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נ"א*
אם אפשר לתקן שכל קירושין יהיו על תנאי שאם ימות הבעל בלי זרע
של קיימא ותפול אשתו לפני יבם שאז לא תהא מקורשח.
הנה ברבר קירושין על תנאי אשר כתב רב הכולל רבעלגראר כבר האריכו
למעניתם האחרונים בתשובותיהם רובם הובאו בפתחי תשובה סי' קנ"ז ס"ק
ח' וט' ועור אוסיף תשובת שבות יעקב סי' קכ"! ותשו' שב יעקב סי' ל"ט
ושאילת יעבץ ח"ב סי' י"ר ושם סי' ט"ו ברין פילגש ומה'ר כתשובח סהר"ם
שיק חאה"ע סי' ע' ע"א וע"ב .ואחריעיינתי ברברי האחרונים נ"ל ריש לפקפק
בכמה רברים שכתב הרב רבעלגראר הנ"ל.
א) הנה סה שכתב ראם מתנה שאם תפול לפני יבם לא יחולו הקירושין
כלל וכלל לא הוי סתנה על מה שכתוב בתורה הוא נכון ,וכבר קרמו בזה
הב"ח בסי' קנ"ז .אטת רבתרומת הרשן סי' רכ"ג כתב רבירושלמי פ' הפועלים
משמע רבכה"ג ג"כ הוי סתנה ע"מ שכתוב בתורה ,אמנם כבר העלה הרב
בעל שו"ת מעיל צרקה בסי' ב' ואחריו הלכו הגאונים נוב"י בית מאיר וח"ס
רקירושין על תנאי כזה לא הוי כמתנה ע"ם שכתוב בתורה ,ומי יבוא אחרי
כל הגרולים הללו ויהרהר ברבריהם.
ב) אמנם רא עקא אם מה שתקנו חכסים מקמי אח סומר מותר לעשות
בכל קירושין ,כי הנה בכל פסקי אחרונים לא מצינו תקנה זו אלא במקום
עגון כגון מי שיש לו אח חרש או אח נעלם לא ירע מקומו ,אבל לא סצינו
היתר זה במקום שיש אחים במקוסו הראויים לחליצה וליבום לבסל מצות
יבמין מכל וכל .וירעתי גם ירעתי כי אין זה רומה לבטול מצות יבמין שאמר
הש"ס ר"פ ר' אחין ,אבל ס"מ רומה לסרינא בקייסא וסרבלא בסיחוא
ציציה מה תהא עלי' ובעירן ריתחא עונשין ע"! כראיתא פ' התכלת ,וביראי
כעת עת צרה ליעקב ולא עת האסף היום ולבטל חוקיו של אברהם אבינו,
אשר קרשנו הש"'ת בהן .ועור שנית הנה אין לאסור קירושין כאלה כשום
פילגש לרעת הרמב"ם ,רי"ל ריכול לסמוך על הרוב ררוב נשים מתעברות
ויולרוה ויש גם ס"ס ספק שמא יהיה לו זרע ואת"ל לא יהיה לו שמא תמות
איהי מקמי ריריה ויהיו קירושו' קירושין ,אמנם ירוע ראסור לעשות ס"ס בירים
ואסור לעשות ספק לכתחילה כרי שיצטרך לססוך ארובא כמ"ש מו"ר בתשו'
ן בשו"ת שיבת ציון סי' ע"ב ובשלמא במקום
סהר"ם שיק חאה"ע סי' ע' ועיי
עיגון ושעת הרחק הוי כריעבר כמ"ש סו"ר שמ ,אבל לא בכל מקום מותר
לעשות זאת .ועור אם כבר שהה עם אשתו עשר שנים ולא ילרה רוראי כבר
יצתה מרוב נשים סתעברות ויולרות ואין כאן אלא ספק אחר שמא תסות מקסיה
ריריה ,ואף שיש ג"כ ספק שמא יסות אחיו מקורם ס"ס ביש לו ב' או ג' אחין
הא לסיחה רתרי או רתלתא לאחיישינן ע' ר"פ ר' אחין ,וא"כ נועל אשה בלא
קירושין בספק א' ,ובשלמא בשעת הרחק ובסקום עגון כראי הוא הראב"ר לסמוך
עליו אסנם לא בכל נווני( ,חוץ סזה יש לחוש לתקלות גרולות אם נתקן תקנה
באופן שכל קירושין יהיו תלויות ועוסרות ויכול להיות שבמלין לבסוף ,ובשלסא
הנרולים שלפנינו שלא תקנו ואת רק במילתא רלא שכיחא ,בוראי אין לחוש
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לתקלה ומה גם בסקום עגון ושעת הרחק ,אך לתקן !את בכל קירח2ין בוראי
צריך עיון גרול בכל אופני תקלה ,כנון אם פשטה ירה וקבלה קירושין סאחר
רקירושי שני ג"כ קירושי ספק ,ואם קרש א' סקרובותיה ,ואף ש!ה סלתא
רלא שכיחא ב!סן הזה ס"ס חוינן רנם ר!"ל לא תקינו סילתא ראתי בי' ל'רי
תקלה אף בעתים רחוקים ,וע"כ צריך ישוב רב ברבר).
ועור בה של"2יה הנה ירוע שכבר קרסו הסחרשים ובטלו החל.צה
סכל וכל באסיפותיהם הירועות ,ועתה אם נחקה את הצרוקים ונבטל החליצה
אף בררך היתר ,מה יאסרו הרבנים הסחרשים :הן אלה הרבנים המתחסר.ם
כבר הורו על האסת שחוקותההם לא סובים ,וסה שאנחנו בסלנו בררך ישרה
רוח העת נוחה בהן הן הסה באו ררך עקלתון ובעקיפין ובטלום,
ספני
והורו בוהכי רוח העת ח!קהיותר סכל החקים הנה2נים ,וואנן סהנעניאבתרייהו,
וכי יש לך חלול השם גרול ס!ה ,אשר על כן לרעתי הקלושה אין לתקן בשום
אופן תקנה שעי"! תבוטל החליצה סכל וכל .אך כרי לשקור על תקנות בנות
ישראל אפשר לתקן תנאי שאם יסות הבעל בלי !"ק ולא יחלוץ אחיו חוך סלאת
שנה תסיסה אחרי סותו והרב רסתא או רב אחר יכתוב כתב תעורה שלא
ויה ביכלתו להשיג חליצה כשירה ער עתה א!י לא יהיו הקירושין חלין כלל
וכלל .וסה שכ' הרב רבעלגראר שכעין !ה הוא תנאי שא"א לקימו לא הבנתי
וכבר כתב סו"ר ראש בית סררשנו ררבר !ה אינו ,ועין בסרור תנאי של
הנובא מי' נ" 1ובסירורו של הח"ס סי' ק-א ראיתא ג"כ התנאי :ווענן פאן
סינען ברורער קינע חליצה כשירה המתירה להנשא געשעהון ווירר וכו'
עי"ש .והנה באופן !ה יצאנו סירי כסה חעח2ות רסס"נ אם הרב יוכל להשיג
חליצה כשירה בתוך שנה ,א!י הקירושין חלים ואין בעילתו !נות ,ואם לא יהי'
אפשר להשרנ א! 1יהי' רחק ועינון ,וסותר לעשות ספק מפיקא בירים.
ג) וסה שכתב הרב רבעלגראר שא"צ להתנות בשעת ביאה סשום רליכא
לסיחה 2שיסחול התנאי בשעת ביאה כיון רהוא לטובתה והיא אינה סוחלת ,אילו
היה סחרש רבר שלא עלה על לב האחרונים היתי אוסר רהרין עמו ,אסנם
הלא כסה תשובות האחרונים רברו ס!ה ,הנוב"י עצסו חרש סברא זו בסי'
נ"ר וח"ס משיג עליו בח*שה"ע ח"ב סי' ס"ח רהוא ננר ש"ס מפורש ביבסות
ן תנאי בנ"מואין אפי' לטובתה,
ק"! ע"א (וצ"ר ע"ב) רסשסע רבשום אופן4י
ובתשו' סעיל צרקה סי' ב' איתא טעם אחר נכון רכאן לא שיך אין תנא
בנ"2ואין ,ונם הח"ס שם סצא טעם נכון ,ועין בשרת שיבת ציון סי' ע"א
שלפי רבריו סיושב קושי' הח"ס על הנוב"י .ראינו בעינינו כי לא נעלס
סעיני הח"ס והנוב"י שיש סקום להתיר בלא תנאי לפני הביאה ובכל !את
הקפירו בסירור תנאי שלהם שיתנה נם לפני הביאה הראשונה ,וכל הר41אה
יראה ריש לתת טעם לרבריהם רלכתחילה יש לעשות הכל על צר היותר טוב,
אטנם כבר כ' סו"ר 0הר"ם שיק !צ"ל בתשובותיו סי' ע' וע"א וע"ב טעמים
בוה וכתב רסשום ררכיה ררכי נועם סגי לה!כיר התנאי עור הפעם בשעת
יחור הראוי לביאה .וס"ש הרכ רבעלגראר עור ראם יכוין בשעת ביאה לשם
קירה2ץ אפקעינהו רבנן לקירושין מיני' סשום רעשה שלא כהונן לא ירענא
ס4א קאסר רהא וראי לא קאמר ררבנן קרמאי אפקעינהו לקירושין רביאה
שכבר כ' רש"י בכתובות ג' ע"א ש!ה טעות גסור ולא סצינו כן בכל הום"ם
ואם רצינו לוסר שרבנן רזמננו יפקיעו הקירושץ שום רב יר"א לא יורה
לוה שיש לנו כח להפקיע הקירוו2ין עכשיו שאץ לנו מנהררין וע' תשו'
הרשב"א מי' אלף קס"ב ,וסי' אלף קפ"ה.
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היוצא לנו מוה שאם יצטרפו נרולי הרבנים רומננו לעשות תקנה שמי
שירצה ימרר קירושין על תנאי שאם ימות הבעל בלי ו"ק ולא יחלוץ
י
יו
חת
אש
בתוך שנה תמימה והרב רמתא או רב אחר יכתוב כתב תעורח לא
שלא היה ביכלתו להביא את היבם לחלוץ ער עתה שאוי יהו הקירהשין בטלין,
ולעשות התנאו עפ"י המרור האמור בח"ס סי' קי"א ,עם קצת שנוים (שאינם
נונעין לרינא) לפי צורכי ומננו ,אוי *שר כחם וחילם עמשקרו על תקנות כנות
ישראל ,ונם יק*מו ויחוקו עי"ו מצות חלהנה כי כל יבם לא ימאן לחלוץ,
יען שהא יורע שא"א לו לכוף את יבמתו ליתן לו ממון ,שאם הוא לא יחלוץ
תהיה יבמתו מותרת בלא חלה4ה ,והוא ההש הנורם שיבטלו קירושי *אהיו
למפרע ,ואשמתו בראשו ,אדיו אנחנו נק*ם ,ואף שלא יצאנו בכל ואת
מירי כל החששות שכתבתי לעיל באות ב' במאסר מוסנר מ"מ לשקור על
תקנות בנות ישראל עריף .אמנם ע*ן נ"כ בשו"ת אור נעלם מי' ל' וסי' לקא
וע' בתשובהי לרבני צרפת שם החלטתי שא*ץ לתקן בשוס אאן שיהיו כל
קירושין על תנאר ורק לפעמים בעתים רחוקות מותר לעשות כן.
נ"ב*

ש א לה:
ריו שיש בו מום

שהוא פסח ברנל אחת מהו להיות ממרר חליצה,
ירענא ראיתא בסרר חליצה בקצרה מן הרב מהרקם אות י"ב שלא יהא
בר*ן שומ מוס אך קשה מנ"ל הא.

ת שר ב ה:

בסי' ק"ל סעיף א' בהגה ובסרר הגם ס" קנ"ר סעיף א' בהנהות רמהא
וכן במרר גם ראשון ממהר"ם אות ט' איושא שלא יהיה אחר מהערים בעל
מום וור בור~ר הוא חומרא בעלמא ומשום גוירה רר*נין ננעו בה ,ולענין
ר*ני נם ע*ן במ"נ שלישי אות נ' ,לענק ר*ני חליצה עין בסי' קס"ט מסרר
חלטה מעיף א' .והנה בתשו' חתס סופר אה"ע ח"ב סי' צ"ג האריך ברבר
ההעלה רעיקר הקפירא הוא רק עלריני גט משום רכריני נפשות רמי כמבואר
בסוף יבמות ונורו ערי הנם אטו ריני הנט ,וכן הרמ"א במ"ח סעיף א' בשם
יש מחמירק ובר"מ בשם מהרי"ח כתב שלא יהא שום מום בר*ני חליצה,
ווה לרעת הח"ס נ"כ נוירה אטו ר*ני נט .והנה'בנוב"י מה"ת חאה"ע סי'
קנ"א הביא מירושלסי פרק בן סורר הלכה ה' רמום פוסל ברינים ,וו"ל
הירחמלמ .עשם כשם שאת רורש באביו ובאמו כך אאש רורש בוקני ב"ר שנאמר
ייצאו פרם לחינרים ואמרו פרם לאלמהםירינו לא שפכו פרם לנירמים ~ינינו
לא ראו פרם לסומק מניר הכתוב כוצם שוקני ב"ר שלימק בצרק כך הם
צריכין להיות שלימין באיבריהן ע"כ ,אמנם ש"ס רילן פלינ על הירושלמי
ומפיק ליה רמום פוסל בסנהררין מכולך יפה רעיתי ומום אין בך (ע' סנהררין
רף ל"ו ע"ב) וע' במראח הפנים שכתב רש"ס רילן והירחאלמי לשיטת*הו
או* בפירושם במתניתין רפ' ענלה ערופה על לא בא לירינו
עי"ש,
ןטרסננוההרי
נפ
ה לא בעיו
רין ולא
וכתב הנוב"י רמסוני' ריבמות רף ק"א מוכח רבחליצ
פסיל כהו מומין בר*ני חליעה .והנה הרמ"א בר"מ הרנהש בוה ואעפ"י כן
כתב ראפשר רמום פומל בר*ני חליו4ה כמ"ש בשם מהרי"ל לענין נם בס"
ק"ל .וע*ן נם מ"ש הרבה*נ אב"ר רוירצבורנ זצ"ל בספרו נחלי רבש מיי
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קם"ט ס"ק ח' בשם מהר"ם קארגויא זצ"ל בעל גירולי טהרה .וכולם פה
אחר אמרו ראינו אלא חומרא בעלמא בחליצה ויש להקל בשעת הרחק

יעוי"ש.

ואבוא היום על העיון .הנה בירחמלמי ר"פ מצות חליצה אמרו רמצוה
לכתחילה לחלוץ בזקנים ורק ברעביר כשר בלא זקנים וכבר העיר בתשובת
שיבת ציון רכל הפוסקים לא סבירא להו הא רירושלמי ולכאורה קשה מנ"ל
לרחות הא רירושלמי בשגם הספרי מוכח כן מרתני שם פ'כי תצא פיסקא רפ"ט
ועלתה יבמתו השערה טצוה בב"ר שיהא בגובהה של עיר ושקהיה בזקנים
משסע רמצוה לכתחילה לחלוץ בזקנים ,זצ"ל רמוכח בפשיטות מגמ' רילן רלא
ס"ל הא רירושלמי ראם לא כן האיך סוכח ממתני' רתנינא להא רת"ר מצות
חליצה בשלשה שיורעין להקרות כעין ריינים רילמא הפשט במתני' כמו שאמר
בירושלמי רמצוח חליצה לכתחילה בזקנים וברעביר אפילו שלשתן הריוטות
כשרה אבל אי יורעין להקרות או לא בזה לא איכפת לן ,ואם אי אפשר בזקנים
יכול ליקח אפילו הריוטות שאין יורעין להקרות ,אלא וראי רלתלטורא רילן
ליכא מצוה אפילו לכתחילה כזקנים ,ועל כן פירש מתני' ריורעין להקרות
כעין רינין ותנינא להא רת"ר.
אך קשה על הש"סרילן מנ"ל רמתניתן ביורעק להקרות מירי רלמא באמת
מצוה לכתחילה בזקנים וכירושלמי ,וגם קשה במאי פליגי הבבלי והירושלמי.
ונראה רהנה במכות רף י' ע"ב פליגי ר' אמי ור' אסי בעיר שאין בה זקנים
אי קולטת ,ואי יש בה רין סורר ומורה ואי מביאה עגלה ערופה והקשה
בתוס' למ"ר מביאין עגלה ערופה ממתני' רסוטה מ"ר ע"ב רעיר שאין בה
ב"ר אינה מביאה עגלה ערופה ותירצו ברוחק אמנם יש לישב עפ"י ס"ש
הריטב"א ררב אמי ורב אסי פליגי אי בעינן קרא כרכתיב או לא ואשכחן
בסנהררין מ"ה ע"ב רפל.גי בזה תנאי ואיתא גם שם ראמוראי אמרי לשמעתיהו
בפלוגהא רתנאי וא"כ לק"מ רמ"ר מביאין עגלה ערופה ס"ל כתנאי רלא
בעינן קרא כרכתיב ומתניתן רסוטה ס"ל בעינן קרא כרכתיב .והנה לכאורה
קשה אמאי לא פליגי ר' אמי ור' אסי גם לענין חליצה ,רשם נמי זקני עירו
כתיב ,ועל זה יש לומר פשוט רכיון רמרבינן ראין צריכין זקנים כלל וכלל א"כ
וראי לא בעינן זקני עירו .אמנם לשימת הירושלמי רס"ל רגם בחליצה מצוה
לכתח'לה בזקנים יש לומר רגם לענין חליצה יש פלוגתא רלמאן ראמר בעינן
קרא ררכתיב מצוה לכתחילה בזקני עירו ולמאן ראמר לא בעינן קרא כרכתיב
א"צ זקני עירו ,ואין להקשות רהא גם לענין קליטה ובן סורר ומורה ועגלה
ערופה אמר שם במכות ראפ'לו למ"ר רזקני עיר אין מעכבין רא"צ קרא
כרכת.ב ס"מ מצוה בעלמא עכ"פ איכא בזקני העיר ,וא"כ גם בחלטה אפילו
אי לא בעינן קרא כרכתיב מצוה לכתחילה בזקני העיר לשיטת הירושלמי ,זה
אינו רבשלטא שם במכות רזקנים מעכבי אפילו ברעביר יש לומר רלכל הפחות
0צוה לכתהילה בזקני העיר ,אבל בחליצה ראפילו זקנים לא מעכבי ורק
0צוה בעלמא לכתחילה בזקנים א"כ לענין זקני העיר למ"ר לא בעינן קרא
כרכחיב נחתינן חר ררגא ראפילו לכתחילה נמי לא בעינן זקני העיר ,והראיח
ראף הירושלמי לא אמר אלא רמצוה לכתחילה בזקנים אבל לא בזקני העיר,
ולכאורה קשה רבספרי שם פי' ר"צ אמר וקראו לו זקני עירו מצוה בזקני
עירו ,ועל זה יש לומר פשוט רהירושלמי רוצה לפרש המתני' ראמרה מצות
חליצה בשלשה רינין ולא אמרה בג' ריני עירו ש"מ רס"ל רלא בעינן ריגי
עירו אפילו לכתחילה רלא בעינן קרא כרכתיב אבל הספרי "6ל רבעינן קרא
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כרכתיב וע"כ אמר רמצוה בזקני עירו .ואין להקשות הא סתם ספרי ר"ש,
ולר"ש ס"ל בסנהררין מ"ה ע"ב לא בעינן קרא כרכתיב הא לא קשיא רר"ש
אליבא רר' עקיבא תני ליה לספרי כראמרינן בסנהררין פ"ו ע"א ור"ע ס"ל
בסנהררין מ"ה ע"בבעינן קרא כרכתיב והראיה רנם בעיר הנירחת תני בספרי
כר"ע (וע' ספרי פ' ראה פיסקא צ"ה) רבעינן קרא כרכתיב.
והשתא אתי שפיר רהבבלי לא ס"ל כירושלמי משום רס"ל רמתניתן
כמ"ר רבעינן קרא כרכתוב וכסתם מתני' רסוטה מ"ר ע"ב וכסתמא רסנהררק
קי"א ע"ב ראתיא כר"ע וא"כ קשה למה לא תני רמצוה בריני עירו אע"נ
רמתנ" סברה ראפילו לכתחילה לא בעי וקנים .וע' בשו"ת שיבת ציון סי' צ"ו
וצ"ח מ"ש ברק וקני עירו ואני הנלע"ר כתבתי.
היוצא לנו מוה רלמ"ר לא בעינן קרא כרכתיב באמת יש לפרש המתנ"
כירחטלמי רמצוה לכתחילה בוקנים אלא רלא בעינן וקני עירו (כספרי) אפי'
לכתחלה .ואפשר רוה טעם המחמירין ראין ליקח רין בעל מום משום ררחטו
שמא הלכה כמ"ר רלא בעינן קרא כרכתיב כרמשמע לכאורה ררב אשי ס"ל
כן לסלקא רעתא רתוס' רסוטה כ"ו ע"א ר"ה רכתיב וא"כ מצוה לכתחילה
בוקנים ואף רלרירן לית לן וקנים ,ואי אפשר לקים המצוה כהלכתה ס"מ לכל
הפחות יש להקפיר רליבעי כעין סנהררין בלא מום .וא"כ בוראי 14ם יש שעת
הרחק ו4ין כאן יורע לסרר חליצה אלא בעל מים וראי נם המחמירין מורי
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ך קרא רשיר השיר'ם .ועין תשובות ר"ע א.נר סה"ת סי' ס"ר ברין שאינו
יצרי
שוסע אלא ע"י קנה שכשר לחליצה.

נ"גי
גרול האחים אינה רוצה לחלוץ אא"כ נותנין לו אלף כתרים והאשה
ענמה ויש לו עור נ' אחים והצעיר שבלולן רוצה לחלוץ בחנם ועתה נפשך
בשאלתך :א) .אי יש לרון יבם זה כאוסר איני רוצה וכם"ש בכנה"ג סי' קס"א
בשם הראנ"ח שאין לכוף את הנרול לחלוץ בסקום שיש קטן החולץ בלי
כפמ' .ב) .אי יש לומר כיון שנסתלק הגרול הכל שוין לחליצה כיין ררמב"ם
אפי' לענין יבום ס"ל הכי (פ"ב מ' יבו"ח ה' י"ג) אלא רלא קי"ל כו.קי'
ביבום ,אבל בחליצה הרי "ם ר.עה בש"ס שכל האח'ם כהררי נינהו (יבסות
ל"ט ע"ב) ונהי רסחמרינן בספיקא מ"מ רי להחמיר כשהגרול רוצה אבל
לא כשנסתלק הגרול.

ת שונ ה:
הנה לענין ספק א' כבר הורה זקן הגאין מהר"י אסאר בתשובותיו ס"
קם"א ראם היבם הגרול רוצה ממון שלא כשורת הרין מתירין לקטן לחלוץ.
אמנם לענין ספק השני ראיתי לח"ס בתשו' ס" פ"א בענ'ן כזה שנסתלק
הגרול סחמת טעם אחר והוא פסק בפשיטות שיחלוץ הגרול שבשלשת
הצעירים ולא עלה על רעתו שבאופן זה כולהו כהררי נינהו .והנה לכאורה
קשה ע"ז הא יש להתיר לחלוץ למי ש.רצה משום ס"ס ספק שמא הלכה
כרמב"ם רבנסתלק הגרול כולן שוין ,ואת"ל ראין הלכה כמותו שמא הלכה
כם"ר בש"ס רלענין חליצה ל"א מצוה בגרול ,ואפשר רבגונא רח"ס היה
כ 10איכא לאיברורי רכל אחר סהצעירים רצו לחלוץ וא"כ סה לנו לאחותי
נפשין לפלוגתא אם אפשר לצאת אליבא רכל הרעות .וא"כ בנ"ר פשיטא אם
אפשר בקל להשיג חליצה ע"י הגרול שבשלשה שי"ש יצא את כלם .אמנם
אם הרבר קשה וגם הוא תובע סמון או שרוחה את החל.צה לזסן סאוחר,
אזי נ"ל ראפשר לססוך על ס"ס הנ"ל שיחלוץ מי שהוא מזיסן לכך בחנם.
וע' בית סאיר לסי' קס"ה שהכריע ראם נסתלק הגרול והאשה אומרת בשל"2י
אני חפץ אין רנין אותה כרין סוררת ,וא"כ ה"ה לענין חליצה( ,וכ"ש הוא
רהא יש כאן ס"ס) אינה צריכה ליתן ממון ויכולה לוטר בקטן שבכלם אני
חפץ לחלהן .ואין לוסר רהיבסה אית לה חזקת איסור ,כיון רבריעבר אם חלץ
לה הקטן סהני כראיתא בסי' קס"א סעיף ז' .וסכש"כ לפ' סה שחירש הרב
הגרול סו"ה ארי' ליב ברורא בשו"ת סצפה ארי' ס" ט"ז ראם האח שהוא
לפנינו רוצה לקים הסצוה סעצסו אין להסתין על הנרול כלל והא רקתני
בסתני' תלה בגרול ער שיבא סמרינת הים אין שומעין לו רסשסע רכשהוא
בסרינה ססתינין הינו רוקא כשוה האח שהוא לסנינו איגו רוצה לקים המצהה
ואנו צריכין לכופו שיחלט אז אסרינן ראין אנו צריכין לכוף לזה אלא
כשיש חשש שיתבטל המצוה לנסרי אבל היכא שיכול להיות שיבא אח"כ
האח הגרול סה לנו לכוף את וה( .וע"ג שו"ת ברכת רצ"ה סי' ל') וא"כ ה"ה
אם האח הנרול סבקש ססון והקטן רוצה לחלהן בחנם והיבמה אינה רוצה
ליתן הססוןאין לנו לעכב המצוה ער שיתפשרו; ואף שאין בירי להכריע בסקום
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שהנרול שבכולם סבקש סך קטן שהש יכולת ביר היבסה ליתן והיא אינה רועה
סחסת קסצנות ,ס"ס אם נסתלק הנרול רלהרמב"ם בלא"ה הכל שוק ויש כאן
ס"ס כסש"ל וראי אינה צריכה ליתן ססון אם הקמן רוצה לחלוץ בחנם.
העתק סכתבי סר חסי זצ"ל.

נ"די
האשה פלונית נשאת בט" 1לחרש תסוז תקצ"נ לפ"ק ובעלה סת כ"ז כסלו
תקצ"ר לפ"ק וקרוב לב' חרשים קורם סיתת בעלה הקול יצא על ירה וע"י
בעלה שברכה ר' בהריון (כי היתה הרבר קצת סילתא רתסיהא ,כי לפי
שנותמה רבים חשבו שלא תהיה עור בת בנים ,לכן סרכר רכירנא סילתא
ביותר) ובעלה היה ר"י יום סקורם סרירתו לסקום אבי)יו ססוך לעירינו,
וב"שר שסה שזכה להריון אשתו .וכן העומרת אצל הנשים בעת ירירתן ועליתן
סטהרת סקוה הסים אוסרת שכב' חרשים נסתלקו רסיה ולא הצריכה לירר
לסהרה .חשסענו הנשים אוסרות כשישבו לארץ ביסי אבל על פטירת בעלה
ר"ל שהוכר עוברה בבטן סל*שה .נם הרוסא"ם צ 11עליה אחר סיתת בעלה
שלא תצמער ולא תקונן ביותר ,כי צריכה לחוס ולחוש שלא לנרום היזקעילר.
והבטיחה אחרי שההריון אצלה לא יקח השררה כלום סירה .ונם אלי רבר
הרופא שאשה זו סעוברת היא לוראי ,וכל זה בססל"ת בלי לירע ש"ש שום
נפקותא ברבר לרינא אצלנו ,ובלי ששאלתיו סקורם ,ונם חסיה לא ב.קש
שיחתם וימנר הסטלטלין הנסצאים בביתה ,אחרי שהיה נורע לו לוראי מפי
בנו שההי סעוברת! והנה בי"נ לחרש אב תקצ"ר לפ"ק ,ילרה האשה הנ"5
בת אחת בריואה ,וחיתה רק איזה ימים ,וסי שראה את הילרה אמרו שנרסה
להם כאלו נולרת כבר נ' חרשים והחזיקה לבת קימא ,ע"כ לא היה נם לאנשי
סרע ספק שתהא האשה הנ"ל רשאי לינשא לשוק ,והיא וסשסחתה כשרים
וירא חטא אכן לא פקפקו בזה ,אך התעוררתי להם שצריךהרבר עור תלסור
והוראה סנרולי "שראל ,וסשפחתה והיא צועקים שהאחים ססוזרים ,ואין נרוניתה
וכתובתה סניע לההוצאות שצריכה להרעיא כשצריכה לחזור על חר סאחי בעלה
הסת לחלוץ לה ,ועינתי כפי קט שכלי בנ161 '0סקים ראשונים ואחרוניס
ונתבתי סח שהעליתי במצורתי הסברוח להתיר ,ולחלק יצ*צ)י שאף לפי רברי
הריב"ש בתשוב' הביאו הב"י יש להתיר בכנון רא ,והצעתי רברי בכתב
ובע"פ אז לפני ארס" 1הנאב"ר סףה אברהם ביננ סנ"ל זצ"ל ,ולא סתר
סברותי לחלק בין רברי הריב"ש לנרון שלפנינו ,ובכ"ז הי' רעתו לחוש לרברי
הריב"ש ז"ל ,והפקיר עלי להביא רברי לפני כבור סעלת הרבנים הסופלנום
נאוני ארץ רק"ק פיוררא ה"ה סרן הרב הספורסם סו"ה וואלף האסבורנ נר"י,
והרב הססורסם סו"ה מענרל קארנויא זצ"ל שהפרירם רק הסות ער נזכה
לתחית הסתים וביאת נ"צ שיבוא לנו בבי"א ורבותינו הקרושים זכרם לר"ר
בארץ החים עסו אולי יסכיסו להתיר.
וזאת התשובה אות באות שהניענו אז מהרב הסה"נ הח"ס זצוק"ל
ולחה"ה ,ב"ה פיוררא יום ב' ר' לחרש אב תקצ" 1לפ"ק.
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ה ע ת ק ה:
רור בשתים ,לתורה ולחכמה פתח לו רלתים ,ה"ה ירירי הרב המופלא
חו"ב מהור"ר רור נ"י שלום!
ירירי הרב נ"' אחי ררך ה'שרים שחר' טיב לקרוא ררור לאס'רי בכבלי
ע'גון ,וכך היא חובתינו לפתוח בזכות תחלה ,ושכר הרבה יטול על מחשבתו
הרצויה! ועתה נראה סה יעלה בירינו לר.נא לענין מעשה ,ובתחלה נבאר אלו
האשה עצטה אסרה שיורעת בבירור שהולר בן קיימא ,זה מבואר בגמ' ופוסקים
ראינה נאמנת כיון ראינו אלא איסור לאו לא רייקא ,ואם ער אחר מעיר
בבירור שהיא ב"ק להרמב"ם נאמן ולהראב"ר וש"פ אינו נאמן כיון רלא
עבירא לגלוי כמבואר בסי' קנ"ח ,ואפ" במקום רמסיע רובא להער כמ"ש
ס"ק י"ר .והנה אם האשה או ע"א היו מעירין ברבר ברור,
הב"ש
ס"קיךנ"י
לפלפל במה שכתב מר נ"י מסברא שיש לחלק בין שהאשה או
אז היה ש
הער העירו ערותן קורם סיחת הבעל או לאחר מיתה ,אבל באמת כשנעמו'ר
למנין לא נמצא שום ערות ברבר ברור אלא הכל מפי השמועה וע"פ אומרנ:ת
שאין להם שרש בש"ס ,רוראי סילוק רמים לאו ראי :כרמשמע בנרה שאין
הרמים מסולקים אלא לאחר הכרת העובר ,וערות הרופא במסל"ת לאו כלום
הוא ,רמה'כן ירע הריפא שהרי לא ברק אותה ואין זה אלא מסל"ת ע"פ אומרנא,
גם טה שראו שהולר גרול באיבריו אינו ראי' ובמעשה רמהר"י מינץ הילר
היה גרול באיבריו מאור ואפ"ה לא חש לי' והחזיקו לבן ז' מקוטעים .סוף
רבר אין לנו ררך לירע בבירור שהולר הוא ב"ק אלא כשבעל ופי' וכפירש"י.
והטור ביאר רבריו יותר שכ' ולא משכחת לה רירוע שכלו חרשיו אלא בבעל
יפ'רש ,וכן סצאתי בחירושי הרמב"ן ליבמות ר' פ' שהביא כן להרי' בשם
הירושלמי .ויש עור באומרנות אלו קצת ריעותא ,ראם נניח כמו שאמרה האשה
שנתעברה כב' חרשים לערך קורם מיתת הבעל א"כ הי' הולר בן י"א חרשים
וזה וראי מקצת ריעותא רלא שכיח ראישחהי כ"כ כרלעיל סי' ר' סעיף י"ר.
והא רסמך הרשב*ץ על אומרנות כאלו (ע' בב"י) התם היתה סמיכה גרולה
רהבעל ההה חולה והוי כבעל ופירש ,ועור רהיה מקום עינון ממש רהיבם
היה במרינת הים ,ונם יש לצרפו קצת ולעשות ממנו ס"ס שמא כבר מח.
ורוגמא לזה מצעו לקסן סי' ק"ס  -אם כבר נשאת ואין היבם כאן לא תצא.
אבל מה שהוסיף הרשב"ץ וכן הרם"א אחריו רבזה"ז אם נכנס לחרש התשיעי
הוי ב"ק רנשתנה הטבע עיי"ש ,נ"ל ראינו נכון רנהי רכ' התוס' בחולין
ר' מ"ז רנשחנה הטבע ,מ"מ בהא אין אנו צריכין לשנות סררי הטבע על חנם
כיון רקי"ל כרשב"ג ראישתהי א"כ יש שני סיני ולרות ,האחר שבתחלת
יצירה וקלימת הזרע הוא מאותו המין שראוי להיות נולר לשבעה או לשמנה
ע"י אישתהי ,והשני שבתחילת יצירתו אינו ראוי להיות נולר ער ט' חרשים
שלמים ואם נולר קורם לכן א"א לחיות ,וא"כ רברי חכמים קימש ראוחן
ולרות בני ט' מקוטעים והם חים באמת בני שבעה הם אלא ראישתהו,
והארכחי בזה להוכיח שהוא כן.
סיוטא רפסקא כיון ראין בוה אפי' ע"א ה0עיר ברבר ,וגם אין כאן
עיגון ממש לא ירעתי שום צר להקל בלי חליצה אך אחת הוא שאפשר לתלות
בה ,שאותן הנשים שאסרו שבימי אבלה ראו בה שהוכר עוברה ,אם כי נר*טה
שאמרו רבר וה ררך אומר בעלמא ,על כן 44ם אסשר לשאול את פי אותן
הנשש עור הפעם ,ויעירו כך בתורת ערות שראו כן בבירור ,אזיהי' לנו עכ"פ
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ער א' המעיר ברבר ברור רנשים כער אחר רמין ,וא"כ נבוא למחלוקת
הרסב"ם עם הראב"ר .ושאר פוסקים ואז נתישב ברבר.
ונשאר עור לרבר כשתחלוין אם צריכה לחזור על כל האחים כמו שהביא
הב"ש בשם הרשר"ם .מההו הוא עצסו הקיל במקום רחק נרול ,והח"ץ מקיל
יותר בזה ~קק שראיותיו אינן כלום ואין להאריך ברבר שלא נשאלנו עליו,
ולפי שרברים אלו הם פשוטים ונכונים בעיני לא עינתי בספרי האחרונים
לרעת מה שבפיהם ,ובזה יתעננ על רוב טוב' ושלו' וישנ' חיל בתורה ובתוש"י.
ירירו נאמן בבריתו סענרל קארנויא .נא יררש בשמי לשלום מרנן הנ' אב"ר
רק"ק וויצב"נ נ"י נהנתי לראות סתוך כתבא רנא שהסכים ירירינו הרב
סהרמ"ק הנ"ל לרינא להצריך חליצה וכרעת מורו הרב הנזכר אשר נם אני
רבשה"ט ,וימחול להוריע כן לירירינו הרבני מוהר"פ ראהמאץ ולהב"ח ר'
אברהם ק"מ תלסירי ולהב"ח ר"א ריס ולהראות פלפול שלנו להם ותחת
פלפיל יקחו לקח טוב כי באמת קשה עלי מראית העין לעין בפוסקיס לכן לא
עינתי ברין חליצה פסולה צריך חיזור ירירו אוה"ב.
הנה אלה נועם אמרי הרבנים המופלנים הנ"ל ,מלבר הפלפול ארוך
אשר בירינו מהנאון הספורסם מףה אברהס וואלף האסבורנ נר" 1שכבר
נרפס בספרו ס' נחלתבנימין ר' כ"ט ע"ב שאלה י"א ,וע"פ רבריהם הנאמנים
אנו חים והוציאו משפחת האשה העלובה הנ"ל הוצאת רב שבא א' מהאחיס
לחלוץ לה ,ושמתי עור פני אל נאמני ארץ הנ"ל לחתור ולבקש שריותא ע"י
האח האחר שיחלוץ בלי להצריך חיזור .וסתוך רברי המה"נ רלקמן יתבאר
שהסכש לרינא להרב ח"ץ "1ל .והנני השואל והמעתיק ה"ק רור ב"כ זעלינמאן
ז"ל וויסקאפף פה אוי"ב מורה לערת ישורון.
אמר הסעתיק פסק הנ"ל :עין לענין נרון אשה שילרה אחר מיתת בעלה
ומת הולר תוך ל' יום ספרי שאלות ותשובות המובאים בפתחי תשובה סי'
קנ" 1ס"ק  .'1ועין עור שףת מהר"י אסאר אה"ע סי' קמ"ר וקמ"ה וקמ"ו
שנחלק שם מהר"י אסאר עם איזה גאוני זמנו והוא מעמיר שם רבריו וסתר
ראיוה החולקים .ולענין נאמנות ע"אעין סי' קנ"ח סעיף נ' ובאחרונים ובמה
,צהובא שס בפתחי תשובה .ולענין שלא צריכה חיזור תשובת רמ"ק כבר
נרפסה בספרו נירולי טהרה סי' כ" 1וע' ס' נחלי רבש ס"ק פ'.

