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והגיענו וקיימנו שהחיינו הזהברוך מלכים,לזמן שלחן על מלכי–להגיש מאן

רבנו,–רבנן הגאוןלכבוד שלושים,א"שליטמורנו לו במלאת

הקודש בעבודת שנה נפלאה,ושבע ובמסירות רבה הקדושה,באהבה ישיבתנו .כמנהל

ויחי אתאבינויעקבכש,בפרשת זבולוןהוא,בניומברך ברכת את לברכתמקדים

שיש,ריששכ אף על מזבולוןהיהשכרוזאת רבהל"וז.גדול זבולון):ט:צט(שםהמדרש

ליששכר יששכרשכ,קדם מיחסן כן.זבולוןן זבולון,ולמה שהיה בפרקמטיאאלא עוסק

בתורה עוסק ומאכילו,ויששכר בא קדמולפ,וזבולון הכת,יכך אומרעליו היאוב חיים עץ

וכו בה אומר.'למחזיקים משה בצאתך"וכן זבולון באהלך",למה,"שמח הן"יששכר ,שלך

בהן לישב מסייעו המדרש.ל"עכ,שאת מדברי של,ומבואר סיפקשעלזבולוןששכרו

הואליששכר בתורה לעסוק שיוכל כדי צרכיו כדיגדולאת בסדרכךעד להקדימו שראוי

כתבוכ.הברכות זה עזריה"ד.ב(זבחיםבמסכתי"רשעין אחי שמעון מדוע)ה בבארו

חז את"מייחסים עזריההתנאל לאחיו בפרקמטיא:ל"וז,שמעון עסק שעזריה שם על

בתורה עוסק שהיה בשעה אחיו שמעון צורכי חלק,וסיפק שיהא ביניהם לעזריהוהתנו

שמעון של תלמודו שמולפיכבשכר על נקרא ע,ך ידושלמד .ל"עכ,ל

ה פסק ערוךוכן תורהשולחן תלמוד סי"יו(בהלכות יכול)א"סרמו'ד שאינו דמי

יודע שאינו מפני לוללמוד שיש הטרדות מפני או את,ללמוד הלומדים לאחרים יספיק

בעצמו:הוסיףא"הרמו.צרכיהם לומד כאילו לו חבירו,ותחשב עם להתנות אדם ויכול

והוא בתורה יעסוק בשכרשהוא עמו ויחלוק פרנסה לו בתורה,ימציא עסק כבר אם אבל

לו שיתן ממון בשביל חלק לו למכור יכול הש.ל"עכ,אינו דהאי)בק"ס(ך"וכתב

בשכר" עמו חלק,"יחלוק המפרנס יקבל כך מהממון חלק מקבל שהלומד שכמו היינו

הלומד של .משכרו

הרמ שכתב"מלשון בשכר"א עמו שז,"ויחלוק משכרומשמע חלק נוטל בולון

יששכר משמע(חלקואתךבכרעווגשל ירוחםמדבריוכן נתירבנו בסוף ת"ובשו).ב

רוכל להדיא)ב'סי(אבקת כן מעיקרא:ל"וז,כתב במתנים שאפילו לי נראה זה ומטעם

פרנסתו כדי מרויח שאינו למי אלא הותר אחרי,לא לחזור יצטרך זה עם יתנה לא ואם

וית מדפרנסתו לגמרי"בטל לו,ת הותר לחבירוולכן שכר חלק חצי חצילתת לו שיתן כדי

מרויח שהוא היום,ממה חצי במלאכה ועוסק היום חצי בתורה לעוסק דומה זה .ל"עכ,והרי

יש עשמאידך נגרע יששכר של שכרו שאין חלקוי"סוברים את נוטל .שזבולון

רב"וז בתשובהינול גאון בשו(האי מהר"הובא סי"ת אלאשקר "קא'ם שעוזר): מי וביותר
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שכר לו יש בה לעסוק לבותם להפנות ובמצוות בתורה לו,עוסקין שיש עלוהשכר

הוא הוא.ל"עכ,פעולתו שכרו אלא ממש לימוד שכר נוטל המסייע שאין מדבריו ומבואר

התורה החזקת ההפלאה"וכ.על מג(כ אות זעירא פתחא מן:ל"וז,)כתובות ויש

התהמשפי מן שקונים שסוברים גסה במדה ומתן"עים משא שאר כדרך מתורתו חלק ,ח

כן מחשוב חלילה ת,אמנם ימכור בעוה"וכי אחת שעה אפילו העוה"ח חיי בכל אלא,ז"ב

משלם שכרו מקבל אחד שכל הוא מחסר"וכמ,הענין ואין ממנו שמדליק מנר המשל ש

ה,אורו מאת שכרם נוטלים המחזיקים השמ'כן חמן נוגעים ואינם ת"ים של בחלקן ,ח"ו

וגו"וז בצאתך זבולון שמח חבירו'ש חלק נוטל אחד ואין בשלו ישמח אחד .ל"עכ,שכל

הרי"וכ( חידושי שם"יו,ם"כ הקדוש"וז).ד החיים אור תשארשתפישר(ל ונמשך):כי

שלמטה עם הפקודים על העובר כל אמרו כן תורה,גם בן שאינו למי תיקון במהלומר

וכו נפשו כופר אומרל',יתן וגו"זה העובר השקל'כל מחצית וזבולון,"יתן כיששכר

התורה לעמלי כספם יחצו אשר כהם ורבים עזריה אחי ע...וכשמעון ירצה דרךאו ל

היה כפול הקודש שקל להודיע,אומרו בא



,ל"עכ.

ש הסוברים זבולוןולפי ממאין יששכרחלקגרע של אפשרמובן,ו להתנותמדוע

לאחריוהלימודרק יהד,ולא יששכריאך למד שכבר בתורה זבולון פילואף.שתתף

שזבולון שלמחלקבלמקהסוברים מדועיששכרשכרו שפיר אתאאיאתי לקנות פשר

הלימודהשכר סוטהבשהרי,לאחר שלפשראשאימבואר.)כא(מסכת השכר למכור

כלל הבא התם,עולם איתא לו":והכי יבוזו בוז עזריהאמר,מהו אחי כשמעון לא ...עולא

ושבנא כהלל ושבנ,אלא בתורה עסק בעסקאהלל עסק א,א נלסוף תא ליה יצתה,פלוגמר

בית הון כל את איש יתן אם ואמרה קול לובת יבוזו בוז באהבה כתב[."ו אישוכן החזון

אגרותב סי"ח(קובץ ו)ומ'א התורה נכסיהשאין בכלל שאפשרמצוות גשמיים וחפצים ם

לרשות מרשות ש.]להוציאם כרחך על זה מכירהאיןלפי דין וזבולון יששכר של ,בהסכם

יוצראלא זה שותף,שותפותהסכם נעשה שותפות,יששכרשלבלימודוזבולון דשם וכיון

ולהבא מכאן שהוא דבר על רק אלא(קאי שותפות שם שייך לא נעשה שכבר דבדבר

תקרי לכן)מכירה קודם רק אלא הלימוד לאחר ביניהם שיתנו מהני לא כך .משום

משה[ האגרות הוכיח ח"יו(וכן סי"ד סוגיאמהא)לז'ד הוי,י וזבולון יששכר דהסכם

בלימוד יששכרוש,שותפות של מכאחלקו חלקותמעטן את הנוטל זבולון ידי ].על

לא או יששכר של מחלקו מגרע זבולון אם המחלוקת שיסוד לומר יש לכאורה

ס,הוא יששכר של מחלקו מגרע שזבולון דאמר ממש"דמאן שותפות לעשות שאפשר ל

תורה דעלמאוממי,בלימוד שותפין שאר אצל כמו היא החלוקה החולקים.לא אולם

שותפות לעשות שייך לא תורה שבלימוד נתחדש,סברי וזבולון יששכר שבהסכם אלא

תורה ללמוד לאחר שגרם כיון תורה למד באמת כאילו שכר מקבל ללומד ,שהמסייע
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שכת גאוןבוכמו האי הוא'רב פעולתו על לו שיש הלומדופעולתו',והשכר ביד שסייע היא

ללמוד יוכל אשר"שו[.שאכן מנחת בספר כתב שכן .]ש"ע)תעה'עמ,בראשית(ר

ג זבולון דאין הסוברים דלפי בעינןווהא אכתי יששכר של משכרו ףא,רע

פי בעצמועל למד כאילו בלימודו שכר מקבל הוא הכי שע,שבלאו לומר יש ידישמא ל

בעסק שותף נעשה הוא עמלההתנאי על גם שכר ומקבל לגמרי .ע"וצ,התורה

לזבולון יששכר שבין ההסכם בעצם שיש החידוש שליחות,ומלבד שישנה משמע

תנאי בלי ואפילו תורה לימוד השו,במצות ערוךשהרי ללמודלחן יכול שלא שמי כתב

צרכיהם את הלומדים לאחרים יספיק לו שיש הטרדות מפני או יודע שאינו ,מפני

שנ"והרמ כתב בעצמוחשבא לומד כאילו באור.לו צריך תורה,והדבר לימוד מצות שהרי

שבגופוהיא שליחות,מצוה מהני לא הא שבגופו הגרו.ובמצוה סולוביצ"בשם יק'מ

לט(מובא חוברת התורה ת)קול שבמצות מוכח שישתורהלמודדמזה לחיוב מעבר

האדם ישעל בעצמו נוסףחיועליוללמוד ש,ב לדאוג התורהיתמלאהעולםוהוא ,בידיעת

לומד בעצמו הוא כאילו חשיב בעולם יותר נלמדת תהא שהתורה שגורם מי וממילא

שליחותג"ובכה,תורה מהני .ודאי

כאילו הוי התורה לימוד את והמחזיק שהמאפשר מבואר האחרונים ומדברי

הלומדי עסקו בהם הענינים אותם את ממש בעצמו באגרותיו"וז.םלמד חיים החפץ ל

עה( "אגרת ע): הקדושה לתורה ומחסה מעוז באחרונה להיות מהשם זכיתם י"אשר

תורה לומדי בידי לשער...החזקתכם אין עד ומצוות תורה לכם רכשתם זה ידי ,ושעל

חוימצאו על מעלה של דין בית שהשגתםשבלפני ופוסקים גמרא דפי ואלפי מאות ונכם

עמהםהחזקתכםי"ע כחלק חלק שנטלתם תורה לומדי אור.ל"עכ,בידי תורה ובספר

מזו)אירקפ( יתירה לשונו,כתב ענין:וזה בלימודם אותם שמחזיק חכמים התלמידי אם

הקרבנות בענין כן גם הוא עליובוד,לימודם גם הזה הלימוד זכות נחשב הואאי כאילו

הלימודי אותן למד כן,םבעצמו הלימוד,ואם עולהאם הקריבנחשבבעניני כאלו עליו גם

.ל"עכ,עולה

אלגאזי"והמהרי טוב(ט יום התורה,קדושת החזקת יש)בענין דגרמי דמדינא כתב

בעצמו הוא לומד כאילו נחשב תורה לומדי שהמחזיק ואוקי:ל"וז,להוכיח מינה ודון

וגר,באתרין סבה הוא בתורה לעסוק חכם התלמיד שיכול מה דכל דהמחזיקדכיון הא,מא

פורענות ממדת טובה מדה גדולה בתורה היא חשבינן,מדה להזיק שגרם מה לפורענות ואי

ממש כמזיק שיעסוק,ליה חכם לתלמיד וגורם להחזיק טובה במדה וחומר וקל שכן כל

ממש בתורה עסק בעצמו הוא כאילו לו יחשב דודאי שהאריך"ע(ל"עכ,בתורה עוד ).ש

●



פתיחה דברי יב

שלאשרי המוחלקו חרלרנו זבולון שליט"רב באהלו"פ לשבת זכה אשר א

יששכר חכםת,של השלמיד סוגיות בכל לו רב ידיו אשר דהלכה,ס"מובהק במילי בין

דאגדה במילי הקדושה,ובין תורתנו תחומי בכל דורש זכתהו.ונאה השגחתו תחת

ולד"בסישיבתנו ולתפארתוגֹשגֹשלפריחה חכו,לשם לסמיכת כולל כולל,מיםלייסד וכן

העליון וכולל שלהוראה לההאלכדי לאחרשארהרוצים גם יששכר של קבלתבאהלו

יכולים בדברילהמשיךהסמיכה הקדושהתורולעמול .תנו

זבולון של באהלו לשבת רבנו זכה ולומדיה,וכן התורה ידי ומלבד,להחזיק

בכלל הישיבה עבור כל,דאגתו לצרכי הוא ורתלמידדואג בפרטואברך ישיבה .אש

נודעו שלבשעריםהכבר החסד השוניםגםש,רבנומדת בכוללים מקום מספיק ,כשאין

בישיבה ללמוד הרוצים וישנם בלשכה כסף עבורם,ואין פרנסה למצוא הוא ומשתדל ,דואג

להפליא תורה לומדי החזקת גדול.והיא שחלק הרי לעיל המבואר הנשלולפי למדתהתורה

הקדו לבישיבתנו שייך שליטשה .א"רבנו

של זה ורחימוחידושיקובץ בדחילו הלומדים קהל לפני מוגש להכיר,תורה כדי

ל עמלו,א"שליטרבנוטובה ולעל בכלל בפרטלישיבה תלמיד .כל

כולל.חלקיםהארבעמכילהקובץ הראשון והחלק תורה של פניניםמערכות

זקנו,א"שליטרבנושלאבותיומיקרות חרלאוןהג–מאבי זבולון זצ"רבי דיין(ל"פ

מהרי"ומו הקדוש הגאון של דינו בבית זצ"צ דיסקין בירושלים"ל הגדול,)ל –מסבו
רביה חרלגאון משה זצ"יעקב חסד(ל"פ שערי השכונות מרכז,רחביה-רב ישיבת ראש

בירושלים רבמו,)הרב הגאון חרליאביו מיכל ואב(ל"זצפ"יחיאל היהודי"רב המרכז ד

הרבנים,דבראנקס אגודת ימים"ובעמח,מראשי חוף הדגולוכן,)ס צ"הגה–מסבו

זצ שחור וואלף זאב שבירושלים(ל"רבי הדת נקיי כאן).מיקירי נדפסו כן מכתביםכמו

הנ לאבותיו שעברו הדורות מגדולי שנשלחו קודש שליט"ואגרות רבינו של דתיתו.א"ל

לה חרלנתונה זאב של,פ"רב הזהרשא,ורבנבנו היקר החומר כל את לנו ערךוגם,המציא

רב בעמל לדפוס והכינו זה רבנו.חלק של משפחתו מבני תורה דברי כולל השני ,החלק

ונכדיו,בניו הקדושה.חתניו ישיבתנו מראשי תורה דברי כולל השלישי ובו,החלק

חלקים מרבוחידושי',א:שלושה שליטהמובהקתורה רבנו יוסףןמר,א"של הרב הגאון

סולו הלוי זצ'ביצדוב יד,ל"יק השמועהמכתבי ישיבתנודבר',ב;ומפי מראשי תורה י

שליטל"זצ רבנו אשר מפיהם"בעבר תורה וקיבל מהם הושפע מראשי',ג;א תורה דברי

שליט הרביעי.בהווהא"ישיבתנו הספרהחלק מאמריםשל רבנותלמידיכמהמכולל

.א"שליט

שליט וא"רבנו לכבודובקשוורבים,לעמורצויאהוב היוצא זה בספר חלק ,ליטול

ביכולתנוא היה לא כולםלקבלך מכלו.את סליחה מבקש ,להשתתףשרצואלההריני

מאמריהם את כאן לכלול ממני .ונבצר



פתיחה יגדברי

נקרא פיע""הספר זבולוןלשוןל של שמו בקריאת לאה",הפסוק ותאמר

אל אישיהיםקזבדני יזבלני המלה."פעם הרמבכ,'זבד'בבאור מצאנלאשן"תב

ז הקדשולמלה בלשון פי,מוצא על פירשו המפרשים דהואורוב טבאונקלוס –חולק
טוב יפהחלק מנה רבנו.או שם מוזכר זה לפני,בפסוק המוגשת יפה מנה הוא זה וספר

שליט נפשו"רבנו מסירות על כהוקרה ולומלא התורה בכלללימוד ישיבתנולו,דיה

בפרט מעליא.הקדושה ונהורא גופא בבריות ושנים ימים לאריכות רבנו שיזכה רצון ,יהי

מלראות עמלונחת מהישיבה,פרי והן ממשפחתו ולהאדירה,הן תורה להגדיל .ולהמשיך

ישיבת להנהלת תודות הקדושהרוב יואלהישיבהנשיא–נו ירחמיאל ו"הימר

הישיבהור לאםהרבאש ולדואגיםאשר–א"שליטנחום לילותועושים,תלמידיהישיבה

ולהאדירה הקדושה ישיבתנו תורת הגדיל למען ממש ל,כימים ברהוכן חיים נשטייןארב

שנהאשר,א"שליט שלושים חרלזה הרב לימין הישיבה,פ"עומד עבור במסירות ועמל

.ותלמידיה

ק שיסד שארף מיכאל למר תודות אביע כן עכמו ספרים להוצאת ידירן ל

הקדושה אור,ישיבתנו רואה זה ספר היה לא עזרתו לד.שלולי גוראק"וכן ישראל ,ר

הקרן על הפועלש,האחראי אל הכח מן יצא אכן שהספר חן.סייע חן ותשואות

הישיבה תלמידי בהוצאתו,להסתדרות וסייעו הספר בארגון .שהתחילו

זי יצחק מיכאל להרב אני תודה שעברואסיר ווערבלאווסקי יעקב והרב לברמן

מוגהוכמהכמהעל הספר שיצא כדי מהספר מומחה.חלקים סופר להאי נמטייה ואפריון

ומתקבל נאה דבר להוציא כדי רבות ועמל שטרח פיינברג שמחה דוד .הרב

ביתי,ובאחרונה לנות מודה תחי,הנני עבורתמידאשר',מיכל נפשה מוסרת

באשו,התורהלימוד לעסוק אותי עודדה זהעריכתר לרבנ,ספר כבוד שליטלתת .א"ו

,ומחזיקיהלומדיההתורהלכבודח"הכו



תשס"כ סיון ח"ז





טו

טוב זבד



הגאון   בפולין תר,נולד עם,)בערך(א"בשנת ונסע

ר–וריוה הגאון זצ'הרב ע"יצחק חיה מרת והצדקנית תר–ה"ל בשנת הקודש ,י"לארץ

תשע כבן זצ.בהיותו משאדיק נחום רבי הקדוש הגאון בישיבת למד הוא ל"בירושלים

כידוע[ גילוים,אשר לו המערביהיו הכותל יד על מאד,]גדולים קירבו הקדוש .ורבו

לסבול שכמו ובטהרהוישק,ויט בקדושה ולילה יומם התורה על עצמו,וד את ויזיר

תבל חמודות פש,מכל לא לישוןשיומלבוטומעולם מטה על עלה ניעור,ולא ויהי

הלילות הדחק,רוב מתוך .ולמד

עצומה בהתלהבות היתה ברכה,ובזיעברתת,תפילתו שום מפיו נזרקה ולא

".כמוךמי'דתאמרנהעצמותיכל"ביכדכת,ממשואונוכוחובכלבירכהשלא

מבריסק לשרף מקורב מאד מהרי,היה וקדוש גאון האי זצ"רב דיסקין ,ל"ל

.והמקדשהקודשבעירדיליהרבאדינאמביכחדשימשואף

ט"נלב תרנ'ע היו,ח"שבט בניו שכל מופלוזכה חכמים .יםגתלמידי

●

הצעיר ,בנו   קודש שבת ביום ,נולד

שב"כ הקודש,ב"תרמטט עיר ירושלים חייםחננת.בתוככי עץ וישיבת תורה בתלמוד ,ך

זצ סלאנט שמואל רבי ומי,ל"והגאון ירושלים של הנירבה הישיבה לו,ל"סד גילה

יתירה עדיוהבחין,חיבה כי ולתפארתובו .לגאון

תרנ הגה"בשנת אביו אצל ללמוד התחיל הבוקר"ו בשעות המובהק,צ רבו ואצל

זצ"הגה שפירא מיכל צבי יהושע רבי הצהרים"צ אחרי תורה.ל אז קיבל כן ודרכיכמו

הגהעבודה בהר"מפי זלמן שלמה רבי זצ"צ מ,ל"ן החדשבשהיה הירושלמי הישוב ,וני

יע"והגה רבי זצצ זילברברג נפתלי חיים ווארשה,ל"קב .מגאוני

תרס ואילך"משנת הגראי,ד מרן של קדושתו אור הופיע זצ"מאז קוק ל"ה

הגרי,ארצנושעריב מרן זצ"נמשך זצ"מ הרב אחרי כב"ל השואבתרזלל אבן ומאז,אחרי

עד ממש ידו מתוך ידו זזה האחרוןיולא שהגראי,כידוע[מו האחרונות ל"זצה"המילים

היו פטירתו לפני משה'ר"אמר .]"יעקב



המשפחה תולדות טז

תרע נתקבל"בשנת ישראל(א ארץ גאוני ומו)בהמלצת החדשה"לרב השכונה צ

חסד" וסופרים,"שערי חכמים מלאה בני,קהילה לכל ורוחני תורני מרכז היה וביתו

ותלמיד שבעיריהישיבות תער.חכמים לר"ובשנת נתמנה חיים"ב עץ בישיבת .מ

יסוד המרכזי"עם הגראי"תהישיבה מרן ידי זצ"על קוק תרפ,ל"ה ,ד"בשנת

הגרימנת זצ"נה כר"מ זצ.ישיבההמ"ל הרב פטירת ג"ואחרי ביום תרצ'ל קיבל,ה"אלול

מ עצמו הישיבהשעל ראש .רת

תרפ הורח"בשנת והסביבהבה רחביה על גם שלו הרבנות רשת ה,ה רבהיוהוא

ה ועל התושבים על מקדושתו השכונהלהשפיע בבנין שהחלו .חלוצים

ת את"שבשנת ייסד זבול"ה בית לתלמוד הגבוה חסד"המדרש שערי ,בשכונת

הג הישיבות ממצוייני מופלגים אברכים רוכזו ישראלדבו בארץ .ולות

בכתובים מרובה ברכה אחריו זבול"ספרי:השאיר עכשיו(בהלכה"בית עד

חלקים ששה לאור מרוםמ"ו)יצאו כרכים(באגדה"י עשר ששה לאור יצאו )בינתיים

חכמיםניחוה תלמידי ונכדים בנים ישיבות,רבנים,אחריו וראשי .דיינים

לסדר"נלב חמישי ביום יעקב"ע תשי'ז,"ויצא .ב"כסלו

●

הבכור ,בנו     ,השנה בראש .ס"תרנולד

בישיבות למד חיים"בילדותו חי"ו"עץ מאד,"יםתורת צעיר עשרה,ובגיל שש בן בהיותו

  ישיבה למצויינים וּויהוא נקרא להצטרף לקבוצה קטנה של למדנים שִה, שנה בלבד

ישיבת משה"ליד שבחבורה".אהל הצעיר היותו ע,ולמרות נבחר הגאון"הוא מרן י

זצ דיסקין ירוחם יצחק שיעור"רבי כמגיד בראשה לעמוד ירושלים,ל חכמי וגדולי

לשיעוריו להאזין באים בספר(היו נדפסו מהם החו"חלק זכרון–ימיםףתורת )."ספר

זצ משה יעקב רבי הגאון מרן אביו היה המובהק לקבוע,ל"רבו גם זכה אך

.ל"זצוקדיסקיןי"והגריקוקה"הגראימרנןעםיומייםשיעורים

תרפ נסע"בשנת אלחנן,לאמריקהק"מארצהא יצחק רבנו בישיבת ללמוד .ונכנס

צעיר גאון שלפניהם הכירו הישיבה מיוחדת,ראשי לב בתשומת אליו ובהיות.והתייחסו

הכנסת בבית כרב שימש הוא יארק וואלאז"בנוא מנהליהשפעתבאולם,"ין'אנשי

קאנטון בעיר לרב נתקבל הוא אלחנן יצחק רבנו לא,)האיואו(ישיבת עבר ומאהאומשם

).נעבראסקה(



המשפחה יזתולדות

תרפ נעוריו,ו"בשנת בימי עדיין כ–בהיותו שנה"כבן חרל,ו הרב זצ"נקרא ל"פ

ואב כרב פאר הגדול"לכהן הכנסת בבית היהודי"ד ציון–המרכז ,בבראנקס"שערי

יארק בבוקר.נוא בשבת קבועים מתפללים כאלף לו היו שנים יובל מחצית ,במשך

הצהריםשבע אחרי בשבת הרב של דרשותיו לשמוע באו איש איש,מאות ממאתים ויותר

השבו הגמרא בשיעור שלועהשתתפו וחמש.י מארבעים למעלה ושימש עמד זו במשרה

.שנה

הגדול מספרו כרכים שלשה לאור להוציא בחייו ימים"זכה יםהבנוי,"חוף

מופת סב(עליבאופן זרה שקי,)א,עבודה בשעה למד הוא לבאותו

זצ ישראל גאון אביו פטירת על הבשורה פטירתו.ל"את כרכים,הואאחרי שני עוד הופיעו

ומכות חגיגה מסכתות מאמרי,על של ספרים שני בשםהלכהוגם החו"שלו ".ימיםףתורת

ממנהיגי אחד היה וקנדה"הוא הברית דארצות הרבנים עשרים,"אגודת ובמשך

כנששנותיו כיהן הכבודיהאחרונות בראש.אה ועמד ייסד גם דבראנקס"הוא הרבנים "ועד

התורהעו"ו לחיזוק ".והיהדותד

י"נלב תשל"ע מרחשון במ,ה"ב למנוחות הובא בעיהרומיולמחרתו הזיתים ק"הר

תובב חרל,א"ירושלים זבולון רבי הגאון זקנו קבר זצ"ליד .ל"פ

●

ראז בעיר שנת)רוסיה(נאי'נולד

הרה,ט"תרכ ר"לאביו זצ'ג זיסקינד ע,ל"אלכסנדר רייזל רבקה מרת הגאון"ולאמו בת ה

ורהפטיג זלמן אפרים זצ-רבי ראז(ל"שחור של ארצה).נאי'רבה עלה שש בן בהיותו

הוריו ת"בעיההתישבוו,עם טבריה ירושלימה,ו"ק עלו כך שבעהלשכונ,ואחר נחלת .ת

הגה אצל הלומדים חבורת על נמנה זצצ"בצעירותו שפירא מיכל צבי יהושע בעל(ל"רבי

ה"ה )."קדשציץ

החדש בישוב והן הישן בישוב הן ומעורבת בולטת אישיות היה זאב הוא.רבי

גדול חכם תלמיד בתורהקש,היה הידוריהן,דן ובכל בהן ומדקדק מצוות .אוהב

גדו מרקחת בית בירושליםפתח של,ל לפני יום כל לשם ללכת לא הקפיד דמאך

שעות מפסיק,שבע היה גדוליםמולא בהפסדים כרוך שהדבר נראה כשהיה אף .קביעותיו

שליש בדמעות היו מצות,תפילותיו לקיים בלא אחד יום אף יעבור שלא והקפיד

ו בגופו חסדים .נומומבגמילות

ט"נלב תש"ע אלול כבוד,א"ו הזיתיםומנוחתו הר המקדשממול,במרומי .קום





אבות עטרת
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ומו הגה"דיין של דינו בבית ק"צ
זצ"מהרי דיסקין ירושלים,ל"ל



הרמב רבינו הכ"פ(ם"כתב ויובל שמיטה מהלכות קרקע:ל"וז)ט"ד שקנה גוי

ישראל בשביעית,בארץ מותרים,וזרעה א,פירותיה הספיחין על גזרו מפנישלא לא

עבירה עכ,עוברי עליהם שנגזור כדי השביעית על מצווים אינם בספר.ל"והגויים ועיין

השלחן כ(פאת פרק שביעית י"הלכות הלכה הרמב)ט"סקכ,ב"ג לדברי מקור ם"שהראה

בהר בפרשת הספרא מן כאן משנה א(והכסף ו',פרשה הפסוק)'פיסקא )ו,כה(על

לאכלה" לכם הארץ שבת לאחרים,"והיתה ולא לכם דריש פירות,דקא למעוטי והיינו

בפרק,נכרים הירושלמי א(דדמאי'בומן בשביעית)'הלכה גוי דפירות בפשיטות דקאמר

ע מוהרי.ש"פטורים ז"והרב ח(ל"ט מ"בתשובה סימן מותר)ג"א יהיה כן דאם הקשה

נכרי של בשדה לתרץ.לעבוד יש זה על ק,ומיהו עוד דכתיב שם(ראדכיון )ה,ויקרא

לארץ" יהיה שבתון ד,"שנת מיעוטא אין בזה בפ"והרמב,"לכם"אשר פסק 'ארקם

תרומות י(מהלכות המצוות)'הלכה מן הפקיעה לא ישראל בארץ קרקע שקנה ,דגוי

בקדושתה היא הרי פירות[אלא קנין רק לו יש הקרקע,ש"ע]והגוי בעבודת אסורים כן על

נכרי של בשדה .אפילו

הרמב לדברי פירש משנה הנ"והכסף שביעית(ל"ם לו,)בהלכות קשה דהיה

עכו"דעכ פירות גרע לא מאליהן"פ שגדלו מספיחין הוא,ם ספיחין דאיסור תירץ זה ועל

גזירה מטעם עבירה[רק עוברי בתוך,מפני גנה וזרעוני וקטניות תבואה ויזרע ילך שלא

בסתר ספיחין"ואח,שדהו יאמר כשיצמחו מאליהןכ שגדלו רמב,הן שם"עיין ,]ב"הם

בעכו כלל שייכת לא זו השביעית"וגזירה על מצווה שאינו ז"ומהרי.ם הקשה)שם(ל"ט

זה נכרי,על של פירות לדמות אפשר שביעית,דאיך קדושת מהם הרמב(דנפקע ,)ם"לדעת

ישראל ברשות שגדלו .לספיחין

הנ משנה הכסף בכוונת לומר הספיחיןדסבי,ל"והנראה היו שאילו ליה רא

מדאורייתא ד,אסורים בפרק עקיבא רבי שם(מקרא)ב,נא(דפסחים'וכדעת )כ,ויקרא

תבואתנו"ד את נאסוף ולא נזרע לא [הן אוספים" מהיכן זורעים שאין מאחר אלא,וכי

ע אסורין שהן לספיחין הרמב,ש"מכאן בפירוש עוד שם"ועיין התורה על הפסוק,ן על

תקצור" לא קצירך ספיח מ,"]את לדרוש יכולים היינו לא עכו"לכם"תו של ,ם"למעוטי

מדאורייתא אסורים מאליהן שגדלו ספיחין דאפילו ברשות,כיון שגדלו הספיחין גם ודאי

וזריעה[ם"עכו חרישה ידי על הנכרי אצל שגדל מה שכן מדאורייתא]וכל ,אסורין



רבי זצ"חרלזבולוןהגאון ל"פ כב

לעכו קנין שאין הקר"כיון בגוף הרמב[קעם הנ"וכדברי תרומות"ם בהלכות הואיל].ל אך

כח לן קיימא מדרבנןכואנן אלא אסורין אינן דספיחין וסוברים עקיבא רבי על דפליגי מים

כנ[ גזירה מ,]ל"ומטעם למידרש איכא נכרים"לכם"שפיר של של.למעוטי טעמו וזה

ז"הרמב מהאי,ל"ם נכרים של בפירות שביעית קדושת חיוב דדאין ,"לכם"דרשה

בזה שייכת לא ספיחין דעכו,וגזירת שמסיק השביעית"וכמו על מצווים אינם ם

עליהם שנגזור זה.כדי לפי דס,נמצא עקיבא התורה"דלרבי מן הוא ספיחין שאיסור ,ל

ד דרשה האי ליה סבירא לא כרחך נכרי–לכם"על של קדושת,"למעוטי איכא ולדידיה

של בפירות גם וכנ,נכרישביעית מספיחין גרע .ל"דלא

מוהרי הרב עוד שם שהקשה מה גם בזה ז"ויתיישב ו"ט בפרק דתנן מהא 'ל

ו( קישואין)'משנה אכל תרומה[שאם שביעית]של ערב השישית[של השנה של ,כלומר

מצויים אינם כבר שנה אותה של לאכילה,וקישואים ראויים ואינם נתקשו ,]שכבר

דס עקיבא ש"לרבי ממינול דוקא לשלם שביעית,צריך מוצאי של לקישואין להמתין ,צריך

הרמב דברי הנ"ולפי נכרי"ם של בפירות מיד ישלם שביעית למוצאי ימתין למה .ל

מסוגיית גם הקשה זה במנחות"השוכעין דס)ב,ה(ס עקיבא דלרבי שם ליהדאיתא בירא

מדאורייתא אסורין בשנ,שספיחין כלל מתיר העומר השישיתאין אפשר,ה אי למה וקשה

ע נכרי בתבואת הנ.ש"להתיר דברינו לפי שפיר"אולם אתי לשיטתו,ל אזיל עקיבא ,דרבי

דס התורה"דכיון מן אסורין שספיחין נכרי,ל פירות גם לאסור יש גרע,ממילא דלא

וכנ .ודוק,ל"מספיחין






דרבנן חלוקא פתוחוהוא דפתח בסוגיא

וקדושו ישראל גאון רבינו מאת
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הראכ ז"תב דכתובות"ש קמא בפרק י(ל פתח:)ח"סימן האומר אלעזר רבי אמר

עליו לאוסרה הוא נאמן מצאתי דאיסורה,פתוח חתיכה אנפשיה מילי,דשויא והני

כהן ישראל,באשת באשת נמי שנים,אי שלש מבת פחותה קדושין אביה בה דקביל כגון

אחד חד,ויום ברצון–ספיקאדהוה ספק באונס לחומרא,ספק דאורייתא ,וספיקא

ג על יתירה היתה כשהיא אביה שקידשה ישראל אשת מותרת'אבל אחד ויום ,שנים

ספיקי תרי לה תחתיו–דהויא אין ספק זינתה תחתיו ספק"ואת,ספק באונס ספק תחתיו ל

ספיקי,ברצון תרי להו לקולא,הוו דאורייתא ספיקי עליו.ותרי לאוסרה דנאמן דאמר ,והא

בשותקת או היתה שבתולה ואומרת במכחישתו פתוח,היינו שפתחה אמת אמרה אם אבל

תחתיו לו,ונאנסה ומותרת נאמנת ישראל ברי,באשת טוענת שהיא טענת,מפני טוען והוא

ברצון,שמא אם באונס אם יודע עדיף,שאינו ברי ושמא ה,וברי בשם זה כתוב ר"מצאתי

זי בשמו,ל"ונה לכותבו תלמידיו מעולם,וטעו אמרה לא ספיקא,כי חד אלא דליכא דכיון

לחומרא וכו,אזלינן מהימנא לא לקמן',ובדיבורא לן דקיימא גמליאל)ב,יב(והא כרבן

עדיף ברי ושמא ברי מיגו,דאמר ליכא והכא לקמן כדמפרש מיגו דאיכא היכא דוקא ,היינו

חז דאיכא היכא נמי וכואי עדיף',קה ברי ושמא ברי אמרינן דלא הא לומר היינו,ואין

מחזקתיה ממונא לאפוקי חזקה הברי,כנגד כח גרע לא חזקה דליכא היכא אלא,אבל

הברי עם חזקה יש ונאנסה,אדרבה וצדקת היתר בחזקת איתתא עדיף,דאוקי ברי ,ואמרינן

היא דרצון,ולא רוב הברי כנגד הכא לא,דאיכא לאונס,שכיחדאונס קול עדיף,ויש ורובא

ואסורה,מחזקה דידה אברי סמכינן לא דבריהם.הלכך לקיים לי נראה תלמידי[ומיהו של

ז יונה רבם"רבינו בשם לקמן]ל מעוברת דהיתה ליה)א,יג(מההיא גמליאל[דאלים ]לרבן

העובר ומכשיר פסולין"ואע,ברי ברוב ואפילו כשרות חזקת ליה דלית בההיאו,ג כן

נאנסתי דרצון"אע,דמשארסתני לרוב מסייעא ממון דחזקת ברי,ג ליה אלים הכי אפילו

ע לשונו"ומהימנא .כ

רבו בדבריו :והתמיהות

ליכא.א והכא מיגו משום הוא דנאמנת גמליאל כרבן לן דקיימא דהא שכתב מה

מאד,מיגו פסל,תמוה ולא אני עץ מוכת אמרה בעית דאי המיגו זה לכהונהדהלא נפשה ,ה

ע* לנו ומנהליי"נמסר זבראשי בית בישיבת נשיאם,א"תובבירושליםק"עיהול לכבוד זה בספר להדפיס

שליט–הדגול הרב להם,א"מורנו חן חן .תשואות



חתום מעין כהקונטרס

ג מבת פחות בנתקדשה גם לכהונה'ישנו נפשה ופוסלת נאנסתי בעיאגמי,כשטוענת דאי ו

אני עץ מוכת לכהונה,אמרה נפשה פסלה .ולא

כלל.ב מובן אינו דברצון רובא נגד דזה חזקה מטעם נאמנת דאינה שכתב ,מה

ד נאנסתי משארסתני באומרת גמליאל רבן דאמר ממה זה שנא חשדמאי ולא נאמנת

דברצון וחומר,לרובא קל ונגד,והדברים ממון חזקת נגד ממון לאפוקי שלה ברי מהני אם

איסור,רובא לענין שלה ברי יועיל לא .מדוע

הרא.ג שמסיים דנ"מה ברי"ש גמליאל לרבן ליה דאלים מהא דבריהם לקיים ל

פסולים רוב במקום ליה,גם קארי מאי ליה דקארי כךמדוע,ותמוה כל מתרעם מתחילה

ז יונה רבינו תלמידי בדין,ל"על גדול וכלל ערוכה סוגיא הם שדבריהם מסיק כך ,ואחר

רוב נגד גם הברי מהני גמליאל המהרי,דלרבן זה על תמה ז"וכבר לכתחילה"ט אולי דאם ל

הרא זה על עמד ז"לא מספרו,ל"ש זה למחוק צריך היה כך אחר מקום .מכל

דמכ.ד שכתב כשרותומה חזקת ליה דלית העובר את גם מיותר,שיר לכאורה

כשרות,לגמרי חזקת לו דאין כזה לנידון הכא דנין אנו כשרות,וכי חזקת כאן יש ,הלא

כנגדו רוב שיש פסולים,רק ברוב אף מכשיר גמליאל שרבן ממה להביא היה די כן .ואם

כשרות.ה חזקת לו יש העובר גם דבאמת קיימא,ועוד דמאןדהא יוחנן כרבי לן

בבתה מכשיר בה ז.דמכשיר והמפרשים הפוסקים רבותינו אלו בכל הרגישו ,ל"וכבר

כספירים ומאירים כנתינתן השמחים קדשו דברי עומק על לעמוד נפשין לאמשוכי ,ועלינו

ה בעזרת חמורים ענינים בכמה הדורים ליישר שמעתתא משכא .בגבורים'וממילא

בסוגי הירושלמי איגראדברי מרפסין וד.ין הלשון'בהלכה בזה מפורש :אומר

יהושע'ר כרבי אלא אליעזר וכרבי גמליאל כרבן לא בתולים טענת אין מעתה בעי ,ירמיה

בשותקת אליעזר וכרבי גמליאל כרבן בתולים טענת יש ואמר במדברת,וחזר תימא ואפילו

ואיבד מצא נאמנת,באומרת איל,ותהא רבי דאמר יכול פתחלית מצא לעזר רבי בשם א

סוטה ספק משום לקיימה אסור נאמנת,פתוח איתמר נאמנת,הכא אינה איתמר תמן,והכא

ע פתוח שהפתח מודין ז,כ"שניהם יונה רבינו כדברי בזה מפורש איסור"הנה לענין דגם ל

במכחישתו אם כי עליו לאוסרה דנאמן אמרינן פתוח,לא שהפתח מודים שניהם אם ,אבל

נאמנתאז איסור לענין א.גם בהלכה משניות'ואילו הני דכל להדיא איתא בירושלמי שם

נאמנת אומרים אליעזר ורבי גמליאל רבן בהם נאנסתי,דתנינן משארסתני באומרת

אני עץ מאתים,ומוכת מנה לכתובה דאמר ,,דהדא

נאמ אינה מכחישתו באינו דגם מפורש איסורהרי לענין .נת

שם בירושלמי א(והנה ר)הלכה בשם אילא רב פתוח,לעזר'אמר הפתח מצא

סוטה ספק משום לקיימה היא,אסור אנוסה שמא לומר לאנוסה,וחש יוצא ואפילו,קול

להחמיר תורה מדבר פתוחה ספק אנוסה ספק אחד ספק לא אנוסה משום לה ,תחוש

ר משום'אמר לה תחוש ואפילו פתוחהיוסי ספק אנוסה ספק ספיקות שתי ,אנוסה
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תארס שלא עד ספק משנתארסה ע,ספק להקל תורה דבר ספיקות בזה.כ"שתי וקהו

שאומר,המפרשים הלשון אנוסה"דמהו משום לה תחוש שז,"ואפילו קושיאיהוופירשו

הראשוןקושייתעל בס,המקשן דמפלפל דחוק דמקשן"וזה בפשטא"ולענ.ד נראה ,ד

מקודםדמ שאמר היא"ה אנוסה שמא לומר –"וחש  ,והיינו

קאמר לקיימה שאסור שאמר מה דעל ,היא אנוסה שמא נחוש תאמר ואם

אסורה לאנוסה,ומדוע יש קול ומשיב חוזר זה שמא.על לה תחוש דאפילו זה על ופריך

יש,אנוסה תורה ומדברי אחד ספק אלא זה בדר.להחמיראין חשב דהמקשן אילא'והיינו

דידן בתלמודא באמת שמסיק וכמו ספיקא בחד אלא אוסר דאינו לעזר רבי ,אמר

ר דר'ומשני ספיקות"יוסי בשתי אפילו אוסר דברצון,א זה דרוב להירושלמי ליה ,וסבירא

קול לה יש ספיקא,דאנוסה הספק את גם ומבטל גמור רוב מק,הוא שהתוספות שיםומה

ספיקא בספק נמי תאסר דברצון רוב דמשום הבבלי לאמת,על להירושלמי זה ליה .סבירא

בכו ברור הירושלמיוונראה קאמר'דר,נת תרתי לעזר רבי אמר משום,אילא חדא

סוטה דהו,ספק היחיד"דהיינו ברשות טומאה ספק טמא,ל ספיקא בספק גם הכי ,ומשום

טומ ספק דלאו נימא אם אפילו הואועוד היחיד ברשות מטעם,אה להתיר אין מקום מכל

אנוסה לס,שמא גם זה ומכריע לאנוסה יוצא לה,ס"דקול תחוש ואפילו דפריך מה אך

להחמיר תורה ומדברי הוא אחד ספק לא אנוסה ביאור,משום י,צריך דבעינן"דהא ל

באונס שהיה ולומר היתר בחזקת לה י"ומש,למיקם קול לומר הוצרך שפיר וצאה

התוס,לאנוסה ומתרצים שמקשים כמו ממש זה ליה,בסוגיין'והוי דסבירא לומר וצריכים

ברצון רובא נימא לא אם דגם מאונסתה"מ,להמקשן מאומה נשמע דמדלא פשוט זה הוי,מ

עכ ריעותא בחזקת"זה לעזר,היתרהפ רבי היה זהבעיולא יוסי.לאשמעינן רבי לו ומחדש

לאשמעינן"דר אתי הואא דברצון זה ספיקאשרוב הספק את שמגרע .עד

התוס בד'והנה כתבו"בסוגיין נאמן דלר,ה משמע נאמן"דבירושלמי אינו א

כתובתה רש,להפסיד שמפרש כמו ז"וזה בסוגיין"י רי,ל מהיכןהולפום ידעתי לא טא

מהירושלמי זו משמעות בטוענ,הוציאו דגם היא הירושלמי דשיטת אמנם משארסתניהן ת

כתובתה לגבות איסור,דנאמנת לענין נאמנת בכה"מ,אינה רק זהו ושמא"מ ברי דהוי ,ג

עכ ממון מ"דלענין לה דמסייע במקום עדיף ברי נקטינן חזקהיפ או וברי,גו בברי אבל

אני בתולה וטוענת שמכחישתו דס,כגון להו להפסיד"מנא נאמן דאינו להירושלמי ל

לומר.כתובתה להתוס"דסואין באינה'ל דידה ברי מהני דלא הירושלמי כשיטת דאם

הכתובה לענין ומהני איסור לענין הכתובה,מכחישתו חוב את דנקטינן משום כרחך על

דמי וכגבוי דין בית מעשה ידי על נאמןו,כמוחזקת דאינו הוא הכי וברי בברי גם כן אם

מחזקתה הכתובה אינו,להפקיע התוס,דזה דהא סל'חדא מיקרי"א הכתובה דחוב הכי ל

כמיגו,כמוחזק שלה המיגו את חושבים בסוגייןדהרי בדבריהם וגם,כמבואר

שנתארמלה האשה פרק ריש הירושלמי דכתובה,דמדברי בממון גם הולכין דאין משמע
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הרוב הכתובה,אחר בחוב כמוחזקת היא היתה רובא,ואם בתר ניזיל לא טעמא ,מאי

שבו[ שעיין כד"שמעתתא פרק ].א

אח ומוכרחים"אמנם צודקים הירושלמי בדעת שדבריהם התבוננתי דהרי,כ

שםיתאא בירושלמי בתולים:עוד דם אומרת היא,היא ציפור דם אלא כי לא אומר ,והוא

כחו זה,הורע כמנהג נהג להפסידה,שלא שלא דתימר משם,הדא רשאי אינו לקיימה אבל

א אילא כדרב סוטה עספק לעזר רבי להפסיד,ש"מר נאמן אינו וברי ברי בטענת דגם הרי

כחו,כתובתה דהורע שאמר פשוטה,ומה דדוקא,הכוונה קאמר דמים בטענת דקאי דמפני

כמנהג"בכה נהג שלא במה כחו והורע הוא שטוען היא,ג טענה אם ואיבד"אבל "מצא

כחה כתובתה,דהורע להוציא נאמנת א,אינה דאפסדה פתח,נפשהדאיהי בטענת אבל

דל אנפשה"פתוח דאפסיד איהי הורע,ש בלא גם ענין בכל כתובתה להפסיד נאמן אינו

ס,כחו דלא ומפסידה"דכיון בסעודה טורח אדם דאין חזקה להירושלמי גם[ל כן לא דאם

הו כחו כתובתה"בהורע להפסיד נאמן להיות דמים,]ל טענת טוען אם בין מינה נפקא אין

פ כתובתה,פ"לטענת להפסיד נאמן אינו דאפסיד,דבשניהם דאיהי כחה בהורע זולת

הר.אנפשה ז"והנה פ"ן לטעון יכול אינו דם דבמצא זה מירושלמי מוכיח בסוגיין ,פ"ל

הרמב דעת ז"אולם התוס"ם דעת נראה וכן מקובצתבשתהמובא'ל דם,יטה במצא דגם

פ לטעון התוס,פ"יכול דעת דלענין"הנ'ולפי פל לירושלמי"טענת בבלי בין חילוק יש פ

הכתובה בפלוגתתם,לענין תלוי זה גם פ,יהיה בטוען להפסיד"דלהבבלי גם דנאמן פ

כתובתה,כתובתה דמפסיד הוא כן דם במצא להפסיד,גם נאמן דאינו ולהירושלמי

בכה,כתובתה שכן מפסידה"כל דאינה דם דמצא .ג

של ביאור חובת עלינו חל כן כי דבריםהנה שלא)א:שלשה ונתיב דרך לתת

א מהלכה בירושלמי סתירה ו'תהיה הלכה משום)ב',על אמר לא דידן תלמודא מדוע

סוטה דבס,ספק לן סבירא שריא"ומדוע להפסיד)ג,ס נאמן הבעל אין להירושלמי מדוע

ס,כתובתה לא ומפסידה"ומדוע בסעודה טורח אדם דאין לחזקה .ל

רחמי"והשי ברוב שמות למען צדק במעגלי ינחנו וחסדיו טעם,ו לטעום ויזכנו

קודש שרפי שיח וחידותם,נועם חכמים דברי ובמשנתם,ולהבין בהם שבחר .ברוך



הרא)א בדברי לבאר אומר ז"תחילה והמו,ל"ש חקירתו כל שהעמיד מ"במה

ז יונה רבינו תלמידי לבין ג,ל"שבינו מבת פחות שנתקדשה ישראל ואינה'באשת

נאנסתי,מכחישתו מכחישתו,ואומרת ואינה כהן אשת לענין בדבריו נתבאר כגון,ולא

נבעלתי ארסתני שלא עד יונה,שאומרת רבינו תלמידי על חולק בזה גם להיפך,אם או

נאמנת אינה לדידהו גם כהן .דבאשת
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ז המגיד הרב י(ל"והנה הלכה ביאה איסורי מהלכות יח דברי)פרק מביא

האופניםהמ בשני נאמנת מכחישתו דבאינה שאמרו ישראל,פרשים אשת לענין הן

פחות גהשנתקדשה שנתארסה',מבת קודם שנאנסה וטוענת כהן אשת לענין ומסיים,והן

שם המגיד בכה,הרב איסורא דלענין וסוברים זה על שחולקים חדא"שיש אלא דליכא ג

מכחישתו באינה גם אסורה משגיחי,ספיקא דבריהואין על רבינו,ן דעת נראה וזה

ז"הרמב שם"ם עיין הרמב.ל דדעת המגיד הרב שכתב מה ז"והנה אותה"ם לאסור ל

מכחישתו באינה גם הרמב,לבעלה בדברי מפורש זה ז"הנה על"ם המשניות בפירוש ל

וז אני עץ מוכת דאומרת שם לידע,ל"המשנה צריך שאתה בתולה,וממה אירס אם שהכהן

האי בתולהואחר מצאה שלא טוען הנשואין לזמן וכופין,רוסין עליו אסורה היא הרי

לגרשה דאיסורא,אותה חתיכה אנפשיה ששוייה הקדושין,לפי אחר שמא חוששין שאנו

הכהן על ואסורה זונה והיא נבעלה הידוע,היא העיקר על ברצון ובין באונס שנבעלה בין

שרי מישרא בישראל ע,אונס אסור שאינה,ש"ובכהנים דמתניתין אגוונא דקאי ופשוט

עליו"ואפ,מכחישתו אסורה היא .ה

הרמב בדעת המגיד הרב שכתב מה על ז"אמנם נאמנת,ל"ם אינה האופנים דבשני

איסור ג,לענין מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת מפקפק',גם זה הפניעל בעל הגאון

ז אחרון"יהושע בקונטרס בסוגיין כ(ל וזוכ,)ב"סימן אדרבה:ל"תב העיון לאחר אמנם

מדבריו לחוד,מוכח כהן באשת למילתיה פחותה,מדנקט שנתקדשה ישראל לאשת ושביק

שלש דאסורהאלמא,מבת ע,קאמר שריא ישראל באשת .ש"אבל

לענ)ב ז"אכן המגיד הרב דדברי נראה הרמב"ד בדעת ז"ל מוכרחים"ם הם ,ל

הרמב ז"דמדהעמיד אניל"ם עץ מוכת דטוענת מתניתין על כהן אשת של משמע,דינה

כהן"דה,ברור באשת אסורה אני עץ מוכת טוענת אם הרע,ה מדברי בהדיא מבואר ב"וכן

ז,שם(ל"ז אני)'משנה עץ מוכת לומר דנאמנת בהא מפורש כהן"דמ,שכתב אשת אם מ

מיניה לה מפקינן מאד,היא תמוה זה התוס,ולכאורה כהן'דהרי באשת דגם תמהו בסוגיין

פחות בנתקדשה מבתאו ספיקא'גה ספק איש,איכא דרוסת וספק עץ מוכת וספק,ספק

באונס או תחתיו ע,אינו הכי טענה מדלא כלל להסתפק אין עץ מוכת דעל ,ש"ותירצו

עליו"וא נאסרה מדוע עץ מוכת דטענה היכא הרמב.כ דדברי אמת ז"הן והרע"ם ז"ל ל"ב

הן"הנ אל הלכה בירושלמי הנאמרים הדברים אני'הן עץ מוכת דאומרת מתניתין על

מאתים,נאמנת מנה בכתובה דתימר דר,דהדא משום רשאי אינו לקיימה אמר'אבל אילא

לעזר ספיקא"מ,רבי בספק גם לאסור הוא הירושלמי ששיטת נתבאר כבר הא אנן,מ אבל

דקיי ספיק"לדידן ספק דאיכא דהיכא כהבבלי שריאל כהן,א באשת תאסר טעמא מאי

אני עץ מוכת הכי,כשטוענת שטוענת מאחר ס,והלא כהן"איכא באשת גם .ס

דהרמב לומר צריכים כרחך ז"ועל חדש"ם כלל בזה מלמדינו לא,ל כאן דעד

ספיקא ספק דאיכא דהיכא הוהאמרינן דאיסורלא חתיכה אנפשיה בצדדים,שויא אם כי

היתה לא אם דגם ההכאלו הטענות את היא בעצמינו,ןטוענת אנו בהם מסתפקים ,היינו
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דל למימר שייך דאיסורא"אז חתיכא אנפשיה שויא פתח,ה שטען שבמה דמאחר והוא

לאיסור הכרעה בו אין כודאי,פתוח ספק מצד ולא ודאי מצד שטוען,לא טענתו בכלל אין

איסור שום שפ,הוא כדבריו אמת אם גם מצא"דהרי ספיקאאכ,פ ספק יש כן.תי שאין מה

כלל בהם מסתפקים היינו לא עצמינו מצד שאנו כאלו עץ,בצדדים מוכת טענת דאם,כמו

היא טענה עץ,לא במוכת תולים היינו הרמב,לא דגם נימא אם ז"בפרט ליה"ם סבירא ל

טוענת אם גם דאיסורא חתיכה אנפשה שויא שפיר הוי שכיח דלא דבמיגו כהפוסקים

דעכ,עץמוכת לאיסור"משום הכרעה בהם יש הוא שטען בדבריו נימא,פ תיתי ומהיכי

אנפשיה ששוייה מהאיסור בדיבורה אותו תפקיע דה.שהיא מזה מתבאר כן באשת"ואם ה

פחות שנתקדשה גהישראל ששויה',מבת ממה אותו ולהפקיע נאנסתי לומר נאמנת אינה

חד לא,א"אנפשיה מעצמינו אנו בזה גם שנאנסהדהרי לומר תולים כ"וכמוש,היינו

ברצון דרובא שריא"וא,התוספות נאנסתי וטוענת מכחישתו אינה דאם לומר אפשר איך כ

כהן,ליה מאשת זה שנא אנישדמאי עץ מוכת .טוענת

הרמב שכתב דמה לומר צריכים זה ז"ולפי הנ"ם המשניות בפירוש באשת"ל ל

היא עץ,כהן מוכת בטוענת סדגם דאיכא ספיקאאני הכיאפ,תראילהפק ילו

איסור לענין זה מהני דעכ,לא דכיון מותרת"משום היתה לא היא טענה לא אם ,פ

בזה תולים היינו לא מעצמינו איסור,ואנו בכללם יהיו שלא דבריו את מתקנת טענתה .אין

הרא)ג בדעת גם כן לומר לנו עולה היה אילו ז"ובאמת נ,ל"ש שהיא אמנתדהגם

בטענתה כתובה ונוטלת עצמה אנפשיה"אפ,לגבי שויא מידי אותו להפקיע זה מצי לא ה

דאיסורא עצמו,חתיכה מצד הוא שטען שבטענתו עכ,משום איסור בכללו מצד"יש פ

ז,ספק דבריו בישוב הרבה מרויחים נאנסתי,ל"היינו לומר נאמנת כתובה דלענין ,דהגם

ואנו"אפ ברצון דרובא מאחר שנאנסהה לומר תולים היינו לא נאמנותה,בעצמינו אין

חד אנפשיה שויא מידי אותו הרא,א"מפקעת דבדברי ז"אלא בודאי"ש ל"אל כןא ,ומר

דנאמ מההיא יונה רבינו תלמידי של דבריהם וקיים לבסוף שחזר ממה לומרנתכמבואר

פסולים רוב במקום גם נבעלתי משם,לכשר ראיה זה לי,ומה התם משוםדהא כלל כא

דהרא כרחך על אלא אנפשיה ז"שויא הנ"ש הסברא על חולק בדעת"ל שחידשנו ל

ז"הרמב ל,ל"ם ספיקא דבספק דכמו ליה אנפשיה"וסבירא שויא בכלל דכיון,ה משום

להיתר בזה מכריעין הדין לאיסור,דגדרי דבריו בכלל דנאמנת,אין נימא אם נמי הכי

לכתחילה גם שתטעון טענה אנפשיה"לבשום שויא בכלל מה,ה רק אנפשיה משוי דאיהו

הדין הרמב.שיכריע בדעת מקום ז"ומכל כנ"ם ברור נראה הרע,ל"ל לשון בזה ב"וידוקדק

הנ"ז וז"ל שכתב טען,ל"ל כשנשאה האירוסין זמן ולאחר היא כהן אשת אם מקום ומכל

את איש מיניה,דרוסת לה נבעלה,מפקינן אותה שארס לאחר דרוסת,דשמא אומר ומכי

עכ דאיסורא חתיכה אנפשיה שוייה את ביהודה.ל"איש יתנינאע"אה(ובנודע )ד"סימן

דבריו על אנפש"דהלשון,עמד דאיסוראישויה חתיכה תמוהה"ה הבעל,היא טענת דהרי

הנ.ש"עהיא הרע"ולפי דברי ז"ל נכונים"ב שכתבנו,ל מה לכל קצרה במלה ,ורמז
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ב שאנו במוכדמאחר כלל מסתפקים היינו לא התוס"עצמינו שכתבו וכמו משום',ע או

שכיח"דמוכ לא חד,ע אנפשיה שויה את איש דרוסת כשטוען תיכף היא,א"הנה ואם

מוכ דבריו על אני"משיבה חד,ע אנפשיה ששויה ממה אותו להפקיע זה יכול עוד"לא א

אני עץ מוכת וטענה לו שהשיבה קצ.טרם במלות זה דרוסתוכלל אמר דמכי שאמר רות

וכו את חד'איש אנפשה [א"שוייה הנ. ביהודה הנודע עוד שתמה פירש"ומה שלא ממה ל

נאנסתי דמשארסתני במתניתין בעזה,כן שיבואר מה לפי להלן"הנה דברינו במהלך י

ב קשה',בענף זה לה,אין אין כתובה דגם לומר מקום יש כהן באשת נאנסתי ].דבאומרת

זוהנה)ד יהושע הפני בעל אשת"הגאון מהימנא דלא דמילתא בטעמא כתב ל

נבעלה תחתיו דבאינה לומר הגוף,כהן החזקת נגד דזה אין,משום כשרות חזקת ומצד

קודם דנבעלה תחתיו,לומר שנאנסה אומרים אנו מחזקת,דהרי אותה מפקיעים אנו ואין

ע נראה.ש"כשרות דבריו חזקת,ובביאור לה שיש תחתיודהגם נבעלה דלא לכהונה היתר

באונס נבעלה"מ,אפילו כן דאחרי לומר הגוף חזקת איכא זו חזקה כנגד הא ונשארת,מ

חזקה בלא שלה ברי נאמנת"ומשו,הטענת אינה אפ.ה שהיה משום בתר"ורק דניזיל ל

באיסור נבעלה דלא ונאמר כשרות אומרים,חזקת אנו אין דהרי יהושע הפני אומר זה על

ברצוןשנ שלה,בעלה כשרות החזקת נגד באונס,שזה שנבעלה אומרים אנו ולא,אלא

שלה הכשרות מחזקת מידי דידה,מחסר ברי מהני חזקה,ולא של הצירוף מצד דהרי,לא

כלל המסייעתה חזקה כאן המיגו,אין של הצירוף מצד שנבעלה,ולא שטוענת עתה דגם

לכהונה עצמה פוסלת אינה .מקודם

לכא הפנאכן בדברי טובא לדקדק יש אלו"ורה נגד,י לריעותא תרתי איכא דאכתי

הגוף לכהונה,חזקת היתר חזקת ל,חדא זה ויצטרף לפניך בעולה היא הרי טענתועוד

שלהה הפנ.ברי על תמוה ז"והיותר התוס,ל"י דברי את הניח עצמו מה'שהוא בתימה

כהן באשת לכהונה,שהקשו היתר בחזקת זינתהונימ,נוקמא תחתיו דבאינה ותירצו,א

הגוף בחזקת אוקמא למימר לן אית נבעלה.דאדרבה כן הפנ,ואחרי זה על דהא"והקשה י

הגוף החזקת נגד לריעותא תרתי הפנ,איכא מרן לעצמו"אכן צודק דאמרינן"דעכ,י מהא פ

כהן באשת צריכא עליו,לא נאסרת כהן דבאשת לתרתי,והיינו זה חשבינן דלא מוכח

שיהיה טעם מאיזה יהיה התוס,לריעותא דברי וליישב לבאר חובה עלינו ,והסוגיא'אולם

לריעותא תרתי זה הוה לא באמת בעזה"ונלענ,מדוע אופנים בשני זה לבאר .י"ד

האחד)ה הנחות,האופן שתי פי א,על לפשוט'הנחה שנראה לא,מה כאן דעד

ריעו שהתרי היכא אם כי לריעותא תרתי דמעיקראאמרינן החזקה את מגרעות תות

ההיא,שכנגדן החזקה את מגרעות לריעותא התרתי שאין היכא כן שאין פשיטא,מה

לצדם הכף את מכריעות קיימת,שאינן שכנגדן ההיא החזקה עדיין לדידהו דגם ומה,כיון

ההיא החזקה את מגרעות דאינן דמאחר לה,גם מתנגדות כלל אינן הב.הרי מה'וההנחה

טעותשיש מקח זה הרי בעולה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה דאמרינן בהא אם,לחקור

בחוש בירור יהיה בעולה שהיא שהבירור שנבעלה,בעינן המציאות פי על לנו שיתברר
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שנתארסה אותנו,קודם מחייבות הדין שגדרי דהיינו הדין גדרי פי על רק הבירור יהיה ואם

מקודם לב,שנבעלה בזה סגי הקידושיןלא את הוא,טל הבירור אם דגם דנימא או

הדין גדרי פי שאנו,על דיןכיון פי על לבעולה את,אותה לעקור בזה די כבר

טעות,הקדושין למקח אותם מסתברא,ולחשוב .והכי

לריעותא לתרתי זה חשיב דלא מה שפיר ניחא התרתי,מעתה בתר ניזל אם דהרי

ק דנבעלה ונאמר למפרע,ודםלריעותא בטלין הקדושין יהיו בזה הבירור,הרי שאין והגם

המציאות פי בזה"מ,על די הדין גדרי פי על רק הוא הבירור אם דגם אמרנו הרי מ

כבעולה נבעלה,להחשיבה כן שאחרי האומרת הגוף החזקת את מכחיש זה אין ,ושוב

עדיין תהיה הבעילה את שנאחר כמה עד בטילין הקדושין אם תחתיודהרי ואין,אינה

לריעותא להתרתי סתירה שום הגוף דין,חזקת פי על בעולה שהיא דכל נקטינן דהרי

טעות למקח זה להיות,עושה גופהדבאמתויכול בחזקת ונשארת מקודם נבעלה ,לא

הקדושין"ואפ מתבטלים קיימים,ה שניהם להיות דיכול והן,וכיון לריעותא התרתי הן

הגוף אי,החזקת האהרי כהנחה כלל מכריע לריעותא התרתי במקומו',ן הספק עומד ושוב

ודו תחתיו אינו שמא או תחתיו היטב"שמא בזה בעזה,ק הוא עמוק .י"כי

התוס של קדשם לשון נכון על יתבאר חזקת"הנ'ובזה לה אית דהרי שהקשו ל

לכהונה נבעלה,היתר דהשתא למימר לן אית דאדרבה ה,ותירצו אחזקת ,גוףדאוקמי

ד הלשון מובן התוס'אדרבה'ולא תמוה',שכתבו קושייתם עיקר עד,וגם ידענו לא וכי

הגוף חזקת שיש לכהונה,השתא היתר החזקת את לבכר דעתם על עלה שום.ומה ואין

דכ לומר עומקום שנצרף היא קושייתם פניםונת כל שלהל לברי זו התוס,חזקה 'דלשיטת

במכאדרבי דוקא מיירי אנילעזר בתולה ואומרת מתנגדת,חישתו שלה הברי טענת הלא

צירוף,לחזקה שייך .ולא

דיברנו אשר הדבר הוא מחזקת'דהתוס,אכן ידעו כן גם בקושייתם לכתחילה

כ,הגוף היה קושייתם שיסוד לריעותא,י"הפנקושייתאלא תרתי איכא הגוף חזקת ,דנגד

דאווכו לפניך בעולה היא דהרי החזקה דעם פתוחנתם פתח אומר שהוא בזה יירינן

נבעלה,מצאתי תחתיו דלא ונאמר לכהונה היתר החזקת את גם אליה תירצו.נצרף זה ועל

לריעותא,דאדרבה התרתי בתר למיזל תאמר הגוף,אם החזקת מתעוררת אז דוקא הרי

וכנ בתוקפה הדין,ל"להשאר גדרי פי שעל הבירור מצד מתבטלים הקידושין כמה,דאם

תחתיושתא באינה תהיה הבעילה זמן את להקדים,חר צריכים מה שחזקת,ומפני וכיון

נתבטלה לא כנ,הגוף להכריעה לריעותא התרתי בכח .ל"אין

הב)ו פשוט'והאופן יותר באופן לבאר ביסוד,נראה לחקור שיש מה ובהקדם

לריעותא תרתי של דהשתא,הענין חזקה מצטרפת דמעיקרא דלחזקה מפני זה ,אם

שכנגדה דמעיקרא החזקה את ומכרעת דמעיקרא החזקה היא דכיון,מתאלמת דנימא או

דמעיקרא חזקה נגד דמעיקרא חזקה החזקה,דאיכא ובאה מהכא דמעיקרא חזקות דל

ומכריעה בתרה,דהשתא למיזל מעליא חזקה הוי דהשתא חזקה גם דבאמת אלא,והוא
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אות מכרעת מינה דעדיפא דמעיקרא החזקה דמעיקרא,הדתמיד חזקה דליכא היכא אבל

החזקות ששתי לזודמעיקראכגון זו ואזלינן,מתנגדות דמעיקרא חזקה דל אמרינן שפיר

דהשתא חזקה השלישי,בתר הכתוב בא שאז זה את זה המכחישים כתובים שני וכמו

ביניהם .ומכריע

שמעתתא בשב טז"ש(ומצאתי פרק דהשתא)ג בחזקה אזלינן,שמסתפק אי

דמעיקראבת החזקה דאיתרע במקום לא,רה דאמרינן,או מהא דלכאורה )ב,בנדה(וכתב

חסר ונמצא שנמדד טמא,במקוה גביו על שנעשו הטהרות לריעותא,כל תרתי :משום

לפניך חסר והרי טמא אזלינן.חזקת טמא חזקת איכא מקוה חזקת דנגד משום ומשמע

לפניך חסר דהרי דהשתא חזקה שיש.בתר שאניאלא דהתם טמא,לומר חזקת ,דאיכא

כנגדה"דאע חזקה דאיכא שעדיין"מ,ג לומר שיש כלל איתרע דלא טמא חזקת עדיפא מ

לפניך,טמא חסר דהרי לפנינו דאיתרע מקוה חזקת כן שאין לתלות.מה דנראה וכתב

רש במחלוקת זה ותוס"דבר אביה)ב,עט(בקדושין'י בקידשה ושמואל רב פלוגתת גבי

בעירבד עצמה וקידשה בוגרת,רך היא לפנינו,והרי בוגרת היא הרי אמרו,דלרב שמואל

שניהם לקידושי השאקכ"ואח.חיישינן כתנאי"מר נימא מי,ס מיד מוציא מוציא,מי הוא

ר דברי ראיה בלא מידו מוציאים אינם והם ראיה בלא בריא'ר,יעקב'מהם אם אומר נתן

וכו ראיה להביא עליו הש',הוא כ"וקאמר אפילו דאמרי אנא רב לך אמר עד,יעקב'רס

ר קאמר לא חזקתו.יעקב'כאן על ממון העמד למימר דאיכא נימא,התם מי הכא אבל

חזקתו על גוף רש.העמד נערה:י"ומפרש שיתותיהוי דמישלם חזקת,יומא לא בה אין

בגרות חזקת ולא ע,נערות להשתנות עומדת היא ומבואר"שהיום חזקהש דליכא דמשום

דהשתא חזקה בתר אזלינן לפנינו,דמעיקרא בוגרת היא התוס.דהרי ה"ד(שם'אולם

איכא ר)מי ז"בשם דרגילות"י משום מפרשים הרגילות,בבוקרלבאהןל לא דאי משמע

דהשתא חזקה בתר אזלינן הוי בלא,לא דמעיקרא דחזקה עכתו"הגם בזה ליכא ע"ה .ש"ד

מ"ולענ)ז אין התוסד רש"הנ'דברי מדברי שמבואר מה נגד ראיה ז"ל ולפי,ל"י

מלבארה אמנע לא עמומה שם דקדושין הש,שהסוגיא פריך מקודם משמואל"דהנה שם ס

ממקוה"מ לריעותאאיכאהתםדומשני,ש חדא הכא לריעותא דקארי,תרתי מובן ואינו

ליה קארי מאי לריעותא,ליה תרתי דהתם ידע לא ל.וכי הנאולם הצדדים שנסתפקנו"פי ל

לריעותא תרתי דהש,במהות לומר אפשר האחרון"היה כהצד סובר היה בקושייתו ,ס

דמעיקרא חזקה נגד דמעיקרא חזקה שיש בתר,דמפני ואזלינן מהכא דמעיקרא חזקות דל

דהשתא הש,חזקה מקשה שפיר כן דהשתא,ס"ועל חזקה בתר אזלינן במקוה דהתם ,דכמו

ביומ נמי דמעיקראהכי חזקה דליכא שית דמישלם ולא,א דהשתא חזקה בתר למיזל בעינן

לק האבילחוש לריעותא,דושי תרתי דהתם תימא,ומשני דלא לו מחדש שהתרצן והיינו

האחרון הראשון,כהצד כהצד דמעיקרא,אלא להחזקה מסייעת רק היא דהשתא ,דהחזקה

בזה המכריעה היא טמא דלי"ומש,והחזקת בקדושין דמעיקראה חזקה כלל מהניא,כא לא

גרידא דהשתא התוס.החזקה קושיית גם מתיישבת היתה זה בד'ולפי ושמואל"שם ,ה

לרב נמי פריך לא טעמא מאי היה,שהקשו דמעיקרא חזקה שיש במקום דהא דמשמע
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אחזקתה דאוקמא רב גם,מודה דהשתא חזקה בתר דאזלינן חזינן במקוה התם והרי

