירה

 והקשו אסורין" וכשנתערבו לבדו וזה לבדו זה היתר מין "דשניהם מה הוא שהחידוש
 שהחידוש ע״א( )ל״ז ובנזיר ע״ב< >מ״ד בפסחים שאיתא כפי אלא ? כן נמי כלאים דהא
 אע״ס בבשר החלב שנבלע אע״ג שרי בחלבא יומא כולי ליה תרו "דאי בזה הוא

 מכאן אדרבה שכזה ובאופן אסור", ליה בשל ואי בחלב שוהא והבשר צונן שהוא
 אבל כן, בכלאים גם מוצאים שאנו מה לנו מועיל מה דלכאורה להנחתנו, ראיה

 נקרא לא הסברא נגד שהוא מה כאמור, אבל הסברא, נגד המה שניהם גם סוף סוף
 מינה סתירה בזה יש כבר התום׳ הסבר ע״י אבל התורה, משפט הוא דכך חידוש,

 הוא האיסור שעיקר נימא דאם גופא, התורה במשפט סתירה אומרת, זאת ובה,
בחלבא". יומא כולי ליה כ״שתרו ג״כ יש זה הלא בחלב, בשר של בתערובות

 אפשר שאי מה זה רק נקרא ד״חידוש" ג״כ רואים אנו הנ״ל הסוגיא ומעצם
 להביט עלינו אז חידוש בחלב בשר דאי שאמר, וזהו ידוע, מושג של במסגרת להכניס

בנותן בזה יש אם להבדיל היה אפשר אי ואז חיצוני, באופן הדבר מציאות על רק
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 כל כמעט פנים כל על אבל שנויים, בבעיות או שבמחלוקת, ומהם דכ״ע, אליבא
 איזה של מציאות באיזו מדברות אמורא איזו של מימרא וכל בעיה וכל מחלוקת

 להכניס אם היא הבעיה או שהמחלוקת אלא במשנה, הוא שלו הכלל שיסודי פרט
אלמוני. כלל לתוך או פלוני כלל לתוך זה מרט

 משיש יותר אדרבה כי נראה, יותר מעט בזה מתעמקים כשאנו אבל
 הוא להמשנה הגמרא ויחס הכללה, משום בה יש הפרטה א ר גט ה ב

 כללים שבתורה ופרט פרט מכל עשתה המשנה ואם להמקרא, המשנה של היחס כמו
 שנחשב ומה הדבר את שהמשיכה רק לא הגמרא הנה כנ״ל, ההפשטה מדת ע״י

 אפשר כך וע״י ההפשטה, מדת שוב בו שחלתה לפרט, שוב נעשה לכלל בהמשנה
 עליונה יותר דרגא בה רואים שאנו אלא חדשים, כללים שוב ממנו להוציא

 גם אלא לרחבה הזו המדה את שהרחיבה רק שלא אומרת, זאת ההפשטה, במדת
ה. בה בג כן

 מכניסים אנו בהטבע שכשם לומר אנו יכולים שבטבע, מההכללה משל נקח ואם
 אחד, לסוג מינים הרבה מכניסים אנו ואח״ב אחד, ן י מ תחת פרטים הרבה מקודם

 למין פרטים כמה נעשו המשנה ע״י ואם המשנה, לגבי הגמרא שבין היחס הוא כך
אחד. לסוג שונים מינים הגמרא ע״י נעשו אחד,

 אנו השכל עבודת שבכל האומרים הפילוסופים בלשון להשתמש נרצה ואם
 ת ל ח ת ציורי כך אחרי החושיות, ההרגשות מתחילה :הזה הסדר את רואים

 במלים או, גמורות, ת ו ל כ ש ו מ ל ומהם השכל למושגי ומהם המחשבה,
 המושכל המורגש, המוטבע, : דברים ארבעה יש השכל שבעבודת אחרות,
 המחשבה תחילת ציורי את יצרה שהמשנה להגיד לנו אפשר הרי — הנעלם ורום

גמורות. ולמושכלות השכל למושגי לעבדם המשיכה והגמרא
 אשר המעשים מציאות עפ״י סדרים כאמור, רואים, אגו בהמשנה

 סדר נשים, סדר מועד, סדר זרעים, סדר ויש התורה, חוקי עפ״י האדם יעשה
 לפרקים, והמסכתות למסכתות מחולק סדר וכל טהרות, וסדר קדשים, סדר נזיקין,

 והמורגש, המוטבע עפ״י בא הסדר כי מעידים הסדרים שמות והרי ; למשניות והפרקים
 רק לא וקפיצות דלוגים רואים אנו ובה הזה, הסדר על עומדת אינה הגמרא אבל

 לזב, מנזקין קפיצה לעשות אפשר בגמרא לסדר. מסדר גם אך למסכתא ממסכתא
 חצי משלם בנזקין טהור שבזב כל שלם, נזק משלם בנזקין טמא, שבזב "כל ולומר

 מזדמנות טהרות סדר של וזב ממונות דיני הם עיקרם שכל נזקין (.,ב י״ז )ב״ק נזק"
 של הדין גם כי כלום, חידש לא לכאורה הדבר בעצם שאמנם הגמרא, עפ״י יחד

 מטמא לא ומתי מטמא מתי זב של הדין וגם נזק, חצי משלם שצרורות נזקין,
 המשנה למושכל. נעשה מורגש ה ש בזה, הוא החידוש אבל במשנה, מפורש
 ושברו, אחד כלי על ונפל ושברתו כלי על "דרסה :צרורות ובין רגל בין מחלקת

 כבר עומר רבא אבל נזק", חצי משלם האחרון ועל שלם נזק משלם הראשון על
 ומושכל ו, ח כ ובין גופו בין ההבדל הוא והמושכל שבזה, המושכל על
 מתאחדים הרגל של ממון וחיוב הזב וטומאת הסדר, של גבולים יודע אינו כבר זה

 :היטב מתרצינן ז״ לאשמעינן אתי צרורות "ורבא :ע״ז שואלת וכשהגמרא יחד,
 יהיה לא להמושכל המורגש שמעבוד ימלט לא כי לן" משמע קא בקרון מושכת "עגלה

הפרטים. מן פרט באיזה מינה נפקא איזה



מא הלכה להקה והפרטה הכללה מבוא

 שני אומר הכותים מבין יין "הלוקח : זרעים בסדר דין שנו למשל התנאים
 ר״מ, דברי וכו/ ראשון מעשר עשרה תרומה הן הרי להפריש עתיד שאני לוגין

 בא "אם ואומר: עירובו על כשמתנה — במועד אוסריך; ור״ש ור״י יהודא ר׳
 אבא שירצה עמ״נ בועליך "הריני : כשאומר — בנשים ♦, למזרח״ עירובי למזרח חכם

 מקודשת האב רצה ר״ש משום אומר יהודה בן ר״ש מקודשת, האב רצה שלא אע״ם
 נשים שתי אומר, יוסי "ר׳ :קנים לענין — בקדשים ; מקודשת״ אינה האב רצה לא

 עולה יקריב כהן שירצה איזו לכהן, קיניהן דמי שנתנו או בעירוב קיניהן את שלקחו
 לקרקע אחד זוגין שני לי עשה לאמן "אמר - בטהרות ; חטאת״ יקריב שירצה ולאיזה

 טמאים אלו הרי ,וכו לאהלים ואחת לסכיכה אחת מחצלות שני לי עשה לבהמה, ואחד
 בגיטין בירושלמי )ועי׳ בטומאה" שיפריש עד מטהר שמעון ר׳ בטהרה, שיפריש עד

שמר.(. ובהמפרשים הגט כל פרק בתחלת
 ונפרדים שונים שלכאורה הדברים אלו מכל עושה הגמרא אבל במשנה, כ״ז

 אי ברירה" ש "י אי המושכל אחד, ומושכל מושג — לגמרי, מזה זה המה
ברירה". "אין

 והכללים הפרטים כל את ומקיפה כוללת כבר "ברירה" הזו היחידה והמלה
 במשהו, אפילו לחברו אחד בין להפריד כבר אפשר שאי באופן המשנה, בהם שדנה

אחד. תוכן גם אלא להם אחת שמסגרת רק לא כי
 אבל ההפשטה, ממדת הרבה יש כבר במשנה שנשנו הנ״ל הדברים בכל ואם

 הגמרא ע״י הנה — המשנה מדברת שעליהם מהמציאות לגמרי נשתחררו לא סוף סוף
 טהור הגיוני למושג כך ע״י באים ואנו ההחלטית, ההפשטה את רואים אנו

 ואפילו במשנה לא כלל נזכרו שלא שונות מציאיות בכמה בזה להשתמש שאפשר
ובראשונים. בגמרא

 אגו הסופי הבירור ע״י אם לדון יש לבסוף להתברר שעומד ספק בכל כי
למפרע". מלתא "איגלאי אומרים

כא.
 ללמוד לא וזו אלף, מני אחת דוגמא בתור רק ברירה" "יש המושג את תפסנו

 הגמרא של הכלל על יצאה, כלו הכלל על ללמד אלא יצאה, עצמה על
למשנה. ביחס

 בהגמרא, רק ביחוד מוצאים אנו מהמציאות, לגמרי המופשטים המושגים כל
 מקודם, שהבאנו כהדוגמאות אמר" "כלל כמו, כללים עושה כשהיא אפילו בהמשנה ני

 את מוציאים שאנו אלא פרט, באיזה מציאות, באיזו קשורים הכללים סוף סוף הנה
 את בהחלט, המופשט הכלל את מזה מוציאה שהגמרא בעוד הזה, הפרט מתוך הכלל

שבדבר. ההגיונית המרכזית התולדה
 היחיד לרשות היחיד מרשות "הזורק :ע״א( )צ״ו בשבת המשנה אומרת וככה

 נעשתה כבר ובהגמרא בודד, פרט שזהו פוטרין" וחכמים מחייב ר״ע באמצע ורה״ר
 (,,א צ״ז >שם לא" או דמי שהונחה כמי קלוטה "אי :מופשט למושג זו מחלוקת
 לתוך הגט וזרק מלמטה, והיא מלמעלה כ״שהוא לגיטין גם נ״מ בזה יש וממילא

 )גיטין מגורשת" זו הרי הגט נשרף או נמח אפילו הגג מרשות שיצא שכיון מצרה
בב״ק כדאמרינן גניבה, לענין ממונות, לדיג* גס בזה משתמשים ואגו א׳(, •"ט
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 כמי שקלוטה שלר״ע גנבותיך" לי ותקני לחצרי גנבותיך ,"זרוק כשאומר ע״ב( >ע׳
בכפל. זה על מתחייב הוא דמי שהונחה

 בזה שיש באחריותם שחייב בקדשים דין לן ושונה כפל, בדיני עוסקת המשנה
 מופשט מושג כבר מזה עושה ובהגמרא לא, אי כפל עליהם חייב אי מחלוקת

 ענין זהו וממילא לא"•, אי דמי כממון ן ו מ מ ל רם ו ג ם "א : והוא י ל ל כ
 ושרפו אחר ובא הפסח לפני חמץ כ״שגזל נזקין לענין ג״כ אלא גניבה לענין רק לא

 אחד עד כשמשביע שבועה קרבן ולענין ע״ב(, צ״ח בב״ק )כמבואר הפסח" לאחר
 אם ימצא ובל יראה בל לענין וגם ע״ב<, ק״ה >שם לא אי שבועה קרבן מחוייב אי

ע״ב(. )ה׳ בפסחים כמבואר יראה בבל בחמץ עובר הנפקד
 או (,,א מ״ו )ב״ק בצדה" עוברה ונמצא הפרה את שנגח ב״שור עוסקת המשנה

 האחד והיה אחד אחרי רודפים שהיו ב״שנים או אחר", שור אחר רודף שהיה ב״שור
 של מופשטים כללים מזה עושה והגמרא וכדומה, ע״ב( ל״ה )שם קטך ואחד גדול

חולקין". בספק המוטל "ממון ושל הראיה" עליו מחברו "המוציא
 עושה והגמרא עליו ודנה פרט איזה תופסת שהמשנה כסדר רואים אנו וככה

כלל. מזה
 כדבור הרהור אומרת, "זאת :והגמרא בלבו״ מהרהר קרי ״בעל אומרת המשנה

 חייב סטיו דרך לפלטיא מחנות "המוציא :אומרת המשנה ע״ב(. כ׳ )ברכות דמי״
 נהפכו והפרטים ע״ב(, ה׳ )שבת לא" אי דמי כעומד "מהלך :והגמרא פוטר״ עזאי ובן

 מתיר" ור״ש ישן, לא אבל חדש נר "מטלטלין :שונה המשנה ; כוללים לחוקים
 אומרים ■-2״ :המשנה ע״א(. מ״ד )שבת מוקצה״ אין או מוקצה ״יש : והגמרא

 : והגמרא-מתיריף וב״ה הרבים, לרשות תורה ספר את ולא הקטן את מוציאים אין
 המשנה ; ע״א( י״ב )ביצה לצורך״ שלא נמי הותרה לצורך שהותרה מתוך אמרינן ״אי

 בהנאה" מותר הפסח אחר חמצו על ישראל את שהלוה "נכרי :ע״ב( ל׳ )פסחים אומרת
 הוא ולהבא מכאן או גובה הוא למפרע "בע״ח אי מחלוקת מזה יוצאת ובגמרא
 פכחים במס׳ זאת סדר שרבי ובמקום לגמרי, אחר סדר יוצא שמזה שכמובן גובה",

לנזיקין. שייך כבר זה - הגמרא של ההכללה לפי הנה מועד סדר של
 אי פירות "קנין זיקה", אין או זיקה יש דרבנן", או דאורייתא "שיעבודא

 כעיקר "טעם /,כרתי חתימה עדי או כרתי מסירה "עדי לא", או דמי הגוף כקנין
 "שחיטה לבסוף", אלא לשחיטה אינה או סוף ועד מתחילה לשחיטה "ישנה לא", או

 עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא "כל לא", או שחיטה שמה ראויה שאינה
 גופי כללים למאות, כללים - לא״ אי דמי כזרוק לזרוק העומד ״כל לא״, אי מהני
 מסתעפים שממנו הפרטים כי אם בגמרא, רק מוצאים אנו הללו הכללים כל הם, תורה

במשנה. נמצאים כ״ם הכללים
 מודה תורה אמרה מה "מפני השאלה את מפרש שרש״י ע״א( )ג׳ בב״מ ועי׳

 כפר שלא לפטור אבדה כמשיב חשבו "ולא היא שהקושיא ישבע", הטענה מקצת
 בעי דאי במיגו נאמן "שיהא מיגו מטעם היא שהקושיא מפרשים והתום׳ בהודאתו",

 דינו כל הלא : ושואלים רש״י על שתמהים הראשונים להקת בשם ובשטמ״ק הכל״, כפר
 לענין מדברים הלא וכאן העולם תיקון מפני רק הוא ישבע לא מציאה דהמוצא

לא העולם תיקון מפני ישבע לא דאמרינן דהא הוא, המתאים והתירוץ ? דאורייתא
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 — שבועה חייב אינו מדאורייתא אבל היסת, שבועת אלא קאמר דאורייתא שבועה
 ולא אבדה" "משיב של בלשון רש״י השתמש מדוע ביארו לא עדיין אבל

ז "מיגו" בלשון
 משיב בלשון יותר השתמשו המשנה בזמן שלכתחילה רואים אנו באמת אכן

 אלעזר בן ר״ש שלש, אומר ולוה חמש אומר מלוה דינרים "סלעים כמו אבדה,
 ופטור" אבדה כמשיב אלא אינו אומר ר״ע ישבע, הטענה מקצת ומודה הואיל אומר

 ההכללה מדת את רואים אנו אבדה" "כמשיב של בהדמיון גם שאמנם ע״בי. ד׳ )שם
 בסלעים גם בו להשתמש שאפשר לכלל ידוע פרט רק שהוא אבדה ממשיב לעשות

 פרט בצורת רק ס״ס הדבר נשאר עדיין הראשונה בהדרגא סוף סוף אבל דינרים,
 בהמושג כאן משתמש ורש״י "מיגו", שהוא כללי מושג מזה עשה ואח״ב

היא. אחת הכוונה אבל הפרטי, הראשון,
 ממון י נ ני ע ב וכשדברו דברים, לשני המיגו את חלקו המשנה בזמן ואמנם

 שהתיר" הפה שאסר "הפה בלשון השתמשו ובאיסורים אבדה" "כמשיב בלשון השתמשו
 טעין בעי דאי מיגו שיש אלא "מיגו", למושג אחד למושג שניהם גם נעשו ובהגמרא

אחד. משורש והכל איסור, לבין ממון בין הבדל ואין שתיק" בעי ד״אי מיגו ויש אחרת, טענה
 להכניס אם היסוד על מוצאים אנו בגמרא בעיות והרבה מחלוקת הרבה

 למשל, אלמוגי, כלל לתוך או פלוני כלל לתוך ידוע פרט
 שכמובן, איתרבאי", שליחות משום חצר או איתרבאי יד משום "חצר אם

 של הכלל ובין יד של הכלל בין ההבדל את לקבוע צריכים אנו המחלוקת שלפני
 השני, הכלל לתוך או הראשון הכלל לתוך חצר להכניס אם הספק נופל ואז שליחות

 באה שמקודם ממונו" משום אשו או חצו משום "אשו אי המחלוקת למשל, או
 מה משום "משמר : זירא ור׳ רבה מחלוקת וכן ממון, ובין חץ בין המבדלת ההגדרה

 "לחי אי המחלוקת וכן א׳(. קל״ח )שבת מרקד" משום אי בורר משום אי ביה מתרין
 "עירוב אם ע״א( )מ״ט שם ורבה שמואל ומחלוקת היכר", משום אי מחיצה משום
 הן רבים ואמנם האלה, המחלוקיות לכל אחד שיסוד דירה" משום או קנין משום

מספיקים. אנו אין לפרט נבוא שאם אלא דוגמתן

כב.
 שלא כוונתי לחילוק, גם אלא ר ו ב י ח ל רק לא באים אנו מהכללה ע״י

 גם אלא אחד, לכלל כולם העולים פרטים וכמה כמה מחברים אנו כך שע״י רק
 הם כאלו לכאורה שנראים דברים בין הדבקים, בין לחלק באים אנו כך ע״י כן

: □.־־ בת ממש. אחד
 אגו נזיקין" אבות ה״ארבעה למשל כמו שהבאנו, הראשונות מהדוגמאות וכבר

 ההפשטה בלי כנ״ל. ההפשטה יסוד על הבנויה מהכללה הבאה החלוקה את רואים
 מציאות על לא מביטים שאנו ההפשטה אחרי אך ממש, שן - נשיכה למשל היתה

 שן מכלל נשיכה מוציאים אנו להיזקה, הנאה יש של אחריתהתכונה אך שן של
וכדומה. קרן לכלל ומכניפים

 ,חזח־׳^עיז ת־זש תצזבעיז חזח׳חז ,חסדזשז ח^אב. ?ש תתמ אזח ??ש אזתעזש
ז"ששז זבא אז ^^?ןחש ייתזעוך! "זש סס׳יששח? ש?0

 והתלמיד המשנה מן התלמודית א י ר ט ו א ל ק ש ה ויסוד ועיקר
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 הללו, היסודות על הולך סובב -הכל שבאחרונים האחרונים עד
 של ההפשטה ועל המציאות על והפרטה, ההכללה יסודות על

 העיון, לאחר שרואים החלוק ועל מזה הבא החבור על המציאות,
 שבכל באופן הדבקים, בין ההפרדה ועל הנפרדים חבור על

ממש. התלמוד את ממשיכים אנו הדברים אלו
 אשו אי חצו משום "אשו אי ור״ל יוחנן ר׳ מחלוקת בין למשל, הבדל, ואין

 מטעם ,יאוש אי לא", או שליחות מטעם "זכיה אי למשל, למחלוקת, ממונו", משום
לא". או הפקר

 שבשני ההכללה את ומחברים כללים שגי לוקחים שכאלו במחלוקת גם
הללו. הכללים

 ביניהם, המפרידים הצדדים את שוב ומבקשים האחרונים כך אחרי באים ואם
 מטעם שיאוש תופסים שאנו שאעפ״י מצאו, ששניהם והנתיבות הקצוה״ח למשל, כמו,

 לרשות דאתי עד בעלים מרשות הדבר יצא לא שביאוש כזה, הבדל יש בכ״ז הפקר,
 ממש, בפעולה היא ששם משליחות, הבדל בזה יש שס״ס מבדילים בזכיה וגם זוכה,

 י נ י נ ק מושג רק יש ובזכיה ממש, המשלח כפעולת נחשבת השליח שפעולת
 אותה את המה ממשיכים הנה הזוכה, פעולת ע״י לו הוא שזכות למי הדבר שקונה

בכ״מ. מזה מלאה התלמודית וטריא שהשקלא וההפרדה ההרכבה
 איסור בין הבדל שזהו לשבועה נדר בין מחלקת גופא הגמרא למשל, או,

 נזירות נדר נכניס סוג לאיזה ומסתפקים האחרונים ובאים גברא, לאיסור חפצא
 עצמה, בפני מיוחדה מהות שזהי או גברא, איסור בכלל או חפצא איסור בכלל אם

 קדושה תואר זהו אלא גברא, איסור ולא חפצא איסור לא איננה שגזירות כלומר,
 התורה עליו מטילה זה קדושה תואר עליו שמקבל שע״י הכהנים, קדושת מעין

מיוחדות. ומצוות אזהרות
 דרק הראשונה, האישות המשפט זוהי אם ? מהי : בזיקה החקירה למשל, או,

 הזיקה אח, לו ויש בנים בלי כשמת אבל לגמרי, האישות נסתלקה בנים והניח כשמת
 הרגיל, במובן איש אשת של מיתה עונש שבמקום הוקטן, שהעונש אלא נמשכת, עדיין

 דהאישות או החוצה, המת אשת תהיה לא מטעם מלקות של עונש רק כאן יש
 חדשה אישות מעין באה זה שבמקום אלא הופקעה, כבר האופנים בכל הראשונה

זיקה. שזוהי הקיים האח של
 ידועה שבבחינה אלא התלמודי, ההגיון המשכת רק הן הללו החקירות כל הנה

המחשבה. במהלך השתלשלות עוד בזה רואים אנו
 הנה הכללה, בשם יחד לכללן אפשר מהגמ׳ שהבאנו הדוגמאות שכל ובמקום

מושגים. בשם לכנותם יש ומהאחרונים מראשונים שהבאנו הדוגמאות
 המחלוקת הנה ממונו, משום אשו או הצו משום אשו אם למשל, בהמחלוקת,

 ממון, לכלל או חץ לכלל אם משתייך, הוא כלל לאיזה למשל, אש, ידוע. בפרט היא
 באה כבר החקירה הנה שהבאנו, והאחרונים מהראשונים להדוגמאות בנוגע ואולם

 זכיה או והפקר יאוש למשל, כמו, אחד, מושג לתוך שונים כללים בהכנסת
 כשהוא כלל הוא אחד כל לכאורה וכדומה, ונזירות ושבועה נדר ושליחות,

 כלם להכניסם כדי השוה" ה״צד את בהם למצוא רוצים אנו ובכ״ז לעצמו,
אחד. למושג — אומרת שזאת אחד, לסוג



ד. פרה

והגדרה. ההפרדה ההרכבה,

א.
 הולכת זו עבודה - ביניהם ולהפריד יחד הכללים את להרכיב הזאת העבודה

 רואים הנה להפקר, יאוש בין להבדיל ירדו הראשונים אם למשל, היום. עד ונעשית
 יאוש דמלבד אומרת, זאת שלישית, חלוקה עוד בזה שמצאו האחרונים בספרי אנו

 דכריתות מהא לזה והמקור אדם, מכל אבודה :וזהו שלישי גדר עוד יש והפקר
 משום בזה יש שלכאורה זכה", בו הקודם כל עדיו "שהוזמו הנסקל דשור א׳( )כ״ד

 רס״ב בסי׳ בנתה״מ ועיין זוכה, לרשות דאתי עד הוי לא דיאוש לההנחה סתירה
 מרחשת בס׳ ועי׳ אדם. מכל שאבודה זהו אחר, גדר יש כבר דלזה שכתב ג׳( )ס״ק
 כהפקר שהוה רק לא הנה אדם, מכל דבאבורה שמוכח יאוש בעניני בקונטרס ח״א
 מקנין, עדיפא דלא הפקר הוה לא בטעות הפקר קי״ל דהא מהפקר, עדיפא דעוד אלא
 וגם יאוש גם דשניהם, אחר, גדר שוב כבר דזהו אלא י הוא בטעות הפקר הלא וכאן

 אדם, מכל באבודה משא״ב דעת, אין הרי ובטעות אדם של מדעתו באים הפקר,
 דעד כמתנה דהפקר ר״י סובר איך יוקשה הרי דאל״ב לזה וראי׳ אפקריה, דרחמנא

 הפקר הוה הלא ובשביעית משביעית ילפינן דהפקר הדין כל הלא זוכה, לרשות דאתי
 ולא ואוכל יורד דבשביעית א׳(, )מ״ג במשנה בנדרים שם כדמוכח לר״י, אף מיד

 דמלכא אפקעתא דבשביעית משום וע״ב ? מודה הוא גם דבזה אלמא ר״י בזה פליג
הבעלים. בדעת כלל תלוי ולא הוא

 יוחנן ר׳ בשם רבב״ח ה״י( דנדרים )פ״ד בירושלמי להדיא מבואר והדבר
מותר". שהוא תורה בהפקר יוסי ר׳ "מודה

 יוסי ר* ויותר. יותר מסתעפת שהיא איך ההכללה דרך את רואים אנו וככה
 וכוללים באים הראשונים כמתנה, שהפקר וסובר ביחד ומתנה הפקר וכולל כורך
 אחרוני ובאים להפקר, יאוש בין הבדל ומוצאים האחרונים ובאים הפקר, עם יאוש

אדם. מכל אבודה ובין הפקר בין הבדל ג״כ ומוצאים האחרונים
 אנן כי להפקר, מתנה בין הבדל הפרדה, ג״כ הכללה מן לנו יוצאת וא״כ

 מכל לאבודה יאוש בין הבדל ליאוש, הפקר בין הבדל יוסי, כר׳ ולא כרבנן פסקינן
וכדומה. אדם

: עוד מוצאים אנו אלה כל מלבד אכן
 רש״י ושיטת הסקר, מטעם הוא ראשונים הרבה שיטת דלפי בחמץ, ביטול א(

 סילוק, הוא דהסקר בזה הוא וההבדל ע״ב<, ד׳ פסחים )עיין אחר גדר בזה דיש הוא
 נעשה הדבר דעצם מהבעלים הדבר הפקעת הוא וביטול מהדבר, הבעלים הפקעת
 על אין וממילא כלום שוה שלא דארעא" כעפרא ולהוי "ליבטל דארעא כעפרא

בעלים. זה
 להפקר, געשה זה אם הראשונים, מחלוקת ג״כ בזה דיש הנאה, איסור □
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 שלו, לאינו נחשב ממש דהפקר ממש, כהפקר הוה לא דס״ס הוא, האחרונים והכרעת
ברשותו. שאינו אלא שלו דהוה הנאה איסור משא״ב

 לממון נחשב לא זה אם הראשונים מחלוקת יש דג״ב פרוטה, משוה פחות ג(
מחילה. מטעם דהוא או כלל

 יש הפקר, בשם בפירוש זה קוראים שאנו שאע״ם הפקר, ב״ד הפקר ד(
 להוציא בהפקעה רק יפה ב״ד שכח כלומר, כהפקר, רק זהו אם באחרונים, מחלוקת

 בהכנסה גם יפה דכחם או זכה, בו הקודם כל וממילא אחד, מבעלים הדבר את
 הדבר על עמדו שבפירוש כלל, קנין שום בלי להשני ומכניסים מאחד דמפקיעים

 ובספרי ורכ״ב(, )רכ״א בתשובותיו ז״ל איגר שלמה ר׳ הגאון ובנו רעק״א הגאון הזה
 היא והראב״ד הרמב״ם במחלוקת שזה ביארתי )ש״ח< ח״ב הקודש דרך משד. דרכי

הבית. בזמן פרוזבול מועיל אי ט״ז( )הלכה שביעית מהל׳ בפ״ט שנויה
 ששת, ור׳ נחמן ר׳ בין בבל עולי של בבור ע״א( )ל״ט כביצה המחלוקת ה(

 כלומר, הוא", דשותפא ד״בור סבר ששת ור׳ נינהו" דהפקירא "בור סבר נחמן דר׳
הוא, צבורי שגדר

 מתנה, כמו מיוחדים כללים שכמה עד רחבה, כך כל להכללה באים אנו וכה
 הפקר פרוטה, משוה פחות הנאה, איסור חמץ, ביטול אדם, מכל אבודה יאוש, הפקר,

 חברו, של רשות לתוך נכנס ואחד יחד, ומתכללים מתאחדים צבורי גדר וגם ב״ד
שביניהם. התחומים ומתערבים

 יש אם למשל, שביניהם. ההגדרה וברורי ספקות לידי בא־ם א;ו כך ומתוך
 מושג מעין כ ג" הוא הפקר אם כלומר, וצבור, הפקר של בהגדרה השואה איזו

 בדבר אחד לכל שיש השמוש זכות וכמו כלו, העולם לכל שייך שהדבר י ר ו ב צ
 הגמור ההיפך הוא הפקר דמושג או זכה. הקודם שכל בהפקר הזכות זהו כך צבורי,

 הוא הפקר הנה הצבור, כל של הבעלות בזה יש שבצבור דבעוד צבורי, מהמושג
 וזכה אחד קדם אם הזכיה ע״י ורק כלל בעדים לו שאין דבר לגמרי, שלילי מושג
חדשה. בעלות תולד

 בזה לזכות אדם לשום יכולת תהיה שלא שכזה הפקר יצויר אם הוא, והנ״מ
 הראשון, כהצד נימא דאם לא, אי לזכי׳ צריך יהיה זה אם בלבד, אחד אדם אלא
 במקום אבל בזה, ויזכה אחר יוקדם שלא כדי הוא בהפקר דבעינן הזכיה כל הנה

 ישאר אם צבורי דבר בכל כמו היחיד, קנין זהו ממילא אדם לשום לזה יכולת שאין
 זה בלי כי זכיה, צריך הוא שכזה באופן גם השני להצד אבל הצבור, מכל אחד רק

לגמרי. בעלות בשלילת המופקר הדבר נשאר
 למדס״ל בט״ית אוחזים שנים לענין ע״א ח׳ מציעא בבבא בשטמ״ק )ועיין

להאריך(. המקום כאז ואין שכזה ציור שם שיש חברו קנה לא לחברו מציאה המגביה

 זה שנמשך התלמודי ומתן בהמשא הראשונות הדרגות הן אלה כל ואולם
 באות הללו היסודיות מהדרגות אכן — עולם עד מפינו ימושו ולא שנה כאלפים

 הרבה יש כי הפרשיות", "ערוב ע״י הבאים הסבוכים הסרת וזה עליונות יותר דרגות
גבולו לתוך אחד נכנסים כאילו השונים והסוגים המושגים השונים, שהכללים פעמים



מזד׳ ■רקמברא

 ההפרדה עבודת שוב נחוצה זאת להסיר וכדי ה״ורמינהו", בא ואז חברו, של
אחד. כל של המרכזית" ה״נקודה את ולמצוא

 "קנין של כלל ויש דמי" כממון לממון הגורם "דבר של כלל יש למשל:
 נוגעים שאינם נפרדים ענינים שני המה אלה ולכאורה דמי", הנוף כקנין סירות

 בזה, זה הללו המושגים שני את מרכיב החושן" ה״קצות אבל לגמרי; בזה זה
 ע״א( )צ׳ קמא בבא הגמרא על וזהו חמורה קושיא אצלו מתעוררת כך ומתוך
 שראשון יום שלשים שישמשנו ע״מ עמו ופסק לאחר עבדו שהמוכר סובר שר״מ
 הגוף כקנין פירות קנין קסבר - תחתיו שהוא מפני יומים״ או ״יום בדין ישנו
 משם, רואים שאנו ע״א( גכ״ט בפסחים הגמרא עפ״י מקשה הקצוה״ח, והוא, דמי.

 נקרא ממון שאינו בזמן גם אז זמן, לאחר ממון ויהיה עכשיו ממון שאינו דדבר
 לגבי עכשיו ממון ואינו דמי הגוף כקנין סירות דקנין נהי ובכן לממון, גורם ג״כ

 דמי כממון לממון גורם סבר הלא ור״מ לממון, גורם בכלל הוי בכ״ז המוכר,
 מצד יומים או יום בדין השני יהיה לא מדוע א״כ ע״ב/ וע״א בב״ק שם כמבואר

לממון? גורם
הללו: הנחות עפ״י באה זו קושיא והרי

דמי. כממון לממון גורם סבר ר״מ א(
 נקרא עכשיו גם אז ממון, יהיה זמן ולאחר עכשיו ממון שאינו דבר כל ב(

לממון. גורם
 לאחר עבדו את המוכר בכ״ז דמי, הגוף כקנין סירות שקנין נימא גם אם ג(

 הללו יום בשלשים הלוקח לגבי נחשב נמי יום שלשים שישמשנו עמ״נ עמו ופסק
לממון. גורם בתור

 יום בדין האלו יום בשלשים הלוקח גם יהיה דלר״ם הקושיא, תבוא ומזה
יומים? או

 ב/ - א׳ שכזו בצורה הקושיא כאן תהיה הרגיל ההגיון של הנוסח ועפ״י
 מוצאים אנו הרי ובגמרא ב/ הוא שד׳ מזה יוצא הרי ובכן ג׳, -ד' א׳,—,ג

לכך? סתירה
 ב/ - שא׳ כלל להכחיש אפשר אי בזה כלומר, ג׳, אינו שד׳ הוא והתירוץ

 כלומר, א', — שג׳ להכחיש אפשר אי זה את וגם דמי. כממון לממון שגורם כלומר,
 זה כל שעל מפני לממון, לגורם עכשיו גם נחשב ממון הוא זמן שלאחר דבר שכל

 ופסק לאחר עבדו את שבמוכר כלומר, ג', - שד׳ הסוף אלא מפורשות. גמרות יש
 שמבואר מה כמו השלשים, במשך להלוקח שיהיה יום שלשים שישמשנו עמ״נ עמו

 אין בעיגא דאיתא דבמקום הקצוה״ח שם שמסיק כמו נכון, אינו זהו ג', באות
לממון. גורם של הגדר

ג
 שאנו שטרם כלומר, הנחות, ג׳ על בנוי׳ הקושיא הנה שהבאנו הנ״ל הציור

 באות רוב עפ״י אך הנ״ל. ההנחות הג' את להניח צריכים אנו להקשות באים
 ע״י או למושג, מושג בין לכלל, כלל בין הסתירות ע״י אחת, הנחה ע״י הקושיות

 צריכים שאנו בעוד פלוני כלל תחת אותו מכניסים שאנו פרט באיזה סתירה
רק הפרט על דנים שאנו שבעוד או אלמוני, מושג או כלל תחת להכניסו לכאורה
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 כל" מנקודת גם לכאורה עליו לדון צריכים אנו אחד ידוע כלל נקודת מתוך
למשל: שני,

 שני — דבוריה״ ,פלגינן וקי״ל כולה״ בטלה מקצתה שבטלה ד״עדות קי״ל א(
 נכנס ומה הראשון הכלל לתוך נכנם מה לסמן ועלינו זה/ את זה הסותרים כללים
 עדות הללו: הדברים בין וחלקו הראשונים זה על עמדו שכבר השני, הכלל לתוך

 עדות שזוהי אלא עדות בכלל נכנס זהו גם שנתבטל כשהחלק זהו מקצתה שבטלה
 קרובו, הוא משותסין ואחד שותפין לשני הנוגע דבר כשמעיד למשל, כמו, פסולה,

 אמרינן וע״ז פסולה עדות היא שזו אלא עדות בכלל נכנס ג״כ קרוב של שעדותו
 שנתבטל שהחלק במקום אמרינן דבוריה פלגינן אבל מקצתה, שבטלה עדות

 אינו עצמו ועל גופא, עצמו אל נוגע הזה כשהחלק לגמרי, עדות בכלל אינו
 ובשביל אחרים, על שמעיד מה הוא עדות גדר שכל מפני כלל עדות בכלל

ב׳(. כ״ה יבמות ריטב״א ועי׳ דבוריה פלגינן — לרצוני רבעני בפלוני אמרינן כך
 באה התירוץ וע״י בעדות, אחד, בנושא היא הנ״ל שבהקושיא הסתירה

להקושיא. היסוד שזהו מקצתה" שבטלה בה.עדות כלומר, בהא', הבדלה
 דאע״ם וקי״ל אינו" אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו ד״כל קי״ל ב(

 ועלינו היא, גלויה והסתירה חייל" אחת בבת בכ״ז איסור על חל איסור ש״אין
 שייך לא שזה להבין כדי אינו" אחת בבת ,אפילו הכלל של המושג את לקבוע

באיסורים.
 כל — אחד מופשט מכלל — איסורים — ידוע נושא על היא הקושיא כאן

 תחת נכנס לא זה שנושא כשנסביר רק להיות אפשר והתירוץ — בזאח״ז שאינו
פ״ה(. ש״ד דה״ק ד״מ ובס׳ ע״ב נ' קדושין רי״ד בתום׳ )עי׳ הג״ל המופשט הכלל

 1היא׳ מצוה לאו בעבירה הבאה ד״מצוה וקי״ל ל״ת" דוחה ד״עשה קי״ל ג(
 אנ! אין שלכאורה שונים, כללים שני בין שיש בהפתירה היא הקושיא כאן — כלל,

 נשתמש לא טעם ומאיזה מדוע — אחד בכלל כשמשתמשים ההבדל את רואים
הראשון. להכלל גמור בנגוד שהוא השני בהכלל

 ל׳ת דוחה שעשה כלומר, הזמן, בהבדל בפשטות שמבדילים יש ואמנם
 הוא בעבירה הבאה מצוה אבל עשה, מקיים לאו דמיעקר שבעידנא בעידנא, הוא

 ואפאה לשה טחנה היטין של סאה שגזל "הרי כמו: המצוה, לפני באה כשהעבירה
 בוצע נאמר זה ועל מנאץ אלא מברך זה אין מברך? כיצד חלה ממנה והפריש

ע״א(. צ״ד גב״ק ד׳" נאץ ברך
 משתמשים שאנחנו מוצאים אנו שהרי לגמרי, מספיק אינו התירוץ אמנם

 שכתב כמו אחת, בבת באין והמצוה כשהעבירה גם מצהב״ע של בהכלל
 מנחות מביאין דאין דבר של בטעמא ט׳( והלכה איסהמ״ז מהל׳ בפ״ה הרמב״ם
 כתב וכן בעברה, הבאה מצוה שהוא מפני הכרם ומכלאי ומערלה הטבל מן ונסכים
 מצהב״ע מפני שהוא בטבל מצה ידי יוצאין דאין דבר של בטעמו דנדרים בםה״מ

 אחרים לתירוצים להזדקק ועלינו אחת, בבת באין והעברה המצוה כבר הרי ושם
 משה, דרכי בספרנו גועי׳ להאריך המקום כאן ואין הנ״ל, הכללים בין המבדילים

א׳(. שמעתתא ח״א הקודש דרך
 לבצ״ח "התופס של דין ויש תן" נ דר׳ "שיעבודא של דין יש ד(

 שיעבודא מצד נבוא לבע״ח תופס שבכל ומקשים, קנה/ לא לאחרים שחב במקום



מט הלכה לחקר והגדרה ההפרדה ההרכבה מברא

 אבל להלוה, שוב להחזיר מחויב הוא ובע״ב קנה שלא שאע״ם כלומר, נתן, דר׳
 שיעבודא מצד להמלוה מיכף למסור לו אפשר הרי להמלוה חייב שהלוה כאן
נתן? דר׳

 ומדוע מחזירים, אין סימנים ובלי סימנים דוקא בעינן מדוע מציאה בכל ה<
עדיף"? ברי ושמא ד״ברי הכלל מצד בזה נבא לא

 הוא עדיף ברי ושמא דברי זו, קושיא על הסשוט התירוץ הוא ידוע ואמנם
 הספק כל הלא כאן אבל הנתבע, ומי התובע הוא מי לנו כשידוע רק

לגמרי. אחר תובע יש שמא הוא
 מצד בזה נבא לא אמאי בטלה" דעדותם פסול או קרוב אחד "נמצא בכל ו<

 כלל היו לא וממילא כלל לוה לא הרי הנתבע דברי לפי דהא דין, בעל הודאת
דמי". פרעתי לא כאומר לויתי לא האומר "כל של בגדר זה ויהיה עדים,

 להראות מספיקות אלו גם אבל למאות, להביא יש כאלה דוגמאות ואמנם
 ההסתבכות יסוד על בא התלמודי ומתן מהמשא גדול שחלק איך
 המתרצים ועל הקושיות, מתעוררות כך שע״י במושג, מושג בכלל, כלל של

יותר. עוד המושגים ומתבררים מתלבנים כך וע״י הזו, התסבוכת את להתיר
 התלמודית הסוגיא של העיקר זהו המושגים ברור כי להדגיש, ולמותר

הזה. היום עד גם נמשכת ושהיא הגמרא היא שראשיתה

ד.
 כשהוא מיוחד דבר הוא כלל שכל שאף־על־פי כללים הרבה ויש
 על בזה זה תלויים המה זאת בכל מחתא, בחדא כולם לכללם אפשר ואי לעצמו

ביחד. בהם נוגעים הנ״ל שהכללים השונים הפרטים ידי על או משותף, יסוד ידי
 לכללם אפשר שאי רק לא שלכאורה ושליחות, תנאי לדבר: דוגמא

 זאת ובכל מיוחד תפקיד יש מהם אחד לכל שהרי ביניהם, קשר גם אין אך יחד,
תנאי כל "מכדי :ע״א( )ע״ד ביבמות שאמרו כמו בזה, ה ז ם י י ו ל ת המה

הוי התם כי שליח ע״י לקיימי שאפשר תנאה ראובן, ובני גד בני מתנאי גמרינן
 שהסבירו וכפי תנאה", הוה לא התם כי שליה ע״י לקיימי אפשר דלא תנאה תנאה,

הכתוב גזירת רק הוה לא זהו הנה האחרונים של הסבר ובהרחבת הראשונים
שליחות הגדר וגם תנאי הגדר דגם והוא: חזק, הגיוני יסוד בזה שיש אלא בעלמא,

 אבל ביחד, ומחשבה מפעולה בנויים שהם שכאלה בדברים רק יצוירו לא
 תנאי לא שייכים לא שם לבד פעולה יסוד על הבנויים שכאלה דברים

שליחות. ולא
 תנאי, על ובמקדש המציאות, את להכחיש אפשר דאי ככה: הוא וההסבר

 נתינת שנעשתה, הפעולה את להכחיש אפשר האם — התנאי נתקיים ולא למשל,
 שיחולו המקדש מצד רצון אין התנאי נתקיים לא שאם מאי אלא הקדושין?
 אלא לחלות מביאה בעצמה הפעולה שלא בדברים רק מועיל זהו ובכן הקדושין,

 תרומה, מתנה, מכירה, גיטין, קדושין, :כמו הרצון. זהו המחשבה, עם ביחד הנעשה
 סוף הלא התנאי, יועיל מאי חליצה כמו לבד פעולה ע״י המתהוים דברים אבל
בפניו. וירקה נעלו את חלצה סוף

 אפשר אי שם כמותו"-גם אדם של "שלוחו אומרים שאנו שליחות, וכן
4



הלכה לחקר י׳ פי־ק מביא נ

 אלא המשלח, שמעון ולא הפעולה את עשה השליח, שראובן, המציאות את להכחיש
 עפ״י היא השליח שפעולת אומרים אנו ביחד ומחשבה מפעולה המתהוים בדברים
 אפשר אי לבד, פעולה ע״י המתהוים בדברים אבל המשלח, של ורצונו מחשבתו
המשלח. שמעון ולא השליח, ראובן, עשה שהפעולה המציאות את להכחיש

 מושגם ע״י רק לא מזה זה לגמרי לכאורה הנפרדים הכללים שני נתקשרו וכה
 שבהם, המשותף היסוד עפ״י יחד נתקשרו — החיצונית, המציאות ע״י גם אך הפנימי

ביחד. ומחשבה פעולה שזהו
אחרת: ועוד זאת

 ומקורו לשליחות ולא לתנאי לא שייך לא בודאי לעצמו כשהוא אונם הגדר
 סמיכות יש ובכ״ז לבד, במעשה שמדבר דבר" תעשה לא "ולנערה דכתיב מהא הוא

 על ולא התנאי קיום על רק שייך שאונם בזה, אונם ובין תנאי בין וקשר
 את לבטל רצה שבעצם אונם, ע״י התנאי נתקיים שאם כלומר, התנאי, ביטול

 נתבטל וממילא קיום אינו הקיום אז בידו הדבר עלה לא אונסו שמפני אלא התנאי
 אלא התנאי, את לקיים אפילו חפץ היה אם להיפך, אבל המעשה, ונתבטל התנאי
 יחשב האונס דע״י נימא לא התנאי, ונתבטל בידו הדבר עלה לא אונס איזה שמפני
התנאי. את קיים הוא כאילו

 ב׳< )הלכה פ״ג ובקדושין ו׳(, )הלכה פ״ז גיטין מהירושלמי הוא לזה והמקור
 יוחנן ש״ר׳ אונם, לו ואירע פלוני ביום יהיו שהנשואין תנאי על אשה כשמקדש

 כמאן ד״אונסא הראשונים אצל מוסכם לכלל ונעשה עבד", דלא כמאן אונסא אמר,
 המעשה, לקיום הסבה הוא התנאי ם ו י ק ד הוא והיסוד אמרינן" לא דעבד

 בחיוב, ולא בשלילה רק מועיל והאונס הסבה, העדר הוא התנאי ובטול
תנאי. ע״י אונם כן גם נתקשר וכה

 ידועה דהלא בנקל, להראות אפשר הלא תנאי, ובין ברירה בין שיש וההמשך
 להגדר תנאי בכל זקוקים אנו אין מדוע הראשונים, ראשוני עליה שעמדו הקושיא
 זקוקים שאנו אבא שירצה מנת על בועליך הריני בין למשל, ההבדל, ומה ברירה,

 ותרוצים - ע״ב! כ״ה דף גיטין רש״י )עי׳ דעלמא? תנאי כל ובין לברירה, בזה
בזה. יש שונים

 החקירה עדיין אבל הראשונים, ראשוני כבר זה על עמדו כאמור, ואמנם,
 ברירה בגדר נכנס מה לקבוע האחרונים ואחרוני אחרונים ע״י הזה חיום עד נמשכת

תנאי. בגדר נכנס ומה
 ומתן מהמשא השגה איזו לקבל אפשר כבר האלה המעטות ומהדוגמאות

 אחד מצד הכללים הרכבת ע״י בעיקרו בא זהו כי סוף, בלי הנמשך הפלפולי
שני. מצד ופירוקם

ה.
 את להגדיר אומרת, זאת להגדרה, באים אנו הרחבה ההכללה ומתוך

 שיש ההכללה מדת ע״ד הקודמת באות דברנו : למשל תפקידם. את ולקבוע הכללים
 להביא מוכרחת כזו שהכללה מובן, הדבר אבל תנאי. ובין ברירה בין

 כי תנאי, של התחום ואת ברירה של החחום את להגדיר :כלומר הגדרה, לידי
 שבעצם מאד, עתיקה מחלוקת ברירה" "אין או ברירה" ב״יש מוצאים אגו הלא



נא הלכה לחקר והגדרה ההפרדה ההרכבה

 ההגדרה ואת גופא, התורה מן הוא ומקורו בדבר, חולק שום אין תנאי של הכלל
 הראשון רש״י, תירוץ בהראשונים. אלא גופא בהגמרא מוצאים אנו אין כבר ביניהם

 לקיימם ש״בידו מתנה קודם תנאים בין מבדיל הוא ידוע. זה על הראשונים, של
 ספק הוא התנאי ובשעת בידו ש״אין דברים ובין עליהם", כשמתנה לקיימם ודעתו

 את יותר העמיקו רש״י אחרי שבאו הראשונים אמנם ממילא". מתקיים והתנאי
 כבר למשל, והרמב״ן מספיקה, אינה רש״י של הראשונה שהגדרה מצאו כי ההגדרה,

 "במתנה דוקא הוא ברירה דהגדר ואומר, הגיוני יסוד על ההגדרה את מעמיד
 זו על מתנה שהוא תחילה, בפתח שתצא לאיזו האומר כגון דברים, שני על
 על מתנה שהוא תרומה הן הרי להפריש עתיד שאני לוגין ב׳ האומר וכן זו, ועל
 עירובי למערב למזרח, עירובי למזרח חכם בא אם וכן שבהבית, לוגין שני כל

 אם אשתי לפלונית גט כתוב האומר כגון בלבד אחד בדבר במתנה אבל למערב,
 לאו ואם עירוב עירובי יהא למזרח חכם בא אם האומר וכן תחילה, בפתח תצא
 ההגדרה את קובע שהוא כלומר, מהני", ברירה ליה דלית למאן אפילו בטל, יהא
 אחד צד רק שיש במקום אבל חיוביים, צדדים שני של ספק על "ברירה" הכלל של

 לגדר נכנס כבר זה ללאו", באים אנו הן שמ״כלל שלילי צד הוא השני והצד חיובי
ברירה. לגדר ולא תנאי

 כמה מוצאים אנו אבל כמותו, אדם של שלוחו של כלל יש למשל, וכן,
 במצוות שליחות שאין מוסכמת הנחה :למשל שליחות. בהם מועילה שלא דברים

 יוצאים כך כל לנו יש אבל כלל, לנו יש ושוב וכדומה, מצה אכילת סוכה, תפילין,
 אלה כל את הכלל יסתור שלא בהכלל הגדרות למצוא מוכרחים ואנו הכלל מן

 להראשונים. זקוקים ואנו בגמרא תשובה מוצאים אנו אין זה על וגם הכלל, מן היוצאים
 רק לנו שדרושה במקום רק שייכת לא דשליחות רי״ד תום׳ של ההגדרה וידועה

 במקום אבל המשלח, של פעולתו כמו נחשבת השליח שפעולת לבד, הפעולה
 שייכת לא זה על ממש, בגופו המצוה את שיקיים המשלח של גופו לנו שדרוש
 אמרו וככה סקי״ב(. קפ״ב סי׳ ובקצוה״ח דקדושין בפ״ב רי״ד בתום׳ )עי׳ שליחות

 סוגית להראשונים קשה דהיה משום שליחות, שייכת לא א יל מ מ ד דבמידי
 דמקשינן אשתו נדרי להפר שליח עושה אדם אי לענין ע"□ )ע״ב בנדרים הגמרא

 לומר שייך לא דע״ז להגמרא ליה ופשיטא בעל? ליה" שמיע לא "והא בפשיטות
 ולא דממילא מידי היא דשמיעה דכיון חדשו זה ומכח ומ״ט? כמותו, אדם של שלוחו
 עינן ב ד לכלל הניחו וככה שליחות. של הכלל ע״ז שייך לא הפעולות ככל פעולה
 קדושין מהירושלמי הוא הדברים מקור שאמנם הממון, בעל של שלוחו דוקא

 אלא הכלל, מן היוצאים פרטים אינם הפרטים אלה וכל ח׳(, )הלכה האומר בם׳
 בשליחות הראשונים הפרטים שני למשל: בעצמו. הכלל מושג של מהגדרות שמקורם

 כפעולת נחשבת השליח שפעולת הוא השליחות מושג שכל אחד, באמת מקורם הנ״ל
 ג״כ באים אנו ומזה המשלח, של גופו דבעינן במקום שייך לא זה וממילא המשלח,

 שאם מאליו ומובן פעולה, בכלל אין זה דגם משום שליחות שייכת לא שמיעה שעל
 לבוא לנו אפשר אי שוב שליחות, שייכת לא שבגוף הראשונה בהנחה נודה לא

 בהנחה להודות לבלי הראשונה בהנחה להודות אפשר שפיר אבל השניה, להנחה
פעולה. בכלל נחשבת שמיעה שגם לומר אפשר כי השניה,

נקודה מתוך בא הזח הפרט הממון. בעל של שליחו דבעינן השלישי והפרט



הלכה להקה

 זכותו מכח להיות צריכה שליח פעולת כי אומרת, זאת השליחות, בהגדרת אחרת
 וזהו המשלח, של זכותו תבוא השליח פעולת שע״י להיפוך ולא המשלח של

לעשות הזכות לו הרי בכסף שקונה הקונה מתנה. מקבל ובין קונה בין ההבדל
לא המשלח, של מזכותו תוצאה בתור באה השליח ופעולת חפץ, שהוא מה בכספו

 רוצים שאנו אלא להמשלח, זכות שום אין המתנה ענין שלפני מתנה, במקבל כן
יתכן. לא כבר וזה השליח, של פעולתו ע״י המשלח את לזכות

ומהפרטים הפרטים, באים מקודם התלמוד: חכמת של הסדר הולך וככה
 כדי ההגדרות באות כך ואחרי מושגים, נעשים ומהם כללים, עושים
 למען ישר, בלתי באופן או ישר באופן אם זה את זה הסותרים הכללים את לישב
יחדו. צדקו אמת, התורה משפטי כי דעת

ו.
 עצמה הגמרא כי הוברר הלא שהבאנו הדוגמאות ומתוך הקודמים דברינו מתוך

 ומהכללים כללים מהפרטים לעשות אומרת, זאת והפרטה, בהכללה ביחוד עוסקת
 לנו הידועים מפרטים בא הוא שבעיקרו הכלל את מעמידים שאנו אחרי כי פרטים,

 הגמרא שאחרי בעוד חדשים, פרטים וכמה לכמה שוב, זה מתוך באים מכבר-אנו
 מה לגמרי חדשים כללים הראשונים ספרי בתוך אפילו כמעט מוצאים אנו אין כבר
 המושגים בקביעות עוסקים המה שביחוד אלא בגמרא, כלל נזכרו שלא

הכללים. של וההגדרות
 ושלילה חיוב יסוד על באות הן כי סוף, בלי מתרבות וההגדרות

 הסתירה באה אח״כ שבדבר, החיוב זהו קובעים שאנו הכלל כלומר, והתאמה,
 את ממציאים אנו ואז להכלל, בנגוד שהמה פרטים מאיזה או אחר כלל מאיזה

 שבאה ההגדרה ע״י רק אפשרית שזו ההיא הסתירה את להסיר כדי ההתאמה
 העומק הכלל, של המושג מצוי ע״י רק נעשה וזה הכלל, של תפקידו את להגדיר

המושג. של
 יתירה חבה להם שהיתר. אמוראים שהיו מוצאים אנו עצמה בגמרא ואמנם

 אלו כאמור, כי, להפרטים, יתירה חבה להם שהיתה כאלה והיו הכללים, לקביעת
 תסתיים הללו הדברים משני רק כי זה, בלי לזה אפשר ואי חיים, אלקים דברי ואלו

 אחרוני ואף והאחרונים הראשונים רבותינו אצל כן גם מוצאים אנו וככה שמעתתא,
בכלל. האחרונים

 והזמנים הדורות בכל כמותם קם שלא שבחבורה האריות שני את למשל נקח
 העיקרי ההבדל את תיכף רואים ואנו ל, ז" ם ב" מ ר ה ו י " ש ר :שאחריהם

 תמיד הוא שלו הפירושים בכל רש״י של המחשבה מהלך שלהם. המחשבה במהלך
 רש״י נגש מוקדמות והנחות יסודיים עיקרים שום בלי ל, ל כ ה ל א ט ר ם ה ן מ

 שהיא, סוגיא שבכל ומלה מלה כל כמעט ואף ופסקא פסקא כל ופרט, פרט כל לבאר
 יעשה בעצמו שהוא להמעיין רש״י מניח הכלל, ואת המורות, היותי בהסוגיות אף
 המחשבה שמהלך בעוד לאחד, ויהיו האלה הפרטים כל את ויצרף הכל" ה״סך את
 הכלל, את תופס הוא כל ראשית הפרט. אל הכלל מן להיפך, היה הרמב״ם של
 כמעט כבר נעשים והפרטים — המרכזית הנקודה את העיקר, את היסוד, את

מאליהם. מובנים



נג הלכה להקה והגדרה ההפרדה ההרכבה מביא

 פירוש ובין המשנה על רש״י פירוש שבין ההבדל את לראות די
 הקדמות, שום בלי ומשנה משנה לכל נגש רש״י להרמב״ם: המשניות

 הפרט את מפרש רש״י כן גם כך ידוע פרט באיזה מתחלת גופה שהמשנה וכשם
 וסדר, סדר כל לפני כמעט בהקדמות מתחיל שהרמב״ם בעוד וחסל. - הזה

 ומשנה, משנה כל ולפני ופרק פרק כל לפני לפעמים וגם ומסכתא, מסכתא כל לפני
לפרטים. באים שאנו לפני הכללים את שנדע כדי זה וכל

 המקצועות בכל אך ההלכה במקצוע רק לא באמת רואים אנו הזה ההבדל ואת
 ודעות, במדות אך בהלכות וכלל כלל עוסקת איננה למשל, אבות, מם׳ היהדות. של

 את למשל, מפרש, שהוא הסגנון באותו ממש המסכתא פרקי את מפרש ורש׳״י
 בעוד הבדל, שום מבלי הפרה" את שנגח ו,,שור בטלית" אוחזים ,"שנים של הפרקים

 שלו פרקים" ה,,שמונה את גופה המסכתא של פרקים הששה לפני מקדים שהרמב״ם
 אי כי היהדות, עיקרי כל ואת שלו, עיקרים הי״ג כל את כבר בזה כולל שהוא
הכללים. של היסודות מתוך רק עיקרים לידי לבוא אפשר

 שלו החזקה" ד ה,,י אחרי להסידור: בנוגע גם רואים אנו הזה וההבדל
 וההבדל ערוך, שולחן חלקי ארבעה באו כולה התורה כל את שסידר
 של שהסדור בזה, הוא האלה הענקיים הספרים שני שבין בהסדר שיש העיקרי

 הפרטת מתוך ביחוד בא השו״ע של שהסידור בעוד כללי, היקף מתוך בא הרמב״ם
הפרטים.
 שלו החזקה" ה״יד את מתחיל הרמב״ם הסדור. התחלת על גם להביט די

 שכולן תשובה", וחוקותיהם, עכו״ם תורה, תלמוד דעות, התורה, ,,יסודי בהלכות
 "דין הוא השו״ע של הסדר התחלת ואולם הדת, ויסודי עיקרי את מקודם לקבוע באות

 מנקודת מביטים אנו אם ואמנם וכו׳. ידים" נטילת בגדים, הלבשת הבוקר, השכמת
 לכל, קודמים המה וכדומה בגדים" והלבשת בבוקר אדם "הנהגת הרי המעשים פרטי

 להרמב״ם צדק שיתן בודאי התורה מהות על כללי היקף מתוך שמסתכל מי אבל
התורה". מ,,יסודי שמתחיל

 "יסוד הרמב״ם: של ההתחלה הזה. ההבדל את רואים אנו גופה, בההתחלה וגם
 וכל נמצא, לכל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע, החכמות ועמוד היסודות

 של וההתחלה המצאו". מחמת אלא נמצאו לא שביניהם ומה ובארץ בשמים הנמצאים
 השחר". מעורר הוא שיהיה הבורא לעבודת בבוקר לעמוד כארי "יתגבר השו״ע:

פרטי. היקף ובין כללי היקף בין ההבדל את רואים אנו נבר גופה בההתחלה
 שלו תפלה" "הלכות את מתחיל הרמב״ם והלכה. הלכה בכל רואים אנו וככה

 מפי אלהיכם, ה׳ את ועבדתם שנאמר, יום, בכל להתפלל עשה "מצות אלה: בדברים
 : חכמים ואמרו לבבכם, בכל ולעבדו שנאמר, תפלה, היא זו שעבודה למדו, השמועה

 ובקשה, בתחנה מרבה רגיל היה אם וכו/ תפלה היא זו שבלב עבודה היא איזו
 בימי ישראל שגלו כיון וכו׳ שירצה ובשעה יכלתו כפי מדבר שפתים ערל היה ואם

 בארצות בנים להם ונולדו האומות ושאר ויון בפרס ונתערבו הרשע נבוכדנאצר
 עמדו כך, דינו ובית עזרא שראו וכיון וכו/ שפתם נתבלבלו הבנים ואותם הגויים
 תפלה הלכות התחלת לדברי זה את נשוה ואם הסדר". על עשרה שמנה להם ותקנו

 התפלל ואם וכו/ החמה הנץ עם שיתחיל מצותה השחר תפ״ת ״זמן :שבשו״ע
הללו הסדורים שגי את נשוה אם — יצא״, המזרח פני והאיר השחר עמוד משעלה



הלכה לחקר י׳ ־י? מבוא נד

 בין הבולט ההבדל את כבר רואים אגו להלכה, מזה נ״מ שאין אעפ״י זה, לעומת
מרטי. היקף ובין כללי היקף

ז.
 את אך גופא, והרמב״ם רש״י בין ההבדל את רק לא רואים אנו ואמנם

שאחריהם. הדורות בכל תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בין רואי□ אנו הזה ההבדל
 רבותינו ובין הצרפתים רבותינו בין הוא בולט הבדל

 בעלי כמו הקונטרס פירוש על ביהוד זינם כלי כל את תלו הראשונים הספרדים.
 הם גם רש״י. שלאחרי התלמוד להשתלשלות היסוד אבן את הניחו שהם התום׳

 ומפרשים, מבארים ומתרצים, מקשים הסוגיא, מן פרט באיזה ריב עפ״י מתחילים
 מתוך באים פעמים הרבה ואמנם וכר, וכר ודוהים מסייעים ומכריעים, מסתפקים
 מחשבתם מהלך סוף סוף אבל חדשים, ולהגדרות למושגים לכללים, האלה הפרטים

 הרמב״ם, אחרי הבאים הספרדים רבותינו כן לא הכלל, אל הפרט מן תמיד הוא
 שפנו, פנה בכל לעינים להם היה ורש״י הגמרא עצם על חבוריהם את חברו הם גם אם

 גם שנאמרו הדברים אותם ואפילו הרמב״ם, השפעת גדולה במדה נכרת כבר אבל
 את יותר מנמקים והמה אחד" כסגנון מתנבאים נביאים שני "אין הרי — בתום׳

 הרמב״ן, הראב״ד, :רבותינו אצל למשל, רואים, אנו זה את הכללים. של הסברות
 נמצא חדושיהם שיסוד שאעפ״י וכדומה, הנמ״י המאירי, הר״ן, הריטב״א, הרשב״א,

 ביניהם הבדל איזה שיש מכירים הראשונה בהשקפה גם בכ״ז בתום׳, גם רוב עפ״י
הקודמים. בהפרקים למדי זה בארתי שכבר כמו כנ״ל, בזה הוא העיקרי וההבדל

ח.
 עולה שהוא איך הרמב״ם את רואים אנו ר ו ד י ס ה ל בנוגע רק לא ואמנם

 וגם ושרשים בעיקרים מחלוקות כמה כן גם אלא שלו, הכללית בהתפיסה כולם על
 הזה, היסוד עפ״י יתבארו הראשונים שאר ובין הרמב״ם בין בודדות בהלכות

הדברים. של הכלליות על ביחוד הביט שהרמב״ם
: דוגמאות איזו בזה ונביא

 הראשון "השורש באמרו: שלו המצוות בספר הרמב״ם של הראשון השורש א(
 ראוי היה לא הענין זה כי דע, דרבנן. שהן המצוות הזה בכלל למנות ראוי שאין

 מצוות תרי״ג :ע״אז )כ״ג מכות התלמוד לשון שהיה אחרי כי לבארו, עליו לעורר
 העירונו אבל הענין, מכלל שהוא מדרבנן שהוא בזה נאמר איך בסיני, למשה נאמרו

 ומה וכו׳, עשה מצות מכלל מגילה ומקרא חנוכה נר ומנו רבים בו שטעו מפני עליו
 ושאלת וצונו, במצותיו קדשנו אשר מברכין היותנו זה אל שהביאם לי שנראה

 אותם מנו זה מטעם ואם וכו׳, תסור שלא ואמרו ? צונו היכן :ב׳( כ״ג )שבת התלמוד
 וכו׳, לעשותו חכמים שמנו מה כל כי מדרבנן, שהוא דבר כל שימנה ראוי הנה
 להם היה מגילה ומקרא חנוכה נר שמנו וכמו וכו׳, בסיני ע״ה רבנו משה צוה כבר

 דרבנן, ל״ת וכל דרבנן עשה כל נמנה אם ובכלל וכו׳, עירוב ומצות נט״י למנות
 תרי״ג בכלל ימנה לא מדרבנן שהוא מה כל כי הכלל רבים. לאלפים עולה זה והיה

 וידוע מדרבנן", דבר בו אין כי בתורה כתוב כולו הוא הזה הכלל כי מצוות,
שבכל והוא עליו, סמכו והרמב״ם הבה״ג שגם הדבר בעצם חולקים ראשונים שחרבה



נה הלכה להקה והגדרה ההפרדה ההרכבה

 מדאורייתא. ולא מדרבנן רק דרבנן בכל יש ולדעתם תסור", ד״לא הלאו יש דרבנן
 בזה שיש מודים שניהם אם והרמב״ם, הבה״ג מחלוקת להבין קשה מה אבל

 היה לפי״ז ואם דרבנן? שהם הדברים כל את נמנה לא באמת מדוע - מדאורייתא,
לאלפים? נמנה לא באמת מדוע יקשה: הלא — לאלפים למנות מהראוי

 ד״לא הלאו דאורייתא, ועשה לאו יש מדרבנן דבר כל שעל נניח, אם גם אכן,
 כל על להביט אם להסתפק יש עדיין - יורוך״ אשר התורה "עפ״י והעשה תסור״,

 הוה מגילה, ומקרא חנוכה בנר למשל, וכשנתחייבנו, פרטית, מנקודה דרבנן מצוה
 למשל, חייבים, שאנו וכשם גופא, בהתורה בפירוש כתובים הללו המצוות פרטי כאילו

 וקריאת חנוכה בנר חייבים אנו כך מצוות, גופי שהמה מפני ויו״ט שבת בשמירת
 אחד שכל שניות או חלוצה אחות שכשאסרו דרבנן, איסור בכל ג״כ וככה מגילה,

 מנקודה אלו כל על להביט או דאורייתא; העריות כל כמו לערוה נעשית מהן
מצוה אין וכן חכמים, שאסרו פרט בכל דאורייתא איסור שאין כלומר, כללית,
חכמים דברי לשמוע מחויבים בכלל שאנו אלא חכמים, שחייבו מצוה בכל דאורייתא

בכל מצווה הבן שג״כ ואם, אב כבוד של צווי מעין והוא תסור", "לא מצד
כולם ובכ״ז עשה, של דברים ובין ל״ת של דברים בין האב, שמצווהו הפרטים
 כבוד של המ״ע את לחשוב אפשר ואי אב, כבוד של כלל אחד, כלל תחת נכנסים

 אי ככה אב, כבוד בכלל הכל כי ביחוד, האב שמצווהו הדברים פרטי לכל ואם אב
 תסור", "לא בכלל הכל כי דרבנן והעברות המצוות פרטי כל את לחשוב אפשר
 הפרטים, כל את למנות אפשר אי כבר הל״ת, בכלל תסור" ה״לא נחשב שכבר ומכיון

והרמב״ם. הבה״ג חולקים דבזה בולט באופן רואים ואנו במנין. כבר באים אינם כי
 ש״אין הוא המצוות בספר הרמב״ם של האחרון הארבעה־עשר, השורש ב(

 מיוחד עונש כל למנות ראוי ש״אין כלומר, עשה", במצוות העונשים קיום למנות ראוי
מצות שבת מחללי לסקול צונו אשר שהצווי משל דרך לך שנאמר עד עצמו בפני
וכבר שלישית, מצוה זרה עבודה וסקילת שנית, מצוה אוב בעל וסקילת אחת, עשה

 עליו להשיב ראוי ואין עליו להקשות צריך שאין ערבוב העיקר בזה זולתנו נתערבב
מצות מכלל וכו׳ ב״ד מיתות מחייבי שמנה איש על תמה ואני הענינים, בלבול לרוב
מל״ת בכלל ג״כ מיתה עליהם מתחייב אשר בהן המוזהר הדברים מנה כן אחרי ל״ת,
 מנה כן ואחרי סקילה מחוייבי בכלל שבת המחלל גדולות הלכות בעל שמנה כמו
מלאכה". כל תעשה "לא

 על להביט אם הוא, שעיקרה והבה״ג הרמב״ם בין מחלוקת רואים אנו ואי׳כ
 שמצות וכיון הפרטיות, על מביט הבה״ג שבדבר. הפרטיות על או שבדבר, הכלליות

 מחללי של הסקילה למנות הראוי מן הנה המצוות ככל מצוה היא למשל, סקילה,
 אבל מיוחדת. מצוה בתור וע״ז אוב בעלת של והסקילה מיוחדת, מצוח בתור שבת

 וזו שבת חילול בעד סקילה היא שזו ואעפ״י שבדבר, הכלליות על מביט הרמב״ם
 בדרך היא אחת סקילה מצות שם עכ״ם אבל - זרה עבודה בשביל סקילת היא

כלי.
 הכלל, אל הסרט מתוך זהו אם להסתפק יש צבור של בעלות בכל ג(

 בגדר כן גם זהו אם אומרת: זאת הפרט. אל הכלל מתוך להיפך או
 ליחידים רק יש שבשותפות ובעוד גדולה, יותר בכמות שהיא אלא שותפות

 החלקים מצרוף באה שהשותפות כשם אבל בזה, חלק לרבים יש בצבור הנה חלק,
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 מהחלקים צרוף הוא צבורית בעלות המושג כל כן גם ככה מהשותפים, אחד כל של
 ממושג אחר מושג לגמרי הוא צבורית בעלות שמושג או ויחיד. יחיד כל של

 להיפך אלא הצבוריח, הבעלות את מהוים היחידים לא הנה בצבור, שכאן, השותפות,
 מהות הוא צבור כי הצבור, מן חלק שהוא מפני בזה חלק יש ויחיד יחיד שלכל

 שהוא יחיד לכל לכן צבור בתור להצבור שייך והדבר ובהיות עצמה, בפני
בזח. חלק גם לו יש מהצבור חלק

 בזה שיש והראיתי בזה הארכתי )ש״ח( ח״ב הקודש דרך משה דרכי ובספרי
 המחלוקת ולדוגמא ואחרונים, ראשונים של וגם ואמוראים תנאים של מחלוקת גם

 להשתתף צריכים הכהנים אם ראשון, בבית גס ואולי הבית, בזמן עוד מאד העתיקה
 כהן "כל ע״א( )ב׳ ובערכין ע״ב( )כ״א במנחות אמר זכאי בן יוחנן ור׳ בשקלים,

 תהי׳ כליל כהן מנחת וכל לעצמם זה מקרא דורשים שהכהנים אלא חוטא, שוקל שאינו
 שלכאורה נאכלין", האיך היא שלנו הפנים ולחם הלחם ושתי ועומר הואיל תאבל, לא
 צודקת טענה סוף סוף הלא אבל לעצמם, זה מקרא דורשים הכהנים אפילו אם

 א׳ פרק שקלים בירושלמי מוצאים אנו הכהנים קושית על תירוץ אולם בפיהם?
 שהיא כמו לצבור שנמסרה כיון ,,וכו היא יחיד נדבת לא "זה שאמרו (,ג )הלכה
 דמושג סברו, דהכהנים המחלוקת, הוא דבזה בולט באופן רואים ואנו צבור", נדבת

 חלק לכהנים יהא בשקליהם ישתתפו ואם הכלל, אל הפרט מן הוא צבורית בעלות
 כהנים של חלק הוא הלא שלהם והחלק הפנים, ולחם הלחם בשתי בעומר,

 הלא הללו החלקים תערובות ומתוך תהיה", כליל כהן מנחת "וכל נאמר זה שעל
 להיפך, היא דהאמת מסביר, והירושלמי הללו, המנחות את כלל לאכול אפשר אי

 בזה חלק לכהנים אפילו יהיה ואם הפרט, אל הכלל מן הוא צבורית בעלות דמושג
 אמרה והתורה מהצבור, חלק בתור אלא יחידים בתור לא החלק להם יש הגה

 מנחת כאן אין הכהנים של בהחלק גם כאן אבל תהיה", כליל כהן מנחת "וכל רק
לזה. משתייכים המה מהצבור חלק דבתור צבור מנחת אלא כהן

 הראשונים ושאר הרמב״ם בין בזה מחלוקת ביחוד מוצאים ואנו
 אחת משנה זו. אחי־י זו משניות שתי נדרים במס׳ מוצאים אנו נדרים. בהלכות

 בן אליעזר ר׳ לחצר, ליכנס אסורין מזה זה הנאה שנדרו "השותפים בשותפות
 שאחריה השניה ומשנה שלו", לתוך נכנס וזה שלו לתוך נכנם זה אומר, יעקב

 כגון וכו׳ העיר אותה של בדבר אסורין מזה, זה הנאה שנדרו "ושניהם בצבור
 כי ואם ע״א(, ומ״ח ע״ב מ״ה )נדרים והספרים" והתבה וביהכ״ג והמרחץ הרחבה
 השניה המשנה הנה ומתיר יעקב בן אליעזר ר׳ פליג בשותפות הראשונה במשנה
 שבין ההבדל את לנו להבליט רוצה בעצמו רבי כאלו חולק שום בלי בסתם נשנית

 כראב״י שפסק הרמב״ם על בקושיא הראשונים באו זאת ובכל לצבור. שותפות
 מהל׳ בפ״ז עי׳ צבור, של בדברים שאסורין דמתניתין כסתמא ■סק ובכ״ז בשותפין,

תרי? לבי שטרא מזכי איך ושאלו: ו׳( ה׳ ד׳ )הלכה נדרים
 לגדר שותפות גדר בין הבדל שיש הרמב״ם, מחדש גופא זהו באמת אבל

 דסובר משום הוא דראב״י הטעם כל דהלא רבי. לנו משמיע גופא דזה וסובר צבור,
 רק שייך וזה בחלקו, משמש אחד שכל שהוברר אומרת, זאת ברירה, שיש

 בהחצר, המשותפים יחידים של מהחלקים צירוף כאמור, הוא, עיקרה שכל בשותפות,
ברירה, הגדר שייך עוד זה על - החלקים של הגבולות מבוררים שאין אף למשל,



נז הלכה להקה והגדרה ההפרדה ההרכבה מבוא

 חלוקה בזה שאין רק ולא חלקים, של ענין כלל זה שאין דכאמור, בצבור משא״ב
 להשתמש אפשר אי שם בציור, חלוקה גם בזה שאין אלא במציאות

 למודר להפרט שגם הכלל, משל משתמש הריהו סוף־סוף הלא כי "ברירה", בהגדר
מהכלל. חלק בתור חלק, בזה יש ממנו הנאת

 מתוך או הכלל אל הפרט מתוך אם הזמן, על להביט איך ד(
 אלא מיוחד עצם בתור רגע כל לתפוס אם אומרת: זאת הפרט, אל הכלל

 הוא שהזמן להיפך, או מופשט, מושג בתור הזמן מתהוה האלה הרגעים כל שמצרוף
ממנו. וחלק פרט הוא רגע וכל סופי, אין מופשט, מושג כל ראשית

 שבועות מהל׳ בפ״ד והראב״ד הרמב״ם בין מחלוקת מוצאים אנו בזה וגם
 על ונשבע וחזר היום אוכל שלא שבועה אמר אם "וכן כתב: שהרמב״ם י׳(, )הלכה
 כיוצא כל וכן אחת, אלא חייב אינו יום, באותו כולה ואכלה יאכלנה שלא הככר

 שבתחילה הוא, שבוש "זה ע״ז: כתב והראב״ד שבועה", על חלה שבועה שאין בזה
 תובן דברינו ולפי לעולם". ככר אותו על נשבע ולבסוף ליומו אלא נשבע לא

 האסורים", הדברים עם המותרים דברים "כולל שהוא כולל? דמהו הזאת, המחלוקת
 הזמן ואם אחרים, פרטים עוד עליו קבל שכבר הפרטים על מוסיף שהוא כלומר:

 הראב״ד, שיטת וזוהי כולל, מושג זה על גם שייך אז פרטים, של צרוף כן גם הוא
 עם כלל שייכות לזה אין כנ״ל מופשט מושג בתור הזמן את מבינים אנו אם אבל

ז״ל. הרמב״ם שיטת וזהי פרטים, עוד כשמצרף הוא עיקרו שכל "כולל" המושג
 להרמב״ם לי׳ דמסייעה ע״א( >ז׳ בנזיר ערוכה סוגיא מוצאים אנו ואמנם

 הרי הים, כחול ראשי, כשער הארץ, כעפר נזיר "הריני כשאומר בין שם שמחלקינן
 חיי, ימי כל נזיר "הריני כשאומר ובין יום", לשלשים אחת ומגלח עולם נזיר זה

 נזיר אלא עולם נזיר זה אין שנים אלף אפילו שנה מאה אפילו עולם נזיר הריני
 זו ומובדלות הואיל שערות ש״שאני מפני הוא שביניהם ההבדל וטעם לעולם;

 - ?״ אחד יום בוקר ויהי ערב ויהי :כתיב הא נמי יומי ״גבי :הקושיא ועל מזו״,
 מביטים היינו שאס ברורים, והדברים הוא", מהדדי דמיפסקי לאו "התם מתרצינן:

 הריני כשאומר כמו כי לומר, צריכים היינו או רגעים, של צרוף מנקודת הזמן על
 כך יום, לשלש׳־ם אחת ומגלח גזירות הרבה עליו מקבל הוא ראשי כשער נזיר

 אבל הימים, כמנין הרבה נזירות עליו תעמודנה חיי ימי כל נזיר הריני כשאומר
 עצמו, בתני דבר הוא שער וכל מזו" זו מובדלות ד,,שערות זה הוא שביניהם ההבדל

סופי. אין עצם הוא הזמן שכאמור הימים כן לא אבל
 במהות החקירה בעצם בזה שמאריך השלמה בקונטרס פענח צפנת ,בס ועיין

 יצא לא אם דאף שמשמע, ע״א( מ״ו )דף סוכה מרש״י ראיה ומביא בהלכה, זמן
 מצורף דבר הוא דהזמן דסובר, וע״כ יום, בכל לברך צריך בכ״ז החג כל מסוכה

 חיוב הוא ויום יום כל הנה ימים, שבעה לשבת היא שהמצוה ובסוכה
 רק הוא ימים השבעה כל הנה עצם, בבחינת הוא דהזמן נסבור דאם חדש,

אחד. חיוב
 למאה פועל שכירות שם מדמה דהגט׳ ע״א( )ם״ז ב״ב מהגמ׳ ראיה ג״כ ומביא

 ויום יום "כל כאן ה״נ קנה ראשון ראשון שם דאם בסלע, סאה בשלשים לכור יום
 הוא דהזמן מזה גם וחזינן הרמב״ם, לשון הוא כך עצמה". בפני שכירות חשובה

עצם. בבחינת לא —המצטרף דבר בבחינת
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 על לא מדברים אנו הללו המקומות דבשני לראיה, דומה הנדון אין באמת אך
 במשך סוכה ישיבת כמו ידוע בזמן ידועות ת ו ול ע ם על אלא הזמן עצם
 זה על מביטים אנו בודאי דאז יום, מאה של במשך הפועל פעולות או ימים, ז׳ של

 כשאנו רק הוא בזמן, חקירתנו וכל הנ״ל, הפעולות של מהפרטים המצטרף דבר בתור
 וחזר היום ככר יאכל שלא בשבועה למשל, כמו, תעשה, ואל בשב מדברים

 רק הוא שמהותו שלילי ג ש ו מ עם רק עסק לנו שיש לעולם יאכלנו שלא ונשבע
המצטרף. דבר בבחינת ולא עצם בבחינת שפיר המופשט, הזמן וזהו, לבד הזמן

ו וכו/ כרוכלא" "אטו אכל בזה, רבות דוגמאות עוד להביא יש ואמנם
עוד. ויחכם לחכם



דג פרק

ההגיוני. ההיקש

א.
 הנחות משתי בא שהוא ההגיוני, ההיקש תופס הלכה בחקר גדול הכי חלק

האחרונה. את או השלישית, את למדים אנו ומזה יותר, או
 ההיקש על כאן מדבר אני אין כי ההגיוני, ההיקש את מדגיש אני

 למשל, כמו, לזה, זה שונים דברים מקישה בעצמה שהתורה הכתוב, מצד שהוא
 הקישן—השלמים ולזבח ולמלואים ולאשם־, ולחטאת ולמנחה; לעולה התורה "זאת

 אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין קודש שינוי בין שלמים מה לשלמים: הכתוב
 למאות. וכדומה ע״ב< ד׳ )זבחים לשמה"׳ בעינן בעלים שינוי בין קודש שינוי בין כל

 נדרשת שהתורה מדות עשרה משלש אחת שהיא בנין־אב, למדת בזה מכוון איני וגם
 זדונה על וחייבין ערוה שהיא מיוחדת אשה אחות "מה הזח: ההיקש כדוגמת בהן,
 וחייבין ערוה שהיא כל אף — אסורה, וצרתה ליבום ואסורה חטאת, שגגתה ועל כרת

 ע״ב< ג׳ )יבמות אסורה" צרתה - ליבום ואסורה חטאת שגגתה ועל כרת זדונה על
 שאנו מכיון א. ז. בדין. אלא בסברא היקש אין כאן כן גם כי הרבה. וכהנה

 חטאת, ולענין כרת לענין גם עריות, לשאר אשה אחות בין בדין שווי מוצאים
 מכוונים אגו אבל דומים. המה הצרה ולסטור ויבום חליצה לענין שגם מדמים אנו
הגיוני". "היקש קוראים אנו שזה בסברא, להיקש בזה

 לא כמעט חתלמוד חתימת מזמן הנה בגין־אב, ובמדת התורה בהיקש כי
 נזכר שלא מה חדש ובבנין־אב חדשים בהיקשים משתמשים אנו ואין כלום־, נתחדש

בזח. משתמשים והאחרונים הראשונים כל ההגיוני בהיקש אבל בתלמוד.
 התפתחות בכל יסוד וזה שבעולם, המדעים בכל מוצאים אגו זה את ואמנם

האנושית. המחשבה
ב/ הוא א׳ כל : שכזה באופן הוא ההיקש וצורת

א/ הוא ,ג כל
ב׳. הוא ג׳ שכל מזה, והיוצא

בן־תמותח. הוא אדם כל :הזה ההגיוני ההיקש למשל, ידוע,
אדם. הוא סוקרטס
בן־תמותה. כן גם הוא שסוקרטס מזה, והיוצא

 המכוון כי המכוון. אל מתאים כך כל אינו וכדומה זה ממין היקש באמת, אבל
 ב׳ הוא שא׳ הראשונות: ההנחות משתי רק ב׳ הוא ג׳ שכל יודעים שאנו כאמור, הוא,

 שכל בבירור כך כל יודעים אנו אם :נפשך ממה הלא הזה, בציור אבל .,א הוא וג׳
 הוא שסוקרטם כן גם יודעים אנו חלא גופא הידיעה מאותה בן־תמותה, הוא אדם

פשוש. כלל אלא היקש של ציור בזה לנו שאין באופן, בן־תמותה.
 קשה ראשונים מושכלות של הנחות ע״י לנו הבאים הדברים בכל וככה,

 זה אין כבר להיקש, פרכות שום אין אם נפשך: ממה כי גמורה. היקש צורת למצוא
הוא 6אד ,כל ופרט: כלל בסוג זהו אלא הנחות, משתי הבאה תולדה
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הפרט. זהו — אדם הוא וסוקרטם הכלל, זהו בן־תמותה",
 משלש מהכתוב, לנו נלמדות הראשונות שההנחות בתלמוד, דוקא אכן,

בולט. יותר מקום דוקא תופסת ההיקש צורת שם מהקבלה, או המדות עשרה
 והתירוצים; הקושיות שבגמרא: וטריא השקלא רוב עם״י באה הזה היסוד ועל

וכו׳. וכו׳ והראיות הבעיות
 ואמרינן: לארוסתו. הארוס של מזונות חיוב לענין כתובות, בריש הסוגיא למשל,

 איבעי מזונות. לה מעלה אינו לכנוס יכול שאינו מתוך בשבת, באחד זמן "הגיע
 דלמא, או אניס, הוא וה״ג דאנים משום מאי, טעמא התם מאי? הוא חלה להו,
לא". הכא רבנן ליה דתקוני בתקנתא אניס התם

זו: היא בכאן והבעי׳
 מעלה אינו לכנוס יכול שאינו מתוך א( )הוא בשבת. באחד זמן הגיע ב׳. הוא א׳

 בשבת. באחד זמן להגיע דמי זה אם — הוא כשחלה והספק, ב(. )זהו מזונות. לה
 ,,הב את לזה גם שנתן בשבת באחד זמן להגיע —לא׳ דמי הוא, חלה ג, אם כלומר:

ממזונות. הפטור את
לא. או א׳ הוא ג׳ אם הוא הספק :מאד קצרות במלים הספק את לכלול ואפשר

 יודעים כשאנו רק כי הא׳. של המרכזית בנקודה חל זה ממין ספק וכל
 דידן, ובנידון א׳. הוא שג׳ לקבוע לנו אפשר הא׳ של המיכזית הנקודה את בבירור

 לה מעלה אינו בשבת באחד זמן "הגיע של הטעם את בבירור יודעים כשאנו רק
 אם הוא והספק חלה. מזה ללמוד אפשר אם לדעת, יכולים אנו אז רק - מזונות״

 גם דהרי זה, בכלל חלה גס ובכן הטעם, כל זהו לכנוס" יכול שאינו "מתוך
 בתקנתא אניס ד״התם משום בעיקר, הוא שהטעם דלמא או לכונסה, יכול אינו כשחלה
 זמן", ל״הגיע כלל נחשב לא שכזה ובאופן כלומר: רבנן". לי׳ דתקיגו
הרבנן. שתקנו הזמן הוא דהזמן

 לה מעלה ש״אינו מה—שהב׳ שאפשר הא׳, בעצם כאן הוא הספק ובכן,
 זמן ע י הג ב ש כלומר: כלל. א׳ אינו שהא׳ מה מצד בא - מזונות"

 מספקת וכשהגמרא לגמרי. זמן" "הגיע בכלל הוה לא בשבת באחד
 הא לו אמרה מצי - !מהו היא חלתה מזונות, לה מעלה הוא חלה ״ואת״ל :אח״כ

שדהו". נסתחפה לי׳ אמרה מצי דלמא או קאימנא,
 אך א׳, הוא שג׳ ב׳, הוא שא׳ ודאי זהו : שכזה באופן כבר היא הספק צורת כאן

 עד היא מחלתה : כלומר א׳, עד שמד׳ מובן, כי לא. או ג׳ הוא ד׳ אם :הוא הספק
 חלה :הג׳ את גם למדים אנו אם אבל רב. מרחק הוא בשבת באחד זמן הגיע
 ואם :אח״כ מסתפקת ושהגמרא היא. להד׳-בחלתה גם לבוא אפשר כבר - הוא,

 וסתה בשעת שלא ; וכו׳ מהו נדה פרסה שדהו, נסתחפה לי׳ אמרה לומר, תמצא
 משני דקא נשיא דאיכא כיון דלמא, או שדהו נסתחפה לי׳ אמרה מצי ? מאי

דמי". וסתה כשעת וסתייהו
:שכזו בצורה כבר היא הבעי׳
מזונות. לה מעלה אינו — בשבת באחד זמן הגיע ב׳. לא א׳
בשבת. באחד זמן הגיע - הוא חלה א׳. הוא ג׳
הוא. חלה - היא חלתה ג׳. הוא ד׳

דמיא זה אם וסתה, בשעת שלא נדה פרסה אם לא. או ד׳ הוא ה׳ אם הוא, והספק
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 אינו שכוח באופן גם ובכן א-ב, וכל הא/ עד באים אנו ממילא ואז היא, לחלתה
מזונות. לה מעלה

ב.
 מהמשנה ורמינהו מקשה שהגמרא ע״א(, )כ״ח בגיטין הסוגיא למשל או
 ב״הרי דתני הא על קיים, שהוא בחזקת לה נותנו הים ממדינת גט המביא :האומרת

 היא הקושיא כאן מיד". בתרומה לאכול אסורה מיתתי קודם אחת שעה גיטך זה
: שכזו הגיונית בצורה

קיים. שהוא זמן כל רק בב׳, מותנה לאשה הגט נתינת —א
 כל רק לאכול לה שאפשר בב/ מותנה כן גם האשה של תרומה אכילת—ג

קיים. שהוא זמן
 את ג״כ מקשרים הב׳ עם הא׳ את המקשרים הפרטים שכל מזה, יוצא ובכן,

 של להתנאי ונוגע מהא׳ לגמרי שוגה שהג׳ פרט, שיש רואים ואנחנו להב׳; הג׳
"ורמינהו". לנו יוצא ב׳-ומכאן

 שאמנם אע״ם הוא, חיישינן" ימות שמא חיישינן לא מת "שמא שם, והתירוץ
 או הב׳ נתקיים אם בספק שונים פרטים יש אבל בהב׳, מותנים ג׳ וגם א׳ שגם כן,
חיישינן. שכן מת שמא של ספק ויש חיישינן שלא מת שמא של ספק יש : לא

ג.
גופא. שבגמרא וטריא שקלא זוהי

ן שבאחרונים אחרונים של וטריא שקלא עכשיו למשל, ונקח,
 לאשתו הגט להולכת שליח שעשה כשהבעל והטור, הרמב״ם בין מחלוקת יש

 סובר שהרמב״ם להאשה, הגט למסירת לשליח הגט מסירת בין בינתיים: נשתטה
 )עי׳ מדאורייתא פסול שהגט ואומר עליו חולק והטור ;מדרבנן רק פסול שהגט

 ראי׳ הקצוה״ח ומביא קכ״א(. סי׳ א״ע וטור ט׳ הלכה גירושין מהל׳ פ״ב רמב״ם
 יתנו לא ומת לאשתי זה גט תנו "האומר :ע״א( )י״ג בגיטין מפורשת ממשנה לזה

מפורשת? במשנה חלילה טועה היה שהרמב״ם יתכן וכלום מיתה". לאחר
 הוא החסרון דבמיתה לנשתטה: מיתה בין מחלק הוא הרמב״ם את לתרץ וכדי

האישות. הופקעה המיתה דע״י משום שין, הגירו לחול מה על שאין מה מצד
 למסירת השליחות מינוי בין המשלח כשמת ממש: הציור אותו לנו יש ושוב

 ובכן, א/ הוא ,ג - המשלח למת דמי המשלח כשנשתטה ב׳. הוא א׳ - השליחות בטלה - הגט
בטל. הגט הגט, מסירת לפני הבעל כשנשתטה שגם ב׳, הוא שג׳ מזה יוצא

 למת, נשתטה לדמות אפשר שאי א׳; אינו שג׳ מדחה הוא כך אחרי אבל
 שאין מפני החסרון אלא משלח, שאינו מצד החסרון לא אחר, חסרון יש שבמת מפני
כלל. אישות כאן אין וכשמת —האישות הוא דהדבר השליתות, של הדבר כלל

 שזיקה מוכיחים, שאנו ג׳(, פרק ד׳ )ש׳ הקנינים" "דרכי בספינו עי׳ אולם,
 התורה, חידוש הוא גופא דזה כלומר: הראשונה. האישות המשכת היא
 אח, והניח בנים בלי כשמת אבל לגמרי. האישות פקעה אז בנים והגיח כשמת שרק

 לאו, עונש בא מיתה עונש ובמקום הוקל, העונש כי אם האישות. עדיין נמשכת אז
 נמשך ועבודה גיזה של שהאיסור המוקדשין, בפסולי דוגמתו מוצאים שאנו כמו
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 עשה, עונש ואח״ב לאו עונש זה על היה דמעיקרא אלא הקודם, ממקורו בודאי
ע״ב<. )י״ג בקדושין כמבואר

 אפשר אי הרי הראשונה, האישות המשכת עדיין היא שזיקה מכיון ובכן,
 אישות, שאין מצד הנתינה, לפני מת כשהמשלח מיתה, לאחר גט שאין בזה לבוא
 מת בין להבדיל אפשר אי שוב הרי ולפי״ז, מגרש. כאן שאין מצד בודאי אלא
נשתטה? ובין

 למת, דמי שנשתטה — א׳ הוא ג׳ סוף שסוף היא, אלה שבדברים ההגיונית והצורה
הראשונה. האישות המשכת שהיא זיקה שיש כלומר, ה/ יש שבא׳ מאחרי

ד.
 אי־ את להוכיח נכונה היותר "המיתודה אומר: הכללי ההגיון מחכמי אחד

 תוצאותיו. את ולהוציא קצהו, עד ולהוליכו לפתחו משפט, איזה של אמיתותו
 אז בספק, מוטלת איננה שאמיתותם למשפטים ומתנגדות סותרות הללו התוצאות ואם

וברור". מוכרח זה משפט של אי־אמיתותו
: ובתלמוד במשנה הרבה יש הלא שכאלו, והוכחות

 ומזיד הואיל עקיבא, ר׳ לפני דן מונבז היה "וכך :ע״ב< )ס״ח בשבת למשל,
 לו שהיתה שוגג אף ידיעה לו שהיתה מזיד מה חוטא, קרוי ושוגג חוטא קרוי

 ידיעה לו שהיתה מזיד מה אי דבריך, על מוסיף הריני ר״ע, לו אמר ידיעה,
 ב״הריני שהכוונה ומובן, מעשה". בשעת יריעה לו שהיתר. שוגג אף מעשה בשעת

 בזה הוא והסתירה דבריו כל את לסתור ההיפך דוקא זהו דבריך" על מוסיף
אפשריים. בלתי דברים יוצאים וממילא קצהו עד מונבז משפט את שמוליך כג״ל

 - הוזמו ולבסוף שהוכחשו עדים ״אי :במחלוקת ע״ב( )ע״ד בב״ק למשל, או,
 שהוכחשו עדים : אלעזר דא״ר מהא נהרגין דלא הגמרא ומוכיחה לא. או נהרגין

לוקין". אין ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו דכל וקי״ל לוקין, בנפש
 הוזמו ולבסוף שהוכחשו "עדים של הראשון המשפט את לוקחים אנו כאן
 לאו יש הכחשה שבכל יוצא, שמזה קצהו, עד אותו ומוליכין דנהרגיך

 סתירה מזה יוצאת וממילא לוקין, אין שכזה ובלאו ב״ד; מיתת לאזהרת שניתן
 ומזה $ לוקין״ בנפש שהוכחשו ״עדים וזהו - בספק מוטלת איננה שאמיתותו למשפט

בלתי־נכון. הוא הראשון שהמשפט יודעים אנו
שכזה: באופן היא כנ״ל הוכחה של ההגיון וצורת

לוקין. אין - בי״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו - ב׳ לא א׳
לוקין. כן — בנפש שהוכחשו עדים — ב׳ הוא ג׳

 אין הוזמו ולבסוף שהוכחשו שעדים אומרת, זאת א׳. לא שג׳ מוכיחין אנו ומזה
מיתת לאזהרת שניתן לאו בזה שאין הא׳, שהוכחשו, בעדיפ בג׳, ואין גהרגין;

בתום׳: הוכחות הרבה מוצאים אנו וכה״ג
 אדעתא דמקדש כל דאמרינן הא על ע״א(, )ל״ג בגיטין התוס׳ קושית למשל,

 התראת יש שזינתה אשה בכל דא״כ, מיני/ לקדושין רבנן ואפקעינהו מקדש דרבנן
? התראה ל״ש ספק התראת : וקי״ל הקדושין, את אח״ב רבנן יפקיעו שמא ספק,

עד האחרון, הקצה את וכו׳ דמקדש" "כל של מהמשפט מוצאים אנו כאן
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אפשר. אי הלא וזה שזינתה, איש באשת מיתה שאין כך, לידי באים שאנו
: ככה ג״כ היא שמזה ההגיון וצורת

ומיתה. מלקות אין - ספק התראת ,,ב לא ♦ז׳
 משום בזה יש כשזינתה — למפרע הקדושין יתבטלו פן ספק כשיש א׳, הוא >׳

ספק. התראת
 ראי׳ ומזה מיתה. דין בה יש - שזינתה איש אשת שכל ודאי, זה ב׳, הוא ד׳

למפרע. הקדושין כך אחרי יעקרו שמא ספק אין איש אשת שבכל הוא שד׳-ג׳

ה.
 הנחה להוליד באים אנו הנחות שמשתי קצרה, בדרך הן שהבאנו הדוגמאות כל
 יותר הגיוניים היקשים לפעמים יש אבל סתירה. בתור או ראי׳ בתור או שלישית,

שבדבר. להכוון באים אנו מרובות הנחות אחרי שרק מסובכים,
 כקנין שירות קנין יוחנן ר׳ דאמר לאו אי :ע״א( )מ״ח בגיטין חגמ׳ למשל, כמו,

 "האחים :יוחנן ר׳ דאמר המדרש, בבית ורגלינו ידינו את מצאנו לא דמי, הגוף
 חד, בר חד אלא בכורים דמייתי משכחת ולא ביובל לזה זה ומחזירין הן לקוחות שחלקו

בן־נון". יהושע עד
:הקדמות מהרבה מורכבה כבר ההגיונית הצורה כאן

ב׳. הוא א׳ :מן לקוחות - שחלקו אחין
ג׳. הוא ב׳ : ביובל מחזירין - לקוחות

ד׳. הוא ג׳ :סירות קנין רק זהו — לזמן רק שהוא דבר כל
ח׳. לא ד׳ :דמי הגוף כקנין לאו — פירות קנין

הו׳. אין הה׳ אין אם : קוראים אין - הגוף קנין שאין בכ״מ
 הלא ו/ הוא שא׳ אומרת שזאת קוראים, כץ שחלקו שאחים רואים שאנו ומכיון

 האמת. אל מתאימה שאינה האחרונה ההנחה עד הקודמות מההנחות שאחת ראי׳ מזה
 ר׳ דאמר לאו "אי :אומר הוא וע״ז הטעות, יש הנחה באיזו לבקר אנו וצריכים

 אבל אמת, חן ההנחות שכל שאע״ש :כלומר דמי״, הגוף כקנין סירות קנין יוחנן
 שאנו מה סתירה אין שוב ובכן ,,ה הוא ד׳ באמת כי נכונה, איננה ה׳ לא שד׳ ההנחה
ו. הוא שא׳ רואים

 במאי "הכא :וע״ב( ע״א )מ״ח בבכורות המשגה על הגם׳ סוגית למשל, או,
 רב דאמר :אסי דרב לחו אית עלמא ודכולי סלעים, חמש אלא דליכא כגון עסקינן,

 הכתובה מלוה עלמא, ודכולי ; לקוחות ומחצה יורשין מחצה - שחלקו האחין אסי,
 פפא, רב דאמר :פפא דרב להו אית עלמא ודכולי ;דמיא בשטר ככתובה לאו בתורה

 חמש בחצי ולא בחמש והכא הלקוחות, מן נובח ואינו היורשין מן גובה פה על מלוה
 ואפילו חמש סבר יהודה ור׳ חמש, חצי ולא חמש סבר מאיר דר׳ :קמיפלגי

חמש". ח*י
הנחות: מחרבח בא התירוץ כאן

ב׳. הוא א׳ : לקוחות מחצה — שחלקו האחין
ג׳. לא ב׳ : ע״ם מלוה גובה אינו - הלקוחות מן

ג׳. הוא ד׳ :דמי פה על כמלוה — בתורה הכתובה מלוה
הא׳, עם להתאחד גם יכול לא כך הב׳, עם להתאחד יכול לא שהג׳ כשם וממילא,
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 לגבות אפשר אי סלעין חמשה של דמחצית יוצא ומזה — ב׳ הוא שא׳ מאחרי
חמש". חצי ולא ל״חמש באין אנו ומזה מהיורשין,

 :האחרונים כאחרוני אפילו מוצאים אנו האלו ההגיוניות הצירות כל כדמות אכן,
 י״א(, הלכה המקדש כלי מהלכות )בפ״ח הרמב״ם שיטת על יכ״ט( השאג״א קושית למשל,

 מוכרח הרי ובכן, העבודה. בשעת שלא שלהם האבנט את להלביש אסורים דהכהנים
 עבודה של שהעשה דחי׳, מטעם רק הוא כלאים שהוא האבנט דלבישת מזה,
 אין שניהם לקיים שאפשר דכ״מ קי״ל הרי ל״ת דוחה ובעשה ן כלאים של ל״ת דוחה
 אבנטו זהו לא גדול כהן של דאבנטו ע״א( )ו׳ ביומא למ״ד — וא״כ ל״ת, דוחה עשה

 תהי׳ ולפי״ז כלאים. משל היה גדול כהן של אבנטו דרק כלומר: הדיוט. כהן של
 שירצה, עת בכל להקריב יכול היה שכ״ג הפסוקה מההלכה הרמב״ם על גדולה קושיא

הדיוט? כהן ע״י זאת לעשות שאפשר החול, בימות אף
רבות: הנחות עפ״י ג״כ היא זו קושיא של ההגיונית והצורה
ב. הוא א :,דחי ע״י רק באה - כלאים של האבנט לבישת

.,ג לא ב׳ :שניהם לקיים שאפשר במקום איננה — ,דחי כל
 הקושיא וא״כ, ד. הוא ג : השנה בכל — כלאים אבנט בלי עבודה לעבוד אפשר

 שהב׳ מאחרי אומרת: זאת השנה, בכל עבודה לעבוד לכה״ג לו אפשר איך היא
? הג׳ עם יחד המתאימה ,,הד שתקויים אפשר איך - יחד מתנגדות ,וחג

 צודקות כולן הן ההנחות שלש שכל אע״פ :תירוץ יש זו קושיא על גם ואמנם,
 אפשר אי שא״כ מזה, היוצאת התולדה אבל שהוא. כל זיז אפילו להזיזן אפשר ואי

 — הדיוט כהן ע״י העבודה לעבוד שאפשר מאחרי השנה, בכל עבודה לעבוד לכה״ג
 באותו מוצאים אנו — שניהם לקיים אפשר - דהגדר וכלל, כלל הכרחית איננה

 שהכהן מה אבל הל״ת. על יעבור ולא העשה את לקיים יכול בעצמו שהוא האדם
הכה״ג. לגבי שניהם לקיים אפשר מיקרי לא זה העבודה את יעשה הדיוט

 של המצוה מהות עצם על לעמוד עלינו התירוץ, את לנמק וכדי
 הרצאת רק היא המצוה דעצם :כלומר אמצעית, מצוה רק היא אם העבודה:

 היא העבודה דעצם או עבודה, בלי הרצאה לידי לבוא אפשר שאי אלא הקרבן,
 אי :,בהבעי תלוי דזה מבאר אני ותכלית" "אמצעי ובהמדה תכליתית. מצוה

 אומרת: זאת נינהו, דידן שליחי דאם דרהמנא. שליחי או דידן שליחי כהנים
 הקרבנווז הרצאת רק מוטלת בודאי הבעלים דעל אמצעי, בתור רק משמשת שהעבודה

 תכליתית מצוה היא העבודה עצם הנה נינהו, דרחמגא שליחי אי אבל יותר. ולא
אצלם.

 ואז הראשון, כהצד נתפוס אם רק מקום יש השאג״א שלקושית מובן, וממילא
 גם לקיים אפשר הלא — והתכלית התכלית. מנקודת רק זה על להביט צריכים היינו

 נקרא שלא כמו כלל, קושיא כאן שאין מובן השני, להצד אבל כלאים. איסור בלי
 יקיים, שהוא מה אלא ציצית מצות יקיים שהשני מה שניהם לקיים אפשר

כנ״ל, ה״נ
 ותירוצים, קושיות וכמה לכמה דוגמא בתור זו קושיא על התירוץ את גם הבאנו

אבל להכרחי. נראה הכל" וה״סך לאחת, אחת ההנחות מצירוף באו שהקושיות
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מאליו. הבנין כל נופל ההנחות מן באחת ההגיוני הנתוח אחרי

ז.
שונות: הנחות של ההרכב עפ״י תירוץ של דוגמא גם בזה ונביא
 ועוף ,חי השוחט המשנה, על מפורש מוצאים אנו ע״ב( )ז׳ ביצה בגם*

 יום". מבעוד נעוץ דקר לו שיש והוא — יהודה רב אמר זריקא רב ״אמר ביו״•:
 דקר בלי שאף י״ד( סעיף תצ״ח סימן או״ח טור )עי׳ שסוברים פוסקים יש ובכ״ז
ובולטת. גלוי׳ זה על והקושיא לכסות, לו אפשר יום מבעוד נעוץ

האלו: ההנחות עפ״י הזו הקושיא את תרצתי ובילדותי
 — מוקצה טלטול משום רק הוא יום, מבעוד נעוץ דקר כשאין האיסור, כל

ב׳. הוא א׳
 אטו טלטול "גזירה הוצאה, גזירת מחמת רק בא מוקצה, טלטול איסור כל
 טלטול אסרו דלא יהודה רב אמר ד״ה התום׳ שם כתבו כך ובשביל הוצאה",

 לצורך שהותרה מתוך כב״ה, קי״ל כהוצאה ג׳. הוא יו״ט-ב׳ שמחת שיש במקום מוקצה
 צורך אפילו שיש במקום הוצאה איסור שאין אומרת: שזאת לצורך. שלא הותרה

 מצוה קיום ע״ב( )ה׳ בפסחים התום׳ לשיטת ד׳. לא ג׳ - התום׳ כדברי קצת, היום
ד׳. הוא ה׳ קצת, היום צורך נקרא

ה. הוא ו מצוה, יש הדם בכסוי
 זאת מוקצה. טלטול של איסור אין הדם שבכסוי מזה, איפוא יוצא ובכן,

 שאין ההנחה : כלומר הא׳. של ההנחה בעצם להסתפק יש אכן, א. אין שבו׳ אופרת
 ;מצוה הוא הדם שכסוי - לו׳ באנו שמזה עד מוקצה, טלטול של איסור רק בזה

 בסתירה. הן והו׳ שהא׳ אפשר אך קצת. היום צורך מטעם מותר להיות צריך ובכן,
 ש ו מ ש אלא מוקצה טלטול כלל נקרא זה אין מצוה שיש שבמקום :כלומר

 מטעם אסור מוקצה שמוש אבל הוצאה, מצד אסור מוקצה טלטול דרק מוקצה,
 והשמוש היא. אסמכתא עכ״ם אבל דאורייתא, לאו מוקצה למדס״ל אפילו — והכינו

 האיסור, סבת זהי נפש אוכל שהוא מה שאדרבא, נפש, באוכל דוקא אסור הלא
 ביצה או ;ביו״ט״ להסיקם אסור ביו״ט הדקל מן שנשרו ״עצים :אומרים שאגו כמו

 ישמש זה הא׳, את להתיר בו׳, שנתנו דהנמוק ונמצא, תאכל. לא ביו״ט שגולדה
 זה נכנס לא שמא כלל, א׳ אינו א׳ שמא הוא: הספק ובקצור לאיסור. להיפך:

מוקצה. שמוש בכלל אלא מוקצה טלטול בכלל
 ליהנות מצוות דלמדס״ל לא. או נתנו ליהנות מצוות אם :תלוי זה וכמובן,

 השימושים, כל במוקצה שאסורים וכשם שימוש. בכלל נכנס מצוה קיום גם הנה נתנו,
 כלל בזה אין - נתנו ליהנות לאו מצוות למדס״ל אבל מצוה, שימוש אסור ג״כ ככה

 מתאימות, ו׳ עד מא׳ הנ״ל ההנחות כל הרי ואז טלטול, משום רק שימוש משום
בכה״ג. ומותר

 יהודה. ר׳ אמר זריקא רב אמר הוא בביצה שהמ״ד מאליו, מובן כבר והתירוץ
 שפיר ולידי׳ ע״א( )כ״ח ברה״ש כמבואר נתנו, ליהנות דמצוות :לשיטתו יהודה ור׳

דמותר. פסק שפיר נתנו, ליהנות לאו דמצוות ההלכה פסק לפי משא״ב אסור.
 להראות כדי דיין, אלו גם אבל רמאות. כאלו דוגמאות להביא אפשר ואמנם,

 ג האחרונים אחרוני לבין הראשונים ראשוני של המחשבה בדרכי יסודי הבדל שאין
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 הראשונים, שיסדו — התלמוד בנין - הענקי בגין אותו את ממשיכים והאחרונים
האחרונים. כלפי כמלאכים הראשונים שבמדרגה אע״ם

ח.
 וחכמת המתימתיקה הכמת מעין התלמודי ומתן בהמשא יש בכלל

 חוקי ההגיוניים: החוקים עפ״י טבעית הופעה כל מנתח הטבע חוקר יחד. גם הטבע
 החכם ואילו וכר. וכר ובפועל בכח ; ושלילה חיוב ן ותכלית אמצעי ; ומסובב סבה

 מבלי היבשים, המספרים עם אלא ההופעות, עצם עם לו אין דבר המתימתיקאי
 כאלה שיש שלנו, הגדולים בין ג״כ רואים אנו וככה ומהותם. הדברים לתכונת יחדור

התלמודי. בחשבון המצטיינים ויש שלהם ההגיוני בנתוח המצטיינים
 ההיקש ואת המושגיי הנתוח של ההרכב את מוצאים אנו פעמים הרבה ואמנם,

:יחד גם ההגיוני
 ד׳(, ס״ק ל״ד סי׳ בקצוה״ח ג״כ )מובא לב מהרי״ן בתשובת עי׳ למשל,

 שאנו נאמנות, של מושג אינו דמי" עדים כמאה בע״ד "הודאת שהכלל: שמוכיח
 יכול שהאדם — ות חייב הת של מושג אלא הוא, כן כדבריו שבאמת מאמינים

 :הכלל דע״כ מהא, זה את מוכיח והוא חייב. שאינו במה אפילו עצמו את לחייב
 אצל קרוב אדם כי - קרוב, מטעם אלא משקר מטעם איננו לעדות ■סול דנוגע

 אפשר אי כבר בע״ד בהודאת הלא לחובה, וגם לזכות גם פסול דקרוב ואחרי ממונו.
 דנוגע מוכיח הוא ומאין קורבה. פסול יש זה על דגם עדות, של נאמנות מצד לבוא
 שכר נוטל דגם ע״א(, )מ״ו מכתובות ראי׳ דמביא מהא משקר, מצד פסול אינו

 חשד שיש מכש״כ קלה בנגיעה אפילו בנוגע משקר של חשד יש ואם כשר. להעיד
 כשנוגע רק שייך וזה קורבה, משום הוא דהפסול ע״כ אלא להעיד. שכר בנוטל שכזה
 לו, נוגע איננו להעיד בא שעליו המעשה שעצם שכר, בנוטל אבל העדות, בעצם
שפיר. כשר

 העיקרי היסוד השני׳. את מכריחה שהאחת משולשת הוכחה יש כאן
 השני/ להוכחה באים אנו מזה התורה; מן להעיד כשר שכר דנוטל הוא,

 מטעם הוא בע״ד שהודאת השלישית, להוכחה ומזה ; קרוב מטעם פסול דנוגע
נאמנות. מטעם ולא התחייבות

:כך חיא שבדבר ההגיונית והצורה
להעיד. כשר — שכר נוטל ב׳, הוא א׳

משקר. של חשש יש שכר נוטל בכל ג׳, הוא א׳ בכל
להעיד. כשר מעקר חשש שיש במקום שגם ב׳, הוא שג׳
להעיד. כשר לא שנוגע ,,ב לא ד׳ ואם

משקר. מטע□ פסול איננו שנוגע ג/ לא שד׳ מינה שמע
 גס ה׳, הוא ו׳ גם הלא — קשה ומזה קרוב. מטעם פסול שנוגע ה׳, הוא שד׳ אלא

? קרוב של הפסול היה בע״ד בהודאת
התחייבות. מטעם יש בע״ד שבהודאת ז׳, הוא שו׳ וע״כ

 חייב במקצת דמודה מזה, גם הקושיות שאר בתוך זה על מקשה והקצוה״ח
 מחייב אני אעפ״ב ויאמר הכל יכפור אם בודאי אבל שכפר, השאר על שבועה

בכה״ג חייב יהי׳ לא דבודאי מתנה, מטעם התביעה מן בחלק עצמי את
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 ייטיחא חתח מטעם ולא נאמנות מטעם הוא במקצת דמודה מוכיח, ומזה י טבועה
:היא כוו הוכחה של ההגיונית הצורה

שבועת. לחיוב מביאה איננה סתם שהתחייבות מ׳, שז׳
שבועה. לחיוב מביאה כץ בע״ד שהודאת ח', הוא ח אבל

התחייבות. מטעם איננה בע״ד שהודאת ז׳, לא שו׳ וש״ם

ם.
 מוצאים אנו קרוב, מטעם או משקר מטעם פסול נרגע אי החקירה, ובעצם

 אחא רב "אמר :ע״ב( )כ״ג בסנהדרין עי׳ גופא. התנאים בזה נחלקו שכבר באמת
 מאיר ר׳ משפחה: דפגם ערעור - וכו׳ - ערעור עליו שקרא כגון איקא, דרב מרי׳
 •וגע סוף סוף סברי, ורבנן ;נפסל ממילא ואיהו - קמסהדי אמשפחא הני סבר,

 אם לן נ״מ ולא משקר, מטעם פסול דנוגע סברי, דרבנן וברור הוא". בעדות
 עכ״ם אבל ממילא, מזה שמסתעף במה רק נוגע שהוא או העדות בעיקר נוגע הוא
 הוא דהטעם סובר, ר״מ אבל כך. בשביל גם ישקר - משקר משום הוא החשש אם

 דבר על ולא העדות עיקר על רק מביטים בודאי אנו קורבה ובפסול - ב ו ר ק משום
 טובת מזה תגיע אי־ישר שבאופן אע״ם לרחוק, עדות יגיד ואם ממילא. המסתעף

 לעדים דמי לא שזה וכמובן, בנוגע. וה״נ זה, בשביל יופסל לא לקרוב הנאה
 הנגיעח דשם ללוח, אף שפסולים ט״מ )ס״ק ל״ג סי׳ בח״מ שמבואר לערב, הקרובים
כמובן. ישר, באופן הוא להקרוב

י.
 קצרה, הרמה בין הבדל אין הדבר בעצם כי לראות, אפשר האמור מכל

 הרבה שמתוך מאד, ארוכה הרכבה ובין שלישית הנחה מוציאים אנו הנחות שמשתי
 קצרה בהרכבה שגם מאד, אפשר חדשה. הנחה איזו מוציאים אגו לאין־שיעור תנחות

 ב׳,- הוא שג׳ מזה מינה ושמע א׳, הוא וג׳ ב׳ הוא א׳ - אומרים אנו למשל, אם, :טעות תהי׳
 לגמרי, מופרכת הנחה לנו יוצאת כבר להא׳, הצדדים בכל לגמרי שוה הג׳ אין אם

 באים שאנו שעד ארוכה, בהרכבה כץ שאין מה בטעות. להרגיש קל יותר שאז אלא
 אז באחת, טעות רק יש ואם לזה. זה דברים הרבה לדמות עלינו המכוון, להחדוש

הטעות. על לעמוד מאד וקשה לטעות מאד קל כאן הבנין, כל נופל
ומסובך. ארוך פלפול ובין קצר חדוש בין ההבדל וזהו
 כל הגה למעלה, האמור מכל רואים שאנו כפי כי להעיר, עלינו זאת וגם

 אבל המסקגא, לפני הראשונות בהנחות הן הגיוני, בהיקש התלמודית וטריא השקלא
 ב׳, הוא א׳ :באמרני למשל, וטריא. ושקלא מחלוקת שייכת לא כבר המסקנא בעצם

 5 ב׳ הוא שא׳ היא אמת אם וטריא שקלא להיות אפשר ב׳, הוא שג׳ מזה ויוצא א׳ הוא ג׳
 כה, ובין כה בין כי א׳. הוא ג׳ אין אולי עדיין ב׳ הוא שא׳ אמת זה אם ואפילו

 שג׳-ב׳, לזה לבוא לגו אפשר אי כבר האלו ההנחות בשתי טעות איזו יש אם
 בלתי־ הן האחרונה שלפני ההנחות כל אם אבל גדולה. יותר בהרכבה גוונא וכהאי

 חשבון כבר זהו כי האחרונה, במסקנא מחלוקת להיות אפשר אי כבר מופרכות,
ב/ היא שג׳ הדבר מוכרח הרי א׳ היא ׳1ו ב* היא א׳ אם כי :פשום



הלכה להקר ה׳ ם-ק מביא פח

 יוצאים בזה גפ יש התלמודי בהניון אבל הכללי, בהגיון הדבר הוא כן
הכלל. סן

 עפ״י הוא החדוש כי ש. ו ד ח בכלל שנכנסים הדברים המה הכלל מן והיוצאים
 את מוציאים אנו אין בכ״ז בלתי־מופרכות הן ההנחות שכל שאע״ם בזה, דוקא רוב

 משום בזה שיש יראה, בל לענין בפסח, חמץ :לדבר דוגמא בזה. האחרונה המסקנה
 :הם ואלו ברשותו, הם כאילו הכתוב ועשאן ברשותו אינם דברים ,.שני כי חדוש,

 שבדבר, החדוש לידי באים שאנו ש״ד ולמעלה", שעות משש וחמץ ברה״ר בור
הללו: ההנחות את להקדים עלינו

ב/ הוא א׳ בהנאה, חמץ-אסור
ג*. הוא ב׳ ברשותו, אין — הנאה איסור כל
ד/ לא ג׳ בב״י, עוברים לא - ברשותו אין כל על

 אגו ואס ב״י, עברת יצוייר לא חמץ שבכל : כלומר ד/ לא א׳ שגם מזה, ויוצא
הדוש. משום בזה יש בב״י, ע״ז עוברים שכן מוצאים

 בנ״ד, כי החדוש. בא נקודה באיזו הספק ממילא נופל כאלה בציורים אכן,
 ג׳ הוא ב׳ •, ב׳ הוא א׳ : הנחות שלש להקדים עלינו החדוש של להמסקנא באים שאנו עד
 }הראשונה ההנחה בעצם החדוש את לתלות לנו שאפשר ומובן, כג״ל. ד/ לא וג׳

האחרונות. ההנחות בשתי רק הוא החדוש שכל ואפשר
 שחמץ שבודאי שאע״ם גופא, א׳ בהנחה הוא שהחדוש להגיד אפשר כלומר:

 בזה מביטים ואנו בחשבון, זה את לוקחים אנו אין ב״י לענין אבל בהנאה, אסור
 ממש, שלו שאינו בחמץ שבודאי אע״פ ולכן, במציאות. הנאה איסור היה לא כאילו

 יש אם אבל בב״י. עובר אינו — אחר הנאה איסור מצד ברשותו כשאינו אפילו או
 כאמור, ב״י, לענין כי עובר, כן הוא חמץ, מצד הנאה איסור של החסרון רק בזה

 ♦, במלואה מקבלים הננו א׳ ההנחה את שאמנם להגיד, לנו ואפשר בחשבון. בא לא זה
 החרוש אלא בזה, שיש הנאה מהאיסור דעתנו את מסיחים אנו אין ב״י לעגין וגם
 ב״י לענין אבל ברשותו, לאינו הנאה איסור נחשב הענינים שלכל שאע״ם בזה, הוא
לברשותו. נחשב כן הגאה איסור כל

 הראשונות ההנחות שתי ואת ׳, ג׳ בהנחה הוא החדוש כל אולי :ספק ועוד
 אינו שבכל שאע״ם : לומר השלישית, בהנחה רק הוא והחדוש במלואן מקבלים אנו

 כן חמץ, של הנאה איסור מצד ברשותו אינו אך - בב״י עוברים לא ברשותו
עוברים.

 בכל והאחרונים הראשונים מחלוקת יש שבאמת לבאר, מאריך אני הספר ובגוף
:הללו הנקודות
 בפ׳ הראשון, דברי שלפי בפסח, חמץ בעקר והר״ן הרמב״ם של המחלוקת א(
 ן מעשה בו שיש לאו שה״ל מפני זה, על לוקה הוא ב׳( )הלכה ומצה חמץ מהלכות

 ב״י, של עברה אפילו בזה אין אך מלקות בזה שאין רק לא האחרון, דברי ולפי
 א׳. בהנחה הוא שהחדוש היא, הרמב״ם דשיטת הנאה. באיסורי קנין אין דהא

 במציאות. בחמץ הנאה איסור של הדין היה לא כאילו להביט עלינו ב״י ולענין
 הטעם דכל ;הנותנת היא דזו הנאה, באיסורי קנין אין של קושיא אין וממילא
 אין ב״י שלענין החדוש, הוא גופא וזהו הנאה, איסור מצד הוא חל לא שהקנין

ב׳ בהנחה הוא שהחדוש היא, הר״ן ושיטת בחשבון. הנאה האיסור את לוקחים אנו



סט הלכה לחקר ההגיוני ההיקש מבוא

 של ברשותו אינו מצד החסרון רק שנשאר במקום רק שייך זה וא״ב ג/ או
 הקנין דס״ס דכיון אחרים, של מצד חסרון יש שכבר בנ״ד, אבל הנאה, איסור

המוכר. של הוא החמץ חל לא
 של האיסור מלבד הנאה איסור עוד בזה יהי׳ אם האחרונים, חקירת יש ב(

 כנ״ל- ב/ בהנחה הוא החדוש אם תלוי דזה ומובן, בב״י. יעבור בזה גם אם חמץ,
 שאיסור ג/ בהנחה רק הוא שהחדוש או שיעבור-, החדוש יהי׳ כזה באופן גם ובכן,

עובר. אינו שפיר שכזה, באופן ובכן, — שאני חמץ של ההנאה
 הגיוניים־ שבהיקשים להראות, רק חפצנו בזה. להאריך המקום כאן אין ואמנם,

 הן ההנחות כל גם ואם עצמה. בפני הנחה כל ההנחות, את גם לבקר יש תלמודיים
 מפני צודק, הוא הכל" שה״סך אע״ס אחרונה, במסקנא טעות שתהי׳ אפשר צודקות,
 מההיקשים אה־ את המבטל והקבלה, התורה עפ״י שיש "חדוש" איזו של העלמה

 ספיקוח הרבה בזה שיהיו אפשר אז גם מפורש, "חדוש" שיש מקום ובכל ההגיוניים.
החדוש. בא שבה המרכזית, הנקודה ולבון בבירור



ר. פרק
ההגיוני. הנתוח

 ,,וכו והתירוצים הקושיות המחלוקות, הבעיות, התלמודית, וטריא השקלא רוב
הדבר. שי י ד המושג את לנתח איך ההגיוני, ח ו ת נ ה על ביחוד סובבות

זלוקת אי' ההגיוני" "ההיקש הקודם, בפרק שאמרנו כפי כי
שיבוא מוכרחים, המה ההיקשים כל אם כי הכל״. בה״סך הבעיא או

 ה״סך אם ביחוד בזה, טעות איזו שתבוא ג״כ אפשר לפעמים כי אם — הכל הסך
 הקודם הפרק שבראש הקצרה כדוגמא ולא היקשים, וכמה כמה של צירוף אחרי בא הכל"
 בעיקרה באה הספק נקודת אלא — הסיכום, אל לבוא כדי היקשים שני רק בה שיש

להן: שונות וצורות הגיוני, נתוח של יסוד על פעמים והרבה ההיקשים, באחד

א.
 שומר אי יוסף, ורב רבה של ע"□ )נ״ו בב״ק המחלוקת בהדגשה: ספק

 הנאה מאי דמי, חנם כשומר אמר, "רבה שכר. כשומר או דמי חנם כשומר אבדה
 כרחיה בעל שעבדה דרחמנא כיון דמי, שכר כשומר אמר, יוסף רב ;ליה מטי קא

 שכר שומר ובין חנם שומר בין ההבדל בזה: היא הספק ונקודת דמי". כש״ש הלכך
 שומר ב( שכר. מקבל שכר ושומר שכר מקבל לא חגם שומר א( :נקודות בשתי הוא
 השמירה על שכר שמקבל כיון וש״ש לבד, בהתנדבות השמירה את קבל חנם
 מוכרה הוא מדוע כי הא׳, מצד בא שהב׳ כמובן, אמנם, לשמור. מוכרח הוא כבר

 את להעמיד אם היא, המחלוקת ובכן, שכר. שמקבל מצד רק זהו הלא לשמור,
 כשומר הוא שכר מקבל שלא אבדה שבשומר מזה ויוצא הא׳, על החזק" ה״דגש

 של המיוחדים החיובים סבת הוא השכר שלא כלומר: הב/ על להעמידו או חנם,
 עליו המיוחדים והחיובים בשמירה, לחיובו סבה בתור רק משמש שזה אלא ש״ש
 ומחוייב כרחיה" בעל שעבדה דרחמנא "כיון בשמירה, מחיובו ממילא כבר באים
כש״ש. ג״כ הוא ממילא בשמירתה הוא

ב.
 והחכמים רבי של המחלוקת הפעולה: על או העצם על להביט אם

 אומרים וחכמים קנה אומר ר׳ מדעתה, שלא ביבמה מאמר "העושה ב׳(, )ט׳ ביבמות
 קדושין אף כרחה בעל דיבמה ביאת מה דיבמה, מביאה גמר דרבי? מ״ט קנה. לא

 אף מדעתה דעלמא קדושין מה דעלמא, מקדושין גמרי ורבנן > ברחה בעל דיבמה
 הוה דיבמה ממילי דיבמה מילי סבר מר קמיפלגי? במאי מדעתה. דיבמה קדושין

למילף". ליה הוה דקדושין ממילי דקדושין מילי סברי, ורבנן למילף•, ליה
 היבמה. היא הפעולה, נושא והעצם, הקדושין, פעולת היא הפעולה כאן

 מדעתה, שדוקא קדושין, כמו מאמר להיות צריך הפעולה על מביטים אנו ואם
מדעתה. שלא אפילו להיות יכול אזי יבמה, העצם, על מביטים וכשאנו



עא הלכה לחקר ההגיוני הנתוח מברא

 בעל אף דקונה ביבמה ביאה של בדין בהדגשה, ספק ג״כ הוא הזה והספק
 מה ה, א י ב ה ב גם או יבמה, שהיא מה לחוד, בהיבמה היא ההדגשה אם ברחה,
 להוד, בהביאה ההדגשה את לעשות אי־אפשר האופנים בכל כי ביבמה. ביאה שזהי
כרחה. בעל קונה איננה אשה בסתם ביאה לכו״ע שהרי

ג.
 ר: ב ד ב ש ת כ. י א ה ל ע ו א שבדבר העצם על אסלהביט

 מין אי :וחכמים יהודא ר׳ של במחלוקת ע״א(, )נ״ב בנדרים הר״ן של הסברו זהו
 שייך ביטול ענין דכל סוברים, כו״ע שלדעתו לא, או בטל לא באלף אפילו במינו

 שבדבר, העצם על מביטים אנו אם היא, שהמחלוקת אלא מינו, בשאינו במין רק
 או יהודאן דר׳ טעמא וזה ביטול, שייך לא למשל, בשר, וזה בשר שזה ומכיון
 ואיכותו טריפה, בשר וזה כשר בשר זה שס״ס וכיון הדבר, של איכותו על להביט

 דוקא לרבנן ולפיכך דרבנן. טעמייהו וזה ביטול, שייך כן - זה של איכותו לא זה של
 הם שבאיכותם כיון, אבל מזה, זה שונים העצמים אם בטל, לא מתירין לו שיש דבר

במינו. למין נחשבים אזי שווים
 אנו בטל לא במינו שמין הדברים יסוד כי בההדגשה. היא המחלוקת כאן וגם

 לא הסר שדם רואים אנו שמזה השעיר", ומדם הפר מדם ,ולקח מהכתוב לומדים
 שוה, איכותם וגם •, דם וזה דם זה : שווים העצמים גם ושם השעיר, דם את מבטל

 שזה מה על באה ההדגשה אם היא, והמחלוקת קדשים. דם וזה קדשים דם זה כי
 וזה קדשים שזה זה, על באה שההדגשה או יהודא, דר׳ טעמא וזה דם, וזה דם

דרבנן. טעמייהו וזה - קדשים

ד.
 לעשרות וכהנה כהנה להוסיף אפשר שאמנם — הדוגמאות אלו שבכל השוה הצד

 בהשוואה לספק באים אנו שבדבר ההגיונית בהדגשה הספק שמתוך — ולמאות,
 דין זה על מוצאים אנו שאין מציאות איזו ולהקיש להשוות אפשר אם ובהיקש,

מפורש. דין עליה שיש ממציאות מפורש
 יוצא" ועל פ ה" בעצם היא ההגיונית בהדגשה מהספק הנ״מ לפעמים אך

 אי תעביד לא רחמנא דאמר מלתא בכל ורבא אביי של המחלוקת למשל מהדין.
 אי לאו, כל של יוצא בהפועל היא המחלוקת ע״ב( )ד׳ בתמורה לא, או מהני עביד
 של ההגיונית בההדגשה ג״כ הוא ת ק ו ל ח מ ה ר ו ק מ אך מהני. לא או מהני עביד

 כי, המעשה, של ת י ל כ ת ה ב או הלאו של ה ש ע מ ה ב היא ההדגשה אם לאו, כל
תכלית. איזו בשביל בא מעשה כל כמובן,

 אמאי מהני לא "דאי : שאמר וזהו בתכלית, היא העברה שכל פשיטא לאביי
 סובר ד ורבא במלקות: יתחייב מדוע לתכליתו מביא אינו המעשה שאם כלומר: לקי".
 בשביל המלקות שאין : כלומר דרהמנא". אמימרא דעבר משום דלקי ״הא מהני דלא

לעצמו. כשהוא המעשה מצד אלא המעשה של התכלית

ה.
לביכורים, תרומה במקדים ג׳(, )הלכה ג׳ פרק תרומות במס׳ בירושלמי המחלוקת



לבו*! די! ל!דקדו׳ סרקמבואעב

 הביכורים, את שאיחר במה או התרומה את שהקדים במה היא העברה אם
 בהדגשה היא המחלוקת אך קדימה, בלי איחור ואין איחור בלי קדימה שאין שכמובן

לדינא. טובי נ״מ בזה שיש וע״ש הדבר, של

ו.
באחרונים. וגם בראשונים גם מספר לאין מוצאים אנו שכאלו ומחלוקות

 שדעת ומודר, במדיר ע״א(, )ט״ו בנדרים והר״ן הרמב״ם מחלוקת למשל,
 ולדעת לקי. לא המודר אבל ולוקה דברו יחל בל על עובר דהמדיר היא הרמב״ם

המדיר. ולא לקי שהמודר : להיסך הוא הר״ן
 מי על נאמר דברו" יחל "לא של הלאו עצם כי בהדגשה, ג״כ היא והמחלוקת

 שהוא ואכל ככר יאכל שלא עצמו על שמקבל : כלומר כאחד, ומודר מדיר שהוא
 יאכל, שלא עצמו על שקבל מה בהקבלה, היא ההדגשה אם הוא הספק אך לוקה.

 הוא, והנ״מ לקיים. עליו שהיה מה את אח״כ קיים שלא מה ם, ו י ק ה ב או
 הנה הקבלה, מצד היא העברה דאם שונים, אנשים שני המה והמודר כשהמדיר

 חנה הקיום, מצד היא העברה אם אבל המודר. ולא לוקה המדיר שכזה באופן
 לא ואם המדיר, עליו שהדיר מה את לקיים המודר דעל הוא דדינא כיון ס״ם,

במלקות. מתחייב חיא מקיים

ז.
 בין קציצה כשמחוסר למדים אנו ונתן", "וכתב בגט בתורה שכתוב ממה

 א. ז. ה, ב י ת כ ב אם : הפסול סבת היא במה הספק ונופל פסול. לנתינה כתיבה
 הוא שהחסרון או פסולה, היא הנתינה לפני לקציצה גם צריכה שהיא שכזו כתיבה

פסולה. הקציצה אחרי שבאה שכזו נתינה : כלומר בנתינה,
 קלף על כשכתב והנ״מ, ע״ב( )כ״א גיטין בתום׳ מחלוקת בזה מוצאים ואנו

 לתת שאפשר מאחרי כשר להיות צריך דהראשון שלהצד הנתינה, לפני וחתך ודול
פסול. השני להצד אבל הקלף, כל את

ח.
 הוא הקפידא אם להסתפק יש ג״כ ללאו, קודם הן להקדים שצריך בתנאי הדין

הלאו של באיחור או ההן בהקדמת
 מזה הנ״מ כי (,,א )הלכה אישות מהל׳ ו׳ בם׳ המלמ״ש מסתפק הזה והספק

 שכמופן, הלאו, את פעם עוד חזר ההן ואחרי ההן לפני הלאו הקדים אם הוא,
 תנאו יהיה השני להצר אבל בטל, ותנאו קיים מעשה בכה״ג גס הראשון שלהצד

קיים.

 זהי אס : הדבר במהות הוא והבעיות המחלוקות של וטריא שהשקלא ויש
וכו׳. וכו׳ תכליתית או אמצעית חיובית, או שלילית מהות

: ושלילה בחיוב דוגמאות
 עדים באו ואח״ב בקוס מודה אי ע״א(, )ע״ה בב״ק ושמואל רב של המחלוקת



עג הלכה לחקר ההניתי מתרח מבוא

 פטור בקנס דמודה דהדין סובר. בכה״ג שחייב דאמר דרב דמובן, לא. או פטור
 כמאה בע״ד ו״הודאת מחייבת ההודאה שבכ״ט שאע״ם כלומר: בשלילה. נאמר
 וממילא אותו, מחייבת אינה וההודאה הכלל מן יוצא הוא קנס הנה דמי", עדים

 החיוב נשאר סוף סוף מהכא ההודאה דל הנה אח״כ, עדים כשבאו אבל סטור. הוא
 שההודאה סובר חייב, עדים באו ואח״ב בקנס מודה דאמר ושמואל, העדים. מצד

 אלא כנ״ל, חיוב פועלת שאיננה רק שלא כלומר: חיובי. באופן פועלת בקנס
 נפטר כגר ס״ם אח״כ, עדים באו אם אפילו ולפיכך, פטור. ג״ב פועלת שהיא

מקנסא.

♦י
 למזבח, כשר האיצטדין שור אם ע״ב(, )מ׳ בב״ק ושמואל רב של המחלוקת

 גם עברה". *ו נעבדה הרי מסול, אמר ושמואל ;הוא אנוס - כשר אמר ש״רב
 שאס פטרא, רחמנא אונם של הדין במהות מחלוקת היא הזו המחלוקת

 רק זהי אם חולקים המה שלילי, באופן הוא דהמכוון סוברים ששניהם שאפשר
 כהצד סובר שרב העושה, אל המעשה יחס שלילת או העונש, שלילת

 זהו למזבח פסולו כל שס״ס השור, כלפי גם באונס להשתמש אפשר ממילא השני,
 נגיחה, שהיתה להכחיש שאי־אפשר אע״ם באונס, כשנגח אבל הוא, נגח ששור מפני
 סובר ושמואל נגח. שור כאן אין וממילא השור אל מתיחסת איננה הזו הנגיחה אבל

 שפסול השור כלפי שייך לא זה וממילא העונש, שלילת רק שזהו השני, כהצד
עושה. שהוא המעשה מצד אלא בא, הוא העונש מטעם לא למזבח

יא.
 פ״ג ובקדושין ו׳(, )הלכה פ״ז גיטין בירושלמי יוחנן ור׳ ר״ל של המחלוקת

 כמאן א ם נ ו א אמר, •וחנן ור׳ ד י ב ע ד ן א מ כ אונסא סובר שר״ל ב"/ )הלכה
עביד. א ל ד

 רק פועל שהאונס סובר יוחנן שר׳ וחיוב, ה ל י ל ש ב היא המחלוקת כאן
 לא זר. אבל אונס, ע״י שבא אי־מעשה או ממעשה ת התוצא את לבטל בשלילה,

 חושבים ואנו בחיוב, גם פועל שהאונס סובר ור״ל אחרות. תוצאות לידי להביא יוכל
באסת. עשה כאילו בדבר, אונס היה לולא לעשות, רצונו את

יב.
 פרטים וחרבה בהרבה הנתוח אותו את ממשיכים והאחרונים והראשונים

אחרים. בענינים וגם גופא הנ״ל בהענינים גם אחרים,
 הלא פטור, עדים באו ואח״ב בקנס דמודה כשמואל, שההלכה כיון למשל,

 גורמת סבה היא שההודאה חיובי, באופן נאמר פטור בקנס מודה של דהדין ש״מ
 הדברים שני גס בקנס בחודאה יש אם להסתפק לנו יש עדיין אבל לפטור,
 פטור הוא עדים באו ולא הודה ואם חיוב, גורמת אינה שההודאה א( יחד.
 סבה כ " ג היא שההודאה ב( לחיוב. סבה כאן שאין מטעם פשוט

 הוא הא׳ מטעם סטור ואינו אח״כ עדים באו אם אף ולכן, לפטור, גורמת



הלכה לחקר י״ פיק מבוא סד

 לבד, השני הטעם רק בקנס במודה יש כמותו שהלכה שלשמואל או ;הב׳ מטעם פטור
לפטור. גורמת סבה היא שההודאה

 בהודאה להשתמש אי־אפשר שיהיה טעם איזה שמפני שכזה, במקום ונ״מ
 אין האופנים דבכל ולומר בהא׳ ס״ס להשתמש לגו אפשר אם לפטור, סבה בתור

מחייבתו. ההודאה
 הודאתו עפ״י חייב ג״כ יהיה אם סוטרתו, אינה שההודאה הזה בזמן למשל,

 סי׳ י״ד בש״ך עי׳ הפוסקים. מחלוקת בזה מוצאים שאנו דין, בעל הודאת מטעם
 ,מומחי! ב״ד לנו דאין משום פוטרת אינו שההודאה דבזה״ז, שפסק נ״ב(, )ס״ק רס״ז
 את סותר ט״ס )ס״ק א׳ סי׳ בח״מ אולם לחייבו. הודאה אינו הודאתו גם בכ״ז
 כמאה דין בעל "הודאת בקנס גם אמרינן דבזה״ז פשוט, לדבר ותפס עצמו
דמי". עדים

יג.
 אינה ג״ב היא פוטרת שההודאה שמלבד לומר תמצי אם ספק, יש ושוב

 אנו אין דבקנס מצד הוא אם בע״ד, הודאת של הדין בזה ואין מחייבת,
 שמאמינים דאע״ם או בממון, לו שמאמינים כמו הודאתו על לו מאמינים

ממש. עדים שאין כ״ז לבד הנאמנות מטעם מחייב דלא הוא דין בכ״ז ו, ל
 וגם עדים הגדת מצד לא גם אחר, מצד להתובע הנאמנות תהיה אם ונ״מ,

 גם אם ו, ג מי מצד נאמנות להתובע כשתהיה למשל, הנתבע. הודאת מצד לא
 והרמב״ן, הראב״ד בין מחלוקת מוצאים אנו ובזה לא. או דפטור נימא בכה״ג
 לו דיש בעדים שלא התובע דתפס היכי שחולקים כ״ס, )סי׳ הזכות בם׳ כמובא

 לא מיגו גם פטור בקנס דמודה כיון סובר, דהראב״ד להד״ם, אמר בעי דאי מיגו,
 הוא כי עצמו, את מרשיע נקרא לא שזה פשוט, לדבר נקט והרמב״ן לחייבו. יוכל

 היא דהמחלוקת וברור להתובע. לו שיש המיגו מצד אלא הודאתו עפ״י נתחייב לא
 הוא בקנס מחייבת אינה דההודאה דהדין הנ״ל, השני כהצד סובר שהראב״ד כג״ל,

 מיגו גם כך ובשביל עדים, בלי בקנס חיוב שאין אלא הנאמנות, שלילת מצד לא
 רק נאמר בקנס דמודה הדין דכל הראשון, כהצד סובר והרמב״ן מועיל. אינו

 הוא שפיר מיגו להתובע לו כשיש וממילא בע״ד", "הודאת של הדיז לשלילת
מחוייב.

יד.
 זהו אם לחקור יש מיניה, מפקינן לא תפס אי שאמרינן דדינא, ספיקא בכל

 ופטור, חיוב דין: של אופנים שני רק יש ממונות דבדיני כלומר: הדין, שלילת
 נשאר ואז הדין, שלילת באה ממילא אלה משני אחד לדון לנו שאי־אפשר ובמקים

 יש ממונות דבדיני : כלומר חיובי, ן י ד ג״כ דזהו או שתופס, מי בידי הדבר
 שזהו מיניה, מפקינן לא תפס דאי דין וגם פטור חיוב, :דין של אופנים שלשה
ופטור. חיוב בין הממוצע האופן

 )הלכה גניבה מהל׳ בפ״ב והראב״ד הרמב״ם מחלוקת בזה שיש מוצאים ואנו
 חוץ שמכרה או מכרה, ואח״ב אבר ממנה וקטע "גנב כתב: דהרמב״ם י״ג/

 תפס ואי וה/ ד׳ תשלום ממנה מוצאין אין יום מל׳ חוץ שמכרה או ממלאכתה,



עה הלכה לחקר ההגיוני הנתוח מברא

 דתפיסה לי מיחוור "ולא :הראב״ד ע״ז וכתב מידו״. אותו מוציאין אין הענב
 פסוק ובדין בב״ד אלא לחייבו אין הוא שהזיק ממה דיותר כיון הכא, מהניא
 סובר דהראב״ד וברור, דינו". את גמרו איך אצלם שספק כיון וזה ספק, בלי
 דין זה אין דאם בקנס, שייך לא דזה שפיר מקשה הוא כך ובשביל הראשון, כהצד

 אין דין גמר בלי ובקנס דין. גמר בזה שייך לא ממילא הדין, שלילת אלא
 הוא שספק "כיון - הראב״ד שאלת אין ובכן השני, כהצד סובר והרמב״ם חיוב. כלל

 לא שתפס דין, הגמר היה גופא ו ה ז ד כלל, שאלה - דינו״ את גמרו איך לב״ד
מיניה. מפקינן

טו.
 למשל, לחיוב. שלילה בין ההבדל יסוד על האחרונים חדשו דברים והרבה

 כחם הנה הפקר, ב״ד הפקר מצד יפה ב״ד כח ממונות שבדיני דאע״ם חדשו,
 להקנות - כחיוב לא אבל הבעלים, מרשות להפקעה אומרת, זאת בשלילה, רק יפה

 הפקר, ב״ד הפקר ע״י בעלים מרשות שהופקע שיצא, שכיון אלא לאחרים, אותה
רכ״א(. סי׳ רעק״א בת׳ )עי׳ זכה הקודם כל ממילא

טז.
 שהרוב בשלילה, רק ג״כ הוא האחרונים של חדושם לפי ברוב. בטול

 איכותו את בחיוב יקבל שהמיעוט לא אבל המיעוט, של איכותו את לסלק מועיל
 בטול ע״י אבל היתר, להיות האיסור ברוב בטול ע״י נהפך כך ובשביל הרוב, של

 הנה והיתר, באיסור כי לזה, להקדים ועלינו איסור. להיות ההיתר נהפך לא ברוב
 שלילי, מושג הוא היתר והמושג חיובי מושג הוא איסור המושג

 ממילא הוא היתר שבאין : להיפך לא אבל היתר, ממילא הוא בדבר איסור באין כי
 איסור המיעוט את מבטל כשהוא הנה ולסלק, לבטל בשלילה, שפועל והבטול אסור.
 הוא המיעוט אם אבל היתר. ממילא נשאר הוא - ממנו האיסור איכות את ומסלק
 איכות את לסלק יפה הבטול כח אם אפילו כי ברוב, בטול להגיד ע״ז שייך לא היתר

לאיסור. כך ע״י ממילא של באופן יהפך לא ממנו ההיתר
 דאם דם, רביעית לענין שם שמבורר א׳(, )ע״א מנדה גם לכך ראיה ומביאים

 רק מועיל שהבטול הנ״ל, היסוד עפ״י רק ג״כ וזהו מטמא, לא מחיים יצא מיעוט
 ע״ב(, נ״ה )בסנהדרין התום׳ קושית ליישב אפשר באמת ובזה לחיוב. ולא לשלילה
 במקום אפילו קלה, במיתה אותם דנים אנו שתמיד ב״ד, מיתת חייבי לענין שהקשו

 שהשרפה מפני בסקילה שנדונים בנשרפין הנסקלין כמו חמורה, מיתה מגיע שלהרוב
 מובן לפ״ז אבל ? הרוב כלפי יתבטל שהמיעוט נימא לא מ״ט והקשו, חמורה.
 וכאן לחיוב, ולא לשלילה רק מועיל הבטול דכאמור, ליתא, מעיקרא שקושיא מאליו

 שאינו אע״פ חמורה, בכ?יתה המיעוט את לחייב ב, ו י ח ל א ו ה המדובר כל
כנ״ל. יתכן, לא וזה קלה, במיתה רק מחויב

יז.
 להסתפק יש ג״כ ע״ב(, )י״א בב״ק לרבא פטור לשומר שמסר שומר של בדין

 שבדבר, הפשיעה מצד שיתחייב אמריגן דלא :כלומר שלילי, פטור !הו מם



הלכה לחקר ו' פרק מבוא סו

 השמירה את קיים גופא דבזה כלומר: חיובי, פטור דזהו או אחר, לשומר שמסר
הלוי"(. חיים "רבנו בספר נמצאת זו )חקירה במקומו. אחר איש שהעמיד מה

 ושמואל רב האמוראים בנ-חלוקת , ושליל בחיוב הדוגמאות את התחלנו ואמנם,
 ערד להראות כדי האחרונים, מאחרוני אחד ז״ל, הגיחה״ס בחקירת אותן וגומרים

 הראשונים ראשוני בין התלמודית המחשבה מהלך בעצם הבדל שאין סעם
האחרונים. לאחרון

יח.
 בפני תכליתיים דברים כעל עליהם להביט אם הספק, נופל דברים בהרבה

אחרים. לדברים אמצעים בתור רק או עצמם
 הטבילה אם אומרת, שזאת לא, או מצוה בזמנה טבילה אי : התנאים מחלוקת למשל,

 שרוצה למי אמצעית מצוה רק שהיא או לעצמה, כשהיא תכליתית מצוה היא
מקוה. בלי טהרה לו שאין להטהר,

 זוהי אם הקרבנות, בעבודת בהולכה ע״א( וי״ג בזבחים במשנה ורבנן ר״ש מחלוקת
 שזהי או בה, גם תפסול לשמה שלא ומחשבת העבודות ככל תכליתית עבודה

 מחשבת פוסלת לא שבהולכה שאומר, שמעון ר׳ סברת וזהי ן אמצעית מצוה רק
 אפילו ובכן, וזורק". המזבח בצד שוחט הילוך בלי "דאפשר משום לשמה, שלא

 אפשר לו שיהיה כדי אמצעי, בתור רק ההולכה באה הנה מרחוק, כששוחט
בזריקה.

 מצוה זהי אם "וזבחת", בשחיטה שנאמר מה אם התום׳, בעלי מחלוקת
 החי מן אבר איסור על או עוברים שחיטה בלי כי אמצעית, מצוה רק או תכליתית

 מלבד יעבור אם נבלה, או החי מן אבר שאוכל מי אם ונ״מ, נבלה. איסור על או
 שבועות ותום׳ ע״א כ״ה ביצה תום׳ )עי׳ זבוח שאינו איסור על גם הללו האיסורים

ע״א(. כ״ד

יט.
 כשהיא תכליתית מצוד. היא אם חליצה, במצות האחרונים חקירת או

 "לא של לאו יש זה בלי כי להנשא, רוצה היא אם אמצעית מצוה רק או לעצמה
 ראיה הביאו וביחוד ולכאן. לכאן ראיות והביאו זר", לאיש החוצה המת אשת תהיה

 חולץ לא ד״מלך ע״א(, )י״ח בסנהדרין רש״י דכתב מהא אמצעית מצוד. רק שאיננה
להנשא". שאסורה "מפני הוא דהטעם לאשתו׳/ חולצין ולא

 מצוה זהי אם בחמץ, תשביתו של במצור. אחרונים אחרוני של החקירה וגם
 מצוה רק או ,המצור. היא החמץ, שריפת הפעולה, שעצם כלומר: תכליתית,
 לו אין אם ונ״מ, יראה. בל על יעבור שלא כדי החמץ את להשבית אמצעית,

 המ״ע. גם יקיים אם הוא הספק אך יראה, בל על אז יעבור לא שבודאי בכלל, חמץ
 מצוה לקיים כדי פסח, בערב חמץ לקנות הוא מחוייב אם : למעשה גם ממילא ונ״מ

 חובת שציצית דאע״פ בטלית ציצית כמו הציור כאן יהיה הראשון שבאופן דתשביתו,
 ויש העשה, את קיים לא גם עכ״ם אך מ״ע, על עבר לא בגד לו שאין ומי מנא,
 בזה. נ״מ הרבה עוד ויש נמי. והכי — המצוה את לקיים כדי בגד, ללבוש חובה

אך הספר. בגוף תבואנה אשר ומהן והרבה, הרבה עוד יש הדוגמאות אלו ומלבד
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 מהלך ו1 באו השממשו האחרונים אחרוני שגם להראות כדי דיין הללו הדוגמאות גם
והאמוראים. התנאים הראשונים, ראשוני של המחשבת

כ.
 על כמו חדבר של האמצעי על להביט אם נופל הספק ולפעמים

גופא. הדבר
 גופא, נפש אוכל כמו ביו״ט מותר נפש אוכל מכשירי אם המחלוקת למשל,

 זהו נפש אוכל ומכשירי שהותר, הדבר בכאן הוא נפש האוכל ע״א(. )כ״ח בביצה
 וככה גופא. כהדבר הדבר של האמצעי את עושה — שמותר שסובר ומי האמצעי,

המצוה. את דוחין מצוה מכשירי אי מקומות, בכמה ורבנן ר״י של המחלוקת
 או דמי כממון לממון גורם אי ע״ם, )ע״ד בב״ק ורבנן ר״ש של המחלוקת או

 עצם מצד הנגנב או להניזק לו בא ההפסד הנה גניבה או היזק בכל כי לא.
 בקדשים למשל, לממון, בגורם אבל הגנבה. או ההיזק פעולת באה שבו הדבר
 הפעולה, הנה ושרפו, אחר ובא הפסח עליו ועבר חמץ בגזל או באחריותם, שחייבים

 אלא בזה ולא בזה לא אינו וההפסד והחמץ, בהקדשים היא והגנבה, ההיזק פעולת
 ומי סד. הם לה אמצעי בתור רק משמשים - והחמץ הקדשים - והם בהממון
 הדבר ובין הדבר של האמצעי בין מבדיל אינו דמי כממון לממון גורם שסובר
בזה. מבדיל דמי כממון לאו שסובר ומי גופא;

 ,הזמנה או היא" מלתא "הזמנה אם ע״ב(, זמ״ז בסנהדרין ורבא אביי ומחלוקת
 מעגלה שם שם גמר דאביי, טעמא "מאי : שם עי׳ בזה, תלוי׳ ג״כ הוא״ מלתא לאו

 ורבא, - וכו׳ — מיתסר בהזמנה נמי האי מיתסר בהזמנה ערופה עגלה מה ערופה.
 לאפוקי גמרינן, ממשמשין משמשין לך, אמר ? ערופה מעגלה גמר לא טעמא מאי

 לדמות אפשר אם איפוא, היא המחלוקת ועיקר קדושה". גופה דהיא ערופה עגלה
הקדושה. לעצם קדושה של האמצעי כלומר: קדושה, משמשי

כא.
 :כתב שהרמב״ם ט״ס, )הלכה אישות מהל׳ בפ״ג והראב״ד הרמב״ם מחלוקת

 לקדש שליח העושה אבל עדים. בפני לעשותו צריך הקדושין לקבל שליח "העושה
 להודיע אלא האיש בשליחות בעדים מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו

 שליח כמו עדים צריכים אינם והמשלח השליח הודו אם לפיכך, הדבר, אמתת
 הגט שליח דלענין לראיה, דומה הנידון "אין : ואמר ע״ז השיג והראב״ד הגט״.

 השליח סודו כי כלום, אינו מודים שניהם דאפילו בקדושין, אבל עליו. מוכיח גיטו
הוא". כלום לאו נמי והמשלח

 קניגי מכל וגירושין קדושין שאני הנה בזה, היא המחלוקת נקודת כאן וגם
 המה העדים וגיטין, בקדושין וכאן, לשקרי. אלא סהדי אברי לא דבכולם ממון,

 צריכים לא כבר מורים שניהם אם ממון קניני בכל כך ובשביל הדבר, מקיימי
 שליח ע״י כשמקדש ובנ״ד, היא. כלום לאו ההודאה — וגיטין בקדושין אבל לעדים.

 זהו ס״ס אבל הקדושין, של הדבר עצם איננו השליחות מינוי ס״ם הנה להולכה,
 אחר. איש אלא המקדש הוא האיש לא הזה המינוי דבבלי להדבר, אמצעי
בזה. מבדיל לא והראב״ד הדבר, של האמצעי ובין הדבר עצם בין בזה מבדיל והרמב״ם



הלכה לחקר ו׳ פרק מברא עח

 במדת גם הנ״ל והראב״ד הרמב״ם של המחלוקת את להכניס אפשר ואמנם,
 שבדבר. הבבליות את תמיד הדגיש שהרמב״ם ביארנו, ששם וההסרטה׳/ "ההכללה

 ג״כ ובנ״ד שבדבר. הפרטיות את שמדגישים הראב״ד, גם ובתוכם ראשונים, ויש
 ענין זה שאין כמותו", אדם של "שלוחו של הכלל זהו שליחות —ופרט כלל לנו יש
 לעשותה האדם שעל הכלל, מן היוצאים הפרטים מלבד פעולה, בכל אלא לקדושין רק

 פרטים, כמה נכנסים הזה הכלל ומתוך כמותו. שיהיה במקומו אחר למנות אפשר
 שליחות של הכלל והנה ובשליחו". בו מקדש ש״איש —מהם, אחד הוא שקדושין

 לענין מדברים וכשאנו לעדים. צריך כן קדושין של והפרט לעדים; צריך אינו
 — לעדים צריכים לא לזה גם אז הכלל, על מביטים אנו אם הנה, בקדושין, שליחות

 ס״ם כי — הקדושין, על הדבר, של הפרט על מביטים אנו ואם ;הרמב״ם דעת וזהי
 דעת וזהי — לעדים צריכים אנו —בקדושין שליחות על הוא בכאן המדובר

הראב״ד.
 שליח נעשה העבד ש״אין בדין ג״כ מוצאים אנו זו מעין מחלוקת ואמנם,

 ע״ב/ כ״ג )בגיטין וקדושין", גיטין בתורת שאינו לפי בעלה, מיד לאשה גט לקבל
 מיג״ש אבן והר״י להולכה. בשליח הדין דהוא סוברים אלפס והרב תוס׳ שרש״י,

 המחלוקת, אותה היא בזה שגם בהולכה, ולא בקבלה דוקא דזהו וסובר, זה עי חולק
 וקדושין גיטין של בפרט אלא עבד, גם נכלל כמותו" אדם של "שליח של בכלל דהרי
 מביטים כשאנו הנה וקדושין, בגיטין שליחות לענין מדברים וכשאנו שייך. איננו

 מביטים אנו ואם ;מיג״ש אבן הר״י דעת וזהי בכלל, עבד גם —שבדבר הכלליות על
 שליחות על אלא סתם שליחות על לא המדובר כאן ס״ס הנה שבדבר, הפרטיות על

 וזהי —וקדושין גיטין בתורת שיהיה לאדם צריכין אנו כבר ולזה וקדושין, בגיטין
ותום/ רש״י דעת

 כאן ואין הקדושין, מעצם כבר בשליחות יש דשם שאני, לקבלה ובשליח
 והרמב״ם הבה״ג של המחלוקת מעין ממש היא המחלוקת ואותה בזה. להאריך המקום
 מצוה בתור שבתורה מיותר עונש כל למנות ראוי אם :שם שהבאנו המצוות, בספר

 וסקילה מיוחדת מצור. בחור שבת מחללי של סקילה מונה למשל, שהבה״ג, מיוחדת,
 בתור סקילה חיובי כל מונה והרמב״ם מיוחדת; מצוה בתור וידעוני אוב של

אחת. מצוה
 במדה ג״כ להכניס אפשר ותום׳ ורש״י מיג״ש אבן ר״י של המחלוקת ואת

 אמצעי בתור רק משמש הוא בקדושין להולכה שליח מ״ם כי הנ״ל. ותכלית" "אמצעי
 וחום׳ שרש״י ויוצא, לקבלה. שליח כמו הקדושין, מעצם לא אבל לקדושין,

 בתורת שאינו לפי וקדושין בגיטין להולכה שליח גם נעשה אינו שעבד שסוברים
 מיג״ש אבן והר״י אמצעי; ה ל הדבר עצם בין מחלקים לא וקדושין, גיטין

הדבר. של להאמצעי הדבר עצם בין מחלק
 הגיון מדות לתוך להכניסה שאפשר תלמודית, וטריא לשקלא דוגמא ומכאן

 וגם והפרטה" "ההכללת במדת להכניסה שאפשר האחרונה, הדוגמא כמו שונות,
ותכלית". "אמצעי במדת
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כג.
 שמעתתות מוצאים אנו לשלילה חיוב בין ותכלית, אמצעי בין ההבדלים יסוד על

 ובין ותכלית אמצעי בין הדק ההבדל הוא בהן העיקרית שהנקודה בתלמוד מרכזיות
 אנו בזה מתבוננים כשאני בנזקים, שפטור בגרמא ההלכות כל למשל, ושלילה. חיוב

 שאם זה, יסוד על שהן —הספר בגוף אצלנו באריכות מתבאר שהדבר וכפי —רואים
 שהביא אמצעי איזה עשה אלא ממש, ההיזק פעולת את עשה לא

 בפני גדר "הפורץ למשל, כמו, לפטור, גרמא נקרא זה אז ק, ז י ה ה לפעולות
 )ב״ק להעיד" שקר עד והשוכר הדליקה, בפני חברו של קמתו והכופף חברו, בהמת

 החייב את זיכה הדין, את "דן כגון זה, על שחייבים גרמא גם ואמנם, ע״ב(. נ״ה
 את עשה לא כך גם וכו/ שנפרצה הכרם מחצית או — וכו׳— הזכאי״ את וחייב

 עמדו כבר זה על אך ההיזק. לפעולת האמצעי את רק אלא ממש ההיזק פעולת
 :כלומר שפטור, לא־ברי־היזקא, ובין שחייב ברי־היזקא בין וחלקו הראשונים

 פעולת נחשב אז ממנו, לבוא מוכרחת ההיזק שפעולת שכזה אמצעי עשה שאם
 בער מחייבים לא אנו אז הכרחיות, בזה אין ואם ממש; ההיזק כפעולת האמצעי
להרמב״ן(. גרמי קונטרס )עי׳ ממש. הפעולה בעד כמו האמצעי

 חיובית סבה בין ההבדל מצד רק הוא הפטור עיקר שכל גרמא יש אכן,
 כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "הזורק דאמרינן הא למשל, שלילית. לסבה

 שהפעולה מפני פטור, ובכ״ז ברי־היזקא כבר כאן פטור", — וסלקו אחר ובא וכסתות,
 כי ההיזק, לפעולת אמצעי ולא ההיזק פעולת לא איננה וכסתות כרים סילוק של

 אף והכסתות הכרים סילוק הועיל לא ולזה הגג, מראש הזריקה היתה ההיזק פעולת
 וזה המציל, הדבר את לשלול שלילית, פעולה רק עשה בזה אלא אמצעי, בתור
בעל&א. גרמא רק הוא

כד.
 דפטור בשבת לגופה צריכה שאינה במלאכה ג״כ הוא הדבר ואותו

 שלהמלאכה או :אופנים בשני רק ג״כ הוא לגופה״ צריכה ״שאינה המושג וכל לר״ש.
 רק בה שיש או לתכלית, אמצעי בתור רק משמשת אלא ישרה תכלית אין

שלילית. תכלית
 באה אענה התכלית הנה לעפרה", אלא צריך ואינו גומא "החופר למשל,

 לתכלית, אמצעי בתור רק משמשת הפעולה אלא ישר, באופן הפעולה מתוך
לעפר. מגיע הוא החפירה ידי שעל אלא גופה החפירה מעצם בא איננו העפר כי

 ציור לנו יש ע״ב( ד״ד בשבת )כמבואר לקוברו" מנת על המת את וב״המוציא
 פלוני, במקלם הדבר שיונח ההנחה, בשביל באה ההוצאה אם כי שלילית, תכלית של
 הדבר ימיה שלא רק ה)א ההוצאה כל אם אבל ת. י ב ו י ח ה א צ ו ה בזה לו יש

שלילית. תכלית רק נקרא זה במו/ כמו כאן,
 מתקרבים ושבת נזקין כגון לגמרי, רחוקים עניגים איך רואים אנו ושוב

 כחדא אותם למחות הכוונה אין שכמובן, אע״פ אחת, הגיונית נקודה ע״י
 נקודת־ ס״ם אבל השני, את גם לסבור מוכרח מהם אחד שסובר שמי ולומר מחתא
לעצמו. כשהוא מיוחדות נקודות עוד יש מהם אחד לכל כי אם ביניהם, יש חבור



ד. פרק

הקודם מהפרק המשך

א.
ובין הדבר עצם בין או "בפועל", ובין ח" כ "ב בין ההבדל על

בש״ס, רבות וסוגיות גדולות הלכות הרבה מיוסדת הפועל אל ו ת ו א ב ו ה
ואחרונים. ראשונים

לא אבל ל, ע ו ם ב ה לענין רק נאמר מיניה" בדרבא ליה "קם של הכלל כל
אבל עונשים, שני אחת רשעה על לאדם נותנים אין שבפועל כלומר, הדבר. לעצם
במציאות. ישנו החמור של וגם הקל של גם החיוב, עצם

 אמו, על בא ואפילו תורה אסרה "אתנן ע״ב(, )ע׳ בב״ק אומרים שאנו וזה
 קא דכי אע״ג אלא אתנן! לה הב קום ליה אמרינן מי בדינא קמן ליה תבעה ואי

 הכא אתנן, הוי לה יהיב דכי כיון לה, הב זיל ליה אמרינן לא בדינא ליה תבעה
 אפילו שלים, זיל ליה אמרינן לא קמן בדינא תבע אי תשלומין דלענין אע״ג גמי,
 שאמרנו, מה הוא המכוון : בקצור מכירה״. הויא בהכא ליה מקני דקא כיון הכי,
 ולענין ישנו. החיוב עצם אבל בפועל, לענין רק נאמר מיניה בדרבא ליה דקם

 ובשביל הדבר, עצם על אלא שבדבר הבסועל על מביטים אנו אין ומתנה, מכירה
 לענין וכן מתנה. סוף סוף — מתנתו כי בנפשו, שמתחייב אע״ם אתנן נקרא הוא כך

מכירה. הויא מכירתו בכ״ז - כך ע״י מיתה שנתחייב אע״פ בשבת, ומכר גנב

ב.
 אין שבפועל בפועל, לענין רק ג״כ איסור" על חל איסור ד״אין הכלל כל

 וזהו האיסורים. שני חלים בעצם אבל שקדמהו, איסור על מאוחר לאיסור מקום
 א׳( )עמוד ושם ;גמורים״ רשעים בין לקוברו "נ״מ ע״ב( )ל״ב ביבמות שאמרו
 אחות איסור אתי אח אשת איסור פקע אי וקאי לי ח מחלי אשה אחות "איסור

 יש הדבר דעצם שאמרנו, מה זהו הוא וקאי" חלי ב״מחלי והמכוון וחייל". אשה
 כיון וע״כ, השני, האיסור של בפועל העונש את מעכב הקודם שהאיסור אלא

הפועל. אל מכח השני האיסור יוצא ממילא הקודם האיסור שנפקע
 איסור אין של הגדר בין ההבדל את מלואים" "אבני בס׳ מבאר ובזה

 לכאורה י,כי סיג מהר ועומד ע ב ש ו מ ד הגדר ובין איסור על חל
 אין מצד לבוא אפשר בשבועה גם הלא האחרון, להגדר בכלל זקוקים אנו למה

 שהשבועה פירושו, סיני" מהר ועומד ש״מושבע אלא ? איסור על חל איסור
בעצם. חלה אינה

ג.
 אבל הדבר, בעצם חסרון כשיש מעכבים אז שרק המעכבים, דברים הרבה ויש

 ע״א( )כ״ג בקדושין הגמרא דברי למשל, לנו. איכפת לא בפועל רק הוא החסרון אם
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 דאי דרחמנא, שלוחי ד״כהנים בפשיטות, דאמרינן לקרבנות, ישראל בין בהבדל
 מצי ואינהו עבדינן מצינן לא דאנן מידי איכא מי נינהו דידן שלוחי דעתך סלקא
 לא "ישראל משום רבו, מיד גיטו לקבל שליח לעשות שיכול עבד ובין ",וכו עבדי
 מקבל שהעבד הדברים, נראין דתניא: בגיטין, שייך עבד כלל קרבנות בתורת שייכי

 בין ההבדל הוא , — שלו" רבו מיד לא אבל חברו של רבו מיד חברו של גיטו
 כמו הדבר, של בפועל חסרון ובין בקרבנות, ישראל כמו הדבר, בעצם חסרון
 תורת שבעצם ש״מ חברו, של רבו מיד חברו של גיטו לקבל דיכול דכיון עבד,
 מועל, של חסרון כאן יש רבו מיד בעצמו יטו ג לקבל אלא שייך, הוא גיטין

רבו. כיד עבד יד מצד לקבל במה יד לו אין דבפועל
 חוב שטר ש״המוכר על שמקשה הכותב/ ,)ם בכתובות הר״ן של תירוצו בכה״ג

 דשיעבוד זה מצד הוא הטעם ראשונים הרבה שלפי מחול", —ומחלו וחזר לחברו
 ערב", ליכא לוה "ליכא וכשמהל הגוף, לשיעבוד ערבות בתורת רק זהו נכסים
 ערב? ליכא לוה ליכא ג״כ נימא לא אמאי כשמת, הלוה מנכסי תמיד גובים איך דא״כ
 שירד הלוה ימצא שלא זמן שכל הוא, זה בענין נכסים של ערבותן שעיקר "לפי

 נכסים של שיעבודו אף —המלוה מחמת שנפקע זמן כל אבל בהס, ויפרע לנכסיו
נפקע".

 חסרון ובין בעצם חסרון בין ההבדל אותו ג״כ הוא בקיצור וההבדל
 סבה אין הלוה, כשמת אבל ד, ו ב ע י ש ה עצם נפק המלוה כשמוחל שבפועל,

 את להוציא היכולת נשללה כך שע״י רק ד, ו ב ע י ש ה ם צ ע את להפקיע במה
 באה גופא זה ועל ד ו ב ע י ש ה נושא שנעדר כלומר: הפועל, אל מכח השיעבוד
הנעדר. הלוה במקום יהיה שהוא הערבות

ד.
 :כלומר ח, כ ב של יסוד על בעיקרם שבנויים שלמים, ענינים הרבה ויש

 לבכח גם אבל בפועל, קיימים בתור הדברים את להגדיר אי־אפשר שבודאי שאע״ס
עגין. יש

 לפדות העומד "כל דמי"•, כזרוק לזרוק העומד "כל העומד": "כל עניני למשל,
 דמי" כגבוי לגבות העומד "כל ;דמי״ כשרוף לשרוף העומד ״כל ;דמי״ כפדוי
 סוף כי ח, כ ב בבחינת שהם אלא בפועל, נעשו כבר שהדברים הכוונה אין — וכו/
לכך. ח כ ב עומדים כבר סוף

 נימא לא מדוע דמי", כזרוק לזרוק העומד "כל אם למשל, מקשים, יש ואמנם,
 מאן שלית בעוד הקרבן, בשר את לאכול מותר יהיה בכוס הדם כשנתקבל דתיכף
 בשעריך" לאכל תוכל ד״לא הלאו על עובר הוא ממש הזריקה שלפני זה, על דפליג
 אז דרק הנ״ל, לפי הבל של קושיא זהי אכן, ? הוא״ קודש כי יאכל ד״לא והלאו
 למשל, הדבר, של ב״בכח" גם להסתפק לנו כשאפשר הנ״ל, בכלל להשתמש לנו אפשר

 שישחוט עד הלחם קדוש דאינו דס״ל בר״ש לר״א דאפילו ב׳( )כ״ג בפסחים אמרינן
 משום דקדוש, ונשפך בכוס הדם כשנתקבל מודה, בכ״ז לשמן, דמן ויזרוק לשמן דמן

 היא הדם זריקת מציאות לא דבודאי הואיל דמי", כזרוק לזרוק העומד ד"כל
 הוא הזריקה של ן י ד ה ד רק אלא זריקה, אין בלחם דס״ם הלחם, את המקדשת

כבר ד״בכח" "בכה", של ביסוד גם להשתמש לנו אפשר ואז הלחם, את המקדש
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 ג״כ יענו הלחם על הזריקה בדין שיש ההשפעה כל וממילא בדין, כזרוק נחשב
 לזריקה צריכים אנו שם באכילה, הבשר את להתיר לענין אבל בכח. זרוק כשהוא
 לזרוק, עומד שהוא מה כלל ענין אין שם גופא, מהקרבן הדם זריקת ממש,

הדם. נזרק לא בפועל סוף דסוף

ה.
 : כלומר ל", ע ו פ ה״ב לפני הדבר של ח״ כ ה״ב את יודעים אנו תמיד ואמנם

 "כל כמו בכח, הדבר שעומד יודעים אנו כבר הפועל אל הדבר שיצא שפרם
 יודעים אנו :ההיפך את גם פעמים הרבה מוצאים אנו בתלמוד אבל הנ״ל. העומד״

זה. של הבכח את למפרע קובעים אנו כך וע״י הדבר של הבסועל את סקודם
 שהדבר מה ברירה? הגדר מהו כי ברירה. של הענין כל בנוי זה יסוד על

 אין שם וגם בעבר. למפרע" תא מיל ל״איגלאי באים אנו בהוה עכשיו, ברור
 להכחיש אפשר אי כי למפרע, ממש מבורר היה שהדבר אומרים שאנחנו המכוון,

 את ליחס הוה, מהעבר לעשות הזמנים, את להחליף אפשר ואי המציאות, את
 עכשיו מבורר שהדבר מתוך אומרים, שאנו אלא העבר, אל ההוה של הידיעה
ח. כ ב ברור אומרת זזאת למפרע, להתברר הדבר עמד חנה בפועל,

למפרע". מילתא "איגלאי שאמרינן הענינים בכל וכה״ג
 בכח, ברור גס לנו שדי במקום רק להשתמש לנו אפשר ברירה" ב״יש וע״כ,

ברירה. במושג להשתמש לנו אפשר אי ממש בפועל ברור שבעינן במקום אבל
 ברירה, יש סוברים אנו אם דאף ע״א(, )ל״א בעירובין אומרים שאנו וזהו

 הראשונים מן ויש ניכרים". ששיריה "ראשית דבעינן משום לוגין בשתי אסור בכ״ז
 באמת אבל ? ניכרים״ ל״שיריה שפיר ויחשב ברירה יש זה על גם דנימא שהקשו,

 בפועל ניכר דבעינן כלומר: ניכרים", ששיריה "ראשית ההדגשה גופא זהי
ברירה. במושג להשתמש אפשר אי ששם ממש

 שייך לא בגט לשמה דלענין ע״ב׳, )כ״ז בגיטין התום׳ הסבר ג״כ וזהו
 בשעת מבורר שיהא משמע לשמה, לה וכתב : ״דכתוב משום בברירה, להשתמש
בפועל. מבורר שיהיה :כלומר כתיבה״,

ו.
 הבנויים בתלמוד והפרטים הכללים כל את כרוכלא לחשוב אפשר אי ושוב

 הראשון כי להעיר, כדאי אך מאד. המה רבים כי ובפועל, בכה של יסוד על
 היה הללו ת ו מ בש גם אך הנ״ל, ההגיוני במושג רק לא בהלכה שהשתמש

משנה". ה״מגיד תמיד
 למשל, להבדיל וכשחפצו העומד". "כל — ל״בכח״ קראו בתלמוד כאמור, כי,

 "אריה בדברים האחרון האופן את העבירו על, שבם חסרון לבין בעצם חסרון בין
 מציאותי למשל, זקוקים שהיו ליה", דכאיב הוא "פרמייהו או עליה", דרביע הוא

 ההגיון במלות שהשתמש כמדומני, הראשון, הוא משנה" וה״מגיד הענין. להסברת
 גירושין מהל׳ פ״ח הרמב״ם על זה את אומר המ״מ קצרים. מונחים בתור הנ״ל

 קבע ולא זוז מאתים לי שתתני עמ״נ גיטך זה הרי לה אמר : שפסק כ״ב/ )הלכה
לו, שתתן אלא עליה התנה שלא ליורשיו, ליתן יכולה אינה שנתן, קודם ומת זמן
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 יודעים שאנו מכיון בזה, הבולטת השאלה ועל זמן". קבע לא שהרי הגט בטל ולא
 לא ליורשים והנתינה מת הוא כי אופן, בשום התנאי לקיים תוכל לא שהיא בודאי

? בודאי הגט יתבטל לא מדוע — ובכן כנ״ל, כלום, מועילה
 דילן בגם׳ אפשיטא דלא בעיא הוא הדין "וזה :הלשון בזה המ״מ משיב

 גיסך זה הרי באומר זמן, לאחר או כשמת תיכף מותרת היא אם ע״ב<, ע״ו )גיטין
 בו והולכין חודש, י״ב בתוך ומת חודש, י״ב ועד מכאן באתי לא אם מעכשיו
 דכיון פנים, בשום התנאי שיתבטל אפשר שאי שאע״ם מזה, ומתבאר וכו/ להחמיר

 שיהיה עד בגרושה אותה מחזיקין ואין מותרת, אינה אעם״כ יבוא, לא ודאי שמת
 כיון פנים, בשום התנאי שיתקיים אפשר שאי אע״ם כאן, ואף בפועל. מקויים

 מבוטל התנאי שיהיה עד להתייבם שתוכל כדי בבטל, הגט מחזיקים אין הבעל שמת
 חולבת - ולפיכך זמן, קבע שלא כיון בפועל, מבוטל להיות אפשר ואי בפועל,

מתייבמת". ולא
 גס אלא משתמש, שהוא ההגיון במלות רק לא חידוש בזה יש ואמנם,

רבנו". שכל על מורה נפלא דקדוק "וזה : זה על בעצמו המ״מ שאומר כמו בשכל,
 אלא "בפועל", ובין "בכח" בין שיש בהבדל רק לא הוא בזה שיש והחדוש

 ומה ר, ב ע אין י ם ו ן־ס י א שבזמן יוצא, מזה כי ן, מ ז ה במושג גם
 התנאי לקיום בין מוגבל זמן קבע שלא וכיון נעשה, שכבר מה ? בפועל דבר נקרא
 לבטל או התנאי את לקיים תוכל לא שלעולם יודעים שאנו אע״פ התנאי, לבטול ובין

 לביטול ולא בפועל התנאי לקיום לא לעולם להגיע לנו אפשר אי בכ״ז התנאי,
 ן י א ר ב ע איןעבר-וכשאין י 0 ו ן־ס י א לזמן כאמור, כי, התנאי,

בפועל.

ז.
 מושג יסוד על באות בהלכות וטריא שקלא והרבה הלכות הרבה ואמנם

הזמן.
שוגים. סוגים בזה ויש ;וביטולו קיומו התהוותו, זמן :זמן יש דבר לכל
 הראשון של זמן רוב וע״ס ה״בפועל". של זמן ויש ה״בכח" של זמן יש

אחת. בבת כן גם באים המה לפעמים אך השני, של לזמן קדם
 תיכן• געשה בכח שהחיוב בודאי הנה קבוע. הפרעון שזמן :חוב לזה ציור

לפרעון. המוגבל בזמן דוקא באה בפועל שהגובייגא אלא ההלואה, בשעת
 אס האחרונים, מסתפקים כבר מחיים" לגבות כתובה נתנה ד״לא בהא אבל

 הגירושין אחרי רק בכח החיוב עצם אבל בפועל, א נ י י ב ו ג ה לענין הכוונה ג״כ
 בכה, חיוב אפילו אין שמחיים : כלומר בכח. לענין גם הכוונה שכאן או המיתה. או

להאריך. המקום כאן שאין דברים בכמה לדינא וג״מ
 החיוב לענין רק הוא המדובר אם : שלושים מיום רק הוא שהחיוב בבכור

 >עי׳ והרמב״ן הרמב״ם מחלוקת מוצאים אנו ח, כ ב החיוב לענין גם או בפועל,
 יום ל׳ לפני האב מת אפילו הרמב״ם שלשיטת ע״א(, מ״ח בבכורות אלגזי במהרי״ט

 זו, בנקודה היא דהמחלוקת ומובן, זה. על חולק והרמב״ן נכסי, אישתעבידי ג״כ
זמן לפגי שקנו מהלקוחות שאפילו חוב, כל כמו והוה הראשון, כצד סובר דהרמב״ם



הלכה לחקר י ■רק מבוא פד

 והרמב״ן •, ההלואה בשעת תיכף התהוה בכח שהשיעבוד מפני גובים, ג״כ הפרעון
השני. כהצד סיבר

 נחשבת תהא לא מ״ט מילה, על שמקשים ע״א( )כ״ט קדושין בתום׳ ועי׳
 שמיום מפני ותירצו, ? שמיני מיום רק היא שהמצוה אחרי גרמא, שהזמן למ״ע

 ולכאורה, גרמא. שהזמן מ״ע בכלל זה אין למצוה, הפסק אין כבר והלאה השמיני
 מיום רק היא המצוה שג״כ הבן, מפדיון גם הקשו לא מ״ט שלהם, הפ״ד לפי

 להקשות אפשר שאי כמו קשה, דלא מובן הנ״ל הרמב״ם שיטת לפי אך ? השלשים
 שלושים אחרי בסתם, ובהלואה ;בזמנו רק היא לשלט המצוה דג״כ מצוה, בע״ח פריעת על

 בכח שהחיוב מפגי אלא ? גרמא שהזמן מ״ע מצד פטורות נשים תהיינה דג״כ יום,
הבן. פדיון לענין וה״ג ההלואה, משעת תיכדי ישנו כבר

ח.
 מחדש שהוא זמן המשך ויש הדבר את ממשיך שהוא זמן המשך יש

 הבן. פדיון מצות ובין מצוה בע״ח פריעת בין ההבדל למשל, הדבר. את רגע בכל
 לידי הדבר שבא ועד הלואה, משעת המתהוה אחד, חיוב רק יש בראשונה

 מתהוה נפדה שטרם ורגע רגע שבכל בשניה, כן לא החיוב. נמשך רק גוביינא
חדש. חיוב עליו

 אזיל "ודידיה ד״ה ע״ב(, )מ״ט בבכורות התום׳ מדברי למדים אנו זה ודבר
 לעניני השיעבוד עלייהו חל כן אחרי שקנה דנכסים י״ל, ,ועוד :שכתבו וטריף״,

 עליה רכיב ושעתא שעתא דכל דאיקני, כתב דלא ואע״ג הבן, פדיון
 לאחר נכתב כאילו הוי בשטר כמלוה ליה דחשבינן וכיון הבן, ■דיון חיוב

הקרקעות". שקנה
 מצוה גם יש הבן, ופדיון בע״ח בפריעת שבשניהם, דאע״ם בזה, הוא וההבדל

 החוב, מחמת המצוד. באה בע״ח דבפריעת יבדלו, בזה אך חוב, וגם
 הזמן המשך כאמור, ובחוב, המצוה. מחמת בא :החוב להיפך הבן ובפדיון

 חיוב לידי מביא ורגע רגע כל הנה עשה, במצות אבל החוב. את ממשיך רק
 פדיון והלכך, הקודם. מהרגע החיוב עליו שנמשך מחמת ולא המצוה, של ש ד ח

חדש. חיוב עליו יש ורגע רגע בכל הגה המצוה, מחמת בא שהחיוב הבן
 ההלואה, מעשר׳ מעשה, מחמת בא החיוב בע״ח פריעת כי :יבדלו בזה וגט

 מה היא החיוב פבת שכל הבן, פדיון חיוב כן לא אחת. פעם רק היה והמעשה
 יש בלתי־פדוי הוא שבנו ורגע רגע כל הנה הפריה, מצות מוטלת ועליו בנו שהוא

חדשה. סבה משוס בו
 נבלה" תאכל ד,לא לאו למשל, התורה. של בלאוים הבדל כן גס יש וככה

 הלאו כן לא אחת, פעם שהתהוה האיסור גמשך רק הזמן בהמשך הנה וכדומה,
הלאו. את מחדש ורגע רגע בל שם בחמץ, ימצא" ובל יראה ד״בל

 הזמן ששם הדבר, בעצם שהוא לאו בין הבדל דיש מאליו. מובן וההבדל
 - והזמן הזמן, הוא שלו לאושכלהסבה ובין העצם תכונת את ממשיך רק

ורגע. רגע בבל מתחדש הלא
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ט.
 )ג״ד במנחות התום׳ לקושית שתירצנו מה את נביא בזה חציור ולהשלמת

 משתערין שנתמעך זקנה ובשר שנתפח עגל "בשר : שם דאמרינן הא על שהקשו ע״א(,
 לזריעה גרוגרות חצי הוציא רבא, ד״בעי ע״א(, )צ״א דשבת מהא שהן׳*, לכמות
 בשבת משערים אנו דאין 0ש רואים הננו דעכ״ם לאכילה"" עליה ונמלך ותפחה

 והנחה עקירה עבד "אפילו דאל״ב עכשיו, שהוא כמו אלא מקוים שהיה כמו
ז פטור" והיה דתפחה לבתר אפילו מחשבה בחדא

 הנבול מצד הוא דהאיסור נבלה, איסור בין ההבדל דזה : מתישב עפי״ז אבל
 מצד בא שהאיסור שבת, ובין — אז, שהיה בשיעור משערים ואנו הדבר, שבעצם
 זה ברגע שאסור אומרים אנו ואין חדש, איסור בו יש ורגע רגע ובכל הזמן,

 ולא שבת, של רגע הוא העכשוי מפני אלא הקודם, מהרגע האיסור שנמשך מצד
עכשיו. של בשיעור אלא הקודם ברגע שהיה בשיעור לן איכפת

י
 החיוב. את מגביל רק שהוא זמן ויש החיוב את מסבב שהוא זמן יש

 מתחיל מאימתי לסמן בא שהזמן אלא דבר איזה מצד הוא שהחיוב כלומר:
 דל״ל ע״א(, >כ״ט בקדושין הריטב״א מתרץ ובזה נגמר. ומאימתי החיוב

 בשמיני שנימול גרמא, שהזמן דמ״ע ליה תיבוק מילה ממצות פטורות דנשים קרא
 אבל דנפשיה, במצוה הוא דהתם לטימר, "דאיכא :הריטב״א ומתרץ ללידתו!

 גרמא שהזמן מ״ע דבכל כנ״ל, הוא וההסבר דמחייבה". הוא בנה ד במצוה הכא
 בבן היא שהמצוה במילה, אבל הזמן, הוא המצור! את והמסבב הגורם כל הנה

 הגבלה, בתור רק לנו משמש והזמן הבן, הוא החיוב סבת הנה נמול, שיהיה
החיוב. את למלאות צריך הוא שבו הזמן את להגביל

יא.
 החוב. את ויותר יותר מגדיל הזמן שהמשך שכאלה, חובות לפעמים יש

 משלם שלא זמן שכל רבית, למשל, כמו, והולך. מוסיף החוב לרגע שמרגע כלומר:
 רגע בכל אם הספק, נופל וממילא ומתגדל, הולך הרבית חיוב הנה הקרן את לו

 נעשה ההלואה, בשעת שתיכף, או בפועל וגם בכח גם חדש חיוב מתהוה ורגע
 בכח מהחיוב מתחדש ורגע רגע ובכל ההלואה. את שיחזיק הזמן כל על בכה חיוב
בפועל. חיוב גם הנ״ל

 )פאה ירושלמי ברידב״ז ג״כ מובא הרשב״א, מתשובת לזה פתרון מוצאים ואנו
 מוציא והזמן הלואה, בשעת תיכף מתהוה בכח דהחיוב בפשיטות שתפס ה׳(, הלכה

 את לזון כשפסק הפסוקה, מההלכה לזה ראיה ומביא הפועל. אל מכח החיוב את רק
 בכח שהחיוב הנ״ל, היסוד על רק אפשר וזה משועבדים, מנכסים שנזון אשתו בת

 שנשתעבד טרם שקנה נמצא חרי דאל״ב, הזמן, כל על ההתחייבות משעת תיכף ישנו
רבית. לענין ג״כ וה״נ - הלוה,

 יהיה ג״כ שנה, בכל הנגבה המלך במס דגם מזה, ללמוד רוצה הנ״ל וברידב״ז
אל מכח החיוב רק יוצא ושנה שנה ובכל עולמי, הוא בכח דהחיוב הזה, הציור
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 של במזונות וגם ברבית דגם הללו, ם הנושא בין לחלק שיש כמובן, אך, המועל.
 להגביל בארק והזמן עצמה, מצד החיוב סבת יש הנה כשנתחייב, אשתו בת

 ושנה שנה שבכל אפשר המלך, צו עם" בא שכן במם כן לא החוב; כמות
לבכח. בנוגע נם חדש שהוא חדש, חיוב מתהוה

יב.
 והחלוקה להתחלק, ניתן בלתי עצם בכלל הוא הזמן אם לחקור, יש

 מרגעים צירוף רק לעצמו כשהוא אינו שהזמן : להיפך או דמיונית, רק היא שלנו
 צירוף הוא עיקרו כל אלא להתחלק, ניתן שהוא רק ולא זה, אחרי זה הבאים

השונים. הזמן חלקי מחלקים,
 כקנין לאו סירות קנין דכל סובר הר״ן הראשונים. מחלוקת בזה מוצאים ואנו

 מוגבלת שהמכירה מכיון אך לזמן, הגוף וגם הסירות גם במוכר אפילו הגה דמי, הגוף
ע״א<. כ״ט דף נדרים ר״ן )עי׳ הגוף. קנין ולא פירות קנין נקרא כבר זה בזמן,

 שחולק רמ״א( )סי׳ בקצוה״ח גם ומובא כהן אביגדור ר׳ תשובת עי׳ אולם
 מקרי נמי סירות הקנין את רק שמקנה התנה לא אם לשעה דקנין וסובר, זה >ל

הגוף. קנין
 את רק לא למכור אחד כל יכול דבודאי הנ״ל, הנקודה בולטת ובמחלוקת

 חלק וכל שונים, מחלקים בא ה״כל" שגם מפני משדהו, ק ל ח כן גם אך שדהו,
 אנחנו אם ובכן, סוף. לאין עד קטנים יותר עוד מחלקים הכל" "סך שוב הוא

 כך במקום חלק למכור שיכול כמו הנה, חלקים, צירוף הוא הזמן שגם אומרים
 הגוף קנין למכור שאפשר הסוברים אלה של ההסבר וזהו בזמן. חלק למכור יכול

 הנה להתחלק, ניתן הבלתי עצם הוא שהזמן אומרים אנחנו אם אבל לזמן.
 בזמן, הגבלה יש אם כלומר: כלל. עצם שאיננו סימן זהו כשמתחלק

 לא מרשותו שיצא בזמן שגם ש״מ המוכר, לרשות מאליו הדבר חוזר הזמן שאחרי
 נשאר עדיין בגוף קנין אבל הסירות, קנין בנוגע רק ויצא לגמרי, הדבר יצא

גרשותו.

יג.
 כמו זמן, במחוסר שמסתפק ז׳(, )הלכה אישות מהלכות ד׳ סרק במל״מ ועיין

 שתתגיירי "לאחר כמקדש זהו אם - שיגדל, לאחר חלין יהיו שהקדושין שקדש קטן
קאתי. דממילא זמן שאני או לעולם, בא שלא דבר דהוה שתשתחררי" לאחר

 צירוף הוא הזמן דאם הנ״ל, בחקירה ידועה ה במד תלוי זה וגם
 דבר הוא הזה החלק דס״ס דמי, מעשה כמחוסר זמן •חוסר ס״ס הנה החלקים,

 על בכלל שייך לא להתחלק, ניתן שלא עצם דזהו נימא אם אבל לעולם. בא שלא
 גם ישנו כבר מחר של כיהדבר לעולם, בא שלא דבר המושג זה

מיום.
 בין ההבדל באמת כי מתאימה. איננה באמת המל״מ של החקירה עצם אמנם,

 קאתי", ממילא "זמן זה על להגיד יהיה שאפשר בזמן הבדל רק איננו לגדול קטן
 עוד ובכה״ג איש, בכלל אינו קטן שהוא שכ״ז ש", י א ה ב, ל בד ה יש כאן ני

כאן. חסר ר ב ל־ד ע ב ה כי לעולם, נא שלא מדבר גרוע *וור
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 על מיוסדת זמן חסרון רק באמת שיש במקום, החקירה עצם אכן,
הנ״ל. הנקודה

 לפני בפדאו ושמואל, רב במחלוקת ע״א(, )מ״ט בבכורות אלמי במהרי״ט ועי׳
 מצד החסרון אין זמן דבמחוסר ראיה, משם שמביא המעות, ונתאכלו יום שלושים

 ההבדל ומה הפדיון, חל בעינייהו למעות דבדאיתא מודים, כו״ע הלא כי דשלב״ל,
 חסרון רק יש דכאן משום לאו אם ? שתשתחררי לאחר שתתגיירי לאחר בין בזה

קאתי. ממילא וזמן - בזמן
 חמץ מהלכות בפ״א התמוהים הרמב״ם דברי את בזה ליישב אפשר אורחא ואגב

 בו שיש לאו ליה דהוה ב״י, משום לוקה בפסח חמץ שהקונה ג׳( )הל׳ ומצה
? הנאה באיסורי קנין דאין כלל חל אינו הקנין הלא ומקשים, מעשה.

 דחמץ כר״ש דקי״ל כיון הפסח, לאחר יחול הקנין דס״ס ניחא: זה לפי אבל
 כיון דשלב״ל, הוי ולא מותר, הפסח ולאחר הפסח בתוך רק מדאורייתא בהנאה אסור
 )כ״ט בפסחים מבואר הלא אך שלו, אינו החמץ שעכשיו ואע״ם קאתי, ממילא דזמן

 גורם עכשיו גם נחשב - ממון יהיה הזמן ולאחר ממון אינו שעכשיו דבר שכל ע״א(,
 שפיר הוא ובכן דמי, כממון לממון דגורם מודים כו״ע הרי ב״י, ולענין לממון.
בב״י. עובר

 אסור יהיה הרי בב״י עובר דהישראל כיון שס״ם להקשות, אפשר שאי וכמובן,
 באיסה״ג? קנין דאין מצד הפסח לאחר אף יקנה לא ושוב הפסח לאחרי גם בהנאה

 המסתעף סעיף איזה מכח הדבר התהוות את לדחות אפשר דאי דכמובן,
 נימא אם כאן, לנו יש הלא שכזה וציור ראשון. מושכל זהו כי הדבר, חלות מתוך
 המסתעף סעיף רק שזהו הפסח, לאחר ההנאה איסור מצד ב״י עברת את לבטל

בב״י. שעבר מה על קנס רק הוא הפסח לאחר האיסה״ג שכל לר״ש ב״י, מעברת

 ומרובי מרכזיים מושגים הרבה שיש — ובפועל, בכח לענין - לענינינו ונחזור
 בפועל, של מושגים או ח כ ב של מושגים המה אם לקבוע, שקשה בהלכה ענפים

 והנקודה פרטים. וכמה בכמה הנוגעות ואבעיות מחלוקות הרבה מסתעפים כך וע״י
 "הסבה הראשונה בהמדה זה, ובספרי הנ״ל. הספק רק הוא אלה שבכל המרכזית

 ושיעבוד באישות זיקה המושגים שני את למשל, מביא, אני והמסובב",
 בהם יש אבל מזה, זה ורחוקים נפרדים כך כל ענינים שני המה שלכאורה בממון,

 : כלומר ח, כ ב של מושג רק זהו אם זיקה: מהי אחת. משותפת נקודת־ספק
 בפועל החליצה או היבום שבא שטרם אלא ויבום, חליצה של דין רק יש שבאמת

 נקרא ה״ז וה״בכח" אלה, משני לאחד מוכרחה שהוא בכח, לכך עומדת היא הלא
 כך גמורה, אישות שיש כמו :כלומר בפועל, של ענין הוא גופה שזיקה או זיקה,

 והחליצה היבום מחמת באה הזיקה ואין זיקה. של אישות ן, לחצאי אישות יש
 מושג זהו שהזיקה הזיקה, מכח באים והחליצה היבום : להיפך אלא
והחליצה. היבום את הגורר הוא נתהוח זה ואם עצמו, בפני

 לבד, בכח של מושג זהו אם להסתפק: שיש בשיעבוד, ג״כ הוא הספק ואותו
 וטרם הלוה, מנכסי לגבות יכול שהמלוה גוביינא, של מושג רק יש שבאמת :כלומר
נקרא מזה הבכח ואת לגבות, בכח לו יש הלא בפועל הגוביינא שבאה
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 בעלות שיש כמו : כלומר ל, ע ו ם ב של ענין זהו גופא שהשיעבוד או 5 ד״ ו ב ע י ,ש
 מחמת שלא כנ״ל וג״כ שיעבוד. של בעלות - ן י א צ ח ל בעלות יש כך גמורה

 הגוביינא. באה השיעבוד מחמת להיפך, אלא השיעבוד בא הגוביינא
 אח״כ המלוה יכול כך ומתוך הנ״ל שיעבוד הענין נעשה ההלואה שע״י אומרת, זאת

 "יש אי :המחלוקת גם כי להראות, גדולה, אריכות בזה יש הספר ובגוף לגבות.
 לאו "שיעבודא או דאורייתא" "שיעבודא אי והמחלוקת זיקה", "אין או זיקה"

 האריכו כמה ובאחרונים ; בזה חלקו והראשונים האמוראים שהתנאים, דאורייתא״,
 המחלוקות נקודת עיקר דעובדא שבגופא - הנ״ל המחלוקת עיקר הוא במה לבאר בזה
 דאורייתא, ושיעכודא זיקה יש שסובר ומי בשיעבוד. וגם בזיקה גם הנ״ל בחקירה הוא

 רק בזה רואים והחולקים בפועל, של מושג מהם באחד או אלו בשני רואה
לבד. גנח של מושגים

פו.
 הסברא את להפוך שאפשר כלומר, הפוכות, סברות פעמים הרבה יש

 של להמסקנא לגמרי בסתירה שהיא למסקנא פעם בכל ולבוא הקצה אל מהקצה
 הכרחית, היא עצמה מצד סברא שכל לכאורה לנו ונדמה ההפוכה, הסברא

 ג״כ לבקש עלינו ואז צודקות שתיהן תהיינה דסתרי" ש״תרתי אפשר אי הלא ובכ״ז
הענין. של המרכזית בהנקודה ההגיוני הנתוח את

 במקום כשנים הריהו אחד שעד ג״כ וקמ״ל פטור", בקנס "מודה קי״ל למשל,
משלם". לשבע יכול ואינו שבועה "מחויב כי להכחישו, לשבע יכול אינו שחבע״ד

 שיש אלא מודה אינו שהבע״ד במקום קנס של בתביעה הדין יהיה איך אבל
 מקצה הפוכות סברות שתי יש לשבע-כאן יכול אינו והבע״ד זה על אחד עד רק
 שמענו לא כאן עד כי ככה, ולהגיד בקנס ממודר. להתחיל אפשר הקצה, אל

 עצמו", את למרשיע פרט אלקים ירשיעון "אשר שכתוב מפני פטור בקנס שמודה
 עד דכל המחייבו, הוא העד אלא עצמו, את מרשיע כלל מיקרי לא זה בנ״ד אבל
 אלקים ירשיעון אשר כאן שיש ונמצא כשנים הוא הרי כנגדו שבועה אין אם אחד

 של מהדין דוקא להתחיל כלומר, להיפך, גם להגיד אפשר אבל ת, ו ד ע מצד
 שהשבועה שביעה, מחייב אחד שעד שמענו לא כאן עד כי ככה, ולהגיד אחד עד

 שמודה שהדין בקנס אבל השבועה, תכליתה כל וזוהי יודה, שהבע״ד כדי רק באה
 שאינו מתוך של הדין ג״כ שייך שלא וממילא שבועה, כלל שייכת לא פטור בקנס
משלם. לשבע יכול

 לעצמה, צודקת סברא כל לכאורה כי הזה, הסבך מן לצאת קשה ומה
 מחלוקת בזה מוצאים אנו ואמנם היטב, מתאימות וצד צד כל של והמסקנא וההנחה

 אינו שבכה״ג בפשיטות, כתבו בקנס מודה בר״ה ע״ב( )מ״א בב״ק התוס׳ הראשונים
 דבה״ג וס״ל ע״ז שחולקים ראשונים דיש הראב״ד בשם מביא בש״ם אבל חייב,

חייב. הוא
 מחויב של ההגיוני גתוח :הזו הנקודה כאן יש הספק במרכז אכן
 כלומר, סטור, בבחינת או חיוב, בבחינת זהו שבועה אם שבועה,

 חיוב שבמקום החיוב, בעצם הוא עדים לשני אחד עד בין שההבדל
דין כי ואם שבועה, חיוב רק מתהוה אחד מעד הנה עדים, משני המתהוה ממון



פט הלכה להקה ההגיוני הנתוח מבוא

 הסבה מתוך המסתעף שני חיוב כבר זהו משלם" לשבע יכול שאינו ש״מתוך הוא
 עדים, לשני אחד עד בין הבדל אין החיוב דבעצם או לשבע, יכול שאינו

 ההבדל שבזהו אלא עדים, שני כמו ממון הדבר בעצם מחייב אחד עד גם כי
 כזו עצה לו יש וכאן שבועה, ע״י מהחיוב להשתמט עצה לו אין עדים שבשני

 נשאר ממילא נשבע כשלא אבל ממון, החיוב את כך ע״י מסלק הוא וכשנשבע
בתקפו. העד מצד ממון החיוב

 את מרשיע נקרא דס״ם בכה״ג, לחייבו אפשר אי הראשון דלהצד ומובן,
 החיוב וכל בשבועה רק נתחייב לא הרי העד דמצד הקנס, לתשלום בנוגע עצמו

 מה עדיף לא והרי לשבע, יכול שאינו מה מצד לחייבו רוצים אנו בתשלומין
 מכש״ב סטור הוא ממש בהודאה ואם ממש, הודה מכאילג לשבע יכול שאינו
 מצד לא כי להודאה, ענין כלל בזה אין השני להצד אבל ן, דכא שכזה באופן

 את מחייב הוא עצמו מצד שהוא העד מצד אלא מחוייב, הוא עצמו את מרשיע
 כשאין דס״ס מחוייב, יהיה נמי העיד שהעד אחרי יודה אם יהיה וכן התשלום

כנ״ל. אלקים ירשיעון אשר מצד מחוייב ממילא הוא הפוטרת שבועה
 במדת : כללית יותר בצורה הנ״ל ההגיוני הנתוח את להכניס אפשר ושוב

 השבועה מהות היא הנ״ל מהחקירה העיקרית התמצית כי והשלילה, החיוב
 מהות או שבועה, חיוב עליו שמתהוה כלומר, חיובית, מהות אם מהי

עליו. המוטל ממון מחיוב להפטר לו אפשר השבועה שע״י שלילית,
 בספרנו בזה מאריכים שאנו סבות", "שתי במדת זו חקירה נכנסת ובעיקר

 סבות. שתי יש משלם" לשבע יכול ואינו שבועה "מחוייב בכל כי זה, ח״א
 יכול שאינו מה ב( .,וכו במקצת מורה אחד, עד השבועה את המחייבת הסבה א(

 כי ממון, לחיוב גם העיקרית הגורמת היא הראשונה הסבה אם הספק ונופל לשבע,
 בזה היתה לשבע יכול היה שאם אלא הממון, את המחייב הוא למשל, אחד, העד
 - הפטור סבת הסבה, העדר רק זהו לשבע יכול האינו וממילא לפטור, סבה

 רק היא הראשונה שהסבה או בתקפה, המחייבת הסבה ממילא נשארה כך שע״י
 שאינו מה השניה, הסבה רק היא חתשלומין חיוב וסבת שבועה, לחיוב הגורמת

לשבע. יכול
מאד. הן רבות סבות" ב״שתי חקירה של דוגמאות אולם

 סברות בשתי לספק נעשה אחד בדין שספק איך בזה, להראות רק וחפצנו
 ההגיוני, הנתוח את שבהן, המרכזית הנקודה את למצוא שאפשר ואיך הפוכות,

זה. של המדה את למצוא כדי עד ויותר יותר בזה ולהתעמק

טז.
 ה, צ■ ע את סותרת סברא שכל שכזה בציור הפוכות סברות יש לפעמים

 שממנה הראשונה ההנחה את שוב סותרת הסברא של שהמסקנא כלומר,
 סתירה תהיה שוב הפוכה במשקנא לאחוז כך ע״י רוצים אנחנו ואס באה, המסקנא

זה. קעמים ממעגל לצאת איך היא והשאלה חלילה, וחוזר
 אם מעכשיו של תנאי על אשתו את שגרש באחד ונדון נורה איך למשל,

 זה על ועברה נדר איזה נדרה הזמן ובמשך שנה, חצי במשך עברה תעשה לא
•8הי שהוא מכיון להגיד לגו אפשר לכאורה הנה בינתיים. לה היפר שהוא אלא



הלבה להקה ז׳ פרק מבוא

 הנתינה, משעת למפרע חל הגט וממילא התנאי, את וקיימה עברה עברה לא הרי לה
 א, נ ק מס ה ובין הראשונה ההנחה בין ה ר י ת ס ב נתקלים אנו כך ע״י אבל

 כי הפרה, איננה ההפרה ממילא הרי למפרע, גט הוא שהגט הוא המסקנא אם כי
 בסתירה וזהו התנאי, ונתבטל עברה עברה ושוב בעלה, היה לא כבר ההפרה בשעת
התנאי. את קיימה שהיא הראשונה לההנחה גמורה

 שהיא מכיון ולומר לגמרי הפוכה בסברא לנקוט לכאורה אותנו מכר׳־ח וזה
 מיניה בסתירה נתקלים אנו שוב אך בטל, והגט התנאי את קיימה לא עברה עברה
 ושוב תנאי, על עברה ולא הפרה היא ההפרה שוב הרי בטל הגט אם כי וביה,
קיים. הגט להיות עריך

 הגאונים מן אחד בשם אומרים שכזו במציאות הספק עצם את והנה
 שלא שאיך — שכאלה, דוגמאות הרבה שיש מראה אני זה בספרי אכן האחרונים,

 וכולן בראשונים, וגם בש״ס גם — עצמנו, את סותרים אנו הסברא את נתפוס
 המתנגדים דברים שני שיש מקום בכל כי הסבה" והעדר "סבה להמרה נכנסות

 הגיונית סתירה בזה יש כי לסבות, דרושים יהיו ששניהם אפשר אי לזה זה
 אלא הסבה, מהעדר ממילא בא השני והצד לסבה דרוש אחד שצד אלא

הסבה. מהעדר ממילא בא צד ואיזה לסבה דרוש צד איזה לנו ידוע לא שלפעמים
 למפרע המעשה נתקיים התנאי נתקיים שאם מעכשיו של תנאי בכל למשל,

 לסבה דרוש המעשה קיום שגם להגיד אפשר אי למפרע, הגט נתבטל וכשנתבטל
 בא ממילא לסבה דרוש אחד שצד באמרנו כי לסבה, דרוש המעשה בטול וגם

 וגם התנאי קיום שגם להגיד לנו אפשר אי ובכן הסבה, מהעדר השני הצד כבר
 בתור לנו משמש משניהם שאחד אלא סבה, בתור לנו משמשים התנאי ביטול
 כשיחסרו והנ״מ העדר, הצד ומהו הסבת הצד מהו הספק נופל וממילא הסבה, העדר

 כאלה, שבאופנים התנאי, ביטול ולא התנאי קיום לא יהיה כשלא הצדדים, שני
הסבה. העדר של הצד תמיד נשאר כמובן,

 וקיום התנאי קיום בין גם סתירה דיש הנ״ל במציאות לנו יש שכזה וציור
 התנאי בטול ובין —התנאי מתבטל המעשה, קיום עיי הלא כי - המעשה

 שבאופן התנאי, מתקיים שוב המעשה בטול ע״י הלא כי המעשה, ובטול
 ואת הסבה את לקבוע צריכים ואנו הביטול, וגם הקיום גם לנו חסרים שכזה
הספק. את לפתור כדי בזה הסבה העדר

ין.

 עלה דאמרינן מה על ע״א( )ל׳ בב״מ התום׳ של ותירוצם קושיתם וכה״ג
 פסולה אמאי זכר עליה עלה , ״וא״ת שכתבן פסולה זכר — אדומה פרה על — עליה

 וי״ל ? מועט דבר בשביל יקרים שדמיה פרה להפסיל ליה ניחא לא ודאי הא
להכשיר". אין ולכן ליה ניחא היא כשירה היתד. דאם

 ופתרון דסתרי, תרתי לנו יש בזה שנגיד שאיך הציור לנו יש כאן גם
הסבה". והעדר "סבה של המדה ע״י ג״כ הוא הדבר

 הפסול והכשרה, עבודה ע״י הפרה פסול והפוכו, דבר לנו יש כאן גם כי
 הניחא גם ששניהם, להגיד אפשר ואי ליה, ניחא לא ע״י וההכשר ליה מניחא בא

סבה בתור משמשת שאחת אלא סבות, בתור משמשים ליה ניחא הלא וגם ליה
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 להפסול, סבה בתור משמש ליה שהניחא תפסו ובקושיתם הסבה, העדר בתור והשניה
 אח תפסו ובתירוצם ? לפסול סבה כאן אין הרי ליה ניחא לא דאפסל דכיון והקשו

 דיש כיון וכאן להכשיר, סבה בתור משמש ליה" ניחא ה,,לא דאדרבא ההיפך,
שפיר. ונפסלת להכשיר סבה אין ממילא בזה סתירה

 של צורה הנ״ל הפרטים מקבלים הנ״ל ההגיוני הנתוח ע״י כי מאליו, ומובן
 יש כמעט והפוכו דבר בכל כי למאות, גם דוגמתם למצוא שאפשר בתורה" "מדות

הסבה. העדר ע״י הבא הצד ומהו לסבה הדרוש הצד מהו להסתפק
 הנתינה ב למשל, נסתפק, לא כמובן, כי, כמעט, המלה את מדגיש ואני

 העדר בתור משמש ושאי־הנחינה הגט, לחלות סבה בתור משמשת שהיא הגט של
 שס״ם ובטולו, התנאי בקיום מסתפקים אנו מה על אלא מאליו, מובן זהו כי הסבה,

 אפשר אי כבר כאן היא", אחריתי מלתא "תנאי אלא הגט בעצם הכרחי זה אין
הבטול. להיפך או סבה בתור המשמש הוא הקיום אם להכריע

 ואי לפסול, סבה בתור לנו משמשת בודאי אדומה בפרה העבודה עצם וכן
 על אלא כשירה, היא ממילא לפסול סבה באין כי הסבה, העדר כבר זה העבודה

 "ניחא תהיה שהעבודה הפרט למשל, בהעבודה, הפרטים על מסתפקים אנו מה
כנ״ל. הספק נופל כבר בזה ליה"



ח; פרק

והמושגים. המונחים

א.
 יסודי כל יש כבר ההלכה חקר שביסוד רואים אנו כבר הקודמים מהפרקים

 "מלות —ההגיון במונחי השתמשו שלא להוסיף שעלינו אלא ההגיון,
 לא ואף וירושלמי, בבלי בתלמוד גופא, בתלמודים לא מוצאים אנחנו אין ההגיון"

שם. זעיר שם זעיר זה את מוצאים אנו הראשונים באחרוני אך בראשונים,
 "בפועל" ההגיון במלת שהשתמש הביאנו שכבר הרמב״ם על המ״מ למשל

עוד: ונוסיף
 מדוע טעם, נותן הוא זמנים ספר הרמב״ם של שלישי לספר בהקדמתו סבה,

 פנה והוא העולם חידוש מצותו בת ם — שבת - ״ולהיות אומר הוא בשבת התחיל
ע״ה. רבינו משה תורת באמונת כוללת

 ההוצאה איכות "לבאר אומר עשר השלשה פרק בתוכן שם איכות,
והפטור". בהם החיוב לרותיה ת ואיכות

 הדברים שיעורי בו "נתבארו אומר עשר שמונה פרק בתוכן שם כמות,
בפרט". אחד כל כמות המוצאים
 האחרונות מלאכות ג׳ בו "כולל אומר הוא הי״ד הפרק תוכן כשמוסר שם ת, ו ה מ

 ליחד הצורך שהביא עד מרובים ועניניה לרשות מרשות ההוצאה מהן והאחרונה
תולדותיה. ומהות מהותה קצת זה בפרק והתבאר הרבה פרקים לה

 והכנסה להוצאה בנוגע גם בזה להשתמש הגיוני, במושג העתקה
 אשר הרשויות מהות "לבאר הנ״ל שבת מהלכות י״ד לפרק בהקדמתו שם בשבת,

 וממכר למקח בנוגע וגם לרשות", מרשות והעתקה ההוצאה תהיה הן
 הוא שהמכירה לפי לשאר והוקדמו מכירה "הלכות ואומר קנין לספר בהקדמתו
ודמיו. המקח והן אחר אדם לרשות אחד אדם מרשות דברים, שני העתקת

 מרשות דבר העתקת הוא "וענינין אומר הוא ומתנה זכיה להלכות ג״כ ושם
 שההפקר ההפקר, מן כשזוכה מקנה אחרת דעת בלא אפילו ויש אחרת, לרשות אחת

 בו, לזכות משותפים שהיו אדם של מרשות נעתק אדם בו כשזוכה כן נס
שלו". וגעשה זו לרשות ובא המוצאו וכל

 כן גם הוא שהפקר הפקר, במהות חדש דבר בזה לנו משמיע אורחא ואגב
 כל רשות שזוהי ההפקר, רשות מיוחדת, רשות אלא רשות, ת ל י ל ש לא

 כאמור, היא, שמהותו קנין" "ספר בכלל נכנם הפקר גם כך ובשביל כולו, העולם
 זה לרשות העולם כל מרשות העתקה יש בהפקר גם כי לרשות, מרשות העתקה

הדבר. את שזכה
 עוד למצוא ואפשר ההגיון", ב״מלות פעמים הרבה השתמש המ״מ בקצור,

לאלה. זכר שאין כמעט הראשונים בראשוני אך האחרונים, בראשוני דוגמאות
המתרגמים ע״י רק אלינו באו ההגיון" ש״מלות מפני הדבר, את להבין ואפשר



צג הלבה להקה והמושגים המונחים מברא

 כך ובשביל הביבים, ימי חכמי ושאר הרמב״ם של הפליסופיה ספרי את שתרגמו
 לפעמים משתמשים כבר זה אחרי שבאו הראשונים אחרוני שאלה רואים, אנו
כהנ״ל. בזה

 במונחים להשתמש הוצרכו ההגיון במונחי השתמשו לא שכאמור, ולפי,
ההגיונית. להמחשבת משל בתור מציאותיים מונחים אחרים,

ב.
 סבה, המלה אפילו מוצאים אנו אין הראשונים ובראשוני בהתלמודים למשל,

 יסודי מהלכות בפ״א רק — הזו בהמלה משתמש לא שלו החזקה״ ב,,יד הרמב״ם גם
 שיסוב אפשר ואי תמיד סובב "שהגלגל מסבב בהמלה משתמש הוא התורה

 מושב אך הגיוני מושג לזה אין ששם כמובן, אך, אותו", המסכב והוא מסבב בלי
 ההגיונית המלה אותה השתלשלה מזה שבודאי אע״ם הגלגל, את שמסבב מציאותי

 דבר שום אין כי הזה, להמושג בהלכה גם תמיד זקוקים שאנו כמובן אכן - סבה
קודמת. סבה בלי בהלכה גם

 הכוונה גורם" וזה "זה גורם, בהמלה הזה להמושג השתמשו חז״ל ואמנם
הרבה. וכדומה לכך, סבות שתי שיש

 שוגים, למושגים גם לה השתמש א, מ ר ג י, מ ר ג ם, ר ו ג הזה המונח אכן
 ומסובב סבה המושגים בין גדול הבדל יש הספר, בגוף אצלנו שנתבאר כפי
 המסובב, שנתהוה ם ר ט רק זקוקים אנו להסבה כי ובנין, יסוד המושגים ובין
 והוא המסובב נתבטל לא הסבה נתבטלה אם אפילו אז נתהוה, שכבר כיון אבל

 בר״ם בב״ב הרמב״ן שכדברי ובנין" "יסוד בבחינת שהוא מה כן לא בתקפו, עומד
ך. י ג ב ה נפל היסוד "נפל שאם הבית את המוכר

 למשלר יסוד, בתור וגם סבה בתור גם גורם בהטלה השתמשו חז״ל אכן
 דבר כל אף לו, גרם גופו שאיסור מיוחד "מהטבל ע״א( )מ״ח בפסחים כשאמרו
 אחר דבר איסור אלא לו גרם גופו איסור שאין מוקצה יצא לו, גרם גופו שאיסור

 האיסול יסוד כי יסוד, בתור אלא סבה בתור לא ב״גרם" הכוונה שם לו", גרם
 וכשנתבטן הבגיך נפל היסוד "נפל נאמר בודאי שבזה וכמובן, טבל, שהוא מה הוא

האיסור. נתבטל הטבל
 "כל שאומר אשה ואחות אח אשת לענין חל״א פ״א יבמות בירושלמי וכן

 היסוד כש״נפל כי הכוונה שג״כ האיסור", בטל הגורם בטל הגורם מחמת שבא דבר
המסובב. נתבטל לא הסבה שנתבטלה אע״ם ומסובב בסבה כאמור, כי הבנין", נפל

 שהזמן עשה במצות שהכוונה מוכיח אני זה שבספרי ובנין" "יסוד ובמדת
 שהזמן במקום ולא המצוה חיוב ליסוד משמש כשהזמן דוקא ג״כ הוא א מ ר ג

לבד. ח ב 0 בתור רק טשטש

4
 הגורם ב״דבר הכוונה וזהו אמצעי, במושג כן גם משתמשים ב״גורם"

 מחוייב שלכו״ע ממש מזיק בין ההבדל שמהו ביארנו כבר כאשר וגרמי, למסוך
 גס ממש במזיק מחלוקת, בזה שיש וגרמי לממון הגורם דבר ובין לשלם, המזיק

 בל* ישר באופן באים הניזק הפסד הפסד, ה וגם המזיק, ועולת מפעולה,
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 השבירה היא ההיזק פעולת הנה חברו, של שולחנו את שובר כשאחד למשל, אמצעי,
 השולחן בעצם הוא הניזק, המסד וההפסד, זאת, עשה המזיק הוא ורק שהוא בעצמה

 היתה ההיזק כשפעולת נקרא וגרמי - שבור הוא ועכשיו שלם מקודם שהיה שלו
 כשההססד נקרא לממון וגורם החייב׳/ את וזכה הדין את "דן כמו אמצעי, ע״י
 בעצם ההפסד שאין באחריותם", שחייבים "בקדשים למשל, כמו, אמצעי, ע״י היה

האחריות. להפסד אמצעי בתור משמשים שהקדשים אלא הקדשים,
 הז־קא ברי לא להתכלית, הכרח בו שאין שכזה אמצעי מלבד הכוונה ובגרמא

 הגג מראש כלי "זרק כמו ההצלה, סבת שלילת רק שהוא הסבה לשלילת גם
וסלקו". וקדם אחד ובא וכסתות כרים תחתיו והיו

 ג״כ שזה ומובן, מזה, זה הרחוקים שונים מושגים כוללים אנו אחד במונח ובכן
 שלפעמים שונים, !לפלפולים וסתירות קושיות וכמת לכמה שונים, לסבוכים מביא

 שונים מושגים ג״כ מכלילים המה הנה הכללי המונח שע״י מפני האמת מן רחוקים
לזה. זה קשר להם שאין

 סבה למושג המביאו" "השם בהמונח השתמשו שלפעמים ג״כ מוצאים ואנו
 ונמצאו זוז מאתים לחברו שחייב פלוני באיש אנו מעידים ע״א( )ד׳ במכות עיין

 תשלומין, לידי מביאו מכות לידי ו מביא ה השם שלא ומשלמין לוקין זוממין
 שלר״ט הוא שהכיונה שם וברידב״ז א/, )הל׳ שלישי פרק כתובות בירושלמי ועיין

 מלקות לחייבו אפשר אי אחת פעולה שמצד הפעולה על מביטים אנו אין
 סבות, שתי יש וכאן דברים, בשני לחייבו אפשר אי אחת סבה שמצד אלא וממון,

 ם מ ז כאשר מצד הוא הממון וסבת השקר, עצם מצד הוא המלקות סבת כי
 בעצמם לוו הם כאילו ונמצא שהעיד, המעשה אותו את עשה כאילו ונחשב

הכסף. את

ד.
 מציאותי במשל ג״כ שמשחמשים מוצאים אנו הסבה שלילת מושג על

 חיובים יש כך הפסד, בשביל חיובים שיש כמו כי חברו", מנכסי ארי "מבריח
 למשל, - שבח, בשביל מזיק, של החיובים המה אלו הפסד בשביל שבח, בשביל

 או ההוצאה את או לתבוע ג״כ דיכול מדעתו, שלא חברו של נכסיו השביח אם
 משום פטור, הוא מדעתו שלא חברו של חובו בפורע אבל כמבואר, השבח את

 מזיק בין ההבדל אותו ג״כ הוא וההבדל חברו, מנכסי ארי כמבריח אלא דאיגנו
 ששלל מפני המזיק פטור ששם הנ״ל, והכסתות הכרים סילוק של גרמא ובין ממש

 ע״י טובה לו שעשה אע״ם הלוה, בנ״ד פטור ג״כ ככה ההצלה, סבת את רק
 והציור לבוא, עלול שהיה ההפסד סבת את שלל רק שבזה מפני חובו, את ששילם

 ארי ומבריח גרמא הללו הדברים שבשני כלומר, חברו, מנכסי ארי מבריח הוא
 מונחים, י נ ש זה על להם שהיו אלא הוא, אחד ההגיון חברו מנכסי
 משל אלא אינו האחרון והמונח חברו", מנכסי ארי "מבריח והמונח גרמא המונח

לגד. מציאותי

ה.
 לזה השתמשו אך בראשונים, מוצאים אנו אין מסובב המונח את גס
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 קאתי חולין מכח קדשים קאתי, קרשים מכח "תמורה למשל, כמו מכח, בהמלה
 ראשון- מת "אם אשי, רב שם שאמר בגיטין שליחות לענין או ע״א(, )מ״ט בזבחים
 היא, דקטנותי דאבא הא אשי, רב בר מר ו״אמר כולם" בטלו — הראשון השליח

 איתא לבעל איתא קאתי, בעל מכח כולהו בהו אית מששא מידי בעל מת אילו
לכולהו".

 שכאמור ובנין, יסוד של ומושג המסובב מושג מושגים, שני כולל זה גם אכן
 למשל, כמו, היסוד, של הבנין שיהא ג״כ הכוונה וב״כח" הבנין", נפל היסוד "נפל

 שהקדשים מסבה, מסובב על הכוונה כאן קאתי", קרשים מכח "תמורה שאמרו מה
 שאפשר יסוד בבחינת המה שהקדשים לא אבל המסובב, הוא והתמורה הסבה הם

 נשארה מתו הקדשים אפילו אם כי הבנין", נפל היסוד "נפל זה על להגיד יהיה
בקדושתה. התמורה

סבה בחינת כאן הכוונה אין קאתי" חולין מכח "קדשים כשאומרים אבל
למקדשים כי להקדשים, היסוד שזהו אלא להקדשים סבה החולין אין כי ומסובב,

שנתקדשו. החולין שזהו נושא איזה להיות צריך
כבר שם המשלח, מכח כלומר, קאתי", בעל ח כ "מ בשליחות כשאמרו אבל

יסוד בבחינת או ומסובב סבה בבחינת הכוונה אם הראשונים, מחלוקת יש
 הידועה והטור הרמב״ם מחלוקת זוהי הספר, בגוף אצלנו יבואר כאשר ובנין,

הרמב״ם שלשיטת להנתינה, השליחות מינוי בין הגט את המשלח כשנשתטה
 המשלח שבלי מודים, כו״ע כי התורה, מן הגט בטל הטור ולשיטת כשר, מדאורייתא

 המשלח ומסובב, סבה בבחינת זה על להביט אם היא המחלוקת אך שליחות, אין
המסובב, שיתהוה עד רק להסבה דרושים ואנו המסובב, זהו והשליח הסבה הוא

איכפת לא המינוי אחרי המשלח כשנשתטה ואפילו עצמי קיום לו יש כבר ואח״ב
 הוא והמשלח ובנין יסוד בבחינת זה על להביט הרמב״ם-או דעת וזוהי—לן

הטור. דעת וזהו הבגין" נפל היסוד "נפל הנה המשלח וכשנשתטה היסוד,

ו.
 הכוונה טומאה הכשר הכשר, בהמלה ביחוד השתמשו אמצעי מושג על

 תחילת טומאה הכשר אי בחולין, ור״ל ר״י מחלוקת וזהו לטומאה, האמצעי ביחוד
 במכשירי והכוונה עבודה׳/ ב״מכשירי הכוונה כן גם וזהו לא, או היא טומאה

 את דוחין אם מצוה ומכשירי ע״א( )כ״ז בביצה ביו״ט מותרים אי נפש אוכל
מקומות. בכמה מובאת זו שמחלוקת השבת

 "שכן ד״ה בתום׳ ע״א( ,וו ביבמות עי׳ מושגים עוד יש הזה למונח גם אך
 דחי בעלמא והא לי, בשל לי בשחוט לעולם בקונטרס "פירש שכתבו מצוה" הכשר

 למיפרך דאיכא משום אשה, דאחות ולאו דיבום עשה דלידחי מהכא נילף לא מ״מ
 יכול יבום גבי אבל הלאו, דחיית בלא כיבוד לקיים אפשר דאי מצוה, הכשר שכן

 דאי אפשר, זה דאין לר״י, וקשה בחליצה, דאפשר הלאו דחיית בלא המצוה לקיים
 עולה אינו ליבום עולה שאינו דכל תבעי לא נמי חליצה כרת משום ליבום אפשר

 אב כבוד על קאי מצוה הכשר" דכ״שכן להיפך הוא התום׳ ופירוש לחליצה?"
 דחיית בשעת לאביו גוזלות להביא כדי אבדה מלהחזיר ומניח ומטמא דכ״שמחמר

 בציצית מכלאים ילפינן המצוה גוף דעביד בעלמא אבל ומלבישו, מאכילו אין הלאו
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 העצם, ולא האמצעי זהו שהכשר הנ״ל כהמושג פרשו שהתוס׳ כלומר, דדחי",
 לקיים כדי למשל, אבדה, מלהחזיר ומניח ומטמא מחמר הוא אם ואם אב ובכבוד

 להמצוה, האמצעית רק זהו אלא המצוה, עצם זה אין הללו הפעולות הנה האב, מצות
 "הכשר המונה את פירש רש״י אכן ומלבישהו, שמאכילהו במה היא שעצמותה

 אי בכה״ג ואם אב שכבוד הכרחיות, למושג לגמרי, אחר למושג בכאן מצוה"
הלאו. דחיית בלא אפשר

ז.
 הביאנו וכבר - גופא בתלמודים מוצאים אנו אין ״בעצם״ המונח את גם
 להסביר הזה במונח שמשתמש ע״א( )נ״ג בנדרים הר״ן דברי את הקודמים בהסרקים

 ם צ ע על בזה מביט שר״י לא, או בסל במינו מין אי וחכמים ר״י של המחלוקת את
 זה ואם הדברים, של הדין על בזה מביטים ורבנן במינו, מין שהמה הדברים

במינו. מין זה נקרא לא היתר וזה איסור
 גוף, בהמונח לזה השתמשו הנ״ל בהמונח השתמשו שלא הראשונים וראשוני

 עצם בין להבדיל הכוונה דמים קדושת ובין הגוף קדושת בין למשל, וכשהבדיל,
 קדושת אלא אינה דמים, וקדושת העצם, קדושת זוהי הגוף קדושת שווי, ובין

קדוש. לא גופו העצם אבל השווי,
 טבל "מה ואמרו הנ״ל מוקצה ובין טבל בין החלוקה את למשל, כשעשו, או

 איסור אלא לו גרם גופו איסור שאין מוקצה יצא ,וכו לו גרם גופו שאיסור מיוחד
 אי־עצמותית, סבה ובין עצמותית סבה בין להבדיל הכוונה לו", גרם אחר דבר

 אתר, בדבר הוא האיסור סבת ומוקצה הדבר, בעצם היא האיסור סבת בטבל
ויו״ט. שבת של איסור עליו שיש בהאדם,

 ממון, גופו שאין שטר ובין ממון שגופו דבר בין ההבדל כן גם וככה,
 אמצעי רק הוא השטר כי לממון, אמצעי ובין בעצם ממון בין הוא ההבדל

לממון.
 ג״כ הוא המחלוקת לא, או דמי" הגוף כקנין סירות "קנין אי המחלוקת או

הדבר. בהשתמשות קנין רק או הדבר בעצם קנין זהו אם
 ו״איסור - נדר — חפצא" ״איסור בהמונחים השתמשו לשבועה נדר בין “ולההבד

 איסור בולא גופו" "איסור כאן אמרו לא בכוונה שאמנם — שבועה — גברא״
 ס״ס בנדר אבל עצמותית, סבה באיסור שיש כנ״ל הוא גופו איסור כי חפצא,
 יחל לא נאמר שע״ז דיבורו, מצד בא אלא הדבר, בעצם איננו האיסור, סבת הסבה,
 ושבועה מנפשיה, חפציה אסר "נדר הגמרא כלשון הוא ההבדל עיקר אלא דברו,

 ואיסור חפצא "איסור אמרו הקיצור לאהבת שהראשונים אלא - מחפצא״ נפשיה אסר
גברא".

 שלא מונחים בשום להשתמש לבלי שמדקדקים גדולים הכי האחרונים מן ויש
 לא שהוא מה ובין בעצם שהוא מה בין להבדיל באים וכשהם גופא, בגמ׳ נמצאים
 באמת אכן בחפצא, לא וזה בחפצא שזה חפצא, בהמונח משתמשים הם בעצם,
כנ״ל. לנדר בנוגע רק בזה להשתמש אפשר ואי נכון בלתי הזה המונח
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ח.
 שהיא, סבה איזו מחמת מתקיים איננו שבפועל אלא ישנו הדבר עצם אם

 שבדבר, פועל" ב ה" חסרון ובין הדבר עצם של חסרון בין ההבדל כלומר,
 ע״א( )ס״ו ביבמות עיין להו", כאיב "פומייהו מציאותי במשל ג״כ הגמרא משתמשת

 טמאים והרי הקושיא ועל מאכיל", אינו אוכל ושאינו ומאכיל אוכל "כל לענין
 שכמו כלומר, להו", כאיב פומייהו "התם מתרצינן ?״ ומאכילים אוכלים שאינם

כאן. ה״נ בעצם חסרון אין ליה" דכאיב הוא ב״פומייהו
 כישן "ויקץ פיגול גבי ע״א( )ל״א בזבחים עי׳ כישן׳/ "ויקץ בהמליצה גם וכן

 חוץ זית וחצי למקומו חוץ זית חצי לזמנו חוץ זית "חצי לענין דמי", הפיגול
 כמו ועכשיו ישן כמו שהיה אלא תמיד, התקיים הפיגול שעצם כלומר, לזמנו",

 לא שבפועל אלא מתקיים הוא בעצם הנה ישן כשהוא האדם כי הקיץ,
לפעול. יכול

 כדי ברוב האיסור ביטול לענין וניעור" "חוזר בהמלה השתמשו באיסורים וכן
 ה״תר הרוב מצד בפועל לפעול שחדל אלא לגמרי נאבד לא בעצם שהאיסור להדגיש
משנתו. ניעור כמו הוא איסור עוד לו שמתצטרף כך ובשביל

 "איסור איסור, על חל איסור אין גבי וקאי" תלי "מיתלי המונח כן גם וכן
 וחייל", אשה אחות איסור אתי אח אשת איסור פקע אי וקאי תלי מיתלי אשה אחות

 תלוי הוא עדיין שבפועל אלא האיסור, ישנו שבעצם זה, על ג״כ מכוון ביבמות
העומד". "כל קראי הקודמים בפרקים אמרנו שכבר כפי — ח כ ב ל ו ועומד,

 זולת בראשונים, האלה המונחים את מוצאים אנו אין ג״כ ושלילה" "חיוב
האזהרה". עם החיוב שלילות למנות ראוי "שאין השמיני בשורש "המצוות" בספר

 היו לשלילה חיוב בין להבדיל רצו ואם מערבית, נעתק שהספר ידוע אך
 ה פטרי רחמנא "אונם אמרו וככה לפטור, חיוב שבין בההבדל משתמשים

 ממש, ולפטור לחיוב הכוונה אין שבאמת אמרינן", לא חייביה רחמנא אונס אמרינן,
 התוצאות את לבטל בשלילה רק מועיל שהאונס הוא המכוון אלא

 שהיה כמו נשאר שהדבר באופן שהוא, אי־מעשה או מעשה, מאיזה לבוא הצריכים
 של דבר איזה ע״י אפשר אי אבל הנ״ל, אי־המעשה או המעשה בלעדי להיות צריך
חדשות. תוצאות לידי להביא אונס

 שאס מידו, שקנו שמי א׳( ״ק0) סכ״א בח״מ הש״ך לנו מגלה באמת זה ודבר
 בא ולא היום ועבר - וכו׳ - בטענותיו נאמן חברו יהיה וישבע פלוני ביום יבא לא

 זח הרי היום באותו אנוס שהיה ראיה, הביא ואם זכותו, ואבד התנאים נתקיימו
 דאתפיס גברא ,,ההוא ע״א( )כ״ז נדרים מגמ׳ הוא והמקור זה", מקנין פטור

 ע״ז הש״ך ומקשה פטריה", רחמנא ואונס הוא "אונם אומר שרבא וכו׳ דיגא" בבי זכוותי
 ואונסא אמרינן עבד" דלא כמאן "אונס יוחנן שלר׳ ו׳( )הלכה כ״ז גיטין מהירושלמי

 רחמנא ואונס אמרינן פטריה רחמנא "דאונס משום שזהו אמרינן, לא דעבד כמאן
אונס? עפ״י כאן לחייב אפשר ואיך אמרינן", לא חייביה

 ההבדל אלא ממש, סטור ובין חיוב בין ההבדל אין שבאמת הוא התירוץ אכן
 כהא מקודם, חיוב שיש במקום והלכך כנ״ל, שלילה ובין חיוב בין הוא

 אונס- עפ״י שלשים עד בא שלא מה —אונס של הדבר שמכח אלא הג״ל, תדרים
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 להשתמש שפיר שייך זה על החיוב, את להפקיע חדשות תוצאות לחדש רוצים אנו
 בלי השלילה נשאר האונס שע״י אומרת, שזאת פטריה", רחמנא "אונם חזל בהכלל

שאפחמוצמות.
 באופן ושלילה חיוב ובין מציאותי באופן ופטור חיוב בין ההבדל \ז£־ז^אמנם

 להשתמש אפשר שלפעמים יוצא, האחרון אופן דלפי מאד, גדול הוא ה-׳דיוו
 אי ולפעמים כנ״ל, החיוב היה שמקודם במקום לחיובים נוגע בזגטזח דדם- בא

 מחוייב היה שמקודם במקום פטור, לעניני בנוגע גם באונם לחשא^ש אפשר
 פטריה", רחמנא "אונס פטור,כי לחדש כדי באונם להשתמש רוצים שאנו אלא

 מביא לא אבל ההתחדשות, את מבטל שהאונס !מ&^ווף^זוא
 ד״ם בספרי בזה הארכתי והרבה לפטור, ובין לחיוב בין הבדל בליז#ח ו חוהחח
 מתאימה דוגמא זוהי אבל ואכמ״ק, ואונס" ברירה תנאי ^^דרי זש*א(ז ז*מ<ק

למישור. מעקשים הרבה יהא התלמודיים המונחים וקביעת ברור מ^־או/ץ

.0 וזס׳אח“ פז־ם *תש
 שונים. מושגים שני ק גם בוללים באמת ותולדות מחיצג^א^ת-^

 מהמקור הנלמדים והדברים האב, זהו ההגיוני לההיקש הראשון המקור א(
 האב, זהו שקרן למשל, אומרים, וכשאנו תולדות, נקראים ואילאע״י^א^ק^^ה^

 כוונתו הוא קרן רגיל הגיוני היקש בזה יש תולדות, הן ,נ^כה^^יצת]לבעיטה וגג^&הצ
 הנ״ל התולדות כל וממילא ג׳, הוא ב׳ חייב הוא להזיק י&ומ׳ג׳,^^^ להזיק
 קרן, כמו א׳. כמו והוי ב׳ הוא שד׳ אומרת זאת חייב, 0ג" כוונוןריל^ק שג״ב

 שכתוב מה הראשון, המקור שזהו מפני ז אב קרן נקרא ^זלז^^^גאףהג״׳ז^י^ומדוע
 משלש אחת אב בגין וזהו הג״ל, ההגיוני ההיקש ^צר^ב^^כל לת^אז^^ו

בהן. ^ל^ר^^דר^^ ^רהיז^^
 תולדות, נקרא העצם ומכח אב נקרא העצם עצם,!8?^פור ^^ם

שהשרץ מפני תולדה, נקרא טומאה ומקבל בו שנגע למשל,
הזה. העצם טומאת מכח רק נטמא ולנוהל (ז^ומ^^1

 גם ני שונים, מושגים בהם ויש קבועים, אינם ״כ5* ^ני^עאמו^^הל^
 פעמים הרבה ע״כ — הגיוניים מושגים לקבוע כדי וז^י ^#קלם#ל 'תשתמשי ן1§

 לקבוע באה היא שבעיקרה ביארנו שכבר ב״ק בריש וטריא השקלא למשל הספק בזה נופל
 להיות צריך בודאי שבזה ,,א מסוג אם נזקים, 'ואתזל^ת^של *האצות5 חש

 כיוצא לאו תולדותיהן להיות צריך בודאי ב?־שבזהקמםוג '#^א^הן׳י^ו^עהן,
 אבות ובין א׳, לסוג נכנסים שכולם דשבת, אלותי׳והולדוו^0 זןח$זה^׳ז#ז%ל*£ין15

וגם א׳ מסוג ג״כ יש שבנזקין והמסקנא, ב׳, #:נסיל'ל£ג £נו^ח?•^א^
אז^0

^1x0 00)1( ״ז>^1 ״־זשןז ן£׳תזסא אס:זא׳ו
^^0 אפסחק ח׳־זטס ך׳תסא זאז10 אגסח־ז

 שונים, מושגים הלנה בחקר להם שיש ^יו^ם ^ו?ים ע״ד' דברנו כאן עד
 המרובה", את המחזיק "מועט כן גם מ^אים 5^ ^ינ^פ^ל^י^^ו^נף א^^ם

םו^.£^5אןן^ל
 הדין יהיה מה שפסתפק קל"" )סי׳ ¥^״א ^ז^.,^׳ לם>^א־־^



צט הלכה לחקר והמושגים המונחים מבוא

 לבהדי תרי אוקי נימא אם פרע לא אמרי ותרי זמנו בתוך הלוה שפרע אמרי בתרי
 שבודאי בודאית תופס והוא זמנו, בתוך פורע אדם אין של בחזקה ממונא ואוקי תרי
 בתרי מיגו מועיל שלא )ל״א( בב״ב התום׳ סברת ידועה דהרי ככה להגיד אפשר אי

 ברור יועיל שלא מכש״ב עדים של בירור מועיל לא ואם כמאה, דתרי משום ותרי,
 לא ותרי ובתרי ברור, ג״כ זהו זמנו בתוך פורע אדם אין של וחזקה מיגו, של

 זחו ותרי? בתרי דמעיקרא חזקה דמועילה והא ביניהם, להכריע ברור שום מועיל
 וס״ס הספק, הכרעת בתור אלא ברור, בגדר אינה דמעיקרא שהזקה מפני
 כדמעיקרא, הדבר ונשאר מכריעה החזקה ממילא ספק נשאר שהדבר כיון ותרי בתרי
 שייך לא ובירור בירור, מצד שהוא זמנו, בתוך פורע אדם דאין חזקת כן לא אבל

ותרי. תרי שיש במקום כאמור
 כך, אחרי תפיסה דמועילה הסוברים, הפוסקים לאלה הנה קמא מרא חזקת

 הדבר דאם ברור, בגדר שאינה רק לא קמא מרא דחזקת דתופסים ע״כ
 הכרעה בגדר גם זו שאין אלא אח״כ, תפיסה שייכת שלא כמובן נתברר כבר
 שיטתם שלפי אלא חפיסה, ע״י לבוא יכול שינוי איזה הוכרע כבר הספק דאם

 ובשביל א", עובד דינן עב ,"לא בגדר רק הוא קמא מרא שחזקת להגיד, עלינו
עובדא. עבדינן לא השני כשתפס גם כך

 ל ש מושג ברור, של מושג שונים, מושגים שלשה כולל חזקה שהמונח ונמצא
עובדא. עבדינן לא של ומושג הספק, הכרעת

 שמחליפים מחמת רק בזה, שוגים בפלפולים מסתבכים לפטמים אם להבין וקל
במושג. מושג

יא.
 ■סול, סתמא למשל, בגט, וקרבנות, גט כמו לשמה דבעינן במקום סתמא,

כשר. סתמא ובקרבנות
 שהוא א תם ס א( מושגים, שני בקרבנות שכשר בסתמא גם באמת אכן
 אומרת, שזאת עומדים", הם לשמן בסתמא זבחים ש״סתם מכני ממש כלשמן

 מיוחד הוא הרי הקרבן של המיוחד והתפקיד השם את בפירוש עקר שלא זמן שכל
 דאמר בהא מוצאים אנחנו וזה לשמן, א ל ש ה ר חס ש ני פ מ מ ממש. לשמו

 דלאו בה מחריב דמינה משום כשירה, חולין לשם ששחט "חטאת ע״א( )ג׳ בזבחים
 מתרצינן, דפסולז כותית לשם שנכתב מגט מ״ש השאלה ועל בה", מחריב לא מינה
 מינייהו חולין דל זבחים פסול, וסתמא סתמא הו״ל מינייהו כותית דל דגט משום

 הג״ל א' בסוג זה את להכניס אפשר אי דכאן ומובן, כשרין, וסתמא סתמא ליה הוה
 בה", מחריב לא "מינה דלאו ואמנם זבח", לשם יהיה שלא בפירוש חשב דכאן
 דסתמא והא המכשיר, הוא דהלשמן נימא ואי מכשיר, לא ג״כ הלא ס״ס אבל
 לאו אי להכשיר, אפשר אי ס״ס זה בנדון הלא לשמן, יש בסתמא שגם מפני כשר

 השלא וגם הלשמן גם דכשחסר אומרים, ואנו הנ״ל, השני הסוג מצד באים אנו דכאן
 המחשבה הנה לשמן, שלא מחשבת כשחשב אלא כשר, הוא ממילא אז יחד, לשמן

 לפסול, כח בהמחשבה בה ואין בה", מחריב לא מינה "דלאו וכיון הפוסלת היא זו
כשר. הקרבן ממילא אז

 ומרצה, כשר כלל בלבו היה לא דלמא" ע״א( )מ״ו בזבחים אומרים שאנו וזהו
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 שני בין ההבדל מה מקשים, ורבים מרצה׳/ ואינו כשר חולין לשם בלבו היה הא
 להגיד וחפצים סתמא? ליה הוה חולין בלשם שגם כנ״ל דאמרינן כיון הללו, הדברים

 : ל הוה חולין לשם כי שם האומר הוא רבא כי ורבא, אביי מחלוקת בזה שיש ג״כ
 7ע חולק מרצה" ואינו כשר חולין לשם בלבו היה "הא כאן שאומר ואביי סתמא,

 ומדוע קג״ם, מיע״ל בר כרבא הלכה ורבא אביי הלא להם, קשה היה ושוב זה,
 הללו הקושיות כל אכן ? ד׳( )הלכה פסוהמ״ק מהל׳ בפ״ט כאביי בזה הרמב״ם מוסק

 המונח כאן, יש אחד שמונח שאע״ם שאמרנו מה לב אל נשים אם בנקל, מתורצות
 כשר שבזה הנ״ל א׳ הסוג של סתמא המושג כאן, יש מושגים שני אבל סתמא,

 הרצאה שלענין כלומר, מרצה, ואינו כשר שבזה ב׳ הסוג של סתמא והמושג ומרצה,
 "שלא סתמא ואמנם ההרצאה, את שפועלת בחיוב, שפועלת הסבה היא הלשמן באמת

 אין הבשר, הכשר לענין אבל ממש, כלשמן שזהו מסגי מרצה ג״כ כלל" בלבו היה
 הפוסלת סבה תהיה שלא שבעינן רק אלא המכשרת, סבה בתור להלשמן צריכים אנו

 הפוסלת סבה כאן שאין חולין" לשם בלבו ב״היה כך ובשביל לשמן, השלא מצד
 ואינו כשר המכשרת סבה גם כאן אין אבל בה", מחריב לא מינה "דלאו מצד

מרצה.

