פב

העניןהעשרים.
ן שלמהלביתמאיר יאה זה מצאתי בפרק
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מקום שנהגו ל סנדולי
בעניני

המנהנות ונולם כוונו לישב דבריהם על יסודי הגמרא; וחשבו להעמיד
אשיותיה ולהרץ קשיוהיה5,ל אחד ואחרכפי פברהו העמוקה ורעתו הרחבה,
ער כי אמרו בלבם להיוה אחריהם בסוגיא הזאה העקוב
למישור והרגמים לבקעה,
ואניבעניי הכינותי לב להבין וללמוד דבריהם ובינותי בספריהם %א
י אחר מה שקבלהי מרבותיואחר
נאקררה דעתי בהם ,ולפי מה שהשינהיד
ם
ה
י
ו
נ
א
העיון בספרי הראשונים והחקירה ברבר ראיתיבי ערין צריכים
למודעי לירות אחר המורים וליכנם מן המודעים ולפנים,והריני כותם תחלה
הסבוכות הלוחצות אותנו בזאת הסוגיא ,עם שאר הסוגיות המהנגרות ,ומה
י להוסיף על רבריהם במלקט שבלים.
שעלהביר הראשונימ ומה שנאה ל
ת
א
ז
ה
אחרי הקוצרים ,הנה אמרו במשנה
ם
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לעשות
~לאכה בערבי פסחים עד תצוהעושים מקום שנהגו שלא לעשותאיןעושין,
והרברידוע שמחצות ולמעלהאינותלוי במנהג אלא אסורבכל מקום,ואע"פ
שבשארערבי שבתות וערביימים טובים אינו אסור אלאמן המנחה %מעלה
ערבי פסחים שאני ,מפני שאמרו בירושלמין אינובדין שמהא קרבנו של
ארם קרב והוא עומק כמלאכתו ,ואע"פ שתמיד נשחם בכל השנה בשמונה:
ומחצה וקרב בתשעה ומחצה ובערבי פסחים נשחה בז' ומחצה וקרפ כחי
ומחצה והפסח היה קרוב אחריו ,מ"מ נבר אמרו שם בירושלמ 4הדא
דתימר למצוה; אבל לעינוג הרא היא רהנינן שחטו קורם לחצות פסול
לאחר חצות מיד כשר ,קודם לתמיר כשר ,ומכיון שהוא כשר אף הוא קרוי

זמן הפסח ואסור במלאכה,
ועור ראיתי (שם בירושלמי) שאמרו הריעליעצים למזבחוגיזוריןלמערכה.
אסור בהספד ובתענית ולעשות מלאכה באותו היום ,והקשו הרי פסחקרבנן
של ישראל ותלו אותו במנהג ,כלומר ער חצות ולא אסרו מלאכה לכלהיום.
וכו' ותירץ שניא היא שאין הפסח קרב אלא משש שעות ולמעלה ,אלמא
כל משש שעות ולמעלה זמנו הוא וכןברין כהא כתי' לא תשהמ על חמץ
והחמץ כבר נתכער בסוף ששית,ועוד אמרו לשם) ר' אבהובעי האומר הרי
עלי עולה משש שעות ולמעלה מותר לעשות מלאכה משם ולמטה אמר ר'
יוסא פסח שהקריבו שחרית אינו פסח ,עולה שהקריבה שחרית עולה היא
נמצא מ"מ הקדמת האיסור מחצות הוא מטעם שזמן הפסח הוא קרוי,ורבינו
שלמה ז"ל פירשה 8מצד שטרדת ערבי פמחים מרובה והוצרך להרחיב בו
---י פסחים פ"ד ה"א,בגמ'4א, ,אינובדין שתהא עסוק במלאכתךוקרביך קרב וכו'.
ירושלמימ~שם ס"ה ח"א דף ט"ו :דפוס אמסטרדם.
"שם דף נ"י בטשנה,

פג
זמן איסור המלאכה יתר.מכל נשאר ערבי שבתוה וימים טובים ,הא ער
חצות מיהאאין איסור מלאכה שבו קבוע לגמרי אלא שהלוו במנהג גל
אחר ל '2טה שנהגו במקומם ועלזו אמרו (בבלי פסהיס נ ),ההולך .ממקום
שעושין למקום שאיןעושין או ממקום שאיןעושין למקום שעושין נותנין
עליו חומר .מקום שהלךלשם ואם הלך ממקום שאין עושין למקום שעושין
אסורלו לעשות בכאן משום חומרי מקום שיצא משם ,ומה שאמרו אחר כן
("ם נמשנה) אל ישנה אדם מפני המחלוקת פירשה אביי בגמרא.ארישא
כלומר שאם הולך מסקופ שעושין למקום שאיןעושין אל ישנה לעשות
המחלוקת דאמרי' ליה לא תעביר ,ורבא פירשה נמי.
מלאכה בכאן מפני
אסיפא אלא שכל שאתה מפרש לה אמיפא אתה מפרש שלא ישנה מחשש
מחלוקת כלומ' שאם בא ממקום שאין עושין למקום שעושיןחייב הוא שלש
מקום שיצא משם ואינו עושהמיראת מחלוקתשיאמרו.
לעשות מחמת חומרי
ת
ו
י
ה
ל
תתחסד
ל
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,
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נ
י
ב
לו קום עשה מלאכה
חשש
מחלוקת
שאיןכאן
שכמה עצות אדם מוצאליבטל וכמה בטלני איבא בשוקא( .שם "1א ):זדו
ענין המשנה ולא מצינו בה חילוקבין דעתו לחזור לשאין דעתו לחזור ולא
בין לפניהם ושלא לפניהם ולאביןבני תורה לשאין בני תורה ,אלא בכל
צד ובכלעניןנותניןלו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם
זהו הנראה ממשנתנו 3לא ספק.
ובגמרא אמרו (נ"א ).דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסוראי אתה
רשאי להתירה בפניהם כלומר הא בחשאי כל שאינם רואים מותר ,וא"ב
קשיא מתניתי' ,ולא עוד אלא שאמרו עליה (שם נ"ב) דוקא בכותאי נלום'
רמסרכי ומרמו מילתא למילתא ואתי טיהא לאקוליבמילי אחרים והואהדין
לכל שאינןבני תורה וכראמרינן בגטרא כותאי מאי טעמא משום דמסרכי
ומדמי מילתא למילתא ,הכינמי הואילואינםבני הורה ממרכו ומדמומילתא
למילתא-,
הא נל שהםבני הורה אף בפניהם מותר ואין תוששין לחומרי
מקוס שהלך לשם כלל; וסתמא איתמראבין שרעתו לחזור בין שאין דעתר
להזור ,שלעולם אין נותנין לו אלא חומרי מקומו שיצא ממנו ולא חומרי
מקום שהלך לשם כלל ,אלא במקום שאינן בני תורה אסור לעשות כן
בפניהם והרי זה הפך משנתינו לנמרי ,שמשנתינו מתם נאמרה ואף במקום
בני תורה ,והרי משנתינו מעירה שעל כל פנים ובלא שום תנאי ושיור
בעולם נוהג כחומרי מקום שהלך ובחומרי מקום שיצא ,ובבריתא משמע
שעכ"פ אינו נוהג אלא כהוסרי מקומו ולא כחומרי מקום שהלך כלל אלא
בכל מקום שהוא נוהג.היתר במקומו אם במקוםבני תורה בפרסום ולעין
כל ,ואם במקום שאין בני הורה בחשאי ובררך שלא יראהו בני המקום.
ואח"כ מצאו דעת שלישית שתולה את הענין בדעת חזרה ,שאם דעתו
לחזור למקומו נוהג במקומו לגמריואין לו אצל חומרי מקום שהלך כלום
אלא שאם אינם כני הורה אינו נוהג כן בפניהם ואם אין רעתו לחזור נוהג
במקום שהלך לגמריואין לו אפל חומרי מקום שיצא בלום .ודבר זה אתה
למך סמה שאמרו בגמרא (פסחים נ"א ).כי אחא רבה בר בר חנה אכל

טד

דאייתרא והוא שהקיבהיש בה שני מקומות שהאחד עשוי כקשת והשני
כיתר שעל הקשתויש הלם בשני המקומות ואמרו עליהם בפ' אלו טרפות
(נ'ס בלישנא בהרא דאייתרא כולי עלמא לאפליטי דשרי משום דלא אקרי
חלב אלא כשהוא תוחב קרוב ונקלף (שם ס"ט ):ופי' תוחב שיהא החלב
עומד על הבשר כמלבוש ולא שיהא עומדעליו חהיכות ההיכוח וכן שיהא
עליו קרום ושיהא אותו קרום נקלף מעליו בנקל לא שיהא ארוק בו הרבה
וחלב זה שעל היתר קרום ונקלף הוא ,אבלאינו תוחב וכשר הוא אליבא
ור' עקיבא רסביראלן כותיה ,ומ"מ אסרו (שם) והבא ר"ל בבבל נהגו בו
איסור כר' ישמעאל דסגי ליה בקרוםונקלף,ואע"ג דאינהו נמי ר"לבניבבל

ידעי דהילכתא כר"ע וכדאמרינן נמי ) nffמ"ט ).הלב שעל הקיבה כהנים
נהגו בו היתר ,מ"מ נהגו בו איסור ,וקאמר' (פסחים נ"א ),רכי אתא רבה
בר בר חנה-מא"י לבבל-אכל ממנו ועאל לגביה ר' חייאן ורבא בר בר
חנאכיון דחזנהו בפייה אמרו ליהלאביי אמר להו שוינכו ככוהאי ,כלומר
שעשאם כאלו אינם בני תורה שאלו היה מחזיקם כבני תורה היה יבל
לאכלו בפניהם כמנהג מקומו ,והקשוע"ז בגמר' ורבא בר בר חנא ליהליה
מומרי מקום שהלך לשם,והעלובחירוצא רעתו לחזור הוה ,והרי למדנו שבל
מי שדעהו לחזור למקומואין לו אצל חומר מקום שהלך כלל ,וכן אתה
למד במי שאין דעתו לחזור שאין לו אצל חומרי מקום שיצא כלל סמה
שאמרו (חולין י"ח ):בי מליק ר' וירא אכל מוגרמחא ררב שמואל ,והענין
הוא שאמרו (שם במשנה) השוחט מתוך הטבעתהטייר [בה] מלא החוט על
י 3ר' יהודה אומ' [מלא חום] על פני רובה ,והוא
פני כלה כשרה ,ר'יוס
שהגרגרת עשוייה טבעות מבעות והראשונה הסמוכה לצד הראש נקראת
טבעת גרולה והכובע והשפוי שלו למעלה מטבעת זה לצר הראש והיו
סוברים חכמים ור'יוסי במשנה זו שאין מקום שחיטה עובר ממבעה נדולה
זו למעלה ולא עוד אלא שאף מטבעת זה צריך לשייר ממנו כלפי הראש
מלא החוט על פני כולה לחכמים ,ועל פני רובה לר' יומי ,ורב ושמואל
י וכל שלא שייר בה רובה כלפי הראש יצאה לה ממקום
פסקו בה כר'יומ
שחיטה והויא לה מוגרמת ופסולה לדעתם והיא הקרויה מוגרמתא דרב
ושמואל ,מפני שהיו מנהיגים בה בני בבל לאיסוזו ,וודאיאין הלכה
בדבריהם שכך העלינו שם שכל ששחם מן השפוי ולמטה אע"פ ששייר
מקצת החימי שבכובע כלפי הבהמה כשרה ,הואיל ושייר ג"כ מהם כלפי
הראש אלא שבבבלנהגו בואיסור כרב אע"פשיורעיםהיו שהלכה במוגרמתא
דרב ושטואל דכשרה ,ואמרו ע"זכי סליק ר' זירא ר"ל מבבל לא"י אכל
מונרפתא דרב ושמואל ,והקשו לו על שלא היה נוהג בחומרי מקום שיצא
משם והירצו בה דלאו רעתו להזור הוה ,ולמרת שכל שאין דעתו לחזוראין
לו אצל חומרי מקום שיצא כלום והרי נראה שהכל תלוי בדעת חזרה .ואם
--