שו*תחשן המשפט*
נייה*
ע"ר ערות סיוחרת נגרחזן.

מ שרב ה:

שףת מהנאון רמ"ק :ע"ר החזן סעיר סאנס .שהונבה עליו ערות בב"ר
של שלשה שהעיר ע"א שאכל טריפות ,ושוב העיר ער אחר שמצאו כותב בי"ט
והערות הונבה בפניו והכחיש לכל אחר בפני עצמו- .
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בערות  2" 11לעין בשני רברים אחר שיש כאן ערות סיוחרת ועור ,שלא
העירו ב1מן אחר ,והנה סהרמ"פ כ' סל" 1ע"ש רי"ו רשתי עברות סצטרפין מיהו
י"ל רהינו רוקא בששניהם סענין אחר כגון ש1ה העיר שגנב ו1ה העיר שהלוח
ברבית רשניהם עסקי סמון הם והוי רע לבריות ומהרם"פ עצסו כ' שלא
ססך על רברי רי"ו ובספק השני אלו היו טעירין על רבר אחר הרין פ~2וט
בנמרא רשוסעק רבריו של 1ה היום ושל 1ה לסחר סיהו הכא ראיכא תרתי
שלא העירו על רבר א' ונם לא העירו כא' וראי יש להסתפק הרבה ולכאורה
יש קצת ראי' סהא ראמרינן (פסחים קי"נ) בסעיר יחירי על חברו רהוי קש"ר
ואסאי הא אהני ערותו לענין שאם יבוא למחר עור אחר שיצטרף לפסול אותו
רבשלסא אי אק ב' עבירות סצטרפין י"ל רהוי כעין ס"ס שמא לא מגבור עור
ח2סא לא יעבור אותה עבירה עצמה אבל אי סצטרפין קשה .ואפשר רסוקמינן
לי' *אק1קה שלא יעבור סכאן ואילך - .ו" 2להביא ראי' ספ"נ רסנהררין רף
ל' ראסר ריב"ח סורה ריב"ק לר"ן ואסר ר"י רסילתא רפשיטזו היא וקשה הא
י"ל רקם"ל ריב"ח רריב"ק סורה לר"נ אפי' בערות סיוחרת לא בעי הנרה כאחר
א"ו רבאסת לא סהני - .ובאמת לפי סה ראסרינן התם רטעסא ררבנן רסקשינן
הגרה לרא*ה רל"ם וא"כ לפסול את הער רלא בעינן ראיה כאחר סשסע
רכ"ש הנרה אכ"ל ערין " 2לומר רתרוויהו בהרי הררי נרע טפי כגון הכא
רליכא הגרה כאחר וליכא ראךיה כאחת .ויש סברא לזה רמיר כשבא ער
הראשון והעיר שאכל טריפות והוא הכחישו כבר נתבטל ערותו ותו אינו ראוי
לצירוף ראע"נ רנבי ססון קי"ל רחו1ר וסצטרף הינו כיון רערית הראה2ון היה
בו ססש עכ"פ לענין שבועה אלא רלפ" 1ברבר רלא שיך שבועה היה הרין
רבשנן הנרה כאחת ו1ה ליתא רהא בכתובות רכ"ו סוכח רנם להעיר ש1ה כהן
שיך רינא רר"נ ואעפ"כ יש לחלק רעכ"פ שנים מעירים על רבר אחר ל"ש לוסר
שנתבטל ערות הראשון( ,ועור רהתם אית ליה ח1קה קסיתא כראסר רסוח1ק
שהוא כהן) אבל כאן כיון שהכחיש הער הראשון בטלה ערותו והאחר שסעיר
שחילל י"ט א"א לו להצטרף עם הראשון וא"ל אסאי סצטרפין האי רהעיר
רננב קתא להאי רהעיר רננב חה2לא י"ל רשם נניבה אחר הוא ועור סאן יסר
רלא העירו בב"א וכן הא רקי"ל באה"ע סקט"ו רערות סיוחרת כשר אפ"
ב1ה אחר 1ה י"ל רהתם שם 1נות חרהוא .....ועכ"פ כיון רהך רינא ררי"ו לא
סצינו להפוסקים הקרמונים וגם אפי' לפי רבריו יש לחלק כמ"ש ואין .כאן
אךסורא ראוריתא נראה ברור ראין לאסור את החזן הנ"ל ע"פ ערותזו והסכסנו
יחר להתיר ואלו היתה השאלה בשוחט ובורק היה צריך תלמור ועין ס"ש
הרסב"ן בסס' ב"ב רף קע"ה רלגבי ססון אפי' לא ראו כאחר ולא העירו כאחר
מצטרפין-בפסחים ר' קי"נ ג' הקב"ה שו:אן הרואה רבר ערוה בחבירו וסעיר
עליו יחירי ולכאורה היה נראה ררוקא ברבר ערות וכם"ר בסנהררין החשור
על העריות כשר ראפי' בא וראי על הערוה וא"כ אין תועלת בערותו כלל אבל
סה נעשה ברברי הסם"ג סי' י"ג שכתב בפירוש ארם שיורע בחבירו רבר שאין
ראוי להשביע עליו והעיר יחירי לוקה ,וכן אין לוסר כם"ש סהרש"ל ראירי
שלא בפניו רסרברי הסמ"נ סוכח ראין לחלק .ע"כ לשון רם"ק וע' 1כרון יוסף
חאה"עסי'  '1ובש"ע ח"מ 0י' ל"ר סכ"ז וכ"ח.
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נ*ו*

ע"ר טענות שותפים ~ה על ~ה.

ת שונ ה:

וע"ר התביעה החרשה שראובן כבר תבע בחיו את שמעון ליתן לו המחצה
מחוב אחר שגבה ,ועכשיו משיב שמעון להאפטרופסים כי הוא ואחיו לוי גבו
ביחר חוב זה כי ראובן היה מרוצה לכך לגבות חוב ~ה מלוי ונם ירע בכך,
ונם לא ירע אי היה חוב בשסר או בע"פ גם שכהו מי הח~ירו ,הא וראי אם
שמעון ולוי נבו חוב ~ה ביחר בלי הרשם*ת ראובן רחיב שמעק לשלם לראונ;
מחצית החוב והרין מפורש סי' קכ"ג ס" 1סקע"ו י"א במוחל חובו של חבירו
חיב וכן בסו" קע"ו סעיף י"א ברמ"א ואין חילוק בין מלוה בשטר למע"פ ,ולא
כמו שעלה על רעת הרב השואל לחלק ביניהם ,אבל עכשיו ,שטוען כן שעשה
בהרש~ע) ראובן לא ירעתי מקוס לחיב את שמעון רמי יכול להכח"ש אותו,
ואי משום שלא תבע ראובן אה לוי מימיו שמא מחל לו תביעתו על כן אין
להוציא סן שמעון אם לא שנראה לב"ר באומרנא רמוכח שטענתו היא מ~ויפת,
ומה שנסתפק הרב השואל כיון רלשמעון בלא"ה חיב שבועה ראוריתא על
סענות אחרות של עסק השותפות ועל חביעה הנ~כרת אומר אינני יורע אא
אמרינן רהוי מחויב שבועה ואיל"מ כמו חמשין ירענא וכו'אין כאן ספק ,והרין
סבואר בפוסקים וכן הוא בש"ע ס"ס צ"ר אם חיב שר"א ועל הנלגולים אמר
אינני יורע פטור .אלא רכאן אין אנו צריכין ל~ה רהא עכ"פ טוען טענת וראי
שראובן נתרצה שלוי יגבה חלקו- .
ומ"ש עור רראובן נתחיב שר"א בחיו ע"י ע"א ומת קורם השבוע נ"ל
ריורשין פטורן מלשלם עספ"ז סל"ב רטוענין ליורש שמא התובע לא היה
מקבל חרםוהיה מוחל לו השבועה וס"ש ריכול לומר קים לי כמהריב"ל שהביא
בש"ך ססנ" 1ראמרינן מנו למפרע כבר כחבתי רבספק תפיסה איני יכול לומר
קיםלי - .ומה שטען שמעון על חוב אחר שנבה ראובן של מאה זהובים וראובן
אמר להר"ם ועתה לאחר מיתת ראובן בא ע"א והעיר כרברי שמעון אם שמעון
נשבע ונוטל ,הנה אם הם יורשם קטנים אפי' הביא שני ערים לא מהני רא.ן
מקבלין ערות שלא בפני בעל רין סק"ח והכא ראיכא רק ע"א אפ" ביורשים
גרולים לאו כלום הוא חרא ראביהם היה נאמן לומף פרעתי ואף רקי"ל כל
האומר לא לויתי וכו' היינו בבאו שני ערים ואמרו שלוה ע' סע"ט ש"ך סקי"ט
וס" ע"ה סקל"ה יאפי' הוא עצסו נאמן לומר פרעתי ועור אלו היה אביהם
חי היה נשבע להכחיש ועכשיו טוענין כן ליורש.
ומה ששאל שראובן תבע לבעל חובו ולא רצה לפרוע וקבל על~ו בערכאות
אך קורם נמר רין נתפמסו לילך לפני ב"ר ועכשיו תובע כ"א מחבירו את
ההוצאות .נ' אם ראובן אמר נלך ונתפשר בכ"ר וחבירו מסרב צריך המסרב
לשלם לחבירו יציאותיו כמכואר ס"ר ס" 1ואע"ג רמחלוקת הפוסקים היא ואין
מוציאיז מ~ה ל~ה מ"מ הינו ברשות ב"ר אבל שלא ברשות אין נ~קקין להם
ואם תפס משל חבירו א"מ מירו.
כל זה עלה בירינו אחר העיון בפוסקין פיוררא יום י"ר לחרש סיון תקצ"נ
לפ"ק מענרל קארגוהא.
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איש אחר מכר זה שלש שנים 3מורים ביתו בית והון נחלת אבות ולפני
חרערם אאקרים רצה הלוקח לבנות בחצר והחופרים שם בקרקע מצאו אוצר
גרול גיגיות אחרות מלאות זהובים ,ועתה היוכל הטוכר לטעון מקח טעוח
מרין תורה או יוכל לתבוע הכסף כולו או חציו - .טרינא רמלכותא אק לו
חלק כלל.

טרב ה:
י,2

הרין פשום שאין המוכר יכול לתבוע כלל לא כולו ולא חציו של המטמון,
ולא מבעי' בנירון רירן שמכר את ביתו כבר ,אלא אפילו לא היה מוכר כלל
אצו הבית והיה שוכר פועל לחפור ר"ם בור בתוך ביתו והחופר היה סוצא
טטמון ,עפ"י רין המממון של המוצא כי בעל הבית לא ה ה זוכר במטסון זה
מעולם .וא"כ כל שכן שאין יכול לטעון מקח מעות ,שאין כאן מקח מעות
כלל שהסטמון לא היה שלו מעולם ולא זכה בו כלל וכלל ,והמוצא הוא ה~וכה
בו מרין תורה וכרי שלא יהא בית הסררש בלא חרוש אבאר רין זה עפ"' ש"ס
ופוסקים.

א) .נרסען בב"ם רף כ"ה ע"ב בסתני' מצא בגל ובכוו)ל ישן הרי אלו
שלו ותני עלה מפני שיכול לומר לו של אמוריים הן ופריך הש"ס אטו אמורהם
מצנעי ישראל לא מצנעי ומשני לא צריכא רשתיך טפי (פירש"י העלו חלורה
ורמב"ם פי' שמצאו ממה ממה כררך המממוניות הישנים) ועפש וה פסק בח"ם
ריש סי' ר"ס המוצא בגל וכו'ולאהיה מימות עולם בחזקתוה שררבועתהובחוקת
אבותיו הרי היא של מוצאה וכו' שאני אומר של כותים הקרטונים היא עכ"ל
ופ" בסס"ע ולא היה מימות עולם וכו' פי' אף שירוע שהיה ביר זה וביר אבותיו
נ' או ר' רורות ס"ם כיון שירוע שלא היה שלהן ושל אבותיהן לעולם וכו
אמרינן המוציא מחבירו עליו הראי' ויכול המוצא לומר של כותים הן ואף
עאאפשר שחלורה כזה אירע מב' וג' רורות שהיה של אבותיו של זה ט"ם כית
שאפשר שהיה של כותים המע"ה עכ"ר .והקשו תוס' בר"ה רשתיך וא"ת וליקני
לי' חצרו לבעל הגל ותי' ראון חצר קונה ברבר שאפשר שלא ימצאנו לעולם.
1בא"ז ב שם ראבי"הוכן במררכי הוסיף רלא שיך לומר כאן חצרו של ארם
קונה לו שלא מרעתו כיון ראינו רבר ההוה וכשקנה הבית לא העלה על לב
לקנות המממון הלכך לא זכה והביא מעשה באחר שקנה בריל מן הנפרי
לכסות גגו ושוב נמלך ומכרו ליושראל חבירו בחזקת בריל ונמצא שכולו כסף
מבפנים אך מבחוץ היה מחופה בריל ותבעו המוכר ברין אונאה וסקח טעות
ופטרו הראבי"ה (צ"ל הר"ר אליעור ממיץ) שאמר שלא וכה בו כשקנאו מן
הנכרי כיון שלא ירע ולא נתכוין לקנות הכסף והורה לו ר"ת הרי חבל נביאים
ה"ה הר"ת הרא"ם ,הראבהה והא" 1והטררכי טתנבאים בסגנק אחר רבכה"נ
חצר אינו קונח ,ואפילו אם היה בירו כמעשח רבריל אינו קונה ,ונפסק רין
וה בש"ע ח"ם ס" קל"ב סעיף י"ח בהנ"ה(ועיי"ש בש"ך) ובסף רס"ח סעיף
ג' בהג"ה - .והנה בנירון רירן אם המוכר היה יכול להביא ראיה שאבותיו
הטטינו המטמון ,כגון ררך משל ש"ם בו והובים שטבעם מוכיח שנטבעו וה
מאה שנה ,והמוכר מביא ראיה שכית זה היה בח1קת אבותיו זה מאה שנה,
אז וראי יכול לטעון המטטון שלי הא שירשתי מאבותי ,וביתי סכרתי לך ולא
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המטמון .אבל כנראה המוכר אעו טוען כלל טענה זו ,ועכ"פ אינו יכול להביא
ראיה על זה והמוציא מחבירו עליו הראיה וכיון שרק אפשר להיות שכשקנו
אבותיו של המוכר בית זה כבר היה המטמון שם ,א"כ לא זכו בו כלל לא
אבותיו ולא הוא כהסכמת כל הפוסקים הנ"ל ,והמטמון הוא של המוציא.
ב) .אסנם לכאורה איכא למישרי בי' נרגא בפסק זה רהרא"ש בסוני'
הנ"ל הקשה ג"כ קושי' ריתוס' רליקני לי' חצרו ותי' תירוץ ראשון כתי' התוס'
ואח"כ כ' עור יש לומר מה שנשאר טמון מן האמוריים לא היה לאותו שנפל
הקרקע לחלקו כי השלל היה מתחילה לכל ישראל ואחר שעמר שם הרי הוא
כאבור מכל "2ראל והרי הוא של מוצאו וכי תימא תיקני לי' חצירו אחר
שנתיאשו ישראל ,לא עריפא חצירו מירו ראלו בא לירו קורם י א 1ש
תו לא קנה הואיל ובאיסורא אתא לירי' הילכך חצירו נמי בכי האי גונא
לא קניא לי' ,וכיון רהראשון לא קנאה ה"ה בנו ובן בנו לא קנאה עכ"ל והנה
לפי תי' זה לכאורה לית לי' לרא"ש כסברת התוס' רחצר אינו קונה אלא ברבר
שעתיר להמצא וגם לית לי' סברת המררכי ,וא"כ רק בנירון רמתנ"
רהשלל היה של כל ישראל ובאיסורא אתא ליר בעל החצר לא קנאה ,אבל
בח"ל היכא שקנה בית 1ב 1מטמון שטמן בו כותי בוראי בהיתירא אתא ליר"
וקנאה בעל החצר ,ולס"ז בנירון רירן היה הרק עם הסוכר לפי תירוץ שני
של הרא"ש - .אמנם אחר עיון קצת זה ליתא רלפ"ז קשה למה לא הביאו
הפוסקים פסק זה רלפי תי' שני של הרא"ש בזמן הזה בח"ל המציאה היא
לבעל הבית רחצירו קונה .ובפרט קשה על הטור שהוא אזיל כמעט בכל מקום
בשיטת אביו הרא"ש ז"ל ,ולמה לא הביא כאן הפסק שבזמן הזה הוא ספיקא
ררינא כיון רהרא"ש הביא ב' תירוצים ובפרט שברוב פעמים פסק הטור כריעה
שהביא הרא"ש באחרונה ,וכאן פסק בפשיטות כתי' הראשון ולא השגיח כלל
על תי' השני .ועור קשה על הרא"ש גופי' הרי הוא מבמא רא'ה לתי' הראש1ן
והתוס' מביאים ב' ראיות לתי' זה ולמה לו לתרץ עור תי' אחר שלפי אוחו
תירהן הרין אין לו מציאות בזה"ז בחוצה לארץ ,נם למה לא כתב הנ"ס לרינא
כין ב' תירוציו .אשר על כן נראה לי ברור רהרא~ש בתשיוצו השני לא בא
לחזור מתי' ראשון אלא להופיף עליו כרי שלא תקשה על הש"ס קושי' קצתג
רלכאורה יש לרקרק למה תני בברייתא הלשון מפני שיכול לומר של אמורים
הן ,ולמה לא אמר פשוט של גויים הן ,אלא וראי ךהברייתא קאי אמאי רתני
ר"ש בן יוחאי בויקרא רבה פ' י"ז והובא ברש"י על התורה רהכתוב מבשר
לישראל ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם רהכנענים היו מטמינים
אוצרותיהם בכותלים וע"כ הביא הקב"ה ננעים כרי שיתוץ הבית וימצא
המטמון ,וזה הבשורה הטובה רונתתי ננע הצרעת ולפ"ז היה קשה לו לרא"ש
על תי' התוס' שתי' שהמטמון הוא רבר שאין עתיר להמצא רלפ"ז רינא רמתני'
ליתא בזמן שישראל באים לארץ ,רהרי הקב"ה ב2,ר להם ונתתי ננע צרעת
ברי שימצאו המטטוניות של האמורים ובוראי אין הקב"ה עושה רבריו פלסתר
ובוראי היה עתיר להמצא ,ואיך תני בסתני' (רכל רבריה הם הלכה למשה
ססיני)
מצא בכותל הרי זה שלו ,ועל כן הוצרך הרא"ש לתרץ תי'
סתמ"
באמת אינו חוזר מרין רתירוץ ראשון שהרי התוס' הביא ב' ראיוה
שני ,אבל
ליה ,ולרינא וראי בזמן הזה אית לי' לרא"ש ג"כ רתי' ראשון אמת ררבר שאין
עתיר להטצא אין חצר קונה ,אלא על המתני' הוצרך הרא"ש לתרץ עור ת"
אחר .ועל כן פסקו כל הפוסקים בפשיטות רנם בזמן הזה בחוצה לארץ אין
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חצר קונה בכה"ג""1 ,כ ברור רלית רין ולית רין רבנירון רירן המוכר יהא
לו שום וכות במטמון שמצא הלוקח.
ג) .עוריש תי' ~אהר על קושי' תום' הנ"ל והוא תירץ רבנו ברוך ממגנצא
שהביא המררכי רלא אמרינן חצירו של ארם קונה לו שלא מרעתו אלא
הפקר גמור אבל לא אבירה אפי' היכא ראיכא יאוש כיון ראילו הוי ירע
לי' לא היה מפקירה והרו"פ וסמ"ע הביא תי' וה וקלסי' שהוא המובחר מכל
התירוצים ,נם הח"ס י"ר ס" שי"ח מביא שיטת רבנו ברוך להלכה; וכתב נתיבות
המשפט ר"ש סי' ר"ס רלכאורה הוא תמוה רהא תלינן רשל נכרים הוא ונכס'
עכו"ם הרי הן כמרבר והפקר גמור הוא וע"כ צ"ל רס"ל לר"ב כס"ש הרא"ש
רשלל של אטורים וכו בו כל ישראל והוי אבירת ישראל ולפ"ו רין וה אינו
נוהג רק בארץ ישראל ולא בחוצה לארץ .ומפני טעס וה רחה הנתיבות המשפט
רברי רב סהלכה משום רכל הסוסקים סתמו וכתבו רין וה רהמוצא בגל אפילר
בחוץ לארץ ,עכ"פ היה נראה לכאורה רלשיטת רבנו ברוך וכל הפוסקים
כמותו (ר' אביגרור כהן ,הסם"ע והח"ס)רין זה אינו נוהג בחוצה לארץ .וא"כ
לכאורה לפי שיטת אלה הפוסקים יש טענה למוכר בנירון רירן - .אמנם
רברי הנתיבות המשפט תמוהים הפלא ופלא רהמעין במררכי יראה בפירוש
ררבינו ברוך וגם רבינו אביגרור הכהן ראזיל בשיטתי' אומרים בפירוש רגם
באכירת נכרי חצר אינו קונה ,וכן הח"ס א"ח סי' מ"ר הקשה מרבינו ברוך
קושי' על הפ"ח ושם נראה בעליל רגם הח"ס פי' ררבינו ברוך סובר רגם
באבירת נכרי חצר אינו קונה וע"כ נ"ל רהא ראכר בש"ס נכסי עכו"ם הרי
הן כמרבר הינו היכא ראיסתלק הנכרי ע"י שקיבל כסף וכראיתא בפירוש
בח"ם סי' קצ"ר סעיף ב' עיי"ש ,אבל באבירה לא הוי כהפקר גסור ואי חצר
אינו קונה אבירה גם אבירת נכרי אינו קונה ,ושפיר איתא לרינא רמוצא בגל
אפי' בומן הזה בחוצה לארץ גם לשיטת רבינו ברוך וסיעתו ,וליתא לרברי
נתיבות המשפט - .וע' בח"ס א"ח סי' מ"ר מה שרחה שם רברי האגורה
ומה שפסק בנירון רנער משרת מצא כיס בחנותעיי"ש.
ר) .עור היה אפשר בנירון רירן ליתן מקום לטענת המוכר עמ"י שיטת
הראב"ר .רהנה הרמכ"ם בפט"ו סה' גזילה ואבירה ה' ח' הקשה ג"כ קושי'
תוס' למה לא יקנה בעל החצר המטסון שבכותל ותי' מפני שאבירה זו אבור
מטנו ומכל ארם ורומה כסי שנפלה לו אבירה לים שהיא של מוצאה וק" 1כאן
שהמטמון הזה לא היה שלו מעולם .והשיג עליו הראב"ר שק" 1זה יש עליו
תשובה רבאבירה שכיםאין הים יכול לזכות לו אבל כאן תוכה לו חצרו וע"כ
כ' הראב"ר טעם אחר שאין החצר זוכה לפי שאינו חצר המשתמרת וצריך
שיהא בעליו בצרו ויאמר תזכה לי .וכ' הרב המגיר רלפי שיטת הראב"ר רין
זה רמצא בגל הוא רוקא בחצר שאינה משתמרת (כגון בגל ובכותל) אבל בחצר
הטשתמרת ווכה בעל החצר .ולפ"ו בנירון רירן הרי נמצא האוצר בפנים בחצר
המשתסרת והיה מקום לומר רלשימת הראב"ר הרין עם המוכר .אמנם אחר
העיון זה ליהא רע"כ לא אמר הראב"ר רבחצר המשתמרת זוכה בעל החצר
אלא היכא רהחצר ערין שלו בשעה שנמצא האוצר אבל לא אם כבר מכר
החצר רבשעח שמכר החצר הרי היא אבורה ממנו כמו שנפלה לים ואו אין
החצר יכול לוכות לו רכבר אינו שלו .ותרע רהא חצר לא עריפא מירו ,ואילו
היתה בירו ונפלה מירו לים הרי כל הקורם בה וכה בה ,וא"כ אם היתה בחצירוו
ייצא החצר מרשוהו הרי מה שטמון תחת הקרקע בחצר כנפול לים .וכמ"ש
הרמב"ם ,כי כעת עתה נסתלק סברת הראב"ר רתוכה חצירו ,ראין וה חצירו.
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ומעתה ברור רבנירון רירן אף להראב"ר טענת המוכר אינה טענה - .הארכתי
בכל זה לסלק טענת המוכר אליבא רכל הריעות ,כי הנפקא מינה,אי תפם
המוכר והרין עמו לפי קצת פומקים ,היה יכול לטעון קים לי כהנך פוסקים,
לא ספקינן מיני' - .אך לפי הנרון עכשיו רהלוקח מוחזק אף 4ף היתה טענח
המונר טענה אליבא רקצת פוסקים ,ס"מ כיון רלפי רוב הפוסקים והססק
שבש"ע חרק עם הלוקח ,פשיטא שאין הסוכר יכול להוציא סירו- .
ה) .אסנם לכאורה עלה על לבי אף רלפי שורת הרין הכל ללזקח ,ס"ס
למוכר והוכחתי זה
עפ"י סרת חסירות אפשר רצריך הלוקח ליתן סחצה
סמעשה רירושלמי פ' אלו סציאות ואיתא גם בבראשית רבה פ' ל"נ ובויקרא
רבה פי' כ"ז ראלכסנררוס סוקרון אזיל לנבי מלכא קציא ואתא חר בר נש קביל
על חברי' ואמר הרין נברא זבן לי חרא קילקלתא ואשכחית בגוה סיסתא האי
רזבין אמר קילקלתא זבנית סימתא לא זבנית וההוא רזבן אמר קילקלתא
וכל רבנוה זבנית ואסר סלכא לחר סיניהו אית לך בר רכר אמר לי' הן ואסר
לאחרינא אית לך ברתא אמר לי' הןזיל אסיברין לרין והני ממונא לתרויהון.
וסרהביאו הירושלמי והסררשים האי רינא ראסר סלכא ש"ס רכן הוא סירת
החסירות והמוסר ,רהאוצר יחלוקו ביניהן .אסנם לפי זה קשה אמאי לא הביא
בש"ע סי' ר"ס רעפ"י סירת חסירות יחלוקו ,וביותר קשה על הטררכי רהביא
האי מררש ,אעפ"כ לא כתב ריעשה לפנים טשורת הרין ויחלוק עם חבירו.
על כן נראה רהתם במעשה רמלכא רקציא האי קילקלתא וראי היתה אחוזת
אבותיו של המוכר מעולם רליכא למימר שהיה שרה מקנה שקנו מאיש אחר
רא"כ האיך רן המלך שהאוצר יהי' לבן ולבת של הבעלי רינים רהא יכול להיות
שהאוצר הוא של מוכר הראשון או של יורשיו והיה לו לחקור על זה ,אלא
וראי שהקילקלתא היתה אחוזת אבותיו של סוכר מעולם ,וא"כ האוצר היה של
אכותיו אלא רהמוכר אסר רנתכוין למכור הקילקלתא וכל רבנוה וא"כ סכר
נם האוצר .ובזה שפיר רן המלך שיחלוקו .אבל בנירון רירן רהמוכר לא זכה
מעולם במטמון ,אפילו מירת חסירות אין כאן ליתן לו פלגא - .אחר שכבר
פסקתי הרין ראיתי בשו"ת בית אפרים חלק ח"מ סי' מ"ר שאלה כזו בראובן
שהשכיר ביתו לשמעון ומצא שמעון שם מטמון אחר ונתעצמו לרין שראובן
המשכיר טוען שחצירו קנתה לו .ופסק שם בפשיטות שהרין עם שמעון ,וברוך
שכוונתי לרעת הנאון ,וק"ו בנירון רירן שראובן כבר מכר הבית ואיןלו כלל
זכות בו .אולם מה שכתבעיר שם בבית אפרים ראילו תפס ראובן סיר שמעע
המוציא מחבירו עליו הראי' בנירון רירן ,נלע"ר ראי~ו כן ראפילו תפיסה לא
מהני ,וכמו שהוכחתי לעיל ,ויש לי קצת רין ורברים על רברי בית אפרים אך
אין לי להאריך ככאן.