חזק דאיכא דמעיקראבמקום הנ.ה לפי שפיר"אכן אתי לפי'התוסקושייתד,ל רק היא

דהש לריעותא"ההנחה תרתי איכא במקוה דהתם מקודם ידע לא פריך"דאל,ס היה לא כ

לשמואל גם להנ,מידי הש"אבל ידע מתחילה דגם לריעותא"ל תרתי משום דהתם רק,ס

ס חזק"דהוי דאיכא משום מהכא דמעיקרא חזקה דדל למימר אחרתד דמעיקרא ה

לה דהשתא,המתנגדת חזקה בתר אזלינן דמעיקרא חזקה דליכא כלל,ובמקום כאן אין

לק דחייש לשמואל אם כי רב על האביקושיא הגם,דושי דהשתא חזקה בתר אזיל ולא

דמעיקרא חזקה חזקה,דליכא בתר אזיל הוי לא דמעיקרא חזקה הוי דאם לרב כן שאין מה

דלי,דהשתא משום נערותהוא של דמעיקרא החזקה כנגד דמעיקרא חזקה דמי,כא ולא

לה,למקוה המתנגדת טמא חזקת איכא מקוה חזקת מאד,דנגד נכון זה היה ולכאורה

הש של וטריא השקלא הנ"בביאור .ל"ס

זה על לגמגם שיש התוס,אלא שכתבו מה בד'לפי קידשה"שם אמאי,ה שהקשו

בכהגואיפלי ושמואל היא"רב שגם בעירג עצמה גרידא,קידשה אביה בקידשה ,נפלגו

לק חיישינן לאיאם או האב גרידא,דושי אביה בקידשה פליגי לא דבודאי דבההיא,ותירצו

מקודשת דאינה שמואל פנויה,מודה חזקת חזקתה על אשה העמד דאמרינן והרי,משום

לפנינו בוגרת בעיר,היא עצמה בקידשה אם כי שמואל פליג חזקתדממה,ולא ליכא נפשך

ע לריעותא,ש"פנויה תרתי מטעם ההיתר היה גרידא האב דבקידושי פנויה,ומשמע חזקת

לפנינו בוגרת היא לחדא,והרי לריעותא תרתי בין דמחלק עצמו שמואל מדברי חזינן הרי

ממקוה,לריעותא עליו פריך .ומאי

התוס)ח בדברי לבאר שיש מה פי על ביותר נראה דבקידשה"במ,ל"הנ'לכן ש

האב לקדושי חיישינן בעיר ממ,עצמה דהשתא פנויה"משום חזקת ליכא דברי,נ ולכאורה

מאד נעלמים עכ,קדשם פנויה"דהלא חזקת לה היתה בעיר עצמה שקידשה עד והיו,פ

בטלין האב עליהם,קידושי לחוש האב קידושי עתה יתחזקו .ובמה

רענן בזית ראשון(גם ה"יו,חלק יס,'בלכהד טז',ימן בשם)אות קושיא מביא

ז איגר עקיבא רבי למש,ל"הגאון סותרים אלו בכתובות"דדבריהם התוספות )א,כג(כ

שנא"בד מאי הש,ה דפריך אמרי,התםס"בהא ותרי נתקדשה אמרי בתרי רישא שנא מאי

נתקדשה תצא,לא לא נשאת תצא"ומ,דאם נשאת דאם גירושין לענין ותרי בתרי סיפא ,ש

בתוס ושאני'והקשו נתקדשה,דשאני דלא פנויה אחזקת מוקמינן כן,דבקדושין שאין מה

ע נתגרשה דלא איש אשת אחזקת דאוקמא הגרע,ש"בגירושין מרן ז"והקשה דהרי"א ל

נשואה כבר היא שעתה פנויה,התם חזקת ליכא בקידושין .גם

כך הוא הברור שהאמת מכבר דנין,ואמרתי היינו שאילו זהדבדבר על מקודם

כבר,הנידון שעתה לולא עתה פוסקים שהיינו כמו ממש הדין לפסוק יכולים כן גם היינו

החזקה לנפשה,נתבטלה דינא ועבדה שקדמה זה משום משתנה הנידון שאין ,פשיטא

ותרי"ומש בתרי נתקדשה–ה לא אומרים ושנים נתקדשה אומרים לא,שנים אם דגם
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להמל באים והיו נשאת עמנוהיתה תצא,ך לא נשאת דאם הדין את אז כבר יודעים ,היינו

שנשאת עד בדינה לחקור ישבנו ולא הדבר נזדמן כבר אם גם כן זה,על מפני נאמר לא

פנויה החזקת שופטים,שנתבטלה שהיינו המשפט כפי ממש לשפוט הדבר מניחים דאנו

בעיר"משא,אז עצמה בקידשה נבדקה,כ כ,שלא בוגרת נמצאה שקידשהולא לאחר אם י

בעיר עצמה,עצמה שקידשה טרם פוסקים שהיינו כפי השתא דנפסוק לומר שייך לא

מוצאים,בעיר היו בעיר עצמה שקידשה טרם אותה בודקים היו שאם להיות יתכן דהלא

מעשה בשעת בוגרת היתה שלא לק"מש,באמת חיישינן שניהםיה .דושי

דהר דהשתא חזקה מצד דאכתי להקשות לפנינוואין בוגרת מדהשתא,י נימא

בגרה נמי מצפרא אותה,בגרה בודקים והיינו להנשא להתירה אז דנין היינו היינו,ואילו

לבוגרת כבר אותה פנויה,מוצאים לחזקת אותה נצרף אינו,ושוב חזקה,דזה דבודאי

זו בוגרת(דהשתא נמי מעיקרא בוגרת דהשתא)דמדהשתא חזקות משאר גרועה דזה,היא

לענ להשתנות"פשוט עשויה דהיום משום איתרע נערות חזקת דמעיקרא שחזקה דכמו ,ד

היום בזה דהשתא החזקה נמי איתרע גיסא לאידך גם נערה,כן גם להיות הטבע כך דהרי

הזה מאורע,ביום ידי על בא שהדבר דהשתא חזקות לשאר דמי הזה"וי,ולא דהמאורע ל

כבר שכך"משא,אירע דידן בנידון ביוםכ ולהיות שית דמישלם ביומא להשתנות הטבע

בוגרת וגם נערה רש,זה דקדק כן ז"ועל נערות"י חזקת לא כאן אין זה דביום וכתב שם ל

בגרות חזקת דגם,ולא זההוהיינו ביום לה אין בגרות דחזקת דהשתא לולא.חזקה ולכן

כלום דהשתא החזקה משום לדון אין פנויה דחזקת כן.הצירוף קידשהועל שכבר עתה

בעיר פנויה,עצמה חזקת עתה לה למפרע,ואין בגרות חזקת להמשיך נבוא לנו,אם אין

בלבד דהשתא החזקה אם כי אחר צירוף זה כנ,על מספיק לא נכונים"מש.ל"וזה שפיר ה

התוס פנויה,ל"הנ'דברי חזקת לה היתה עצמה שקידשה דעד לנו"מ,דנהי אומר מאן מ

בוד היו אם בוגרתדאז אותה מוצאים היו אותה אי,קים הקודם אל מעתה ולהמשיך

של,אפשר דהשתא בוגרת"דהחזקה היא כנ"הרי רעועה פנויה,ל"היא דחזקת וצירוף

כך אחר זהו,ליכא בכל היטב דבר.דוק של ליכא:כללו הקודם אל מעתה דלהמשיך

פנויה,למימר חזקת כאן אין הי,דעתה מקודם דגם משום איןולומר כן מחליטים ינו

י,מקום מעתה המשכה כך"דבלא מחליטים היינו לא שמקודם היתה,ל שלא דאפשר

בוגרת .נמצאת

י)ט זה היא"ולפי דהרי משום עצמה שקידשה למי מקודשת דאמר רב דגם ל

לפניך כנ,בוגרת דהשתא חזקה מצד הכוונה ביום,ל"אין בו להעשות שהטבע דכמו

להיות,בוגרת הטבע נערהכן גם ביום הוא,בו דהטבע משום הוא דרב טעמו דעיקר אלא

בצפרא התוס,לבא שכתבו מצפרא'וזהו לבא ס,דרגילות שמואל זה"רק דאין דכיון ל

מטעם מצפרארק להתירא,לבוא אז שופטים שהיינו עדיין ברורה ראיה זה ,אין

ברורה לריעותא תרתי כאן אין לקדוש"מש,ואכתי חייש שניהםה .י
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הש דפריך מה זה ממקוה"לפי שמואל על דרגילות,ס דכיון סבר דהמקשן נראה

מצפרא לריעותא,לבא תרתי בזה גם שפיר דמ,הוי פריך ממקוה"לכן לו,ש ומתרץ

לריעותא חדא אם כי לריעותא תרתי לה חשיב לא דהכא הוא דשמואל וממילא,דטעמא

שפיר טעמא,שם'התוסקושייתמיושבת דרבמאי אליבא גם פריך דהיכא,לא דמשמע

דמעיקרא לחזקה שית,דישנה בתוך אחזקה,כגון אוקמה לרב אין,גם דרב אליבא דבאמת

אז לבא רגילות היתה לא הרי שית דבתוך כלל קושיא לריעותא,כאן תרתי הוה דיתכן,ולא

עצמ שקידשה קודם בודקים היו שאם בוגרתלהיות אותה מוצאים היינו לא .ל"וכנ,ה

נלמד[ הדברים הש,וממוצא דקאמר הגם ששה בתוך א"דגם בהאיס ששה בתוך לימא

ה השתא לפנינו בוגרת היא הרי רב דבגרהוקאמר התם,א דמיירי בגוונא אם כי זה ,אין

בעיר עצמה קידשה האב קידושי בוגרת"ואח,שאחרי נמצאה עצמה,כ קידשה לא אם אבל

בוגרת ונמצאת בת"י,בעיר דאף לריעותאל תרתי משום האב לקידושי חוששין אין ששה ,וך

וצ לפנינו בוגרת היא והרי פנויה ].ע"חזקת

לפ ממ"והשתא ראיה שום אין מצפרא'התוסש"ז לבא סמכינן"דס,דרגילות דלא ל

דמעיקרא חזקה דליכא במקום גם דהשתא חזקה דמישלם,על יומא של דהשתא דחזקה

שנע,שאנישית כמו הטבע בוגרתדמצד ביום בו ביום"ה,שית בו נערה גם היתה היא .נ

התוס)י דגם נימא אם האחרון"ס'ומעתה כהצד שהוא לריעותא בתרתי דדל,ל

ומכריעה דהשתא חזקה ובאה מעיקרא חשיב,חזקות לא כהן דבאשת מה היטב יתיישב

הגוף חזקת נגד לריעותא וההפלאה,תרתי יהושע הפני בשיט[דהנה הקשה גם ]ק"מוכן

התוס מקשי דמאי תחתיו'הקשו באינה דנבעלה ונימא לכהונה היתר בחזקת ,דנוקי

קודם דנבעלה נימא אם גם ע,הא נבעלה לפסול שמא להסתפק יש ונראה,ש"אכתי

כשרות בחזקת לה מוקמינן לא ברי בלא דהרי הקושיא בכתובות,בביאור )א,יד(וכמבואר

גמלי רבן הכשיר לא ספיקא בספק ברידגם בלא שנתארמלה,אל האשה פרק ובריש

אמר לא וברי דבברי מכחישתו,קאמרינן דאיהי הכא כן יונה[,ואם רבינו על לחולקים ,דגם

מקוםמ ר"עככל אמר כן גם במכחישתו עליו"פ לאוסרה דנאמן ברי,]א שלה ברי ,אין

לכהונה היתר חזקת לה דיש מועיל ר,ומה גם חייש ברי בלא לפ"הא שמא נבעלהג .סול

בפשיטות גם להקשות יש תחתיו,ובאמת נבעלה אולי ספק שיש שנבעלה,דמאחר מי דלכל

נבעלה דלפסול לאוסרה"הו,מיקרי גמליאל,ל לרבן גם מהני לא ברי בלא פ"עכ,דחזקה

כהונה .לענין

ר קחייש לא כאן דעד נראה ברי"אכן שתאמר עד נבעלה לפסול שמא אם,ג כי

שעכ א"היכא יש ספק,ריעותאויזפ גט לה שזרק ריעותא שיש עיסה באלמנת התם כמו

ואח לו קרוב ספק לה דעכ"קרוב אשה ונשא בן והוליד ולקחה חזר בכאן"כ יש ריעותא ,פ

כלל"משא ריעותא דליכא היכא נ,כ תיתי נבעלהימהיכא לפסול שמא הכא,חוש ולכן

פתח טוען שהבעל מה אם כי ריעותא שום ראינו לא מצאתידאנן האיסור,פתוח ואין
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דאיסורא חתיכה אנפשיה שויא מצד אם התוס,כי מקשים לכהונה'שפיר היתר בחזקת ,דנוקי

דאיסורא חתיכה אנפשיה שויא הוה לא תו חזקה שיש דכיון אין,היינו הכי בלאו הלא ואנן

ריעותא ראינו לא דהרי לחוש צריכים ר,אנו שחושש מה דגם נימא אם בל"ובפרט בריג א

כשרות החזקת על סומך ביוחסין,ואינו עשו מעלה משום אלא רק"י,אינו שאסור דמה ל

אנפשיה שויא משום בזה אין יוחסין מעלת מי,משום שיש דרבנן מאיסור יותר דקיל

חדשאפילושאומר אנפשה לשויא מצי לא מוקמינן,א"בדרבנן בודאי הדין דמן וכיון

ומחזיקים לכהונה היתר קודםאחזקת שנבעלה לפסול,אותה נבעלה שמא חשש גם ,אין

לכהונה שיפסלנה למי נבעלה שלא לכהונה היתר החזקת על סומכים הננו בזה .דגם

התוס הגוף'ומתרצי חזקת איכא לכהונה היתר החזקת דהשתא,דנגד לומר

מידי,נבעלה קשה לא תו הגוף"דמ,והשתא חזקת נגד לריעותא תרתי איכא נימא,מ דאם

ותב דמעיקרא חזקות ודל חזקה לגבי חזקה אוקי למימר בעינן דהשתאהאוהכי חזקה

קודם דנבעלה לומר תהדר,ותכריע בזה כן לדוכתהקושייתואם וההפלאה יהושע ,הפני

מקודם שנבעלה אמת נבעלה,דנימא לפסול אולי היתר,אבל חזקת כאן אין תו דהשתא

בתרתי.לכהונה אומרים היינו דאם הראשוןונהי כהצד היא,לריעותא דמעיקרא שהחזקה

לריעותא,המכרעת תרתי הגוף חזקת נגד איכא הכא דגם לנו קשה היה שייך,שפיר ולא

נבעלה לפסול לשמא לה,לחוש לפסול נבעלה דלא לכהונה היתר בחזקת לה .דמוקמינן

מהכא דמעיקרא חזקות דדל האחרון כהצד נימא אם התוס,אבל ,היטבמתיישבים'דברי

לכהונה היתר חזקת דליכא נבעלה,דמאחר לפסול דשמא החשש .הדר

הרמב של בטעמא יהושע הפני דברי המה נכונים שפיר ז"ומעתה האוסר"ם ל

נבעלתי תחתיו לא ואומרת מכחישתו באינה גם כהן מנגדתה,באשת הגוף דהחזקת ,משום

כלל מרעין אנו אין שלה כשרות שנבעלה,וחזקת אומרים תחתיושאנו והקשינו,באונס

הגוף החזקת נגד לריעותא תרתי תרתי,דהוי לומר בזה מהני דלא מבואר הנתבאר ולכל

.לריעותא



אחר)א מטעם יהושע הפני דברי על לדון דיש התוס,אלא בד'דהנה ה"בסוגיין

כתובה לה למיתב ניתיב,אי כתובה לה למיתב אי אביי דאמר ממה דמשמע במה הקשו

פתוח,לה בפתח בקי דאינו נימא אם גם מפסידה היתה למימר,דכתובתה לן דאית משום

מריה בחזקת ממונא כתובתה,אוקי מפסידה דאמאי ס,והקשו הוי בקי,ס"והא אם ספק

לאו"בפ או פ"ואת,פ ברצון"ל ספק באונס ספק הוי לא,פ באונס כהן אשת דאפילו

ע כתובתה אדם.ש"מפסידה בשם זה על רומקשים הגאון כברזל ז'הקשה ל"עזריאל

מלובלין"אב כתובתה,ד את מפסדת אינה באונס שנבעלה כהן דאשת כשלא,דהא רק הוא

אח לכהן"הכשילתו זונה באיסור כך,כ אחר לו נבעלה אם את,אבל מפסדת היא הרי

לקמן נדה משמשתו כמו כתובתה,)א,עב(כתובתה מפסדת ודאי באונס היה אם כן ואם

זונהמטעם באיסור הגאון.שהכשילתו מרן בדברי גם מבואר הזה המשקל יסוד והנה
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ז איגר עקיבא נאנסתי"רבי דמשארסתני המשנה על וחידוש בדרוש אם,ל שמסתפק

כתובה ליטול נאמנת נאנסתי משארסתני שאומרת כהן באשת די,גם נפשך"וכתב ממה ל

כתו ואבדה איסור בביאת הכשילתו נאנסה תחתיו ע,בתהאם נדה במשמשתו .ש"כמו

משתומם עמדתי טמאה,ולכאורה ואמרה הנשואין לפני באה היתה אם גם דהא

לך נדרים,אני שלהי אחרונה כמשנה לה מאמינים היינו הו,לא להומאי ,למיעבדה

זה עבור כתובתה שאבדה לומר נוכל התוס.ואיך לשיטת ד,סג(לקמן'ואפילו )אבלה"ב

א טמאה אחרונהדבאומרת למשנה גם נאמנת כתובתה את שמאבדת ברצון לך כן,ני ואם

אפ לומרהיה דקיישר רמ(ל"דכיון חייםאולא"עיין תרנרח סימן על)ו"סוף לעבור דשלא

ממונו כל לבזבז צריכים שלא"הו,לאו וכדי ברצון שנטמאה לומר הכי למיעבד ל

זונה באיסור קשיא,להכשילו לא כן מצ,גם דהיכן דבכהחדא לאבד"ינו צריכה שהיא ג

מכשילתו בכלל כן גם הוי איבדה ולא זינתה.כתובתה ברצון באמת אם רק שייך דזה ,ועוד

באונס שזינתה הוא האמת אם תיתימה,אבל שקריכי להגיד רצתה,נחייבנה לא ושאם

מכשילתו בכלל תהיה שקר כתובה.לומר לה אית ארוסה אם דהניחא אם,ועוד אבל

ל כתובהארוסה לה זניתי,ית ברצון ואומרת באה היתה אם נאמנת,גם היתה לא כן גם

אחרונה המשנה .לפי

אחרונה)ב המשנה של הדין ביסוד שנסתפקתי מה פי על בזה נראה ,אכן

לדבריה ראיה תביא לך אני טמאה הנשים,דהאומרת בכל זה בארוסה,אם בין בנשואה ,בין

בנשואה דוקא שזה א,או דנאמנת"הובארוסה בזה.נ הספק לא"די,וצדדי כאן דעד ל

להתברר עומד שאינו בנשואה אם כי נאמנת דאינה על,אמרו הדבר שיתברר בארוסה אבל

אח שימצא דמים"ידי ימצא שלא או פתוח פתח להנשא,כ לו להתיר נוכל כ"ואח,איך

איסור שעשה מבואר.יתברר זה דין מצאתי לא כת,והנה בזה כיוצא אם יוסףכי העצמות ב

נאמנת)ב,יב(בקידושין דאינה מאחר קדושין קבלתי בנשואה"די,באומרת דוקא דזה ל

זנות הביאות כל שעושה שישאנה,לפי לו אומרים אין בארוסה מהרי"ובשו.אבל ט"ת

צ"אה( סימן עליו)ב"ע ע,חולק לנשואה ארוסה בין בזה לחלק דאין אמנם.ש"וכתב

א ענין הוא אי,חרספיקותינו מקודם קדושין קיבלה אם גם להתבררהדברןדשם ,עומד

לך אני טמאה באומרת כן שאין הדבר,מה להנשא,שיתברר לו התירו דלא .אפשר

הר תירוצי בשני תלוי דזה נראה היה ז"ולכאורה נדרים"ן שלהי שם במה,ל

בעלה על מיתסרא לך אני טמאה אומרת אם דמדינא כיון התירוה,שהקשה ואיסור,האיך

הלך להיכן משום,שבה דזהו מיניהדותירץ לקדושין רבנן שבשעה,אפקעינהו ונמצא

היתה פנויה בתרומה"ומש,שנאנסה נמי ואוכלת לבעלה שריא הר.ה מביא ז"ועוד ל"ן

אחר לא,תירוץ ראשונה קתניודמשנה טמאה,דינא לומר נאמנת האשה אין ודאי דמדינא

מבעלה עצמה להפקיע לך לואני משועבדת ראשונה,שהיא דבמשנה אלא

באחר,להאמינה עיניה נתנה לשמא למיחש דאיכא בתראי רבנן חזו אדינא,וכי אוקמא

דאפקעינהו.ש"ע קמא דלתירוצא לומר יש זה לנשואה–לפי ארוסה בין חילוק ,אין
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י הקדושין"דבתרוויהו דנפקעו פנויה"והו,ל כשהיא נאנסה י,ל אם גם הדברושוב תברר

דמים ימצא פתוח,שלא פתח ימצא איסור,או לידי הדבר יבא דמן.לא בתרא לתירוצא אך

נאמנת אינה לנשואה,הדין ארוסה בין חילוק שיש אח,מסתבר שיתברר כ"דבארוסה

אמת שישאנה,שטענה ולומר זה בספק אותו להכניס אפשר ודאי.אי ישראל דבאשת ונהי

נאמנת אינה בארוסה פתוח,שגם פתח ימצא אם דמים,דגם ימצא לא אסורה,או אינה

עליו,עליו אסורה פתוח פתח ימצא דאם כהן באשת ספק,אבל מטעם שהאיסור יהא ,ולו

עליו"עכ אסורה היא עליו,פ אסורה שהיתה כן אחרי ויתברר שישאנה אפשר והגם.ואיך

ספיקא ספק יש להנשא דלענין לטעון שימצא,שיש יאמר מי פתוחחדא ל"שי,פתח

באחר נתנה שעיניה בשביל כן פ"ואת,שאומרת שימצא תחתיו"ל אינו שמא זה"מ,פ מ

כה,אינו בידים"דכל לכתחילה ספיקא ספק עושין אין .ג

קושי זה לפי ריומעתה הגאון ז'ת הנ"עזריאל נצבה"ל כחומה אם,ל נפשך דממה

להתוס"ס לדבריה'ל ראיה תביא לך אני דטמאה הרכת,בהך של קמא דאפקעינהו"ירוצא ן

לקדושין לקושייתם,מיניהרבנן מקום אין דל,בודאי נאמר זונה"דאם באיסור מכשילתו ה

ל ואמרה באה אם דגם משום היינולכהן דבריהא על נפקעו,משגיחין דהקדושין נמצאו

פנויה כשהיתה קדושין,ונאנסה לה אין ודאי כן ונמצ"דהו,אם בתולה בחזקת כנסה אתל

דהו טעות"בעולה מקח בתולה,ל בחזקת נשאה כן גם כשנשאה הוא קידושי"והו,דהרי ל

ס.טעות להתוס"ואם הר'ל של בתרא אני,ן"כתירוצא טמאה ואמרה באה אם באמת הרי

נאמנת היתה אמרה,לך ולא באה באיסור,וכשלא שהכשילתו משום כתובה לה אין .הרי

למימר דמסתבר אלא עוד טמאהדכיו,ולא דאומרת דינא בהך חילוק מצינו דלא ן

לנשואה ארוסה בין לך התירוצא,אני עם בתרא התירוצא פליגי לא כאן דעד לומר יש

גם,קמא באחר נתנה לעיניה ולחוש לה להאמין שלא טעם למצוא שנוכל היכא אם כי

דאפקעינהו הטעם להאמינה,מבלעדי שלא טעם שום מספיק דאינו היכא ואנו,אבל

באחרח נתנה עיניה שמא להנשא,וששים להתירה לנו אפשר אי הדין דמצד בארוסה כגון

איסור שעשה מיניה,ויתברר לקדושין רבנן דאפקעינהו מודים עלמא כולי דא .בכגון

פשוט)ג לדבר שהנחנו מה הדבר דבעיקר רבנן,אלא דאפקעינהו קמא דלתירוצא

טמאה,לקדושין לומר נאמנת אינה בארוסה לךגם דבארוסה,אני שכתבנו מה לפי ובפרט

אפקעינהו"כו דאמרינן מודי טובא,ע לתמוה בכל,יש ורגלינו ידינו מצאנו איך כן דאם

לקדושין,סוגיין רבנן אפקעינהו לך אני טמאה באמרה אמרינן דאם פשוט ודאי זה דהנה

לך אני טמאה ותגיד לפנינו שתבוא צריכה אינה שוב שנאנסה,מינה כל עדיםאלא ואין

נאמנת,בדבר תהא לא ותגיד תבוא אם מיניה,דגם לקדושין רבנן אפקעינהו כדי,כבר

לדור היתר לה הכהןעשיהיה בעלה ר,ם קאמר איך זה פ"לפי האומר נאמן"א מצאתי פ

עליו כתובתה,לאוסרה להפסיד גם נאמן כדבריו,ולשמואל שאמת יהא היתה"מ,דלו אם מ

הנשוא לפני כשעה לךבאה אני טמאה לו אומרת והיתה שישאנה,ין לו אומרים היינו ,הרי

בזה לו יהיה לא אמרה שאמת יתברר אם הקדושיןואף הפקיעו דרבנן משום כן,איסור ואם
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בתמיה תאסר אמרה ולא באה תפסיד,כשלא לא הכתובה גם תאסר,וממילא שלא דמאחר

ומפסידה בסעודה טורח אדם דאין חזקה כאן שםכמו,אין התוספות עוד,שכתבו ויבואר

בעזה .י"בזה

פחותדבונהי שנתקדשה ישראל גהאשת אם',מבת באונס אם רק הוא שהספק

נאסרת"י,ברצון דשפיר שנבעלתי,ל לך אני טמאה לומר נאמנת היתה ברצון דאם משום

בכה,ברצון לקדושין רבנן אפקעינהו תחתיו,ג"ולא שמא הוא שהספק כהן באשת אבל

למימרבאו איכא מאי תחתיו אינו שמא או שמא.נס הספק כהן באשת דגם לומר ואין

ברצון הו,תחתיו כן כהן"דאם באשת גם ספיקא ספק תחתיו–ל אינו שמא תחתיו ,שמא

לקדושין"ואת רבנן ואפקעינהו באונס שמא תחתיו הו,ל תחתיו"ושוב אינו לדחות.ל ואין

ס זה אחד"דאין משם דהוי תחת,ס תחתיושמא אינו שמא הוי,יו ואפקעינהו באונס דאם

תחתיו אינו כן השני,גם מהספק יותר מתיר תחתיו דאינו ספק עדים,דאכתי יבואו אם

כך בסמוך,אחר שיבואר כמו אפקעינהו יאמרו לא שנתקדשה,דאז ישראל באשת דגם ועוד

ג מבת כתובה',פחות לה אית ארוסה אם כתובה,הניחא לה לית אם תטעוןאבל אם גם

נאמנת תהא לא זינתה אפקעינהו,שברצון עליו,ונאמר אסורה טעמא .ומאי

גיסא לאידך נראה זה,לכן יועיל לא כן גם לקדושין רבנן דאפקעינהו דלהטעם

לך,בארוסה אני טמאה ואמרה באה אם פשוט זה משום,דהלא בעלה עם לדור והתירוה

שאמר"ואח,אפקעינהו והעידו עדים באו אמתכ אפקעינהו,ה שכבר דמאחר נימא האם

פנויה כשהיא ונאנסה לקדושין כך,רבנן אחר עדים באו אם גם לכהן מותרת ועל,תהיה

נעלם הדבר שיהיה זמן כל תנאי על אם כי הפקיעו לא דרבנן אחרי,כרחך יבורר אם אבל

לכהן,כן ונאסרת הקדושין את מפקיעין אינם י.אז נמי בארוסה"והכי נאמרנה,ל דהשתא י

לה מאמינים שלא בשביל שישאנה פתח"מ,לו שימצא ידי על הדבר כשיתברר כן אחרי מ

דפ,פתוח בסוגיין דמי"ואמרינן כעדים דעכ,פ כמו"ודאי לו שנתברר הכהן הבעל כלפי פ

אמרה ושאמת שזינתה נפקעין,בעדים הקדושין יהיו בבירור.לא יתברר לא אם וגם

עליו לוד,שנאסרת שנתארסהיש מקודם שנאנסה שעכ"אפ,מר כיון דמצד"ה יתברר זה פ

עליו אסורה דבכה,ספק למימר מסתבר דעכ"לא כיון לקדושין אפקעינהו בירור"ג יש פ

הדין עליודמצד למי,אסורה דומה זה בעירוהנה בעלה היה אני,שלא טמאה לו ואומרת

אני ומעוברת דבריה,לך שיתברר עד ממתינים לא"הו,דבודאי להתברר שיוכל כל נ

אפקעינהו .אמרינן

ביאור נודע,וביתר ריקושההנה העצום הגאון ז'ית איגרא הטעם,ל"משולם לפי

לקדושין רבנן דאפקעינהו משום לך אני טמאה לומר נאמנת נתנה,דאינה עיניה אם דאכתי

מהיהודים אני נטולה וגם לך אני טמאה תאמר יפ,באחר למימר מצינן לא חלקודתו ר

להפר מצי ולא הקדושין נפקעו הרי לך אני טמאה החתם.דכשאמרה הגאון ובהגהות

ז וז"סופר כתב שם בנדרים יפר"ואפ,ל"ל כן גם היהודים מן אני נטולה כן גם כשתאמר ה

בקודמים מפיר אינו נימא ולא ע"דמ,חלקו נדרה בעלה דעת על קדשו.כ"מ מדברי ונראה
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א נטולה שתאמר רק היהודיםשהקשו מן כבר דאחרי,ני לנו תיקשי לא מדוע ולכאורה

לקדושין רבנן דאפקעינהו משום לו ונתירה לך אני טמאה אני,שתאמר נטולה עתה תאמר

היהודים הקדושין,מן נפקעו דהרי להפר מצי לענ.ולא פשוט נראה אם,ד"אכן דגם

אפקעינהו בזה על,לקדושיןרבנןאמרינן תאסר שלא רק זהו זמן,בעלההלא כל כן ואם

נפקעו שלא ודאי הקדושין את להפקיע מוכרחים אנו דוקא,שאין יופקעו דהקדושין נמצא

באיסור ביאתו תהיה שלא עמה שידור עומדין,בעת במקומן הקדושין לזה כן,וקודם ואם

היהודים מן אני נטולה באומרת גם לנדור תוסיף אם לה יועיל הביאה"דממ,מה קודם נ

להפרעדיין ויכול הקדושין נפקעו ידי,לא על הקדושין שוב נתחדשו הרי כן ולאחר

להפר יכול כן וגם אני,הביאה נטולה שתאמר הקודמים על רק היא הקושיא כל ולכן

היהודים מן בעלה,מכבר היה לא שנדרה שבעת נמצא דאפקעינהו מתרץ,והשתא זה ועל

ז סופר החתם מרן ל,ל"שפיר יכול מקום עלדמכל נדריה וכל בעלה היה דאז מפני הפר

ב[דעתו הרועיין ז"שהגהות שםלל"ש ].נדרים

לך אני טמאה שתאמר בארוסה זה לקדושין,ולפי רבנן שיפקיעו לומר שייך ,לא

פקעו לא הרי הנשואין אמרה,דקודם שאמת הדבר מבורר כבר אז הרי הנשואין .ובזמן

זה לפי למ,והשתא לכאורה מקום הפ"אין הנש יהושע דאינה"ני כהן באשת ל

נבעלתי ארסתני שלא עד לומר חזקת,נאמנת איכא לכהונה היתר החזקת דנגד משום

חזקת,הגוף כללהואת מרעין אנו אין באונס,כשרות תחתיו שנבעלה אומרים שאנו .לפי

חזקת"ולהנ את ומרעין מרעין הרי באיסור,כשרותהל הכשילתו הרי תחתיו נאנסה דאם

לדבריה"דהו,לכהןזונה חוששים היו כן הלא ארוסתה דבזמן לך אני טמאה למימר .ל

נלענ)ד זאת דבכל הר"איברא של בתרא לתירוצא דגם ז"ד אינה,ל"ן דמדינא

לו דמשועבדת משום לך אני טמאה לומר לארוסה,נאמנת נשואה בין חילוק ובהקדם,אין

שעמד זההגאוןוהקשהמה מאיר סימ"אה(ל"בית קטע ס"ן בעצמה,)ו"ו איהי דאכתי

שנטמאה לה,שיודעת האסור דבר לה מאכילין משועבדת.איך שהיא מה מהני לא ובזה

בנדרים,לו כופין:)ב,עא(ובכתובות)ב,פא(כדאמרינן עליך תשמישי כהנא דרב מימרא

ומשמשתו לו,אותה משועבדת אסור,דשיעבודא עלי תשמישך לו,הנאת מאכילין שאין

על לו האסור דבר אנפשיהקושייתו.ש"אדם שויא שטעם נאמר אם גם קושיא היא ו

עצמו על אדם דנאמן משום אלא הוא נדר משום לאו דאיסורא מספיק"מ,חתיכה זה אין מ

נאמנת איננה לו דמשועבדת דמשום כן,לומר נאמר נאמנות,דלמה מטעם אם אדרבה

שנטמאה,הוא בעצמה שיודעת אומרת להאיך,והיא האסור דבר להאכילה וגם.נוכל

מאיר הבית של ז"דהר,תירוצו הרא"ן כסברת כן גם ליה סבירא ז"ל שני"ש בפרק ל

ח(דיבמות למשקרות)'סימן אותן ההדורים,דנקטינן כל מיישר אינו כן יש,גם הא דאכתי

משקרת שאינה לה,גם האסור דבר לה מאכילין כתי.והאיך נקטינן הוינן אי רוץבשלמא

ז"ר ממיץ התוס,ל"א נדרים'שהביאו לכהן,שלהי זונה באיסור כלל מוזהרת איננה ,דאיהי

לה האסור דבר לה מאכילין דאין שפיר ניחא התוס,היה הלא מהא'אבל והקשו חזרו
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ביבמות מוזהרת)ב,פד(דאמרינן נמי איהי מוזהר דאיהו היכא שאומרת,כל ולדבריה

הדיעה,שנטמאה לפי אנפשיהובפרט נאמנותדשויא מטעם הוא,הוא גם דבריה לפי הרי

להאמינה,מוזהר מחויב אינו דאיהו נימא לו עכ"מ,וגם דבר"מ לה מאכילין דבריה לפי פ

לה המלך.האסור בשער ראיתי טו"פ(שוב הלכה אישות מהלכות בשם)ט שמביא

ז"מהרי צ"ח(ל"ט סימן כקושי)ב"א כן גם הנישתמה מאיר הבית משום,ל"ת דאטו

לה האסור דבר להאכילה נוכל ביה הנאת"ובשעה,דאגידא קונם באומרת דהתם תירץ מ

ע עליו אסורה הרי הבעל לה הפר שלא דכל נדר משום הוא עלי לענ.ש"תשמישך ד"אכן

דאדרבה כנ,נראה טפי קשה נאמנות מטעם הוא אנפשיה שויא .ל"אם

המהרש דברי פי על נראה בזה המחוור שלמה"זל"אמנם של בים דיבמות"פ(ל ב

י לנו"וז)ח"סימן הצריך בעלה:ל על עצמה לאסור נאמנת אינה האשה שהתורה,בשלמא

וסתירה בקינוי לא אם שנטמאה ידע שלא היכא בעלה על אותה אסרה אפילו,לא כן ואם

שזינתה"את האמת לו,ל התירה עכ,התורה לפניו עולם וקרקע לו משועבדת .ל"והיא

מזהמתבא עדים,ר ידי על להבעל בירור כשיש רק הוא בעלה על זונה שאסרה ,שהתורה

היש דעת לפי שזינתה ראה בעצמו שהוא הנ"או בירור,ל"ש או עדים דליכא זמן כל אבל

נאסרת,שזינתה אינה זינתה באמת אם לה,אף מאמינים הוי אי לך אני טמאה באומרת ,ורק

שזינתה כעדים בירור עצמו זה דמי,היה עדים כמאה נמי דין בעל שהיא.דהודאת לפי אבל

לאחרים חב והוי לו דין,משועבדת בעל כהודאת הודאתה אם,אין אפילו מותרת ושוב

כדבריה .האמת

ולומר הלאה לצעוד נוכל אח,ומעתה יתברר אם אמרה"דגם שאמת יהיה,כ לא

לחוד ולהבא מכאן אלא למפרע המב,האיסור הוא דהבירור האיסורדכיון את מהיכי,יא

למפרע יחול ל,תיתי דמקודם עדיין"אחרי בירור שהקשינו.ה מה קשה לא שוב זה לפי

אפ לומרדאיך לדבריהשר נחוש שלא שישאנה,בארוסה לו שאמת,ונאמר הדבר ויתברר

נשאה ובאיסור האיסור.אמרה יחול שיתברר דאחרי נאמר אילו קשה היה זה ,דכל

דברי לפי ולהבאאבל מכאן רק האיסור יהיה יתברר אם שגם ל,נו איכפת אםןלא גם

באחר,יתברר נתנה עיניה לשמא חוששים שהננו מיהא לו,דהשתא משועבדת אין,והיא

איסור ולהבא,כאן מכאן רק האיסור יהיה הלא אז,וכשיתברר .ויוציאנה

לך אני טמאה לומר נאמנת אם בארוסה דספקתינו מזה בשניתליא,העולה

הר של ז"התירוצים ומן,ל"ן לו דמשועבדת דלטעם מתחילה שאמרנו ממה גיסא ולאידך

לאחרים דחב משום נאמנות לה אין דין,הדין בעל הודאת של לא גם בירור כאן גם,ואין

נאמנת אינה דאפקעינהו.בארוסה אלא בזה נאמנת שבאמת דנקטינן דאפקעינהו ולהתירוץ

לקדושין דבאר"י,רבנן בכהל הדבר כשיתברר כנ"וסה אפקעינהו אמרינן לא .ל"ג

בזה רקושייתומיושבת הנ'הגאון התוס,ל"עזריאל דס'דבדעת לומר כתירוצא"יש ל

הר של נאמנת,ן"בתרא לך אני טמאה ואומרת באה היתה אם בארוסה היתה,וגם לא ושוב

באיסור .מכשילתו



רבי הגאון חרלמרן משה זצ"יעקב ל"פ מב

הרא)ה בדעת ז"אמנם לענ"ש נראה דלש"ל לדון נשואהד בין חילוק יש יטתו

לך,לארוסה אני טמאה לומר נאמנת הרא,ובארוסה ז"דהרי ח"פ(ל"ש סימן דיבמות )'ב

לדבריה ראיה תביא לך אני טמאה דהאומרת אחרונה דמשנה הטעם מפני,כתב דהוא

באחר עיניהן שנתנו הדורות קלקול חכמים ע,שראו משקרות כן האומרות וטעם.ש"ורוב

רק שייך להתברר,בנשואהזה הדבר שעומד בארוסה מילתא,אבל בעלמא אמרינן הרי

אינשי משקרי לא לגלויי ואיך,דעבידא פתוח שפתחה עתה ידעינן כאילו דהוי נמצא

לכהן תחתיו,נתירנה באינה שנבעלה להיות שיכול ידעינן"מ,דהגם הוי דאילו כיון מ

עכ ספק מטעם לו אוסרים היינו פתוח לאוסרהגם,פ"שפתחה צריכים היינו ,עתה

למשקרות נקטינן לא אינשי,דבארוסה משקרי לא לגלויי דעבידא אמת.דבמילתא הן

הנ מאיר הבית שכתב מה הרא,ל"דלפי ז"דגם הר"ש לסברת מודה ז"ל והראשונים ,ל"ן

נאמנת אינה לו,דמדינא משועבדת מאכילין,שהיא איך דאכתי לו קשה דהיה משום ורק

האס דבר להלה לו,ור דמשועבדת טעמא מהני לא זה להו,דלגבי דנקטינן כתב לכן

להרא,למשקרות דגם לומר אפשר היה זה ז"לפי לארוסה"ש נשואה בין חילוק אין ולא,ל

דבריה שיתבררו במה לן הודאת,איכפת של בירור כאן אין נאמנת שאינה דנקטינן דכיון

דין נטמאה,בעל באמת אם גם אסורה אינוא.ואינה זה ס"דממ,כן אם להרא"נ ז"ל ל"ש

היש דברי פי על שכתבנו אסור,ש"כמו אינו בירור לידי בא שלא לומר,דכל צריך היה לא

דמשקרות והמהרי,הטעם מאיר הבית שמקשה מה ז"דגם דבר"ט לאדם מאכילין דוכי ל

לו זה,האסור לפי קשה הר,לא של תירוצא שפיר ז"ומספיק מספיק,ל"ן לא לוואם

הר של ס,ן"תירוצא דלא כרחך היש"על כדברי הנ"ל בדעת,ל"ש שנאמר איך כן ואם

ס,ש"הרא דהר"אם טעמא ס"ל לא אם וגם דהר"ן טעמא מנשואה,ן"ל מוכח אינו

דהר,לארוסה בטעמא גם לארוסה"דהרי נשואה בין חילוק דיש מתחילה אמרנו דשאני,ן

להתברר שיכול ואמרנו,ארוסה שחזרנו הישאלא דעת הנ"דלפי לידי"ש בא שלא דכל ל

איכפת לא אסור אינו בירורלןבירור לידי יבוא הרא,אם אם כן ז"ואם ליה"ש סבירא לא ל

שלמה של לארוסה"ממ,כהים נשואה בין חילוק יש דלדידיה אתינן .נ

דהרא נראה ז"מעתה המו"ש כל שהעמיד בסוגיין ישראל"ל באשת שלו מ

פחות כהן',גמבתהשנתקדשה דבאשת משום הרא,הוא ז"גם יונה"ש לרבינו מודה ל

נאמנת,ל"ז תחתיו באינה שנבעלה אומרת כנגד,דאם רוב ליכא שנבעלה,דכאן לומר שיש

נבעלה.ברצון כן שאחרי הגוף בחזקת דנעמידנה לומר לחזקת,ואין מרעינן כן דאם

שלה באונ,כשרות שנבעלה נימא אם אפילו תחתיו נבעלה שלהרא,סדאם ז"מלבד ל"ש

דברצון גמור רובא נגד באיסור,זה שהכשילתו אמרינן אני,הרי טמאה אמרה אם דלדידיה

ארוסה בעודה לדבריה,לך חוששין .היינו

המו[ ידי על שנתעוררתי מה מלהעיר אמנע לא אני"אגב טמאה דאומרת בענין מ

נאמנת,לך דאינה ג"מ,דנהי הפרשה בעינן'מ ודאי שהיאחודשים אחרי הבחנה משום

שנטמאה נתברר,אומרת שלא זמן כל הכא ליכא לבעלה איסור דמשום הבחנה,ונהי אבל

בעי מאחר,מיהא שמעוברת להבעל ודאי עליו,וכשיתברר אסורה תהיה ].ודאי
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בעזה)ו שהעלינו מה כל הרא"ומתוך בדעת ז"י למה"ש ראיה מזה יבואר ל

ז האחרונים ה"שחולקים דברי על שמואלל ס(בית ס"סימן כב"ח דבאומרת)ק דהגם

במ נאמנת אני עץ מוכימוכת אמרה בעיא דאי תחתיך"גו אני מוכ"מ,ע אמרה אם אני"מ ע

נאמנת אינה לה,תחתיך אין הדרישה,ש"עמיגודהא דהנה ה"ס,שם(והוא הקשה)ק

ומפסידה בסעודה טורח אדם אין חזקה דאמרינן קיי,בהא יש"דהא ארוסה כתובהל ,לה

י כן כתובה"ואם לה לתת צריך שהיה רק מכבר אותה שונא הוא דבאמת שמא,ל ונימא

להפסידה בסעודה טרח זה זה,מכח על יסמוך לא דהוא משארסתני,ותירץ תטעון דאולי

עכ,נאנסתי נאמנת כתובתה"ותהיה ליטול ע,פ בחנם טורח הוה י,ש"ולא שהיה"וכן ל

עץ מוכת תטעון אולי כתובתה,אניחושש ליטול נאמנת היתה כן לדברינו.שגם אכן

הרא ז"בדעת הו,ל"ש בארוסה נאנסה באיסור"דאם מכשילתו כתובה,ל לה אין כן ,וגם

הפוך עולם מזה התוס,יוצא שכתבו כהן באשת חזקה"בד(בסוגיין'דדוקא שעיקר)ה

ומפסידה בסעודה טורח אדם דאין זו כהן,חזקה באשת שנ,הוא עליולפי תהיה,אסרת לא

ושארית שם הדרה,לה לדוכתהקושייתדבזה וחושש,הדרישה שונאה מכבר שמא

לה ליתן יצטרך שלא להפסיד,לכתובה כדי בסעודה טורח כן כהן.כתובתההעל ובאשת

נאנסתי תטעון שמא חושש כתובה"דבכה,אינו לה אין כן גם באיסור,ג מכשילתו .דהוי

למימ צריכים כרחך אניועל עץ מוכת תטעון אולי שחושש מוכ,ר תטעון אם אני"וזה ע

י,מעיקרא כן שעכ"גם מוכ"ל והיא בתולה בחזקת דכנסה מזה ירוויח עץפ לה–ת יש

מנה מאתיים,כתובה ליתן יצטרך קודם יגרשנה מוכ,ואם תטעון תחתיך"ואם אני הרי,ע

ה דעת שמואללפי נאמנת"הנבית תהיה לא מכאן.ל הבומוכרח על החולקים ,ש"כדברי

עץדמוכ שנאמנתת פשיטא תחתיך .אני

על סובבים שהם יהושע הפני מדברי מקום ז"הרמבדבריומכל דגם"ם נראה ל

לך אני טמאה לומר נאמנת אינה הכיומש,בארוסה קודםום נאנסתי אמרה לא אם גם

ל הוהשנשאה באיסורא נב,מכשילתו בעזהכאשר ב"אר .הבאענףי



ז"הרמב)א ט(ל"ם הלכה ביאה איסורי מהלכות יח וז)פרק כהן,ל"כתב אשת

נאנסתי לבעלה שבארנו"אע,שאמרה כמו לבעלה מותרת שהיא לכל,פ אסורה היא הרי

בעלה שימות אחר שבעולם כחתיכה,כהן ונעשית עצמה ואסרה זונה שהיא הודה שהרי

ז"והראב.האסורה וז"ד כתב שם ד"אע,ל"ל שאמר מכוונתפ שמועתו אין חכמה ,בר

בעלי שיגרשני כדי אלא אמרתי לא בעלה מיתת לאחר אמרה נאמנת,שאם אינה ,למה

כלל דבריה נתקבלו ולא לאיסור הודאה עצמה על הודה לא שאמרה,והלא אשה והרי

ואח אני איש נאמנת"אשת לדבריה אמתלא ונתנה אני פנויה אמרה היתה,כ אם בזו אף

ביניהם עכקטטה ונאמנת זו היא גדולה .ל"אמתלא
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הראב דכוונת משמע לכאורה ז"והנה באה,להקשותהיאל"ד כשהיא דבודאי

אחרילה לכהן בעלהאחרינשא לדבריה,מיתת אמתלא נותנת מקודם,היא אמרה שלא

שיגרשנה כדי אלא בעלה תחת מיהמנא"ומשו,שנאנסה לא באמת דאמאי מקשה .ה

אינו זה בקושטא הראבד,אכן שמוסיף זה מה כן הודאה"ד"אם עצמה על הודה לא והלא

דבריה נתקבלו ולא אמתלא,"לאיסור מצד נפק,ואם לא"מאי אם דבריה נתקבלו אם לן מ

דבריה דבריה"ממ,נתקבלו כשנתקבלו גם מהני אמתלא חשוב זה אם זה,נ מאי ועוד

בסוף ביניהם"שמסיים קטטה היתה הזכי,"אם לא מתחילה דקטטהמדוע זה תנאי .ר

שהראב הוא פשוט ז"אכן ליה"ד קשיא קא תרתי אמתלא,ל טעם בלא דגם חדא

למפרע הדברים נאמנת,שעוקר אינה והוי,למה דבריה נתקבלו שלא עלככיון הודה לא

לאיסור הודאה שיגרשנה"מ,עצמה כדי כן שאמרה לומר עכשיו נאמנת תהיה לא ט

כן[ עתה אומרת אינה לכהןפשיט,דאילו להנשא שאסורה חידושאחרא זה דהרי,ואין

בעלה תחת שנאנסה עומדת בדיבורה עוד"ואח].עדיין מקשה דמהניא,כ מצינו דהרי

דאיסורא חתיכה אנפשיה בשויא ביניהם,אמתלא קטטה היתה לא,ואם טעמא מאי

אמתלא מצד נאמנת הראב,תהיה כוונת בירור ז"זהו בדבר,ל"ד כן שהבין משמע יווכן

ז המגיד שם"הרב .ל

הראב שכתב דמה שהרמב"אלא מדעתו"ד זאת הוציא כאילו חכמה דבר אמר ,ם

מאד נדרים,תמוה בשלהי היא ערוכה סוגיא בתרומה)ב,צ(דהלא אוכלת אמר ששת רב

בניה על לעז תוציא שלא חולין,כדי דאכלה אפשר אוכלת אינה אמר רבא,ורבא אמר

נתארמלה שאם ששת רב אוכלתומודה תוציא,שאינה שלא משום אלא טעמא הוא מידי

בניה על ע,לעז דאיתניסא השתא אמרי ונתגרשה לא.ש"נתארמלה בעלה שבחיי הגם הרי

דבריה בעלה"אפ,נתקבלו מיתת לאחר האיסור נמשך עוז,ה המגדל זה על עמד ,וכבר

הראב על מתמה הרמב,ד"ובצדק של דבריו יעשה מתי ז"עד וא"ם סברא גמראל אלא ,ינן

ע נדרים מסכת סוף מפורש והוא תרומה מדין שלמדה חכמה דבר שאמר וכן,ש"ובאמת

ז המגיד הרב על לתמוה הנ"יש דנדרים סוגיא שמביא לעיקר,ל"ל אותה עשה וחותר,ולא

חזקה כך כל אינה שלכאורה אחרת ראיה למלךו,אחרי המשנה שם שמתמה .כמו

הראב)ב דברי ז"וליישב א"ד נלענל הדבר"לו ביסוד להבין שיש מה פי על ,ד

פידא על בעלהף על עצמה את לאסור נאמנת דמ,שאינה אומרים מקוםיש אסורהכל

תרומה לכו,לאכול נתגרשה או תרומה"ובנתארמלה לאכול אסורה זה,ע הוא טעם ,דמאי

דיבורה פלגינן נפשךממ,וכי לדבריהה אמון נותנים אנו לבעלה,אם גם אסורהתאז ,הא

לה מאמינים אין תרומה,ואם לאכול גם מותרת תהא שאיסור,אז למימר מסתבר ולא

בעלמא חומרא רק הוא תרומה .אכילת

דאע נימא אם לעיל"והנה בדברינו נתבאר שכבר ב(פ ד'ענף שלענין)'אות

בעינן לבעלה נטמאה,איסור באמת אם גם נאסרת אינה נתברר שלא זמן ,וכל

בירורמ"מ בלא גם נאסרת תרומה שפיר,לענין ניחא שאומרת,היה דמאחר לומר דנוכל
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לך" אני ש"טמאה להיות דבעינן"ואפ,נטמאהבאמתיכול משום נאסרת אינה לבעלה ה

דיבורה.בירור דין–ומטעם בעל הודאת נאסרת–מדין שחב,אינה במקום דהוי משום

לו,לאחרים לעני.דמשועבדת כן שאין תרומהמה בתרומה,ן נאסרת בירור בלא ,דגם

בתרומה לאכול דאסורה אמרינן לבעלה.שפיר איסור לענין דבריה קבלנו שלא ,וזה

לגמרי דבריה את שדחינו מפני את,לא לאסור דבריה בכלל דאין אומרים שאנו אלא

בעלה על מדבריה"עכד,עצמה ליכא כללהוהו,פ אמרה לא כאילו זה .לענין

אהא לאיסור"בל דבריה בכל שנכלל מה כל דאיסורא,נ חתיכה אנפשה ה"ומשו,משוית

בירור בעינן דלא נימא אם תרומה לך,לענין אני טמאה שאמרה האיסור בכלל זה .הרי

הראב דברי יתיישבו זה לפי ז"וממילא הנ"ד למילף,ל"ל אפשר אי דמתרומה

הראשון מבעלה שתתאלמן לאחר לכהן אותה בירור,לאסור בעינן דלא תרומה ,דשאני

בתרומה נאסרת שנטמאה כל הטומאה"משא,אלא בעצם סגי דלא לכהן זונה באיסור ,כ

לפנינו בירור שיהיה נמי דבעינן מותרת,אלא היתה הראשון כהן דלבעלה דכמו פשיטא

בירור לנו היה דלא לפנינו,משום הדבר יתברר שלא זמן כל מותרת שני כהן לבעלה .כן

הרמבאך ז"מלשון יב(ל"ם הלכה בעינן)שם לא לכהן זונה איסור לענין דגם משמע

ספק,בירור מטעם בזה,ואסור להאריך .ויש

תקשי זה דלפי בניה,אלא על לעז להוציא שלא דמשום לומר נוכל איך כן דאם

בתרומה לאכול לזה,שריא זה ענין חתיכה,דמה אנפשה דשויא משום אסורה תרומה

אנפשה,דאיסורא שויא להיות בדיבורא זה נכלל לא בירור דבעי זונה איסור כן שאין ,מה

בזה כלל עצמה אסרה תרומה.ולא לאכילת זונה איסור בין לחלק החילוק עיקר דבזה,וגם

בבירור דוקא בירור,אסור צריך לא צורכו,ובזה כל מבואר לחלק,אינו תיתי דמהיכי

.בהכי

נסת)ג שכבר דהגם נראה זצלכן האחרונים גדולי אנפשיה"פקו שויא בענין ל

נדר מדין או נאמנות מטעם זה המלך,אם בשער טו"פ(עיין הלכה מאישות ,ל"הנ)ט

לענ מסתבר מקום נאמנות"מכל מצד שהוא נימא אם דגם בזה"מ,ד איכא נמי נדר מצד .מ

זה לפי להקשות יש שלכאורה אמנם דהר,הן לתירוצא גם כן דכיון"דאם דמשועבדתן

לו דאיסורא,היא חתיכא אנפשה לשויה מצי מ,לא כדין"הא נדר מטעם אסורה תהיה מ

דקיי עלי תשמישך יפר"הנאת הנ,ל המלך השער בדברי מבואר מזה"דהנה להוכיח ל

הוא נדר מדין לאו אנפשיה דלכו,דשויא דברינו בזה"ולפי איכא נמי נדר מצד הדרה,ע

לדוכתיה שכתבנ,קושיא למעלהומה ב(ו ד',ענף אינה)'אות בירור לידי בא שלא דכל

בה,נאסרת נגעו נדר דמשום נימא לאם מספיק זה בירור,אין דליכא יהא נדר"מ,דלו מ

בסמוך.נדרה שכתבנו מה ב(וכן זה)'אות נכנס לא בירור גם בעי זונה דבאיסור דמשום

וכו אנפשיה שויא להיות בדבריה רק',כלל גם שייך מדיןלפיזה הוא אנפשיה דשויא הצד

בירורים"דמש,נאמנות עוד דבעינן משום לאיסור מספיק זה אין אם אנפשה,ה שויא לא

דאיסורא נדרה,חתיכה בכלל לבעלה האיסור גם לכאורה בה דאית הנדר לענין ,אבל
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זה נדר ממנה הפקיע פשוט.ומי נראה באמת אנפשיה,אולם דשויא נימא אם הואדגם

דבריה,נדרמדין בקבלת זה דבריה,תלוי לקבל שלא יתן הדין מתברר,דאם הרי אז

זה על נדרה לא מכללא,דמלכתחילה רק עליה אותו שאוסרת בפירוש אמרה לא שהרי

לך"שאמרה אני דמעולם,"טמאה למפרע מילתא איגלאי אז דבריה יקבלו לא אם כן על

נדרה מה,לא רק עצמה על אסרה דבריהיאסשהיא לפי המשנה"ומש,ור לפי ה

נאמנת דאינה חכמים שאמרו נדר,האחרונה משום גם זה לענין בדבריה .אין

דמ מה נכון על יתבאר אסורה"ומעתה בתרומה על,מ עצמה לאסור לענין דדוקא

נאמנת דאינה לומר חכמים שראו זה,בעלה על נדרה לא דמלכתחילה מתברר ,ממילא

ר שלא תרומה לענין להתירהאבל צורך אלו,או דיבורים בכלל שפיר לך("הוי אני ")טמאה

תרומה לענין נדר בניה.איסור על לעז מזה שיוצא היכא בזה,אולם גם צורך חכמים שראו

נדר,להתיר בכלל אינו זה דבר.גם של בהדיא,כללו איסור אומרת אינה הלא ,בדבריה

אומרת לך"רק אני הדברים,"טמאה כלפי כן שיהיה(שהאמינוהעל טעם מאיזה )יהיה

נדר מטעם גם נדר,אסורה צד גם אין האמינה שלא עצמה,ולדברים על אסרה לא שהיא

מה דבריהרק לפי .יחייב

נדר מצד בעיקר הוא בתרומה לאכול שאסורה דמה דחינו,נמצא דנאמנותה

לבעלה שמותרת לאסו,ואמרנו לענין מתרומה ראיה שום אין כן לכהןואם אותה ר

ממ,לכשתתאלמן זה מותרת"דעל ראשון,נ לכהן שהיתרנוה במה בטלנו נאמנותה ,דהרי

לפלוג נוכל נאמנתנאמנותהולא אינה ולזה נאמנת לזה ליכא.ולומר כן גם נדר ומצד

בזה הראשון,לחול בעלה חי היה לך אני טמאה שאמרה על"ול,דבעת לחול לנדד ש

מ לכשתתאלמן האחרון לעולם"דהו,ראשוןבעלה בא שלא דבר מקודשת"כמו,ל את הרי

שתתאלמן לאחר לתרומה,"לי דמי בעולם,ולא ישנה הרי דיבורהשתרומה בשעת .גם

עפ)ד רווחא ביתר נראה שמעתתא"יועוד השב שמסתפק ו(מ יט,שמעתא )פרק

אנפשיה דשויא בלבד,בהא לו רק זה לאחרים,אם גם הוא שהאיסור ב,או אומרתכגון

לך" אני דנאמנת"טמאה ראשונה המשנה עליה,לפי רק הוא האיסור שהאיסור,האם או

ע עליה יבוא שלא הבעל על לפשוט.ש"גם אמרתי התוספותספקומכבר מדברי זה

ד,מז(ביבמות עדות"א ואין את)ה לפסול דנאמן עצמי לבין ביני נתגיירתי שאומר בהא

בניו את לפסול נאמן ואינו התוס,עצמו בבת'וכתבו שאסור עצמו את לפסול שנאמן

אנפשיה דשויא משום שלמה"ובשו,ישראל חמדת כ"יו(ת סימן ג,ט"ד דהרי)'אות תמה

ישראל בת ליקח מותר נתגייר לא אם אפילו לגוי,הוא להנשא אסורה ישראל שהבת ,אלא

לו להאמין מחוייבת אינה הלא הוא.והיא אנפשיה דשויא נימא אם אחריםאכן לגבי גם

שפיר יצחקל"ותה,אתי בפרי זו ראיה מצאתי רב זמן בח(לאחר ל'לק .)ח"סימן

הנ בחקירה תלוי זה דגם נראה אנפשיה"אכן דשויא בטעם נאמנות,ל מצד הוא ,דאם

לאחרים"י גם דאיסורא חתיכה שנעשה נדר,ל מצד הוא אם כן שאין שלא,מה זמן כל

א לאחרים גם בפירוש אחריםנאמר לגבי ולא לדידיה רק האיסור שמעתתא.ין דהשב והגם
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גיסא"הנ לאידך כתב אחרים,ל לגבי גם איסור הוי דנדר על,דלהטעם לאסור שיכול דכמו

לאסור יכול עגםעצמו אחרים לענ,ש"על מקום גם"מכל לומר מקום דיש מסתבר ד

ע,להיפך לגבי ולומר לחצאין לאפלוגי שייך לא נאמנות אחריםדמצד ולגבי נאמנת צמה

מאמינים,לא אנו אין לאחרים ולא לדידיה לא נוגע שאינו דבמה שנוגע,והגם מה זהו

לאחרים איסור,לגמרי על תעבור עצמה דהיא לפלוג נוכל לא דידה לגבי שנוגע מה ,אבל

כלום על יעברו לא זה איסור עמה שיעשו אחרים נדר.ואילו מצד נבוא אם כן שאין ,מה

עצמהל"י על אם כי אסרה אסרה,שלא לא לאחרים לחצאין"ול,אבל פילוג זה .ה

לומר נראה זה נאמנות,לפי מצד הוא אנפשיה שויא אם דגם כתבנו שכבר ,דהגם

בזה"מ איכא כן גם נדר מצד תרומה"מ,מ לענין אם כי לאיסור מספיק זה אין דאז,מ

בזה ליכא נאמנות דמצד יהא דלו אמרו,אמרינן להאמינהדהרי שלא אחרונה ,במשנה

נדר"מ מצד אסורה כלל.מ מספיק זה אין כהן בעלה על לאוסרה לענין כן שאין דהרי,מה

לפסולין להנשא כשרות הוזהרו לא נמי,באמת איהי מוזהר דאיהו היכא דכל אלא

לך,מוזהרת אני טמאה לומר דנאמנת ראשונה כמשנה אומרים היינו אם שייך זה כן אם

ב שנחדוהיה נאמנות"זה מטעם לאחרים,א גם איסור שלא,דהוי מוזהר הוא גם דאז

עליה הנדר,לבא מצד נמי מוזהרת היא גם דהצד.וממילא אחרונה למשנה כן שאין מה

חכמים סילקו שבזה בזה,נאמנות איכא נדר דצד נימא אם גם לאיסור,הלא זה יועיל לא

לדידה לב,רק מידי איסור זה יעשה לא אינה,עלהאבל היא גם מוזהר אינו דאיהו וכיון

נדר,מוזהרת צד גם עליה אין זה לענין .וממילא

הראב דברי נכון על יתיישבו ז"ומעתה זונה"ד לאיסור ראיה שום אין דמתרומה ל

הראשון,לכהן כהן לבעלה והתירוה נאמנותה שביטלו כיון זונה משום,דבאיסור בזה אין

אחרים"שנחד לכהנים גם נאמנות,א משום נדר,לא משום עליה,ולא זה נאסור אם דגם

הכהנים על ולא עצמה על רק האיסור יהיה לא נדר מוזהרת,משום אינה היא גם ,וממילא

נדר צד שום בזה דנהי"משא,וליכא בתרומה ליכאדכ נאמנות אכתי,מצד מקום מכל

נדר מטעם .אסורה

הראב)ה דברי דצדקו מזה ז"העולה שאין"ד ז"להרמבל מהא"ם לדבריו מקור ל

בתרומה ז,דאסורה המגיד הרב לדברי אתינן הרמב,ל"וממילא של מהא"שמקורו הוא ם

נאנסתי משארסתני לומר דאית,דנאמנת משום דזה שנתארמלה האשה פרק בריש ואמרינן

אני עץ מוכת אמרה בעי דאי מיגו לכהונה,לה עצמה את פוסלת היתה זה,ולא ובמקום

נאנסתיאומר לכהונה,ת נפשה עצמה,ופסלה למיפסל עכשיו של דיבורה דמהני חזינן הרי

ע לכשתתאלמן וז.ש"לכהונה תמה שם למלך במשנה סמיכה:ל"והנה זו מה ידעתי לא

זו מסוגיא המגיד הרב איירי,שסמך ישראל באשת חתיכה"דלכו,דההיא אנפשיה שויא ע

מותרתד שלבעלה כיון ז"והראב,איסורא כהן"ד אשת גבי אלא זה על יחלוק לא ,ל

דבריה נתקבלו שלא דכיון לגמרי,מטעמא הותרה והותרה ז,הואיל רבינו הוצרך"ואף לא ל

כהן באשת אלא זה דבר נאנסתי,לומר לבעלה שאמרה ישראל באשת ליה,אבל ,פשיטא
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בעלה מיתת לאחר דנאמנת לומר הוצרך יעלה,ולא תיתי תהאדמהיכי דלא אדעתין

ע ז.ש"נאמנת המגיד הרב דברי על קשה היה לא לו למימר,ל"אכן הוא נפלא לא זה רק

ז"דס המגיד להרב מיירי"ל גונא בכל מתניתין דבודאי כהן,ל באשת הכיואפ,גם ילו

במיגו כתובה לענין לכהונה,נאמנת נפסלה לא שעכשיו דהגם לכהונה"אפ,הרי מיפסלא ה

במיג"ומש,לכשתתאלמן נאמנת לכהונהה נפשה פסלה ולא עץ מוכת אמרה בעיא דאי .ו

ז המגיד הרב דברי לעיקר נדבר ומה נאמר מה ונשגבים,ל"אבל נעלמים שהם

ס,מאתנו עצמו הוא י"דהרי בהלכה להלן הרמב'ל ז"בדעת שנמצאת,ל"ם כהן דבאשת

פתוח תחתיו,פתחה באינה שנבעלה אומרת אם לב,גם איסור מידי מפקיעתה זה ,עלהאין

כ כן לבעלה"ואם שאסורה נאנסתי כשאומרת אדרבה,ש כן דמתניתין,ואם נימא אם

כהן באשת גם קאי נאמנת נאנסתי ישראל,דמשארסתני מבאשת טפי מיגו לה דהתם,אית

לכשתתאלמן לכהונה עצמה שאוסרת מה רק הוא שאוסרת,המיגו כהן אשת כן שאין מה

לכהונה תיכף את,עצמה על הוא הרמב,רוהמיגו בו דמיירי לגוונא ראיה זו ז"ומה ל"ם

הראשון בעלה על נאסרת לך,שאינה אני טמאה לומר האמינוה בכה,ולא אמרי"דאולי ג

לגמרי הותרה והותרה .דהואיל

נלענ העיון ז"ולאחר המגיד הרב דדברי שבארנו"ד מה פי על היטב מתיישבים ל

בעזה דברינו המשניות,י"בתחילת הפירוש ז"להרמבמדברי אם,ל"ם גם כהן דבאשת

עליו נאסרת אני עץ מוכת ז,אומרת המגיד להרב לו קשה היה זה נאמנת"ולפי איך ל

ב כהן לכהונה"דמוכמיגובאשת נפשה פסלה דלא מוכ,ע בטענת גם עליו"הלא נאסרת .ע

למימר צריכים כרחך מוכ,ובעל טענה אם גם עליו שנאסרת עץדמה לתא,ת משום רק זהו

ח אנפשיה דאיסוראששויא מצאתיתיכא פתוח פתח שאומר לתא,במה משום אבל

נאסרה מינה,לא לכהונה,ונפקא מותרת תהיה נמי,דלכשתתאלמן הכי כן ואם

נאנסתי עליו,באומרת שנאסרת אנפשה,נהי ששויא דידיה לתא מצד רק זה גם הלא

דידה,א"חד לתא מצד ב,אבל גם נאסרת היתה לךלא אני וטמאה נאנסתי וממילא.אומרת

הראב כדעת נימא ז"אם הותרה"ד והותרה דהואיל גם,ל לכהן להאסר צריכה היתה לא

לאוסרה,לכשתתאלמן ממש בהם אין עצמה האמ,דדברי לא להישהרי שנאסרה,נו ומה

דידיה לתא משום רק זה היה הלא דיבורה,עליו משום מוכ,ולא כטענת ממש ,ע"והוי

עליודהג נאסרת שעתה דתהיה"אפ,ם משום לכהונה נפשה מיפסלה בזה חשיבא לא ה

לכשתתאלמן לכהן נאנסתי"ה,מותרת בטענת נימא כדעת.נ מזה מוכח כרחך על אלא

ז"הרמב לבעלה,ל"ם אותה ומתירים לך אני טמאה לומר כלל האמינוה שלא היכא ,דגם

לכשתתאלמן"אפ אחר לכהן נאסרת דה.ה לדחות לבעלהואין אסורה הכי שבלאו ,יכא

דידיה לתא מצד עליו שאסורה הכא דאינה,כגון לומר אחרונה המשנה זה על קאי לא

באחר נתנה לעיניה לחוש שייך לא דכאן אחרי לך אני טמאה לומר בלא,נאמנת ה"דהרי

עליו ל,אסורה לו"וגם היא דמשועבדת לומר לו,ש משועבדת אינה עליו דאסורה ,דכיון

כשתתאלמן"ומש אחר לכהן גם אסורה הרמב,ה של בגוונא דלבעל"אבל זההם כהן

י,מותרת הותרה"שפיר והותרה דהואיל אינו.ל בכה,דזה גם נאמנת"דבודאי אינה ,ג
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לדבריו אמתלא יתן מחר אם לו,דהלא מותרת תהיה נאמנותה,שוב משום דלאו כרחך ועל