-

!לפנינו בגמרא על לגביה רב אוירא
ס1פר
ים שסי

סבא ורבה בריה דרג הונא.ועיין

דקדןק'

פה
כןצריךלעי~
ן בענין תרבא דאיתרא מה שאמרו (שם נ') שמעיה ררב
חנינא הוהקאי קמיהיר
' חנינא א"ל קמוץ והבוליה רליכ ,%חנייה רהוה
מהנרס~ ,א"ל כבלאה את גום שדי כלומר שישפכו אותו חלב מעיקרו %א
יהיהדי לו בקמיצה ר"ל בנטילה מועפה ,והרי לדעת שכתבנו היה לו
לשאלו אם דעהו לחזור אם לאק שאםלא היה רעהו לחזור היה לו להתירה
ונניח דבר זה לסמך שמא יורע היה שדעתולחצי ,מ"מ יש לנולהוסיףעור
ית.שחולה אתהעניןבחוץ לתחום ,והוא
ולומרשמצינובעניןזה דעת רביע
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שבתוך העיר שהלך לשםאיןלול
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לחוור ואפי
במקוםבני תורה ואפי' שלא בפניהם ,הא חוץ לתחום מותר ,והוא שאמרו
(שם ק"י ).בענין כחל שאמרוהו במקצת מקומות מחמת 3רר שמצאום
מקילים בבשר בחלב ומתוך נךהיו נוהגים בו איסור בקצת מקומות וע"ז
אמרו במוראלאאכלי כחלי ,ווראיהיויודעיםבהתיר אלא שנהגו בו איסור,
בפומבדיהא אכלי כחלי ,רמי בר תמרי דהוא רמי ברריקולי [מפומבדיתאז
איקלע למורא במעלי יומא דכפוריא ,שדיוה בולי עלמא לכחלייהו ,אחא
איהו נקפינהו ואכלינהו ,אתו א ר
יה לר
ר,ב חםדא ,אייתוה
אמר ל~מה 1מאלחריה ד
לקמיה א"ל אמאי עברת הכי,
א
נ
א
ה
ר
ו
ה
י
דאכלי
כהלי ,א"לוליה לךנותניןעליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום
שהלך לשם א"ל חוץ לתחום אכלתינהו ,א"ל במאי מויתנהו א"ל בפחיצניג
ודלמאיי
ן נסך הוו[ ,א"ל] לאחר י"ב חדש הוו ,ודילמא רגזל הוה [א"לז
ה
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סבאפ חוייא דלא הוה מנח תפילי [א"ל מ"מ] לא מנחת
י
ן
י
י
פ
ת
אמ"ל חולהמעיין הוא ואמר רב יהורה חולימעיין תמורמןהתפילין,חזייא
רלא רמי חשי דתכלת אמר אמאי לא מייתות חומי ,א"ל פלית
שאולה היא ,ואמר רב יהודה פלית ,פאולה פטורה מן הציצית כל 'פלשים
יום וכו' ,א"ל חזינא לך דחריפת ט פי ,א"לאיהוית (מקלעת) באתריה
ררב יהורה אחוינא לך חורפאי ,והא וראי מדאתא בפלית שאפה רעתו
לחזור הוה ,וכן נמי ראם לא היה דעתו לחזור אף בחוץ לתהום היה אשרן
אלא ודאי דעתו לחזור הוה וא"כ מאי איצפרךליה למכלינהו חוץ לתלים
אף בעיר היהיכול לאכלם ,ולא עור אלא אף בפניהם ,הואיל ובני תורה
הע ,שהרי מורא מקום ישיבה היה ,והר למדת שאף ברעש
לחסריאף במקם בס שרה אשר ,תהו כמשנתתו אלא שלמדת ממתיתר
בחוץ להחום ,וכן צריך עור לברר שהרבר ידוע שכל מה שהזכרנו פן
הטשנה ומן הסוגיאוח אינו אלא לענין הבא ממקומו למקום אחר שמנהג
מקומו מהחלף ממנהג המקום שהלך בו ,אבלבני הסקום שהמנהנ קבוע
לשםאין רשאים לשנותו כלל ,ואפי' היה להם צורך בכך וכמו שאמרו
(פחים נ' ):בני בשן נהוג דלא אזלו מצור לצידון במעלי שבתא אתו בניהו
----~לפנים בגמוא קטחסם,
עיננו בגמרא לפנית,

פו

לקמיה רר' יוחנן אמרוליה אבהתנן הוה אפשר להו ,אנן לא אפשר לן,
(אסר להו כנר קבלו אבותיכם עליהם ,וכחיב שמעבני מוסר אביך,
וכן בירושלמי אמרקאעין רשמין הוו במגדל צבעיא ,כלומר שהיה שם
י שהיו באים שם עוברי האלילים באותם
יער צומחעצי שמים ,ונראהל
מימים תמיד לכרות לצורךבתיאליליםוהיוישראלשביניהם נמנעים מלשכור
'עצמם לכך ,אע"פ שהוא
שביארנובראשון של ע"ז-וקאמר התם
י
מ
כ
ר
ת
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מ
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ה
מ
לון
אהון ושאלון לר' חנינא חבריהון דרבנן
בהון
מכיון שנהגו בהם אבותיכם באיסור אל השנו מנהג אבותיכםנוחי נפש,
ואחר שכן קשה לפרש מה שאמרו אח"נ 9בסוגיאזו רוחציןשני אחים
כאחד ובכבול לאהיו נוהגים לרחוץשני אחים כאחד ומעשה ביהודה והלל
בניו של רבן גמליאל שהלכו שניהם לכב1ל ורחצו שניהם כאחד ולעזה
עליהם כל המרינה ואמרומימינו לא ראינו כך ונשמם הלל ויצא לבית
החיצון ולא רצה לומר מותרין אחם ,וכן אמרך יוצאין בקורדקוסין בשבת
ובבירי לא היויוצאין בקוררקיסין בשבת ,ומעשה ביהודה והלל בניו
י ולעזה עליהם המדינה ואמרו
יר
ל ר"ג שיצאו בקוררקימון בשבת בב
קי
ו
נ
י
מ
י
מ
,
ך
כ
א
ל
ראיט
ושממום ונותנום לעבדיהםולא רצו לומד סוהרין אתם
וכן אמרויושבין בספסלי גוים בשבת ,ר"ל הספסלים שהגוים מוכרין בהם
סחורותיהם %א היו יושבין בספסלי גוים בשבת בעכו ומעשה ברבן
"טמעוף בן גמליאל שישב על מפסלגוים בשבת בעכו ולעזה עליו מדינה
ואמרומימינו לא ראינו כך ונשמם וישב עלגבי קרקע ולא רצה לומר
:סותרים אתם ,וכל אלו טעם מניעתם שלא לומר להם מוהרים אתם מפני
יטלא היובני תורה אלמא שאלו היו בני תורה רשאים להתיר אף להם
והאיך היה אפשרלהתיר להם מה שנהגו כן כל ימיהם באיסור וכמו שאמרו
שימינו לאראינו בך,
וכן צריך לברר מה שאמרו בירושלמי (שם) על מה שהזכרנו למעלה
בר בוק
שההיא דאעין רשמין שלא רצה להתירם להתעסק בהם ,ר'יוסי
אמר כל דבר שאינו יודע בו שהוא מותר והוא סועה בו באיסור נשאל
ומהירין לו וכל דבר שהואיורע בו שהוא מותר ונהג בואיסור נשאל ואין
לו אם
מתירין לו ,צריך לברר בה זו שאמרו במנהג טעות שנשאל
י לעצמנו
אף שלא בשאלה כן אלא שמתירין להם מ אילנו הן לה
ומםתירהי
ן
בפניהם אחר שבמעות הם נוהגים כן ,והאי דנקם נשאל משום אידך דבל
שאינו מנהג מעות אלא שיודעים בהיתירו ונוהגים בו איסור שאפי'ע"י
שאתהם אין מתירין להם ,כמעשה שלבני בישן הנזכר בסוגיא זו ובמעשה
תעין דשימין הנזכר בירושלמי ,נקט הכא נמי נשאל ,והוא הדין אף בלא
 - -!'רוחמיי פסהימ ת"ד היא י"ג,ועיין שם בפירוש 'pnp
משם בירושלמי בשוניי לשון ,ובגלי פסחים נ"א,
'שם סבב-י ובירושלמי ועוד שיצאולטייל בקורדק'ות של זהב כליל שבת וכו',
14בירושיסי ,ברבן גמליאל,
וסטם בירושלמי לפנינו ר"א בשם ר' אבון.

שאלה או שמא דוקא בשאלה שמאחר שאף הם שואלים בדבר אין לחוש
לפעות מוו להקל באחרה ,שהרי בזר אף הם מפקפקים בה ,הא שלא '3,י
ז מתיריו להם ולא לעצמנו בפניהם כשם שמא
שאלה אף במנהג מעותאי
יאסרו כשם שמעינו בזו כך באחרהומקילין בכל מנהגשבידיהם,
וכן צריך לברריחיד או צבור שקבלו עליהם איזה דבר בתורת מנהג
אם יש בו היתר חרמה או שאלה כשאר הגררים אס לאו ,וסמה שאמרו
בירושלמי (ירושלמי פסחים פ"ר היא) חרמי-מבריא ר"ל פורשי מכמורת לצור,
וגריסי צפורין,והם המחלקים את הפולים לעשות מהם גריסים ורשושי! עכו
והם הכותשים את החטים לעשות מהםדייסא-נהגו שלא לעשות מלאכהבחולו של פסח ,גריסי צפורי ורשושי עכו ניחא[ ,אלא] חרמי מבריא אינן
ממענין בשמחת הרגל[ ,ומשני] צד הוא בחכה צד הוא במכמורת ,ואפי'
כןאין ממעמין בשמחת הרנל פי' בתמיה שמ"מ אינה צירה כדרכה ,ר'
אטי סיקללון דאינון ממעמין בשמחת הרגל ,גלו ממקום למקום ובקשו
להזור בהםייבא כהדא רר' מיאשא9בני מישא קבלו עליהם שלא לפרש
בים הנדול ,אהון שאלון לרבי אמרין ליה אבותינו נהגו שלא לפרש בים
הגרול אנו מה [אנח א"ל מכיון שנהגו [בהן אבותיכם באיסור] אל חשנו
מנהג אבוהיכם נוחי נפש [ופריך]ואין אדם נשאל על נדרף [ומשני] תמן
מי שנדר נשאל ברם הכא אבותיכם נדרו ,ומקשה כ"ש יהו מותרין,
י א"ר חנניה לא מן הדא אלא מן הדא רבי הלמידיה דר' יודה הוה
תונ
יי
ננ
יש
מ
ור'יודה אסר אסור לפרש בים הגדול ,ועוד צריך לברר בשינוי המנהגים
אםיש בהם משום אגודות אגודות אם לאו ממח שאמרו (שם) ג"כ בר
לקישאבעי קומי ר' יוחנןואינו אסור משום לא תתגורדו ,א"ל בשעה שאלו
עושין כבית שמאי ואלו עושין כב"ח; וב"ש וב"האין הלכה כבית הלל ,א"ל
בשעה שהללועושין כר"מ והללועושין בר'יומי ,ור'יומי ור"מאין הלכה
כר'יוסי? אמר ליה תרין תנאין אנון על דר' מאיר ותרין תנאין על דר'
?וסי ,א"ל הרי ראש השנהויום הכפורים ביהודה נהגו כר' עקיבא ובגליל
נהגו כר' יוחנןבן נורי 4א"ל שנייה היא שאם עבר ועשה ניהורה נגליל
ובגליל כיהודהיצא[ ,ופריך] הרי פורים אלו קורין בי"ד ואלו קורין בחמשה
עשר ,א"למי שסדר את המשנה סמכא למקרא משפחה ומשפחה מדינה
ומדינהועיר ועיר,
ב"ז ראיתי ונהון אל לבי היאך יתישבו השמועוה זועם זו ,ובשעיינהי