הוספה לשו*ת על א"ה*
נ"ח.
איש אחר המציא סראה שעות שאפשר להכינו ולהעריכו בערב שבת
באופן שבשעה ירועה כנון ב' שעות לפני הצהרים הוא פותח ברזא של קנה
שלהבת נאז שהיתה רולקת מערב שבת בניצוץ קטן ספני שהקנה לא היה
פתוח אלא כמחט סירקית וע"י אותה פתיחה נפתח הקנה בריוח והיא סוספת
ורולקת באור נרול וסחסמת קרירה הסונחת עליה סערב שבת .והשלהבת
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היא סנורה ומסונרת באופן שאין לחוש שמא יחתה ו"ם נ"כ הפסק בין השלהבת
לקרירה ע"י טם של ברזל נם המאכל שבקרירה כבר סבושלת כל צרכו באופן
שאינה צריכה רק חימום.

ת שוב ה:

תחילה צריכין אנו לברר רץ נרם הרלקה ואי מותר לעשות מעשה
בערב שבת שעל ירו יוגרם הרלקה בשבת .והנה על רבררין זה כבר נתנו פסקם
הרב הנאון סו"ה יוסף שאול נאטאנזאהן בשו"ת שואל ומשיב מ"ב ח"א סי'
ה' ומו"ר מהר"ם שיק שו"ת הא"ח סי' קנ"ז וה"נ מו"ה יואל אוננאר כשו"ת
ריב"א ושלשחן הסכימו להתיר .והשאלה רשם כך ה-א :באבן השעות שנעשה
כעת עם יעקקער שמרליק נ"כ נר אם רשאין להעמירו ולהכינו בע"ש כרי
שהוועקקער ירליק האור בשבת קרש .והנה מו"ר חקר מתחלה אם הכין
וועקקער כזה בשבת שעי"ז חרלק הנר לאחר שעה אי הוי איסור ראורייתא
או רק א-סור ררבנן .וכתב רהאופה והמבשל כיון שנותן לאש חייב אע"נ
רהאפייה אינה ננמרת אלא לאחר שעה אפ"ה חשיב מעשה ריריה כאילו מניח
שם הפת וחוזר ומניח רכל שהמעשה הראשון נמשך הוי כעושה וחוזר ועושה
אם עשה המעשה הראשון באיסור .מיהו זה רוקא אם מתחיל הפעולה מיר
שטיר בשעת הנחת הפת היה שם אש אבל אם לא היה שם רבר העושה הפעולה
האשורה אלא שסופו לבוא אע"נ רלענין נזקין חייב מקרא רכי תצא אש מ"ם
לענין שחיטה ושאר רברים תל-א בב' תירוצים שבתוס' סנהררין רף ע"ז ע"א
ר"ה סוף חמה רלתי' ראשון חיב במו בניזקין ולתי' ב' הוי רק כנרמא ולא
חשוב כמעשה ריריה .והאריך שם מו"ר מהר"ם שיק להוכיח ררש"י ורי"ף ורא"ש
ונימוקי"י ס"ל כלשון ראשון רחיב והרמב"ם והרמב"ן והמאירי והר"ן ס"ל
כלשון ב' רלא ילפינן שבת מנזקין ולענק שבת לא מיקרי זה סעשה ריריה ובין
העמיר הנר קורם שתיקן הכלי שעות או אחר"כ אינו מלאכה ראוריתא רהוי
רק גרמא ובשבת מן התורה עשיה אסור ונרמא שרי - .ואח"כ מצרר מו"ר
לומר רבענין רירן לכ"ע לא הוי אלא נרמא .והה"נ בעל שואל וטשיב כתב
ראפשר לוטר ראם מתקן הכלי שעות בשבת שירליק הנר רחייב כיון רהכלי
מתוקן כך אפשר רהוי כמרליק ממש .את הנר ,אך כתב שרבר זה לא נתברר
בבירור נמור ומ"מ פסק בפשיטות רבע"ש מותר להכין הכלי שעות ,וכ"כ
בפשיטוח מו"ר מהר"ם שיק ,וכתב כמה מעמים רלא נזרינן ע"ש אטו שבת
כמו במים תחת הנר סוף פ' כירה וחילק שם בין נ"ר ובין מים תחת הנר ועור
ראין לרסות נזירות חכמים להררי ואין לך אלא מה שנזרו הם בפירוש ועור
רבכלי שעוק הא אמרינן בסי' רנ"ב ובס" רל"ח ראין לנזור סשום השמעת
קול משום רררך הוא לתקן מע"ש וה"ה לענין זה ועור רבלא"ה נוהנין לאסור
להעמיר כלי שעות בשבת ועור רלהמאירי רוקא בכלי הררך ליתן
מים אח"כ ,וכאן אררבה הררך לעשות כן מע"ש .וראיתי בשו"ת
ריב"א להרב הגאון יואל אוננאר זצ"ל סימן ק"כ אחרי שהביא
שימת אבן העוזר בסי' שכ"ח שהשינ על המג"א שבסי' רנ"ב והעלה רנותן
חטים ברחיא רמיא חיב חטאת כקב וז"ל :ולכן להעריך בשבת את היעקקער
להלהיב סאליה שלהבת להרליק נר ווראי ראסור מה"ת רהוי כרחיא רמיא,
אבל להעריכו כע"ש לא גזרינן אטו שבח אף ראי עכיר בשבת חייב חטאת
אלא לב"ש (שבת רף י"ח וי"ט) אבל ב"ה לא נזרו ואין שום חשש רק למאן
רססק כרבה בנתינת חטים לרחים גם לב"ה אסור סשום השמעת קול ,אבל
כבר כתב האנור הובא בר"מ וברמ"א סי' רנ"ב ראף לשיטה זו מותי להעריך
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כלי המשקלות (אוהר אויפציהען) וה"ה נמי הכא .עכ"ל .והנה לענין הפלוגתא
הנ"ל שבין המנ"א לבעל אה"ע אף שרוב אחרונים מסכימים לבעל אה"ע מ"מ
ראיתי שבמחצית השקל מישב קושי' האה"ע בטוב טעם ,נם בס' קרבן נתנאל
פ"ק רשבת הכרע כמ"א וכן הכריע בספרו נתיב חיים ובשו"ת בית אפרים
חא"ח ס" כ' החויק בסברא רבפריסת מצורה אפילו יורע וראי שיצור וכן
לענין נתינת ח'ט.ם לרחים של מים אין כאן ח.וב חטאת ואין לרמות למרביק
פת בתנור ונאפה רממלאכת המשכן ילפינן והתם מלאכת המשכן כך היה
רהעמיר הקררה עם הסממנין אצל האים ונתבשלו הלכך כל בשול כה"ג
מיקרי מלאכה אבל נבי מצורה או רחיים אפשר לומר רבמשכן לא נחשב
לסלאכה רק בלוכר בשעת פר'שתו או בחופס בירו וכן ברחיים היתה הטח.נה
ברחיים של .ר אבל כשנותן לתוך הרחיים והוא טוחן אח"כ מאליה אפשר
רליכא טחינה .ונראה לפענ"ר כי צרקו רברי שו"ת מהרי"ם פארווע מבריסק
סי' נ"ב שכ' לחלק ראם בשעה שנתן הישראל חט'ם לתוך הרחיים כבר טחן
הרחיים ולא נתהוה בזה ענין חרש כ' ממ.לא יטחון כשהישראל נותן החמין
אבל אם בשעה שנתן ה.שראל חט.ם עריין לא טחן כלל ואח"כ נתהוה הענין
שהתחיל הרחיים לטחון פטור רנתהוה ע':ן חרש ורמיא למצורה ע"כ- .
וכעתה נחזור לנ"ר נראהלי ראם היה מער.ך המראה שעות בשבת שירליק לאחר
שעה הסברא נות:ת רליכא חיוב חטאת רעתה אינו מרליק ומה שנעשה אח"כ
הוא נעשה ממילא ואין להקשות רהא במרביק פת בתנור נמי אינו אופה אלא
לאחר טכאן לא רמ .רהתם ררך אפייה בכך וסלאכה זו אסרה תורה שכן היה
במשכן אבל במבעיר אטו זה ררך הבערה לתקן מכונה שתרליק האש לאחר
שעה ,וא"כ לא גרע ממאי ראסרינן בסנהררין רף ע"ז ע"ב רבאשקיל בירקא
רמ.א על חבר'ה רבכח שני נרמא בעלמא הוא ונ"ר עריפא רהא המראה
שעוח כשמסבב הברזא אינו עושה יותר רק שמסלק ההפסק שבין הנאז
לשלהבת וע".ז הנאז מתקרב מעצמו לשלהבת ומגריל המרורה והוי קצת כמו
זרק חץ על חבירו שמחזיק תריס בירו וקרם הוא וסילק את התריס (סנהררין
שם) איברא שיש לחלק כי הכא כבר העריך סקורם לכן את המראה שעות
לסלק ההפסק בשעתו והוי כזרק חץ ובשעת זריקה כבר הכין מכונה לסלק
את התר.ס כשיניע החץ לשם .וכבר כתבנו לעיל בשם גרולי הרור שאף אם
יה'ה כן רבשכח היא איסור ראורייתא מ"מ אין לגזור ע"ש אטו שבת .ונלע"ר
עור להוסיף טעם אחר רבנ"ר א'ן לגזור רהא בע"כ צריך להכין מעשיו
מע"ש רהא צריך להרליק את הגאז מע"ש (ר~ה אין לחוש שירליק את הגאז
בשבת) ואח"כ צר.ך לסבב את הברזא כרי להקטין את השלהבת כל כך
ער שלא ישאר רק נ.צוץ קטן ,ואח"כ מעריך את המראה שעות כרי שבשעה
מ'וחרת יסבב הברזא לצר אחר ויגריל המרורא ,וכיון שבע"כ צריך להתחיל
מלאכתו בע"ש אין לחוש שיעשה מקצתה בע"ש ויניח סקצתה ,רהיינו הערכת
המראה שעות ויגמרנה בשבת ,וכסו שמצ'נו בפסחים ז' ע"א רפריך הש"ס
ונ.בטלי' בשית רכיון רעסיק בשרפתו לא חיישינן שישכח לבטלו ,הכ' נסי
כיון רעסיק בע"ש בהכנת האור לא ישכח לנסור הרבר ולא חישינן רעביר
בשבת .והנה כר .לכבות נר נאז כבר פשוט המנהנ בארץ אשכנז שבבית הרבה
יראים יש סראה השעות כרי לכבות הגאז בש"ק בלילה בשעה ירוע ,ואף שאין
ללמור הרלקה מכבי' רכבוי הוא מלאכה שאצל"ג ומכש"כ בנר גטז שאינו
עושה פחם וע' שו"ת בשם'ם ראש סי' קצ"ר מ"מ חזינן רלא גזרי שיכינו
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המראה שעות בשבת .ונ"ל פשוט רה"ה רהרלקה כואת מותר בע"ש ואין לחוש

שיעשה פשבת.
והשתא יש לברר אי מותר ג"כ לשום קררה בע"ש לחממה במרורה .11
והנה לכאורה יש לומר כיון רנתחמם ממילא שרי ,ואף רבפירות הנושרק
אסרינן אף שנתלשו ממילא לא רמי רשם גורינן שמא יעלה ויתלוש וכאן אין
לגוור שמא יחמם רא"כ אף בעשה נכרי לצרכו ננור כמו ראסרינן במחובר
ובסחוסר צירה אפילו עשה נכרי לצרכו (שכ"ה ס"ה) ע' מג"א ס"ק "'ב
ואילו כאן אפילו פת שאפה נכרי לעצמו יש סתירין וגם האוסרין לטעם אחר
שבמג"א אין אוסרין אלא משום נולר ,ולטעם אחר ראסור משום גוירה שמא
יאמר לנכרי לעשות בשבת ,וה לא שייך בנ"ר רנעשה ממילא (ע' מג"א סי'
שכ"ה סק"ם) ומוקצה ונולר וראי לא שייך ברבר שנתבשל כבר אלא שנתחמם
היום ממילא.
י
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מהר"ם שיק בתשובה הנ"ל
וראיתי
וכתב אח"כ וו"ל :איברא רערמן יש לעין אם כשאין ליהנות מהאור הוה בשבת
1י"1ט לפי ס"ש הראב"ר רפ"ר מה' י"ט בהוציא אש אסור בהנאה ועי"ש
בלח"ם ובמרה"ש ר"ס תק"ב .מיהו כבר הכריח המג"א .בסי' תק"א סקי"ב
ראפילו אם מוקצה או נולר אסור בהנאה מ"ם הנאה רממילא שרי ,וא"כ
ה"נ הוי הנאה רממילא ושרי אפילו למאן ראוסר נולר בשבת עכ"ל .והנה
בנ"ר רכבר יש שם ניצוץ קטן מע"ש אין האש אסור בהנאה רהא ולא הוליר
ן אם המחומם באותה
האש רק הוסיף עצים להגריל המרורה אך "ם לעיי
מרורה מותר כיון רמע.קרא לא היה כאן אש שראר לחסם .אך כבר כתבנו
רברבר המחומם לא שמך נולר כיון רראוי לאכול קר - .ונ"ר לא גרע מאילו
הסיק נכרי תנור בחורף ונתן את התבשיל קורם הסקה על התנור (ומכש"כ אם
התבשיל היה נתון שם מע"ש) רכבר נהגו בכל תפוצות ישראל להתיר התבשיל
מפני שהנכרי הסיק התנור בהיתר שהכל חולים הם אצל הצינה .ובנ"ר ג"כ
הוסק התנור בהיתר רהרי הוסק ממילא והתבשיל כבר נתון שם מע"ש .וכי
תימא רנגוור שמא יתן שם הקררה בשבת כמו רגורינן במים תחת הניצוצות
ע"ש אטו שבת ,וה אינו רוראי אין לחהמ שיתן הקררה בשבת אחר הסקה
רא"כ גם בהסיק נכרי בית החורף לגוור כן אלא וראי רוה רבר המינכר,
וליכא למיגור אלא שיתנו הישראל בשבת קורם הסקה .אמנם גם בוה אין
חשש חרא ראפילו יתנו בשבת קורם הסקה וראי א] כאן איסור ראוריתא
רהוי כוה נותן את הקררה ווה נותן את האור לאחר מיכן רפטור אבל אסור
ובשו"ת בית אפרים א"ח סי' כ"א העלה רמרינא מותר לישראל להעמיר
בטקום שנכרי ססיק אח"כ בהיתר .ועור רהא הרשב"א ועור פוסקים ס"ל אין
בישול אחר בישול אפילו ברבר לח וא"כ מותר להניחו אפילו לאחר שהוסק
ומכ"ש קורם שהוסק וכיון רל"'א מותר לגסרי אפילו בשבת .אק לגזור ע"ש
אטו שבת.
רוגמה לוה כתב הש"ך קי"ר סי' נ"ו מ"ק נ"א רהיכא רל"ם אומרים מותר
לגמרי יש להתיר לסכור לנכריואין לגזור שמא יחוור וימכרנה לישראל.
אלא רלכאורה היה מקום לפקפק בוה עפ"י מ"ש הנם"י פ' כיצר הרגל
נבי אשו משום חציו "11ל ואי קשיא לך א"כ היכי שרינן עם חשיכה עם
רחטיכה להרליק אה הנרות והרלקתה הולבת ונגמרה בשבת וכן מאחיוין אק
האור במרורה והולכת ונגמרה הרלקתה בשבת ולפי זה הרי הוא כאילו
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הבעירה הוא בעצמו בשבת וכל שכן הוא ראילו הכא לא נתכוין להבעיר גריש
של חברו כלל והכא עיקר כונתו היא שתרלק ותלך בשבת ועם כל זה תנן
סשלשלין את הפסחים וכו' לא קשיא לן שהרי חיובו סשום חציו כזורקיחץ
שבשעה שיצא החץ סתחת ירו באותה שעה נעשה הכל ולא חשבינן ליהסעישה
רסכאן ולהבא ראי חשבינן ליה הוי לו לספטריה ראנוס הוא שאין בירו להחזירה
והכי נסי אילו סת קורם שהספיק להרליק הגריש וראי סשתלם ניזק סאחריות
נכסים ריריה רהא קרי כאן כי תצא אש שלם ישלם ואסאי סחיב הרי סת וסת
לאו בר חיובא הוא אלא לאו ש"מ רלאו כסאן רארליק השתא בירים חשבינן
ליה אלא כסאן רארליק סעיקרא משעת פשיעה חשבינן ליה וכן הרין לענין שבת
רכי אתחיל סע"ש אתחיל וכמאן ראנסריה בירים בההוא עירנא רלית ביה
אסור חשיב עכ"ל והנה בנ"ר לענין הבערה נ"כ י"ל רהוי כאילו התחיל מע"ש
ההבערה רהא הבעיר ניצוץ קטן בע"ש ואף שבשבת האש סתגרל ע"י הוספת
עצים שנעשית מאליה הרי גם במאחיוין את המרורה ג"כ האש סתנרל בשבת
ובפחמים ובזפת רי אם הבעיר בע"ש כל שהוא ומהלי אם האש סתפשט והולך
וסבע.ר 4א) הפחסים או אם הפחמים מתפשמין והולכין אצל האש ובנ"ר הגאז
הוא במקום הפחמים (איברא שיש לפקפק ע"ז ,אך אק להאריך רלמסקנא
רירן א"ש הכל).
אבל לענין היטום התבשיל הרי בע"ש אין כאן שום אש שיכול לחמם
תבשיל ,והאש שיכול לחמם בא ע"י גיריה ריליה בשבת ,וא"כ ליכא לסימר
כנמו"י רכי אתחיל בע"ש אתחיל ,וא"כ הוי כסחמם תבשיל בשבת .וכי ת.מא
גבי סאחיזין את האור נטי נימא הכי וכ' אסור לבשל או לחסם בהאי אור
שלא הבע'ר רק כל שהוא בע"ש שאין בו כרי לבשל או לחמם ,וא"כ ה"ל
לפוסקים לפרש זה בסי' רנ"ה ברינא רמאח.זין אוו המרורא .י"ל רלא רסי לנ"ר
רבשלסא התם רהפחמין והזפת כאן וסופן להבעירהוי כאלו התחיל הבשול בע"ש.
הגע בעצמך אלו בשבת אמ ה.תה כאן סרורה של פחמין שהובערה קצת ואחר
הב.א קררתו לשם ואח"כ הובערה הסרורה סאליו ובישלה הקררה מי לא
סחמב הסביא את הקררה סשום מבשל ,וכיון שכן אם עשה כן בע"ש כבר
התחיל לבשל בע"ש .אבל בנ"ר רהגאז אינו כאן ונמנע לבוא לכאן ע"י הברזא
הסוגר לפניו את הררך ,ואח"כ בשבת נפתח הברזא ע"י גיריה ריליה והג"ז
בא לכאן ומבשל הרי לא התחיל הבשול אלא בשבת ול"ל רהוי כמבשל בע"ש,
וכיון שכן הוא בבישול גם בחסום יש לנו לאסור .אמנם בן כיון שכן גם
סה שהבאתי לעיל בשם כמה נאונים .להתיר להערקי הוועקקאוהר שתרליק נר
בשבת לא יתכן וכבר הרגיש באמת בזה הרב הנאון בעל שו"ת ריב"א שהבאתי
לע'ל וכתב רלפי סברת הנס"י היה לנו לאסור להעריך הוועקקאוהר בע"ש
שתרליק נר בשבת רכיון רכאן לא היה האש בעולם ול"ל ראזלינן בתר סעיקרא
והוי כאלו הורלק ונגסר בע"ש ,א"כ יתחיב כשיובער בשבת ,וכתב על זה ררבר
ה מופרך רא"כ ביורה חץ סתחלת ר' לסוף ר' וקרע שיראין בהליכתו אסאי
י
צריך לוסר חמעם רעקירה צורך הנחה היא ליסא ראזלינן בתר סעיקרא וסלאכת
שבת וחיוב הנזקין באים כאחר ,אלא וראי העיקר כשיטת התוס' בב"ק י"1
ע"ב ר"ה זרק רבוורק חץ לא אזלינן בתר סעיקרא (ע' יש"ש שם סי' ר') והא
רסאחיזין האור בע"ש משום רלא הקפירה התורה שלא יעשה המלאכה בשבת
רק רש*רם ישבות וינוח ונאסר רבר זה בפירוש בירושלסי פ"ב רשבת ולא בשסן
שריכה א"ר חסרא זאת אוסרת שאסור להצית את האור בסרורת קרשים והיא
רליקה והולכת בשבת ,והא תנינן ומאחיוין את האור במרורת בית הסוקר וכו'
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א"ר יוסה בשבת כהיב לא תעשה כל מלאכה נעשית היא מאליה ברם הכא
התורה אמרה אין שורפין את הקרשים ב"'ט ואצ"ל בשבת עכ"ל .ואע"ג רלענין
שריפח קרשים לא קיי"ל בזה כאותו ירושלמי ,מ"מ בהא לית מאן רפליג רלענין
מלאכת שבת כל שנעשית מאליה מותר ,ולא משום טעמא רנמ"י ראמרינן כיון
רהתחיל כע"ש הכל נגמר בע"ש ,אלא אפילו אם לא התחיל מע"ש אין איסור
אם רק רארם נח בשבת .וכן כתב הבית מאיר באה"ע סי' פ' רגבי שבת
ליכא למיתסר ע"י נכרי מטעם שליחוק רהתורה לא הקפירה רק שהישראל
ינוח בשבת .וע' ח"ס שהבאתי במלמר להועיל שו"ת א"ח ס" נ"ו לענין אי
מותר לתח נייר למומר לחלל שבת והוא חותם בו את שמו.
ובר מן רין אפילו לפי סברת הנמ"י נלע"ר רא"א לתפוס החבל בשני
ראשין לומר רמה שנעשה בשבת נעשה ע"י גירי' רילי' והוי כאלו עשה בעצמו
ואע"פ כן לא ט'קרי התחיל מלאכתו בע"ש ,רמס"נ אי חשבינן מה שנעשה
בשבח ע"' הערכת כליו כאילו עשה הוא בעצמו הרי התחיל מלאכתו בערב שבת
והוי כאלו נגמר בע"ש ,ואי אמרינן כיון שאין כאן אש הראוי לבשל לא הוי
כהתחיל מע"ש ,א"כ לא עשה כלל ואינו .ילא גרמא ואין לחייבו כאילו עשה
בשבת.
סוף רבר חזרח' על כל הצררין ולא מצאתי טעם לאסור .ואף שאיני טסכים
להקל לבשל באופן זה מתחילה משום גזירה שמא יעמיר הקררה שם בשבת,
מ" 2לענין חמום תבשיל שנתבשל כל צרכו יש להקל ואין לגזור ובפרט שיש
כמה אנשים שאין אוכלין טאכלי הטמנה ומחסמין בשבת באיסור ובבתי תבש'לין
ג"כ מחממין תבשילין בער חולים ואוכלין גם הבריאים .ואם יוכלו לחמם בררך
היתר אזי יוצלו טמכשול ,וע"כ אין למנוע מלהתיר סשום חששא רחוקא:
וראיתי בס' ארחות חיים סי' רנ"ה שמביא בשם שו"ת לב חים ח"ג סי' ע"ה
שפסק במי שהרליק בשבת ע"י זכוכית (שקורין ברענגלאז) לבשל או לחטם
הבית שחיב ,ואפילו אם עשאו מע"ש והורלק בשבת בזריחת השטש אסור
טרינא ,עכ"ל סי' ארחותחיים .וספר לב חיםאין בטחיצתילעין טעסא :ואפשר
שאסור משום שהאש נולר בשבת ,וא"כ אינו ענין לנ"ר שכבר יש כאן ניצוץ
קטן מע"ש .והנך רואה רגם בוועקקער רנולר האש בשבת פליגי עליו הני גאונים
שהבאתי לעיל בתחילת תשובתי ,וטעם אחר לא ירענא לאיסור .וראיתי בהלק"ט
והובא בם בספר שער הזקנים ח"ב רף ע"נ ע"ב שמותר להעריך עצים ולהרליק
מרחוק חבל ארוך שיגיע לעצים בשבת וירליקם בשבת ומשמע שם רמותר
ג"כ לבשל באופן זה עכ"פ מראוריתא עי"ש .וע' ברכי יוסף סי' רנ"ה וס'
ערוך השלחן ס"ם רנ"ה.
שוב ראיתי בירושלמי פ' ב"ם ה"ר על המתני' רלא יקוב ארם שפופרת
של ביצה שאסרו לסה משום שלא הותחל בכל טיפה וטיפה ופ" המפרשים מפני
שלא התחיל הרלקה בכל טיפה וטיפה טע"ש אלא שהיא סנטפת אח"כ והוי
כאלו נותן אותה שתהא טנטפת בשבת ולפ"ז גם בנ"ר יהא אסור רהא הוא
0כין שהגטזיזיל אל האש בשבת .אסנם אררבה טשם ראיה להיתר חרא רהא
אם חיברא היוצר מתחילה גם שם טותר ופי .הפ"ם כיון רהוי כולה כלי אחר
אין לאסור טשום שלא הותחל בכל טיפה .שנית רהא גמרא רילן אמר טעסא
רילטא אתי לאיסתפוקי ולית ליה טעטא רירושלטי ושלישית יבפ"ק ה"ה אסר
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בירושלמי רלהאי טעמא שלא הותחל בכל טיפה גם חיטים לתוך הרחיים יהא
אסור שלא הותחל בכל חטה ,ואילו לרירן חטים לרחים מותר וע"כ לית לן
האי טעמא.
לטעמא
א
ל
ר
ואפילו
רירושלמי "'ל בנ"ר ל"ל
הותחל בכל טיפה וטיפה
רהארים שקורין גאז אינם נפררים לטיפות טיפות אלא שוטפין ביחר אל השלהבת
ורק ע"י ההפסק שיש בינם לשלהבת אינן יכולים ללכת שמה רק בנזילה כל
שהוא (כמו העבירו ע"ג שפה כל שהוא ררפ"ה רמקואות) ובהסתלק ההפסק
הג~ז שוטף בשטף גרול ,ומ"מ כבר הותחל ההבערה בכל הנשז בע"ש .וכי
תימא נהי רההעבערה התחיל בע"ש הרי הבישול לא התחיל כלל וכלל ,הרי
קרירה חייתא שרי ליתן ע"ג אש רוקא בלא נתבשל כלל מע"ש (ריש סי' רנ"ג)
ואפילו בצלי מותר היכא רליכא למיחש שמא יחתה .ואין לחלק רכאן עכ"פ
הקרירה עומרת אצל האש וממילא יתבשל ,רהא בשפופרת ג"כ השפופרת
עופרת אצל הנר וממילא יפול השמן לתוכו ,וכן ברחים החטים הם אצל הרחים
וממילא יטחנו כל החטים .איברא רללישנא רירושלמי רההבערה צריך להתחיל
מבעור יום בכל טיפה וטיפה קשה מ"ש הבערה מב"מול ואמאי מותר להניח
קרירה חייתא .ואפשר רלהאי לישנא באמת אסור קרירה חיתא ,וא"כ וראי
לית הלכתא כהאי לישנא אך לענק הלכה אין לזוז מרברי הפוסקים .ועכ"פ
יש להתיר לחמם התבשיל בענק זה .והסכים עמי בתשובה באריכות הה"ג מו"ר
הירש ראבינאוויץ אברק"ק קאוונא.

הוספה לשו"ת עלי"ר*
נ"ט*
יש מין קמחים (פזאשא פא80זזסמש) שעושין (מכמה מיני פ'רות ,קיטניות,
אורז ,כרמל ,שבולת שועל) והפירות מתבשלין ע"י נכרים קורם שיעשו מהן
קמח ,אך הקמח צריך לחזור ולבשל טרם יהיה ראוי לאכילה ,אם יש בזה משום

בשולי נכרימי
ת שוב ה:

איתא בלקט הקמח רף ז' בשם חוקי רעת וז"ל אותם הגרי"ץ שקורין כך
בל"א העשוי משבולת שועל ע"י גוים שמבשלים הש"ש בקררות שלהם ער
שמתרככים ואח"כ מיבשים אותם בתנור ער שמתקשים כאבנים וכותשים
אותם במכתשת להסיר הקליפות וצריכים בשול מחרש יותר מבשר שור ער
שיהו ראוים לאכילה העלה רמותרין באכילה כיון רגמר בישולן הוא ע"'
ישראל ואינן ראוין לאכילה ע"י בישול הראשון וסתם כלי נוים אינן בני יומן.
ובברכי יוסף סי' קי"ג רין ט' הביא חטים ששולקין אותן הגוים ער שמגיעין
למאכל בן רריסאי וחוזרין ומיבשין אותן כרי לעשות גריסין ושוב אין נאכלין
אלא ע"י בשול אחר נראה רכיון ראיסורא ררבנן הוא ויש מתירין הני חטים כיק
רמתיבשים כ"כ ראינם נאכלים אלא ע"י בישול אחר והבישול הא' אינו ניכר
בהם סותרים ואפשר ראפילו האוסרים בתבשיל יתירו באלו החטים כיון שאינן
נאכלין אלא ע"י בישול מחרש (אבקת רוכל סי' ל') עי"ש בשם לחם הפנים
וכיון שכן גם הקמחים הנ"ל מותרים.

מלמדלהדעיל
חידדשים דהערדת
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ס'*
איך הוא הנוסח הנכון בתפילת הביננו והתועש על רעתך ישפוטו בקל

איישפטי בנפעל.

ת שונ ה:

בברכות כ"ט ע"א פירש"י ב' פ'רושים ולפי' קמא הפי' של תועים על רעתך
והיינו העוברים על רבריך ,וא"כ צריך לקרות ושפטו בנפעל ולפירוש השני
אמרינן :התועים רהיינו התועים במשפט ,על רעתך ישפוטו ,אנו מתפללים
שתלמרם לשפוט על רעתם כרבריך ולפי' זה צריך לקרותישפוטו בקל .וכתב
רש"י רהעיקר כפי' השני וכן כתב הבה"ג .וטעמא ררש"י רכיון רהתועים על
רעהך ישפוטו הוא ננר ברכת השיבה שופטינו כבראשונה ובברכה זאת אנו
מתפללין ששופטינו יהיו כבראשונה שישפטו עפ"י רין תורה לאמתו ,ולפי פי
קסא רהעוברים על התורה ושפטו אינו כלל מענין ברכת השיבה שופטינו,
ועין בב" .סי' ק"י שהביא עור פירושים אחרים .ואף שאיני כראי לחלוק על
רש"י ובה"ג מ"ם תורה היא וללמור אני צריך רלענ"ר העיקר כפי' קטא
וראייתי חרא רנרסינן בירושלמי ותועים עליך לשפוט וא"א לפרש בענין אחר
אלא שהקב"ה ישפום את התוע'ם רהיינו העוכרים על רבריו ,כפי' קמא ,ועור
ראמרינן במנילה י"ז ע"ב בפירוש המשך הברכות זו אחר זו :וכיון שנתקבצו
הנליות נעשה רין ברשעים ,וע"כ אסרינן השיבה שופטינו אחר מקבץ נרחי
ישראל ,הרי רלפי הגמראענין ברכת השיבה שופטינו הוא שנעשהרין ברשעים,
רה-ני שע"י שהקב"ה ישיב שופטינו כבראשונה יעשה רין ברשעים וזה ממש
קמא בוהתועים על רעתם ישפטי ,ועור רבכל הסירורים המרוייקים כתיב
פ'
ישפטובנפעל .והנה בוראי ערות חז"ל נאמנה שתוכן ברכת השיבה הוא שנעשה
רין ברשעים ,וקשה אם כן לסה לא נמצא בכל הברכה הבקשה שהקב"ה .עשה
רין ברשעים ,ואף ראנו מתפללים שיהיו לנו שופטים הנונים ונכלל בכלל זה
שהשופמים יעשו רין ברשעים מ"ם למה לא נאמר זאת הבקשה בפירוש .אשר
על כ; השערתי רבאמת בעיקר נוסח של השיבה נתקן ג"כ תפילה שיעשה
רין ברשעים ,אלא ראחרי אשר התקינו ביבנה ברכת המינים כראיתא בברכות
כ"ח ע"ב נעתקה הבקשה של עשית רין ברשעים מברכת השיבה ונכללה בברכת
המינים .ויה לענ"ר פי' רברי הירושלמי ברכות פ"ב ה"ר כולל של זרים הטל
רשעים במכניע זרים (כן היא הנירסא בירושלם .ברכות עם פי' מהר"ש מיריליאו
שנרפס במאינץ) רהינו שיכלול ב' תפלות של זרים שהיא ננר המינים ושל
רשעים שהיא נגר שאר רשעים שבישראל שהיו מתפללין תחילה שיעשה רין
בהם בברכת השיבה שופטינו ועתה אחר תקון ברכת המינים יכלול הכל בברכת
מכניע זרים .ואפשר רלאחר תקון ברכת המינים והעתקת הבקשה ננר הרשע.ם
מברכת השיבה שופטינו הוסיפו נם בתפילת הביננו מלות ועל הרשעים תניף
ירך .ואולי יש ששינו נם כן קצת הבקשה רוהתועים על רעתך ישפטו והחליפו
הנפעל בקל ופירשו כפי' הב' של רש"י וכבה"נ.
ולולא רמסתפינא היתי מחרש רבר בפי' ברכת השיבה שוסטינו .הנה
לפי הנ"ל קורם תקון ברכה המינים היו אימרים בנוסח ברכה  11בפירהש:
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השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה לסען אשר מףפטו כל התועים
על רעתך .והנה סלישנא רתפילהי
ו סשסע שניתקן בעת אשר שופטי ישראל
היו אנשים שאינם הגונים לשפוט ושפטו שלא כרין תורה ,ועל כן תקנו חכמים
להתפלל בכל יום שישיב השי"ת שופטינו כבראשונה כרי שיעשה רין ברשעים.
וקשה רהרי אכנה"נ ביסי עזרא תקנו שסונה עשרה ,חוז הוי כל השופטים
נתסנו ע"י עזרא וסיעתו כסבואר בספר עזרא ז' כ"ה ובוראי לא סינו אלא
אנשים צריקים שעשו רין ברשעים ולסה תקנו שיתפללו השיבה שופטינו
כבראשונה ,ואין לוסר רקצת שופטים נתסנו ע"י סלכי פרס והפחות שהיו
רשעים רהרי הסלך אסר לעזרא ואנת עירא וגו' סני שפסין ורינן ונו' הרי
רססר הכל ביר עזרא ונתן לו רשות לענוש כל העוברים על הרת במות
ובעונש נכסין ולאסורין כסבואר שם בקרא ואף ראיכא לסיסר רתקנו י"ח
ברכות קורםב"ית עזרא ס"ם זה רוחק רהרי עזרא היה ראש לכנסתהגרהיה
כסבואר בנחסיה ח' וט' וי' ובנחסיה " נקובים בשסות אנשי כנסיה הלזו
וזה היה הכל ביסי עזרא .אשר ע"כ צ"ל ראף ראכנ"ה תקנו י"ח ברכות ס"מ
איזה ברכות נשתנו מחכסים שאחריו לפי צורך הזסן ,וכסו שהוסיפו ביבנה
ברכת המינים כן הוסיפו נ"כ בנוסח קצת ברכות לפי צורך הזמן בעתות
הקורסות .ומעתה י"ל רעזרא ואכנה"נ תקנו בקשת רין ברשעים כגון בכותים
וקצת סרשעי ישראל שהיו ססייעין אותם ולא היה ביר הב"ר כח לענשם,
ן נחסיה  '1וי"ח ובקשה זאת לא היתה ננר שופטי ישראל ,כי הם שפטו
יע
ית וכרין ,י"י
אמנם ביסי שסעון בן שטח סשרנו בסנילת תענית פ"ר שהיו כל
כר
הסנהררין צרוקים ושפטו שלא כרין תורה עפ~י ספר גזירתא שברו להם,
יגם סצינו עור ססופר שהשופטים שבימים ההם היו רשעים ,כי ינאי הסלך
שהיה צרוקי סנה אנשים שאינם מהוגנים לשופטים על הארץ כאשר ביארתי
זאת במקום אחר .ובימים ההם תקנו חכסי הפרושים הנוסח של השיבה
שופטינו כבראשונה לסען אשר ישפטו כל התועים על רעתך ,והתועים היו
הצרוקים שתעו אחרי צרוק ובייתוס ותלמיריהן ופירשו התורה שלא כרת ושפטו
שלא כרין שאסרו ררך סשל עין תחת עין שן תחת שן ססש ורנו בשריפה
בחבילי זסורות והרשיעו את הצריק הצריקו את הרשע .ובאמת נתקבלה
תפילת החכסים סהקב"ה כי אחרי זסן לא כביר החזיר שסעון בן שטח העטרה
ליושנה ועשה רין ברשעים כססופר ברברי הימים .ואעפ"כ התפילה שתקנו
לא זזה מסקוסה ,כי אחרי שנים סעטות סתה שלטצה המלכה אחות שמעון
בן שטח והצרוקים הריסו ראש ,ובזסן סאוחר סלך הוררוס הרשע והרומיים
שלטו בא"י בורון כרצונם ,ועל כן נתקיימה התפילה בנוסח שתיקנו שסעון
בן שטח וסיעתו ער שתקנו ברכת המינים ביבנה - .אחר זה ראיתי בברכי
יוסף א"ח סי' ק"י שהביא נוסח תפילת הביננו כסו שסצאו בספר כ"י של
ר' ישעיה הראשון שם כתוב הנוסח :והטועים ברתך תשפוט ,וזה סבואר
כם"ש לעיל שנוסח התפלה היה נגר הצרוקים שהיו טועים ברת ,רססתסא תקנו
נוסחא קצרה של הביננו סעין עיקר התפילה.