נאסרה בלבד,דידה דידיה לתא משום עצמךוהג.אלא עליו,ע אשתו שהדיר והיא,במי

לך אני טמאה נדרו,אמרה כשיתיר גם עליו ואסורה דנאמנת נימא .האם

ז)ו המגיד הרב של אלה דברים הרמב"ומתוך בדעת כן ושנקט ז"ל תמוהים,ל"ם

התוס דברי על בסוגיין ההפלאה דברי שתירצו"ד'לי אימא בעית ואי דאם,)ד"בסו(ה

מוכ דהיא הכי,ע"איתא טוענת ע,היתה כלל בזה להסתפק אין טענה והקשה,ש"ומדלא

טענה"דמ,ההפלאה דלא מחמת אותה נאסור איך בכך,מ היא רוצה שעיניה,דשמא משום

באחר פ.נתנה שמצא דהכא פתוחותירץ לומרתח כן גם ונאמנת לדבר רגלים כמו הוי

ע לך אני המגיד,ש"טמאה הרב דברי לפנינו במ,והרי פדגם פתוחצא נאמנתתח

לך אני טמאה .לומר

הנקושייתובעיקר התוס,ל"ההפלאה בדעת לנקוט יכולים היינו כמו'אם

הראבשבארנו ז"דעת לך,ל"ש אני טמאה לומר נאמנת דענין,דבארוסה לומר אפשר היה

לאחר–זה עינים אחת–לישא בפעם נעשה לאט,אינו לאט שמתרחש כן.אלא ,ועל

מ מוכאם טענה שלא באחר"ה עיניה ונשאה להאסר דרצונה משום הוא אני כבר,ע בטח

מקודם זה דבר רעיונה על הנשואין,עלה בעת פתאום זה לה נולד היתה,ולא כן ואם

הנשואין מקודם לו לומר לך"יכולה אני נאמנת"טמאה היתה ארוסה כשהיא ומדלא.ואז

מקודם כן נתנה,אמרה לעיניה למיחש אינו.באחרליכא זה התוס,אכן דדעת בארנו 'דכבר

לך אני טמאה לומר נאמנת איננה בארוסה דגם די.היא באחר"ועוד נתנה עיניה דבאמת ,ל

לך"ומ אני טמאה טענה לא שנבעלה,מ ברצון מודה דאינה התוספות"וכמוש,משום כ

בד טעין"בסוגיין דקא לא שנבעלה,ה טוענת אינה כן גם הלא א,ועתה אורק שותקת ו

אני בתולה .אומרת

נראה לך,ויותר אני טמאה לומר נאמנת דאינה אחרונה במשנה שאמרו ,דמה

,לה נחדש דלא ודאי זהו אבל

טענה שלא אחרת,טענה טענה טענה כאילו אותה לא"משו.לחשוב שתקה שאילו היכא ה

נאסרת ומותרתשייך,היתה לך אני טמאה לומר האמינוה דלא אחרונה משנה שפיר

אסורה,לבעלה באמת היתה שתקה שאילו היכא כן שאין לא,מה שתקה דאילו הכא כגון

עץ במוכת כלל מסופקים ספיקא,היינו חדא רק אלא היה עליו,ולא אסורה ש"ל,וממילא

מוכ טענה כאילו אותה ונחשוב לה נאמין דלא אני"לומר כלל,ע להאמר ניתן לא ודאי דזה

המהרש[ כתב לזה ז"דוגמא ביבמות"א שם)א,קיח(ל התוספות דברי סד"ד(על )א"ה

אנפשיה שויא לענין אמתלא משתיקהדנתינת עדיפא חדשות,לא אמרות לחדש לא אבל

].ה"עש

ההו לפי להעיר אפשר שהיה מה נמי יתיישב זה פי הרא"ועל של ז"א ,ל"ש

איסור נאנסתידלענין ואומרת מכחישתו באינה גם נאמנת ישראל,אינה באשת גם כן דאם

בעלה על תאסר נאנסתי משארסתני עכ,באומרת מודה היא נבעלה"דהרי שתחתיו ואין,פ
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לא או נאנסתי שאומרת מה אמת אם אחד מספק יותר שוב ראיה"ולהנ.כאן אין דנהי,ל

ג מבת פחות שנתקדשה ישראל ס'דבאשת ז"להראליהבירהשנים נאמנת"ש דאינה ,ל

הכיאפ גילו אחר מ,נאמנת'בנתקדשה אנו אין דידה לאמירה כללתדבאמת דמה,יחסים

איסור יביאו כאומרת,שדבריה לה לך"חשבינן אני נאמנת"טמאה דוקא,דאינה דזה רק

מותרת היתה שתקה שאם ג,היכא אחר נתקדשה ספיקא'כגון ספק איכא דיבורה ,דבלא

מורידולכ ולא מעלה לא איסור לידי דבריה שיביאו מה כל לנתקדשה,ן דמי ולא

מ אסורה'גבתפחות באמת שתקה .דאם

ז המגיד הרב מדברי לנו נתבאר פנים כל הרמב"ועל בדעת ז"ל דדינא,ל"ם

דלר נאנסתי משארסתני באומרת ור"דמתניתין נמי"ג מיירי כתובתה להוציא נאמנת א

כהן א.באשת הרמבומעתה בדעת נימא ז"ם אחרונה"ם למשנה ליתא דבארוסה ונאמנת,ל

לך אני טמאה הגרע,לומר קושיית ז"תהדר לדוכתה"א לה,ל אין שנאנסה לדבריה דגם

לכהן זונה באיסור הכשילתו שהרי כנ.כתובה כרחך על ז"דלהרמב,ל"אלא ליכא"ם ל

לארוסה נשואה בין אחרת,חילוק ברירה לה היתה טמאהדגם,ולא לומר צווחת היתה אם

דבריה,אני על משגיחין היינו ז.לא יהושע הפני דברי נכונים שפיר כן בדעת"ואם ל

ז"הרמב קודם"דמש,ל"ם שנבעלה כהן באשת לומר נאמנת אינה הגוף,ה חזקת דאיכא

לכהונה היתר חזקת כלל,כנגד מרעין אנו אין כשרות החזקת שבאונס,ואת אומרים דאנו

זונה,נבעלה באיסור שהכשילתו למעבד"ל,ומה לה היה דמה ידה מתחת מכשלה .ה

לכשתתאלמן)ז לכהונה נפסלה באמת מדוע לבאר עלינו חובה דאכתי כיון,ברם

שנחד ולא דבריה את קבלנו לא סוף הראשון"דסוף בעלה לגבי לבעלה"מהכ,א תאסר ת

ליכ,השני נדר סרך משום גם דבזה שבארנו מה כל לפי שפוסק.אבפרט מה פי על ונראה

ז"הרמב ד"פ(ל"ם הלכה בתולה נערה מהלכות וגירשה)ג ועבר רע שם כהן,במוציא אם

מחזיר ואינו לוקה ר,הוא הגאון מרן בזה ז"ותמה מליסא בסוגיין(ל"י יעקב בית )בספרו

לוקה בתולים,אמאי לבתך מצאתי לא ואמר שבא הוא רע שם מוציא כהן,הא דאשת וכיון

חדה אנפשיה שויא עליו,א"וא לגרשה,ואסורה מחויב דין פי על כן יתחייב,ואם ואיך

עשה וכתורה אותה כשמגרש זה.מלקות על לומר,ומתרץ מהימן איך קשה דבאמת

חד"פ אנפשיה ולשויה מצאתי לה,א"פ משועבד מצית,הא דלא לך אני בטמאה וכמו

ל דמשועבדת משום דאיסורא חתיכה נפשה הוא,ולשויא נמי לההכי וכמו,משועבד

המדיר פרק בריש לה,דפריך מדיר מצי היכי לה דמשועבד משום.וכיון לומר וצריכים

כרחה בעל לגרשה לגרשה,דבידו רוצה דאינו דהמדיר להך דמי שהוא,ולא זמן כל כן על

לה משועבד לקיימה ממנו"משא,רוצה להפקיעה שרוצה הכא לה,כ משועבד דאי,אינו

כרחה בעל לה מגרש ד.בעי נכונים זה מצי"הרמבברילפי דלא רע שם דבמוציא ם

לקיימה התורה מן לה ומשועבד עליו,לגרשה לאוסרה נאמן אינו לה,שוב דמשועבד כיון

ע"עכתוד .ש"ק
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דבריו על טובא לתמוה יש ד,ולכאורה העשה אם ניחא היה זה תהיה"דכל ולו

ד"לאשה לשלחה"והלאו יוכל כשאומר"לא ומיד תיכף חלים לבתך"היו מצאתי לא

רק,"בתולים חלים והעשה דהלאו כיון אבל המזימים אם,כשבאים ובודאי

לוקה אינו כהן גם המזימים שבאו קודם להחזירה,גירשה מחוייב אינו ישראל אף ,ואולי

לשלחה יוכל דלא לאו על עבר לא שגירשה אנפשיה,דבעת דשויא בעת כן לאאם כבר

לה משועבד מחויב,היה לעצמו שהוא בדבר מלקות ולחייבו נפקע להיות זה יכול ואיך

לגרשה דין פי .על

וכו"ונלע אנפשיה דשויא האיסור ענין בכלל דהנה לחקור'ד האיסור,יש אם

חד אנפשיה ומשויה שאומר בעת אחת בבת נמשך,א"נעשה רק הוא כן אחרי דאסור ומה

דנימא,מהקודם לעתאו מעת תמיד ומתחדש חוזר הוא אנפשיה שויא של .שהאיסור

נדר מדין הוא אנפשיה דשויא דטעם נימא אם איננו,והנה כן שאחרי שהאיסור פשיטא

מהקודם נמשך חד,אלא אנפשיה ששויא נדר"מזמן כל כדין עולם עד נימא.א אם אולם

דשנחד נאמנות"דהטעם מדין הוא לענ,א האיסור"מסתבר שאין מהקודםד דאיזה,נמשך

כן אחרי גם איסור להמשיך שיכול בנאמנות יש באה,כח שלא שכל הוא שהענין אלא

הקודמים דבריו לעקור מועילה אמירתו,אמתלא מחדש כאילו הדבר פני את דנים אנו

תמיד האיסור,ונאמנותו את שמקיים הוא מצד,וזה אלא הקודמת המשכתו מצד לא

פוסקת הבלתי הראשונים,התחדשותו לדבריו עקירה באה שלא זמן דכל הוא,והיינו הרי

ומחדשם חוזר להשנחד.כאילו לו אפשר שאי הענין הגיע דאם נראה זה להתחדש"לפי א

השנחד,מחדש ולהבא"יתבטל מכאן הרמב.א דברי נכון על זה לפי ז"ויתבאר ל"ם

הנ בתולה נערה שלכתחילה,ל"בהלכות העדים–דהגם שהוזמו איסור–טרם עליו חל

לה"דשנחד משועבד היה לא עדיין שאז מפני והזימוהו"מ,א העדים כשבאו כן אחרי מ

והעשה הלאו לאשה,וחלו לו ושתהיה לשלחה שלא לה משועבד אפשר,ונעשה אי

ולהתחדש"להשנחד לשוב כלל,א איסור כאן אין [וממילא למעלה. שכתבתי מה לפי וגם

שנחד בכל איכא נדר אח,א"דצד עמה לדור ואסור כן אחרי גם נמשך הוא נדר כ"וצד

נדר"עכ מצד שנודר"מ,פ רק הוא נדר שהצד כתבנו כבר הא מ  ,

עמה לדור שמחויב הדין יתחייב העדים כשיזימוהו זה,ואם דעת על לכתחילה נדר ].לא

ואח אשתו את שגירש מי כן דאם להקשות בע"ואין לך שנטמאתי אמרה תחתיךכ ,ודני

ולקחה"ואח חזר לו,כ היא משועבדת ולקחה שחזר שעתה מפני דמותרת נימא ,האם

לשנחד מצי ולהתחדש"ולא לחזור יכול שאינו מפני אינו.א שזה ,דודאי

דני חדוםאנו אנפשיה ששויא דמפני ולחדש,א"אומרים לו להנשא לה היה אסור

מצי,השעבודאת לא משנחדוממילא להפקיע דידן,א"זה בנידון כן שאין שהשעבוד,מה

והעשה הלאו של  ,יש מפנישפיר נפקע אנפשיה שהשויא לומר

התורה של .השעבוד
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כן גיסא,ובהיות לאידך גם לדון אנפשיה,יש ששויא בעת שלכתחילה היכא

דאיסוראח לחולתיכה יכול היה שלא דרכו פני על עיכוב מקוםמ,היה שהדיבורכל כיון

תמיד מתחדש והוא נעקר וחייל,לא אתי רווחא שמשכח זמן בכל דאמרינן,הנה וכדוגמא

איסור)א,לב(ביבמות על חל איסור אין וקאי,לענין תלי מיתלא אשה אחות ,דאיסור

וחייל אשה אחות איסור אתי אח אשת איסור פקע של,אי ונאמנותו אמירתו נמי והכי

תלי"השנחד מיתלא חייל,א לחול שמצי הרמב.ובזמן דברי נכונים שפיר כן ז"ועל ,ל"ם

לך אני טמאה שאומרת כהן נאמנת,דבאשת אינה שלבעלה לכהן"אפ,הגם אסורה ה

שהשנחד,לכשתתאלמן מתחדש"מפני הוא הזמןכא לחול,ל דמצי בעלה מיתת ואחר

חייל .שפיר



ברורה)א ראיה להביא אפשר היה מכחישתו,לכאורה באינה גם איסור דלענין

נאמנת התוס,אינה טעין"ד(בסוגיין'דהנה דקא לא הבעל)ה נאמן טעמא מאי הקשו

כתובתה אני,להפסידה עץ מוכת או נאנסתי אמרה בעי דאי במיגו לה דהוה,נאמין ותירצו

חזקה במקום בתרא,מיגו דבבא קמא בפרק לן דמיבעיא מיגו)ב,ה(דהגם אמרינן אם

לא או חזקה ועדיפא,במקום אלימא ומפסידה בסעודה טורח אדם דאין זו חזקה שמא

חזקות ע,משאר אמרינן לא להוציא מיגו נמי ז"ובמהרש.ש"אי זה"א על עמד שם ,ל

על רק הכי הקשו טעמא עלדמאי גם כן הקשו ולא טעמא,האיסורעצםהכתובה דמאי

עץ,אסורה דמוכת במיגו לה מיגו.נאמין אמרינן לא איסור דלענין למימר דהרי,וליכא

מדברת דראוה אמרינן,מסוגיא איסור לענין דגם הכיומש,מיגומבואר אסי"סום לרב ל

נבעלה היינו ב,דמדברת נאמנת יהושע לרבי גם נסתרה עגומיאבל נבעלתי .ש"דלא

המהרש דקושיית נראה לכאורה ז"והנה התוס"א הקשו לא למה רק היא האיסור'ל על ,גם

התוס בתירוצי גם יתורץ לא האיסור דלענין נראה להוציא',ובאמת דמיגו השני דתירוצם

אמרינן האיסור,לא לענין שייך לא חזקה,ודאי במקום מיגו דהוה הראשון ותירוצם

א כן מספיקגם בתוס,ינו מבואר זו חזקה של ענין כל אין"ד(בסוגיין'דהרי חזקה ה

וכו טורח ומפסידה)'אדם בסעודה טורח אדם ואין עליו שנאסרת מפני היינו,דהוא

עליו הנ,שאוסרתה אם רק שייך זה כן הכתובההואדוןיואם דבר הנידון,על אם אבל

טובא,האיסורעצםעל נימא,קשה מיגודאדרבה לה עליו,דאית נאסרת תהיה ,ולא

כלל חזקה כאן חזקהמיגוה"ול,ואין .במקום

שהתוס סיימו"הנ'והגם נאסרת,ל דלא ישראל באשת דאמרלממ"מ,דגם אן

טעות מקח הוי בעולה ונמצאה בתולה בחזקת מפסידה,כנסה שפיר טעות,הוי מקח שהרי

ולא,הוא מיגו לה דאית נימא אם גם כן החזקה,תאסרואם את זה יגרע לא מקום מכל

ומפסידה בסעודה טורח אדם שמצאה"דעכ,דאין שטוען במה להפסידה בא הוא פ

טעותהוהו,בעולה ב,מקח מהימנא לא חזקהמיגודהוימיגוושוב .במקום
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איסור לענין הקושיא ליישב מספיק כאן אין זאת התוס,בכל שיטת לפי 'דהנה

דקאמר"דלר,בסוגיין אתא נמי מפסידה עליו לאוסרה נאמן מצאתי פתוח פתח שהאומר

מנ,כתובתה כן דאם להתעורר להש"יש ר"ל על להקשות קמ"ס מאי תנינא"א דקושיא,ל

ה דריזו טעמא אם רק נפשיה"א שויא משום הוא דר',וכוא דטעמא משום"נימא לאו א

הוא נפשיה ומפס,שויא בסעודה טורח אדם דאין חזקה משום נאמן"ומש,ידהאלא ה

עליו כתובתה,לאוסרה מהפסד טפי האיסור דנקט לענין,ומה נקט דאילו משום הוא

הו ליה"כתובה קים דלא ספק"ואפ,א מטעם כתובתה מפסידה חזקתו,ה על ממון ,דהעמד

איסור לגבי נקט לאוסרהלהכי ונאמן ליה עליו,דקים לאוסרה נאמן דנקט קאמר,ומה ולא

עלי אסורה קמ"י,ובסתם גופא דזה נאמנות"ל מדין עליו דאסורה אלימתא,ל חזקה מכח

ומפסידה בסעודה טורח אדם משום"וצ.דאין רק הוא זו חזקה של ענינו דכל משום ל

עליו שנחד,דנאסרת מצד תאסר לא אם כן חזקה"ועל תהיה לא מאי"ומש,א מקשה ה

תנינא"קמ להי,ל מוכרח בזה האיסור של יסודו דכל נפשיהמשום שויא מצד רק דאם,ות

טורח אדם דאין לחזקה גם ליתא כן התוס.לא דעת לפי כנסה,ל"הנ'אולם דאמר דלמאן

טעות מקח הוי בעולה ונמצאת בתולה שאינה,בחזקת ישראל באשת גם זו לחזקה ישנה

עליו לדוכתה,נאסרת קושיא בדר,הדרא אלעזרדהרי אל,קיימינןבי סעורבי ליהזר בירא

וכדלקמןכנס טעות מקח הוי בעולה ונמצאה בתולה בחזקת י,)א,יג(ה דמה"ושוב ל

זו חזקה מטעם הוא לאוסרה נאמן קמ"ומנ,שאמר מאי להקשות תנינא"ל .ל

דלמ)ב התוספות שכתבו דמה נראה גם"אכן זו לחזקה ישנה טעות מקח דהוי ד

נאסרת דאינה הסעודה,בגוונא את מפסיד הוא כרח,דלדבריו דאיהועל מפני הכוונה ך

פניםע כל קודםל שנאנסה בטענה כתובתה להפסיד ברצון,תחתיושהיתהבא דלתחתיו

בעינןל כשרות,לחושא בחזקת התוס,דנעמידנה כתבו דכבר לה"בד'וגם למיתב אי ה

ס,כתובה ספיקאדאיכא הכתובהפק חוב את ס"וה,להאלים איכא דידן בנידון שמא,ס"נ

תח ושמא באונסמשקר כתובתה,תיו להפסיד בא הוא טענה באיזה כן כרחך,ואם על

התוס"כמ באונס'ש שמא דכשאמרינן האירוסין,שם קודם באונס שמא לומר כבר ,יכולים

האירוסין קודם שנבעלה בטענה דבא להתוס"וס,ונמצא דאין'ל זו חזקה בכלל זה דגם

ומפסידה בסעודה טורח לא,אדם כדבריו האמת השלולא כזו בטענה בא לפיעוהיה קרת

בינ ההתקשרות כל את כלל,הםיטענתו אשתו בחנם,ושאיננה הסעודה כל .ועושה

התוס קאמרי לא כאן דעד נראה זה טעות"דלמ'לפי מקח הוי בעולה נמצאת ד

נאסרת דאינה ישראל באשת גם זו לחזקה למ,ישנה קידשה"אלא שאם בהמדיר לקמן ד

אי כן גם ובעל תנאי גטעל צריכה לר,נה דס'אבל עצמו שם"אלעזר בעל)א,עד(ל דאם

גט צריכה הכל ר,לדברי דאמר דמה לומר צריך זה דלפי כתב בסוגיין כנסה"וההפלאה א

טעות מקח זה הרי בעולה ונמצאת בתולה הכתובה,בחזקת לענין דוקא גט,היינו אבל

הימנו שצריכה קד,פשיטא לשם כיוון בטח שבעל שבעת בעילתולפי תהיה ושלא ושין

ע זנות ד,ש"בעילת דאליבא אלעזררנמצא נאנסתבי ארסתיך שלא שעד בטענה בא אם ,גם
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לגמרי ממנו אותה להפקיע בא הקדושין,אינו מחמת לו מקודשת אינה אם אף לדבריו דגם

הביאה,הראשונים מחמת מקודשת היא מקום משכח,מכל חזקה"ולא דידיה אליבא ל

אדם ומפסידהדאין בסעודה שנחד,טורח משום עליו שנאסרת היכא פריך,א"זולת כן ועל

קמ מאי תנינא"שפיר דר,ל ע"דאליבא עצמו שנחד"א מטעם רק היא הנאמנות .א"כ

הדרא ז"המהרשקושייתמעתה עכ"א עצמו"ל אלעזר רבי על לא,פ דלדידיה

ומפסידה"משכח בסעודה טורח אדם דאין זו לחזקה הי,ל אם עליוכי שנאסרת ,כא

ב לה נאמין לדידיה נאסרת,מיגוותיקשי תהיה לא ה,ושוב יהיה חזקהמיגוולא .במקום

הרא כדעת הוכחה מזה לנו תהא ז"ולכאורה ג"ש מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת ',ל

הרמב ז"וכדעת כהן"ם באשת או,ל נאנסתי לומר נאמנת אינה מכחישתו שאינה היכא דגם

או קודם הכתובה,ע"מוכנבעלתי לענין אם מ,כי לבעליהן"אבל נאסרות הן ה"ומשו,מ

אנו בתולות כשטוענות להן,גם ומוכמיגואין נאמנות,ע"דנאנסתי אינן ההן בטענות .דגם

התוס לשיטת אם כי זו לראיה מקום דאין אימא"ד('אלא בעית ואי עץ)ה דמוכת

להרא,שכיח ז"אבל עצמו"ש י(ל סימן שכיח"דס)ח"שם לא עץ דמוכת שום,ל מזה אין

איסור,ראיה לענין גם נאמנת מכחישתו אינה דאם לומר נוכל טענת.דשפיר דעל אלא

התוס כתבו כבר מיגו'נאנסתי זה דאין שנבעלה,בעצמם ברצון מודה בעיא,דאינה לא וגם

לכהונה נפשה להרא,למיפסל ליה סבירא עץ ז"ומוכת שכיח"ש דלא א.ל זה פי תיועל

הרא דעת ז"שפיר למעלה,ל"ש בררנו וטוענת,דהרי כהן נבעלהדדבאשת תחתיו ,באינה

הרא ז"גם דנאמנת"ש מודה דאינה,ל במיגו נאמנת תהא במכחישתו דגם תיקשי כן ואם

ניחא"ולהנ.מכחישתו מיגו,ל זה אין שנבעלה שנבעלה,דלומר ברצון מודה ,דאינה

ל בעיאוגם לכהונהא נפשה עץ,למיפסל דמוכת מיגו מחמת לה הכיבלא,ולהאמין ו

הרא לדעת קשה ז"לא שכיח,ל"ש לא עץ במיגו.דמוכת נאמנת נאנסתי דבטענת והגם

ברי,ע"דמוכ נגד שמא אלא אינו נגדה שטענתו לפי גוונאובכה,זהו גאי כןמהני מיגום

שכיח אני,דלא בתולה בטוענת וברי,אבל ברי דל,דהוי במיגו סגי שכיחלא .א

המהרש)ג קושיית בעיקר ז"אולם ז"א יהושע הפני צווח כשגגה"ל דהיא ל

השליט מלפני שנחד,שיצאה מצד הוא עליו האיסור כל שמשקרת,א"דהרי יודע ,ואיהו

מיגוומה לה מאד,יועיל צודקים הדברים הריטב.ולכאורה גם הנה ז"אולם בסוגיין"א ל

מקובצת( בשיטה ק)הובא כן גם המהרשמקשה ז"ושיית במיגו"א דנאמינה ומתרץ,ל

ע שכיחא לא עץ מאד.ש"דמוכת תמוה הריטב,ולכאורה השליט מלפני דגם נימא א"האם

זו"ז שגגה יצאה ריטב.ל בדברי הפעם עוד התבוננתי ימים איזה אלו"אחר שיש,א וראיתי

ממון על דמקשה ממקומה,לדחוק משנה זזה לא זאת .ובכל

לענ בזה הריטב"ונראה דדברי ז"ד בפשטות"א מתיישבים דברי,ל ובהקדם

סופר"שו חתם ח"אה(ת צ"ע סימן הר)ח"ב דברי על ז"שהקשה נדרים"ן שלהי ל

ד,צ( למידק"ב ואיכא קמא)ה בתירוצא הכידמש,שתירץ אינהום לך אני טמאה באומרת

לקדושין,נאמנת רבנן הר,דאפקעינהו לפס,ן"ומסיק באומרת זה נבעלתידלפי דגם,ול
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לכהן נאסרת אפקעינהו נימא במשמע,אם דאינו זה על שכתב שם.אלא השואל והקשה

סופר באחר,בחתם נתנה עיניה שמא נחמן רב אמר דאהלויי בעובדא הר,דהרי ן"וכתב

איתתא"ד(בעצמו ההיא כהן)ה באשת לפסול,דמיירי נבעלתי באומרת דגם ומבואר

נאמנת החתם.אינה הראבומתרץ בשם דקהלתו"סופר בלאו,ד דאהלויי עובדא דבהני

שנחדהכי שייך לפסול,א"לא שנבעלה בפירוש אמרה לא בבעלה,דהיא דתלתה ,אלא

ע כלל שנבעלה לה האמין לא בעלה,ש"והוא לא שהוא הבעל אמירת שלפי דהגם והיינו

אסורה להיות ל"מ,צריכה לבעלה מאמינה אינה דהיא כיון שנחד"מ זה והעירני.א"ה

אחד גדול זה פתוח,על פתח שאומר בסוגיין גם מוכ,דהרי היא אמרה עץאילו אנית

התוס נאסרת'כתבו היתה טענהדברק,דלא דבמוככןלא להסתפק"נקטינן אין ונמצא,ע

ודידה"דהשנחד מדידיה שותפות ידי על רק נעשה פתוח,א פתח אומר שהוא ממה

מוכ,מצאתי טענה לא אני"והיא הנ,ע סופר החתם כה"ולדברי כל גוונאל הוהאי לא

לו.א"שנחד דמי,והשבתי אינה,דלא כן גם בעלה שלא הבעל שאמר אחרי גם דהתם

לו דמה"משא,מאמינה הכא מוכשכ טענה אינהההואניע"לא דודאי סהדי אנן כמו

עץ דאינ,מוכת זה סהדי דאנן בבירור לו שנתודע כן אחרי גם הלא מוכוהוא עץה עדיין,ת

מצאתי פתוח פתח שנחד,אומר הוי עצמו"שפיר מצד .א

נראה זה שנחד,לפי פתוח פתח שאומר דבמה בסוגיין אמרינן לא כאן א"דעד

להתירא כלל מסתפקים היינו לא בעצמינו אנן שתקה שאילו בזמן כהן,אלא באשת כגון

להיתרא תולין היינו ד,שלא י,תחתיוהאינכשלומר שתחתיונבעלה מלאיסורא ותר

דאח,נבעלה לומר הגוף חזקת איכא לכהונה היתר חזקת נבעלה"דנגד באשת.כ וכן

ג מבת פחות שנתקדשה תולין',ישראל היינו לא ברצון,דבאונס גם,דרובא קטנות ובזמן

היינוכן דאח,תוליןלא הגוף חזקת איכא זה נבעלה"דנגד שנחד"משו,כ שפיר הוי .א"ה

הי זה להריטבאבל ליה קשיא נדא"ה מוכיאכתי שמא היא"חוש ס[ע לא תירוצא"דאיהו ל

בזה'דהתוס להסתפק דאין סהדי אנן טענה שנחד,]דמדלא לא איהו כן דבדברי,א"ואם

מלאיסור יותר להיתר הכרע יש תרי,עצמו איכא כהן באשת תחתיו דשמא הספק דכנגד

להיתר מוכ,ספיקי תחתיו"שמא אינו ושמא מגו,ע פחות שנתקדשה ישראל שמא'באשת

באונס,ע"מוכ תאמר.ושמא נאסרה"דמ,מה איהי להסתפק,מ ליכא דידה דלטענה

הריטב,ע"במוכ מקשה זה ז"על במיגו"א להאמינה צריכים עצמה דעל ליכא,ל כן ואם

דידה מצד ולא דידיה מצד לא דמוכ,איסור מתרץ זה שכיחא"ועל לא להיתר,ע הכרע ואין

שנחדיות שוב והוי מלאיסור .א"ר

הריטב דעת ליישב מספיק זה דכל ז"אלא המהרש,ל"א אדוננו בדברי א"אבל

ארוכה"ז מעלה זה אין התוס,ל דברי על להקשות הם דבריו הקשו',דהרי לא מדוע

איסור לענין גם לה ספיקא,דנאמין ספק הוה דלא מה דלענין דנהי דבריו בסוף כתב ,וגם

הת תירצו להסתפק'וסשפיר אין טענה לתרוצי,דמדלא ליכא ממון לגבי מיגו בטענת אבל

ס,הכי הוי דאי להתוס"משמע המיגו['ל איסור]דמהני לענין גםל"הו,גם להקשות

סברתם שחידשו אחרי גם איסור בזה,על להסתפק אין טענה תמוה,דמדלא ודאי ,וזה
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התוס בדעת קאי שאנן כרחךע,'דאחרי לול סהדיצריכים אנן כבר שעתה דאחרי מר

מוכ פתוח,ע"דאינה פתח אומר עדיין שנחד,והבעל שפיר מיגו,א"הוי בזה יועיל ומה

השנחד שמשקרת,א"לסלק יודע שהוא .אחרי

הובאו)ד כבר הנה זלעילאך מליסא הגאון שהקשה"דברי יעקב בית בספרו ל

חד אנפשיה לשויה אלים הוא לה"איך דמשועבד במקום לה.א משועבד דאינו ,ותירץ

כרחה בעל לגרשה בידו בסוגיין.דהרי וחידוש רבנובהגהת,ובדרוש ז"הגאון איגר ל"ש

להפסיד,כתב נאמן דאינו נאמר אם מספיק לשמואל,כתובתההדזה גם'ולתוס–אבל

אלעזר רבי כתובתה–בדעת להפסיד גם עומדת,דנאמן במקומה הקושיא דאיך,עדיין

ל חדמהימן אנפשיה כתובתה"שויא ולהפסיד כתובה,א בלא לגרשה בידו אינו .דהרי

י בזה הנה חלילה"אך חוזרים דהדברים תאמר"דמ,ל מה נאמן,מ דאינו

תפסיד,א"לשנחד ולא ומפסידה בסעודה טורח אדם דאין חזקה ממילא תהיה ולא

שנחד,כתובתה להיות צריך שוב מ,א"הרי אינו כתובתה תפסיד לא להדאם ,שועבד

לגרשה ומפסידה,דבידו בסעודה טורח אדם דאין לחזקה ישנה שוב תאסר דאם ,אלא

הכתובה את תפסיד לא מה הכתובה.ומפני דתפסיד לאיסור,וכשנאמר אף מהימן לא ,שוב

חד אנפשיה לשויה מצי ל,א"דלא כו('התוסקושייתודמי ד,פסחים עלה"ב פרה)ה גבי

דבכה,אדומה לחומראג"ולדבריהם ניזיל דידן בנידון גם לחומרא איסור,אזלינן לענין

מספק,נאסרנה נוציא לא ממון לאוסרה,ולענין דנאמן שמואל של הפסק עולה ושפיר

כתובתה לחומרא,ולהפסיד בשניהם דאזלינן משום .וזהו

הגאון שכתב מה דלפי האלא דוכתיבעל בכמה חכמים ועטרת טעם ,ברוך

לחו"דבכה דאזלינן מדרבנןג אלא אינו לקולא,מרא אזלינן התורה מן נמצא,אבל

פ דאמר חד"דבזה אנפשיה שויה לא מצאתי כנ"דמה,א"פ זה כח לו אין ,ל"ת

דהשנחד נמצא מדרבנן"ויהיה רק אינו בזה התוס,א לשיטת ניחא זה כן ברצון'ואם דרובא

דרבנן רוב אלא שנתקדש,אינו ישראל באשת האיסור מוכל פחות דרבנן'גבתה אלא ,אינו

התורהדמ ון היתר בחזקת לה היהאומריםמוקמינן באיסור,שבאונס דגם מוכח וממילא

שנחד אמרינן הרא.א"דרבנן כשיטת נימא אם ז"אבל דהרוב,ל"ש הירושלמי שיטת וכפי

גמור רוב הוא הכרחאיו,דברצון שנחדן בדרבנן"דשייך הנ,א הקושיא לדוכתיה"תהדר ,ל

ח אנפשיה לשויה מצי דאיסוראאיך כתובתה,תיכה להפסיד בידו אינו דחוזר,דהרי והגם

לחומרא למיזל ובעינן מדרבנן–חלילה רק זה מנ,הרי לןובדרבנן שנחדא ,א"דאמרינן

בשו יעקב"ועיין שבות צ"ח(ת סימן ).ג"א

לשנחד מצי דאיך הקושיא בעיקר לה"מיהו משועבד הוא דהרי אפש,א רהיה

אחרת"לענ בדרך ליישב לשנחד,ד מצי לא שמשועבד דבמקום אמרינן לא כאן ,א"דעד

השנחד שחל שנאמר כן אחרי דגם היכא ממה"רק יותר להאיסור ראיה שום יתוסף לא א

לנו,א"דשנחד לברר שתספיק ברורה הוכחה עוד לנו יתוסף עצמו זה ידי על אם אבל
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כדבריו לכו,שאמת בכהא"אזי אמרינן וכוע אנפשיה שויא גוונא דידן',י בנידון ולכן

דשנחד נימא עליו"דאם ונאסרת אלימתא,א מחזקה ראיה זה ידי על לנו מתוסף הרי

ומפסידה בסעודה טורח אדם אמת,דאין שאומר ממה,המבררת לנו איכפת ולא

לה שנחד,שמשועבד מצד אינו האיסור בלבד"דעתה וראיה,א הוכחה מצד גם אם .כי

מקשמ שפיר ז"המהרשיםעתה והריטב"א ז"ל ב"א דנאמינה כמו,מיגול והיינו

חזקה,שביארנו תהיה לא נאמינה דעכ,דאם קשיא שנחד"ולא הוי אינו,א"פ דבזה,דזה

לאוסרה יוכל לא לה דמשועבד דכיון הקושיא טורח,הדרא אדם דאין החזקה וצירוף

בזה ליכא ומפסידה מיגו,בסעודה לה אית מתבטלת,דהא שלה במיגו לה נאמין דאם

.החזקה

המהרש דברי ליישב זה דכל ז"אלא כטועה"א לשויה שלא בקושטא,ל מיהו

התוס נכונים'דברי כן מדרבנן'דהתוס,גם רק הוא ברצון דהרוב מוכח,לשיטתם וממילא

שנחד בדרבנן"דאמרינן גם י,א תו כן דשנחד"ואם התירוץ לגרשה"ל דבידו מטעם ואי,א

לחומראד אזלינן חלילה מדרבנן,חוזר רק זה אם נאסרת,ואפילו כן ז"ולהרא,גם ל"ש

מדאורייתא עץ"בלא,דהרוב דמוכת במיגו דנאמינה לדידיה קשה לא ב,ה ',וכאות

דמוכ"דהרא לשיטתו שכיחא"ש לא מיגו,ע זה אין ברי .ובמקום

יתיישב)ה אלה דברינו רשוומתוך דברי נכון ז"על בסוגי"י נאמן"ד(יןל )ה

אלעזר רבי בדברי נאמן,שמפרש אינו כתובתה להפסיד מנ,דאבל הדבר זאת"ותמוה ל

המפרשים זה על שעמדו כמו אלעזר רבי הנ.בדברי לפי שפיר"אכן אתי שיטת,ל דהנה

ז"רש שנחד"י אמרינן לא דבדרבנן נראה וכו,א"ל קדשתיך לאשה האומר מתניתין 'דבהך

בקרובותיה אסור רש,הוא ז"מפרש ואחותה"י ובתה באמה בסוגיין הא,ל מזה דמשמע

נאסר אינו דרבנן צ,בקרובות האיסור"ופשוט והוי גמור רוב הוא דברצון דרוב לדידיה ל

מג פחות שנתקדשה ישראל תורה'באשת דלר,איסור נימא אם כן להפסיד"ואם נאמן א

כתובתה לשנחד,גם מצי לא כן דאם לה"תיקשי דמשועבד דמ,א מפסדת"ולומר מ

לחומרא ואזלינן חלילה דחוזר משום אפשר–כתובתה ול,אי מדרבנן רק שנחד"דזה א"ה

לחזקה,כלל ליכא חזקה,ושוב אין איסור אין דגם,דאם אלעזר רבי חידש גופא דזה ולומר

שנחד אמרינן כן,א"בדרבנן הש,אפשראיגם מקשה היה לא כן קמ"דאם מאי תנינא"ס ,ל

י לומרדהא קמש שנחד–ל"דהא אמרינן בדרבנן לרש,א"דגם ליה הכריח זה ז"כל ל"י

אלעזר רבי בדברי נאמן,לפרש אינו כתובתה שר,דלהפסיד לחזקה"לפי כלל סובר אינו א

ומפסידה בסעודה טורח אדם עצמו,דאין זה מפסיד(ומשום אינו כתובתה נאמן)דאת

חד אנפשיה ולשויה עליו אינםגד,א"לאוסרה לגרשהתמשועבדהכתובתה דבידו .לה

כתובתה להפסיד נאמן דקאמר דשמואל אליבא נענה מה להבין יש זה דלפי משום,אך

ומפסידה בסעודה טורח אדם דאין ה,חזקה זו עליויוחזקה דאוסרה מטעם אך כן גם א

לדידיה,א"ושנחד הקושיא חד–ותישאר אנפשיה לשויה מצי כתובתה"איך ולהפסיד ,א

חלילה דחוזר משום דזה נימא מדרבנן,ואם רק זה אין שנחד,הרי אמרינן לא .א"ובדרבנן
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בעזה וחמודה נאה פרפרת בזה לומר נראה בסוגיין,י"אכן אמרינן )א,י(דהנה

וכו"אר שמואל אמר מנה'נ ולאלמנה מאתים לבתולה ישראל לבנות להם תקנו ,חכמים

פ אמר שאם האמינוהו נא"והם מצאתי וכופ בסעודה',מן טורח אדם אין חזקה רבא אמר

ז.ומפסידה הראשונים עמדו כתובה"וכבר אם רק זו חזקה מועילה מה מפני לבאר ל

דאורייתא,דרבנן כתובה אם בר(ולא הנ,)ן"עיין כל לפי שפיר"אמנם אתי היתה,ל דאם

ח נפשיה לשויה מצי לא דאורייתא דאיסוראכתובה תפסיד,תיכה תאסר כתובתהדאם נמי

חזקה רשות,משום לו אין זה חלילה,ועל דחוזר חומרא משום בזה נבוא זה,ואם הרי

מדרבנן ש,רק אמרינן לא דאיסוראובדרבנן חתיכה אנפשיה הכתובה.ויה אם כן שאין מה

דרבנן דשנחד,היא איסורא חייל התורה מן כתובהדכיוןד,א"הרי ליכא התורה ,מן

לה משועבד דשנחדמא.אינו איסור יופקע כתובה דתיקנו דהשתא נימא ודאי,א"י זה לשם

כתובה חכמים תיקנו כתובה,לא אמרו פ,והם לומר האמינוהו פתוחוהם .מצאתיתח

הירושלמי דברי גם זה לפי עתה ס,ויתבאר לר"מדוע דגם להירושלמי א"ל

כתובתה להפקיע נאמן אינו סוטה ספק משום ס,דאסורה הירושלמי ברצון"דהרי דרוב ל

גמור רוב י,הוא זה שנחד"לפי אמרינן לא דבדרבנן דהירושלמי אליבא ס,א"ל ל"וגם

דאורייתא דס,כתובה איתא אם לר"ולהכי ומפסידה"ל בסעודה טורח אדם דאין זו חזקה א

כתובתה את גם השנחד"ל,ומפסיד כל בזה לחול מצי חד,א"ה נפשיה לשויה מצי א"דלא
כתובתה ולחומרא,ולהפסידה חלילה דחוזר משום הנ,ואי וככל מדרבנן רק זה אין .ל"הרי

רש)ו שיטת ז"ולפי כתובתה"י להפסיד נאמן דאינו אלעזר רבי בדברי אפשר,ל

רש דברי בפשיטות ז"ליישב מכילתין"י בריש ד,ב(ל ובחמישי"א בשני שמפרש)ה

לבי שיבוא עדים"דמתוך ידי על הדבר יתברר התו,ד אביי'סומקשים מייתי מאי כן דאם

בפ ליה דקים ברביעי,פ"ראיה תנשא ליה קים לא אם גם לב,הא שיבוא ידי יתברר"שעל ד

דמ"וי,הדבר רש"ל ז"ש לב"י ביאתו ידי שעל הדבר"ל ויתברר הקול יצא על,ד אם רק זהו

בא הוא כתובה כתובתה"ולמ,עסקי להפסיד גם דנאמן לטענ,ד מגיע הדבר זה ידי הדעל

הדבר ויתברר הקול ויצא דר.ותביעה אליבא רש[א"אבל שיטת ז"לפי נאמן]ל"י דאינו

אם לו מותרת אם הוראה לשאול בתור אם כי דין לבית ביאתו ואין כתובתה להפסיד

לו הדבר,אסורה ויתברר הקול שיצא מזה ראיה לר.אין לסייע שבא אביי זה דנאמן"לפי א

איסור לענין ס,רק מביא ליהשפיר דקים הקול,ייעתא שיצא משום למימר ,דליכא

דבלא כתובתה"דלדידיה להפסיד נאמן אינו בלבד,ה הוראה שאלת אלא זה יכול,אין וגם

ב במקום שלא לשאול שיבא הקול"להיות יצא ולא .ד

ממ זה לסתור שיש שכתבואלא פחות',התוסה שנתקדשה כהן באשת גם דבאמת

ג ספיקא'מבת ספק מוכדש,איכא היא"מא בזה,ע להסתפק אין הכי טענה מדלא ואם,רק

ממ לב"כן עמה יבוא לא אם עליו"נ שאסורה לו יפסקו לא הרי דשמא"מה,ד גופא ט

היא"מוכ לאיסור,ע כלל לו יורו דעתא,ולא דאקרורי חשש לב,ומה אותה גם יביא ד"ואם

וי ותביעה טענה תהיה תו הקולהרי י,צא דרש"אך ס"ל זכוברי ראשונים שאר ל"דעת

עץדמוכ עץת למוכת למיחש ליכא בלעדה וגם שכיחא אם.לא מקום התוספותגםומכל
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מקשים לש,שפיר טענההואדהעיקר,הויטתיידאינהו דלא היא,ממה תבוא שלא זמן וכל
דיןלב לאיסורית לו יורו הקול,לא יוצא תו .וכשתבוא



ס)א לא טעמא מאי לבאר לתל"אכן דרל בטעמא דידן ספק"מודא משום א

המהרש,סוטה ז"הנה נדה"א התוס)א,יט(ל דברי ר"ד'על דמשארסתני,י"ה בהא העיר

הו דהא נאמנת ברה"נאנסתי טומאה ספק ע"ל טמא דספיקו דבריו.ש"י ל"דס,כוונת

ר'נאמנת'ד לענין"דקאמר אף הוא ז,ג יונה רבינו תלמידי כן,ל"וכשיטת ועל

עכמ איסורא דלענין מותרת"קשה אמאי הו,פ ברה"הא טומאה ספק טמא"ל דספיקו .י

בדר דקאמר סוגיין על ביותר תיקשי הקושיא באמת עליו"והנה לאוסרה נאמן דאמר ,א

ספיקא בחד רק בס,דזהו ספיקאאבל קיי,מותרתפק היחיד ברשות טומאה בספק ל"והא

להרבות יכול שאתה ספיקות וספק ספק משום.טמאדכל מתרץ בסוגיין יהושע והפני

ע לדבר רגלים תמוהים.ש"דליכא קדשו דברי דפ,ולכאורה ליה דקים מצא"דלדידיה פ

מזה יותר גדול לדבר רגלים לו לענכיםוצרי.אין ה"לומר יהושע הפני דכוונת דבעינןיד א

האיסור לצד לדבר שנבעלה,רגלים המעשה לעצם רק הוא לדבר הרגלים לצד,וכאן ולא

באיסור דוחק.שנבעלה זה הש,אכן בר"דבכל שמטמאין היחידס שיששות משמע לא

מהספיקות צד לכל לדבר .רגלים

שמעתתא א(ובשב טו,שמעתא ליתא)פרק מעיקרא זו דקושיא דספק,כתב

ברה הספק נולד אם היינו יודע,י"טומאה שאינו ספק ומתיאבל מקוםאיך ובאיזה ומתי

ברה אם"אם ברה,ר"ברהי טומאה ספק אמרו לא טמא"בזה ספיקו רשויות"דהו,י ספק ,ל

בר טומאה לספק ענין זה היחידואין דספק.ש"עשות זה שחילוק נראה בקושטא אכן

ל הוהרשויות ברהא טומאה הוא,י"ספק עלמא דכולא אליבא פלוגתא,לאו בזה ויש

מ"בפ(דהנה,דתנאי דטהרות ספיקו)ב"ו ארבע ראמרינן וחכמים'ת מטמא יהושע

ברה,מטהרין טהרה מנהון ברה"וחד וטומאה וכו,ר"י נגע לא ספק נגע מטמא"ר'ספק י

ע מטהרין ט(ם"וברמב.ש"וחכמים ט"פרק הלכה הטומאות אבות מהלכות וז)'ו :ל"כתב

כיצד רשויות שתי ברה,ספק טמא דבר ברה"היה טהור ודבר להיפך,ר"י הדבר שהיה או

בא וכוונגע נגע מהן באיזה ידוע ואינו מהם דחכמים,ש"ע'חד בטעמייהו שמפרש הרי

הרשויות על רק והספק היתה ודאי דנגיעה הגם הו,דמטהרין מקום טומאה"מכל ספק ל

דלר,ר"ברה הו'ומינה גוונא בכהאי ברה"יהושע טומאה ספק וטמא"ל ממש,י דמי וזה

דפ ה,פ"לענינינו שהספק אלא נבעלה נבעלהדבודאי מקום איזה על בפלוגתא,וא ותלוי

יהושע ורבי דקיי,דחכמים כיון הש"אך דברי נכונים שפיר דמטהרין כחכמים הנ"ל .ל"ש

בהיפך תיקשי דלכאורה ד,אלא משמע דמטהרין ישדלחכמים רשויות ספק

ברה טומאה דספק גמור דין טהור"לזה דספיקו לטהר,ר חזקה דליכא במקום כןוא,וגם ם

רשויותא לספק דידן נידון נחשיב בהיפך,ם כהן,תיקשי באשת כגון ספיקא בחד דגם



רבי הגאון חרלמרן משה זצ"יעקב ל"פ ס

ג מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת אסורה'או הנ,אמאי לחכמים לן(ל"דהא דקיימא

ברה"הו)כוותייהו טומאה ספק טהור"ל דספיקו .ר

קשה לא זה באמת מבת"דממ,אך פחות שנתקדשה ישראל באשת אם ',גנ

רצוןשהספק ספק אונס ספק דברצון,הוא רובא איכא קולנדלאו,הרי יש רובא,ס ובמקום

ברה טמא"גם כהן.ר באשת לכהן,ואם זונה איסור רק הוא האיסור משום,הרי דאינו

להחמיר דספיקו תורה איסור ככל אם כי לבעל,טומאה איסורה דמטעם יהיבנא לו כן ועל

למיחש ליכא טומאה מצד שהוא ברה,בזהולבועל טומאה לספק זה מ"מ,ר"דנחשוב

לכהן זונה איסור מטעם לבעלה אחר,אסורה מכהן כהן בעלה גרע לא .דבודאי

גדולה)ב קושיא ליישב בזה התוס,ונרויח שהקשו אימא"ד('במה בעית ואי )ה

ג מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת ספיקא'דגם ספק ברצון,איכא שמא באונס ,שמא

ברצו"ואת זינתהל קטנה כשהיא שמא הוא,ן חד אונס דשם זה,ותירצו על והקשה

ז"הרשב בש(ל"א מקובצתהובא תיתסר)יטה שבע כבת בשנתקדשה גם כן דמאי,דאם

תחתיו אינו שמא הוא,תימא חד אונס ושם אונס קטנה פתויי למרן.הרי וחידוש ובדרוש

ז"הגרע וכתב"א זו לקושיא בעצמו נתעורר נימא,ל התוסדאם הוא'בסברת חד אונס דשם

הראשון מן יותר מתיר השני הספק דאין מידי,משום קשה בגו,לא דוקא דהתוסודזה 'נא

ג מבת פחות לכהונה',שנתקדשה אסורה ברצון נבעלה אם בין באונס נבעלה אם ,ובין

השני מן יותר מתיר אחד ספק ג"משא,ואין אחר כשנתקדשה שנבעלה',כ להיות שיכול

שנתארסהקוד אונס,ם זה הוי אם גם יותר"מ,ואז מתיר זה ספק לכהונה,מ גם ,דמתיר

הוא חד אונס דשם בזה אמרינן התוס.ולא בסברת נימא אם הוא'אך חד אונס ,דשם

מתהפך דאינו משום ק,הוא סימן בפלתי הגאון שמפרש לדוכתה,י"וכמו קושיא .הדרא

את תאמר תחתיו"דאיך אינו שמא ברצון את,ל כשאמרינן ברצון"דהא אומרים,ל אנו כבר

תחתיו תחתיובשדאם,שנבעלה ג[אינה מבת פחות היתה כרחךע,]'כשהיא באונסל היה

הוא[ אונס קטנה .ש"עק"עכתוד]דפיתוי

להנ התוס"אכן לדברי ישוב נמצא בפלתי'ל הגאון כפירוש דבריהם נפרש אם ,גם

התוס ש'דהנה בקטנה דגם והקשו גחזרו מבת פחות היתר'נתקדשה בחזקת אותה נוקמא

קול,לבעלה לה יש דלאנוסה דנעמידנה,ומתרצי לומר יש דאכתי דהגם מדבריהם ומבואר

קטנה בעודה ונבעלה לבעלה היתר קול,בחזקת לה יש דאנוסה התירוץ יהיה זה"מ,ולא מ

קשה נבעלה,לא כן דאחר האומרת הגוף חזקת ישנה זו היתר חזקת איכא,דנגד ושוב

דברצון לפמ.רובא רשויות"אולם ספק הוה דידן דנידון דין,ש לה יש דמטהרין ולחכמים

ט ט"ברה,ומאהדספק דספיקו בעודה,הורר שנבעלה נימא דאכתי מספיק זה אין לכאורה

החזקה,תחתיו כנגד חזקה דהוי משום ברה"הו,ואי ספק טהור"ל וספיקו צרי.ר כיםאכן

שגם דמאחר הגוףלומר החזקת את להכחיש צריכים אנו אין היתר בחזקת נעמידנה ,אם

נבעלה ובאונס נבעלה כן דאחר לומר מתבטלת,דנוכל הגוף חזקת הננו,אין וממילא

נבעלה כן דאחר ברצון,אומרים רובא דבגדולה משום אסורה .ושוב
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ג מבת פחותה בנתקדשה ניחא זה אסורה',מעתה ודאי לד,דלכהונה לנו וןואין

הגוף חזקת נגד לבעלה היתר החזקת לענין סותרת,רק אינה לבעלה היתר דחזקת וכיון

הגוף באונס"די,לחזקת כן אחר שנבעלה התוס,ל תירוץ שייך ברצון'שפיר רובא .דהוי

ג אחר בנתקדשה תהיה',אבל באונס דנבעלה נימא אם גם כן אחר דנבעלה נימא דאם

לכהן ל,נאסרת היתר דחזקת הגוףנמצא לחזקת ממש סותרת חזקה,כהונה נגד חזקה ,והוי

שקול ספק משום,דהיינו לבעלה ואסורה כן אחר שנבעלה ונאמר הגוף חזקת בתר נזיל אם

ברצון לבעלה,דרובא ומותרת מקודם שנבעלה ונאמר לכהונה היתר החזקת בתר נזיל ,או

הו"ולהנ רשויות ספק דהוה ברה"ל טומאה ספק טהור"ל וספיקו .ר

זה על לטעון אפשר היה דאכתי ג,אך מבת יותר בנתקדשה לנו',דגם אפשר אי

לכהונה היתר בחזקת הגוף,להשתמש חזקת נגד ספק לעשותה זו בחזקה אם,ונאמר דהרי

לכהן מותרת אם לדון ונבוא לו,תתאלמן דאסורה לו,נפסוק אין עצמו כהונה דאיסור

ברה טומאה דספק למעלה"קולא כאמור איתרעו,ר ודאי לכהונה היתר החזקת כן ,אם

לבעלה היתר החזקת עם הגוף החזקת את רק למישקל בעינן שוב כן אלו,ואם וחזקות

כן אחרי שהיה לומר דיכולים זה את זה סותרים אינם שהיה"ואעפ,הרי לבעלה מותרת כ

ברצון,באונס דהיה רוב מתעורר ג,ושוב בכהאי גם לבעלה אסורה להיות ,וונאוצריך

היטב .ודוק

אינו זה באמת לכהן,אולם מותרת תהיה באמת תתאלמן הרי,דאם דאיהי

ש מטעם עצמו על אם כי נאמן אינו ואיהו אני בתולה ואומרת נפשיהמכחישתו ,ויא

נאמןאבל אחריםאינו ר,על לשון לאוסרה"וכדמוכח נאמן עליוא דוקא ,משמע

יהושע בפני דבאמת.ועיין איתרענמצא לא לכהונה היתר החזקת חזקה,גם יש ושוב

הגוף חזקת ברה,נגד טומאה ספק מטעם לבעלה להתירה .ר"ובעינן

הנ)ג שמעתתא השב דברי לפי בסוגיין אשכחנא אשר טבא מרגניתא ,ל"עוד

אביי שאומר וכו:במה הרביעי ביום נשאת בתולה תנינא נמי אנן טעמא',אף משוםמאי

דעתא לה,איקרורי נתיב כתובה לה למיתב אי עליו,ולמאי לאוסרה טענה,אלא ,ודקטעין

פתוח פתח דקטעין לאו בד'ובתוס,מאי כתבו"שם אי לב:ה בא היה אם היה"משמע ד

כתובתה להפסידה ל"אע,נאמן עליו שלאוסרה היהפ שמא,נאמןא למימר לן דאית משום

היתר בחזקת ואוקמא פתוח בפתח בקי מ,אינו הפסידה"אבל כתובתה לנו"אע,מ שיש פ

בפ טועה שהוא ע,פ"לומר מריה בחזקת ממונא אוקי למימר לן יהושע.ש"דאית ובפני

זה על פתוח,תמה בפתח בקי אינו בכה"הו,דאם עדיף וברי ושמא ברי כר"ל דאמר"ג ג

התוס,נאמנת לדעת מענה מצא ולא צדדין צידי כל על דחזר דכדי',וכתב דנימא לא אם

לרש לסייע כר"לא מתניתין מוקמינן הוי בברי'א גם חיים אנו מפיה לא דאמר יהושע

ע מתמיהים.ש"ושמא הדברים כזה,ולכאורה זר דבר דעתיה על לאסיק אביי ראה ,מה

כר דמכילתין הראשונה המשנה כהלכתא'לאוקמי דלא של,יהושע התקנה דכל ולומר

אי בתולים טענת משום הרביעי ביום דרנשואין אליבא אלא .יהושע'נו



רבי הגאון חרלמרן משה זצ"יעקב ל"פ סב

בל הנה אביייאך על להקשות יש פ,זה טענת דקטעין לאו מאי דקאמר ,פ"במה

התוס ס'ומפרשים דמים טענת דעתא"דאילו דאקרורי חשש דליכא לאביי זה,ל דלפי

ברביעי שתנשא התקנה כלל על טובא שפ,תיקשי כדבריו אמת אם גם מצא"דהרי אין,פ

זולת איסור חשש מגכאן פחות שנתקדשה ישראל ואשת כהן לא',באשת דמשום אלא

התוס כדכתבו הנשים בכל כן תיקנו מכילתין'פלוג עכ,ריש אם ניחא זה כן באשת"אם פ

מג פחות שנתקדשה ישראל ואשת תמידי'כהן חשש זה לא,היה שאם אמרנו כבר אבל

דמים דעתא,ימצא דאקרורי חשש ליכא בהן בצירוף,גם אם גםזולת יהיה פתוח לפתח

המפה דורקטי,נאבדה ממשפחת שתהיה שבאותן,או כזה רחוק חשש דמשום נימא האם

פ ימצא המפה"הנשים ותאבד ברביעי,פ שתינשאו הנשים בכל שלא,יתקנו דבר כמעט זה

להאמר .יוכל

הש דברי לפי שמעתתאאולם טומאה,ל"הנב לספק זה נקטינן דלא הטעם דכל

טמ"ברה דספיקו בסי גם רשויות,ס"א ספק דהוי משום חדא,הוא האלו הקושיות יתורצו

חברתה דס,בירך עצמו אביי היה"דבאמת דעתא דאקרורי חשש דליכא דמים בטענת ל

עצמו זה לו כן,קשה טעמאדאם הנשיםמאי בכל ברביעי נשואין אשת,תיקנו משום וכי

מ פחות נתקדשה או שלשכהן המפהבת הנשיםיתבשבילם,ותאבד בכל תירץ.קנו כן על

דעתא,לנפשיה אקרורי משום בתקנה הטעם דקתני ס,דמתניתין כרחך כר"על יהושע'ל

טמא רשויות בספק בס,דגם גם ספיקאוממילא הנשים,פק בכל החשש קיים ושפיר

פתוח פתח במצא בעליהן על בס.שאסורות דשריא לדינא דקיי"ואנן משום הוא ל"ס

דמטהרין כר,כחכמים מתניתין כך ובין כך דבין למימר,יהושע'וכיון לנו עדיף מאי

כר דטומאה'דאתיא כר,יהושע אתיא ושמא'דילמא דברי אדעתיה"ומש,יהושע אסיק ה

בפ בקי דאינו נימא אם דגם עליו"למימר לאוסרה נאמן ואינו בקי,פ דאינו דאם משום

לדבר רגלים לר,ליכא רשו'וגם בספק המחמיר ליהושע הוהיות טמאא פ"דעכ,ספיקו

דסוטה דומיא לדבר רגלים ל"אפ,בעינן כתובה מציה בחזקתא ממונא דאוקי לגבות

חיין'וכר,מריה אנו מפיה דלא בס,יהושע מאד נכון .ד"וזה

הנ)ד הקושיא דס"ובעיקר אביי על דאקרורי"ל חשש ליכא דמים דבטענת ל

כהן,דעתא אשת דמשום הדעת על יעלה גאיך מבת פחות המפה'ונתקדשה ונאבדה

הרביעי ביום נשאת שתהא אשה בכל אחר"נלענ,יתקנו באופן עוד ליישב באמת.ד דהנה

ס"השקושייתב ואמאי הוא"ס ברצון,ס ספק באונס תחתיו,ספק אינו ספק תחתיו יש,ספק

דר,לתמוה לקמן"נימא דשמואל כאבוה ליהס)ב,נא(א שנאנסה,בירא ישראל דאשת

לבעלה ברצון,אסורה וסופה באונס תחילתה שמא שם.דחיישינן יהושע הפני והנה

לבסוף,מקשה לנתרצית נחוש כשרות,דאמאי וחזקת לבעלה היתר בחזקת אותה נוקמא

לבסוף נתרצית הוא,דלא הכי דמילתא דסתמא דשמואל דאבוה דטעמא דרוב,ותירץ

לרצון סופן באונס ה,הנבעלות מהני דלרבא אונסאלא למיחשבה אלבשה דיצר ,טעם

ע מהני לא דשמואל דבאונס.ש"ולאבוה הצד נגד רובא איכא דשמואל דלאבוה ,נמצא



חתום מעין סגקונטרס

אם היתהדגם לבסוף,באונסתחילתה דנתרצית רובא הוהול,איכא ספיקאסא פק

ישראל באשת ק,גם ליהומאי ר"להששה דגם נימא ס"ס דשמואל"א כאבוה בזה .ל

תיקשי התוסוביותר שכתבו מה דברצון'לפי רובא איכא דבאונס הצד נגד משום,דבכלל

קול לה יש דמ,דלאנוסה ס"אלא לבטל זה אלים לא דלא"מ הזה הרוב שלדעתם מפני ס

קול נשמע מדלא באונס מדרבנן,היה אלא לה.אינו יש דלאנוסה הרוב בעד רק מספיק וזה

לבסוף,קול נתרצות דרובן הרוב דרו,אבל התורהמשמע מן הוא גמור ממה,ב וכדמוכח

הש משכח"דפריך היכי רחמנא דפטר אונס התוס"וכמ,ל"ס חזינן,שם'ש דהרי וגם

לאונס נחשב הוא עכ"כ,דלרבא זה חשוב דשמואל דלאבוה גמור"ש לרוב .פ

דעכ קול"ועוד לה יש דלאנוסה רובא התרי בצירוף לבסוף,פ דנתרצות ,ורובא

הס גם ספיקאיתבטל התוס,פק מדברי ס'וכדמשמע איכא דאכתי שמקשים ,ס"עצמם

מוכ היא"שמא שכיחא,ע לא עץ דמוכת לומר דאין יועיל,וכתבו דמה מובן אינו ולכאורה

מוכ אם עץלנו שכיחאת מ,לא מצטרף"הרי מיהא ספיקא לספק ל,מ עדיף שכיחאדלא א

דברצון"דמוכ מרובא לס,ע מצטרף דבאונס המיעוט דמוכראוי,ס"ואם המיעוט ע"שגם

לס ספיקאיצטרף התוס.פק דכוונת כרחך על רובא,היא'אלא התרי מצטרפי כן דאם

ל–להדדי דאונס שכיחרובא דמוכא עץורובא שכיחאלת הסא את גם ספיקאלגרע ,פק

הכיומש גום מבת פחות באונס,'בנתקדשה שמא הוא מוכ,שהספק היתה עץאם לאת

קול בזה היה לא סשכיחא מצד כנגד,ס"א רובא תרי דמוכ"וע,דאיכא כתבו שכיחא"כ .ע

בפשטא לומר דר"דאה,וצריך אליבא הכי"נ לתרץ מצי הוה עצמו ס"והש,א

ג מבת פחות ובנתקדשה כהן באשת צריכה לא הכי',דקאמר קאמר לדידן,קושטא

לןד בעלהקיימא על נאסרת אינה לבסוף נתרצית אם דגם קאמ,כרבא לא הכא"רולהכי

עסקינן דוכתי"במאי בשאר ר,כדאמר בהכי"דבדברי דוקא דמיירי ראיה אין עצמו ,א

ליהדי דסבירא לומר דשמואלש כהן,כאבוה באשת אלא צריכא לא בדידן שאנן אלא

מ פחות שלשובנתקדשה .בת

אביי על קושייתו נכון על יתיישב זה לפי שם,מעתה ההפלאה ב,נא(דהנה

אבוה"ד אמר הנ)דשמואלה יהושע הפני תירוץ דלכאורה באונס"כתב הנבעלות דרוב ל

ברצון לבעלה,סופן היתר החזקת כלפי רק מספיק כשרות,אינו החזקת כלפי אבל

כשרות אינן נשים רוב דכי קשה בפסחים,עדיין אביי דאמר מה דלפי )ב,כה(וכתב

לכתחילה שרי וקמכוין אפשר נתר,דלא שמא חיישינן לושפיר שנאנסה,צית דכיון לבסוף

דשרי וקמכוין אפשר לא הוי לבסוף דנתרצית כשרות"ול,מה חזקת זה על שרי,ש ,דבאמת

דמ בעלה"רק על נאסרת מילתא,מ תליא בעבירה דלאו אסורה,משום מותר באומרת דגם

פניםדע,לבעל כל בבעלהל מעילה שו(הוי א"עיין העזרע קעבן זה.)ח"סימן ולפי

ליהיםכצרי סבירא כאביי דשמואל דאבוה דאפילו,לומר משום כשרות חזקת דליכא

עכתוד איסורא ליכא ע"לכתחילה דס.ש"ק לשיטתו לאביי זה דשמואל"ולפי כאבוה ,ל

ישראל"אה באשת דגם ס,נ ספיקאדאיכא באונס,פק הנבעלות דרוב משום אסורה
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לבסוף רובא,מתרצות דתרי הצירוף לפי ברביעיושפיר,ובפרט דתנשא התקנה נתקנה

הנשים מ,בכל פחות ונתקדשה כהן אשת משום דוקא שלשולאו .בת

י)ה זה בלא גם דמש"מיהו הכיל דרום קאמר ליה"לא סבירא דשמואל כאבוה ,א

מדאורייתא"די גמור רוב הוא לבסוף דנתרצות הרוב אם דגם מקוםמ,ל מבטלכל אתאינו

ספיקאהס י,פק דאכתי סמ"משום והול לחזקה מיעוטא ופלגא"וך פלגא ספק,ל ועוד

תחתיו אינו שמא תחתיו ס"והו,שמא ספיקאל שכתבוכמפק הריב"בשוו ז"ת ל"ש

שע( דברצון)ב"סימן הרוב רובא.לענין תרי דאיכא קשה דבעיקר דברצון,אלא רובא

לבסוף דנתרצות י,ורובא קול"ובזה לה יש דלאנוסה הסברא דעיקר רק,ל משוםאינו

צווחת שאונסה ט,דבעת אשר על וכעסה צערה שמרוב מפני היאיאלא לאונסה מאה

מאנסה את ומגנה י.מספרת זה קול"לפי יש דלאנוסה דברצון הרובא דכל רק,ל אינו

כרבא דדינא אלבשה,אליבא דיצר אונס הוא לבסוף נתרצות"ומש,דהרצון דרובן הגם ה

אח"מ,לבסוף באות מרה"מ וצועקות מאנסםכ לבסוף,על שנתרצית מה שגם ואפילו,לפי

גמור אונס אלא אינו שוכרתו הייתי אונסתה אלמלא דהרצון.אמרה דשמואל לאבוה אבל

רצון מקרי נמי בעליהן,לבסוף על זה מפני שנאסרות דברצון,והראיה רובא כלל ,אין

שאנסה לומר יש נתרצות,דבאמת שבסוף מפני הוא קלא דליכא כ,והא מתביישתעל היא ן

צרתה את לבסוף.לתנות דנתרצות רובא חד אלא דליכא הס,ונמצא אין רובא ס"ובחד

י,מתבטל בזה לבעלה"דגם היתר דחזקת לחזקה מיעוטא סמוך כשרות,ל חזקת ולומר,או

לבסוף נתרצית ופלגא"והו,דלא פלגא הו,ל ספק ספיקא"ועוד ספק פריך.ל שפיר זה לפי

ספיקא"דהו ספק דברצון,ל רובא דאיכא מתבטל,דהגם לא רובא חד אלא דאינו כיון

דס,ס"הס נימא לבסוף"ואם מתרצות דרובן דשמואל כאבוה הרובא,ל נופל לדידיה הרי

לבסוף,דברצון דנתרצות הרוב רק רובא,ונשאר חד רק איכא כך ובין כך .ובין

לענינינו)ו ספיקא"דעכ,נחזור בספק דשריא הטעם מבואר טומאה"ול,פ ספק ה

רשויות,י"ברה ספק דהוי י.משום לענ"ועוד ברה,ד"ל טומאה ספק אמרינן לא כאן י"דעד

טמא המעשה,ספיקו בעצם הוא כשהספק לא–אלא אם נבעלה עצם,אם שעל היכא אבל

כלל ספק שום אין הזמן,המעשה על רק הוא המעשה–והספק נעשה באיזה,מתי או

המעשה נעשה כהכ,צורה לסוטה"ל דמי דלא לומר יש פתוח"ומש.ג פתח באומר ה

המעשה,מצאתי עצם על כלל מסופקים אנו על,ואין רק הוא נעשה–והספק אם

האיסור שהספק,בזמן המעשההואאו איכות האיסור–על בצורת נעשה מדין,אם לאו

נאסרת סוטה וס,ספק להחמיר דספיקו תורה באיסור ספק ככל .להקלספיקאפקאלא

שהתוס בד,ב(בנדה'והגם לעת"א מעת מ)ה לחולין דגם טעמאהקשו אמרינן"ולכאי ע

שעתה טהרה,דיה אחזקת לה שנאמ,דאוקמא דבראי טומאה ספק מכל היחידזה שות

לחולין אף ודאי ע,טמא טהרה אחזקת מוקמינן הוא,ש"ולא שהספק משום תירצו ולא

לסוטה דמי ולא הזמן אחרה.על דידןהנה לנידון כלל דמי דלא מתבאר דהתם,התבוננות

שנתעסקההואשהספק מה כל ונטמאו מקודם נטמאה הספק,אם הרי למפרעהואאז

המעשהועל לא,עצם אם נטמאו מינהדמ,אם נפקא ודאילןאי טמאה היא עתה ,אם
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בזמן ספק זה נעשה זה בשביל עצמך.הכי על,הגע ספק מצוייר היה שנתעסקהאם מה כל