-

-

!לפניתו דש ושי ועיין ערוך השלם שגרס ג"כ כרי"ש בשם רפוסים ישנים ומש"ס
ן מו"קיג:
בת"י מינכען.ועיי
9לפנינו שם בירושלמי :כהדא דאסר ר' בא בני יישא,
אר"ל בתמה ,לא יהא אלא שכירו כן.
64י' ר"ל בסדר הברכותשגר"ה-ויה"כ של יובל ר"ל מלביות זכרונות שופרות שלרעת
'וחנן בן נורי כולל מלכ'ות עם קדושת השם ואינו תוקע קדושת היום ותוקע ,וברונית
ותוקע ,שופרות ותוקע ,ולר"ע כולל מלכ'ות עם קרושת השם ותוקע ,זכרונות ותוקע,
וגופרות  ,ppln1עחן 'רו'8למי ר"ה ת"ד ה"וז'.

י'

פח
בחבורי הראשונים מצאתי שתחלתמי שהתעורר בנה היה הרב זרחיה
הלוי (בספר ה מאור וכללבענין זה שהכלתלוי בדעת חזרה ובדעת
שלישית ר"ל שבל שהעתו לחזור לוהנ בחומרי מקומו לעולם ואין בזה שום
חילוק ושום הפרשן וזהענין ואל תמוש תורת אמך ,וזה שפירש אביי

במשנתינו ולטחים נ"א ):אל.שנ
ה ארם מפני המחלוקת ארישא ,ר"ל אחומרי
מקום שהלך הוצרך לתת טעם אחומרי עקום שיצא דהואיל ורעתו לחזור
אינו צריך מעם,ואין לו אצל חומרי מקום שהלךדין ודברים אלא שבמקום
שאינןבני תורהאין להתיר בפניהם אבל בל שאין דעתו'לחזור הרי הוא
ן לחומרא ואח"כ כולל שזה המנהנ
ברגליו ,ר"לכמקים שהלךבין לקולאבי
,
ר
ו
ס
גמור ר"לשיודעיםבסיחיווניהגו בו אי אבל בפעותמתירין אותו בכל
עניןבין להםבי
ן לעצמינו בפניהם ,ומצר הירושלמי שכתבו כל שאינוונורע
שמותר ושועה בובאיסור נשאלומתירין לו ולאו רוקא נשאל כרבתיבנא,
ובן כלל שכל חוץ לתחוח אינובדין חומרי מקום שהלך לשם עלל וכעובדא
דרסי בר תמרי (הולך  (.,ffpשהזכרנו ,אלא שאם יש לחוש באותו מנהג לבא
לירי תקלה טבמלין אותו להם וכמעשה הנזכר (פסחים ב' ):בבני בי חוזאי
דנהוג לאפרושי חלה טארוזא; והדבר ידוע שאין חיוב חלה אלא מהמשת
המינין הא באורז ורומן לא והעלו בה שאם רוב העיר אוכלין דגןיש לחוש
שמא יפרישו .משל אורז על הדגן או מן הרגן על האגרז ונמצא מן הפמור
על החיוב או מן החיוב על הפטור,
א
ב
ר
ע
מ
מ
ה
י
ח
נ
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ם
ו
י
ב
א
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ד
כתב שבמלאכתיוםשני
נהיגי שני
כללאפי' דעתו לחזור אסור לו לעשות בכאן מפני שהוא מנהנ פשות בכל
א-
ת
ין לפרוץ בוודוקא מישהניע לישוב הא עד שלא הניעלישובמותר.
הנולהועו
זה כלל דבריו ושמח בהם הרב וכתב עליהם כמשהעשעזאת ת1ר ת
המנהגות ,ואני תמיה אם זו תורה ,משנתינוהיאך מפרשים בה ואיזהו
שיחולועליו שתי החומרות ביחד ,אם רעתו לחזור הריאין לו אצל מקום
שהלך כלום אלא א"כ במקום שאין .בני תורה ובפניהם ,ומשנתנווראי לא
בעמי הארץ נאמרה שא"כ :היה לו לפרש:כמו .שפרשנו בבריתא רדברימ
המותרימןואחרים נהגו בהם,:איטוראי ~תה רשאילהתירו בפניהםשפירוריה
דוקא בכותאי אלא ודאי אף .בשלתיל
ה נאמרה ,ואם דעתו לחזור טה .לו
אצל המקום שהלך כלל ,ואם אין רעתו לחצר מה לו אצל
חומרי מקום שיצא .ואם תפרש משנתים לצדדין נותנין חומרי מקום
שיצא כשרעתו לחפר וחומר מקום שהלך כשאין רעתו לחזורן מאי חומרי
חומרי דקא שמענא ,הא.חומרי וקולי יהבינן ליה ,וכן רמי בה תמרי מאי
איצפריך למינלינהו חוץ לתחום הרי אף בתוךהעיר היהיכול לאכלם שהרי
ודאי רעתו לחזור היה ומקום תורה היהן ואף רב חמרא היאך הקשה לו
לית לך חומרי מקום שהלך וכו' ,והרי ראוי היה לרונו לכף זכות ושיחשוב
עליו שרעתו לחזור הוה אושיהאשואלוע"ז .ועור בברית'ררברים המותרים
היאך לא הקשו שיאמרר מתורת חומרי מקום שהלה ,ושיתרשה כדעתו לחזור.
וכן אתה צריך לומר לדעת'הרב והמעשה יהודה והלל בכבולובבירי ושל ר'

פס
שמעון בן גמליאל בעכולא מנהג טעותהיה שאלוכן הריהיויכוליןלהתירו
להם ולעצמם בפניהם1 ,א"כ מה שאמרוולארצולומר מותרים אתםוהיאך
אמרולהם מותרים אתם ,והלא הם עצמם בודאי ראוייםהיו להחזיק במנהגם
אחר שלא היה מנהג מעות ,ועוד כשהקשו בזו של רנה בר בר חנה אאכל
דאייחרא מחומרי מקום שהלך ,הריאביי מהרץ רההיא מא"י לארץ ישראל
אבל מא"י ובבל הואיל ואנןנייפינן להו לא ,ונמצא לרעתושאיןהעניןתלוי
לרעת חזרה כלל אלאבענין מעלת המקומות ופחיתותם להיותם כפופימןזה
לזה היאך לא השיבוהו מיהא דיהורה ויחזקאל דהוה לה מא"י לארץ ישראל
ואפ"ה לאהיו נוהגים כחומרי המקום שהלכו לשם עד שאלוהיובני הורה
לאהיו נמנעים מזה אלאשבוראיאיןהדברים מתיישבים ,וכן ראיתישאחריו
החרה החזיק הרב הגדול ר' של םה ב ר' אברהס מן הה ר זצ"לן
ואף הוא ראיתי שהשוה עמו שכל שהמנהג אינו מנהג טעות אלא שיודעים
שאותו דבר מותר ונוהגים בו באיסור הכל [תלוי] בדעת חזרה ,שאם רעתו
להזורנותניןעליו חומר מקומו לבד ,ולא חומר מקום שהלך כלל ,אלא
שבמקום שאיןבני תורהאין לו לנהוג היתר בעצמו בפניהם; הא במקום
תויה בפניהם רשאי לנהוג היתר עצמו אף מפניהם ,ואםאין רעתו לחוור
ה-י הואכאנשי אותה העיר לגמרי 1הוא מה שה ש1ה בו הרב לדעת
י ,אלא שהלק עמו במקצת דברים כמו שנבאר ,ואף הוא שמח
הרב הלו
בדבריו וכתב עליהם כמשתעשע ז את ח1קת המנהגות ,ואם נאמר
חוקה לעכב הרי נמצאת קושית המשנה חוזרת ומקפת ,שהרי לדבריו אי
אתהיכול לפרשה אלא או בצדדין או במקום שאינן בני תורה,ואי אפשר
לפרשכןכמושכתבנובדברי הרבר'זרחיה הלוי ז"ל; אלא שבקושית רמי בר
חמייהרגיש הרבעל שלא השיבודדעתו לחצר הוה,ותירץ בשם הרב המובהק
ר' אברהם בר ר1ד ז"ל רהתם הואיל והיה שם חנם מומחה והוא לא
היה אלא תלמיר לא היה לו לנהוג היתר בזה בתוךהעיר אף בדעתו לחצר
י היאךבא רב
ומשום חוצפאוחוץלתחום מיהאליבא חוצפא,אלאשעדין קשהל
חסדאעליו מטעםחומרי מקום שהלך עדשידע אם רעתולחזור אם לאו ושמא
לא רצה לולמהרזולרו',טיהא הואמקפידעלכבורוונאלוע"יגלגוללידעמתוךדבריו
אם לאו ,והוא השיבו שאע"פ שדעתו לחזור לא היה מורה
אם דעתו
היתרלעצמו במקומו אלא שחוץלתחום אכלם .וכן במה שהקשינו על ה רב
ר' זרחיה הלוי מבריתא ררברים המותריםואחרים נהגו בהם איסור אי
אתה רשאי להתירם בפניהם רהא שלא בפניהם מותר ,ובמקום תורה אף
בפניהם ,היאך לא הקשו שאסור מתורת מקום שהלך ושיפרשהבדעתו לחזור;
הרגיש בה ותירצה בדברים שחלק בהם על הרבר' זרחיה הלוי והוא שהרב
ז"ל סובר שאף מנהג שבטעות במקום שאיןבני תורהאיןמתירין לא להם
ולא לעצמנו בפניהםבין שרעתו לחזורבין שאין דעתו לחזור ,שלא בפניהם
מותרבין שדעתו לחזורבין שאין דעתו לחזור וא"כ ההיא בריתא פירושה
----~הרשב'א.