יב.

 עלינו ואז מונחים כמה יש לכאורה אחד מושג שעל לפעמי□ ריש
 ודבר מחשבת מלאכת מתעסק, למשל, ומונח, מונח בכל החידוש מהו לבאר

אחד. דבר אומרים הללו המונחים כל שלכאורה מתכוון, שאינו
 מלאכת ובין מתעסק בין הנ״מ מבואר ב׳( )ע״ב בשבת גופא בתום׳ ואמנם

 ובמציאות תלוש, דהאי סבר שהיה היינו בתלוש לחתוך דבנתכוון בזה, הוא ■חשבת
 את דחתך מחשבתו נעשית דס״ס מחשבת מלאכת מטעם לפטור אין מחובר, היה זה

 לעברה, כוון שלא כלומר, מתעסק, מצד הוא הפטור דכל אלא לחתוך, שרצה הדבר
 מטעם לפטור אפשר אי אחר, מחובר וחתך זה מחובר לחתוך נתכוון אם ולהיפך,
 לשחוט נתכוון אם למשל, עברות, בשאר בכה״ג ובאמת לעברה, נתכוון דס״ס מתעסק,

 פטור שבשבת אלא חייב, בחיץ אחר קדשים בהמת ושחט בחוץ זו קדשים בהמת
 מלאכה, המונח את להגביל באה מחשבת שמלאכת כלומר, מחשבת, מלאכת מטעם

 בה נעשה שהפעולה החפץ באותו לפעולה מכוון אם רק מלאכה נקראה שלא
 כשמתכוון רק נקראת שעברה עברה המונח את להגביל בא ומתעסק במציאות,

 אפשר שאי מחובר, והיה תלוש שהוא כשסבר ולפיכך עברה, בה שיש זו לפעולה
 החפץ, באותו הפעולה וגם הכוונה גם היתר. דס״ם מחשבת, מלאכת מטעם לפטור

 שיש הפעולה לאותה נתכוון לא כי ק, 5 ע ת מ מטעם פוף סוף פטור הוא
עברה. בה

 היא זו ומתעסק החפץ, אותו של מחשבה היא זו מחשבת מלאכת בקצור,
עברה, בה שיש הפעולה אותה על כוונה

 ובולט גדול ויותר הבדל עוד ז״ל רעק״א הגאון ממציא הזה ההבדל לבד אבל
 ע״ב( )כ״ן בב״ק דאמרינן מה על עומד הוא כי לגמרי, המושגים הבדל בזה שיש

 ומקשה תורה", אסרה מחשבת מלאכת שבת לענין - וכו׳ — בחיקו מונחת אבן ״היתה
 התורה בכל כלל דזהו מתעסק, מצד כאן נאמר לא אמאי הג״ל, התום׳ דברי לפי



קא הלכה להקה והמושגים המונחים מבוא

 ונמצ< תלוש שהוא מקסבר עדיף יותר עוד כאן דהא שבת, לענין דוקא ולאו כולה,
? הדבר ממציאות כלל ידע לא דהא מחובר,

 ב י ג ש ו מ שני בכלל המה מחשבת ומלאכת דמתעסק מחדש כך ובשביל
 אסור, והיה היתר שהוא בנתכוון דגם כלומר, בשוגג, דין זהו דמתעסק נפרדים,

 דאם בשוגג, דין שזהו אלא בשוגג, עברה כבכל עברה מעשה משום בזה יש
 הדין כן שאין מה חטאת, חיוב אין שכזה שוגג ועל חטאת, חיוב יש שוגג כל על
 אין וממילא מלאכה, בכלל זו אין מחשבת מלאכת אינה שאט מחשבת, מלאכת של

 שרוצה העבד את רואה האדון אם לדיבא, מינה ונפקא במציאות, עברה כלל
 עבדו, שביתת על מצווה הלא האדון, והוא, המחובר, את וחותך התלוש את לחתוך

 עברה יש ג״כ כאמור, דבמתעשק, כיון אבל מתעסק, מצד הפטור כל היה דאם
 עושה אינו ואם להפרישו, מחוייב האדון אז באמת מחובר שהוא רואה הלא והאדון

 מחשבת, דמלאכת הדין בזה דיש כיון אבל עבדו, שביתת מצות על עבר הוא כן
 האדון על אין ממילא כלל, מלאכה בכלל הויא לא מחשבת מלאכת בכלל שאין ומה
להפרישו. מחוייב ולא עבדו שביתת של מצוה כלל

 להטעם דוקא בחקו לו מונחת אבן דהיתה בהא דהוזקק מה ניחא וממילא
 שוגגין, מיתות חייבי בכלל היה זה הרי לבד, מתעסק מטעם דאי מחשבת, דמלאכת

 אומר הוא כך ובשביל מיניה, בדרבא ליה קם מצד ממון מלשלם פטורים דג״כ
בממון. חייב הוא וממילא לגמרי עברה כלל אין שבכה״ג מחשבת, מלאכת של הטעם

יג
 המונח נם יש מתעסק ואינו מחשבת מלאכת המונחים שני מלבד כאמור, אגן,

 מה מובן והנה כולה, התורה בכל מותר הוא ההלכה שלפי מתכוון", שאינו ,דבר
 דין זהו כאמור, מתעסק, כי לגמרי, מושגים שגי המה מתכוון שאינו ודבר שמתעסק

 מוכרין כסות "מוכרי למשל, כמו במזיד, דין זהו מתכוון שאינו שדבר בעוד בשוגג
 "גורר או )מ״ב(, פ״ט כלאים וכו׳ החמה" מפני בחמה יתכוון שלא ובלבד כדרכן

 אלה בכל ע״א(, וכ״ב בשבת חריץ" לעשות יתכוון שלא ובלבד וספסל כסא מטה אדם
 בקצור, לכך, התכוון שלא אלא עושה שהוא מה ע ד י מתעסק היה לא וכדומה
 כוונה. חסרון זהו מתכוון שאינו ודבר ידיעה חסרון זהו מתעסק

 חסרון יש דאם מתכוון, אינו מצד לבוא לנו אפשר היה מתעסק בכל לכאורה, אבל,
 למתעסק" פרט ל״בה צריכין אנו ולמה כוונה חסרון ג״כ יש ממילא הלא ידיעה

 מתכוון דהאינו כיון כנראה, אכן, ? מותר מתכוון שאינו דבר התורה שבכל למדס״ל
 אמינא הוה קרא א״ל הנה מחובר, שזהו ידע שלא מטעם שוגג, מטעם בא שבזה
 שאי מכיון אלא לעברה, מכוון אינו שג״כ שוגג, בכל כמו חטאת חיוב בזה שיש

וה״נ. חטאת חיוב בזה יש ידיעה מחוסר בא הכוונה
 שאינו דבר ובין בשבת מחשבת מלאכת בין ההבדל מהו לברר עוד ונחוץ

ז כולה התורה בכל שזהו מתכוון
 מחשבת" ש״מלאכת מבאר שהוא זצ״ל הלוי חיים רבינו של בספרו וראיתי

 אבן ב״היתה למשל, כמו, עושה, שהוא המלאכה את שידע ידיעה של מושג זהו
 את כלל יודע שאינו מפני מחשבת, מלאכת מצד שממעטינן בחקו" לו מונחת

רצון, של המושג שבזה מתכוון שאינו דבר משא״כ עושה, שהוא המלאכה
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 ב,,הנאה ע״ב )ע״ה בפסחים למשל, כמו, עושה, שהוא מה את יודע שהוא •אע״ם
 אע״ם מתכוון שאינו מצד שמה גם באים שאנו וכר כרחו" בעל לאדם לו הבאה
עושה. שהוא מה את שיודע

 נאמרת מחשבה כי ההיפך, ממש הוא הספר בגוף אצלנו שיתבאר וכפי לדעתי אכן
עושה. שהוא מה ולדעת לכוון דוקא זהו וכוונה רצון, על

 דס״ל לר״י הנה מחשבת, מלאכת של מיוחד למושג בשבת זקוקים אנו ואם
 להטעם דוקא בשבת צריכים שאנו מה מובן, התורה, בכל אסור מתכוון שאינו דבר
 כמבואר מדרבנן רק זה האיסור וכל אסור אינו שבשבת לומר מחשבת, מלאכת של

 למלאכת צריכים אנו שוב מותר מתכוון שאינו דבר דס״ל ולר״ש (,,ב )ל״ד ביומא
 כדי ורצון מחשבה דוקא בעינן בשבת, שבזה, לומר מחשבת,

 בזה והפטור בשבת דוקא מיוחד דין דזהו לגופה, צריכה שאינה מלאכה לפטור
 שאצל״ג ובמלאכה מחשבת, מלאכת זה שאין מצד הוא ע״א( )צ״ד בשבת רש״י לשיטת

 שהמונח מכיון אלא בכוונה, המלאכה את עושה הוא שס״ס יש, כן כוונה הלא
 מפני בזה פטור הוא ת, י ל כ ת ו רצון דוקא הוא אומרים שאנו כפי "מחשבת"

תכליתי. לרצון נחשב לא שזה
באריכות. זה על מדברים אגו ותכלית" "אמצעי ובמדת

יד.
 לדעת סוונה כי ומחשבה, כוונה בהמונחים ההבדל את אמרנו כבר

תכליתי. רצון זהו ומחשבה עושה שהוא מה
 היא שגם חליצה, שבין הדבר, בהבדל הראשונים למדונו כבר זה ודבר

 וכדומה ן, י ש גירי קדושין, ובין תנאי, שום בזה מועיל לא ובכ״ז כוונה, צריכה
 שאי מפני הוא הטעם ע״א(, )ע״ד בכתובות הגט׳ דברי ולפי תנאי, שם מועיל שכן

 מפני הוא, הראשונים והסבר ? לזה זה ענין מה אבל שליח, ע״י לקיימה אפשר
 נעשה כבר שהמעשה להכחיש אפשר אי התנאי, נתקיים לא אם אפילו תנאי שבכל
 כמו תנאי שמועיל הדברים אלו שבכל מכיון אלא להשיב, אין הנעשה ואת

 כאמור, ומחשבה, למחשבה, גם אך למעשה, רק לא בעינן וקנינים גירושין קדושין
 תכליתי לרצון גם צריך הוא לאשה פרוטה כשנותן כלומר, התכליתי, הרצון זה

 כשלא הנה תנאי, על דוקא הוא הזה והרצון לו, מקודשת תהיה כך שע״י שירצה
 דבעינן בחליצה, משא״ב יועיל, שלא רצון בלי מעשה רק נשאר התנאי נתקיים

בחלות החלטי ברצון והאשה הבעל שירצו צריכים שלא כלומר, כוונה, רק
עפ״י נעשה כבר הזו החלות כי לשוק, מותרת כך ע״י שתהא החליצה, של הדין

 ב״חלוץ אמרינן כך ובשביל עושים, שהמה מה שידעו לבד נכוונה רק אלא התורה,
בזה שאין מצד הוא הפסול שכל ע״א(, )ק״ו בכתובות שם כונסה" אתה ובכך .1?

מצד לזה באים אנו אין אבל החליצה, של ענין כלל יודע שלא כלומר, כוונה,
לכוונה. רק צריכים שאנו במקום מעכב לא זה כאמור, כי, התכליתי, הרצון חי־רר

 מועילה אם הוא רצון, בבחינת או כוונה בבחינת זהו אם לדעת, והבחינה
 אפשר שאז רצון, ג״כ דבעינן במקום רק שייכת דשליחות לא, או שליחות בזה

 ע״י פועל והמשלח הפעולה את עושה שהשליח אנשים, שני בין להתחלק הדבר
לדעת מהותה שכל כוונה, כן לא בשבילו, רק באה שהיא התכלית של הרצון רצונו
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 להפריד אפשר שאי באופן ה, עול להם קשור זהו בפעולתו עושה שהוא מה את
 לזה אין ס״ם שלוחו, הוא אם אפילו הפעולה את עושה אחר איש אם ובכן ביניהם,

המשלח. אל וקשר יחס
 כמו הנ״ל מצד שליח ע״י להעשווז אפשר שאי דבר שכל הסימן, וזהו

תנאי. גם בזה מועיל אינו חליצה,
 כוו^ א( בשנים, הבדל יש מחשבה המונח ובין כוונה, המונח דבין ונמצא

 , שבמעשה, וזו, י ל כ ת ה הרצון הוא ומחשבה המעשה, ידיעת רק הוא
 £חד. פוע^ שהפעולה ולהגיד מזו, זו והכוונה הפעילה את לחלק אפשר שאי ב(

 ולהפרדר., ,ק, ל ק ,י ר ש ק א ןזכ.ךז ך. ומחשב פעולה אבל השני, אצל יש והכוונה
4חז 0x1־ זז׳א ולהשנ^יהיך^רצ^ן הפעולה, את יעשה שאחד ביניהן,

 מועיל .שלפעמים ^־בחשהק. 9ע״ ^שב״^״.בףולןן^י״ב ש(מחד טעמא ומהאי
ת;יף שנדב, ^על״^י^^לפע^ים^אק^וע?^, עומד גדול
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 סיסן״ןזא^..^ שזהו פוןגלד^שגליןווח^ .,שיא ,נן״במ^וס לא בהסהטבה״א^, פועל

 וד?ךד??-^דז'ג מיס מהיי ^יי^מ־^-ייא גי״י כני זה בוז"•" י?
.'׳א ןיא ח<0 ח־זפח 0x1־ חזפסזס חח4ח־ז 090** ־?4x00. המכוון. והוא
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 שהוא .-ד^ממשו^קה״^ס־זגב שמ^מו^ם א!^ .!•מהו^ימ^בן^ ׳7?״8

^בח? מיי4ן-יג );"^.^*.או^נאש^ב^אט^ובזר^מ
י?8.ים^!״ויןןול%י^אמי8^ ■"י-0 ׳,העו?
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<!?# "מ נימהימ-ץ הט^יס״^שכ^תגיאר^״^ס^
3י^2-יגי'??י^^ 1״^^? ׳ו)?9ק דס״שחג?.-?ה.^׳

 מג ג0קדי?^״^אש £•מי ?ו ״.■!*<• ץהאמי ?י״ גמייסממשזיי^ז־^חאז
 ־מ|3 מ>?8 ?*ג״יי׳ח^ר^^מיו&ז *!זב^יי-חמש#3? ^^301^״

 זכו^^י.^ שום לו שאין במקום דוקא זהו נאמן, אינו בעצמו והבע״ד דבר" יקום

יוו^סמניעי"׳ 1^• ח^יג״מיי^-חיץמו1(^
 *8י׳ גן5•< ׳,(^3^^^י^זי--?* ^בע״ד^ע^נ״מה^״גל-חפ?; £״;.$!
 ״?מ1?מיס ^,,ממנוחהונ^מיה(..^ גימוז
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 היתה, אביו על זו ששדה בעצמו שהודה הודאתו עפ״י רק מידו, השדה את להוציא
 להשתמש רוצים שאנו מכיון הנה מטנו, להוציא הדעת על אף יעלה לא זה לולי כי

 שהוא הפירושים עפ״י רק בזה להשתמש אפשר שאי הגבלה, לזה יש בהודאתו, רק
 היה, אביו של זה ששדה הודאתו, בלי יודעים היינו שאם ואע״ם לזה, נותן בעצמו

 ע״י היתה הידיעה שכל מכיון, אבל לקוח, לומר נאמן היה ולא מידו מוציאים היינו
 אביך של זו ,"שדה מפרש שהוא פירושו כפי אלא בזה לנו אין הנה הודאתו,

 בבע"ו רק שייך לא שזהו מינו בין ההבדל וזהו הימנו", ולקחתיה היתה
 צריכה ששם בצדים לא אבל בבע״ד רק שייך לא זה דזכות בעדים, שייך ולא

 להגיד שייך ולא לעצמה, כשהיא ההגדה מצד הנאמנות להיות
 ומשנה בעדים, אף שייך שאסר" "הפה אכן שהיא, זכות איזו מצד ההגדה נאמנות
 אנוסים אבל זה הוא ידנו כתב שאמרו, ,"העדים ע״ב(, )י״ח בכתובות שנינו שלמה
 בתום/ מקשים גופא ושם נאמנים", אלו הרי היינו עדות פסולי היינו קטנים היינו

 אמרי בעי דאי במיגו ממון מחמת היינו אנוסים לומר נאמנים יהיו לא דאמאי
 אבל ידינו כתב שאומרים דבמה ההבדל, זהו אכן נפשות?, מחמת היינו אנוסים
 או ההודאה הגבלת דזוהי שאסר", ,"הפה להמושג נכנס זה היינו אנוסם

 לנו אין הגדתם עפ״י רק השטר את לקיים רוצים שאנו וכיון ההגדה, הגבלת
 כשאנו אבל היינו", "אנוסים שזהו שלהם ובהפירוש בהגבלה רק ההגדה את לקבל

 ממון מחמת אנוסים של מיגו מצד ממון מחמת אנוסים על נאמנים שיהיו שואלים
 בטענות זכות אין ולעדים בטענה זכות מצד הוא כאמור, מיגו, כי קושיא, אין זו

לעצמה. כשהיא ההגדה נאמנות מצד הגדה אלא להם אין אלא

גוז.
 מעיקרו"׳ הדבר "ועקירת למפרע", טלתא י א ל ג י "א

 על דנים אנו ד י ת ע ה שמן אחד למושג המכוונים מונחים שני המה ג״כ לכאורה
היה. לא או במציאות היה הדבר אם העבר,

 דבכ״ם נפרדים, מושגים שני המה שאלו זה בספרי אצלנו שמתבאר כפי אכן
 א ל שהדבר יודעים אנו שעכשיו הכוונה למפרע מלתא איגלאי אומרים שאנו

 "חכם למשל, כמו, עקירה, בר,מונח משתמשים כשאנו אבל מעולם, התהווה
 שכן אלא במציאות, מעולם התהוה לא שהנדר הכוונה אין מעיקרו" הנדר את עוקר
 אי כי זה, על מוכח ג״כ והלשון ו, מ ווי ה ת ע ש ב ף כ וזי ר ק ע ת ג ך א היה

מעולם. היה שלא דבר לעקור אפשר
על "אסר ט׳( )הלכה נדרים מהל׳ בפ״ז הרמב״ם דברי את מבארים אנו ובזה

והטעם ההוא", העיר אותה מבני לחכם נדרו על לשאול אסור העיר בני הניית עצמו
והוא מהחכם שואל שהוא מה הנאה גופא דזהו משנה", ה״כסף שמסביר כפי הוא
הלא ושואלים, בכלל, הזה החכם הנאת וגם ר, י ע ה י ג ב ל כ הנאת את אסר הלא
 כלל נאסר דלא למפרע מלתא איגלאי א״כ מעיקרו, הגדר את עוקר דחכם כיון

ז בהנייתו
 מעיקרו, הנדר את עוקר חכם ובין למפרע מלתא אינלאי בין ההבדל זהו אכן

 עקירה, של גדר אלא למפרע, מלתא איגלאי של הגדר בנדר אין האמור שכפי
מחלות ההנאות כל הנה התהוותו, בשעת שנעקר אלא התהוה, כן שהנדר אומרת, את
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 וכאן אסורה, ס״ס נשארה גופה העקירה הנאת אבל מותרת, העקירה
 בהנאתו שאסור לחכם שואל שהוא מה גופה העקירה הנאת על מדובר הלא

יעקור. שהוא

יז.
 מזה זה לגמרי שונים המה שלכאורה מושגים, בשני מוצאים אנו ולפעמים

 שנפגשים איך רואים, אנו העיון אחרי ובכ״ז מיוחד, מונח גם אחד לכל ושיש
חברו. של תחומו לתוך אחד נכנם וכאילו בזה, זה

 המונחים הלא ת, בקרבנו בעלים ושינוי קודש שינוי למשל,
 למשל, שלמים, לשם עולה על שמחשב הוא קודש שינוי שונים, המושגים וגם שונים
 לשם אלא הקרבן בעל לשם לא תהיה שהכפרה שמחשב הוא בעלים ושינוי
 ושינוי הקרבנות, של עבודות ד׳ בכל שייך קודש שינוי כך ובשביל אחרים, בעלים
 אחר, לשם שיהיה הזריקה על הקודמות בהעבודות שיחשוב או בזריקה, רק בעלים

כידוע. בזריקה היא הכפרה עיקר כי
 שבאמת מראה אני י״ד<, )פרק י״ג שמעתתא שני חלק דה״ק ד״מ בספרי אכן

 ההלכה, ש,לפי קוד שינוי מצד גם בעלים שינוי בכל לבוא יש
 אין קודש ששינוי רואים אנו שמזה פסולה, דם חטאת לשם ששחט חלב דחטאת
 אלא חטאת, הוא אחד הקיבן עצם דס״ם הקרבן, ם צ ע את כשמשנה דוקא מהותו

 דם לחטאת חלב ומחטאת קודש, לשינוי נחשב נמי ן ב ר ק ה סבת את כשמשנה גם
 קודש, שינוי מצד גם לבוא אפשר בעלים שינוי בכל ממילא הנה הסבות שינוי יש

 שמעון, עברת בשביל שזהו חושב והוא ראובן, של עברתו בשביל חטאת מביא הוא דאם
 איננה ראובן של העברה סבת דס״ס הסבות, הבדל יש ג״כ הלא

 בזבחים ור״ת מרש״י ראיות זה על שמה והבאתי שמעון, של העברה סבת
 תס״ל בעלים שינוי של להמושג בכלל צריכים אגו למה א״כ תאמר, ואם ע״א(, ,)ז

 בגוף חושב שאינו דאע״ם חידוש, יש בעלים בשינוי אך ז קודש שינוי מצד
 ובזה פסול, ג״כ אחרים בעלים בו שיתכפרו עמ״נ הקרבן בכפרת אלא הקרבן
 הזבחים ,כל שכתב א׳( )הלכה פסוהמ״ק מהל׳ ט״ו בס׳ הרמב״ם דברי את ישבתי

 לא שמעון לשם ראובן עולת שחט אם וכן — וכו׳ — השם שינוי במחשבת שנשחטו
 אלא אינו בעלים ששינוי ידוע דהא כולם ותמהו לשמעון", ולא לראובן לא עלתה

 הדבר, מבואר לפ״ז אבל ע״א? וי׳ ע״א )ד׳ בזבחים להדיא שמבואר כמו בזריקה,
 בזח יש שמעון קרבן אלא ראובן קרבן יהיה שלא הקרבן בגוף כשחושב דאמנם
 ע״ד רק כשחושב אלא בשחיטה, אפילו שייך זה וממילא קודש, שינוי מטעם

 וזח כג״ל בעלים שינוי מטעם אך קודש, שינוי מצד לבוא אפשר אי שאז הכפרה
כנ״ל. בזריקה אלא שייך לא

 * ש ו 0 להרכיב לגו שאפשר איך הדוגמא את מזה רואים אגו עכ״ם אבל
במושג.

יח.
 מונחים, שני ג״כ להם ויש מושגים שני ג״כ הם לכאורה ושכירות תנאי

 שמעונין סי אלא הצדדים, מן אחד לשום התגאי קיום על חיוב שום אין בתנאי



הלכה להקה ח׳ פרק מבוא קו

 התנאי נתקיים אם שרק מפני התנאי, את לקיים צריך הוא המעשה בקיום
 מתחייב שאחד ידועה התחייבות על נאמרה ששכירות בעוד המעשה, נתקיים
 בלי היא וההתחייבות וככה, ככה פעולה איזה בעד או חפץ איזה בעד להשני

הגבלה. שום ובלי תנאי שום
 אפשר ולפעמים בזה זה נכנסים השונים המושגים שני אלו גם באמת אבל

שכירות. מצד גם בתנאי לבוא
 חמותו בת בההיא ע״א( ו ק" )דף ביבמות מהרשב״א למדים אנו זה ודבר

 לה חלוץ א״ל, דאביי, לקמי׳ אתא לה, הגון שאינו יבם לפני דנפלה פפא דרב
 א״ל ליה, הב זיל אביי, לה אמר לה, דחלץ לבתר זוז, מאתים לך שתתן עמ״נ

 מפני בחליצה תנאי שאין היא, והמסקנא בך?" אני משטה ליה ולימא פפא, רב
 מחייב הוי היכי למידק, ,,ואיכא הרשב״א ע״ז וכתב שליח, ע״י לקיים אפשר שאי

 מחייב לא מנת על בלשון לה דאתני כיון הכא והא - וכו׳ — לה למיתן אביי לה
 אם אלא התנאי, לקיים אותו מחייבין אין מנת על האומר דכל משום מידי, לה

 לא לי׳ לימא ה״נ שכן וכיון - וכו' — יקיים לא ירצה ואם יקיים לקיים רוצה
 ? מליתן פטורה והיא קיימת ממילא החליצה והרי יהבינא, ולא בחליצה בעינא
 אי ולפיכך כשכירות, זה הרי להתבטל לחליצה לה אפשר שאי דכיון וי״ל,
 וכן זה בחידוש הרמב״ן קדמו וכבר שכירות", מדין לה ליתן מחייבין לה הגון
 נתיץד׳לך! ב,אתרוג ט׳( )ס״ק רמ״א בסי׳ הקצוה״ח מבאר ובזה הרא״ש, גם כתב

יצא/ לא החזירו לא יצא החזירו לי שתחזירהו עמ״נ במתנה
 זזז^ול/א■* הר!^ה ה^ו-אממוהפוסקים כפול? תנאי הוי לא הא מקשים, שבתום׳
ו,;ןזד^ כפול, תנאי בזה שבעינן כלל הזכירו

 ל;3ריבהמק3 מ&ז ןיץם,ןי©^ו5 ^עןזוו £ ,^פו^ תנ^י^ כאן דאין דכיון הנותנת,
3תהא*וץ §עץ ו׳של־ם־ ^עויה זןם ו^ן״דנ^ן# 7? לקיים מחוייב המתנה

^!ד^רזי^נאן( דןן.^ ^ו״זן^ או כסף
א^ ^^ר^א ^0^,או ^להןוז^ קפץ^

 לו^^ו ^י^כ^ה^פנ^דןן^^ח^ ^מ*^, ^^של^ה^ת^^ל
מ^סוף׳ ׳^גוב^ ^9^ ^מ^מאיז^חז^חגגולדאל^*

^¥110^^ ^עףז^ין ^;ו^גוב^דברי-
 ^א^בד^ול^ ינ^^^לר^*7וןלא^ס^ץה

£1מךח% זסס £0^1$
4מ£^ץבי^ז^אנוא?^/^ךז םןפמח^0^יז ^נו חזש

 ש0ז£0 ו1 " : 1׳ יי ף ז ־ז ,עי אז־יסס־׳ חז ק־*־״^ ז?•׳□* י/^״העים
^ג׳ח^ו־ י״?¥% ?1*8 נ ^נ;^ים<^ ב^^^£?^הר^ מס

̂ ,ו^מן^מ׳^ןשל^נ^^ו להנקודה כי שבו, המרכזית הנקודה את דוקא
^^ג^^ו^קודות ^ר"^ 1א^ן,^ו^^^חז?,^£,9^}ץ?ו
£3ן " ומתאחדים. יחד שמזדמנים איך רואים אנו שבהם

רק "או ? ^ו,^י ־ ן ^1,? % *הו
0מ1♦א ן״א (*0 :!!♦ח □זיף ממ4<א >?<0 ־זח*/ 0( ?)?א
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 מועיל, והקנין קנין שיש מקום שבכל הוא כלל וחזרה, ן ני ק למשל,
 ולא שהיה או קנין היה שלא מקום וכל לחזור, יכולים אינם הצדדים שני הנה

 מושג זהו אם להסתפק, יש זאת ובכל לחזור, יכולים מהצדדים אחד כל הועיל
 יכולים אינם כבר ששניהם שפועל מה הוא הקנין מהות שעצם כלומר, אחד,
 כלל, התהוה לא שהקנין אומר זהו לחזור שיכולים שבמקום מובן וממילא לחזור,

 אלא לחוד, ואי־החזרה לחוד שקנין כלומר, מושגים, שני המה שאלו או
 יוכלו שלא כן גם מהוה זה הקנין התהוה ואם יחד, מתאחדים המה רוב שעפ״י
הקנין. התהוה שלא סימן זהו רוב עפ״י הנה לחזור וכשיכולים לחזור,

 אומרת, זאת בזה, הכלל מן יוצאים שיהיו לפעמים אפשר אם מינה, ונפקא
 שלא ולהיפך להזור, ביכלתם יהיה זאת ובכל יתהוה שהקנין לפעמים אפשר אם

 מן הדבר אחד מושג זהו שאם דמובן לחזור, יכולים יהיו לא ובכ״ז קנין, יהיה
 המושגים שני באים כלל שבדרך אע״פ אז מושגים, שני בזה יש אם אבל הנמנעות,

הכלל. מן יוצאים גם בזה יהיו שלפעמים אפשר בכ״ז יחד, הללו
 מחלוקת בזה שיש והראיתי מקומות באיזה בזה הארכתי משה" .דרכי ובספרי

 שני בזה יש ראשונים הרבה ועוד רש״י ולשיטת וכוללת, עתיקה הראשונים
 וכמסורין ככתובין שכ״מ .דברי למשל, הכלל, מן יוצאים ג״כ יש ולפעמים מושגים

 לרשות השכ״מ מרשות הדבר ויצא תיכף התהוה הקנין אמנם לשיטתו הנה דמי",
 וכן לחזור, שיכול הוא, דין זה שלמרות הוא דדינא אלא מתנה, המקבל
 עד עדיין התהוה לא הקנין אמנם בפניו" שלא לאדם .זכין דאמרינן בהא להיפך
 גיטין רש״י געי׳ לחזור, יוכל שלא הזכיה פועלת ובב״ז בעצמו, המקבל ליד שיגיע

 בעבד", חוזר ואינו בנכסים חוזר ועמד לעבדו נכסיו כל .שכתב שכ״מ גבי ע״א ט׳
 סובר דרש״י מוכח שמשם כרבנן" אומרים .ויש ד״ה דגיטין קמא פרק ובסוף

 היא וכן ע״ב ם' בגיטין רש״י שיטת היא ידועה הרי זכיה ולענין כנ״ל בשכ״מ
והרמב״ם(. הרי״ף דעת גם

כ.
 משותף לאו יש ובשניהם גברא איסור הוא ושבועה חפצא איסור הוא נדר

 או יחל והבל חפצא האיסור אם הספק, נופל בזה וגם דברו, יחל דבל הלאו
 והאיסור האיסור, סבת זהו יחל דהבל אחד, מושג זהו יחל והבל גברא האיסור

 מושגים שני המה דאלו או האיסור, מהות זהו גברא האיסור או חפצא
 יחל הבל מצד איסור וגם חפצא איסור מצד איסור גם יש למשל, שבנדרים,

 בשבועה, להסתפק יש עדיין איסורים, שני יש אמנם דבנדרים לומר תמצא ואם
 אפשר עוד בנדר דרק או גברא, איסור גם עליו יש יחל הבל דמלבד כן גם אם

 על רק הכוונה אין גברא איסור על מדברים כשאנו בשבועה, אבל כנ״ל, לחלק
 איסור שום אין זה ובלי עליו, המוטל גברא האיסור הוא דהוא יחל, בל של האיסור

עליו.
 חפצא האיסור דבנדרים להדיא מדבריו שמשמע ע״א( )י״ח נדרים בר״ן ועי׳

 מפני שבועה על נדר חל כך ובשביל איסורים, שני מושגים, שני המה יחל והבל
מוסיף. איסור בו שיש

 בטור עי׳ והטור, הרמב״ם חולקים הג״ל שבספק רואים אנו שבועה ולענין
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 ואמר יא:לנו שלא הככר על נשבע אחד אם הרמב״ם שלדעת רל״ט(, )סי׳ יו״ד
 ומובן, גמורה, שבועה היא כזה באופן הטור ולדעת כלום, אינו כמותו שיהא השני

 לא וממילא יחל הבל זולת בשבועה מיוחד גברא איסור אין הרמב״ם, שלדעת
 הבל בלי גם מיוחד גברא איסור בשבועה יש הטור ולשיטת התססה, בזה שייכת

 על התפסה בנדר ששייכת כמו וממילא מיוחד, חפצא איסור בנדר שיש כמו יחל,
 הגברא את כשמתפיס התפסה בשבועה שייכת כן חפצא, איסור מצד שנאסר הככר
מקודם. שנשבע מי של בהגברא שלו

 לכמה משתמש אחד מונח שלפעמים איך הפרק, בזה הראנו ועכ״ם
 צריכים ואנו מונחים הרבה יש אחד מושג על שלפעמים איך מושגים,

 אחד מושג נכנס שלפעמים איך השני, למונח זה מונח בין ההבדל מהו לקבוע
 מורכב הוא אם אחד, בכלל ספק גופל שלפעמים ואיך השני, במושג

לא. או מושגים משני



.,ט פרק

והירושלמי. הבבלי

א.
 ההגיון וחכמת החשבון חכמת מעין התלמוד בחכמת יש שאמרנו כפי

 גם תמיד אכן — האזן את לשבר כדי רק הם הללו השמות שני גם וכמובן - יחד
מהן. לאחת יתירה ה נטי שהראו כאלה מוצאים אנו ראשונים הכי בהדורות

 גין ואח״ב והירושלמי הבבלי בין העיקרי ההבדל לדעת זהו
 ואת החשבון את ביותר רואים אנו בהבבלי והספרדים. הצרפתים
 ח ו ת נ ה את ביותר רואים אנו שבירושלמי בעוד ההלכות, של ההרכבה
 והספרדים, הצרפתים בין העיקרי ההבדל כן גם הוא וככה ההגיוני.

 שמו הם גם כי אם ובהאחרונים, הבבלי, רוח את ביותר רואים אנו בהראשונים
 ההגיוני, בהנתוח הראשונים מן יותר מרובה במדה השתמשו בהבבלי, מעינם עיקר

 בוה השתמשו מכאשר בהירושלמי יותר הספרדים משתמשים כלל בדרך ואמנם
הצרפתים.
 בעצם כי ביתרון, רק הוא ההבדל כי ביותר, המלה את מדגישים ואגו

 אפשר כך ע״י ורק הכי, בלאו אפשר ואי בזה וגם בזה גם השתמשו כולם הדבר
 חריפים דברים בטאו בעצמם בבלי התלמוד שבעלי מוצאים אנו שלפעמים פה להבין
בבלי. התלמוד כלפי

א׳(. פ״ד )סנהדרין בבלי של תלמודה זהו עולם כמתי הושיבני ,במחשכים כסו
 דמחשכי" שמעתתא אמריתי דחשוכא בארעא דיתבי משום טפשאי, ,בבלאי

ע״ב(. ל״ד :פסחים
 גמרא דתשתכח עד תעניתא מאה יתיב דישראל לארעא סליק כי זירא ,ר׳

ע״א(. פ״ה )ב״מ סיניה" רבבלאה
 בגי אלו נועם ומקל בהלכה, לזה זה שחובלין בבל בני אלו חובלים "מקל

ע״א(. כ״ב )סנהדרין בהלכה" לזה זה שמנעימים ישראל ארץ
 יותר ערך לאין הבבלאית וטריא השקלא ורחבה גדולה זאת לעומת אך
 "מקל כנ״ל באמרם בעצמם חז״ל הורו לזה והסבה הירושלמית, וטריא מהשקלא

 אחד לבקר הבקורת שרוח והכוונה בהלכה", לזה זה שמחבלין בבל בני אלו חובלים
 לבקש גם אך לך", דמסייע ב״תניא רק הסתפקו ולא יותר אצלם שררה חברו דברי את
 את מגדילה שהבקורת וכמובן, וכדומה, לייא" כלפי מסתברא, איפכא ה״אדרבא, את

וטריא. השקלא

כ.
סדורם. בדרך גם לראות אפשר והירושלמי הבבלי בין הנ״ל ההבדל ואת

 מאות מארבע יותר תופסים שבבבלי ב״ב, ב״מ ב״ק הבבות, שלשת כל למשל,
 בעצמה למשל נזיר שמס׳ בעוד דפים, שמונים רק תופסים בירושלמי הנה דפים,
 שעליהן הראשונות שההנחות מפני מה? מפגי וזהו דפים, כחמישים בירושלמי מכילה

 רק כמעט זה על יש בתורה בתורה, כלל מרובות אינן הבבות שלשת כל סובבות



הלכה לחקר ט׳ פרק מבוא קי

 הכתובים ונזקים השומרין דיני נצרף גם ואם תגזול", "לא של הלאו אחת הנחה
 לא כך כל שעוסק כאמור, בבלי, והתלמוד ההנחות, הן רבות לא עכ״פ בתורה,
 ועל זה, מתוך היוצאים בהבנינים אלא הראשונות, ההנחות של ההגיוני בהנתוח

 האריך דוקא הנה שיעור, לאין עד בנינים ע״ג בנינים לבנות לו אפשר אחת הנחה
כנ״ל. הירושלמי כן ולא מעטות כל כל שם שההנחות אע״פ ממונות, בעניני

 אנו אדרבא שם כי יותר, הירושלמי מאריך דוקא שם למשל, נזיר, ובמס׳
 הרבה מענינים מורכבת כן גם היא עצמה ומצד הרבה, הנחות גופה בתורה מוצאים

 ע״י קבל הנזירות את סוף סוף הלא כי, ושבועה, נדר של היסוד בה יש
 בכלל זהו אם האחרונים הרבה בזה הסתבכו באמת כך ובשביל לבד, פיו מאמר

המהרי״ט שבא עד שבועה, כמו גברא איסור או נדר כמו א צ חם איסור
ששם אלא למשל, הכהונה, קדושת כמו קדושה תואר זהו אלא זה, ולא זה שלא
שנתקדש כיון אך פיו, מאמר ע״י הקדושה באה וכאן תורה, דין ע״י הקדושה באה

אלא גברא, איסור מצד ולא חפצא איסור מצד לא הנזירות איסורי בכל אסור תו
 מוצאים שאנו בירושלמי מקומות בכמה מבוארת הזו החקירה ובאמת התורה, מצד
 טומאה, של דינים בנזירות יש לזה ונוסף — זה על הסובבות מחלוקות הרבה שמה

 בנדר גם נוגעות נזיר בעניני שבתורה שההנחות באופן —נות קרב של דינים
 וגם טהרות בסדר שעיקרם טומאה בעניני גם נשים, בסדר השנויים ושבועה

 הראשונות ההנחות על בעיקר שמעמיד והירושלמי קדשים, בסדר שעיקרם בקרבנות
הרבה. בזה ולהאריך להתגדר גדול מקום בזה מצא לחנם לא

ג.
 הבבלי בין דעות חלוקי בהם שיש לפרטים ובנוגע לכללים בנוגע זה כל

 וע״כ אפשר אי לגמרי להפטר גם אך הם, רבים כי לפורטם אפשר אי והירושלמי
שביניהם. ההגיון בנתוח הבדל המראות דוגמאות איזו בזה נביא

 דתימר, הדא מנא, ר׳ קומי בעא אסי ב״ר "ר״א הגט כל פ׳ ירושלמי עי׳
 וכוני? א״ל, נשים? בשתי פסולין גיטין שני הלן ודכוותה נשים בשתי פסול אחד גט

 תמן ? לזו ושניהם לזו שניהם נותן ונתערבו שנים ששלחו גיטין שני תנינן א״ל,
לשמה. כרות זו לא הבא ברם שגרמה היא תערובות לשמה, כרות וזה כרות זה

 אלעזר, כר׳ דלא ירמיה א״ר תנא "מאן אמרינן (,ב )פ״ו בגיטין ובבבלי
 קא מינייהו בהי ידע לא הא כרתי, מסירה עידי דאמר כיון אלעזר, כר׳ דאי

 לשמה כתיבה אלעזר ר׳ דבעי אימא אלעזר, ר׳ תימרו אפילו אמר, אביי מגרשא?
בעי". מי לשמה נתינה

 לא אז לשמה נתינה גם דבעינן הדין היה דאם סובר דהבבלי רואים, ואנו
 בעצם חסרון יש אם לההבדל נחית ואנו גיטים, שני בנתערבו חלים הגירושים היו

 על עמד והירושלמי התערובות, מצד הוא החסרון שכל מקום ובין הדבר
 הוא תערובות לשמה, כרות וזה כרות זה "תמן שאומר וזהו בזה שיש ההבדל

 לגרש לאשה גיטים שני דבכותב כלומר, לשמה", כרות זו לא הכא ברם שגרמה,
 באיזה שתתגרש גיטים שני לה שנתן בכה״ג בנתינה אפילו או שירצה מהם באיזה

 או הכתיבה שבשעת כיון לשמה, נתינה גם דבעינן דסובר למאן שתרצה, מהם
 והאשה האיש שהם, רק אלא במציאות, מבואר הדבר כלל היה לא הנתינה



קיא הלכה לחקר והירושלמי הבבלי מברא

 הברור גם שחסר אלא מתגרשת, היא גט באיזה יודעים אינם והערים,
 שפיר שהמציאות גיטין שני בנתערבו משא״ב פסול, אז המציאות בעצם
 לא יודעים אינם שהעדים אלא מיוחד, גט מהנשים אחת לכל כאן שיש מבוררת

 לא והעדים אחרת ניר ופסת גט ביחד לה יתן למשל, אם, לדבר, וציור לן, איכפת
 לה יזרוק אם למשל, או חלק, ניר הוא מהם ואיזה גט הוא מהנירות איזה ידעו

 ידוע זה עכ״ם אבל הגט נפל בחצרה מקום באיזה ידעו לא והעדים בחצרה גט
 נסבור אם אפילו מגורשת היא שבודאי הגט, נפל החצר שבתחום בברור להם

בעינן. לשמה דנתינה
 ברורות ראיות שמביא ברירה בהקונטרס ח״ב הלכות" "פסקי בספר ועי׳

 לשמה, מטעם שכזה באופן חסרון אין הגט, בכתיבת שאף הוא, שהאמת להירושלמי,
 לו שיש לאב בנים חמשה לו שיש האב, באומר א׳( )נ״ב בקדושין מבואר שהרי
 גיטין, חמשה לכתוב צריך אחד דכל מבני לאחד תתקדש מבנותיך אחת בנות, חמש

 גיטין שני נותנים — וכו׳ — יודע ואינו אחיות שתי שקדשו ״שנים ב׳< )נ״א שם וכן
 שבודאי גופה, כתיבה בשעת יש כבר שהתערובות אע״פ לזו", גיטין ושני לזו

 חסרון ובין עצמי ברור ו ו ר ס ח ביי הבדל שיש וע״כ לשמה, בזה בעינן
התערובות. מצד ברור

ד.
 המסובב לפני להיות צריכה הסבה שלעולם ההגיוני היסוד

בהירושלמי. יותר מצינו
 1 בפאה חייבת שתהא מהו ראשונה ״שבולת פאה ריש בירושלמי עי׳ למשל,

 שבתחילה כלומר, בפאה?" חייבת והיא פאה שדהו כל חייבת היא כן? לומר אפשר
 נשארה לא אם פאה, שדהו כל עשה ואח״ב ראשונה שבולת כשקצר מסתפק הוא

 משיב הוא וע״ז פאה, ממנה גם להפריש ויצטרך בחיובה הראשונה השבולת
 ע״י רק הוא הפאה חיוב דכל דכיון פטורה, שהיא ספק שום אין דבוראי בתמיהא,

 אי כלומר, בפאה, חייבת גופה היא שתהא אפשר איך הראשונה, השבולת קצירת
 אנו כאילו דזהו החיוב, נושאת ג״כ בעצמה תהא החיוב ת ב ם ש אפשר

אחת. בבת שניהם מתהוים והמסובב שהסבה אומרים
 משיחתן משה שעשה הכלים כל ע״ב( )ט״ז בסנהדרין בבבלי עי׳ למשל, או,
 כה׳ג אמר פפא "רב ע״א( )י״ב ביומא וכן מחנכתן, עבודתן ואילך מכאן מקדשתן,

 מאימת־ שרת "כלי ו׳( )הלכה פ״ב יומא בירושלמי עי׳ זאת ולעומת מחנכתו", עבודתו
 1תשמי, בשעת וזימר אין ניחא, מיד תימר אין תשמישן? בשעת או מיד מקדשין הן

 המשהה, בשמן שנתקדש משה של ניחא ז ין ש ד ק ת מ ו קדושין הן כאחת
 שואל דהירושלמי ברורים, והדברים ומתקדשיך קדושין הן כאחת שלמה של ברם

 שניהם שיחולו ומסובב לסבה אפשר וכי השאלה אותה
אחת. בבת

 לא הבבלי שגם בודאי אמנם כי ביארגו, ומסובב" "סבה במדת זה ובספרנו
 שהוא הבבלי של בלישנא לדייק עלינו אלא הזה, ההגיוני הראשון המושכל על חולק
 מחנכתן", עבודתן ואילך מכאן ן ת ש ד ק מ עשייתן משה שעשה הכלים "כל אומר

 העבודה ע״י ורק בלב שגמר מה ע״י או פיו, אמירת ע״י בא הקדושה דעצם כלומר,



הלכה לחקר,י6 ״יקמבוא קיב

 עצם התחלת עד אלא סבה, דבר על לא מדבר שכאן באופן החינוך, געשה
 הלשון וזהו לדבר, הגורם אלא הדבר התחלת שאינה סבה ככל ולא הדבר,

התחלה. הוא חינוך שכל חינוך
יותר. לבטוי הזה הכלל בא בהירושלמי עכ״ם אבל

ה.
 ראובן, ובני גד בני מתנאי גמרי מהיכא תנאי כל "מכדי (,א )ע״ד בכתובות

 ע״י לקיימיה אפשר דלא תנאי תנאה, הוי התם כי שליח ע״י לקיימה דאפשר תנאה
 שט, ומקשינן בחליצה, תנאי אין כך ובשביל כלומר, תנאה", הוי לא התם כי שליח

 משום התם ? תנאה הוי וקא התם כי שליח ע״י לקיומיה אפשר דלא ביאה והא
להדדי". הויות דאיתקוש

 דלפ״ז קושיות. בחבילי ע״ז באים וגם הזה הכלל את כלל מביא לא והרמב״ם
 משום שליח ע״י לעשות אפשר אי שם שגם ושבועות, בנדרים תנאי מועיל איך

 היום בשינה עיני קונם א׳<, )ט״ו בנדרים אמרינן ובהדיא לשליח, מימסרי לא דמילי
 הפסח", עד אבי לבית אלך אם עלי הגאה "קונם א׳( )ט״ו ושם למחר, אישן אם
 וכל זו", אוכל אם זו אוכל שלא "שבועה ע״א( >כ״ח בשבועות אמריגן בשבועה וכן

הנ״לז הכלל נגד הם הלא אלו
 זה כל את שמתרץ אישות מהל׳ ששי בם׳ הנ״ל הלכות" "פסקי בספר ועי׳

 פטור, או קנין הוא חליצה אם ופ״ג( א׳ )פרק יבמות בירושלמי המחלוקת עפ״י
תנאי. המושג בזה בכלל שייך לא פטור הוא דחליצה דקי״ל וכיון

 של מהותה בעצם נוגעת פטור או נין ק הוא חליצה אם דהמחלוקת כלומר,
 של היתרה החלות את פועל לעצמו כשהוא החליצה מעשה המעשה, אם החליצה,

 פועלים לעצמם כשהם הקדושין מעשי שבודאי בקדושין, למשל, כמו, לשוק, האשה
 המצוות ככל ה מצו זהו לעצמו כשהוא דהמעשה או איש, אשת של החלות את

מסתעף בתור בא כבר זה לשוק וההיתר בא, הוא כך בשביל ורק שבתורה
שלא וכשם לשוק, מותרת היא אז זו מצוה געשה דאם התורה דין עפ״י ממילא
אם ויתנה, מצה, יאכל או תפילין יניח אם למשל, כמו, מצוה בכל תנאי מועיל
רק הוא תנאי דכל משום יקיים, לא לאו ואם המצוה, יקיים היום גשמים ירדו

 החלות, תבוא זה באופן שרק הוא והתנאי חלות, איזו משום בהם שיש בדברים
 חלות, משום בה יש ג״כ שהחליצה ואף חלות, משום בזה אין המצוה קיום אבל

 מסתעף בתור בא כבר זהו דכאמור כיון אך לשוק, מותרת היא כך דע״י
 באמת שזהו ממילא, להסתעף שצריך מה את למגוע תנאי ע״י אפשר אי ממילא,

 רשות לרבך שאין עמ״ג מתנה לעבד ובנותן בתורה, שכתוב ע״ם מתנה של הגדר
במק״א. זה ביארנו כבר כאשר לר״ט, בו

 חלות את פועלת הביאה בודאי ששם מביאה, לא קושיא אין לפי״ז וממילא
 פועל שהכסף וכשם ובביאה" בשטר בכסף דרכים בשלשה נקנית ד״האשה הקדושין

 גופא והשבועה הנדר שבודאי ושבועות, מגדרים ולא הביאה, גם כך החלות את
האיסור. חלות את פועלים

הגיוני לכלל נעשה בבלי התלמוד של החוקי שהכלל רואים אגו עכ״ם אבל
הירושלמי. ע״י



קיג הלכה לחקר והירושלמי ה־בלי מבוא

 קגין חליצה אי חג״ל, ההגיונית החקירה את בכלל מוצאים אנו אין ובבבלי
ממור. או

ו.
 עם ופרכינן קריעה", חובת ידי יצא בשבת *הקורע ב׳( ,)ה פ״ג ירושלמי

 "תמן ומשני ז בפסח חובתו ידי בה יוצא אדם אין גזולה מצה ר״י דאמר מחא
 מרשות מצה הוציא אומר אני כך עברה, עבר הוא הכא ברם עברה, גופא
בפסח". חובתו ידי בה יוצא הרבים לרשות היחיד

 תירוצים שערי ואמנם זה, על שחולק מהבבלי ראיות הרבה הביאו והאחרונים
 גופא "שהוא מה בין לחלוק כך כל נחית לא שהבבלי משמע באמת אבל ננעלו, לא

 בפסחים הבבלי מפשטות גם נראה וככה עברה", עבר "הוא שרק מה בין עבירה"
 אמרו, מכאן לישראל, המותר מן ישראל "ממשקה שם דאמר הא שעל ע״ב(, >מ״ז
 מיוחד טבל מה אמרת, ? המוקצה מן יביא לא יכול הטבל, מן נסכים מביאין אין

 איסור שאין מוקצה יצא לו, גרם גופו שאיסור דבר כל אף לו, גרם גופו שאיסור
 מוקצה איסור אמרת "ואי מקשינן לו", גרם אחר דבר איסור אלא לו, גרם גופו

 המקשה כלל נחית ולא ז" אחר דבר איסור לי מה גופו איסור לי מה דאורייתא
הזה. הדק להחילוק

הזה. ההבדל על לעמוד מיוחדה נטיה הירושלמי שבכלל מוצאים אנו ואמנם
 שמקשה ע״ב( )פ״ב גיטין בתום׳ ומובא )א׳( המגרש ם׳ גיטין בירושלמי עי׳

 תנשאי שלא מנת על אחד שגרשה כגון היינו אלעזר?" לר׳ נשים ט״ז "וליתני
 עליו, אסרה התורה "תמן ומשני בנים, בלא ומת פלוני של אחיו ונשאה לפלוני

 פירוש פירושים, שני בזה פרשו שם בתום׳ ואמנם עליו", אסרה הוא הבא ברם
 שום בלי קידושין ע״י ממילא בא והאיסור ליבם התורה אפרה נשים ט״ו ש״כל אחד

 אסרתה התורה "דתמן משום שני ופירוש שלו", תנאי ע״י אסורה כאן אבל תנאי,
 שאסרתה התורה אלא אדם, בשום תלוי שלה האיסור דאין להתיבם, היתר לה ואין

 שימות קודם ליבם יתירנה ירצה שאם במגרש תלוי האיסור איש אשת אבל עליו,
שנשאה". המת אחיו

הראשון. להפירוש שמכוון נראה תמיד הירושלמי של דרכו עפ״י באמת אבל
 מספר ואין האחרונים וגם הראשונים גם הרבה השתמשו הזה בההבדל ואמנם

 שכבר כפי - הזה בההבדל משתמש וביחוד הזה, ההבדל עפ״י שתרצו הקושיות לכל
 ר׳ מרן האדיר הגאון הקודם בדור שבחבורה הארי — הקודמים בהפרקים הבאתי

 בהרבה גם אלא באיסורים, דוקא ולאו בספרו, זאת רואים שאנו כפי זצ״ל הלוי חיים
 המקור אבל אחר, דבר ע״י שבא מה ובין שבעצם מה בין מחלק הוא אחרים סוגים

כנ״ל. מהירושלמי הוא לכך הראשון

ז.
 עליו הבית ונפל זה מחולי מת אם מהיום גיטך זה "ת״ר, א׳( >ע״ג בגיטין

 נחש הכישו או עליו בית ונפל זה מחולי אעמוד לא אם גט, אינו נחש הכישו או
 אמנם לנו", אין ארי אכלו מתם, שלחו ? סיפא ומ״ש רישא שנא מאי גט. זה הרי

 מת לא הרי דברישא איכא, רבא "דטעמא אומר שס בתום׳ ומובא בירושלמי



הלכה לחקר פרקט׳ מביא קיד

 בין החולי ע״י בין משמע עמד דלא קאמר, עמד לא אם בסיפא אבל זה, מחולי
 אלא זה, חילוק סובר אינו שלנו בגמרא ,"אבל שם מוסיפים והתום׳ אחר", דבר ע״י

זה". מחולי שימות ליה משמע בכולם
 לחיוב, שלילה לדמות שאין היסוד על בנוי הירושלמי הבדל ואמנם

 מחולי מת "אם החיובי התנאי בזה נתקיים לא נחש הכישו או בית עליו וכשנפל
 זה", מחולי אעמוד לא "אם כשהתנה השלילי התנאי נתקיים שפיר אבל זה",

 "אונסא למשל, כמו, הזה, החילוק על לעמוד רגיל שהירושלמי מוצאים אנו ואמנם
 הלכה ג׳ פרק )בקדושין אמרינן" לא דעבד כמאן אונסא אסריגן עבד דלא במאן

(.,ו הלכה פ״ז ובגיטין ג*

ח.
 בין מה במלאכות, ושוגג נ־-בת מזיד בין "מה א׳( )הלכה פ״ז שבת בירושלמי

 חייב במלאכות ועגג נשגת מזיר ולמה יוסה ר׳ אמר במלאכות? וזדון בשבת שוגג
 מלאכה ועושה ממנה פורש הוא זו היא מלאכה לו את אומר שאם ואחת? אחת כל על

 לו את אומר שאם ? אחת אלא חייב אינו במלאכות והזיד בשבת שגג למה אחרת,
פורש". הוא מיד זו היא שבת

 משום אלא משבת פריש "כלום זה על שואל הוא ע״א( )ע׳ בבבלי אבל
 הירושלמי אכן אחר, באופן ומתרץ ?״ שבת משום אלא ממלאכות פי־יש וכלום מלאכות,

 הדבר, גרם ובין הדבר עצם בין הוא והחילוק הדק", מן "דק חילוק בזה מצא
 מלאכה, של הגרם בלי אפשר שאי אע״ם בשבת, הוא השוגג עיקר בשבת דכששגג
 הגורם רק הוא והשבת במלאכה הוא השוגג עצם הגה כמלאכה בשגג ולהיפך

שבדבר.

 מפריש להיות העני ואת הלוי ואת הכהן את מעות "המלוח ע״א( ל׳ בגיטין
 ? לידיה אתי דלא ״ואע״ג ובגמרא קיימין", שהן בחזקת עליהם מפריש מחלקן עליהן

ולמה". כהונה במכירי רב, אמר
?״ לעני מכיר ויש עני תנינן ״והא זה על מקשה הירושלמי אבל
 אע״פ כהונה", ד״מכירי הא מסביר שרש״י מפני דקה סברה כן גם כאן ויש

 דפשיטא דמלתא "דכיון משום אלא קנין, עדיין נעשה לא לבד זה ע״י שבודאי
 לידייהו דמטי כמאן והוה דעתייהו כהני שאר להו אסוחי להו, יהיב דלדידהו היא,

 ן קני הם ומעשרות דתרומות זה, על להוסיף ועלינו שם(, רש״י )לשון דהגי"
 רק בזה אין להבעלים הנה שהוא כהן לאיזה הנתינה לפני שאף כלומר, השבט,

 כהן שכל מה אלא והלוים, הכהנים של לרשותם נעתק כבר והדבר הנאה, טובת
 שלא שכזה ציור יהיה אם אבל אחר, יקדמנו שלא כדי הוא בדבר לזכות צריך
 לו, חלוט זה ממילא אלא לקנין כלל יצטרך לא אז אחד כהן רק בעולם יהיה

 שלא אע״ם זה, לכהן הדבר שייך דעתייהו אסחי אסוחי הכהנים שכל כיון וממילא
לידיה. מטי

 השבט, ן ני ק לומר ע״ז ששייך שבט בין לחלק נחית זו בקושיתו והירושלמי
זה שאין עניים ובין ועומד, קבוע חוג הוא זה שגם בהיות שותפין של ציור מעין



קטי הלכה לחקר וה-ישלם׳ הבבלי מבוא

 אחד שכל אלא עניים, של קנינה שזהו עניים אצל להגיד אפשר אי וע״כ קבוע, חוג
 אסוחי עניים שאר שכל אע״ם העני, של לידו שמטי טרם וע״כ קונה, הוא כשזוכה

 מקשה כן ובשביל קנה, לא עדיין התיאש שלא זה גם בכ״ז דעתייהו, אסחי
לעני?" מכיר יש "וכי הירושלמי

♦י
 פעמים כמה מוצאים אנו ע״כ הענינים, לנתוח יותר יורד שהירושלמי בהיות

ירושלמי. בתלמוד מחלקות לשתי מתפצלת בבלי בתלמוד אחת שמחלוקת
 מולידה ברירה" "אין או ברירה" "יש של והכוללת הידועה המחלוקת למשל,

 המושג עצם על שחולק מפני אם ברירה׳/ "אין של בגדרה מחלוקת עוד בירושלמי
 אבל מבורר, ובלתי מבורר דברים שני רק יש ולדעתו להתברר", "עומד של
 במושג מודה הוא שגם להתברר,או עומד של אמצעי מושג ביניהם אין
 שזהו ברירה, יש מ״ד של המשפט מסקנת על שחולק אלא להתברר, עומד של

 והוא מקודם, להתברר עמד ג״כ ככה לבסוף, שנתברר שכפי כן, גם אומרים שאנחנו
 מהופך באופן להתברר עמד שמקודם אפשר כך לבסוף שנתברר שאע״פ סובר

לגמרי.
 על שם שמקשה א׳< )הלכה פ״ג גיטין בירושלמי מוצאים אנו זו ומחלוקת

 יעשה לה שנתנו "מכיון הקושיא את בו", לגרש פסול אגרש שארצה ש״לאיזה המשנה
 שמעון דר׳ בירון ר׳ בשם אסי ר׳ ומתרץ ראשונה?" משעה לשמה כרות שהיה במו

 לי עשה לבהמה, ואחד לקרקע אחד זגין שני לי עשה לאומן, אמר דתניא, היא,
 שיפרישם עד טמאים אלו הרי - וכו׳ - לאהלים ואחת לשכיבה אחת מחצלות שגי

 שיהא עד תמן אמר דהוא כמה בטומאה, שיפרישם עד מטהר שמעון ר׳ בטהרה,
 ועי* ראשונה", משעה לשמה כרות שיהא עד אומר הוא כך הראשונה, בשעה כלי

 השקלא היתה שבזה )פ״י( ה׳ שמעתתא הקנינים" דרכי - משה ״דרכי בספרי
 והתירוץ ברירה, יש למדס״ל היתה שהקושיא המפרשים שפירשו כמו ולא וטריא,

 לחמו ממרחק להביא צריך היה לא דלפ״ז ברירה, דאין למדס״ל היא שהמשנה הוא
 מפוזרת ברירה ואין ברירה יש שהמחלוקת בעוד הנ״ל, דכלים מהתוספתא דוקא
 וממילא השני, כהצד הוא ברירה אין דהגדר סבר, שהמקשה אלא כולו, הש״ם בכל

 להתברר, עומד של בהמושג מודה הוא דגם דכיון מגורשת, ספק להיות צריכה עכ״ם
 דבאמוו המתרץ, מתרץ וע״ז באיזה, ידעינן דלא אלא באחת, לשמה כאן יש ס״ס הרי
 לאו דאם ברירה, דאין ס״ל, דשניהם ודאי, זה דאמנם שמעון, ור׳ ת״ק מחלוקת בזה
 לבסוף שנתברר אותו להיות צריך עכ״פ דהא טמאים, דשניהם להיות יכול איך

 וברם המפרשים, כל באמת שהקשו וכמו טהור, — למשל זגין בשני - לקרקע שהוא
 כהצד שמעון ור* השני כהצד סובר שהת״ק אלא ברירה, דאין סוברים, ששניהם
 יחוד בעינן לא אבל לטומאה, יחוד בכ״מ שבעינן ודאי דזה הראשון,

 להת״ק וממילא טהור, ממילא הוא לטומאה יחוד שבאין ממילא כבר שזה לטהרה,
 איזהו ידעיגן דלא אלא טומאה, של ביחוד להתברר שעמד אחד כאן יש דס״ס כיון

 של המושג עצם על חולק ברירה אין דלמדס״ל שסובר ור״ש טמאים, שניהם אז
 יחוד ג״כ אין גיסא שמאידך אע״ם כלל, לטומאה יחוד כאן ואין להתברר, עומד

היא שהמשנה שאומר וזהז שלילי, ן גי ע דזהו כג״ל, טהור הוא ממילא לטהרה



הלכה לחקר ט׳ פרק מבוא מטז

 כאן שאין ודאי דזהו מכיון ודאי, בפסול פסול הוא כך ובשביל דוקא, שמעון לר׳
 להתברר עומד כאן שאין ודאי ג״כ זהו גיסא שמאידך אע״ם לשמה, להתברר עומד

ודאי. פסול סתמא גם הלא אבל לשמה, שלא של
 הראשונים בזה שמתלבטים דברים דכמה עוד, מזה רואים ואנו

 גם הרבה דברו כידוע כי בירושלמי, כבר ע״ז עמדו והאחרונים
 אלא ספק, בגדר או ודאי, בגדר הוא ברירה אין אי בזה, האחרונים וגם הראשונים

 רק דזהו או ברירה, אין כמ״ד בודאי פוסקים אנו אי בההלכה, הסתפקו שהם
 בעצם מחלוקת רואים אנו שבהירושלמי בעוד לחומרא, דאורייתא ספיקא מטעם
 הרבה מקיפה הירושלמי של והמחלוקת גופא, ברירה אין למ״ד ברירה דאין הגדר
 דלמא רק הוא הספק כל לדידהו דאילו חנ״ל, והאחרונים הראשונים של מזו יותר

 בפועל, לבסוך שנתברר בזה רק הוא הספק לפ״ז אבל ברירה, יש כמ״ד ההלכה
 זה על להסתפק אין שלפ״ז מובן אכן ח, כ ב מקודם זה להתברר עבד דלמא

 ההלכה דלמא רק הוא הספק כל שאם הוא ממ״ג דהלא להיפך, לבסוף שנתברר
 אנחנו ואם ודאי, שוב זהו להיפך שנתברר מה ממילא הרי ברירה, יש כמ״ד
 הרי לבהמה, לבסוף שנתברר זה את גם טמאים" ש,שניהם בירושלמי מהת״ק רואים

 יש שלדידיה ברירה, יש דס״ל ממאן ללכת עוד מרחיק שהוא רואים אנו מזה
 בפועל אח״כ שנתברר זה על גם יחד, שניהם על גם להתברר עומד של ספק

לטהרה. להיפך לבסוף שנתברר זה על וגם לטומאה, ביחוד

יא.
 מחשבין אי ור״ל, ר״י מחלוקת יש א׳< )ל״ט וחולין ע״א( ,)י זבחים בבבלי

 בעצם מחלוקת עוד בזה מוצאים אנו בירושלמי אבל לא, או לעבודה מעבודה
 העבודה מצד בא הפסול קביעת אם לעבודה, מכבודה מחשבים של המושג

 כאילו הוי בכיז האחרת, העבודה על שחשב שאע״פ הוא והחידוש חשב, שבעבודתה
 חשב, שעליה בעבודה הוא דההסרון או המחשבה, שבשעת בהעבודה חשב

 הוי בכ״ז חשב, שעליה זו עבודה עבד לא המחשבה שבשעת שאע״ם והחידוש
 בשהט להסתפק שיש כלומר, עליה, המחשבה עם ביחד עבדה כאילו

 כאילו דהוי השחיטה, מצד החסרון ישאר אם לשמה שלא דמה לזרוק לשמה
לשמה. שלא זרקה כאילו דהוי הזריקה מצד החסרון או לשמה, שלא שחטה

 ,לר חמית אנא אסי ,א״ר נה״ב( פ״ה פסחים בירושלמי מוצאים אנו וזה
 ליה, אמר פסול? לשמו שלא דמה לזרוק לשמו שחטו למה —וכו' — ירמיה

 פסול"- א ו ה ש ו מ ש ל ושלא כשחטולשמו הראשונה משעה נעשית
 דהא בשחיטה לשמה מחשבת גם שחשב ואע״ם בשחיטה, הוא דהחסרון כלומר,
 ר׳ בשם הנינא ,ר פסול, שהוא לשמו ושלא כלשמו נחשבת בכ״ז לשמו", ,שחטו

 עבודה באותה פסול לידי יבא שאילו כל יוחנן, דר׳ טעמיה מנא, דר׳ קמיה יודן
 שמא לשמו שלא זרק אילו לה, אחרת מעבודה הוא מחשב לה מחשב ואינו
 לקבל לשמו שחטו אילו פסול, לשמו שלא דמו לזרוק לשמו שחטו )?( פסול אינו
 שאילו כל הוי הוא, מחשב קבלה בשעת הרי )?(כשר הוא שמא לשמו שלא דמו
 מעבודה מחשב הוי לה, מחשב ואינו העבודה באותה פסול לידי יבא

 שבשעת בהעבודה החסרון דאין סובר, דהוא ברורים והדברים לה", אחרת
חשב, שעליה בהעבודח אלא המחשבה,



קיזהלכה להקהורידושלסי הבבלימבוא

 הרבה בזה הארכתי כבר כאשר לדינא מינה נפקא הרבה מזה יש ואמנם
להאריך. המקום כאן ואין ט״ז( — י״ב )פ׳ י״ד שמ׳ הקודש דרך ד״מ בספרי

יב.
 שעמד בהירושלמי כבר מבוארות האחרונים חקירות מוצאים אנו לפעמים

 העם־ את לראות אפשר מזה גם ואמנם הדברים. במושגי חקירות רוב וע״ם עליהן,
לבד. הבל של פלפול רק באחרונים שרואים כביכול, ה״חוקרים", מאלה ארצות

:ולדוגמא
 בחליצה כוונה של בהגדר א׳< ,)סי בתשובותיו צבי חכם הגאון של החקירה

 מושג דזהו או כוונה, צריכות מצוות כל כי מצוה, של כוונה מושג זהו אם
לעלמא. אותה מתיר הוא החליצה שע״י מכיון ין, נ ק של כוונה

 א" פרק יבמות בירושלמי אמוראים של מחלוקת הוא הזו החקירה אולם
פטור". היא חליצה אמר, ושמואל קנין, היא חליצה אמר, "רב א׳( )הלכה

 דשביעית, הפקרא במהות והמבי״ט הב״י קדמאי רבנן של הידועה המחלוקת
 הבעלים, מרשות שביעית לפירות אפקה דרחמנא א, כ ל מ ד א ת ע ק ם א הוא אם
בשביעית. שיפקירו הבעלים על שמצוה דגברא אקרקפתא דהוא או

 ר׳ של בהפלוגתא )פ״א( שביעית בירושלמי זו מחלוקת למצוא יש הנה
 מימר, סבר ירמיה ר׳ בשביעית, סירותיו זוכה אדם "מאימת אסי ור׳ ירמיה

 בהו, זכה לא כליו לתוך נתנם אפילו מימר, סבר אסי ר׳ כליו, לתוך משיתנם
דידיה". אינון ולית דידיה סבר דהוא

 אפקעתא דהוא סבר, אסי דר׳ בזה, הוא המחלוקת האחרונים הסבר ולפי
 לשם מכוון שאינו דידיה" סבר "הוא זוכה וכשהוא כלל, הפקירם לא והוא דמלכא

 קונה, אינו ולפיכך מרשותו, הדבר כלל יצא לא כזה שבאופן שסובר אלא קנין
 שפיר יודע הרי בעצמו הפקירם וכשהוא דגברא אקרקפתא דהוא סבר, ירמיה ור׳

 בתורת לזכות מכוון הוא כליו לתוך אח״כ נותנן וכשהוא מרשותו, הדבר שיצא
ההפקר. מן זכיה

יג
 לחקר הנוגעות חדשות בעיות בירושלמי פעמים הרכה מוצאים אנו

זה. על עמד לא שהבבלי ידועים כללים של המושגים
 הוא הפקר ב״ד בהפקר אי ב׳( )הלכה פ״א שקלים בירושלמי הבעיא למשל,

 ב״ד הסקר אם הוא, הספק עיקר הספר בגוף לנו יתבאר וכאשר ממעשרות פטור
 בעצם הפקר זה שאין מאחרי עמך" ונחלה חלק לו שיש זה "יצא בסוג הוא
 לפועל, לצאת שצריכה בשעה רק הלה דרבנן תקנתא כל כי ל, ע ו פ ב רק אלא

 הפקר, ככל ולא בכח אפילו כלל חלק לו אין דהלוי לידיה שמטי שטרם ונמצא
 משא״ב בזה, לזכות הזכות זוהי בכח חלק עכ״ס לו יש בו שזכה טרם שאף

הנ״ל. לפי מקודם זכות כלל שייכת לא ב״ד בהפקר
 טמא, ברה״י טומאה שספק בירושלמי וגם בבבלי גם היא פסוקה הלכה

 של הודאות אם הזו, ההלכה בהגדרת לחקור עוד בזה מתעמק הירושלמי אבל
 במת נגע כשספק למשל, בדין, רק או ת, ו א י צ מ ב היא זו ספק טומאת של



הלכה לחקר ט׳ #דק מביא קיח

 הוא בדין דרק או ממש, בטוז נגע שבודאי בזה לקבוע באה ההלכה אם לא, או
בספק. נשאר עדיין במת נגיעה של המציאות עצם ס״ס אבל ודאי,

 הזו החקירה עצם אך האחרונים, אצל הרבה מוצאים אנו זה ממין וחקירות
 ר׳ רה״י, בספק שנטמא "נזיר >ה״א( פ״ח נזיר במס׳ בירושלמי מוצאים אנו

 בזה, היא והמחלוקת מגלח", הנזיר אין אמר, ריו״ח מגלח, הנזיר אומר, אושעיה
 הממשית המציאות דוקא אך לגלוח מביא הטומאה של המופשט הדין דאין אחרי

 שסובר ומי •גלח, דהנזיר סובר במציאות שזהו שסובר מי הנה במת, הנגיעה של
מגלח. הנזיר אין ממילא בדין, רק שזהו

 הוא החידוש אם הוא הספק שעיקר ברה״י טומאה בספק זו נקודה ומעין
 "פשיטא א׳( גה׳ ערלה דמס' בפ״ב ג״ב מוצאים אנו כנ״ל, בהדין רק או בהמציאות

 וחברו בה ידע לא הוא עבידא האיך שתתירו, מהו חברו ידיעת מתירתו, שידיעתו
 קופות, ב׳ לפניו היו מיבעי האיך ודאי, כידיעת שתתיר מהו ספק ידיעת בה, ידע
 מהן אחת לתוך תרומה סאה ונפלה מאתיים בה אין ואחת מאתיים בה יש אחת
 מאתיים בה ונמצא מדדו בשניה, נפלה כך ואחרי נפלה מהן לאיזו ידוע ולא

 כידיעת ספק ידיעת תימר אין עולה, ודאי כידיעת ספק ידיעת תימר אין ושתים
עולה". אינה ודאי

 איסור של שהמיעוט ביטול של הדין שכל הוא הנקודה עיקר כאן
 הלא כי במציאות, ולא בדין כן גם הוא היתר של בהרוב נתבטל

 שאנו בעוד לגמרי איננו שהמיעוט ולהגיד המציאות את להכחיש אפשר אי
 בין בדין נגוד שיש שבמקום בדין רק ג״כ הוא החידוש אלא ישנו, שכן יודעים

 שיטת היא ומה״ט שלהרוב, הדין את המיעוט מקבל אז למיעוט רוב
 מפני התורה, מן גם כלל חל הבטול אין התערובות נודע שבלא והסר״ח הש״ך
 הספק ידיעת שאין זמן כל הנה י, נ די ה ד גו נ בה רק בא הבטול שכל שכיון

ספק. שום אין שמיא קמי כי י נ די ה הניגוד אין
 על ורק בירושלמי, נמצא כבר האחרונים שחדשו זה שיסוד רואים ואנו

 לבטול, מועילה יודע לא שהוא אע״ם חברו ידיעת גם אם מסתפק, הוא זה יסוד
 את לקבוע כדי מועילה זה על ודאי ידיעת באין תערובות של ספק ידיעת גם ואם

כנ״ל. במציאות ולא בדין הוא עיקרו שכל חבטול
 שמיני ביום אלא מלין דאין במילה מסתפק מילה( )בהלכות אריה בשאגת

 לא שעדיין מפאת הוא אם שמיני, בליל החסרון הוא ובמה שמיני, בליל ולא
 אחרי הולך הלילה בנ״ד דגם או היום, בהתחלת דוקא הוא הזמן כי זמנו, הגיע
 מלין שאין לילה מטעם הוא החסרון שכל אלא הזמן, הגיע כבר ובכן היום,

הזמן. כשהגיע אפילו בלילה
 ברית, דם להטיף צריכים אם שמיני בליל ומל עבר אם מינה ונפקא

 מצד החסרון רק יש אם אבל להטיף, צריך הוא זמנו לפני מצד הוא החסרון דאם
שבת בירושלמי מבואר הזה הדבר אכן דם, להטיף צריך לא בדיעכד אז הלילה

דתני, הדא מן ? לה עבד את מה שמיני ליל תרומה של שמן לסוכו ״ואסור פ״ח
ומבואר הוא", כשמיני שמיני לילי אמרה, הדא להתעשר, לדיר הנכנס שמיני לילי

זמנו, לפני של חסרון ואין לשמיני, נחשב כבר שמיני דליל מכריע דהירושלמי
בכלל. לילה של חסרון רק אלא



:י פרק

והספרדים. הצרפתים

 בירושלמי יש שכאמור, וכשם, בירושלמי, מהצרפתים ביותר עסקו הספרדים
 וביו הצרפתים רבותינו בין הזה ההבדל את מוצאים אנו ככה ההגיוני מהנתוח יותר

הספרדים. רבותינו
:לדבר דוגמאות

א.
 כגון ט״ז, וליתני הקשו, ז״ל הצרפתים "רבותינו יבמות ריש רמב״ן ,עי

 לפני ונפלה ומת, לשמעון ונשאת לראובן, תנשאי שלא מנת על אשתו את המגרש
 קנטור, של קושיא שזו ואע״ם עליו? אסורה צרתה אסורה דהיא דמיגו ראובן,

 ערוה צרת זו שאין מתיבמת, שצרתה בדינו, נ״ל אבל קתני, לא תנאין דמענינן
 דעלמא תנאי ומשום הנשים, כל כשאר ראובן אצל גמורה גרושה זו אלא כלל,

 בלא לפניו בנפלה אדם-וכו׳-מיהו ומכל ממנו גיטה את יבטל שלא עליו אסורה
 עולה שאין כמו או אצלו, דמגורשת כיון ממנו, חליצה צריכה אם מסתפק אני צרה

לחליצה". עולה אינה ליבום
 סבה ובין ת י ת ו מ צ ע סבה בין ההבדל על יותר כאן עמדו שהספרדים כלומר,
 איסור ובין לו גרם גופו איסור "בין הגמרא, ובלשון אחרות, במלים או, הציונית,

 כולן הן היבום, ומן החליצה מן צרותיהן את הפוטרות דהעריות לו", גרם אחר דבר
 אבל ערוה, השם את עליהן שקובע וזהו להיבם בעצם איסור בהן שיש כאלה
 היא שבה האיסור סבת כל כי היבם, כלפי עלה ה רו ע שם לקבוע אפשר אי בנ״ד

התנאי. על תעבור היבום שע״י מה חיצונית סבה רק
 בזה שיש לחליצה תעלה בעצמה היא שאפילו שאפשר אח״כ מסתפק שהוא ומה

 דהכלל בדין, חסרון ובין במציאות חסרון בין להבדיל דק, הניוני נתוח כן גס
 היבום "במקום" הוא דהחליצה משום הוא לחליצה" עולה אינו ליבום עולה שאינו "כל
 של הגדר מעין זהו הדבר, מעצם רחב יותר מקום לה״במקום" שיהיה אפשר ואי
 רק הוא שבשליח מפני ג״כ שזהו מישו", מצי לא שליחא עביד מצי לא דאיהו "כל

 שלעצם כלומר, בדין, חסרון כשיש אמורים דברים במה אכן המשלח, של כמקומו
 כלומר, במציאות רק הוא החסרון שכל במקום אבל הב״כח", גם חסר הדבר

 הפועל, אל הבכח את להוציא לו אפשר שאי אלא מניעה שום אין בהבכח שאמנם
הב״מקום". ע״י זאת למלא יצוייר שפיר אז בה״במקום", אין הזה והחסרון

 מהו כנעני עבד אלעזר, בן לר״ש רבה "בעי ב׳( )כ״ג בקדושין לדבר ציור
 דלמא-וכו׳- או מאשהכאשה, לה לה דגמר כיון רבו, מיד גט לקבל שליח שיעשה

 לא ישראל הוא, ולא - וכו׳ — משוי מצי לא שליח גיטיה מקבל לא דאיהו עבד
 מקבל שהעבד הדברים נראים דתניא, בגיטין, שייך עבד כ~ל, קרבנות בתורת שייכי
 יש שבישראל כלומר, שלו", רבו מיד לא אבל חברו, של רבו מיד חברו של גיטא



הלכה לחקר י' ■רק מבוא קב

 חסרון רק יש בעבד כאן אבל קרבנות, עבודת בדין שאינו בדין חסרון
 שליח למנות יכולה שבודאי ידים לה שאין אשה כמו והוה יד, לו שאין במציאות

וה״נ. במציאות לקבל יכולה איננה כי אם גט קבלת בדין שישנה כיון
 ם ביבו העיכוב דכל הנ״ל, הרמב״ן של בססיקתו הציור ג״כ הוא וכן

 אחר, חסרון יתעורר זו מציאות דע״י משום שתתיבם יתכן דלא במציאות, הוא
 ליבום", עולה שאינו "כי אומרים כשאנו דבכ״מ בהירות וביותר איש, אשת של חסרון

 שרק להיפוך, הוא כאן אבל ם, ו ב הי מעשה את מונע ה ו ער ה של האיסור הנה
 שפיר בחליצה אין הזה דהחסרון וכיון ערוה, השם יתחדש היבום מעשה ע״י

בחליצה. אפשר

ב.
 "יגדיל משום להפלפול כך כל הזדקקו ולא הפשט מעט יותר בקשו הספרדים

הצרפתים. כמו ויאדיר" תורה
 התום׳ דברי את באריכות שמביא בהר״ן שבת מם׳ בתחילת לדוגמא ראיה

 או בעה״ב" של ידו לתוך ונתן לפנים ידו את העני ״פשט” המשנה על שמקשים
 ומותר דפטור אמרו שבגמרא פטור", ובעה״ב חייב העני והוציא מתוכה שנטל

 עור לפני משום איכא והא לכתחילה מותר "איך ומקשים עביד, מידי דלאו לכתחילה
 "כל הללו הדברים את זה על מוסיף והר״ן בזה, הרבה ופלפלו ?״ מכשול תתן לא
 בתרוייהו דאפילו ליתא, קושיא עיקר ומיהו בו, להתלמד וכתבתיו בתום׳ פלפלו זה

 מצד הוא ומותר פטור פטור, דהאי בגמרא אמרינן דאי מתני׳, מתוקמא ישראלים
עור". דלפני באיסור דייקי ולא קאמרינן, שבת איסור

ג.
 עפ״י והספרדים לזה זה מדמים שהצרפתים דברים הרבה רואים אנו וככה

 מלקים ימים ג׳ אישן שלא "שבועה היא הלכה למשל, ביניהם מחלקים הגיוני גתוח
 דאמר "ואלא מנדרים ע״ז הגמרא מקשה ושם ע״א(, ט״ו )נדרים לאלתר וישן אותו
 יחל בל איסור דעבר עד ליה שבקינן מי שיעורא יהיב דלא בשינה עיני קונם
 ממש לשבועה נדר בזה מדמה דהגמ׳ בפשיטות, מפרשים והתום׳ וכו/ יוחנך א״ר והא
לאלתר. וישן אותו מלקין נמי סתם בשינה עיני קונם כשאמר בנדר וגם

 נכון זה "ואין וכותבים זה את לסתור מאריכים והמאירים הרשב״א בחידושי אכן
 ולוקה לשוא נשבע כבר מפיו זה דבר שתוציא שתיכף בשבועה, אלא אמרוה שלא
 והאיך יחל בל על עבר לא ישן שלא כל זה אבל שוא, שבועת על שעבר על מיד

 הביאוה לא יוחנן ר׳ של שזו הדברים עיקר אלא בכלום, עבר שלא עד אותו מלקין
לדוגמא". אלא

 הכפורים ביום בנבלה הדין איך אבל איסור, על חל איסור דאין לן קיימא
 התום׳ והנה קדים? נבלה שאיסור בזה להגיד אפשר שאי הכפורים, ביום כשנתנבלה

 וגם באבמה״ח גם שיש זבוח שאינו איסור מצד רק בזה באים ע״א( )כ״ד בשבועות
 לדוכתה קושיא והדרא זבוח אינו של איסור אין שבכלל האומרים, רבו אך בנבלה,

פטור. ביוהכ״ם נבלה האוכל שמה אומרים אנו מדוע
שפירש הראב״ד דברי את מביא ע״ב( )ע״ז בקדושין הריטב״א בחי׳ אכן
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 לעצמה זו בחתיכה זה בענין דנין שאין יוהכ״ם, לאיסור נבלה איסור קר־ם לעולם "ד
 הכפורים יום קודם גדול שנעשה משעה גברא והאי בה, כיוצא בחתיכה אלא

 נבלות כמה איכא הא זו בהמה נתנכלה לא דעדיין דאע״ג נבלה, באיסור נתחייב
 שם היה לא שהרי עכשיו עד יוהכ״ס איסור עליו חייל ולא בהו דמיתסר בעלמא

מאד. די חילוי־ והוא עכשיו", עד גדול משנעשה בעולם ם " כ ה ו י

ד.
 בזה הספרדים נותנים פשוטים נמוקים לזה נותנים שהצרפתים דברים הרבה

הגיוניים. נמוקים
 בטיל, לא באלף אפילו מתירין לו שיש דבר של הטעם למשל,

 להספרדים הנה בהיתר, תאכלנו באיסור שתאכלנו עד הפשוט מטעם הוא שלהצרפתים
 הנה בטל, במינו מין שסברי רבנן שגם מפני הגיוני יסוד עפ״י בא זה גם

 עצם על מביטים שאין אלא בטל, לא במינו שמין סוברים הם גם הדבר כעצם
 נקרא זה אז מותר וזה ר אס שזה וכיון הדברים, של ם ת ו כ י א על אלא הדברים,

 במינו מין נקרא זה שוב מתירין לו שיש דבר הוא אם אבל מינו, בשאינו מין
נדרים(. ר״ן )עי׳

 אבל לשקר, לו מה של הפשוט הטעם את רק בזה מפרשים הצרפתים ו ג י מ
 כלומר, וזכות, ח כ של יסוד עפ״י הגיוני: יסוד עפ״י זה את גם נמקו הספרדים

 אפילו והזכות הכח אותו לו יש אז במשפט יזכה ידה שעל טענה לבע״ד יש שאם
אחרת. טענה כשטוען

בכך. להשתמש אפשר פעם כל שלא המיגו את האחרונים אלה הגבילו כך ובשביל
 אומר וזה שלי כולה אומר "בזה ב״מ בריש התום׳ קוש׳-ת על למשל תרצו וככה

 ז שלי כולה אמר בעי דאי במיגו שלי חציה שאמר מי נאמן דהיה שלי", חציה
 טוען, שהיה מה חצי אלא שקיל לא הא שלי כולה אמר דכי ראיה, אינה ,"וזו
 לו יש אומר אתה שאם טוען, שהוא מה חצי אלא לו אין שלי חציה האומר ואף

 באותה מאמינו שאתה ממה זו בטענה מאמינו אתה יותר הכל,
 שלו, כבר חצי אותו חלק כאילו הוא הרי לו, מודה שהוא ומה ו, ל ש ה ל ו כ ש

 טוען כשהוא אותו נאמין שלו גלימא ממנו לתבוע יוכל שהיה מיגו תאמר ואיך
 הדין שורת אלא לגמרי, אותה ליטול דרך לו אין זה חצי בטענת הרי אחר, בטלית

לבדו". טעון חצי אלא נוטל אינו לעולם הוא כך
 מינו, הוה והכי ממון באותו אלא בכה״ג מיגו אמרינן "דלא תירוץ ועוד

 שהיה הממון בזה אחרת טענה אמר בעי דאי זה ן ו מ מ ח י ו ר ה ל שיכול מיגו
 בכה״ג שלי, כולה אמר בעי דאי מיגו חציה על האמינוהו לא כה״ג אבל בזה, נאמן

 דמיגו יסוד על בנויים הנ״ל הדברים וכל ב״מ< ריש בשמ״ק )עי׳ מיגו", אמרינן לא
 שקרים לבדות יוכל אחד דכל סוף, לדבר אין דא״כ זר לש לו מה מצד פשוט אינו
 אנו אין כך ובשביל כנ״ל בטענות וזכות ח כ מצד שזהו אלא חפץ? שלבו כמה

 דאע״ם כלומר, שבדבר, ח כ ב ה על אלא שבדבר ל ע ו פ ב ה על בזה מביטים
 שהנימוק כיון אבל חציו, ס״ס משיג היה שלי כולה טוען היה אם שבפועל

 מטענתו, למחצה לו מאמינים שאנו מפגי הוא חציו משיג הוא שלי כולה שכשטוען לזה
שלי חציה כשטוען גם וממילא מטענתו מחצה להשיג מ כ ב לו שיש אומרת, זאת
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 הנה זכות מצד שזה מכאן וג״כ מטענתו, חציו להשיג הכח אותו רק ג״כ לו יש
לממון. מממון ולא הממון באותו הזכות להיות צריכה

 כתבם? מפי ולא מפיהם קי״ל הא מועיל איך שטר כל על העתיקה הקושיא
 כתבם מפי גם שניהם מדעת שנכתב שבשטר מפני מתרצים הצרפתים

 שמפי זה את מנמקים הספרדים אכן הגיוני, יסוד לזה שאין כמובן אבל מועיל,
 גופא זהו שהכתב במקום לא אבל המעשה, את מוסר כשהכתב רק נאמר כתבם

 מצד כרתי חתימה דעדי למדס״ל גט כל על להקשות אפשר שאי וכמו המעשה,
 שהחתימה אלא גרשה, שהוא מעידים לא חתימה שהעדי מפני כתבם מפי ולא מפיהם

 שאין מה ממשועבדים שגובה בשטר ה״נ הגירושין, מעשה את שפועלת היא גופה
 כתבם", "מפי זה על להגיד שייך ולא המעשה, כל זהו הכתב הנה פה, על במלות

 )י״ג במ׳ ובשמ״ק "השלמה" בס׳ )עי׳ עדות, בזה ששייכות מעשה כלל אין בפה כי
 שאין דשטר שסובר, שם דר״מ הטעם הסבירו ובזה והר״ף, הרשב״א הרמב״ן, בשם ב׳(
 שאין דכיון משום הוא חורי מבני ולא ממשעבדי לא גובה אינו נכסים אחריות בו
 כתבם, מפי מצד החסרון נשאר תו ח־רין, בני מנכסים רק וגובה נכסים אחריות בו

 כיון חורין, בני מנכסים דגובה מודה ר״מ גם ידו כתב עליו בהוציא כך ובשביל
כתב. מפי של החסרון שם שייך שלא

ה.
 דברי גם לנו יובנו שבזה וזכות כחו מצד הוא שלהספידים מיגו, להגדר ונשוב

 אמר בעי דאי במיגו בשבועה "דליהמניה הקושיא שעל בקדושין האומר בם׳ הר״ן
 דכיון אחרים, בשם תירוץ מביא הוא ? לכהונה לה ופסיל דמהימן ונתגרשה, קדשתיה

 עצמה, טענה באותה שנאמינו דיינו — וכו׳ - הוא חידוש לאב תורה שהאמינה דמה
 רק הוא פשוט מיגו ואם חדושו", אלא בו לך דאין מחמתו, מיגו אומרים אנו אין אבל
 מצד או הסברא, מצד ונאמינו לשקר יכול אם הוא, הבדל מה לשקר לו מה מצד

 שהוא דבר וכל בדבר, לו שיש וזכות כח מצד הוא שהמיגו כנ״ל רק אלא חידוש,
 בפועל, הדבר שבא טרם מקודם ת ו כ ז ו ח כ בו שייך לא חידוש, משום רק
חדושו". אלא בו לך "אין אומרים אנו זה על גם כי

 דבר ובין הדין מצד שבא דבר בין להבדיל בזה יותר ידעו הספרדים ואגב
 המכילתא על שמקשים ע״א( )ב׳ ב״ק בתום׳ עי׳ למשל, חידוש מצד רק שבא

 ללמדך אלא ? כ״ש לא הכריה על חייב הפתיחה על אם יכרה וכי יפתח ״כי האומרת
 זוהי ובאמת בב״קז הראשונה להמשגה בסתירה שזוהי הדין", מן עונשין שאין

 ? בק״ו ממונות בדיני דברים הרבה למדים שאנו כולה הש״ם לכל גמורה בסתירה
 דחידוש בור דשאני הקודמים, בהפרקים הביאנו כבר כאשר זה, על מתרץ והרשב״א

 ברשותו, הם כאילו הכתוב ועשאם אדם של ברשותו אינם דברים "שני כדאמרינן הוא,
ומעלה". שעות משש וחמץ ברה״ר בור

 הפשטה בסוג נכנס לא חידוש מצד הבא דדין אמרנו כבר כאשר הוא וההסבר
 מזה ועושים הדבר מציאות את מפשיטים שאנו וחומר קל מדת כל שזוהי
 בדברים אכן שבהם, וחומר הקל דרגת את למוד לנו אפשר כך וע״י פנימי, מושג
 החומר, ומחו הקל מהו בזה לקבוע אין סברא שום בלי חידוש רק הוא עיקרם שכל
לבד. המפורטת ת ו א י צ מ ה ב החידוש אלא בזה לנו ואין
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ו.
לשלילה. חיוב שבין ההבדל על יותר עמדו הספרדים

 והצרפתים ברירה אין והלכה ברירה אין או ברירה יש אי בהמחלוקת למשל,
 דאין נימא תנאי בכל הלא ברירה, דאין ההלכה לפי עמדו ועוד ותום׳ רש״י

 והמה * קיים המעשה יהיה לא כן גם כך אחרי התנאי יתקיים אם ואפילו ברירה
 ולמדס״ל ברירה, לגדר באמת זקוקים אנו לקיים בידו שאין בתנאי שאמנם אומרים,

זה. על יש סתירות וכמה הזה הדבר קשה ומה בכה״ג, יועיל לא ברירה אין
 תירץ, ז״ל "והרמב״ן שכתב דבריה בסוגיא בגיטין בפ״ג בר״ן עי׳ אכן

 שתצא לאיזו האומר כגון דברים שני על במתנה דוקא הוא דברירה דפלוגתא
 עתיד שאני לוגין שני באומר וכן זה, ועל זה על מתנה שהוא תחילה, בפתח

 למזרח חכם בא אם וכן שבחביות, לוגין שני על מתנה שהוא תרומה שהם להפריש
 בלבד, אחד דבר על במתנה אבל למערב, עירובי למערב חכם בא אם למזרח, עירובי

 תבוא אם האומר וכן תחילה, בפתח תצא אם פלונית לאשתי גט כתוב האומר כגון
 ליה דלית למאן אפילו בטל יהא לאו ואם עירוב עירובי יהא למזרח חכם

מחני". ברירה
 בשני הוא ברירה המושג דבל לשלילה, חיוב בין חוא וההבדל

 מלתא האיגלאי את לקבוע דבר כל על זקוקים ואנו לזה זה המתנגדים דברים
 התנאי יתקיים אם שמתנה תנאי בכל כמו ושלילה, חיוב רק שיש במקום אבל למפרע,
 שני בכלל זה אין שם המעשה, יתקיים לא התנאי יתקיים לא ואם המעשה יתקיים

 הדבר, העדר אלא דבר, אינו השלילה כי לזה, זה המתנגדים דברים
 המה הדברים ששני כלומר, דברים, שני על במתנה רק צריכים אנו ברירה וכל

 איגלאי על להגדר זקוקים אגו שם שרק שהביא הדוגמאות כל כמו בחיוב,
למפרע. מלתא

ז.
 טעמא בדרישת השתמשו לא הספרדים, וגם הצרפתים גם שהראשונים, אע״ם

הקרא. של ההגדרה על יותר לעמוד הספרדים אצל נטיה היתה בכ״ז דקרא,
 נפשות, בדיני רק נאמר דבר" יקום עדים שנים ש״עפ״י הוא דין למשל,

נאמן. אחד עד גם באיסורין אבל שבערוה, ודבר ממונות דיני
 שבערוה" דדבר איתא אם "ואק״ל שכתב ע״ב( וב׳ גיטין בריטב״א עיין אולם

 בשם ותרצו ? אחד עד עפ״י בעלה שמת אשה משיאין איך א״כ מב׳, פחות אינו
 אינו התם אבל נאמן, אחד עד ואין ב/ בעינן ערוה משום שהוא דבדבר הרמב״ן,

בעלה". מת אם לידע, צריכים שאנו בעלמא, א מלת גילוי אלא
 ממאן זוזי וליחזי וממכר "מקח הגט׳ קושית על ע״ב( )ב׳ ב״מ בהתחלת וכן

 הספרדים וגם הצרפתים שגם - ?״ דמיה קיבל ממי המוכר את ,*נשאל שם שפירש״י ן נקט״
 ז אחד כעד אלא בזה נאמן אינו המוכר בידי המקח דאין כיון הא זח, על עמדו

 דלא דחוק, שזה וכמובן, משבועה, פוטר המסייע עד מטעם בזה באים והצרפתים
 כ״כ הדבר ואין משבועה, פוטר המסייע שעד וגס׳ משנה בשום בפירוש אשכחינן

 שמביא בשמ״ק עי׳ אכן ן כך כל בפשיטות בקושיא לבוא זה מכח שאפשר עד סוסכם
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 לאפוקי נאמן אינו אחד עד דבעלמא דאע״ג לי, משמע "להכי שכתב ראשונים, בשם
 תפיס אחד דכל כיון בעלמא, א מלת גילוי אלא הוי דלא הכא שאני ממונא,
 דכיר, ודאי הוא דחד וכיון לומעות, שנתן למי אלא נתרצה שלא סהדי ואנן בכולה,

הוא". בעלמא מלתא גילוי הלכך
 ופרק ו׳ שמעתתא דה״ק ד״מ בספרנו בארנו שכבר כפי הוא הדברים והסבר

 ובין עדים שני דוקא דבעינן וכו׳ נפשות דיני בין התורה שהבדילה דמה י״ב(
 גדר איזה לקבוע צריכים אנו בכ״ז הוא, שגזה״ב שאע״ם נאמן, אחד שעד איסורין
 להקמת באה העדות וכו׳ ממונות ודיני נפשות דבדיני היא וההגדרה ביניהם, המבדיל

 מיתה העונש אין הנפש, את שהרג אחד על אומרים אם למשל, כמו, חדש, דבר
 וכן מיתה, חיוב חדש חיוב יוקם הרציחה ע״י אלא הרציחה מציאות בעצם מונח
 חלב שזה אומרים אם באיסורים משא״ב וכדומה, קנינים חיובים, ממונות עניני בכל

 ובעדות הדבר, תואר רק מוסרים אלא חדש, דבר הקמת כאן אין שומן או
 דבר הקמת יש אלו בכל וזנות, גירושין קדושין עדי למשל, כמו, כן, גם שבערוה

 ידי על שמתהוה ההיתר מיתה, בעדות כן שאין מה המציאות, בעצם שאיננו חדש,
 אשת הוא האיסור כי המציאות, ספור רק אלא חדש, דבר זה אין האשה על כך

 בזה יש וכדומה ומתנות מכירות קנינים, כל וכה״ג ש, אי אין וכשמת איש
 סודר, הקנין בעצם מונחת לרשות מרשות העתקה אין כי חדש, דבר הקמת משום
 וצריכים ידועה כשהמכירה אבל למשל, הדש דבר מתהוה הקנין מעשה שע״י אלא

 לעדות צריכים שלא איסורים כמו שוב זהו המעות, את קבל ממי מלתא לגילוי רק
הג״ל. הש״מ כוונת וזוהי

ח.
 רק נוגעת היא שלכאורה והספרדים, הצרפתים שבין שהמחלוקת לפעמים יש

 רואים אנו ואז המושג בעצם נוגעת המחלוקת נקודת באמת אבל אחד, בפרס
עמוק יותר בנתוח הדבר את מנתחים שהאחרונים

 מטעם שזכיה סוברים שהצרפתים לא, או שליחות מטעם זכיה אי המחלוקת למשל,
 ובעוד שליחות, מטעם לא שזכיה סוברים, והספרדים ביניהם, הבדל שום ואין שליחות

הדבר חלות תיכף מתהוה השליח ובפעולת כמותו אדם של שלוחו אמרינן שבשליחות
יוכל שלא רק הזכיה מועלת בזכיה הנה בעצמו, המשלח זאת עשה כאילו
הוא שזכות מי של לידיה כשמטי רק מתהוה החלות ועצם לחזור המזכה

בעצם מחלוקת זוהי אלא זה בפרט רק מחלוקת זו אין — הדבר. לו
ה. י כ ז המושג

 הוא שהמחלוקת ט׳-י״א(, )פרק ד׳ שמעתתא דה״ק ד״מ ,בס ביארתי כאשר
 מצד הוא להיפך ולהספרדים הזוכה, מצד הוא הזכיה פעולת שלהצרפתים בזה,

 לו הוא שזכות למי הוא הזכיה חלות להראשונים אחרות, במלים או המזכה,
הדבר. לו שחוב למי הוא הזכות ולהאחרונים הדבר,

 הרשויות, להעתקת דרושות מקום בכל הנה כי :הדברים וביאור
 לרשות אחת מרשות נעתק כשהדבר ברשויות התחדשות שכל כלומר, ידיעות, שתי
 בעל ידיעת וגם מרשותו יוצא שהדבר הישן, המצב בעל ידיעת גם דרושה שניה,
לרשותו. נכנס שהדבר החדש, המצב



,קכז" הלכה לחקר והספרדים הצרפתים מבוא

 תהיה אם כלומר, א, י ל ת בהא הא הללו הידיעות ששתי רואים אנו זה וגם
 לא הנה לקנות, ירצה לא והלוקח למכור ירצה שהמוכר מהם, אחד של ידיעה רק
 לחזור יוכל נתרצה שכבר המוכר גם אך הקונה, את בזה להכריח אפשר שאי רק

 בכ״ז מזה, ידע לא שהזוכה שאע״ם בזכיה, הוא הכלל מן יוצא ורק שירצה, עת בכל
המזכה. דעת בזה מועילה

 כאילו נחשב דבדינא מטעם הוא מועלת דבזכיה הא אם הספק, נופל וממילא
 תיכף- לחלוטין החלות מתהוה וממילא שליחות מטעם זכיה וזהו מזה, ידע הזוכה גם
 דאע״ם כלומר, פעולתה, את האחד ידיעת גם פועלת דכאן הוא, ש ו ד י ח ה ד או

 בודאי הוא הצדדי מן שלאחד בנ״ד הנה תליא, בהא הא הידיעות שתי כלל שבדרך
לעצמה. כשהיא פעולתה את השני הצר ידיעת גם פועלת זכות

 מצד הדבר, לו הוא שחוב ממי דוקא בא שבזה החלות השני שלהצד כלומר,
 שלמי אע״ם לחזור, יכול לא כבר והוא אליו שנוגע במה ידיעתו פעלה שס״ם המזכה,
לידו. הדבר בא שלא כ״ז זכה לא עדיין הזוכה, הדבר, לו הוא שזכות

הספרדים. של שיטתם היא וזו
 הרשויות בהעתקת חדש נתוח כאן יוצא הספרדים שיטת שעפ״י רואים, ואנו

 של דעת גמירת רק שפועלת אפשר שלפעמים חדשה, להפרדה באים ומזה בכלל
בחשבון. כלל באה לא השני שדעת אע״פ מהצדדים אחד

 לפעמים שיש כלומר והדין, ת ו א י צ מ ה בין להולך יותר נחתי הספרדים
 נשארה והמציאות בהדין, רק אלא בהמציאות לחדש בא אינו התורה של שה״חידוש"

 ממש, המציאות את שבעינן שבמקום יוצא וממילא התורה, חידוש היה לא לו כמו
הזה. החידוש בכח להשתמש אפשר אי שם

 כולן לתוכן המנויין מן אחד ש״קפץ שאמריגן ע״ב( )ו׳ בב״מ למשל. כמו,
 מקשים שבתוספות ספק", עשירי ולא רחמנא אמר ודאי ש״עשירי מפני פטורים"
 בטלי, ולא חשיבי דבע״ח לתרץ, ודחקו במעשה? כולהו וליחייב, ברוב שליבטלו
 הוא בטלי לא דבע״ח מאי דהא הריטב״א, בצדק העיר כאשר גדול, דוחק זהו שבאמת

 הני תעשה, ואל בשעה התורה מן דבר לעקור יכולים רבנן ני ואם מדרבנן, רק
 את התורה מן דבר לעקור סתם אבל סייג, איזה משום זה את כשעושים מילי

? שמענו לא זה
 בטלי בעלמא חיים דבעלי תימא "דאפילו ליתא, מעיקרא קושיא שלדעתו אלא

 ולא ודאי עשירי בעשירי רחמנא דאמר משום האי בטיל לא הכא מדאורייתא,
 דפריש כל אמרינן אם "דאפילו באור ביתר עוד בש״מ שם שמסביר וכפי ספק", עשירי
 כדכתיב באיסורין זה ספק התירה שהתורה אלא מיקרי ספק עשורי פריש מרובא
 לא לעולם הכא אבל ברוב, בטול ע״י להיתר האיסור ונהפך להטות רבים אחרי
 רק הוא ברוב בטול של דהחידוש כנ״ל, הוא כקיצור והתוכן עשירי", ספק מכלל נפיק
 שתהיה בדין גם שבעינן במקום אבל נתבטל, האיסור ודין במציאות, ולא בדין

הבטול. מועיל לא שם ודאי עשירי לענין כאן כמו ממש, המציאות



הלכה לחקר ,י מרק מבוא קכו

 ועפ״י צדדית סבה ובין ישרה סבה בין לחלק יותר נחתו הספרדים
 עמ״נ גיטך הר״ז בין להבדיל ע״א( )ע״ה בגיטין למשל, הרשב״א, כתב זה יסוד

 האומרת ובין נתינה, שמה בע״כ דנתינה לומר סברא דיש זוז, מאתים לי שתתני
 נתינה, שמה דלא מודים כו״ע בע״כ לה יתן אם דבודאי לך אני ואקדש מנה לי תן

 הנה זוז מאתים לי שתתני עמ״נ גיטך הר״ז באמר שגם דאע״ם בזה, הוא וההבדל
 בהיות צדדית, לסבה נחשב זהו אבל הגט, לקיום סבה בתור משמשת הנתינה

 לעצמו, כשהוא הגט נתינת ע״י אלא זוז, המאתים ע״י לא בא הגט חלות עצם כי
 סבה זו אין האופנים ובכל הקפדתו, מצד זוז המאתים בנתינת גם צורך יש ורק

 אני ואקדש מנה לי תן כשאמרה השני באופן משא״ב צדדית, סבה רק אלא ישרה
 שמה בע״כ דנתינה למ״ד ואפילו להקדושין, הישרה הסבה היא הנתינה שם לך,

 לא אבל צדדית, סבה בתור רק שכזו נתינה לשמש אפשר היותר לכל הנה נתינה,
ישרה. סבה בתור

 והירושלמי מהבדלי גם רבות בדוגמאות וכהנה כהנה להוסיף עוד יש ואמנם
 לחכם ותן" וליזל נחשוב כרוכלא אטו אך והספרדים, הצרפתים מרבותינו וגם

עוד". ויחכם



יא. פרק

כמלאכים. הראשונים

התלמוד. בים העיקריים המסילה סוללי והתוספות הרמב״ם גאון, האי רב

א.
 את ביהוד להדגיש עלינו הספרדים של ההכללה שיטת על מדברים וכשאנו

 במלוא בהכללה שהתחיל התלמוד, חתימת אחרי הראשון היה שהוא גאון האי רב
הזאת. המלה מובן

 הדרכים סוללי בין מוצאים אנו הקודמים בהפרקים בארנו שכבא כפי כי,
 לפרט הפרט, אל הכלל מן אחד כוון מיוחדים, עיקריים כוונים שני התלמוד בים
 תכלית, ולאין שיעור לאין עד פרטים לפרטי והפרטים לפרטים שבתורה הכללים את

 ואת כללים, ולכללי בכללים אותו ולכלול הפרטים את לקחת להיפך, שני וכוון
 מה שבהלכות, י בו ר ה את מבקשים הראשונים לסוגים, המינים ואת למינים אלה

 והאחרונים שבהלכה, אחד משורש מספר לאין ובשתילים בענפים להרבות יכולים שאנו
 אחד, לשורש שאפשר כמה עד השרשים כל את לאחד האחוד את להיפך מבקשים

 להיסך מטרתם והאחרונים לפרוטות, הגדולות המטבעות את מחליפים הראשונים
 הראשונים ובקצור, ספורים. למטבעות תכלית ולאין שיעור לאין הפרוטות חלופי

שבתורה. האיכות את להם מבקשים והאחרונים שבתורה, הכמות את להם מבקשים
 הם שלהם, ההפרטה בעבודת הגאונים את רואים אנו הגאונים" ב״תשובות

 בחיי והצבור, היחיד בחיי המה רבים כי לפורטם אפשר שאי פרטים על נשאלו
 וכו/ וכו׳ למקום אדם שבין ובהדברים לחברו אדם שבין בהדברים והכלל, הפרם

 התורה, כללי מתוך הג״ל הפרטים את להוציא אפשר איך הראו בתשובתיהם והם
 מהלכה איך להראות ההלכה, של ורביה" ב״הפריה הוא שלהם העיקרי והחידוש

 שלו המקצוע שעיקר גאון האי רב שבא עד שיעור, לאין הלכות מולידים אנו אחת
 מקצוע את בקצור, שבתורה", גדול "הכלל את לבקש לתורה" אזנים "לעשות היה

ההכללה.
 שלו וממכר" "מקח מהם׳ הראשון השער את אפילו למשל, לוקחים, אנו אם

 וממכר", "מקח מושג תחת שלו, ההכללה מדת מגיעה כמה עד כבר רואים אנו
 הראשון", בה״דרך זה את כולל שהוא הרגיל, במובן וממכר מקח רק לא מכנים הוא
 משתעבד שהלוה שיעבוד גם כלים, שכירות וגם משכנתא גם מכנים שהוא אלא

 סילוק גם עמון לוח שאין אע״פ למלוה שטר כותבים כך ובשביל למלוה, נפשיה
 מסולקת וידי זו שדה על לי אין ודברים דין : ואומר דבר, מאיזה מסלק שהאדם
וממכר". "מקח בסוג מכנים הוא אלה כל את גם - זה על מידו וקנו הימנה

 שלו ההכללה בשיטת עוד ת כ ל ל ק י ח ר מ הוא כי כבר, בזה רואים ואנו
 ההכללה, בעלי ראש היה הקודמים בהפרקים שכאמור, אחריו, שבא מהמרב״ם אפילו

 ופקדון שאלה ולוה, מלוה בהלכות האלה הדברים את פזר שהרמב״ם במקום כי
 להגיד, ולמותר וממכר, מקח של סוג אחד, סוג תחת אותם מכנים הוא הנה וכו/

דרך זהו אבל הנ״ל, לשני אחד בין המבדילים בדברים הרגיש גאון האי רב כי



הלכה להקר יא פרק מבוא קכח

 את ולמצוא לבקש באלה גם - זה״ כראי זה ראי ש״לא בדברים שגם ההכללה,
ביהוד. זה את ולהדגיש שבהם השוה" "צד

 במסגרת שונים פרטים לכלול אפשר אי הגדרה, בלי הכללה אין ואמנם
 בשטח הפרטים כל את תכניס שזו הגדרה איזו מקודם נעשה לא אם אחד כלל של

 לכאורה, מכוון, שאנו שאע״ם גאון, האי רב של בדרכו מוצאים אנו וככה מיוחד.
 ממילא באים כבר החידושים אך "חידושים", לחדש הנזכר בספרו תחילה, בכוונה
 כבר וזהו - ההגדרה את מחייב ההכללה טבע כאמור, כי, אורחא״, ״אגב בדרך

לעצמו. כשהוא חידוש
 אלא מתקיים המכר "אין חדשה בהגדרה השני השער את מתחיל הוא ככה

 ושלשה ועומק רוחב אורך, בו שיש אדם, גוף ד דוגמא ממשא, בו שיש בדבר
 המכר אין ממשא בו שאין דבר בכל אבל ממשא, בו שיש דבר בכל מוצא אתה הללו יסודות

 מתקיים המכר אין הילוך לי מכור ישיבה, לי מכור עמידה, לי מכור לו שאמר כגון בו מתקיים
הילוך". מקום לי מכור ישיבה מקום לי מכור עמידה, מקום לי מכור שיאמר עד

 מצא זאת ובכל בגמרא, מקום בשום מפורש מוצאים איננו זו הגדרה ואמנם
 מוצאים שאנו בהכללים ולא זו בהגדרה דוקא השני השער את להתחיל המחבר

 הכללים כל של המעמיד" "הדבר הוא זו הגדרה באמת כי גופא, בהגמרא
בזה. נראה כאשר האלה

 מקנה אדם שאין בש״ע, המובאים הכללים בכל ביחוד עוסק הזה השער כי
 כל, שראשית ? בזה העיקרי היסוד הוא ומה לעולם, בא שלא דבר ומקדיש ומקדש

 אי והמחלוקת מציאותי, דבר על יחול שזה לדבר, דרוש וממכר מקח כל
 רק הוא לעולם בא שלא דבר מקנה אדם או בעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין

 או — מקנה אדם אין דס״ל מאן של הסברא וזהו — ה ו ה ה על מביטים אנו אי בזה,
 אבל לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם דס״ל מאן של המברא וזהו העתיד, על

 אנו כל ראשית ובכן דבר, לא על קנין שום שאין מודים כו״ע היסוד בעצם עכ״ם
 דומיא ממש בו שיש "דבר הגדרתו היא מתאימה ומה ה״דבר", גדר להגדיר צריכים

ועומק". רוחב אורך בו שיש האדם דגוף
 בא שלא "דבר של מושג שיש שידוע אחרי יותר עוד מתאימה זו והגדרה

 הנקנה החפץ שגם אומרת, שזאת לעולם", בא שלא "לדבר של מושג ויש לעולם"
 הדבר הגדרת אם גאון, האי רב לו לקח ומזה "דבר", נקראים הקונה האדם וגם

 רוחב אורך בו שיש האדם "גוף כמו שהוא הקונה הדבר כמו ג״כ שהוא הנקנה,
ועומק".

 משום בגופו לך שאין העברי אחיך לך ימכר כי להקשות, נפשך "ואם שם ועי׳
להקשות נפשך ואם קנוי, גופו עברי עבד ע״ב( ט״ז )קדושין אמרינן הא קניה?

למקומו יש אמרינן הא ? ממשא בהו לית דהא נקנית האיך והאורה המים ששפיכת
ק״נ )בב״ב לן קיימא הא לומר, נפשך אם ותו, הוא, המקום, על המכר עיקר חזקה,
הפירותז קנה האיך הגוף נקנה לא ואם דמי הגוף כקנין לאו פירות קנין ע״ב(

לו. מכור הסירות דמקום לך לשנויי יכילנא
 מהגם/ ראיות הנ״ל הגדרה על להביא אפילו לנחוץ מצא שלא רואים ואנו
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 מהם שנראים המקומות את רק והביא ההגיון עס״י ראשון למושכל הדבר לו היה כי
הנ״ל. הסתירות את לדחות כדי זו להגדרה כסתירות

 נראה אדרבא אך סתירה, מזה שאין רק לא הנה פירות", ד״קגין מהא ואמנם
 לו שמכר פשוט, נגיד לא מדוע לכאורה דהא זו, סוגיא של העיקרי היסוד שזהו

 כ״קנין אם רק הוא והמחלוקת השדה, עצם אל זיקה שום בלי לחוד הפירות רק
 איזה עוד לו סכר חפירות שמלבד נראה, משניהם עכ״ס אבל לא", או דמי הגוף
 לז מכר הסירות שמלבד הנ״ל, גאון האי רב כדברי לא אם ז הזה הדבר ומהו דבר,

 לא, או דמי הגוף כקנין אי מחלוקת יש המקום אותו ועל הפירות, מקום את ג״כ
 לו מכר בין ההבדל וזהו לסירות", שדהו "המוכר הגמרא לשון נם מוכח זה ועל

 שדהו מכר ובין לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאין קי״ל דבזה דקל, סירות
לסירות.

אין של הסוגיות לכל גם יסוד בתור לנו משמשת הנ״ל זו דהגדרה ונמצא,
הגוף כקנין סירות קנין "אי של להסוגיות וגם לעולם בא שלא דבר מקנה אדם
לא". או דמי

קנין בענין הסוגיות כל את מביא הוא הנ״ל שבשער רואים, אנו ואמנם
 לעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין בענין הסוגיות וגם דמי הגוף כקנין אי פירות

 ההלכות בגיני ייי היסוי• זהו כאמור, כי, בראש, מביא הוא הנ״ל ההגדרה ואת
הג״ל

ג
 1ר של סדורו ובין הרמב״ם של סדורו בין ההבדל את רואים אנו בזה וגם

 גדול הכי הגאון" ה״בעל היה אחר במקום שאמרנו שכפי אע״ם שהרמב״ם גאון, האי
 עפ״י הענינים לסידור ביחוד לב שם החזקה" "היד של בסדורו בכ״ז הדורות, בכל

 העניגים את לסדר נסיון עשה גאון האי שרב בשעה לזה, זה הדומים המעשים
 התורה כל על ספריו את הנ״ל הגאון עשה ולו שבהם, ההגיוני היסוד עפ״י
לגמרי. חדשות פנים הדברים מקבלים היו הרמב״ם שעשה כמו כולה

 זה הנפרדים ענינים שני שמרכיב מה שמלבד למשל, רואים, אנו הנ״ל בהשער
 קנין אי של והענין לעולם בא שלא דבר מקנה אדם אין של הענין לכאורה, מזה

 ג״כ מביא הוא כנ״ל, הוא אחד ההגיוני היסוד כי באשר דמי, הגוף כקנין סירות
 בספרים גם אך מיוחדות בהלכות רק לא הרמב״ם אצל נכנס פרט שכל שונים סרטים

שלו. החזקה היד של ספרים מהי״ד מיוחדים
 שישמשנו עמ״ג עמו ומסק עבדו "המוכר עבדים מהלכות ההלכה את מביא

 אומר, מאיר שר׳ ע״א(, )צ׳ בב״ק מחלוקת שיש יומים או יום דין לענין יום שלשים
 יומים, או יום בדין ישנו שני אומר, יהודא ור׳ יומים, או יום בדין ישנו ראשון

 אמר לא לי מקודשת זו הרי נקבה אשתך ילדה אם לחברו "האומר ההלכה את
 אמר לא לך מכור היום מצודתי שתעלה "מה ההלכה את ע״ב(, ס״ב )קדושין כלום"
 מיוחדים, בססרים אלה כל את לבקש צריך אתה וברמב״ם ועוד, ע״א( ט״ז >ב״מ כלום"

 בודאי המעשים עס״י כי מכירה, בהלכות וזה אישות בהלכות זה עבדים, בהלכות זה
להם. אחד יסוד שבדבר ההגיון עפ״י אך יותר, מתאים הרמב״ם של סידרו
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ד.
 אל הממכר את שיחזור עמ״נ ממכר אדם "מוכר שאומר שם י״ח בשער ועי׳

 מתנה׳/ שמה להחזיר עמ״נ "מתנה של הדין את מביא הוא דוגמאות ובתור המוכר",
 החזירו בו ויצא ליטלו שתחזירהו עמ״ג לך נתון זה "אתרוג רבא אמר כך ושבשביל

 ביובל שיוצא עברי עבד של הדין את ע״ב(, ו׳ )קדושין יצא" לא החזירו לא יצא
 ערי בית המוכר של הדין ואת ביובל, היוצא אחוזה שדה של הדין את ב׳(, י״ד )שם

 והרי להמוכר חלוט הבית הרי גאל לא ואם חודש י״ב עד גואל שהלוקח חומה
התירתו". שהתורה אלא גמורה רביח זה

 סדרי בששה הקדוש רבנו שגם ענינים מזה זה העניגים רחוקים מה ושוב
אלא נוהגים שאינם ענינים ומהם שונים, בסדרים הנ״ל הענינים את חלק שלו ששנה
נוהג לי" שתחזירהו עמ״נ אתרוג "הילך הראשון שהענין בעוד קיים, שהבית בזמן

 עמ״נ ממכר אדם "דמוכר והוא בכולם הוא אחד שהיסוד מפני הזה, בזמן נם
שהותנה התנאי מצד באה החזרה אם הוא ואחת המוכר", אל הממכר את שיחזור

שנתנה מה מצד או עברי, וכעבד אחוזה בשדה כיובל התורה דין מצד או ביניהם,
השדה. את לגאול רשות להלוקח התורה

 דפשיסא, מלתא על תמיד שעוברים כמו ע״ז גם יעבור הפשוט, שהמעיין ובודאי
 ההכללה של מטבעה הוא כך כי בזה, שיש החדוש הוא גדול כמה באמת אבל

נפלאים. לחדושים נהפכו הפשוטים הדברים שגם ההגיונית
 "חדושים" ג״כ בזה שיש א*א לבד סידור של דבר רק כאן אין ואמנם

 להאריד המקום כאן אין *ד סוגיות כמה על נגור. אור להאיר אפשר כך וע״י גדולים
בזה. יותר

ה.
 משה רבנו בודאי זהו הראשונים בין הלכה בחקר גדול הכי הגיון" ה״בעל

 בקובץ ההגיון" "בעל במאמרי בזה הארכתי שכבר כפי )הרמב״ם( הספרדי מימון בן
 הקודמים בהפרקים כבר שנתבאר מה וכפי בירושלים! תרצ״ה בשנת )שיצא "הרמב״ם"

 שלו הקודש" "דרך את רואים אנו פעמים, לכמה הספר גוף ובתוך ה״מבוא" של
הגיוני. יסוד הוא הוא שלהן שהיסוד מקוריות בשיטות

 ומתוך ל ל כ ה את דבר בכל לבקש בקודש דרכו על הבאנו וד׳ ג׳ בהפרקים
הסרטים. אל לבוא הכלל

דוגמא. על נביא הנ״ל בהפרקים שהבאנו הדוגמאות כל על ונוסף
 להולכה שליח אם ט״ו( )הלכה אישות מהל׳ בפ״ג והראב״ר הרמב״ם מחלוקת

 עליו, משיג והראב״ד צריך, שלא הרמב״ם, לדעת לא או עדים לשני צריך בקדושין
 "אין ע״ב( )כ״ג בגיטין שיש למה בנוגע וכן משנים, פחות שבערוה דבר אין דהלא
 וקדושין", גיטין בתורת שאינו לסי בעלה מיד אשה גט לקבל שליח נעשה העבד
 והרשב״א, מיגש אבן הר״י ודעת להולכה, בשליח גם הדין דהוא ותום׳ רש״י שדעת

שליח. להיות יכול עבד גם בהולכה אבל בקבלה, דוקא דזהו
 הוא דשליחות הסרט, על או ל ל כ ה על להביט אם בזה ג״כ הוא שהמחלוקת

 שליחות לענין מדברים כמותו-וכשאנו אדם של ששלוחו כולה, התורה בכל כלל



קלא הלכה לחקר כמלאכים הראשונים

 לא שזה שליחות של הכלל על להביט אם היא, השאלה הנה בקדושין,
 אריך שזה קדושין של הסרט על או בעבד, גם אפשר וזה עדים, לשני צריך

 לשיטתו והרמב״ם וקדושין, גיטין בתורת דוקא להיות וצריך כעדים, דוקא להיות
 עדים-ושליחות צריך לא להולכה ששליח פוסק הוא וע״כ הכלל על תמיד שמביט
 הר״י של שיטתו ג״כ וזהו — במק״א בזה הארכנו כבר כאשר אחר ענין זהו לקבלה

 על בזח מביט והראב״ד להולכה, שליח להיות יכול עבד שגם והרשב״א מיגש אבן
הכלל. אל הפרט מז תמיד שדרכם הנ״ל ותום׳ רש״י דעת כן גם וזהו הפרט,

ג
 שחרמב״ם דוגמאות, הרבה מביאים אנו הספר שבגוף ומסובב" "סבה במדת

שונים. סוגים משנים שהמה במקום המסובב על ולא הסבה על תמיד מביט
 בתולה נערה מהל׳ בפ״ב והראב״ד הרמב״ם מחלוקת דוגמא עוד נוסיף וכעת

 פתיתי, אלא כי לא אומר והוא אותי אנסת לו "אמר פוסק שהרמב״ם י״ג( )הלכה
 מקצת מודה שהרי ופגם, בושת ומשלם צער דמי על התורה שבועת נשבע הר״ז

 לאבי סנה וכמו שלה אינן שהתשלומין תובע כאן "אין הראב״ד אומר וע״ז הטענה",
הוא". בידך

 מה כי המסובב, על או הסבה על אנו מביטים אם המחלוקת היא כאן וגם
 שעצם מפני לא שזהו נראה לאביה, שייך שהכל ומפותה באנוסה תמיד אומרים שאנו

 מפגי לה, שיש הזכיות בכל זוכה שהוא מפני אלא לאביה ישר באופן יועמד החיוב
 ישר באופן בא שהחיוב להגיד אפשר ואי בכלל, זה וגם לאביה נעוריה שבח שכל
דברים. ,הד שאר לא אבל נזק רק אין ממוני הפסד דעל האב, הפסד מצד

 להאדון, דברים ,ה משלם בו שהחובל כנעני עבד לענין הנתה״מ כתב וכה״ג
 בכלל, זה ובם לעבד שישנו מה בכל זוכה והרב להעבד החיוב יועמד מקודם שג״כ
 בספרנו בזה והארכנו - דברים ,ה של דין אין לבד האדון הפסד משום דאי משום

 שנעשה המעשה בשביל באה החיוב סבת ה׳(-וממילא ,)ם ג׳ שמעתתא דה״ק ד״מ
 שפיר הסבה על שמביט והרמב״ם להאב, הוא החיוב שתשלום אלא גופה בהנערה

 הנה להאב, הוא התשלום וס״ס המסובב על שמביט והראב״ד שבועה, דחייבים פסק,
את. דידי דברים בעל לאו מטעם משבועה פטור הנערה כשתובעת

ז.
 בין חרמב״ם של הדק ההגיוני הנתוח את הביאנו כבר הקודמים בהפרקים

 על עמדו לא התום׳ שבעלי בפועל, ובטול קיום ובין ח כ ב התנאי ובטול קיום
 מכאן באתי לא אם מעכשיו גיטך זה בהרי שמסתפקינן ע״ב( )ע״ו בגיטין והוא זה

 או שריתיה, לאלתר שריתיה "כי גט זה שהרי חודש י״ב בתוך ומת חודש י״ב ועד
 בתמיהא שאלו שהתוס׳ תנאה", ליה אתקיים דהא - וכו׳ - שריתיה חודש י״ב לאחר

 לביתו?" עוד ישוב לא דמת דכיון תנאי יתקיים ודאי דהא לחוש, יש מה "לאלתר
 ובין בכח התנאי קיום בין מחלק והרמב״ם גזירה, משום רק דהוא לומר ודחקו
 של הכביר שכלו על מורה שזה ואומר מזה מתפלא והמ״ם —בפועל התנאי קיום

הרמב״ם.
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ח.
 קודמת להיות ת ח ר כ ו מ א י ה מעשית בסבה שכמו הנפלא, חדושו

 את לצייר באפשרות שתהא הדבר מוכרח עיונית בסבה ג״כ ככה ב, ב ו ס מ ה ל
 ש״ג בכריתות שלו הנפלאה" ב״הנקודה מבאר להמריבב-שזה קודמת הסבה

 מעידין "אנו נפלאה" "נקודה לזה קורא שהוא זה על מעיר בעצמו והרמב״ם ד׳(, >ם׳
 במאמר באריכות זה את ובארנו אחרים" לעניגים מפתח שהוא לפי עליה
ומסובב". "סבה בהמדה זה ובספרגו הנ״ל" הגיון" "בעל

19.
 חנה בגמרא מקור שום לזה שאין בהלכה מחדש שהרמב״ם דברים כמה

עמוק. הגיוני יסוד עפ״י בא החידוש
 למלקות עדים שני צריך "אינו ו׳( )הל׳ סנהדרין מהל׳ בפט״ז ההלכה למשל,

 חלב אחד עד אמר כיצד? יוחזק, אחד בעד עצמו האיסור אבל מעשה בשעת אלא
 שהתרה אחר בעדים בעל או אבל גרושה אלו, פירות הם הכרם דכלאי זה, הוא כלית

אחד". בעד האיסור שעיקר אע״פ לוקה, זה הרי בו,
 נפלא ומפתח גדול יסוד הנם בגמרא בהדיא נמצאים שלא אע״פ הללו והדברים

 להביט בתורה היא גדולה ומדה והסתעפות" "עצם במדת למדי בארתי כאשר בהלכה
ממילא. מזה שמסתעף מה על ולא הדבר עצם על תמיד

 דאף סברו כך ובשביל זה, על כך כל עמדו לא צרפת חכמי ורבותינו
 קטלינן לא שזינתה עדים באו זמן לאחר אם זאת בכל סימנים, עפ״י אשס שמשיאין

 חולין בתום׳ )ועי׳ קדושין קדושיה הוי ולא בעלה חי היה שמא אמרינו אלא לח,
ע״א. ״ו1

 למשל הגיוני, יסוד שמקורם לי", "יראה מטעם הלכות הרמב״ם מביא לפעמים
 ומעשרות בתרומה החייב שכל לי, "יראה ו׳( )הלכה אסורות מאכלות מהל׳ בפכ״ד
 "בעינן ואומר הראב״ד חולק וע״ז וכו׳ אחד" שם שהוא מפני טבל לכזית מצטרף

נינהו". טעמא חד לאו טבל מיני שבעה והנך —וכו׳ — שוה טעמן
 במציאות, ולא בדין הוא ביטול המושג שכל הוא הרמב״ם של יסודו אכן

 מין שכל נימא האם בשוה, מין מכל מינים ואחד ששים יתערבו אם עצמך, הגע כי
 המציאות, נגד זהו דהא כלל, טעם שום שלהם בהרוטב אין וממילא בששים התבטל

 הבטול שכל אלא ביחד, הללו המינים מכל תערובות של טעם בזה יש בודאי כי
 האיסורים כי ואם איסור, של הדין את מבטלים היתר של שששים הדין על בא

 הפרטי איסור הדין מתבטל איסור שמכל מפני כן גם הוא זה, את זה מבטלים
 מצטרפים שאין כיון כלל בזה שייך אין אבל אסורים כולם כלל בדרך כי ואם שלו,

זה. עם זה
 הר״ן של הסברו ועפ״י בטל במינו דמין כרבנן פסקינן ג״כ טעמא ומהאי

 חלוקים המה שבדינים כיון אבל שוה הוא שהמין דאע״ם משום ע״א( )נ״ב בנדרים
 שכל כיון כנ״ל ג״כ הוא והטעם מינו, בשאינו מין זה נקרא היתר וזה איסור זה
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 הדין על בזה תמיד מביטים אנו כן ועל המציאות, על ולא הדין על נאמר הביטול
המציאות. על ולא

 בשר "כזית תערובות להל׳ בפתיחתו בפמ״ג והובא באו״ה כתב כך ובשביל
 אחד, כמין וחשובים למלקות דמצטרפין אף היתר, של ותשעה וחמשים חלב וכזית

 נאסרו לא אם דדוקא להדיא, ומוכח נאסרו", לא מקודם נאסרו ולא הואיל מקום מכל
 הדבר מציאות על נביט שאם אע״ם אוסרים, שפיר מקודם נאסרו אם הא מקודם

 אבל החלב, את וגם הבשר את נם לבטל כדי בזה יש הרי החלב ושל הבשר של
 שכאן אומרת, זאת ערובות, מהת א דוק בא איסור הדין וחלב שבבשר מכיון

 אסור — וחלב בשר — הכלל ואין שהפרט״, מה אלא בכלל ״אין של הגדר אין
 על בזה מביטים אנו אין האיסור, עצם זהו שהצירוף אלא הפרטים, צירוף מפני
 הבשר את לבטל כדי יש אם אלא עצמו, מצד אחד כל וחלב הבשר בטול
ביחד. וחלב

 דמצטרפים אחד ואיסור שונים בטעמים דאף הלאה, בזה הולך הרמב״ם אכן
 בא שכאן אע״ם מצטרפים, דכן סובר והרמכ״ם מחלוקת יש בזה גם ואמנם — למלקות

 שזהו לא אבל השיעור את משלים רק בזה שהצירוף כלומר מהפרטים, הכלל
 יש הרי בטול שייך לא המציאות דבעצם כיון זאת בכל האיסור, ויסוד עצם

 לששים צריכים ואנו למלקות, מצטרפים אחד ואיסור שונים טעמים של צירוף בזה
 על לא לרבנן מביטים אנו במינו מין לענין דכמו הסבר, וביותר ביחד, שניהם נגד

 זה המבטלים להאיסורים בנוגע כן גם ככה בדין, המין על אך במציאות המין
 את זה מבטלים שונים איסורים המציאות, על ולא הדין על מביטים אנו זה את
 דין דלענין בטול, בזה שייך לא שונים שהמינים אע״פ אחד כשהאיסור אכל זה,
 בזה גם יש ככה כעיקר, טעם מצד אוסר איסור טעם שכל וכמו אחד, מין זהו

 לא שהמציאות כיון מיוחד, מין זהו דגם המינים תערובות של טעם מאוחד, טעם
זצ״ל(, הלוי חיים רבנו של בספרו )ועי׳ נתבטלה.

יא.
 אכן הספרדים, ורבותינו הצרפתים רבותינו בין ההבדלים דבר על דברנו

 הכי היצירה היא הצרפתים רבותינו של התוספות התלמוד לאחרי כי להדגיש עלינו
 שהעיקר להבליט כדי אומרים יש ? תוספות שגם נקראו ומה במינה, והיחידה כבירה

 פשוט באופן לפרש אפשר ג״כ אך זה, על להוסיף רק באים והמה רש״י פירוש הוא
התלמוד. על תוספות שזהו

 לפרש בא הראשון כי להתוספות, רש״י פירוש בין העיקרי ההבדל זהו כי
 הוא שהתלמוד וכשם הלאה, התלמוד את ממשיכים שהאחרונים בעוד התלמוד, את

 הוספת שבאה הדרכים אותם ובכל התלמוד, המשך הוא התוס׳ כך המשנה, המשך
 וטריא, השקלא אותה התלמוד, על התום׳ באו הדרכים אותם בכל המשנה על התלמוד

וכו׳. וכו׳ והדחיות הראיות והפשיטות, הבעיות והתירוצים, הקושיות אופן אותו
 התלמוד לתוך התום׳ מדברי גדול חלק מכניסים היו שאם ספק, שום ובלי

 לא שבודאי שונים, אמוראים שמות שלהם וטריא השקלא על רושמים והיינו גופא
גופא. התלמוד מדברי שזהו באמת חושבים והיינו שינוי, שום מרגישים היינו

 כמה שבמשך רבים מחברים יש אך אחד, מחבר שאין והתלמוד המשגה וכמו
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 אנו שאין גמרא, וסתם משנה סתם נם ויש הללו, בחבורים ועסקו ישבו דורות
 הוא והדבוק חברים", "דבוק לפנינו אנו רואים אך האומרים, היו מי בבירור יודעים

 אנו ככה להו", ו״איבעי׳ רבנן" ,"תנו ורק השם על לותר כדי אפילו עד חזק כך כל
 הנפלא החבור על רבים דורות ישבו שנה מאתים שבמשך בתום׳, כן נם רואים

 אנו ואין וכדומה ה״וי״ל" ואת "וא״ת" את מוצאים אנו רבנן" "תנו ובמקום הזה
 במשך הזה בחפור שעסקו החברים כל כי המתרץ, היה ומי המקשה היה מי יודעים

אחת. ובנשמה אחד כאיש כולם נעשו דורות כסה
 מלכותנו תעשו אל מכם, "ובבקשה :משולם ר׳ אל במכתבו ר״ת אומר וכה

 אחד" ושמו אחד הצור והיה יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב ומה אנודות, אגודות
 שמים לשם מחלוקת היתה מחלקתם וכל תוקף בכל הדברים את קיימו הם ואמנם

בתחילתה. וגם ה" ם ו ס ב והב "ואת בהם שנתקיימו
 תקופת כאן עד כאן, עד ואמרו התלמוד, וחתימת המשנה חתימת שחיתה וכשם

 כי יותר, ולא חבורנו לתוך מכניסים אנו כאן עד אמוראים, תקופת כאן עד התנאים,
 במשך שנתחבר החבור נחתם ,התום חתימת ג״כ היתה ככה ונשלם, תם הוא כבר

שגה• מאתים

יב.
 לחתימת והתלמוד המשנה חתימת שבין ההשואה את רואים אגו בזה גם אכן

 המשנה חתימת הביאה ככה חדשה, לפתיחה הביאה החתימה דוקא כי ,,התום
 לפתיחה התלמוד חתימת הביאה ככה מהמשנה, יותר גדול כבר שהוא התלמוד לפתיחת

 תקופה מתחלת ג״כ שמהם התום׳ חתימת ג״כ הביאה וככה התלמוד, דרישת של חדשה
שבע״ם. התורה בחקר חדשה

 אי אנו בימינו כך התלמוד, על לדלג להם היה אפשר אי ,התום שבזמן וכשם
.,התום על לדלג אופן בשום לנו אפשר

 חתימת בין היה ככה המעבר, תנופת מעין יש ופתיחה חתימה כל בזן ואמנם
 הוא תנא "רב אומרים אנו שלפעמים רב, למשל, כמו האמוראים, ופתיחת התנאים
 שלפעמים י, א ר ו ב ס רבנן היו הגאונים לפתיחת האמוראים חתימת ובין ופליג",
 ,,התום לבעלי רש״י בין כן ם ג היה וככה גופא, הגמרא לתוך דבריהם את הכניסו

 ובין ,התום תקופת בין שגם ומובן שמעיה, ,ר בן הר״י הרשב״ם היו שבאמצע
 חתימה, היתר■ סוף סוף אבל המעבר, תקופת מעין ג״כ היתר. שאחריהם, התקופה
שלפניהן. החתימות כמו ,התום תקופת חתימת

חג
 על הרמב״ם שאמר מה בצדק להגיד אפשר ,התום בעלי הצרפתים רבותינו על

 רק כמעט היו כולם המה אחת", מלאכה בעלי מלא נצחנו לא "מעולם הראב״ד
 התלמוד ומן התלמוד, חכמת אחת, חכמה בעלי נכון, יותר או, אחת, מלאכה בעלי
 שבו, האגדי חלק על גם ,התום את שחברו אע״ם שבו ההלכי חלק את ביחוד לקחו
 התפלפלו כלומר, ההלכה, מנקודת הביטו האגדה על גם אבל

 תאמר" ב״אם כנהוג התחילו שם גם בהלכה, שהתפלפלו הסגנון באותו ג״כ בהאגדה
 שהיא האגדי הרוח עפ״י האגדה את לפרש לב כך כל שמו לא ב״וי״ל", וסיימו
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 רק בהכל ראו אלא השכל, ואל המוח אל מאשר והרגש הלב אל יותר מדברת
ומוח. שכל

 גם ועסקו הרבה, מלאכות בעלי רוב עפ״י שהיו ספרד מחכמי המה נבדלים ובזה
באגדה. וגם במקרא גם עסקו וביחוד אחדים במקצעות

 ובין הצרפתים בין עיקרי הבדל מוצאים אנו גופא במקרא גם ואמנם
 בולטת אחת" מלאכה "בעלי בהיותם כי ה״ל, מעין ג״כ הוא וההבדל הספרדים,

אצלם. החוץ, מן השפעה שום בלי היהדות תמימות התמימות, ביותר
 מפני הידועה, הקושיא התורה, בהתחלת י " ש ר ת י ש ו ק למשל, הוא, אופי

 התחילה ולא הארץ" ואת השמים את אלקים ברא ב״בראשית התורה התחילה מה
 "מפני ז״ל י ו ל ה א ד ו ה י ׳ ר ו ם " ב מ ר ה קושית השני ומצד ? לכם״ הזה ב״החודש

 מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ד׳ באנכי הדברות בעשרת הקב״ה התחיל מה
הארץ". ואת השמים את בראתי אשר ולא עבדים מבית

 מאד, נבדלות עולם השקפות שתי יש לזו, זו כך כל המתנגדות הנ״ל ובהקושות
 כלום, אין וזולתה היהדות מנקודת רק הארץ את וגם השמים את גם רואה והראשונה

המקום. כאן אין אך ארוכים הדברים ואמנם
 שבתלמוד, הקצור את יותר בקשו הראשונים ספרד חכמי לעניננו. ונחזור

 מה רק והניח התלמודית וטריא השקלא בהשמטת שלו ההלכות את הרי״ף דבר וכה
ישר. באופן להלכה שנוגע

 הפסקים, את לבד, המסקנות את רק ואסף קצר יותר עוד קצור עשה והרמב״ם
 הים של אדירים במים לצלול פנאי להם שאין אלה בשביל לתקן ביחוד ובקשו

 בקשו אדרבא צרפת שחכמי בעוד בהם, להתעסק מקצעות עוד להם יש כי התלמוד,
 מלאכתם את ועשו ויאדיר", תורה "יגדיל הדברים הרחבת ההרחבה, את

 השקלא כל גם אלא תורה היא המסקנא רק לא אמנם כי אתם, והצדק ה״החפזון" בלי
גופה. וטריא השקלא מתוך למדים אנו הלכות פסקי וכמה תורה, היא וטריא

 הסדר שעיקר מפני הסדר את יותר רואים אנו כאמור הספרדים אצל ואם
 למי הקצור, את מבקש שאינו מי אבל היגיעה, את ולהקל העבודה את לקצר כדי בא

לסדור. כך כל זקוק אינו פנאי, לו שיש

יד.
 המסקנא על רק ג״כ עמד לא הוא שגם התלמוד אל שוים ג״כ היו זה ובדבר

 ומלה מלה כל ופסקא פסקא כל ודייק ודקדוקיו, טיו פ כל על אלא לבד, המשנה של
לענין. מענין לפעמים ומדלגים כך כל הסדר על הקפידו לא וג״ב

 וכמה שכמה ישר, באופן הלכה בפסק כ״כ התום׳ בעלי התענינו לא ובכלל
 השקלא ברור מתוך אורחא אגב בא זה כל אך מדבריהם, למדים אנו הלכה פסקי

 ר״ת" "פסק מקומות בהרבה מוצאים אנו כי ואם מבארים, שהמה הגמרא של וטריא
 שכתוב מקום בכל כי י״ג( )ד׳ פ״א בכתובות בש״ם עי׳ הנה ופרוקא, קושיא שום בלי

הגמרא. ית בסו לו קשה שהיה קושיא 'י א להסיר בזה בא ר״ת" "פסק
 בלשון כולם ברים הצרפתים הבדל, רואים אנו הלשון בסגנון גם

 בזה הצטיין וביחוד אצלם המדוברת השפה כמעט זו היתה שכנראה ממש הגמרא
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 כמעט מרגישים איננו ותום׳ רש״י עם הגמרא את לומדים וכשאנו "י, ש ר
 יותר קרובים שהיו מוצאים אנו הספרדים שאצל בעוד בהסגנון, הבדל שום

המקרא. ללשון
 סינתזה מעין באה והר״ן, הרא״ש והרשב״א, הרמב״ן שע״י רואים, אנו ואמנם

 שבין ההבדל את סיף סוף מרגישים זאת בכי אבל והצרפתים, הספרדים רבותינו בין
 המחשבה במהלך וגם בסגנין גם הבדל התום/ בעלי לרבותינו הנ״ל הראשונים

למדי. בזה הארכנו כבר כאשר

טו.
 בעלי ומספר שנה מאתים של ארוכה תקופה במשך התום׳ נתחברו כאמור,

 רואים אנו אכן שם, בעלום שנשארו אלה מלבד מ״ד הוא בשמותם הנזכרים התום׳
 בעוד כי שבהם, האחרונים ובין התום׳ בעלי ראשוני בין הבדל

 נטיה שוב להאחרונים יש רש״י דברי את לסתור נטיה להם יש כאילו שהראשונים
ש״י. ר את להצדיק

 של הגדול המניע בהשתלשלותה, וחכמה חכמה כל של דרכה הוא כך ואמנם
 מתוך סתם חברו דברי את מקבל אינו שהאחד ת ר ק ב ה הוא וחכמה חכמה נל

 הדבר את לדחות כדי לו שיש האפשריות בכל מבקש הוא אדרבא אלא אמונה,
 ת ר ו ק ב ה גם אבל שמעיזתא, תתברר ומשניהם דבריו. את יצדיק שהראשון למען

 ג״ב רואים אנו ככה הדרך, מן תטה היא גם זה בלי כי ת, ר ו ק ב ל ה כ י ר צ
 השלישי ובא זה, על והעלה השני ובא הלכה, אמר אחר התלמידות וטריא בהשקלא

לה. קארי מאי לה דקארי ושאל
 ,חתום בעלי ראשוני התום/ בעלי רבותינו אצל ג״כ הדבר היה וככה

 הצדיקו ושוב הללו המבקרים את בקרו כבר האחרונים אבל רש״י, את בקרו
רש״י. איו

טז.
 שאלו שכשם והמשנה, התלמוד לבין התום׳ שבין השואה עוד להוסיף ועלינו

 ומלכות התגברו שהצרות בזמן ואפלה, חושך של בזמן דוקא לסדור באו הראשונים
 כן גם ככה החזקה", לה״יד בהקדמתו הרמב״ם כדברי ויותר, יותר התפשטה הרשעה

 היו שחייהם הצלב", "מסע בתקופת לישראל, נוראים הכי בהימים הי׳ התום׳ סידור
המות. ובין בינו כפשע היה בעצמו ור״ת מנגד להם תלויים

 ומקור לישראל, טובים בימים דוקא התום׳ תקופת הותחלה לכתחילה כי אם
 היתה ישראל ולקהלות ליהודים, שייכים היו בפריז הבתים מחצית כי יספר אחד

ונגיד. ראש להם והיה מלאה אבונומיא פנימית הנהגה
 שמצא מוצאים ואנו מעושר, התורה את שלמד כמעט היחידי היה הוא ור״ת,

 משתעשע היה חמורה, בסוגיא עצמו את ליגע צריך וכשהיה בכסף, תענוג גס
 היו זולתו אבל הדעת הרחבת לידי כך מתוך לבוא כדי כסף של בשטרות מקודם
מדודים. עניים כמעט כולד



קלזהלכה לחקרבמלאכי■ הראשוניםמברא

 על הראשי■ מהמסדריס שהיה ת " ר את שהשוו, מוצאים אנו זה את וגם
 ערבנו (,ב )ק״ג כתובות בתום׳ מוצאים שאנו כמו המשנה, מסדר לרבי התום׳
 בטלה היו■ עאותו לו מטמא הייתי ר״ת כשנפטר הייתי שלולי אומר היה כהן חיים

קדושה". בטלה רבי "משמת שאמר ממה והראי׳ כהונה, קדושת
 הצרפתים שבין גדול הכי הענק רש״י כמו התום׳ בעלי זכו לחנם ולא

 ללמוד אפשר שאי וכמו גופא, הגמרא לתוך מחוברים יהיו דבריהם כל שגם
 נאיו כמלאכים" "הראשונים כל כי אם תום׳, בלי אפשר אי כך רש״י בלי גמרא
חיים. אלקים דברי הספרדים, וגם הצרפתים גס ואלו,



יב. פרק

שלנו. המחשבה מהלך על הלכה הקר השפעת

א.
 להן שאין נפרדים עולמות שני הן א י פ ו ס ו ל י ם ה ו שהלכה בודאי

 בתוכחתו ט׳( אות נ״ה )כלל בתשובותיו הרא״ש כתב וכבר ישר, באופן זיקה שום
 אינן והמשפטים התורה וחכמת הפילוסופיא חכמת "כי ישראל ר׳ להחכם הנמרצה

 לזו מזו ראיה ולהביא יחד החכמות שתי "להשוות שחשב ומה אחת", ך ר ד ל ע
אחד". במקום ישכנו לא לזו זו צרות הם הפכים כשני המשפט ידיעות מתוך

 בהלכה וגם בפילוסופיה גם וס״ס ובהיות דבר" לכל מפליג תהי "אל ואעפ״ב
 מופתי אמרנו כבר כאשר אם - ההגיוני ולהנתוח לההיקש פעמים הרבה זקוקים אנו

 שבפילוסופיא- ההגיון ממופתי יותר ומרווחות כוללות ערך לאין הן שבתלמוד ההגיון
הפילוסופיא. על ההלכה חכמי וביחוד ההלכה השפעת את ביחוד להראות אפשר

ב.
בישראל. המחשבה במהלך סתומות פרשיות הרבה לנו תתבארנו כך ע״י רק

 עזאי, בן זומא, בן לפרדס, שנכנסו שמארבעה הדבר שורש מהו נא נתבונן
? בשלום ויצא בשלום נכנס עקיבא ר׳ האחרון, רק עקיבא, ור׳ אלישע

 של השיטה ישראל פילוסופי אצל שלטה שני בית שבזמן החזיון, פשר ומהו
 השיטה לקחה מקומה ואת מגדולתה ירדה הביניים בימי ודוקא ביחוד, אפלטון

ז ו ט ס י ר א של
 גדולים כך כל היו שלא ישראל, חכמי כי רואים, אנו גופא הביניים בימי וגם

 ורק אפלטון, בשיטת אז גם החזיקו גבירול ובן עזרא האבן כמו התלמוד בחכמת
 הגדולים מהתלמודים ועוד שבתלמוד, החזקה" ה״יד בעל הגדול הענק הרמב״ם

ז אריסטו בשיטת החזיקו
 אמנם כי ההלכה. השפעת את לראות אפשר אלה בכל אמנם כי

 הנתוח אבל אריסטו, משיטת ישראל לרוח יותר קרובה אפלטון שיטת לכאורה
 אלה שדוקא המחזה, מתבאר כך ובשביל אריסטו. בשיטת ביחוד מתבלט ההגיוני

 הגדולים והתלמודיים אפלטון, בשיטת החזיקו גדולים תלמודיים כך כל היו שלא
 הרמב״ם, אריסטו, שיטת בעלי שבין בישראל גדול והכי אריסטו, לשיטת התקרבו

הקודמים. בהפרקים הראנו כאשר התלמודי בההגיון בישראל גדול הכי ג״כ היה

נ.
 ג״נ הוא שלנו גדולים הכי ההלכה מבעלי שהרבה מה ג״ב, הוא מקרה לא

בישראל. גדולים הכי הפילוסופים
 קוץ כל על ודרש בדורו גם גדול הכי הלכה הבעל שהיה עקיבא ר׳ דוקא

 בשלום, ויצא בשלום שנכנס היחידי דוקא הוא הלכות, של תלים תלי שבתורה וקוץ
 תלמידו, והוא, רעה, לתרבות יצא רבו הנה אבויה, בן מאלישע תורה שלמד מאיר ור׳

 לא אלישע שרבו סה היתה, העיקרית הסבה ג״כ אולי זרק", וקליפתו אכל "תוכו



קלט הלכה לחקר שלנו המחשבה מהלך על הלכה חקר השפעת מבוא

 בחכמות גם יכשל שלא התלמוד, חכמת לו עמדה מאיר ולר׳ גדול תלמודי היה
 יכשל שלא כתריס הוא חקר לכל והמעמיק החותך התלמודי ההגיון כי אחרות,

ה״פרדס". של הנלוזים בדרכים יתעה ולא ברשת
 שכאמור, החלק, זהו שבתורה, ההלכה בחלק ביחוד מצויין היה מאיר ור׳

 שומעים אנו ? משנה איזהו השאלה ועל ההגיוני, הנתוח ביחוד מקום בו תופס
 משנה "סתם ג״ב ואמרו הגדות". אומר, יהודא ר׳ הלכות, אומר, מאיר ר׳ תשובה

 המקרא, במדרשי ביחוד עוסקת הספרא כי יהודא", ר׳ ספרא סתם מאיר, ,ר
 רק לא תורה למד ר״מ ואמנם גדול. הכי המקום הסברא תופסת שהמשנה בעוד

 הפיליסוף זהו הגרדי, מאבונימום אפילו למד אלא היהודים, מזרע שהיה מאחר
 הוא הרי בתורה ועוסק עכו״ם "שאפילו שאמר הוא והוא מאספמיא נונכימוט

גדול". ככהן

ד.
 ההלכה שגדולי מוצאים אנו מאיר, לר׳ הרבה שקדמו בהדורות גם ואמנם

 למעשה בהלכה כמו בזה חולקים שהיו אלא עוד ולא פילוסופיות בשאלות גם עסקו
 ב״ש נחלקו ומחצה שנים "שתי כמו הרבה זמן אפילו תפסו באלו המחלוקת ממש,
 נוח אומרים, והללו משנברא, יותר נברא שלא לאדם לו נוח אומרים, הללו וב״ה,

 למעשה, להלכה מינה נפקא בזה אין שכמובן, נברא", משלא יותר שנברא לאדם לו
 בזה נחלקו ואם בכך, עסקה הפיליסופיא שגם עולם, בהשקפת רק היא והמחלוקת

 הרבה הביא וצד צד כל הזה הזמן כל שבמשך בודאי הלא ומחצה, שנים שתי
 או מהפילוסופא. גם אך התורה מן רק לא היו כנראה והראיות לדעתו, ראיות

 תחילה", נבראה "הארץ אומרים וב״ה תחילה", נבראו "שמים אומרים שב״ש המחלוקת
 ההלכה בעלי שדוקא ג״כ, ומראה למעשה, להלכה נוגעת אינה שכזו מחלוקת שגם
 בהפילוסופיא עסקו כי אם בעמנו, גדולים הכי הפיליסופים כן גם היו גדולים הכי

לילה. ולא יום שלא בשעה
 בימיו כך, שאחרי הבינים ימי ובתקופת הגאונים בתקופת ג״כ רואים אנו וככה

 בפילוסופיא, וגם בהלכה גם הזהב תקופת הותחלה גאון פלטי בן צמח ר׳ של
 הפילוסופיא, גאוני וגם ההלכה גאוני גם היו גאון יא סעד ור׳ישראלור׳

 הכי הלכה הבעלי ג״כ היו והקרשק״ש הרלב״ג גם הרמב״ם מלבד הנה הבינים, ובמי
בזמנם. גדולים

 ההגיון על שבהלכה ההגיון השפעת את בולט באופן לנו מראה זה וכל
 על הביטו שהערביים הביניים ימי בתקופת מוצאים אנו לחנם ולא הפילוסופי,
 את דוקא ראו ובהרבגים בנושנות, מחזיקים כעל דוקא הקראים

היהדות. של הפילוסופים
 בפילוסופיה גם להתעסק שאסור ג״כ אומרים שהיו ג״כ מוצאים אנו כך ובשביל

ובפוסקים. בש״ס כריסו ממלא שהוא טרם בקבלה וגם
 הרמב״ם, בהפילוסופיא, וגם בהלכה גם גדול הכי בהשר זאת רואים אנו וביחוד

 בהלכה גם במינם יחידים המה נבוכים" וה״מורה החזקה" ה״יד הענקיים וספריו
 כבר ביניהם, שיש הגומלין השפעת גדולה ומה בפילוסופיא, וגם

משתמש פעמים שכטה החזקה" ה״יד על נבוכים" ה״מורה השפעת את הראנו



הלכה להקה יק8 מביא

 רואים אנו גיסא מאידך אבל נבוכים׳/ ה״מורה של ההגיון יסודות באותם בהלכה
נבוכים". ה״מורה על החזקה" ה״יד השפעת את בולט יותר באופן עוד

 מאחרי בפילוסופיא הרבה כך כל חדש לא שהרמב״ם האומרים מבקרים יש
 הנ״ל, מהיסודות הבאות המסקנות את הוציא רק והוא מאריסטו, לקח שהיסודות

 החזקה" ה״יד את הראה בזה ודוקא גדול הכי החידוש הוא בזה דוקא באמת אבל
 לקוחים היסודות כל כי היסודות, את חדש לא החזקה" בה״יד גם דוגמתה, שאין

 זולת לו, שקדמו ומהגאונים מכילתא, תוספתא, ספרי, ספרא, וירושלמי, מבבלי, הם
 רואים אנו שלו גדולה היותר החכמה אבל לי", .יראה ע״ם שחדש המקומות אלה

 התלמוד בים שנתן הוא הוא התלמודי היולי ה.חומר לכל צורה שנתן בזה דוקא
 הוא אבל המוכן, מן בודאי לקח הבנין של היסודות נתיבה. עזים ובמים דרך
 התלמוד כל את קנה שהוא עליו, להגיד אפשר דוגמתו, שאין הבנאי היה

 וגבורה חכמה כמה חדשות", "פנים דבר לכל ונתן מעשה" בה.שינוי
 סופית האין אמינא וההוה וטריא השקלא מכל להוציא כדי לכך צריכים היו

המרובות. המסקנות את התלמודית
 שלקח מה את גם נבוכים". בה.מורה גם רואים אנו החזקה" ה.יד אותה ואת

 גם היה הוא לזה, שנתן חדשות" ובה״פנים מעשה" ב״שינוי קנה אריסטו מן
 שמתוך דעתו על עלה לא בודאי לאריסטו ו״פוסק". מסקנא" .בעל בפילוסופיא

 כבר שהן אע״ם לכת, מרחיקות כך כל מסקנות להוציא יהיה אפשר שלו היסודות
 מראשיתו", דבר אחרית "טוב נאמר זה כגון ועל שבדבר. ההגיון עפ״י מוכרחות
 בעל הרמב״ם שהיה ויען ה״אחרית", הן והמסקנות ה״ראשית" הן אלו היסודות
 א י ס ו ס י ל י ם ב ופוסק מסקנא בעל ג״כ היה תלמודי ופוסק מסקנא

לטפל. רק והפיליסופיא לעיקר ההלכה לו היתה בודאי כי אם

ו.
 רואים, שאנו מה הדברים סבת מכאן כי אומר, הייתי דמסתפינא ולולי

 פיליסופים שהגיהו יסודות על תמיד שיטותיהם את בנו עמנו מבני שהפילוסופים
 ה״פנים וע״י מעשה", "שינוי ע״י הללו היסודות את גם קנו כאמור, כי, אם מא״ה,

 שיטתו את בנה היהודי פילון כי היא, מוסכמת והנחה לזה, שנתנו חדשות"
 שיטת על — רשב״ג עלאריסטו, — והרמב״ם אפלטון, של יסודות על

 בשמות היא עשירה שנ״כ ההדשה הפילוסופיא בתקופת ואפילו החדשים, הפלטונים
 את רואים אנו בהם גם ס״ם אבל ישראל, מאמונת התרחקו אמנם שלצערנו יהודים
 לקוחים יסודות כל סוף סוף אבל ענקיים, מגדלים להם בנו הזו, היהודית התכונה

העיקר. על מרובה שלהם שהתוספות אלא האחרים מן
 במדעים, גם אנחנו סרסרים של עם כי להוציא, מזה שרוצים כאלה ויש

מקורית. יצירה כח לנו אין אבל
 פילוסופי להם שבנו בהבנינים כי מעיקרה מופרכת זו הנחה שבאמת מה
אחרים. שהניחו היסודות מגוף ובריאת יצירה יותר יש היהודים,

העממית המחשבה שלנו, המחשבה שמקור מה בזה, העיקרית שהסבה אלא



קטא הלכה להקל שלנו המחשבה מהלך על הלכה חקר השפעת מבוא

 גם ובמקצת ממש, האחרונים הדורות עד לעם שנעשינו מיום ודור דור משנות
 וכאמור, שבו, ההלכה בחלק ובעיקר התלמוד, היה המחשבה מקור בכלל, עד

 הראשונות/ ,מושכלות כך כל לו שיהיה בעולם מדע לך שאין שאף
 ס״ס אבל שיעור, להם שאין בבנינם כך כל עשירה התלמוד חכמת כך ובשביל

 ההנחות את הראשונים, היסודות את לקחת תמיד רגילה התלמודית המחשבה
 ע״י שלמדנו מה או התורה מן בפירוש שכתוב ממה או המוכן, מן העיקריות

 המשנה, בתקופת - בסיני למשה הלכה ע״י מהמקובל או נדרשת, שהתורה מדות י״ג
 הלאה וכן עיקריות, להנחות ג״כ המשנה כל נעשתה כבר הגמרא בתקופת ואח״כ

 היסודות את לקחת התרגל שלנו המחשבה שמהלך באופן הלאה, וכן
 רחוקים שהיו אלה ואפילו שנאמר/ ו״ממה שכתוב" "ממה הראשונים

 דרכי הם כך סוף סוף אבל לשמאלם, ימינם בין בו ידעו ולא התלמוד מן לגמרי
בכלל. שלנו העממית המחשבה

 ומקובל, כתוב שכבר דבר שלנו המחשבה ליסוד לקחת רגילים היינו תמיד
 בנינים הללו היסודות על שבונים או פירושים" "ע״ב זה על מוסיפים שאנחנו אלא
 למפרשים" המה היהודים הפילוסופים אפילו בפילוסופיא גם הננו וככה שיעור, לאין

 על עלה שלא מה אחרים, של בהמחברים כוונות מניחים המה ולפעמים טובים,
 רק לא הנה אחרים של היסודות על בונים שהמה והבנינים גופא, המחברים דעת

 מסיקים שהמה יש וגם באיכותם, אפילו אלא היסודות על בכמותם גדולים שהמה
 אלה של דעתם לתוך ויורדים האחרים הפילוסופים של ומתן מהמשא מסקנות
שלנו. המחשבה מהלך הוא כך כי בעצמם, האלה מהמחברים יותר האחרים

 במחשבה הלאומיות" מ,תכונותינו שהרבה ולראות, להתבונן היה כדאי בכלל
 כך שכל התלמודית, המחשבה ממהלך תולדות אלא אינן ובמעשה
נפשותינו. בנימי שנה אלפי במשך הושרש

 המלאכה לרגל ואני שלמים, ספרים להקדיש צריכים היו זה על ואמנם
 ובין התלמודית המחשבה מהלך בין סמוכין אלו אי על רק אראה לפני אשר

 תמיד חביב התלמודית להמחשבה החידוש ח כ שלנו, הלאומיות" ה״תכונות
 בתכלית פשוט שהוא דבר כל על ליה", חביבא מדרשא בבי דאתי ,איידי החידוש

 גם בראש, חלק לוקח החידוש וכח ? לך משמע קא ״מאי שואלים הפשטות
 המחשבה בעולם המתחדש דבר לכל מיוחדה חיבה לנו יש הלאומיות בתכונותינו

החידוש. על המכריזים הראשונים הנם עמנו בגי ותמיד בכלל
 מלהיות מבקר להיות ,ניקל הפתגם את כי אחר במקום אמרתי כבר ת, ר ק ב ה

 לא תועלת המבקרים מביאים האופנים ובכל בדאו... בעצמם המחברים רק מחבר"
 האנושית המחשבה התפתחות היתה לא הבקרת ולולי המחברים, מן פחותה

כלל. במציאות
 מהלך באמת אבל שלהם, הבקרת בחוש מצטיינים היהודים ואמנם

 אח רק לא התלמוד לנו מסר וע״ב בקורות, בעיקרה היא התלמודית המחשבה
 הקושיא את וטריא, השקלא כל את ומתן, המשא כל את אך לבד, ההלכה פסק

 מה רק המחלוקת, באה ומאין שגויה, היא במחלוקת דבר כל וכמעט ופרוקא,
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 כי רואים אנו ובכלל תורה". של ב״מלחמתה חברו דברי את בקר אחד שכל
 כן גם אלא לתירוץ בנוגע רק לא אצלם נאמר תאמין" אל מצאת ולא "יגעת
 מתחילים התום׳ ודברי קושיא, איזו תמיד למצוא ג״כ יגעו המה לקושיא, בנוגע
 לא אצלינו מאד, להם חביבה היתה שהבקורת מפני ב״תימא" או ב״וא״ת" תמיד

 חברים" ב,,דבוק הלמוד היה שלכתחילה אלא לחוד, ומבקרים לחוד מחברים היו
 והמבקרים מהמחברים יצאו התוספות וגם התלמוד המשנה, שלנו, היסודיים והחבורים

ביחד.
 בעיון גם גדולים הכי המבקרים הננו שאנחנו הסבה אולי ומכאן

במעשה. וגם
 ולפעמים בדוחק" לישב ב״ויש כן גם מסתפקים שאנו פעמים הרבה יש ואמנם

 גם ואולי דמחטא", בקופא פילי "מעייל בבחינת שזהו עצמנו על מודים אנו ג״כ
בדוחק". לישב ,ויש בבחינת אפילו מקום בכל להתישב וגבורתנו כוחנו מכאן

 גם ממש הרים לעקירת באנו בהלכה" לזה זה וטוחנם הרים "עוקר ומן
המעשה. בעולם

 מצוינים גיסא, מאידך בכ״ז, ועיון, מחשבה בעלי הננו שבטבענו ואע״ם
 "גדול בתור ביחוד ראינו שלנו התלמוד את וגם מעשה אנשי בתור גם היהודים

מינה". נפקא "למאי שאלנו ודבר דבר כל ועל מעשה/ לידי שמביא תלמוד
 מענין לקפוץ לחמנו" ממרחק "להביא כן גם אותנו הרגיל והתלמוד

 קלת בכלל היא שלנו המחשבה ומהלך לתרץ, כדי וגם להקשות כדי גם לעבין
במעשה. גם התנועה קלי והננו התנועה,

ח.
 החיצוני הסדר ולא לתלמוד, סדר שאין ועאכו״ב למשנה" סדר "אין

 כלואה ואינה הרף בלי השוטפת החיה המחשבה אך אצלנו, העיקר הוא
 בכלל. היהודית המחשבה מהלך הוא וככה והמשטר, הסדר במסגרות

 המחשבה על אלא החרוזים, סדר על כך כל הקפדנו לא שלנו בהשירה ואפילו
 אנו שלנו בה״פיוטים" ואפילו שבה, היופי את גם ראינו מתוכה שרק שבה,
 בין ההבדל ובזה שבהם, השירה גם כלולה ובזה המחשבה, ברק את רואים

 במקום לא שנתחברו האחרונים שאלו ספרד, לפיוטי אשכנז פיוטי
המוח. עבודת דוקא רואים אנו ובהראשונים, הרגש, ביופי מצטיינים כך כל תורה

 אל יותר קרובה היהודית המחשבה שמהלך להגיר אפשר בכל.׳
 שלנו החולשה סבות את גם למצוא יכולים אנו ומכאן הפשט, מאל הפלפול

שלנו. הגבורה סבות את וגס
 והחיים התורה בין סמוכין למצוא אפשר וכהנה כהנה עוד ואמנם

 אז לגמרי, מישראל תורה תשתכח ח״ו שאם לראות כדי די זה גם אך שלנו,
 היהודי של הנפשית התכונה טשטוש גם אלא התורה, שכחת רק לא זו" תהיה

לגמרי.
 חכמי שגם היא עובדא רואים, אנו כבר לזה הראשונים הסימנים ואמנם

 כך כל מצטיינים אינם היהודים המהגרים של שנכדיהם קובעים, למשל באמריקה הגויים
מבינים אנו אכן הסבה, את מבינים אינם והמה המהגרים של בניהם כסו



קמג הלכה לחקר שלנו המחשבה מהלך על הלכה חקר השפעת מבוא

התורה. ממקור יותר ההתרחקות — הסבה את היטב
 ראשוני גם ח״ו. לגמרי התורה משכחת כך כל לפחד לנו אין זאת בכל אכן

 אומרים אנחנו גם ואם מישראל, שתשתכח תורה "עתידה אומרים היו התלמוד בעלי
 הדבר יהיה לא שלעולם סימן זהו מישראל", שתשתכח תורה "עתידה רק ג״כ

 זהו לעולם, תפסוק ולא מהם" ישיבה פסקה לא ישראל של ו״מימיהם להוה.
 מסמר" "עם רק לא כי וסו/ עליך׳ אשר רוחי ד׳ אמר בריתי זאת "ואני בכלל

התלמוד. עם גם אלא אנחנו,
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בכלל. התלמודי הפלפול מהות
 הרוחניות היצירות כל בין גדול הכי המקום בכמותה גט תופסת התלמודית היצירה

 — ההלכה. של למדרגתה מעולם הגיעה לא האגדה — והאגדה. ההלכה — שבעולם.
 מהלך כל על השפיע הפלפול — שלנו. מקורית הכי היצירה זוהי הפלפולית היצירה

 גם — שבדבר. ההגיון יסודי הם מה קבעו לא עדיין ה הפלפול מהו — שלנו. המחשבה
 לבחון הבוחן אבן ומהי זו סברא להם באה מאין לבאר יכולים אינם בעצמם המחדשים

 אובטמטי באופן שכלו נעשה הנה כשרונותיו כל את בזה שמשקיע מי — הסברא. את
 רק לב שמו התלמוד חוקרי — השפה. לדקדוק מהשפה לזה משל — תלמודי. שכל

 שעוסקים הספרים גם — גופא. התלמוד לחכמת לא אבל התלמוד חכמי של לההיסטוריא
 רק עסקו מדות בי״ג — הלכה. של הימים בדברי רק עסקו לא כביכול, הלכה, בחקר

 מעטים דוגמאות — היום. עד נמשכת גופא התלמוד שחכמת בעוד והאמוראים התנאים
 יוצאים מקרים רק המה ואלו — נדרשת. שהתורה מדות בי״ג הראשונים גם שהשתמשו

 בי״ג להכניס אפשר לאלפים שמספרן הדרשות שכל כמו — הכלל. את המחזקים הכלל מן
 התלמוד חוקרי — קבועות. מדות של במסגרת הסברות כל את להכניס אפשר כן מדות

 ישראל תורת בין ההבדל — יודעים. שאינם יודעים אינם בבחינת המה כביכול,
 חכמת את הבין איך ווייס, שבחבורה, הארי את לדוגמא להביא די ישראל. חכמת ובין

 פלפולי בין גדול הבדל בעצם אין כי האמת על מודים המה אורחא אגב — התלמוד.
 משלש נעשה איך שואל ווייס — דבוריה. פלגינן — האחרונים. לפלפולי הראשונים

 ספרות ליצור אפשר אחת ממלה גם — שלמה. ספרות טריפה״ הריאה ״נקבה של מלים
 כמה נבראו אותיות מכ״ב ורבה, פרה היא חכמה כל — תוכיח. ״אני״ המלה — שלמה.
 באים אנו ממילא טריפה" הריאה ש״נקבה היסוד על עומדים אנו אם — מלים. רבבות

 — האחרונים. לבין הראשונים בין המחשבה בדרכי הבדל אין — רבים. לבנינים כן אחרי
 התלמוד שבחכמת בעוד מצומצם הוא הראשונים המושכלים מספר החכמות בכל

 נעשו התלמוד של המסקנות רק לא — הראשונים. המושכלים גם לזמן מזמן מתרבים
 —האישקוקי. מחכמת לזה משל התלמודית. וטריא השקל^ גם אך ראשונים למושכלות

 כלל מתנגד אינו הפלפול עצם — הבל. של פלפול כן גם שיש לכחד אפשר אי ואמנם
 ולא הדרכים כל חפוש ע״י דוקא — בזד- זצ״ל סלגטר ר״י הגאון דברי — דהפשט.

 גם הפלפול בספרי מוצאים אנו לפעמים — לפשט. גם באים אנו לבד הפשט דרך דוקא
 כל־כך רבו מסכתא שלכל הראשונים הדפים שעל הסבה היא זו — בדוחק״. להקשות ״ויש

 השתמשו הראשונים גם — ויאדיר״. תורה ב״יגדיל השתמשו הראשונים גם החדושים.
 רמ״מ הגאון דברי — ממש. תורה גופי המה תורה מחידושי הגדול החלק — בלשיטתות.

 סוגיא שבכל המרכזית הנקודה — הלומדות. זהו בעיקרו הפלפול — בזה. זצ״ל אפשטין
 הלכה השם—שלו. המלחמות לספר בהקדמתו הרמב״ן דברי — בעצמו. למצוא הלומד על

זד- על מעיר כבר
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דור מדור הפלפול השתלשלות
 רואים אבו כבר גופא בתורה גם — הפלפול. התחיל שבו הזמן את לקבוע אפשר אי

 הק״ו — חז״ל. של הקו״ח ובין שבתורה הקו״ח בין הבדל אין — הפלפול. התחלת את
 —להפשטה. מקודם באים אנו לקו״ח באים כשאנו — הסברא. של הראשונה הדרגא זוהי
 ההלכה השתלשלות של היסודות — ומדות. במוסר וגם בהלכה גם בקו״ח משתמשים אנו

 ע״ג ננס — ולחילוק. להכפלה להשואה, באים אנו מהפשטה — והשואה. ההפשטה
 עבודת — ובהלכה. בתלמוד במדרש, פה: שבעל התורה נתגלתה צורות בשלש — ענק.

— סדורית. ועבודה פרושית עבודה — סרסורית. ועבודה יצירה
 התנאים תקופת — ואסיפה. קצירה ותקופות וגידול זריעה תקופות
הגאונים תקופת סבוראי, רבנן תקופת התלמוד, תקופת הבריתא, ותקופת

 ככה במדרש התחילו התנאים בתקופת כמו הרבנים, וראשוני הראשונים
 הרמב״ם — חדשה. יצירה תקופת מתחילה גאון האי מרב — הגאונים. בתקופות גם

 אחרי כמו — שבצרפת. ורבותינו שבספרד רבותינו עפ״י היצירה תקופות — ורש״י.
 — התוספות. חתימת אחרי ג״כ ככה והאסיפה הקצירה תקופות מתחילה התלמוד חתימת

 אחרי בפירושים צורך היה ככה התלמוד חתימת אחרי במפרשים צורך שהיה כמו
 עולה עוד לפעמים התוספות שאחרי המפרשים שבדברי החריפות — התוספות. חתימת

 מתוכו מזויף יהיה קצר חידוש שגם אפשר — החילוקים. תקופת — התוספות. דברי על
 תקופת נמשכה הספרדים אצל — תורד- של לאמיתה יהיה ארוך חילוק שגם יאפשר
 רואים אגו האשכנזם שאצל בעוד — שהופסקה. זמן זה אך הרבה זמן עוד היצירה

 מאיר ר׳ פרידמן, דוד ר׳ הגאונים — היצירה. כח התחדשות האחרונים בדורות דוקא
 עפ״י התקופות את לחלק אפשר — זצ״ל. סולוביציק חיים ר׳ רוזן, יוסף ר׳ כהן, שמחה

 ע״י דוקא — להרחבה. באים אנו הקצור מתוך ודוקא — וקצור. הרחבה של החלוקה
 בסגנון מתנבאים נביאים הרבה לפעמים רואים אנו — לה״נשמע". באים אנו ה״נעשה"

 המלך" "דרך גם יש — מחייבתה. הענינים שטבע המחשבה התפתחות זוהי אחד.
 אפשר שאי כמו האחרונים על גם לדלוג אפשר אי — התלמודית. המחשבה במהלך
 — דקרא. טעמי׳ דרישת על הכובה אין טהורה שכלית עבודה — הראשונים. על לדלוג

 עדים שנים "עפ״י של המשפט למשל, — לחוקים. אצלנו נעשים המשפטים גם
 וככה — דמי״. עדים כמאה בע״ד ״הודאת של המשפט למשל, וכן, — דבר״. יקום
 התכלית על לא החוק פירוש על רק חוקרת ההלכה — נזיקין. של להמשפטים בנוגע ג״כ

 רק הטבע חוקי את מבארים אנו — הטבע. לחכמת התורה חכמת בין הדמיון — שלו.
 שכל קוראים שאנו מה — שבטבע. הקשר את רק מבינים אנחנו — גופא. הטבע מתוך

 שמחוץ יסודות עפ״י התורה חוקי את לבאר יכולים אנו אין — הטבע. נסיון רק זהו
 ההגיוגים שהחוקים מפני לענין מענין מדלגת התלמודית וטריא השקלא — לתורה.

 התלמוד שכל וככה הטבע שכל הוא הטבעי האדם שכל — התורה. חכמת בכל שוים
 — התורה. חכמת ג״כ וככה ההשתוממות מתוך באה הטבע חכמת — התורה. שכל הוא

 תקופות — והפרטה. ההכללה — התורה. שבחכמת האנושי השכל ע״ד הר״ן דברי
 מקום בו יש יותר כולל שהכלל מה כל — ההכללה. תקופת היא ותקופתנו בזה שונות
לכך. דוגמאות — להתגדר. יותר
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הלכה לחקר גישות שתי
 פרטים רק בעיקרם רואים החושים — הפרט. אל הכלל ומן הכלל אל הפרט מן
 החושים על בגויה הטבע חכמת — סוגים. הכללים ומן כללים הפרטים מן עושה והשכל
 תופסים אנו הזמן בהרגשת — שבאדם. ה״אני" הרגשת יסוד על הפילוסופיה וחכמת
 אומרת כשהמשנה — הפרט. בתורה בא כל ראשית — ההוא. הרגע את כל ראשית
 ממקור — אחד ממקור באים הכללים כל — כלל. פרט מכל נעשה נזיקין אבות ארבעה

 השטמ״ק של חידושו — אבות. חד׳ על שהוסיפו חייא ור׳ הושעיה ר׳ —ההפשטה.
 שחשבנו הדברים — שבכולם. החומרות בזה שיש השוה״ מ״הצד למדים שאנו בהדברים

 שארחיה במקום אש גם — לפטור. לנמוקים כך אחר נהפכים לחיוב לנמוקים מקודם
 הקולות את ג״כ המביאות הן בהאבות שיש החומרות דוקא — ברה״ר. פטור בכך

 מתבארת ובזה — כוונות. שתי לזה יש — שבתלמוד. ותולדות אבות המונחים — שבהן.
 הלכות יש — ההפשטה. יסוד על באה וחומר קל מדת כל — ב״ק. בריש הסוגיא
 המכילתא על ב״ק בריש הרשב״א תירוץ — החידוש. יסוד על הבאות אלה והן עקריות

 — הוא. שחידוש אומרים שאנו זומם מעד ג״כ מוכח וזה — זה. ע״י מובן בבור,
 — לא. או הוא חידוש זומם עד אם גופא בזה הוא זומם, בעד ורבא אביי של המחלוקת

 אנו תבגין על גם אם חידוש של יסוד מתוך הבא הכרחי בבנין הוא שהמחלוקת או
 "וכולהו דאמרינן מהא הנ״ל הרשב״א על קושיא — חידוש״. אלא בו לך ״אין אומרים

 שאגו בכ״מ — המכילתא. מחדשת גופא זוהי באמת — ביגייהו״. בור שדית כי
 לאחד סתירה בזה שיש אלא הסברא סתירת על הכונה אין הוא" "חידוש אומרים

 אחרי הולך השכל אלא תשכל אחרי הולך הטבע לא — האחרים. התורה ממשפטי
 בור או היא, חידוש שהזמה אומרים וכשאנו — לתורה. בנוגע ג״כ וככה — הטבע.
 — גופא. התורה לחוקי סתירות באלו שיש מפני הוא ג״כ שעות, משש וחמץ ברה״ר

 — הכתוב. גזירת שזהו אלא חידוש איננה שהזמה כהטור בהזמה סובר ג״כ הרמב״ם
 בהלשון הוזמו לא אבל שקר אמרו שהעדים לנו יתברר אם ורש״י רמב״ם מחלוקת

 בב״ק והר״י הריב״א גם חולקים בזה — הזמה. בכלל נכלל זה גם אם הייתם״ ״עמנו
 יש לכאורה — עשה״. כאשר ולא זמם ״כאשר בממון אומרים דאין דבר של בטעמא
 ראיה ג״כ משם אדרבא באמת אך הוא, שחידוש אמרינן שם שגם בחלב מבשר ע״ז סתירה

 שעמדו. ואלה פרטים על ביותר שעמדו כאלה מוצאים אנו התנאים אצל גם — לכך.
 אמר "פלל לכללים ביותר נוטה היה יהושע ר׳ ולמשל — הכללים. על ביותר

 השוה תורקנום בז אליעזר ר׳ — ואילך. והלל ומשמאי והלל שמאי עד — יהושע״. ר׳
 ישמעאל לר׳ מדות שבע רק חשב הלל אם — בלום. אוצר קראו לר״ע — מדותיו. את

 שלשה ורבי מאיר ר׳ עקיבא, ר׳ — ההכללה. במדת השתלשלות רק ג״כ זהו הנה
 ההלכה השתלשלות רואים אגו בזה וגם המשנה סידור של הענקית בעבודה השתתפו

 להיפך באמת — בהכללה. והמשגה בהפרטה יותר עוסקת הגמרא לכאורה — דור. מדור
 המוטבע, — סוגים. מהכללים לעשות עוסקת הגמרא הנה בהכללה עוסקת המשגה שאם

 לא הגמרא המעשים עפ״י הסדרים את סידר רבי — הנעלם. ורום .המושכל המורגש,
— למשל. ברירה״ ״יש המושג — לסדר. מסדר גם אלא למסכתא ממסכתא מדלגת רק
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 שהונחה במו קליטה למשל, — אלף. מני אחה דוגמא בתור רק הוא ״ברירה״ המושג
 כדבור הרהור חולקין, בספק המוטל ממון לא, או דמי כממון לממון גורם לא, או דמי

 כרתי מסירה עד הגוף, כקנין פירות קנין זיקה׳ יש דאורייתא, שעבודא מוקצה, דמי,
 מחלוקות הרבה — ומיגו. שאסר הפה — אבדה. משיב — וכו׳. כרתי חתימה עדי או

 אגו ההכללה מתוך — אלמוני. או פלוני כלל לתוך זה פרט להכניס אם זה על באות
 ראשוני מן התלמודית וטריא השקלא רוב — לחילוק. גם אלא לחיבור רק לא באים

 הרבה — והפרטה. הכללה של היסוד על סובב האחרונים, אחרוני עד הראשונים
 מהגמרא הדוגמאות — התלמודי. ההגיון המשכת רק אלא אינן באמת מהאחרונים חקירות

מושגים. בשם לקוראם אפשר מהאחרונים והדוגמאות הכללה בשם לקוראם אפשר

:׳ד פרק

והגדרה ההפרטה ההרכבה,
 היום. עד ונעשית הולכת זו עבודה ביניהם, ולהפריד הכללים את להרכיב העבודה

 איסור חמץ, ביטול כמתנה, הפקר — אדם. מכל אבודה של גדר והפקר, יאוש מלבד —
 הפקר אם חקירה — בבל. עולי של בור הפקר, ב״ד הפקר פרוטה, משוה פחות הנאה,

 כאלו השונים והסוגים המושגים — פרשיות. ערוב — צבורי. מושג מעין ג״כ הוא
 עבודת שוב נחוצה זאת להסיר וכדי ה״ורמינהו", בא ואז חברו לתוך אחד נכנסים

 נכנסים כקניןתגוף, פירות קנין של והכלל לממון הגורים דבר של הכלל למשל. — ההגדרה
 — למושג. מושג בין לכלל כלל בין סתירות — ביניהם. להגדיר ועלינו השני לתוך אחד

"כל של הכלל בין הסתירה — דבוריה. פלגינן ובין מקצתה שבטלה עדות בין הסתירה
— אחת. בבת איסור על חל איסור ובין אינו״ אחת בבת אפילו זה אחרי בזה שאינו

 והתירוץ זה, על תירוץ — בעבירה. הבאה מצוה ובין ל״ת דוחה עשה בין הסתירה
 במקום לבע״ח התופס של הדין ובין נתן דר׳ שיעבודא בין הסתירה — מספיק. אינו
ושמא ברי דסובר למאן במציאה דוקא סימנים בעינן מדוע — קנה. לא לאחרים שחב
— דין. בעל הודאת מצד נבוא לא מדוע פסול או קרוב מהם אחד בנמצא — עדיף. ברי

 — משותף. יסוד ע״י בזה זה תלויים מחתא בחדא לכללם אפשר שאי שונים כללים
 שייכים ששניהם הוא המשותף היסוד — בזה. ■ההסבר — ושליחות. תנאי לדבר דוגמא

 את לבטל רק שייך האונס ותנאי, אונס — ביחד. ומחשבה מפעולה המתהיה בדבר רק
 — אמרינן. לא דעביד כמאן אונסא בירושלמי המקור — להיפך. ולא התנאי קיום

 ההגדרה — הראשונים. זה על עמדו וכבר — תנאים. דיני ובין ברירה בין ההמשך
 של והתחום ברירה של התחום את למשל, — הכללים. של התחומים את להגדיר באה

 שני על במתנה דוקא היא שברירה מחדש הרמב״ן — זה. על עמד רש״י — תנאי.
שליחות מועילה שלא הוא מוסכם ודבר כמותו אדם של שליחו של הכלל — ■ים, דו

 — שליחות. שייכת לא דמימילא במידי — בזה. רי״ד התום׳ הסבר — שבגופו. ית ■
 של זכותו מכח להיות צריכה השליח פעולת — הממון. בעל של שליחו .א ד י

 מקודם בקצור, — המשלח. של זכותו תתהוה השליח פעולת שע״י אפשר א
 ההגדרות — ההגדרות. באים כך ואחרי המושגים ומזד כללים !מהפרטים •ים
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 כאלה שהיו מוצאים אנו גופא בגמרא גם — והתאמה. שלילה חיוב, יסודי על באות
 — להפרטים. יתירה חבה להם שהיתה ואלה הכללים לקביעת יתרה הבה להס שהיתה

 ״״ ״ירש ושפיר דין ההבדל — ז״ל. והרמב״ם רש״י שבחבורה אריות שני
 ' ■ הי־ שוס מהלי משנה לכל נגש רש״י — להרמב״ם, המשניות פירוש ובין

 לחרמי."׳ החזקה" "היד סידור בין ההבדל — בהללים. תמיד מתחיל
 הלבות ~ השו״ע. של וההתחלה החזקה" "היד של ההתחלה — השו״ע.

 בהפרטיט• והשני בהכלל תמיד מתחיל הראשון — ובשו״ע. ברמב״ם
 הד רבותינו בין והרמב״ם רש״י שלאחר־ בהדורות גס רואים אנו זה

 • ה: מד הוא הצרפתים רבותינו של מחשבתם מהלך — הספרדים. רבותינו
 — הפרט. אל הכלל מן הוא הספרדים רבותינו של מחשבתם ומהלך
 נכרת וחידושים, חידושים בתור גופא הגמרא על חבוריהס את שחברו
 ־ עיק היבמה ־ה אך להסידרי" בנוגע רק ולא — הרמב״ם. השפעת מרובה
 — הדברים. של הכללית על היחיד מביט שהרמב״ם רואים אנו בהלכה

 ־י ע חולק הוא שבשניהם האחריד, השורש ווה המצוות הספר שלו הראשוז
יז ההבעל — הדברים. פרטי על או ההלל על להביט אם הוא המחלוקת עיקר

 כ י ב׳ - הפרט. אל הכלל מתיד או ההלל אל הפרט מתוך זהו אס להסתפק יש
הראשונים. ושאר הרמב-ם מחלוקת גם ובזה תנאים של מחלוית

 ת ה והמשנה שותפין ע״ד מדברת הראשונה שהמשנה בנדרים השותפין בפ׳ המשניות
 של גדר בין הרמב״ם, שמבדיל הנ״ל ההבדל מיהח צבור של בעניגיס
 מתוך או הכלל אל הפרט מתוך אס הזמן על להביט איך — צבור. של לגדר שותפות

 מוצאים ואנו—שבועות. מהל׳ בפ״ד להראב״ד הרמכ״ם בין מחלוקת יש יבזה הפרט, אל הכלל
 — שונות. מסוגיות לכך ראיות — להרמב״ם. ליה שמסיעה ע״א( וז׳ בנזיר ערוכה סוגיא

 על אלא הזמן עצם על לא מדברים אנו המקומות דבשני מוכיחות כך כל הראיות אין
ידוע. בזמן ידועות פעולות

:׳ ה פרק

ההגיוני ההיקש
 ההיקש בין ההבדל — ההגיוגינ. ההיקש — הלכה בחקר גדול הכי החלק

 השתמשו לא אב בנין ובמדת התורה בהיקש — הכתוב. מצד היוצא מההיקש ההגיוני
 ההגיוני ההיקש צורת — היום. עד משתמשים ההגיוני ובהיקש התלמוד חתימת מזמן

 ודוקא — ופרט. כלל בסוג להכניסו מתארם יותר הנ״ל ההיקש באמת — הרגילה
 מקום תופסת ההיקש צורת דוקא ידם מהכתוב לני באו הראשונות שהנחות בתלמוד

 — הזמן״. ב״הגיע מזונות חיוב לענין כתובות בריש הסוגיא לכך דוגמא — בולט. יותר
 הצורה — קיים. שהוא בחזקת הבעל את מעמידים אם ע״א( )כ״ח בגיטין הסוגיא אל

 המשלח כשנשתטה והטור הרמבי״ם במחלוקת האחרונים של וטריא השקלא של ההגיונית
 איזה של אמיתתו אי את להוכיח ההגיונית המיתודיקה — השליח את שמינה אחרי

 ס״ח בשבת — בתלמוד. לזה דוגמאות — קצהו. עד אותו מוליכים שאנו זה ע״י משפט
הא על ע״א( )ל״ג בגיטין התום׳ וקושית — עקיבא. ר׳ לפני דן מונבז היה וכך ב׳
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 מסובכים יותר הגיוניים היקשים יש — מקדש״. דרבנן אדעתא דמקדש ״כל דאמרינן
 "אי ע״א(: )מ״ח בגיטין הסוגיא — שבדבר. להכוון באים אנו מרובות הנחות אחרי שרק
 בבית ורגלינו ידינו את מצאנו לא דמי הגוף כקנין פירות קנין יוחנן ר׳ דאמר לאו

 של הקושיא למשל, — באחרונים. הרבה מוצאים אנו הללו ובדוגמאות — המדרש״.
 הקושיא של ההגיון צורת — העבודה. בשעת שלא האבנט לבישת לענין השאג״א

 לענין ע״ב( )ז׳ בביצה הגמרא — שונות. הנחות עפ״י המורכב לתירוץ דוגמא — הזאת.
 וחכמת המתימתיקה חכמת מעין יש התלמיד בחכמת — טוב. ביום ועוף חיה השוחט
 אותם מוצאים אנו שלפעמים ההגיוני וההיקש המושגי הנתיח — ביחד. הטבע

 מטעם היא בע״ד הודאת אס האחרונים של וטריא השקלא לדבר דוגמא — יחד. מורכבים
 בהא לחקירה באים אנו ומזה — התחייבות. מטעם או ואמנות

 ומזה — קרוב. מטעם או משקר מטעם אם לעדות פסול דנוגע
 מחלוקת — שבזה ההגיון צורת — להעיד. כשר שכר דנוטל להא

 )כ״ג בסנהדרין קרוב מטעם או משקר מטעם פסול נוגע אי גופא תנאים
 שגם אפשר — מאד. ארוכה הרבבה ובין קצרה הרכבה בין בעצם הבדל אין — ע״ב(.

 — אמת. כולה תהיה ארוכה הרכבה שגס ואפשר טעות תהיה קצרה בהרכבה
 לא אבל המסקנא שלפני הראשונות בהנחות רק באות הגיוני בהיקש שיש המחלוקות

 יוצאים יש ■בזה — התלמודי. ההגיון וכין הכללי ההגיון בין ההבדל — המסקנא בעצם
 לענין בפסח חמץ לדבר: דוגמא — חידוש של לכלל הנכנסים הדברים הכלל מן
 לדינא הנ״מ — החידוש. בא נקודה. באיזו הספק נופל שכאלה בענינים — יראה. בל

 האחרונים ומחלוקת — בפסח. חמץ קנה לעני! בזה והר״ן הרמב״ם מחלוקת — מזה.
בפסח. חמץ של האיסור מלבד הנאה איסור יהיה אם

:׳ ו פרק

ההגיוני הנתרח
 בהדגישה, ספק — ההגיוני. הנתוח על ביחוד סובבת התלמודית וטריא השקלא רוב

 שכר כשומר אי דמי חנם כשומר אי אבדה בשומר ייסף ורב רבה של המחלוקת דוגמת
 וחכמים רבי של המחלוקת דוגמת הפעולה על או העצם על להביט אם — דמי.

 שבדבר, האיכות על או שבדבר העצה על להביט אם — מדעתה. שלא ביבמה במאמר
 שבכל השוה הצד — לא. או בטול במינו מין אם וחכמים יהודה ר׳ של המחלוקת דוגמת

 מהספק — ובהיקש. בהשראה לספק באים אנו הגיונית בהדגשה הספק שמתוך הדוגמאות
 מילתא "כל אי המחלוקת למשל מהדין, יוצא" ב״הפועל ספק יוצא הגיונית בהדגשה

 תרומות, בירושלמי המחלוקת — לא. או מהני" עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר
 שאיחר במה. או התרומה את שמקדים במה העברה אם היא לבכורים, תרומה במקדים

 היא המודר, או יחל בבל עובר המדיר אס והר״ן, הרמב״ם מחלוקת — הבכורים. את
 שמחוסר למדים שאנו ונתן" מ״וכתב — דברו. יחל לא של בהדגשה מחלוקת ג״כ

 מחלוקת 'בזה — בנתעד- או בהכתיבה הוא החסרון אם ג״כ להסתפק יש פסול קציצה
ג״כ הלאו, לפני ההן בתנאי להקדים שצריך הדין — גדול. קוף על בכתב גיטין בתום׳



הנא מהמיון העניגיס תוכן

 הדבר במהות מחלוקת — הלאו. של בהאיחור או ההן בהקדמת הוא הלפידא אם הספק
 בקנס מודה אי ושמואל רב של מחלוקת למשל, חיובית. מהות או שלילית מהות זוהי אם

 גורמת שגם או חיוב גורמת אינה ההודאה אה אומרת, זאת פטור, עדים באו ואח״ב
 מחלוקת היא למזבח, כשר אי שנוח האיצטדין בשור ושמואל רה של המחלוקת — פטור.
 אל המעשה יחס שלילת או העינש שלילת רק זוהי אה פטריה רחמנא אודם של בהדין

 מחלוקת היא לאו, או דעביד כמאן אונסא אי ור״יל יוחנן ר׳ של המחלוקת — העושה.
 באו ואח״כ בקנס שמודה שהלכה כיין — בחיוב. רה או בשלילה רק פועל האונס אס

 פטור רק או פטור וגס החיוב שלילת גס גורמת ההודאה אם להסתפק יש פטור, עדיה
 — הראשונים. מחלוקת בזה שיש הזה בזמן הקנס הודאה עפ״י מהחייב אס ונ״מ לבד.

 מצד או לו מאמינים אנו שאין מצד זהו אס להסתפק יש מחייבת אינה ג״כ שההודאה ואת״ל
 לא תפס שאי דדינא ספיקא בכל — להתיבע. מיגו כשיש ונ״מ — עדים. בזה שאין

 יש ובזה חובי, דין ג״כ דזהו או הדין שלילת זוהי אס להסתפק יש מיניה, מפקינן
 רק ג״כ הוא הפקר ב״ד דהפקר האחרונים חידודי — והראב״ד. הרמב״ם מחלוהת
 נהפך האיסור ומה״ט בחיוב ולא בשלילה ג״כ ברוב בטול — בחיוב. ולא בשלילה

 ראיה — איסור. להיות נהפך ההיתר לא אבל היתר הוא שהרוב במקום היתר להיות
 לשומר שמסר שומר של בדין — מטמא לא מחיים יצא מיעוט דאס ים מרביעית

 אם קיים שבזה ז״אן׳ חיובי, פטור דזהו או שלילי פטור זהו אם הספק ג״כ פטור
 או תכליתיים דברים בעל הדברים על להביט אס החפה נופל יפעמים — השמירה.

 והמחלוקת מצוה בזמנה טבילה אי המחלוקת לדוגמא — אמצעיים. דברים רעל להביט
 במצות התוס׳ בעלי ומחלוקת — בקרבנות לשמה שלא בהולכה ורבני ר״ש של

 אמצעיתית רק או תכליתית מציה היא אם חליצה במצות האחרונים מהלומת "- ו״זהחת".
 על או הדבר של האמצעי על להביט אס — חמץ. השבתת דיל במצוה החקירה וכיה
 גוונא וסהאי — טוב. ביום מותר נפש אוכל מכשירי אי מחלוקת למשל הדבר, עצם

 רהראכ״ד הרמב״ם של המחלוקת ג״כ ורכה — לא. או מילתא הזמנה אי המחלוקת
 צריכים הקדושין אמצעי גס אם בזה היא לא. או עדים צריך אס במדושיי להולכה כשליח
 — והפרטה. הכללה במדת גס הזו המחלוקת את להכניס ואפשר — לא אי לעדית

 יג״ב — שבדבר. הפרטיית את רהראכ״ד שידיר הכלליות את תמיד מדגיש הרמב״ת
 וג״ב — בהנ״ל. תלויה ג״כ בקדושין לחולבה שליח לחיות ירול עבד אי המחליית

 תלמודית וטריא לשקלא דוגמא ומכאן ותכלית. אמצעי במדת זו מחלוקת להכניס אהשד
שונות הגיון למדות להכניסה שאפשר
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ההרדם הפרה המשך
 — גדולות. הלכות הרבה מוצאים אנו הב״פועל" ובין ה״בכח" בין ההבדל על

 ג״כ וככה — בעצם. ולא בפועל רק זהו מיניה״ בדרבא לנה ״קם של ההלכה למשל
 שלוחי כהנים דאם דאמרינן מה בין ההבדל — איסור. על חל איסור אין של ההלכה

 לקבל שליח לעשות יכול העבד ובכ״ז וכו׳ עביד מצי לא דאיהו מידי איכא מי דידן
 הוא החסרון אם ובין הדבר בעצם הוא החסרון אם בין הבדל ג״כ הוא רבו, מיד גיטו
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 זקוקים אנו העומד" "כל של בהכלל משתמשים שאבו המקומות בכל — בהבפועל. רק
 למפרע של הבכה את יודעים אנו לפעמים — בפועל. לבחינת ולא בכה לבחינת רק שם

 לגו אפשר אי כן ועל — בברירה. הוא שכזה ציור — עכשיו. של הבפועל מתוך
 אפשר אי וע״כ — הדבר. של הבפועל את דוקא דבעינן במקום בברירה להשתמש
 — נכרים. ששיריה י״אשית דבעינן ובתרומה ממש•. לשמה דבעינן בגט בברירה להשתמש

 הוא "אריה בהפועל, רק אלא הדבר בעצם שאיננו לחסרון קוראים אנו התלמוד בלשון
 הוא "בכח" בהמונח שהשתמש הראשון — להו". דבאיב הוא ״פומא או עליה״ דרביע
 התנאי ביטול וגם התנאי קיום גם בעינן שלהרמב״ם שמסביר גירושין מהל׳ בפ״ח המ״מ

 אין סופי אין שלזמן למד־ם אנו הנ״ל מהרמב״ם — לבד. ב״בכח" סגי ולא בפועל
 של זמן ויש "בכח" של זמן יש — זמן. של יסוד על נשנו הלכות הרבה — עבר.

 יש אבל הבפועל, לפני הבכח בא בזמן התלויה פעולה כל רוב עפ״י — ״בפועל״.
 לא דאמרינן בהא למשל, הספק. בזה ניפל ולפעמים — אחת. בבת ג״כ שבאים לפעמים

 — הבכח. על גם או הבפיעל על רק זה אס להסתפק יש מחיים לגב\ת כתובה נתנה
 מ״ט הקושיא, מסולקת ובזה — יום. משלשים שזמנו בבכור ג״כ הוא המחלוקת ואותה

 וככה — הבפועל. על רק נאמר שהזמן מפגי גרמא׳ שהזמן מ״ע מילה מצות תהא לא
 בזמן המשך ויש הדבר את שממשיך בזמן המשך יש — חוב. בעל פריעת במצות ג״כ

 מצות ובין מצוה בע״ח פריעת בין ההבדל יזהו — הדבר. את מחדש ורגע רגע שכל
 בא החיוב להיפך הבן ובפדיון החיוב מחמת באה המצוד בע״ח בפריעת הבן, פדיון

 נבלה איסור בין ההבדל — הנ״ל. המצוות שתי בין הבדלים עוד — המצוה. מחמת
 יש — חדשה. לסבה נחשב ורגע רגע כל הנה זמן מחמת הבא דאיסור שבת איסור ובין
 הסבר וזהו — החיוב. את מגביל רק שהוא זמד ויש החיוב את מסבב שהוא זמן

 חובות לפעמים יש — גרמא. שהזמן מ״ע נחשבה לא דמילה דבר של במעמא הריטב״א
 אם הספק ונופל — רבית. למשל — החיוב. את יותר מגדיל הזמן שהמשך שכאלה

 תשובת מדברי — בפיעל. רק שזהו או בכח גס הדש חיוב מתהווה ורגע רגע בכל
 — לרבית. המלך מס גם מדמה הרידב״ז — תיכף. התהוה בכח שהחיוב מבואר הרשב״א

 להתחלק ניתן בלתי עצם בכלל הוא הזמן אס — הללו. הנושאים ביי לחלק יש באמת
 אפשר אס ראשונים מחלוקת בזה יש זה. אחרי זה הבאים מרגעיס ציריך רק שהוא אר

 שלא דהר נקרא זמן מחוסר "אס הספק ג״ה תלוי ובזה — ידוע. לזמן הגוף הנין שיהיה
 אורחא ואגב — ע״א(. )מ״ט בבכורות אלגזי במהרי״ט מבואר והדבר לעולם, בא

 וגם בזיקה גם — לוקה. בפסח חמץ שקנה שסיבר הדמב״ם דבירי בזה מתישביס
 שאפשר הפוכות סברות — לכד. בכח של רק מושגים הם אלה אס לחקור יש בשעבוד

 אפשר בקנס, אהד בעד הדיי מהו למשל, — הקצה. אל הקצה מן הסברא את להפוך
 להיפך להתחיל ואפשר בקנס מודה נקרא לא זה דבאן ולומר בקנס ממודה להתחיל

 בבחינת זהו אס בשבועה הוא הספק מרכז — שבועה. חיוב איז שבקנס ולומר אחד מעד
 בצורת כללית, יותר בצורה החקירה את להכניס ואפשר — פטור. בבחינת או חיוב
 סברות לפעמים יש — סכות״. ״שתי במדת החקירה נכנסת וביחוד — ושלילה. חיוב

 קיום כשע״י למשל — הראשונה. ההנחה את סותרת המברא של שהמסקנא בזה הפוכות
 מהו הספק מרכז כאד — התנאי. נתקיים המעשה ביטול וע״י התנאי נתבטל המעשה

 התום׳ של ותירוצם קושיתם וכה״ג — הסבה. והעדר הסבה התנאי ובטול התנאי כקיום
אדומה. בפרה זכר עליה עלה לענין ע״א( )ל׳ בב״מ
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והמושגים המונחים
 — בזה. שהשתמש הראשון היה המ״מ — ההגיון. במונחי השתמשו לא הקדמונים

 וע״ז — יסוד. בתור ג״כ משמש גורם המונח — גורם. בהמונח השתמשו סבה במקום
 בתור ג״כ משתמשים בגורם — האיסור. בטל הגורם בטל יבמות בירושלמי נאמר
 השתמשו לפעמים — אמצעי. ע״י נעשתה ההיזק כשפעולת וקרא גרמי — אמצעי. מושג

 ב״מבריח השתמשו הסבה שלילת מושג על — סבה. למושג המביאו ב״השם" בהמלה
 לבין ממש מזיק בין שיש ההבדל אותו ג״כ הוא בזה וההבדל — חברו״. מנכסי ארי

 השתמשו מסובב במושג — וכו. וכסתות״ כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי ״זרק
 לפעמים נופל כך ובשביל — מיסוד. הבא בנין גם כולל וזה מכח, במלה הראשונים

 כמו בגין, על או מסובב על הכוונה אם "מכח" במלה שמשתמשים הספק
 במלה השתמשו אמצעי למושג — קאתיה״. בעל "מכח שאמרו בגיטין בשליחות למשל

 הוא שהשתמש והראשון בראשונים מוצאים אנו אין בעצם המלה את גם — הכשר.
 חפצא" "איסור המונחים — עצם. במקום ״גוף״ במלה השתמשו יהקדמונים — הר״ן.

 חפצא" "איסור בהמונח משתמשים שהאחרונים מה הוא מדויק לא — גברא״. ו״איסור
 שבדבר בהבפועל הוא החסרון אלא הדבר בעצם חסרון אין אם — בעצם. המונח במקום

 — דמי״. כפיגול ויישן ״ויקץ המליצה — להו״. כאיב ״פומייהו בהמשל השתמשו
 איסור אין לענין וקאי" תלי ו״מתלי באיסורים ברוב בביטול וניעור" "חוזר המונח

 — להרמב״ם. המצוות בספר מוצאים אנו ושלילה חיוב המונחים — איסור. על חל
 שאמרו במה הכוונה וזהו — ושלילה. חיוב במקום ופטור בחיוב השתמשו הקדמונים

 למדים אנו זה ודבר אמרינן". לא חייביה רחמנא אונס אמרינן פטריה רחמנא "אונס
 ושלילה חיוב ובין מציאותי באופן ופטור חיוב בין ההבדל — כ״א. סימן חו״מ משייך
 המקור — ותולדות. אב להמונחים שונים מושגים שני — מאד. גדול הוא הגיוני באופן

 נקרא העצם — תולדה. נקרא גופא ההגיוני וההיקש אב נקרא ההגיוני לההיקש הראשון
 מונחים — ב״ק. ריש בגמ׳ יטריא השקלא וזו — תולדה. נקרא העצם והבמקום אב ג״כ

 ובין הספק את מכריעה שרק חזקה בין ההבדל — חזקה. למשל, מקוריים תלמודיים
 ממש כלשמן שהוא סתמא מושגים שני יש בקרבנות שכשר בסתמא — ברור. של חזקה

 בלבו היה ובין ומרצה שכשר סתמא בין ההבדל וזה — לשמן. השלא •שחסר וסתמא
 בין להבדיל עלינו מונחים כמה שיש אחד מושג על — מרצה. ואינו שכשר חולין לשם
 דין רק זהו מתעסק — מחשבת. מלאכת ובין מתעסק בין ההבדל למשל — למונח. מונח

 מלאכת איננה שאם מחשבת מלאכת משא״ב חטאת חיוב אין שכזה שוגג שעל בשוגג
 הראשון מתכוין שאינו דבר לבין מתעסק בין ההבדל — מלאכה. בכלל נקרא לא מחשבת
 מחשבת מלאכת בין ההבדל — במזיד. דין דוקא זהו והשני בשוגג דין זהו כאמור
 — רצון. על באה מחשבה מתאימים, אינם רחה״ס הגאון דברי — מתכוין. שאינו לדבר
 אין שבחליצה דבר של בטעמא שמסבירים הראשונים מדברי למדים אנו זה ודבר

 עומד גדול גם — לבד. כוונה רק רצון בעינן לא שבחליצה מפני תנאי ואין שליחות
 — ורצון. מחשבה צריכים שאנו בדברים ולא לבד בכוונה שדי בדברים רק מועיל ע״ג

— ואח״כ אבדה משיב אה קראו שמקודם אלא אחד, מושג אלא אינם ומיגו אבדה משיב
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 הגבלת מצד והשני בטענה זכות מצד הראשון — שאסר. והפה מיגו בין ההבדל — מיגו.
 שונים מושגים — בעצם. גם שייך והשני בעצם שייך אינו הראשון — ההודאה.
 ג״כ יש בעלים שינוי בכל — בעלים. בשינוי קודש שינוי למשל יחד׳ הנפגשים

 בהשחיטה גם בעלים שינוי שכתב הרמב״ם דברי מיושבים ובזה — קודש. שינוי
 אנו זה ודבר — שכירות. מצד גם בתנאי באים אנו לפעמים ושכירות, תנאי — גופה.

 כולל זהו אם הספק נופל לפעמים — בחליצה. תנאי לענין ביבמות מרשב״א למדים
 — ותום׳. רש״י חולקים ובזה — וקנין. חזרה למשל — אחד. מושג רק או מושגים ישני
 דבנדרים ואת״ל — אחד. מושג רק או מושגים שני המה יחל ובל חפצא איסור אם ספק
והטור. הרמב״ם חולקים ובזה — בשבועה. להסתפק יש עדיין מושגים שני המה

ט׳: פרק

והירושלמי הבבלי
 בבבלי — והספרדים. הצרפתים ביו ואח״ב והירושלמי הבבלי בין העיקרי ההבדל

 ההבדל — ההגיוני. הנתוח את — ובירושלמי ההרכבה, ואת החשבון את רואים אנו
 והירושלמי הבבלי בין המחלוקת — בירושלמי. נזיר ומס׳ בבבלי הבבות שלש בהסידור

 ובין הדבר בעצם היא החסרון אם בין מחלק הירושלמי — לשמה. בגט נתינה לענין
 ברורות ראיות מביא הלכות" "פסקי בס׳ — התערובות. מצד הוא החסרון אם

 צריכה שהסבה בהגיון הראשון המושכל את ביסוד מדגיש הירושלמי — להירושלמי.
 — פטור. א* קנין חליצה אי בירושלמי ההגיונית החקירה — המסובב. לפני להיות

 הבאה במצוה הירושלמי שמבדיל ההבדל — תנאי. בחליצה מועיל דלא מה הנמוק ובזה
 וכן — אחר. דבר מהמת באה העברה אם ובין הדבר בעצם היא העברה אם בין בעברה

 שמבדיל ההבדל — צרתה. פיטרת אינה תנאי משים שאסורה שא״א הירושלמי מחלק
 זה" מחולי אעמוד לא "אם אמר אם ובין זה" מחילי מתי "אב אמר אם בין הירושלמי

 הדבר גרם ובין הדבר עצב בין הירושלמי הבדל — לשלילה. חיוב בין הבדל והוא
 קנין לימד זה על ששייך ומעשרית תרימות בין הירושלמי הבדל — שבת. לענין

 — בכלל. עניים קנין לימד ע״ז שייך שלא עני מעשר ובין השבט
מושג אין בכלל אב ברירה שאין ההלכה לפי בירושלמי המחלוקת

— מהופך. באיפן להתברר עימד על מסתפקים שאנו מפני או להתברר עומד של
בתור או ודאי בגדר היא ברירה אין אם האחרונים ׳שהאריכו מה עם ענין לוה ואין

היא החסרון אב לעבידה מעבידה מחשבין למדס״ל בירושלמי המחלוקת — ספק.
 אחרונים של חקירית הרבה — חישב. שעליה בהעבידה או חשב שבשעתה בעבודה

 בעצם הפקר זה אין ב״ד הפקר — בירושלמי. המושגים חקר — בהידישלמי. המבוארות
 הדין — בדין. רק אלא במציאית טימאה זה אין ברה״י טימאה ספק — בפועל. רק אלא

 החסרון אב השאג״א של הספק — במציאית. ילא בדין רק היא ברוב בטל שהמיעוט
בירושלמי. מבואר זמן מחוסר מצד או הלילה מצד היא שמיני בליל במל
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:׳ י פרק

ודהספרדים הצרפתים
 סבה בין ההבדל על ביותר עמדו שהם רואים אנו שמזה יבמות בריש הרמב״ן

 בעצמה היא שאפילו שאפשר שמה שמשתפק והספק — חיצונית. סבה ובין עצמותית
 חסרון ובין במציאות חסרון בין להבדיל דק הגיוני נתוח בזה יש לחליצה, תעלה
 גיטו לקבל שליח שיעשה מהו כנעני עבד אם קדושין בגמ׳ הספק לכך דוגמא — בדין.

 —- שבת. בתחילת הר״ן לדוגמא — הפשט. את יותר בקשו הספרדים — רבו. מיד
 ללמוד אם דוגמא — לחלק. הספרדים מצאו לזה. זה מדמים שהספרדים ענינים הרבה

 שיש דדבר בהא—ע״א(. )ט״ו בנדרים ימים ג׳ לישון שלא עליו כשקיבל משבועה נדר
 טעם והספרדים פשוט טעם לזה נותנים הצרפתים בטיל לא שאלף אפלו מתירין לו

 שיש הגיוני מטעם אלא לשקר לו מה של פשוט מטעם אינו להספרדים מיגו — הגיוני.
 הבדילו הספרדים — הזד- היסוד עפ״י תירצי קושיות והרבה הטענה, באיתה זכות לו

 לענין ב״ק בריש הדוגמא — החדוש. מצד רק שבא דבר ובין הדין מצד שבא דבר בין
 לדוגמא — ושלילה. חיוב שבין ההבדל על עמדו הספרדים — הדין. מן ממון עונשין אין
 ההגדרה על עמדו הספרדים — דברים. שני על במתנה רק באה שברירה שאמרו מה
 נאמן אחד עד ובאיסורים דבר" יקום שנים "עפ״י שנאמר מה הדוגמא — הקרא. של

 בין המחלוקות פעמים הרבה — הדבר. תואר ובין הדבר הקמת בין ההבדל את הגדירו
 זכה אם מחלוקת למשל, — המושג. בעצם נוגעות והספרדים הצרפתים

 למשל. — הדין. ובין המציאות בין לחלק יותר נחתו הם — לא או שליחות מטעם
 לבין ישרה סבה בין חלקו הם — בדין. ולא במציאות רק הוא לדעתם, ברוב ביטול
 זוז מאתים לי שתתני עמ״נ גיטך הר״ז בין הרשב״א הבדל למשל, — צדדית. סיבה
כרחה. בעל נתינה לענין לך אני ואקדש מנה לי תן האומרת ובין

:׳ יא פרק

כמלאכים הראשונים
 ב״תשובות — בהכללה. שהתחיל התלמוד חתימת אחרי הראשון היה גאון האי רב

 שעשה גאון האי רב שבא עד — שלהם. ההפרטה בעבודת אותם רואים אנו הגאונים״
 זה ואת — מהרמב״ם. אפילו שלו ההכללה בעבודת ללכת הרחיק הוא — לתורה. אזנים

 בהמושג מכניס הוא — וממכר. מקח בם׳ שלו הראשון בהשער גם כבר רואים אנו
 מתחיל הוא השני השער — הגדרה. בלי הכללה אין — שונים. דברים כמה וממכר מקח

 —בגמרא. לזה המקור — ממש״. בו שיש בדבר אלא מתקיים המקח ״אין חדשה בהגדרה
 בשער אותם מכניס הוא נפרדים בספרים אותה מסדר בסידורו שהרמב״ם דברים כמה
 ג״כ אלא הכללה רק לא בזה ויש — הנ״ל. שבספרו י״ח משער לכך דוגמאות — אחד.
 נוסף — הרמב״ם. היה גדול הכי הגיון״ ה״בעל — בזה. לנו משמיע הוא חידושים כמה
 דוגמא עוד הרמב״ם, של הכללה משיטת הקודמים בפרקים שהבאנו הדוגמאות כל על

 שהרמב״ם שבספרנו הדוגמאות על נוסף — לעדים. צריכים שלא שפסק להולכה משליחות
הבת של אונס בתביעת והראב״ד הרמב״ם ממחלוקת דוגמא עוד הסבה, על תמיד מביט
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 בפועל התנאי קיום ובין בכח התנאי קיום בין הרמב״ם של ההגיוני הנתוח — גופה״
 שכמו לנו משמיעה בכריתות שלו הנפלאה" ה״נקודה — זה״ על עמדו לא התום׳ ובעלי
 כמה — להמסובב. קודמת •הסבה להיות צריכה עיונית בסבה ג״כ ככה מציאותית בסכה

 .הכלל למשל, — הגיוני. יסוד עפ״י ורק אך בגמרא. מקור להן שאין ברמב״ם יש הלכות
 יסוד על מחדש שג״כ בהלכה ההגיוני היסוד —יוחזק". אחד בעד עצמו ש״האיסרר ישלו

 שם שהוא מפני טבל לכזית מצטרף ומעשרות בתרומות החייב ש״כל לי" "יראה
התלמוד. שאחרי במינה והיחידה כבירה הכי היצירה היא התוספות — אחד״.
 היינו אם — התלמוד. המשכת גופא, התלמוד על תוספות אומרת תוספת הלשון

 בזה מרגישים היינו לא גופא התלמוד בתוך התום׳ של וטריא מהשקלא הרבה מכניסים
 שהיתה כשם — תוספות. סתם יש ככה גמרא וסתם משנה סתם שיש כמו — כלל.

 של והחתימה — התוספות. חתימת יש ג״כ ככה התלמיד *חתימת המשנד חתימת
 —המעביר. תקופת מעין יש לפתיחה חתימה וכדעין — חדשה לפתיחה ג״כ הביאה התום׳

 לא "מעולם הראב״ד על הרמב״ם שאמר מה להגיד אפשר דתוספית בעל* כל על
 גם — .ההלכה מנקודת רק הביטו האגדה על גם — אחת״. כעל־מלאכה אלא נצחני

 של הקושיה — והספרדים. הצרפתים רבותינו כין ההבדל את מוצאים אנו גופא במקרא
 ולא מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ד׳ "אנכי נאמר מדוע הלוי יהודה ור׳ הרמב״ם

 ברא ב״בראשית התורה מתחילה מדוע רש״י וקושית והארץ. השמים את ברא אשר נאמר
 על רק עמדו לא התלמוד בעלי כמו התום׳ בעלי — לכם״. הזה ב״החודש ולא אלקים"
 למשל, ר״ת, פסק בתום׳ שיש מקום בכל — וטריא. השקלא כל על אלא לבד המסקנא

 הרמב״ן ע״י — ממש. הגמרא בלשון מדברים הצרפתים — קושיה. לאיזו תירוץ בזה יש
 ראשוני בין ההבדל — והצרפתים. הספרדים רבותינו כין סייתיזה מעין באה והרשב״א

 רש״י, דברי את לסתור נטיה היתה להראשונים שבהם, והאחרונים התום׳ בעלי
 תבקורת ואח״ב הבקורת באה. מקודם — רש״י. דברי את להצדיק להיפך, ולהאחרונים

 מן יוצא — ואפילה. חושך של בזמן נתחברו התוספות וגם התלמוד גם — לבקורת.
 מסדר הקדוש לרבנו התוספות מסדר תם רבנו את השוו — תם. רכנו היה הכלל

 ללמוד אפשר שאי כשם — גופא. הגמרא לתוך להכנס זכו תוס׳ הבעלי — המשנה.
— תוספות. בלי אפשר אי ככה ׳י רש בלי גמרא

:׳ יב פרק

שלנו המחשבה מהלך על הלכה חקה השפעת
 יצא ר״ע שרק הסבה מהי — לפרדס. שנכנסו הארבעה — והפילוסופיה. ההלכה

 הם גדולים הכי ההלכה חכמי — ההלכה. השפעת את כזה לראות אפשר — .1 בשלום
 וב״ה ב״ש של מחלוקת — מאיר. ור׳ עקיבא ר׳ — בישראל. גדולים הכי הפילוסופים

 שאחרי הבינים ימי ובתקופת הגאונים בתקופת — בהם. עסקה הפילוסרפיא שגם בדברים
 גם הגדול הנשר — גאון. סעדיא ור׳ ישראל ר׳ גאון פלטי בן צמח ר׳ — כך.

 ב״יר הרמב״ם — נבוכים״. וה״מורה החזקה״ ״היד — בפילוסופיא. וגס בהלכה
 — נבוכים״. בה״מורה ג״כ וכהה המסקנות את חידש אך היסודות את חידש לא החזקה

גם המסקגא בעל הוא — מעשה״. כ״שינוי אותם וקנה חדשות״ ״פנים להם נתן הוא



פנו מהמבוא הלנינים תוכן

 יצירה, כח אין שלנו שלהפילוסופים שאומרים כאלה יש — בתלמוד. וגם בפילוסופיא
 ו״מה שכתוב "מה של יסודות עפ״י הוא שלנו המחשבה שמהלך בזה היא העקרית הסבה

 את תמיד מחבקים׳ שאנו — פירושים. ל״ב דבר כל על מוסיפים אנחנו — שנאמר״.
 משמע קא "מאי תמיד שואלים אנו — ליה. תביבא מדרשא בי דאתי איידי — החידוש.

 וטריא השקלא — המחשבת של השטחים בכל הבקורת בכח מצטיינים אנו — לן״.
 בקופא פילא ו״מעיל בדוחק" ליישב "ויש — בקושיא. תמיד מתחילה התלמודית
 "להביא — מינה. נפקא למאי — מעשה. אנשי בתור ג״כ מצוינים אנו — דמחטא״.

 אלא אצלנו העיקר הוא החיצוני הסדר לא — למשנה. סדר אין — לחמו״. ממרחק
 היהודית המחשבה — ספרד. פיוטי לבין אשכנז פיוטי בין ההבדל — החיה. המחשבה

 "עתירה — ■הגויים. חסמי גם מעידים וע״ז — הפשט. אל מאשר הפלפול אל יותר קרובה
 לא1 מהם" ישיבה פסקה לא ישראל של "מימהם ובכ״ז מישראל" שתשתכח תורה

לעולם. תפסוק



ההלכה לחקר המהות
ת ר ד מ עשר

ומסובב סבה א(

הסבה והעדר סבה ב(

סבות שתי ג(

אריכתא סבה ד(

לזו זו המתנגדות סבות שתי ה(

ומסובב בסביה הכלל מן היוצאים ו(

ובנין יסוד או ומסובב סבה ז(

של והסתעפות ועצם ומסובב סבה ח(

הדבר

העצם במקום ט(

ותכלית אמצעי י(



הספר כל של ההאיו| ■סודות
והאותיות. המדות של מפתח עפ״י

ומסובב סבה :אי מדה
א׳ אית גורמת. סבה בלי מסובב אין א.
הנ״ל להמסובב. קודמת להיות צריכה סבה כל ב.

 נושאת ג״כ בעצמה תהא החיוב שסבת אפשר שאי ומכאן, ג.
ב׳ אות החיוב.

 זה עם ביחד תה<* הפסול, שסבת אפשר שאי ומכאן, ד.
הנ״ל הפסול. עצם גם

ג׳ אות עצמו. את גם יתיר המתיר שדבר אפשר שאי ומכאן, ה.

 הסבה הסרת ובין המסובב את בחיוב הגורמת סבה בין הבדל ו.
 י^ין המסובב התהוות אחרי אם השני ובאופן המסובב. את המונעות

ה׳ אות המסובב. להתהוות בדבר מפריע אין המונעת הסבה

 אפשר ואי שממנה. המסובב מתוך תולד שהסבה אפשר אי ז.
 כל- בדרך יוצא וזה אחת, בבת והמסובב הסבה שניהם שיתהוו ג״כ
ו־ אות הקודמים. מהיסודות שכן

 שהשם שאפשר ופעול, שם ובין ומסובב סבה בין ההבדל ח.
 יתהוה ובכ״ז השם יתבטל הפעול שע״י ג״כ ואפשר ביחד יבואו והפעול
ט׳ אות מזה. המסובב

י׳ אות אחת. בבת אחת מסבה להתהוות יכולים מסובבים שני ט.

 זה באופן וגם בעיון? אך במציאות לא ומסובב סבה יש י.
 שנשיג אפשר ואי עיונית, ברתפיסה להסבה קדימה ל־*היות צריכה
י״ג אות אחת. בתפיסה שניהם

 בזמן קדם במעשה שהמסובב במקום גם תצויר עיונית סבה יא.
ט״ז אות להסבה.

 מי הספה, פעמים הרבה נופל עיוני באופן ומסובב בסבה יב.
 אפשר שאי מאחר המסובב, בבחינת מהם ומי הסבה בבחינת הוא מהם
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 מציאותי באופן ומסובב בסבה כמו בזמן הקדימה עפ״י לשפוט בזה
כ׳ אות הקודמיבם. ד־זיסודות בשני כאמור

 פרסים רק תופסת הדבר של הסופית התכלית לפעמים יג.
כז אות הדבר, כל ולא מהדבר

 אם הספק, נופל ^ז אחד מסוג אינם ודהמסובב כשהסבה יד.
אותכח הראשונים. מחלוקת בזה ויש המסובב, על או הסבה על להביט

 הסבה על הכוונה אין הסבה על בהנ״ל שמביט מי גם טו.
 אנו שעליו להמסובב שגרמדה האחרונה הסבה על אלא הראשונה,

לא אות דנים.
 לו, שגרמה מהסבה ללכת הרבה מרחיק דהמסובב לפעמים טז.

 הראשונה להסבה היתה שלא חדשה סבה מתהוה המסובב ע״י כי
לב אות לעצמה. כשהיא

 כלומר, המסובב, ובין הסבה בין סתירה שתהיה אפשר אי יז.
לט אות מעולם. הסבה היתה שלא נמצא המסובב שע״י

 תמיד נשאר אז הקודם בהיסוד כנ״ל שכזו סרתירה יש אם יח.
הנ״ל הסבה. העדר של הצד

הסבה. והעדר סבה :בי מדה
 הדברים ששני אפשר אי זה את זה הסותרים דברים בשני יט.

 השני והצד לסבה דרוש מהם אחד צד רק אלא לסבות, יודרשו יחד
א׳ אות הסבה. מהעדר בא

 המתנגדים דברים משני צד איזה להבחין הל הטבע במעשי כ.
 המתהוה הצד :הסבה מהעדר בא צד ואיזה לסבה דרוש לזה זה

 שלילת ע״י המתהוה והצד סבה ע״י המתהוה הצד זהו מעשה ע״י
חנ״ל הסבה. מהעדר בא הוא המעשה

 המתהוים והן האדם מרצון המתהוים הן רצוניים בדברים כא.
 זה המתנגדים דברים בשני הספה פעמים הרבה נופל התורה מרצון

הנ״ל הסבה. דהעדר של הצד ומהו הסבה של הצד מהו לזה

 כלומר, עצמנו, את נסתור שנימא שאיך באופן הוא והנ״מ כב.
 שיש אחרות, במלים או סופו, ובין המשפט התחלת בין סתירה שיש



 ממנה, מוצאים שאנו המסהנא ובין הראשונה ההנחה בין סתירה
 כמבואר הסבה העדר של הצד להשאר מוכרח ממילא שכזה שבאופן

ב׳ אות י״ח. ביסוד

 אחרי דהסבה נתבטלה אם לן איכפת לא ומסובב בסבה כג.
הנ״ל המסובב. נתהוה שכבר

 ישר יחס להם ואין הדבר מגוף שאינם הדברים פרטי כל כד.
 לעכובא, חדוש בתור שבוזים אלא מהדבר המתהוה דהחלות עצם אל

ג׳ אות גורמת. לסבה דרוש העכוב דוהא הנה

 רה היא הסבה ודין, מציאות לבין ומסובב סבה בין ההבדל כה.
 מציאות כן לא נפרדים, דברים שני המה סוף סוף אבל למסובב גורמת

 כמות בבחינת היא שהמציאות אלא אחד דבר אמנם ששניהם ודין
י׳ אות איכות. בבחינת והדין

 סתירה ובין דהראשון למסובב סתירה בין שיש ההבדל כו.
 הראשון, מהמסובב הבא להמסובב סתירה אומרת זאת השני, למסובב
יא אות הסתירה. על לן איכפת לא השני שבאופן

 הוא מסובב תוצאות, הגדר ובין מסובב הגדר בין ההבדל כז.
 רק להן משמשת שהסבה מה הוא ותוצאות הסבה בעצם שמונח מה

יב אות טעם. בתור

 המסתעפות התוצאות של דברמנמוה איזה לבטל אפשר אי כח.
הנ״ל מהדבר.

 ע״י בא אחד לזה זה המתנגדים דברים שני רוב עפ״י כט.
 ותואר עצם איזה ע״י בא אחד או מעשה, שלילת ע״י והשני מעשה
 המתנגדים הדברים שני לפעמים אך והתואר, העצם שלילת ע״י והשני

 בדרך התוצאות הן איך הספק נופל ואז חיוביים, לצדדים דרושים
יג אות הממוצע.

 ממעשה מתהוה שאחד לזה זה המתנגדים דברים בשני ל.
 ממוצע דרך של ציור אפשר אי ששם אעפ״י הנה מאי־מעשה, והשני

טו אות עיוני. בדרך ממוצע דרך של ציור יש במציאות

 ממילא בא וההיתר גורמת לסבה תמיד דרוש האיסור לא.
כ אות הסבה. מהעדר
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 הן ואלו גורמת לסבה תמיד דרוש ההיתר להיפך בקדשים לב.
הנ״ל המתירות. העבודות

 אלא שונים, דברים בשני שוה מעשה מוצאים אנו אם לג.
 חושבים אנו אין נוספים פרטים איזה למעשה דרושים אחד שבדבר

 באופן מעכבים בתור רה אלא גורמות, סבות בתור הפרטים את
כד אות שלילי.