לא,מקודם אם נטמאו עכשיו,אם של הראיה בלא הוי,גם דזה לומר הדעת על יעלה הכי

בזמן אז,ספק שנתעסקה מה על הוא שהספק ספק,דמאחר כן.הוי שאין מה

דידן נ,בנידון אינו אז שהיה מה מינהשעל מידיפקא להבא,לנו על רק נוגע אם,ואינו

לבעלה לאאסורה כלל,אם מסופקים אנו אין שנבעלה המעשה הוא,ובעצם הספק רק

לא או האיסור בזמן נעשה בזמן,אם ספק באמת כה,זהו גוונאוכל לסוטהאי דמי ,לא

היטב בזה התוס.ודוק בנדה'ומתרצים אלמפרע,דגם מעתה דהספק דמי,כיון לא כן גם

.לסוטה

ר במחלוקת תלוי דזה לומר מסתבר וח"אך וכמיםא ד(דטהרות'בפרק )'משנה

מגע כספק הוי אי ביאה רש,בספק שיטת ז"ולפי זרה"י בעבודה גם[)א,ע(ל המובאת

בתרא'בתוס ד,נה(לבבא ר"ב מטהר"ה דר)]א אלעזרטעמו טהורבי ביאה ספק ,דאמר

לסוטה דמי דלא משום ספק,הוא הוא הספק ר,דבסוטה על דפליגי סברי"וחכמים א

והדא מסוטה בזה לחלק ביאה"ין לספק י.ש"עה זה דה"לפי הדיןל המשקלוא לענין

היתה ודאי שמגע היכא המגע,שלנו וזמן אופן על רק הוא לסוטה,והספק דמי זה אם

לא ר,אם בפלוגתת נמי הנ"תליא וחכמים מגע"ולר,ל"א מספק ביאה ספק ילפינן דלא ,א

נמיה ספקכי ילפינן מןזמבלא ל,געמספק מגע ספק שנא דלא ביאה"ולחכמים ספק ,ש

זמניה"ה הנ.ספק זרה דעבודה מסוגיא דמספק"והנה משמע ליהל בר"להשא אלעזר'ס

ס אם כר"האמורא אלעזרל לאוהתנאבי אם ביאה בתוס[,בספק היטב הנ"בל'עיין ,]ל"ב

שמואל כתובתה[וכן להפסיד דנאמן המימרא התוס,בעל דעת דסהטעם'ולפי ל"הוא

עליו ומפסידה"והו,דנאסרת בסעודה טורח אדם דאין חזקה כר"ס,]ל נמי אלעזרל בי

וכמ דטהור ביאה בתראבפותהתוסכתבושובספק י,ל"הנבבא זה לומרלפי ס"דהשש

ס ואמאי ספיקאדמקשה דהו,הואפק מתרץ ברה"ולא טומאה ספק ס"ל דגם טמא"י ,ס

דהקושיא משום דהיאהיינו ראליבא ס,אלעזר'האמורא הא כר"ואיהו התנאל אלעזר בי

טהור ביאה האיסור"וה,דספק באופן וספק מגע בודאי דלא,ה לתרץ מוכרחים ולדידיה

מ פחות בנתקדשה או כהן באשת אלא טמא',גבתצריכא ביאה ספק דגם לחכמים ,אבל

בס דגם אסור"אפשר .ס

דס אביי על גם קשה לא זה לאקרור"ולפי דליכא פתחל בטענת אם כי דעתא י

המפה ונאבדה ברביעי"מ,פתוח להנשא הנשים בכל זה רחוק חשש בשביל תיקנו ,ט

ס כחכמים טמא"דאביי ביאה ספק דגם טמא,ל זמני בספק גם דוקא,וממילא לאו כן ואם

כהן הדיןאלא,באשת סהוא דאיכא במקום גם הנשים ספיקאבכל עליופק ,אסורה

י לומרכן .פלפולדרךבש

התוס)ז בעלי רבותינו דברי נכון על לנו יתבאר הזה הקוטב פי שהקשו"ז'ועל ,ל

ג מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת וגם כהן באשת ספיקא'דגם ספק שמא,איכא

היא"מוכ מ,ע תמוה עץ"ולכאורה במוכת למיתלי דאיכא דכיון בפשיטות הקשו לא ,ט
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לןהו לבעלהה היתר בחזקת דמוכונ,להעמידה היא"ימא סתירה,ע שום אין זה ונגד

הגוף י"דאה,מחזקת לומרנ במוכש הוכתה נבעלה,ע"דעתה דעתה למימר דבעינן .וכמו

כן שהקשה בהפלאה דמ,ומצאתי מוכ"ותירץ אינן בתולות רוב הספק"מ נגד רוב והוי ע

עץדמוכ חדא"ולענ.ת קשה לס,ד כן יצורף"דאם לא רובא,ס תרי רו,דהוי דלחד ה"ב

דל,באונס רוב עץ"וחד מוכת ס"ובכה,ה גם ספיקאג כמפק שכתבנוניגרע דו .'באות

כלל נבעלות אינן נשים רוב דהא כרח,ועוד דעל לומרךוכיון מפיס מאן מהמיעוט היא

דנבעלות מהמיעוט עץ,דהיא דמוכת מהמיעוט היא .שמא

להנ מאד"אכן ניחא ספק,ל מטעם להקשות באים היינו מוכ,אחדדאם ע"שמא

מגע,היא כספק המעשה בעצם הספק יהיה כלל"ול,הרי קשה כל,ה כדין דאסור דפשיטא

ברה טומאה חזקה"ספק במקום אפילו טמא דספיקו ספק.י מטעם להקשות השכילו כן על

ברה,ספיקא טומאה ספק אם טמא"דגם ספיקו הוי"מ,י מיהא ספיקא ספיקא,מ חדא ,הא

תחתוע שמא ספק תחתיו,יווד לא .שמא

התוס בדברי להסביר יש זה בלא גם ס'מיהו מטעם דהקשו הקשו,ס"מה ולא

היתר חזקת ספיקא,מטעם בחד גם שרי דבריהם,ויהיה בעיקר להבין שיש מה פי על

דלקמן מסוגיא ראיה מחבטן)ב,לו(שהביאו חבוטי נמי כולהו דפריך מוכח,והא דמזה

שכיח"דמוכ משני,ע התם לאמןוהא ומראות רואות התוס,כולהו ר'ומפרשי בשם י"שם

מוכ,ל"ז טענה בתולים"דמדלא טענת לה יש אני ס,ע איך כן דהתוס"ואם להקשות'ד

מוכ היא"דילמא דמוכ,ע מוכח סוגיא מאותה שכיח"אם אמנם הכי"בכ,ע טוענת לא אם ז

מוכ דאינה הוכחה עצמו זה הס,ע"הוי היה בקושייתם"ומה פשוטיםאכ.ד הדברים ,ן

התוס ידעו שפיר כתובה לענין שאינה'דהתם בטענה כתובה לה אין הכי טענה דמדלא

כלל שנחד"משא,טוענת מטעם איסורא לענין ס,א"כ דהתוס"הוי להסתפק'ד שיש דכל

דאיסוראבמוכ חתיכה נפשיה שויא הוה לא עץ התוס,ת דמדלא'ומחדשים זו דחזקה

ל הכי מוכ"טענה ואלימא"כאיהץעתה חזקה חד,כ אנפשיה לשויה גם שפועלת .א"עד

י זה דהתוס"לפי ס'ל בלא להקשות רצו ספיקאלא ,אזליטתייהוילש'דהתוס,פק

ה"דר עליו לאוסרה נאמן דקאמר כתובתה"א להפסיד י,ה כן כתובה"ואם דלענין כיון ל

התוס תפסיד'ידעו מוכהולא,דודאי שמא לומר כלל עץסתפקו כתובההית ותטול ,א

מוכ דשמא מטעם לבעלה להתירה אפשר אי עץתו בדין,היאת סתירה הוי כן .דאם

הכיומש כתובתהום להפסידה באים אנו בעלה,אם על לאוסרה גם אנו כמו,צריכים

בב לשאול באו דאם שבילין אחתבשני מטעם.שניהםאתמטמאיןת ביותר הקשו כן ועל

ספיקאס תפ,פק אם גם כתובתהדאז בעלה,סיד על להתירה סתירה מזה לומרדי,אין ש

שנתארסה קודם בעולה"והו,שזינתה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה כתובה,ל לה ,דאין

לבעלה"ואפ מותרת .ה

ס מטעם דהקשו לומר אפשר היה דר,ס"גם אליבא נמי שתקשי יהושע'כדי

נבעלה לנתין ואימא היתר חזקת בתר אזיל נמיה,דלא בפסול"הוכי דנבעלה לחשוש ל
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מוכ עץואינה דהו,ת הקשו כן ס"ועל ספיקאל כדלקמן,פק שרי יהושע לרבי .)א,יד(דגם

ג מבת פחותה בנתקדשה אמנם מציהו'ואם אחדה ספק מצד גם לר,להקשות יהושע'דגם

מעלה משום אלא אינו ביוחסיןששמחמיר זאתבכ,עשו התוסל שרצו להקשות'משום

בא כהןגם ס,שת מטעם לר"הקשו גם שרי דיהיה אינו.י"ס זה באמת התוס,אך 'דהא

ר בשם לקמן דלר"כתבו דס"אה,יהושע'י ליהנ עץדמוכבירא שכיחת ומחוורתא,לא

הראשון .כתירוצנו



הרא)א לדברי נבוא הבה ז"ומעתה דברינו,ל"ש בראשית מלבד.שהבאנו הנה

בדבריו שיש התמיהות גמוריש,כל רוב הוי דברצון דרובא דבריו לפי עוד מה,לתמוה

ל ספיקא'התוסקושייתיענה ספק הוה לא ישראל באשת דס.דגם הירושלמי ל"ובשיטת

גמור רוב הוי דברצון שרוב דאה,נמי בפתיחה ביארנו בין"כבר הירושלמי מחלק לא נ

ישראל לאשת כהן הרא,אשת ז"אכן להבבלי"ש יענה מה .ל

הנה הריב"בשואולם ז"ת שע(ל"ש מקובצת,ב"סימן בשיטה גם )כאןוהובא

שהרא ז"מביא מקשה"ש בעצמו דאיכא,התוספותקושייתל דכיון בקושיא מוסיף והוא

וחזקה כשרות,רובא וחזקת דברצון רובא עדיף,דהיינו לאפוקי.רובא דאתי כוונתו ונראה

הריב שמתרץ ז"ממה ברצון,ל"ש רובא אם א"מ,דגם דבאונסמ מיעוטא סמוך מרינן

והו כשרות ופלגא"לחזקת פלגא חדא,ל ספיקא אינו,הא שמא תחתיו שמא ספק ועוד

ספיקא,תחתיו ספק עדיף,הרי רובא וחזקה רובא למימר בעינן דאדרבה כתב ומתרץ.לכן

ז"הרא עדיף"ש רובא וחזקה רובא אמרינן לא כאן דעד את,ל מגרע שהרוב היכא אם כי

ו הרובהחזקה את מגרע די,החזקה הכא תחתיו"אבל באינו שנבעלה מגרע,ל הרוב ואין

החזקה לשניהם,את מקום ולרוב–ויש לחזקה,לחזקה מיעוטא סמוך אמרינן שפיר

לרובא ופלגא,ואיתרע פלגא שהריב.והוי על"אלא ככרוכיא צווחי מקובצת והשיטה ש

הרא ז"תירוץ תחתי,ל"ש דאינו הספק לענין נבעלהדהרי כן דאחרי הגוף החזקת ישנה ,ו

דברצון רובא איכא הא .ואז

דהרא לומר ז"וצריך נגד"ש לריעותא תרתי איכא מקום דמכל ליה סבירא ל

הגוף לפניך,החזקת בעולה דהרי היתר,חדא החזקת יהושע,ועוד הפני וכקושיית

בענףהמובא לעיל ד'את להרא.'אות ליה דסבירא לומר ז"וצריכים השנימוכל"ש האופן

ו באות שם י'שכתבנו לריעותא',ובאות תרתי מטעם להתיר שייך לא כהן ,דבאשת

דהשתא חזקה בתר נזיל נבעלה,דאם לפסול לשמא לחוש יש שנתבאר,אכתי מה וככל

הרא.'אענףב צודק שפיר ישראל באשת ז"אבל תחתיו"ש דאינו הספק לבטל דאין ל

הגוף חזקת חזקת,משום היתהדנגד כשלא דנבעלה האומרות לריעותא תרתי איכא הגוף

החזקה,תחתיו את מגרע דברצון הרוב אין י,ושוב לומרותו לחזקהש מיעוטא סמוך

והונו היה דבאונס ס"ומר ספיקאל היתר.פק בחזקת השתמשנו שכבר דמאחר לדחות ואין

הגוף חזקת נגד לריעותא תרתי לעשות הפעם,כדי עוד בה נשתמש המיעוטאיך לסמוך
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זו אינו.לחזקה לחזקה,דזה מיעוטא סמוך לומר באים היינו אם נכונה היתה זו דסברא

הגוף החזקת את חזקת,לסתור נגד היא הגוף דחזקת דמאחר טענה שייכת היתה בזה

שייךל,היתרה אליהא מיעוט דבאונס.להסמיך מיעוט לסמוך רק אומרים הרי אנו אבל

שיהיה,לחזקה הגוףובאופן חזקת כמו להסמיך,דוקא שלא טענה שתהיה תיתי מהיכי

לריעותא לתרתי בה השתמשנו שכבר מפני כשרות לתרתי,לחזקת אותה שעשינו בזה וכי

בעולם עוד ואינה נתבטלה .לריעותא

להקשות)ב אפשר היה להש,אך ליה למה כן ספק"דאם משום ההיתר למימר ס

דאיכ,ספיקא משום דמותר ליה עליותיפוק נאסרה ולא קודם דנבעלה לריעותא תרתי .א

קודם דנבעלה לריעותא תרתי משום רק היה ההיתר דאם משום לומר טעמא,ואין מאי

כתובתה אינו,תגבה ספיקא,דזה ספק משום ההיתר אומרים אם גם כן דאם מאי,חדא

כתובתה תגבה לצדו,טעמא ספיקא ספק איכא כתובה לענין בר–דהא תחתיו צוןשמא

תחתיו אינו עליו.ושמא נאסרת אינה דאם משום כרחך טורח,ועל אדם דאין לחזקה ליכא

ומפסידה נגדה,בסעודה כלל נאמן לריעותא"ה,ואינו תרתי משום נימא אם נימא,ה

פתוח פתח שמצא לומר כלל מהימן לא כתובה הרא.דלענין דברי מפשטות דהא ש"ועוד

שחכמים,ל"ז שמואל דברי דאיןשמביא חזקה משום מצאתי פתוח פתח באומר האמינוהו

ומפסידה בסעודה טורח התוס,אדם דברי מביא מיירי'ולא כהן באשת דס,דרק ל"משמע

הרמב ז"כשיטת יד"פי(ל"ם הלכה אישות מהלכות טורח,)א אדם דאין זו חזקה דטעם

התוס כדעת אינו ומפסידה עליו'בסעודה דנאסרת שחזקה,משום משום הופךאלא שאינו

אבל לו"ומש,שמחתו דמותרת אמנם אם ישראל באשת גם לה,ה אין זה,כתובה דמפני

שפ לומר מצא"נאמן ס,פ איכא ספיקאושוב כתובתה,לפטורפק לגבות נאמנת אינה והיא

דהו[ נאנסתי משארסתני באומרת ושמא"רק ברי באהע,ל ס(ז"ועיין ז"סימן סעיף ,)'ח

מחוקקובח ט"ס(לקת שמואלובב,)ק יד"ס(ית פניםוע,)]ק כל לדוכתהל קושיא ,הדרא

טעמא סמאי משום ההיתר ספיקאקאמרינן שכנגדופק רובא דאיכא משום מספיק ,דאינו

לריעותא תרתי משום ההיתר קאמרינן .ולא

קשה לא זה באמת דהרא,אמנם ז"ומטעמיה עצמו"ש הכידמש,ל אמרינןום

לחזקה מיעוטא ש,סמוך החזקהמשום את מגרע הרוב דמש,אין לומר יש נמי הכיהכי ום

הגוף החזקת את לבטל לריעותא תרתי אמרינן כלל,לא אותו מגרע היתר החזקת ,דאין

נבעלה"די כן שאחרי נבעלה"ואפ,ל דבאונס משום היתר בחזקת היא הרי דלפי.ה אלא

הרא של ר,ש"כללא וחזקה רובא אמרינן החזקה את מגרע שהרוב עדיףדכל ,ובא

המגרע של ענינו מהו להסתפק פי,יש על דוקא הוא הגרעון גרעון,אם דגם או

פי על גרעון גרעון.הוי הוי הדין הוראת פי על גרעון דגם נימא ,ואם

היתר"א לחזקת דאונס מיעוטא סמוך למימר החזקה,א את מגרע הרוב שאין ,מטעם

תחת שבאינו למימר נבעלהדאיכא דאחרי,יו מכריעה הגוף החזקת של הדין הוראת דהרי

נבעלה החזקה,כן את מגרע הרוב החזקה,וממילא את יגרע שהרוב רק דבעינן נימא ואם
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המציאות הוהל,מצד גרעוןא ממ.זה זה נפשךלפי הדין,ה הוראת בתר אזלינן ,אם

כן לאחרי מדחה הגוף החזקה,וחזקת את מגרע הרוב לריעותא,וממילא תרתי ואמור בוא

הגוף החזקת חזקת.נגד דאין משום הגוףהואי לחזקת נוגדת אח"די,היתר שנבעלה כ"ל

שחזקת,באונס גורם נבעלה דברצון הרוב של הדין הוראת הגוףההרי לחזקת נוגדת ,היתר

החזקה את מגרע שהרוב לומר דין פי על גם הוראה אין בתר.ושוב דאזלינן תאמר ואם

המציאותגר חזקת"ול,עון אין המציאות פי שעל משום לריעותא תרתי נוגדתהה היתר

הגוף היתר,לחזקת לחזקת דבאונס מיעוטא סמוך ואמור אין,בא המציאות פי דעל משום

החזקה את מגרע ספיקא,הרוב ספק הוי היטב,ושוב בזה הכיומש.ודוק קאמרינןום לא

לריעותא תרתי לא,מטעם כן גם ספיקאדזה ספק בלא ההיתר,מהני שיסוד בזה והכלל

טובא צדדין דאיכא משום ספיקא,בנוי ספק איכא .וממילא

להיפך)ג תיקשי כן דאם ג,אלא מבת פחות בנתקדשה מותרת'דגם תהיה

ס'דהתוס,לבעלה נימא קטנה"הקשו כשהיא נבעלה שמא אחד,ס משם דהוי ,ותירצו

דמ והקשו ה"וחזרו בחזקת נוקמא נבעלהמ דבאונס ונימא לבעלה משום,יתר ותירצו

דברצון שנבעלה,הרוב ונימא היתר בחזקת אותה שנוקים לומר דאין כוונתם כרחך ועל

קטנה מנגדתה,כשהיא הגוף חזקת דלזה להרא.משום ז"אולם הנ"ש תיקשי"ל אכתי ,ל

היתר בחזקת אותה נבעלה,דנוקמא קטנה דבעודה הג,ונימא דחזקת משום מתנגדתואי ,וף

לריעותא תרתי איכא הגוף חזקת דנגד והרי–נימא היתר לפניךחזקת בשלמא.בעולה

לומרי'להתוס לחזקת"דבכהש סותרת היתר החזקת שאין משום לריעותא תרתי הוי לא ג

באונס,הגוף נבעלה כן דאחר לומר להרא,שיש למימר"אבל איכא מאי מה.ש ולפי

ב באות ד',שכתבתי לומר להראיש ל"גם הויש בכהא לריעותא גוונאתרתי דהתם,אי אלא

ממ ספיקא"מצד ספק הוי ל,נ המציאות"דאם פי על ניגוד דאינו משום לריעותא תרתי ה

לחזקה מיעוטא סמוך למימר המציאות,בעינן פי על לחזקה נוגד הרוב אין כן מה,דגם

לחזקה מיעוטא סמוך נימא אם דגם הכא כן ספ"ל,שאין רק אחדה .ק

הרא דקדק זה דלשם כנראה ז"אולם שכיחוכתבל"ש לא לו,דאונס יש אונס וגם

התוס.קול כלשון כתב קול'ולא לו יש דאונס הדבר,והירושלמי הוא אזילש"דהרא,אלא

לריעותא לתרתי לה דחשיב דא,לשיטתו עצמו הוא מםוהרגיש פחות בנתקדשה גם בתכן

לבעלהשלש מותרת הוס,תהא שכיחלכן לא דאונס מ[יף קול"מלבד לו יש דאונס ,]ש

שכיח לא קטנה פתוי דגם בכלל,כלומר האונס נגד רוב בעודהשלומרדואיכא נבעלה

שכיח לא קטנה דפתוי רוב איכא קול,קטנה לו יש אונס דכל דברצון רובא איכא .ובגדולה

להקשות יש דאכתי ג,ברם לאחר בנתקדשה גם כן שנתק'דאם רק דשהשנים

עליו אסורה להיות צריכה קטנה תחתיו,בעודה אינו שנבעלה תאמר כרחך,דאם על

קטנה כשהיא ל,שנבעלה קטנה דפתויי רוב איכא אז הגוף"ולגבי חזקת וגם כאן,ש ואין

באונס תחתיו שמא אחד ספק ז"הרשבקושייתוכדוגמת,רק התוס"א דברי על תהמובא'ל

ב ב'הענףלמעלה .'אות
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גם הקדמותאכן שתי ובהקדם תברא איכא למעלה)'א(:לזה שמובא בשםמה

הגרע ז"דברי ג,ל"א אחר נתקדשה הוהל'דאם ספיקאסא דהספקפק משום אחד משם

לכהונה גם מתיר תחתיו החו)'ב(,דאינו שמחדש דעתמה שכתב)י"קימןסוףס(ות במה

ופליתיהכ הרשברתי דברי ז"על ספיק"א שספק ליה דסבירא מרובל עדיף דמתירוץ,א

הס'התוס את סותר אינו דברצון גמור"דרוב רוב דאינו משום גמור,ס רוב דהא משמע

לס ספיקא,ס"סותר מספק עדיף דרוב החו.אלמא דעתוכתב דמהניות ספיקאדהא ספק

חזקה במקום או רוב הספיקות,במקום שני נגד הם החזקה או כשהרוב דוקא ,היינו

ספק רק אם החזקהאבל או הרוב נגד עומד דליתא,אחד כמאן ההוא שהספק אמרינן ,אזי

ספיקא חדא אלא כאן דברצון"מש.ואין ברובא נ,ה הזה הרוב הספקושאין את רק גד

באונס נ,דשמא אינו תחתיו דאינה הספק את כללואבל לס,גד גם מבטל היה ,ס"שפיר

גמור רוב היה .אילו

בדעת דברינו לפי אדרבה כן ז"הראואם בעודה,ל"ש דשמא הספק נגד דגם

שכיח לא קטנה דפתוי רובא איכא נבעלה כשהיא,קטנה שנבעלה האומר הזה הרוב הרי

הספיקות לשני סותר ברצון קטנה,גדולה דעודה לספק כשהיא,הן דבאונס לספק והן

ס,גדולה עדיף ספיקאודאי מותרת"מש,מרובפק הס,ה דאם"וכאן אחד משם אינו ס

לכהונהנב גם מותרת קודם ג"משא.עלה מבת פחות בנתקדשה שהרוב',כ אמנם דהן

הספיקות לשני אסורה"מ,סותר ספיקאדהס,מ אחדפק משם שנבעלהמתיד,הוא ,שנימא

לכהונה ואסורה תחתיו מהשני,נבעלה יותר מתיר אחד ספק .ואין

הנשגבה)ד התמיהה את ליישב רחב פתח לפנינו נפתח זה לפי שתמהנומעתה

ב(בפתיחה נאנסתי,)'תמיהה לומר נאמנת אינה איסור לגבי לאפוקי,דאם נאמנת איך

דברצון רובא במקום נאנסתי בטענת כלל.ממונא קושיא זו אין המתבאר כל דהרי,ולפי

דר זו נאנסתי"מתניתין משארסתני לומר נאמנת אומר יתירה,ג בנתקדשה מיירי כרחך על

ג נאנסתמדקתני,שנים'מבת ארסתיך שלא עד אומר ג,והוא מבת פחות בנתקדשה 'ואי

חוזרים הבתולים היו שנתארסה קודם נבעלה ס,אילו איכא הרי כן הרוב"ואם נגד דגם,ס

ג על יתירה קטנה בעודה נתקדשה הס'אם אחד"אין משם שמא,ס מטעם לבעלה ושריא

תחתיו אינו שמא באו.באונס לשמא מספקינן איך קשיא רובאולא נגד דזה משום,נס

לחזקה מיעוטא סמוך החזקה,דאמרינן את מגרע הרוב קודם"די,דאין שנבעלה ל

הנתבאר,שנתארסה וככל מיעוטא סמוך ממון.ואמרינן לענין גם כן דמצינן,ואם כיון

לחזקה דבאונס מיעוטא סמוך ופלגא"והו,למימר פלגא בפני,ל מתבטלת החזקה ואין

ח,הרוב איכא שלההרי לברי המסייעת שלומו,זקה השמא את נאמנת"מש,בטל .ה

הרא כן שאין ג"מה מבת פחות בנתקדשה דמיירי נאנסתי'ש ס,וטוענת ספיקאדליכא פק

אחד משם כנ,דהוא לחזקה מגרע הוא דהרוב לחזקה מיעוטא סמוך לומר אפשר ,ל"ואי

החזקה מתבטלת ממילא כן עדיף,אם רובא וחזקה מ,דרובא דידהולא ברי .הני
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ג על יתירה קטנה כשהיא בנתקדשה לטעון יש דאכתי אמנם וטוענת'הן שנה

הס הוי משארסתני אחד"נאנסתי משם הוא,ס אונס אכתי תחתיו אינו שמא תאמר ואי,דאם

לכהונה גם מתיר תחתיו דאינו דהספק נאנסתי,משום משארסתני לטוענת מספיק זה ,אין

נפשךדממ מה לכהונה וכונאסרת אנפשיה שויא הרובא',טעם בתר למיזל בעינן ושוב

מינה,דברצון דעדיף הרוב בפני מתבטלת כתוב,והחזקה להוציא נאמנת אכן.התואמאי

טענה זה אין חללה,באמת או האירוסין מן גרושה בכל כן דאם הכיבלאד,חדא פסולותו

מיגו להן ואין טעמאמ,לכהונה נאנאי משארסתני לומר משום.סתינאמנות כרחך על אלא

המיגו מטעם דידה ברי מהני לא החזקה"מ,דאם מטעם מהני לומר,מ יש נמי והכי

ג מבת יתירה קטנה כשהיא נפסלת',בנתקדשה נאנסתי משארסתני שאמרה דבמה דהגם

מבטלה,לכהונה שהרוב משום חזקה לה מיגו"מ,ואין מדין נאמנת מיגו,מ דהוי והגם

רוב בצ"מ,במקום ימ ברי לטענת כזה"ירוף מיגו גם דמהני המהר,ל שכתבו שיף"וכמו ם

להוציא"ז מיגו לענין נתנאל והקרבן גם,ל מהני שמא נגד הברי .להוציאמיגודבהצטרפות

העיקר והוא טובה,ועוד אמתלא תתן אם לענין יותר מתיר תחתיו דאינו הספק בזה דגם

להרמב גם דיועיל בגוונא תהי,ם"לדבריה לכהונהדאז מותרת .ה

רוב)ה במקום מיגו לענין הקודם באות שהערנו במה נראה היה דתליא,ולכאורה

לקמן אסי ורב דזעירי מדברת)א,יג(בפלוגתא מאי דאמר במתניתין[דלזעירי ]דתני

לר"ואפ,נסתרה נאמנת אינה נבעלתי'ה לכשר לומר דלא,יהושע מיגו לה דאית הגם

כשרה,נבעלתי היתה ספיקא"עכואז ספק מדין התוס,פ שכתבו בד'וכמו ואין"שם ה

היחוד על דס,אוסרין כרחך רוב"על במקום מיגו אמרינן דלא שנסתרה,ל פי–דכיון על

שנבעלה דנבעלה"דעכ,רוב רוב כעין לחשבו לעריות אפוטרופוס דאין זו סברא מהניא .פ

מדברת מאי דאמר אסי התוס,נבעלה–ולרב לרד,שם'וכתבו גם נסתרה יהושע'אילו

נבעלתי,נאמנת דלא מיגו לה רוב,דאית במקום מיגו אמרינן דלדידיה והגם[.מוכח

בלא אסי ר"דלרב דקאמר ברייתא ההיא הוי תיובתא'ה לעריות אפוטרופוס אין ,יהושע

שם מקוםמ,)ב"ע(כדמסקינן עככל שיהיה זה דכו"לענין ודאי דנבעלה רוב כמו ע"פ

בכך שםתבשכוכמו,מודו יהושע נבעלתי].הפני לא לומר נאמנת אינה דבשבויה ,והא

ספיקא חד אלא אינו דבשבויה משום אצלה,זהו פסולים בנסתרה.דהכל כן שאין מה

ס משום נאמנת נבעלתי לא אומרת ספיקאדאם נבעלה–פק לא נבעלה"ואת,שמא ל

נבעלה לכשר פניםוע.שמא כל נבל שלא שהטענה רובאכיון נגד הוא בזה,עלה נחלקו

אסי ורב רוב,זעירי במקום מיגו אמרינן אסי רוב,דלרב במקום מיגו אמרינן לא .ולזעירי

י פסולים דברוב דלא"והגם רובחל במקום מיגו זה טענתה,שיב דגם משום

רוב במקום הוי נבעלתי לכשר השתא לרובמיגווהוי,שטוענת גם"מ,מרוב כרחך על מ

כש נבעלתיברוב דלא במיגו נבעלתי לכשר לומר נאמנת הדין,רים מדת לקתה כן לא ,דאם

נאמנת תהיה לא כשרים נאמנת,דברוב פסולים אמרינן,וברוב אסי דלרב כרחך על אלא

רוב במקום .מיגו
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רוב במקום מיגו אמרינן לא אסי לרב גם דבאמת נראה לקושטא אלא,אולם

דנפק"דס אסי לרב רוב"ל בין יש במעשהמ התלוי לרוב לא,גמור תאמר אם כן ועל

במעשה התלוי רוב נגד רק זה יהיה לא גמור,נבעלתי רוב במקום הוא המיגו אם אבל

י"אה לומרנ נאמנתש אינה אסי לרב י.דגם זה ג"ולפי מבת פחות בנתקדשה דאמנם 'ל

דברצון רוב במקום המיגו שפיר הוי נאנסתי ש,וטוענת שמודית דבריה ,נבעלהדלפי

עכ שנבעלה"או יודע שהוא דבריו לפי דאיסורא,פ חתיכה אנפשיה הרוב,ושויא הוי

גמור רוב המעשה,דברצון עצם על הספק אין המעשה,דהרי אופן על אם היה–כי אם

באונס או ברצון,ברצון במעשה,ורובא תלוי אינו .וזה

הכיומשו הראם כתב ז"שפיר מי"ש לה לית גוונא דבכהאי משום,גול היינו

רוב במקום הוא ברצון,שהמיגו דרובא ס.כדמסיק הפחות לכל היתה ספיקאואם פק

ג לאחר בנתקדשה הרוב'כמו נגד מועיל היה ספיקא,זה ספק לה דאין מאחר ,אבל

הס הוי שלש מבת פחות אחד"דבנתקדשה משם הרוב,ס נגד נאמנת תומיושב,אינה

שת הראשונה התמיהה גם נכון הראעל על דברינו"מהנו בפתיחת .ש

י)ו הרא"ועוד של בטעמו ז"ל ג"ש מבת פחות נתקדשה שאם מיגו'ל לה ,לית

עץ דמוכת במיגו נאנסתי משארסתני לומר דנאמנת דאמרינן הדבר ביסוד משום,דהנה

לכהונה נפשה ל,דפסלה לכהונההעיריש נפשה שפסלה ממה ראיה אין ,דלכאורה

לומרדי באש זינתהדאדרבה ברצון חוזרת,מת כבר היא להודותבתשובהועתה וחפצה

שזינתה מה ידי על שנאסרה האיסורים מכל עצמה הכל,ולהציל מודית היתה ,וברצון

לכתובתה שחוששת נבעלה,אלא שבאונס אומרת כן במיעוטו,על הרע את ומחזקת

ע עצמה פניםלפסול כל כך,לכהונהל הוא המיגו של הענין בעדהדאם,אך לגדור חפצה

כהונה באיסור תכשל נבעלה"הו,שלא שבאונס בעלה לה יאמין שמא ביותר לחוש ל

ימיו כל באיסור עמו .ותשב

י כן ס"ואם שיש היכא ניחא דזה טענתה"ל מבלעדי משום,ס לבעלה דמותרת

ספיקא כהונה,ספק באיסור עצמה לגדור חפצה דאם למימר שייך לה,דבזה היה טפי

לא לבעלהלחוש סוטה ג.יסור מבת פחות בנתקדשה ספיקא',אבל ספק לה אם,דאין

מיגו לה יהיה לא נאנסתי באומרת גם בעלה על דבכו,נאסרנה למימר אפשר כבר נהודבזה

כהונה באיסור תכשל שלא כדי נאנסתי לכהן,אומרת להנשא שלא שבידה מ"מ,והגם

אותה,בזהרצונה נתיר דאם דאומרתונהי שלה ברי על ונסמוך לבעלה

מיגו לה יהיה ההיתר"מ,נאנסתי מן נובע שהמיגו מצינו היכן דוכתי,מ בכל אדרבה

המיגו מן נובע .ההיתר

מקוםומ הראכל בדברי ז"המחוור הקודם"ש באות שתירצנו כמו דבנתקדשה,ל

ג מבת רוב'פחות במקום הוא המיגו כן,שנים מהניועל מתב"ועכ.לא הראפ בדעת ש"אר

ג"ז מבת פחות דבנתקדשה נאנסתי',ל תגבה,וטוענת לא הכתובה את במשנה,גם בא ולכן

אר שלא עד טוען נתןשהוא להורות נאנסת בכה,סתיך גוונאדרק כתובתהאי ליטול ,נאמנת
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מ פחות בנתקדשה ארסתיך,'גבתאבל שלא עד לטעון יכול שאינו אינה,באופן נאנסת

כ ליטול וכננאמנת .ל"תובתה



דלקמן)א בסוגיא ר:אמרינן)ב,יג(והנה להם מודים'אמר אתם אי יהושע

שנשבית שנשבית,בשבויה עדים לה וכו,ויש נאמנת שאיננה אני טהורה אומרת ',והיא

ליה קאמרי המעוברת,הכי על וכו,השבתנו המדברת על תשיבנו שאני',מה לו אמרו

עכו דרוב פרוצי"שבויה הםם בעריות שם.ם השבתני"ד(והתוספות במה)ה פירשו

המעוברת על השבתנו ניחא,שאמרו ומזנה,דלדידן בודקת מזנה דמיא,דאשה ולא

ע הרא.ש"לשבויה בחידושי ז"והנה תמה"ה שם טעמאדמ,ל שנאנסהאי נחוש ,לא

ל שייכאותו בשבויהא כמו ומזנה דבודקת ע.חזקה ברצון דרובא משום וראיתי.ש"ותירץ

שמעתתא טז"ש(בשב פרק זה)ב על התוס,שתמה שיטת רובא'דהא דהך היא עצמם

מדרבנן אלא אינו ע,דברצון תורה איסור לענין ומזנה דבודקת חזקה בהך סמכינן .ש"ואיך

עפ"ולענ בזה נראה התוס"ד דברי בטעם יהושע הפני שכתב מה אינו'י דברצון שהרוב

מדרבנן דאיכא,אלא איפכאמשום נמי מזנות,למימר ואינן כשרות בחזקת נשים שרוב

דנאנסה,ברצון לומר מכריע כשרות שהחזקת היכא רק ניחא זה כן שיש,אם היכא אבל

הנ אחרת חזקה הכשרותולעומתה לחזקת גמור,גדת רוב הוא דברצון שהרוב .פשיטא

זינתה שברצון למימר בעינן לכהונה היתר החזקת שמצד הכא כך שתהיה,ומשום היכי כי

ומזנה דבודקת החזקה אלים,לה רוב הוא דברצון הרוב בודקת,באמת חזקת איכא ותו

בלא.ומזנה כשרות החזקת הכא דהא איתרע"ועוד נבעלתי,ה לכשר אומרת הלא דהיא

כשר עם וזניתי נבעלה,ובדקתי ובאונס שמשקרת נאמר חזקת,אם לה היה שלא באופן

ומזנה היא,בודקת לכהונההלא לכהונה,אסורה להנשא עתה רצונה דגם.ואיך נמצא

כשרות בחזקת לה דמוקי מצד שנאנסה נימא כשרותה,אם חזקת עתה תיתיומה,תתרע יכי

להכריע בזה כשרות החזקת התורה,יכולה מן גם אלים רוב הוה דברצון הרוב .ושוב

דר דאליבא דבריהם עיקר במעוברת"אמנם גם נאמנת דמי,ג משוםולא לשבויה

ומזנה דבודקת רב,חזקה עיון לקמן,צריכים אמרינן מזה בהיפך ליה)א,יד(דהא רמי

לרבה ר,אביי אמר נאמנת'ומי אינה וכו,יהושע ליהא',ורמינהו השתאמר התם,הכי

ונשאת בודקת נשאת בתמיה,אשה ומזנה בודקת מזנה אשה קמיפלגי,ש"עההכא ואיך

יהו ורבי גמליאל כשערבן הפוכות"בסברות ומזנה"דלר,כ דבודקת זו חזקה אלימה ג

דפסולים הרוב את גם דכשרים'ולר,להכריע לרוב לסייע אף זו חזקה אלימה לא .יהושע

אמרתי)ב השיעור מדר,ובלימוד רק אביי דרמי מה יהושעדהנה אדרבי יהושע בי

מדר רמי גמליאלולא אדרבן גמליאל דר,בן שם רבא דר"אדרי"וכדאמר קשיא אדר"י ג"ג

קשיא ס,לא היה דאביי"ומה ס,ד דאביי ר"נראה דגם כשרים"ל ברוב רק מכשיר לא ,ג

כריב פסולים"ודלא ברוב אף מכשיר דמכשיר מאן דאמר בשיטת,ל בפשטא משמע והכי

יוסף לרב דפריך ממה יד(אביי ר)א,שם מכשר מודה לא כי שמואל,ג"ובהא ליה והאמר



רבי הגאון חרלמרן משה זצ"יעקב ל"פ עד

יהוד כרהלרב הלכה אצלה,ג"שיננא כשרים רוב דאיכא עד עובדא תעביד לא ,ואת

ר דגם אביי דסבר כשרים"ומשמע ברוב רק מכשיר לא שלא"ומשו,ג שמואל ליה אזהר ה

כשרים רוב דאיכא עד עובדא י.יעשה זה שנים"לפי בעי גמליאל דרבן וחזקה–ל ,רובא

כשרות וחזקת כשרים דרוב הכיומשו.רובא הקם מדרלא כלל אביי גמליאלשה בן

גמליאל חז,אדרבן רק ליכא עיסה באלמנת רובאדהתם ולא כשרות דר,קת יהושעאבל בי

יהושע קשהאדרבי אוסר,שפיר וחזקה ברובא לחודא,דהשתא בחזקה שכן והגם.כל

כריב מוכח דשבויה פסולים,ל"דמהברייתא ברוב אף מכשיר דמכשיר לומר,דמאן צריך

לאביי"דס דעדיותל מתניתין מקמי ברייתא הך מדר,לדחות תיקשי דלא היכי אדר"כי .ג"ג

הכי לומר צריכים כרחך ס,ובעל איך כן לא דר"דאם לומר דאביי כשרים"ד ברוב פוסל ,ג

יוסף לרב מזה .ופריך

י זה התוס"לפי כתבו לא כאן דעד ומזנה"בדר'ל דבודקת פסולים,ג ברוב אם ,כי

שב למימר שייך דפסוליםדאז ברובא להכשל שלא כדי התוס,ודקת לפרש'דהרי קאי

למעוברת משבויה פסולים,החילוק ברוב י,דמיירי כשרים ברוב חזקה"אבל כלל דאין ל

ומזנה דכשרים,דבודקת מהרוב הם דמסתמא הרוב על סומכת עצמה שהיא ה"ומש,לפי

דמי מי רבה ליה מתרץ מזנהה,ונשאתבודקת,נשאתאשההתם,שפיר ומזנהבודקת,כא

ר.הבתמיה דפלוגתת לשיטתו יהושעדלאביי ורבי גמליאל כשריםיהבן ברוב רק ,א

ומזנה דבודקת חזקה כלל הכיומש,אין רום פסולים'פוסל ברוב גווני בכל ,יהושע

ומזנה בודקת חזקת דאיכא אליבא"מ,הגם מהחזקה יותר ומכריע לאיסור הרוב הרי מ

יהושעדר פסולובר.בי כשרים ומזנה,וב בודקת חזקת דליכא לאלמנת,משום דמי ולא

ונשאת בודקת דנשאת .עיסה

עצמו זה בדין בעיקר תלויה ומזנה דבודקת דחזקה אמרתי לה,ועוד מהימנינן אם

לא דידה"רפידל,או אברי וסמכינן לה דמהימנינן ומזנה,ג דבודקת חזקה איכא ,שפיר

כך אחר שיסמכו שיודעת דידהלפי ברי באיסור,על עצמה מכנסת אינה לכתחילה כן על

לכהן להנשא רשאית תהיה ל.שלא כן שאין דידה'רפימה אברי סמכינן דלא ,יהושע

כלל בודקת אינה לכהן"דבלא,באמת להנשא לה יתנו לא אומרים.ה היינו דאם ונהי

ומזנה בודקת היתה ר"מ,דנאמנת פליג ודאי בזה ח'מ דאינה כךזקהיהושע ,אלימתאכל

מהימנא"וע דלא לומר טוב יותר דין,כ פי על הוא מהימנא דלא מה מהימנא,ואז דכשלא

ומזנה בודקת .אינה

מתבאר"עכ)ג ומזנה,פ דבודקת החזקה ר,דאילולי מכשיר היה לסמוך"לא ג

דפסולים רוב במקום כשרות חזקת לכו,על לכהן דאסורה בשבויה זה.ע"וכמו לפי

ההושפיר אמינאמבואר ז"הראשלה ג"ש מבת פחות בנתקדשה נאנסתי'ל ,ואומרת

דברצון רובא נגד נאמנת ואינה בהפתיחה,דאסורה ג(ותמהנו להדקארי)'תמיהה

לה קארי דר,מאי מהא אדעתיה אסיק לא פסולים"וכי רוב במקום אפילו מכשיר .ג

הדבר"ולהנ מבואר ר,ל דמכשיר חזק"דמה משום הוא ומזנהג דבודקת לא,ה הכיהא ו
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לשבויהאותהמדמההי רובא,ה נגד דידה ברי מהני לא כשרות חזקת במקום ,דגם

ג מבת פחות בנתקדשה דברצון'וגם רובא ג"ול,איכא מבת פחות דנתקדשה למימר 'ש

אצלה פסולים כלל,דכולן מזנה ואינה ומזנה דבודקת חזקה כן גם אינו,נימא דלענין,דזה

זולומ חזקה אמרינן לא ודאי כלל זינתה שלא לכשר,ר ומזנה שבודקת אם .כי

דמש)ד ברור נראה ברוב"אמנם אף דמכשיר גמליאל דרבן בטעמו התוספות כ

ומזנה דבודקת משום זה,פסולים דכואין דס.ע"אליבא במה לר"דהנה גמליאלל בן

דנאמנת ברי מסייע,באומרת כשחזקה רק לחקו,לבריתוזהו לריש העיקר הוא מה ג"ר

החזקה או הברי.הברי מטעם הוא הנאמנות שעיקר נימא לא,מי חזקה בלא שברי אלא

כך כל נאמנות,אלים מדין לה ומהימנינן הברי מתאלם ואז מסייעתו חזקה שתהיה ובעינן

איפכא.בדבריה דנימא החזקה,או על סומכים על,שבעיקר סומכין אין ברי דבלא אלא

.החזקה

רונר פליגי דבזה ור'אה שם'יוחנן בבתה,אלעזר מכשיר בה דמכשיר מאן ,אם

דר דטעמיה משמע דלכאורה בבתה(יוחנן'הגם מכשיר בה דמכשיר מאן )דאמר

דס משום מהני"הוא האם של כשרות דחזקת לבתאל התוס,גם ב,כו(לקמן'וכלשון

אנן"ד מקוםמ,)ה התוסכל ד,יד(פותהא עיס"א אלמנת חסדא)הה רב דאמר אהא הקשו

לכהונה)א,עה(בקדושין שפסולה עיסה באלמנת מודים תנאי,הכל בהני מיקל מאן

עיסה,ג"רשב אלמנת למעוטי אלמנתו נושא אתה בתו את נושא שאתה כל ,וקאמר

כ דבבת דפסולה"וומשמע מודים אלמנה,ע לי מה בת לי דמה העיסה,וקשה דבת ותירצו

דכשר חזקה לה עאין מאד.ש"ות תמוהים קדשם דברי קיי,ולכאורה כר"דהא יוחנןביל

בבתה מכשיר בה דמכשיר גם,דמאן מהניא האם של כשרות דחזקת משום זה כרחך ועל

כשרות,לבת חזקת לה אין העיסה דבת בפשיטות מתרצי בד.ואיך וחידושומצאתי רוש

ז"להגרע בזה"א שמעיר שרבי,ל מבואר כאן בירושלמי זוובאמת קושיא הקשה אלעזר

עצמו יהושע .לרבי

לבת מועילה האם חזקת דאין מודה יוחנן רבי גם דבאמת יותר נראה וכן,לכן

המהרש מדעת ז"מוכח התוס"א דברי על ליה"ד'ל מסייע הכידמשו,ה מדברתם נקטו

ל בבתה דמכשיר דלמאן מעוברת שייךולא לחזקהא מיעוטא סמוך ליכא,לומר דבבת

כש שר,רותחזקת ס'אלא לר"יוחנן שהעיקר רקבןל ובעיא ברי הטענת הוא גמליאל

מחזקה הברי,סיוע מצד נאמנת מסייעתה חזקה איזו שרק כל ס.הלכך כן דמאן"ועל ל

בבתה מכשיר בה כשרות,דמכשיר חזקת אין דלבת הוא"מ,הגם הנאמנות עיקר הא מ

האם של הברי טענת מ.מצד להברי סיוע דבעינן חזקהואם שעכ,איזו מה לזה סגי פ"הנה

לא כשרות חזקת שלה,מאיש לברי המסייעת שלה,והיא הברי שמתאלם כבר,וכיון

נאמנות של ערך לדבריה הכימש,יש לבתום גם עיסה.נאמנת דאלמנת בההיא ולכן

ברי שם כשרות,שאין החזקת על למיסמך רק כשרות,ובעינן חזקת ליכא הבת על ,באמת

בבתהבירואמנם פוסל בה דמכשיר מאן דאמר ליהס,אלעזר לרבירא גמליאלבןשהעיקר
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כשרות החזקת ברי,הוא מטענת לחזקה סיוע דבעינן הכיומשו,רק להם שאין הבת

לר גם כשרות גמליאלחזקת .פסולבן

דר)ה דאליבא נראה הברי'מעתה הוא שהעיקר כלל,יוחנן צריכים אנו אין

שכתבולמ בדהתוספוה גמליאלת רבן משום,ברי הוא למעוברת משבויה שהחילוק

ומזנה בודקת חזקת איכא בלא,דבמעוברת דגם לשבויה"אלא מעוברת דמי לא דהנה,ה

בסוגיין דאמרינן אצלה:בהא כשרים רוב והכא אצלה פסולין רוב דהתם ליה ,ותיפוק

לריב ליה פסולים"מסייע ברוב אף מכשיר המכשיר דלדברי מסייע"ד('התוסכתבו,ל )ה

בשבויה דהתם ליה תיפוק רובהדאכתי והכא פסולים ככלצוותיר,כל עוד.דרוב וכתבו

לחזקה מיעוטא סמוך למימר איכא רוב אלא דליכא דמשום במדברת למימר דליכא

לרובא לר,ואיתרע להו אית ולר"דאפילו לחזקה"ג מיעוטא סמוך אלא"מ,י הוה לא מ

ופלגא הו,פלגא עודין מספק שתאסר ממעוברת[.ש"א טפי מדברת שנקטו מלבד,ומה

במהרש שכתב ז"מה חזקה"א לה אין דבת משום נקטו דפסיקא דמילתא עוד"י,ל ל

הרא שכתב למה מתאימים אלה ז"דדבריהם בשו"ש המובא הריב"ל ז"ת הנ"ש ל"ל

לחזקה',וענףב מיעוטא סמוך אמרינן החזקה את מגרע הרוב שאין במדברתו,דהיכא לכן

החזקה את מגרע הרוב אין נסתרה דאמר כלל"די,לזעירי נבעלה שלא צריכים,ל היינו

לחזקה מיעוטא סמוך בזה דמ,למימר כתבו הו"לזה דתאסר"מ הוא ודין ופלגא פלגא ל

דר].מספק אליבא שהעיקר נימא אם רק מספיק זה הנה באמת החזקה"אכן הוא ,ג

מיעוטא סמוך נאמר אם כן השקול"והו,לחזקהועל כספק ופלגא פלגא חזקה,ל ביד אין

מידי להכריע שתאסרה"וומש,זו הוא העיקר.דין הוא שהברי נימא אם בעינן,אבל ולא

הברי את לסייע כדי אם כי החזקה שלה,את הברי מצד נאמנת ופלגא פלגא הוי אם ,גם

דעכ לגמרי"דכיון נכחדה לא החזקה להבר,פ לסייע היא .ימהניא

לענ נראה כן על להתוס"אשר להו דסבירא הש',ד דעת על עלה לא כאן ס"דעד

בדר פסולים"לחלק לרוב כשרים רוב בין דס,ג אלעזר דרבי אליבא אם בדר"כי ג"ל

החזקה משום הוא הו,שהעיקר היה כן לא"על מחזקה דעדיף רובא דבמקום למימר א

ר הש,מ"מכשיר בא זה ר"ועל מדפריך להוכיח לר'ס דשבויה"יהושע מהא תירץ,ג ולא

החזקה נגד רובא דאיכא שבויה דשאני דר,לנפשיה בהא כן שאין מסייע"מה שהרוב ג

דר,להחזקה כרחך פסולים"על ברוב אפילו מכשיר לר.ג דס'אבל ליהיוחנן בירא

הברי"בדר משום שהעיקר פסולים,ג לרוב כשרים רוב בין שאני דלא ספק שום בזה ,אין

שהיאדכי איז כשרות מחזקת סיוע רק ובעי נאמנותה באה הברי דמצד דמכשיר,ון והראיה

ח ליה דלית העובר את כשרותגם נפק,זקת מינהמאי נא דעדיף רוב אם לחזקהולנו ,גד

מקוםמ עכ"עככל עמה להשתמש ויכולים מציאותה את מכחיש לא להברי"פ לסייע .פ

התוס כתבו שפיר זה פלגא'לפי הוי שתאסר,ופלגאדאם הוא אזלא,דין דהסוגיא משום

דס דמאן שהעיקר"אליבא החזקההואל הוא,משום כן ודאי החזקה,ולדידיה שאין דכל

להכשיר אין לר,מכרעת הברי'אבל בתר דאזיל ופלגא,יוחנן פלגא הוי אם שגם ודאי
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הברי,נאמנת טענת על הוא הסמיכות שעכ,דעיקר י"וכל ספק עושה החזקה לסייעפ כולה

.הבריטענתל

זה לפי דר,נמצא כ'דאליבא לומר נוכל באמת ,ל"הנ'התוסקושייתיוחנן

דבשבויה משום הוא למעוברת שבויה בין פסוליםהדההבדל גמורה,כל ריעותא זה והוי

שלה הכשרות מתבטל,בחזקת לאצטרופי,תוכאילו חזיא לא לסיוע כן.דאפילו שאין מה

ומעוברת מחזקהדאי,מדברת עדיף רק שהוא רוב אלא לגמרי,נו אותה מבטל אינו ,אבל

עכ שלה"ומהניא ברי לטענת לסייע להכשירה,פ יש ומזנה דבודקת החזקה מבלעדי .וגם

התוס שכתבו דר'ומה ומזנה"דטעמו דבודקת משום הוא אליבא,ג אלא אינו כן גם

אלעזרדר החזקהבי בתר אה,דאזיל החזק"דלדידיה לאו אי לאנ ומזנה דבודקת הלזו ה

נאמנת אפשר,היתה אי כשרות חזקת מצד דלהתירה אותה,דכיון סותר דפסולין ,דרוב

ומזנה בודקת חזקת והיא אחרת חזקה בעינן ל,לכן זו לה"ובחזקה נוגד דהרוב לומר ,ש

מהרוב להפקיע אם כי נוצרה לא זו חזקה של עיקרה לר.דכל בתר'אבל דאזיל יוחנן

לזהאי,הברי צריך כשרות,ן החזקת נגד רוב איכא אם מקוםמ,דגם לסייעכל מהניא לזה

ברי .לטענת

מזה בפלוגתת,העולה תליא רוב במקום וחזקה ברי על סמכינן אם החקירה דענין

ור'ר מהני"דלר,יוחנן'אלעזר לא מהני'ולר,א ד,יוחנן לשבויה דמי פסוליםהולא .כל

כנו)ו יצא זה כל לפי הראמעתה רבינו צדקת ז"גה התרעם,ל"ש שמקודם מה

יונה רבינו תלמידי על כך ליה,כל דאלים דמעוברת מההיא דבריהם וקיים חזר ולבסוף

העובר"לר ומכשיר ברי כשרות"אע,ג חזקת ליה דלית פסולים,ג ברוב ותמהנו,ואפילו

לה קארי מאי לה הנ.דקארי נכון"ומכל על הדברים מתבארים ד,ל יונהוהוא רבינו תלמידי

ר"ז על דבריהם העמידו לאוסרה,אלעזר'ל נאמן מצאתי פתוח פתח שהטוען דאמר דמה

במכחישתו,עליו דוקא נאמנת,הוא נאנסתי אומרת אם הרא,אבל מתרעם זה ז"ועל ,ל"ש

הכיבידבדר למימר אפשר אי ודאי ר"דלר,אלעזר דגם לשיטתו גמליאלא בהבן דמכשיר

בבתה החזקהוק,פוסל בתר בעיקר אינה,אזיל לחזקה הנוגד גמור רוב דאיכא היכא ודאי

בשבויה כמו נבעלתי.נאמנת לכשר לומר דנאמנת ומזנה,והא דבודקת חזקה משום ,זהו

ג מבת פחות שנתקדשה ישראל באשת כן להלי',ואם כשרותת חזקת במקוםיאוה,רק

נאמנת אינה דהרא.רובא ז"והגם דה"ש ליה סבירא החזקהל את מגרע הרוב שאין יכא

לחזקה מיעטא סמוך מגרע,אמרינן הרוב אין זינתה,והכא קטנה דבעודה לומר יש ,דהא

מקוםמ ופלגא,אסורהכל פלגא הוי אם דגם התוס,חדא דברי פי על כתבנו ',כבר

הכשרות חזקת על בעיקר דסמיך אלעזר שתאסר,דלרבי הוא כתבנו.בדין כבר הא וגם

ס"דהרא'וענףב ליהש רובאבירא נגד הוא קטנה בעודה שנבעלה לומר שהרי,דגם

שכיח לא קטנה ז,פיתוי יונה רבינו בשם התלמידים שאמרו דמה כתב כן בדברי"ועל ל

 טעות זה מעולם,עצמו אמרה דקיי.ולא לדינא דמאן,ל"אמנם

בבתה מכשיר בה הרא,דמכשיר שכתב ז"וכמו דבריהם,שםל"ש לקיים דיש כתב ,שפיר
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דר עכ'דאליבא החזקה מהניא החזקה נגד רובא איכא אם דגם נקטינן לאלומי"יוחנן פ

נמיו,הברי גהכא מבת פחות הכשרות',בנתקדשה חזקת נגד הוא דברצון דהרוב ,דהגם

מכחישתו"מ דאינה במקום להאמינה שלה לברי לסייע זו חזקה מהניא ראיה.מ ומביא

רמ דמכשיר ואע'הא לעובר כשרות"יוחנן חזקת ליה דלית משום,ג הוא הטעם כרחך ועל

הברי הברי,אלימות לטענת לסייע האם חזקת .ומהניא

הדבר וחומר קל זה כלל,לפי כשרות חזקת ליה דלית בעובר מקוםמ,ומה כל

הברי מצד כשרות,נאמנת חזקת לה יש שלאם במה סגי דלסיוע הי,משום שכן כאכל

לחזקה מנגדתה,שישנה שרוב עכ,אלא הברי"דמהניא משום להאמינה לסייע י"ובעזה.פ

ג התמיהות גם בזה הרא'הו'ד'מיושבות דברי על בפתיחה ז"שערכנו .ל"ש

שברא הגירסא את לקיים גם מורווח מקום נמצא זה פי ליה"ועל דאלים ש

העובר"לרשב ומכשיר ברי כשרות"אע,ג חזקת ליה דלית מצאנו,ג איפה מאד ותמוה

בסוגייתנו"רשב להנ.ג הרא"אכן ראיית שכל ז"ל רובא"ש דאיכא היכא גם הברי דמהני ל

החזקה אע,נגד העובר דמכשיר מהא כשרות"היא חזקת ליה דלית לנו,ג מנין גופא ,וזה

הבת לחזקת מועיל האם דחזקת למימר אפשר ד.הלא באות דאמר,בארנו'אכן דמהא

אלמנתו)א,עה(דושיןבק את נושא אתה בתו את נושא שאתה רב,כל וקאמר

עיסה אלמנת לאפוקי דאתי כשרות,חסדא חזקת לבת דאין מ,מוכח כן לא פשוט"דאם ט

לכו דהבת דפליג"ליה מהאם יותר אסורה הוא,יע בבתה דמכשרינן דמה מוכח כן ואם

הברי אלימות הרא.משום של דינו שיסוד דהע"נמצא הבריש הוא אם,יקר גם מהני ולכן

החזקה נגד רוב מרשב,יש באמת ודו"הוא .ק"ג

הנ)ז י"בסגנון לומרל הראש דברי וליישב אחר באופן ז"עוד נימא,ל"ש אם גם

ליהדס לבת)ב,כו(לקמן'כהתוסבירא האם מחזקת התוס.דמחזיקין שיטת לפי 'דהנה

רבי חזיוחנןפליגי אמרינן אם אלעזר לגבראורבי מגברא הדין.קה דהוא נראה זה ולפי

חזקה נגד ברוב עדיף"דקיי,נמי רובא בגברא,ל והחזקה גברא בחד הרוב יהיה אם

בכה,אחרינא החזקה"אם את מבטל הרוב י,ג רבי בפלוגתת נמי אלעזרוחנןתליא ,ורבי

דבכה"דלר נראה גוונאא לחזקהאי מבטל הרוב אח,אין גברא כל דמוקמינן ,זקתיהמשום

שלה כשרות חזקת מבטל אחריני גברי של הרוב אין כשרות חזקת לה דאית ,ואיהי

לגברא'ולר מגברא דמחזיקים הרוב"ה,יוחנן בפני מתבטלת שהחזקה חזקה נגד ברובא .נ

הרא ידע מתחילה גם אמנם דהן נראה ז"מעתה ר"ש דמכשיר דמהא אף"ל ג

רו במקום גם ברי דמהני מוכח פסולים הא,בברוב בין גדול חילוק יש דבאמת אלא

ברצון דרוב להא פסולים הרוב,דרוב אחרינאהואדהתם בגברא והחזקה גברא ,בחד

הכימשו חזקתהם לבטל הרוב פועל דברצון.אינו ברוב כן שאין והחזקה,מה שהרוב

גברא בחד האומר,שניהם זה כנגד רוב כן גם לה יש כשרות חזקת לה דאית בעצמה דאיהי

להיבעל י,דנתרצית לומרשפיר לחזקהש מבטל שלה,דהרוב בברי נאמנת אינה .ושוב

שבארנו מה דלפי ר,אלא בפלוגתת תלוי עצמו ור"זה כשהביא,י"א מתחילה כן ועל
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ז"הרא יונה רבינו תלמידי דברי בדר"ש דבריהם שהעמידו עצמו'ל הוא,אלעזר דגם לומר

ב ולא במכחישתו אם כי דינו אמר נאנסתילא זה,אומרת על מאד אלעזרדבדר,מתרעם בי

רובא נגד נאמנת דאינה לומר נוטה ודאי פסולים,עצמו דרוב להא דמי הרוב,ולא דהתם

אחר באיש והחזקה גברא דקיי,בחד לדינא כר"אולם לתרי"דל,יוחנן'ל גברא חד בין ש

דבריהם,גברא לקיים חזר ר,שפיר דמכשיר פסולי"דמהא ברוב אף דנאמנת,םג מוכח

רובא במקום גם .בברי

העובר את גם דמכשרינן מהא זה על ראיה חזקת,ומביא לו אין דמעצמו דהגם

לגברא"אפ,כשרות מגברא דמחזיקין כשר ממ,ה העובר לענין קשיא"והרי אזלת,נ אי

אחרינא דגברא החזקה לכשר"ומש,בתר לו מחזיקים דגברא,ה הרוב בתר גם ניזיל

ונ אחרינא,פסלנואחרינא דגברא הרוב בתר אזלת לא החזקה,ואם בתר גם תיזיל לא

אחרינא נפק.דגברא שום בזה דאין כרחך על דר"אלא אליבא גם,יוחנן'מ הברי ומהני

רוב דברצון,במקום רוב במקום גם הברי אלים דידן בנדון נמי .והכי

מתיישב אלה כל מ"בעזהנמיתאחרי הירושלמי בדברי הסתירה אי 'הלכה

ו א',להלכה ר'דבהלכה דברי עצמו'מביא מכחישתו,אלעזר באינה דגם פשיטא ולדידיה

רובא במקום נאמנת דלר,אינה מטעם החזקה"או על הוא הסמיכות עיקר רובא,א ובמקום

סמיכות זה לר,אין גם מהני דלא גברא בחד והחזקה הרוב דהוי מטעם אומר.ג"או להכי

משניות הני בכל נאמנתדגם בהו דקתני מכחישתו ואינה ברי לענין,דטוענת דוקא היינו

סוטה,כתובה ספק מטעם אסורה איסור לענין גם.אבל נאמנת בממון אמנם דאם

לר,אלעזר'לר גם ודאי דבממון משום הברי"זהו מטעם הוא שלה הנאמנות עיקר ,א

ממון מוציאין היינו לא חזקה מטעם דחז,דאילו סיוע דבלא ממוןרק מוצאין היינו לא קה

שמא לגבי בברי מאריה,גם בחזקת ממונא דאוקי החזקה"משו,משום מועילה זה לענין ה

עדיף ברי ושמא ברי שיהיה הברי את איסור.להעדיף לענין כן שאין דר,מה א"דאליבא

החזקה על הוא הסמיכות רובא,עיקר נגד נאמנת ו.אינה בהלכה קאמר'אולם ,שם

מכ נאמנתדבאינה איסור לענין גם הכי,חישתו קאמר דירושלמי סתמא דהתם ,משום

דס פשיטא דירושלמי כר"וסתמא הוא'ל העיקר איסור לענין דגם כוותיה דהלכתא יוחנן

הברי לגברא,משום מגברא מחזקינן כן,וגם נאמנת,על איסור לענין גם מכחישתו .באינה



פ

טוב זבד


ואב דבראנקס"רב היהודי המרכז ד
ימים"ובעמח חוף ס


מצו[ לבר *]הפלפול

במקום:לשונווזה)מב,שאח"או(המחברמרןפסק בבזיון בשבת תפילין המוצא

משתמריןנשאי סכנה,ן יש להניח)ם"העכו(שגזרו–אם לו–תפיליןשלא והולך ,מכסן

סכנה אין רצועות,ואם בהן יש תפילין–אם שהן ניכר קמיעותשבכך קשורות–ולא והן

ללבשן וגו,שיכול כולן שיכניסן עד לבישה דרך זוג זוג ע"עכ'מכניסן הדין.ש"ל ומקור

בעירובין המשנה מ"פ(הוא זוג):א"י זוג מכניסן תפילין אומר,המוצא גמליאל רבן

וכו שנים שם"ובש',שנים ור)א,צו–ב,צה(ס קמא תנא פליגי דבהא ,ג"מבואר

לא אם היא תפילין זמן שבת היא"דת,אם תפילין זמן שבת סבר ילבש,ק אם כן ועל

אח מזוג אחת(דיותר תוסיף)בבת בל על היא"ור,יעבור תפילין זמן לאו שבת סובר ,ג

בהצל רבנן ליה דשרו טעמא הואוהיינו דתכשיט משום זוגות,ה שני מכניסן הילכך

זוגות תפילין,שני שני בו להניח בראש יש שרי,דמקום תכשיט דהוה כמה .וכל

המש"ובתויו על קמאנט כתנא כאן המחבר דפסק אהא הקשה שם זוג,ה זוג ,דמכניסן

היא תפילין זמן דשבת משום תפילין,והיינו בהלכות לעיל להדיאפסק)א,לא(ואילו

היא תפילין זמן לאו ב,דשבת עיון"ונשאר שם,"צריך .עיין

במנחות אמרינן וכו)א,לו(והנה עליהן מברך מאימתי מניחן',תפילין מתי ,ועד

החמה שתשקע השוק,עד מן רגל שתכלה עד אומר יעקב זמן,רבי עד אומרים וחכמים

הכס,שינה לבית לצאת חלצן שאם יעקב ורבי חכמים המרחץומודים לבית ליכנס או ,א

החמה ומניחן,ושקעה חוזר אינו רופיר.שוב וכו"ד(י"שש יעקב ורבי חכמים ומודים ,)'ה

וגו הוא תפילין זמן לאו מקובצת.ש"ע'דלילה י(ובשיטה הגליון)ג"אות בשם הביא

נהירא:ל"וז השוק,ולא מן רגל שתכלה עד למר קאמר מאי כן שינה,דאם זמן עד ,ולמר

הואו תפילין זמן לאו לילה החמה,אי שקיעת אחר כלל להניחם לו היה נראה.לא לכך

הוא תפילין זמן דלילה להו סבירא וכו,דכולהו מניחן אינו הכי דחיישינן',ואפילו

עכ יירדם ע"שמא פירש.ש"ל ביישוב היכא"אמנם בין לחלק ליה דסבירא נראה י

תפילין להניח בלילה עכשיו א,שבא סורשזה ואילך החמה ,משקיעת

יום מבעוד עליו מונחין כבר שהתפילין היכא לחלצן,לבין צריך מתי תנאי פליגי ,דבזה

הגהמ* זצ"שהכין בנו"ח עבור שליט–ל הרב מצוות,א"מורנו לעול כניסתו ביום מאידיש.לומר תורגם