במנהג מעוה ומשום הכי כל שלא בפניהם סותרואין כאן חומרא ,ונמצא
לדעת הרב הזה שמעשה של יהודה והלל בכבולובבירי ושל רשב"ג בעכו
מנהג מעות היה ,והיה יכול להתירו אף להם ואין צריך לומר לעצמן
בפניהם אלמלא שאינם בני הורה ,הא אילו היה מקום תורה יכולים היו
להתירם אף להםואין צריך לומר לעצמן בפניהם ,והרי אנו מניחים עכשיו
מה שיש לנו על פברא זו מן הקושיא ער סוף דברינוודי לנו לעמור כנגד
סברת הרב כתרים!עלמשנתינושאי אפשרלהעמידה 11כמוזו כמו שכתבנו,
והרי משנתינויסוד ועקרלכל מה שאפשר לבארבענין המנהגות ,ואםאין
יא
יסוראיןבנין .ואחר אלושני הרבנים ז"ל הראול
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הרבהגדול הר מב"ן נ"ע שהרגישאףבקושיות
וכיוןלישב אתכל
השמועות הנזכרות בדבריהם אע"פ שלא הזכירו כל אותם שהזכרנו אלא
מקצתם ,ואף הוא נסכם לדברי הרב ר' שלמה מן ההר לומר שאף במנהג
מעות כל שאינםבני תורהאין מתירין להם ולא לעצמנו בפניהם,
ומה שאמרו בירושלמי (פסחת) כל שאינו יודע בהיתרו ומזעה בו
באיסור נשאלומתירין לו ,דוקא בנשאל שמאחר שבא לישאל הרי הוא
מיאה עצמו כטפקפק בדבר ולא אתילממעי מיניה במילי אחריני4 ,אם
אהה בא לפרשו אף בלא שאלה כלל אלא ראיירי דתני סיפא וכל שיודע
בהיתרו ונוהג בו איסור נשאלואין מהירין לו ,לומר שאף ע"י שאלה אין
מתירין לו ,נקט נמי רישא נשאל אפשר לפרשה במקוםבני תורה ,הא כל
שאינו מנהג טעוה אלא שיודעים בהיתר ונהגו איסור יש צרדים שנותניםלו
חומרי מקום שהלך אף בדעתו לחזור ואף במקום בני תורה ואף בחשאי,
ועלסמך מברא ע מישב הרבנ"ע כל השמועות ומשנתינו עמהם ,והוא שהוא
מחלק את המנהגות לשלשה חלוקוה ,הרא ש1נה שכלשיודעים בהיהר אלא
שנהגו באיסורכדי לעשותסייג למצוהאין מתירין להם אפי' באו לישאל
כענין האמור בבני בישן כמו שהוזכרנו למעלה ,והבא לשם עליו להחמיר
בחומרי המקום אע"פ שדעתו להזור ואפי' בחדרי חדרים ואפי' במקוםבני
תורה וזהוענין משנתינו וכולה מהניהי' בדעתו לחזור ,וקאמר שההלך
ממקום שעושין למקום שאין עושין אמור מתורת חומרי מקום שהלך ומן
הדין ,ואם הלך סמקום שאיןעושין למקום שעושין אסור ולא מן הדין אלא
ממני המחלוקה ,וההאי דכחלי (חולין ק"ג) נמי משום סרך איסור הוקבע
מנהג אימורא במורא ומשום הני איצמרך למיסר רחוץ לתחום אכלינהו דהא
בעיר אמור היה מפני המחלוקת,וחוץ לתחום מיהאאין כאן מחלוקתוהיינו
רביום טוב שני נמי אמר רב מפרא במדבר עבידנא והיינו דלא אמר חוץ
לתחום עבידנא בהוך ההחום לא עבירנא משום דיונם שני מנהג אי שוה
בכל הגולהו ואם הוא חוץ לתחום שכפר זה שמא הוא בתחום נפר אחר,
ומשום הכי איצמריך למימר דהוא חוץ לתחום של כל העולם.
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ר"לל כסגן וצנה,שעיין במלחמות,

צא
והחלוקה השנית הוא שהיה המנהג בטעות ושלא היויודעים-בהיתר
אוהוענין וטצד טעות החזיקו ובזו המקוםכני תורה ,אפי' לא היה דעתו
לחזור מודיע להם טעותם ומתיר להמן וכ"ש לעצמו בפניהםואין צריךלומר
בדעתו לתחר ,אבל במקום שאין בני תורה אינו מתיר לא להם ולא לעצמו
בפניהם אפי' היה דעתו לחזור ,אלא שבחשאיובביתו נוהג בה היהרלעצמו,
ואםיש שם חשש חורבהאפי' במקוםשאינןבני תורהמודיע טעותםכההיא
ובני הוזאי דהוונהיגי רמפרשי' חלה מארוזא כרכהיבנאלעיל ,הא.כלשאין
חשש חורבא אמור להתירה להם או לעצמם בפניהם ,שאע"פ שהוא מנהג
טעות ואפי' היה דעהו לחוורוזהו ששנינו בברייתא רגרים המותרים ואחרים
נהגו בהם איסוראי אתה רשאי להתירה בפניהם ,ופירשוהו במנהג טעות
וזהו שהביאועליה הא דבני חוואי וכו' שהיו טעים במה שאמר ר' יוחנן
בןנורי אורזמין רנן הואוחייבים על חמוצי כרת ,וכבר אמרו לית רחש
לה להא דר"י בן נורי ,וכן אימור רחיצתשגיאחים בכבול מנהג טעוה היה
"היו מבורים כשם שנזרו חכמים באביויחסי
ו ובעל אחותו כן גזרו בשני
אחים ,וכן מנהג איסור ק1רדק1םין (פסחים נ"א ).שבבירי היו פועים
באיסורם שהכבימום בכלל נזירת מנדל רדילמא משחלפי ואחי לאתויינהו
ארבע אמות ברשות הרבים ,ופעו דבגברי לאחיישינין דילמא שליף אלא
באשה ,ואף באשה דוקא בתכשירו שמתוך שדעהה קלה שלפא ומחויא אבל
קורדיקוסין והם הנקראים במינש בלע"ז מלבוש הם,
בשבת,
כהומפתאן אמרויוצאין בקוררקוסין מזוהבים
ולא היו יוצאין
בקורריקומין מזוהבים בבירי אלמא אף בבירי לאהיו אומרין אלא במזוהבים
ואי משום תכשיט אינו אלא באשה אלא שאף באשה מלבוש הם ,וכן אימור
ישיבת מפסלי גוים בשבה בעכו מנהג טעות שהיו פכניפין אותה בכלל
גזירה מקח וממכר ,וודאי גזרה רחוקה היא ומתוך בך אלו היובני תורה
היו מתירין אף להםואין צריך לומר בעצמם בפניהם אבל כשאינם בני
תורה לא רצו לומרמותרין אתםולא להתירה לעצמם בפניהם .וא"ת מתחלה
היאך היו עושין כן ,שמא לא היויודעים במנהגם וכשידעוהו נשממו להם,
או שמא לא היו מבורים שירגישו בהם בני העיר וכשראו כן נשממו להם,
והרי שבץ נתישבה משנתינו שהמילה עלינו חומרי שני המקומות עם
הבריית' שלא המילה עלינו חומרי מקום ההליכה כלל אלא במקום עמי
הארץובפגיהם ועם המעשים שההכרו הנמשכים אחר הברייח' ,וכן נתישבו
המשנה והבריתא עם שמועת הכחל שתלו בה את הענין בחוץ לתחוםועדין
אנוצריכין לישבם עם השמועות שנתלו הענין בהם שדעתו לחזור ובאין
דעהו לחזור ומתוך כךכללו בה חלוקה שלישית והיא שכל שנהנו בובאיסור
לא מתורת מנהג וגדר אלא ממברת איסור הרי זה הבא ממקום שנהגו
בהיתר למקום שנהגו איפורו נוהג בהיתר מקומו בבאן אם רעתו לחזור אלא
והבמקום שאין בני תורה אינו נוהג בפניהם כן ,וזהוענין רבה בר בר חנא
 -- - -)תזספ' שבת סוף פ"ד הוצאת צ"מ.

צב

בתרבא ראייתרא ,ואם לא היה רעתו לחזוה'..ם"מ במל הוא אצל המקום
וראוי לנהוג.איסור במנהנם ,ואם בא ממקום איסור למקום ה-תרואין רעתר
לחקר נוהג היתר שבכאן אם רצה ,שכל-ניוצא בזהתלוי בדעת חזרהואין-
זה אלא כמחלוקה שמאי והלל שהיו אלועושין לעצמן ואלו עושין לעצמן.
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והשמעית שהשרט מתישב
שהדב
י לדין על מה שכתב הוא ז"ל שאף במנהג
ושכולהאין בהם ,ומ"מישל
טעותאיןמתירין לא להם ולא לעצמן בפניהםן האיך אפשרשיהיו הם
טועים לאסור את המוהר ואנו נגררים אחריהם ,שלא להוריעו ושלא לנהוג.
היתר בפניהם ,הגע עצמה שהולכים שם להשתקע ובלא רעת חזרה תאמר
שבהא אף אנו נמשכים אחר טעותם לעולם לעשות בצנעה ושלא.בפניהם,
ואי אפשר להתמיד הדברים שלאיודעו לכל ,וא"ת שאם באו לדור ולהשתקע
מותר ,א"כ נמצא,דעתו לחזור המורבמקום שהלך יותר משאין רעתולחדר.
ועוד קשה שהרי אמרון העיר ר' יהושע בןובין על ר' מאיר שאכל
עלה של ירק בבית שאן והיתר רבי בל בית שאן על ירו ,והוא שמעשר
פירותוירק אינו מן התורה אלא בארץ ,ולא נחוץ לארץאף מדברימופרים,
וכבוש ראשון שכבש יהושע את הארץ קרשה לשעתה ולא קרשה לעתיד
לבאן אלאבלזמןשיהו גולים ממנה תבטל קרושתה וכשתחזור -קרשוה מתחלה
בתועת ושיר על הדרך שביארנו בתלמוד שביעות ,וכשעלהירא
מבבל קדשהימתחלה קומשה עולמית ער שאם ע %ממנה החזו להם לא
יהוצריכים לחזור ולקדשה ,ומ"מ הרבה כרכים נתקדשו בימי יהושע שלא
נתקרשובימי עזרא אלא שהניחם שלא בקדושת הארץ כדי שיזרעו בה
בשביעיתויהיוענייםסומכים עליה בלקם שכחה ופאה ומעשרענישמחייבים
היו אותם במעשרות מדברי סופרים כדין מצרים ובבל ועמון ומואב ,הע
בפירות וירק פפורים היו לגמרי אף מדברי סופרים ובית שאן היתה בדין
זה שנתקדשה בימי יהושע ולא בימי עזרא אלא שבדורוה הקדומים היר
נוהגים בה מנהנ אותן המקומות שנתקדשו אף בימי עזרא ונהגו לאסור בה
טדברי מופרים אף פירות וירק שלא במעשר וכששמע רבי שר' מאיר אכל
שם ירק בלא מעשר הרגיש שמאותם שהונחו היא והיתר בה לאכול פירות
וירק בלא מעשר כנגד מנהגם עד שחברועליו (שם בגמרא) אחיו וביה אביו
ואמרולומקום שאבותיךואבותאבותיךנהגובואיסור אתהתנהונבוהיתרוכו',
והשיב להם (שם  )'1מקום הניחולי אבותי להתגדר בו ,אלמא שהתיר להם
לגמרי מה שנהגו בו איסור אחר שנתברר לו שמנהנ מעות היה ,ולא חשכו
ו מוכחת
שמא יטעו לומר כן בשאר מקומות.הממוכים לביה שאן ודאיצוררי
שלאהיובני תורה ומעולם .לא שמענו הוראה יוצאת הימנה ואעפ"כ התיר
להם אתר שמנהג פעות היה אלמא שכל שהמנהגבטעות מתירין להם וכ"ש
לעצמינו בפניהם,
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~בחולין ו' :העיר ר' יהושע בן זרח בן חטיו של ר' מאיר ובו/