ס"א*
לבאר סשנה י"ג רפ"נ רסעשר שני1
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ת שוב ה:

מלמדלהועיל

משנה זו מוקשה ותמוהה מאר מאר כמו שהעירו ע"ז המפרשים וביחור
הנאה בעל תפארת ישראל ,והנה האי בבא רפלונתא רב"ש וב"ה ששוט רתרי
אסוראי פליני בה בירושלסי ריב"ל ור' בא .לריב"ל קאי אראשונה רהינו
אבבא ראשונה רמשנה י"ב רסירי בסעשר וסחלק בין ער שלא נפן ובק
משנפן וקאסר ראם סשנפן קרא שם קנה סעשר את הקנקן 1כרפ' בירושלסי]
וע"ז קאסרו ב"ש ראם רוצה שלא יתפס הקנקן בקרושת סעשר אינו רי לו
שיפתח 4א) הסנופה ,רכבר נילה רעתו רהקנקן יהיה לין ,אף אם ספתח
וקורא שם נתפס הקנקן בקרושת מעשר ,אלא צריך שיערה ג"כ כל הין
לנת קורם שיקרא שם סעשר ,וב"ה סברי ררי אם ספתח קורם קריאת השם
ואין צריך לערות ,אסנם ר' באפי'רפלונתא רב"ש וב"ה קאיאשניה כלוסר אבבא
שניה לענין תרומה ,אי תורם סאחת על הכל וכרפי' הרע"ב ואפשר רנם
לענין אי סקרשות בכ"ש פליני וסברי ב"ש רכיון רנפן פעם אחת לא נתבטלה
חשיבותיהו ליבטל באחר וסאה ע"י פתיחה לחור וצריך ג"כ עירוי לנת ,הרץ
פירושא רבבא ראשונה רסתניתן ,אכן הבבא השנ*ה רבר"א בסקום שררכן
לסכור סתוסות וכו' ער לא יצא קנקן לחולין כל סבין יראה ראין לה שיכות
לכאן כלל ,וע"כ צ"ל כרפי' הרסב"ם רקאי אסתני' רפ"א ס"ר ,אכן כבר
תסהו הספרשים רקשה לוסר רסתני' רפ"נ קאי אפרק א' ,אסנם לרירי אץ
ספק ברבר ,כי בסתני' רירן חסורי סחסרא והכי קתני :הלוקח כרי ין בכסף
סעשר שני ער שלא נפן לא יצא קנקן לחולין סשנפן יצא קנקן לחולין בר"א
בסקום שררכן לסכור סתוסות וכו' והשתא אתי שפיר רבסתני' רילן תני
כל נוני ריש בהו חילוק בין ער שלא גפן לשנפן ואע"נ רכבר תני לה בשאר
רוכתי סהרר ותני לה כסו רסהרר הסני האץ רסשנפן סקרשות בכל שהן אע"נ
רכבר תני לה בססכת ערלה ,ועור האף ריצא קנקן לחולץ הרר ותני הכא
סשום ררוצה להוסיף בבא ראבל 44ם רצה להחסיר על עצסו וכו' והך רר"ש
אומר כו' ואפשר רהכא עיקר ולוגיל בפרק קסא תני לה אגב נררא רצבי
לעורו ,וכי תיסא היכן סצינו חסורי סחסרא כי האי גוונא רהתנא סחסר הר.שא
ותני עלה בסה רברים אסורים אשר  )14לו הבנה כלל בלא הרישא ,בא
ואראך רונסתו בפ"ר רר"ה ס"ב תנן ועוד זאת היתה ירושים וכי' ווה אק
לו פירוש כלל רערין לא תני שום רבר רירוש*ם יתירה ותנא ועור זאת ,אע"נ
רחסורי סחסרא כרפי' הרע"ב שם עפ"י סוניא רהש"ס ,אף אתה אל תתמה
אם אפרש סשנה רילן עפ"י הרסב"ם וחסורי סחסרא.
וסירי רברי בענק חסורי סיחסרא איסא בה סילתא ויהא רעא רתתקבל.
כתב בהקרסת פאח השלחן בשם הנר"א זצ"ל :והיה יורע כל חסורי
סחסרא שבתלמור סשיטותיו רלא חסרא כלל בסרר שסירר רבינו הקרוש
הסתני' ולאו אורחא שחיסר רבר רק ררבי ס"ל כחר תנא ראליביה סתכאהילא
חסר כלל אליבי' ונסרא ס"ל כאירך תנא ואליביה קאמרה הנס' חסורי סחסרא
והכי קתני ,עכ"ל .והנה האי כללא רכיל בעשם הנאון יש ללסור סב"ק ריש
פ' הנחל וסאכיל רשם מתרץ רבא סתני' כוותי' רר' אושעיא וכל סעין יראה
ררברי ר' אדשעיא א"א להולסם לפשטא רסתני' ובשנם שרבי גופא פירש לר'
ש0עת בריה מחניי רסירר הוא בעצסו בנוונא אחריתא ,אשר על בן פרש"י
וחסורי סחסרא ולא סוקי לה ברבר הססהם ובנזילה קיסת כרנץ רכית
ראשכחן הכי 0תריצנא לה סתני' כבריתא ולא ח*שינן לסאי רסתני רבי
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לר"ש בריה רבריתא ק*מא כוותי ,עכ"ל רש"י ,הנך רואה ררבא פי' מתני'
עי' חסורי מחסרא ,אף שבאמת רבי לפי שיטתו לא חיסר כלום.
אמנם נ"ל רלאו בכל חמורא סחסרא אמר הגאון להרא מילתא ,כי
באמת יש מקופות שחיסר התנא כמה מלות ,והנה רש"י ז"ל אומר בפירחם
בב"ם רף ק".ר ע"ב שהתנא שכח וחיסר ורילנ מח*ב להחזיר באינו חיכ
להחזיר ,והרילונ שם יש בברייתא ואף במשנה איתא לפעטים חסרון רברים
כמו שהראיתיךלעיל ועור אראך אי"ה לקמן .רע לך רבששה סררי משנה שלפנינו
יש עור חסרונות וקיצורים בערך המציות שהיו לקרמונים וכרי להב'ן אח
ואת נטה אוזן קשבת למה שאמרו גאוני קרמאי ,אשר כל רבריהם רברי קבלה,
בענין זה .זה לשון הנאון בתשובה שנרפסה בס' שערי תשובה סי' כ',
וששאלתם על אנשי המעשה רע מימות משה רבינו ער הלל הזקן היו שש
מאות סררי משנה כמו שנתנם הקב"ה למשה בסיני ומן הלל ואילך נתמעט
ונתמסכן העולם וחלשה כבורה של תורה ולא תקנו מהלל ושמאי אלא ששה
סררים בלבר והם אוחם שתקנו היו אנשי משנה לא הראשונים ולא אנשי
סעשה שהי' בראשונה ,עכ"ל הנאון והן הן הרברים שנאמרו בשינוי מעט כסרר
תנאים ואמוראים ובתשובה אחרת המיוחסת לר' שרירא נאון ונרפסת בס'
שערי תשובה סי' קפ"ר ונמצאות נם בתחילת קובץ תשובות הנקרא שערי צרק,
ובחמרה ננוזה כתוב שאצל נאון אחר סצאו אחרי מות 1כל הו* ררבנן קרמאי
רא עם רא ושית סררי משנה ראיתנניזו
הלל הממאי ,ובספר הקנה רף
אם~וקני בית הלל וסררו ו' סררים
פ"א ע"נ כתוב רנתחברו זקני בית שמאימיו
וכתבו אותם וקראו אותם משנה [ואפשר רמחבר ספר הקנה היה לפניי
הגירסא בס' נאון אחר כן] וכל זה משום רער הלל ושמאי הי' ת"ר סררי

משנה.

וכל רברי נאונים הללו יסורן בתלמור ,ראיתא בחנינה י"ר ע"א משענה
אלו בעלי משנה כגון ר' יהורה בן תימא וחביריו פליני בה פפא ורבנן חר
אמר שש מאות סררי משנה וחר אסר שבע מאות סררי משנה [פירש"י היה
בימיהם] וא"א לומר ררב פפא קאי על זמן ר' יהורה בן תימא וחביריו רהוא
היה בימי רבי וביסיו לא היה ת"ר סררי משנה ,אלא ע"כ רר' פפא אקרא
רישעי' קאי רבימי ישעיה הי' ת"ר סררי משנה ,איברא רבעין יעקב נריס ר'
יהורה בן בתירא תחת ר' יהורה בן תימא וכן נרס היוחסין 1רפוס לונרון רף
י"ח] רכתב רער בני בתירא הי' ת"ר סררי משנה ,וסובר היוחסין רר' יהורה
בן בתירא היה אחר מבני בתירא שנהנו נשיאות קורם' הלל 1ע" פסחים ריש
אלו רברים] אמנם בכל הספריס [נם בכתבי יר] נרסינן ר' יהורה בן תימא,
וא"כ צ"ל ררב פפא אקרא קאי ,עור במקום אחר אמרו חז"ל רנתמעטה התורה
אחרי מות הלל ושמאי ראיתא במנילה ר' כ"א ע"א [עי"ש הנירסא הנכונה
בכתבי יר של רקרוקי סופרים] .מיסות סשה וער רבן גטליאל לא הי' למרץ
תורה אלא מעומר משמת ר' נמליאל הזקן ירר חולי לעולם והיו לכורין תורה
מיהמב והיינו רתנן מש0ת ר"נ הזקן בטל כבור התורה ואולי פירוש כבור
התורה הינו רבוי התורה כמו לפי כבור הנכנסין [בכורים פ"ג מ"נ] רהינו
רבוי הנכנסין ,והנה לפי סרר תנאים ואמוראים מן הלל ואילך [פי' ברור
אחרי הלל) חלשה כבור התורה ,וצ"ל ראחרי מות הלל אחרי אשר התחילו
פלונתות רב"ש וב"ה כבר חלשה כבור התורה ואחרי מות ר"נ הוקן בטלה
לנמרי רבוי התורה רהינו ת"ר סררי משנה ,ועור נתמעט כבור התורה יותר
אחרי מות ר' עקיבא כרתנן בסוף סוטה משמת ר' עקיבא בטל כבור התורה.
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עכ"פ נעסר סרברי הש"ם והנאונים רששה סררי סשנה שלנו נסררו
תחילה ביסי תלמירי שסאי והלל תחת אשר היה להם בימי קרם ת"ר סררים,
ויש לי ראיות ח1קות כראי מוצק על 1ה רתחילת סרור משניות שלנו היה כ"ש
וב"ה וכבר כתבתי ב1ה בארוכה במקום אחר .ועתה נאסר כיון רנתחסרו
המשניות כ"כ כרי להקל על הוכרון ,בוראי כסה הלכות אשר כעת נמצאות
בתוספות ובריתות ובמימרות האמוראים ,בימים קרסונים בפשנה נשנו ,וחףן
ס1ה חיסרו כמה רברים במשנה אשר כל מבין היה יכול להשלים ע"י סברתו
או ע"י ההקישים ממקום אחר ,כי למה להם להלאות ה1כרון ברבר שאין בו
צורך ,ולנרום עי" 1שישתכחו רברים אחרים הנצרכין .ונרולה מ1ו ראינו שכתב
הרסב"ם בפי' המשניות לריש פ"ר רמנחות רהלכות צצית ותפילין לא שנה
בסשנה ספני שהיו באותו ה1מן ירועות לכל ,ואיהא בויקרא רבה פ' כ"ב ובמררש
לקהלת פ' ח' ר' נחמיה ~עסר ויתרון ארץ בכל הוא אפילו רברים שתראה
שהן מיותרין בתורה כנון תוספות של בית רבי יתוספות של ר' נתן הלכות
נרים ועברים אף הם נתנו למשה ססיני וכנון הלכות ציצית תפילין וס1ו1ות
בכלל התורה הן ,ואפשר שאלו ההלכות היו כתובות בסרר משנה  '1וכבר העיר
נאון אחר בשערי תשובה סי' קס"נ ,שפעם אחת ראה סרר משנה  '1ויען
אשר היתה קבלה בירי האמוראים שהקרמונים היו להם סאה סררי משנה תחת
בל סרר שלנו ,ע"כ יש מהן שאסרו שב"מיהםרי
ו ת"ש סררי משנה ,אולש
סוגיא רעלמא ,שאין לנו יותר סשעסה סררים ,אשר על כן תפסו כל הנאונים
עיקר כם"ר רבימי הקרמונים היו ת"ר סררי סשנה ,ועין עור ס"ש השל"ה
רף ח' ע"נ בענין חסורי סחסרא.
בסשנה
כסה
אשר
ת
ו
מ
ו
ק
ס
ועתה לך נא אתי ואראך
יש לתרץ הקוש"
בהן ע"י חסורי סחסרא הגם שלא נ1כר 1ה בתלמור:
איתא בסשנה חולין קט" 1ע"ב חומר בחלב סברם וחומר ברם מחלב וכו'
ולכאורה קשה סה ענין 1ה לכאן פ' כל הבשר ,איברא ראפשר לומר רקאי
אסשנה רלעיל רף קי"נ ע"א ראסר ר' עקיבא ,רבשר וחלבאינו נוהנ סראוריתא
אלא בבהסה טהורה ,ולכן קאסר בסשנתנו רגם חלב אינו נוהנ אלא בבהמה
טהורה ,אמנם מצאנו עור חוסר בחלב מברם לעיל קי"ג ע"ב ראסר שמואל,
רהסבשל חלב בחלב חיב והמבשל רם בחלב פטור ויליף לה מקראי וברף
קט"ו ע"א קאסר הש"ס רר"ע סבראיסיר חל על איסור ולא צריך קרא לחלב,
ונם פטור הרם קאמר לעיל קי"נ ע"ב רמילתא רפשיסא היא /אשר ע"כ יתכן
רבסשנה הקרוסה נשנה בפרק כל הכשר חוטר בחלב סברם שהמבשל חלב
בחלב חיב והסבשל רם בחלב פטור ואנב נררא תנא עור חומר בחלב סברם.
אולם המשנה שלנו נסררה אליבא רר' עקיבא והשסיטו משנה חומר בחלב
קסא ספני פשיטותה והרין השני לא  11סמקומו ,ואפשר נ"כ שבטשנה הקרסונית
היה בסס' חולין גם פרק חלב ופרק רם שהתחילו כסננון שאר רוב פרקים
רחולין חלב נוהג בארץ ובח"ל וכו' רם נוהג בארץ ובחוצה לארץ וכו' ולא
נשאר בסשנותינו מאותן הפרקים יותר סן המשנה האחת רחוסר בחלב סרם
וחוסר ברם סחלב ,ועין לקטן ר' קל"ה ע"א במשנה נ"כ חוסר ב1רוע ולחים
וקיבה סראשית הנ ,1רשיך לב' הפרקים פ' הזרוע והלהים ופי ראודת הגו.
וכן נ"ל נ"כ רבסשנה הקרסונית רריש פ' כל הבשר התחיל כסו שהוא
עתה בתוספתא בשר בחלב נוהנ בארץ ובח"ל וכו' וכבר עמרו ב1ה התוספות
רף ק"כ ע"ב ר"ה כל הבשר וישבו ברוחק .ויען שהלשון בשר בחלב כולל נם
שהוא סצוה .הנוהגת סראוריתא
כשר חיה ועוף (עין בגס') ולשץ נוהנ

סשסע

סימן ס"א' סעב
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על כרחך אע).א התומפתא כמ"ר רחיה ועוף מן התורה ,וכן סברה המשנה
הקרמונית ,רמסתמא פרק כל הבשר התחיל בסגנון שאר פרקים הקורמים
והמאוחרים נוהג בארץ ובח"ל וכו' אמנם משנה רילן סוברת כר"ע רחיה
ועוף אינן מן התורה ,ע"כ לא תני לישנא רנוהג בארץ כבשאר פרקים ,רזה
היה משמע רהכל מראוריתא כטו באותו ו~צ) בנו ובכיסוי הרם ,אלא תני
לישגא רכל הבשר אסור וזה משטע בין מרברי תורה בין מרברי סופרים ,כמו
שתירץ רב אשי במסקנא רסוגיא ,נם המשך הפרק רהעור והרוטב למשניות
רלעיל און לפרש כי אם ע"י חסורי מחסרא כי ת.רוצא רתוס' רף קי"ר ע"ב
ר"ה העור רחוק מאר מאר ,כי לפ"ז צ"ל רכל הפרקים ראותו ואת בנו ורכסוי
הרם לא תני אלא איירי ,ואנן חזינן איפחא ,שם עיקרו של המסכתא ומתחילין
בסננון רוב פרקי הססכתא בלישנא רנוהג בארץ ובח"ל וכו' מלבר שרוחק
לומר רפ' ט' קאי אמשנה רפרק ר' .ועל כן נראה רהבריתא רלעיל רף קי"ר
ע"א העצמות והגירין והקרנים והטלפים שבשלן בחלב פטור היתה נשנת במשנה
הקרומה ונשנה שם ג"כ רין העור והאלל לענין בשר בחלב ,ואנב גררא סמכו
לזה רין רעור ועצמות וגירין וכו' לענין טומאח אוכלין וטומאת נבילות,
והראיה רבתיספתא באמת מחובר פרק העור והרוטב עם פרקא רבשר בחלב
ן בקצור כללי הג"מ הנרפס עם הש"ס ברכות
ובמשנה רילן חסורי מחסראועיי
ראיתא שם בשם מהרי"ק רבברייתא נשנו כמה רברים שהיו שנוים בח"ר
סררים חקרמונים.
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הם אמרו שלשה רברים וכו' כל הרואה יו)מה רפתח בשלשה ואמר אח"כ
חמשה רברים ,וכבר רחקו עצמן הטפרשים לצרף תרי מילי לאחרים ,אמנם
המעיי; באבות רר ,נתן יראה בפשיטות רכאן פליני תרי תנאי אליבא רר'
אליעזר ,והרבור שוב יום אחר לפני מ.תתך שניהם אמרו משמו ,ובשני רברים
האחר'ם פליגי ,והתנא הב' הוא ר' יהורה בשם ר' אליעזר .ואולי התנא הא'
הוא ר' מאיר משים ר' אליעזר ,וכיון שכן חסורי מחסרא במתני' והכי קתני,
הם אמרו שלשה רברים ר' אליעזר אומר יהי כבור חבירך חביב עליך כשלך,
ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחר לפני מיתתך רברי ר' מאיר שאמר משום
ר' אליעזר ,ר' יהורה אומר משום ר"א שוב יום אחר לפני מיתתך והוי מתחמם
כנגר אורן של חכמים והוי זהיר בנחלתן שלא חכוה שנשיכתן נשיכת שועל
וכו' .והוי יורע שבאותו פרק משנה י"ר ג"כ נשנו בשם ר' אליעזר בן ערך
ארבעה ר
בירים ,אך באשר אמר במ"י הם אטרו שלשה עיברים ואכולהו תלמירי
ר"י בן זכא קאי ,וא"כ ע"כ גם בשם ר' אלעזרבן ערך לא נאמרו רק ג' רברים.
וצ"ל נ"כ רתרי חנאי פליני ברברי ר' אלעזר בן ערך וחסורי מחסרא ,ובאבות
רר"נ מביא בשם ר"א בן ערך ששה רברים ,זפשוט רתרי תנאי היא וכל אחר
אומר ג' רברים אחרים ,ותנא רמתני' לא הביא רק ארבעה רברים ותנא
ראבות רר' נתן הביא  '1רברים.
ס*ב*
מאי א.צטבה שלפני העמורים נירון ככרמלית ,שבת ז' ע"א.

מ שךב ה:

יפה שאלת רהמאטר קשה מאר אף רהמפרשים לא שמו לבם על זה רלפי
פשוטו איצטבה האמורה כאן היא ספסל וכמו שאמרו בקירח~ין רף ע' וכן
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ופירש"י כאן ר"ה בין העמורט ,וגם איצטבאות היו לפניהם לישב שם התגרים,
וא"כ קשה מם"נ אי האיצטבה גבוה י' ורחבה ר' הרי היא רשות היחיר,
ואי אינה רחבה ר' הרי היא מקום פטור ,ואי אינה נבוההי' ורחבה ר' פשיטא
רהוי כרמלית ומאי אר" בין העמורים הא איצטבה זו בכל מקום ברשות
הרבים הוי כרמלית ,ותמיה על המפרשים שלא שמו לבם על ככה וכן בש"ע
סי' שם"ה סעיף י"ר מביא רין ראיצטבה שלפני העמוךים ולא ראיתי פוצה
פה ומצפצף .אחר מצאתי הוא הרשב"א בחירושיו לשבת ז' ע"א שהעיר על
זה וז"ל :ועור סאי שלפני העמורים רקאמר לימא האצטבא סתם ואולי
אפילו באצטב' שאינה נבוה' שלשה קאמר ומפני שהיא לפני העמורים אינה
נוחה ליררס והלכך פסקה מתורת רשות הרבים וכו' וכתב לסוף כי "ם שבוש
בגירסת הירושלמי ובשאינן גבוהין היא רהא צריכה ראילו בגבוהין שלשה
פשיטא וצ"ע עכ"ל .ושמעינן מרשב"א רין חרש רבאיצטב' אפילו אינה גבוה'
שלשה לא הוי' רשית הרבים אלא כרמלית ופלא ששום פוסק לא הביא רברי
רשב"א אלו והרב הגאון ר' שניאור זלמן בש"ע שלו סי' שמ"ה אררבה כתב
בפירוש ררק אם האצטב' משלשה ער עשרה היא כרמלית ולא שת עין כלל
לרברי הרשב"א וצע"נ.
ואי תקשי אמאי לא תירץ הרשב"א ראצטב' בעלמא לא הוי' כרמלית
ראין כרמלית בכלים כם"ש רש"י רף ה' ע"א וכ"כ התוס' רף ה' ע"א.
וכן פסק הסנ"א סי' שם"ה ס"ק ר' וכן כתב גם הרשב"א בעצמו ברף ה'
ע"א ,י"ל רס"ל להרשב"א רכי אמרינן אין כרמלית בכלים הינו רוקא בכלי
שאינו קבוע שם ,והא ראיה רעמור רחב ר' ואינו גבוה ט' הוי כרמלית
' והיינו ע"כ משום רקבוע שם ,וצן כתב המג"א
כראיתא סי' שמ"ה סעיף י
סי' רס"ו סעיף קטן ז' .והמג"א מסופק שם אי עגלה מיקרי קבוע או לא.
וא"כ י"ל רהרשב"א ס"ל בפשיטות רהאיצטב' העומרת ל"מב שם התגרים
מיקרי קבוע ושפיר הקשה מאי אירי' שלפני העמירים וזה הכריחו לתרץ
רמירי באינה גבוהה שלשה .ולפי"ז "ם לישב הפוסקים רהם ס"ל ראיצטב'
לא מיקרי קבוע ועל כן אין צריכים לתירוצא רהרשב"א רמירי בפחות מג'
רזה רוחק רסתם )4יצטב' אינה פחות מג' וחוץ מזה הוכרח הרשב"א לשבש
הירושלמי .ועל כן כל הפוסקים אינם מסכימים לרשב"א בוה אלא ס"ל ררוקא
איצטבא שלפני העמורים גבוהה משלשה ער עשרה ורחבה ר' הוי כרמלית
סשוס ראףן נוח להלך שם אבל איצטבא בעלמא לא הוי' כרמלית ראין כרמלית
לכלים ,ראיצטבא לא מיקרי קבוע.
אבל מ"מ כשאני לעצסי נ"ל ראיצטבא רכאן אעו ספסל כבקירושין רף
ע' אלא כאצטבא ראיתא במתני' רפסחים פ"א מ"ה רשם אינו ספסל רספסל
אין לו נג אלא אצטבה פירושו שסטיו ,בלשין אשכנז זילענגאנג ,רש להביא
כמה ראיות לזה .וכאן איצטב' היא סטיו (זילענגאננ) .ובירושלמי גרסינן
סיטוויות שבין העסורים ,עין ביפה ענים שנרפס אצל ש"ס ווילנא שהגיה
כן ,ויפה הגיה ,וגם מזה ראיה עאוצטבא הא סטיג ואתי שפיר הכל וא"צ
~רחוק .אח"כ ראיתי שכבר עמר בזה בס' למור ערוך להרה"נ מו"ה שלמה
באמבערגער זצ"ל ביאורים אות י"ז ואוח כ"ג ,וע" ס' הגיון שלמה רף ס"ו
ע' טהרות פט מ"י ופ' בתרא
ביאורים לערך אסטווה .ולענין
אסטוונד~
ראהלות במפרשט.
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סוג*

טירי רברי בשורות מחולפות אעיר שבתוספות עירובין  '1ע"ב ר"ח
בעירבו קמיפלני בררב יוסף נתחלפו באמצע הרבור נ"כ ב' שורות  11בוו
ולא ראיתי לא' מן המפרשים שהעיר על זה.
וכן צ"ל באמצע הרבור" :ועור מראירי ר"י בנפרצה כננרו ואיצטרך
לאשמעען רלא הוי מפולש א"כ על כרחך מירי בכלה לצירי רחבה רלאמצו3
רחבה פשיטא רלא הוי מפולש וא"כ ס"ל נראה מבחט ושוה מבפנים נרון
שרי הא איכא תרתי לריעותא וכו'".
משום לחי ראי לא חשיב לחי
מאע
או
כצ"ל - .והשבושים שברש"י באית
ימור יש לתקן עפ"י ספר רקרוקי סופרים.
ומצוה לתקן כל השבושים ע"י הערות בגליון.

ליקד*
לברר פירוש רנולר וטעמא רמורה ר' שמעון בנולר נמור ראסור כראיתא
בתוס' עירובין מ" 1ע"א ר"ה כל שכן וביצה ח' ע"ב.

ת שוב ה:
נולר נקרא רבר שעכשיו ערין אינו בעולם ושעתיר להיות נולר כמו
הקנה לנולרים בגיטין י"ג ע"ב וכמו הנורר מן הילורים מותר בנולרים
בנררים ו' ע"ב ,וכמו שמוקצה נקרא על שם שבין השמשות הוקצה מלהיהם
טוכן לשבת כמו כן נולר נקרא ע"ש שבין השמשות לא היה ערין בעולם והיה
אז מן הנולרים לעתיר לבוא ,והנה ר' שמעון רלית ליה מוקצה וראי לא ס"ל
רמוקצה מותר פי' רמותר אע"פ שהקצה אותם מרעתו ראם ירעינן רהקצה
אותם מרעתו וראי אסור אפי' לי"ש אלא רר"ש סבר רמסתמא לא מקצה
אינש מרעתו מירי רחוי לי' כמו שפירש רש"י ריש ביצה בר"ה קא סלקא
רעתין וס"ל לר"ש רמסתמא הכין לצורכו כל מירי רחזי לי' והכל מן המוכן
חוץ מהני מוקצה רמורי בה ר' שמעון ,והנה נולר נמור רלא היה בעולם כלל
כגון אפר כירה שהוסק בי"ט רפנים חרשות באו לכאן או מיא בעיבא רמבלעי
והיו מעיקרא ארים כי אר יעלה מן הארץ או מן אוקינוס והיה לעבים שנעשים
נוזלים ונופלים לארץ ופנים חרשות באו לכאן ולא רמי למשקין ראבלעי
בענבים1 ,ועי' תוס' עירובין מ" 1ע"א ר"ה כל שכן] בנולר כוה לא מהני

הכנה ראין ארם מכין רבר שאינו בעולם כלל ואין הכנה מועיל בנולר כזה
וכיון שכן אסור אפילו לר' שמעון רמה בכך ראיהו לא אקצינהו וסתמיהו
מוכנים הן הלא אפילו הכנה בפירמש 4אנו מועיל לרבר שלא בא לעולם
כלל ,אמנם בנולר רעיקר הרבר הוא בעולם אלא רנשתנה קצת כגון כלים
שנשברו או ביצה שנולרה רע"י הלירה נשתנה קצת ממה שהיתה במעי אסה
בזה מהני וראי הכנה רהא הרבר הוא ברשותו ויכול להכינו למה שירצה,
ואילו אמר בפירוש אני מכין חרסי כלי זה לכשישבר או אני מכין ביצת
תרנגולת זו לכשתולר סברא הוא רמהני ולכל הפחות ר' שמעק אית לי'
האי סברא רהא וראי אפילו למ"ר אין ארם מקנה רבר שלא בא לעולם
יכול להקנות פירות החונטים כבר רממילא קא רבי עי' ח"מ סי' י"ט סעיף
ר' ולענין ולר במעוברת יש עכ"פ ספק עי' אבן העור כי' מ' סעיף ח' וא"כ
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לענין הכנה יש להקל יותר ולומר ראפי' כביצה שלא נולרה מהני עכ"פ הכנה,
והנה בבלי שנשבר פשימא לי' להש"ם ריש ביצה רלר"ש מותר נולר כזה
ובביצה שנולרה סבר המקשן ראפילו מאן רשרי במוקצה בנולר אסור וי"ל
הטעם רסבר רא'נו מועיל הכנה לביצה שלא נולרה ערין או כרפירש"י
רמסתמא אינו מכינה רהא לא ירע ומסיק רב נחמן רמאן רשרי מוקצה שרי
נולר כזה.