ידי על חרלונערך זאב הרב שליט"נכדו .א"פ



נינהו תפילין זמן לאו ולילה שבת פאבדין

החמה שקיעת עד סובר קמא יום,דתנא מבעוד עליו מונחין כבר הן אם אפילו ,כלומר

בלילה עליו להשאירן ד,אסור האיסור דכל להו סבירא וחכמים יעקב רבי היינוואילו לילה

בלילהדוקא התפ,לכתחילה אם יוםיאבל מבעוד עליו מונחין כבר התורהןמ–לין

הלילה כל עליו להשאירן לו חז,מותר בהם"ורק יירדם דשמא מחשש זה את אסרו ,ל

עכ החמה"אבל שקיעת עם מיד זה את אסרו לא השוק,פ מן רגל שתכלה משעה או אלא

נאמר[ תפילין על כח(שהרי "י,דברים ד) שם כי הארץ עמי כל וגו'וראו עליך ,"'נקרא

ברכות שינה)]א,ו(עיין מזמן ליה(או כדאית מר הרמב).לכל מדברי משמע נמי ם"וכן

מהל"פ( ה'ד וז)י"תפילין בלילה:ל"שכתב ולא ביום תפילין הנחת שנאמר,זמן

ימימה" תפילין,"מימים מצות היא זו שבת,חוקה תפיליןוכן זמן אינן טובים וימים ות

לאות"שנאמר אות,"והיה עצמן הן טובים וימים וכו.ושבתות הנחתן זמן 'ומאימתי

החמה שתשקע (עד החמה)א"י'הל. שתשקע קודם תפילין שהניח עליוו,מי ,חשכה

מותר הלילה כל עליו הן לרבים,אפילו זה דבר מורין שלא,ואין הכל את מלמדין אלא

בלילהיניח עליהן תפילין החמה,ו משתשקע אותן יחלצו תפילין,אלא המניח וכל

בלאו עובר החמה שתשקע וגו"שנאמר,אחר הזאת החוקה את 'ושמרת

ימימה ע"עכ"מימים הוא.ש"ל תפילין זמן לאו שלילה דאף להדיא המניחן,הרי וכל

בלאו קעבר בלילה מונחין,לכתחילה כבר אם מקום יוםמכל מבעוד התורה,עליו מן אז

עליו להשאירן לו לרבים,מותר כן מורין אין מעשה.ורק בשעת אם אף מיירי ודאי והא

למצוה גם וכדומה,מכוין מליסטים לשמרם רק הלא,ולא הכי לאו כךדאי מורים

לרבים הרמב,אפילו שם"וכדמסיק שבתם תפילין:ל"וז)ב"י'הל(לענין חלץ לא ואם

לשמרןמשש מקום לו היה שלא מפני החמה לשמרןאונמצ,קעה כדי עליו .ש"עו

לרבים זה דבר מורין שאין אצלינו לשמרן,ומדכתב רק מתכוין כשאינו איירי כרחך על

מצוה לשם ד[.אלא כןועוד להרמבאם ליה הן"הוה דאפילו ולומר להדיא כן להתנות ם

מותר הלילה כל מצוה"עליו לשם יתכוין שלא "].ובלבד

יעקב רבי עם קמא התנא פליגי דבזה דהא,ונמצא ליה סבירא קמא דתנא

ד מקרא ימימה"דילפינן הוא"מימים תפילין זמן לאו עתה,דלילה רק בא אם בין היינו

החמה( שקיעת כן,להניחן)אחרי לפני עליו מונחין היו כבר אם אסור,ובין גוונא .בכל

בלילה לכתחילה להניחן בא אם דרק סוברים וחכמים יעקב מקרא,ורבי דאסור הוא אז

יום,ל"הנ מבעוד עליו מונחין היו כבר אם מדאורייתא,אבל לחלצן חייב אינו ,שוב

בהן יירדם דשמא חיישינן מדרבנן רק סי,אלא רגלועשו שתכלה בזמן או לחלצן יג

שינה בזמן או השוק ליה(מן כדאית מר ).לכל

בעירובין,זהלפיהיוצא שם דאמרינן זמן,דהא לאו דשבת שסובר גמליאל דלרבן

הוא,זוגותשניזוגותשנימכניסןהיאתפילין זמנו דלאו כיון תוסיף בל משום חושש ,ואינו

שאינו קמא התנא לשיטת דוקא שכברהיינו להיכא עכשיו להניחן שבא היכא בין מחלק

יום מבעוד עליו מונחין ד,היו מקרא אסור אופן וגו"דבכל הזאת החוקה את ,"'ושמרת



חרל מיכל יחיאל רבי זצ"הגאון ל"פ פב

עכשיו שבא היכא אלא לאסור הכתוב בא שלא להו דסבירא וחכמים יעקב לרבי אבל

עליו,להניחן להשאירן לו מותר מקודם עליו מונחין היו כבר אם בראומסת[אבל

שבת לענין ולא לילה לענין דוקא להלכתייהו לה קאמרי אחד,דלא מקרא שניהם שהרי

להו תוסיף,]1ילפינן בל על יעבור הדדי בהדי זוגות שני עליו דכשיניח נמצא ,הרי

לשמרן אלא תפילין מצות לשם יכוין לא אם השנה,אפילו בראש דאמרינן )ב,כח(דהא

כוונה בעי לא ב,דבזמנו כוונהשלא בעי תוסיף[זמנו בל על לעבור שלא,כדי הלא והכא

הוא אחת,]בזמנו דמים במתן סגי דאם בבכור שם מבואר מתנות,הרי ארבע זרק אם אז

תוסיף בבל הא,קעבר המתן כשנותן דמיד זמנה'אף מיתרמי,עבר דאילו כיון מקום דמכל

מיניה מזה הדר אחרינא בוכרא הו,ליה זמניה יומא עכוליה הה.ש"א כן לענין"ואם הכא נ

וחכמים יעקב רבי לשיטת בשבת יום"דעכ,תפילין מבעוד כבר עליו כשמונחין ,פ

בלילה לחלצן צריך אינו דאורייתא(שוב להיחשב,)מדינא צריך היה כן כדי"זמנו"ואם

זוגות שני זוגות שני כשמכניסן תוסיף בבל עליו מצוה[לעבור לשם מכוין כשאינו .]אפילו

קאזיל דהכא קמא התנא בשיטת דהתם גמליאל דרבן כרחך החמה,ועל שקיעת דלאחר

בשבת( נמי כלל)וכן תפילין זמן חשיב עובר,לא אינו מצוה לשם מכוין כשאינו כן ועל

תוסיף וחכמים.בבל יעקב כרבי לן דקיימא לדידן עליו,אך מונחין היו התפילין שאם

להשאיר לו מותר יום מבעוד כךכבר אחר עליו תפילין(ן מצות לשם מכוין אם )ואפילו

ובשבת היא,בלילה תפילין זמן לאו דשבת נמי לן דקיימא אף כן מיקרי,אם אכתי אבל

תוסיף"בזמנו" בל זצ,לענין המחבר מרן פסק זוג"ושפיר זוג דמכניסן בזה,ל ומתיישבת

הנ טוב יום התוספות קושיית ודוק"היטב .ל

ברכה:ה"א1 עמק בספר מצאתי פומרנצ"לגר(הנה זצ'א תפילין,ל"יק ומסי,עניני הסביר)'ן הוא שגם

רש זצ"שיטת רבינו כדברי למיעוטא,ל"י שבנוגע יוסי,דשבתאלא ורבי עקיבא רבי במחלוקת הדבר תלה

לו(הגלילי ד)ב,מנחות מקרא ממעטים שבת שגם הגלילי יוסי רבי ימימה"דלפי (מימים ולא" מימים

הימים מונחין,)כל היו שכבר היכא לבין עכשיו להניחן שבא היכא בין שבת לענין גם לחלק מסתבר שפיר

כן מלפני בנוגע,עליו מאותוכדמחלקינן הנלמד דלילה עקיבא"משא,המיליםןלמיעוטא לרבי כ

ד מקרא שבת לאות"דממעטינן (והיה אות" עצמם שהם טובים וימים שבתות לחלק)יצאו מקום ,אין

הוא וגו,והמיעוט כלל תפילין זמן זצ.ש"ע'שאינם רבינו להו"אך ממעטינן אם דאף סובר ל

הנ ד"מדיוקא לאות"ל מקו,"והיה הואמכל אחד פסוק שהכל כיון כנ,ם לחלק .ל"מסתבר






שקיבל מכתבים קובץ

שליט הרב בנערותו"מורנו א

הצדיק הגאון מסבו

רבי ל"זצוקמרן




הלידה)א( על טוב מזל ברכת
ה)ב( על טוב מזל "חלקען"ברכת
תורה)ג( לתלמוד היכנסו לרגל ברכה
מצוה)ד( הבר לקראת
למתיבתא)ה( כניסתו לרגל
גדולות)ו( לעליות עצמו את לדחוף
עשה)ז( כאשר ולא זמם כאשר בענין





הגאדפ חרלמרן משה יעקב רבי זצ"ון ל"פ

טוב זבד



ג,ה"ב וישלח'יום לסדר

,

לד והלל הזה'הודות לזמן והגיענו וקיימנו הטובה,שהחיינו הבשורה ,לשמוע
ד פקד הגדולה,אתכם'כי המתנה את ולכם לנו לנו,ויתן ניתן בן לנו יולד ילד .כי

ומאתכםמאתנוחסדו'דיעזובלאכה!מטיבוההטובברוך,החייםמחיהברוך

עולם .עד

בישראל'יהי'הי גדול לאילן הזה הנחמד פירות,הפרח ופירי פירות ,נושא
מתוקים !והפירות

גדל נראה בעינינו ואנו בעיניכם עדיווואתם וצביון עדיים,ותפארתו ,עדי
ירושלים הקודש .בעיר

לחופהלתורהותגדלוהו,ובזמנובעתוה"עאבינואברהםשלבבריתואותוהכניסו
טובים לראותו,ולמעשים אזכה עמו,ועוד נאמן,ללמוד לריע לי תפילתי'ד.והיה .יקבל

בניי פניכם,ואתם את בשמחה ד,חדו את ונפש'ועבדו קרנכם,בלב וירים

רב מעלה.בכבוד מעלה הצלחתכם,ותעלו והאהוב–ושמש החדש הבן יופיע–לרגלי
בצהרייםבק כשמש אור .רני

ונפש לב מעומק בקודש בעדכם המעתיר ,אביכם





י,י"עזהב ליום כסלו"אור תובב"פעיה...ג ירושלים .א"ק

–

וכו מכתבך קיבלתי עתה לד',זה והלל הודות חסדיו',והנה ברוב זכינו כי

הפאה חינוך הכנסת לימי חל,להגיע איש ליעקב נעשים שבו זה–קיום שם ,שעל
לי לו,נדמה שקוראים ".חלקען"הטעם

לשמים נשואות ולבו ידיו שיהיו רצון יפיו,יהי בהוד ולראות לגדלו נזכה .וכולנו

ימים תיושע,ויאריך ובימינו וישראלובימיו עטרת,יהודא בקדושת ויתקדש ויתגדל
וגו וירושלים ציון .'תפארת

בעדכם המעתיר לכם,אביכם ומתגעגע קודש נשיקות אתכם מצפה,מנשק

,ם"הימיכלותפארתכםצביונכםלהרמת





קדישא סבא פהקונטרס



תובב,ה"ב ירושלים ותפארתנו קדשנו ,א"עיר

ה חיי'יום מרחשון"כ–לשבת לחודש ...ה

–

עולמים קודש בברכת אותך מברך בית,הנני זבול ירושלים קודש הררי ממרום

התורה,תפארתנו בחדר היכנסך ד.לרגלי עליך'אור הוריך,יופיע בחיי ותתקדש ,ותתגדל

ישראל בית לתפארת בלימודיםחזק.והיית לשקוד ואמץ חיל,בני .ועשה

אליךאבי המתגעגע ונשא,אביך רם בצביון ותפארתך אשרך ד,מצפה ',בעיר

בשו במהרה ועינינו עיניך עמו'דבויחזו ,שבות

בקודש בעדך ,המעתיר





עיקות,ה"ב ק"לפ...מרחשון'ז,ו"ירושלים

–



זבול בית הספרים את השגת כבר היקר,בטח לנכדי תשורה מהם לחגיגת,אחד

שלו מצוה שהות,ובכן.בר עוד תהיה כ,אם סימן זה בספר אתו שתלמד ראוי ,ב"היה

א ח'אות מצוה',וט'ואותיות לבר יפה דרשה זה האלו.והרי האותיות רק בקצרה ,אם

האותיות יתר גם בארוכה .ואם

מצוה הבר לחגיגת מקודש ברכה לייחד בזה דילן–והנני תורה שהחתן רצון יהי

אבו בברכת ויתעלה ו'ת–ת"יתגדל ב'ורה א'גדולה לראותו,חד'מקום נזכה כולנו ובחיי

טהורה ויראה בתורה ערכו והרמת תפארתו ושנים,בצביון ימים באריכות כאלונים ,חסון

קדושים ישרים,בארץ דורות היעוד,וממנו בקיום יחזו ועינינו יט(ועיניו )ד,שמות

נשרים" כנפי על אתכם ".ואשא

,אביכם





חרל משה יעקב רבי הגאון זצ"מרן ל"פ פו



ה,ירושלים,ה"ב ליום תש'אור קדש"עי–ד"מרחשון לפ"ר .ק"ך



היקרות בשורותיך שימחתנו מאד משלומך,מה להודיעני תמיד תוסיף כה
.אתךאשרמכללדעתמתגעגעהנניכי,פרטיךומכל

אלחנן יצחק רבינו בישיבת היכנסך לרגל התורה.אברכך על מעלה,שקוד ועלה

א.מעלה יותר שתרבה מה לגדלותככל שאיפותיך יותר,ת בשאיפות.תגדל לקמץ .אין

לשואף דרך המורה היא בישראל.השאיפה גדול להיות נאמן"המושג.תשאף "יהודי

הכל כולל אמריקני.אינו ביטוי רק ישראלי,זהו ארץ להיות צריך אתה ולבך–אבל עיניך
הימים כל שם .יהיו

ד שאנו,עמך'יהי מה כל בך נחזה בךוכולנו לראות ומקוים .רוצים



*

ח,םירושלי,ה"ב תש"יום תמוז .פינחס'א,ז"י



הבימה אל לעלות להתרגל ידעת כי לשמוע מעלה"יה,שמחתי מעלה שתעלה .ר

יקר נין מחכמ,דע הנפשכי הדורות)פסיכולוגיה(ת קורא בה שקבע מה כפי

ב עולים,ה"מראש בו שדרך הסולם של השלב היא היא לעלייה דחיפה כל כי הוא

על,דחיפה.למעלה שפועלת מה על,הכשרונותלבד גם .הכשרונותפועלת

השי מאת מתנה שהכל לזכור תמיד שצריכים לנפשו,ת"אלא טובה להחזיק שלא,ולא

חלילה ית,להתגאות רצונו כך להתאוות,ש"אבל גם עד גדולות לעליות עצמו את שידחוף

שמים וביראת בלימודים מאד ורוממה נשאה במדרגה להיות וסופג,ולחשוק ספוג ולהיות

לאחרים וגם,גם ולעשות,ללמדללמוד חז.לשמור אמרו לז(ל"וכך "א,סנהדרין חייב)

העולם נברא בשבילי לומר הראוי,"אדם להיות עצמו את לסגל כדאי,היינו העולם שכל

לו דבר.הוא לשום מפליג תהי ד(ואל תורה).ג,אבות ללמוד חרוץ ותהיה כשתתחזק

המעלות,בטהרה למרומי .תעלה





מרום* מכתבי בספר נדפס כבר זה עז(מכתב .)איגרת



קדישא סבא פזקונטרס



ז,רושליםי,ה"ב ליום תש"עש–תשרי'אור האזינו לפ"ק ק"י

,

מפה שנסעת ביום קטנה הערה שרשמתי מה לך להעתיק בדעתי,הנני והיה

לך הזדמן,להגיד .שנסעתלפניולא

ל(התומים מכות)ח"סימן דריש בהך גרושה)א,ב(העיר בן שהוא עליו בהעידו

הארבעים,זוממיםוונמצא את עונש,דלוקים עליהם אין דין גמר קודם לאחר,והא ואילו

גרושה בן שהוא דין בבית הדין נגמר כבר,שכבר זה עשה"הרי להם,"כאשר דמה

עוד דין,לעדות בית מפי דבר יצא כבר ילקה,הא הרמבומסי.ואיך הוכיח דמכאן ם"ק

חייבים)ב"הכ"פעדות'הל( מלקות זוממים[דלגבי ע]העדים עשה כשכבר .ש"גם

לומר מקום יש קמא,אך בבבא התוספות שחקרו ד,ד(דמה זוממים"ב ועדים )ה

מחייבים בממון זוממים[אם העדים עשה]את כשכבר בחזרה,גם דאפשר רק,משום זהו

בעינן"דעכ,בממון יזומופ הדבר,אם יוחזר יזומו שאם בדבר ,אבל

ד חסרון כאן אין עלמא עשה"לכולי גרושה".כאשר בבן כן נעשה–ואם כבר דעכשיו נהי

גרושה" דין"בן בית למפרע,מפי הדבר נעקר יהיה כשיזומו כך אחר אופן בכל ,אבל

ד"ולכו חסרון כאן אין עשה"ע .ל"וכנ"כאשר

נראה זבדאכן התומים רבינו של,ל"עת עשה"דהתנאי כאשר ולא זמם "כאשר

בגדר שהיה בדבר זמם"מתקיים ההזמהג"כאשר בלא אותם(ם שיזימו אבל,)בלי

להיות תפעול שההזמה זמם"מה בגדר,"כאשר היה ההזמה עשה"ולפני ,"כאשר

בכלל זה זמם"אין בהזמה,"כאשר שיתחייבו לומר לן למפר,דמנא זמם"עויהיה ,"כאשר

יתחייבו שלא עשה"והוה,נימא ".כאשר

לפקפק יש העדים,ומיהו את לפסול ההזמה מהניא מעשה נעשה כשכבר גם ,שהרי

הרדב שכתב הרמב(ז"וכמו שם"על מתבטל,ש"ע)'אכהלה,ם דממילא נמצא כן ואם

גרושה לבן נעשה שבו דין דהוה,הגמר לומר יש זמם"ותו ההזמ"כאשר ידי ברם.העל

בדעת ברור שיהיה,זה זמם"דבעינן ההזמה"כאשר בלא .גם

ר הגאון של משמו לה דמטו במה לדון יש דבריו זצ'ולפי מבריסק הלוי ל"חיים

הרמב( על הלוי חיים רבינו חידושי בספרו גם שם"ונדפס הרמב)ם שיטת ם"בביאור

עליו–דבמלקות שהעידו זה שלקה אחרי הע,גם זוממיםלוקים ההזמה,דים דלפי משום

למפרע המלקות ע,נפקעו מישראל לאדם דין בית שהיכו בעלמא מכות רק .ש"והוי

התומים בדעת לעיל שכתבנו מה שהשם,ולפי דכיון לדון נפ"מלקות"יש עקיהא

ההזמה ידי על בכלל,רק זה זמם"אין שיהיה,"כאשר זמם"דבעינן ההזמה"כאשר בלי .גם



חרל משה יעקב רבי הגאון זצ"מרן ל"פ פח

נבוא הלקוהוואם כדין דשלא גליא שמיא שכלפי דמאחר בעת,לומר כבר כן על

מלקות של דין לזה היה לא גרושה,שהלקוהו בן שהוא פלוני על במעידים גם הרי כן ,אם

העידו דשקר גליא שמיא כלפי גרושה,אם בן נעשה לא מעולם בקושטא הוה,הרי ושפיר

זמם" ליה".כאשר דסבירא לומר צריכים כרחך זועל התומים דכל,ל"לבעל

דין לו גרושה"היה עשה"הוה"בן ה,"כאשר נפקע עשה"ולא שההזמה"כאשר במה

מפקיע במלקות"והה,התהיה .1נ

זו דחקירה לומר מקום יש מ–ברם נפקע יהיה ההזמה ידי שעל זה כאשר"אם

בכלל"עשה זמם"הוה לא"כאשר ורבאהתלוי–או אביי עבבבא(בפלוגתת )ב,קמא

נפסל זומם עד אחרות[אם ולהבא,למפרע]לעדויות מכאן רק שלמפרע,או דלאביי

נפסל פסולים,הוא היו שהעידו בעת שכבר למפרע מתברר הוה,הרי זמם"ושפיר ".כאשר

נפסל הוא ולהבא דמכאן לרבא מקום,אולם דמכל נקטינן שהוזמו אחרי שגם הרי

ל מקום היה שהוזמו הזמן המעשה,עדותםעד נפקעת ההזמה ידי שעל לנו מה כן אם

בלבד,שנעשה ולהבא מכאן אם כי עדותם מתבטלת לא מקום היה,מכל שכבר ונמצא

עשה" .ודוק"כאשר

נ וגם קמה ראיצמעתה גרושהיבה דבן מדינא התומים של הוה"דעכ,תו לרבא פ

בכלל עשה"כבר דלוקין,"כאשר מתניתין על רבא יענה מלקותועל.ומה דלענין כרחך

אמרינן"עכ לא עשה"פ כאשר ולא זמם ".כאשר

שםע,ה"א1 הלוי חיים רבינו חידושי דלפי"ד,יין אלא .ז"ה






וחיזוק עידוד מוסר אגרות

ל"זצצ"מהגה

שבירושלים הדעת נקיי מיקירי

ולבתו לחתנו

הגדול ל"זצהגאון

ואב דבראנקס"רב היהודי המרכז יארק,ד נוא

ימים"ובעמח חוף ס

הצדקנית הרבנית ה"עורעיתו



זצ"הגהצ שחור וואלף זאב רבי ל"צ

טוב זבד



לסדר"עש,ה"ב ישראל"ק על "טוב



והת... הישיבות של מאד"המצב נבוך התקציב,ת קיבלו שלא חדשים שני זה כי

הסבה,מהרעליף ידענו ע.ולא תעליגרף"דרשו להם,י ענו שחוח.ולא הולכים ,כולם

ד ש'ירחם הפליטה יתר דעל עם שרידי ד'ל מזבח על נפשם את עבודתו'המוסרים .ועל

הישראלית האומה כלל מצב את מלהרגיש מטומטמים הלבבות כל את,כנראה כלומר

מפרפרת,נשמתה היא בגלעד,האיך צרי שלא1ואין לעצור הפחות לכל מזרקה לה לעשות

ח בקרירותם.ו"תצא יישארו אמעריקא אנשי חלילה מה,ואם יודע התורהמי במצב .יהיה

בפי מילים צער,אין מרוב נתאבן בד,ולבי בכבוד'ואך קרננו ירום עוד כי מבטחנו ,נשים

ברינה הכל את .ונספר

הדו חותנך ,ש"כחפץ



תרפ'א,י"בעזה ירושלים,ג"דסליחות



הראשון הטלגרם כתב פתשגן מכתבך קיבלנו נפש,ןכמוב.היום העגמת חלק

מזה לנו אמרתי,לקחתי2שהיתה תיכף עבד"אבל לטב רחמנא דעבד מה מאת,"כל כי

ח"הקב רעה תצא לא טוב,ו"ה רק אם אדם.כי בני מבינים–אנו ולא יודעים אנו אין

טוב סופו.מה ועד מראשו העולם את המנהיג ברואיו,אולם לכל וידוע,המטיב גלוי .לו

תח בתי כן בד',יעל גמור בבטחון לכל'התחזקי ומטיב מכל,הטוב מאומה תעצבי ואל

רצוננו נגד לד,הנעשה לטובה'והתפללי לבנו משאלות ימלא טובים,שהוא חסדים ואך

וכו חיינו ימי כל הקב.'יגמלנו ומאושרת"ויחדש טובה שנה ועלינו עליכם ברכה,ה שנת

לגבולם,והצלחה בנים אבות,ושבו לב אבותםוהשיב על בנים ולב בנים .על

הצלחתך ובעד בעדך תמיד ומתפלל אותך המברך אביך ,כברכת

יר,ה"א1 ).כב,ח(מיהעיין

בפריז,ה"א2 עצרה לאמריקה נסעה בה האניה והמסמכים,כי הויזה עם בדרכה להמשיך לה נתנו לא ושם

לה נכר,שהיו אדמת על נמצאת מכירים,והיא הנוראים,בלי .לימים



אביךקונטרס צאמוסר



תרפ"כ,ה"ב אלול לחודש ג"ח



ולכל לנו והטהור הקדוש יום בוא לפני אליך יגיע זה מכתבי כי משער הנני

את.ישראל כאילו לפניך תתארי זה תחי,במכתבי היקרה ְל',בתי ִלַנָפעומדת אמירתֵנְפי י

נדרי אביך,כל ברכת הטהור3ומקבלת הרגע באותו לבבו ממקור ברכתו את לך ,המוריק

ותחרות קנאה לבו מאת ומרחיק דברים,ומשליך הכסאהואז לפני נחרתים הלב מן יוצאים

ד,הכבוד לרצון רעיוני.'ומקובלים את צמצמתי הרגע ת,ובזה בתי לך אומר :'חיוהנני

כל אדון לפני תפילתי שתתקבל רצון חי,יהי עם'שאת יחד נועם חיי לחיות תזכי בתי שרה

נ לבריות,י"בעלך ונוח לכם נוח ד,חיים יראיו'לרצון כל בנים.ולרצון לראות יחד ותזכו

ד מכם',ברוכי לנו שיהיו מה משפחתנו כל ונחת שמחתי את תחזינה נא.ועיניכם קבלי

מ זאת מיוםברכתי גאונו פחד מפני ונדכה נשבר בלב אחד מצד אותך המברך אביך את

מטהרים,הדין אנו מי לפני כי ושמח עלז שני שבשמים,ומצד אבינו על,לפני החומל

בהיצדקם וחפץ .מעשיו

,אביך

אפרים,ה"א3 המטה תרי(כתב ב,ט"סימן יום):'סעיף בערב בניהם כל את מברכים והאם שהאב נהגו

טובים,ריםהכיפו לחיים שיחתמו כן גם זו בברכה ה,ומעתירים ביראת נכון לבם בלבבם',ושיהיה וישים

יתברך ויראתו שליש,אהבתו ובדמעות בבכי תחנונים שופך ה,והמברך יקים ויקבל'למען דברו את

טובים,תפילתו בדרך שילכו והבנות הבנים את מעוררים זה ישמרו,ואגב צדיקים לבבםולחז,וארחות ק

הקדושה לבבם,בתורתנו מורך ההיא בעת הדיןכי עכ,מאימת ללב ונכנסים רושם עושים .ל"והדברים



מהגה וחיזוק עידוד מוסר שחור"אגרות וואלף זאב רבי צ צב



רבבה"לסדר'א,ה"ב לאלפי היי [את מרחשון"י" ד"תרפ]ח



באח אמעריקאיתקראתי אופנה על בגדים לקנות הלכת כי ממכתביך והנני,ד

הברכות ממקור שתתברכי לבבי ממקור אותך בשמחה,לברך אותם ותבלה ותחדשם

לבב ח,ובטוב הרע עין מכל ובטח והשקט ושלוה .ו"במנוחה

עתה לי הראשונים,למותר אביך–ברגעים בית של האבק נפל שלא זמן כל

אנ,מנעליך אביךובטוח של רגשותיו מכל דעתך הסחת לא שעוד פרטיהם,י פרטי –ורצון
ומדה מדה כל על להשגיח לך הנהגה,להעיר וכל מלבוש בחוץ,וכל והן בבית ,הן

אחרים אנשים עם והן פנימה הבית בהנהגת שיחי,הן הבעל ורצון לכבוד בנוגע שכן ',ומכל

שמים שם ירושלים,שיתקדש על,ושם משפחתך למלעיגי,ידכםושם לחוש וחס וחלילה

אדם שאמרתי.בני למותר,וכמו עתה לגוזליו,שזה הקן ומכין קנו יעיר כנשר ,אך

הנולד את לראות האב טבע נכון,כן בסיס על הקן את לילך,ולהכין רוצה שאדם ובדרך

אותו החיים,4מולכים דרך את לעצמו יבחר אם שכן להתוות.ומכל העת עתה כן לכםעל

המאושרה החיים הדרך מים,את פלגי על שתול כעץ תהיו יבול,למען לא העלה ,וכל

תצליחו תעשו אשר עולם.וכל בשמחת לירושלים לעלות יחד במנוחה,ותזכו פה ,ולשבת

ובטח חלציהם,בהשקט ביוצאי האבות בהם,וישמחו ישמחו .והבנים

אביכם ,כברכת

).ב,י(מכותעיין4



אביךקונטרס צגמוסר



תרפא,ירושלם,ה"ב סוכות חג ה"סרו

,

השנה ראש מערב מכתבכם הטוב,קיבלתי משלומכם מאד החגים.ושמחנו ימי

מצויין באופן עלינו לד,עברו אנו בדימוס'ומקוים יצאנו לפרט5כי טובה חתימה ובגמר

ישראל בדוגמא.ולכלל הזה הסוכות חג נבחין"חגגנו הרוממה,"לכשנזכה המשפחה כל

דה שולחן מאוכלי מנינים.'יו באיזה יום בכל שולחנות,ברכנו לשני ובסוכה–וזכינו .בבית

ד משפחתנו'יתן כל עם תמיד .שנשמח

הנכבד אורחנו שיחי,את הנעים לראות',בני אב"כמובן,שמחתי ישמח .6"בן

העתיד דבר על החלטה,אולם לידי באנו לא מתא,עוד אינן שאיפותינו עתה לעת ימותכי

ממערב,ז"זל מזרח כרחוק רחוקות הן שוות,ולפעמים העתים כל לא אצלו,אך לא

אצלי לא מכיר.וגם אני זה את מהשקפותיי,ואולם השקפותיו שינוי כל אחרי כל,כי עם

אביו רצון את למלאות רצונו בכל רצון.זה מילוי יש רצון,אך מילוי הרצון:ויש אם

למ הגיע אוהבו רצון לגמרילעשות עצמו רצון את מבטל שהוא כזאת למלאות,דרגה בכדי

אוהבו שניהם,רצון רצון את תכליתו עד וממלא משביע הזה רצון המילוי ביטל,אז כי יען

הקודם רצונו לגמרי,את הטבע שינוי אוהבו,ונעשה רצון את לגמרי ממלא הוא ,וממילא

סייג ובלא מבדלת מחיצה למדר.בלי הגיע לא אם הזאתאולם התכליתית אם,גה כי

צער ממנו למנוע כדי אוהבו רצון למלאות לענגו,בחפצו כדי אפילו שלא,או זמן כל אך

הוא רצונו את מהם,ביטל אחד לאף משביע אינו הזה רצון המילוי וכו,אז נצחי אינו .'וגם

לד מקוה בתכלית'ואני לטובה משאלותי ימלא הוא המרובים ברחמיו יו,כי הוא דעכי

לבי ד,משאלות מאת שאלתי וגו'ואחת אבקש .'אותה

והצלחתם שלומכם דורש ,אביכם

השנה"רעיין5 ראש על הרי,ג(ן בדפי הפסיקתא)ף"א .בשם

משלי"ע6 ).א,י(פ



מהגה וחיזוק עידוד מוסר שחור"אגרות וואלף זאב רבי צ צד



לסדר"עש,י"בעזה וברכך"ק ורבית [וחיית אלול"כ" ירושלם,ו"תרפ]ד

ודחקותה השנה וברכותיה,תכלה שנה !ותחל



אתנו"תה אשר והשלום החיים על אתנו,ל עושה אשר המרובים חסדיו ועל

ויום"השי יום בכל לשער,ת אין אשר בכלל הזה הדחוק בפרט,במצב הדחוק ובמצבנו

וכו עלינו העמסנו אשר החובות עול זה.'אחרי כל רואים,ועם אנו קדשנו עיר בזכות

ד לנצח',חסדי יעזבנו לא נכלם,כן ולא נבוש בד,שלא וישמחו ד'וישישו מבקשי 'כל

תשועתו .ואוהבי

אתכם לשמח אוכל שיפור,בזה מרגישים אנו בכלל הרוחני במצבנו המצב,כי כי

כחובת,בקביעותלמדנואםגם,מוסרספרימהרבהיותרהסבלנותבמדתלטובהעלינופעל

ב לקבוע הישר האדםהאדם את ליישר מוסר ספרי ללמוד זמן יום האדם,כל כל זה אך .כי

לד תפילה השבט'ואנחנו את מאתנו תסמכנו,שיסיר נדיבה רוח וששון,ואך

ישמיענו ומאושרת.ושמחה טובה שנה וברכת טוב כל לכם המאחל אביכם ,כחפץ





לסדר"עש,ה"ב רבבה"ק לאלפי היי [את מרחשון"כ" ז"תרפ]א



קיבלנו וכו"ותה,מכתבכם הטוב שלומכם על לכם.'ל שהיתה מצטער הנני

הכספי מצבנו על השורות בין שקראתם ממה נפש מצבנו.עגמת והצעת מכתבי תכלית

הענין את לדעת חפצכם למלאות היתה שהוא"לפניכם שהוא"ואם".כמו ,ממש"כמו

תצטערו זאת,בל מקבלים אנחנו גם כי ד,יען חסדי רואים 'ואנחנו

ממש שעה ובכל עת בכל בד,אתנו חזק בטחוננו בחסדיו'וכה יעזבנו ובזכות,שלא

ומכבדיה–ירושלים .אנשיה

פרטיםבמכתבה"ואי,בקיצורהיוםמכתבכםעללהשיביהרתימ יותר אבאר .הבא

ב המתפלל ,עדכםאביכם



אביךקונטרס צהמוסר



לסדר"ב הרוחה"ה היתה [כי ירושלם,ז"תרפ]וארא"



הכליות על סובלת הנך כי לי בדיאטה.נודע ליזהר בעצמך תדעי בטח כי אם

חמה למצוה,ובהלבשה בנוסף אב כיבוד במצות אותך לזכות חפץ אני זאת כל 7עם

לנפשותיכם" מאד מא,"ונשמרתם תשמרי בדיאטהכי מאומה,ד תעצבי תקיימי,ואל אם כי

תמיד" משתה לב הנפש,8"וטוב שמירת עיקר כל תעמוד.וזה אב כיבוד של המצוה וזכות

מקודש"והקב,לכם עזרתו לכם ישלח הימים,ה כל טוב אך מזה זה .ונשמע

תמיד בעדכם המעתיר אביכם ,כחפץ



ג,ה"ב קדושים'יום ני"כ[לסדר תרצז ]ב"סן

נשברים ורוח הנורא,בלב מהאסון וצער יגון מלאי אמם–אנו .ע"נ9פטירת

כולנו אבדנו אשר הגדולה האבידה על הגדול בצערכם להשתתף בזה הדור–הנני כל

המציאות–הזה מיקר היתה ראשונים בדורות גם אשר כזו חשובה התורה,אשה אוהבת

ונשמתה נפשה כ,בכל בדברים רק במעשהולא אם נפש,י !חבל,חבל.במסירות

התנחומין ברכת את לכם נותנים ד:ואנו וירושלים'ינחם ציון אבלי שאר בתוך ,אתכם

עוד לדאבה תוסיפו דור,ולא לדור עד עדי לכם תשאר אמכם .וירושת

הגאון אביכם שלום פעמיים"שליט10את ביקרתי מאד"ותה,א מתחזק הוא ל

חיל גיבור המשפחה'דינחם,כאיש כל ואת אותו .גם

אביכם ,כברכת

)טו,ד(דברים7

)טו,טו(משלי8

חרל9 פעשא מרת הצדקנית ע"הרבנית ה"פ

חרל10 משה יעקב פ"רבי



מהגה וחיזוק עידוד מוסר שחור"אגרות וואלף זאב רבי צ צו



ט,ה"ב תרצ"יום סיון ירושלם,ו"ו



כולנו"תה את אשר והשלום החיים על וארצנו.ל העיר תדעו–משלום
לישו.מהעיתונים ומצפים עומדים ישראל בני וכלל דכולנו לנו'עת יביא במהרה אשר

האמיתית הגאולה ע,את שהבטיח הנביאים"כמו .י

לבי מחשבות להוציא עטי בפי יושבי,אין ובמיוחד עמנו את לעורר עתה שיש מה
שהבטיח,,ארצנו מה הזאת הבחינה גם לעשות הזמן זה עתה לנואשר

ע המלך וכו"11ה"דוד לי שומע עמי אוי',לו אכניעכמעט התעוררות".ביהם דרוש לזאת
מבחוץ אש,מאנשים להבות בנו,בדברי יקויים לאומים"12ואז ועמל גוים ארצות להם ויתן

ינצרו,יירשו ותורותיו חוקיו ישמרו לבוא".בעבור יקירי חתני לבני נאה זה ואולי
טהור מלב הרוחני.בהתעוררות המצב על בקרבי לבי נשבר כי להפסיק אני .והגשמימוכרח

,אביכם



חוקת"עש,י"בעזה תובב,ו"תרצ]תמוז'ו[ק א"ירושלם



לד להודות היושבים'עלינו ישראל בני אחינו כל ואת אתנו אשר החסדים כל על
מד.ק"בעיה הגלויים ישרא'הנסים בחוש,להשומר רואים ד.אנו הקצף'וכאשר את יסיר

תשועתנו,מארצנו את ד,ויביא נפלאות ונספר ונשמחה נגילה הזמנים'אז מכל .ונוראותיו

בקרוב קץ יקח הזה הקצף כי מקוים הרשעים,אנו של סאתם נתמלאה כבר כי
גדושה שהם'וד,במדה מקום בכל ישראל עמו נקמת את .יקום

הגאול לתקות העתידהבנוגע יגרום,ה זה מה לנבאות יוכל סתומים,מי כי
קץ עת עד הדברים לנו.וחתומים חז–אולם ובמאמרי ישראל בנבואת יש–ל"המאמינים

לחשוב דרושה,מקום הגאולה את לקרב ישראלשכדי ומכלל חובה,ולזאת.מפרט

לעורר מקום בו יש אשר הזדמנות בכל להשתמש אחד כל להז,על וכוולא אותה ',ניח
המושבות בכל קבועים מסמרים ד,לנטוע יראי חכמים תלמידי בהם להם',להושיב להורות

ד לכך.בנחת'דרך מסוגל הזמן עכשיו כי מקוה ד,ואני ישועת כי בטוחים להיות נוכל 'ובזה
לנו .'וכותבוא

דו ד"אביכם לישועת ומצפה והצלחתכם ',ש

)יד,פא(תהילים11
)מד,קה(תהילים12






ותעודות אגרות מכתבים קובץ

זצ ישראל ל"מגדולי

חרל משה יעקב רבי הגאון זצ"למרן ל"פ



רידב)א( דוד יעקב רבי מהגאון חכמים זצ"סמיכת ל"ז
זצ)ב( ברלין חיים רבי מהגאון חכמים ל"סמיכת
דיסקי)ג( ירוחם יצחק רבי מהגאון חכמים זצסמיכת ל"ן
זצ)ד( קוק הכהן יצחק אברהם רבי מהגאון חכמים ל"סמיכת
זצ)ה( קליערס משה רבי מהגאון החרדים אחדות דבר ל"על
הגר)ו( לקבל זצ"הצעה שקאפ כר"ש הרב"ל מרכז בישיבת ראשי מ

זצ מישקאווסקי יוסף חזקיהו רבי ל"מהגאון
חרל)ז( משה יעקב רבי הגאון מרן זצ"תשובת ל"פ
זצ)ח( לייבאוויץ דוד ברוך רבי מהגאון הקודש ציץ הספר ל"על
זצ)ט( עפשטיין פנחס רבי מהגאון מליחה ל"בהלכות
זצ)י( שקאפ שמעון רבי מהגאון יושר שערי הספר ל"על
זצ)יא( קרליץ מאיר רבי מהגאון לחתונה ל"הזמנה
מהגאון)יב( זבול בית הספר זצעל הרצוג הלוי אייזיק יצחק ל"רבי
זצ)יג( סרנא יחזקאל רבי מהגאון זבול בית הספר ל"על
זצ)יד( עמיאל אביגדור משה רבי מהגאון זבול בית הספר ל"על
זצ)טו( שניאורסאהן יצחק יוסף רבי מהגאון חכם לתלמיד עזרה דבר ל"על
בענגיס)טז( ראובן זעליג רבי מהגאון זבול בית הספר ל"זצעל

ל העמוקה ומנהליתודתנו בעיהראשי זבול בית תובב"ישיבת ירושלים מנת,א"ק על אלה מכתבים לנו שהמציאו
בספ הדגולרלהדפיסם נשיאם שליט–לכבוד הרב .א"מורנו



משהרבילמרןאגרותצח זצ"חרליעקב ל"פ

טוב זבד





ה"ב

הג הרב חביבי רב את ראיתי לבבי סוע'לשמחת ובקי ד"החריף יראת מלא 'ה

תובב"מעיה,ת"כש,טהורה ירושלים ונפל,א"ק לדרעיה גלי דין

תורה–נהורא ראוי.אור רבנות על מקום לו יזדמן ולדוןהואואם –להורות

עמו'וד מעלה"ויה,יהיה ויעלה שיצליח י"הכו.ר עת"ח שבתון שנת סיון לפ"ג ,ק"ר

עיהנאם תובב"מצפת העליון בגליל א"ק



יקירא גברא להאי חזיתי בקודש מאז אנכי ירושלם,כן מגידולי הגדול ,הרב

תורה"החו בחדרי דהלכתא,ב אליבא שמעתתא לאסוקי וסברא בגמרא לו רב ,וידיו

ד מ"כש,אוצרו'ויראת 'ת  למיהוי,ו"הי דחזי נש בר דן כגון

דאורייתא שבתורה,דרופתקא מקצועות בכל ודאין מורה לנא,להיות סמוכו דן מן ,וכל

   ,בו רוח אשר איש שלום,והוא ורודף שלום המקום,אוהב ורוח

הימנו נוחה הבריות ותקרבהווברוכ.ורוח בו שתבחר העדה תהא תרוממהו,ה על ,ואל

תעטרהו והדר בעזרו.וכבוד יהא אורו,והמקום יגיה דרכיו נזרו,ועל יציץ כברכת,ועליו

ומוקירו שבברכות,מכבדו במעולה ה,החותם ולפרט'ביום לסדר  ,

עיה ירושלם תובב"פה ,א"ק

אדמונאם הנצי"בהגאון זצ"ר ל"ב



רבים בת בשער נאמנה ולהודיע לכתוב ניתן ואמת צדק ידידי,דבר תהילת

ד,ורחימי ויראת בתורה הגדול הרב ספראצ,טהורה'כבוד מלא ישן,נא מלא חדש ,קנקן

בהרה"נר"מוהר מו"י זצ"ג זבולון להגיד,ל"ה הנני לבבי חפץ ובכל

בסברא ישרו גדול ובפוסקיםובק,לאדם בגמרא הוא,יאותו רב לפלפל,כי לו רב ידיו

תורה של דהלכתא,באמונה אליבא שמעתתא לאסוקי ולע,וגם תדיראיגריס ולא,באורייתא

לנפשיה טיבותא בעזה,מחזיק תורה של כדת בישראל הוראה מורה שיהיה בו ,י"מובטחני



מגנזי צטמרוםקונטרס

להלכה נשמעים יהיו הוא,ודבריו ועלוב נוח ענו,כי לחכמתוועקב הקודמת יראה ,ה

אמת דבר על להשכיל מתקיימת נביט,וחכמתו דנביט כיון מרבנן צורבא ,והאי

ליעקב משפטים מפיו,יורה יקבלו לאורו,תורה ילכו תכירנו.ורבים אשר העיר אשרי

לראשה אלוף מרעיתה,ותשימנו לצאן בו תבחר אשר העדה מנייכו.ואשרי ובמטותא

בארע די קדישי דישראלרבנן ולדון,,א להורות

הק"עפ תורתנו לאמיתו'י אמת יעשו,דין וכן התלמידים יראו ושלו,וממנו אמת 'ומשפט

בשעריכם צדק,ישפטו ומורה גואל לציון בוא ומישור,עד בצדק דלים איש,ושפט וכל

בשלו יבוא מקומו .'על

בכל גדול כלל יש כי הכלל,מקוםויען מן יוצא בלי כלל אין הפעם,כי כן על

הכלל מן יוצא בתור היא כמקדם,הזאת ועוז תוקף בכל קיים וחותם.והכלל הכותב אני

התורה כבוד בטהרה,למען ולומדיה ,חכמיה

מוהר החסיד זצ"בהגאון ליב יהודא יהושע משה ל"ר



צי מבני אחד ראיתי הלום היקריםהנה ונעים,ון נחמד התורה,פרח מגדולי

קודש חבורות בסגל אשר ד,והיראה לנו'מלימודי עז בעיר עה,אשר ירושלים ק"בתוככי

הג,ו"ת הרב וחביבי תורהףחרי'ידידי בחדרי גבורה,ובקי עם זרוע ובסברא,לו ,בגמרא

השערה אל ד,קולע ביראת ברה,טהורה'עמוס ונפש טהור ר"מוהר,לב 

מקנתו,א"שליט מדתו,שהרבה כדי ומצא למעלה,ויגע עלה חכמים ,ובשימוש

סלולה במסילה הוראה תורה,ובדרכי של לאמיתה ישר לרבים,בשכל גברא אתמחי .וכבר

הר הנודע הגאון ידידי לו זכה רידב"ובחתומיו דוד שליט"י יכולתו,א"ז והודיע

ולדון בישרא,להורות ומשפטוללמד חק דבר המובהקים,ל ישראל ורבני המורים ,כאחד

  ,להעדפה אלא נצרכא יקרת.ולא את המודיעים מן אני גם הנני

הזאת היקרה המרגלית של ד,ערכו ושנותיו'יאריך ימיו לאורייתא,את חילו ויאמץ ,ויחזק

ד שעתיה,תמימה'ולעבודת ותרמיניה נרו מנוחותלנהל,ויאיר מי על בישראל עדה קהל

והוראה הדעת.תורה מרום מי מים ד,ומריח ויראת תורה ויעשה,לחיים'באור יפריח

בישראל ולתהילה לשם מטע נטע כמו רבים.קציר בו ד,ויתברכו ברצות יאשרוהו ',ורבים

יאה ולו נאה לו בטהרה.כי ולומדיה התורה לכבוד בברכה חותם כל,והנני ולכבוד

באהבהמח המצ,זיקיה ונפש הטהורה כנפשם מקודש דפיתברכו לאור עמו'ה על

ירא סליוועל קדשו ,הבהר

'הק

ואב בעיה"רב תובב"ד והמושבות יפו א"ק
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ור"אב עיה"ד תובב"מ טבריה א"ק

הארץ"ובעמח תורת ס

י,י"בעזהש תמ"יום לחודש תרעט תובב"פעיה,ט"וז טבירא .א"ק

לישרים אור יזרח המצרים ידי"מע,בין המפורסם,נפשידכ הגאון סוע"חו,הרב חו"ב ע"ה

הרים,ובקיףחרי[ ועוקר ועניו,סיני כש,]חסיד תמים מוהר"צדיק ר"ת

,א"שליט

וכו משלומו שמעתי לא רב זמן קונט',זה עוד שיש שמעתי כאשר רסוגם

האדיר הגאון משביר,מהרב שליט"מהרא,ראש קוק החברה,א"י ירושלים"בדבר "דגל

עם[ אחד כבר זה אם ידעתי ירושלים"לא לא"הסתדרות לראות,]או חפצתי מאד

בו אלי,האמור לשלחו אפשרות לו יש איזה.אם עושים החרדים אם לדעת כלתה נפשי

בעולם ה.דבר החרדים אם כי הדבר מתאחדיםוברור ואין,יו לאפס החפשיים כל ,היו

הרבה חושך דוחה האור מן מעט עקא.כי דא כלום,אך עושים אינם ,שהחרדים

לחפשיים,ואדרבה ועוז מקום נותנים הם ושביניהם שבפיהם פעמים.בקטרוגיה כמה וזה

לירושלים לנסוע בדעתי החרדים,עלה את לאחד האפשרות בכל אח,ולהשתדל כ"אולם

בי חוזר לי,אני לא כי ומכירי הערך,בידעי שפל מכל,איש לקרסולו,ריק אף מגיע שאיני

ירושלים שבחכמי קטן היותר גדולים,של חכמים בין להתערב בנפשי עוז ארהיב ואיך

ד שמים.'ויראי לשם שכוונתם יש וכת כת שבכל וכואב,ובודאי דואב לבי וכך כך בין אך

שיור והדת התורה מצב מבהילעל באופן ההבדל.ד יום בכל כמעט ניכר בצפת וכן ,ופה

ההשפעה בראש עומדים החפשיים הדעת,כי אחריהם–וקלי נמשכים ובפרט,ההמון

וכו לו יגיד בנויה.'שמקלו תלה על עיר תחתיה,וכל שאול עד מושפלת האלקים ,ועיר

וכו התעוררות מלשון הוא עיר כי אחד צדיק בשם .'אומרים

באההנני שלומו דורש עולם"ידידו ואהבת חפצה,ר ונפש ,מלב
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ואב קרינק"דקד"רב ק

תרפ"י,ה"ב שבט קרינק,ו"ג

ורעי ידידי כבוד וחביבי,הוד המובהק,אהובי הגאון ביראת,הרב מושל צדיק

ציון,אלקים סגולה,תפארת כל ,ו"היר"מוהר,וחמדהאוצר

ונאמנה"אחדשת עזה באהבה !ה

כתר נפשי אהוב עם במכתב להשתעשע ההזדמנות היתה לא כבר זה ה"הנה

ידים,ו"הי רפיון למעט גורמת הטירדה ליד.גם שבאה לבי ישמח הזדמנותיולזאת

לכתר במכתב הי"לבוא לב,ו"ה לתשומת לדעתי הראוי אחד ענין כאשר.אודות והוא

הג הגאון של בורשטיין['בפטירתו הכהן אהרן אברהם ע"אבד]רבי טאווריג ,ה"ק

ר מקום בישיבת"נפקד הרב"מ הודיעני".מרכז המפורסם*והנה הגדול הגאון הרב ידידי

מצאנו,ה"א* זה ע(ראו הספרים גוטסמן"בבית מנדל אוניברסיטהארכיון,ש דוד,ישיבה הרב קובץ
זצ זצ)12/11ל"ליפשיץ שקאפ שמעון רבי מהגאון מידידיו,עצמול"מכתב ר–לאחד שבתי'הרב

זצ כר,ל"טאבאלסקי ארצה לעלות הזאת באפשרות מתעניין הוא הרב"בו מרכז בישיבת לשונו,מ :וזה

התפ"י,ה"ב טבת ו"רא

הג הרב ידידי מוב"חו'כבוד במעלות שליט"מוכתר טאבאלסקי שבתי ולב"ה אלי"א והנלוים 'שלו'ב
העולם עד וחיים .וברכה

מכ.ר"באהת"אחדש הגיעני"יקרתו כסליו ע,ב העולים"והנה מן להיות אשתוקק עתה גם אם שאלתו ד
באה,ק"לאה לעלות הזוכים לכל זה וחפצי דעתי גליתי כבר כאשר בפומבי לגלות שנים.ק"עלי איזה וזה

להג כתבתי שליט"רא'אשר קוק ובקשתי"י ככהוא הש,על הואיוהוא גם יאבה שכן ימ,בני רק צאואם
בזה לפני שמה,מקום שאסתדר עד ביתי בלא בעצמי לבוא יעצני לרוחי.ואז מתאים אינו זה דרך וכאשר

יעקב לאביר במשכנות מקום אמצא עד מזה לכתוב.חדלתי לפני הנימוס מן אינו דעתי לפי זה כל אחרי
זה'אלי גין כעת אלי,שנית יקראני בי חפץ מוצא רק ממני,'ואם טובים מוצא הלאואם וטעמו רוחו לפי
עלי'יהי למעמסה ולי',דברי לו תעיק השלילית להתיעץ–ותשובה וחביבי ידידי עליכם דעתי לפי לכן
מ,בזה כמו ואוהבי מכבדי נמצאים שמה הגאב,וויין.ז'ומ,בערגשטיין.ש'הלא דקריניק"ובן ד

ועוד ספק,ובאיארסקי שום בלא לזה תשתוקקו כולכם עלי.אשר דעתולכן לאן נכון על להודע הם
נוטה"הגראי מד,ק בעזה'ואם נכון הנני הדבר הקודש"יצא הרי על עבודתי לעבוד לעלות הרבים,י ובזכות

והמקדש הקודש במקום דעת מהחונן ודעת חכמה להרבות לישר.אזכה תמצאו זה כל אחרי אם אמנם
הגראי אל לכתוב לפני בל"וטוב זאת גם אעשה בכושרותיוליכ'וד,נ"ק כחלום.נו הוא שעוד עתה של ועל

בפיהם שומה זכרוני אשר ואוהבי לידידי טובה הכרת מרגיש הנני פתרון בלא יהי,טוב עמכם'ד'כה
ית המיוחד האחד להמטיב טובה מכירי להיות ולהתקדש .ש"להתגדל

דו הנני ושלו"ובזה חבורתם'ש סגל אשר,כל ציון בברכת מברכם
ד צוה הב'שם העולםאת עד וחיים ,רכה
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הי"מוהר שקאפ הכהן שמעון מציון,ו"ר תורה ולהרביץ לציון לעלות איותה .שנפשו

בשבחו לדבר למותר הגרוהנה הי"של הר,ו"ש היותו מימי עוד טעלז"כי בישיבת מ

ארץ,המפוארה קצוי בכל שמיה פקיע במינו,כבר יחיד הוא נפלא,ובדורנו כח בעל

התורה שוקדי הצעירים כשרונות תלמידיו,לפתח על נחשבו בדורנו רבנים מאות ,וכמה

וכו שמזקינים זמן כל חכמים תלמידי כעת.'וזקני הקדושה"רבהיותו,וגם בישיבה מ

מאד,בהוראדנא רבה הצאן צעירי על רונוסף.השפעתו בתור הגדול כחו הוגה"על מ

נפלא הגיון ובעל ישרות בחכמים,דיעות חכמים שמנו המדות יקרת בכל ממולא ,הנהו

לב ועדין רוח במעשיו,גדל והשלו,צדיק לרגליו'האמת לכל,נר ונחמד ואמנם.אהוב

לנו יהיה אםצער תמורה,ארצנויעזובמאד לו אין מאד,כי מורגש יהיה אצלנו ,והעדרו

חפצו כן בהיות לאהבה,אך אליו נמשכתי אחדים,ואני שבועות לפני במכתב זאת הצעתי

הקודש לארץ הרבנים ראש מוהרא,לפני דורנו פאר הגדול הי"הגאון קוק הכהן .ו"י

כתר גם כי הי"ובידעי בענינ"ה מבפנים הנהו הישיבהו התיכוניים,י העמודים אחד והנהו

עליו נשענת הקדושה הישיבה לכתר,אשר גם מזה לכתוב לנכון הי"מצאתי ,ו"ה

הגאב עם דברים בזה לקחת בטובו נא הי"ויואיל הרבנים ראש עומדת.ו"ד הישיבה ואם

ר לה לקחת ראשי"בכלל הימנה,מ נוחה יותר הצעה שום שאין ספק להודי.אין עניובטובו

בזה החליטו וכו,מה אחכה .'ולתשובתו

נאמן ידידו ודו,והנני מרובה"אוהבו בהוקרה ,ש
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תרפ"בדר,תרומה'ב,י"העזב אדר לפ"ח תובב"פעיה,ק"ו ירושלם .א"ק

לבבי בשרשי הדבוק נפשי אהוב לכבוד ויקר וששון ושמחה וח,אורה רעי ,ביביזה

ובריבי פחתי המהולל,בר הגאון ולתפארת,הרב לתהילה לשם בשערים נודע ,שמו

יע"הגאב,א"שליטר"מוהר דקרינק .א"ד

מצרים"אחד בלי באהבה !ש

שקיוינוהו היום זה לי הוא נכבד ידיו,מה גלילי כמוצא,לראות עליהם שמחתי

רב ותע,שלל וחדוה גיל כליותיוהתמלאתי חיבה.לוזנה של שהדיבור היה ראוי מאד ומה

בינינו מצוי ד,יהיה שיזכה מע'עד תפארתו"את צביון ובהרמת ברינה לציון לעלות .כ

ר הגאון אודות ההצעה דבר על שליט"והנה שקאפ לר,א"ש ראשי"לקבלו מ

הק הרב"'בישיבה ר,"מרכז של מינוי דבר על מקום"הנה שום אין ודאי ראשי ,לדברמ

שליט מרן עבור פנויה זו משרה הישיבה נתייסדה מאז ובעצמו,א"כי בכבודו הוא אשר

למלאותה שליט.חושב מרן רוצה"כי חפצו,א אדיר הישיבה,וזה לימוד מהלך שעיקר

עפ הגר"תהיה של ודרכו סדרו זצוק"י גדולה.ל"א נחיצות גם ומרגיש יודע אמנם ואם

ההסבר דרכי של הפיתוח ההגיוניותלסדר וההבנות הוא,ות רוצה הישיבה רוח עיקר אבל

עפ וכו"שיבוסס מהלכו למע.'י הראיתי שליט"והיום מרן מע"כ מכתב את ,א"שליטכ"א

תשובתו זוהי פה שכתבתי .ומה

הרבה מתקדמת בכלל בלעה,הישיבה תלמידים שבעים כמעט בה ,ר"נמצאים

מופלגיםמצוייניםכשרוןבעלירובם ד,ושקדנים יראת תפארת בעטרת .טהורה'ומעוטרים

הי היקר ר"ה,ה"א[ו"בנו הגאון זצ'ה מישקאווסקי ישיבתלימים,ל"אליהו ראש

חזקיהו חסידים,כנסת סוכות]כפר המועד בחול אצלי בדברי,ביקר הרבה עמו ודיברתי

זקנו.תורה ספר על יעבור כי אז לו ר"ה,ה"א[יעצתי הגאון ז'ה בלאזער ,ל"ציצחק

פעטערבורג המלוכה עיר של "רבה יצחק] (פרי א" דרכי,)'חלק גם לקנות וישתדל

לסוגיא מסוגיא ההערה וכח להתפתחות,הבקיאות עזר לו זה טוב.והיה רושם עושה ,הוא

ישר ובסבראבהולך מאד,הבנה יקרות מע.ומדותיו אותו מלבוא"יעורר יחשוך לא כי כ

בפעם פעם עלי,אלי חביב חלציהוא מיוצאי וכו,כאחד לתועלת לו יהיה .'וגם

,ישראללארץלעלייתוובנפשבלבהמתגעגע,אהבהשלברכותחותמיבכלותםחה

ומכבדו קרובה,מוקירו לישועה אמיתית,מצפה וידידות אהבה בנשיקות מרחוק ,מנשקו





משהרבילמרןאגרות זצ"חרליעקב ל"פ קד




בית ישיבת קאמעניץ–יצחקראש

שמואל"בעמח ברכת ס

,ה"ב

סוע'והשלוהחיים היראה אוצר הגדול הגאון הרב כבוד אל השמים ה"מן

הרים(ר"כשתה ועוקר תפא,סיני שם הרמהרכבוד שליט)תו יאיר א"נרו

,הק"ר בישיבה עיה'מ בירושלים הרב תובב"מרכז .א"ק

ש(ש"ית'הע יתברך רומעכ)מוהעליון את שי"יברך וההצלחות'ת הברכות ,בכל

אמן ושנים ימים לאורך התורה בב,ובהרבצת משיחנו בוא .א"עד

והשלו הברכה ע!'אחרי כ"קיבלתי הנחמד"י הספר את הקודש[ג אשר]ציץ

הצדיק הגאון מרבו שפירא[חובר מיכל צבי יהושע ב.ה"קלהזצו]רבי מלאה ה"והנה

בביתי תושמחה וחריפותמאור בעמקות רבו תורתו.רת עוצם על מבינות להביע אנכי ומי

לכ,הקדושה לתת עלי הזה"אבל הנחמד בספר לבבי לשמח החסד על וברכה תודה .ג

כ שיזכה יתן הספר"ומי חלקי שאר לאור להוציא כ,ג בדברי נאמר שיחי"כאשר 'ג

ממנו,]בהקדמה[ נשארה ברכה הרבה כ.כי את מברך שי"והנני זהג בזכות הוא גם זכה

תורתו לאור אמן,להוציא קודש צאן לעדרי הש.וללמד לראות"ויתן במהרה ונזכה י

משיחנו עולם,בבוא ראשנוושמחת אמן,על אשרינו התורה של השמחה .ותשוב

הדוש הלב"דברי מעומק והתודה הברכה מגיש ,ת



הק"ר בהישיבה יצחק'מ בית

שבועו תרצערב א"ת

שלום(ש"פ יחי)פרישת הנחמדים ישיבתנו אצלם'לתלמידי ברכה,הלומדים בכל יבורכו

אמן התורה .ובהצלחת



מגנזי קהמרוםקונטרס




החרדיתד"אבר העדה

תובב"בעיה ירושלם א"ק

הש קודש,ירושלם,י"בעזרת שבת תרצ,ערב שנת אב מנחם לחודש חמישי .ו"יום

המצר לישריםמבין אור יזרח תרום,ים בכבוד ידי"ה,וקרנו כבוד הגדול"ה הגאון הרב ע

וכו רבי"כש',המפורסם ,א"שליטת

מליחה.ט"אחדשה בהלכות לפנינו היום שהציע השאלה דבר עתה,על זה

הביתה לפוש,כששבתי מעט זכרוני,וישבתי על שעלה יעקב במנחת לעיין ,נזכרתי

משם דידןאשר לנידון ללמוד הוא.אפשר שכן ב,וראיתי וסימן בכלל שם ,ה"סק'והוא

נאסר בבשר סולדת היד היה שאם וימלחנו"משא,שכתב ידיחנו אז סולדת היד אין אם ,כ

בו סולדת היד אין וגם נתבשל דלא וכו.כיון הבשר נאסר דלמה זה דין על תתמה ',ואל

תקנה לו תהיה מקום דמכל להקשות מליחהואין ידי לקמן,על הרב שכתב וכמו

ט( ג,ו"כלל שני)'דין בכלי למ,בשנתנו ומפליט"דאף דמבליע ידי"מ,ד על ויוצא חוזר מ

שני,מליחה בכלי דוקא יותר"משא,היינו דחם ראשון בכלי בענין,כ דמבליע אפשר

ע עוד יוצא מליחה"שאינו נתבשל,י שלא שראינו דאף לומר יש נתבשל"מ,ועוד שמא מ

עכ ראשון,ל"בפנים מכלי עירוי דין לענין כמבואר הוא ט,והרי בכלל שם לקמן ו"ועיין

זה כעין כתב שם בש.שגם לעיין ס"וימחול סימן שם)ז"סקכ(ח"ך אברהם יד ,ובהגהות

ס"ובש סך שם)ד"סקמ(ט"ימן מאיר בית ווילנא(ובהגהות שם,)דפוס מגדים ,ובפרי

ראשון בכלי שני,דהיינו בכלי דמפליט–אבל ע"מ,נהי תקנה יש ע"מ מליחה .ש"י

עירוי לענין נלמד זה בפ,ומכל היטב מבואר מגדיםשדינו סרי סימן סוף משמע,ח"שם וכן

סקי שם דעת בשפתי שכתב"גם דקש:ב וכוודע לי המליחה',יא כח תת תוסיף ומה

שבתוכו הדם בחו,להוציא דנצלה בתוכו,המקצתץמאחר נשאר כחצי,והרי נצלה דלא

וגו היטב'צלייתו שם קליפה.עיין כדי כמבשל שדינו בעירוי גם כן מבחוץכהוה,ואם .צלי

קושייתו ליישב מקום דעתילפי(ויש המ"ע)קוצר ידי דעל לומר שייתכן יוצאי ליחה

נצלה]הדם[ שלא השני כולו,מצד נמלח שבאמת ודוק,וכיון אחד מצד כנמלח הוה .לא

הצדדים משני החתיכה כל על בעירה קליפה,אבל כדי כולו סביב מקום,ומתבשל ואין

הצדדים משני לצאת טפי,לדם ומליחה,גרע הדחה מהניא על"משא.ולא רק בעירה כ

אחד ע"די,צד יוצא שהדם השני"ל מצד מליחה שהובא.י הכרמל ההר על להעיר יש ומזה

תשובה בזה,)א"סק,שם(בפתחי שכתב מה אפרים יד בהגהות לקמן .וקצרתי,ועיין

שם ערוך השלחן לשון מפשטות נמי משמע וכו)'ייףסע,ח"סמןסי(וכן יערה לא ',וכן



משהרבילמרןאגרות זצ"חרליעקב ל"פ קו

אסור בדיעבד אפילו ראשון הש(ובכלי שכתב סקכ"וכמו שם בעירוי,)ג"ך הדין ,והוא

כך אחר מליחה מהניא היתה אסור,ואם יהיה לכת.מדוע מעורר רק אני זה ולפי,ר"וכל

הפנאי שונים,קוצר בענינים כעת עסוק שאני מלכתא,וגם שבת פני לקבלת .ומוטרד

הקליפות'וד כל מכף בימינו,יצילנו במהרה ולשמחה לששון יהפך החמישי ,וצום

ר יהי כן .צוןאמן

ידי"כ דאורייתאדד וביקרא הכבוד רגשי בכל הכותב ,ו






התורה שער ישיבת גראדנא–ראש

יושר"בעמח שערי ס

א,ה"ב צ'ב–'יום .ח"ניסן

הגדול הגאון הרב ד,לכבוד ור,א"שליטת"כש,אוצרו'יראת מ"רב

תובב"בעיה ירושלים ,א"ק

הכבוד"אחדש ברגשי .ת

תשובה להשיב העת לי הספיקה לא סיבה מאיזו דבריו"להדרכאשר על ג

אדר,המסולאים מיום אלי הריץ ראשון"אשר אדר לא,ח חצי עם ספרי"רצוף בעד י

,הרבה תשובתי בזה,נתאחרה להתנצל עלי כזה,אשר הנימוס]הוא[שענין נגד

כל כתר,אדםבפני נגד גם הזכות.ה"ומה לכף ידינני בטח האמת,אבל שהוא,וכפי

הדרוש המעשה סדר כח והעדר בריאותי הדר.מחולשת חפץ למלאות כהיום ,ג"והנני

המשלוח כי הגיעני–להודיעו הספר זה.מחיר כסף מה,ובקבלתי על קצת לסמוך עלי

הנ בספרי ג"שכתבתי בשער כ'ל אד,ה"פרק שאם עלשאף עצמו את להחסיר עושה ם

חסרונו לו ישולם אם חסר"דבכה,ספק כלא חשבינן נהנה,ג זה כדין המתהנה ופטור

חסר לא חייב,וזה משתרש המתהנה אם גרנו,אבל את המלך בית באנסו והנה.כמו

עתה אשער אשר כהדר,כפי בתורה לגדול ספרי במשלוח לי ניחא בלא"היה גם ג

חוזר תשלום תשלום,שום לקבל לי כתר,ואין במכתב רואי אחרי בשבחו"אבל שמגדיל ה

ספרי נפלא"בשםולכנות,של ספר,"ספר באוצר בהכניסו כמשתרש להחשיבו ,ויעלי

מחירו לקבל אני דוש.ורשאי בזה ההוקרה"והנני רגשי בכל הברכות,ת טוב בכל ,מברכו

הנרצה לתכלית מפעליו כל העליון לראו,שיכונן בקרובויזכה ישראל בישועת .ת

לישועה המצפה ,כעתירת





מגנזי קזמרוםקונטרס



בווילנא"אב הרבנים ועד וחבר לעכאוויץ ד

שאול"ואח בגבעת ירושלים,כ

,ה"ב

כבוד(כ"הו וכו)הוד המפורסם הגדול הגאון הרב ,א"שליט',ידידנו

ור דירוש"הרב עהמ תובב"לים .א"ק

כראוי"אחדש ובכבוד באהבה .ת

ד זיכני הרה'כאשר בני לכלולת מר"והגיעני בזה,י"נג אתכבד

כ את שליט"לבקש בשמחתנו"ג חלק לקחת אי,א ועש"שתהיה ביום אדר"י–ק"ה ד

(לחרותנו"ראשון הרלינג,צ"אחה12:30בשעה,ק"לפ)ש"ת" ורשבסקי .במלון

הדויוהנני כה"דידם ערכם"ש כרום ומכבדם ,י






ישראלרבה לארץ הראשי

תש'ו,ה"ב ב"תמוז

ד נפשי'לידיד פ,וידיד הגדול החזק(ת"כקש,ע"ציס,י"נ,ה"הגאון ישראל,פטיש ,נר

עולם יסוד תפארתו,צדיק שם קודשת ,א"שליט'ר,)כבוד

אורה.ט"אחדשה נתמלא הבית היקרה,כל מתנתו לי .ספרו,בהגיע

בתורתו שמחתי מאד עליו,מאד ולעבור במלואו מאורו ליהנות חפצתי לבי ובכל

הראוי בעיון לסיפא תשובתי,מרישא נתאחרה כך הלכו.ומשום הטירדות וגדלהאך ,לוך

הקו על לעבור אלא הספקתי הראשוןולא צופו,נטרס מנופת טעמתי לי,וכבר וימתקו

והישרים–דבריו הנעימים התבונה,חידושיו נגה ומפיקים החכמה זיו לפי–מלאי .כדבש

עמו'וה ובצאן בתורה מצור,הבוחר ולתלמידיהון לרבנן ולהעניק להוסיף יזכהו

תורתו בעלמא.דבש יתבדרון מעלייתא מילי הני כי רבי,וכל הדעתישוטטו ותרבה .ם

חוצה המתגברים מעינותיו ד,יפוצו ידי,עמו'ויהי הי"ויתברך לו אשר וכל הוא ,ו"נ

בתוה האמורות הברכות וציון.ק"בכל ישראל בישועת תחזינה ועינינו ובהתגלות,ועיניו

בקרוב במהרה עלינו יתברך מלכותו .כבוד

ידי הנשגב"כעתירת כערכו מוקירו ,ע





משהרבילמרןאגרות זצ"חרליעקב ל"פ קח




ישראל כנסת חברון ישיבת ראש

תובב"בעיה ירושלם א"ק

תש"ט,ירושלם,ה"ב תמוז .ב"ו

ידי לכבוד והעונג הגדול"הברכה הגאון ישראל,נ תפארת ת"כש,עטרת

בירושת"הגאב,א"שליט הרב מרכז הישיבה וראש .ו"ד

בהערצה"הדרש"אחד !עמוקהג

הגדול ספרו את קבלתי רב ומצוקה,בעונג חושך בימי הוא בוקע וכאור

כתיקונן.אלו ושנים בימים כזה,גם האיכות וגדל הכמות גדל ספר לחשיבות ערוך ,אין

הדור מגדולי דור בדור ישרים,המופיע ונתיבים דרכים של,המפלס ועומקם ברוחבם

בת גדולים מקצועות וכמה ה,ורהכמה קידוש דרכי מעיקרי התורה'ית'שזהו ,וכבוד

ולהאדירה תורה אלה.להגדיל טרופים בימים וכמה כמה אחת ונמס,ועל ידים כל שרפו

לב הנדכאות,כל הרוחות ולעודד רפות ידים לחזק האמיתית,כדי הדעה את ולהחדיר

בתוה והעיון העמלות שאין והמעיינים העמלים זמ"בלבבות של ענין גרמאק ושבכל,ן

יסורין ידי על רק התורה לנו נקנית והתקופות בתור,הדורות אלא אומתנו שמחת ,התואין

ימיה ואורך חייה .שהיא

כ בספר מעט אך לעיין הספקתי המעטים הימים גאונו(ג"במשך גם,)כבוד אך

רב עונג התענגתי המעט הישרים,מן הדברים מן בלבי שמחה ושמחים,וניתנה .המאירים

כ עם להשתעשע מאד עז במו"חפצי ומתן(מ"ג לא,בספרו)במשא עדיין אבל

הזמן לי לכ,הספיק העמוקה תודתי הבעת את לאחר רוצה הטובה"ואיני המתנה על ג

בה .שכיבדני

בברכה יוצא כ:ואני ויזכה רצון ספריו"יהי כל בהופעת המוגמר על לברך ג

.הגדולים

לבבית"הדושת והוקרה באהבה ,ה



כ.ב.נ דן אחדים בסימנים כי וגדלות"ראיתי סימנים בענין בלימודנו,ג העבר שבחורף

בזה עסקתי לכ,ביבמות אעתיק ההזדמנות לי תהיה בענין"ואם במצודתי שעלה מה ג

זה .עמוק



מגנזי קטמרוםקונטרס




אביב לתל הראשי יפו–הרב

אביב,ה"ב כ,תל התש'יום .ב"תמוז

היקר ידידי הגדול,כבוד וכו,הגאון והדרו הדור ר"מוהר',פאר  

,א"שליט

והידידות"האחדש הכבוד בהדרת !ט

הנחמד ספרו הבכורה"–את משפט ולו אונו לנכון–"ראשית .קיבלתי

המרובות טרדותי ושם,ולמרות פה בו עיוני הכל,שמתי על יעיד כולו–והחלק

ונפש לב המשמחים חידושים מלכים,מלא שלחן על לעלות רבנן,והראויים מלכי ,מאן

נוגה ומפיקים עין התלמוד,מרחיבי ים במעמקי עמוקים ומגלה נעלמים הראשונים,מפענח
.והאחרונים