צג
ועוד קשהשהריברייתאר"ל דברים הסותרים ואחריםנהגו בהםאיסור,
נראה בפרישה שידעו בהיתר ,והיינו דקאמר נ הג 1שם לאירעו בהיתר
'ואחרים טועים באיסורמיבעיליהואין שם מנהג מוכח אלא על שמחזיקים
בו מהורת מנהג ,ומה שפועים בו באיסור אין מחזיקים בו בתורת מנהג
ף לשון הירושלמי מוכה כן ,דקא אמר כל שאינויורע שהוא מותר ונוהג
יא
בו איסור נשאלואיןמתיריןלה הא למרת שכל שבטעות אינו אומר 1נ1הג
1ה אלא  1מ1עה בה ושיורע שמוהר אלא שמחזיק בו איסור מתורת
מנהג הוא אומר לשון 1נ1הנ ב ,1ובדקאמ' בבני בישן הוו נהגו רלא
אזלי מצורלצידן כדפרישנא ,וא"ב הוא רבני חוזאי דקאם' עלה הוו נהיני
1ספרשי חלה מארוזא מתורת סנהג היה ולא בטעות דלאו מדר"יבן נורי
אתו עלה שלא היה להםדין ודברים אצלו ולא היה ממקומם ולא מבריתם
דוהיורגילים בפת אורז לא בפת של שאר המיניןוהיו נוהגים כןנדי שלא
תשהבח הורת חלה בשם שנהגו עכשו בקצת מקומות בחלת כהן ממעם
זה כמו שביאתנו באחרון של חלה ,נדאסיק בה  1חבא
ארתי אכלי וכף (פסחים ל ):מאלו ותל רגילים נתבאר המימם היה לט לחוש
להם להפריש ממון על שאינו מינו ולא ודאי סתורת מנהג היה השפ"ה אי
הםאכלי רובא דגןהיינו מבטלים מנהגם מחששקלקול המצוי בו אבל אחר
שרובא אוכלים אורז העמדנום על סנהנם ואמור לזר הבא שם לאכלה
בפניהם וזהו שהונה בהם לשון ה 11נה
ינ
י כבני בישןויגירעליורעו.
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ועוד נשקע לאזנינו מה שאנומוציאיםבפינו
דברים המותרים
ואחרים נהגו כו אימוראי אתה רשאילהתירהבפניהם ,וקאמ' עלה ובכותאי
כלומר והואהדין לכל שאינןבני תורה הא בבני תורה רשאי ,ווראי רשאי
כשאין רשאי דכותאי הוא ,ואי מנהג מעוה הואובי נחשדובני תורהלמעות
באיסורין ,וכן רבני תורה באין שהקשו על בריתא זו ,ורכולי עלמא לא,
נלומר ואף בבני תורה לא נאמר כן ,ר"ל שלא יהא רשאי להתירה כפניהם
והתניא רוחצין שני אחים וכו' כדמייתי' לה לעיל ,והרי המקשה היה סובר
על כבול ובירי ועכו שבני תורה הם ואעפ"כ לא רצו להתיר בפניהם ,מראי
לדעת המקשה מה שאסר בבריתא בכותאיאי אתה רשאי וכו' הוה מקשה
לומר שאף בבני תורה אינו רשאי וכי חוששין למקום בני תורה למעות
באימורין.
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שני
ביציאה קורדיקומין.ובני עבובישיבה המפסלים לומרשאיסורין היו מןהרין,
עליהם על אימור גמור לעזו עליהם לומר שעוברים היו באיסור,
לרע
יוכ
אה"רכ
י~ובעכו חשודים באימור חלול שבה ,והרי אתה אומר שנשמטו
שי
בב
~
ושתקו להםולארצולומרמותרים אתם,אוי לה לאותה בושהאוי לה לאותה
כלימההיו להם לפרסםולהודיע עמייות 10ולזמר להם אתם מועים ואנוברין
עששה ואתם חמורים בני חמורים ואנו אריות בני אריות,
-----אול' צ"לעוחי;ם,,כן ברי

צד

אנו מנה בני מנה ואתם פרם בני פרסי ,אלא וראי עתים
היושדברים אלו מתורת מנהג הע בידם ולא מתורת איסור ,והינו דקאמר
ים לרחץ ,וכן [המה] בערעורם לא אמרו
ואין רצץ וכו' כלומרואין נ1הג
בו לשון איסור ,אלא מימינו לא ראינוכך כלומר לא נהגנו כך ,ומה שאמרו
להם ק שהת
רצו לומר מוחרין אתם 4 ,שהם יכ%ץ
לא
א
ל
א
כל שצדעים בהיתר תהמן באיטר אץ מר~רץ להם,
נך
אתם מן הדין ,רק מהורת מנהנ הוא שבאסר לנם ואנו
רצו לנמר
יה] שאלוהיובני תורההיויכולין לומר להם כן,וכן מונית
ג
ה
נ
מ
[
יז
אין לנו מותר
ביחשל~ה שבמקש מימינו לא ראינו כךפ
בה לא נהגנר
כך ,ובמקם מותרין א תם קאמר מותר כן,כ
יר תתר לט לעשות
תמ
כש
כן והוא ,כאמרו (שם) מיטה ביהודה והלל בנע של ר"ג שנכנסו לרחוץ
ם כאחר ולא רצו
בטרחץ בכבול א"ל לאהיינו נוהגים כאן לרחוץשניאחי
לומר להם מותר כן אלא יצאו להם ונכנסו זה אהל זה ,ועוד יצאו למייל
בקורדקומיאות של זהב בליל שבת א"ל לא נהגנובז בשבת ולא רצו לוטר
להם מותר כן אלא שלחום ביר עבדיהם ,ועוד אמרו שם מעשה בר"גשישב
על ספסלי נוים בשבת בעכו אמרו וכו' ולא ר"ל מותר כן אלא עמד והלך
לו והרי הדבר מוכיח בפשיטות שיודעיםהיו בהיתר אלא שנהגו באיסורולא
ערערו אלא שנהגו באיסור ולא ערערו אלא על המנהג הא בל שבמנהר
פעות מתירין להדיא ואין חוששין לבלום,
והרי שבמחילה מכבור הרב עמדנו כנגד מברתו בחלוקה השנית
ומתוך דברים אלוזבינובדין אף כננד הרא ש1נה ,שהרי מאחר שנתברר
שיודעים היו בהיתר אלא שקבעו בהם מנהג איסור ,אף אנו צריכים לומר
שמחמת סרך מצוההיו עושיןוברין בני ביישן שמתוך שאסור להפליג
בספינה פחות טשלשהימים לפני השבת %א נאמרה אלה בשיעור מהלך
גדול הנהיגו הם איסור במקומם אף במצור לצירון שלא היה שם אלאשיעור
מועפ ואף בחלה האורזכדי שלא תשתכח תורת חלה ויבאו להקל אף בשל
דגן,והיינו רבכבולובירי ועכו קא בעי בגמר' בשלמא ספסלי גוים משום
רמחזו כמקח וממכר ,ואין 'דרך להקשות בשלטא ספסלי טים בהכי והכ*
דקא פעו רמאחי דפעו מה לנו לידע במה הם מועים אלא כך פירושו
בשלמא מפסלי זה שהנהיג להחמיר בה אע"פשמן הדין מותר משום דמחזי
במקח וממכר וכן בקורדקוסין דילמא משתלפי ואע"ג דחששא רחוקא הואג
אלא רחיצת שני אחים באחר במההיו חוששין בזה שלאירע עדין איסור
רחיצה עם אביו וחמיו כעל אחותו ,ושני ליהדאיירי דאיתסר בהני מרברי
סופרים הוסיפו בו איסור שני אחים מחשש בעל אחותו נמו שאמרו ואתז
אינהו גזור שני אחים משום בעל אחותו,ואין זה לשון מעות אלא שבדעת

יא

------

ימר

פיחי

~מליצה תלמורי' טורבג מב"ר מל"ח ,בני חמוריא .ב"מ פ"ר :ארי בן ארי .ותענית
ב"א :מגה בן מנהי
~ר"ל אובגלי.

צה
מיושבת תקנו לעצמם כן מתורת מנהג,וא"כ הרי נמצא מנהג זה במשנתינר
לגמרי והיאך לא אמרו? יאסרו הם בעצמם במקום שאיןבני חורה ואפי'
שלא בפניהם ואפי' ברעתו לחטר ,ואחר שביארנו דעתינו לשתי
י שי תהתלויה ברעתחזרהוהוא שכתב
החלוקות,לבינוקפי אף בחלוקה ה של
בה הרב שכל שנהגו בו ,שלא מחמה מנהג וגדר אלא מחמת סברת איסור
הדברתלוי בדעה חזרה והיינו .תרבא דאייתרא דרכה בר בר חנא שאם
רעתו לחזור נוהג המנהג מקומו ואין.כאן מחלוקת,שאין זה אלא כמחלוקת
הלל ושמאי ,אלא שבמקום עמי הארץ אין לעשות בפניהם ואםאין דעהר
לחטר נוהג כמותם,

זו קשה יותר מכולם שהרי במקומה(חוליןנ' ),משמע דבבבל לא החזיקו
בו באימור אלא מתורת מנהג ונדאמרי' עלה התמן והכא נהיגו בה איסור
בבבל ולא אמר והכא אמורי אלמאיודעיםהיו בהיתרה וניהגו בה איפור
ולא מחמת סברת איסור ,ומאחר שמתורת מנהג נהגו בכך ודאי מנהג של
גדר היה ומחשש איסור,והיינו מחששא דתרבא דאקשתא' ,ועוד דאי ההיא
ראייהרא קרית מחמת סברת איסור ולא מחמת מנהג ,אף ההיא דכחל נמי
איכא למיסר הכי רתליא בסברה איסור דהא טפי משמע בה הכי מההיא
דתרבא דאייתרא ,חדא רהכאאיתמרעלה לישנא דמנהגאכדכתיבנא ובכחלי
לא כתיב לישנא רמנהגא אלאבסוריא לא אכלי כחלי ,ואע"פ שאף  11אפשר
לפרשה כמו מחמת אימור ,ותו דאמרינון נמי התם (שם ק"י ).רבון ורב יצחק
בר יוסף אקלעולבי רב פפי אייתי לקמייהו תבשילא דכחל רב יצחק בר
יוסף אכל ,רבון לא אכל ,ואמ' אביי אכיף תכלא אמאי לא אכיל
,א8מכרי
י
דביההו דרב פפי ברתיה רר' יצחק נפחא הוא וכו' ,ואי לא דחזי מבי
נשא לא הוה עבדא ,אלמא מחמת סברת איסורהיה מחמרבה ,וא"בליכליה
בגו קרתא ,ותוהיכי מקשי תלמורא אתרויהו ולית ליה חומרי מקום שהלך
וכו' .עד ראיצפריכולשנויי ביה בדעתו לחזור וזה בחוץ להחום ,ותו דבשר
עוף בחלב תליא באיסורא ור'יומיהוי שרי ונראמרי' במקומו של ר' יוסי
היו אוכלים בשר עוף בחלב ואמרינן עלה במם' שבת (ק"ל .ובחיליןקט"ז ).לוי
איקלעלבי רב יומף כשבאוז קריבו ליה רישא דטווסא 6בחלבא ולא אכל,כי
אחא לקמיה דרבי א"ל אמאי לא ת שמ תינ הו ואמ' אתריה דר' יהורה
בן בתירה הוה ואמינא דילמא כר'יוסי [הגלילי] מבירא ליה ,ואם כדברי
הרב אמאי לשתיה והאכעיז מחלקת שמאי והלל הוא שהללועושין כדבריהם
והללועושין כדבריהם ,וכן מוגרמה דרב ושמואל היאך הקשו בה מחמת
!היליןנ' .פ'יש' ,חלב שבמקום היתר שהקיבה עשויה

שמבפנים
קרי דאייתרא.
לעוגי
שפנינו רשן וגם פסחים עי אנין תכלאי
שפנינו רשמיע ליה,
ן ערך השלם ,ערך טווס הערה ,4
,בן בכ"יועיי
~נגרמת הערוך בסמ"ך ,ולפנינו בגמרא בתי",1

כקשת וכו' וראייתוא חלב.