ס"ה*

במשנה פסחים קם"ז ע"א איתא מתחיל בגנות ומסים בשבח ורורש מארמי
אובר אבי ער שיגמור כל הפרשה כולה וגרסינן שם
יובגאמב'ותימנאוי בגנות 1בה"י
גרסינן מאי הוא] רב אומר מתחילה עוברי ע"ז ה
ףשסואל אמר
עברים הינו ,וקשה לשמואל אמאי איצטריך מימרא אחרינא להתחיל בגנות
ולסים בשבח ,הרי פרשת ארמי אובר אבי גם כן מתחיל בגנות ומסים בשבח.

ת שוב ה:
באמת קשה על הגמ' למה לא פירשה המשנה רחרא קתני מתחיל בגנות
ומסיים בשבח רהינו ורורש מארמי אובר אבי וכו' וכי תימא רהיה נראה לו
רוחק לפרש מתניתין כן משום ראז מלות מתחיל בגנות ומסיים בשבח מיותרות
מ"מ קשיא אמתניתין למה קתני ומתחיל בגנות ומסים בשבח הרי פרשת
ארסי אובר אבי ג"כ מתחיל בגנות ומסיים בשבח ,וראיתי בכ"י מררש הגרול
(והוא לרעתי נעתק ממכילתא לרברים) וז"ל שם וענית ואמרת לפני ר' אלקיך
ארמי אובר אבי 1ג '1ר' שמעון בן יוחאי אומר שבחו של ארם אומרו בקו
נסוך גניו של ארם אומרו בקול גבוה (והובאה ברמתא זו בש"ס
רסומה רף ל"ב ע"ב) ופירשתי מאמר וה עפ"י מה ראיתא שם עור באותו
כ"י 141מרת לפני ר' אלקיך בערתי הקרש 1ג 11 '1היא שהיה ר' שמעון בן
יוחאי אומר שבחו ארם אומר בקול נמוך גניו ארם אומר בקול גבוה ע"כ,
ופשוט ררשב"י רוצה לישב למה כתוב בפ' בכורים וענית ואמרת רהינו
שיאמר בקול גבוה ובפ' ורוי מעשר כתיב ואמרת ולא כתיב וענית וע"ז תירץ
ר"ש רבורוי מעשר אומר שבחו שבער הקרש ועשה סצות השם צריך לומר
בקול נמוך רצריך להיות עניו ושפל אבל בפ' בכורים רמספר גניו יספר בקול
גבוה וכן פי' רש"י בסוטה מבן ,שמעינן מהכא עכ"פ רארמי אובר אבי הוא
נ"כ גנות ומעתה קשה לי למאי צריך לומר עור עברים הינו או בעבר הנהר
1ג '1ועור קשה למה לא פירש במתני' הני פסוקי רגנות ורשבח כמו רתני
ארמי אובר אבי 1ג '1ואף רלפי המסקנא בסוטה ר' ל"ב גנותו רר"ש הינו
צערו ופי' רש"י רהינו צרת לבו וכו' מ"מ למ"ר פתח בגנות הינו עברים
התנו ג"כ צ"ל רגנות הינו צער וא"כ למה לא אמר ננות הינו ארמי או'בר
אבי 5ונראה לתרץ הכל בס"ר רהנה מתני' רסרר של פסח נשנה בזמן שבית
המקרש קים כרתנן הלילה הזה כוליצלי ובזמן הבית באמח היהרי בפ' ארמי
אובר אבי כרי להתחיל בגנות ילסים בשבח ,אמנם שקר השבח היה מספר
בפסוק ויביאנו אל המקום הזה וכמו שפי' הספרי שזה בית המקרש11 ,ה עיקר
השבח שהשי"ת משרה שבינתו בתוכנו בבית המקרש ומפני כך ריק במתנא
סתחיל בגנות ומסים כשבח רהינו ורורש וכו' ער שיגמור .כל הפרשה כולה
פ" שצריך שיאסר נם הפסוק יביאנו אל המקום הוה שבה עיקר השבח ,ואף
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רנומר כל הפרשה בולה לאו רוקא ראינו אומר קרא רועתה הנה הבאתי
רשחך לבכורים ,ונקיט לישנא רמתני' רבכורים פ"נ מ"ו ,מ"מ תני ינמור כל
הפרשה כרי לרבות פסוק רויביאנו אל המקום הוה ,ובל וה בומן שבית המקרש
קחם ,אך לאחר החורבן בוראי לא אמרו ויביאנו אל המקום הוה ,ואפשר
רבבבל אפילו בומן הבית לא אמרו ויביאנו אל המקום הוה ,ומעתה היה חסר
עיקר השבח בפ' ארמי אובר ,ואף שמשנה לא ווה ממקומה ונשנית כמו שנשנית
בומן הבית מ"מ היו צריכין לפרש רמתחיל בגנות ומסמם בשבח החנו שיא5רו
פסוקים אחרים של ננות ושל שבח רבפ' ארמי אובר "ש כאן גנות אבל עיקר
השבח נאבר בעוה"ר ,ועל כן אמר רב ראמרין הגנות מתחילה עוברי ע"ו
היו אבותינו ולעומת וה השבח רעכשיו קרבנו המקום לעבורתו ,ראף שהרב
ביה"מ מ"מ עיקר השבח שקרבנו המקום לעבורתו נשאר לנו ,ושמואל אינו
חולק על רב אלא שרוצה להוסיף פסוק מן התורה אשר בו נאמר עיקר שבחא
רישראל וע"כ אמר עברים החנו וסיפא רמאמר ויצונו ונו' לטוב לנו כל הימים
ונו' ווה הוא נ"כ שבח שנשאר לנו כל הימים אף בומן שאין ביה"מ קחם,
והנה בירושלמי (רף ל"ו ע"נ) לא הביא אלא מימרא ררב וו"ל שם רב אמר
מתחילה צריך להתחיל בעבר הנהר ישבו אבותיכם 1ג '1ואקח את אביכם
ונו' ואפשר שבא"י לא אמרו אלא הגרה ררב ולא אמרו הוספה רשמואל,
אבל בבבל הנהיגו לומר נם רשמואל וכן אנו נוהנין ומתחילק רשמואל מפני
שהוא פסוק של תורה ואח"כ אמרינן הנרה ררב שהוא פסוקי ריהחשע.

ס"ו*
יטא ט"ו ע"ב ברש"י ר"ה ברישא בהאי פנע וכו' הררום שהוא פניו
של מובח בפתח כניסת הבית עכ"ל .מאי "פניו של מובח בפתח כניסת הבית"?
וראיתי מי שפרש רברים אלו ברוחק ,אךאין רעתי נוחה בפירחש וה.

ת שונ ה:
רברי רש"י ו"ל ענחם במקום וה ועשירים במקום אחר .וכאן יש ט"ס קטן
ותחת *בפתח" צ"ל "כפתח" .ורברי רש"י מפורשין ברש"י ברכות ל"ה ע"ב
ראיתא שם :אין הטבל מתחחב במעשר ער שיראהן פני הבית ,ופירש"י:
פני הבית ,פתח כניסה ויציאה עכ"ל .הרי רפתח כניסת הבית נקרא פנ
י
הבית וזה שפירש"י ביוסא :הררום שהוא פני 1של מובח כפתח כניסת הבית,
פי' כמו שפתח כניסת הבית נקרא פני הבית כמו כן הררום עמשם נכנסין
למובח הוא פני המובח ,ווה פשוט.

ס'ז*
יטא רף ל"נ ע"ב רש"י בר"ה לרבר שלא נאמר בו אלא בוקר אחר וכו'
ואם תאמר מכפר עריף אין כפרה אלא ברם עכ"ל ,וקשה מאי קוש" היא
 11וא"ת מכפר עריף רהא ראמרינן לעיל רף ל"ג ע"א אע"ג רהכא כתיב בבקר
בבקר והכא כתיב בבקר בבקר אפילו הכי סכשיר עריף החנו היכי רתרויהו
שוין רבתרוחהו כתיב בבקר בבקר מהני מכשךר עריף להכריע רסרור שני
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נוירי עצים קורם אבל הכא רבקמרת כתיב בבקר בבקר ובאיברי תסיר לא
כתיב אלא בוקר אחר בוראי לא סהני טכפר עריף להכריע ננר בקר אחר
סיותר ראי לא תימא הכי היכי אמרינן לעיל בווותו עסור הר שרי' להמבת
חסש נרות רליקרסי לרם התסיר רהכא תלתא והכא תר" ניסא ראעפ"י
כן רם התסיר קורם משום רסכפר אלא וראי טעמא רסכפר עריף לא סהני
ננר בקר אחר סיותר ,וא"כ סאי סקשה רש"י.

ת שוב ה:
ברברי רש"י הללו השתוססתי כשעה חרא ולאירעתי לפותרן ער שראיתי
בחירהשי הרימב"א ו"ל ,וסתוכן לסרתי כוונת רש"י ו"ל ,וכרי שלא יהא
העיקר חסר סרבריו צריכק אנו להנהה ולהוסיף איוה סלות ,וכן צ"ל :אהא"ת
הא שרינן עליה הר סהנך רשני גדרק ארם התמיר הא רשרינן עלטה ולא על
האברים[ועור אפילו שרינן נם על האברים קמרת עריפא סשום רלפנים] וא"ת
סכפר עריף אין כפרה אלא ברם" ,עכ"ל ,וסה שסוסנר בשני חצאי סרובע
צריך להוסיף ברברי רשא .ובוה אחי שפיר רסקשה רש"י וא"ת סכפר עריף
רהא אמרינן לעיל (עסור א') אפילו הכי כפרתה סרובה עריפא ססכניסין לפנהם
ווש"כ אי שרינן גם על האברים סכפר עריף ,וע"ו סשני ראין כפרה אלא
ברם .ולפ"ו רברי רש"י כפתור ופרח.
ס*ח*

יומא מ"א ע"א רש"י בר"ה ואת הסובח כסשסעו וכו' ושהה כרי
השתחויה עכ"ל ,וקשה אי בשהה סירי אסאי צריך לסובח הא בשהה בעורה
במוסאה כרי השתחויה חיב כראיתא בשבועות י"ר ע"ב.

ת שוב ה:
תיוהא קא חוינא הכא ברש"י והעיקר כסו שפירש"י בחולין קל"א ע"ב
י שעבר במוס~שה בסובח בלא חיוב סקרש 1כ!1
וו"ל סובח כסשמעו על ס
רעבר בלא שהיה וכו' עכ"ל הרי לך רגבי סובח סירי רעבר בלא שהיה
וכנון שהפך בצינורא כראיתא בשבועוח רף י"ו ,וכן כתבו התוס' כאן .ונ"ל
ריש כאן חמרון ברש"י וכצ"ל :על מוסאה עאשירעה לארם בסובח [ועבר,
יכפר אלו העורות כנת שנמסא בעורה] ושהה כרי השתחיה וכו' עכ"ל.
ופליאה גרולה שנם בשבועות י"ג ע"ב "ש מעות סופר ברשא ,רשם איתאו
וה סובח ,סובח הוהב אם הקמיר קמרת ובשהיה עכ"ל ,ווח מעות וראי
רהא בהקמיר קטרת רעבר עבורה לא בעי שהיה ראפילו הפך בצעורא חיב,
אלא וראי רהוא מ"ס והאי ובשהיה צריך להיחה ברבור שלפני וה רכתב
וה היכל אם נמסא בהיכל ובמשהיה .ואפשר רנם כאן האי ושהח כרי השתחויה
צ"ל ברבור שלפני וה שכתב וה היכל ,על מוסאאז שאירעה בהיכל ושהה
כרי השתחויה וכו' ועין גם בתום' ישנים כאן.

סימןס*טיעיי ע*א
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ס*ט*

בסוכה ל"ט ע"ב תי' רב ששת וכן ר' יוחנן בכרי מן שנינו ,וקשה אמאי
נקטו האי לישנא ולא לישנא רלעיל ל"ט ע"א כרי מ~ון שלש סעורת רהוא
לשון הרגיל בכל מקום.

ת שוב ה:
נ"ל רהאמוראי היו נורסין במתני' :וניקחין מן כל ארם בשביעית והמקשן
היה קורא סן בחיריק ,והמתרץ השיב לו רנקרא סן בפתח והינו ראסרי
בכרי מן שנינו ,ותני' רניקחין 0ן כל ארם ,רהינו מה שצריך כל ארם למזונות
ביום אחר ואפילו בשבת ,רהינו שלש סעורות .ואפשר רזה הפרש בין מן
ובין מ~ון ,רמזון הינו ס~ונות סתם ולא על זמן קבוע ,אצל מן הוא מזזנוזז
כרי יום אחר ,ועל כן קראו בני ישראל את המ~ון שניתן להם תמיר ליום אחר
בשם מן .והארמייהי הש"ס קרא רוימן להם המלך ,ולא מיתי הפסוק מן התורה,
משום רשם אפשר לפרש שם ?ן מלשון "מן הוא" כי לא ירעו סה הוא,
כסו שמפרשים כמה מררשי המקרא ,וע"כ מיתי קרא ררניאל רשם א"א לפרש
בענין אחר.

ע.,

לפרש רברי י"ם שבתוס' תענית כ' ע"א ר"ה ונעתרות.

ת שוב ה:
רברי יש מפרשים אלו אין להם פירוש בלא הנהה ,וכן צ"ל :ונעתרות
נשיקות שונא פי' רכששונאים עושים שלום ~ה לזה השלום והפשרה שביניהם
אינה מקויימת והינו נעתרות נשיקות שונא כלומר נשיקות שונא
נחתרות .ע"כ .וע' סנהררץ ק"ג ע"* ךעתר י 4תחתר לו מבע" ל"
מע' מ"ר פ' ואתחק) ומוכח ס,סם רע' וח' סתחלפק ,ונחתרות הינו שהם
מסברות ואיק מקוימות .ורברי התוס' לפ"ז פשוטים,

ע"א*

כתובות ט"ו ע"א תוס' ר"ה רילמא ,בסוף רבריהם ז"ל :כשזה בא על
שום אשה הררא לניחותא האשה שקירש השליח עכ"ל .וקשה הרי שם בנזיר
י"ב .פירש"י הררא לניחותא קאי על האי אשה שקירש הבעל כעת עתה
בשוקא ,וכן פי' שם בתוס' ר"ה בשוקא וכו' כלומר היכא רמצא אותה
בשוקא היה לנו לומר שיוכל לקרשה רלא קבוע' הויא וא"כ לא הוי קבוע,
התם הררא לניחותא ורמי לקבוע עכ"ל ,וא"כ האיך כ' התוס' הכא הררא
לניחותא האשה שקירש ה שליח,
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ת שונ ה:
כבר הרניש הרש"ש בקושי' זו ,וע"כ כ' רצריך למחוק תיבת "השליח".
והנה מרגלא בפומי על הרש"ש :כל סקום שאתה מוצא רכריו עשה אונך
כאפרכסת ,כי הוא "סתרושש והון רב" נסצא בהנהותיו .אכן כאן במחילת
כתה"ר לא ירר לסוף רעת התוס' ,יען שלא היה לפניו פי' הרא"ש על מס'
נויר .ועתה שזכינו שנרפס פירוש וה בש"ס ווילנא ,נראה בעליל שאין להניה
רברי תוס' בכתובות ,כי הם פירשו סוגי' רנויר כפי' הרא"ש שם ,וו"ל!
אסינא לך איסור רניחא רבשעה שקרשה ה שלי ח היתה נחה וקבועה בביתה
הילכך היתה חשובה בין כל הנשים שבעולם כמחצה על סחצה ואילו עשאו
שליח לקרש לו נשים הרנה וקירש חצי הנשים שבעולם היו נאסרות כל הנש.ם
סשום ססק קרובות אפילו אי נירי סשום ררוב כל הנשים אסורות עליו משום
ספק קורבא השתא נמי נאסרות כל הנשים כיון שהאוסר קבוע אף שאין
הנאסר קבוע ,ואת אסרתלי איסורא רניר וכו' ,וכי תימא הכא נטי רניר ראימר
בשוקא אשכח וקר" 8רחוסרא יתירא היא לאסור כל הנשים שבעולם והיה
לנו לתלות שסא בשעה שקרשה לא היתה קבועה ולא היתה כחצי הנשים
שבעולם ,הררא לניחותא אחר שקרשה וכיון רקבועה היא השתא חשובה
כחצי הנשיס אבל עוף אין לו קביעות אפילו כשחוזר לקנו רתריר נורר ממקומו
ופורח סקן לקן ואין לו קביעות סקום עכ"ל הרא"ש .וסירושו כפתור ופרח,
ראלו לפירש"י (שבאסת אינו סרש"י אלא סר' יהורה בר נתן) ותוס' קשה
סאור הלשון :אי ס 1ר בשוקא אשכח .וע"כ גם תוס' רכתובות פירשו בהרא"ש,
ורבריהם נכונים בסשיטוה.

ע"ב
ברא"ש נררים ב' ע"ב ר"ה 1ת 1ירות אינשי וכו' וכיוצא בוה בשאר רוכתי
וכו' .סאמר וה אין לו ביאור,

ת שונ ה:
צרקת ברבריך .אסנם ט"ס נזרקרה ברברי חרא"ש כאן ששיטה שלסה
נץ?יוה חוץ לסקוסה ,וכן צ"ל" :ותו ירות אינשי .כלוסר שכח התנא סלשנותן
בר שא רכיון רפריש להו בסתניתן היה לו לשנותן ברישא ולוסר שהם כנררים.
ואית ספרים רנרסי ירות אינשי אירי בהו כלוסר סי רבר בהם שהם כנררים
רססרש להו ,וכיוצא בוה בשאר רוכתי לישנא רש"ס ירות סאן רכר שסיהו
אלא שלשון נררים סשונה" .עכ"ל הרא"ש ,ולפי"ז הכל על סקוסו יבוא
בשלום .והנך רואה שתיבות" :וכיוצא בוה בשאר רוכתי לישנא רש"ס ירות
סאן רכר שסיהו אלא שלשון נררים סשונה" נשססו ססקוסן ונכתבו לסעלה.
והנח נלסור סרברי הרא"ש שלפי נירסתנו בנסרא" :ירות אינשי אירי בהור
פירהשו הוא כסו בשאר רוכהי "ירות סאן רכר שסיהו" ולא כפירוש הסיוחם
לרש"י וסי' הר"ן רהוא רחוק סאור רלא שיך לוסר אירי בהון קורם חסורי
סחסרא ,ואי סשום רלשון נררים כמ8ונה ,לשון כזה אינו סרויק כלל ,רכיון
רמיחסרא איך אמר אירי בהון ,אלא ע"כ ראעשי אינו פעל אלא שם רבר
כמו אנשים וכפי' השני של הרא"ש .ובאסת הפי' הראשון של הרא"ש לא
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נרם "אירי בהון" ,והר"ן לא גרם "חסורי מיחסרא" רהא פ" "כלומר
חמור .סיחסרא" .וא"כ לגי' רילן :ירות אינש' איירי בהון חסורי מיחסרא,
ע"כ צריך לפרש כפי' השני של הרא"ש ולפי זה י
ש למחוק את האות '1
הראשונה מן הטלה "וחסורי" אשר בגירסא רילן ,ורוק.

ע"ג*
בגיטין רף  '1ע"א :עשינו עצמינו בבבל כא"י לניטין מכי אתא רב לבבל
מתיב ר' ירמי' וכו' ע' תום' ר"ה מכי שהקשו על פירש"י רא"כ מאי פריך
ר' ירמיה ,וע"כ פי' התום' פ" אחר .ום"מ קשה מנ"ל לר' ירמיה להקשות

רילמא באמת הפי' ברברי ר"ה הוא כפי' רש"י רהא פשטא רלישנא ררב
הונא משמע כפי' רש"י ראילו לפ" התום' הו"ל למימר הורה רב בבל כא"י
לגיטין ,ועור קשה האיך מפרש רש"י קושית הש"ם ,רוראי לא נעלם מעיני
רבינו רש"י רלפירושו לא קשה קושית ר' ירמיה ,ועור קשה רגם במתני'
פירש"י כל ח"ל קרי לר מרינת הים בר מבבל ,וא"כ אף קורם שבא רב לבבל
לא היה בבל בכלל מרינת הים.

ת שו נה:
עין מ"ש מו"ר כ"ס בחירושיו לגיטין ליישב קושי' תוס' ולענ"ר נראה
לישב פירש"י רר' ירמי' פריך שפיר ,רהנה לכאורה קשה האיך קאמר רב
הונא עשינו עצמינו כא"י מכי אתא רב לבבל ,הא קי"ל ררבר שבמנין צריך
מנין אחר להתירו כראמרינן בביצה רף ה' גבי כרם רבעי ראי לאו רגמנה
עליו ריב"ז והתירו היו צריכין להעלות הפירות לירוושלים מהלך יום אחר
אף רעיקר תקנה לא היתה אלא כרי לעטר שוקי ירושלים בפירות וטעם וה
לא שיך לאחר החורבן מ"מ התקנה במקומה עומרת ער שהתירו ריכ"ז
בפירוש ,וא"כ הכא נמי אף רהתקנה היתה משום קיום ומכי אתא רב לבבל
היו ערים מצוין ,מ"ם התקנה לא בטלה ,רהא לא הותרה במנין .וצ"ל רמתחלה
לא היתה התקנה אלא על אותן מרינות שאין ערים מצוין ,וע"כ נקיט הסשנה
לישנא רמרינח הים ,וכם"ש הר"ן שהם המרינות שבסערב א"י ושם לא היו
ערים מצוין ,והוי כמו מים מנולק שמתחילה לא נאסרו אלא בסקום שנחשים
מצוין ,וכמו מים אחרונים רמתחילה לא נתקנו אלא במקום שהם סלח סרוסית,
ועל וה מותיב ר' ירמי' רהא במתנ" תנא גבולי א"י ומשם ולהלן ער סוף
העולם נאסרו כל המרינות וקתני עכו לצפון ער סוף העולם הוי הכל בכלל
האיסור וא"כ הררא קושין לרוכתא האיך התירו בבבל רבר שנאסר בסנין,
ומשני לבר מבבל ופירש"י ראיכא טעמא להיתירא כלומר רלא תקנו מתחילה
מעכו לצפון ער סוף העולם אלא באותן מרינות רליכא טעמא להיתירא וא"כ
כית רבבבל מצאו טעם להיתירא איגלאי מילתא רלא היתה בכלל התקנה.
ולפ"ו מרויק ג"כ למה מיתי הגמרא רברי ר"מ עכו כא"י למטין ואסי' ר"ם
לא קאמר וכו' למה לה כל האריכות הא מר"י מקשי שפיר ואי הוי משני
אנא ראמרי כר"ם אז היה יכול להקשות ע"כ לא פליג ר"ם אלא בעכו אבל
בבל ל~ב אמנם לפי ררכנו ניחא רלכאורה לא קשה כלל מר"י רהר רבר
שבמנין ראיכא למימר תררלת התקנה לא היתה אלא על המרינוח שאין
ערים מצוין לקימו ור' יהורה הוא שמוריע לנו הגבולין כמו שהיו ביסיר
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כי בימי ר"י לא היו ערים מצוין מכל המרינות עשהיו חוץ לנבולי א"י ,ע"כ
מסים המקשן ותנן ר"ם אומר עכו כא"י לניטין ,וע"כ ר"ם ור"י לא פליגי
במציאות אי ערים מצוין לקימו מעכו או לא רניחזי אנן ,אלא וראי מתחילת
התקנה קבעו עכו לנבול בצפון ,ובהא פליני ר"ם ור"י ,רר"י סבר רעכו
הוי בכלל ה"ל ור"ם מבר רהוי בכלל א"י ,וא"כ ר"י ור"ם כ"ע מורים רבתחלת
התקנה קבעו עכו לנבול ואפי' ר"ם רמיקל לא פלינ אלא בעכו אבל מורה
רבבל מתחילת התקנה לח"ל תחשב וא"כ האיך התירו רבר שבמנין ,וע"ו
סשני לבר סבבל וכנ"ל.

עקך.

תוס' ניטין ע"ה ע"א ר"ה לאפוקי וכו' ואם בחקתי תלכו רוב מצות
ע"י שליח ,וקשה רהא בעינן שיהא ה םע שה אפשר ע"י שליח ולכן בחליצה
לא מהני תנאי ,ואמאי כתבו תוס' רוב מצות ע"י שליח ,רקיום מצוה הוא
התנאי ,והתנאי א"צ להיות אפשר ע"י שליח.

ת שךב ה:
כבר עמר הפנ"י בזה .והח"ס האה"ע ח"ב סי' צ' ר"ה והנה בטעם
פי' זה ררך ררוש .ואענה נם אני מה שנלע"ר ררך ררהם ,ירוע רשכר
טצוה בהאי עלסא ליכא ועיקר השכר לעולם הבא ,וא"כ קשה למה הכטיחה
תורה אם בחקתי תלכו שכר בעולם הוה .וכתבו המפרשים רהתורה הבטיחה
שיהא שכר מצוה מצוה ,שאם נקיים מצות השם ,הוא יתן לנו כל טוב שלוה
והצלחה בעולם הוה ,כרי שנוכל לסגל הרבה מצות ומע"ט ויהא לנו שכר
הרבה לעולם הבאק וא"כ עיקר הבטחת השם ,ונתנה הארץ יבולה וכו' הט",
שנוכל לקים תמיר מצות התורה בשלוה ובסנוחה ,והטעשה של התנאי הוא
נ"כ קיום המעות ,ורוב מצות יכולין לקים ע"י שליח ,א"כ הוי המעשה
רבר שאפשר ע"י שליח.

ע"ה*
ז"ל הרמב"ן במלחמות ריש ב"ק בר"ה כתוב בס' המאור הכא במאי
עסקינן וכו' אמר הכותב וכו' וראיה לרבר רכאבי קי"ל ראקשינן התם עליה
ררבא ממתניתא ראברם חוזאה ואוקמה כר' ישמעאל ראמר ברמזיק שימינן
טפני תקון העולם כר' עקיבא הילכך לר"י לעולם ברניזק שימינן ולית ליה
בהא ספני תקון העולם וליתא רהא רבינא רהוא בתרא אוקמה למתניתן
רקתני הניזקין שמין להן בעירית מפני תקון העולם ואירחיה ליה פירוקיה
ררבא בראברם חוזאה ,עכ"ל  -רברים אלו אין להם פירוש.

ת שוב ה:
ברברי רמב"ן אלו נתחלפו למרפיס ב' שורות  11בוו ,והמלות "כר ,עקיבא"
ער "בהא מפני תקון העולם" צריכיןלייו
ת אחר הסלות "בערית מפני תקון

סימןע"ו' ע*ז
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העולם" ,ולפ" 1כצ"ל ברמב"ן :וראיה לרבר רכאביי קף"ל ראקשינן התם
עליה ררבא ממתניתא ראברם חו1אה ואוקמה כר' ישמעאל ראמר ברטץק
שיימינן מפני תקון העולם וליתא רהא רנןנא רהוא בתרא אוקמה למתניתן
רקתני הני1קין שמין להן בעירית מפני תקון העולם כר' עקיבא הילכך לר'
ישמאל לעולם ברני1ק שימינן ולית ליה בהא מפני תקון העולם ואירחיה
ליה פירוקיה ררבא בראברם חוזאה .כצ"ל ברמב"ן ,ופירוש ראיתו פשוט
רתירוצא ררבא על הקושיא ממתניתא ראברם חו1אה אתיא כתירוצא קמא
ראביי ריש פרק הני1קין על המתני' רני1קין שמין להן בערית מפני תקון העולם
רלהאי תירוצא אית ליה לר' ישמעאל רמררבנן מפני תקון העולם ברמ1יק
שימינן אבל לתירוצא ררבינא רמוקי מתני' רריש הניזקין בר"ע אין אנו
צריכין לחלק לר' ישמעאל בק ראוריתא לררבנן אלא לעולם ברני1ק שיסינן
אפילו מררבנן ולא תקנו כלל לשום ברמ1יק מפני תקון עולם וא"כ ליכא
למיכר תירוצא ררבא ואיתותב רבא מסתניתא ראברם חו1אה ולא קי"ל כרבא.
אחר שכתבתי 1ה סצאתי ברי"ף רפוס ווילנא סשנת תרם"ב שכתוב שם
במלחמות הגהה סרפוס סביונטה שנת שנ"ר סמש מלה בסלה כהנהתי ,וכן
מצאתי ברפוס ויניציאה שנת שי"ב .ומצוה לתקן בשאר רפוסים הסשובשים.

ע*ן.
כתב הרא"ש ב"ק פרק הסניח סי' י"ר הלכה כר"ע (יוחלט השור) .וכתב
עלה בהגה' אשירי "11ל :ואפילו קורם גביה מכרן הקרשו מוקרש ולא לגמרי
וכו' 11ה תמוה רהא לר"ע ראמר יוחלט השיר לנמרי קרוש מרינא כראיתא
בגסרא ל"ג ע"ב.

ת שוב ה:
רברי הגה' אלו מקורן בא" 1כם"ש בסוף .ועכשיו ש1כינו לספר אור 1רוע
נבין שט"ם נ1רקר ברברי הגה' אלו .ויען שאק הא" 1מצוי ביר כל נעתיק כאן
סה שצריך לעניננו"1 .ל הא" 1ב"ק פ"ג סי' קס"ח :והלכה כר"ע וכו' ואם
הקרישו ני1וק הוי קרוש אפילו קורם גביה ,וה"ה אס הקרישו מזיק הוי קרוש
אפילו לר"ע וכו' משום רר' אבהו ולאו קרוש מסש לפרותו בשתיו אלא ליתן
רבר מועט בפריונו עכ"ל הרי ברור שכצ"ל בהגה' אשירי :הקרישו מ1יק
קרוש ולא לגמרי וכו' .ואפשר שהיה כתוב בהגה' :הקרישו מ '1קרוש ,ונתחלף
ה '1בו' ותחת מ '1קרוש כתב המעתיק :מוקרש ,וע"י 1ה נשסט תיבת "מ1יק".

ע"ז.

בב"ק ר' ס"ח ע"ב היה כתוב בכל הספרים מה ביתו ברשותו אף כל
ברושותו ,ורש"י "1ל מחק מלת ברשותו והגיה טה ביתו שלו אף כל שלו.
וקשה חרא ררוחק הוא לשבש כל הספרים כי כל כ"י וכן הרי"ף גורסים
ברשוותו ועור מה יאמר רש"י ו"ל בבל שאר המקומות שהובא סאמר זה
~ע" 1ס"ג חולין קל"ט תסורה ט' ט' כ"ם ערכין כ*אם וכי השבש בכל אעתן
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הסקומות כל המפרים ותמיה גרולה היא שבכל אותן המקומות לא הנהה רש"י
ז"ל כלום.

ת שו נה:
יפה הקשית רהגהת רש"י ז"ל תמוה כי הררשה מצר עצמה מחוסרת
הבנה אם ננרס מה ביתו שלו אף כל שלו וכי מאיזה טעם ירעינן יותר שביתו
שלו משאר חפצים ,ואי ררשינן מוא" 1רביתו הו"ל למימר פשוט ביתו שלו,
בשלמא אי גרסינן מה ביתו ברשותו כף ניחא שפיר כי הבית הוא תמיר
ברשותו ראי אפשר לעקרו מרשות הבעלים כסטלטלין ,אבל מה ביתו שלו
אין לו פירוש כלל ,איברא ררש"י ז"ל נרחק להניה הגם' סשום רהש"ס
מירי מרבר שאינו שלו ולא מרבר צאשינו ברשותו ,אמנם אם נעין בכל
המקוסות שסביא הש"ס ררשה זו ,נמצא רברובא ררובא מהם לא מירי כלל
במקריש רבר שאינו ברשותו אלא במקריש רבר שאינו שלו ואי אפשר לשבש
כל המקומות .אשר על כן נראה ראין למחוק נירסת הספרים רהנה חז"ל
למרו מקרא ראיש כי יקריש את ביתו ב' ררשות חרא ראין ארם מקריש
רבר שאין שלו וזה ילפינן מוא" 1רביתו רהו"ל למכתב בית בלא  '1ועיר
מרנקט קרא רוקא בית ולא רבר המיטלטל ~ףכא למררש ראק ארם מקריש
רבר שאינו ברשותו רמה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,והשתא רינא רר'
יוחנן [ב"ק ס"ח ע"ב] רגזל ולא נתיאשו הבעלים שניהם אין יכולין להקריש
זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו הכל ילפינן ממלת ביתו רקרא,
והני תרי ררשות אירי רממלה חרא ילפינן להו ,בהרי הררי איתמרי בבי
מררשא ,ולררשה ראינו שלו אין אנו צריכק להוסיף על הקרא שום רבר רק
להטעים וא" 1רביתו ,ואם יאמר הרורש איש כי יקריש את ביתו אמר רחמנא,
יבין כל שומע שאין ארם יכול להקריש א~ף'כ הוא שלו ,אך לררשה רברשותו
צריך להוסיף סה סצינו רמה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,וא"כ במאמר איש
כי יקריש את ביתו אמר רחמנא מה ביתו ברשותו וכו' נכללוה ב' ררשות רחז"ל
וחגם' אגב שיטפא נקט בכ"ם ב' הררשות כמו שנאמרו בבית המררש אע"ג
שאין צריכא אלא חרא מיניהו עין כתובות כ"ה ע"א תוס' ר"ה וכי רכתבו
ראנב שיטפא רסוגיא א' שיבשו סוגהא אחרת.

ע"ה'
בסנהררין ז' סוף ע"א פירש"י ר"ה עתה אקום ,אסתלק משער ב"ר.
וקשה לסה שינה רש"י ז"ל את טעמו לפרש אסתלק משער ב"ר ,הרי אמרו
בנמרא ,נורם לשכינה שתסתלק מישראל ,ומכל ישראל קאסר ולא רוקא

כמטער ב"ר.