 הפוכים למסובבים סבה בתור המשמשת אחת פעולה לד.
 שצריך המסובב את להביא הסבד־ז יכולה איננה מהרה איזה כשמפני
 יש בזה ההפכי, להמסובב סבה בתור אז תשמש אם ממנה, להסתבב
כה אות הראשונים. מחלוקת

 מחשבה שום בלי לבד פעולדה ע״י באה שהתלות דברים לה.
יב אות הפעולה. את לבטל יועיל הפעולה בעל של שרצונו אפשר אי

 רצון בתור הוא האחרונה :מחשבה ובין כוונה בין ההבדל לו.
יב אוח הפעולה. כוונת רק הוא והראשונה להחלות

 בהפעולה לא הוא עיקרו כל הנה בפעולה מצוה קיום כל לז.
הנ־ל בהפועל. אלא

 להסתפק יש ידוע, זמן עד רק הנמשכת דבר של חלות כל לח.
 כאן משמש שהזמן או הנ״ל הזמן עד רק החלות עמדה מקודם אם

לי. אות החלות. לבטול חדשה סבה בתור

סבות. שת■ :ג׳ מדה
א אות סבות. משתי הבא מסובב יש לט.

 בתור משמשת שהאחת לפעמים יש הללו הסבות ובשתי מ.
 או שלילית סבה בתור או תנאית, סבה בתור והשניה עצמית סבה

 והשניה ה״בכח" את מסבבת אחת שסבה או הכשרית, סבה בתור
נ אות המסובב. של ה״בפועל" את

 השלילית והסבה ודאית היא החיובית שהסבה מקום כל מא.
 הסבה ממילא נשארה ספקנית, היא החיובית הסבה את לבטל הבאה

י אוח ודאי". מדי מוציא ספק "אין מטעם החיובית



 השניה שהסבה במקום רה אפשר סברת בשתי תנאי גדר מב.
י' אות הענין. בגוף שהיא במקום לא אבל צדדי, דבר היא

 הסבה על ולפעמים ש״בכח" הסבה על מביטים אנו לפעמים מג.
י׳ אות ש״בפועל".

 שתי ובין ובפועל בכה בבחינת שדהן סבות שתי בין ההבדל מד.
יא שלילית. והשניה חיובית סבה היא שאחת סבות

 דהסבה אפשר מסובבים שני וגם סבות שתי גם כשיש מה.
 סבה רק היא השניה והסבה השני המסובב את מביאדה הראשונה
יב שלילית.

 משמשת מדהן אחת שרק ג״כ לפעמים יש סבות בשתי מו.
טי "בשעת". בתור רה משמשת והשניה גורמת סבה בתור

 העיקרית הסבה את המבשרת הראשונדה סבה בין ההבדל מז.
הנ״ל "בשעת". בתור רק שבאה סבה ובין

 הספק נופל ידוע בזמן מעשה שלילת ע״י הנעשה חיוב בכל מח.
יח המעשה. שלילת או הזמן אם העיקרית הסבה מהי

 לחלות סבה בתור משמש המעשה אז תנ<זי, ע״י במעשה מט.
 בתור רק אלא להחלות ישרה סבה בתור משמש אינו והתנאי הדבר

יט המעשה. עם הכרוך להרצון סבה
 סבה בתור משמשת אחת שרק סבות בשתי לפעמיט יש ג.
כי סימן. בתור רק משמשת והשניה גורמת

 זקוק הדבר אם בין הבדל יש סבות שתי ע״י הנעשה היזק נא.
 אדם אפילו שאז המחייבת, סבה כל אין שבלעדדה מצד שניה לסבה
 הסבה אם ובין פטור, הוא זה אחר בזה הסבות שתי את עשה אחד

 הסבה נגד העומדת המניעה את להסיר כדי רק באדה השניה
כח חייב. דהוא שתיהן את העושה הוא אחד אדם אם שאז הראשונה,

 מקום ובין הענין מגוף באה השניד־־ז סבה אם בין הבדל יש נב.
 שהיא לאמר מסתבר הראשון באופן "חדוש", בתור רק באה שהיא

 רה שהיא לאמור הרוב יותר דהשני ובאופן חיובית, סבה ג״כ
ל׳ בשלילה.
 יש אחת, בבת אנשים שני משתתפים שבסבתו מסובב נג.

ה



 ע״י רה פועל והשני חיובי באופן פועל הוא האחד שרק לפעמים
לא שלילה.

 החידוש את ממעטים אנו חידוש משום שהוא בתורה דבר כל נד.
לב שאפשר. כמה עד

 סבה בין הבדל ובכ״ז גורמות, סבות בשתי לפעמים יש נה.
 בעוד לשניה זקוקדה אינה שהראשונה בזה, להשניה הראשונה

לג היא. כלום לא הראשונה בלי השניה שהסבה

 יש מעכב וההפסה רצופות להיות הצריכות סבות בשתי נו.
לי השניה. את או הראשונדה הסבה את מבטל ההפסק אם להסתפק
 על ספק כל מעמידים שאנו הוא דמעיקרא חזקה גדר כל נז.

לי הסבה. העדר של הצד

לכה״פ פועלת סבה כל אם להסתפק יש גורמות סבות בשתי נח.
לו דבר. חצי

 אם אבל בהמסובב, הסבה שכח במקום היא חיובית סבה כל נט.
 לכח זקוק המסובב אין כבר הפועל אל מכח המסובב שיצא אחרי
לי חיובית. סבה בתור זה לתאר אפשר אי הסבה

אדיבתא. סבה :די מדה
 גורמת, לסבה נחשב המעשה כל אם ספק, יש אריכתא בסבה ם.

 להכשר רק נחשב הסוף ועד הסבה הוא המעשה סוף רק או
א אות סבה.

 השיעור סוף רק אם ומדות בשיעורים דהוא הספק ואותו סא.
 משמש סופו ועד מתחלתו השיעור דכל או והדין, המשפט את גורם
ג גורמת. סבה בתור

 סבת הוא השיעור לא הנה שבתורה אכילה איסורי כל סב.
 המתהוה אכילה באיסורי כן ולא סבות, של שיעור אלא האיסור

 סבת גופא זהו עליו שקבל השיעור שאז שבועה, כמו דבריו מתוך
ח האיסור.
 כשהיא הסבה על ולן^ המסובב על תמיד נאמר השיעור סג.
ח לעצמה.
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 של ה״אימתי" את לסמן רק שבא זמן בין הבדל יש סד.
 ובאופן יוצא", ה״פועל את מסבב בעצמו שהוא זמן ובין הפעולה
ע סבה. בתור סופו ועד מתחילתו הזמן כל משמש האחרון

 לסבה נחשבת ההתחלה שרק אריכתא סבה לפעמים יש סה.
טי לדבר. תנאי בתור רק נחשבת זה שאחרי והמשכה גורמת

 הסבה הוא שהזמן במקום רק נחשב גרמא שהזמן מ״ע סו.
טז הגבלה. בתור רק משמש שחזמן במקום כן ולא הגורמת
 אל מכח מהסבה המסובב יצא לא שהוא מקרה מאיזה אם סז.
כ דבר. שום סבבה שלא כיון עליה נקראת סבה שם אין אז הפועל,

לוג 1* המתנגדות סבות שתי :הי מזרה
 על מתגברת והאחת לזו זו המתנגדות סבות שתי שיש במקום סח.

 ביטול מצד ויש השניה, את דוחה שהאחת דחוי מצד שזהו יש השניה
 כלומר גלוי, של ציור ג״כ ויש השניה, את לגמרי מבטלת שהיא

א השניה. את עוקרת שהאחת עיקור של וציור למפרע מילתא איגלאי
 המתנגדות הסבות ששתי במקום רק שייכים ודחוי בטול סט.

 והם יחד התנגשו שבמקרה אלא עצמו, בפני דבר הוא ואחת אחת כל
ב לזה. זה מתנגדים

 הסבה את ומבטלת לדוחה המכוון אין בבטול וגם בדחוי גם ע.
ג הנגדי. המסובב את ומבטלת דוחה רק אלא עצמה

 אם להסתפק, יש השניה על מתגברת האחת שהסבה במקום עא.
 דחוי רק שזהו או בכח אפילו חל לא השניה מהסבה דהמסובב

י הראשונים. של מחלוקת בזה ויש בפועל לקיומו
 המעשה שבין היחס את לגמרי מנתק באונס מעשה אם עב.

 פרעון כמו לפטור חדשה סבה בתור משמש שהאונס או העושה, ובין
ח מחלוקת. יש בזה ומחילה,

 סבהששרשה ובין הדבר בעצם הוא ששרשה סבה בין ההבדל עג.
 מכח יוצאת אינה עכוב איזה מחמת אם השני באופן אחר, בדבר הוא
יא לגמרי. דליתא כמאן הזו הסבה נחשבת הפועל, אל

עצמיות, לה אין אחר, בדבר הוא ושרשה שמקורה סבה כל עד.



 מכח שיוצא להמסובב שמשמשת זר במדה רק לסבה נחשבת היא אלא
הנ״ל הפועל. אל

 ובסבה הנמשך, דבר בבחינת הוא הזמן עצמית סבה בכל עה.
הנ״ל חדשה. סבה הוא ורגע רגע כל הנה <*חר, דבר מחמת הבאה

 תמיד נחשבת אחר, דבר מחמת הבאה וסבה עצמותית סבה עו.
טז בזמן. לקודמת העצמותית הסבה

 בזמן, התלוי דבר ובין בפעולדה התלוי דבר בין הבדל יש עז.
 בדבר כן לא בכח, ישנה היא הפועל אל שיצאה טרם אף בפעולה

 בכח, של המושג אפילו בזרה אין הזמן שבא בטרם הנה בזמן, התלוי
כ בכח. של המושג אין בזמן כי

 השניה והסבה לזו זו מתנגדות חיוביות ששתי מקום בכל עח.
 ממילא נופל אחת בבת באות כשהן הנה הראשון, המסובב את מפקיעה

 כלל חלתה לא שכזה שבאופן או הפקעה, בבחינת זהו גם אם הספק
כי הראשונה. הסבה

 את מניחה אינה והראשונה לזו זו מתנגדות סבות כששתי עט.
 נאמר וע״ז כלל חלות לא יחד מזדמנות כשהן גם הנה לחול, השנידה

כז אינו". אחת בבת אפילו זה, אחר בזה שאינו "כל
 חיובי למסובב מביאה שאחת לזו זו המתנגדות סבות בשתי פ.
כט השלילי. הצד תמיד נשאר שלילי למסובב והשניה

 המתנגדות סבות משתי להוציא אפשר אי האופנים בכל פא.
 הסבות, שהן, שבמקום אעפ״י אחת, בבת נגדיים מסובביבם שני לזו, זו

ל שלה. המסובב את מביאה מהן אחת כל זה, אחרי בזה באות
 שני של גמור לממון אחד דבר לחשוב אפשר שאי ומכאן, פב.

הנ״ל אחד. פרט לענין ביחד אדם בני

 ברור, הדבר אין לזה זה המתנגדים דברים בשני לפעמים פג.
 סבות שתי למדת או הסבה, והעדר סבה למדת זה את להכניס אם

לא לזו. זו המתנגדות

 שלילי, לדבר סבה ובין חיובי לדבר סבה בין ההבדל פד.
 שהביאה כיון בהשני אבל קיומו, זמן כל בהדבר הסבה כח בהראשון

זה שע״י כיון בהדבר, הסבה כח לומר שייך לא שוב לתכליתה הסבה

ח



לב כלל. דבר אין כבר

 לזו זו המתנגדות סבות שתי של הקודמים הציורים בכל פה.
 השניה אז השניה על <זחת סבה שנתגברדה אחרי ס״ס הנה דהנ״ל,
 הסבות ששתי שכזדה ציור ג״כ יש אבל כן. אחרי פועלת איננה
 מסלקת ורגע רגע שבכל אלא האחת, של ההתגברות אחרי גם קימות

הנ>י השנידה. של דהתוצאות את המתגברת דהסבה

ומסובב. בסבה הכלל מן היוצאות : '1 מדיה
 חידוש שיש במקום כלומר, סבה, בלי מסובב גם בתורדה יש פו.

 הסברה היתה כאלו נחשב בדינא אם הספק נופל ואז זה, על התורה
א■ אי" הסבה. זהו גופא דהחידוש או

 שיש אעפ״י המסובב בשלילת להיפך הוא שהחידוש במקום פז.
 הוה דל־יא שכמאן בהסבה דהוא החידוש אם להסתפק יש לכך, סברה
 שהסבה אע*פ המסובב יתהוה שלא בהמסובב הוא שהחידוש או דמי,

ט היתרה. כן
 דהשני החלק את גורר סבה לו שיש מדבר אחד כשחלק פח.

יב בהמסובב. או בהסבה היא הגרירה אם הספק נופל סבה, לו שז^זין

 אם הספק, נופל והמסובב, הסבה בין אמצעי דבר יש אם פט.
 בא המסובב כאלו והוי להסבה בית־יד מעין רק דהוא הממוצע הדבר

טי חדשה. לסבה נעשדה הממצע שהדבר או מהסבה, ישר בז^זופן

ובנין. ■סוד או ומסובב סבה :,ז מדה
 הסבה מאליו: מובן ובנין יסוד ובין ומסובב סברה בין ההבדל צ.

 ביסוד אבל כמבואר, המסובב נתבטל לא הזמן במשך נתבטלה אם
א הבנין. נפל ממילא היסוד רק כשנפל ובנין

 והסתעבות ועצם ומסובב סבה :ח׳ מדה
הדבד. של

 לההסתעפות קודם העצם כן להמסובב קודמת שהסבה כמו צא.
 אי כך בהמסובב, הסברה את לתלות אפשר שאי וכשם ממנו, שבארה

א ממנו. המסתעפים הפרטים ע״י דהדבר התהוות את לנמק אפשר

ט



 בעצם כן ולא המסובב הוא הדבר עצכם הנה ומסובב בסבה צב.
הנ״ל כמובן. והסתעפות

 בלי לעצם אפשר אי אבל מסובב, בלי לסבה אפשר אם צג.
 ממילא של ובאופן הכרחי של באופן באות ההסתעפות כי הסתעפות,

)הנ״ל( הדבקים. בין בהם להפריד אפשר שאי עד

 המסובב על אך הסבה על לא מביטים אנו שלפעמים אעפ״י צד.
 שיהיה אפשר אי ודהסתעפות בעצם אבל י״ד. ביסוד שנתבאר כמו

ב העצם. על להביט ולא ההסתעפות על להביט הוה־אמינא
 "חידוש" ע״ז כישיש סבה בלי מסובב לפעמים שיש אעפ״י צה.

 ההסתעפות שתצאנוה שכזדה חידוש שיהיה אפשר אי אבל בתורה,
חנ״ל ובה. מינה סתירות יש בזה כי הדבר, עצם בלי מהדבר

 לחלק לפעמים אפשר <זחת מסבה והבאים מסובבים בשני צו.
 כן לא אבל ותשני, את ולא אחד מסובב רה ולהבל הדבקיבש בין

 והדבר עצם את לקבל אופן בשובם אפשר אי ווהסתעפות בעצם
הנ״ל ההסתעפות. את גם זה עם ביחד לקבל מבלי

 להביט”אס הספה, נופל אחת מסבה באים פרטיכם כשאיזה צז.
 הדבר עצם כעל מהם אחד על להביט או שונים, מסובבים כעל זה על

ג והדבר. מעצם המסתעפים דברים בתור השאר ועל
 דבר הבעל מהדבר: והמסתעף ובין דבר חצי בין הבדל יש צח.

 ההסתעפות על כלל בעלים איננו אבל והדבר׳ן את להגביל יכול
ו׳ צ״א[ מהיסוד ממילא נלמד זה ]ואת ממילא. היוצאות

 אבל כנ״ל, והדבר את להגביל יכול דבר בעל שכל אע״פ צט.
 להתחלק ניתן הדבר אם תלוי זה אז הדבר, בחצי רק רוצדה הוא אם
ז כלל. חל אינו האחרון ובאופן לא, או

 לעצם הגורמת העיקריות הראשונות הסבה דוקא לפעמים ק.
יב ממסתעף. למסתעף כך אחרי מתוהפכת הדבר

 ולא הספק עיקר על רק מביטים אנו ספיקות עניני בכל קא.
יה הים>צ״ב[ מתוך יוצא ]וזה הספק. מתוך והמסתעפים הדברים על

 הקדימה ע״י והסתעפות והעצם את מכירים אנו לפעמים קב.
וגם והעצם גם ולפעמים לההסתעפות, בזמן קדום והעצם כי בזמן,



 כ בעיון. קדימה להעצם יש אז שגם אלא אחת, בבת באים ההסתעפות
 על הספיקות בכל מביטים אנו צ״ד ביסוד שכאמור אע״פ קג.

 כשיש אמורים דברים במה הנה ההסתעפות, על ולא דהספק עיקר
 נ״מ שום לנו אין אם אבל הדבר, בעיקר גם לדינא נ״מ הספק ע״י

כג בדהסתעפות. ד־הספק את מכריע זה אין אז דהספק בעיקר 1בדינ<
 על ולא מקרה על רק נאמר דמעיקרא חזקה עיקר כל קד.

כי העצם.
 מפני בזמן גם דמעיקרא חזקדה שייכת לא טעמא ומהאי קה.

כה עצם. הוא הזמן כי
כו חזקורת. לענין קבוע ספק ובין מקרי ספק בין ההבדל קו.
 מתחיל שממנה העיקרית בהנקודה להיורת צריכה החזקה קז.

 באופן נוגעת שאיננה אחרת בנקודה היא החזקדה אם אבל הספק,
לי חזקה. שייכת לא שם להספק ישר

 בהעצם, מאמיניכם אנו אין שהוא מקרה איזה מפני אם קח.
 ההסתעפות. על שנאמין ציור שום אין המציאות, אפשר שהוא אע״פ
לז צ״ד[. היסוד מתוך ג״כ יוצא זה ]ודבר

 אם עליהם העצם דין עצם מאיזה המסתעפים הדברים כל קט.
 אי האופנים בכל אך העצם, דיני כל בהם ידהא שלא אפשר כי

לח גופא. בהעצם שיש ממה חמורים יותר דינים בהם שיהי׳ אפשר
 הסתעפות ובין ממילא הבאה הסתעפות בין בזה הבדל אין קי.

הנ״ל במכוון. הבאה
 הסתעפות ובין העצם מכח דהבאה הסתעפות בין ההבדל קיא.

 על גם הוא העצם כששם רק נקר^ז העצם כח העצם, במקום הבאה
 מכח בכלל זה אין לגמרי אחר שם זה על שיש ובמקום ההסתעפות

הנ״ל העצם. במקום א^א העצם
 נופל שלילי צד וגם חיובי צד גם בו שיש דבר בכל קיב.
 שרק או דהדבר בעצם מונחים דהצדדים שני אם הספק׳ ממילן^

מ מהדבר. המסתעף הוא והשני הדבר עצם דהוא מהם אחד צד
 המסובב כח ידהא שלא אומרים אנו אין ומסובב בסברה קיג.

בטולדה אחרי אף להתקיים למסובב שאפשר כמו כי הסבה, מן חמור

 יא



 יתחוה שתיכף לפעמים אפשר כך כ״ג, ביסוד כמבואר הסבה, של
לט גופא. בהסבה בו שאין דין בהמסובב

העצם במקו□ :ט מדה
 מהום ממלאי בתור רק שמשתמשים ופעולות דברים ישנם קיד.

א אחרות. ופעולות דברים של
 רחב יותר מקום שיתפסו אפשר אי מקום ממלאי בתור קטו.

הנ״ל עצמיים. בתור שמשמשים והפעולות מדהדברים

 חסרון רק אלא עצמי, חסרון אינו בעצם החסרון אם קטז.
הנ״ל מדהעצם. רחב יותר יהיה מהום שדהממלא אפשר אז מהרי,

 שאז בדין חסרון הוא בעצם ז־החסרון אם בין הבדל יש קיז.
 כשהחסרון ובין הזה, החסרון ידהא לא מקום שבהממלא אפשר אי

 יהיה לא מקום שבדהממלא אפשר ש^זז בדהמציאות, רה הוא
ב הזה. החסרון

 יהיה שלא אפשר אי הדבר של בהבכח הוא החסרון אם קיח.
 של בד־זפועל רק הוא החסרון אם אבל מקום, בהממלא הזה דהחסרון

הנ״ל כנ״ל. אפשר כן אז הדבר

 אלא דהסבה, של ההשתלשלות התחלת על מביטים אנו אין קיט.
הנ״ל דתישרה. דהסבה על

 אחר אמצעי איזדה ע״י חיובי תפהיד מאיזה נפטר כשאדם קב.
 רק שזהו או מעיקרא דהחיוב בטול בבחינת זדהו אם הספק נופל
יג מהום. ממלא בתור

 להסתפק יש אחר אדם על אדם מאיזה החיוב בהעתקת קכא.
 נשאר שהשני מפני שזהו או פטור, בתור הוא הראשון לאדם אם

יט הראשון. של במקומו

 מהות ב( החיוב. סבת א( :דברים שלשה יש ממוני חיוב בכל קכב.
כב החיוב. תשלובם ג( החיוב.

 וממונו, ברשותו שלו, דברים: שלשה כולל בעלות, מושג קכג.
לב שלו. בכלל איננו כי אם ממונו של ציור ואפשר



ותכלית אמצע■ : •י מדת
 ג״כ ככה להמסובב, ובעיון בזמן קדימה יש שלהסבה כמו קכד.

א להתכלית. ובעיון בזמן קדימה להאמצעי יש ותכלית באמצעי
 כן ולא להמסובב במעלה קדימה ג״כ יש להסבה קכה.
 בשביל התכלית ולא התכלית בשביל בא אמצעי כי להתכלית,
"ביל האמצעי.

 קיומו זכות שכל להאמצעי כן לא עצמי קיום יש להסבה קכו.
הנ׳י התכלית. הוא

 תכליתית בבחינה הן המצוה שפעולות יש התורה במצוות קכז.
ב אמצעית. בבחינה רק מהן ויש

 סוגים: שלשה בהן יש תכליתית בבחינה שהן המצוות קכח.
 בהפעולה היא שהתכלית ב( שבגופו. בפעולה היא שהתכלית א(

יי שבה. יוצא בדהפועל אלא בהפעולה לא היא שהתכלית ג( לבדה.
 הגדר שייך ב׳ בסוג שליחות, מועילה איננה הנ״ל א׳ בסוג קכט.

הניי שליחות. הגדר כלל בעינן לא ג׳ ובסוג שליחות,
 שאם כאלה יש סוגים, שני יש בגברא שהן במצוות קל.
 המצוה פעולת באה שעליה החפצא אבל בגברא, בודאי הוא שהחיוב
 דהוא שהחיוב רק שלא מצוות סוג ויש המצוה׳ לנושא משמשת
טי בגברא. הוא המצוה נושא גם אך בגברא,

 יש קכ״ח ביסוד המבוארים במצוות סוגים השלשה מלבד קלא.
 אלא חיוב׳ משום בזה אין הפעולה שעצם רק שלא שכזה, סוג עוד

 חיוב, משום בזה אין מהפעולה ישר באופן היוצאת בהתכלית שגם
 ודוגמא רשות בכלל שהוא אחר לדבר מכשיר בתור רק ומשמשת

יט שחיטה. מצות לדבר
 המשלח אל ידוע יחם להפעולה כשיש רק מועילה שליחות קלב.

כ אדם. של שליחו נקרא הוא אז דרק
 תלויה איננה והתכלית בזמן תלוי המצוה של האמצעי אם קלג.

גי הראשונים. מחלוקת בזה יש גרמא שהזמן למ״ע נחשב זה אם בזמן,



 כלאו הוא העברה ותכלית במעשה הוא העברה אמצעי אם קלד.
כז הראשונים. מחלוקת בזה יש לא או ע״ז לוקין אם מעשה, בו שאין

 ומהו העצם בהן מהו בעברות הספק נופל לפעמים קלה.
כט האמצעי.

 שסובר למי וגם "בשעת", לבין אמצעי בין שיש ההבדל קלו.
 ה״בשעת" רק אם אבל לוקה, במעשה הוא העברה של האמצעי דאם
 לכו״ע מעשה בה אין העברה ועצם במעשה באה העברה של
ל לוקה. לא

לא ב״אופן". ובין "בשעת" בין ההבדל קלז.

 מוקדם של הסדר את שמר שלא במה היא העברה אם קלח.
 המאוחר את שהקדים במדה היא העברה אם להסתפק, יש ומאוחר

לג המוקדם. את שאחר במה או

 היסוד כפי מקדים של המדה ובין "בשעת" בין ההבדל קלט.
לה הקודם.

 משמשת והנתינה בהקבלה היא שהתכלית יש כסף, בחיובי קמ.
 בתור רק והקבלה בהנתינה היא שהתכלית להיפך ויש אמצעי, בתור רק

לו יוצא. פועל

מב תכליתית. מלאכה רק נקראת מחשבת מלאכת קמא.
 העברה ובשבת הפעולה מצד היא העברה העברות ברוב קמב.

טי הפועל. מצד
 שנעשית מלאכה היא זו לגופה צריכה שאינה מלאכה קמג.

 באופן אלא חיובי באופן אינה שהתכלית או לתכלית, אמצעי בתור
מו שלילי.

 יש בזה לא או ממון נקרא ג״כ ממון של האמצעי אם קמד.
סח מחלוקת.

 אמצעי ובין התכלית את המכריח אמצעי בין ההבדל קמה.
מט התכלית. את המאפשר

נ שלילי. אמצעי ובין חיובי אמצעי בין ההבדל קמו.

 תכלית על ובריאה חיובית תכלית על נאמרה יצירה קמז.
נג שלילית.

יד



ההלכה לחקר המרוח
אי חרק



 ההלכה לחקר המהות
,א מדה

ומסובב. סבה

א.
 גם ככה גורמת, סבה בלי מסובב שום אין הטבע בהופעות כמו

לכך. גורמת שהיא סיבה לאיזו זקוקה התורה במשפטי התחדשות כל כן
וכדומה. איסורים אישות, קנינים, חיובים, של התחדשות בכל גדול כלל וזה
מחייבת, סבה איזו בלי וכדומה, קנם ממון קרבן, מלקות גלות מיתה, חיוב אין

 חברו לרשות אחד מרשות יוצא דבר שום ואין מהדברים דבר בשום זוכה אדם ואין
מ״הפקר הזה הכלל את לסתור ראיה להביא שאין וכמובן — קנינית סבה איזו בלי
משמש גופא זהו הפקר, ב״ד הפקר של הדין גופא, שזהו מובן, כי הפקר", ב״ד

 קדושין לסבה דרושה עבדות, גם זה ובכלל באישות התחדשות כל —סבה בתור
 ע״י אלא ונטמא נאסר דבר ואין ושחרורם, עבדים קניני חליצה, יבום גירושין
לכך. המיוחדות הסבות

 להמסובב,ואי קודמת להיות צריכה הסבה כי הוא, ראשון ומושכל
 המושג בעצם המונח הגיוני יסוד זהו ממש. כאחת שיבואו ומסובב לסבה אפשר

 שהיא מדה באיזה במציאות תהיה שהיא בהכרח ובכן להמסובב, הגורמת שהיא סבה
המסובב. לפני

 מציאות על מופת הקדמונים חכמינו כן גם הביאו הזה ראשון ומהמושכל
 כלומר, הסבות", כל וסבת העילות כל "עילת כך בשביל ג״ב לו שקראו אלקות
 לבוא צריכים אנו בהכרח סבה, איזו לו יוקדם שלא בעולם דבר שאין שמאחר
לה. קודמת סבה לשום זקוקה ואינה המציאות מחויבת שהיא הראשונה להסבה

 מקומות. בהרבה בזה שמשתמש הרמב״ם על הזו המופת חביבה היתה וביחוד
 תמיד סובב "שהגלגל ואומר נמרץ בקצור זאת את מביא הוא )פ״א( התורה" ב״יסודי

 הוא נבוכים" וב״מורה אותו". המסבב הוא ברוך והוא מסבב בלי שיסוב אפשר ואי
 מציאת בקיום אליהן שצריך ובהקדמות שונים במקומות מאד הרבה בזה מאריך
 עליהן בא "כולן שעל הקדמות וחמש עשרים שני חלק בראש זה על ומביא אלקים
 על רק בנוי העיקרי החלק כי רואים, אנו מעיינים וכשאנו בדבר", ספק ואין המופת

 בהכרח", מניע לה יש מתנועע כל "כי הי״ז ההקדמה כמו הזה, הראשון המושכל יסוד
 ממנו חוץ והוא זולתו מוצאו הפועל אל הכח מן שיצא מה כל "כי הי״ח והקדמה

 המציאות אפשר הוא סבה שלמציאותו מה כל "כי הי״ט ההקדמה כן וכמו בהכרח",
 המחוייב ערכם ישתנה או יעדרו ימצאו לא ואם ימצא סבותיו ימצא שאם עצמו, בבחינת

 אריסטו דברי "תורף שהוא הכ״ה המופת חביב אחרון והאחרון ימצא". לא למציאותו
 מציאת על לחקור המביאה הגדולה ההקדמה היא וזאת עצמו, יניע לא שהחמר
עתיקים. והדברים הראשון", המניע
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ב.

 וגם ^ופא בתלמוד גם בנינים הרבה מוצאים אנו הזה ההגיוני היסוד ועל
ואחרונים. בראשונים

 בפאה? חייבת שתהא מהו ראשונה "שבולת פאה ריש בירושלמי עי׳ למשל
 שמתחילה כלומר, בפאה", חייבת והיא פאה שדהו כל חייבת היא כן, לומר אפשר

 נשארה לא אם פאה שדהו כל עשה ואח״ב ראשונה שבולת כשקצר מסתפק הוא
 בתמיהא, משיב הוא וע״ז פאה, ממנה גם להפריש ויצטרך בחיובה הראשונה השבולת
 קצירת ע״י רק בא הפאה חיוב שכל דכיון פטורה, שהיא ספק שום אין שבודאי
 אפשר שאי כלומר, בפאה, חייבת גופא היא שתהא אפשר איך הראשונה, השבולת

 דהסבה אומרים, אנו כאילו דזהו החיוב, נושאת ג״כ בעצמה תהא החיוב ת ב ס ש
 שתמיד לנו, המורה ההגיון נגד וזהו ממש, אחת בעונה שניהם מתהוים והמסובב
המסובב. את מה במדת להקדים צריכה הסבה

 כשירה שחיטתו בשבת השוחט אמאי העתיקה הקושיא על הר״ן תירוץ למשל או
 מכאן רק נפסל דהוא ותירוצו, ? שבתות לחלל מומר הוי הא א׳( )י״ד בחולין כמבואר

 אפשר אי מומר נעשה הוא שממנה גופה השחיטה אותה אבל ולהבא
מומר. שחיטת מטעם לפסול

 ע״ב( )ל׳ בב״ק התום׳ קושית את א׳( נ״ב )בסי׳ הקצוה״ח ג״כ מתרץ זו ובסברא
 שעברו מטעם נפסלו העדים הא הקרן את דגובה רבית בו שיש דבשט״ח למדס״ל

 מכאן נפסלים אמנם דהעדים כנ״ל, ג״כ ומתרץ נשך? עליו תשימון לא של לאו על
 עדיין השטר אותו הפסול בא שממנו גופא השטר אותו אבל ולהבא,

כשר. הוא
 אי וע״כ אחת בבת יתהוו והמסובב שהסבה אפשר שאי כנ״ל, ג״כ הוא והיסוד

 לא הראשונים ששאר ואם הפסול. עצם גם ביחד תהיה הפסול שסבת אפשר
 נבאר כאשר הללו בהדינים אחרת הגדרה להם שהיתר. מפני הוא זה, בתירוץ הסתפקו
הבאות. בהמרות

ג.

 כשירה לשמה שלא שקמצה העומר מנחת אמר "ורבא ע״ב( )ה׳ במנחות
 ובדבר לעבודה שראוי במי אלא מועלת מחשבה שאין — וכו׳ — נאכלין אינן ושיריה
 שם ובתום׳ הוא", דחדש חזיא דלא העומר מנחת לאפוקי—וכו׳ - לעבודה הראוי

 לגבוה דאפילו משום לעבודה, ראוי שאינו דבר העומר מנחת דחשוב לפרש "ונראה
 המותר מן ישראל ממשקה דקי״ל דכיון כלומר, העומר", קודם חדש להקריב אסור

חדש. הותר לא שעדיין אחרי לישראל, המותר מן הוי לא העומר ובמנחת לישראל
 להיות צריכה דהסבה הנ״ל ההגיוני היסוד בלי להבין אפשר אי זה את וגם

 גופא העומר הקרבת ע״י לכאורה דהרי אחת, בבת שיבואו אפשר ואי המסובב קודם
 שכזה שבאופן אלא ? לישראל המותר מן ישראל ממשקה הוה הלא ושוב החדש הותר
 יתיר החדש את מתיר שהוא העומר — אחת בבת והמסובב הסבה באים הלא
אפשר. אי וזה — גופא שבו חדש האיסור את כ ג"
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ד.
 זה הרי לאשתו שאמר לאחד דומה, זה "למה ה״א( )פ״ט גיטין ובירושלמי

 הגט הותר ובעל עבר לבעול אסור הוא בתחילה פלוני, לאיש שתבעלי ע״מ גיטך
 הביאה דאותה משום הוא בביאה דהאיסור המפרשים שפירשו כמו ג״כ ונראה למפרע",

 המסובב, קודם להיות צריכה כאמור, סבה, וכל הגט, לחלות סבה היא
ממנה. תולדה בתור רק באה הגט דחלות באיסור, היתה עדיין הביאה דעצם ונמצא

 אפשר אי כבר בתנאים דלכאורה פשוט, כך כל הדבר אין כבר בנד״ז אולם
 מעכשיו של תנאי בכל שהרי הנ״ל, המסובב קודם להיות צריכה שהסבה בהכלל ללכת

 בתור לנו משמש התנאי קיום ואם למפרע, הדבר אח״כ חל התנאי כשנתקיים
 מעכשיו, של שבתנאי אלא המסובב. אחרי הטבה באה דבזה נמצא הרי ? סבה
 ה״קמי אלא סבה, בתור לנו משמש התנאי קיום של המעשה עצם שלא ע״כ

 תלוי הדבר תנאי שכל מפני הסבה, זהו בעתיד התנאי יקויים שכן גליא" שמיא
 זאת למפרע, הדבר יחול שלעתיד הקיום שע״י רצונו הוא וכך המתנה של ברצונו
 הוא בכה קיומו אלא הדבר, לחלות הסבה הוא בפועל התנאי קיום שלא אומרת,

בהביאה. איסור להיות צריך היה לא שכזה ובאופן הסבה
 הל׳ גירושין מהלכות ב׳ )בפרק להרמב״ם אשר הידועה הקודש" "דרך לפי אולם

 דוקא שבעינן או בכח התנאי קיום סגי אי ,׳להגמ ליה מספקי ספוקי גופא שזה כ׳(
 בשעה דוקא בפועל קיום יחד, הדברים שני אפשר איך זו, מדוכא בפועל-ועל

 — קכ״ס )סי׳ רעק״א בתשובת עי׳ האחרונים, ישבו כבר מעכשיו, באה המעשה שחלות
 וקי סם ם שעב" או בפועל, דוקא דבעינן כאן סובר שהירושלמי להוסיף עלינו

ספק. מטעם ואסור בזה ליה מספקי
 התנאי קיום אי ספק יש גופא שבזה הסבה", והעדר "סבה הבאה בהמרה ועי׳

 נימא, ואם להיפך, או הסבה, העדר בתור התנאי ובטול סבה בתור משמש
 לפי ממילא הסבה, העדר רק זהו והקיום סבה בתור משמש התנאי בטול שלהיפך

 אין דבנ״ד מותר, להיות צריך היה בזה גם כאחד" ד״באים בהמושג הנ״ל הכלל
 הביאה דע״י וכיון לבטולו, סבה היתר. הביאה שלילת אלא הגט, לחלות סבה הביאה

הגט. חלות וגם התנאי קיום גם כאחת באים אמרינן ממילא הביטול, כאן אין
 מדרבנן, רק הוא בזה האיסור שכל שפרשו שיש הנ״ל הירושלמי במפרשי ועי׳

 דאורייתא. איסור בזה יהיה סבה בתור משמש התנאי דקיום נאמר אם דרכנו, ולפי
דרבנן. איסור רק בזה דיש ע״כ הסבה העדר רק זהו ואם

ה.
 מקפיד אינו התלמודי ההגיון כאילו ההלכה, בחקר מוצאים אנו לכאורה אולם

לבוא ומסובב לסבה שאפשר רק לא כאילו ונראה להמסובב תוקדם שהסבה זה על כלל
וידו "גיטו של הכלל זהו המסובב, מתוך תבוא שהסבה אפשר ג״כ אלא אחת בבת

 זו העבד של ידו לתוך שחרור השטר נתינת שם גם הלא אנן, ונחזי כאחד", באים
ונמצא יד, כלל לו אין רבו כיד עבד יד גיסא, מאירך וכאשר, לשחרורו, הסבה היא

כאילו הוא הלא כאחד" באים וידו "גיטו אומרים אנו ואם לשחרורו, סבה כלל דאין
גופא? המדובב מתוך שתבוא לסבה שאפשר אומרים, אנו
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 כאחד" באים וידו "גיטו של המקור הזה, המקור שמן בראשונים, מוצאים ואנו
 א׳< )ס״ז בב״ק למשל אחרים, בענינים עוד ללמוד באו (,ב )ע״ז בגיטין הוא שעיקרו

 אמרי. מעשר? ומעשרותן תרומה ותרומתן הקדש הקדישן והאנס והגזלן הגנב "מיתיבי,
 כל דהלא הדברים, שקשים וכמובן הקדש", והשתא חולין דמעיקרא השם שינוי התם

 כאן אין השם שינוי גם הרי וממילא בגזלן, קנה לא דיאוש למ״ד סובב הענין
 הקדש ידי דעל ,.משום הוא הרשב״א של ותירוצו ? שלו שאינו בדבר חל הקדש דאין
 בזה, אומרים אנו כאילו שם וגם ד", ח א כ באים וקנינו ו ש ד ק ה ו השם שינוי הוי

? והיתכן לעבור אפשר המסובב קודם להיות צריכה שהסבה הזה, ההגיוני הכלל על שגם
אחרת. נקודה בזה יש באמת אכן
 חמורה, שאלה שאל ה׳( ס״ק ר׳ )בסי׳ הקצוה״ח האחרונים מגדולי אחד הנה

 לא מתנה השטר אבל מתנה, שטר ע״י ללוקח חצירו את יקנה אחד אם הדין, יהיה איך
 את הלוקח יקנה האם הנ״ל, בחצר גופא זה את יניח אלא הלוקח, של ידו לתוך יתן

 גם אך בגמרא, מפורשת ראיה זה על מוצאים אנו שאין ואע״ם ? לא או בזה החצר
 ן י נ ק אין כאמור, הלא, כי שיקנה, אופן בשום אפשר שאי היטב מבינים אנו ראיה בלי

 יקנה איך כי בזה, יש הקנין מעשה ואיזה הקנין, מעשה בלי ת, מ ר ו ג ה ב ס בלי
 ע״י רק המתנה שטר את לקנות לו אפשר שאי בשעה מתנה שטר ע״י החצר את

 המתנה שטר של לקנינו ולא החצר של לקנינו לא סבה אין שס״ס ונמצא החצר,
 באים וחצירו מתנה שטר להגיד שם שייך שלא ומובן קנה לא בודאי שם ואם גופא,

האלה? המושגים שני בין ההבדל ומהו כאחד, באים וידו גיטו בכאן אומרים אנו איך כאחד,
 ע״י חצר שבקנין כלומר, נתינה, ובין קנין בין בזה מבדיל והקצה״ח

 נעשה הזה הקנין ע״י ורק שטר את יקנה מתנה מקבל או שהלוקח נחוץ מתנה שטר
 כשהוא הגט של הניר את תקנה שהאשה בעינן לא ששם בגט, כן ולא החצר, קנין

 כשר" הנאה איסורי על גט ש״כתב ,והראי לידה", "ונתן רק שבעינן אלא לעצמו
 "באים של המושג שייך לא חצר שבקנין הנותנת היא וזו ע״א(, )כ׳ בגיטין כמבואר
זה. שייך בגט ורק כאחד"

 כמו סוף סוף כי לעניננו, וכלל כלל מספיק אינו הזה ההבדל באמת אבל
 עבדים ובשחרורי אשה בגט ג״כ ככה הסבה, הוא השטר קנין הנה חצר שבקנין
 ומסובב לסבה אפשר שאי הוא, ראשון מושכל ואם הגורמת, הסבה היא ליד הנתינה

 השחרור חלות שלפני מאחרי כאחד, באים וידו גיטו להגיד שוב אפשר איך כאחד, לבוא
 רבו", כיד עבד "יד כי ליד נתינה כלל אין כן גם אך קנין, בר אינו שהעבד רק לא

 עוד בא שהמסובב אלא עוד ולא ביחד, והמסובב הסבה כאן באים שס״ם ונמצא
? הנ״ל ראשון המושכל נגד וזהו הסבה, באה המסובב חלות ע״י רק כי הסבה, לפני

 הגורמת הסבה בין הבדל יש הוא: כך הדברים של גדרם באמת אולם
 בודאי הראשון באופן המסובב. את המונעת הסבה הסרת ובין המסובב את בחיוב

 הגורמת, סבה המושג בעצם מונח שזה המסובב לפני להיות צריכה שהסבה
 סבה רק שזוהי כיון השני באופן אכן הדבר, לפני כמובן להיות צריך לדבר שהגורם
 ישנה היא המסובב התהוות אחרי שגם באופן רק למנוע ביכלתה אין מונעת

 אז בטלה, הנ״ל המונעת הסבה היא המסובב ההתהוות אחרי אם אבל במציאות,
המסובב. להתהוות בדבר מפריע אין

 גופא בהחצר מתנה השטר את כשמניח הקצוה״ח של הציור בין ההבדל וזהו



ההלכה לחקר ומסובב סבה המדלר!

 בציור העבד. של ידו לתוך שחרור השטר את כשנתן ובין לקנות עוד צריך שהוא
 קבלת אין וכאן מתנה השטר קבלת שזוהי הגורמת, הסבה בכלל חסרה הראשון

 אפשר, אי וזה המסובב מתוך הסבה כאן מתהוה ובכן החצר קנין ע״י רק השטר
 אפשר אי סוף סוף כי ביד, קבלה כאן יש ס״ס הרי בעבד השני בציור אבל

 יד של שהדין אלא ממש, יד היא העבד שיד המציאות את להכחיש
 ובא הנ״ל, הגורמת מהסבה המסובב יתהוה שלא המונעת סבה היא רבו כיד העבד

 הנ״ל, המונעת הסבה את להסיר כדי רק כאחד באים וידו גיטו של המושג
העבד. שחרור המסובב, ממילא מתהוה כך ושמתוך

 שקנתה מה "חצרה חצר על הקושיא על גם מתרצת בגיטין שם הגט׳ ואמנם
 הרי לכאורה ושם כאחד", באים וחצרה "גיטה התירוץ את ג״כ בעלה?" קנתה אשה
 ידה ד״ה בתום׳ שם עיין אך ת? מ ר ו ג ה ה ב ס ה את להמציא כדי בזה באים אנו

 ? פירי אלא גופיה ליה קניא לא נמי חצרה "וא״ת, שכתבו ליה, קניא קא מי גופה
 הסבה בזה גם ובכן החצר", גוף ליה קני כאילו הוי לפירא ליה דקני כיון וי״ל,

 ליה שקנוי מה היא המונעת שהסבה אלא מקודם היתה הרי החצר, גוף הגורמת,
כנ״ל. המונעת הסבה את להסיר כדי רק בזה כאחד" "באין של המושג שוב ומועיל לפירי

 דשינוי וגזלן, גנב של להקדש בנוגע הרשב״א של בתרוצו גם הדבר הוא וככה
 היאוש, הוא הסבה דעיקר ובודאי הקנין, של הגורמת סבה בבחינת בודאי איננו השם

 לידיה, אתי דבאיסורא הטעם משום רק הוא הלא קני, לא לחודיה שיאוש ואע״ם
 השינוי דע״י כלומר, הנ״ל, המונעת הסבה את להסיר כדי רק השם השינוי ומועיל

 כמו יאוש, אחרי בהתירא, לידיה אתי כבר וזה הדש, דבר הוא כאילו נחשב השם
דקני. רשות ושינוי יאוש של בטעם ההסבר אותו שאמרו

 את להוליד כדי לא כאחד, באים של בהמושג משתמשים אנו בזה דגם ונמצא,
כנ״ל. המונעת הסבה את להסיר כדי רק אלא הגורמת הסבה

ו.
 צריך בצבורים דגם הסוברים, לשיטת דמחדש ר״ב(, )סי׳ ח״מ בש״ך ועי׳

 חצרו, כבר כשהוא אלא קונה חצרו דאין "יען חצר מטעם קני ולא ואגב קני לומר
 מקום השוכר לענין קצ״ח בסי׳ כתב וכן כאחת", באים ומתנתו דחצרו הכא כ א" מש

 מתחילה החצר לו כשמשכיר המשכיר של המטלטלין לקנות השוכר יכול אז "דרק
לא". כאחד שניהם אבל המטלטלין, לו הקנה ואח״ב

 ישן ובכותל בגל מצא בענין ע״ב( )כ״ה ב״מ בש״מ בזה קדמו כבר ובאמת
עי״ש. הגל? לבעל חצרו ליה דליקני שהקשו הראשונים קושית את מתרץ הוא שבזה

 שהסבה הנ״ל, הראשון המושכל של הכלל את יותר מאשרים עוד הנ״ל כל ובאמת
 צריך לו קונה שחצרו ובכ״מ המסובב, לפני ידוע זמן באיזה קודם להיות צריכה
המטלטלין. של הקנין לפני רגע איזה שלו החצר להיות

 הקצוה״ח עליו שמדבר הציור של מזה יתירה רבותא עוד יש הנ״ל ובהציורים
 מתוך ולד ת שהסבה אפשר שאי זה רק לן קמשמע האחרון זה דאילו הנ״ל,

 המתהוה החצר קנין ע״י גופא מתנה השטר את שיקנה אפשר אי וע״ב המסובב,
 כמובן, בהמסובב, הסבה את לתלות באים אנו בזה שנתחיל שאיך השטר, קנין מתוך
תולד שהסבה אפשר שאי רק שלא רואים אנו שהבאנו הנ״ל האחרונים בציורים אבל
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 שתמיד כנ״ל אך כאחת, שניהם שיתהוו ג״כ אפשר שאי אלא המסובב מתוך
המסובב. לפני רגע איזה להיות הסבה צריכה

 "כל ע״ב( )ט״ז דסנהדרין מהא הנ״ל להכלל סתירה יש לכאורה ואמנם
 )י״ב וביומא מחנכתן", עבודתן ואילך מכאן מקדשתן משיחתן משה שעשה הכלים

 הכלל מצד באים אנו כאן דגם וע״כ מחנכתו", עבודתו כה״ג אמר פפא "ור׳ ע״א(
 ע״י מתקדשת והמנחה המנחה ע״י הגוף בקדושת מתקדש דהכלי כאחד", "באין של

 ונמצא כה״ג, ע״י אלא כשירה אינה יוה״ב עבודת דהא כנ״ל, ג״כ גדול ובכהן הכלי,
 נגד הלא וזהו העבודה, ע״י מתקדש וכה״ג כה״ג ע״י מתכשרת דהעבודה

 והמסובב שהסבה אפשר אי גורמת סבה דבעינן דבמקום שהנחנו, הכלל
? כאחד יחולו

 או מיד קדושין הן מאימתי שרת "כלי ה״ח )פ״ג יומא בירושלמי עי׳ אולם
 הן כאחת תשמיש בשעת תימר אין ניחא, מיד תימר אין ?תשמיש בשעת

 שלמה של ברם המשחה, בשמן שנתקדש משה של ניחא ין? ומתקדש קדושין
 אותה שואל דהירושלמי ברורים, הדברים ואמנם — וכו׳ — ? ומתקדשין קדושין הן באחת

אחת? בבת שיחולו ומסובב לסבה אפשר וכי השאלה
 משה שעשה הכלים "כל בלישנא לדייק עלינו בזה הבבלי דברי ולביאור

 אמרינן לכה״ג בנוגע וגם מחנכתן", עבודתן ואילך מכאן מקדשתן משיחתן
 דעצם להגיד לא אם בא הוא מה בשביל הלשון והשנוי מחנכתו", "עבודתו
 נעשה העבודה ע״י ורק בלבו, שגמר מה ע״י או פיו אמירת ע״י בא הקדושה

 ולא הדבר, עצם התחלת ע״ד אלא סבה, ע״ד לא מדובר שכאן באופן החינוך
 שכל חינוך, הלשון וזהו לדבר, הגורם אלא הדבר התחלת שאיננה סבה ככל

ההתחלה. הוא חינוך
 עצם על אלא החינוך ע״ד לא מדבר שהוא מפני הוא הירושלמי וקושית

 תשמיש", בשעת או מיד מתקדשין מאימתי שרת "כלי מוכיח שהלשון כמו הקדושה,
 וע״ז בהן הנעשית העבודה להכשר הגורמת הסבה היא שרת הכלי שקדושת ובודאי

? ומתקדשין״ קדושין הן ״כאחת שפיר שואל הוא
 ואעפ״י להירושלמי, הבבלי בין בזה מחלוקת כלל שאין שאפשר כאופן

עבודה. בשעת נעשה החינוך אבל מיד, נעשית שהקדושה

ח.
 היבה שמאריך ז״ל ענגל מוהר״י להגאון האוצר" "בית בס׳ אח״כ וראיתי

 ומהמקומות הזה, בהכלל משתמשין שאנו המקומות כל את ומביא כאחד באין בענין
 אבל גורמת, בסבה אף הזה בהכלל שהשתמשו לכאורה נראה הללו
הנ״ל. כללנו יתחזק עוד זה ע״י אדרבא העיון לאחר

 חמא, בר רמי דאמר הא על ע״א( >ט״ו בשבועות התוס׳ דברי הביא לדוגמא
 ב )קי" דזבהים בתרא בפרק למ״ד "תימא, שכתבו מנחה, בשירי אלא מתקדשת העזרה אין

 בבת בא שהכל כיון וי״ל, — וכו׳— ? מתקדשת היאך בבמה מנחה דאין ע״א(
היתרי והקטרה ובקמיצה בבמה מנחה חשבינן לא מנחח, ועשיית הקידוש אחת,
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 סתירה מזה נראה ולכאורה מקומו׳/ ומתקדש מחנכה היתה העבודה וכל מתקדשת,
?הנ״ל להכלל

 מנחה להקריב שאסור מצד הוא בבמה מנחה דאין הדין כל באמת אך
 הסבה את להסיר כדי רק הנ״ל בהכלל משתמשים אנו בנ״ד דגם ונמצא, בכמה,

 באה ממילא איסור וכשאין בבמה, מנחה הקרבת של האיסור סבת המונעת
העזרה. את גם המקדשת המנחה של הקדושה

 העזרה של קדושה עצם כי החינוך, הוא הכוונה עיקר כאן גם זה ומלבד
 ע״א(, )י״ד במשנה שם ששנינו כמו וכו/ ותומים ואורים והנביא המלך ע״י באה
מחנכה". היתה העבודה "וכל בתום׳ שהדגישו וכמו

ט.
 חוליא ועקר תשעה בור יוחנן, ר׳ "בעי (,ב )צ״ט דשבת הסוגיא הביא ושוב

 לא או ומחייב, קאתי הדדי בהדי מחיצה ועשיית חפץ עקירת מהו, לעשרה והשלימה
 לתוכה ונתן עשרה בור מחייב, לא עשרה מחיצה הוי דלא כיון ואת״ל מחייב,
 לא או מחייב קאתי הדדי בהדי מחיצות וסילוק חפץ הנחת מהו, ומיעטה חוליא

 ולא כאחד באין של בהכלל תמיד שהשתמש בזה גם רואים אנו שלכאורה מחייב",
המסובב? מתוך הסבה את להוליד אפשר שאי זה על כלל הקפידו

 לידת על כלל המדובר אין דכאן הטענה, ממין כלל זה אין באמת אבל
 קדם השם רוב שעפ״י המסובב, את המביאים ופעול שם על אלא המסובב מתוך סבה

 הדין ומהו ביחד, באו פעול ה ו השם אם הדין מהו בזה מסתפק והוא להפעול,
 כאחד באין וידה דגיטה הא את יחד שכורך ומי השם, נתבטל הפעול ע״י אם

 באמת נראה כאחד באין וידה בגיטה הדברים. לעומק כלל ירד לא הנ״ל דשבת להא
 אלא אפשר אי שכזה וציור כנ״ל, המסובב מתוך הסבה את להוליד באים אנו כאילו
 המונעת, הסבה את להסיר כדי רק הזה בהכלל משתמשים אנו ששם מתוך כנ״ל
 ופעול שם על אלא והמסובב הסבה על לא דנים אנו בשבת כאן אבל

 בשבת מלאכה של החיוב הוי בזה המסובב כי כנ״ל. המסובב את המביאים
 היחיד רשות שם, זהו רשות לרשות, מרשות והנחה עקירה מצד בא הזה והחיוב

 השם מקודם בא כרגיל ואמנם הפעולה, היא זו והנחה והעקירה הרבים, רשות או
 רשות יש והנחה העקירה את עושה שהוא טרם שגם אומרת, זאת הפעול, ואח״ב
 שאח״ב ובהאת״ל ביחד, עול והם השם בא כאן אבל הרבים, רשות ויש היחיד

 שע״י השם, נתבטל הפעול שע״י בציור הדין הוא איך להיפך, מסתפק הוא
הרשות. נתבטלה והנחה עקירה

♦י
 לשפחתו, אירוסין שטר "הכותב ע״א( )מ׳ בגיטין הסוגיא את מביא הוא ושוב

 בו צאי לה דאמר עסקינן, במאי "הכא שם ואמרינן מקודשת׳/ אומר מאיר ר׳
 הזה בלשון אין סברי, ורבנן שחרור, לשון הזה בלשון ש סבר, ר״מ בו, והתקדשי

 כו״ע אבל שחרור, לשון הזה בלשון יש אם רק הוא המחלוקת כל ובכן שחרור", לשון
 חל שמקודם לומר, אפשר שאי כאחד, והקדושין השחרור שיחולו שאפשר מודים

מחלות שלה השיחרור שטר כבר נעשה הרי שכזה דבאופן הקדושין, ואח״ב השחרור



ההלכה להקר א׳ מדד.

 וע״כ בשפחה, תופסין קדושין אין והלא לקדושיה, כלום מקבלת אינה ושוב השיחרור
כאחד. חלים והקדושין דהשיחרור

 אנו אין כאן, גם כי ביניהם, השואה שום שאין רחוקים מקרב הוא ושוב
 מסבה הבאים מסובבים בשני אלא ב, ב ו ם מ ה ך מתו הבאה בסבה מדברים

 גיטו אומרים אנו שע״ז והיד, השיחרור לענין בשלמא כי יתכן שבודאי אחת
 המסובב, מתוך הסבה את להוליד באים אנו כאילו נראה שם הרי כאהד, באין וידו

 השיחרור, מתוך העבד של לידו והנתינה העבד של לידו הנתינה מתוך בא השיחרור
 והקדושין הקדושין מתוך בא שהשיחרור להגיד אפשר שאי כמובן, כאן אבל

 וים מתה אירוסין, שטר השטר, נתינת אחת, שסבה אלא השיחרור, מתוך בא
 אין כי ואם שיתכן, ודאי וזהו וקדושין, רור ח י ש ,ם מסובבי שני כאן

 המונעת הסבה את להסיר רק כאהד" ה״באים כאן משמש הרי שפחה, על חלה אישות
 שהעברות להיפך אלא להקדושין, הסבה היא החירות לא שבודאי כלומר, מהמסובב,

 הסבה להעדר רק בזה משמשת והחירות הקדושין לשלילת סבה היא
השלילית.
 אמרנו שם שגם כאחד", באין וידו ד״גיטו מהא הרבה עדיפא שזה ומובן,

 הוא המונעת הסבה שם אבל המונעת, הסבה את להסיר רק משמש הזה שהכלל
 לבטל בא רבו" כיד עבד "יד של והדין ליד הנתינה היא הסבה כי הסבה, בעצם

 באים עלזה אומרים כשאנו חדוש משום עוד בזה ויש הזו, הסבה עצם את
 לסבת מונעת סבה כאן אין בשפחה, קדושין שאין בהדין משא״ב כאחד,

 אלא כאחד, באים וידו גיטו ע״ז הנחנו שכבר אחרי הנתינה, שהיא הקדושין
 לחול מסובבים לשני שאפשר פשוט וזה מסובב, ה ב הוא שהחסרון

בזה. קושיא התחלת אפילו כלל אין וממילא אחת, מסבה אחת בבת

יא.
 — קטן גר — נתגייר האיך ״וא״ת, שכתבו ע״ב< )ס״ח סנהדרין מתום׳ הביא ושוב

 אמרינן עכו״ם אבל ישראל, ה״מ מדאורייתא זכיה ליה אית דקטן נמי אמרינן כי
 ומיהו ? מדרבנן אפילו זכיה ליה לית שליחות לכלל אתי דלא דכיון נשך, באיזה

 כיון אלא ז אותן מקבלין האיך גרים כל לן תיקשי דא״ב היא, קשיא לא הא
ע״א(. )י״א כתובות בתום׳ וכ״ב שאני", כאחד באין וידו דזכיתו

 כדי אלא הגורמת, הסבה ע״ד לא הענין סובב שם דגם מובן, באמת אמנם
 עצם וס״ם הזכות, היא זו הגורמת הסבה כי המונעת, הסבה את להסיר

 והוה המונעת הסבה היא זו לעכו״ם זכיה שאין שהדין אלא לו, זכות זוהי הגירות
 אלא יד לו יש במציאות שם שגם כאחד, באין וידו דגיטו הך כמו ממש

 של הגורמת הסבה את לעכב מונעת סבה בתור בא רבו כיד עבד יד של שהדין
 מפריע בתור באה המונעת הסבה שם כי משם, עדיפא עוד וכאן וה״נ, המציאות,

 דין שע״פ ומאחרי העבד, של לידו הנתינה הוא השיתרו־ סבת כי הסבה, לעצם
 הגירות של דהסבה בנ״ד משא״ב כסדר, היתה לא דהסבה נמצא רבו, כיד עבד יד

 לעכו״ם, זכיה שאין מטעם מועילה לא שהזכות אלא זכות, יש לעכו׳ים וגם הזכות הוא
 אבל ,הזכיר• בתועלת ב, ב ו ם מ ה ב רק הוא המונעת שהסבה ונמצא

הנ״ל. המונעת הסבה אין שוב לישראל געשה הוא הנ״ל המסובב דע״י כאן
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יב.
 תאנים ובהן תאנים סיבי שם דאמר אהא ע״ב( )י״ג סוכה בתום׳ עוד ועי׳

 הפסולת על מרובה אוכל "אבל שכתבו, כשר, האוכלין על מרובה פסולת אבל — וכו׳ —
 לחלק יש ? דבטלינהו משום טהרו בזרעים שסככו בית והרוטב בהעור דאמר אע״ג

 תעשה משום סיכוך בשעת טומאה מקבלי דלא בעינן א״נ, - וכו׳ — לסוכה בית בין
העשוי". מן ולא

 פסול סכך אם לחקור יש כי בזה: היא הנקודה דרכנו לפי שם הנה
 ר ב ד ה ד אלא עליה, סכך שם כן דאמנם או במציאות, כלל ז " ע סכך שם לאו

לפסול. חדשה סבה מהוה הפוסל
 הסוכה עשיית וע״י זה על פסול סכך שם הסוכה עשיית שטרם שכזה, באופן וממילא

 ואי העשוי מן ולא תעשה של בהכלל נכלל זהו הראשון להצד הנה הפוסל, הדבר מסתלק
 הסבה להיות צריכה גורמת סבה שבעינן דבכ״מ כאחת", "באין של בכלל זה להכניס אפשר
 אז רק כי הסיכוך, לפני עוד תהיה הסכך, של כשרות ה ש בעינן ובכן המסובב, קודם
 הפסול אם פוסל פסול סכך אז רק כי להיפוך, הוא השני להצד אבל "תעשה", נקרא
 מצד תעשה, בכלל זה נקרא שפיר שכזה בציור אבל הסוכה, עשיית אחרי גם נמשך
 הסבה את להסיר כדי רק בזה כאחת", לה״באים צריכים אנו כי כאחת", "באין

להפסול. הגורמת המונעת

יג.
 מעשים בשני כלומר, במציאות, והמסובב הסבה במושגי דברנו כאן עד

 להיות הסבה צריכה שכאמור סבה, בתור להשני משמש שהאחד ודין במעשה או
 ידי שעל כלומר, לדבר, הסימן באמת וזהו להמסובב, קודמת רגע באיזה

 גס הדבר כן כאשר מסובב, בכלל ומי סבה בכלל הוא מהם מי מכירים אנו הקדימה
 אכן המסובבת, לההופעה זמן באיזה קדמה הסבית ההופעה שתמיד הטבע בהופעת

 עיוניות, סבות בשם רק לקוראן שאפשר סבות הרבה בהלכה מוצאים אנו זה מלבד
 שום מבלי אחת בבת המסובב, וגם הסבה גם שניהם, באים אמנם שבמציאות כלומר,
 אל בעיון לגשת לנו אפשר אי סוף שסוף אלא שהוא, בכל אף לאחד קדימה

 באופן ומסובב סבה אפשר שאי וכשם הסבה, את ברעיוננו מקודם לתפוס מבלי המסובב
 שניהם שנשיג עיוני באופן ומסובב סבה אפשר אי כי אחד, ברגע מציאותי

אחת. בתפיסה
לדבר: ודוגמאות

יד.
 ד׳(, משנה ג׳ )פרק בכריתות בפיה״מ הרמב״ם של הנפלאה" ה״נקודה

 איסור של מוסיף איסור מצד חלב על בחלב בשר איסור יחול לא מדוע שמקשה,
 עפ"•־ מתרץ והוא ? זה מטעם חלב איסור על מוקדשים איסור שחל כשם הגאה,

 איסור של ציור בהם שיש מוקדשים ששאני היא, תוכנה שכל הנפלאה" ה״נקודה
 ובמקום הוא, חד והנאה אכילה האיסור בחלב בשר אבל אכילה, איסור בלי הנאה
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 מיגר להיפך, גם לומר לנו יש הלא אכילה, איסור חל הנאה איסור דחל מיגו לומר
 זה, רק הוא בקיצור הדברים והסבר הנאה, איסור ג״ב חל לא אכילה איסור חל דלא

 לא ואם עיונית, בסבה כן גם הוא המסובב קודם להיות צריכה שהסבה שהכלל
 שאנו מוסיף ואיסור בעיון, קדימה להיות צריכה עכ״ם בזמן, שמקדימה שייכת

 עיונית, סבה זהו אכילה, איסור נמי איתוסף הנאה איסור דאיתוסף מיגו אומרים
 עיונית, סבה זאת קוראים ואנו אכילה, להאיסור סבה הוא הנאה שהאיסור כלומר,

 האיסור באים הלא וכאן המסובב, לפני בזמן לקדימה צריכה מציאותית סבה כאמור, כי,
 האיסור ע״י רק הלא כי היא, עיונית סבה עכ״פ אבל ביחד, הנאה ואיסור אכילה
 לפני הסבה של והקדימה להיפך, ולא אכילה לאיסור באים אנו הנתוסף הנאה

 איסור בלי הנאה איסור של מציאות לצייר צריכים שאנו בזה הוא המסובב
 כלל לצייר אפשר שאי כיון בחלב כבשר אכילה, איסור גם גורר זה וממילא אכילה,
 ומסובב סבה להביא אומרת כבר זאת הרי אכילה, איסור בלי הנאה איסור

 אפשר אי כך אחד, ברגע מציאותי באופן ומסובב סבה אפשר שאי וכשם ביחד,
אחת. עיונית בתפיסה שניהם שיבאו עיוני באופן ומסובב סבה

 מושכל כמעט שהוא הזה, הכלל כי באשר נפלאה", "נקודה באמת היא וזה
 זה על מאיר ובצדק להלן, נראה כאשר דברים, בכמה נוגה אור לנו יאיר ראשון

 מפתח שהיא לפי עליה מיעדין "ואגו הנ״ל בםה״מ שם בעצמו הרמב״ם
אחרים". לענינים

טו.
 בלח, בלח בהיתר איסור בתערובות כעיקר דטעם הפסוקה ההלכה

 מבשר הוא הלמוד ועיקר האיסור, את לבטל כדי היתר של לששים צריכים ואנו
בחלב.

 מאי סוף סוף עצומה, פרכא ליה אית הזה המוסכם היסוד גם ולכאורה,
 ולפי - ברוב, שבטל אומרים אנו שבהראשונים בלח, לח ובין ביבש יבש בין ההבדל

 בלח לח ובין —היתר להיות נהפך גופא האיסור ראשונים הרבה שיטת
 מעיקר חמור לא סוף סוף אבל כעיקר. שטעם נהי ששים, דוקא שבעינן
 האיסור את מהפך הוא היתר של עיקר רוב יש אם גופא שבעיקר וכשם גופא,

 היתר של הטעם שרוב בטעם גם לומר עלינו היה כך היתר, להיות גופא
 אפשר אי הרי בטעם גם דס״ס היתר, להיות איסור של הטעם את יהפוך
 טעם ענין ומה ן היתר ם ע ט ב ו ר גם יש היתר עיקר רוב יש שאם להכחיש,

? דוקא ששים שיאסור דאורייתא כעיקר
 לאסור בחלב מבשר זאת לומדים שאנו גזה״ב, גופא דזהו למימר וליכא

 ראיה, אין משם גם באמת אך 1 הבשר כלפי רוב בחלב יש ואפילו טעם בנותן
 קי״ל הא בששים, דבטל בחלב בשר של הענין עצם על האחרונים שאלו כבר דהא

 בזה, אתינן בטול מטעם לאו אז ס׳ דכשיש ומתרצים, ? בטיל לא בהיתר דהיתר
 כלל ראיה אין הלא וא״ב בכולו, ומתפשט לגמרי האיסור נאבד כאילו דהוה אלא

 שהעיקר כשם אבל דאורייתא, כעיקר דטעם נהי לך, אימא דלעולם בחלב, מבשר
 נהפך האיסור טעם כן גם כך היתר, של עיקר ברוב היתר להיות נהפך גופא

הזה שהגדר ביטול, מטעם לבוא אפשר שאי בחלב בבשר אלא כנ״ל, היתר להיות
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 כאילו שאז לששים, צריכים אנו ע״כ המציאות, את ולא הדין את לבטל רק הוא
? ברוב ביטול מטעם לבוא שאפשר בהיתר באיסור משא״כ המציאות, עצם נאבד

 של הנפלאה" ה״נקודה את מוצאים אנו בזה גם באמת אכן
 הסבה, הוא ההיתר רוב ומסובב, ה ב ס כן גם יש ברוב בביטול כי הרמב״ם,

 היה מקודם כי קדמה שהסבה בודאי במציאות אמנם המסובב, הוא המבוטל והאיסור
 עיוניים, ומסובב סבה גם בזה יש באמת אבל בתוכו, האיסור בא ואח״ב ההיתר
 העיונית והסבה בדינא, אלא במציאות לא הוא ברוב ביטול דכל נתבאר, כבר כאשר

 נעשה ממילא התערובות, אחרי גם היתר הוא שההיתר מה הוא בזה
 כשנתערב תיכף כי בזמן, קדימה אין שבזה ואע״ס להיתר, גופא האיסור גם

 קדימה אלא בזמן קדימה בעינן לא עיונית לסבה אבל היתר, האיסור גם נעשה
 בהיתר, איסור תערובות מצד רק לדון באים שאנו במקום רק שייך כ״ז כעיון,

 ר ת י ה ה ב ש אלא בזה, באים אנו התערובות מצר לא הנה כעיקר, בטעם אבל
 שהאיסור מניחים שאנו שטרם ונמצא כעיקר, וטעם איסור טעם יש גופא

 הטעם נתפשט ההיתר דבכל במציאות, בזה היתר כלל אין היתר, להיות נהפך גופא
 נניח שאם אומרת, זאת א, י ל ת א ה ב א ה ש ואע״ם כעיקר, טעם נאמר שעליו איסור,

 בסבה שגם כאמור, אבל, כעיקר, טעם של הדין כלל יהיה לא האיסור נתבטל שכן
 שהאיסור באים שאנו טרם אף ובנ״ד המסובב, קודם להיות הסבה תמיד צריכה עיונית

 מניחים שאנו שטרם בנ״ד, משא״כ במציאות, היתר להיות צריך היתר להיות נהפך
 הטעם מצד ואם העיקר מצד אם איסור, שכולו אלא כלל היתר כאן אין הביטול את

כעיקר.
 עצם דהא ההיתר, על בא הוא כעיקר טעם המושג שכל להדגיש, וכדאי

 דוקא לאסור בא כעיקר שטעם אלא שבו, העיקר מצד אסור הוא הלא האיסור
במציאות. היתר כלל אין הלא הביטול דטרם ונמצא ההיתר, את

טז.
 הברירה דע״י דאמרינן כלומר, עיונית, סבה יש ברירה בהגדר גם

 עכשיו של והבירור מקודם, גם להתברר עמד שככה למפרע מילתא איגלאי עכשיו של
מזה. מסובב שהוא למפרע מילתא להאיגלאי עיונית סבה הוא

 מציאותית סבה דאילו עיונית, סבה בשם רק לכנות אפשר זה שאת וכמובן
 להיפך, ממש הוא הציור ובכאן להמסובב, בזמן קדמה שהסבה הוא העיקרי הסימן הנה

 בסבה אבל העבר, של למפרע מילתא להאיגלאי סבה הוא עכשיו של דהבירור
להסבה. בזמן קדם שהמסובב זה גם ר י י ו צ י עיונית

 כשבכל אז רק ברירה בהגרר להשתמש דאפשר חדשות לנו יוצא ומזה
 בהא הא שיהיה ציור יהיה אם אבל עכשיו, של ברור יש האופנים

 מילתא בהאיגלאי תלי מתלי עכשיו של שהברור כלומר, א, י ל ת
 את לתלות אפשר שאי הרמב״ם, של הנפלאה" לה״גקודה זה נכנם שוב למפרע,

ממנה. המתהוה בהמסובב הסבה
שם דאמרינן ע״ב( )י״ז בקדושין הפנ״י קושית ישבתי ובזה

טול לעכו״ם לומר יכול גר עכו״ם, אביהם את שירשו ועכו״ם "גר
 דאורייתא ס״ד ואי אסור, גר לרשות משבאו — וכו׳ — מעות ואני עכו״ם אתה
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 דקא הוא עכו״ם חליפי שקיל קא כי - התורה מן אביו העכו״ם את יורש שגר
 הוברר השתא כלומר, ברייה, משום טעמא, לומר "ואין בתום׳ זה על וכתבו — שקיל"
 ע״ז והקשה מה״ט", מותר יהיה נמי לרשותו באו אפילו דא״ב חלקו, רזה הדבר

 הוברר לרשותו וכשבא ברירה דיש דכיון הנותנת היא זו אדרבא הלא הפנ״י,
? ע״ז חליפי מטעם אסור כך בשביל מתחילה ירושתו היתה שזו למפרע הדבר

 כלומר, א, י ל ת א ה ב הא ה י ה י ש הזה הציור לנו יש בכאן באמת אכן
 שייך לא ן י נ ק ד ההנחה עפ״י למפרע, מילתא בהאיגלאי קשור עכשיו של שהברור
 באחין הברירה מקום בכל והנה אתי, דממילא ירושה רק אלא הנאה באיסורי

 דהא משום עכשיו, מבוררים החלקים האופנים דבכל משום הוא שחלקו
 גדר בזה יש עכ״ם ירושה, גדר בזה ואין למפרע מילתא איגלאי נימא לא אם אפילו

 ומטעם הן", לקוחות שחלקו ש״אחין ברירה דאין המ״ד סובר שבאמת כמו לקוחות,
 עכשיו של שהברור אומרת, שזאת הם, דיורשין ברירה דיש המ״ד ס״ל גופא זה

 ן, י נ ק ר ד ג ה גם בהם ששייך בדברים שייך וכ״ז למפרע, מילתא שאיגלאי מסבב
 מתלי עכשיו של והברור ירושה ורק בזה שייך לא דקנין הנאה באיסורי כאן משא״ב

כנ״ל. ברירה הגדר כלל שייך לא שם למפרע, מלתא בהאיגלאי תלי

יז.
 הוא לוקה שבתמורה הטעם כתב (,א הלכה תמורה מהל׳ )בפ״א הרמב״ם

 בתמורה הגמרא לסוגית סותר שזהו ומקשים למדו", השמועה י ם מ "ד משום
 ? מעשה״ עשה דבדיבורו משום מימר תתני לא לתנא, יוחנן ר׳ ״א״ל ע״ב( >ג׳

 יחיד בתמורת רק שייך מעשה עביד קא דבדיבורו דהטעם משום מתרץ, והשאג״א
 תמורתו דאין א׳< )י״ד בתמורה שמבואר צבור בקרבן לא אבל תמורה, דתמורתו

 שאין דבלאו גופא, הרמב״ם שיטת לפי כלל מספיק אינו תירוצו באמת אולם תמורה,
 שעבר אף אז מעשה, בו שיהיה שהוא מציאות איזו רק יש אם גופא מעשה בו

 שכירות מהל׳ פי״ג במ״מ המבואר כפי לוקה, נמי מעשה בו שאין באופן עליו
 מספיק לא מ״ט לדוכתה קושיא הדרא וא״כ ולוה, מלוה מהלכות בפ״ד ובמלמ״ל

 הלאו של במציאות יש ס״ס דהא בצבור, אפילו מעשה עביד קא דבדיבורו הטעם
? כנ״ל יחיד בתמורת מעשה גם הזה

 גופא הרמב״ם דברי עפ״י זה את תרצנו פ״ח )ש״ז דה״ק — ד״מ ובספרנו
 המר ואם שנאמר לעשה ניתק שבה לאו והרי התמורה על לוקין "ולמה שם שכתב
 לעשה, דומה שבה לאו שאין - וכו׳— ? קודש יהיה ותמורתו הוא והיה ימירנו

 ימירו", שלא מוזהרין שהן ואע״פ המירו, אם תמורה עושין אין והשותפין שהצבור
 מיקרי לא העשה מן יותר כולל שהלאו דבמקום כידוע, הרמב״ם של שיטתו ומכאן

 לאו דבכל כלומר, עיוניים, ומסובב סבה יש בזה וגם לעשה, הניתק לאו זאת
 בהם יש שלאו הפרטים אותם הנה העשה, מן יותר כולל שהלאו היכי לעשה הניתק
 הפרטים אותם לעשה, הניתק לאו לומר שייך לא בודאי שבאלו בהם אין ועשה

 וכן עשה, ג״כ בהם שיש הפרטים אותם על גם מלקות להטיל סבה בתור משמשים
 ע״י הלאו את שיעקור מציאות יש שאם מעשה, בו שאין בלאו הקודמת שיטתו
 ומסובב סבה משום בזה יש נמי מעשה, בו שאין באופן אפילו לוקה מעשה

סבה בתור משמשים המה מעשה בהם שיש האופנים שאותם כלומר, עיוניים,



יגההלכה לחקרומסובב סבההמדות

מעשה. בהם שאין באופנים אפילו מלקות לחייב
 בה,,נקודה שוב נכלל שזה מאליו, מובן כבר הנ״ל הקושיא על התירוץ וממילא

וגם אחת, בבת יולדו והמסובב שהסבה אפשר שאי הנ״ל, הרמב״ם של הנפלאה"
 להמציא לנו אפשר אז שרק המסובב
 אעפ״י ילקה שבצבור בכאן, להגיד

 זוהי היחיד מלקות ובכן
 נצטרך גיסא שמאידך

 בזה שיש פ " ע א ביחיד
 הניתק לאו כאן אין ר

 המלקות את עושים אנו
 את נסתור הלא ובזה

המסובב את להוציא באים אנו

 בלי הסבר. של ציור להיות צריך עיונית בסבה
 לנו אפשר איך ובכן — המסובב את זה מתוך
 מעשה, בו יש שביחיד מפני מעשה בו שאין

 בשעה הצבור, למלקות הסבה
 לוקה י כ ה ל ש ך, פ י ה ל גם לומר

 שבצבו מפני לעשה הניתק לאו
 להיפך, עושים אנו ובכן לעשה,
 ביחיד, למלקות לסבה בצבור
שנימא שאיך וביה, מיניה עצמנו

 זה להמלקות, הסבות חסרו בצבור וגם ביחיד גם בשניהם שגם בשעה הסבה, מתוך
 מעשה. בו שאין לאו שה״ל מפני בצבור, וזה לעשה, הניתק לאו שה״ל מפני ביחיד,

 שבעוד זו ובהוספה הרמב״ם, של הנפלאה" ה,,נקודה שוב כאן שיש באופן
 אחת, בבת המסובב עם הבאה עיונית סבה ע״ד מדובר הרמב״ם של שבציורו

 שבזה כמובן המסובב, מתוך שתולד עיונית סבה ע״ד מדובר כאן הנה
גדולה. יותר הגיונית סתירה עוד יש

 שטר ע״י חצר להקנות הנ״ל הקצוה״ח של ציורו מעין זהו ידוע ובמובן
 את לתלות עלינו מועיל, שזה להחליט שכדי החצר, לתוך שזורק מתנה

 מתנה, השטר ע״י החצר את שיקנה כפול, באופן בהמסובב הסבה
 לא סבה כאן אין שס״ס מפני יתכן לא שזה שכמובן החצר, ע״י מתנה השטר ואת

 גם החסרון נשאר ס״ס כנ״ל וה״נ החצר, לקנין ולא גופא מתנה השטר לקנין
 נשתמש ואם מעשה, בו שאין לאו שה״ז מפני ובציור לעשה הניתק לאו מפני ביחיד

 הרי שביחיד, מלקות מתוך שבצבור ובמלקות שבצבור, מלקות מתוך שביחיד במלקות
אפשר. אי שזה המסובב מתוך הסבה הולדת של ציור זהו

יח.
 תיראו ואביו אמו "איש מיוחד קרא דבעינן הא על הראשונים קושית

 ובלאו עבירה, לעבור ואמו אביו לדברי לשמוע לו שאסור תשמרו", שבתותי ואת
 עושה אינו בכה״ג האב הא ל״ת, ודחי ואם אב דכיבוד עשה אתי אמינא הוה קרא

 בש״מ ותירץ ? ע״א( )ס״ב בב״מ כמבואר בכבודו כלל חייבים אינם ותו עמך מעשה
 שוס האב עשה לא שוב הרי ל״ת, דוחה דעשה הוא דדינא דכיון א׳(, )ל״ב בב״מ
האיסור. באמת נדחה פקודתו ע״י דהא איסור

 גס דלכאורה הנ״ל, הרמב״ם של הנפלאה" לה״נקודה סתירה בזה יש ולכאורה
 סבה בתור משמשת שהעשה כלומר, עיונית, סבה כאן יש ל״ת דוחה דעשה בהא

 המסקנא את מוציאים שאנו טרם גם העשה להיות צריכה וא״כ הל״ת, לדחיית עיונית
 עשה כאן אין ל״ת דוחה של להדין באים שאנו טרם הלא וכאן ל״ת", ש״דוחה

? אחת בבת ומסובב סבה ליצור באים אנו הנ״ל שבתירוץ באופן - כלל
ודין עשה כאן יש ס״ס הרי ולומר, גיסא לאידך ללכת עלינו שם באמת אכן



ההלכה להקהא׳ פדההמרות

 סבה ע״י הזו הסבה את לבטל רוצים שאנו אלא ל״ת, דוחה רעשה הוא
 את לבטל לנו אפשר אז רק הנה עמך, מעשה עושה אינו של הסבה מתנגדת,

 של המסקנא אחרי גם כלומר, החיובית, הסבה של התוצאות אחרי כשגם רק זה,
 כיון בנ״ד אבל עמך׳/ מעשה עושה "אינו של בכלל עדיין הוא ל״ת, דוחה עשה

 אין עמך, מעשה עושה אינו של חסרון אין תו ל״ת, דוחה עשה של הדין שאחרי
ל״ת. ודחי עשה אתי של הדין את כאן לבטל במה סבה לנו

 מזה שהיסוד לעיל שאמרנו כאחד", באין וידו "גיטו של הציור כאן לנו ויש
 המונעת סבה ג״כ יש גיסא שמאידך אלא מקודם, הגורמת הסבה שיש שבמקום הוא
 "באים של בהכלל משתמשים אנו שם הגורמת, החיובית הסבה של התוצאות את

כאחד".
 מדברים אנו כאחד באים וידו שבגיטו שבעוד הוא, הזה שבציור וההידוש

 עיוניות, בסבות ג״כ הוא הדבר אותו אך מציאותיות, בסבות
 החיובית הסבה בתור זה את מחשבים שאנו ל״ת דוחה דעשה הא גם ס״ס כי

 המונעת, הסבה בתור זאת את חושבים שאנו עמך מעשה עושה דאינו הא וגם הגורמת,
כנ״ל. עיוניות סבות הן שתיהן

יט.
 סבה ג״כ בזה יש ונראה", חוזר אינו שוב ונדחה שנראה ד״כיון הכלל

 חוזר אינו של הדין יועמד כשנדחה שתיכף דאע״ם כלומר, עיוני, באופן ומסובב
 אחת, בבת באים ונראה חוזר האינו וגם הדחוי גם —הדברים ששני באופן ונראה,

 וממילא עיונית, סבה וזוהי הדחוי מכה רק ונראה חוזר להאינו באים אנו בכ״ז אבל
 לביא ומסובב לסבה אפשר שאי הרמב״ם של הנפלאה" לה״נקודה נכנס זה גם

 בכלל גם זה יהיה לא ונראה" חוזר ה״אינו את נקבע שלא באופן אם כלומר, אחת, בבת
וכו׳. שנדחה כיון של הכלל תחת זה נופל לא דחוי,

 "ומ״ש שכתב סק״ד(, תרמ״ו )סי׳ באו״ח הט״ז קושית את תרצנו ובזה
 היתר ואין ביו״ט באשחור דהיינו ונדחה בנראה הבעיא נפשוט דלא הזאת בסוגיא

 כשר מיעטן אם כתם והטור והרא״ש הרמב״ם כתבו ולמה מעיו״ט, כדאשחור אלא
 דהוה כיון תירץ, ז-וכו׳-והב״י להחמיר" ראוי וביו״ט מעיו״ט באשחור דוקא כתבו ולא

 אפשר אי דביו״ם לענ״ד, ול״נ —,בזבחים-וכו כדאיתא דחוי הוה לא לתקן בידו
 אלא כוונתו שאין היינו לאכילה קט“כש הגט׳ דמשני דהא כשר, שיהיה כדי לתקן

 התיקון בשביל שהמיעוט נמצא לתקן שיכול אומר שאתה כאן משא״כ לאכילה,
ביו״ט? אסור וזה

 היה אם בנ״ד עצמך דהגע זה, גם תתישב הנ״ל הנפלאה" ה״נקודה לפי אך
 הט״ז מקשה היה לא הרי כשר, נתמעט ואם מצוות אצל דחוי דאין הדין למשל

 ץ התיר בא כבר וע״ז ,׳הגמ הקשה כבר זה דהא ביו״ט, למעט יכול איך קושיתו את
 ממילא, נעשה והתיקון אוכל רק תיקון עושה אינו דהוא כלומר, לאכילה, שמלקט

 פסול, להיות צריך היה נתמעט גם וא״כ דחוי יש דבאמת כיון הוא קושיתו כל ורק
 בא עיקרו הלא א״כ בידים למעט שיוכל מפני הוא דנתמעט ההכשר וכל

 דחוזר הדין היה דאם הנ״ל, ציורנו ממש בזה יש הרי וא״כ אסור, וזה התיקון בשביל
וכל בידים ללקט לו מותר יהיה אז דהא דהוי, בגדר כלל אז היה לא הרי ונראה



טו ההלכה לחקר וטסוצב טבה המרות

 בכלל זאת ס לה:נ רוצים אנו ונראה חוזר דאין מצד ורק דחוי, הוה לא שבידו
 זה הוה לא וממילא בידי□ ללקט דיכול אמרינן ואדרבא כנ״ל, יתכן לא וזה דחוי□

דחוי. בכלל כלל

כ.
 סבה בכל כמו בזמן קדימה של הסימן לה אין שכאמור עיונית בסכה

 בזה, זה הקשי־רים דברים בשני לקבוע שקשה פעמים הרבה יש ממילא מציאותית,
 הוא מהם מי הספק נופל אבל לחברו, סבה הוא שהאחד ודאי אנו יודעים ואמנם

מסובב. בבחינת מהם ומי סבה בבחינת
 בנוגע הראשונים החכמים שבין בהמחלוקת כן גם מוצאים אנו לדבר דוגמא

 הזמן תפיסת ע״י שרק כלומר, להתנועה, הסבה הוא הזמן אם ותנועה, לזמן
 ע״י שרק כלומר, להזמן, סבה היא שהתנועה להיפך, או התנועה, את תופסים אנו

 אם בכלל, הרמב״ם וגם חכמים הרבה ולדעת הזמן. את תופסים אנו התנועה תפיסת
 מושג כלל לנו יהיה לא אז אחד, מקום על יעמוד והכל בעולם תנועה שום תהיה לא
 הכל אך ועתיד הוה עבר, של החלוקה אז תהיה לא שבכלל יותר ועוד זמן, של

 כי הנבראים", מכלל כן גם עצמו ש״הזמן שכתב פי״ג ח״ב במו״ג ועי׳ הוה, יהיה
 שסוברים חכמים גם יש אך במתנועע, מקרה והתנועה התנועה אחרי נמשך הזמן

 בזמן התנועות שינוי וע״י הזמן תפיסת מתוך רק התנועה את תופסים שאנו להיפך,
במקום. התנועות שינוי את תופסים אנו

 דור ש״דור רואים שאנו האנושית, ההיסטוריא בדרכי הידועה החקירה וגם
 ומתקופה לזמן מזמן משתנים החכמים וגם הדורות שגם וחכמיו", דור דור ודורשיו
 השנויים יוצרי המה הרוח, גדולי החכמים אם היא, והחקירה לתקופה,

להיפך, או הרחבים, ההמונים בקרב הדורות, בקרב הנעשים והמהפכות
אצל המתהוים להשנויים הגורמים המה בעצמם, שהדורות
 "זה גופא בגמרא מחלוקת בזה מוצאים אנו שבאמת ודור, דור שבכל החכמים

וחד ס, נ ר פ י פ ל ר ו ד אמר, חד ורבנן, נשיאה יהודא ר׳ בה פליגי ודורשיו דור
חקירה שגם מאליהם, מובנים והדברים א׳(, י״ז )ערכין דור" לפי פרנס אמר,

 הדורות, בהתפתחות רואים שאנו השנויים יחד, הבאות הופעות שתי מתוך באה זו
 בזמן מה קדם של ברור כאן ואין והפרנסים, החכמים ובהתפתחות הרחבים, ההמונים
המסובב. בזה ומה הסבה בזה מה הספק וממילא

בהלכה: שונות דוגמאות כמה בזה מוצאים ואנו

כא.
 או לקי אי בחלב חלב במבשל ע״אז וקי״ד ע״ב )קי״ג בחולין בהמחלוקת

 למ״ד אבישול, פליגי כי לקי, דלא פליגי לא כו״ע "אאכילה שם אמרינן לקי לא
 בישול, בלשון לאכילה רחמנא אפקיה להכי לוקה אינו למ״ד הוא, איסורי תרי לוקה,
 עלמא כולי אבישול דאמרי, איכא לקי, לא נמי אבישול לקי, לא אכילה דעל כיון
 על חל איסור אין דהא לוקה, אינו דאמר, למאן אאכילה, פליגי כי דלקי, פליגי לא

 דאבישול כיון בישול בלשון לאכילה רחמנא אפקיה דלהכי דלוקה, דאמר, ומאן איסור,



ההלכה לחקר א'מדה המרות טז

 האיסורים בשני מהו בזה, הוא המחלוקת דעיקר ונראה לקי", נמי אאכילה לקי,
 איסור אם ב, ב ו ס מ ה ומהו ה ב ס ה ו ה מ — בישול, ואיסור אכילה איסור — הללו,
 שיש ואם אכילה, מאיסור בא בישול שאיסור להיפך או בישול, מאיסור בא אכילה
 שחדשה הוא דוש ח בישול, של איסור בהם אין ובכ״ז אכילה איסורי הרבה

 לתלות אפשר אי אבל בהסבה, המסובב את לתלות שאפשר ובהיות בכאן. התורה
 הבישול, לאיסור סבה הוא האכילה איסור שאם מובן, ממילא כנ״ל, במסובב הסבה את
 להיפך, לומר עלינו אלא האכילה, על נמי ילקה אבישול שלקי מפני לומר אפשר אי

 להיפך, נימא אם אבל ילקה, לא נמי האכילה על גם הבישול על לוקה שאינו מכיון
 איסור שחל מכיון לומר עלינו שפיר ממילא אכילה, לאיסור סבה הוא הבישול דאיסור
 איסור גם לשלול להיפך לומר אפשר ואי אכילה, איסור ג״ב חל ממילא בישול
בהמסובב. הסבה תולין אין דכאמור, אכילה, איסור שלילת מפני בישול

 דאי אכילה, איסור לומדים אנו שמשם בהמקור תלוי דזה לומר ואפשר
 כל תועבה כל תאכל מ״לא אשי רב שאומר כמו אכילה של האיסור את לומדים אנו

 בישול, מאיסור בא אכילה איסור שכל בודאי תאכל", בבל הוא הרי לך שתיעבתי
 מבושל", ובשל נא ממנו תאכלו מ״לא לקיש ריש שאומר כמו זאת לומדים אנו אם אבל

 גדי תבשל "לא בתורה שכתוב ממה או המוקדשין, בפסולי שכתוב תאכלנו" מ״לא או
 מאיסור בא בישול איסור שכל להיפך, לומר לנו אפשר וכו׳, פעמים" ג׳ אמו בחלב

 אחת, בבת באים שניהם אלא ומסובב, סבה בזה שאין ג״כ לומר לנו ואפשר אכילה,
 ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר האומרת אימא" ה״איבעית של הסברא הוא וזו

 איסור אבל חייל בישול ואיסור בזה, זה תלוי שלא סוברים ששניהם כלומר, פליגי",
חייל. לא אכילה

 לא נמי אבישול לקי לא אכילה דעל "כיון המ״ד על שהקשו שם בתום׳ ועי׳
 נמי אאכילה לקי דאבישול כיון בסמוך, כדאמר איפכא אימא "תימא, הקושיא את לקי"
 אאכילה לקי דאבישול כיון המ״ד על גם הזו הקושיא את שאלו לא ואמנם ?״, לקי
 דס״ל משום ? להקל מלקות ספק דבודאי וביחוד, ? להיפך נימא לא דאמאי לקי, נמי

 הרי ובכן תועבה, כל תאכל מלא הוא אכילה איסור דכל סובר זה דמ״ד כנ״ל, לתוס׳
 איסור על דס״ם וכיון בישול, מאיסור מסתעף דבר הוא אכילה איסור דכל ברור,
 איסור על גם לבוא אפשר אי איסור, על חל איסור אין מצד לבוא שייך לא בישול
לקי. דלא המ״ד על רק לפיכך הוא שלהם הקושיא וכל הנ״ל, מצד אכילה

 סובר, זה מ״ד דכאמור, מתורצת, זו קושיתם גם כך מתוך באמת אכן
 ואפשר תועבה, כל תאכל לא מצד ולא אחרים ממקורות למדים אנו אכילה דאיסור

 וממילא בזה, ספק יש ולכה״ם אכילה, מאיסור בא בישול איסור דלהיפך לומר
להקל. מלקות של ספיקא

כב.
 כשמת תיכף כי קודמת, שהזיקה ודאי בזמן וחליצה, יבום זיקה,

 כן, אחרי רק באים החליצה או שהיבום בעוד הזיקה עליה הועמדה בנים בלי האח
 נופל ממילא כנ״ל, ראיה, הזמן מקדימת אין כאמור עיונית שבסבה בהיות אבל

 יבום של הדין מפני אם כלומר, המסובב, ומהו הסבה בזה מהו הספק
וחליצה יבום של דין עליה שיש מה זהו הזיקה מושג שכל באופן הזיקה, באה וחליצה
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 יבום של הדין שכל להיפך, או הנ״ל, הדברים משני לאחת לכה״ם מוכרחת שהיא
 מושג מעין היא לעצמה כשהיא שהזיקה אומרת, זאת הזיקה, מכח רק בא וחליצה

חליצה. או יבום או מאלה, אחת את מחייב וזה ידועה, במדה אישות של
 של שהדין גופא, התורה בכוונת בספיקא היא ושרשה מקורה הזו והחקירה

 עליה יבא יבמה זר לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא זה בלשון נאמר ויבום זיקה
 גופה בתורה אבל זיקה, של מופשט מושג חז״ל עשו ומזה ויבמה׳/ לאשר. לו ולקחה

 יבא "יבמה של מהדין מסתעף הוא החוצה" המת אשת תהיה ה״לא אם מבואר אינו
 יבא דה״יבמה להיפך או מסובב, בתור באה והזיקה הסבה הוא היבום ובכן עליה",
 והיבום הסבה היא שהזיקה באופן החוצה" המת אשת תהיה "לא מצד הוא עליה"

מסובב. בתור רק בא
 בזה שיש והראיתי, הרבה בזה הארכתי )ש״ז( הקניגים דרכי — ד״מ ובספרי

 הספרדים רבותינו בין ואח״כ והירושלמי הבבלי בין עתיקה מחלוקת
 מושג זהו אם זיקה, הגדר בהגדרת ספק עוד מסתעף מזה כי והצרפתים,

 של מושג מעין רק דזהו או בהוה, אישות של ממשות מעין בה דיש כלומר, וי, ה
 ליבום נלקחת שהיא מה רק הוא בה שיש אישות דהמעין כלומר, העומד", "כל
 לא באה שלא כלומר, ה, ת י ל כ ת ל ה ע י ג ה שלא ה ק י ז ב מזה ונ״מ כרחה, בעל
 אין הראשון דלהצד דמובן זיקה, יש נאמר ע״ז גם אם חליצה, לידי ולא יבום לידי
 ומאי הוי מושג דהוא כיון לא, או לתכליתה הגיע כן הזיקה אם נ״מ שום לנו

 למפרע מלתא איגלאי אמרינן שכזה שבאופן אפשר השני להצד אבל ה, ו ה ה ו ה ד
מעולם. כלל זקוקה היתר. דלא

כג.
 )י״ז דיבמות שני פרק בריש עי׳ והירושלמי, הבבלי בין המחלוקת וזהו

 דלמא זיקה, אין דסבר ומנלן "וא״ת, שכתבו לא, מחיים אבל ד״ה בתום׳ ע״ב(
 דאע״ם וי״ל, ? בסמוך כדאמר זיקה דפקעה משום שרי, מיתה ולאחר זיקה יש לעולם

 דזיקה אסור נמי מיתה לאחר זיקה יש דאי היא האמת צריכותא, עושה שהש״ס
 הנ״ל החילוק את באמת תפס ה״א( דיבמות )פ״ד בירושלמי אבל פקעה", לא בכדי

 שמתה יבם שומרת — וכו׳ — באמה אסור לה חלץ לא ״הא באמה אסורה לה דכשחלץ
 זיקה", בטלה שמתה כיון בה לו ה ת י ה זיקה באמה מותר

וירושלמי. שבבבלי מקומות הרבה בעוד שמה והארכתי מבוארים, והדברים
 והותרה וחזרה ונאסרה שהותרה דיבמה בהא והספרדים הצרפתים בין והמחלוקת

 ם, בו י מצות עליה דנשארה הכוונה אי א׳(, מ״א )יבמות הראשון להיתרה תחזור
 כבר יבום מצות לעולם אבל אח, אשת איסור שנסתלק כלומר, היתר, רק או

 סוברים ועוד הרשב״א הרמב״ן והספרדים, הראשון, כהצר סוברים שהצרפתים נסתלקה,
 נועם מדרכי זה אין יבום למצות דבנוגע הוא האחרונים של וטעמם השני, כהצד
 כלומר, ממוצע, דרך כאן יש אבל נתבטלה, שכבר אחרי המצוה את שוב לחדש

 יתחדש שוב כך שע״י נימא לא השני מצד הנה המצוה, נתבטלה אחד שמצד דאע״ם
 וזיקה שהותרה בשעה הזיקה חלתה אחת דשעה דכיון משום אח, אשת האיסור
 האיסור כבר בה אין עכ״ם כשנאסרה אף תו ם, ב י ה של אישות מעין היא

אח. אשת של
2
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 הצרפתים ושיטת הוה, של אישות מושג הוא הזיקה הנ״ל דלהספרדים וברור,
 יצוייר לא שהיא סבה כשמאיזו וממילא העומד, כל של ענין מעין רק הוא שהזיקה

 מחליצה, פטורה תהא דנדה יבמות בריש מקושיתם גם ואמנם זיקה. גם אין אז יבום,
 את שמפרשים הנ״ל הספרדים של ההסבר שם ואין קדושין בה תפסי דנדה אע״ג
 לא כריתות חייבי קדושין בהו תפסי לאוין חייבי "מסתברא ע״א( )כ׳ הגמ׳ דברי
 לא הזיקה גם קדושין תפסי שלא וכ״מ אישות מעין היא שזיקה קדושין", בהו תפסי

 לא של הגדר בזיקה שייכת לא ולדעתם זה על חולקים שהמה מזה וראי׳ נתפסת,
 חייבי משום האפשר בגדר היבום שאין ובכ״מ ביבום, תלוי הכל אלא קדושין תפסי

 גם ואמנם ליבום. עומדת שהיא מה היא גדרה דכל מאחרי זיקה ממילא בה אין כריתות
 יבום ממצות כרת בו שיש ל״ת דוחה דעשה דנילף ע״ב( )ב׳ יבמות בריש קושיתם

 תפסי דלא לר״ע דגם ע״א( ט׳ )בדף שם וקושיתם אח אשת איסור בה שיש גופא
 שייכות לא הללו הקושיות שכל ל״ת, ודחי עשה אתי נימא נמי לאוין בחייבי קדושין
בזה. להאריך המקום כאן ואין הנ״ל הספרדים לשיטת

כד.
 משועבדים הלוה נכסי שכל ד יעבו ש ה בא מקודם וגביה. שיעבוד

 כדי הלוה מנכסי חלק גובה והמלוה הפועל אל מכח יוצא שהשיעבוד עד להמלוה
החוב. את לכסות

 מתוך אם כלומר, המסובב, ומהו הסבה בזה מהו הספק נופל שם וגם
השיעבוד. בא הגביה דין מתוך להיפך או הגביה, באה השיעבוד

 נופל כאן שג״ב הזיקה, במושג החקירה של הציור אותו לנו יש כאן וגם
 של מושג יש כך החלטי קנין שיש כמו כלומר, הוי, מושג זהו שיעבוד אם הספק
 הלוה, בנכסי שיעבודי קנין לעצמו כשהוא בההוה גם יש ולהמלוה שיעבודי קנין

 עומדים שהנכסים הוא מושגו שיעבוד דכל העומד", "כל של מושג רק דזהו או
 אם אבל דמי, כגבוי לגבות העומד שכל כב״ש הלכה שאין ואע״ם המלוה, לגבית

עליהם. יש שיעבוד ס״ס אבל דמי", כגבוי "לאו
 בש״ס הגדולה המחלוקת סובבת גופא דבזה נראה בזה הגדול העיון ולאחר

 סבוכים כמה מן נצא ובזה דאורייתא, לאו או דאורייתא שיעבודא אי ובראשונים
בזה. ועיקולים
 אלא ומיורשים מלקוחות הגביה לענין רק לא נוגעת הנ״ל המחלוקת הנה כי

 תורה דבר עולא, מדאמר מוכיחים דאנו והראי׳ גופא, מהלוח להגביה בנוגע גם
 לאו שיעבודא דלמדס״ל ברור ונראה דאורייתא, שיעבודא ליה דאית בזיבורית, בע״ח

 ובראשם הראשונים ע״ז עמדו וכבר מדאורייתא, גבי לא גופא מהלוה גם דאורייתא
 תשלומין כתיבי והא לנכסיה, נחתינן לא דמדאורייתא למימר איכא "ומי הרמב״ן
 לא "ולדידי שכתב ידוע הרמב״ן של ותירוצו ? ישלם״ כרמו ומיטב שדהו מיטב בתורה
 מצות על וכופין התורה מן מצוה בע״ח דפריעת כיון אמרינן, קא הכי דאנן קשיא,

 שיש כמו כלומר, ברחו", בעל עשה מצות ומקיימינן לנכסיו יורדין אנו אף עשה
 ונמצא שבממון, במ״ע בנכסים כפיה יש כך שבגופו, במ״ע בגופו כפיה

 ע״ז חולקים ראשונים הרבה אבל מ״ע, על כפיה מצד רק הוא הגביה גדר דכל
אני", רוצה שיאמר עד אותו "כופין רק הוא במ״ע כפיה כל הלא בצדק ושואלים
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 רק שייך לא זה וא״כ כ׳(, הל׳ גירושין מהל׳ ב׳ )בם׳ הרמב״ם של הסברו וכפי
 הנ״ל, לרמב״ן שואל ל״ט( )בסי׳ והנתיבות ? שבממון בכפיה לא אבל שבגופו בכפיה

 מצוה מיעבר בר דלאו לנכסיה נחתינן לא ההלואה אחר הלוה נשתטה ש כ א״כ
 באופן חובות לפרוע למכור שלא כשנשבע א״כ שואל ע״ב( )בסי׳ והתומים ? נינהו

 וקושית לנכסיו? לירד הב״ד יוכלו לא מצוה, לקיים שלא חלה שהשבועה כולל של
 סבר שאביי דדיניה", "כיון ד״ה בתוס׳ שם שהוכיחו ע״א( )נ׳ בגיטין מאד החזקה הפנ״י

 ד״בע״ח סובר בעצמו אביי הלא זאת, יתכן איך הפנ״י ומקשה דאורייתא, לאו שיעבודא
 בשעה גובה הוא שלמפרע יתכן דאיך דסתרי, כתרתי וזהו גובה׳/ הוא למפרע

 בשיעבודא דאף ולומר, לדחוקי וליכא ? שיעבוד של המושג כלל אין שמדאורייתא
 ע״ב( )קע״ה בב״ב פשוט בגט מקשה מאי דא״כ גובה, הוא למפרע שייך נמי דרבנן
 ש״ד, דסבר ראיה שמזה שנים פי לו יש קרקע גבו בכור גבי דאמר אדרבה מרבה

גובה? הוא למפרע לומר שייך נמי דרבנן שיעבודא אי אף הלא
 חולק שום ואין מודים כו״ע הוא: כך הדברים הצעת הנה הנ״ל לפ״ד אכן

 כרמו ומיטב שדהו "מיטב נאמר וע״ז לנכסיו, יורדין חובו פורע שאינו דמי בדבר,
 אם לנו הוא ואחת החוצה", העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה אשר "והאיש ישלם",

 שבין מ״ע ככל לבד מ״ע רק איננה בע״ח פריעת כי לא, או דעת בר הלוה
 שיעבודא אי המחלוקת אך משפטי, תוקף גם בזה שיש אלא למקום, אדם

 דסובר ומאן כנ״ל, שבדבר המושג בהגדרת בעיקר באה לא אי דאורייתא
 אח״כ גובה וכשהוא כנ״ל, ני ני ק מושג מעין בשיעבוד יש הנה דאורייתא שיעבודא

 שאותה באופן מקודם, להמלוה לו שיש הקנינית הזכות אותה מצד גובה הוא
 ששלם הלוקח למשל, וכמו, המסובב, זהו והגוביינא הסבה היא הזכות

 את ממנו ולוקחין יורדין שהב״ד אח״כ בזה חוזר והמוכר שקנה הקרקע בעד כסף
 ן קני ה מצד אלא בא, הוא הכספי החוב מצד שלא בודאי הנה בע״כ, הקרקע

 דסובר ומאן זה, מכח באה והגביר. כנ״ל שיעבודי קנין ג״כ יש ככה ההחלטי,
 מושג אין אבל החלטי, קנין של מושג רק יש לדידיה הנה דאורייתא, לאו שיעבודא

הלוה. על שיש החוב מצד רק גובה הוא גובה וכשהוא במציאות, שיעבודי קנין של
 שישלו הזכות, מכח באה הגביה אם הוא שהמחלוקת אחרות: במלים

המלוה. כלפי הלוה על לו שיש החוב, מצד או קנינית, זכות הנכסים, על למלוח
 הנה שיהיה נמוק מאיזה יהיה דס״ס נ״מ, כך כל אין הלוה של דידיה מיניה והנה

 של והלקוחות להיורשין בנוגע בעיקר הוא הנ״מ אבל הלוה, לנכסי יורדים ב״ד
 זו זכותו הנה הנכסים על למלוה לו שיש הזכות מצד הוא הגביה דאם הלוה,

 רק היא הגביה אם אבל אחרת, לרשות הנכסים שנעתקו מה ע״י כלום נשתנה לא
 על ולא גופא, הלוה על רק שייך לא כמובן זה חוב הנה הלוה, של החוב מטעם

והיורשין. הלקוחות
 דמאן משום לא, אי ש״ד אי המחלוקת את שהסביר הריטב״א כוון באמת ולזה

 ושיעבוד לחצאין הקנאה שאין דסבר "משום דאורייתא לאו שעבודא דם״ל
 היינו — וכו׳ - לחצאין הקנאה דאין דאע״ג ש״ד סבר ור״י — וכו׳ — לחצאין קנין

מאליהם. מובנים והדברים חלי", דעלמא שיעבודא אבל גמורה הקנאה
 לאו שיעבודא דס״ל ואע״פ אאביי, מאביי לפ״ז סתירה כלל שאין וכמובן,

לכו״ע, יש ה י ב ג ן י ד דס״ס גובה, הוא למפרע דבע״ח שפיר סובר דאורייתא
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 והמסובב הסבה בהגדרת רק הוא ההבדל עיקר כאמור כי לבד, ה ו צ מ רק ולא
 להיפך הוא סובר הגביה, בא השיעבוד שמתוך סובר ש״ד שמדס״ל שבעוד שבזה,
 הראשון שלהצד שבעוד לעיל, שאמרנו כמו אלא השיעבוד, בא הגביה שמתוך

 ס״ם אכן העומד", "כל של מושג רק זהו השני להצד הנה הוי, מושג זהו השיעבוד
 כגבוי לגבות העומד שכל כב״ש סוברים אנו שאין ואע״ס העומד", "כל מטעם בזה יש

 ב״ק בתום׳ ועי׳ גובה, הוא למפרע שפיר אמרינן אח״כ כשגבה ס״ס אבל ממש, דמי
 היכא היינו גובה הוא למפרע "דלמ״ד בפירוש שכתבו בינייהו איכא ד״ה ע״א( )ל״ג

לבסוף". דגבאו
 דזיקה שלמדס״ל כנ״ל שכזה, ציור מוצאים אנו בזיקה גם כי הדבר, ומעניין

 אז לתכליתה הזיקה הגיעה שלא במקום הנה העומד, כל גדר מעין רק הוא
זיקה. אין אמרינן

 ויורשים, לקוחות לענין הוא לא או דאורייתא שיעבודא אם הנ״מ עיקר ואמנם
 דלהצד גופא, וביה מיניה של הגביה במושג כאמור נ״מ ג״ב יש זאת מלבד אבל

 השיעבודי הקנין במדת ידועה, במדה בהנכסים מוחזק הוא הגביה טרם גם הראשון
 הנה העומד", "כל מצד רק הוא השיעבוד שכל כיון השני להצד אבל בזה, לו שיש
מוחזק. בכלל לא אבל ראוי בכלל זהו היותר לכל

 שם שמיירי אע״פ לו, יש קרקע גבו רבה דאמר מהא ראיה שמביא וזהו
דאורייתא. דשיעבודא גופא, מהלוה שגבה

כה.
 דשיעבודא מהנ״ל ראיה מאי שמקשה שם, הקה״י קושית גם מתורצת ובזה
 מלקוחות אף דגובה רבנן דתקינו וכיון הפקר ב״ד הפקר סוף סוף הא דאורייתא,

 מאי ולפי הנ״ל לפ״ד אכן דאורייתא? שיעבודא למ״ד כמו מוחזק בכלל הוי זה שוב
 כמו הפקר ב״ד הפקר הגדר שכל בפועל( או בעצם )בהמרה א במק" אצלנו שמבואר

 בעצם שנוגע במה לא אבל ועל, בם ל שנוגע במה רק חלו דרבנן תקנות כל
 מוחזק, או ראוי בכלל נחשב זה אם השיעבוד ע״ד דנים כשאנו וכאן הדברים,

 לקוחות לענין רק נוגע שזהו — שבדבר הבפועל על לא דוקא דנים אנו הלא
 בהכלל להשתמש אפשר אי ובזה כמובן, שבדבר הבעצם לענין דוקא אלא — ויורשים

כנ״ל. הפקר ב״ד הפקר של
 מצד שאומר עצמו את סותר ר״פ שגם שמקשים הנושנה הקושיא ג״כ ותסולק

 אומר השני ומצד נינהו", מצוה מיעבד בני לאו ויתמי מצוה בע״ח "פריעת אחד
 הדברים שני אפשר ואיך ב׳(, י״ג וקדושין ע״א קע״ו ב״ב )עי׳ דאורייתא דשיעבודא

 מצוה מיעבד בגי לאו שהמה לן איכפת מאי דאורייתא דשיעבודא דכיון יחד, הללו
? מהם גובים ובכ״ז בע״ח פריעת של מצוה אין הלקוחות על גם והלא נינהו

 רק דרבנן שיעבודא ובין דאורייתא שיעבודא בין ההבדל שאין לפ״ד אכן
 דאורייתא שיעבודא למ״ד גם האופנים בכל אבל והמסובב, הסבה בחלופי

 שלמ״ד שבעוד הזה בהבדל ורק חוב, המושג בלי השיעבוד מושג לתפוס אפשר אי
 בא דאורייתא שיעבודא למ״ד הנה מהחוב, השיעבוד בא דאורייתא לאו שיעבודא

 והלחצאין לחצאין, קנין מעין שהוא הריטב״א, שמסביר כפי אומרת, שזאת מהשיעבור, החוב
כל כאן הנה הקנין, גבית עם כלל קשור אינו החלטי שקנין שבעוד בזוע הוא



כא ההלכה לחקר ומסובב סבה המדור!

 אלא הקנין, מכח באה הגביה שלא מחדש שהוא אלא לגבות, שיכול בזה הוא הקנין
 מאליו, מובן ולקוחות יתומים בין ההבדל עפ״ז השיעבודי, הקנין מכח באה שהגביה

 פריעת של המצוה עליהם שאין אלא חיובי בני המה הרי בעצם הלקוחות כי
 וכיון השיעבוד מכח בא כבר החוב הרי דאורייתא דשיעבודא כיון אבל חוב,

 "יוזמי הנה ביתמי משא״ב קיים, החוב גם ממילא מתקיים ד ו ב ע י ש ה ד
 ההלואה פריעת של המצוה שאין רק שלא אומרת, זאת נינהו", מצוה מיעבד בני לאו
 סבה ובנין "יסוד במדה )ועי׳ נינהו. חיובי בני לאו שבכלל אלא עליהן אבא של

 הרמב״ן לשיטת דברנו שם אך הנ״ל הדברים כל את אחר באופן ביארנו ששם ומסובב"
הנ״לא הריטב״א שיטת עפ״י הלכנו וכאן הנ״ל

כו.
 שיעבודא למ״ד קושיתם שעל (,א וקע״ה בב״ב התום׳ דברי את נבין ובזה

 שיעבוד כפירת על נשבעין אין הא הטענה במקצת מודה נשבעין "האיך דאורייתא
 אבל עדים עפ״י היינו דאורייתא שיעבודא דהא עדים, "בדליכא מתרצים קרקעות?

 עוד שמחדש הרמב״ן דברי את שהביא אחרי בשבועות והרא״ש לא", עצמו עפ״י
 שבועה חייב - וכר — השטר ממנו ואבד בשטר בידך לי מנה נמי תבעו "דאפילו

 אפילו דאורייתא דשיעבודא כיון לי, נראים דבריו "ואין זה על כתב דאורייתא"
 המלוה דאין משום ומלקוחות מיתמי גבי דלא והא נכסיו, נשתעבדו נמי ע״פ מלוה

 — וכו׳ — לקנוניא דחיישינן מודה הלוה ואפילו בדבר עדים שאין כיון ידועה,
 — ש״ד״ ליה דאית למאן בשטר ולא בעדים לא תלוי קרקעות שיעבוד אין הלכך

מאד? הרא״ש צדק הלא ולכאורה
 ד ו ב ע י ש ה ד ראיה גופא מזה ש״ק, כפירת על נשבעים דאין מהא באמת אכן

 דלשיטת להלן, אצלנו יתבאר כאשר מסובב, בתור בא והגביה הסבה הוא
 רק משמש היה השיעבוד ואם המסובב, על ולא הסבה על בזה אנו מביטים הרמב״ם

אנו ומאין קרקע, ולא כסף הוא החוב עצם הרי החוב של מהגביה מסובב בתור
פסוק זה על אין הלא ש״ק, כפירת על נשבעים דאין הדין עיקר כל את יודעים

שהוא מהשיעבוד מסובב בתור רק באה הגביה דכל דלהיפך כאמור, אלא, מיוחד?
אומר והלה שדות עשר לי מכרת כטוען והיה הנכסים, על לחצאין קנין בבחינת

 על בזה מביטים אנו אין בכסף היתה שהמכירה ואע״ם חמש, אלא לך מכרתי לא
 יש שס״ס אלא הקרקע. מכירת שהיא התביעה סבת עצם על אלא הראשונה, הסבה
 על המדובר היתה לא בהלואה ס״ס דהא קרקע, מכירת ובין שיעבוד בין הבדל
 ממילא, של באופן כבר בא שזה אלא לחצאין קנין בתור אפילו קרקע קנין

 באה ותו הזה, לחצאין" ה״קנין נעשה כאילו הוה השיעבוד על דמלוה דעתיה דסמכה דכיון
 בהא ראשונים הרבה דעת ומה״ט הזה, השיעבוד של מסובב בתור אח״כ הגביה

 משום דאורייתא ששיעבודא אע״פ התורה, מן שהוא משתעבדי, לא דיתמי דמטלטלי
זה. על המלוה מסמיכת בא עבוד ה/.־ דעצם כנ״ל וזה מלוה, סמך עלייהו דלאו

 לא שדות עשר לי במכרת דבודאי ""ל, ה התום׳ דברי היטב יובנו כך וע״י
 לשקרי, אלא סהדי איברו לא דהא כך, על עדים שהיו טוען הוא אם בין הבדל יהיה
 תליא, בהא הא בשיעבוד משא״ב קרקעית, טענה היא הטענה עצם ס״ס אבל
להגביה סבה בתור קרקע השיעבוד משמש אז המלוה של דעת סמיכת יש דאם
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 וע״ז ההלואה מצד רק הגביה באה לאו ואם קרקעות, שיעבוד כפירת בכלל והוה
קרקעות. שיעבוד כפירת של המיעוט אין

כז.
 יותר להאריך המקום כאן אין אבל בזה להאריך הרבה עוד יש ואמנם

 ענינים, מתאחדים הנ״ל ומסובב סבה המדה שע״י איך להראות רק והפצנו מדי,
 מצד ס״ס כי ושיעבוד. זיקה למשל כמו לזה, שייכות שום להם אין שלכאורה

 מנקודת גם להביט אפשר שניהם על כי השוה, צד איזה בהם יש ההגיוני
 החלטית אישות מלבד הנה הראשון באופן העומד". "כל מנקודת וגם חצאים" "ל
 י, ד ו ב ע י ש ן י נ ק כן גם יש החלטי קנין ומלבד זיקה, ל ש ת ו ש י א גם יש

 העומד" ,כל יש אלא לחצאין, קנין ואין לחצאין אישות אין השני ובאופן
בקנין. העומד" ל "כ ויש ת ו ש י א ב

 שהמושגים מהפרטים חלק רק מגביל הסופית שהתכלית בשניהם, השוה צד ועוד
 א נ י ב ו ג ה ו הזיקה, של הסופית התכלית זהו ם ו ב י ה למשל, עליהם, חלו הנ״ל

 למשל, הזיקה, שבאה טרם אבל השיעבוד, של הסופית התכלית זהו החוב של
 ולכל — נשים הרבה המת להאח היה אם — הנשים כל על הזיקה היתה תכליתה אל

 נפקעה הנשים לאחת האחד של היבום ע״י ואח״כ — אחים הרבה נשארו אם — האחים
 הוא קיים שהשיעבוד שבזמן ג״כ ד ו ב ע י ש ב ו האחים. לכל הנשים מכל הזיקה

 ואח״כ הלוה, של החוב משיעור יותר בהרבה הוא ששויים אף הלוה נכסי כל על חל
 המה בזה וגם הנכסים, מכל השיעבוד ממילא נפקע החוב שיעור כפי הגובינא ע״י

 בזיקה אחד, בצד רק אלהפועלתלוי שהוצאתהתכליתמכח שוים
 ד ו ב ע י ש ב ו כרחה, בעל אפילו ליבמה יכול הוא הלא כי ם, ב י ה בדעת רק תלוי
 מונח וזהו הלוה. של בע״כ כמובן לגבות יכול שהוא המלוה בדעת רק תלוי

 אם האלה המושגים את שנגדיר שאיך הנ״ל ושיעבוד זיקה של המושגים בעצם
 שלצד באופן רק יתכנו לא העומד", "כל בבחינת אם כנ״ל "לחצאין" של בבחינת

 ליבם זקוקה שהיא זיקה המושג שזהו השני, צד על היתרון ידועה במדה יש אחד
 המלוה ואין למלוה משועבד שהלוה שיעבוד המושג וזהו לה, זקוק היבם ואין

להלוח. משועבד

כח.
 בדין הבדל יש אם ואז, אחד מסוג אינם והמסובב שהסבה לפעמים יש

 או הסבה על בזה מביטים אנו אם הספק ממילא נופל הסוגים, הבדל לרגלי
המסובב. על

 ד " ב א ר ה ו הרמב״ם מחלוקת למשל, הראשונים, מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 בורות חברו בשדה החום־ "וכן כותב שהרמב״ם ה׳( הלכה ונטען טוען מהלכות )בפ״ה
 לא אומר והוא שחפר שטענו בין לשלם, חייב הוא הרי והפסידה ומערות שיחין
 הר״ז — אחת-וכו׳ אלא חפרתי לא אומר והוא מערות ב׳ שחפר שטענו או חפרתי
 החפירות למלאות שתבעו הדברים, "נראים ע״ז אומר והראכ״ד היסת", שבועת נשבע

ממון". תביעת כשאר זה הרי פחתו לשלם תבעו אם אבל החצרות, ולהשוות
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 שהמסובב אלא קרקעית, בודאי היא ממון כשתבעו אפילו החיוב סבת כאן
 והראב״ד הסבה על מביטים דאנו סובר והרמב״ם ממון, חיוב הוא מזה המתהוה

המסובב. על מביטים דאנו סובר
 השורים ב׳ "היו (,י ט׳ הלכה ממון נזקי מהל׳ )בפ״ט הרמב״ם דברי למשל או

 אחד היה הזיק, קטן אומר, והמזיק הזיק גדול אומר, הניזק קטן ואחד גדול אחד רודפים
 הראיה, עליו מחברו המוציא הזיק, תם אומר והמזיק הזיק מועד אומר, הניזק מועד, ואחד תם
 משלם הזיק אלו משני שאחד מעידים עדים אלא הזיק, שזה ברורה ראיה שם היתה לא

 לו טענו קי״ל, הלא חמורה בקושיא ע״ז הרמב״ם מפרשי ובאו שאומר", כמו המזיק
 ממין שלא הודאה שהות מפני השעורים מן אף פטור בשעורים לו והודה בחטים

? בעצמו שהודה ממה אף המזיק יפטור נמי והכי הטענה,
 אם לחקור, יש פטור, הטענה ממין מודה דכשאינו כללא בהאי גם באמת אבל
 בטענה בא שהתובע התביעה, סבת בסבה, להיות צריך הממוני ההבדל

 ל ד ב ה ה ד או אחרת סבה מצד אבל אמנם לו שמגיע מודה והנתבע ידועה סבה מצד
 פלוני מין מתביעתו יסתבב התובע שלדברי התביעה, של בהמסובב הוא

אחר. מין הנתבע ולדברי
 קטן אומר והמזיק הזיק גדול אומר כשהניזק דידן: בנידון יש הרי הזה והציור

 הוא אחד החיוב שסבת הזיק, תם אומר והמזיק הזיק מועד אומר כשהניזק או הזיק
 שורו את הזיק ק י ז מ ה ל ש ו נ ו מ מ ש מה זהו להנתבע, בין להתובע בין
 התשלום שהוא המסובב הניזק דברי דלפי אחר, ממין הוא שהמסובב אלא הניזק, של

 והרמב״ם הקטן, השור הוא המסובב המזיק דברי ולפי הגדול, משור להיות צריך
המסובב. על ולא הסבה על תמיד מביטים דאנו לשיטתו

כט.
 י״א( הלכה נדרים מהל׳ )בפ״א והראב״ד הרמב״ם מחלוקת למשל, או,

 האסור בדבר מתפיס דהוה משום דמותר" ותרומתו אהרן "דכחלת דבר של בטעמו
 "החטאת אומר שהרמב״ם הנדור, בדבר למתפיס שנחשב אסור" ואשם ו״כחטאת

 לנדונה אפשר במקומו, שיתבאר כמו ובנדבה, בנדר באים שאינם אע״פ והאשם,
 — וכו׳ — אשם מביא נטמא ואם חטאת מביא בנזיר שהנודר נדרו, מחמת אותם להביא

 שם שאין מותרין אלו הרי כתרומתו, או אהרן כחלת עלי אלו פירות האומר אבל
ונדבה". בנדר אלו להביא דרך

 לכהן והתרומה שהחלה מפני לפרש, רגילין אנו "א״א, ע״ז כתב והראב״ד
 אדם ע״י שקדושתם כיון והאשם והחטאת דמי, ישראל לגבי וכהולין הן נכסיו

ונדבה". נדר דוקא שאין הוא בנדר מתפיס
 בטעם ההלכה, של ונמוק בטעם אך ההלכה בפסק לא מחלוקת רואים אנו כאן

 לגמרי: הם שוים הללו הענינים שגי שלכאורה ואשם, וחטאת תרומה שבין ההבדל
 ואשם חטאת להביא מחייבת שהתורה התורה, מחיוב באה הנ״ל כל של סבתם

 ונדבה כנדר ולא וחלה תרומה להפריש התורה מחייבת כן וכמו ידועים, חטאים על
 בתור הבאות הדברים התהוות אבל האדם, ע״י רק באה החיוב סבת שכל

 אשם, זה הרי חטאת זה הרי שאומר, האדם י ע" נעשות כבר שוב מסובב
חלה. וזו תרומה זו וכן



ליכההה להקר אי יי0 המד־ת כד

 ולא הנדוד בדבר דוקא להיות צריכה בנדר התפסה שכל כלל לנו וכשיש
 בחלה וגם ואשם בחטאת גם הנזכרים בהענינים המפק נופל ממילא האסור, בדבר

 ולהכניסם התורה חיוב שהוא הסבה על בזה להביט אנו צריכים אם ותרומה,
 שלדבר בסוג ולהכניסם המסובב על בזה להביט האסור,או דבר של בסוג

ר. ו ד נ ה
 שחלה קובעים ואנו הללו הדברים בין מחלקים שאנו רואים אנו וכאשר

 הכלל אם הנה הנדור, דבר בכלל הם ואשם וחטאת האסור דבר בכלל הן ותרומה
 מדוע ונמוק, טעם לבקש צריכים אנו ממילא הסבה, על תמיד מביטים שאנו הוא,

 שסבתם אע״פ הנדור לדבר ונחשבים הכלל מן יוצאים הם ואשם חטאת
 הנה המסובב, על תמיד מביטים שאנו הוא הכלל אם אבל התורה, מחיוב באה

 הכלל מן יוצאות הן ותרומה חלה מדוע ונמוק, טעם לבקש עלינו אדרבא
הנדור. דבר בכלל להיות צריכים המסובב שמצד אע״פ האסור, לדבר ונחשבות

 ונמוק טעם לבקש צריך היה כך ובשביל בעיקר הסבה על מביט והרמב״ם
 ובשביל המסובב על מביט והראב״ד הגדור, דבר בכלל הם ואשם חטאת מדוע מיוחד,

 דבר בכלל הן ותרומה חלה מדוע מיוחד טעם לבקש צריך היה להיפך כך
האסור.

 תמיד מדגיש שהוא הרמב״ם את רואים אנו הנ״ל הדוגמאות שבכל ומענין,
המסובב. את — והראב״ד הסבה את

 לדבר חשוב בהמה דמעשר הא שעל ע״א(, )י״ח בנדרים ור״ן בתוס׳ ועי׳
 וי״ל, הנדור? דבר הוי לא א״כ קדוש הוא מאליו עשירי והא "וא״ת, כתבו הנדור
 בם׳ כדאמר קדוש, אינו מנין בלי אחד ונטל עשרה היו ואם מנין, העברת דבעי

 בהמה מעשר "אם בר״ן, גם שם כתב וכה״ג הגדור", דבר מיקרי שפיר בהמה, מעשר
 דאם ברורה, שהכוונה עשירי", לעשירי קורא כשהיה הוא הנדור דדבר אסור נדר

 אם אבל קדוש, מאליו דעשירי האסור דבר הוי אז טעות ע״י המעשר חל באמת
 הסבה לפי שם דגם ואע״ג הנדור, דבר והוי הבעלים ע״י חל אז עשירי לעשירי קרא
 מזה דהמסובב כיון אבל קדוש, הוא דממילא האסור דבר בכלל להיות צריך היה
הנדור. דבר זה נקרא בשם לקרוא שצריך הוא

ל.
 בזה שיש נראה המסובב על או הסבה על אנו מביטים אם הדבר ובעצם

 לא וחכ״א, בבמה, קרבין דנזירות סובר "דר״מ ע״א( )קי״ז בזבחים תנאים מחלוקת
 "דר״מ בסברא, היא דהמחלוקת שם ואמרינן לבד", ושלמים בעולה אלא יחיד קרבו
 שיטת ידועה וכבר נינהו", חובות דנזירות סברי, ורבנן נינהו, ישרות דנזירות סבר,

 בנזיר האיסורים וכל קדושה תואר הוא דנזירות האחרונים ושאר המהרי״ט
 איסורים התורה שהטילה כשם כי לבד, הקבלה מצד ולא התורה מדין כבר מתהוים

 מיוחדים ודינים איסורים התורה הטילה כך הכהונה, קדושת לו שיש מי על מיוחדים
 ושלמים עולה קרבנות גם בנזיר הקרבנות עצם א״כ נזיר, קדושת תואר לו שיש מי על

 אם הוא, שהמחלוקת וברור חובות, מצד אלא ישרות, מצד לא באים כבר בכלל,
 ישרות מצד באה החיוב של הסבה דס״ס המסובב, על או הסבה על אנו מביטים

 קיבל בעצמו שהוא אלא הנזירות, את יקבל שהוא התורה מצד חיוב שום אין דהא



כה ההלכה לחקר וממובב סבה המרות

 דאגו סברי, וחכמים הסבה, על מביטים אנו ד סבר, ור״מ זאת, את
המסובב. על מביטים

 דבר מיקרי ואשם שחטאת הנ״ל, דהרמב״ם טעמא לפ״ז ביותר עוד ויוטעם
 הרי המסובב על נביט אם כי א, ב א ו ה בממ״נ כי בנזיר, שישנם מפני הנדור
 דוקא הרי הסבה על נביט ואם כנ״ל, הנדור דבר בכלל הוא ואשם חטאת תמיד

כנ״ל. הנדור דבר מיקרי נזיר של ואשם חטאת כך בשביל

לא.
 המסובב, על ולא הסבה על כלל בדרך מביט הרמב״ם שכאמור אע״ס

 להמסובב שגרמה האחרונה הסבה על אלא הראשונה, הסבה על הכוונה אין
דנים. אנו שעליו

 ומערות שיחין בורות חפירת דבר על שבתובעו להרמב״ם אפילו למשל,
 מכרת יתבע שאם יודה בודאי בכ״ז כנ״ל, הקרקעות, על נשבעין אין אמרינן בשדהו

 הקרקעות, על נשבעים אין בודאי אומרים אנו בזה שגם בכסף, שדות עשר לי
 הסבה ס״ס כי הקנין, את מהוה בתור ששמש הכסף היה הראשונה שהסבה אע״פ

ממש. השדות הן התביעה של העיקרית
 ונוסף דברים כמה בזה לתרץ )ש״ג( דה״ק ד״מ בספרנו בזה הארכנו וכבר

 על םק״ח< צ״ה ,)סי הקצוה״ח שמקשה הקושיא גם מתורצת שבזה הפעם זה על
 לא אומר, והוא בתי, את ופתית "אנסת דתניא מהא הנ״ל בורות דחפירת הרמב״ם

 ע״א(, )נ״ב בכתובות כדאיתא חייב", אמן ואמר אני משביעך פתיתי, ולא אנסתי
? לקרקע איתקש אדם דהא מטעם פטור יהיה הרמב״ם ולשיטת

 קרבן ובין שבועה חיוב בין פשוט הבדל דיש פשוט, התירוץ לפ״ד אבל
 בא שבועה הקרבן הנה התביעה, מצד בא שבועה שהחיוב בעוד כי שבועה,

 לפעמים יש ואמנם ממון, כפירת על לשקר שנשבע מצד הכפירה, מצד כמובן
 יש שדות, עשר לי במכרת למשל, כמו, קרקע, היא הכפירה וגם התביעה שגם

 עשר לי מכרת תביעת למשל, כמו, כסף, היא הכפירה וגס התביעה שגם לפעמים
 הבדל כאן יש התביעה מצד הנה ומערות, שיחין בורות חפירת בתביעת אבל פרות,

 הנה הכפירה מצד אבל כנ״ל, ממון - והמסובב קרקע — הסבה והמסובב, הסבה בין
 באמת חייב שהוא מה לו שכפר זה ? כפירה מהי דס״ס ממונית, רק כולה היא

 קרקע, הוא הראשון במקורה החיוב שסבת ואע״ם כסף, רק הוא לעצמו כשהוא והחיוב
 הראשונה המקורית הסבה על מביטים אנו אין להרמב״ם שגם הנחנו, כבר הלא אבל
 הקרבן ובין שבועה החיוב בין ההבדל וזהו האחרון, להמסובב שנדמה הסבה על אלא

 שבועה חיוב שלענין כנ״ל, בתי, את אנסת או בורות, חפירת של בטענה שבועה
 בא זהו כי מחייב שפיר שבועה קרבן אבל הקרקעות, על נשבעים אין בזה אמרינן
כנ״ל. ממונית רק סבתה, מצד גם כולה, והיא הכפירה, על כאמור

לב.
 שגרמה מהסבה ללכת הרבה מרחיק המסובב לפעמים

 בהסבה היתר. שלא מה חדשה סבה שוב מתהוה המסובב שע״י מפני וזהו ו, ל
 הידועה, והרמב״ם הבה״ג לשיטת דרבנן איסור כל לזה ציור לעצמה. כשהיא הראשונה



ההלכה לחקריי■0 המתת כו

 עוף בשר חכמים כשאסרו ולמשל, תסור. דלא הלאו מצד דאורייתא איסור בזה שיש
 מתחילה האיסור סבת הנה בחלב, בהמה בשר רק אסור שמדאורייתא אע״פ בחלב,

 שהוא הזה האיסור אבל לאיסור, סבה בזה אין מדאורייתא כי מדרבנן, סבה רק היא
 דברי מכל תסור "לא בכלל זה נכנס כך ע״י כי לסבה שוב נהפך מסובב רק

דאורייתא. דין כבר שזהו יורוך", אשר החכמים
 בכל שיש שא״כ להנ״ל, הרמב״ם על הידועה הרמב״ן קושית ממילא מיושבת ובזה

 דרבנן וספיקא לחומרא דאורייתא ספיקא אמרו מ״ט תסור, דלא הלאו דרבנן עבירה
 איסור בכל כי פשוט, הדבר לפ״ד אבל הוא? דאורייתא ספיקא ואידי אידי לקולא
 שזהו אלא דרבנן איסור יועמד ומקודם מדרבנן היא הראשית הסבה כאמור דרבנן
 הלא מצד דאורייתא איסור חדש איסור להתהוות סבה הוא מדרבנן, האיסור גופא,
 על ולא הסבה על מביט כאמור הלא ם " ב מ ר ה ו כנ״ל, תסור

 ולא בהסבה נופל הספק הלא דרבנן ספיקא שבכל גם ומה מסובב, ה
 אפשר אי בחלב, עוף בשר בכלל זהו אם מסתפקים כשאנו למשל, ב, ב ו ס מ ה ב

 כאמור, כי, דרבנן, בהאיסור מקודם נסתפק לא אם דאורייתא באיסור להסתפק לנו
בעיון. שקדמו דרבנן מהאיסור מסובב בתור בא דאורייתא האיסור כל

לג.
 דרבנן, איסורי בכל תסור לא שיש בזה הרמב״ם על החולקים לאלה גם

 הפמ״ג של ציורו למשל דאורייתא, איסור — דרבנן מאיסור מתהוה שלפעמים מודים
 עבודה מלאכת איסור על מדאורייתא איסור יעבור כך שע״י ביו״ט, בחלב עוף בשר כשיבשל

 נסבור אם אפילו וזה, נפש. אוכל מלאכת זה אין דס"ס מצד ביו״ט,
 אבל דרבנן, איסור רק יעבור לא בחלב עוף הבשר את יאכל ואם כהרמב״ם דלא

 חדשה סבה מזה מתהוה כבר שכאן מצד דאורייתא איסור על כבר יעבור בנ״ד
 איסור כאן מהוה אינו דרבנן והאיסור יו״ט, מלאכת בשטח לגמרי, אחר בשטח

 והאיסור נפש אוכל מכלל הדבר את מוציא שהוא אלא ישר באופן דאורייתא
נפש. אוכל שאינו מצד עצמו, מצד כבר בא ביו״ט עבודה מצד דאורייתא

לד.
 הא על ע״א( ג׳ )דף בביצה התום׳ קושית את בזה ישבתי אורחא ואגב

 שהקשו ויתלוש, יעלה שמא גזירה משום אסורות ביו״ט הנושרין שפירות שם דאמרינן
 במינו יש אם דורון שהביא נכרי גבי ב׳( )כ״ב דלקמן טעמא, האי ל׳יל "תימא,
 לכולי איתקצאי השמשות לבין ראיתקצאי דכיון רש״י, פירש אסור, במחובר

 תימא, "אך קושיא עוד שם הקשו ואח״ב ?״, לי למה טעמי תרי והשתא — וכו׳ — יומא
 ?״ מותר נפש אוכל דהא לתלוש מותר לכתחילה אפילו הא ויתלוש, יעלה שמא מאי

 אוכל מלאכת דאמנם בחברתה, אחת מתורצות הללו הקושיות שתי לפ״ז אך
 משום מוקצה משום אסורות ביו״ט שנתלשו פירות דס״ס כיון אבל מותרת, נפש

 בתלישה אסורות הן תו יומי", לכולי איתקצאי השמשות לבין דאיתקצאי "מיגו
 מצד הוא הטעם עיקר דאמנם ונמצא כנ״ל, הוא נפש אוכל לאו דס״ם מדאורייתא,

 האיסור לאיסור, טעם עוד ממילא מסתעף גופא הטעם מזה אך כנ״ל, מוקצה,
וממילא דאורייתא, איסור יעבור שוב יתלוש דאם אחרי ויתלוש, יעלה שמא גזירה של



כז ההלכה לחקר ומסובב סבה המהות

 המקור ע״ד מדובר ששם ע״ב( כ״ב )בדף שלקמן הראשונה הקושיא גם מתורצת
 בא שבעיקר ביצה, בריש כאן אבל כנ״ל, מוקצה, מטעם הוא והמקור לאיסור

 לו הנושרין, סירות משום גזירה שהוא אסור ביו״ט שנולדה שביצה לזה טעם לתת
 קשה היה מדרבנן, בעיקר הוא דמוקצה אחרי מוקצה משום הטעם את רק מדגיש היה

 ג״ב יש המוקצה שע״י מנמק הוא כך ובשביל לדרבנן, גזירה גוזרין אין שהלא
 ד״חדא מטעם אסורים הנושרין סירות גם וממילא ויתלוש, יעלה שמא של הגזירה

כנ״ל. היא" גזירה

לה.
 שמקשה ביצה, בריש בעה״מ דברי עפ״י הדברים את להטעים יש וביותר

 סתם וביו״ט מותר דמוקצה שמעון כרבי תנא לן סתם שבשבת שם דאמרינן הא על
 יו״ט בפרק רבא דאמר מהא עלה לאקשויי איכא "מיהא אסור, דמוקצה יהודא ,כר לן
 וביו״ט שרי דבשבת מידי איכא מי ה״נ אסור? וביוהכ״ס שרי דבשבת מירי איכא מי

 שתסלק כדי מוקצה בתורת גדול כלל לך מוסר י נ רי ה ו — וכו׳ — ? אסור
 מעשה או מלאכה ידי על שהנאתו דבר על שבא מוקצה כל מעליך, הזו הקושיא
 כלים, בשברי מסיקין אין וכגון הקורות, מן עצים בוקע כגון בשבת, ואמור ביו״ט המותר

 ותורי לביצתה ותרנגולת לגיזתה ורחל לחלבה עז וכגון מדבריות שוחטין אין וכגון
 משום בשבת אסור הוא ומאליו יהודא כרבי ביו״ט שאסור מוקצה היא זו דרדיא,
 בלבד, מוקצה משום בשבת לאוסרם צריכים אנו ואין — וכו׳ — ביה דאית מלאכה

 בשבת, האסורים ומעשה מלאכה שום בלא הנאתו שדרך דבר על שבא מוקצה וכל
 עצמות השולחן מעל להגביה כגון בלבד, מוקצה משום אלא איסור שום בו ואין

 מוקצה זהו דעיסקא, תמרי וכגון הכלבים, לפני נבלה חיתוך וכגון — וכו׳ — וקליפין
 סוגית בין סתירה שאין רק לא ולפ״ז ביו״ט". לומר צריך ואין כר״ש בשבת שמותר

 ששתי אדרבא אלא הנ״ל, התום׳ שהקשו כמו דלקמן הסוגיא ובין ביצה בריש הגט׳
 מוקצה, משום הוא הנושרין בפירות הטעם דאמנם לזו, זו משלימות הסוגיות

 רק הנ״ל בעה״ם לדברי הוא בשבת שאיננה מה ביו״ט המוקצה עיקר כל אבל
 שאמר וזהו שבה, מלאכה האיסור מחמת הכי בלאו אסורה שבשבת מחמת

 באמת כי ויתלוש, יעלה שמא גזירה מצד הוא הנושרין בפירות האיסור שכל
 בזה דהא מוקצה, איסור גם להיות צריך היה לא מאליהן שנשרו הנושרין בסירות

 סירות בתלישת מוקצה איסור דיש כיון אלא מלאכה, איסור שום בשבת אף אין
ביו״ט. אף אסור ממילא מלאכה איסור בשבת יש כך בזה דהא משום ביו״ט

 נפש אוכל מטעם ביו״ט תלישה מותרת מהיה השניה דקושיתם מאליו ומובן
לפ״ז. מקום שום אין זו שלקושיא

לו.
 אדמיפלגי הכי "אי בביצה שם דאמרינן הא על שעמד רעק״א בחדושי ועיין

 בתרנגולת וליפלגו שרי, דבנולד דב״ש, כחן להודיעך ? בתרנגולת ליפלגו בביצה
 בתרוייהו"? ונפלגו עדיף, דהיתירא כח וכ״ת, אסרי? דבמוקצה הלל דבית כחן להודיעך

 צריכים שלהתיר מפני זהו, עדיף דהיתירא דכח טעמא כל הא הנ״ל הגאון ומקשה
 שייך זה כל אכן מחמירים, אנו מספיקא שגם להחמיר כן ולא ודאית, לידיעה



ההלכה לחקר "' המרות"י" כח

 מדרבנן שהוא במוקצה כאן אבל לחומרא, דאורייתא שססיקא דאורייתא, של בעניגים
? הוא דרבנן ספיקא הלא כי מבקולא, בחומרא חדוש יותר יש להיפך הוא הלא

 ספיקא יש מוקצה ספק שבכל לומר אפשר היה הנ״ל בעה״מ לפ״ד ואמנם
 משום בזה איסור יש שבשבת במקום רק הוא ביו״ט מוקצה דכל כיון דאורייתא,

 מצד דאורייתא איסור ביו״ט גם נשאר תו מוקצה, משום שאסרו האיסור וע״י מלאכה,
 שסתם מפני הוא, מוקצה משום האיסור בביצה שגם בבעה״מ, שם ועי׳ כנ״ל, מלאכה
 ספק בכל ימלט לא וממילא דאורייתא, מלאכה משום בזה שיש בבישול נאכלים ביצים

1 דאורייתא ספיקא בזה יהיה שלא במוקצה
 דרבנן ספיקא בכל הלא מקודם שאמרנו כמו דהא יתכן, לא זה באמת אבל

 הסבה על תמיד מביטים אנו שכאמור, אלא, תסור, הלא מצד דאורייתא ספיקא יש
בנד״ז. גם וה״ג המסובב על ולא

 דאורייתא כעין החמירו שבמוקצה בחדושיו, שם שאמר כמו לומר, ועלינו
 דאמרי יצחק ולר׳ יוסף לר׳ "אלא ע״ב< )ג׳ שם דמקשה מהא ג״כ והראי׳ בספיקות,

 ג״כ מקשה לא ואמאי ן" לקולא דרבנן ספיקא וכל הוא דרבנן ספיקא גזירה משום
כנ״ל. ש״מ אלא ? הוא מוקצה משום דביצה טעמא דאמר לר״ג

 שהחמירו במה לשבח טעמא לנו יוסיף הנ״ל בעה״מ שיטת ע״י לכה״ם אך
 תסור" "לא והאיסור לעצמו כשהוא האיסור מלבד יש, מוקצה דבכל כיון מוקצה, בספק

עבודה. מלאכת מצד דאורייתא איסור ג״כ מזה, המסתעף

לז.
 הא הנ״ל לדברינו שהרי גזירות, גוזרים אנו דלמוקצה רואים אנו ועכ״ס

 שמא משום הנושרין פירות גזרינן ובכ״ז מוקצה, משום רק זהו ביו״ט תלישה דאסורה
 שם, הבעה״מ שאומר כמו חיה, כשהיא אפילו לגומעה אסורה ביצה וכן ויתלוש יעלה
 והגמ׳ מוקצה, מטעם אלא אינו בישול איסור שכל אע״ם בישול, איסור מפני

 הוא מוקצה מטעם לא שאסורה ביו״ט שנולדה ביצה דגם שאומר ע״ז רק שואלת לא
 ונגזור ניקום ואנן גזירה גופה "היא שואל הוא ע״ז ורק הנושרין, פירות מצד אלא

כנ״ל. כלום לו קשה לא הנושרין פירות של האיסור עצם על אבל לגזירה", גזירה
 שכתבו לכתחילה" איסור מבטלין אין "ותנן ד״ה ע״ב( )ד׳ שם בתום׳ ועי׳

 שעיקרו מוקצה כגון מדרבנן, שעיקרו בדבר היינו מבטלין בדרבנן דאמר דהא "וי״ל
מבטלין". אין — וכו׳ — תרומה כגון מדאורייתא שעיקרו בדבר אבל מדרבנן, אלא אינו

 במוקצה, זה שייך לא שכאמור לכתחילה איסור מבטלין אין בין ההבדל אכן
 מובן לפ״ד הנה לגזירה, גזירה גוזרין שאין אע״פ גוזרין שכן למוקצה גזירה ובין

 עבודה, מלאכת של איסור דאורייתא, איסור יש מוקצה שבכל דאע״ם משום מאליו,
 לאיסור נעשה הביטול שס״ם מפני לכתחילה, איסור מבטלין אין לומר ע״ז שייך לא

 כל הלא גזירה, לענין משא״ב דאורייתא, האיסור כלל התהוה לא וממילא דרבנן
 ל ע ו ם ב זה על כשיעבור במוקצה וס״ס בפועל, האיסור על יעבור שלא היא גזירה

גזירות. ע״ז לגזור שפיר שייך וממילא דאורייתא, איסור על עובר הוא
 מדאורייתא, עיקרו או מדרבנן עיקרו אם הנ״ל בהבדל בתום׳ שהדגישו וזהו

 שיכול מה על ולא עיקרו על ביחוד להביט עלינו איסור מבטלין אין לענין כי
 גוזרין אין לענין אבל העיקר, את מבטל הלא הביטול כי בפועל, מזה להסתעף



ט כ ההלכה לחקר יפסיבב סכה המהות

 ההסתעפות, על אלא ר, ק י ע ה על לא להביט עלינו :להיפך שם לגזירה גזירה
 ,אין לומר שייך ולא לזה גזירה גוזרין שפיר דאורייתא איסור להסתעף שיכול ובדבר
כנ״ל. לגזירה" גזירה גוזרין

לח.
 הנה ע״ב( )ב׳ ובביצה (,ב )מ״ז בפסחים דאורייתא, דמוקצה דסובר לרבה

 דרבנן איסור רק ע״ז יהיה אם אף ובודאי בכלל, איסור מחמת מוקצה אף בודאי
 ס״ס דהא דאורייתא, איסור כבר מזה שמסתעף המוקצה איסור יהיה נמי

שיהיה. סבה מאיזו יהיה הוא, מוקצה
 הסבה מן הרבה ללכת מרחיק ב ב ו מס ה ש ציור לנו יש ושוב
 חדשה, סבה מתהוה כך ע״י אבל מדרבנן, איסור רק היא הגורמת דהסבה הגורמת,

דאורייתא. כבר שהיא מוקצה של הסבה
 "ומי הנ״ל בביצה שם דפרכינן הא על גופה רש״י קושית לישב אפשר ובזה

 לאכלן, מותרות גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט תניא והא גזרינן,
 הוה "וא״ת, רש״י ומקשה בימיהן?" דמתילדין הנך משום לגזור איתא ואם ביו״ט,

 דיום גזירה משום אלא אסורות לא נמי בימיהן רמתילדין דהנך לגזירה גזירה לה
 דהשתא השבת אחר טוב ביום לאוקמה מצי "הא שם ותירוצו השבת?" אחר טוב

 התירוץ על הקושיא אין דכאן דחוק, כמובן בימיהן" דמתילדין הנך אטו למיגזר איכא
 המקשן מקשה מאי וס״ם לה" קארי מאי לה "דקארי הקושיא על היא הקושיא אלא

 השבת לאחר ביו״ט דמיירי לך, יאמר מי בימיהן", דמתילדין הנך משום "ליגזר
לגזירה? גזירה גוזרין ואין מיירי סתם ביו״ט דלמא

 במוקצה, לגזירה גזירה גם לגזור שאפשר בודאי דלרבה ניחא, לפ״ד אבל
 דאורייתא, איסור האיסור נעשה כבר הגזירה דלאחר משום
 הוא דרבנן איסור מחמת ואפילו איסור, מחמת מוקצה הוא כך ע״י דס״ס משום

 אלא לגזירה גזירה לא היא הגזירה וממילא כנ״ל, מדאורייתא מוקצה
תורה. לאיסור גזירה

 — בזה אסורה בזה נולדה אמר, רב ויו״ט, שבת ״איתמר, ע״ב( )ד׳ לקמן ועי׳
 שם ובתום׳ דרבה", הכנה ליה אית רב קמיפלגי, דרבה בהכנה הכא אלא — וכו׳

 כשחל כן ואם לה, גמרה מאתמול האידנא דמתילדא היכי כל אמרינן דהא "ותימא,
 מאי וא״כ חול שהוא ביום נגמרת היא בשבת נולדה והביצה השבת, לאחרי יו״ט

איכא?" הכנה
 איסור ע״ז יש ביו״ט כשנולד דס״ס בנקל, התמיהא מיושבת לפ״ד אבל

 מוקצה זה הוה ממילא דרבנן איסור ע״ז שיש וכיון כנ״ל, גזירה מטעם דרבנן
 היה לא סוף סוף דהא מדאורייתא, זה שאחרי בשבת אף אסור ותו דאורייתא, ומוקצה

עלה. דרביע האיסור מצד שבת מערב מוכן

לט.
 בד״ה: זה לפני התום׳ דברי עפ״י ביאור, ביותר עוד זאת את להסביר ויש

 דאיתקצאי סיגו הטעם אלא הן, קדושות שתי דקסבר "לימא שכתבו רב קסבר נימא
 דלא וי״ל שני? דיום יומי לכולי איתקצאי הוא, שבת יום דשמא השמשות, לבין



ההלכה לחקר אי י"6 המרות ל

 השמשות בין כגון הכי, אטרינן להבא דדוקא לשעבר, שהוא יום משום מיגו אמרינן
 אי גופא דזהו י״ל אכן הוא", שבת שמא דשבת השמשות בין או טוב יום דתחילת
 דהנ״מ הוא, מה מוקצה בהגדר תלי מתלי לא או שלעבר יום מחמת מוקצה אמרינן

 בדרגת נ״מ רק לא הוא דרבנן מוקצה דס״ל ומאן דאורייתא מוקצה דס״ל מאן בין
 הסבה אם האיסור, בסבת גם שהג״מ אלא דרבנן, או דאורייתא דרגת האיסור,

 השמשות, בבין שאיתקצאי במה כלומר, חיובי, באופן היא
 דלמדס״ל וברור, שבת, מערב הוכנה שלא מצד כלומר, שבה, השלילה מצד או

 מצד דאורייתא דמוקצה למדס״ל אבל באיתקצאי, היא ההדגשה מדרבנן מוקצה
יום. מבעוד הוכן שלא מה הוא האיסור שכל מללו, ברור הדברים הרי הכנה,

 אם דבודאי לא, או שלעבר יום מחמת מוקצה אמרינן אם כן גם תלוי ובזה
 מוקצה לומר שייך לא יומי, לכולי לאיתקצאי הסבה היא השמשות לבין האיתקצאי

 המסובב, ובין הסבה בין סתירה תהיה כך ע״י דהא שלעבר, יום מחמת
 בין איתקצי מה דבשביל כלומר, שעבר, יום מחמת הוא ושרשה מקורה דהסבה

 שלעבר, ליום שייך עוד השמשות בין שמא דמספקינן מחמת רק הוא השמשות
 שייך כבר השמשות שבין מפני רק זהו הלא יומי" לכולי "אתקצאי והמסובב

 מה בשלילה, הוא המוקצה דמושג נימא אם אבל שלהבא, ליום יומי" ל״כולי
 שלעבר־, מיום מוכן שלא מה הוא האיסור יסוד דוקא הרי ועיו״ט, מע״ש הוכן שלא

לשעבר". שהוא יום משום דאיתקצאי "מיגו כמובן שייך ושפיר
 זה־, מצד בא המוקצה איסור וממילא, דרבה" הכנה ליה אית "רב וז״ש

 הכנה ליה לית יוחנן ור׳ כנ״ל, לשעבר" שהוא יום משום "אף מוקצה שייך ושפיר
 שייך לא וזה בחיוב, דאיתקצאי מיגו מצד הוא המוקצה יסוד וממילא, דרבה

כנ״ל. כאן
 דרבה בהכנה שם דאמרינן הא על שהקשה הגרעק״א, בחי׳ מוצאים אנו וכה״ג

 לעצמה גם הכינה והלא בכה״ג, אסורה אמאי "וא״ת, יו״ט אחרי שבת משום גזירה
 דאילו בפירקין לקמן הר״ן כתב והרי ? שבגוה הביצה ולאכול התרנגולת למשחט

 ועוד — וכו׳ — ? מותרת בשני שאף ברור הדבר הכינה דלעצמה לומר יכולין היינו
 שבת תוספות בזמן לחשכה, סמוך אתמול נגמרה שמא דחיישינן טעמא, דהיינו י״ל,

 מצינן לא מקום מכל הא ואנן יום, שהוא הוי גליא שמיא וקמי השמשות בין או
לעצמה". הכין ולא למשחטיה
 מותרת להיות צריכה היתה ממ״נ שלכאורה דאע״פ הזה, הציור לנו יש כאן וגם

 הרי יום, אז שהיה גליא שמיא קמי דאם השמשות, בין כשנולדה יו״ט אחרי בשבת
 לשבת?" מכין יו״ט "ואין לומר כלל שייך לא הרי לילה, אז היה ואם לעצמה, הכינה

 בתור בזה לוקחים ואנו גליא טמיא הקמי עם בזה כלל מתחשבים אנו שאין אלא
 שהוא אחד מצד גליא שמיא הקמי את ד, ח י ם י ר ב ד ה י נ ש את לאיסור סבה
 ואפשר יום שהוא יודעים אנו אין שס״ס השני, מצד ידיעתנו החוסר ואת יום

 סותרת שהיא כזו, שסבה ומובן, לאיסור, באים אנו יחד ומשניהם לילה, שהוא
 שהסבה מה הנ״ל, מצד ג״כ אלא ה, ב ם ה נ נ י א ה, ב ו ה נ י מ ה מ צ ע את

 הביצה וס״ם לשבת מכין יו״ט שאין מה זהו עצמה, מצד ישנה לאיסור
 הכין שהיו״ט מה הסבה להתיר, נגדית סבה למצוא רוצים שאנו אלא ביו״ט נולדה

ידיעה בחסרון להשתמש יכולים אנו כבר ע״ז ביו״ט, לשחוט מותר הלא כי לעצמו,



לא ההלכה לחקר יטסיבב סבה המהות

 לילה, כבר אז היה שמא בביה״ש לשחוט אסורה ספק מצד ס״ס הלא ולומר, שלנו,
יום. שהוא גליא שמיא קמי שמא מצד אסורה תו

 אף מוקצה דרבהיש הכנה שלמדס״ל שאמרנו, מה הציור אותו וזהו
 ממ״ג יש שם דגם אף שלעבר, יום מחמת השמשות בין באיתקצאי

כנ״ל. להתיר

מ.
 מן ללכת הרבה מרחיק שהמסובב לפעמים מוצאים אנו בחיובים גם

לו. שגרמה הסבה
 מן השונה מיוחד חיובי מושג הוא בדין העמדה שעד קנס חיוב למשל,

 העמדה לאחר אבל מהותו, בעצם גם אלא, שונים, בפרטים רק לא ממון, חיוב
 בדין העמדה שבודאי ואע״ם ממון, חיובי ככל ממון לחיוב כבר נעשה הוא בדין
 מהות החיוב מקבל בכ״ז הקנס, חיוב את שהביאה הפעולה מאותה מסובב רק הוא
כנ״ל. לדין ההעמדה אחרי לגמרי אחר

מא.
 חיוב, כלל אין גמ״ד דלפני א( דינים, שני בהם שיש קנסות בכל וגם

 בזה, המסובב ומהו הסבה מהי לחקור יש נמי פטור, הוא גמ״ד לפני הודה שאם ב(
 אם כלומר, להיפך, או המסובב הוא והשני הסבה הוא הראשון אם

 להיפך, או פטור, מודה אם לכן בכח, אפילו חיוב כלל אין גמ״ד שלפני מחמת
 ההודאה לפני ולא חיוב כלל אין לכן הודאתו, ע״י עצמו את לפטור דיכול דכיון

ויופטר. יודה דשמא
 שם דאמרינן מה דעל א׳( )ע״ד בב״ק ותום׳ רש״י מחלוקת בזה מוצאים ואנו

 לא גברא דאכתי ליה לשלומי בעי לרב עבד כולי דמי אכתי בדין עמד דלא "ואי
 דינא לבי אתי הוה בעי הוה דאי מיחייב לא גברא "דאבתי רש״י כתב ?״ מיחייב
 הוה דאי משום הטעם "אין שם כתבו ובתום׳ פטור", בקנס ומודה ומיפטר ומודה

 מודה ע״א( )ע״ד לקמן דאמר לשמואל דאפילו ומיפטר, ומודה לב״ד אתי הוה בעי
 בר לגברא חשבינן לא בדין עמד דלא כיון הכא חייב, עדים באו ואח״ב בקנס

הנ״ל. בזה הוא דמחלוקתם ברורים והדברים קנם", לענין חיובא
 שכמו עונש, בבחינת הוא קנס אם במחלוקת יסודה זו מחלוקת ואמנם

 בבחינת שזהו או כספי, עונש ג״כ יש כך וכדומה מלקות מיתה, :הגוף עונש שיש
קנם. בתור בא זה שחיוב אלא ממון חיובי ככל כספי חיוב

 הוא העונש מעשה עצם כי חיוב, כלל אין גמ״ד שלפני ודאי בעונש ואמנם,
 שיסבור מ״ד אין העונשים שבכל והראי/ עצמו, להבע״ד ולא ד " ב ל המסור דבר

 גורמת בזה שההודאה שסובר, מ״ד שאין סימן, וזהו פטור, עדים באו ואח״כ שמודה
 ששם הוכחה וזהו כלל, מחייבת ההודאה שאין מודים כו״ע עדים בלי ובכ״ז פטור,
 הגוף בעונש כ״ז מחייבתו, ההודאה שאין הדין בא ומזה חיוב כלל אין גמ״ד לפני
 סובר ורש״י הראשון כהצד סוברים והתום׳ הנ״ל, בחקירה תלוי הדבר בקנס אבל

 בפועל שחיוב אלא ח, כ ב חיוב גמה״ד לפני גם בקנס יש ולפ״ז השני, בהצד
ויופטר. יודה שמא מפני עדיין, איננו



ההלבר לחקר א׳ פדה המרות לב

מב.
 היא *היא הפכה מן ללכת מרחיק שהמסובב ציור עוד לבסוף להוסיף ועלינו

להמסובב. הגורם המקור
 כשהיא שהסבה כלומר, ד, עב י ד ובין לכתחילה בין הוא והמרחק

 הוא מזה המסובב ובכ״ז לכתחילה, דבר איזה למנוע רק כוחה אין לעצמה
הדבר. ירצה לא בדיעבד שאף

ממונות. בדיני וגם בקרשים גם מוצאים אנו הזה והציור
 לא רבנן דאמר השתא רבא, "אמר ע״ב( ע״ג )דף בזבחים עי׳ בקדשים

 — וכו׳ —מדרבנן ליה "דאידחי שכתב שם ברש״י ועי׳ מרצה״, לא אקריב אי ליקריב,
 ונדחה הואיל להקרבה, ראויין שבהן שהכשירין ואע״ם ונראה, חוזר אינו ושוב

 להו דהוי לגמרי נדחו בהם, המעורבין הפסולין מחמת לכתחילה מלהקריב
 הוא ליקריב" "לא שאמרו מה שהוא הסבה דברים: שני מזה רואים ואגו כפסולין",

 דין כבר הוא מזה הבא המסובב סוף סוף אבל לכתחילה, של דין רק והוא דרבנן, רק
בדיעבד. גם ופסול דאורייתא

 שכיון דאורייתא, דין יש שבקדשים מפני בא, והמסובב הסבה שבין והמרחק
 לכתחילה של דיחוי וגם מדרבנן דיחוי גם וס״ם ונראה, חוזר אינו שוב שנדחה

 חוזר אינו שנדחה שכיון דאורייתא, דין כבר בזה יש ממילא, דחוי, כן גם נקרא
בדיעבד. אפילו ונראה

 והמסובב דחוי, של השם זה, על חדש שם הוקבע הסבה שע״י מפני וזהו
 דין כבר וזהו הנ״ל, שהוקבע השם ע״י אלא הראשונה הסבה ע״י לא כבר בא

בדיעבד. אפילו שמעכב דאורייתא
 ה׳( )פרק א׳ שמעתתא דה״ק ד״מ בספרי שכתבתי מה עי׳ ממונות ובדיני

 דאם "וי״א, ב׳( )סעיף ה׳ סי׳ בח״מ הרמ״א דכתב הא על שמקשים מה את לתרץ
 היא פסוקה שהלכה ד׳( )סעיף כ״ח סי׳ דח״מ מהא דין" דיניהם בלילה ודנו עברו

 עפ״י דנים אין הים למדינת לילך רדופים עדיו היו ש״אפילו בלילה עדות בקבלת
הרמ״א? חולק אינו ושם קבלה", אותה

 לכתחילה בין לחלק יש בדין דרק ב"ד, ובין דין בין לחלק דיש ואמרתי
 ואם התואר, שם זהו דין בית ד משום דין, בבית לא אבל דיעבד ובין

 אין אבל מקרה, מעין רק הוא דין דיניהם שבדיעבד מה הנה דנים, אינם לכתחילה
הקביעות. על מורה עיקרו דכל ב״ד, השם להם

 דבהאחרונה עדות, קבלת ובין דין דיניהם ודנו עברו שאם דין בין ההבדל וזה
 סתס אם בין ההבדל ומהו עד, מפי עד הוה זה דבלי לב״ד, דוקא דרושים אנו

 את מקבלים כשהדיינים ובין עד מפי עד נקרא שאז העדות את מקבלים אנשים
 מפני אלא הדינים, את יותר יודעים שהאחרונים הידיעה מפני לא זהו העדות,
 להם אין לכתחילה ואם שבדבר, הקביעות דין, בית של תפקיד זהו עדות שקבלת

בדיעבד. אף כבר ופסולים ב״ד נקרא לא שוב בלילה לדון
 שע״י המסובב, ובין לכתחילה, רק עכוב בה שיש הסבה, בין המרחק כאן וגם

 כלומר, השם, שינוי בא הסבה שע״י כך מתוך רק הוא בדיעבד, אף פסול כך
 ובלי דין, בית התואר שם להם אין כבר לכתחילה לדון יכולים שאינם זה שמפני

בדיעבד. אפילו פסול זה



ב׳ מדה
הסבה. והעדר סבה

א.
 נופל ביחוד הסבה. העדר ומהו הסבה מהי הספק נופל הרבה פעמים

 יחד הדברים ששני אפשר אי כמובן, שבזה, זה, את זה הסותרים דברים בשני הספק
 הנגדי, השני, והצד לסבה דרוש אחד צד רק שכזה שבאופן אלא לסבות, יודרשו

 שנדע כדי לסבה דרוש מהם צד איזה להסתפק יש וממילא הסבה, מהעדר בא כבר
הסבה. מהעדר המתהוה הצד את

 אור "יוצר הכתוב על נבוכים׳ ב״מורה הידועים הרמב״ם דברי לדבר: ציור
 הוא — והחשך חיובית לסבה דרוש האור כי מורה, הלשון ששינוי חשך׳/ ובורא

 לסבות דרושים החשך וגם האור גם ששניהם להגיד, אפשר ואי הסבה. עדר ה רק
 שהאור אומר כשאתה שהרי הגיונית, סתירה בזה יש שכמובן אחת, בפעם חיוביות

 באור נאמר כן ועל חושך ממילא הוא זה שבלי אומרת, זאת הרי חיובית, לסבה דרוש
 שזהו "בורא" נאמר חושך ועל חיובית סבה על מורה שזהו "יוצר"

הסבה. העדר
 ע״י המתהוח והצד סבה ע״י המתהוה הצד את לכנות מאד קל בטבע ואמנם

 והצד סבה, ע״י המתהוה הצד זהו מעשה י ע" המתהוה הצד הסבה: העדר
 דרוש בלילה :לדבר דוגמא הסבה. מהעדר בא הוא המעשה שלילת ע״י המתהוה

 שהמעשה מאליו מובן ושם ביום, ולהיפך המעשה, מהעדר בא והחושך למעשה האור
הסבה. העדר —המעשה ושלילת הסבה הוא

 מרצון המתהוים הן רצוניים, בדברים אבל טבעיים, בדברים זה כל
 אפשר כי בזה, ההכרעה קשה כבר שם התורה, מרצון המתהוים והן האדם,
הגורמת. הסבה תהיה המעשה ששלילת דוקא הוא שהרצון

כדלקמן. והדוגמאות

ב.
 המעשה קיום המתנגדים, דברים שני יש תנאי בכל ם. י א נ ת ה משפטי

 וכפי התנאי, מבטול בא והשני התנאי מקיום בא הראשון המעשה, ובטול
 וודאי חיוביות, לסבות שניהם יודרשו מתנגדים דברים ששני אפשר אי שאמרנו,

 קיום אם אומרת, זאת הוא, צד איזה הוא הספק אך הסבה, מהעדר בא מהם אחד צד
להיפך. או הסבה, מהעדר בא הביטול וממילא חיובית סבה הוא התנאי

 העדר ע״י בא ובטולם במעשה קשור שקיומם שכאלה, תנאים יש ואמנם
 שדוקא להיפך ויש זוז", מאתיים לי שתתני עמ״נ גיטך זה "הרי למשל כמו המעשה,

 באתי לא אם גיטך זה "הרי כמו מעשח, ע״י — והבטול המעשה משלילת בא הקיום
 שקיום נימא אם כי הבדל, אין לחקירתנו, שנוגע במה אבל חודש", י״ב ועד מכאן

 מעשה, שלילת ע״י או מעשה ע״י בא הוא אם לנו הוא אחת הנה הסבה הוא התנאי
הגורמות הסבה הוא התנאי דבטול נימא אם להיפך, כן וכמו



ההלכה לחקר •3 מיק המרות לי

 בהגדרת להסתפק יש לכן המתנה האדם רצון ע״י באים התנאים כל שכאמור מפני
כנ״ל. רצונו

 המעשה קיום יהיה שאם כלומר, יא׳/ תל בהא "הא שיהיה באופן ונ״מ
התנאי. בטול ג״כ יהיה המעשה בטול יהיה אם ולהיפך התנאי, קיום ג״כ יהיה

 עבירה, שום על תעבור לא שנה חצי שבמשך בתנאי, אשה יקדש אם למשל,
 של קיומו שכזה שבאופן לה, הפיר והבעל דבר איזה על נדרה הזה הזמן ובמשך
 חלתה הרי קדושין הוי והקדושין קיים המעשה שאם המעשה, בקיום תלוי גופא התנאי

 לא והקדושין המעשה נתבטל אם ולהיפך איסור, שום על עברה שלא ונמצא ההפרה
התנאי. גם נתבטל הרי קדושין הוי

 בסבה אפשר ואי המסובב, לפני להיות צריכה סבה שכל ומובן,
 הנה הסבה הוא התנאי קיום אם וממילא תליא, בהא הא בבחינת שיהיו ומסובב

כמובן. הסבה הוא התנאי בטול אם הוא ולהיפך המעשה, בטל שכזח באופן
 כלומר, י", ר ת ם ד "תרתי בבחינת י׳ ה י ש כ להיפך גם הוא ונ״מ

 למשל, התנאי, יתקיים שוב המעשה בטול וע״י התנאי יתבטל המעשה קיום שע״י
 שאם לה, הסיר והוא ונדרה שנה חצי במשך עבירה תעבור שלא תנאי על כשגרשה

 התנאי. את בטלה הרי הפרה הויא לא והפרתו הגירושין וחלו המעשה, נתקיים
 נמצא שהרי התנאי, את קיימה שוב הרי גירושין הוי ולא המעשה נתבטל אם ולהיפך,

עבירה. שום עברה לא נדרה על שבעברה
 המשפט התחלת ן י ב ה ר י ת ס יש שנימא איך הנה שכזה בציור ואמנם

 מוצאים שאנו א נ ק ס מ ה ובין הראשונה ההנחה בין או סופו, ובין
 המעשה, קיום של לתוצאות באים אנו זה וע״י התנאי מפאת אנו מתחילים אם ממנה,

 שבבטול להיפך להסיק כך ע״י נרצה אם ולהיפך, עצמנו. את סותרים אנו הרי
 מהתסבוכת לצאת אפשר ואי ובה, מינה סתירה בזה יש שוב המעשה יתבטל התנאי

 שמסובב מאליו, שמובן הסבה, העדר ומהו הסבה מהי בברור נקבע לא אם הזו
 קיום ואם דסתרי, תיתי משים בזה ויש ת, ו א י צ מ ב ן י א ה ב ס ה את שסותר

 — המעשה קיום — שבו המסובב שע״י במקום בו לשמש אפשר אי הסבה הוא התנאי
 לבטול סבה בתור התנאי בביטול להשתמש אפשר אי ולהיפך, במציאות, כלל יחיה לא

כנ״ל. הסבה שוב תתבטל המסובב שע״י במקום המעשה
 בגיטין עי׳ שכזה, ציור על התום׳ בעלי רבותינו עמדו שכבר מוצאים ואנו

 לאחד ונשאת זו שהלכה הרי ואמר, ר״ע "נענה בגט׳ שם דאיתא הא על ע״א( ופ״ג
 לא עליו, שנאסרה לזה ונשאת ועמדה נתגרשה או ונתארמלה בנים לה והיו השוק מן

 שהרי הלין נשואין אין והלא "וא״ת, ע״ז שכתבו ממזרים", ובניה בטל גט נמצא
 שלא עמ״נ בתוכפתא, מדתניא שנא ומאי איש, אשת איסור משום עליו אסורה
 חוששין גט אינו ולאביך לאבא תבעלי שלא עמ״נ גט, הר״ז ולאביך לאבא תנשאי

 והכא גט הר״ז נשאת אפילו להם תנשא שלא דבע״מ ומשמע, להם, תבעל שמא
קאמר". המגרש מיתת לאחר ונשאת עמדה דהכא וי״ל, בטל? הגט אמאי

 סוף ובין המשבט תהילת בין דסתרי תרתי של ציור לנו יש כאן דגם ומובן,
 לא שכזה דבאופן בודאית, ותפסו המסקנא, ובין היסודית ההנחה בין המשפט,

 לבטול הסבה הוא התנאי דבטול שתופסים הרי המעשה, נתבטל
הסבה. מהעדר נעשה והקיום המעשה



לה ההלכה לחקר הסבה והעדר סבה המרות

 זה יסוד שעל לבאר הארכוזי ג׳( )שמעתתא ח״א ס״א משה דרכי ובספרי
 בזה הספק ובעצם בטל, ותנאי קיים דמעשה בתורה שכתוב ע״מ דמתנה הגדר בנוי
)ש״ה(. ח״א דה״ק בס׳ הרבה בזה הארכנו הסבה והעדר הסבה בתנאים מהו

 אפשר איך להעיר, יש לכאורה כי האלה. הציורים שני על עוד להוסיף ועלינו
 התנאי שקיום למשל, ולהגיד, ומסובב, סבה כללי תחת התנאים משפטי להכניס

 נתקיים התנאי וכשנתקיים מעכשיו של תנאי גם יש הלא המעשה, לקיום סבה הוא
 כמובן אך המסובב? אחרי תתהוה שהסבה אפשר ואיך פרע, מ ל המעשה

 דמעכשיו, בתנאי כמו למפרע, מלתא איגלאי שאמרינן הדברים שבכל קשיא, לא שהא
 אלא הקיום, מעשה על לא הנכונה הסבה הוא שהקיום נימא אם אפילו הנה

 למשל, מעשה. בשעת תיכף נעשה וזה בעתיד יהיה שכן גליא", א מי ש ה״קמי
 של המעשה עצם שלא אמרינן זוז מאתיים לי שתתני עמ״נ מעכשיו אשה כשמקדש

 יהיה שכן גליא", שמיא ה״קמי אלא הקדושין, לחלות הסבה היא זוז המאתיים נתינת
 בכה״ג, הספק נופל שפיר כך ובשביל הקדושין. בשעת תיכף היה כבר וזה בעתיד,

 הקדושין,כמו ת ו ל ח ם ע בקשר רק בא גליא שמיא הקמי וגם
 הגלוי מצד גם כבר שאז כנ״ל, עבירה תעבור שלא היה שהתנאי הראשון, בציור

במסובב. הסבה ,תלוי גופא שמיא קמי
 לא ומסובב בסבה מקום שבכל שאע״ם הנ״ל, הב׳ לציור להוסיף, עלינו ועוד

 דברים במה אבל הסבה, נתבטלה המסובב ה ו ה ת ה שכבר אחרי אם לנו איכפת
 התהוותו שכל למסובב אפשר אי אבל המסובב, נתהוה כשכבר אמורים
כנ״ל. הסבה סתירת י ע" דוקא תבוא

 כל שזהו האדם של מרצונו המתהוים מדברים מדברת זו דוגמא ואמנם
 ובקל הדבר, תוצאות את מסבב לעצמו כשהוא המעשה הרי התנאי ולולי תנאי, הגדר

 כי הדבר, לחלות סבה בתור התנאי קיום את בעינן שלא הדבר את לתפוס אפשר
 המעשה, בעל של רצונו זהו להיפך ורק המעשה, מעצם ממילא כבר באה החלות
 גם כי נראה, הבאות בדוגמאות אכן המעשה, לבטול סבה תהיה התנאי שבטול

 זח המתנגדים דברים בשני כנ״ל להסתפק ג״כ יש התורה מרצון הבאים בדברים
הסבה. מהעדר בא צד ואיזה מסבה בא צד איזהו לזה,

ג.
 בב״ם ואמריגן בה" עובד לא "אשר דכתיב עבודה בה שפוסל אדומה בפרה

 עבד מה דעבד, דומיא עובד בעינן עובד, וקרינן עבד דכתיב "השתא ע״א( )ל׳
 אם כנ״ל, ליה" ב״גיחא להסתפק יש שם וגם ליה", דניחא עובד אף ליה דניחא

 או ה, ב ם ה ר ד ע ה זהו ליה ניחא וכשלא להפסול גורמת סבה בתור זהו
 סבה הוא ליה ניחא שהלא אלא בעצמה, מהעבודה נעשה שהפסול להיפך,

הפסול. להסתלקות
 זאת י, ר ת ס ד י ת ר ת מזה לגו יצא שנימא שאיך במקום כן גם ונ״מ

 שוב הפסול שע״י משום סתירה, בזה תהיה — יופסל ליה דניחא כיון נימא דאם אומרת,
 ג״ב ליה ניחא דלא משום יופסל דלא נימא אם להיפך, גם אך ליה, ניחא יהיה לא

ליה. ניחא יהיה שפיר כזה דבאופן עצמנו, את נסתור
הסבח. העדר ומהי הסבה מהי תלוי הדבר כנ״ל דסתרי תרתי שיש במקום וכאמור



ההלכה להקר ב׳ סיי המרות לי

 אמאי זכר עליה ועלה "וא״ת, שכתבו שם בתום׳ עמדו זה על שגם ומצאנו
 מועט? דבר בשביל יקרים שדמיה פרה להססיל ליה ניחא לא ודאי הא פסולה

מאליהם. מובנים והדברים להכשיר", אין ולכך ליה ניחא היא כשרה היתה דאם וי״ל,
 )ל״ו בקדושין התום׳ דברי את שהבאנו סבות" "שתי בהמדה לקמן ועי'

 הסבה היא זו הבגדים דשלילת ג״כ שתפסו בכהנים בגדים מחוסר לענין ע״ב(
 העדר רק זהו עליהם, כהונתם עליהם שבגדיהם בזמן שאמרינן ומה לפסול, הגורמת

 הוא ששפיר אומר הייתי כהונה בבגדי נצטוו שלא כיון בנשים, והילכך, הסבה
כהונה. בגדי בלי אף עליהן כהונתן

 הוא תום׳ בעלי שדעת רואים, אנו שהבאנו, דוגמאות שבכל להתבונן, וכדאי
 הזה הכלל להם שהיה ואפשר החיובית, הסבה היא המעשה שלילת שדוקא

 החלות עצם אל ישר יחס להם ושאין הדבר מגוף שאינם הדברים פרטי שכל
 דרוש העכוב דוקא הנה לעיכובא, חידוש בתור שבאים אלא מהדבר, המתהוה

גורמת. לסבה
 וקיום לבד, מהמעשה מתהוה החלות עצם סוף סוף דהא בתנאי, הוא וככה

תנאי שיקויים עד הדבר חלות את שמעכב המעשה, מבעל עכוב בתור רק בא התנאי
לעכוב. סבה הוא הבטול רק הנה ידוע,

מזרע שהוא מחמת בודאי באה הכהונה קדושת דעצם בגדים מחוסר לענין, וכן
וזהו עליהם, כהונתם אין עליהם בגדיהם שאין דבזמן חידוש שזהו אלא אהרן,

לבד. עיכוב בגדר ג״כ
 בודאי עושה הפסול דעצם אדומה, פרה בעבודת ליה" ה״ניחא לענין וכן

 השלילה דוקא הנה אלו ובכל המעכב, פרט בבחינת רק הוא ליה" וה״ניחא העבודה
הדבר. של לבטולו הגורמת הסבה היא

ד.
 חיוביים, מהם פרטים, הרבה דרושים כשרים עדים להיות שכדי עדות,

 ועל ופסולים, קרובים יהיו שלא שליליים, ומהם וכדומה, גדולים שיהיו
 לנאמנותם, גורמת לסבה נחשבים אם לחקור, ג״ב יש הפרטים אלו כל
לשסולם. גורמות סבות בתור הם הללו הפרטים שהעדר להיפך, או

 יהיו הם נאמינם דאם כלומר, תליא, בהא הא שיהיה באופן ג״כ ונ״מ
 בראש גדולים שנעשים קטנים למשל, פסולים, יהיו נאמינם לא ואם כשרים,

 המה לאו ואם גדולים המה נאמינם שאם החודש, אותו קדוש על והעידו חודש
קטנים.

 "דרכי ובספרי ד׳( ומצוה חנוך" ה״מנחת הזה הספק על עמד כבר ואמנם
 במציאות ספק לא זהו כי והראיתי בזה הארכתי פ״ו( )ש״א הקנינים" דרכי — משה
ובפסולם. העדות בכשרות הסבה והעדר הסבה היא מה כללית חקירה אך אחת,

 הקודמות, הדוגמאות אלו על נוספת הגדרה עוד מוצאים אנו שבכאן אלא
 תלויות דסתרי", "תרתי בחינת וגם תליא" בהא "הא בחינת שגם הנחנו כאן דעד

 סבה שדרוש הצד דאותו כלומר, הך", "היינו והן כנ״ל, הסבה והעדר בסבה בחקירה
 אפשר ואי בהמסובב, תלוי׳ תהיה שהסבה תליא, בהא הא שיהיה אפשר אי להתהוותו

 שאפשר מוצאים אנו עדות, לענין כאן, אכן, כנ״ל, למסובב הסבה בין סתירה שתהיה



לז ההלכה להקה הסבה והעדר סבה המרות

 בה תלויה גופא העדים של שהכשרות שאע״ם כלומר תליא, בהא הא להיות ג״כ
 שפיר נמי גדולים נעשים המה שבו החודש קדוש על שהעידו בקטנים כמו בנאמנות,

 תלוים יהיו עיקרם שכל שאעפ״י העדות, של הכשרות פרטי בשאר גם הוא וכן דמי,
 עלינו ובכן, הנ״ל, בספרנו שם הארכנו כאשר עדותם, את מקבלים נמי בנאמנותם

 סבה הם הפסול דפרטי להיפך, אלא לנאמנותם, סבה הכשרות פרטי דאין לתפוס
 כמו, דסתרי. תרתי של במקום אף הם דפסולים מוצאים אנו ובכ״ז הנאמנות, לשלילת
 לו ואמר יהודא ר׳ לפני שבא ב״אחד א׳( )מ״ז ביבמות מוצאים שאנו מה למשל,

 עובד לדבריך — ,וכו — בניך את לפסול אתה נאמן — ,וכו — עצמי לבין ביני גתגיירתי
 יוסף, "וא״ר ע״ב( ,)ט בסנהדרין וכן כוכבים", לעובד עדות ואין אתה כוכבים

 אמרה והתורה הוא רשע — לרצונו להורגו, מצטרפין ואחר הוא לאונסו רבעו פלוני
 עצמו אצל קרוב ד״אדם מטעם רק זה על פליג לא רבא וגם עד", רשע תשת אל

 היה לא רשע עצמו משים דאדם הדין היה אם אבל רשע", עצמו משים אדם ואין
 אנו דאם סתרי, ד תרתי של הציור לנו יש הלא הללו המקומות ובשני נאמן,

 — בסנהדרין — וזה עכו״ם ביבמות-מצד— זה עדות, פסולי הם הרי אותם מאמינים
 נאמנים, דלא אמרינן ובכ״ז כשרים, שוב הרי אותם נאמין לא אם אבל רשע, מצד

 להיפך, אלא לנאמנות הסבה היא הכשרות לא הנה הנ״ל, דברינו שלפי אע״ם
? הנאמנות לשלילת הסבה היא הפסלות

 מנקודת בזה לבוא צריכים אגו ואין אחר גדר יש בעדות שם באמת, אכן,
 לפסולים הפרטים לא כלומר, ודין, מציאות מנקזדת אלא ומסובב סבה

הדין. שזהי הפסול מתהוה שמזה המציאות, זהי שהפרטים אלא לפסול, סבה המה
 הסבה ן. ד ו מציאות ובין ומסובב סבה בין ההבדל דזהו

 כי אם נפררים, דברים שני המה סוף סוף אבל למסובב, הגורמת רק היא
 דברים כן לא מהסבה, — מהראשון תולדה בתור בא— המסובב —השני הדבר
 כמות בבהינת היא שהמציאות אלא אחד, דבר שהנם ודין מציאות בבחינת שהמה
איכות. בבחינת והדין

 היה זה דאם ן, י ד בבחינת או ברור בבחינת הוא אם תלוי ובעדות
 שהפרטים או לומר, אפשר והיה ומסובב סבה בגדר זה נכנס היה שפיר ברור בבחינת

 הפוסלים שהפרטים להיפך או דבריהם, של לברור הסבה הם העדות את המכשירים
 בכלל עדות דאין האחרונים, האריכו כבר באמת אבל הברור, לשלילת הסבה המה
 ודין, מציאות בתור אלא ומסובב סבה בכלל לא זהו ובכן דין, בכלל אלא ברור

 הפרטים אלו במציאות ולהיפך שלהם, הנאמנות דין יש הפרטים אלו דבמציאות
פסול. דין יש הפוסלים

 אין שוב הנאמנות אחרי אפילו בעדים, פסול שיש דבמקום הדין, גופא וזהו
 דיני לענין מדברים דאנו רבעני" מ״פלוני שהבאנו מה וביחוד עדות, דין להם

 של הנאמנות גם תועיל לא עדות ובלי עדות, הגדת דוקא בעינן ששם נפשות,
 הוא, פסול שלדבריו אומרים שאנו מה היטב מובן בודאי שם המעשה, מציאות
 על נאמנות שאם הנותנת היא זו אך הנאמנות, ע״י דוקא בא שהפסול ואע״ם

כאן. אין עדות ס״ס אבל כאן יש המעשה



ההלכה לחקר ב׳ מדהחמדותלח

 דבר אוסר אדם ואין שלו שאינו דבר מקדיש אדם "אין של ההלכות בשני
 להיפך, או ולהקדש, לאיסור סבה בתור משתמש ה״שלו" אם לחקור, יש שלו" שאינו

וההקדש. האיסור לשלילת סבה בתור משתמש שלו שהאינו
 דאמנם מאיסור, הקדש חלוק שבזה שמבאר ם״ב( וסי׳ יו״ט בעונג ועי׳

 זה על תהי׳ שלא רק הוא העיקר באיסור אבל ממש, שלו שיהיה בעינן בהקדש
 מדפלחו שם, שאמרינן ע״ב( )נ״ג מע״ז וראיה האחרים, הבעלים של א יד קם

 סברא יש מעשה ע״י גם ולכן בעכו״ם, להו דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל
 מהקפדתו יותר גדול מעשה של דכוחו משום שלו, שאינו בדבר אפילו לאסור

הוא. דידיה לאו ס״ס דהא מעשיו יועילו ולא בעינן, בהקדש אבל חברו, של
 משא״כ ההקדש, לחלות סבה בתור החלות משמש דבהקדש הדברים, הן והן

 האיסור, את לבטל סבה בתור משמש אחרים של שהוא דמה להיפך שהוא באיסור
 ההקדש, לחלות הסבה חסרה דס״ם דבעלים, ניחותא אף מועילה אינה בהקדש ולכן
האיסור. למניעת סבה אין הבעלים הקפדת שאין שבמקום באיסור, כן ולא

 מצד בא בהקדש דה״שלו" עצמם, מצד גם הדברים מוסברים דרכנו ולפי
 ה״שלו" וע״כ ש״ו, שהוא בדבר רק שאך קנין וגדר קנין ג״כ חוא הקדש דכל עצמו,

 אלא לבעלות, איסור ענין מאי שלכאורה באיסור, כן לא הדבר. סבת הוא בזה
 בעכוב, הוא הסבה וממילא שלו, שאינו דבר אוסר אדם דאין בדבר עכוב שזהו

בדבר. המעכב הוא הוא אחרים של שהוא דמה כלומר,

ו.
 מה ודאות אין שלו שאינו דבר מקדיש אדם דאין בכלל גם אמנם

 מה הוא העיכוב או לאחרים שייך שזהו מה הוא העיכוב אם "שלו", אינו נקרא
שלו. אינו שזהו

 בציור כלומר, יחד, הדברים שני כשחסרים מינה נפקא יסתעף מזה כי
 לאסור יכול אם בהפקר, למשל שלו, אינו של בכלל אין וגם שלו בכלל זה שאין

לא. או
את לתורם פרט "אתם, תרומות בירושלמי זה ספיקא מוצאים אנו ובאמת

חברו", של את כתורם או שלו שאינו את כתורם ליה, עביד את מה שלו שאינו
בהפקר. הוא שהנ״ם במפרשים ועי׳

שלו שאינו את תורם אדם אין הגדר בין ג״כ הבדל שיש אפשר ואמנם,
בעצם חיוב בזה יש שס״ס תרומה כי שלו, שאינו דבר מקדיש אדם אין הגדר ובין

 משום גם בזה שיש בהקדש כן ולא לעכב, סבה רק הוא שלו" ה״אינו הנה הסירות
דעלמא. הקנינים ככל קנין

 מבאר ובזה לתרומה הקדש בזה מדמה ע״א( )מ״ם בב״מ הרש״ל כי אם
 ואמר הפקר של ככר לפניו "היתה ב׳( )ל״ד בנדרים הגם׳ סוגית את בפשטות

 מועיל לא שבהפקר ברור, נראה הראשונים שאר מכל אמנם הקדש", זה ככר
כנ״ל. בירושלמי הספק הוא שם שרק תרומה ובין הקדש בין וההבדל הקדש,
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ז.
 שאם כלומר, י, ר ת ם ד תרתי של ציור יש הנאה באיסורי קנין באין גם

 הקנין שלילת דע״י משום סתירה, תהיה —בהנאה אסור שזה מצד יקנה שלא נימא
 איסור זה שאין מצד שפיר דיקנה נימא אם ולהיפך, בהנאה, אסור יהיה לא שוב

הנאה. איסור שוב מתהוה הקנין דע״י סתירה, שוב תהיה הנאה
 "גזירה שם דאמרינן בהא ע״בי )מ״ב בע״ז הר״ן עמד כבר שכזה ציור ועל

 והתירוץ ? הנאה באיסורי קנין מאין ע״ז שמקשה לה״, מבטל והדר לה מגבה דשמא
 לה דיש כותי, של ע״ז לה הוה הישראל הגביה שלא זמן דכל דכיון משום הוא,
 של ע״ז הוי זכותו דע״י אע״ג בה, לזכות מצי להכי דמים בר שפיר ומקרי בטול

 בפסח חמץ דבקנה הרמב״ם דפסק הא ג״כ מתרצים ובזה בטול, מהני דלא ישראל
 משום באיסוה״ג? קנין דאין אע״ג מעשה, בו שיש לאו דה״ל ב״י, משום לוקה

הזה. הציור יש נמי מעכו״ם חמץ דבקנה
 אפשר דסתרי תרתי על מקפידים אנו שאין דבמקום מקודם, שביארנו מה ולפי

 לעכו״ם ע״ז ימכור ישראל ראם עוד, מזה ללמוד אפשר תליא", בהא ב״הא גם לבוא
 שפיר הקנין אבל הנאה מאיסורי דמתהני בזה איסור עושה הוא שכמובן, דאע״ם,

 דע״י כיון אבל בטול, גם מועיל ולא בהנאה אסור הוא הקנין דלפני אע״ם חל,
 בהא "הא של הציור הוא וכאן הקנין, חל שפיר בטול ומועיל עכו״ם של נעשה הקנין
הנאה. האיסור נפקע הקנין שע״י תליא"

 בכלל ג״כ הוא הנאה שאיסור היסוד על רק יתכן שזה בזה, להוסיף ועלינו
 הוא הנאה היתר לא וממילא לאחרים, להקנותו יכול שאינו הוא שדינא אלא שלו,

 המכירה, חלות לשלילת הסבה הוא הנאה דאיסור להיפך אלא המכירה לחלות הסבה
 תרתי שיש במקום לן איכפת לא וגם תליא" בהא ב״הא גם בזה לבוא אפשר וע״ב

כנ״ל. דסתרי
 לגמרי. שלו אינו בכלל הוא הנאה שאיסור סובר שהר״ן מוצאים אנו ואמנם

 עצמו על פירות הנאת שהאוסר שמעינן, "ומהא ע״א( )פ״ה בנדרים שכתב והראי׳
 נדרו על לשאול שיכול אע״ם לעכב, יכול ואינו כרחו בעל אותן ליטול אחרים יכולים

 לא יחד הדברים שני הרי דברינו, ולפי ,,וכו איתשל" לא הא מיהו דהשתא כיון
! ? יתכנו

 בפרטים עכ״ם אך הפקר, בכלל הוי הנאה דאיסורי לסוברים אף באמת, אולם,
 ה״אין את לקבוע זקוקים אנו שם האיסוה״נ, ע״י ק ס ם נ א ל י ת ו ל ע ב ה שהקשר הללו

הללו. לפרטים שנוגע במה גם למכור יכול לא זה שמטעם הנאה", באיסורי קנין
 ב״י, זה, שלפרט יראה, בל עבירת לענין בפסח חמץ בקנה לדבר דוגמא

 הוא כאילו הכתוב ד״עשאן מצד שהוא אמת הבעלותי, הקשר נפסק לא
 בעלותו את למסור יוכל לא ובכ״ז לבעלים, בנוגע רק זהו עכ״ם אבל ברשותו",

 לת י ל ש ל ה ב ס הוא בהנאה שאסור מה גופא דזהו לומר, ועלינו לאחר, זה בפרט
 דלפני אחרי מעכו״ם, בקונה לא אבל מישראל כשקונה רק זהו וממילא נין, ק ה

החלטי. באופן הנאה איסור כלל הוה לא הקנין
 מחלקים שאנו גופא זה לענין בעלותי קשר בזה יש דס״ם זרה, בעבודה וכן

שע״י גופא זה לענין דנים וכשאנו עכו״ם. של ע״ז ובין ישראל של זרה עבודה בין



ההל□ לחמרב׳ טדההמתתט

 הנאה באיסורי קנין אין של בכלל בזה נשתמש ואם ישראל. של לע״ז נעשה הקנין
 אין הקנין דלפני כיון כנ״ל, לומר יש שוב הקנין לבטול שלילית סבה בתור רק הוא

כנ״ל. הקנין של לחלות מניעה אין שוב החלטי באופן הנאה איסור זה

 בר אחא ,לר ע״א( )כ״ט בפסחים לכאורה שקשה מה בזה ישבתי במק״א
 שאור ומה יהודא, לר׳ דראיה משאור דאכילה שאור דילפינן ליה, דסבירא יעקב

 דאכילה שאור אף גבוה, ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך דראיה
 את מפרש הוא ובזה גבוה, ושל אחרים של אוכל אתה אבל אוכל אתה אי שלך

 דוקא המשנה כתבה למה א״כ קשה אבל בהנאה, מותר אחרים של שחמץ המשנה,
 נמי אחר ישראל של אך שלו אינו אם ישראל של חמץ גם הלא נכרי, של חמץ

ז בהנאה מותר
ודוחק? אחר, ישראל של בחמץ עובר בב״י דאף ללמוד, חפצו ומזה
 דאיסור אומרת, זאת יחד, הר״ן של השיטות שתי את מצרפים כשאנו אבל

 החלטי, באופן הנאה איסורי הוי לא יקנה לא דאם ובמקום הפקר, בכלל הוא הנאה
 עוד להם שבנוגע הפרטים, לענין לקנות שפיר לו אפשר שם

 נכרי של שחמץ זה רק יעקב בר אחא לר׳ אף יתכן לא ממילא בעלותי, קשר
 דכל דכיון ישראל, של בחמץ אופן בשום זה יתכן לא אבל בהנאה, מותר

 שבכל אלא הנאה, איסורי ככל הפקר זה נעשה הרי שלו, בחמץ הוא הנאה האיסור
 כאן, אבל הנאה. באיסורי קנין דאין מצד ולזכות לבוא אהר יוכל לא הנאה איסורי

 בכלל הוא הרי שזכה טרם דהא לזוכה, הנאה איסורי כלל אין שזכה שטרם כיון
 ן י נ ע ל מדברים אנו כאן וגם זוכה. הוא שפיר ממילא לדידי׳, אחרים של חמץ

 איסור כל יעקב בר אחא לר׳ דהא בבעלות, עדיין הקשור פרט
אוכל". אתה אי "שלו דרק בבעלות קשור הוא בהמץ הנאה

 "אבל אומרים שאנו מה ב״י לענין דאמנם שפיר, לומר לנו אפשר לפ״ז ובכן
 בנוגע אבל אחר, ישראל של חמץ אפילו בכלל יש אחרים" של רואה אתה
 בחמץ דאילו נכרי, של בחמץ רק משכחת לא אחרים" של אוכל אתה ל ב ל״א
שלו. חמץ נעשה ושוב ההפקר מן זוכה הוא האכילה ע״י אחר ישראל של

ט.
 והיא הנאה באיסורי במקדש שחקר א׳( הלכה אישות מהל׳ )בפ״ח במלמ״ל ועי׳

 בתר או בהנאה, אסור הוא הרי ולו אזלינן דירי׳ בתר אם סכנה, בה שיש חולה
אזלינן, דידה

 נראה ב׳( )נ״ד בע״ז רש״י דלדעת והריטב״א, רש״י מחלוקת בזה והביא
 ע״ב( )נ״ו דקדושין בפ״ב שכתב מקודשת, אינה הריטב״א ולדעת בכה״ג, שמקודשת
 מקודשת, אינה בה ליהנות שראויה חולה היא "ואפילו בערלה דמקדש אמתניתין

 שיש הנאה באותה לי מקודשת את הרי לה, אמר כן אם אלא לה, יהיב ממונא דלאו
פרוטה". שוה הנאה באותה ויש בו שתתרפא דבר לך שנתתי לך

 באיסורי דאיןקנין מצד בזה בא לא אחד שום אבל
קדושין כאן אין מזה ליהנות מותרת שהיא אע״ם הנה קנין שאין ובמקום הגאה,
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הקנין שלפני הציור לנו יש וכאן זכי". קא גבוה "משלחן של הגדר מעין דזהו
קנין. שפיר שייך כזה שבאופן האיסור, יופקע הקנין וע״י בהנאה אסור הוא

♦ י
 בישראל שפוסק הטור דברי את לבאר קצת פלפול בדרך הארכתי ובמק״א

 אחת גרסא לפי — הנפקד ולא המפקיד רק שעובר אחר ישראל אצל חמצו שהפקיד
 שפיר דהמפקיד בפסחים הרא״ש אביו כדעת דסובר נהי זה, על ומתמהים )סי׳ת״מ(,

 מדוע אבל איתא, דמרי׳ ברשותא דאיתא היכי דכל מצד הגאונים, דעת נגד עובר
 שהוא מצד והנפקד שלו שהוא מצד המפקיד שניהם, גם יעברו לא

לממון? גורם
 שלך "הרי אמירת של דהדין שלמה, של בים מהרש״ל שיטת עפ״י זה ובארתי

 לזה יש אבל זה, על מתמה שהש״ך ואע״ם בשומר, ולא בגזלן דוקא הוא לפניך"
 גזלן בין ג״כ שמחלקים "פשיטא" בד״ה ע״ב( )נ״ו בב״ק התוס׳ דברי עפ״י מקום

 את להשיב השבה•, חיוב רק יש דבגזלן כלומר, הוא", שומר לאו "דגזלן לשומר
 ההפסדים מכל הדבר את לשמור מחוייב שומר אבל שגזל, כעין הגזילה
 לא הלא ולפ״ז ההפסד, את לשלם מחויב הוא בעין הפקדון את משיב שהוא ואע״ם
 הגדר כל דהלא ישראל, הוא המפקיד גם אם לממון גורם של הדין כלל יצוייר

 נחוץ כמובן שע״ז ליה", לשלומי בעי מיתבד או מיגנב דאילו "כיון הוא לממון גורם
 הוה אז שרק ץ, מ ח ה י " ע ר ט ם י יאבד ולא ב גג ו י א ל ם א ש להוסיף,
 בממון, מחוייב הוא כך ובין כך בין הלא הנ״ל לפי אבל לממון. גורם החמץ

 כך בין ממון חיוב עליו שיש אלא לממון, כלל גורם אינו שהחמץ ונמצא
כך? ובין

 בב״י יעבור לא כך דבשביל נימא דאי א, ס י ג ך ד י א ל כלך באמת אבל
 הנאה איסור דבל כר״ש, דהלכה כיון הפסח, לאחר בהנאה מותר דיהיה ונמצא וב״י,
 הוא זה כל אבל לממון. גורם הוה ושוב בב״י, שעבר קנם מצד הוא הפסח לאחר

 הוא הרי יעבור לא הנפקד גם ואם בב״י, עובר אינו דהמפקיד אומרים אנו אם רק
 לממון לגורם הנפקד כלל נחשב לא שוב עובר כן גם המפקיד אם אכן לממון, גורם שוב
 שאמרו ממון,כפי לשלם לעולם מחוייב דהנפקד לא, או יעבור אם בין

 לקדם לו להיה דדמי החמץ את מכר שלא מה לפשיעה נחשב דזהו האחרונים
קדם. ולא ומקלות ברועים

 עובר אינו דהמפקיד הגאונים לשיטת דרק א, י ל ת א ה ב א ה ד שפיר ונמצא
הנפקד. ולא עובר המפקיד רק הרא״ש לשיטת אבל הנפקד, עובר אז רק בב״י,

יא.
 הא על ע״א(, )כ״ט בפסחים רש״י על התום׳ קושית גם ליישב אפשר ובזה

 שאור אף — וכו׳ — דראיה משאור דאכילה שאור ״יליף יעקב בר אחא ,ר דאמר
 רש״י דלשיטת גבוה", ושל אחרים של אוכל אתה אבל אוכל אתה אי שלך דאכילה

 "דאם אחרים של חמץ שיאכל לה משכחת דאיך בתום/ והקשו באכילה, אף מותר
 גרע ולא באחריותו חייב הוא הרי מנכרי גזל ואם שלו, הוא הרי הנכרי לו נתן

?״ שלו דחוה באחריותו שחייב מחמץ
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 מהרי״ץ׳ בשם זקנים" "עטרת שהביא מה עפ״י זה גם יתורץ הנ״ל דרכנו ולפי

 בגזל דוקא הוא לפניך שלך הרי לן דאומר הפסח עליו ועבר חמץ דגזל דהדין
 לפניך" שלך "הרי של אגופ זהר גם שלדעתו מפני מנכרי, בגזל לא אבל מישראל,

 חמצו את למכור לו אסור הנאה איסור שמטעם וכשם הנאה, באיסורי לנהנה נחשב
 אסור כך הנאה, איסורי בעד דמים לקבל לו שאסור מפני הפסח, עליו שעבר

 שאני, מישראל בגוזל אלא הנאה, איסורי ע״י מדמים להפטר ג״כ לו
 נהנה, דהנגזל נמצא הרי דמים להנגזל, לו, לשלם יתחייב כך דבשביל נימא דמאי

 אבל גזל", אשר הגזילה את "והשיב של הדין על הדבר נשאר וממילא
 להפטר הגזלן יוכל לא באמת אז הנאה, באיסור שייך לא דהנכרי מנכרי, בגוזל

 כלל יצוייר לא מנכרי שבנוזל להעיר, יש הרי ולפ״ז לפניך. שלך הרי אמירת ע״י
 לממון, גורם מצד באכילה שיעבור ג״כ יצוייר לא יעקב בר אחא ולר׳ בב״י, שיעבור

 אס ובין בעין החמץ אם בין כלומר, כך, ובין כך בין הוא ממון דהחיוב אחרי
לפניך? שלך הרי לו לאסר יכול דלא כיון נאבד, או נגנב

 כך דבשביל נימא דמאי א, גיס לאידך כלך להגיד, אפשי־ בזה גס אבל
לממון. גורם יהיה ושוב שמעון, לר׳ בהנאה מותר יהיה שוב הרי בב״י יעבור לא

 קנסא מצד רק הפסח לאחר בהנאה אסור דחמץ ההלכה, לפי זה כל אכן
 יהודא, לר׳ קאי הלא יעקב בר אחא ר׳ אבל הנ״ל, שמעון כר׳ בב״י שעבר

 שהוא דכשם עצמו, מצד איסור הוא הפסח לאחר הגאה איסור שלדידיה
 דיעבור לדידיה, כלל יצוייר לא א״כ הפסח, לאחר גם אסור הוא כך בפסח, אסור
 ובין כך בין בא הממון דחיוב כיון לממון, גורם מצד בב״י מנכרי בגוזל

 דיליף יעקב, בר אחא לר׳ וממילא החמץ, ליתא אם ובין החמץ איתא אם בין ך, כ
 בגוזל באכילה אסור דיהיה לומר לנו אפשר אי דראיה, משאור דאכילה שאור
 את סותרים ו נ א בזה דהא דראיה, בשאור כמו לממון גורם מצד מנכרי

 הפסח, לאחר הנאה איסור ג״כ כולל שהוא דאכילה שאור עברת דע״י עצמנו,
דראיה. שאור עברת בזה משכחת לא תו

 דאכילה שאור דיש יהודא לר׳ דנימא יתכן לא הדבר עצם זה, ומלבד
 א ה ד ת, י ם צ ע סתירה יש גופא דבזה לממון, גורם מצד מנכרי בגוזל

 ח ס ם ה ר ח א ל ה א ג ה ר ו ם י א כוללגם שהוא דאכילח השאור
 בשאור יעבור לא אם גיסא שמאידך אע״ם שבו, לממון הגורם את •סלק
לממון. גורם יהיה שוב דאכילה

 ללמוד כדי פלפול בדרך שנאמרו אע״ם הללו הדוגמאות שתי את הבאנו
 הראשון למסובב סתירה בין ההבדל והוא שבזה, ההגיון ת ט

 נ ב ת ס מ ה אומרת, זאת השני, למסובב סתירה ובין
 וכן ישראל, של בחמצו נפקד לענין שהבאנו בדוגמא הראשון, מהמסובב

 מצד לממון גורם שפיר שייך דבזה שהנחנו מהרי״ץ שיטת לפי מנכרי בגוזל
 נמצא יעבור אם סוף סוף דהא להיפך, אפשר אי הנה כנ״ל, העצמית הסתירה

 ן י ב א ל םתירה יש כבר דכאן לממון, גורם הוה לא ואז הפסח לאחר בהנאה דאסור
הראשונה הסבה בין אלא ן, הראשי והמסובב הסבה

 יראה, בל לעברת הראשונה הסבה הוא לממון הגורם כי השני, והמסובב
קגסא, משום דהוא שמעון ,לר שני מסובב כבר הוא הפסח לאחר הנאה והאיסור



מג ההלכה לחקר הסבי. :יי ה □בה המהות

 סתירה כבר יש שם יהודא, לר׳ יעקב בר אחא ר׳ לפ״ד שהבאנו בדוגמא אבל
 לאיסור הסבה הוא לממון דהגורם ן, הראשי המסובב ובין הסבה בין

 מסלק כבר גומא הנאה ואיסור התום/ קושית לפי מנכרי בגוזל הנאה
לממון, הגורם את

יב.
 מסובב בתור לחשוב אפשר אי הנאה איסור של דהקנס להוסיף עלינו זה וגם

 וההבדל י. " ב ה מ תוצאות בתור להגדירו נכון יותר אלא יראה, מבל ישר
 הוא מסובב מאליו, מובן ת ו א צ ו ת ר ד ג ה ן י ב ו מסובב הגדר בין
 בתור רק להן משמשת שהסבה מה הוא ותוצאות הסבה, בעצם שמונח מה

 ומסובב, סבה בסוג בודאי זהו יראה בל עבירת לענין לממון הגורם למשל טעם,
 איסור של הקנס כן לא ב״י, עברת העברה, את מסובב לממון הגורם גופא שזה מפני

 קנס, אלא דין זה שאין גופא זה מפני מסובב, בתור זאת לחשוב אפשר אי הנאה
 בתור רק כאן משמש שהב״י כלומר עילה, בתור זאת לקרוא נכון יותר ואולי
הקנס. לדבר ונמוק טעם עילה,

 מנמוק דבר איזה לבטל הגיונית סתירה היא שזו ובודאי
 אם הזה, הציור לנו יש הרי וכאן מהדבר, המסתעפות התוצאות של

 תוצאה בתור רק הבא הפסח לאחר של הקנס מצד ב״י עברת את נבטל
כנ״ל. מהעברה

יג.
 ה ז י א ע״י בא אחד צד הנה לזה זה המתנגדים דברים בשני רוב עפ״י

 ותואר עצם איזה ע״י בא אחד או מעשה, שלילת ע״י והשני מעשה
 כשלשני מוצאים אנו לפעמים אך הנ״ל, והתואר העצם שלילת ע״י והשני

 הן איך הספק, ממילא נופל ואז חיוביים, צדדים דרושים יחד המתנגדים הדברים
 המביאים החיוביים הצדדים שני בשלילת כלומר, הממוצע, בדרך התוצאות

 מהם חיובי צד איזה בספק, תלוי שזה ומובן הדין. מהו ההתנגדיות התוצאות לידי
הסבה. להעדר רק נחשב ואיזה לסבה נחשב

 נהנין לא עכו״ם בקדשי אבל מועלין, ישראל דבקדשי ההלכה למשל,
 ושניהם מועלין, ולא מועלין לזה, זה מתנגדים דברים שני כאן דיש מועלין, ולא

 דרך גם בזה יש אבל עכו״ם, שני וצד ישראל אחד צד חיוביים, בעצמיים תלויים
 סבה היא הישראל קדושת אם בזה, נופל והספק ממילא, הבא הקדש ממוצע,

המעילה. לשלילת סבה היא העכו״ם קדושת להיפך, או למעילה,
 דאין היא הרמב״ן שיטת בזה. הראשונים מחלוקת מוצאים אנו ואמנם

 - מים נתמלא ואח״כ בור ״הקדיש ע״א( )י״ג מעילה במשנה ששנינו וזהו מעילה, בזה
 שמסביר כמו לדעתי, הוא, והטעם שבתוכך, במה מועלין ואין בהן מועלין —,וכו

 דבמאי בקניתה מעילה אין קונה הקדש דחצר את״ל "דאפילו ע״א( )ע״ח ב״ב בש״מ
 הוא דהטעם ומפרשים זה על חולקים הראשונים ושאר מעילה". ליכא ממילא דקדיש
כנ״ל. מבוארת והמחלוקת שם< מעילה ,בתום ,)עי להקדש יד דאין משום



ההלכד. לחקר ב׳ מדה חמדות טד

יד.
 זבחים/ מס׳ )ריש פסולים" לשמן ושלא כשרים לשמן שנזבחו הזבחים "כל

 ושלא לשמן חיוביים, צדדים משני הבאות מתנגדיות תוצאות שתי יש שם וגם
 או המבשרת, הסבה היא הלשמן אם כנ״ל, הספק נופל שממילא לשמן,
 ולא "לשמן" יהיה כשלא הממוצע, בדרך ונ״מ הפוסלת, הסבה היא לשמן השלא
 הטעם דהא ראיה, מזו אין כשר, שסתמא היא מפורשת שהלכה ואע״ם לשמן", "שלא

 ואפשר עומדים", הם לשמן בסתמא זבחים "סתם משום הוא, כשר שלשמן
המכשרת. הסבה הוא הלשמן ולעולם לשמן, נחשב גופא שזהו

 אי־אלו שהבאנו י״ג/ )שמעתתא ח״ב הקודש" דרך — משה ״דרכי בספרנו ועי׳
 גם שאין ר״ל, הלשמן, גם דחסר כלומר, ביניהם, הממוצע דרך של דוגמאות

 שכשר הדין ובזה לשמן, השלא גם וחסר י" א ק ן מ ש ל א מ ת "ם של הגדר
 גורמת, סבה בתור הלשמן בעינן הרצאה דלענין משום מרצה, שאין אלא
הפוסלת. סבה בתור הוא לשמן השלא להיפך הנה הבשר, הכשר ולעניו

טו.
 המתנגדים הדברים ששני במקום רק אפשר כאמור, הממוצע, דרך אמנם

 מצד אחד שמתהוים במקום אבל חיוביים, צדדים שניהם,ע״י מתהוים,
 של חיובו או דממ״ג ממוצע, דרך בזה יתכן לא לכאורה שלילי, מצד והשני חיובי
עיוני. בדרך הממוצע דרך של ציור יש בזה גם אבל שלילתו, או הדבר

 דבזה וכדומה, וטהרה טומאה איש, ואשת פנויה למשל :דברינו את נבאר
 בא והשני חיובית פעולה ע״י מתהוה מהם שאחד המתנגדים דברים שגי יש

 מיוחדת לפעולה דרושה האישות הנה למשל, פנויה, כשהיא הפעולה. משלילת
 להיפך. הוא איש אשת כשהיא ואח״ב הזו, הפעולה בשלילת ממילא היא ופנויה

 לא אם אבל הממוצע? דרך בזה יתכן איך ולכאורה, כמובן. וטהרה בטומאה וכן
 בספרינו שבארנו מה לפי בעיון, הזה הציור לנו יש הנה ל ע ו ם ב זה יתכן

 איננו ספיקא, דמקום הוא, הרמב״ם שיטת לפי החזקה דגדר מקומות, באי־אלו
 לעצמנו מציירים ואנו לספק המביאים הצדדים שגי את מקבלים

 למשל הסבה, העדר של הצד נשאר וממילא היו, לא זה וגם זה גם כאילו
 סבה הוא ן י ש ו ד ק ה מעשה שבודאי לא, או קדושין היו אם ספק כשיש

 פנויה, שתשאר סבה בתור משמש הקדושין אי שג״כ להגיד אפשר אי אבל לאישות,
 לא יהיה שלא שכזה ציור היה אם וממילא ה, ב ס ה ר ד ע ה מ בא כבר שזה אלא

 אנו ספק ובכל פנויה, נשארה היא ממילא הנח הזה מעשה אי ולא הקדושין מעשה
חזקה. גדר וזהו שכזה ציור לעצמנו מציירים

בעיון. ציור יש הנה במעשה שכזה ציור שאין דאע״ם שאמרנו וזהו
 שבעדים הכשרות אם ד׳(, )באות ספקנו את לפשוט אפשר היה ומכאן

 לשלילת הסבה הם הפוסלים דהדברים להיפך, או לנאמנות, הגורמת הסבה היא
 כשרות, חזקת על העדים את מעמידים אנו דבספיקא גופא, מזה — והפשיטות הנאמנות,

 כשרים אינם כאילו בזה ותפסינן הממוצע, דרך של ציור זהו דברינו שלפי
פסולים. ואינם



מה ההלכה לחקר הסבה והעדר סבה המהות

 הנאמנות דלענין נימא אם דאפילו מזה, אין ברורה ראיה סוף סוף אבל
 התואר, שם קביעת דלענין ודאי זה סוף סוף אבל הגורמת, הסבה היא הכשרות

 פסול, התואר לשם הגורמת הסבה הוא הפסול מעשה הנה האדם על פסול׳ או כשר
 הוא שהספק ואע״ם כשר. הוא דממילא גורמת, לסבה דרוש אינו כשר והתואר

 שלא ציור יהיה אם ובזה בתואר, מהספק מסתעף זה הלא אבל בנאמנות,
 שממילא לפסול המביאים המעשים ולא לכשרות המביאים המעשים לא :יהיו

בכשרותו. נשאר

מג
 העדר ומהו הגורמת הסבה מהי תמיד לדעת אפשר וטהרה דבטומאה אמרנו,

 ואחר לטומאה, הגורמת הסבה היא הטומאה מעשה בודאי דלכתחילה כלומר, הסבה,
 יש אבל לטהרה, הגורמת הסבה היא במקוה הטהרה הנה הטומאה, באה כשכבר כך,

הסבה. העדר ומהו הסבה בזה מהי הספק נופל גופא בזה שגם לפעמים
 וצריכים סותרת באמצע וראיה נקיים שבעה לישב שצריכים וזבה בזב למשל,

 דמקודם כלומר, חדשה, לטומאה סבה היא הראיה אם להסתפק, שיש מחדש, להתחיל
 סבה היא דהראיה אלא לבד, ימים שבעה של טומאה רק עליהם הועמדה

 סבה היא דהראיה לפ״ז, ונמצא ימים, שבעה על שוב חדשה טומאה להעמדת
 הוא — הראיה העדר — דה״נקיים" להיפך או הסבה, העדר היא הראיה ואי לטומאה

 פעמים שלש כשראתה וזבה פעמים שתי כשראה שבזב דאפשר כלומר, לטהרה, סבה
 את והמסלקים המטהרים המה דה״נקיים" אלא עולמית טומאה עליהם חלה

 בבחינת אלא סבה בבחינת זה אין באמצע כשרואים וממילא הטומאה,
הסבה. העדר

 בזה מוצאים שאנו כ׳< ם׳ )ש״ג ח״א הקודש דרך בספרי בזה הארכתי וכבר
 שבעה לספור כשהתחילו אם חזקה, לענין מזה הנ״מ וביחוד הראשונים, מחלוקת

 רש״י מחלוקת בזה מוצאים שאנו טומאה בחזקת או טהרה בחזקת נחשבים נקיים ימים
ע״א(. )כ״ט בזבחים ותום׳

יו.
 הסבה היא המקוה טבילת אומרת, זאת הטהרה, דמעשה ברור דזה אמרנו,

 באמת אבל הסבה, העדר רק היא במקור• הטהרה שלילת וממילא לטהרה הגורמת
 על ל״ב( הל׳ ביאה איסורי מהל׳ )פ״ט במלמ״ל עי' בודאי. ברור עדיין אין זה גם
 עליו נמצא ואח״ב זו אחרי זו אחד חלוק שלבשו נשים "שלש שם הרמב״ם שפסק מה

 טמאה עצמה ומצאה מיד עצמה מהן אחת בדקה ואם טמאות, כולן — וכו' — כתם
במקולקל. הקלקלה את דתולין משום טהורות" השתים הרי

 נדתה ימי בתוך ולנדה זיבתה ימי בתוך לזבה "דדוקא הנ״ל הרב זה על וכתב
 אינה טבלה לא שעדיין אף הזיבה ימי עברו אם אבל לרשב״ג, בהן דתולה הוא

 בתוך ולזבה נדתה ימי בתוך בנדה דדוקא משום דמלתא, וטעמא — וכו׳ — לה תולה
 כשעברו אבל שמפסדת, אע״ם בה תולין קיימא, הראשונה טומאה שעדיין זיבתה, ימי
 אלא פקעה, כבר הראשונה טבילתה מ״מ טבלה שלא אע״ם זיבתה, ימי או נדתה ימי

 ן מביאי אנו בדת תולין אנו ואם טבילרת, דבעי הוא הכתוב שגזירת
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מקולקלות". שתיהן ומש״ה לזו ולא מחדש לזו דנטמא חזית ומאי חדשה, טומאה לה
 :להיפך אלא לטהרה, הסבה במקוה הטבילה לא הנה, דבריו, למי ובכן

 בנדה רק יתכן לא זה ואמנם חדשה, טומאה עליהם מטיל הטבילה דאי
 כלומר, דהזמן, נתסום אם זה ורק ידוע, זמן אחרי רק אפשרית דהטבילה וכדומה, וזבה

 במקוה הטהרה דשלילת לומר, עלינו וממילא המטהר. הדבר זהו וזבה, בזב נקיים הז׳
חדשה. טומאה עליה שמטילה היא היא

 אומרת, שזאת זה, אחרי אצלנו שתבוא סבות" ,שתי של להמדה זה ויכנס
 בתור באה אחת שסבה פעמים הרבה יש אחד למשפט סבות" "שתי שיש דבמקום

 הנה לטהרה, סבה חמה הנקיים אם וג״כ שלילי, דבר בתור רק והשניה חיובית סבה
 הטהרה שלילת שע״י אומרת, שזאת שלילי, דבר בתור רק בא המקוה טבילת אז

חדשה. טומאה עליה באה במקוה
 מקום בכל חזקה הגדר הנה הנ״ל, הראשונים דלאותם לומר, עלינו זה וגם

 דנשאר מטעם דהוא הרמב״ם, בשיטת שביארנו כפי ולא המעשה, שלילת פשוט הוא
 כשמספקינן וזבה, בנדה טומאה דחזקת הדין כל דא״כ הסבה, העדר של הצד תמיד

 גורם בזה הסבה העדר דהא בבירא, נפל לא, או כשירח במקוה טבלה אם
לטהרה. אדרבא

 לא או דמי כזב דזב כפורים מחוסר אי התנאים של המחלוקת הוא זה וכעין
 הכפורים אי החקירה באותה הוא המחלוקת שם דגם ע״ב(, )י״ז בזבחים עי׳

 הגורמת הסבה הוא כפורים דהחיסור להיפך, או לטהרה, גורמת סבה בתור משמשים
הטהרה. לעיכוב

 יאכלו דלא בטומאה, הבא פסח לענין שם בתום׳ שאמרו כמו הוא והנ״ם
 מבדילים אנו הללו הדברים דבשני בצבור, דחויה טומאה לענין וג״כ וזבות זבין ממנו

 הם הכפורים קדשים לענין ואם סתם, לטומאה מגופו היוצאת טומאה בין
 טומאה בכלל זה עדיין הכפורים הביאו שלא כ״ז הנה לטהרה, גורמת סבה בתור

השני. כהצד נאמר אם כן ולא מגופו, היוצאת

יח.
 איסורין ככל עצמי איסור זהו אם טבל איסור בגדר הידועה החקירה

 חקירה שבו, והמעשרות התרומה מצד תערובות, איסור רק דהוא או שבתורה,
 בתור זהו אם התו״מ הם־שת ע״י שנעשה ההיתר בגדר לחקירה גם מביאה זו

 דזהו או אסור, שהיה מה את להתיר הסבה היא דהפרישה כלומר, גורמת, סבה
 ע״י טבל האיסור בגדר הראשון כהצד נימא דאם האיסור, של הסבה העדר רק

 העדר רק בזה בעינן לא השני, כהצד נימא אם אבל היתרית, סבה משמשת ההפרשה
 שנתבטלה וכיון שבו, התערובות מצד אלא בא אינו עיקרו דכל האיסור, של הסבה
המסובב. בטל ממילא הסבה

 והראב״ד, הרמב״ם מחלוקת יש דבזה הוכחנו )ש״ז( הקודש" "דרך ובספרנו
השני. כהצד סובר והרמב״ם הראשון כהצד סובר דהראב״ד

 נדה, בריש הגט׳ לסוגית שבנגוד הרמב״ם, על הידועה הקושיא מיושבת ובזה
 בודק בהיה וגם חסר, ונמצא שנמדדה במקוה גם הוא ורבנן ר״ש דמחלוקת דאמרינן

מוקמינן בשניהם דלרבנן חומץ, נמצא ואח״ב תרומה עליה מפריש להיות החבית את
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 מהל׳ )בס״י והרמב״ם ספק. בשניהם ולר״ש טבל, וחזקת טומאה חזקת אחזקתייהו
 )הלכה תרומות מהל׳ ובפ״ה ודאי, טמאות הטהרות שכל במקוה, פסק ו׳< הל׳ מקואות

טבל? ספק רק דהוא פסק כ״ד(
 מאליה, הקושיא סרה לדידיה טבל בגדר וגם להרמב״ם חזקה בגדר לפ״ד אבל

 שאי אומרת, זאת שלילי, איסור רק דהוא כיון חזקה, שייכת לא דבטבל
 הסבה העדר של היסוד על הספק את נעמיד ואם האיסור, את המחזיק הוא ההפרשה

 בצד לבוא כאן שייך לא אבל ספק, שיהיה אפשר היותר ולכל איסור, כלל אין הרי
חזקה. מטעם ודאי

 ככל עצמי איסור הוא דטבל דסבירא, למאן הוא להרמב״ם הגט׳ וסוגית
 איסור במהות בחקירה בזה דיש בספרנו, שם שביארנו מה כפי שבתורה, איסורין

תנאים. מחלוקת גם טבל

יט.
 ספק, של במקרה הדבר את משאירים שאנו הפשוט באופן הוא חזקה אם

 מסתעפים הסבה, העדר של הצד בספק נשאר דתמיד מצד או מקודם, שהיה כמו
 בא השתנות אי וכל לסבה דרושה השתנות כל רוב שע״ם אע״פ כי נ״מ, כמה מזה

 הדבר להשארת שדוקא הכלל, מן יוצאים יש פעמים הרבה הנה הסבה, מהעדר
 כהצד הוא חזקה המושג אם הבדל יש ואז לסבה, דרושים אנו הקיים המצב על

השני. כהצד או הראשון
 הזה, האיסור כלפי ככה, הסוברים לאלה בשחיטה, זבוח" "אינו האיסור למשל

 הזה האיסור ולהיפך, הסבה, העדר בתור אלא סבה בתור לא השחיטה כבר משמשת
 שהיא מפני הבהמה, את אוסרים אנו רגע בכל כי חדשה, לסבה רגע כל דרוש

 הסבה, העדר בבחינת היא הזה האיסור את המתרת והשחיטה בהוה ה ח ו ב ז אינה
הנ״ל. לאיסור סבה אין כבר השחיטה בשעת כי

 ותום׳ רש״י מחלוקת פ״ח( י׳ )שמעתתא דה״ק ד״מ בספרי הסברתי ובזה
 מן אבר משום הטעם אי עומדת, איסור בחזקת בחייה דבהמה בהא א׳( )כ״ה בביצה

 משום זבוח, אינו מטעם שהוא לפרש חפץ לא ורש״י זבוח. אינו מטעם או החי
הסבה. העדר של הצד שנשאר מטעם היא דחזקה הוא רש״י דשיטת

 מחמת מתה אם יודע שאינו טוען כשהשואל ן הראשונים מחלוקת ג״כ וככה
 דחזקת בגדר הוא שהמחלוקת פרעתיך, אם יודע לאיני נחשב זה אם לא, או מלאכה

 משעת מתחייב דשומר למ״ד הסבה העדר מצד או המעיקרא מצד הוא אם חיוב,
סבות". "שתי של בהמדה בזה עוד ועי׳ משיכה,

כ.
 שבספק יסוד על דמעיקרא, חזקות כ? כמו כאמור, בנויה, והיתר איסור חזקת כל

 לסבה דרוש האיסור הנה מותר שהיה דבר וכל הסבה, העדר של הצד תמיד נשאר
 לסבה ההיתר דרוש —והותר אסור כשהיה ולהיפך, הסבה, מהעדר בא כבר וההיתר

הסבה. העדר ע״י ימשך והאיסור
 ושומן, חלב כמו השתנות בלי ברייתם מתחילת והמותרים האסורים דברים אולם

כי להגיד ומסובב סבה במושגי להכניס אפשר אי אלה את לכאורה למשל,
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הסבה. מהעדר כבר בא והשני לסבה דרוש מהם אחד
 לתוך להכניס אפשר בכלל והיתר איסור עצם גם באמת אולם

 בעוד גורמת, לסבה תמיד דרוש האיסור כי באשר, הסבה, והעדר הסבה מושג
 הדבר הנה בדבר איסור כשאין בכ״מ כי כלומר, הסבה, מהעדר בא לעצמו כשהוא שההיתר

אסור. ממילא הוא אז בדבר היתר שאין מכיון להיסך, נגיד לא אבל מותר, ממילא
 הרבה שלדעת ברוב, דבביטול המוסכמת ההנחה בנויה הזה היסוד ועל

 שברוב להיסך, אמרינן לא אבל היתר, להיות נהפך גופא שהאיסור אמרינן, ראשונים
 רק מועיל שהבטול מפני ג״כ שהוא איסור, להיות ההיתר יהפך איסור

 ולא מבטל שלילי, מושג הוא ביטול המושג שעצם כלומר, לחיוב, ולא לשלילה
 נתבטל אם אפילו בהיתר, אבל היתר, ממילא נעשה הוא כשנתבטל ובאיסור, מקיים,

ושלילה". "חיוב בהמדה בזה נאריך עוד כאשר איסור, נעשה לא עדיין ההיתר,
 לקולא. מה״ת דאיסורא ספיקא שכל הידועה. הרמב״ם, שיטת את נבין ובזה
 כלל שזה שכיון לפ״ד אך לקולא? שספיקא במורה הרמב״ם לו מצא מאין שלכאורה,

 העדר של הצד נשאר וממילא הממוצע" ה״דרך את תופסים אנו ספק שבכל גדול
 לו שאין כמו ג״כ הדבר נשאר מותר או אסור זה אם מסתפקים כשאנו וא״כ הסבה,

כנ״ל. מותר, ממילא הוא ואז להיתר סבה ולא לאיסור סבה לא
 טומאה שספק יודעים אנו מנין שהקשו: התום׳ קושית גם ליישב אפשר ובזה

 ונסתרה לה שקינא כיון שבסיטה, מאחרי טהרה, חזקת כשיש אפילו טמא ברה״י
 היה לא מועילה טהרה שחזקת הדין היה דאם משום ניחא, לפ״ז אך ? חזקתה איתרע
 שנשאר הוא חזקה המושג שכל מאחרי טמא, ברה״י טומאה ספק של הדין כל אפשרי

חזקה. בלי אפילו טהור להיות צריך היה כך ובשביל הסבה העדר של הצד
 )הלכה כלאים מהל׳ שבפ״י הראב״ד, על הכל שמתמיהים התמיהא היא וידועה

 מת טומאת מהל׳ ובפ״ט לקולא, מדאורייתא שספיקא הרמב״ם לדעת הסכים כ״ז(
 כלאים בהלכות שם כי תירוץ, זה על גם למצוא אפשר דרכנו ולפי עליו? השיג הנ״ל

 כלאים, איסור למשל, כמו, התחדשות, איזו ע״י שבאים באיסורים הרמב״ם מדבר
 הסבה, העדר מצד הוא חזקה שהמושג כהרמב״ם סובר אינו כאמור, שהראב״ד, שאף

 בלי הדבר את מניחים שאנו הרגיל, במובנה גם חזקה מצד לבוא אפשר שם אך
 כלל בדרך שמדבר הנ״ל, מת טומאת בהלכות משא״ב מותר, הוא וממילא התחדשות,

 שאי הראב״ד סובר ברייתם, מתחילת שהם באלה אפילו באיסורים, וגם בטומאות גם
כנ״ל. שייך בזה דגם סובר והרמב״ם הסבה העדר של במושג בזה להשתמש אפשר

 מחתא בחדא כולם את י״ב( הל׳ מת טומאת מהל׳ )בפ״ט הרמב״ם שכלל וזהו
 דבריהם, של הן הרי ספק משום בהן וכיוצא הטומאות אלו שכל ידוע "ודבר ואמר
 בטומאות, בין הספיקות כל אבל ודאי, בטומאת שנטמא מי אלא התורה מן טמא ואין
 שגם מפני סופרים" מדברי אלא להם אין ושבתות בעריות בין אסורות, במאכלות בין

 והטהרה שההיתר בעוד לכך, חיובי יסוד דרושים הסוגים מכל טומאה וגם איסור
וטהור. מותר הוא ממילא וטומאה לאיסור יסוד וכשאין שליליים, מושגים המה בכלל

 טהור ספיקא ברה״ר טומאה שספק הפסוקה מהלכה הרמב״ם לו לקח הדבר ומקור
 והטהרה טמא, ספיקא שברה״י קרא לנו שיש אלא קרא, לנו אין באמת שע״ז

 מטומאה איסור שתמיד ואע״ם הנ״ל, מטעם ממילא יודעים אנו כבר ברה״ר בספיקא
 לכולם, אחד יסוד בספיקות, שבזה, מפני מזה, זה למדים אנו כאן אבל ילפינן, לא

כנ״ל. הסבה העדר של היסוד
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 ע״ב( )י״א דחולין מהא הנ״ל הרמב״ם על שמקשים הקושיות מתישבות ובזה
 )י״ג ומר״ה הוי, טריפה שמא חיישינן שלא וקדשים, מפסח רובא בתר דאזלינן דיליף
 אמרה והתורה עכו״ם ביד שליש הביאו דלמא עומר, הביאו "מהיכן ע״א<

 ההבדל דזהו ת, מתר ה דוקאבסבה הוא הספק דבקדשים משום קצירכם"?
 אנו ובקדשים-להיפך, לאסור, כדי לסבה דרושים אנו דבחולין קדשים, ובין חולין בין

 דינים שיש אלא איסורי, מושג הוא הקדש המושג עצם כי להתיר. כדי לסבה דרושים
 מודה, הרמב״ם גם ושם להתיר, בא עיקרו שכל בודאי ובאמת, הותרו. שע״י מיוחדים

 כך ובשביל הסבה, העדר של צד על בספק תמיד מעמידים שאנו כך מתוך שדוקא
מדאורייתא. לחומרא בזה הולכים אנו

כא.
 האופנים כלומר, שבהם, שהפרטים יש סבה בגדר בודאי שהם דברים גם
 אלא הדבר, לחלות סבה בכלל אינם כבר הפרטים שאלו עשייתם, בדרך הקבועים

החלות. תוצאות את המעכבים הם נגודי שבאופן להיפך,
 הרבים הפרטים אבל הגירושין, לחלות סבה היא הכתיבה שבודאי בגיטין, למשל

 גרושין מהל׳ )בפ״ז הרמב״ם דברי הסבר וזהו סבה, בגדר אינם כבר בזה שיש
 התנה לא אם אבל זה, תנאי הבעל עליה כשהתנה אמורים דברים "במה י״ד( הלכה
 והרי כלום לומר צריכה אינה ידה, מתחת יוצא הגט והרי גיטה לה נתן אלא עליה
 הגט שנעמיד כמו מזויף, ימצא שמא חוששין ואין — ,וכו — מגורשת בחזקת היא

 שהוא ראיה שיביא עד או הבעל, שיערער עד השליח אותו כשיביא כשר, בחזקת
 שיתן לגט לחוש לנו היה כך בהן, וכיוצא אלו לדברים נחוש שאם בטל, או מזויף
 הוא והרי בו חתמו פסולין עדים שמא או נתנו, כך ואחרי בטלו שמא בפנינו, הבעל
 רק המה הדברים אלו דכל הגדר, שזהו נכתב", לשמה שלא שמא או מתוכו מזויף

 רק אמרה והתורה הדבר, של לקיומו סבות בתור לא אבל המעכבים, פרטים
עדים. לשני צריכה הדבר הקמת ורק דבר" יקום עדים שנים "עפ״י

 שליח בענין והראב״ד, הרמב״ם מחלוקת בהבנת פתח גם למצוא אפשר ובזה
 עדים, בזה בעינן לא דלהרמב״ם לא, או עדים איבעינן בקדושין: הולכה
 לסבה, הכשר רק הוא להולכה שליחות גם דלהרמב״ם מפני עליו, חולק והראב״ד

 רק הוא השליחות דמנוי כלומר, הדבר, את המקיימת בעצמה הגורמת הסבה לא אבל
 המקיימת הסבה עצם אבל המשלח, מעשה כמו יפעול השליח שמעשה לדבר, הכשר

 צריך בעצמו דבר הקיום רק וכאמור, השליח, של הקדושין מעשה הוא הקדושין את
עדים. לשני

 יש כאן דגם כלומר להלן, הבאה סבות" "שתי של להמדה באמת נכנס וזה
 בשתי פעמים הרבה שיש להלן, וכאמור בעצמם, והקדושין השליחות מנוי סבות, שתי

 המקיימת היא שרק השניה, לסבה הכשר בתור רק הוא הראשונה שהסבה סבות,
הדבר. את

 בכל באמצע מסובב גם יש דכאן הוא, סבות" "שתי מבכל בזה שיש והחדוש
 של דין השליח על שיתהוה גרם האופנים בכל הלא דהמנוי אומרת, זאת האופנים,

 איננו המנוי סוף סוף הנה הקדושין למעשה שבנוגע אלא כמותו, אדם של שלוחו
כנ״ל. לסבה מכשיר בבחינת אלא סבה, בבחינת

4
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כב.
 לחליצה", עולה אינו ליבום עולה שאינו וכל לחליצה עולה ליבום העולה "כל

 העולה שכל הראשון, האופן כלומר, — שבדבר החיוב אם הספק נופל שם וגם
 "כל —שבדבר השלילה וממילא ומסובב, סבה בתור הוא לחליצה עולה ליבום
להיפך. או הסבה, העדר בבחינת הוא —לחליצה" עולה אינו ליבום עולה שאינו

 הוא והחליצה היבום על באה בעיקרה הזיקה עצם אם בזה, הוא הספק ומרכז
 תחת יותר זה את להכניס יש שכזה, באופן ואמנם, מהיבום, המסתעף דבר רק

 לחליצה, וגם ליבום גם תיכף מתהוה הזיקה דעצם או והסתעפות", "העצם של המדה
החליצה. של מניעה סבת בתור משמשת ליבום עולה שאינה שמה אלא

 נימא דאם עצמנו, את סותרים אנו שנימא שאיך באופן, ג״כ והנ״מ
 גם אבל ליבום, עולה ג״כ תהיה לא זה ע״י לחליצה, עולה ליבום שעולה דכיון

 עולה תהיה שוב לחליצה עולה אינה ליבום עולה שאינה דכיון נימא אם להיפך,
ליבום. גם

 הא שעל ע״א/ ,)ו ביבמות ,ותום רש״י מחלוקת מוצאים אנו שכזה ובציור
 מצוה, הכשר שכן למיפרך, דאיכא "משום רש״י פירש מצוה" הכשר "שכן שם דדחינן

 בלא המצוה לקיים יכול יבום גבי אבל הלאו, דחית בלא כבוד לקיים אפשר דאי
 אפשר דאי אפשר, זה דאין זה, על הקשו ובתום׳ בחליצה", דאפשר הלאו, דחית
 עולה אינו ליבום עולה שאינו דכל תבעי, לא נמי חליצה כרת משום ליבם

ן לחליצה
 בו שיש ל״ת דוחה דעשה כאן סובר דהוא דכיון הנ״ל, הציור לנו יש וכאן

 שוב אבל לחליצה, עולה ליבום שעולה כל — אשה באחות אפילו לומר יש הרי כרת,
 מאידך אבל ליבום, עולה אינה ושוב שניהם לקיים אפשר הרי לחליצה, עולה היא אם

 שכזה באופן הרי לחליצה, עולה אינו ליבום עולה שאינה דכיון : נימא איך גיסא,
ג״כ. ליבום שתעלה לומר עלינו ושוב שניהם לקיים אפשר אי

 הסבה הוא צד איזה תלוי ובה מינה סתירה שיש באופן וכאמור
הסבה. העדר הוא צד ואיזה

 המסובב, הוא לחליצה והעולה הסבה זהו ליבום דעולה יסבור רש״י ובכן,
 והתום׳ המסתעף. הדבר בבחינת והשני עצם בבחינת הוא דהראשון שאמרנו, כפי או

כנ״ל. הסבה זהו ליבום עולה דהשאינו להיפך, סוברים

כג.
 באפשר אבל שניהם, לקיים אפשר באי רק הוא ל״ת דוחה עשה של הכלל

 לקיים אפשר האי אם הספק, נופל בזה וגם ל״ת, דוחה עשה אין שניהם לקיים
 לקיים כשאפשר וממילא הל״ת, את דוחה שהעשה הדחיה, של הסבה זהו שניהם
 הל״ת, את תדחה שהעשה סבה אין שכזה שבאופן הסבה, העדר זהו שניהם

 רק זהו אפשר והאי הדחיה, לדחית הסבה זוהי שניהם לקיים שהאפשר להיפך, או
 אלא לעצמם, כשהם והל״ת העשה מצד בא הדחיה שעצם כלומר, הסבה, העדר
הדחיה. דין את המונעת מניעה זהי שניהם לקיים שאפשר שבכ״מ הוא שדינא

דוחה שהעשה נימא שאם עצמנו, את נסתור שנגיד שאיך באופן ג״ב ונ״מ



נא ההלכה לחקר הסבה והעדר □בה המהות

 לקיים יהיה אפשר אי שוב ידחה לא ואם שניהם, לקיים אפשר יהיה הל״ת את
שניהם.