חומרי מקום שיצא והרי רב ושמואל מחסת איסור אמרוה ולא מחטת טנהנ,
אלאודאי בל אלו המהזיקים באיסור טהמה מנהגהיו מתויקיםויורעים היו
שהלבה ברברי המתיר ואף הפנהנהיה סנהנ של סרך מצוה ,ואפ"ה שרו
להו אם למקום שהלך בחוץ לתחום או בדעתו לחזור במקוםבני תורה או
אף במקום עמי .הארץ בחשאי ושלא בפניהם ,ואם בסקום שיצא באין דעתו
לחזור וחזרה לה קושיהמשנתינו למקומה ,שהרי למדנו ממנה שאף בדעתו
לחזור ובמקום הורה חוששין למקום שהלך וקשיא נמי אברייתא דברים
הסוהרים וכו'דילפינן טינה דלא חיישינףלמקום שהלך כלל והרי הקושיות
והסבוכות על הסדר שכתבנום חזרו למקומם,
ובילדותי הייתי מתרץ שבלי ספק הכל חלף בדעתו לתחר
נאץ רעהולחיה שבל שרעתו לחמר אץ לו אצל-מקם שהלך בלם ,ח45
בפניהם ,וכלשאין רעהו לחתראיןלו אצל מקום שיצא
שבטקום ע"ה
כלום ,ובל אלונט
יכרים כאן בכבולובירי ועכו לא הוצרך להקשות בה לית
נז
הנ
להו חומרי טקום שהלך דודאי דעתם לחזור הוה ,שהדבר ידוע שלא באו
רבן שמעוןבן גטליאל ובניו לדור שם ,וכן בריתא דדברים המותרים מרקא'
ואחרים נהנו בהם איסור טשמעשאיז כונת הבא לשם לההענב לשם ,אבל
רבבב"ח שבא מא"י לבבל היה ףאוי לעלות עכבתו על הדעת כדי ללמוד
אצל רב שהיה אחי אביו ,והוצרך לשאול בהכן,וכן בסוגרמהאדרב ושטואל
היה ראוי לעלות על הדעת שיחזור למקומו ומחוך כך נשאלה בו ,ותרצו
ברבב"ח שדעתו לחזור היהובר' זירא שלא היה דעתו לחזור ,ושמועת הכחל
אף הוא היה יכול להשיב שדעתו לחזור היה ,אלא הדא מניהו נקפ שכל
חוץ לתחוםאין בו חשש מקום שהלך ,ולרווחא דמילתא קאטר ליה הכי שלא
יחזיקנה לו בחוצפא וכמו שתירץ ה רב ר' אברהם בר ר1ר ז"ל ,ומכל
טקום כלאלו דוקאבשעושין לעצמםכעיןכל אלו שהוזכרו ,אבל משנתינושאף
הרעת חזרה נותנת חומר מקום ההליכה לכל הבא ,היה כאומן הבא להשתכר
במקום אחר באומנתו עם אנשי המקום ואחרשאינו בא למלאכת עצמו אלא
שהוא בא להשתכר במלאכתם אף בדעתו לחתר אין לו לעשות במלאכה
שלהם על כרתי מנהגם ויזהר קודם שיקבלוה שיהא רשאי להשלימה קודם
י"ר ,וכן זה של מוליך פירות שביעיה שהדבר ידוע בהם שמשקלה לחיה
שבשדה אמור לאכול סמה שכנס בבית אף מן ההפקר ,האי דקאם' עליה
שאם הוליך פירות שביעית ממקום שכלו לסקוס שלא כלו ,או בהפך,
שנותנין לו חומרי מקום שיצא ושהלך ,התם ודאי הוא ,האם הוציאם ממקום
שכלו ,כבר כל האיסור ;ליהם ככל מקום שהם ,ואם בהפך נראה להם
כאלו אוכל מאותם שלהם בעיניהם .ואף מקצת רבותי הנאם
הדב ר ,אלא שלבם נקפם ,שאלו כן לא היה לבעל התלמור להקשות
טמשנתינו לשאר הדברים .ומתוך כך נראה עקר הדברים שדעת החזרה אין
המדה שוה בו בכלבני אדם ,והוא שרוב ב"א כשהולכים למקום אחר ,הולכים
או לדבר מצוה או למכור טחורהם או לקנות ,וכל שכיוצא באלואין דעתם
להתעכב אלא עושין את המופל על.הם וחוזרין .וזהו דעתו לחזור מתם ,ויש

צצ
בני אדוםשאין דירת מקומם נוחה להם ותרים לעצמם מנוהה במקום אחר
זרעתם לדור ולהשתקע ,וזהואין רעתו לתאר סתם ,ףש בני אדם שהם
ממתעיםביןשני אלו שדעתם להתעכב זמן %חזור למקוסם אחר זמן ,כנץ
ההלסידים היוצאים לתלמור תורה וכן בעלי אומנות שהלכים בנפרים
שיודעיםשאין בהם סבני אומנותם והולכים לשם להתעסק במלאכת אנשי
הנפר ודעתם להתעכב שם עד שמשלימים טלאכה הצריכה לכלבני הכפר
אחשכחוזרין להם ,וזהו ממוצעבין דעתו לחזור לשאין דעהו לחזור והא
תנץ משנהינה וכברירעת שהשלשיםיום קרויזמן למקצתענינים ,אףלמי
י העירוכענין שאמרו
ש אינ 1בא לקביעותדירה ער שנקרא בכךמייטב
(סיהדוע קייב* ב"ב ח'ס בעיר הנדחת הנמלת והחמרת שהיתה
עוברת ממקום למקום %נו בחוכה ,אם נשתהו שם שלשים יום הרי הם
נאנשי העיר ,ומדכת" בה לשון ישיבה כדכתי' הכה תכה אתיושביהעיר
ההיא וט'( ,יבויםי"נ ב"ז) ום"םאינו מכלל העיר להוצאת אנשי העיר
בחומה דלתים ובריח אלא לאחרי"ב חדש או שיקנה שם בית דירה כמו
שיהבאר בראשנן של בחרא (ב"ג ו' 1במשנה ),ומעתה נראים הדברים שכל
שדעתו להזור הוך שלשים,איןלו אצל מקום שהלך גלום ,אלא שבמקום
עמי הארץ נמנע שלא לעשות בפניהם ,וגל שדעתו לקביעת דירה לגמרי
נעשהלו כאנשי העיר ,וכל שאין דעתו לדירה אלא שדעתו להתענב
מי
יאויותר זהו שנותנים עליו חומרי שני המקומות ,נך נראהלי,
שם שלשים
ואף נדולי רבותי הסכימו בה עמי ,ואף בשם הרב ר' אברהם בר ד1ד
ז"ל מצאתיה אח"נרמוזה בקצתחידושין ,וזו היא שפתינו וכל השמיעות
מתישבות בה ,שהברייתא שאמרה דברים המוהריםואחרים נהגו בהםאיסור
אי אתה רשאי להתירה בפניהם ופירשוה בכותאי הא במקוםבני תורה
רשאי; וראי סתמה בהולךלאיזו סבה ודעתו לחזור תוך שלשימן וכן הא
דכבולוביריועכו .ומה שאמרו %א רצו לומר מותרין אתם פי' מותרין אתם
מןהדין ואסור לכם מתורת מנהג ואנו הואיל ורעתינו לחזור תוך שלשים
חיו לנו מפני שלא היובני הורה %א הוצרכו להקשות להם מחומרי מקום
"מהלך %תרצה בדעתם לחזור שהדבר ברור שדעתם לחזור בתוך שלשים
אבל רבב"ח שבא לו טא"י לבבל היו סבורים שדעתו להתעכב כאן אי זה
זמן כל שלשים או יותר והקשו לומחומרי מקום שהלך ,ותרצו שדעתולחזור
הוה כלומר תוך שלשים ,וכןכי סליק ר' וירא מבבל לארץ ישראל דאכל
מונרמתא דרב ושמואל ,מבורים היו שבא ללמוד ושדעתולחזור לזמן והוקשו
לו מחוסרי מקום שיצא ותירץ ראין דעתו לחזור כלל .וההיא דכחל אע"פ
שבשעת אכילתו בתוך שלשים היההן כדטוכח ממאי דקאם' מלית שאלה
היא דעתו היה מ"מ להתעכב שלשים יום ומהוך בך הוצרך לומר חוץ
לתחום אכלי שכל שדעהו לחזור אע"פ שדעתו להתעכב שלשים כל שהוא
חוץ לתחום אותההעיר מוהר .כלל הדבריםלדעתינף כל דבר שרוב העולם
ו סדר "פערנה מקור ברבה שסדר לבו הג' הרצ"ח בספרו היקר דרכי ההוראה
 ייעייא
י
ה
במרקיעהאחרונים מח"אכינעיםכי ושסרם יחדעם סרררבינו הטחברז"ל.ועיין פו"פ
פוי