ת שונ ה:
יש כאן ט"ס ברברי רש"י וחסרון ג' נקורות וכן צ"ל" :עתה אקום.
אסתלק :בשער .ב"ר"! ובשער הוא רבור אחר וקאי אמאמר שאחר זה ריליף
סקרא רואל תרכה עני כשער רכלרין שנוטל מוה וכו' ע"וע פירש"י רבשער
הפנו ב"ר וא"כ קראבריןסירי.

סימן ע"ט
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ע"טי
בסנהררין צ' ע"ב תניא א"ר אלעזר ב"ר יוסי ברבר זה זייפתי מפרי
צרוקים שהיו אומרים אין תחית המתים מן התורה אמרתי להם זיפתם
תורתכם ולא העליתם בירכם כלום שאתם אומרים אין תחמת המתים מן
התורה הרי הוה אומר הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה וכו' וקשה מאי
!יפתי ספרי צרוקים ומאי זיפתם תורתכם ולא העליתם בירכם כלום.

ת שוב ה:
עין מהרש"א

בח"א ששיער בחכמתו קצת מן
לירו ספרי כותים .כי באמת יש ט"ס בגמרא ותחת צרוקים צ"ל כותים כראיתא
בספרים ישנים ובכתבי יר (ע' רקרוקי סופרים) .והנה ירוע שהכותים !יפו
התורה במקומות הרבה כרי ליישב או לח!ק אמונתם הברוייה ,ובאשר שהם
כפרו בתחיית המתים והיה קשה להם מב' מקראות שמתננרים לרעתם ולא
היה להם יישוב היו מגיהים ומזייפין אותן ב' מקראות .ואלו הן המקראות
ש!יפו( ,עפ"י מה שראיתי בספריהן) :א) ברברים א' ח' כתוב :לאבותיכם
לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם .והנה מכאן ראיה לתחית
הסתים רהרי לאבות לא ניתנה הארץ ערין רהיה ארץ מגוריהם ואעפ"כ
אמרה תורה לתת לה ם ולזרעם ,אלא עכ"ח רהאבות יירשו את הארץ אחר
תחית המתים .ובשלמא בקרא רוהיה אם שמוע רכתיב אשר נשבע ה'
לאבותיכם לתת להם היו יכולק לפרש ברוחק רלהם קאי על באי הארץ
וזרעם וזרע !רעם ,ועל כן לא כתוב לכם משום רהיה משמע רקאי רק ארור
ראשון של באי הארץ ,אבל כאן רכתיב להם ולזרעם עכ"ח להם אאבות קאי,
ולא היה לכותים יישוב כלל ,ועל כן זיפו בספריהם ומחקו מלת להם והוא"1
של ולזרעם וכתבו לתת לזרעם אחריהם .מקרא ב' הוא ברברים י"א ,ט' אשר
נשבע ה' לאבותיכם לתת להם ולזרעם ,נם שם מחקו וזייפו וכתבו לתת ל!רעם,
וזה שאמר ר"א ב"ר יוסי ברבר זה זייפתי ספרי כותים ,פירוש הבאתי להם
ראיה שספריהם מ!וייפין ,אמרתי להן זיפתם תורתכם כרי למחוק הראיות
לתחית המתים ולא העליתם בירכם כלום כלומר לא הועיל לכם כלום שהרי
יש לנו להביא ראיה אחרת לתחית המתים מהכרת תכרת עונה בה וכיון
שבין כך ובין כך מוכח תחית המתים מן התורה בוראר האבות יחיו וירשו
את הארץ ,תרקה נוסחתנו בתורה הכתובה בב' פסוקים הנ"ל לתת להם ולזרעם
1מ0ילא מוכח שספרי כותים מזויפים ,והיינו זיפתי ספרי כותים.
ואירי ראירינן ב!יופי הכותים נבאר נ"כ מאמר אחר שאמרו חז"ל שהכותים
!יפו התורה ,והוא בספרי ריש פ' ראה ,ואעתיק תחלה המאמר עפ"י מררש
תנאים לס' רברים "!1ל :א"ר אליעזר ב"ר יוסי הנלילי אסרתי להם לסופר'
הכותים זיפתם את התורה ולא ההניתם בה כלום שכתבתם אצל אלוני מורה
שכם אף אנו מורים שוה הר נרי!ים והר עיבל שבין הכותים אנו למרנו בגזירה
שוה שנאמר הלא המה בעבר היררן ונף ולהלן הוא אומר ויעבר אברם בארץ
ונו' סה אלון מורה האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם
אתם במה למרתם .עכ"ל הספרי (וע' סוטה ל"נ) :והנה אםנעיין בספרי כותים
נמצא שם ריש פ' ראה י"א ל' בסוף הפסוק אצל אלון מורה הוסיפו מ(1
שכם בזיוף כרי להראות שהר נריוים והר עיבל האמורים כאן מונחים בארץ
האמת אף שלא באו
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הכותים ואמר להם ר"א ב"ר יוסי לא ההניתם כלום ב!יופכם שאף אנו טורים
שהר גריזים ועיבל רכאן הם אצל שכם אבל אנו לומרים !ה מנוירה שוה
מפסוק ראברם ,אבל אתם החולקים על הקבלה ולית לכם ג!"ש במה למרתם
ועל כן הוכרחתם ל,יף את התורה.
פ'*
בע"!  '1ע"ב איתא :ריקא נמי רקתני לא יושיט ולא קתני לא יתן .וקשה
רבתווספתא פ"ק ררסאי תני ברישא היה נרור מן הככר ואמר לו תן לי
ואוכלנו לא יתן שאין סאכילין את הארם רבר האסור לו כיוצא בו לא יושיט
ישראל אבר סן החי לבני נח וכו' הרי שבתוספתא תני ברישא לא יתן
ובסיפא לא יושיט ,אלמא ראין חילוק בין לא יתן ללא יושיט.

ת שדנ ה:
לא קשה טירי רכתב הריטב"א בע"! שם ו!"ל :והא רנדר ואבמה"ח
שאנו חוששין לתקלה כל היכא רמצי עביר איסור שלא על ירינו ליתא משום
ולפני עור ואע"פ שאפשר שהוא מרבה באיסור על ירינו לא חישינן אבל
מכל מקום אי תבע ליה בפירוש ל~ןסורא נהי רמשום ולפני עור ליכא אכתי
איכא איסורא במילתא משום מסייע ירי עוברי עבירה נל שאנו נורמין לו
לעשוה איסור או להרבות באיסור וכרקיימא לן שאין מסיעק ירי ישראל
בשביעית וכו' עכ"ל הריטב"א ,ולפ"! מבוארין רברי התוספתא באר היטב
רברישא תני שאומר לו תן לי ואוכלנו רתבע ליה בפירוש לאיסור ב,ה קתני
לא יתן ראע"ג ראפשר לו לקחתו בעצמו אפ"ה לא יתן ,ובסיפא רלא תבע
ליו" בפירוש לאיסורא ראפשר שלא יאכלנו קתנו לא יושיט ,רהינו היכא רקאי
בתרי עברי רנהרא אבל מותר לו ליתן .ולפ"ז רינא רריטב"א מבואר בתוספתא,
והגמרא והתוספתא תואמות זו אל !.1

פ"א*
בע" ,רף ס" 1ע"א תוס' ר"ה תבלין של ב' ונ' שמות אסורין ומצטרפין
וכו' רר"ש לא פלינ בנתינת טעם לקרירה אלא מורה רמצטרפין כרחזינן
ראע"ג רלא נזרו על תערובת רמאי וכו' עכ"ל התוס' .רבריהם אלו אין להם
שחר ,ואף שמונה בצרו :צ"ל :כרח,קיה (תחת כרח!ינן) לא העלה ארוכה
רמאי קאמר ראע"נ רלא נזרו על תערובת רמאי ,מה טעם הוא !ה רמצטרפין

כרח,קיה.

ת שדב ה:
באמת ההנהה שנרפסה על הגליון אינה נכונה ואין להניה מלת כרחוינן,
אבל מאטר שלם מרבור תוס' !ה נעתק ממקומו אל מקום שלאחריו וכן צ"ל:
אלא מורה רמצטרפין ,והא רטעמא לא בטיל כרחוינן ראע"נ רלא ג!רו על
תערובת רמאי אפילו הכי קאמר (חולק ו) שזשני שאור ותבלין רלטעמא
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עבירי ולא במלי ,לא בעי למימר רלא במיל כלל אלא רלא במיל כרין שאר
איסורין אבל במל וראי שפיר וכו' ע"כ .והפי' פשום לכל מבין.
ואגב אורחא אציגה לפניך עור רוגמא שנעתקה שורה ממקומה אל
מקום אחר במהרש"א לכתובות ק"ג ע"ב וכן צ"ל שם:
ע"ב בר"ה אותו היום כו' שהיו קורין אותו רבינו הקרוש עב"ל וכמסקנא
רלעולם לא תיפוך וק"ל.
בא"ר י"ל קרושה בכלל והרר"ח כהן כו' היינו קרושת כהונה כו' עכ"ל,
רהשתא ניחא רלא חשיב התם נסי בסלה קרושהרבענין אחראיירילענין קרושת
כהונה שבאותו יום אבל בסלה ענוה ויראה רקאטר הינו סירות היראה והענוה
קאמר וק"ל.
שכתבת'
אחר
זה ראיתי שכבר הורפס רבור זה של מהרש"א על נכון
בש"כ הקסן שהרפיס ר' אברהם זאב זאלאמאן ,ואחריו ג"כ בש"ס ווילנא.

פ"ב*
איתא בספרי פ' שופטים ומובא ברש"י עה"ת :יסין ושמאל אפ'לו מראים
בע'ניך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל שמע להם ,ע"כ .ובבריחא
בירושלסי הוריות פ"א ה"א א'תא יכול אם יאמרו לך על ימין שה.א שמא6
ועל שמאל שה'א יסין תשמע להם ת"ל ללכת ימין ושסאל שיאמרו לך על
ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל ,וקשין אהררי.

ת שוב ה:
הנה גם הש"ם בבלי סותר לררשת הספרי ,ראיתא בהוריות רף ב'
ע"ב :הורו ב"ר וירע תלמר שראוי להוראה ועשה על פיהם רסשכחה לה שהוא
שוגג כגון רקא סע .בסצוה לשמוע רברי חכמים אפילו לסיעבר איסורא ,ואלו
לרעת הספרי אין זה סעות כלל רהא באטת מצוה לשמוע אל רברי ב"ר הגרול
אפילו אסרו על ימין שהוא שמאל וכו' רהינו שךתירו את האיסור .וכבר
עסרו על רבר זה ראשונים ואחרונים ורחקו לתרץ .עין רא"ם בספר יראים
סי' ל"ר ,סזרחי על רש"י לתורה ,באר שבע על סטכת הוריות ,סהר"י אלבו
בספר עיקרים ג' ,כ"ג ,רמב"ן בהשנותיו על ס' הסצות לרסב"ם שורש א'
(וזה רלא כמו שכתב בפירושו על התורה בפ' שופסים) ,ספר החינוך בפ'
שופטים ,ררשות להר"ן ררשה י"א ,חירוסד הר"ן לסנהררין צ"ם ע"א סוף ר"ה
ר' יהורה ,בעל עקירה שער ס"ג ,אברבנאל בפירושו לפ' שופסים ,יפה מראה
לירושלמ' ברכוק פ"א הי"ר ,ובאריכות בספר שער יומף למס' הוריות ,וע"ג
ספר והזהיר חלק א' צר  98וס"ש שם בענפי יהורה בשם רבו.
ואענה נם אנ .את חלקי :הנה מלישנא רברייתות רספרי וירושלמי סשסע
רסי ששנה זו לא שנה זו רהרי הזינן רמר רריש לקרא הכי ומר רריש לקרא
הכי ,וצריך ביאור בסאי פליגי .והנה הירושלסי מביא קרא רלא כתיב בתנ"ך,
רהינו עללכת יסין ושסאל" ,רמלת "ללכת" אינו בקרא ,וקשה להניה כל
ספרי ירושלסי בשנם התוס' הרא"ש להוריות ב' ע"ב סביא נ"כ הירושלסי
באותו לשון .ונ"ל רברייתא רירושלמי רריש קרא ראשר יגירו לךיסין ושסאל,
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ופי' לך כמו לך (וכמו לכה ,בה' לבסוף) ריש אם לטסורת ,והפ"רוש בקרא
אשר יגירו כלומר הסנהררין ינירו ויאמרו אל השואל :לך ימין הממאל"
והיינו ממש רבמקום שצריך ללכת ימין יאסרו לו לך יסין ובמקום שהרין
ללכת בשסאל יאמרו :לך שמאל ,וכיון שפירוש הירושלמי לך מלשון הליכה
הוי כאלו כתיב בקרא אשר יגירו ללכ ת יסין ושמאל ,על כן הביא קרא
ללכת ימין רממאל ,רלפי פירושו זה משמעותא רקרא ,והביא הקרא לפי
משמעו כמו שמצינו גם בבבלי שהביא כמה פעמים קרא ונתן הכסף וקם
לו לפי סשטעו אע"ג רלא כתיב כן .והנה לפי הירושלמי הלשון לך ימין ושמאל
הוא הלשון עצמו שאומר'ם הסנהררין להש'ואל ,והסנהררין וראי לא יאמרו
ללכת שלא כרין ,וע"כ ררש שיאמרו על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהיא
שמאל .ומיתורא רקרא קרריש הכי ,רלא הוי צריך למכתב רק לא תסור מכל
הרבר אשר יגירו .אסנם הספרי ס"ל "ש אם למקרא ,וא"כ אין לררוש אלא
לף כפשוטו ,וא"כ קרא יתירא יש לררוש אשר יגירו %ף ימין ושסאל ב.ן
שיגירו לך ימין בין שיגירו לך שמאל ,ואפילו ירעת בוראי שהוא שלא כרין
תשמע להם .איברא רלפי פשטא רקרא ימין המטאל קאי על לא תסור רלעיל
מיניה ,רהיינו לא תסור ימין ושמאל מכל הרבר אשר יגירו לך כמו ברברים
כ"ח ,י"ר~~ .מנם מצינו כמה פעמים רררשא מוציא קרא טפשוטו ,ובזה
לא פליגי כלל הספרי וירושלמי ,רשניהם רורשים ימין ושמאל קאי על אשר
יגירו רסמיך ליה ופליגי ביש אם למקרא או למסורת - .והנה סתם ספרי ר"ש
ואליבא רר"ע והלכו לשיטתם רס"ל בסנהררין ר' ע"איש אם למקרא ,והירושלמי
ן חוס' סוכה
פסק כרבנן ריש אם למסורת ,וכן שיטת הבבלי בהוריות- .ועיי
ו' ע"ב ר"ה ור"ש .וע' נם מה שכתבתי במאסרי ע"ר הסנהררין שבירושלים
צר .9

פ"ג*
במנחות רף ל"ר ע"א א.חא אסר קרא וכתבתם כתיבה תמה והרר
על המזוזות וכו' ה"א ליכתבה אאבנא וליקבעה אסיפא קמ"ל ,ועין פירש"י
וקשה :א) כיון רכל הררשה מכתיבה תמה אתיא כם"ש התוס' ר"ה וכחבתם
ל"ל לסימר והרר על המ~ו~ות .ב) סאו משני ה"א ליכתבא אאאבנא וכו'
הא לפירש"י אין כתיבה תמה על אבנים ואן כסו שפירש"י על התירוץ ריחקקם
בסכין על האבנים א"כ העיקר חסר מן הספר רה"ל למימר ה"א יחקקם על
האבנים .ג) ל"ל לתרץ ה"א ליכתבא אאבנא וליקבעא אסיפא אי ליכתבא
אאבנא הינו ריחקקם בסכין על האבנים המלות וליקבעא אסיפא הם שפת
יתר רכיון רחוקק הוי כתיבה תמה.

ת שדב ה:
באמת פירש"י ותוס' קשה מאר ואי אפשר להולסו ,ובמה שכתב השיטה
מקובצת אשר נרפס בש"ס החרש רפוס ווילנא מיהמב ק~ת ,אך לא הוסרו
כל הרחוקים ,ע"כ נלע"ר עפ"י פשוטו רלא מכתיבה תמה לחורא ררש רוראי
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אפשר לכתוב נם על אבנים כתיבה תסה ובפרט אם סר אותן בסיר ,אלא
רהררשה היא מכתיבה תמה והרר על המזוזות ,רהחנו שהכתיבה תהיה תסה
וננמרת ער תומה (ועי' יומא כ"ר :עבורה תמה ,גמר עבורה) ואח"כ תהיה
נקבעת על המזוזה ,ואי אפשר בענין אחר אלא אם כותב מתחילה על ספר
והרר קובע על המזוזה ,אבל אם כותב על האבנים שבסף הרי כותב האותיות
זה אחר זה והכתב בא על הטזוזה קורם שננמר ער תומו ,כי אם כתב תיבה
אחת הרי יש כתב על המזוזה אבל אינו כתיבה תסה שכתיבה תמה לא
נקרא ער שנכתב כולה ער תומה .והינו ררריש הש"ס כתיבה תמה מוכתבתם
רוראי ירע הש"ס רקרוק הלשון רוכתבתם אינו מורכב מב' מלות כתב תם,
חלילה לחשוב כזאת על רבותינו שלא ירעו רכתבתם החנו כמו וכתבת אותם,
אלא רעכ"פ האי אותם אכל ב' פרשיות המזוזה קאי ,וא"כ אמרה תורה
רתחילה תכתוב אותם כל ב' פרשיות ער נסירא ואח"כ תקבעם על המזוזה
וזה א"א אם יכתוב על האבנים .ובזה א"ש רמתרץ הנמ' אח"כ ראכתי הוא
ליכתבא כל המזוזה ער נמירא אאבנא ואח"כ ליקבעא אסיפא ,רהשתא הוי
נ"כ כתיבה תמה קורם שנקבע במזוזה קם"ל ג"ש רכתיבה כתיבה .והשתא
לא קשה מה שהקשו התוס' רהתם נמי כתיב וכתבת ,והרר על האבנים רזה
אינו רהתם לא כתיב וכחבתם א"כ א"צ ליכתב כולו ער נמירא קורם שנקבע
על האבנים ויכול לכתוב זה אחר זה על האבנים.

פ"ד*
במנחות רף מ' ע"א תוס' ר"ה סרין כתבו :אי נמי לאשמעינן קשר
רלעיל לא ירעינן אלא מרא"טתרי כלאים בציצית עכ"ל האיך נפרש זה?

ת שדב ה:
כבר נתחבטו ברברי תוס' אלו הברכת הזבח והצאן קרשים ,ורבריהם
כמעט עולים בקנה אחר רהאי אי נמי בא לתרץ הקושיא הראשונה רנם
רש"י מורה ריש כלאים רשרו בציצית לב"ש וררשינן סמוכין .אמנם רוחק
נרול להכניס רבריהם ברברי התוס' ,ועור ראח"כ כחבו התוס' מיהו נם אהאי
תנא רנזיר פ' ר"ת וכו' 1כ11נתם לרחות תירוצא רלעיל "וי"ל ראיכא חר
תנא בנזיר וכו'" ,ולמה המתינו התוס' לרחות האי תירוצא אחר שכתבו
תירוץ שני ורחו נם אותו ,ולמה לא כתבו רחייתם מיר אחר תירהן ראשון.
אשר על כן נ"ל רהאי אי נמי אינו תירוץ שני על קושיא הראשונה אלא
קאי ארסמיך ליה שכבתו התוס' :ועיקר מצות תכלת לא יהא אלא כצמר,
וצריך להניה הנהה קטנה שתחת "לאשמעינן" צריך לומר" :לא שמעינן" בשתי
תיבות והכי פירהטו אי נמי כלוסר עור יש אפשרות לקחם שניהם מצות ציצית
בלא איסור כלאים ואפילו בצמר ופשתים ,רהא לא שמעינן קשר ,רלעיל
לא ירעינן רצריך לעשות קשר אלא מראישתרי כלאים בציצית ,וא"כ לב"ש
רלא שרו כלאים בציצית לא שסעינן קשר"141 ,כ אפילו בצמר ופשתים אפשר
לקים מצות ציצית בלא איסור כלאעם כית ראין צריך לעשות קשר ,ואח"כ
כתבו התוס' ומיהו לא יתכן וכו' רלפי מה שפירשו לסעלה ל"ט ע"א ר"ה
קשר רמגריל ילפינן רצריך לעשות קשר ,וא"כ ע"כ גם לב"ש צריך לעשות
קשר ,וא"כ א"א לקחם שניהם בצמר ופשתים ,וזה פשוט .ובוראי כן היא
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נוונת התום' ראילו לא אמרו תום' כן היה קשה למה לא אטרו כן רלכ"ש
אפשר לקים שניהם ע"י שלא יעשה קשר.

פ*ה

*

כסנחות ס"כ ע"כ תום' ר"ה סה חעם טעיסה פסולה וכו' והשתא
הנך תלת תרי נינהו עכ"ל וקשה אמאי קאסר הש"ס ש"מ תלת ביון רלא
הוי אלא תרי?

ת שונ ה:
כלאו הכי קשה לשון התוס' רקאסרי והשתא הנך תלת תרי נינהו ,סאי
תירצו בזה? וסה שפירש הצא קרשים ,רכלא פירוש התוס' לא הוי אלא
חרא והשתא הוי תרי ,ג"כ קשה סאי נ"ס הוי חרא או תרי ס"ס קשה
4
אטאי קאסר הש"ס ש"ס תלת ,ו4א תלת לאו
ירוקא אלא תרי רסחזי כתלת,
.
ת
ל
ת
כ
חרא
ל
ע
ו
כן נראה
רסחזי
א"כ אפילו לא הוי אלא חרא נ"כ ניחא רהוי
ריש כאן חסרון כרכרי התוס' וכן צ"ל :והשתא [ניחא רלא תקשי] הנך תלת
תרי נינהו ,ונשמטו  '3תיכות "ניחא רלא תקשי" .והכי פירושו רוראי ה4ר
רינא רטעימה פסולה לאו הינו טעסה פסלה ,רטעימה פסולה הינו רהצסר
שנצטכע לשם נסיון פסולה לציצית משום רלא נצטכע לשסה ,אסנם רין זה
לא מחיב לומר רע"י נסיון חסיכת צמר קטנה נפסלה כל היורה רי"ל אף
ריש כאן טיפת צכע פסולה ס"מ כטלה ברובא ,ועל כן איצטריך לאשסעינן
טעסה פסלה רהינו שע"י הטעיסה פמל כל היורה .וכיון שכן יראי לא
הוי הכל חרא ,אלא רקשה הנך תלת תרי נינהו ,כיון רטעיסה פסולה הוי
משום רכעינן צכיעה לשסה ,אכל לפי מה שכתכו התוס' ראתי לאשסעינן
רטעיסה פסולה אע"נ רהוי לשמה ושלא לשסה ניחא רלא תקשי הנך תלת
תרי נינהו ,רבאסת תלתא נינהו ,חרא רכעינן צכ.עה לשסה ,ועור ראפילו
לשסה ושלא לשמה פסול ,ועור רטעסה פסל כל היורה.
פ*ו*
איתא כחולין ה' ע"א חמורה ע"ז שכל הכופר כה כמורה בכל התורה
כולה ,וזה תמוה הרי סחלל שבת כפרהסיא ככופר בכל התורה כולה אע"נ
רכופר כע"ו.

ת שונ ה:
סצינו כסה פעמים שחז"ל עקסו לשונם כרי שלא להוציא רכר קללה
או רבר רע ספיהם ונקרא לשון זה לשט סני נהור ,ררך סשל :שונאטהן
של ישראל (תחת :ישראל) ,תיובתא כלפי סנאוה ררכא ,,וכרוסה; אסנם סצינו
שהקפירו כסקום אחר לוסר לישנא סעליא אף שבסקום אחר לא הקפירו,
כניטין מ"ז ע"א איתא :סשום קרושת השם (והקפירו שלא.לוסר חילול השם
ח" )1ואף שכמקוסות אין סמפר לא הקפירו על כך ,וכן ככ"ק קי"נ ע"ב
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איתא בכ"י הנירסא ר' פנחם בן יאיר אומר במקום שיש קירוש השם אפילו
אברתו אסורה ,לישנא סעליא ,ובכל ספרי הרפוס נרסינן :בסקום שיש חילול
השס ,ועל ררך זה צריך לפרש נ"כ סאסרנו רחסורה ע"ז וכו' רחז"ל אמרו
כאן לישנא סעליא ורצונם לוסר :חסורה ע"ז רכל הסורה בה ככופר בכל
התורה כולה .והנה בספרי בסרבר פיסקא קי"א אותא :סניר הכתוב שכל
הסורה בע"ז כופר בעשרת הרברות ובסה שנצטווה סשה ובסה שנצטוו הנביאים
ובסה שנצטוו אבות ,וכל הכופר בע"ז סורה בכל התורה כולה .וכן בשבועות
כ"ם ע"א סביא ברקרוקי סופריס בשס כ"י פאריס הנירסא :הכופר בה כאלו
סורה בכל התורה כולה וכל הסורה בה כאלו כופר בכל התורה .וצ"ל בסקומות
אלו רחרא רוקא וחרא לאו רוקא - .שוב ראיתי בר"ס לחולין ה' ע"א שכתב
בעל ר"ס בהערה ה' וז"ל :בכ"י ה' ור' א' שכל הסורה בה ככופר בכל התורה
כולה ולשון יפה הוא וכן העתיק רש"י בעירובין ס"ם ע"ב ונוסח הרפוס לישנא
סעליא קא נקים עכ"ל.

פ*ז*
חולין ס"ב ע"א רש"י ר"ה זאת החיה פי' קרי בי' זאת חיה ,עכ"ל ,וקשה
סה ר"ל רש"י בזה.

ת שוב ה:
כבר העיר המהר"ם שיף בזה .ואענה נם אני את חלקי :ירוע ע"פ כללי
הרקרוק שאם שם התואר הוא נשוא הסאסר (פכאדיקאט) לא יקכל ה' היריעה
עפ"י רוב ,ורק אם הוא תואר השם יכול לקבל ה' היריעה .ררך סשל אם
נאסר :ראובן הוא חי ,או :ראובן חי ,אז חי הוא נשוא הסאמר (עור יוסף חי)
אינו סקבל ה' היריעה ,ומתי סקבל ה' היריעה ,אם חי הוא תואר השם,
כנון אם נאסר :ראובן החי הוא בריא ,רכאן בהיא הוא נשוא המאסר ,וסלת
החי הוא תואר לשם ראובן .ולפ"ז קשה רכאן רוצה הש"ס לררוש הקרא ולפרש
ז~עז החיה אשר תאכלו כלוטר זאת אשר תאכלו תהא חיה אבל אם אינה חיה
לא תאכלו ,וא"כ מלת חיה היא נשוא המאסר ולא היה לה לקבל ה' היריעה.
על כן פירש"י קרי בי' זאת חיה כאלו כתוב בלא ה' היריעה רכבר סצינו
כן בתורה11 :ה לכם הטמא (ויקרא י"א כ"ם) רנם כאן
"
הטמאה הלוכאס נשח
טסא
המאמר ,ואע"ג רכתיב בה' היריעה פירושו כאלו כתוב וזה יהי
בלא ה' ,ולכן נם כאן אפשר לפרש זאת החיה כאלו כתיב זאת חיה ופירושו
זאת תהיה חיה אשר תאכלו ,אבל אם אינה היה לא תאכלו.

פ"ח*
"1ל הר"ן פ' אלו סריפות בסוני' רחכם שאסר :רבה ב"ב חנה אנמריה
ססיך ,ואפ"ה צריכין לסעמא ראמרינן ררב נסי לא אסרה ראי לאו הכי אע"ג
רנסרה רבה ב"ב חנה כל היכא ראלו הוה שסיע לי' לרב בשעת הוראתו לא
הוי הרר בי' לאו סועה בשקול הרעת סיקרי וקם רינא והכי סוכח בסנהררין
עכ"ל הר"ן וקשה סובא רלעיל סיניה כתב הר"ן וז"ל :חכם שסיסא וכו'
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הני מילי במלתא רחליא בשקול הרעת ומשום הכי אינו רשאי להתיר משום

רקיי"ל רטועה בשקול הרעת קם רינא וכו' אבל אם טעה ברבר משנה וכו'
רשאי חברו להתיר עכ"ל ,וא"כ רברי הר"ן סותרין זה את זה ,רלקמי' כתב:

רלאו טועה בשקול הרעת מיקרי וקם רינא ,משמע רבטועה בשקול הרעת
לא קם רינא ,ועור קשה רכתב והכי מוכח בסנהררין ,ובוראי כוונתו על הסוגי'
רף ל"ג ע"א ,ושם אינו מוכח כלל.

ת שובה:

רבר פשוט ר.ש כאן ט"ס ברברי הר"ן וכן צ"ל :אע"נ רגמרה רבה ב"ב
חנה כל היכא ראילו הוי שמיע לי' לרב בשעת הוראתו לא הוי הרר בי' לאו
טועה [ברבר משנה אלא טועה] בשקול הרעת סיקרי וקם רינא והכי מוכח
בסנהררין עכ"ל .והסופר טעה ושכח לכתוב התיבות מן "טועה" ער "סועה",
וכן ררך הסופרים לטעות כירוע - .והנה הר"ן סובר כרעת הרשב"א שהביא
הריטב"א לע"ז רף ז' ע"א וז"ל :והיכא ראשתכח לחר פחכימי ורבוותא ז"ל
סילתא רפסק מסברא או מריוקא ואזל האי רלא שמע האי פיסקא והורי רלא
כוותיה אומר מורי נ~ר (נ"ל שהוא הרשב"א ,ראילו על סורו הרא"ה כותב
הריטב"א בהאי מסכתא :מורי ז"ל) רחזינן אילו הוה יריעה לי' להאי ההוא
פיסקא רההוא גאון בעירן הוראתו מקמי רלמרי הוה הרר ביה השתא הוי
טועה ברבר משנה ואילו לא הוי הרר ביה כיון שזה ראוי להוראה הוי ריךא
כטועה בשקול הרעת ואע"פ שהראשון הגאון גרול סמנו ,עכ"ל הריטב"א.
וזהו שכתב הר"ן אע"ג רגמרה רבה ב"ב מרבו ,רהוא רבי ררבה בר חנה
חברי' ררב היה תלמירו של רבי ,כראיתא בפ"ק רסנהררין רף ז'( .ואגב אורחא
אומר לך ,רפכל סקום שנמצא בש"ס "רבה ב"ב הנה" בתור חברו של רב הוא
ט"ס וצ"ל "רבה בר חנה" ,כרמוכח בסנהררין שם ,ורבה ב ר ב ר חנה היה
בזטן מאוחר ,חלסירו של ר' יוחנן ולא חברו של רב) ורבי ורא' היה גרול מרב,
וא"כ י"ל ררב טועה ברבר משנה היה ואפילו הוי אוסר היה יבה בר חנה
רשא .להתיר ,משום הכי כתב הר"ן רזה אינו רם"מ צריכין לטעמא ,ררב נמי
לא אסרה רכל היכא ראילו הוה שמיע ליה לרב בשעת הוראתו לא הוי הרר
ביה לאו טועה ברבר משנה סיקרי אלא טועה בשקול הרעת וכרכתב הריטב"א
בשם רשב"א .ואי קשיא מנ"ל להש"ס ררב לא הוי הרר ביה אילו הוי שמ.ע
ליה נמרא ררבה בר חנה ,רילמא הוי הרר ביה ,וא"כ אמאי צריך לתירוצא,
ררב לא אסר מ.סר ,לימא רלעולם אסר מיסר ,אלא ראי הוי שמיע לי' גמרא
ררבה בר חנה הוי הרר בי' ,זה אינו ,רא"כ האיך התיר רבה בר חנה בפשימות
הוי לי' תחילה לשאול לרב א .הוי הרר בי' או לא ,אלא :ראי ררב לא אשר
מיסר ,וק"ל.
ואגב נררא אעירך שתניה ט"ם ,שרוסה לשלפנינו ,ברברי ר"ש למקואוח
ר"ש פ"ר ,וכן צ"ל שם" :ומשם פזור עבים לא נטלה סחשבה קמייתא [אבל
בסונח בחצר ואפילו בשעת קיצור ונתפזרו לא מוכחא] משבה קמייתא שפיר
הלכך בטלה כשנתפזרו ,ע"כ ,מה שהסנרתי נשמט ע"י סופר שרילג מן "מחשבה
ן רש"י שבת ט"ז ע"ב ,ותמצא
קמיתא" קמא ער "מחשבה קמיתא" בתרא.עיי

שכן צ"ל.
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פ"ט*
בחולין פ' ע"א רש"י ,ר"ה איל הבר ,פירש איל זכר הגרל ביערים וקשה
אמאי איצטריך למיסר זכר וכי הט איל נקיבה.

ת שוב ה:

תקרא של

מלת זכר ברש"י ההא פירוש של איל רהינו רכרא ,רלא
רהינו זכר ,וכן בשקלים פ"ה מ"נ,
בקמץ מלשון איל וצבי על כן פירש"י
יכ
ר הינו איל .והא רלא רצה רש"י לפרש דאיל הוא בקמץ כחטום רלא
שייך לומר באי" (בקמץ) איל הבר רהינו שהוא גרל ביער רהרי כל איל
הוא גרל ביער ,אלא וראי שהוא איל רכרא.