ד יעזרהו בקודש'כה עבודתו את לחיבורים,להמשיך טוב סימן הספר זה ויהיה

אחריו עוד ויאדיר,ה"אישיבואו תורה יותר.ויגדיל טובים לימים כולנו שנוכל,ונזכה

צלותא של במצב צלותאמש"כי,להיות בעי (עתתא כח" והספר"ו).ב,מגילה הסייף

השמים מן כרוכים (ירדו לה" רבה הסייף,)ה,ויקרא יתבטל הספר הפסוק,ובזכות ויקויים

כו( "ו,ויקרא בארצכם) תעבור לא ."וחרב

הדודייד הנאמן תורת"ו ושלום ,וש






מליובאוויטש"האדמו ר

תש'ג,ה"ב ברוקלין,ב"אלול

והנעלה הנכבד הגאון הרב יעקב,כבוד גאוני בתוככי תהילה לשם משכיל,הנודע

טוב דבר אלקים(א"אי,על ירא ,א"ליטשר"מוה)איש

!וברכה'שלו

כת ידידי ר"העדאת הרב מכתב על והמלצתו שי'ר הגיעני,הומנער'מרדכי נכון

אלו תקנותיו.בימים לו יש וכולל כולל כל לו,והנה שיפנה)ל"הנמרדכי'לר(וכתבתי

ממונ הרבנים חבילכבוד יחיו'ה,ד"הכולל חב,עליהם הכולל תקנות לקבל"ואם מרשות ד
שכ בעזה,מותואת כי לקוות עפ"יש יקבלוהו המועצה"י ועד והסכמת הוראת .י



משהרבילמרןאגרות זצ"חרליעקב ל"פ קי

אופן בתורה,ובכל ועוסק חכם תלמיד כת,להיותו ידידי שו,ר"כהעדאת חלהנני
כ זמנית מתנה חב"לו כולל ידי על שקלים .ד"ה

הדודידי בכוח"ו ומברכו ,ט"ש






בעיה"ראב החרדים לעדת תובב"ד ירושלם א"ק

ראובן"ובעמח לפלגות ס

ת"עהירושלם,ה"ב ד,ו"ק תש'ט–'יום שנת כסלו לפ"לחודש .ק"ג

הגדול"מע הגאון ומגדול,כ למשגב,מעוז מו"כש,נודע ר"ת 'ה  

ור,א"שליט פעיה"רב תובב"מ ירושלים .א"ק

רבא שלמא ולתורתובברכת בשם,למר היקר ספרו כי מודיעו הנני

ימים כחודש זה לידי בא בו,לנכון לעיין לפני היה אפשר אי טרדין חבילי ומרוב

מקומן באיזה עליו אותו,ולהעיר בהשיגי במחשבתי עלתה חז,כאשר שאמרו ל"וכמו

כו( תורה)ב,סנהדרין לדבר אפילו מועלת ח,מחשבה עוד בעזהואולי למועד .ש"זון

לציין אמרתי אשר שכתב,אחת מה הזכיר שלא נפלאתי הראשון בסימן אשר

בחולין שם במקומו יהושע דבטומאתן)ב,י(הפני נגעים דשניא מקומות הני מכל להוכיח

יעו הרבים וברשות היחיד ברשות טומאה דספק כללא להאי .ש"ליתא

י בסימן שכתב הגאון"ובמה דברי את לחזק ז"מהריח בס"ד ח'ל הלוי ,ג"בית

שחיטה שם שייך לא להיפך,דבטמאים לי חזי לדידי כבוד(ר"במחכתה,הנה במחילת

הרמה בספרי,)תורתו כן ראובן[והוכחתי מס"ח]לפלגות שלהי בפ'ד שם בהגהה ,ד"חולין

יעו שחיטה שם שייך בטמאים גם .ש"דבאמת

ד יצליחהו כי בברכה חותם לה'והנני החלויזכה אשר הבית חלקי יתר גם ,שלים

ד לישועת המיחל המברכו ונפש נפשו אות ,הקרובה'ככל

,פעיה"ראב ת"ד ו"ק






מגדולי מכתבים ל"זצישראלאוסף

רבי ל"זצלהגאון

ואב דבראנק"רב היהודי המרכז סד

ימים"ובעמח חוף ס






רב)ה-א( הגאון זצמרן קוק הכהן יצחק אברהם ל"י
חרל)ו( מיכל יחיאל רבי זצ"הגאון הגראי"פ למרן זצ"ל קוק ל"ה
ר"הגה)ז( זצ'צ קוק הכהן יהודה ל"צבי
הגא)ט-ח( זצמרן מלצר זלמן איסר רבי ל"ון
זצ"ההג)י( עפשטיין בער דוב רבי ל"צ
זצ"הגה)יא( לוין אריה רבי ל"צ
רב)יב( זקהגאון ליב יהודה מרדכי זצ"י ל"ש
זצ)יג( קאגאן ליב יהודה רבי ל"הגאון
זצ)יד( תאומים פרענקיל מרדכי מנחם רבי ל"הגאון



חרללמכתביםבקי מיכל יחיאל רבי זצ"הגאון ל"פ

טוב זבד




ישראל בארץ הרבנים ראש

ו,ה"ב תרפ'יום מרחשון א"לחודש



ומקודש'שלו מציון .וברכה

היקרים אחי אליכם בזה פונה אשר,הנני טובים ובמעשים בתורה המצויינים

המרחק ביקרלהצ,בארץ האדם יקרת מעלת את קדמיכון כמדרשו,יע האברך ,כבוד

ד וביראת בתורה הגדול סוע"חו,טהורה'הרב הרים,ובקיףחרי(ה"ב ועוקר )סיני

ה"מו  ירושלים,א"שליט משפירי אבוה דרבי ידידי,בריה כבוד

מו נחמד אוצר המפורסם הצדיק דק"האב,ה"הגאון חסד'ד ,שערי

ת הקודש עיר מו.ו"בפרברי האברך הרב הנ"ריהוהנה שי"מ מהמצויינים'ל אחד הוא

ירושלים ד,שבבני אשר והנחמדות'מהשרידים היקרות ובמידותיו וביראתו בתורתו .קורא

נכר בארץ זמן משך איזה על מקום לו לתור כעת מוכרח הוא סיבות איזה כן.ולרגלי ועל

ערוכ חביביםבקשתי אחים לכם ובניה,ה הקודש אדמת וחובבי תורה נא:אוהבי הואילו

אותו בכל וכבוד,אהבהתלקרב ויקירא,חיבה רבא גברא התורה,להאי כבוד ובגין בגיניה

שליט הצדיק הגאון אביו מעלת של והיראה בקודש,א"הקדושה ידידות–ולמעלה חיבת

משושנו לנו,עיר עז בתפארת,עיר בניההמתפארת ד,בחירי ומקודש'וברכת מציון

תבוא גאולים.עליכם לציון בשוב לבנו וישמח עינינו בניה,ויראו בקיבוץ תגל ועקרה

בשמחה ד,לתוכה ישועתו'בחדות .ואור

שלו זה והוגיה)היקרהשםכנפ(י"כנה'והיה התורה לכבוד המדבר ,ונפש

ותפא קדשנו עיר בברולכבוד העליון יכוננה ,א"תנו

'הק



הים מגנזי קיגקונטרס




ישראל בארץ הרבנים ראש

ט,ה"ב תרפ"יום שבט לחודש א"ז

     



ד ויאמ,חילו'יברך ולויחזקהו לתורה לאויצהו .ט"תעודה

הגיעני הגלוי היקרים,מכתבו טוריו לראות מאד אמטיי,ושמחתי על'ואפריון

היקרים ושלו,דבריו הטוב שלומו בבשורת תדירות לפעמים לשמחני .תורתו'ואבקשהו

יקירי ואמץ רוחך,חזק יפול ד'והי,ואל בחסד ושמח עליך'שש ימשיך אשר

חסדו והד,חוט יתברךוכבוד בעזרתו יעטרוך לשלו.ר שתשוב הקודש'ונקוה אל

מוצלח חמודה,באופן סגולה ובכל וביראה בתורה דבר תשפיע.מלא ואהוביך חוגך ועל

.לראותהומצפהבהולדי1ואישאישבלבהצפונה,חמדהארץאהבתמחן

הגה אביך מר חיי ומחמד לבבי חביב כבוד של קודש שליט"ודברי יעטרוך,א"צ

תפארה נזר הטהור,תמיד רוחך לבהויעודדו וטוב אומץ מלא וכביר,להיות איתן ,ברוח

וצהלה יפעה מלא ד,ובלב ויראת בתורה לבבך טוב,לחיים'להרחיב ושכל דעה .ברוח

ד וברכת אושר רב תמיד תמלא היקרה והרחבה'ונפשך .המלאה

הקודש עיר אל בשובך נפש וחדות לבב בשמחת לראותך חיינו,ונזכה בית ,מכון

וחן בפאר ד.עטור שובה'ונועם ברב חייך והליכות מצעדיך כל את לכונן יהיה עליך

היקר.ונחת ערכך ומוקירי אוהביך וכל היקרים הוריך בך .וישמחו

שלו ברכת נא שלומינו'ותאציל ולפורשי נפשי,לאוהבינו ידיד לכבוד וביחוד

שליט דקאוונא שלו.א"הגאון זה אוהו'והיה ונפש היפה כנפשך עולמים הנאמןבברכת ,ך

לב בכל ותפארתך אשרך בירושלים,המצפה הקודש מהר ברכות חותמי בכל ,חותם

'הק

תהלים"ע,ה"א1 כתובות,)ה,פז(פ מרום)א,עה(ועיין לה(ומכתבי ).איגרת



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קיד




ישראל בארץ הרבנים ראש

תרפ'חיום,ה"ב מחרשון ב"לחודש





עולמים'שלו !וברכת

כת את בזה חכמים"אברך סמיכת כתר על טוב מזל ברכת רבה באהבה ר

דתמן רבתא במתיבתא רבנן שעתיה.דסמכוהו דתרמיניה רעוה ד,יהא יצליח'וחפץ ,בידו

מנ מי ינחהוועל סלה,וחות טוב וכל טובים ימים .לאורך

הנאמנות ברכותיו על בזה לו נתונה תודתי לב,וברכת טהר אוהב למועד,ברכת

החדשה השנה ולשמחה,כמסת לששון ישראל בית עמו כל ועל עלינו העליון ,יכונניה

ד ונחלתו'ולישועת עמו .על

ברכות חותמי בכל חותם בזה ד,והנני ושלומהרה'ישיבהו עוז ברוב הקודש ',אל

ידי אביו מר כבוד עם יחד נדונזכה הגאון עוז רבה"נפשי באהבה פניו את בשמחה לחדות ,י

בירושלים הקודש .בהר

רבה באהבה המברכו ,כברכת

'הק



הים מגנזי קטוקונטרס




ישראל בארץ הרבנים ראש

תר'גיום,ה"ב סיון צ"לחודש

נפשי'שלו וידיד לבבי רחים לכבוד ויקרב יבוא המובהק,רב הגאון חמדה,הרב ,אוצר

הרים ועוקר ישראל,סיני צדיק,א"שליטה"מו,פאר אותו של ,בנו

קדוש עם תפארת צבי הגדול מוהרי"כקש,הגאון חרל"ת שליט"מ ,א"פ

וברכת שלומים כעטרת למר רבה"עולמים באהבה לו אשר וכל .ג

רבה"אחדשה באהבה .ט

כתר לבבי צמיד שליט"ידידי אנשים,א"ה כאלה ישנם כי לי נודע מקרוב זה

ונכבדים להערכתו,יקרים ביחש רוחי הגות את ימצאו אם להם יהיה לרצון אשר

כתר של והנכבדה ויראתו"הגדולה תורתו במעלת גאוני,ה במדרגת ישראלועמדתו

הרבנים מאז,וגדולי נאמנה ידעתיו לדעתי.כאשר הוא למותר כי תל,ואף אשר י"אחרי

לא( יתברך-תהילה שמיה)ל פקיע ב,כבר קדושים"ותורתו בקהל עליו מכרזת ה

בישראל כבודה,זאתבכל.וגאונים ומכירי תורה אוהבי יקרים חפץ למלאות ,כדי

והדרה אשר,הודה את בזה נא לבביאגידה מר,עם לגבי היא זוטרתא מילתא כי

לו לומר חכמים בסמיכת תל,להסמיכו ב"כי הוא שליט במכמני"י ה

הקדושה ואחרונים,תורתנו ראשונים ובפוסקים מרובה,בתלמוד טובה ,בהעמקה,במדה

נפלאה ובהבנה דדינא,בהרחבה לעומקא ונחית וגריס תור,דייק של .הלאמיתה

כ וראוי ומסמיכים"וכדאי המכתירים מן להיות וגדולים,ג עדרים,לרבים עדרים ,ולגדל

ולשגבם בישראל,לרוממם גדולים ורבנים מורים הם הן.להיות בקדושה והוראותיו

לכתבים המגיע ושבח והדר בכבוד רבנן מלכי לפני להתקבל העיר.ראויות ואשרי

א בישראל לתהילה והמפוארת שמההגדולה יופיע תורתו שכבוד יזכו ביעקב,שר לרעות

והיראה התורה באור רבים עיני ב,ולהאיר היא מנעוריו"אשר חלקו מנת .ה

בע קודש בגבורת לבבו את ולאמץ לחזק בזה כי,ה"והנני חזקה דותקותי 'ברכת

תבוא עליו יעטרוהודוהו,מקודש מסביב ינשא,והדר אף ונפש.וירומם הטהורה כנפשו

תורתו,ע"דיי גדולת התרומיות,מוקיר מדותיו הטהורה,חמדת יראתו החותם,ועומק

בירושלים הקודש מהר נאמנה ,בברכה

'הק

הקודש אדמת על הקודש עבודת עובד

פעיה תובב"החונה ירושלם א"ק



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קטז




בירו העולמית המרכזית הישיבה שליםיסוד

עיקו תרצ"כ,ת"ירושלים בניסן .ב"ז

וירושלים ציון הררי ושלומים,ישאו נחומים והנעלה,צרי היקר חביבנו ידידנו כבוד למעלת

המפורסם,מאד הגאון וכו,הרב ויראה תורה מוה"כש',אוצר ר"ת  

הכנסת,א"שליט בית היהודי"רב ,בברונקס"המרכז

באה"אחדשה !ר"ט

תמרוריםע וכאב יגון משתתפים,טופי בזה היקר,הננו ואבלו,חביבנו בצערו

מרת,הכבד עליו זצבמות הצדקנית הרבנית ימיה"אמו בדמי מורידים.ל הננו אתו יחד

ר הגדול הגאון ידידנו אביו מר בית הושבר בו הגדול השבר על הק"דמעות הישיבה 'מ

האצילה"שליט ומשפחתכם הבי,א עקרת המשפחהבאבדן ופאר המסורה,ת והאם ,האשה

ולדורות ואורה לתורה הבית אשיות את כוננה רוחה ובשאר נשמתה באצילות אשר

בישראל בארעא.פאר דבלי דשופרא שופרא האי על האמת.וי דיין שמו,ברוך יהי

לעד מבורך והקדוש !הגדול

של הטובים מעשיה זצצדקת המנוחה הרבנית אמו תהל"מרת לפניה ,וךל

עליה תגן נפשה את ומסרה חיתה למענה אשר חיים צרורה,תורת תהא ונשמתה

החיים והצדקניות,בצרור הצדיקים נשמות הנצח,בין חיי באור ד,לאור ירחם 'כאשר

עמו המבשר,על את חיש לנו וכו,וישלח ההוא ביום רגליו יקומו',ועמדו עמנו ומתי

הנצח א.לתחיית מר את ינחם שליטוהמקום הגדול הגאון ידידנו מעכ,א"ביו ת"את

שליט היקר הנשאה,א"ידידנו משפחתכם כל וירושלים,ואת ציון אבלי שאר ,בתוך

לצרותיכם די עוד,ויאמר לדאבה תוסיפו תנוחמו,ולא וירושלים ציון !ובנחמות

יקירנו אהובנו נא ד,יתחזק ויראת דעת ברוח בה'ויתאמץ חנון הוא ,אשר

הגדוב'וד לבבולחסדו את ויאמץ אותו בש,יחזק ישמחהו ענותו ששוןפוכימות ע

לב וירושלים,וגילת מציון עלינו יאיר אשר וגאולה ישועה באור תחזינה ועינינו ,ועיניו

אמן בימינו .במהרה

ונפש מלב עמוקים תנחומים דוש"ידי,ברגשי נאמנה"ע וידידות רבה באהבה ,ת

בעזה להתבשר מ"ומצפים הטובי ,שלומו







הים מגנזי קיזקונטרס

היקר שליט,אהובי הגאון ,א"הרב

לי הגדול2קשה השבר על תנחומין דברי ומאוצר,לבטא הרחמים ממקור אמנם

הגדול למחץ צרי נטפי שואבים הננו ב'ומחי.החסד צדיק"החיים של חילו את יאמץ ה

כבוד שליטכביר הגאון לבבנו חמוד אביו סלהתובירושלים,א"מר טוב בכל .נוחמו

צאצאיה"ותנצב לכל תהיה יושר ומליצת הנאמנים,ה אוהביהם ישראל,ולכל .ולכל

שלו זה וכו',והיה עוד ישמע טובים',ולא ימים לאורך ישיגוהו ושמחה נחת ,ורק

וירושלים ציון .בנחמת

ידי ונפש היפה רבהע"כנפשו באהבה הנחמה בברכת ,חותם

'הק

לקמן2 עוד זק)ה"קכ'עמ(עיין ליב מרדכי רבי הגאון של זצ"במכתבו הרחבה"ד(ל"ש בתוך .)ה



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קיח




ואב דבראנקס"רב היהודי המרכז ד

ימים"ובעמח חוף ס

ה,ת"בעזהשי שלו"לסדר'יום בריתי את לו נותן ['הנני תרפ"י" תמוז ].ז"ד

          



טוב המזל ברכת על תורתו קדושת לכבוד להודות היום ניגש הנני וברעדה בגיל

אלי כזה.ששלח גדול בכבוד להתכבד פללתי לא ממש,מעולם הקדושה ידו ,בכתיבת

הי לרבינו ואגרום אחריו שאבוא אני מי יתירהכי טירחא כאלו,קר בדברים .אפילו

בין להיחשב לזכות רגליו".ידידיו"בפרט כפות תחת אני דמן,עפר זעירא ותלמיד

להשי,תלמידיו אני עמדי"ומודה שגמל והחסד הטוב על בכתיבתו,ת להסתכל שאוכל

בכנפיה,הטהורה הקדושה ארץ רוח ומביאה כשמש השי.המאירה בקשתי"יתן את ,ת

הקודששאוכל עיר בירושלים ד,לשבת בנועם בהיכלו'לחזות את,ולבקר ולראות

הקדוש ד,מורנו למלאך עמודי,צבקות'הדומה מביני מאחוריו .אפילו

שברכותיו נקוה ד–הבה במלואן'ברכות והאלקים"בגדר,תתקיימנה גוזר צדיק

".מקיים

בצ ושותה רגליו בעפר דבריומהמתאבק את ,א

ר"בהגה שליט'צ משה א"יעקב



הים מגנזי קיטקונטרס





תרפ"י,ירושלם,ה"ב שבט .ג"ג

הרה ידידי בנש"לכבוד ר"ג ,ו"הי'ק

מעיקו"שוכ ותפארתנו(ת"ט קדשנו מעיר טוב וכל .)שלום

ר אחיו שי'הנה מכתבו'זבולון יקרת את לי להדפסתהביא בנוגע ההצעה עם

שליט הגאון אבא דמרן קדשו בידי,א"כתבי עלה לא השונות הטירדות רוב מפני ,אך

לכ,לצערי זה דבר על לכתוב עתה אחיו,ת"עד שכבוד מה על סמכתי ,ובמקצת

הגה אביו מר שליט"וגם בזה,א"צ בינינו המדובר את לו שיכתבו ,ועתה.אמרו

התעני על שמחתי הבעת זועם קדושה בעבודה והתעסקותו וֶיאמץ,נותו שֶיחזק ותוחלתי

ברוממות זכות הרבים , ויַחזק ויַאמץ ביתר שאת וביתר עז לימים יבואו עלינו לטובה

ד באור קודש ונחלתו'וצדקת עמו להודיעו,על בע:הנני מוכן את"הנני עלי לקבל ה

לדפוס ומסירתם והכנתם הכתבים סידור אד,עבודת פעולתישהיא יסוד ועיקר חפצי .יר

ה על שהביאור יעקב"לפי לדפוס"עין לגמרי עדיין מסודר כעת,איננו לדעת אפשר אי

ממנו אחד חלק להדפסת להוציא צריך כמה אחד,בדיוק שחלק לחשוב צריך בערך אך

דפוס גליונות כשלושים לז,יכיל דולאר'ח-'ויעלה דולארים.מאות מאתיים הסכום בעד

כעשרה כעת להדפיס גליונות–אפשר עשר .אחד

של המעשית התכנית את ובבירור בפרטיות יותר להודיעני מכבודו ואבקש

זאת הענין,עבודתכם לעצם ביחס בזה,גם משכרתי לקביעת ביחס אם.וגם גם

יעקב"ה דוקא"עין בכלל,הוא לכתבים הוא דוגמא צריכים,או ובראשונה בראש כי

ספר שולהדפיס של ה,ת"גדול יעקב"ואחריו הגר","עין הקודש"וה"א"ביאור "אורות

ה.הגדול יעקב"את ופירש"עין הגמרא פנים עם להדפיס .י"ראוי

חברת כמין לסדר היה הכתביםבדעתנו להדפסת כללית עשרה,מניות או חמישה

למניה חלקים,דולארים חלקים הכתבים כל את בזה יוכל.ולהדפיס מניות ?להפיץכמה

לנו לשלוח אפשר פניםע,ואולי כל המוכן,ל הסכום את לשאר,בינתיים אותו ונצרף

להדפסה לנו המזדמנים בע,הכספים לקבל?ה"ונתחיל שירצה ספרים מוכר ימצא אולי

כקמ של הקודמים הספרים את אבא(א"למכירה מר קדושת שליט)כבוד ?א"הגאון

מספר להפיץ יוכל ראי"וכמה בע"ה"אגרות בקרוב מרן,ה"שייגמר מכתבי קבוצת

ועבוד תורה דרכי ה(ה"בבירור ולצדדים,)'ועבודת למלפגות וההתייחסות הכלל ובעניני

אחד–השונים דולאר לעיתון.מחירו מנויים לקבץ יוכל אולי ירושלים"גם "דגל

בקרוב,"ירושלים"ולקובץ להוצאתם לגשת אנו מוכרחים סוף ה,שסוף .עלינו'יהי'ונועם



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קכ

הרה מוהר"והנה ד"ח שם"ב עתה הוא לוין הרעליף,ר ידי על להכין ,ורוצה

ורוצה'ור שמה עתה נוסע מונישטיר לייב ר,יעקב הרב אביו ר'בסיוע ואחיו ,אורי'משה

ידי על הרבנים"להכין של,ועסקנים"אגודת וסידורו להחזקתו הרב"יסוד "מרכז

הגדו הכללית הישיבה כ.להלהתחלת גם בזה"מסתמא לעזור יצטרפו חברינו וכל .ת

הקודש"דוניוהנ בעבודת העוזרים חברינו וכל קיבליביץ מיכל מר ידידנו .ש

וירושלים מציון שלום ורב נאמנה ידידות דבריו"דוש,בברכת לנועם ומחכה ת

מפעליו ,ויקר



קרובות לעתים להיודע לי ינעם ובגשמיותמשלומאד ברוחניות וממצבו .מו



הים מגנזי קכאקונטרס




ור"אב סלוצק"ד מ

בירושלים"ר חיים עץ דישיבת ראשי מ

הרמב"ובעמח על האזל אבן ם"ס

ג,ה"ב תרצ"כ–'יום שנת סיון לחודש ת"פעיה,ו"ו ירושלים .ו"ק

   



באהבה'שלו !וברכה

להדר לכתוב הרבה תו"התאחרתי בחידושי אלי הארוך מכתבו על תשובה 3רהג

בספרי אחד סימן ספרי,על עבור אלי ששלח דולר חמישה הסך על קבלה לו לכתוב .וגם

תודתי רחשי בזה לו אביע כל ראשית הנוהנה הסך אלי"בעד שלח אשר אמנם,ל אשר

הספר הוצאת בהשתתפות חלק שנוטל מידידי אחד החובות,כל ממשא חלק מעלי מסיר

מהוצאתו עלי התאחרתי.העמוסים בדברי,ואשר לו לענות חפצתי כאשר היא האמת

מאד,תורה גברו קונטרס.וטרדותי אצלי שמוכן שבועות איזה זה עכשיו ,לשלחו4יאולם

שיוכ הצדיק הגאון אביו לכבוד כך על סיפרתי השפיעו',בר האחרונים השבועות אך

החושים כל על כך הידים,כל כל שרפו המכתבים,עד כתיבת ענין דחיתי ליום ומיום

נחוצים במצבנו.היותר הטבה נראה לא עוד עתה לד,לעת תקותנו על'אך כללשירחם

פזורינו,ישראל ארצות בכל הצרות נתגברו .אשר

סמיכה בתור מכתב לו לכתוב ידידי ביקשני זה,ואשר את הבנתי לא וכי,אמנם

ולסמיכה לו החשובים,מה הרבנים מן גברא איתמחי כבר רצונו,אשר את למלאות כדי אך

כבקשתו זה מכתב גם מליט .הנני

ידי בזה דושדוהנני עוז באה"ו ,ר"ת



בספר3 החו"עיין ימיםתורת הזכרון–ף (ספר כ" .)'סימן

הנ4 הסימן בסוף שם נדפס זה .ל"גם



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קכב




ור"אב סלוצק"ד מ

בירושלים"ר חיים עץ דישיבת ראשי מ

הרמב"ובעמח על האזל אבן ם"ס

ג,ה"ב תרצ"כ–'יום שנת סיון לחודש ת"פעיה,ו"ו ירושלים .ו"ק

מע וחביבי"הנה ידידי המפורסם,כ הגאון הרים(ה"סוע,הרב ועוקר בהרחבה)סיני מחדש

ישרות ובסברות מו"כש,גדולה ה"ת  נ,א"שליט בבראנקס ,י"רב

קשישאי לרבנן שאצטרף חכמים,ביקשני בסמיכת ולסמכו זקנים בעטרת .להכתירו

לזה נדרש צורך לאיזה ידעתי לא אמנם לאחד,ואם רבא גברא האי איתמחי כבר אשר

ד והחשובים המובהקים שמייהומהרבנים כבודו.פקיע זהו גדול אדם של רצונו והנני,אך

ואומר המברכים כנגד מכוין אנכי ותורה,גם כדין ומורה לרב ויהיה

והנכבדות החשובות ישראל תורתו.בקהילות גודל ומידות,ומלבד במעלות ממולא הוא

חכמים מע.שמנו צדיק אותו של זכותו יד"ובודאי אביו הנשגבכ הצדיק הגדול הגאון ידי

מוהרי"כש שליט"ת כפי"מ וחשובה גדולה ברבנות שיתקבל ועוזריו תומכיו על יגן א

ערכו וגאון תורתו .כבוד

הנ יום וגדוליה התורה לכבוד החותם בזה ,ל"והנני

נאום



הים מגנזי קכגקונטרס




ה בעל הגאון ל"זצ"השלחןערוך"בן

ירושלים ורבני מחכמי

תרפ'ט,ה"ב ו"ירושת,א"ניסן



והברכה השלום דרך !אחרי

ט מיום במועדו"מכתבך לנכון השגתי ראשון אדר את,ו שלשום השגתי וכן

אסתר תענית מיום דב,מכתבך על חביבי לך תודות מאדורב לי הערבים לא.ריך אמנם

יקירי ממך מכתביך,אכחד על אתענג אשר העונג לעומת הענן,כי עב על נפשי עגמה

עליהם באמעריקא,הפרוש שמה לך שיש הגעגועים אמת.מן בריא,הן רגש בעל איש ,כי

והיראה התורה ברכי על הקדושה,שגדל תורתנו לאור רוח,ושואף קורת למצוא יוכל לא

ההבלי,יקאבאמער עולם לחיי ורק אך שואפים ככולם רובם שם שום,אשר להם ואין

האמיתיים הנצחיים בחיים ח.מטרה אתה מראש,יביבאבל ידעת זה כל את ובכל,הלא

זמן משך על שמה לנסוע החלטת ד,זאת יהיה אשר ברינה'עד ירושלימה לעלות .אתך

ה ידי על העדינה נפשך את תעגם כי בצע מה לפעול,געגועיםועתה המה יכולים אשר

בריאותך מצב הרוחניים,על קניניך על גם .ואולי

חביבי המדרש,ובכן לבית והערב שלהם.השכם את יעשו עשה,המה ואתה

שלך בנפשך.את נא הגדולים,ושער הסוחרים כמו הנך עוזבים,כי ידועים לעתים אשר

מסחרם לרגל בתיהם אל,את רגליהם את להםויכתתו לא זמן,ארץ משך ורק,על אך
ומסחרם קנינם להרבות וכו.כדי שלהם בטלה כשיחה שלנו שלמה תורה תהא .'ולא

ת ירושלם לך"חדשות נודעו הלא מפירודינוהנ,ו בקרבי נשבר לבי כי לך אומר י

החרדים בין שליט.הדיעות מגור הרבי פה נמצא השלום,א"כעת לקרב גם,ורצונו ושאל

בז לזה,האותי עצה יש עוד כי חשבתי הפירוד בהתחלת כי לו עמלתי,ואמרתי והרבה

הרחוקים את ולקרב שלום בידי,בהבאת עלתה לא השועלים עתה.ומסיבת במשך,אך

מאד נתרחקו לעצמי,שנה כשאני כי לשל,עד תקוה פתח שום רואה הוא.םואינני ,ואולי

ד"מטעם,הרבי השלוםי"ליראיו'סוד דרך הרבי.מצא גם כי אנכי חושב בא,אמנם כאשר
ילך וכו'וד,כן בשלום עמו את .'יברך

וידידותפצח אהבה בדברי חביבי אתך להשתעשע הבעל,י החג מטירדות ט"אבל

לקצר אני .מוכרח

לתשובה המחכה ונפש בלב אוהבך ,דודך





חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קכד




ב חייםמשגיח עץ ירושלים,ישיבת

ד ד',בשם לן"ח–'יום יבשר הנביא אליהו שנת טבת עה–)ב"תשי(י תוב"ירושלם א"ק

         

           





להדר מלהביע עטי לכל"דלה שנאבדה הגדולה האבידה על תנחומין נטפי ג

בכלל וקדישא,ישראל רבה גברא דחסר קדישא לארעא בפרט,וי הנשאה ,ולמשפחה

האלוקים ארון מאתם ראשם,בהילקח ותפארתם,נזרם,עטרת צדיק,ישראלגאון,הודם

עולם נחי,יסוד בצלו אמרנו ימים'אשר ותומים,לאורך לאורים הכהן עמוד השמש.עד

לצדקותיו אשר הצדיק נאסף כי נגהו מספר,אסף אין הטובים ומעשיו ככוכבי,מדותיו
לרוב .השמים

לטוהר השמים כעצם והזכה הקדושה במרומים,נפשו נצח נעימות ,תשבע

אנחנו מ...אבל בלשוניאין אדבר,לה ומה אומר מה אדע בל דברים,כי ואין אומר אין ,כי

ד ישקיף אשר שאר'עד על וירחם עמויוירא עדרו,ת יקבץ נאמן צולעה,וכרועה יכנס

הארץ מקצות לב,ונדחה שבורי ד.וירפא בשוב עפר ישני ויחיו יקומו ציון'אז שיבת ,את
רואות עינינו .והיו

רו בשברון ולבהכותב לנחמה,ח ,ומצפה



להדר מכתבי את שי"איחרתי שונות'ג זצ.מטרדות ישראל קדוש אביו מר את ל"ביקרתי

תחי רעיתי גם אשר החולים בבית ביום טובים('פעמיים לחיים משך)תבדל אז שכבה

שבועות בבית,עשר היא שמים,וכעת לרחמי עוד אליו.וזקוקה שנכנסתי פעם ובכל

רשא:ישאלנ בת חנה צפורה שלום תחי.מה מטתה',ורעיתי על מתפללת,בשכבה
.להלגלותסכנהכי,ל"זצוקאביומרלרפואתשלישבדמעותיוםבכל

שליט מבנו מכתב שקיבל ארוכים(א"ביום לחיים רבה)יבדל בשמחה לי ,סיפר

יסוריו על ובנסתר,בהתגברות בנגלה תורה החידושי יעמו.על הכבודהוא כסא לפני ד
חמדתו וארץ סגולתו עם על טוב .להמליץ



הים מגנזי קכהקונטרס




והסביבה משה זכרון שכונת רב

זבולראשו בית לתלמוד–ישיבת גבוה מדרש

תובב"בעיה ירושלים א"ק

תרצ[ה"ב ].ב"אייר

        – 



נדבר!יקירינו ומה נאמר שברנו!מה כים לנו,גדול ירפא עטרת.מי נפלה

עינינו!ראשנו חי,תדמע טרייה,הפצע המכה .עוד

אליכם,יקירינו הכתיבה עלי לכם,קשה תנחומים לי אנחמכם?מאין ?במה

שא'ד בתוך וינחמכם וירושליםינחמינו ציון אבלי .ר

ד שרף אשר השריפה את אנו מבכים יחד מצדיקים.'אתכם יחד כולנו גם

הדין משפט.את דרכיו כל כי פעלו תמים .הצור

ביותר קשה המצב היה פרטי באופן צד,לי מכל אחד.צר מתפלץ,מצד הלב

ע העין ממשלותדמע כאמי שני.חמותי יגוהייתי,ומצד על להבליג ולהראותמוכרח ני

לרעיתי שמחות ביותר–פנים החלשה היולדת היקרה טוב(אחותכם בסימן בת שילדה

פסח מרן)בערב ופסק הרופאים פקודת פי קוק"הגראי[שעל אסור,א"שליט]ה היה

לה ישראל'ד.להגיד בית עמו ופרצות פרצותינו צדק,יגדור גואל בביאת וינחמינו

המתים .ובתחיית

חיירע תחיבר'תי מאד'יינדיל חלשה האמא.עוד על מאד ומתאבלת בוכה היא

ע,ל"ז החביבה האמא בהלויית היתה ולא ידעה שלא כך על במיוחד .ה"ומצטערת

הדסה החולים בבית נערכה פטירתה–ההלויה .מקום

הזאת הידיעה הברק כמהירות נתפשטה כבר בבוקר את,תיכף הדהימה אשר

השומעים השתתפ.כל ונכבדיםבהלויה רבנים הרבה גדול,ו למספידים.והמון ראשון

אדמו שליט"היה אבא מרן הקהל,א"ר בתוך רב בכי עורר ונדכא נשבר בלב אשר

ז הצדקנית אמא את צדקתה,ל"בהספידו עם לעולמה הלכה ומדותיה,אשר לבבה יושר

נכונה–התרומיות מדה .כל

מרן הספידה הרחבה קוק"הגראי[בתוך לבכות,א"שליט]ה הרבה אשר

הפוגות אחת,מאין מלה אפילו לשמוע קשה היה הביע.וכמעט הפסח חג בתוך עוד



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קכו

שליט הר"מרן הגאון לכבוד חיים"א דעץ שליט"הגרא–מ מלצר במחלת,א"ז צערו את

ז והדגיש,ל"האמא       הקהל מכל וביקש

עבורה נ,להתפלל כבר הדיןאבל .גזר

והחביב היקר אחינו הספידה שליט,אחריו זבולון חיים התכווץ.א"הרב הלב

הפסוק על הספדו דברי א(לשמע "ה,קהלת השמש) ובא השמש ז,"וזרח ל"וחכמינו

זה צדיק של שמשו שקעה שלא דעד אחר,מסבירים צדיק של שמשו זרחה שכן.כבר ודאי

ז הצדקנית באמא גם !אהא,ל"הוא

שליט ידלר ציון בן הרב הספידה והשבר.א"אחריו האבידה גודל את הסביר הוא

וכו הלזו הצדקת ר.'בפטירת הגאון הרב גם הספידה שליט'כן הלפרין פסח ,א"שמואל

בגייטסהעד רב ירושלים,)אנגליה(מלפנים משה בימין רב היה.וכעת הוא שנים איזו לפני

אב מרן של ביתו שליטמבאי של.א"א במדותיה נכונה הכרה לו שהיתה מובן כן על

ע בהתעוררות,ה"האמא .והספידה

שליט אבא מרן אש,א"דברי להבות במוחי,החוצבים דוקרים "עדיין לא: אם

בנשים היפה לך וגו,תדעי גדיותיך את ורעי הצאן בעקבי לך ('צאי א" השירים ).ח,שיר

הזו הצדקת של צאצאיה אל וטיפחה,הביטו היתה,שגידלה היא מי תדעו .ואז

בצערכם המשתתף הגדול–גיסכם שמים,צערנו לרחמי ,ומצפה





הים מגנזי קכזקונטרס




יוסף"ר יעקב רבינו ישיבת יארק,מ נוא

יהודה"ובעמח הליכות )חלקים'ד(ס



ליו,ה"ב ואור אמור'ם קודש שבת תשי–ערב שני ב"פסח



רבה"אחדשה באהבה וכו,ט עולם אהבת אמרי .'ורבנן

כ לפני להציע בזה לי החושן,ג"מקום הקצות דברי על אנכי שתמה מה

להק)א"סק'ר'סי( קונה הקדש חצר אם ה,דשבפלפולו דתלוי שם מסיק דינאאוהוא י

והרמב תוספות דתנן.ן"בפלוגתת מהא שם שנמצאו)ב"מ,ז"פשקלים(והקשה מעות

בהמה סוחרי מעשר[לפני חולין,לעולם הבית הרמב',וכו]בהר שיטת אמאי"ולפי ן

הבית הר ידי על המעות את הקדש קנה החושן(ותירץ.לא בקצות שכתבו)שם מה פי על

בגל"הרא מצא גבי מציעא דבבא קמא בפרק יוסף והנמוקי היכא,ש חצירו קנה דלא

יאוש לפני לחצר מידו,דאתי עדיף אע,דלא בו זכה לא לידו אתא ג"דכשבאיסורא

הכי בתר בו,דמייאש שנמצאו במעות הקדש חצר זכה לא נמי טעמא מהאי כן ,ואם

וגו היאוש לפני לידו דאתי .ד"וכתע'משום

אב הכתוב,יןולא גזירת זה אין באבידה יאוש מהני דלא הא הלא טעם,כי אלא

האבידה על שומר נעשה שהמוצא משום הוא חז,הדבר כוונת שאמרו"וזוהי במה ל

יאוש לפני לידיה"–במוצא אתי באיסורא שומר,"האי דנעשה שכר(משום כשומר אם

חנם כשומר עכ,אם הוא"אבל שומר ברשו)פ יאוש כמו מהניוהוה דלא זה.ת ולפי

הבית בהר לומר לדבריו יש מקום לידיה"איזה אתי שומר,"באיסורא נעשה הקדש וכי

האבידה בהשבה,על נתחייב מי חיובים.וכי שום להטיל שייך לא הגזבר על שגם ובודאי

אבידה השבת יאוש,של לפני לידו שבא מחמת החסרון הקדש אצל כאן שייך .ולא

לי שקשה מה תירוצוזה .על

לי תמוהה הקצות קושיית עצם גם בנדרים,אך היא מפורשת משנה )א,מח(הרי

ישראל לכל הוא הפקר הבית הפקירוהו,דהר בבל הנודרים,דעולי מותרים כן ועל

בבל עולי של בדבר מזה זה בר,הנאה להדיא הוא הרא"וכן ובפירוש שם"ן .ש



חרלמכתובים מיכל יחיאל רבי זצ"להגאון ל"פ קכח

י הבית שהר בכלל לדון שייך לא כן הקדשואם בשביל הפקר,קנה מקום שהוא ,אחרי

אחד לאף קונה אינו הפקר הקצות,וחצר לקושיית מקום מה.ואין שכל ונכון אמת הן

קודש היה הבית בהר שכ,שהיה השבוע"וכמו בטלפון לי אמר בכל,ג מועלים היו שהרי

שם הרבים,אשר להילוך הפקר היה מקום מכל דין[אבל בית תנאי היה שזה שלומשמע

בבל הרבים,עולי להילוך רבים,]שהפקירוהו של הילוך מקום וגם הפקר שהוא ,ובחצר

וכו ידו על לקנות אפשר אי .'בודאי

דודידי מחותנו עוז ומוקירו"ו ,ש







הים מגנזי קכטקונטרס




ורר אפענסילווייני,בפילאדעלפיאמ"ב

התורהס"ובעמח על וחידוש והמגילות,דרוש ההפטורות

עש"עמ לתשיעי.ו"י תשב)כסלו'ח(בשמיני .י"שנת

ירושלם ובונה ציון ליד,המנחם ניחומים ישלח הרה"הוא החה"ע וכו"ג ',וכו'ש

תו,א"שליט יארק בניו .א"רב

צדיק אותו של מסילוקו המבהילה השמועה למקרא זצוקנדהמתי אביו .ל"מר

בענקים,אהה הגדול האדם ישראל לעם חסר וצדיק.כי גאון היה וטהור,הוא ,קדוש

ועניו התבונה,חסיד ואביר הדעת ואוהב,כביר ישראל,אהוב ארץ ואוהב ישראל ,אוהב

לישועה תמיד ומצפה התקוה לבריות,אסיר ואהוב לשמים ה,אהוב את לבבו'ועובד בכל

נפשו ילדותימכ.ובכל טל משחר הייתי תשע,ירו כבני בהיותינו נתקשרנו,עוד אז אשר

וריעות בידידות לזה ה,זה ולעבודת לתורה קדושים היו ושנותיו ימיו כל כי אני ',ויודע

לישועה בצפייה במצוה.וחדורים או בתורה עסק בלא מצאוהו לא שיחה,מעולם שח לא

מימיו פניו.בטלה האירה התורה והדרו,חכמת הוד זיו קרני הפיץ קדושתו רואיו,אור וכל

עליון כבוד עליו שכן כי מצדקותיו.ראו שנספר כמה אפילו,ועד להגיע אפשר אי עוד

שבחו הזה.למקצת השבוע הזה–וכסדר העולם מבאר יעקב ונתעלה,ויצא עלה ומשה

מרומים במרום,לגנזי מרום מצבא כאחד .להיות

נבוכו וסוערולבי,עשתונותי אוכל,הומה לא במדה דברי שמועה,ולכלכל בשעת

זו טובה חמדה,לא כלי כל אוצר מאתנו נוטל שנה,כי שבעים לו מלאו בטרם בפרוס(עוד

להמלא חייו שנות שבעים ראויות היו שתא דהאי צדיק,)הפורים אותו להיות זכינו ולא

הזה בעולם בינינו ומקדושתו,מתהלך מכבודו ארץ תבלו,להאיר יושבי לכל דעת .להורות

וה'ה מבורך,לקח'נתן הגדול שמו לכל.יהי ניחומים ישלח יתברך והוא

וקדוש גאון אותו על יוצ,המתאבלים וכל לבניו כתר,ח"ובמיוחד בכורו"אשר הוא .ה

תנוחמ הנחמותוכולכם עוד,מאלקי לדאבה תוסיפו ארצנו,ולא ובבנין עמנו ובישועת

היכלנו ועלינו.חםננובשכלול עליכם יושר למליץ וקדוש צדיק גאון אותו נא ויהי

ישראל בית כל השי,ועל יפרוש ארצנו"כי ועל ישראל עמו על שלומו סוכת את ת

וכו ה',הקדושה משיח דוד בן אפינו רוח גואלנו ה',בבוא דעת הארץ ,ויראתו'ומלאה

ה לפני ויתהלכו עפר שוכני וירננו הח'יקוצו נצח–ייםבארצות עולם,חיי אור .חיי

בדמע וחותם ,הכותב







םבניתפארת





לגק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"חתן

מאהבה תשובה בדברי נעסוק
יתיר אהבה מתוך ונכתב הנלמד
רבא גברא האי לכבוד

ש לקדש פעלים עזה"רב באהבה והכל ש
למשפחתו מוגבלת בלתי אהבתו

ולארצו לעמו לתורתו





ערוךבשו כד'סיד"יו(לחן סעיף חמיו,)רמ לכבד אדם מובא,חייב הדין ומקור

רמ(בטור סימן בב)סוף כד(י"ובהרחבה חמיו"ומ,ל"וז)סעיף לכבד אדם וחייב ,ש

כד(דכתיב א מפני)יב,שמואל אבי ליה וקרי לשאול הכי אמר דוד ראה גם ראה ואבי

שכ.חמיוהשהי הוסיף הבית סי"ובבדק חיים בארחות או'כ כיבוד הלכות אות"ה אא

ועד"ד וכ"בביןועי.ל"עכ,ה חמותו הדין והוא שכתב כתבח לדרךן צידה בספר להדיא

טו( פרק ד הוא)כלל הט.ופשוט יט"ס(ז"והביא לדינא)ק .דבריו

הברכי תמה אתר(יוסףוכבר המכילתא)על דברי הפוסקים השמיטו למה

פ( ויויצא,ל"וז,)ו,יח,יתרו'ריש וישתחו חתנו לקראת לרעהומשה איש וישאלו לו שק

למי–לשלום השתחוה מי יודע למי,איני נשק לרעהו,מי איש וישאלו אומר ,כשהוא

איש קרוי משה,משה–מי והאיש לחמיו,שנאמר ונשק השתחוה משה אומר מכאן,הוי

חמיו לכבוד מוכן אדם שיהא .ל"עכ,אמרו

הרב לי הראו מדרשא והן מסברא הן לסוגין מקורות לאיעוד אפטר ט"יאיר

אנג( דלאס כולל סג)ליס'מחברי יעקב הרב חתני לאי"ובני ס"ל מדברי החרדיםפרט

יב( וחמותו,ל"וז)י-ג,פרק חמיו בכבוד חייב האיש גופא,וכן כחד ואשתו דאיש וטעמא

זה,חשיבי של ואם כאב זה של ואם שוח.ואב במדרש איתא הטור,ט"והכי .והביאו

בת גינה הנביאוהכתוב במיכה החמותה כלה באמה הרואות)ו,ז(קמה עיניך האי

בחמותה לכלה באמה קמה בת עוון אליהו.שהשווה דבי ליה,ותנא וסמיך אביך את כבד

תנאף ואמו,לא אביו מכבדת אינה והיא אשה אדם נשא שאם ללמדך זה אצל זה ענין מה

ימיו כל נואף כאילו הרי זקנתן ולא,בעת כבד נאמר (ל"עכ,תנאףלכך כן. כתב ושוב

טז .)יב-ג,בפרק

כב"ס(ך"ובש כ)ק לכבדו חייב שרק חשוביםכתב זקנים בקימה,שאר דהיינו

בלבד הב'ועי.ובהידור משמע"בלשון שכן שכתב הטורח ממהשונראה.מלשון דיוקו

מלשונו הטור הגדולשכתבששינה אחיו לכבד החיוב לכבדוםש.אצל שחייב הוסיף



נויברגר יעקב הרב מורנו קלד

חמיוככבוד כבוד אצל הוסיף שלא מה (אביו הגהותיועכש. בעל ביאר שכן ראיתי ו

ה בטור לחלק").חדשות"והערות נראה בסוגיא,וכן דורשים אחיו קג(שכבוד .)כתובות

יתירא"מוי הרא"וכ.ו בתשובה"כ טו(ש בב"הו,ו'סי,כלל ד"ד ומ"י אדם"ה חייב ש

הגדול אחיו מ)בכבוד הגדול אחיו שנא מאביודלא הגדול אחיו שנא לא .אמו

הב דן הב"שוב של במקורו טובאבל,ל"וז,י"ח שוחר ז(במדרש איתא)מזמור

לישנא אביובהאי ככבוד חמיו בכבוד אדם שחייב מכאן ראה גם ראה שכל,אבי משמע

ג מחוייב באביו לעשות שמחוייב בחמיו"מה לעשות כן.כ רבינו כתב שלא ותימה

שאר,בפירוש עיקרגם כל זה דין הביאו לא מסיק.המחברים הכי דבתר דמשום ונראה

אמר ראה אבי אמרי ורבנן לאבנר אמר ראה וגם לשאול אמר ראה אבי יהודה רבי אמר

לשאול אמר ראה וגם דאורייתא מריה דהוא לשאול,לאבנר קרא דלא אמרי דרבנן וכיון

וכוותייהו כאביו חמיו לכבד דצריך משם ראיה אין הכיאבי ומשום רבים שהם נקטינן

הפוסקים זקנים.השמיטוהו שאר כמו לכבדו חייב מקום דמכל ליה סבירא רבינו אבל

אב לכבוד במקצת שסמכו אלמא ראה גם דמדאמר כדפרישית .ל"עכ,חשובים

הב שנחלקו למסקנא להעלות והב"וצריכים הב"י שמלשון הטור בביאור י"ח

שסו כבו'משמע לחייב הטור אוחמיודשכונת כבוד לשון"כדין וכריהטת הגדול ואחיו א

שח הנ"המדרש סו"והב,ל"ט היכא'ח אף והידור קימה לחייב זקןחמיודשכונתו אינו

דין"ע הב.פ של כוונתו שזו משמע שכ"וכן הבית הבדק שמביא ממה חיים"י באורחות כ

שםע או,יין כבוד בדין חמיו דכבוד הדין כבוד"שכלל בדין ולא זקניםא מלשון.והידור

הב דברי עם לדינא שיסכים משמע כ(י"הברכוך"והש,י"החרדים כב'סו)אות ח"לפסוק

.לדינא

שהב לדברינו סו"וסיוע ל'י הגדול אחיו כבוד מצות לדמות כבודשיש מצות

בשו לשונו ששינה ממה הטור"חמיו מלשון הגדול.ע אחיו כבוד לשון אצל הוסיף ,הטור

לכבד חמיושחייב כבוד אצל כתב שלא מה אביו ככבוד סתם"והב.ו וכתב הדינים השוה י

וכו הגדול אחיו בכבוד אדם חייב שניהם חמיו'אצל לכבד אדם .וחייב

הנ שבמחלוקת ביאר אתר על יוסף הב"הברכי נחלקו שבה והב"ל גופא,ח"י בזה

ש במדרש התנאים כל"ע.ט"נחלקו שהשמיטו שמאחר הטור על שהקשה הפוסקיםש

חמיו דכבוד דעלמא,דין אינשי כשאר הוי שחמיו יהודה רבי נגד כרבנן פוסקים ,שכנראה

חמיו בכבוד שחייב לפסוק הטור ראה תירוצו"וז.מה דאיכא"וי,ל דכיון הטור דסבר ל

לרבנןד"למ גם מסתמא כאביו לכבדו כבודשחייב מיהא לכבדו שחייב למימר לן אית

פלוג לאפושי דלא ומשובעלמא כאביו לכבדו חייב דאינו רבנן דסברו אלא ניחא"תא לא ה

שאול על ראה ואבי למדרש .ל"עכ,להו

השולחן שהערוך מד(ונראה שהקשה"הבבשיטתאזיל)סעיף ואיני,ל"וז,ח

הראי ג'מבין לאליהו קרא אלישע ופרשיו"שהרי ישראל רכב אבי אבי ב(כ ב )יב,מלכים
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שהי משום מובה'ואי ארבו שהי"ק לפי כן לומר נוכל שאול על גם נעמן,מלך'כ עבדי וכן

אבי לנעמן קראו ארם מלך צבא ויאמרו)יג,השם(שר אליו וידברו עבדיו ויגשו כדכתיב

וכו גדול דבר איוב'אבי יבחן אבי לאיוב אליהו שאמר כמו הכבוד שם רק הוא ואבי

נצח לד(עד א)לו,איוב שאול רדף שאז מפני היואולי ולא דוד ולכבדו'ת לאהבו לדוד לו

הי לא חמיו על אב שם שחל כבן'ואלולי בכיבוד שחייב הכוונה שאין וכתבו אבי קוראו

חשובים זקנים כשאר לכבדו וש"ב(אלא ס"ח כב"ך להסיק.ל"עכ,)ק ניתן מדבריו ואף

הב והב"שנחלקו ומנסה"י בזה ל"הערוהח ולתרץ לבאר .י"בש

קו הברכ"הערוה'ולאור על לחלוק אפשר ורבנן"ש יהודה רבי שנחלקו ולבאר י

בלבד המלך דוד דברי בפירוש בזיהוי,במדרש באותהורק המלך דוד להם שכיון האנשים

חמיו.פרשה כבוד בדין נחלקו לא הגר.אבל כתב הגר(א"וכן לב"ביאור אות מ"מ",)א

פליגי דלא משמע קו"ואפ".לדינא מכח וממה"הערוהשייתל ומחדשיםש דורשים שאין

שלכו קבלה מדברי חמיו"הלכות כבוד לדין מקור זה אין חולקים.ע היו שאילו נראה וכן

שו שאין הרבנן לשון כפשטות פוסקים הראשונים היו חמיו כבוד בדין במדרש םהתנאים

ד כאינש והוי חמיו אצל כבוד יהודה,עלמאדין דרבי יחיד כדעת .ולא

שנ לבאראלא אסמכתא"לכודראה יהודה רבי נקט וכאן חמיו לכבד דין יש ע

קבלה מדברי דרבנן הפסוקים.לדין בביאור רבנן שחולקים שתלה,ואף בדין חולקים לא

זו באסמכתא יהודה הב.רבי נחלקו והב"ולדינא חמיו"י דכבוד זה דרבנן דין אם תקנו,ח

או כבוד דין וזקןם"כעין דחכם והידור קימה כדין .או

ד הברכוכבר כ(י"ייק המכילתא)אות מלשון דרבנן דין הוא חמיו כבוד שדין

פ( ליתרו)יתרו'ריש ונשק השתחוה שמשה בפסוקים שיהא"וע,שביאר אמרו מכאן כתב ז

חמיו לכבוד מוכן אמרו"ולשונו.אדם דרבנן"מכאן דין שזה .מורה

הח רמז חמיו)יז,סז'סי(דםאייברם כבוד אם הפוסקים או"מהלמחלוקת ת

שהק במה התורה'מדרבנן מן שהוא הסוברים אלו האשה,ל"וז,על ואחד האיש אחד

ואם אב ובמורא בכבוד פטורה,חיבים מוחה הבעל אם שהאשה חיבת,אלא הכי ובלאו

פטורה( למה דאוריתא הוא חמיו דכבוד להפוסקים עיון ח,וצריך הבעל גם ,יבישהרי

שגם מפני לאם קודם דהאב בעלהכדלעיל בכבוד חיבת .ל"עכ,)היא

הח'וקו הס"של שיטת על עולה לכאורה שסו'א משמע ריהטא שלפום 'חרדים

לכ דומה ממש חמיו אשכבוד ואםבוד היאב גופא חד ואשתו דאיש לבארוי,מסברא ש

הוא"שמה'שסו לס(.ת בהגהות העירו ע'וכן לאור שיצא הקדו"החרדים ישיבה תלמידי 'י

הרה ובראשם אברהמי"ירוחם דוד ).א"שליטג

הברכ"וא שהעלה מה לתרץ ניתן המכילתא,י"כ את הפוסקים כל השמיטו למה

מפ"הנ חז,יתרו'ל שתקנו ברור יוצא משם היתה"הלא ושזו חמיו לכבד אדם שחייב ל

ידועה סו.הלכה שבמכילתא שהתנאים ברור גם ממש'אמנם אביו ככבוד חמיו כבוד שאין
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חמיו",כתבומד לכבוד מוכן סו".שיהא זאת סו"הבברלעומת דטור שאליבא ,התנאים'י

בזה נחלקו או,ואולי לכבוד דומה חמיו כבוד חיוב ש,א"שגדר המדרש הביא ט"ולכן

המכילתא .והשמיט



שלכו לבאר יש הב"ועכשיו גם הב"ע לדברי יודה חמותו"י כבוד דין שיש .ח

הב והידורח"דלדברי דקימה כבוד דין וכבוד,שחידשו חמיו כבוד בין לחלק סברא אין

לב.חמותו המלך"ואף דוד של רב ממעשה או מדרשה לומדים אין היא,י אסמכתא ,אלא

חמותו וכבוד חמיו כבוד בין לחלק סברא מאהבה"ובשו.ואין תשובה 'סו)קעה'סי(ת

מזה"שהב חמותו בכבוד אדם שחייב בהדיא כתב ביוי ס'סי(ד"שפסק שחייב)ו"שעד

ר המתאבלת אשתו בפני אבילות להראות וחמותו"אדם חמיו כבוד מטעם הוריה על ,ל

.ש"ע

הנ לאור לישב יש הדברים כנים מקו"ואם יעקב השבות דברי רמ'סי(י"הברכ'ל

הגדול,)טו'סע אחותו לכבד מחויב אם הגדולהשדן אחיו מהשבות.ש"ע,מטעם והביא

סי"ח(ביעק הדעת)עו'א על עלה איך המצות,ל"וז,שתמה על בתשובת,להוסיף חזי פוק

דבלאו"הרא משמע כתיב אם גבי דרבוי לפי מאמו הגדול אחיו אף לכבד דחייב טו כלל ש

וכו להוסיף אין הברכ"וע.ל"עכ,'הכי כתב אלא,ל"וזי"ז תוספת זה דאין תימה כאן שאין

דה דאפשר וב"עיקר אחותו אחותוה ותתצב הוייא הגדול אחיך לדרך.כלל צידה הרב והרי

א ד'מאמר ב"פט'כלל הרב והביאוהו חמותו לכבד דחייב כתב והט"ו כי"ח אף לקמן ז

רז והל"בדברי חמיו דאמרו למימר לך אית ומאי חמיו אלא אשכחן אנן"לא אף חמותו ה

וה הגדול אחיו נימא הגדולה"בדידן אחותו .ל"עכ,ה

לבולפי ואליבא דרבנן דין חמיו כבוד שמצות שהצענו תקנו"מה וסיעתו בודכח

שתקנו,בעלמא לומר לחמותוכסביר אף בעלמא הב.בוד לדברי התנאים"וכן שנחלקו י

הזה דרבנן הדין וחמותו,באופי לחמיו הדין אותו שתקנו לומר כ.מסתבר מוכרח"אך אינו ,ז

חז תקנת לעומק לרדת יכול מבלי"דמי ברורותל כבוד.ראיות בין לחלק מקום יש ובודאי

דוי מדרשה שמקורו הגדול אחיו כבוד ובין וחמותו יתירא"חמיו מכח"וא,ו דינים לחדש א

.הסברא





הנ מאהבה התשובה וסו"וכדברי תשובה הפתחי העתיק שמחויב"שהב'ל פסק כן י

חמותו מיו,בכבוד ס'סי(ד"וראיתו כתב)ז"שעד מתאבל,ל"וז,ששם עליו שמתאבל מי כל

שאעפ מאשתו חוץ בפניו בעודו ודוקא מת לו מת אם מתאבל"עמו אינו עליה שמתאבל י

וכו וחמותו חמיו כבוד משום אמה על או אביה על אלא עמו'עמה מתאבלת אינה היא וכן

כשמתו עמואלא מתאבלת אינה שמתו קרוביו שאר אבל חמותו או .ל"עכ,חמיה
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השו בלשון מאהבה"ועיין תשובה הברכ)קעה'סי(ת על מזה בדיונו"שהקשה י

וז חמותו כבוד שאישתמטי"בדין בסי'ל דאיתא השמיט,שעד'מה שהמחבר הרגיש שלא

בסי,רמ'בסי .ש"ע,שעד'וכתב

לראיה"ולענ דומה הנדון אין הברכ,ד השמיט למה א"ומבואר של ענין בילותי

הוריה על שמתאבלת אשתו הי.בפני אבילות'שאילו מדיני ראיה להביא הי,נכון 'ואילו

חמיו לכבד מחיובו נובע דאבילות אפי'הי,חיובו להתאבל אשתולוצריך בפני ,שלא

בפניה עודה אם משנה לאומה עוד.או כאן שיש נבין בסוגיא נדיק ושונהוכד נוסף דין

הנ .ל"מכל

במס בפ"ת,ל"וז,:)כ(ק"מו'עיין האמור כל אבל'ר להן מיטמא שכהן כהנים

ובתו בנו ואחותו אחיו ואמו אביו אשתו הן ואלו עליהן אחיו,מתאבל עליהן הוסיפו

כך עליהם שמתאבל וכשם מאמו ובין מאביו בין הנשואה ואחותו מאמו הבתולה ואחותו

שני על רמתאבל דברי שלהם בן.ע"ים על אלא מתאבל אינו אומר אלעזר בן שמעון רבי

וחכ אביו אבי ועל עמו"בנו מתאבל עליו שמתאבל כל קמא.א תנא היינו איכא.חכמים

א וכן בריה לחייא רב ליה דאמר הא כי בבית עמו באפה"בינייהו בריה לרבה הונא רב ל

אבילותא תינהוג לא אפה בלא אבילותא .ל"כע,נהוג

שאבילות משמע בפניו רק קרוביו קרובי על שמתאבלים אומרים שחכמים וממה

קרוביו כבוד מטעם הי,זו הי'שאילו רגילה ב'אבילות בין עליהן קרוביומתאבל פני

בפניהם שלא בין לר"משא.האבלים שסו"כ מקוםברע בכל קרוביו קרובי על שמתאבל

שחז משמע נוספת"שנמצא אבילות חידשו מיטמאל כהן שעליהם משמע.לקרובים וכן

עליהן",מלשונו להתאבלשהוסיפו"הוסיפו שמחויב קרובים עוד אבילות דיני עיקרי על

מלשונו.עליהם משמע שלהם",וכן שניים על מוגדרת"מתאבל קורבה של לשון שזה

בהל חז,עריות'שמגדירים מהן"שהוסיפו ליזהר שמחויב לשניים קורבה עוד ב"וז.ל

התנאים חז"שלכו,מחלוקת הוסיפו ונחלקו"ע קרוביו קרובי כשמת אבילות חיובי עוד ל

להם קורבתו מטעם שניים על אבילות אם הדין בגדרי דרשבו,התנאים דווקא"אליבא ג

ונכדות זקנות של קורבה הקרוביםשחכמיםכשיטתואעם לכבוד אבילות דין חידשו

הגדיר כבר ודיןשהתורה חשיבות בפקורה שלהם .כהניםטומאת'בה

אשתו כבוד מטעם חמיו על שמתאבל שמדגיש הסוגיא מהמשך הדבר ומוכח

וז חמיו כבוד ושלשים,ל"ולא שבעה עליה למיתב סבר חמוה בר ליה שכיב עוקבא ,מר

הונא רב למיכלעל בעית צודנייתא ליה אמר אשכחיה אלא,לגביה אשתו לכבוד אמרו לא

ו דתניא וחמותו בלבד'כוחמיו וחמותו חמיו אלא אשתו לכבוד אמרו לא הכי נמי ,תניא

.ל"עכ

הרא מדברי ומסקנתה הסוגיא הבנת שכן מוכח הו"ועוד בטור"ש לדינא 'סי(ד

א,ל"וז,)שעד הרא"וכתב ז"א עמהם"ש המתאבלים של באבילות להקל נהגו והאידנא ל
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הא רצה ואם האבל כבוד בשביל אלא שאינו זו על איןוסומכין כבודו על למחול בל

האב כל והאידנא עמו להתאבל וכצריך להקל נהגו לכן כבודם על למחול נוהגים כ"לים

הב,ל"עכ,ן"הרמב מי"והוסיף דאדרבה ההגהות מדברי אלאי אינו עמהם מתאבל שהוא

האב את כמכבד ואינו המתמיהין להםמן כלועג אלא .ל"עכ,לים

שהס במה דומה מאד דבר מצינו תוסוכן כב"מו('בירו מהדריתו"ד.ק בשיטה)ה

בירו המת'אחת לקבורת לדרך יוצאים ואינם בביתם שנשארים מתחילים,שאלו לפעמים

הבית מן המת משיצא השבעה,להתאבל ימי מונים האבל שגדול,גוללמשיסתם במקרה

אבילותו ומתחיל בבית נשאר ומתח,ל"וז,הבית מיד מונים כאן המשפחה גדול יליםשאם

אפי כשישמעו מיד לכבודו עמו למנות'להתאבל יתחילו אבלות עיקר אבל בפניו שלא

הגולל .ל"עכ,משיסתום

כיבוד של חדש דין אינו לכאורה קרוביו כבוד מטעם להתאבל שמחויב ומה

שלא,קרובים האבל,מצינודבר שקרובי שמראה אבלים תנחומי מדיני שהוא נראה אלא

ובאב בצערו .ידתומרגישים

הב"וא הביא לא למה מובן ראיה"והברכ,ז"והט,ך"הש,ח"כ לדיןי זו מהלכה

חמי הבכבוד הביאו לא ולמה זו"ו מסוגיא חמיו בכבוד שחייב הטור לדין כמקור שכבוד,י

אשתו כבוד מדין הוא זו בסוגיא .חמיו

אשתולו כבוד קרוביודין שאר מכבוד נוסף דין הרמבהלא,יש ותאיש(ם"העתיק

מגופו,ל"וז,)כ,יט:טו יותר אשתו את מכבד אדם שיהא חכמים צוו על...וכן צוו וכן

וכו מדאי ביותר בעלה את מכבדת שתהיה .ש"ע,ל"עכ,'האשה



לטק

טוב זבד


שליטחת הרב מורנו א"ן



ב רבא,):בס(נדריםאיתא למי,ואמר מרבנן לצורבא ליה דנוראשרי עבדא מר

אכר יהיבנא לא מגאנא קאמר,ט"א מיניה אריא .כ"ע,לאברוחי

אנא"ד(ן"ברעייןו דנורא עבדא בעבודת)ה כמודה הוי דלא כוכביםשמסביר

מילתא מכרגאדמוכחא לאפטורי אלא הכי אמר כןדהדלא אמר יהיבנאא לא בפירוש

ק"רהומוסיף.אכרגא רבותא מרבנן צורבא קאמר דכי מרבנן,רמאן צורבא דאפילו

הכ למימר ליה שכןוכ(ישרי מרבנןל צורבא שאינו כוכביםהד)מי לעבודת סבורים ן

ה כדכתיב לשמים לבו הואאלקיך'והוא אוכלה .אש

מרבנן"ד(ש"בראעייןו לצורבא חיי)ה דלא יותרדמפרש לזלזל יתפקר שמא שינן

כוכבים עבודת העובדים המשרתים של עבד שהוא לומר לו הרא.התירו דברי ש"לפי

ל דוקא אנאהתירו דנורא עבדא לומר מרבנן מרבנן,צורבא צורבא שאינו למי .ולא

הר לאו"ולדברי מרבנן צורבא המכס,דוקאן מן עצמו להבריח יכול אדם כל הדין .דהוא

המכס את להבריח הביאור הוי מה להבין צריך .ולכאורה

ערוך ס(בשלחן דעה ב"קנ'ייורה סעיף שהואהכותב)'ז לומר לאדם אסור מחבר

יהרגהו שלא כדי כוכבים מלבושו,עובד משנה יהודי שהוא יכירוהו שלא כדי אם אבל

מו הגזרה כוכביבשעת עובד שהוא אומר שאינו כיון מוסיף"והרמ.םתר ואפילו",א

כלא לשון"ואע."יםלובש להם לומר יכול מקום מכל כוכבים עובד שהוא לומר דאסור ג

כוכב והעובדי אפין לתרי והואדמשמע כוכבים עובד שהוא יבינו אחריכויים לדבר .ן

השווכ אפין"ד(ך"תב לתרי דמשתמעי לשון התירודדוקא)ה נפשות סכנת ,משום

דאסור הרב דעת נראה מס או המכס מן ליפטר כגון ממון משום המהרש"וכ,אבל ל"כ

בתראב הגוזל שרי)ט"י'יס(פרק נפשות סכנת משום אסור,דדוקא הכי לאו .הא

אמ בשמיהו לת"רינן דשרי חכםס דלמיד עבדא המסלומר מן ליפטר כדי אנא נורא

המהרשווכ דוקא"תב התירו"לתל יותרח לזלזל יתפקר שמא חיישינן מאחר,דלא וגם

בגזלה עליו באים כוכבים והעובדי ממס פטור אחר,שהוא בענין לא משמע.אבל וכן

הרא בפירוש בנדרים"להדיא שרי):סב(ש חכם לתלמיד הש.דדוקא דברי כאן .ך"עד

מובןש"הראשיטתלפי לת,הכל חכםדדוקא המכסלמיד להבריח מותר

המכס את להוציא בגזלה עליו באים והם המכס מן פטור הוא הדין דמצד אבל,כיון

הר מרבנן"לשיטת צורבא שאינו זה ואפילו דוקא לאו מרבנן צורבא כאן שכתוב דמה ן

המכס את להבריח כדי אנא דנורא עבדא לומר לו,מותר התירו למה ביאור .צריך



בעכער פישל אברהם הרב קמ

קמאכתבמסעייןו ר).גקי(בבא בין פלוגתא עקיבא'שמביאין ורבי ישמעאל

וכנעניבי עליואנסשראל לבא מותר אם לדין הכנעני(שבאו בחכמה(בעקיפין)על

הישראל את שפוטרין ור'שר)עד מתיר השם'ישמעאל קידוש מפני אוסר .עקיבא

השם קידוש ליכא הא השם קידוש דאיכא טעמא עקיבא רבי בשיטת מדייק ,באיןובגמרא

מי כנעני א,שריוגזל זה"והתניא דבר שמעון רר מ"דרש כשבא כנעני,יריןזפע לגזל מנין

אס שלאל"ת,ורשהוא לו תהיה גאולה נמכר ב(ויצאימשכנואחרי יוציאוהו דיןשלא ית

בגאולה אלא הכותי בגזלו,)מיד כאן מתרץ שרבא עד בגמרא וטרי בברייתא(ושקיל

כנעני גזל הלוכא)שאסר בהפקעת עכון הלואת להפקיע מותר השם חלול לאו אי .ם"ואתו

ממשמפי"ורש גזל זה שאין בקנינימפוהגליון(רש הפקר מנהג הכנענים שנהגו לפי םרש

במדת להם מדדו לכן כדיניהםאחרים ודנים רש)ם ול"ומוסיף כהפקעתחבריהי הוי המכס

.הלואתו

הר דברי מובן בסוגיי"ועכשיו לומרףדא,נדריםדןן יכול דרבנן צורבא שאינו מי

ב לשיטתו הולך כאן דרבא המכס להבריח כדי אנא דנורא הלואתוק"בעבדא דהפקעת

ה המכס והברחת רשמותר לשיטת הלואתו כהפקעת בב"וי קמאי .בא



מאק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"בן


אחד( לתלמיד )מכתב

במועדו הגיעני היקר לשמוע,ק"עש–הששיביום,מכתבך עונג לשבת וקראתיו

תה טובל"כי יותר מרגיש הק"ובעזה,הנך לישיבה לחזור תוכל החדש'י .לזמן

חז דאמרו הא לך שקשה שכתבת קיט(ל"ומה הפסוק)א,שבת יד(על )כב,דברים

תעשר" שתתעש–"עשר בשביל ד,1רעשר את לנסות גם מותר אלא זה רק זה'ולא בדבר

ט( בתענית רבים,)א,וכדאיתא אברכים רואות עינינו תורה–והא מאד,בני שמקפידים

כספים מעשר ה,על בין נמנים אינם זאת ".עשירים"ובכל

לך עתיק,יקירי,דע זו קושיא היאכי הקדמונים,ה רבותינו בה דיברו –וכבר
כמלאכים יונה,ראשונים לרבינו תשובה שערי ג(עיין ל',שער מובאים,)'סעיף ודבריו