צח
נוהניםבוהיתר וקצתמקומותנוהנים בואיסור %אבפעות ,הוראה אלא מתורת
פנהנ ונעשה אותו טנהג אצלם מתורת פרך מצוה או מחשש שלא לבאלידי
איסוראומדין תופפתחול על הקרש ביתרמןהמחוייב ,הןשנהגוכןבקבלה
שהם קבלו על עצמםהן שאבותיהם קבנ~הו במתפר או אף שנהנוכן בלא
קבלה ,אמור להם לשנות ,ואפי'באין לשא%ע"זאיןמתירין להם% ,א עור
אלא שאפי' נשאל מתורת פתת או חרמה איןמתירין להם הואיל ונתלה
בסרך איסור או מצוהן אלא א"כ ראו בו תקון בללי או צורך מצוה נ"כג
וכמו שאמרו בירושלמי כל שיודע שהוא מותר ונוהנ בו איסור נשאל
ואיןמתיריןלו וכמעשה שלבניביישן שאלו ,ואין ארם נשאל על נדרו?
תמןמישנדר נשאל ,ברם הכא אבותיהםנדרו ,כ"שיהיומוהרים? פי'שהרי
פתח מצף הוא ,שאלוירעו שיש בו נזק לבנים לאהיו טררים ,לא מן הדא
אלא ר' תלמיריה דר' יורה הוא דאמר אסור לפרשלים הנדול ,היה אחר
ממקומות שנוהנים בו היתר בא לבאן ,אם רעתו לחזור תוך שלשיםאין לו
באימור זה כלום ונוהג כקקי מקומו ואפי' בפניהם אם הוא מקום תורהנ
ואם אינםבני תורה דקא שלא בפניהם.
היה רעתו להתעכב שלשיםיום ,נוהג כחומרי מקום שהלך אע"פ
שמעתו לחזור לאחר שלשיםיום אלא שחוץ לתחום המקום מותר,
היה דעהו לרור כאן ולהשתקע אסור אף מחוץ לתחום,
היה באותה העיר חנם מפורמים ומנהיג אתבני העיר באיסור ,ה
מחמת שהוא אומרו אע"פשאין חביריו ממבימים עמוראוי לכל ארם אפי'
היה חכם במותולהניחלו מקוםליפוף שררה בחתומהואפי' דעתו לחוורבתור
שלשים וכרקאמרינן ביבמותי ר' אבהובי ממי לאתריה דר'יוחנן לא היה.
מפלפל שרנא ,ר"ל שהדליקו בה באותה שבתאע"פשהיה הואסבור[שמוהר]
ושהיה חכם מופלג
היה המנהג מנהנ מעות כלום' שסבורים שהוא אסור מן הדין ,מותר
להתיר להם וכ"ש לעצמו בפניהםבין שדעתו להזורבין שאין דעתולהזור..
וכןהענין במנהגשאין בו שורש ולא פעם ,שאיןדין מנהג לו אלא
אצ נהלה באיזה צר של צרך מצוה או מורה מוסר
וגמילת חסד או חשש איסור או כעור או קלקול ,ש"מ כל
,ההוא מנהנ קדמאים וותיקים מעמירין אותו אף לקולא הואיל ואין ,שם
אשור כ 10שבארנו בראשון של ר"ה .והוא שאמרובמסכות
סופרים (פי"ד היגח)אין הלכה נקבעת ער שישהא מנהגיז
ה שאמרו (שם)
מנהנ מבטל הלבה ,במקומ שאין איסור ,מנ הנ ו תי קין ,כלומ'
י ה,
שאי אפשר שלא יהא לו מעד ,א בל מנ הנ ש אין ל  1ר א
מן ה ת 1ר ה ר"ל שאינה נתלה בשום ענין ,אינו אלא כ פ1ע ה
בשקול הדעת .וכן הענק אצלי במנהג של

-

-

,1במ1תי"ד.ועיין

לעיי

ח* הערה א' .וצ"ע.

צפ
התחפרנה היוצא סכל נדר ,אע"פ שהם מתחסרים
בו התחסרות של תפלות,ומיחסים אותו לצורך
ם צ1ה ,וזהו אצלי מה שאמרו בירושלמי (פסחים *"ד ח"א)נשיי דנהינין
דלא למעבד עובדאבאפיקי שבתא ,ר"ל כל מוצאי שבת ,אינו מנהנ ,כלומר
שאין זה אלא התחסדות ביתר מן הראויואין חוששין לו ,ער דתיפני
פדרא ,כלומ'עדשישלימוסדר מהשהורנללומרבובמוצאישבתמנהנ,כלומר
ואסור לבמלז ,בתנינא ובחמשתא
יב
ליי
חו
אע"פ שיש בו הוספת יתר על המ
י תענית שלשני וחמישי ,אינו
ום
אינו מנהג ,כלומר שמתבמלות בכ
מנהנ ואין חוששין לו .עד דתתפני תעניתא ,םנהנ,ר"ל
סרר תפלת תעניה ,יומא דערובתא ,ר"ל כל יום ערב שבת וערב יו"טאינו
מנהג ,ממנחהאולעיל מנהנ,יומארירחא מנהג ,דלאלמשתיי' חמרו מן דאב
עליל כלילי ן מנהג.וכןהעניןבכל מנהנשלתפלותאע"פשבעליומתחסרים
בווכןהדין במנהג שיש לחוש בו לצאת ממנו חורבא וקלקול כמו שביארת
בענין חלה האורזי
היה הרבר שבא לו ממקום האיסור .למקום מנהנ ההיתר אם
אין דעתו לחוור בזהב כמקום שהלך אם רצה אלא שאם נמנע אין בכך
כלום שכל שב ואל תעשה להחמיר אין בו חשש,
נ
ה
היה דעתו להזור אם תוך שלשיםיום אם לאחר שלשים נו בחומרי
מקום שיצא כמונרמהא דרב ושמואל הן שהיההאימור במקומו לתורת מנהנ
קרום הן שהיה מחמת חכם מפורסם שהיה מנהינ את האיסור מצד הרואה.
היה מנהנ ההיתר במקום מהלכו במעות ובעבירה ,כנון אלו הנוהנים
לאכל גבינה הסים לתפור בחש שלנלאים ,לאסוף דבר שאסור לו לעשות
כן אלא שראוי לו לנעור ולנרוה אם הוא ראוי לבך ,שאין םנהנ מבטל
יו ):במקם
הלכה להקל באסוריה ידאמרק בראש
תרהבשמנחהלקו(
ורס
"בראוהיה
אישרא כי נההמישבקשיןלהקאלא שאם ההי
עזי
,
ך
כ
ב
ר
י
ה
מ
ו
ה
בל
ם
ה
ל
ר
י
שנוהנים בה היתר חכם מפורסםמנהינ את הע
אין
(שכת
שאמרו
ה
ז
ו
,
ר
ו
ס
י
א
הבא לנעור ולשמת ,אלא שהוא מ"מ נוהנ בה
ק'ה
המקוטו של רי אלעזרהיו כורתיןעצים לעשותויחסיןלעשותברזללצרף אזמל
בשבת וכן במקומו של ר'יומיהיו אוכלים בשר עוף בחלב ואמרינ' עלה
לוי אקלע לבי יוסף רשבא קרבו ליה מוואסה בחלבא ולאאכיל
כי אחא לקמיה דרבי ותנו ליה עובדא א"ל אמאי לא שמתיה מר ,א"ל
אחריהדר"י בןבהירא הוה אמינא דילמא כר'יוסי דרש להו וכו' כדכתיב'
לה לעיל ,ובפ' 'נגית 2אמרו רשמואל ורב הוויתבי בההוא חצר ונפל
נודא דביני וביני ואם' שמואל ננידו בה נלימאי ואהדרינהו רב
לאפיה ,ואמ' שמואל אי קפיר מר קמרו ליה בהמייניה ,והקשו
- - -

ושם בפי' ק'ע מפרש ענין מלאכתן בחושין לעשות שתי וערב .אבל גם בכל בו
בדיש הלכות פ'ב מפרש ג"כ למשתי חמרי .וע"ש בשיק ד"ה בשייא,
ן לעיל עמור ח' הערה ,2
יעירובין ציהועיי

ק
,.שם ורג אי מבירא ליה דאמור לימא אמור ותירץ אתריה דשטואל
.הוה) וכ"ש בסקוס האיסור וכדאסר'בשני של ממלתא וו (פרחים ל) אשוו
בליינוואי ל %דרישנא לנו בר' ~ it1VDוליררוש להו הכי ,ותירץ אתריה
דרבהוהנם"שבפתיחתנאההמחברא(עטור )4ומ"מ אם לא היה אותו אבם
.ממונה בהנהנת מקומו אע"פ שסוס5יט בעקריהם על איזה חכם אינו גלום
שמ4ן האורז בחלה ולא חששולו ,ובן אם
ושהרי ר'יוחנןבןנורי היה~איי
לא היהיתיר בהוראת מקומו אלא*היו שם חכמים כמוהו חלקים עליה
אף היחיד ההלק עם המרוביןאיןלו לעשותכדברי עצמוואין צ"לבאחרים
גין לקולאבין לחומרא ,ונמו שאמרונירווחל5י ) tosp11tברכות רנ"א ),על
רבן נמליאל שאמרעד שעלהעמור השחר פלינ רבנןועביך עובדא בנפשיה
והא ר' מאיר-פלינ אדרבנן ולא עביך עובדא בנפשיה דתני' וכו' וכן ה'
שמעוןפליג אדרננן ולא עביר  '131רתניא וכו' ,ואע"פ שכל אלו לחומרא
בהא ר"עפליג אררבנן ולא עביר עובדא בנפשיה אלא ברבנן ולאקולי נמו
שהזכרנו שסועות אלו נ"כבפתיחתזאת המחברת( ,י'ש עמודה')וכןבירושלמי
'שביעית (פ"א מ"נ ובבליפסחיםנ').אמרו הכובש שלשה כבשים בחבית אחת ר"א
שומר אוכלין על הראשון לבר ,והענין הוא שכבר ידעה שפירות שביעית
צריך להפקירן ושלא לאכול מהם מן השמור אלא שיאכל מהם סתורת הפקר
זשתהאיד הבעלים ויד כל שאר שוות בהם ,ואף באותם שהכניס בביתו
מתורת הפקר אינו רשאי לאכל מהם אל בל זמן שאותו המין מצוי בשדה,
צפנך דרשו רבותינו (פסחיםנ"ב) ולבהמתך ולחיה כל זמןשחיה אוכלת בשדה
אתה אוכל לעצמך ומאביל לבהמה שבביה ,כלה לחיה שבשדה
אף אתה בלה לעצמך ולבהמתך שבבית ,ואמר עכשיו שאם כבש
בשביעית שלשה מיני ירקוה בחבית אאת בציר או בחומץ ברי
להתקיים ואין הזמן שאוחם הירקות כלות מן השרה שוה ,אלא
שהסין האחד שבהם כלה קודם לחברו ,ר"א אומר שאין אוכלין
אלא בעוד ששלשתן מצויים בשדהו אבל כל שכלה אחד מהם
תחלה לאחרים נאסר הוא וחבריו עמו ,ואע"פ שלא נלה מין
שבהם ,שהרי מעם האחד בחברו ואסרתם ,ור' יהושע אום' בהפך
שאונלין אף האחרון כלומי שאפי' כלה המין שבשנים מהם ונשאר
עדין מן השלישי שלא כלה אובלין משלשהן על סמך אותה שלא
כלה המין שבה ,שמאחר שהמעם שבה באחרות אף הוא אכל על
ממך אותו המעם ,ורשב"ג אוסר אין המעם בזה אוסר או מהיר
אלא כל שכלה מינה ימלקנא מן החביתויאכל מן החביר1ת ,וכן
הלכה ואמר עליה בירושלמי (שט) חזקיה אמר התחיל בה הרי הוא כמבוער
כ~ם' שאם נלה מן האחת שהואצריך לסלקה אם התחיל כה לאכול מסנה
הרי הוא כמבוערת ,ונאמר עליה (שם) אחא עובדא קומי ר' יומה והורה
נחזקיא אמר' לאו דאנא סבר כותיה אלא מן מה דאנן תמיין רבנין עבדך

נעוברא] כורזיה.