 המשנה על בגמרא שם שמקשינן ע״ב< )צ״ה במנחות שכזה ציור מוצאים ואנו
 ואינן בפנים ואסיתם בחוץ ועריכתן לישתן הפנים לחם ואחת הלחם שתי "אחת
 תנור אלמא בפנים ואפיתם קשיא, הא קשיא "אי שם מקשינן השבת׳/ את דוחות

 מוכח היכי "תימא, שם ובתום׳ בלינה? איפסלא השבת את דוחות ואינן מקדשא,
 — בזמנן? אלא מקדשין אין שרת כלי הא בלינה, איפסלי מאתמול לה אפי דאי
זמנן" נמיהוי מאתמול כ א" שבת דחי דלא כיון וי״ל — ,וכו

 הפנים ולחם הלחם ששתי נקבע דאם הנ״ל, הציור בולט באופן לנו יש וכאן
 מערב לעשותם אפשר שהרי דחיה, בלי שניהם לקיים אפשר הרי השבת, את דוחים

 נימא, מה אבל בזמנם, אלא מקדשים אין שרת כלי דהא בלינה, יפסלו ולא שבת
 בלינה, נפסלים ושוב שבת, מערב הוא זמנם א״כ הלא השבת, את דוחות אינן זה שבשביל
 ן להיפך אלא לדחיה, הסבה שניהם לקיים אפשר האי דאין דתפסינן נראה, ,הגם ומקושית
ל״ת. דוחה שעשה הדין נשאר בכה״ג, וממילא, הדחיה לדחית הסבה שניהם לקיים שהאפשר

 הנ״ל המשנה כדברי פסק (,ז הל׳ ומוספין תמידין מהל׳ )בפ״ה הרמב״ם אמנם
 סבת היא זו שניהם לקיים אפשר דהאי דתפם, ונראה הנ״ל, הגמ׳ לקושית חש ולא

דחי. לא שפיר בכד״ג, וממילא, הדחיח

כד.
 שבדבר אלא שונים, דברים בשני מעשהשוה מוצאים אנו אם

 את חושבים אנו אין נוספים, פרטים איזו למעשה דרושים אחד
מעכבות. שליליות רק אלא גורמות סבות בתור הפרטים

 הסבר וכפי היא" עבודה לאו בקדשים "שחיטה דאמרינן הא לדבר, דוגמא
 לאו א״כ בקדשים, וגם בחולין גם שחיטה ששוה לפי ע״ב( )י״ד בזבחים התום׳
 ואע״ם בזר, גם השחיטה כשרה וע״כ בקדשים, שחיטה התורה צותה עבודה מטעם

 אינה חולין ששחיטת כמו וקדשים, חולין שחיטת בין המבדילים פרטים כמה שיש
 ושחיטת פסול, בקדשים ומתעסק כוונה, צריכה קדשים ושחיטת כוונה צריכה
 בעצם שס״ם היות אבל בהם, פוסל לשמן ששלא קרבנות יש וגם פסול, בחוץ קדשים

 היתה כך שע״י גורמות, סבות בתור הפרטים את תופסים אנו אין היא, אחת הפעולה
 ככל כהן כן גם דרושים היינו וממילא לעבודה, בקדשים השחיטה נחשבת בודאי

 בו לך אין וממילא לעכובא, רק באים הללו שהפרטים אומרים, שאנו אלא העבודות,
שבחולין. השחיטה ממעשה שונה בקדשים השחיטה מעשה אין זה, וזולת חדושם, אלא

 ורק נחירה ע״י גם הותרו שחולין דבמדבר מחדש, הכהן" ה״ושב הגאון והנה
 והגאון בזר, פסולה והיתה לעבודה שחיטה באמת נחשבה אז שחיטה, בעי היו קדשים
 לענין וקדשים חולין בין הבדל יש כך ובין כך בין דהא ע״ז, מקשה יו״ט" ,,עונג
 פרטים בתור רק הם וכדומה, דכוונה משום יבואר, לפ״ד אבל וכדומה? כוונה

 אם אבל בקדשים, וגם בחולין גם הוא אחד המעשה עצם דס״ס כיון המעכבים,
 לסבה השחיטה נחשבה כבר אז שחיטה, דוקא ובקדשים נחירה היתה בחולין

דוקא. לכהן צריכים והיינו בקדשים, עבודה בכלל אומרת, זאת צדדית,
 ן י נ ע שכל אומרת, זאת ופרט", "כלל בהמדה גם זה את להכניס אפשר ]ואמנם



ההלכה לחקר ב׳ מדה המתת נב

 של התנאים לפי הכללי הענין את משנים אנו אין שונים, בפרטים המתגלה כללי
הנ״ל. הכללי לענין אחת חוקה תמיד אלא ופרט, פרט כל

 עדים צריכה אינה בקדושין להולכה שליחות דאף הרמב״ם שיטת לדבר, דוגמא
 שנתבאר כפי שם, גם אך זה, על חולק והראב״ד ט״ו( הלכה אישות מהל׳ )בפ״ג כמבואר
 אישות, בעניני מלבד אותו מוצאים שאנו כללי מושג היא שליחות הנה אצלנו,

 מנוי ובכ״ט ועוד, בעברות גם — ולב״ש במצוות, גם בקנינים, גם ובגירושין, בקדושין
 השליחות במנוי משתמשים כשאנו גם ולכן, לעדים. צריך אינו כלל בדרך השליחות
 לעדים, שמה צריכים שאנו שכאלה בפרטים גם אומרת, זאת ובגירושין, בקדושין

 לכלל שבנוגע וגירושין, בקדושין בזה, גם לעדים, צריך לא שליחות שכלל כיון אבל
לעדים. צריך לא שליחות שמנוי הדין נשאר פרטים, רק המה שליחות של

 וכשאנו בקדשים, וגם בחולין גם כללי, נין ע הוא שחיטה כאן וכה״ג
 אז שחיטה, של הכלל מן פרט רק ההם הקדשים הנה קדשים, שחיטת לענין מדברים

 ואע״ם עבודה, לאו ששחיטה הוא והכלל הכלל, אחרי הולכים אנו זה בפרט גם
 רק הנם בחולין, שאינם מה מיוחדים דינים כן גם קדשים בשחיטת מוצאים שאנו

 מפורש מוצאים אנו שאין בכ״מ כלל נשאר הכלל אבל הכלל, מן היוצאים פרטים
יה[. נגד

כה.
 שיש אומרת, ם,זאת הפכי למסובבים סבה בתור ממשמשת אחת פעולה

 השני ובאופן מעט, לתוצאה מביאה היא האחד שבאופן אופנים, שני זו בפעולה בה
 שנעשית, הפעולה יכולה אינה מקרה איזה כשע״י אכן הפוכה, לתוצאה מביאה היא

 תשמש אם ממנה, להסתובב שצריך למסובב, סבה בתור לשמש ידוע באופן אמנם,
 מחלוקת מוצאים אנו בזה לא, או ההפכי למסובב סבה בתור אז

הראשונים.
 עכו״ם, לשם חברו בהמת בשוחט הראשונים ושאר הרא״ה מחלוקת למשל,

 אוסר אדם שאין מפני מעשה ע״י אסרה שלא שאע״ם הבית", ב״בדק פסק שהראשון
 אלא שלו, שאינו דבר דאוסר משום "דלאו אסורה באכילה מ״מ שלו, שאינו דבר

 אטרינן, נמי ובגמרא כנוחר, ליה והוי לשחיטה ליה חזי לא גברא דהאי משום
 אבל בהנאה, מתסרא לא מכוון קא לצעורי אמרינן בלא״ה הא מומר בישראל דדוקא

 בפ״ב הר״ן שהסביר כמו הוא והטעם כדאמרן", לשחיטה חזי דלא אסורה באכילה
 אוסר אדם אין דאמרינן דכיון משום דהוא, ד׳( ס״ק ד׳ )סי׳ ביו״ד והט״ז דחולין

 ואנן מאליה, שנשחטה כמו היא הרי שחיטתו, מעשה את ומסלקין שלו, שאינו דבר
אוכל. אתה זובח שאתה מה ואכלת", "וזבחת דכתיב פסולה ושחטה סכין נפלה קי״ל

 משמשת השחיטה פעולת דהנה בשלימותו, הנ״ל הציור כאן לנו ויש
 לאיסור וגם בסתם, כששחט להיתר, גם הפוכים, למסובבים סבה בתור לנו

 אדם אין למדס״ל עכו״ם, לשם חברו בהמת שחט ואם עכו״ם, לשם כששחט הנאה
 לפי הנה לאיסור, סבה בתור לשמש השחיטה בכח ואין שלו, שאינו דבר אוסר
 ממילא נשאר אלא להיתר, סבה בתור לשמש ג״כ כבר בכחה אין הרא״ה שיטת
 אכילה שלהיתר מפני הנאה, והיתר אכילה איסור שזהו הסבה, העדר של הצד

ולהיפך, האיסור, ממילא נשאר הסבה ובהעדר סבה בתור השחיטה את צריכים אגו



ע ההלכה לחקר הסבה והעדר סבה המרות

 בזה היה לא הרי מקודם כי סבה. בתור לעכו״ם השחיטה משמשת הנאה באיסור
 הסבה, העדר שהוא אלא לסבה, דרושים אנו אין כבר הנאה להיתר אבל איסור,

בהנאה. ומותר באכילה אסור הוא ממילא הסבה, העדר של הצד וכשנשאר
 את לבטל אפשר שכן סוברים, המה הרא״ה על החולקים הראשונים וממילא

 ע״י הנאה האיסור הוא שבנ״ד —ממנה להסתובב שצריך הרגיל למסובב הסבה
 להיתר היינו המהופך, למסובב סבה בתור ולשמשה-לעכו״ם השחיטה
האכילה.

כו.
 של הצד נשאר שכזה דבציור מודים, עלמא כולי דאמנם לומר ג״כ ואפשר

 פסולה, ושחטה מאליה סכין דנפל הא אם גופא, בזה הוא המחלוקת אך הסבה, העדר
 דעצם ודאי דזהו כלומר, סבה, הוא גופא דזהו או הסבה, העדר רק זהו אם

 אם להסתפק, יש אבל באכילה, להתיר סבה בתור משמשת הסימנים שחיטת
 בתור משמש זה דין גם אם לזביחה, הראוי אדם ע״י שתהיה דוקא דבעינן הדין גם

 ההיתר, את מביאים בעצמם הנשחטים הסימנים ולא החיובית, מהסבה חלק
 סבה אדרבא, דזהו, אולי או ההיתר, את המביאה היא היא אדם ע״י הזביחה אלא

 ע״י לא נעשה זה אם אך הנשחטים, הסימנים ע״י נעשה ההיתר דעצם לפסול,
לפסול. סבה זהו זביחה בר אדם

 סכין כנפל ממש במציאות זאת לחשוב אפשר אי ס״ס דהא בזה, הוא והנ״מ
 מצד לאיסור סבה גם כאן אין עכ״פ אבל להיתר, סבת כאן דאין אלא מאליו,

כנ״ל. סכין נפל

כז.
 סברת על ג״ד( )בסימן שהקשה יו״ט העונג קושית בזה מסולקת האופנים ובכל

 שלוחי או נינהו דידן שלוחי כהנים אי בבעיא: דנדרים, מהסוגיא הנ״ל הרא״ה
 חייבין, - מזידין במקדש שפיגלו ״הכהנים דתניא מהא לה שפשטינן ע״ב(, )ל״ה דרחמנא

 שפיר, נינהו דרחמנא שלוחי בשלמא אמרת אי פיגול, שפיגולן אלא פטורין - שוגגין
 שם בר״ן ועי׳ לעוותי", ולא שדרתיך "לתקוני ליה לימא דידן שלוחי אמרת אי אלא
 ע״י שא״ש דבר אוסר דאדם דקי״ל משום ממזיד, ולא משוגג רק הוא הקושיא דכל

 יצוייר איך שהקושיא אלא פיגול, עצם כלל יצוייר שלא הקושיא אין וא״כ מעשה,
 אכן לעוותי, ולא שדרתיך לתקוני לו לומר דיכול כיון בשוגג, ממון הפסד שיהיה
 דחסר זה, מטעם אסור ישאר עדיין הרי לה, שרי לא אסר דלא דנהי הרא״ה לדברי

? המתירים מהדברים אחד כאן
 הראשונים, ושאר הרא״ה במחלוקת שהסברנו השני ההסבר לפי לכאורה, אולם,

 דה״נפל לומר אפשר עוד בשחיטה דאם הרא״ה, על החולקים לאלה אפילו יוקשה
 דוקא דבעינן בקרבנות, המתירות בעבודות אבל לפסול, סבה הוא ושחטה" סכין

מיפסל ולכו״ע המתרת, לסבה נחשב הוא העובד שהכהן בודאי בהונה,
גוונא? בכהאי

 לשיטת אף כלל קשה לא שהבאנו, הנ״ל ההגיוני היסוד עפ״י באמת, אבל
 שחיטה ובין לע״ז שחיטד־ז בין ההבדל ו דה ז ד הרא״ה,



ההלכה לחקר ב׳ פדה המרות נד

 האוסרת הסבה היא השחיטה הנה זרה לעבודה דבשחיטה פגול, מחשבת עם
 דעצם בפיגול משא״ב אכילה, להתרת סבה היא ע״ז מחשבת שבלי כשם בהנאה,

 "בשעת", בתור רק משמשות הן פיגול ובמחשבת להיתר, סבות רק הן העבודות
 והראי/ העבודה, בשעת המחשבה את כשחשב מפגלת, המחשבה אז דרק כלומר,
 בהדיא דאמרינן בפיגול משא״כ בומעשה, שיש לאו נקרא זרה לעבודה דשוחט
 דמזה אחר, במקום בזה הארכנו שכבר מעשה, בו שאין לאו דה״ל ע״ב( )כ״ט בזבחים

 בזה משמשת העבודה כאמור, אלא ולעבירה, לפסול הסבה העבודה דאין מוכח
 בשוחט רק כך, ובשביל המחשבה, של הזמן קביעת כלומר, ת, ע ש ב ר ו ת ב רק

 שאינו דבר אוסר אדם אין של הטעם ידי דעל דכיון הרא״ה, סברת שייכת לע׳יז
 אין הרי ממילא, זרה, עבודה בשחיטת שיש לאיסור הסבה את מבטלים אנו שלו
 סבה בתור תמיד נשארה העבודה דעצם בפיגול, כן שאין מה להיתר, סבה גם כאן

 ולא שדרתיך לתקוני מטעם ואם לאיסור, סבה היא הפיגול שמחשבת אלא להיתר,
 העבודה, ע״י היתר של הסבה ממילא נשארה האיסור, של הסבה מתבטלת לעוותי

 הלא ובכן, סתיריו", כל כש״קרבו דוקא הוא דפגול דינא עיקר דכל מזה גם וראי׳
 העבודה להיתר, סבה נפרדות, סבות שתי כאן שיש אלא מתיר, נשאר המתיר

 הסבה על מתגברת האוסרת דהסבה אלא פגול, מחשבת לאיסור, וסבה בעצמה,
 נשארה ממילא האוסרת הסבה מועילה שאינה ובמקום המתרת,
המתרת. הסבה

כח.
 מקשה מאי דבכלל הנ״ל, הגאון שם שמקשה השניה הקושיא גם תתישב ובזה

 החסרון מטעם ול6פ שוב שליחות חסרה אם נינהו, דידן דשלוחי כיון הלא הגם/
 הרצאת כך כשר כהרצאת מטעם היא דהקושיה ג״כ, לישב יש ע״ז ואמנם—הזה?
 ויש מתיריו כל קרבו לא הרי שליחות, חסרון מטעם דנפסל כיון וכאן, פסול.

כמובן. לדחות,
 לעוותי ולא שדרתיך לתקוני דמטעם קושיא, התחלת בזה אין דברינו לפי אולם
 המעשה כאמור, כי, גופא, המעשה עצם לא אבל המחשבה רק מתבטלת

 שמתבטלת שכיון שנימא, לסיגול, אחת סבת בתור בזה משמשים אינם והמחשבה
 שהמעשה אלא למעשה, בנוגע גם השליחות מתבטלת שוב למחשבה, בנוגע השליחות
 לסיגול, הגורמת הסבה היא שרק למחשבה, "בשעת" בתור רק כאן משמש

 המחשבה, תתבטל לעוותי ולא שדרתיך לתקוני של הטעם שע״י הוא הקושיא וכאן
להכשיר. סבה בתור המעשה ממילא וישאר

 לשמן שלא שנזבחו דזבחים, הא על שמקשים הקושיא גם כמובן מתורצת ובזה
 כדמשמע שליחות, בודאי בעינן דלשחיטה דכיון חובה, לשם לבעלים עלו שלא אלא דכשרים,
 מתבטלת חובה, לשם לבעלים עלו לא הרי דס״ס וכיון ע״ב(, מ״א )ד׳ בקדושין

 שלפ״ז ומובן, שליחות? חסרון מטעם יופסל ושוב שדרתיך, לתקוני מטעם השליחות
 המחשבה ועל כנ״ל, במעשה פוגעת במחשבה השליחות חסרון דאין קושיא אין

 ו״א שדרתיך לתקוני מטעם קושיא אין חובה, לשם לבעלים עלו שלא הפועלת, גופה
 מכל - יחשב לא קרא דאמר בנדרים הגם׳ של התירוץ כאן גם יש ע״ז כי לעוותי,

מקום.



נה ההלכה לחקר הסבה והעדר סבי. המהות

כט.
 לשמע שצריכה הסבה דאותה בעיקר, הוא הרא״ה של דחדושו לעניננו, ונחזור

 סבה בתור בר. לשמש אפשר אי כבר תו אותה מבטלים אנו אם ידוע, למסובב
 ב״משמרח הרשב״א שמקשה העיקרית הקושיא גם מתישבת ובזה ניגודי, למסובב

 ע״י שא״ש דבר אוסר אדם דאמר, לעולא :דפריך ע״א( מ׳ )ד׳ דחולין מהא הבית״
 דבר אוסר אדם אמרת, "ואי חטאות ג׳ חייב לע״ז בחוץ דהשוחט מברייתא מעשה
 בעפר מחתך ליחייב לא חוץ אשחוטי אסרה פורתא בה חתך מכי מעשה, ע״י שא״ש

 שא״ש דבר אוסר אדם דאין נימא אם גם הלא קשה, ז״ל הרא״ה ולדברי ?״, הוא
חוץ? שחוטי של חיוב יתכן ואיך כנוחר, דה״ל שחיטה, כאן אין ס״ם מעשה, ע״י

 שחיטה רק אלא להרא״ה, אפילו נחירה כאן דאין כלל, קשה לא לפ״ד אבל
 שחיטה, שמה - ראויה שאינה דשחיטה מודה ר״ש אפילו ובקדשים, ראויה, שאינה
ע״א(. )פ״ה בחולין כמבואר

 ע״ז אין בכ״ז בהנאה, וגם באכילה גם שנאסר אם לעכו״ם, דבשחיטה ודאי דהא
 למדס״ל וה׳ בד׳ חייב לעכו״ם דבטובח ע״א( )ע׳ בב״ק וכמבואר לטומאה, נבילה שם

 לע״ז דהשוחט ע״ב( )פ״א בחולין מבואר וכן שחיטה, שמה ראויה שאינה דשחיטה
 לע״ז ושחיטה הרגיל באופן השחיטה שכאמור, דאע״ם ונמצא, בנו, ואת באותו חייב

 ובאופן אכילה היתר מסבבת הראשון דבאופן נגודיים, מסובבים מסבבת
 למסובב ע ג ו נ ב ם י ו ש האופנים שני סוף סוף אבל הנאה, איסור להיפך, השני

 מידי הטהרה את מסבבת לע״ז שחיטה וגם רגילה שחיטה שגם אומרת, זאת אחד,
 שרי ולא לה אסר "דלא אומרים שאנו בגוונא גם כמובן נשאר זה ומסובב נבילה,

 במקום וגם לה שאסר במקום גם שוה הלא נבלה, מידי הטהרה המסובב, שזהו לה",
כנ״ל. לה ששרי

ל.
 ואיסור החי מן אבר איסור להסתלקות סבה שהיא כשם דהשחיטה, ברור זה הנה

 נבלה טומאת לענין והמיתה נבלה, מידי לטהרה סבה ג״כ היא כך נבילה,
 אלא המטמאת, היא המיתה פעולת דלאו מאחרי הסבה, העדר רק היא

 מיתה שפעולת אלא מטמא, נבלה סתם ד אומרת, וזאת הנבלה, מציאות
לטהר. סבה היא השחיטה, אומרת, זאת ידועה,

 יו״ד בשו״ע דפסקינן הא על שמקשה, יו״ט" ה,,עונג קושית מתורצת ובזה
 אסורה מהרש״ל דברי ולפי מתים, זבחי ספק הר״ז עליה חישב ואח״כ דשחטה
 ע״א( )ט׳ בחולין מהמחלוקת ומקשה אחזקה, דמוקמינן משום בהנאה, ומותרת באכילה

 )בפ״א פסק והרמב״ם במשא. מטמא גם או באכילה רק אסורה אי בסימנים בדק בדלא
- ? שנא ומאי במשא, נמי דמטמא י״ב( ה׳ מה״ש מהל׳

 במשא מטמא שחיטה בספק אי המחלוקת דהנה פשוט, ההבדל דברינו לפי אבל
 מן אבר איסור בחזקת בחייה דבהמה בהגדר ותום׳ רש״י במחלוקת תלויה לא, או

 כפירוש לפרש חפצו ולא זבוח, דאינו האיסור משום דהוא מפרשים והתום׳ החי,
 ומחלקתם א׳(, כ״ד שבועות תום׳ )עי׳ לאיסור מאיסור מחזיקין דאין משום רש״י

 הוא אם שהחקירה פעמים, כמה הזכרנו כבר כאשר חזקה הגדר בעצם מחקירה נובעת



ההלכה לחקר ב׳ מדה המרות נו

 או הספק, שנתעורר טרם הקודם מצבו על הספק את דמניחים מטעם פשוט
 אפשר אי הראשון, דלצד הסבה, העדר של הצד תמיד נשאר דבספק מטעם
 בכל הלא דעכשיו לאיסור, מאיסור מחזיקין אין דכאמור, אבמה״ח מטעם לפרש

 הקודם, במצב היה לא הלא וזה, נבילה, אלא אבמה״ח, איסור ישאר לא האופנים
 אם אבל עכשיו, גם להמשך אפשר וזה מקודם גם תמיד היה זבוח" "אינו אבל

 זבוח", "אינו מטעם לפרש אפשר אי להיפך, הנה הסבה, העדר מצד דהוא נימא
 מסלקינן אנו דאם כלומר, הסבה. להיפך, אלא, הסבה העדר לא כבר דזהו

 הנה זבוח, אינו של האיסור רק ונשאר נבלה, האיסור ואת אבמה״ח של האיסור את
 של הסבה להעדר רק אלא היתרית, לסבה השחיטה נחשבת לא זה איסור כלפי

 אפשר ולהיפך ח", ו ב ז "אינו השחיטה שלילת הוא עיקרו שכל האיסור,
 ולא נבילה, לאיסור עכשיו שמתחדש החי, מן אבר איסור מטעם דהוא שפיר לפרש
 מצב מטעם דלאו נבילה, של איסור הקודם במצב היה לא סו״ס הא להקשות, שייך

 גם סבה היא השחיטה וס״ס הסבה, העדר מטעם אלא בזה, אתינן קא הקיים
 את נשאר ואם נבלה, איסיר של להסתלקותו וגם שחיטה איסור של להסתלקותו

נבלה. הויא ממילא הסבה העדר על הדבר
 הקודם דבמצב לא, או במשא מטמא אי המחלוקת גם בזה תלויה וממילא

 באה ממילא הסבה העדר על מעמידים אם אבל משא, טומאת היתה לא בודאי
משא. הטומאת

 כבר הנאה איסור ובין משא טומאת בין וההבדל
 איסור משא״כ הסבה, העדר רק הוא כאמור, נבילה, דטומאת מאליו, מובן

 לסבה הדרוש הוא הוא הנאה שהאיסור בודאי הנה זרה, עבודה מחשבת מצד הנאה
 הקודם, המצב על הדבר את משאירים דאגו מצד הוא החזקה דגדר נימא אם ובין
 אכילה איסור רק נשאר לעולם הסבה, העדר מטעם דהוא נימא אם ובין

 לא חזקה בעניני הרי בזה, שיש הסתירה משום ואי כמובן, הנאה והיתר
לזו"(. זו המתנגדות סבות "שתי במדה להלן עוד )ועי׳ כידוע. זה, על משגחינן

לא.
 דקי״ל "דאע״ג מחדש, כ״ג( סי' )פ״ב בחולין יש״ש בספרו המהרש״ל והנה

 אם מ״מ לשחיטה, כוונה בעינן דלא משום כשירה, שחיטתו בה ושחט סכין הפיל
 נראה וחניקה, נחירה לעשות אלא המכשרת, שחיטה אותה לשחוט שלא להדיא כוון

 בכלל שאינו הקורה מעל מנפלה יותר וגרע שחיטה, מתקריא לא דזה בעיני,
וזבחת".

 דבשחט א, ב" ש והר הרא״ה נחלקו דבזה לומר, נראה היה ולכאורה
 רק הלא סוף סוף הנה שלו, שאינו דבר אוסר אדם דאין פי על אף זרה לעבודה
 נעשתה והיא שלו מיא הלא השחיטה, פעולת הפעולה, אבל שלו אינה הבהמה
 כהמהרש״ל דלא סובר הרשב״א אבל באכילה, אסורה כך ובשביל מהופכת, בכוונה
 מאומר זה גרע לא לה" שרי ולא לה אסר "דלא נימא אם אפילו כך ובשביל הנ״ל,

 זביחה, בר ישראל ע״י נשחט דס״ם כאן אבל בהיתירה, רוצה שאינו בפירוש
דמי. שפיר

נבילה, טומאת מצד בכה״ג טמאה אינה להרא״ה דגם שביארנו, מה לפי אולם
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 בזה שיש מצד בזה בא לא הרא״ה, והוא, הנ״ל, כהמהרש״ל סבר לא הוא דגם ע״כ
 היא המחשבה כי ואם "וזבחת", של הסבה העדר מצד אלא לאיסור, סבה

 נחשב ת ר ש כ מ ה סבה בתור עכ״פ אבל בזה, יזיק" ולא יועיל "לא בבחינת
כנ״ל. לגמרי, הזו הסבה מסולקת וכאן הזובח, הישראל

לב.

 מהרש״ל דעת על שמקשה יו״ט, העונג קושית את בזה נתרץ אורחא ואגב
 דהראשון ק״ס, )ביבמות ור״י ר״ל מחלוקת בזה דיש מוטעת מחליצה הנ״ל
 דבעינן משום פליג ור״י כונסה, אתה ובכך לה חלוץ באומר גם דכשירה, סובר
 בכוונה דאפילו אלמא, דכשירה, מודה היה הוא גם זה בלי אבל לחליצה, כוונה

? דמי שפיר נמי מהופכת
 לעשות כשכוון היינו, במחצית, רק המהרש״ל דעת לתפוס אפשר באמת אולם

 מצות הוא דוזבחת לסוברים ח, ו ב ז אינו מטעם בזה אסור שיהיה וחניקה נחירה
נבלה. של איסור בזה יהיה לא אבל מיוחדה, עשה

 לבד פעולה ע״י באה שהחלות דבדברים המבואר, עפ״י הוא לזה והנמוק
 מה דס״ם הפעולה, את לבטל בזה יועיל שרצונו אפשר אי מחשבה, שום בלי

 הפעולה, של החלות לבטול תנאי שום בזה מועיל אינו כך ובשביל עשוי, שעשה
 וזהו ככה, עושה אני זה מנת על ויאמר ברה״ר בור יחפור אחד אם למשל, כמו,

 דבעינן דסובר למאן אפילו בחליצה, תנאי מועיל דלא הראשונים, שהסבירו ההסבר
 לחלות, רצון בתור היא האחרונה מחשבה, ובין כוונה בין הבדל שיש משום כוונה,

 הפעולה כוונת ס״ס- רצונו נתמלא לא אם ואף הפעולה, כוונת רק הוא והראשונה
 משום אי נחירה, לשם בכוונה בשחיטה לפסול לנו יש טעם מאיזה ובכן היתה, כן

 שהפעולה בדברים מוריד ולא מעלה לא רצונו כאמור, הרי, השחיטה, את לפסול רצונו
 הקורה, מעל כנפלה פשוט שהוא בזה להגיד אפשר ואי החלות, את מביאה בעצמה
 פועל, בלי לפעולה נחשבת אבל לבטל, אפשר אי בעצמה שהפעולה שאע״ס כלומר,

 מצד רצון בעינן שלא בדברים דאפילו תנאי, גם בזה להועיל צריך היה דא״ב
 בזה באים אנו שכאמור, אלא, כלום, אינו פועל בלי פעולה סוף סוף אבל הפועל,

 עצמה, בפני מיוחדת מצוה דזוהי סוברים אנו אם זבוח", "אינו מטעם
 אם בכ״ז כוונה, צריכות אינן דמצוות למ״ד דאף הראשונים, שיטת היא ידועה כי

ה,,וזבחת". כאן חסר והרי יצא, לא לצאת שלא כוון
 כשהפועל אפילו בא הוא דכאמור, מהפעולה, הבא המסובב עצם בין וההבדל

 שהמסובב מפני הוא שכזה, באופן קיים דלא המצוה ובין נגודית, מחשבה חשב
 לפעולה אפשר שאי ואע״פ הפעולה, באה שבו הדבר בעצם מתהוה
 קיום לענין משא״ב העיקר, בזה אין הפועל סוף סוף אבל. פועל, בלי שתעשה

 באה שהיא בשחיטה למשל בהפועל, הוא הדבר עיקר כל דכאן המצוה
 סוף סוף הנה "וזבחת", משום ג״כ כאמור, ובאה, ונבלה החי מן אבר איסור לסלק

 ורק הפעולה, בעצם מונחים ונבלה, החי מן אבר סילוק הראשונים, הדברים שני
 הנה וזבחת, המצור. קיום משא״ב הוא, כלום לאו מאליה סכין דכשנפל הוא דינא

בהפועל. אלא בפעולה לאו הוא עיקרו כל



ההלכה לחקר כ׳ מדי• המהות נח

 ראשונים, הרבה שיטת לסי מחליצה הקושיא מסולקת דבזה מובן וממילא
פטור. אלא היא מצור. לאו ה צ י ל ח ד

לג
 גונא שכהאי נגודיים, מסובבים לשני המשמשת סבה לענין לענינינו, ונחזור

ממונות. בעניני גם מוצאים אנו
 מחלוקת בזה דיש הזה, בזמן בקנס במודה או לב״ד, חוץ בקנס למודה כוונתי

 בד״מ )עי׳ לפטור משמשת שאינה מאחרי לחיוב, הודאתו תועילה אם הראשונים,
 לחיוב, סבה גם הוא בע״ד הודאת כי הזה, הציור הוא שם דגם א׳(, סי׳ בחו״מ

 בקנס וכשמודה בקנס, היא כשההוראה לפטור סבה וגם בממון, היא כשההוראה
 מזה יסתבב אם הספק נופל ממילא הנה מזה, מסתבב לא שהפטור לב״ד חוץ

בממון. בע״ד הודאת כבכ״מ יתחייב זו הודאה שע״י החיוב, היינו הנגודי, המסובב

לר.
 העדר בכלל זהו אם מאליה, סכין דנפל בהא כ״ס )אות לעיל חקרנו והנה

 בכל זה לחקור יש באמת, אבל, לפסול, חיובית סבה או השחיטה, היתר של הסבה
הסבה. העדר או לפסול, סבות הם אם בשחיטה, המעכבים הפרטים

 שלא כל אם הנ״ל, המעכבים הפרטים כל של הדבר בעצם תלוי זה ולכאורה,
 כלל, שחיטה הויא לא התורה מדיני ודקדוקיה פרטיה כל עם השחיטה נעשה

בפסול. שחיטה דהויא או
 שחיטה הלכות ברמב״ם פענח" "צפנת בעל הגאון ע״ז עמד שכבר ומצאתי,

 עשה ואחד סכינים בשני שוחטים שנים אם כגון מזה, דנ״מ ואומר, א׳( הלכה א׳ )פרק
 דחולין, פ״א מתוספתא ע״ז ראיה והביא לא, או פסולה אם כראוי שחט והשני שהיה
 למשל, עכו״ם, דשחיטת רואים אנו ומזה כשירה, שחיטתם שוחטין ועכו״ם ישראל דאם
כלל. שחיטה הויא דלא אלא פסולה, שחיטה בכלל אינה

 של הסבה העדר מטעם הוא המעכבים הפרטים דכל ראיה, כעין מזה ובכן
 אם להסתפק יש גופא בזה דגם גמורה, ראיה מזה אין באמת אך השחיטה, פעולת

 דהויא או כנ״ל, הסבה העדר מטעם הוא בכה״ג, לשחיטה כלל נחשבה דלא מה
לגמרי. השחיטה לשלילת חדשה סבה

 הידועה, הקושיא על בתירוצם הראשונים מחלוקת בזה מוצאים אנו ובאמת
 שהקשו ע״א(, י״ד )חולין כשירה שחיטתו - בנפשו שמתחייב אע״ם בשבת, דהשוהט בהא

 פעם "דמשום בתום׳ ותירצו משחיטתו? לאכול ואסור שבתות לחלל מומר הוי הא
 מומר, נעשה שע״י השחיטה דאותה מהראשונים, יש תירוץ ועוד מומר", חשיב לא אחת

 מומר דנעשה נימא אם אפילו האופנים בכל כשירה השחיטה אותה
אחת. בפעם

 ה, ב ס ה ר ד ע ה ו א ה ב ס הוא למשל, מומר, של הפסול אם בהא תליא וזה
 המסובב, קודם להיות צריכה סבה דכל ומסובב", "סבה בהמדה למדי ביארנו דכבר

 לא לפסול ה ב ס הוא מומר שם ואם אחת, בפעם יולדו ומסובב שסבה אפשר ואי
 בכה״ג גם אז הסבה, העדר זהו אם אבל השחיטה, לפני מומר כשהוא רק יופסל

פסול, הוא
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 בב״ק, התוס׳ קושיוז את שמתרץ הקצוה״ח, דברי את הנ״ל בהמדה הבאנו וכבר
 הם פסולים העדים הא שמקשים, הקרן, את שגובה רבית בו שיש דשטר הא על

 שבשבילו המעשה דאותו כנ״ל, שם דגם ז נשך עליו תשימון דלא לאו על דעברו
עדיין. פסולים אינם המעשה אותו על רשעים, העדים נעשים

 שבשחיטה דאע״ם ואפשר, למלתא, מלתא בזה לדמות אפשר אי דברינו, לפי ואמנם,
 אפשר בעדות אבל לפסול, סבה המה בשחיטה המעכבים דהפרטים תופסים אנו

 כבר אבל הסבה, העדרי בגדר דוקא המה המעכבים הפרטים דשם להיפך, שהוא
 כך ובשביל לפסול, סבתי בגדר המה המעכבים הפרטים שם דגם א׳ במדה הוכחנו
לא ואם כשירים המה אותם נאמין אם דרק כלומר, תליא, בהא שהא במקום אפילו
פלוני בר״ח שנה י״ג בני שנעשים קטנים למשל, כמו פסולים, המה אותם נאמין

נאמנים. דהם החודש קידוש על והעידו
בהא שהא שבמקום דההנחה כלומר, המה, אחד מגדר שניהם דברינו ולפי

נעשים המה שממנו המעשה אותו דעל הנימוק גופא זהו נאמנים, המה שכבר תליא,
 תמיד להיות כאמור, צריכה, הסבה כי כשירים, המה עדיין המעשה באותו פסולים,

 סבה בתור משמש הפסול הנה בעדות, הפוסלים לפרטים ובנוגע המסובב, קודם
כנ״ל. הסבה העדר כבר הוא וההכשר

לה.
 לא ואם לפדות המוכר יוכל חודש עשר שנים שעד חומה ערי ובבתי

 בכאן מהו להסתפק יש שם גם להלוקח, חלוט הבית חודש עשר שנים עד פדה
 מרשות שוב הבית להכנסת הסבה היא הפדיה אם הסבה, העדר ומהו הסבה
 או הסבה, העדר מצד להלוקח חלוט הבית פודה לא ואם המוכר, לרשות הלוקח

 רק מביאה הפדיה שכזה ובאופן להלוקח, הבית להחלטת הסבה זהי הפדיה אם להיפך,
ההחלטה. של הסבה להעדר

 ,בחי כי והנתה״מ, הקצוה״ח האחרונים, מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 "בראשונה שם דאמרינן מהא ראיה מביא ב׳( )מ״ד בגיטין שאחזו מי בם׳ אגודה

 ראיה, מזה ומביא לו", חלוט הבית שיהא כדי חודש עשר שנים יום נטמן היה
 "ההוא כתובות, דריש מהא ע״ז הקשו הנ״ל והאחרונים אונם, הוי לא אחרון ביום דאונם
 ופסקיה יומין תלתין בסוף אתא גיטא, להוי יומין תלתין עד אתינן לא אי דאמר גברא

? אונם הוי אחרון ביום אונס דאף הרי דאתאי״, חזו דאתאי חזו להו, אמר מברא,
 לראי׳ ובנוגע הנ״ל, ה״אגודה" של חדושו את באמת מכאן סותר והקצוה״ח

 מצד בזה לבוא אפשר אי שבכלל איריא, לא הא דמשום ר, אוב הוא הנ״ל שהביא
 בשלילה רק אלא פועל אינו שאונס כלומר, אמרינן, לא דעבד כמאן אונסא דהא אונס,
 הלוקח, של לרשותו הבית עבר הבית את כשקנה תיכף הרי וכאן, בחיוב, ולא
 היה שהמוכר אע״ם ובכן, המוכר, של לרשותו הבית יועבר הפדיה שע״י אלא
הלוקח. את לחייב זה יועיל לא אונס

הסבה. העדר רק הוא ואי־הפדיה הסבה היא שהפדיה תופס דהוא וברור,
 גמורה רבית זו "הרי ע״א( )ל״א בערכין דאמרינן מהא ע״ז מקשה והנתה״ם

 מעין רק המקח סוף עד הנהו הלוקח שנתן דהכסף ומשמע, התירתו", שהתורה אלא
 לדוכתה, האגודה ראית והדרא להחלטה, הסיבה היא המדיה אי שכזה, ובאופן חלואה,
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 פדאו אם דס״ס ם מש הנ״ל, הנתיבות של הראיה את שדחה נתיבות" ב״משובב ועי׳
רבית. והוי התנאי מחמת למפרע, המקה נתבטל חודש י״ב בתוך

מחלוקת. בזה דיש נתבאר ועכ״ם
 המעשה אם התנאי, קיום ומהו המעשה כאן מהו בזה, היא והמחלוקת

 התנאי קיום בתור הוא ואי־הפדיה הלוקח, לרשות המוכר מרשות הבית העברת הוא
 הלוקח של רשות מתוך העברה הוא בזה דהמעשה להיפך, או בטול, בתור והפדיה

הבטול. הוא הפדיה ואי התנאי קיום הוא והפדיה המוכר, של לרשותו שוב
 משום הנ״ל, הקצוה״ח ובדחית הנתה״מ, צדק האופנים בכל הנה הנ״ל, ועפ״י

 עכ״ם דהא ובה, מינה סתירה יש רבית, הוי התנאי מחמת למפרע המקח דנתבטל
 קיום נקרא מה תנאי ובכל תנאי, במעין נעשית דהמכירה לתפוס צריכים אנו לפ״ז

 הפדיה דאי לתפוס צריכין אנו הלא ובכן, המעשה, קיום לידי שמביא הצד התנאי,
 שפיר הלא התנאי את לבטל וכדי התנאי, בטול רק הוא והפריה התנאי קיום הוא

 שב ע״י בא התנאי וקיום מעשה ע״י בא התנאי שביטול בכה״ג אפילו אונם, מועיל
 גיטא" ליהוי יומין תלתין עד אתינא לא "דאם מהא מוכח גופא וזה תעשה, ואל

 לבטל כדי אונס מועיל ובכ״ז הביאה מעשה ע״י בא הבטול שם שגם הנ״ל,
הגט. את

לו.
 מרשות להעברה חדשה סבה היא הגאולה חומה ערי דבבתי נניח אם אף אכן,

 שזה ביובל, לבעלים השדות בהחזרת לחקור יש עדיין כנ״ל, המוכר לרשות הלוקח
 זמן עד רק לכתחילה התהוה המכירה אם היובל, של הזמן ע״י ממילא נעשה

 משמש דהיובל אלא זמנית, בלתי היא המכירה דעצם או היובל, עד מוגבל,
המוכר. לרשות הלוקח מרשות השדות להעברת חדשה סבה בתור

 סבה באה הזמן שבהמשך דבר בכל : כללי באופן היא והחקירה
 הראשונה הסבה של שהמסובב אומרים, אנו האם הראשונה, את לבטל חדשה

 הסבה להעדר רק פועלת המאוחרת, החדשה, שהסבה באופן, זמני, באופן רק חל
 המבטלת היא השניה והסבה לחוד פועלת סבה דכל אומרים דאנו או הראשונה,

הראשונה. את
 בשדות וגם בשנה תלוי שזמנם חומה, ערי בבתי גם לנו יש שכזה וציור

 סבת היא זו המקח, לקיום הראשונה סבה כאן שיש ביובל, תלוי שזמנם אחוזה,
 אנו האם והיובל, הגאולה המקח, לבטול השניה הסבה באה כך ואחרי המכירה
 גאל, לא אם חומה ערי בבתי תנאי, באופן רק לכתחלה חלתה שהמכירה אומרים
 סבות בתור משמשים והיובל שהגאולה או היובל, עד אחוזה בשדות זמני, ובאופן

המוכר. לרשות הלוקח מרשות הדברים להעברת חדשות חיוביות
 אם דאפילו לומר, תמצא אם בדרך הם הללו הספיקות דשני ומובן

 חדשה, חיובית סבה בתור משמשת ועשה בקום שהיא שהגאולה חומה ערי בבתי נימא
 ששם אתי, קא ממילא בזמן-וזמן רק תלוי שהדבר ביובל, לומר מקום יש עדיין

היובל. של הזמן עד רק חלה לא לכתחילה המכירה
 פירות קנין אי ור״ל, יוחנן ר׳ של המחלוקת את מוצאים דאנו מהא ולכאורה,

 נוהג, שהיובל בזמן שדהו בהמוכר וגם לפירות שדהו בהמוכר גם לא, או הגוף כקנין
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 ור״ל דמי, הגוף כקנין פירות דקנין משום וקורא, מביא בשניהם סובר יוחנן שר׳
 לא דלכתחילה נראה, ע״א/ ומ״ח ע״ב מ״ז גיטין )עי׳ קורא ואינו דמביא סבר

 חיובית סבה בתור משמש היובל ואין זמני, באופן רק המכירה הועמדה
 באה המכירה של הראשונה שהסבה כלומר, הסבה, העדר בתור אלא חדשה,

היובל. בשנת להעדרה
:להיפך ראיות להביא לי נראה באמת אולם

 המ״ע ככל עשה מצות היא זו אחוזתו" אל איש תשובו הזאת היובל "בשנת א(
 הלוקח א״כ היובל, זמן עד רק המכירה עמדה לא דלכתחילה נימא ואם שבתורה,

 את מחזיק היה אם שלהיפך, אלא מ״ע, כלל מקיים לא אחוזה השדה את המשיב
תגזול. לא על עובר השדה

 עמדו וכבר ביובל", לזה זה ומחזירים הן לקוחות שחלקו "האחים אמרינן ב(
 דהא וע״כ ברירה, יש ובדרבנן ברירה אין דבדאורייתא קי״ל הלא האחרונים, זה על

 שמספיקא שחלקו באחין נימא לא אמאי וא״ב מספק, רק הוא ברירה אין דפסקינן
 קמא מרא חזקת כאן שייכת שלא להגיד, אפשר ואמנם, ? קמא מרא בחזקת ארעא מוקמינן
 קמא, מרא לו ויש חלקו על יורש והוא ברירה יש אם הספק הוא גופא שבזה מאחרי

 אבל קמא, מרא לו אין וממילא לקוחות, בבחינת רק הוא בחלקו אחד וכל ברירה אין או
 קמא מרא חזקת גם אין עכ״ם דהלא לקולא, ממונא ספק בזה, לומר לנו היה עכ״פ
בחזקתם? הנכסים את להשאיר צריכים היינו וממילא כנגד,

 מהממון, ולאהמצוה מהמצוה הממון מסתעף דכאן לא אם
 במק״א, אצלנו שיבואר כפי שם, אבל תגזול, דלא הלאו ג״כ יש ממון שבכל אע״פ כי

 אפשר וזה מהמצוה, מסתעף הממון להיפך, ביובל כאן אבל מהממון, מסתעף האיסור
 היא ביובל שהחזרה אלא הגבלות, בלי חלה המכירה דעצם תופסים אנו אם רק

 אבל בממון, גם נוגע הדבר שס״ס ואע״פ ♦, בתורה האמורות המצוות ככל מצוה
 אמרינן בהמצוה הוא הספק שעיקר וכיון ממילא, המסתעף דבר בבחינת רק זהו

להחמיר. מצוה ספק כבכ״מ
 היובל בשנת שדהו "המוכר ע"□ )כ״ט בערכין ושמואל רב של המחלוקת ג(

 ומה ק״ו עיקר, כל מכורה אינה אמר, ושמואל ויוצאה, מכורה אמר, רב עצמה,
 נימא ואי תמכר", שלא דין אינו מכורה שאינה עכשיו יוצאה, כבר מכורה

 איזה היובל, זמן עד אלא חלה לא לכתחילה המכירה שעצם השני, כצד
 היובל בשנת במוכר להגיד בזה שייך ומאי זו, למחלוקת יש מקום
 רק חלתה המכירה היובל לפני כשמוכר גם הלא ויוצאה, מכורה עצמה

 הזה הזמן כיל אין הלא היובל בשנת ובמוכר היובל, עד זמני באופן
 שיוצאת הוא דין ורק החלטית היא המכירה דעצם כנ״ל, ודאי אלא במציאות?

 רב, סובר כך ובשביל כנ״ל, לרשות מרשות יציאה אומרת, שזאת ביובל,
 לומד עיקר כל מכורה אינה שאומר ושמואל, עצמה, היובל בשנת אפילו שייך דזה
לזו"(. זו המתנגדות סבות "שתי במדה להלן אצלנו עוד יבואר )וזה מק״ו, רק זאת

 תמכר לא והארץ של בלאו והרמב״ן הרמב״ם בין הידועה המחלוקת ד(
 כלומר, לצמיתות, תמכר לא "והארץ שב׳ של״ט( )מצוה החינוך בס׳ עי׳ לצמיתות,

 מפקיע שהיובל ואע״פ לצמיתות, מכירה לעשות ולוקח מוכר ביניהם יתנו שלא
עשו אם אעם״כ התורה, מצות נגד שהוא לפי ע״ז להתנות להם אפשר שאי בע״כ
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 הרב שדברי כתב ז״ל והרמב״ן ז״ל, הרמב״ם דעת זהו התורה, מצות על עברו כן
 דכ״מ אביי על חולק רבא התם, דאמר תמורה, של בראשון המוזכר כענין בזה

 דרהמנא, אמימרא דעבר משום ולקי מהני, לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר
 שלא כלומר, עכו״ם, ביד הארץ נצמית שלא אותו שמזהיר אחר בענין פי׳ ז״ל והוא

 לעולם בה שמחזיק למי תמכר שלא כן הכתוב ופי׳ לצמיתות, להם נמכרנה
העכו״ם". וזהו

 בין הזה הלאו את הרמב״ם חשב לא מדוע שמתמה, שם חינוך במנחת ועי׳
 דבכ״ט כרבא סובר הוא הלא אך מהני שלא ואע״ם עליהם, מלקות שחייבים אלה
 בזה אין שמלקות ברור, אך דרחמנא? אמימרא דעבר משום לקי, ובכ״ז מהני, לא

 המכירה דעצם ראיה, ושוב מעשה, בו שאין דה״ללאו משום אחר, מטעם
 רק היא העבירה ביובל יצא שלא התנה ואם מוציא. שהיובל אלא עולמית, היא

 אם אבל מעשה, בו שאין לאו ליה הוה וזה היציאה, על שמותרים מה שלילית
 יש עולמית היא שהמכירה התנה אם הלא זמני, באופן רק חל המכירה דעצם נימא

מעשה. בו שיש לאו ליה הוה כבר וזה המכירה בעצם העבירה
 כלומר, ויוצאה", ש״מכורה זה על רק פועל שהיובל מתבאר אלה מכל ובכן,

ליציאה. חדשה סבה היא שהיובל אלא עולמית, מכירה כבכ״מ, מכירה היא שהמכירה

לו.
 פירות קנין אי במחלוקת הנ״ל בגיטין הגמרא סוגית עצם כאמור, אכן,

 בהמוכר המחלוקת את גם מחתא בחדא כוללת שהגמרא לא, או דמי הגוף כקנין
? להיפך מראה הלא נוהג, שהיובל בזמן לחברו שדהו בהמוכר וגם לפירות שדהו

 דאמר "והשתא שם אמרינן דהנה כדברינו, ראיה משם גם אדרבא, באמת, אבל
 סמך לא דאכתי וקורא, מביא ד״ה ראשון ביובל אבל שני, ביובל מחלוקת חסדא, רב

 דהשדה הוא דינא ס״ס הלא לא, או דעתייהו בסמך לן נ״מ מה ולכאורה, דעתייהו",
 "האדמה לומר יכול ואיך פירות, קנין אלא להלוקח לו אין וס״ם ביובל, לבעלים חוזר
 הנ״ל, כדברינו לא אם דמי? הגוף כקנין לאו פירות דקנין למדס״ל לי" נתת אשר

 עצמה מצד דהמכירה הגוף, קנין אלא לבד פירות קנין כאן אין המכירה עצם דמצד
 אין תו ביובל, ויוצאה" ש,,מכורה הוא התורה דין שס״ס מכיון אלא עולמית, היא

 עם מתחשבים המה ס״ס כי היובל, זמן עד רק והלוקח המוכר של דעת גמירת
יותר. ולא היובל עד רק הלוקח אצל ישאר לא שהשדה העובדא

 סירות לקנין רק הקנין את עושה לעצמו כשהוא היובל דין שלא באופן,
 מזה הקונה וגם המוכר גם יודעים שס״ס מזה, היוצאת המציאות אלא בלבד,

שהיא. כמה המציאות עם ומתחשבים
 משתנית דוקא המסובב ע"י שלפעמים הציור ג״כ לנו יש וכאן

 הסבה הוא היובל דין בודאי כי בעצמותה, בה שאין מה חדש, אופי ומקבלת הסבה
 שהמכירה לומר המכירה, להפסקת לא אבל ליציאה סבה רק היובל בדין ואין להיציאה.

 מתחדשת היובל, מדין מסובב רק שזוהי היציאה מן אך לזמן, רק חלה
 רק המכירה חלה לא שלכתחילה אומרים אנו כבר כך שע״י גופא, הסבה

כנ״ל. לזמן
מזה, יוצא" ה״פועל אלא זה, פועל לעצמו כשהוא יובל הדין שלא מכיון אכן,
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 לא "דאכתי ראשון שביובל שני, היובל ובין ראשון היובל בין החילוק מובן ממילא
 משום ואי בזמן, הגבלה אין ולוקח המוכר של דעת הסמיכת ומצד דעתייהו" סמך
 לא אבל ויוצאה", "מכורה על רק הוא הדין הלא לעצמו, כשהוא היובל דין

כנ״ל. זמנית מכירה בת.יר רק זאת לקבוע

לח.
 מהל׳ )בפ״ד שפוסק הרמב״ם, על העתיקה התמיהא את לישב מאד קל ובזה

 ביחד ופסק קורא, ואינו מביא נוהג שהיובל בזמן שדהו דהמוכר ז׳(, הל׳ בכורים
 זה ומחזירין הן לקוחות שחלקו ד״אחים כ׳( הלכה ויובל שמיטה מהל׳ )בפי״א זה עם

 שם הקושיא נשארה דלדידיה המדרש, בבית ורגליו ידיו ימצא איך א״כ ביובל", לזה
ז נוף בן יהושע עד חד בר חד אלא בכורים דמייתי משכחת "לא הנ״ל בגיטין

 אין אבל היובל דין בזה דיש נהי שחלקו, דבאחין פשוט, התירוץ לפ״ז אבל
 מצד רק בא כאמור, החסרון, דכל היובל, מציאות מצד הנ״ל החסרון שמה
 הגה היובל, עד של זמן על רק והקונה המוכר של דעת סמיכת אין כבר זה דע״י
 אינה שהחלוקה שחלקו, באחין אבל ן, ני ק שבעינן במקום אמורים, דברים במה

 ב״ד עפ״י אפילו ממילא, נעשית והיא שניהם של דעת לגמירת צריכה
 הדין רק לנו אין שם לכך, מסכים אינו מהאחים אחד אם הכרחי באופן

 לכ״א יש יצאה שלא כ״ז אבל ויוצאה", ש״מכורה רק הוא והדין לבד, יובל של
כנ״ל. הגוף קנין בזה

 הנה וכו/ הגוף" כקנין סירות קנין יוחנן ר׳ דאמר לאו אי יוסף רב ש״אמר ואע״ם
 שגי" ביובל מחלוקת חסדא, רב דאמר "והשתא כנ״ל שם אמרינן גופא בגמרא הלא
 מן יוצא שום בלי היובלות בכל היא שהמחלוקת חשבו שמקודם אומרת, שזאת וכו/

 גופא וזהו זמנית, מכירה רק היא נוהג שיובל בזמן שהמכירה שחשבו מפני הכלל,
 סובר וממילא ויוצאה", "מכורה של הדין רק שיש אלא כן, דלא חסדא ר׳ חידש

 חסדא" רב דאמר "והשתא חסדא ר׳ לפני שהיה יוסף רב רק אמר שזה הרמב״ם
מאליה. מסולקת יוסף ר׳ קושית גם

 זה על סובבת עצמה היובל בשנת שדהו בהמוכר ושמואל רב של והמחלוקת
 הדין, של התוצאות על או יובל של הדין עצם על בזה אנו מביטים אם

 עכשיו יוצאה, כבר מכורה "ומה בק״ו שמלמד שמואל, דברי קשים לכאורה, דהא,
 הדין מן לבא ש״דיו הוא כלל הלא עיקר", כל תמכר שלא דין אינו מכורה שאינה
 ז רב כדברי ויוצאה למכורה רק ללמוד לנו אפשר אי מהק״ו גם ובכן, כנדון", להיות

 חלה לא גופה שהמכירה כאמור הן התוצאות שס״ם הדין, מתוצאות הוא הק״ו אך
 ורב עיקר, כל מכורה אינה היובל בשנת במוכר כאן, וממילא, היובל, זמן עד רק

 סוף סוף ששם ואע״ם ויוצאה, מכורה שהוא הדין עצם מצד זה על מביט
 גמירת שאין מפני רק, זהו הלא היובל, זמן עד רק חלה לא שהמכירה הן התוצאות

 גמירת כאן יש הלא היובל בשנת מכר כשלכתחילה כאן אבל כנ״ל, להבא על דעת
ויוצאה". "מכורה על רק פועל וזה יובל של הדין עצם רק ויש בפירוש דעת

לט.
מזה שאמנם חומה, ערי בבתי והגאולה המכירה את ג״כ גשיג זה ובאופן
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 בחיוב, פועלת שהגאולה הקצוה״ח, כדברי נראה כנ״ל אונם טענת שמה מועיל שאינו
 מרשות אח״כ מוציאה שהגאולה אלא החלטית, היתה בראשיתה שהמכירה אומרת, זאת

 מהא ראיה שמביא ה״נתיבות" צדק הלא גיסא, מאידך אבל, המוכר, לרשות הלוקח
 לא דלכתחילה בהדיא, משמע התירתה, שהתורה אלא רבית, בכלל שזהו דאמרינן
 דאמנם אמת, יחד הדברים שני דרכנו לפי אך כנ״ל, תנאי באופן רק המכירה הועמדה
 שע״י עצמה, בפני ה מצו היא והגאולה החלטית היא לעצמה כשהיא המכירה
 דעת גמירת שאין מזה, יוצא שממילא אלא חדשה, מכירה מעין נעשה הגאולה

 דין גם בכך יש זה וע״י תנאית, מכירה על אלא החלטית, מכירה על המוכר מצד
רבית. של

 נטמן היה "בראשונה דאמרינן הא על הנ״ל ה״אגודה" קושית מסולקת וממילא
 ואונס הוא אונס הלא : שהקשה לו״, חלוט הבית שיהא כדי חודש עשר שנים יום

 חייביה רחמנא דאונס הנ״ל, הקצוה״ח של תירוצו בזה שייך שוב כי פטריה? רחמנא
 ואי כנ״ל, חיובי ענין אך שלילי ענין איננה לעצמה כשהיא הגאולה כי אמרינן, לא

 הטמנה של עצה היתה אם כי הנותנת, היא זו הלא הדעת? גמירת משום
 דעת גמירת ג״כ יש שוב הלא לו" חלוט הבית שיהיה כדי חודש עשר שנים "ביום

החלטית. מכירה על
 מנת על גיטך זה הרי נשמע, הלל של מתקנתו רבא "ואמר ב׳( )ע״ד בגיטין ועי'

 ליה מדאיצטריך מגורשת, בע״כ-אינה מדעתו-מגורשת, לו נתנה זוז, מאתים לי שתתני
 הויא לא בע״כ נתינה דבעלמא מכלל, נתינה, לה הויא בע״כ נתינה לתקוני להלל

 ערי "בבתי שהקשו הרשב״א, ובחי׳ דבעלמא, מכלל ד״ה שם בתום׳ ועי׳ נתינה",
 ומה — וכו׳ — החוב כפרעון דהוי פשיטא לקבלם, דעליו החוב כפרעון דהוי חומה

 אין הגאולה עצם ד יוצא דלפ״ז קושיא, כלל אין לפ״ד אך לתקן?" הלל הצריך
 הדעת גמירת חסרון שמצד אלא חדשה, קניה בכלל אלא חוב פריעת בכלל זה

 אחרי רק זהו אבל תנאי, על לכתחילה מכירה כמו או חוב, כמו זה נעשה
 אנו הלא כאן, אכן, לפדות, ביכלתו שיהיה המוכר בטוח האופנים שבכל התקנה,

 סבה לא בגאולה יש בעצמו הדין ומצד התקנה, נחיצות עצם על מדברים
כנ״ל. לחיוב, סבה אך לפטור

 אלא תנאי, על נעשית המכירה לא הנה לעצמו כשהוא הדין שלפי באופן,
חודש. עשר שנים בתוך זאת יגאל שהוא בתנאי תנאי, על הוא המוכר לרשות החזרה

 שלא בתנאי אומרת, זאת תנאי, על היתה המכירה אם כי בזה, הוא וההבדל
 אנו אם אבל כמובן, התנאי לבטול נחשבת הגאולה הנה חודש, י״ב במשך יגאל

 ואס התנאי, קיום בבחינת היא הגאולה הנה תנאי, על נעשית שהחזרה כנ״ל, אומרים
 בודאי ששם זוז" מאתים לי שתתני עמ״ג גיטך ל״הר״ז זאת מדמה הגמרא
הנ״ל. כדברינו מינה שמע התנאי, קיום היא הנתינה

 אלא תנאי, בכלל זה אין חומה ערי בבתי שהגאולה אפשר, שלפ״ד ואע״פ,
 דין בזה נחשב שהמעשה כנראה, אך, לגמרי? חדשה קניה חדש, מעשה בכלל זהו

 הלוקח כשאין אפילו שניהם, רצון בלי אפילו בא ולה הג עמם ס״ס הלא כי התורה,
 נחשי־ת כך ובשביל שניהם רצון בלי אפשר שאי דעלמא הקנינים ככל ולא בזה חפץ
תנאי. בתור רק הגאולה עצם



פה ההלכה להמר הסבה והעדר סבה המרות

מ.
 בסימנים שיוצאת העבריה אמה במכירת לחקור יש החקירה ואותה

 שהסימנים באופן, ההוא, הזמן עד רק הועמדה לא לכתחילה המכירה אם האב, ובמיתת
 המכירה, של הראשונה הסבה הפסקת אלא חיובית, סבה איננה והמיתה

 בתור משמשים המיתה או והסימנים עולמית היא לעצמה כשהיא המכירה דבאמת או
לחירות. סבות

 לגמרי האב מרשות דיוצאת כיון דהא הראשון, כהצד מסתבר בודאי כאן אולם
 וכמו מרשותו, לכשיצא שברשותו דבר למכור יכול אדם אין הנה נערות, בסימני
 וממילא שימות, עד רק מכורין אין מכר דאם מיתה ולאחר מהיום לבנו נכסיו בכותב

 שהטעם האב, מיתת ג״כ וכן סימנים, של הזמן עד רק המכירה חלה לא כאן גם
 נתהוה לא לכתחילה ממילא, בבת, ירושה שאין מטעם הוא אדון מרשות שמוציאה

המיתה. זמן עד רק המכירה
 בזמן המוכר זכות חסרון מצד באה המכירה שהפסקת הדברים באלו בקיצור,

 שכאלו, בדברים אבל לזמן, רק לכתחילה הועמדה לא המכירה בודאי שם ההוא,
 משמש הזמן אין שם הזמן, לאחר ובין הזמן לפני בין הבדל אין בעצמו המוכר שכלפי

 לרשות הלוקח מרשות ליציאה חדשה סבה זהי אלא במכירה, הגבלה בתור
המוכר.

 כי ק״ו אמרינן לא "ולרב :שמקשינן הנ״ל, בעירובין שם הגט׳ דברי יובנו ובזה
 ומה וחומר, קל אמרת, נערה? כשהיא בתו את אדם ימכור יכול והתניא גוונא, האי

 הדרא לא התם תמכר? שלא דין אינו מכורה שאינה עכשיו יוצאה, כבר מכורה
 דברינו ולפי בזה, שדחקו שם ותום׳ ברש״י ועי׳ מיזדבנא", הדרא הכא מיזדבנא

 אין הנה ידוע, זמן עד רק חלתה לא מעיקרה שהמכירה דבמקום פשוט, ההסבר
 המחלוקת וכל המכירה, שתחול הזמן הגיע כשכבר המכירה את שכשעשה לומר מקום שום
 משמש שהזמן אלא הזמן, הגבלת שום אין המכירה שבעצם במקום רק הוא

 בין ההבדל וזהו המחלוקת, הוא שם הלוקח, מרשות ליציאה חדשה סבה בתור
כנ״ל. נערות בסימני יציאה לבין יובל



ההלכה לחקר המהוח סי

ג מרה
סבות. שתי

א.
 משתי שבאים דברים כמה ג״כ יש אך אחת, מסבה המסובב בא רוב עפ״י

אחת. מסבה או סבות משתי מתהוים הם אם הספק בהם שנופל דברים ג״כ ויש סבות,
 בהמה למעי ידו דהושיט היכי פליגי "כי ע״א< )ע״ה בחולין המחלוקת למשל,

 ר׳ גרמי, חדשים בהמה, כחלב חלבו אמר יוחנן ר׳ ואכל, חי ט׳ של חלב ותלש
 דהמחלוקת ברור והדבר גרמי, ואוירא חדשים חיה, כחלב חלבו אמר, לקיש בן שמעון

רבות. וכהנה סבות, משתי או אחת מסבה בא חלב של האיסור אם היא

ב.
 והדין, המשפט גורמי בתור סבות לשתי בודאי זקוקים שאנו מקום בכל גם אכן

 או בחיוב, גורם וזה זה בתור עצמיות סבות הן שתיהן אם : לחקור מקום יש
 סבה בתור או ת, י תנא סבה בתור רק והשניה עצמית סבה היא האחת שרק

 את להכשיר הכשרית סבה או אחר, מצד הבאות מניעות את להסיר שלילית
 את מסבבת אחת שסבה או התוצאות, את המביאה העצמותית, העיקרית הסבה

 אופני הרבה ועוד שבו, פועל" ה״ב את מסבבת השניה והסבה המשפט של ח" כ ה״ב
דברינו. בהמשך יתבארו כאשר בזה חקירות

ג.
 דיאוש אע״ג בגזלן, קני רשות ושינוי דיאוש בהגדר והרא״ש הרמב״ם מחלוקת

 יאוש ואח״ב רשות שינוי מקודם כשהיה אף הנה הרמב״ם, שיטת לפי קני. לא לחוד
 יאוש כשהיה דוקא הנה הרא״ש, שיטת ולפי ה״ג(, גניבה מהלכות )פ״ה קני נמי

להיפך. לא אבל דקני הוא רשות שינוי ואח״ב
 שניהם באים רשות ושינוי יאוש הדברים, שני אם בזה, היא דהמחלוקת וברור

 או קדם, מהם איזה נ״מ אין שכזה ובאופן גורם, וזה זה בתור עצמיות סבות בתור
 שלילית סבה בתור רק הוא רשות ושינוי והעצמית החיובית הסבה הוא היאוש דרק

 אתי "דבאיסורא משום הוא קני לא דיאוש דמ״ד טעמא כל כי המניעה, את להסיר
 היאוש אחרי בא רשות שהשינוי במקום זה שייך לא וממילא הגזלן של לידיה"

 בא רשות שהשינוי במקום שייך לא דזה וכמובן בהיתר. הדבר כבר בא ולהלוקח
היאוש. לפני

ד.
 שמובן עליך", ושמירתם "ממונך הוא שבהם השוה והצד נזיקין" אבות "ארבעה

 סבות בתור באים עליך", "שמירתם וגם "ממונך" גם שניהם, אם לחקור דיש מאליו
 זה, מצד גם מחויב הוא ברגל או בשן בקרן, בהמתו דכשהזיקה כלומר, חיוביות,

 סבה רק בזה דיש או כראוי, השמירה את מלא שלא מה מצד וגם הזיק שממונו



פז ההלכה לחקר □בי" שתי המרות

 בשרית, ה סבה בתור או שלילית סבה בתור אם באה, והשניה אחת חיובית
 מחויב שאדם דכשם הממונך, הוא החיוב סבת עיקר שכל למשל, לאמר, לנו דיש :ז״א
 מצד פטור הוא כראוי שמר דאם אלא, ממונו, נזקי על מחויב הוא כך עצמו נזקי על

 עליך וה״שמירתם חיובית סבה היא ה״ממונך הרי שכזה, ובאופן אונס, מעין דהיה
 באים אנו שע״ז אונס, מצד לחיוב המניעה את להסיר כלומר, שלילית, סבה רק

 דכל להיפך, לאמור גם לשמור,-ויש יכול שהיה כיון אונם כלל הוה שלא להוסיף
 הסבה עיקר הנה שכזה ובאופן בזה, שיש הפשיעה מצד שמר, שלא מצד הוא החיוב

 זה דע״י כלומר, הסבה, הכשר בתור רק בא אי־שמירתם,וה״ממונך" הוא החיובית
 עיקר את להכשיר הסבה, הכשר רק הוא שה״ממונך" באופן שמירה חיוב עליו נתהוה
עליך". "שמירתם החיובית הסבה

 ספק רק יש הראשון בציור דאילו מרווח, יותר ציור רואים אנו זה ובנדון
 אין בודאי ביאוש אבל שלילית, סבה רק הוא אם רשות, בשינוי כלומר, אחד, בצד
 רשות-אבל שינוי הוא הסבה דעיקר לאמר מ״ד שום דעת על יעלה דלא כלומר, ספק,

צדדים. משני ספק יש בכאן
 בדוגמא רק נסתפק וכאן אופנים, וכמה בכמה למצוא יש להלכה בזה והנ״מ

 גחלת אש גבי ודכוותה מכוסה ובור קשור בשור "לעולם :ע״ב( )ט׳ בב״ק עיין אחת.
 כמה גחלת לנתורי; דרכה בור ;לנתוקי דרכו שור הכא? ומ״ש הכא מ״ש אמרת ודקא

 לנתוקי דרכו חרש בלא אפילו "פירש״י :שם ובתום׳ ואזל״, עמיא מעמיא לה דשביק
 דדרכו לפרש ונראה וכו׳, מיירי? כראוי וכסהו בקשרו דע״ב וקשה וכו׳ מאליו
 הרמב״ם גם בזה חולקים ובאמת - לחרש״ דמסר משום דגרע קאמר חרש ע״י לנתוקי

 בנזקיו חייב לשומר בורו "המוסר ה״ח(: ממון נזקי מהלכות )בפי״ב עי׳ והראב״ד,
 להתגלות עשוי שהרי חייבים, הבעלים הרי מכוסה שהיה אע״ם לחשו״ק מסרו ואם
כראוי". מכוסה היה שלא אומר אני "א״א, :שם ובראב״ד דעת״, בהם אין ואלו

 אלא ממונו, מצד הוא החיוב סבת דעצם נימא דאם המחלוקת, הוא בזה ובאמת
 כראוי שכסה אע״ם אז, אונס, מעין דהוה מצד לפטור סבה להיפך הוא דהשמירה

 וממילא, לפטור, סבה בכאן אין שוב דעת, בהם שאין לחשו״ק שמסרו כיון אבל
 החיוב סבת שכל השני, כהצד נימא אם אבל ממונו, דהוא מצד חייב נשאר

 החיוב, סבת כל חסרה הרי כראוי שכסה כיון ובכאן, אי־השמירה מצד הוא
 פשיעה ע״י יתחייב דאדם מצינו היכן חשו״ק, של הפשיעה מצד דיחוייב מאי אלא
מגרמא? פחות עוד בודאי לחשו״ק להם שמסר מה גופא וזה אחרים, של

 שלא מצד הוא החיוב סבת דעיקר סוברים והראב״ד שרש״י יוצא, וממילא
ממונו. מצד דהוא סוברים והרמב״ם והתום׳ שמר,

ה.
 שומרים של החיוב סבת בעצם אחר ספק ממילא מסתעף ומזה

 ששם בנזקיך, להתחייב הבעלים תחת נכנסים השומרים ש״כל הוא שהכלל ן, י בנזק
 עליך "שמירתן של השניה הסבה אך עליך, ושמירתן "ממונך סבות שתי אין הלא

ישרה. בלתי או ישרה חיובית סבה היא זו אם הספק נופל שממילא לבד,
 האחרונה, היא החיובית הסבה דעיקר האחרון, כהצד נימא דאם כלומר,

 על השומרים בחיוב יש הנה הסבה, הכשר בתור רק באה והראשונה עליך" "ושמירתן



ההלכה לחקר ני טדה חמדות סח

 את להכשיר רק הוא הלא "ממונך׳/ גם בעינן נזקים בכל דאם ישרה, סבה נזקים
 ממילא בא הזה ההכשר כי הזה, ההכשר את בעינן לא וכאן כנ״ל, השניה הסבה
 דשתיהן נימא אם הן כלומר, הצדדים, שאר לכל אבל השמירה, את שקבל מה מצד

 שלילית, סבה בתור רק היא עליך דשמירתם נימא אם והן חיוביות, סבות בתור באות
 היא זו שעכ״ם הוא, ממונו לא סוף דסוף השומר, על ישרה חיובית סבה אין כבר
 בלתי סבה היא בשומר החיוב סבת דכל לומר, עלינו שכזה ובאופן חיובית, סבה

 מחויב והשומר "ממונך", מצד הבעלים על מוטל אמנם, החיוב, דעצם כלומר, ישרה,
 מעין הוא ישר באופן מהשומר תובע הניזק ואם לבעלים, הפסד שגרם מה מטעם

נתן. דר׳ שיעבודא
 ואי קנסא נזקא דפלגא דפסקינן מאי לפי בדינא, מינה נפקא יסתעף ומזה

 דיש הראשון, לצד בזה, יודה השומר אם הדין הוא איך מיפטר, בזה מודה
 לו מועלת והודאתו קנסי חיוב הוא בזה חיובו גם הרי ישרה, חיובית סבה בזה

 הפסד מצד הוא חיובו וכל ישרה בלתי חיובית סבה דהיא נימא אם אבל לפטור,
ממוני. חיוב כבר הוא הזה החיוב הרי הבעלים,

 ולשיטתייהו ד " ב א ר ה ו ם " ב מ ר ה ן י ב מחלוקת מוצאים אנו בזה וגם
י. ל אז

 אם מועד, ונמצא תם בחזקת "שאלו :ח׳( הלכה ממון נזקי מהל׳ )בפ״ד עיין
 בעליו שם הרי הולך שהוא שכ״מ נזק, חצי משלמין נגחן-הבעלים שהוא השואל ידע

 הדין זה שאין כהלכתא דלא "א״א, :הראב״ד כתב וע״ז נזק״, חצי משלם והשואל
ב״ד". כשתפסוהו אלא

 ע״א )מ׳ בב״ק שם דמקשינן מפורשת, מגמרא הראב״ד בא לכאורה, ובאמת,
 ממונא נזקא פלגא למ״ד ואפילו ומפטרינא מודינא הוה הוא תם אי ליה "ונימא וע״ב(:

 בי דקדם עסקינן, במאי הכא אלא ? לאגמא ליה מעריקנא הוה הוא תם אי ליה נימא
ותפסיה". דינא

 מתרץ לאגמא" ליה מעריקנא הוה הוא תם "אי הגט׳: של הקושיא על והנה
 לר״ע אבל ליה, דמסיק הוא וזוזי הוא דבע״ח ישמעאל, לר׳ רק קאי שזה הרשב״א,

 אבל גזלן, מטעם חייב ליה מעריק דאי זו, קושיא שייכת לא נינהו דשותפין דאמר
ומפטרינא"? מודינא הוה הוא תם "אי של הקושיא על לענות מה

 בקנס, מודה מטעם יומטר בקרן השומר יודה שאם גופא, זו ההנחה לפ״ד אכן
 הגט׳ משום ואי כלל, יופטר לא באמת הרמב״ם שיטת ולפי כלל, מוסכם דבר אינו

 דמשתעבידנא היכי כי ליה דאמר "משום שם אסקינן במסקנא דהא קשה, לא הנ״ל
 תליא, בהא דהא הרמב״ם וסובר וכו׳, נתן" מדר׳ להאיך משתעבידנא ה״נ לדידך

 של החוב דסבת סובר ע״כ סברא האי הגט׳ ידעה כשלא מקודם הגט׳ דבקושית
 גם הגמרא מסקנת לפי אבל יופטר, בזה יודה אי וממילא ישרה סבה היא שומרים

כלל. יפטור לא יודה ואם דר״נ, שיעבודא מעין רק ג״כ הוא לנזקין השומר חיוב

ו.
 מחויב הוא נתחייבתי אם יודע באיני שתמיד דאע״ם חדש, דין לנו יצא ומזה

 כשהבהמה אבל מיניה, מפקינן לא תפס אי י״ש לצאת שמחוייב ובכ״מ שמים, ידי לצאת
 כיון הניזק, תפיסת תועיל לא שמא, - והשומר ברי טוען והניזק השומר יד תחת הזיקה



סט ההלכה לחקר סבות שתי המדורג

 שמתחייב מחמת רק אלא ישר, באופן בא לבעלים השומר של חיובו דאין
 שמא הוא הלא הבעלים, וכלפי ההיזק, ע״י לו שבא ההפסד עבור לבעלים

 מידי, מחייב דלא למאן בתפיסתו דמפסיד כיון לתפוס, הניזק יכול אינו ותו ושמא,
 נימא אם סוף סוף דהא הזה, הציור לנו יש וכאן נ״ח(, )סימן בשו״ע שפוסק וכמו

 ממילא הבהמה, של ההפסד מצד לשלם מחוייב השומר יהיה הרי תפיסה, דמועלת
תפיסה. מועלת דלא הדין שוב

 דאמר חושלא, דאכלי עיזי ד״הנהו העובדא על שמקשים הקושיא מתורצת ובזה
 דהניזק ושמא ברי מצד ותפ״ל מיגו, מצד דמיהן כדי לטעון דנאמן דשמואל אבוה

 שהזיקו שמה בגמרא משמע דהא קושיא, אין לפ״ז אבל שמא? והמזיק ברי טוען הא
 ישר באופן הרועה של ד הבע" ו שומר, מצד הוא חיובו וכל הרועה מבית
 הנאמנות אם אכן, בכה״ג. תפיסה מועילה היתה ולא וכנ״ל, הניזק ולא הבעלים המה

 לשלם השומר מחוייב בודאי אז הדין, עצם מצד חיוב בזה יש הלא מיגו, מטעם היא
 של ידיעתו אי טענת מצד רק תהיה התפיסה אם משא״ב כבכ״מ, ההפסד מצד לו

 שגם הבעלים המה ישר באופן שלו שהבע״ד להשומר כבר ענין אין זה הבעלים,
כנ״ל. שמא טוענים הם

כנ״ל. "ממונך" מצד הוא החיוב דעצם ההנחה עפ״י רק הוא זה שכל כמובן אכן

ז.
 אונסין משעת או משיכה משעת אי :מתחייב מאימת בשומר בגמרא המחלוקת

 בסבת ג״כ אלא החיוב בזמן המחלוקת באמת אין ע״ב(- ל״ג בכתובות )עי׳
 האונס או והפשיעה המשיכה סבות: שתי ג״כ יש דבשומרים כלומר, החיוב,

ואיזו ועצמית חיובית סבה בגדר היא מהן איזו להסתפק: יש בזה וגם בשואל,
החיובית הסבה דכל גיסא, מחד לומר דיש הכשרית, או שלילית סבה רק היא מהן

הוא ובש״ש בש״ח דהאונס אלא החיוב, עצם את המסבבת היא דזו המשיכה היא
בשואל האונס או הפשיעה וא״כ בשואל, מלאכה מחמת מתה כן וכמו לפטור, סבה
 היא בעיקרה החיובית דהסבה להיפך, לומר יש או השלילית, הסבה מניעת רק הוא

 הכשירה דהמשיכה הסבה, הכשר בתור רק היא והמשיכה האונס, או הפשיעה
החיוב. את יגרמו והאונס שהפשיעה

 מתמה שהוא סע״א( רצ״א )סי׳ בקצוה״ח עי' קושיות. כמה יוסרו בזה ובאמת
 פשיעה, כשעת משלמין דשומרים שאלה( מהל׳ )בפ״ה בפשיטות שכתב המגיד הרב על

 מפני זה, וכל משיכה? מעידן מתחייב דשומר משאלה( )בפ״א הרמב״ם דעת דהא
 על נאמר משיכה משעת מתחייב דשומר דלמ״ד שפירש, בזמן, סבה שהחליף

 דמריה ברשותא דאיתא היכא כל בפקדון דהא כלל, אפשר אי שבאמת מה הזמן,
 החיובית הסבה על רק זה נאמר שאמרנו, כפי שבאמת, בעוד, איתא,

וזולא. יוקרא לענין לזה אין דבר אך העצמית,
 הרא״ש, שיטת את שהסביר הש״ך על שמתמה ל״א( )סי׳ בקצוה״ח עוד ועי׳
 לשלם, חייב שהוא לא או מלאכה מחמת מתה אם יודע שאינו טוען כשהשואל

 למ״ד אפי׳ דהא הקצוה״ח מתמה וע״ז פרעתיך, אם יודע כאיני דחשוב הוא שהטעם
 עד עליו בפועל חיוב אין הלא ס״ס אבל משיכה, משעת הוא השומרים דחיוב
? האונסין שעת



ההלכה לחקר נ׳ מדה המרות ע

 באיני תמיד חייב הוא זה יסוד שעל חיוב, דחזקת הגדר עיקר כל באמת אבל,
 מקום שבכל כלומר, הסבה, על אך הזמן, על נאמר לא ג״כ פרעתיך, אם יודע

 היא החיובית, הסבה את לבטל הבאה השלילית, והסבה ודאית היא החיובית שהסבה
ודאי. מידי מוציא ספק אין מטעם חיובית הסבה ממילא נשארה ספקית,

 נ״מ ואין ופרעון, בהלואה דוקא ולאו ושלילית, חיובית סבה בכל הדבר הוא וכך
 לנו ידועה החיובית הסבה אם העיקר אלא מקודם, עליו עמד בפועל החיוב אם

בודאות.
 הסבה על אך הזמן על לא נאמר פרעתיך אם יודע האיני דהגדר הזה, והדבר

 מהרשב״א שהוכיח שאלה( מהלכות )בפ״ג במל״מ עי׳ אחר. מצד גם מוכרח כנ״ל,
 הוה שלא ספק, הוא לתובע שגם במקום אפי' חייב, הוא פרעתיך אם יודע דבאיני

 נפרש אם אבל חיוב, חזקת משום אלא ושמא, ברי מצד הטעם אין וא״כ, למידע. ליה
 מכל אלימא ממון דחזקת קיי״ל והלא דמעיקרא, חזקה בגדר רק זה יהי׳ הזמן מצד

 אלא מוחזק? אלא במטלטלין קמא מרא חזקת אמרינן לא ולפיכך דמעיקרא חזקה
 ונכנס ספקנית, היא השלילית והסבה ודאית היא החיובית דהסבה מצד דהוא ודאי

 מדברי גם מוכח שזהו ממוחזק, אף אלימא וזה ודאי, מידי מוציא ספק דאין להגדר
 אין מצד שלי חציה אומר וזה שלי כולה אומר זה על :שהקשו ב״מ בריש התום׳

בחציו. מוחזק הוא אחד שכל אע״פ ודאי, מידי מוציא ספק
 דאמרינן מה למשל: עמומים, דברים בכמה נוגה אור באמת לנו יאיר כך וע״י

 הראשונים קושית וידועה מועדת, כולה אימא במחוברת אבל ע״ב(: )ב׳ בב״ק
 הגדר מצד לבוא יש בזה גם באמת אבל ? לקולא דרבנן ספיקא למימר ה״ל דאדרבה,

 הוא נזק חצי רק בתם שמשלם הטעם וכל ממונא נזקא פלגא למ״ד מבעיא לא הזה,
 מועד, או תם בגדר נכנס הוא אם ספק לנו כשיש א״כ עליה, חס דרחמנא מצד
 פלגא למ״ד אפי׳ אלא ספקית, היא השלילית והסבה ודאית היא החיובית הסבה הרי

 הוא שהקנסא לומר שאפשר הספק, הוה גופא בזה הלא בכאן אך קנסא נזקא
 נכנס זה אם ספק שיש אלא ודאי, הוא ההיזק עצם ועכ״ם במחוברת, ולא בתלושה רק

 וממילא החיוב, מן לפוטרו שלילית סבה ויש קיימי שמור בחזקת שורים סתם בכלל
ודאי. מידי מוציא ספק אין בכלל נכנס זה גם

 וה״שמירתם ה״ממונך", הוא חחיוב דעיקרסבת נימא אם ביותר עוד ויוסעם
 דאמרינן דהא בהדיא, שכתב בר״ן ועי׳ השלילית, הסבה את למנוע רק הוא עליך"

 אם הוא בכאן הספק וממילא, אונם, מטעם דהוא קיימי שמור בחזקת שורים סתם
ספקית. היא הפטור וסבת ודאית היא החיוב סבת ועכ״ם אונם, בכלל נכנס זה גם

 אחר ובא חץ דבזורק ע״ב( )י״ז בב״ק התום׳ דברי גם להסביר יש ובזה
 החץ מצד נשבר היה אם הוא דספק משום זאת מסביר והפנ״י חייב, לכו״ע ושברו
 ואמאי לקולא, ממונא ספק למימר דה״ל קשה, עכ״ם אבל המטרה, אל יקלע לא דלמא

 דסבת ודאי, מידי מוציא ספק דאין בגדר הדבר נכנס שם גם אבל האחר? יתחייב
 תבר" תבירא וה״מנא ממש, מזיק והוה בידו שובר שהוא מה ודאית, היא הלא החיוב

 או תבר" תבירא "מנא בכלל הוא אם מסופקים שאנו ובמקום שלילית, סבה רק הוא
החיובית. הסבה תמיד נשארה וממילא השלילית, בסבה רק הוא הספק הנה לא,

 הרמב״ם דפסק הא על ד׳( סעי׳ שפ״ג )בסי׳ הקצוה״ח קושית גם מתורצת ובזה
ולומר לדחות יכול וחד חד כל הא ומקשה, בשוה, משלמין ידוע אין דאם בחבילות במרבה



ל4עההלכה להקהסבות שתיהמרות

 כל סוף דהא ודאי, היא החיוב סבת שם גם אבל נשרף? היה פעולה בלי גם שמא
 סבה היא אזלא׳/ קא איהו "בלאו דגם יודעים כשאנו אלא בחבילות, הרבה סוף

ודאי. מידי מוציא ספק אין בכלל הוה בזה מסופקים כשאנו וממילא לפטור,
 בסבה אלא בזמן הכוונה אין חיוב דחזקת מפרשים אנו אם הוא כ״ז אכן,

 אלא ודאי. באופו בפועל החיוב עליו שעמד זמן בזה היה לא עכ״ם דהא חיובית,
ספק. יש הפוטרת ובסבה ספק שום אין החיובית בסבה אופן שבכל

ח.
 פרעון ספק כשיש פרעתיך, אם יודע "דאיני בהא שכתב ע״ה( )סי׳ בש״ך ועי׳

 לשלם ונתחייב לו, הלוה שנאבד ואחר בידו פקדון לו שהיה כגון הלואה, קודם
 יודע איני אומר והלוה נ/ רק שוה היה שלא אני יודע אומר והנפקד זהובים ק׳

 דמכל חייב, ואפ״ה כלום, לך נתחייבתי לא שמעולם ונמצא ק׳ שוה שהיה ואפשר
 הנ״ל, ההנחה עפ״י רק ג״כ הוא זה דין ויסוד ספק/ והפטור ודאי חיוב מקום

 כלומר, הסבה, על אך מקודם, מחוייב שהיה הזמן על לא נאמרה חיוב דחזקת
 שהרי הפוטרת, בסבה רק הוא הספק וכל ספק שום אין המחייבת שבסבה
בזמן. חיוב מעולם היה אם הוא הספק הנ״ל הש״ך של בציורו

 נמצאו ואח״ב במטבעות לחברו שפרע במי שאומר שם בט״ז ועי'
 דחוה שלו הן המטבעות אם יודע שאינו אומר והלוה מזויפות, מטבעות המלוה אצל

פרעו. וכבר פטרו דכבר כיון נתחייבתי, אם יודע כאיני
 אבל למחוייב, שהוחזק היינו, חיוב חזקת של הגדר את מפרש שהוא ונראה,

 הספק וכל ספק שום אין המחייבת בסבה כאן דהא זה, לדין יסוד שום אין דברינו לפי
 דברי רל״ב בסי׳ שמביא כמו ע״ז, חולק הש״ך ואמנם הפוטרת, בסבה הוא

מהרשד״ם.
 שקלקל קבלה לו שאין שוחט מדוע מקשים, שראיתי מה גם לתרץ אפשר ובזה

 שחיטה אצל מצוין רוב קי״ל הלא פטור, שקלקל אומן שטבח אע״ם לשלם, חייב
 חייב יהיה ולמה ליה מסייע הרוב גם לו שיש ממון חזקת ומלבד הן, מומחין
לשלם?

 היא הפטור וסבת ודאי הוא החיוב הואדסבת הגדר שם גם אבל
 לפטור סבה היא שלו המומחיות אלא שקלקל, מה מצד נעשה החיוב דעצם כספק,

 נתברר שלא וכ״ז בודאי, להתברר צריך אונס מצד שהפטור וכשם למשל, אונס במו
 ספק מצד לבוא אפשר אי ג״כ כך ספק, בתור אפילו לשמש בחשבון בא אינו בודאי

בודאי. זאת נתברר שלא כ״ז מומחה
 הש״ך על שמשיג ו׳( הלכה ה׳ )פרק בכורות בהלכות שמח" "אור בספר ועי׳

 בחולין ר״ז דבעי מהא לחומרא, אזלינן נדר דבספק ראיה שמביא כהן תקפו בם׳
 ואי שאור, והביא המצה מן או החמץ מן תודה לחמי עלי הרי באומר ע״ב( )כ״ג

 מן תודה עלי הרי באומר ליה מבעי לא אמאי לקולא, ממונא ספק אמרינן בנדר גם
 נדר דבספק ש״מ אלא ן נדרו מידי נפטר הוא ספק דאי שאור, והביא לחוד החמץ
 כספק הוה דשם משום הראי׳, את מדחה הוא הנ״ל שמח" וב״אור לחומרא, אזלינן

חיוב. בחזקת דמעמידים בפרעון
המושג לזה, זה שייכות כלל להם שאין מושגים שני כאן הרכיב דברינו ולפי



ההלכה לחקר נ׳ מדה המדות עב

החיוב. ונושא חיוב של המושג עם שלילית וסבה חיובית סבה של
 ודאית היא החיובית שהסבה מפני הוא, חיוב דחזקת הגדר כל כאמור, כי,

 אם יודע באיני כמו בספק, היא החיובית הסבה את לבטל הבאה השלילית והסבה
 ע״י אלא נכסים, ושעבוד הגוף שיעבוד חיוב עליו הועמד כשלוה שתיכף סרעתיך
 היא החיוב סבת פרעתיך אם יודע איני ובאומרו החיוב. את לסלק סבה יש הפרעון
 ואנו החמץ מן תודה להביא עלי הרי כשאמר אבל עומדת, בספק הפטור וסבת ודאית

 הוא הספק אלא לפטור, בסבה הספק כאן אין החמץ, בכלל שאור גם אם מספקינן
 אם וגם זה, בכלל שאור דגם או ממש בחמץ דוקא נתחייב אם החיוב, בנושא

 עפ״י חיוב, חזקת עם ענין לזה אין נמי דמעיקרא, חזקה מטעם היא חיוב דחזקת נפרש
 כמו, דבר, של בעצם בספק שייכת לא דמעיקרא דחזקה במק״א, שביארנו מה

 דהספק משום פנויה, חזקת לה שיש אעפ״י מקודשת ספק דהיא שקידש, בחרש למשל,
 כה״ג וככה חזקה, שום אין זה ועל שוטה או פקח בכלל הוא אם הגברא בעצם הוא
 אם בשאור, הדבר, בעצם בא הספק כי חיוב, חזקת מטעם בזה לבוא שייך לא
 הדין היה דא הש״ך צדק וממילא חזקה, שום אין וע״ז לא, או חמץ בכלל זהו
זה. מצר לבוא לנו אפשר היה לקולא אזלינן נדר בספק דגם

 שם שאמרינן יום" חצי ושכרה יום חצי ב״שאלה ע״ב( )צ״ז בב״מ בנמ״י ועי׳
 ומקשה ביניהן", שבועה עסק "שיש שם ומסיק ? נחמן״ דרב תיובתא תהוי ,,לימא
? שאלה משעת הוא דהחיוב כיון פרע אם יודע כאינו דחוה דתפ״ל הנמ״י

 פרעתיך, אם יודע איני של לכלל נכנס אז דרק קשה, דלא מובן לפ״ד אכן,
 כשאינו למשל ספקית, היא הפוטרת השלילית והסבה ודאית היא החיובית כשהסבה

 החיוב, סבת של בכמותה הוא הספק בנ״ד אבל מלאכה, מחמת מתה אם יודע
 כמות אם בתחילה, עליה הועמדה החיוב כמות איזו שמתה זו בבהמה מסתפקינן שאנו

שכירות. של או שאלה של החיוב

ט.
 בחדא כמעט הוא שומרים ע״ד וגם נזקין ע״ד גם החקירה שנוסח אע״ם

 החיוב במכשירי מדברים אנו בנזקים ביניהם: הבדל יש באמת הנה מחתא,
החיוב. בעצם מדברים אנו ובשומרים

 עוד בזה אין ביחד עליך" ושמירתו ה,,ממונך גם סוף סוף בנזקים כלומר,
 ממשיכה שבשומרים בעוד ממש, ההיזק אחרי רק בא שענינו בפועל, חיוב כדי

ממש. החיוב בודאי הוקבע כבר ביחד ואונס
 מכשירי בסבות—חקירה היא בנזקים בסבות שהחקירה באופן,

החיוב. סבות בעצם—חקירה היא בשומרים והחקירה החיוב,
 בכל לפנים, צריכה ואינה פשוטה כך כל היא הזו ההנחה שלכאורה, ואע״ם,

מצויה. הטעות בזה שגם רואים אנו זאת
 ממון נזקי מהל׳ )בפ״ט זצ״ל הכהן רמ״ש להגאון שמח" ב״אור עיין למשל,

 של המחלוקת את מדמים שאנו מכיון :לכאורה חזקה בקושיא שבא ב׳( הלכה
 בשומרים, באונס וסופו בפשיעה לתחילתו ממון בנזקי באונם וסופו בפשיעה תחילתו
 כשאינו דבשומרים הסוברים לאותם וא״כ, לשניהם, הוא אחד שגדר ומשמע

 ממון בנזקי גם נימא פרעתיך, אם יודע לאיני נחשב הוא לא או נאנסה אס יודע



סג ההלכה לחקר סבות שתי המדוח

 פרעתיך, אם יודע לאיני יחשב לאו או הזיק אם ידוע שאינו אלא שפשע, ודאי כשזה
 דכחושה ידעינן אילו רבא, "אמר :ע״ב( >ו׳ בב״ק כך כל בפשיטות אמרינן ומדוע

 אכל שמינה או אכל כחושה אי ידעינן דלא השתא כחושה, אלא משלם לא אכל
 ב״שור פסוקה הלכה היא ומדוע ? הראיה״ עליו מחברו המוציא שמינה, משלם
 שזה ואף פטור" שמא אומר ומזיק ברי אומר וניזק חברו שור אחרי רודף שהיה

? שמרו שלא בו שפשע ברי
 אם יודע איני לענין ביניהם דמיון שום כלל אין באמת אבל

 ודאות, בתור הוא בכח לכה״ם או בפועל כשהחיוב רק שייך דכ״ז פרעתיך,
 החיוב, סבת מכשירי משום רק בזה יש האופנים לכל הנה שאמרנו, כפי בנזקין, אבל
ממש. החיוב עצם לא אבל

 אנו אין הלא דבזה הם, שוים באונם וסופו בפשיעה תחילתו לענין ובכ״ז
לחיוב. הגורמים על אלא החיוב עצם על מדברים

י
 נעשה האונס וע״י בכח, חיוב היינו — משיכה משעת דמחייב דבשומרים, הנחנו

 גורמת שהראשונה סבות, בשתי הציור לנו יש ובזה בפועל, חיוב
בפועל. לחיוב והשניה בכח חיוב

 שאלה מהל׳ )בפ״א שפסק ברמב״ם, שיש הסתירה הכ״מ מתרץ בזה ובאמת
 משלמין שטבחוה או ומתה נכסיו אחריות — השואל אביהם להם הניח דאם ה׳( הלכה
 ד׳( )הלכה גניבה מהלכות ובפ״ג משיכה, משעת דחיובם דס״ל וע״כ מנכסיו, דמים
 ? אונסין משעת הוא דהחיוב מורה שזה פטור, בשבת שטבחה שאולה בפרה כתב

? בזה זה תולים אנו ע״ב( )ל״א ובכתובות
 והרמב״ם הנ״ל, ,בגמ שם אחרת גירסא היתה דלרמב״ם מתרץ, ובכס״ם

 ב ו י ח ה ד ומכיון ח, כ ב חיוב רק אבל משיכה, משעת מתחייב דשומר אמנם, סובר,
פטור. לפיכך הטביחה בשעת רק נעשה בפועל

 דכיון דעתו, לסוף ירדתי "ולא זה על כתב ק׳( ס״ק שמ״א ,)סי ובקצוה״ח
 בכח דחיובו וע״כ שהניח, מנכסים לשלם חייבים יורשים ביד מתה דאפילו דאמרינן

 חפשי", ו״במתים חיוב תורת ליכא מיתה דלאחר אע״ג נאנס, אם שאלה משעת היה
 טבחה וא״כ למפרע, נכסיו נשתעבדו תאנם שאם תנאי, ו מ כ אלא אינו וע״כ

 וכשטבחה תאנס שאם בתנאי, שאלה, בשעת נתחייב דכבר כיון ליחייב, נמי בשבת
? למפרע״ התנאי נתקיים בשבת

 גדר כאן שאין דבר, של לעומקו הנ״ל הגאון ירד לא באמת אבל
בעצמו. מדגיש שהכס״מ ובפועל,כמו בכח של גדר אלא תנאי

 שהסבה במקום רק אפשר סבות, בשתי תנאי גדר כי
 הוא", אחריתי מלתא "תנאי בכ״מ שאמרינן כמו צדדי, בדבר היא השניה

 תופס הקצוה״ח, הוא, דברי: את אבאר ן. י נ ע ה בגוף שהוא כאן לא אכל
 משעת דמים חיוב עליו שהיה כלומר, למפרע, התנאי נתקיים כשטבחה שאח״כ
 איתא. דמרא ברשותא - דאיתא היכי דכל קי״ל, בפקדון דס״ס אפשר, אי וזה שאלה,

 הוא גופו שההפץ בשעה החפץ, עבור למפרע דמים חיוב גם שיתהוה אפשר ואי
 שאע״ם כלומר, ובפועל, בכח בבחינת רק בזה לבוא שאפשר אלא בעליו, ברשות



ההלכה לחקר ג' טדה המדווז פד

 עליו גם הוא השאלה משעת כבר בכ״ז טביחה, בשעת רק נעשה בפועל החיוב שעצם
תמורתו. את או החפץ את או לתת שמחוייב בכח, חיוב

 בדרבא ליה קם של הענין ובין היורשים חיוב בין הפשוט ההבדל יובן ועכשיו
 החיוב על תמיד מביטים אנו היורשים בשעבוד כי מיניה.
 על תמיד מביטים אנו מיניה בדרבא ליה ובקם בכח,

 נשאר בכח הלא כי הבפועל, על רק נאמר קלב״מ של ענין שכל מפני ל. ע ו פ ב ה
זאת. גובים הב״ד אין שבפועל אלא מיניה, מפקינן לא תפס שאי והראי/ ממון, חיוב גם עליו

 מאש, או חץ הבכח-מזורק על מביטים אנו יורשים שיעבוד דבכל והראי׳,
 החץ זרק או האש שיצא אחרי מת דאם הוא, ברור דדבר חציו, משום אשו למדס״ל
 ם׳ בנמ״י שמבואר כמו מיתתו, אחרי שנעשה ההיזק בעד לשלם היורשים חייבים

 עם שרינן היכי א״כ לך, קשיא "ואי שכתב חציו", משום "אשו בסוגיא הרגל כיצד
 החץ, כזורק חציו משום חיובו שהרי קשיא, לא —וכו׳— ? הנרות את להדליק חשכה

 מעשה ליה חשבינן ולא הכל, נעשה שעה באותה ידו מתחת החץ שיצא שבשעה
 שהספיק קודם מת אם וה״נ - וכו׳ - הוא דאנום למיפטריה ה״ל דא״כ ולהבא, דמכאן

 תצא כי כאן קרי דהא נכסיו, מאחריות מזיק משלם ודאי הגדיש את להדליק
 נעשה לא בפועל החיוב שבודאי אע״ם מעיקרא", דאדליק כמאן אלא אש-וכו׳-

 החיוב וס״ם הבכח, על מביטים אנו היורשים שיעבוד דלענין ודאי אלא ההיזק, לפני
חציו. משום דאשו האש-למדס״ל בהוצת או החץ בזריקת תיכף הותחל בכח

 פטור, - בהליכתו שיראין וקרע ארבע לסוף ארבע מתחילת חץ זרק אמרינן ובכ״ז
 הזריקה, מתחילת בא בכח דהחיוב אע״ג א׳(, ל״א )כתובות היא הנחה צורך שעקירה

 בפועל מיתה דחיוב כיון ובכ״ז אונס, כבר הוא הרי ההנחה לענין בשבת גם דהא
 חיוב בשעת בפועל בא ממון שהחיוב באופן גם וה״נ פוטרתו, ההנחה ע״י רק בא

מקודם. היה כבר בכח, ממון חיוב שחיובו, אע״ם פיתה,

יא.
 שכאמור דאע״פ לגזלן, שומר בין הרמב״ם שמחלק ההבדל יובן ובזה

 ומזיק חובל מהל׳ )בפ״ד בכ״ז פסק קלב״מ, מטעם פטור בשבת דבטבח בשואל פוסק
 זה יתחייב "והאיך לשלם, חייב הר״ז שאוסר במקום חבירו יין במנסך ו׳< הלכה
 מתחייב ואינו לשלם מחייב שהגביהו שמשעה מפני בנפשו, מתחייב הוא והרי לשלם

ז סתירה משום לכאורה בזה יש והרי שינסך". עד בנפשו
 אי :ושמואל רב בין שם המחלוקת את הסבירו א׳( )נ״ג גיטין בתום׳ והנה

 בדרבא ליה דקם משום מנסך, ולא מערב אמר ששמואל מערב, או ממש מנסך מנסך
 מתחייב דקנה הוא הגבהה משעת ירמיה דא״ר ירמיה כדר׳ רב —"ואידך מיניה

 "דטעמא בזה הוא דהמחלוקת בתום׳, שם ומסבירים ניסוך", שעת עד הוה לא בנפשו
 הגבהה משעת מיניה, בדרבא ליה דקם מחייב לא ניסוך דמשעת כיון וכו׳ דשמואל

 אחר נסכו דאם דכמו ונטמאת, תרומה כמו לפניך, שלך הרי לו דאמר מיפטר נמי
 כיון בידיה, ליה דמנסך אע״ג איהו, ליה נסך כי נמי הכי לפניך, שלך הרי לו אומר
 ליה דקם למימר שייך לא הגבהה דבשעת כיון סבר, ורב מיניה, בדרבא ליה דקם

 אע״ג כן, אחרי בידם שיעשה מה אכל הגבהה מחמת לחייב יש מיניה, בדרבא
מיניה". בדרבא ליה קם שעתא דההיא



עה ההלכה להקה סבות שתי המדור!

 אחר ע״י נטבח דאפילו בשבת, בטבח אם וחומר, קל הדברים הלא ולכאורה
 שכן כל מיניה, בדרבא ליה דקם מטעם פטור, - הוא כשטבח ובכ״ז השומר, חייב ג״כ

 נסכו כאלו להחשב צריך היה מיתה חיוב בשביל דעכ״ם פטור, אחר נסכו דאם במנסך
? דחייב הרמב״ם פסק ומדוע ויופטר, אחר

 בכח של בגדר הן הסבות שתי הנה שבשומרים ההבדל, זהו אכן
 דכאמור, ושלילית. חיובית סבה בגדר הן ובגזלן כנ״ל, ובפועל

היכי דכל מאחרי בפועל, דמים חיוב עליו הועמד דתיכף לומר, אפשר אי בשומר
חיוב גם אחת בבת עליו שיועמד אפשר ואיך איתא, דמריה ברשותא - הפקדון דאיתא
 משא״כ קלב״מ, לומר שייך שוב האונס בשעת נעשה בפועל דהחיוב וכיון דמים,
 הבעלים נתיאשו ולא ו״גזל — הבעלים מרשות הדבר יצא הגזילה משעת דתיכף בגזלן,
ותיכף — ברשותו״ שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש יכולים אינם שניהם

הנה וכדומה, שינוי כמו בפועל הדבר את לקנות לו שאפשר הקנינים בכח הועמדו
 דכ״ז אלא בפועל, דמים לחיוב - חיובית סבה יש הגזילה משעת תיכף באמת שם,

 ת ד י ב א ד ונמצא הגזילה, ע״י מחיובו עצמו את לפטור יכול הוא בעין שהגזילה
 והגדר הפטור, סבת את להסיר כדי שלילית, סבה רק היא הגזילה

 מיתה, המחייבת בפעולה שאין רק הוא מיניה בדרבא ליה דקם
 מחייבת, שאינה כלומר, ממון, גם לחייבו חיוביתכדי סבה
 תהיה הלא דקלב״מ בגדר בזה נשתמש אם וכאן, כ, ג" פוטרת איננה אבל

 כן שבזה דבאופן משום זהו פטור, היה אחר נסכו דאם ואע״ם פוטרת. סבה בגדר זו
 שלך הרי לומר יכול דאינו הוא, כשנסכו עכ״פ אבל לפניך, שלך הרי לומר יכול

הגזילה. משעת בפועל גם החיובית הסבה נשארה שוב לפניך,
 ובפועל, בכח בבחינת שהן סבות שתי בין ההבדל נתבאר ועכ״פ

שלילית. והשניה חיובית סבה היא שאחת סבות שתי ובין

יב.
 שבועה, רק מחייב העד אם ידועה שהחקירה שמשלם, לשבע יכול ואינו שבועה במחוייב

 מחייבו שהעד ממון,או לחיוב סבה היא לשבע יכלתו ששלילת אלא
 לשבע יכול כשאינו וממילא, לפטור, סבה היא שהשבועה אלא ממון, תיכף
העד. מחמת הבא הממון חיוב בחיובו, נשאר הוא - הפוטרת סבה ואין

 ת, ו ב ם י ת ש רק לא לנו יש בזה כי אחר. באופן כבר היא החקירה בכאן
 ממון, וחיוב שבועה חיוב מסובבים, שני גם אך השבועה, יכולת ושלילת העד

 מהעד, הראשונה מהסבה נעשה — השבועה חיוב הראשון המסובב אם הוא והספק
 ה ב ס ה ד או השבועה, יכולת שלילת - השניה מהסבה הממון, חיוב השני, והמסובב
שלילית. סבה רק היא השניה והסבה השני, המסובב את כבר מביאה הראשונה

 בגדר הוא אם שבועה, הגדר בעצם חקירה עוד מסתעפת הזו ומהחקירה
מממון. נפטר הוא השבועה דע״י פטור, בגדר או — שבועה חיוב — חיוב

שונים. באופנים הראשונים אצל מחלוקת מוצאים אנו בזה ובאמת
 רצה ולא הודה ולא בקנס אחד בעד שבועה נתחייב אי המחלוקת למשל,

 בתום׳ ע״ב( )מ״א בב״ק עי׳ משלם, לשבע יכל שאינו מתוך מטעם יתחייב אם לשבע,
 וכותב זה שמסביר בש״מ ועי׳ מחייב, דאינו בפשיטות שתפסו הוא" בקנס ,מודה
 בא אינו כשכפר, אפילו דהכא, מסתברא, ן כשכופר לשבועה קם אחד דעד ,ואע״ג
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 מודה שאם במקום אלא דבר בעל בכפירת אחד עד שבועת דאין שבועה, לידי
 משלם דאינו פטור הודה אלו וכאן, שיודה, כדי אלא השבועה שאין פיו. על מחייב

ליה". קרי עצמו עפ״י ממון מחייבו שאינו כל - אחד עד דאיכא ואע׳ג עצמו, עפ״י קנס
 לשבע יכול שאינו מיקרי שזה אחרים, בשם "שכתב הראב״ד בשם מביא אבל

 שהבעלים מעיד העד שאין שכל מטעם אלא כן, האומר על נחלק לא ואף משלם,
 הראב״ד, של טעמו את הסבירו לא אבל שבועה", מחוייב אינו זה בדבר יודעים
 לפני כשאין פטור, בקנס מודה אז דרק המחלוקת. תסוב הנ״ל החקירה ציר דעל וברור,

 חיוב, בבחינת היא דהשבועה נימא אם והנה, אחר. מצד חיוב ברור ההודאה
 ובין כך דבין מאחרי זאת, שייך לא בקנס הרי שיודה, כדי שבועה מחוייב שהוא

 ממילא פטור, בבחינת שהוא השני, כהצד נימא אם אבל יפטר, יודה אם כך
 בירור מצד מחוייב הוא הרי שבועה מקבל שאינו זמן כל דס״ס זאת, שייך בקנס גם

עדים. שני של והתוקף הכה אותו אחד לעד לו יש נשבע שאינו דכ״ז עדים, של חיוב
 משבועה פוטר אי המסייע: עד בענין והרמב״ן הרא״ש מחלוקת למשל, או,

 דעד הסוברים אלה על — הבל מקשים ״ויש ב״מ בריש הרא״ש שכתב לא, או
 חייב, לשומר שמסר שומר ע״א( )ל״ו לקמן דאמר מהא - משבועה פוטר המסייע

 יפטרנו חייב, ואמאי בשבועה, לי מהימן לא האיך בשבועה לי מהימן את דא״ל
 בשביל הראשון דחיוב מידי, קשה ולא חייב? שהוא משבועתו בעדותו השני השומר
 הראשון לו ונתחייב השני לשבועת להאמין רוצה אינו והוא הוא, לשבע יכול דאינו
 "ויש ע״ז כתב הרא״ש כי אם אבל ממוך, מחיוב פוטר אחד עד ואין ממון,

 מקשה הזו דהקושיא נינהו, באגמא קניא קטלי לאו המקשים הנה הבל", מקשים
ז פלוגתייהו ובמאי שלו, המלחמות" ב,,ספר הרמב״ן

 פוטר המסייע שעד היסוד כל דהא מובן, אינו הרא״ש של תירוצו דבאמת
 מרובה, כח איזה הוא, והומר ד״קל בעצמו, הרא״ש שם שכתב כפי הוא, משבועה

 כשהעד ומה הוא, ק״ו א״כ המוחזק, כח אומר הוי מוחזק, שאינו כח או המוחזק כח
 למוחזק מסייע כשהעד לישבע, המוחזק את הוא זוקק מוחזק שאינו למי המסייע

 עד של כחו אם דידן, בנידון גם הוא הלא הק״ו ואותו השבועה", מן שיפטרנו כ״ש
 יודע איני בטוען לשבע, יכול שאינו זה ע״י מהמוחזק, ממון להוציא אף יפה אחד

ז לשבע יכול כשאינו מממון לפוטרו יפה כחו יהי׳ לא למה למשל,
 הראשון המסובב על תמיד מביטים דאנו משום בזה, בארנו אחר ובמקום

 אינו והבע״ד שבועה מחייבו כשהעד בכ״מ ולכן, דמסובב, המסובב על ולא
 רק הוא מעדותו הראשון דהמסובב לממון, קם זה נקרא לא ומשלם, לשבע יכול

 הבע״ד, גם אלא בזה, גרם לבד העד ולא דמסובב, מסובב רק הוא והממון שבועה
 שיהיה, טעם מאיזה יהיה ממון, הבע״ד נתחייב כשכבר אבל לשבע, יכול שאינו בזה
 — בזה כי ממון, פטור הוא מהגדתו הראשון המסובב הרי העד, ע״י אותו נפטור אם

 ולא לממון, קם דאינו העד בכח אין וזה זולתו, אחר גורם אין הלא בפטור,
כנדון. להיות הדין מן לבא דדיו הנ״ל ק״ו מצד בזה לומר שייך

 דעד כלומר, הראשון, המסובב בתור הוא שבועה דחיוב נימא אם זה כל אכן,
 שאינו מתוך השני, המסובב כבר הוא תשלומין והחיוב שבועה, חיוב רק עליו מטיל אחד
 דהשבועה אלא ממון, חיוב כבר הוא הראשון דהמסובב נימא אם אבל לשבע, יכול
די־ עד של ההגדה מתוצאת ממון החיוב נשאר לשבע יכול וכשאינו פטור, הוא
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הרמב״ן. של דעתו באמת היא וזו הרא״ש, של לתירוצו מקום אין ואז

יג.
 כשלא שבועה במחוייב שמסתפק ז׳( ס״ק ס״ט )סי׳ בקצוה״ח ועיין

 ואע״ם משלם, לשבע יכול שאינו מתוך מטעם היורשים מחוייבים אם ומת, נשבע
 שם אבל היורשים, מן ולא שניהם בין תהיה ד׳ שבועת המקרא מן למדים שאנו

 המקרא מן ולמדין ידענא, לא וחמשין ידענא חמשין אומרים גופא כשהיורשים המדובר
 שכבר שבועה בחיוב הוא הספק כאן אבל מעיקרו, שבועה חיוב מתהוה לא היורשים שעל

 ומובן, משלם", שאי״ל "מתוך היורשים על גם אמרינן ששפיר אפשר שאז האב, על נתהוה
 ספק שום אין הראשון כהצד נימא דאם הנ״ל, בחקירתנו תלוי שגסהספקהזה

 היה דאלמלי לשבע, יכול שאינו מתוך להגיד אפשר אי האב דעל מחוייבים, לא שהיורשין
 השני, להצד אבל בשבועה, כלל נתחייבו לא הרי והיורשים לשבע, יכול שפיר היה חי

ממון. חיוב שהוא האב חיוב עליהם נמשך וממילא לפטור, סבה כאן אין ס״ס
 עפ״י בזה שהעיר 1ה׳ הלכה ונטען טוען מהל׳ )בפ״ד שמח אור בס׳ ועיין

 בשני ולפיכך ערבות, מצד הוא נכסי שיעבוד דכל ע״א( )מ״ח בבכורות הגמ׳ דברי
 לוה דליכא מצד ממ״נ, גובה דאינו שדה מחברו אחד ולקח אחת בעיר שהיו יב״ש
 השיעבוד על ערבות מצד הוא היתומים מנכסי התביעה כל הלא וה״נ ערב, ליכא
? ערב ליכא לוה ליכא כאן גם אמרינן וממילא אביהם, של הגוף

 במציאות חיוב אין ס״ס בבכורות, דהתם, לראיה, דומה הנידון שאין מובן ולפ״ד
 אביהם, על במציאות ממון חיוב גם דיש כאן משא״ב הנ״ל, יב״ש משני אחד על

 נשבע שלא כ״ז וממילא לפוטרו, סבה זה היה נשבע היה שאם שבמקרה אלא
זה. על ערבים הנכסים שפיר

 לשבע שא״י מתוך שבועה בגלגול אמרינן אי הראשונים: מחלוקת שגם ואפשר
 באופן בא ממון דהחיוב נימא דאי הנ״ל, החקירה מתוך נובעת ג״כ משלם,

 עליו הועמד דס״ם כיון שבועה, בגלגול גם הנה השבועה, משלילת ממילא, של
 אבל תשלומין, חיוב עי״ז עליו מתהוה נשבע לא והוא הגלגול על גם שבועה חיוב

 על זה שייך לא למשל, מהעד, הראשונה, מהסבה בא ממון דהחיוב נימא אם
עד. ליכא ע״ז שס״ם הגלגול

 שבועה עליו לגלגל נוכל אם לשבע, יכול ואינו שבועה במחוייב המחלוקת וכן
 אח מוציא שאינו בבחינת רק הנה לשבע יכול באינו דגם נימא דאם אחרת,

 שייך שבועה, של חיוב לעולם הוא בכח החיוב הפועל,אבל אל מכח חיובו
 השבועה חיוב החיוב, מקור את להוציא לו אפשר שאי ואע״ם בזה, גלגול שפיר

 אם אבל ועומד, מחוייב הוא אפשר שכן הגלגול את אבל הפועל, אל מכח העיקרית
 כשאינו וממילא פטור, של דין רק הוא והשבועה ממון הוא החיוב דעצם נימא
 גלגול. שכזה באופן שייך לא מעיקרו, בזה שבועה חיוב כלל היה לא לשבע יכול

 החיוב לא כי שבועה, גלגול בכל לומר עלינו הזה הצד לפי כי הסבר, וביותר
 שבועה, פטור אלא שבועה חיוב כלל אין לפ״ז כאמור, כי, שמגלגל, הוא שבועה

 נשבע הוא אחד על שבועה מציאות כשיש דס״ם השבועה, ממציאות רק בא והגלגול
 שאים מה מצד אפילו יהיה הראשון, על שבועה מציאות כשאין אבל השני, על גם

לגלגל מה בשביל אין ס״ס לשבע, יבול
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יד.
 )סי׳ ח״מ בשו״ע דפסקינן הא על העתיקה הקושיא את לתרץ ג״כ אפשר ובזה

 שקר אמרו ואח״ב מנה לחברו שחייב אחד בב״ד שהעידו "עדים א׳( סעי׳ ל״ח
 נאמנים אבל ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד דכיון קיימת, הראשונה עדותן העדנו,

 "אמר ע״א( )ג׳ מפורשת מגמרא ע״ז והקשו שהפסידוהו", מה כל לו לשלם עצמם לגבי
 אילימא חלקו, לפי משלם מאי חלקו, לפי משלם זומם עד רב, אמר יהודא רב

 כיון כמיניה כל העדתי, שקר עדות באומר, רבא, אמר — וכו׳ — פלגא משלם דהאי
 הנ״ל ולפסק פלוני", בב״ד והוזמנו הועדנו באומר אלא ומגיד? חוזר אינו שוב שהגיד

 חוזר אינו שוב שהגיד ד״כיון הוא שדין דכיון הנותנת, היא זו אדרבא קשה, מאי
לשלם? הוא מחוייב וע״כ הגדתו ע״י הפסד לו גרם א״כ ומגיד"

 לישב יש פטור, בבחינת אלא חיוב בבחינת לא היא דהשבועה נתפוס אם אך
 האומר ובין עדנו ה שקר שאמרו עדים בין הוא וההבדל ההיא, הסתירה את

 שקר עדות שהעיד עצמו על מעיד העדים מן דאחד כלומר, העדתי", שקר "עדות
 הראשונים שאמרו אחרי אחרים, עדים יבואו אם בודאי דהנה המעשה. את ראה שלא

 פטורים, יהיו שהראשונים הראשונים, שאמרו המעשה אותו את ויאשרו העידו, ששקר
 חיובא בר לאו גברא דמסהדי "דבעידנא אמרינן נפשות בדיני או בקנס דרק

 הודאת מצד לבוא בזה כלל שייך לא אמת דהמעשה כיון ס״ס בממון, אבל הוא",
 שהם אומרת, זאת שקר, העידו שהם בע״ד, הודאת מצד להם נאמין אם דאף בע״ד,

 לפי אפילו דס״ס היזק, לו שגרמו מה מצד לחייבם אפשר אי המעשה, את ראו לא
 הוא דדינא כיון ולכאורה, באמת, מחוייב היה דס״ס כיון היזק לו גרמו לא דבריהם

 עדים לי דמה המעשה, על עדים יש ס״ס הרי ומגיד" חוזר אינו שוב שהגיד ד"כיון
 דבזה קשה, לא שזה מובן אך חייבים? יהיו בעצמם-ומדוע עדותם לי ומה אחרים

 דאדרבא אומרת, זאת שהגיד, כיון של הדין בא שע״י מה היזק, הגרם הוא גופא
החיוב. סבת גופא זהו המעשה עצם על עדים כאן שיש מה

 אומר מהשנים אחד רק אם אבל העדנו, ששקר אמרו שניהם אם כ״ז אכן,
 דס״ם השני, מצד בחיובו נשאר הוא הלא זה, על כלל הודה לא והשני העדתי ששקר

 אי ס״ס כאן אבל ונפטר, נשבע היה לבד אחד עד רק היה דאם אלא אחד, עד יש
 העיד ששקר שמודה העד גם כי עדים, שני יש זה דנגד מצד לישבע לו אפשר

 עכ״פ אבל וכו׳", שהגיד "כיון של הדין מצד שבועתו ע״י יפטר שלא לזה, מצטרף
 במעשה, מזיק כמו חשוב בדבור דמזיק דנהי מזיק, מצד לחייב לו אפשר אי ס״ס
 ובין חיובי באופן מעשה ע״י בא שההיזק בין מחלקים, אנו גופא במעשה גם אבל

 כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "זרק למשל, כמו שלילי, באופן רק בא שההיזק
 ומי ע״ז אחד עד נשאר שס״ס מכיון כאן, וגם וסלקו", וקדם אחר ובא וכסתות
 ע״י להפטר יכול היה דבלעדו בשלילה, רק בעדותו הועיל לא העיד ששקר שהודה
 ממש במעשה מזיק גם הלא שכזה ובאופן הפטור, את עיכב בדיבורו וזה שבועה

פטור. הוא
 ממון חיוב נעשה אחד עד ע״י שגם כנ״ל, נתפוס אם רק שייך כ״ז אכן

 חיוב רק מתהוה אחד עד דע״י נתפוס אם אבל פטור, בבחינת רק הוא והשבועה
 מזיק הוא הלא ממון, החיוב את להסב מועילה השני של העדות א״כ, לבד, שבועה
הנ״ל. התירוץ שייך לא בשלילה, ולא בחיוב
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טו.
 זוממים עדים ואין שניהם שיזומו עד ניזומים זוממים עדים ד,.אין קי״ל

 המעכבים הפרטים אם לחקור, יש ובשניהם פיהם׳/ על שיוגמרהדין עד נהרגים
תנאי. בתור רק או שניה סבה בתור המה הללו

 הקרובים עדים הירושלמי לפי והבבלי, הירושלמי בין בזה מחלוקת מוצאים ואנו
 זוממים עדים דאין וכיון להזימה, יכול שאתה עדות דבעינן מטעם לדיינים-פסולים,

הקרובים. הדיינים ע״י תשלומין דנתחייבו נמצא פיהם, על הדין שיוגמר עד משלמים
 סברא חמא, בר רמי "אמר אומרים אנו ע״א( )כ״ח בסנהדרין בבבלי, אולם

 בנים דעתך סלקא ואי שניהם, שיזומו עד זוממין נעשים העדים אין כדתניא, הוא
 דתנן הא ולטעמיך, רבא, א״ל ? אחיו בעדות נהרג זומם עד נמצא כשרין, לעלמא
 נמצא להזמה, אחת עדות והן עדיות ג׳ אלו הרי עמהם מצטרף ואחד אחין שלשה•

 מעלמא הזמה ה״נ קאתי מעלמא הזמה אלא ? אחיו בעדות ממון משלם זומם עד
 וכיון תנאי, בבחינת רק שזהו הוא, קאתי" מעלמא "הזמה שהפירוש ומובן, קאתי",

 פיהם" על הדין שיגמר ד״עד מכש״ב תנאי, גדר רק הוא שניהם" שיזומו "עד דגם
תנאי. רק שהוא ודאי

טז.
 במחשבת קדשים והשוחט תעשה" בלא עובר החמץ על הפסח את "השוחט

 ובלאו (,,א )ס״ג בפסחים כמבואר לוקה הוא הראשון בלאו בל״ת, ג״כ עובר פיגול
ב׳(. )כ״ט בזבחים כמבואר לוקין אין מעשה בו שאין לאו למדס״ל לוקה, אינו השני

 מעשית היא שאחת סבות, שתי ע״י הלאו בא בשניהם — ההבדל מהו ולכאורה,
 כששוחט שהיה, או פיגול, מחשבת עם השוחט כמו מחשבה, אלא מעשית לא והשניה

 נקרא זה ובכ״ז ביחד, החמץ ושהית השחיטה מטעם באה שהעברה החמץ על הפסח
? מעשה בו שאין לאו נקרא וזה מעשה בו שיש לאו

 הפסח את בהשוחט בראשון גופא, בתורה ההבדל את מוצאים אנו באמת אכן,
 במחשבת ובשני זבחי", דם חמץ על תשחט "לא בלשון בתורה כתוב החמץ על

 החיוב בזה וגם בזה גם כי דאם כלומר, יחשב", לא אותו "המקריב כתוב פיגול
 בתור רק באה והשניה החיוב את הגורמת היא אחת סבה רק הנה סבות, בשתי בא
 והחמץ בשחיטה היא העברה החמץ על הפסח את דבשוחט כלומר, ת", ע ש "ב

 מדגישה וע״כ לשחוט, לו אסור חמץ לו שיש דבשעה כלומר, "בשעת", בתור רק הוא
 מחשבת במחשבה, היא העברה עיקר : להיפך הוא ובפיגול תשחט״, ה״לא את התורה
 רק היא העבודות שאר או השחיטה והעבודה, להעברה, היחידה הסבה שזהי פגול,
 ההדגשה וע״כ פיגול, מחשבת לחשוב לך אסור העבודה שבשעת "בשעת", בתור
 בו שיש לאו נקרא שהראשון מאליו, ומובן יחשב", "לא המחשבה על רק באה

מעשה. בו שאין לאו והשני מעשה
 אחת דסבה סבות, שתי של ציור עוד מזה לנו שיוצא באופן,

החיוב. זמן את לסמן בשעת בתור רק באה והשניה הגורמת היא
 הסבה את ת ר ש כ מ הראשונה שסבה במקום סבות, שתי בין להבדיל עלינו ואמנם

כנ״ל. "בשעת" בתור רק שבאה סבה ובין התוצאות, את המביאה העצמית העיקרית
 מעשה, בו שאין לאו הוא הלאו שעצם דאע״ם הרמב״ם, שיטת ידועה דהלא
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 חו״מ( מהל׳ )בפ״א פסק כך ובשביל לוקה, שפיר - מעשה ע״י באה העברה אם בכ״ז,
 שטמא טהור, דנזיר או דב״י, לאו משום דלקה בידם חמצו או בפסח חמץ דבקנה
 מזה ויותר כ״א(, הלכה נזירות מהל׳ )בפ״א תאחר דבל לאו משום דלוקה במזיד עצמו

לוקה. לים-ן והשליכה היום זה ככר שאוכל דבשבועה דשבועו׳, בפ״ג הירושלמי דעת מבוארת
 הכשרית, סבה בתור רק בא שהמעשה אף הפרטים, אלו דבכל בזה, הוא וההבדל

 מעשה, בו שאין לאו הוא שאמנם יראה", ה״בל הוא העברה דעצם בפסח, הקנין למשל,
 זה גם תאחר, בל לענין בנזיר הטומאה וכן יראה". לה״בל הכשיר הקנין ס״ס אבל

 בה שאין רק לא פיגול במחשבת בקדשים העבודות אבל מעשה, בו שיש לאו נקרא
 רק דהוא אלא העברה, הכשר בזה גם אין אך העברה, עצם עבודות

 גם ולפיכך פיגול, מחשבת לחשב אסור העבודה שבשעת כנ״ל, "בשעת" בתור
מעשה. בו שאין לאו זה נקרא להרמב״ם

יז.
 לחולין, יהפך שהקודש שרצה מה הרצון א( דברים, שני יש תמורה בכל

לקודש. החול התמורה ע״י נעשה שבאמת המעשה, ב(
 והמעשה הרצון, אם להלאו, הגורמת העיקרית הסבה מהי הספק, נופל שם וגם

 בלאו, עובר הוא שכזה מעשה ע״י הבא שברצון כלומר, מכשיר, בבחינת הוא
 ת נ י ח ב ב רק הוא והרצון לחולין, קדושה שהביא מה ה, ש ע מ ה ב הוא שהלאו או

שכזה. רצון ע״י קדושה מעשה שהביא בזה הוא הלאו שעצם כלומר, מכשיר,
 בזה שהארכנו ט׳( )פרק ש״ז ח״א הקודש" דרך — משה ״דרכי בספרנו ועי׳

עיי״ש. בראשונים, וגם בגמרא גם מחלוקת יש שבזה והבאנו הרבה,
 אי האופנים, בכל שכאן, מה הוא האלה האחרונות בחקירות שיש והחידוש

 אחת סבה על לדבר אפשר שאי כלומר, להשניה, אחת סבה בין להפריד אפשר
 ע״כ ברצון, הוא שהעברה נאמר אם ובין השניה, את גם זה עם ביחד שנזכיר בלי

 במעשה, הוא שהעברה אומרים אנו אם ובין מעשה, ע״י הבא הרצון לומר עלינו
 את בשוחט ג״כ החקירה היא וככה רצון, ע״י הבא מעשה להוסיף עלינו ע״כ

כמובן. החמץ על הפסח
 עליך", ושמירתך ב״טמונך או רשות ושינוי ביאוש הראשונות החקירות כמו ולא

 מתוספת ובתמורה, עצמו, בפני העומד דבר הוא דבר, בתור וסבה סבה שכל
 השניה הסבה אם היא, החקירה החמץ על הפסח את בהשוחט דאם חדשה, נימה עוד

 לגוף צריכות הן הסבות ששתי בודאי כאן הנה "בשעת", בתור רק משמשת
כג״ל. להתחיל, ממה היא שהשאלה אלא ביניהן, להי״דיד אפשר ואי העניו

יח.
 ששוב ידוע, בזמן המעשה שלילת י ע" הנעשה חיוב

 הסבה בזה מהו הספק נופל וממילא המעשה, ושלילת הזמן סבות, שתי בזה לנו יש
המעשה. שלילת או הזמן אם העיקרית,

 י״ב שהוא לנשואין מהאירוסין הזמן — זמן ד״הגיע בהא לנו יש שכזה וציור
 בעצמו הזמן אם להסתפק דיש בתרומה", ואוכלת משלו דאוכלת נשאו ולא — חודש
 בנשואין גם מחוייב הוא מהאירוסין חודש י״ב שעברו שאחרי כלומר, החיוב, גורם
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 או במזונות, חייב ג״ב נשואין היו לא אם ואפילו בזה, תלוי לא זה אבל במזונות, וגם
מזונות. לחיוב היחידה הסבה היא נשאו" וה״לא נשואין של החיוב את רק גורם דהזמן

 (,א ,)ב כתובות מם' בריש בזה מסתפקת בעצמה דהגמרא מוצאים אנו ובאמת
 הוא וה״נ דאנים משום מאי, טעמא התם מהו, הוא חלה מיבעיא, ליה דבעי "ואיכא

 הוא חלה ואת״ל, לא, - הכא רבנן ליה דתקינו אניס-בתקנתא התם דלמא או אניס,
 דלמא או קאימנא, הא אנא ליה אמרה מצי מהו, היא חלתה מוונות, לה מעלה
שדהו". נסתחפה ליה, אמרה מציא

 ה י ר פט רחמנא דאונס קי״ל דהלא בזה, לתמוה שהוסיף בשמ״ק ועי׳
 הספק מהו א״ב אמרינן, לא חייביה רחמנא ואונס אמרינן

 וגם פטריה, רחמנא דאונם מזונות-מצד לה מעלה אינו הוא דחלה הוא, פשיטא
 ומאי ן אמרינן לא חייביה רחמנא דאונם מצד מזונות לה מעלה אינו היא חלתה
 חייביה רחמנא ד״אונס הכלל נסתר דא״כ, מזונות, חיוב לענין שדהו" "נסתחפה שייך

? שדהו״ ד״נסתחפה מצד לבוא אפשר דבכ״מ אמרינן״, לא
 רחמנא ד״אונס דהגדר אחת, הקדמה עוד להקדים לנו נחוצה זאת להבין וכדי

 וחיוב פטור בין ההבדל אין אמרינן" לא חייביה רחמנא אונם אמרינן פטריה
 במקום בזה הארכנו כבר כאשר ושלילה, בחיוב הוא שההבדל אלא ממש,
 ע״י שבאה אי־פעולה או פעולה דכל בשלילה, הוא אונס גדר דכל כלומר, אחר,
 זה, בלי שהיה כמו המצב וישאר תוצאות, לשום גורם אינו אונם
 מקודם מחוייב היה שאם ג״כ, אפשר וממילא, חיובי, דבר שום לגרום יכול לא אבל
 ע״י שבא כן שאחרי פעולה אי או פעולה איזו מטעם לפוטרו רוצים ואנו

 שאינו בשלילה רק הוא ה״פטריה" דכאמור פטריה, רחמנא אונס לומר שייך לא אונם,
 לנו אפשר תמיד שלא שלהיפך, כשם מקודם, ישנו החיוב הלא כאן אבל חיוב, גורם

 מקודם, החיוב היה דאם אמרינן", לא חייביה רחמנא "אונסא של בכלל להשתמש
 אונס, ע״י הנעשית פעולה בלתי או פעולה איזו מטעם להפסידו רוצים שאנו אלא

 להדיא מבואר שזה בחיובו, נשאר והוא דבר שום גורם אינו דאונם אמרינן שפיר
 כך ו״אחרי "מקודם" ובאמרנו (,,א ס׳ כ״א )סי׳ חו״מ בש״ך ועי׳ א׳( )ע״ז בנדרים
 ך י א לראות צריכים שאנו הכוונה אלא בזמן, ואחור בקדימה הכוונה שאין כמובן,
האונס. לולא הדבר היה

 החיוב, של היחידי הגורם הוא הזמן" ד״הגיע גימא אם וממילא,
 לגרום יכול אונם דאין פטריה, רחמנא אונס מצד אף לבוא בזה שייך לא
 בזה שייך ולא מזונות לה מעלה - היא בחלתה אף ולפ״ז כנ״ל, חיוב ולא פטור לא

 הוא שבזה נשאו" ה״לא מצד החיוב דאין אמרינן, לא חייבית רחמנא אונס לומר
 כבר דהחיוב מאחר כלומר, שדהו", ב״נסתחפה הכוונה וזהו הזמן, מצד אלא אונם,
 כשחלתה רק דלא מאליו, מובן לחיוב, הגורם הוא נשאו" ד״הלא נימא אם אכן ישנו,

מזונות. לה מעלה אינו הוא כשחלה אף אלא מזונות, לה מעלה אינו היא
 דתקינו בתקנתא אנוס התם דלמא "או שם שאמר מה ג: בזה ויובן

 רבנן תקנת מצד בא האונס אם בין ההבדל מהו שלכאורה, לא", הכא רבנן ליה
 הזמן" "הגיע דשמא מצד הוא הספק כל דכאמור, הדבר, זהו אבל ? אחר מצד או

 א ל נשואין, יעשו שלא רבנן שתקנו בימים ס״ס אבל לחיוב, היחידי הגורם גופא זהו
הנשואים. זמן בהגיע מדברים אנו דהא ן, מ ז ה שהגיע כלל זה נחשב
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יט.
 דס״ל, לרבנן העבריה אמה ביעוד סבות" "שתי של מיוחד ציור עוד לנו ויש

 בזה משל ומשלו ע״ב(, )י״ט בקדושין כמבואר נתנו. לקדושין הראשונות מעות
יום. שלשים ולאחר מעכשיו לי התקדשי לאשה להאומר

 העיקרית הסבה בתור משמשות הן המכירה שמעות נראה לכאורה והנה
 יוקשה, לס״ז אבל מעכשיו, של תנאי בתור רק משמש גופא והיעוד הקדושין, לחלות

 היינו לא היעוד בעצם ולהיסך המכירה, בשעת דוקא לעדים צריכים היינו א״כ
 להיפך, הדבר שבאמת בעוד תנאי, על קדושין בכל כן הדבר כאשר לעדים, צריכים
 שם כמבואר לרבנן, אף לעדים, צריך דוקא והיעוד לעדים, צריך לא המכירה שעצם

(.,ז )הלכה עבדים מהל׳ בפ״ד הרמב״ם פוסק וכן הנ״ל בקדושין
 אינו התנאי וקיום הדבר, לחלות סבה בתור משמש המעשה רק הנה

 הכרוך רצון ה ל סבה בתור רק אלא לחלות, ישרה סבה בתור משמש
 זוז, מאתים לי שתתני עמ״נ לי מקודשת את הרי לאשה באומר למשל, המעשה, עם
 או מצדה הנתינה הנה חודש, י״ב ועד מכאן באתי לא אם מגורשת את הרי או

 הגירושין, או הקדושין לחלות ישרות סבות בתור משמשים אינם מצדו אי־ביאתו
 אלא הגט, של כריתות וספר הקדושין כסף נתינת סבת ע״י כבכ״מ נעשו הם כי

 בעל של לרצון דרוש שהמעשה דכיון לרצונו, סבה בתור משמש התנאי שקיום
 בשעת שעכ״ם ביעוד אבל דוקא, הנ״ל התנאי בקיום אלא רוצה אינו והוא המעשה

 הרצון שכל באופן לי, מאורסת את הרי לי, מקודשת את הרי לה לומר צריך היעוד
 הרצון זהו אך להרצון, סבה היעוד אין היעוד, בעת רק מגלה הוא לקדושין
הקדושין. חלות לעצם סבה והמשמש גופא,

 פעולת על המעשה בעל לרצון צריכים אנו אין התנאים קיומי דבכל לזה, וראי׳
 למ״ד, הנה זוז, מאתיים לי שתתני עמ״נ גיטך הר״ז והאומר, השני, מצד הקיום

 גבי למשל, וכן, מגורשת, נמי בע״ב לו נתנה היא אם אף נתינה, שמה בע״כ דגתינה
 אונם אין אם דאתאי, חזו ואמר מברא ופסקא חודש י״ב ועד מכאן באתי אם

 אמרינן אם ורק זה, בקיום רוצה דאינו אע״ג התנאי, דגתקיים מצד גט, הוי בגיטין
 לא אי־רצונו הנה זה לולי אבל התנאי, לקיום כלל זה נחשב לא בגיטין אונס יש

 ישרה סבה בתור משמש התנאי קיום שאין הנ״ל, מטעם והוא בזה, מוריד ולא מעלה
 התנאי, שיתקיים במקרה לכך רצונו היה שמקודם לגלות רק אלא להגירושין

 אך דידיה דעתיה בלי רק ולא מדעת אלא יעוד אין האופנים דבכל ביעוד, משא״ב
הג״ל. בקדושין שם כמבואר דידה דעתה בלי גם

 על רק נאמר משנים פחות שבערוה דבר דאין דהא מקומות, בכמה ביארנו שכבר וכיון
 עדים צריכים אנו אין תנאי, על בקדושין כך בשביל שבערוה, הפרטים על ולא הדבר עיקר

עדים. לשני צריך היעוד דוקא הנה יעוד גבי משא״ב הקדושין, בעצם אלא התנאי, בקיום
 מעשה של מציור שונה שהוא סבות, בשתי מקורי ציור עוד מזה יוצא ועכ״ם

 מכשרת בתור רק משמשת הראשונה שהסבה סבות, שתי של מציור שונה גם אך ותנאי,
 וביחוד נתנו", לקדושין הראשונות "מעות ס״ס כאן דהא הפועלת, היא שהיא השניה להסבה

 אנו הלא וכאן המסובב, קודם להיות צריכה סבה דכל הוא, גדול כלל הלא
יום". שלשים ולאחר מעכשיו לי התקדשי לאשה לאומר דומה? הדבר למה "משל, אומריסכנ״ל

שאנו המכוון אין זח במשל שגם מפני ליעוד, מתאים הנ״ל המשל באמת ואמנם



פג ההלכה לחקר סבות שתי

 אומרת, שזאת ך, ו ש א ר קדושי "גמר רק אלא ממש למפרע מלתא איגלאי אומרים
 הרשב״א בתשובת מבואר וכן יום, שלשים אחרי רק נעשה והגמר תיכף נעשה שההתחלה

 מיד, לגרש יכול אינו הוי תנאה למ״ד ל׳ ולאחר מעכשיו דבמקדש שמחדש, תש״ז( )סי׳
 דקאמר הירושלמי, מדברי ראיה ומביא הקדושין, נגמרו לא התנאי נתקיים שלא דכ״ז
 שמואל דקאמר גופא ומזה גמור, קנין קונה יום ל׳ לאחר כלל קונה אינו יום ל׳ תוך

 שייך ומאי ראשון קדושי וגמרי שני קדושי פקעי יום ל׳ דלאחר ע״ב( )נ״ט בקדושין
אלאש״מכנ״ל. בעלמא, מלתא גלוי אלא גמר, כאן אין הלא "גמרי" הלשון כאן

 בשעת הנה נתנו, לקדושין הראשונות מעות שלמדס״ל ביעוד, ג״כ הציור וזהו
אח״כ. נעשה והגמר הקדושין הותחלו המכירה

 הדין כל יתכן איך ברירה, דאין ההלכה לפי שמקשים הקושיא, מיושבת ובזה
 ברירה, להגדר בהם צריכים אנו שאין הטעם התנאים בכל ואמנם ? הנ״ל לרבנן דיעוד

 צריכים אגו ששם לקיימם, שבידו תנאים בין הבדל שיש הראשונים הסבירו כבר
 שני על במתנה דרק מחלק והרמב״ן לקיימם, בידו שאין תנאים ובין לברירה

 אין הרי בזה דגם לתרווייהו, קשה ביעוד אבל ברירה, להגדר צריכים אנו דברים
 אחרי דברים, שני על כמתנה הוא כן וגם מדעת, אלא יעוד דאין אחרי לקיים בידו

בבנו? וגם בו גם אפשר דהיעוד
 לומר דבעינן במקום רק הוא ברירה הגדר דכל קשה, שלא כמובן, לפ״ז, אבל
וסוף. התחלה של גדר רק בזה שיש בנ״ד כן ולא למפרע, מלתא איגלאי

 נכנם זה ידועה שבמדה סבות, שתי של מיוחד ציור לנו יש ביעוד ועכ״ם
וסוף. התחלה בה שיש אריכתא" "סבה למדת

כ.
 שכבר כרתי, חתימה עדי או כרתי מסירה עדי אי הראשונים של המחלוקת

 דאין ו׳(, )שמעתתא ב׳ חלק הקניגים" דרכי - משה ״דרכי בספרנו לבאר הארכנו
 מסירה או כרתת חתימה אי הדבר, בעצם אלא בעדים, המחלוקת עיקר
 דרוש הכריתות עיקר דרק כלל, דזהו ממילא, באה בעדים והמחלוקת כרתת

 הוא העיקר ואי לעדים, ה ז דרוש בחתימה היא הכריתות עיקר אי וממילא לעדים,
עדים. בזה בעינןדוקא במסירה

 יש הרי ובכן, ונתן", "וכתב בתורה כתוב שכזו: בצורה היא המחלוקת ועצם
 עצם את פועל החתימה, שזהו ה״וכתב" אי הספק, נופל וממילא לכריתות, סבות שתי

 בגדר לאו כמובן, כי, אם ר, ב ד ב תנאי ן י ע מ רק הוא והמסירה הגירושין,
 היא המסירה אבל הנתינה, מקודם באה אינה בודאי הגט דחלות עכשיו, של תנאי

 עכ״ם אבל זה, בלי לגט אפשר שאי הגט, את המעכבים הפרטים אחד רק
 הגורמת הסבה היא רק דה״ונתן" או בחתימה, מונחת הגט של החיובית הסבה

 השניה לסבה המבשרת סבה בתור רק בא וה״וכתב" הגירושין, להתהוות
כרתי. מסירה עדי וזהו העיקרית,

 דבשטרות להם, אחד וגדר השטרות, בכל ג״כ כידוע היא המחלוקת ואותה
 היא והמסירה החתימה ע״י נעשית אי ההקנאה בעצם היא שהמחלוקת בודאי

 כתובות בשמ״ק ועי׳ המסירה, ע״י רק מתהוה ההקנאה דכל או בדבר, תנאי מעין רק
א׳(. )צד אחד ביום היוצאים שטרות דשני בסוגיא



ההלכה לחקר ל מיה המהות פד

בא.
 איגלאי אמרינן דלא לידיה, כשמטי דוקא ובכ״ז לו" זכין בחתומיו ד״עדים קיי״ל

 חתימות סבות: שתי לפ״ז יש של■ וגם ע״א(, )י״ג בב״מ כמבואר למפרע מילתא
 סבות שתי בתור באו שניהם אם הספק, נופל וממילא לידיה, והמטי העדים

 כמו הגורמת, היא חתימה עדי הראשונה, הסבה דרק או גורמות,
 ע״י נעשית הזכיה דעיקר אומרת, שזאת לו", ן י כ ז בחתומיו "עדים שאומר

 מבטל שזהו כלל לידיה מטי לא דאם בשלילה רק הוא לידיה" וה״מטי החתימה,
הזכיה. את

 יהיה מה והתום/ ף י" ר ה הראשונים, מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 של הזכיה בטלה הרי״ף דלשיטת לידיה/ לה״מטי החתימה בין לאחר מכר אם הדין

 המחלוקת את ולהבין ; זה על חולקים והתום׳ השני, של קנינו ונעשה לגמרי הראשון
 לידיה שיגיע בעינן אך לבד הנייר על נאמר לא לידיה" שה״מטי ודאי שזה נקדים הנ״ל

 נימא לא אם אפילו אז לאחר מכר לא אם והנה, מתנה. שטר או מכירה שטר
 לידיה מטי ובכן מעכשיו, זכה עכ״פ אבל לו, זכין בחתומיו דעדים למפרע מלתא דאיגלאי

 למפרע מלתא איגלאי נימא לא אם הנה לאחר, מכר אם אבל מתנה, או מכירה שטר
 סבה שכל גדול כלל שזה ואחרי מכירה, שטר לידיה כלל הגיע לא

 סבה בתור הוא לידיה המטי דגם נימא אם הנה המסובב, קודם להיות צריכה
 זכין בחתומיו "עדים לומר כלל שייך לא תו לאחר באמצע כשמכר ממילא הגורמת,

 את שמבטל הוא הוא לידיה מטי שהלא שלילה, בגדר רק דהוא נימא אם אבל לו",
 בחתומיו דעדים נימא אם שאפילו במקום, רק יבטל אז רק הנה החתימה, של הזכיה

 זוכה שפיר א י ל ת בהא דהא בנ״ד אבל לידיה, מטי לא ס״ס לו זכין
הראשון.

ואכמ״ל. הנ״ל הרי״ף שיטת על שהקשו הקושיות כל מתורצות באמת ובזה

כב.
 ממעשה המה שניהם אם הספק בכאן וגם ואמירה, מנתינה הוא קדושין

 מעשה דעצם או הגורמות, לסבות נחשבות האמירה וגם הנתינה וגם ן י ש ו ד ק ה
 מה על דעת גלוי בתור רק באה והאמירה לבדה, הנתינה הוא הקדושין

הנתינה. באה
 באותו כשעסוקין דדיו פירש, ולא וקדושיה גיטה לה ב״שנתן שקי״ל ואע״פ

 נחשבת גופא זה ענין באותו עסוקין אם לחקור, יש גופא בזה גם אבל עניך,
דעת. גלוי רק בעינן א דל מצד או לאמירה

 ומובן מצדה, אלא מצדו לא יבוא ענין באותו כשהעסק הוא, והנ״ט
הנ״ל. בחקירה תלוי שזה מאליו

 בקדושין הרי״ף, ובין והרמב״ם רש״י בין הראשונים מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 ודעת ערב", מדין מקודשת לך, אני ואקדש לפלוני מנה תן רבא "אמר ע״א(: )ז׳

 כנתן הוי דבלא״ה בזה לי התקדשי לה אמר הנתינה דבעת היא והרמב״ם רש״י
 את שהעתיק והראי/ כלום, אמר בלא גם דמיירי היא הרי״ף ודעת היא, ואמרה הוא

 קודם היא ה ר מ א ד דכיון הרי״ף, של בטעמו הר״ן והסביר בסתם, הגט׳ דברי



פה ההלכה להקה סבות שתי המרות

 בנתן לן מבעי ולא וקדושיה, גיטה עסקי על עמה כמדבר הוי הנתינה
הנתינה. לאחר היתה דהאמירה משום רק היא, ואמרה הוא

 הקודמים, הציורים כל מלבד סבות בשתי חדש ציור עוד מזה לנו ויוצא
 הסבה על דעת גלוי רק היא משתיהן שאחת סבות, בשתי הדבר שיצויר כלומר,

הקודמים. הציורים בכל לנו היה לא שכזה שציור העיקרית,

כג.
 של הראשונה האישות המשכת היא זיקה אי הידועה החקירה גם

 ושרשה יסודה ג״כ החי, האח של חדשה אישות מעין היא דזו או המת, האח
 והאח המת האח סבות, שתי יש זיקה בכל כי סבות", "בשתי הוא הזו החקירה של

 העיקרית הסבה מהי הספק נופל וממילא זיקה, שתבוא אפשר אי זה ובלי החי
 כאן משמש החי והאח המת האח של האישות כלומר, הראשונה, הסבה אם הגורמת,

 את מסלקת המיתה היתה אז אחים בלי מת היה שאם כלומר, שלילה, בתור רק
 הראשונה, הסבה בתקפה נשארה קיימים ואחים כשמת עכשיו אבל לגמרי, האישות
 נימא אם זה כל לאו, לעונש משתנה מיתה עונש שבמקום אלא האישות, המשכת

 הנה הנ״ל, השני כהצד נימא אם אבל כנ״ל, הראשונה האישות המשכת היא דזיקה
 החי שהאח מכשיר רק שזה לסבה, הכשר בתור רק משמשת החי האח של האישות

מצדו. חדשה אישות מעין שהיא הזיקה, את יגרום
 אי ע״א( )י״ג ביבמות גופא בגמרא המחלוקת היא שזו נראה לכאורה, ואמנם,

 מוכרח, כך כל הדבר שאין כמובן אך מפלת, מיתה או מפילים הראשונים נשואים
 חדשה אישות דפועלת אפשר מפילים, הראשונים דנשואים אמרינן אם דאפילו משום

 דמיתה נאמר אם וגם הראשונים, הנשואים מפעולת חלק הוא גופא דזהו האח, של
 האישות. שתמשך גורמת דהמיתה האישות, המשכת היא דזו בכ״ז אפשר מפלת

 היא מפלת, מיתה או מפילים הראשונים נשואים אי גופא, המחלוקת עכ״פ אך
 מיתה, ובלי הראשונים נשואים בלי זיקה לכו״ע ימלט לא דעכ״ם סבות, בשתי מחלוקת

הגורמת. העיקרית הסבה בזה מהי היא שהמחלוקת אלא
 חדשה, אישות או הראשונה האישות המשכת היא זיקה אם החקירה, ובעצם

 גם להוסיף רוצה אני וכעת )ש״ז( ח״ב הקנינים" "דרכי בס׳ הרבה בזה הארכתי
 בנדרים הרי״ף הלכות שז״ל מהריטב״א, דמשמע לפ״מ הנ״ל מהחקירה דנ״מ זה, את

 מועיל בכה״ג אז לפלוני בחוץ קדושין דמועיל דלר״א ע״א( )כ״ט פדא דבר בסוגיא
 ר״י להגאון לתורה ציונים בס׳ )ועי׳ הזמן אחרי ממילא יפקעו שהקרושין לזמן גם

 הזיקה הזמן,אם בתוך ומת לזמן במקדש הדין היה איך ז״ל(, ענגל
 היא הנה הראשונה האישות המשכת היא הזיקה דאם הזמן, אחרי אף תמשך
 מתרת, המיתה אין דבכה״ג בזה, רק הוא והחידוש נמשכת, שהאישות כ״ז רק נמשכת

 הנה השני, כהצד נימא אם אבל האישות, את מפקיע בעצמו הזמן הלא בנ״ד אבל
 התורה מכח שבאה ובזיקה זיקה, עליה עמדה כבר הזמן, כלות טרם כשמת, סוף סוף

זמן. הגבלת היתה לא הלא
 לאחר לי מקודשת את "הרי המשנה על ה״א( )פ״ג קדושין בירושלמי ועי׳

 "לפיכך, אומר הוא לשני", מקודשת יום שלשים בתוך וקדשה אחר ובא יום שלשים
 יום, שלשים לאחר ראשון קדושי עליה חלו גרשה או יום שלשים בתוך השני מת אם



ההלכה להקה ל מדה המרות פו

 שמת תפוזר, — וכו׳ - ראשון קדושי עליה חלו לא גרש ולא שלשים לאחר מת
 ומזה ראשון", קדושי עליה חלו לא ליבום זקוקה שהיא מכיון אח, ליה והוין השני

 כשהוא כמו כי אומרים, אנו כך ובשביל הראשונה, האישות המשכת היא דזיקה נראה,
 ראשון הקדושי שיחולו אפשר אי יום השלשים שנגמרו אע״פ השני, המקדש חי,

 האישות המשכת היא גופה שהזיקה מכיון אך שמת, אע״ם ה״נ שלשים, לאחר שקדשה
 ע״כ חדשה, אישות מעין היא דזיקה נימא אם אבל לחול, הראשון לקדושי מקום אין

 זה וברגע החדשה, האישות להתהוות הראשונה האישות בין הפסקה של רגע דיש
 יהיה דלו ולומר, לדחות יש ואמנם הראשון, של הקדושין שוב לחול צריך היה הרי

 בתוך השלישי וקדשה השני מת כמו הוי זהו אבל חדשה, אישות מעין היא דזיקה אפילו
 ממש, שלשים בסוף כשימות הדין יהיה מה היא השאלה אכן, השלשים,

 משא״ב לחול, הראשון לקדושי מקום אין אז הראשונה האישות המשכת היא זיקה דאם
כמובן. חדשה, אישות מעין היא דהזיקה נימא אם

 הראשונים "נשואין תימא וכי ד״ה בתום׳ ע״ב( )פ״ד יבמות בתוס׳ ועי׳
 דלהחמיר מפילים נשואים דוכתא כשום אמרינן לא דבכה״ג "תימא, שכתבו, מפילים"

 וכוונתם ?״ אשכחן לא להקל אבל אחין, ד׳ בם׳ גירש ואח״כ כינס לאסור הכי דאמר הוא
 רק הנשואים משמשים לא מפילים, הראשונים דנשואים נימא אם אפילו דהא ברורה,

 להקל אפשר ואיך המיתה, היא הגורמת הסבה עיקר עכ״פ אבל המבשרת, הסבה בתור
 התוס׳ קושית את לישב במק״א, שבארנו מה עפ״י אפשר, לפ״ד אבל זה? מטעם

 איסור שדוחה מיבום כרת בו שיש ל״ת דוחה דעשה דנילף שהקשו ע״א( )ג׳ ביבמות
 המתנגדות סבות שתי כשיש הוא ל״ת דוחה דעשה המושג דכל ואמרנו אח? אשת

 באשת ביבום משא״ב השניה, את דוחה הראשונה אז ל״ת, וסבת עשה סבת לזו, זו
 מביאה שהיא אח, אשת הסבה, אותה אדרבא אלא מתנגדות, סבות שתי כאן אין אח

 אחרת סבה כאן אין כי להעשה, בנים, בלי כשמת זה, במקרה מביאה להל״ת, תמיד
 הראשונים דנשואים סוברים היינו אי כאן, וגם אח. אשת של הסבה מלבד להעשה

 לכה״ג, אלמנה שהיא מצד היבום את לדחות כלל אפשר שאי לומר אפשר מפילים,
 אפשר שאי שכשם להיבום, סבה בתור אדרבא אלמנותה משמשת כאן גם שהלא
 דלמ״ד נוסיף, אם וביחוד אלמנה, בלי יבום אפשר אי כך אח אשת בלי יבום

 איסור שייך אז הראשונה, האישות המשכת היא הזיקה מפילים, הראשונים דנשואים
 כשהיא נשאה אם אבל אלמנה, בעודנה נשאה הראשון כשהאח רק לכה״ג אלמנה
לכה״ג. אלמנה משום חסרון כאן אין נמשכת, עדיין והאישות בתולה

כד.
 אחת רק שבאמת סבות, משתי המתהוה דין יש לפעמים סימן. או סבה

 י ה מ הספק, ונופל סימן. בתור רק באה והשניה גורמת סבה היא מהן
הסימן. ומהו הגורמת הסבה

 :נאמר כולן ועל טריפות עשרה שמונה שיש בטריפות לנו יש שכזה וציור
טריפה". חיה כמוה שאין כל הכלל .זה

 "נקובת למשל הגורמות, הסבות הם הטרפות מעשי אם ממילא, הספק ומתעורר
 הן הן והפסיקה הנקיבה הנה וכו/ מוח" של קרום ניקב הגרגרת ופסוקת הושט

לסמן כדי לסימן, רק הוא חיה" כמוה שאין "כל והכלל טריפות, לדין שגורמות



פזההלכה להקהסבות שתיהמדות

 דסבוז להיפך, או טריפות, עשרה שמונה בכלל נכנס זה אם ספק לנו שיש במקום
 לדעת כדי לסימן, רק באים הטריפות מעשי וכל חיה", כמוה שאין ה״כל היא הטריפה

חיה". כמוה ל״שאין מביאים אלו שכל
 טריפות הח״י ממעשי אחד ודאי, באופן בבהמה, בה רואים כשאנו הוא והנ״מ

 כמוה שאין ה״כל היא לטריפה הגורמת הסבה כל שאם חודש, י״ב אחרי חיה והיא
 בא דזה נימא אם אבל בזה, טרפות של ספק כל אין הרי חיה שהיא ומאחרי חיה",

 דמספק ספיקא, במקום רק מועיל וזה רוב עפ״י רק נאמר סימן כל הנה לסימן, רק
המעוט. מן שהוא כרחך על בודאי אבל ברוב, תולים אנו

 גם מועיל אינו טריפה דודאי היא הראשונים רוב ששיטת מוצאים אנו ובאמת,
חודש. י״ב אחרי חיתה אם

 בתור באה שהאחת סבות, בשתי חדש ציור עוד זה ע״י לנו נתוסף ועכ״פ
סימן. בתור והשניה גורמת סבה

כה.
 קמיצה, : במנחות או וזריקה, הולכה קבלה, שחיטה, :בקרבנות עבודות הד׳

 וההרצאה, האכילה להיתר גורמות לסבות נחשבות כולן לכאורה והקטרה, הולכה קבלה,
בחיוב. סבות הן שכולן סבות ד׳ של גם ציור לנו יש ולפ״ז

 עבודה לאו ,,שחיטה מיוחד: תפקיד יש מהן אחת לבל באמת אכן,
 לאו א״כ ובקדשים בחולין ששוה "לפי ע״ב( )י״ד זבחים בתום׳ שפרשו וכפי היא",
 בשחיטת המעכבים פרטים הרבה שיש ואע״ם שחיטה", המקום צוה עבודה מטעם

 סברת "מי :ע״ב( )ט״ז במנחות אמרינן וגם חולין, בשחיטת זה שאין מה קדשים
 אבל דמי", להתיר כבא לקדש והבא מקדש סכין דם מקדש, הבהמה בצואר דם

 כמו הבשר להיתר סבה היא השחיטה — ובעיקרה אגב, בדרך הם אלו שכל נראה,
 — היא להרצאה העקרית שהסבה באופן הדם, לקדושת סבה היא הקבלה בחולין,
הזריקה.

 ר״ש מחלוקת בזה מוצאים אנו ובאמת ההולכה, בתפקיד רק לחקור לנו ונשאר
 ובהלוך ובקבול בשחיטה דברים בארבעה נפסל "שהזבח :ע״א( )י״ג בזבחים ורבנן

 בקבלה ושלא בשחיטה שלא אפשר אי אומר, שהיה בהילוך מכשיר ר״ש ובזריקה,
 ביארתי, ואני וזורק", המזבח בצד שוחט הילוך בלא אפשר אבל בזריקה, ושלא
 מחלוקת א׳( וט״ו ע״ב )י״ד בגמ׳ שם שהרי כלל, הילוך בלי שאפשר הכוונה שאין

 ממ״נ הלא וזורק, המזבח בצד שוחט ואם לא, או הולכה שמיה ברגל שלא הולכה אי
 לחזור יצטרך ממש המזבח בצד נשחט אם הולכה, ל״ש ברגל שלא הולכה למדס״ל

 גופה זו הרי ה, כ ל ו ה שמה ברגל שלא דהולכה סוברים אנו ואם לאחוריו, מעט
 שתיהן, אם בזה, היא דהמחלוקת אלא אפשר, אי כלל הולכה בלי עכ״פ אבל הולכה,

 דהסבה או הדם, קדושת בשביל גורמות סבות הן ההולכה, וגם הקבלה גם
לסבה. הכשר בתור באה וההולכה הקבלה רק היא הגורמת

 ג״כ ונכנס סבות שתי של הציור לנו יש נמי הקרבנות בעבודת שגם באופן,
בכלל. סבות דשתי בגדר החקירות לאופני

 זמן שכל האימורין, הקטרת חמישית, עבודה עוד יש עבודות הד׳ מלבד ואמנם,
ההקטרה דאין ספק שום אין שם אבל הבשר, לאכול אסור בעולם האימורים שישנם
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 מאחרי האכילה, את לעכב שלילית סבה אי־ההקטרה אלא הבשר, להתרת בחיוב סבה
 שלא אשם דגם דלמד אלעזר לר׳ חכמים וז״ש הבשר, מותר האימורין נאבדו דאם

 לאחר אלא הוא בו קאמר לא אשם "אבל והשיבו הוא, שנאמר משום נאכל, לשמו
 שייך אז ע״ב/ י׳ )זבחים כשר" אימורין הוקטרו לא אם עצמו והוא אימורין, הקטרת

 מותר, האימורים נאבדו דאם כיון אבל בחיוב, המתירות בעבודות רק לשמו שלא פסול
כנ״ל. בשלילה, אלא בחיוב מתרת סבה ההקטרה דאיד ש״ם הרי

כו.
 בגדיהם אין עליהם כהונתם עליהם שבגדיהם "בזמן :הכרויה בקדושת אמרינן

 הבגדים הלבשת אם לחקור, אפשר שם וגם עליהם", כהונתם אין עליהם
 את גורם לבד אהרן בן שהוא מה דלא כלומר, שניה, סבה בתור היא

 בזה דיש או גורם, - הבגדים והלבשת אהרן זרע — וזה זה אלא הכהונה, קדושת
 שלילית. סבה בתור רק באים והבגדים אהרן, הזרע יחידה, חיובית סבה רק

 סבה זהי לובש, ואינו עבודה בשעת הבגדים את ללבוש מחוייב שהוא דכיון כלומר,
לזר. ונחשב הכהונה קדושת את שעה באותה ממנו לסלק שלילית

 "בגדיהם של המצוה כלל שאין שכזה אופן יצויר אם ונ״מ,
 באופן השני לצד אבל הכהונה, קדושת עליו אין ס״ס הראשון שלצד ם", עליה

בגדים. בלי אף הכהונה, קדושת עליו יש שפיר שכזה
 ליה תיפוק "וא״ת, :שכתבו הקבלות, בד״ה וע״ב( ע״א )ל״ו קדושין בתום׳ ועי׳

 דזבחים, בפ״ב אמר דהא בגדים, מחוסרי שהן לפי בנשים כשרות אינן הני דכל
 שלבשו דמיירי וי״ל, ? עליהם כהונתם אין עליהם בגדיהם שאין בזמן כהנים דאפילו

 הוו לא כהונה בבגדי נצטוו שלא כיון י״ל, א״נ הבגדים, את
הספק. הוי דבזה ברור ורואים בגדים", מחוסרי

 מה פסול, הרצאת כך כשר "כהרצאת פיגול: לענין דאמרינן בהא וכה״ג
 מתיריו", כל שקרבו עד פסול הרצאת אף מתיריו כל שקרבו עד כשר הרצאת

 שוב פסול בהרצאת אבל בחיוב, סבות המח המתירים בודאי כשר דבהרצאת
 הסבות הן הפיגול מחשבת עם ביחד דעבודות אמרינן בזה גם אם הספק, נופל

 סבה זהי מתיריו כל קרבו לא דאם בשלילה רק דזהו או לסיגול, הגורמות
הסיגול. חלות את לעכב

בשלילה. סבה של בולט ציור לנו יש הללו הדברים ובשני
 "כהרצאת היקש מעין בזה דיש דאע״ם יותר, החידוש עוד האחרון ובנדון

 וכאן בחיוב סבות הן כשר דבהרצאת לגמרי, דמי לא בכ״ז פסול", הרצאת כך כשר
 בא הפיגול, הפסול, אין בנ״ד דס״ם משום להיקש, סתירה בזה ואין בשלילה, רק

 לעבודות, בניגוד אלא המתירות, עבודות הן לעצמן שכשהן העבודות, מעצם
 דין רק זה אין בכ״ז מתיריו", כל שקרבו עד ,דבעינן הוא שגזה״ב אע״פ ולכן,

בחיוב. ולא בשלילה
 את נסתור שנימא דאיך במקום האחרונה, הזאת מהחקירה והנ״מ

 ך פ י ה ל ו ו, מתירי כל קרבו יהיה לא הפיגול דע״י עצמנו,
 שכזה דבאופן ו, מתירי כל קרבו ה הי י הסיגול שלילת י " ע
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הסבה. העדר ומהו הסבה בכאן מהי היא והשאלה הסבה, העדר של הצד תמיד דנשאר מובן
 עד מחייב לא כרת "מכדי :ע״ב( )מ״ב שבזבחים וטריא השקלא באמת וזהי

 דמי, אדי דלא כמאן פסולה בפנים ביה דחשיב כיון והא וכו׳ מתיריו כל שיקרבו
 בפר תימא אפילו אמר, רבא וכו׳, ? אדי דקא הוא בעלמא מיא בהיכל מדי הדר כי

ושלש". ארבעים מרצה לפיגולו אחד ושעיר אחד
 כלל נפסל לא מתיריו כל שקרבו קודם דפיגלו אחרי וטריא השקלא הוא ובזה

 ע״א(, )ד׳ מעילה בתום׳ ומבואר ז׳( הלכה פסוהמ״ק מהל׳ )פי״ח במל״מ כמבואר
 וזהו מחשבה, משעת תיכף פיגול דנעשה למפרע מילתא איגלאי אמרינן דכשזרק
 מתיריון כל קרבו יהיה לא הפיגול דע״י אהרי פיגול, יהיה איך המקשה שהקשה

 שוב הרי פיגול, יהיה דלא נימא דאם גיסא, לאידך י״ל אדרבא אומר רבא, והמתרץ,
מתיריו. כל קרבו יהיו

כז.
 של גדר זה דאין מוכח הלשון ושם משקים, של הכשר צריכה טומאה כל

 הטומאה, את שגרמו הם הם ביחד והשרץ שהמשקה שנימא גורמות, סבות שתי
לטומאה. הכשר רק הוא והמשקה לבד השרץ ע״י נעשה דהטומאה אלא

 שלילית, סבה ובין המבשרת סבה בין שאמרנו, כפי הבדל, יש ובכ״ז
מעכבת. שבה השלילה שרק כלומר,

 "אע״ג שכתבו באחריותו, וחייב ד״ה ע״ב( )ב׳ ב״ב בתוס׳ ההסבר הוא וזה
 הוא ניכר שהרי ניכר, היזק חשיב דהאי לר״י, נראה היזק, ל״ש ניכר שאינו דהיזק
 לא הטהרות על השרץ שרואין אע״ם ומטמא בשדה, הגפנים כשרואה כלאים שהוא
 אז רק בכלאים גם הלא קשה, ולכאורה הוכשרו/ אם יודע דמי ניכר, היזק חשיב
באחריותו"? וחייב קידש הר״ז גדרה ולא הימנה "נתיאש שאמרו: כמו נתיאשו אם אסור

 דנתיאש דהיכא כנ״ל, שלילית סבה ובין הכשרית סבה בין ההבדל זהו אכן,
 שעה כל ועוסק נתיאש לא אבל נתיאש ,,דוקא שם בתום׳ פירש גדרה ולא הימנה

 אדרבא, אלא האוסר הוא היאוש לא שם ובכן, מותר", מאתים שהוסיף אע״פ לגדור,
 מצד אסור ממילא המתרת, סבה וכשאין מתרת, סבה הוא לגדור" שעה כל ה״עסק
 ניכר, היזק זה אין מוכשר שהוא נתברר שלא זמן כל בטומאה ובכן, כלאים, איסור

ניכר. היזק שפיר נקרא לגדור עוסק שהוא נתברר שלא כ״ז בכלאים, אבל
 לטומאה יד "יש סובר שרב יוחנן, ור׳ רב מחלוקת ע״א( וקי״ח בחולין ועיין

 כפי היא, והמחלוקת ולהכשר", לטומאה יד יש אמר, יוחנן ור׳ להכשר, יד ואין
 סבר ומר היא, טומאה תחילת הכשר סבר, "מר בסברא, וגם בקרא גם שם, שאומרים

 היא, טומאה תחילת הכשר ובכן יוחנן, כר׳ והלכה היא", טומאה תחילת לאו הכשר
 הכשרית סבה בתור ההכשר את לחשוב אם המחלוקת, היא גופא דבזה ואפשר

 ששלילת כלומר, שלילית, סבה בתור רק זאת את לחשוב או טומאה", "תחילת וזה
טומאה". תחילת "לאו וזה הטומאה את מעכבת ההכשר

כח.
 בולט יותר באופן לראות אפשר ששם בחיובים, סבות שתי בציור שוב ונחזור

זו. שבמדח הדקים ההבדלים את
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 נ״ג )ב״ק חייבים" כולן נזקין לעגין לבור שדחפו ואדם "שור אמרינן: למשל,
 ובכ״ז חייבים, הסבה בעלי כל אחדות סבות ע״י הנעשה שהידק אומרת, שזאת ע״ב(,

 פטור", וסילקן אחר ובא וכסתות כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "זרק :אמרינן
 כרים של הסילוק וע״י הזריקה ע״י סבות, שתי ע״י ההיזק נעשה בכאן שגם אע״ם

 אע״פ פטור", וסילקן בעצמו "קדם שאפילו שאמרינן, אלא עוד ולא וכסתות,
 ע״י רק אחת, סבה ע״י לא זאת שעשה אלא הנזק, כל בעצמו עשה שהוא
? סבות שתי

 שלילית, סבה לבין המבשרת סבה בין ההבדל שזהו אלא
 שהבור היא הנזק של העיקרית שהסבה אע״ם הנה לבור", שדחפו ואדם ב״שור

 האי קסבר "לעולם ג״כ שם אמרנו כן ובשביל המכשרת, הסבה רק היא והדחיסה
 משלם הבור בעל לך קשיא ודקא עביד, היזקא פלגא והאי עביד היזקא פלגא
 השור בעל ליה דאמר משום ? מפסיד רבעא ואידך רביע משלם השור ובעל פלגא
 לאשתלומי לי דאית מאי קטלתיה את אשכחתיה, בבירך תורא אנא הבור, לבעל

 הסבה והשור-רק והנזק העיקרית, הסבה הוא שהבור כלומר, מהאי", משתלמנא מהאיך
 הגג מראש כלי בזרק כן לא חיוב, יש המבשרת חסבה על גם עכ״פ אבל המבשרת,

 ההיזק של הישרה הסבה איננו והכסתות הכרים דסילוק וכסתות, כרים תחתיו והיו
 של הסבה כל היתה דהזריקה כלומר, שלילית, סבה אלא המבשרת, הסבה לא ואף

 הזו, הסבה את סלק והוא ההיזק את למנוע שלילית סבה היתה שמקודם אלא ההיזק,
בהיזק. השתתף שלילי באופן ורק

 "שאפילו וכסתות בכרים דאמרינן מהא דהנה לעמוד, צריכים אנחנו זה על וגם
 סבות השתי את עשו כששניהם דבכ״מ רואים, אנו פטור", בעצמו וסלקן הוא קדם

 פטור, נמי הסבות שתי את עשה אחד עתה אם אפילו הנה פטורים, שניהם
 לפניך, שלך הרי לומר יכול גזלן כל למשל: כן, דלא מוצאים אנו לפעמים אכן,

 שאינו ההיזק את עשה בעצמו הוא אם אבל ניכר, שאינו היזק בזה שנעשה אפילו
 אע״פ ע״ב(, )ע״ג גיטין בתום׳ כמבואר חייב, הוא אז בעצמו, ונסכו יין שגזל ניכר,
 עצם ועל לפניך, שלך הרי לו לומר יכול דהא חייב אינו הגזילה מעשה עצם שעל

 שניהם בהצטרפות ומכ״ז ניכר, שאינו היזק הוי דהא חייב אינו ג״כ הניסוך פעולת
מחוייב? הוא אחד אדם ע״י

 כלל אין דבלעדה מצד שניה לסבה זקוק הדבר אם הבדל יש אכן,
 הסבה כנגד העומדת מניעה איזו להסיר מצד רק או מחייבת, סבה

 כן לא שניהם, את עושה אחד כשאדם צירוף בזה יש השני באופן הראשונה,
הראשון. באופן

 באופן דשם, וכסתות", כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי ב״זרק ההבדל וזהו
 וזהו היזק, איזה מזה שיצא כלל יצוייר שלא מאחרי חיובית, סבה כלל אין שכזה,

 זה שע״י כלומר, ה", י ר י ג ה י ק ם ס מ י ק ו ם פ דשדיה בעידנא "מ״ט ההסבר
 בעין שהגזלה אע״פ שנסך, הניסוך טרם גם בגזלה אבל חיוב, סבת במציאות כלל אין

 סוף דסוף חיובית, סבה כלל דאין מצד זה אין הנה לפניך, שלך הרי לומר ויוכל
 לחיוב, מניעה היא זו בעין שהוא דכ״ז אלא דמים, חיוב תיכף עליו הועמד בגזלן
 בזה הסיר בעצמו וכשמנסך לפניך שלך הרי לו לומר יכול בעין שהוא דכ״ז מצד

המניעה. רק
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כט.
 גובה" הוא "למפרע סובר שאביי חוב, בבעל ורבא אביי של המחלוקת

 רק להסביר אפשר כן גם (,,ב ל׳ )פסחים גובה" הוא ולהבא "מכאן סובר ורבא
סבות". "שתי של המדה הנ״ל, המדה עס״י

 דאתי פליגי, לא כו״ע לוה וזבין לוה דאקדיש היכא "כל שם אמרינן דהנה
 גובה, הוא למפרע אמר אביי מלוה, ואקדיש מלוה דזבין פליגי כי וכו/ וטריף מלוה
 קאי, הוה ברשותיה דמעיקרא למפרע מילתא איגלאי פרעיה ולא זמניה דמטי כיון

 הוה דאילו כיון גובה, הוא ולהבא מכאן אמר ורבא זבין, ושפיר אקדיש ושפיר
קני". קא דהשתא אשתכח בזוזי להו מסלק הוה זוזי ליה

 גם מהלוקח גובה אינו אמאי גובה, הוא למפרע דס״ל לאביי, שמקשים ויש
 שהלוה כלומר, שיור, מטעם הוי דזה לומר ואין ? מגזלן לקח כמו שאכל הסירות

 הפירות ואת הקרקע גוף על רק למפרע יועמד דהשיעבור שיעבוד, בשעת לעצמו שייר
 בשיעבוד נאמר דמה לעצמו, משייר הוא הגביה שעת עד השיעבוד משעת

 הגדר שמין לא דשם תורה, חיובי ושאר מזיק ה,כמו תור דין מצד שנעשה
 ב״ק בתום׳ שכתבו מה על קשה יותר ועוד הסירות? אף שם יגבה לא ומדוע שיור
 למדס״ל שאפילו הוא, דבע״ח ישמעאל לר׳ תם, בשור הניזק כשהקדיש א׳( )ל״ג

 שייך לא הרי ובהקדש שיגבה, עד קדוש ולא הוא, דמזיק שבח גובה, הוא למפרע
 רנ״ז סי׳ חו״מ ברמ״א כמבואר זמן לאחר והפירות מעכשיו קדוש שהגוף לומר, כלל

? הקדש משדה דינקי משום
 הוא למפרע לומר שייך דאיך אומרת, זאת ברירה, מטעם גם ומקשים

 יגבה, שדה מאיזה מבורר לא ההלואה ובשעת הרבה, נכסים יש דלהלוה אחרי גובה,
 למאן רק ניחא וזה למפרע, מילתא איגלאי אח״כ שגבה דמה אח״כ, לומר ועלינו
? ברירה יש דס״ל

 בכאן סבות והשתי סבות, דשתי בהגדר מקורה זו מחלוקת דגם וברור
 הסבה אם ממילא, להסתפק יש בכאן וגם א, נ י י ב ו ג ה ו ה א ו ל ה ה הן

 דהסבה אביי,-או סברת ל-זוהי בסוע והשניה בכח פועלת הראשונה
 גם הגורמת היא השניה, הסבה — והיא השניה, לסבה מכשירה רק הראשונה

להבפועל. וגם להבכח
 ההלואה, הראשונה, דהסבה לומר שא״א מודה, אביי גם ודאי דבזה אומרת, זאת

 וקנין לחוד מושג הוא שיעבוד דס״ם הקנין, של הבפועל את גם תסבב
 הוא "למפרע אלא קונה", הוא "למפרע אמר לא אביי ואמנם לחוד. מושג הוא

 גורמת גופא ההלואה אבל הגביה, אחרי בודאי נעשה בפועל דהקנין כלומר, גובה",
 סבה רק היא דההלואה סובר, ורבא בפועל, לו יוחלט הגביה ואחרי בכח קנין כבר

הבפועל. את וגם הבכח את גם תגרום השניה, הסבה שהגביה, מכשרת,
הגביה. עד להלוה הוא לאביי גם שהפירות מובן, וממילא

 אינו הנגזל שגם ואע״ם להקדש, בכחסגיא בעלות דאף מזה, ויוצא
 הגזלן ביד שהגזלה כ״ז להנגזל, חסר שם באמת אך ברשותו, שאינו לפי להקדיש יכול
 גם ידועות זכיות להגזלן שיש מכיון בכח, הבעלות גם אך בפועל ההשתמשות רק לא

 ע״י ממש בפועל הדבר את שקנה טרם ואף וכדומה, בשינוי הדבר את לעשות בדין
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 והזכיות המילה, משעת תיכף בודאי לו יש בכה, הזכיות עכ״ם אבל וכדומה, שינוי
 דבקרקע והראי/ בכה, גם הנגזל של מהזכיות ממילא הן מחסירות בכה להגזלן שיש

 אצל ממש בפועל נמצא שהקרקע בשעה אף להקדיש הנגזל יכול נגזלת שאינה
 ההקדש לחלות מניעה בזה אין בדין בכח זכיות להגזלן, לו, שאין מכיון אלא הגזלן,

 לבע״ח יש דלאכיי כיון ובזה, בקרקע, כאן מיירי שע״כ בפנ״י, ועיין הנגזל. של
לאקדושי. יכול שפיר בכח המלאות הזכיות

 במק״א, ביארנו שכבר אחרי הנה ברירה, אין מטעם לקושיא שנוגע ומה
 מתברר שאח״כ בפועל ה מ אם היא ברירה, אין או ברירה יש אם דהמחלוקת,

 מבורר הוא שהיום שמכיון הכוונה, אין ברירה יש למרס״ל דגם שבדבר, ח כ ב ה
 דאגו אלא המציאות, את להכחיש אפשר דאי בפועל, מבורר היה אתמול גם בפועל,
 רש״י כלשון או בכח, מבורר היה אתמול גם בפועל מבורר הוא שהיום מכיון אומרים
 אין או ברירה יש והמחלוקת, מהבכח, הבפועל מתהוה תמיד ואמנם להתברר", "שעמד
 מהבפועל, יתהוה שהבכח מהופך באופן ציור גם יש אם היא ברירה,

 הסבה אלא שבדבר להבכח מיוחדת סבה שאין במקום אלא פליגי, לא כאן עד אבל
 הפרשה דלפני להפריש, עתיד שאני לוגין בשני למשל כמו הבפועל, את שגרמה

 הברור דלפני אגרש", שארצה ב,,שאיזה וכן בכח, אפילו תרומה של דין כלל אין
 דיש כאן, משא״ב ברירה, עניני בכל וכדומה בכח, ולא בפועל לא גט כלל אין

 דשיעבוד אביי, מחדש גופא דזהו שבדבר, הבכח להתהוות מיוחדת סבה
 — להבפועל צריכים ואיננו גרידתא, ההלואה מסבת המתהוח בכח של מושג הוא

 שם לבד, הראשונה הסבה מצד היה כבר שזה הבכח, יתהוה שע״י — הגוביינא
ברירה. דאין שיאמר מי אין

 הבכח את גורמת שהראשונה סבות, שתי של ציור לנו יש בזה גם עכ״ם אבל
הבפועל. את - והשניה שבדבר

 שיש והגוביינא, השיעבוד ע״ד דברנו ששם ומסובב" "סבה א׳ במדה ]ועי׳
 היחס ע״ד דברנו ששם בעוד אבל שבזה, המסובב ומהי הסבה מהי בזה להסתפק

 כי הקנין. ובין ההלואה שכין היחס ע״ד כאן, מדברים אנו והגוביינא השיעבוד שבין
 וההלואה הקנין. ד( הגוביינא. ג( השיעבוד. ב< ההלואה. א( דברים. ארבעה בזה יש

האחרון[. המסובב הוא והקנין הראשונה הסבה היא

ל.
 הענין מגוף באה יה השג שהסבה מקום בין סבות" ב״שתי לחלק עלינו

 לומר מסתבר יותר הראשון דבאופן ש, ו ד ח בתור רק באה שהיא מקום ובין
 בשלילה, רק שהיא לומר קרוב יותר השני ובאופן ת, י ב ו י ח ה ב ם ג״כ שהיא

התוצאות. את מבטל שהעדרה הוא דהחידוש כלומר,
 היסוד על עמד שלא אע״ם בדבר, הרגיש שכבר האחרונים מגדולי לאחד ומצאתי

 הקושיא את תירץ שם שמח" "אור בספרו זצ״ל הכהן רמ״ש הגאון שבזה: ההגיוני
 בעלים ממון קלים קדשים אי במחלוקת: עצמו את שסותר חרמב״ם, על הידועה

 גובה ש.:זיקו דשלמים ב׳( הלכה ממון נזקי מהל׳ )בפ״ח פוסק והוא לא, או המה
 מהל׳ )בפ״ב פוסק ובכ״ז הן, בעלים ממון דשלמים הגלילי, יוסי כר׳ והוא מבשרם,

 מכפל פטור זה הרי ק״ק ובין ק״ק בין בעלים מבית קדשים דהגונב א׳( הלכה גניבה
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 כלום, ולא עשה לא ושלמיו עולתו דהמוכר ח׳( הלכה מעילה מהל׳ )בפ״ד פוסק וכן
ן יוסי כר׳ דלא מורה שכ״ז

 גבוה ממון שהוא שני במעשר גם שכזה ציור מוצאים אנו דבאמוז כך, ומתרץ
 ע״ב( נ״ד )ד׳ בקדושין כמבואר האשה, את לקדש ולא במתנה ליתן יכול ואינו

 לכם, נמי דבעינן ואתרוג, במצה ואפ״ה י״ז(, הלכה מע״ש מהל׳ ג׳ )בפרק וברמב״ם
 משום ההבדל? הוא ומה לכם, שפיר מקרי אכילה היתר לו דיש כיון אומרים אנו

 חיובית, סבה בתור הוא שלו שיהיה שבעינן מה ומתנה מכירה קדושין, דלענין
 מה רק לרשות מרשות העתקה לעשות לאדם לו אפשר דאי ן, י נ ע ה בגוף בא שזה מפני

 במצה המצוה לקיום דמה הענין, מגוף זה אין ואתרוג במצה התם, אבל, ממש. שלו שהוא
 שאינו מה דהשלילה כלומר, שלילי, באופן בא הוא דשם אלא הבעלים, עם ואתרוג

 דהוא אחרי שלו בסוג להכניסו אפשר אי שני ומעשר הדבר את מעכב הוא שלו
 ו, ל ש ו נ י א ש בסוג כ " ג זאת להכניס אפשר אי גיסא מאידך אבל גבוה, ממון

 הוי לא ומתנה מכירה לענין כי אם וע״כ, לו, שייכת שבדבר ההנאה כל דס״ס מאחרי
 הוא וכך ואתרוג, מצה מצות בו לצאת לענין ,,לכם" בתור שפיר נחשב "לכם", בכלל
 שייכת בזה, ההשתמשות וכל האכילה, ס״ס אבל הוא, גבוה דממון דאעפ״י בק״ק הדבר

 מה רק למכור יכול לא שמסברא גניבה, לענין או מכירה לענין והלכך לו, רק
 בתור הכל בא שם הבעלים, של שגונב מה הוא דגנבה חיוב כל וכן שלו, שהוא
 מאי שור של מגופו דמשלם כיון דבאמת, שהזיק, תם לענין כן לא חיובית, סבה

 הוא שם הפקר, של שור ממעטין אנחנו מגזה״ב ורק שלו, אינו אם לן איכפת
 שק״ק וכאמור הדברים, תוצאות את לבטל שלילית סבה היא שלו דהאינו להיפך,

ו". ל ש ו נ י "א ל ש ל ל כ ב ו נ י א ש ג״כ אבל הוא, גבוה ממון אם שלו בכלל אינו
 לך אין חידוש שהוא דבר "כל של הכלל עפ״י הזו ההנחה את להטעים ואפשר

 בתור או חיובית סבה בתור בא הוא אם להסתפק שיש בכ״מ וג״ב חדושו", אלא בו
 את להקטין יכולים שאנו מה וכל חדושו, אלא בו לך אין לומר עלינו שלילית, סבה

 בתור באה שלא לומר החידוש הקטנת גופא וזוהי להקטינו, עלינו החידוש
שלילית. סבה בתור אלא חיובית סבה

 "כהרצאת פיגול לענין שאמרינן דאע״ם מקודם, שאמרנו מה ג״כ מחזק וזהו
 פסול הרצאת אף מתיריו כל שקרבו עד כשר הרצאת מה פסול, הרצאת כך נשר

 הנה כשר דבהרצאת לגמרי, שוין אינן ז " כ ב מתיריו", כל שקרבו עד
 בהרצאת אבל וההרצאה, ההיתר גורמי הם שהם חיוביות סבות בתור באים המתירים

 הוא וההבדל הפיגול, את לבטל סבה הוא המתירים שאי־הקרבת להיפך, הנה פסול
 באות הן בפיגול אבל ן, העני מגוף הן העבודות כשר שבהרצאת מפני בזה,

חידושו. אלא בו לך ואין חידוש בתור רק

לא.

 יש ת,ג״כ אח בבת אישים שני משתתפים שבסבתו מסובב
 באופן ל ע ו ם הוא האחד שרק לפעמים ויש בשוה, גורמים ששניהם לפעמים

 שמבטל במה שלילה, ע״י רק פועל הוא לו, גם זקוקים אנו כי אם והשני חיובי,
השני. רצון מפגי רצונו



ההלכה להקר סבות שתי המהוה צד

 שבשניהם קדושין, ובין קנינים בין :ההבדל לדבר דוגמא
 הבעל דעת ובקדושין הקונה, ודעת המוכר דעת בקנינים אישים, שני של הרצון בעינן

 בחיוב, שניהם של הרצון בעינן דבקנינים בזה, יבדלו זאת ובכל והאשה,
 לרצונה שנוגע ובמה רצונו, הוא העיקר ובקדושין הקנין, בהתהוות ירצו ששניהם

 הר״ן שאומר כמו כהפקר, עצמה את ותשוי רצונה את שתבטל בשלילה, רק הוא
 ולא אשה" איש יקח "כי גופא התורה מלשון הוא והמקור ע״א(, )כ״ט בנדרים

לאיש". אשה ח ק ל ת "כי כתיב
 שלא אלא הקדושין, עצם בתור לרצונה זקוקים אנו בקדושין גם עכ״פ אבל

 לפעמים יש אבל רצונה, לבטול ברצון סגי אלא הקדושין, לעצם רצון בעינן
 אלא הדבר, לחלות כלל רצון בעינן לא השני ומצד האחד מצד רצון רק שבעינן ג״כ
כנגד. רצון יהיה שלא רק

 בכ״ז בע״ב, לגרשה יוכל שלא ר״ג תקנת לפי שאפילו ט, ג : לדבר דוגמא
 בטול בקדושין, דשם, משום רצונה, בטול רק ג״כ דבעינן לקדושין, דמי לא זה

 ר״ג תקנת לאחר אפילו בגירושין משא״כ רצון, בכלל זהו גופא רצונה
המעכב. זהו המפורש רצונה אי רק הנה

 הקדוש פסק לפי לשליח, מימסרי לא מילי אמרינן דבקדושין לדבר, וראי׳
 דגבי "ואע״ג אחר לשליח זאת למסור יכול אינו אשה לקדש שליח והעושה מרדו״ש,

 ומיד בע״כ מיגרשה אשה דגבי דמי, לא ן מילי הוי ולא שליח עושה שליח קי״ל גט
 השליח שהרי מילי, הוי לא ולכך מתגרשת כאילו היא הרי השליח לידי הגט כשהגיע

 תאבה לא אם קדושין, של שליח אבל הבעל, כיד השליח דיד בע״כ לגרשה יכול
 אפשר ואי ל״ה(, סי׳ באה״ע ברמ״א )ועי׳ מילי" הו״ל הלכך מקודשת, אינה האשה

 אחר שליח לעשות יוכל לא גט של שליח גם חר״ג תקנת לפי עכשיו דא״כ להקשות,
 סבה, בתור משמש שלה הרצון גם דבקדושין הזה, ההבדל משום במקומו?

 בגירושין משא״ב הרצון, לבטול רצון אלא הקדושין לעצם רצון בעינן לא כי אם
לעכוב. סבה הוא ברחה דהבעל להיפך אלא סבה, בתור כלל משמש לא דרצונה

לב.
 הכוונה ג״כ מדעת", אלא יעוד "אין דאמרינן דאע״ג יעוד, לזה: דוגמא עוד

 בזה בעינן לא אבל ברחה, בעל ליעוד אפשר דאי כלומר, בשלילה, רק הוא
 אלא קדושין, בכל כמו היעוד פועל רצון לבטול הרצון שלא כלומר, בחיוב, רצון
מעכב. ן ו צ ר י־ה א דרק

 קדושין מהל׳ )בפ״ו הרמב״ם לשיטת יקשה שלא זצ״ל, רח״ס הגאון מסביר ובזה
 עדים צריך קבלה דשליח משום לקבלה, שליח עושה הקטנה אין דלכן ט׳(, הלכה
 יעוד, דין כל לפ״ז משכחת איך וא״כ גמורה, דעה בן שאינו הקטן, על מעידים ואין

 בפני לה אומר ? יעוד מצות ״כיצד ע״ב( )כ״ט בקדושין כדאמרינן עדות, בזה דבעינן
 דבסימני קטנה, דהיא כיון ביעוד עדים שיהא אפשר ואי מקודשת", את הרי שנים,
? לחירות יוצאת היא הרי גדלות

 מהל׳ )בפ״ד שפסק הרמב״ם על שקשה מה בהקדם דרכו עפ״י זאת מסביר והוא
 חליצה ה״ז לבינה בינו ואפילו יחיד בפני חלצה ש״אם ט״ז( ה׳ ויבום חליצה

 ג״כ הוא חליצה הא ומקשה, מדרבנן, רק הוא הפסול שכל אומרת, שזאת פסולה",



צי׳ ההלכה לחקר ל פיה המהות

 אין עדים בלי קדושין כך ובשביל משנים, פחות שבערוה דבר ואין שבערוה דבר
הוא? כלום לאו עדים דבלא בחליצה, ג״כ להיות צריך וה״נ קדושין, חשש אפילו

 משום רק הוא עדים בלי בחליצה החסרון דכל ג״כ בגמרא משמע דבאמת אלא
 "מעשה, דתנן הא על ע״ב( )ק״ה ביבמות כדמקשה חליצה, היתה אם ידוע דלא

 מי לבינה "בינו היא הקושיא וכל האסורים", בבית לבינה בינו שחלץ באחד
 מטעם עדות א( שבערוה. בדבר עדות גווני תרי מציגו דבאמת משום א?", נ דע י

 ע״א( )ט׳ בכתובות שמבואר בזנות כמו א׳/ ר ק י ש ל אלא סהדי איברי "לא
 הדבר לקיום היא דהעדות וגיטין, בקדושין ב( עדים. בלי אף נאסרת דבאומרת

 מעשים בין הוא וההבדל מודים. שניהם אם אפילו הוא כלום לאו עדות ובלי
 אנו הנה פועל, לבד שהמעשה דבמקום לבד, מעשה ובין למחשבה הצריכים

 אבל מציאות, הוה נמי עדים בלי גם מציאות וס״ס המציאות, את רק לדעת צריכים
 אין עדים דבלי בזה לומר יש והרצון, המחשבה אלא פועל המעשה שלא במקום
החלטי. רצון כאן

 תנאי תנאי, על חליצה דגם והראי׳ רצון, בעינן לא ג״כ ובחליצה
 ההבדל זהו אבל כוונה, בה בעינן כי ואם רצון, כאן דאין אע״ג קיים, ומעשה בטל
 עצמו בפני דבר שהוא הדבר, בחלות הוא דרצון כוונה, ובין רצון בין
 שיכוון כלומר, המעשה, של אופן רק שזהו כוונה, משא״כ המעשה, על נוסף

 כך ובשביל הדבר, את יקיימו שהעדים לומר שייך לא לבד מעשה ועל בפעולתו,
ידיעה. משום רק בחליצה לעדים צריכים אנו

 שהרצון האיש מצד רק זהו הנה הדבר, לקיום עדים בעינן דשם אע״ג ויעוד,
 כלום, פועל לא כאמור, שבאמת, דידה, רצון משא״ב פועל, בבחינת הוא שלו

 עכוב כאן אין עדים היו לא אם אף וס״ם מצדה, בדבר עכוב יהיה שלא רק ובעינן
עליה. עדות שייך ולא קטנה שהיא מה לן איכפת לא ולהכי מצדה,

 אלא רצון, לה אין כך ובין כך בין קטנה דהא הדבר, מגוף מוכח זהו ואמנם
כנ״ל. בשלילה רק שזהו ודאי

 לפעמים יש אישים, שני בו מסתעפים שבסבתו שבמסובב, מזה, נתבאר ועכ״ם
 החיובי, הגורם הוא האחד שרק לפעמים ויש הדבר, של בחיובו גורמים ששניחם

מצדו. העכוב לשלילת רק דורשים אנו שמהשני בעוד
 אנו הנה חידוש, משום שהוא דבר דכל שהנחנו, הנחתנו את מחזק זה וגם

 החיובי הצד דלא אומרים ואנו שאפשר, כמה עד החידוש את ממעטים
 ההבדל וזהו המעכב. הוא שבו י ל י ל ש ה שהצד להיפך, אלא הגורם, הוא שבדבר

 דכל ביעוד, משא״ב מובן, צורך הוא שניהם של הרצון דבקדושין ליעוד, קדושין בין
 נתנו" לקדושין הראשונות "מעות אם דממ״ג חדוש, הוא דעתה דבעינן הדבר עיקר
 אבל נתנו, לקדושין לאו אם ואפילו עכשיו, לדעתה צריכים היינו לא בודאי הרי

 תופסים אגו וע״כ מוריד, ולא מעלה לא בבחינת היא ודעתה קטנה היא הלא עכ״פ
מעכב. שאי־רצונה רק הוא דהחידוש במיעוטו, החדוש את

ל>
 שכל מפני גורם, וזה זה בכלל הן שבודאי ויותר סבות שתי לפעמים ויש

 ומכירה וטביחה גניבה למשל, כמו, לעצמה, כשהיא מיוחד תפקיד פועלת מהן אחת



ההלכה לחקר סבות שתי המרות צו

 בזה, לשניה הראשונה הסבה בין הבדל יש שם גם אבל ומכרו, נפש גונב או
 דבר פועלת היא השניה בלי רגם לשניה, זקוקה אינה שהראשונה

 נפש וגונב כפל, חייב הוא ומכירה טביחה בלי שגם שה, או שור גונב כמו מה,
 הראשונה בלי השניה שהסבה בעוד בלאו, עובר מכרו לא אם גם

 באופן, ומכירה", טביחה אין גניבה אין "אם שאמרו וזהו היא, כלום לאו
 שלתוצאות בעוד הראשונה, בסבה גם להשתמש צריכים אנו השניה הסבה שלתוצאות

השניה. לסבה כלל זקוקים אנו אין הראשונה הסבה
 סבה היא היא ונגיחה נגיחה כל שאמנם ומועד, ם ת ב כן גם הוא וככה

 לסבות גם זקוקים אנו הנה במועד שיש שלם להנזק בנונע אבל לחיוב, מיוחדת
מועד. משכחת לא זה בלי כי הקודמות, הנגיחות הראשונות,
 כי הקודמים, להציורים בכל דומה אינו האחרון שהציור כמובן, אכן,

 כח הנה נפש, בגונב המכירה או שה או בשור ומכירה בטביחה הקודמים, בהציורים
 החיוב כי האחרונה, הסבה לתוצאות חיובי באופן לנו משמש הראשונות הסבות

 להם, שקדמה הגניבה מצד רק בא נפש במכירת מיתה והחיוב שה או בשור וה׳ ד׳
 העיקרי הגורם בתור אלא לבד, מכשיר בתור רק לא לנו, משמשת שהיא

 הנגיחה פועלת חיובי באופן באמת ששם מועד, של הציור כן לא החיוב, של
 ן פ ו א ב רק הראשונות בהנגיחות משתמשי אנו ואין שלם הנזק לחיוב לבד האחרונה
 "רחמנא אומרים היינו הראשונה הנגיחה זו היתה דלולי כלומר, לבד, שלילי

 מועד נעשה שכבר כיון אבל כמותו, שהלכה קנסא" נזקא "פלגא למ״ד עליה" חם
 האחרונה הנגיחה בעד שלם נזק חייב הוא וממילא הזה, השלילי הטעם אין אז לכך

לבד.
 עדות<, מהל׳ כ״א )בפרק הרמב״ם של ההלכות שתי את היטב לנמק יש ובזה

 שלשתן נמצאו — וכו׳ — מועד זה ששור בעדותן שנתקיים עדים כתות ״שלש שפסק
 שהיו בד״א נזק, חצי משלם תם שהוא שאעפ״י הנזק, לשלם חייבים כולן זוממין
 "העידו שם פסק ומכרו נפש גונב ולענין ח׳(, )הלכה זה" את זה רומזים בולן
 עדי שהוזמו בין גניבה עדי שהוזמו בין שמכרו, אחרים שנים והעידו שגנבו שנים

 — למיתה זה של חיובו תחילת היא שהגניבה נהרגת, שהוזמו מהן כת כל מכירה
 רומזין אותן ראינו אפילו מכירה עדי שהוזמו אחר גניבה עדי באו — יכו׳

 בגמרא מקורן האלו הלכות שתי ואמנם, ט׳(, הלכה )שם ן" י ג ר ה נ אין זה ת א ה ו
 )פ״ו ובסנהדרין לחייבם, רמיזה מועילה שבשור רואים אנו ששם ע״א( )כ״ד בב״ק
 טעמא ס״ס אבל היא, כלום לאו רמיזה ומכרו נפש שבגונב רואים אנו ששם ע״ב<
 שאני" נפשות "דדיני ותרצו ע״ז בסנהדרין בתום׳ עמדו וכבר ההבדל? מהו בעי
 מאליו, מובן הנמוק דברינו לפי אבל בזה. הנמוק יודעים אנו אין עדיין ס״ס אבל

 לבד ב״זמם" די שלא אומרת, זאת ת", ו ש ע ל ם מ ז "כאשר בעינן זוממין דבעדים
 המזיק ובשור חיובי, באופן אומרת, זאת לעשות, זמם גם שיהיה אלא

 גם יש שבתם אלא שלם, נזק שבה החיובי מצד מחייבת ונגיחה נגיחה כל כאמור,
 ומועילה עליה", חם ש״רחמנא מה זהו הג״ל, החיובי הצד את המבטל שלילי צד

 כך ובין כך דבין כלומר, הזה, השלילי הצד את להסיר כדי רק רמוזי" ה״מרמזי
 לפוטרם היה שאפשר אלא שלם, לנזק חיובי באופן פעלה שהגדתו ה״לעשות" יש

מועיל וע״ז תם, עדיין הוא שהשור חשבו שאילו זמם, כאשר בזה שאין מה מצד



" ההלכה לחקר ל ־יה המרות

 שאפילו ומכרו נפש בגונב משא״ב תם, כבר שאיננו ידעו שס״ם רמוזי" ה״מרמזי
 בלי דהמכירה ה״לעשות" כאן אין ס״ס אבל זמם", "כאשר ויש רמוזי" ב״מרמזי

 היא שבה החיוב סבת דכל משום שבה, החיובי מצד מעשה כלל אין גניבח
הגניבה.

יד.

 איזח הפסק בלי רצופות להיות צריכות וחן סבות שתי כשיש מקום בכל
 את מבטל ההפסק אם להסתפק, יש מעכב, זה הפסק היה ואם ביניהן, מעשה

השגיח. הסבה את מבטל שזח או הראשונה, הסבה
 הכתיבה שגם כלומר, ונתן", "וכתב אמרה שהתורה בגט, לנו יש הזה והציור

 מעשה של הפסק להיות ואסור הגירושין, של הסבות בתור משמשות הנתינה וגם
 נתינה אלא מחוסר שאינו מי ונתן", מ״וכתב זה את למדים שאנו כמו ביניהם, אחר
 קציצה כשיש החסרון אם ממילא, הספק נופל הנח ונתינה, קציצה שמחוסר זה יצא

בהנתיגה. או בהכתיבה הוא בינתיים
 בכתב חסרון שום שאין שהוכיחו ע״ב/ )כ״א גיטין מתום׳ למדים אנו זה ודבר

 כל את ליתן ראוי שהיה כיון להנתינה, הכתיבה בין וחתכו גדול קלף על הגט
 שהפסיק הזה החסרון יש ס״ס הלא בהנתינה, הוא דהחסרון אומרים היינו ואם הקלף,

 בהכתיבה, הוא החסרון דכל ודאי אלא להנתינה, הכתיבה בין הקציצה במעשח
 אבל ההפסק, להיות מוכרח היה הכתיבה כשבשעת החסרון הוא אז רק וממילא,

 הפסק כשהיה אפילו אז להיות, מוכרח ההפסק שאין כיון גדול, קלף על בכתב
לן. איכפת לא

 שעבר ה "מ ש הוא הכלל תמיד כי ביאור, ביתר עוד זאת את להסביר ויש
 שהוכשר אחר "אמרת, ע״א( )כ״ט בזבחים ג״כ שאמרו מה וזהו להשיב", אין
 בא שההפסק אע״ם בהכתיבה, פסול הוא שההפסק תופסים אנו ואם ויפסול"? יחזור
 ת ו י ח ר כ ה ה ב אלא ההפסק בעצם לא הוא דהחסרון ע״כ הכתיבה, היתה שכבר אחרי
 גדול, קלף על בכתב משא״כ הכתיבה, לפני עוד היתה שזו ההפסק, של
 ולא מעלה לא ההפסק כבר אז הזו ההכרחיות היתד. לא הכתיבה שבשעת כיון

מוריד.

לה.

 שפרטנו החקירות פרטי שמלבד לנו, יוצא הנ״ל, מכל הכל הסך את נעשה ואם
 שאחת סבות שתי יש שונים: פרטים עוד יש זו, סבות" "שתי להמדה בהקדמתנו

 פיגול במחשבת למשל, כמו, הזמן. את לסמן "בשעת" בתור רק משמשת מהן
 הראשונה, סבה מכח הבאה סבה יש בשעת, בתור רק בזה משמשת שהעבודה

 בקדושין האמירה כמו דעת גלוי בתור רק משמשת מהן שאחת יש צרורות, כמו
 כמוה "שאין של הציור כמו ן", מ י "ם בתור רק משמשת מהן שאחת יש מ״ד, לחד

 הציור כמו לבד, מציאות בתור רק משמשת מהן שאחת יש בטריפות, חיה"
 מציאות בתור רק משמשים הראשונים הנשואים שאז מפלת, דמיתה למדס״ל ביבום,

 ח ב ס בתור רק משמשת שהראשונה יש מיתה, של מציאות אין זה שבלי מפני לבד,



ההלכה להקה סבות שתי '^1־־

 אישות מעין היא דהזיקה דסובר למאן זיקה בגדר החקירה של כציור לסבה,
 באופן הוא האחת של הגורם אבל גורם, וזה זה בבחינת שהן סבות שתי יש חדשה,
 האיש שגם גט, של הציור כמו ל, ו ע ם ן פ ו א ב רק הוא השני של והגורם פעיל

 גם והיא, רצונו ע״י פועל שהוא אלא גורמות, סבות בתור כאן משמשים האשה וגם
 סבות, שתי ג״כ ויש בדבר, מעכבת שאיננה בזה רק היא פעולתה ר״ג, חרם אחרי

 הסבה ח כ ש זה ע״י רק פועלת והשניה לעצמה, כשהיא פועלת שהראשונה
 נפש גונב או ומכירה וטביחה גניבה למשל, כמו, נמשך, עדיין הראשונה

 בכל דומה ומועד תם של האחרון הציור אין ואמנם, ומועד, תם או ומכרו,
 של הנגיחות הראשונות, הסבות משמשות האחרון שבציור מפני הקודמים, לציורים

עליה". חם "רחמנא של הפטור את להסיר כדי שלילי, באופן רק זם,
 בתור ג״כ משמשת השניה שהסבה סבות, שתי בין בהבדל הציור ולהשלמת

 ובין לדבר, תנאי בתור רק משמשת השניה שהסבה מקום ובין להמסובב גורמת
 כלומר, שלילי, באופן רק היא האחרונה שהסבה מקום לבין האחרונה זו

 אנו הללו ההבדלים כל את הנה פעולתה, את פועלת הראשונה הסבה אין שבהעדרה
התראה. בעניני בולט באופן לראות יכולים

 מפני המכירה, לפני היא וההתראה יומת, מות ומכרו נפש גונב כאמור, דהנה,
 אבל האחרונה, הסבה לפני באה וההתראה גורמות, סבות שתי חן והמכירה שהגניבה
 אכליה והדר לתנאיה אבליה זו אוכל אם זו ככר אוכל שלא "שבועה כשאומר

 — ור״ל יוחנן ,דר פלוגתא לתנאיה אכליח והדר לאיסוריה אכליה מחייב, לאיסוריה
 מפני וע״ב(, ע״א )כ״ח בשבועות כמבואר פטור", התראה שמיה לא וכו׳-למ״ד

 וכשמתרה התגאית, בסבה ולא הגורמת הסבה באותה דוקא להיות צריכה שההתראה
ספק. התראת בכלל זה הוה התגאית הסבה שבאה טרם הגורמת, בסבה

 אנו שלילית סבה ובין כנ״ל תנאית סבה בין וההבדל
 : לעשה הניתק בלאו לקיש וריש יוחנן ר׳ במחלוקת ע״ב< )ט״ו מכות במס׳ מוצאים

 בטלו ולא בטלו דלמ״ד שם, שאמרינן קיטו, ולא קימו או בטלו ולא בטלו אי
 ולא קימו למדס״ל אבל ספק, התראת משום בזה יש לעשה הניתק לאו בכל הנה

 דלמדס״ל בזה, הוא וההסבר שם, ותום׳ ברש״י ועי׳ ספק. התראת בכלל זה אין קימו,
 כלומר, ת, י א נ ת סבה בתור כאן משמש העשה בטול הנה בטלו ולא בטלו

 תעשה, לא הלשון שזהו גרידא הלאו במעשה הוא הלאו עברת סבת עצם דבודאי
 אי וע״כ לעשה, הניתק לאו יהא שלא העשה את יבטל אם בתנאי תלוי שזהו אלא

 כציור זה הרי הביטול בשעת בו יתרה דאם ודאי, התראת בזה שתהיה אפשר
 הבכר אכילת בשעת היתה וההתראה זו", אוכל אם זו ככר אוכל שלא "שבועה
 עוד שזה כיון גופא, הלאו עבירת בשעת בו יתרו ואם תנאי, בתור רק שמשמש

 למדס״ל אבל ספק, התראת זה הוה תנאי בתור שמשמש הבטול בעברת ועומד תלוי
 שנימא תנאית סבה בתור אף כאן משמש לא קימו הלא הנה קימו, ולא קימו

 שום בלי הוא העברה שעצם אלא העשה, את יקיים שלא בתנאי הוא הלאו שעברת
 משמש קימו והלא הלאו, את להסיר חדשה סבה זוהי אח״כ יקיים אם ורק תנאי,

ספק. התראת כלל נקרא לא שכזה ובאופן הסבה, העדר בתור רק כאן
ל כ ד מקומות בכמה הנחתנו עפ״י ביאור, ביתר עוד הדבר את להסביר ואפשר



צט ההלכה לחמה ל טרה המדות

 הצדשל על ספק כל מעמידים שאנחנו מה הוא חזקה גדר
 את לבטל חדשה סבה תבוא שמא כלל להסתפק לנו אין ובכן הסבה, העדר

הסבה. העדר של הצד נשאר הלא בספק ממילא כי הראשונה, הסבה
 ישאל שמא מטעם ספק התראת נקראה שלא בנזיר ג״כ הוא ההסבר ואותו

 השאלה אלא תנאית, סבה בתור אפילו משמש אי־השאלה אין שם גם כי נזירותו, על
הסבה. העדר בתור רק משמש והאי־השאלה חדשה, סבה זוהי

לו.
 שם שגם /,גורם וזה ה "ז בבחינת כשהן סבות* ל״שתי לחזור עלינו ועכשיו

 חצי ולא דבר לא כלום פועלת איננה לעצמה כשהיא סבה כל אם הספק, נופל
 חצי פועלת סבה דכל אפשר או פועלת, הסבות שתי של ההצטרפות ורק דבר,
הדבר. יצא שתיהן של ההצטרפות וע״י דבר

גופא. ובגמרא במשנה מקומות בכמה מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 וזריקתם ששחיטתם עצרת כבשי לענין א׳( )מ״ז במנחות המחלוקת למשל,

 אלעזר ,ר סובר לשמם שלא דמם וזרק לשמם שחזי ואי הלחם, את מקדשים ביחד
 ויזרוק לשמן שישחוט עד קדוש, אינו "לעולם סובר שמעון ור׳ קדוש" ואינו "קדוש

 פועלת אינה שניה בלי אחת דסבה סובר, שמעון שר׳ ברור והדבר לשמן", דמן
 שבעינן אלא סבה, כל פועלת דבר חצי דעכ״ם סובר אלעזר ור׳ דבר, חצי אפילו

הדבר. כל אח להוציא כדי הסבות שתי
 רקקה ואי סבות, שתי יש בזה שגם ורקיקה, חליצה ;*נין (,ב )ק״ד וביבמות

הנ״ל. עצרת כבשי של להמחלוקת זה הגמרא מדמה חלצה ילא
 את שניהם המתירים ולבונה קומץ לענין ע״א( )ק״י ובזבחים,

 קלושי או שרי מישרא בשיריים כנגדו שיתיר מהו "קומץ, מספקינן אנו השיריים,
שם. ותום׳ רש״י ועי׳ מיקליש"

 כעל "אי מספקינן נדריה, דמפירין וארוס בעל לענין ע״א( )ס״ח ובנדרים,
 זה בבחינת שהן סבות בשתי ספק זה דגם ומובן מיקליש", אקלישי או גייז מיגז
כלום. פועלת לא או דבר, חצי פועלת אחת כל אי גורם, וזה

 חליצה הגמרא מדמה שכאמור, אף, למילתא, מילתא בזה מדמים שאין ומובן,
עצרת. בכבשי וזריקה לשחיטה ורקיקה

 ע״ב( )כ״ט חולין בתום׳ והובא ד׳( משנה )פ״ד פרה במס׳ מוצאים אנו וכך
 פסול שהיה אף בהכשר השחיטה היתה אם לבד בשחיטה בגדים מטמאה דפרה
בהזאה. אח״כ

 בשוק ומדרסו דרוקו ע״א( )נ״ז בע״ז שאמרו אף טבל ולא שמל גר ולענין
 כלל ישראל אינו דברים שאר לענין אבל רבנן, שהקילו קולא רק דזהו משמע טהור

 מ״ג ברידב״ז ועי׳ לחומרא, אפילו קדושין ביה תפסי דלא פשיטא אשה יקדש ואי
פשוט. לדבר זה ותפס תתקי״ז סי׳

 בשתי רק היא דחקירתנו החקירה, אותה כל שייך לא שכאן אפשר בגר אכן,
 לא אהת שכל הציור שם קשה שבאמת אחד, מסובב פועלות ששתיהן סבות

 להברא יכול לא ג״כ אפסים משני הנה אפם, היא אחת כל אם כי כלום, פועלת
 הוא שהספק אלא מה, דבר ג״כ פועלת לעצמה כשהיא אחת כל דגם וע״כ כלום,



ההלכה לחקר סבות שתי המרות ?

 וזהו ממש, בפועל מחצית גם שפועלת או בכח, רק היא אחת כל של הפעולה אם
 אחוז לכל והטבילה, להמילה הנה בגר אבל קליש", מיקלש או גייז "מיגז של הציור

 הטבילה וע״י עכו"ם, מכלל יצא הוא המילה ע״י מיוחד, מסובב יש מהן
 לכלל בא לא עדיין עכו״ם, מכלל יוצא שהוא במה כי ישראל, לכלל בא הוא

 ישראל ולכלל עכו״ם מכלל שיצא עבד גבי ע"□ )נ״ח בסנהדרין שאמרינן כמו ישראל,
 כבר בעכו״ם שיש הדינים שאותם טבל, ולא שמל בגר לנו יש הזה והציור בא, לא
 ביין מגעו שגם שמסיק הנ״ל, ברידב״ז ועי׳ טהור, ומדרסו רוקו - כך ובשביל בו, אין

 ישראל נעשה לא דעדיין כיון ס״ס אבל העכו״ם, מצד תוצאות הם זה דכל מותר,
 בו אין ישראל קדושת מצד חיובי באופן המסתעפים הדינים כל הנה

לחומרא. אפילו
 מאי שכיר תושב האי "ור״ע שם דאמר אהא ע״א( וע״א יבמות רשב״א ועי׳

 לי, "קשיה ע״ז, הרשב״א וכתב טבל", ולא שמל גר לאתויי אלא — וכו׳ — ליה עביד
 דשאני וליתא, מהול? כעבד דהו״ל כערל הוא הרי שמל ואעפ״י עכו״ם היינו א״כ
 קצת ונכנס התחיל כבר מ״מ גירותו, נגמר שלא ואעפ״י יהודית, לשם דמילתו הכא
 יהדות לשם דהמילה הנ״ל, כדברינו ג״כ וזה טבילה", אלא צריך שאינו יהודית בדת

בא. לא ישראל לכלל שעדיין אע״ם עכו״ם מכלל שיוצא עכ״ם פועלת

לז.
 כלומר, המתרת, סבה בכלל זהו גם לכאורה, בקדשים. אימורין הקטרת

 הנ״ל העבודות אך הקרבנות, את מתירות בלבד הזריקה עד מהשחיטה העבודות שלא
באכילה. אסור הבשר ההקטרה שלפני מאחרי ההקטרה, עם ביחד

 פגול דשייך "ואע״ג שכתבו והלבונה ד״ה ע״א( )מ״ג זבחים בתום׳ עיין אך
 מתיר, חשוב לא מ״מ אכלי, מצי לא כהנים אימורים מיקטרי דלא וכמה באימורים

 סבה בתור משמשת זו דאין כלומר, באכילה", בשר שרי אימורים נטמאו דאם כיון
 הד׳ ע״י נעשה ההיתר דעצם כלומר, הסבה, העדר בתור רק אלא חיובית

 שמעכבים עיכוב בתור משמשים קיטים שהם כ״ז שהאימורים אלא בלבד, עבודות
 שההקטרה באופן הכי, בלאו נם מותר הוטמאו או כשנאבדו :והראי׳ ההיתר, את

לעיכוב. סבה כבר אין זה שע״י הסבה העדר בתור רק משמשת
 רק משמשת שהאחרונה סבות, שתי של הציור שוב לנו יש כאן
הראשונה. הסבה של התוצאות את שולל מזה שההיפך כלומר, שלילי, באופן

 פעולה ת י ב ו י ח סבה בתור לחשוב אפשר שאי הגיוני, יסוד לזה ויש
 כלומר, כלל, הדבר בלי גם החיוביות להתוצאות אפשרות שיש במקום בדבר,

 בלי גם שאפשר מאחרי חיובית, סבה בתור האימורין הקטרת את לחשוב אפשר שאי
כלל. האימורין

 מועלת מחשבה תהא לא "יכול ע״א( )י״ג בזבחים וטריא השקלא סובבת וע״ז
 זבח מבשר יאכל האכל אם ת״ל ? וקבלה שחיטה לרבות מנין לבד, בזריקה אלא

 מרבח שאני יכול מדבר, הכתוב אכילה לידי המביאים בקדשים ירצה, לא שלמיו
 אותו המקריב ירצה לא השלישי ביום ת״ל, ? אימורין והקטרת שירים שפיכת אף
 מיוחדת זריקה מה לך לומר אליה להקיש ? יצתה ולמה היתה בכלל זריקה יחשב לא

 שיריים שפיכת יצאו כפרה, ומעכבת עבודה כל אף כפרה, ומעכבת עבודת שהיא



ההלכה להקר ל פיח המהוה

 בין הבדל שאין ס״ד מעיקרא כלומר, הכפרה׳/ את מעכבין שאין אימורים והקטרת
 בסבות רק הוא שהפיגול אסקי ולבסוף אכילה, מעכב ובין אכילה מתיר

 העדר רק זוהי מעכבת בבחינת רק שהוא ופעולה בחיוב, המתירות
הסבה.

 נחשבת אינה שהשפיכה שיריים, בשפיכת כן גם הדין שהוא למדים, אנו ומזה
הסבה. להעדר אלא המתרת לסבה

 האימורין הקטרת נחשבה דלא דבר, של בטעמו הסבר ביתר עוד להסביר ויש
 אם אבל ב, ב ו ם מ ה ב ה ב ס ה ח כ ש היא גדרה חיובית סבה כל כי חיובית, לסבה
 לכח כלל זקוק המסובב אין כבר הפועל אל מכח הסבה שיצתה אחרי

 בהקטרת לנו יש הזה והציור חיובית, סבה בתור כזו סבה לחשוב אפשר אי הסבה,
 של ההיתר כבר והשפיכה, ההקטרה הפעולה, שלאחרי שיריים ושפיכת האימורים

נאבדו. הוי כך ובין כך דבין כלל, להן דרוש לא הבשר
 המסובב שחל אחרי הנה ומסובב בסבה מקום שבכל אע״פ להדגיש, ועלינו

 נתבטל לא כך אחרי הסבה ובהתבטלות לסבה, זקוקים אנו אין כבר
 תיכף, אלא המסובב, שחל אחרי רק לא שבכאן בזת הוא ההבדל אבל המסובב,
 שאע״פ, :דיוק וליתר לה, דרושים אנו אין כבר הפועל אל מכח הסבה כשיצאה

 לכח דרוש הוא ס״ס אבל לסבה, עוד שחל-דרוש המסובב-אחרי אין שכאמור,
 אין ובכה״ג דרוש, לא הסבה לכח שאפילו בנ״ד, משא״ב התהוה, מכחה רק כי הסבה,

 המעכבות הן הן השפיכה אי או ההקטרה שאי כלומר, שלילית, אלא חיובית סבה זו
ההיתר. את

 ז״ל שאמרו מה המצוה "מדיני שכתב תקמ״ד מצוה צו ם׳ החינוך בס׳ ועי׳
 אבל ממנו, למזבח או לאדם בו שיש החלק הקרבן מן לאוכל אלא כרת חיוב שאין

 אבל — וכו׳ — פיגול משום כרת עליו חייבין אין לקרבן המתיר ממנו החלק מן
 הדם כי פיגול, משום כרת חייב מהאימורין אפילו או הקרבן מבשר כזית האוכל

 לחייב זה בדין הולכין אנו ראשון המתיר ואחר למזבח, אימורין המתיר הוא
 מתירי□ ג״כ שהם ואע״ם האימורין, מן אף האוכל חייב לפיכך השאר, בכל האוכל
 כמו הולכים אנו ראשון המתיר שהוא הדם שאחרי כלום, בכך אין לאדם הבשר

 המתרת לסבה נחשבת כן האימורין שהקטרת סובר, שהוא לכאורה, ונראה, שביארנו",
 גופא שלזה אפשר אבל הראשון, המתיר הוא שהדם מפני הוא הטעם וכל בחיוב,

 משום אלא הראשון, מעל האחרון על יותר מביטים אנו בכ״מ דבאמת, מכוון, הוא
 הוא ההקטרה, והאחרון, בחיוב, מתרת סבה בתור בא הדם, עבודת הראשון, דרק

כנ״ל. בשלילה רק



ד׳ מדה
אריכתא סבה

א.
 סבה היא אבל הדבר לתוצאות אחת סבה רק שיש לפעמים אריכתא. סבה

 המעשה, כל אם אומרת, זאת סבות. שתי של הספק מעין הספק נופל אז וגם אריכתא,
 סוף דרק או גורמת, לסבה נחשב סופו, עד מתחילתו סבה בתור המשמש
לסבה. ר ש כ ח רק הוא הסוף ועד סבה הוא המעשה

 ועד מתחלה לשחיטה ישנה אי ואמוראים תנאים כמה של המחלוקת לדוגמא,
 כל דבעינן מודים כו״ע שבודאי א׳(, ל״ו )בחולין לבסוף אלא לשחיטה אינה או סוף

 אחד וסי׳ נכרי אחד סימן דשחט והיכא בהכשר, שתהא סופה עד מתחלתה השחיטה
 סי׳ דשחט היכא פליגי "כי נכרי, ע״י טריפה כבר דנעשה פליגי לא כו״ע ישראל

 מחייב, סוף ועד מתחלה לשחיטה ישנה דלמדס״ל בפנים, אחד וסי׳ בחוץ אחד
 מללו, ברור שהדברים ב׳(, כ״ט )שם מחייב" לא לבסוף אלא לשחיטה אינה ולמדס״ל

 צריכה היא וממילא סופה ועד מתחלתה היא השחיטה מעשה ששם מחלוקת, אין דבזה
 סבה בבחינת כולה אי בסבה: היא המחלוקת שכל אלא בהכשר, כולה להיות

לסבה. הכשר רק הוא הסוף ועד הסוף, רק או חיובית
 דפסולה, מודים נו״ע השחיטה, הכשר בעצם הוא שהחסרון נכרי, בשחיטת והלכך,

 אלא צדדי, חסרון זהו דס״ם השחיטה בעצם חסרון איננה כבר חוץ שחיטת אבל
 השחיטה כל אי הספק, נופל וממילא השחיטה, בחלות הפוסל פסול שזהו

החלות. לסבת הכשר רק היא הסוף שעד או להחלות סבה היא סופה ועד מתחלתה
 זה אין שם דגם השחיטה, בתחלת רק יחשוב אם פיגול, במחשבת וכה״ג

 הספק ג״ב נופל וממילא בקדשים, המתירות בעבודות פסול אלא השחיטה, בעצם חסרון
א׳(. ל״ד זבחים )ע׳ הסוף רק או מתרת עבודה נקראת השחיטה כל א*

ב.
 בתום׳ ועי׳ לא, או סוף ועד מתחלה לשכירות ישנה אי :המחלוקת רכח״ג

 א׳(, )מ״ז בב״מ רב דאמר דהא חזרה לענין נפקותא "ואין :ב׳( )מ״ח קדושין
 לבסוף, אלא לשכירות אינה למ״ד אפי׳ היינו היום, בחצי אפי׳ לחזור יכול דפועל

 האי חשוב סוף, ועד מתחלה לשכירות ישנה דאי קדושין, לענין נפקותא איכא אבל
 בע״ו דאמרינן כמו מותר", שכרו בנה "אם ע״ז ולענין מקודשת", ואינה מלוה שכירות

 ואם לבנותה, אסור ע״ז בה שמעמידין לכיפה הגיע אם דאמרינן דהא ב׳(, )י״ט
 קמיתסר ואימת סוף ועד מתחלה לשכירות דישנה משום הטעם מותר, שכרו בנה

פרוטה. שוח בה לית אחרון ובמכוש אחרון, במכוש
 והאומן, הבעה״ב שבין ההתחייבות בעצם נ״מ שאין רואים, אנו שם וגם

 היום, בחצי אפי׳ לחזור יכול מ״מ לבסוף, אלא לשכירות אין למדס״ל אפילו דכאמור,
 ועד מתחלה דישנה למדס״ל אפילו לבסוף, אלא משתלמת אינה שכירות כן וכמו
 ההתחייבות, בעצם לא היא המחלוקת כל שם דגם אלא בתום/ שם כמבואר סוף,
 סופח, ועד מתחלה העבודה אריכתא, סבה ג״כ שהיא ההתחייבות, בסבת אלא



קג ההלכה לחקר אתיכתא סבה המרות

 לההתחייבות גורמת סבה היא סופה ועד מתחלתה אם הספק, ממילא נופל בזה שגם
בסוף. רק היא הגורמת הסבה דעיקר או בעה״ב, של

 נקרא ע״ז שם אם לע״ז בשכירות למשל, ,ם ש ה ל בנוגע רק ג״ב הוא והנ״ט
האחרון. המכוש בעד המגיעה השכירות על רק או השכירות כל על

 שם ע״ז יש אם השכירות, כסף שם על היא המחלוקת שג״כ קדושין, לענין או
לא. או מלוח

ג.
 דרושים שלהתהוותם ידועים ודינים משפטים כלומר, ומדות, בשיעורים

 והדין המשפט של הגורמת הסבה אם הספק, ג״כ ממילא נופל ידועות, ומדות שעורים
 השיעור דכל או לזה, הכשר רק הוא הסוף ועד והמדה, השיעור בסוף רק היא

גורמת. סבה בתור משמש סופם ועד מתחלתם והמדה
 ביומא לא, או התורה מן אסור שיעור חצי אי המחלוקת, היא דבזה מאליו, ומובן

 ג״כ סובר סוף, ועד מתחלה לשחיטה דישנה הסובר יוחנן ,דר הוא ומענין א׳<, >ע״ד
 דחצי סובר לבסוף אלא לשחיטה דאינה דסובר ור״ל התורה, מן אסור שיעור דחצי

התורה. מן מותר שיעור
 כי תליא, בהא דהא לומר בזה מתכוונים אנו אין כי להגיד למותר ואמנם,

 ציור עכ״ם אבל בשני, שאין מה מיוחדים שונים פרטים עוד יש דבר בכל
להם. אחד

 הנהו לאצטרופי׳/ ד״חזי משם הוא אסור, שיעור דחצי יוחנן ר׳ שנתן והטעם
 גורמת, סבה הוא סופו ועד מתחלתו השיעור דכל כלומר, הגיוני, טעם באמת

 מתהוה דמאין השיעור, יתהוה מהיכן הרי כלום לא הוא משהו דכל נימא דאם
 הסוף ועד הגורמת, הסבה היא הסוף דרק סובר, ור״ל משהו? מהרבה לא אם שיעור

האיסור. יתהוה הסוף שע״י שמכשיר, הכשר, רק הוא

ד.
 לאצטרופי, אפשר שאי כאלו במקומות שמפלפלים האחרונים דברי יסולקו ובזה

 אסור, שיעור חצי לומר זה על שייך אי יראה בל איסור לענין בפסח בחמץ למשל,
 ציור רק הוא שכאמור, בעוד במציאות, הוא לאיצטרופי שחזי שתפסו מפני

עיוני.
 אי :יראה בל לענין ובחמץ בשאור וב״ה ב״ש חולקים מה על שאלו וגם

 מלקות, ליכא כך ובין כך בין דבב״י אחרי ע״א(, )ב׳ ביצה בריש בככותבת או בכזית
 ועצם לעשה. הניתק לאו דהו״ל משום אי מעשה, בו שאין לאו ליה דהוה משום אי

 יוחנן ר׳ אמר לא באמת אבל ? התורה מן אסור שיעור חצי ג״כ הלא האיסור
 יהיה לא באיסור דאם שיעור, לחצי שלם שיעור בין חילוק שום אין גופא שבאיסור

 תוצאה בתור בא המלקות סו״ס דהא במלקות, גם חילוק יש איך חילוק שום
 שמחדש אלא בשיעור, רק הוא האיסור דשלמות ודאי אלא מהאיסור,

 האיסור, מן חלק שיעור בחצי יש ממילא שלם, בשיעור הוא האיסור דשלימות דכיון
 רק שיש בדברים גם שיעור שייד ועכ״ם החלקים, צירוף הוא שלם דכל

מלקות. בלי איסור
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ה.
 קדושין בריטב״א )עי׳ הידועה הקושיא על מספיק תירוץ למצוא אפשר ובזה

 איסור על חל נבילה איסור דאין ביוהכ״ם בנתנבלה אמרינן מדוע ע״ב(: >״ד
 ככותבת, על רק וביוהכ״ם כזית, אכילת על גם מלקות חייב בנבילה הלא יוהכ״ם,

 נבילות יאכל שלא בנשבע כמו מוסיף, איסור מצד נבילה איסור יחול וא״כ
 האיסור שבעצם א;"ם מוסיף, איסור מצד שבועתו על דחייב שיעור, בחצי וטריפות

ז מלקות של ההוספה מפני אלא התורה, מן אסור שיעור דחצי מוסיף, אינו
 סופו ועד מתחלתו השיעור דבל יוחנן, ר׳ מחדש גופא דזהו דברינו לפי אך

 לא ולכן האיסור, מן חלק משהו בכל יש וממילא, למלקות, גם גורמת סבה הוא
 אבל למלקות, סבה סופו ועד מתחלתו השיעור בכל כשיש רק מלקות שייכת
 מטעם נבילה, איסור אין בודאי נבילח של שיעור חצי דעל יוהכ״ם, על בנבילה בנ״ד,
 ובנוגע מלקות, של הוספה שייכת לא שיעור בחצי דהא איסור, על חל איסור דאין

 גבילח על מלקות ליתא שוב ממילא יוהכ״ם, של האיסור כבר יש הלא לבד, לאיסור
 השיעור בכל מלקות של הסבה להיות צריכה דכאמור, שלם, בשיעור גם

 דכל בכריתות, הרמב״ם של הנפלאה" דה נקו ה* לפי וביותר סופו. ועד מתחלתו
 ממילא ההוספה, חלק יחול האופנים דבכל דכיון מיגו, בגדר הוא מוסיף איסור

 האיסור שם מקודם יועמד לא אם כאן, אבל ההוספה, משום בו שאין החלק ג״כ חל
שלם. שיעור על אף מלקות כלל יצויר לא שיעור, חצי על אף

 התורה, של האכילה איסורי דבכל לשבועה, האיסורים כל בין ההבדל וזהו
 אלא האיסור, סבת הוא השיעור לא הנה האכילה, בעצם הוא שהאיסור

 אכילה דשיעור כלומר, הסבות, של שיעור רק הוא והשיעור בעצמה, האכילח
 מצד האיסור דאין בשבועה, משא״ב להמלקות, סבה הוא סופו, ועד מתחלתו שכזו

 גופא זהו השיעור הנה שבועתו, עבירת מצד אלא לעצמה, כשהיא האכילה
 שאכל האיסור סבת זוהי הנה משהו יאכל שלא נשבע דאם כלומר, הסבה, כל

 התורה, מן אסור שיעור דחצי לומר בשבועה שייך דלא וכמו שבועתו, על ועבר משהו
 דבכאן משום ככר, חצי יאכל אם איסור כל אין שלם, ככר יאכל שלא נשבע ואם

 האיסור דוקא הוא האיסור סבת דבל משום איסור, של שיעור י צ ח זה אין ככר החצי
 השיעור דכל לומר עלינו אין בשבועה, עליו שקבל השיעור כל כשאכל ג״ב כך —שלם

 כך ובין כך בין איננה הגורמת הסבה דהא הגורמת, הסבה הוא סופו ועד מתחלתו
 שיעור על היו ודבריו דבריו, על בעבירה אלא לעצמה, כשהיא באכילה

שקבל. שלם
 האיסור סבת הוא השיעור לא הנה שבתורה אכילה איסורי בכל :בקצור

 מלקות דחיוב אלא האיסור, סבת יש משהו דבכל כלומר, סבות, של שיעור אלא
 כמו מדבריו שמתהוים אכילה באיסורי כן לא שכזה. שיעור עד סבות ממספר מתהוה

 האיסור דסבת האיסור, סבת גופא זהו עליו שקיבל כמה השיעור שם שבועה,
ידוע. שיעור על היו ודבריו דבריו, על שעבר מה היא

 הנה התורה, מן אסור שיעור שחצי הדברים דבאלה ליא, ת בהא א דה זה וגם
 שלא בדברים כן ולא המלקות, לחיוב סבה הוא סופו ועד מתחלתו השיעור גל

השיעור. מגמר רק בא המלקות חיוב ג״כ שם אסור, שיעור חצי שם שייך



קח ההלכה לחקר אריכתא סבה המרות

 איסור מצד לבוא אפשר שיעור בחצי וטריפות נבילות על בשבועה רק ולכן
כנ״ל. מוסיף, איסור מצד בזה לבוא כלל שייך לא ביוהכ״ם בנתנבלה אבל מוסיף,

 אמאי דמקשה )סקי״ג( כ״ז ,בסי הפלתי קושית את ג״כ לתרץ אפשר ובזה
 ליכא דבנבלה כיון הא חלב זית חצי עם נבלה זית בחצי בחלב בשר איסור ליכא
 זית חצי צירוף מצד שלם זית כשהוא בחלב בשר איסור עליו למיחל מצי ח״ש אלא

הזו. הקושיא את כן גם מתרץ הנ״ל התירוץ דאותו מאליו ומובן חלב?