"~ל

צ'*
חולין פ"ז ע"א וכי חזר ונתגלה מאי הוי הא אירחי ליה ,ופירש"י הא

אירחי ליה מכסוי רהא כיסהו ונתגלה פטור מלכסות עכ"ל .וקשה מאי ענין

כיסהו ונתנלה לכיסהו הרוח ונתנלה ,בשלמא כיסהו ונתנלה פטור רשם הוא
בעצמו עשה כבר את המצוה וא"צ לעשות פעם אחרת כראמר בנמ' קורם
לכן וכסהו מיעוטא הוא משא"כ בכיסהו הרוח ונתנלה רהוא לא עשה כלל
את המצוה אלא נעשה מאליה ,ואי סבר המקשה ראי חילוק בין עשה הוא
את המצוה לנעשה מאליה בפשיטות ה"ל למפרך מאי שנא מכיסהו ונתנלה
ולמה אסר הא אירחי ליה.

ת שונ ה:
צרקת ברבריך ררברי רש"י כאשר הם לפנינו אינם עולים כהוגן עם
רברי הגמרא' ובאסת ט"ס יש ברש"י וכן צ"ל :הא אירחי ליה מכיסוי רהא
כי לא נתנלה פטור מלכסות ,פי' כיון רכיסהו הרוח ולא נתגלה פטור מלכסות
לר' יוחנן ,א"כ קורם שנתנלה נרחה מכיסוי וחיה לנו לומרכיון ראירחי אירחי,
ורש"י ז"ל בא לפרש למה מקשה הגמרא אר' יוחנן ולא מקשה בפשמות
אמשנתנו ,ופ' רעל המשנה לא קשה כלל רי"ל רבכיסהו הרוח אף שלא חזר
ונתנלה חיב לנלות ולכסות כרי שיעשה הוא בעצמו את המצוה ,וכיון שחיב
י לכסות לא אירחי הסצוה כלל ,אבל לר'יוחנן ראמרכי לא נתנלה פטור
בכלנינ
הרי כבר אירחי קורם שנתנלה וא"כ ניטא כיון ראירחי אירחי ,וראיה לרבר
שהנהה הזאת נכונה ברש"י מרברי רש"י בע"ז מ"ז ע"א וז"ל שם :ה"ג והוינן
בה כי חזר ונתנלה מאי הוי הא אירחי ליה כשכיסהו הרוח כיון רכל זמן רלא
נתנלה פטור מלכסות אירחי ליה מכיסוי ,עכ"ל מבואר בהריא כם"ש ,וכן
מבואר ברש"י סוכה ל"ג ע"א ר"ה הואיל ואירחי עי"ש.

מלמד להועיל
צ"א*
ברש"'

חולק צ"ח ע"א ר"ה ושניהם לא למרוה וכו
הכא' ואע"ג ראי אתי

למילף מיניה מצית למילף נמי היכא ריהיב טעפא רהא
שלא במינו הוה יהיב טעמא אפ"ה רבנן אחמור ואמור טעמא לא בטיל.
עכ"ל .וקשה רלעיל מיניה פי' רש"י בר"ה בם' היכא רברקניה ולא יהיב טעמא
אי נמי ליכא למיקם אטעסא כגון מין ומינו ,עכ"ל ,אלמא רגם לפי האמת
רבמין בשאינו מינו לא סגי בס' היכא ריהיב טעמא מ"מ במין במינו רליכא
למיקב אטעמא בטיל בס' ולא אמרינן ראיכא למימר ראי שלא במינו הוה

איכא למימר ראי

יהיב טעסא.

מ שרב ה:

שפיר קא רייקת ,ורברי רש"י ז"ל צריכין ביאור ,ונ"ל רבאמת לכאורה
קשה לרש"י רבשאינו מינו לא סני בס' היכא ריהיב טעמא למה אמרינן רבמין
במינו בטל בס' משום רליכא למיקם אטעמא ולמה לא מחמרינן סשום ספיקא
רילמא אי שלא במינו הוה יהיב טעמא .אך י"ל פשוט משום רהוי ספיקא
ררבנן רגם בשלא במינו מראורייתא סגי בס' אפילו היכא ריהיב טעמא ררש"'
לשימתו רם"ל טעם כעיקר לאו ראוריתא וא"כ אי סספקינן אי הוה יהיב
טעמא או לא א1לינן לקולא .וזה שכתב רש"י לעיל בר"ה בס' רבמק במינו
בטל משום רליכא למיקם אטעמא הוא לפי האמת רהא רטעמא לא בטל הוא
רק חומרא ררבנן .אמנם בר"ה ושניהם לא למרוה רצה רש"י להוכיח וכתב
לס"ר רטעמא לא בפיל מראוריתא ,והקשה לפ" 1כיון רילפינן מזרוע בשלה
איכא למילף נמי היכא ריהיב טעמא רמראורייתא ,בטל ראי לאו הכי היכי
בטיל ב1רוע בשלה בסין במינו הא הוה ספק וספיקא ראוריתא לחומרא ,ועל
זה כתב רבאמת מראוריתא בטל אפילו היכא ריהיב טעמא אלא ררבנן אחמור.
ולפ" 1מתורצים נסי רברי רש"י "1ל בעמור ב' בר"ה לטעם כעיקר רכתבו
התוס' בר"ה רבא רצ"ל רהכא לא איירי בטעם גמור אלא כטעם כל רהוא,
ועי"ש מה שהקשו ,ולכאורה רברי רש"י אין להם ביאור כלל .אך לפי הנ"ל
ניחא הכל ררש"י לשיטתו רס"ל ראף אי איכא ס' יש לספוקי אי יהיב
טעמא או לא ,רק כיון רפעם כעיקר לאו ראוריתא יש להקל בס' ,אך הא
תינח בחולין אבל בקרשים רטעם כעיקר ראוריתא וס"ל לרש"י רנם במינו
טעם כעיקר ראוריתא בנוונא ראי שלא במינו הוה יהיב טעמא ,וא"כ הרין
היה ראסור אף בס' מספק ,ואין להתיר במעו רק בנוונא רבוראי בשלא במינו
לא יהיב טעסא כנון בסאה וחר רליכא ריהיב טעמא כולי האי לפירש"י לקמן
ב טעמא ,אבל בס' וק'
צ"ט ע"ב או במאתים ראף ציר רטעמא חזק לא יהי
ראיכא ספק היה לנו לאסור בקרשימ רס"כ ראוריתא ,וע"כ אמר התנא 1ה
היתר הבא מכלל איסר אבל חולין ס"כ לאו ראוריתא ובפל בס' אפילו בספק
אי יהיב טעמא וא"ש הכל.

צ'ב*
רש"י חולין קי"א ע"ב ר"ה נ"ט בר נ"ט .לא הבינותי רבריו שכתב שם
תל :רנ"ט ראשון הוי כבשר גמור אבל קערה זו היא שמה
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אעה בשר אלא ע"י נ"ט ואינה כבשר ,עכ"ל -- .כי תורה היא וללמור
אמ צריה

ךו-טךב ה:
ברק מר ע"ר פרש"י המל שסשו נראה כמותר לתחלתה אמת שחסר
כערך שיטה שלמה ברברי רש"י וחסורי מחמרא והמ קתנק "אבל קערה ח מא
עצסה אינה בשר אלא ע"י נ"ט (לכך אינה חתרת ואוסרת הרג ם פשום
נתינת טעם רהנך רנים הם נתינת טעם בר נתינת טעם) ואינה כבשר'.
עכ"ל .סה שהוספתי בשני חצאי סרובע נשמט מהרפוס כי המרפיס שכח
להרפיס מן "נותן טעם" ער "נתינת טעם" .ועיין ברש"י שברי"ף ובר"; ותמצא
שכן צריך להגיה ,והכל על מקומו יבוא בשלום.

"

צ"4
למה שנו חכסים במשנה תמיר שאינו סן המוכן ולא שנו שהוא מוקצה
כמו שאמרו בגמ'.

ת שוב ה:
שאלה נרולה שאלת ורבר זה נוגע בעיקרי ריני מוקצה ואין כאן מקום
יבאר ואומר רק בקיצור כי יש לרקרק עור למה אמרו שא'נו מן המוכן
(עי' משנה שבת פ"נ) ולא שאינו מוכן בקיצור ,ונראה רהנה מוקצה פי'
שהוסר ונעתק סהשתמש בו והוא ננזר ממלת קצה שרבר אשר אינו רוצה
להשתמש בו תשמיש הרגילכי אם מכינו לתשמיש מיוחרמניחי בקצה מיוחר וע"כ
נאמר ג"כ ברבר שהוא מיוחר לע"ז מוקצה לע"ז ,וכן מקום שמניחין התאנים
לחתיבש נקרא מוק~ה הצר"י בסגול ,והנה רבר שהקצו אותו בירים ויחרו
אותו לרבר מיוחר ולא רצו להשתמש בו בשבת ראוי לקרותו מוקצה ,ורבר
שהכינו אותו בפירוש להשתמש בו נשבת ראוי לקרותו מוכן ,אמנם רבר
שלא ~כינו בפירוש אלא רמסתמא רעתו להשתמש בו ראוי לומר עליו שהוא
מן המוכן רהינו שסתמו מוכן הוא ,אמנם רבר שלא הכינו ונם מסתמא אין
רעתו להשתמש בו ראוי לומר עליו שאינו מן המוכן ,ועפ"י הצעה זו צריך
לבאר כל סקום בסשנתנו ,וכאן א"מ להאריך.

צ"ד*
סאי אוכל ברמעו באהלות פט"ז מ"ר ולמה נקרא תרומה רמע.

ת שוב ה:
צרקו רברי הר"מ ור"ש ררמע היינו
מה' טסאת מת ה"ט רהינו תרומה שנתערבה בחולין ,וכן בפי"ב פ"נ רטהרות
נזיר הרמע הינו נזיר של תרומה .אמנם פירוש מלת רמע אינו ננזר מן לשון
רמעת עין ,אלא רמע בלשון ארמי הוא כמו מיטב ויקר ורומה ללשון חלב
תרומה ורלא כמ"ש הראב"ר בס"ט

מלמדלהועיל
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בעברי ,כי ראיתי בחרגום שומרוני שבכל סקום שבא חלב בתורה בלשון מימב
ויקר
תנר.גם הוא במלת רמע ,ררך משל חלב הארץ (בראשית מ"ה י"ח) תרנם
השומרו
(במרבר
ש
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י
ת
,
ה
ע
ר
א
ב
ל
ח
)
ב
"
י
ח
"
י
תרנם
ע
ס
ר
,
ש
י
ב
י
ע
מ
ר
וכן
יעקב חבל נחלתו (רברים ל"ב ט" )1תרגום חבל כטו חלב (ע"ר כבש כשב)
במלת רמע .וכן מצינו בלשון ערבי שסלת רמאע הוראתו מוח ,ספני שהמוח
רבר יקר וכן בארסית מוח הוא סוקרא מן יקר .וכיון שמצינו שבתורה נקראת
התרומה בלשון חלב כרכתיב חלב תירוש ונו' על כן בחרו חכסי המשנה
במלת רמע תחת תרומה נרולה כרי להבריל תרומה זאת משאר רברים שנקראו
נ"כ תרוסה כנון בכורים ,חלה ותרוסח חזה ושוק .ובלתי ספק גבי מלאתך
ורמעך לא תאחר (שמות כ"ב כ"ח) רמעך נ"כ הוא תרומה כראיתא במכילתא
ובמכילתא ררשב"י ועל כן תרגם אונקלס ורמעך נ"כ ורמעך לפי שרמע בלשון
ארמי נ"כ הוא תרומה ,וכן מצאתי בתרנום יונחן לירסיהו ב' נ' שתרנם קרש
ישראל רסעה ארמות ,ובוראי הוא כטו חלב תרומה ונקראת התרוסה נ"כ
חלב מפני שתורמין ממימב או מפני שהוא חלק גבוה והוא היקר והמוב.
וסן השם רמע שהוא תרומה ננזר אח"כ הפעל מרמע ,כי אם נפל תרוסה
לפחות מסאה חולין נעשין החולין תרוסה ,וע"כ נאסר התרומה מרמע את
החולין כלומר סהפך את החולין לתרומה ולחלב ,ואין פירוש מרמע כטו
מערב ,כי אין רמוע לימון עירוב ,אלא ההתהפכות לתרוסה נקרא ריסוע .ומריש
היתי ספרש נ"כ לשון רמאי מלשון רמע ונתהפכה הע' לא' וכן מצאתי
בתוספתא מהרורת רם"ש צוקקערמנרל בפ"ה רסשער שני כרם רבאי (תחת
רבע ,).וא"כ רמאי כמו רמעי ומפני שבפירות עם הארץ ,יש בהן תרומת מעשר
והוא חלק אחר ממאה תרומה שלא נפרש ערין ,נקראו פירות אלו רסאי;
ואלו הופרשה תרומת מעשר ונפלה לתוך השאר אחר ההפרשה היה הכל
נקרא סרוסע ,אבל אם ערין לא נפרשה הרמע לא נקרא עליו שם תרומה
ערין בחרו חז"ל שם רמאי כרי להורות שיש בו ערין חלק א' ממאה שעת'ך
יה.ות רמע .אמנם יותר מוב לפרש רמאי כמו שפירש החכם ר"ר ראזין
שננמר מן רמה ,רהינו ספק ,כי רבר הססופק ו4צנו וראי קורין אותו רומה,
והוי רמאי היפך מן וראק ונקרתו דכאי כסו ~1אי' וכן קורא החכם אבן עזרא
בשירו .וע' תוספתא תרומות פ"ו הט" 1שהכל משליכין לבית-הרסע.

צ*ה.

9

בר,ו"י נרה ל"ט ע"א ר"ה רילמא אתיא לקלקולא וכו' פירש רביסים
הראווים לנרה אסורה לשסש שמא תקלקלנו עכ"ל .וקשה רסשמע רבימי
זיבה סותרת '~41כ אמאי יוציא ,ואי נזרינן רילמא אתי לשמש גם בימי נרה
אמאי פירש"י רב.מי נרה אסורה לשסש רזה סילתא רפשימא ואסאי לא
קאמר ריוציא משום רנזירינן רילמא ישכהש בימי נרה ,ועור איסור תשמ"מ
רימי נרה מאן רכר שמיה רהוצרך רש"י לפרש כאן אמאי אסור ,והלא טעמא
ריוציא תלסורא קא מפרש.

ת שובהי

נרברי רש"י שלפנינו חסרים שלש נקורות והמנקר לא ניקר כראו,.

וכן צ"ל :רילמא אתי לקלקולא בימי נרה .בימים הראוים לנרה :אסורה.

סימו צ"ה,צ"ו,
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לשמש שמא תקלקלנו ,עכ"ל .וממלת אסורה מתחיל רבור אחר וקאי אלקמן
רקאמר ובימי נרה אמורה ועל וה פירש"י אסורה לשטש שמא תקלקלנו.
אמנם לעיל לא פירש יותר אלא רבימי נרה היינו בימים הראוים לנרה,
רוראי לא חישינן ראתי לקלקילא לשסש כשהיא נרה רלא הוחשרו בני ישראל
ובנות ישראל על כך ,אך הא איכא למיחש ר"2מש בימים הראוים לנרה.

צ"ו*
בירושלמי הוריות פ"א ה"א איתא התורה אסרה אחריהם אחריהם ולא
ירענא היכן אמרה תורה אחריהם אחריהם או כרומה לוה.

ת שוב ה:
בהוס' הרא"ש להוריות ב' ע"ב סביא אותו הירושלמי ולא כתוב שם
אלא אחריהן פעם אחת ,אסנם נראה רנירסא רילן עקרית רגרס אחריהם
אחריהם ב' פעמים שכן גם בירושלסי סנהררין פ"א ה"ב גבי עוברא רחנניא
בתירא
אמר
י
עו
יב
בשןניםאחויקירר'ושיהחורששע .והנה רב'תחייהלוהרהרצביןתי לוסר רא3רחסריינהןםאחארחיריהה'םאלחערנייןהםעי
"י
טעות נתחברו ב' המלות אחרי ה' וסופר אחר קרא והגיה אחריהם ,והכי
פירושו רברברים י"א כ"ב ררערנן בספרי קרא רולרבקה בו רהיינו הרבק
כחכסים הנה ברברים י" 3ה' כתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו ושם ג"כ קשה
וכי אפשר לילך אחרי הקב"ה כסו שהקשה באמת ר' חסא בר חנעא בסוטה
י"ר ע"א והיה מקום לתרץ ג"כ יאחרי ה' תלכו היינו ללכת אחרי החכמים
והינו התורה אסרה אחרי ה' וררשינן אחריהם רהינו ~אהר החכסים ,אסנם
באמת ררש שם ר' חסא כסוטה ררשא אחרינא סשום רא"א לומר הלך אחר
ההכמים ראו הוי משמע רמצוה לשמוע רברי חכסים בכל סקום אף אם טעו
ברין והינו ראמר בירושלמי רהתלמיר טעה שררש אחרי ה' אחריהם ואין
לררוש כן אלא כמו שררש ר' חסא בסוטה .והא ררריש ר"י בן בתירא
בירושלסי רסנהררין א' ב' לפי האמת האי ררשה ראחריהם היינו בקרוש חרש
ועבור שנים רשם באמת סצוה לשמוע לסנהררין אע"פ שטעו כררשינן אתם
אפילו שוגגין ואפילו סוירין ואפילו טוטעין .וה הרבר אשר אסרתי בתחילה.
אמנם קשה עלי להגיה כל הספרים ירושלמי בב' מקוסות רהינו בהוריות
ובסנהררין ,ועפ"י חוקי הכקורת אין לנו רשות להניה במקום הוה .לכן אחרי
שובי נחסתי ופירשתי בררך אחרת כי הנה התורה אסרה ב' פעמים אחרי:
א' לא תהיה אחרי רבים לרעות ,ב' אחרי רבים להטות ולפי"ו מצוה לנו
ללכת אחרי רבים אם יורו כרין ושלא ללכת אחרי רבים אם יורו לרעות
י
נן
יי
הר
רר
שלא כרין והנה לכאירה יש לוסר רוה רוקא בסתם רינים ש~רגם סנה
הגרולה אסנם בסנהררין הגרולה לא חילקה תורה בין אחרי רבים לרעות ואחרי
רבים לטובה אלא בכאן אסרר; תורה אחר.הם אחריהם רהינו אחריהם לטובה
אחריהם לרעה רבין כך ובין כך חיב אתה ללכת אחריהם ,ווה הוא באסת
הטעות של התלסיר בירושלסי רהוריות ,ור"י בן בתירא בירושלסי רסנהררין
אוסר לענין קירוש החרש ועיבר שנים הוא לפי האסת רהתורה אסרה אחריהם
~אקר'הם ראנו חיבין לשסוע לסנהררין בכל איפן אף -אם טעו וכסש"ל.
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בריש ה"כ איתא :רבור הר ס'ני יוכיח וכו' והקרים בו קריאה לרבור.
י יש לשון .1קרא שלש פעסים :שכות י"ט ,ג',
ע"כ .והנה ברבור הר טינ
ושם פסוק כ' ובפ' סשפטים כ"ר ט"ז ,ולא ירענא על איזה מהם מוסב מאמר
הספרא.

ת שוב ה:
הראב"ר פ '-רקאי על ויקרא השני או השלישי ראלו היו מחוך האש,
אסנם ר' הלל (טובא בקרבן אהרן) פ" רקאי על ויקרא הראשון (וכן פי' סלבים)
אך הרא"ם רחה פ" זה רא"כ איך יאמר לקסן סה להצר השוה שבהן שהיה
אש ובקריאה ראשונה לא היה אש ,וגם הקרבן אהרן סצא קושיא זו נכונה
והעלה רהת"כ קאי על ויקרא השני .אפנם פלא בעיני שנעלם סעיני הגרול.ם
לפי שעה סכילתא ספורשת בפ' יתרו שררשה על ויקרא הראשון וז"ל :ויקרא
אל-ו ר' מגיר שהקריאה קרסה לרבור ,וא"כ מבואר רחז"ל ררשו ויקרא
קמא וקוש '-הרא"ם יש לישב עפ"י ס"ש הרמב"ן לשטות "'ט ,ג' רסיום בואם
אל הר סיני כסה הענן את ההר ושם כבור ר' וזה שכתוב (בפ' משפטים)
ויש כאן כבור ר' על הר סיני ,ע"כ1 .ז 1ס"ש הרסב"ן לקמן פ' סשפמים ריש
פ' ואל סשה אמר עלה .והנה לפ '-הרמב"ן כבר סתחילת בואם אל הר
סיני היה סראה כבור ר' כאש אוכלח בראש ההר ,וא"כ ויקרא הראשון היה
נ"כ מתוך האש ,ואגב אורחא יש מת"כ ראיה לפי' הרמב"ן .וראיתי במררש
הנרול (צר  )25לפסוק ויקרא אליו ר' מתוך הסנה ויאמר סשה משה וז"ל
זה בנין אכ כל סקום שנאסר רבר נקרים בו קריה לרבר :לא אם אסרת
ברבור הסנה שהוא תחלה לרבר תאסר ברבור הר סיני שאינו תחלה לרבר
ת"ל ומשה עלה אל האלקים ויקרא אליו ה' מן ההר לאסר אם אמרת בצר
השווה שבהן שהן רבר ובאש וספי קרש לסשה הקרים בהן קריה לרבר תאמר
ברבור אהל סוער שאינו באש ת"ל ויקרא אל
ר' אליו מאהל
ירבי
משה ו
קרש
לסשה הקרים בהן
כוער לאמר אלא הצר השוה שבהן שהן רבר וספי

קרייה לרבר .עכ"ל.

הרי ג"כ רויקרא קמא קרריש ,וכן סוכח סמכילתא ררשב"י לשסוק י"ט,
ג' וז"ל :וסשה עלה אל האלקים עולה בענן ויורר בענן וכו' ומנין אף אחר
קריאה ת"ל ויקרא אליו ר' סן ההר לאמר וסנין אף בסשה סשה נאמר כאן
קריאה ונאמר קריאה בסנה מה להלן בסשה סשה אף כאן בסשה סשה
מה להלן סשה אוסר הנני אף כאן סשה אוסר הנני .עכ"ל .הנה סה שררש
בת"כ מיהור לשון (ע' ריש ת"כ בספרשים) ררש בסכילתא ררשב"י ע"י ג':רה
שוה רקריאה קריאה ,עכ"פ מוכח רסקריאה קמא ררשינן רברבור הר סיני
היתה קריאה כבת"כ ,וססילא צ'ל כפ" הרמב"ן.

צ"מ'
הרמב"ם פ"ה סה' סקואות ה"ט פסק מקוה שאין בו ס' סאה ונפל
לתוכו פחות סג' ל~ין סים שאובין טמאין וכו' פסולין להקוות עליהן והשיג

סימן צ*ח' צ*ט
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הראב"ר ע"ו זה שבוש אלא כשרין להקוות עליהן וכתב הכ"מ שכרברי הראב"ר
הוא בתוספתא שהביא הר"ש בפ"ק רמקואות אך ריש לומר רהרמב"ם היתה
לו הנירכהש' פסולין להקוות עליהן ומ"מ קשה רהרמב"ם סותר
י
אתותעצממ
רקתני סיפא מקוה שיש בו מ' סאה חסר קורטוב ונפלו לתוכו פח
נ'
לונין אפילו כולן טמאין כיון שנפל לתוכו קורטוב שלמי גשמים טהורים לטבילה
והא קתני רישא רכל שלא רבו מים אחרונש על הראשונים פסיים ותי'
הכ"מ רהש חילוק בין מקוה ש44ע 1חסר אלא קורטוב ובין מקוה שאין בו
אלא ל"ט סאה רחסר סאה שלמה ,רבחסר קורטוב כיון שהש עליו שם מ'
סאה לא פסלוהו כלל פחות מנ' לונין מים טמאים עכ"ר הכ"מ וכ"כ בב"י
סי' ר"א ותימא גרולה היכן מצעו חילוק זה הא כל שיעורי ראורית' ברוקא
הן ומה לי חסר קורטוב מה לי חסר סאה שלמה ,וא"כ צ"ע על הרמב"ם
האיך סותר את עצמו מניה וביה.

ת שוב ה:
באמת תירוצו של הב"י אינו מעלה ארוכה לרברי הרמב"ם ,וע"כ אמרתי
לישב בע"ה רבריו בענין אחר ,והרמכ"ם והראב"ר לשטתיהו אזלו ואלו
ואלו רברי אלקים חים ,רהנה בפ' ט" 1מהלכות טומאת אוכלין פליגי הרמב"ם
והראב"ר רהרטב"ם סובר רמקוה פחות ממ' סאה מקבלת טומאה אי נפלו
מים טמאים לתוכו לרצון ,אמנם הראב"ר סובר ראין המים שבמקוה מקבלין
טומאה ער שיתלשו עיי"ש ,וא"כ א"ש רפסק הרמכ"ם ראם נפלו לתוך מקוה
פחות ממ' סאה אפ" פחות מנ'לוגין מים שאוגץטס~ין רפסולין להקוות עליהן
רמירו שנפלו לתוכן לרצון וא"כ נהי רפחות מג' לונין אינן פוסלק משום
שאובין ס"ס הרי הן מטמאין את מי המקוה ואין המקוה יכול להטהר אא"כ
רבו מי גשמים או שטפו למר כראית לה ולמר כראית לי' ואיך יטבלו בסקוה
שמימיו טמאין הא כל עצמו של מקוה שמטהר הוא רק מפני שהוא עצמו
אינו מקבל טומאה רכתב יהי' טהור ואם הוא טמא ~הך יטהר .אמנם כל
זה אם נם בנפילת המים טמאים הוה המקוה חסר ,אך אם אינו חסר למ' אלא
קורטוב ונפלו לתוכו פחות מנ' לונין מים שאובין טמאון ,א"כ מראוריתא נשלם
שיעור מקוה רמיעוט שאוב כשר מהאוריתא אף אם השאובין טמאק רלא
מצינו חילוק במיעוט שאוב בץ טמאין לטהורין וא"כ מראוריתא הרי נשלם
כ4ין שיעור מקוה והמים הטמאין חזרו לטהרה ע"י מקוה ,ונהי ראמרו חכמים
רפחות מג' לונין מים עאאובין אעפ"י שאינן פוסלץ מ"מ אינן מכשירין ,מ"מ
לענין טומאה כיון מראוריתא הוי מקוה שלם אינו מקבל טומאה ,וא"כ שפיר
פסק הרמב"ם ראם ירר קורטוב של מים נשמים ונשלם המקוה רכשר לטבילה
שהרי לא נטמא המקוה .אמנם הראב"ר לשיטתו רסובר רמקוה אפי' פחות
ממ' סאה אינו מקבל טומאה אפילו אם נפלו מים ססאום לרצק שפיר פסק
רכשרים להקוות עליהם.

צ*ט*
ברמב"ם פ"א מה' בנין בית הבחירה איתא! המזבח אין בונין אותן
אלא בנין אבנים נזית וכו' .והוא תסוה רהוא ננר מקרא מפורש לא תבנה
אתהן גזית.
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ת שוב ה
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בהשקפה ראשונה אמרתי רצ"ל גויל במקום גזית ,וע" ריש ב"ב רגויל
הם אבני רלא משפיא ,והיה כתוב ברמב"ם ג '-בקו על היו"ר ונשתבש
ה11י" 1לזי"ן וטעו המרפיסים וקראו גזית .אחר זה עיינתי ברמב"ם רפוס
ווניציא וברמב"ם רפוס קונשטנטינאפעל ומצאתי רכתיב שם הסזבח אין בונין
אותו אלא בנין אבנים ,וליתא שם מלת גזית כלל ,וברפוס אחר מצאתי :אק
בונין אותו אלא בנין אבנים אבנים (ב' פעמים) ועכ"פ נשמע רהסלה גזית
הוא טעות הרפוס.

ק.,
מה בין לא תחמור ולא תתאוה הכתוב ברברות אחרונות ,ולמה ברברות
הראשונות הסרר בלא תחמור בית אשה עבר 1ג '1וברברות האחרונות הסרר
אשה ביה שרה עבר 1ג.'1

ת שונ ה:
הנה הרמב"ם בס' המצות ל"ת רס"ה ורס" 1מביא סכילחא וו"ל נאסר
כא; לא תחמור ולהלן הוא אומר לא תתאוה לחייב על התאוה בפני עצמה
ועל החמור בפני עצטו .מנין שאם התאוה שסופו לחטור שנאסר ולא תתאוה
ולא תחמור מנין שאם חמר שסופו לאנוס ולגזול ת"ל וחמרו שרות ובזלו.
והנה זאת המכילתא אינה במכילתא שלפנינו אמנם ראיתיה בכ"י מררש
הגרול המובא מארץ תימן ובלתי ספק היא ממכילתא רר' שמעון יוחאי
המובאה כמה פעמים ברמב"ן על התורה .ובתר האי מאסר איתא עור שם
במררש הגרול וכרוטה הוא ג"כ מכילתא ררשב"י וז"ל תאוה בלב וכן הוא
אוסר כי תאוה נפשך וחמור במעשה וכן הוא אומר לא תחסור כסף וזהב
עליהם ולקחת לך ,יכול לא יתאוה על בתו לטלה ת"ל אשת רעך מה אשת
ריעך שהיא אסורה לך אף כך כל רבר שאסור לך וכו' יכול לא יאמר
לאוי (פי' הלואי) עיני כעינו לאוי שערי כשערו ת"ל שורו וחמורו עברו
ואמתו ביתו ושרהו סה אלו מיוחרין רברים שאפשר להן לבא תחת יריך
וחברך חסרן אף איןלי אלא רבר שאפשר לבא מחת יריך וחברך חסרן עכ"ל
הסררש הגרול סמכילתא רר"ש בן יוחאי הצריך לעניננו .וראיתי כסמ"ג
לאוין קנ"ח שכתב וז"ל כ' רבינו משה (הוא הרמב"ם) לא תתאוה אין
תאוה אלא בלב ומי שהתאוה בלבו עובר בלאו רלא תתאוה אף על פי שלא
עשה מעשה וכו' הא למרת שהמתאוה עובר בלאו אחר ,עשה מעשה כגון
שהפציר ברעים ובקש שיתננה לו ונתנה לו עובר בב' לאוין לא תתאוה ולא
תחמור ואם גזל עובר בשלשה לאוין ער כאן רבריו (בפ"א מה' גזילה) ולא
יתכן לומר כן כי כן כתיב ברברות לא תחמור אשת רעך ולא תתאוה ב.ת
רעך ולפי רכריו החמיר בבית מבאשת איש אלא החמור והתאוה הכל אחר
וכו' וכן פירש רבינו שלסה כי הכל אחר עכ"ל הסמ"ג ,ורברי רש"י הם בפ'
ואתחנן על הפסוק ולא תתאוה "11ל לא תרוג (זו תרגם אונקלוס) אף הוא
לשון חמרה כסו נחמר למראה רמתרגמינן רסרגג למחזי עכ"ל ,ועין ב"ח
סי' שנ"ט שישב ברוחק השגת הסס"ג על הרמב"ם ,אולם לפי הנ"ל א"צ
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ישוב כלל רהרי הן הן הרברים הנאמרים במכילתא ררשב"י ומשם הוציא
הרסב"ם רינו ,והסמ"ג לא היה לו הסכילתא ררשב*י ,ועל המכילתא ררשב"י
לא קשה קושית הסם"ג רהחמיר בבית יותר מבאשת איש רהרי חזינן רהמכילתא
ס"ל רגם באשת איש תאוה בלב אסור שהרי אטר יכול לא יתאוה על בתו
לטלה ת"ל אשת רעך מה אשת רעך שהיא אסורה לך וכו' אלמא רבאשת
איש אפילו תאוה שהיא בלב אסור וע"כ רמברה המכילתא ק" 1אם התאוה
אסורה כבית מכש"כ באשת איש או רררשה לא תתאוה קאי גם ארלעיל
רהיינו אשת רעך.
והנה במכילתא רילן פ' יתרו איתא לא תחמור יכול אפ"י חומר בריבור
ת"ל לא תחמור כסף וזהב על.הם ולקהה לך מה להלן ער שעושה מעשה אף
כן שעושה מעשה ע"כ ,ופשוט רהמכילתא רילן נסי סברה כמכילתא ררשב"י
ולכך אמרה יכול חומר ברבור רהו"א רתאוה היא בלב וחמור ברבור אבל
זה אינו הו"א רחימור היא בלב רא"כ הינו תאוה ,והנה בש"ס לא מצינו
רהמתאוה בלב עובר על לא תתאוה ורק במעשה אמרינן רעובר על לא
תחמור כמו שאסרו בב"ם רף ה' ע"ב ובסם"ג שם ריק טפרק זה בורר
רבריהב רסי אינו אסור אלא מררבנן ועין תוס' סנהררין ל"ה ע"ב ,ועל
המכילתא קשה הרי וראי אף רברות אחרונות אינם יותר מעשרה ואי לא
תחמור
י במעשה ולא תתאוה הינו בלב הרי לא תתאוה הוא רבור בפני
ינ
חק אפשר לומר רכמו רמנה לא תשתחוה ולא תעברם ולא תעשה
ו
יר
הב
עצמו ,ו
לך הכל לרבור אחר אף שהם לאוין מיוחרים כמו כן הני תרי לאוי רלא
תחמור ולא תתאוה הם רבור אחר ,אך תירוץ זה אינו מספיק רבשלמא לא
תשתחוה ולא תעברם ולא תעשה כולהו שיכי לרבור רעבורה זרה אבל כאן
מאיזה טעם נחשוב לא תחמור ולא תתאוה לריבור אחד ,ועור קשה ראמאי
ברברות הראשונות אינו אוסר תאוה בלב .ואף ראמרינן שמור וזכור ברבור
אחר נאמרו וא"כ מסתמא גם לא תחמור ולא תתאוה ברבור אחר נאמרו
מ"ם קשה רהל"ל תחלה לא תתאוה והחמרה בכלל.
ואפשר רהסם"ג וכן רש"י סברו רגמרא רילן פליג על הטכילתא שהביא
הרמב"ם וסבירא להו ראין חיל:ק בין תאוה לחמרה.
והנה לפי פשוטו של מקרא אמרתי שיש הפרש בין תאוה וחמרה בזה
ה~עפן :ח מרהינו שחפץ ברבר או מחמתיפיו או מעלה אחרת שיש לו ,ועלכן
נאמר כי נחמר העץ להשכיל ,ולשון חכ!ורשייך גם בעשירים שחומרים רברים
אעפ"י שיש להם כיוצא בהם כמו וחמרו שרות וגזלו ,כללו של רבר מעלת
הרבר הנחמר היא המעוררת את החמור ,אמנם הת א1ה הוראתה היא שרוצה
להנות מרבר שחסר לו והסבה המעוררת אח התאוה אינה מעלת הרבר
הנתאוה אלא חסרון של המתאוה גורם התאוה ,ועל כן לא שיך לשון התאוה
בארם שיש לו אותו הרבר ,ואמר הכתוב שבני ישראל התאוו תאוה כלומר
שהתאוו לכמה מיני אוכלין מפני שאמרו נפשנו יבשה ~ףן כל ,והנה מתם
מי שחפץ ברבר ומבקש לקנותו הא מפני מעלת אותו הרבר ,ועל כן אמר
ברברות הראשונות לא תחמור ,וזכר תחלה בית שהוא כלל וכולל כל סה
שיש בביתו של ארם ואח"כ מזכיר הפרטים ,אשה ,ועבר1 ,ג ,'1אסנם ברברות
אחרונות רוצה לפרש רלאו רוקא לעשיר ש"מ לו אותו רבר אסור לו לחמוד
חפצו של חבירו מחמת מעלתו אלא אפילו העני שהוא בעירום ובחוסר כל
לא יתאוה לשל חבירו ,והנה לאו רלא תתאוה לפי הנ"ל לא שיך באשת
חבירו ראין ארם מתאוה לאשת חבירו מחמת שאין לו אשה רלמה יתאוה
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רוקא לאשת איש ,ועל כן אמר נבי אשה לא תחמור כמ"ש במשלי ו' ה',
ואח"כ השמיענו שלא יתאוה ואמר תחלה הכלל שהיא בית ופרט גם שרה
מפני שכבר ירשו ארץ מיחון ועונ והיו להם שרוה ואח"כ ה~כיר פרטים אחרים.