ויש צד אחר בסנהנים שאין איסור והיתר מוכרחים נו ושאינם

קא
ח"ק ליהו סשה ולחשש איסורך כמנהנים שבנוס ת

ההפלות ,אלא אלו נוהנים בן ע"פ מנהג זק ניהם4
ואלו נוהגים כן ע"פ מנהנ זקיניהם ,מה 9ש בעקם טעם
הלכה ,אלא שאץ הדבר מוכרע אלא אלו מתמם מעם לרבריהם ואלו
מוצתי
נים פעם לדבריהם,ויש שאיןביד כל אחד אלא מנהנ ,ובדברים אלה
נ
כל שבינוובין עצמו נוהנ כרצונו בכל מקום ,וכל שהוא בצבור אין לשנוצו

מנהנבצבור שהואבו משום [כמה]פנים,וכמו שאמרוזייושלטי
בעניןיו"ם שחל להיות במוצאי שבת דר' יוחנן
ינמק ,ר' אבהו כד הוה אזיללררומא עביר כר' חנינא ,כד הוה נחית
י לנאות.
למבריא עביר כר' עקיבא דלא למיפלג על בר נש באתריה1 ,ד
ה ש פלים תוכחת בענות הגרולים ,מם עשה אהד כן ןך
בה אלא שאם לאירע במנהג אשו הצבר ראת
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בירושלמי
(בובות פ"נ)בעון משתקועה ואמר להו רב ארפוניה וכו' כמו שכתבנו כ"ז
בפתיחת המחברת הזאה ,ובמם' מופרים ולכ"א ה"ח) אמרו מקום שנהנר
לקרות את המגלה שניימים קורין ,לילהויום קורין הכל כמנהג המרינהק.
לענין אם יש בשנוי המנהנים משום אנודת כבר בארנף שכל
שהמנהג חלוק לפי המקומותאין כאן אגודותבין שהוא מחלוקה של מנהנ,
בין שהוא מחלוקה של איסור והיתר ,אבל כל שהוא בעיר אחת אם הן שם
בתידינין'אף זהאין בודין אגודותבין למנהנבין להוראה ,אלא הללר
עושין לעצמן והללועושין לעצמן ,אבל אםאין אלא ביתדין אחד ומקצתו
נומהלרעת אחהומקצתו לאחרה במנהנ הדבר קשה אלא שאיןבירשוהכרעי
היה המחלקת באיסורין ,חלקו בה המפרשים הרבה ,ואנו הכרענו
בראשון של יבמות (י*ד ):שאם שניהם שוים בחכמה הלכים אחר המחמיר
בשל הורה ,ובשל סופרים להקל ,ודוקא שאלה להורות כדברי האחר ,אלא
ש אם הח תינ ה שחולקים בה לפנינ ,1הרוצהלעשותכדבריאלועושה
וכדברי אלו עושה אחר שהם שוים ,שלעולם לא חל שם אימורעל החתינה,
והיינו שאסרו (ע"ז נ" ):,נפקי שיפורי דמר ושרו ונפקי שיפורי דמר ואפרי,
ואם אינם שוים הולכים אחר הנדול .ואם חלקו מועמין עם מרוביו
והמועפים נדולים יותראין מכריעין בדבר.
ויחיד החולק עם המרובים אף הוא עצטו אים עושה כדבריו לקלוע.
ואם הוא מחמיר רשאי להחמיר לעצמו להורות כן לאחרים בחשאי4
אבל לא בפרסום ,תה שאמר עקביה בן מהללאל לעדיות פיה ט"5 )4בצ
יב-חדו' -
מהרשמלובליןפמתיםמא.
דיש חילוק בק טנהנ חשוב לשאיט חשוב.
ברכותפיח .ה'*)

אמר יקנ"ה ור' חנינא .אמר

טצאתי

ב"קפ"י ס' ט"ב כתב שלאו דוקא טנהג הכטים אלא אפילו
והטרש'ל
~'rtaריפ .ומרן באבקת רוכל ט' יו'ו רעתו ראפ לא בתמרר לט שואיטד
ם*ב
ים 1ח ם
ן למסוך עליו ,ובן הוא 3תש '1מהרווק
המנהג
ההוא
למ"ר.
י
א
ן
ו
ק
י
ת
ו
עפ"י
שוררי
18ע11ן בכ41פ ח"א פיח עטור קטזא הוצ' לובצר,
יעיקלעיל עמוד יו'ה

מנהנ.

קב
בשעתפטירתוחזורבר בארבעהדבריםשאני חולק בהםעםהמרובים,ואע"פ
יצאני לא הזרתי אני שמעהי מפי המרובין וכו' אני עמרתי בשמועתי וכו'
*בל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים מוטב להניח דבריהיחיר וכו',
ואם ראוכן לחכם מופלג אלא שרוב העולם אוסרין ,ישלרין בה כסו
היאסרו בסוגיא זו (*סחים נ"ט) אסר ליה רבה בר חנה לבריה לא תיבול
ספיחי ברוב בשביעית ואע"נ דאנא אבילנא אני ראיתי את ר' יוחנן שאכל,
וכדאי הוא למסוךעליו ,אבל אתה לא תאבל על ממך אכילהווכן אמרו
(שם ):דאמר רבה בר בר חנה סח לי יונהן בן אלעזר פעם אחת נכנסתי
אחר ר' שמעוןלבןר"יבן לקוניא] לנינה ונמלספיחי שביעיה [כרוב] ונחן
לי.וא"לבפני אכול שלא בפני לא היכול ,ר"לשבחייו יאכל אבל לא אחר
מותו ,אני שראיתי את רשב"י שאנל כדאי הוא לסמוך עליובין בפניובין
יטלא בפניה אתה בפני אכל שלא בפני לא תיבול,
ום"ם כל שהללו אוסרים והללו מתירין ועשו אלו כדברורם ואלו
כרבריהם ,אסור למתיר להעליסו לאוסר וליחןלולנחזקת כשר ,אלא צריך
ושיודיעו ,וא"ב מה שירצה יעשהן שאינו מודיעו מותר לאוסר לסמוך
שליו אם הוא מוחזקבכשרות,ואםאינו מוחזקלואינוסומך אלא א"נסעידלו
ובעדותו מיהא נאמן ,אלא א"כ היה חשור ברבר ושתהא שלו כמו שביארנו
נא בראשון של יבמות כן חן חט שאן ביררנו בראשון
עבודה זרה ובראשון של הוריוה ,וביבמות פרק
בשת בתי בנע הוא
ה א ש ה רב ה ,ורברש אלו שהתרם בעמן
מפורסים,אמ
יבל שהיסרספרמש
דל
אב
ן המנהג או האוסור
משאי
או המנהג קבוע אע לשום ארם לעבחז בו על הררכים ,טביארנג
זה שהשינה ירינובדיני חילוק המנהנות ושהשלמנו בהם השמועות
יבלבול הסוניאות וזהו

ו,

שקםמנהי.

ואף להרב המובהק אב רהם ב ר דוד ז"ל ראיתי שכתב בנוסח
זה :נל מנהנ שקבלוהו בסתם עליהם מצד איסור ,אין הבנים רשאים
להתירוואין לחכם להתירו להם .ואם קבלוהו על עצמםלבד ,רשאיםהבנים
'לההירו אם לא נהם נו אחר מיתת אביהם; ואם נהנו  13אחר מיהתו ,כבר
קבלוהו ,ושובאין נשאליןעליו,ואיןמהירין להם אבלמנהנים אחריםשאינם

"ל- -האוסר יעשה מה שירצה ,ומלות ,שאינו-טוריעו' צריכין תיקון ,ואולי צ"ל
 ~רו
נ
י
א
ש
'
ו
ע
י
ד
ו
מ
"ואחר
וכו'.
יר"ל שבנה הו ש לם ענין המנהגים ,וגם שאעושה ש לו מ במרומי המנהגים .והנה
עוררני ידידי התורני המשביל מר שמיאן קליין נ"י כי שיטת רבינו ':ל ע"ד המנהגיט
נטצאים ג-כ בחידושיו ליבמות (דחיס שאלוניקי י"ר ע"ד וט"ו ע"א)  aflנמצא כטה
צוותיות שמעידין על אמתת ספר .1ה ,.שסגנון לשון הרב פהכחואטיט יחדיו מבטן
*חד יצאו,

קב

מחשש איסור אלא שהקהל סמכימים לאיזה דבר אפילו קבלוהו סתם אין

הבנים שאחריהם נתפשים עליהם ,ואם הסכימו כולם לשנות הרשות בידם
אלא שאין היחיד רשאי להוציא עצמו מכללם ודנין אותו עלפי המנהנ
שנהנו הראשונים ,עכ"ל הרב ז"ל ,ונראה ברור שאף בתחלה הקבלה אין
יחידיכול להוציא את .עצמו אלא א"כ הוא אדם מסויים וראוי לחלוק על
ההסכמה אם ירצה ,וכל שכיוצא בזהרשאי הוא לומראיני חולקעליכם אלא

ושאני מוציא עצמי ממנה.
י שאף סמה שקבלו הצבור עליהם בהסכמה ,אף הדורות
וכן נראהל
הבאים בכלל לכל ומן קבלתם ,אלא שהם רשאים לימנות ולהתיר ,שהם
,אך הם רשאים בכך אם נסכמו כל ראשי הצבוראו שבעה מכי העיר זאפ"
נשבעועל דעת המקום ועל דעת רבים במו שביארנו בשלישי של שבועות.
והדברים ברורים ומחוורים,

הענין האחדועשרים.

י אותם התלמידים ק1נדר1פ
אחר הדברים והאמת האלה הראול
לרב הנדול ר' משה בר' נחמן ז"ל שהארך בו על מה
ר'אברהם בר רוד ז"להה בהלותללב ויבעתמלם
שכתנהרב
ר פושק ר ש1 ,
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ייי
בסבת מלחמות אחד השרים אשר נלחם עם השר שלוף
והלך לו הרב משם לנרבונא עיר מולדתו ושם יצאו
לקראתו ננבדי קרקשונה העיר קברות אבותי להתחנן
ולבקש מלפנת לבא בגבולם לשכל כבודו בארצם
כנעתר להם ויהי שם ימים בבית אחד מזקנינו הננבדים
בקרבי החכם הנכבד
אשר הס שם אחד העם
אשר ש
מיהרב הלכות לולב אלו
ר' מנחם בר יצחק ובביתו
חבר
1שר שמחי עתה מעימני בם ,ואף הזכיר בחונם ראיה
אחת בשמה בנה עליה הרב ר' משה בן נחמן מצורים
והשהיהה ,תם ק ב "פלא ש הרב ר' אברהם בר ירד
*לל" ה כאשר קבלה ממט כאשר המה אזט לשומעה .ואט נתתי [לבט
לדרוש ולתור מה שכתב הרב ר' אברהם בר דור ז"ל בהלכותיה ומה
שהשינעליו הרבהנדול אשר זכרנף וזההחלי לעשות בעזרת האלובישועתם
כתב הרב ר' אברהם בר דור ז"ל לולב הגזל והיבש פסול ואתמר
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'Posquieres
'עוררני מרקלייןנ"ילעיין מה שכתב הח' גראס במ"ע  1873 ldonats8chriftצד
 344וצד .399
ובנראה לא זבינו עוד לאורו.ועיין שה"נ מערכת רמב"ן והלך לקראת הראב"ד על
מה שהשיג על הריעף ,ונם ע"זעוררני המופלג מר קליין נאי ,כי הראב'.ר סזביר חבורו
חטיוחד שחבור על הלבות לולב בחשגותיו לרמב"ם ה' לולב פיח ה"ה .וגס הס' תסים
דקים סי' רמ"א בהשגותיו על בעל הסאוב ע"ש,