ו.
 דיש הך פרוטות ש״חמשה שידוע ממון, בשעורי כן גם היא החקירה ואותה

 דהוא או ממש, לכסףולדבר כלל יחשב לא פרוטה משוה פחות אם להסתפק
 מקום בכל הנה הראשון לצד שם שגם אדם, בני והנאת הקפדת בזה שאין אלא כסף,

 השלמת כלומר, הסוף, רק הוא שבה הגורמת הסבה חלות איזו מסבבת שהפרוטה
גורמת. סבה בכלל הוא מהפרוטה וחלק חלק כל השני לצד אבל פרוטה, של השיעור

 במעשר (,א )נ״ג בב״מ בש״מ עי׳ :למשל הראשונים, מחלוקת בזה מוצאים ואנו
 צריך דאין סובר והראב״ד התורה, מן פדיון צריך אם פרוטה שוה בו שאין שני
 לצד רק אפשר שזה הכסף", וצרת וכתיב כסף לו שאין "לפי פדיון כלל

אדם. בני והנאת הקפדת לענין דנים כשאנו רק זה, שייך לא השני לצד דאלו הראשון,
 דרש״י קדושין, לענין פרוטה דבעינן דבר של בטעמו הראשונים מחלוקת או

 תליא בקפידא "דלאו ואומרים זה על משיגים ובתום׳ לה" הוא דקנין "משום פירש
 ובפחות —כסף ביה דכתיב עפרון משדה קיחה קיחה דגמר משום הטעם אלא מלתא

כסף׳*. מיקרי לא פרוטה משוה

 שיעור חצי של ההסבר אותו מעין בגמרא מוצאים אנו בזה גם באמת, אכן,
 כשר, הנאה איסורי על כתבו מתם שלחו "גופא, ע״א(: )כ׳ בגיטין דאמרינן באיסור.

 דחזי זית, של עלה שאני דלמא זית, של העלה על תנינא, במי אנך אף אשי רב אמר
 להוכיח, האחרונים האריכו כבר דהנה בזה, היא וטריא השקלא שבאמת לאיצסרופי",

 אלא הגט את תקנה שהאשה קנין בעינן לא דבגט מתנה, לשטר גט בין הבדל דיש
 לא הרי הנאה, ובאיסורי כשר, הנאה איסורי על גט דכשכתבו והראי׳, בעלמא, נתינה
 מובן, וממילא ר׳(, סי׳ בקצוה״ח )עי׳ ובש״מ ע״א( )מ״ה בב״ק כמבואר כלל שייך

 סובר הנאה, איסורי של פרוטה שוה בה שאין זית של מעלה ראיה שהביא דרבא,
 לה נותן וכשהוא הנאה, איסורי כמו כלל כסף בכלל הוח לא פרוטה משוה דפחות

 זית של עלה שאני "דלמא אומר הוא וע״ז לשלה, כלל קבלה לא פרוטה משוה פחות
 כסף בכלל הוי לא פרוטה משוה דפחות ההנחה שעצם כלומר, לאיצטרופי", דחזי
 הנאת כאמור, בזה, שאין אלא כסף הוי פרוטה משוה פחות גם דבאמת צודקת, אינה

 הוא פרוטה דאםשוח לזה הראי׳ הוא לאצטרופי" וה״חזי אדם, בני והקפדת
 אס פרוטה שוה דמהי כסף, הוא פרוטה משוה דגספחות כ ע" ף ס נ

פרוטה. משוח פחות של משהו כמח של צרוף או פרוטה חצאי שני של צרוף לא

ח.
 נאמר דהשיעור בממונות, וגם באיסורים גם שיעור לחצי אחד דגדר ונמצא



ההלכה לחקר יי "-י־ המרות קו

 מכשיעור דפחות כלומר, לעצמה, כשהיא הסבה על ולא המסובב על רק תמיד
 שלם שיעור דג□ כיון סוף, סוף אבל לסובב, שלם לשיעור שאפשר זה את מסובב אינו
 בכל והלכך, מהסבה, חלק הוא משהו דכל ע״כ, משהו, מהרבה צרוף אלא באמת אינו

 ובין שיעור בין חלוק אין אז לעצמו, כשהוא עצם בתור הדבר על דנים שאנו מקום
 למשל, אחרים. על הדבר השפעת על דנים כשאנו רק הוא וההבדל משיעור, פחות

 בכלל, נכנס זה גם לעצמו, כשהוא כסף מהות על דנין אנו אם פרוטה: משוה בפחות
 בין הבדל כבר יש שם לרעהו, איש בין לסכסוכים שנוגע במה דנים כשאנו אבל
 באיסור. לשיעור בנוגע ג״כ הדבר הוא וכך —פרוטה. משוה פחות ובין פרוטה שוה

 רק בא האיסור שכל להגיד אפשר ואי בעצמו, העצם הוא אלא המסובב אינו איסור
 משהו, של כמותיות מהרבה צרוף היא כמות וכל כמות, רק זהו ששיעור מפני מהשיעור,

 האדם על האיסור בהשפעת דנים כשאנו ורק משהו, בכל האיסור כבר יונח ובכן
משיעור. לפחות שלם שיעור בין הבדל יש שם וקרבן מלקות לענין האוכלו,

 אע״ם שכאמור, לשבועה, האיסורים כל בין ההבדל לפ״ז ביותר עוד ויוטעם
 כל אין מכשיעור בפחות בשבועה בכ״ז, התורה, מן אסור שיעור חצי האיסורים שבכל

 כן לא •, מסובב בבחינת זה ואין עצם, הוא האיסור — האיסורים שבכל מפני איסור,
 יאכל, שלא למשל, כשנשבע, כלומר, מסובב, הוא האיסור שכל בשבועה

 לא שבעצם שאמרנו וכפי דבריו, על מהעברה מסובב בתור רק בא האיסור זה כבר
המסובב. יסתובב כזה בשיעור דרק שיעור, לקבוע שייך כבר במסובב אבל שיעור, שייך

 הוא? מחילה בר הא אסור בישראל עכו״ם הכי, .אי :ע״א( )נ״ז בסנהדרין ,ועי
 בהן כיוצא בעכו״ם עכו״ם ליה. לית מי בשעתא צערא ליה, מחיל הכי דבתר נהי
 פרוטה דהשיעור ברור, נראה משם וגם מעליא?" גזל נינהו מחילה בני דלאו כיון

 גם דבעצם הדבר, עצם על ולא אדם בני והנאת בהקפדת המסובבים, על רק קאמר
פרוטה. כמו כסף הוא פרוטה משוה פחות

ט.
 אמות ד׳ וזורק מעביר או לרשות מרשות הוצאה

 אם לחקור, יש שם גם א, ת כ י ר א סבה יש שם שגם ת, ב ש ב ר " ה ר ב
 או וקרבן, מיתה החיוב של הגורמת לסבה נחשב סופו ועד מתחלתו המעשה כל

וההנחה. העקירה אומרת, זאת והסוף, ההתחלה ורק
 הדברים שני בין חלק שהוא זצ״ל מבריסק חיים ,ר הגאון בשם ואומרים

 הר׳ כל דבראשון לרשות, מרשות והוצאה לזריקה ברה״ר ומעביר זורק בין הללו,
 שיעור היא הלא האיסור שסבת מפני החיוב, גורמי הן סופן ועד מתחלתן אמות,

 בהוצאה משא״ב החיוב, גורם בכלל הוא המקום לשיעור שנכנס מה כל ובכן, המקום.
 רק החיוב לגורמי נחשבו הרשות שינוי היא האיסור סבת דכל כיון לרשות, מרשות

 להנחה, העקירה שבין שביניהם, ע צ מ א ה ו אחרת, לרשות וההנחה מרשות העקירה
ממש. הגורמת הסבה בכלל לא אבל לסבה, לאמצעי רק נחשב

 : שם דאמרינן הא על ע״ב(, )ע׳ בב״ק התום׳ קושית את מתרץ הוא ובזה
 קנה, לחצר דמטי כיון כרבנן דאי דמי, שהונחה כמי קלוטה דאמר, כר״ע ,,כמאן
 ע״א( )ל״א דכתובות מהא ומקשים ?״ לארעא דמטי עד מיחייב לא שבת לענין

 שעקירה פטור, בהליכתו שיראין וקרע ,ד לסוף ד׳ מתחלת חץ הזורק אבין ד״א״ר
 הוא, היא" הנחה צורך .עקירה של שהגדר ניחא, לפ״ז אך ?״, היא הנחה צורך



1ק ההלכה לחקר ארי־תא סבה המרות

 מיתה, לחיוב הגורמת הסבה היא ד׳ לסוף ד׳ מתחלת הזריקה דבל
 בזה שייך ולכן סטור, הוא אמות ד׳ מהשיעור משהו אף יחסר אם אפילו שהרי
 סבה בתור שמשמש דבר רכל אומרת, שזאת מיניה, בדרבא ליה קם לומר

 בזרוק אבל ממון, חיוב משום בה אין מיתה לחיוב גורמת
 הנה לרשות, מרשות זריקה בעד הוא דהחיוב ביתך, בגו לי ותיקני לחצר גניבתך לי

 וכל היחיד, ברשות והנחה הרבים מרשות העקירה רק הם מיתה, החיוב גורמי
 בשיעור הבדל דאין והראי' לסבה, אמצעי בתור רק משמש הבינתיים
 כיון כרבנן "דאי מקשינן שפיר שם — קרובה או רחוקה דרך הוא אם הבינתיים

 דאויר משום ?״ לארעא דמטי עד מחייב לא שבת לענין קנה, חצרו לאויר דמטי
כנ״ל. הגורמת, הסבה בכלל אין החצר

 לשמן שלא בהולכה מכשיר שר״ש בקדשים, הולכה של הציור כעין וזהו
 וכבר וזורק", המזבח בצד שוחט הילוך בלי "שאפשר מטעם א׳( )י״ג בזבחים כמבואר
 שיעור שאין אלא כלל, הולכה בלי שאפשר הכוונה שאין במק״א, ביארנו

 זוטתא, הולכה גם לעשות ואפשר רבתי הולכה לעשות אפשר דהרי להולכה,
 במוציא ג״כ הוא זה וציור גורמת, סבה בתור ההילוך כל משמש לא זה ובשביל
 ההליכה אבל גורמות, סבות בתור משמשות וההנחה העקירה רק כי לרשות, מרשות

בלעדה. גם שיתכן כיון גורמת, לסבה נחשבת לא כבר בינתיים

 אמות ד׳ במעביר בזה, כי שיעור, בחצי ציור עוד לנו יש בכאן ואמנם,
 כל בזה גם ס״ס אך התורה, מן אסור שיעור חצי לומר שייך לא בודאי ברה״ר,
 חצי לומר שייך לא שבזה והטעם, גורמת, לסבה נחשב סופו וער מתחלתו השיעור
 המסובב על נאמר דהשיעור לעיל, הנחתנו לפי מובן נמי התורה, מן אסור שיעור

 גם יש אכילה איסור בכל והנה לעצמו, כשהוא הדבר על ולא שבדבר והתוצאות
 האוכל, האדם של החיובים זהו המסובב, וגם האסור הדבר לעצמו, כשהוא הדבר

 דאינו אלא שיעור, בחצי אפילו אסור הוא הדבר דעצם ולאמור, ביניהם לחלק ויש
 שכל בשבת, מלאכה באיסור כן לא שלם, השיעור שיהי עד האדם על החיוב גורם

 חצי לומר שייך לא שם דבר, כלל אין הפעולה ובלי האדם פעולת על הוא האיסור
 מן משהו וכל השיעור דכל הוא, אחד הציור ובכ״ז התורה, מן איסור שיעור

 השיעור לגוף צריך הוא השיעור מן משהו שכל מפני גורמת, לסבה משמש השיעור
 מלבד שנמשך שהשיעור לרשות, מרשות בהוצאה סגי לא בלעדו, אפשר שאי

 ולפעמים גדול יותר במרחק הוא שלפעמים במקרה, רק הוא והנחה העקירה
קצר. יותר במרחק הוא

יא.
 ע״ז משיג שהוא האזל", "אבן בספרו שליט״א מלצר א״ז ר׳ להגאון וראיתי

 "מידי :כרמלית דרך לרה״י מרה״י מוציא לענין שם דאמרינן ע״א( )ו׳ בשבת מהגמ׳
 פטור אמות ד׳ בתוך ליה מנח דאי אע״ג התם ד/ לסוף ד׳ מתחלת אמעביר דהרה

 מקום גברא דהאי לגבי התם דמי, מי ל״ש. ה״נ חייב אמות ד׳ בסוף ליה מנח כי
 ומוכח הוא/ פטור מקום עלמא לכולי והכא הוא, חיוב מקום לכו״ע הוא, פטור



ההלכה לחקר י׳ סרה המהות קח

 הוא החיוב עיקר אלא החיוב, גורמי הד״א כל אין ברה״ר, דבד״א הגמרא מלשון
לרשות? מרשות במוציא כמו—ד׳ לסוף למקום ד׳, מתחלת ממקום שמוציא מה

 ראיה משום בזה יש ואדרבה, לדבר, סתירה שום בזה רואה אינני באמת אבל
 מקום לכו״ע הוא פטור מקום גברא דהאי ,"לגבי הגמרא אומרת גופא דזהו לדבר,

 מפגי הוא, חיוב מקום ד׳, לסוף ד׳ מתחלת המקום כל דבד״א כלומר, הוא", חיוב
 בזה שיש מפני זהו פטור, באמצע הניח דאם ואע״ג החיוב, גורם הוא המקום שכל

 גחשבות נגדית סבה כשאין עכ״פ אבל החיוב, סבת את המונעת נגדית סבה
החיוב. לגורמי אמות חד׳ כל

 קל בגדר זהו הנה הללו, הדברים שני את להשוות חפצה דהגמרא מסת ואי
 לן איכפת לא הכי ואפילו החיוב גורם הוא הדרך של ברה״ר דמה הס״ד, לפי וחומר

 בעד הוא החיוב דכל לרשות, מרשות במוציא כ״ש פטור, ליה מנח אי באמצע מה
פטור. מקום הוא דבאמצע מה לן איכפת דלא לבדה, והנחה העקירה

 דפוטר, עזאי בן וגם — חייב סטיו דרך לפלטיא מחנות דהמוציא ההלכה ולפי
 אלא אינם החיוב י מ ר ו ג ד ע״כ דמי, כעומד דמהלך מטעם רק הוא

 לן איכפת לא וע״כ אמצעי, בתור רק משמש והבינתיים וההנחה, העקירה
חיוב. מקום המקום כל שיהיה דבעינן ברה״ר, כן לא פטור, מק־ם הוי דזה מה

יב.
 עפ״י בפשיטות לישב יש חנ״ל התום׳ בקושית דעובדא, בגופא באמת, אולם,

 שייך מיניה בדרבא ליה קם דהגדר פשיטא, דזהו סבות, שתי בגדר שהנחנו היפודות
 אחת שסבה דבמקום אומרת, בפועל,זאת בסבה וגם גסבסבהבכח

 שייך הנ״ל החיוב של הבפועל את השניה והסבה ממון החיוב של הבכח את גורמת
 בסבה קלב״ט של הציור את השניה. בסבה וגם הראשונה בסבה גם הקלב״מ

 אע״ג פטור, בשבת שטבח בשואל הרמב״ם דפסק בהא לעיל, הבאנו כבר בפועל
 משעת הוא בשואל בפועל החיוב ס״ס אבל משיכה, משעת מתחייב דשואל דפוסק

 ארבע ;.תחלת חץ בזרק גופא, בזח לנו יש בכח סבה של וציור טביחה.
 דברי את שהבאנו כפי לממון, וגם למיתח גם בכח סבה היא שהזריקה ארבע לסוף

 להנחה, הזריקה בין מת אם היורשים שחייבים חציו" משום "אשו בענין בב״ק הנמ״י
 תיכף נעשה בכח דהחיוב אלא אנוס, כבר הוא הרי החץ הנחת בשעת הלא ובכלל,
 דאותה אומרת, דזאת מיניה, בדרבא ליה קם לומר שייך שוב וממילא, הזריקה, בשעת
 בזרוק בב״ק, אבל בכח, ממון חיוב גורמת אינה בכח מיתה חיוב הגורמת הסבה
 הזריקה שבזה חצר קנין לענין מדברים שאנו חצרי, לי ותקנה לחצר גנבתך
 גס סבה היא ההנחה רק דבחצר בפועל, סבה ולא בכח סבה לא אינה
 באה שבמקרה בעלמא, מקרח רק היא והזריקה הענין, של לבפועל וגם לבכח

קלב״מ. לומר בזה כלל שייך ולא זריקה ע״י ההנחה
 פבח היא ההנחה א״כ דמי, שהונחה כמי קלוטה סברינן לא אי בשלמא

 להגיד שפיר שייך אז מכירה, ע״י הנעשה ממון לחיוב וגם מיתה לחיוב גם בפועל
 של הבפועל סבות הנה דמי, שהונחה כמי קלוטה סברינן אי אבל קלב״מ, בזה

 בעוד מיתה, לחיוג רק ישנה הבכח וסבת לגמרי, שונות הן הממון ושל המיתה
בעלמא. מקרה רק זהו ממון שלחיוב



קט ההלכה להקה א־•"" סבה המהות

 עקירה כל אומרים "ואין :המאירי בשם שכתב מה הש״מ כיונת באמת וזוהי
 בהליכתי שיראין וקרע ד׳ לסוף ד׳ מתקלת חץ בזורק שבארנו כמו הנחה צורך
 יגע! והאחרונים לא׳/ למכירה אבל לנזקים אלא כן אומרים שאין פטור

מאליהם. ומובנים פשוטים כך כל הדברים לדברינו אבל דבר, של בטעמו

יג.
 וידוע מוגבל זמן דיש כלומר, בזמן, אריכתא סבה לפעמים יש
 נחשב הזמן כל אם : החקירה אותה כן כמו לחקור יש שם וגם הסבה, להתהוות
גורמת. סבה בתור

 של ה״אימתי" את ן מ ס ל ק ר א ב ש זמן בין הבדל דיש מוצאים ואנו
 בעצמו שהוא זמן ובין להעשות, צריכה היא זמן משך באיזה הפעולה
 הזמן דכל לומר שייך לא בודאי הראשון דבאופן יוצא, הפועל את מסבב

 סופו ועד מתחלתו הזמן כל באמת משמש האחרון באופן אבל סבה, בתור משמש
 גורמת סבה בתור ידוע באופן לשמש יוכל לא הזמן מן חלק איזה ואם סבה, בתור

התוצאות. לחלות זה מעכב
 לעשות שנדר ש״אדם שפסק ה״אגודה", על שמקשים הקושיא את ישבתי ובזה

 על ראיה והביא אונס", מיקרי לא נאנס, זמנא דמישלם וביומא יום ל׳ בתוך דבר
 י״ב של האחרון יום נטמן היה "בראשונה :חומה ערי בתי לענין דאמרינן מהא זה

 ומשמע דרבנן", תקגתא בזה לתקן הלל והצריך לו, חלוט הבית שיהא כדי חודש
 )עי׳ זמניה דמישלם ביום רק אונס דהיה כיון אונס, נחשב לא תקנתא דבלי להדיא
קל״ב(. סי׳ גיטין אגודה חדושי

 ראי׳ דמביאין ע״ב( )ב׳ כתובות בריש מפורשת מגמרא ע״ז הקצוה״ח ומקשה
 י״ב בתוך ומת חודש י״ב ועד מכאן באתי לא אם :דתנן מהא בגיטין, אונם דאין

 הנ״ל, ה״אגודה" ולשיטת גט", הר״ז חלה הא גט דאינו הוא "מת גט אינו חודש
 תנא ולהכי שחלה, קודם לבוא יכול דהיה משום גט, הר״ז חלה דלמא היא, ראי׳ מאי
 גט דאין משום גט אינו שמת קודם לבוא יכול שהיה אעפ״י דשם, גט אינו מת

א׳(. ס״ק ג״ה סי׳ בקצוה״ח >עי׳ מיתה? לאחר
 רהמנא דאונם הגדר דכל ההנחה אחרי וניכר, בולט ההבדל באמת, אבל,

 שבא אי־מעשה או מעשה שכל כלומר, בחיוב, ולא בשלילה רק הוא פטריה
 אי־ או המעשה בלי שהיה כמו המצב וישאר תוצאות לשום מביא אינו אונם ע״י

 הידוע הכלל שזהו חדשות, תוצאות איזו יחדש שהאונס אפשר אי אבל המעשה,
 בירושלמי המבואר אמרינן" לא דעביד כמאן אונסא ;אמרינן עביד דלא כמאן ״אונסא

ב׳(. הלכה >ם״ג ובקדושין ו׳( הלכה )פ״ז נימין
 הזמן כל הנה חודש, י״ב ועד מכאן באתי לא אם גיטך הר״ז באומר וממילא,

 כלומר, התנאי, קיום של סבה בתור משמש סופו, ועד מתחלתו הזה,
 של המעשה לקיום התנאית הסבה היא זו חודש י״ב של משך בכל ביאתו דשלילת

 כל נשללות המיתה, או החולי מזמן הזה, מזמן הלא באמצע, מת או וכשחלה הגט,
 התנאי קיום של הסבה חסרה הלא וממילא שלו, מאי־הביאה לבוא הצריכות התוצאות

 דלא צ״ט רק לו ונתנה זוז מאתים לי שתתני עמ״נ באומר וכמו תמימים, חדשים י״ב שזהו
דוקא, מלא זמן להיות צריך חודש י״ב של זמן הוא התנאי שקיום כאן ה״ג התנאי, נתקיים



ההלכה לחקר ד׳ טרה המרות קי
 באמצע, ומת חודש י״ב בתוך דבר לעשות כשנדר דהאגודה, בדינא משא״כ

 אי שפ הנה המעשה, של אימתי" ה, את להגביל רק הא הזה הזמן דשם
 אבל המעשה, בעצם אונס כשהוא רק סטריה רחמנא דאונס ר בגז להשתמש שר6א

 הזמן בכל אונם כשהוא בשלמא הזמן, של בחלק רק אונס שהוא במקום לא
 בזמן גבול יש דס״ס מאחרי המעשה, בעצם לאונס נחשב הוא סופו, ועד מתחלתו
 אבל ההוא, הזמן במשך זאת לעשות האונס, מטעם יכולת, לו היתה ולא למעשה
 אי האחרון, החלק הוא הזה שהחלק במקום אפילו הזמן, מן בחלק רק אונם כשהוא
 לידי מביא שאינו אומרת, שזאת פטריה׳/ רחמנא "אונס מטעם בזה לבוא אפשר

 רק משמש הוא אלא להתוצאות, המביא הוא הזמן לא דס״ס תוצאות,
"אימתי". בתור

 של ה"אימת"" את לסמן רק שבא זמן בין הבדל בקצור:יש
 בעצמו שהוא זמן ובין להעשות, צריכה היא זמן משך באיזה הפעולה,
אתהפועל־יוצא. מסבב

יד.
 אי־השמירה, הוא לחיובם העיקרית דהסבה בשומרים, ג״כ לנו יש שכזה וציור

 של הפסדו עד השמירה אי דמהתחלת בזמן, אריכתא סבה מעין זהו גם אבל
 כל נחשב שם גם הנ״ל, דברינו לפי וממילא, זמן, איזה ג״כ ימשך — לגמרי החפץ
לבד. האחרון הרגע דוקא ולא הגורמת לסבה הזמן

 שנעשה מקרם בגל ע״ב(, )נ״ו בנ״ק הש״מ שהקשה גדולה קושיא תסולק ובזה
 אם אפילו אח״כ שיופטר לפניך, שלך הרי לומר ויכול השומר אצל ניכר חיזק

 חהיזק מצד לחייבו, לא אפשר סבה דמאיזו בידים, הזיקו אם ואפילו השור, נאבד
 כן גם כך שאחרי ניכר ההיזק ומצד לפניך, שלך הרי לו לומר יכול הא ניכר שאינו
ז מידי הפסידו לא הרי דאז יופטר,

כדרכו שומר בבית השור מת דאפילו רבי, "ואומר :שם השמ״ק לשון וזה
לאחר בידים ואבדו שומר הרגו אפילו או שאבדו או יעקב, לר׳ דין גמר לאחר

 בהשבת שנתחייב דגזלןהוא חייב, בכה״ג בשגזלן אפילו הוא פטור דין גמר
היה לא והלא גידים באבדו יתחייב למה שומר אבל השבה, כאן ואין ה ל י ז ג

דינו. שנגמר כיון הוא, פטור לבעליו שומר החזירו לא אפילו כן, ואם כלום, שוה
 פטור נמי החזירו בלא מוחזר, החזירו דינו משנגמר אפילו יעקב ר׳ דנקט והא

 בהאי איהו נמי נקט החזירו יעקב ר׳ דנקט איידי אלא דוקא, לאו והחזירו כדפרשתי,
 החזירו, לא אם שומר מיפטר לא דע״כ זה, מפירושו רבי בו חזר שוב לישנא.
 שוטר בבית דינו כשנגמר לממון הגורם לדבר דנחשב מרובה בפרק לקמן כדמיכח

שומר". מבית גנב וגנבו
 ואם לגמרי, מוטעת דעה היא הש״מ, שהביא זו, שדעה בזה ספק שום אין ואמנם,

 אבל בידים, כשאבדו ומכש״ב בודאי חייב הוא דינו שנגמר אחרי השומר החזיר לא
 אפשר אי הלא החיוב, סבת היא זמן מאיזה :שאלה היא השאלה עכ״ם

 על סופו, על ולא ניכר, לאינו ההיזק שנעשה עד תחלתו, על לא שכזה באופן לחייבו
כנ׳ל. ניכר שאינו היזק בזה נעשה שככר אחרי שנאבד,

או א, ת כ י ר א ח ב ס בכלל והנכנס דגם היטב, מבואר לפ״ז אבל



קיא ההלכה לחקר אתיכתא סבה המרות

 החיוב, סבת מתחלת שמירה ־ה אי ומתחילת הנמשכת, סבה
 הניכר היזק וע״י הסבה, נשלמה לא ניכר היזק בזה נעשה שלא זמן שכל אלא
כנ״ל. הסבה, השלמת באה

 הטור, שיטת לבאר אפשר היה הנ״ל, הש״מ של אמינא ההוה לפי ואמנם,
 עליו דעובר חברו, ישראל אצל חמצו מפקיד כשישראל הלבוש, גירסת לפי דפוסק

 וגם המפקיד גם יעבור לא דאמאי כולם, ותמהו ת״מ(, )בסי׳ הנפקד ולא המפקיד
 היה לפ״ז אבל ן לממון גורם שהוא מטעם והנפקד שלו שהוא מצד המפקיד הנפקד,
 ליה" לשלומי בעי מיתבד או מיגנב "דאילו מצד הוא לממון הגורם דכל מיושב
 הוא שהמפקיד במקום ליה לשלם יצטרך לא בפסח יותבד ואם יגנב אם הרי לפ״ז,

 אפילו כלל נעשה לא נאבד או שנגנב שטרם עכו״ם הוא כשהמפקיד ורק ישראל,
 הזאת השיטה כל האמור, כפי אכן, לממון, גורם נחשב הוא אז רק ניכר שאינו היזק
לגמרי. מוטעת שיטה היא

 יש שם שגם דחייב, באונם" וסופו בפשיעה "תחלתו של הגדר באמת וזהו
 הנפקד שהדבר זמן כל הלא הפשיעה, אם החיוב, סבת מהי השאלה, אותה לשאול

 זה שגם אלא ? אונס מטעם יפטור הוא הלא כך ואחרי לחייבו אפשר אי בעין הוא
הסוף. עד הפשיעה, תחלת מתחלתה, שנמשכת אריכתא, סבה בתור נכנם

טו.
 במקום כלומר, מהופכת. מחלוקת אריכתא בסבה מוצאים אנו לפעמים

 החלות, את פועלת הסבה ף ו ס רק אם היא: המחלוקת שהבאנו, הדוגמאות שכל
 עיקר אם להיפך, מחלוקת ג״כ יש לסבה, ר ש כ ה רק הוא לסוף שקדם מה וכל

 בדבר, תנאי מעין רק בא זה שאחרי ה כ ש מ ה ה ו הסבה מהתחלת בא החלות
החלות. את גורם המעשה דכל או

 כוכבים לעובד ומכרו שליש יצא "אתמר, ע״ב( )ס״ט בחולין הוא שכזה וציור
 הונא רב קדוש, אינו אמר, רבה קדוש, אמר, הונא רב אחר, שליש ויצא וחזר
 למפר? מילתא איגלאי רובא ליה דנפק וכיון קדוש, למפרע קסבר, קדוש, אמר

 קסבר, קדוש, אינו אמר, רבה זבין, כלום לאו דזבין ומאי קדוש, הוי דמעיקרא
 שליש יצא דאתמר, לטעמייהו, ואזדו זבין, שפיר דזבין ומאי קדוש, ולהבא מכאן
 קדוש, אמר, רבה קדוש, אינו אמר, הונא רב רחם, דרך שלישי ושני דופן דרך

 ליתא קמא ורובא קדוש למפרע דאמר לטעמיה, חונא רב קדוש, אינו אמר הונא רב
 דרך ורובא קדוש ולהבא מכאן דאמר לטעמיה, רבה קדוש, אמר רבה ברחם,

נפיק. רחם
 להכניס אפשר היה לעכו״ם, ומכרו שליש ביצא הראשונה, המחלוקת את ואמנם,

 שהוא מה (,הא סבות, שתי יש הלא בכור דבכל ולומר סבות" י ת "ש ת ד מ ב גם
 הסבה רק אם בזה, היא והמחלוקת רחם, פטר שהוא מה והב׳( בכור, במציאות
 ג״כ יש הרי ובתנאי, תנאי, מעין רק היא השניה והסבה גורמת הראשונה

 פטר בתור לגמרי יצא שס״ם דכיון קדוש", "למפרע הגדר וזה מעכשיו של ציור
 שתי דהן, סובר ורבה אותו, מקדשת בכור, שהוא מה בעצמה, המציאות הרי רחם,

 אפשר אי המסובב, קודם להיות צריכה סבה דכל ומאחרי גורמות, ביחד, הללו הסבות
הרוב. יציאת לפני הקדושה שתעמוד



ההלכה לחקר ,י •" המרות קיב

 דוין דרך שליש יצא דאתמר לטעמייהו, ,,ואזדו כך אחרי שאומר מה אבל
 הלא קדוש, אינו דאמר, הונא דרב טעמא מאי ולפ״ז וכו׳, רחם" דרך שלישי ושני

 ע״י למפרע קדוש ממילא געשה 6רח דרך רוב היה דס״ם כיון לומר, אפשר שם נס
ז בכור שהוא בעצמה המציאות

 של ח ד ם ה על והולכת סובבת המחלוקת כל דאמנם רואים, אנו ומזה
 הן ביחד הסבות דשתי סוברים שניהם דאמנם כלומר, הנ״ל, א" ת כ י ר א ה ב ,ס

 מתחילת אריכתא סבה שהיא רחם, פטר של בסבה היא שהמחלוקת אלא הגורמות,
 והסוף מתחילה" ,ישנה דוקא היא הזו דהסבה סובר ורבה הסוף, עד הלידה

 ומכרו שליש "כשיצא ברישא, גם סובר כך ובשביל לדבר, תנאי בתור רק הוא
 להם אחד וטעם קדוש, דאינו דופן* דרך שליש ב״יצא בסיפא וגם דקדוש, לעכו״ם"

הדבר. תחילת אחרי הולך דהכל
 משום הונא רב קאמר בהא בהא, אשמעינן דאי "וצריכא, אח״ב וכשאומר

 שסמיקי משום רק הפירוש אין לרבה", ליה מודה אימא דלחומרא הך אבל דלקולא,
 גס קדוש, שיהיה לתפוס אפשר ודאי ד צ מ ש כן גם אלא בזה, ליה מספקא
 טר6ד הסבה וכל סבות" "שתי במדת נכנס דזהי כנ״ל נתפוס אם בסיפא, וגם ברישא

כנ״ל. תנאי מעין רק היא רחם
 והגרים שליש ושחט שליש ב״חגרים מחלוקת מוצאים אנו (,א י״ט )דף ולעיל

 באופן ס״ל רב אמר הוגא שרב שליש", ושחט שליש והגרים שליש וב״שחט שליש"
 שבאופן להיפך, ס״ל רב אמר יהודא ורב שטריפה, השני ובאופן שכשרה, הראשון
 אי דחיותא רובא על אגו מביטים אם והמחלוקת כשרה, השני ובאופן טריפה הראשון

לא. או נשחטו אם דסימגים רובא על או לא, או בשחיטה נפקא
 מקפיד שהוא יחד, גם הללו הדברים בשני היא אחת הוגא רב סברת ולכאורה,

מוריד. ולא מעלה לא בתרא ורובא קמא רובא על דוקא
 מהל׳ )בס״ד פוסק שהרמב״ם מוצאים, אנו שהרי ככה, לומר אפשר אי אבל

 שחיטה מהלכות )בפ״ג פוסק שחיטה ולענין הג״ל, הונא כרב א׳( הלכה בכורות
 שחיטה, לענין דשם, אלא הונא, כרב ולא רב אמר יהודא כרב דוקא י״ג( הל׳

הבאות. במדות נבאר כאשר אחרת, מדח תחת נכנס

טז.
 דאותו קרא, ל״ל התום/ קושית את שמתרץ ע״א( )כ״ט קדושין בריטב״א ועי׳

 שאין כיון גרמא, שהזמן מ״ע דהויא תפ״ל מילה ממצות נשים למעט אותה ולא
 "איכא הנ״ל ותירץ ? בלילה ולא ביום אלא המצוה אין וגם השמיני מיום אלא המצוה

 אמיגא חוה ה, ג ב ד ה ו צ מ ב הכא אבל ה י ש ם נ ד במצוה הוא דהתם למימר,
אותה". ולא אותו דכתיב למפטרה קרא איצטריך להכי — וכו׳ — דמחייבה

 שחזמן הוא גרמא שהזמן מ״ע של דהמושג בולט. הוא ההבדל דרכנו ולפי
 במקום לא אבל — סבה זהו גרמא או גורם הגט׳ בלשון כי — החיוב סבת זהו

 להוציא האדם שעל ה״בשעת" את להגביל הגבלה, בתור רק לנו משמש שהזמן
הפועל. אל מכח המצוה את

 גרמא, שהזמן מ״ע בכלל שהן בקדושין, שם שסרט המצוות כל בין ההבדל וזהו
 הזמן אלא האדם של לחיובו אחרת סבה שאין וכדומה תפילין לולב, סוכה, כמו



קיג ההלכה לחקר אריכתא סבה המרות

 להיות צריך שהוא הבן, בודאי היא החיוב סבת שעצם בטילה, כן שאין מה בלבד,
 זהו בלילה, ולא ביום דוקא להיות שצריך ומה והלאה, השמיני מיום והזמן מהול,

המצוה. קיום זמן הגבלת רק
הריטב״א. מכוון גוםא לזה ואולי

 אף יש קדשים שריפת שמצות מעקה ד״ה ע״א( ל״ד )ד׳ קדושין בתום׳ ועי׳
 למ״ע כן בשביל נחשבת לא ובכ״ז ביום, דוקא היא השריפה שג״כ אע״ם בנשים
 של י" ח מ י ה"א את רק מגביל הזמן שאם ראיה ג״כ ומזה גרמא, שהזמן

גרמא. שהזמן מ״ע בכלל הוי לא זה המצור.

יו.
 כמבואר בנשים, אף נוהגת בחמץ דתשביתו דמ״ע מה גם טעם לתת אפשר אולי ובזה

 נשים, חייבות מדוע ע״ז ועמד בזה שהאריך בשאג״א ועי׳ ט׳( )מצוה החינוך בס׳
 הוא הזמן לא שם דגם לומר אפשר ולפ״ז היא? גרמא שהזמן עשה מצות הלא

 שבשעת בשעת, בתור רק כאן ג״כ משמש והזמן החמץ, אלא החיוב, סבת
מושבת. החמץ להיות צריך הפסח ימי שבעת

 של סבה כאן יש כי סבות׳", "שתי של למדה כבר נכנם זה ואמנם,
 הסבה הוא הזמן אם נופל: והספק הפסח, ימי —זמן של וסבה החמץ מציאות-

 שמפני כלומר, הסבה, נושא בתור רק כאן משמשת החמץ, והמציאות, העיקרית,
 החמץ, שהמציאות, להיפך או החמץ, את להשבית מחוייב אתה פסח שהוא

 מחוייב אתה חמץ שזהו שמפני כלומר, בשעת, בתור רק משמש והזמן הסבה, זוהי
הפסח. בשעת אותו לשרוף

 נחשב וב״י דב״י הלאו אי והתום׳, הרמב״ם של המחלוקת היא שבזה לומר ויש
 לעשת הניתק לאו דה״ל ע״ב( )כ״ט בפסחים התום׳ שדעת לעשה, הניתק ללאו

 שהיה", באותה עובר אינו לבערו ודעתו בפסח חמץ ש״המשהא הר״י פסק כך ובשביל
 חמצו או בפסח חמץ דקונה ופסק לעשה הניתק לאו זה דאין סובר כידוע, והרמב״ם,

 השני, כצד סברי דהוזוס׳ וגימא ג׳(, הלכה ומצה חמץ מהלכות )בפ״א דלוקה בידים
 בערב החמץ את שורף אם בין הבדל ואין ת, י מ ע ד־פ ח רק היא המצוה וממילא

 עד בלאו עבר הפסח בתוך שרף שאם ללאו, בנוגע רק אלא הפסח בתוך או פסח
 לאו דה״ל לוקה, אינו הלאו גם וממילא ג״מ, שום אין לעשה בנוגע אבל השריפה,

 ימי כל של ורגע רגע בכל וממילא הראשון, כהצד סובר והרמב״ם לעשה, הניתק
 מה ס״ס הנה בפסח, שורף גם ואם הלאו, שמתחדש כמו המצוה מתחדשת הפסח
 של המקור דשם הגזלה, השבת או הקן שלוח למצות דמי ולא להשיב, אין שעבר

פעמיות. חד רק הן המצוות בודאי שם כי לעשה, הניתק לאו
 מאליו יובן כנ״ל, "בשעת" בתור רק כאן משמש שהזמן השני, כצד נימא ואם

 כי גרמא, הזמן של המצוות בסוג תשביתו של המצור. נכנסת לא מדוע הג״ל לפי
בשעת. בתור רק אלא גורם בתור לא הזמן משמש כאן

 ובין דנפשיה מצוה בין הבדל שיש הנ״ל, הריטב״א של בחלוקו נכלל זה וגם
 ר? אחרת סבה אין בזמן התלויה דנפשיה במצוה בראשונה, כי אחרים, שעל מצוה
כג״ל. סבה, עוד יש כבר אחרים שעל במצוה אבל הזמן,

בשביעית שביתה של והמצור. בשבת בהמתו דשביתת בט״ע לומר יש גוונא ובהאי



ההלכה לחקר ד׳ מדה המדווז קיר

 הנשים מדוע שאלה, יש ע״ז שגם לבד, עשה רק לאו ע״ז שאין חרישה למשל, כמו,
 הנ״ל, הריטב״א של הסברו שייך שם גם אכן, הן? גרמא שהזמן מ״ע הלא חייבות

 לבהמה אחרים, גופים לאיזה נוגעת היא אלא האדם של בגופו המצות אין שם דגם
 ה, מצו ה תתקיים י " ע ש הגוף הוא הסבה עצם שכאלה, ובאופנים לשדה, או

 רק ג״כ כאן לנו משמש והזמן לשביתה, זקוקות הן שגם. והשדה הבהמה כלומר,
כנ״ל. ,בשעת", בתור

יח.
 בין אחת בבת בין מקלות בעשר אדם בני עשרה ב״הכהו המחלוקת

 האחרון זה אחר בזה אומר, בתירא בן יהודא ר׳ פטורין, כולן ומת זה אחר בזח
 ובא תשעה בור ב״החופר והמחלוקת ב׳(, י׳ )ב״ק מיתתו" את שקירב מפני חייב
 אחר אומר ו״רבי חייב" ה,אחרון שתמיד סברי שרבנן לעשרה" והשלימו אחר

 דגם הנ״ל, למדה שייכות מעין לזה יש נמי לנזקין", שניהם אחרי למיתה אחרון
 אפשר ואי ביחד, ההכאות מכל רק למות אפשר שאי אריכתא, סבה יש כאן

 ע״י רק ניזק שס״ס בור ע״י השור בנזקי וג״כ הראשונות, בלי האחרונה להכאה
ביחד. הטפחים בל

 פועלת לסבה נחשבת סופה, עד מראשיתה הסבה, כל אם היא, והמחלוקת
בסוף. רק הוא החיובית הסבה ועיקר הכשר רק שכולה או בחיוב,

 למילתא מילתא מדמין אין שס״ם מפני שייכות", "מעין רק אומר והנני
 סבה משמשת אינה בבור החפירה מיוחדת: נקודה יש מילתא בכל כי בזה,

 הכתוב ד״עשאן ממונו, מצד הוא בור של החיוב עצם כי לחיוב, ישר באופן
 לבורי׳ ט׳ בור ובין הבור, לבעל נעשה הוא החפירה שע״י אלא ברשותו", הוא כאילו

 של שם יש י׳ לבור דרק בשם, גם אלא לבד, הסבה בגמר רק לא הבדל יש
 אחר ובא לעשרים והשלימה אחר ובא עשרה בור ב״החופר ומה״ט למיתה, בור

 מקפידים אנו דכאן ראיה ומזה מודים, כו״ע ובזה חייבים" כולם לשלשים והשלימה
 השם נעשה שע״י זה של ברשותו הוא כאילו הכתוב דעשה כלומר, השם, על בעיקר

 רק למיתה בור השם בא לעשרה והשלימו אחר ובא ט׳ בור שבחוסר וכיון בור,
לנזקין. בנוגע אפילו שמו על הבור כל נקרא לכן האחרון, ע״י

 בתורה שכתוב מה שזהי מיוחדת נקודה ג״כ יש נמי אדם בני עשרה ובהכהו
 רוצח מהל׳ בפ״ד הרמב״ם )לשון הנפש" כל שהרג אחד שיהיה עד אדם נפש "כל

 הסוף הוא שהעיקר אריכתא בסבה בכ״מ נתפוס אם שאע״ם אומרת, שזאת ו׳(, הלכה
בכלל. זה אין "כל" דבעינן במקום אבל

יט.
 קעביד מאי צ״ל שמעתין "בכולה שכתבו קעביד מאי ד״ה ע״בז )י׳ בב״ק ועי׳

 ע״א( )נ״א הפרה בם׳ דתניא דליפטר, לומר ואין חלקו, אחד כל וישלם מאחריני טפי
 חייבים, כולן לשלשים והשלימו אחר ובא לב׳ והשלימו אחר ובא י׳ בור החופר אחד

 שהשליך בשביל וכי לדקדק, צריך בזה מיהו מיתה, הוה איהו דבלאו ואע״ג
 ובא עשרה בור שחופר לאחד אלא דמי לא הא יתחייב? גדולה אש בתוך עץ איש
לי״א". והשלימו אחר



1קמ ההלכה להקה אי־יכתא סבה המרות

 מה דבודאי לבור, אש לדמות אפשר אם התום׳ של וטריא השקלא ואמנם
 טה לבד, בהרבוי גם שיש מיירי חלקו, כפי ישלם האחרון שגם מקודם, להגיד שחפצו
 אחר ובא עשרה בור לחופר זה את דמו כך ובשביל להזיק, כדי בחבילות, שהרבה

 החפירה לא ששם שאני בור דכאמור, משום, זה את דחו אח״ב אבל לב', והשלימו
 הוא כאילו הכתוב דעשאו מצד הבור, בעל שהוא מה אלא המחייבת, הסבה היא

 שור כמו והוה בזה, שותף נעשה בור שם של שיעור בזה שחופר מי וכל ברשותו,
 באש משא״ב שותף, בתור באחרונה שבא זה אף חייבים, שכולם שותפין איזה של

 השני הוספת תו להזיק כדי הראשון מצד יש אם הנה חציו, משום שאשו היא שהלכה
כנ״ל. מוריד, ולא מעלה לא בבחינת זהו אלא אריכתא, סבה בכלל זה אין

כ.
 חציו משום אשו בב״ק דאמר יוחנן ר׳ על שמקשה הנמ״י קושית היא וידועה

 — בשבת ונגמרת הולכת והדלקתה הנרות את להדליק חשכה עם שרינן היכי כן ״אם
 לן, קשה לא — וכו׳ — ? בשבת בעצמו הוא הבעירה כאילו הוא הרי זה ולפי — וכו׳

 שעה באותה ידו מתוך החץ שיצא שבשעה החץ כזורק חציו משום חיובו שהרי
 למפטריה לן הוה ליה, חשבינן דאי ולהבא, דמכאן מעשה ליה חשבינן ולא הכל, געשה
 ודאי הגדיש להדליק שהספיק קודם מת אילו וה״נ להחזירה, בידו שאין הוא דאונס

 ואמאי ישלם שלם אש תצא כי ביה קרי דהא דידיה, נכסים אחריות מן משתלם
 השתא דאדליק כמאן דלאו ש״מ לאו אלא הוא? חיובא בר לאו ומת מת הרי משלם
 וכן ליה, חשבינן פשיעה בשעת מעיקרא דאדליק כמאן אלא ליה, חשבינן בידים
 מההוא בידים דאגמריה וכמאן אתחיל שבת מערב אתחיל דכי שבת לענין הדין

חשיב". איסור ביה דלית עידגא
 מצד לא בא החיוב בשבת וגם בנזקין דגם ברור, הוא מזה היוצא וההגיון
 גם מחוייב הנה האש את כשמבעיר למשל, הסבה, מצד אלא המסובב,

 שזו ההדלקה פעולת מצד אומרת, זאת מבעיר, מצד הוא במזיק וגם בשבת
 כשמת אף בנזקין חייב הוא ומה״ט מזיקה, והאש דולקת שהאש למסובב הביאה

 מתי אבל בשבת, דולקת שהיא אף בע״ש להדליק מותר ומה״ט החץ, שזרק אחרי
 שהוא מקרה מאיזה שאם כלומר, למסובב, מביאה כשהיא ז סבה היא הסבה

דבר. שום סבבה לא כי עליה נקראת סבה שם אין אז הפועל אל מכח המסובב יצא לא
 מביא כשהוא כ״ג במחילת הקצוה״ח מהגאון היה נעלם זה ראשון ומושכל

 דכתבו והראי׳ הנ״ל, הנמ״י דברי על חולקים שהתוס׳ ה׳( )סעיף ש״צ בסי׳ ראיה
 במקל ושברו אחר ובא הגג מראש כלי "זרק שם דאמרינן בהא ע״ב< )י״ז בב״ק
 ובא הכלי על חץ או אבן זרק "דאם ואמרו תבר", תבירא מנא ליה דאמרינן פטור,

 מתוך ויוצא תבר", תבירא מנא כאן שייך ולא דחייב, פשיטא ושברו וקדם אחר
 כלומר, בשבת, שיודלקו שבת בערב נר להדליק אסור יהא התום׳ לשיטת כאילו דבריו,

 על המסובב, על אלא הזריקה, על הסבה, על מביטים אנו אין התום׳ שלשיטת
 בע״ש, שנעשה ההדלקה פעולת הסבה, על להביט לנו אין שבת לענין וה״ג השבירה,

בשבת. הנמשך עצמו הדלוק על המסובב, על אלא
 אחר ובא חץ שבזורק מפני פשוט, הוא התום׳ של שטעם כאמור, לו, ונעלם

לשבירת, הביאה לא היא כי מסובב, בלי הזריקה, הסבה, נשארה ושברו



ההלכה לחקר יי >יה המרות קטז

 זרק בין ההבדל וזהו כנ״ל, לסבה נחשבה לא כאמור, מסובב, בלי וסבה
 — השבירה — המסובב שגם נחשב דבראשון חץ, או אבן זורק ובין הגג מראש כלי

 בלי הסבה נשארה חץ, או אבן בהזורק בשני, אבל חבר", תבירא "מנא התהוה-וזהו
כנ״ל. סבה, כלל אין וממילא מסובב,

 אחר ובא חץ זרק ובין הזיק שהחץ לפני ומת חץ הזורק בין ההבדל וזהו
 ואמנם הדבר, הוא וההיזק הסבה היא הפעולה הנה פעולת־היזק דבכל ושברו,

 ממילא ה״דבר", ויש הסבה ע״י נתהוה כשההיזק אבל ההיזק, סבת היא החיוב סבת
 בחיים הסבה את המסבב היה לא כבר הדבר שבא שבשעה אע״ם הדבר, סבת ג״כ יש

 הדבר, כלל אין מהזריקה, השבירה כלל באה ולא ושברו אחר בא אם אבל כנ״ל,
הדבר. סבת כאן אין וממילא

 גיסא, מאידך אריכתא וסבה גיסא מחד ומסובב סבה של ציור גם בזה לנו ויש
 הזריקה ומסובב, סבה בזה יש שבדבר המציאות מצד והשבירה הזריקה עצם כי

 גם כאן לנו משמשות מזיק, מצד לחיוב בנוגע אבל המסובב, זהו והשבירה הסבה זוהי
 עיקר זהו הזריקה, שההתחלה, אלא אריכתא. סבה בתור השבירה וגם הזריקה
 שבירה יש שאם כלומר, הסבה, מציאות בתור רק משמש השבירה, והסוף, הסבה,
כג״ל. מסובב, שאין מכיון סבה כלל אין לאו ואם לסבה, הזריקה נחשבת

כא.
 מובן במקל, ושברו אחר כשבא פטור שהזורק מה הטעם היטב שמובן ואחרי

 שס״ס ואומרים זה על החולקים ראשונים יש שאמנם חייב, שהשובר מה הטעם ג״כ
 ולדבריהם שכזה, במצב להכלי שיווי שום אין כי כלום, לו הזיק לא המשבר הרי
 מצד והמשבר להיזק, הביאה לא שלו שהפעולה מה מצד הזורק פטורים, שניהם יהיו
 שכיון תליא, בהא הא באמת אבל כלום, הכלי שוה היה לא שהזיק שבשעה מה

 י ע" ש מה ההפסד הוא גופא דבזה המשבר, חייב ממילא פטור שהזורק
 אלא דמי", כממון לממון "גורם למ״ד מבעי ולא הזורק, נתפטר שבירתו

 דבר קאמר לא דע״כ בנ״ד, חייב נמי דמי" כממון לאו לממון "גורם למ״ד אפילו
 רק בזה לו ויש שלו אינו הממון עצם ד במקום אלא דמי, כממון לאו לממון הגורם
 שומר, מבית הנסקל שור כשגנבו או באחריותם שחייבים בקדשים כמו לממון, הגורם

 מטעם לפוטרו באים שאנו אלא שלו, האופנים בכל הוא הממון עצם הלא כאן, אבל
 נתפטר שע״י בזה לו מפסיד הוא דס״ם כיון אבל כנ״ל, כלום לו מפסיד שאינו
לכו״ע. חייב הוא אז הזורק

 פטור, במקל ושברו אחר ובא הגג מראש כלי ב״זרק רש״י שהוסיף וזהו
 פטור היה דלולי תליא, בהא הא שכאמור, מפני, הזורק", וחייב המשברו דפטור
המשבר. חייב ממילא היה הזורק

 ברה״ר התיזה גבי בב״ק הרא״ש את בזה עוד שמביא הג״ל בקצוה״ח ועי׳
 ונשבר אחר למקום ונתגלגל הכלי על דרסה דגבי "ואע״ג ע״ז שכתב ברה״י והזיקה

 אחר אלא מעיקרא בתר אזלינן לא הכא אזלינן? מעיקרא דבתר כרבה לעיל אסיקנא
 בחצר היה והביעור אחר בשדה ובער ברגל קרא דגלי ההיזק, בו שנעשה המקום

 הנ״ל התום׳ דעת על בזה חולק דהרא״ש ראיה, ג״כ מזה הקצוה״ח ומביא הניזק",
התיזה דהא ליתא, מעיקרא קושיא דאל״ה חץ, לזורק כלי זורק בין חילוק דאין וסובר



לח ההלכה להקה אתיכתא שבה המרות

חץ? כזורק והו״ל צרורות, הו״ל ברה״י והזיקה ברה״ר
 דכל ראיה, התחלת אפילו מזה אין הנ״ל דברינו שלפי להגיד, ולמותר

 למסובב, בנוגע רק הוא חץ זורק ובין כלי זרק בין ההבדל
 ובזורק תבר", תבירא "מנא וזהו נעשה כבר המסובב גם כאילו נחשב כלי שבזורק

 גבי אבל כנ״ל, סבה אין מסובב שאין וכיון נעשה לא המסובב עדיין חץ
 סבה שזוהי אלא מהסבה, המסובב נתהוה כן ששם ברה״י והזיקה ברה״ר התיזה

 הסוף או העיקר הוא ההתחלה אם נזק, של אריכתא בסבה הספק ונופל א, ת כ י ר א
 ולא כלי על דדרסה מהא למיפשט יכולים אנו שפיר הלא זה ואת העיקר, הוא

ונשבר. אחר למקום ונתגלגל שברתו
 שיש הנ״ל התום׳ להנחת שם שמביא הסתירות לשאר דגם ממילא, ומובן

כלל. סתירות אינן הסתירות שכל חץ, לזורק כלי זורק בין חילוק
 שפסקו י׳( )סעיף תי״ח סימן ח״מ וש״ע הטור מדברי מביא הוא לדוגמא

 שהגיע כדי הראשון שעשה במה יש אם אש, והוסיף אחר ובא אש האחד "עשה
 שמקשינן בחבילות מרבה גבי ע״ב( )ה׳ דב״ק מהא וגם חייב", הראשון שהלזה למקום

? חציו משום אשו והא עביד" קא מאי אזלא קא נמי איהו דבלאו ״אי שם
 הנ״ל המקומות בשני דהא סתירה, התחלת אפילו מזה אין דברינו ולפי

 נזקין בכל נאמר ואם הראשונה, לסבה מתיחם המסובב וממילא בא, כן המסובב
 החיוב עיקר אבל גופא, וההיזק ההיזק של הפעולה אריכתא, סבה יש

 וממילא הסבה, של הדבר מציאות מצד רק הוא וההיזק הפעולה מצד הוא
 דשם ושברו, אחר ובא חץ לזורק ול״ד החייב, הוא בראשונה בפעולה שמתחיל מי

 ח כ מ יצאה לא הפעולה, מצד ההיזק היינו הסבה, של הדבר מציאות
כנ״ל. הפועל אל

כב.
 גם הוא אחד דגדר משמע הנ״ל הנמ״י שמדברי דאע״ם עוד, להוסיף ועלינו

 הוא הסבה עיקר דבשניהם נזקין, לחיוב וגם בשבת עבודה של האיסור לסבת
 ומת חץ כשזרק אף בנזקין חייב הוא כך ובשביל ה, ל ו ע ס ב ולא בפועל

 בשבת, שידלק בע״ש נר להדליק מותר ג״כ זה ומתוך החץ, ע״י ההיזק שבא טרם
 הפעול כי אם דבנזקין הנ״ל, הדברים שני את מחתינהו מחתא בחדא לאו בכ״ז אבל

 סבת בער חייב הוא מדוע כי ק, ו מ נ בתור בא הוא אבל סבה בתור בא לא
 השם את הנותן זהו וההיזק היזק, מזה שיוצא מפני ההיזק של הפעולה

 שעצם אף חייבים כך ובשביל היזק פעולת נקראת היא כך שבשביל לפעולה,
 היזק, פעולת נקרא זה כבר היזק מזה שיוצא כיון אבל ברשות, נעשתה הפעולה

 נמוק בתור אפילו אלא סבה בתור משמש אינו שהפעול רק שלא שבת, לגבי כן ולא
 "מלאכת בעינן כי אם שבזה, במלאכה הוא האיסור כל כי משמש, אינו

המלאכה, הוא האיסור נמוק וגם האיסור סבת גם ס״ס אבל מחשבת"
האדם. פעולת

 באיסור, איננה הפעולה שעצם אף חייב", והזיק הפטיש מתחת היוצא "גץ ולכן
 בע״ש להדליק מותר אבל ההיזק, פעולת זאת נקראת כבר היזק מזה שיוצא כיון אבל

בשבת. גם הדלקה מזה שיוצא אע״ם



ההלכה לחקרד׳ טדההמרותקי״דו

 בע״ש נר הדלקת היתר מקרא דדריש ויקהל ריש במכילתא הוא הדברים ומקור
 שבות — וגו׳ — תשבות ובקציר בחריש אומר שהוא לםי ? נאמר למה אש תבערו ,״לא

 רשאי יהא לא - וכו׳ — ? לשבת מע״ש ישבות כן יכול לשביעית, שביעית מערב
 ביום השבת, ביום אש תבערו לא ת׳״ל — וכו׳ — ן חמין לו ולהטמין גר לו להדליק

 אנו גופא דזהו והכוונה לשבת", מע״ש מבעיר אתה אבל מבעיר אתה אי השבת
 הנמוק דבשביעית שביעית, ושל שבת של השבתה בסוגי הבדל דיש מקרא, ילפינן

 בערב היא שהפעולה אע״פ כך ובשביל מהפעולה, היוצא הפעול הוא השבתה של
 השבת, בהשבתה כן לא אסור, בשביעית היא מזה היוצא שהפעול כיון אבל שביעית

 בערב פועל כשהוא כך ובשביל הפעול, על ולא הפועל על בא השביתה שכל
מותר. בשבת גם נמשך שהפעול 1אע״ שבת

 המכילתא דברי ממנו שנעלם להגיד כמובן שקשה לזה, טעם שנתן והנמ״י
 מדוע לו, קשה שהיה נראה ? לקרא׳ ועוד ״יהודא התמיהא מתעוררת וממילא הנ״ל

 היה חציו משום דאי חציו, משום ולא ממונו משום דאשו גופא זה ממקרא נילף לא
 הפעולות כל את מיחסים אנו חציו" "משום דגם לא אם ? שבת בערב להדליק אסור

כנ״ל. שבת, בערב היתה שזו ההדלקה שעת להמעיקרא,



ה׳ מדה
לוו זו המתנגדות סבות שתי

א.
 לפעמים יש אז השניה, על גוברת והאחת לזו זו המתנגדות סבות שתי כשיש

 רק שהוא לפעמים ויש לגמרי, השניה את מבטלת שהאחת בטול, בתור שזהו
 ציורים, שני עוד יש זה מלבד אכן, השניה. של הפועל אל מכח ההוצאה את דוחה

 לא הראשונה שהסבה למפרע מילתא איגלאי השניה הסבה שע״י גלוי של ציור
הראשונה. את עוקרת שהשניה עיקור, של וציור מעיקרה קיימת היתה

 או בצבור דחויה טומאה אי של במחלוקת מוצאים אנו לזה הבולט הציור
 הטומאה, אחד מצד לזו, זו המתנגדות סבות שתי לנו יש כאן בצבור, הותרה טומאה
 השניה ואם צבור, הקרבן חיוב השני ומצד בטומאה, קדשים עבודת לעבוד שאסור

 הטומאה דין שכל ל, ו ט ב ת ר ו ת ב זהו אם להסתפק, יש הראשונה, על מתגברת
 דחייה, בתורת רק שזהו או בצבור, הותרה טומאה וזהי גוונא, בכהאי נתבטל
בצבור. דחוייה טומאה וזהי

 כמו בטול, בתור ולא דחיה בגדר שהם ספק שום לנו שאין דברים הרבה ויש
 את דוחה שהעשה רק אלא מעיקרה, נתבטלה לא שהל״ת שבודאי ל״ת, דוחה עשה

 לגמרי שבת איסור נתבטל לא שבודאי שבת, דוחה נפש פקוח או בפועל, קיומה
אותו. שדוחה רק אלא

 דאמרינן מה זהו גלוי למוצאם, קל כן גם הנה ר ו ק י ע ו גלוי של והציורים
 הדבר את מאפסים אנו כך אחרי שבאה הופעה איזו וע״י למפרע, מילתא איגלאי

 שכבר מעיקרו, הנדר את עוקר חכם אומרים שאנו מה למשל זהו ועיקור מלמפרע,
 מילתא איגלאי מעין בזה הגדר שאין י׳(, ט׳ ח׳ ם׳ ש״ד דה״ק ד״מ >עי׳ הוכחנו

 הלשון שייך לא שע״ז במציאות, כלל הדבר היה לא כאילו כאמור, שאז, למפרע,
כך. אחרי ונתעקר היה שכן דבר זהו עוקר אלא עיקור,

ב.
 שני ובין ודחוי בטול הראשונים, הגדרים שני בין העיקרי ההבדל

 בפני ענין הוא ודבר דבר כל הראשונים שאלה בזה, הוא ועקירה גלוי האחרונים
 האחרונים, בשנים כן לא לזה, זה מתנגדים והם יחד התנגשו שבמקרה אלא עצמו,

 החיוביים הדברים את למפרע לעקור או לגלות כדי מכוון עיקרם שכל ועקירה, גלוי
להם. שקדמו

 בטול, בכלל או דחוי בכלל זה אם בין בצבור, טומאה למשל, דברי. את אבאר
 דבר הוא צבור שהקרבן כשם עצמו, בפני דבר זהי הטומאה סוף סוף הנה

 נפש פקוח או ל״ת דוחה עשה גבי לכן - יחד נזדמנו שבמקרה אלא עצמו, בפני
 שהזדמנו אלא נפרדים, עצמיים דברים הם הל״ת וגם העשה שגם בשבת

 בעקירת או למפרע מילתא באיגלאי כן לא שניהם, לקיים אפשר ואי יחד במקרה
הראשון. החיובי הדבר את לבטל כדי רק ביחוד בא המבטל הדבר מעיקרו, דבר

על עוברת וכשהיא וכך, כך תעשה לא שהיא בתנאי מעכשיו במקדש למשל,



ההלכה לחסלה* •דההמרות

 בא התנאי בטול הנה קדושין, היו שלא למפרע מילתא איגלאי ואמרינן חתנאי
 נדרו על לשאול חכם אגל והלך גדר כשקבל וכן הקדושין, את לבטל כדי ביהוד

 ורק אך באה החכם של העקירה ג״כ מעיקרו, הנדר את עוקר חכם אומרים ואנו
הגדר. את לבטל נדי

 נגד אלא הסבה נגד מכוונים שאינם שבכולם, השוה הנד אכן
 בצבור היא שדחויה אומרים אנו אם שבין בצבור בטומאה למשל, כמו המסובב,

 נסתלקה, שלא בודאי הטומאה •בת הנה בצבור, היא שהותרה אומרים אנו אם ובין
 המסובב את מביאה אינה שהסבה דבר של בטעמו רק היא והמחלוקת
 וכן היתר מטעם או דחיה מטעם הצבורית,אםזהו העבודה את למנוע

וכדומה. ל״ת דוחה עשה לענין
 ד״עליה" בסוגיא התום׳ של הקושיא בתירוץ הדברים הסבר לנו יובן ובזה

 ממצות נילף לא דאמאי שהקשו, לא, אי כרת בו שיש ל״ת דוחה עשה אי ביבמות
 הנ״ל לדברינו אכן, אח? אשת של הל״ת כרת, בו שיש ל״ת בזה שיש גופא יבום
 היתר, בסוג ג״כ זה אין אך דחוי בסוג זה שאין רק לא כי מאליו, מובן התירוץ כבר

 אז לזו, זו המתנגדות סבות שתי שיש הוא להיתר וגם לדחוי גם היסוד דכאמור
 המסובב את שמסלקת או השניה מהסבה המסובב את שדוחה או הללו מהסבות אחת
 ל״ת דוחה דעשה גימא אם אפילו אשה אחות של יבום למשל, נקח, לגמרי. הג״ל
 היא זו בנים בלי אח אשת לזו, זו המתנגדות סבות שתי כאן יש הנה כרת, בו שיש
 אנו ואם לאיסור, סבה היא זו אשה אחות יבום, מצות למצוה, סבה

 להכחיש אפשר אי דהלא לאיסור, הסבה שאין אומרת, זאת אין דחוי, מצד בזה באים
 את לדחות האיסור של הסבה על מתגברת המצור! של שהסבה אלא המציאות, את

 לזו, זו המתנגדות סבות שתי כלל אין הלא גופא, יבום במצות אבל ממנה, המסובב
 כלומר, למצוה, וגם לאיסור גם המתחלפת אחת סבה רק אדרבא אלא

למצוה. סבה היא בנים בלי אח אשת כך לאיסור, סבה היא בנים עם אח שאשת שכשם

ד.
 לא שאז הל״ת, סבת היא גופה שהעשה שכזה ציור יהיה אם ולהיפך,

ל״ת. דוחה עשה של הכלל שייך
 )ט״ז בנדרים דאמרינן הא על הידועה הראשונים קושית בנקל לישב יש ובזה

 שאני לולב עושה, שאני סוכה קונם אמר כיצד? מבשבועות נדרים "חומר ע״א(
 מדוע 1עכ״ אבל חל שהנדר נהי שמקשים אסור", בנדרים עושה, שאני תפילין נוטל,

 ? וה״ג אותה דוחה העשה ובכ״ז חלה, ת ״ ל ה שודאי כבכ״מ ל״ת ודחי עשה אתי גימא לא
 הל״ת, סבת זוהי גופה שהעשה המהופך, הציור לנו יש שם באמת אבל

 ומכוון עושה שאני סוכה קונם אמר ואם דברו", יחל ,לא זהו ? בנדרים הל״ת דמהו
 לסבת גוסא ה ו צ ם ה קיום את הוא עושה הלא המצוה, את בקונם עליו לאסור

 נאמר שזה ל״ת, ודחי עשה אתי של הכלל בזה שייך לא כבר ממילא העבירה,
יחד. התנגשו שבמקרה במקום רק כנ״ל

לא בועה ש דה משום בזה, יש אחריני טעמא בכה״ג, שמותר ובשבועה



קכא ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות פבות שתי המהות

 חל הנדר דם״ס כיח בנדרים, אבל הל״ת, כלל אין וממילא מעיקרא, חלתה
כנ״ל. ל״ת דוחה דעשה הכלל בזה אין ממילא הל״ת, בזה ויש

 המתנגדות הסבות שתי היתר בגדר וגם דחוי בגדר גם דאמנם מזה, לנו והיוצא
 להמסובב,אלא בנוגע רק בא וההיתר י ו ח ד ה ו עומדות, הן בתקפן לזו זו

 אפילו מקום לו ואין לגמרי בטל האיסור של המסובב אז היתר, בגדר שהוא במקום
 נדחה הוא בכח מתקיים שהוא אע״ם אז דחוי, בגדר רק שהוא ובמקום ח, כ ב

בפועל.
 ל״ת מסתעף גרידא ל״ת שע״י שכזו מציאות תהיה שאם זה, ע״י לנו ויתחדש

 שעשה שמכיון לאמר, לכאורה שיש אע״ם דוחה, העשה אין כבר אז כרת, בו שיש
 מהל״ת מסתעף עיקרו שכל כרת, בו שיש ל״ת כאן אין הלא ממילא ל״ת דוחה

 הל״ת גם בכח לכה״ם מסתעף כבר תו בכח מתקיים הל״ת שכאמור, כיון, אבל גרידא,
דחיה. של הדין אין כבר וממילא כרת, בו שיש

 ש״ו ח״ב — הקגינים דרכי — ,״דרך־הקודש בספרי הבאתי כבר כזה וציור
 הגמרא, יודעת מאין שתמהו ע״א<, )ט׳ ביבמות התום׳ קושית את לתרץ א׳( רק8)

 קדושין תפסי דלא מכיון נינהו, ויבום חליצה בני לאו לאוין חייבי עקיבא דלרבי
 ודחי עשה דאתי נימא לא ואמאי לאוין, חייבי רק הם ס״ס הא לאוין, בחייבי

 אשת באחות דגם ממנה, שחזינן ד״עליה" הסוגיא כל ע״י ביותר מתחזקת והקושיא ז ל״ת
 ל״ת דוחה עשה דאין הדין לולי אותה, דוחה יבום דמצות אומרים היינו וכדומה

 קדושין בה תפסי אם דוחה עשה לענין נ״מ דאין מזה שחזינן כרת, בו שיש
לא? או

 אומרים שאנו מקום בכל דרכים" ה״פרשת חקירת יסוד עפ״י שמה ותירצתי
 איסור על יעבור אם ומיבמה, זה על כשיעבור הדין יהיה מה מתיבמת ולא חולצת

 וממילא לא, או קדושין תפסי לאוין חייבי אם תלוי שזה בראיות והוכחנו אח, אשת
 גס בעריות לאוין בחייבי ביבום תמיד יהיה קדושין תפסי דלא עקיבא דלר׳ נמצא

 לומר, אפשר גיסא שמחד ואע״ס אח, אשת איסור של הל״ת כרת, בו שיש ל״ת
 שכל אח אשת איסור כלל אין ממילא יבום, מצות כאן ויש ל״ת, דוחה שעשה שכיון
 דרק לומר לגו אפשר גיסא מאידך הנה מצוה, במקום שלא יבום מצד בא עיקרו

 דבלי מאחרי כאן אבל גרידא, ת " ל ק ר נשארה כשחל״ת ל״ת דוחה עשה אז
 הדין בזה כלל אין שוב כרת, בו שיש ל״ת ממילא מזה מסתעף העשה של הדחוי

 של המסובב עצם בדחית בא היח הדחוי שאם שאמרנו, וזהו דוחה, עשה של
 אבל כרת, בו שיש ל״ת מצד בזה לבוא שייך לא בודאי ח, כ ב בבחינת אף הלאו
 קדושין, תפיסת לאי הגורם הלאו יש ובכח ועל בם ה על רק כאמור, בא. שזה כיון

 דחי עשה מצד בזה לבוא אפשר אי כבר כרת, בו שיש ל״ת ממילא מסתעף שעי״ז
כנ״ל. ל״ז/

ו.
 הוא שהדין שאע״ם לזו, זו המתנגדות סבות שתי כשיש לפעמים יש ואמנם

 שהמסובב מטעם זהו אם לקבוע קשה השניה, על מתגברת אחת שסבה ודאי



ההלכה לחקר,ק יק0 המרות קכג

בסועל. לקיומו דחוי מעין רק שזה או בכח, אפילו כלל חל לא השניה מהסבה
 לזו׳ זו המתנגדות סבות שתי כאן ויש משבועה, פוטר המסייע עד למשל,

 סוטר המסייע שעד הדין ואם הפוטר, אחד ועד שבועה לחיוב המביאה הסבה
 עדיין אכן הראשונה, הסבה על מתגברת השניה שהסבה אומרת, זאת אז משבועה,

 מתבטל למשל, במקצת, מודה של מסבה המסובב שזהו שבועה, החיוב אם הספק,
בפועל. נדחה רק שהוא או לגמרי,

 ההלכה על הראשונים מקשים כידוע, כי הראשונים, מחלוקת יש בזה ובאמת
 חייב לשומר שמסר "שומר ב׳( י״א וב״ק דאמרינן מהא משבועה פוטר המסייע דעד

 יהיה לא ואמאי בשבועה", לי מהימן לא הוא בשבועה לי מהימנית את דא״ל משום
 כתב הרא״ש ואמנם משבועה? הראשון השומר את ויפטור המסייע עד השני השומר

 לא אבל משבועה רק פוטר המסייע דעד משום הוא ותירוצו הכל" מקשין ,"ויש ע״ז
 שבועה מחוייב של דין עליו ויש לשבע יכול לא הראשון, השומר שהוא, וכיון מממון,

 הכל" מקשין ה״יש באמת אבל מממון, לפוטרו יכול לא שוב משלם, לשבע יכול ואינו
הזו. הקושיא את מקשה בעצמו והרמב״ן באגמי, קניא קטלי וכלל כלל אינם

 נתפוס דאם משבועה, פוטר המסייע עד של ההלכה בתפיסת היא והמחלוקת
 מטעם זה על לבוא שייך לא אז מעיקרו, שבועה החיוב את מסלק המסייע שהעד
 אבל שבועה, מהחיוב מסתעף רק התשלומים דזהי משלם, לשבע יכול שאינו

 סברת וזהי מהחיוב, המסתעף הדבר אין הרי ממילא כאן, אין שבועה כשחיוב כאן,
 רק אלא בכח, יש שהחיוב נתפוס אם אבל הזו, הקושיא את שמקשה הרמב״ן
 מהחיוב המסתעפים הדברים כל ממילא אז בכח שישנו מכיון אבל בפועל, שאיננו

 ובאופן משלם, לשבע יכול שאינו מתוך של החיוב יש וממילא ישנם, כן גם הזה
 היא שזו כנ״ל, אפשר אי וזה מממון אלא משבועה לא יפטור העד הרי שכזה
הרא״ש. סברת

ג
 ת ו ג ס שתי בתור הדבר את לחשוב אם גופא, בזה הספק נופל לפעמים
כלל. חיובית סבה היתד. שלא כמו או לזו זו המתנגדות

 המחייבת פשיעה כאן יש אחד מצד פטור, בבעלים דפשיעה הדין למשל,
 הספק נופל וממילא לפטור, דין שהוא ב״בעלים" כאן יש השני ומצד לשומר, תמיד

 הבבעלים, - שלילית וסבה הפשיעה, - חיובית סבה סבות, שתי כעל זה על נביט אם
מעיקרה. חיובית סבה כלל כאן אין בבעלים פשיעה שהיא דכיון או

 מן "שאל (,ח והלכה שאלה מהל׳ בפ״ב הרמב״ם מדברי זה ספק לפתור ויש
 זה הרי מהם, לאחד ונשאל ששאלו השותפין וכן מהן, אחד לו ונשאל השותפין

 בה פשע ואם משלם אינו מתה אם לפיכך אינה, או בבעלים שאלה היא אם ספק
משלם". הר״ז

 הדבר זה ובדין פטורה, בבעלים שפשיעה ,"ואע״ם זה על שכתב במ״ם ועי׳
 כמזיק שהוא וכיון כמזיק, הוא שהפושע ז״ל דעתו לא? או בבעלים הוא אם ספק
 חייב שמזיק דכמו החילוק, מובן אינו ולכאורה לשלם", חייב לפוטרו, ראיה שם ואין
נ״מ? ומאי ובאונסים ואבדה בגנבה חייבים ושואל שכר שומר כן גם ככה

 המתנגדות סבות שתי של המדה בכלל זהי בבעלים דפשיעה שסובר כנראה, אך,
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 הוא שהבבעלים אלא חיובית, סבה כאן יש הלא כמזיק הויא דפשיעה דכיון לזו, זו
 כ״איני הוי בה״בבעלים" הוא הספק וכל ספק אין דבפשיעה וכיון פטורית, סבה
חיוב. בחזקת הדבר את דמעמידין פרעתיך", אם יודע

 בזה, הוא ושואל בש״ש אונסים או ואבדה גניבה ובין פשיעה בין וההבדל
 גם שתיהן, דשם כיון לזו, זו המתנגדות סבות כשתי זה על להביט אפשר אי ששם
 הפטור וגם החיוב דגם כלומר, אחת, בנקודה באות הפטור, סבת וגם החיוב סבת

 אונם שכזה דבאופן הוא, הדברים דגדר מחייב השכל הנה שמירה, טצד באים
 כיון בבעלים, בפשיעה משא״ב חיובית, סבה כלל אין בבעלים, ואבדה גניבה או

 אע״פ הנה שמירה, של פטור רק הוא ב״בעלים" ופטור כמזיק הוי דפשיעה
 סבות שתי בכלל רק זהו הנה פטור, בבעלים פשיעה דגם הוא שחידושו

 אין הנה ספקית, והשניה ודאית היא מהן דאחת ובמקום לזו, זו המתנגדות
ודאי. מידי מוציא ספק

 מחוייב, יהיה דג״כ גמור אונם היה אם וספק ודאי במזיק דג״כ ומובן,
 היתר. החיוב סבת כל אם דבשלמא חיובית, סבה כלל כאן דאין נימא לא שם דגם
 אבל חיובית, סבה כלל אין דבאונס להגיד צריכים היינו שבדבר, המזיד מצד

 רחמנא ד״אונס הוא חידוש ורק שעשה, ההיזק מצד הוא בעיקרה החיוב סבת באמת
 פטורית, סבה שמביא אלא החיוב, סבת את לגמרי שולל האונס אין הנה פטריה",
חיוב. חזקת כאן יש אונס ספק בכל וממילא

 ע״ב( )ק״ח בב״ק זוטי דרבה מבעיא זה על מקשה נ״ז( )מצוה חינוך ובמנחת
 אפילו פטור ומספיקא לשמירתו דהדרא אמרינן אי גנב, והחזירה באונם בנגנבה

 אם החיוב בעצם הוא הספק דהתם לפ״ז, כלל קשה דלא ומובן, בפשיעה?
 בשיטת רק אבל מזיק הויא שפשיעה דאע״ם מחדש, שמירה חיוב עליו הועמד

 יש אם ספק וכשיש למזיק, נחשבת בפקדון פשיעה שכל כלומר, שמירה, של
שפשע, לנו כשידוע אפילו החיוב בעצם הספק הוי שמירה חיוב

 אומרים אנו ואין בשמירה, דין גופא זהו דה״בבעלים" עוד להוסיף ועלינו
 בספק גם לומר עלינו היה כן דלולי שומר, כלל ע״ז נעשה לא בבעלים שהוא דכ״ז

 דטוען )מ״ב( בב״מ בתום׳ שכתבו מהא והראי׳ כנ״ל, החיוב בעצם ספק יש בפשיעה
 אלא גנב טענת אין דהא הוי, מיהא דשומר ומבואר כפל, חייב בבעלים גנב טענת

 וספק חיוב ודאי הוי בבעלים הוא אם וספק ודאית בפשיעה שפיר ולכן בשומר,
כג״ל. פטור,

ח.
 אלא החיוב סבת את לגמרי שולל איננו דאונם הנ״ל ההנחה בעצם ואמנם

 לכולי מוסכמת הנחה זו שאין לומר לכאורה יש פטורית, סבה זה לעומת שמביא
 "שור שם דאמרינן הא דעל ע״ב( )מ׳ בב״ק שנויה היא ושמואל רב ובמחלוקת עלמא,

 מהו להו, איבעיא אחרים, שיגחוהו ולא יגח כי שנאמר מיתה חייב אינו האיצטדין
 ושמואל הוא, אנוס כשר, אמר רב פסול, אמר ושמואל כשר אמר רב מזבח? לגבי
 סובר דרב המחלוקת, היא דבזה משמע ולכאורה עברה", בו נעבדה הרי פסול, אמר

 דנים אנו שאין במקום אף ולכן, למעשה, כלל נחשב לא באונם דמעשה
לגבי פוסלו שבזה החיוב שלא מזבח לגבי נגח שור לענין כמו ופטור, חיוב בעגיני
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 מן אונם להוציא לנו אפשר נמי פוסלו, לעצמו כשהוא הנגיחה מעשה אלא מזבח,
 אבל פטוריח, סבה רק הוא שאונס הנ״ל, הנחתנו כפי סובר, ושמואל הזה, הכלל
 לענין אלא ופטור, חיוב לענין מדברים אגו שאין ובכאן עומד, בתקפו המעשה עצם
רצון. ובין אונם בין נ״מ לנו אין מזבח, לגבי והכשר פסול

 במציאות, חיובית סבה כלל אין באונס דלרב יוצא, היה שכזה ובאופן
לפטור. נגדית סבה רק הוא שהאונס מקודם, שאמרנו כמו ולא

 ,1ג׳ )הלכה מזבח איסורי מהלכות פ״ד ברמב״ם כמבואר כרב, דהלכה ומכיון
המחייבת. סבה כלל אין דבאונס הרי

 על רק מיוסדה ג״כ רב דסברת דאפשר מזה, אין גמורה שראיה בודאי אולם
 אפשר שאי אע״ם שבאונס הוא, בזה המושג שלדידיה פטריה, רחמנא אונם של הכלל

 העושה אל מתיחס המעשה אין שכזה באופן אבל נעשה, שהמעשה להכחיש
 לגבי בזה הפסול דס״ם אצטדין, בשור גם ממילא שייך וזה פטור, הוא וממילא

 ובאופן נגח, שור כלל נקרא לא ובאונס ח ג נ ר ו ש הוא שהשור מה הוא מזבח
 הוי לא אבל החיובית, הסבה את שולל רק דהאונם לומר שוב אפשר שכזה

לגמרי. החיובית הסבה העדר בבחינת
 שוב כנ״ל, העדר בבחינת ולא שולל בבחינת רק שזהו כיון אבל

 מוציא ספק אין של בכלל זה נכנם ספק, הוא והאונס ודאי הוא שהמעשה במקום
כג״ל. ודאי מידי

 מנתק האונס דלרב בזה, הוא ושמואל רב של שהמחלוקת כך, מתוך ויוצא
 כנ״ל, האיצטדין בשור אף שייך זה וממילא העושה, ובין המעשה שבין היחס את

 העושה, אל המעשה מתיחם באונם גם ולעולם השם מן זה אין ולשמואל,
 אינם שבודאי למשל, ומחילה פרעון כמו לפטור חדשה סבה הוא שהאונס אלא

 חיוב לעניני דנים שאנו במקום רק שייך לא זה וממילא, החיוב. סבת את שוללים
כנ״ל. מזבח לגבי ופסול הכשר לעניני שייכות לזה אין אבל ופטור,

 לענין גם נ״מ יהיה הג״ל דלשמואל לחדש, שרוצה האחרונים מן לאחד וראיתי
 את יקיים לא נמי באונס נעשית תהי׳ העברה אם שאפילו בעברה, הבאה מצוה

 דנר ע״א( )ג״ג בברכות ששנו מה לעגין וכן בעברה, הבאה מצוה כבכל המצוה
 גם הדין יהיה עברה בו שנעבדה מפני במוצש״ק עליו לברך אסור בשבת שהודלק
באונס. בהודלק

 להבדיל לב שם לא הללו הדברים את שמדמה ומי שחר, לזה אין באמת אבל
 דאונס כיון לשמואל, גם דבודאי שבעברה, האיסור ובין העברה מעשה בין

 שהאיסור מפני איסור, עבר לא באונס עברה שעבר מי ממילא, פטריה רחמנא
 אלא אונס, הגדר בודאי שייך וע״ז ופטור, חיוב בבחינת כבר זהו

 להבדיל אין שם גורם, העברה, מעשה המעשה, אלא גורם, האיסור שלא במקום
 איסור, ולא חיוב לא שייך לא דבשור האיצטדין, בשור למשל, כמו, לאונס, רצון בין

 הבאה מ״ע לענין משא״ב כנ״ל, לעצמו כשהוא העברה מעשה רק אלא
 שהוא טעמא, בתר דזיל שבעברה האיסור הוא המכוון שם שבודאי בעברה,

פטריה רחמנא אונס שס״ם כיון באונם, בודאי מנאץ", אלא מברך זה ש״אין מצד



קכה ההלכה לחקר לזו זו מתנגדות סבות שתי המדור!

 שם דאמרינן כיון בשבת, שהודלק נר לענין וכן בעברה, הבאה למ״ע זה נחשב לא
 מביטים אנו דאין מזה רואים ואנו עליו" מברכין חולה ושל חיה של "אור להריא

 כיון לשמואל, גם בודאי שבעברה, האיסור על אלא העברה של המעשה עצם על
במוצש״ק. ע״ז להבדיל מותר יהיה פטריה רחמנא דאונם

 שמת עדים עפ״י בניסת דגם שם דמבואר ע״ב< )צ״ג דיבמות מהא עוד ומביא
 נחשבת היא עדים עפ״י כשניסת אע״פ ממזר הולד חי שבעלה נמצא ואח״ב בעלה

 הנ״ל, האיצטדין בשור כרב דהלכה כיון ויוקשה, ע״א(, )צ״א שם, כמבואר לאנוסה,
 בכשר אלא ופטור בחיוב נוגע הדבר כשאין אף אונס במושג משתמשים ואנו

אנוסה? דהיא מחמת כשר דהולד לומר צריכים היינו כאן וג״כ ופסול,
 מתיחם לא שבאונס מפני הוא דרב טעמיה דכל השגה, מזה אין לפ״ד אולם

 מחמת אלא העושה מחמת לא זהו ממזר, שהולד מה כאן אבל העושה, אל המעשה
ממזר. דהולד הוא דינא קדושין תפסי דלא בכ״מ דס״ם גופא, המעשה

 של החיוב עצם את מסלק האונס אם במ״ע, באונס עוד ומסתפקים
שבפועל. החיוב את רק מסלק והאונס נשאר, בכח שהחיוב או העשה,

 שמתו ערל בין שם דמחלקינן א׳(, )כ״ז דע״ז מהא השני כצד ראיה ומביאים
 אבל תשמור, בריתי את ואתה בכלל איכא דהראשון אשה, ובין מילה מחמת אחיו
 איזה בכח, אפילו החיוב עצם את מסלק דהאונם גימא ואי זה, בכלל איננה אשה

 אך זח על ראיות עוד ויש לגמרי, החיוב בכלל אינם שניהם הלא ביניהם, יש הבדל
 איננו שהאונס הנ״ל הנחתנו את לחזק כדי רק זה והביאנו להאריך, המקום כאן אין

 הסבה נשארה וממילא לפטור התנגדות סבה שזהו אלא לגמרי, החיוב סבת את מסלק
 כי האונס, מצד התנגדות אין ע״ז הלא כי ח, כ ב בבחינת שנוגע במה החיובית

בפועל. ת נ י ח ב ב רק הוא האונס

♦ י
 שתי בבחינת זהי אם החקירה, אותה ג״כ יש ביו״ט נפש אוכל במלאכת

 האוכל ההיתר וסבת המלאכה היא האיסור סבת לזו, זו המתנגדות סבות
 דוחה נפש פקוח של הציור אותו כמו הראשונה, את מבטלת השניה והסבה נפש,
 וכאן האיסור, את לסלק סבה הוא שהפק״נ אלא יש, האיסור סבת שבודאי שבת,
 וגם נפש. אוכל סתם אלא נפש פקוח רק לא האיסור את מסלק ביו״ט

 היתר, בבחינת הוא ביו״ט וכאן דחוי בבחינת הוא בשבת ששם הזה ההבדל
 גם אבל בצבור, הותרה טומאה או בצבור היא דחויה טומאה אי המחלוקת אותה כמו
 סבת עצם אבל שבטומאה, המסובב ריק נתבטל בצבור הותרה דטומאה אמרינן אם

 העדר בבחינת זהי ביו״ט נפש אוכל במלאכת שכאן או כנ״ל, נתבטל לא הטומאה
 האיסור דבשבת גופה, האיסור בסבת לשבת יו״ט בין הבדל דיש כלומר, הסבה,

 ומלאכת עבודה, ת כ א ל מ ב רק הוא האיסור כל ביו״ט אבל סתם, במלאכה הוא
עבודה. מלאכת נקראה לא נפש אוכל

 גבי אמרינן אי ב״שוב״ה מחלוקת היא דבזה במק״א, הבאתי וכבר
 סבה זוהי נפש אוכל הצורך דאי לצורך, שלא הותרה לצורך שהותרה מתוך יו״ט

 שפק״נ מתוך להגיד שייך שלא וכמו מתוך, להגיד ע״ז שייך איך להיתר עצמאית
 זה יהיה האופנים בכל שביו״ט ואע״ס שבת, תודחה םק״נ בלי ג״כ ככה שבת, דוחה
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 טומאה שהותרה מתוך נגיד למשל האם אבל כנ״ל, דחוי בבחינת ולא היתר בבחינת
 ע״י מסובב שיוצא מתוך בהגיון שנימא כמו דזהו ביחיד, גם טומאה תותר בצבור

 וזהי הראשונות, המושכלות נגד דזהו שכמובן הסבה, בלי גם המסובב יוצא סבה
 נפש אוכל שבצורך השני, כצד סברי וב״ה מתוך, אמרינן דלא ב״ש דעת באמת

 אע״פ כך, ובשביל עבודה, מלאכת נקראה לא שזה מפגי ביו״ט, לאיסור סבה כלל אין
 מלאכת לאו נפש באוכל הוא המלאכה שעצם כיון אבל לצורך, שלא הוא שבמקרה

היא. עבודה

יא.
 בגדר אינם אסורות מאכלות כל גם ודוחה שבת דוחה נפש שפקוח אע״ם

 הראב״ד את "שאלו שכתב יומא במס׳ הרא״ש מדברי למדים אנו זה ודבר אחד,
 לא אם שחוט ואין נבלה לפניו יש אם בשר יאכל לא אם סכנה בו שיש חולה ז״ל

 אחרים משיעברו דנבלה, לאו על הוא שיעבור מוטב אומרים יש כי בשבת, שישחטו
 נפש מאוכל דמיון והביא זה, על בתשובה השיב מאיר ור׳ וכו׳, סקילה איסור על

 בזה אין גבלה והאוכל מלאכה באיסור ול״ת עשה דאיכא ביו״ט, דשוחטין ביו״ט
 שחיטה דאין דרבנן, איסור אלא דליכא עופות, לנחור לנכרי לומר או לאו, אלא
 והכי בחול, כמו ביו״ט נפש לאוכל לנו התירה דהתורה כמו אלא התורה, מן לעוף
 בשביל בשבת עושה שהוא מלאכה כל הוי נפש פקוח התירה שהתורה כיון נמי

 אותו מאכילין איסורי תרי דאיכא והיכי בחול, עושאה כאילו סכנה בו שיש חולה
 אסור, עצמו המאכל הנבלה אבל מותר, עצמו המאכל ושחוטה הקל,

עלה". רביע ואריה
 לאוכל שבת שדוחה נפש פקוח את לגמרי להשוות הרא״ש כוונת אין ובודאי

 שחיטה בין הוא ההבדל ועיקר זה, מעין שהוא הכוונה אלא ביו״ט, שמותר נפש
 הנ״ל ההבדל ואת אסור", עצמו ש״המאכל נבלה ובין מותר" עצמו ש״המאכל בשבת
 בעצם הוא ששרשה סבה בין הבדל שיש ההגיוני היסוד עפ״י רק להבין אפשר
 ומתגברת לה המתנגדת סבה יש אם הראשונה, אחר, בדבר בא ששרשה סבה ובין הדבר
 הוא יסודה דכל כיון השני, באופן סבה כן לא מיסודה, לבטלה יכולה איננה עליה

 אחר, דבר איזה מכח באה כן שגם אחרת, סבה שמחמת וכיון אחר, דבר מחמת
 כמאן הנ״ל הראשונה הסבה תו הפועל, אל מכח הראשונה הסבה יוצאת איננה

 אלא עצמיות לה אין אחר דבר מחמת בא ששרשה סבה כל כי לגמרי, דליתא
 וכיון בפועל, ממנה שיצא למסובב שמשמשת זו במדה רק סבה היא

כלום. איננה כבר אז כלום ממנה יוצא אינו שבפועל
 הנמשך, דבר בבחינת רק הוא הזמן עצמית בסבה כי אחרת, ועוד זאת

 באה הזמן בהמשך אם זולת מוגבל, זמן בלי ממילא נמשכת היא כי אומרת, זאת
 רגע כל הנה אחר, דבר מחמת הבאה בסבה אבל שמבטלה, אחרת סבה איזו

חדשה. סבה זהו ורגע
 סבתה נבלה בשבת, לבשול נבלה שבין בההבדל יש הללו ההסברים ושני

 אבל נדחה, הבפועל רק הנה נפש, פקוח מפגי שנדחית ואף עצמית, סבה היא
 סבתה המלאכה איסור שכל בשבת, בבשול כן לא נשארת, הגבלה סבת של העצמיות

עיקרה שכל אומרת, זאת הפועל, באדם אלא לעצמה כשהיא בפעולה לא היא
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 ;שבת סבת כבר םק״נ שיש במקום מותר כן הוא שבפועל וכיון הבפועל, על בא
לגמרי. איננה כאילו

 איסור כן לא אבל נמשכת, רק היא הזמן ברבות הנה נבלה סבת כי כן וגם
 רגע של המלאכה ואיסור חדשה, סבה הוא שבת של ורגע רגע שכל בשבת, מלאכה

 שבת, של רגע הוא זה שרגע מפני אלא, מקודם, אסור שהיה מפני איננו זה
 סבה כלל הויא לא זה ברגע הנה המתיר, שהוא נמוק מאיזה רגע איזה כשבא וע״כ

איסור. של
נבלה. מלאכול בשבת לשחוט יותר מתירים אנו הללו המובנים משני וגם

יב.
 יבמות ריש ברמב״ן עי׳ ויבום, זיקה בעניני גם מוצאים אנו ההבדל ואותו

 אשתו את המגרש כגון נשים, ט״ז וליתני הקשו, ז״ל הצרפתים לרבותינו שכתב
 דהיא דדינא ראובן לפני ונפלה ומת לשמעון ונשאת לראובן תנשאי שלא צמ״נ

 זו שאין מתיבמת, שצרתה בדינא נ״ל, — וכו׳ — עליו? אסורה תהא צרתה אסורה,
 תנאי ומשום הנשים, כל כשאר ראובן אצל גמורה גרושה זו אלא כלל, ערוה צרת

 בנפלה מיהו — וכו׳ — אדם ומכל ממנו גיטה את יבטל שלא עליו אסורה דעלמא
 כמו או אצלו, דמגורשת כיון ממנו חליצה צריכה אם מסתפק אני צרה בלי לפניו

לחליצה". עולה אינה ליבום עולה שאינה
 שבכה״ג בחי׳ כמבואר ודאי הוא להרשב״א הנה ספק הוא שלהרמב״ן ומה

חליצה. צריכה היא ודאי לדעתו
 את מכריעה והאחת לזו זו המתנגדות סבות בשתי הוא ההבדל עיקר בזה וגם

 כיב״חמש אחר, דבר מחמת הבאה סבה או עצמית סבה היא זו אם השניה:
 הערוה סבת לזו, זו המתנגדות סבות שתי ג״כ יש צרותיהן" הפוטרות נשים עשרה

 השניה את מכריעה הראשונה, והאחת, גיסא, מאידך היבום מצות וסבת גיסא מחד
 לא שבהן, העריות עצמית, היא הסבה הנ״ל נשים הט״ו כל אך ופוטרות, פטורות שהן

 אחר בדבר אלא הדבר בעצם איננה האיסור שסבת הנ״ל, איש אשת של בציור כן
 אחת סבה בזה גם ואם מקודם, היה שלא מה חדש איסור עליה יתהוה היבום שע״י

 זהו שאמרנו, כפי אבל להתיבם, אסורה האופנים שבכל כלומר השניה, את מכריעה
 שיוצאת טרם אף דהראשונה, אחר, דבר מחמת סבה עצמותיתובין סבה בין ההבדל
 עצמיות, לה שאין השני, ממין בסבה כן בעצם,לא ישנה הפועל אל מכח
 כמאן הוא בפועל לענין דנים אנו שאין זמן כל הנה אחר, דבר מחמת רק אלא

כלל. דליתא
 וזיקה הבפועל בבחינת תמיד הוא בייבום עוד, להוסיף ועלינו

 צרותיהן פוטרות נשים עשרה "חמש אומרים וכשאנחנו חבבח, בבחינת היא
 הסבה את מסלקת העריות שסבת מפני זהו היבום" ומן החליצה מן צרותיהן וצרות

לבכח. בנוגע גם אך לבפועל בנוגע רק לא היבום, סבת לה, המתנגדת
 היא שבהן העריות שסבת נשים, עשרה חמש כל בין ההבדל מובן וממילא

 — יבום שרק הנ״ל תנאי מחמת האיסור ובין החליצה, מן גם שפטורות עצמותית
שבדבר. הבכח את מונע זה אין אבל בה, אין - הבפועל

כל הנה אחר דבר מחמת הבאה סבה דבכל שהנחנו, לם״מ אחרת, ועוד זאת



ההלכה לחקר י׳ מיה המרות קכח

 נעשית דאם ע״ב( )כ״ו יבמות בתום׳ שכתבו ולפ״ט חדשה, סבה הוא ורגע רגע
 בשעת תיכף ערוה שנעשית אע״ס ובנ״ד, צרתה, פוטרת אינה נפילה לאחר ערוה

 נפילה, לאחר כמו תמיד הוה חדשה סבה הוא ורגע רגע דבל כיון אך הנפילה,
צרתה. פוטרת אינה כך ובשביל

יג.
 נחשב ורגע רגע כל הנה אחר בדבר הוא שיסודה סבה דבל זו, ובהנחתנו

 וקדושת קינמות לענין ע״א< )כ״ט בנדרים בסוגיא נוגה אור לנו יאיר חדשה, לסבה
לא שקונמות לומר יתכן איך ע״ז עמדו הראשונים שכל בכדי, פקעו דלא הגוף

אסור אינו טועם שאני יין קונם דתנן כמו זה, נגד הן משניות כמה הלא בכדי פקעה
ומהא החודש? בכל אסור —זה חודש השנה; בכל אסור —זו שנה שתחשך; עד אלא
מיתר לבנו והורישו שמת או לאחרים נתנו או מכרו נכנם שאגי ביתך קונם דתנן

 בכדי, קדושה פקעה דלא דינא האי איתניא לא "דשמא זה על וכתב בוז ליכנם
 ואסרינן לגמרי הקדש עליו חל יומא דההוא אחד ליום שלו דבר מקדיש לענין אלא

 במקדש וכן בכדי, פקע לא האי כולי דחייל כיון הלכך, מגבוה, לבד עלמא אכולי
 ואסורה לכו״ע הקדש הוי מיהו יומא לההוא בלבד, אשתי את היום לה, ואמר אשה
 ודכוותה בכדי, פקעה לא לשעה האי כולי דתפסי כיון הלכך, מדידיה, בר לכל

 איסורא עליה דחייל דכיון היום, העולם לכל אוסר אני זה ככרי באומר אמריגן
 ולזאי אדם בגי מקצת על אותו באוסר אבל בכדי, פקע לא היום לכו״ע
 אחרים של דבר באוסר וכן כלל, להם נאסר ן,לא חולי אשתאר אדם גני
 כי האי, כולי איסורא חייל ולא שרי, ולכו״ע דאיתסר, הוא בלבד דלדידיה עליו,

 כיון העולם, בני לכל אחרים, על שלו דבר באוסר ואפילו בכדי, פקע זמנא מטי
 דפקע הוא דין אלו בהיתר, לאחרים איסורו זמן תוך ואשתאר אנפשיה אסריה דלא

 הוי לא דהתם בכדי? פקע לא ואפ״ה היום, שריא דלדידיה לאשה דמי ולא בכדי,
 אסרו היה ואילו לשם, שיהיה בהקדש הדין וכן כלל, אגבוה לאיתסור הקדש
 כבר הקדש ליאסר ואפשר שהוא מי לכל הלכך כלל, הוא הקדש לאו לשם
 ולאוסרה למקדש להתירה אלא אישות שם אין באשה וכן לזרים, דהיינו לגמרי נאסר

 בא ואילו למקדש, אסורה שתהא כלל אישות איסור משום ואינו לאחרים
 דעלמא, לאינשי הלכך כלל, היא איש אשת לאו לעצמו אפילו לאוסרה

 הכא, אבל בכדי, פקע לא ומש״ה לגמרי היום האיסור חל כבר לאסור, בא שהוא
 והרה עצמו על אף לאוסרו וראוי היה אפשר זולתו, העולם לכל זה ככר באוסר

 חתיכה לגמרי חייל לא אנפשיה אסריה דלא וכיון שפיר, איסורא ומתפיס חייל
בכדי". פקע ולהכי איסור זו

 חוץ בשור לקדש דיכול דלר״א, מזה, לחדש חפץ האחרונים מן אחד והנה
 לחדש עוד שקשה וסובן לזמן, רק יהא שהקדושין ג״כ להתנות בכה״ג יכול מפלוני,
לגמרי? דתמיהא מילתא שזהי כזה חידוש

 מוסכמת שהנחה אע״פ דהגה הוא: כך לדברינו הדברים הצעת באמת אבל
 מה רק היא בגדר האיסור סבת כל ס״ס אבל חפצא, איסור הוא שנדרים היא

 לא של האיפור שמלבד הקדש כמו ולא דברו, יחל לא של הלאו את ע״י שעובר
 עצמית ה ב ס גם שם יש ובכן הקדש, איסור גם יש בו, גם שישנו דברו יחל



קכט ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי 1ד*ן^?ן*ל^

 עברת שע״י רק אלא לאיסור, עצמית סבה שום אין שס״ס כיון בנדר, משא״ב לאיסור,
 אחר, דבר מצד רק היא האיסור סבת כל הנה דברו, יחל לא על עובר הוא הנדר
 לסבה נחשב ורגע רגע כל הנה אחר, דבר מחמת הבאה סבה דכל שהנחנו וכיון

 פקע ,לא של לכלל בנוגע הגוף לקדושת קונמות ענין מה לכאורה הרי חדשה,
 אפשר לעולם, הנמשכת אחת סבה רק בה שיש הגוף, בקדושת דבשלמא בכדי",
 הסבה ובין כך שבין בנדר אבל זמני, באופן להגבילה ביכולתו אין שכבר להגיד

 לעולם האיסור ג״כ זמנית הגבלה בלי סתם מתנה אם וגם ורגע, רגע בכל מתחדשת
 יעכב טי וממילא חדש, איסור ורגע רגע בכל עליו קיבל כאילו שזהו מפני הוא,
לזמן? גם יתנה שלא עליו

 כיון דס״ס, הקבלה, ג״כמצד הוא שבנדרים א צ חם אלאדאיסור
 הדבר שיהיה מקבל הוא נדר בלשון כשאומר הרי חפצא איסור היא הנדר דמהות

חפצא. כאיסור עליו אסור
 ההנאה מצד בא המעילה דעצם אע״ם בקונמות, מעילה יש ג״כ זה ומטעם

 שכל בקבלה מונח זה גם אך קדוש, הדבר עצם אין הלא וכאן בהקדש,
בזה. גם יהיה חסצא באיסור שיש הדינים

 פקע שלא שאמרינן בזה גם להקדש קונם שוה שכאמור, דאע״ם, מזה, ויוצא
 של ומהותו הגוף, קדושת בזה שיש מצד בהקדש לגמרי, שונים הטעמים אבל בכדי,

 אבל שהוא, זמן באיזה שיפקע אפשר ואי בזמן תלוי שאינו בזה, היא הגוף קדושת
 הנה יחל לא מצד הוא האיסור שכל כיון כאמור דס״ס, הזה, נמוק אינה בקונמות

 הדינים כל את קבל הוא שקבל שבזמן בהיות אלא חדשה, סבה הוא ורגע רגע כל
בכלל. הוא בכדי פקע לא של הדין גם הנה חפצא, מאיסור המסתעפים

 פקע לא שכאמור, אע״ם, היום, זה ככר קונם אמר למשל שאם מזה, ויוצא
 אכל שהוא בזה איננה העברה אבל יחל, בבל עובר הוא למחר יאכלנו גם ואם בכדי
 אוכל שהוא זה שע״י אלא למחר, איסור עליו קיבל לא סוף סוף שהרי המחר, ביום

 איסור היה האיסור כי יום, ה הככר את שאסר בזה דבריו את קיים לא למחר
 מתבטל אינו שהדבר מסתעף ג״כ וזהו מזה, המסתעפים הדינים כל עם קונמות,
לעולם.

 הגבלה, שום בלי היה שהקונם במקום רק שייך לא שזח הריטב״א, צדק וממילא
 הגוף, קדושת שזהי מאחרי הגבלה איזה שמה שיהיה אפשר אי שג״כ הקדש כמו
 החלטי, א צ פ ח איסור עצמו על קיבל לא לכתחילה חרי חפצא, איסור שיש במקום אבל

בזמן. הגבלה למנוע גם אין זה ובשביל חפצא איסור מעין ורק אך
 וכל אחר, בדבר ס״ס הוא האיסור סבת שכאמור בקונמות, רק שייך כ״ז אכן,

 הוא שבהם האיסור שבודאי בקדושין או ממש בהקדש אבל חדשה, סבה הוא רגע
 שכל איש, אשת על כשיבוא או מההקדש כשימעול נימא שלא עצמית, סבה מחמת

 מקודשת, את הרי של או הקדש זה הרי של הדבור עברת מחמת רק הוא האיסור
 מפלוני", ,חוץ ולומר איש לאיזה בנוגע לשייר שיכול רק הוא החידוש לר״א אף הנה
בכדי". פקע לא הנוף ,קדושת מטעם אפשר אי בזמן שיור אבל

יד.
 הבאס סבח ובין עצמאית סבה שבין בההבדל הנ״ל, להנחה דוגמא ועוד

ע



ההלכה לחקר "׳ היט המרות קל

 ובשר שנחפח עגל בשר התם "תנן ע״א( )כ״ד במנחות אמרינן הנח :אחר דבר מחמת
 לכמות משתערין אמרו ור״ל ב״ר ור״ש — ,וכו — שהן לכמות משתערין שנתמעך זקנה

 חצי הוציא רבא, בעי ע״א( )צ״א המצניע דבריש ,,תימא הקשו שם ,ובתום שהיו",
 תפחה דאפילו כיון קמב״ל, ומה מאי, לאכילה עליה ונמלך ותפחה לזריעה גרוגרות

 מחייב לא דתפחה ומשום ההנחה בשעת שיעורא דליכא פטור לאכילה עליה ונמלך
 פטור שתפחה לאחר אפילו מחשבה בחדא והנחה עקירה עבד אפילו דהא טפי,

 סבה היא דנבלה פשוט, הוא ההבדל לפ״ז אכן, ?״ מדאורייתא משערינן שהיו דלכמות
 דבר הוא הזמן ואח״ב הנבלה של בהתהוותה בא הדבר עיקר ובכן עצמותית,

 אנו לשיעורים בנוגע גם כך ובשביל הסבה, מהתהוות האיסור שנמשך הנמשך,
 שהאדם מה אחר, בדבר היא האיסור שסבת בשבת, כן לא שחיא, לכמות משערין

 הוא ורגע רגע כל כאמור, ובזה, נח, אינו מלאכה עושה וכשהוא בשבת לנוח צריך
 אלא שהיה, במה איננו האיסור כי שהיו, כמות לשער בזה שייך לא חדשה סבה

שלו. ה ו ה ה ם אסור ורגע רגע גל
 אף הוא לקולא דרבנן דספיקא הרמב״ם בדעת לשבח טעם גם לנו יוסיף וזה

 שהוא אע״ם (,כ ס״ק ס״ס בדיני ק״י ,סי יו״ד בש״ך ,)עי איסור חזקת שיש במקום
? תסור״ ,לא של איסור דאורייתא, איסור עליו עוברים דרבנן איסור כל שעל כידוע, סובר,

 דרבנן לאיסור דאורייתא איסור בין ההבדל במק״א, שביארנו מה דכפי משום,
 כי לו", גרם אחר דבר "איסור ובין ו" ל ם ר ג ו ם ו ג ר ו ם י "א בין הוא

 מעין מדבריהם סר שהוא במה רק אלא הדבר, עצם את אוסר אינו תסור" ה״לא
ואם. אב כבוד של ציור

 גדר כל הרמב״ם דלשיטת מקומות, בכמח כבר שהנחנו מה את לזה ונוסף
 אלא מקודם, שהיה כפי הדבר את מניחים שאנו הרגיל במובן איננו הוא חזקה

 באיסור רק שייכת איסור חזקת וא״כ, הסבה, העדר של הצד אותו נשאר שתמיד
 האיסור, את שתסלק היתר לסבת צריכים אנו כבר האיסור שנתהוה שכיון דאורייתא,

 "בהמה למשל, כמו, ממילא, האיסור נמשך הסבה העדר ע״י אז היתר סבת אין ואם
 דרבנן, באיסור משא״ב נשחטה", במה לך שיודע עד עומדת איסור בחזקת בחייה

 סבה זהו ורגע רגע כל הנה לו", גרם אחר "דבר איסור בכלל שזהו שמכיון
 העדר של באופז דכאן איסור, חזקת בזה כלל שייכת לא הנה לאיסור, חדשה

מותר. הדבר אדרבא הרי הסבה

כוו.
 מחמת הבאה סבה ובין עצמאית ה ב ס בין הנ״ל החלוקים ומתוך

 עצמו ע״י הבא לאיסור מאליו הבא איסור בין שיש ההבדלים את ג״כ נבין אחר, דבר
 וטריפות נבלות על שנדר הראשונים, אצל שמוסכם איסור, על חל איסור אין לענין

 לבל כשנשבע שבועה על נדר אבל איסור, על חל איסור דאין מטעם הנדר חל לא
 ,סי יו״ד בש״ע )עי׳ הנדר חל כן בקונם הככר את אסר ואח״ב זה ככר לאכול
 תרט״ו(, ,סי הרשב״א ובתשובות ע״א וי״ח ע״א י״ב נדרים ובר״ן ,ה סעיף רט״ו
 ד״מ בספרי זה את בארתי )וכבר כן משמע לא ע״א( ,)כ שבועות מרש״י כי ואם

ככל גברא איסור רק הוא וטריפות נבילות שגם אע״ם (,,ג פרק א׳ שמעתתא דה״ק



קלא ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סכות שתי המרות

 נדר ג״כ יחול לא מדוע גברא איסור על חל חפצא איסור ואם שבתורה, האיסורים
ז וטריפות נבילות על

 על ג״כ נאמר איסור על חל איסור דאין דהגדר היטב, יובן לפי״ז אך
 שגם השני האיסור לסבת מניחה אינה הראשון האיסור שסבת כלומר, הסבות,

 ובין חפצא איסור בין ההבדל והנה הראשונה, הסבה של הנקודה באותה באה היא
 או ר, ו ס י א ה ת ו ה מ ב הבדל רק הוא וכדומה וטריפות בנבלות גברא איסורי כל

 ובאיסור החפצא הוא האיסור נושא חפצא שבאיסור האיסור, בנושא להגיד נכון יותר אחר
 וטריפות בנבילות גם האיסור סבת סוף סוף אבל האדם, הוא האיסור נושא גברא

 ,)עי לו גרם גופו איסור קוראת ,שהגמ וזהו החפצא, בגוף עצמאית סבה היא
 דס״ם כיון וטריפות נבלות על יחולו שנדרים אפשר אי וממילא ע״ב(, מ״ז פסחים
 הוא ששבועה שמלבד שבועה, על בנדר כן לא אחת, בנקודה יחד מתנגדות הסבות
 יחל לא של האיסור מצד בגברא, רק ג״כ היא האיסור סבת גם הנה גברא, איסור
 בנקודה מתנגדות הסבות אין כאן לו", גרם אחר דבר "איסור אומרת, זאת לבד, דברו
 בהאדם היא השבועה, הראשונה, הסבה לגמרי, נפרדות נקודות בשתי אלא אחת

בהחפצא. היא השניה והסבה
 כו״ע אחת בת שבאיסור קי״ל, הלא כי ביאור, ביתר להסביר עוד ואפשר

 בין ההבדל שזה שהנחנו וכיון איסור, על חל איסור אין בזה שייך שלא מודים
 עולמית סבה היא שהראשונה אחר, דבר מחמת הבאה סבה ובין עצמאית סבה

 בכל הנה השני באופן סבה משא״ב לבטלה, אחרת סבה איזו באה שלא זמן כל
 אוכל שלא שבועה כשאמר ולמשל, חדשה, לסבה נחשבת היא ורגע רגע
 לאיסורו זמן קבע שלא אע״ם הנה דברו, יחל לא מצד הוא האיסור שכל זה ככר
 מפני אלא מקודם, אסור שהיה מחמת זה ברגע אסור אינו הנה לעולם, אסור והוא

 שכוונתו מאחרי חדשה, סבה יש ורגע רגע בכל הנה לעולם היתה שכוונתו שכיון
 איסורים שני של בכלל תמיד זהו ממילא הבאים, הרגעים כל על היתה
אחת. בבת

 הוא הנ״מ הללו, ההסברים ני ש ן י ב א דיג ב מ " נ כ " ג יש ואמנם
 גדר דרק הראשונים ושאר הר״ן שיטת היא שידועה נדר, על חלה ג״כ שבועה אם
 שבועה דגם היא הריטב״א ושיטת נדר, על חלה שבועה לא אבל שבועה על חל

 מנדרים" בשבועות חומר "זה של המשנה על הריטב״א בנמוקי עי׳ נדר, על חלה
 באות הסבות שאין מפני הראשון דלההסבר הנ״ל, ההסברים בשני תלוי וזה הנ״ל,

 שבועה או שבועה על נדר אם לנו היא אחת הנה נקודות, בשתי אלא אחת בנקודה
 את שאפשר שבועה על בנדר דוקא שייך שזה מובן השני לההסבר אבל נדר, על
 רגע בכל פסקה השבועה דסבת כיון אחת, בת איסור של בכלל תמיד להכניס זה

זה. שייך שלא מובן נדר על בשבועה אבל מחדש, ומתחדשת

טז.
 "האוכל שם דאמרינן ע״א( )כ״ד בשבועות התום׳ קושיות את לישב אפשר ובזה

 לאיברים למ״ד "אפילו הכפורים ביום גתנבלה אם ומקשים פטור" ביוהכ״ם נבלה
 ואיסור נבלה איסור וחלו גבלה, ואיסור חחי מן אבר איסור פקע מתה כי עומדת,
 יש דתמיד משום ותירצו, ? אחת בת באיסור מודה ר״ש ואפילו אתת, בבת יוהכ״ם



ההלכה לחקר יה י־ט המרות קלב

 גם נבילה ואיסור החי מן אבר איסור מלבד שנתנבלה אחרי וגם חיה כשהיא גם
 מה אוכל אתה זובח שאתה מה ואכלת וזבחת דכתיב, זבוחה, שאינה עשה איסור

 לאיברים לאו למ״ד "דא״ב, משום זה, את מדחה והייב״א לא", זובח אתה שאי
 ומהאי _ ן׳וכ _ זבוחה שאינה עשה על החי מן אבר איסור חייל היכי עומדת,

 לה, משכחת היכי החי מן אבר איסור עומדת, לאיברים למ״ד נמי תיקשי טעמא
?״ זבוח שאינו איסור על חייל היכי וא״כ האם, במעי לאיברים קיימי דלא

 אכילה ואיסור זבוח שאינו איסור דגם משום היטב, הדבר יתבאר לפ״ז אבל
 לו", גרם אחר דבר "איסור של בכלל שהמה כאלה איסורים המה הכפורים, ביום

 לסבת מניחה לא זבוח אינו של האיסור וסבת אחת, בנקודה יחד נפגשים שהם באופן
 לו" גרם גופו "איסור בכלל בודאי שהוא החי מן אבר איסור משא״ב לחול, יוהכ״ם

 מתרחש אבמ״ה איסור שזה, מאחרי איסור, על חל איסור אין לומר ע״ז שייך לא
הבהמה. אלא הגברי לא הוא הדבר כי לגמרי, אחר בדבר

 איסור ובין זבוח שאינו איסור על חל שכן החי מן אבר איסור בין וההבדל
 וטרפה נבילה איסור בין ההבדל אותו הוא זבוח, שאינו איסור על חל שאינו יוהכ״ם

כנ״ל. עליו הנדר חל שכן שבועה איסור ובין עליו, נדר חל שלא
 סבה אך עצמותית סבה שאיננה איסור סבת דכל הסברתנו, לפי יוטעם ויותר

 כלל אין ממילא חדשה, לסבה נחשב ורגע רגע כל הנה אחר, דבר מחמת הבאה
 של בכלל נכלל דזה זבוח, שאינו איסור על החי מן אבר איסור חייל האיך פרכא,
 שעה באותה החי מן אבר איסור שבא בשעה כי אחת, בבת איסור על חל איסור

 אך, מקודם, היה כבר זבוח אינו שאיסור ואע״ם מחדש, זבוח אינו איסור ג״כ בא
 זבוח אינו של האיסור מחדש איסור מתהוה הלא ורגע רגע שבכל כאמור,
 לאיסור בנוגע אכן מוריד, ולא מעלה לא מקודם האיסור שהיה ומה הרגע, כאותו

איסורים מטעם ג״כ בזה לבוא לכאורה, שאפשר, אע״ם זבוח, שאינו איסור על יוהכ״ם
על חלה שבועה אין של הגדר אותו יש כאן אך ? הנ״ל דברינו לפי אחת, בבת

 אנו אין בכ״ז חדשה, לסבה נחשב ורגע רגע כל בודאי שבשבועה שאע״ם שבועה,
איסור בכלל הוא שג״ב אחד, איסור שס״ס כיון אחת, בבת איסורים מטעם בזה באים
יוהכ״ם, ואיסור זבוח אינו לאיסור בנוגע ג״כ וככה מוקדם. הוא לו, גרם אחר דבר

 לענין משא״ב מוקדם, הוא אחד ואיסור לו גרם אחר דבר איסור בכלל המה ששניהם
כנ״ל. חל שכן שבועה על נדר של החשש כאמור שזהו זבוח, אינו על החי מן אבר

 יחול שלא ביוהכ״ם נתנבלה שאם אמינא, הוה שום שאין מה ג״כ ניחא ובזה
 המסקנא לידי שבאו טרם ואפילו איסור, על חל איסור אין מצד נבלה איסור בכלל
 חל לו גרם גופו איסור בכלל שהוא שמה ודאי שזה מפני זבוח, שאינו איסור שיש

לו. גרם אחר דבר איסור בכלל שהוא מה על
 מפרשים יש שבאמת (,ב )ע״ז בקדושין הריטב״א בחי׳ אח״כ ראיתי ואמנם

 נתנבלה שאם האחרון מן דפטור הכוונה פטור ביוהכ״ם נבלה האוכל שאמרו שמה
 ביוהכ״פ נתנבלה ואם דקרים, נבלה משום וחייב מיוהכ״ם פטור בעיוהכ״ם

 השתא עליה חייל ולא הכפורים יום איסור עליה חייל מעיקרא
 מדברי אכן נבלה", איסור משום ופטור יוהכ״ס משום "חייב לפיכך נבלה, איסור

כנ״ל. וע״כ כן סברי דלא ברור רואים אנו הנ״ל
שאיסיר אפשר איך שלכאורה דאע״ם להוסיף, עלינו הג״ל הריטב״א ובדברי



קלג ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי המלוח

 יוהכ״ם איסור חל לא חיה שהבהמה כ״ז ס״ס דהלא נבילה, לאיסור יוקדם יוה״ב
 אינו אם כי קדים, יוהכ״ם איסור ס״ס אך ? דקדים החי מן אבר איסור מטעם

 אמרינן דהא במציאות, ישנו האיסור ס״ס אבל עונש לענין אבמה״ח איסור על חל
גמורים". רשעים בין לקוברו ז מינה נסקא "למאי

 אינו של באיסור מודים שלא לאלה שאפילו להוסיף, עוד אפשר שכזה ובאופן
 בנתנבלה יוהכ״ם איסור תחול לא מדוע הנ״ל, התום׳ קושית לישב אפשר גמי זבוח

 קודם, תמיד הוא הנבלה איסור לפ״ז, כי ? אחת בת איסור מצד ביוהכ״ם
 הרגע באותו תמיד הנה חדשה, לסבה נחשב ורגע רגע כל הגה שביוה״כ מכיון כי

 יותר, ועוד אחר, דבר מחמת הבאה להסבה קודמת העצמאית הסבה
 של יחס אלא ומסובב, סבה של יחס רק אינו והאיסור הנבלה בין היחס כי

 האיסור הנה שנתנבלה וברגע האיסור, דין של המציאות זוהי הנבלה כי ודין, מציאות
ורגע. רגע בכל להתחדש עוד צריך הוא יוהכ״ם של שאיסור בעוד גופא, בזה כלול כבר

יז.
 חלה, לא ושבועה מצוה דבר לבטל חל שנדר הפסוקה ההלכה ג״כ ינומק ובזה

 סבות שתי משום בזה יש מצוה על דשבועה משום ע״א(, )ט״ז בנדרים כמבואר
 חיוב לסבת מתנגדת בגברא, ג״כ שהיא המצוה חיוב סבת כי לזו, זו המתנגדות

 כלל כאן אין מצוה קיום על בנדר אבל הגברא, מצד רק באה ג״כ שהיא השבועה
 היא המצוד! חיוב סבת אחר, בדבר פוגעת כשסבה כי מתנגדות, סבות שתי

 אמנם הנה עלי, סוכה ישיבת קונם למשל וכשאומר בחפצא, היא הנדר וסבת בגברא
הנדר. מצד לשבת חיוב לו אין אבל המצוה, מצד בסוכה לשבת החיוב עליו יש

 מדוע :מצוה על בנדר שמקשים הראשונים, של העתיקה הקושיא כן גם מתורצת ובזה
 הלא אבל הנדר, חל כן הדבר שבעצם אע״ם כלומר, ל״ת, ודחי עשה אתי נימא לא

 יש שבנדרים והתירוץ ? הכא ומ״ש אותו דוחה שהעשה אלא חל הל״ת ול״ת בעשה תמיד
 מספיק, אינו יעשה מפיו היוצא כל של העשה כן גם יש דברו יחל הלא שמלבד ול״ת, עשה

כמבואר? דוחה עשה כן פשיעה ידי שעל ול״ת בעשה הלא כי האחרונים שאלו כבר באשר
 מיוסד ג״כ הוא ל״ת דוחה עשה של היסוד כי זו, קושיא גם תתישב בזה אבל

 לזו זו המתנגדות העשה וסבת הל״ת סבת לזו", זו המתנגדות סבות "שתי של המדה על
 והל״ת לעשות, חיוב עליו מטילה המצוה האדם של חיובו בנקודת אחת, בנקודה

 הסבה על מתגברת המצוה, חיוב סבת אחת וסבה לעשות, שלא חיוב עליו מטיל
 לזו, זו המתנגדות סבות שתי כלל כאן אין מצוה על בנדר אבל הל״ת, חיוב סבת — השניה

 לשבת חיוב עליו מטילה המצוה גם ואם כאמור, אחר, טעם יש סבה לכל כי
במציאות. סוכה לו אין כאילו הוה כאמור, הנדר, ע״י ס״ס אבל בסוכה,

יח.
 חובת ידי יוצאים דאין דבר של בטעמו שמתקשה ל׳( )סימן בשאג״א ועי׳

 והוא בעבירה, הבאה מצוה מטעם הוא הרמב״ם שלדעת האסורים, בדברים מצה
 הבאה מצוה בכל בשלמא ל״ת, ודחי עשה דאתי כבכ״מ נימא לא דאמאי מקשה

 שאי מנאץ", אלא מברך זה שאין וכו׳ הטין של סאה שגזל "הרי כמו בעברה
 מקיים לאו דמיעקר בעידנא דלאו משום ל״ת, ודחי עשה אתי מטעם בזה לבוא אפשר
 הפרטים דבכל מדחיק, והוא ? לדוכתה קושיא הדרא הוא, שבעידנא בג״ד אבל עשה,



ההלכה לחקר יי פדה המרות קלד

 שני ומעמר טבל כמו במצה, יוצאים דלא מסרטת ע״א( )ל״ה בפסחים מהמשנה
 ימ בטבל כי ל״ת, דוחה עשה מצד בזה לבא אפשר אי בכולם נפדו, שלא והקדש

 שלא שני במעשר וכן מיתה. בו שיש ל״ת דוחה עשה ואין שמים בידי מיתה
 שכתיב מה והעשה בשעריך, לאכול תוכל לא דכתיב ל״ת ול׳ית, עשה בזה יש גסדה

 במצה יוצאים שלא כמו הנה נפדה, שלא והקדש תאכלנו", אלקיך ד׳ לפני אם ,כי
 גבוה, גזל לי ומזז הדיוט, גזל לי דמה גזל, משום בה יש הרי בהקדש ה״ג גזולה

 במעשר שיש מקום בשום נזכר לא גופא דבהרמב״ם זה, את סותר בעצמו הוא אך
 שנפדה ,לעולם גופא בגמרא האוקימתא לפי נפדה שלא בהקדש וכן עשה גם שני

 ונתן אמר ורחמנא קרקע ע״ג שחללו כגון כהלכתו, נפדה לא נפדה שלא ומאי
? לדוכתה קושיא הדרא ובכן ז גזל משום כלל בזה אין הרי לו״ וקם הכסף

 המשניות בפירוש ברמב״סגופא, מוצאים אנו ע״ז התירוץ באמת אך
 בנדרים ,ואמרו הללו הדברים את ע״ז שהוסיף גופה המשנה אותה על בנדרים שלו

 — מותר דבר בהיותו אלא המצוה יתקיים שלא הדבר גוף אוסר שהוא לפי אפור,
 כגון באכילה, עליו אסורה שהיא מצה רק הפסח בליל ימצא שלא מי כמו — וכו׳

 ורמז בעבירה", הבאה מצוה שהוא לפי באכילתן עליו שאסור הקדש, או טבל, שתהיה
 שכאלה בל״ת רק הוא ל״ת דוחה עשה של הכלל שכל גדול, דבר הרמב״ם בזה

 שהמה שכאלה בל״ת ולא לו, גרם אחר דבר איסור בכלל זהו וממילא בפעולה, שהם
 האיסור סבת דהסבה כיון אך גברא איסור רק איננו האיסור עצם אם אפילו בחפצא,

ל״ת. דוחה עשה של הכלל בזה אין לו" גרם גופו "איסור בכלל והפה בחפצא היא
 טבל ואיסור מצוה על נדר הדברים, שני את כאן הרמב״ם הרכיב כך ובשביל

ל״ת. דוחה עשה של הכלל אין הללו הדברים שבכל להדגיש כרי ביחד, מצה לענין והקדש
 כלאים למשל כמו ל״ת, דוחה עשה לענין מדברים שאנו המקומות בכל ואמנם

 גרושה גדול לכהן אלמנה ואפילו וכדומה, שבת הדוחות והקרבנות מילה בציצית,
 בעצם הסבה אין הללו הדברים בכל ל״ת, ודחי עשה אתי שמדאורייתא הדיוט לכהן וחלוצה

 בכלל אלא לו" גרם גופו "איסור בכלל לא ג״כ שזהו בהאדם, אלא האסור הדבר
 אשה דאחות קורבה מחמת הבאות העריות כל וכה״ג לו", גרם אחר דבר "איסור

 ובשביל אוסר, האדם של הקורבה רק אלא גופא בהנשים איסור אין שג״כ וכדומה,
 בכלל הם אלו כל כי הל״ת, את ידחה יבום של שהעשה אסינא הוה היתה בזה גם כך

 על יעלה לא מעולם אבל כנ״ל, בהגברי אחת, בנקודה לזו זו המתנגדות סבות שתי
 שתי בכלל נכנס לא שזה מפני נדה, איסור את תדחה יבום שמצות למשל דעתנו
בה. היא הנדה איסור וסבת בהיבם, היא היבום סבת כי לזו, זו המתנגדות סבות

 מצה של החיוב שסבת וכדומה, והקדש בטבל יוצא שלא מצה במצות וכה״ג
גופה. בהמצה היא האיסור וסבת בהאדם היא

 "אלמנה מתיבמות ולא שחולצות באלו שמה המשנה על ע״א( )כ׳ ביבמות ועי׳
 "קפסיק בגמרא שמקשינן וכו/ לישראל" ונתינה ממזרת הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכה״ג

 האירוסין מן אלא — וכו׳ — הנשואין מן בשלמא האירוסין מן ול״ש הנשואין מן ל״ש ותני
 לישראל מממזרת הגמרא מקשה לא מדוע ולכאורה ל״ת", וידחה עשה יבא הוא גרידא ל״ת

 בזה לבוא שייך לא שכאלו שבאופנים כהג״ל, לא אם ? חזקה יותר עוד הקושיא שמכאן
כנ״ל. ל״ת דוחה עשה מצד

 קידושין בתום׳ שהובאו הירושלמי דברי את לבאר רק לנו נשאר ואמנם
 עשה יבא מחדש, מצה — לארץ כשנכנסו בג״י — אכלו לא ,למה שהקשה ע״א( )ל״ח



קלה ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי המלות

 דוחה הדבור דקורם עשה דאין ומתרץ — ? דחדש ל״ת וידחה מצות תא:לו דבערב
 במצה יוצאים שלא כשם כי ליתא, מעיקרה הקושיא הרי ולפ״ד הדבור", לאחר ל״ת
 שאני דחדש סתירה, אין מזה גם אך ? חדש של במצה יוצאים לא כך טבל של
 ברמב״ם כמבואר העומר הבאת בלי אף מתיר המזרח שהאיר דקי״ל ההלכה לפי

 זמני איסור רק זה אין חדש שאיסור באופן (,,א הלכה אסורות מאכלות מהל׳ )פ״י
 שבגוף דבר כל דבכלל לו", גרם גופו "איסור בכלל זה אין כבר זמני איסור וכל

 הנ״ל, הסברנו לפי ובכלל ע״א(, )כ״ט נדרים בר״ן כמבואר הזמן, להגבלת ניתן בלתי
 סבה בתור לנו משמש ורגע רגע כל הנה לו גרם אחר דבר שאיסור דבר דבכל

 הסבה חדשה, סבה בתור הוא ורגע רגע שכל בודאי זמני איסור בכל וה״נ חדשה,
 עשה מצד לבא אפשר חדש באיסור רק כך ובשביל ההיתר, זמן בא לא שעדיין מה

האיסורים. בשאר לא אבל ל״ת דוחה
 צרותיהן הפוטרות נשים ט״ו שבין בההבדל י״ב באות שכתבנו מה ועי׳1

 אי קורבה של עריות דס״ם סתירה, בזה שאין כמובן אך איש, אשת ובין
 ג״ב גיסא מאידך אך לו", גרם אחר דבר "איסור של בסוג לגמרי לכלול אפשר

 שס״ם באופן לו", גרם גופו "איסור בכלל שהמה האיסורים ובין ביניהם הבדל יש
ל״ת[. דוחה עשה של הדין בכלל אין האחרון מסוג באיסורים כי להגיד אפשר

יט.
 דלפ״ד וראיתי, ששבתי פטור, ביוהכ״ם נבלה האוכל לענין לענינינו, ונחזור

 החי, מן אבר איסור מטעם בזה באים שאנו רש״י דעת את גם לישב אפשר הנ״ל
? החי מן אבר איסור פקע כבר דמתה כיון דהא בתום׳, צדקו שלכאורה אע״ם

 איסור בחזקת בחייה "בהמה דאמרינן בהא גם כי רואים, אנו באמת אך
 בשניהם" פטור ביוהכ״ם נבלה "השוחט בהנ״ל וגם נשחטה", במה לך שיודע עד עומדת
 והנימוק הללו, הדברים בשני לרמז יש אחד נמוק ואמנם החי, מן אבר מטעם פירוש

 מקומות, ובעוד הסבה" והעדר "סבה במדת אמרנו כבר כאשר סובר, שרש״י הוא
 ולטהר להתיר סבה היא השחיטה כי הסבה, העדר של מושג זהו שנבלה

 ובשביל חיים, רוח בה שאין מאחרי וטמאה, אסורה היא ממילא אז הזו חסבה וכשאין
 שהקשו עומדת, איסור בחזקת בחייה דבהמה בהא התום׳ של הקושיא נופלת כך
 היא רש״י שיטת בהנ״ל ביארתי כבר כאשר כי ? לאיסור מאיסור מחזיקין אין הא

 הצד את בספק תמיד אנו שמעמידים מפני הוא, חזקה דמושג
הסבה. העדר של

 לאיסור הקדם שאין רק לא הנה ביוהכ״ם, בנתנבלה בנ״ד, גם וממילא
 אלא חדשה, סבה מהוה ורגע רגע שכל שכזה איסור שהוא שכאמור מפני יוהכ״ם,

 תמיד הנהו בזמן מוקדם לא ואם למוקדם, תמיד נחשב נבלה ור ם י א שג״כ
 שבא נבלה ואיסור להסבה, תמיד מוקדם הוא הסבה העדר כי בעיון, מוקדם

 את לסבב צריך ורגע רגע שכל יוהכ״ם, לאיסור מוקדם הוא לבד הסבה מהעדר
מחדש. האיסור

 נבלה שאיסור סוברים כנראה הנ״ל, המקומות בשני רש״י על שחולקים והתום׳,
 בשני לשיטתם הקשו שפיר וממילא סבה, בבחינת אלא הסבה, העדר בבחינת איננו

הג״ל. רש״י שיטת על הללו המקומות



ההלכה להקה ה* פדה המרות קלי

כ.
 קדים "דלעולם הראב״ד בשם שמביא הנ״ל ע״ב( )ע״ז קדושין בריטב״א ועי׳

 בחתיכה אלא עצמה, זו בחתיכה זה בענין דנין שאין יוהכ״ם לאיסור נבלה איסור
 נבלה, באיסור מתחייב יוהכ״ם קודם גדול שנעשה משעה גברא והאי בה, כיוצא

 עליו חל ולא בהו, דמיתסר נבלות כמה איכא הא זו, בהמה נתנבלה לא דעדיין ע״ג דאף
עכשיו". עד גדול משנעשה בעולם יוהכ״ם שם היה לא שהרי עכשיו, עד יוהכ״ם איסור

 מציגו שלא א( דברים, שני מצד הנ״ל השיטה את לסתור מאריך והריטב״א
 איסור, ידחה שאיסור מצינו לא מעולם אבל איסור, על חל איסור שאין רק

 הקודם? יוה״ב איסור את דוחה כך, אחרי הבא נבילה, איסור הלא הנ״ל, לפי וכאן,
 בחנק, איש באשת נידון ואינו בשריפה בחמותו שנדון איש אשת ונעשית מ״חמיחו ב(

 "שמשעה להגיד עלינו היה נמי הפרט על ולא הכלל על נביט אם שם גם והלא
 חמותו ואיסור דעלמא, נשואות נשים גבי איש אשת איסור עליו חייל גדול שנעשה

חמותו?" שנעשית עד עליה חייל לא
 איסור כאמור, כי קושיא, זו אין דברינו שלפי מובן הראשונה הקושיא והנה

 נתנבלה בינתיים ואם לאיסור, חדשה סבה בתור ורגע רגע בכל מתהוה יוהכ״ם
 איסור-יוהכ״ם אין שוב אלא איסור, דוחה איסור משום בזה אין הבהמה

נבלה. איסור על — חל — רגע בכל המתחדש
 ביסודו הנה כי לישב, יש נמי איש אשת ונעשית מחמותו השניה הקושיא וגם

 הקדימה על ולא בכח הקדימה על מביטים דאנו הוא הנ״ל הראב״ד שיטת של
 בכח אבל קדים, יוהכ״ם איסור בפועל הנה ביוהכ״ם כשנתנבלה אע״ם כי בפועל,

 כמה יש כלל בדרך הנה לידו זו נבלה שבאה טרם שאף מפני קדים, נבלה איסור
 ליוהכ״ם, בנוגע גם ככה להגיד אפשר הלא דלכאורה עוד, להסביר ועלינו נבלות,

 אכן עליו? יוהכ״ם של האיסור יש בכח ס״ס הנה בפועל יוה״ב שבא טרם שאף
 התלוי שדבר בזמן, התלוי הדבר ובין בפעולה התלוי הדבר בין הבדל יש באמת

 להגדירה אפשר אבל בפועל איננה היא אם הפעולה, שנעשית טרם אף הנה בפעולה
 בזה אין הזמן שבא טרם הנה בזמן, התלוי דבר כן לא ח, כ ב עומדת בתור

 שטרם הזמן על להגיד שייך שלא אומרת, זאת בכח, של המושג אפילו
בכה. זמן הוא בפועל הזמן שבא

 שמצד התנאים, במשפטי להרמב״ם אשר הקודש מדרך למדים אנו זה ודבר
 מגירשת את הרי לה אמר ש״אם כ״ב( הלכה גרושין מהל׳ )בפ״ח פוסק הוא אחד

 אע״ם לכתחילה, להנשא לה ויש — וכו׳ — וכך כך תנאי על מהיום או מעכשיו
 במעכשיו התנאי והיה הואיל יתקיים לא שמא חוששין ואין התנאי נתקיים לא שעדיין

 אפילו שדי אלא בפועל, התנאי קיום בעינן שלא רואים אנו שמזה מנת", בעל או
 באתי לא אם מעכשיו גיטך זה "הרי בהאומר פסק גיסא מאידך אבל בכח, קיום
 )בפ״ט חודש" י״ב עד להנשא דאסורה חודש י״ב בתוך ומת חודש י״ב עד מכאן
 קיום אין שס״ם מפני שהוא, בזח המ״מ הסבר וידוע י״א(, הלכה גירושין מהל׳

 יש הרי ולכאורה להתקיים, מוכרח שהתנאי ברורה ידיעה שיש אע״ם בפועל התנאי
 ההבדל זהו אבל ? בכח התנאי בקיום גם דדי סובר בעצמו הוא דהא סתירה, בזה

אי זמן, על אבל בכח, בבחינת היא הפועל אל שיצאה טרם אף בפעולה רק ד



קלז ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סכות מתי חמדות

 בהזמן, הוא התנאי שקיום וכאן בכח, ישנו בפועל הזמן שבא שטרם להגיד אפשר
הבכה. אפילו אין הזמן לפני הנה חודש, י״ב במשך הביאה שלילת

 בכה ישנו שהאיסור נבלה, איסור שבין בההבדל הראב״ד הסבר גם וזהו
 שלפגי בזמן, הוא האיסור שכל "ס, הב יו איסור ובין גדול, כשנעשה תיכף

בכח. אפילו איננו יוהכ״ם
 של איסור שגם איש, אשת ונעשית מחמותו קושיא שאין מאליו, מובן ועפי״ז

גדול. כשנעשה תיכף ג״כ בכח ישנו בודאי חמותו

כא.

 רי״ד התום׳ דברי עפ״י עוד לישב יש הנ״ל רש״י על התום׳ קושית ובעיקר
 ראיתי שכתב אינו", אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל ד״ה ע״בו )נ׳ בקדושין

 בב״א דבאיסור אחת בבת ואיתא אחע״א דאין דאמרינן האיסורים הרי בזה מקשים
ז שתים חייב

 דאיכא היכי רק שייך לא אינו, בב״א אפילו בזא״ז שאינו כל דהכלל, ומתרץ
 והוי הקדושין לבטל שיש אחיות, שתי במקדש כמו בכלל, יחול ולא הכלל שבטל למימר

 לשויה וכל מכל לדחותו אפשר שאי מאליו, הבא באיסור אבל כלל, קידש לא כאלו
 כל וא״ת, מפקית, מינייהו דהי שתים דחייב אח ואשת בא״א כגון גמור, היתר

 דברים הם אלו פטור ויהיה מהם אחד יחול לא א״כ — כו׳ — בזא״ז שאינו
בדותים.

 שאיסור אחת, בבת איסורים שני יחולו שאם חדש, דבר יוצא זה ועפ״י
 כשבאים אפילו שאז הראשון, על לחול השני בכח ואין השני על לחול ככחו אחד
 ויוהכ״פ, נבלה איסור למשל השני, על לחול בכחו שיש האחד זה רק חל אחת בבת

 גרם גופו איסור בכלל שזהו מפני יוהכ״ס, איסור על חל נבילה איסור שכאמור,
 ביחד האיסורים שני כשבאים אפילו אז נבלה, איסור על חל לא יוהכ״ם ואיסור לו,
 כמובן, מפקית מינייהו הי להגיד שייך לא כבר דכאן לבד, נבלה איסור רק חל

 יוהכ״ס איסור אבל אחת, בבת גם ישנו זה, אחרי בזה גם שיש נבלה איסור וממילא
 "ברוך בם׳ מצאתי כך )אחרי אחת. בבת כן גם אינו ממילא זה אחרי בזה שאינו
זה(. כעין שכתבג״ב טעם"

כב.
 הנדר עוקר דחכם הנחנו הנה גלוי, לבין עיקור בין לההבדל ונשוב

 אלא הנדר, כלל חל שלא למפרע מלתא שאיגלאי גלוי, בבחינת לא זהו מעיקרו,
שנתעקר. אלא היה, כן שהדבר אומרת, שזאת עיקור, בבחינת

 את בזה נביא אם די האלה הבחינות שתי שבין להבדל מספיקה דוגמא ובתור
 עצמו על פירות הנאת שהאוסר שמעינן, "ומהא שכתב ע״א( )פ״ז בנדרים הר׳ין

 על לשאול שיכול אע״ם לעכב, יכול ואינו כרחו בעל אותם ליטול אחדים יכולים
 דהכם דכיון לשלם, חייבים דאיתשל היכי מיהו איתשל, לא מיהא דהשתא כיון גדרו,
 מעולם". עלי׳ איתסרו לא כאילו פירי הנך להו הויין מעיקרו הנדר את עוקר

 שהאיסור ואע״ם הפקירו, עצמו על שאסרו שמשעה לפי בזה, מסתפק "ואני הרשב״א,
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בהפקר". שאלה מוצא שאינו בטל, אינו זה של ממונו ן י נ ק שאלה ע״י הלך שבו
 חכם הגדר את מפרשים אנו אם ההבדל את בולט באופן רואים אנו ובכאן

 צדק בודאי שלפ״ז למפרע, מלתא איגלאי בתור מעיקרו הנדר את עוקר
 וכיון מתקיים, שכבר מה את עוקר רק דאם עקור בתור נפרשו אם ובין הרשב״א,

 שזהו ממוני, דין גם הנדר מדין כבר נסתעף עצמו, על סירותיו הנאת באוסר
ממוני. דין לבטל ולא גדר לעקור כה רק יש לחכם הנה ההפקר,

 גלוי, בבחינת ולא עקירה בבחינת רק שזהו סוברים ששניהם לומר ג״כ ויש
רגע שאיזה אומרים אנו שאין אומרת, זאת זמני, הבדל כאן אין סוף סוף אבל
אף קיים היה לא כאילו נחשב ודאי ובדין נתעקר, כך אחרי ורק בתקפו, הנדר היה

איגלאי אומרים שאנו שבכ״מ שבעוד עיוני, הבדל בזה שיש אלא רגע,
כשאנו הנה במציאות, כלל היה לא כאילו הדבר את מציירים אנו למפרע מלתא

 אחת, בבת ונעקר הדבר היה כאילו לעצמנו מציירים אנו בעקירה משתמשים
 אי העקירה נעשית אחת דבבת דכיון נימא אם מחלוקת, גופא בזה נופלת ממילא
 אנו דס״ם דכיון או הרשב״א, סברת וזהי הפקר, נעשה שלרגע להגיד אפשר

 בזמן, אחת בבת באו שניהם שכאמור, אע״פ, ונעקר, ישנו כאילו הדבר את מציירים
 זהו דידן שבמקרה ההסתעפות, גם קשורות הדבר התהוות שע״י כיון ס״ס אבל

 והר״ן הרשב״א ומחלוקת כנ״ל, עקירה הגדר אין כבר וע״ז מהנדר, המסתעף ההפקר
 פוטר המסייע עד לענין והר״ן הרא״ש שבין המחלוקת אותה מעין הוא כאן

מקודם. שהבאנו כמו משבועה

כג.
 הקנין מתבטל החזרה שע״י במקום בקנינים כן גם מוצאים אנו שכזה וציור

 בעצמם שדבריו שכ״מ בדברי או במטלטלים כסף בקנין למשל, כסו, למפרע,
 מחלוקת שיש הבאנו שכבר לחזור, יכול עמד אם ובכ״ז דמי, וכמסורים ככתובים

 לחזור, יכולת שיש זמן כל הקנין כלל יועמד שלא הוא הגדר אם בזה, הראשונים
 י״ב ם׳ ש״ה הקודש דרך — משה דרכי בספרנו )עי׳ הקגין, מבטלת דהחזרה או

 למפרע, הקנין נתבטל החזרה שע״י אע״ם הנה השני, כצד גימא ואם פי״ט(, וש״ח
 עוקרת שהחזרה עקירה, בגדר אלא למפרע, מלתא איגלאי של בגדר זה אין אבל
הקגין. את

 דין גס הסתעף הקנין שע״י שבמקום הוא, שהנ״מ חזה, הציור לגו יש שם וגם
הנ״ל. המסתעף הדין את לבטל החזרה תועיל אם קדושה, של

 כל שכתב שכ״מ שם דאמרינן הא שעל ,1ע״א )ט׳ גיטין ברש״י מבואר והדבר
 הוא, שכ״ם מתנת בנכסים חוזר בעבד, חוזר ואינו בנכסים חוזר ועמד לעבדו נכסיו
 שעה ש,נשתחרר משום פירש״י חורין", בן שם עליו יצא שהרי בעבד חוזר ואינו
 מסתעף דכאן כלומר, השם", שקדשו לחזור יכול אינו ושוב חזר, שלא זמן כל אחת

 של לבטולו רק מועלת והחזרה השם", ש״קדשו קדושה, של דין גם ממון מהקגין
הקדושה. לבטול החזרה של בכחה אין אך הקנין

 דברים המכוון אין אחת" שעה "ונשתחרר דאמר בהא רש״י דברי ובודאי
 בב״ב דאמרינן מהא לזה וראי׳ כשחזר, מעיקרו הקנין נעקר שבודאי כפשוטם,

 מידו מוציאים אין והם ראיה בלא מידם מוציא הוא מי: מיד מוציא "מי ב׳( )קנ״ג
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 נכסי אוקי המתנה כשנתן בריא או שכ״מ היה אם ספק כשיש היינו ראיה", בלא
 חזר, שלא זמן כל אחת לשעה חל הקנין בשכ״ם דגם נימא ואי קמא, מרא בחזקת

 הספק וכל שכ״מ, היה אם אפילו הגותן, מרשות הנכסים יצאו כבר האופנים בכל הרי
 ש״מ אלא מתנה, המקבל בחזקת להיפך הם הרי ובכן שוב, לו הוחזרו אם הוא

 בציור, רק הוא אחת" שעה ב״נשתחרר והכוונה מעיקרו. נעקר הקנין האופנים דבכל
 התהוות דע״י וכיון מקודם, הדבר של התהוותו בלי עקירה לצייר אפשר דאי :כלומר

לעקרה. החזרה של ביכולתה אין שוב הקדושה גם באה בעבד השיחרור של
 רק שזהו ואומרים בעבד, חוזר שאינו הטעם על בגיטין שם שמקשים והתוס׳

 חולקים המה ובכ״ז עקירה, בבחינת רק שזהו מודים הם שגם אפשר חכמים, מתקנת
 הנכסים את עצמו על כשאוסר בנדר שיש הציור אותו הוא כאן גם כי רש״י, על

כהנ״ל.

כד.
 השניה והסבה לזו זו מתנגדות חיוביות סבות כששתי מקום בכל
 אם הספק, ממילא נופל אחת בבת באות כשהן הנה הראשון, המסובב את מפקיעה

 אלא חל, כן הראשונה מהסבה המסובב כלומר הפקעה, בבחינת הוא זה באופן גם
 חלתה לא שכזה שבאופן או הנ״ל, המסובב את ומפקיעה באה השניה שהסבה

הראשונה. הסבה כלי
לכך: ודוגמאות

 מכורה אמר, רב עצמה, היובל בשנת שדהו "המוכר 1א׳ )כ״ט בערכין א(
 יוצאת, כבר מכורה ומה וחומר, מקל עיקר, כל מכורה אינה אמר, ושמואל ויוצאה,

 מצד כזה, הציור לנו יש וכאן עיקר", כל תמכר שלא דין אינו מכורה שאינה עכשיו
 הסבה הנה המכירה, אחר היובל וכשבא היובל, סבת השני ומצד המכירה סבת אחד

 עצמה היובל בשנת כשמוכר אבל הראשונה, הסבה של המסובב את מבטלת השניה
 הפקעה בבחינת שזהו סובר ורב אחת, בבת המתנגדות הסבות שתי התנגשו הנח
 המסובב כלל חל לא כזה שבאופן סובר, ושמואל ויוצאה", "מכורה שאמר וזהו

עיקר". כל מכורה "אינה ולכן מעיקרו הראשונה מהסבה
 מכורה שאינה עכשיו יוצאת כבר מכורה אם "ומה בק״ו, משתמש הוא ואם

 זה, על לשאול אפשר דהא ממש, וחומר קל זח אין הגה תמכר", שלא דין אינו
 ויוצאה, מכורה היובל, לפני מכר אם ששם, וכשם כנדון, להיות הדין מן לבא דיו

 הגיונית, הוספה ג״כ יש דבזה אלא עצמה, היובל בשנת במכר גם ככה
 לידי הביאה שכבר אחרי גם הראשונה הסבה את להפקיע בכחה שיש סבה דאותה

 הסבה חלות כל את לבטל בכחה שיש בודאי אחת בבת באה כשהיא הנה תוצאות,
מעיקרה. הנ״ל

כה.
 מאחרי לה משכחת היכי בעבד שחרור שטר על הגס׳ קושית מובנת ובזח ב(

 בגיטין כמבואר כאחת, באים וידו גיטו של לגדר זקוקים ואנו רבו, כיד עבד דיד
 נעשה דמקודם היא, רבו כיד עבד דיד הסוברים אלה לפי ולכאורה, ועוד, ב׳( )ע״ז

 ובשטר הרב. לרשות העבד מרשות הדבר יועתק כך שאחרי אלא העבד, של הדבר
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 יד לומר שייך לא ותו לחירות יוצא הוא הרי העבד של לרגע דנעשה כיון שחרור
רבו! כיד עבד

 שאז אחת, בבת באים לזו זו המתנגדות שהסבות הגדר אותו הוא כאן אכן,
 כאן ועד עיקר", כל מכורה "אינה שמואל שאמר כמו כלל חלות לידי הדבר בא לא
 הרב אם אבל המתנה, את הנותן היה כשאחר אלא מהעבד, זוכה שהרב אמרו לא

 ובמעשה אחת בבת לזו זו מתנגדות סבות שתי כאן יש הנה הנותן הוא בעצמו
 ובאופן הרב, לזכות סבה היא גיסא ומאידך עבד, לזכות הסבה היא הנתינה כי אחד,
 יועיל שלא היטב, מקשינן כך ובשביל כלל, חלות בלי כאמור, הדבר, נשאר שכזה
שחרור. השטר כלום

 שתי אם גם ששם הקודמת, הדוגמא על נוסף ציור יש זו בדוגמא ואמנם
 השניה, את מבטלת מהן אחת היתה ג״כ שלהן, המסובבים את מביאות היו הסבות

 אבל לגמרי, הפקעה בתורת או בטול, בתורת יהיה זה אם היה הספק וכל
 השניה, לסבה כלל מקום היה לא הרי אחת סבה של המסובב חל היה לו כאן

 אפילו בזה יזכה שהעבד השחרור שטר של הנתינה מועלת היתה לו כי כלומר,
 דבשתי דכאמור, אלא, מחדש, שוב בזה יזכה שהרב לומר שייך לא כבר לרגע,
לרגע. אף חלות בלי הדבר נשאר לזו זו המתנגדות סבות

כו.
 חצי במותר משלמין זה את זה שחבלו תמים שורים "שני ע״א< )ל״ג בב״ק

 משלם בתם מועד מועד, ואחד תם אחד שלם, נזק במותר משלמין - מועדין נזק,
 שהקשו ובש״מ בנמ״י ועי׳ נזק", חצי במותר משלם במועד תם שלם, נזק במותר

 לאשמעינן, דאתי וי״ל ? במותר אלא ישלם דלא דפשיטא צריכה שאינה משנה ״שכולה
 יוחלט דאמר לר״ע, ונ״ס במותר, אלא בזה זה מחייב לא בדין העמדה קודם שאף

 שורו אחד כל הקדיש דאם דעתך, סלקא והשתא מוקדש, הקדישו ואם לניזק, השור
 חצי כנגד חלקו קדוש יהא דלא קמ״ל קדוש, שיהא נזקו חצי כל כנגד חברו של

 הבעלים יאמרו שלא מהם, אחד אבד אם כגון נ״מ, נמי ישמעאל לר׳ ואפילו המותר,
נזקך". תפסיד ואתה שלך משור שלי ח״נ כל אגבה שנאבד השור אותו של

 תם שלם, נזק במותר משלם בתם מועד מועד ואחד תם "אחד במשנה ואח״ב
 צריך דהמועד היא, שהרבותא בזה דגם שם, ובנמ״י נזק", חצי במותר משלם במועד
 צריך מאה והמועד בחמשים הזיק התם ואם תם, של מההיזק המותר את רק לשלם
 שם אומר בזה זה שחבלו מועדים בשני וגם ע״ה, ולא ,נ רק המועד בעל לשלם
 ואם כאחד, שוין בדין והעמדה מיתה דבעינן דקי״ל למאי נפקותא דאיכא בש״מ
 הנזק כל לי שלם לאידך יאמר שלא בדין העמדה קודם שורו מהם אחד הפקיר

 חייב איני אידך למימר מצי אלא בדין, העמדה קודם שורי שהפקרתי פטור ואני
המותר". אלא

 מנכים שאנו בזה הגדר דאין אחת, לשיטה הולכים הדברים אלו וכל
 על לא חיוב כלל הועמד לא זה לעומת זה שהוא דמה אלא חיוב, כנגד חיוב

 נפטר הוא שהוא מקרה איזה מצד מהם אחד אם אף כך ובשביל זה, על ולא זה
 השור הפקיר או בתם, השור נאבד אם למשל לעצמו, כשהוא החוב מצד

 שזאת מהשני, לתבוע יוכל לא בכ״ז תם, הוא שהשוד מצד בכלל או במועד,
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 ובכן נזק, כנגד נזק נכוי אלא חיוב, כנגר חיוב נכוי מצד בכוון באים שלא אומרת,
חיוב. שום ע״ז ולא זה על לא הועמד לא

 כלומר, לזו, זו המתנגדות סבות שתי של בכלל נכנם זה וגם
 שגורמת השניה החבלה באה חיוב שגורמת האחת החבלה נגד הנה בזה, זה דכשחבלו

 הפטור הנה מעיקרו, חיוב כלל הועמד לא אחת בבת באות הסבות, כשהן, אבל פטור,
מעיקרו. החיוב דהופקע אלא חיוב, כנגד חיוב שמנכין מצד לא הוא בזה

כז.
 את מבטלת שהשניה לזו זו המתנגדות סבות בשתי דברנו כאן עד

אחת. בבת מזדמנות כשהן הראשונה
 מניחה אינה שהראשונה לזו, זו המתנגדות סבות בשתי נדבר עכשיו

יחד. מזדמנות כשהן הדין יהיה מה לחול, השניה את
 אפילו זה אחרי בזה שאינו "כל הכלל זהו בגמרא, ערוך כלל יש הלא זה ועל

 קוראת שהגמרא שמה כלומר, שדברנו, הדברים הם הם שבעצם אינו", אחת בבת
 מניחה אינה שהראשונה לזו זו המתנגדות סבות שתי זהו זה" אחרי בזה שאינו "כל

לחול. לשניה
 הללו הפשוטים הדברים שגם רואים אנו אבל למדי, ופשוט ברור זה ואמנם

ז״ל. הראשונים אפילו בזה שעמלו דברים בכמה נוגה אור לנו יאירו
 איסור על חל איסור אין באיסורים דאמרינן מה על רי״ד התוס׳ קושית למשל,

 אחת בבת אפילו זה אחרי בזה שאינו "כל נימא בזה שגם אחת, בת באיסור זולת
?אינו״

 שתי כלל בזה אין איסורים בשני דבג״ד, מאליו, מובן התירוץ דברינו ולפי
 לקדושין מתנגד אחת של הקדושין שעצם ואחותה אשה כמו לזו, זו המתנגדוה סבות

 היתר, על חל איסור כי השני, האיסור לחול מה על שאין אלא השניה, של
 מה הסבה גופא זהו איסור על חל איסור שאין שהגדר באופן איסור, על ולא

 וכו׳" זה אחרי בזה שאינו "דבל בכלל בזה נשתמש ואם קדם, אחד שאיסור
 סבה, בלי גם יחול סבה ע״י שחל מסובב כל נימא, כאילו הוא

כנ״ל. וה״ג לגמרי, בדותא שזוהי שכמובן
 אחיות בשתי אחת, בבת איסורים שני ובין אחיות שתי בין ההבדל זהו בקצור,

 שבשני בעוד לזו, זו מתנגדות האחיות שתי של האישות לחלות המביאות הסבות עצם
 רק הוא השני האיסור חלות של העכוב כל אלא נגוד, שום אין איסורים

מעיקרה. העכוב של הסבה אין הלא אחת ובבת הראשון, של הקדימה

כח.
 שם לן דאיבעי ע״ב( )ס״ט בנדרים הר״ן שהקשה הקושיא גם תתישב ובזה

 שאינו "כל רבה, דאמר מהא לה ופשטיבן מהו", אחת בבת ליכי ומופר ליכי "בקיום
 לא חלים דלא היא דהכווגה הר״ן לה ומפרש אינו", אחת בבת אפילו זה אחרי בזה

 לפי אבל חלה? כן דההקמה שפירש הרמב״ם על ומתמה ההפרה, ולא ההקמה
 אחרי בזה שאינו דכל הגדר ובתה אשה במקדש דאמנם מאד, הרמב״ם צדק דברינו

 א י ה הסבות שתי של דההתנגדות משום יחד, הסבות שתי של השלילה הוא זה



ההלכה לחקר קי ״י״ המדות קטב

 מתנגדת השניה כך לשניה מתנגדת אחת שסבה המדה שבאותה כלומר, הדדית,
 החלטי, בנגוד להפרה מתנגדת ההקמה אמנם אם והפרה, בהקמה אבל לראשונה,

 מתנגדת ההפרה אין אבל הפרה, כך אחרי תועיל שלא הוא הקמה גדר שכל מפני
 הטעם כל אלא חדש, נדר לקבל הפרה אחרי אפשר הלא כי החלטי, בנגוד להקמה

 הפרה מקודם שהיתה ומכיון חל, שכבר הנדר הקמת היא הקמה שכל מפני הוא
 ההפרה של דהנגוד ונמצא הקמה, בזה שייך שיהיה נדר במציאות אין כבר הרי

 קדמה שההפרה יען הקדימה, ע״י נגוד אלא בעצם נגוד לא ג״כ הוא להקמה
 מעין ג״כ יהיה זה", אחרי בזה שאינו "כל של בהכלל בזה נשתמש ואם להקמה,

 מעין ממש כנ״ל, סבה בלי גם בא הוא סבה ע״י בא שהמסובב כל של ציור
 שאינו כל של הכלל מצד ע״ז לבוא אפשר שאי אחת, בת איסור של הציור אותו
כנ״ל. זה אחרי בזה

 ממילא להקמה, ההפרה ולא בהחלט להפרה מתנגדת ההקמה שרק ומכיון
כנ״ל. ההפרה ולא חלה ההקמה

כט.
 מסובב לידי להביא צריכה מהן שאחת לזו זו מתנגדות סבות שתי אם
 אם אכן השלילי. הצד אותו נשאר כמובן, אז, שלילי, למסובב והשניה חיובי

 מהן אחת אם כמובן, אז, חיוביות, סבות שתיהן הן המתנגדות הסבות שתי
אחריה. הבאה השניה את מבטלת והיא הבכורה משפט לה הנה להשניה קודמת

 אפשר ואי זו את זו מבטלות חן אז אחת, בבת באות שתיהן אם אכל
שלהן. בהמסובבים להשתמש

 דר׳ בכורות, לענין שמעון ור׳ יהודא ר׳ של המחלוקת :לדברים דוגמא
 מן דפוטרת סובר שמעון ור׳ בבכורה, חייבת כוכבים עובד דשותפות סובר יהודא

 ע״ב( )ו׳ בהוריות מחלוקתם עפ״י שותפות בגדר אזלי לשיטתייחו ואמנם הבכורה,
 ור״ש אזלי דלמיתה סובר, יהודא דר׳ השותפים, מן אחד כשמת השותפין חטאת אי

 השותפות דגדר סובר יהודא דר׳ הדבר, שבולט מתה, השותפים חטאת דאין סובר,
 חוא במציאות החלוקה לפגי דאף כלומר, לזה, ומחצית לזה ת י צ ח מ הוא

 וכשמת בכולו, כ״א משתמש במציאות, חלוקה היתח שלא שכ״ז אלא בדין, חלוק
 כל את להקריב אפשר אי ממילא למיתה, הולך בחטאת וחלקו השותפין מן אחד

 שלפני כלומר, לזה, וכולו לזה כולו הוא השותפות דגדר סובר, ור״ש הקרבן,
 לשותפות יחיד בין וההבדל בדין, חלוקה גם אין במציאות החלוקה

 עוד נשארה וכאן אדם, מכל הדבר את שוללת היחיד של שהבעלות בזה, רק הוא
 וממילא כמוהו, בעלות להשני שיש מה רק חסר מהם אחד ולכל שגי לאדם בעלות

 מן בחלק אף בעליה שמתו חטאת למימר שייך לא השותפין מן אחד כשמת בחטאת,
 בעלים שגי היו שמקודם אלא קיים, עדיין החטאת כל של דהבעלים החטאת,
אחד. בעלים רק יש ועכשיו

 בשותפות מחייב ולכן לשיטתו, ודא ה י ר׳ בכורות לענין בכאן וגם
 דכולו לשיפתו ור״ש בבכורה, חייב הוא הרי הישראל חלק דס״ם בבכורה, עכו״ם

פוטר. ולכן לעכו״ם כולו גם ובכן לזה, וכולו לזה
שלו שאינו דבר אוסר אדם אין לענין ע״א( )מ״א בחולין מוצאים אנו אכן,



קמג ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי המלות

 תום׳ לשיטת ותום/ רש״י מחלוקת בזה ויש אוסר, שפיר בגור. שותפות לו דכשיש
 עצמו, מטעם אסור רש״י ולשיטת מדמע, מטעם רק חברו של החלק אסור

 ח״ב הקודש דרך —משה דרכי בספרי הארכתי כבר כאשר י, אזל ו יה ולשיטתי
 היא תום׳ ושיטת לזה וכולו לזה דכולו היא בשותפות רש״י דשיטת י״ד(, ם׳ )ש״ח

לזה. וחציו לזה דחציו
 הנה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין לענין מדוע להתבונן עלינו אכן
 ולענין כולו, את לאסור יכול שפיר לזה וכולו לזה שכולו תופסים כשאנו בשותפות,

 כשיש מבכורה לגמרי פטור הוא כנ״ל שותפות גדר תפסינן דאם אומרים, אנו בכורות
עכו״ם? שותף לו

 גס דאסנם שפיר, אתי לזו זו המתנגדות סבות בשתי הנ״ל הנחתנו לפי אכן
 שותפות לו כשיש שלו שאינו דבר אוסר אדם אין לענין גם הנ״ל, הדברים בשני
 סבות שתי כאן יש הנה שותפים, המה ועכו״ם כשישראל בכורה לענין וגם בגוה,

 וכן לפטור, סבה הוא והעכו״ם לחיוב סבה הוא הישראל בבכורה, לזו, זו המתנגדות
 וחברו, לאיסור סבה הוא הנה לאיסור, מכוון והאחד שותפים שני כשיש לאסור לענין

 שתי את מסלקין אנו שבזה שהנחנו וכיון להיתר, סבה הוא בזה, רוצה שאינו השותף
 השלו לא כודאי ששם שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין לענין ממילא הנה יחד, הסבות

 של ודבר להתיר, סבה הוא שלו שאינו ה להיפך אלא לאיסור, סבה הוא
 בדבר דאפילו והוכיחו בזה, האחרונים האריכו כבר כאשר לאסור יכול בודאי הפקר

 דאמרינן מהא והראי׳ לאסור. יכול שפיר הבעלים מצד הקפדה אין אם חברו, של
 כאן, ממילא — להו" דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל ״מדפלחו ב׳( ע״ג בע״ז

 נשאר ממילא אחרים, לשל וגם לשלו גם נחשב ולא הסבה העדר של הצד כשנשאר
 גם זה שמביא וכפי בתוספתא שמבואר בכורה, לענין כאן משא״ב אסור, הדבר

 ביחד וישראל עכו״ם של ובשותפות הבכורה. מן פטורה דהפקר אלגזי, המהרי״ט
 של לא אינו כאילו ונחשב זו, את זו מבטלות לזו זו המתנגדות הסבות שתי אז

הבכורה. מן פטור הוא שפיר הפקר, בבחינת אומרת, זאת עכו״ם, של ולא ישראל
 דתגיא להא כוונתי דטבל, זה ובין דבכורה זה בין לחלק כן גם ועלינו

 מ״ז )גיטין בזה" זה מעורבין וחולין טבל בשותפות שדה שלקחו ועכו״ם "ישראל
 מיניה להפריש יוכל לא רש״י לשיטת ותום׳, רש״י מחלוקת יש שם וגם וע״ב(, ע״א
 אפילו תום׳ ולשיטת להפריש, יכול וביה מיניה אבל זה, על ומאחרים אחרים על

 עכו״ם, של אחת וחטה ישראל של אחת חטה דשמא להפריש, יכול לא וביה מיניה
 ממילא לזה, וכולו לזה שכולו הוא שותפות דהגדר סובר דרש״י בולט, רואים ואנו
 סוברים ותום׳ להפריש, יכול וביה מיניה וע״כ חולין, וכולה טבל כולה יש חטה בכל

 עכ״פ אבל שייכת, היא חציו לאיזה ספק יש חטה ובכל לזה, וחציו לזה דחציו
 ננ״ל אומרים אנו ואין בזה זה מעורבין וחולין שטבל אומרים, אגו לרש״י אפילו
ז שבהם השלילי הצד ישאר לזו זו המתנגדות סבות שתי דיש דכיון

 הצד ומהו החיובי הצד בזה מה להכריע אין דשם משום
 ובלי רחם פטר של לסבה צריכה שבו הקדושה הנה בודאי דבבכור השלילי,

 בא זה אלא לסבה צריך אינו שזה חולין, הדבר ממילא נשאר לקדושה מיוחדה סבה
 א ק דו ש להגיד, אפשר שאדרבא וחולין, בטבל כן ולא לקדושה, הסבה מהעדר
בארץ לעכו״ם קנין ד״יש זה מצד הוא החולין טעם כי לסבה, דרושים החולין



ההלכה לחקר ה׳ טרה המרות קטר

הפקעה. לסבת אדרבא בזה דרושים אנו ובכן מעשר/ מיד להפקיע ישראל

ל.
 הדברים בין ההבדל את לבאר זה על עמד אלגזי למהרי״ם בקה״י והנה

 ראשית בכורות, בכורים, ה, פא מעשר, תרומה, כמו בשותפות, גם שישנם
 עולא, כר׳ ולא כרבנן הלכה שבכולהו וכדומה. מעקה ציצית, מזוזה, הגז,

 באתרוג ואילו ע״א(, )קל״ה בחולין כמבואר בשותפות, איתנייהו שכולהו אומרת, זאת
 של בסוכה יוצאים היו לא כן גם המפורש הרבוי לולא בסוכה וגם בשותפות, אין

? ביניהם המבדלת ההגדרה ומהי שותפות,
 זו המתנגדות סבות שתי של היסוד על ג״כ היא בזה ההגדרה אכן,

 משתי להוציא לנו אפשר אי האופנים שבכל זו, להנחה ג״כ באים אנו שמזה לזו,
אחת. בבת מתגגדיים מסובבים שני לזו זו המתנגדות סבות

 שני בהם והלנו טהור, ואחד טמא אחד שבילין "שני של היסוד ג״כ זהו
 בבת לשאול באו ואם טהורים, שניהם זה אחרי זה לשאול באו שאם אדם, בני

 אחת סבה לזו, זו המתנגדות סבות שתי יש כאן ע״א(, כ״ז )כתובות טמאים" שניהם אחת
 המסובבים גם הרי שניהם, את מטהרים אנו ואם לטומאה, השניה וסבה לטהרה

 בכל אבל הסתירה, על מדקדקים אנו אין זה אחרי בזה זאת ובכל לזה, זה מתנגדים
אחת. בבת הנ״ל המתנגדים המסובבים שני את להוציא אפשר אי האופנים

 פרק ריש ב״מ מקובצת בשיטה הראשונים שתירצו במה ג״כ היסוד וזהו
 אפילו לממון גורם מטעם להשומר הכפל שייך יהיה לא מדוע בכלל, שהקשו המפקיד

 כפל שמשלמים אומרים אנו כאן דעד הוא, והתירוץ לשבע"? רצה ולא ש״שילם בלי
 שחייב קדשים בגונב למשל, הזה, הכפל על בעלים כשאין לממון, גורם שהוא למי

 לא הנפקד, הכפל, על גמורים בעלים כשיש אבל כפל, אין שלההקדש באחריותם,
להמפקיד. לשלם שייך

 לענין בפסחים מוצאים אנו כך ובשביל לממון, בגורם גדול כלל זהו ובאמת
 וכשקיבל נכרי, מיד פקדון כשקיבל תמיד מדברים אנו וב״י בב״י לממון גורם

 )עיין עובר אינו הנפקד הנה עובר, דהמפקיד הרא״ש שיטת לפי ישראל, מיד פקדון
שם<. הלבוש גרסת לפי ת״מ סי׳ או״ח בטור

 המפקיד הנפקד, וגם המפקיד גם שניהם יעברו לא מדוע שואלים, וכולם
 נכרי, מיד פקדון כשקיבל דרק הנותנת, היא זו אכן ? לממון גורם מצד והנפקד שלו מצד

 לממון בהגורם להשתמש אפשר אז ב״י של האיסור כלל אין להנכרי, דלדידיה,
 לחייב שוב אפשר אז בב״י, עובר אינו דהמפקיד הגאונים, לשיטת וכן הנפקד, לענין

 בב״י, עובר רק דהמפקיד הרא״ש לשיטת אבל כנ״ל, לממון גורם מצד בב״י הנפקד את
הנפקד. על גם זאת להטיל אפשר אי אז

 לר״מ, מדוע : שמקשה ע״א( )צ׳ בב״ק הקצוה״ח קושית גם לתרץ אפשר ובזה
עמ״נ עמו ופסק לאחר עבדו שבמוכר הדין דמי, הגוף כקנין סירות קנין דס״ל

דר״מ כיון הלוקח, ולא יומים או יום בדין ישנו שהמוכר יום, שלשים שישמשנו
יהיה זמן ולאחר ממון אינו שעכשיו דבר וכל דמי, כממון לממון גורם ס״ל

לחלוקה יחשב וא״כ ע״א(, )כ״ט בפסחים כמבואר לממון, לגורם עכשיו גם נחשב ממון
? לממון כגורם יום השלשים בזמן גם



קמה ההלכה להקה לזו זו המתנגדות סבות שתי המהות

 לממון לחשוב אפשר דאי הנ״ל, בהנחה להשתמש אפשר שם גם אכן
 להא דמי לא שזה וכמובן, אחד. פרט ן י נ ע ל ו ביחד אדם בגי לשני

 תחתיו שהוא מפני זה יומים, או יום בדין ישנם שניהם אומר, יוסי "ר׳ שם דאמרינן
 מיוחדת, סבה יש אחד שלכל עמו, ונמוקו טעמו כי כספו". שהוא מפני וזה
 ליה "מספקא שם דמסיק מאי ליי ובפרט כספו, של סבה ולזה תחתיו של סבה לזח
 מצד שניהם לפטור אבל להקל", נפשות וספק לא, אי דמי הגוף כקנין פירות קנין אי

אפשר. אי זה לממון, גורם שהוא לפי וזה ממש שלו ממון שהוא לפי זה ממון,
 ממונית סבה לזו, זו המתנגדות סבות שתי יש הזה, הציור לנו יש שם וגם
 לזו, זו מתנגדות ואלו ממון, לו גורם שהדבר למי ממונית וסבה האמיתים, להבעלים

 סבה כל שבכלל ואע״ם אחד, לאדם רק המיוחד דבר אומרת, זאת אדם, של ממונו ני
 הבעלים של לממונו הדבר בודאי נחשב וע״כ המסובב, את מוציאה לעצמה כשהיא

 לא ועכ״ם אחד בפרט לא דנים כשאנו בד״א, אבל ממון, לו שגורם זה של ולממונו
 וגם אחד בפרט גם יחד המסובבים בשני להשתמש אפשר אי אבל אחד, בזמן
אחד. בזמן

 שפרטנו הענינים דכל לשותפות, הנוגעים הענינים בכל כן גם הוא הציור ואותו
 שכאמור, מפני "לכם", בכלל שיהיה בכולהו שבעינן אע״ם בשותפות, גם שישנם
 הלא אבל בהסבות, סתירה כאן שיש ואע״ם לזה, וכולו לזה כולו הוא שותפות שהגדר

 בכורים, מעשרות, תרומה, למשל, כמו, אחד, מסובב ק ר מזה מוצאים אנו
 שותף ומצד זה שותף מצד חיובים שני אלו בכל אין שס״ס וכדומה, מזוזה מעקה,

 יוצא שותף שכל נגיד דאם וסוכה, אתרוג לענין אבל אחד, חיוב רק אלא השני
 זה המתנגדים מסובבים שני להוציא באים אנו הרי כולו, יש שותף דלכל מטעם בזה
 יש אומרים היינו אי בשלמא אפשר, אי וזה אחד, ובזמן אחד בפרט לזה

 אחד שכל אומרים ואנו הזמנים, את מחלקים דאנו סתירה אין שוב הרי ברירה,
כנ״ל. יתכן לא שוב ברירה, אין אם אבל שלו, הוא שמושו בזמן

 שני לזו זו המתנגדות סבות משתי להוציא אפשר שאי שאמרנו, יזהו
אחד. ובזמן בפרט מסובבים

לא.
 אבל לזו, זו המתנגדות סבות שתי ומדת הסבה והעדר סבה מדת בררנו

 למדת זה את להכניס אם ברור בלתי הדבר לזה זה המתנגדים דברים בשני לפעמים
 למשל, לזו. זו המתנגדות סבות שתי למדת או הסבה והעדר סבה

 היתר מצד גם לזה, זה המתנגדים דברים שני המה שבודאי ונבילה, שחוטה
 להכניס אם להסתפק, יש אבל שביניהם, והטומאה הטהרה מצד וגם אכילה, ואיסור

 אכילה להיתר גם הסבה היא זו שהשחיטה ולומר הסבה, והעדר סבה למדת זה את
 סבה ואין מאליה כשמתה כי הסבה, העדר היא זו והנבלה להטהרה, וגם

 סבות שתי בכלל שזהו או וטמאה, באכילה אסורה היא ממילא ולטהר להתיר
 ופעולת ולטהר, להתיר סבה היא זו השחיטה שפעולת כלומר, לזו, זו המתנגדות

 מאליה-היא נעשית זו שפעולה אלא פעולה יש ג״ב הלא מאליה כשמתה כי - הנבול
ולטמא. לאסור סבה

 עוד אשר בפועל" או "בעצם מדת אחרת, ממדה עוד נובע הספק ועיקר
10
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 3 ש אם נבלה, השם מהו להסתפק יש כי מיוחדת, במדה בע״ה הדברים ע״ז נרחיב
 שזה או חיים, רוח אין שלהבהמה מחמת באים והטומאה שהאיסור כלומר, העצם,

 יש ג״כ הלא מאליה כשמתה גם כי וכאמור, הנבול, פעולת הפעולה, מחמת בא
המיתה. פעולת □עולה,

 כי ולטהר, להתיר חיובית סבה היא השחיטה בודאי הראשון שבאופן וברור,
 השחיטה פעולת שהפעולה אלא חיים, רוח כבר בהבהמה אין הלא בשחוטה גם

 כי הסבה, העדר בבחינת היא בודאי שכזה באופן והנבלה להנ״ל, סבה היא היא
 רוח בה שאין בריה שהיא מחמת וטמאה, אסורה היא ולטהר להתיר סבה כשאין
 הנבול, פעולת סבת חיובית, מסבה באה נבלה שגם ברור הלא השני, באופן אבל חיים,

 סבה היא נבילה שפעולת בזה, הוא לנבלה שחיטה שבין שההבדל להגיד עלינו ואז
להתיר. סבה היא שחיטה ופעולת לאיסור

 קצרה בדוגמא נסתפק וכאן הרבה, בזה נאריך בפועל, או בעצם במדת ולהלן,
 ושחט שליש "הגרים ע״א( )י״ט בחולין הגמרא מחלוקת היא זו הג״ל, להספק
 רב טריפה, רב, אמר יהודא רב כשירה, רב, אמר הונא רב שליש והגרים שליש
 רב, אמר יהודא רב נפקא, קא בשחיטה — חיותא נפקא כי כשירה, רב, אמר הונא

 רב שליש, ושחט שליש והגרים שליש שחט וליכא, בשחיטה רובא בעינן טריפה,
 התם — וכו׳ — טריפה להו אמר הוגא, לרב שייליה אתא כשירה, רב, אמר יהודא

 חיותא נפקא כי נמי, הבא נפקא, קא בשחיטה — חיותא נפקא כי מכשרת קא מ״ט
נפקא". קא בהגרמה

 השני, כהצד סובר רב אמר הונא דרב בזה, היא דהמחלוקת הדבר ובולט
 אוסרת הנבול דפעולת לזו, זו המתנגדות סבות שתי בבחינת הן ונבלה דשחוטה
 נפקא איך הוא ההבדל שעיקר כלומר, ומטהרת, מתרת השחיטה ופעולת ומטמאת

 בהגרי□ כך ובשביל בהגרמה, או בשחיטה אם שבדבר, הפעולה היא שזו חיותה
 היא בשחיטה חיותה נפקא "כי מחמת כשירה, שליש והגרים שליש ושחט שליש

 חיותא נסקא קא "כי מפני טריפה, שליש ושחט שליש והגרים שליש ובשחט נפקא".
 קא ה״כי ולא הראשון, כהצד סובר רב אמר יהודא רב אבל דנפקא", הוא בהגרמה

 והטומאה האיסור זה לצד דהא לנבלה, שחוטה בין המבדיל הוא חיותא" נפקא
 שדין אלא חיים, רוח בה אין ס״ס היא בשחוטה וגם חיים, רוח בה שאין מצד באים

 רובא יש אם השחיטה, בדין תלוי העיקר ובכן והמטהר, המתיר הוא השחיטה פעולת
 בשחיטה, רובא אין ואם כשירה, ג״כ הגרמה ע״י חיותה נפקא אם אפילו אז בשחיטה

אסורה. ג״כ שחיטה ע״י חיותה נפקא אם אפילו אז

לב.
 מסוכנת, בהמה ע״ז של בסכין בשחט והרא״ש הרמב״ם מחלוקת מוצאים ואנו

 שחטה אם בדיעבד דגם י״ט(, )הלכה עכומ״ז מהלכות בפ״ז הרמב״ם שדעת
 עצים ממנה לנטל ול״ד מותרת דבדיעבד סובר, והרא״ש אסורה, זו הרי

 שכל משום אסורה, שהפת הפת את בו באפה או בהנאה, דאסור חדש תנור בו והסיק
 מעשה ורק באיסור נעשה לא הבשר עצם הרי כאן אבל באיסור, נעשה הדבר

הבהמה. כל את לאסור אפשר אי זה ובשביל באיסור היתה השחיטה של החתיכה
 מדמים שאנו )ע״א( בב״ק שמהגט׳ ס״א( )סי׳ יו״ט העונג מעיר בצדק והנה



קסז ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי המרות

 לו לא עולמית יאכל לא במזיד הסנדלר שלר״י בשבת, למבשל בשבת השוחט שם
 ג״כ אין הלא ובכן הג״ל, הרא״ש של להבדל נחתינן דלא משמע לאחרים, ולא

ע״ז. של בסכין בשוחט או ע״ז של בעצים אפיה בין הבדל
 דאין סברי דרבנן )ל״א( דעירובין מהא הרמב״ם לשיטת ראיה ג״כ ומביא

 הנאה הלכך הרשות, לדבר אפילו מערבין סברי דקא משום הקברות, לבית מערבין
אסור. ובכ״ז בשחיטה כמו בעלמא גרמא ע״י באה ההנאה כאן שגם אע״ם הוא,

הרמב״ם. דעת נגד ראיות מביא גיסא מאידך אולם
 בימות בו טובל ממעין הנאה גודר גבי (,א )כ״ח בר״ה דאמרינן מהא א(
 לן לית ובכ״ז מטומאתו, נטהר שהוא הנאה לו גורמת זו שטבילה אע״ם הגשמים,

 הגאת ועל ניתנו ליהנות לאו דמצוות כיון להנאה, נחשב לא הדבר שעצם מפני בה,
בה. לן לית גרמא

 ביבמות כמבואר כשירה, חליצתח חלץ ואם תחלוץ דלא ע״ז של מסנדל ב(
 של מגופו מתהגיא דלא כיון אלא חליצה, בההיא טובא דמרווחא ואע״ג ב׳( )ק״ג

בה? לן לית איסור
 כמבואר כשר הנאה איסורי על גט דכתב מהא עוד להוסיף יש זה ועל ג(

 וע״כ להגשא, מותרת היא שעי״ז הנאה לה גורם הגט שבודאי אע״ג ע״א(, )ז׳ בגיטין
מקפדינן? לא גרמא דעל

להרמב״ם. קשה יהיה אלה ומכל
 דשיטת — הג״ל הקושיות כל את לישב אפשר דברנו לפי באמת, אכן,

 שגם האפיה וכמו במציאות, לתיקון בדין תיקון בין הבדל דאין היא הרמב״ם
 ג״כ ככה באיסוה״ג, אסורה הקמח את מתקנת אלא מאין", "יש מחדשת איננה כן

 הג״ל בב״ק שהגמרא וכמו באיסוה״ג, אסורה ג״כ השחיטה ע״י לאכילה הפרה תיקון
בשבת. למבשל בשבת שוחט מדמה

 שתמיד כמו התיקון, בשביל בא הדין כשגם אמורים דברים במה אבל
 אע״ם מצוה, בשביל בא התיקון עצם אם כן לא התיקון, בשביל באה המציאות

לן. איכפת לא תיקון מזה מסתעף שממילא
 ג״ג יש שבשתיהן דאע״ם חליצה, ובין שחיטה בין ההבדל מובן וממילא

 התיקון, מחמת באה המצור, דבשחיטה הוא, ההבדל אבל תיקון, וגם מצור.
ה. מצו ה מחמת בא התיקון —להיפך ובחליצה

 אפילו אלא מ״ע, בתור כלל נאמר לא ש״וזבחת" שסוברים מבעיא לא בשחיטה
 הזביחח מחמת הבא התיקון זהו זביחה, מהי אבל מ״ע, היא דזו הסוברים לאלה
 לעצמת כשהיא החליצה בפעולת שאין בחליצה משא״כ מהקנין, מסתעף המצור, ובכן
 וממילא המצור, את לקיים היבם שעל רק אלא לשוק, האשה את שיתיר דבר שום
 מצד ולא החליצה מצד לא כלל רצון בחליצה בעינן לא כך ובשביל נפטרת, היא

 כך, אחרי נתנה ולא זוז מאתים לי שתתני עמ״ג תנאי, על חלץ אם ואף החולץ,
 כך ובשביל דעלמא, מצוה בכל כמו בחליצה בעינן כוונה ורק כשירה, החליצה ג״כ
במק״א. בזה הארכנו כבר כאשר מדאורייתא לגמרי בטלה אינה ערים בלי חליצה גם

 צריכה שלא ומכ״ש כוונה צריכה לא שחיטה שגם שאע״ם להוסיף, ועלינו
 שהיא חליצה כן לא והיתר, איסור של מושג רק הוא ששחיטה מפני לעדים,

היתח לשוק להתירה בעיקרה באה היתה החליצה אס לשני, אחד איש שבין דבר
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עדים. וגם החולץ מצד רצון בגט, בזה שיש הדינים לכל צריכה
 השחיטה של האמצעים אם לענין וחליצה, שחיטה בין ההבדל מובן וממילא

 באופן באה ההנאה דבשחיטה הנאה. איסורי היו — והמנעל הסכין — והחליצה
בעלמא. רקע״יגרמא ובחליצה ר ש י

 אלא המצוה, מצד בא ההיתר אין בגט דגם וטבילה, מגט יוקשה שעדיין אלא
 הנה מצוה, לאו בזמנה טבילה למ״ד בטבילה וגם ההיתר, מצד באה המצוה להיפך

 איסור בזה אין ובכ״ז ממילא, נעשית והמצוה הטהרה בשביל באה הטבילה עיקר כל
הנאחז איסורי מצד

 וגיטין טבילה ובין אחד מצד ועירובין שחיטה בין גם יש גדול הבדל אכן
 סבה ובין חיובי לדבר סבה בין ה, ל י ל ש ל ב ו י ח בין ההבדל השני, מצד

 כיון בהשני אבל קיומו, זמן בכל בהדבר הסבה כח בהראשון כי שלילי, לדבר
 כיון בהדבר, הסבה כח להגיד שייך לא שוב להשלילה, לתכליתה, הסבה שהביאה

דבר. כלל אין כבר זה שע״י
 את ולסלק האישות את להסיר שליליים, דברים המה שניהם וטבילה גט
 הטהרה והחזקת לשוק ההיתר שהחזקת נימא לא והטבילה הגירושין ואחרי הטומאה,

 שלהם, השלילי התפקיד את פעלו והטבילה שהגט אחרי אלא והטבילה, מהגט באות
 טומאה, עליו שאין מפני טהור, והוא פנויה; שהיא מה מצד לשוק מותרת היא ממילא

 התיקונים של קיומם זמן לכל סבה בתור משמשים שהם ובשחיטה, בעירובין כן לא
 בא בהוצאה שמותר השבת, של ורגע רגע כל הנה למשל, עירובין ידם, על הבאים

 לא בא נבילה דאיסור כנ״ל, נתפוס אם ושחיטה המתיר, הוא שהוא העירוב ע״י
 בה ואין מתה שהיא מה בעצם איסור אלא המיתה, פעולת שבדבר, הפעול מצד
 והויא מתה היא כבר שס״ס בשחוטה, כן גם יש הלא הזה האיסור וסבת חיים, רוח

מחדש. ורגע רגע בכל אותה מתרת השחיטה שפעולת אלא גבלה,
 חדש באופן לזו זו המתנגדות סבות שתי של ציור לנו יש כאן

 על מתגברת והאחת לזו זו המתנגדות סבות בשתי רק דברנו עכשיו עד כי לגמרי,
 על השניה שהתגברה כיון ס״ס אבל עיקור, גלוי ע״י או בטול, דחוי ע״י אם השניה,

 יש בעירובין למשל בנ״ד, כן לא במציאות, מתקיימת אינה הראשונה כבר תו הראשונה
 הוצאה איסור הוא שהמסובב השבת, סבת לזו, זו המתנגדות סבות שתי ג״כ כאן

 סבת יש עדיין ורגע רגע כל כאן, אבל הוצאה, להיתר המביאה העירוב וסבת
האיסור. את ומסלקת העירוב סבת באה זו שלעומת אלא השבת,

 הוא נבלה איסור דאם הנ״ל, בחקירתנו תלוי הדבר הנה לשחיטה, ובנוגע
 בזה יהיה שלא שלילי, לדבר סבה רק היא זו שחיטה ממילא הניבול, פעולת
 בזה שאין מפני אלא השחיטה, פעולת מפני לא מותר כבר ואח״ב נבלה, של איסור
 בה ואין מתה שהיא המציאות מצד כאיסור הוא נבילה איסור אם אבל נבלה, איסור

ורגע. רגע בכל מתרת סבה בתור השחיטה משמשת כאמור, אז חיים, רוח
 דמי, במציאות כתיקון בדין תיקון כל אמנם כי להוסיף, עלינו הסבר וליתר

 תיקון ככה ובשול, אפיה למשל כמו חיובי, תיקון הוא במציאות תיקון כל כמו אך
 לתיקון נחשבים ושחיטה ועירובין חיובי, תיקון כשהוא באיסוה״ג אסור אז רק בדין

כנ״י. חיובי,



קמט ההלכה לחקר לזו זו המתנגדות סבות שתי המלות

 דבר על בהחקירה תלויה והרא״ש הרמב״ם שמחלוקת מוה יוצא ובכן
הנ״ל. השחיטה מהות

 רב אמר יהודא כרב (,ג )הלכה שחיטה מהל׳ בפ״ג פוסק שהרמב״ם וכיון
 ושחט שליש והגרים שליש ושחט טריפה" שליש והגרים שליש ושחט שליש ש״הגרים

 או בשחיטה אם חיותה נפקא איך מביטים אנו שאין אומרת, זאת כשירה, שליש
 ההלכה שלפי ראיה ומזה לא, או בשחיטה רובא יש אם הוא העיקר אלא בהגרמה,
 כנ״ל, השחיטה ן י ד ע״י נבלה של ת ו א י צ מ ה את להתיר בחיוב, תיקון היא השחיטה
 אף שאסורה מסוכנת בהמה ע״ז של בסכין שכששחט הנ״ל, הרמב״ם דברי וממילא
מוכרחים. — בדיעבד



ר. מדה
ומסובב. בסבה הכלל מן היוצאים

א.
 שאע״ס היינו והמסובב, הסבה בקשרי הכלל מן יוצאים דברים לפעמים יש

 ו״סבת קודמת סבה בלי מסובב שום שאין העניים בכל הוא גדול שכלל
 אך ישר, באופן הוא המסובב ובין הסבה בין שהקשר כן וגם ד/ רק הוא עצמו"

 איות שיהיה בהכרח ולפעמים סבה בלי מסובב כן גם מוצאים אנו לפעמים
 זו: במדה נבאר הללו הכלל מן ה־וצאים שני ואת והמסובב. הסבה בין ממוצע

 שאע״ם התורה, חידוש הוא גופא שזה כלומר, סבה, בלי מסובב
מסובב. מזה מתהוה בכ״ז ודאי, בגדר שאיננה לכה״ם או בכלל, איננה שהסבה

 כאילו דנחשב בזה אם החידוש, של העיקרית מהותו מהי הספק נופל שממילא
 בדינא אבל סבה, היתה לא במציאות רק הנה שכזה ובאופן הסבה ח חית

 בדינא, ולא במציאות לא סבה אין דבאמת או ה״הידוש", בא הלא דע״ז סבה יש כן
 נכון, יותר או, בלל, סבה בלי מסובב של אפשרות שיש החידוש, גופא דזהו אלא

הסבה. הוא גופא זהו ש" ו ד י ח . ה ו
לדבר: ודוגמאות

כ.
 ובכן וכלל, כלל בשרץ נגע שלא שאפשר אע״ס טמא, ברה״י טומאה ספק

 נחשב א דיג ב אם הספק ונופל ודאי, טמא הוא ובכ״ז לטומאה, סבה היתה לא הלא
 ובספק ממש בשרץ נגע באילו נחשב בשרץ נגע בספק ובכן הסבה, היתה כאילו
 אותו חושבים אנו אין דבאמת או ודאי, במת נגע כאילו נחשב במת נגע

 דאע״ם החידוש, הוא גופא דזהו אלא בדינא, אפילו במת או בשרץ נגע לודאי
לטומאה. חדשה סבה כאן מהוה גופא שהספק באופן טמא, הוא כלל נגע שלא

 ממש, המציאות סבת דוקא בעינן ששם שכאלה, בפרטים מינה והנפקא
בספק. היא המציאות דס״ם ודאית אין כבר שם

 מאחרי מת, טומאת ספק על מגלח הנזיר שאין בירושלמי, מ״ד יש כך ובשביל
 אלא יגלח, שהנזיר לזה מביאה לבד הטומאה דין המופשטת, הטומאה שאין
 פ״ח גזיר ירושלמי )עי׳ בספק, היא מת של המציאות וס״ם לבד מת טומאת דוקא
א׳<. הלכה

 טומאה, משום מלקות חייבים זונה ודאי על שרק ראשונים, חרבה דעת היא וכן
 )עי׳ עשה משום רק בזה יש כודאי, הספק את בזה עשה הכתוב כי אם בסוטה, אבל

 ודאי כאילו סוטה נחשבת הדינים לכל דאם ג״כ, אומרת שזאת ע״א(, י״א יבמות ברא״ש
 וזו ממש המציאות את בעינן כבר שם טומאה, משום המלקות לענין אבל זינתה,
מלקות. גה אין כך בשביל בספק, מוטלת



קנא ההלכה להקר ומסובב בסבה הכלל מן היוצאים המלות

ג.
 כ״ב( הלכה איסו״ב מה׳ )בפ״א התמוהים הרמב״ם דברי את לישב אפשר ובזה

 ובא כהן בעלה והיה שנטמאה, והעיר אחד עד ובא ונסתרה לאשתו "המקנא שכתב
 בעד העדות שעיקר אע״ם זונה, משום עליה לוקה זה הרי כך אחרי עליה
 משום ילקה לא מדוע :ומתמה זה על השיג והראב״ד זונה״, בו הוחזקה כבר אחד

 אין בכלל הרמב״ם דלדעת להגיד חפץ והמ״ט ישראל, באשת אפילו שזהו טומאה,
 דהרי כן, לומר אפשר אי אבל שבכללות, לאו דה״ל טומאה משום מלקות

 בעלה תחת שזינתה דאשה י״א( הלכה גירושין מהל׳ >בם״א בעצמו פסק הרמב״ם
 כדברי מבואר ב׳( )הלכה ו׳ פרק סוטה בירושלמי אבל טומאה, משום עליה דלוקין

 קושיא הדרא ובכן טומאה, משום ולא זונה משום רק בע״א לוקה דאינו הרמב״ם
 ובין אחד עד רק כשיש אף עליה, דלוקין זונה איסור בין ההבדל מאי : לדוכתה
עליה? לוקה בשנים דרק טומאה

 בעד דטומאה המלקות ובין דזונה המלקות בין ההבדל הנ״ל, דברינו לפי אבל
 הקודש דרך עפ״י הוא בזה הרמב״ם דברי של ושורש יסוד דהנה היטב. מובן אחד
 עיקר אם כלומר, המסתעף, הדבר ובין הדבר עיקר בין שמחלק לו, אשר

 בא העדות עיקר אם אבל נאמן, אינו אחד עד למלקות, בא העדות של הדבר
 הוא כליות חלב אחד עד "אמר כמו מלקות, גם אח״כ מסתעף כך שע״י אלא לאיסור

 אחר בעדים בעל או ואכל זו, אשה זונה או הללו, סירות הם הכרם כלאי זה,
 וטעם ו׳(, הלכה סנהדרין מהלכות בפט״ז )לשונו לוקה", זה הרי — וכו׳ — שהתרה

 מעשה, בשעת אלא למלקות עדים שני צריך "אינו שם בעצמו שאומר כמו הוא, הדבר
 כאן שגם רואים אנו אורחא ואגב יוחזק", אחד בעד עצמו האיסור אבל

 "חלב עם מחתא בחדא זאת וכולל זו" אשה "זונה דבר על מזכיר סנהדרין בהלכות
 בא הוא הנ״ל ביאה איסורי בהלכות שגם בפירוש, רואים אנו שמזה זה", הוא כליות

 "אע״ם הלשון באותה כאן גם משתמש הוא כך ובשביל המסתעף, דבר מצד בזה
זונה". בו הוחזקה ככר אחד בעד האיסור שעיקר

 חלב אכל פלוני אחד עד אומר אם בין ההבדל עיקר כל מהו אנן, נחזי אבל
 כן שהוא אחד אכל ואח״ב זה הוא חלב אומר אם ובין נאמן, שאינו מלקות לחייבו
 נאמנות שאין דכשם הבדל, שאין בודאי המציאות נאמנות בעצם חייב?
 מקודם כשאומר ג״כ ודאית נאמנות אין כך חלב, אכל שזה כשאומר ודאית
 הדין וקבע ה כבר השני שבאופן מה רק אלא אחד, אוכל ואח״ב חלב שזהו
 של ודאית אין שאם כלומר, יוחזק", אחד בעד עצמו "שהאיסור שאמר מה שזהו

 נאמן אחד שעד ודאי הלא שזהו האיסור, בדין עכ״ם ודאית יש החלב, מציאות
 רק איננו חלב של שמלקות ההנחה. את ממילא זה על להוסיף ועלינו באיסורין,

 בכל באמת הוא וככה חלב, של הדין בעד גם אלא חלב, של המציאות בעד
 ולבועל, לבעל טומאה של האיסור משא״ב בכלל, לכהן זונה של הלאו וגם האיסורין

 שרק טומאה, של הדין ובין טומאה של המציאות בין בעצמה התורה הבדילה שבזה
 עדים, שני כשיש רק הנה מלקות, בזה אין השני ובאופן מלקות יש הראשון באופן

 שאנו אחד בעד אבל לוקה, הוא המציאות עצם על הנאמנות הוקבעה שאז
המציאות סבת על ודאית שאין אומרת, שזאת המסתעף, דבר מצד רק בזה באים



ההלכה לחקר ו׳ טדה המרות קנב

 רק הוא מהחידוש אומרת, זאת טומאה, של הדין על רק אלא טומאה, של
כנ״ל. מלקות, אין ע״ז בהסבה, ולא ב ב ו ס מ ח ב

ד.
 דהנה, אחר, באופן גם הרמב״ם שיטת את לבאר אפשר הנ״ל מלבד אכן

 זה" הוא כליות "חלב הדברים שני את הנ״ל סנהדרין בהלכות הרמב״ם משוה כאמור,
 באים ששניהם להם, אחד ושורש שמקור ונראה להדדי, זו" אשת ו״זונה
 המלקות מלבד הלא זו" אשה ב״זונה לכאורה, כי, אם באיסורים", נאמן אחד "עד מטעם

 דבר הוא הכהן, לבעלה האיסור עצם הנח עליה, כשיבוא כך אחרי בזה שיש
משנים"? פחות שבערוה דבר "אין נאמר זה על וגם בערוה ש

 דבר "הוי ד״ה 1ע״ב )ב׳ גיטין בריש התום׳ דברי עפ״י זה יבואר אכן,
 ולא איסורא איתחזק אפילו באיסורים, נאמן אחד עד אי "וא״ת, שכתבו שבערוח"

 שבערוה", דבר כמו דהוה דס״ד וי״ל, לעצמה? לה וספרה איצטריך אמאי בידו,
 דעדאחד ילפינן, דמנדה והראי׳ שבערוה, דבר זה אין שבאמת אומרת, שזאת
 באמת ונחוץ משנים, פחות שבערוה דבר דאין הדין נשאר ובכ״ז באיסורין, נאמן

ערוח? בכלל נכנם ומאי האיסורים בכלל נכנם מה להתבונן
 גיטין, בריש הריטב״א שהביאם הרמב״ן דברי עפ״י הוא בזה שההסבר ונראה,

 שמת אשה משיאין איך "א״כ משנים פחות שבערוה דבר דאין כיון : הקושיא שעל
 אחד עד ואין ב׳ בעינן ערוה משום שהוא "דבדבר מתרץ הוא ע״א?" עפ״י בעלה
 מת אם לידע צריכים שאנו בעלמא, מלתא גלוי אלא אינו הכא אבל נאמן,

 שכוונת י״ג( יפרק ש״ו ח״ב הקניגים דרכי —משה דרכי בספרנו והסברנו בעלה",
 הוא ההדגשה דעיקר כלומר, הדבר, תואר ובין דבר הקמת בין לחלק הרמב״ן

 א״כ מממון, דבר דבר דילפינן דכיון אומרת, זאת ב״ערוה", ולא בר" ד ב"
 דבר, יקום עדים שנים עפ״י התורה, לשון שהיא כמו ר, ב ד הקמת דכל הוא הגדר

 לתאר רק לא העדות באה שנים של עדות דבעינן מקום בכל ואמנם שנים, צריכה
 אם למשל, כמו, חדש, דבר מתהוה הנאמנות שע״י אלא שהיא, כפי המציאות את

 מיתת או מלקות שהוא, עונש באיזה העובר את לחייב חטאת" ועל עון "על העידו
 לגמרי חדש חיוב שזהו אלא העברה, מציאות בעצם מונח העונש חיוב אין הנה ב״ד,

 בכולם שג״כ נזקים פקדונות הלואות כמו ממון, חיובי כל וכן העברה, מכח המתהוה
 חדשים. חיובים מתהוים המציאות שע״י אלא המציאות, בעצם החיוב מונח לא
 רק היא והמציאות חדשים, קנינים מתהוים שג״כ וירושות, מתנות מכירות כל או

 הקמה אומרת, שזאת דבר, בהקמת נכללים וכולם החדשים, הקנינים לידי שמביאה
 למשל, באיסורים, אבל עדים. לשני דוקא צריכים אנו שכזו להקמה הנה חדשה,

 דבר, להקמת באים אנו אין הנאמנות ע״י הנה שומן, זו חתיכה או חלב זו חתיכה
 אלא עדים שני דוקא בעינן לא כבר ע״ז הדבר, ומהות איכות את להכיר רק אלא

נאמן. אחד עד גם
 הוה בערוה דבר שהקמת ללמדנו, רק בא מממון, למדים שאנו דבר" וה״דבר

 וזהו דבר", "הקמת להיות צריכה הלא כל ראשית אבל בממון, דבר הקמת כמו ג״כ
 שאינה חדש דבר הקמת בא המציאות נאמנות ע״י שג״כ למשל, ובגיטין, בקדושין

וה״שלשה האישות אין למשל, כמו, המציאות, מכח באח אלא המציאות בעצם קשור
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 באה הללו דרכים השלשה שע״י רק אלא אחד, דבר בהם" נקנית שהיא דרכים
 אלא האישות, של הפרוק אין גט של הניר נתינת שבעצם בגירושין, וכן האישות.

 מיתה, כן לא דבר, הקמת בכלל זה ושוב גירושין, של חדש דין מהוה רק שזה
 איש", "אשת אישות זו דמה האישות, הפרקת משום יש גופה המיתה שבמציאות

 בערוה ההדגשה דאין הרמב״ן שמדגיש וזהו במציאות, איש אשת אין כבר וכשמת
בעלמא". מלתא "גלוי אלא דבר, זה אין וכאן שבערוה, בדבר אלא לבד

 דבר כמו חייב נדה אם שבתום׳ וטריא השקלא היא דזו מובן, וממילא
 דהדגשה כיון אבל בכלל, היא נדה גם הלא בערוה היא ההדגשה דאם שבערוה,

 בזה דגם בכלל, לאו ודאי נדה הנה דבר, הקמת משום שיש אומרת, זאת בדבר, היא
 החתיכה, של תואר הוא שחלב וכשם ר, ב ד ה ר א ו ת רק אלא דבר, הקמת משום אין

האשה. של תואר הוא נדה ג״כ ככה
 זונה איסור ובין לבעל, טומאה איסור בין החילוק מובן וממילא

 זונה של והאיסור בשר, לחתיכת חלב כמו לאשה תואר שם הוא זונה לכהן,
 משום האיסורים משא״כ ישראל, לכל שנאסרו האיסורים כל כמו הוא לכהנים
 היינו לא דא״כ בעצם טומאה זו אין באמת הנה ולבועל, לבעל שאסורה טומאה
 כמו תרומה לאכול אסורה דטמאה ידעינן דממילא "ונטמאה", פעמים לשלש צריכים
 העולם לכל אסורה היתה הלא בעצם טמאה היתה ואם ע״א(, )כ״ט סוטה בתוס׳ שהקשו

 המעשה, בעצם מונח שזהו ולא המעשה, מכח המתהוה חדש איסור שזהו אלא כולו,
בזונה. כמו הדבר תואר רק ולא דבר הקמת בכלל שוב זהו וממילא

ה.
 הכלל שייך בכולם שפרטנו העדות בכל כי אם הנ״ל, הרמב״ן לשיטת אמנם

 דלפ״ז חלוצה, או גרושה בן של מעדות יוקשה עדיין אבל כנ״ל, דבר" "הקמת של
 ע״א( )ל״ג בכתובות דהרי אפשר, אי וזה התורה מן עדים לשני נצטרך לא זה על גם

 רק מתקיים שקר" עד ברעך תענה "לא של דמלקות הדין דכל להגיד הגמרא רוצה
חלוצה? בן או גרושה בן של בעדות

 משנים, פחות ה שבערו דבר דאין הדין דמלבד קשה, לא זה גם באמת אולם
 של בכחו אין בכלל הלא כי שהוא, אדם איזה לפסול אחד עד של בכחו אין הנה
 דוקא באיסורין, נאמן אחד שעד דאמרינן כמו מחזקתו, הדבר את להוציא אחד עד

 כמו הנה איסורא, באיתחזק אפילו שנאמן דסובר למאן ואפילו איסורא, איתחזק בלא
 בממון, פטור במקום הוא היתר שכל ■׳י״ט(, )שם הנ״ל בספרנו שם שביארנו

 חזקה איזו נגד שהוא במקום אפילו עדים שגי דוקא בממון גם בעינן לא ולפטור
 דוקא כבר בעינן וע״ז בממון, חיוב במקום כבר הוא אדם איזה לפסול אבל שהיא,

 שבערוה דבר וכל איש, אשת חזקת ג״כ יש הרי במיתה שגם ואע״ם עדים. שני
 את להסיר אחד עד של עדותו מועילה איך ס״ס אבל הנ״ל, הרמב״ן סברת לפי

 הם שדבריו הנ״ל, הרמב״ן על לכאורה שקשה מה יתורץ עי״ז אדרבא הנה החזקה?
 הקלת בסופה שהחמרת חומר "מתוך הוא במיתה ההיתר שכל ביבמות, להגמ׳ בסתירה

 בזה שיש מכיון החזקה, את מסלק וכו׳ חומר" דה״מתוך יתורץ, לפ״ז אך ? בתחילתה״
 איננה סתם וראיה שבערוה" "דבר מצד בזה בא הרמב״ן אבל הדבר, לאמתת ראיה

הדבר מצד שבערוה, דבר בכלל זה שאין תירוצו בא וע״ז עדים, שני במקום



ההלכה לחקר י׳ #יה המרות קנד

 בהראי׳ נשתמש ככר ע״ז איש, אשת חזקת החזקה, מצד מאי ואלא לעצמו, כשהוא
כנ״ל. חומר" "מתוך של

 הלאו בין דמחלק הנ״ל, הרמב״ם בשיטת לשבח טעם עוד לנו יוסיף וזה
 כשרות, חזקת החזקה, נגד העדות אין ג״כ דשם משום טומאה, של הלאו ובין זנות של
 אלא חזקתה", איתרע ונסתרה לה "שקנא שכיון מקומות, בכמה בתום׳ שאמרו כמו

 שזהו דאמרינן וכמו שבערוה", "דבר דחוח מצד שנים ס״ס בעינן טומאה שלענין
 מחזקתה, אותה מוציא שזה מה מצד רק ולא לעצמו כשהוא דבר" "הקמת בכלל

 דבר דבר למילף דבר" "ערות כתבה שהתורה מה שפיר אתי תרמב״ם ולשיטת
 לה ואיתרע מקודם וסתירה קיגוי עדי היו אם אף האופנים בכל קאי שזהו מממון,
שנים. דוקא בעינן טומאה, לענין בכ״ז, חזקתה,

ו.
 שיטת את וגם מיתה, לענין הג״ל הרמב״ן שיטת את גם להסביר אפשר ואמנם

 בהירות, ביותר עוד דזונה לאו ובין דטומאה לאו שבין בהחבדל הנ״ל הרמב״ם
 הדברים שאר כל ובין נאמן אחד דעד איסור שבין בההבדל, ההגדרה שעצם ונאמר,
 בזה שיש מה רק נקרא דבר שהקמת שנים, דוקא דבעינן דבר הקמת בכלל שהמה

 על בעל הוא אדם שכל וממון, עונשין חיובי כל כמו בעלות רשות הפקעת
 מפני באיסורין, נאמן אחד עד אבל הפקעה, לידי מביא בזה חיוב וכל וממונו, גופו

 ואע״ם א, צ החם מהות את לקבוע רק בא אלא בעלות, הפקעת כלל בזה שאין
 המסתעף דבר כבר זהו להשתמשבזה, מהאדם הרשות הפקעת מתהוה כך שע״י

 שיטת שלפי אע״ם הנאה, באיסור אפילו נאמן אחד שעד יותר ועוד ממילא,
 זהו שגם אלא ע״א( פ״ה נדרים בר״ן )עי׳ הפקר הוא הנאה איסור ראשונים הרבה
כמובן. המסתעף, דבר בכלל

 אישות שגם הוא שבממון, לדבר זה שמקשינן דבר" "ערות של והחידוש
 ומה״ט בעלות, הפקעת גופא זהו בעלה על אשה אוסרים וכשאנו בעלות, היא

 כמו רשויות, שינויי כל בממון שגם כמו עדים, שני דוקא בעינן וגירושין קדושין ג״כ
עדים. לשני צריכים וכדומה והפקר מכירה

 לכהן, זונה של לאו ובין דטומאה לאו שבין בההבדל הרמב״ם צודק וממילא
 רשות, הפקעת בכלל זהו לבעל", "אסורה הבעל, על בא עיקרו שכל כיון שהראשון,

 איסור דהוא לכהן, זונה איסור משא״ב דבר", יקום עדים שנים "עפ״י נאמר שע״ז
 עד של בכלל נכנס זה שוב ישראל, לכל כללי הוא חלב שאיסור כשם לכהנים כללי
 מפני המסתעף, דבר כבר זהו כהן הוא הבעל שבמקרה ואע״ם באיסורין, נאמן אחד

כהן. שהוא מצד אלא בעל שהוא מצד אינו איסורו גם שס״ם
 נדה שהיא אומרת שהיא מה וע״י נשואה שהיא שאע״ם בנדה, הגדר גם וזהו

 מצד אלא בעל, שהוא מצד נאסר לא הוא גם אבל עליו, נאסרה היא
גדה. שהיא

ז.
 נפסל, הוא ולהבא מכאן או נפסל הוא למפרע זומם עד אי ורבא אביי של המחלוקת

שם כאמור כי ב, ב ו ס מ ה ב או בהסבה הוא החידוש אי מחלוקת ג״כ באמת היא



קנדי ההלכה להקה וטשובב בסבה הכלל טן היוצאים המרות

 ודאי דבר שאין כלומר, אהני", סמוך אהני דסמכת חזית מאי הוא חידוש זומם "עד
 נופל ממילא נאמנים, האחרונים שבכ״ז חדשה התורה ואם שקר, אמרו שהראשונים

 העידו שהראשונים תופסים שאנו חדשה שהתורה בהסבה, הוא החידוש אם הספק
 במה בהמסובב, רק הוא שהחידוש או נפסלים, הם למפרע וממילא שקר,

 נאמנות משעת רק הראשונים של הפסול מתחיל וממילא נאמנים, שהאחרונים
נפסל. הוא ולהבא מכאן שזהו האחרונים

 לאלה אבל הוא, חידוש זומם דעד סוברים דשניהם נימא, אם זה כל אכן
 דלמפרע דסובר ואביי הוא, חידוש זומם עד אי המחלוקת היא גופא דבזה הסוברים,

 דשניהם נראה הנה מהטור, כדמוכח הוא חידוש לאו זומם דעד סובר, נפסל הוא
 "משום בגמרא להטעם ולהיפך בהסבה, ולא בהמסובב רק הוא חידוש דכל סוברים,

 רק הוא נפסל הוא ולהבא שמכאן רבא של הדין שכל בלומר, דלקוחות", פסידא
 הוא דהחירוש מודים דכו״ע נראה, נפסל" הוא "למפרע ומדאורייתא דרבנן, מתקנתא
בהסבה. בעיקר,

ח.
 ובג, ס מ ה ב רק או בהסבה חידוש זהו אם להסתפק יש זמם" ב״כאשר גם

 הוא אם מיתה, דחייבים והוזמו הנפש את הרג שפלוני למשל העידו דאם כלומר,
 רציחה, מצד מיתה חייבים והמה הנפש, את הרגו הם באמת כאילו דנחשב מטעם

 שהמה אע״ם הנ״ל, הסבה של בהמסובב חייבים שהם בהמסובב רק הוא דהחידוש או
הנ״ל. בהסבה שייכים לא בעצמם

 וי״ח( י״ז ום׳ א׳ שמעתתא הקנינים דרכי — משה דרכי בספרנו בזה והארכתי
 והרב ע״א( )ה׳ בב״ק התום׳ מחלוקת למשל, הראשונים, מחלוקת בזה דיש והבאנו
 אם בבינונית, דדינו מנה לשני שחייב פלוני על העידו באם שם, בש״מ המאירי
 נזיקין אבות מכ״ד הם זוממין שעדים אחרי מעדיות, לשלם יצטרכו זוממין העדים

 הרב ודעת ממיטב, דמשלמין הוא התום׳ שדעת ממיטב, משלמין נזיקין אבות וכל
 דוש החי ד סובר, שהמאירי מפני מבינונית, רק משלמין כזה שבאופן היא, המאירי

 הם כאילו הוי והוזמו מנה לשני חייב שאחד העידו העדים ואם בהסבה, הוא
 רק הוא שהחידוש סוברים והתום׳ זבורית, של דין רק יש וע״ז לוו, בעצמם

 אותה לשלם חייבים המה מנה לפלוני חייב שפלוני למשל, וכשהעידו המסובב, ב
 שקר ועדות שקר, עדות סבת מצד אלא הלואה, סבת מצד לא אבל הממון כמות
 המסובב גם ס״ס הלא להקשות שייך ולא במיטב. שדינו מזיק בכלל זהו הרי
 החיוב, בעצם הבדל אינו וזבורית בינונית עדיות בין ההבדל כי בזבורית? רק הוא

 הזה וההבדל התשלומין, באופן רק הוא וההבדל הוא, אחד החיוב כמות ס״ס כי
 חוב של סבה או נזקין, של סבה זוהי אם החיוב, של הסבות מהבדל דוקא בא

 היא חיובו סבת אבל בהמסובב, רק הוא זמם בכאשר שהחידוש וכיון אשה, וכתובת
ממיטב. חייבים המה ממילא מזיקין בכלל נכלל וזה שקר העדות מצד

 היה ששם הקודמות, הדוגמאות מן מעט משונה הזו הדוגמא כי להוסיף, ועלינו
 בכל וכאן הסבה, זהו בעצמו "שהחדוש" אלא לגמרי, סבה בלי מסובב על הספק

 המציאות, בעצם הוא הסבה אם הוא שהספק אלא למסובב, סבה יש האופנים



 ההלכה לחקר י׳ ־יה המרות קנו

 או הרציחה, מציאות היא שלהם המיתה סבת הגה הנפש את הרג שראובן וכשהעירו
שקר. עדות של החדשה הסבה מחמת

 הראשון, כהצד תופסים אנו אם לקולא יותר הוא הג״ל שהביאנו הג״מ ואמנם
 וטריא להשקלא כוונתי להיפך, נ״מ גם יש אך החיוב, של הסבה בעצם הוא שהחידוש
 להגיד חפצו שמקודם לא, או התראה צריכים זוממין עדים אם ע״א( )ל״ג בכתובות

 סלקא אי דאמרי הוא מלתא לאו אביי, אמר ו״הדר התראה צריכים זוממין שעדים
 איכא מי להו, קטלינן לא בהו מתרינן לא כי התראה, צריכים זוממין עדים דעתך
 זמם כאשר בעינן הא התראה, בעי ואינהו התראה בלי קטיל בעי דאיגהו מידי

 הוא החידוש דאם וטריא, השקלא הוא שבזה הדבר ובולט וליכא", לאחיו לעשות
 את ממש הרגו הם כאילו הוה הנפש את הרג שראובן וכשמעידים הסבה, בעצם

 התראה ע״י הרג שפלוני אמרו שהלא התראה, על ג״כ היתה שעדותם ומאחרי הנפש,
 יתכן ולא התראה, ע״י הנפש את הרגו הם גם כאילו נחשב ממילא בו, שהתרינו
 ועצם בהמסובב, רק הוא החידוש אם אבל חדשה, התראה לעוד שיצטרכו

 אנו הלא שקר, עדות של זו עברה על ס״ס הנה שקר, העדות רק הוא החיוב סבת
 הרציחה על רק חיתה דבריהם לפי אפילו ההתראה דהא מיוחדת, להתראה צריכים

שקר. עדות על ולא

ט.
 שיש אע״פ המסובב בשלילת להיפך, הוא שהחידוש לפעמים ויש

 או דמי, דליתא כמאן שהסבה הוא החידוש אם הספק, נופל ואז לכך, סבה
היתה. כן שהסבה אע״ם המסובב יתהוה שלא מסובב, ה ב רק הוא שהחידוש
 שהחמץ אע״ם ימצא, ובל יראה בבל שעובר בפסח, בחמץ לנו יש שכזה וציור

 ועשאם אדם של ברשותו אינם דברים "שגי אלא בהנאה, שאסור מטעם ברשותו אינו
 של סבה יש כאן בפסח", וחמץ ברה״ר בור : הם ואילו ברשותו, הוא כאילו הכתוב
 ברשותו, אינו הוא הנאה איסור שכל המסובב לתוצאות מביאה שלא הנאה איסור

 וממילא בב״י, עובר כן הוא ובכ״ז בב״י, יעבור שלא סבה להיות צריך היה וזה
 ב״י שלענין כלומר, מעיקרה, הסבה את לבטל הוא החידוש אם הספק נופל
 רק הוא דהחידוש או בהנאה, כלל נאסר לא כאילו החמץ את חושבים אגו

 הנאה האיסור את מבטלים אגו אין ב״י לענין שגם שאע״ם כלומר, בהמסובב,
מזח. מתהוח לא ב״י עברת שלילת — המסובב בכ״ז זה, של

 מאחרי החידוש, הוא שבה הנקודה את להגדיר עלינו השני באופן ואמנם
 להגדיר אפשר זה ואת בב״י, ס״ס עובר אינו הפקר, כמו ממש, שלו שאינו דבר דעל
 להפקר, בזה דמיא לא הנאה דאיסור הוא, דהחידוש מצד או אופנים, בשני ג״כ

 הוא שהחידוש או עובר, כן הוא הנאה באיסור בכ״ז עובר, אינו שבהפקר שאע״ם
 הפסח, בסוף נגמר והוא הפסח עם רק מתחיל שהאיסור חמץ, של הנאה שאיסור
שאגי. שכזה הנאה שאיסור

לדינא. נ״מ יש חג״ל, מהחקירה ודבר דבר ובכל
 מצד לוקה בפסח חמץ קנה אי והר״ן הרמב״ם הראשונים מחלוקת מוצאים אנו

 שואל והר״ן ג׳(, )הל׳ ומצה חמץ מהלכות א׳ בפרק דלוקה פסק שהרמב״ם יראה, בל
 ן הנאה באיסורי קגין דאין מאחרי בב״י, בכלל יעבור לא גם אך ילקה שלא רק דלא
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 הנאה איסור של הסבה בבטול הוא והחידוש נימא ואם המחלוקת, היא בזה אבל
 בהנאה, אסור כלל היה לא כאילו להביט צריכים אנו ב״י שלענין כלומר, ב״י, לענין

 הקנין היה הנאה האיסור לולי דס״ם מאחרי באיסוה״ג, קנין אין של שאלה אין אז
 רק הוא החידוש הנה השני, להצד אבל כנ״ל, החידוש הוא גופא וזהו חל, כן

 באיסורי קנין דאין כיון כאן, אבל הנאה, איסור מצד רק הוא ברשותו שתאינו במקום
 רואה אתה "אבל נאמר שע״ז ממש אחרים של חמץ בכלל זהו הנה הנאה,

אחרים". של
 בהיפך, מינה הנפקא יהיה בב״י, יעבור אם בפסח, חמץ המקנה ולענין

 נבטל דאם נ, מט" בב״י יעבור לא המקנה אז הסבה בבטול הוא החידוש דאם
 הסבה נבטל לא ואם חל, דהקנין מצד שלו החמץ אין הרי הנאה איסור של הסבה

 ע״ז שייך ולא הנאה, האיסור של ברשותו האינו מצר בב״י יעבור לא שוב הרי
 הסבה, בבטול הוא החידוש דכל מאחרי ברשותו, הן כאילו הכתוב שעשאן להגיד
 באיסורי קנין אין דס״ס מביון עובר, שפיר השני להצד אבל כנ״ל, זאת יתכן לא וכאן

 החידוש גופא זה דהא החידוש, מצד בב״י עובר הוא ממילא חל, לא והקנין הנאה
 בכלל נחשב אינו חמץ, של הנאה איסור או בכלל, הנאה איסור שגם הנ״ל, לפי

אחרים". של רואה אתה "אבל
 תופסים, אנו אם החידוש, נקודת היא מה שהסתפקנו השני מהספק וגם
 בחמץ יהיה איך בדינא, נ״מ לנו יוצא מזה גם בהסבה, ולא בהמסובב הוא שהחידוש

 דלהאופן חמץ, של הנאה האיסור מלבד גם הנאה איסור עליו שיש
 אבל יעבור, בזה גם ב״י לענין הפקר כמו הוה לא באיסוה״נ הוא דהחידוש הראשון
 איסור שיש במקום ממילא שאני, חמץ של שאיסוה״ג הוא שהחידוש השני, להאופן

בב״י. יעבור לא אחר הנאה

י
 שהראשונים דפסחים, פ״ק בריש והרא״ש הגאונים מחלוקת ביארתי ובזה

 דאינו אחריות עליו וקבל חברו ישראל אצל או נכרי אצל חמצו דהמפקיד סוברים,
 משום ע״ז חולק והרא״ש ;ברשותו שאינו כיון שלו, שהוא אע״ם המפקיד, עובר

 הגאונים על באמת קשה ולכאורה איתא, דמרא ברשותא דאיתא היכי כל דבפקדון
ז הנ״ל

 במקום גם נכרי אצל כשהפקיד גם הג״ל הגאונים שיטת את לבאר אפשר אך
האלה. ההנחות עפ״י ישראל, אצל כשהפקיד
 בגנב קונה דיאוש מ״ד על שם שמקשינן ע״ב( )ם״ו בב״ק הגט׳ דברי א(

 כיון והא לפניך, שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץ הגוזל דתנן, מהא וגזלן
 מתיאש זה אנא קאמינא "כי הוא והתירוץ מיאשז קא איאושי איסוריה זמן דמטי

לקנות". רוצח אינו וזה מתיאש זה האי לקנות, רוצה וזה
 מכר, לא והנפקד לישראל בפקדון חמצו שמסר דמי אברהם, המגן שיטת ב(

 ומקלות ברועים לקדם לו להיה דדמיא חייב, חנם שומר הוא ואפילו פושע, דה״ל
 המהרש״ל דעת אבל לפניך, שלך הרי לו לומר יכול בעין החמץ אם אלא קידם, ולא

 וממילא בגזלן, דין רק שזהו לפניך שלך הרי לומר יכול לא דבשומר היא, ביש״ש
 איסורא זמן דמטא דכיון מצד פשוט בב״י, עובר אינו המפקיד נכרי אצל כשתפקיד
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 לקנות" רוצה אינו וזה מיאש קא "זה לומר שייך לא הלא וכאן מיאש, קא איאושי
 לומר יכול ולא לפושע ונחשב מכר דלא כיון ישראל, הוא כשהנפקד וגם כמובן,

 המפקיד יכול לא שוב הנפקד, של הוא והחמץ בדמים מתחייב הרי לפניך, שלך הרי
עליו. לעבור

 לולא בג״ד גס דהא הזו, בהחקירה שוב תלויה הגאונים עם הרא״ש ומחלוקת
המפקיד. של היה הרי ההנאה איסור

 רק הוא החידוש א״נ ב, סוב מ בה רק הוא בהחמץ דהחידוש סברי, והגאונים
 דהוה מסתעף מזה הרי בנ״ד אבל הנאה, איסור של החסרון רק דנשאר במקום

 הוא דהחידוש סובר, והרא״ש הנפקד, של החמץ דנעשה ממש, אחרים של חמץ
 של הדין כלל היה לא כאילו הדבר על לדון צריכים ואנו לגמרי, בבטולהסבה

 להמיקיד, שייך החמץ היה הנאה איסור של הדין דכל כיון וממילא, בפסח, הנאה איסור
עליו. עובר שפיר ישראל אצל כשהפקיד ובין נכרי אצל כשהפקיד בין

יא.
הנ״ל. הגאונים שיטת על שמקשים העיקריות הקושיות את לתרץ בזח ונרויח

 שלך הרי לו אומר הפסח עליו ועבר חמץ "גזל ע״ב( )צ״ז בב״ק מהמשנה א(
 הנאה איסור דכל כיון והקושיא, בהנאה, אסור דהחמץ מזה מוכח שעכ״ם לפניך",

 הזה, הקנס כאן בא מי מצד ובכן יראה, בל עברת של קנס מצד הוא הפסח לאחר
 אחרי הקנס, את כלל מרגיש לא הוא הלא יראה, בבל הגזלן עברת מצד אם

 קל הלא הנגזל, מצד ואם לפניך, שלך הרי לו לומר יכול כך ובין כך דבין
 מכש״ב הגאונים, לשיטת יראה בבל עובר אינו המפקיד ומה הדברים, וחומר
ז עובר שאינו הנגזל

 גובה הוא למפרע בע״ח אי המחלוקת, של בסוגיא ע״א( )ל״א מפסחים בו
 חמצו על ישראל את שהלוה נכרי "תנן, שם שמקשינן גובה, הוא להבא בע״ח או

 מותר להבי אמטו גובה, הוא למפרע בשלמא אמרת אי בהנאה, מותר הפסח אחר
 דישראל ברשותא בהנאה מותר אמאי גובה, הוא ולהבא מכאן אמרת אי אלא בהנאה,

 ליה, דסבירא שלאביי ונראה, אצלו", כשהרהינו עסקינן, במאי הכא קאי? הוה
 איך הנ״ל הגאונים ולשיטת אצלו, הרהינו בלא מיירי גובה הוא למפרע דבע״ח

 הפסח אחר חמצו על נכרי את שהלוה "וישראל כתוב במשנה שם דהלא זאת, יתכן
 שבע״ח במה הא בהנאה, אסור אמאי נכרי אצל מונח דהחמץ וכיון בהנאה", אפור

 נכרי אצל זה מונח אם אז שגם ממש, משלו זה עדיף לא הלא גובה, הוא למפרע
ז עובר אינו

 וביה. מיניה הללו הקושיות שתי את לתרץ אפשר הנ״ל דברינו לפי אך
 זה את הפקיד אם בב״י עובר אינו ממש שלו שבחמץ אע״ם הנה דברינו, דלפי
 עובר, כן הוא גובה הוא למפרע דבע״ח למדס״ל ז, " כ ב נכרי, אצל
 מצד הוא כאמור, הטעם, דכל דכיון הלוה, הנכרי אצל נמצא שהחמץ פי על אף

 הקושיא מתורצת וממילא מהני, לא בחוב דיאוש הפוסקים דעת ידועה והרי יאוש
האחרונה.