ק*א*

ליתן טעם לשבח לריני ערים ~וממין עפ"י השכל.

ת שונ ה:
רין ערים ~וממין נפלאת בעינינו .א) אטאי רוקא בעמנו היתם נענשים
הערים ולא אם אמרו המ~ימין ההרוג או הנהרנ עמנו היה .ב) לטה אם הרנו
אין נהרגין ,וכבר חתרו הראשונים והאחרונים למצוא סעם המתישב על
הלב ,ואענה נם אני חלקי ואומר רהנה ירוע שכמעט שאק ארם בארץ שאין
לו אוהבים וגם שונאים .והנה אם באו שני ערים והעירו שראובן הרנ את
הנפש ואח"כ באו שנים והכחישום באמרם שההורנ או הנהרנ עמנו המה
במקום אחר ,בכאן אין אנו יורעים את מי האמת ואת מי השקר ,כי יכול
להיות שהערים הראשונים הם משקרים מפני שהם שונאיו של ראובן ,האפשר
נ"כ להיפך שהראשונים אמרו אמת והאחרונים משקרים מפני שאוהבים את
ראובן ומשתרלים להצילו ממיתה ,וכיון שיש כאן ספק השקול אי אפשר לענחש
לא את ראובן ולא את הערים .אכן אם שני ערים האחרונים אינם משתרלים כלל
בהצלת ההורנ ,כי אינם מעירים כלל על ההורנ והנהרג אלא אומרים לערים
הר~משונים אתם עמנו היתם ,אן הסברא נוטה שהאחרונים אומרים האמת
רמ~ו~ה טעם ישקרו ,אי משום שהם אוהביו של ראובן ,הא אפשר שהם לא
יצילו כלל את ראובן ע"י ה~מתן כי אם הוא אמת שהרנ אפשר שיבואו ער,ם
אחרים ויעירו עליו והוא והעדים הראשונים נהרנים ,ואם המ~ימין היו רוצץ
להציל את ראובן הלא יותר טוב שינירו שראובן או הנהרג היה עמהם,
אלא~
אפילו אם יבואו מאה ערים אעם יכולין לחיב אתהאובן רתרי כמאה ,רא
יראי מרלא העירו כן מוכח ראין רעתם כלל להציל את ראובן ,הש"כ אינם
אוהביו של ראובן ולמח ישקרו ,אלא וראי רהאחרונים האמת אתם ,וכי תימא
רילסא משקרין המזימץ מפני שהם שונאים להערים~ ,ה אינו ,חרא ראם
ברור רכל ארם יש לו שונאים מ"מ אינו שכיח כ"כ ששונאי האחר יהיו
כמו ק שונארם להשני שבערים ועור אם מחמת שנאת חערים משקרין
ומ~ימין למה להן לשסות ~ה לה~ים אותן רב~ה עושים ב' רשעיות שמצריקין
אה הרשע ומרשיעין את חצריק ילכו ויעירו על הערים שחללו את השבת או
שהרנו אה הנפש ואן אינם עושים רק עבירה אחת וכיון שאין ליתן סעמא
רמסתבר למה ישקרו המ~ימין אמרינן רמסתטא האמת אתם ,ועל כן נאמנים
הס~ימין ונענשים המו~מץ .אך התינח כל ~מן שראובן הנירון חי ,אמנם אם
נהרג כבר על פי הערים ואח"כ באו המ~ימץ ,ב~ה י"ל רלעולם משקרין
הס~ימין מפני שהם אוהביו של ראובן ,ואי קשיא היה להם להציל את ראובן
ע"י הכחשה ,אולי לא ירעו הרבר ער אחר שנהרנ ואמרו כיון שאפשר
לנו להציל את אוהבנו נלכא נא וננקום את נקמתו בהערים שסבבו את מיתתו,
ומעתה ערי נפשות יהיו כל יטיהם בפחר ,אולי הנירון הש לו אוהבים שינקמו
את נקסתו מהם ,וכל ארם ימנע ולא יעיר כי ירא לנפשו לזאת אמרה התורה
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הרגו אק נהרגץ ,ומעתה אמצ לא ירא להעיר ,כי אף אם יקרה שהנירון יש
לו אוהבים רשעים כי ילכו ויעירו שקר בשכילו ,בוראי ישתרלו מקורם להציל
*אש אוהלם ויכחישו אותן ולא יההה להם הפמר ע"י ערותן.
ן להקשות לפי"ו סשיטת הרמב"ם ו"ל בפ"כ מהלכות ערות ה"ב רבמלקות
יר
ובממון לא אמרינן כאשר ומם ולא כאשר עשה ,התינח ממון ראפשר בחורה
הופשר לאוהביו של הנירון להצילו ע"י הכחשה אבל מלקות רא"א בחזרה
ליחוש רילסא יבואו אוהביו לנקום את נקמתו מהערים ,וה אינו ,רעיקר
עתש המלקות הוא רנתבוה בפרהסיא בב"ר ופעמים שיפסול לערות ע"י כך,
ובוראי יותר טוב לאוהביו של הנירון להכחיש את הערים ולהמיר החרפה מעל
אוהבם ,וניחא לפ"ו גם שיטת הרמב"ם הגם כי הרבה פוסקים חולקין עליו
(עין כסף משנה) ,ופשוט רלא קשא על סברתנו ממאי ראמר הש"ם בכמה
רוכתי ערים וומסין חירוש הוא ,כי בכל ואת חירחצ גרול הוא ,כי בכל מקום
אק ערים נאמנים יותר ע"י סברא רססיע להון (כנון ע"י מינו עין ש"מ
כתובות י"ט ע"ב) והרי אמרינן תרי כמאה אף שיש סברא יותר רתרי משקרים
מלומר רמאה משקרים וא"כ ערים ווממין בוראי חירוש הוא.
וערים ווממין אירי ראתא ~דן נימא בה מילתא כרי לקים רברי חז"ל
עאאמרו ורע סה שתשיב לאפיקורום .הנה ביכדנו קם מבקר אחר ובקר ופקר
ואמר שבימים קרמונים היו מפרשים מקראות רפרשת ערים ווממין כפשוטו
שאם נמצא שהעריס ערי שקר עשו להם כאשר וממו לעשות לאחיהם ,ונתברר
הרבר שערותן שקר באופן שמצינו במעשה רשושנה (במפרי האפוקריפים)
ששני ערים העירו על שושנה שויצתה בגן ובא רניאל ושאל לכל *שהר תחת
*צוה עץ וינתה והערים היו מותרין וה את וה ועי"ו ירעו כולם
י
ששקרהעיר
רהמחבר
ונהרגו הערים ונתקים בהם כאשר ומם .והמבקר הזה לא רי לו לומר
ספור שושנה פירש הכתוב באופן וה אלא הוא רוצה להוכיח שגם התנאים
הקרמונים היו מפרשים כן כי לרעתו כן הק* פירווצא רמתניתן רקתני אין
הערים נעשין ווממין ער שיוומו אח עצמן רהינו שיכחישו וה את וה כמו
במעשה רשושנה ולרעתו וה עיקר הפירוש בהלכה הקרומה ,ורק בזמן מאוחר
פירשו בו פירש אחר כמו שנתפרש במשנה כיצר וכר .עור הומיף המבקר
והבמא ראיה מספרי בפ' ערים ווממין ראיתא שם :מניר שאינו חיב ער
שיכח"צ את עצמו ,ועור איתא שם :מנק שהער עושה עצמו שקר שנאמר
ההנח ער שקר הער ,ומנין שעחצה חבירו שקר שנאמר והנה ער שקר הער
ע"כ .כל וה מורה לרעת המבקר שפירוש הלכה הישנה כנ"ל ורק לאחרונים
היה נראה רץ וה כחומרא יותר מר*ו ועל כן החליטו שלא לענוש את הערים
אלא א"כ הוומו בעמנו היתם.
המבקר
ה
ו
ל
ה
ולהר*ית לכל כי רברי חז"ל
תהה עלינו לסתור רברי
.
י
ע
ס
מ
ה
ל
ח
ה
עתיקים ומקובלים הלכה למשה
ו
ת
י
א
ר
ב
נאמר
מרברי הספרי
כי
עשה מעשה אחיות עינים סי הביא תחילת רברי הספרי ועשה עצמו כאלו לא
ירע מה שכתוב שם בסוף המאסר אחר המלות והנה ער שקר הער .ווה
לשת הספרי שם יכול אף משנחקרה ערותן בב"ר ת"ל שקר ענה באחיו
אמור מעתה כל ומן שב"ר צריכין להן ולא משנחקרה ערותן בב"ר עכ"ל
המפרי .עיניך הרהאות שהמפרי למר כאן מקרא אותה ההלכה עמצנינו בתומפתא
סנהררין פ"ו וכתובות פ"ב :ער שלא נחקרה ערותן אסרו מבורין אנו הרי
אלו נאסנין 0שנחקרה ערותן ואסרו סבורין אגו אין נאמנים עכ"ל התוספתא.
ונראח שהספרי ררש קרא רוהנה ער שקר הער אהכחשה ראע"ג רקרא בערים
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זוממין מיירי מ"ם האי קרא רוררשו השופטים וכו' והנה ער שקר הער בא
ללסר ג"כ האיך ע"י הררישות יובן שהערים שקרנים אם הער שקר רהיינו
אם עושה עצמו שקרן שאומר מבורה אני או ער שקר הער רהמנו שהער
האחר עושה את הער השני שקרן שברבריהם סותרין זה את זה .אמנם זה רק
קורם שנחקרה ערותן אבל אם נחקרה כיון שהגיר שוב אינו חוזר ומגיר ואינן
יכולין לחזור ואם הוזמו יענשו בכאשר זמם ,ואף שרברי הספרי עריין צריכים
ביאור הוא פשוט וברור שאין משם ראיה כלום לרברי המבקר הנ"ל ראי
אפשר לררש בשום אופן רהספרי רצה לומר ראם הער עושה עצמו שקר
או עושה חבירו שקר מיקרי ער זומם רהא הספרי עצטו מסים ררוקא קורם
שנחקרה ערותן יכול לעשות כן ואילו בערים זוממק קמ"ל ראין ערים זוממין
נהרגין ער שיגמר הרין שהרי הצרוקין אומרין ער שיהרג הנרון ובשעה שנגמר
הרין בוראי כבר נחקרה ערותן בב"ר .והנה האי רינא ראין ערים זוממין
נהרגין ער שינמר הרין וראי הלכה ישנה וקרומה הוא ,וגם המבקר הנ"ל
צריך להורות זה ,שהרי בומן הפרושים והצרוקים חלקו ברבר ,והפלא שגם
הסחבר ספור רשושנה אף שלא היה בקי בהלכות כמו שאראה לקמן מ"מ
ירע זה הרין ,ועל כן האריך בסיפורו ואמר (בפסוק מ) שהערה האמינה לשני
הזקנים וגמרה רינה של שושנה למיתה על פיהם ואח"כ בא רניאל והראה
לעיני כל שערי שקר הם ונהרגו הערים .הנך רואק שאף המחבר הזה אינו
מחייב סיתה לערים זוממין אלא א"כ ננמר הרק על פיהם.

ואחרי ההצעה הזאת נפלו כל רברי המבקר בבירא עמיקתא רוראי
אי אפשר לומר רלפי ההלכה הקרומה הערים נעשו זוממק אם סתרו את
עצמן ,כיון רגם ז~א) הלכה קרומה היא ראין נעשין זוממין אא"כ נגמר הרין,
וגם זאח היא הלכה מוסכמח סימות הקרמונים רמשנחקרה ערותן בב"ר
רברי הערים שוב לא מעלין ולא מורירין רטשהגיר שוב אינו חוזר ומגיר
(וראיה ברורה לזה ממעשה הירועה רבנו של שמעון בן שטח בירושלמי
סנהררין פ"ה ה"ה ועי' בבלי מ"ר ע"ב) וא"כ מכל שכן בשכבר נגמר הרק
רברי הערים לא יועילו לסתור ערותן והשתא ערים זוממין ע" .סתירת עצמן
היכי משכחת לה (ואין לומר רנגמר הרין קורם ררישה וחקירה רהרי אין
גומרין ער שנחקרו כמתניתן רסנהררין פ"ה מ"א) ,וחו,ן לזה אין סברה כלל
לומר רערים שסתרו זה את זה יענשו שניהם ,כמו שכתב הרלב"ג ,רהרי
יכול להיות שרק אחר משקר והשני אומר אמת ,ואם לפעמים נראה לב"ר
ששניהם משקרים מ"מ קשה ~אך הוקבע כלל הגרול ראין ערים נעשין זוממין
ער שיכחישו זה את זה בכל אופן שיהיה ולא פלוג רבנן ,ועור קשה לרעת
הסבקר מה ראו חכמים האחרונים לסתור ההלכה הקרומה ולומר ררק בעמנו
המתם נעשין זוממין ,ואי משום רההלכה הקרומה היתה נראה להט חומרא
יתירא כמו שאסר המבקר הנ"ל ,אררבה רינא רעמנו המתם הוא חמור
יותר רבשלמא אם יכחישו הערים זה את זה אפשר להיות שיבינו לפעמים
הרינים שב' הערים שקרנים הם כמו במעשה רשושנה הירועה אבל אם
אמרו המזיסין עמנו המתם מה חזית רסמכח אהני סמוך אהני ,וזה בוראי
חומרא יתירא וחירוש גרול לססוך על ב' הערים האחרונים ולהרוג את
הראשתים ואיך אפשר שחז"ל שצררו להקל בכל מה ראפשר בריני נפשות
(ער שאסרו קיבת תנאים אילו המנו בסנהררין לא נהרנ ארם מעולם) חרשו
מרעתם חרוש כזה אלא וראי נם כל עקש ופתלתול יוכרח להורות שהלכה
הזאח נמסרה למשה מסיני מפי הגבורה ונץרת הכתוב היא.
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ועהה נפן אל שאר ראיותיו ונראה מה יהיו חלומותיו ,בראשית הוא
רואה בספר שושנה סמך לרבריו ,ומספור שושנה העלה חוח בירו שערי שקר
נהרנין אם יכחישו זה את זה .אמנם כבר .רוע זמוסכם בסור חכמי הבקורת
שהספור הזה מעיקרו חובר בלשון יונית ולא בלשון עברית ,וזה מראה שמחברו
לא ירע לכתוב בלשון עברית או שכתב ספורו בער המון העם ולא לחכמים,
וכבר הראתי לרעת במקום אחר שהספור הזה נתחבר בימים אשר הכתות
רפרושים וצרוקים הריבו א~ת עם זאת ,ואיש אחר רצה להראות איך הרשיעו
הצרוקים ברין שהיו ממיתק נפשות בלא ררישה וחקירה (עין שושנה פסוק
מ"ח) וכבר ספרו לנו חז"ל שלפעסים היו ב"ר מכין ועושק ע"י הור~עז שעה
שלא מן התורה (עין סנהררין מ" 1ע"א) ,ובימי מלחמת הפרושים והצרוקים
רבתה ע11ת הרין ורבו ערי שקר כמו שמצינו בבנו של שמעון בן שטח ,וכן
יהורה בן טבאי בא אז לכלל טעות להרונ ער זומם ,ואפשר שהיה אז מעשה
והרנו ערי שקר שלא מן התורה ,והמחבר מעשה רשושנה שסע או ראה טעשה
כזה ,וסבר שנהרנו מצר רינא רערים זוממין ,ואיך יכריע מחבר ספור זה ננר
כל מקורי ההלכה שהעירו כולם פה אחר ראין נעשק זומסין ער שיזימו אותן
ערים אחרים בעמנו היתם (עיין תוספתא סנהררין פ"ח ,סכות פ"ב משנה
א' ר' ,ספרי בפ' ערים זוממין ,מכילתא משפטים פ"כ וכל התלמירים בבלי
יירושלמי במקומות אין מספר) אק זה כי אם רוע לב ורברי מקנתר יושב ורורש
ררשות של רופי ומלין לצר עילאה ממלל.
עור מביא המבקר הנ"ל ראיה מת"י על הפסוק והנה ער שקר הער רתרנם
והא סרהו רשקר בפום סהרין ופירש המבקר הנ"ל רהיינו לומר רהערות שקר
נתברר על פי הערים עצמן כמו במעשה רשושנה ,כל השומע יצחק לו על
הפירוש המעוקש והמעוקל הזה ,ועור רהת" .יסתור את עצסו רתרנם לעיל
סינה ויתבעון ריניא לסהרין רמזמין יתהק טבאות ,אלמא רגם לפי ת"י אין
ערים נעשין זוממין אלא ע"י ערים אחרים רמזמין יתהון ולא אם הערות
שקר נתברר ע"פ הערים עצמן ,ומה שפירש הת"י קרא רוהנה ער שקר
הער בסלות והא סהרו רשקר בפום סהרין נ"ל לפרש ,רהנה ירוע ראף רכתוב
בפרשה רילן ער בלשון יחיר ס"ם מוסכם בפי חז"ל רער אחר אינו נענש אס
נעשה ער זומם (עין מכות ה' ע"ב ,ירושלמי סנהררין פ" 1ה"ר ,תוספתא
סנהררין פ" ,1מכילתא לשמות כ"נ ז') ,ועל כן תרנם הת"י מלת ער בפרשה
רילן בכל מקום במלת סהרו רהינו ערות או במלת קהרין רהיינו ערים בלשון
רבים ,וכמו שמצינו בתורה רנל ער הינו ינר שהרותא ,ואפילו מלות ער אחר
(בפסוק ט" )1ת"י סהרו רחר רהינו ערות של אחר (מפני שצריך לתרנם
במקום אחר סהרו תרנם נם כאן ער הינו סהרי סשום לא פלונ) והנה בסאמר
ער שקר הער רוצה הת"י לתרנם פעם א' ער הינו סהרו ופעם ב ,ער הינו
סהרין (והוא שם הקבוץ) ,ופירושו הערים הם ערות שקר ,רהינו שהוכחש
נופן של ערים ולא הערות ,רהערות יכול להיות אמת ,וליופי המליצה ולבאר
היטב הוסיף הת"י סלת בפום ותרגם סהרו רשקר בפום סהרק רהינו בפי
הערים הוא שקר ,ולא הערות עצמה שקר ,ריכול להיות אמת ,שלא הוזם אלא
נופן של ערים ,רין הוא פירושא רת"י.
עור סביא ראיה סתנא רבי ר' ישסעאל בסכות ה' ע"א ראסר ער
שתסרה נופה של ערות ופירש הסבקר הנ"ל רהינו רהערות בעצסו היא סרה
רסכחיש קצתו אל קצתו .והנה הערוך נורס ער שתוסר נופה של ערות ופשום
ן ר"ס מכות פקא
רערות בכ~ע הוא במקום ערים כסו כסה פעסים במשנה,עי
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עיית

פ"ט ,ור' ישטעאל
משום רלשון ער רקרא הינו סהרותא והוא ערות
עפ"י פשוטו ול'שנ
אאמירקרא נקט עפ"י פירוש הקבלה האסיתית ,וא"כ גופה
של ערות היינו כסו ג:פן של ערים ,ותומר היינו שהוסר ממקום המעשה ע"י
ערים אחרים שאמרו שהערים לא היו כלל בסקום המעשה וזה פשוט .ואפילו
44ם
נפרש גופה של ערות היינו עקרה של ערות כמו גופו של גט (גיטין פ"ט
מ"נ) גופ .תורה (חגינה פ"א מ"ח) מ"מ כונת ר' ישמעאל שאוסרים שהערים
לא ה.ו במקום המעשה רהערים הם עיקיה של ערות ,ואם הערים לא היו
כאן הוסר עיקרה של ערות.
ועתה נפן נא לפרש הטתני' ראין הערים נעשין זוממין וכו' .והנה בכאן
יש חילופי נרסאות .נירסא א' והיא המקויימת ברוב הספרים היא ער שיזומו
את עצמן (כך היא הני' במשנה שנמשנ'ות בססרי ,בפי' ר' הלל ער ספרי,
בכל טפרי הערוך המאוחרים ,בתלמור כ"י מינכען ,וברפוס ויניצאה ,ופשוט
שהטרפיס.ם המאוחרים שבשו את התלסור) .נירסא ב' ער שיזומו עצסן
(בלא את) ואין ח.לוק בינה לבין ני' א' (וה.א גירסת הגאונים ורכנו חננאל,
וכ"' ראלפסי ,ותוספת והרע"ב) .גירסא ג' ער שיזומו בעצמן (והיא גירסת
הערוך רפוס ראש:ן ורפיס פ.זרו ,והרא"ש והר"ן לרי"ף רפוס קונשטנטינא
משנת רם"ם) גירסא ר' והיא הג" הטשיבשת שבתלמורים האחרונים הנרפסים
והיא ער שיזיסו אח עעמן ,וכן איתא בילקום.
והנה ככל הגירסאות האלה רק האחרונה שהיא נמצאת ברפוסים
המשובשים ,ה'א לברה תסביל פירוש המבקר הנ"ל ,ונם  11רק ע"י רחק נרול,
ראפילו אם נניח שפירוש יזיטו את עצמן היינו יכח'שו את עצמן רוחק נרול
הוא לומר יכחישו את עצמן הוא כמו יכהישו זה את זה ,רהיינו שער א' יכחיש
אה ער השני כמו במעשה רשושנה אלא יכחישו את עצמן הינו שכל אחר
מהערים עושה עצמו שקר שרבריו סותרין זה את זה ,וזה וראי אין סברא כלל
שער
אינו כלום ,כיון שמכחיש את
יו
מר
המכח'שרוא'ןאתשאעיצנטוו זיועכרנש,רבורריאיעצע
עצמו ,ואנו
,תיא"כ אפשר שכמו כן א'נו זוכר
המעשה שהעיר ,אמנם איך אנו יכולין לענוש ער שהעיר שקר מחמת שכחה,
שאינו זוכר אפילו רברי עצסו ,ועור רטהני' ראין ערים אממין נהרגין ער
שיכחישו את עצמן אתי למעוט ,נמי הכחישו זה את זה ,וא"כ הררא קושיא
לרוכתא ממעשה רשושנה רשם ראינו רגם בהכחישו זה את 1ה נהרגין ,וע"כ
צריך המבקר לרחוק אם עצמו ריזימו את עצטן הינו כטו יזימו 1ה את 1ה,
וזה וראי רוחק גרול.
)
ו
מ
ו
ז
ע
או בנין נפעל
י בנין הקל
(יזוכהושאארינםהגיסרובסלאיוםת שכגלולרס'וןכלליזוטפויריחהםואא
המבקר הנ"ל ררוקא התפעיל יזימו
פירושו רעושה לשקרן אבל הקל או הנפעל אין הוראתו אלא נעשה לשקרן
או שמשקר ומכחש וא"כ הפעל מוסכ על הערים 1וממין שהם סשקרק ולגירסת
הערוך רגרס בעצסן אהי שפיר סשוט שי1ומו ההנו שמשקרק בעצמן ההנו
לענין עצטן שהן עצמן לא היו במקום הסעשה ,וגם לגירכאש שי1ומו את עצמן
נ"כ הפירוש כמו שיזומו כעצמן כסו חלה אה רנליו (מלכים א' ט"ו כ"ג)
רפירישו חלה ברגליו וכן פירוש גירסת ר"ח ער שיזומו עצמן שישקרו לענין
עצמן .איברא רהמפרשים פירשו ריזומו הינו כמו יזימו ופירושו רהערים
השנפם יזימו את הערים הראשונים ,ועי"ז הגיהו גם הסרפיסים המאוחרים
שיזימו במקום שיזומו ,אמנם א"נו נכון רערים השנים לא הו1כרו בסאמר
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1ח אלא מהערים הראשונים רבר רקתני און הערים נעשין ווססין וכו' ,ועור
ריווסו 4ךנו כסו ייסו ,ווה ברור.
נם ברברי הספרי רקתני סגיר ש4וט חיב ער שיכח"ם את עצסו לא
קאי שיכחיש את הערים אלא אער הסוום סרסיתי בתר הכי סתנ" רער
שיווסו את עצסן ,ופירש שיכח"ט הינו כסו שיכחש וסשקר ואת עצסו כסו
את עצסן רסתניתין וכרפריאךת לעיל רהינו לענין עצסו וגופו .וככר מצינו
שסלת הכחיש בהפעיל יש לו הוראה כסו כיהש בפיעל ע' בספרא לויקרא ה'
כ"4ג וכן סצינו לשון הבהסה הכחישה שהוראתו ג"כ שהבהסה נעשית כחושה
ורוה ,וא"כ י"ל ג"כ הער הכחיש הוראתו שנעשה שקרן .ולפי"ו נפלו נבלו
כל הוכחות הסבקר ,והקבלה נצבה וקיסת לעולם וער.

ק"ב*
4ר ספק פסיק ריוטי' אסור או סותר.

מ שרב ה:
לכאורח היה נראה לוסר רכיון רהוי ספק לא הר פ"ר וכן כתב הט"ו
בס" שט"ו ס"ק ג' רבספק אי יש ובובים בתיבה הוי כאילו אין כאן פ"ר סשום
רהוי ספק פ"ר ,וכן ראיתי שכתב בפשיטות בעל ערוך לנר לסוכה רף ל"ג
ע"ב ר"ה אין ססעטין ביום טוב ראם בשעה שבאלירי וראי איסור אינו ערע
לא שיך בוה איסור פסיק ריושי' .אמנם ראיתי בהגהות ר' עקיבה איגר לי"ר
סי' פ"ו בהנ"ה שנחית לחלק בכך וו"ל שם :י"א ראסור לחתות האש קשה
לי הא אינו סכוין ופ"ר לא הוי שסא לא בשל הנכרי בקרירה בשר בחלב וצ"ל
ררוקא בספק רלהבא שסא לא יהא נעשה כן בסעשה שלו כסו גורר כסא
וספסל רהוי ספק שסא בנרירתו לא יעשה גוסא ,אבל בספק רלעכר כסו הכא
ראם יש בקרירה  11בשר וחלב וראי יתבשל בחתוי וה אלא רהספק שמא
4רן בו בליעת בשר וחלב וה סיקרי פ"ר ,אולם סרברי ט"ו א"ח סי' שט"ו
ס"ק נ' סבואר רגם כה"ג לא טיקרי פ"ר ,עכ"ל רע"א .וראיתי בספר סשנה
ברורה שהביא ראיה לרברי ט"ו סרסב"ן בסלחסות ,פ' מרה גבי המיחם
שפינהו רתירץ הרסכ"ן על הקושיא רהוי פ"ר רלהכי סותר לשפוך סים
לסיחם ולא חישינן לסצרף שטא לא הגיע לצירוף ,וכן תי' הסאירי אלסא
רגם ברבר התלוי בספק רלשעבר רבר שאין סתכוין סותר כרברי ט"ו ,עכ"ר.
ש איוה בת'ם
ולפי רעת הס" 1נלע"ר רמותר ליכנס בליל שבת בפתח אף שי
באותה העיר ראם פותחין הרלת נרלקת סאיליה עלעקטרישע לאספע ,ס"ט
כיון רססופק אם יש שם הכנה  11והוא אינו סתכוין להרליק סותר לפתוח
הפתח .ואף אם איגלאי סילתא שנרלק א"צ תשובה כיון רלא נתכוין ולא
מיה פ"ר .ואפשר ראסור להנות סאותו נר ,וצריך להעצים עיניו סראות,
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מי שיורע שיש כאן זבובים נלוי וברור שהוא עושה מלאכה ,סה בכך שהוא
ססופק הא יש לו להחמיר סספק .וע"כ נ"ל רכיון רבשבת סלאכת סחשבת
אסרה תורה א"כ הרבר תלוי בסחשבתו וביריעתו ,וא"כ בשלסא אמ הוא
יורע שבוראי יעשה סלאכה ליכא לסימר שאינו סתכוין רע"כ הוי כסתכוין
כיון שיורע שבבירור יעשה הסלאכה ,אבל אם הוא ססופק אם יש שם זבובים
א"כ ל"ל שבסחשבתו לעשות סלאכה רהא אינו יורע אם יעשה ,וא"כ לא הוי
סלאכת סחשבת שאותו סעשה אינו ברור בסחשבתו וע"כ סותר באינו מתכוין.
אך הא תינח לענין שבת רבעינן סלאכת סחשבת ,אבל בבשול בשר בחלב
רלא בעינן סלאכת מחשבת כל שיש ספק ס"ר אסור כיון רהוי ספק ראוריתא.

ק"ג*

אי סותר לפגום איסור כרי לערבו בהיתר או אסור משום אין סבטלין
איסור לכתחילה.

ת שונ ה:
ראיתי ביר אפרים לסי' צ"ט שהביא בשם שאילת יעב"ץ ח"ב סי' קל"א
רלעשות מושבח פגום כרי שיוכל לערבו בהיתר ג"כ הוא בכלל אין 0בטלין
איסור לכתחילה ,והיר אפרים חולק ע"ז והביא שגם בשו"ת חכם צבי סי' ק"א
כתב להריא רלבשל רבר הפוגם לא סיקרי סבטל איסור עי"ש .ותמיהני על
הני גאונים שלא הביאו רברי הט"ז בסי' צ"ט ס"ק ט" 1שפי' רברי הרשב"א
וז"ל :ע"כ נראה לי רשיטת הרשב"א שיש לפנינו שתי קושיות האחת לסה
התירו לתת שאר משקים בקנקנים של עכו"ם בזה יש לתרץ ספני שהם נטל"פ
אלא רקשה קושיא אחרת הא על כל פנים אין סבטלין איסור לכתחילה ובהך
שאתה סערב האיסור בהיתר ופונסו אתה 0בטלו לאיסור ורבר זה אסור
הוא .עכ"ל הצריך לעניננו .הנך רואה רגם אם פוגם אסור סיקרי סבטל
לכתחילה .ורוחק לחלק בין פוגסו ואח"כ סערבו בהיתר ובק פוגסו ע"י
שסערבו בהיתר .ואולי שאני התם שאק הסים פוגמין ה*ן ססש ער שאינו
ראוי לגר אלא מפיגין וסבטלין טעסא וזה הוי כמבטל לכתחילה .אך סרברי
הט"ז שם לא סשסע הכי ראררבה הביא לעיל בשם הר"ן רזה עריף רהוי
כשורף .וע"כ נלענ"ר ראין להתיר לכתחילה לפגום נגר רעת הט"ז.