משה מהרש(במטה תלמידי ח–ל"מגדולי פרק סוף צדקה וז)'מעלת :ל"שכתב

לומר אדם לך לחש השי,ואם אמר תעשר"הרי עשר המעשר,ת בשביל שיתעשר ,והבטיח

במעשר הנזהרים אדם בני כמה רואים טובה,ואנו וריבוי עושר שום מזה להם יגיע .ולא

לו אמור אתה זה:אף יאמר נקפו שלבו ע,מי המלך שלמה אמר ג(ה"שכבר )יב-ט,משלי

ד" את תבואתך'כבד כל ומראשית וכו,מהונך שבע אסמיך ד',וימלאו בני'מוסר

תמאס בתוכחתו,אל תקוץ כן:רושפי,"ואל לך יהיה לא בתתך,אם שבע אסמיך להמלא

וכו עוני',מהונך ימי יאחזוך ד,אלא מוסר תמאס אל מקום לטובתך',מכל זה גם כי ,ודע

ד"כי יאהב אשר באחריתך"יוכיח'את לך הזה,להיטיב העולם שכר תמורת ,להיות

למשלי[ל"עכ'וגוכבודוותחת יונה רבינו בפירוש נמי מבואר ].שםוכן

החיד זצ"והגאון החסידים"א ספר על עולם בברית שצ(ל מהזוהר)ה"סימן הביא

הפסוקשההק נח(על "ז,ישעיה לחמך) לרעב פרוס אלא–"הלוא כאן כתיב אין לחם

–גניבה של ולא ועושק,שלך וגו,גזילה היא זכותא לאו הכי שם',דאי והוסיף

פירושיםו1 שני בזה השי:יש את דמחליפים בשי"או השמאלי ימני"ן עושר,ן מלשון ,)א"מהרש(והוה

שהכוונ קניניךאו שיתרבו מעשר,ה תפריש פעם חננאל(ועוד שאומרים).רבינו מה זה על להוסיף ויש

הגר אדוננו זצ"בשם בחז,ל"א מקומות בכמה לשון"דהנה כפל שדרשו מצאנו תוכיח"כגון(ל ,"הוכח

תשיבנו" תשלח"או"השב לא–"שלח מציעא בבא מאה)א,עיין אפילו הדבר את ויעשה שיחזור לומר

כן,מיםפע לומר אפשר אי לכאורה שכאן פעמים–אלא מאה אפילו כלום,שיעשר לו ישאר לא ועוד,דאז

לן קיימא נ(הא מחומש)א,כתובות יותר יבזבז אל שהמלה,המבזבז כרחך למצוה"תעשר"ועל באה לא

לברכה אם פעמים,כי הרבה עוד ולעשר .ח"ודפח,לחזור



חרל וואלף זאב פ"הרב קמב

חקירה:א"החיד נתיישבה זה פי לעשות,גדולהדעל הפליאו אשר גדולים בתים שראינו

וחסד לטמיון,צדקה ההוא,וירדו העושר ואביונים,ואבד עניים תמהים,וזרעם היו וכולם

ד דיבר אשר איפה וכו'איה עבדיו ידי עושיה'על ושכר הצדקה מעלת כמה,בתוקף ויש

בדבר נקי,תשובות היה לא שממונם מהן גזל,ואחת בו וגו'וד,שהיה גזל .ש"ע'שונא

חסד אהבת זצ(ובספר חיים החפץ ב–ל"למרן י',חלק א,ט"פרק הביא)'סעיף

הנ הדרשה וז"את תנחומא מהמדרש דברים תוספת עם תעשר:ל"ל בשביל–עשר עשר

,שתתעשר   חיים,ש"ע החפץ שם שיש,ופירש ידוע הנה כי

ל האדם את שמביאים דברים עניותהרבה בסוכה,ידי דאמרינן בשביל)ב,כט(כההיא

וכו לטמיון יורדים בתים בעלי נכסי דברים המדרש',ארבעה לנו רמז אם,ולכך שאפילו

עניות לידי שגורם דבר לו מעשר,יש מצות כנגדו לו עכ,ויש המעשר זכות לו פ"מועילה

עכ יתחסר בדבר,ל"שלא נאמרו שונים תירוצים .ועוד

שלכא הכללאלא מן ויוצאי תירוצים הרבה כך כל יש אכן אם איזה,ורה כן אם

בזה"להקב"נסיון"מין יש תירוצים,ה ואחד מאה לו יאמרו יתעשר לא אם ולכאורה,הרי

וסדקין חורין בו שאין במבחן אם כי נסיון שייך דעה.לא ליורה בפרישה מבואר כן ואמנם

רמ( המהרש)ד"סקי,ז"סימן זצ"בשם ע"הקב,ל"ל אותו מעשיר זה,ש"ה וכעין

החינוך בספר נמי תכ(מפורש שכתוב:ל"וז)ד"מצוה כענין בזה יט(והטעם )יז,משלי

ד" דל'מלוה הא–כלומר,"חונן הוא-שהודיענו ברוך ביתו,ל משרתי בפרנסנו כי

בממוננו,במעשר והברכה התועלת נמצא

ע"עכ'וגו לדוכתה.ש"ל קושייתך חזרה הרי כן אם תורה,אך בני הרבה רואות עינינו דהא

וכדין כדת המהדרין–שמעשרין מן נתעשרו,כמהדרין לא ?ועוד

ז המאירי לרבינו חזינן קא שם(ל"ובאמת לשונו)בתענית וזה פי:שכתב על ואף

נא ובחנוני האוצר בית אל המעשר את הביאו וכושאמר כן',בזאת ברור,ביאורו שהדבר

לבוא השכר מותר',וכועל יהא בזה שאף לא

כך מנת על ולעשות שאעפ,לנסות בשכרם"אלא בטוח אדם של לבו יעדים שבשאר ,י

וכל מכל בהם סמוך אינו מקום הקב,,מכל של מדותיו ה"שכל

עכמד מדה כנגד לסיפא.ל"ה מרישא בדבריו סתירה יש שיש,ולכאורה קאמר דבתחילה

הכלל מן אחר("יוצאי מצד חובות לו יתגלגלו כן אם קאמר,")אלא "ולבסוף בזו: אבל

לגמרי בטוח הכלל–"יהא מן יוצאי שאין הנ.ומשמע החינוך דברי פי על לבאר ,ל"ונראה

הש למשרתי מעשר נותנים שאנו להקב"ידמה הלוואה כנתינת זה הרי להעיר[ה"ת ויש

בתרא בבא ד)א,י(דבגמרא זה פסוק ד"הביאו דל'מלוה ע"חונן עני כל ,]ש"על

       .שעל אדם בן יש לפעמים אך

של"כרטסת"ה רשימה יש מעלה של דין בבית להקב"חובות"שלו חייב ,ה"שהוא

תחילה עליו בירך ולא משהו אכל אם מהקב,כגון וגזל מעל כאילו וכדומה"שנמצא ,ה



שתתעשר בשביל קמגעשר

מהכרטסת חובות הרבה ממנו מוחקים מעשר מצות שקיים שכאן[ואחרי מדגיש אני

בסתם מעשר–אחרותולא"חובות"מדובר של השכר בעד לעצור בכוחן ,]שאין

ודו שלו בכיס העושר את מרגיש לא הוא .קאבל

הרמב על הקובץ בספר התורה(ם"וראיתי יסודי הלכות דהא)סוף לחדש שכתב

ד את לנסות זאת'דמותר דוקא,במצוה היינו ,אם כלומר

כדבעי מעשרות ד,יפריש את לנסות מותר ד,בכך'אז את לנסות היתר אין ליחיד 'אבל

תמוהים.ש"ע דבריו אי,ולכאורה הכי בתעניתדהרי שם לינוקא:תא יוחנן רבי אשכחיה

לקיש פסוקיך,דריש לי אימא ליה תעשר,אמר עשר ליה תעשר,אמר עשר ומאי ליה ,אמר

ליה לינוקא[אמר יוחנן שתתעשר]רבי בשביל לך,עשר מנא ליה נסי,אמר זיל ליה ,אמר

להקב לנסוייה שרי ומי ליה וכו"אמר הושעיא',ה רבי אמר הכי ליה שנאמראמר מזו חוץ

וכו המעשר כל את וגו',הביאו בזאת נא ע"עכ'ובחנוני יוחנן,ש"ל רבי קאמר להדיא הרי

)לקיש דריש לנסות)ינוקא לו עיון,שמותר .וצריך

אגב ברמ,ודרך דעה"עיין ליורה מעשרת)ד,רמז(א שהצדקה ואסור,שכתב

הקב וכו"לנסות זה בדבר אם כי דו',ה אומרים וכוויש מעשר בנתינת בשאר',קא לא אבל

עכ שם.ל"צדקה תשובה מהשל)'בק"ס(ובפתחי יעב"הביא ומהגאון הקדוש זצ"ה ל"ץ

הרמ דברי על הנ"שהשיגו במעשר,ל"א אם כי לנסות הותר שלא להו ,וסבירא

קרא איירי ע,שבו צדקה סתם או כספים במעשר נכונה,ש"ולא השגה זוהי ,ולכאורה

הרמומה רבינו לה בקושטא?א"יענה בתענית,אולם שם התוספות הביאו כבר הרי

תעשר"ד( עשר זה)ה פסוק על הספרי דרשת במעשר:את שחייב זרעך תבואת אלא לי ,אין

מנין רווחים שאר וכל ופרקמטיא לומר,רבית למימר,תלמוד מצי תעשר"דהוה עשר

וגו זרעך תבואת כל,"'את ר,מאי עלרבות בו שמרויח דבר וכל ופרקמטיא ,ש"בית

יוחנן רבי דרשת שגם נקטו שתתעשר–והתוספות בשביל כספים–עשר מעשר על .קאי

לקיש"ונלענ דריש ינוקא עם יוחנן דרבי זה ממעשה כן לפרש שהוכרחו קטן,ד ,שהיה

נסי זיל ליה תבואה,וקאמר במעשר רק נאמר הנסיון דהיתר נימא שהפ,ואם קטן רישהרי

כלום עשה לא ומעשרות תרומה,תרומות תרומתו פ"רמב'עי(ואין ה'מהלד"ם ,)ב"תרומה

לעצמו הפריש אם נב(ואפילו לגיטין בראשונים וסה,וכדמבואר איירי,)א,א כרחך ועל

בקטנים גם דשייכת רמח'עי(בצדקה דעה והרמ,)ד-ג,יורה התוספות אוקמוהו כן א"ועל

ודוק כספים .במעשר

הנ קושיתנו את ליישב זה פי על אומר הייתי דמסתפינא שיש,ל"ואילולא דנכון

תעשר"הבטחה שני,"עשר מצד החטא–אבל יגרום שמא חשש יש הכי,תמיד ומשום

ד את לנסות אפשר אי שמים,בזה'בפועל חשבונות יודעים אנו דרחמנא,דאין כבשי ובהדי

לך לו–.למה אין הכרטסת"תחובו"שעוד ועון,על חטא בידו זה,ואין הוא

ד את לנסות יתעשר,בכך'שיכול אחרות[וודאי במצוות לנסות,אבל יכול אינו קטן ,אפילו
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הוא ברוך עולם הבורא של תוכניותיו יודעים אנו מלאכי].דאין שבזמן ידו,וכנראה שעל

זאת נבואה הבטחה,נאמרה ישראל(היתה לכלל או לעילע,ליחידים שכתבנו מה יין

הרמב על הקובץ שמים,)ם"בשם וחשבונות חטאותיהם כל עם יפרישו,שאפילו אם

כדין די,מעשרות בלי עד מרובה ברכה לדורות.יראו מעשרת,אבל מעשר שהפרשת ,נהי

מונעי כמה יש שאם2.םאבל נאמר לדורות אף כדבעיואולי מעשרות ,מפריש

חטאי להם יש אם דימ"מ,םאף בלי עד מרובה ברכה הנ[יראו הקובץ כוונת ].ל"וזוהי

זה במועט ולהסתפק לקצר אני מוכרח להאריך רוצה שהייתי מוע–ובמקום טאדם

למועד"ואי,לעולם חזון עוד .ה

שאלו2 כשהינוקא הכי לךמשום מנא יוחנן רבי לו,את ענה לא חזי"הוא בזמנם,"פוק גם דודאי

נתעשרו ולא מעשר במצות שדקדקו הרבה ליה,היו אמר נסי"אבל חשש"זיל ואין אתה קטן דעדיין

וכנ החטא יגרום .ל"שמא



מהק

טוב זבד


שליטב הרב מורנו א"ן



מברכין כיצד פרק ריש הפירות,תנןבמשנה על מברכין האילן,כיצד פירות על

וכו העץ פרי בורא אומר גדולה.'הוא הערה להעיר דפרק,ויש במשניות מנו שהרי

ברכות מיני כל מברכין העץ,כיצד פרי האדמה,בורא פרי הגפן,בורא פרי ,ברוא

הארץ מן לחם דשאים"לר(המוציא מיני בורא נהי,)י אחת,בדברוהושהכל ברכה אבל

דפירקין המשניות בכל מוזכר אתם"וצ.,אינו נמנה לא למה דבר,ע הלא

.הוא

בגמ איתא שהכל,):לו(ראוהנה אומר יהודה רב דייסא וכן קדירה הנהיחביץ

וכו מזונות מיני בורא אמר כהנה רב כוותי'בדברו יוסף רב דרבהאמר מסתברא כהנה דרב

מזונות מיני בורא עליו מברכין המינין מחמשת בו שיש כל תרוייהו דאמרי .כ"ע,ושמואל

בורא עליו מברכין המינין מחמשת בו שיש דכל ושמואל דרב דינא בהאי לעיין יש והנה

מזונות כןלמה,מיני הוא העיקר"ומ,באמת אחר תמיד דאזלינן דברים משאר וכפשוטו.ש

וטפל עיקר משום זה דאף וטפל,למידין בעיקר חידוש שהוא אזלינן,ורק לא אלו דבמינים

הכמות רוב בתר או האדם כונת בעלמא,בתר דאזלינן תמיד,כמו מיניםהחמשתאלא

להעיקר ב(נחשבים אפילו דאז לדבק רק שבא לא טפילהאם אלא אינו המינים חמשת

שנבאר מהמאירי,)וכמו קצת משמע .ש"ע,וכן

מ ולכאן"הריטבדבריאולם לכאן משמעות קצת יש לקמן,א כתב שמתחילה דאף

כוסס"בד.לז( המינים"ל"וז)ה מחמשת בו שיש דכל דאמרינן הוא בתערובת דוקא ומיהו

עיקר התערובת שאר היו ואפילו עליו משמעו,"'וכומברכין

המיניםלעילשפירשנוומכ מחמשת בו שיש דכל משום הוא מזונות עליו שמברכין דהטעם

חשיבותי מחמת אופן בכל העיקר המינים החמשת .ההרי

כן משמע אינו דבריו מהמשך וז,אבל דכשהוא"ל"שכתב דמילתא וטעמא

מועט אפילו הוא"מ,בתערובת תבשיל לעיקר ,שםמ

סוה"ע'וכו עד .ד"ש

זו בברכה נפטר התבשיל וכל מזונות מיני בורא עליו שמברכין דזה משום,ומבואר לאו

להדיא כתב שהרי הוא וטפל דעיקר לגבי"דינא עיקר הוו המינים דמ"הששאר מ"ורק

מזונותמבר מיני בורא עליו התבשיל"ך מעיקר שהוא התבשיל,"כיון ששאר הן ומבואר

דל וגם לטפל נחשב מינים"אינו החמשת שתהא להיות"העיקר"צ לה וסגי הידיעה בהה
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התבשיל לפי.מעיקר צ"אך עדיין הדברים"ז וגדר ביאור אכולי,ע מברכין באמת הלמה

מזונות מיני .בורא

ג"הרמב בפרק דמה'ם הלכה ברכות וז'לכות בו"ל"כתב שעירב תבשיל כל וכן

מזונות מיני בורא עליו מברך בתחילה פת בין קמח בין המינים ה".מחמשת כתב'ובהלכה

הי" ולא אצלו חשוב הזה המין בשהיה אמורים דברים בא"ר(טפילההבמה כשהוא ל

טפילה הוי לדבק טפ)רק שעירב המינין מחמשת אחד היה אם אלאאבל מברך אינו ילה

הטפילה את ופוטר העיקר על,על מברך טפילה ועמו עיקר שהוא כל בברכות כלל וזה

הטפילה את ופוטר .ל"עכ.'וכו"העיקר

הטפל את פוטר שהעיקר זה כלל כתב לא דלמה ביאור ג,וצריך בהלכה 'מיד

המינין מחמשת בו שיש כל של הדין מז,בעיקר מיני בורא עליו דמברך פוטרוונותדהא

התבשיל שבתוך המינין טפילה,שאר ועמו עיקר שהוא דכל גופא כללא האי משום הוא

הטפילה את ופוטר העיקר על ה,מברך בהלכה כך אחר רק כן כתב שאין',ולמה בתערובת

מזונות מיני בורא עליו .מברכין

ר בסימן הטור וז"והנה כתב וכו"ל"ח ושעורין חטין שהן דגן מיני כ"ג'וחמשת

ש וכותשנחשובין ישראל ארץ בהן יחי',בחה עליהם כי מעלה להם יש ,האדםהועוד

ה עליהם מברך פת מהם עשה כגוןמואם תבשיל אלא פת מהן עשה לא אפילו והלכך וציא

מזונות מיני בורא עליהן מברך מינין ושאר דבש בהם עירב ואפילו ודייסא קדירה מעשה

בת',וכו מהם נתנו לא אם ולדבקואבל להקפותו אלא וכובשיל .ל"עכ,"'בתבשיל

של להעיר הטורשויש על :הערות

מזונות.א מיני בורא עליו מברכין בגינם אשר דחטה מעלות שלש מנה הטור

ב ישראל,'א.שילתכשהוא ארץ בהן יחי,'ב.שנשתבחה עשה,'ג.האדםהשעליהם אם

המוציא עליו מברכין פת ישראלדבשלמ,ע"וצ.מהם ארץ בהם שנשתבחה ועליהם,א

האדם להיות,יחיה חשובהיכולים ברכה עליו שמברכין,לקבוע המוציא ברכת אבל

מסובב אלא סיבה אינה לכאורה פת מהן כשעשה חשיבותא,עליו משום הוא שאף דהיינו

המוציא ברכת עליה קבעו על,דפת שונות ברכות שתקנו גופא תקנה באותה ולכאורה

ב המינין חמשת על תקנו ומין מין מיוחדות'כל ומזונות,ברכות שייך"וא,המוציא לא כ

לשני סיבה האחד .ק"ודו,שיהא

וכו"צ.ב דבש בהם עירב דאפילו לומר הקדים למה הדיןלפני',ע עיקר ,שגמר

הי לומרהשלכאורה קדירה,לו מעשה כגון תבשיל אלא פת מהם עשה לא אפילו ,והלכך

ע מזונותמברך מיני בורא מזונות,ליהן מיני בורא שמברכין ללמדנו שבא הדין עיקר דזהו

המינין מחמשת בו שיש תבשיל דא,על להוסיף מיניןפילוושוב משאר בה נתערב ,אם

רוב הדברים שאר שנעשו קאי,עד בברכתו .עדיין
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התבשיל.ג עיקר לצורך המינים מחמשת בה נתנו אם דדוקא כתב דבריו בסוף

מזונות מיני בורא עליו מברכין עדיין להקפותו",אז אלא בתבשיל מהם נתנו לא אם אבל

דבכה"וצ,"בתבשילולדבקו לחדש הוצרך דלמה מינים"ע החמשת ,ג

הי כמהולכאורה לומר הרמב"סגי דבכה"ש גונאם העיקראי חשובין ואינם טפלין ,הם

בטלין שהם לומר הוצרך .ולמה

הנונראה כל בפתרון הפירות,ל"לומר ברכת משאר מזונות ברכת שאני דבאמת

עליהן,ןיניוהמ שמברכין המינן על נתקנו הברכות נתקנה,דשאר העץ פרי בורא ולמשל

האילן פירות הארץ,על פירות על האדמה פרי בכולן,ובורא הוא,וכן המוציא ברכת ואף

פת בצורת כשהן המינין חמשת על יש.ברכה שלואם דין איכא אז מינין כמה בין תערובת

ועי העיקר על דמברכין וטפל הטפל"עיקר את פוטר הוא שלא.ז נראה מזונות ברכת אבל

עצמן המינין חמשת על הי,תקנו תקנתן עיקר ,עלהאלא

כלל וטפל עיקר מדין זה של,ואין ברכתו זהו בה,התבשילאלא בו שיש תבשילדכל

כולו תבשיל אותו ברכת המינין מזונות,מחמשת מיני היטב"ודו,בורא .ק

במשניות מזונות מיני בורא נזכר לא למה ליישב יש איירי,ומעתה שהמשניות

עצמן המינין על שנתקנו העץ,בברכות פירות האדמה,כגון שאין,יין,ירקות,ופרי ודבר

הארץ מן נתקנה,גידולו מהן אחת כל ההואועל המין בשביל מזונות"משא,ברכה ברכת כ

עצמן"שלפמש המינין חמשת על שנתקנה ברכה אינה הי,כ תקנתה עיקר עלהאלא

המינין מחמשת בה שיש מתניתין,תבשיל איירי לא .בזה

שכתב הטור דברי מסוף לדייק יש מילי"ל"וז,וכן חמשת(והני על שמברך

מזונות מיני בורא מ,)המינין חייןשעושין שנא לא בעין אותם אכל אם אבל תבשיל הם

האדמה"ל פרי בורא לפניהם ומברך ברכה להן לקבוע חשובין אינן מבושלים .ל"עכ,"ש

דוקא שכתב בלשונו לדייק תבשיל"ויש מהם ולכאורה"שעושין בתבשיל כשהן כתב ולא

הי וכמ"צהכך במ"ל מברך אינו מבושלים או חיין דכשהן מעיק,מ"ש הדיןובאמת ר

וכמש מזונות מיני בורא עלייהו מברך אינו מבושלים כשהן אף שהרי כן ,כ"משמע

הי ברכה האי תקנת שעיקר הוא הטעם וכדנהולכאורה התבשיל .ל"על

להוסיף הנ,ונראה י"דלפי תקופה"ל באותה נתקנה לא מזונות מיני שבורא ל

הברכות שאר כל תקנו שמתחילה דהיינו הברכות שאר אח,שתקנו עוד"ורק הוסיפו כ

מין איזה על שאינה המינין,ברכה מחמשת אחד בה שיש תבשיל על שברכה(,אלא ואולי

כלל המשנה בזמן היתה לא הטור,)זו על שהקשינו ראשונה ההערה ליישב יש ,ובזה

כ המינין שחמשת מהטעמים דאחד שכתב מה להבין יש על"דשפיר שקבעו חשובין כ

ב ברכה בה שיש עצמוהתבשיל משום,פני עליו"הוא מברך פת מהן שכשעושין

מזונות,"המוציא לברכת סיבה להיות יכול זה דאיך בחדא,והקשינו נתקנו שניהם הא
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להנ,מחתה בורא"אבל לברכת קדמו הברכות שאר עם המוציא ברכת ובאמת כן אינו ל

מזונות משא,מיני עצמן המינין על ברכות מזונות"שהם מיני בורא 1.ל"כנו,כ

הטור על שהקשינו מה נמי ליישב יש של,ובזה הדין כלל עירב"דלמה אפילו

מינים שאר או דבש שבשלונלפ,"בהם המינין דחמשת להשמיענו שבא הדין עיקר שגמר י

מזונות מיני בורא עליהן ליתא"דלהנ,מברכין מעיקרא קושיא הדין,ל מעיקר חלק דזהו

המינ,ההוא מחמשת בו שיש מחמשת,יןדתשביל שבתוכה מה הן התבשיל כל של ברכתו

מזונות מיני בורא ברכתן שבתוכה המינין שאר והן המינין,המינין כל הוא התבשיל דעיקר

יחד התבשיל,שבתוכה על נתקנה המין,והברכה על .ל"וכדנ,לא

המינין,והנה מחמשת בו שיש לדבק,היכא כדי רק הלב,אבל לסעוד ולא

לטעם בדכתבו,או בו"בתוספות שיש כל מזונות,ה מיני בורא עליו מברכין 2.שאין

דבגמו1 נפשות בורא ברכת לענין נמי מצינו לזה עליו,איתא.)לז('דומה מברך האורז את הכוסס מר אמר

האדמה פרי אע.בורא ובשלו אפאו בתח"טחנו קיימות שהפרוסות מזונות,להפ מיני בורא עליו מברך

וכו כלום ולא לבסוף והתניא שלש מעין אחת ברכה טעון"רשירשופ.'ולבסוף אין כלומר כלום ולא י

רבות נפשות בורא אלא כלום ולא ישראל ארץ פירות המינין,מברכת משבעת דליתי מידי .ל"עכ,ככל

הרשב"וע בתשובות סי"ח(א"ע בלשון)ט"קמ'א נמי שלשנדחה כלום"זה בורארשופי"ולא דשאני

ופי שאכל הדבר על מברך שאינו עצמםרושנפשות רבות הנפשות על דהאי .ש"ע.וחסרונם

הגר בביאור ס"ר'סי(א"ועיין סוף מ)ו"ח בגמ"שהביא דאמרו דהא הראשונים דוקא'ש לאו כלום ולא

נפשות לבורא זה,והכונה על מובן",ל"וז,והקשה אינו ומנאלכאורה נפשות בורא על כלום ולא לפרש

זה פ,להו בסוף דאמרינן פירושו דהכי מ"ונראה ר:ד"ו כו'אמר הביעא על רבינו משום אבדימי בר ',יצחק

כו כו'וקופרא רבות נפשות בורא לא',ולבסוף דברים שארי ומיא,אבל ירקא הוסיפו בתראי ,ואמוראי

כו אנא אמר אשי ככולהו'ורב בוראו,עבידנא לברך הוא דבתראי אשי כרב הפוסקים וכל התוספות פסקו

וש ומיא ירקא בתר וע"נפשות תוד"ד כו"ש עבידנא כו',ה נוהגין אנו הראשונים.'וכן תנאים"ר(ומנהג ל

ראשונים לבד)ואמוראים וקופרא ביעא על אלא לברך היה נפשות,לא לשון שדייקו נפשות,והטעם מיני

דברכ"כמ בירושלמי פש כשהי,ו"ות כוהרבי וביצה בשר כו'אוכל נפשות ברא אשר דכונת'ונר('מברך

מל"הגר לדייק נפשות'א ברא אשר דנקט עבר,הירושלמי האדם,לשון על ולא האוכל על ולכן,)דקאי

כלל ודוחן אורז פת אחר מברכין היו לא דבאמת כלום ללא תני ודוחן דאורז לדידן,כמנהגם,בברייתא אך

אשידנה כרב וכו,גינן רבות נפשות בורא לדידן דברייתא כלום ולא לבסוף הגר"עכ.'כל לפי.א"ל ומבואר

מחתא בחדא נתקנו הברכות כל דלאו .דבריו

כתב2 מזונותאינו"ובתוספות מיני בורא עליו אינו"וצ,"לברך דלכאורה בכהע עליו ,ג"לברך

לבטלה ברכה עמד,דהוה השזהעלוכבר וז"בגליון דנקטו"ס מה הוא קייטא לישנא צריך"ל ,לברך"אינו

לבטלה ברכה דהוי מזונות מיני בורא לברך רשאי אינו אף בחו.כ"ע,הא לזה דומה דמצינן להעיר יןלויש

וז"ד'סבתו:קי שכתבו יום שלושים כל פטורה שאולה טלית על"ה לברך שאין נראה ברכה ולענין ל

שאומ"אע,להוהשא רפ אע"ר אסוכה מברכות דנשים וכו"ת ועושה מצווה אינה דהוי דפטורות לא"מ'ג מ

כשאינו פטור אדם כל הכא אבל אשה שאינה או סומא שאינו חייב הי אחר אדם דהתם שאולה לטלית דמי

כנ"וצ.ל"עכ,,שלו הפסיד"ע לא דהמברך סיים למה אז לברך אין דאם ויש.ל

משלמדו אבל לחלק סברא דיש אף דעל וע"בכוונתם לחלק ושלא נמי לדמותם סברא יש סמכו"מ ז
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הרמב להלכה נקטו והטור"וכן הרמב.ם בין יש גדול חילוק שכתבנו"אולם וכמו והטור ם

ה"שהרמב.לעיל בהלכה כתב כשהי"בד"ל"וז'ם היהא ולא אצלו חשוב הזה ההמין

,הי אם שעירבהאבל המינין מחמשת העיקר,אחד על אלא מברך אינו

הטפילה את להרמב".ופוטר אינו"הרי אז טפל רק והוא חשוב המינין החמשת אין אם ם

מזונות מיני בורא עליו מברך ואינו המינין מחמשת בו שיש דכל בהדין .נכלל

וז שכתב כן אינו להטור להקפותו"ל"אולם אלא בתבשיל מהם נתנו לא אם אבל

במ,"בתבשילולדבקו עלייהו מברך שאינו דהטעם משום"ומבואר דוקא הוא מ

הי זאת לולא אבל בטלין במהשהם התבשיל כל על מהחמשת"מברך שהוא שזה אף על מ

חשוב ואינו העיקר אינו התבשיל,המינין כל על אלא הזה המין על הברכה שאין דכיון

המינין מחמשת בה שתהא שום"ס,ובתנאי דאין להטור בזהל הדין,תנאים של ופשוטו

מזונות,כמשמעו מיני בורא עליו מברך המינין מחמשת בו שיש מחלק,דכל לא וממילא

בעצם וטפל עיקר בטל,בין הוא אז טפל דכשהוא המינין,ורק מחמשת בו אין ,ושוב

הרמב על חולק הוא .ם"ובזה

הט ר(ז"והנה סק"בסימן מח)ד"ח הוא התבשיל שרוב היכא המיניןמסתפק משת

לטעם או לסעוד ולא לדבק בכדי רק שהוא באופן מזונות,אבל מיני בורא עליו לברך ,אם

באבנ"וע(,ש"ע או"ע ל"ז סימן בורא"ח עליו מברך אינו לדבק שהוא ענין דבכל שנקט ח

הרוב הוא אם ואף מזונות יהי"וי,)מיני שזה הנהל במחלוקת הרמב"תלוי בין והטור"ל ,ם

ש"דלהרמב ים דאע"פיר מ"ל אבל הרוב שהוא מברך"ג אינו וממילא הטפל אלא אינו מ

מזונות שאינו,עליו שכל מבואר להטור בכלל'בטל'אבל המינין"הוי מחמשת בו שיש "כל

מזונות מיני בורא עליו ה"וא,ומברך לכאורה מזונות"כ מיני בורא עליו יברך כאן ,נ

א הרוב שהוא בטל"דמאחר שהוא לומר .ק"ווד,א

דמ הפסיד"כשאמרו לא המברך סי"מג'ע,מ ס"י'א ה"ד כן'ק שלמדו בחידושי,ומוכח שם יעויין אך

הש(א"רעק גליון המג)ע"על על ע"שהשיג התוס,ש"א דברי כן'ומפשט לפרש דוחק הוא .לכאורה

י ס"ואולי דבאמת לתוס"ל ברכות'ל לענין ממוצע דרגה שאול,דיש בטלית דומההוכמו שאינה אף דעל

בסוכה מ,לאשה אבל פטור אדם כל מצוה"דכאן של חפצה הוי לתוס"וס,מ שלדג"דבכה'ל חפצא הוי

לברך"אע,מצוה חייב דאינו מג אע"אבל לבטלה ברכה מיקרי ולא לברך יכול ברכה"מ חיוב דליכא ,ג

הפסידו לא המברך י.ק"ודו,לכך דה"ואולי כאן"ל לתוס"ס,נ שיעור"דאע'ל די בהתבשיל דלית ג

מ אבל מזונות בברכת לחייבו המינין בורא"מחמשת עליו לברך יכול המינין מחמשת בה שיש מכיון מ

לבטלה ברכה מיקרי ולא נמי מזונות לפימ.מיני דוקא לומר שייך בו"וזה שיש כל בגדר למעלה מחמשתש

וטפל עיקר מדין דאינו צ"דאל,המינין ברכת"כ עליו לברך שייך ולא טפל אלא אינו לדבק דכשהוא ל

הטפל על לברך דאין הי,מזונות ודאי לבטלההוזה לברכה ג"וצ,נחשב דס"ל הרמב"כ כשיטת ם"ל

קיימין עדיין אבל טפלין הן וכדומה לדבק שכשהוא ה,שהבאנו להטור דאילו כהטור ולאודלא בטלין ן

ודו בטלין היו שכבר מאחר מזונות מיני בורא ברכת עליו שיחול בכלל [ק"שייך כראוי. בזה עיינתי ].ולא
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הריטב לדברי נשוב בהם"ועתה שהתחלנו דאף,א כתב שמתחילה עליו והקשינו

מזונות מברכין וטפל,""בתערובת עיקר מדין שהוא ,ומשמע

התבשיל שאר ידו על לפטור העיקר שאינו משמע דבריו בסוף גופא,ואילו בזה אלא

וזושה שכתב סגי התבשיל מעיקר מועטוטע"ל"א אפילו בתערובת דכשהוא דמילתא ,מא

שם"מ הוא תבשיל לעיקר ,מ

"לפטור עיקר נחשבין מינין החמשת דאין ומבואר

להנ.השאר הריטב"אבל דברי חומר"ל כמין מובנים כהרמב"דס,א ממש דדוקא,ם"ל

המינין מחמשת בה שיש תבשיל ומיקרי חשוב אז המאכל לעיקר במאכל מינין כשהחמשת

במ עליו במ,מ"לברך כונתו וזה מינין החמשת של שמו על נקרא התבשיל כל שכתבואז ה

.בתחילה

מבושל כשהוא מזונות ברכת איכא נמי באורז שנתקן,והנה ברכה זה שאף ונראה

התבשיל ח,ל"ר,על תקנה זה מזונותשאין ברכת תקנת עיקר בכלל אלא אורז על .דשה

אורז לענין שונים הגדרים הב,אולם ביאר ר(י"וכבר הרמב)ח"בסימן בזה ם"דנחלקו

מזונות,ש"והרא בברכת לחייבו בתבשיל הנצרך האורז כמות ס"הראד,בשיעור ל"ש

מזונות מיני בורא בברכת חייב אורז שרובו הרמב,דכל מלשון בפ"ואילו גם מדייק'רק

מינים"הב משאר כלום בה נתערב ולא אורז כשכולו דדוקא ב,י עליו מזונותמברך מיני ,ורא

ב עליו מברך אינו אורז רובו אם אפילו בתערובת מזונותאבל מיני .ש"ע,ורא

בש המחבר בדברי שם"ועיין ז(ע "'בסעיף וכו) האורז את בשלו'הכוסס ואם

מז'וכו מיני בורא עליו וכומברך ',ונות

,אותו כברכת עליו מברך הרוב הוא האחר והתבשיל אחר בתבשיל ממנו עירב ואם

וביה"וצ.ל"עכ".תבשיל מיניה דבריו סותר הוא שלכאורה הרמב,ע כלשון ם"שהתחיל

במ עליו מברך אורז כולו הוא אם דדוקא ביאור ל,מ"וביתר דדוקאואילו סיים בסוף

ב עליו מברך אינו המיעוט הוא מזונותאם מיני ע,ע"וצ,ורא עמד זהוכבר .ש"ע,ח"הבל

דמ"ובט לפרש דחק שנאז לבדו"בתחילהמראי דוקא"אורז שםע,לאו תמוה,יין והוא

בב עצמו המחבר דייק זה שהרמב"דמלשון הרא"י על חולק אורז"ם כולו שיהא ומצריך ,ש

ישתמש דוקאהואואיך לאו הוא אם לשון בהאי .עצמו

דמת בפשיטות לפרש התבשילחונראה עיקר על מדבר כהרמב,ילה ם"ופסק

ב עליו מברך אורז כולו התבשיל אם מזונותדדוקא מיני בכה,ורא גוונאדדוקא חלאי

ב ברכת התבשיל מזוונתעל מיני ליהדסורא הרמבבירא בעצמו(ם"כשיטת שדייק וכמו

הר כהרא)ם"מבבלשון שהי,ש"ודלא תבשיל אותו לקח דאם כתב אורזהושוב כולו

אחר בתבשיל לא,ועירבו או אורז של מהתבשיל רובו אם תלוי לבדו,אז שנתבשל דמאחר

תערובת הי,בלי מזונותהוכבר מיני בורא ברכת התבשיל על שאף,חל לפעול יכול שוב

יהי בתערובת יתערב וטהאם עיקר של הדינים הזהב,פלבה בלשונו כן מפורש וכמעט
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כתב שמתחילה המחבר לבדו"של אורז אלא אחר דבר עם מעורב יהא שלא "והוא

דדוקא וכמומשמע הרמב"אורז בשיטת שכתב"ואח,ם"ש דבר עוד הוסיף כ

עירב" כ',וכובתבשילואם לא עירב,כפשוטו'ולמה אדאם ,חריםממינים

הוצרך ממנוולמה שנתערב אחרלומר כמ,בתבשיל דמבואר בתבשיל"אלא דודאי ש

כלום נתערב לא הי,הראשון לא כן במהולולא אורז"מברך על שכולו,מ תבשיל דדוקא

בב שדייק וכמו מזונות מיני בורא עליו מברך הרמב"אורז בשיטת אותו,ם"י שאם ורק

אורז של כ,תבשיל אז אחר בתבשיל נתערב הורבהמחברתבלבד הוא מהן באיזה ,שתלוי

הש.ק"ודו.ש"וכמ בדברי כן למדו לא הפוסקים וע"טייןע,ע"ואולם במשנ"ז .ע"וצ,ב"ע



בנק

טוב זבד


שליטחת הרב מורנו א"ן









הטור סי(ד"יוכתב זה')ח"צ'סוף שנתערבו יבש של איסורין מיני שלשה וכן

כל אחד מכל כזית שלשתןבזה על ופטורים אותו ומבטלין השלישי על רבים מינים .'שני

הגמ על מיוסד עראוהוא דף ז"בזבחים מבטלין דאיסורין זהח את הב,ה שמביא .י"כמו

איכא לעולם איסור אבל דליכא הוא דחיוב הטור מלשון הב"וכ.ומשמע הוא"כ דפשוט י

ממלקות פטור דהאוכלן אלא באכילה .ב"וצ.דאסורים

הגרו י'הל(ח"מבאר ט"תרומות האיסור)'ג בשם תלוי חיוב,דמלקות דאין

מסויים לאו על אלא איסור,מלקות לבטל כח לאיסור דיש כיון כל,ולכן מבטל שפיר

חבירו שם את ואיסור כמבטל.איסור חשיב דאיסור נהי היתר לענין כאן"מ,אבל אין מ

איסור כולו שהרי כלל לביטול מ.מקום הגרומבואר דכה"דברי מה"ח אסור דלגבי,ת"ג

כלל ביטול כאן אין איסור ושם.דין שם כל דבטל כיון מלקות חייב דאינו .רק

החוו ח"ס(ד"אבל בע)ק אכילה,א"מפרש היתר לענין אף הביטול חל ,דלעולם

האיסור לעיקר מלקות בין לחלק כאן,דאין אין ממילא ואחד אחד כל של שם דבטל וכיון

כ דמ.ללאיסור מדרבנן"אלא אסור דקיי,מ מהא גרע ב"דלא דבתערובת)ט"ק'סי(ד"יול

בב כולן לאכול אסור ביבש בזא,א"יבש דוקא אכילה"אלא בכל לתלות שנוכל כדי ז

שאוכל הוא דהיתר איסור,ואכילה טעם טועם הדיןוה.ואינו איסורוא דכולן דכיון הכא

היתר"וא דאוכל לתלות מדבריהם,א היתר"ועד.אסור ואחד איסור שניהם היו דאם כתב ,ז

זא לאוכלן תלייה"דכה,ז"מותר שייך הרי .ג

הב הגר"ומדברי כדברי משמע תורה"י איסור דהוי דכתב.ח פשיטא'חדא ודאי

הם באכילה החוו',דאסורים מטעם דפשיטא"ואם כתב איך במחלוקת,ד הוא תלוי אדרבה

הרא,ראשונים לאכול"דלדעת מותר בבש ביבש דיבש התערובת מובאים(א"כל ודבריו

וב בסי"בטור בהמשך,ועוד).ט"ק'י ר...'לשונו בא לפטרן'ולא אלא לקיש בן שמעון

כלל'ממלקות היתר לענין בא דלא מה,משמע אמאי.ת"אפילו הטור על דהקשה ועוד

מידי מיניה לן נפקא לא דהא זה דין נפ,כתב דרבנן אלא איסורו אין טובאואם לן ,קא



טעם בנותן לאסור טעמים וצירוף זה את זה מבטלין איסורים קנגבענין

החוו לדברי מתירין"ובפרט באמת היתר מהם דבחד הב.ד מדברי בפשטות נראה י"אלא

הגר .ח"כדברי

ערלה במשנה איתא הערלה)ג,ב(והנה את מעלה דנפל[דהערלה דערלה פירוש

ונתבטל ערלה"ואח,למאתיים עוד נפל את,כ לבטל מעיקרה שנפל הערלה מצטרף

עכשיו שנתוסף בטילור].הערלה קמא קמא דאמרינן משום דהיינו פירשו הראשונים ,וב

וניעור"ובכה חוזר איסור אין הרא1.ג לא"ס)ז"ל'סישההנידגפרק(ש"אבל דלעולם ל

בטיל קמא קמא מפרש,אמרינן שם(ולכן למשניות אחר)בפירושו את'ד.בענין והערלה

רבעי'הערלה נטע את מעלה דערלה ב,היינו נקרא הוא אעדגם ערלה לאוין"שם דשני ג

זא,הן מבטלין דאיסורין אכילה.ז"ומשום היתר לענין מיירי שם לכאורה"וא,והנה יוצא כ

הרא זא"מדברי מבטלין דאיסורין היתר"ש לענין אפילו ממלקות,ז לפטור רק וכדברי,ולא

2.ד"החוו





הב זא"הקשה מבטלין דאיסורין הא הביא אמאי הטור על ביבש"י ביבש ברוב ,ז

וא ממלקות פטור לענין אלא נאמר לא נפק"הא לא מידי"כ משום.ל דהביאו ותירץ

הקודמים דינים שני ממנו ע,דלומדים איסור טעם ביטול אחר"דהיינו איסור ומבואר.י

ד משום דדוקא זא"קיימדבריו מבטלים איסורים מותר"ל זא"ולמד,ז מבטלין אין היה"א ז

אע במסויים"אסור מורגש האיסורים מן אחד טעם דאין מלשון.ג משמע באמת וכן

בתשובה"הרא הגר,)שם(ש שמדייק שם'הל(ח"וכמו .)תרומות

דצ או,ב"אלא כל טעם דאין כיון דנו"הא האוסר כאן לית במסויים מורגש ,ט"א

ביטולוא בדין תלוי הגר.מאי אפילו)שם(ח"ומפרש לאסור איסור לטעם כח יש דבעצם

במסויים מורגש דאינו ידו"דמ,היכא על ההיתר טעם משתנה היכא.מ מותר דבאמת והא

טעם'דאינו במסויים',נותן מורגש האיסור טעם דאין ביטול,פירוש מדין דבשיעור.היינו

במסויים(זה מורגש האיסורבטל)אינו אוסר,טעם הוא.ואינו ביטול דמדין חל,וכיון אינו

ע המבטל"אלא דבר למ.י דאמרולכן זאן מבטלין איסורין זהדאין את איסור,ה טעם אין

חבירו טעם את לבטל מצטרף נו"ואע.אחד האיסור דאין מ"ג בתערובת מקוםט אוסרתהכל

הראב1 פירשו והרמב"כן והרשב"ד והר"ן ע"ע(ן"א דף .)ג"ז

הו2 דמאתיים ביטול דשיעור נימא אם לדחות אפשר שמא טעכאולם דין לעקור טעם ביטול שיעור ק"י

רמב[ ס"צ'סי(ך"והש).ל"הו"טפא"מאכ(ם"עיין ד"ח בעלמא)'ק ביטול שיעור דהוי פשוט כדבר נקט

טעם לביטול קשור הגר).ואינו כתב שם'הל(ח"שהרי מבטלין)תרומות שפיר טעם ביטול ז"זאדלענין

ג אות לקמן בזה והארכתי .'להתיר
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נתבטל דלא הרא.כיון זקוק היה איסור"ולכן לדין זש מבטלין זהים את אין,ה דבלעדיו

דם טעם לבטל לששים מצטרף החלב,חלב טעם לבטל דם .ולא





החוו הנ"לדעת זא"ד מבטלין דאיסורים היתר"ל לענין גם דמתירים"א,ז הא ש

היכא טעם בביטול ואיסורכאן איסור כל נגד ששים ע,דיש נעשה שהביטול איסור"אף י

זא,השני מבטלין איסורים לדעתו להתיר"שהרי הגר.ז לדעת לא"אבל היתר דלענין ח

ע ביטול איסור"שייך זא,י מבטלין איסורים אמרו מלקות"ולא לענין אלא איך"צ,ז ב

כאן .מתירין

מפרש"והגר עצמו אח טעם ביטול מהני התערובתדלא יאסור שלא זה לענין לא

כעיקרמדין ברוב.טעם ביטול מדין הוא עצמו האיסור את דמתירים הא שפיר.אבל ולכן

בנו אוסר ואיסור איסור כל יהא שלא טעם ביטול לענין איסור וטעם,ט"מצטרף טעם דכל

לאסור חבירו עם מצטרף ואינו עצמו בפני אוסר המבטל.הוי אחד איסור כאן איסורואין

התערובת את להתיר כדי יאסור.שני שלא שני איסור טעם מבטל אחד איסור טעם אלא

האיסור,ט"בנו מיעוט את מבטל היתר רוב 3.וממילא

ביהודה הנודע מהדו"יו(והנה סי"ד בא)ד"נ'ת דמין ביה"מפרש שייך לא מ

ברוב לבד(ביטול רוב מכח הכרע דאין בגזיה,דכיון נכלל דאחרי"אינו להטותכ ,)רבים

טעם ביטול משום להטות,והיתרו רבים מאחרי נלמד דלא אחר ביטול (ש"ע,והוא ודלא.

הגר הנ"כדברי הגר,ל"ח טע"דלדעת מדין אוסר ואינו הטעם דבטל כיון כעיקרח ממילאם

ברוב ביטול מדין עצמו האיסור ).בטל

צ"ולפי עדיין זא"ז מבטלין איסורים מדין מתירין איך כ"ב הואז ההיתר דעיקר יון

זה ביטול זא,מכח מבטלין איסורין מכח ניתר דאינו ביבש כיבש הגר"וליהוי לדעת ,ח"ז

בב משמע נמי כמש"וכן .כ"י

עפ ליישב ביהודה"ונראה מנודע המשמע סי(י סופר"וכ,)ה"מ'שם החתם כ

סי"יו( ידידע,)ט"שי'ד שאינול כמי האיסור גוף הוי טעם ולענין4.נשרףוכאילו,ביטול

איסור או היתר הוי המבטלו דבר אם לן איכפת לא שאינו כמי עצמו החפצא שיחשב ,זה

לפ3 אין איסוראבל דתלוי כעיקררש מלקות,בשםטעם הרא,כמו מדברי משמע דב"שהרי איסורים'ש

בנו לאסור מצטרפים אחד .ט"בטעם

לכו4 ברוב ביטול לענין דאורייתא איסור הוי לכתחילה איסור מבטלין דאין שיטתם לבאר כן .ע"כתבו

בששים ביטול כלל"דע,ורק בפנינו ואינו האיסור כנשרף הוי דרבנןבזה,י דהאיסור הראשונים רוב .כתבו



טעם בנותן לאסור טעמים וצירוף זה את זה מבטלין איסורים קנהבענין

חפצא כאותו יהיה שלא ז,רק מבטלין איסורין אמרינן שפיר זה זהולענין את ורק.ה

ברוב ביטול הביטול,בדין מכח האיסור את להתיר ע,דבאים דוקא להיות ידיצריך ל

.היתררוב

אפש[ בעינןאו לא ביהודה הנודע דלדעת לפרש ביטול'ר בענין'דין טעם לביטול

ע שיהא במסויים',מבטל'י"דבעינן מורגש הטעם דאין במציאות תלוי הכל אלא.אלא

הרא כן"דמדברי משמע לא לעיל"כמש,ש זא(כ מבטלין איסורין בדין תלה )].ז"שהרי





מש הרא"ולפי דלדעת לעיל מבטלין"כ איסורים משום ודם דחלב הא מותר ש

זהז את מש"צה הוא"ב סברא כשאינו...'ל"וז,כ בטל אסור דכל סברא אימא בעית אי

וט בששים החלב טעם שנתבטל הרי שוה אינו וחלב דם וטעם בהיתר טעם לתת עםיכול

בס טעם'הדם שיתבטל רק איסור המבטל היתר לי ומה איסור המבטל איסור לי דמה

וכו התערובות פרק בזבחים אמרינן ודכוותיה בהיתר טעם ליתן לו עוד יהא ולא 'האיסור

טעם בנתינת שאוסר דבר שכן כל איסור מבטל איסור ברוב שבטל דבר אפילו והשתא

ההיתר כמו מבטלו דנק.'שהאיסור זהרי מבטלין איסורים דין וגם הסברא גם זהט את ה

תירוצא .בחד

זא מבטלין איסורים אם זה דלענין דבריו בביאור לכאורה ביטול"ונראה סוג כל ז

עצמו בפני נידון זה,הוי לענין שווין טעם ביטול ודין ברוב ביטול שדין הכרח ולכן.ואין

כמ חשיב איסור דאף טעם ביטול לגבי הוא דסברא אחרכתב איסור טעם לבטל ,בטל

כלל שבו איסור דין לבטל באנו לא טעמו,שהרי לבטל דין(רק לסלק כעיקרכדי שלוטעם

הגר והחת,ח"לדעת ביהודה הנודע לדעת שאינו כמי החפצא סופרולעשות סברא,)ם ואין

והיתר איסור בין זה לענין ע.לחלק איסור דין ביטול לענין דאף שמצינו ביטו"וכיון לי

ז מבטלין איסורים אמרינן זהברוב את שכןכה טעםל ביטול .לענין





ונ שחוטה בשר כזית עם נבלה בשר כזית דנתערב היכא הדין מה לדון ט"יש

ירקות האיסור.כזיתים נגד היתר ששים דיש משום דמותר נאמר אסורדילמאאו.האם

בשר טעם נתבטל דלא נבלה,משום בשר בעינן.ובכללו ששיםשתיואדרבה כדיפעמים

הבשר טעם כל דכ.לבטל משום גונאאו כנוהאי עצמו האיסור טעםחשיב דאינוכיוןתן
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נו5.בטיל היתר דבצירוף משום גורם,ט"או וזה זה בגדר קיי,והוי דזו"ושמא גורם"ל ז

תורה בשל דע[אסור בסוגיא ב"מ(ז"עיין א"מ-'ח ברוך,)'ט ברוך,ובנחלת מנחת ,בספר

.])ז"י'סי(

הרמב כתב ט"מאכ(ם"והנה כ"א שנתערבו,ל"וז)ב"ו אחר ודבר במינו כגון,מין

אחד גוף ונעשה הכל ונמחה הכליות חלב לתוכה ונפל וגריסין אליה חלב בה שהיה ,קדרה

כא הגריסין ואת האליה חלב את בגריסיןרואין הכליות חלב ומשערין אחד גוף הן ילו

הטעם.ובאליה על לעמוד כאן אפשר אי שהרי מותר מששים אחד היה הרי.ל"עכ,אם

האיסור נגד בששים דסגי .מפורש

בר בהדיא איתא בע"וכן א"ל(ז"ן רי'ו וזה,)ף"בדפי זה דין שייך דלא שם דכתב

לנו בש...:ל"וז,ט"גורם ודאי כן שאין טעמיםמה נותני ממחמץ[אר הדבר]חוץ שהרי

אפי מותר במקפה טעם ונתנו נצטרפו שחוטה וכזית נבלה כזית שאם וזה"למ'פשוט זה ד

אסור שאני,גורם .ל"עכ,'וכווחמץ

הש מדברי יוצא והפרי"וכן סע(ח"ך סוף המחבר שייך)ב'אדברי דלא דכתבו

וכו מינו אינו את הכל'סלק בין ששים דליכא מיהת"ומ,היכא הכל בין ששים דיש היכא מ

דמתירים משמע הרשב,ודאי על פליגי לא איתא.א"דבזה סלק,ואם שייך דלא לדידהו

האיסור'וכו טעם מורגש שהרי יחד דהיתר ומינו איסור נגד ששים דבעינן לומר לנו היה

ההיתר .בצירוף

בסעי הפליתי נקט'ב'וכן נשפך אחדגבי וכזית נבלה אחד דכזית פשוט כדבר

וכו דבכה(מותר'שחוטה ומשו"ופירש שם המחבר מיירי קפילא"ג בטעימת להתיר אין ה

לחומרא בפרמ).וספיקו דבריו במשבצ"ומובאים שם .ז"ג

הפרמ זה"והנה בדין מסופק היה עצמו כיון,ג דאסור נראה היה דמסברא וכתב

מורגש האיסור טעם לתערובותוהאר,דעדיין בפתיחה בו א"ח(יך פרק מכל"ומ.)'ג מ

דמותר"הנ הוא שהעיקר ברור נראה ברוך"וע.ל בנחלת בספיקת)ז"י'סי(ע דהאריך

ומסיק"הפרמ כהג דמותר הוא .ג"דהעיקר

הדבר[ כנו,ובביאור חשיב דלא עצמו"אפשר מכח האיסור שאין כל לאסור ט

נו.ט"נו אם אוסר"והיינו הוי לא.ט אוסרואם התערובת,הוי וממילא בטיל לא דטעמא רק

עצמו,אסור בפני וניכר במורגש דוקא דהיינו ובאינו.אפשר במינו שמעורב דכל בענין

מה אסור אינו לעולם טעם,ת"מינו אין במסוייםשהרי מורגש הגר6.האיסור דברי ח"ולפי

אע5 אוסר הוא הרי האיסור טעם בטיל דלא במסויים"וכיון מורגש דאינו ג,ג באות לעיל שהבאתי 'וכמו

הגר .ח"בשם

בט"וכעי6 איתא סי"ז ס"ק'ז ב"ט .ש"ע'ק



טעם בנותן לאסור טעמים וצירוף זה את זה מבטלין איסורים קנזבענין

בעצם אוסר טעם במסויים,דכל מורגש אינו מתירין,ואפילו טעםואין ביטול מדין ,אלא

דכה"צ ג"ל הטעם"ג כביטול חשיב מורגש.כ האיסור דאין מששים פחות דכל ומשום

בטל טעמו הרי עצמו מכח .]במסויים



הרא וכו"ובתשובת ודם דחלב דהא מבואר הנה דאין'ש משום דוקא מותר

שווין שווה7.טעמיהם בטעם היו אם אסוראבל היה שחוטה וחלב נבלה שומן ולפי.כגון

צ"מש לעיל דכה,ב"כ בהיתר"דכיון שחוטה,ג ושומן חלב מותר,כגון חשיב,היה דשפיר

טעם קיי,כביטול מבטלין"וגם דאיסורים טעם"זאל בביטול כה,ז כמו"גם מותר ליהוי ג

ודם דחלב .הא

דצ מדין"ונראה לאסור מצטרפים שווין טעמיהם דאם כעיקרל חשיב.טעם ולא

כנו עצמו טעםחלב השומןתן כנו,בסיוע עצמו נבלה שומן חשיב לא החלב"וגם בסיוע .ט

בנו לאסור מצטרפים בטעם השווים דאיסורים טעםאלא של,תן השווה איסור טעם דהיינו

ביחד 8.שניהם



הא והיתרכתב שוני)'י,ד"כ(יסור מצטרפיםדטעמים אינם אחד דלאו אפילו ם

בנו זא,ט"לאסור מבטלין זא9.ז"אלא לבטל להיתר דמצטרפין ששים,ז"ומהא בעינן ולא

לחוד דס,בהיתר נראה זא"היה מבטלין דאיסורין אחד"ל מלאו אפילו דאפשר.ז אלא

זא מבטלין אין דלעולם אם,ז"לדחות כי המבטל דבר בעינן לא טעם ביטול דלענין רק

בס..."מדכתב7 הדם וטעם בששים החלב טעם שנתבטל הרי שוה אינו וחלב דם ."וטעם

דעאלא8 מסוגיא קשה א"ס(ז"דלכאורה ב,)'ו בפרק דתנן הא ב'דערלה'דמביא מין'וג'תבלין והן שמות

וכו הקדירה'אחד את בהן למתק וראוין הואיל עסקינן מתיקה במיני הכא חזקיה ואמר ומצטרפין .'אסורין

אזלינן טעמא דבתר אביי לדעת ראיה מביא ש"ומשו,ומיניה שונים מינים מצטרפין שווהה ודוחה.טעמם

דיליף היא מאיר רבי מני הא תועבה'רבא כל תאכל תאכל',לא בבל הוא הרי לך שתיעבתי כל,כל ולכן

מצטרפין קיי.איסורין דלא דלדידן כר"אלמא בטעמם"ל שווים אפילו מצטרפין איסורין אין ולכאורה.מ

הרא כדברי שלא שם שונים"מפורש ומינים איסורים אפילו דלדעתו וחלב,ש דם לאסור,כגון מצטרפין

שווין"בנו דטעמיהן היכא הראב[.ט השגות י"מאכ(ד"ועיין הגר)'ו,ד"א והעיר.]בדבריו)שם(ח"וביאור

נ אייכען נפתלי הרב זו"לי קושיא יישב כבר סופר שהחתם דע,י בסוגיא טעמים"דלכו)שם(ז"דמפרש ע

בנו קדרה לאסור מצטרפים דטעמא"שווים משום אחד,בטיללאט דמין צירוף בדין תלוי אינו ולא.וזה

דנו צירוף מדין רבא על ביבש,ט"הקשו דיבש ביטול שיעור לענין או מלקות לענין דמצטרפין מהא .אלא

ס"צ'סי(ד"החוו9 ט"ב צ,ו"ק ס"ובסימן ח"ח או)'ק בשם להיפך"כתב בנו"דכה,ה לאסור מצטרפין ,ט"ג

לכאו באו',ותמוה .שםה"עיין



ש ריימאןימואלהרב עקב קנח

נוס במציאות"ילוק הרא.ט כמשמעות והב"ודלא איסורים"ש באם תלוי טעם ביטול דדין י

זא .ז"מבטלין

הרא מדברי בב"אבל אלא התירו דלא משמע קצת והמחבר והטור אבל,לאוין'ש

זא מבטלין איסורים אין אחד מלאו טעמים ודם.ז"בשני חלב אמאי,מדנקטו איתא ואם

ש אחד בלאו בהדיא התירו חידושלא יותר דס.הוא אמרינן"ואפשר לא אחד דבלאו ל

זא מבטלין שונים"כ,ז"איסורים באיסורים חבירו,א את לבטל מצטרף אחד אין ,ולכן

ואיסור איסור כל טעם נגד לבד בהיתר ששים אחד.ובעינן מאיסור טעמים דשני אפשר או

בנו לאסור האיסורים,ט"מצטרפים שני נגד היתר של ששים .ביחדובעינן

הלוי חיים רבינו בחידושי י"מאכ(ועיין ראשונים)'ו,ד"א כמה בדעת דמבאר

נו לענין צירוף מלקות"דדין לענין צירוף בדין תלוי ממילא,ט מלקות לענין מצטרפין דאם

חפצא כחד בנו,חשיבי לאסור אחד כטעם חשיב שניהם של המעורב טעם גם 10.ט"ולכן

הראב,ולכן מיני"לדעת דאין שוניםד בטעמים שונים אחד(ם דלאו מצטרפים)אפילו

מלקות הדיןה,לענין בנווא לאסור מצטרפים טעםדאין שווה,תן בטעמם דוקא דאז,אלא

מלקות לענין אף והיתרוכדברי.מצטרפים דטעמים.ל"הנאיסור הראשונים לדעת אבל

למלקות מצטרפים בנו"ה,שונים לאסור דמצטרפים .ש"ע,ט"ה



החוו ע"כתב שנאסרו אחד ממין חתיכות דשתי ב"ד ב,איסורים'י חתיכות'כגון

חלב מאיסור נאסר ואחד דם מאיסור נאסר שאחד בנו,בשר לאסור מצטרפים שלא"אין ט

חמור הנאסר הנ.מהאיסוריהא כח"ולפי אין אומרים צירוף לענין שאף הוא חידוש קצת ל

וכובנאס וכו',ר בנאסר כח דאין דהא ולומר לחלק אפשר לאסור'דהיה בכחו דין הוי

להצטרף,דוקא בכחו .ולא

דב[ היכא הדין מה דבריו לפי לדון יש טעם'עוד נתנו שווים שטעמיהם איסורים

שונים'בב שטעמיהם להחמיר,חתיכות האוסרים טעם לנאסרים יש כאילו רואין ,האם

בנו לאסור טעםושיצטרפו הרשב.תן המלח"שהרי כאילו דרואין זה דין בגדר כתב א

מדם( דם)שנאסר לאסור,כולו בכחו הגבלה דאינו חענ,ואפשר דגדר דרואין"אלא הוא נ

הגר10 מוכיח זו הראב"תלייה מדברי של.ד"ח אחד כחפצא דחשיבי היכא אלא מצטרפים דאין והא

דנו,איסור בטיל"להאומרים לא טעמא משום אוסר כניכר,ט דהוי יצטרפו,ומשום שלא הוא סברא .ודאי

איסור של החפצא לבטל דבעינן משמע דינו(דלדבריהם את להפוך שניכר"דמשו,)ולא מה האיסורה מין

בביטולו חסרון זה"וא.הוי גוף נתבטל אם עצמו בפני נידון הוי איסור של וחפצא חפצא כל אם.כ ודוקא

זל ע"מצטרפים שניכר חפצא כחד להחשיבם יש מלקות חיוב לעניין שלהם"ז המעורב טעם אם.י וגם

דנו מדין"נימא אוסר הוי כעיקרט בטל(טעם דאינו משום טעם"י)ולא דכל בפנל אוסר הוי עצמווטעם י

הגר"וכמש( בהל"כ י'ח ט"תרומות א'ג באות דבריו .)'והבאתי



טעם בנותן לאסור טעמים וצירוף זה את זה מבטלין איסורים קנטבענין

האיסור כמין כולו לחומרא,כאילו בין לקולא בין דהיינו ברמב[.ואפשר ב"ק(ן"ועיין 'ח

מותר"ד אמאי בא)ה בדין..."ד"דכתב דהכא שיאסורועוד כמין,הוא אותן דרואין

אוסרו זה אף אוסר המין אותו היה שאילו וכל הימנו לחומרא,"שנאסר דגם משמע הרי

כאוסר הנאסר ע,חשבינן לדחות דיש 11)].ש"ואפשר

נ11 אברמוף צבי הרב לי העיר שהחוו"שוב שם"י הקטע בסוף זו שאילה דן עצמו להחמיר,ד דמצדד אלא

אחר טעם,מטעם דליכא היכא אף ששים שיעור בעינן דלעולם שונ,והוא טעמים מצטרפין לעולם יםולכן

אחד לאו רע"ע,של ובהגהות דבריו"ש על דכה.א ראיה הביא הרמ"והנה מדברי לאסור מצטרפין א"ג

דבוק איסור החוו"וז,לענין ..ד"ל אמרינן.: ולא הכל נגד ששים דבעינן בחתיכה הדבוק בֵחלב פסק דהא

זא יבטלו נבלה שנעשית והחתיכה טעם"דהחלב ירגיש לא קפילא כשיטעמנו ודאי דהא דעתז ודאי אלא

טעם"הרמ דליתא במקום אף ששים ולהצריך להחמיר .ל"עכ,'וכו,א

הרמ בדעת כן לפרש קשה המחבר,א"ולכאורה פסק סע"צ'סי(שהרי אפילו)'א'ח מהני קפילא דטעימת

ששים דליכא הרמ,היכא עליוא"ואין כתב,חולק הכל'רק ומשערין אגוי לסמוך עכשיו נוהגים ואין

מותרו',בששים הדין דמעיקר משמע שיעור,מלשונו בעינן ולא מילתא תליא ממש דבטעימה אלמא

דוקא בש.ששים הרמ)שם(ך"ועיין בדעת סמכינן"דמפרש דלא הוא גוי דאטעימת אטעימת,א אבל

סמכינן שפיר דוקא"ולפי,ישראל ששים בעינן דלא פשוט ודאי החוו"וא,ז כדברי לפרש אין הא"וצ,ד"כ ע

ד מיניהדחלב שהוכיח הרמ.בוק בדעת לפרש בנו"ואפשר לאסור מצטרפין אחד מלאו טעמים דשני ,ט"א

או כדברי מצטרפין.ה"ודלא אין אחד דלאו אפילו טעמים שני דבעלמא אפשר משום,או הנאסר ודוקא

לחומרא"חנ בין לקולא בין האיסור כמין כולו כאילו דרואין משום האיסור לעיקר מצטרף .נ



סק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"חתן






הרמב ביכוריםם"כתב מהלכות ט פרק את:ל"וז,סוף אוכלים הכהנים ואין

וקיבה(המתנות לחיים בחרדל)זרוע צלי למשחה,אלא שהמלכים,שנאמר ,אוכליםכדרך

בחולין.ל"עכ חסדא דרב מימרא התוספות:).קלב(והוא דברי את הביא משנה ובכסף

שם אין"ד(בחולין מטעמים)ה שאר כמו לכהן לו ערב כשהצלי דוקא מקדים,דהיינו דאז

גדולהצה דרך שהוא מפני מצלי,לי יותר אחר באופן לו ערב אם לכפותו,אבל אין

צלי המלכים,לאכול דרך יותרכי להם שערב מה לדינא,לאכול עיקר נקטו שכן ,ומשמע

שםע ערוךובשויין סע'סיד"יו(לחן ).יב'סא

ממו,ברם שליט"שמעתי להעיר"ח פניםדע,א כל הרמבלמל הנ"שון שלא"ם ל

בזה בחרדל,חילק צלי דוקא המתנה לאכול הכהן חייב מקרה שבכל ליה דסבירא ,משמע

בד טפי לו ערב אם אחרתאפילו הרמב.רך כתב קדשים אכילת לענין כותהלבם"אולם

הקרבנות ה"פ(מעשה הכהנים:ל"וז,)י"י אפילו מאכל בכל הקדשים את לאכול ומותר

באכילתם ולשנות מאכל בכל קדשים מקדשי בין קלים מקדשים בין חלקם לאכול מותרים

וגו חולין של תבלין ולתת ומבושלים שלוקים צלויים ומקורו.ש"ע,ל"עכ',ולאכלם

בזבחים שהמלכים'ובגמ,:)צ(מהמשנה כדרך מלמשחה נמי לה דילפינן מבואר שם

מזוב"וצ.ש"ע,אוכלים זו נשתנה מחייב,מה למשחה הדין וקיבה לחיים זרוע לענין למה

בחרדל צלי דוקא לאכלם הכהן ולאכלם,את באכילתם לשנות הכהן רשאי בקרבנות ואילו

ומ שלוקים .בושליםצלויים

אלו במתנות דלמשחה החיוב בעיקר וקיבה(והנה לחיים לעיין)זרוע מקום ,יש

כלל קדושה בהן שאין כיון אכילה דין שום בהן שייך לא לכאורה הכהן,שהרי רצה ואם

במתנה ליתנן או כן,למכרן לעשות לכלביםףארשאי להאכילם או הרמב"וכמ,לגוי ם"ש

ביכו באכילתן,)כ'הלשם(םריבהלכות דינים עליהן יחולו איך כן בים.ואם מצאנו ובאמת

שם בחולין שלמה סי"פ(של הרמב)יא'י דברי על גיסא לאידך אלה"שהקשה :ל"וז,ם

גדולה כדרך לאכול שצריך מאחר לכלבים,ותימה להאכילן לו מותר יהא איך כן זו,אם וכי

בהן למשחה ראוי1.היא שאינם היכא דדוקא נראה כן לאכילתןעל שהסריחו,ים או,כגון

כחושים מבהמות בשר,שבאו לגוים,ורע למוכרן או לכלבים להאכילן .ש"ע,ל"עכ,יכול

ב1 מיטרד"ד(י"וברש.)יד(יומאעיין לא מי דאכילת)ה אוכליןדמבואר שהמלכים כדרך שלא קדשים