 הטעם שכל הנ״ל, לפי מקום לח שאין ממילא, מובן הראשונה והקושיא
 יכול אינו שהנפקד משום הוא ישראל הוא כשהנפקד בב״י עובר אינו שהמפקיד
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 דזר התירוץ, יע כבר גופה ושיא ק בה הנה לפניך, שלך הרי לומר
 הנגזל עובר ממילא לפניך שלך הרי לו לומר יכול שהגזלן שכיון הנותנת, היא
בהנאה. נאסר כך ובשביל יראה בבל

יב.
 אחד שחלץ או גרירה, "י ע סבה בלי מסובב מוצאים אנו לפעמים

 או סבה, אין זה שלחלק אע״ס השני החלק את גם גורר סבה, לו שיש מהדבר
 כך, שאחרי הזמן את גם גורר דין לאיזה סבה לו שיש הזמן של אחד שחלק

סבה. אין כבר שלזה אע״ם
 ואם כולה", בטלה מקצתה שבטלה ת ו ר ,,ע הוא הראשון הציור

 אזי רחוק, והשני להעדים קרוב אחד אדם בגי לשני הנוגעת עדות למשל, העידו,
להרחוק. אף פסולים המה

 חוזר אינו שוב ונדחה "נראה של הכלל הוא השני והציור
ה". א ר נ ו

 זאת מסובב, ה ב רק או בהסבה היא הגרירה אם הספק, נופל ובשניהם
 שאותה הוא החידוש הנה יחד, גם ולרחוקים לקרובים הנוגעת בעדות אומרת,
 הסבה אותה הקורבה, פסול אומרת, זאת במקצת, העדות לבטול שהביאה הסבה

 קורבה, פסול מצד הרחוקים כלפי גם נבטלת והערות השני להחלק גם קיימת כאילו
 אותם חושבים אנו אין בדינא דגם כלומר, במסובב, רק הוא דהגרירה או

 לבטול ג״כ נמשך המקצת בטול של המסובב אותו דס״ם אלא הרחוקים, כלפי לקרובים
השניה. המקצת

 לא סוף סוף אבל כולה, העדות כל שנתבטלה אע״ם הנה האחרון, ובאופן
 נתבטל השני והחלק קורבה, פסול מטעם נתבטל אחד חלק נתבטלה, אחת מסבה
לפסול. חדשה סבה היא גופא דזוהי המקצת, הבטול מסבת

 ה״נדחה" ג״כ שכמובן ונראה, חוזר שאינו ונדחה בנראה יש החקירה אותה וכן
 הסבה ואותה בהסבה, הוא החידוש אם ג״כ, הוא והספק סבה, איזו מצד בא

 הוא דהחידוש או להבא, גם נמשכת כאילו הסבה אותה הדחוי בזמן להדחוי שיש
 דהסבה הסבה, אותה מצד לא אבל להבא, גם נמשך דהנדחה לבד, ב סוב מ בה
 גופא דזהי להבא, גם נמשך הנ״ל הסבה ע״י שבא המסובב אלא בטלה כבר הזו
להבא. גם לפסול חדשה סבה מהוה זה שנדחה מה

יג.
 חוזר אינו ונדחה דגראה בהא גם לדינא מינה א נפק לנו יוצא זה ומספק

כולה. בטלה מקצתה שבטלה דעדות בהא וגם ונראה
 שמעתתא ח״ב הקודש" דרך - משה ״דרכי בספרנו שהבאנו מה ונדחה בנראה

 מתירי קרבו שכבר אחרי שנפגם במזבח והתום׳ הרמב״ם מחלוקת ח׳<, )פרק ט׳
 אותן אוכלין "שאין כ״ה( )הלכה פסוהמ״ק מהל׳ בפ״ג פוסק דהרמב״ם הקרבנות,
 הן המזבח שיתוקן שאחרי אומרת, שזאת שיבנה", עד פגום והמזבח בירושלים

 זבחים מהתום׳ אכן ונראה, חוזר אינו שוב שנדחה כיון בזה אומרים ואין נאכלים
 והסברתי ונראה, חוזר אינו שוב שנדחה כיון אמרינן בזה דגם משמע ע"□ )ם״א
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 ראותה לומר אפשר אי ובכאן הראשון, כהצד סובר דהרמב״ם המחלוקת, הוא דבזה
 הרי המזבח שנתקן אחרי דס״ם להבא, גם בדין נמשכת שנדחה הזמן של הסבה

 והתום׳ הקרבנות, כל עליו להקריב ואפשר מתוקן הוא במציאות, רק ולא בדין, גם
 לסבה נעשה וזהו לפסול מסובב היה שנדחה בזמן וס״ס השני, כהצד סוברים
למתוקן. נעשה כבר כשהוא להבא גם לפסול חדשה

 בזח הארכנו כבר כאשר כולה, בטלה מקצתה שבטלה דעדות בהא ג״כ מזה נ״מ יש וכן
 רש״י מחלוקת בזה לבאר י״ג( )פרק א׳ שמעתתא הקנינים" דרכי — משה "דרכי בספרנו

 והוזמו" אחת בבת שהעידו "והלכתא שם דאטרינן הא שעל ע״א(, )ע״ג בב״ק ותום׳
 בזה או אחת בבת אי לן איכפת לא דבהזמה אחת, בבת והוזמו "דל״ג רש״י כתב

 מרויח *דמאי שמה מקשים והתום׳ תחילה", הטביחה על שהוזמו ובלבד זה, אחרי
 על מוכחשין הן תחילה הטביחה על כשהוזמו דגם — וכו׳ — תחילה הטביחה בהזמת
 בזה, היא דהפחלוקת ואמרנו דמי? כדיבור דיבור כדי דתוך שהעידו מאחר הגנבה
 גופא דזהו או ניזם, כאילו ניזם שלא החלק גם נחשב אם מקצתה, שהוזמה בעדות
הנ״ל. בחקירתנו תלוי דזה שמובן מקצתה, ביטול של הפסול מיוחד, פסול

 אחת" בבת "והוזמו גרסינן דלא שפיר פירש וע״כ הראשון, כהצד סובר ורש״י
 עדות משום לאו הטביחה עדות נתבטלה הרי תחילה הגנבה על הוזמו דאם משום

 טביחה אין גניבה אין דאם לגמרי המציאות הסתלקות משום אך מקצתה, שבטלה
 הגנבה עדות נתבטלה בזה דגם נהי תחילה, הטביחה על הוזמו אם אבל ומכירה,

 להקשות שייך ולא כנ״ל, הזמה בכלל גופא זהו הלא מקצתה, שבטלה עדות משום
 היא, הזמה תחילת לאו דהכחשה מטעם הגנבה על אח״כ הוזמו אם ישלמו דלא בזה

 הגניבה דבטול כאן משא״כ המציאות, של הנמנעות מטעם באה ההכחשה אם דכ״ז
 גוונא וכהאי הגנבה על גם התפשטה הטביחה של ההזמה כאילו דנחשב משום בא

 על הוזמו אם גם ובכן השני, כהצד סוברים התום׳ אבל היא, הזמה תחילת לכו״ע
 מיוחד, פסול דזהו אלא הזמה, מצד לא הגנבה עדות מתבטלת תחילה הטביחה
 כך, אחרי כשהוזמו יתחייבו ולא הזמה תחילת בכלל לאו בודאי המיוחד הזה והפסול

כג״ל. אחת בבת כשהוזמו רק דהזמה דינא בזה משכחת לא לדעתם ולכך

יד.
 בטילה", עדותן פסול או קרוב מהם אחד "דנמצא בהא להסתפק יש וכה״ג

 בהם שאין אע״ם הכשרים, העדים גם דמתבטלים סבה, בלי מסובב של ציור הוא שם דגם
 הפסולים של הפסול סבת נחשבת שבדין אם ג״כ, הספק ממילא ונופל הפסול, סבת

 בטול כלומר, דהמסובב, או בהכשרים, גם ממש בפועל נמצאת כאילו
הכשרים. העדות את גם לפסול חדשה לסבה נעשה זהו הפסולים של העדות

 אחד שנמצא נשים בעדות רעק״א להגאון ליה שאיבעי מה הוא מזה והנ״מ
 פסול מהם אחד נמצא נימא ע״ז גם אם אשה, לעדות דפסול דאורייתא גזלן מהם

 להגיד שייך ע״ז גם הראשון דלהצד הנ״ל, בספיקתנו תלוי דזה דמובן בטילה, עדותם
 פסול זהו דם״ס כיון השני להצד אבל בטלה, עדותן פסול או קרוב מהם אחד נמצא
 כשרים הפסולים שכל אשה בעדות בזה לפסול אפשר אי עכ״ם גזלן, פסול ולא חדש
כנ״ל. גזלן פסול מלבד בזח
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סוג
 תערובות באיסור סבה, בלי מסובב ג״כ שהוא בטיל לא במינו מין דסובר לר״י

 במין ובכ״ז מותר, כעיקר טעם משום בזה שאין ששים וכשיש כעיקר טעם מבד הוא
 רק הוא החידוש אם להסתפק, ג״כ יש באלף, אחד אפילו אסור במינו

 בהסבה, דהחידוש או כלל, טעם נתינת בלי אפילו אסור שכאן כלומר, ב, ב ו ם ם ה ב
הטעם. מתבטל לא ג״כ באלף אחד שהוא אע״ם במינו שבמין כלומר

 למשל, ראשונים, מחלוקת בזה שיש שמביא (,ב )דין טעם" ב״ברוך ועיין
 במשהו דהוי איסור דכל מפרשים, שהיו "יש שכתבו א׳( )ס״ו בע״ז התום׳ דברי

 — באלף ממשהו יותר בטל טעם לך אין דהא מותר, לפגם טעם נותן ביה אמרינן לא
 אפילו כלל בטל טעם אינו מב״מ דמשהו ועוד — וכו׳ — מכאן ראיה ואין — וכו׳

 חפצו דמקודם מזה, רואים שאנו בטל", הטעם לפגם אבל שוה, שהטעם כיון באלף
 שלילת המסובב מסתעף במינו שבמין הוא והחידוש הראשון כהצד לומר

 מסקי ולבסוף ככה, הוא לפגם גם ובכן כלל, כעיקר טעם של סבה בלי הביטול
 בנותן אבל בטל לא שבמשהו משהו טעם שגם היינו בהסבה, הוא דהחידוש

הזח. המשהו אפילו אין הלא לפגם טעם
 כעיקר, טעם בכלל נכנם וזה בהסבה הוא דהחידוש גימא דאם ג״מ, עוד ויש

 רק הוא החידוש אם אבל כעיקר, טעם בכל כמו איסור להיות נהפך ההיתר גס אז
 שלא השעיר", ומדם הפר "מדם למדים שאנו חדושו אלא בו לך אין הנה בהמסובב,

 לא שהאיסור מכיון אלא איסור, להיות נתהפך לא וההיתר זה מפני זה נתבטל
התערובות. מפני ההיתר גם אסור נתבטל

 ד״ח ע״א( )ק׳ חולין התום׳ מדברי ראיה ע״ז שמביא שם, בהגהות ועי׳
 לא אפילו הנבלה מן טעם קבל היתר של שחתיכות ל״ל "וא״ת, שם שכתבו כשקדם,

 תתסר גופא דהיא דניהו ר״ת, ואומר במשהו? אוסרת במינה דהא נמי טעם נותן
 אלא נאסר לא עצמו שהוא כיון האחרות, כל לאסור נבלה תעשה לא מ״מ ככ״ש,

 שבא״ם כשם באלף אפילו בטיל לא במינו מין דלר״י דאע״ג מזה, וחזינן במשהו",
 מטעם שנאסר מששים דבסחות אחד, מגדר אינם בכ״ז מששים, בפחות בטל לא

 שכל כיון כאן אבל האחרות, כל ואוסרת נבלה נעשית גופא החתיכה אז כעיקר טעם
 נהפך לא ההיתר גם ס״ם אבל האיסור, בטל שלא בהשלילח רק הוא החידוש

נבילה. שתעשה לומר ול״ש לאיסור

טז.
 שיש היינו שהתחלנו, השני האופן כפי הכלל מן יוצא דבר על נדבר ועכשיו

 לא מהסבה בא שהמסובב כלומר, והמסובב, הסבה בין אמצעי דבר איזה
 הדבר אם הספק נופל ממילא ואז הממוצע, דבר איזה ע״י אלא ישר, באופן

 ישר באופן בא המסובב כאילו והוי להסבה, יד בית מעין רק הוא הממוצע
 הוא הממוצע שזהו כלומר, חדשה, לסבה נעשה הממוצע דהדבר או מהסבה,

האחרון. להמסובב סבה הוא זה עם ויחד הראשונה מהסבה מסובב
11
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יו.
 זכה לעבד מתנה והנותן רבו", קנה עבד שקנה ד״מה קי״ל :לדבר ודוגמאות

 זהו האחרון והמסובב המתנה, של הקנין מעשה זהו ראשונה, סבה בזה ויש רבו.
 ונופל העבד, זהו המסובב ובין הסבה שבין הממוצע והדבר להאדון, הקנין חלות
 הוא והעבד להאדון ישר באופן נתן המתנה של הנותן כאילו דזהו אם ממילא, הספק

 הלא כי להעבד, לכתחילה מתהוה הקנין דבאמת או ממש, האדון של יד מעין רק
 לרשות ממילא עובר להעבד לו שיש מה שכל הוא שדין אלא כן, היה הנותן בדעת

 המסובב ובין הנותן, מצד הקנין מעשה הראשונה, הסבה בין יש שכזה ובאופן האדון,
 בתור וגם מסובב בתור גם משמש שהוא ממוצע דבר להאדון, הקנין חלות האחרון,

 ומשמש הקנין ממעשה מסובב הוא הדבר, את קונה לכתחילה שהוא העבד כלומר, סבה,
האדון. של לקנינו סבה בתור ג״כ

 חרשב״א שהביא כפי ז״ל והראב״ד הראשונים, רבותינו ע״ז עמדו כבר ואמנם
 מתנה, לעבד בנותן וחכמים, ר״מ בין המחלוקת את בזח מבאר ע״ב( )כ״ג בקדושין

 רביה, וקניה עבר קניה קני ליה "אמר כי סבר, שר״מ בו, רשות לרבו שאין ע״מ
 תנאה", ליה דאהניה סברי, וחכמים ליה, קאמר כלום לאו מנת על ליה אמר וכי

 וכשמתנה כפול, תנאי בעינן דלר״ם מאחרי וביחוד ר״מ, סברת היא מאי שלכאורה,
 המתנה את מבטל אז בו רשות לרבו תהיה דאם אומרת, זאת בו, רשות לרבו שאין עמ״נ

 מסביר והראב״ד כרחוז כעל מתנה שיתן הנותן את להכריח אפשר והאם מעיקרה,
 הנותן מרשות ישר באופן עוברת דהמתנה סבר ור״ם המחלוקת הוא בזה שאמנם
 תנאי העבד עם וכשמתנה האדון, של ממש יד מעין רק הוא והעבד המקבל לרשות

 שמעון, עם תנאי ומתנה לראובן מתנה ניתן כאילו זהו רשות, לרבך שאין עמ״נ
 שהמעשה מי עם דוקא להיות צריך דהתנאי כלל, מוריד ולא מעלה לא שהתנאי דודאי
 המעשה שכל כיון אחד בדבר ומעשה תנאי מצד גם בזה א1לב ואפשר לו, נעשה

 אותח את לבטל תנאי ע״י לו אפשר אי להאדון, מתנה בעיקרו הוא לכתחילה
 לרשות הנותן מרשות הדבר יועתק דל.תחילה השני, כהצד סוברים וחכמים המתנה,
 התנאי וממילא העבד, ובין הנותן בין נעשה ישר באופן והמעשה העבד,
מועיל. שפיר

 וגם ר״מ גם סוברים, ששניהם ג״כ להגיד ואפשר מוכרח, הדבר אין ואמנם
 וכמו כנ״ל, מהעבד אלא מהנותן ישר באופן לא המתנה את קונה דהרב החכמים
 אבל רביה", וקניה עבד קניה קני ליה אמר כי סבר "ר״מ הלשון גם דמשמע

 מח עפ״י ליה", קאמר כיום לא מנת על ליה אמר "וכי אומר הוא כך בשביל דוקא
 כלומר, תנאי, מועיל לא המסתעף בדבר דדוקא מקומות, בכמה בספרינו שביארנו

 אבל שיחפוץ, מה הדבר בחלות להתנות יכול דבר דהבעל מצד הוא תנאי גדר דכל
 דקנין וכיון בעלים, אינו כבר ע״ז דממילא באופן הדבר מחלות שמסתעף מה

 לרשות ממילא נעתקת העבד ברשות שיש מה שכל דממילא, באופן כנ״ל בא הרב
 רק היא כאמור, ישר, שבאופן לעצמה כשהיא המתנה עצם דעל ומאחרי האדון,
 בעל כלל איננו ממילא מסכים, כן הוא העבד, לרשות הנותן מרשות העתקה

האדון. לרשות העתקה שזהו ממילא מזה שמסתעף מה על הדברים



קסג ההלכה לחקר ומסובב בסבה הכלל מן היוצאים המהוה

 להרב, דברים ה׳ לשלם שצריך כנעני בעבד בהחובל גם היא החקירה ואותה
 חיוב זהו המסובב החבלה, היא הסבה ממוצע, ודבר ומסובב סבה יש בזה שגם
 בא המסובב אם לחקור, יש בזה דגם העבד, הוא הממוצע והדבר דברים, הה'

 הסבה, פעלת שבו חומר בתור רק בזה משמש אינו והעבד מהסבה, ישר באופן
 שמקודם בזה, מסובב סבה, בתור וגם מסובב בתור גם משמש שהוא או

 מטעם הרב אל החיוב נעתק ואח״ב אדם, בכל הנחבל אדם בתור אליו החיוב יועמד
בכלל. דברים הה׳ קבלת של הזכות וגם רבו" קנה עבד שקנה ,מה

 אדם ובתור השני, כהצד היא דהאמת ברורה, ראיה יש כבר זה על אמנם
 יועמד דהחיוב נימא אם אבל אדם, לכל כמו דברים בה׳ החובל מחוייב הנחבל

 ולא נזק של החיוב רק אין ממון על הרי ממונו, דהוא מצד להאדון ישר באופן
דברים. ה׳ של חיוב

 שאנו וזהו יחד הגדרים שני גם בעבד דיש נראה, באמת אולם
 בזה יש לעבד מה נותן אחד שאם לומר מחייב וזה רבו", כיד עבד ,יד אומרים

 שזה רבו" קנה עבד שקנה ,מה וגם האדון, לרשות הנותן מרשות ישרה סבה
 האדון. לרשות מרשותו עוברת העבד לרשות שמתהוה מה שגם מראה,

האדון. לרשות עובר נמי עבד שנעשה לפני מקודם, להעבד, לו, שהיה מה אף ולכן
 אפשר אי ששם אף להרב, דברים בחמשה חייב כנעני, בעבד בהחובל ולכן,

 אנחנו הנה לבד, נזק רק חייב יהיה לא שכזה דבאופן כג״ל, ישרה סבה מטעם לבוא
 כי את קונה אדם בתור שהוא וכיון רבו", קנה עבד ה נ ק ש "מה מטעם בזה באים

זאת. קונה הרב גם דברים, ה׳ של החיוב
 לפניך", שלך הרי אומר והזקינו עבדים "דגזל הא על הקושיא את תרצנו ובזה

 שכל כיון אבל ? ובטליה״ באינדרונא ״הדקיה כמו שבת, מטעם חייב שיהיה דמקשים
 חייב היה לא זה מצד דהא האדון, של ההפסד מטעם לא הוא דברים ה׳ של החיוב

 בתור בעצמו להעבד ישר באופן יועמד שהחיוב מטעם דהוא אלא לבד, בנזק אלא
 בתור לעצמו כשהוא בהעבד אם מחוייב אז רק א״כ מהעבד, שזוכה הוא והאדון אדם,
 "הדקיח למשל כמו דברים, הה׳ מן אחד או דברים הה׳ כל משום בו יש אדם

 אין לעצמו כשהוא העבד מצד הלא והזקינו, עבדים בגזל אבל ובטליה", באינדרונא
 וע״ז בלבד, לחאדון רק הוא השבת וכל במלאכתו, לעסוק יכול דהא שבת, כלל

שבח. של הדין כלל אין באמור

י*.
 ונותנין מזח שמוציאין בחברו וחברו מנה בחברו שנושה נ, " ר ד בשיעבודא

 כלומר, שיעבוד, על שיעבוד בתורת זהו אם ממילא, הספק נופל ג״כ לזה,
 השיעבוד גם הנה לו, משועבדים נכסיו וכל לראובן חייב דשמעון כיון חוא דהחידוש

 או נכסיו, בכלל השיעבוד שגם לראובן, זח משועבד ג״כ לוי על לשמעון לו שיש
 ישר באופן שיעבוד וגעשה לגמרי יועתק לשמעון לוי של ד ו ב ע י ש ה ם צ ע ד

לראובן. מלוי
מח הראשונה ההלואה חיא הסבה אחרון, ומסובב פבח יש זה בציור וגם
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 והממוצע ללוי, חייב *ראובן מה הוא האחרון והמסובב לשמעון, הלוה שלוי
 מסובב, בתור וגם סבה בתור גם בזה משמש שמעון, הראשון, ולהצד שמעון, הוא בזה

 לראובן, אח״ב הלוה שהוא מה היא והסבה ללוי, מתחייב שהוא מה הוא שבו המסובב
 סבה רק יש דבדין כלומר, האחרון, מהמסובב המשך רק שמעון, הוא, השני ולהצד

 באופן אותה הלוה כאילו הוא לשמעון שהלוה ההלואה דאותה אחד, ומסובב אחת
לראובן. ישר

 דלהצד העני, כהצד היא דהאמת ומבאר בזה שהאריך פ״ו, ,סי בקצוה״ח ועיין
 ללוה אשר דבל יודעים היינו קרא בלי גם הלא ע״ז, קרא ל״ל יוקשה הראשון

 משועבד זה גם שיעבוד בתורת ללוה לו שיש מה גם וממילא למלוה, משועבד
 על שיעבוד בתורת לא הוא שכאן החידוש, גופא ו ה ז ד אלא ? להמלוה

 הראשון, להמלוה האחרון מהלוה ישר באופן השיעבוד העתקת דזהו אלא עיעבוד,
 גם אלא הקרן את רק לא לשלם שיצטרך לו", אעם לאשר "ונתן החידוש וזהו
 כפר כאילו השני להמלוה הכפירה את חושבים שאנו הראשון, להמלוה החומש את

 אשם לאשר "ונתן ע״א( )ל״ו בכתובות רש״י שכתב וזהו גופא, הראשון להמלוה זאת
 כדאמרינן קרן היינו ואשם שלו, האשם לאשר אלא הלוהו? לאשר כתב ולא לו

שלו". שהקרן למי ק״י( )דף בהגוזל
 קדושין, בסוף הרשב״א כמו הראשון, כהצד הסוברים ראשונים גם יש אמנם

 למלוה המה משועבדים ללוה לו שיש מה שכל מצד דתס״ל קרא, ל״ל הקושיא שעל
 וכן משתעבדי לא ומילי נינהו דמילי גוביינא בני לאו דשטרות מתרץ, הוא ן כנ״ל
כתובות. בסוף הר״ן כתב

כ.
 נעוריה שבח כל אביה בית "בנעוריה הוא שהדין בנערה, ומפתה אונס

 דעצם או לאביה, ישר ן פ ו א ב בא החיוב אם להסתפק, ג״כ יש לאביה",
ממנה. זאת זוכה דהאב אלא גופה להנערה הוא החיוב

 )הלכה בתולה נערה מהל׳ בפ״ב והראב״ד הרמב״ם מחלוקת בזה שיש ומצאנו
 שמת עד או שנשאת עד או שבגרה עד תבעה שלא אנוסה או "מפותה ט״ו(
 האב מת אם "במפותה הראב״ד ע״ז וכתב שלה", השלשה או דברים הארבעה האב
? היא״ אביה יורשת וכי שלה למה

 ישר באופן החיוב יועמד דבמפותה לומר, מוכרחים אנו לכאורה דהנה
 כלום, לה אין אב לה דכשאין מאחרי ממנה, זוכה דהאב לומר אפשר דאי לאביה,

 לה אין אב לה כשאין דבמפותה מאי דטעמא מוכרחת, ראיה מזה אין באמת אכן
 אע״ם החיוב, את תיכף זוכה דהוא כיון אב, לה וכשיש מחילה, משום הוא כלום,
 חב שזהו מצד למחול יכולה אינה כבר סוף סוף אבל מכוחה, כאמור זוכה שהוא

 שיעבוד משעם דהוא כאמור הסוברים לאלה דאפילו דר״נ, בשיעבודא כמו לאחריני,
מחילה. בזה מועילה אין שיעבוד על

 אם כלום, לעצמה לה אין דבמפותה דבר על בטעמא להסתפק עלינו שוב אכן,
 הדבר דנעשה מאחרי לחיוב, סבה כאן אין דבכלל משום או מחילה מטעם דזהו

 היא דהמחילה אלא החיוב סבת יש דשם למחילה, דמיא ולא הטוב, ברצונה
אם פטור, שהמזיק מדעתו ניזק שהאדם בכ״מ בכלל הוא והספק לפטור, חדשה סבה



קפה ההלכה לחקר ומסובב בסבה הכלל מן היוצאים המהות

 נימא אם דרק ומובן, החיוב, סבת בזה כלל נתהוה דלא או מחילה. מטעם בזה באים אנו
 בזה שייך דלא אלא מהבת האב זוכה דלעולם לומר לנו אפשר הוא, מחילה דמטעם
 לכתחילה/ חיוב כלל יועמד דלא נימא אם אבל כנ״ל, לאחריני דחב מטעם מחילה

להאב. ישר החיוב יועמד אב דכשיש למימר אנו צריכין ע״כ
 רב אמר הכי א״ל - וכו׳ — סיפא? ומ״ש רישא "מ״ש ע״א( )צ״ג בב״ק ועי׳

 לאחריני דחב וכיון מחילה מטעם דהוא יותר, מזה ומשמע משפחה" סגם משום ששת
מחילה. מועילה אינה

כא.
 וע״ב( ע״א )נ״ו כתובות בתום׳ התירוצים בשני תלויה זו דחקירתנו ונראה

 לפטור עמ״נ כדי את ושבר כסותי את "קרע ע״א( )צ״ב בב״ק דתנן הא על שהקשו
 היה אם נמי "דהתם אחד תירוץ ותירצו ? בתורה שכתוב ע״מ כמתנה דלהוי ■טור״
 בתורה שכתוב ע״מ מתנה חשיב הוי נזק דין עליך לי שאין עמ״ג ושבר קרע אומר
 שאין טעמא, היינו דהכא לקדושין, דמי לא "דנזקין תרצו ועוד יכול", למחול אבל

ועונה". כסות שאר עליו לה שאין קדושין לך דאין לחצאין, קדושין
 אפשר שאי מחילה, מטעם בזה באים דאנו צ״ל, ע״כ ראשון לתירוץ והנה

 ע״מ דמתנה בכלל נכנם דזהו מעיקרו, החיוב עקירת מטעם שהוא להגיד
 עקירת מטעם דהוא למימר אפשר שפיר השני להתירוץ אבל בתורה, שכתוב
מעיקרו. החיוב

 עקירת מצד לבוא אפשר אז רק השני להתירוץ שגם לומר אפשר באמת אכן,
 ולהפקיר לתת ממונו על בעל שהוא וכשם ממון, בנזקי מדברים כשאנו מעיקרו, החיוב

 מפותה, של מעין בנזק כן לא אבל להזיק, רשות לתת ג״כ בעל הוא כך שירצה, כמה
 הסנם מעשה מתחלף דס״ס מכיון אלא ממוני, ענין אינו לעצמו כשהוא שהענין
מחילה. הגדר שייך הרי ובממון בממון

 בכתובות סברי דהתום׳ קטנה בפיתוי והרמב״ם התום׳ מחלוקת דגם ואפשר
 היא, מחילה בת לאו דקטנה משום לעצמה, אף חייב הוא קטנה דבפתוי א׳( )מ״ב
 נכנסת זו מחלוקת דגם פטור, בקטנה דאף י״ג( )הלכה נער׳ מהלכות ב׳ בפרק הרמב״ם ודעת
 היא, מחילה בת לאו קטנה אז מחילה לגדר בזה זקוקים אנו דאם הנ״ל, הספק לסוג
 הגה הפגום, מדעת נעשה כשהדבר חיוב יועמד לא שלכתחילה הוא הטעם אם אבל
 סבה כאן שאין סבה, העדר בתור אלא סבה, בתור הדעת את בעינן דלא כיון

הקטנה. דעת גם מועילה ע״ז לחיוב,
 במפותה, האב כשמת הג״ל והראב״ד הרמב״ם נחלקו דבזה לעניניגו, ונחזור

 כיון מחילתה, מועלת דלא הטעם וכל מכחה, במפותה זוכה דהאב נימא דאם
 האב כשמת ס״ס אבל לאחריני, חב משום בזה ויש חי האב בעוד היה שהמעשה

 לגדר בזה זקוקים אנו ואין לה שייך שוב למחול רוצה איננה ועכשיו
 בזכותה נשארת היא וממילא האב, זכות הופקעה שכזה דבאופן משום אלא ירושה,

 מצד הוא הטעם כל הלא בזה, זוכת היתה לא כלל אב לה היה לא דאי ואע״ם היא,
 לא המעשה בשעת וכאן מחילה, בת היתד. המעשה כשבשעת דוקא וכ״ז מחילה,
ישר יועמד דהחיוב היא, הראב״ד ושיטת כנ״ל, לאחריני חב מצד מחילתה מועילה



ההלכה לחקר י׳ •דה חמדות קסו

 האב כשמת לייצמה הקנס שיהיה כמפותה אפשר דאיך שפיר פריך כך ובשביל להאב
היא. ירושה בת לאו הא

כב.
 בפרק י״ג בהלכה גם והראב״ד הרמב״ם מחלוקת בזה מוצאים אנו ובאמת

 זה הרי פתיתי אלא כי לא אומר והוא אותי אנסת לו "אמרה אומר, שהרמב״ם הנ״ל,
 הטענה", במקצת הודה שהרי וקנס בושת ומשלם הצער דמי על התורה שבועת נשבע
 שלה, אינן שהתשלומין תובע כאן שאין לפי שבועה, כאן "אין הראב״ד ע״ז וכתב
 "שאע״ם הרמב״ם דעת את להצדיק כדי שאמר בכ״מ ועיין הוא", בידך לאבי מנה כמו

 מיקריא שפיר ידה על הוא האב בה שמזכה שמה מאחר שלה אינם שהתשלומין
 מכחה, זוכה שהאב סובר דהרמב״ם המחלוקת, היא דבזה מללו, ברור והדברים תובע",
 ישר יועמד שהחיוב סובר והראב״ד תביעתה, עפ״י שבועה בזה שייכת כך ובשביל

בידך. לאבי מנה של לתביעה זה את ומדמה להאב

כג.
 טעמא להנ״ל דהא עצמו, את הרמב״ם סותר לפ״ז לכאורה, אולם,

 דאף פסק ואיך מחילה, מטעם הוא קנם לה אין אב לה כשאין שבמפותה דהרמב״ם
בקטנה? מחילה שייכת דאיך קנם לה אין בקטנה

 ע״א( )ט׳ בכתובות התום׳ דעת על שחולק לשיטתו ם " ב מ ר ה ד י״ל אכן
 קטנה דאף )ה״ד( סוטה מהלכות בפ״ב ם״ל והוא אונם קטנה דפתוי להו, שסבירא

 רצון, לה אין י ב ו י ח לדבר דרק דס״ל לומר ונחוץ בעלה, על נאסרת שנתפתתה
 שלילי, לדבר רק פועלת ס״ס הלא מחילה, וגם רצון לה יש שלילי לדבר אבל

החיוב. להפקעת



ה מדה
ובבין. יסוד או ומסובב סבה

א.
 מאליו. מובן ובנין יסוד השני, ובין ומסובב סבה הראשון, בין ההבדל

 היסוד כשנפל אבל המסובב, נתבטל לא הזמן בהמשך שנתבטלה אע״ם סבה, כי
הבנין. נופל ממילא

 המה רבים כי לפורטם אפשר אי ומסובב סבה בבחינת שהמה הסרטים
 למשל, מהם, אחדים נביא ובנין יסוד בבחינת שהמה הסרטים ומן מאוד,
 לחיובו סבה רק אינו הלוה של שהחיוב מפני ערב" ליכא לוח "ליכא של הדין

הבנין. נופל ממילא היסוד וכשאין הערב של לחיובו היסוד זהו אלא הערב, של
 על בעיקר בכאן מקפידים שאנו מפני הלוה" של "החיוב בכוונה אמרנו

 על החיוב הלוה מת אם דגם והראי׳ בעצמו, הלוה על ולא הלוה, של החיוב
 חיובו אין שגם במקום אבל וקיים. ברור חיובו שס״ם מפני בתקפו, עומד הערב
 כמבואר ערב מהם ואחד לוה מהם שאחד שמעון בן יוסף בשני כמו וקיים ברור

 )ובהמדה הערב על חיוב ליכא שוב להלוה ימחול אם או ע״א(, )מ״ח בבכורות
בזה(. אי״ה נאריך עוד העצם" "במקום

 בבחינת רק זה אין הגוף דהשיעבוד נכסים, ושיעבוד הגוף שיעבוד למשל, או,
 נפקע הגוף שיעבוד של הפקעתו וברגע היסוד דזהי אלא הנכסים, לשיעבוד סבה

 אנו אך אחרת, שיטה בזה מבארים אנו במק״א )ואמנם הנכסים, שיעבוד ממילא
הרגיל(. המובן לפי בזה מדברים

 הנה מכירה שבכל שט״ח, מוכר ובין דעלמא מכירה כל בין ג״כ ההבדל וזהו
 בתור המוכר נשאר שט״ח במוכר אבל הקנין, לחלות סבה בתור רק משמש המוכר
 הגוף שיעבוד את ולא הנכסים שיעבוד את רק דמוכר הראשונים שיטת לפי היסוד,

מחול. ומחלו כשחזר כך ובשביל
ובנין. יסוד בכלל או סבה בכלל זהו אם זה, על לעמוד קשה רבות ולפעמים

כדלקמן: והדוגמאות

ב.
 טענינן גיטין בריש התום׳ שיטת לפי מיגו, לענין והרמב״ן התום׳ מחלוקת

 החזרה טענת להו טענינן כן וכמו מזויף, להו טענינן דלא אע״ג פרוע, ליתמי
 על חולק הבית את המוכר בר״ם והרמב״ן נאנסו. להו טענינן דלא אע״ג בפקדון,

 והנאמנות מזויף, מצד הוא בפרוע הנאמנות דכל דכיון ואומר, יחד הדברים שני
 אפשר איך ונאנסו מזויף להו טענינן דלא נימא ואם נאנסו, מצד הוא בהחזרתי

ך. י נ ב ה יתקיים איך הרום שהיסוד מאחר "ד והחזרתי ■רוע להם לטעון
 הטענה דאותה כלומר, ומסובב, סבה בבחינת הוא שמיגו סברי דהתוס׳ וברור,

 להטענה גם מאמינים אנו זה דבשביל הוא והמסובב חסבח, היא לטעון יכול שהיה
 לא מ״מ הראשונה, הטענה בטלה שלהיתומים אע״ם וממילא עכשיו, טוען שהוא
 אביהם של ביכלתו שהיה מה כל ליתמי דטענינן הוא דדינא השניה, חטעגח בטלת



ההלכה לחקר י #יה המהות וןםח

 שנוגע במה אבל המיגאית, להטענה בנוגע הכלל *ן יובא שיש ואע״ם לטעון,
 גם זאת דטוענין הכלל נשאר המיגו מכה הבאה בהטענה אומרת, זאת להמסובב,

 ובנין, יסוד בגדר שהוא בפירוש זאת שאסר נמו סובר, וחרמב״ן ליתמי,
הבנין. נופל ממילא היסוד וכשנפל

ג.
 של הנמוק בעצם בעיקר נובעת הנ״ל והרמב״ן התום׳ של המחלוקת ואמום

 שיש או אמת, היא שטענתו הברור כלומר, לשקר", לו "מה מצד רק זהו אם מיגו
 דאע״ם אומרת, זאת בטענותיו, לחבע״ד נאמנות זכות מעין גם במיגו

 דוקא זהו נאמן, אינו בעצמו והבע״ד דבר" יקום עדים שנים "עפ״י תורה דאמרה
 יפוי בזה לו שיש כיון אבל הנידון, בענין נאמן להיות זכות שום לו שאין במקום

מהימן. עצמו ד הבע" גם שוב המועלת, ידועה טענה לטעון כה
 הטענה הנה בלבד, לשקר לו מה מצד הראשון כהצד רק הוא המיגו דאם ומובן,

 זכות מעין שזהו השני להצד אבל סבה, בתור רק משמשת לטעון ביכלתו שהיתר.
הנאמנות. יסוד עצם אלא לבד סבה לא כבר זהו הנה לנאמנות,

 לחצד ראיות הרבה הבאנו ששם וחץ )פ״ז ש״ג דה״ק ד״מ בם׳ ועי׳
השני.

 דהוא לקיימו צריך שכתבו בשטר מודה דאמרינן בהא רש״י של מטעמו א(
 שנחקרה כמי נעשה השטר על החתומים דעדים קיום צריך אין תורה דדבר "משום
 כגון טענות בשאר אבל הוא, מזויף טעין כי קיום דאצרכו הוא ורבנן בב״ד עדות■

 בשטר(, מודה ד״ה שם ובתום׳ ע״א י״ט בכתובות )עי׳ קיום" אצריכוהו לא הוא פרוע
 מדאורייתא הוא אם לפ״ז לן נ״מ דמאי המיגו בנמוק הראשון להצד כלל מובן לזה ואין

 טענות כל על הנה נאמן היה מזויף טענת טוען היה דאם כיון ס״ס אבל מדרבנן או
 ביארנו שכבר מה וכפי השני, להצד רק זה ויובן לשקר, לו מה להגיד עלינו אחרות
 שייך לא הפועל אל הדבר שיצא טרם הנה דרבנן מתקנתא רק שהוא דדבר במק״א

 דינא מצד מזויף טענת על שנאמן הדין היה אם ולכן בכח, זכות מצד לבוא ע״ז
 וממילא לטעון זכות ע״ז לו יש זה את שטען טרם שאף להגיד אפשר חיה דאורייתא,

 דרבנן תקנתא רק הוא הדין שכל מכיון אבל אחרת, טענה על אפילו נאמן הוא
זכות. בכלל כבר נכנס לא זה

 וזה שלי כולה אומר בזה חתום׳ קושית על ב״מ בריש הש״מ של מתירוצו ב(
 ע״ז שכתב שלי? כולה אמר בעי דאי חציו על במיגו דליהמניה שלי חציה אומר

 טוען, שהוא מה חצי אלא שקיל לא שלי כולה אמר דכי ראיח, אינה "וזו
 לו יש אומר אתה שאם טוען, שהוא ממה חצי אלא לו אין שלי חציה שאומר ואף

 שלו- שכולה באותה מאמינו שאתה ממה יותר זו בטענה מאמינו שאתה נמצא הכל,
 טעין חצי אלא נוטל אינו לעולם הוא, כך הדין שורת אלא — וכו׳

 ־טענה זכות מצד גם במיגו באים דאנו השני להצד זולת מובן אין לזה וגם בלבד",
 שלי כולה טוען היה שאם ואע״ם הטענה, במחצית לחאמין היא הטענה זכות וכאן
 הזכות על אלא הבפועל, על בזה מבישים אנו אין חציה, משיג היה בפועל הנה
הטענה. גנאסנית לו שיש גבה



קם* ההלכה לחקר וגוין יסוד או ומסובב סבה המרות

 אמרינן "דלא מרץ הר׳ בעם תירוץ עוד ע״ז שמביא הנ״ל בשמ״ק עוד שם ועי׳
הג״ז. השני להצד רץ מובן בלתי זה וגם ממון׳/ באותו אלא בכה״ג מיגו

 ע״ב( )י״ח בכתובות נדאמרינן מיגו אמרינן לא דבעדים הטעם לנו יובן ובזה
 מחמת היינו אנוסים אמרו אבל נפשות מחמת היינו אנוסים שאמרו אלא שנו ,"לא

 בעי דאי במינו ממון מחמת היו שאנוסים להם מאמינים אנו ואין נאמנים" אינם ממון
 לומר שייך לא עדים דבשני משום שם בתום׳ ועי׳ נפשות? מחמת היינו אנויים אמרו
 התום׳ אבל לטעון", חברו בדעת מה יודע האחד שאין ,,לפי במינו נאמנים שיהיו

 ,"לפי לדחוק הוצרכו כך ובשביל בזה אתינן לשקר לו מה מצד שרק הג״ל לשיטתייהו
 לא בכלל הגה הנ״ל, השני הצד לפי אבל לטעון", חברו בדעת מה יודע אחד שאין
 אבל הבע"ד, של זכות רק הוא עיקרו דכל מאחרי מינו, המושג בעדות שייך

 עדות, של מינו מצד בבע״ד לבוא שייך שלא להיפך כמו זה, שייך לא הרי בעדות
 הלא לשקר, להם מה תמיד להגיד אפשר הלא למשל שלשה המה הבע״ד אם כלומר,

 כנ״ל, ג״כ אך לעדים? יהיו האחרים ושנים בע״ד להיות מהם אחד רק יכול היה
 יכול שחיה הטענה וגם עכשיו טוען שהוא הטענה שגם במקום רק מיגו שייך דמתי
כנ״ל. דין בעל זכות מצד לבוא שייך אז ורק בע״ד של טענה היא הנח לטעון

 תערובתם וע״י היתר, הוא והחלב, הבשר עצמו, בפגי דבר שכל בחלב, בשר
 בתור זהו אם לחקור, יש שם וגם לאיסור, החלב וגם הבשר גם אחד, כל נעשה
 מהם אחד כל על שמתהוה להאיסור סבה זהו דתערובתם כלומר, ומסובב, סבה
 אומרת, זאת הסבה, הזמן בהמשך כשתתבטל אף כזה ובאופן עצמי, איסור בתור

 דהוא או עצמו, בפגי איסור אחד כל נשאר ג״כ מהחלב, הבשר למשל בשיפרד
 נם מהם, אחד כל הנה בתערובתם שהם שכ״ז אע״פ וממילא ובנין, יסוד בבחינת

 נתבטל התערובות כשנתבטלה אבל עצמו, בפני איסור הוא החלב וגם הבשר
האיסור. נם

 מאכלות מחל׳ בפ״ט הרמב״ם על ז״ל הלוי חיים רבנו הגאון של בספרו ועי׳
 שאאפשר קי״ל דהלא והראב״ד הרמב״ם מחולקים שבזה שמראה ט׳( והלכה אסורות
 התערובות, שנתפרדה לאחר אף הוא דהאיסור לכאורה, נראה ומזה אסור" לסוחטו

 איסור דהוא או העבר, מצד הנמשך איסור רק זהו אם לחקור, יש בזה גם אבל
 מהתערוצות, אחד כל נעשה שכבר הראשון כהצד נימא דאם האיסורין. ככל הוי
 אבל האיסורין, ככל הוי איסור הוא הרי עצמי, לאיסור החלב, וגם הבשר גם
 איסור מצד רק הוא לסוחטו באפשר האיסור דכל ע״כ השני, כהצד גימא אס

 וחרמב״ם להתירו, חוזר אינו תו בתערובתו בעודו נאסר שכבר דכיון הנמשך,
 גשר של קדרה לתוך חלב נפל שאם שם פסק כך ובשביל הראשון, כחצד סובר

 החתיכה שאז הג״ל, החתיכה כל נגד בקדרה ששים צריכים חתיכה אותה ונאסרה
 החלב שכלפי אע״ם אסורה, שבקדרה החתיכות כל לאו ואם מותר, והשאר אסורה

 עצמי באיסור כבר נאסרה דהחתיכח דכיון משום מששים, יותר הרבה בקדרה יש
שכל ואע״פ החתיכה, כל נגד לששים צריכים אגו שבתורה איסורין ככל והוי



ההלכה לחקר י' *יק המרות קט

 על התפשטותו כח לענין הנה ששים, יש שכנגדו החלב תערובות הוא האיסור סבת
הנאסר. הדבר על מביטים אני הטעם,

 שלא אומרים, "אנו ואמר הרמב״ם על חלק כך ובשביל השני, כהצד סובר והראב״ד
 החתיכות בכל טעם ליתן כדי חלב באותו יש ואם — וכו׳ — נבלה נעשית החתיכה כל שמענו

 כבר דהאיסור כיון אבל אסור, לסוחטו דאפשר סובר, ג״כ שהוא ואע״ם אסורות",
 אין להתירו, חוזר שאינו העבר מצד הנמשך איסור רק דהוא אלא הוי איסור אינו

 "יסוד מטעם שהוא דכיון כעיקר, טעם מטעם לאוסרם אחרים על גם להתפשט כח לו
 האיסור הבנין, נופל ממילא שבו החלב התבטלות כלומר, היסוד, כשנהרם הנה ובנין"

כג״ל. המתפשט,

ו.
 לא במינו מין למ״ד ור״י, שמואל רבנו מחלוקת ע״ב<, )ק״ח חולין בתום' ועי׳

 במים הרוטב ונתערב נבלה חתיכת מטעם שנאסר ברוטב הדין יהיה איך בטל,
 ע״ז גם שמואל, רבנו שלדעת בטל, לא במינו מין של הדין בזה יהיה אם אחרים,

 שכזה דבאוסן סובר, והר״י מים, וזה מים שזה כיון בטל לא במינו מין נאמר
 אלא נאסר אינו שהרוטב כיון אחרים, מים של בששים הנאסר הרוטב מתבטל שפיר

בהן". הנבלע האיסור מן חמור "דאינו משום בהן, המעורב הנבלה טעם מחמת
 סבה בתור בטל לא במינו דמין הדין על נביט אם ג״כ, הוא בזה והמחלוקת

 חתיכת בודאי הוא האיסור שמקור דאע״ם ובגין, יסוד בתור או ומסובב,
 מים לתוך וכשנפלו נאסרו, כבר בעצמם שהתבלין הוא המסובב ס״ס אבל הנבלה,
 להמים בנוגע אומרים אנו אלא הראשונה, הסבה על להביט צריכים אנו אין אחרים

 ויסוד ובנין יסוד בתור ע״ז מביטים אנו אם אבל בטל, לא במינו מין האחרים
 צריכים אנו תמיד הנה והדם, החלב או הנבלה, הבשר רק הוא הרוטב של האיסור
 הבנין נופל היסוד כשנופל הג״ל הרמב״ן כדברי כי היסוד. על להביט
מינו. בשאינו מין הוא להמים שבנוגע בשר הוא והיסוד בנינים ע״ג בבניגים אפילו

 יפה הבן כח יהיה לא "ד בהמליצה הר״י סברת את שמסביר ברשב״א ועי׳
 שהאב מפני האב, מכח יפה הבן כח שיהיה אפשר שאמנם ובודאי האב", מכח
 איננו, ככר כשהאב אפילו שפיר מתקיים והבן ומסובב סבה בתור ג״כ הוא והבן
 בתור אלא ומסובב סבה בבחינת כאן דאין שאמרנו, למה ג״כ הוא שכוונתו אלא
הבנין. נופל ממילא היסוד וכשנופל ובגין, יסוד

 מאיסור טעם שקבל בהיתר ג״כ שפוסק צ״ב סי׳ ביו״ד דעת בחוות ועי׳
 שם הוא שההיתר אע״ם הנה כחוש, איסור למשל ל/ עד רק להתפשט בטבעו שאינו

 שבטבעו דבר הוא האיסור שיסוד מכיון בל׳ די בכ״ז ששים, עד להתפשט ובטבעו
ל׳. עד רק להתפשט

 יסוד על מביטים אנו במינו מין לענין רק דלא הוא, שבדבריו והחידוש
 היסוד ביותר מובלט עוד וכאן האיסור של ההתפשטות כח לענין ג״כ אלא האיסור,

הנ״ל. ובנין" "יסוד של
 בדבריהם שם סיימו שהרי הנ״ל, כהחו״ד להדיא משמע שם חולין מתום׳ ואמנם

 בששים, דמתבטלים לקדירה ונפלו מדם או מחלב הבלועין דתבלין להוכיח, יש "ומכאן



קעא ההלכה לחקר ובגין יסוד או ומסובב יבה המהות

מהן". הבלוע האיסור מן חמור דאינו מותר באלף, אפילו טעם דנותן אע״ג

ז.
 הנ״ל, החו״ד על בזה *חולק ג׳( )סרק התערובות שער טעם" ב״ברוך ,ועי

 המין בתר אזלינן במינו מין לענין דרק כלומר, הללו, הדברים בין ומחלק
 ראיה ומביא הנאסר, על מביטים אנו הטעם נתינת כח לענין אבל האוסר,

 מין שלענין הנ״ל הר״י כדעת סיבר קל״ט( )מל״ת מא״ס שבהלכות מהסמ״ג זה על
 דמאחר מדם, הבלוע מלח לענין אח״כ כותב ובכ״ז האוסר, בתר אזלינן מינו בשאינו
 לשער יש ע״מ איסורו ומוליך הקדרה בכל נתערב כאילו הדם עם נמלח שהמלח

 אומר דר״י )צ״ט( בחולין אומרים שאנו ממה ראיה ומביא מלח, כולו הדם כאילו
 איסור דכל אע״ג לבטלו, טהור ציר של סאתיים צריך טמאים דגים ציר דרביעית

 בין דמחלק וע״כ בששים, המתבטלת טמא הדג של שמנונית מחמת הוא הציר
 כאמור דנים כשאנו ובין האוסר, על מביטים אנו דאז במינו, מין לענין דנים כשאנו

המסובב. נתבטל לא בששים, שנתבטל החלב שהוא הסבה, בנתבטלה
 בטל לא במינו מין דהגדר סובר שהוא לומר, נצטרך הסמ״ג ולדברי

 מדת מצד הוא כעיקר טעם הגדר אבל ובנין, יסוד מדת מצד אמנם הוא
 להיות נהסך גופא שההיתר כעיקר בטעם כי הזה, לההבדל מקום ויש ומסובב, סבה

 דין המסובב כבר מקבל שע״י סבה בתור רק משמש האיסור אין א״כ איסור,
 זהו הנה האיסור, מורגש לא שבההיתר בטל, לא במינו מין לענין משא״ב עצמי,

 להביט עלינו ובזה ההיתר בטל לא נמצא שהאיסור זמן שכל ובנין, יסוד בתור רק
האיסור. על

 לא באלף אפילו במינו דמין הא אם שחקרנו זה, בספרנו ,ו בהמדה ועי׳
 אף אסור שכזה דבאופן הוא דדין או טעם, נותן כאילו דהוה מצד זהו אם בטיל,

 מחלקים שאינם דהתום׳ והסמ״ג, התום׳ חולקים בזה חנ״ל דברינו ולפי טעם, בלי
השני. כהצד סובר מחלק שכן והסמ״ג הראשון, נהצד סוברים בזה

ח.
 נסחו האחרונים כמותו", אדם של שלוחו "של בהגדר והטור הרמב״ם מחלוקת

 ופועל המשלח של במקומו נעשה שהוא סובר דהרמב״ם בזה, שהוא המחלוקת את
 דאם א׳ו )הלכה גירושין מהל׳ בפ״ב פסק כך ובשביל עצמיי, בנח שוב אח״ב

 והטור מדרבנן, רק הגט פסול להולכה השליח מינוי אחרי המגרש הבעל נשתטח
 וסובר חולק ולפיכך פעולתו את ידו על פועל דהמשלח כמכונה רק דחוא סובר

 בעצם מחלוקת רואים אנו בזה גם באמת, הנה התורה, מן פסול הוא שכזה דבאופן
 ובנין, יסוד ממדת או ומסובב, סבה ממדת זה על להביט אם המדד.,
 המסובב, הוא "כמותו" של והדין סבה רק הוא המשלח הגה הראשונה המדה דעפ״י

 מנקודת זה על מביטים אנו השני להצד אבל המסובב, נתבטל לא הסבה ובהתבטל
הבגין. נפל היסוד כשנפל וממילא היסוד הוא והמשלח ובגין, יסוד

 השליחות בטול במושג מחלוקת ג״כ היא השליחות קיום במישג חנ״ל והמחלוקת



ההלכה לחקר י הטד המרות קעב

 אח השליח פועל ידו שעל כחו את בחרה ששולל שלילי מושג רק הוא הבטול אם
 שאם שמובן העבר, של המנוי את בחזרה שלוקח חיובי מושג שזהו או פעולתו,
 הפועל אל מכח השליחות הוצאת לכל יסוד בתור משמש המשלח של שכחו אמרינן

 הבטול שע״י אלא למפרע, השליחות מנוי את יבטל שהמשלח לבטול כלל דרוש אינו
 מקום שום אין כבר וממילא שלו כח ביפוי בהוה פועל להיות חדל המשלח, הוא,

 משיג שע״י סבה בתור רק משמש השליחות שמנוי אמרינן אם אבל לשליחות,
 כח בחיפוי בהוה פועל להיות חדל שהמשלח מה בזה די לא הנה עצמי, כח השליח

 אנו אלא המסובב, בטל לא הסבה אח״כ שנתבטלה אע״ם בכ״מ כאמור, כי שלו.
 דכסו־שע״י אומרת, זאת למפרע, הסבה את עוקר הוא הבטול דע״י לומר צריכים

 אח עוקר הוא הבטול של פיו מאמר ע״י כן גם ככה השליח נתמנה פיו מאמר
למפרע. המנוי

 בריש השלימה הסוגיא את י״ג( )פרק ש״ד הנ״ל ד״מ בספרי ביארתי ובזה
 שהבטול שמה ונראה הבטול באופני שם נשנו הלכות שכמה ול״ג( ל״ב )גיטין השולח

 בב״ד ו״שלא דברים הוי לא שבלב דברים בזה ואמרינן מיוחדים, לתנאים דרוש
 ד״ה בתום׳ שם )עי׳ בטול" הוי דלא הלכה פשט משמע ואשה שליח ידיעת בלי וגם

 מינוי ואם יפה", ב״ד כח מאי "א״ב של הטעם ס״ל דלא למאן אפילו דתימא( מהו
 היינו ואם למישלפה", עשרה בי ש״צריכה רשב״ג סובר עשרה עפ״י היה השליחות

 חדשים, או חודש בעלמא לצעורי שם רש״י וכפי׳ מכוון" דקא הוא "לצעורי אומרים
 הרשב״א בחי׳ )ועי׳ המשלח של רצונו נגד אף הגט את לתת להשליח לו אפשר היה
 בהוה, מלפעול חדל שהמשלח לבד שלילי ענין רק הבטול שאין מורה זה וכל שם(
מיוחדים. בתנאים קשור זחו כך ובשביל למפרע, עיקור משום בזה שיש אלא

*י
 המנוי במקום היא שהזכות אומרת, שזאת שליחות, מטעם יה זב

 שסובר הנ״ל הרמב״ם לשיטת שאפילו יבדלו, שבזה מאליו, מובן אבל השליחות, של
 השליח את שמינה וכיון יסוד, בתור ולא סבה בתור רק משמש המשלח מצד דהמגוי

 זהו הזכות בודאי הנה בזכות אבל בהמשלח, נעשה מה לן איכפת לא כבר אז
 אנו כך ובשביל בפניו" שלא לאדם "זכין אומרים שאנו במה היסוד עיקר
הסוף. עד להזוכה זכות שתהיה זקוקים

 אנו אלא לבד, בחזרה די אינו אז חוזר המשלח שאם אמרנו בשליחות ואם
 שאינו שלילי אופן רק לא שזהו אומרת, שזאת השליחות, בטול לדיני זקוקים

 לא בודאי בזכות הנה בעבר, המנוי את בעיקר מבטל שהוא אלא בזה, עכשיו רוצה
 לו זכות להיות פסק שהדבר בהוה דעת גילוי רק דיש כיון אלא לכך, בעינן

הזכות. של היסוד אין כבר

יא.
 "הגע ע״ב( )י״א בתום׳ שהובא בגיטין הירושלמי דברי את ביארתי ובזה

 של אשתו שהיתה הרי לעבד, הוא חובה הרי קצין של עבדו שהיה הרי עצמך,
 שלא עבדו המוכר אילו כהדא, אלא לך לית להן הוא זכות הרי שחין מוכה

 ובהוספת היא", מגירשת שמא מדעתה שלא אשה המגרש אילו מכור אינו שמא מדעתו



קעג ההלכה לחקר ובנין יסוד או ומסובב פבה המדלת

 ע״י מתגרשת האשה ואין כרחו על נמכר העבד אחר ע״י ,"פירוש, שם התום׳ דברי
ברחה". בעי אחר

 מכדי אביי, ,"אמר ע״א( )כ״א בבבלי הגמרא סוגית עפ״י יתפרשו והדברים
 חצרה אף בע״כ, ובין מדעתה בין דאיתא ידה מה מידה, איתרבי מהיכי חצר

 בע״כ איתא דמדעתח לקבלה שליחות והא - וכו׳ — בע״כ ובין מדעתה בין דאיתא
 אשכחן נמי לקבלה שליחות אימא, ואיבעית — וכו׳ — ? לקבלה שליחות הוי וקא ליתא
 שבגט רק דלא מזה, רואים ואנו כרחה", בעל קטנה לבתו גט מקבל אב שכן בע״כ

 מועיל לא ה נ ו צ ר ש כן גם אלא האשה של לרצונה ם י ק ו ק ז אנו אין
 אלא החלות את לפעול יכול לא עצמו מצד שהגט שבמקום אומרת, זאת בלל,

 שהוא אומרת, שזאת בידה", ,ונתן בכלל הוי לא כבר זהו רצונה, בהצטרפות דוקא
 אבל ייה אס רק מצדה שנזדקק בלי בזה היחידי הפועל להיות צריך לבדו

רצונה. את ג״ב לא
 הנ״ל, והטור הרמב״ם של מחלוקת על סובבת לקבלה בשליחות וטריא והשקלא

 בע״כ איתא ,"מדעתה לקבלה שליחות גם ולפ״ז הנ״ל, הטור כדעת סבר דהמקשן
 לקבלה בשליחות וממילא המשלח, של ברצונו רק תלוי השליחות מלוי שכל ליתא"

 שהשליחות כ״ז שבאמת כהרמב״ם, מתרץ והמתרץ ליתא", בע״כ איתא ,מדעתה הרי
 עצמי, נח להשליח לו יש כבר כי חמשלח, של ברצונו כלל תלוי הדבר אין קיימת

 לשלוחו, כלל נחשב ולא המינוי את שמבטל כאמור הוא חלא מועיל ביטול ואם
 שהשליחות שכ״ז ראיה בתור זחו בע״כ" קטנה לבתו גט מקבל אב ,שכן שהוסיף ומה

 לבתו גט מקבל אב איך זאת לולי כי המשלח, של ברצונו תלוי הדבר אין קיימת
 אנו להמנוי שרק לא אם דסתרי, תרתי זהי חלא שליחות מושג מצד בע״ב קטנה

 יכול וממילא התורה מצד בא האב של המנוי וכאן המשלח של לרצונו דרושים
כרחה. בעל אף לקבל

 של היסוד כל זהו חזכות ששמח בזכיה, לא אבל בשליחות רק שזה וכאמור,
 שחין מוכה באשת הדין איך הירושלמי שמתרץ וזהו בלבד, הסבה רק ולא הדבר
 של ובפירושם היא" מגורשת שמא מדעתה שלא אשה המגרש ,אילו לח הוא שזכות
 בעל זכיה של ציוד אין כלומר, ברחה", בעל אחר ע״י מתגרשת האשה "אין התום׳
 מועיל, אינו — הזכיח שזוהי — רצונה גס ממילא בע״כ שאין וכיון הזוכה, של כרחו
היא. בידה" ,ונתן של בכלל לא שוב דזחו

 שלא עבדו המוכר ,אילו הירושלמי אומר ע״ז זכיה מועילה כן בעבד כי ואם
 שמקשה (,ב )סעי׳ ר׳ בסי׳ הקצוח״ח דברי עפ״י שזהו מכור" אינו שמא מדעתו

 ,הרי הוא שחרור שטר של דחנוסח כיון פסול לשמו שלא שחרור בשטר קי״ל למה
 ולא רגיל שטר טוב דאז - לאחרים מכרו מ״ש א״כ לעצמך״ את הרי חורין בן את

 מתורת בזה שאין לשמו דבשלא ומתרץ, ז לעצמו מכרו ומ״ש - לשמו בזה בעינן
 כיד עבד ,יד של הקושיא שוב תשאר הרי קנין שטר מתורת אלא שחרור שטר
 רק דבעינן במקום רק שייך לא זה כאחד" באין וידו ,גיטו של והתירוץ רבו"

 רק כך ובשביל הקנינים, ככל לקנין דרושים שאנו במקום לא אבל לבד נתינה
 יש לבד בנתינה שדי אשה גט כמו שהוא שחרור שטר שם ע״ז שיש לשמו כשכתב
 "יד של החסרון נשאר שוב לשמו בשלא אבל כאחד, באין וידו גיטו של תירוץ

אחרים ע״י שחרור השטר מזכהו אם שלפ״ז הקצוה״ח שם ומחדש רבו", כיד עבד



ההלכה לחקר י׳ טיה חמדות קעד

 זהו ואמנם לשמו, בשלא גם סוב שיהיה רבו" ביד עבד "יד שי החסרון שם שאין
 אינו שמא מדעתו שלא עבדו המוכר "אילו באמרו הירושלמי מחדש גופא החידוש
 ידה "מה של החסרון בזה שייך ולא בעבד, זכיה מועילה כך בשביל פירוש מכור",
 משום בזה יש מהכא שיחרור שטר דל בזה דהא בע״כ", ובין מדעתה בין דאיתא

כנ״י. לעצמו, מכרו יי מה לאחרים מכרו יי דמה מכירה, שמר

יג.
 בפניו", שלא לאדם לה״זכין היסוד זהו הזכות שכאמור, אע״ם, בזכיה גם ואמנם

 מזה, המסתעפים להדברים בנוגע אבל הדבר, בעצם רק הזכות את בעינן יא חנה
לן. איכפת לא ג״כ חובה אלא זכות לא כבר כרוכה באלה אם אפילו הנה

 "אין שם שאמריגן ע״א( )ל״ז בגיטין הר״ן מדברי למדים אנו זה ודבר
 שכתב שהוא", כל שדהו בתוך מזכהו לו אין אם הקרקע על אלא פרוסבול כותבין

 לא וצוח שם היה שאם שהוא, כל בשדהו מזבהו דאמרינן דמאי ,,ומסתברא זה על
 נ״ל ומכאן דמהני. משמע שם היה לא אם ומיהו כרחו, בעל זוכה אדם שאין מהגי
 שנמשך אע״ם זכות, בעצמו שהדבר כל בפניו שלא לאדם זכין דקי״ל דמאי

 שהוא כל בקרקע כשמזכהו ודאי דהא וקנה זכה מזכות על יותר שהוא חוב ממנו
 והדברים דמהני", אמרינן אפ״ה חובו משמטת שביעית שאין בכך הוא מתחייב
כג״ל. ברורים

יד.
 הוה חיכי "ותימא, שכתבו לאדם מוכן השתא ד״ה בתום׳ ע״ב( )י׳ בביצה ועי׳

 דשמא לה, שחיט מצי לא השמשות דבין לאדם, מוכן הוי לא אדרבא לאדם, מוכן
 והר׳ — וכו׳ — ? לכלבים מוכן הוי לא לאדם דמוכן מהכא מוכח והיכי שבת הוא

 דמוכן שפיר מוכח ואעפ״ב שבת, לענין דוקא מיידי דשפיר תירץ, מקורביל יעקב
 בע״ש א״כ לכלבים, מוכן הוי לאדם דמוכן ס״ד דאי לכלבים, מוכן הוי לא לאדם

 הוי לאדם דמוכן דבריו לפי לכלבים, גם מוכן היה לאדם מוכן היה אם יום מבעוד
 ראויה שאינה דאדם הכנה דנסתלקה אע״ג חיום, וקדש כשהחשיך א״כ לכלבים, מוכן

 להם מוכנת שהיתה וכיון יום, מבעוד לכלבים מוכנת היתה מ״מ עכשיו, לאדם
היום". בקדושת נסתלקה לא ההכנה

 דמוכן הא על נביט אם :בזה היא הנ״ל בתום׳ וטריא שהשקלא רואים, ואנו
 בהקושיא ומסובב, סבה מנקודת או ובנין יסוד מנקודת לבהמה מוכן לאדם
 בין ובע״ש —לאדם מוכן כשהוא לכלבים מוכן הוא אז רק וא״כ הראשון, נהצד תפסו

 תססו ובהתירוץ לכלבים, מוכן לא ג״כ וממילא לאדם מוכן היה לא כבר השמשות
 כבר שנחשב גורם שזה ידוע, זמן רק לאדם המובן את בעינן ובכן השני, כחצד
 בכ״ז זה נשאר לאדם, המוכן נתבטל שהיא שבה מאיזו אם אפילו ואז לכלבים, מוכן
 כשהניח אפילו ואז לאדם, מוכן הוי יום רמבעוד בכאן יש הזה והציור לכלבים, מוכן

לכלבים. המוכן נתבטל לא עי״ז חגה לאדם, המוכן נתבטל השמשות בין

טו.
לא בא״י קרקע שקנח "נכרי י׳(, )הלכה תרומות מהל׳ פ״א ברמב״ם ועי׳



קעי< ההלכה לחקר ובנין יסוד או ומסובב סבה המרות

 ממנו, ולקחה ישראל חזר אם לפיכך בקדושתה, היא הרי אלא המצוות, מן הופקעה
 — התורה מן והכל בכורים ומביא ומעשרות תרומות מפריש אלא יחיד כבוש אינה
 חראב״ד זה על וכתב המעשרות", מן להפקיע בסוריא לנכרי קנין ויש — וכו׳

הנכרי". ברשות שבכרו אע״ם "א״א,
 הפירוח לענין גם הוא קנין אין דהגדר מודה, הרמב״ם שגם בודאי, והנה

 הנכרי ,פירות י״א(, )בהלכה אח״ז תיכף בעצמו שאומר כמו הנכרי, ברשות שבכרו
 שתגטר קודם שנתלשו אחר ישראל לקחן ואם — וכו׳ — בא״י שקנה בקרקע שגדלו

 דהמחלוקת מהרמב״ם, שמשמע בזה היא דהמחלוקת וע״כ חייבין", ישראל וגמרן מלאכתן
 לענין גם אלא הפירות, לענין רק לא היא, לנכרי קנין אין או לנכרי קנין יש אי

 לעכו״ם שנמכר קרקע חלק כל הנה קנין, יש דסובר דלמאן א״י, קדושת עצם
 זה בחזרה, אח״כ מעכו״ם לוקחים אנחנו אם ואפילו לעולם, א״י קדושת ממנו פקע
 ממנו ולקחה ישראל חזר אם "לפיכך מדגיש הוא כך ובשביל יחיד, כבוש נקרא כבר
 הקדושה עצם קנין יש דלמדס״ל לאו, שומע אתה הן ומכלל יחיד", כבוש אינה

 קנין יש המחלוקת דלדידיה הראב״ד, חולק וע״ז לעולם, הקרקע מן נפקע
 שגדלו הפירות לעגין רק ונוגעת א״י של הקדושה לעצם נוגע לא קנין אין או

הנכרי. ברשות
 א״י קדושת דבאמת הנ״ל, המדח עפ״י ג״כ רק מחלוקתם להסביר אפשר ואי

 כדאיתא ישראל, ירושת ע״י באו עיקרן הנה א״י, של ושניה ראשונה קדושה גם
 זח על להביט עלינו אם להסתפק, יש אך ב׳(. )ל״ב ובעירובין ע״ב( )פ״ב ביבמות
 הקדושה ארץ שהיא ודאי דזהו כלומר, ומסובב, סבה מנקודת או ובנין יסוד מנקודת

 הקדושה, לארץ יסוד בתור הוא הא״י אם הוא, הספק אבל ישראל, ארץ שהיא משום
 הקדושה, גם ממנה גפקעה ממילא א״י, מלהיות חדל ממנה חלק איזה אם וממילא

 גם וממילא ישראל, ארץ שהיא מה היא הקדושה שסבת סבה, בתור רק שזהו או
 אס ולדעתו הראשון, כהצד סובר והרמב״ם המסובב, נתבטל לא הסבה נתבטלה אם

 ונתבטלה ממש לחו״ל זה נעשה הקנין ידי על הנה לעכו״ם, קנין דיש הדין היה
 יחיד, לכבוש נחשב ממנו ולקחה הישראל חזר אם אפילו ואז לגמרי, הקדושח

 קגין, אין או קגין יש אם ענין כלי לזה אין ולדידיה השני, כהצד סובר והראב״ד
לחו״ל. זאת נעשה לא קנין ע״י דאפילו

 אי המחלוקת: היא גופא דבזה סובר דהרמב״ם לומר, אפשר ואמנם
 ובגין, יסוד בגדר דזחו סובר קגין דיש דמ״ד לעכו״ם, קנין אין או לעכו״ם קנין יש

ומסובב. סבה בגדר דזהו •ובר קנין דאין ומ״ד
 "אמר ע״א( )מ״ז בגיטין מוצאים שאנו לם״מ לכאורה מוכרח הדבר ואמנם

 קדושת יי הארץ יי כי מעשר מידי להפקיע בא״י לנכרי קנין שאין אע״ם רבה,
 דבעצס הרי ומערות", שיחין בורות בה לחפור בא״י לנכרי קנין יש אבל הארץ,
 אלא חעכו״ם, של ממונו לקנין נעשה הקרקע גוף שאף לדידיה מחלוקת אין הקרקע

 אדמת אינה כבר הזו האדמח כך שע״י הממון קנין ע״י אם היא המחלוקת שכל
 לי "כי שאמר במה והכוונה האדמה, קדושת גם נפקעה כך ע״י אם ישראל,

 הקדושה מחמת באה הקדושה שסבת שאע״ס הוא, הארץ", קדושת לי הארץ
 עצמותי, באופי הארץ קדושת נחלטה כבר כך ע״י ס״ס אבל ושניה, ראשונה

המסובב. נתבטל לא הסבה שנתבטלה ואע״פ



ההלכה לחקר ז׳ מדד. המדווז מעו

טז.
 בכ״ז קנין, שאין שאע״ם שסובר, בזה, דהרמב״ם טעמיה להבין נחוץ ואמנם

 "לפיכך מסיק שהרי ומעשרות, תרומות של הדין בזה אין הנכרי קנין שהמה זמן כל
 תרומה מפריש אלא יחיד כבוש אינה הימנו ולקחה ישראל חזר אם

 סטור, הוא הקרקע גוף את ממנו לקח שלא שכ״ז מללו, ברורים שהדברים ומעשרות",
בזה? הטעם ומה ממנו, הפירות שקנה אע״ם

 של המדח את בזה תסס דהרמב״ם דכיון א, תלי בהא א דה נראה אמנם
 כבוש בכלל הוה אח״כ קנה ישראל אם אפילו אז קנין דיש למ״ד וע״כ ובנין, יסוד

 קדושה, כאן אין העכו״ם של קנינו שהוא כ״ז הנה קנין, אין למ״ד אף ממילא יחיד,
 אבל מעשר, מידי להפקיע בא״י לעכו״ם קנין שאין "אע״ם אמרינן כאמור, הלא, כי
 הדבר מבואר וביותר ומערות", שיחין בורות בח לחפור בא״י לעכו״ם קנין יש

 דלמ״ד כלומר, תליא, בהא שהא שאדרבא ו׳(, )הלכה רביעי פרק סאה בירושלמי
 לו, יש כן ממון י ג י נ ק כל אבל קנין, אין קדושה י נ י נ ע ל רק הנה קנין, אין

 בפירוש עי״ש ממון, קניני שום בזה לו אין קדושה לעניני קנין יש למ״ד ולהיסך,
רי״ד. ותום׳ חרידב״ז

יו.
 בארץ האומה קגין בין מחלק דהרמב״ם בזה, להוסיף עוד לנו ונחוץ

 שני ישראל בארץ יש דבודאי חלקו, על אחד כל שבה, היחיד ן י נ ק ובין ישראל
 בכלל הישראלית האומה של קנינה שהיא מפני ישראל ארץ היא יחד, הדברים

 אין או בא״י קגין יש אם והמחלוקת בחלקו, קנין ויחיד יחיד לכל יש וכשנתחלקה
 גם מסתלק כך דע״י סובר קנין יש שסובר ומי האומה, בקנין מחלוקת היא קגין
 נקרא זהו העכו״ם מן וקנה חזר אם אפילו כך ובשביל שנמכר, בהחלק האומה קנין
 האומה לקנין שנוגע במה קנין דאין הכוונה קנין אין שסובר ומי יחיד, כבוש כבר
 שיחין בורות לחפור לעכו״ם שקנוי בהיות עכ״ם אבל יחיד, כבוש אח״כ נקרא ולא

 נקרא לא דאמנם הרמב״ם פוסק כך ובשביל קנין, יש היחיד חלק על ס״ס ומערות
ומעשרות. מתרומות פטור עכו״ם ביד שהוא כ״ז אבל יחיד, כבוש אח״כ

 היא שהמחלוקת קגין, אין או קגין יש אי המחלוקת את לפ״ז להסביר ואפשר
 יש אבל היחיד, וקנין האומה קנין גם בזח שיש כנ״ל א״י של האלה הקנינים בשני

 מקניגי או היחיד קנין בא האומה מקנין אם המסתעף, ומהו היסוד כאן מחו להסתפק
 אחד אס וממילא השני, כהצד סובר קנין יש שסובר ומי האומה, קנין בא היחידים

 נחשב זה כך אחרי קנה אם אפילו ואז האומה קנין גם הזה מחלק מתבטל חלקו מכר
 אין שסובר ומי הכללי, הכבוש ע״י רק נעשה האומה קנין כי יחיד, לכבוש כבר
 לא היחיד קנין שנתבטל אע״ס גופה המכירה ידי ועל הראשון, כהצד סובר קנין

האומה. קנין נתבטל

יח.
 דיני מכניס הוא כך ובשביל נדר מטעם שזהו בהפקר הידועה חרמב״ם שיטת

 שאינו אע״ס "ההפקר, י״ה הל׳ נדרים מחל׳ )בפ״ב וכתב נדרים, בהלכות הסקר



קעז ההלכה לחקר ובנין יסוד או ומסובב סבה המלות

 אלו נכסים שיאמר הוא ? ההפקר ומחו בו, לחזור שאסור נדר כמו הוא הרי כנדר,
וכו׳". —לכל הסקר

 כגדר הוא הרי ההפקר הרמב״ם ,"כוזב אומר ב׳( )סעיף רע״ב בסי׳ והב״י
 קנין, עשיתי שלא כיון מדבורי חוזר אני ויאמר שיחזור פירוש בו, לחזור ואסור

 לזכות יכול עצמו שהוא ואעפ״י דברו", יחל "לא ביה דכתיב כנדר הוא הרי אלא
חזרה". מתורת לא אבל הפקר מדין זהו בו

 אין לפ״ז דהא קושיות, בחבילי ע״ז באו האחרונים וגם הראשונים וגם
 המחלוקת היא מאי וא״כ לבד, איסורי מושג רק אלא ממוני מושג שום בהפקר

 נב״ה והלכה לא, או הפקר הוח לעשירים ולא לעניים הפקר אי וב״ה ב״ש של
 לן ג״מ מאי לבד, נדרי מושג רק אלא קניני מושג בזה אין ואם הפקר, הוה שלא

 של הלאו לעניים בנוגע עליו יש האופנים בכל הלא לעשירים, ולא לעניים אמר אי
 מחברו הנאה במודר ורבנן יוסי ר׳ של המחלוקת היא ומאי דברו"? יחל "לא

 ס״ס יועיל ומאי הנדר, איסור את לסלק ההפקר מועיל ולרבנן א׳(, )מ״ג בנדרים
 המודר וס״ס עליה רביע יחל בל איסור רק אלא דהמפקיר מרשותיה נפיק לא הלא
 חזר אם בין ההבדל שמהו מובנים, בלתי בכלל הב״י והסבר ? המדיר מנכסי נהנה

 קנין שייך מה כי קנין, בתורת זאת שלוקח מה ע״י בזה חזר אם ובין סתם בו
 לרשותו? ההכנסה הוא קנין מושג שכל בעוד מרשותו כלל יצא שלא בדבר
 מועיל ואיך ? ע״א( )ס״ט בב״ק כמבואר ברשותו שאינו בדבר הפקר יועיל לא ומדוע
 לענין הפקר מועיל ואיך הראשונים, רוב שיטת לפי הפקר מטעם שהוא בחמץ ביטול

 מפקיר אפקורי וגיגית ד,,נר ע"□ )י״ח בשבת דאמרינן כמו לב״ש כלים שביתת
 להסקירו" ובידו "הואיל (,א )קל״א שם דאמרינן כמו דציצית חיובא לענין או להו",

 אין הנ״ל הרמב״ם ולשיטת עליה, חיובא רמי לא ותו מרשותיה דנפיק רש״י ופי׳
 חיוב שום היורשים על אין הלא ומת, בהפקיר הדין יהיה ואיך ? שחר שום לזה

 ומת עבדו המפקיר ע״א( מ׳ )ד׳ בגיטין אמרינן ובהדיא ? אביהם נדר את לקיים
 שאלה שמועלת כמו בהפקר שאלה תועיל לא ומדוע ? תקנה לו אין העבד אותו
 ע״א( )ז׳ נדרים בר״ן כמבואר לקולא ספיקא הפקר דבספק קי״ל ומדוע גדר? בכל
נדר? ספק ככל איסור ספק הוי זה חלא

 בין ההבדל על עמדו שלא מחמת רק באו הללו הקושיות כל אכן,
 הנ״ל, הרמב״ם שיטת דלפי תפסו שכולם ומסובב, סבה ובין ובגין יסוד

 מושג בכלל אין דלפ״ז ונמצא דברו, יחל הלא רק הוא הפקר של היסוד כל
 בכל באו כך ובשביל נדר, כל כמו לבד איסורי מושג רק אלא בהפקר ממוני
 רוב עפ״י כדרכו בזה בא דהרמב״ם אלא כך, הדבר אין באמת אבל הללו, הקושיות

 ממוני ג ש ו ט הוא דהפקר בדבר ספק שום דאין כלומר, ומסובב, סבה בתור
 ובעלות וכר, מתנה מכירה ע״י ממוניים מושגים שיש וכשם הממוניים, המושגים בכל
 שינוי כל שגם אלא הפקר, של ממוני מושג יש כך ונר, צבור שותפות, יחיד, של

 מהי בהפקר ובכאן הקנין היא הסבה ובכולם הגורמת, סבה לאיזו דרוש ממוני
 זהו דבור של והמקור היה, לא קגין הלא כי הדבור, :אומר הוי ? הגורמת הסבה

לכך. אחר מקור אין כי דברו, יחל הלא



ההלכה להקה ,ז פדה המרות הפח

ית.
 שונים, מסובבים יוצאים שממנה כוללת, סבה זהו דברו" יחל ד,,לא ונמצא

 גם לנדר גם הסבה זוהי דברו יחל לא כי עצמי, קיום לו יש מסובב וכל
 מיוחד, מקורי מושג יש ואחד אחד ולכל להקדש, וגם לנזירות גם לשבועה

 האחרונים, הוכיחו שכבר כפי נזירות, גברא, איסור ושבועה חסצא, איסור גדר,
 אי הדברים אלו בכל גם ואמנם הקדושה, עצמות - והקדש קדושה, תואר הוא

 הרי ובנין, יסיר מצד דאי ומסובב, סבח מצד רק אלא ובנין יסוד מצד לבוא אפשר
 ואחד אחד כל מקבל ואיך דברו" יחל ,לא של היסוד לכולם, הוא אחד היסוד

 כל משתלשלים שע״י סבה בתור רק משמש דברו יחל שהלא אלא מיוחדה, עצמיות
 למושג ג״כ אפשר וקדושה איסור מושגי שמלבד רואים אנו ובהפקר הנ״ל, המושגים

מזה. להשתלשל ממוני
 דברו, יחל הלא בודאי הוא הנזירות שסבת אע״ם למשל, שבנזירות, כשם אכן,

 רק לה דרושים אנו סבה ככל אכן, הנ״ל, הלאו הוא הסבה עיקר ג״כ בהקדש וגם
 כבר והנזיר ;עצמי בכח המסובב מתקיים כבר אח״כ אבל המסובב התהוות בתחילת

 לו שיש מפני מעילה, יש ובקדשים ; תורה איסור מצד ישתה ולא יאכל בלא אסור
 הפקר, מושג בממון מתהוה דברו יחל הלא אותו מצד ח״ג תורה, קדושת להדבר

 כיון אבל ההפקר, של להתהוותו סבה בתור רק דברו יחל הלא לנו משמש שג״כ
עצמי. קיום כבר לו יש גתהור. שכבר

יט.
 האחרונות, הקושיות באחת ונפתח ממילא. כמובן הקושיות כל נופלות כך וע״י

 באמת מוצאים אנו ובהקדש בנזירות גם הלא אכן בהפקר, שאלה תועיל לא מדוע
 באמת סוברים וב״ש לא, או ובהקדש בנזירות שאלה יש אי וב״ה, ב״ש מחלוקת

 הגדר בודאי נופל וע״ז דברו יחל בלא בודאי היא שהסבה אע״ם בזה, שאלה שאין
 להו סבירי קדושה תואר או קדושה התהוה סוף סוף כך דע״י כיון אבל שאלה,
 משום הוא שאלה דמועלת שסוברים וב״ה שאלה, המושג נופל לא כבר שע״ז לב״ש

 גדר אין בודאי שבזה ממוני, במושג אבל שאלה, יש הקדש מושג על שגם שסוברים,
 הר״ן שכתב כדוגמא וזהו שאלה, תועיל שבהפקר שיסבור מ״ד שום אין לכן שאלה

 שאינה בו וזכה אחד ובא לדעתו הפקר דנעשה בהנאה כשאסר ע״א( )פ״ה בנדרים
.1וה״ שאלה, הסוג אין ממון שבקניני מפני שאלה, מועלת

 התירוץ, מאליו מובן כבר כי עליהן, להשיב למותר אפילו הקושיות שאר וכל
 אע״ם קדושה, של הגדרים ע״ז ויש הקדש סוג תחת נכנסת למשל, שנזירות, וכמו

 דיני גדרי תחת הפער נכנם ממילא כך דברו", יחל ה״לא הוא העיקרית שהסבה
יחל. הלא הוא הראשית שהסבה אע״ם ממונות,

כ.
 ממונא ספק הפקר בספק אמרינן מדוע האחרונה, הקושיא את גם לתרץ וכדי

 את שמתרץ ט״ח )סימן בתשובותיו מלואים" ה״אבני דברי את להקדים עלינו לקולא,
 וחזר יין אשתה שלא שבועת אמר: שאם תרט״ס, )סימן בתשובותיו הרשב״א דברי



קעט ההלכה לחקר ובנין יסור או ומסובב סבה המרות

 תחול לא מדוע קשה, שלכאורה אחת, אלא חייב אינו יין ושתה נזיר הריני ואמר
 לישב יש ע״ז ואמנם 1 ובטומאה בתגלחת גם אסור דהא כולל, איסור מצד הנזירות

 בנזיר, האיסורים לכל המשותף יחל לא מצד הקושיא עדיין אבל אחד, משם דאינם
 יוצא שמזה הג״ל, המחרי״ט דברי עפ״י ומתרץ ? אחד משם הוה זה הלא וא״כ

 פרטי את דהא הקבלה, מצד ישר באופן בא אינו בנזירות יחל בל שאיסור
 קדושה, מהתואר מסתעפים הפרטים איסור שכל מכיון אלא כלל, קבל לא הנזירות

 על עברה גם שבנזירות פרט כל בעברת יש וממילא עליו, קיבל כן זה שאת מה
 להיות הדין מן לבא "די וממילא דברו, יחל הלא בא שע״ז קדושת התואר קבלת

 הבל מצד איסור בזה שיש המדה באותה רק יחל בבל עובר שאינו כלומר, כנדון",
 בל שיש שבמקום כלומר, לעצמו, כשהוא קדושה התואר מצד הבא ישתה ובל יאכל
 את גם להוסיף אפשר שם לעצמו, כשהוא נזירות התואר מצד ישתה ובל יאכל

 יחול ישתה ובל יאכל שהבל להיפך לומר אפשר אי אבל יחל, בל של האיסור
 שנתלה כלומר, תניא", בדלא תניא "תלי בבחינת נהיה בזה שהרי יחל, הבל מצד
בהמסובב. הסבה את

 יחל בל "בשלמא ע״ב( )ג׳ בנדרים מפורשת גמרא המה בעיקר דבריו ובאמת
 יחל בל אבל — וכו׳ — אכלח ולא אוכל זו ככר דאמר, כגון לה, משכחת דנדרים
 בבל ליה קם אכל נזיר, ליה הוה נזיר הריני דאמר כיון לה, משכחת היכי דנזירות

 במפרשים ועי׳ בשנים", עליו לעבור רבא, אמר ? ישתה בבל ליה קם שתה יאכל
 האריכות את לדקדק צריכים באמת אבל בהתירוץ, וגם בהקושיא גם הרבה שדחקו

 לגמרי למותר זה שלכאורה גזיר", ליה הוה נזיר הריני דאמר "כיון בהקושיא
 באמת אלא ז לחוד יחל בל עברת יתכן שאיך היא שהקושיא הרגיל, הפירוש לפי

 יחל בל שייך לא שבכלל סבר שהמקשן להבליט באים הללו הדברים
 קבלתו, על שעבר מה הוא יחל בל כל דהלא הנ״ל, המהרי״ט שיטת לפי בנזירות

 קדושח, התואר את רק עליו קיבל אלא הפרטים את כלל קבל לא בנזירות, וכאן,
 שפיר הרי שקיבל שמה כלומר, נזיר", ליה הוה נזיר הריני דאמר "כיון שאמר וזה

 ליה קם ש״אכל והראי׳ עליו, הועמד שפיר וזה קדושה, תואר עליו שקיבל נתקיים
 איך ובכן קדושה, מהתואר מסתעף זה שכל ישתה", בבל ליה קם שתה יאכל בכל

 הא״ם כדברי בשנים" עליו "לעבור מתרץ הוא וע״ז ? יחל בל מצד גם מלקות אפשר
 בנזיר האסורים הפרטים אחד על שעובר ובמקום תליא, בהא שהא הג״ל

 קדושה, התואר קבלת על כן גם עובר הוא ממילא קדושה, התואר מצד המסתעפים
 אפשר שאי הנ״ל, הא״מ כדברי אומרת, זאת בשנים", עליו "לעבור רק אבל

 דבר הוא בנזירות יחל הבל כי יאכל, הבל מבלי בנזירות יחל בל על שיעבור
 הסוגיא את שביארנו ו׳ ם׳ ש״ג דה״ק ד״מ בספרנו )ועי׳ כנ״ל יאכל מהבל מסתעף

אחר(. באופן מעט הנ״ל
 שע״ז ממוני מושג הוא כאמור, הפקר, כי בהפקר, ממש לנו יש שכזה וציור

 שבזה הממוניים הדינים שכל שכיון ג״ב אלא ישר, ן ס ו א ב יחל בל שייך לא
 על עובר ממילא הוא הדין נגד בזה שעובר מה כל הנה מדבריו, ס״ס מסתעפים

 יחל" ש״בל אפשר שאי כלומר, כנדון", להיות הדין מן לבא "דיו שוב אבל יחל, בל
 הלא הממון שמצד וכיון שבזה, הממוניים הדינים שכוללים מכפי יותר יכלול שבזה
כנ״ל, לחומרא, ספיקו יהיה יחל לא שמצד אפשר אי ממילא לקולא, שספיקתם הוא דינא
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כא.
 אחרים יכולים עצמו על חנאה כשאסר הנ״ל ע״א( )ם״ה נדרים בר״ן ועי׳

 מסתפק, שהוא אלא עליו, לשאל יכול מיהו כהפקר, שנעשה מפני כרחו, בעל ליקה
אחר. בו זכה שכבר אחרי כשישאל הדין יהיה איך

 בזה, מהפקר הוא חלוק בנ״ז כהפקר, איסה״ג שחושב שאע״ם נראה, ואמנם
 משמש האיסה״ג צג״ד אבל סבה, בתור רק משמש כג״ל, שבהפקר הגדר ששם

 כבר ממוני דין בכלל נכנס והוא חל שכבר אחרי בהפקר ולכך יסוד, בתור
 אלא איתמר בפירוש לא שבזה ההפקר שכל באיסה״נ, משא״ב שאלה, של בסוג אינו

 מתקיים שבזה וההפקר יסוד בתור הוא האיסה״ג הנה האיסה״ג, מכלל איתמר, מכללא
חאיסה״ג. שיש זמן כל רק

 על בנין בתור רק בא זח גם אם אחר, בו שזכה הזכיח אם הוא שהספק אלא
 דס״ס כיון או הזה, הבנין גם נופל חאיסה״ג על כששואל וממילא איסה״ג, של היסוד

 איסור, של יסוד על בנין בתור רק זה את לצמצם אפשר אי ממוני, יסוד הוא זכיה
חדש. יסוד כבר כאן דנתוסף וע״כ

כב.
 בטול, ע״י בעלות הפקעת כן גם מוצאים אנו הפקר מלבד כידוע בטול.

 להפקעת הבטול מועיל לא ממון בסתם כי בפסח, בחמץ א דוק מוצאים אנו וזה
 בריש תשובה הר״ן נתן כבר ע״ז ממון? לסתם בפסח חמץ בין ההבדל ומהו הבעלות.
 בביטול דסגי והא שלשה, ובפני בפה דוקא להיות צריך הפקר באמת כי פסחים,

 ו א עש ורק אדם של ברשותו אינו דחמץ משום הוא פסח? בערב בחמץ וביחידות בלב
בעלמא. בבטול סגי לפיכך ברשותו, הוא באילו הכתוב

 לאי־ וד ם י בתור כאן משמש ברשותו" ה״אינו אם הספק, נופל כאן וגם
 אינו וממילא הכתוב", ה״עשאן את רק מסלק שהבטול כלומר, יראה, בל של העברה

 לאי העיקרי דהיסוד או הפסח, ימי בכל הנמשך ברשותו" ה״אינו מטעם בב״י עובר
 ברשותו" ;ה״אינו להפקר, הדבר נעשה הבטול ע״י כי ההפקר, הוא יראה בבל עברתו
 יהיה זה שע״י בעלמא הבטול מועיל מדוע גמוקית, סבה בתור רק כאן משמש
ברשותו. הדבר אין כך ובין כך שבין מפני הוא להפקר, נחשב

 לזכיה הבעלים יצטרכו הפסח אחרי אם לדינא, מינה ונפקא
 לרשות דאתי "עד שסובר יוסי, כר׳ ולא כרבנן פוסקים אגו הלא בהפקר כי חדשה,

 צריך בעצמו הוא מזה לחזור רוצה ואם מרשותו, יוצא כשמפקיר תיכף אלא זוכה",
 להיתרו חוזר אח״כ שאם באחרונים, מבואר שכבר באיסה״ג כן לא חדשה, לזכיה

 דהבטול כיון הראשון, דלהצד מאליו, מובן הנ״מ ובכן ממילא, שלו נשאר שהדבר
 אינו אז הנאה, איסור מפני ברשותו האינו רק ונשאר הכתוב" ה״עשאן את סילק רק

 צריך הוא הפקר נעשה דס״ם כיון השני, להצד אבל חדשה, לזכיה הפסח אחרי צריך
חדשה. לזכיה

 כי סבות", "שתי של ה מד בה גם להכניס אפשר חזו החקירה ואת
והבטול, ברשותו האינו ב״י עברת לשלילת סבות שתי לנו יש הנ״ל הר״ן דברי לפי



קפא ההלכה לחקר ובנק יסוד או ומסובב סבה המרות

 רק לנו משמש ומה השלילה, של היסוד בתור בזה לנו משמש מה הוא הספק אך
כנ״ל. נמוקית, סבה בתור

 חידוש שיש אומרים שאנו •זה הדבר, עצם על שואל שהוא חיים" ב״מקור ועי׳
 הנאה האיסור כל הלא ברשותו, שאינו אחרי בחמץ בב״י עובר שהוא מה בדבר

 בפסחים המבואר ולפי בהנאה, מותר הפסח ולאחר כמותו שהלכה לר״ש בפסח רק הוא
 עכשיו גם נחשב ממון יהיה זמן ולאחר עכשיו ממון שאיננו דבר דכל ע״א(, )כ״ט

 לממון דגורם חמץ לענין קי״ל דהא בדבר, חדוש כלל אין הלא ובכן, לממון, לגורם
 לממון, גורם אפילו אין סתם דבחמץ לה, מפרק והוא לה מותיב והוא ז דמי כממון

 לו אפשר שאי באופן תיכף לבערו מחוייב והוא תשביתו, של מצוח דיש כיון
הפסח. אחרי עד להשהותו

 סבה בתור רק לנו משמש ברשותו" שח,,אינו להגיד עלינו בע״כ הרי ולפ״ז,
 ברשותו", "אינו של להתוצאות סבה בתור רק ישמש שהבטול להיפך: ולא חבטול, לחלות

 נתבטל לא הסבה נתבטלה שאם יסוד, ובין סבה בין ההבדל זהו כאמור, כי,
 להגיד לנו אפשר איך וא״כ הבנין, נפל היסוד נפל אם המסובב,אבל

 עצמנו, את סותרים אנו בזה הא הב״י, לשלילת יסוד בתור לנו משמש ברשותו שהאינו
 אם אבל ברשותו, הדבר ושוב תשביתו מצות ממנו נסתלקה כבר הבטול שחל דכיון

 לפני רק לזה דרושים איננו סבה, בתור רק לנו משמש ברשותו שהאינו אומרים אנו
 אף עומד הוא בתקפו שוב חתהוה שכבר אחרי אבל הבטול, שזהו המסובב התהוות

 מצד ברשותו אינו הוא הבטול לפני שס״ם שכיון אומרת, זאת הסבה, שנתבטלה
 ע״י נתבטלה שכבר אף בב״י עובר אינו וממילא הבטול, חל שוב תתשביתו

הסבה. בך

מ.
 עבירת לאי יסוד בתור כאן משמש ברשותו דהאיגו הראשון, כהצד נתפוס ואם

 בפסחים המשנה על שמקשה השאג״א קושית את בזה לתרץ יכולים היינו כנ״ל, ב״י
 ומבואר חייב", לשמו אומר ר״ש בל״ת, עובר החמץ על הפסח את "השוחט ע״א(, )ס״ג
 בטלו דשמא הוא, ספק התראת הא ומקשה הזה, הלאו על מלקות דיש בזה

בלבו?
 ע״ב( )כ״ח בפסחים ליה דאית לשיטתו, דר״ש להגיד, יכולים היינו לפ״ז אך

 כלל מועיל אינו הרי בערב, רק בא הנאה ואיסור זמנו, לפני בהנאה מותר דחמץ
 בטול מועיל ואם החמץ, על הפסח את דשוחט הלאו על יעבור שלא זה לענין הבטול
 שגם ח׳(, )הלכה ומצה חמץ מהלכות א׳ בפ׳ כהראב״ד דסובר אפשר ב״י? לענין

מבערב. רק ג״כ מתחיל ב״י האיסור
 הפסח את "השוחט אומר דהת״ק נאח, דיוק זה ע״י לדייק עוד יכולים והיינו

 מלקות, חייב" "לשמו אומר ר״ש ורק מלקות, ע״ד כלל מדבר ולא בל״ת" עובר החמץ על
 ולמעלה, שעות משש בהנאה אסור דחמץ לשיטתו, והוא יהודא ר׳ הוא דהת״ק משום

 □צד כאן אין מלקות אבל ל״ת. רק יש ולפיכך בלב, בטול מועיל שפיר ולדידיה
 התראת כאן דאין מלקות חייב כך ובשביל כאמור, לשיטתו, ור״ש ספק, התראת

 העדים ואם בפה, להפקר דוקא צריכים ואנו זה, לענין מועיל אינו דבטול כיון ספק,
ספק. התראת בזה אין הרי בפה, הפקיר שלא יודעים
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כד.
 של הזמן לענין חולקים והראב״ד דהרמב״ם ג״כ, לומר אפשר היה כך וע״י

 כר׳ שעות משש מתחיל הנאה דאיסור שם סובר דהרמב״ם בחמץ, הנאה איסור
 הנ״ל. שם כמבואר כר״ש, פוסק זמנו לאחר חמץ לאיסור שבנוגע אע״ם יהודא,

 בנוגע ג״כ והראב״ד הרמב״ם חולקים כידוע, כי, זה, על חולק כאמור והראב״ד
 שעות משש מתחיל ב״י שאיסור שם פוסק שהרמב״ם ב״י, של האיסור לזמן

 שאור ימים ,שבעת שכתוב דקרא מלישנא ומדייק זה על חולק והראב״ד ולמעלה
 לשיטתו, והראב״ד לשיטתו דהרמב״ם להגיד היה ואפשר ימצא", לא
 איסור דגם ע״כ ולמעלה, שעות משש בב״י אסור דחמץ שסובר מכיון הרמב״ם, כי

 שעות משש פסח הערב לענין הבטול יועיל לא דאל״כ שעות, משש מתחיל הנאה
 הרי הערב ועד ברשותו" ה,אינו שישאר רק מועיל הבטול דכל כיון הערב, עד

 של הלאו שגם לשיטתו, הראב״ד אבל ברשותו, שפיר והוי בהנאה אסור אינו
 רק ג״כ מתחיל האיסוה״ג שגם שפיר אפשר כך ובשביל מבערב, רק מתחיל ב״י

מבערב.
 והנ״מ בבירא, נפל בטול ענין כל בהנאה מותר דחמץ דלר״י יוצא, לפ״ז אכן,

 בדבר? חולק דאין ומשמע סגי בעלמא בבטול דמדאורייתא תמיד אומרת הלא
 השני כהצד מסתבר יותר ובכן דתשביתו, המ״ע מצד בזה לבוא עלינו וע״כ

 ההפקר יתהוה כך שע״י כדי ת, י ק נמו סבה בתור רק בזה משמש ברשותו דהאינו
 של הסבה מתבטלת הבטול חלות ע״י שתיכף אע״ם וממילא לבד, בלב מבטול

המסובב. מתבטל לא הסבה בהתבטלות כאמור, כי, לן, איכפת לא תשביתו,

כה.
 האחרונים אצל וגם הראשונים אצל גם גדולה מבוכה יש הנה שיעבוד,

 של דשמעתתיה מאריה שהוא פפא שרב מוצאים אנו דאורייתא. שיעבודא בהמושג
 ,דיתמי משום קטנים יתומים לנכסי נזקקים אין זה משום ורק מצוה", בע״ח "פריעת

 קע״ה )ב״ב דאורייתא דשיעבודא סובר הוא ודוקא נינהו", מצוה מיעבד בני לאו
 על שיעבוד הוקבע כבר אם ממ״ג, כזה? סתרי ד תרתי לכלכל אפשר ואיך ע״ב(,
 באים אנו ואם מצוה, בני לאו או מצוה בני הם אם לן איכפת מאי הנכסים, עצם

 ל״ט סי׳ בש״ך ועי׳ לבד? גברא חובת רק בזה דיש ש״מ הרי מצוה, מצד רק
 דאורייתא, לאו שיעבודא דבאמת להוכיח, רוצה זה ומכח זה על עולמות שמרעיש
 פשוט גט בס״ם הגרסא אלא מדויקת אינה הנ״ל דקדושין בפ״ק שבגמרא והגרסא

 דלת תנעול שלא היורשים מן גובה ע״פ מלוה ,חלכתא אמרינן ששם הנ״ל, בב״ב
 דשיעבודא שפסקו הראשונים כל עם נעשה מה אבל אמיתית היא לוין" בפני

? דאורייתא
 הנותנת, היא זו דדוקא ואומר, לכך תירוץ גם למצוא רוצה התומים ואמנם

 דסובר מצד רק זהו נינהו" מצוה מיעבד בני לאו ,דיתמי דר״ם טעמיה רכל
 מצד ביה ערבין אינון אינש דבר דנכסי אומרת, שזאת דאורייתא, שיעבודא
 קטנים על כי קטנים, ובין גדולים בין הבדל יש וממילא הלוה, של הגוף השיעבוד

דאורייתא. לאו דשיעבודא סובר היה אם אבל הנ״ל, מטעם הגוף שיעבוד שייך לא
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 בעלמא, תקנה מצד רק אלא הגוף, ושיעביד נכסים שיעבוד בין קשר כל אין א״כ
 גדולים בין יש הבדל איזה היורשים, מן גובים לוין בפני דלת תנעול שלא כדי
קטנים. ובין

 את הוסיף הנ״ל ר״ם דברי שעל י״ד, שער מהבע״ת ג״כ נראה כן ואמנם,
 שלא סובר, הוא שגם הרי דאורייתא", שיעבודא דסבר אזיל לטעמיה ,פי׳ הדברים

 עומק לתוך ירדו לא באמת אבי בזה, תלוי שזה להיפך אלא קושיא שאין רק
 ,פריעת שאומר הלשון דיוק מתוך רק היא הקושיא שכל סברי שכנראה הקושיא,

 לישב ,ויש למצוא אפשר עוד וע״ז לבד, מצוה רק בזה דיש ומשמע מצוה", בע״ח
 הקושיא אין באמת אבל נכסים, השיעבוד בא המצוה מתוך דדוקא ולומר בדוחק"

 הנכסים מן הגביה כל אם ממ״נ, דהא התוכן, מצד בעיקר אלא הלשון מצר רק
 קיום כל שעל שכמו שהסבירו וכמו —מצור. ע״ד כפיה מצד רק היא הלוה של

 ע״י המצוה את לקיים שאפשר כיון כאן, ג״כ נפשו, שתצא עד אותו מכין מ״ע
 שיורדים במה ממונו ע״י זאת עושים בגופו כפיה לעשות במקום הנה הנכסים,

 כשהוא הלוקח על אין בודאי דהא בלקוחות, שייך לא זה ע״כ לנכסיו-הרי
 להמלוה דיש סימן זה הרי מלקוחות גובים ואם בע״ח, פריעת של מ״ע לעצמו

 מיעבד בני לאו יתמי גם אם לן איכפת מאי וא״כ הנכסים, בעצם שיעבוד זכות
? פקעה איך המלוה של השיעבוד זכות ס״ס נינהו, מצור.

 חובו את לפרוע מותר יהא לא מדוע קושיא, ג״כ מקשה האחרונים מן ואחד
 דהא עצמו, למחליף רק אסורים דאינם איסוה״ב של בחליפין כגון הנאה באיסורי

 יש מדרבנן דס״ם דכיון דאפשר, בזה מפלפל והוא נתנו? ליהנות לאו דמצוות קי״ל
 מצוה, בהדי הגוף הנאת שיש במקום מצוה בכל כמו אסור זה הנכסים, על שיעבוד

 לאו מצוות אמרינן נמי הגוף הנאת כשאיכא דאף שסובר להרשב״א קשה שוב אך
נתנו? ליהנות

 ובספק להחמיר מ״ע ספק נימא חוב ספק בכל דא״כ קשה, דין מן בר אכן,
 התורה מן דאורייתא דספיקא מודה הרמב״ם דאף היא, האחרונים דעת מ״ע

א? ר מ ו ח ל
 פסוקה הלכה של בטעמו כרכורים הרבה שכרכר ע״ג< גסי׳ בקצוה״ח ועי׳

 השבועה לשני היה החוב אס חוב, לפרוע משלו למכור שלא שבועה חלה שאינה
 כן השבועה אחרי שבאו החובות על אבל הפרעון, זמן עדיין הגיע שלא אע״פ

 שמקודם, חוב על אפילו השבועה תחול לא מדוע הש״ך, עמד ושכבר חלה, השבועה
 בנשבע כמו כולל, מצד השבועה ותחול בכלל חוב שום לפרוע שלא סתם נשבע אם

 מצה על נמי חלה השנה ימות כל של מצה על דחלה דמיגו סתם מצה אוכל שלא
 הוא שכבר בזמן יעמוד אם במצה דגם לומר, רוצה והש״ך הפסח? ימות של

 זאת את משיג והחכ״צ סתם, באומר אפילו השבועה חלתה לא מצה במצות מחוייב
 ן לדוכתה קושיא הדרא ובכן בכולל, חלה נמי חיוב בזמן אפילו אלא כן, דלא ומראה

 הוא השבועה, דחלתה להחוב קדמה השבועה דאם שתפסינן, מה על להיפך וכן
 שבועה גבי שבועות מהל׳ בפ״א הרמב״ם ממ״ש דמ״ש כנסה״ג, בשם קושיא מביא
 שהשבועה אע״ם להעיד, שמצוה מפני שוא שבועת דה״ז עדות, לך אעיד שלא

 כיצד? המצוה את לבטל ,שבועה שם שכתב ממה או מהמצות, שידע טרם היתה
ליד* יבוא שלא אפשר שם דגם אע״ג וכו' בציצית יתעטף שלא שנשבע כגון



ההלכה לחקר י טדה המהות קפז

 כאן השבועה דחלה לדחוק ורוצה ן כנפות" ד׳ בלי לעשות בידו דהא זו מצוה
 דשוב ומובן לכותי, בין לישראל בין הכוונה סתם שנשבע דכיון משום כולל, מצד

 לפ״ז ובכלל בולל? מצד השבועה תחול נמי החוב בקדם גם א״כ, לפ״ז יוקשה
 בבירא, נפל להחוב השבועה קדמה או להשבועה החוב קדם בין ההבדל כל הלא
? לא או כולל איסור מצד בזה לבוא אפשר אם הבדל שיש אלא

 החוב בקדם השבועה חלתה דלא טעמא דהיינו הקצוה״ח מסיק לבסוף ואמנם,
 את יעשוק שבועתו שע״י לאחרים, להרע כולל מהני דלא משום כולל, ע״י אפילו
 מפני עיון, בצריך בעצמו מסיים הוא אבל החובות, את להם לשלם לבלי אחרים

 ס״ס דחא להחוב, קדמה אם אפילו השבועה תועיל לא שוב זה לטעם שכמובן
? להם יפרע ולא מהם שילוה לאחרים לעשות היא השבועה

 צל נעמוד רק אם ממילא נופלים האלה והנגודים הסבוכים כל גם אכן,
 ;זללו הקרביות בל כי ומסובב. סבה ובין ובנין יסוד בין ההבדל

 גביית של הדינים לכן יסוד בתור הוא מצוה בע״ח שפריעת נניח אם רק באות
 שאמנם לא, או דאורייתא שיעבודא אי המחלוקת, היא גופא בזה באמת אבל בע״ח,
 מצוה", בע״ח לפריעת המצוה הוא בע״ח לפריעת העיקרי שהבסיס סוברים שניהם

 ובנין, יסוד תור ב זה על מביט דאורייתא לאו שיעבודא דסובר שמאן אלא
 שיורדים וזה הנ״ל, המצוה יסוד על רק באים החוב גביית של הדינים שכל כלומר,
 בזה היא הכפיה שבגופו שבמ״ע וכשם מ״ע, על כפיה מין רק הוא הלוה לנכסי
 לנכסיו, שיורדים בזה היא הכפיה בממונא במ״ע ככה נפשו, שתצא עד אותו שמכין

 כלומר, ומסובב, סבה מנקודת זה על מביט דאורייתא שיעבודא דס״ל ומאן
 שיעבוד של י נ ו מ מ דין מתהוה שע״י סבה, בתור רק כאן משמשת דהמצוה
נכסים.

 בתור רק יחל" ד,לא הלאו משמש ממוני, דין שהוא שבהפקר, שהנחנו וכמו
 עצמי קיום קיים הוא כבר חל דכבר ביון אבל ההפקר, שיחול סבה
כנ״ל. סבה בתור רק המ״ע באן משמשת ה״ג ממוני, מושג בתור

כו.
 בחחבדל בהאחרונות, ונפתח מאליהן, נופלות הללו הקושיות שכל מובן וממילא

 שבועה דהמושג להחוב, השבועה שקדמה או להשבועה החוב קדם אם בין שיש
 מושג לא אבל איסורי מושג רק דזהו כלומר, נפשו", על איסר "לאסור רק הוא

 מצוה על אף חלתה שבועה כי ואם חבירו, של ממוני להפקיע יוכל שע״י ממוני
 של ממון זכות על לא אבל דגברי, אקרקפתא שמונחת ה צו מ על רק הנה בכולל,

 השבועה אם ובין השיעבוד כלל יתהוה שלא היא השבועה אם בין הבדל ויש חברו,
 זהו כאמור ההתהוות לפני כי יופקע, שהשיעבוד השיעבוד נתהוה שכבר אחרי היא

 אבל שבועה, מועילה וע״ז הגורמת, הסבה היא המצוה שס״ם אחרי מצוה, בכלל
 שייכת לא וע״ז אחר איש של ממונית זכות בכלל נבר זהו התהוה שכבר אחרי
שבועה. כלל

 דליתנייהו כמאן הוי הקונמות דע״י משום שיעבוד, מידי מפקיעה קונמות ורק
 שייכת לא גברא על רק באה שזוהי שבועה אבל בעולם, המשועבדים הנכסים

ממוני. תוקו* לו ויש התחוה כשכבר שיעבוד על



קפה ההלכה לחקר וביין יסוד או ומסובב ■בה המרות

 בספק אומרים שאנו כמו לקולא, ממונא ספק אמרינן חוב דבספק ומובן
 האיסור —איסור אי היא הראשונה הסבה שבשניהם אף לקולא, ממונא ספק הפקר

 בזה ני חוב, בכל בע״ח פריעת מצות — ה ו צ מ אי - בהפקר דברו״ יחל ״לא של
 דברים שהמה הדברים עצם על אלא הראשונה, הסבה על מביטים אנו אין

ממוניים.
 חוב לפרוע מותר שיהיה שמקשים בזה קושיא התחלת אף שאין ג״כ, ומובן

 נ״מ שום לנו ואין ממוני דין מצד כבר בא הפרעון דעצם כיון באיסוה״ג,
מצוה. מצד שבאה הסבה מהתחלת

כו.
 על גם הלא דהא ולקוחות, יתומים בין ההבדל את לברר עוד לנו ונשאר

 חל שכבר שכיון אלא בע״ח, פריעת מצות של הראשונה הסבה אין הלקוחות
 נמי ביתומים גם א״כ הנ״ל, הסבה בבטול נ״מ לנו אין הממוני, השיעבוד המסובב

נינהוז מצוה מיעבר בני לאו שיתמי בזה לן איכפת מאי
 אנו שכידוע שיעבוד, בהגדר להתבונן בכלל לנו נחוץ זאת את להבין וכדי

 הגוף שיעבוד בזה שיש אומרים שאנו לשנים, השיעבוד את מחלקים
 מקור איזה כי באויר, פורחים הללו החלוקים נל שלכאורה נכסים, ושיעבוד

 הוא אחד חוב הלא וס״ם השיעבוד מוכפל איך ובכלל ? בתורה לזה יש
כפול? ולא

:ככה היא בזה ההגדרה באמת אכן
 זה בתור רק משמש המקנה שבקנין בזה, הוא קנין ובין שיעבוד בין ההבדל

 הקונה, של רשותו לתוך מרשותו הוצאה והכנסה, לההוצאה חסבה את שגרם
 בתור גם אלא ד, יעבו ש ה גורם בתור רק לא משמש שהלוה בשיעבוד, כן ולא

 חוב כל ועל חוב של שיעבוד פירושו שיעבוד כל כי כלומר, ד, ו ב ע י ש ה נושא
 אין בקצור, החוב. את עצמה על תשא שהיא מיוחדה אישיות להיות צריך

 שיעבוד הגדר וזהו אחראית, אישיות בלי חוב ואין חוב בלי שיעבוד
 שהכל אלא שיעבודים שני כאן שיש הפשוט במובן ולא נכסים, ושיעבוד הגוף

 נושא הוא הגוף ביחד, וגוף גכסים של מושג זהו ששיעבוד כלומר, הוא, א ד ח
נכסים. השיעבוד בא שממנו החוב

 ה, ב פ בתור רק משמשת בע״ח פריעת של המצוה שכאמור, שאע״ם, ונמצא,
להשיעבוד. יסוד בתור משמש כבר זהו הלוה שעל החוב עצם אבל

 איננח כבר ה ו צ מ ה ש אע״ם בלקוחות לקוחות, ובין יתומים בין ההבדל וזהו
 לו שיש למי כי במציאות ישנו החוב נושא כי קיים, עדיין החוב אבל קיימת

 הנה קטנים, ביתומים אבל החוב, נושא הוא חוא הלוקח, זהו ובנ״ד הלוה, נכסי
 חחוב נושאי כאן ואין חיוב, בגי אינם ג״כ אך מצוה, בני שאינם רק לא

חוב. של מושג הוא מושגו שכל שיעבוד בזה שייך לא וממילא כלל,

כח.
 הראשונה. הסבה שזוהי א(המצוה דברים. שלשה יש דבשיעבוד ונמצא

רק לא להג/ משמש וחב׳ נכפים, ד ו ב ע י ש ה עצם ג( מהמצור.. הבא ב ו ח ה ב(



ההלכה לחקר י פיי המרות קשו

 אם שהא׳ בזה, הוא הב׳ ובין הא׳ בין וההבדל יסוד, בתור אלא סבה בתור
 נפל הנה כשנתבטלה הב' אבל קיים, המסובב בכ״ז נתבטלה, כך אחרי אפילו

 ביתמי לאבן קיימת, הב׳ אבל הא', שאין אע״פ ובלקוחות הבנין, נפל היסוד
הב׳. ולא הא׳ לא בהם שאין

 בע״ח פריעת זהו הגוף ששיעבוד לפרש שרגילים כפי שלא ג״ב, מזה ויוצא
 ג״כ הגוף שיעבוד והלשון ה, צו מ מה המסתעף החוב כבר שזהו אלא מצוה,
הגוף. שיעבוד הלשון שייך לא סתם מצוה דעל זה, על מוכיח

כט.
 אי וזה חוב של שיעבוד פירושו שיעבוד שכל הנ״ל, הנחתנו שלפי אלא

 השיעבוד יוחזק איך יוקשה החוב, את עליה הנושאת ידועה אישיות בלי אפשר
 נר של "משכנו ע״ב( )מ״ט בב״ק הגמר׳ עפ״י בראשונים כמבואר הגר נכסי על גם

 יוחזק ואיך מעותיו" כנגד קנה זה בה והחזיק אחר ובא הגר במת ישראל ביד
 בין בשלמא לגר, יתמי בין ההבדל מהו ובכלל כלל? אישיות אין אם השיעבוד

 אך כאן אין מצוה אם כאמור, דבלקוחות, משום כנ״ל, הבדל יש עוד ללקוחות יתמי
 בין להיות יוכל הבדל איזה אבל הלקוחות, והם החוב נושא יש כי כאן יש חוב
יתמי? ובין גר

 השיעבוד נפקע שלא הדבר את שמנמק ובש״ס הרשב״א בחי׳ עי' והנה
 לא הא משום אי ואמנם מהקדש, הפקר עדיף דלא משום הגר, מיתת ע״י

 נ׳היס5ד רש״י •שיטת שיעבוד מידי מפקיעה אינה דמים דקדושת דהטעם אריא,
 הנכסים נחשבים גיבה, הוא ולהבא מכאן בע״ח למ״ד שאפילו משום הוא ע״ב( )ל׳

 יש עדיין וממילא המלוה, כלפי המכירה חלתה ולא הלוה של ברשותו שאינם
 מההקדש לא א נ י ד ב הנה הנכסים את גובה וכשהמלוה הלוה, שהוא החוב הנושא

 חל לא ברשותו אינו של זה מטעם נמי בהפקר ג״כ וככה מהלוה, אלא גובה הוא
לדוכתה? קושיא שהדרא מובן שמת בגר אבל ההפקר, כלל

 מעותיו", כנגד קנה ,זה הוא כנ״ל בב״ק שם הגמ׳ לשון באמת אולם
 שהשיעבוד מצד ולא גר בנכסי ן ני ק מצד בזה באים דאנו מזה יותר ונראה
 הנחתנו, את יחזק עוד אדרבא וזה גוביינא, אלא קנין שייך לא דבשיעבוד נמשך,
 גופא שזהו אלא החוב, נושא איזה כשיש רק אפשר דזה גוביינא שייכת לא דכאן
 בו וזכה לקדם המלוה נחשב תמיד הנה בו, זכה הקודם כל הגר שבנכסי שכשם דין,

הקנין. כמעשה נחשב ע״ז לו שהיה דהשיעבוד הקנין מעשה עשה שלא אע״ם
 גר של ,משכנו במשכון רק הדין את מוצאים אנו אין בהגמ׳ ואמנם

במשכון. רק הוא הנ״ל הדין כל שבאמת ונראה ישראל", ביד



ח׳. מרה
הדבר. של והסתעפות ועצם ומסובב סבה

 שבהם השוה הצד בולטים, הבדלים יש והסתעפות עצם לבין ומסובב סבה בין
 מאליו כמובן קודם הדבר עצם כך להמסובב, קדמה שהסבה שכשם בהקדימה, הוא

 בהמסובב הסבה את לתלות אפשר שאי שכשם בזה, כן וגם ממנו, הבאות לההסתעפות
 שבסבה בעוד אכן, ממנו, המסתעפים ע״י הדבר התהוות את לנמק אפשר אי ככה

 כן לא הנח הדבר, סבת רק היא והסבה המסובב הוא הדבר עצם הנה ומסובב,
כמובן. והסתעפות, בעצם

 אבל המסובב זהו שלה, יוצא" ה״פועל בשביל בכוונה באה שהיא יש הסבה
תחילה. כוונה שום בלי אף ממילא הבאות התוצאות אלה רק נקראו הסתעפות

 לסבה אפשר אבל סבה, בלי למסובב אפשר אי שאם ומסובב, בסבה כן ועל
 שזהו יוצא" ה״פועל ממנה יצא שלא ך ם י ה ל ה נ ו ו כ יש אם אומרת, זאת מסובב, בלי

 באופן באות ההסתעפות כי באפשרות, זה אין והסתעפותו הדבר בעצם אבל המסובב,
 ואם הדבקים, בין להפריד אופן בשום אפשר שאי עד ממילא של ובאיפן הכרחי
 הסתעפות בבחינת שהם הדברים כל מזה שיסתעפו בהכרח הדבר עצם התהוה

ממילא. של
 לבטולו עילה בתור ישמש הדבר מתוד שהמסתעף אפשר שאי וכמה כמה אחת ועל

דסתרי. תרתי משום בזה יש כמובן כי הדבר, של

 הסבח על לא מביטים שאנו לפעמים שיש א/ במדח אמרנו ומסובב בסבה
 ת ב ס רק היא והסבה המסובב, הוא ר ב ד ה פוף סוף כאמור, כי, למסובב, על אך

 הדבר עצם על לא שנביט אמינא הוה שום אפשר אי והסתעפות בעצם אבל הדבר,
וביה. מיניה מופרך זהו כי ההסתעפות על אך

 גופא זח שעל סבה" בלי סובב8" לפעמים שיש ה׳ במדה אמרנו ואם
 התהוח לא הדבר שעצם שאע״ם שכזה, חדוש שיהיה אפשר אי הנה ה״חידוש"/ בא

מאליו. כמובן עצמית, סתירה בזה יש כי מזה, מסתעפת ההסתעפות בכ״ז
 הדבקים בין לחלק לפעמים אפשר אז אחת מסבה באים מסובבים כששני

 שמקור אע״ס השני, את לקבל מבלי האחד המסובב את ולקבל ספק של במקרה
 הדבר בעצם כן לא אבל תליא, בהא הא המסובבים ושני בהסבה הוא הספק

 נקבל ולא הדבר עצם את שנקבל בהסבה ספק של במקרה אפשר שאי וההסתעפות,
ההסתעפות. את

 עד רק להסבה זקוקים אנו אין הקודמות בהמדות כאמור, ני, יבדלו, בזה וגם
 של בטולח אחרי אפילו מתקיים הוא אז נתהוה שכבר כיון אבל המסובב, שיתהוה

 כל רק מתקיימת הדבר של ההסתעפות שכל והסתעפות, בעצם כן לא הסבה,
לגמרי. נתבטל לא הדבר שעצם ן01
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 היסוד "נפל שכאמור, ין, נ והב היסוד למדת זו דה9 שוה זו ובבחינה
הבניך. נפל

ג.
 אם הסשק נופל אחת מסבה הבאים פייטים איזה רואים כשאנו לפעמים אך

 אחת, מסבת אמנם המסובבים שונים, מסובבים כעל האלה הפרטים על להביט
 הפרטים על או האחר, הפרט ועל הדבר עצם כעל מהם אחד פרט על להביט או

 מהמסובב אומרת, זאת הדבר, מעצם המסתעפים פרטים כעל האחרים
הראשון.

 שונים, מסובבים כעל עליהם מביטים אנו דאם מאליו, מובן הוא מזה והנ״ם
 קיימים, כן האחרים המסובבים ובכ״ז אחד מסובב במקרה יתבטל שאח״כ אפשר

 המסתעפים פרטים המה והשאר הדבר עצם הוא הראשון דהמסובב נימא אם אבל
 ממילא כך, אחרי נתבטל הראשון המסובב זה, שאם מובן ממילא הדבר, עצם מתוך

האחרים. הפרטים כל מתבטלים
דברינו. בהמשך יתבאר כאשר הרבה, נ״מ עוד יש ואמנם
הללו. היסודות עפ״י נשנו גדולות הלכות כמה ואמנם

 באו בטל ותנאי קיים שמעשה בתורה שכתוב ע״מ במתנה ההלכות כל
 המסובב, בלי הסבה שתשאר לכוון אפשר שלפעמים שכתבנו, הראשון ההבדל עפ״י רק

ההסתעפות. בלי הדבר עצם שישאר המחשבה מועילה אינה אבל
 נגד הוא התנאי שקיום מפני רק המושג אין בתורה שכתוב ע״מ מתנה כי

 כסי ובכ״ז התורה, נגד כן גם הוא חזיר בשר שתאכלי מנת על בודאי כי התורה,
 הכוונה אלא בתורה, שכתוב ע״מ מתנה נקרא זה אין ע״ב< )פ״ד בגיטין המבואר

 המסתעפים הפרטים ו 0 ע ת ם י שלא התנאי מועיל שלא בעיקר
הדבר. מעצם ממילא

 זוז מאתיים לי שתתני עמ״נ מקודשת את הרי להתנות הוא יכול כך ובשביל
 שמעשה ואע״ם הקדושין, בטלין התנאי נתקיים לא ואם חזיר בשר שתאכלי עמ׳יג או

 שהוא כיון אבל האישות, לחלות תמידית סבה הוא והביאה, השטר או הכסף הקדושין,
 רצון גם אפשר הנה ורצונו, מחשבתו ע״י — האישות היינו - המסובב של הפועל

 הקדושין שמעשה רוצה הוא התנאי יתקיים לא שאם כלומר, מסובב, בלי סבה של
 של גם אך הסבה של רק הבעליסלא הוא כי תוצאות, בלי ישאר

 הוא הנה ועונה, כסות שאר עלי לך שאין עמ״נ למשל, במתנה אך המסובב,
 ישר באופן המתהוה המסובב שזהו האישות, היינו הדבר, עצם על לא מתנה

 זה ועל ממילא, של באופן כבר המתהוים הפרטים על אלא הפועל, שהוא מהסבה
 על מתחייב שהוא הכוונה אין אשה שמקדש בשעה כי כלל. בעלים איננו כבר
 למחשבתו רק זקוקים אנו אלא בזה, מחוייב הוא כך בשביל ורק ועונה כסות שאר

התורה. מהתחייבות באים כבר הללו והפרטים הקדושין, חלות זנל
 הראשונים עמדו באמת כאשר המעשה, בטל התנאי שמתבטל כיון כי בזה, ולהגיד

 הוא האם אבל התורה, נגד הוא ועונה כסות שאר בלי שקדושין אמת וטענו, זה על
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 יתקיים לא אם בקדושין רוצה אינו הלא וס״ם כלל, קדושין יהיו שלא התורה גגד
 בתור ישמש הדבר מתוך וזעף ם מ שה אפשר שאי שאמרנו, מה זהו אך תנאו?
 שיש שכיון נימא שאיך שכזה, הציור לנו יש וכאן הדבר, של לבטולו עילה

 לשאר באים שאנו כיון הלא המעשה, יתבטל התנאי ונתבטל ועונה כסות שאר לה
 לבטולו עילה ישמש זח ואם הדבר, של לההסתעפות באים אגו כבר הרי ועונה, כסות

י. תר ס ד תרתי בזה יש הרי הדבר של
 בעל שהוא שאע״ם זה, באמת הוא בתורה" שכתוב ע״מ שב״מתנה והמכוון

 המסתעפים הדברים על אבל הוא, כרצונו הדבר את ולבטל להגביל ויכול הדבר
כלל. בעלים אינו ע״ז התורה חוקי עם"י הדבר מתוך ממילא

 של בחמושג משתמשים שאנו המקומות בכל אלא ועונח כסות בשאר רק ולא
 המסתעפים בהסרטים חוא שהתנאי שם מדובר תמיד בתורה", שכתוב ע״מ "מתנה
 )קדושין ליעד" שלא עמ״ג ופסק בתו את "המוכר למשל, כמו הדבר, מתוך ממילא

 ע״א(, י״א )גזיר למתים" ומטמא יין שותה שאהיה עמ״ג נזיר הריני "האומר (,,ב י״ט
 עמ״נ לחברו "האומר ע״א(, י״א )ב״מ אונאה" עלי לך שאין עמ״ג לחברו "האומר

 שהוא הללו הפרטים שכל מאליו, שמובן ע״ב(, ג׳ )מכות שביעית" תשמיטני שלא
 כבר שהמה אלא בעצמו, דבר הבעל מצד בו קיומם צורך אין הנח לבטולם, מתנה

בעלים. איננו כבר וע״ז הדבר, חלות מתוך ממילא המסתעפים פרטים

ח.
 עמ״ג לעבד מתנה בנותן ע״ב<, )כ״ג בקדושין הגט׳ סונית את ג״כ נבין ובזה

 אמר וכי רביה, וקניה עבד קני קני ליה אמר כי סבר, ש״ר״ט בו, רשות לרבו שאין
 אפשר האיך "תימא, ואומר מאוד ע״ז מתמה שהרשב״א קאמר", כלום לאו עמ״ג לו

 כפל הוא והרי הגותן, של בע״כ שיקנה רבו יקנה שלא עליו מתנה שאם כן, לומר
ז כלל" מתנתו תהיה שלא רבו יקנה שאם ר״מ לדברי לתנאו

 שקנה מה אם בזה, היא דהמחלוקת הראב״ד בשם ע״ז שמביא התירוץ וידוע
 באופן זה את נתן כאילו לעבד מתנה דכשגותן ישר, באופן הוא רבו קנה עבד
 אלא להעבד הוא המתנה חלות שעצם ישר, בלתי באופן שזהו או להרב, ישר

 העבד לא הוא בזה דבר הבעל ובכן הראשון, כהצד סובר ור״מ ממנו, קונה שהרב
 אחר איש עם התנאי את התנה כאילו העבד עם התנאי את וכשמתנה האדון, אך

לגמרי.
 להיפך דוקא משמע ה", י ב ר וקניה עבד "קני ר״מ של הלשון באמת אבל

 של הנמוק כל דוקא זחו באמת הגה הנ״ל, דברינו ולפי מהעבד, זאת קונה שהרב
 בבחינת שזהו אלא הדבר מעצם זה אין חרב דקנין יוצא דלפ״ז מאיר, רבי

 מסתעף כך שמתוך אלא להעבד, מתנה הוא הדבר דעצם מהדבר, המסתעף
 התנאים שכל שאמרנו וכסי האדון, של לרשותו נעתקת שהמתנה הכרחי ובאופן ממילא

 ת ו פ ע ת ס ה ה ל שנוגע במה לא אפל ר, ב ד ה ל ש ו ת ו ו ה ת ה ל שנוגע במח רק חלים
 כמה להעבד המתנה חלות את להגביל יכול הוא ובנ״ד הדבר, מתוך שבאה
 העתקת את להגביל יכול לא אבל הדבר, בעל הוא לזה שבנוגע מפני שיחפוץ,

 מכיון כי ולהגיד כנ״ל, דבר הבעל איננו הוא לזה בנוגע כי האדון, לרשות הדבר
ו ת ו ם ע ת ם ח ש נגיד, כאילו הוה זה המעשה בטל ממילא אז בזח תנאי נתקיים שלא
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 בזה יש שכמובן הדבר, של לבטולו ק נמו בתור ישמש הדבר של
כג״ל. דפתרי, תרתי משום

ו.
 לאשה באומר אומרים אנו מדוע מתמה, כ״ב( )ס״ק י״א בסי׳ הא״מ והנה

 מקודשת שהיא ע״א( )כ״ט בנדרים שמבואר אשתי את אי ולמחר אשתי את היום
 ומאי בקדושין, כמבואר כלל מקודשת שאינה אשה חצי מהמקדש זה מ״ש לעולם,

זמן? ה ב מחצי האשה של בגופה חצי שנא
 המסתעף ובין דבר חצי בין הבדל זהו מאד, פשוט ההבדל דברינו לפי אך
 אשה בחצי פועלת הקדושין שסבת נגיד לא אשה כשמקדש תמיד דבודאי מהדבר,

 של להאישות סבה היא הקדושין שכמובן, אלא, ממילא, מסתעף כבר השני והחצי
 סבה בתור משמשים שהקדושין נגיד לא סתם האשה את במקדש אבל האשה, כל
 משמשים שהקדושין אלא ומחרתיים, מחר של להאישות וגם היום של להאישות גם

 מסתעף כבר זהו עולם עד כך אחר הבא והזמן הגוף לקדושת סבה בתור
ממילא.

 אחרות, במלים או, הדבר, את להגביל יכול הדבר בעל דברינו ולפי
 לא שהמסובב להתנות יכול הסבה, בעל של למחשבה דרושה היא אם הסבה, שבעל

ממילא. היוצאות ההסתעפות על כלל בעלים איננו זה,אבל נ יצא
 דאם ע״א( >ג׳ בנזיר דסובר לר״ש בנזירות גם מוצאים אנו הזה ההבדל ואת

 באומר ובכ״ז בכולן, שיזיר עד נזיר דאינו לבד החרצנים מן נזיר הריני אמר
 יום, שלשים נזיר דהוה ע״א( )ז׳ בנזיר שם מבואר לבד אחד יום אלא נזיר הריני

 דבר חצי בין ההבדל אותו שוב אך ז הבדל ומהו בזה, מודים דכו״ע ומשמע
 שסברי דרבנן טעמייהו הנה להלן, אצלנו שיבואר דכפי המסתעף, דבר ובין

 דסברי, משום בכולם, נזיר הוי למשל, לבד, בחרצנים אלא נזירות קיבל לא שאפילו
 של קדושה מהתואר מסתעפים דברים המה בנזירות הנאסרים הדברים דפרטי
 הפרטים דכל דסובר נראה זה על שחולק ור״ש הנזירות, עצם שזהו גזירות

 ולא ו״דבר הגזירות של הדבר עצם המה ואלו קבלה, מצד המה הנאסרים
 הוא גם לזמן שנוגע במה אבל כלל, נזיר הוה לא בכח״ג כך בשביל דבר" חצי

ממילא. מסתעף דהזמן סובר
 ובין בלל מקודשת דאינה אשח חצי שבין ההבדל מעין לנו יש שג״כ באופן,

כג״ל. אשתי", את אי ולמחר אשתי את ,חיום

ז•
 למחשבה דרושה זוהי אם הדבר פעולת בשעת דבר שבעל כאמור, ני, אס וחנה

 ברצונו, לגמרי הדבר תלוי פעם בכל לא אך הדבר, את ולהגביל לבטל יכול מצדו,
 הדבר אם תלוי זה אז השלם בהדבר ולא הדבר בחצי רק רוצה הוא אם למשל,
 שאגו וזהו כלל, חל לא אז להתחלק ניתן לא אם כי לא, או להתחלק ניתן בכלל

כלל". מקודשת אינה לי מקודשת "חציך כשאמר אומרים
 והשואל משבועה פטור להיות ש״ח "מתנה אומרים, אנו גיסא מאידך אבל

 ע״ם מתנה ,אמאי שם ר!גמ׳ קושית ועל ע״א(, צ״ד )ב״מ מלשלם" פטור להיות
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 הכא, "שאני מתרצינן, ? בטל״ תנאו בתורה שכתוב ע״מ המתנה וכל הוא בתורה שכתוב
 אלא בתורה, שכתוב ע״מ מתנה לאו "והכא וסירש״י נפשיה", שיעבד לא דמעיקרא

 עד לשמירה נחית לא ושומר בכך, אלא שלך שומר להיות אפשי אי לו שאמר
 שיעבד ולא שבועה, עלי לך שאין עמ״נ פירש כבר משיך כי והאי לבהמה, דמשך
 האשה את במקדש אבל ירד, שירד ולמה במקצת אלא שמירה בתורת לירד נפשיה

 עלי, לך שאין עמ״נ לה אמר וכי לה, אקדשיה לי מקודשת את הרי לה אמר מכי
 תפיס, לגמרי קדושין תפיס וכי לחצאים, אישות שאין בתורה שכתוב ע״מ מתנה
 פירש "ובקונטרס כתבו ע״ב( )נ״ו כתובות ובתוס׳ בתורה", שכתוב ע״מ מתנה והאי
 לאו הכי דבתר ותנאה אקדשה קדושיה לה יהיב דכי משום מקודשת דהכא שם,
 דהא נראה ואין שמשך, קודם מתנה חנם שומר אבל אשתו, היא שכבר הוא כלום

? הוא״ למעשה קודם תנאי לר״מ תנאי כל
 מחלק שרש״י החילוק אין דבאמת כ״ג(, )ם׳ ש״ג ד״מ בספרנו כתבנו וכבר

 או המעשה לפני אם התנאי את התג בזמן חילוק הוא הנ״ל הדברים שני בין
 שאר עלי לך שאין עמ״נ במתנה דגם בתום/ צדקו בזה דבודאי המעשה, לאחר

 חלות בעצם הוא ההבדל עיקר אלא המעשה, לפני הוא התנאי ועונה כסות
 מהדבר, המסתעפים בהפרטים רק או הדבר בעצם הוא אם התנאי,
 אבל מהדבר, המסתעפים בהפרטים הוא התנאי בתורה שכתוב ע״מ במתנה דכאמור,
 וחיוב ש״ח של השבועה חיוב אין בודאי כי הדבר, בעצם הוא התנאי בשומרים

 החיוב עצם זהו אלא מהחיוב, המסתעפים פרטים בכלל השואל של התשלומים
 הדבר בעצם הגבלה זהי הנה למשל, משבועה, פטור להיות ש״ח וכשמתנה גופא,

 אלא שומרים בתורת לירד נפשיה שיעבד "שלא הנ״ל רש״י וכלשון החיוב, שהוא
ירד". שירד ולמה למקצת

 ובין להתחלק שניתן דבר חצי בין הבדל שיש שאמרנו, וזהו
 אינה אשה חצי כשמקדש כך ובשביל להתחלק, ניתן שלא דבר חצי

 אלא נפשיה שיעבד "שלא בשומרים וכאן להתחלק, ניתנה לא האשה כי מקודשת,
להתחלק. ניתן כן שזה כיון ירד" שירד "למה אומרים אנו למקצת"

ח.
 ומטמא יין שותה שאהיה עמ״נ נזיר "הריני של ההלכה את לעיל הבאנו

 ע״א(, )י״א בנזיר כמבואר בתורה שכתוב ע״מ מתנה שהוא מפני בכולך נזיר למתים
 ר״מ, מתניתן אמרינן "תמן אחר, טעם זה על נאמר שני פרק נזיר בירושלמי אכן

והירושלמי? הבבלי בין המחלוקת ומהי לכפול", צריך אמר דר״מ
 אם בזה, היא שהמחלוקת כ״ב( )ם׳ ש״ג הג״ל ד״מ בם׳ זה את ביארתי כבר
 שהמה או הדבר, עצם כלומר, הנזירות, עצם זהו בהם אסור שהנזיר האיסורים
 הידועה האחרונים בחקירת תלוי שזה וכמובן הדבר, מתוך המסתעפים פרטים

 שכל כשם אומרת, זאת עצמו, על איסורים קבלת בבחינת זהי אם הנזירות, במהות
 נפשו על לאסור יכול כך בשבועה או בנדר נפשו" על איסר "לאסור יכול אדם

 לגלח שלא יין לשתות שלא בפירוש עליו קיבל כאילו נזיר הריני וכשאומר בנזירות,
 לפרט שבמקום הלשון, ר ו צ ק רק זהו נזיר" "הריני והמלות למתים, לטמאות ושלא

הוא שנזירות או הג״ל, המלות בשתי זה את מבטא הוא האלה הפרטים כל את



ההלכה לחקרח׳ ■דההמרותקצב

 שהתואר כמו מיוחדים איסורים עליו מטיל קדושה והתואר קדושה, תואר
 האיסורים פרטי כל הנה הראשון שלהצד ומובן מיוחדים, חיובים ג״כ מטיל כהונה

 זהו הנזירות עצם השני להצד אבל הנזירות, עצם הדבר, עצם זהו הנזיר של
 מעצם הסתעפות רק המה האסורים הפרטים וכל הקדושה, תואר כאמור
הדבר.

 רואים כשאנו כי הזו, המדה בתחילת שאמרנו מה הציור לנו יש כאן וגם
 כעל האלה הפרטים על להביט אם הספק שנופל אחת, מסבה הבאים פרטים איזה

 הדבר עצם כעל זה על להביט או אחת מסבה המסובבים שונים מסובבים
 שלו, האמירה בודאי היא להנזירות העיקרית הסבה הנה כי מהדבר, והמסתעפים

 ולהצד הנזירות, דיני אחדים פרטים הן מזה התוצאות אבל נזיר הריני שאמר
 רק מביאה הסבה השני ולהצד אחדים, ומסובבים אחת סבה בזה יש הראשון
 הדינים פרטי וכל הנזירות, עצם הדבר, עצם שזהו קדושה, להתואר אחד למסובב

הדבר. מתוך המסתעפים פרטים רק המה

 ,הריני של הדין את להכניס אפשר אז רק הנה חנ׳ל, דברינו שלפי ומובן
 אס בתורה, שכתוב ע״מ מתנה בכלל למתים" ומטמא יין שותה שאהיה עמ״נ נזיר

 הדבר עצם שזהו נימא אם אבל הדבר, מעצם מסתעפים כבר הללו שהפרטים נתפוס
 בלתי אם כלל חל שלא או שאז דבר, חצי בכלל נכנס זה שכזה באופן הנה
 "במתנה כמו להתחלק ניתן זה אם החציו רק שחל או אשה, חצי כמו להתחלק ניתן
 ע״מ "מתנה בכלל זה אין האופנים בכל אבל משבועה", פטור להיות ש״ח

בתורה". שכתוב
 בהכלל בזח השתמש שהבבלי והירושלמי, הבבלי של המחלוקת היא ובזה

 כאן שאין לטעם אחר, לטעם הוזקק והירושלמי בתורה, שכתוב ע״מ מתנה של
כפול. תנאי

 מתנה של בהכלל בזה להשתמש יכול היה לא לשיטתו שהירושלמי וכשם
 כפול, תנאי מצד בזה לבוא יכול היה לא לשיטתו הבבלי כך בתורה, שכתוב •"מ
 דאית באיסורא רק כפול תנאי בעינן דלר״ם א׳(, )י״א נדרים בר״ן מבואר דהא
 איסור רק בהו דלית בשבועה אבל חפצא, איסור בהו דאית בנדרים ממונא, ביה

 הוא נזירות דלהבבלי וכיון לאו, שומע אתה הן מכלל אמריגן לר״מ גם גברא
 בהו דלית איסורא בודאי זהו הרי ממילא, מסתעפים והאיסורים קדושה תואר

 סובר, כנראה, הקבלה, מצד הם הנזירות דאיסורי שסובר והירושלמי ממונא,
כפול. תנאי בזה בעינן כך ובשביל חפצא איסור על היא שהקבלה

 הטעמים בשני הנ״ללהשתמש לפי אפשר אי האופנים ובכל
דסתרי. תרתי הוי דזה משום יחד ל הב"

 איסור מיקרי נזירות אי הן, חלוקות דסוגיות ע״א( )ה׳ יבמות בתום׳ ועי׳
 מסובבים הס בנזירות האיסורים דאי בזה, כן גם היא והמחלוקת לא, או בכל השוה
דמיקרי ושבועות נדרים כמו בכל, השוים איסורים חם הרי הקבלה סבת מצד



קצג ההלכה להקה הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המלות

 איסורים עצמו על לקבל יכול ואחד אחד דכל משום בכל, השוים איסורים בודאי
 שאינם איסורים בכלל הם קדושה התואר מצד מסתעפים האיסורים אם אבל שכאלה,

 ג״כ ככה כהונה, התואר להם שיש אלה אצל רק שאינם כהונה איסורי כמו בכל, שוים
נזיר. של קדושה התואר להם שיש באלה רק שישנם נזירות איסורי

 תמיד מביטים אנו הדבר מתוך המסתעפים דבפרטים זה, את גם להוסיף ועלינו
 על בזה מביטים אנו סתם ומסובב שבסבה אע״ם הדבר, סבת על ולא הדבר עצם על

 אינו שהמסובב אע״ם בכל, השוים איסורים נקראים ושבועות נדרים כאמור, כי, הסבה,
 אך מותר, שלכו״ע בעוד ושבועה נדר מצד זה בככר אסור הוא רק כי בכל, שוה

 עצמו על לקבל יוכל אדם כל שהרי בכל, שוה הקבלה זוהי הדבר שסבת מכיון
 האיסורים ופרטי קדושה תואר הוא שהנזירות אומרים שאנו מכיון אבל שכזה, איסור

 הסבה הדבר, סבת שס״ם אע״ם בכל, שוה שאינו איסור הוי תו ממילא, מסתעפים
 וזהו שכזה, תואר עצמו על לקבל יוכל אחד דכל בכל, שוה היא קדושה, התואר של

 הסבה, על בזה מביטים אנו ומסובב להסבה בנוגע דאם אמרנו, אשר
 לא מביטים אנו הדבר מתוך המסתעפים פרטים ה ל בנוגע אבל
ל. " ג כ הדבר, עצם על אלא הדבר סבת על

יא.
 יתבטל שהאחד אפשר אחת, מסבה הבאים מסובבים שני חגה לעיל, וכאמור

 אפשר אי פרטים הרבה אחד מעצם כשמסתעף והסתעפות, בעצם אבל ישאר, והשני
 סימן זה הרי קיימים שהאחרים מכיון כי קיימים, יהיו והאחרים יתבטל אחד שפרט

ממילא. כבר מסתעפים הפרטים כל הרי קיים וכשהעצם קיים, שהעצם
 מהל׳ בפ״א והראב״ד הרמב״ם של מחלוקת כן גם מוצאים אנו כך ובשביל

 הוא שעדיין בשעה הנזירות מן אחד לפרט שאלה תועיל אם י״ד<, )הלכה נזירות
 חולק והראב״ד מועיל, שלא סובר שהרמב״ם יתקיימו, כן האחרים שהפרטים רוצה

 בנזירות הדינים פרטי שכל סוברים אנו אם כי הזה, הציור לנו יש וכאן זה, על
 אפשר הקבלה, של אחת מסבה מסובבים כולם ותגלחת למתים טומאה יין, איסור
 מהתואר מסתעפים כולם אם אבל קיימים, יהיו והאחרים אחד יתבטל השאלה שע״י

 הרי האחרים של בקיומם ורוצה האחד על רק שואל דאינו וכיון הנזירות, של קדושה
 כבר כי יתבטל, אחד שפרט אפשר אי כבר ממילא נשאר, קדושה התואר העצם,

ממילא. מסתעף הוא
 טעם שנותן ט״וץ )הלכה נזירות מהל׳ בפ״ז חרמב׳ים דברי את ישבתי ובזה

 של שהעשה מפני ול״ת, עשה בזה שיש אע״ם בתגלחת, מותר מצורע שנזיר זה, על
 יבמות בריש ערוכה מגמרא זה על משיג והראב״ד כשנטמא, בטל יהיה קדוש

 את להכניס אפשר אז רק לפי״ז אבל בשאלה, שישנה מפני הוא, דהטעם ע״א(, )ה׳
 שכל תופסים אנו אם בשאלה, שישנם הדברים בסוג תגלחת איסור של ועשה הל׳״ת

 ובשביל הנזירות, קבלת של אחת מסבה מסובבים בבחינת המה שבנזיר האיסורים
 עודם שהאחרים אע״ם השאלה ע״י יתבטל תגלחת, איסור אחד, שמסובב אפשר כך

 בשעה התגלחת איסור את רק להתיר באים אנו הרי מצורע בנזיר כי — קיימים
 אי זה והסתעפות עצם בכלל זהו אם אבל — קיימים עדיין הפרטים ששאר

כאמור. אפשר,
13



ההלכה לחקר ח׳ טרה המהות קצד

 השרים איסורים מקרי נזיר איסורי אי הן חלוקות שסוגיות שאמרנו ומאחרי
 — במצורע תגלחת להתיר אפשר אם ג״כ, היא המחלוקת אותה הנה לא, או בכל

 שישנה מה מצד — קיימים עדיין האיסורים ששאר בשעה תגלחת, איסור רק וכאמור
 שהגט׳ אע״ם הזה, בטעם להשתמש יכול היה לא כנ״ל, לשיטתו והרמב״ם בשאלה,

הן. חלוקות סוגיות בזה גם כאמור, כי משתמשות כן

יב.
 לעצם הגורמת והעיקרית הראשונה שהסבה שכזה, ציור לנו יש ובנזירות

ממסתעף. למסתעף אח"כ מתהפכת הדבר
 קדושה, התואר להתהוות הראשונה הסבה היא דברו יחל הבל בודאי בנזירות כי

 ענבים אכל למשל, אם, אך התורה, מדיני הנאסרים הפרטים כאמור מסתעפים מזה
 של הלאו גם תורה איסורי מצד ע״ז שיש הלאוים מלבד עובר הוא למתים טמא או
 עובר הוא ומדוע בשנים" עליו "לעבור ע״ב( )ג' בנדרים שאמרינן כמו יחל, בל

 קדושה, תואר רק עצמו על קיבל הנ״ל לפי הלא דברו, יחל בל על גם לפ״ז באמת
ז לא או בזה אח״כ רוצה הוא אם בין ממילא, נתהוה הלא וזה

 קבלתו דס״ם כיון כלומר, הנ״ל, המסתעפים מהפרטים מסתעף שוב זהו אך
 האלה, האיסורים פרטי מסתעפים בהכרח קדושה ובתואר קדושה, תואר על היתה

 על גם אי־ישר באופן עובר הוא האלה, מהפרטים אחד על דכשעובר ונמצא
הראשונה. קבלתו

 המדה באותה רק בנזירות דברו יחל בל על עובר הוא כמובן, לפ״ז אכן,
 גופא שזהי ז׳(, )במדה אמרנו וכבר קדושה, התואר מצד תורה איסור בזה שיש

 כשיאכל בנזיר יצוייר שלא כלומר, בשנים", עליו "לעבור אומרים שאנו במה הכוונה
 יאכל בל על שיעבור מבלי לבד דברו יחל בל על שיעבור למשל, יין וישתה ענבים

 מסתעף דברו, יחל הבל שזהו, אלא א, לי ת בהא שהא רק לא כי ישתה, ובל
ישתה. ובל יאכל מזה,מהבל

 דברי על שמקשה ט״ס )סי׳ בתשובותיו הא״מ דברי את שהבאנו ז׳( )במדה שם ועי׳
 הריני ואמר וחזר יין אשתה שלא שבועה אמר שאם שפסק, תרט״ו(, )סי׳ בתשובה הרשב״א

 איסור יחול לא מדוע איסור, על חל איסור דאין מצד אחת, אלא חייב אינו ושתה נזיר
 אחד, משם אינם כי ואם מתים, וטומאת תגלחת גם שכולל כולל איסור מצד הנזירות

 בישוב שם שנאמר מה ועי׳ ? אחד משם הוה כבר וזה יחל בל גם בכולם יש הלא אבל
 מהדבר המסתעף את לעשות אפשר דאי כאמור, כן גם הוא התירוץ ותוכן הקושיא

 הוא בזה יחל בל של האיסור כל כאמור, ואם, הדבר, להתהוות בתורנמוק
 נזירות של התורה שאיסור נאמר אם והנה בזה, שיש תורה מהאיסור מסתעף בתור
 הדבר התהוות לסבת המסתעף את עושים אנו הרי יחל, הבל מצד יחול

כמובן. ובה, מינה סתירה וזוהי גופא

יג.
 מצורע שנזיר לזה טעם שנתן הרמב״ם, על שמקשים מה את כן גם תירצתי ובזה

 בו יש סוף סוף אבל יהיה", "קדוש של העשה עליו שאין משום בתגלחת, מותר
 המסתעף כל דכאמור, משום ? יעשה מפיו היוצא וככל דברו יחל לא של ועשה הל״ת



קצה ההלכד! לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב טבה המלות

 התגלחת איסור דמצד וכיון בפועל, קיים שהדבר זמן כל רק מתקיים אינו מהדבר
 המסתעף מתבטל ממילא הנה אותו, דוחה מצורע של שהעשה אחרי כאן, אין גופא
בזה. שיש יעשה" מפיו היוצא ו״ככל דברו", יחל ה״לא שזהו

 והסתעפותו, להעצם ומסובב סבה שבין בההבדל הבולט הציור לנו יש ובזה
 אבל המסובב, נתבטל לא חלתה שכבר הסבה בהתבטלות שכאמור,

ההסתעפות. ממילא מתבטלות העצם נתבטל אם
 התום׳ קושית את לתרץ כתבנו לזו", זו המתנגדות סבות "שתי במדת כי

 אמרינן ולא הם ויבום חליצה בני לאו לאוין חייבי לר״ע מדוע ע״ב(, )ט׳ ביבמות
 כריתות, חייבי גם לאוין חייבי ע״י תמיד מתהוה דלר״ע משום ז ל״ת ודחי עשה אתי

 ולא אח, אשת איסור גם ממילא בזה יש למשל, גדול, לכהן אלמנה היא אם כי
 דוחה בעשה כי אח, אשת איסור גם אין ממילא ל״ת דוחה שעשה מכיון אמרינן

 האיסור של הסבה ע״י כאן, אבל ב, ב ו ס מ ה א ל א הסבה נדחתה א ל ל״ת
 להיפך, אומרים אנו וכאן אח, אשת איסור המסובב, התהוח כבר גדול לכהן אלמנה

 ממילא שבנזיר, יגלח לא של האיסור את דוחה תגלחת של עשה שמצות מכיון כי
יעשה". מפיו היוצא וככל דברו יחל "לא של והעשה הלאו כלל כבר אין

 ת נ י ח ב ב ה ז ן י א אח ואשת גדול לכהן באלמנה שם כי בזה, הוא וההבדל
 הסתעפה לא אח האשת כי ומסובב, סבה בבחינת אלא והסתעפות, עצם

 יבום שמצות אלא אח, אשת היתה זח בלי גם כי גדול, לכהן אלמנה מאיסור
 שלא סבה זהי גדול לכהן אלמנה איסור גם וכשיש אח, אשת האיסור את מסלקת
 בהסבה הדחיה אין ל״ת דוחה שהעשה מה שכאמור, וכיון אח, אשת איסור יופקע

 כאן משא״ב דחיה, אין כרת בו שיש ל״ת של מסובב יש כבר וכאן בהמסובב אלא
 דבור זה על אין כאמור, כי עצמו, מצד זח אין בתגלחת שיש דברו יחל הבל שכל

 יגלח, לא של דין מצד בתגלחת שיש בפועל האיסור מצד מסתעף זהו אלא :לום,
 יחל בל מצד בזה לבוא אפשר אי שוב שיהיה, טעם מאיזה נדחה שזה וכיון

כנ״ל. דברו,

 של ן י ש ו ד ק ח ם צ ע מ היא הזיקה אם ככה, לחקור יש ח ק י ז ב גם
 החי להאח אישות פועלים שהקדושין כשם הנה כשמקדש, שתמיד כלומר, המת, האח

 אישות רק זהו הקדושין דעצם או בנים, בלי כשמת זיקה של אישות פועלים כך
 מהדבר, ממילא המסתעף בבחינת רק זהי כשמת והזיקה בחיים בעודנו לבעל
בחיים. האישות רק שזהי

 המשכת היא זיקה אם סבות", "שתי בהמדה שחקרנו להחקירה ענין לזה ואין
 יבין, דחמבין החי, האח של חדשה אישות מעין או המת, האח של הראשונה האישות

 ולהיפך הקדושין, מעצם דזחו לומר יש נמי חדשה אישות מעין דזהי נימא אם רגם
 האישות המשכת היא דזו אפשר בכ״ז מסתעף, בבחינת דזהו נימא אם גם

הראשונה.
 אשתי את בהיום כך שבשביל לעיל שאמרנו דאע״ם זה, גם להוסיף ועלינו

 מעצם באה אינה הזמן דהמשכת משום לעולם, חלים שהקדושין אשתי את אי ולמחר
 דהקדושין אלא וכו/ ומחר היום על פועלים לכתחילח דחקדושין לומר הקדושין



ההלכה לחקר ח׳ פדה המהות קצו

 מוכרח אין בכ״ז י, ת א א ק ממילא הזמן והמשכת הגוף קדושת פועלים
 שקדושין שאע״ם להגיד דאפשר משום מסתעף, בבחינת היא הזיקה דגם להגיד מזה

 קדושה היא זו סוף סוף אבל ממילא, באה הזמן שהמשכת הגוף קדושת מעין הוא זו
 גם זיקה יש ואם חי, שהבעל זמן כל רק הוא האישות ועצם אישות של

המסתעף. בבחינת רק הוא מיתתו לאחרי
 מהדבר להמסתעף דבר חצי הבדל שיש הנ״ל, דברינו לפי מובן מזה והנ״ט

 שלא המסתעף לענין נאמר בתורה שכתוב ע״מ מתנה של הכלל וכל תנאים, לענין
 שלא עמ״נ כשמתנה אם נ״מ יהיה ובכן ממילא, המסתעף את לבטל תנאי שום מועיל

לא. או בתורה שכתוב ע״מ מתנה בכלל זהו אם ליבם, זקוקה תהא
 האשה את כשמקדש מוצאים, אנו הפועלים את השוכר ם׳ ב״מ בירושלמי ואמנם

 ר זכר. ע״מ מתנה משום בטל ותנאי מקודשת הר״ז ליבם, זקוקה תהא שלא עמ״נ
 מוכה לפגי שנפלה יבמה מעתה "אלא איתא הגוזל ס״ם ב״ק בבבלי אכן בתורה,

 בזה שיש שסוברים, ויש נפשה׳*, קדשה לא דהכי דאדעתא חליצה, בלי תיפוק שחין
 המחלוקת אותה מעין כנ״ל, היא המחלוקת דברינו ולפי והירושלמי, הבבלי בין מחלוקת

 בבחינת הם הבבלי לדעת הנה בנזירות שהאיסורים שבעוד אלא כנ״ל, בנזירות שיש
 היא המחלוקת בזיקה הנה הדבר, עצם בבחינת ולהירושלמי מהדבר, המסתעף
להיפך.

 הבבלי בין מחלוקת בזה אין שבאמת אמרתי, )פ״ח( ש״ג דה״ק ד״מ ובספרי
 אי ע״א( )פ״ג יבמות בגט׳ תנאים המחלוקת תלויה הנ״ל בחקירתנו כי והירושלמי,

 הקדושין, מעצם זהו מפילים הנשואים אם כי מפילים, נשואים או מפלת, מיתה
 לפי קאי דהירושלמי ומסתבר מהקדושין, מסתעף רק זהו מפלת מיתה אם אבל

 היא הבבלי וקושית בתורה, שכתוב ע״מ מתנה בכלל והוה מפלת, דמיתה ההלכה
 דתיפוק שחין מוכה לפגי שנפלה שיבמה שיסבור טי אין שס״ם מפילין, דנשואין להמ״ד

חליצה. בלי

בור.
 בין המרובים ההבדלים את ביחוד מוצאים אגו ועדות, חזקות ספיקות, בעניגי

והסתעפות. עצם להמדה ומסובב סבה המדה
 בריה ואם טהור, ברה״ר טומאה וספק טמא ברה״י טומאה ספק קי״ל למשל,

 הבריח אותה אם ואח״ב נטמא, אדם בה ונגע ברה״י עברה צפרדע ספק שרץ ספק
 אבל א׳(, )משנה טהרות במס׳ בפ״ו כמבואר טהור, הוא אדם בה ונגע ברה״ר תעבור

 גם ברה״ר בטהרות האדם נגע ואח״ב ונטמא ברה״י הזו בהבריה נגע אדם אם
 הוא הספק הראשונה שבדוגמא מפני ז בזה ההבדל ומהו נטמאו, הטהרות
 שרץ ספק של הבריה היא הסבה היא, אחת שהסבה אע״ם מסובבים, בשני

 כל ועל בה שנגעו אנשים לשני מסובבים, לשני הנוגע הספק בא ומזה צפרדע ספק
 המיוחד, דינו יש ואחד אחד כל על אז הסבה, מעצם ישר באופן הספק בא אחד

 ספק של הדין ברה״ר שהלך וזה ברה״י טומאה ספק של הדין ברה״י שהלך זח
 על הספק זהו אחד, עצמי ספק רק יש השני ברמשל אבל ברה״ר, טומאה
 הטהרות על ספק עוד ממילא מסתעף כך שמתוך אלא הנ״ל, בהבריה שנגע האדם
האדם. כך אחרי בהן שנגע
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 עלינו אפשר הראשונה בדוגמא זו: היא האלה הדוגמאות שתי בין והבחינה
 שנגע זה על וגם ברה״י שנגע זה על גם ביהוד, אחד כל על הספק את להתחיל
 אבל טהורה, בבריה או טמאה בבריה נגע אם הוא הספק כי ביחוד, ברה״ר

 מקודם שנפתפק מבלי ברה״ר הטהרות על להסתפק לנו אפשר אי השניה בדוגמא
 בין סתירה יש הראשונה בהדוגמא גם כי ואם ברה״י, שנגע האדם על

 תופסים אנו הלא טמא, הוא ברה״י שנגע שזה אומרים אנו אם כי המסקנות,
 הלא טהור הוא ברה״ר שנגע שזה אח״כ אומרים אנו ואם טמאה, היתה שחבריה

 בגדר זה אין והטהרה הטומאה שגם מכיון זה, לנו איכפת לא להיפך, תופסים אנו
 עצמיים, ספיקות שני כאן יש וס״ס ספיקות, של הדין מצד רק אלא ברור,

 השני הספק על משפיע והוא אחד, עצמי ספק רק יש השניה בהדוגמא אבל
 כלל זהו גם כי הראשון, על כלום להשפיע יכול לא השני אבל ממנו, המסתעף

העצם. את במאומה לשנות יכול לא מהעצם שהמסתעף הגיוני

טז.
 ספיקא לחומרא דאורייתא ספיקא של בהכלל גם רואים אנו הזה הדבר ואת

 במשנה טהור" אחרים לטמא טמא ליטמא משקין "ספק אמרינן למשל, לקולא, דרבנן
 שפישט טמא ? ״כיצד הדבר, את מפרשת בעצמה והמשנה (,,ט )משנה ד׳ פרק טהרות

 טמאה ככר היתה טמא, ספיקו נגע לא ספק נגע ספק טהורין משקין לבין רגליו את
 טהור לטמא טמא. ספיקו נגע לא ספק נגע ספק טהורין משקין לבין וזרקה בידו
 נגע ספק טהורין, ככרות לבין וזרקה טמאין משקין ובראשה בידו מקל היתד. 1 כיצד
 על גם מיוחדים ציורים מבקשת שהמשנה רואים ואנו טהור", ספיקו נגע לא ספק

 שני את לצייר היה אפשר אי ומדוע טהור, אחרים לטמא על וגם טמא ליטמא
 לא או אדם בהם נגע אם הספק, ע״י שנטמאו שהמשקין ולומר אחד בציור הדינים

 לא אם ז טהור אחרים שלטמא מפני מספק יטמאו לא אוכל כך אחרי בהם יגע אם
 כך אחרי המנוגע על שאין מפני אחרים, את גם יטמאו שפיר שכזה שבאופן

 שיש המשקין על שיש מהספק מסתעף רק אלא עצמי, ספק בהמשקין
 מטמאים גם הם ממילא אז מספק, נטמאו דס״ס וכיון הטמא, בחם נגע אם ספק בהם

אחרים.

יז.
 ואחד טמא אחד שבילין ב״שני לן קיימא חזקה. בגדר גם רואים אנו זה ואת

 נשאל אם טהרות, ועשה בשני והלך חכרו ובא טהרות ועשה מהם באחד והלך טהור
 בהמסקנות, סחירה יש ג״כ שכמובן אע״ם טהורות", עצמו בפני וזה עצמו בפני זה

 בזה שגם אלא טמא, השני ע״כ הרי טהור בשביל שהלך ותפסינן טהור האחד דאם
 בספיקות דין אלא ברור בבחינת זה אין חזקה גם כי הסתירה, על מביטים אנו אין

 אם הספק מהשנים, ואחד אחד כל על עצמיים ספיקות שגי יש כאן וס״ס
 אם, אבל מהם, אחד מכל הספק את להתחיל לנו ואפשר לא, או טהור בשביל הלך

 טומאה בחזקת אותו שמעמידים לא או נטהר הוא אם ספק יש טמא באדם למשל,
 על מביטים אנו אין שכאמור מכיון נימא ולא נטמאו, בטהרות אח״כ יגע אם אז

ז טהרה בחזקת הטהרות ואת טומאה בחזקת חאדם את ברקי במסקנא, שיש הסתירות



ההלכה לחקר ח׳ #דה המהוה קצח

 לאו, או נטהר אם האדם על הספק אחד, עיקרי ק ם ם רק יש דשם משום
 שבילין, בשני שבעוד היא והבחינה מזה, ממילא מסתעף רק הטהרות על והספק

 הנה הללו, האנשים משני שנרצה מי מכל הספק את להתחיל לנו אפשר כאמור,
 הטהרוח בעצם כי מהטהרות, הספק את להתחיל אפשר אי אופן בשום השני בהציור

 וכיון לא, או טהור פלוני אם הוא שהספק אלא בהן, נגע פלוני שאדם ספק שום אין
הטהרות. על ספק כל אין שוב ממילא טמא, שהוא הדבר הוכרע טמא חזקת שע״י

 אם למשל, כי בספק, דין ג״כ הוא חזקה כאמור, כי עוד, להוסיף ועלינו
 טהרה, חזקת לו שיש מה למרות טמא שהוא להגיד שייך לא שנטמא אדם נראה

 העיקרית בנקודה רק באה החזקה כל שכן וכיון שייך, לא חזקה המושג כל ספק באין כי
הספק. מתחיל שממנה

 ובין ומסובב סבה מדת שבין ההבדל בולט באופן לנו יתראה וכאן
 והעצם ביניהן, השוה צד גם יש שכאמור שאע״ם והסתעפות, עצם מדת
 יבדלו חזקה בעניני אבל מסובב, בבחינת וההסתעפות סבה בבחינת דברים בכמה הוא

 כשאנו כי המסובב, על בעיקרה בא הלא חזקה כל כי לגמרי,
 טהרה, בחזקת אותו שמעמידים לא, או בשרץ נגע שספק אדם על למשל, אומרים,

 טהרה, חזקת שייך לא ועליו הסבה שהוא השרץ את לבטל באה החזקה אין הנה
 הוא הספק שעצם מפני וזהו החזקה ישנה שלא האדם, המסובב, על אלא

 הספק מקור הנה לספיקות, בנוגע והסתעפות בעצם מדברים כשאנו אבל בהמסובב,
הדבר. עצם על ר? אלא ההסתעפות, על בזה מביטים אנו אין כך ובשביל בעצם, רק הוא

יח.
 שהאחרונים או בגזלנותא, פסלינהו ובין בעדות הכחשה בין ההבדל עצם גם

 שבאופן וכדומה, בקוביא משחקים או שבת מחללי שהמה הראשונים על אמרו
 זו את זו המכחישות עדים כתות מהשתי אחת כת ואין ותרי תרי המה הראשון

 הדוש כל ואין נאמנת, האחרונה השני ובאופן מחברתה, יותר נאמנת
הנה ע״א(, )ע״ג בב״ק כמבואר מהסברא, יודעים אנו זה כי בדבר

והסתעפות הדבר עצם שבין ההבדל על בעיקרו בגוי חזה ההבדל גם
 את פוסלים האחרונים השני שבאופן בזה, ביניהם להבדיל רגילים דהנה הדבר.
 כך ובשביל אחרים, על שמעידים מה שלעדות המושג עצם וזהו העדים, של גופם
 המאה אלה וכל הם נאמנים רצחו או שגנבו אנשים מאה על אומרים שנים אפילו

הם. דברים שבעלי מפני נאמנים לא זח את המכחישים
אומרים המה בהכחשה גם לכאורה דהא מספיק, הזה הפשוט ההבדל אין אבל

,לא של פסול לי ומה תגזול לא של פסול לי דמה פסולים שהמה הראשונים על
ז מדאורייתא לאוים המה שניהם שקר", עד ברעך תענה

ההסתעפות ובין העדות עצם בין הוא ההבדל כאן שגם אלא
סתירת גם בזה יש בגזלנותא בפסלינהו וגם בהכחשה גם אמנם כי העדות, של

 שבהכחשה אלא הראשונים, העדים של הגוף פסול וגם הראשונה העדים נאמנות
 הגוף ופסול הראשונים של הנאמנות סתירת הוא העדות עיקר

 ממילא האחרונים דברי לפי עדותם על נאמנים שלא שכיון ממילא, מסתעף
 ששם בגזלנותא, בפסלינהו כן ולא שקר", עד ברעך תענה •לא של הלאו על עברו



קצם ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המדיח

 מסתעף ומזה הראשונים של הגוף פסול זהו העדות עיקר להיפך, הוא
נאמנים. אינם דפסולים משום הראשונה, העדות הנאמנות סתירת ממילא

 ומה אתיים, על מעידים עדים ששני מה הוא ערים המושג כל דכאמור, ואחרי
 העדות כשעיקר ממילא עדות, בכלל נכנם לא זה עצמם על אומרים אפילו שמאה

 מתנגדים הראשונים הלא להגיד שייך לא הגוף, בפסול הראשונים את לפסול הוא
 עדות המושג זהו כי וכר, אהני" דסמכת חזית "ומאי מעולם גזלו שלא ואומרים לכך

 לא הראשונים אכל שרוצים, מה הראשונים על להגיד יכולים והאחרונים ננ״ל,
 תתבטל כך ע״י כי ואם עצמם, על הגדה תהיה זה כי גזלנים, שאינם להגיד יכולים

 המסתעף כבר זהו עדות, בכלל רק המה שע״ז אחרים, על שהעידו העדות גם
 המכחישים של העדות עצם להיפך, הוא בהכחשה אבל הדבר, עצם ולא מהדבר

 שניהם כי הראשונים, על להאחרונים יתרון אין שבזה חמעשח, גוף על כן גם בא
 עדים שנים "עפ״י נאמר שע״ז לאחרים, אלא לעצמם לא הנוגע מעשת על אומרים

 שקר", עד ברעך תענה "לא על עברו שהראשונים נמצא זה ע״י כי ואם דבר", יקום
 נקבע לא אם הזה, הלאו על עברו שהראשונים לקבוע לנו אפשר שאי מכיון אבל

 יתרון אין כאמור, המעשה, קביעת עצם ועל שקר, היה שהעידו שהמעשה מקודם
 הוא בזה הדבר עצם להיסך, הוא שבהכחשה ובקיצור, הראשונים, על להאחרונים

 אזלינן ולעולם מהדבר, המסתעף רק הוא תענה לא של והפסול המעשה הכחשת
המסתעף. אחרי ולא העצם אחרי העדות בנאמנות

יט.
 למלקות עדים שני צריך "אינו שכתב אחד כעד הרמב״ם דעת היא וידועה

 אמר ? כיצד יוחזק. אחד בעד עצמו האיסור אבל מעשה, בשעת אלא
 או ואכל זו, אשה זונה או גרושה אלו, סירות הכרם כלאי זה, הוא כליות חלב ער

אחד". בעד האיסור שעיקר אע״ם לוקה, זה הרי בו שהתרה אחרי בעדים בעל
 שכיון והסתעפות, עצם של יסוד על ההלכה בנויה כאן גם

 שהסבה אע״ם ממילא, בא מזה המסתעף כבר אז העצם, לקביעת מתאימה סבה שהיתר.
 קביעת הוא העצם ובנ״ד לההסתעפות, מספיקה איננה לעצמה כשהיא

 שאין ואע״ם אחד, העד זהו מספיקה סבה יש וע״ז החלב, של המציאות
מזה. המסתעף מלקות לחיוב מספיקה הזו הסבה

 התהוותו. בשעת רק להסבה דרוש אינו שהמסובב מפני ? מה מפני ג״כ וזהו
 אחד העד הוא הנאמנות שסבת ובנ״ד עצמי, קיום לו יש תו נתהוה שכבר כיון אבל

 הנאמנות נקבעה שכבר אחרי הנה המסובב, זהו הדבר על החלב מציאות וקביעת
 שאין אע״ם זה ובשביל העד, של כחו מזה המסתעפים הפרטים לכל דרושים איננו תו

הוא. מחוייב ג״כ מלקות לחיוב מספיק העד של כחו
 עד מדאמרינן כך שלמד ש״נראה הללו הרמב״ם דברי על הוסיף הכס״מ והנה

 ראיה מזה שאין ומובן, הדבר", לאסור נאמן רבנו ומפרש באיסורין נאמן אחד
 הראשונות מהמושכלות זהו כי לראי׳ כלל צריך הדבר אין דברינו לפי אמנם ברורה,

ועדות. חזקה של היסודות בכל
 שנים "עפ״י תמיד אומרים שאנחנו עדות של הדין עצם את למשל נקח כי

 מעמידים שאגו מפני ן המת כשרים שהעדים יודעים אגו ומאין דבר", יקום עדים



ההלכה לחקר ח׳ שרה המדות

 זו המכחישות עדים כתי ב,שתי שגם ההלכה כך ובשביל כשרות, חזקת עי אותם
 ומעידה", עצמה בפני באה וזו ומעידה עצמה בפני באה שזו זו את

 אפילו הלא כי החזקות, מכל אלימא הלא ממון שחזקת אע״ם כשרות, החזקת מפני
 בממון הולכין אין ובכ״ז עדיף", רובא וחזקה א "רוב כי החזקות, מכל שאלימא רוב

 העדים, נאמנות לענין והסתעפות העצם שבין ההבדל מפני ג״כ אלא ז חרוב אחרי
 מזה שמסתעף ואע״ם העדים, של הכשרות עצם את לקבוע באה כשרות החזקת ובנ״ד
 לא החזקות מכל כאמור, שאלימא, ממון חזקת יש כבר שע״ז ממון לענין ג״מ אח״כ

 באה ספק כשיש הספק, הוא החזקות כל של המעמיד ה,דבר כאמור, כי, לן, איכפת
 כשרים, המה שהעדים הכריעה כבר כשרות שחזקת כיון עכ״ם אבל החזקה, הכרעת

 מאחרי ספק, אין כבר הממון על כי ממון, חזקת מצד הממון על לבוא אפשר אי תו
 יקום עדים שנים עפ״י אומרת והתורה זח על מעידים כשרים שעדים

דבר".

נ.
 דוגמאות הן חזקה לעניני והסתעפות בעצם שהבאנו הקודמות הדוגמאות והנח

 בזמן הקדימה י ע" גם זה את להכיר שאפשר שכאלה,
 שהבאנו הדוגמא למשל, כמו, ו, להסתעפות בזמן קדם שהעצם

 אח״כ וכשנגע טמא, חזקת על אותו שמעמידים לא או כשירה במקוה טבל כשספק
 עצם על מביטים שאנו מפני טהרה, חזקת יש שלהן אע״ם טמאות, הטהרות בטהרות

 ספק ע״י נטמא שאם ורה״ר, ברה״י טומאה ספק לענין או הסתעפותו, על ולא הספק
 הספק שעצם מפני טמאות, כן גם ברה״ר שנגע הטהרות אפילו אז ברה״י, טומאה

 שחייבים אכל ואח״כ חלב שזהו העיד אחד שעד הרמב״ם, של הדוגמא או ברה״י, בא
 בהדוגמא אבל כך, אחרי בא הדבר והסתעפות מקודם בא הדבר עיקר שבכולם מלקות,

 עצם בין ההבדל שם והכחשה, בגזלנותא פסלינהו שבין בההבדל שהבאנו, האחרונה
 שניהם באים בזמן בזמן,כי להבדל מביא לא הדבר והסתעפות הדבר
 בטול כן גם בא גזלנות של הפסול קביעת עם ביחד הגה בגזלנותא, בפסליגהו ביחד

 כן גם בא ההגדה בטול עם ביחד הנה המכחישים דברי לפי ובהכחשה שלהם, ההגדה
 כאן, ואין שקר", עד ברעך תענה ,לא של הלאו מצד הראשונים העדים של הגוף פסול

 הסתעפות בזה ומה הדבר עצם בזה מה להכיר שקל כמובן, בכ״ז, בזמן, קדימה כאמור,
 להתחיל אפשר שאי בעיון, עכ״פ אך בזמן לא אם ח מ י ד ק יש ס״ס כי הדבר,
העצם, על מקודם לעמוד מבלי ההסתעפות בעיון

כא.
 לקולא, מרונא ספק דאמרינן הא על העתיקה הקושיא כן גם מתורצת כך וע״י

? איסורא ספק גם בזה יש הלא ובכן תגזול, לא של הלאו בממון כן גם יש הלא
 דבאיסה״ג הסוברים שיטת לפי להיפך, לשאול כן גם יש הלא באמת אכן

 ספק כן גם בזה יש הנאה איסורי ספק בכל א״כ הפקר, והוי לגמרי הבעלות נפקעח
ז קמא מרא בחזקת ממונא אוקי למימר לן וחוח ממונא,

 בין ההבדל זהו יחד, גם הללו הקושיות לשתי אחד תירוץ באמת אך
 הלאו יש בממון שגם אמת, הספק. של ו ת ו עפ ת 0 ה ובין הספק עצם



לא ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המרות

 ו, ר י ב ח יל ממונו כשגוזלים הנ״ל הלאו את עוברים מתי אבל תגזול, לא של
 להסתפק עלינו תגזול, לא של האיסור בזה יש אולי מסתפקים אנחנו אם ובכן,

 קמא, מרא חזקת או ממון חזקת החזקה באה וע״ז חבירו, של ממונו זהו אם מקודם
 ההסתעפות, על ספק אין כבר ממילא הספק עצם הוכרע ואם
 ההפקר בא מאין אבל הפקר, הוה שאיסוה״נ אמת להיפך, הוא הנאה איסור בספק אבל
 איסור הספק שהוכרע מכיון להיפך, ושוב הנאה, האיסור של מהסתעסות לא אם

ממונא. ספק כלל אין ממילא לחומרא,
 את בכ״ז אך ההסתעפות, על להעצם בזמן קדימה שאין כמובן, כאן, וגם

תיכף. מרגישים בעיון הקדימה
 ,"הנ״ם שם דאמרינן הא על ע״ב( )ב׳ בב״ק הראשונים קושית את תירצתי ובזח

 מכיון לומר, עלינו להיסך הלא ומקשים מועדת", כולה אימא במחוברת אבל בתלושה,
 דמתי ניחא, לפ״ז אך תם? אלא מועד אינו ומספק לקולא ממונא ספק לן דמספקא
 נם בזה יש שכאמור, ואע״ם, בממון, הוא הספק כשעיקר לקולא ממונא ספק אמרינן

 בנוגע בנ״ד אבל מהממון, שם מסתעף איסור הספק כאמור, אך, איסור, ספק
 ההבדל כל אלא הנזק, של ההפסד בכמות הבדל אינו למועד תם בין לההבדל

 שימור, בחזקת לאו הוא ובמועד קיימי, שימור בחזקת שורים סתם שבתם בזה, הוא
 ככל איסור ספק וזהו הבעלים, של האשמה ת ד מ ב הוא ההבדל כל ובכן

 גס כאמור, אבל, התשלומין, בכמות בממון הבדל מזה שמסתעף ואע״ם האיסורים,
כן. וה״ג הספק עיקר על תמיד מביטים שאנו אלא בממון, ספק מסתעף באיסה״ג

כב.
 משתלשלים אחת שמסבה רואים כשאנו הנח חמדה, בהתחלת אמדנו כאשר

 מסבה הבאים מסובבים שני המה הדברים שני אם הספק, נופל אז דברים, שני
 הדבר. הסתעפות זהו והשני הדבר עצם הוא מהם שאחד או אחת,
 בבחינת חוא מהם מי תיכף רואים אז בזמן, קדימה מהם לאחד כשיש ואמנם
 בבת הבאים והסתעפות עצם גם יש לעיל, כאמור אבל, ההסתעפות, בבחינת ומי העצם
 שגי בכלל אלא והסתעפות עצם בכלל לא זהו אם להכריע קשח אז אך אחת,

מסובבים.
 לדברי יוחנן, א״ר" ע״ב(, )י״ג בכתובות המחלוקת את להבין אפשר ובזה

 המכשיר לדברי אמר, ור״א בבתה, פוסל בה הפוסל לדברי בבתה, מכשיר בח המכשיר
 כשרות חזקת לה אית איחי בשלמא דר״א? טעמא מאי רבה, אמר בבתה, פוסל בה

 פסול 1א תוצאות. לשתי מביאה הפסולה הביאה הנה כי כשרות", חזקת לה לית בתה
 הבאים מסובבים שני בבחינת זהו אם הספק, נופל וממילא הבת, פסול ב< האם.
 שמכיון הדבר, הסתעפות זהו הבת ופסול הדבר עצם זהו האם שפסול או אחת, מסבה
הבת. על גם הפסול ממילא נמשך פסולה שהאם

חנה הראשון, כהצד גימא דאם ממילא, מובנת כבר והמחלוקת
 ששניהם אומרים כשאנו דאע״ם כנ״ל, טהור ואחד טמא אחד שבילין שני בכלל זהו

 הוא מהם אחד דכל אחרי לן איכפת לא בכ״ז במציאות, סתירה יש טהורים
 שרץ ספק צפרדע ספק שהיא בבריה שאמרנו כמו או, ו, מ צ ע בפני מסובב

 מביטים ו7< ואין טהור, הוא ברה״ר בה שנגע ומי טמא, נעשה ברה״י בה שנגע שמי



ההלכה לחקר ח׳ פדה המרות רב

 מסובבים המה ס״ס אך אחת, מסבה באים ששניהם ואע״ם שבדבר, הסתירה על ג״כ
 אית איהי "בשלמא אומרים: אנו כאן גם כך ובשביל בדינו, נשאר אחד וכל שונים

 הנה השני, כהצד נימא אם אבל כשרות", חזקת לה לית בתה כשרות חזקת לה
 לה אית איהי "בשלמא לשאול שייך ולא בבתה", מכשיר בה דמכשיר ש״מאן בהכרח

 חזקת להבת היתר. אפילו והסתעפות בעצם בכה״ג שהרי — וכו׳ — כשרות״ חזקת
 הציור כמו לן, איכפת לא ג״כ — כשרות החזקת שלילת רק ולא — לגמרי מתנגדת

 יש שלזה אע״ם נטמאו, בהן שנגע הטהרות שגם טומאה, חזקת מחמת טמא באדם
־ כנ״ל, טהרה חזקת

כג.
 תמיד מביכים אנו בעדות וגם החזקות הספיקות, עניני בכל שכאמור, אע״ם,

 ע״י כשיש אמורים דברים במה הנה הדבר, הסתעפות על ולא הדבר עיקר על
 תו לזה דינא שקם כיון שאז הדבר, בעיקר גם לדינא מינה נפקא הספק

 הדברים שמצד אע״ם הדבר, עיקר של הדין עפ״י ממילא הדברים כל מסתעפים
 שום אין הספק מצד אם אבל אחר, דין להיות צריך היה לעצמם כשהם המסתעפים

 משפיע לא הדבר עיקר אז לחוד, בהמסתעף רק אלא הדבר, בעיקר לדינא מינה נפקא
 החזקות של היסוד כל שכאמור, מפני, ?מה מפני וזהו המסתעף, על כלום

 לעצמה כשהיא המציאות כי ן, י ד ב ק ם ם ה ו ה ז ז ספק זה ומה ק, ם ס ה א ו ה
 על נופל לא אז הדבר, שבעיקר מהספק לדינא נ״מ שום באין וא״כ אותנו, מענינת לא
 היסוד הוא הספק ולא ודאי בירור כבר שזהו אע״ם בעדים, וגם חזקה, גדר כלל זה

 שלהם הנאמנות שע״י דוקא וזהו דבר", ,יקום נאמר בעדים נם אבל בזה,
 בעלמא סיפור סתם יספרו עדים כששני אבל שלהם, ה״דבר" שזהו דין איזה מתהוה

 כשעדים וא״כ בזה, מורידים ולא מעלים לא דבריהם לדינא, נ״מ שום מזה שאין
 אז הדבר, כהסתעפות רק אלא הדבר, לעצם נ״מ שום בזה שאין דבר על מעידים

שבזה. ההסתעפות מצד ורק אך אלא הדבר, מצד לא בזה לדון עלינו
 שם, דפרכינן המלך ינאי גבי ע״א(, )ס״ו בקדושין רש״י כתב זה יסוד ועל

 חזית מאי אישתבאי, לא ',אמו ותרי אישתבאי אמרי תרי דבי אילימא דמי, ,היכי
 ואוקי תרי לבהדי תרי אוקי אמרת ,ואי : זה על שכתב אהגי״, סמוך אהני דסמכת

 ד " ב ל באה ח ת י ה ו קמן איהי אי מילי ני ה ז אחזקה אתתא
 תחילת על מעידים שהרי כשרות חזקת לו אין הנדון זח בנה אבל להתירה,

 דאמיה חזקה ליה תיהני מ״מ ,וא״ת, :זח על שם הקשו והתוס׳ בפסול״, לידתו
 בה המכשיר ,לדברי ע״ב(, )י״ג דכתובות בפ״ק אמריגן דהא כשרות, בחזקת שהיתה
 את שהוסיף במה בעצמו רש״י נתן כבר זה על התירוץ באמת אבל ד, בבתה מכשיר

 להתירה", ד " ב ל ה א ב ה ת י ה ו ן מ ק א ת י א ד י כ י ה י ל י מ י נ "ה :הדברים
 מפני הוא ,,בבתה מכשיר בה דמכשיר ,מאן של היסוד כל הנ״ל שלפי שכיון כלומר,

 דוקא זה כל כן אם מהדבר, המסתעף על ולא הדבר עיקר על בחזקה מביטים שאגו
 אמריגן ואז חיה, היתה האם אם הדבר, בעיקר החזקה מצד לדינא נ״מ יש אם

 ר י ש כ מ ד ,סאן להגיד שייך לא מתה שכבר כאן אבל וכו׳, בה" ר י ש כ מ ד ,מאן
ה". ב

שם, דאמריגן הא על ע״ב( >י״ט בכתובות הריטב״א בדברי הכוונה בן נם וזהו



לג ההלכה לחקר ר1הד של והסתעפות ועצם וססוטג סגה המדור!

 שכתב ידענו ואמרו, השוק מן שנים ובאו ומתו, השטר על החתומין שנים ,ת״ר
 — זה הוא שכת״י עדים יש ואם נאמנים, אלו הרי היו אנוסים אבל זה הוא ידם
 ז ניגהו ותרי תרי ואמאי מעליא, כבשטרא ביה ומגבינן נאמנים אלו אין - וכו׳

 •ואי בקוביא, משחקים אמרת דאי קרובים, דהכא עדות פסולי הריטב״א ע״ז וכתב
 אמרי אי ודאי הא בגזלנותא, למיפסלינהו מצי לא אטו נינהו, ותרי תרי מקשה קא

 כמינייהו כל לאו נפשיהו לגבי ואינהו נאמנים, נינהו דגזלגי אינשי בהני ידעינן
 ואנוסים גזלנים באומרים אפילו שפרשו, יש אבל — וכו׳ — ? אנן גזלני לאו למימר
 עדות אין הגוף, לפסול ראויים ואינם שמתו דכיון ממון, מחמת

הממון". על כמגיד אלא חשוב האחרונים
 למימר אינא דהא אינו, ,וזח :ואומר זה את מדהה בעצמו הריטב״א ואמנם

 וחיו בחיים היו שאילו וכיון מחייהם, יותר במיתתם עדיפי דלא בסמוך, כדאמרינן
כדאטרך. ודאי אלא כלל, מהימני לא נמי השתא מהימני, לא היינו כשרים אומרים

 בין ההבדל דגל כיון מאליו, מובן מפרשים" ה,יש דעת דברינו, לפי אכן
 הדבר, הסתעפות ובין הדבר עצם בין ההבדל ג״כ הוא גזלנותא פסול ובין הכחשה

 של העדות הגדת בטול יש בגזלנותא וגם הגוף פסול יש בהכחשה גם כאמור, כי,
 הוא ההגדה ובטול הדבר עצם הוא הגוף הפסול שבגזלנותא אלא הראשונה, הכת

 בחהבדל להשתמש אפשר דנאמור, וכיון, להיפך, הוא ובהכחשה הדבר, הסתעפות
 נוגע הדבר כשעצם רק הנאמנות קביעת לענין הדבר להסתעפות הדבר עצם שבין

 רק אלא ות נ ל 0 ס ה 1 מ נ״ שום ואין העדים, כשמתו וממילא לדינא,
הכחשה. של הדין אותו לזה יש שוב ת, ו ד ע ה ת א ל ט ב ל י ד כ

המלך. ינאי גבי רש״י של הדעה אותה הוא מפרשים", ה״יש שדעת באופן
 שאס חציית אותו לנו יש בעדות, וגם בחזקה שגם רואים, אנו ומזה

הדבר. הסתעפות על מביטים אנו אז הדבר, בעצם לדינא נ״מ אין

כד.
 כשאוו אומרת, זאת ם, צ ע ח על ולא ח ר ק 1 ה על רק נאמר חזקה גדר כל
 את דמוקמיגן אומרים, אנו אז דבר, באיזה שהוא מקרה איזה קרה אם מסתפקים

 הספק אס אבל מקרה, שום קרה שלא ודאי, יודעים אנו כאילו הקודם, במצבו הדבר
 זח ידי שעל אע״פ הוא, מה יודעים אנו שאין עצם באיזה אלא במקרה לא הוא

 יש נבר הנ״ל ובהספיקות ההוא, העצם של בפעולותיו רבות ספיקות מסתעפים
 בחפעולוח לא הוא הספק שעצם כיון הג״ל, בהחזקות משתמשים אנו אין חזקות,

גופא. בהעצם אלא המקריות
לדבר: דוגמאות

 אשם חייבים שוטה ספק הוי דחרש דס״ל דלר״א, ע״א( )קי״ג ביבמות אמרינן
פנויה! חזקת להאשה שיש אע״פ חתיכות, משתי חתיכה בעינן דלא אשתו, על תלוי

 - לנשים שוה דרכים בו ויש לאנשים, שוח דרכים בו יש ,אנדרוגינוס אמרינן
 — וכו׳ — כאנשים ליבם וזוקק כאנשים בלובן מטמא ? לאנשים שוח כיצד — וכו׳

 בזה להבדיל כלל נכנסים אנו ואין וכו/ כנשים" באודם מטמא ז לנשים שוה כיצד
 טמא, ברה״ר טומאה שספק •וקום כבכל להגיד חרבים רשות ובין היחיד רשות בין

ן טהרה חזקת המנוגע להדבר יש שתמיד ובסרט



ההלכה לחקר ח׳ מיה חמדות רד

 ספק שהוא חרש כמו בעצם, הוא הספק שעיקר שבמקום שכאמור, אלא,
 אי אז ספק, לעולם נשאר וזזה והספק ואשה, איש ססק שהוא אנדרוגינוס או שוטה,
ההוא. העצם של המקריות בהפעולות אף בחזקה להשתמש אפשר

 אין חזקה, ע״י הוכרע הספק שעיקר במקום דוקא דלאו רואים, אנו ומזח
 נשאר הספק שעיקר במקום אף אלא המסתעפים, הדברים על מביטים אנו

מזה. המסתעפים בהספיקות שיש החזקות על מביטים אנו אין ג״כ בספק,
אשם רק שחייבים אמרינן נמי כך, אחרי ונתחרש פקח כשהיה שאף ובחרש,

דעל משום כן גם כרחך על ? פקח חזקת חזקתו, משום חטאת ולא אשתו, על תלוי
גופא. בהעצם חזקה יש אם אף חזקה, הגדר שייך לא בעצם ספק

כה.
 בין למשל, מחלקיגן, ולא בזמן, כן גם חזקה שייכת לא טעמא ומהאי

 נוקמי שבע״ש לומר אפשר היה שלכאורה שבת, של השמשות לבין ע״ש של השמשות בין
 גם אך שבת, לחזקת השמשות הבין את גוקי ובשבת חול, לחזקת השמשות בין את
חזקה. הגדר אין עצם ועל ם צ ע א ו ה ן מ ז ה ד משום כן

 בדרך אביה קדשה דאם שית, דמשלים ביומא בנערה ע״א( )ע״ט בקדושין ועי׳
 אותה גוקי בגרותה ידוע שלא זמן דכל אמרינן ולא פנויה, בחזקת לה מוקמינן
חזקה. שייכת לא דבזמן כג״ל כן דגם נערה, אחזקת

בו.
 עוד חזקה, שייכת דדיגאלא א ק י 8 0 ב ד הסוברים אלה ואמנם

 כמו, ש, ד ח ח ר ק מ ב ספק על רק באה חזקה דכל וסוברים, כנראה, ללכת, מרחיקים
 נתקדשה אם ספק לא, או אח״כ נטבל אם ספק לא, או בשרץ נטמא אם ספק למשל,

 שהוא דדינא ספיקא כן לא חדש, מקרח הוא הספק שמתעורר פעם שבכל נתגרשה, או
 יש שבכולם וכזה, שכזה באופן הספיקות כל את המאחד קבוע ספיקא תמיד

 בספיקא דגם הסוברים, ואלה הספק, מסתעפת שממנה אחת מרכזית נקודה
 אלה ג■ אבל קבוע, מקרה ובין חדש מקרה בין מבדילים לא חזקה, שייכת דדינא
בעצם. ולא במקרה רק היא שחזקה הג״ל, דברינו לפי מודים,

 על שנעשו חטהרות דכל חסר, ונמצא שנמדד ממקוח להקשות שאין וכמובן,
 ז חזקה שייכת לא וע״ז המקוה, בעצם ספק שזהו ג״כ אמרינן ולא טמאות, גבה

 וגם דעלמא, המקרים כבל מקרה רק ג״כ הוא חסר" וה״נמצא עצם זו אין דמקוה
 אף יצוייר העצם, מהות במהותו, כשהספק רק שייך לא בעצם דספק זה

שאף אנדרוגינוס, או בחרש למשל, כמו, מקרה. ע״י מזה המסתעפים הספיקות בלי
או פקח בכלל הוא אם הספק שייך נמי באודם, או בלובן טמא ולא קידש לא אם

הספק שכל במקוה כן לא — באנדרוגינוס — אשח או איש הוא ואם - בחרש — שוטה
זה בלי ני גבה, על שנעשו להטחרות בנוגע רק זהו לא, או נשירה מקוה היא אם
המקוה. עם לנו מה

 הבהמה, של החזקה אחרי בזה הולכים דאנו פגום שנמצא בסכין הדבר וכן
 מצד ג״כ הוא הסכין, בעצם הוא שהספק אף עומדת", איסור בחזקת בחייה ,בהמה
 זה אין וסכין ומקוה הבהמה, של השחיטה מצד רק הוא בהסכין הספק דכל חנ״ל,



רל! ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המרות

 מבעיר והסכין לטהרה מכשיר המקוה מכשיר, בבחינת אלא עצם בבחינת
הבהמה. להיתר

 שייכת לא וממילא לעצם, נחשב ג״כ דזמן הנ״ל, הנחתנו על להקשות ואין
 בחזקת ארעא שמוקמיגן שוטה עתים חלים עתים שטיא דבר דנכסי מהא חזקה, בזה
 אלה שמחלקים כמו שאני, קמא מרא דחזקת ? ע״א( ,)כ בכתובות כמבואר שטיא, בר

 ובכל הדין, ישתנה לא חזקה דבשביל חזקה, שייכת לא דדינא דבספיקא הסוברים,
 הגדר ג״כ יש דבזח משום אחזקתה, ארעא אוקי אמרינן דממונא בספיקא זאת,

עובדא". עבדינן ,"לא של

כז.
 אחד בסוג שניהם קמן, דאיתא ברובא רוב וגדר חזקה דגדר לפ״ז נמצא

 ש,,כל קבוע, בין ההבדל דזהו עצם, ובין מקרה בין מחלקינן אנו ברוב דגם נאמרו,
 פריש", מרובא דפריש ,"כל שאמרינן דפריש, כל ובין דמי", מחצה על כמחצה קבוע
 זהו קבוע" "כל אבל ברוב, משתמשים אנו וע״ז הפרישה מקרה זהו דפריש שכל

רוב. הגדר שייד לא וע״ז לקח עצם איזה הוא דהספק עצם, בבחינת

כדו.
 בתוך הקדש של פרוטה "נפלה במשנה מעילה דסוף הא על ג״ב מקשים והנה

 בתום׳ וכתבו מעל", הראשונה את שהוציא כיון הקדש, זה בכים פרוטה שאמר או כיסו
 ספק על דמחייב לטעמיח, ר״ע הקדש, בשל נהנה אם הוא דספיקא "ואע״ג שם

 חולין חזקת אחזקתה, פרוטה כל מוקמינן לא דאמאי ומקשים, תלוי", אשם מעילות
 אחד שבילין מ״שני מ״ש הקדש, ודאי אחת פרוטה דממ״ג משום ואם רמעיקרא,

 באו אם טהרה, בחזקת אחד כל שמוקמינן אנשים, שני בהם והלכו טהור", ואחד טמא
ז טמא ודאי מהם שאחד אע״ם זה, אחרי זה לשאול

 דאם במקרה, ולא בעצם הוא הספק דכאן זה, גם קשה לא ולפ״ד
 אבל במקרה, ספק זה חיה לא, או הקדש היה אם ההקדש, עצם על ספק היה

 הוא הספק חנה חל, פרוטה איזה על הוא שהספק אלא ידוע, ההקדש דעצם מכיון
חזקה. אין וע״ז בהעצם אלא בהמקרה לא

 נטמא, שלא בחקרקע, השביל, בעצם הטומאה אין דשם שאני, שבילין ובשני
 זה אין ובכן, האדם, את לטמא כדי המטמא דבר בו יש אם הוא הספק אלא
לאו. או יטמא אם אדם בו יעבור אם כלומר, בהמקרה, אלא בעצם ספק

כט.
 ברח״ר טומאה ספק בין מחלקיגן שאנו טומאה, בספק ג״כ הוא הכלל ואותו

 לא אבל ה, ר ק מ ה ב הוא שהספק במקום רק ג״כ הוא ברה״י, טומאה ספק ובין
 בהספיקות אף וממילא ספק, תמיד נשאר העצם כי בעצם, הוא שהספק במקום
רה״י. ובין רה״ר בין מחלקינן לא ג״כ כך, ע״י המסתעפים במקרה

 ברח״י בה נגע שאם צפרדע, ספק שרץ דבספק ודאי דזח אמרנו, כבר הנה כי
 והטומאה בספק, נשאר דהעצם ראיה ומזה טהור, הוא ברה״ר בה וכשיגע טמא, הוא

שנגע. האדם על המקרה, על רק הוכרעה



ההלכה לחקר וז פדה הטדות רו

 אפשר איך שא״כ חנ״ל, והסתגפות עצם של הכלל לפי להקשות שייך ולא
 ובזה בהבריה הוא הספק שעצם אחרי טמא, יהיה ברה״י הנ״ל בבריה שנגע שהאדם

 לא שנגע, בהאדם המסתעפים, בדברים אף ממילא רה״ר, ובין רה״י בין הבדל אין
 בעצם לדיגא נ״מ שום שאין דכיון הנ״ל, התירוץ אותו בזה יש דשוב ז הבדל יהיה

 המסתעפים על דוקא בכה״ג מביטים אנו בה, שיגעו לאלה בנוגע רק אלא הבייה,
כג״ל. העצם, על ולא

 של הציור ובין שרץ, ספק צפרדע ספק בריה, של הציור בין הנ״ם וזהו
 על רק הוא הספק וכל דינים בת איננה הנ״ל הבריה כי הנ״ל, וחרש אנדרוגינוס

כנ״ל. ואנדרוגינוס, בחרש כן לא ממנה, המסתעפים הדברים

ל.
 מאד התמוה נדה בריש הסוגיא כל את נבין הזה היסוד ע״י רק ובאמת

 "כי אי : ב״ה ובין ב״ש שבין במחלוקת בהתחלה תיכף שם התום׳ כקושית לכאורה,
 בין בזה מחלקינן לא דמ״ט לעת", ומעת לפקידה, ,מפקידה או שעתן", דיין הנשים
 ודאי וברה״ר טמא ודאי שברה״י דעלמא, טומאות בכל כמו ברה״ר, ובין ברה״י
 מ״ד דיש מוצאים אנו חסר, ונמצא שנמדד במקוה ואמנם בזה, שדחקו ועי״ש טהור?

 אין ומדוע תוליך, ברה״י טהורות ברה״ר אומר, "ר״ש רה״י, ובין רה״ר בין המבדיל
ז רה״י ובין רח״ר בין בגדה גם שיחלק מ״ד שום

 נאמר ברה״י וגם ברה״ר גפ טומאה דספק הגדר דכל שאמרנו, מה זהו אכן,
 בבחינת היא נדה וכל בספק, נשאר שהעצם העצם, על ולא המקרי הפעול על רק

 הטומאה אלא המטמאתה היא ה י א ר ה פעולת שלא פעול, בבחינת ולא עצם
 ספק בין יההבדל רה״י, ובין רה״ר בין ההבדל כאן שייך לא ממילא מגופה, היוצאת

 הטהרות, לענין דוקא הוא הספק כל בשרץ דכאמור, בולט, הוא נדה לספק בשרץ נגע
 ובין רה״ר גין כאמור, הבדל, שום אין ובה גופה בהאשה נוגע דהספק כיון כאן, אבל

מזאת. המסתעפים גחפהרות גם הבדל אין ממילא רה"?

לא.
 את לתרץ שכתב ככה, שסובר מוצאים אנו נדה ריש חר״ן בחדושי גם ואמנם,

 "דמכיון כתב ? ברה״ר טומאה ספק מטעם למפרע מטמאין לא למה התום׳ קושית
 מקבלת ה שהיא בהאשה נולד שהספק דסוטה דומיא דוקא ילפינן למדוה, דמסוטה

 ודאי עליה בא שאם כלל, ספק בו אין המטמא שהוא באיש אבל הטומאה, את
 דמי לא הטומאה את נותנת שהיא בהאשה הספק שנולד הכא אבל נטמאה,
לסוטה".

 ההלכה על שם התוס׳ קושית שעל ע״א(, )י״א ב״ק בש״מ כן גם מבואר וכן
 אי דמי, שהיכי שהקשו שני, ביום ומקצתה הראשון ביום מקצתה שיצאה שליא של

 טמא? נמי ספיקא בספק אפילו ברה״י ואי מטהרינן, ספיקא בחד אפילו ברה״ר
 מסוטה דילפינן מגע מחמת טומאה דוקא נמי, ,אי הרא״ש, בשם חש״מ ומתרץ
 ילפינן לא ה ש א ה מגוף הבאה טומאה אבל הבועל, מחמת שאסורה דסוטה דומיא

 נמצאות הן אם שנגעה הטהרות לענין כך אחרי נחלק לא כמובן, שם, וגם מסוטה",
זה על הקשו אכן, כנ״ל, ג״כ שכתבו ע״ב( )כ״ח סוטה בתום׳ ועי׳ ברה״י, או ברה״ר



רז ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המרות

 מת או חי אם יודע ואינו בלילה באחד "נגע ופ״י( דטהרות בתוספתא דתניא מחא
 גמרינן דמסוטה אלמא טהור׳/ רה״ד שספק מטהר, ר״מ מת, ומצאו השכים ולמחר
? בהמטמא הוא שהספק במקום אפילו

 ממתניתן הנ״ל על ג״כ מקשה י״ט/ סי׳ שחיטה דיני )ח״א בינה" "אמרי ובספר
 ברה״י כשהוא לרה״י, והחזירוהו לרה״ר והוציאו ברה״י המסוכן מ״א(, )פ״י דטהרות

 אם בין הבדל שום דאין חזינן זה שמכל טהור, ספיקו ברה״ר כשהוא טמא, ספיקו
 טומאה ספק הכלל ולעולם המטמא, בדבר הספק אם ובין הנטמא בדבר הספק
טמא? ברה״י

 נ״מ משום ויש בעצם, הספק אם בין הבדל שיש הג״ל, היסוד עפ״י אכן,
 באופן ורק המסתעפים, בהדברים רק הוא הג״ם שכל או גופא, בהעצם בו, לדינא

 העצם, על אלא ההסתעפות על מביטים אנו שאין בהכלל להשתמש אפשר הראשון
 המעשי, הספק על אלא העצם, של העיוני הספק על מביטים אנו שאין אומרת, זאת

 אגו אז גופא, בהעצם במעשה ספק לשום מביא אינו שבעצם העיוני שהספק ובמקום
בההסתעפות. שיש הספק עפ״י דנים

 בלילה, באחד בנגע היינו סתירה, שום שהבאנו הדברים אלו בכל אין לפ״ז
 נ״מ אין שם וכדומה, לרה״ר והוציאו ברה״י המסוכן או מת, או חי אם יודע ואינו
 חפשי", ו״במתים דינים שום אין גופא להמת כי הספק, נופל שעליו גופא, הגוף לעצם

 אפשר אי עיוני שבאופן ואע״ם מזה, המסתעפים הדברים כלפי רק הוא הג״מ וכל
 נשאר הזה והעצם העצם, על מקודם שנסתפק מבלי המסתעפים הדברים על להסתפק

 ברה"" טומאה ספק של להכלל המסתעפים הדברים נכנסים שפיר בכ״ז, בספק, לעולם
כג״ל. ברה״ר, טומאה וספק

לב.
 שכתב שמה ושמואל, רב במחלוקת ע״א( )ע״ט בקדושין רי״ד בתום׳ ועי׳

 השכים ולמחר מת אם חי אם וא״י בלילה באחד נגע דתניא מהא מקשים ראיתי "עוד
 לימא א״ב מציאתן, כשעת הטומאות שכל מטמאים, וחכמים מטהר, ר״מ מת, ומצאו

 לא דומין שאין ומפני — וכו׳ - לזה דומה זה שאין לי, ונראה ? כתנאי ושמואל רב
 שזו ומקוה, מחבית שמקשה כמו מינה, ושמאי להלל דנדה קמייתא בהלכה הקשה
 ולאותו טהרה חזקת איכא דלגוגע לטיבותא, תרתי דאיכא דאע״ג חזקה, קושיא היתה
 מעיקרא מת דהשתא כיון ואמרי, רבנן מטמאי ואפ״ה דחיות, חזקה איכא גמי בו שנגע

 דמי, דלא משום אלא חזאי, נמי מעיקרא חזאי דהשתא היכי כי בנדה וכ״ש הוי, מת נמי
 או טומאה הות אי ידעינן לא דגגע דבעידנא גופה, בטומאה ספיקא אתילד דהתם

 גבי שהרי להקל, בין להחמיר בין מציאתן כשעת הטומאות כל אמריגן הלכך לא,
 אבל להקל, מציאתן כשעת נמי אמרינן וכו/ שבורה או חלודה מלאה שנמצא מחט
 שלא אלא ספק, בו ואין טמא, הוא כי הוא ברור המטמא נדה גבי הכא

 שלא אלא הם, ומצויים ברורים הבגרות סימני וכן ממנו, האשה נטמאה מתי ידענו
 מגע, לספק דומה נדה של וזה לזו, זו לדמות אין והלכך באשה, נולדו מתי ידענו

 להקשות ואין טומאה, וספק נגע, ודאי הרי במת שנגע ואותו היא ברורה שהטומאה
פליאה. כמדרש הללו רי״ד תום׳ דברי כל נראים ולכאורה — זה״ על מזח

 הפעולה ובין העצם בין שמחלק כנ״ל, הוא רי״ד התום׳ כוונת באמת, אכן,



ההלכה לחקר ח׳ פדה המהות רח

 שמצאה נדה לענין ולכן, כג״ל, בטומאה ספקות בגדרי וגם חזקה בגדרי גם המיקרית
 בודאי כי הדם, שהוא המטמא הדבר בעצם הספק שאין חראיה, זמן ידוע ואין דם

 ו ל שייך ע״ז טמאה, היא ממתי בהאשה, בהנטמא, הוא שהספק אלא טמא, הוא הדם
 ואינו בלילה באחד בנגע משא״ב קאתיא, דמגופה הטעם לולי טהרה, חזקת מטעם
 ברור זח דהרי בהמטמא, אלא בהנטמא הספק אין שם מת, או חי אם יודע
 מת, או חי הוא אם הגוף של העצם את יודעים אנו שאין אלא זה, בגוף שנגע לנו
 להנ״מ כלומר, המקרית, הפעולה לגבי אפילו דמעיקרא חזקה שייכת לא שם

 בדבר הוא הספק חלודה שנמצאה מחט גבי וכן בו, שנגע האדם לגבי מזה המסתעף
 דמעיקרא, חזקה של בהגדר כלל להשתמש אפשר אי בזה, העצם שזהו המטמא

מציאתן. כשעת של הגדר נשאר בזח וע״כ

לג.
 טומאה ספק הגדר דכל בולט באופן רואים אנו הנ״ל רי״ד התום׳ ו״רברי

 מביא הוא שהרי הנטמא, ר ב ד ח ב הוא הספק כשעיקר רק, כג״ל, הוא טמא ברה״י
 בלי מציאתן, כשעת הטומאות דכל חלודה שנמצאת דמחט חא שלו להכלל לדוגמא

 גופא זהו מציאתן" "כשעת ד משום הטעם שאין ובודאי רה״ר, ובין רה״י בין הבדל
 )ש״ב הש״ש זה על עמד וכבר חזקה, שום מועילה לא ברה״י דהא גמורה, חזקה
 בהעצם, הוא הספק דעצם דניון הזה, הטעם משום ע״כ אלא ז (,ו פרק

 ף א י " ח ר ב טומאה ספק של הכלל אין תו המטמא, בדבר
כך. אחרי הבאים המקרים ב המסתעפים ת ו ק י ם ס ה ל

לד.
 ודה בחנק להיות צריכה שהחזקה חזקה, בגדרי רואים אנו דבר ועוד

 שאינה אחרת בנקודה היא החזקה אם אבל הספק, מתחיל שממנה עיקרית ח
 לדיגא, נ״מ גם מזה יצא ישר בלתי שבאופן אע״ם בדין, להספק ישר באופן נוגעת

 הנ״ל. והסתעפות עצם המדה של בכלל זה גם כי חזקה, שייכת לא כבר בזה
כנ״ל. העצם, על אלא ההסתעפות, על מביטים אגו שאין

 תרומה "ורמי שם שאמרינן ע״א(, כ״ח )דף דגיטין מהסוגיא למדנו זה ודבר
 בתרומה אוכלת הים למדינת בעלה והלך לכהן הנשואה ישראל בת תנן אתרומה,

 לאכול אסורה מיתתי קודם אחת שעה גיטך זה הרי ורמינהו, קיים, שחוא בחזקת
 שעה עליו אסרה שהרי התם שאני יצחק, דר׳ בריה אדא רב אמר ז מיד בתרומה

 חיישינך, ימות שמא חיישינן לא מת שמא אמר, רבא — וכו׳ — מיתתו קודם אחת
 נחית לא שהוא כיון יצחק, דר׳ בריה אדא ר׳ של בתירוצו ההסבר מה להבין ונחוץ
אומר? רבא רק שזה ימות" לשמא מת "שמא בין לחלק

 מכריעח אינה החזקה כאמור, אכן, חי, חזקת בכאן? החזקה דמהי הגדר זהו אכן,
 היא אם דדינא כשהספיקא זה וכל הדין, רק אלא חי, הוא שבאמת המציאות, את

 יש וזהו לא, או חי הוא אם הספק, מעצם בא לא, או בתרומה לאכול מותרת
 בעלה כשאין אף בתרומה לאכול מותרת היא שבודאי מקודם, גרשה כשלא תמיד

 תרומה של האיסור הלא מיתתי", קודם אחת שעה גיטך זה "הרי באומר אבל לפניה,
לדעת סימן בתור רק כאן משמשת והמיתה גט, ה מ אלא המיתה מעצם לא כבר בא



רטהדבר של והסתעפות ועצס ומסובב סבה המרות

 חל הגט אם אבל חי, שהוא דאע״ם חי, חזקת שייכת לא כבר וע״ז הגט, חל מתי
 נפקא גם ף ע ת ם י ממילא חי חזקת שע״י ואע״ם בתרומה, לאכול אסורה היא כבר
 מחלקינן דלא עכשיו הס״ד לפי — להבא גם חי בחזקת אותו נעמיד דאם לדינא, מינה

 כאמור, אבל, מיתתו, קודם אחת השעה עדיין בא לא אז — ימות לשמא מת שמא בין
חזקה. הגדר שייך לא שכזה באופן

לה.
 האדם שאם זה, את והסתעפות עצם של בהמדה ראשון מושכל בתור הנחנו

 יש כבר שלהן אע״ם טמאות, בהן שנגע הטהרות גם אז טומאה חזקת מחמת טמא
כנ״ל. טהרה, חזקת

 דבר שכל בזה כלומר, ומטמא, טמא של הדבר בעצם לחקור יש אמנם
 הדברים שני אם אחרים, גם שמטמא וכו׳ לטומאה וראשון הטומאה אב כמו טמא
 קביעת עם ביחד אחת שבבת כלומר, נפרד, בלתי עצם בבחינת הם הללו
 השם בעצם מונח שזה שבו, המטמא כח גם הוקבע הדבר על טומאה הדין

 הדבר, של עצמו טומאת רק זהו הטומאה שעצם או אחרים, גם שיטמא טומאה
מהדבר. המסתעף בתור בא זה בזה, שיש אחרים וטומאת

 בשעת לחולתיכף מוכרח אחרים טומאת של הדין אם מזה, והנ״ם
 בפועל באה אחרים של טומאה שבודאי שאע״ס כלומר, הדבר, של עצמו הטומאת

 לחול מוכרח זה בכח סוף סוף אבל המטמא, בהדבר נגעו שאלה אחרי כמובן, רק,
 או אחרים, את לטמא בכח דין להיות מוכרח שנטמא שברגע אומרת, זאת תיכף,

בשעת. רק באים אחרים טומאת של הבפועל וגם הבכח שגם דאפשר
 אבל אחרים טומאת מלטמא דכן שמואל, אמר ,"מי ע״א(, )ט״ז בפסחים ועי׳

 ששת רב אמר יאכלן לא טמא בכל יגע אשר והבשר כאן קרי להן, יש עצמן טומאת
 לא בקדש רביעי אשי, רב לה מתקיף בקדש, ארביעי דהוה מידי אידי, דרב בריה

 אם בהנ״ל, היא רטריא שהשקלא ונראה קשיא", ? טמא איקרי האי טמא איקרי
 עצמו טומאת קובעים אנו ואם עצמו, מהטומאת נפרד בלתי חלק זהו אחרים הטומאת

 כך, אחרי מסתעף אחרים, טומאת שזה, או אחרים, טומאת קובעים אנו כבר בזח
 ככה אחרים, את מטמא שלא בקודש", ל״רביעי זה את לדמות רצה שמקודם וזהו
 להוסיף ועלינו אחרים, את יטמאו ולא עצמן טומאת המשקין על שיהי׳ אפשר ג״כ

 תבוא ולא העצם שיתהוה אפשר אי והסתעפות בעצם גם לעיל, שכאמור שאע״ם, בזה,
 הטומאת ס״ס כאן אבל א, ל י מ מ בהמסתעף אמורים דברים במה הנה ההסתעפות, כך אחרי

 בין לחלק אפשר כן שכזה ובאופן נגיעה, ע״י אלא ממילא מסתעפת לא אחרים
 הבדל שום בזה יהיה לא עצמו שבטומאת שאע״מ אחרים, טומאת ובין עצמו טומאת

 מקשה הוא לבסוף אבל אחרים, טומאת כאן אין בכ״ז שבתורה, עצמו טומאת מכל
 כבר עצמו טומאת שבעצם כלומר, טמא", איקרי האי טמא איקרי לא בקודש ,"רביעי

 טומאת שאין רק לא ששם שאני, בקודש ורביעי אחרים, הטומאת בכח לכה״ם יש
לבד. פסול רק אלא בהם אין עצמו טומאת גם אך אחרים

 הרי וא״ת," וכלים, אדם מטמא אב דאילו ד״ה ע״ב( )ב׳ ב״ק בתום׳ ועי׳
 כיוצא מהן יש אלמא כחלל הוא הרי דחרב בו כיוצא מתכת כלי עושה מת טמא
 מתכת כלי עושה אין מתכת כלי שתותו בו. כיוצא עושת אינו דאכתי וי״ל, ז בהן
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 כן גם דבקושיתם וטריא, השקלא אותה הנ״ל וסרוקא בהקושיא יש כאן וגש אחר",
 דטימאת סברו אבל בו, כיוצא אחר מתכת כלי עושה אינו מתכת כלי שאותו ידעו

 מתכת כלי עושה אינו מתכת כלי ואם עצמו, מטומאת נפרד בלתי חלק זה אין אחרים
 כמו בהן, כיוצא לאו תולדותיהן מתכת כלי של אחרים בהטומאת בזה, הנה אחר,

 היוצא פרט יש סוף סוף אבל בהן, כיוצא לאו תולדותיהן הטומאות בכל שבכלל
 ואין כחלל, הוא הרי ח־ב אם מתכת הכלי של עצמן הסומאת זהו הזה, הכלל מן

 אחרים דטומאת תפסו בתירוצם אכל בו, שנגע החרב ובין בעצמו המת בין הבדל שום
 מתכת כלי אותו ואם נפרד, בלתי חלק בתור עצמו הטומאת מעצמיות זהו
 רק הטומאה אבות אבי של דין לו שיש אומרת, זאת אחר, מתכת כלי עושה אינו

 סימן זהו אחר, מתכת כלי של אחרים טומאת לענין ולא עצמו טומאת לענין
המת. של כיוצא לגמרי איננו החרב של עצמו הטומאת שגם

 אח גם מטמא טומאת חזקת מצד טמא בכל שתמיד דמה מזה, לנו ויוצא
 של לעיל, כאמור מטעם, לא הוא כג״ל, טהרה חזקת כבר יש שלאלו אע״ם הטהרות,

 וכיון נפרד, בלתי חלק גופא, מהעצם חלק שזהו מפני אלא והסתעפות, עצם מדת
 אחרים טומאת כבר בזה יש ממילא עצמו, טומאת עליו נשארה טומאה חזקת שע״י

 מטומאת נפרד בלתי חלק זה אחרים שטומאת שכיון להיפך להגיד שייך ולא ח, כ ב
 התהוות בשעת תיכף בכח לכה״ם להתהוות מוכרח אחרים, טומאת ושזה, עצמו,

 גם תתהוה לא ממילא טהרה, החזקת מצד אפשר אי שזה וכיון עצמו, טומאת
 אצלנו נתבאר דכבר קשיא, לא דהא להתחלק? ניתן שלא דבר כבכל עצמו הטומאת

 על רק דנים כשאנו וממילא העצם, על ולא המקרה על רק בא חזקה גדר דכל
 אחרים, טומאת של הבכח גם עצמו בטומאת יש אם כלומר, הדבר, של ח כ הב
 בהחזקה להשתמש אפשר ואי האחרים, של טהרה החזקת מצד להשתמש אפשר אי
 י־ בדוחיים, תגע עצמו כשהטומאת כלומר, שבפועל, למציאות יבוא כשהדבר רק
 אחרים טומאת גם עצמו בהטומאת שחלה כיון כי בדבר, ספק אין כבר אז

הבכה. אחרי נגרר בפועל ה ש ודאי כבר בכח, לכה״ם

לו.
 הבן פדיון ובין עניי□ מתנות בין ההבדל בבכורות אלגזי במהרי״ם ועי׳

 ספק אמרינן ובהאח־ון לחומרא, מצות ספק אמריגן שבהראשונות ספיקות, לענין
 כלומר, איסורא, לספק ממונא ספק בין שיש ההבדל מעין הוא שם שגם להקל, ממונא

 מתנות של מצוה שיש ה,יען מצו ה ם מסתעף הממון עניים שבמתנות
 מסתעפת שהמצור. להיפך, הוא הבן ובפדיון עניים, של ממון הוא ממילא עניים,

 ג״כ יש הבן בפדיון הלא כי המצוה, באה הפדיון של הממון שמחיוב ן, ו מ מ ה מ
 אע״ם לקולא, ממונא ספק בע״ח בפריעת אומרים שאנו וכמו הנכסים, על שיעבוד

 ככה הממון, חיוב מצד באה המצוה אך מצור.", בע״ח "פריעת כי מצוה, ג״כ בזה שיש
הבן. בפדיון ג״כ הוא

 פדיון על מצווה אינה שאשה התורה מן למדים שאנו ע״א< )כ״ט בקדושין ועי׳
 ג״כ דהוא יוזז פטור נשים גרמא שהזמן עשה שמצות מטעם בזה באים אנו ואין הבן,

 בין הבדל אין ממון ובחיוב ממון, מהחיוב כאן מסתעפת שהמצוה מכיון כנ״ל,
לאשה. איש
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 ונתאכלו שלשים לפני בפדה ע״א(, )מ״ט בבכורות ושמואל רב במחלוקת והנה
 בכורות מהלכות י״א בם׳ והרמב״ם פדוי, בנו אין ולשמואל פדוי, בנו לרב המעות,

 שאדרבא, אחרת גרסא ויש באיסורי, כרב דהלכח משום כרב, פוסק י״ח( )הלכה
 עיקר על תמיד מביטים שאנו הנ״ל, דברינו ולפי בדיני, דשמואל כוותיה הלכתא
בזה? כרב לפסוק אפשר ואיך ממון, הוא העיקר ובבכור המסתעף, על ולא הדבר

 הממוני, בצד לא בא הספק מרכז אם גופא בממון דגם הנ״ל, לפ״ד אכן,
 ע״ב(, )ב׳ בב״ק הגס׳ בדברי לעיל שאמרנו כמו בדבר, שיש האיסורי בצד אלא

 דס״ס כאן, גם ניחא ממילא מועדת", כולה אימא במחוברת אבל בתלושה "הנ״מ
 דבכל שבדבר, הממוני מצד הספק אין המעות ונתאכלו שלשים לפני בפדה

 ה ו צ מ ה את כך ע״י קיים אם הוא הספק אלא סלעים, החמש את נתן הלא האופנים
באיסורי. לספק נכנס זה שוב בזמנה,

לז.
 נקבל ולא העצם את שנקבל מציאות אין והסתעפות שבעצם לעיל אמרנו

 למשל, יהיה, שהוא ציור אין כך ובשביל ההסתעפות, את גם זה עם ביחד
 טהרה, החזקת מצד טהורות תהיינה בהן, שיגע והטהרות טומאה החזקת מצד טמא
 מסובבים שגי בין הבדל יש כי וכו׳, טהור" ואחד טמא אחד שבילין ל״שני דמי ולא

להתחלק. ניתן לא והסתעפות, בעצם כאן, אבל להתחלק ניתן ששם אחת, מסבה
 נקבל שלא אפשר אי והסתעפות שבעצם ך, ים ה ל ציור ג״כ לנו יש אך

 אפשר כן מסובבים בשני שכאמור, אע״ם, ההסתעפות, את ונקבל העצם את
שני. מסובב לענין הסבה אותה את נקבל ולא אחד מסובב לענין הסבה את שנקבל

 קושית על שכתב ע״ב(, )ע״ב בכתובות הראכ״ד מדברי למדים אנו זה ודבר
 ומקשת ידע?", מנא ידע דלא "אי שם שמקשינן משה", דת על ב״עוברת הגט׳

 בע״ד והודאת זה על שהודתה כגון נוקמי לה, קארי מאי לה דקארי הנ״ל, הראב״ד
 רשע, עצמו משים אדם דאין משום הודאה, מועלת דאינה ומתרץ, דמי? עדים כמאה
 שמתחייב גנבה, על מהודאה זה שנא דמאי הנ״ל, הראב״ד דברי על מקשים וכולם
 אלא רשע עצמו משים אדם דאין מצד בודאי רשע נעשה לא שג״כ אע״ם בקרן
דבוריה? פלגינן אומרים שאנו

 לשני המביאה אחת סבה של ציור יש דבגנבה ההבדל, הוא בזה אך
 החיוב לענין וגם עליו שמתהוה רשע להשם גם הסבה היא הגנבה מסובבים,

 הסבה את מקבלים אנו שאין דאע״ם דבוריה, פלגינן לומר בזה שייך יעוד ממון,
 מקבלים אנו בכ״ז עליו, רשע השם קריאת לענין הא׳ להמסובב שנוגע במה הג״ל
 הנה משה, דת על בעוברת אבל ממון, חיוב לענין השני, המסובב לענין הסבה אותה
 של וההפסד לגרשה, מוכרח שהוא מה אחד מסובב רק יש העברה מצד

 הגרושין כשסבת רק כתובה חיוב דין שאין מהדבר, המסתעף זהו הכתובה
 הקודש דרך ד״מ בספרנו ועי׳ — הגרושין סבת את גורמת כשהיא לא אבל ממנו, היא
 אדם אין של דין ע״י דס״ם וכיון — לכך ראיות שהבאנו ח׳( )פרק ה׳ שמעתתא ח״א

 אי הדבר עצם כשאין ממילא הנה לגרשה, מוכרח שהוא דין אין רשע, עצמו משים
כנ״ל. מהדבר, המסתעף את שנקבל אפשר
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לח.
 אפשר אמנם עליהם, העצם דין עצם, איזה מכח המסתעפים הדברים כל

 דינים בהם שיהיו אפשר אי האופנים בכל אבל העצם, דיני כל יהיו לא שבהם
גופא. בהעצם שיש ממה חמורים יותר

 שיהא כולה התורה בכל מצינו "שלא בהכלל נכלל זה בגמרא,
 ע״ב, צ״א מנחות א׳, וס״ג ,ב מ״ח זבחים ועי׳ העיקר", מן חמור טפל

(.,ב י״ד ובכורות
 כמו והסתעפות עצם כל נכלל ובזה וטפל", "עיקר היא הגמרא לשון ואמנם,

 תמימין "נפדין הולדות, לענין שם שמספקינן למזבח בע״מ כשמקדיש הנ״ל, בבכורות
 עליהם חלה קדושה "שאין תמימים נפדין שבודאי שמסקינן תמימים", נפדין אין או

 סבה משום באה לא הולדות של הקדושה כל כי העיקר", מן חמור טפל יהא שלא
 הדבר של כהו שיהיה אפשר ואי האם, קדושת מכח ממילא באה אלא עצמית,

בא. הוא שממנו העצם מכח יפה יותר המסתעף
 כן גם הוא הדין אותו אך ממילא, הבאה הסתעפות של ציור הוא כאן
 ותמורה, קדשים מעשר, בכסף ולקוח מעשר למשל, במכוון. הבאה כהסתעפות

 זאת העיקר, מן חמור טפל יהא שלא בהכלל הנ״ל בזבחים משתמשים ע״ז דגם
 גופא, מהמעשר חמור יותר דין יהיה המעשר מן שלהלקוח אפשר שאי אומרת,

 גם אמנם הנ״ל, הדברים בשני שאמנם גופא, מההקדש חמור יותר דין —ולהתמורה
 סוף, סוף אבל העצם, של הראשונה הסבה מלבד מכוונת סבה עוד יש לההסתעפות

 בהכלל נכלל זה שוב העצם, מכה רק מסתעפת השניה מהסבה הבאה החלות דכל כיון
העיקר". מן חמור טפל יהא "שלא

 הבאה הסתעפות ובין העצם, מכה הבאה הסתעפות בין להבדיל צריכים ואנו
 ונסכי□ סמיכה טעון אינו דהוא פסח, "והרי בגמרא שם ההסבר וזהו העצם, במקום

 פסח ושוק? חזה ותנופת ונסכים סמיכה טעון דידיה מותר ואילו ושוק חזה ותנופת
 אלא מסח מכח זה אין הפסח מותר כי כלומר, הוא", שלמים השנה ימות בשאר

 ההסתעפות, על גם הוא העצם כששם רק נקרא העצם מכח כי ח, ס ם במקום
 יש כבר זה שעל כיון הפסח, במותר אבל קדשים, תמורת או מעשר בכסף לקוח כמו
 העצם, במקום אלא העצם מכח בכלל זה אין תו שלמים, השם לגמרי, אחר שם

 חמור 'תר • טפל שיהיה אפשר וכאן לגמרי, אחר קרבן מתהוה הפסח שבמקום כלומר,
העיקר. מן

 כשדבר ג״ב משתמשים אנו העיקר", מן חמור טפל יהא "שלא בהכלל אכן,
 "שלמים ע״א(, )ס״ג בזבחים שם אומרים שאנו וזהו השני, דבר מטעם בא אחד

 מן זמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר, כשרים, בהיכל ששחטן
 הנה מועד", אהל ,פתח מטעם היא המזבח ששחיטת מכיון היא, הכוונה כאן העיקר",

לעיקר. נחשב גופא מועד האהל
 לגבי בלמד העיקר" מן חמור טפל יהא "לא של בהכלל ג״כ ומשתמשים

 לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר ב׳( )מ״ח בזבחים שם דאמר הא כמו המלמד,
 לענין שמה מדברים שאגו העיקר", מן חמור טפל מצינו כלום אהבא, בר אדא

 מעולה, הנלמדת בחטאת זאת יודעים אגו שכבר אחרי בעולה, לעכב צפון שחיטת
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 ואמנם תעכב, ובחטאת תעכב לא המלמדת שבעולה יתכן שלא אומרים ואנו
 בבחינת גם העיקר", מן חמור טפל יהא "לא של בהכלל להשתמש אפשר לכאורה

 כנראה, וע״ז, העיקר, הוא והתכלית הטפל הוא האמצעי כי תכלית, לגבי אמצעי
 דבכורים מפרי פרי גמר דוקא דערלה יי "דם :שם שכתבו ע״א( )ק״א ב״ק בתום׳ עמדו
 לטרי הטפל את פריו מאת דאיתרבי לפרי שומר אבל דידהו, משקה איתמעט ולהכי

 יש העיקר? מן חמור טפל השתא דהוי ואע״ג — וכו׳ -דידהו משקה אמעיט לא
 יש כאן אמנם כי מקומן", איזהו דריש שמעתתא על מזה יקשה שלא טעם ליתן
 בבחינת בודאי הוא הפרי כלפי הפרי שומר כי תכלית, כלפי אמצעי של הציור לנו

 יותר בהאמצעי שנחמיר אפשר שאמנם רואים, אנו וממסקנתם תכלית, כלפי אמצעי
 תורה" משל יותר לדבריהם חיזוק "עשו למשל, אומרים, שאנו כמו בעצמה, מהתכלית

תורה. דברי כלפי אמצעי בבחינת הם דבריהם שכל אע״ם

לט.
 *ואם שכתבו: מתה פדיונה שלאחר ותמורה ד״ה א׳( )ט״ז בכורות בתום׳ ועי׳

 צבי ולד לעיל דחשבינן פדיונן לאחר ואתילד דאיעבר מולדות שנא מאי תאמר,
 פקעה שנפדית וכיון אמן, מכח אלא קדושה להם אין דולדות לומר, ויש ז ואיל

 מועט לאיסור כח אין ועבודה, גיזה איסור דאיכא ואע״ג וכאיל, כצבי לגמרי קדושתו
 בעלת על שחלה קרא דגלי וכיון בההיא, קדושה תמורת אבל ידו, על שיחול כזה
קרבה". דלא אלא פדיונם לאחר הדין הוא חלה קבוע, מום

 והסתעפות. עצם ובין ומסובב סבה בין ההבדל הוא וכאן
 התמורה, לקדושת הסבה היא הקריבן ומסובב, סבה בבחינת היא תמורה
 מן חמור המסובב כח יהא דלא נימא לא פדיונו, לאחר הוא הקרבן שעצם ואע״פ
 אפשר כך הסבה, של בטולה אחרי אף להתקיים למסובב שאפשר דכשם הסבה,

 בגמרא זה שמנקים כמו גופא, בהסבה בו שאין דין במסובב יתהוה שתיכף לפעמים
 אלימא לא ליפרקה קאתיא, דחויה קדושה מכה ליקרבה ליעבד, היכי טעמא "מאי

 בגדר אלא ומסובב, סבה בגדר זה אין קדשים ולדות משא״כ פדיונה", למתפס
 אפשר ואי האם, מקדושת מאליה מסתעפת שבולדות והקדושה והסתעפות, עצם
 להיפך, שם תפסינן ולהכי בעצם, שאין מה בההסתעפות דין איזה שיהיה אופן בשום

 ועבודה, גיזה איסור דאיכא ש״אע״ג כלל, קדושה בהם אין פדיונן לאחר דבולדות
בההיא". קדושה ידו על שיחול כזה מועט לאיסור כה אין

ם.
 הספק ממילא נופל י, ל י ל ש ד צ ונם י ב ו י ח צד גם בו שיש דבר בכל

 הדבר, עצם הוא מהם אחד צד שרק או הדבר, מעצם המה הצדדים שגי אם
מהדבר. המסתעף הוא והשני

 והצד הבעל, של האישות קנין הוא שבזה החיובי הצד קדושין, למשל,
 גם אם הספק ונופל העולם, כל על אסורה שהיא האיסור הוא השלילי

 פעולות שתי את פועל הוא מקדשה שהוא שבשעה הקדושין, מעצם הוא זה וגם זה
 והאיסור אישות, הקנין את החיובי, הצד את רק פועל הקדושין שעצם או הג״ל,

הבעל. של האישות בקנין פוגע שזה בהיות ממילא, מסתעף כבר זהו לאחרים



ההלכה לחקר ח׳ מיה המהות ריד

 הצד צדדים, עני ג״כ בהם עיש ן, שי רו י ג בה גם הספק בא ממילא ומזה
כך ע״י מותרת שהיא ההיתר החיובי, והצד הבעל, של האישות סילוק השלילי,
6ג הג״ל הפעולות עתי את סועדים הגירושין אם להיפך, הספק הוא וכאן לאחרים,

 מסתעף כבר לאחרים וההיתר האישות קנין את רק מסלקים שהגירושין או יחד,
מעצם הם השלילי הצד וגם החיובי הצד עגם א, י ל ת א ה ב א ה ש ומובן, ממילא,

שעצם נימא אם אבל ביחד, פעולות שתי פועלים הגירושין שגם ע״כ הקדושין,
 ממילא הנה ממילא, כבר מסתעף השלילי והצד החיובי הצד רק הוא הקדושין
 האישית, קנין סילוק השלילי, הצד הוא הגירושין פעולת שעצם להיפך, הוא בגירושין

 אישות הקנין שנסתלק מכיון כי ממילא, מסתעף כבר לאחרים, ההיתר החיובי, והצד
אחרים. על לאוסרה סבה כבר אין ממילא

 ומהסבר ע״ב( )ב׳ בקדושין כהקדש" עלמא אכולי לה "דאסר מהלשון ואמנם
 דגבי שיועיל, נראה אין לי מקודשת זו טלית אומר היה אם "ומיהו שם התום׳
 לומר שייך לא וטלית ככר אבל לכל, נאסרת היא לו להיות שמתיחדת במה אשה

 ההבדל וזהו הדבר, מעצם המה שבקדושין השלילה וגם החיוב דגם משמע הכי",
 על ולא □קודשת הלשון שייך אישות קנין על דרק ממון, לקנין אישות קנין בין

 האיסור אין שם אך תגזול, לא של איסור יש בממון שגם אע״ם ממון, קניני
כהקדש". עלמא אכולי לה "אסר הוא שבקדושין בעוד הקנין, של הדבר מעצם

 הוא לאחרים, ההיתר שבו, החיובי הצד הנה בגט גם וממילא
 על ע״א( )כ״ו בגיטין אומרים שאנו וזהו ממילא, מסתעף ולא הגט של הדבר מעצם

 הזמן", ומקום האשד. ומקום האיש מקום שיניח צריך גיטין טופסי "הכותב המשנה
 זהו כי אדם", לכל מותרת את הרי מקום אף שיניח "צריד אלא זה רק שלא

הגט. מעצם

מא.
 גם שלר״א בגירושין, וגם בקדושין גם וחכמים אליעזר ר׳ של המחלוקת והנה

 גם בטלים שכזה באופן ולחכמים מפלוני, חוץ לשייר יכול בגירושין וגם בקדושין
 והסתעפות בעצם היסודית הנחתנו לפי הנה פ״ב(, דף גיטין )עי׳ הגירושין וגם הקדושין

 ממילא, הבאה ההסתעפות על ולא הדבר עצם על רק בעלים ר דג ה בעל שאין
 הנ״ל, בהמחלוקת לומר עלינו ע״כ כג״ל, לן איכפת לא בכך רוצה אינו אם שגם

 וגם החיובי הצד את גם כולל והגירושין הקדושין של הדבר שעצם סוברים ששניהם
 שתהא מפלוני חוץ האשה את במקדש לומר עלינו היה הרי דאל״ב השלילי, הצד את

 לפלוני, גם מותרת שתהא מפלוני חוץ כשמתנה בגירושין, ולהיפך לפלוני, גס אסורה
 נתבטל הקנין ואם אישות, מהקנין ממילא מסתעף הוא לאחרים האיסור שכל כיון

 חצי בכלל הוא שכזה באופן וא״כ כנ״ל, ש״מ ודאי אלא מתבטל, האיסור גם ממילא
 כמו והוה להתחלק. ניתן שלא דבר בכלל זהו אם היא, והמחלוקת דבר,

 שגם דחכמים, טעמייהו וזהו לגמרי, מקודשת שאינה אשה חצי המקדש של הציור
 שניתן דבר בכלל שזהו או שכזה, באופן כלל חלים לא בגירושין וגם בקדושין

 ירד", שירד דלמה חנם כשומר להיות שנר שומר "מתנה של כהציור להתחלק
דר״א. טעמיה וזהו

וקדשה ראובן בא אבא, לדרבי איתא אם אביי, "אמר שם הגמרא מדברי אולם



רטו ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המרות

 אני ואין ללוי מתיבמות שניהם ומתו מראובן חוץ וקדשה שמעון ובא משמעון חוץ
 לא דשמעון קדושי אהני דראובן "קדושי טעמא? מאי מתים, שני אשת בה קורא

 ניתן לא שבקדושין השלילי והצד החיובי שהצד מודים שניהם בזה דגם נראה אהני",
שאינו כלומר, לגמרי, השלילי הצד בלי החיובי הצד רק בהם שיש וקדושין להתחלק,

כלל. קדושין הוי לא איש, לשום בזה אוסרה
"ואשה דלר״א בגיטין שם אומרים שאנו דאע״ם בגירושין, ג״כ הוא וככה

גם אבל הכהונה", מן נפסלה מאישה אלא נתגרשה לא אפילו יקחו לא מאישה גרושה
 ואע״ם להתיבם מותרת מת ואם כלל, גט הוי שלא שם, בתום׳ כמבואר מודה, הוא

הכהונה. מן שנפסלה
 וצד חיובי צד יש בגירושין וגם בקדושין שגם כאמור, מודים, כו״ע ובכן

 דבר זהו כלל בדרך כי שניהם מודים בזה וגם הדבר, מעצם המה ושניהם שלילי,
 ניתנו לא אלה גם אם הפרטים, על חולקים? מה על אלא להתחלק, ניתן שלא

 השלילי הצד כשגם רק קדושין ואץ להתחלק, ניתנו לא אלה שגם סוברים, שחכמים להתחלק,
 החיובי, הצד כשגם רק גירושין ואין הכלל, מן א צ ו י י ל ב הוא לאחרים האיסור שבהם,

להתחלק. ניתט כן שהפרטים סובר אליעזר ור׳ הכלל, מן יוצא בלי הוא לאחרים ההיתר

מב.
 אפילו שבקדושין שהטעם ע״ב(, )ס״ה בקדושין הגט׳ דברי את ביארתי ובזה

 דמי, עדים כמאה בע״ד שהודאת בממון כמו ולא לקדושין, חוששין אין מודים שניהם
 הוא מממון, דבר דבר שילפינן מפני הוא עדים בעינן שבקדושין המקור שכל אע״ם
 הפלא ע״ז מתמה שהרשב״א לאחריגי", מחייב הכא לאחריני, מחייב לא "התם משום
 שהיא דנימא בה שייכי ומאי עלה לה אית דמאי איכא מחייבת מאי "קשיא, ופלא

 לה קריגן ומי נאמן אינו לחברו שדהו שמכר שהודה מי אטו בהוראתה, לה בה ח
מאד. דחוק שם ותירוצו לאחריני?" מחייב

 בדרך והאיסור דהקנין מודים כו״ע דכאמור, מאד, מבואר הדבר לפ״ז אכן,
 ובשביל להתחלק, ניתן ושלא בקדושין שיש הדבר מעצמות הם בקדושין שיש בלל

 דראובן "קדושי כנ״ל, אומרים שאגו וזהו כלום, אינו איסור בלי אישות קגין כך
 וממילא לאחריני", דמחייבי "כיון אומרים שאנו וזהו אהני", לא דשמעון קדושי אהני

 יייו אפשר ויהיה בקדושין, מודים כששניהם אף אדם לשום נאסרת האשה תהא לא
 כאן אין ממילא אפשר אי שזה וכיון האיסור, על ולא שבקדושין הקנין על רק

כלל. קדושין

סג.
 שיש הזכיות י,כל החיוב הצד שלילי, וצד חיובי צד יש ממון בקניני גם

 נופל בזה וגם האחרים, האנשים מכל הדבר שלילת השלילי, והצר להבעלים, בזה
 בעלות המושג שעצם הדבר, מעצמות המה האלה הצדדים שני אם הספק, ממילא

 מזכיותיו אחד הוא הנ״ל השלילי הצד שגם כלומר, יחד, האלה הצדדים שני כולל
 הבעלות שעצם או האחרים, האנשים מעל קנינו את לשלול הזכות לו שיש הבעלות של
 זכות כל בהיות ממילא כבר מסתעף השלילי והצד הנ״ל, החיובי הצד רק זהו

הבעלים. של בזכיותיו פוגעת לאחרים בזה השתמשות



ההלכה לחקר ח׳ פדה המהות רטז

 וצד שלילי צד להיפך יש ששם בהפקר, גם הספק הוא מאליו, מובן וככה,
 העולם לכל הזכות - החיובי והצד מהבעלים, הזכיות כל הפקעת — השלילי הצד חיובי,
 מעצם הוא הנ״ל הצדדים שני אם ג״כ, הוא שמה והספק זכה, בו הקודם כל שיהיה

 בא כבר הנ״ל החיובי והצד ההפקר, עצם זהו השלילי הצד שרק או ההפקר,
 בזה יזכה שלא בדבר שיעכב מי אין ממילא הבעלות זכות שהופקעו מכיון כי ממילא,

בכך. שרוצה מי
 צד וגם חיובי צד גם כולל הבעלות עצם שאם תליא, בהא שהא ומובן,

 הבעלות עצם אם אבל שלילי, וצד חיובי צד גם יש ההפקר בעצם גם ממילא שלילי,
 הדבר שעצם להיפך, הוא בהפקר אז ממילא, מסתעף השלילי והצד חיובי צד רק כולל
ממילא. כבר מסתעף שבדבר החיובי והצד השלילי הצד רק הוא

 הבעלות נפקעה הנאה איסור י ע" אם הידועה דהמחלוקת וברור,
 תלויה שזו לא, או לקחת, שירצה איש לשום לעכב ביכלתו יהיה שלא לגמרי,

 כל ממנו נשללו הנאה איסור שע״י נהי הנה הראשון, כהצד נימא שאם הנ״ל, בחקירתנו
 את לשלול שבבעלות, השלילי הצד סוף סוף אבל שבבעלותו, החיוביות הזכיות
 אחרי גם בתקפו עומד וזה בהנאה, נאסר לא זה האחרים, האנשים מכל הדבר

 שעצם יתכן שלא מאליו, מובן הנה, השני, כהצד נימא אם אבל הנאה, האיסור
 יתקיים, - השלילי מהדבר-הצד והמסתעף יתבטל, - החיוביות הדבר-הזכיות

זה. את יקח אחד שכל בדבר עיכוב שום אין בהנאה שנאסר כיון וממילא,

סד.
 נהנה זה אי וע״ב(, ע״א )כ׳ ב״ק בגט׳ האבעיא גם תלויה בזה ולכאורה

 או חסרתיך, מה ליה, אמר מצי "מי הוא שהספק חייב, או פטור חסר לא וזה
 ההשתמשות מניעת אם הוא שהספק איתהנית", הא ליה אמר מצי דלמא

 באיזה מחסר וזה היות ממילא מסתעף שזהו או הבעלות, מעצם זהו אחרים של
הבעלים. בזכות שהיא מדה

 שירצה מי לכל למחות יכול לאגרא קיימי שלא בחצר גם שבודאי אע״ס ואמנם,
 גופא בזה כי םר, ח לא וזה נהנה זה בכלל הוי לא זה שאז מפני זהו שמה, להכנס
 חברו בחצר בהדר הוא הספק אך רצונו, נגד בגבולו שנכנס במה לו מחסר הוא
הזה. החסרון גם כאן שאין מדעתו שלא

 דמי כל הנהנה לשלם צריך לכו״ע אז שהוא כל דבחסרון מה מובן ובזה
 הדירה", כל שכר להעלות לו דצריך פשיטא דאשייתא "ש־זרורותא ומשום הנאתו,

 אחרים הנאת בעד התביעה אם ת, ו ל ע ב ה ב הוא הספק כל דכאמור, ם, מש
 כאן שיש במקום אבל הוא, מחסרונו מסתעף שזה או הבעלות, לעצם נכנסת
 בעלים שכל וכמו מזה, הבאות ההנאות כל על בודאי בעלים כבר הוא אז חסרון
 כך הדבר, עצם את ממנו לקחת שרוצה ממי דעלמא הון כל את לדרוש יכולים
 בעלים, מדעת שלא היה זה ואם בדבר, ההשתמשות בעד שיחפצי כמה לדרוש יכולים

 הדבר, עצם את כשלוקחים הדבר כל שיווי או השיווי, בכמות הוא התשלום הנה
בזה. כשהשתמשו ההשתמשות שיווי או

 קיימי דלא בחצר "אפילו שכתבו נהנה, אין זה ד״ה ע״א( )כ׳ שם בתום׳ ועי׳
 שגרם אע״פ נהנה, שלא כיון דפטור למימר הו״ם לפיגר עביד דלא וגברא לאגרא
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 גרמא אלא זה אין בפניו דלת ונעל מביתו חבירו גרשו דאפילו לחברו הפסד
 סוגים דהם משום ובצדק זה, על שחולקים והרא״ש אלפס ברב ועיין בעלמא",
 מצד רק משלם מזיק לחוד, שכירות של וסוג לחוד מזיק של סוג נפרדים,
 כאמור, אבל, פטור, חסר לא וזה נהנה דזה סוברים אנו אם אפילו ושכירות החסרון,

 ההשתמשות, בעד אלא משלם, הוא החסרון בעד לא הנה חסרון, כאן כשיש
 של חיוב ע״ד כשמדובר רק בא עיקרו שכל גרמא, המושג שייך לא כבר ובזה

 על שממ״נ ולהגיד חסר, וזה נהנה בזה גם לפוטרו לנו היה אפשר הרי דאל״כ הפסד,
 חסר לא וזה נהנה דזה והראיה, חיוב, כאן אין הרי ההנאה מצד לחייבו, נוכל מה

 דין דזהו אלא בעלמא, גרמא אלא דאינו חיוב אין שוב הרי החסרון ומצד פטור,
כנ״ל. ההשתמשות, מצד אלא ההפסד מצד בעיקי־ו בא אינו שהחיוב שכירות של

מה.
 דא״ב לגמרי, "לא שכתבו להו, מפקר אפקורי ד״ה ע״ב( )כ׳ בתום׳ שם ועי׳

 שרבים מחמת שיתקלקלו דסבר משום מתיאש אלא משלם, לא שנהנית מה אפילו
 יבואו שלא "עד אחרת גרסא ויש שנהנית", מה לדמי יבואו שלא עד עליהם דורסים

 מבינים אנו אין הנ״ל, הגרסות לשתי שגם מאליו, ומובן שנהנית", מה לדמי אלא
 קושיא הדרא הנה העיקרית, היא הראשונה הגרסא אם ממ״נ הלא בזה, תקנו מאי

 ס״ס א״כ העיקרית, היא השניה הגרסא ואם משלם, לא שנהנית מה שאפילו לדוכתה,
 לא בזה יש שנהנית", ב״מה כאן הרי חסר, לא וזה נהנה לזה מכאן היא ראיה איזו
אתיאש)?( לא דע״ז כיון חסר", .,זה גם אך נהנה, זה רק

 של ההדגשה עיקר דכאן ע״ז, עוד נוסיף אם הדברים, יובנו לפ״ז אכן,
 "אלא שאמרו וזהו ש, ו א י על אלא הפקר על לא הוא שהמדובר הוא, התום׳

 מודים כו״ע דביאוש האחרונים, אצל המוסכמת ההנחה את עוד ונוסיף ש", א י ת מ
 שכאמור, ברה״ר, פירות הבהמה אכלה ואם זוכה, לרשות דאתי עד מרשותיה נפיק דלא
 היא, זכיה בת לאו דבהמה כאן, אין זוכה הרי ש, ו א י רק אלא הפקר כאן אין

 שכאמור, אע״ם, הבהמה, מאכילת להבעלים לו אין חסרון ס״ס הלא גיסא, מאידך אבל
 ולזכות, לבוא אחד כל יכול דהא זוכה, בא שלא כ״ז קיים הוא בבעלותו עדיין

 אם הוא הספק עיקר כל שכאמור, חסר, לא וזה נהנה זה של בהספק נכנס זה וממילא
 רק שזהו או הבעלות, מעצם הוא האחרים, מכל הדבר את למנוע השלילי, הצד גם

 דאע״ם הבהמה, מבעל לתבוע יכיל שפיר הראשון להצד בנ״ד וממילא ממילא, מסתעף
 שלא כ״ז אבל שלו, יהיה בזה ויזכה אחר יבוא ואם שבזה, ההשתמשות מכל שמתיאש

 אבל אחרים, בזה יהנו שלא שלו הבעלות זהי הנה בבעלותו, ונשאר זוכה בא
זה. שייך לא כאן כמובן, הנה, הבעלים, של מחסרון המסתעף דבר רק זהו אם

מו.
 לשלו, נחשב הנאה איסורי דגם והאחרונים, הראשונים רוב שהסכמת וכיון

 הצד וגם החיובי הצד דגם ע״כ ברשותו, אינו בבחינת שזהו אלא
 השלילי הצד גם וממילא כנ״ל, הבעלות מעצם הם שבבעלות השלילי

ההפקר. מעצם המה ר ק ם ה ב ש החיובי והצד
 הוא הפקר שלשון הרמב״ם מלשון שמוכח רם"□, >סי׳ ח״מ בטור בב״ח ועי׳
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 לרה״ר כיסו שישליך אע״ם כן, אמר לא ואם לכל, הפקר אלו נכהי שיאמר דוקא
 פרתו "הניח שגם י״א( )הלכה גזילה מהל׳ בפי״א הרמב״ם שכתב וזהו הפקר, הוי לא

 כיוצא וכל לו, והלך ברה״ר כיסו השליך לו, והלך קשרה ולא דלת לה שאין ברפת
 אשר שנאמר, להחזיר, חייב ש״אינו אע׳־פ לעצמו", ליטול זה דבר לרואה אסור בזה,

 די שלא הנ״ל, היסוד עפ״י רק להבין אפשר זה ואת לעצמו", למאבד פרט תאבד
 ההפקר שזהו החיובי הצד גם בזה יהיה לא אם בעלותו את מפקיע שהוא מה בזה

 אע״ם שלו הדבר נשאר ס״ס שכאמור, הנאה, איסור מעין זהו מדעת ואבדה לכל,
לתובעו. יכול לא הדבר את ממנו שהוא מי לקח ואם ברשותו, אינו בבחינת שזהי

 והמחלוקת ממש, הפקר הוה מדעת דאבדה וס״ל זה על חולק שהטור וידוע
 בעלות, המושג בעצם בכלל, אלא בפרט לא מחלוקת היא דברינו לפי

כנ״ל.
 הפקר אם העתיקה, מהמחלוקת הנ״ל הרמב״ם לדעת ברורה ראיה להביא נ״ל אכן,

 פ״ו פאה במס׳ וב״ה ב״ש בזה שנחלקו לא, או הפקר הוי לעשירים ולא לעניים
 אף שיפקיר עד הפקר שאינו סוברים, וב״ה הפקר, שהוי סוברים, שב״ש א׳(, )משנה

 דבר בעל שכל הנ״ל, והסתעפות" "עצם של בהמדה שאמרנו מה כל ולפי לעשירים,
 לא אם שאף ההסתעפות, על בעל אינו אך הדבר, ם צ ע על רק בעל אינו

 המסתעפים הפרטים כל תו הדבר בעצם רוצה שהוא מכיון אך בההסתעפות, ירצה
 השלילה רק הוא ההפקר דעצם נימא ואם■ כנ״ל, רצונו, נגד שהוא אף באים ממילא

 מסתעף כבר זהו בו, זכה הקודם שכל מה החיובי, והצד מהדבר, זכיותיו סילוק לבד,
 כיון ס״ס הא לעשירים, ולא לעניים הפקר של המציאות בכלל שייכת איך ממילא,
 למנוע בדבר עוד לו נשארה בעלות ואיזו בזה, זכיותיו את סילק הרי לעניים דהפקיר

 זהו אם אבל כלל, הפקר הוי לא דבכה״ג רק סברי ב״ה ואף מהעשירים, הדבר את
 בכ״ז לעניים רק שהפקיר דאע״פ כנ״ל, להיפך לומר עלינו היה הסתעפות בבחינת

 אשתי", את אי ולמחר אשתי את "היום של בהציור כמו לעשירים, אף הפקר יהיה
 כנ״ל, לר״מ בו רשות לרבך שאין עמ״נ ומתנה לעבד מתנה הנותן של בחציור או

 הדבר, מעצם הוא בזה, אדם כל של הזכות הפקר, של החיובי הצד דגם ודאי, אלא
 להתחלק- ניתן שלא דבר בכלל זהו אם בזה, היא וב״ה ב״ש של והמחלוקת

ב״ש. סברת וזהי - להתחלק שניתן דבר בכלל או ב״ה, סברת וזהי
 המסתעף על דעה אין גופא דבר דלהבעל שאמרנו זה על עוד, להוסיף ועלינו

 עמ״ג "במתנה יהודא ור׳ ר״מ שי במחלוקת תלי מיתלי זה שלכאורה אע״ם ממילא,
 ר׳ אבל בטל, ותנאו מקודשת שהיא סובר, שר״מ ועונה, כסות שאר עלי לך שאין

 הוא מאיר דר׳ שטעמא הנ״ל, דברינו ולפי קיים", תנאו שבממון דבר כל סובר יהודה
 לומר ועלינו ממילא, המסתעפים הדברים על בעלים אינו בעצמו, המקדש שהוא, מפני
 "עצם של המדה עצם על בודאי חולק שאינו שאע״ם יהודא, דר׳ בטעמא לפ״ז

 מועילה דבממון דכיון וסובר, בזה לממון איסור בין מחלק הוא אך והסתעפות",
 ששני אחרי ממילא הנה התקבלתי", כאילו "הריני להגיד בזה ואפשר מחילה

 להסתעף הצריכים הפרטים יסתעפו שלא לכך, מסכימים בדבר המעונינים הצדדים
 ט׳<, )הלכה אישות מהל׳ בפ״ו הרמב״ם שפוסק כמו יהודא, כר׳ והלכה בידם הרשות
 בהפקר העולם דזכות נימא אם אפילו וא״כ שבממון, דבר ג״כ הוא הלא והפקר

דהא ן עשירים ע ולא ;עניים של ההגבלה תועיל ג״כ ממילא, המסתעף בבחינת היא



ריט ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המהות

רשות לרבו שאין עמ״נ לעבד מתנה בנותן פסקינן הלא גיסא כאידך כי קשיא, לא
קאמר כלום לאו מנת על ליה אמר וכי רביה וקניה עבד קני קני ליה אמר דכי בו,

 הלא הנ״ל, דברינו ולפי י״ג(, )הלכה ומתנה זכיה מהל׳ בפ״ג ברמב״ם כמבואר ליה,
 המסתעף על ולא הדבר עצם על רק דבר בעל שאינו משום ג״כ הוא בזה הטעם

דכיון מאליו, מובן בזה ההבדל אך שבממון? בדבר מדברים כאן שגם אע״ם ממילא,
זה א״כ מחילה, מצד הוא קיים תנאו שבממון שדבר יהודה ר׳ של הטעם שגל

 בנותן אבל לכך, מסכימים בדבר המעונינים הצדדים ששני במקום רק שייך לא
 והוא הרב זהו בהמסתעף המעונין שהצד בו, רשות לרבו שאין עמ״נ לעבד מתנה

 וה״נ המסתעף, יחול שלא הנותן של ההגבלה מועילה לא ממילא לכך, מסכים לא
 העשירים, מחילת מצד זה על לבוא אפשר שאי כיון לעשירים, ולא לעניים בהפקר

 המסתעף בבחינת הוה זה שוב לעשירים, ולא לעניים של ההגבלה מועילה היתה לא
כנ״ל. להתחלק, הניתן דבר בבחינת זהי אם היא המחלוקת שכל בודאי אלא ממילא,

מו.
 יש הנ״ל, וב״ה דב״ש המחלוקת על (,,א )הלכה ששי פרק סאה ובירושלמי

 לבהמה, לא אבל לאדם לאדם, לא אבל לבהמה ב״הפקיר ורשב״ל ר״י של מחלוקת
 דעתיה ועל הפקר, הפקירו יוחנן דר׳ דעתיה על - וכו׳ - לגויים לא אבל לישראל
 דהפקר שאמר, דב״ה בטעמא הוא המחלוקת ומקור הפקר", הפקירו אין דרשב״ל

 ,"תעזוב במאה שכתוב מפני הוא הטעם יוחנן שלר׳ הפקר, אינו לעשירים ולא לעניים
 בין לעניים בין —אחר במקום שנאמר מה אבל לעשירים, ולא לעניים זו מיעוט אותם

 אחרת נטישה לך יש ? ונטשתה ת״ל מאי ״תשמטנה, הוא הטעם ולרשב״ל לעשירים״,
 לעניים בין אחר במקום שנאמר מה אף לעשירים, בין לעניים בין זו מה כזו, שהיא

לעשירים". בין
 - משביעית אם לב״ה, מקורו מאין הפקר המושג בעצם היא והמחלוקת

 אלא מסאה, הוא ההפקר שמקור כב״ש סוברים ב״ה שגם או - דרשב״ל, דעתיה וזהי
 בשאר אבל לעשירים ולא לעניים של מציאות יש בפאה שרק מיעוט, להם שיש

יוחנן. דר׳ דעתיה וזהו יתכן, לא מקומות
 שום אין ושם משביעית, הוא הפקר המושג שכל כיון לרשב״ל, וממילא

 חצי בכלל היא בזה הגבלה כל הנה בו, זכה הקודם כל אלא ר, ב ד ב הגבלה
 כלל, הוי לא ג״כ לבהמה לא אבל לאדם מפקיר אם ואפילו להתחלק, ניתן שלא דבר

 הרי שהיא כל הגבלה ע״ז יש ואם כלל, בעלות לו שאין דבר הוא הפקר דהמושג
 מושג ה ב נכנם לא כבר זה וממילא ידועה, במדה בעלות ע״ז נשארה עוד

 הוא הפקר הנה מפאה, הפקר המושג יודעים אנו לב״ה דגם כיון לר״י, אבל הפקר,
 שמפאה אלא בו", זכה הקודם ל״כל שנוגע במה להתחלק הניתנים הדברים בכלל כן

 אחר באופן הגבלה על אבל אחר, במקום אפשר אי פאה מעין שהגבלה לומדים אנו
 לא אבל לישראל או לבהמה, לא אבל לאדם כנ״ל, בהגבלות וממילא מיעוט, לנו אין

מטעמיו. אנו אין לגויים

מח.
דר״ם פלוגתא עשירים, בהם וזכו לעניים ,הפקר עוד, בירושלמי שם ועי׳
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 ע. הפקת הפקירו מרשותו דבר מפקיר שאדם כיון אמר, דו דר״מ, ע״ד יוסי, ור׳
 הפקירו אין בזכיה אלא בעלים ידי מתחת יוצא הפקר אין אמר, דו דר״י, דעתיה

הפקר".
 אז בעלים, מרשות תיכף יוצא בהפקר דאם להירושלמי, ליה פשיטא והנה

 מידם. להוציא יכול לא עשירים בהם וזכו לב״ש לעשירים ולא לעניים כשאמר אפילו
 ג״כ זהו אם ל, ל כ ב ר ק ם ה במהות במק״א שחקרנו בהחקירה תלוי זה ולכאורה

 אי הרבים רשות השותפין, רשות היחיד, רשות שיש כמו כי רשות, של מושג
 זה במובן כולו העולם כל רשות שזהו הפקר, רשות ג״כ יש ככה הצבור, רשות
 דבר כלומר, לגמרי, הרשות העדר הוא הפקר דמושג או בו. זכה הקורם שכל
כלל. בעלות שום לו שאין

 מהפקר בזה ההבדל הראשון דלהצד לעשירים, ולא לעניים הפקי־ במהות ונ״מ
 העניים רשות רק שכזה ובהפקר בו העולם כל רשות הפקר שבסתם בזה, הוא סתם

 המושג כל שהלא הוא, העניים שברשות להגיד אפשר אי השני, להצד אבל עליו,
הפקר. כל^ נעשה לא העשירים דכלפי ע״כ אלא כלל, רשות לו שאין דבר הוא הפקר

 בזה זכו אם שבדיעבד מה שפיר מובן הראשון להצד בשלמא ולכאורה,
 השני להצד אבל תובעים, ל* שאין ממון דזהו מידם, להוציא אפשר שאי עשירים

? בדיעבד אף העשירים מיד להוציא יכולים לא באמת מ״ט קשה,
יותר עוד תתחזק השני, כהצד נימא אם דהא קשה, לא זה באמת אכן,

 זבעלות, מעצם המה שבבעלות השלילי הצד וגם החיובי הצד דגם הנ״ל, הנחתנו
לא הבעלים, של ההשתמשות זכות שבבעלות, החיובי הצד כשנפקע גם כך ובשביל

הפקר בכלל יצוייר איך דאל״ב מאחרים, זה את למנוע שהוא השלילי הצד נסקע
 זכות ממילא הרי הפקר, כן הוא לעניים דס״ס כיון דהא לעשירים, ולא לעניים

 שלו הבעלות נשארה שעדיין הנ״ל מפני אלא נפקעה, כבר הבעלים של ההשתמשות
 שג״כ הנאה איסור של ציור כמו זה והוה מעשירים, זה את למנוע השלילי במובנה

 מאחרים, זה את למנוע כך לענין בעלים נשאר כאמור, ובכ״ז, השתמשות, בזה לו אין
 ואם ברשותו, אינו שלו שהוא שאע״פ מודים, הכל כאמור, איסוה״ג, לענין גם אכן

 זכו אם ג״כ בנ״ד וממילא מידו, הדבר זאת להוציא אפשר אי אחד לקח בדיעבד
מידו. להוציא יוכל לא עשירים בו

 נהנה דזה בסוגיא בב״ק התום׳ מדברי מ״ה( )באות שהבאנו הציור כי והבן,
 ש, ו א י בכד כי בהפקר, לבהמה" ולא "לאדם של ציור מעין הוא הנ״ל, חסר לא וזה

 היאוש הרי זכיה, אין ובבהמה זוכה לרשות דאתי עד מרשותו יצא דלא דקי״ל כיון
 בדיעבד גם מדובר שם כי ואם לבהמה, ולא לאדם רק הוקבע לכתחילה

 נפיק דלא דכיון א, י ל ת בהא א ה הנה שנהנית, מה משלם הבהמה אכלה שאם
 לר׳ לעשירים ולא לעניים של הדין אותו בזה יש זוכה, לרשות דאתי עד מרשותיה

כנ״ל. מידם, להוציא יכול עשירים בו זכו דאם יוסי,

מט.
 חיובי במהות ה ר י ק ח כן גם לנו יוצאת הנ״ל, בבעלות החקירה ומתוך
 לכל הדבר לו שיש שכשם כלומר, הבעלות, מעצם כן גם זהו אם נזיקין,
 אותו שיזיק מי שכל זה לענין הדבר לו יש ככה שבעולם, הנאה ומובת ההשתמשות
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 שזהו או האפשריות, ההשתמשות כל בכלל זה גם כי לו, לשלם יצטרך
 ההשתמשות כל את מבטל הוא ההיזק שע״י כיון כי ממילא, מסתעף בבחינת רק

מחוייב. הוא כך בשביל האפשריות
 הוא כנ״ל שבממון השלילי הצד גס דאם הנ״ל, בחקירתנו תלוי דזה ומובן,

 רק הוא השלילי הצד אם אבל הבעלות, מעצם הוא זה גם חנה הבעלות, מעצם
זה. בכלל הוא נזקין חיוב שגם כמובן המסתעף, דבר בבחינת

 לנו נפתר ממילא האמת, אל קרוב יותר הוא הראשון שהצד שביארנו ואחרי
הזה. הספק גם

 ובא הגג מראש כלי זורק בין שחלקו ע״ב< )י״ז ב״ק שבתום׳ ההסבר וזהו
 להו דפשיטא ושברו אחר ובא הכלי על חץ זורק ובין פטור, במקל ושברו אחר

 המשבר הלא חץ בזורק גס דס״ס זה, על שאלו הראשונים מן והרבה דחייב,
 לממון, גורם מצד בזה שבאנו אריכתא", "סבה ד׳ במדה ועי׳ ? כלום הפסידו לא

 ובין כך שבין דבמקום יוצא היה לפ״ז אכן, חץ, מהזורק לתבוע יוכל לא כך שע״י
 ולא פטור המשבר יהיה שם וכדומה, חשוך שהיה כגון מהזורק, לתבוע אפשר אי כך

 נתבטל כך ע״י כי אם חץ, דבזורק פשוט, הדבר לפ״ז אך ? התום׳ מפשטות כן משמע
 הזה התשמיש לו נשאר עדיין שבעולם, התשמישים כל לענין בדבר שיש השיווי כל

 הלא תבר" תבירא ד״מנא כיון כלי ובזרק בזה, שיש נזקין חיוב לענין
 דס״ס כיון חץ, בזורק אבל נזקין, בכלל אינו הכלי דכבר הזה, התשמיש ג״כ נתבטל

 הזכיות כל לענין אפשרות לו אין החץ שע״י אע״ם הנה תבירא, למנא נחשב לא זה
עומדת. בתקפה עדיין נזקין לענין הבעלות זכות הנה הבעלות, של

 דאמרינן הא על ע״ב(, )ו׳ ב״ק וברשב״א בתום׳ שאמרו מה הנמוק ג״כ וזהו
 שעל שהכוונה קעביד", מאי קאזלא איהו דבלאו "אי בחבילות, מרבה לענין בגם׳ שם
 שיסוד לעשרים, והשלימו אחר ובא עשרה בור בחפר כמו חלקו, לשלם אחד כל

 הוא שאם שבדבר, השלילה מצד רק במזיק החיוב דאין כנ״ל, ג״כ הוא הדברים
 מי כל מאת התביעה גופא, שזהו מצד אלא שלם, הדבר נשאר היה מזיק היה לא

 גזלן כל מאת לתבוע שאפשר וכמו מהבעלות, חלק הוא גופא זהו הדבר, את שיזיק
 אחרים חיו מזל היה לא הוא ואם אחרים גזלנים יש שבלעדו שכאלה, במקרים גם

למזיקים. בנוגע גם הדין הוא ככה אותו, גוזלים
 שבבור אע״ס לגמרי, שיופטר קעביד" "מאי דהפירוש שם שסובר רש״י ובשיטת

 חייבי■, שכולם לעשרים והשלימו אחר ובא עשרה בור שחופר היא פסוקה הלכה
 לא שאם שבדבר, השלילי מצד הוא המזיק שחיוב השני כהצד שסובר נראה

 וההבדל הראשון, המזיק לשלם צריך תמיד ובכן שלם, הדבר נשאר היה מזיק היה
 נקרא מזיק השם הנה חצו, משום דאשו כיון באש פשוט, הוא לבור אש בין
 פטור, כבר השני וממילא הראשון, המזיק הוא באש שהתחיל ומי האש התחלת על

 כלומר, ברשותו", הוא כאילו הכתוב "דעשאו מה מצד הוא החיוב שכל בבור, כן ולא
 של נזקין בכל כמו ההיזק, בשעת רק חבור על בא מזיק והשם ממונו בכלל זה שגם

בראשונה. בחפירה התחיל מי הבדל לנו אין שם "ממונך",
 אינו או מכור לקנס רבו שמכרו עבד להו "איבעי ע״ב( )מ״ב בגיטין ועיין

 ממני בעיקר הוא דהספק שם בתום׳ ועי׳ וכו׳, לרבנן" תיבעי לר״מ, תיבעי מכור,
 אתי א מ ל ע ס קנסא אבל הדקל, מגוף יוצאים שהפירות דקל לסירות דמי "דלא
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 ההיזק, תשלום אם הזו, החבירה בכלל נכנס זה שגם ואפשר דאתי", עבידי ולא
 פרט זהו או הדבר, גוף של מהבילות חלק זהו בכלל, עבד של שלשים וגם

הנ״ל. השני כהצד שנתפוס כיון אתי שמעלמא
 השלילי הצד וגם החיובי הצד דגם כנ״ל נתפוס אם דאף צוד, להוסיף ועלינו

 בקדושין שרק קדושין, בריש בחילוקם התום׳ צדקו בכ״ז הבעלות, מעצם הם בממון
 בקניני זח שייך לא אבל כהקדש, עלמא אכולי לה דאסר משום הקדש הלשון שייך
 איש, ובאשת בקדשים שיש להאיסורים תגזול לא איסור דומה אינו דס״ס משום ממון,

 הוא מקורו ס״ס אבל כנ״ל, מהבעלות חלק ג״כ זהו כי אם תגזול לא האיפור כי
 נותנים כשהבעלים כך ובשביל שבדבר, בהבצלות אלא הדבר, בעצם לא

 שהאיסור בהקדש כן לא בזה, איסור שום אין בדבר להשתמש שהוא למי רשות
כמובן. איש, אשת איסור וכן הדבר, בעצם הוא

 נהנה זה לענין מהקדש הראיה את ע״ב( >כ׳ ב״ק בגמרא שדחו מה ג״כ וזהו
 כיון, כי דמי", מדעת כהדיוט מדעת שלא ז ד ק ה , ד חסר לא וזה

 אבל כג״ל, הבעלות במהות ספק הוא חסר לא וזה נהנה דזה הספק כל שכאמור,
כנ״ל. צא, ם ח איסור עצמי איסור בודאי זהו הקדש איסור

נ.
 והכנסה, הוצאה פירושה לרעהו איש שבין בממון התחדשות כל

 הצדדים ששני באופן השני, של לרשות ונכנס מרשותו יוצא לאחד הקנוי שהנכסי
 מעצם המה שניהם ההכנסה, החיובי, הצד וגם ההוצאה, השלילי, הצד גם האלה,

וכדומה. ירושה במתנה, וממכר, במקח הדבר הוא וכך ההתחדשות, דבר
 כמו, לבד, ההוצאה רק הוא זו ההתחדשות של הדבר שעצם לפעמים יש אכן,

 שע״י להגיד שייך לא בודאי שפ וכדומה, מחילה ע״י השיעבוד סילוק למשל,
 גופה, שההוצאה אלא הלוה, לרשות ונכנס המלוה מרשות השיעבוד יצא המחילה

 השיעבוד כשהיה גם כי בהיות הלוה, של ההכנסה כבר זוהי מהמלוה, השיעבוד הוצאת
 ע״ז יש להמלוה שגם בזה רק לו וחסר הלוה, של המה הנכסים עצם המלוה, של

 רק דרושה להלוה, החלטית בעלות שוב שתהיה וכדי השיעבוד, צ״י שליטה איזו
 בעלים הלוה נשאר וממילא המלוה, מצד בדבר שיש העכוב את להסיר השלילי הצד

!מורים.
 בעצם הקודמות הדוגמאות נמו שלא חדשה נקודה ג״כ יש שכאן ומובן,

 למשל, כמו, הדבר, הסתעפות הוא השני והצד הדבר עצם הוא אחד שצד והסתעפות,
 שיכול והמניעה לו, השייכות זהו הבעלות שעצם שאפשר שאמרנו בעלות המושג בעצם
 איזו יש עכ״פ אבל ממילא, מסתעף זהו אדם לכל בזה ההשתמשות את למנוע

 הוא אחד כשצד הנ״ל בשיעבוד הציור אבל לההסתעפות, וגם להעצם גם מציאות
 אינה כבר הלוה, לרשות ההכנסה השני, הצד הנה המלוה, של השיעבוד סילוק העצם,
לגמרי. בעיקרה דרושה

 אם להכניסם, ציור לאיזה הספק שנופל אלה מעין בענינים לפעמים ויש
 של השני ר ו י צ ה ל אם וכדומה, וממכר מקח של הראשון להציור

 עבדות דומה לא שבודאי כנענים, עבדים של שיחרורם למשל, הנ״ל, שיעבוד סילוק
 כך ובשביל בעלמא כשיעבוד רק זח ואין קנוי", גופו עברי "עבד הלא כי לשיעבוד,
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 בקדושין כמבואר המלוה, של מחילה שמועילה כמו האדון של מחילה מועילה לא
 י נ י נ ק מושג מעין זהו אם כנעני, עבד בשחרור גם הספק נופל ובכ״ז ע״א(, )ט״ז
 מקבל או הלוקח לרשות וההכנסה הנותן, או המוכר מרשות ההוצאה שגם

 מרשות ההוצאה את גם פועל השחרור עצם ג״כ נמי הכי הדבר. מעצם הן מתנה
 את רק פועל השחרור שעצם או העבד, של עצמו לרשות ההכנסה את וגם האדון

 ממילא עליו אדון רשות באין כי ממילא, מסתעפת כבר וההכנסה האדון, מרשות ההוצאה
עצמו. ברשות הוא

 המה עצמו", את ,"וקונה בעבד אומרים שאנו מה הראשון דלהצד ומובן,
 גם נמי חכי והקונה, המוכר בזה, פעילים שני יש קנין שבכל שכמו כפשוטם, דברים

 דעת בלי שאפילו הוא שדין אלא הקונה, הוא והעבד המקנה הוא האדון בשיחרור
 האדון, אחד, פעיל רק יש שכאן או הזה, הקנין נעשה ג״כ רצונו נגד ואפילו העבד

 כבר בזה האדון מרשות שבההוצאה אומרת, זאת עצמו", את "וקונה שנאמר ומה
הדבר. כל נגמר

 והיו נכסיו ישראל ובזבזו שמת ב,,גר ורבנן, שאול אבא מחלוקת דזהי וברור
 גדולים אומר, שאול אבא חורין, בני עצמן קנו קטנים ובין גדולים בין עבדים כהם
 דאבא ע״א(, כ״ג )קדושין בהם" זכה בהם המחזיק כל קטנים חורין, בני עצמן קנו

 והכנסה האדון מרשות הוצאה בקנין כמו יש דבשיחרור הראשון, כהצד סובר שאול
 שכל הפקר כל כמו זהו הנה לבד, הוצאה רק שיש שמת בגר וממילא עצמו, לרשות
 נשאר בקטן אבל כמובן, לכל, הקודם תמיד הוא העבד בגדול אלא בו, זכה הקודם
 כשהעבד תמיד וממילא השני, כהצד סברי ורבנן בו, זכה הקודם שכל הדין באמת
 שלפ״ז ומובז, סגיא, לבד שבהוצאה מפני אלא קנין, מטעם לא זהו עצמו את קונה

קטנים. ובין גדולים בין הבדל שייך לא

נא.
 כמו הרב קבין הוא העבד כי ממוני, צד גם כולל בכלל עבדות המושג

 עבד בין המבדילים מיוחדים דינים יש הלא כי י, ר ו ס י א צד וגם שלו, הקנינים כל
חורין. בן ישראל ובין כנעני

 העבדות, של הדבר מעצם חמה הג״ל הצדדים שני אם הספק, נופל כאן וגם
 מסתעף כבר והו האיסור• והצד הממוני, הצד רק זהו העבדות שעצם או

ממילא.
 גט וצריך לחירות יצא עבדו המפקיר אי המחלוקת תלויה שבזה ונראה

 הוא שחרור גט צריך שאין הטעם שמואל אומר ע״א( )ל״ח שבגיטין לא, או שחרור
 שיש עבד אלא אשה? עבד ולא איש עבד כסף, מקנת איש עבד וכל "שנאמר מפני
 כלומר, עבד", קרוי אין עליו רשות לרבו לו ושאין עבד קרוי עליו רשות לרבו

 באיסורים הפרטים וכל עליו", רשות לרבו ש״יש מה הוא עבד המושג שעצם
 ההפקר ע״י העצם וכשנתבטל ממילא, כבר מסתעפים גמור ישראל ובין בינו המבדילים

 גט צריך שרק שסובר, יוחנן ור' הנ״ל, המסתעפים הפרטים כל מתבטלים ממילא
 של הדבר מעצם המה באיסור הדינים דגם וסובר, זה על שחולק ע״כ שחרור,

השג*. הדבר חצי נתבטל לא האחד, הדבר חצי נתבטל ואם העבדות,



ההלכה לחקר ח׳ פדה המרות רכד

נב.
 נחשב חלקו שלא זמן דכל מקומות, בכמה שהארכנו לם״מ בשותפין, גם

 אין להשני חלקו את נותן או מוכר כשאחד הנה לזה, וכולו לזה לכולו הדבר
 הדבר היה מקודם גם הלא כי נחוצה, לא כבר שזו הכנסה, בלי לבד הוצאה רק בזה
 הוציא שהשני כיון אבל שלו, כולו להשגי שגם מה אלא לו חסר היה ולא שלו כולו

מצדו. מיוחדת הכנסה שום בלי להראשון כולו הדבר שוב מזה, בעלותו את
 ע״א( )מ״ג בב״ב הגמ׳ סוגית על שמקשה הקצוה״ח קושית לישב יש ובזה

 אותה בדיני דנין אין שלהן ס״ת שנגנב עיר "בני דאמרינן הא על שם שמקשינן
 ליסלקו איתא "ואם ע״ז שמקשינן העיר", אותה מאנשי ראיה מביאין ואין העיר אנשי

 ולא "גזל קי״ל הא לה, קארי מאי לה דקארי הג״ל ומקשה ולדיינו", מינייהו תרי בי
 שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש יכולים אינם שניהם הבעלים נתיאשו

 דבר ולהפקיר להקנות גם יכולים אינם שם המבואר וכפי ע״א( ס״ט )ב״ק ברשותו"
 הלא שם כמבואר קנין דרוש ע״ז שגם להסתלק יכולים איך ובכן ברשותו, שאינו

? ברשותם אינו כבר שנגנב כיון
 כאן דאין מובן להקנות, יכול שאינו ברשותו באינו דהחסרון ניחא, לפ״ז אך
 מחייב השכל דאדרבא —מהדבר הבעלים בהסתלקות - ה א צ ו ה ה בחלק חסרון

 ההסתלקות קלה יותר ברשותו, שאינו דבר כמו רפה, יותר שהבעלות מה שכל
 שזהו לאחרים הדבר את להכניס שיכול במה בחחכנסה, הוא החסרון אלא ממנה,

 דברים במה וא״ב, לכך, יכולת לו אין בסדר לגמרי איננה הבעלות ואם הבעלות, מצד
 הפקר שגם הכנסה, משום וגם הוצאה משום גם בהם שיש שכאלה בדברים אמווים

 שע״י מפני מקנה, אחרת דעת הפקר נקרא כך שבשביל שביארנו כמו מהם, אחד הוא
 פועל שהוא מכיון וביאוש, כולו, העולם כל ברשות הדבר את מכנים הוא ההפקר

 לשון שום בלי כיס" לחסרון "וי שאומר זה ע״י ההסתלקות, רק ההוצאה, רק בזה
 וממילא כידוע, כרשותו שאינו בדבר דוקא מועיל להיסך שם הנה הקנאה, של

 שם הסתלקות, רק דרושה אינה לחברו להקנות רוצה כשאחד שלפ״ד בשותפים
ברשותו. שאינו בדבר אפילו מועיל

בה. שותפים כולם הרי עיר של וס״ת

נג.
 סילוק בשלילה, אחת תוצאות, לשתי שמביאן בקרבנות העבודות

 שתיהן אם הספק הוא שם וגם הכפרה, בחיוב, ואחת אכילה, היתר כלומר, האיסור,
ממילא. כבר מסתעף אכילה והיתר הכפרה הוא הדבר שעצם או הדבר, בכלל הן

 דלא זריקה איכא "מי ת, בפשיט הגמרא מקשה ע״ב< )כ״ו בזבחים והנה
 והיתר הכפרה הוא הדבר דעצם לכאורה ומשמע ?״ באכילה בשר ושריא מכפרת
 חסר הדבר שהעיקר אפשר אי כמובן, וע״כ, ממילא, המסתעף בבחינת זהו אכילה

יצא. והמסתעף
 כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל פסוקה, הלכה הלא השני מצד אך

 הכפרה, וגם אכילה היתר גם ששניהם, רואים ואנו חובה", לשם לבעלים עלו שלא אלא
הוא. להתחלק שניתן ודבר הדבר, בכלל המה



רכה ההלכה לחקר הדבר של והסתעפות ועצם ומסובב סבה המרות

 באכילה", בשר ושריא מכפרת דלא זריקה איכא "מי הנ״ל, הגט׳ ומהקושית
 הא על שם קאי דהא בקמייתא", לה איכפר "דחא רש״י שם פירש דכבר ראיה, אין

 עושה הדם שכזה שבאופן היא והקושיא נתכפרו", בעלים אבל בשר "פסול דאמר
 משום שיריים עושה דטמא ע״ב(, )ה׳ במעילה דאמרינן מהא הדברים וק״ו שיריים,
הבעלים. על לכפר גופא זה לענין שמרצה בג״ד וכ״ש צבור, לעבודת דמרצה

נד.
 הסירות, הפקר ב( המירות. קדושת א( דינים. שני יש שביעית בדבר

 או שביעית, של הדבר מעצם המה הנ״ל הדיהים שני אם הספק ג״כ נופל וממילא
 הפקר, נעשים המה לכן בחפירות קדושה שיש יען כי מהראשון, מסתעף השני שהדין

הקדושה. מצד הוא הפקר ממון וה״נ לר״מ הוא גבוה דממון שני מעשר של ציור כמו
 בשביעית הפקר אם דאפילו שמחדש, דפאה( )בפ״ה ירושלמי נועם בספר ועי׳

 כי דרבנן, שביעית ובין דאורייתא שביעית בין הבדל יש הנה דמלכא, אסקעתא הוא
 החקירה של השני הצד עפ״י מובן וזה להפקיר, ה ו צ מ רק יש דרבנן בשביעית

 בכמה אצלנו שנתבאר וכפי מהקדושה, מסתעף הוא הסקר הדין שכל מכיון כי הנ״ל,
 דרבנן איסור כל כך ובשביל בחפצא, ולא בגברא רק בא דרבנן דין דכל מקומית

 גם הנה לו, גרם גופו איסור בבחינת ולא לו, גרם אחר דבר איסור בבחינת הוא
 אין אבל הקדושה, דיני בזה שישמור באדם דין רק הוא דרבנן של הקדושה
 אפקעתא בתור הדבר בעצם איננו מזה המסתעף ההפקר גם ממילא בחפץ, קדושה
מצוה. בתור רק אלא דמלכא,

נה.
 הספק נופל שם וגם הקדש, איסור איסור, וגם גבוה קנין ן, י נ ק יש בהקדש

 מחם שהאחד או ההקדש, עצם בבחינת המה האלה הצדדים שני אם ממילא
 והאיסור העצם הוא שהקנין להגיד שאפשר כלומר, המסתעף, והשני העצם הוא

ממילא. מסתעף והקנין העצם הוא שהאיסור להיפך, גם להגיד ואפשר ממילא, מסתעף
 שיש הסתירה על עמד וכבר ע״ב(, ס״ה )בדף ושם ע״ב( )ה׳ ע״ז בתום׳ ועי׳
 את משוה א׳( )סימן בתשובותיו והא״מ מלכים, מהלכות בפ״י המלמ״ל בדבריהם,

 עליו אין כישראל ונדבות נדרים נודרין שעכו״ם שאע״ם הזה, היסוד עס״י הסתירה
 הקדש הוא שלו ההקדש אך מצות, בז׳ אלא נצטוה דלא משום שבהקדש האיסורים

קנינים. בכלל איתא דהוא מאחרי בזח, שיש הקנין מצד
 "לסי ע"□, )מ״ו בנדה אומרים אנו לאיש סמוך מופלא של בהקדש ולהיפך,

 קרבן? הקדשו על חייב יהא יכול שבועה, לזדון לגדול קטן הכתוב שהשוה שמצינו
 אבל יחל, בל של האיסור רק יש קטן דבהקדש כלומר, הדבר", וזה לומר תלמוד

 בעיקרו בא מעילה וקרבן הוא, הקנאה בר לאו קטן דס״ס מפני הקדש, קנין בזה אין
".,לד ב״מיוחדין רק יש שמעילה ע״א(, )ה׳ מעילה במם׳ דאמר כמו הקנין מצד

 זהו וגם עצם, בבחינת המה הג״ל הצדדים שני דבהקדש מזה מוכח וממילא
להתחלק. הניתן עצם

 מעילה, בזה ואין הם, בעלים ממון דס״ל לר״י קלים בקדשים גם כך ובשביל
 בפסחים כמבואר איסור, בזה יש בכ״ז לד"׳ ד״מיוחדין מצד באה המעילה כל כאמור, כי,

נהגין. יא ד״ה )ג׳( תמורה ובתום׳ ע״ב<, )י״א ובנדרים ע"□, )נ״ז



ט׳. מדה
העצם. במקום

א.
 עצמיים של מקום ממלאי שהם מפני רק אינם קיומם שכל דברים, ישנם

 "עצם של מדה כן גם יש והסתעפות׳/ "עצם של המדה שמלבד כלומר, אחרים,
העצם". ובמקום

 של מקומן ממלאות שהן מפני רק הוא ערכן שכל פעולות, ישנן כן גם וכן
עצם. בבחינת שהן אחרות פעולות

 של מעצמותם רחב יותר מקום שיתפסו אפשר שאי מובן, מקום", "ממלאי ובתור
באים. המה שבמקומם והפעולות הדברים

 שהחסרון באופן וזהו מהעצם, יפה יותר כח מקום שלהממלא יש לפעמים אכן,
 מציאותי עכוב איזה מצד מקרי, חסרון רק אלא עצמי, חסרון אינו בעצם
 אל מכח שיוצא מניח אינו רק אלא העצם, של ה״בכח" את מגביל שאינו

הפועל.
לדבר; ודוגמאות

ב.
 שהשליח מפני משוי", מצי לא שלוהא עביד מצי לא דאיהו מלתא "כל הכלל

 להממלא אין המשלח, בנ״ד שהוא העצמי, להדבר שאין ומה המשלח, של במקום הוא
השליח. שהוא מקום

 שיעשה מהו כנעני עבד אלעזר, בן לר״ש רבה "בעי ע״ב(, )כ״ג בקדושין ועי׳
 דאיהי אשה דלמא, או כאשה, מאשר. לה לה דגמר כיון רבו, מיד גיטו לקבל שליח
 לא נמי שליח גיטו מקבל לא דאיהו עבד משויה, מצי נמי שליח גיטה מקבלה מביא
 ר״ח דאמר הא ואלא כאשת, מאשר. לה לה פשטה, הדר דבעי בתר משוי, מצי

 מי נינהו, דידן שלוחי ם״ד דאי נינהו, דרחמנא שלוחי כהני יהושע, דר׳ בריה
 שייך עבד כלל, קרבגית בתורת שייכי לא ישראל היא, ולא 1 — וכו׳ - מידי איכא

 אבל חברו של רבו מיד חברו של גיטו מקבל שעבד הדברים, נראים דתניא בגיטין,
שלו". רבו מיד לא

 לענין בישראל במציאות, חסרון ובין בדין חסרון בין הוא וההבדל
 אלא להקריב, אפשרות לו יש הרי להיפך במציאות שהרי בדין, חסרון יש קרבנות
 עבדים, גיטי גיטין, בתורת הוא בודאי הרי שבדין עבד משא״ב ההקרבה, בדין שאינו

 חסרון בזה שיש רק אלא חברו, של רבו מיד חברו של גיטו מקבל שהרי והראי׳
 כמו, והוה יד, לו שאין החסרון שלו, רבו מיד שחרור לקבל צריך כשהוא !מציאות

 הסוברים לאלה או הגט, לנתינת שליח לעשות יכול שבודאי מגוייד, איש למשל,
 בתום׳ )ועי׳ גט לכתוב הוא הכי בר לאו ב>צמו שהבעל אע״ם שליחות, בעי הגט דכתיבת
פ״ג(. סי׳ ובמחנ״א ע״א, י״ג עירובין

 המשלח של בה״בכח" הוא החסרון אם בין הבדל שיש אחרת, בהסברה או,
 לפועל, שלו הבכח את להוציא להמשלח לו אפשר שאי מה הוא החסרון אם בין4



רכז ההלכה לחקר העצם בטקום המרות

 משיג זה שע״י אם להשליח, כחו את מוסר שהמשלח מה השליחות? גדר מהו כי
 המשלח- של בכחו רק תמיד עצמי-לשיטתהרמב״ס-אושהואפועל ח כ השליח
 למסור מה לו אין בה״בכח" להמשלח כשחסר הראשוניס-וממילא ושאר הטור לשיטת

 כך בין כי השליחות, מינוי שסיר שייך ע״ז בהבפועל, רק לו כשחסר אבל להשליח,
 ההסברים וע״י המשלח, ולא השליח פועל שבדבר, בפועל ה הפעולה, עצם כך ובין

שליח. ע״י אשתו את לגרש יכול מגוייד מדוע להבין מאד קל הללו
 אינו בעצמו שהעבד מה החסרון בעבד, שבנ״ד, שאע״ם זה, על להוסיף ועלינו

 "יד של הדין אלא יד לו יש במציאות כי בדין, חסרון דוקא הוא גט, לקבל יכול
 שלעכוב כלומר, הראשונה, להסבה בנוגע רק זהו כי מעכב? רבו" כיד עבד

 שיד מפני הראשונה הסבה סבות, שתי יש עצמו ע״י גט מקבל העבד שאין הדבר
 שאי לזה השניה הסבה זוהי וממילא יד, לו אין כאילו הוה כך וע״י רבו, כיד עבד

 של ההשתלשלות תחילת על להביט לנו ואין עצמו, ע״י גט לקבל לו אפשר
 עצמו ע״י שחרור השטר למניעת הישרה והסבה הישרה, הסבה על אלא הסבות,

 דין לו שאין משום ולא שיהיה, מה לכך הנמוק יהיה יד, לו שאין מה הוא
כנ״ל. שחרור,

ג.
 )י״ב נזיר מגמ׳ הנ״ל הגמ׳ על מקשה מישור, אורח בם׳ האחרונים, מן ואחד

 שיגרשנה, לאחר אפילו איש אשת לקדש שליח לעשות יכול דלא שם דמבואר ע״א(
 קדושין בתורת שישנו אע״ם משוי, לא שלוחא עביד מצי לא דאיהו מלתא דכל מטעם,

רבו מיד חברו של גיטו מקבל ש״העבד משום הוא בעבד הטעם כל ואי אחרת, אצל
דוקא מקפידים שאנו מאי ואלא באחרת, לו אפשר איש באשת ג״כ הלא חברו", של
בעבד? גם קשה א״כ גופא, המציאות באותה המשלח של היכולת על

החסרון איש דבאשת קושיא, התחלת אף אין הנ״ל דברינו שלפי כמובן, אבל,
הוא שהדין אלא הנשים, ככל אשה היא כי ת, ו א י צ מ ב א ל ו בדין בודאי הוא

 כח לו שאין בכח הוא בכאן שהחסרון בודאי וגם איש, באשת תופסים קדושין שאין
 הכח לו יש וגם שחרור בתורת ישנו הוא שבודאי בעבד משא״ב איש, אשת לקדש
לכך. יד לו שאין אלא שחרור, השטר את לקבל

 להשליח הכח את מוסר דהמשלח הרמב״ם, לשיטת ראיה מזה אורחא ואגב
 ח כ להמשלח שיהיה צריכים אגו כך ובשביל עצמי, בכח כך אחרי עושה שהוא

השליחות. מנוי בשעת תיכף

ד.
 שהבעל שנוהגים שנשתטית, באשה האחרונים שמקשים הקושיא ידועה והנה

 "כל של הכלל מצד בזה נבוא לא דאמאי כשתבריא, לה שיתן להולכה שליח ממנה
? משוי״ מצי לא שלוחא — השתא - עביד מצי לא דאיהו מלתא

 עביד מצי לא כשהמשלח רק הוא הזה הגדר דכל קשיא, לא זה גם לפ״ד אכן
 בעינן ולא כרחה בעל גם שאפשר בגירושין, אכן ה, ז ל ח כ ה ו ל ר ס ח ש מטעם
 הטעם כל וכשנשתטית שלו, כח יוגרע מצדה מניעה איזו שמצד אפשר אי כלל, דעתה



ההלכה לחקר ט׳ פדה המרות ו־כח

 ובאופן וחוזרת, נשתלחת שהיא ה״ושלחה", את במציאות לקיים אפשר שאי מפני הוא
הזה. בהכלל להשתמש אפשר אי כנ״ל שכזה

 שהקשו ע״א( י״ב )דף בנזיר התום' קושית ג״כ מסולקת שבזה ממילא, ומובן
 מטעם שתתגרש, לאחר אשה לקדש שליח לעשות אפשר דאי שם, דמבואר הא על

 לחברתה אומרת שאשה יום, בכל מעשים דהא וכו/ עביד מצי לא דאיהו מלתא דכל
 יכולה היתה לא שלוחה את שעשתה שבשעה אע״ם בעבורי, חלה והפרישי הקמח לושי

 הבעל יכול דאיך קמ״א(, )סימן בתשובותיו הגרע״א מקשה וכן להפריש? בעצמה
 לא הגט נכתב כשטרם הא נתינה, על אף שליח ועושה לאשתי גט ותנו כתבו לומר
? עביד מצי לא דאיהו מלתא כל של בכלל זה יהיה ושוב הגירושין, עביד מצי

 גופא דלזה שלו, בהזכות או שלו בה״בכח" החסרון כאן אין דבשניהם דמובן,
 הוא חלה דדין אלא לה, ולתת גט לכתוב או חלה ולהפריש עיסה ללוש וזכות כח לו יש
 של המציאות אחרי רק הוא הגט ונתינת הלישה, של המציאות אחרי רק

כג״ל. עביד מצי לא דאיהו מלתא כל של ההגדרה אין וע״ז הכתיבה,

ה.
 שיא לכהן מנין "ת״ר, ע״א( )ק״י דב״ק מהא הזה הכלל על לכאורה שקשה אלא

 או זקן היה ואם - וכו׳ - נפשו אות בכל ובא ת״ל, שירצה)!( עת בכל קרבנותיו ומקריב
 דמצי אי מ״ד, זקן האי משמר, לאנשי ועורה ועבודתה שירצה כהן לכל נותנה חולה
 היכי שליח עבודה, עכיד מצי דלא ואי דידיה, תהוי נמי ועורה עבודתה עבודה עביד
 הגופנית, היכולת הבפועל, רק לו שחסר במציאות בחסרון דאף הרי משויז" מצי
 זה על עמד כבר ואמנם עביד"! מצי לא דאיהו מלתא "כל של בכלל הוי נמי

 לעשות יכול חולה או מגוייד איך לפ״ז והקשה הג״ל( מגירושין )פ״ו המחנ״א
ז בגט שליח

 וחולה דזקן ע״א( )מ״א בבכורות דמבואר מה עפ״י קשיא, לא זה גם באמת, אולם
 י״ב(, )ה׳ המקדש ביאת מהל׳ בפ״ז הרמב״ם פוסק וכן מומים, בעלי בין נחשבים

 מפני רועד כשהוא והחולה עומד כשהוא ורועד רותת להיות "שהגיע שהזקן היינו
 שעדיין היינו עבודה", עביד דמצי "אי הנ״ל בסוגיא והפירוש כוחו", וכשלון חליו

 מצי דלא "ואי שלו, ועורה עבודתה גם ורועד רותת של השיעור לזה הגיע לא
 פסול הוא שאז ורועד, רותת של השיעור לזה הגיע שכבר היינו עבודה", עביד
 גם לו שחסר מום ובבעל כראויה, העבודה את יעבוד אם אפילו מום, בעל מטעם

 וזהו עביד", מצי לא דאיהו מלתא "כל של הכלל תחת זה נכנם בודאי ה״בכח"
 להשיעור הגיע לא שעדיין אומרת, זאת הדחק", ע״י לעשות "שיכול התירוץ הוא גופא

 עבודתו לעבוד לו קשה שבכלל אלא מום, בעל מטעם פסול שיהיה ורועד רותת של
 לא דאיהו מלתא "כל של הכלל תחת נכנם לא כאמור, וזה, גופנית, חולשה מחמת

כג״ל. עביר", מצי

ג
 — משה ״דרכי בספרנו שביארנו מה עפ״י הנ״ל בב״ק הגמרא לישב יש זה ומלבד

 מושגים, שני בשליחות יש הרמב״ם דלשיטת ב׳(, )ם׳ ו׳ שמעתתא הקודש" דרך
 המושג וגם ממש, המשלח כפעולת נחשבת השליח דפעולת וטי, ש הם המושג



רכט ההלכה להקר העצם במקים המרות

 ליחם אפשר ואי לנו יספיק לא הראשון שהמושג דבמקום כלומר, כח, מסירת של
 שאע״ם אומרים, ואנו כח, מסירת מטעם באים אנו שם להמשלח, השליח פעולת את

 שהיה הכוו שאותו מפני רצויה זו גם בכ״ז המשלח, ולא השליח עשה הפעולה שעצם
 בגט לקבלה שליח בכל וגם המשלח, כשנשחטה הציור וזהו להשליח, הועתק להמשלח
 שאותו אלא המשלח, של כגופו איננו הרי השליח וגוף ממש, "ידה" שם שבעינן

להשליח. מוסרת היא גיטה לקבלת לה שיש הכח
 דאיהו מלחא "כל של בהיסוד שכזו הגדרה לקבוע לנו אפשר הזה הכלל ועפ״י

 ממש, בהפעולה או הכח במסירת באה השליחות אם יחולק שהדבר עביד", מצי לא
 שגם ממש כפשוטו עביד" מצי "דאיהו שפיר בעינן שם ממש בפעולה שהוא דבמקום
 מוסר שהמשלח הראשון באופן אבל ממש, בפועל זאת לעשות ביכולת תהיה להמשלח
 איכפת מה המשלח, אל מתיחסת אינה כך ובין כך בין והפעולה כחו את להשליח

 צריכים אנו ששם אלא הזו, הפעולה את לעשות יכול אינו בעצמו המשלח אם לן
 להשליח, זאת למסור יכול אז כח להמשלח יש שאם כלומר, ה״בכח", על בעיקר להביט

ימסור. מה הכח לו אין שאם מאליו מובן אבל
 אשה בגט או לקבלה, בשליח דבעבד יחד, גם הדברים כל מיושבים וממילא

 חלה ובהפרשת שליחות, בזה דבעינן דסובר למאן הגט ובכתיבת להולכה, בשליח גם
 אותו להמשלח לו יש רק ואם כח, מסירת מטעם לבוא לנו אפשר אלו בכל וכדומה,

 לו אפשר שפיר הפועל, אל מכח זאת להוציא לו אפשר שאי אע״ם "בכח", הכח
 של המושג כמובן, שייך, לא ששם בב״ק המדוברת עבודה גבי משא״כ שליח, לעשות
 מאחר, זאת לקבל זקוק ואינו עבודה לעבוד עצמי כח יש כהן דלכל כח, מסירת

 פלוני כהן של עבודתו שתתיחם ממש העבודה על כאן מדברים שאנו אלא
 ממש בהפעולה יהיה המשלח של עביד" שה״מצי שפיר בעינן ובזה המשלח, לכהן

העבודה. היא שזו

ז.
 שתדור נדרים כל שלו, לאפטרופום מ״האומר מקשינן, ע״ב( )י״ב בנזיר ושם

 ת״ל, מופרין? יהיו יכול לה, והפר לה הפר פלוני ממקום שאבוא עד מכאן אשתי
 יפירנו ואשה יקימנו אישה רחמנא דאמר טעמא — וכו׳ — יפירנו ואשה יקימנו אישה

 נדרים כל לאשתו, "האומר תניא, דידיה נבי ואילו מיפר", אפטרופום הכי לאו הא
 — מופרין הן הרי כלום, אמר לא קיימין, יהא פלוני ממקום שאבוא עד מכאן שתדורי

 דגם אע״ג עביד, מצי לא דאיהו מלתא כל מצד היא והקושיא מופר", אינו - וכו׳
במציאותן נדר שהיה טרם להפר לו אפשר שאי המציאות מצד רק הוא החסרון שם

 לכאורה דהא להנחתנו, ראיה מזה יש ואדרבא כלל, השגה מכאן אין באמת אך
כל לאשתו האומר תניא דידיה גבי "ואילו ולומר להאריך הגמרא צריכה למה

שייכת לא שנדרה הנדר לפני שעכ״ם פשוט, הדבר זה בלי גם הרי וכו׳, נדרים"
מצי לא דאיהו מלתא כל הא הפרה, על שליח עכשיו לעשות יכול הוא ואיך הפרח,
להפרה אפשר אי שבפועל בפועל, חסרון רק היה דאז אלא ן וכו׳ השתא עביד

 אומר הבעל אם שגם מוצאים דאנו כיון אכן, בהבכח, חסרון כאן אין אבל גדר, בלי
 כלומר, מופרים", הן הרי פלוני ממקום שאבוא עד מכאן שתדורי נדרים "כל בעצמו

 מצד חסרון כאן שאין הנדרים יחולו שכבר אחרי תחול שההפרה בפירוש שמתנה



ההלכה לחקר ט׳ פדה המרות רל

 רק ולא הנדר, לפני הפרה של כח לו אין דע״כ ח, כ ה מצד אלא המציאות,
 מצד לו קשה זה ובשביל לו, אין בכח אפילו אם כי בפועל, להפר לו אפשר שאי

כנ״ל. עביר מצי לא דאיהו מלתא כל

ח.
 בכלל זה שגם מפני וכמובן, לחליצה", עולה אינו ליבום עולה שאינו "כל
היבום. בשביל באה ־.זיקה דעצט יבום, במקום היא שחליצה כלומר, "במקום",
 אז היבום בעצם חסרון יש דאם הנ״ל, ההגיון את מוצאים אנו שם וגם

 אל מכה היבום את להוציא אפשר שאי בזה רק הוא החסרון אם אבל חליצה, גם אין
חליצה. הדין שפיר שייך שם הפועל,

 של הקושיא שעל יבמות, בריש הרשב״א של מתורתו למדים אנו זה ודבר
 יש במשנה שחשיב נשים הט״ו מלבד כלומר, פוטרות, נשים ט״ז דלתני הצרפתים,

 ונשאת והלכה לפלוני תנשאי שלא עמ״ג אשתו את שגירש כגון איש, אשת עוד
 גפ אלא צרתה, תפטור שלא רק לא כזה שבאופן להגיד, רוצה הוא ומת? לאחיו
 דחשיב נשים עשרה החמש דכל כג״ל, ג״כ הוא וההסבר חליצה, תצטרך עצמה שהיא

 אשת איסור עליה אין הלא הג״ל בהציור משא״כ בעצם, ה ו ר ע ר ו ס י א בהן יש
 של גדר רק וזהו למפרע, התנאי על דעברה נמצא היבום, ע״י רק אלא בעצם איש

 אין ע״ז הפועל, אל מכח היבום את להוציא אפשר שאי עלה", דרביע הוא "אריה
.,וכו - ליבום״ עולה שאינו ״כל של הדין

 המושג בעצם חולק אינו הרמב״ן דגם נ״ל, ואמנם בזה, שמסתפק ברמב״ן ,ועי
 בפועל חסרון ובין בעצם חסרון בין מחלקינן בודאי ששם בשליחות, כמו "במקום" של

 "דחליצה אחרי "במקום", בכלל נכנס זה אם להסתפק אפשר בחליצה, שבזה, אלא כג״ל,
 אלא יבום, של מקומו את ממלאת איננה והחליצה היא", מצוה לאו םגיב במקום

 מקום דבכל ואפשר יבמי", אבה "לא ליבם רצונו כשאין ברירה" ב״אין בא שזה
 כבר בפועל, חסרון מצד אפילו שיהיה, טעם מאיזה יהיה בכלל, יבום מציאות שאין

חליצה. של הדין בזה שייך לא

ט.
 ליכא לוה כשליכא הוא גדול וכלל לוה, במקום הערב כן שגם וערב לוה

 אחת בעיר שהיו שמעון בן יוסף בשני (,א )מ״ח בבכורות אמרינן כך ובשביל ערב,
 אי "דא״ל, מהם, אותה גובה דבע״ח סובר, היה ירמיה שרב בשותפות, שדה ולקחו
 שקילנא", קא דידך מנתא מסיקנא מחברך ואי שקילנא, קא דידך מנתא מסיקנא בדידך
 מידי איכא מי ביה, ערבין אינן אינש דבר נכסי "מכדי בתמיהא, רבא ע״ז ושואל

 בן יוסף בשני ג״כ הדין חוא וכך ליה", תבע מצי ולערב ליה תבע מצי לא דלדידיה
 לתבוע יכול היה שלכאורה דאע״ם ערב, מהם ואחד לוה הוא מהם שאחד שמעון,

 ללוה לו כשאין אע״ם הג״ל, מטעם שניהם פטורים בכ״ז ממ״נ, מטעם אחד לכל
 להוציא אפשר שאי אלא יש כשהחיוב מפגי הערב, מן גובה בודאי לשלם

הערבות. באה גופא ע״ז הפועל, אל מכח החיוב את
 מצד ג״ב הוא ר״ת שלשיטת מחול, ומחלו וחזר לחברו שט״ח במוכר וכה״ג

 יכולין איך ג״כ הלוח כשמת גם א״כ זה על הקשה והר״ן ערב, ליכא לוה ליכא



רלא ההלכה לחקר העצם במקום המדור!

 שכל הוא, זה בענין נכסים של ערבותן שעיקר "לסי ומתרץ ץ הנכסים מן לגבות
 המלוה מחמת שפקע זמן כל אבל מהם, ויפרע לנכסיו שירד הלוה ימצא שלא זמן
 נסקע דכשמחל ההסבר, אותו וזהו הכותב/ ובפרק נפקע" נכסים של שיעבודא אף

 לו אפשר שאי אלא יש, בכה החיוב כשמת משא״ב ח, כ ב אף הגוף שיעבוד
הפועל. אל מכח להוציאו

 דאם ערב, בכל ג״כ הדין הוא כך שבודאי כ״ס וס״ק ס״ו סי׳ בקצוה״ח ,ועי
 לא בכ״ז להערב, ולא מוחל הוא להלוה שרק בפירוש שיתנה אע״ם להלוה, ימחול
 מן לגבות יכול בודאי, נכסים לו שאין הלוה כשמת אבל הערב, מן לגבות יוכל

כנ״ל. ג״ב הוא וההבדל הערב,

י.
 מאי לה דקארי הנ״ל, הר״ן קושית על שמתמה מ״ג(, וס״ק שם בתומים ועי׳

 הרי וממילא היורשין על גם הגוף שיעבוד יועתק הלוה במת הא לה, קארי
 בין להיורשין הגוף שיעבוד גם יועתק דבודאי בזה אתו הצדק ואמנם ? לוה יש

 יורשו "ואפילו אמרינן דהא והראי׳ הלוה, יורשי כלפי בין המלוה יורשי כלפי
 אע״פ ליורשו, זאת נעתק להמלוה לו שהיה הגוף שיעבוד דנעתק וע״כ מוחל"

 בגר הר״ן לדברי אנו זקוקים עדיין זאת בכל אבל מכר, כבר הנכסים ששיעבוד
 ומת ישראל ביד גר של ,משכנו ע״ב< >מ״ט בב״ק דמהגמ׳ יורשין, לו ואין שמת
 עבוד שי דה בפירוש משמע מעותיו", כנגד קנה זה בו והחזיק אחר ישראל ובא הגר

 לו אין אם דה״ה לי, ,מסתברא להדיא הרשב״א שם כתב וכן הנכסים, על קיים
 הגר דכשמת ואע״ג חובו, כנגד מנכסיו גובה זה גר על מלוה לו שיש אלא משכון
 וע״כ מהקדשו/ הפקר עדיף דלא נפקע, זה של שיעבודו אין הפקר, נכסיו כל געשו

 בעצם, הגוף שיעבוד הפקעת שיש היינו הערבות, באה גופא זה דעל הר״ן, כדברי
 ק ר הגוף שיעבוד הפקעת ויש הנכסים, שיעבוד גם ממילא נפקע דאז כשמוחל, למשל

 שיוחזק מה על אין שבפועל אלא נשאר, השיעבוד צם דע הלוה, כשמת בפועל
נכסים, השיעגוד מצד הערבות באה גופא שע״ז בעולם, אינו דהגוף הגוף, השיעבוד

יא.

 פפא דרב טעמא מאי א״כ הללו, הר״ן דברי לסי להבין יש באמת ואמנם
 בני לאו ויתמי מצוה בע״ח דפריעת מצד קטנים יתומים לנכסי נזקקין ד״אין דאמר

 ערבות בתור נכסים השיעבוד בא כך בשביל דוקא לפ״ז הא נינהו", מצוה מיעבד
 ז הפועל אל מכח להוציאו לו אפשר שאי אלא קיים הוא שבעצם הגוף, להשיעבוד

 הלקוחות על גם שבודאי מלקוחות, קטנים יתומים מ״ש להבין, צריך בכלל ואמנם
? הלוה מת שבינתיים אע״ם קיים הנכסים שיעבוד ובכ״ז מצוה, אין

 מצד הוא החסרון אלא לוה, א כ י ל ד מצד החסרון אין דכאן נראה, אכן,
 נש אי דבר "נכסי מצד רק הוא נכסים בשיעבוד הערבות דמהי ערב, דליכא

 ,נכסי אינם כבר הקטנים להיורשים הועברו שהנכסים כיון אבל ביה", ערבין איגון
 לעיל, שאמרנו כפי הרי קיים, והערב לוה כשמת בשלמא הלוה, של אינש" דבר
 בודאי הרי והערב יש בכח אבל איננו בפועל דרק לוה", "ליכא מצד חסרון אין

 )ל״ב בפסחים רש״י שיטת לפי שאני ובלוקח כג״ל, קטנים ביתומים משא״ב איכא,



ההלכה לחמר ט' מדד. חמדות רלב

 הנכסים נחשבו בכ״ז גובה, הוא ולהבא מכאן דבע״ח כרבא שהלכה דאע״ם ע״ב<
 מצד עדיין גובה הוא לגבות המלוה שכשבא באופן הלוה, של ברשותו לאינם

ביה. ערבין - הלוה — אינש דבר נכסי מצד הקודמת, הערבות
 הערבות דבלקוחות לקוחות, על לשיעבוד היורשין על שיעבוד בין ההבדל וזהו

 ערבות שביורשין בעוד הלוה, של הגוף שיעבוד מצד נמשכת עדיין הנכסים של
 ,ויתמי אומרים אנו קטנים ביתמי דרק ן, י ש ר ו י ה של הגוף שיעבוד מצד היא הנכסים
 של המצוה יש עליהם גם בגדולים אבל נינהו/ מצוה מיעבד בני לאו קטנים
 יכול לא ברשותו שאינו דבדבר מזה, נובע ההבדל ועיקר אביהם, חוב פריעת
 שיעבוד הלוקח על שאין אע״פ בלקוחות וממילא להוריש, יכול כן אבל למכור,

 משא״כ ערביןביה, אינון - הלוה מצד - אינש דבר נכסי זה על שייך עדיין הגוף
כנ״ל. ביורש

 השיעבוד עדיין נמשך איך יורשין, לו ואין שמת בגר לברר שעלינו אלא
 ברשותו אינו מצד לבוא כן גם אפשר הנכסים, את כשיסקיר בשלמא ז הנכסים על

 אינש דבר "נכסי להגיד ושייך עליהם, הלוה רשות ועדיין להפקיר יכול דלא
 זה על לומר שייך ולא ממילא בא דהדבר שמת בגר אבל ביה", ערבין אינון
? קשה ברשותו, שאינו דבר מפקיר אדם דאין

 נמי הפקר, שם אלא ירושה שם ע״ז דאין כיון שמת בגר דאף אפשר, אכן
 ברשותו כשאינו הגר בהפקר אחר ציור אין ואמנם ברשותו, שאינו בדבר שייך לא
 הלא הגזלן ביד גזילה והניח שמת דגר לה משכחת לא הרי דבגזילה בשיעבוד, רק

 הרי ככה נאמר ואם זכה, הקודם שכל בזה למימר שייך ולא הגזלן זאת קונה
 הדבר ועדיין ביה", ערבין אינון אינש דבר ,נכסי שמת בגר שייך שוב

עיון. צריך

יב.
 הנ״ל, שמעון בן יוסף דשני דינא הך כל השמיט הרמב״ם והנה

 למאן דוקא קאי הגמרא דסוגית זאת שמנמק י״ט/ וס״ק מ״ם בסי׳ בתומים ועיין
 היא מהנכסים התביעה דכל אמרינן לדידיה ורק דאורייתא, לאו שיעבודא דם״ל
 אבל ערב, ליכא לוה כשליכא וממילא ביה, ערבין אינון אינש דבר דנכסי מצד
 ואף הנכסים, צל הוא התביעה עיקר הנה דאורייתא, שיעבודא דקי״ל ההלכה, לפי

נכסים. שיעבוד יש הגוף שיעבוד כשאין
 דינא הך כל נפל לר״ת דא״כ הרועים", ה״מלא ע״ז הקשה בצדק אכן

 רק באים אנו שם גם דהא בבירא, מחול" ומחלו וחזר לחברו שט״ח ד״המוכר
ז ערב" ליכא לוה .ליכא של מהטעם

 לוה ,ליכא הגדר דכל אמרנו דהא מרווח, יותר טעם לנו יש דרכנו לפי אכן,
 נפקע, הגוף שיעבוד שעצם כלומר, בעצם, לוה כשליכא רק הוא ערב", ליכא
 ז ע׳ הפועל אל מכח הגוף שיעבוד את להוציא אפשר אי שרק במקום אבל

 יש הראי' עליו מחברו המוציא בכל והנה הנכסים, שיעבוד של הערבות עיקר בא
 אם - החיוב את להוציא אפשר אי שמספק רק או בעצם, פטור זהו אם להסתפק,

 בסוגיא ב״מ בגמ׳ מבואר זה דבר ואמנם הפועל, אל הוא-מכח מחוייב באמת
 או מידו אותו מוציאין כהן תקפו אם המחלוקת, תלויה דבזה ע״ב<, מ' כהן דתקפו



רלג ההלכה לחמר העצם במקום המהוה

 החוקית ככל המכרעת חזקה היא קמא מרא חזקת אז מועלת, אינה תסיסה דאם לא,
 דהוקבע כהן" של בממונו עצמו שוטר זה "נמצא קשה לא וממילא בעצם, ונסטר
 בעצם הוקבע לא שתפס טרם אפילו אז מועלת תפיסה אם אבל שלו, שזהו בעצם
 גם הדבר שנוגע וכיון בשועל, ממנו לקחת אפשר שאי אלא הוא, ששלו הדבר

קמא. מרא בחזקת להשתמש אפשר אי כבר באיסור
 ליכא לוה "ליכא של בהכלל להשתמש אששר אם זה, דדבר נמצא ולפ״ז

 תקפו אי העתיקה בהמחלוקת תלוי מיתלי הנ״ל, שמעון בן יוסף שני לענין ערב"
 בכלל בודאי זהו אז מועלת, אינה תפיסה דאי לא, או מידו אותו מוציאין כהן

 טרם אפילו אז מועלת, תפיסה אי אבל בעצם, הגוף שיעבוד דהופקע לוה" ,ליכא
 באמת אם — החיוב את להוציא אפשר שאי מה רק הוא הפטור כל הנה שתפס

הפועל. אל מכח — נתחייב
 מוציאין אין כהן דתקפו שפסק, הידועה, לשיטתו הרמב״ם וממילא

 ולדיריה ערב", ליכא לוה ד״ליכא בהכלל בכה״ג להשתמש אפשר אי מידו, אותו
מידו. אותו מוציאין כהן דתקפו למ״ד רק היא בבכורות הגמרא סוגית

 בבכורות מהמשנה הרמב״ם לשיטת ברורה ראיה להביא לכאורה יש ואמנם
 - וכו׳ - זכרים שני וילדו בכרו שלא אנשים שני של נשים ״שתי ע״ב/ )מ״ח
 עיקר שם גם והלא עצמו", את לפדות חייב והבן פטורים האבות ונקבה זכר

 ובשביל להלן, שנבאר כמו האב "במקום" רק הוא והבן האב על הוא החיוב
 הונא רב בי דלרבה חלל, בן והניח שמת בכהן ע״ב( מ״ז )בדף המחלוקת הוא כך

 לאשתעויי מצית דלא גברא מכח אתינא ליה דאמר עצמו את לפדות חייב הבן "אין
 אבל הממע״ה, מצד מספק נפטר שהאב דאע״ם רואים, אנו ובכ״ז בהדיה", דינא
 זה אין דאב הפטור שגם מפני כנ״ל, וש״מ מחוייב. הוא ספק אין שבהבן כיון

 ובהבן הספק, מפני ממנו להוציא יכולים אין שבפועל מה רק אלא בעצם, פטור
מחוייב. הוא ספק שאין

 לוה ליכא אמרינן בכה״ג דגם דס״ל רבא על יוקשה בכלל הלא לפ״ז אכן
ן הנ״ל מהמשנה ויוקשה כנ״ל ערב ליכא

 הנכסים שיעבוד אי ערבות, חיוב בין חילוק יש שס״ם לומר, ועלינו
 בפדיון, הבן חיוב ובין ביה", ערבין אינון אינש דבר ד״נכסי מטעם הבא

 אינו דבר מאיזה הבא כח כל ס״ס אבל האב, מכח רק הוא דהבן דחיובו דאע״ש
 עצמי, קיום לו יש נתהוה כשכבר אבל התהוותו, בתחילת רק הדבר לאותו זקוק

 פדיון, של מצוה יש עליו וגם תפדה" ט״פדה למדים אנו הבן של חיובו כי
 הוא לפדות ובנו לפדות "הוא אומרים אנו כמותם, שהלכה שלרבנן אלא עוד ולא

 עבור הנכסים שיעבוד של או דערב בחיובו משא״כ ע״א(, מ״ט )שם לבנו" קודם
 ממונות ערבות רק אלא הפדיון, מצות של סרך שום אין כבר שבהם, הפדיון

 המצוה את לקיים מחוייב שהוא המצוה עצם על נאמר ה״במקום" שבבן כלומר, לבד,
 מאשה זכר הוא ס״ם דהא ספק, שום אין הבן מצות שבחיוב ומאחרי אבא, במקום

 בר אבא גם הלא דבאמת להוציא, אפשר אי שמאבא במה לן נ״מ אין בכרה, שלא
 בהשיעבוד או הבן פדיון של בערב כן לא אבל אבא, מי ידוע שלא אלא הוא חיובא
 שכבר אחרי אף אלא הלוה, מכח הוא הערב שחיוב רק שלא פדיון, של נכסים
של חיובו ע״י רק מתקיים אלא עצמי קיום לו אין הערבות חיוב נתהוה



ההלכה לחקר טי פדה המרות רלד

 זמן כל רק הוא ערב והאיכא ערב", איכא לוה ,איכא נאמר וע״ז הלוה,
 אם אפילו לשלם מחוייב הלוה שאין שבמקום רבא הובר וע״ז לוה, א כ אי ש

לוה". "איכא בכלל זה אין כבר מספק רק הוא סטורו
 ומסובב סבה בין ההבדל מעין הוא הנ״ל הדברים שני בין שההבדל והבן,

ז׳. במדה בזה הארכנו שכבר ובנין, יסור ובין

יג
 ידוע חיובי תפקיד מאיזה נפטר שהוא כלומר, בחיוב, במקום גם ויש

 החיוב בטול בבחינת זהו אם הספק, ממילא נופל ואז אחר, אמצעי איזה ע״י
 בתור רק שזהו או החיוב, סבת את לגמרי מבטל האחר" שה,אמצעי כלומר, מעיקרו,
בזה. עצמו את פוטר הוא המקורי החיובי התפקיד שבמקום מקום, ממלא

 עוקר העד אם הספק, ממילא נופל משבועה פוטר המסייע דעד בהלכה למשל,
 שבועה, במקום רק דהוא או שבועה, של החיוב סבת את לגמרי, מבטל או

 זאת ממלא הוא כך שבועה ע״י שלו החיובי התפקיד את שממלא שכשם כלומר,
העד. הגדת ע״י גם

 המסייע דעד בהא שם שחקרנו לזו" זו המתנגדות סבות ,שתי בהמדה ואמנם
 או שבועה, החיוב סבת את לגמרי שמבטל בטול בבחינת זהו אם הנ״ל, סוטר
 ואמרנו הפועל, אל מכה השבועה חיוב הוצאת את שדוחה דחוי בבחינת רק שזהו

 שמסר דשומר מהא ראיה הביא שהראשון והרא״ש, הרמב״ן מחלוקת הוא דבזה שם
 מקשין ,ויש זה על אמר והאחרון משבועה, פוטר לא המסייע שעד חייב, לשומר

 בטול בבחינת לא זה שאין שאפשר שלישי לספק באים אנו בזה אבל עיי״ש, הכל"
כנ״ל. ,במקום" בבחינת אלא דחוי בבחינת ולא

 יצחק" ,נחל בספרו זצ״ל מהריא״ס הגאון של ספיקוזו הוא מזה מינה והנפקא
 גלגול לענין המסייע בעד הדין איך שמסתפק ונטען, טוען הלכות בריש

 מה על לא אבל השבועה, עצם על רק המסייע עד לו שיש היינו שבועה,
 הדבר במהות ל, הב בחקירתנו תלוי מיתלי הזה הספק ואמנם הגלגול, ע״י שנתחייב

 הנה דחוי, או בטול בבחינת שהוא נימא דאם משבועת, סוטר המסייע עד של
 אבל שבועה, גלגול של דין כאן אין ממילא בפועל, לשבע צריך דאינו כיון ס״ס
 שהעד אלא בפועל. וגם בכח גם יש והחיוב "במקום", בבחינת רק דזהו נימא אם

 נשאר ממילא שבועה, ע״ז שאין הגלגול טענת על הנה השבועה, במקום הוא
כשהיה. החיוב

 בא דאם דכמו פשוט, דין ,דזהו הדברים, בהמשך זה על שכתב שם ,ועי
 לגלגל יכולים אין דודאי ב״ד, דחייבוהו מקודם שבועה מעיקר לפטור כדי להעיד ע״א
 אע״ם מג״ש, דמיפטר שבועה ב״ד דחייבוהו אחר ע״א בא אם דה״ה שבועה, עליו
 באו אש אף דא״כ ג״ש, כבר דמתהייב בזה דשאני לומר ואין העיד, לא הגלגול שעל
מגיש". יפטר לא שבועה נתחייב שכבר לאחר השבועה עיקר על עדים שני

 "מציאות בחמדה בארנו שכבר צרכם, כל הדברים את תפס שלא ומובן,
 המציאות, עצם את המקיימים המה עדים שני רק דבר הקמות מיני שמכל ודין",
 הדברים בכל דבר" ,יקום נאמר דעליהם הגבלות, שום בזה שאין מכיון

 כיון וכדומה, אחד ועד גו מ חוקה, רוב, כמו דבר מקיימי שאר כל אבל שבעולם,



רלה ההלכה להמר העצם בטקום המרות

 בדין, אלא במציאות לא כבר באה ההקמה הנה הגבלות, הרבה בהם דיש
 דחוי כדי עד מגיע אם הדין, מגיע כמה עד למשל, בע״א, הספק נופל וממילא

מקום. ממלא בתור רק או מעיקרו השבועה חיוב
 דאיהו ספק, שום אין בודאי לשומר שמסר בשומר הנ״ל להרמב״ן ואמנם

 כאמור, אלא, שבועה, החיוב את לגמרי שמבטל בטול בבחינת אפילו דזהו סובר
 מצד וגם דחוי מצד גם דבריו את לפרש שאפשר הנ״ל להרא״ש הוא הספק כל

מקום, ממלא
 קשה שלכאורה הנ״ל, רמב״ן מד׳ ע״ז שהביא הראי׳ גם נדחה כמובן, ובזה,

 ה״ל הא בדבר עד להיות השני השומר יכול דאיך לה, קארי מאי לה דקארי עליו
 מהא היא דהקושיא לב״מ בחי׳ א7 ע הגר שאמר כמו לומר, ועלינו בעדות? נוגע

 דאף דמשמע לשמירתו", גרעי דגרועי לש״ח שמסר שכר שומר מיבעי "לא דאמר
 ודאי דבזה באונם, נאבד אם הוא הספק רק פשיעה בלי דנאבד בעדים ידוע אם
 לא המסייע עד דע״י נימא ואם משאיל״ם, מטעם הוא מחוייב מ״מ נוגע, הוי לא

 גלגול מטעם נתחייב הראשון השומר דהא לקושיתו, מקום אין שוב מג״ש נפטר
 השני השומר אין כבר וע״ז יד, בה שלח לא השני שהשומר זה, על גם שבועה

 דאף בעצמו סובר הלא והרמב״ן נוגע, ה״ל דהא המסייע עד בזה להיות יכול
ע״ה<? )בסי׳ ח״מ ך בש" כמבואר שאיל״מ מתוך אמרינן בג״ש

 ס״ל, הוא דהא בדבר, ספק שום אין הרמב״ן לשיטת דבודאי דק, לא ושוב
 המסייע עד שפיר אמרינן בכ״ז משאיל״מ, מחמת ממון חיוב נסתעף שכבר דאף

 שדוחה רק לא דהעד דסובר, וע״כ לממון, ולא לשבועה רק יפה שכחו אע״ם סוטר,
 הרא״ש לשיטת רק הוא הספק וכל מעיקרו, שמבטלו כן גם אלא שבועה, החיוב את

 העד של בכחו אין ממון חיוב כבר מזה שנסתעף דמכיון כידוע, שם, שמתרץ
 שאין אלא דחוי, בתור הוא עכ״ס לדעתו אם הספק, ממילא נופל וע״ז לסלק,
 החיוב נדחה דס״ס כיון שבועה חיוב לענין עכ״פ אבל ממון, חיוב לדחות בכחו

 עדיין ולדידיה כג״ל, "במקום" רק דזהו או גלגול, כאן אין המקורי שבועה
קיים, הספק

 על המסייע עד יש אם להיפך, מסתפק ב׳( גס״ק צ״ד סי׳ המשפט ובשער
פוטר. המסייע עי נימא בזה גם אם העיקר, על ולא שבועה הגלגול

 במקום הוא המסייע דעד נימא דאם בזה, יהיה דברינו לפי הספק ושורש
 במקום הוא המסייע עד דאם כלל, ספק שום בזה שאין בודאי הרי שבועה

 הגלגלית, השבועה במקום גם להיות שיכול וכמה כמה אחת על העיקרית, שבועה
 לא דכאן לומר, מקום יש החיובית, הסבה את מבטל רק דהוא נימא אם אבל

 הטענה על בפועל שנשבע מה זהו שבועה בגלגול החיובית הסבה דמהי זה, שייך
 הטענה על נשבע שכן המציאות את להכחיש אפשר אי חלא וס״ס הראשונה,
הראשונה.

 דאם תרי, ס ד תרתי משום בזה יש הללו הספקות דבשגי לפ״ז, ונמצא
 שהעד ותפסינן מגלגול, גם פטור הוא אז השבועה עיקר על אחד עד דכשיש נתפוס

 טענת על עד כשיש להיסך ממילא החיובית, הסבה את דוחה או מבטל רק



ההלכה לחקר ט' טרה המתת רלו

 סוטר, דלא הראשון בספק נימא ואם משבועה, פוטרו דאינו העיקר על ולא הגלגול
פוטר. כן השני בספק ממילא אז

 דזה כלומר, עדיין, מוכרח זה אין שעכ״ם מפני לומר, מקום דיש אמרנו
 הגלגול על רק עד כשיש בנ״ד גם שבודאי השבועה במקום הוא העד דאם ודאי
 עדיין החיובית, הסבה הסרת משום רק בזה דיש נימא אם גם אבל פוטר, שג״כ

 השבועה חיוב עצם דלא לומר, יש דעדיין משום פוטר, לא דבכה״ג הכרח, אין
 רק זהו אלא הגלגולית, להשבועה הישרה הסבה היא העיקרית הטענה של בפועל

 על גם להאמיגו לבלי סבה יש העיקרית השבועה חיוב דע״י כלומר, לסבה, סבה
 עכ״ס אבל כנ״ל, הראשונה הסבה אוז לבטל העד של ביכלתו אין ואם השניה, טענתו
 בכל ג״כ לומר אנו צריכים הלא שכזה באופן ואמנם השניה, הסבה את הוא מבטל

 לומר, דא״א פוטרו, השני והעד שבועה אותו חייב הראשון כשהעד עד, נגד עד
 "כל הלא וגם חזית, דמאי הראשון, העד את לגמרי דוחה או מבטל השני שהעד
 כשנים, נעשה כבר הראשון והעד כשנים", הוא הרי אחד עד תורה שהאמינה מקום
 בזה וגם שבועה, החיוב זהו הער, ע״י שבא המסובב את רק מסלק דהוא אלא

 את עכ״ם אבל אחד, עד של סבה מעין היא העיקרית דהשבועה נתפוס גם אם
 את לחזק צריך הוא כך שע״י שזהו השניה הסבה את או מזה, המסובב

לסלק. המסייע לחעד שפיר אפשר זה את שבועה, ע״י דוקא השניה טענתו

טו.
 יש הגלגול על ולא השבועה עיקר על מסייע עד שיש במקום הספק ובגוף

 להסתפק יש עדיין שבועה, במקום רק הוא דהעד נימא אם דאף לחקור, שוב
 רק או העיקרית, השבועה של החיוב ם צ ע מ בא זה אם שבועה, גלגול דין כעצם

 של במקום רק הוא דהעד נימא אם אף ובנ״ד, הפועל, אל החיוב מהוצאת
 הראשון כהצד נימא אם ובשלמא היתה, לא בפועל שבועה ס״ס אבל שבועה,

 מובן השני, כהצד נימא אם אבל שבועה, יש כאן גם השבועה, את גורר החיוב דעצם
גלגול. כאן אין שכזה דבאופן

 "אמר, שם דאיתא א׳(, )הלכה ס״ב ב״מ בירושלמי מבואר הדבר ולכאורה
 חוששין, אני, משלם ואמר, וחזר אחרות שבועות עליו שמגלגלים וראה אני נשבע

 ירצה שאם להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה לא אסי, א״ר
 סובר שהת״ק המחלוקת הוא שבזה ונאמר, ישבע", לשבע רצה ואם ישלם לשלם
 השני, כהצד סובר אסי ור׳ שבועה, חיוב עליו יש הלא בעצם וס״ס הראשון כהצד
הפועל. אל מכח הזה החיוב את הוציא לא הרי וס״ס

 הוא, דרכו עפ״י כי אם הג״ל, הירושלמי את גם מביא הנ״ל הגאון ואמנם
הענין. לעומק כלל ירד לא שכאמור,

 על סובבת בירושלמי שהמחלוקת דכנראה ראיה, שום מזה אין באמת אבל
 שהוא בפועל-במקום דוקא בעצם-ולאו אפילו שבועה חיוב בכלל יש אם אחר, יסוד
 אלא עליו להחמיר שבועה אותו התורה חייבה "לא אסי ר׳ של וההדגשה לשלם, רוצה

 רוצה שהוא במקום בכח אפילו שבועה חיוב כלל שאין בזה שמדגיש מורה להקל"
שבועה. גלגול בזה שייך לא כמובן וממילא לשלם,

לשיטת כי הנ״ל, הרא״ש לשיטת בספק נשאר עדיין בו שהתחלנו שהספק באופן



רל! ההלכה לחקר העצם במקום המהות

 בגדר זהו אם להסתפק יש הרא״ש לשיטת אבל בטול, בגדר הוא כאמור הרמב״ן
השבועה. מקום" "ממלא בגדר רק או דחויה

טז.
 הבן אמר, חסדא רב חלל בן והניח שמת כהן "איתמר, ע״ב( )מ״ז בבכורות

 — עצמו את לפדות חייב הבן אין אמר, הונא רב בר רבה עצמו, את לפדות חייב
 לפדות חייב הבן אמר, חסדא רב יום, שלשים בתוך האב דמת היכי פליגי, כי — וכו׳
 לפדות חיי־ב הבן אין אמר, הונא רב בר רבה לפדיונו, אביו זכה לא דהא עצמי־, את
בהדיה". דינא לאשתעויי מצית דלא גברא מכח אתינא ליה, דאמר עצמו, את

 ע״א( )י״א לעיל הגמרא את הביא א( הרבה, בזה שפלפל אלגזי במהרי״ט ועי׳
 — כהן אמו אבי מבית לו שנפלו ביתו בתוך ממורחין טבלים לו שהיו ״ישראל

 הורמו שלא דמתנות משום הוא הטעם דכל שם, ומבואר שלו", והן מעשרן — וכו׳
 היה ולא חייב היה זה זולת אבל אמו, אבי בהו זכה וכבר דמיין שהורמו כמי

בהדיה. דינא לאשתעויי מצית דלא גברא מכח דאתינא מהטעם פטור
 העכו״ם מן ממורחין טבלים "הלוקח ע״ב( )י״א שם דאמר מהא בסתירה וזהו ב(

 לאשתעויי מצית דלא גברא מכח אתינא "דא״ל, משום הוא והטעם שלו", והן מעשרן
 זהו והלא י״ב(, )הלכה תרומות מהל׳ בפ״א להלכה הרמב״ם וכ״כ בהדיה", דינא

 ברמב״ם כמבואר חסדא כרב בזה פוסקים שאנו הנ״ל, הבן דפדיון להא גם בסתירה
 מבית ממורחין טבלים לו שנפלו ד״ישראל להא וגם י״ב(, )הלכה בכורים מהל׳ בפ״א

 הורמו שלא דמתנות משום רק הוא הטעם דכל שם שמבואר הנ״ל, כהן" אמו אבי
כמובן? בעכו״ם שייך לא הרי וזה ירושה, מכה בא והישראל דמי שהורמו כמי

 — מעשר בתרומת כאן גדולה בתרומה כאן ״דלמא, שם הגמרא מסקנת מביא ג(
 טבלים ישראל, בגי מאת תקחו כי אליהם, ואמרת תדבר הלוים ואל שנאמר, — וכו׳

 שאתה טבלים לכהן, ונותגה מעשר תרומת מהן מפריש אתה ישראל מבני לוקח שאתה
 הטעם ובכן לכהן", ונותנה מעשר תרומת מהן מפריש אתה אי העכו״ם מן לוקח

 מצד אלא הג״ל, וכו׳ גברא" מכח "דאתינא הטעם מצד כלל הוה לא הוא שפטור
 מהל׳ בפ״א וכתב יחד הדברים שגי את מרכיב שהרמב״ם הדבר, יפלא אכן הגזה״ב,
 וגמרן מלאכתן שנגמר קודם שנתלשו אחר ישראל לקחם "ואם י״א( )הלכה תרומות
 מעשר ותרומת לכהן, ונותנה גדולה תרומה ומפריש מה״ת בכל חייבין ישראל
 בתרומת ולכהן במעשר ללוי אומר שהוא מפני שלו, הוא ראשון ומעשר לכהן ומוכרה
 אמרו מה ומפני כלום, ממנו להוציא יכולים אתם שאין איש מכח באתי אני מעשר

 תקחו כי מעשר בתרומת שנאמר לפי ? גדולה כתרומה לכהן מעשר תרומת יתן לא
 מדוע וגם ז לקרא" ועוד "יהודא מובן ובלתי וכו׳, המעשר" את ישראל בני מאת
 "אתינא של הטעם יש שם גס הלא לכהן ליתן מחוייב הוא גדולה שתרומה פוסק
? וכו׳ גברא״ מכח

 הנ״ל הבן פדיון לענין דבכורות בסוגיא שם התום׳ קושית עוד ע״ז ונוסף ד(
 דקדושין דבפ״ק "ותימא, האלה כדברים עצמו את לפדות חייב הבן בד״ה שהקשו

 אח־ים שאין אשה תפדה תפדה דדרשינן האב על הבן דמצות גמרינן, ע״א( )כ״ט
 לפדותו מצווין אחרים שאין בן האי וה״ג עצמה, לפדות מצווה אינה לפדותה מצווין

ן עצמו" את לפדות חייב יהא לא



ההלכה לחקר ט׳ מדה המדות רלדו

 האחרונה התום׳ בקושית נתחיל הללו הדברים כל על נוגה אור להאיר וכדי
 של החיוב דעצם כלומר, ם, ו ק מ ב של המדה ג״כ יש הבן דבסדיון ככה, ונאמר
 את מלא לא כשהאב כלומר, האב, במקום הוא שהבן אלא האב, על הוא פדיון
 שם דמבואר כמו גופא הפסוק מן למדים אנו זה ודבר במקומו, הבן חייב אז חובתו

 מחייב אבוה פרקה ז־לא והיכי תפדה, בניך בכור כל דכתיב, ? מנלן ״לפדותו בקדושין,
 רק הוא הבן שחיוב מללו ברור שהדברים תפדה", פדה דכתיב, למפרקיה, איהו

במקום. במדת
 שיתחייב אפשר אי החיוב עצם אין האב על דאם מובן, הנ״ל דרכנו ולפי

על אז באב, התלוי מקרה איזה שמפני אלא יש החיוב עצם אם אבל הבן,
החיוב. שפיר יש זה במקרה להשתמש לו אפשר שאי הבן

 בןחלל,דעל והניח שמת כהן ובין אשה בין ההבדל וזהו
 בניך תפדה בניך בכור "כל שם דאמרינן כמו בעצם חיוב שום אביה על אין אשה
חיוב יש האב על גם באמת הנה חלל, בן לו שיש שמת בכהן אבל בנותיך", ולא

כמו הפועל, אל מכח החיוב את להוציא צריך אינו כהן שהוא מפני אלא בעצם,
 עלמא דכולי שלשים לאחר האב דמת היכי "כל שם שאומר הא על רש״י שאומר

 הוה האב יהיב נמי "דאי שמפרש עצמו", את לפדות חייב הבן דאין פליגי, לא
 שאינו אלא יש, החיוב דעצם הרי הוה", כהן דהא לנפשי׳ ליה ושקיל מפריש

 הכהונה של דזכיות וכיון כהן, שהוא מפני הפועל אל מכח החיוב את להוציא צריך
 האב, במקום מחוייב הבן שיהיה אפשר שפיר ממילא בהבן, ולא באב בו רק יש

כנ״ל. פטור הוא גופא שהאב אע״פ
 אנו דבהראשון מעכו״ם, הלוקח ובין כהן אמו אבי בין ההבדל מובן וממילא

 שייך שאין מה דמיין, שהורמו כמי הורמו שלא מתנות של להטעם דוקא זקוקים
 ובעכו״ם העכו״ם במקום רק הוא דהלוקח כיון מעכו״ם דבלוקח משום בהשני, כלל
 מחוייב הוא וגם עליו גם יש בעצם דהחיוב בכהן משא״ב בעצם, כלל חיוב אין

 הפועל, אל מכח חיובו את להוציא צריך אינו כהן בעצמו שהוא מפני אלא להפריש,
 לולא מחייב שפיר היה ישראל שהוא כיון אך במקומו רק הוא שהיורש אע״ם אז

דמיין. שהורמו כמי הורמו שלא דמתנות הטעם

יז.
 להסתפק יש בזה גם באמת אכן בעצם, כלל חיוב אין עכו״ם דעל אמרנו, והנה

 כלומר, גברא, משו□ הוא אס ומעשרות תרומות של חיובא אין שבעכו״ם מה אם
 דקרקע והסירות, הקרקע משום או הוא, במצות דמחוייב גברא לאו עכו״ם דבכלל
 אפשר אי הראשון כהצד אם דרכנו, ולפי תו״ם, של בחיוב אינם עכו״ם של וסירות

 איננה הפטור, סבת הסבה, דכל כיון וכו׳, גברא מכח אתינא בהטעם להשתמש כלל
 אי מכחו הבא הישראל אבל ם, " ו כ ע א ו ה ש מפני רק אלא הדבר בעצם

 זה מצוה וגם המצוות בכל מחוייב רק הוא ס״ס דהא זה, מטעם להסטר לו אפשר
זה. מטעם להסטר יכול שפיר השני כהצד נימא אם אבל בכלל,

 דפירות למדים, אנו דמהקרא הטעם, וגם הקרא גם בעינן שאמנם ניחא, ועס״ז
 בכלל דעכו״ם משום רק ולא ומעשרות מתרומות בעצם פטורות הן עכו״ם של ותבואה

בני מאת תקחו "כי אומר והכתוב קרא, בעינן לא הרי דע״ז במצוות, מחוייב לא



רלט ההלכה לחקר ״״־ בטקים המרוח

 מן לוקח שאתה טבלים וכו׳, ישראל בני מאת לוקח שאתה טבלים ישראל
 הלוקח אף סטור וממילא עכו״ם, של הטבלים בעצם הוא שהפטור כלומר, ם, " ו כ ע ה

 מכח אתינא של הטעם שייך שוב הסירות בעצם הוא שהפטור לפ״ו כי העכו״ם, מן
 של הדין את ללמוד יכולים היינו לא לבד מהמקי־א גם ס״ס אבל כנ״ל, וכו׳ גברא

 של סירות לאכול שמותר רק לדעת לנו אפשר מהמקרא כי העכו״ם, מן הלוקח
 שכבר כיון אך ם, " ו עב של שהן זמן כל רק אבל מעשר, תרומת בלי עכו״ם
 גדולה בתרומה ועכ״ם הנ״ל, להטעם גם זקוקים אנו כבר ישראל של לרשותו נכנסו
 שהוא כמו מזה סטור שהוא בודאי בעצמו שהעכו״ם אע״ם אז קרא, זה על שאין
 ממילא ם, " ו כ ע שהוא מה הוא הפטור סבת שכל כיון אבל המצות, מכל סטור

חייב. באמת דהישראל הוא הדין כך ובשביל מכהו, הבא בישראל זה שייך לא

יח.
 סירות שמכרו לוי או "כהן כתב ט״ז( )הלכה מעשר מהל׳ פ״ו ברמב״ם והנח

 של ומעשר התרומה הרי מלאכה גמר אוזרי מכרו )אם — וכו׳ — לישראל תלושין
 שהרבה שם אלגזי במהרי״ט ועי׳ שירצה", לוי או כהן לכל ונותן ומפריש לוקח

 "מאת דכתיב משום העכו״ם מן לוקח ממעטינן שאנו דכמו ראשית, זה, על לתמוה
 מתרץ הוא זה על ואמנם )?(הכהן מן הלוקח גם למעט צריכים היינו כך ישראל״ בני

 למעוטי צריכים דאנו מיותר אינו ישראל" בני "מאת דהכתוב דכיון להרמב״ם דס״ל
 מ״ש קשה ששוב אלא מכהן, הלוקח על מיעוט לנו אין שוב טסי, דמסתבר עכו״ם

 שהורמו כמי הורמו שלא דמתנות מטעם דפטור כהן אבי מבית ירושה לו מכשנסל
וח״נ? דמיין

 מטעם למיפטר ליכא מכהן בלוקח דכאמור, מתישב, בזה גם דרכנו לסי אבל
 ח כ "ב ח ב ולא בגברא רק הוא בכהן שהפטור משום וכו׳ גברא" מכח ד״אתינא

 מכח חיובו את להוציא צריך שאינו אלא מחוייב, הכהן גם ח כ ב ש דכאמור, גברא",
 ר, ו ט פ ד צ מ לא בא שהישראל אומרים, אנחנו שבירושה מאי אלא הפועל, אל

 שהורמו כמי הורמו שלא מתנות מצד כהן אמו אבי את שירש ירושה, מצד אלא
 וכבר העומד", ש״כל גדר הוא וכו׳ הורמו שלא דמתנות הגדר באמת אבל דמיין,
 ובממונות בפועל, של ולא ח כ ב של גדר רק הוא העומד שכל בכ״מ, בארנו

 וממילא ממונו, עדיין זה אין בפועל דס״ס ברשותו", ואינו "שלו של גדר ממילא הוא
 כן לא אבל דפטור, אמרינן שפיר תו ברש שאינו דבר אף להוריש שיכול בירושה

 לפוטרו סבה שום ואין זה של המכירה כלל חלתה לא ברשותו שאינו דכיון בלקוחות,
הג״ל. לפי

יט.
 אדם על הזה החיוב והתהוות שהוא אדם מאיזה החיוב בהסתלקות

 נפקע החיוב שעצם פטור בתור הוא הראשון לאדם אם הספק, ממילא נופל אחר
הראשון. של במקומו נשאר שהשני מפני שזהו או ממנו, ונתבטל

 זהו אם דפטור, למ״ד לשומר שמסר בשומר תמיד הוא הזה והספק
 גופא בזה אחר לשומר שמסר דבזה כלומר, לגמרי, ממנו החיוב הסתלקות



ההלכה לחקר ט׳ טרה המרות מ ר

 נחשב השני שהשומר מפני רק דזהו או מצדו, השמירה חובת כל את כבר מלא
מקומו. לממלא

 שהרי משום דפטור לשומר שמסר דשומר הא של הטעם מנמקת הגמרא ואמנם
 כך דע״י משום אם להסתפק, יש הזה הטעם בכוונת גם אבל דעת", לבן "מסרה

מקומו. לממלא נחשב הזח דעת דהבן משום או שמירתו, כל כלתה
 דשומר דאמרינן, מהא הראשון להצד ראיה דמביא הלוי" חיים רבנו "בחי׳ ועי׳

 השני, הצד שייך לא הרי ובזה לשמירתו, גרעיה בגרועי אפילו פטור לשומר שמסר
הראשון. של ההתחייבות אותן כל לו כשיש רק שייך מקומו דממלא

 אי לשומר שמסר שומר אי המחלוקת היא גופא שבזה להגיד, אפשר ולפ״ז
 לא האיך בשבועה לי מהימנית ד״את משום הוא דחייב דהטעם חייב, או פטור

 עצם אחר לשומר המסירה דע״י אומר, כאילו זהו שבאמת בשבועה", לי מהימן
יכול הרי וע״ז מקומו, ממלא יחיה השני שהשומר מה אלא נתבטל, לא החיוב

בשבועה", לי מהימן לא ד״הוא משום זה מקום בממלא רצונו שאין לומר הבעלים
אלא לי" מהימן לא "האיך של הסברא עצם על חולק שאינו בודאי דפטור ומ״ד
לא "האיך של הטענה עצם את לבטל אפשר שאי דאע״ם כלומר, אחר, מצד בא דהוא

 דעת לבן המסירה ע״י דס״ם כיון בזה, לן איכפת מה אבל בשבועה", לי מהימן
השמירה. של החיוב עצם כבר ממנו נסתלק גופא בזה

כ.
 י״א(, )הלכה ממון נזקי מהל׳ בפ״ד והראב״ד הרמב״ם מחלוקת מתבארת ובזה

 שהשומר לניזק, לשלם חייב הראשון השומר אחר לשומר השומר "מסר הרמב״ם שכתב
 ומסרת בעצמך אתה שמרת לא למה לו, אומר הניזק והרי חייב, לשומר שמסר
 לבנו השומר מסרה אתה, לו שמסרת השומר עם דין ועשה ולך אתה, לי שלם לאחר

 כ״ז "א״א, הראב״ד ע״ז וכתב וחייבים", השומר תחת נכנסו לעבדו, או בתו לבן או
 יאמר לשומר שיאמר ועד שירצה, מאיזה או השני מן גובה הניזק אלא מחוור אינו

 שיהא רצוני אין חכא למימר דליכא - וכו׳ - שורך את אתה שמרת לא למה לבעלים
כלום". מפסידים אינם הבעלים שהרי אחר ביד פקדוני

 דתנן חא על ע״ב( )נ״ו בב״ק מהגמ׳ הוא הרמב״ם דברי מקור באמת והנה
 ואמרינן לרועה שומר דמסרה בגט׳, שם ומפורש תחתיו הרועה נכנם לרועה מסרה

 ומתרצינן חייב, לשומר שמסר שומר רבא, דאמר דרבא, תיובתא תהוי "לימא שם
 תשלומין לעגין הוא דהמדובר משמע, הגט׳ ופשטות לפרזיליה", לרועה מסרו "מאי

 אין לומר כאן שייך דמאי הראב״ד, צדק לכאורה הרי גיסא מאידך אבל להגיזק,
 טעמא מפרש ורבא לרבא היא הקושיא דהרי וביחוד אחר, ביד פקדוגי שיהא רצוני

 לי מהימן לא האיך בשבועה לי מהימן דאת משום חייב לשומר שמסר דשומר
ז כאן שייך לא בודאי הזה והטעם ע״ב(, )ל״ו בב״מ כמבואר בשבועה

 יש ג״כ נזקים, לענין הבעלים תחת נכנסים דהשומרים בהא גם באמת אכן
 שמסרו דע״י בעצם, החיוב הפקעת מצד זהו אם הספק, אותו להסתפק

 בגדר רק דזהו או לבד, השומר על רק והועבר מהם החיוב לגמרי נסתלק לשומר
נזקין. חיובי לענין הבעלים של מקום ממלא הוא שהשומר מקום, ממלא

 הניזק אם ה״ד(, נזק מהל׳ ■"ב בראב״ד )עי׳ להדיא מסתפק הראב״ד ובאמת



רמא ההלכה לחקר העצם במקום המהות

 בזה מוצאים אנו אין הרמב״ם ובדעת לשומר, כשמסרו הבעלים מן גם לגבות יכול
 החיוב סילוק בגדר הוא דאם הנ״ל, בספקנו תלי מתלי הזה הספק אכן מפורש, דבר

 הנה, מקום, ממלא בתור רק זהו אם אבל מהבעלים, עוד לגבות אפשר אי בודאי
 שמסר שבשומר ואע״ם נפקע, לא בעצמו מהבע״ד החיוב שס״ם ערב, בגדר רק זהו

 אפילו הראשון פטור היה וכו׳ בשבועה לי מהימן דאת הטעם דלולא אמרנו, לשומר
 דבשמירה נזקין, מחיוב שמירה חיוב שאני הנה מקומו, ממלא רק הוא השני אם

 הרי מקום ממלא וכשיש הואאי־השמירה, החיוב סבת עיקר כל הנה
 ממלא כשהניח שמר שלא מה מצד לחייבו אפשר דאי החיוב, סבת כאן אין ס״ס

 הוא החיוב סבת עיקר - במק״א שנתבאר כפי - הרמב״ם שלשיטת בבזקין אבל מקומו,
 מח דע״י נתפוס אם רק הנה ר, ו ט ם סבת בגדר רק הוא והשמירה ממון מצד

 כלל עליו יועמד לא אז השמירה, חובת כל את מלא כבר גופא בזה לשומר שמסר
 אם אבל סטור, סרת שיש מטעם דפטור כראוי כששמר מזיק בכל כמו נזקין, חיוב

 דעת לבן המסירה את מחשבים אנו דאין סימן זה הרי מקום, ממלא בתור רק זהו
 יהיה שהשומר רק ואפשר לפטור, סבה כאן אין ס״ס השמירה, חובת כל מלוי כמו

מהבעלים. החיוב עצם שיופקע לא אבל בחיוב, מקום ממלא
 או מהבעלים נזקין לענין החיוב עצם נפקע אי הראב״ד, של דספיקתו ונמצא

לא. או פטור לשומר שמסר שומר אי בהמחלוקת תלויה לא,

כא.
 החיוב שאין הבעלים, תחת נכנסים דהשומרים במה הנחה עוד להוסיף ועלינו

 הקודמת להנחה תסתור זו דהרי לבד, השמירה אי מצד רק בנזקים השומרים על
 לפטור סבה היא השמירה אדרבא אלא החיוב, סבת השמירה אי אין דבנוקים שהנחנו,

 בעלות, מצד ג״כ הוא בנזקים השומרים דחיוב אלא ממונו, מצד הוא החיוב ועצם
 ,"נכנסו והלשון עליהם, הבעלים של ההתחייבות כל את קבלו נזקים דלענין כלומר,

זה. על כן גם מורח הבעלים" תחת
 ונמצא תם בחזקת שאלו "ת״ר, וב׳ז ע״א )מ׳ דב״ק מהא ג״כ לזה וראיה

 שאילי תם ליה, ונימא - וכו׳ - נזק חצי משלם ושואל נזק חצי משלמין בעלים מועד
 השתא לשלומי, בעית נזקא פלגי הוה, תם אי ס״ס דא״ל, משום !שאילי לא מועד

 השמירה, אי מצד הוא החיוב סבת דעצם נימא ואי נזקא", פלגא שלים זיל נמי
 החיוב דכל כנ״ל, אלא ? ומתחייבים שמרו לא הרי ס״ס לה, קארי מאי לה דקארי

 ההתחייבות, בקבלת טעות שהיתה מקשה וע״ז בעלים של ההתחייבות קבלת מצד הוא
טעות. היתה לא בח״נ דס״ס וביה, מיניה מתרץ והמתרץ

 גם הנ״ל בגם׳ דתלינן בהא המטרה אל לבטח נבוא האלה ההנחות ואחרי
 של הטעם שייך לא ששם אע״ם לשומר, שמסר שומר של במחלוקת נזקים לעגין

 להשומר אפשר אם הוא המחלוקת עצם כאמור, דס״ס, וכו׳, בשבועה" לי מהימנית ,"את
 כל את גמר דבזה דעת, לבן שמסרה במה השמירה מחובת לגמרי להפטר הראשון

 ממלא בתור רק דזהו או דין, עפ״י כראוי נעלה כמו והוה שעליו השמירה חובת
 ששם ואע״ם השני, כהצד דס״ל משום הוא חייב לשומר שמסר דשומר ולמ״ד מקום,

 בהנחה נשתמש בזה וכו׳ בשבועה" לי מהימנית ,"את של נוסף לטעם צריכים אנו
הבעלים, דלענין נזקים, לענין שלו מהחיוב להבעלים שומר של החיוב דשאני השניה,



ההלכה לדקר ,ם סדה המרות רמב

 •מלא ע״י גם לחפטר היה אפשר וכאן השיירה, אי הוא שלו החיוב םבוז כל
 אמם הבעלים שכאמור, וכשם, בעלות, של חיוב דהוא נזקים, לענין משא״כ מקום,
 ערב, בגדר רק הוא מקום ממלא דכל מקום, ממלא ע״י נזקים לענין להפטר יכולים

 ,שהרי הנמוק אם זולת שני, שומר ע״י להפטר יכול אינו הראשון השומר ג״כ גבה
 שמר שומר ״ד8ל אבל בתכלית, השמירה מלוי של בגדר זה היה דעת", לבן מסרה

 שפיר חייב לשומר שמטר שומר דפסק והרמב״ם כנ״ל, אינו זה הרי חייב, לשומר
מחיובו. נפטר לא הראשון דהשומר פסק

כב.
 הדבר עצם בבחינת אי לנו ברורים שהמה שכאלה בענינים דברנו כאן עד

 אס גופא, בזה הספק שנופל שכאלה ענינים יש אבל הדבר, במקום בבחינת או
הדבר". "במקום כעל רק או הדבר עצם כעל עליהם להבי■

 מוא ע״ז שהחיוב ממונו בנזקי ובין גופו בנזקי בין נזיקין חיובי בכל למשל
 במקום רק שזהו או החיוב, עצם זהו אם להסתפק, יש כסף, בשוה או בכסף

 י,אלא כל לו להשיב חיוב עליו יועמד אם למשל, כלי, כשהזיק כלומר, החיוב,
 כיון גמי הכי כסף, שוה או כסף לשלם ברין הוא בידו הגזילה אין אם שבגזלן כמו

 ה ל י ה ת כ ל דבנזקים או החפץ, במקום דמים חיוב עליו יועמד איננו, כבר דהכלי
 בעד 18.! שמוכר מנירח, של ציור כעין השווי, על רק עליו החיוב עצם יועמד
 כסף ושוה כסף שהחיוב באופן הלוקח, על דמי□ של חיוב יועמד שלכתחילה דמים

החיוב. ם עב זהו
 •*לשה י/- חיוב בגל הנה אחר. בנוסח גם הזו החקירה את לנסח ואפשר

 רבמזיק החיוג, □תשלום החיוב. מהות ב.ב( החיו סבת א( דברים.
 של לנכסיו שיורדים במה להסתפק, יש ההיזק, פעולת בודאי הוא החיוב שסבת

 רק זהו או החיוב, מהות עצם זהו אם כסף, שוה או כסף וגובין מזיק
שהזיק. גופא הכלי אותו הוא החיוב מהות עבם אבל ב, ו י ח ה ם ו ל ש ת

 חמשה שוה שהיה כלי למשל כשהזיק שמסתפק, ממון, נזקי הלכות במחנ״א ועי׳
 רק או חמשה, לשלם יצטרך אי ארבעה, רק שוה הוא התשלומין ובשעת זוזים

 הוא שהספק חמשה שוה ועכשיו ארבעה שוח היה חחיזק כשבשעת ולהיפך, ארבעה,
נג״ל. ג״נ

 בעד הוא התשלומין דאם הג״ל, מחקירתנו מסתעפים הללו הספיקות ובאמת
 במקום רק הוא והכסף גופא, החפץ הוא החיוב דעצם אוסרת, שזאת החפץ, ם עב

 אותו את להשיג להניזק אפשר יהיה התשלומין שע״י רק לראות עלינו חנה החפץ,
 אבל הוקר, אם בין הוזל אם בין הגביה שעת על להביט עלינו ולעולם גופא, חחפץ

 נתחייב שהלוקח מכירה של וכביור השווי, רק הוא החיוב מהות דעבם נימא אם
 הריוח נתייקר ואם המכירה, שעת על רק מביטים אנו ששם כשם הנה בדמים,

 בתור החפץ שווי הועמד ההיזק בשעת תיכף נמי הכי ללוקח, חהפסד הוזל ואם ללוקח
כך. אחרי החפץ של בהמחירים הבדל שום מבלי המזיק על חיוב

 ב׳( )הלכה ונטען טוען מהל׳ בפ״ה והראב״ד חרמב״ם נחלקו שבזה ונראה
 בקרקעותיו, ומערות שיחין בורות שחפר לחברו תבע אם הידועה, בהמחלוקת
 לשלם שתבעו ד״כיון אומר, וחראב״ד הקרקעות על גשבעין דאין סובר, שחרמב״ם



הפג ההלכה ם1ה> במקום המרות

 בחריקה כן1ר הראשון, בהצד יסביר שחרמב״ם מגון׳/ תביעת כשאר חוא הרי מחתו
 אע״פ ץ ר ק הוא החיוב מהות הגה ומערות שיחין בורות חמירת של

 הוא החייב מהות עצם וא״ב השני, כחצר יסבור וחראב״ד בכסף, הוא שהתשלום
כסף.

 או!ר והו! שתי! חבלת לו ,"דאמר מהא הרמב״ם על שם מקשה הראב״ד והנה
ז לקרקע איתקש שאדם אע״ם אחת", אלא חבלתי לי

 והוא בתי את ומתית ,"אנסת ע״ב( )ל״ו דשבועות מהא חקצוה״ח מקשה וכן
 והוי נזק היינו ואגם חייב", אמן ואמר אגי משביעך פתיתי ולא אנסתי לא אומר
שבועה! קרבן חייב ומ״מ אדם דמי

 איתקש שאדם דאע״מ השגה, משום בזח אין הנ״ל דברינו שלמי ומובן
 תמורת רק הוא והכסף אדם הוא החיוב שמהות לומר שייך לא באדם אבל לקרקע,
 וכן כפף, על רק החיוב ם1ע יועמד בודאי ששם אלא מאליו, כמובן האדם,
כנ״ל. ג״כ בתי את ומתית באנסת

כג
 שלדיסת שם, שהעירותי ס״א( ש״ג הקנינים" דרכי - משה ,״דרכי בם׳ ועי׳

 מבירת על נשבעים שאין הפסוקה ההלכה את יודעים אנו מאין קשת, הרמב״ם
 הג״ל לפ״ד אבל ז כסף הוא החיוב סבת להיפך דשם מאחרי, קרקעות, שיעבוד

 ת ו ה ס על אלא 1 ו י ח ח ת ב ס על מביט אינו הרמב׳ים דגם כלל, קשה לא
 אין ??בודאי כשיעבוד, םשא״כ קרקע, הוא החיוב דמחות כנ״ל שסובר החיוב,

 החיוב, 0x1 שזהו אלא במועל, גוביינא של מושג רק שיעבוד של הגדר
הגוביי*!. זמן שבא טרם שקנו הלקוחות מן אף לגבות יועמד דהשיעבוד והראיה,

כד.
 אח תורך ד״המית הא על שמח" ה״אור שהקשה הקושיא גם לישב יש ובזה

 !יתקיז דאדת מטעם דתמ״ל בקנס, מודה מטעם הוא דפטור הטעם דכל עבדי",
 אח להחיות הוא החיוב מהות שעצם להגיד, אפשר אי שם דגם דמובן, ? לקרקע
 עבד, של השלשית הוא החיוב מהות עצם דשם בודאי אלא שהמיתו, אחרי העבד

 דבתמורה העבד, של התמורה בתור בא לא זהו בודאי הרי קנס שזהו סביון וגם
שלשים. על רק הועמד החיוב מהות שעצם אלא השווי, כל לשלם צריך היה

כה.
 בטענות שבועה שייכת אי המוסקים, מחלוקת שמ״ו סי׳ ח״מ בש״ך ועי׳

 החץ שס ובקצוח״ח שטרות, על גשבעין אין הלא כי שטרות, היזק של ותביעות
 ב^רקע, בורות חפירת של בטענה והראב״ד הרמב״ם של במחלוקת זאת להביא
כפף. הוא התביעה עצם אבל שטרות, בעד היא התביעח כאן דגם מכיון

 תצד חוא התביעה כל בשטר דהא זח, אל זח קרב לא חנה הנ״ל דברינו ולפי
 ו^זר ??שזה מה רק ולא חחוב כל לו לשלם דצריך והראי׳ לממון, גורם
מזר. ולא ממון א ו ה ג ו י ח מ עצם לכו״ע הלא א״כ אותו, כשמוכרים עכשיו

הנה החיוב, סבת על מביט שהוא הרמב״ם, בטעם הרגיל ההסבר לפי ואפילו



ההלכה לחקר טי מרה המרות רמד

 ממון, גושו מאין מצד הוא דשטר הפטור כל דהא ר, שט מ ע ק ר ק שאני
 מצד התובע לדברי החיוב סבת אין הנה שלו, שטר ששרף מצד ממון כשתובעו אבל

 כמו ולא ש, ם מ לממון גורם שהוא מה מצד להיפך אלא ממון, גופו שאין
משבועה. הפטור את שמסבב הוא הקרקע דעצם קרקע

 הוא ממון" גופו ה,אין לא הנה שטרות, היזק ע״ד דכשתובעו הסבר, וביותר
 אומרת, שזאת למרות, בתור רק משמש שזהו להיפך אלא ה, ע י ב ת ה סבת

 גורם שהוא מה מצד בתביעה בא הוא בכ״ז ממון, גופו אין שזהו מה שלמרות
 החיוב, של סבה בתור לשמש יוכל לא ממון" גופו ה״אין זהו ועכ״ם לממון,
משבועה. פטור יהיה כך שבשביל שנימא

 של הפטור סבת אבל השטר, שריפת הוא החיוב שסבת שאע״ם בקצור,
 סבת בתור כאן משמש לא וזהו ממון, גופו שאין מה דוקא הוא שטר

כנ״ל. התביעה של החיוב
 שאין מה מצד לגרמי נחשב חבירו של שטר ששורף גופא מזה גם ואמנם

 מצד ולא הניזק הדבר עצם מצד הוא מזיק חיוב דכל ראיה יש נמי ממון, גופו
 סוף סוף הלא ממון, גופו אין ובין ממון גופו בין יש הבדל מאי דאל״כ שויו,

בשוק. למוכרו דאפשר לזה יש שווי

כו.
 מטבע דזורק שאומר, המרדכי דברי על שמשיג )סק״י(, שפ״ו סי׳ בקצוה״ח ועי׳

 ע״א( )י״א דב״ק מהא ומקשה דגרמי, דינא דדאין לר״מ אפילו דפטור לים חברו של
 זוזי שויא דבבירא אילימא דמי, היכי נבלה טורח האי לרבא, אביי ליה ,אמר

 הוצאת מ״ש המרדכי ולדברי טרח?" קא בנפשיה טרח קא כי ארבע, שויא ואגודא
ולא הניזק על להיות צריכים ואידי אידי הבור, מן הנבלה להוצאת הים מן המטבע

ז המזיק על הוא הגבלה שטורח לקרא צריכים אנו שפיר ובכן המזיק, על
 ראיה כן גם יש דפטור, לים מטבע דזורק מהא באמת דהנה בזה, והג״ל

הניזק הדבר עצם אח להשיב הוא בנזקין החיוב ת ו ה מ ד לזה, רורה1
כלל נכנס לא זה לים מטבע כשזרק וממילא הניזק, הדבר במקום רק הוא והכסף

 קמך, מנח הא אמר טעמא ,מאי ע״א( )צ״ח בב״ק שם דאמרינן כמו נזקין גדר תהת
 בעצמו דהכלי כיון הכלי, תורת שישוב כאן שייך שאין כלומר, שקליה", בעית אי

 עצם מצד לא הוא חנזקין דחיוב השני, כהצד נימא דאם במציאות, נמצא
 בשווי, הפסד יש גמי לים מטבע בזורק ס״ס הרי בכסף, השווי הפסד מצד אלא החפץ
מקודם. שוה שחיה כפי בים נמצאת כשהיא שוה המטבע דאין

 בנבלה, מטפלין שהבעלים מקרא לרבות צריכים דאנו גופא, מזה גם ובאמת
 התשלום כל הא קרא, לן למה השני להצד דאילו הנ״ל, הראשון כהצד ראיה יש נמי
 תחת כלל נכנס לא זח הרי הנבלה ששוח מה וא״כ בכסף, השווי הפסד מצד הוא
 לגמרי, אחר חפץ זהו דנבלה סשום שפיר, אתי הראשון להצד אבל הפסד? סוג

 בזה שיש אלא בתואר, רק הבדל אינו לנבלה חיה בהמה בין שההבדל כלומר,
 כמות חנה שהזיק, הדבר אותו את להשיב צריך שהוא וכיון בעצם, הבדל

 אלא עכשיו, שהיא וכפי חיה כשהיא הבהמה של בשווי בההבדל רק לא הוא הנזק
ח. ט ה ב ה בכל הוא הנזק שכמות
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כז.
 כלומר, תשלומין, מצד הוא בנבלה מטסלין דהבעלים גופא הא ובאמת

 יכול דבהתשלומין הוא דינא בכ״ז הבהמה, בכל הוא הנזק שכמות כראמרן שאע״ם
נבלה. של בהשווי גם להשתמש

 להלן שיתבאר שכפי מגופו", אלא משתלם "שאינו תם של ציור כעין וזהו
 הנה מטפלין, שהבעלים במה ה״נ החיוב, בעצם ולא מין תשלו ב דין רק זהו
 יא הנבלה שווי דאת הוא דינא אבל השור, כל על הוא החיוב שעצם אע״ם ג״כ
אחר. ממקום ממנו לגבות יוכל

 לניזק, נבלה הפחת אז לניזק מזיק הודיע לא דאם דפסקו, מהא לזה וראיה
 הנבלה דשווי נימא ואי הראשונים, בין מחלוקת יש נמי הנבלה והוזל כשהודיע וגם
 זו אין לו הודיע שלא מה דבודאי לגמרי זאת יתכן לא ההיזק, לסוג כלל נכנם לא

המזיק. אדם מטעם לחייבו סבה
 נתפוס אם רק יתכן לא כן גם וזה חולקין, נבילה דשבח הראשונים פסקו ועוד

 נכנם לא דזה נימא דאי כנ״ל, מגופו אלא משתלם שאינו תם של ציור מעין דזהו
טעם. שום לזה אין ההיזק בסוג לגמרי

 לא הנבילה דשווי שתפס, היסוד על רק היא הנ״ל הקצוה״ח דקושית ומובן
 מן להוציאה כסף להוציא דצריך במה הוא החיוב שכל אלא ההיזק בסוג כלל נכנס
 שום לזה אין דברינו לפי אבל למטבע, זה מדמה כך ובשביל אגודא, בורא

כלל. דמיון

כח.
 גורם ר״ש של הכלל אי בזה, שמפלפל ו׳( >ס״ק ש״ם סי׳ בקצוה״ח ועיין

 לכאן פנים ומראה בעינא בליתא רק או בעינא, באיתא אף הוא דמי כממון לממון
ולכאן.

 לאו למ״ד הניחא דאמרי, "איכא שם דאמרינן ע״א(, )ו׳ דפסחים מהא א(
 איצטריך, ז ל״ל ימצא לא כממון למ״ד אלא ימצא, לא דאיצטרך היינו דמי כממון
קמ״ל". קאי, ברשותה לאו בעינא הדר איתא וכי הואיל אמינא, דעתך סלקא

 שישמשנו עמ״נ עמו ופסק לאחר עבדו מ״המוכר א׳( )צ׳ דב״ק מהא ב(
 תחתיו", שהוא מפני יומים או יום בדין ישנו הראשון אומר, מאיר ר׳ יום, שלשים

 דמבואר ע״א( )כ״ם פסחים מהגט׳ ומקשה דמי", הגוף כקנין פירות קנין "דקסבר, משום
 גורם זה נקרא עכשיו דגם זמן לאחר ממונו ויהיה עכשיו ממונו שאינו דדבר שם,

 כקנין פירות דקנין נהי ללוקח, יומים או יום בדין יהיה לא מדוע ובכן לממון,
 גם ובכן הלוקח, של גמור ממונו זה יהיה שלשים לאחר עכ״ם אבל דמי, הגוף

 כמבואר דמי כממון לממון שגורם סבר הלא ור״מ לממון, גורם בכלל זהו עכשיו
ע"□? >מ״א בב״ק

 והא באחריותן שחייב קדשים למכור יכול לא לר״ש דאפילו לן דברור מה ג(
 אונאה, להם יש באחריותן שחייב קדשים שמעון דלר׳ ע"□ )נ״ו בב״מ דאמרינן
 דקודם ברור, ונראה ומכרה", ה ומט ה ו והפרישה עלי הרי "אמר שם פירש״י

יהיה דלר״ש לומר, היתכן דין, מן ובר ז במכירה דליתא מודה ר״ש אפילו שהוממה
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? לממון גורם מעום הפקדון את למכור עומר על ביכלתו
 ס״ל נם* בעיגא איתא דאפילו ראיות, ג״כ מביא הוא גיסא מאידך אילם

דמי. דנממון לר״ע
 ימותו, קדשים קדעי גם הנדחת דבעיר ע״ב( )קי״ב בסנהדרין דאמריגן מתא א(
 "הלכך שם וכפירש״י דמי כממון לממון הגורם דבר דאמר לר״ע עזה ומוקמינן

? שבתוכה״ בהמות כשאר חרב לסי ודינייהו הוא בעלים ממון נמי הנדחת עיר לענין
 "הבעלים באחריותם חייבים שהבעלים הקדש על שור דב״ק, ם״ד מהתוספתא (1

 דאתיא משום נזקו את נוטלין הבעלים ובשלמא נזקו/ את ונותגין נזקו את גומלין
בעיגאן איתא הרי נזקו" את "נותנין אבל בעיגא, וליתא כר״ע

 דכממון לר״ש ס״ל נסי בעינא איתא דאפילו הללו, המקומות מעני ומוכח
דאין

כפ.
 כשמזיק החיוב סבת תהיה מה מקודם, נחקור הללו הסתירות את להעוות וגדי

 דאע״ם בזה, הוא והחידוש ההיזק, בו שנעשה הדבר עצם אם לממון, הגורם דגר
 או לממון, גורם מטעם שלו הוא כאילו נחשב בכ״ז הוא, עלו לאו הדבר עצם ד

 זה שבממון דאע״ש הוא, והחידוש עי״ז, הניזק שיופסד הממון הוא החיוב עסבת
 הגורם בהדבר ההיזק מעשה את שעשה מכיון אבל היזק, סעולת המזיק עשה לא

םא.יג הזה בהממון ההיזק מעשה את עשה כאילו נחעב לכך, אותו
 הספק כי במקום/ או "בעצם למרת הנכנסת חקירה ג״כ תיא הזו והחקירה

 הממון שזהו הדבר, במקום הוא החידוש שכל או הדבר, בעצם בא החידוע אם הוא
הדבר. במקום הבא

 פטור, חברו של שטרו השורף "א״ר, ע״ב( )צ״ח בב״ק מבואר הדבר ואמנם
 ורבנן, ר״ש מחלוקת דרבה הא ב״ח, אר״ד - וכו׳ — מינך קלאי בעלמא ניירא דא״ל
 לממון הגורם דבר דאמרי לרבנן מחייב, דמי כממון לממון הגורם דבר דאמר לר״ש

 לר״ע ליה דשמעת אימור בדר״י, ר״ה לה "מתקיף מחייב, לא דמי כממון לאו
 חמץ גזל רבה דאמר כדרבה, ממון, שעיקרו בדבר דמי, כממון לממון מג*רם דבר
 בדבר — כו׳ — ורבנן ר״ש מחלוקת — כו׳ — ד ע ו מ ב ושרפו אחר ובא תמסח לפגי
אמרינן?" מי ממון עיקרו שאין

 שום אין ובכן העני כהצד סבר דמקודם וטריא, העקלא היא דגזה ונראה,
 גורם בזה יש דס״ס ממון, עיקרו שאין דבר ובין ממון עעיקרו דבר בין הבדל

 בהדבר, הוא ההדגשה עעיקר הראעון, כהצד מסיק לבסוף אבל לממון,
 ממון גופו שאין ושמר ההיזק, מעשה בו שעשה הדבר בעד היא עמחיוב כלומר,

דבר. 2 ו ס ב כלי וכנס יא זא

5
 וגנבו, אהד ובא שור והפריש עולה עלי הרי רבא, ,בעי ע״ב( >ע״ח בב״ק ועי׳

 הדר דבעי בתר — וכו׳ — ב״ע לר״א העוף בעולת לרבנן בנבע גפעיה גנב פמר מי
 שמסתפק, במלמ״ל ועי׳ ב״ע", לר״א העוף בעולת לרבנן בכבש עצמיה פטר גנב פשטה,

 ובצדק פשוט, באתרוג לצאת אפשר ג״כ דהלא שגזל, מהודר באתרוג מדין יהיה איך



רמז ההלכה לחקר העצם במקום המרות

 לו אין לממון גורם מצד רק *משלם שכיון מפני כלל דמיון לזה שאין אומר, הוא
 הוא ס״ם הגה הדבר, עצם מצד שמשלם באתרוג שם אבל הגרם, ת ד מ ב רק לשלם
בעצם. שוה שהוא כמה לשלם אריך

 עצם ג״כ הוא החיוב שסבת הראשון דלהצד השני, כהצד יותר ראיה מזה ולכאורה
 משום ראיה, כ״כ מזה אין באמת אבל אתרוג, לבין מזה חילוק אין תו ממש, הדבר

 משמש לדבר" ה״גורם בכ״ז הדבר, על היא שההדגשה !ראשון, לחצד דאפילו
 נחשב שכזה בשיעור לממון גורמו שזה כמה שעד כלומר, כמה, עד בתור
זח. שייך לא ממש שלו שזה באתרוג אבל לממונו, הדבר

לא.
 שחייב *קדשים אומר ר״ש דהא הראשון, כהצד ברורה ראיה יש באמת אכן
 גם לפרש אפשר עוד בכפל ובשלמא וה/ בד׳ וגם בכפל גם חייב" באחריותם

 ושוה כסף בכל גם אך ושח, בשור דוקא לאו הוא כפל של דהדין חשני לחצד
 הממון מצד רק הוא החיוב כל ואי בלבד, ושה בשור רק הלא וה׳ ד׳ אבל כסף,
ז לה משכחת איך וה׳ ד׳ בעצמו, הדבר מצד ולא לו גורם שזה

 דאין מצד כסל אין האופנים בכל בשטרות דהא ראיה, יש גופא מכשל וגם
 מאי לממון, הגורם מצד אלא הדבר, עצם מצד לא הוא החיוב כל ואי ממון, גושן

ז ות משש זה עדישא
 השני להצד בעיגא, ליתא ובין בעינא איתא בין ההבדל מהו נראה ושתה

 המסתעף האחר הממון הפסד מצד רק הוא הדין כל הלא כי מאליו, מובן ההבדל
 הראשון להצד אבל בעינא, בליתא רק איכא וזה בעצמו הדבר מצד ולא מזה

 בעינא איתא בין ההבדל מהו להבין אפשר אי בעצמו, בר ד בה הוא שההדגשה
1 בציגא ליתא ובין

לב.
 הממון, רק אבל הוא, כממון לממון דגורם רק אומר דר״ש לחדש, והנ״ל

 כולל הבעלות מושג דהנה הדבר, עצם לא אבל לשלו, נחשב הדבר שווי בלומר,
 הבעלים נתיאשו ולא "גזל הראשונים: לשנים ציור וממונו. ברשותו שלו, חלקים, שללה
 ציור ברשותו". שאינו לפי וזה שלו שאינו לפי זה להקדיש יכולים אינם שניהם

 חסרון יש פרוטה משוה שפחות לומר אפשר ואי הן", פרוטות "חמש הוא להשלישי
 ממון, בכלל נכנס לא דזה בה״ממונו", חסרון כאן שיש אלא בח״ברשותו", או בה״שלו"

 ממונו ואינו וברשותו שלו שיש דכשם עוד, ונוסיף ממוני, שווי לזה דאין מאחרי
 בגורם הוא הזה והציור שלו, שאינו אע״ם ממונו של ציור כן גם יש כך כהנ״ל,
 לא אבל ממונו בכלל נכנס זה נם לממון שגורם רק מחדש שהוא לר״ש, לממון

שלו. נעשה הדבר ם *צ ש
 שבעינן מקום דבכל בידך, נקוט זה וכלל הסתירות, כל תתישבגה וגזה

 אן לממון, הגורם דבר של בכלל להשתמש לנו אפשר אי שם הדבר, בגוף בעלות
 שפיר לנו אפשר שם הדבר, גוף מהו נ״מ מבלי ממונו, רק בעינן שאנו במקום

לממון. גורם של בכלל להשתמש
 הוא העיקרי התנאי דבמכירה משום יכול לא בודאי דלמכור מובן/ וממילא



ההלכה לחקר ט׳ טדי׳ המרות רמח

 שהשווי מה מצד רק שלו שאינו הדבר עצם את למכור יוכל ולא ממש, שלו שיהיה
 מצד לבוא בזה שייך לא לר״ש דגם אמרינן, שמיר בחמץ כן וכמו שלו, הוא הממוני

 אלא יראה, לבל מביאו שבו הממון לא הלא כי בעינא, דאיתא משום לממון גורם
 במוכר ג״כ וככה חמצו. זה אין ס״ס אבל ממונו, הוא כי אם ובנ״ד שבו, החמץ

 הגוף כקנין סירות קנין דלמדס״ל יום, שלשים שישמשנו עמ״נ עמו ופסק לאחר עבדו
 הממוני השווי שישלו נהי המוכר לגבי הנה הלוקח, לשל נחשב העבד ועצם דמי
 ם צ ע את בעינן הלא יומים או יום דין לענין אבל לממון, גורם מצד העבד של

כמובן. העבד,
 לנו אפשר שסיר וכו׳ שללה" כל "ואת הדין שבזה הנדחת עיר לענין אבל

דמי. כממון לממון הגורם דבר של בהכלל להשתמש
 עליך", ושמירתו "ממונך מצד הוא שהחיוב המזיק שור שלענין מאליו, מובן וכן

 בודאי שבזה ר, ו ש מצד מחוייבים אפקרינהו כשלא ומשאו סכינו אבנו על וגם
לממון. גורם של הכלל יש

 כי אם לממון, גורם מצד וה׳ בד׳ גם שמחוייבים מה עוד לנמק רק ועלינו
 בההבדל המוסכמת ההנחה עס״י לנמק אפשר זה את אך )?(דוקא שה או שור בעינן שם

 אמצעי רק הוא הנתינה חיוב שבממון קנס, לחיוב ממון חיוב שבין
 הוא שהתכלית להיפך ששם בקנס כן ולא הנתבע, קבלת תכלית בשביל
 של באופן רק באה והקבלה יוקנס, זה שע״י כדי לעצמה, כשהיא הנתינה בחיוב

 "אמצעי "מדת באריכות אצלנו שיתבאר כפי להמקכל, זה את מוסרים שהב״ד ממילא,
 שחייב קדשים שהם אע״ם ומכרו, וטבחו שה או שור כשגנב סוף סוף הנה ותכלית",

 שה, או שור שחט הוא שס״ס הבדל, אין הלא הגנב, הנותן, מצד אבל באחריותם,
 לממון גורס מצד שלו ז ו מט ה ל זח מקבל ממילא הממון של הקבלת ולענין

דמי. בממון

לג.
 באה זו הגדרה אם לחקור, כן גם יש ו" ס ו ג מ אלא משתלם אינו ש״תם בהדין

 ושר9א אי שבפועל לומר רק באה שזו או מגופו, רק הוא החיוב שעצם לומר
 הוא שה״מגוסו" כלומר, בעלמא, חיובין ככל הוא החיוב שעצם אע״פ מגופו, רק לגבות

 לגבות עליו מקום כבכל כסף של החיוב שבמקום הדבר, במקום בבחינת רק
מגופו.

 על החיוב עצם יועמד בנזקים דתמיד לומר, תמצא אם בדרך בא הזה והספק
שור. תחת שור מגופו, הוא החיוב עצם דכאן או ככה, בתם גם אם השווי,

 על מודה הוא אך עדים עפ״י שהזיק בתם יודעים אנו אם בזה, הוא והנ״ט
 דבודאי לא, או בקנס מודה נקרא זהו אם לעדים, ידוע לא שזה המזיק גוף

 רק היא ההודאה אם אבל החיוב, עצם על רק נאמר מיסטר בקנס מודה של הדין
 מודה של הדין אין ע״ז עדים, בלי ידוע לא שזה הימנו לגבות ממה לו שיש זה על

הציור. אותו הוא הלא מגופו של בההגדרה השני כהצד נימא ואם בקנס,
 אמנם והקצוה״ח, התומים האחרונים, גדולי מחלוקת בזה מוצאים אנו יאמנם

 פטור בקנס דמודה המקור כל דהנה בקנס, מודה זה נקרא לא הראשון להצד שאפילו אפשר
כשמודר. דוקא שזהו ואפשר עצמו", את למרשיע סרט אלקים ירשיעון מ״אשר הוא



רמט ההלכה לחקר העצם בטקום המרות

 את יודעים אגו שאין רק שלא גנבתי, כשאומר למשל, כמי, החיוב, סבת על גם
 אנו ס״ס בנ״ד אבל ידועה, בלתי החיוב ת ב ס גם אלא הודאתו, בלי החיוב עצם

החיוב. סבת זו אין ה״מגופו" האופנים בכל כי בלעדו, גם החיוב סבת את יודעים

רד.
 דאפילו לומר, "וצריך שכתב נתינה" "אתיא ד״ה ע״א( )ה׳ ב״ק בתום׳ ועיין

 שהמגופו השני, כהצד ראיה ומכאן ממיטב", דמשלם שהזיק תם שור על העידו אם
 רק רצו שהם אע״ם ולכך הפועל, אל מכח החיוב הוצאת באופן הגדרה רק הוא

 כשהעידו ג״כ שאמרינן כמו ממיטב, לשלם צריכים המה בכ״ז שור, של מגופו לחייבו
 הדינים דכל משום ממיטב, משלמים ובכ״ז בזיבוריות דדינו מנה לפלוני חייב פלוני

 בעצם הבדלים לא אבל גביה, אופני רק הם ועדיות בינונית זיבורית של
 גם וה״ג מזיבורית, רק הוא החיוב דעצם מזיבורית שגובה מי נימא ולא החיוב,

 חיוב עליהם אין ס״ס דהא קשה, הראשון כהצד נימא אם אבל שמגופו, בההגדרה
יותר. ולא זמם" "כאשר של רק

לה.
 משלמין זה את זה שחבלו תמים שורים שני במשנה ע״א( )ל״ג בב״ק ועי׳

 רש״י דמחלוקת מזה והיוצא ונמ״י, רא״ש תום׳ רש״י ועי׳ וכו/ נזק חצי כמותר
 מטעם דהוא או חיוב, סוג בתור כלל נכנס לא בזה זה שחבלו מה אי הוא, ותום'
 תם באחד מאליו מובן והנ״מ לו, שפרע כמו הוי כנגדו שהכל דמה ופרעון סילוק
 בתם מועד מועד ואחד תם "אחד דאמר בהא הכוונה הראשון דלהצד מועד, ואחד

 את הזיק הוא אם "כלומר, שם שפירש״י כמו הוא שלם" נזק במותר משלם
 המה אז בשוה זה את זה הזיקו שאם אומרת, שזאת תם", משהזיקו יותר התם
 לי תוזן ובכן המחצית רק חייב אני הלא להגיד התם בעל יכול ולא לגמרי פטורין

 את זה שהזיקו מה חיובים בכלל לגמרי נכנס לא זה כאמור, כי השניה, המחצית את
 שם שהקשו התום׳ אבל ומועד, תם שבין ההבדלים בזה כלל אין וממילא בשוה זה

 כך ובשביל השני כהעד דסברו נראה ?״ היא צריכה שאינה משנה דכולה ״תימא
רבותא. כל בזה שאין להם קשה היה

 יודע איני יטעון אחד אם מועדים בשניהם גם זו מחקירה נ״מ עוד ויהיה
 אם יודע לאיני או נתחייבתי אם יודע לאיני נחשב זה אם ההיזק היה בכמה

 זה השני ולהצד גתחייבתי, אם יודע לאיני זאת נחשב הראשון דלהצד פרעתיך,
מאליו. כמובן פרעתיך, אם יודע לאיני נחשב

לי.
 שלא האחד, נאבד אם נ״מ, גמי ישמעאל לר׳ "ואפילו שכתבו שם בתום׳ עיין

 שמשתלם השור שנאבד גזקך תפסיד ואתה משלך נזקי חצי כל אגבה הבעלים יאמרו
 אע״ם בכ״ז ופרעון, סילוק בגדר שהוא סברי שהתום׳ דאע״ם מזה, וחזינן מגופו",
 אלא משלם דאינו דההגדרה ראיה, ומכאן לזה, זה לתבוע יכולים אינם אחד שנאבד
 הבדל אין גביה דרושה דלא וכאן הגביה, באופן רקבהבפועל הוא מגופו

בעצם הוא דההגדרה נימא אם אבל השור, נאבד אם ובין קיים השור אם בין



ההלכה לחקר ט׳ #דה המרות ת

 השיר בשנאבד מ״ט קשח באמת הרי החיוב, עצם כלי אין המור וכשאין החיוב,
 חיוב כלל אין שנאבד המור ולבעל חיוב י* עליו דחא קיים, ששורו זה ישלם לא

 באופן שייך ואיך ופרעון סילוק מצד דזח חוא חתום׳ שיטת באמור והלא בעצם,
ן שכזה

 מביטים דאנו אומר ובכ״ז חשור, בנאבד כהתום׳ סובר הוא שגס בנס״י ועי׳
 של השווי כפי רק לגבות יכולים מחברו פחות שוח האחד ואם השווי על

הפחות.
 בכמות שוח אינו כשלכתחילח ובין אח״כ כשנאבד בין דמחלק לומר, צריכים ואגו

 דעצם אמריגן לא וכשנאבד גתהוח כבר ב ו י ח ח עצם הראשון דבאופן ההיזק,
 שוח אינו לכתחילה אם כן לא לשלם, מח לו שאין בבחינת שזהו אלא נתבטל, החיוב

לבד. השווי כמות על רק החיוב עצם הועמד לא אז

לז.
 בכ״ק הג•׳ קושית על שמקשה ממון, נזקי מהל׳ בפ״ד שמח" ,אדר בס׳ ועיין

 תועיל באמת למח ומקשה ומפפרינא?" מודיגא חוה תם אי ליח ,ונישא ע״ב< )•׳
 אלא משתלם אינו דתם כיון בקנס, מודה מסעם פטור להיות שומר של הודאתו
 צריך והשומר הבעלים על אלא הוא השומר על לא החיוב עצם א״ב וגופו,
 כן וגט חוא, דחגיזק בע״ד לאו השומר וא״כ לבעליט, שגרם ההפסד מצד רק לשלם

 חפסר מצד ממון דין כבר זח אלא משלט הוא קנם טצד לא משלם שהוא פה הלא
1 להבעליט השור

 עצם אמנם דלפ״ז ניחא, בתם המגופו של !ההגדרה השני הצד לפי אכן
 של מהשור הוא שהתשלום ואע״ם השופר, על ישר באופן יועמד החיוב
 אופן רק הוא מגופו של הדין דכל כיון תשלומים, של אופן רק זה הנהו הבעלים,

 פטור בקנס מודה מצד לבוא שייך דלא חתומים שאומר וכשם כנ״ל, תשלומים של
 יש לחיפך גם בך החיוב, עצפ על ולא ח,מגופו" על רק הוא ההודאה שבל במקום

 שאופן אע״ם קנם, שהוא החיוב עצם על הוא כשההודאה •שור בקנס פודה לבוא
ממון. הפסד לו גורם בך שע״י חברו, של בשורו הוא חתשלופים

לח.
 שותפין דאמר חיא, עקיבא ור׳ כתמין לעולם ,אלא ע״א( )ל״ו בב״ק ושם

 לתרווייהו ליתגייהו אבל ליה, מדחי מצי דלא לתרווייהו דאיתגייהו וטעפא גינתו
לך". ואשלם אזקך תורא דחאי ראיה אייתי זיל ליה, אמר מצי

 הוא ,בע״ח דאמר ישמעאל דלר׳ שפירש רש״י על לתמוה שמרבים בתום׳ ועי׳
 )ל״ג לעיל "דהא ומקשים זכותו", איבד לא האחד אבד אם ליה דמסיק הוא וזוזי
 תירוצם גם ואמגם עשוי?" שעשה מר. שחטו ישמעאל לר׳ אפילו אפר ע״א(

רחוק.
 מוכרחים, גם אך שצודקים רק לא רש״י דברי לעיל שאמרנו לפ״פ באמת אבן

 איבד לא האחד ,אבד אם רק שאומר דרש״י בלישניה לדייק >ל ראשית ועיינו
 לא בודאי בי זכותו, איבד כן שנים נאבדו אט דאמנט להריא, אומרת שזאת זכותו׳",

אט אבל עשוי, שעשה מה שחטו ישמעאל לר׳ שאפילו מפורשת, גמרא פרש״י נעלם



רנאההלכה להקרהעצם בטקוםהמדות

 בעצם הוא מגופו דהגדרת נימא אם שאפילו הנחנו דהא שאני, האחד רע אבד
 של שויו עפ״י אלא החיוב עצם עמד לא הנזק כמי שוה המזיק השור וכשאין החיוב

 לו אין בבחינת שזהו אלא נתהוה, כבר החיוב עצם או ונאבד כשהיה בכ״ז שור,
לשלס. מטה

 השור של בשויו הוא חשמא דאם שמא, ומדק ברי טוען כשהניזק נ״מ, וממילא
 יותר החיוב עצם כלל דאין י, ת ב יי נתח אם יודע איני נקרא זה אז המזיק,
 אלא בודאי, עליו הועמד דהחיוב מכיון אז נאבד, איזהו יודע אינו אם אבי משויו,
 פיעתיך אם יודע איני כמו בודאי הנח לי, אין בטענת לפטור יכול אם יודע שאינו

 לי שאין פטור עדיף דלא חייב, שבודאי לי אין אם יודע איני גם חייב
כמובן. ן רעו ם מפטור

 שפיר הנה שמא", ומזיק ברי "בניזק המשנה של רישא מוקמה דהגמרא וכיון
 זכותו, איבד לא אבד איזהו יודע אינו והמזיק אחד באבד ישמעאל דלר׳ רש״י, אומר
 דכיון לר״ע, ולא ישמעאל לר׳ כ״ז אבל כנ״ל, פרעתיך אם יודע איני בכלל דזהו

 שישנו דבר איזה על רק שייכת לא ששותפות בודאי הלא נינהו דשותפין דסובר
 עקיבא ולר׳ חוב, יש נמי ישלם ללוה לו אין אם שאפילו כחוב ולא במציאות

 בעצם ספק זהו יודע ובאינו בפועל, בבחינת ולא עצם בבחינת בודאי זהו המגופד
הדבר.

 גדול אומר הניזק קטן ואחד גדול "אחד ובין מהן אחד אבד בין ההבדל וזהו
 ואפילו ישמעאל לר׳ אפילו דשם ,,וכו הזיק" קטן אלא כי יא אומר והמזיק תזיק

 בשויו הוא דהספק דכיון הממע״ה, אמרינן נמי שמא אומר ומזיק ברי אומר הניזק
 בבחינת חוי ישמעאל לר׳ הנה השור, באבד משא״כ לכו״ע, החיוב בעצם ספק זהו

כג״ל. פרעתיך אם יודע איני
 לח משכחת לא דאל״ה החיוב, עצם זהו השור דשווי ברורה, ראיה מזה ואגב

 לר׳ דוקא שזהו בגט׳ מוצאים אנו ואיז הנ״ל קטן" ואחד גדול ד״אחר דינא האי
ישמעאל. לר׳ ולא עקיבא

לט.
 נכנם זח אם ,"מגופו" על מודה אם והקצוח״ח התומים של המחלוקת ובעצם

 )כ״ך בב״ק ,עי בזה, איסתפקו גופא שהתום׳ באמת מוצאים אנו בקנס, מודה בכלל
 נזקא פיגא לחיובא למימר מצי אכתי תאמר, "ואם שכתבו השור בעי במכירין (,ב

 וי״ל, ? הזיק קטן אומר זה גבי (,ב ל״ה )לקמן בהמניח כדתנן שבשורים אקטן קאתינן
 ועי* נגיחה", כל אחרי מחם אחד דנאבד נמי אי נאבד, מהם אחד לומר דיכול
 ומפרש, ? השני בהתירוץ הוסיפו מה שלכאורה הללו, ,התום דברי על שעמד בש״ם

 נאבד שלא מודה אם אף אז נאבד מהם אחד לומר דיכול דכיון לומר חפצו דמקודם
 כלל הוה דלא אפשר בכה״ג דאמנם מוסיפים ולבסוף בקנס, מודה מטעם פטור גמי

מהם. אחד נאבד דבאמת דמיירי אלא בקנס מודה
 משתלם אין עצמו והלא לנפשיה, עקיבא ר׳ "ונימא ב׳( )מ״ב בגמ׳ עוד ועי׳

 בעליו כשקדם יצחק בר שמואל רב אמר ן לך וישלם לב״ד הביאוהו מגופו אלא
 לא אע״גדשחטיה הוא קטלא ובר הואיל לן קאמשמע מיניה לשתלם דתימא מהו ושחטו,
- התם לך אמר ז ושחטו שקדם ליה לישני נמי אלעזר ור׳ - וכו׳ - מיניה לשתלם



שי טרד.המתת

 לומר ויש דשחטו", אע״ג קרא צריך לא הוא קטלא בר דמעיקרא הכא אבל - וכו׳
 דאע״ם לומר, אפשר בגביה, הגדרה רק הוא דמגופו הדין כל דאי בזה, דפליג ג״כ

 ושחטו כשקדם כך אחרי אבל הוא, קטלא דבר משום לגבות ממה היה לא שמקודם
 סובר אלעזר ר׳ אבל נקי, השור דבעל קרא בעינן כך ובשביל ממנו, יגבה שוב

 יוכל איך החיוב עצם עמד לא בתחילה ואם החיוב, בעצם הגדרה זהו דהמגופו
 לא הוא קטלא בר דמעיקרא ,"כיון אומר הוא כך ובשביל כך, אחרי חיוב להתהוות

דשחטיה". אע״ג קרא צריך

ם.
 מחלוקת ע״ד ט׳( )הלכה ממון נזקי מהל׳ פ״ט ברסב״ם משנה בלחם ועיין
 שסוברים ואלה ושעורים, כחטים הטענה ממין שלא נחשב ומועד תם אי הראשונים,

 גם משתלם הלא העליה מן שמשתלם דמועד משום ושעורים, לחטים זה דמי דלא
 חקירתנו בכלל נכנם זה דגם ואפשר עליה, בכלל זהו דגם התם, של מגופו כן

 לשלא נחשב ס״ס זהו הנה החיוב, בעצם הגדרה זהו דמגופו נסבור דים הנ"ל,
 חלק רק זהו שם אבל השור, מן אף לגבות לו אפשר במועד דגם אע״ג הטענה, ממין

 נחשב השני ־כהצד נימא אם אכן החיוב, עצם זהו שבתם בעוד מהגוביינא
בכלל, התם שור גם מועד של דבהגוביינא כיון הטענה למין שפיר זאת



י; מדה

ותכלית. אמצעי

א.
 זז ב 0 *ל המדות עם ותכלית״ ״אמצעי מדת זו, למדה עיש השוה הצד
 אז בזמן להמסובבאם תמיד קדמה שהסבה שכמו בזה, הוא ומסובב,

 אפשר אי זה לולי כי להאמצעי, בעיון או בזמן אם קדימה יש ג״כ ככה בעיון,
אמצעי. של בסוג שיהיה

 גם אך ובעיון בזמן רק לא להמסובב קדמה שהסבה בעוד כי יבדלו, בזה אכן
 התכלית שבמעלה מובן ותכלית באמצעי הנה העיקר, זהו כי במעלה,
האמצעי. בשביל התכלית ולא התכלית בשביל בא האמצעי כי קודמת,
 קיומו זכות שכל להאמצעי, כן לא אבל עצמי קיום יש להסבה כי בזה, וגם

ממנו. הבאה התכלית הוא
 או הראשונה הסבה בשם ד׳ את לקרוא ישראל חכמי רגילים היו כך ובשביל

 בלשון בזה להשתמש שחלילה כמובן, אבל הסבות", כל וסבת העילות כל ,עילת
אמצעי.

 חז״ל שאמרו מה על הוסיף (,ג )הלכה ת״ת מהלכות בס״א שהרמב״ם ומענין
 ,ואין הדברים את מעשה" לידי מביא שהתלמוד תלמוד ,גדול ע״ב( )מ׳ בקדושין
 היא למה בגמרא שאיננה הזו ההוספה ולכאורה תלמוד". לידי מביא מעשה

ברמב״םז באה
 התלמוד כאילו משמעת מעשה" לידי מביא ,שהתלמוד הדברים פשטות באמת אך

 לייא, כלפי הלא א״כ להרמב״ם, לו קשה והיה התכלית, זהו והמעשה האמצעי הוא
 את מוסיף הוא ולכן ן גדולה יותר התכלית מעלת תמיד כאמור, כי גדול, שמעשה
 הוא שהתלמוד ומסובב, סבה בחינת על כאן שהכוונה להדגיש, כדי הנ״ל הדברים

 אי אבל המסובב בלי לסבה שאפשר הבחינה היא כי המסובב, הוא והמעשה הסבה
 מביא המעשה ואין מעשה לידי מביא "התלמוד וזהו סבה, בלי למסובב אפשר

 גי ב■ תכלית הוא אלא לתכלית, אמצעי רק איננו התלמוד אמנם כי תלמוד", לידי
יותר. בזה להאריך המקום כאן ואין עצמו,

ב.
 בבחינה היא המצוח, פעולת כלומר, חמצוה, שקיום כאלה מצוות יש

 באה והתכלית אמצעית בבחינה רק היא שהפעולה כאלה ויש תכליתית,
ממילא.

 בכל אבל עשה, מצות היא ד״וזבחת" הסוברים לאלה אפילו שחיטה למשל,
 אמצעי בבחינת רק אלא תכליתית, מצוה בבחינת לעצמה כשהיא הפעולה אין האופנים
הבהמה. את לאכול כשרוצה

או תכליתיות מצוות שי מסוג 1ה אם לברר שקשה כאלה, מצוות יש אכן



ההלכה לחקר י׳ פדה המדרת רנד

 אי המחלוקת למשל כמו גופא, בתלמוד מחלוקת מוצאים שאנו מחן אמצעיות, מצוות
והאחרונים. הראשונים בזה שהסתפקו ומהן לא, או מצוח בזמנה טבילה

לאלה: ודוגמאות

 שנופל מבתיכם", שאור תשביתו הראשון ביום *אך של המצוח
 דתכלית או ה, ו צ מ ה קיום גופא וזהו התכלית, הוא הביעור, הפעולה, עצם אם הספק,
אמצעי. בבחינת רק הוא הביעור, והפעולה, חמץ לו יהיה שלא רק היא המצוד.

 מחקירה שיוצאים דברים הרבה והביא זח על עמד שכבר חינוך" ב*מנחת ועי׳
 לא, או המ״ע הוא מקיים אם כלל חמץ לו יהיה לא אם א( כמו, נ״מ, בתור זו

 בציצית במו ולבער, חמץ לקנות חמץ, לו כשאין הוא מחוייב אם למעשה, בזה שג״מ
 אינו כנפות ד׳ לו אין שאם אע״פ כנפות, ד׳ ללבוש מישראל איש כל על שמחוייב

 יצפרך אם ושרפו, החמץ את וחטף אחר ובא ץ,חמ לאחי יש אם בז מ״ע, על עובר
 בודאי ששם כפוי, מצות את כשחטף א׳( )סעיף שפ״ב בח״מ דמבואר כמו לו לשלם

 שאכלו, ע״י בפפח חמץ השבית אם ג( לו, לשלם שצריך הפעולה, בעצם היא התכלית
 ההשבתה בפעולת היא המצוה דאם בעברה, הבאה מצוח של בסוג נכנם זח אם

 הוא אם ד( מצהב״ע, בכלל הוי לא בודאי השני באופן אבל למצהב״ע, נחשבת
 יקיים לא לכן קודם יבער ואם בחצות, פסח בערב המיועד בזמן דוקא לבער מחוייב
 שעשאה מצוה כל כמו המצוה את יקיים לא הראשון דלחצד דמובן, המצוה,

 חמץ לו אין דס״ס מאחרי קפידא, שום בזה אין השני להצד אבל בומנה, שלא
הזמן. כשהגיע

ד.
 חניתק לאו הוא דב״י הלאו אם הראשונים ושאר חרמב״ם מחלוקת מבארים ובזח

 שיש בפסח, חמץ דבקנה וה״ג( ומצה חמץ מהל׳ בפ״א פוסק הרמב״ם כי לעשה,
 מבואר דהא זה, על השיגו מהראשונים והרבה ב״י, משום לוקח הוא מעשה, בזח

 גם באמת אבל ז תשביתו של לעשה הניתק לאו דזהו ע״א( )צ״ה בפסחים להדיא
 בכל עובר ימצא ובל יראה דבל דלאו פשיטא, דזהו הנ״ל, בחקירה תלוי גופא והו
 תלוי זהו ורגע, רגע בכל מקיים הוא דתשביתו המצוה גם אם אבל ורגע, רגע

 המצור. את לקיים לו אפשר הרי הביעור בפעולת היא חמצוה דאם הנ״ל, בחקירתנו
 אם אבל חד־פעמית, עברה רק היא זו, עשה על העברה וממילא אחת, פעם רק

 וכשאינו רגע, בכל מקיים הוא המצוה גם אז חמץ, לו יהא שלא בזח הוא המצוח
העשה. על גם אך הל״ת, על רק לא רגע בכל עובר חוא מבער

 אנחנו אס לעשה, הניתק לאו בסוג זאת לכלול אפשר אז שרק מובן, וממילא
 ובל יראה בל על רגע בכל ועבר בפסח חמץ שהא אם ואף הראשון, כחצד תופסים

 כך ובין כך דבין עשח, על עבר לא הפסח באמצע אפילו כשישרוף ס״ס אבל ימצא,
 והעשה הלאו הרי השני להצד אבל אחת, פעם רק לקיים לו אפשר אי העשה את

 יחדל העשה ובקיום העשה, על גם עובר הלאו על שעובר דבשעח ביחד, באים
ועשה. ל״ת ככל ועשה ל״ת אלא לעשה הניתק לאו זה ואין הלאו, גם



רנדההלכה לחקרותכלית אמצעי המרות

ח.
 וחכמים, א ד ו ה י ו׳ ין ב המחלוקת הוא גופא דבזח נותנת, והסברא

 דהמצוה נימא דאם לרוח, וזורח מפרר אפילו או שרייה אלא חמץ ביעור אין אי
 מיוחדה, פעולה ע״י רק המצוה את לקיים אפשר אי אז תכלית, בתור בחיעולח היא

 אז חמץ, לו יחיח שלא היא המצוה אם אבל דוקא, עריפה היא זו יהודא ר׳ ולדעת
 יוצא גמי לרוח וזורח במפרר ואף לכך, מביא הוא אופן באיזה לגו מינה גיקא לא
אובתו. ידי

 שם, יהודא לר׳ קאי הגמרא דסוגית חנ״ל, מהג■׳ הרמב״ם על קשה לא וממילא
 בפ״ג דפסק להרמב״ם משא״כ לעשה, הניתק ללאו נחשב שייר ולדידיה להדיא, כמבואר

דלוקה. בפסח חמץ דקנה פסק שפיר דבר, בכל דחשבתתו י״א( )אלכה ומצח חטץ ,מחל

ו.
 הגאון קושית את בספרו זצ״ל הלוי חיים רבנו הגאון ■ישב ובזה

 כדין מותר אפרו בשריפה מצותו דחכץ יהודא דלר׳ שכתב הטור, על דמקשה דעק״א
 - חגקברין כדין אסור אפרו דבר בכל דתשביתו ולרבנן מותר, דאפרן הנשרפין כל

 משום הוא, נקברין ובין נשרפין בין אפרן לענין דמחלקינן טעמא כל הלא ׳מקשה,
 בקבורה מצוה שאין בהנקברין כן ולא מצותו, נעשית כבר השריפה ע״י יבנשרפין

 הלא בקבורה ובין בשריפה מצותו אם דבין צחמץ, שייך לא הא תקלח, משום ירק
ז דתשביתו מצוה מקיים זוא

 בסוג הוא אז דרק הנותנת, היא ו ז ד קושיא, כלל אין הנ״ל לפ״ד אבל
 המצוה אם אבל בהחפצא, כלומר, הדבר, בעצם הוא המצוה אם ותו" צ ם ת י "גצש

 עצמותה שכל להמצוח, הכשר בתור רק משמש והחפץ בגברא הוא עיקרו בל
 דבזה שהנחנו, ומאחרי מצותו, נעשית של הגדר שייך לא שם ם, ד א ה ב רק היא

 לדידיה תשביתו, לענין מהני נמי לרוח וזורה שמפרר שסובר ומי המחלוקת, הוא גופא
 לבוא כלל אפשר אי חמץ, לו יחיה שלא בזח רק אלא ה, ל ו ע ם ה ב חמצוה אין

בג״ל. מצותו, נעשית מצד בזה

ז•
 מד בפסחים חפנ״י של הידועה הקושיא את נפלא באופן לישב אפשר ובזה

 שריפה" אלא חמץ ביעור אין ש"■ תלת מדר״ע "ש״מ שם שנאמר מה על ע״ב(
 ביו״ש טמאה תרומה שורפין שאין שכיון ע״ב( )כ״ז בביצה רש״י מדברי שמקשה

 מאי ובכן לשריפוע אחשבה דרחטנא דכיון משום לכלבים, להשליכה אפילו אסור
ז שריפה אלא חמץ ביעור שאין ראיה

 בת דשריפת ע״א( וק״ו שבת בבעח״ם ,עי בפשיטות מיושב הג״ל לפ״ד אך
 הכוונה שאין לגופה, צריכה שאין למלאכה נחשבות ב״ד מיתת כל ובכלל כהן

 אפשר וכן מקרבך, הרע ובערת לקיים כדי העולם מן אותה לבער אלא בהבערה
 נחשבת לקברו חמת את שבמוציא ע״ב( )צ״ד בשבת דמבואר מהא גם זאת את לראות

 כיון ג״כ אך מצוח, היא המת שקבורת אע״ם לגופה, צריכה שאינה למלאכה ג״ב
 את לפלק כדי ת, י ל י ל ש לתכלית אמצעית רק היא לעצמה כשהיא דחקבורח



ההלכה להמר י׳ טדה המרות מכר

 לגופה, הצריכה מלאכה לענין גם במצוות הבדל דיש מזה, רואים ואנו מכאן, המת
 מלאכה בכלל זה יהיה לולב נטילת מצות לקיים כדי ברה״ר לולב יוציא אם דודאי

 שלה שהתכלית במצור, אבל המלאכה, בעצם היא דהתכלית כיון לגופה, הצריכה
 מתי את "ואקברה לקיים כדי או מקרבך" הרע "ובערת לקיים כדי בשלילה, היא

לגופה. צריכה שאינה למלאכה נחשב זה מלפני"
 חמץ ביעור אי וחכמים, יהודא ר׳ במחלוקת תלוי גופא שזה שהנחנו וכיון

 שסוברים ולמי וחכמים, יהודא ר׳ במחלוקת תלוי שזה לתכלית, או לאמצעי רק נחשב
 רק משמש וכיעור אלא הביעור, בעצם המצוה תכלית אין לרוח, וזורה מפרר שאף

 קושית ממילא א״כ חמץ, לו יהיה שלא בשלילה הוא המצוה ותכלית לאמצעי,
 לא דהרי שריפה", אלא חמץ ביעור אין "ש״מ קאמר ושפיר ליתא, מעיקרה הפנ״י
 מלשאצל״ג, מטעם יופטר אז שגם גמורה ממלאכה אחשביה דרחמנא מה עדיף

 אומר ר״ע ואם פטור, יהיה נמי החמץ את ממש ישרוף אם אפילו אלא עוד ולא
 ונחשבת שריפה אלא חמץ ביעור דאין ש״מ מלאכה" אב שהוא להבערה "ומצינו

כג״ל. שצל״ג למלאכה

ח.
 לדייק יש דלכאורה יחד, הדברים שני גם בתשביתו יש דבאמת הוכחתי ובמק״א

 של רואה אתה "אבל שאמרינן בכ״מ הנה א( סתירות, וגם דיוקים הרבה בזה
 שהכוונה הוא דכלל כיון נכרי, של דוקא ומדוע נכרי", "של דזהו פירש״י אחרים"

אינו חברו ישראל של גם וס״ס רואה" אתה אי "שלך שהוא לך" יראה ב״לא
 במועד ושרפו אחר ובא בפסח חמץ "גזל ב׳( )צ״ח בב״ק אמרינן ב( ז "שלך" בכלל
 יראה "לא רק כתיב בתורה הלא הזו, המצור, באה ומאין לבערו", מצווין שהכל פטור

 דרבנן חמץ "בדיקת הלשון תמיד מוצאים אנו ג( ? רואה״ אתה אי שלך לך
 הלשון אחת פעם אף מוצאים אנו אין אבל סגי", בעלמא בביטול דמדאורייתא

ביעור גם הלא סגי בעלמא בביטול אם ומדוע, מדרבנן", חמץ "ביעור
 לחמץ רק מועיל חמץ דבטול הידועה הרמב״ם שיטת ד( ן דרבנן חמץ

 ועוד ? זאת הרמב״ם לו לקח מנין וקשה ידוע, לחמץ ולא ידוע שאינו
"הבודק דאמר הא על שם דפריך ע״ב< )ו׳ פסחים מהגם׳ מפורשת סתירה בזה דיש

"וכי הקושיא את עליה" ודעתיה יפה גלוסקא ימצא שמא ? מ״ט שיבטל, צריך
 מהי ה( ? ידוע לחמץ אף בטול דמועיל מללו ברור דהדברים ? לבטליה״ ליה משכחת

 לרוח", וזורה מפרד "אפילו או שריפה" אלא חמץ ביעור "אין אי של המחלוקת
 לרוח וזורה מפרר יוגרע ואיך סגי בעלמא בביטול אף דמדאורייתא אחרי

ן בעלמא מביטול
 לאוין, שני בחמץ מוצאים אנו דהנה : הוא כך הדברים הצעת באמת אכן

 עם ביחד ימצא, ובל יראה דבל ולאו הנאה איסור גם הכולל חמץ יאכל דלא לאו
בשביל דתשביתו העשה הספק נופל וממילא דתשביתו, העשה אחת, עשה
דלא הלאו מצד או ימצא ובל יראה דבל הלאו מצד אם באה, היא לאו איזה
איסורי בכל מוצאים דאנו מאחרי בזה, שיש הנאה מהאיסור כלומר, חמץ, יאכל
מדרבנן. או מדאורייתא אם ביעור דין בהם שיש הגאה

וממילא יחד, הדברים משני גם באה שתשביתו תופסים דאנו מחייב והשכל
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 חומרא גם בזח יש ואופן אופן בכל הנה כי שבשניהם, החומר את תופסים אנו
 לבדוק גם שצריך הוא החומרא הנה יראה, בל מצד באה העשה דאם קולא, וגם
 הפירוש ימצא" ,לא כי טמון, כשהחמץ אפילו הלאו את עובר דהוא אחרי החמץ את
 יהיה דלא קולא, גם בזה יש אבל ע״ב(, >ה׳ בפסחים כמבואר יטמין" "שלא הלו

 אם בשלו-ולהיפך רק הוא יראה דלא הלאו כל כי שלו, חמץ את רק להשבית מחוייב
 אפילו לחשבית מחוייב שיהיה תהיה החומרא הנאה, האיסור מצד באה התשביתו

 דוקא זה אין ביעור מצות בהם שיש הנאת איסורי כל כי חברו, ישראל של בחמץ
 הכתוב ש״עשאו אומרים אנו בחמץ רק כי ישראל, כל בשל אלא שלו הנאה באיסור

 לבער, חייב הוא ברשותו מטעם לאו הנאה איסורי בכל אבל ברשותו", הוא כאילו
 גיסא מאידך אבל הנאה, האיסור את שרואה מי כל על כללי חיוב שזהו אלא

 מי על רק הוא דהחיוב הנאה איסור בכל כמו לבדוק, מחוייב דאינו הוא הקילא
שרואה.

 אנו וממילא יחד, הלאוין שני מצד הוא שהתשביתו תופסים דאנו וכאמור,
 לא אם אך החמץ את רואה אינו אם גם וע״כ יחד, גם החומי־ות שתי את תיפסים

 מצד תשביתו בזה אין ואם דתשביתו, העשה על גם אך וב״י בב״י רק לא עובר בדק
 גם ולהיפך כנ״ל, וב״י ב״י של הלאו מצד תשביתו משום בזה יש חמץ, יאכל הלא

 בזה יש אבל וב״י, רב״י הלאו מצד תשביתו בזה אין אם חברו ישראל של כחמץ
 אחת אף כשאין ורק כנ״ל, חמץ תאכל דלא הלאו מצד דתשביתו מ״ע על עברה

 אינו וגם שלו אינו החמץ אם למשל, דתשביתו, העשה ליתא אז הנ״ל, מהחומרות
תשביתו. משום בזה אין ממ״נ אז החמץ, את כלל רואה

 סגי" בעלמא "בביטול דמדאורייתא מדרבנן, חמץ בדיקת אומרים שאנו וזהו
 אומרת, זאת דהביעור, משום מדרבנן", חמץ "ביעור מקום בשום אמרינן ולא

 מועיל דהביטול משום כשביטל, אפילו מדאורייתא כבר הוא החמץ את כשרואה
 האיסור מצד דתשביתו המ״ע בזה יש ס״ס אבל לך", יראה "לא בכל.־ שאינו לזה רק

 ממה צריך אינו כבר אז שביטל אחרי החמץ את לבדוק אבל שבדבר, ה:אח
כנ״ל. נכסך

ט.
 ביטול, מחני לא ידוע שבחמץ הרמב״ם דברי יסוד שזהו מובן, וממי״א

 דתשביתו, מ״ע על עובר הוא שאז אלא בב״י, עובר מבטל לא דאי משום ולאו
 לבטליה״ן לה משכחת "וכי הגמ׳ מקושית הסתירה גם מסו:קת שבזה להגיד, ול-ותר

 יועיל מאי אלא תשביתו, לעגין הבטול יועיל לא הלא אח״ב לה משכחת אם מ״נ ד_
שימצא. אחרי כעזיבטל אף יועיל הלא וזה ב״י לענין

רואה אתה "אבל שאמרו במה תמיד רש״י שמדייק מה ג״כ ברור ועכשיו
אף עובר אינו יראה דלא שהלאו אע״ם נכרי, בשל דוקא שזהו אחרים" של

של רואה אתה "אבל כך כל בפשיטות להגיד אפשר אי אכן חברו, ישראל בשל
בפסח חמץ "גזל שאמרו וזהו תשביתו, משום ע״ז עובר הלא דס״ם אחרים",

 מצד אך ב״י מצד לא לבערו", מצווים שהכל פטור במועד ושרפו אחר ובא
כנ״ל. תשביתו

שמדאורייתא אע״פ שפיר, שייכת שריפה אלא חמץ ביעור איז אי והמחלוקת
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ההלכה לחקר י׳ מיה המהות רנח

 בל מצד תשביתו על יעבור שלא רק מספיק זחו דהא סגי, בעלמא בביטול גם
 האיסור מצד תשביתו על יעבור שלא כדי לבער צריך הוא עדיין אבל יראה,
 ש־יפה אלא חמץ ביעור שאין הלימוד שכל ב׳( )כ״ז בגמרא שם ועי׳ שבחמץ, הנאה

 מצד כאן מדברים שאנו מוכח גופא שמזר• ובהנאה, באכילה אסור שג״כ מנותר, הוא
שבהמץ. הנאה האיסור

 בל על יעבור שלא כדי י, ע ג ם א מצד גם בתשביתו יש לפ״ז וממילא
 תכליתית מצוה תיא הנאה איסורי ביעור כי תכליתי, מצד וגם ימצא, ובל יראה

 יבער אם דס״ס לעשה, ניתק ב״י הוה דלא הרמב״ם, פסק ואפ״ה המצוות, ככל
 ס״ס עבר שבה, התכליתית המצוה מצד התשביתו את שקיים אע״ם הפסח באמצע

 זה ואת ורגע רגע בכל עברה היא שזו שבה, האמצעית המצוה מצד התשביתו על
לעשה. ניתק לא כבר

 היא "ומה (,ב )הלכה ומצח חמץ מהל׳ שני בפרק כתב שהרמב״ם ואע״ם
 בלבו וישים כעפר אותו ויחשוב בלבו שמבטלו היא ז בתורה האמורה ההשבתה

הרמב״ם שיטת לפי דאמנם לדברינו, סתירה בזה אין ? כלל״ חמץ ברשותו שאין
לביטול גם אפי, לתרי דמשתמעא לישנא תשביתו בלשון התורה כתבה במכוון

הנימוק מצד גם דברים, שני זו במצוה שיש להבליט כדי לביעור, וגם
וביעור ידוע שאינו לחמץ ביטול במעשה, וגם תכליתי ובתור אמצעי בתור

ידוע. לחמץ

יא.
 תכליתית, מצוה היא אם החקירה נופלת שם גם חליצה, מצות

 לכאן ראיות יש שאמנם לשוק, להתירה כדי אמצעית מצוה רק או המצוות, ככל
האחרונים. בזה האריכו וכבר ולכאן

 דאילו תשביתו, במצות החקירה מצורת שונה היא בכאן החקירה צורת ואמנם
 ממנה, להמלט אפשר שאי מצוה היא ברשותו חמץ לו כשיש לכו״ע הנח כתשביתו

 בעוד תכליתי, מטעם או אמצעי מטעם הוא אם ם, טע ה ב הוא שהספק אלא
 שהביאו כמו לשוק, להתירה כדי מכשיר בבחינת רק זהו אם החקירה שבחליצה

 כך ובין כך דבין משום חולצין לא מלך דאשת דבר של בטעמו דפירש״י מהא ראיה
 ומעין שחיטה מעין לפ״ז חליצה א׳(-ותהיה )י״ח בסנהדרין עי׳ — להנשא אסורה
 שיש שכאילו בדברים שייך זה גדר ואמנם מצוה. לאו בזמנה טבילה למדס״ל טבילה

 טבילה הבשר, את המבשרת שחיטה כמו מכשיר משום גם אלא מצוה רק לא בהן
 רק אלא מצוה, כלל בזה שאין להגיד אפשר אלו שבכל המתרת, וחליצה המטהרת

לבד. מכשיר
 כדי שחדשנו כ״א(, )פרק ז׳ שמעתתא ב׳ חלק הקנינים" "דרכי בספרי ועי׳

 שאמנם זו, הנחה עפ״י האחרונים העירו ושכבר בזה, שיש הסתירות כל את להשוות
 של בהמעשה גופא, בהמעשה איננה בזה שהמצוה אלא המצוות, ככל מצוה היא חליצה

 יבום שמצות ונשם הזה, המעשה ע״י שבא ר ת י ח ה כ ורק אך נעלו", את "וחלצה
"להקים של הנמוק את כך ע״י שמקיים בזה אלא גופה, הביאה במעשה איננה גופא
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 בהתכלית, היא המצוה חליצה, נ ה" מזה, פטורה איילונית ומח״ט בישראל" שם לאחיו
המת. מאשת הזיקה הותרה זה שע״י

 רק לא חנה בשחיטה דשם מאליו, מובן הוא לשחיטה חליצה בין וההבדל
 שאינו אומרת, זאת מצוה, אין בההיתר גם אך תכליתית, מצוה אין המעשה שבעצם

 להשתמש כשרוצה אלא ונבלה, החי מן אבר מאיסור חבהמח את להתיר מצווה
 ההיתר עצם הנח בחליצה, אבל לזה, אחרת עצה לו אין ני לשחוט, עליו אז בהבשר

 מצווים שניהם הם הנח בפועל, הזח בההיתר להשתמש ירצה לא אם ואף מצוה, הוא
 בתור אותה המקשרת הזיקה שתנתק היינו בכח, היתר לה שיהיה כדי הזו המצוה על

המת". "אשת
 בפועל, א ש נ ה ל רשות לח שאין זה מפני לא הוא הטעם מלך ובאשת

 כבוד מצד המת אשת בתור חייה ימי כל שתשאר מצוה יש להיסך ששם משום אלא
 בפ״ב הרמב״ם שמדגיש וזהו בכח, גם היתר לח יהא שלא אומרת, זאת המלך,

לעולם". ה ת ק י ז ב ב ש "ת אלא לה חולצין אין ג׳( )הלכה מלכים מהל׳
 רק ולא שכזה מסוג מצוות נשאר אמצעית, מצוה היא חליצה שלפ״ז באופן

כג״ל. לבד מכשיר בבחינת

יב.
 ל ע ו ם ה ב רק הוא המצוה עצם אם לחקור, יש זו במצוה גם ואם, אב כיבוד

 אמצעי רק הוא להם שמציית והציות ולאמו, לאביו ממשית הנאה שמביא מה יוצא
 דבמה המצוה, עצם זהו הציות דגוף או הנ״ל, הנרצה להתכלית זה ע״י לבוא כדי

מכבדו. הוא גופא בזה לו שמציית
 הכשר שכן ד״ח בתום׳ ע״א( )ו׳ ביבמות ותום׳ רש״י מחלוקת בזה מוצאים ואנו

 גילף לא מ״ט דחי, בעלמא והא לי בשל לי בשחוט "לעולם פירש שרש״י מצוח,
 מצות, הכשר שכן למפרך דאיכא משום אשה, דאחות לאו דיבום עשה דלדחי מהכא

 בלא המצוה לקיים יכול יבום גבי אבל הלאו, דחיית בלא כיבוד לקיים אפשר דאי
 דשם דחי, דלא ראיה אין ואם אב "דמכיבוד להיפך, פירשו ובתום׳ הלאו", דחיית

 גוזלות להביא כדי אבדה מלהחזיר ומניח ומטמא וכשמחמר מצוה, הכשר רק הוא
 דעביד בעלמא אבל ומלבישו, מאכילו אין הלאו דחיית בשעת לאביו,

 דב״הכשר פירש שרש״י ברור, רואים ואנו דדחי", בציצית מכלאים ילפינן המצוה גוף
 שב״הכשר פירשו והתום׳ הלאו, דחיית בלי להמצוה אפשר שאי הוא הכוונה מצוה"
 שמאכילו בשעה רק הוא המצוה ועצם ה, ו צ מ ל אמצעי רק שהוא הכוונה מצות"

מצוה. הוא הציות עצם בזח דגם שסובר ש״מ כן פירש לא רש״י ואם ומלבישו,
 האופנים בכל דכאן הקודמות, מהדוגמאות מעט שונה הזו הדוגמא גם אכן

 הוא במה ספק רק שיש אלא המצוה, תכלית גם אב כיבוד של בהעשה יש
 אחרת בנקודה נמצאת התכלית אם הוא הספק ששם הקודמות כהדוגמאות ולא התכלית,

 אלא המעשה בעצם היא התכלית לא ס״ס הנה בזה שנימא איך גיסא ומאידך לגמרי,
בזה. שיש הכיבוד מצד הוא התכלית

יג.
מצד דאורייתא משום בזה יש והבה״ג הרמב״ם שלדעת ן, נ ב ר ד ה ו צ מ כל
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 תכליתית מצוה היא דרבנן מצוה כל אם לחקור, יש בזה שגם תסור", "לא הכתוב
 המצוה תסור הלא ע״י הנה חנוכה, נר מצות על למשל, וכשציוו, שבתורה, המצוות ככל
 הוא תסור" ד״הלא או ממש, בתורה המצוה כתובה היתה כאילו נוסה בהדלקה היא
 שבשלילת רק אלא מצוה, היא ההדלקה עצם ולא ב, א ד ו ב י כ של ציור מעין רק

תסור". "לא נאמר שע״ז הרבנן את מכבד אינו ההדלקה
 והבאנו בזה שהארכנו ד׳( ׳6) א׳ שמעתתא ח״א הקודש דרך בספרנו ועי׳

 בזה תלויה וביחוד הזו, החקירה שנויה הראשונים ובמחלוקת נ״מ הרבה יש דבזה
 בהתרי״ג דרבנן מצוות השבע את חשב שהראשון ם, " ב מ ר ה ו ג " ה ב ה בין המחלוקת

 יש שסיר הראשון כהצד נתפוס דאם משום תוקף, בכל לזה מתנגד והרמב״ם מצות
 מכיון השני, להצד אבל תרי״ג, המצוות במספר דרבנן המצוות הז׳ כל את לחשוב

 המצוות את לחשוב אפשר אי שוב הלאוין, כמספר תסור דלא הלאו את מונים שאנו
כנ״ל. תסור" ד״לא לאו על יעבור שלא אמצעי משום אלא אינו שקיומן ביחוד,

 בזה, הוא הקודמות בהדוגמאות שאיננה מה הזו בהדוגמא שיש והחידוש
 שמא הוא שהספק אלא בתורה, ממש ומפורשות כתובות המצוות הנה הקודמות דבכל

 תסור" "לא של התכלית רק מפורשת בתורה להיפך וכאן אמצעי, בתור רק כאות הן
לתכלית, גופא האמצעי את שעושה זהו אולי ספק שיש אלא

יד.
 שהתכלית א׳ סוג סוגים, שלשה כן גם יש תכליתיות שהן המצות באלו אפילו

 ג׳ וסוג לבדה. ה ל ו ע ם ה ב היא שהתכלית ב׳ סוג בגופו. ש בפעולה היא
 בזה היא המצוה לא כלומר, יוצא, ל ע ו ם ה ב אלא בהפעולה לא היא שהתכלית

 אמצעי רק הוא הפעולה שעצם באופן יעשה שהדבר אלא הדבר, את שיעשה
שנעשה. במה הוא והתכלית

 שהסביר כמו שליחות, הגדר בהו שייך שלא המצות באלה הוא הראשון הסוג
 מצה, באכילת סוכה, במצות למשל שליחות מועלת שלא דבר, של בטעמו רי״ד התום׳

 ששלוחו נימא גם ואם שבגופו, מצוות הן אלו דכל משום וכדומה, תפילין בהנחת
השליח. בגוף לא הוא ס״ס אבל השליח, בפעולת כמותו אדם של

 בלי גם אבל שליחות, שמועלת כלומר, שליחות, הגדר שייך הב׳ בהסוג
וכדומה. הפסח ושחיטת תרומה הפרשת למשל הדבר, יתכן לא שליחות

 הפעולה לא הוא בזה דהעיקר מכיון שליחות, הגדר כלל בעינן לא הג׳ בהסוג
 זאת עשה הוא אם לנו הבדל אין המעשה שנעשה מה אלא לעצמה, א י ה כש
ס״ס. נעשה שהדבר מכיון שהיא סבה איזו ע״י גרם או כמותו אדם של שלוחו ע״י

 בפעולת איננה התכלית אך תכליתית, מצוה היא שבודאי מילה לדבר: דוגמא
 מוטל האב שעל מה הוא המצוה עצם ואמנם מהול. הבן שיהיה אלא המילה,
 לגדרי צריכים אנו אז דרק שליחות, דיני בזה בעינן לא ס״ס אבל מהול, הבן שיהיה

 המשלח, כפעולת תהיה השליח שפעולת כלומר, לה"כמותו", צריכים כשאנו שליחות
 הוא המצוה שכל במקום ולא בהפעולה א ה! המצוה שעצם במקום רק שייך לא וזח
יעשה. שהדבר מוטל שעליו רק

המילה לעשות כשר למה באמת, שהקשה מילה, במצות חינוך" ב״מנחת ועי׳
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 בזה *אין מאליו מובן ולדברינו נינהוז שליחות בני לאו חא חשו״ק ע״י אפילו
קושיא. שום

 ואיך ? כוונה צריכות דמצות למדס״ל כוונה, מטעם עוד שמקשה שם ועי׳
 שגי יחולקו בזה דגם לומר, אפשר באמת אך ? לצאת שלא בפירוש יכוון אם יהיה

 לכוונה צריכים אנו הראשונים הסוגים בשני דרק השלישי, מהסוג הראשונים הסוגים
 רק היא המצור. שכל השלישי בהסוג כן ולא הפעולה, בעצם היא דהמצוה כיון

כוונה. הפעולה בשעת בעינן לא הדבר שיעשה

טו.
 לאיסורי המה שמחולקים איסורים כמו ולא בגברא, הוא המצוות שכל אע״ם

 סוגים, שני יש בזה גם בכ״ז ע״א(, )ט״ז נדרים בר״ן כמבואר גברא, ולאיסורי הפצא
 פעולת באה שעליה צא ם הה אבל בגברא בודאי הוא שהחיוב שאם כאלה, יש

 הזו, ההפצא במהות מיוחדים דינים גם יש ואז ה, מצו ה לנושא משמשת המצוה
 הגברא, רק הוא המצור. שנושא גם אלא בגברא הוא שחיובן רק שלא מצוות, סוג ויש

 לגורם רק משמש החפץ הנה ידוע, בחפץ פעולה באיזו קשורה שהמצור. ואע״ם
גופא. המצוה נושא שזהו לא אבל המצות, לנושא

 לולב, ונטילת סוכה ישיבת מצה, אכילת מצות בין ההבדל למשל,
 במצוות אבל בגברא הוא חיובן הנ״ל המצות כל שאמנם שופר, תקיעת ובין

 גזולים כשהם כך ובשביל והמצות, הסוכה הלולב, הם המצוה נושאי ס״ס הראשונות
 אי שם שגם דאע״ם שופר, בתקיעת כן לא בעברה, הבאה מצור. מטעם פסולים

 כי המצוה, לנושא אפילו משמש השופר אין אבל השופר, בלי המצור. לקיים אפשר
 ונושא לגורם רק הוא שהשופר באופן האדם, בשמיעת רק אלא המצוה אין

 לבוא שייך ולא כשח, הגזול שופר אפילו ומה״ט לבדה, השמיעה שהיא המצור.
 נושא בתור אפילו בהש!םר המצור. אין בי בעברה, הבאה מאיד מצד בזה

כנ״ל. המצות

טז.
 שמקשים הקושיות את ט״ס >ם׳ ש״א ח״א הקודש דרך בספרי ישבתי ובזה

 בזה שייך ולא קריעה, ידי יוצא בשבת שהקורע ב׳< )ה׳ דשבת פ״ג הירושלמי על
 "הוציא וכן עברה", עבר הוא הבא ברם עברה, גופא "תמן משום דמצהב״ע, הגדר
 מהא ומקשים בפסח", חובתו ידי בהם יוצא הרבים לרשות היחיד מרשות מצה

 הלא יצא" לא תקע ואם יתקע לא שלמים של "בשופר דאמרינן ע״א( )כ״ח דרח״ש
 דחירושלמי מעיקרה, הקושיא מסולקת לפ״ז אכן ? עברה עבר הוא רק בכאן גם

 נושא גם הוא המצוד. דנושא במקום רק הוא בעברה הבאה דמצוה דהגדר רק מחדש
 האדם, רק הוא העברה ונושא הבגד, הוא המצור. נושא הנר. בשבת ובקורע העברה,
 באים אנו דבראשונה הגזול, לשופר למשל, גזולה, סוכה בין ההבדל ג״כ זהו ובאמת
 אבל בהסוכה, אחד, בנושא המה והמצות דהעברה משום בעברה הבאה מצוה מטעם

 כאמור, האדם, רק הוא המצוד. ונושא השופר הוא העברה נושא הנה הגזול בשופר
 תהיה העברה גם באם מחייב, גופא זהו אבל בשמיעה, הוא המצוה דנושא

בעברה. הבאה דמצוה הגדר שייך כן שוב בגברא,



ההלכה לחקר י׳ פדה .מדות רסב

 הגזולה דסוכה הקצה, אל הקצה מן למשל סוכה מן שופר דחלוק ונמצא
 אס וממילא כשר, הגזול ושופר כשירה, תהיה בגברא רק העברה תהיה אם וממילא

כנ״ל. בעברה, הבאה מצוה מטעם יצא לא אדרבא בגברא רק העברה תהיה

 שמברכינן מצות דיש דבר של בטעמו הסביר קמא בפרקא הפסחים והר״ן
 י ע" פטר ה ל לו ר ש ם א שאי המצוות כי בל/ שמברכינן מצוות ויש ב״על" עליהן
 כמו כלל עליו מוטל שלא והמצוות בל/ מברכינן וציצית סוכה, כתפילין, אחר

 עליו המוטלות במצוות פליגי כי בעל, היא שהברכה מודים כו״ע וכדומה, שחיטה
 אבל וכדומה, חמץ ביעור כמו שליחות בלי אף אחר ע״י גם להסטר אפשר ובכ״ז

 תרומה דשאני ? אחר ע״י לקיימה אפשר שם שגם אע״פ בל׳, מברכינן למשל בתרומה
כמותו". אדם של ו שלוח ד" מטעם הוא אחר ע״י זאת עושה הוא דאם

 תכלית בגדר הוא שהפעולה המצוות דאלה כנ״ל, ג״כ באמת הוא והכוונה
 מורה גופה שהלשון בציצית", ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, "לישב בל׳ מברכינן

 רק הוא שהפעולה המצוות אלה אבל ו, י ל ע חיוב הוא הפעולה ם צ ע ד
 שי^ישה יוצא בהפועל אלא הפעילה בעצם החיוב שאין באופן אמצעי, בגדר
 איננה שהמצוה הכוונה השחיטה, על למשל וכשאומרים ב״על", מברכינן שם הדבר,

 הר״ן שמשתמש ומה שחוטה, תהיה שהיא בזה היא שהמצוה אלא השחיטה, בפעולת
 לעשותן אפשר שאי המצוות דבאלה סימן, בתור רק הוא שליחות של בההבדל

 בעצם היא שהמצוה סימן זהו בשליחות, צורך שיש לכה״ם או כלל, אחר ע״י
 ואלה בל/ לומר שייך זה ועל בגופו, בפעולה או בחפצא בפעולה או הפעולה,

 המצוה שאין סימן זהו בשליחות, אפילו צורך ואין אחר ע״י לעשותן שאפשר המצוות
 כלומר, "על", הלשון מתאימה וע״ז יוצא על ו פ ה ב רק אלא הפעולה, בעצם

כג״ל. מהפעולה היוצאת התכלית

יח.
 כיון קטן ע״י כששולחים מנות" ב״משלוח יוצאים איך מעיר, האחרונים מן אחד

 אדם של "שלוחו בעינן לא דשם זה, על והתשובה ? הוא שליחות בר לאו דקטן
 הוא המצור. עיקר דכאן כלומר, לבד, אדם של שלוחו רק אלא כמותו"
 המשלח על אלא המשלח, במקום כאן השליח שאין באופן מנות" ,משלוח

 לעצמה כשהיא הפעולה לא שכאן ג״כ אומרת וזאת הנרצה, התכלית לידי להביא רק
אמצעי. בתור רק משמשת זוהי אלא המצות, היא

יט.
 על קושיתם שעל ע״ב( )כ״ג קדושין התום׳ בדברי גם הסבר לנו יהיה ובזה

 להגמ׳ לה פשיטא בקדושין ששם בנדרים, להגמ׳ הנ״ל מהגמ׳ שיש הסתירה
 מצי לא דאיהו מידי איכא דמי משום דידן שלוחי ולא דרחמנא שלוחי דכהנים

 שבנדרים ותרצו, ? בזה מספקינן ע״ב( )ל״ה ובנדרים משוי, מצי ושלוחא עביד
 קשה שלכאורה לבד דרחמנא שלוחי רק ולא דידן שלוחי נמי הוי דלמא מספקינן

? כפולה בשליחות צורך שיהיה שכזה דבר לתפוס



רסג ההלכה לחקר ותכלית אמצעי המהות

 במצוות לשליחות בנוגע שאמרנו מה מכל הכל דהסך שפיר, אתי לפ״ז אבל
 שליחות. בזה מועילה שלא שבגופו מצוות א( סוגים: ארבעה בזה שיש הוא

 צריכים אנו שם לעצמה כשהיא בהפעולה הוא שהמצוה שבפעולה, מצוות ב(
 אמצעי רק היא שהפעולה שבפעולה, מצוות ג( שליחות. בזה ומועילה לשליחות

 כמותו" אדם של "שלוחו מטעם ולא אחר ע״י זאת לעשות אפשר שם תכלית, לאיזו
 כמו, שליחות. דיני בזה כלל בעינן ולא לבד אדם של שלוחו מטעם רק אלא

 גם אחר, ע״י גם למול לו אפשר ובכ״ז האב על בודאי הוא שהמצוה מילה, למשל,
 אין הפעולה שעצם רק שלא שכאלה מצוות ד( כנ״ל. הוא והטעם שליחות, דיני בלי
 משום בזה אין מהפעולה ישר באופן היוצאת התכלית שגם אלא עליו, חיוב משום בה

 מצות לדבר ודוגמא רשות, בכלל שהוא אחר לדבר מכשיר רק שזהו אלא חיוב,
 הוא ש״וזבחת" ראשונים הרבה לשיטת עשה מצות יש ע״ז שגם שאע״ם שחיטה,

 לא וגם לעצמה, כשהיא מצוה היא השחיטה פעולת לא סוף סוף אבל עשה, מצות
 להיתר מכשיר רק אלא מצוה, היא השחיטה מכח הבא ההיתר שזהו התכלית,
 כמותו" אדם של "שלוחו בזה בעינן שלא רק יא שם רשות, רק שזהו אכילה

אדם". של ל״שלוחו אפילו בזה בעינן שלא אלא
 כי הראשונים, הסוגים לשני נכנסת לא בודאי הקרבנות הקרבת מצות והנה

 תהיה לעצמה כשהיא שהפעולה לומר אפשר אי ואף שבגופו, מצוה לא בודאי זהו
 עביד", מצי לא דאיהו מידי איכא "מי של הראי׳ באה הלא דע״ז הבעלים, על מצוה
 אם הספק נופל ס״ס אבל כמותו", אדם של ל״שלוחו בזה שנצטרך אפשר אי ובכן

 כמותו", אדם של "שלוחו של הגדר בהן שאין שנחי המצוות, בסוג זאת להכניס אפשר
 את שיביאו הבעלים על המצוה גופא דזהו כלומר, אדם", של ל״שלוחו בזה בעינן בכ״ז

 ס״ס אבל שליחות, לדיני בזה צריכים אנו אין כך בשביל ואמנם הקרבה, לידי קרבנם
 ושלוחי דרחמנא שלוחי המה שהכהנים הכוונה וזהו שליחות, גדר משום בזה יש

 הבעלים דעל כלומר, ג״כ, אדם" של ל״שלוחו אף בזה בעינן דלא או ביחד, דידן
 הבעלים על מצוה כלל אין ההקרבה ובעצם כהן, לידי הקרבן את להביא רק מוטל
בלבד. דרחמנא" "שלוחי זהו הכהנים על רק המוטלת ישרה מצוה זוהי אלא

 הרי "האומר זירא ר׳ דבעי הא על שהקשו ע״ב< כ״ב )ד׳ חולין בתום׳ ועי׳
 "וא״ת, מהו ובזה שבזה הצהוב תחילת והביא יונה בני מן או התורין מן עולה עלי
 כחן עבר דאם כגון ליה דמיבעי וי״ל, להקריבן? יכול האיך נפסל האחד דמ״מ כיון

 האלה התירוצים שני ואמנם נדרו", ידי יצא כהן לידי שתביא כיון א״ג והקריב,
כמובן. הנ״ל בהספק תלויים

 אפילו בעינן שלא הד׳ הסוג של ממצוות ציור עוד לנו יש שכזה ובאופן
 הקרבנות, הקרבת כמובן, כי, הג״ל, שחיטה של הציור מלבד לבד, אדם" של ל״שלוחו

 כפי בשחיטה הן, מחתא בחדא לא ושחיטה, נינהו, דרחמנא שלוחי נסבור אי אף
 מכשיר בתור משמשת רק אלא הבהמה, היתר בתכלית, אף מצוה אין שאמרנו

 בשביל ומועלת מצוה היא העבודה האופנים שבכל הקרבנות, בעבודת כן לא לבד,
 השליחות גם אלא השליחות דין רק לא בזה בעינן לא הבעלים מצד ובכ״ז הבעלים,

כנ״ל. נחוצה לא בעצמה



ההלכה לחקר י׳ שרק המרות רסד

ב.
 שייך שם מצוה, היא לעצמה כשהיא שהפעולה בפעולה, שבמצוות מקודם אמרנו

 לפי רק זהו באמת אבל שליחות. ליתא האדם שבגוף במצוות ורק שליחות, הגדר
 ׳סעיף קפ״ב בסי׳ בזה שמסביר הקצוה״ח ובראשם האחרונים של בפומי שמרגלא

 תפילין בסוכה, שליחות מועילה דלא דבר של בטעמו רי״ד התום׳ דברי את א׳(
דהלא אחר, לדבר באמת דכוון רואה גופא רי״ד בתום׳ המעיין באמת אבל ? וכדומה

איך בגופו לעשות המקום שחייבו שהמצוה הוא, מלתא "ולאו בתירוצו לשונו הוא כך
 הוא כי מהני, וגירושין בקדושין ודאי כלום, עשה לא והוא שלוחו ע״י יפטור

למי האשה נמי וכן פלונית, פטרית פלוני אנא בגט שכותב השליח, ולא המגרש
הוא בפסח וכן ופירותיו, התרומה נותן הוא בתרומה וכן לו, אם כי מקודשת היא

 לי עשה לשלוחו לומר יכול ה״נ בסוכה אבל הדם, זה ויזרוק ישחוט שמו ועל אוכל
 בציצית וכן כלום, הוא קיים לא חברו בה ישב אם אבל בה, יושב והוא סוכה

המצוות". וכל
 להפעולה יש אם שליחות מועילה אז דרק הוא ההבדל דעיקר מללו, ברור ודברו

 סתם פעולה היא אם אבל המשלח, אל ידוע יחם איזה לעצמה כשהיא גם
 לא שם הפעולה, של הפועל הוא מי לנו היא ואחת ידוע איש בשום תלויה שאינה

 מקודשת היא למי ו״האשה המגרש" "הוא שבגירושין שמדגיש וזהו שליחות, הגדר שייך
 ועי אוכל הוא בפסח וכן מפירותיו, התרומה נותן "הוא בתרומה וכן יו", אם כי

להמשלח. רק המיוחסות פעולות אלו שכל כלומר, הדם", ויזרק ישחט שמו
 דגם עוד ונחדש שבגופו, פעולה ובין לבדה פעולה בין הבדל כלל אין ולפ״ז

 שייך נמי אחר לשום ולא ח ל ש מ ה ל א ק ר ת ם ח ו י מ היא אם שבגופו פעולה
 ג״כ הוא ששם אע״ג בגט, לקבלה שליחות ג״כ יש כך ובשביל שליחות, הגדר בזח
 אליה, רק מתיחסת הקבלה שס״ם מפני אלא בידה", "ונתן דבעינן שבגופה דבר

 כלי קשורה אינה שהפעולה וכדומה וסוכה תפילין של במצוה משא״ב האשח, אל
ואחד. אחד כל על מוטלת והיא לכל, השייכת פעולה היא זו אלא בהמשלח,

 מדוע? הקצוח״ח של ולהסברו לולב, נטילת במצוח שליחות שייכר לא זה ומפני
חנ״ל. כהסברנו לא אס

כא.
 הטעם בשלד״ע צריכין אנו מדוע א״כ בטענה, זח על בא הקצוה״ח אמנם

 לה שאין לבדה דבפעולה מטעם תפ״ל שומעין, מי דברי התלמיד ודברי חרב דדברי
? שליחות הגדר כלל שייך לא כנ״ל המשלח אל יחם

 דברי התלמיד ודברי הרב ד״דברי לטעמא דבעינן קשיא, לא זח גם באמת אבל
 כמו, המשלח, אל מתיחסת כן שהפעולה במקום אף שליחות תועיל שלא שומעין" מי

 דאמר כמו בעברה בקדושין או )י״ב( בבב״מ כמבואר לגנוב שליח שעשה בגנב למשל,
גרושה". אשה לי קדש לישראל שאמר ב״כהן שם

 דהמשלח הנפש" את הרוג "צא לו באומר באמת שס״ל דב״ש מחא קשיא ולא
 דגרר ס״ל ודאי )פ״ט( ש״ד ח״א הקניגים דרכי בספרנו שאמרנו כפי דב״ש, ז חייב

דאמרינן כמו שליחות, שייך נמי ממש גוף דבעינן במקום ואף בנ״מ שייך שליחות



רסהותכלית אמצעי המרות

 מר דאמר "כיון משום עד נעשה שליח דאין סוברים דב״ש ע״א( )מ״ג בקדושין
 טעמא "דכי־ שם אמרינן כך ובשביל בגופיה", ליה הוה כמותו אדם של שלוחו
 מצינו שיא מפני שהוא החלב את ואכול הערוה את בעול באומר מחייב לא דלב״ש

 מטעם בזה גם באים היינו זאת לולי אבל מתחייב׳/ וזה נהנה זה כולה חתורה בכל
להגוף. גם אלא להפעולה רק לא בזה צריכין שאנו אע״ם שליחות,

 ? עברה לדבר שליח דאין לטעמא הנפש את הרוג בצא זקוקים ב״ה דגם והא
 לבדה דבפעולה הטעם אחר, טעם יש כאמור, דבזה, המשלח של הפטור מפני לא הוא

 דאין לטעמא דבעינן אלא שליחות, הגדר כלל שייך לא המשלח אל יחם לה שאין
 דלא כיון מתעסק, מטעם יופטר שלא השליח את לחייב כדי עברה לדבר שליח
המשלח. של רצונו את למלאות כדי רק זאת עשה

 בטביחה כמו עברה לדבר שליח דיש למדים שאנו המקומות אלו דבכל ומובן,
 מעולה כאן אין המקומות, אלו בכל בהקדש, מעילה בסקדון, יד שליחות ומכירה,

המשלח. אל המתיחסת מעולה אלא סתם

כב.
 מעילח, כמו עברה, לדבר שליח יש דאמרינן הפרטים אלו דבכל ותשכח ודוק

 מש, מ שליחות דיני בזה כלל בעינן לא ומכירה, וטביחה בפקדון, יד שליחות
 בזח האריך שכבר כמו דמי, שפיר נמי חשו״ק ע״י הדברים אלו כל יעשה אם ואף

ח׳(. )סעיף רצ״ב בקצוה״ח דבריו והובאו מקדש( האיש )ם׳ בקדושין בחי׳ המחרי״ט
 ג״כ יש ככה אמצעי, בבחינת רק שהן כאלה שיש במצוות שחלקנו דכמו משום

 שהעיקר הנ״ל העברות למשל כמו אמצעי, בבחינת רק הוא העברה שמעשה עברות
 "שלוחו של הגדר בעינן לא שכאלו ובדברים שבהן, יוצא" בה״מועל הוא העברה

 על מקפידים אנו אין ובזה לבד אדם" של "שלוחו רק אלא כמותו" אדם של
שליחות. דיני

 מצד חסרון כאן דאין הדברים אלו בכל קר< ל״ל א״כ קשיא, הא קשיא ואי
שליחות? דיני שכאלו בענינים כלל בעינן דלא תפ״ל עברה, לדבר שליח דאין

 משום סוגא׳ סוגים, שני יש שליחות, בגדר הדרושים בהפרטים באמת אבל
 ונכרי חשו״ק למשל, כמו, כמותו", אדם של "שלוחו של הדין אין זה דבלי

 הממון, בעל של שלוחו דוקא דבעיגן הכלל או ניגהו, שליחות בני דלאו וכדומה
 מעכבים כולם משוי", מצי לא שלוחא ד י עב מצי לא דאיחו מלתא ד״כל והכלל

 תו. ו מ כ נעשה שהשליח הדין אין אז הללו החסרונות כשיש כלומר, ה״כמותו", את
 אדם", של "שלוחי כלל בזה דאין כלומר, בהרישא, גם הוא שהחסרון ב׳ וסוג

 ודברי הרב דדברי מצד עברה לדבר שליח דאין הגדר בודאי שייך חב׳ ולסוג
 של השליחותו מצד הדבר את עושה שהוא אע״ם ובכן שומעין, מי דברי התלמיד
 של "כמותו" שאינו רק שלא אומרת, זאת להמשלח, כלל זה מתיחם לא המשלח,
המשלח. עם קשר כלל לזה אין אך המשלח

 גם שליחות דין יש שבזה לגזה״ב, בזח גם צריכים שאנו מה מובן וממילא
עברה. לדבר

 חייב יד דבשליחות דחא שחידש ה׳( )סעיף רצ״א סי׳ ח״מ בסמ״ע ועיין
 ששכח דהיתכן מאד, הש״ך ע״ז ותמה לשלם, מה להשליח כשאין דוקא הוא המשלח
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ן חייב המשלח ורק עברה לדבר שליח יש יד דבשליחות בגמרא ערוכות סוגיות
 רי״ד, כהתוס׳ מהראשונים אחד על להתפלא יש הפליאה אותה באמת אכן

 פקח ע״י הבעירה את דהשולח הא על שם דמקשינן בקדושין שם הגם׳ על שמעיר
 הקושיא דכל ג״כ, שאומר שליחות? מצד המשלח חייב יהיה לא דאמאי חייב הפקח

דהיתכן קשה יותר עוד רי״ד התוס׳ על ועליו, לשלם, מה להשליח לו כשאין רק היא
את מטילים שאנו אומרת, שזאת כמותו, אדם של שלוחו של הפשט מהו ידע שלא

? השליח על ולא המשלח על הדברים כל
אדס של "שלוחו של שליחות הסוג בין הבדל דיש אמרנו, אשר זהו אכן
חלות כל ודאי הראשון דבהסוג לבד, אדם" של "שלוחו של הסוג ובין כמותו"

 מתיחסת דהחלות נהי השני בהסוג אבל השליח, על ולא המשלח על רק חל הדבר
 דאין כיון הוא, השליח מעשה לעצמה כשהיא הפעולה ס״ס אבל המשלח, אל גם

ממש. "כמותו" של הדין כאן
 נכנסים לא בודאי הבעירה, את השולח וגם יד שליהית הללו, הדברים ושני

 הבעירה את והשולח ביארנו, כבר יד שליחות השני, להסוג אלא הראשון, להסוג
 הנה ממונו, משום אשו למ״ד ובין חציו משום אשו למ״ד שבין מאליו, מובן ג״כ

 שהפעולה רק צריכים אנו ואין בעצמו מהמשלח בא כך ובין כך בין המזיק עצם
המשלח. אל —לבד יחם ורק —חס תי ת

כג.
 הנב״י על שחולק ב׳( )ס״ק הג״ל קפ״ב סי׳ הקצזה״ח דברי על בזה נעיר ואגב

 שלד״ע דאין דהיכא כיון כלל, גט דאינו כרחה בעי שליח ע״י שנעשה דגט שחידש,
 וסותר דר״ג, חרם איכא הלא וכאן ע״ב< )י״א ב״מ בתום׳ כמ״ש בטל, המעשה

 שלד״ע. דיש טביחה גבי ו׳( )הלכה מגניבה בפ״ג המלמ״ל מדברי הנ״ל הקצוה״ח זאת
 דאין נהי הנה סתם, שליח עשאו דהוא מכיון אבל בשבת, שחט השליח אם דאפילו
 וה׳ ד׳ חיוב לענין בכ״ז שבת, חילול מצר השליח פעולת ע״י מתחייב המשלח

וה״ג. שליחות יש שפיר
 דכמו ומכירה טביחה לענין דרק כלל, דמיון שום בזה אין לפ״ד באמת אבל

 לבר, אדם" של "שלוחו רק אלא "כמותו" של הגרר בעינן לא ששם שאמרנו
 חייב הוא בכ״ז ממש, המשלח כפעולת השליח פעולת נחשבה לא בשבת וכששחט

 בגירושין משא״כ כנ״ל, אדם" של "שלוחו משום בזה יש דס״ם משום וה׳ בד׳
 כמותו" אדם של "שלוחו אומרים שאנו זה ע״י רק נעשית הגירושין דחלות

 שלא מכיון בע״כ כשנתן הנה המשלח, של כנתינתו ממש הוא השליח של ונתינתו
 ה״ונתן", כאן אין ממילא שבזה, העברה לענין המשלח כנתינת השליח נתינת נחשבת

הגירושין. בחלות העיקר שזהי

כד.
 זה אם בזמן, כלל תלוי לא ת י ל כ ת ה ו בזמן, תלוי המצוה של האמצעי אם

הראשונים. מחלוקת הוא זה דבר לא, או גרמא שהזמן למ״ע נחשב
 זוהי המילה פעולת לא שכאמור, במילה, תמיד מוצאים אנו שכזה ציור כי
קר .ל״ל מקשים ע״א( )כ״ט בקדושין חתום׳ והגה מהול, שיהיה אלא התכלית,
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 שנימול הוא גרמא שהזמן עשח דמצות ליה תיפוק — מילה ממצות פטורות דנשים
 גרמא זמן לאו הפסק לה אין והלאה השמיני דמיום "כיון ומתרצים ?״ ללידתו בשמיני

 במצוה הוא דהתם למימר, "איכא בזה הקושיא את מתרץ בריטב״א אבל הוא/
 להבי דמחייבי, מב״ד גרעה דלא דמחייבה, ה״א דבנה, במצוה הכא אבל דנפשיה,
 אין דבמילה כנ״ל, הוא וכוונתו אותה", ולא אותו דכתיב למיפטרה קרא איצטריך

 המילה פעולת האמצעי, ורק הבן, שהוא מהול, ה ב אלא ל ה המו ב המצור! תכלית
 לומר אנו צריכין התום׳ ולשיטת בזמן, כלל תלויה איננה התכלית אבל בזמן, תלוי
גרמא. שהזמן מ״׳ע ר*לל זה דגם

כה.
 דבעינן הא על ע״א( )ל״ו בקדושין שם התום׳ קושית כן גם לתיץ אפשר ובזה

 שהרי הוא, גרמא שהזמן מ״ע דכולהו "תפ״ל הקרבנות, בעבודת אינן דנשים קרא
 הריטכ״א לשיטת אבל ז" קרבניהם להקריב צוותו ביום כדכתיב ביום אלא נוהגות אינן
 בהקרבן, הוא והתכלית אמצעי, רק איננה דהעבודה מסולקת, זו קושיא גם הנ״ל

האמצעי. אחרי ולא התכלית אחרי בזה הולכים אנו הלא הריטב״א ולשיטת

כו.
 שביתת של מ"ע יש אם מסתפק, שכ״ו( )מצוח חינוך "מנחת בם׳ וחנה
 הארץ "ושבתה של מ״ע רק בה דאין בחרישה הוא והספק בנשים, שביעית

 דיש מקום ובכל ל״ת ג״כ יש הלא בזריעה כי תשבות", ובקציר ו״בחריש לד"׳, שבת
 בחרישה הוא הספק כל אלא חייבות, הנשים גם למשל, יו״ט, כמו ועשה ל״ת בהם
 התום׳ במחלוקת זאת את להכניס רוצה הג״ל והמחבר ל״ת, ולא עשה רק בה דיש

הנ״ל. והריטב״א
 שאנו מפני הוא דהריטב״א טעמא רכל שייכות, לזה אין לפ״ד באמת, אבל

 וכאן התכלית, על אך האמצעי על לא גרמא, שהזמן מ״ע של בדין בזה, מביטים
 רק לד׳" שבת הארץ "ושבתה בזמן מוגבלת אדרבא היא התכלית חלא

לבד. השביעית בשנה
 חייבות נשים בשבת בחמה דשביתת בעשה שגם דמחדש, מה גם נדחה ובזה

 חריטב״א של חדושו שכל להיפך, הדבר הלא ולדעתי הנ״ל, הריטב״א דברי עפ״י
 דוקא מוגבלת מתכלית ג״כ הלא בהמה ובשביתת התכלית, על מביטים דאנו הוא

בזמן.

כז.
 ע״י הלאו לעברת בא הוא אך מעשה בו שאין בלאו והחינוך הרמב״ם מחלוקת

 עצם על רק דנים אנו אם מחלוקת באמת הוא לא, או עליו לוקין אם מעשה
 על גם דנים דאנו סובר והרמב״ם העברה, של האמצעי על גם או העברה

 בפסח חמץ דבקנה ג׳( )הלכה חו״מ מהל׳ בס״א פסק ולהכי העברה, של האמצעי
 ס״ס אבל מעשה, בו שאין לאו חוא הג״ל הלאו דעצם אע״ם ב״י, משום לוקה

 טהור דנזיר כ״א( )הל׳ נזירות מהל׳ בס״ה פסק וכן לכך, האמצעי היה המעשה
בירושלמי ג״כ זה מבואר ובאמת תאחר, דבל לאו משום דלוקה במזיד עצמו שטמא
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 אנו זה שמכל דלוקה, לים והשליכה זה ככר שאוכל דבשבועה דשבועות בפ״ג
 בספרו פעמים בכמה והחינוך העברה, של האמצעי על גם דנים דאנו רואים

 על רק דגים דאנו סובר, דחוא משום זה, על פליג שמ״ו וסי׳ שמ״ה בסי׳ וביחוד
שלח. האמצעי על ולא העברח של העצם

כח.
 מהלכות בפ״ח בעצמו דפוסק מהא הג״ל הרמב״ם שיטת על שמקשים ויש

 אלא איסור ואין ולפרקמטיא, לסחורה מצרים לארץ לחזור "שמותר ח׳( )הלכה מלכים
 לשוב יחשוב ואם הוא מותר הכניסה שבעת זח, לאו על לוקין ואין שם להשתקע

!מעשה״ בו אין שם ולהשתקע
 שלוקין הוא הרמב״ם של חידושו דכל קושיא, התחלת אפילו מזו אין באמת אכן

 ואפשר בהאמצעי, מעשה כשיש גם אלא מעשה, בהתכלית יש אם דוקא לאו
 תעביד לא רחמנא דאמר מלתא "כל דאמר דרבא מהא זה הוכיח שהרמב״ם להוסיף

 כך בין הלא ובכן דרחמנא", אמימרא דעבר משום דלקי והאי מהני, לא עביד אי
 ויחיה לקי, זאת ובכל מהני, דלא כיון להלאו תכלית אין הלאוין אלו בכל כך ובין
 המביא אמצעי ה ב מעשה כשיש הוא הרמב״ם של חדושו שיהיה איך

 להשתקע בדעתו נמלך ואח״ב פרקמטיא לשם למצרים כשנוסע אבל להתכלית,
 היתה למצרים הביאה דלהאמצעי, לגמרי, התכלית שינוי משום בזה יש הרי

לגמרי. אחרת תכלית מקודם

כט.
 למשל, האמצעי, ומהו העברה של העצם מהו מבורר, אינו לפעמים

 להסתפק יש ואכלו, עלי זה ככר קונם למשל נדר ואם דברו, יחל בל של העברה
 דחלל למפרע מלתא איגלאי אח״כ שאכל מה דע״י בהדבור, הוא העברה עצם אם
 העברה, של העצם הוא והדבור האמצעי רק היא האכילה שכזה ובאופן דבריו, את
 המכשיר רק הוא והדבור המעשה הוא העברה דעצם להיפך, לומר אפשר או

 עבר האכילה וע״י הככר את לאכול לבלי איסור עליו עמד דבורו דע״י להעברה,
האיסור. על

 שהארכנו י״א( י׳ ט׳ )פ׳ ש״א ח״א הקודש" דרך — משה ״דרכי בספרנו ועי׳
 נפשו על איסר אסר או "ונדר ט״זו )במצוה שכתב החינוך דברי את נמקנו ובזה בזה,
 וזהו מעשה, בו שאין לפי לוקה אין אבל זה, לאו על עבר קיימו ולא שבועה בלי

 הנשבע זהו מעשה שם שאין אע״פ לוקה, בשם חברו ומקלל ומימר שהנשבע ז״ל שאמרו
 מלקות", בו אין בשבועה שלא איסור או בנדר יחל דבל לאו משום אבל

 מן דבר איזה עצמו על אסר שאם למה, ידעתי "לא ואומר המלמ״ל זה על ותמה
 הזו, הפליאה את בנקל לפתור אפשר עי״ז אבל מזה?", גדול מעשה לך אין האיסור

 ולשיטתו העברה של האמצעי רק הוא והאכילה הראשון כהצד סובר דהחינוך
כנ״ל. האמצעי על ולא העצם על רק דנים דאנו אזיל

ל.
שאין א׳( )הלכה חגיגה מהלכות מ״א בפרק שפוסק הרמב״ם על מקשים והנה
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 האמצעי על ג״כ מביטים שאנו ולדבריו ריקם", םני יראו "לא של הלאו על מלקות
 וכאן מעשה, אין העברה שבתכלית אע״פ לוקה, הוא אז מעשה יש בהאמצעי ואם
מעשה? שהוא לעזרה הביאה יש סוף סוף הלא

 עברת בין שיש בההבדל סבות" "שתי בהמדה הביאנו שכבר מח לסי אכן
 ובין ע״ב(, )כ״ט בזבחים כמבואר מעשה בו שאין ללאו נחשב שזה סיגול מחשבת

 ע״א(, )ס״ג בפסחים כמבואר זה על שלוקים החמץ על הפסח שחיטת של עברת
 בתור רק כאן משמשת והעבודה ה ב ש ח מ ה ב הוא העברה עצם שבפיגול מפני

 העברה החמץ על הפסח בשחיטת ולהיפך לחשוב, לך אסור העבודה שבשעת בשעת,
 חמץ לו שיש שבשעה בשעת, בתור רק משמשת החמץ והחזקת בהשחיטה היא

לשחוט. לו אסור
 שעצם כלומר, יחשב", "לא כתיב כאן התורה, מלשון גם רואים אנו זה ואת

זבחי". דם חמץ על תשחט "לא כתיב ושם במחשבה, הוא העברה
 כלומר, בשעת, ובין לתכלית אמצעי בין הבדל שיש מזה רואים ואנו

 שהמעשה במקום אבל לוקה, שפיר להעברה אמצעי בתור משמש שהמעשה שבמקום
 בקדשים, העבודה כמו מצוה, לחיפך הוא המעשה ועצם בשעת בתור רק משמש

מלקות. בזה שאין מודים כו״ע שם מעשה, בו שאין דבר ע״י דוקא באה והעברה
 ולהיפך לעברה, אמצעי הביאה שאין ריקם, לעזרה בביאה ג״כ הדבר הוא וככה

 הביאה שבשעת בשעת, בתור רק משמשת שהיא אלא מצוה, משום גם בזה יש
מלקות. בזה אין לכו״ע שם יראה, לא על עובר חוא לאו ואם קרבן, להביא מוכרח הוא

לא.
 למלוח עשה "מצות י״א( והלכה איסוה״ט מהל׳ בפ״ה פוסק חרמב״ם וחנה

 הקריב ואם מלח, תקריב קרבנך כל על שנאמר למזבח, שיעלה קודם הקרבנות כל
 לא של מהלאו שנא מאי שמקשים ויש תשבית", לא שנאמר לוקה כלל מלח בלא
הנ״ל? ריקם פני יראו

 כלומר, "באופן", ובין "בשעת" בין ההבדל זהו פשוט, ההבדל אבל
 הביאה שבשעת בשעת, בתור רק משמשת הביאה ריקם, פני יראו דלא הלאו
 הוא הלאו מלח לענין אבל כנ״ל, בלאו עובר לאו ואם קרבנות להביא מוכרח הוא

 מלח בלי והקרבה מלח עם דוקא להיות מוכרחת שזו הקרבה, של בהאופן בהאופן,
איסורית. פעולה היא זו

 בה שיש עברה דכל מאד, קל "באופן" ובין "בשעת" בין להבחין והבחינה
 חמת המעשה ושלילת המעשה אם כי מאד, קלה היא מעשה, שלילת וגם מעשה גם

 הביאה למשל, בשעת, של הכלל תחת זאת להכניס אפשר נפרדים דברים בשני
 הנה לחוד, דבר הוא הקרבנות והקרבת לחוד דבר הוא שהביאה קרבנות בלי לעזרה
 אבל קרבנות, מביא לא אם בלאו עובר הוא ההקרבה שבשעת כנ״ל הוא הגדר

 דבר אלא נפרדים, דברים שני אינם המלח, ונתינת הקרבן של ההקרבה
 ביחד, מהם הקרבה ולעשות הקרבן עצם לתוך המלח את לתת צריך שהוא אחד

 עם שכזה, באופן דוקא לחיות צריכה שהקרבה באופן, של סוג לתוך נכנם זהו
 אחר באופן אותה שעשה הפעולה כעצם עבר זה על עבר ואם ביחד, מלח

שנחוץ. מכפי



ההלכה לחקר י׳ פרק המרות ער

לב.
 פעולה להקדים מחוייב שהוא כלומר, ומאוחר, מוקדם של דין שיש מקום בכל

 התכלית מהי הספק ממילא נופל בלאו, עובר הסדר את משנה הוא ואם להשניה, אחת
 את שאיחר בזה או המאוחרת, את שהקדים בזה אם העברה: של העיקרית

המוקדמת.
 ואל ב ש ה ב או ה ש ע מ ה ב היא העברה אם להסתפק יש הנ״ל הצדדים ולשני

 בהפעולה או - הראשון להצד - המאוחרת בהפעולה היא העברה אם כלומר, תעשה,
 את איחר שלא במה כלומר, בהאי־פעולה, הוא שהעברה או - השני להצד - המוקדמת
השני. להצד המוקדמת את הקדים שלא במה או - הראשון להצד - המאוחרת

 שני ומעשר לתרומה מע״ר לבכורים, תרומה "המקדים הפסוקה בהלכה למשל,
 תרומות במשנה כמבואר תאחר" לא ודמעך מלאתך שנאמר בל״ת שעובר לראשון,

 לבכורים, תרומה כשהקדים הנ״ל הל״ת במהות הספק ממילא נופל ג׳(, ;משנה פ״ג
 הבכורים, את שאיחר במה או התרומה, שהקדים במה היא העברה אם למשל,
 הנ״ל הראשון להצד — ה, ש ר ם ה ה ב היא העברה אם להסתפק, יש הצדדים ולשני

י א בה הוא שהעברה או - הבכורים בהפרשת השני ולהצד התרומה, בהפרשת
 השני ולהצד לבסוף, התרומה את הפריש שלא מה הנ״ל הראשון להצד - ה ש ר ם ה

בתחילה. הבכורים את הפריש שלא מה

לג.
 ג׳< )הלכה פ״ג תרומות בירושלמי היטב מבוארים הללו הספיקות כל ואמנם

 תרומה בהקדים - לוקה אמר חנינא בר אסי ר׳ בשם עוקבא בר חמא "ר׳ הנ״ל
 לוקה, אינו או לוקה עבר מה ושתיק, יוחנן ר׳ קומי מותיבין זעירא א״ר - לבכורים

 ר׳ ? עובר הוא אימתי — וכו׳ — לוקה אינו יוחנן ר׳ בשם אחא בר יעקב ר׳ אתא
 נפיק מה בסוף, אמר, יצחק רב בר שמואל ,ר מתחילה, אמר, אבא בר חייא

 דעתיה על עובר, אבא בר דר״ח דעתיה על מביניהון, נפק הכרי לשירוף מביניהן?
 שהקדימו ראשון מעשר בעי אבא בר שמואל רב עובר, אינו יצחק בר שמואל דרב

 אית בשמאלו, ותרומה בימינו בכורים תני, - וכו׳ - עובר אינו או עובר בשבלין
עובר". אינו תני תניי ואית עובר תני תניי

 הראשון מהספק כי הנ״ל, הספיקות על והולכת סובבת הזו הסוגיא כל ואמנם
 של מציאות ואין כשנשרף במציאות, כלל להמאוחר בא כשלא הללו הנם״מ יצאו

 בשבלין שהקדימו ראשון מעשר למשל, א, נ די מ להמאוחר בא שלא או כלל, בכורים
 ס״ס הרי בהקדם הוא העברה שסבת הראשון שלהצד גדולה, מתרומה נפטר שממילא

 הרי המוקדם, את שאחר מה הוא העברה שסבת השני ולהצר המאוחר, את הקדים
לכך. בא לא פ״ם

 אחת בבת שניהם כשהפריש א( הללו, הנם״מ לנו יוצאים השני ומהספק
 שהקדים מה היינו בהמעשה הוא העברה דאם בשמאלו" ותרומה בימינו "בכורים

 הקדים לא ס״ס דהא העברה אין גזה הרי המוקדם את שאיחר במה או התרומה את
 תעשה ואל בהשב הוא דהעברה נימא אם אבל המוקדם, את איחר ולא התרומה את

העברה, יש בזה גם התרומה את איחר שלא במה או הבכורים את הקדים שלא במה



רפא ההלכה לחקר ותכלית אטצעי המרות

אחת. בבת שעשאן אלא התרומה לפני הבכורים את הקדים לא ם״ם דהא
 עליו לוקין אין מעשה בו שאין דלאו אחרי זה הלאו על ילקה אם נ״מ ב<

 של בכלל זהו אם אבל לוקין, שפיר מעשה" קעביד "דבדיבורא שבמקום אע״ם
 התרומה בהפרשת היא העברה דאם הנ״ל, בהחקירה תלי מתלי מעשה קעביד בדיבורא

 שלא מה הוא העברה אם אבל מעשה, קעביד בדיבורא של בכלל הוא שפיר מקודם
בכלל. זה שאין מובן מקודם הבכורים הפריש

הנ״ל. בהירושלמי להדיא מפורשים הם הללו הספיקות וכל

לד.
 קעביד בדיבורא של בכלל שזהו משמע בירושלמי וגם בבבלי גם ואמנם

 אומר שם בירושלמי כי אחר, מטעם זהו זה, לאו על לוקין שאין ואע״ם מעשה,
 ובבבלי בביעור", לית פתר תאחר! לא ודמעך מלאתך יוחנן ר׳ מקיים "מה בזה הטעם

 מעשה, עשה דבדיבורא משום דלקי מימר שנא "ומאי אומר הוא ע״ב( )ד׳ בתמורה
 שאני אבין א״ר מעשה? עשה דבדיבורא משום לילקי נמי לבכורים תרומה מקדים

הוא". לעשה שניתק דלאו התם
 כשהפריש דהרי וביה, מיניה הנ״ל בירושלמי סתירה יש הנ״ל לפי לכאורה ואמנם

 אם ספק דיש כנ״ל וש״מ עובר, אינו או עובר אי מחלוקת יש אחת בבת שניהם
 הפרשת אי על השלילה, על או המאוחר, הפרשת על החיוב, על הוא העברה

מעשה? קעביד בדיבורו של בהסוג כלל זה נכנם לא הלא השני ולהצד המקודם,
 אין הלאו עצם אם דאף הנ״ל, הרמב״ם לשיטת ראיה תהיה אולי מזה אכן

 שקנה למשל כמו מעשה, בו יש הלאו לעברת בא שע״י האמצעי אך מעשה בו
 קעביד שבדיבורו מה וכיון מעשה, בו שיש לאו על כמו לוקה הוא בפסח, חמץ

 שהעברה לבכורים תרומה במקדים תופסים שאנו אע״ם הנה למעשה, נחשב מעשה
 זו לעברה בא הוא ס״ס אבל תחילה, הבכורים את הפריש שלא מה בשלילה, הוא
 קעביד ד״בדיבורו מצד למעשה נחשב שזה תרומה, הפרשת של המעשה ע״י רק

 אחרים טעמים לבקש צריכים אנו כן ובשביל זה על ללקות הראוי מן היה מעשה"
זה. על לוקה שאינו במה

לח.
 אך מעשה בשעת היא אם שאפילו "בשעת" ל ש ה ד מ ה בין להבדיל ועלינו

 כי הנ״ל, מקדים של המדה ובין מלקות, שאין מעשה אין העברה שבעצם כיון
 פיגול מחשבת למשל, נפרדים, דברים שגי בזה יש "בשעת" מדת הראשונה
 מחשבת לחשוב לו אסור עבודה שבשעת הוא שאמרנו כפי העברה שמקור בקדשים

 שהיא מהעבודה, כלום מסתייעת לא המחשבה, העברה, עצם הנה פיגול,
 לעצמה, כשהיא עבודה היא שהעבודה כמו לעצמה, כשהיא מחשבה היא המחשבה,

 אע״ם במקדים, כאן אבל כנ״ל, "בשעת" בתור רק להעברה משמשת העבודה ואין
 "לא אומרת זאת מה אבל הבכורים, את הקדים שלא במה הוא העברה כל שכאמור,

 סוף סוף הנה תרומה, להפרשת הבכורים את הקדים שלא מה הקדים"
 משום מלקות יש שפיר ע״ז להעברה, אמצעי בתור תרומה בהפרשת משתמשים אנו

כנ״ל. מעשה קעביד דבדיבורא



ההלכה לחקר י׳ טדה המרות ערב

לו.
 ופעולת החייב של הנתינה פעולת פעולות, שתי בהם שיש ממון חיובי בכל

 ומה האמצעי כאן מה להסתפק יש כן גם לו שחייבים מי של הקבלה
 צריך שהוא כלומר, להקבלה, אמצעי בתור רק משמשת הנתינה אם התכלית,

 באה והקבלה התכלית, הוא הנתינה שעצם להיפך או זה, את יקבל שהשני כדי לתת
השני. ממילא מקבל נותן שזה שמה ממילא, באופן

 אין בממון כי ם, נ ק י ב ו י ח מ ן ו מ מ חיובי ו ל ד ב י בזה ואמנם
 של חסרונו את למלאות כדי לתת צריך הוא אלא לעצמה, כשהוא תכלית בהנתינה
 רק בהחיוב אין הנה לניזק, שהמזיק או להמלוה, לתת חייב כשהלוה למשל, המקבל,
 החיוב בעצם יש להיפך שם בקנס, כן לא הניזק, או הלוה של ן ו ר ם ח ה מלוי

 שהב״ד אלא הנותן, של ועונש קנס בתור באה הנתינה כי התכלית, גוף הנתינה של
להמקבל. ממילא של באופן הכסף את נותנים

 שהזיק", מה על יתר המשלם "כל הם קנס חיובי של הסימנים כן ועל
 כי סימן זה כבר שהזיק, מה על יתר משלמים אם כי קצבה", לו שיש דבר ,,כל או

 אפילו וכן חסרון, של מלוי משום בזה כלל שאין מאחרי המקבל, בקבלת התכלית אין
 החסרון בשביל שלא ש״מ הנה דוקא, קצוב דבר משלמים אם אבל חסרון כשיש

 ופעמים יותר הוא שהחסרון פעמים קצוב, דבר שייך לא בחסרון כי התשלום, בא
 כשהיא תכלית בהנתינה יש שנ״כ ש״מ אלא פחות, הוא שהחסרון

קצוב. דבר שייך כבר וע״ז עונש, בתור לעצמה
 "פלגא קנם, שזהו ההלכה נמי שהזיק ממה פחות כשמשלמים ג״כ כך ובשביל

א. ג ל ם בזה שייכת לא החסרון מצד בא הדבר אם כי קנסא", נזקא
 נעשה החיוב שבממון לקנס, ממון בין בדין העיקריים ההבדלים גם נובעים ומזה

 ב״ד שיגמרו עד החיוב אין ובקנס וכו׳, ההיזק או ההלואה המעשה, משעת תיכף
 החסרון וזה השני של החסרון את למלאות הוא החיוב שתכלית בממון כי הדין, את

 הנה קנם, הוא ההיוב תכלית שכל בקנס, כן לא המעשה, בשעת תיכף נעשה הלא
עצמו. את קונס אדם אין כי הקונסים, שהם הב״ד של הגמ״ד ע״י רק נעשה זה

 הרשאה כח למסור אפשר ממון על שרק מה ההבדל ג״כ הטעם ומאותו
 לו יש המקבל שמקבל טרם אף שבממון מפני בקנס, כן ולא לדין, לתבוע לאחר

 אחרי רק מתחלת הכסף לקבלת זכותו שכל בקנס, כן לא לקבל, ח כ ב ת ו כ ז ה
 התביעה של הכח מסירת היא עיקרה שכל הרשאה, שייכת לא וממילא הנתינה חיוב

בכח. תביעה זכות אפילו מקודם לו אין ובקנס
 למחילה, בנוגע גם לקנס ממון בין הבדל שיש ג״כ. הירושלמי סובר זה ומטעם

 פטור איננו דמפותה סובר כך ובשביל בקנס, לא אבל המחילה, מועילה בממון שרק
 ם׳ ריש כתובות ירושלמי )עי׳ למחול יכולה איננה הקנס את אבל ופגם מבשת אלא
 שתכלית בממון רק שייך וזה המקבל, מצד כמובן באה דהמחילה משום נערות( אלו

 של קנס דוקא הוא החיוב שתכלית בקנס, כן ולא ל, ב ק מ ה קבלת הוא החיוב
 שסובר, מפני הוא ע״א(, )כ״ט כתובות בתום׳ כמבואר זה על שחולק והבבלי הנותן,
 הרי להמקבל יפרע אם דס״ם בזה, נ״מ לנו אין ן, ו ע ר ם כ הוא הרי שמחילה שכיון

הנותן. על חיוב אין כבר
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לו.
 א׳ ל״ד )ד׳ בב״ט הרי״ף דברי את )פ״ב( ש״ב דה״ק ד״מ בס׳ תירצתי ובזה

 פסק להשומר או להבעלים לשלם למי הכפל כלפי שם שיש הבעיות כל שעל וב׳(
 אחד לכל לדחות יכול הגנב הא שבקצוה״ח, הספיקות כקונטרס ומקשה ו, ק ו ל ח י ש

 דהא מועילה לא שניהם שיתנו והרשאה הממע״ה, מטעם להשומר וגם להבעלים גם
הרשאה! אין כאמור, בקנס,

 יש הממע״ח אומרים כשאנו דממון בספיקא תמיד דאמנם יתורץ, לפ״ז אבל
 לקבל, צריך הוא אם המקבל, מצד וגם לתת, מחוייב הוא אם הנותן, מצד גם הספק

 שהספק אלא מחוייב, שהוא ודאי דזהו ספק, שום אין החיוב בעצם אם אכן
 מכיון דבממון לקנס, ממון בין הבדל יש שם המקבל, להיות צריך מי בהמקבל, הוא
 כל אין המקבל הוא מי נתברר שלא זמן כל הנה הקבלה, זוהי החיוב תכלית שכל

 שהוא ודאי זהו ואם הנתינה, היא החיוב שיסוד בקנס, כן לא אבל חיוב, יסוד
 יחלוקו של הדין ממילא נשאר המקבל, הוא מהשנים מי ספק שיש אע״ם לתת, צריך
בזה. מוחזקים אינם ששניהם כיון

לח.
הנאה באיסורי המקדש לענין א׳< )הלכה אישות מהל׳ ס״ד במלמ״ל ועי׳

מסוכנת והיתה חולה האשה שהיתה עצמך, הגע ,נסתפקתי, שכתב: מקודשת ראינה
הנאה באיסורי וקדשה סכנה בו שאין חולה היתה אם וכן אילו, איסורים לה דשרו

עבר אם סכנה, בו שאין אף בחולה הותרו דרבנן איסורים דבל למ״ד דבריהם, של
 משום הוא מקודשת אינה הנאה באיסורי דמקדש טעמא אמרינן מי מהו, וקדשה

 ולפי ממנו, ליהנות יכולה אינה שהרי כלום לה מועיל אינו לה שנתן דמה
 דאינה טעמא דלמא או מקודשת, היא ליהנות שיכולה בענין חולה היתה אם זה

 פרוטה, לה נתן שלא ונמצא כלום, שוה אינו ולמקדש משום מקודשת
 המקדש מקום מכל שרי דלדידה דנהי מקודשת, אינה חולה היתר. אם אף זה ולפי
 אבל בזה, שמאריך ועי״ש בהנאה", אסור דלדידיה כיון כלום ה ל ן ת ג לא
 משמשת שזו או הקדושין, מעצם הוא הנתינה אם בזה, ג״כ הוא הספק עצם
 באופן הוא והג״מ בקבלה, היא והתכלית לתכלית, אמצעי בתור רק

 באופן מועיל אם קבלה, יש כן מצדה זאת ובכל נתינה, אין שמצדו שכזה
לא. או שכזה

לט.
 קבלת שטר לו, גרמה רבו קבלת כסף אמר, ,רבא ע״א( )כ״ג בקדושין ועי׳

 לא כך ובשביל הקבלה, הוא העיקר דבכסף מזה, לכאורה ונראה לו", גרמה אחרים
 בין הבדל יש באמת אבל מדעתו, שלא הכסף את נתנו אחרים אם אף לן איכפת
 התכלית בודאי מקודם, שאמרנו כפי בפרעון, פדיון, כסף ובין ן י נ ק כסף

 ואם הקנין, מעשה את לעשות הקונה על תמיד להיפך חלא בקנין אבל בקבלה, היא
 ממש, קנין בתור אינו הכסף שבעבד אלא הנתינה, הוא בזה העיקר בכסף קונה הוא
 הוא משוחרר הלא ובעבד ביחד, והמקנה הקונה דעת להיות צריך הלא קנין בכל כי



ההלכה להקה י׳ "יק המהות רער

 הפועל לבדו הוא כי לו, גרמה רבו שקבלת אומרים אנו דוקא ועם כרתו, בעל אף
הדבר. על

ם.
 הרמב״ן על הרשב״א קושית את שהסרתי )פ״ב( ש״ח דה״ק ד״מ ,בם ועי׳

 שאפילו כאן", אין משכון כאן אין "מנה ע״ב( )ח׳ בקדושין דאמריגן הא שפירש
 בחוב שבמקדש אע״ם מקודשת, אינה ג״כ מנה שיעבוד זה במשכון קני אמר אם

 במקדש משא״ב המקדש, גבי כלום נשתייר לא דשם משום ז מקודשת היא דאחרים
 דקדושין מהא הרשב״א ומקשה ביה, אגידא הקדושין כסף עדיין עצמו שעל בחוב

כסף?" היינו אדמיה שטרא ליה דכתג "אילימא ע״א( ׳1)
 תאמר שני, ומעשר הקדש בו פודין שכן לכסף "מה ע״א( )ה׳ דקדושין ומחא

 על שטר לגזבר כתב "אם רע״י שפירש שני", ומעשר הקדש בו פודין שאין בשטר
דמי? שפיר בכה״ג דבקדושין ומשמע פדוי" הקדשו אין הקדש פדיון מעות

 העיקר קדושין דבכסף מונח, הרמב״ן דברי של ביסודו דגם לתרץ, ואמרנו
 כך ובשביל הקנין, את לעשות שצריך הוא שהקונה קנינים בכל כמו הנתינה הוא
 לגמרי יוצא כבר דהחוב אחרים על לה שיש בחוב מקדשה הוא אם בין הבדל יע

 ברשותו עוד נשאר הכסף דעצם גופו, עצמו על בחוב מקדשה הוא אם ובין מרשותו,
 בעל גבי דאגידא קדושין ד״כסף רמב״ן של וכלשונו שיעבוד, רק בזה ליתא ולה
 מקבלת היא אם הבדל שום אין הלא האשה קבלת מצד אבל הוא", קדושין כסף לאו

בעלה. על שיעבוד מקבלת היא או אחרים על שיעבוד
 שהכסף במקום לא אבי קנין, מצד בא שהכסף במקום רק שייך כ״ז וא״כ

דממילא. דין מצד אלא קנין מצד בא לא
 בא לא דהכסף עני, מעשר מפדיון וגם עברי מעבד גם הקושיות ומסולקות

 על שט״ח ובין אתרים על שט״ח בין הבדל אין שם כמובן, קנין, מצד עמה
עצמו.

פא.
 ק״צ( וסי׳ בח״מ והט״ז הפמ״ע בין מחלוקת יש בקרקע כסף קגין בכל ואמנם

 תחילת בתור המקח שווי בעד בא דכסף סובר דהראעון כסף, קנין במהות
 פרעון, מצד בודאי בא זה ושם עפרון משרה ילפינן כסף שקגין מכיון פרעון,

 קנין, בתור בא בודאי ושם פרוטה, בשור. נקנית אשה דהא זה, על השיג והט״ז
המקח. שווי להגיד שייך לא דעם

קנין. בתור בא דזה מודים כו״ע באשה ועכ״ם
 ההסבר עפ״י הסמ״ע שיטת לפי להיות צריך הנ״ל המל״מ על לספיקתו ובנוגע

 המוכר אם הנאה, באיסורי אף יועיל ששם ממונות, בקניני כסף קנין בין הבדל חנ״ל
בכה״ג. יועיל לא בודאי ששם בקדושין, כסף ובין סכנה, בה שיע חולה הכסף, מקבל

 הבן בפדיון סודרא שקיל כהנא ד״רב בהא ע״א( ח׳ )ד׳ קדושין בר״ן ועי׳
 תאמר היא אם באשה, הדין יהיה מה שמסתפק סלעים", חמש לי שוה לדידי אמר

 זהו לי", שוה ה,,לדידי כי פשוט, ביניהם החילוק דברינו ולפי פרוטה. לי עוה לדידי
הבן, בפדיון רק שייך וזה הנותן, מצד לא אבל המקבל מצד רק משוויו יותר הדבר הערכת



ערה ההלכה לחקר ותכלית אמצעי חמדות

 וכל קנין מצד בא שכאמור, באשה, בכסף לא אבל פרעון, מצד בא דהכסף
כנ״ל. הקונה מצד לבוא צריך קנין

סב.
 שהתורה תכליתית, ה כ א ל מ :הוא בשבת מחשבת׳* ת כ א ל ,ם גדר

 לשום נעשתה לא היא ואם ת, י ב ו י ח ת י ל כ ת בה שיש מלאכה רק בשבת אסרה
 ועוד הערוך דעת כך ובשביל דמותו־", מתכוון שאינו ,*דבר בכלל זהו תכלית

ע״א(. )ו׳ כתובות בתום׳ כמבואר שרי, ליה ניחא דלא רישא בפסיק דאפילו ראשונים
 בכל כלל שזהו דפטור מתעסק בין שיש בהבדל ח׳( )סי׳ רעק״א בחי׳ ועי׳

 דבמתעסק ההבדל, הוא שבזה בשבת, דין רק שזהו מחשבת מלאכת ובין העברות,
 מלאכת בכלל שאינן במלאכות כן שאין מה חטאת, חיוב בזה שאין אלא עברה, יש

 בה חטא *אשר שכתוב משני ממעטינן אנו מתעסק כי עברה, כלל בזה אין מחשבת
 נכנם לא שכזה באופן שחוטא כלומר, החוטא, במדת בא והמיעוט למתעסק", פרט

 משא״כ לעצמו, כשהוא החטא על מיעוט כאן שאין אע״ם חטאת, שחייב שוגג בכלל
 העברה, שם כלל אין הרי מחשבת מלאכת כשאין הנה מחשבת מלאכת כשבעינן

במלאכה, היא העברה כי

מג.
 יש בשבת מלאכה שעשאו בשנים מ״ט שמקשה נזר" ,"אבני בם׳ וראיתי

 עוקר ובזה ע״א(, )צ״ג בשבת כמבואר פטורים, או חייבים אי תנאים, של מחלוקת
 הראשונה במשנה כמבואר דפטורים, מודים וכו״ע בדבר, שיחלוק מי שום אין מניח וזה
שבת? מס׳ של

 כל את עשה לא אחד כל שאם שעשו, דבשנים קשיא, לא זה באמת אך
 זה על מחשבת, מהמלאכת חלק עשה אחד כל עכ״ם אך מחשבת, המלאכת

 נקרא לא זה ה,״מחשבת" את והשני המלאכה את יעשה האחד אם אבל מחלוקת, יש
 את והשני העקירה את עשה כשאחד והנחה בעקירה לנו יש שכזה וציור חלק, אף

 אינו האדם דבאמת מזריקה, והראיה בהעקירה, הוא המלאכה עיקר דבודאי ההנחה,
 א׳( )כ״ב בב״ק הנמ״י הסבר לפי וביותר ממילא, באה כבר וההנחה העקירה את עושה
 שעת אל מתיחס שהכל מפני בע״ש, נרות להדליק מותר שבכ״ז חצו, משום באשו

 עיקר ובכן הזריקה רק היא האדם מצד הפעולה ועכ״ם ככה בחץ דגם וש״מ הדליקה,
 היא המחשבה דאם והראי׳ ההנחה, על היא המחשבת אבל העקירה, הוא המלאכה

 לגופה, צריכה שאינה מלאכה נקרא זה בכאן ימצא לא שהדבר העקירה על רק
 את עושה כשאחד ובכן ע״ב(, )צ״ד בשבת כמבואר לקוברו עמ״נ המת כהוצאת
 ממלאכת חלק אפילו עשה לא סהם אחד אף עכ״ם הנה ההנחה, את והשני העקירה
כנ״ל. מחשבת

מד.
 של העברות בכל נם אך מחשבת, מלאכת בה שכתוב בשבת רק לא ואמנם

 נעשית פעולות כל כי התכלית, על מביטים אנו ועריות, חלבים זולת פעולה,
 אנחנו כך ובשביל מותר, הוא להתכלית מכוון אינו ואם ידועה, תכלית לשם



ההלכה לחקר י׳ פיק המהות רעו

 וכו׳ החמה" מפני בחמה יתכוון שלא ובלבד כדרכם, מוכרים כסות "מוכרי אומרים
 יו״ד ברמ״א ועיין ע״א( צ״א )זבחים האישים ע״ג יין ומזלפין ה׳( משנה ם״ט )כלאים

 להעביר אלא להנאתו מכוון שאין כלאים ללבוש אפילו שמותר ו׳(, )ס״ק ש״א סי׳
 רישא בפסיק אפילו מותר עברות בשאר שאפילו רואים, אגו זה שמכל המכס, בו

 במחשבה מעשה "סוף הנה האדם של מעשה כל שכאמור, מפני ליה, ניחא דלא
שבדבר. התכלית על ביחוד העברה באה במעשה עברה וכל תכליתי, מעשה כלומר, תחילה",

 ממה רק מתכוון שאין דבר ממעטינן אנו שבשבת אע״ם כי להוסיף, ועלינו
 מתכוון? שאינו דבר על אף חייבים היו זה שבלי ונראה מחשבת" ,"מלאכת שכתוב

 שעל הפועל מצד אלא הפעולה, מצד לא הוא האיסור עיקר שבשבת מפני
 עברה, לדבר שליח יש דס״ל לכ״ש, דאף האחרונים, סוברים ומה״ט בשבת, לנוח האדם
 שליח שיש לב״ש שאפילו מפני עברה, לדבר שליח דאין מודה הוא גם בשבת בכ״ז

 הנפש את הרוג בצא כמו בהפעולה, היא שהעברה במקום רק שייך זה שברה, לדבר
 מצד המשלח את לחייב עוד ושייך נפש נהרג שע״י בזה, בודאי היא דהעברה

 ידו, על אדם נהרג כאילו דנחשב ב״ש סובר בזה גם דס״ם כמותו, אדם של שלוחו
 דעל נח, הוא וס״ם בשבת נח שלא האדם מצד הוא האיסור שכל בשבת משא״ב

שליחות. שייכת לא הגוף
 דבשבת אומרים היינו זה דבלי מחשבת, למלאכת צריכים אנו כך ובשביל

 ללמדנו, מחשבת" ה״מלאכת ובאה נח, לא ס״ס דהא מתכוון, שאינו בדבר אף חייב
 רק איננה ומלאכה מלאכה, כשעושה רק שבת של המנוחה על עובר אינו שס״ס

מהשבת. מלאכת

מדג
 מהלכות (,י )הלכה בפ״י וצ״ל הלוי חיים רבנו של בספרו כך אחרי וראיתי

 שאינו ודבר בשבת דוקא שנאמר מחשבת מלאכת של ההגדרה על עמד שג״כ שבת
 את שידע בידיעה היא מחשבת" ש״מלאכת כנ״ל העברות בכל נאמר שזה מתכוון

 שאע״ם ן, ו צ ר ה ב הכוונה מתכוון שאינו דבר אבל המלאכה, באה שבשבילה התכלית
 מותר ג״כ בזה רוצה אינו אבל מהפעולה, שיוצאת התכלית את יודע שהוא
 הרי ששם וכו׳ כרחו" בעל לאדם לו הבאה "הגאה לענין ע״ב( )כ״ה מפסחים וראי׳

מתכוון. שאינו דבר מטעם בזה באים אנו ובכ״ז הנאה, לו שמגיע יודע בודאי
 דוקא הגמרא מדגישה מדוע דאל״כ הנ״ל, הנחתנו ביותר עוד תתחזק ומזח

 הכולל מתכוון אינו של הפטור את ולא מחשבת" "מלאכת של הפטור את בשבת
 בחיקו", מונחת אבן לו "היתה גבי ע״ב( )כ״ו בב״ק למשל הג״לז לפי יותר הרבה
 והג׳ תורה", אסרה מחשבת "מלאכת דבשבת משום רק היא ההדגשה כל שג״כ

 ומ״ם מתעסק, של בהפטור השתמשו לא מדוע נמוק, נותן הג״ל בתשובה רעק״א
 זה, על חטאת חייבים לא כי אם עברה, ס״ס יש דבמתעסק דכיון נכון נמוק נתן
 אכן כנ״ל? מתכוון שאינו מדבר קשה עדיין אבל קלב״מ, של הכלל בזה יש

 ידיעה אין שאם מחשבת, מלאכת מצד רק לבוא אפשר דבשבת יתורץ, לפ״ז
 מתכוון שאינו דבר מצד בזה לבוא אפשר אי אבל מחשבת, מלאכת בכלל זה אין

 ולא לה, פעו בה היא דהעברה במקום רק שייך לא דרצון כנ״ל, הרצון על דבא
כג״ל. על הפו ב הוא שהעברה במקום



רעז ההלכה לחמר ותכלית אמצעי המרות

 דלא רישא בפסיק הראשונים ושאר הערוך של המחלוקת היא שבזה ואפשר
 הערוך כי אסור, הראשונים ולשאר מותר, זח גם הערוך שלדעת בשבת, ליה ניחא
 האישים, ע״ג יין דמזלפין מהא ע״א< וח כתובות בתום׳ כמבואר ראיה לזה מביא
 אין דמזה סוברים הערוך על החולקים ואלה כדרכן, מוכרין כסות דמוכרי ומהא
 חוסר מצד לבוא לנו אפשר אי ליה ניחא דלא רישא בפסיק בכ״מ "כי ראיה

 רצון, חוסר מצד אלא מזה לבוא מוכרחת שהתכלית יודע הוא ס״ס דהא ידיעה,
 שבת בין חולק שאינו להגיד נצטרך הערוך ולדעת כנ״ל, בשבת שייך לא וזה

העבירות. לשאר

סו.
 אלא המלאכה בעצם איננח התכלית אבל ידועה, לתכלית הביאה המלאכה אם

 אלא חיובי באופן איננה שהתכלית או לתכלית, אמצעי בתור שעשה המלאכה
אסור. אבל דפטור לגופה צריכה שאינה מלאכה בכלל נכנם זה שלילי, באופן

 סוף סוף כי תכלית, יש כן כאן לעפרה אלא צריך ואינו גומא חופר למשל,
 החפירה, בעצם התכלית אין כאן אבל יחפור, לא אם העפר את לקחת לו אפשר אי

למטרתו. מגיע הוא ידה שעל אמצעי בתור רק משמשת החפירה אלא
 של ציור לנו יש כאן הנ״ל, לקוברו מנת על המת את המוציא למשל, או,
 השלילי הצד חיובי, וצד צדשלילי יש הוצאה בכל כי שלילית, תכלית

 ואם ההנחה, זוהי החיובי והצד שהונח, מהמקום הדבר את שעוקר העקירה הוא
 הצריכה מלאכה נקרא זהו פלוני במקום יונח שהדבר שרוצה בההנחה היא התכלית
 "ואקברה שנאמר כמו בההוצאה אלא בההנחה התכלית אין המת בהוצאת אבל לגופה,

 צריכה שאינה מלאכה של סוג זהו שלילית תכלית כלומר, מלפני", מתי את
לגופה.

 המאור בעל דעת את מקודם שהבאנו כמו המלאכות, בכל הדבר הוא וככה
 שתכלית מכיון לגופה, צריכה שאינה מלאכה נקראת בשבת כהן בת ששריפת בשבת,
מקרבן". הרע ה״ובערת את לקיים כדי בשלילה היא המצוד.

מז.
 שאיגו דבר לענין ה"(, וסעיף רג״ג סימן ברמ״א והובא הדשן בתרומת ועיין

 כן גם בזה יש צדדי שבאופן ואף הכוונה, עיקר בתר אזלינן דתמיד מתכוון,
מתכוון. שאינו דבר נקרא זהו לכך כוונתו עיקר שאין כיון זאת בכל כוונה, איזו

 עיקר שאם לגופה, צריכח שאינה במלאכה כן גם הדבר הוא ככה ובאמת
 בכל חיובית, תכלית איזו משום גם בזה יש אגב שבדרך אף בשלילה הוא התכלית

לגופה. צריכה שאינה מלאכה הויא זו בשלילה, הוא התכלית שעיקר מכיון זאת
 משום יש בקבורה גם ס״ס דהא גופה, המת מהוצאת למדים אנו זה ודבר

 או בזיוני משום גם ע״ב( )מ״ו בסנהדרין כמבואר באה קבורה דהא חיובית, תכלית
"ואק.רה מצד כאמור הוא התכלית ועיקר אגב, בדרך רק שזהו אלא כפרה, משום

לגופה. צריכה שאינה מלאכה הויא כך ומשום מכאן לסלקו מלפני" מתי את
מקרבך" הרע "ובערת משום סוף סוף דהא כחן, בת בשריפת כן גם הוא וככה

רק זהו שהשריפה אלא אחרת, במיתה ולא בשריפה דוקא הדין היה לא
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מצד ביחוד באה שהיא המצוה עצם לא אבל במצוה, שיש הפרטים אחד
ננ״ל, \בערת"

מח.
 באמצעי מחלוקת היא לא או דמי" כממון לממון "גורם של המחלוקת כל

 למשל, כמו, לא, או הממון כלצם נחשב לממון האמצעי אם כלומר, ותכלית,
 הממון שעצם וה/ ד׳ כפל תשלומי עליהם משלמים אי באחריותם שחייב קדשים

 שהעד מאחרי להבעלים, גם לממון אמצעי משום בזה יש עכ״ם אבל הקדש, של הוא
 בין בזה מבדיל אינו ור״ש ממון, חיוב להבעלים יביא יאבדו או כשיגגבו שלהם,

בזה. מחלקים ורבנן העצם, ובין האמצעי
 יתהוה ההעדר שע״י אומרת, זאת בחיוב, הוא האמצעי אם הבדל אין ובזה

 הנ״ל, באחריותם שחייב קדשים של הציור כמו מקודם, היה שלא מה חדש חיוב
 להפטר יוכל שלא לכך יביא הדבר שהעדר כלומר, בשלילה, הוא שהאמצעי ובין

 המועד לאחר ושרפו אחר ובא בפסח חמץ בגזל למשל כמו עליו, שישנו ישן מחיוב
 כאן ע״ב(, )צ״ח בב״ק כמבואר חייב דמי כממון לממון הגורם דבר דאמר שלר״ש

 משעת תיכף עליו הועמד בודאי החיוב כי החיוב, את עליו מביא השריפה עצם אין
 ע״י ב ו י ח ה מן להשתמט איך עצה לו היתה השריפה שלולי אלא הגזילה,
הזו. העצה את ממנו שלל השריפה וע״י לפניך שלך הרי אמירת

 כממון לממון דגורם בהא זה בספרנו כבר שהסתסקנו למה ראיה מכאן וגם
 שבאה במה הגורם שעצם שאע״ם כלומר, ם, ר ו ג ה ב הוא החידוש אם דמי,
 הוא, כאילו שלו, ה״לממוך בשביל נחשב שלו אינו ההיזק פעולת עליו

 שאע״פ כלומר, ן", ו מ מ " ה ב הוא שהחידוש או שלו, הוי גופא, הגורם
 בהממון, היתה ההיזק פעולת כאילו בכ״ז נחשב ההיזק פעולת בא לא שבהממון

 ההוכחה תתחזק עוד הנ״ל ומהסברנו הראשון, כהצד יותר הוא האמת ד והוכחנו
 ושרפו אחר ובא חמץ דהגוזל זה בין יש מינה נפקא איזה דלכאורה יותר, עוד

 וקדם אחר ובא וכסתות כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "זרק לבין המועד, אחרי
 כנ״ל, המציל הדבר את רק סילק הוא החמץ בשריפת כאן גט הלא כי וסלקו",
 הסילוק פוף סוף דהא לממון גורם מצד וכסתות כרים בסילוק נבוא לא מדוע ולהיפך

ממון? להפסד גרמו הזח

 בקדשים רק שלר״ש לממון דגורם הדין את מוצאים דאנו מאחרי יותר, ועוד
 יודעים אנו ומאין חדש, מתהוהחיוב העדרם ע״י ששם באחריותם שחייבים

 דגורם סובר ג״כ הוא הפטור לשלילת רק מביא שההעדה הנ״ל חמץ בגזל שגם
בולט? כך כל שביניהם ההבדל הלא דמי, כממון לממון

 ם, בחגור הוא דהחידוש הראשון, כהצד להגמרא דפשיטא ודאי אלא
 הנ״ל, חמץ גזל ובין באחריותם שחייבים קדשים בין ג״מ לנו אין כך ובשביל

 לחלק יכולים היינו דבזה עליו, שמתהוה החיוב מצד לא הוא בשניהם דהתשלומים
 הקדשים עצם מצד אלא הפטור, שלילת ובין מחדש המתהוה חיוב בין בנ״ל

בהם, באה הגנבה פעולת או ההיזק פעולת דס״ס דכיון החמץ, עצם ומצד
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 ע״ז בהנאה, ואסורים עלו אינם הללו שהדברים מצד לפוטרם רוצים שאנו אלא
ממש. כממון נחשבים בעצמם שהם לממון, הגורם מועיל

 הכרים בעצם דהתם וכסתות כרים בסילק שייך לא שזה מובן וממילא
 ואי למקום, ממקום סלקם רק שהוא ההיזק, פעולת כלל היתה לא והכסתות

 של החידוש כל אין כאמור, ע״ז, הכלי, הפסד של לממון גורם הוא כך שע״י משום
לממון. גורם

 לדמות כשרצח הג״ל ע״ב( )צ״ח בגמרא שם שנאמר מה ההסבר, ג״כ וזהו
 הגורם דבר לר״ש ליה דשמעת "אימר ורבנן, ר״ש למחלוקת חברו של שטר השורף
 אמרינן" מי ממון עיקרו שאין בדבר — וכו׳ — ממון שעיקרו בדבר דמי כממון לממון

 או באחריותם שחייבים בקדשים ורק ן, י א מ ש י לחדש יכול לא שהחידוש כלומר,
 איסור מפני או שבהם ההקדש מפני אם ממון, המה שבעיקרם בפסח חמץ בגזל

 המיעוט את לשלול לממון גורם של החידוש בא הנה גם"־, ממון אינם הנאה
 יכול לא ממון עיקרו שאין בשטר משא״כ גמור, מממון אותם שממעט מה שבהם,
ליש. האין את לעשות מאין" ,יש של חידוש להיות

 גם דס״ם הנ״ל, וכסתות דכרים להא דמי לא שטר שורף גם כמובן ובכ״ז
 בכ״ז אבל ממון, שעיקרו בדבר לא אם ההיזק, פעולת היתה ס״ס שטר, בשורף
 וכסתות בהכרים גופא, בהם שנם וכסתות, בכרים כן לא לממון, ו א י ב מ ה בדבר

ההיזק. פעולת היתה לא
 ולא הממון של בהאמצעי היתה ההיזק פעולת שאם מדברינו, היוצא ובכן

 גורם בכלל נכנם זה אז ממון, עיקרו לעצמו כשהוא האמצעי אם הנה הממון, בעצם
 היתר■ לא בהאמצעי אם אבל גרמי, בכלל נכנם זהו ממון עיקרו אין ואם לממון,
 זהו אחר, בממון הפסד בא ידה שעל אחרת פעולה איזו אלא כלל, היזק פעולת

גרמא. גקרא כבר

£0
 בין ההבדל של היסוד על מיוסדים ששניהם אע״ם סוגים, שני יש בגרמי אכן

 דברים, שגי יש אדם נזקי בכל כי הדבר. של האמצעי ובין הדבר ם צ ע
 ישר, באופן שניהם באים כרגיל הניזק, והדבר ההיזק פעולת

 עצמה הפעולה מתוך בא וההיזק הדבר, ם צ ע ב הוא הפעולה כלומר,
 פועל המזיק שהאדם כלי המשבר אדם למשל, כמו, ביניהם. ומתווך אמצעי שום בלי

 לנו יש שטר ובשורף ישר, באופן השבירה פעולת מתוך בא וההיזק גופא בהכלי
 עדיין לעצמה כשהיא השריפה פעולת מתוך כי ממוצע, ע״י בא שההיזק שכזה, ציור

 שטר, בלי לו ישלם לא הלוה כי שבדבר, הממוצע ע״י אלא ההיזק, בא חיה לא
 גרמי יש אכן לבדו, הוא אלא אמצעי בלי ס״ס הפעולה נעשתה כאן ס״ס אבל

 חברו, בהמת לפני גדר הפורץ כמו אמצעי, ע״י בא המזיק פעולת שהפעולה שכזה,
 המוח סם ונותן להעיד, שקר עדי והשוכר הדליקה, בפני חברו של קומתו והכופף

 רק הוא אלו בכל וכו/ וכו׳ חשו״ק ביד הבערה את והשולח חברו, בהמת לפני
 אלא אחר, כח איזה ע״י נגמרה היא שבעצם ההיזק, לפעולת האמצעי את עשה

אדם. מדיני פטור שהוא אומרים אנחנו אלו ובכל לכך, המכשיר היה שהוא
החייב את וזכה הדין את דן" למשל, מחייבים, שאנו גוונא בכהאי גם יש ואמנם
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 חייב, הוא מחזירין שאין האומר לדברי ביד ונתן נשא שלא אע״ם הזכאי את וחייב
 שחייב, וכדומה, גדרה, ולא ונתיאש גדור לו ואמרו שנפרצה הכרם מחיצת למשל, או,

ן אמצעי ע״י ההיזק פעולת באה בזה גם והרי
 "כלל :ואומר זה את שמישב חנ״ל דגרמי דיני בהקונטרם ברמב״ן עיין הנה

 אלא אפשר שאי הנזק בא גרמתו ומחמת הגורם כל בידך, יהיה גדול
 שהוא או ההיזק בא שגרם בשעה אלא אחרים, בדעת תלויה ואינה ק ז י ה באותו

 לדברי הדין, את דן ולפיכך חיזקא, ברי בגט׳ ונקרא ר״מ, חייב זה כגון לבוא עתיד
 לשלם נתחייב חייב אתה פלוני איש דאמר דמעידנא חייב, מחזירין אין האומר,

 משלם, הוא כך שאחר ואע״ם נזק, דגרם הוא שעתא מההוא שילם, מיו ועל ממון
 - שחייבו משעה הגורם הוא הדין משלם הוא כרחו ועל ממון לשלם חייב שחדן כיון
 משום - וכו׳ — ואיבדה חברו בהמת בפני גדר בפורץ פטרינן הכי ומשום - וכו׳

 דלמא דאבדה יאמר מי דנפקה, לומר תמצי ואם דנפקה, יאמר מי אמר דמעי
היזקא". ברי ולא לח משכח

 ישרה, היזק פעולת על רק לא חייבים לר״מ דאמנם הוא, מדבריו והתמצית
 שכזה אמצעי אמורים, דברים במה אבל להיזק, אמצעי פעולת על גם אלא

 עתיד שהוא או שגרם בשעה בא ההיזק אם בין ממנו, לבוא ההיזק שמוכרח
 אחרים, בדעת תלוי ואינו הכרחיות של באופן בא שזה מכיון כך, אחרי לבוא

 הללו התנאים כשאין לאו, שומע אתה הן ומכלל גרמי, מצד חייבים דא כגון על
פטור. הוא או

 התורה צריכה היתה למה כן לא דאם התורה, מן ג״כ מוכרח זה ואמנם
 בא שההיזק דאע״ם המזיק, אדם מטעם תפ״ל ובור, ש א של הדינים לכתוב
 ? ההיזק של האמצעים את שהמציא הוא הלא אבל ישר, באופן ממנו ולא אח״כ
 אמצעים רק אלא לההיזק, הכרחיים אמצעים שאינם מכיון בודאי אלא
גרמי. מצד אפילו חיוב אין ע״ז ההיזק את ם י י ר י פ א חם

נ.
 גרמי של הדינים כל את לכלול כ״כ מספיק אינו לבד הזה ההבדל אמנם

 אחר ובא וכסתות כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי "זרק של הדין למשל, וגרמא,
 אחרים, בדעת תלוי ולא היזיקא ברי בודאי והתם גרמא, מצד פטור" וסלקו וקדם
 גרמי של הסימנים כל הנ״ל חרמב״ן הגדרת לפי בזה שיש באופן תיכף בא והוא

חייב? שהוא
 ובין חיובי אמצעי בין הבדל יש כי בזה, הגדרה עוד לעשות ועלינו

 דינא מצד מחייבים שאנו ההיזק בפעולת האמצעים אלה כל שלילי, אמצעי
 כלי בזרק משא״ב ההיזק, בפעולת חיוביים אמצעים המה כולם דגרמי
 לפעולת אמצעי הוא כי אם והכסתות, הכרים שסילוק הנ״ל, הגג מראש

 מהשבירה, בא ההיזק עצם שלילי, באופן אלא חיובי, באופן אמצעי אינו אבל ההיזק,
 היה הסילוק שבלי אלא מקום, שום והכסתות הכרים סילוק תפס לא השבירה ובעצם

הזה, הנגדי הכח את שלל הסילוק וע״י השבירה, את למנוע נגדי ח כ
 אמצעי על ולא חיובי אמצעי על רק דגרמי מדינא שחייבים מזה והיוצא

שלילי.



רפא ההלכה לחקר ותכלית אמצעי המדור!

 והובא י ר י א מ ה הרב מהראשונים אחד עמד כבר הזה ההבדל ועל
 מכח המסלק את בזה חייבו הפוסקים "גדולי שכתב ע״ב( )כ״ו ב״ק מקובצת בשיטה

 גי־מי, אלא בו שאין פי על אף חייב חברו של שטרותיו השורף שהרי דגרמי, דינא
 - וכו׳ - המפסיד מעשה עושה שהוא שטר, לשורף דומה זה שאין כן לי נראה ולא
 שהוא וכל המציל את שמסלק אלא המפסיד, מעשה עושה אינו בזו אבל

פטור". שהוא לבד בנזקין גרסא אלא דגרמי, דינא בכלל אינו כן

נא.
 כך ובשביל אפשרי, אמצעי ובין הכרחי אמצעי בין שמבדיל אע״ם והרמב״ם

 את והשולח הדליקה בפני חברו של קומתו וכופף חברו בהמת בפני גדר בפורץ פסק
 בכ״ז ממון, נזקי מהל׳ ד׳ בם׳ כמבואר אדם, מדיני שפטור וכו׳ חשו״ק ביד הבעירה

 שהוא וסלקו וקדם אחר ובא וכסתות כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי ב,,זרק פסק
 שסיר מבדיל הוא שכאמור, מפני, ח׳(, )הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ״ז כמבואר חייב"

 ובין חיובי אמצעי בין מבדיל אינו אבל אפשרי, אמצעי ובין הכרחי אמצעי בין
שלילי. אמצעי

 בפ״א הרמב״ם פוסק נמי לגופה צריכה שאינה במלאכה שגם הוא ומענין
 אמצעי מטעם באים אנו שם גם שכאמור, דחייב, (,,ז והלכה שבת מהלכות

כנ״ל. בזה מבדיל אינו והרמב״ם שלילית תכלית או לתכלית
 המה כמובן, כי, בזה, זה תלויים הדברים ששני לומר הכוונה שאין וכמובן,

הג״ל. ההגיונית הנקודה ע״י השוה צד איזה בשניהם יש אכן נפרדים, ענינים שגי

נב.
 ע״א( )צ״ד שבת בתום׳ עי׳ לגופה, צריכה שאינה למלאכה לעניננו, ונחזור

 לר״ש, פטור שאצל״ג שמלאכה בהמקור ותום׳ רש״י מחלוקת פוטר, שמעון ור׳ ד״ה
 שאינה לה צריך חיה ולא לו באה היתה לא "דברצונו משום פירש שרש״י
 יזיקו שלא גחלת מכבה או ישכנו, שלא נחש צד כמו ו, י ל ע מ לסלקה אלא

 פירש ע״ב( ל״א ושם הפתילה על ד״כחס ובהא בעולם", היה שלא דברצונו רבים בו
 ניחא היה מעולם הובערה לא ואם זה לכבוי צריך דאין משום לגופה צריכה "דאינה

 דהתם דביתיה אאינשא אימתא למירמי־ בחמתו "מקורע זה על הקשו והתום׳ ליה",
 שכל ופרשו פירש״י, דחו כך ובשביל בעולם?" שיהא הוא ורוצה למלאכה צריך

במשכן. גוונא בכהאי הי׳ דלא משום הוא הטעם
 שאצל״ג מלאכה האמור דכפי מאליה, מסולקת תום׳ קושית דברינו לפי אכן
 מלאכה או ת, י ל כ ת ל י ע צ מ א רק שאינה מלאכה דברים, שני כוללת

 השני, להסוג הנכנסים הדברים על הוא ופירש״י שלילית, תכלית רק בה שיש
 שאינה לו באה היתה לא "דברצונו והקצור, הזהב בלשונו זה את הביע ורש״י
 רש״י גם בודאי אך כג״ל, לילית ש תכלית שזהו מעליו" לסלקה אלא
 צריך ואינו גומא "מחופר והראי׳ לגופה, צריכה שאינה מלאכה של א׳ בהסוג מודה
 חיובית, תכלית אלא שלילית תכלית אינה התכלית בודאי שם שגם לעפרה", אלא

 זוהי ובכ״ז בו, להשתמש אלא העפר את לסלק ולא ממש לעפרה צריך הוא כי
היא החפירה אם כי לתכלית, אמצעי רק היא שהמלאכה משום שאצל״ג, מלאכה
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 באה התכלית הנה בכה״ג משא״כ הפעולה, בעצם מונחת התכלית הרי בנין משום
 למירמי בחמתו בגד בקורע נמי והכי הפעולה, מעצם לא אבל הפעולה, ידי על

 התכלית אין כי לתכלית, אמצעי רק איננה המלאכה ס״ס דביתיה, אאינשי אימתא
 שאינה אחרת תכלית לו באה הקריעה ידי שעל רק אלא הקריעה, בעצם
הקריעה. בעצם כלולה

נג.
 עפ״י לגופה צריכה שאינה מלאכה של ההגדרה את להגדיר אפשר וביותר

 חשך", ובורא אור "יוצר שנאמר מה על )פ״י( ח״ג נבוכים במורה הרמב״ם דברי
 אלא זה שאין החשך כן שאין מה חיובית, תכלית על רק נאמר יצירה כי

 תצא לא עליון "מפי הלא השאלה על תשובה נותן הוא ובזה האור, סילוק
 ה ל י ל ש ה מ הן הרעות כל כי ? בעולם רעים דברים כמה רואים אנו ואיך הרעות״,

 זה אלא ד׳, עשה לא זה ואת האור שלילת והחשך החיים, שלילת היא המות :מו
 מלאכה הנר. / ד עשה ימים ששת ״כי מצד היא שהשבת ומכיון מאי־עשיה, בא

בכלל. זה אין לתכלית אמצעי רק או שלילית, תכלית רק בה שיש שאצל״ג

נד.
 לא הכל, דברי חייב במטה המת "את (,ה )הלכה המצניע ם׳ בירושלמי ועי׳

 ר׳ ומודה בה מודה שמעון ר׳ אף אילא׳ ר׳ ואמר שהוא, כל רע ריח אף תני בן
 והוציאו רע ריח בה ושאין עכו״ם במת תוסתר יודן, א״ר ? הנאה באיסורי שמעון
 חייב, השרץ מן מכעדשה ופחות הנבלה מן זית וחצי המת מן זית חצי תני לכלבו

 במפרשים ועי׳ טומאה", נתמעטו כבר שמעון? דר׳ טעמא מאי פוטר, שמעון ור׳
 מודה, שמעון ר׳ דאף סובר, דהירושלמי מזה, והמתבאר הש״ם, על עינים" וב״יפה

 גם וכה״ג חייב, הוא הנאה איסור מצד או רע הריח מצד המת מן כשמוציא
 יהיה הנאה איסור מצד או רע ריח מצד וכשמוציא לקוברו, המת את במוציא

 הריח דס״ס המת, מן זית חצי במוציא הוא המחלוקת וכל מכשיעור, בפחות אף חייב
 שלמי היד! מבאר ע״ז הנשאר, זית החצי תטמא שלא ההוצאה דהועילה ואף נשאר, רע

 באופן חצאים, לשני הזית את שהחצר. בשעה תיכף הטומאה נתמעטה דכבר
כלום. הועיל לא שבהוצאתו

 בבירא נופלת שאצל״ג במלאכה שלנו ההגדרה כל לפ״ז ולכאורה
 לתכלית חיובית תכלית בין מחלק לא שהירושלמי ונראה הנ״ל, הירושלמי שיטת לפי

 להמעיט מפני וגם הנאה איסור מפני או רע, ריח מפני מת הוצאת שהרי שלילית,
דחייב? ר״ש בהו מודה ובכ״ז שליליות, תכליות בודאי הן אלו הטומאה את

 מלאכה עניני שאר בכל פליג לא הירושלמי ס״ס הרי גיסא, מאידך אכן,
הנ״ל? שלילית תכלית של היסוד על רק לבארם אפשר שאי שאצל״ג,

 עי׳ להוצאה, שנוגע במה רק הבבלי על חולק אינו שהירושלמי ונראה
 בו לקרות וס״ת בו לחפור במר שמעון ר׳ ומודה רבא, "אמר ע״ב( )צ״ד בבבלי
 שצריכה מלאכה אלא היא, לגופה צריכה שאינה מלאכה נמי הא דאי פשיטא, חייב,

 ולגופה לגופו דאיכא עד דתימא מהו ז לה משכחת היכי שמעון לר׳ לגופה
שבין כלומר, לן", משמע קא בו, ולקרות להגיה ס״ת ולחפור טס לו לעשות מר כגון
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 מביאות המלאכות כל כי אחרות, מלאכות כמו מלאכה ההוצאה אין כך ובין כך
 שבעצם הוצאה, כן לא המלאכות, בהם שנעשו הדברים בעצם תיקון איזה

 נקראת כך ובשביל למקום, ממקום רק שהועבר אלא תיקון שום נעשה לא הדבר
 שבת, מם׳ של הראשונה המשנה על בתום׳ כמבואר גרועה" מלאכה "הוצאה
 בכל שיש לגופה" לה״צריכה בנוגע המלאכות לשאר הוצאה ג״כ דמיא לא וממילא

 רק יש וכאן המלאכה, של לגופה הכוונה "לגופה" ששם המלאכות,
בו". לקרות ום״ת בו לחפור ב״מר למשל, כמו, המוציא, של ופו" ל״ג

נד-

 לקרות, ס״ת המוציא בין לקוברו מת המוציא בין לפ״ז ההבדל מהו ואלא
לגופו? אלא לגופה צורך בהן אין ואידי אידי הלא

 בהמוציא בהנחה. שיש לתכלית בעקירה שיש תכלית בין הוא ההבדל אך
 בו לקרות ס״ת ובהמוציא מכאן, הדבר שיועקר בהעקירה היא התכלית לקוברו, מת

שמה. הס״ת שיהיה בההנחה היא התכלית
 לחקור יש והכנסה, מהוצאה פעולות משתי באה שהמלאכה בהוצאה, ואמנם

 האמצעי רק היא והעקירה ההנחה, היא המלאכה עצם אם המלאכה, עצם מהו
 היא המלאכה שעצם להיפך, או הנחה, לידי לבוא לו אפשר אי עקירה בלי כי לכך,

עקירה. נקראת לא זו הנחה אין שאם אלא העקירה,
 שכנראה בעי", עקירה הא בעי דלא הוא הנחה "ודלמא ע״ב( )ד׳ בשבת ועי׳

 לא שבל״ז ומפני ממילא, בתור באה והנחה העקירה הוא המלאכה דעצם תופס
 בקלוטה להשתמש דאפשר ולהגיד, לחלק אפשר כך ובשביל עקירה, העקירה נקראה

לעקירה. ולא להנחה שנוגע במה רק
 המלאכה שעצם סובר דהבבלי הנ״ל, והירושלמי הבבלי בין המחלוקת ובזה

 בהעקירה, רק שיש תכלית וכל אמצעי, בתור רק משמשת והעקירה בהנחה הוא
 ותכלית שאצל״ג, מלאכה כך בשביל נקראת וכדומה לקוברו המת את מוציא כמו
 כנראה והירושלמי לגופה, שצריכה מלאכה נקראת זוהי לקרות ם״ת כמו בהנחה שיש

 מפני או רע ריח מפגי המת את כשמוציא אדרבא לדעתו כך ובשביל להיפך, סובר
לגופה. הצריכה מלאכה נקראת דוקא זוהי הנאה, איסור

 בו שאין עכו״ם במת "הסתר, אומר שהירושלמי בזה שדחקו במפרשים ועי׳
 דחקו גרסינן ואי לכלבו", "והוציא גרסינן דלא שכתבו לכלבו", והוציאו רע ריח

 משום החיוב ולרבנן ר״ש, פוטר כך ובשביל כלב, פי כמלא שיעור היה שלא לפרש
 לפ״ז אבל שאצל״ג)?( למלאכה ענין כלל כאן אין ולפ״ז לאיסורא, אחשביה דטומאתו

 רק אלא בעקירה תכלית שום שאין שבמקום להיפך, יוצא דלהירושלמי נאמר,
 במוציאו רק אלא ; טומא ולא רע ריח בו שאין עכו״ם במת כמו בלבד, בהנאה
 שהכלב מפני רק אלא להוציאו כלל צריך היה לא כאן הכלב היה שלו לכלבו,

 המלאכה שלהבבלי וכמו שאצל״ג, מלאכה בהוצאה נקרא דוקא זהו מרחוק נמצא
 נקראח להיפך ככה בהנחה, ולא בהעקירה היא כשהתכלית זהו בהוצאה שאצל״ג
בהעקירה. ולא לבד בהנחה היא כשהתכלית שאצל״ג, מלאכה בהוצאה
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נו.
 שפסק הרמב״ם דברי את לישב כדי שם מחדש הלוי" חיים "רביגו ובת׳

 - חייב הר״ז המכה פי להרחיב כדי בשבת שחין ״המפיס <ז' )הלכה שבת מהל׳ בפ״י
 פוסק כ״ה( )בהלכה ושם מותר", ה״ז שבה הלחה ממנה להוציא הפיסה ואם - וכו׳
 מנשיכתן", להציל שיתכוון והוא בשבת אותן לצוד מותר — וכו׳ - המזיקין ״רמשים ג״כ

 רק הוא הללו הדינים ששני ב׳( )ק״ז בשבת מפורשת מגמרא זה על מקשה שהכ״מ
 חייב? שאצל״ג דמלאכה פוסק הלא והרמב״ם פטור, שאצל״ג מלאכה דס״ל למאן

 ומפיס ונחש צבי שבצידת ע״א( )ג׳ בשבת שמואל דאמר מה על התום׳ קושית וגם
 שאצל״ג במלאכה ע״א( )מ״ב בשבת פוסק בעצמו שהוא אע״ם ומותר, פטור מורסא

 פסיק דכל הערוך שלדעת הוא, דבריו וקוטב באריכות שם מתרץ והוא שחייבים?
 נחשים בצידת מזה ויוצא מתכוון, שאינו דבר מטעם שרי ליה ניחא דלא רישא

 מלאכה מלבד בזה יש ליחה, מהם להוציא כדי מורסא מפיס או יזיקו שלא ועורבים
 מחשבת", ל״מלאכת ענין לזה אין אכן מתכוון, שאינו דבר גם לגופה, צריכה שאינה
 כוונה שאין במקום זה על רק באה מחשבת מלאכת כי מודים, עלמא כולי שבזה

 גמורה כוונה יש כן הרי ליה ניחא דלא רישא בפסיק אבל למלאכה, גמורה
 דדבר לטעמיה ששמואל אומר הוא וממילא תכלית, ה ב רוצה שאינו אלא למלאכה,

 דבר מצד ומותר פטור כאן חייבים, שאצל״ג דבמלאכה אף הגה מותר, מתכוון שאינו
 שאצל״ג, מלאכה של במחלוקת תלוי דזה ע״ב( )ק״ז בשבת דאמרינן והא מתכוון, שאינו
הנ״ל. ע״א( )מ״ב בשבת שם כמבואר אסור מתכוון שאינו דבר דס״ל רב הוא האומר

 שכל שאצל״ג במלאכה נשנו דינים וכמה שכמה הרגיש שלא הדבר מאד ופלא
 בכל הלא ולפ״ד שלילית, תכלית רק בזה שיש מפני הוא כאמור שלהם היסוד

 אינו מתכוון שאינו דבר בכל דכאמור, אלא, ז מתכוון שאינו דבר מצד נבוא אלה
 אישים, ע״ג ושמן יין דמזלפין בהא למשל, כמו, הדבר, בתכלית כלל רוצה

 ולא בחיוב לא בתכלית כלל רוצה שאינו שם דינו את הערוך לומד שמזה
 לא אלא המלאכה בתכלית רוצה שכן מורסא ומפיס צבי בצד משא״ב בשלילה,

 רק לבוא אפשר אי שם שבדבר, השלילי הצד מפני אלא שבדבר החיובי הצד מפני
? לדוכתה קושיא והדרא שאצל״ג מלאכה ■צד

נז.
לגמרי. אחר באופן לישב אפשר הג״ל הקושיות את אכן

 משמע "ובירושלמי הרשב״א, בשם שמביא הנ״ל )ק״ז( בשבת שם הר״ן דברי עפ״י
 לשמור צריך שהוא כיון שבתוכו, וצבי ביתו לשמור בתחילה ביתו לנעול שהתירו

 הצבי את לשמור יתכוון שלא ובלבד מותר ממילא הצבי ניצוד כך שע״י אע״פ ביתו,
 ונתכוון כדרכו רץ צבי היה חנינא, ר' בשם בון בר ר״י בירושלמי גרסינן דהכי בלבד,
 בעדו לנעול מתכוון דקאמר הא ולפ״ז — וכו׳ — מותר הצבי בעד ונעל בעדו לנעול

 צריך שאילו ולומר קאמר, בעדו אף לנעול נתכוון אם אלא קאמר בלבד בעדו לאו
 להקשות מרבה והר״ן לתוכו", ניצוד הצבי שיהא שנתכוון ואע״ם מותר, בעדו לנעול

 מפני וכי מותר, יהא הצבי ובעד בעדו לנעול במתכוון שאפילו אפשר "איך זה על
שאפילו אומר, שאני עוד ולא בשבת, מלאכה לעשות לו נתיר ביתו לנעול שצריך
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 שלא לו אפשר ואי בתוכו שהצבי יודע שהוא כל הצבי בעד לנעול מתכוון אינו אם
 ימות, ולא רישא בפסיק ר״ש מודה דאמרינן והיינו אסור, בתוכו ניצוד הצבי יהי׳
 נתכוון ולא ביתו את לנעול מתכוון שאם לומר, אחר ענין הוא בירושלמי שאמרו וזה

ביתו". את לפתוח מחוייב שאינו מותר בתוכו הצבי מצא שאח״ב אע״ם כלל, לצבי
 מתכוון שאינו מיני שני שיש נראה הג״ל, הרשב״א דברי את להצדיק כדי אכן

 כך ובין כך בין היא ה כ א ל מ ה ש יש מחשבת", "מלאכת מצד ממעטינן שאנו
 כסא מטה בגורר למשל, כמו, שבמלאכה, המחשבת חסרה מתכוון שבאינו אלא

 באופן יש, המלאכה הרי חריץ כשנעשה שס״ס חריץ, לעשות מתכוון כשאינו וספסל
 בפסיק הערוך של חידושו או, האיסור, את להתיר סבה זהו מתכוון שהאינו

 מצד ממעטינן שאנו דברים יש אבל מאליו, כמובן דשרי, ליה ניחא ולא רישא
מלאכה. כלל אין מחשבת דבלי משום מחשבת" "מלאכת

 כשהיא הנעילה בודאי הנה צבי, לצוד כדי בית בנעילת למשל,
 שנותן זהו צבי לצוד שמכוון מה אלא מלאכה, סרך כלל בה אין לעצמה

צידח. מלאכת מלאכה השם את לזה
 מתכוון, שאיוו דבר לענין המלאכות שאר ובין דידן נידון בין ההבדל וזהו

 אם אף המלאכה לעצם יתכוון שאם הר״ן צדק בודאי מתכוון, שאינו דבר דבשאר
 להתיר סבה כאן דאין חייב, יהיה נמי המלאכה מעצם שאינו דבר עוד בזה יכוון
 הכוונה רק הוא בדבר שיש צידה מלאכת דכל כאן, משא״ב מתכוון, שאינו דבר מצד

 הבית, את לשמור הכוונה גם בזה יש אם אבל צבי, לצוד כדי לנעול שמכוון מה
 מצד גם באה דהנעילה כיון בעלמא, בית נעילת אלא צידה מלאכת כלל אין ממילא
הבית. את לשמור עצמה

 מלאכה שבכל לגופה, צריכה שאינה מלאכה לענין ג״כ ההבדל זהו וממילא
 לתכלית נעשית כשהמלאכה גם כי דחייב, הרמב״ם פוסק לגופה צריכה שאינה

 שבעצם יזיקו, שלא נחשים בצידת משא״כ מחשבת, מלאכת נקראת נמי שלילית
 למלאכה, זה את שעושה היא הצידה כוונת אלא מלאכה, משום בה אין הצידה פעולת

כנ״ל. מלאכה השם בזה כלל אין יזיקו שלא בשלילה הוא הכוונה כשכל וממילא
 מטורי ג׳ שמואל דאמר הא על שפירש ברש״י עיין הנה מורסא, במפים וכן

 ומותר "פטור שפירש מורסא מפיס הוא מינייהו שחד הנ״ל, ומותר פטור בשבת
 שגם כלומר, צערא", משום בשבת בה גזור לא נמי ורבנן תיקון, כאן דאין

 את עושה שזהו שבדבר התיקון משום אלא בעצם, מלאכה בזה אין כאן
 מלאכה, משום כלל אין תיקון לשום כלל מתכוון כשאינו וממילא למלאכה, הדבר

 שאינה אלא מלאכה, היא שהמלאכה לגופה, צריכה שאינה במלאכה כבכ״מ ולא
לגופה. צריכה

 לעשות אם בשבת מורסא דמפיס הא על שכתב האורג פרק סוף ברש״י ועי׳
 ונראה כלי", מתקן משום או פת,. "בונה משום הוא דהחיוב שכתב חייב פה לה

 בבעלי בנין דאשכחן בונה משום "דחייב פירש ע״ב( )ו׳ ובכתובות ליה, דמספקא
 נקב בעושה שחולקים כשמואל או כרב אי הוא והספק הצלע", את ויבן דכתיב חיים
בפטיש. מכה משום ושמואל בונה משום מחייב דרב בלול

 לשיטתו דרב לשיטתו, של באופן גם זה את לתרץ אפשר שכזה ובאופן
 ממנח להוציא כשמחשב אע״ם הנה לעצמה, כשהוא במלאכה מורסא במפים דיש
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 החיוב דבל לשיטתו שמואל אך חייב, ג״כ לגופה צריכה שאינה מלאכה וה״ל ליחה
 השם את לגמרי מסלק לגופה" צריכה ה״אינה ממילא בפטיש, מכה משום הוא

שאצל״ג. מלאכה מצד מזה מלאכה
 א " ב ש ר ה של במחלוקת חולקים ושמואל שרב אפשר ובכלל

 עצמה, בפני מלאכה היא שהמלאכה מתכוון אינו בין מחלקים אנו אם הג״ל, ן והר"
כנ״ל. הכוונה מצד רק מלאכה היא המלאכה כשכל מתכוון באינו או

 מותר, או אסור מתכוון שאינו דבר אי בהמחלוקת תלוי גופא שזה ואפשר
 כאילו מתכוון באינו דאף ס״ל אסור מתכוון דבשאינו שסובר דמי לפרש דאפשר
 אלא מתכוון דכאילו מצד לא שזהו דאפשר מוכרח אינו הדבר כי אם הוא, מתכוון
 מתכוון כשאינו אף הנה מלאכה הוא דמתכוון כיון וממילא - מתכוון, בלי אף שאוסר

 הלא ובזה שאצל״ג, מלאכה מצד ג״כ רק בזה לבוא אפשר ואי היא, מלאכה גמי
 מתכוון האינו את עושים אנו ואיך מותר, מתכוון אינו אם אבל דחייב, פוסקים אנו

 שאנו אלא יש דמלאכה שאצל״ג מלאכה בין הבדל יש ממילא הנה מתכוון, כאילו
 באה היא המלאכה כשכל במקום ובין דחייב, פוסקים אנו ובזה האצל״ג, מצד לפטור רוצים

דפטור. מודים כו״ע ואז כנ״ל, כלל מלאכה איננה באצל״ג שאז לגופה", ,"הצריכה מצד
 דדבר לשיטתו שרב שמואל, ובין רב בין בזה המחלוקת כך ובשביל

 לשיטתו והרמב״ם מותר, מתכוון שאינו דדבר לשיטתו ושמואל אסור, מתכוון שאינו
כשמואל. בזה פוסק מותר מתכוון שאינו דדבר

נח.
 מטעם זהו אם להסתפק, יש שמעון לר׳ דפטור לגופה צריכה שאינה מלאכה בבל

 פטיר הוא וממילא לצורך, נחשב לא לגופה שאינה דהצורך כלומר, הצורך, העדר
 מטעם שהוא או לו, ניחא דלא רישא פסיק שזהו כלל, צורך בה שאין מלאכה מטעם

 יותר עוד לגופה שלא בצורך המלאכה דכשנעשית אומרת, זאת המלאכה, סילוק
 אבל מלאכה היא המלאכה ס״ס הנה כלל לצורך דבלא כלל, לצורך משלא גרוע

 את לגמרי מבטלת זאת לגופה, צריכה אינה של מחשבה להמלאכה כשנותן
המלאכה. שם

 בטעות הנדפס — בשבת הר״ן בחי׳ דהנה הראשונים, מחלוקת בזה מוצאים ואגו
 בכ״ז חייב, בחבורה דמקלקל סובר שמעון שר׳ דאע״פ כתב, - הריטב״א חי׳ בשם

 במקלקל ולדעתם ע״ז, חולקים והרמב״ן והתום׳ פטור, לגופה צריכה שאינה במלאכה
 הוא דבזה ומובן לגופה, צריך אינו ובין לגופה צריך בין הבדל אין בחבורה

 זהו האחרונים ולדעת המלאכה, סילוק מטעם הוא הראשון דלדעת פלוגתייהו,
 שייך לא שם כלל, לצורך זוקקים אנו שאין ובמקום הצורך, העדר מטעם רק

לגופה. צריכה אינה או לגופה צריכה בין ההבדל

נט.
 זבובים הצד שרצים, שמונה פרק ובירושלמי דשבת י״ב פרק בתוספתא ועי׳

 דאין משום הוא דידן בגמרא דמוכח כמו הוא הטעם וכל פוטר, יהודא ר׳ ויתושים
 משום ג״כ ע״כ נצוד, במינו שאין מה הוא פטור איזה כן גם ולכאורה נצוד, במינו
? בזה מחייב הלא יהודא ור׳ שאצל״ג מלאכה דחוה
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 זה ובלי לגופה, שצריכה ממה באה המלאכה כל דכאן כנ״ל, ג״כ ודאי אלא
כלל. מלאכה כאן אין

 צידה מלאכת כאן אין הכוונה דבלי כנ״ל, בית בנועל רק דלא להוסיף, ועלינו
 סכל צידה מלאכת שאני עכ״ם ממש, החיה בגוף הצידה את בעושה אף אלא כלל,
 בדבר, תיקון מעין יש בהוצאה דאף בכלל, הוצאה ממלאכת ואף המלאכות שאר

 שינוי ואף כלל נשתנה לא החיה בגוף בצידה אבל לרשות, מרשות השינוי זהו
 שהחיה אדם, של מחשבתו ע״י באה היא המלאכה כל אלא כאן, אין רשות
■ודה. ר״ש ואו" מלאכה כלל אין לצוד דרכו כשאין וממילא נצודה, תהא

ם.
 שלא כדי בציד ושמואל רב מחלוקת את להסביר יותר עוד אפשר כך וע״י

 בזה, החיוב הגדרת במקום הוא שהמחלוקת חייב, שאצל״ג דמלאכה למד״ס חייב אם יזוקו
 או היא, לגופה הצריכה כמלאכה שאצל״ג מלאכה דגם משום הוא החיוב אם

לפטור. סבה הוא לגופה צריכה שאינה שמה סוברים אנו דאין משום
 פפור, שאצל״ג דמלאכה דמ״ד בטעמא הנ״ל, בחקירה גם תלויה הזו והחקירה

 שהא ומובן לפטור, סבה הוא שאצל״ג דבמה משום או הצורך, דחסר משום אם
 ממילא לפטור, סבה דהוח משום הוא שפוטר מי דהטעם נימא דאם תליא, בהא

 דהטעם נימא אם אבל לפטור, סבה כאן דאין וסובר זה, על רק חולק שמחייב ■י
 בצורך, צורך לנו דאין דסובר או שמחייב מי ע״כ הצורך, ר ם ח ד משום הוא
 מלאכה היתה כאילו נחשב גמי לגופה צרינח באינה שגם דסובר שמשום או

לגופה. הצריכה
 הראשון דלדברי והרמב״ן, והתום׳ חר״ן מחלוקת יש דבזח הבאנו, וכבר

 משלא זה וגרע לפטור סבה בזח שיש מסגי הוא דסוטר לר״ש שאצל״ג מלאכה
הצורך. דחסר משום בשלילה, רק הוא הפטור האחרונים ולדברי כלל, לצורך

 והרמב״ן והתום׳ הר״ן במחלוקת תלויה הג״ל ושמואל רב במחלוקת נגיד ולפ״ז
 הוא שאצל״ג במלאכה דפוטר דמאן הג״ל, והרמב״ן התום׳ כדעת סובר דרב תג״ל,
 ג״כ נחשב בשלילה דצורך דסובר משום הוא דמחייב ומאן הצורך, דחסר משום

 מלאכת משום בזה דיש חייב, נמי יזיקו שלא וצד מורסא מפיס גם וממילא לצורך,
 שאצל״ג במלאכה שפוטר דמי כהר״ן סובר שמואל אבל כנ״ל, צידה ומלאכת בגין
 סבה בזה שאין רק סובר שמחייב מי וממילא לפטור, סבה בזה שיש מפני הוא

 מלאכה שם כשיש רק שייך זה וממילא לצורך, נקרא לא זח עכ״ם אבל לפטור,
 משא״ב לפטור, סבה בה אין לגופה צריכה שהאינה אמרינן ואז עצמה, מצד
שבדבר• הצורך ע״י רק הוא בזה שיש מלאכה השם כל שבאמור• מ״ד•

סא.
 צריכה שאינה במלאכה בזה חייבים אם צידה לענין ושמואל רב ובמחלוקת

 סבר שרב ע״א( )צ״ג בב״ם במחלוקתם אזלי שלשיטתייהו ג״כ לומר יש כנ״ל, לגופה
 והרמב״ם דמי", מעשה כעושה לאו ,"משמר סבר ושמואל דמי", מעשה כעושה ,משמר

 סוברים אנו אם ואמנם ט׳(, >הל׳ שכירות מהל׳ בס״ב כמבואר כשמואל בזח פוסק
 גם לחייב יש וממילא לעצמה, כשהיא מלאכה בצידה יש דמי• מעשה כעושה משמר
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 הבדל יש הנד. כשמואל ההלכה למי משא״ב המלאכות, כבכל שאצל״ג מלאכה בזה
כג״ל. המלאכות לשאר צידה בין גדול

סב.
 בו לחפור מרה דבמוציא להתוס׳ להו שפשיטא ע״א( )ק״ו שבת בתום׳ ועי׳

 מטרה שום בלי למקום ממקום סתם המרה את יוציא אם אע״פ סטור, המת את
מסתם. גרע ע מיגר שאצל״ג דמחשבת משום ג״כ וע״כ חייב, יהיה בודאי מיוחדת

 חשב כשלא בסתם, הדין יהיה מה ברור, אינו גופא דזה וראיתי שבתי אכן
 והספק לא, או חייב יהיה אם גופה, לצורך שלא ולא גופה לצורך לא המלאכה על

 אבל האצל״ג, מחמת רק דפוטר אפשר שמעון לר׳ לרבנן, וגם שמעון לר׳ גם הוא
 על כשחשב שמחייב דוקא אפשר דמחייב לרבנן וגם לא, או חייב שמיר בסתם
פטרי. הם דגם אפשר כלל צורך בלי אבל צורך איזה בזה יש ם״ם אבל 4אצל״

הנ״ל. בהחקירה ג״כ תלוי כמובן וזה
 שמתכוון אע״ם בתוכו צבי ומצא הפתח על האחד "ישב הנ״ל בפרק ובתוספתא

 אלא חייב שיהיה לך אין למחשבה, צידה שקדמה מפני פטור שתחשך עד לישב
פטור". למחשבה צידה קדמה אבל לצוד, המתכוון

 בלי לבהמה חץ בזורק הדין יהיה איך זה, על מעיר האחרונים מן ואחד
 יהיה בזה גם אם להורגה, נתכוון הבהמה אל החץ שהגיע וקודם להורגה כוונה
 עד דם מדפריש מחשבה דמהניא ע״א( )ט״ו מזבחים ראיה מעין ע״ז ומביא ? פטור
 ב״ש פרק ובסוף מאליו, ניתז והדם מעשה עשה שכבר אע״ם המזבח לאויר דמטי
דקדשיסן למחשבה דשבת מחשבת הש״ס מדמה

 בלי אף מלאכה הוא המלאכה הנה חץ דבזורק מאליו, מובן ההבדל ולפ״ד
 החץ שקלע טרם אח״כ וכשמתכוון מחשבת, מלאכת זו אין כוונה שבלי אלא כוונה,

 משא״ב מחשבת, מלאכת נקראה ושפיר תחלתו על סופו הוכיח הנה המטרה אל
 אין כבר הכוונה וכשבאה מלאכה, בכלל כלל זו אין מחשבה בלי שכאמור, בצידה,
הצידה. של הפעולה

 שאינה דבמלאכה מודים כו״ע דבצידה הנ״ל הרמב״ם לדעת ראיה מזה וגם
 ע״י רק באה ה״מלאכה" כל ובנ״ד מחשבת", ,מלאכת מצד פטור לגופה צריכה

כנ״ל. ה״מחשבת"

סג.
 של כאלח פעולות שאף כלומר, למעט, ביהוד שבאה מחשבת" ש״מלאכת מזה ויוצא

 שאינן מצד בשבת עליהן פטורים בכ״ז חיוביות, לתוצאות גורמות דברים ועוד נזקין ענין
 פעולה שאף כלומר, לרבות, ג״כ באה היא לפעמים הנה מחשבת, מלאכת בכלל
 השם את לה נותנת שבה המחשבה אבל מלאכה בכלל איננה עצמה שמצד שכזו

מלאכה.
 שורפין אין שאמרו שמה ע״ב(, <כ״ז בביצה הידועה רש״י שיטת ציור, ועוד

 דרחמנא מטעם זה על וחייב אסור, לכלבים להשליכה אפילו הנה ביו״ט, טמאה תרומה
 אך מלאכה, משום בה אין עצמה מצד כלבים שבהשלכת ובודאי לשריפה, אחשבה

למלאכה. זאת גם נחשבה מחשבת" "מלאכת משום דוקא



רפסו ההלכה לחקר ותכלית אטצעי המרות

 לגופה צריכה שאינה במלאכה שגם שיסבור מ״ד אין בודאי שם שגם ומובן,
 שיש המלאכה דכל כיון חייב, שיהיה שריפה מצות לשם שלא הכלבים לפני כשישליך

מצוה. לשם לגופה שצריכה מצד ורק אך הוא בזה

סד.
הציור: להשלמת בזה עוד להוסיף ועלינו

 הדלת עליו וסגר בחדר הכניסו דדוקא באנדרונא בהדקיה הרא״ש דעת א(
 פסק היא וכן גרסא, אלא דאינו פטור הדלת עליו וסגר מאליו נכנס אם אבל חייב.

 הדלת את נעל רק והוא מאליו הצבי כשנכנס מתחייב למה וא״ב ח״מ, בש״ע ההלכה
 בכלל דזהו כנ״ל אלא מלאכה? בכלל זה ואין מלאכה" כל תעשה ,"לא כתיב הא

 ע״א( ׳0) בב״ק שאמרינן כמו מלאכה שם לזה נותנה שהמחשבה מחשבת״, ,מלאכת
 "כי מהטעם פטור הוא נזקין שלענין אע״ם בשבת דחייב מסייעתו ורוח זורה לענין

 אבל תורה, אסרה מחשבת דמלאכת שבת לענין הנ״מ מסייעתו ורוח זורה אמרינן
פטור". בנזקין וגרמא הוא בעלמא גרמא הבא

 לתולדה נחשבת בידים ההכנסה בלי לבד דנעילה מבואר, הרמב״ם מדברי ב(
 מתחילת גם משמע וזה לצד, תולדה שכתב אחרי נעילה דין כתב כך ובשביל דצידה,
 ונעל לחדר שהכניסו עד צבי אחר רדף ? כיצד - ,וכו - ועוף חיה ,הצד שכתב דבריו
 מלאכה, אב היא לבדה הנעילה ואם חייב", בפניו ונעל למגדל צפור שצד או בפניו,

 יש ואם צידה איננה בודאי נעילה בלי כניסה דהא כלום, הועילה לא הכניסה א״כ
 ש״ם אלא הכניסה? את הרמב״ם מדגיש ולמה לכניסה צריכים אנו אין כבר נעילה
 דאם קלב״מ, לענין ונ״ט כנ״ל, ביחד ונעילה כניסה ע״י רק בא שבזה מלאכה דהאב

 וקרע חץ בהזורק ע״א( )ל״א בכתובות שאמרינן כמו פטור יהיה הכניסה בשעת יזיק
היא. הנחה צורך שעקירה מפני פטור בהליכתו שיראין

 ביחד הדברים שני כשעשח אפילו דא״כ שמקשה, האחרונים מן לאחד וראיתי
 )כ״ו בב״ק דאמרינן מהא מ״ש תולדה, רק תחשב לא נמי הנעילה וגם הכניסה גם

 וסלקו קדם בעצמו הוא שאפילו וכסתות כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי ב״זרק ע״ב(
 קדם ואפילו ופזרן אחר ובא בידו וסכינו חץ בו כשזרק (,ב )ע״ז בסנהדרין וכן סטור,

 נימא, והכ״ג הוא, להתרפאות יכול ליה דשדי דבעידנא פטור ופזרן עצמו הוא
 אינה בעצמה והנעילה לצאת יכולה דהא צידה, כאן אין עדיין ההכנסה דבשעת

תולדה? אלא
 מצד הוא החיוב רציחה לענין וגם נזקין לענין דגם בזה, ג״כ הוא ההבדל אך

 בתור רק באה הכוונה הנה כוונה, בעינן רציחה לענין גם ואם שבדבר, הפעולה
 צריכים ואנו אליה, מתכוון כשהוא רק תוצאות לידי מביאה דהפעולה מיעוט,

 חסר, זה ובכה״ג נפש להריגת המביאה היא שהיא ואחידה מסוימת לפעולה
 המלאכה, מתהוה המחשבה שע״י היא הגדרתה מחשבת" שה״מלאכת בשבת משא״ב

 אחת מחשבת" ל״מלאכת הנעילה את וגם הכניסה את גם מאחדת המחשבה ום״ם
מלאכה. אב שהיא

 שיצודו כלבים "המשלח כ״ב( )הלכה שבת מהלכות י״ד פרק ברמב״ם ג(
או הצבי אחר רודף היה והוא הכלב ספני הצבי וברח בהם וכיוצא וארנבים צבאים

*<



וחייב". צד תולדת הר״ז ותפשו הכלב שהגיע עד והבהילו בפגיר שעמד
 בשבת חיה אחרי כלב "המשסה בסתם כתב א׳( וסעי׳ שבת מהלכות שט״ז בסי׳ וברמ״א

 איזה יעשה האדם שגם דבעינן שמשמע מהרמב״ם סתירה דאין פי׳ וכבר צידה", הוי
 באופן מיירי והרמ״א הכלב, שישיגנו ודאות שאין באופן סיירי הרמב״ם כי מעשה,

ודאות. שיש
 ובין שבת בין שיש ההבדל את רואים אנו סזח גם עכ״פ אבל

 משום אדם", מדיני פטור הנחש את בו שיסה הכלב את בו "שיסה ששם נזקים,
 המלאכת סצד הוא החיוב עיקר וכאן הפעולה, •ל הוא החיוב עיקר דשם

מ״ל. סחיבת

עולם בורא לאל שבה ונשלם תם



העניינים תוכן
ומסובב. סבה א׳ מדה

 סבה בלי מסובב שום אין א.
 גם התחדשות בכל גדול כלל גורמת.

 המסובב. קורם להיות צריכה הסיבה בהלכה.
הסבות". כל וסבת העילות כל ,עילת השם

 היסוד על באו הלכות הרבה ב.
 תירוץ אה.0 ריש ירושלמי הנ״ל, ההגיוני

 בשבת שוחט אטאי הקושיא על הר״ן
כשירה. שחיטתו

 טגחת לענין ע״ב( )ה׳ מנחות ג.
 אי זה גם לשמה, שלא שקמצה העוטר
הנ״ל. ההגיוני היסוד עמ״י רק להבין אטשר

 א׳( )הל׳ מ״ט גיטין ירושלמי ד.
 למלוני שתבעלי עמ״נ אשה כשמקדש
 אותו כאן נם לו. אסורה היא לכתחילה

 משוט, כך כל הדבר אין כאן הנ״ל. היסוד
 דבעינן סובר דהירושלטי להוסיף עלינו
במועל. התנאי קיום דוקא

 כאחד׳* באיס וידו ד,גיטו הכלל ה.
 הנ״ל. ההגיוני לחיסור לכאורה סותר

 ,באים של בהכלל השתמשו הראשונים
 שהקדיש גזלן כמו אחרים, לענינים גם כאחד"

 הקצוה״ח שאלת השם. ושינוי ביאוש דקני
 השטר ונתן שטר ע״י חצר שמכר באחד
 נתינה ובין קנין בין ההבדל החצר. לתוך
 סבה בין ההבדל באמת מסמיק, אינו

 את המונעת הסבה הסרת ובין גורמת
 במה ג״ב הוא ההסבר ואותו המסובב.

 ואותו כאחד. באין וגיטה חצרה שאמרו
 השם ושינוי ביאוש ג״ב הוא התירוץ
בגזלן.

 ר״ב( )סי׳ בח״ט הש״ך חידוש ו.
 אמרינן, לא כאחד באים ומתנתו דחצרו

 אמשר דאי הוא הקצוה״ח של החידוש
 וחידוש המסובב. מחוך תתהוה שהסבה

 יבואו ומסובב שסבה אמשר דאי הש״ך
ביחד.

 דכלי ב׳( >טז מסנהדרין סתירה ז.
 יומא בירושלמי מחנכתם. עבודתם שרת
 ההבדל זה. את מקשה באמת )ה״ס מ״ג
חינוך. ובין קידוש בין

 )ט״ו שבועות פהתום׳ סתירה ח.
 להסיר כרי רק הוא שם גם באמת ע״א(.

 בבמה. הקרבה איסור המונעת, הסבה את
החינוך. הוא הכוונה עיקר גם

 ב׳(. )צ״ט שבת טגטרא סתירה ט.
 והמסובב הסבה על לא דנים אנו שם באמת

 את ביחד המביאים ומעול שם על אלא
המסובב.
 שאמשר ע״א( )מ׳ מגיטין סתירה י.
 כאן באמת כאחד. שיבוא וקדושין לשחרור

 המסובב מתוך הבאה בסבה דנים אנו אין
 סבה מכח הבאים מסובבים בשני אלא

 ושני השטר נתינת היא הסבה אחת.
 עוד וכאן והקדושין. השחרור המסובבים

כאחד. באין וידו דגיטו טהא עדימא
 >ס״ח סנהדרין פתוס׳ סתירה יא.

 באין וירו זכותו אטרינן קטן דבגר ע״ב(
 את להסיר רק צריכים אנו שם גם כאחת.
 עדיפא עוד כאן כן וגם המונעת, הסבה

כאחד. באים וידו דגיטו מהא
 רואים ע״ב( )י״ב סוכה ומחום׳ יב.

 בשעת טומאה יקבל לא שהסכך דבעינן
 על אין א□ מסול בסכך חקירה הסיכוך.

 זהו הפוסל דהדבר או סכך, שם כלל זה
 התירוצים שני תלי טיתלי ובזה חדשה. סבה

הנ״ל. שבתום׳
 וסכה כמציאות ומסובב סכה יג.

 הראשון שבאומן וכשם עיוני. באומן ומסובב
 ככה בזמן קדימה להסבה להיות צריכה

 להסבה להיות צריכה השני באומן ג״כ
בעיון. קדימה

הרמב״ם של ממלאה" ה,נקורה יד,



העכינים תוכן רצב

 באיסור ד׳(. )משנה ג׳ פרק המשניות בפירוש
 עיוני. באופן ומסובב סבה תמיד ש מוסיף

 מצד בב״ח לבוא אפשר אי בך ובשביל
בעיון. קדימה כאן אין כי מוסיף איסור

 טעם של הדין עצם על פרכא טו,
 כך ברוב בטל שהעיקר כמו שניטא כעיקר

 בחלב מבשר 1 בריב יתבטל הטעם כן נס
 אמשר שם גם בהיתר. היתר דשם ראיה אין

 כל הנ״ל. הנפלאה" ה,נקודה עפ״י לישב
 וטרם ההיתר על בא כעיקר טעם המושג
במציאות. כלל היתר אין הבטול

 עיונית. סבה יש ברירה בגדר גט 30
 שבכל אז רק בברירה להשתטש אפשר

 מתורצת בזה עכשיו. של ברור יש האופנים
 כי ע״ב(, )י״ז קדושין בתום׳ הפנ״י קושית

 באיסוה״נ קנין אין כי תליא, בהא הא שם
דטטילא. ירושה רק אלא

 תמורה מהל׳ בפ״א והרמב״ם יו.
 ,מפי זהו לוקה שבתמורה מה א׳( )הלכה

 להגט׳ בסתירה שזהו למדו" השסועה
 אינו אריה השאגת תירוץ ב׳(. )ג׳ בתטורה

 הנ״ל הנפלאה" ה,נקודה עפ״י כלל. סספיק
הקושיא. מיושבת

 לה,נקודה מתירה יש לכאורה יה.
 על הראשונים של מתירוצם הנ״ל הנפלאה"

 תראו ואביו אמו ,איש קרא דבעינן הא
 אותו באמת שם גם תשמרו". שבתותי ואת

 ונמצא כאחד". באים וידו ,גיטו של הציור
 יש מציאותית בסבה שיש הציור שאותו

עיונית. בסבה ג״כ
 תרט׳ד )סי׳ באו״ח הט״ז קושית יט.

 - כשר טיעטן אם שבהרם מה על מק״ר(
מתורצת הנ״ל הנפלאה' ה,נקודה לפי

זו. גם
 של סטן שאין עיונית בסבה ב.

 בזה מה לברר לפעמים קשה בזמן קדימה
 הספק גוונא כהאי המסובב, ומהו הסבה

הדור. לפי פרנס אי והמחלוקת ותנועה בזמן
 וקי"ד( )קי״ג בחולין המחלוקת כא.

 ביטול ואיסור אכילה באיסור בזה, ג״כ הוא
המסובב. ומהו הסבה בזה מהי בב״ח

בזה מהי וחליצה יבום זיקה כב.

 מחלוקת בזה יש המסובב. ומהו הסבה
והירושלמי. הבבלי בין עתיקה

 וירושלמי כבבלי מקומות טראה כג.
 הצרפתים גם חולקים ובזה בזה שחולקים

והספרדים.

 לחקור יש שם גם וגביה שיעבוד כד.
 גופא בזה המסובב. ומהו הסבה מהי

 או דאירייתא שיעבודא אי המחלוקת
 איננה המחלוקת דאורייתא, לאו שיעבודא

 בנוגע גם אלא ויורשים לקוחות לענין רק
 בזה, קושיות הרבה גופא. טהלוה להגביה

 והוא המחלוקת והכל. לתרץ אפשר ובזה
 חוב.— טכח או הזכות מכח באה והגביה אם

 שיעבודא דס״ל לאביי סתירה מזה ואין
 גובה. והוא לטפרע דבע״ח וס״ל ל״ד

 ציור מוצאי□ אנו בזיקה שגם הדבר מענין
שכזה.

 בזה שנבוא זהקה״י של הקושיא כה.
 הוא ב״ד הפקר מתורצת. ב׳ד הפקר מצד

 שר״ם הקושיא כעצום. ולא בפועל רק
 בין ההבדל מיושבת. ג״כ עצמו את סותר

 בני המה בעצם דלקוהות ויתומים לקוחות
קטנים. יתטי כן ולא חיובי

 והרא״ש הרמב״ן התום׳ דברי כו.
 הדין כל קרקעות. שיעבוד לכפירת בנוגע
 טורה קרקעית כפירת על נשבעין דאין

 דברי יובנו עי״ז בסבה. והוא דהשיעבוד
התום׳.

 הנ״ל ומסובב סבה מדת ע״י כז.
 זיקה כמו רהוקים ענינים מתקרבים
 מנקודת שניהם על להביט אפשר ושיעבוד.

 התכלית העומד". ,כל ומנקודת ,לחצאים"
 וזהו מהפרטים חלק רק מגבילה והסופית

שבשניהם, השוה הצד
 ווהמסובב שהסבה מקום בכל כח.

 על מביט הרמב״ם נים פ. משני זהמה
 והמחלוקת המסובב. על והראב״ד הסבה

 כקרקע ומערות שיחין בורות חפרת בתבעו
 גדול טוען כשהניזק זהרמב״ם דברי שלי.
הזיק. קטן אומר והמזיק הזיק

 והראב״ד הרטב״ם מחלוקת כט.
שבחלת דבר של בטעמו נדרים טהל׳ בפ״א



רצג העכידם תוכן

 אם בזה תלויה ג״ב מותר ותרומתו אהרן
 טר״ן המסובב. על או הסבה על להביט
 מביטים שאנו ג״ב משמע ע״א( )י״ח •דרים

המסובב. על
 ע״א( )קי״ז בזבחים המחלוקת ל.

 קרבי אי נזירות בקרבני ורבנן ר״ט בין
הנ״ל. בהחקירה ג״ב תלויה לא אי בבמה

 מביטים אנו אין להרמב״ם גם לא.
 הסבה על אלא הראשונה הסבה על

 מתורצת ובזה להטסובב. שקדמה האחרונה
 מהא הנ״ל הרמב״ם על הקצוה״ח קושית

בתי, את ופתיח אנסת ד
 מתהווה המסובב ע״י לפעמים לב.

 של בכחה היתד. שלא מה חדשה סבה
 למשל, לעצמה. כשהיא הראשונה הסבה

 ובזה תסור". ,לא מצד דרבנן איסור כל
 על הרמב״ן שהקשה הקושיות כל מיושבות

הנ״ל. *,תסור ב,לא הרמכ״ם שיטת
 הנ״ל הרטב״ם שיטת בלי גם לג.

 למשל לדאורייתא, נהפך שהדרבנן ציור יש
טוב. ביום בחלב עוף בשר כשטבטל

 קושית בזה טתישבת אורחא אגב לד.
 דאמרינן הא על ע״א! )ג׳ בביצה התום׳

ויתלוש". יעלה שמא ,גזירה שם
 *הדברים את להטעים יש וביותר לה.

 במוקצה שהחמירו הבעה״ט שיטת עפ״י
 זה שבשבת שכאלה במקומות רק ביו״ט
הכי. בלאו אסור

 דאמרינן הא על רעק״א קושית לו.
 ספיקא הלא עדיף דהתירא כחא במוקצה

 ? בחומרא יותר חידוש ויש לקולא דרבנן
 הקושיא. מתישבת הנ״ל הבעה״ט לפ״ד אך

 כעין החמירו שבמוקצה• ודאי זהו ואמנם
 לנו יתוסף הנ״ל הבע״ט וע״י דאורייתא

לשבח. טעם כזה

 נזרו דבמוקצה רואים אנו ועכ״פ לז.
 מבטלין אין בין ההבדל לגזירה. גזירה גם

 ובין במוקצה שייך שלא לכתחילה איסור
 לענין במוקצה. שייכת שכן לגזירה גזירה

 עיקרו על להבים עלינו איסור מבטלין אין
 גזירה גוזרין אין לענין כן ולא איסור של

לגזירה.
 דאורייתא מוקצה דסובר לרבה לח,

 •צד בשבת אסור יהיה דרבנן איסור כל
 רש״י קושית לישב אפשר ובזה דאורייתא.

 אין מטעם שם שמקשה ע״ב( )ב׳ בביצה
 נ□ טתישבת ובזה לגזירה. גזירה גוזרין

 מד. על ע״ב( >ד׳ בביצה התום׳ שית ק
 הכנה ליה אית ,רב שם אומרים שאנו

ה". ב דר
 ■וקצה דסובר מ״ד בין ההבדל לט.
 דרבנן מוקצה שסובר מי ובין דאורייתא

 היא הסבה אם האיסור בסבת גם הוא
 במה או השמשות בבין שאיתקצאי במה
 עי״ז מיושבות וממילא מקודם. הוכנה שלא
 אנו וכה״ג יחד. שם שבתום׳ הקושית שתי

 שם דאטרינן מה על רעק״א בחי׳ מוצאים
 יו״ט. אטו שבת משום גזירה דרכה בהבנה

 האיסור סבת בתור לוקחים שאנו הציור כאן
 הקמי את גם יחד, גם הדברים שני את

ידיעה, החוסר את וגם גליא שמיא
 לזה ציור ג״ב הוא קנם חיוב ט.

הסבה. מן ללכת הרבה מרחיק שד־,מסובב
 שלפני דברים שני שיש בקנס מא.

 ג״כ יש ■טור הודה ואם חיוב אין הגמ״ד
 בזה המסובב, ומהו הסבה מהי לחקור

 ע״א(. )ע״ד בב״ק ותום׳ רש״י מחלוקת
 בבחינת הוא קנם אם ג״ב הוא והמחלוקת

כספי* חיוב בבחינת או עונש

הסבה. והעדרסבה ב׳. מרה
 מהי הספק נופל הרבה ■עמים א.

 הרמב״ם דברי הסבה. העדר ומהו הסבה
חושך". ובורא אור ,יוצר על נבוכים במורה

 טח התנאי ובטול בקיום ספק ב.

 ו>♦■ הסבה. העדר כאן ומה הסבה כאן
 חליא". בהא ,הא בבחינת שיהא באופן

 דסתרי". ,תרתי בבחינת שיהא באופן וגם
 חזה, הציור י• א׳( זפ״ג גיטין במום׳



הענינים :יכן רצד

 ע׳ם ,מתנה בכל ג״כ יש הזה והגיור
 היא הסבה במעכשיו בחורה/ •כתוב
 לגו איכפת שלא אע״ם גליא׳. שמיא ה,קטי

 התהוה שכבר אחרי הסבה נתבטלה אם
 שיתהוה למסובב אפשר אי אבל המסובב

הסבה. סתירת ע״י לכתחילה
 אדומה בפרה ליה׳ ב״הניחא גם ג.

 הסבה. העדר ומהו הסבה מהי להסתפק י•
 )ל׳ כב״ט התום׳ של וטריא השקלא ובזה
 במחוסר ג״ב להסתפק יש וככה ע״א(,

 רואים אנו האלה הדברים בכל בגדים,
 שלילת שדוקא היא התום׳ בעלי שדעת

 רבד כל החיובית. הסבה היא המעשה
 רוקא הנה לעכובא חדוש בתור שבא

גורמת. לסבה דרוש העכוב
 העדות לכשרות הדרושים הפרטים ד.

 טינה ונפקא כנ׳ל, להסתפק יש בזה גם
 מסתפק בזה תליא. בהא הא •יהיה באופן

 אף פסולים הטה בעדות חינוך. המנחת
 זה אין כעדות דסתרי. תרתי של במקום

 מציאות בתור אלא ומסובב סבה בתור
דין. בסוג אלא ברור בסיג עדות אין ודין,

 דבר מקדיש ארם דאין בהא גס ו/
 יו״ט׳ ב,עונג כנ״ל. לו.קור יש שלו •אינו
 הקדש מהקדש. איסור יבדל דבזה מחד•

קנין. בסוג נס הוא
 מקדיש דא״א בחא להסתפק י• ו,

 הוא העיכוב אם שלו •אינו דבר ואוסר
 מה הוא שהעיכוב או שלו שאינו במה

 הוא הספק בהפקר. ונ״מ לאחריס ששייך
 בין הבדל יש ואולי תרומות, בירושלמי

הקדש. ובין מרומה
 יש הנאד־. באיסורי קנין באין נס ז.

 נמצא שכזה וציור דסתרי. תרמי של ציור
 תועיל שכזה באופן 4ע״ב )א״ב ע״ז בר״ן

 כאן לעכו״ם. ע״ז ימכור כשישראל המכירה
 שיטת באמת תליא. בהא הא של הציור
 אך גמור, הפקר הוי דאיסה״ג הוא הר״ן
 בין הבדל דיש ע״ז ביטול לענין ס״ס
 זה לענין עכו״ם של לע׳ז ישראל של ע״ז

 חמץ בקנדז נם וכדז״ג בעליס. כן והוא הלא
בססו/

 שקשה הקושיא לישב יש ובזה ח.
 ע״א( )כ״ט בפסחים יעקב בר אחא רב על

 נכרי? של חמץ דוקא נקט מדוע דלדיריה
 ישראל של מחמץ כשנתנה דתטיד משום

זה. את קונה הוא
 באיסוה״ג במקדש הטל״ם חקירת ט.

 אנו ש□ וגם סכנה. כה שיש חולה והיא
 מצד יוקשה דלא הנ׳ל. להסברא זקוקים

באיסוה״נ. קנין דאין
 הטור •יטת את נטקתי ובטק״א י.
 חבירו ישראל אצל המצו שהפקיד דישראל

 בהא דהא הנפקד, ולא המפקיר דעובר
 אין כבר עובר המפקיר שאם תליא

לטמון. גורם הנפקד
 גם לישב אפשר זו ובדרך יא.

 גכ״ט בפסחים רש״י על התום׳ קושית
 חמץ דבגזל מהרי״ץ של חדושו ע״א(.

 לפניך. שלך הרי לומר יכול לא מעכו״ם
 הדבר כלל יצוייר לא יהודא לד׳ לפ״ז

 גורם בכלל יהיה מנכרי חמץ שבגוזל
। .הסבה •ל סתירה בין הבדל יש לטמון 

 להספובב סתירה ובין הראשון להטסובב
השני.

 אפשר אי בחמץ הנאה האיסור יב.
 רק אלא טהב״י ישר טסובב בתור לחשוב

 פסובב בין וההבדל מהם"•. ךזוצאה בתור
מאליו. טובן תוצאת ובין

 לזה זה המתנגדים דברים בשני יג.
 נופל חיוביים לצדדים דרושים ושניהם

 למשל הממוצע. בדרך הדין איך הספק
 וקדשי טועלין ישראל קדשי של בהדין
 הראשונים מחלוקת מועלין. לא עכו״ם

 להקדש שנקנה דמה הרמב״ן שיטח בזה.
 ראשונים ושאר טועלין לא חצר קנין ע״י

 בהחקירה היא והמחלוקת זה. על. חולקים
הנ״ל.

 כשרים דלשטן בהא נס יד.
 להסתפק יש פסולים לשמן ושלא בקדשים

 יהיה כשלא הממוצע בדרך ודם כנ״ל,
לשמן. השלא וגם הלשמן נם

 המתנגדים הדברים ששני במקום טו.
מצד והשני חיובי מצד בא אחד לזה זה



ה1ר העכינים תוכן

 הממוצע דרך שייך לא בזה לכאורה שלילי
 ציור לנו יש בשועל ציור לנו אין אם אבל

 דטעיקרא חזקוה של היסוד וזהו בעיון.
 אפשר היה מבאן הדמב׳ם, שיטת לפי

 כשרות לענין בנוגע הנ״ל סשיקתו לפשוט
 בין הבדל דיש כך כל ראיה אין העדות,
 התואר שם קביעת ובין הנאמנות קביעת

פסול. או כשר
 נושל וזבה בזב נקיים בשבעה טז.

 הסבה. העדר ומהו הסבה מהי המשק
 מוצאים ואגו חזקוה. לענין בזה מינה והנשקא

הראשונים. מחלוקת בזה
 המקוה טבילת בודאי לכאורה יז.

 העדר ואי־הטבילה לטהרה הסבה היא
 והלכה איסו״ב טהל׳ פ״ט מהטלט״ל הסבה.

 כך. כל ברור אינו זה שגם משמע ל״ב(
 שכבר אחרי הטבילה שאי משמע ולדבריו

 חדשה. טומאה עליו מטיל לכך הזמן הגיע
 ולש״ז סבות". ,שתי של להמרה זה ויכנס

 מצד ששוט היא חזקה דגדר לומר נצטרך
 אי המחלוקת זה וכעין המעשה. שלילת
דטי. כזב דזב כשורים מחוסר

 מתהוה טבל איסור בגדר מהחקירה יה.
 אם תרומה, ע״י שבא בההיתר סשק גם

 הסבה, העדר בכלל או סבה בכלל זדה
 ירהרמב״ם הראשון כהצד סובר הראב׳ד

 הקושיא בזה מתישבת וממילא השני, בהצד
 הגם׳ לסונית שסותר דהרטב״ם על הידועה

ע״ב(. )ב׳ בנ׳-ה
 מצד הוא חזקה גדר אם הנ״ט יט.

 או שהיה כטו הדבר את מניחים שאנו טה
 רש״י מחלוקת ובזה הסבה. העדר טצד

 איסור בחזקת בחייה דבהטה בהא ות:."
 או החי מן אבר מטעם זהו אם עוטרת

 ,אינו רש״י לשיטת זכוח". ,אינו מצד
חזקה. בתור לשטש יוכל לא זבות"

 ובאין לסבה דרוש איסור כל כ.
 כך ובשביל טותר ממילא לאיסור סבה

 היתר, להיות נהפך האיסור ברוב בביטול
 וזהו איסור. להיות נהשך ההיתר אין אבל

 דאורייתא סשיקא שכל הרטבים של טעמו
 שמקשה הקושיא טיושבת ובזה לקולא, מה״ת

 בדיה טומאה שספק יודעים אנו מאץ בתום׳
 ובזה טהרה. חזקת כשיש אשילו טמא

 על שמתמהים התמיהא גם מיושבת
 הדבר ומקור עצמו. את שסותר הראב״ד

 שפסק הפסוקה מהלכה הרטבים לו לקח
 טתישבת ובזה טהור. סשיקא ברה״ר טומאה

 טחולין הרטבים על שמקשים הקושיא
ע״ב(. )י״א

 אפילו טשטש הדבר עצם אם בא.
 סבת בגדר אינם הסרטים בכ״ז טבה בתור

 מבואר וזה בגיטין, הסרטים כל למשל,
 י״ר(. )הלכה גירושין מהל׳ בס״ז ברמב״ם

 רק הוא להולכה שליחות גם להרמב״ם
 באמת נכנם וזהו :לסבה הכשר בתור

 הוא והחידוש סבותי ,שתי של להמדה
האומנים. בכל באמצע מסובב יש דכאן

 עולה ליבום העולה ב,כל בב.
 עולה אינו ליבום עולה ושאינו לחליצה

 הסבה כאן מהי להסתשק יש ג״כ לחליצה'
 שאיך כאופן ונים הסבה, העדר ומהו

 מחלוקת ובזה עצמנו. את נסתור שניטא
 דאמרינן בהא ע׳יא( )ו׳ ביבמות ותום׳ רש״י

 הכשר שכן למימרך דאיכא ,משום שם
מצוד.".

 ל״ת דוחה עשה של בהכלל בג.
 יש ג״כ שניהם לקיים אפשר כשאי רק

 הסבר־., העדר ומהו הסבה מהי להסתפק
 את נסתור שניטא שאיך כאופן כן נם וניס

 ע״ב(. )ציה במנחות יש שכזה וציור עצמנו,
 במיה הרטכ״ם של השסק יוצדק ובזה
ז'(. )הלכה ומוססין חמידין מהל׳

 בקדשים ש״שחיטה הדבר הסבר כד.
 בשחיטת דהשרטים משום עכורה" לאו

 גורמות. סבות בתור משמשים אינם קדשים
 ואפשר הכהן", ה,ושב קושית מיושבת ובזה

 ופרט', ,כלל בהמרה נם זאת את להכניס
 בקדושין להולכה שליחות לדבר דוגמא

הרטב״ם. שיטת לסי
 לטסובכיט המשמשת אחת סבה כה.

 שני להסבה לה שיש אומרת זאת הפכים
 את פעלה לא ידוע מקרה וטצד אופנים,
 אין פועלת היא אס לה, הראוי המסובב



העכינים תוכן רצו

 הרא״ה טחלוקת יש בזה ההפכי. המסובב
 חברו בהמת בשוחט הראשונים ושאר
עכו״ם. לשם

 הראשונים דטחלוקת לומר ואפשר בו.
 ושחטה מאליה סכין דנפל בהא היא הנ״ל

 או □בה העדר בתור רק הוא אם פסולה
סבה. הוא גופא דזהו

 בזה מסולקת האופנים ובכל בז.
 אי דנדרים מהסוגיא יויט העונג קושית
 דרחמנא. שלוחי או דידן שלוחי כהנים

 יוקשה הנ״ל השני ההסבר לסי לכאורה
 ההבדל ? בקרבנות עבודות משאר לכו״ע

 דבראשונה פיגול ובין ע״ז שחיטת בין
 ובפיגול גורמת סבה בתור שבה ני השחיטה
,בשעת". בתור רק משמשת השחיטה

 של הקושיא גם מתישבח ובזה כח.
 שליחות חסרון מטעם דיופסל הנ״ל הגאון

 דמטעם נינהוז דידן שלוחי בחנים א□
 רק סתבטלת לעוותי ולא שדרתיך לתקוני

 גופא. המעשה עצם לא אבל המחשבה,
 על שמקשים הקושיא גם מתורצת ובזה

 לשטן שלא שגזבחו הזבחים דכל הא
 ן שליחות חסרון מטעם דיופמל כשרים.

 פועל המחשבה בשליחות חסרון דאין
בהמעשה,
 העיקרית הקושיא מיושבת ובזה כט.

 דחולין מהא הרא״ה על הרשב״א שמקשה
 כאן אין להרא״ה אפילו באמת ע״א(. )מ׳

 אע״ס לעכו״ם רבשחיטה וראי וזהו וחידה
 שם זה על אין בכ״ז בהנאה גם שנאסר
זה. על וראיות לטומאה ובלה

 נ□ סבה היא דהשחיטה ברור ל.
 נבלה מידי לטהרה וגם אכילה להיתר

 הסבה. העדר רק היא נבלה וטומאת
 הא על יו״ט העונג קושית מתורצת ובזה

 מתים. זבחי ספק הר״ז חישב ואח״ב דשחט
 מטמא אי בסימנים בדק בדין המחלוקת

 בהא ותום׳ רש״י במחלוקת תלויה במשא
 ההבדל עומדת. איסור בחזקת בחייה דבהמה

 מובן כבר הנאה לאיסור משא טומאת בין
בשליו.

כוון שאם טחדש הטרזרש״ל לוג

 בעלמא כנחירה שתהא בשחיטתו להדיא
 הרא״ה נחלקו בזה לכאורה פסולה.

 דגם שביארנו לפ״ט הנ״ל. והרשב״א
 לא הוא דגם ע״כ נבילה איננה להרא״ה

הנ״ל. כהמהרש״ל סבר
 המהרש״ל על יו״ט העונג קושית לב.

 לחסום אפשר באמת מוטעה. מחליצה הנ״ל
 פעולה זבוח אינו לענין רק מהרש״ל דעת

 לענין משאיב תנאי. ע״י לבטל אפשר אי
 מצוות ככל מצוה שהיא זבוח" ,אינה
 הוא העיקר במצוד. כוונה. צריכה ומצור.
הפעולה. רק ולא הפועל

 והרשב״א הרא״ה למחלוקת ציור לג.
 בקנס במודה הראשוני□ במחלוקת גם

לחיוב. הודאתו מועילה אי לב״ד חוץ
 בשחיטה המעכבים המרטיב בכל לר.

 בכלל או לפסול סבות הם אם לחקור יעז
 ואחד שוחטים בשנים הנ״מ הסבה. העדר
 מתוספתא ע״ז ראיה שהייה. עשה מהם
 בתירוצם הראשונים מחלוקת דחולין. פ״א
 תירוץ בשבת. דשוחט בהא הקושיא על

 על התום׳ קושית את שמתרץ הקצוה״ח
 תירוץ עפ״י רבית בו שיש דשטר הא

 בזה לר־.שוות אפשר אי לפ״ד הנ״ל הר״ן,
לטלתא. מלתא

 לפרות שיוכל חומה ערי בבתי לה.
 מה לחקור ג״כ יש חודש י״ב עד רק

 מחלוקת הסבה, העדר ומה הסבה בכאן
 בנוגע והגתה״ט הקצוה״ח בזה האחרונים

 דאטרינן הא על ה,אגודה' לקושיח
 חודש" עשר שנים יום נטמן היה ,בראשונה

 אומר הקצוה״ח אונם. טצר בזה שנבוא
 והנתה״ט אמרינן" לא דעבד כמאן ד״אונסא

 כאן מה בזה היא והמחלוקת זה. את סותר
 האופנים בכל התנאי. קיום ומהו המעשה

הגתה״ם. בזה צדק
 הגאולה חומה ערי דבבתי את״ל לו.

 להסתפק יש עדיין סבה בתור משמשת
 אם ביובל לבעלים השדות בהחזרת
 זמן עד רק לכתחלה מתהוות המכירה

 בכל כלל. באופן הוא והחקירה מוגבל
חדשרז סבה באה הזמן שבטשך דבר
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ולכאן. לכאן ראיות הראשונה. את לבטל
 סירות קנין אי מהמחלוקת גם לז.

 ראיה משם גם לא, או רמי הגוף כקנין
 כשהוא היובל לא חלומית. היא דהטכירה

 אלא פירות לקנין זאת עושה לעצמו
 הציור לנו יש כאן מזה. היוצאת המציאות

 הסבה. משתנית המסובב ע״י דוקא שלפעמים
 ראשון יובל בין ההבדל מובן וממילא

שני. יובל ובין
 הקושיא את לישב אפשר ובזה לח.

 שפסק הרמב״ם על שמקשים העתיקה
 סירות דקנין ופסק לקוחות שחלקו האחים

 ,והשתא שאמר לפ״ט דמי. הגוף כקנין לאו
 לקושית מקום אין וכו׳ חסרא" רב דאטר

יוסף. רב
 שבין בהמחלוקת דרכנו לסי לט.

 אמת. שניהם הנ״ל והנתיבות הקצוה״ח
 הנ״ל. ה,אגודה" קושית מסולקת ובזה
 בגיטין התום׳ קושית מסולקת ובזה
ב׳(. )ע״ד

 במכירת לחקור יש חקירה ואותה מ.
 כהצד מסתבר בודאי כאן העבריה. אטה

 בעירוכיז הגט׳ דברי יובנו ובזה הראשון.
וכו׳. יוצאה" כבר מכורה ומה ,ק״ו

סבות. שתי .,ג מדה
 אחת מסבה הבא מסובב יש א.

 הססק שנופל ויש סבות משתי שבא ויש
 ע״א( )ע״ה בחולין המחלוקת למשל, בזה.

גרמי. ואוירא חדשים או גרמי חדשים אם
סבות. בשתי אופנים הרבה ב.
 אי והרא״ש הרמב״ם מחלוקת ג.

 בזה תלויה יאוש אחרי רשות בשינוי קונה
 גורמת, לסבה נ״כ נחשב רשות השינוי אם
 את להסיר שלילית סבה דק שזוהי או

המניעה.
 הוא שהחיוב מטון בנזקי חקירה ד.

 בכאן מה עליך" ושטירתך ,מטונף מצד
 בין ההבדל הגורמת. העיקרית הסבה
 מחלוקת הראשון. הציור ובין הזה הציור
בזה. תלויה ע״ב( )ט׳ בב״ק ותום׳ רש״י

 במהות ספק ממילא מסתעף מזה ה.
 בזה יש אם בנזקין השוטרים של החיוב

 הנפקא ישרה. בלתי או ישרה חיובית סבה
 יהיה מה קנסא נזקא בפלגא מזה מינה
 בין מחלוקת בזה. יודה כשהשוטר הרין

 בחזקת ,שאלו לענין והראב״ד הרטב״ם
בזה. תלויה מועד" ונמצא תם

 הניזק שאם חדש דין יוצא מזה ו.
 תועיל לא שמא טוען והשוטר ברי טוען

 על שמקשים הקושיא ובזה הניזק, תסיסת
חושלא". ראבלי עיזי ד,היהו העובדא

שומר אי בגמרא המחלוקת .1

 אין אונסין משעת או משיכה משעת מתחייב
 החיוב. בסבת אלא החיוב בזמן מחלוקת זה

 הרטב״ם על הקצוה״ת קושית מתורצת בזה
 פשיעה כשעת משלטין דשוטרין דפסק

משעת מתחייב דשוטר דפסק בשעות
 הש״ך על הקצוה״ח קושית וגם משיכה,
 הוי זה יודע איני טוען שהשואל שאומר

 לא חיוב חזקת סרעתיך: אם יודע כאיני
 יובן ובזה הסבה, על אך הזמן על נאמר

 במחוברת אבל ע״ב( )ב׳ בב״ק דאטרינן מה
 טטווא שספק אע״ס מועדת כולה אימא

 התום׳ דברי גם להכביר יש ובזה לקולא.
 ושברו אחר ובו► חץ דבזורק ע״ב( )י״ז שם

 הקצוה״ח קושית גם ומתורצת חייב. האחרון
 אם בחבילות דבטרבה דפסק הרטב״ם על
בשוה. כולם טשלמין ידוע אין

 אם יודע דבאיני הש״ך פסק ח.
 קודם פרעון ספק כשיש גם פרעתיך
 היסוד על ג״כ הוא חייב ג״כ הלואר-.
 שמקשים הקושיא גם וטתורצת רחנ״ל.
 שקלקל קבלות לו שאין בשוחט מדוע

 על שמח" ,אור הם׳ השגת לשלם. שחייב
 ע״ב( )כ״ג מחולין ראיה שהביא הש״ך

 הנ״ל הגאון לחוטרא, אזלינן נדר דבספק
 שליליח וסבה חיובית סבה של מושג מערב

 דנמ״י קושית החיוב. ונושא חיוב של למושג
ושכרה יום חצי דשאלה הא על בב״ם
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כך, ע״י טהורצת יום חצי
 ובשמירה בנזקים החקירה אין ט.

 במכשירי המדובר בנזקין לגמרי. שוה
 יע״ז החיוב. בעצם - ובשמירה החיוב

 והרכיב שמח' "אור הגאון עמד לא
יחד. הדברים שני את

 לשומר בנוגע ברמב״ם הסתירה י.
 אונסין. משעת או משיכה משעת מחייב אי

 האמת ע״ז. הקצוה״ח והשגת הכ״ט תירוץ
 בכח של גרר אלא תנאי גדר כאן שאין

 הבפועל, על מביטים אנו בקלב״ט ובפועל.
 ליורשים ראיה על-הבכח. יורשים ובחיוב
 לפני ומת חץ זורק לענין בב״ק טהנט״י
 ליה בקם ראיה מחוייבים, דהיורשין ההנחה
 מתחילת חץ ד,זורק טהא מיניה בדרבא

וכו׳. ארבע" לסוף ארבע
 שוטר בין ההבדל יובן ובזה יא.

 שתי בשומרים הרמב״ם. שמחלק לגזלן
 ובגזלן ומסובב סבה של בגדר הן הסבות

ושלילית. חיובית סבה בגדר
 ואינו שבועה במחוייב חקירה יב.

 יכלתו שלילת אם שמשלם, לשבע יבול
 שהשבועה או החיוב, סבת היא לשבע
 חדש ציור כאן לפטור. סבה הוא להיפך

 אם שבועה מהי סבות", ,שתי בחקירת
 מחלוקת פטור. בגדר או חיוב בגדר

 בזה. תלויה בקנס אחד בעד הראשונים
בעד והרמב״ן הרא״ש •חלוקת וכן

 להוסיף עלינו הרא״ש דברי לביאור המסייע.
 הראשון המסובב על תמיר מביטים אנו כי

 ראיה מזה דטסובב. המסובב על ולא
הראשון. המסובב בתור הוא שבועה רחיוב

 שבועת כמחוייב טכתשק הקצוה״ה יג.
 מחוייבים היורשים אם ומת נשבע ולא

 ה,אור ראית הנ״ל. בהחקירה ג״ב תלויות
 אינה ערב ליכא לוה ליכא מטעם שאח"
 אטרינן אי הראשונים מחלוקת לפ״ז. ראיה

 אפשר לשבע שא״י מתוך שבועה בגלגול
 בטחוייב המחלוקת וכן בזה. תלויה שג״ב

 לגלגל נוכל אם לשבע יוכל ואינו שבועה
אחרת. שבועה עליו

הקושיא את לתרץ אאשר ובזה יד.

 ל״ח סי׳ בחו״ט דפסק הא על הידועה
 הערנו שקר שאמרו רעדים א׳( סעי׳

 ע״א(. )ג׳ מכות מגס׳ לשלם שחייבים
 העדנו שקר שאמרו עדים בין ההבדל

 שייך וכ״ז העדתי. שקר עדות שאומר ובין
 בבחינות לא היא דשבועה נתפוס אם רק

פטור. בבחינת אלא חיוב
 נזוטין זוטטין עדים דאין בהא טו.

 כנ״ל, לחקור יש ג״כ שניהם שיוזטו עד
 והירושלמי, הבבלי בין מחלוקת יש בזה

 לדיינים הקרובים דעדים סובר הירושלמי
זה. על חולק והבבלי פסולים

 את השוחט בין ההבדל מהו טז.
 השוחט ובין דלוקה החמץ על הפסח

 ההבדל לוקה. דאינו פיגול במחשבת
 ,לא כתוב כאן גופה, התורה בלשון

 בשוחט יחשב" ,לא כתוב וכאן תשחט"
 רק החמץ משמש החמץ על הפסח את

 משמשת פיגול ובמחשבת "בשעת". בתור
 עוד יוצא מזר־, ,בשעת*. בתור רק העבודה

 בתור רק משמשת דאחת סבות בשתי ציור
 האמצעי ראם הרמכ״ם שיטת ,בשעת".
לוקה. הוא משעשה בא להעברה
 המעשה דברים שני שיש בתמורה יז.

 החידוש העיקרית. הסבה מהי הספק והרצון
 אפשר אי האופנים בכל שכאן שבזרה

להשניה. אחת סבה בין להפריד
 המעשה שלילת היא הסבה אם יה.

 אם העיקר, כאן מה הספק נופל ידוע בזמן
 ,הגיע לזה ציור הזמן. או והמעשה שלילת

 קושיות כתובות, שבריש נשאו" ולא זמן
 כך. ע״י תסולקנה הנ״ל בסוגיא השמ״ק

 פטרא רחטנא ,אונס אוט־ים שאנו מה
 אטרינן" לא חייבא רחטנא אונם אטרינן

 על אלא טטש ופטור חיוב על הכוונה אין
 שם שאמר טרה לשלילה. חיוב כין ההבדל

 דתקינו בתקנתא אניס החם דלטא ,או
 נקרא לא שכזה שבאופן הכוונה רבנן"
הזמן". ,הגיע כלל

 יש סבות שתי של טיוחד ציור יט.
 הראשונות דמעות דס״ל לרבנן ביעוד

 בבחינת היה היעוד א□ ניתנו. לקדושין
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 קיום בזה. לעדים צריכים היינו לא תנאי
 של להרצון סבה בתור רק טשטש התנאי

 בתור טשטש גוטא זהו שהיעוד בעוד המעשה
 אפשר התנאי קיום הקדושין. לחלות סבה

 דבר דאין והא היעוד. כן לא בע״כ אפילו
 ולא הדבר בעיקר רק זה משנים פחות שבערוה

 לי התקדשי לאשה מהאומר המשל בהפדטים,
 בי מתאים משל הוא יום שלשים ולאחר מעכשיו

 למפרע מלתא איגלאי בבחינת זה אין שם גם
 מיושבת ובזה ראשון". קדושי "גמדי רק אלא

 של הדין כל נכנם לא מדוע שמקשים הקושיא
 שכאן טכיון ברירה, יש של בהמחלוקת יעוד

 למפרע, מלחא איגלאי בבחינת כלל זה אין
 או כרתי מסירה ,עדי אי המחלוקת כ.

 עיקר מהו בזה: היא כרתי" חתימה עדי
 גם כי העדים, או החתימה אם הכריתות

ונתן". ה,וכתב סבות" ,שתי יש שם
 שבכ״ז לו זכין בחתוטיו בערים כא.

 סבות שתי יש ג״כ לידיה, כשמטי דוקא זהו
 מחלוקות זרז כנ״ל. להסתפק יש וג״ב

 כשמכר הדין איך והחום׳ הרי״ף הראשונים
לאחר. להטסירה החתימה בין

 ואמירה מנתינה שטתהוה קדושין כב.
 כש,עםוקין הנ״ט כנ״ל. להסתפק יש ג״כ

 מחלוקת בזה יש מצדה. בא ענין" באותו
 ציור בזה והרטב״ם. רש״י עם הרי״ף של

 גלוי רק היא שהאחת סבות" ב״שתי חדש
הראשונה. על דעת

 היא זיקה אם הידועה החקירה גם בג.
 ושרשה יסודה הנה הראשונה האישות המשכת

 היא זו לכאורה סבות". ב,שתי היא החקירה של
 טפילים הראשונים נשואים אי בגמרא מחלוקת

 ונ״ט מוכרח. כך כל זה אין אך טפלת. טיתה או
 דלר״א מריטב״א דטשמע לפ״ט הנ״ל מחקירה
 במקדש הדין יהיה איך לזמן קדושין מועילים

 פ״ג קדושין מירושלמי הזמן. בתוך ומת לזמן
 האישות המשכת היא דזיקה נראה )ה״א(

 ובזה לדחות. יש זה גם אכן הראשונה.
 ד״ה ע״ב( )פ״ד התום׳ קושית לישב אפשר

טפילין". הראשונים ,נשואים
 להסתפק יש סבות" ב,שתי לפעמים כד.

 להשניה, סימן בתור רק משמשת מהן אחת אס

 סימן כשיש והו״ט בטריפות. ריוא זה ציור
חורש. י״ב אחר וחיתה ודאי טריפה

 יש בקרבנות העבודות ארבע לכל כה.
 מחלוקת יש ההולכה בתפקיד מיוחד. תפקיד

 שתי של הציור לנו יש כאן וגם ורבנן. ר״ש
 סבה בתור משמשת איטורין הקטרת אין סבות.

שלילית. סבה בתור ההקטרה אי אלא חיובית,
 שבגדיהם ,כזמן דאטרינן בהא כו.

 לחקור יש ג״כ עליהם" כהונתם עליהם
 של הטצוה כלל שאין באופן ונ״ט כנ״ל.

 קדושין בתום׳ מבואר וזה בגדים. לבישת
 בהא להסתפק יש וכה״ג וע״ב( ע״א )ל״ו

 מחיריו". כל שקרבו ,עד בפיגול דאטרינן
 הרצאת כך כשר ,כהרצאת דאטרינן ואע״ם
 והנ״ם לגמרי, לפ״ז דמי לא בכ״ז פסול"
 עצמנו. את נסתור שניטא שאיך במקום

ע״ב(. )מ״ב בזבחים וטריא השקלא וזוהי
 שג״כ לטומאה והכשר בטומאה כז.

 כנ״ל. לחקור יש ג״ב סבות" ,שתי בזה יש
 שכוונתם ע״ב( )כ׳ ב״ב בתום׳ ההסבר וזהו

 סבה ובין הכשירית סבה בין להבדיל
 ור׳ רב מחלוקת ג״ב ובזה שלילית.

 יד יש אם ע״א( )קי״ז בחולין יוחנן
לא. או להכשר

 שדחפו ואדם ,שור בין ההבדל כח.
 והיה הגג מראש כלי ,זרק ובין לבור"
 בין ההבדל הוא וכסתות" כרים תחתיו

 ההבדל שלילית. לסבה המבשרת סבה
 כרים תחתיו והיו הגג מראש כלי זרק בין

 יין שגזל גזלן ובין בעצטו וסילקן וכסתות
 בין ההבדל הוא חייב שהוא בעצמו ונסכו

 מצר שניה למבה זקוק הדבר אם
 אם בין חיובית סבה כלל אין דבלעדה

 איזו להסיר רק באה השניה הסבה
המעכבת. מניעה

 אי ורבא אביי של המחלוקת כט.
 ולהבא מכאן או גובה הוא למפרע בע״ח

 הטרה עפ״י להסביר יש ג״כ גובה הוא
 הרבה חסולקנה ובזה סבות". ,שתי של

। .גיבה הוא למפרע שסובר מי גם קושיות 
 על רק אלא ה,בפועל" על הכוונה אין

בבת בעלות ראף מזר, ויוצא ה,בכח",
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 ברשותו דבאינו והא הקרש, לענין סגיא
 חם־־ה שם ? להקדיש יבול לא הנגזל כטו
 וממילא בכה, בעלות ג□ ידועה במרה לו

 ברירה יש של המחלוקת ע□ ענין לזה אין
 מיוהדת שבה יש דכאן ברירה, אין או

שבדבר. הבכח להתהוות
 השניה הסבה אב בין ההבדל ל.

 רק באה היא אם ובין הענין מגוף באה
 על הקושיות מתישבוח ובזה חידוש. בתור

 קדשים בעגין עצמו אח שסותר הרמב״ם
 בין והבדל יש כי בעלים, ממון אי קלים
 ובין הענין לגוף דרושה שהבעלות מקום
 ויש ,־.ידוש. בתור רק דרושה שזו מקום

 שהוא דבר "טל של בדזכלל זר־. את לכלול
חידושו". אלא בו לך אין חידוש משום

 באיזו משתתפים אנשים שני אם לא.
 האחד שרק לפעמים יש אחת בבת סבה
 ע״י רק פועל והשני חיובי באופן פועל

 קדושין. ובין קנינים בין ההבדל וזהו שלילה.
 אחרי אפילו גט ובין קדושין בין ההבדל

 וראי׳ בע״כ לגרשה יוכל שלא ר״ג תקנת
 מיטסרי לא מילי אטרינן רבקדושין לדבר

גט. גבי כן לא לשליח
 ובזה יעוד. לזה דוגמא עור לב.

 יעוד דין כי על שמקשים הקושיא מיושבת
 על עדים ואין עדים בזה דבעינן כיון

 החסרון כל עדים בלי בחליצה גם ז קטנים
 בעינן לא אבל יריעה חוסר מצד הוא

 לא דבחליצה משום הענין, בעצם עדים
 מצדו רק רצון בעינן וביעור לרצון. בעינן

 הנחתנו את ג״כ מחזק וזה מצדה. ולא
 לטעט עלינו חידוש טשום שהוא דבר דבכל

 ההבדל וזהו שאפשר. כמה עד החידוש את
ליעוד. קדושין בין

 גונב או ומכירה, וטביחה גניבה לג.
 ב,שתי מיוחד סוג ומועד תם ובן ומכרו נפש

 לאלה ומועד תם בין ההבדל סבות".
 הראשונות הסבות הנה בהקורמים הקודמים,
 בתם כן לא חיובי, באופן לנו משמשות

 לבד, מכשיר בתור רק שטשטש ומועד
עדים בין הרטבים של ההבדל )זהו

 זומפין עדים לבין ומועד בתם זוטטין
• וטכרו. נפש בגונב

 רצופות סבות שתי שבעינן בכ״ם לד.
 ההפסק אם להסתפק יש הפסק, בלי

 את רק או הראשונה הסבה את מבטל
 שחשתי בגט יש הזה הציור השניה,

 מבואר וזד־. ונתן". "וכתב הן סבות
 ביאור וביותר ע־ב(. )כ״א גיטין בתום׳

 לתשיב. אין שעבר שמה הכלל תמיד כי
ע״א(. )כ״ט בזבחים מבואר וזהו

 החקירות סוגי מכל הכל הסך לה.
 מקום בין בולט ציור סבות". ב,שתי

 גורמת בתור משמשת השניה שהסבה
 תנאי. בתור רק שמשמשת מקום ובין
 נפש בגונב התראה בין ההבדל וזהו

 אוכל שלא בשבועה התראה ובין ומכרו
 לתנאיה ואכליה זה אוכל אם זה ככר

 בין ההבדל לאיסוריה. אבליה והדר
 מוצאים אנו שלילית לסבה תנאית סבה
 ר״י במחלוקת ע״ב< )ט״ו מכות במם׳
לעשה. הניתק לאו לענין ור״ל

 גורם". וזה ש,זה סבות" ,שתי לו.
 לענין ע״א( )ט״ז במנחות המחלוקת זהו

 וביבמות לר״ש. ר״א בין עצרת כבשי
 ובזבחים ורקיקה. חליצה לענין ב׳( )ק״ד
 ובנדרים ולבונה. קומץ לענין ע״א( )ק״י

 שמל גר וארים. בעל לענין ע״א( ״ח0)
 בגר בי זו לחקירתנו שייך לא טבל ולא

 מיוחד. מסובב יש ולהטבילה להטילה
 ג״כ טשמע ע״א( >ע״א יבמות מרשב״א

כנ״ל.
 נחשבת לא האיטורין הקטרת לז.

זבחים בתום׳ כמבואר מתרח לסבה
 סבות שתי של ציור כאן ע״א(. )מ״ג

שלילי. באופן רק משמשת שהאחרונה
 פעילה חיובית לסבה לחשוב אפשר אי

בלי גש לצאת שאפשר במקום בדבר
וט־יא השקלא וזוהי בכלל. הדבר

 אם הסבר ביתר ע״א(. )׳"ג בזבחים
 -פועל אל מכת הסבת שיצאה אחרי

אין הסבה לכח כלל זקוק המסובב אין
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חיובירז. סבה כתור כזו סבה ר,־ושוב
 להסבה זקוקים אנו אין ומסובב סבוה בכל

 אנו אין וכאן המסובב חל שכבר אח־י
 הסבה, שזהיא, אחרי להסבר־. צריכים

 צו ■׳ ■החינוך הפועל. אל טכח יצאה
 אימורין שהקטרה שסובר לכאורה נראה

 ראיה אבל המתרת, לסבה נחשבה
מזה, אין גמורה

אריכתא. סבה ד/ מדה
 ספק נופל אריכתא סבה בכל א.

 הטחלוקה □ביה. שחי של הספק מעין
 או סוף ועד מתחילה לשחיטה ישנה אי

 היא השחיטה כל אם בזה היא לא,
 הוא סוף ועד הסוף רק או חיוביה סבה

לסבה. הכשר רק
 לוקה הטח גם היא זה ומעין ב.

 סוף ועד טהחילה לשכירות ישנה אי
 בעצם המחלוקת לא שם גם לא. או

ההתחייבות. בסבת אלא ההתחייבות
 אוהו ג״כ יש ומדות בשיעורים ג.
 רק הוא הגורמת הסבה אם הספק,

 השיעור רכל או והמרה השיעור בסוף
 של הטעם גורמה. סבה בתור נחשב

 לאיצטרומי דחזי משום בזה יוחנן ר׳
 לאו משהו כל ראם הגיוני, טעם הוא

השיעור. יתהוה מהיכן הנה היא כלו□
 האחרונים דברי מסולקים ובזה ד.
 בהם שאין כאלה דבלאוים שאומרים

 של המחלוקת כלל שייכת לא מלקות
 הקושיא ההישב ובזה ור״ל. יוחנן ר׳

 וב״ה דב״ש המחלוקת על שמקשים
חמץ. של השיעור לענין ביצה בריש

 נבלה איסור שיחול הקושיא ה,
 מוסיף איסור מצד יוהכ״ם איסור על

 יוחנן ר׳ של חידושו זהו באמת בשיעור,
 היא סופו ועד מתחילתו השיעור רכל

 אין הלא וכאן לפסול גורמת סבה
 לסי וביותר לבסוף, רק גורמת סכה

 בפה״ט הרמב״ם של הנפלאה" נקודה״ה
 לא הנה האיסורים בכל בכריתות,

 האכילה אלא האיסור סבת הוא השיעור
 של שיעור רק הוא והשיעור עצמה
 זהו שהשיעור כשבועה משא״ב סבות,
 חליא בהא הא וגם הסבה. כל גופא

 התודה מן אסור שיעור שחצי דבדברים
 ולא גורמת סבה היא השיעור כל אז
 כלל איסור בהם שאין בדברים בן

משיעור. בפחות
 ג״כ היא החקירה ואותה ו.
 מרוטה משוה פחות א□ טמון, בשיעורי

 מחלוקת וזוהי לגמרי. כסף בכלל הוי לא
א׳(. )נ״ג ב״ם בש״ם הראשוני□

 בגיטין וטריא השקלא ובזה ז.
 כשר, הנאה איסורי על גט א□ ע״א( )כ׳

 לא פרוטה משוה דפחות סבר מקוד□
 מעלה ראיה הביא ולכן כסף כלל הוי ן

 פחות דג□ תופס הוא ואח״ב זית, של
 מהא והראי׳ כסף, הוא פרוטה משוה
לאיצטרופי". ,דחזי

 על תמיד נאמר השיעור ח.
 לעצמה. כשהיא הסבה על ולא המסובב

 כשהוא הדבר על דנים שאנו מקום בכל
 שלם שיעור בין חילוק שום אין לעצמו

 כשאנו נאמר השיעור כל מכשיעור. לפחות
 81 אחרים על הדבר בהשפעת דני□

 כין ההבדל באיסורים. ונם בממונות
 כי יותר עוד יוטעם לשבועה איסורי□
 במסובב. הוא האיסור כל בשבועה

ככה. טשמע נמי ע״א( )נ״ז בסנהדרין
 י• לרשות מרשות בהוצאה ט.

 סכת היא ההוצאה כל אם לחקור׳
 חילוקו והנחה. עקירה רק או האיסור ן

 בזה שמחלק ז״ל רחה״ס הגאון של
 מרשו■ הוצאה ובין ,"4ברה הוצאה בין

 התום׳ קושית מתורצת ובזה לרשות.
 בדרכא ליה ק□ הגדר ע׳יב(. )ע׳ בב״ק
 בתור המשמשת סבה שכל הוא מיניה
 גורמת אינה מיתה לחיוב גורמת סבה
הנה לרשוח מרשות בזורק ממון. חיוב
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 טשטשים והנחה עקירה שבין הבינתים
 ציור וכעין להסבה, אמצעי בתור רק
 לשטן שלא בטחשבה דטכשיר ר״ש של

ע״א(. )י״ג זבחי□ במשנה בהולכה
 בחצי ציור עוד לנו יש וכאן י.

 חצי לומר שייך לא בהוצאה שיעור.
 בל כאן כי ההורה, מן אסור שיעור
 זאת ובכל בהשיעור, הוא האיסור סבה

הוא. אחד הציור
 ע״א( )ו׳ משבה לכאורה ראיה יא.

 לרשות טרשוה הוצאה בין הבדל שאין
 באמה אך ברה״ר, אטוה ד׳ למעביר
 נגדיה סבה שכשאין ראיה משם אדרבא
 החיוב. לגורמי אמות הד׳ כל נחשבות

 מרשות מוציא להשוות שחפצה והגם׳
 בא זה הנה אמות ד׳ למעביר לרשות
 דהמוציא ההלכה ולפי וחומר. קל בתורת
 בודאי׳ חייב סטיו דרך לפלטיא מחנות
 הן לרשות מרשות במוציא החיוב שסבת

והנחה. העקירה רק
 בב״ק התום׳ קושיה ובעצם יב.

 קלב״ם הגדר בפשיטות. לישב יש הנ״ל
 בפועל- בסבה וגם בכח בסבה גם שייך
 חץ, בזורק - בכח סבה של ציור

 ששואל הרטב״ם של בדינו - ובפועל
 בזורק בב״ק אבל פטור. בשבת שטבח

 אין שם חצרי לי ותקנה לחצרי גניבותיך
 אלא בפועל׳ סבה ולא בכח סבה לא
בעלמא. מקרה רק

 להסתפק יש בזמן אריכתא בסבה יג.
 גורמת. סבה בתור נחשב הזמן כל אם
 את לסבב רק שבא זמן בין הבדל יש

 שהוא זמן ובין הפעולה של ה,אימתי'
 ובזה יוצא. הפועל את מסבב בעצמו

 חידוש על שמקשים הקושיא מתורצת
 הוי לא אחרון ביום רנאנם ה,אגודה"

 ה,אגודה" ע״ב(, )ב׳ כתובות מגמרא אונם
 בכתובות והגט׳ הראשון, מסוג בזמן מדבר
השני. מסוג בזטן

 מהתחלת בשומרים אי־השמירה יד.
 כל נחשב דבר של הפסדו עד הפשיעה

 מיושבות וכזה גורמת. לסבה הזטן

 שבב״ט בב״ק השט״ק שמקשה הקושיא
 לפניך שלך הרי לומר יוכל שהשומר

 כיון כך אחרי נאבד אם אפילו יופטר
 ואמנם ז הפסד בהאבדה לו גרם שלא

 אבל כזו, דעה באמת מביא השט״ק
 אמנם בגט׳. כמבואר לגמרי מוטעת היא

 השלמת באה האבדה ע״י באמת
 תחילתו של הגדר באמת וזהו סבה.—

 לפי ואמנם חייב. באונם וסופו בפשיעה
 אפשר הנ״ל הש״ט של אטינא ההוה

 דהמפקיד הטור שיטת את לישב היה
 ולא המפקיד עובר ישראל אצל חטצו

הנפקד.
 בסכה מחלוקת ג□ יש לפעמים טו.
 הסוף אם כלומר, הסוף, ע״ד אריכתא

 המחלוקת וזוהי בדבר. תנאי מעין רק הוא
 ורבה הונא רב בין ע״ב( ״ט0) בחולין

 את להכניס היה ואפשר בכור. לענין
 מכות". ,שתי במרת גם הנ״ל המחלוקת

 ,ואזדו כך אחר שאמר מטה אבל
 היא שהמחלוקת נראה לטעמייהו".

 כך אחרי וכשאומר אריכתא". ב,םבה
 שזהו לומר שאפשר הכוונה וכו׳ ,וצריכא"

 ע״א( )י״ט ובחולין סבות". ,שתי בכלל
 שליש" ושחט שליש ב,הגרי□ המחלוקת

 הונא רב סברת לכאורה הנה וכו׳
 לומר אפשר אי באמת אך היא, אחת
ככה.

 הריטב״א הסבר אולי וזהו מז.
 הטילה נחשבת לא מרוע בהטע□ בקדושין

 גרסא שהזמן ט״ע גרמא. שהזמן לט״ע
 החיוב סבת הוא שהזמן זו רק נחשבת

 בחור רק טשטש שהזמן בטקום ולא
הגבלה.

 דתשביתו דט״ע השאג״א קושית יז.
 לישב יש ג״ב גרטא שהזמן מ״ע תהא
 נם זה את להכניס ואפשר הנ״ל עפ״י

 לוטר ויש סבות". ,שתי של בהמרה
 אי והחום׳ הרטב"□ של מחלוקת שבזה

 וכה״ג לעשה. הניתק ללאו נחשב ב״י
 בהמתו דשביתת בטצוה לוטר יש

כשביעיח שביתה של והטצוה בשבת
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 הוא הסבה עצם האלה האופנים בכל
הטצוה. תתקיים שע״י הגוף

 בני עשרה בהכהו המחלוקות יח.
 בחופר והמחלוקות מקלוה בעשר אדם
 לעשרה והשלימו אחר ובא תשעה בור
 מעין ורק אריכתא. בסבה ספק מעין ג״כ

 טלתא טדטין אין שס״ם מפני שייכות
מיוחדת. נקודה יש טלחא ובכל למלחא.

 התום׳ של וטריא השקלא יט.
 אש להשוות אפשר אם ע״ב( )י׳ בב״ק
 מצד ממונו משום שהחיוב בבור לבור.
 הנה ברשותו הוא כאילו הכתוב עשאו

 שותף נעשה בור של שיעור שחופר טי
 חציו משום שהוא באש טשא״ב בזה
 השני להזיק כדי בראשון יש אם הנה

בזה. טוריד ולא טעלה לא
 דאשו בסוגיא בב״ק הנט״י כ.

 וגם בנזקין דגם המכוון חציו. טשו□
 המסובב טצד לא בא החיוב בשבח

 היא הסבה טתי הסבה. טצד אלא
 ומושכל למסובב. מביאה כשהיא □בהו
 הקצוה״ח מהגאון נעל□ זה ראשון

 על לקושיותיו מקו□ אין כך ובשביל
 אחר ובא חץ דבזורק בב״ק החום׳ דברי

 ההבדל וזהו השני. שחייב במקל ושברו
 אחר ובא חץ לזורק ומת חץ זורק בין

 של ציור בזה לנו ויש במקל. ושברו
 אריכתא וחבה גיסא מחד ומסובב סבה

גיסא. מאידך
 שבזורק שמוברי□ ראשונים יש כא.

 שניה□ במקל ושברו אחר ובא גלי

 מפני פטור השובר ג□ כי פטורים,
 בהא הא באמת שווי. שום אין שלהכלי

 נפטר שע״י ההפסק גופא בזה תליא.
 לטמון גורם למ״ד אפילו וזהו הזורק

 רש״י שהוסיף וזהו דמי. כממון לאו
 הזורק". וחייב הטשברו "סטור שמה
 על חולק דהראב״ד הקצוה״ח ראית
 כלל ראיה איננה הנ״ל החום׳ דברי
 חץ לזורק כלי זורק בין ההבדל דכל
 לא אבל להטסובב בנוגע רק הוא

 ברה״י והזיקה ברה״ר התיזה בהסבה,
 אם הוא והספק אריכתא סבה היא

 הוא הסוף או העיקר היא ההתחלה
 הראיות שאר גם נסתרו כך וע״י העיקר.
שטה. הקצוה״ח שמביא

 משמע הנ״ל הנט״י מדברי כב.
 סבת עיקר בשבת וגם כנזקין רגם

 בהפעולה, ולא בהפועל הוא החיוב
 בנזקין מחתינהו, טחתא בחדא לאו בכ״ז

 הנה סבת בתור בא לא אם הפעולה
 שכל בשבת כן לא נמוק, בחור באה

 גץ ולכן שבה, בהמלאכה הוא האיסור
 אבל חייב והזיק הפטיש מתחת שיצא
 הדברים ועיקר בע״ש. נר להדליק מותר

 גופא וזהו ויקהל. ריש במכילתא מבואר
 בסוגי הבדל דיש התורה לנו משמיעה

 שביעית ושל שבת של השביחה
 על ביחוד באה השביתה בשביעית,

 והנט״י הפועל, על - ובשבת הפעול
 לו קשה שהיה מפני לזה טע□ שנתן
ממונו. משום ראשו טקרא נילף לא טדוע

לזו. זו המתנגדות סבות שתי ה; מדד.
 לזו זו המתנגדות סבות בשתי א.

 ולפעמים בטול בתור שהוא לפעמי□ יש
 ולפעמי□ גלוי בחור לפעמי□ דחיה, בחור
עיקור. בחור

 ובין ודחוי ביטול בין ההבדל ב.
 טומאה דיחוי של הציור ועקירה. גילוי

 ציור ל״ת. רוחה עשה או בצבור דחויה
 תנאי על מגרש או המקדש גלוי של

 הנדר את עוקר שחכם בנדר ועיקור
למפרע.

 מכוונים לא דחיה וגם בטול ג□ ג.
ובזה המסובב. נגד אלא הסבה נגד
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 בריש הרתום׳ של תירוצו לנו יוסבר
 רעשה טיבו□ נילף לא מדוע יבמות
 רק לא ש□ כרת. בו שיש ל״ת דוחה
 ג□ זה אין אלא דחוי בסוג זה •אין
 אחת סבה רק יש ביבו□ היתר, בסוג

לטצוה, וג□ לאיסור ג□ המתחלפת
 שהעשה שכזה ציור יהיה אם ד.

 שייך לא שם הל״ת סבת היא גופא
 מיושבת ובזה ל״ת. דוחה עשה של הכלל

 חל שנדר זה על הראשונים של הקושיא
מצות. דבר לבטל

 שע״י שכזו טציאות תהיה אם ה.
 כרת בו שיש ל״ת מסתעף גרידא הל״ת

 שכזה וציור דוחה. עשה אין כבר שם
 ובזה ביבמה. לאוין חייבי בכל לר״ע יש

ע״א(. )ט׳ ביבמות התום׳ קושית מתורצת
 יש משבועה פוטר המסייע בעד ו.

 החיוב את מסלק העד א□ להסתפק
 רק כך ע״י שנדחה או מעיקרו! שבועה

 ובזה החיוב. של לפועל ההוצאה
 אי והרא״ש הרמב״ן בין המחלוקת

 דין שיש במקום פוטר המסייע עד שייך
משלם. לשבע שא״י מתוך של

 גופא בזה הספק נופל לפעמי□ ז.
 סבות שתי בתור הדבר את לחשוב אם

 סבה היתה שלא כמו או המתנגדות!
 דפשיעה הדין למשל׳ כלל. חיובית

 דטחלק נראה מהרטב״ם פטור. בבעלים
 ואבדה גניבה ובין בבעלים פשיעה בין
 הוא הראשון באופן בבעלים, אונם או

 לזו זו המתנגדות סבות שתי בכלל
 סבה היתה לא כאילו השני ובאופן
 אם >יםפק ודאי במזיק כלל. חיובית

 איני מטעם חייב בודאי בזה אונם היה
 מסולקת בזה וממילא פרעתיך אם יודע

 ע״ב( )ק״א ב״ק מגמרא המנ״ח קושיח
משום הגנב, והחזיר באונם בגנבה
החיוב. בעצם הוא הספק דהת□

 זהו גופא דב״בעלים" להוסיף ועלינו
בשמירה. דין

 שההנחה לומר יש לכאורה ח.
 סבת את לגמרי מבטל האונס שאין

 פטורית סבה שהיא אלא החיוב
 האיצטדין בשור ושמואל רב במחלוקת

 באונם לרב שנויה, היא ע״ב( )מ׳ בב״ק
 ג״ב לרב באמת חיובית׳ סבה כלל אין
 גופא המעשה את לבטל אפשר אי

 אל מתיחם המעשה דאין אלא באונם
 דק שזהו כיון האופיים ובכל העושה.
 שוב העדר בבתינת ולא שולל בבחינת

 מוציא ספק אין של בכלל נכלל זה
ודאי. מידי

 מחדש האחרונים מן אחד ט.
 נטי באונם עברה מעשה גם דלשטואל

 בעברה,לא הבאה טצוה בכלל יהיה
 איסור ובין העברה מעשה בין הבדיל

 הוא טצהב״ע של והיסוד העברה
 עבר לא באונס וס״ם העברה באיסור
 בנשאת דג□ דיבטות מהא מקשה איסור.

 נמצא ואח״ב בעלה שמת ערי□ עפ״י
 משור לרב מזה וקשה ממז־, הולד

 ממזר שהולד מה באמת ? האיצטדין
 המעשה מחטת אלא העושה מחטת איננו
 אח מסלק האונס אם בט״ע כאונס גופא.
 בפועל. החיוב את רק או החיוב עצם

 בין דטחלקינן טהא השני כהצד ראיה
אשה. ובין טילה מחטת אחיו שמתו ערל

 שמותר נפש אוכל במלאכת י.
 שתי בכלל זהו אם להסתפק׳ יש ביו״ט
 בבחינת דזרזי או לזו זו המתנגדות סבות
 היא בזה לגמרי. האיסור העדר

מחוך. אטדינן אי וב״ה ב״ש מחלוקת
 בטעמו הראב״ד בדברי הסבר יא.

 נפש פקוח של במקום דשחיטה דבר של
 נבלה, שיאכל נאמר ולא שבת דוחה
 בעצם הוא ששרשה סבה בין הבדל
 בדבר הוא ששרשה סבה ובין הדבר
 דק סבה איננה השני מטין סבה אחר.

 ממנה שיצא למסובב שמשמשת במדה
 אדר דבר מחמת הבאה בסבה בפועל.

חדשה. לסבה נחשב ורגע רגע כל הנה
 גם מוצאים אנו ההבדל ואותו יב.

 העריות כל בין הבדל שיש זיקה, בעניני
 כאן וגם תנאי. מצד איש אשת ובין



שה העניינים תוכן

 סבוה ובין עצמית סבה בין ההבדל
 אף הראשונה אחר. דבר מחמרת הבאה

 ישנה הפועל אל טבח שיצאה טרם
 דנים אנו שאין זמן כל ובשניה בעצם
 יבום : כלל דליתא כטאן בפועל לענין
 בכח בבחינת וזיקה בפועל בבחינת הוא
 אינה הנפילה לאחר ערוה כשנעשית כמו

 שכל כיון בנ״ר כן גם ככה צרתה פוטרת
חדשה. סבה בתור טשטש ורגע רגע

 מה על עטרו הראשונים יג.
 מוסכמת הנחה בתור בנדרים שאמרינן
 שאנו בשעה בכדי פקעה לא דקנטות
 חילוקו לזמן. בנדרים הלכות כמה מוצאים

 כל על שאסור איסור בין הריטב״א של
 למקצת רק שאסור איסור ובין העולם

 מזה למר האחרונים מן אחד אדם. בני
 ס״ס ידוע. לזמן גם לקדש יכול דלר״א

 בהקדש נדר, ובין הקדש בין הבדל יש
 כל שס״ם בנדר כן לא עצמית סבה יש

 וכל דברו יחל בל הוא האיסור סבת
 האיסור גם חדשה. לסבה נחשב ורגע רגע

 הקבלה. מצד רק הוא שבנדר חפצא
 גם בקונטוח, מעילה יש ג״ב זה ומטעם

 רק הוא בכדי פקע לא שבקונמוח הדין
 שקיבל, הזמן אותו של הקבלה מצד

 רק שייך רזה הריטכ״א צדק וממילא
 דבקדושין מובן וממילא כללית, בקונטות

בכדי. פקעו לא ג״ב לר״א אף
 התום׳ קרשית מיושבת ובזה יד.
 דאטרינן הא על ע״א( )קי״ד במנחות

 לכמות טשערין שנתפח עגל ,-שר שם
 דגם המצניע. כריש דשבת מחא שהן"
 ובין עצטותית סבה בין ההבדל בזה
 וזהו אחר. דבר מחטת הבאה סבה

 דבספיקא הרמב״ם דעת של הטעם
 חזקת שיש במקום אף לקולא דרבנן
 דבר ,איסור בכלל דזהו משום איסור,

 סבה הוא ורגע רגע וכל לו" גרם אחר
חדשה.

 על שנדר הטעם מובן ובזה טו.
 שבועה על ונדר חל לא וטריפות נבילות

 על ג״ב נאמר אחע״א דאין הגדר חל.

 ובין חפצא איסור בין ההבדל הסבות.
 במהות הבדל רק הוא גברא איסור

 גרם גופו איסור בין וההבדל האיסור,
 הוא לו גרם אחר דבר איסור וכין לו

 כי ביאור, וביתר האיסור. בסבות הבדל
 בבת הבאים איסורי□ שני כמו זהו כאן

 הללו ההסברים שני בין והנ״ט אחת.
הנדר. על ג״ב חלה שבועה אם הוא

 קושית לישב אפשר ובזה טז.
 דאוכל בהא 1ע״א )כ״ד בשבועות החום׳
 שאינו איסור נ□ סטור. ביוהכ״ם נבלה

 איסור בכלל ביוהכ״ס נבלה ואיסור זבוח
 חל אבמה״ח איסור לו. גרם אחר דבר
 יוהכ״פ איסור כן ולא יוהכ״ם איסור על

 באיסור זבוח. שאינו איסור על חל שאינו
 חדשה. לסבה נחשב רגע כל זבוח שאינו

 מפרשים יש בשם אמנם מביא הריטב״א
 איסור חל לא ביוהכ״ס נתנבלה שאם

 באיסור מודים שלא לאלה אפילו נבילה.
 קושית לישב אפשר נטי זבוח שאינו
 קדים. נבילה איסור תטיד כי ׳,התום
 לסבה קודמת העצמותית הסבה תמיד

 בין היחס אחר. דבר מחטת הבאה
 סבה של יחם איננו והאיסור הנבלה
ודין. מציאות של יחם אך ומסובב

 לבטל חל שנדר מה טובן ובזה יז.
 על שבועה חלה לא ושבועה טצוה דבר

 המתנגדות סבות שתי משום יש • מצוה
 ובזה מצוה. על בנדר כן לא לזו זו

 מצד מצוה על בנדר הקושיא מיושבת
 דוחה דעשה הא ל״תז דוחה עשה
 סבות ,שתי במדת נ״כ נכנם ל״ת

 לא טצוח על ובנדר לזו", זו המתנגדות
זה. שייך

 השאג״ס קושיות על תירוץ יח.
 ידי יוצאים דאין הרמב״ם של טעמו על

 מטעם האסורים בדברים פצה חובת
 עשה אתי נימא לא דמדוע כצהב״ע

 מוצאים אנו ע״ז התירוץ ז ל״ת ודחי
 שגדר הטעם את שמסביר גופא ברמכ״ם

 שעשה הדברים בכל טצוה. דבר על חל
 האיסור סבת אין הנה ל״ח דוחה
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 מיבמות גם בהאדם. אלא הדבר, בעצם
 לכהן אלמנה על רק שמקשרת ע״א( )כ׳

 ראיה ג״כ ונתינה ממזרות על ולא גרול
 מחדש ז ע" לכאורה סתירה להנ״ל.

 דליתי בפמח חדש על שמקשרת מירושלמי
 ההלכה לסי שאני חדש ל״ה. ולדחי עשרת

 הנ״ל רושלטי ומרת מתיר. המזרח דדתאיר
 צרורתירתן רסוטרורת נשים ט״ו בין שמבדיל

סרתירדת. מזיח אין איש אשת ובין
 ביוהכ״ם בנבידז רש״י שיטת יט.

 למוקדם נבלרז איסור נחשב דחמיר היא
 הסבה הערר בעיון, הנה בזמן לא אם
 החום׳ להסבה. מוקדם תמיד הוא

 העדר בבחינת אינו נבלה דאיסור סוברים
סברת. בבחינת אלא הסבה

 דחטיד בזרת רתראב״ר שיטת כ.
 כשנעשית שחיכף מפני נכלה' איסור קדים

 השגות הנבלות. בכל נאסר הוא י״ג בן
 בודאי הראשונה הקושיא ע״ז, הריטב״א

 ג״כ השניה הקושיא קשה. לא לדברינו
 הקדימה על מביטים דאנו קשה לא

 ההבדל בפיעל. הקדימה על ולא בכח
 דבר ובין בפעולה התלוי דבר בין

 להגיד שייך לא הזמן על בזמן. התלוי
 בכח. זטן הוא בפועל הזמן שבא שטרם

 אשר הקודש מדרך למדים אנו וזה
התנאים. במשפטי להרפב״ם
 רש״י על התום׳ קושית ובעיקר כא.

 רי״ד התום׳ דברי עפ״י לישב יש הנ״ל
 כב״א חלים שאיסורים דבר של בטעמו

 אפילו בזא״ז שאינו כל אומרים אנו ואין
 דהי מפני הוא הטעם כל אינו. בב״א

 לא הרי בזה אבל ספקית טינייהו
שייך.

 כן שהדבר הכוונה עיקור כב.
 ציור בהויתו, תיכף שנתעקר אלא היה
 ע״א( )פ״ו בנדרים הר״ן דברי לכך

 אחר ובא בהנאה נכסיו את שכאסר
 נדרו. ער לשאול אח״כ יכול דאינו וזכה

 והמחלוקת זה. על חולק הרשב״א ואמנם
 בין הבדל אין דס״ם כיון בזה היא

הבדל רק אלא בזמן גלוי ובין עקירה

הפקר. נעשה שלרגע להגיר אפשר אי עיוני
 בשכ״ט בקנינים גם שכזה ציור כג.

 בזה ותום׳ רש״י טחלוקרת לחזור, שיכול
 עיקור בבחינת היא זרה ה לרש״י

 טלתא איגלאי כבחינת ולהתום׳
ע. לטס־

 מתנגדות סבות שתי שיש בכ״ט כד.
 הראשונה את טכטלח והשניה לזו זו

 הפקעה בבחינת היא וו אם להסתפק יש
 כלל חלתה לא שבזה שבאופן או

 המחלוקת לכך דוגמא הראשונה, הסבה
היובל. >שנח שדהו בהטוכר

 על הגם׳ קוש׳ת מובנת ובזה כה.
 רבו. כיד עבד יד מצד שחרור שטר

 מהעבד. קונה דהרב להבוברים אפילו
 מחנה נותן אחר אם בין ההבדל
 נותן בעצמו הרב אם ובין להעבד
 נוסף ציור יש זו בדוגמא לעבד. מחנה

הקודמות. הדוגמאות על
 שחבלו שורים ,שני בב״ק המשנה כו.

 משנה שהיא הנם*י קושית וכו׳. בזה" זה
 אנו דאין והחידוש צריכה. שאינה
 שלא אלא חיוב, כנגד חיוב כאן טנכים

 על ולא זה על לא חיוב כלל הועמד
 מצר פטור מהם אחד אם אף ונ״ם זה.

 יכול לא בכ״ז לעצמו כשהוא חיובו
מהשני. לתבוע

 איסורים בשני הראשונים קושית כז.
 אפילו בזא״ז שאינו כל מצר אחת בבת

 סבות שחי בכלל זה אין שם אינו, בב״א
 להאיסור שאין אלא לזו זו המתנגדים

 העיכוב שכל כלומר לחול, מה על השני
הראשון. של ימה הק רק הוא

 הר״ן קושית מיושבת ובזה כח.
 ליכי בקיום דפסק הרמב״ם על בנדרי□

 חלה. שההקטה אחת בכת ליכי ומופר
 באופן להפרה מתנגדת ההקמה רק שם

 מתנגדת ההפרה אין אבל החלטי
 מצד ג״כ אלא החלטי, באופן להקמה
להקמה. קדמה שהפרה הקרימה

 חיוביות סבות בשתי הדין מהו כט.
 בבת שתיהן ובאות לזו זו המתנגדות
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 שמעון ור׳ יהודא ר׳ מחלוקה אחת,
 לזרז ומחצר־. לזר". מהצד־. אם בשותפות

 ור׳ יהודה ר׳ לזרז, וכולו לזרז כולו או
 בשותפות במחלוקתם לשיטתם שטעון

 לענין ורחום׳ רש״י מחלוקת בבכורה,
 הדין מהו שלו שאינו דכר אוסר א״א

 י בין ההבדל טדזו כשותפות.
 בשותפות בשותפות. איסור לבין בשותפות

 בהפקר הפקר. כטו הדבר תמיד נשאר
 הבכורה. מן פטור אבל לאסור יכול

 בישראל טבל לענין ותום׳ רש״י מחלוקת
 בטבל בשותפות. שדה שלקחו ועכו"□

 ומהו החיובי הצד כאן מהו להכריע אין
השלילי. הצד

 זה על עטד אלגזי מהרי״ט בחי׳ ל.
 שישנם הדברים בין ההבדל מהו לבא־

 בשותפות. שאינם הדברים ובין בשותפות
 אפשר אי לזו זו המתנגדות סבות טשתי

 מסובבים שני להוציא האופנים בכל
 בשני היסוד זהו אחת. בבת טתנגדיים

 כשבאו טהור ואחד טמא אחר שבילים
 ג״כ וככה אחת, בבת שניה□ לשאל
 ממונם שיהיה אפשר שאי לממון, בגור□

 ובזה הנפקד. על וגם המפקיד על ג□
 הא על הקצוה״ח קושית מיושבת
 שישטשנו עט״נ ופסק לאחר עבדו דהטוכר
 בכל ג״ב הוא הציור ואותו יום שלשים

לשותפות, הנוגעים הענינים
 אם הספק נופל לפעמי□ לא.

 או הסבה והערר סבה בטדת להכניס

 לזו. זו המתנגדות סבות שחי בטדח
 נובע הספק ועיקר ונבלה שחיטה למשל,

 בפועל, או בעצם מדת אחרת ממדה עוד
 העצם שט זהו אם נבילה טהו כלומר,

 היא ובזו הפעולה. מחטת בא שזה או
 שליש בהגרים בחולין הגמרא מחלוקת
 הונא רב שליש, והגרים "־ "

 הן ונבילה דשחוטה סובר רב אמר
 לזו, זו המתנגדות סבוח שתי בבחינת

 פעולה שדין סובר, רב אמר יהודא ורב
והמטהר. המתיר הוא השחיטה

 והרא״ש הדמב־□ מחלוקת לב.
 מסוכנת, בהמה ע״ז של בסכין בשרט
 לשיטת גם ראיות מביא יו״ט העונג

 שיטה הרטב״ם, נגד ונם הרטב"□
 בדין תיקון בין הבדל דאין הרמב״ם

 דברים במה אבל במציאות. תיקון ובין
 אבל התיקון בשביל בא כשהיין אמורי□

 איכפת לא התיקון מסתעף כשטטילא
 שחיטה בין ההבדל טובן וממילא לן.

 באה ההנאה בשריטה חליצה, ובין
 בעלמא. גרטא רק ובחליצה ישר באופן

 אחד מצד ועירובין שחיטה כין ההבדל
 בין הבדל הוא אחר מצד טבילה ובין

 של ציור לנו יש וכאן לשלילה. חיוב
 חדש באופן לזו זו המתנג-ות סבוה שתי

 והרא״ש הרסמס של מחלוקת לגמרי.
 מהוה דבר על בהטחלוקת תלויה

 כרב שפוכק לשיטתו הרמב״ם השחיטה.
הנ״ל. רב אמר יהודא

ומשובב. בסבה הכלל מן היוצא ר. מרה
 מסובב מוצאים אנו לפעטים א.

 בין טטוצע איזה יש ולפעמי□ סבה בלי
 יש ,חידוש" בבל והמסובב. הסבה

העיקרית. מהותו מהו להסתפק
 יש טמא ברה״י טומאה בספק ב.

 בהסבה ג□ הוא החידוש א□ להסתפק,
 טחלוקת מוצאי□ ואנו בהמסובב, רק או

ובראשונים. בירושלמי בזה
והראב״ר הרטב"□ מחלוקה 4

 שנסתרה, אחד עד ובא אשתו אה בקינא
 הדבר עיקר בין שמחלק לשיטתו □,הרטב

 אם בין ההבדל המסתעף. הדבר ובין
 אומר אם ובין חלב שזהו אומר העד
 במציאות הבדל איננו חלב, אכל שזה
 שהמלקות להוסיף ועלינו בדין. רק אלא

 חלב של המציאות כעד רק באה איננה
 אכל חלב. של הרין בעד בעיקר אלא

 ולבועל לבעל הטומאה בעד המלקות
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 הטומאה, של המציאות על רק גאה
 ע״ם הרמב״ם דברי ביאור ד.

 אין מיתה שבעדוה הרמכ״ן שי חידושו
 עדים. לשני מדאורייתא צריכים אנו

 תואר ובין דבר הקמת בין ההבדל
 בריש בתום׳ וטריא השקלא וזהו הדבר,

 דבר כמו נחשבת נדה אם נימין מם'
 הקמת זה אין שנדה סמני שכערוה,

 ההבדל וזהו הדבר. תואר רק אלא דבר
 איסור ובין לבעל טוסאה איסור בין

יכהן. זוגה
 גרושה בן מעדות להרמב״ן קשה ה.

 טמעם באי□ אנו שט חליצה בן או
 להוציא אחד עד של בכחו אין כי חזקה
 מה יוטעם אדרבא ובזה מחזקתו. דבר

 שהחטרת חוטר ל,מחוך זקוקים שאנו
 יוסף ועי״ז בתחילתה". הקלת בטוטה

 לסי הרטב"□ בשיטת לשבח טע□ עוד
 ונסתרה לה דכשקינא התום׳ דברי

חזקתה. איחרעי
 טה רק נקראת דבר הקשת ו.

 של הלמוד בעלות. הפקעת בהן שיש
 אישות שגם להגיד רק בא דבר ערות

 ההבדל מובן ובזה בעלות. נקראת
 זונה איסור ובין לבעל טומאה בין

לכהונה.
 אי ורבא אביי של המחלוקת ז.

 ג״כ היא נפסל הוא למפרע זומם ער
 הוא החידוש אם החידוש, במהות
 לומר ג״כ ואפשר בהטסובב. או בהסבה

 עד א□ גופא בזה היא שהמחלוקת
לא. או הוא חידוש זומם

 להסתפק יש זמם" ב,כאשר גס ח.
 בהמסובב. או בהסבה הוא החידוש א□

 צריכים אם חוב של זוממים בעדי□ הנ״ט
 וטריא השקלא ג״ב ובזה ממיטב. לשלם
 עדים אי ע״בז )ל״ג כחובות בהגט׳
לא. או התראה צריכין זוממין

 בשלילת הוא החידוש א□ ט,
 הוא החידוש אם להסתפק יש המסובב,
 שהחידוש או דמי דליתא כמאן שהסבה

בהא הוא הספק בהטסובב. רק הוא

 ברשותו, הוא כאילו הכתוב עשה דחטץ
 ובזה החידוש, היא נקודה באיזו

 חמץ בקנה והר״ן הרמב״ם מחלוקת
 לענין טינה נפקא לנו יוצא ומזה בפסח.

 נפקא ועוד בב״י. יעבור אם המקנה
 טלבד הנאה איסור יהיה אם מינה

חטץ, האיסור
 והרא״ש הגאונים מחלוקת ג□ י,

 בב״י. עובר המפקיד אם פסחי□ בריש
 הלא והנכרי מתיאש תמיר המפקיד

 רק שלמה של הים לדעת לקנות, רוצה
 ומחלוקת לפניך. שלך הרי לומר יכול גזלן

 אם בזה ג״כ הוא והרא״ש הגאונים
בהסבה. או בהמסובב הוא החידוש

 הרבה לתרץ אפשר ובזה יא.
הנ״ל. הגאונים דעת על שמקשים קושיות

 גם לחקור יש החקירה אותה יב.
 בטלה מקצתה שבטלה רעדות בהא
 אינו ונדחה דגראה בהא וגם כולה,

ונראה, חוזר
 בהא מהחקירה מינה הנפקא יג.

 אחרי שנפגם במזבח הוא ונדחה דנראה
 יש ובזה הקרבנות. מתירי קרבו שכבר

 ובעדות והתום׳, הרטב"□ מחלוקת
 מוצאים אנו כולה בטלה מקצתה שבעלה

 לענין בב״ק ותום׳ רש״י מחלוקת בזה
 הוזמה ואח׳״ב העדות מקצת הוזמה אם

השניה. המקצת
 ג״כ היא החקירה ואותה יד.

 פסול או קרוב מהם אחד המצא בהא
 רק או בהסבה הוא החידוש אם

 הגאון של לסשיקתו ונ״ט בהטסובב.
 מהעדים כשאחד אשה בעדות רעקי׳א

גזלן. הוא
 יש בטיל לא במינו רטין לר״י טו.

 בהסבה הוא החידוש א□ לחקור, ג״כ
 טעם" ,ברוך בס׳ בהטסובב. רק או

 הראשונים מחלוקת בזה שיש מבואר
 שם גם אם במשהו שאוסרים בדברים

 ג״ב ונ״ט מותר לפגם טעם שנותן הדין
 שההיתר אומרים אנו בזה ג□ א□

לזה ראיה איסור. להיות נהפך
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ע״א(. )ק׳ חולין ה.תוםםות מדברי
 הסבה בין ממוצע כשיש טז.
 מעין רק זה אם הספק נופל להטסובב

 נעשה דהאטצעי או להמסובב יד ביה
חדשה. לסבה

 של בהגדר הוא הזה הספק יז.
 לדברי רבו". קנה עבר שקנה ט־־."

 וחכמים ר״ט מחלוקה בזה יש הראשונים
 לרבך שאין ע״ט להתנות יכול אם

 הוא דר״ט דטעטא לומר ואפשר רשות,
 על להחנות יכול דאינו משום להיפך
ממילא. הטסחעף הדבר

 בהא הוא החקירה ואותה יח.
 לרבו, דברים ה׳ משלם בעבדו דהחובל

 רק בזה אין האדון הפסד מצד אם
 דברים שני יש באמה לבר. נזק של דין

 ,שה וגם רבו" כיד עבד \ד גם בעבד
 מתורצת ובזה רבו". קנה עבד שקנה

 עבדים דגזל הא על שמקשים הקושיא
שבת. מטעם חייב שיהיה והזקינו

 להסתפק, יש דר״נ בשיעבודא יט.
 מלוי ישר באופן נעתק השיעבוד אם

 שאמנם ראיות מביא הקצוה״ח לראובן.
 לאשר ,ונתן בהבהוב נרמז וזהו הוא. כך

 את גם לשלם שיצטרך ונ״ט לו", אשם
החוטש.

 להסתפק יש ומפותת באונם כ.
 לאביה. ישר באופן הוא החיוב אם

בפ״ב והראב״ד הרטב״ם חולקים בזה

 מזרי. ראית יש לכאורה נערה. מהל׳
 כלום לה אין אב לה כשאין דבמפוחה

 נס מחילת, מצד באים אנו שם אכן
 כלום לעצמת לה שאין גופה במפוהה

 או מחילה מצד זהו אם להסתפק יש
 לחיוב. סבה כאן אין דבכלל משו□

 דהוא משמע ע״א( )צ״ג כ״ק מהגמרא
מחילה. מטעם

 כשוי תלויה זו חקירתנו כא.
 קושיתם על כתובות בתום׳ התירוצים

 כדי אח ושבר כסותי אח דקרע בהא
 מתנה הוה זה הלא פטור לפטור עט״נ
 מחלוקת היא בזה בתורה. שכתוב ע״ט

 הוא אם קטנה בפתוי והחום׳ הרטב״ם
 של המחלוקת עיקר ובזה לא. או חייב

 כמפותה האב כשמת והראב״ד הרטב״ם
 •פנה בממותה זוכה דהאב נימא דאם
ירושה. לנדר כלל בזה זקוקים אנו אין

 מחלוקת ג״כ היא ובזה כב.
 שבועה יש אם והראב״ד הרטב״ם

 ופתיח אנפת אותו תובעת כשהיא
 זוכה שהאב דפובר הרטב״ם אתי,
 והראב״ר שבועה יש כך ובשביל טבחה

לשיטתו.
 ארז מותר הרמב״ם לכאורה כג.

 איך היא מחילה מטעם דאם עצמו,
 סובר תרטב״ם בקטנה. מחילה שייכת

 אבל רצון לקטנה אין חיובי לדבר דרק
רצון. לה יש שלילי לדבר

ובנץ. יסוד או ומסובב סבה ד. מדה
 ומסובב סבה בין ההבדל א.

 לוה למשל. מאליו. טובן ובנין ליסוד
 שיעבור ובנין. יסור בבחינת זהו וערב
 וזהו זה. מעין ג״כ נכסים ושיעבור הגוף

 ובין דעלטא מכירה כל בין ההבדל
שט״ח. מכירת

 והרטב״ן התום׳ מחלוקת ב.
והרטכ״ן ליתומים והחזרתי פרוע בטענת

חבנין". נפל היסוד ,נפל בזה אומר
 ג״כ נובעת הנ״ל והמחלוקת ג.

 מה מצד רק אם טיגו מהו מהמחלוקת
 וכזה בנאמנות. זכות מצד או לשקר לו

 בשטר דטורה בהא רש״י של טעמו יובן
 של ותירוצו לקיימו, צריך אינו שכתבו
 הקושיא על מציעא בבא בריש הש״ט

שחציה נאמן יהיה לא טעטא מאי
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שלי. כולה אמר בעי דאי בטיגו •לו
 בכתוב־ח הטעם נבין ובזה ד.
 אנוסים לומר נאמנים אינם •העדים

 אמרו בעי דאי במינו מטון סחטה היינו
 כל כי נפשות, טחטרז היינו אנוסים

 בע״ד של זכורה בבחינה רק הוא טעו
בעדות. כלל שייך לא הה

 שהיתערובוח בחלב בבשר ח,
 בבחינת זוהי אם לחקור יש ג״כ אוסרה

 ובנין. יסוד בבחינה או ומסובב סבה
 יש אסור לסוחטו אפשר דקי״ל ■הא

 בתור שזהו ראיה להביא לכאורה
 נמשך איסור זהו אם לחקור יש סבה,

 האיסורים כבל הוי איסור דזהו או
 הרטבים והראב״ד, הרטב״ם מחלוקה בזה

 - והראב״ד הוי איסור דהוא סובר
הנמשך. איסור רק •הוא

 בטל לא במינו דמין בהא גם ו.
 שנאסר ברוטב והנ״ט כנ״ל. להסתפק י•

 כך אחרי ונתערב נכלה חתיכת מפעם
 כחום׳ מחלוקת יש בזה במים. הרוטב

 דלא יוצא דעת" ה,חוח מדברי חולין.
 יסור ע* מביטים אנו במינו מין לענין רק

 ההתפשטות. כח לענין ג״כ אלא האיסור
הנ״ל. כהחו״ד להדיא משמע חולין מחום׳

 דרק טחלק טעם" ,ברוך בם׳ ז.
 המין על מביטים אגו בטינו טין לענין

 הטעם נתינת כח לענין אבל האוסר
 הראיות הנאמר. על מביטים אנו

 לומר נצטרך הסט״ג לדברי טהסט״ג.
 יסור מצד הוא כטל לא במינו דמין
 מטעם הוא כעיקר טעם ומדת ובנין
ומסובב. סבה

 להסתפק ג״כ יש בשליחות ח.
 או ומסובב סבה בכלל נכנם זה אם

 הרטכ״ם חולקים ובזה ובנין. יסור בכלל
 בין הגט של המשלח כשנשחטה והטור

להנתינה. השליחות פינוי
 במהות ספק ג״כ יוצא מזה ט,
 או שלילי מושג רק זהו אם בגט הבמול

 בריש הסוגיא תתבאר ובזה חיובי. מושג
שהבטול שמה •נראה בגיטין השולח

 שבאמת ונראה מיוחדים, לתנאים דרוש
חיובי, מושג זהו

 שמינוי הרטב״ם לשיטת אפילו י.
 הנה סבה, בתור רק משמש השליחות

 בתור משמשת בודאי הזביה של הזכות
 דעת גילוי רק יש אם כך ובשביל יסוד.

זכיה. של הדין אין ככר הזכות נגד
 הירושלמי דברי יבוארו ובזה יא,

 של עבדו שהיה הרי עצמך, ,הגע בגיטין
 טסוגית .,וכו לעבד" הוא חובה הרי קצין

 רואים אנו ע״א( )כ״א בגיטין הגמרא
 זהו בגט לרצונה דרושים שאנו שבמקום

 בידה", ,ונתן בכלל הוי לא כבר
 סובבת לקבלה בשליחות וטריא השקלא
 והטור, הרטב"□ מחלוקת על והולכת
 מטעם הגט שיחול אפשר אי כך ובשביל

 מצד בזה באים אנו בעבד אכן זכיה.
מכירה.

 בתור משטשת •הזכיה אע״פ יב.
 הדברים על מקפידים אנו אין יסוד

 למדים אנו זה ואת מזה, המסתעפים
 שהטלוה בפ-וזבול בגיטין הר״ן מדברי
 מסתעף שטזה אע״פ להלוה קרקע מזכה

להלוה. חוב
 לבהמה מוכן לאדם רטוכן בהא יג.

 זה על להביט אם ג״כ, להסתפק יש
 יסוד מנקודת או ומסובב סבה מנקודת

 בתום׳ וטר-יא השקלא היא בזה ובנין.
ע״ב(. )ו׳ ביצה

 והראב״ד הרמב״ם מחלוקת יד.
 להפקיע בא״י לנכרי קנין דאין בהגדר

 באה ישראל א-ץ קדושת מקדושתה.
 להסתפק ועלינו ישראל ארץ ירושת ע״י
 ומסובב סבה מנק־דת זה על להביט אם
 לומר ואפשר ובנין יסוד מנקודת או

 המחלוקת גופא דבזה סובר דהרמב״ם
 מוכרח והדבר קנין. אין או קנין יש אי

 דקנין טורים דבו״ע מוצאים שאנו מאחרי
בא״י. להעכו״ם לו יש הגוף

 הוא הרמב״ם שלדעת וסביון טו.
 זמן כל עכ״ם ממילא ובנין יסוד בכלל
קדושה, כאן אין העכו״ם של קנינו שהוא
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 של קנין גם יש א״י בקנין טז.
 אחר היחיד קנין וגם הישראלית האומה

 קנין אין או קנין יש אי המחלוקת שחלקו.
 הרטב״ם. לשיטת האומה בקנין מחלוקת היא

 מהו להסתפק יש היחיד וקנין האומה בקנין
המסתעף. ומהו היסוד

 הרטב״ם שיטח על קושיות הרבה יז.
 והקושיות כל נדר, מטעם הוא דהמקר

 ההבדל על עמדו שלא מחטת רק באו
 אין ומסובב. סבה ובין ובנין יסוד בין

 והבל מטוני מושג הוא שהפקר ספק שום
סבה. בתור רק כאן משמש יחל

כללית סבה זוהי דברו יחל הבל יח.
 מסובב ולכל שונים מסובבים יוצאים שמטנו

 גם הדבר הוא וככה עצמי. קיום יש
בהקדש. וגם בנזירות

 אחרי שאלה מצד קושיא אין יט.
 שאלה. מועלת אינה ובנזירות בהקדש דגם

 של מציאות אין בכלל מטוני ובטושג
שאלה.

 בספק להרמב״ם שניטא הקושיא כ.
 | של יסודו לחומרא. איסורא ספק הסקר
 יחל בל על בנזירות עובר שאינו הא״ם
 הלאו בזה שיש הטרה באותה רק דברו

 מבואר הדבר ישתה, ובל יאכל בל של
 הזה והציור ב׳( >ג׳ נדרים בגם׳ להריא

 ,דיו אומרים אנו בזה וגם בהפקר ג״ב הוא
כנדון". להיות הדין מן לבא

 על הנאה שאוסר ן הר• שיטת כא.
 משמש בהפקר הגדר כהפק*, נעשה עצטו

 משמש הנאה האיסור כן לא סבה בתור רק
 אם הוא הר״ן של וספקתו יסוד. בתור

חדש. יסוד כסר נתוסף הזביה ע״י
 בחמץ ביטול יכל ה־׳־ן שיטת כב.

 ברשותו. אינו החמץ דבלא״ה מצד רק בא
 סבה בהור ;י משט ברשותו האינו אם ספק

 יצטרכו פסח אחרי אם ונ״ם יסוד. בתור או
 אפשר הזו והחקירה מחדש. לזכות הבעלים
 קושיה סבות', ,שתי של במרה להכניס
 אינם דברים ,שני דאטרינן הא על הטק״ח

 ותירוצו לטמון גורם מטעם דיתחייב ברשותו"
להגיד מוכרחים אנו מכאן ,תשביתו". מצד

 סבה בתור רק משמש ברשותו" ,אינושה
לבטול.

 השאג״א קושית לתרץ יש ובזה כג.
 הפסח את כששוחט מלקות חייבים איך
 ר״ש ספק. התראת ה״ל הא החמץ על

טבערב. רק ביטול מועיל לא לשיטתו
 לשיטתייהו והראב״ד הרמב״ם כד.
 באיסור וגם ב״י באיסור גם במחלוקתם

 רק או שעות משש מתחיל זה אם הנאה
מערב.

 הראשונים של קושיות הרבה כה.
 אכן דאורייתא. שיעבודא בענין והאחרונים

 על נעטוד אם ממילא נופלים הקושיות כל
 טי ובנין, ליסוד ומסובב סבה בי; ההבדל
 שהטצוה סובר דאורייתא שיעבודא שסובר

 סבה, בתור רק משמשת בע״ח ם־־יעת מצד
 משמשת שהמצוה סובר ל״ד שיעבודא ימ״ד
יסוד. בתור

 שבועה תחול לא מדוע והקושיא כו.
 בפשוט. מתורצה כולל מצר בשיעבוד

 לא אבל איסורי מושג רק הוא שבועה
 של ממונו להפקיע נוכל שע״י מטוני מושג

 שיעבוד, מידי מפקיע קונטות רק חברו,
 דליתגייהו כמאן הוה קונמות דע״י משום

 ממונא ספק בזה אומרים אנו ואם הנכסים,
 על לא בזה מביטים דאנו משום לקולא
הדבר. עצם על אלא הראשונה הסבה

 קנין, ובין שיעבוד בין ההבדל כז.
 גורם בתור רק משמש הלוה אין בשיעסוד

 השיעבוד. נושא ג״כ הוא אלא להשיעבוד
 אבל ,איננו- כבר שהמצור. אע״פ בלקוחות

 רק לא יתומים אבל קיים עדיין החוב
חוב. בני אינם ג״ב אך מצוה בני שאינם

 : דברים שלשה יש כשיעבור כח.
 שלא מזה ויוצא והשיעבוד, החוב, המצוד.,

 זהו הגוף ששיעבוד לפרש שי־גילים כמו
 החוב שזהו אלא טצוה, בע״ח פיייעת

מהמצוה. הטסרזעף
 שיעבוד יוחזק איך יוקשה לפ״ז כט.

 זה עדיף שלא הנטוק הגר. נכסי על גם
 באטרז אולם נמןק. אינו והקדש מהפקר
מעותיו" כנגר קנה .,ז. בב״ק הגמרא מלשון
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לבד. רזעיענוד טצר ולא הנר ן בנכסי הקוין פצר בא דוה ■•טע

הדבר. של והסתעפות ועצם ומסובב סבה ח׳. מדה
 לעצם ומסובב סבה בין ההבדלים .1*

 בכוונה באה שהיא יש סברת והסתעפות.
 והסתעפות, בעצם כן ולא המסובב בשביל

 בלי עצם אין אך מסובב בלי סבה יש
 הקדימה היא שבהם השוה הצד הסתעפות.

 הדבר שהסתעפות אפשר אי וג״ב בזמן.
הדבר, של לבטולו עילה בתור תשמש

 לפעמים אפשר ומסובב בסבה ב.
 אך הסבה על ולא המסובב על להביט

 על ולא ההסתעפות על להביט אפשר אי
 אחת מסבה הבאים מסובבים בשני הדבר.
 כן לא הדבקים בין לחלק לפעמים אפשר
יחלק. ניתן לא שם והסתעפות בעצם

 להביט אם הספק, נופל לפעמים ג,
 או שונים מסובבים כעל הפרטים על

 והג״ט והסתעפות. עצם כעל עליהם להביט
אחר. פרט כשטתבטל

 שכתוב ע״ם מתנה של היסוד כל ד.
 יכול דבר בעל שכל זה על בנוי בתורה

 לא אבל לבטלו, ונם הדבר את להגביל
 אט הדבר של ההסתעפות את לבטל יכול
הדבר. את טבטל אינו

 אינו שלר״ט טה הכוונה ג״ב וזהו ה.
 רשות לרבך שאין ע״ט במתנה תנאי ■ועיל

 הלשון אך בזה. הראב״ד של הסברו בו.
 להיפך. ממש טשמע רביה" וקניה עבד ,קני

 ההסהעפות שעל שפני ג״ב הוא והכוונה
בעלי□. איננו בבר

 בין ההבדל טה הא״ט קושית ו.
 האשה את להטקדש אשה חצי המקדש

 דבר ובין דבר חצי בין הוא ההבדל לזמן.
המסתעף.

 דמחנה הא על רש״י של הסברו ז.
 התום׳ השגת משבועה. פטור להיות ש״ח
 בזמן לחלק רש״י כוונת אין באמת ע״ז.
 או המעשה לפני אם התנאי התנאת של

אס הוא שההבדל אלא המעשה, לאחר

 בהפרטים רק או היבר בעצם הוא התנאי
מהדבר, המסתעפים

 והירושלמי הבבלי של המחלוקת ח.
 עט״נ נזיר הריני דכשאוטר דבר של בטעמו
 שהוא למתים ומטמא יין שותה שאהיה

 על בחקירה תלויה זו מחלוקת בכולם, נזיר
 מחלוקת יש זה ובאופן הנזירות. מהות דבר

 על רק או הדבר עצם על כמתנה זה אם
מהדבר. המסתעף
 הראשון כהצד סובר הירושלמי ט.
 שהירושלמי וכשם השני. כהצד סובר והבבלי
 מתנה מצד בזה לבוא יכול לא לשיטתו

 לשיטתו הבבלי כך בתורה שכתוב ע״מ
כפול. תנאי מצד בזה לבוא יכול לא

 מיקרי נזירות אי חלוקות סוגיות י.
 בזה. היא המחלוקת בכל. השוה איסור

 אנו הדבר מתוך המסתעפים בפרטים
 הסבה. על ולא הדבר עצם על מביטים

 נקרא נדר לנזירות. נדרים בין ההבדל וזהו
 הדבר מבת מצד בכל השוה איסור בוראי

והסתעפות. עצם בכלל שהוא נזירות כן לא
 הרמב״ם מחלוקה היא ובזה יא.
 מפרטי לאחד שאלה מועלת אם והראב״ד
 עצם בכלל דזהו סובר הרמב״ם הנזירות.

 הפרטי□ דכל סובר והראב״ד והסתעפות,
 נ□ היא ובזה הקבלה. מצד נאסרים

 טצורע דנזיר דבר של בטעטו מחלוקתם
 בשאלה שישנו מטעם אם בתגלחת מותר

 בנזירות אזלי, ולשיטתייהו אחר. מטעם או
 הראשונה שהסבה שכזה ציור לנו יש

 טמסתעף, לטסתעף כך אחרי מסתעפת
 אבל הראשונה הסבה היא דברו יחל הבל

 איסור בזה שיש במרה רק זה על עוברים
קדושה. התואר טצד תורה

 הקושיא כן גם מתורצת ובזה יב.
 מהי על בטעמו הרמב׳ים על שמקשים

5ג״ יש הא בתגלחת מותר מצורע שנזיר



עזיג העכיכים תוכן

 בזה יעשה. טפיו היוצא ככל של והעשה
 סבה שבין בההבדל בולט ציור לנו יש

 ההבדל וזהו והסתעפות. עצם ובין למסובב
 סבות ,שתי בטדת תירוצנו ובין הנ״ל בין

 התום׳ קושית על לזו" זו המתנגדות
 ניבא לא מרוע לאוין בחייבי לר״ע ביבמות

 סבה בבחינת שם ל״ת. דוחה רעשה
 נתבטל לא הסבה וכשנתבטלה ומסובב

והסתעפות. עצם בבחינת וכאן והמסובב
 זהו אם לחקור, יש בזיקה גם יג.

 ואין ההסתעפות, בבחינת או עצם בבחינת
 המשכת היא זיקה אם להחקירה שייכות לזה

 מתנה בכלל נכנם זה אם ווהנ״ם האישות,
 בזה שיש סובר־ם ויש בתורה, שכתוב ע״מ

 באטת אכן והירושלמי, הבבלי מחלוקת
 תלויה הנ״ל והחקירה מחלוקת, בזה אין

 נשואים או טפלת מיתה אי בהמחלוקת
מפילים. והראשונים
 אנו ועדות חזקות ספיקות בעניני יד.

 סבה שבין ההבדלים את ביחור מוצאים
 ההבדל וזהו והסתעפות. עצם ובין ומסובב

 שעברה צפרדע ספק שרץ ספק בריזה בין
 ובין ברה״ר עברה ואח״כ ברה״י מקודם

ברה״ר. בטהרות אח״כ שנגע ברה״י טמא ספק
 רואים אנו הזה ההבדל ואת טו.

 דאוריירתא ספיקא של בהכלל גם תמיד
 שעצם כיון לקולא. דרבנן וססיקא לחומרא

 בהדרבנן אפילו אז בדאורייתא הוי הספק
לחוטרא. ספיקא ג״כ מזח המסתעף

 בעניני גם רואים אנו זה ואת טז.
 טהור ואחד טמא אחד שבילין בשני חזקה.
 מצד טהור אחד כל אנשים שני והלכו
 מצד נטמא והוא אם אבל טהרה, חזקת
 בהן שנגע הטהרות גם אז טומאה חזקת

ממאות.
 בעדות הכחשה בין ההבדל נם יז.

 היסוד על מיוסד בגזלנותא פסלינהו ובין
 העדוה בטול משום נם יש בשניהם הזה,
 שבהכחשה אלא הגוף, פסול משום וגם

 העדות מבטול מסתעף הגוף מסול
 מסתעף העדות במול להיפך ובגזלנותא

הגוף, מפסול

 הידוע הרטב״ם של הכלל גם יח.
 האוכל הלב שהוא שהעיד אחד שעד
 עצם מדת על בנוי ג״כ מלקות חייב אותו

 מקור למצוא דחק הכ״ם הנ״ל, והסתעפות
 אין דברינו ולפי הג״ל הרטכ״ם לדברי
 יצוייר לא זה בלי לראי'. כלל צריך הדבר
 מחזקת באה הנאמנות שכל עדות דין כלל

 מכל אלימא מטון שחזקת אע״פ כשרות
החזקות.

 שאפשי־ יש שהביאנו בהדוגמאות יט.
 עפ״י ההסתעפות ומהי העצם מהו להכיר
 עס״י להכיר שאפשר ויש בזמן קדימה
 בין הו״ל ההבדל למשל בעיון. קדימה

 אין שם בגזלנוחא פסלינהו ובין הכחשה
בעיון. קדימה אלא בזמן קדימה

 מטונא ספק בין ההבדל גם כ.
 על בנוי לחומרא איסורא ספק ובין לקולא

 וגם איסורא ספק יש טטונא בספק גם זה.
 שבממון אלא טפונא, ספק יש איסורא בספק

 הטמון ובאיסור מהפמון מסתעף האיסור
 אין כאן גם אבל מהאיסור, מסתעף
 מתורצת ובזה בעיון. אלא בזמן קדימה

 הא על הראשונים שמקשים הקושיא
 במחוברת ,אבל ב״ק בתחילת דאמרינן

 ספק אמרינן ולא טועדת" כולה אימא
לקולא. ממונא

 בשני הספק נופל ולפעמים כא.
 להביט אם אחת, מסבה המשתלשלים פרטים
 עצם כעל או מסובבים שני כעל עליהם

 אי בכתובות הטחלוקת ובזה והסתעפות.
לא. או בבתה" מכשיר בה דטכשיר ,מאן

 כשהספק אמורים דב־ים במה כב.
 בדינא, ספיקא גם מביא הדברים בעצם
 כהסתעפות רק הוא לדינא הנ״ם אם אבל
 רש״י סברת וזוהי הנ״ל, הכלל שייך לא

 וזו המלך. ינאי גבי ע״א( )ס״ו בקדושין
 בכתובות הריטב״א סברת כן גם היא
ע״ב(. )י״ט

 על רק נאטרח חזקה כל כג.
 מחרש ראיה העצם. על ולא המקרה

 ולא אשתו על תלוי אש□ שחייבים
רואים אנו ומזה פנויה, בחזקת טוקטינן



העכינים תוכן שייד

 בספק נשאר הספק שעצם במקום שגם
ההסרזעפורז. על חזקה מועילה לא כבר

 חזקה שייכת לא כך ובשביל כד.
לדבר. וראיות בזמן. □1

 דדינא דבספיקא הסוברים אלה כה.
 וסוברים ללכת מרחיקים חזקוה שייכרז לא

 ולא חדש, במקרה רק נאטרוה לא דחזקדז
 חסר ונמצא שנמדד טטקוה להקשות שייך

 את רטעטידים פגו□ שנמצא ומסכין
 ? חזקה על מזה המסתעפים הדברים

 קטא טרא חזקת מכשירים. רק דהטה מפני
 שטיא" בר״ד מתא לזה וראי׳ שאני

בכתובות.
 רוב כמו הוא דחזקה ונמצא כו.

מקרה. בין עצם בין הבדל יש ש□ שגס
 בשאוטר אוטרי□ אנו כך ובשביל כז.

 שהוציא כיון הקדש זה בכים מרוטה
 כאן דגם משום מעל הראשונה את

בטקרה. ולא בעצם הוא הספק
 ברה״י טומאה דספק הא גם כח.

 על רק ג״כ נאטר טהור וברה״ר טטא
 בספק ובכ״ז העצם. על ולא המקרה

 נ״ם אין דשם שאני צפרדע ספק שרץ
הדבר. בעצם לדינא

 כל את נבין כך ע׳י ורק כט.
 טיירי היכי שקשה חולין דריש הסוגיא

 ספק הוא כאן אכן ברה״ר. או ברה״י אם
 נדה לספק שרץ ספק בין וההבדל בעצם.

בולט. הוא
 הר״ן מחי׳ ג״ב משמע וככה ל.

 המקבלת האשה בין שמחלק נדה בריש
 שעל הטטטא האיש ובין חטומאה את

 טומאה. ספק של הדין נאמר לא האיש
 דשליא בסוגיא בב״ק כש׳ט מבואר וכן

 ברה״י מ״הטסוכן קשיא ולא מקצתה. שיצאה
 נ״ט אין דשם משום וכו׳ לרה״ר" והוציאו

 טת שכבר גופא המסוכן לענין לרינא
 יודע ואינו בלילה באחר ב,נגע ג״ב וככה

וכו׳. מת׳ או חי אם
 בקדושין די״ד התום׳ ביאור לא.

 בין לחלק הוא כוונתו גם ע״א(. )ע״ט
הוא הספק בנדה הפעולה, ובין העצם

 באחד בנגע טשא״ב בהאשת, בהנטטא,
בהטטמא. הוא הספק בלילה

 אנו הנ״ל רי״ד התום׳ ומדברי לב.
 דספק הכלל דכל בולט באופן רואים

 בדבר הוא כשהספק רק הוא טומאה
הנטמא.

 בנקודה להיות צריכה החזקה לג.
 זה ודבר הספק, מתחיל שממנה העיקרית

ע״א(. )כ׳ח דגיטין מסוגיא למרים אנו
 של הדבר בעצם לחקור יש לד.

 הטה האלה הדברים שני אם ומטמא טמא
 שטומאת או נפרד. בלחי עצם בבחינת

 מהדבר. מסתעף בתור רק הוא אחרים
 בכח. תיכף חלה אחרים טומאת אם והנ״ט
 )ט״ו בפסחים וטריא השקלא היא ובזה
 ב״ק בתום׳ והפירוקא הקושיא וגם ע״א(

 מצר טמא שכל שמה מזה ויוצא ע״ב(. )ב׳
 הוא אחרים את גם מטמא טומאה חזקת

 שזהו מפני אלא והסתעפות, עצם מצד לא
 להשתמש אפשר אי גופא. מהעצם חלק

 של הבכח על רק דנים כשאנו בחזקה
הדבר.

 עניים מתנות ספק בין ההבדל לה.
 פדיון ובין לחוט־א מצוד. ספק שאטרינן

 עניים במתנית לקולא. מטונא שספק הבן
 הוא הבן ובפדיון מהמצוד. מסתעף הטמון
 ובזה מהטמון. מסתעפת שהמצור. להיפך

 הבן פדיון מצות נחשבה לא מדוע ניחא
 לפני בפורה ובכ״ז גרטא. שהזמן לט׳ע

 הרמב״ם פוסק הטעות ונתאבלו שלשים
 משום באימהי כרב דהלכה טשום כרב

 שבדבר הממוני בצד לא הוא הספק רטרכז
ור. האי בצד אלא

 אפשר אי והסתעפות בעצם לו.
 את מקבלים כשלא ההסתעפות את שנקבל
 הראב״ד מדברי למדים אנו זה ואת העצם.

 דת על שעברה שהודה באשה בכתובות
 דאין מצד כתובתה מפסידה דאינה משה
 הנ-ל בין ההבדל רשע. עצמו משים אדם

 המביאה אחת סכה שם בגניבה להוראה
והסתעפות. עצם וכאן מסובבים לשני

אי מהעצם המסתעפים הפרטים לו,



שטו העניכים תוכן

 וזהו גופא, מהעצם חמורים יותר שיהיו אפשר
 מן הטור “מפ יהא ,שלא באטחם הכוונה

 הכאה הסתעפות בין הבדל ואין העיקר",
 ויש במכוון. הבאה הסתעפות ובין ממילא
 העצם מכה הבאה הסתעפות בין הבדל

 העצם. במקום הבאה הסתעפות ובין
 אלא הפסח מכח זה אין הפסח מותר

 טפל יהא ,לא של בהכלל הפסח. במקום
 ג״כ משתמשים אנו והעיקר" מן הטור

 השני. הדבר מטעם בא האחד כשהדבר
 ג״כ טשתטשים אנו הטלטד לגבי בלמד נם

הנ״ל. כהכלר
 סבה בבחינת היא תמירה לח.

 המסובב יהא שלא להגיד שייך ולא ומסובב
 זדה אין קדשים ולדות והסבה, מן חמור
 עצם בגדר אלא ומסובב סבה בגדר

 בתום׳ וטריא השקלא והיא ובזה והסתעפות.
.1א׳ )ט״ז בכורות

 חיובי צר בו שיש דבר בבל לט.
 מהם אחד אם הספק, נופל שלילי וצד

 בא ומזה קדושין. למשל מהשני. מסתעף
 קדושין והלשון בגירושין. כן גם חכפק

 משטע כהקדש" עלמא אכולי לה ,ראסר
 הדבר. מעצם הוא השלילי הצד דגם

 מותרת את ,הרי לכתוב צריך ■ג״ב ובגט
 ג״ב משמע הגט מתורף וזהו ארם" לכל

הגט. מעצם הוא לאחרים דההיתר
 ברי• וחכמים ר״א של מהמחלוקת ם.

 שגם סוברים ששניהם משמע המגרש ■רק
 בגירושין וגם בקדושין נם והאיסור ההיתר

 אם היא המחלוקת אך הדבר. מעצם הוא
 אולם להתהלק. ניחן שלא דבר בכלל זהו

 הדבר רבעצם משמע שם הגם׳ מדברי
 וכל להתחלק ניתן שלא מודים שניהם

הפרטים. על רק הוא המחלוקת
 בלי שקדושין הכלל יובן ובזה מא.

 שקדושין מפני כי׳ל קדושין אינם עדים
 קדושין אינם אדם שום על אוסרים שאינם
כלל.

 וצד חיובי צד יש בממון גם מב.
 ואותו כנ״ל. הספק נופל שם וגם שלילי
תליא. בהא והא בהפקר ג״ב הוא הספק

 הוה הנאה איסור אס הידועה והמחלוקת
הנ״ל. בהחקירה ג״כ תלויה הפקר במו

 הבעיא תלויה בזה ולכאורה מג.
 מה מובן ובזה הסר. לא וזה נהנה בזה

 צריך דהנהנה פשיטא שהוא כל דב״סרון
 והרי״ף תום׳ מחלוקת ההנאה, כל לשלם
 עביר דלא וגברי לאגרי קיימו דלא בחצר

 וסוג לחוד מזיק של סוג יש באמת לסיגר.
לחוד. שכירות של

 )כ׳ בב״ק שם התום׳ דברי מד.
 שקשים להו מפקד אפקורי ד״ה ע״בו
 היא בעיקרה התום' הרגשת באמת מאד.

 על אלא השקר על לא המדובר שכאן
 עד בעלים ט־שות יצא לא וביאוש יאוש.
 כשהבהמה וטטילא זוכה. לרשות דאתי

 הצד גם אם הספק נופל זאת אכלה
לא. או הבעלים מעצם הוא השלילי

 שלשון נראה הרמב״ם מלשון מה.
 הפקר אלו נכסי שיאמר דוקא הוא הפקר
 רק אינו שהפקר כנ״ל ג״ב משטע לכל

 צד גם בזה יש אלא הבעלות הפקעת
 ראיה להפיא ויש לכל. להפקירם חיובי
 הפקר אם וב״ה ב״ש ממחלוקת לכך

 לא. או הפקר הוה לעשירים ולא לעניים
 דעה אין דבר להכעל שגם שאמרנו מה
 טיתלי זה לכאורה ממילא המסתעף על

 במתנה יהודא ור׳ ר״ם של במחלוקת תלי
 ועונה. כסות שאר עלי לך שאין עמ״נ

 לעבד במתנה ■סקינן הלא גיסא ומאידך
 טועיל דלא בו רשורז לרבו שאין עט״נ

 הארון מצר מחילה אין רשם משום התנאי
לעשירים. ולא לעניים בהפקר וה״נ

 המחלוקת על ורשב׳־ל ר״י מחלוקת מו.
 מאין היא המחלוקת הנ״ל, וב״ה רב״ש

 או משביעית אם לב״ה הפקר המושג בא
 הגבלה שום באפשר אין לרשב״ל מסאה.

 לעשירים ולא לעניים רק ולר״י בהפקר
אפשר. אי

 עשירים וזכו לעניים הפקיר אם מז.
 דהפקר דלרבנן להירושלמי ליה פשיטא

 יכולים לא תיכף הבעדים ברשות יוצא
תלי זה לכאורה הזוכה. מיד להוציא
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 מושג ג״כ זהו אם הפקר במהות בהחקירה
 לעשירים ולא לעניים בהפקר ונ״ט רשות, של
 מרשות לגמרי יצא לא לעשירים בנוגע אם

 ציור מעין בזה יהיה האופנים בכל בעלות.
 באוה שהביאנו והציור הנאה. איסור של

 רזה בסוגיא בב״ק התום׳ מדברי מ״ח
 של הציור מעין הוא חסר לא וזה נהנה

הנ״ל. בירושלמי לבהמה" ולא ,לאדם
 תצא בבעלות החקירה ומתוך טח.

 אם נזקין חיובי במהות חקירה ג״כ לנו
 את נבין ובזה הבעלות. מעצם ג״כ זהו

 כלי זורק בין ב״ק בתום׳ שהבדילו ההבדל
 כי אם חץ בזורק חץ. לזורק הגג טראש

 התשטישים כל להבעלים נתבטלו כך ע״י
 נזקין. חיוב לענין התשמיש לו נשאר עדיין
 במרבד. וברשב״א שבתום׳ הנטוק ג״ב וזהו

 ורש״י לשלם, כולם שעל בב״ק בחבילות
 בטוב־ הבעיא ובגיטין לבור. אש בין מבדיל

 לתוך להכניס אפשר ג״כ לקנס עבדו
 צדקו האופנים בכל אכן הנ״ל. החקירה

 וזהו לטמון. קדושין שבין בהחילוק בתום׳
 מדעת שלא ,הקדש בב״ק שאמרו מה ג״ב

דמי". מדעת כהדיוט
 גם יש בממון התחדשות בכל טט,

 רק לפעמים ויש הכנסה. וגם הוצאה
 בשחרורם שיעבור. סילוק כמו לבד הוצאה

 להכניסם אם להסתפק יש עברים מל
 וברור השני, להציור או הראשון להציור

בגר ורבנן שאול אבא של סחלוהת דבזה

קטנים. עבדים והניח שמת
 צד נם כולל עבדות המושג נ.

 הספק נופל שם וגם איסורי צד וגם קניני
 המפקיר אם המחלוקת היא ובזה כנ״ל.
לא. או לחירות יצא עבדו

 לזה דכולו נימא אם בשותפין נא.
 להשני מוכר אחד כששותף אז לזה וכולו
 מיושבת ובזה לבד, סילוק רק דרוש אינו

 בב״ב דטקשינן הא על הקצוה״ח קושית
 שטקשינן העיר מאנשי שנגנב תורה ספר גבי

 ולדייני' מינייהו תרי בי ליסלקו איתא ,ואם
 מיושבת ולפ״ז ברשותו. אינו מצד כמקשה

הקושיא.
 אכילה היתר שיש בקרבנות נב.

 דשני ראיות כנ״ל, הספק נופל ג״כ ובפרה
 שנזבחו הזבהים ,כל מהמשנה הטה, דברים

 )כ״ו בזבחים דמקשה ומהא לשטן" שלא
 ושריא מבפרא דלא זריקה איכא מי ע״ב(
 שם כפירש״י ראיה אין באכילה" בשר

בקטייתא", לה איכפר ,דבבו־
 דברים שני יש שביעית בקדושת נג.

 שם וגם הפירות והפקר הסירות קדושת
 ירושלמי בנועם ועי׳ כנ״ל, להסתפק יש

דמאה. בפ״ח הירושלמי בזה שמפרש
 שם וגם ואיסור קנין יש בהקדש נד.

 קדשי בין ההבדל כנ״ל. הספק נופל
 של הקדש ובין ישראל. לקרשי עכו״ם

 דשני מוכח ומזה קטן. של להקדשו גדול
להתחלק. וניתנים הטה דברים

העצם. במקום ט׳. מדה
 מטלאי שהמה דברים ישנם ט.

 ממלאי שהן ופעולות העצם. של מקומו
 לפעמים ויש אחרות. פעולות של מקוטן

 מהעצם, יפה יותר כחו מקום שהממלא
מיקרי. חסרון רק אינו בעצם כשהחסרון

 מקום ממלא רק הוא השליח ב.
 שהעבד אטרינן זאת ובכל הטשלח. של

 רבו. מיד גיטו לקבל שליח להיות יכול
 המשלח של בהבכח חסרון אין שכאן מפני
 רק שכאן ואע״ם בחבפועל. רק אלא

 אין יד! לו יש במציאות כי ברין חסרון
 של ההשתלשלות תהילת על להביט לנו

הישרה. הסבה על אלא הסבות
 מהו האחרונים מן אחד קושית ג.
 שלא איש אשת ובין הנ״ל בין ההבדל

 שיגרשנה, לאחר אפילו לקדשה לעשות יוכל
 החסרון אין דבא״א קושיא אין לרברנו

בדין. אלא במציאות
 שנשתטית באשה האחרונים קושית ד.

שה ונס שליח, למנות הבעל יכול איך
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 קושית טסולקת ובזה הנ״ל, עפ״י מתורץ
 לושי לחברתה אופרת שהאשה בנזיר התום׳

 איך רעק״א וקושית חלה. והפרישי קפח
 לאשתי, גט וחנו כתבו לוטו־ הבעל יוכל

 הנ״ל הכלל על שקשה אלא ה.
 לפנות פצי שלא בב״ק שמבואר זקן פכדזן
 בעל בכלל הוא זקן באמת אכן שריח.
מום.

 המושג מושגי□ שני יש בשליחות ו.
 מסירת של ומושג ממש הפעולה הפשוטי

 מצי לא דאיהו טלתא כל של בהכלל כח
 באה השליחות אם הלוק יהיה עביר

 כן ועל ממש. בהפעולה או כח ממסירת
 צריכים אנו ממש עבודה בעינן ששם בכהן

ממש. בפועל עביר" ל,מצי
 מנזיר הנ״ל על סתירה לכאורה ז.

 נדרי להסיר אסטרופום שעשה בעל לענין
 טלתא כל מצד מקשינן שם שגם אשתו

 אדרבא באמת אך עביר. מצי לא דאיהו
 כל שם באה כך ובשביל ראיה משם

 לו אין שבאמת להדגיש כדי האריכות
מקודם. הפרה של כח כלל

 ובשביל יבום. במקום היא חליצה ח.
 אינו ליבום עולה שאינו ,כל אמרינן כך

 אמורים דברים במה אבל לחליצה" עולה
 אנו זה ודבר בעצם. הוא החסרון אם

 לענין ביבמות הרשב״א מדברי למרים
 הרטב׳ן איש. אשת של תנאי מצד עריות

כזה. באמת מסתמק
 כך ובשביל לוה. במקום ערב ,0

 שמעון בן יוסף שני לענין בבכורות אטרינן
 במוכר וכה״ג ערב", ליכא לוה ,ליכא
 ובכ״ז מחול. ומחלו וחזר לחבירו שט״ח
 ההבדל כאן יש וג״כ מנכסיו. גובין כשמת

 חסרון ובין הדבר בעצם חסרון בין
לבד. בהבמועל

 דקארי הר״ן על התופי□ קושית י.
 גם שיועחק בודאי לה. קארי מאי לה

 אנו אכן היורשים. על הגוף שיעבוד
 לו ואין שטת בגר הר״ן לדברי זקוקי□
יורשים.

פ״ט להבין נחוץ חר״ן למ״ד יא.

 פצוה טיעבד בני לאו דיתטי פפא דרב
 דליכא פצר החסרון אין קטני ביתמי כינהו.

 אין דכבר ערב דליכא טצד אלא לוה
 ברשותו שאינו בדבר אינש. רב־ נכסי כאן
 וזהו להוריש יכול אבל לפכור יכול לא

 לברר עלינו ללקוחות. יורשים בין ההבדל
 על השיעבוד עדיין נמשך איך שמת בגר

 גר של ההפקר דאף ואפשר היורשים.
ברשותו. שאינו בדבר שייך לא נפי

 של הדין כל השמיט הרטב״ם יב.
 ההומים שבבכורית. שטעון בן יוסף שני

 שיעבודא לט״ד היא הסוגיא שכל אופר
 הרועים" ה,מלא קושית דאורייתא, לאו

 שט״ח דסוכר דינא הך כל נפל דא״כ
 בכל בבירא. מחול ומחלו וחזר לחבירו

 מטור זהי אם להסתפק יש המטע״ה
 אם הלי הדבר בפועל. רק או בעצם
 והרמב״ם לא או טידו טוציאין כתן תקפו

 לשיטת ראיה להביא יש לכאורה לשיטתו.
 נשים ב,שמי דבכורות מהמשנה הרמב־ם

 בין החילוק ביכרו" שלא אנשים שני של
 אע״פ בפדיון. הבן חיוב ובין ערבות חיוב

 כיון אבל האב מכח רק הוא הבן שחיוב
עצפי. קיו□ לו יש נתהוה שכבר

 עד למשל, בחיוב, במקום יש יג.
 זהו אם חקירה משבועה. שפוטר המסייע
 פפלא במור שזהו או החיוב בטול בבחינת

 בבחינת זהי אם חקרנו כבר ואמנם מקום.
 ספק עוד יש אכן דחוי, בבחינת או בטול

 לענין ונ״מ ,במקום", בחינת על שלישי
 כעד הדין איך יצחק" ה,נחל של ספיקתו
 תופס הנ״ל הגאון גלגול. לענין המסייע

 להעיד ע״א שבא הדין דהוא פשוט, לדבר
 הדבר אין בשבועה נתחייב שכבר אחרי
 על באה בע״א ההקמה דאין כלל ודאי

 זהו בוראי להרטב״ן בדין. אלא המציאות
 להרא״ש, הוא שהספק אלא בטול בבחינת

 הנ״ל, טהרמב״ן שמביא הראי׳ נדחית ובזה
הרא״ש. לשיטת רק הוא הספק רכל

 אם המשפט שער של ספיקתו יד.
 על ולא הגלגול על המסייע עד יש

גיסא א□ רק הוא הספק וכל העיקר,
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הספיקות בשני בטול. בבחינת דזהו
 דסרזרי, תרתי טשום בזה יש הללו
 עצם הלא לגמרי. מוכרח זה אין אמנם

 העיקרית הסבה היא בפועל השבועה חיוב
לסבה. סבה רק זהו אלא

 גלגול של הדין בעצם ספק טו,
 רק או החיוב מעצם בא זה אם שבועה

 ולכאורה הפועל. אל החיוב מהוצאת
 אכל )פ״ב( ב״ט בירושלמי מבואר הדבר
ראיה. שום מזה אין באמת

 בכהן בבכורות הגמרא סוגית טז.
 המהרי״ט קושית חלל. בן והניח שמת
 שם. התום׳ קושיות מלבד זה על אלגזי
 במקום, של החיוב ג״כ יש הבן בפדיון
 מפני אם ובכ״ז האב, על הוא החיוב שעצם
 אז פטור הוא באב התלוי מקרה איזה
 אשה בין ההבדל וזהו מחוייב. הבן
 וזהו חלל. בן והניח שטת כהן ובין

 הלוקח ובין כהן אמו אבי בין ההבדל
פעכו״ם.
 אין שבעבו״ם מה להסתפק יש יז,

 הוא אם ומעשרות תרומות של חיוב
 אינו דהקרקע משום או גברא משום

 המקרא גם דבעינן פה גיחא ובזה בחיוב.
הטעם. ונם

 הרמב״ם דברי לנו יתבארו ובזה יח.
 הנדר ט״ז(, )הלכה מעשר מהל' בפ״ו

 ,כל של גדר הוא הורמו שלא דפתנות
 ולא בכח של גדר רק וזה העומד"
בפועל.

 לט״ד לשומר שמסר בשופר יט.
 הסתלקות בתור זהו אם להסתפק יש דפטור
 מפלא הוא דהשני מפני או לגמרי החיוב
 שבזה להגיד ואפשר הראשון. של מקומו
 שמסר שומר אי המחלוקת היא גופא

לא. או פטור לשומר
 הרמב״ם מחלוקת מתבארת ובזה כ.

 לענין לשוטר שמסר בשוטר והראב״ד
 נכנסים דהשוטרים בהא גם נזקין. חיוב

 הפקעת טצד זהו אם הבעלים תחת
 טקום. ממלא מצד רק דזהו או החיוב
 לגבות יכול הניזק אם הראב״ר של ספיקו

 בספיקתנו תלי טיתלי הבעלים מן גם
 תלוי הנ״ל הראב״ד של וספיקתו הנ״ל.

לשוטר. שמסר בשוטר בהמחלוקת
 הוא בנזקים השוטרים חיוב בא.

 מסוגית לזה וראי׳ בעלות, מצד נ״ב
 ונמצא תם בחזקת שאלו בב״ק הגט׳
 דתלינן מאי ביותר יובן ובזה מועד,
 שמסר שומר של במחלוקת בנזקין

לשוטר.
 אם הספק שנופל דברים יש בב,

 הדבר. במקום רק או בעצם בבחינת זהו
 התשלום אם להסתפק, יש נזקים בכל
 החיוב. במקום רק או החיוב עצם זהו

 וזילא יוקרא לענין המחנ״א של ספיקות
 היא ובזה הנ״ל בחקירתנו תלויים בנזקין

 והראב״ד הרטב״ם של המחלוקת
 ומערות שיחין בורות חפירת בתביעת

לא. או שבועה ע״ז יש אם
 שהקשינו הקושיא מסולקת ובזה כג

 הדין להרמב״ם יודעים אנו מאין בטק״א
קרקעות. שיעבוד כפירת על נשבעים אין של

 קושית ג״ב מסולקת ובזה כד.
 טהפית הנ״ל הרמב׳ם על שטח" ה,אור

עבדי. את שורך
 שייכת אי הפוסקים מחלוקת כה.

 שזה אומר הקצוה״ח בשטרות. שבועה
 הנ״ל. והראב״ד הרמב״ם במחלוקת תלוי
 בתובעו זה. אל זה קרב לא דברינו ולפי

 טשטש ממון" גופו ה,אין אין שטרות היזק
 טשטש שזהו אלא התביעה סבת בתור
לטרות. בתור

 הא על הקצוה״ח קושית כו.
 ע״ב( )י״א ב״ק מהגט׳ לים מטבע דזורק
 לים ע1םט מהזורק ? נבילה טורח לענין

 הוא החיוב דמהות ראיה ג״כ יש דפטור
 שאנו מזה גם הדבר. עצם את להשיב
 פטפלין שהבעלים מקרא לרבות צריכים
כנ״ל, ראיה יש בנבלה

 טטפלק שהבעלים גופא זהו גם כז.
 ציור וכעין תשלומין. טצד הוא בנבלה

 שג״כ מגופו אלא משתלם שאינו תם של
החיוב. עצם ולא תשלוטין דין רק זהו
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 רז קוש מסולקות וטטילא לכך. וראיות
הנ״ל. הקצוה״ח
 באיתא למטון גורם שייך אם כח.

ולכאן, לכאן הקצוהיח ראיות בעינא.
 לר״ש לממון בגורם חקירה כט.

 הדבר בעצם אם החיוב סבה מהי
 הוא החיוב שסברת או ההיזק בו שנעשה
 ובזה זה. ידי על הניזק שיופסד בהטמון
 שטר בשורף בב״ק וטריא השקלא באמה

 גורם בכלל נכנם זה אם חברו של
 שגורם רואים אנו וטהמסקנא לטמון.
החיוב. סבה זהו הדבר עצם הנה לממון

 עולה עלי הרי באטד בב״ק הבעיא ל.
 וחקירה וגנבו אחר ובא שור והפריש

 מהודר. אהרוג בגונב הדין מה המלט״ל
 השני כהצר ראיה מזה נראה ולכאורה

ראיה. כך כל מזה אין באטת אבל
 מהא הראשון להצר ראיה לא.

 לר״ש חייב באחריוהם שחייב דקדשים
 שמשלם גופא טהכפל וגם וה׳, בד׳ נם

 איהא בין ההבדל גם ראיה. ג״כ עליהם
 להצר יובן לא בעינא ליהא ובין בעינא

הראשון.
 הוא לממון גורם של החידוש לב.

 טושג הדבר. בעצם לא אבל במטון רק
 שלו, :חלקים משלשה כלול הבעלות
 כל תהישבנה ובזה וממונו, ברשותו

 אפשר וה׳ ד׳ נם שחייבים ומה הקושיות.
 מטון חיוב בין שיש ההבדל עפ״י לבאר
קנם. לחיוב

 אלא משתלם אינו דחם בהא 4ל
 או החיוב עצם זהו אם לחקור יש טגופו
 הוא והנ״ט החיוב. במקום רק שזהו

 הוא אך עדים ע״י ההיזק עצם כשידוע
נקרא זה א□ נמצא המזיק שהשור סודה

 גדולי מחלוקת בזה יש בקנס. מודה
והקצוה״ח. החוטים האחרונים
 דאם שחידשו כב״ק מהחום׳ לד.

 דטשלם והוזמו שהזיק חם שור על העירו
השני. כהצד ראיה מטיטב

 שורים בשני הראשונים מחלוקת לה.
 שחבלו מה אם בזה, זה שחבלו חמים

 או חיוב, לגדר כלל נכנם לא בזה זה
 >״■ ויהיה ופרעון, סילוק מטעם רק שזהו

מועדין. כששניהם גם זו מחקירה
 שהוא סוברים שהחום׳ אף לו.

 נאבד אם בכ״ז ופרעון, סילוק בגדר
 מזה. זה לתבוע יכולים אינם האחד

 דתם בהא הנ״ל בהחקירה ראיה ומזה
 השני. כהצד מגופו אלא משתלם אינו

 ובין השוד נאבד בין מח־־ק הנט״י
ההיזק. כבמות שוד. אינו כשלכחחילה

 זה על שמח" ה,אור קושית לז.
 על השומר יורה דאם בב״ק דטשמע

 בקנס. טורה מטעם דיופטר תם היזק
 הבעלים על רק הוא החיוב עצם הלא
 להצר מגופו. אלא משתלם אינו דתם
קשה. לא השני

 בב״ק רש״י על חום׳ קושיח לח.
 לא רש״י דברי דברינו לפי ע״א(. )ל״ו

מוכרחים. גם אך שצודקים רק
 החומים של המחלוקת בעצם רט.
 שהחום׳ מוצאים אנו הנ״ל והקצוה״ח

 בי(, )כ״ד בב״ק בזה מסתפקים גופא
 עקיבא ר׳ ,וניטא ע״ב( )מ״ב ב״ק ובגט׳

 שהשקלא לומר יש נטי וכו׳ לנפשיה"
הנ״ל. בהחקירה היא א וטרי

 חם אי הראשונים, מחלוקת מ.
 ואפשר הטענה. ממין שלא נחשב ומועד

הג״ל♦ בחקירתנו נכנם זה דגם

ותכלית. אמצעי י׳. מדה
 ותכלית לאמצעי השוה הצד א.

 בא האמצעי ומסובב. סבה מדת עם
 ובזה להיפך. ולא התכלית בשביל

 הסבה ששם ומסובב, מסבה ההבדל

 השי״וו את קורא הרטב״ם העיקר. הוא
 הטעם וזהו הראשונה. סבה בשם

 גדול שתלמוד זה על מוסיף שהרמב״ם
תלמוד", לידי מביא טעשה ,ואין הרבדים את
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 תכליתיות בבחינת שהן מצוות יש ב.
 למשל, אמצעיות. בבחינת רק שהן ויש

 אי והמחלוקת ,וזבחת", של המצוה
לא. או מצוה בזמנה טבילה

 של בטצוה האחרונים חקירת ג.
 או תכליתית מצוה היא אם תשביתו

מזה. מינה הנפקא אמצעית. רק
 ושאר הרמב״ם מחלוקת ובזה ד.

 ניתק הוא דב״י לאו ט□ הראשונים
 אם הוא הנ״ל מהחקירה הנ״מ לעשה,
 או רגע בכל דתשביתו המ״ע מקיים

פעטית. חד מצוה היא שזו
 גופא רכזה נותנת הסברא ה.
 ביעור אין אי וחכמים יהודא ר׳ מחלוקת

 לא וממילא לא. או שריפה אלא חמץ
לשיטתו. יהודא דר׳ להרטב״ם מהגט׳ קשה

 שמקשים הקושיא מחורצת ובזה ו.
 אפרן דר״י דלרבנן שאומר הטור על
 רק משמש דהחפץ היכא אסור. חמץ של

 שייך לא שם להפצות הכשר בתור
טצותו, דנעשיח הכלל

 שמקשה הקושיא מתורצת ובזה ז.
 אין ר״ע של הראיה מאין בפסחים הפנ״י
 אפשר הלא שריפה אלא חמץ ביעור
 מלאכה אחשביה. רחמנא מצר בזה לבוא

 שהתכלית באופן רק הוא לגופה הצריכה
 משטשת כשהיא ולא המלאכה בעצם היא

 שהיא במצות וממילא אמצעי, בתור רק
 לבוא אפשר אי אמצעי כתור רק משמשת

אחשביה. רחמנא מצד בזה
 משום גם בתשביתו יש באמת ח.

 לישב אפשר ובזה יחד. הדברים שני
 שני בחמץ מוצאים אנו סתירות. הרבה
 וממילא יראה, בל ועל אכילה על לאוין,

 באה לאו איזה בשביל הספק נופל
 החוטר את תופסים ואנו העשה.

שבשניהם.
 הרטב״ם לשיטת היסוד וזהו ט.

 ובשביל ביטול, מחני לא ידוע דבחמץ
 אחה אבל דאטרינן בהא רש״י מדגיש כך

נכרים, של דוקא שזהו אחרים של רואה

 ביעור אין אי המחלוקת ג״כ כך ובשביל
שריפה, אלא חטץ

 מצד גם בתשביתו יש ולפ״ז י.
 סתירה מזה ואין תכליתי, טצד וגם אמצעי
 הוא בלבו שכשטבטלו הרטב״ם לדברי
דתשביתו. מ״ע מקיים

 אם חליצה במצות החקירה יא,
 תכליתית. או אמצעית מצוה רק היא

 אלא המצוות ככל היא חליצה באמת
 אלא גופא בהמעשה לא היא שהמצוה

 בשחיטה הזה. המעשה שע״י בהיתי־
 המצות טלך באשת טצוה. אין בהיתר גם

 ימי כל המלך אשת שתשאר להיפך
חייה.

 ואם אב כבוד במצות חקירה יב.
 ותום׳ רש״י מחלוקת בזה כנ״ל. ג״כ

 שכן שם דאטרינן בהא ע״א( )ו׳ ביבמות
 מהדוגמאות בזה ההבדל מצוה. הכשר

 טצוה בזה שיש בוראי כי הקודמות
 במה הוא שהספק אלא תכליתית

התכלית. היא
 הלאו בזה שיש דרבנן בטצוה יג.

 מצוות הן אם הכפק ג״כ תסור דלא
 אב כבוד מצות כטו רק או תכליתיות

 בכמה הראשונים מחלוקת בזה ויש ואם,
 הקודמות. מהדוגמאות בזה ההבדל ענינים.

 אלא בתורה מפורשת התכלית כאן
 האמצעי נעשה כך ע״י אולי הוא שספק

לתכלית. גופא
 תכליתיות, במצוות סונים שלשה יד.

 ותכלית בפעולה, תכלית בגוף, תכלית
 הגדר שייך לא א׳ בסוג יוצא. בהפועל
 שליחות. הגדר שייך ב׳ בסוג שליחות,

 שליחות. גדר כלל בעינן לא ג׳ בסוג
 ובזה טילה. מצות היא ג׳ לסוג דוגמא

 חינוך טנחת ם׳ של קושיות איזה מסולקת
טילה. במצות

 בגברא הן המצוות שכל אע״ם טו.
 מצוות יש סוגים. שני משום ג״כ בזה יש

 בחור עכ׳ם משמשת החפצא שעכ״ם
מצות בין ההבדל וזהו המצוה, נושא
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 ובין וכדומה סוכרת וישיבת לולב נטילת
שופר. תקיעת של מצוה

 שסובר דתירושלטי על דתקושיות טז.
 הכלל אין עבררת גופא שאין דבמקום

 הוא הירושלמי של חידוש טצהב״ע. של
 שנושא במקום רק נאמר למצהב״ע רק

 וזהו העברה. נושא גם הוא המצוה
 הגזול, לשופר גזולה סוכה בין ההבדל

 הקצה סן מסוכה שוטר דחלוק ונמצא
הקצה, אל

 בין בפסחים הר״ן של חלוקו יז.
 ומצוות בעל עליהן שטברכינן מצוות

 בין הבדל ג״כ הוא בל׳ שטבדכינן
 האחרונות על תכליתי. ובין אמצעי

בעל. הראשונות ועל בל׳ מברכינן
 את בעינן לא מנות במשלוח יח.

 ,שלוחו רק בזה בעינן אלא ה,כטותו"
 משמשת הפעולה כלומר לבד. אדם" של

אמצעי. בתור רק בזה
 החום׳ הסבר לנו יובן ובזה יט.

 הטה הכהנים אם דטספקינן בקדושין
 ביחד. דרחטנא ושלוחי דידן שלוחי נם

 זהו במצוות. בשליחות סוגים ארבעה
 בשליחות ה,כטוחו" את בעינן שלא ודאי

 לכה״פ אם הוא הספק אך כהנים של
ארם". של ל,שלוחו בזה בעינן

 של בפוטייהו שטרגלא מה כ.
 שייך לא שבגופו שבמצוות לומר הלומדים

 כלל. מדוייק זה אץ שליחות הנדר
 דשליחות לחלק באמת כוון רי״ד החום׳

 ידוע יחם פעולה לה כשיש רק מועילה
 בין הבדל כלל אין ולפ״ז המשלח. אל

 כשהיא טעולה ובין שבגופו פעולה
 היא אם שבגוף פעולה ונם לעצמה.

 וראי׳ שליח שייכת המשלח אל טתיחסת
כגט. לקבלה טשליח

 משליח הקצוה״ח קושית כא.
 ודברי הרב דדברי טעטא דבעינן לעברה

 קשה לא שוטעין מי דברי התלמיד
 אל שמתיחמת בעברה טעמא דבעינן

 קדש לישראל שאמר כהן כטו המשלח
בגוף דאף טובריס ב״ש גרושה. אשר. לי

 דאין טעמא בעינן לב״ה שליחות, שייכת
 השליח את לחייב כדי עברה לדבר שליח
מתעמק. טטעם יופמר שלא

 שליח יש דאטרינן הפרטים בכל כב.
 דיני כלל בעינן לא שם עברה לדבר

 של שלוחו רק בעינן באלה שליחות.
 של החסרון ה,כטותו". בלי לבד אדם

 חסרון לא הוא עברה לדבר שליח אין
 ב,השליח חסרון שזהו אלא לבד בה״כטותו"

 צריכים אנו כך ובשביל ג״כ. ארם" של
 אף שליחות בהם שיש אלה את לרבות
 הסמ״ע על הש״ך קושית עברה. לדבר

 רק המשלח חייב יד דבשליחות שחידש
 לפי מסולקת לשלם טה להשליח כשאין

 אדם של שלוחו רק דבעינן בטקום דברינו.
 לעצמה כשהיא הפעולה ם״ם הנה לבד

הוא. השליח מעשה
 הנב״י דברי על הקצוה״ח קושית כג.

 טרברי בע״כ אשתו את לגרש בשליח
 אס אפילו שליח יש דבטביחה המל״ם
 בזה אין למ״ד בשבת, שחט השליח

כלל, דמיון שום
 המצוה של האמצעי אם כד,

 בזטן תלויה איוה והתכלית בזמן תלוי
 נחשב זה אם הראשונים, מחלוקת יש

 מצו* היא לוה ציור גרסא. שהזמן למ״ע
מילה.

 קושירו כן נם לתרחן יש ובזה כה,
 היא העבודה שם גס מקרבנות. התום׳

בהקרבן. היא והתכלית אמצעי רק
 של מ״ע מדמה חינוך המנחת כו.

 שיטת לפי למילה שביעית שביתות
 שאץ היא הריטב״א שיטת הריטב״א.

 התכלית על אלא האמצעי על מביטים אנו
 בזמן* תלויה התכלית להישך ובשביעית

בשבת. בהמה בשביתת גם וכה״ג
 בלשו הראשונים של המחלוקת בז.

 לעברה בא הוא אבל מעשה בו שאין
 מחלוקת הוא זה על לוקין אס מעשה ע״י
 גם או התכלית על מביטים אנו אס
האמצעי. על

הנ״ל הדמב״ם שימת על מקשי□ כת.
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 של הלאו על לוקין שאין שפסק ■פה
 בזה אין למצרים בכניסה למצרים. כניסה

 בזה יש אלא לחכלירז אמצעי של ענין
לגמרי. תכלית שינוי משום

 העצם מהו מבורר אינו למעטים כט.
 כשאמר למשל האמצעי. ומהו העברה של

 העברה במה ואכלו זה ככר עלי קונם
 מחלוקה במעשה. או בהדבור א□

בזה. הראשוני□
 הרמב״ם מוסק מדוע ג״כ, מקשים ל.

 יראה לא של הלאו על מלקות שאין
 בההבדל שביארנו מה למי ריקם. מני

 חמץ שחיטת ובין מיגול מחשבת שבין
 אם בין ההבדל שמיר. אתי בפסח

 לתכלית אמצעי בחור משמש המעשה
 בלא בשעת. בתור רק משמש שזה ובין

 רק משמשת הביאה ריקם פני יראה
בשעת. בתור

 שפוסק הרטב"□ על מקשים לא.
 שלוקה מלח בלא קרבן הקריב שאם
 בין ההבדל ריקם. מני יראה מלא ט״ש

 להבחין הבחינה ,באופן". ובין ,בשעת"
,באומן". ובין ,בשעה' בין

 מוקד□ מצד שבאה עברה בכל לב.
 במה העברה אם להסחמק יש ומאוחר

 בהקדים למשל שאיחר. במה או שהקדים
לביכורים. תרומה

 תרומות בירושלמי מבואר הדבר לג.
הנ״ל. מהחקירה הנ״ם )מ״ג(.

 לשיטת ראיה יש מכאן נם לד.
 כלל שייך לא דאל״ב הנ״ל, הרטב"□

מעשה. קעביד דבדיבורא לומר בזה
 של הטרה בין להבדיל ועלינו לה.
 כי ,מקדים" של הטרה ובין ,נמעת׳

 נמדדים דברים שני בזה יש בהראשונה
בהאחרונה. בן ולא

 ויש נתינה יש בסמי חיוב בכל לו.
 באן ומה האמצעי כאן מה קבלה.

 לחיוב טמון חיוב בין ההבדל התכלית.
 טמון בין שיש החילוקים כל ומכאן קנס.

 ג״כ הירושלמי סובר זה ובשביל לקנס.
 והבבלי מחילה מועילה לא דכקגס

 ממש. כמרעון היא הרי דמחילה סובר
 שמקשים הקושיא טתורצת ובזה לז,

 הכפל שייך למי בספיקא בב״ם הרי״ף על
 ואין שחולין, להשוטר או להנגנב אם
 שייך לא בקנס הטטע״ה. אומרים אנו

 בהנתינה סמק כשיש רק הכמע״ה לומר
בקבלה, רק הוא כשר־סמק ולא

 במקדש הטלמ״ל של סמיקא לח.
 בה שיש חולה והיא הנאה באיסורי

 התכלית אם הוא הספק נטי סכנה
בהנתינה. או בהקבלה

 קנין כסף בין שיש ההבדל לט.
 הוא הנתינה בקנין פדיון, כסף ובין

העיקר. הוא -קבלה ובפדיון העיקר
 שטקשים הקושיות מתורצות ־בזה מ.

 משכון כאן אין ,רטנה בהא הרטב״ן על
 רק זה את אמר לא הרמב״ן כאן". אין

 העיקר, הוא הנתינה דשם בקדושין
 בא לא שהכסף במקום שייך לא וזה
דטמילא, דין טצד אלא קנין טצד

 והט״ז הסט״ע בין המחלוקת טא.
 הגי-״ע שיטת ולפי כסף. קנין במהות

 איסוה״נ של כסף ג״כ יועיל במכר הנה
 סמיקת בקדושין, כן ולא חולה היא אם

 משוה בפחות אומרת היא א□ הר״ן
 ראיה ומביא פרוטה לי שוי לדידי מרוטה
ראיה, משום בזה אין למ״ז הבן מפדיון

 הכוונה מחשבת מלאכת טב,
 בה שיש מלאכה רק אסרה שהתורה

 הגאון של ההבדל חיובית, תכלית
 טחשבת, מלאכת ובין מתעסק בין רעק״א

 חייבין שאין אלא עברה כן הוא מתעסק
 מלאכת איננה אם כן ולא חטאת ע״ז

כלל, עברה בזה שאין מחשבת
 שיש שעשאו שנים בין ההבדל מג.

 שכו״ע מניח וזה עוקר ובזה מחלוקת בזה
 לכל יש שעשאו בשנים שפטורים, טורי□
 עוקר ובזה מחשבת במלאכת חלק אחד
 המלאכה את עשה האחד הנה טניח וזה

המחשבה, את והשני
 על מביטים אנו העברות בכל טד.
הוא העבירה עיקר בשבח התכלית.



שכג הערכים תוכן

 המועל, טצד אלא הפעולה מצד לא
 דאפילו שסוברים אחרונים יש כך ובשביל

 בשבת אבל עברה לדבר שליח שיש לב״ש
 כך ובשביל שליח, דאין סודה הוא נם
 מלאכות של להטעוט בשברז צריכים אנו

מרתכוון. אינו מצד פוטרים אנו ואין מחשבת
 הלוי חיים רבנו של חילוקו מה.

 שאינו דבר ובין מחשבות מלאכית בין
 והשני כוונה על נאמר דהראשון מהכוון

 אבל התכלית אה שיודע שאע׳יפ רצון, על
 שבשבה ניחא ובזה ■טור. בכזה רוצה אינו
 לא רצון מהכוון. אינו מצד לבוא אפשר אי

 ולא בהפעולה כשהעברה רק שייך
 המחלוקת הוא ובזה בהטועל. כשהעברה

הראשונים. ושאר הערוך •ל
 אך במלאכה הכליה יש אם סו.
 אמצעי בהור רק בזה משמשת המלאכה
 באופן איננה שהתכלית או לתכלית,

 מלאכה בכלל זהו שלילי באופן אלא חיובי
לדבר. דוגמאות לנוף. צריכה שאינה

 ונם מתכוון שאינו ברבר גם מז.
 אזלינן לגופה צריבה שאינה במלאכה

לדבר. ודוגמאות המטרה, עיקר בתר תמיד
 הוא לטמון דנורם המחלוקת כל פח.

 בין הבדל אין לתכלית. באמצעי מחלוקת
 באופן או חיובי באופן הוא האמצעי אם

 בגורם דהחירוש ראיה נ״ב ומכאן שלילי,
 וזהו ב,הממון". ולא בה,נורם" הוא לממון
 ובין ממון שעיקרו דבר בין מבדילים שאנו
 לא החידוש כי מטון עיקרו שאין דבר
טאין. יש לחדש יוכל

 דברים שני יש ארם נזקי בכל מט.
 ושניהם הניזק והדבר ההיזק ■עולת
 ציור לנו יש שטר בשורף ישר. באופן

 עניני וכרוטה ממוצע ע״י בא שההיזק
 ■עולת שהפעולה, הוא הציור דגרמא,
 אנו ולפעמים ממוצע, ע״י באה ההיזק

 אלא אפשר ,שאי בטקום בזה מחייבים
 של באופן כלומר היזק", באותו

 גופא התורה מן מוכרח וזה הכרחיות.
 מטעם יתחייב אש דת לנו למה דאל״ב

המזיק. ארם

 ובין חיובי אמצעי בין הבדל ויש נ.
 בזורק פטור מרוע דאל״ב שלילי, אמצעי

 וכסתות. כרים תחתיו והיו הגג פראש כלי
הטאירי. הרב עמד כבר הזה ההבדל ועל

 אמצעי בין מבדיל הרטב״ם נא.
 אינו אבל אפשרי, אמצעי ובין הכרחי
 שלילי. אמצעי ובין חיובי אמצעי בין מבדיל
 ■מק ומי שאצל״ג במלאכה שנם וטענין

רחייב. הרטב״ם
 בשבת רש״י על התום׳ קושיות נב.

 למי שאצל״ג. דטלאכה בהא ע״א( )צ״ד
 מלאכה מסולקות. הקושיות דברינו

 מלאכה דברים, שני כוללות שאצ"״ג
 בה שיש או לתכלית אמצעי רק שאיננה

 על הוא רש״י ופי׳ שלילית, תכלית רק
השני. לסוג הנכנסים הדברים

 ההגדרה אח להסביר יש וביותר נג.
 הרטב״ם דברי עפ״י שאצל״ג במלאכה
 אור ,יוצר של הדברים בהסבר ב,טורה"

חושך". ובורא
 במלאכה בירושלמי חדשה דרך נד.
 רק חולק אינו הירושלמי באמת שאצל״ג.

 מביאות המלאכות כל להוצאה. בנוגע
 הוצאה כן לא הדבר בעצם תיקון איזו

גרועה. מלאכה כן נם נקראת כך ובשביל
 היא שהמלאכה בהוצאה נה.

 עצם מהו לחקור, יש והנחה מעקירה
 בהנחה. או בעקירה אם המלאכה

 ההנחח היא המלאכה דעצם סובר הבבלי
 אמצעי בחור רק נמשכת והעקירה

 כך ובשביל להיסך, סובר והירושלמי
 תכלית שאין דבמקום הירושלמי סובר

 נקראת דוקא זהו בהנחה אלא בעקידה
שאצל״ג. מלאכה

 הרמב״ם בדברי הסתירות נו.
 הלוי חיים רבנו תירוץ שאצל״ג. במלאכה

 אין שרי ליה ניחא דלא רישא בפסיק ש
 בזה יש דהא מחשבת מלאכת טצד זה

 מצד שזהו אלא למלאכה גמורה כוונה
 הרגיש שלא ולפלא מתכוון. שאינו דבר

 טצד נבוא שאצל״ג מלאכה בכל דא״ב
 שאיט הוא מתכוון אינו ן מתכוון אינו



הענינים תוכן #כד

 בתכלית רוצה וכאן כלל בתכלית רוצה
 אלא החיובי בהצד התכלית שאין אך

השלילי. בצד
 בשבת והר״ן הרשב״א מחלוקת ז.3

 ניצוד הצבי שיהא וגם לנעול נתכוון א□
 יש לא. או סותר הוא אם לתוכו

 לגםרי זו אין ה,םחשבת" שבלי לפעמים
 צידה בין ההבדל וזהו מלאכה, בכלל

 מחשבה בלי צידה מלאכות. שאר ובין
 בספים נ□ מלאכה. בכלל לגמרי זו אין

 התיקון משום הוא המלאכה כל טורסא
 דרב לתרץ אפשר זה ובאופן שבדבר.
 לומר ואפשר אזלי. לשיטתייהו ושמואל

 של במחלוקת חולקים ושמואל דרב
 תלוי גופא דזה ואפשר והר״ן. הרשב״א

 אסור, מתכוון שאינו דבר אי בהמחלוקת
 מתכוון באינו דאף ס״ל כך שסובר דמי

דמי. מתכוון כאילו
 יש שאצל״ג מלאכה בכל נח.
 הצורך העדר מטעם זהו אם להסתפק,

 חולקים ובזה המלאכה. סילוק מטעם או
הר״ן. עם והרטב״ן תחוס׳

 להנחתנו ג״כ מהתוספתא ראיה נט.
 מתוצאה גי־ועה י!וד צירה בצידה. הנ״ל
הדבר ובצירה רשות שינוי עכ״ם יש דשם

כלל. נשתנה לא
 הוא ושמואל רב מחלוקת ם.

 אם חייב שאצל״ג דמלאכה שסובר לטי
 כמלאכה וחשבת זה דגם משום הוא

 בזה דאין משום או לגופה, הצריכה
 של המחלוקת היא בזה לפטור. סבה

 ג״ב ובזה הר״ן עם והרטב״ן התום׳
ושמואל. רב מחלוקת

 תו״ל ושמואל רב ובמחלוקת מא.
 המחלוקת אזלי. שלשימתייהו ג״כ לומר יש

מחייב. מאי משום במשטר ע״א( 1)צ״ בב״ם
 במוציא להתום' שפשיטא מה סב.

 כל ברור אינו פטור לסת לחפור טרה
צידה. ובין חץ זורק בין ההבדל כך.

 למעט שבאה מחשבת מלאכת טג.
 כהציור לרבות באה נם לפעמים הנה

 בביצה רש״י בשיטת ציור ועוד הנ״ל.
מלאכה. ג״כ נקראת אחשבה דרחסנא

 דשאני לזה, ראיות הרבה סד.
 וזהו המלאכות. משאר צידה מלאכת
 שבת, ובין ורציחה נזקין בין ההבדל

 הפעולה מצד הוא החיוב בהראשונים
 מחשבת מלאכת לענין משא״ב שבדבר

 מחתות המחשבה ידי שעל אפשר
המלאכה^
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