למשחה דין שביטל משום רסג(ג"סמע"וע.אסור דאול"דס)רסד-לאו איסור הוי למשחה דין .'רדביטול



למשחה קסאבדין

הר מלשון בזהם"במאך חילק דס,שלא ליהנראה כשבאבירא גם לגוי אותן לתת שמותר

בריאות ברדב,מבהמות ע"ועיין הרמבז שם"ל מבואר"שג)כב'הל(ם 2.כןכ

בדבר הרמבועיין שם"י לחולין בחידושיו ואינן:ל"וז,ן צלי אלא נאכלין אינן

בחרדל אלא דוקא,נאכלות לאו ובליפתן,פירוש השובע על שנאכלות לומר כדרך,אלא

וכו אוכלים רשאים',שהמלכים הכהנים ובכולן התדיר כל בפרק זבחים במסכת נמי ותנן

ומבושלין צלויין שלוקין לאכול באכילתן כדרךו,לשנות לגדולה למשחה איתמר נמי עלה

אוכלים אהב,שהמלכים כאשר מטעמים אלא דוקא לאו צלי מלכים,אלמא דרך ,וזהו

הכהן.ל"עכ על מוטל למשחה שהדין אוכליםומשמע שהמלכים כדרך על,שיאכל

ו אבהשובע כאשר מ.הבומטעמים לפי שנתבארמיהו הרמבה המתנות"בדעת דאין ם

צ דוקא אלא בחרדלנאכלות בכזה,לי מתענג אינו הכהן אם ליה,ואפילו דסבירא נראה

הבשר בגוף דין הוא בחרדל,שלמשחה צלוי להיות למלכים,שצריך שעושים ,כמו

הבשר של בחפצא היא מלך,והגדולה מאכל אוהב,שהוא שהכהן בדרך תלוי ואינו

מלכיםומת אכילת כדרך .ענג

בכורות במסכת הגמרא:)כז(והנה בעניןמחלקת כהונה למתנות תרומה בין

הנאה טובת פדיון,הקנאת כמו היא שההקנאה ולסבור לטעות שייך לא ,דבתרומה

שייך ולא הגוף כקדושת נחשבת שהן"משא,קדושתהלחללדתרומה כהונה מתנות כ

דמים פדיון,קדושת במקום שהיא הנאה הטובת בהקנאת לטעות שםע,ואפשר .יין

א מובן אינו וקיבהולכאורה לחיים דזרוע במתנות שייכת דמים קדושת להן,יזו אין הלא

כלל הכסף,קדושה על נתפסים דיניה פדיוןשייךואיך,ואין פירש"רשו.בהן שם י

דמיםקדודנחשבת לישראלשת ליה בעי לא תו לישראל דכשמוכרין קנין בר דהוי במה

ובחרדל בצלי שםע,למיכלינהו דהקנאת,יין מדבריו קדושהמשמע חילול כמו הוי .המתנות

הרדב"וז2 וכו,ז"ל בחרדל צלי אלא המתנות אוכלין הכהנים דר.'ואין מימרא רבינו'שם כלשון .חסדא

המתנות אוכלין עצמן שהכהנים בזמן נ,ודוקא מכרןאבל או שירצהאוכלהישראל,תנן כמו ,תדע.אותם
בידו הרשות לכלבים או לגוים אותם להאכיל רצה הוי.ל"עכ,שאם למשחה שהדין ליה דסבירא מבואר

הכהנים על רק המתנות,חיוב את לאכול צריכין שהם המתנות,איך בחפצא דין ההו"וצ.ואינו מה א"ע

המתנות של בחפצא חיוב שיש למשחהואפ,לומר באכילת חייב ישראל בפרשת,ילו מפורש קרא דהא
ובניו)ח,יח(קרח לאהרן רק נאמר דלמשחה לישראל,דציווי ולא לכהנים רק ניתן לדעת.והגדולה ואפילו

ג למשחה דין דיש קרבנות"הראשונים של הבעלים בחלק פסחים"ברש'יע[כ שם"וברשב).פו(י :)קיט(ם

בס(ובמרדכי פסחשם של י(ש"וברא,)דר א,]:)הוריות אפשרלכאורה למשחהי שהדין משום דהוא לומר
המתנה של בחפצא דין בכלל,הוי כהונה מתנות אינן בעלים למשחה,דחלק בפרשת נכלל .ואינו

צ כהונה"אלא במתנות הנאמר למשחה מהדין הנלמד חדש דין דהוא רש,ל נט(י"דשיטת .)פסחים

ד(ש"והרא דמצו:)נדרים בכהניםהיא כמו בבעלים הוי קרבנות אכילת אותם,ת ואכלו מקיימים ושניהם
בהם כופר ג.אשר ברש"ועיין בב"כ הכהנים:)יב(ק"י כמו גבוה משולחן הקרבן בבשר זוכה דהבעלים

כהונה הוי,במתנות דינם וקיום דזכייתם כהונהשויםוכיון ג,למתנות כמו"נלמד לגדולה ניתן דהוי כ

כהונה צ.מתנת דהבב"ועוד אמינא בבכורות"רדבהוה דמבואר לקמן דעיין פקע.)כז(ז המתנות דבמכירת
למשחה דין עוד שייך ואינו מהבשר כהונה מתנת .ל"וי,השם
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בעלמא נתינה מצות רק וקיבה לחיים זרוע של המתנות דאין כאן בגמרא מבואר 3,ולכאורה

קדושה בהן שאין מתנות ושאר הבן פדיון של בכסף נתינתם,כמו לאחר דאפילו אלא

כהונה מתנות נקראים עדיין ג.לכהן למשחה של דינם ככה"ועצם מוכח הדין,כ דלכאורה

כהונהל מתנת של בחפצא רק שייך מתנותד,משחה בשאר למשחה דין שום מצינו לא

קדושה בהן לכהן,שאין נתינתן בז,לאחר וקיבהאך לחיים מתנתרוע נקראים דעדיין

נתינה לאחר אפילו ג,כהונה בהם כןשייך למשחהם מהמתנות.דין חלוק הוי עדיין אכן

קדושה בהן ותרומה,שיש קרבנות קדוזרדה,כמו כמו חשובים וקיבה לחיים דמיםוע שת

ממנו כהונה מתנות שם פקע הכהן מיד בהם,וכשיוצא כהונה מתנות השם רק,דכל שייך

בעלותו תחת הכהן ביד נמצאים במתנות,כשהם כמואבל חשובות קדושה בהם שיש

הגוףקדו מתנותן"ואשת ושם קדושתן להפקיע כהונהיוהו,א מתנת שהן מקום .בכל

יו המבואר דל"לפי עם"הרמבפיל להתגדל הכהן על דין למשחה הדין אין ם

הכהן,המתנות גדולת מחייב המתנה שגוף ניתן,אלא שהמתנה המתנה בעצם דין והוי

הכהן י.לגדולת מהבשר"ולפיכך מתנה השם פקע לכלב או לגוי המתנות דבנתינת ,ל

בבעלותו הכהן ביד כןאו,דאינו למשחהאיןם למשד,דין כהונהחשייך במתנת רק 4.ה

לפי הרמבאבל בהמתנה,ן"דעת להתענג הכהן על מוטל למשחה ההפקעת,דהחיוב

עליו המוטל דינו כביטל חשוב גופא מהבשר כהונה מתנת שלמהביייןוע.שם של שםם

כ יותר"והרא'התוסדעתשפסק אוהב שהוא ענין באיזה המתנות לאכול הכהן דצריך ,ש

נא שיהא לתיאבוןכדי הכהן.כל על המוטל דין הוי למשחה שהדין סובר שהוא ומבואר

למשחה הדין מבטלים איך הקשה הרמ,ולפיכך לשיטת שפיר"באבל אתי .ם

הרמב בס"והנה המצוותם בשר:ל"וז,כתב)פט'מצ(פר לאכול הכהנים שצוה

כלומר קדשיםהחטאתקדשים קדשי שהם אות,והאשם ואכלו יתעלה אמרו אשרוהוא ם

בהם לישראל,כופר כפרה קדשים שאכילת מנין ספרא נתן,ולשון ואותה לומר תלמוד

ה לפני עליהם לכפר העדה עון את לשאת וישראל',לכם אוכלים הכהנים כיצד הא

כו.'וכו,מתכפרין קלים קדשים כלומר הקדשים שאר נגררת',אמנם היא כן גם ואכילתם

הנה התרומה כן גם וכן המצוה המצוהאחר אחר נגררת אכילת,אכילתה אין אבל

ט3 פרק בחולין בתוספתא אפילו:ל"וז',עיין כוכבים לעובד מוכרן אפילו קדושה משום בהם אין מתנות

מצות אלא בהן אין כלבו לפני בלבדנותנן מצות.ל"עכ,כהונה אלא בהן דאין ביכורים המנחת שם ומפרש

בעלמא .ש"ע,נתינה

המתנהאך4 ליתן דמותר מבואר שם בחולין התוספתא לכלבו.ושללכלבאףמלשון דכשנותן לעיין ויש

הכהן בבעלות נחשב הבשר בג.עדיין דין דהוי אלא הכהן על מוטל למשחה הדין דאין דכיון ליישב וףויש

ע,המתנה נאכל שהבשר עד למשחה דין שייך דאין לומר אדם"אפשר בחרדל,י כשצלוי מעלה יש ,דאז

ע נאכל שאינו זמן למשחה"וכל לגדולת שייך אינו עדיין אדם .י
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החטאת מן הזה הבשר שאכילת ואשם חטאת בשר אכילת כמו ותרומה קלים קדשים

שבארנו כמו המתכפר כפרת תשלם בה האשם מה,ומן באכילה הציווי לשון בא ובו

מצוה עושה אותה והאוכל נגררת היא ולפיכך בתרומה ולא קלים בקדשי לא בא ,שלא

.ל"עכ

מצוה"רמבה בחד תרומה אכילת ומצות קדשים אכילת מצות כולל מהב"צו,ם

ה שתי בין מדינידל,אכילותהשייכות הוי קרבנות אכילת מצות הקרבןכאורה ,הקרבת

תרומה אכילת עם לה יש קשר בכהן"וי.ואיזה נאכל להיות צריך דהקרבן מהדין דחוץ ל

ג,הקרבתודיןב כןיש מצווהם שהכהן נוסף כהונהדין מתנת דהוי משום ,באכילתן

לאכילה ניתן ב.והמתנה שמברכים"רמבועיין ביכורים הלכות ריש הקרבנותם אכילת ,על

וכך כך לאכול וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו כהונה,אשר מתנת אכילת ברכת .והיא

מבוארו האליה'דלר,ש"ע,.)כח(זבחיםמסכתביותר דעור מחדשת שם המשנה חסדא

פיגולשל מחשבת לענין כבשר הוי דסד.גדי שם בגמרא כיון"ואיתא מחשבה הוי דלא א

א האליה עור למשחה"דבאכילת לקיים אוכלין,א שהמלכים כדרך עבידי,לגדולה דלא

דאכלי הכי"קמ,עורמלכים דאפילו אכילהל מחשבת דעצם.שייך מבואר ולכאורה

קרבן ולפיכךאכילת כהונה מתנת להדין הוקשור ב"יש שחסר דבאכילה הויא למשחה

ג פיגול"חסר מחשבת בענין .כ

זהולפ מקרבנות"יי חלוק וקיבה לחיים דזרוע דהמתנות וקיבה,ל לחיים דזרוע

עצמה במתנה דינים ואין לכהן הנתינה עצם רק היא מתנתם כהונה,כל כמתנת נחשב והוי

ה ביד דהוי במה שתהא,כהןרק רק מחייב למשחה הדין לגדולהאז ברש.בידו שם"עיין י

מכהן מתנות הקונה דישראל דמבואר בחרדל,בבכורות צלי המתנות לאכול חייב אינו

ד במשום דינם ופקע קנין בר הוי מאכיל,קניןהמתנות היה הכהן יצוייר לו הישראלאבל

בחרדל צלי רק אותו להאכיל הכהן צריך לכאורה הקנאה כנ.בלי הדין"ומבואר דאין ל

המתנהצלי באכילת דין ככה,בחרדל לאכול הכהן צריך כזה לכהן ערב אינו אם ,דאפילו

נחשב בחרדל צלוי דבשר כמאכלאלא אצלו שהמתנה במה היא והגדולה מלך של כמאכל

בישראל,מלךשל אף להיות יכול האכילה מחייב.וגוף כהונה מתנת השם בקדשים אבל

הקרבן באכילת גולכן,הכהן גדולה דין כמו,באכילהכ"יש הכהן אוכל לוולפיכך ,שערב

ג גדולה באופן"דצריכין מאכלשתהא,אכילתהכ בכל .נאכל

הקרבנות מעשה בהלכות משנה בכסף ה"פ(ועיין הרמב)י"י בלשון ם"דהקשה

הכהנים"דכתב,שם מאכל"דאפילו בכל לאכול דכהן,מותרין יש חידוש אוכלדאיזה

הרמבדה,כרצונו ד"קדים הכהנים"ם מאכל"אפילו בכל נאכל דקרבנות הדין .קודם

דעתך דסלקא תירץ לאכולושם צריכין אותםשהכהנים יאכלו לא ולכן שמים לשם רק

תענוגה דרך אוכלים"קמ,מטעמים למשחה הדין משום תענוגל במשנה.ד"עכ,דרך ועיין

דהרמב דתירץ שם צרי"למלך אינן דהכהנים לחדש בא בחרדלם צלי קדשים לאכול .כין
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הנ בחרדל"ולפי צלי להיות המתנה צריך כהונה מתנות דין עצם דמצד להסביר יש ,ל

דהמתנה משום גאך יש לאכילה כןניתן באכילהם למשחה לאכולדין מותרין ולפיכך

מאכל 5.בכל

כןגו אכילהם הדין הובא שלא מה השובעמיושב מתנ,על ,כהונהותבשאר

הקרבנותדעיין במעשה ספר דלמשחה)שם(בקרית מהדין הוא לאכול,דמקורו שצריך

לגדולה הדין"דלהנ.הקרבנות כל לאכילה ניתן דלא כהונה מתנות דבשאר מבואר ל

הבשר של בחפצא רק הוי השובע,למשחה על אכילה של הדין השייכת,אבל גדולה הוי

אכילתה באופן לאכיוזה,רק הניתן במתנה רק כנשייך בקרבנות,ל"לה אלא אינו ולפיכך

לאכילה היא .שנתינתם

הרמב"יודוע בדעת בב,ם"ל קמאדהנה כהונה:)יב(בא דמתנות משולחןאיתא

הכהן,קזכוגבוה אצל בעלים ממון אינם קלים קדשי אפילו את"וא,ולפיכך לקדש א

בהם א"ולפ.האשה דבקרב"ז הבשל בגוף לכהן בעלות שום אין מיוהכה,רנות כמו הוי ן

אחרוכשא של משולחן גבוה,ל משולחן האכילה לו שיש במה רק היא לכהן הנתינה .וכל

כממונו וחשוב דבר לכל הבשר בגוף זוכה הכהן וקיבה לחיים בזרוע חלוק.אבל ולפיכך

לחי,דינם בבשרדבזרוע הזכייה גוף היא המתנה וקיבה היא,ים למשחה הדין וממילא

המתנה לגדולהשמתנתו,בגוף להיות בקדשים.חייב רק,אך היא זכייתם ,באכילהשכל

ג הוי למשחה רק"הדין מאכל,באכילהכ בכל נאכל 6.ולפיכך

בבכורות בתוספות ש.)זכ(ועיין מצינו לא תרומה דגבי אכילהדכתבו צריך

בבשר,בגדולה אלא גדולה שייך לא דבסוטה"וצ7.דשמא יש.)טו(ע דבמנחות איתא

דין"ג עייןו[ש"ע,למשחהכ הקרבנות"ברמבכן מעשה בהלכות ה"ירקפ(ם ,])ד"י'לב

הרמב"ויל5 בדעת בחרדל,ם"ע צלי לאכול דצריכין הביא לא אחרת,למה בדרך לכהן עדיפות ,כשאין

התוס שפירשו צו"וי:).קלב(בחולין'כמו בפרשת כהנים בתורת דעיין ה(ל ב :ל"וז,)ז"פרשתא

תאכלו יאכלו כשירה ממנה שירצה]יאכלוהו[והנותרת מאכל בכל אכילתה ריבה ובניו יאכלוהו.אהרן
מועטת שהיא בזמן ותרומה חולים עמו הר.ל"עכ,שיאכלו שם"והעיר בכל:ל"וז,ש אכילתה את ריבה

מבושלת מטוגנת אוכלים'ובפ,ואפייהמאכל שהמלכים כדרך לגדולה בהם מלמשחה דורשו התדיר ,כל

לומרוא.ל"עכ וגפשר המאכל בגוף הגדולה שייך היה למשחה הדרשה"דמדיני ובא אכילתן באופן כ
האכילהכ"בתו באופן הגדולה קביעות עיקר קרבנות,לקבוע אצל בחרדל צלי דין שום אין ,ולפיכך

מאכל בכל .ונאכל

ללמודוע יש כהניםתובוד ממו"הנרת ששמעתי כמו שליט"ל ב"ח שדייק הא מעשה"רמבלשון בהלכות ם

שם דזרוע,הקרבנות המתנות לגבי אותה שהביאו כמו קרבנות אכילת אצל דלמשחה הדרשה הביא דלא

וקיבה מלמשחה"וצ.לחיים שניהם הביאה דהגמרא דהרמב"וי.ע התו"ל כמו סובר כהניםם דהדיןרת
למשחהדק של קיום אינו מאכל בכל נאכל לגמרי,רבנות אחר דין וחרדל,והוי בצלי רק הוי למשחה .והדין

בחרדל6 צלי לאכול חיוב לו אין לאכול איך לכהן עדיפות כשאין למה שפיר אתי .ועכשיו

בתרומות7 בירושלמי ג)א"הה"פ(עיין דלמשחה דרשה בתרומה"דמביא .כ



למשחה קסהבדין

למנחות תרומה בין החילוק בשר,ומה אינן דלמשחה,דשניהם קיום במנחות שייך .ואיך

הנ י"ולפי לומרל התוסש שכתבו בבשר'דמה אלא למשחה שייך כ,דאינו רק אשרזהו

גדול מחייב למשחה ההדין בגוף האוכדרק,כלמאה נחשב מלךבבשר של כמאכל אבל,ל

המנחה בגוף זכייה שום לכהן אין רק,במנחות הוא זכייתו גבוהבאכילהוכל ,משולחן

תהא שהאכילה מחייב למשחה תענוגהדין אוכל,דרך בכל שייך תענוג דרך ,ואכילה

במנחות 8.אפילו

ברש8 ביומא"עיין מיטרד"ד.יד(י לא מי שמתה)ה באשתו טרוד שהוא דמי באכילת,דסובר מותר אינו

למשחה,קדשים דכתיב וגדולה שמחה בעינן קדשים בסמ"וע.דאכילת רסג(ג"ע אסור)רסד-לאו דאונן

קדשים למשחה,באכילת בקדשים בביכורים"וצ.דנאמר דבמשנה מ"פ(ע מחלוקת)ב"ב ק"תביןאיתא

או'רל אי ביכוריםשמעון באכילת מותר תרומה"ולכו,נן באכילת מותר אונן רש,ע והסמ"ולפי ג"י

אסור הוי למשחה,לכאורה המתנות לאכול יכול אינו מותר.דהאונן דאונן המשנה דכוונת לדחוק ויש

אסור למעשה הלכה אבל דמותר אנינות בדיני רק היא וביכורים תרומה דא,באכילת אפשרכיון לאכולי

המ בתוס.לכיםכדרך הנזכר הצד לפי שפיראבבכורות'אך תרומהתי אצל למשחה דין שום דאין

ברש.וביכורים עיין במנחות"אבל למשחה.)נח(י דין יש כהונה מתנות דבכל דאפילו,דכתב ומשמע

למשחה שייך וביכורים לומרוי.ע"וצ,בתרומה דהפירותש האוכל בגוף היא המתנה וביכורים דתרומה

ממ בעליםהוי מקודשת,ון בהן קידש האוכל,ואם בגוף הוי למשחה הדין שלמשחה.אז שמחה הדין אך

האכילה,מחייב באופן דין אכיל,הוא זהואי,שמחהבהשצריך הוין זכייתם שעצם במתנות אלא שייך

הדבר בגוף ולא באכילתם .ל"כנ,רק



וסק

טוב זבד


שליטנכד הרב א"מורנו



בגמרא מו(איתא מציעא הונא,.)מז-:בבא רב אמר רבה באלו,אמר לי מכור

אונאה עליו לו ויש דמי,קנה.קנה חליפין דכי קנה קפיד דלא דכיון משך דלא גב על ,אף

אונאה עליו לו ליה,ויש קאמר באלו לי הונא'ר.דמכור רב אמר באלו,אבא לי מכור

אונאה עליו לו ואין .כ"ע,קנה

ברש באלוה"ד(י"ועיין לי לי:ל"וז,)מכור מכור לחבירו ואמר מעות בידו אחז

הלוקח מיד וקבלם הם כמה לשאול הקפיד ולא שבידי באלו שלך לוקח)קנהה"ד(.חפץ

לחזור יכול מהם אחד ואין הללו במעות אונאהויה"ד(.החפץ דין עליו לחבירו לו )ש

שתות שפחתו החפץ דמי כדי במעות אין דמיה"ד(.אם והא)כחליפין פירך ולקמיה

חליפין נעשה מטבע קאמרה"ד(.אין לי חליפין)דמכור לשון ולא ממכר .ל"עכ,לשון

דהמעשה ואלא מקח כמו ממש והוא דמים בתורת הוא דהנתינה מבואר ולכאורה

קנין הוא חליפיןקנין זהוע.של חליפיןראגמבוהקשל נעשה מטבע אין והא ,לקמיה

במטבע"וא חליפן של קנין מעשה כאן שייך איך ורתירצוראגמבו.כ נמי הכי הונא'דאין

כר לה חליפין'סבר של קנין מעשה כאן הקנין ואין קונות מעות תורה דבר דאמר יוחנן

הוא מעות של .ש"ע,אלא

הוא תמוה רולכאורה ר'על אמר ר'אבא אמר רבה על דחולק וסבר'הונא הונא

אונאה עליו לו דאין כאן לומר שייך יהיה סיבה מאיזה הא אונאה עליו לו ואין ,דקנה

הגמ למסקנת וראהא מעות וקנין דמים נתינת הוא נתינה וממכרהויהאי מקח כל ,כמו

שבתורה אונאה דיני כל יפקע .ואיך

קצת לעורר יש הגמוכן רראעל אמר רבה מחלוקת ור'דהביא אמר'הונא אבא

ר אמר וברבה הונא ובר'רב הדין מפרש ראאב'הונא כלום'אמר פירש לא .הונא

ר אמר רבה בשיטת הטעם שפירש מה על דסמך ולומר לדחות דיש וסבר'והגם הונא

זו שיטה לפרש איצטריך כן,דלא לומר הוא דוחק מ,מיהו הוא אחד עצמודכל בפני ,ימרא

ו בו יש אחר דין גםבוגם לפרש לו היה זהפשטות דין .את

בגמ שם סבר,ראועיין לימא אונאה עליו לו ויש קנה באלו לי מכור מר אמר

וכו'ר חליפין נעשה מטבע הביא.כ"ע,'הונא למה להקשות יש האיראגמבוולכאורה

של אונאה"חלק עליו לו בכל"ויש נוגע אינו זה הגמהא לקושית הוא'ל דקנה ביאר דכבר

דמי חליפין קנה,דכי באלו לי דמכור הוא אונאה עליו לו ויש קש,אבל בכללוולא ר



חליפין נעשה מטבע קסזבענין

נראה היה אונאה עליו לו ויש דמן לקושיה הוא מגרע ואדרבה חליפין שנעשה מה עם

אונאהנודאי יהיה דלמה חליפין של הג"ואת?ענין קושית יסוד כל נמי הכי דאין איה'מל

הדין כן"קנה"על גם דמביא קנהאתוהא הדין אגב הוא אונאה עליו לו ויש של הדין

הגמתורצ המימראראה כל את עומד,להביא צרייאהקושתעדיין דלמה כיםבעיצומה

של מימרא האי רלהביא לגמ,הונא'אמר ליה הוה מראהא להביא אמר

דקנה'ר בפירוש דפסק דהונא אונאה עליו חליפיןמשמעיותרהואלו של הקנין

ר אמר מרבה שמביא הגמ?הונא'מזה לשון הגמראובפשטות קושית דכל הואראמשמע

מ האי אונאה"על עליו לו ויש דקנה בזהב"צו,ד הביאור .מהו

מבואר,והנה חליפין נעשה מטבע של הסוגיא סוגיאבעצם דהוא בראשונים

של במעותא חליפין לעשות שייך דהא.ם המפרשים קושית מעותוזהו

הוא מעות של דהמציאות מעות קנין הוא מעות נתינת דסתם הוא והפשט קונות אינן

נשארשעומד והוא כנגדו הנקנה כחליפיןהדבר ודלא החפץ של

שכנגדודהוא חפץ במקום נתינתו הוא החפץ במטבע,ונתינת גם וממילא

חליפין קנין כמו לחול שייך לא מעות נתינת .שהוא

לכוומז המטבע של הנסכא נתינת הוי ולא מעות נתינת דהוא ברור עלמאה לי

מטבעלוקתוהמח האם מטבע של המעות דמהו דטבעהזההוא שויות של חפצא דהוא

המטבע של הצורה שהוא או על(הוי ועומד המטבע את הרואה המטבעדאדם של השויות

בצורה אותה מחשיב דאמרדמ,כלומר.)שעליוהוא סבראן חליפין נעשה דחשיבותמטבע

ש בזה הוא השויות שוהעצםשל בזה,המטבע שויותו את יש מטבע האי דעכשיו והגם

בעצם שוה המטבע מיהו הצורה עליו לגמרי(שיש ממהותו בטל להיות עבידא ולא

שויות של חפצה המטבע יהיה ותמיד במקומו צורה עוד יהיה הצורה בטל אם .)דאפילו

דאמרומ חפצהאן האי עם שויות יהיה שתמיד דהגם סבר חליפין נעשה מטבע דאין

הוא שויותו כל עכשיו המטבעמיהו על כרגע שנמצא צורה שצורה"ואע(בהאי זופ

בט צורהתהא ותהיה מקום,במקומותאחרלה בהאיהשויותמכל ומכיון)הצורעכשיו

תי צורה חליפין,בטלדהאי נעשה .אין

חליפיןל"הנביאורו נעשה מטבע של סוגיא בעצם המטבעדהיינו,הוא דנתינת

כנגדויה של לחפץ ותשלום מעות נתינת ב.א באלו"אבל לי לענ"מכור לומר"נראה דיש ד

סוגיא שלהואו,לגמריתאחרדהוא חדש שבונושא במעות תלוי ולא בעלמא נסכא נתינת

לעשות,בכלל רוצה שהוא ואומר המטבע של נסכא רק לחבירו מראה אחד אם וכאילו

למ דאפילו נראה דבודאי הנסכא של חפצא בהאי חליפין"חליפין נעשה מטבע אין ,ד

מטבע שהוא הגם חליפין דנעשה כאן מרא,מודה לא לומרדהא שייך ולא הצורה בכלל הו

אצורתה מכיון.דדעתיה באלו לי במכור נמי הכא היהאז בכמותושלא בכלל קפידא

המטבע של בחפצה הוא דקנינו לומר במעותדהיינו,יש ולא .בנסכא



בעכער מיכל יחיאל הרב קסח

מפורש להרמברושבפיהואוכן הנ"המשניות כל של המשנה על בדמיםם עשה

שהוא,ל"וז,.)כחקידושין( חליפיןהמטבע שיהיה ראוי אינו והוא בחליפין נקנה אינה

אא אחר דבר בו חושש"לקנות שאינו בלתי דינרים או הרבה הדרכמונים האדם לקח כ

וחשבונם פלוניולמשקלם דבר חליפי אלו באומד...אמר המטבע מזה לקח אם לפיכך

מע אינו שהוא דעתו נתבאר הרי ולמנינו למשקלו שיגיע חושש אוייואינו מטעםן תנו

או זהב של לשון היה כאילו הוא והרי גופו שיעור שמעיין אלא ומפותח מוצייר שהוא

שמתק כסף ספקייחתיכות בלא הקנין בו .ל"עכ)'וכו(ם

גופו מצד אתנו אם חליפין ביה שייך במטבע דאפילו מושג כזה דקיים מבואר

הדבר דהחליפין,של באלו לי מכור של המשמעות הוא כן המטבעולכאורה גוף על הוא

בעלמא נסכא דהוי וזהב כסף חתיכת כל כמו .והוי

המח דזהו ר'ונראה אמר ור'רבה ר'הונא אמר דר'אבא ר'הונא אמר הונא'אבא

מסודר חלוקי לא ובכלל חליפין כל וכמו נסכא נתינת כמו דהוי אונאה עליו ואין קנה .סבר

בכלל שייך דלא אונאה עליו לו אין זה מעותומפני לפרש.לקנין צריך לא וממילא

חליפין קנין כל כמו דהוי אונאה עליו לו ואין קונה של השיטה בביאור דבר .שום

ר אמר לרבה הפלגינ'ורק דמהו ביאור צריך אונאה עליו לו ויש דקנה דקנויןהונא כאן

מטבע שהוא הגם קנוי,הוא שהוא הגם אונאה עליו לו קנינ.ויש דאין משמע מעותבודהוי

זהוע.חליפיןבאלא לי"אמרינןל דמכור אונאה עליו לו ויש דמי חליפין דכי אלובקנה

לה ."קאמר

לפי הגמואשר קושית את לפרש יש ר,ראזה סבר נעשה'לימא מטבע הונא

רןחליפי באמת רקדהוא על רבהקשה ר'אמר על ולא ר'הונא אמר דל'אבא פיהונא

דק'ר הונא רב אמר חליפיןאבא נעשה מטבע שייכות שום כאן אין אונאה עליו לו ואין נה

נעשה לא מעות דנתינת המטבע במעות דין הוא חליפין נעשה מטבע אין של דהדין

המטבע של נסכא עם קנין דהוא לומר דשייך באלו לי במכור אבל חפצה זה דאין חליפין

ר אמר רבה לפי מיהו חליפין נעשה קנה'בודאי דסבר אונאההונא עליו לו והביאור.ויש

מתן הוי המטבע דנתינת הוא אונאה עליו לו יש כמשל כמו לא,מכרלעות הכיודאי

אונאהאמאי זאת.יש דמטבע,ובכל כן,קנהנקטינן רואם דסבר מטבעדהונא'משמע

חליפין שהביא.נעשה הטעם קנהאתראגמההוזהו של המימרא אונאה,כל עליו לו ויש

עלראהגמתיבקוש דוקא ראותהדהיינו אמר רבה של .הונא'שיטה

תיר זה חלראגמבצוועל ולא מעות של הקנין באמת לרבה,פיןידהוא ודוקא

ר חידש'אומר מעוראהגמההונא של הקנין לרתדהוא אבל חליפין היה'ולא לא אבא

חל בהקנין לומד שהוא בכלל במעותיקשה ולא כסף החתיכת על הוא כאן ,המטבעפין

ר לפי חלי'ולכאורה מדין קנה הדין נשאר קשהפיןאבא לא כן ואם מעות קנין מטעם ולא

דלר אונאה עליו לו ואין של הדין על ר'בכלל אמר הקנין'אבא אין למסקנה אפילו הונא

המטבע מעות מצד באלו לי מכור .של



סטק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"נכד

וזקנילכ מורי בוד
ש"ת בעולםמח שלום רבה

משה בתורת הרבה תלמידים במעמידו
באמיתוחייה ד

תתגודו בלא אגודות–עיון לעשות איסור
מ כבהוקתוחלשל תורות'תורה





יבמות לר:)יג(בגמרא לקיש ריש העיירות'שאל בני הכפרים כשבני למה יוחנן

שונ בימים אסתר מגלת את קוראים הכרכים האיסור,םיובני על עוברים לאדאינם

אגודות–תתגודדו אגודות תעשו .לא

לתרץ ר,ובלי ר'הקשה שאל לא למה בפסחים"יוחנן ממשנה שבמקומות.)נ(ל

ובמקומות מלאכה יעשו פסח בערב מלאכה לעשות לאשנוהגין לעשות שלא שנוהגין

מלאכה חזקה,יעשו יותר זו קושיא יוםולכאורה באותו אגודות אגודות עושין ,שבפסחים

המגילה בקריאת כן שאין ר.מה שהמשנה"ותירץ משום עומדת במקומו שהקושיא ל

ל או מלאכה לעשות במנהגים עוסקת באיסורא,אבפסחים עוסקת במגילה המשנה ,ואילו

רש איסורא"ד(י"ופירש לך אמינא למיקרא",)ה בעו דאי ארביסר לבני רבנן להו דאסרי

מצו לא ."בחמיסר

ר עליו הקשה ה'והדר לאו או מלאכה לעשות המנהג שבאמת איסור"גואיוחנן כ

בפסחים דתנן משום מתירין.)נה(והיתר הלל ובית אוסרין שמאי ר.בית תירץ ל"והדר

במלאכה,דהתם שעוסקת במשנה ליה,פ"בעדהיינו דלית הוא מלאכה אומר .הרואה

ר הקשה מתיריןיוחנן'ושוב שמאי שבית ביבמות הטהממתניתין של ו"צרות

שאסור אוסריםותנשים הלל ובית לאחים ר.ביבום שב"ותירץ כדבריהם"ל עשו לא ,ש

ועשו"ור שעשו סובר נחלקוי ועשווכן עשו סבר ושמואל עשו לא סבר שרב ושמואל .רב

עשוה'והק דאמר למאן תתגודדו,גמרא לא כאן אגודות–קרינן אגודות תעשו .לא

אחת",ומשני בעיר דין בתי שני כגון תתגודדו לא אמרינן כי אביי כדברי,אמר מורים הללו

בה לן לית עיירות בשני דינים בתי בשני אבל הלל בית כדברי מורים והללו שמאי .בית

רבא ליה ב,אמר וב"והא כש"ש בה דיןני דמיתי אחת אמרינן,בעיר כי רבא אמר אלא

ב כדברי מורין פלג אחת בעיר דין בית כגון תתגודדו ב"לא כדברי מורין ופלג אבל.ה"ש

בה לן לית אחת בעיר דינים בתי הגמראכ"ע,"שתי .דברי
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אחת בעיר דין בתי שני של ר,ולדוגמא מרן בשו'כתב קארו רוכל"יוסף אבקת ת

הרמב)לב'סי( כמו שנוהגין אחת בעיר דברי"שאם לכל קהילות",הםם העיר באותה ורבו

כהרא וזולתו"שנוהגים כהרמב,ש שנוהגים הקהלות למעוט לכוף יכולים ז"אינם ל"ם

כמותם ליה,לנהוג הוה הראשון כמנהג נוהג קהל וכל דהואיל תתגודדו לא משום וליכא

ב אחת"כשתי בעיר כרבא"וקי,ד עירדהיינו."ל באותו ואשכנזים עוברים,ספרדים אינם

תתגודדו לא ב,על כשני אחת"דהוי בעיר הפוסקים,ד בכל מוסכמים .ודבריו

ר של שתיר,ל"והשאלה מי בגמרא מצינו הרי,צולא והרא"אבל בפסקיו ש"ף

ד"פ( סייק קושיות)ט'במות שתי היו שלגמרא הגמרא את בקיצור אמאי,חדא.מסבירים

קרינן הכפריםלא בני על תתגודדו וכרכיןע,לא תתגודדו,ועוד.יירות לא קרינן לא אמאי

ב וב"על הצרות שמתירים שאוסרים"ש "ה אעו. כי רבא במסקה כגון תתגודדו לא ד"רינן

ב כדברי מורין פלג אחד בעיר ב"אחד כדברי ופלג ב,ה"ש שני לן"אבל לית אחת בעיר ד

וכ ב"בה שני עיירות"ש בשני (ד הריד" לקיש,כלומר).ף"ברי ריש לשאלת נכללהתירוץ

רבא .אבייובדברי

והרא"הרי,ולדינא כרבא"ף פסקו אבות,ש מגן לספר בהקדמה המאירי וכן,וכן

הרמב).תסז'מצ(החינוך הל"ע'הל(ם"אולם יב פרק כאביי)יד'ז זו",פסק אזהרה ובכלל

ביהושלא וזה"שני במנהג נוהג זה אחת בעיר למחלוקתד גורם זה שדבר אחר במנהג נוהג

תתגודדו לא וכתוב אגודות,גדולה אגודות תעשו ."לא

הרמב דברי את לתרץ לבם נתנו מהאחרונים רבא"והרבה נגד כאביי פסק למה ם

בכלל זה אין קג"יעהרי להם,ם"ל עלתה שם.ולא משנה בכסף בדברי,עיין ועיין

מלאכי הכס)קנט'סי(יד שחזר תפיליןשכתב בהלכות שכתב במה מדבריו משנה ף

הט"פ( דוכתי)ו"ד כמה הרמב.ועוד דברי את לתרץ מדבריו שחזר משנה בלחם .ם"ועיין

ה בתשובות עוד כהן"ועיין דוד יג(ר משנה)בית בכסף דבריו את,והובאו לדחות שרצה

הרמב שכתב"דברי במה כרבא פסק שבאמת ב",ם שני יהו וכו"שלא שבזה,מרכלו."'ד

ב שני אינם אבל דין בתי שני נעשים ענין"הדבר ובכל דבר בכל ממש .ד

רדב"שוע"וע סי"ח(ז"ת השולחן,)יא'ה סי"או(ערוך דבר"שו,גתצ'ח משיב ת

סי"ח( צדקה"שו)יז'א מעיל השלחן,)מט'סי(ת לא'סי(ופאת אות ).ג

לע הבאנו רילוכבר שפס'דברי רוכל באבקת קארו כרבאיוסף לדבריו.ק והסכימו

הפוסקים .כל



פליגי האיסורלכאורה בסיבת ביבמות"רש.הראשונים תעשו"ד:יג(י לא ה

אגודות תורות"כתב,)אגודות שני כנוהגין רש".דנראה בסוכה"וכן נמי"ד.מד(י לדידהו ה

דחי תורות",)לא כשתי ונראה אגודות אגודות ישראל לעשות רש."שלא ביבמות"ודברי י
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יוסף בנמוקי ביבמות"הריטבכ"וכ.הועתקו א"ד(א קרא"ה לימא אגודותשלא",)כ תעשו

אלהות ושני תורות שתי כאן יש וכאלו הרשב".אגודות ביבמות"וכן ול"ד.יד(א )ד"מה

אם אגודות לעשות שאסור תורות"כתב כשתי בחידושיו".מתחזי כתב.)ב(למגילהוכן

כשתיידנעש" תורה אבות."תורותת מגן לספרו בהקדמתו המאירי הרא,וכן ש"וכן

ר,)ל"הנ(ביבמות בפ"וכן ההר מן קמאא של,דיבמותרק הלשון כתבו תורות"כולן "שתי

אגודות עשיית של האיסור של .בפירושן

הרמב ע"אמנם בהלכות היא)ל"הנ(ז"ם אגודות עשיית של האיסור שסיבת כתב

למחלוקת" גורם החינוךו".שהדבר היא)תסז'מצ(כן אגודות שעשיית רבו בשם כתב

משום ביניהם"אסורה מחלוקת גורם ".שזה

כשתי נראה שהוא משום אגודות אגודות עשיית שאיסור הראשונים רוב ולשיטת

טובא,תורות להקשות ב,חדא.יש שני כשיש אגודות לעשות רבא התיר בעיר"למה ד

לאביי.אחת ב,בשלמא שני עיירותד"כשיש ב,בשני תורות כשתי יראה אחתבתלא

הדדי בהדי כזה והעושין כזה העושין הרואה יראה שלא לרבא.משום שנידמתיראבל

אחת"ב בעיר ממש,ד תורות כשתי נראה מניניםד,בזמנינווכן.הוי הכנסת בית באותו יש

ספרד לנוסח ומנינים אשכנז כאן,לנוסח מתפללין לא כאן קיי(,והמתפללין אנן ל"דהרי

ממשהוי,)כרבא תורות כשתי איסור"וצ,נראה משום בזה אין למה אגודותעשייתב

.אגודות

ראשונים הרבה לפי אגודות,ופוסקים,אחרונים,ועוד אגודות עשיית של איסור

במנהגוה חילוקים ולא באיסורא חילוקים על רק ב.א ביבמותכדאיתא הקשה:)יג(גמרא

ר'ר על פסח"יוחנן בערב מלאכה לעשות שנהגו ממקום ר,ל ליה לך",ל"ותירץ אמינא

מנהגא...איסורא לי אמרת לה'ור".ואת הדר וכו"יוחנן איסורא לאו ולכאורה."'והתם

אחת בעיר מנהגים שני לנהוג שמותר .מוכח

ביבמות שם הבחירה בבית המאירי כתב הריטב,וכן והרשב"וכן שם"א .א

בקיצ הובא הראוכן פסקי ס"פ(ש"ור אות בשו,)א פסק צדקה"וכן מעיל ).מט'סי(ת

אברהם המגן סי"או(וכן להתענות",ל"וז,כתב)תצד'ח נוהגים פולין שבמדינות

בכ סליחות מותרים'ולומר אחד למקום אחרת מדינה ובני פולין בני נתקבצו ואם בסיון

משוולםכ בזה ואין כמנהגו בדבר"לםלעשות אבל שאלות כגון בדבר שמחולקים

רינ בני חלב אוכלים"אוכלים אין ואלו א,ס למקום נתקבצו שוה'אם מנהג לעשות צריכין

ל ".ת"משום

להקשות תורות,ויש כשתי נראית שהתורה משום האיסור ומה,אם מנהגא לי מה

איסורא מחלוקת.לי לידי יבא שלא מפני הוא אגודות עשיית של האיסור אם ,דבשלמא

שא יודעים שהכל לאינצויי אתי לא בעלמא שבמנהגא לומר יסכימו"אפשר העולם שכל א

אחד דעת המאירי[על תורות].דברי כשתי התורה יראה שלא הוא האיסור אם ,אבל
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למ כזה,א"אפילו לבוש נוהגים שכולם אגודה יש בלבוש,אם שנוהגים אחרת ואגודה

תורות,אחרת כשתי התורה .ו"ח,נראה

אחרוניםוע הרבה לפי להקשות יש הואשסובריםוד תתגודדו לא של דהאיסור

דרבנן הרא.איסור כתב תתגודדו"כן לא הפסוק על בפירושו מים.ם בספרו חדש והפרי

הרמב על הרמב"חיים לדברי ראיה הביא המצוות"ם בספר מהלא(ם לא,)וין שהשוה

סנהדרין לגמרא ב.)קי(תתגודדו בלאועובמחלוקתהמחזיק שלילה",וכתב,ר הוא הנה

אזהרה החיד".לא פסק יוסף"וכן שערי בספרו רבנן:).זהוריות(א ככה על ראו ומה

יראה שלא גזירה תורותהלגזור כשתי זה,תורה על הקפידה לא עצמה התורה ?אם

מחלוקת משום הוא תתגודדו שלא הסוברים הראשונים לפי פעמיםהרבההרי,דבשלמא

בתורה גוכתוב על וכתובים המחלוקתדונביאים ורוע השלום גוזרים,ל היו שרבנן ויתכן

מחלוקת לידי המביאות אגודות לעשות באורצאבל.שלא אגודותריך אוסרים היו למה

התורה יראה שלא כדי תורותרק .כשתי

הראש קושיא מהאחרונים,נהומכח הנכובתו(כמה הנב"צים ל"בתשובותיו

פ אורה די"והקרן הגמרא)במותק שלמסקנת הוא,סוברים שהאיסור פליגי לא עלמא כולי

מחלוקת ראשונים.משום דברי על מבוססים שדבריהם .ת"בעזהי,ונתבאר,ואפשר



הוא"ונלע תורות כשתי שנראית אגודות בעשיית שהאיסור לתרץ שאפשר ד

על מקפידין לא ישראל שכלל שיראה הפק,הלכההמשום הוא התורה ונעשיתוכל ר

וטלולאככחו תורות,כלומר.א שתי שיש נראית דיןלדנראית,אם ולית דת שאיןית ונראה

אחת תורה בהלכהנואם.ו"ח,אפילו מדקדקין אינם ישראל שכלל ,המצוותובקיוםראה

במצוות התרשלות לידי זה יבוא .ל"רח,בוודאי

הקושיות כל לתרץ אפשר אחת.ובזה בעיר דין בתי שני הרואה,כשיש יסבור לא

בהלכה דקדוק על מקפידין ואינם תורות שני נוהג,אלא.שיש אחד שכל הרואה יאמר

דינוכ הרבנים,בית ודברי התורה דברי כאילו.ומחשיבים יראה שלא רק הוא האיסור

ההלכה את עושים לא ישראל מכלל מפורסוכשיש,חלק דין כללמיםבתי כזה נראה .לא

בהלכה,ועוד מקפידין לא ישראל כלל כאילו יראה שלא רק הוא במנהג,הקפידא ,אבל

בה לן מנהג.לית בין שחילק אברהם המגן לדברי סעד שזה ומנהג,שמותרגמורואפשר

בהלכה,בפסק מקפידין לא כאילו ייראה סוף כל ח,ועוד.שסוף ראו מה נתיישב ל"זבזה

ז רצו אגודות עשיית של איסור מעשיית"לגזור שיבוא מהתרשלות ישראל כלל למנוע ל

כהפקר .ל"רח,הלכה
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נלע אחר"ויותר באופן לתרץ בלשון.ד השתמשו מהראשונים שהרבה לעיין ,יש

תורות" כשתי הלשוןלקחומהיכן.וכדומה,"נראה זה שלק?את ברור לי וחונראה

"פח(סנהדרין'גמהמלשוןהראשונים צרכן:) כל שמשו שלא והלל שמאי תלמידי ,משרבו

תורות כשתי תורה ונעשית בישראל מחלוקת התורה."רבו נראית של הגריעותא דהיינו

שיבוא רק הוא תורות אגודות,ממילא.מחלוקתלריבויכשתי כשיש רק תורות שתי נקרא

מחלוקת שהאיס,ואז.של מסכימים הראשונים כל איסורכמעט הוא תתגודדו לא של ור

למחלוקת שיבואו אגודות בלשון,לעשות האיסור את הסבירו מהראשונים שכמה אלא

בסנהדרין תורות–הגמרא כשתי דהוי עד למחלוקת המביאות אגודות לעשות .שלא

מהראשונים בכמה מדוייק זה שכל לי כתב)ל"הנ(ביבמותש"הרא.ונראה

ש מפני הוא שהאיסור תורותבמפורש כשתי ליה למה.חשיב התירוץ את הסביר אבל

בי אחד במקום המגילה את לקרות בט"מותר ובשני הכא"ששוםמ,ו"ד עבדי דלא כיון

פלוגתא הרא".משום סבור תורות"ואם כשתי נראית משום הוא שהאיסור יהיה,ש למה

הרא?מחלוקתכשאיןמותר סובר ודאי נרא"אלא שהתורה לעשות דהאיסור כשתייתש

דוקאתורות מחלוקת"עהוא של חלוקים .י

מוכן ראיה להביא שג"הריטביש משום"א האיסור את מפרש כשתי"כ נראית

אלהות ושתי ביבמות,"תורות איסורא"ד(שם לך אמינא "כתב,)ה לעשות: להם היה לא

תורותמחלוקת כשתי ותורה אגודות אגודות ישראל ר."בין עליו הקשה י'וכבר ן'הפאהרן

במהד הריטב)965'הע(ק"מוסה'בהגהותיו כאן הכניס אם"דלמה מחלוקת ענין את א

משום הוא שהאיסור סבור תורותדהוא כשתי בצ,נראית ודאי"ולענ.ע"והשאיר ד

שהאיסור"הריטב סובר שפרשנוהואא מחלוקת,כמו שעושים אגודות לעשות שאסור

התורהבישראל את תורותועושים .כשתי

מהרשבוכן ראיה להביא שםא"יש שלהכתבשביבמות כשתי"לשון מיתחזי

למגילה".תורות בי).ב(ובחידושיו בעיירות לקרות שמותר בט"כתב ובכרכים משום"ד ו

זה" בדבר מודין וכולן בכך מצוותן מחלוקת,דעיקר של אגודות כאן חלוקוואין "תודעות

כןוא הרשבם בדברי ג"מפורש כןא רקרוסישהא,ם הוא תורות ושתי אגודות בעשיית

ידיע שפרשנו,מחלוקתל .וכמו

ב מפורשים כמעט הודברנו והיתר"שדברי באיסור הוראת בהנהגת בפלפול ך

ביו( סי"הנמצא סק'ד הש.)י"רמב בדבר",ך"כתב שנחלקו בעיר אחד דין אסור,בית

תתגודדו לא משום כך ומקצתן כך מקצתן אגודו–להורות תעשו אגודותלא זה.ת ודבר

תורות כשתי נעשית והתורה בישראל מחלוקת הגמרא"הש."גורם לשון את העתיק ך

נראית,בסנהדרין שהתורה לעשות הוא אגודות עשיית של שהאיסור הבין הוא שגם וברור

ע תורות מחלוקת"כשתי .י



סגהרב ל"יעקב קעד

מיפ"עו כלודברינו הנהשבים כשיש,חדא.ל"קושיות אגודות לעשות שמותר

אחתשני בעיר דין המחלוקת,בתי מפני הוא שהאיסור כשמסבירים מובן זה מכיון.היתר

ב שני אחת"שיש בעיר מפורסמים דין,ד כבית נוהגים כשחלק למחלוקת יבוא שלא יתכן

השני דין בבית ואחרים עושין,אחד והם דינם כבית עושין שהם יודעים שהכל מאחר

דינם בעינינו.כבית רואים שאנו קהוכמו בין מחלוקת אין שכמעט לותיבמדינתינו

וק הספרדיםההאשכנזים ה,ועוד.ה"ב,ילות תורות שתי עשיית של האיסור איסורושאם א

למחלוקת בעלמא,להביא במנהג שא,אז יודעים שהכל משום האיסור שייך שכל"לא א

אחד דעת על יסכימו המאירי,העולם בשם שכתבנו איך,ועוד.כמו מובן ל"שחזשודאי

ו מחלוקת של אגודות עשיית על תהאהתורהשגזרו גולא משום תורות השלוםדכשתי ,ל

לעיל .כדפרשנו



דבר במשיב סי"ח(ועיין תתגודדו'גשהקשה)יז'א לא שאיסור הצד על קושיות

מחלוקת משום ר,חדא.הוא את"שאלת שקוראין והכרכים העיירות על שם ביבמות ל

בי וט"המגילה ימים,ו"ד בשני בקריאות שם שייך למחלוקתובשיאיך ,בשלמא.א

ע תורות כשתי התורה שנראה זה"שאפשר איך,י עיאבל למחלוקת"יבוא דאי",ועוד.ז

וכו מנהגא לי ומה איסורא לי מה מחלוקת משום בדעת'הטעם להמסקנא גם ולכאורה

דקיי כוותיה"רבא א,ל במקום אלא אינו זו אזהרה עיקר אפיהנה הוי'יסורא דלא באופן

מחלוקת אפי,חשש במנהגא תתגודדו'ולהיפך דלא אזהרה ליכא מחלוקת חשש ."איכא

הק ר'ועוד ליה",ל"שלשון דלית הוא מלאכה אומר הרואה שייך"התם דלא משמע

מי את פסח בערב מלאכה עושה שאינו מי יראה שאם משום למחלוקת תתגודדו לא

בע מלאכה יבו"שעושה מחלוקתפ לידי יא.א שהרואה לן איכפת הואמומה מלאכה ר

ליה .דלית

להבין הבוקשה בעלמא,ולטעמו.'הקושיא במנהג שאגודות לן קיימא אם

מותר,ותמותר תורותותאז כשתי כשנראה חששותמותרשכשם,אפילו הוי דלא היכא

.ע"וצ,מחלוקת

והשלישי הראשון ה"נלע,ולקושייתו שכתב כמו לתרץ ביבמותד אורה ,קרן

ה לקיש שלריש פליגי לא עלמא כשתיאמינאהושכולי שנראה מה משום רק שהאיסור

למחלוקת שייך ולא המחלוקת,תורות משום הוא האיסור למסקנא .אבל

תורות כשתי נראה משום אסורות שאגודות האוסרים שהראשונים תאמר ואם

בכןאומרים רתרק של אמינא הוה אינו,ל"ור רש,זה כתב ש"דהא של הלשון תורותתיי

הרשב,.)מד(בסוכה במגילה"וכן והש,.)ב(א המאירי תורות"וכן כשתי נראה כותבים ך

האיסור הריטב,כללבכשמסבירים והרא"וכן במסקנת"א הלשון זה כתבו ביבמות ש

אמינאראהגמ בהוה רק .ולא



אגודות אגודות עשיית איסור קעהבענין



שכתבנו,לכן מה תתגודד,לפי לא שהאיסור לן הראשונים,וקיימא רוב הוא,לפי

מחלוקת של אגודות לעשות שלא שנראית,איסור למה שייך שוניםשואינו דברים .נוהגים

דברנו בלי שלמסקנא,ואפילו פליגי לא עלמא שכולי מפרשים דבר והמשיב אורה הקרן

המחלוקתהואהאיסור הש.משום פסק לעיל"וכן שהבאנו .ך

ברשב[ ביבמות"ועיין עשוד"מולה"ד.יד(א ר)לא שלפי האיסור'שכתב יוחנן

המת על חבורה על רק הוא תתגודדו לא אגודות,של אגודות עשיית אוסר רשואפ.ואינו

כר הגמרא שפסקה שמשמע שאחרי הרשב,יוחנן'לומר עשיית"פסק איסור שאין א

כלל למעשה.אגודות רוחל,אבל באבקת בתשובתו ערוך השולחן בעל ששי)ל"הנ(פסק

אגודת אגודות עשיית הרמ,איסור ס"או(א"וכן תצג אברהם)ג"ח המגן ך"והש)שם(וכן

הפוסקים)ל"הנ( כל להאריך.וכן מקום כאן .]ואין

נ כמה דיש נראה להלכה"ובזה ממש,מ למעשה שנוגעים בש.ובתוכם ך"עיין

אחת)ל"הנ( בעיר דין בתי שני בדין חומרא שהביא לעיל "שהבאנו לנ: מקצתאסור הוג

כך העיר ומקצת כך מכל,בעיר אסור דינים בתי שני נעשו זה מחלוקת ידי שעל פי על ואף

מחלוקתששכן מרבה זה תורות."דבר כשתי נראית מפני הוא שהאיסור נאמר ולא,ואם

בהלכות דקדוק על ישראל גוונא,קפדי שני,בכהאי יש המחלוקת שאחר משום לן לית

ידועין דינין השופס.בתי א"ק הוא אגודות עשיית של שהאיסור מפני שאסור לקרביך סור

ה חדשים.מחלוקתאת דינים בתי שעושים הני ישראל,בזמנינולכן כלל מנהיגי על ,לחלוק

רח גירושין בלא קידושין תתגודדו,וכדומה,ל"להפקיע לא של האיסור על עוברים .ודאי

נ מינהועוד בעירפקא אחת דין שבית במקום כךהוא ופלג כך מורין פלג ,אחת

בשלום שניהם לעשות שיכולים מודים העיר כל המחלוקת.אבל מפני הוא האיסור אם

גוונא בכהאי לן תורות.לית כשתי ממש שנראית מפני הוא האיסור משום,ואם יאסור

תורות כשתי התורה נראית אופן אחת.דבכל בישיבה למעשה נוגע שזה שפלג,ואפשר

ורא שלאגודותלעשותהאיסורשאם,כךמוריןופלג,כךמוריןישיבהשימהרבנים

תלמיד,מחלוקת לכל מותר הרבנים כל את מכבדים התלמידים כשכל אחת בישיבה

רבולנהוג .כפסק

הרב ערוך בשולחן ס"או(ועיין תצג בכה)ז"ח מישהו.ג"שהחמיר שאם וכתב

ל חייב אחד כל כאילו חומרא ועושה עצמו על הדיןמחמיר כעיקר בלא,עשות עובר

למחלוקת לחוש שאין בענין הוא אם אפילו תורות כשתי התורה שנעשית משום תתגודדו

עליהם מקפידין ואין כן נוהגין שהרבה לא.כגון שיש סובר שהוא בדברואפשר ,פלוג

הש על חולק הוא וס"או והפוסקים המחלוקתל"ך משום אינו לחושישואולי,שהאיסור

.וילדבר



ועק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"נכד



ר ר'אמר אמר ואח'זירא הפר אוזן הצורם כךיוחנן שנאר פסול דמו מרקיבל

הפר מדם כבר",ולקח שהיה זה".פר בדין להסתפק הוה,ויש הפסול של היסוד האם

קבל קודם שחיטה לאחר דאפילו הוא והחידוש מום לעשודין יכול בפרה מום .ת

דאיכא הכתובגזאו כברירת שהיה פר צריך דם הפר,דכשמקבל מן חסר ולא שלו .פר

חד,כלומר חסרדין להיות יכול שלא מוםמ"ונ.ש במטיל חייב הקריבועוד,אם אם

בע כהקריב חייב מוםהאם .ל

הקשה יחזקאל כתב,והחזון מום מטיל דלגבי חינוך במנחת סתירה שיש

זה( חייב)בציור דאינו פסק מום בעל מקריב ולגבי .דחייב

המוקדשין"והרמב פסולי בהלכות הל"פ(ם שחסר,ל"וז,כתב)כט'א בהמה

נפסלה הדם קבלת קודם שחיטה אחר שהוא כל קבלה.מאיבריה קודם באתזה צרם אפילו

יקבל לא זה קבלה'שנא,הרי בשעת כולו שלם שיהיה הפר מדם קיבל,ולקח ואם

החס פסולמן זה הרי וזרק .ל"עכ,רה

זצ"והגרי דהרמב"ז דייק של"ל לשונות רק נקט שחסר"חסרון"ם ואם,בבהמה

וכו החסרה מן בכלל.'קיבל מום של לשון כתב כתב.ולא באזנה"וגם צרם ,"אפילו

ח דהוה חסרוןמשמע של בדין חסרון,ידוש נקרא מועט חסרון הוה,דאפילו ,מוםדאי

א שצרם פשוט מוםזה הוה חידו,זנו לנו להגיד צריך צולא אלא מומין בדיני זה ריכיםש

חסרוןדזהלומר של חדש הרמב,דין המוקדשין"ועוד פסולי בהלכות זה הביא ם

מזבח איסורי בהלכות המומין,ולא כל .כשהביא

דין דזה לומר צריך באלא והגמרא חסרון של ט"לבדףבכורותכתמסחדש

מבפנים חסרון ואעפגבי מום פוסל"שאינו מום,כ דין זה דאין רש.משמע י"אולם

אוזן"ד(בסוגיין הצורם מום"כתב)ה רש".דהוה מום"ואולי דין דזה לנו מפרש לא י

מום דהוה מפרש וממילא החסרון הוא מה לנו לפרש רצה .אלא

מהש דייק יחזקאל דכתב"מטוהחזון פר.)כו(ק של פסול ליכא עובר דמום

ול כבר איירישהיה אם הנכאורה מה מום קבוע"בדין או עובר מום זה אם היה,מ זה

ו,מום בחסרון נפרדים דינים יש אז חסרון של דין זה אם אינוכ"אאלא שעובר חסרון

חסרון השיטה,נקרא של עובר"והלשון ברש"מום שביארנו כמו לומר .לעילי"אפשר



הפר אוזן הצורם קעזבפסול

חינוך לאחר)רפח'מצ(והמנחת נטרף או דבנעבד קבלהפסק קודם שחיטה

ד,פסול פסול מיתהדכל לאחר פוסל מחיים מ.פוסל נתרבה כבר"וזה שהיה ,"פר

מח"המנוהביא לבכורותמסכתבראגמהראיה פוסלט"בדף מבפנים של דהחסרון

שח פ.יטהלאחר מחיים שפסלי דפסולים לאחרסלמשמע לדעת.כ"ע,שחיטהי ,וצריך

חסרון של פסול זה זה,דאם מדין לומדים איך גז,אז הוה הכתובזה ודיןירת חדש

עצמובפנ זהאלא,י טריפהדאם ללמוד יכול מום ממוםונדין שהם(עבד מפני אולי

הוו מוםעצמם ).כמו

קושואפשר דלתרץ חינוך המנחת על יחזקאל החזון חייבית מום דבמטיל ,פסק

פטור מום בעל דס.ובהקריב לומר ליהדיש קבלהידקבירא שמיה קצת כןוא.בל ם

שחיטה לאחר מום דהטיל לומר לקבל,אפשר התחיל כןוא,וכבר חייבם מום מטיל לגבי

בקרבן מום בע,דהטיל הקרבת מוםולגבי חייבל ואינו בהכשר קצת קיבל כבר ,הוא

.ק"ודו



עחק

טוב זבד


שליט הרב מורנו א"נכד



בגמראא לר"::)ד(ברכותיתא ליה מסייע ומתפלל שמע קריאת קורא מר 'אמר

ר דאמר ר'יוחנן ערבית של לתפילה גאולה הסומך זה הבא עולם בן איזהו יהושע'יוחנן

אומר לוי תקנוםבן באמצע קמפלגי.תפילות אימא,במאי בעית אי קרא אימא בעית אי

דר"אבע,סברא סברא לא'א מעלייתא גאולה אלא הוי נמי מאורתא גאולה סבר יוחנן

צפרא עד אלא גאולה'ור.הויא הויא לא מצפרא אלא הויא דלא כיון סבר לוי בן יהושע

דכתיב"ואב.מעלייתא דרשו אחד מקרא ושניהם קרא ובקומך',א סבר'ר'בשכבך יוחנן

קמ קימה מה לקימה שכיבה ואח"קיש ק"ש נמי שכיבה אף תפילה ואח"כ תפילה"ש .כ

ק'ר קימה מה לשכיבה קימה מקיש סבר לוי בן נמי"יהושע שכיבה אף למיטתו סמוך ש

למיטתו"ק סמוך דרבינא.ש בריה מר בעי...מתיב דהא לתפילה גאולה קסמך לא הא

השכ רבנן דתקינו כיון אמרי השכיבנו וכולמימר דמיא אריכתא כגאולה ."'יבנו

רו בין המחלוקת יסוד להבין וריב'צריך בקרא"יוחנן ובין בסברא בין מה.ל על

לתפילה מעלייתא שאינה גאולה סמיכות בענין ל?נחלקו קשה יותר נקודתולכאורה הבין
ההיקש בלימוד .מחלוקתם

ברשו הסומך"ד(י"עיין זה ודאי)ה בשחרית שמסמיך שמי זושכתב מעלה לו יש

ור הבא עולם בערבית"דבן המסמיך שאפילו לחדש בא רק הבאהואי עולם ולכאורה.בן

ר"רש דברי להוציא בא דבן'י זו שמעלה מפשוטם מייוחנן על נאמר רק הבא עולם

לאבשמסמיך אבל ערבית כדמבואר.בשחריתתפילת כן לומר סברא אין ובפשטות
לעיין.י"ברש צריך עדיין רבדבאבל כפשוטם'רי דבריו להוקים .יוחנן

בתוס עיין ר"ד('ועוד דאמר רמיםשמביא)יוחנן'ה שאנו'סדר גאון עמרם

משום לתפילה גאולה בין קדיש לאומרים רשותןדקיימא ערבית בו.דתפילת 'תוסעיין

דבריו רשדוחים כן כמ'דאם לפסוק צריכים אנו וממילא חובה דערבית סובר ותויוחנן

ורכ רב מחלוקת בכל ר.יוחנן'מו דברי להבין צריך גאון'ועדיין .עמרם

בברכותואיתא ברש,א:א(בירושלמי ד"מובא אצלינו הסומך"י זה "ה תכף)

ה יענך בתריה כתיב מה פי אמרי לרצון יהיו תפילה צרה'לגאולה שהוא...ביום מי וכל

היום באותו מקטרג השטן אין לתפילה גאולה תפילה...תוכף לגאולה תוכף שאינו מי כל

הוא מה לידע יצא מלך של פתחו על והרתיק שבא מלך של לאוהבו דומה הוא למה
."הפליגהואעודשהפליגומצאומבקש

מ ללמד שיש מה הוא לתפילה גאולה סמיכות בהבנת הפשטות תוךולכאורה

רוצה,הפסוקים ה"שאם לרבש"'יענך שבח עם להקדים שגא"צריך על אותנוע .ל
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הי זאת ודםונקודה בשר למלך במשל הירושלמי שמצייר מה בדלת:א שהדפיקה שכמו

להקב השבח גם עמו לצרכי לשמוע אותו אותו"מעורר מביא ובודאי.ה

לרבש יותר להתקרב לנו שיש הזדמנות שבכל שה"כמו מתנה כל או לנו'ע לתת ואנורוצה

תביעה יש בחסדו לרבש.נויעלהגדולמזלזלים אומרים כאילו נורא חוצפא כאן ע"יש

תפילתינו בקבלת תלוים אנו במשל.שאין הירושלמי כונת בתביעה,וזו אותנו להזהיר

מתפילהשיבא גאולה בהרחקת תפילתינו"שרבש,עלינו לשמוע כביכול עצמו את מטריח ע
להשמע תפילה שום אין .אבל

אפשר זה המשךולפי בפשטות גאולהלהבין שמסמיך שמי הירושלמי דברי

יום באותו מקטרג השטן אין ברכות,לתפילה במסכת בבבלי שנכתב מה ):ט(וגם

כ"ש ניזק אינו לתפילה גאולה הסומך כולוכל היום קבלת"ל של תוצאות .תפילתםשהם

לא"לפענאבל למה עיון צריך קצת בפשטותד יש–יותפילותשנתקבלאמרו לכאורה

דב ההרבה מן להשמירה בנוסף בתפילותיו שנכללו התפילה,היזקרים עיקר זה .ואין

הוא לתפילה גאולה סמיכות אם האחרונים שחקר מה ומפורסם ידוע וכבר

אוקה(הגאולה בספר בולעיין סימן ברכות למסכת יעקב שמביא'ת

שנ וסובר ולכאן לכאן צדדים אם"שם כמ נחשב נדבההסמיכות תפילת לגבי דבר .)חידוש

ע פיולכאורה הירושלמיל בביאור שכתבנו הידור,מה או צורך הוא שהסמיכות נראה

.לתפילה

ראמנם תלמידי ברכות'בדברי למסכת הרי:ב(יונה ענינים)ף"בדפי דיש מבואר

לתפילה גאולה בסמיכות מהו.נוספים להם זאתהמיוחדתמעלההשקשה בסמיכות

מב"שחז בשכרהל הבא עולם שתירצו.טיחים שם כזה",ועיין גדול לשכר שזוכה שהטעם

שנאמר"שהקב לעבדים לו להיותנו היה ממצרים והוציאנו כשגאלנו אשר'ה הם עבדי כי

מצרים מארץ אותם הבורא'הוצאתי עמנו שעשה החסד בה מזכיר ישראל גאל ובברכת

ה את ועבדתם כדאמרינן עבודה היא יציאתאלקי'והתפילה וכשמזכיר תפילה היא זו כם

מיד ומתפלל כן,מצרים רבו מצות לעשות חייב רבו אותו שקונה שהעבד שכמו מראה

מכיר שהוא וכיון אותו ועובד עבדו ושהוא הבורא אותו שגאל והגאולה הטובה מכיר הוא

הבא עולם לחיי זוכה זה שבעבור נמצא ומצותיו רצונו ועושה שגאלו מפני עבדו .שהוא

נר מורי אמר מראה"ועוד הוא מיד ומתפלל מצרים גאולת שכשמזכיר מפני אחר טעם ו

בה צרכיו'שבוטח ממנו שמבקש כיון כלום,בתפילה ממנו יבקש לא בו בוטח שאינו שמי

בה...וכן אבותינו שבטחו הגאולה אותה עכשיו שמזכיר מיד'וכיון ומתפלל והצילם

אותו שיענה בו בוטח הוא שגם מזכירנמצא זה ומפני שבטחו בעבור לישראל שענה כמו

מיד ומתפלל הגאולה בסיבתו.אותה זוכה ולפיכך והאמונה היראה עיקר הוא והבטחון

הבא עולם ."1לחיי

דבריו1 לפי הבטחון,ולכאורה את מעוררת שהסמיכות נאמר אם להב,ובפרט נוח שמבטיחיותר מה יםין

יום"חז באותו מקטרג השטן ושאין היום כל ניזק אינו שמסמיך שמי הראשונים.ל מרבותינו למדנו שכבר
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להתועלת בנוסף לתפילה גאולה בסמיכות ענין עוד יש שודאי מדבריו ויוצא

שע מכיר שהמתפלל או התפילות מראהובדלקבלת שהוא או בטחונולבוראו .מדת

אפשר זהולכאורה שענין רהואלהבין דברי בסוף כדמבואר התפילה כשכתב'צורך יונה
לישראל" שענה כמו אותו שיענה בו בוטח הוא ."שגם

אפשרותאמנם יש הגאולהלומקודאי ברכת את מהדר אלו ידי,שענינים שעל

לרבש בעבודתינו עולה שזה.ע"הזכרתה ולאלואפשר התפילה לתועלת א

לתפילה גאולה שמסמיך למי חשובות תוצאות אלא גאולה הזכרת במצות כה.כקיום בין

לתפילה שמועילה ממה בנוסף זו בסמיכות מעלות יש שודאי היא החשובה הנקודה .וכה

מעולה יותר במדריגה התפילה מן ויוצא בעצמו משתנה על(המתפלל שזהאף שאפשר פי
שמהל מה .)התפילההגופא

לתפילה גאולה בסמיכות אפשריות מעלות שתי שיש שבארנו מה מכל והיוצא

והיראה העבודה במדריגות המתפלל ומתעלה שמשתנה של,והאחד נוספת תוצאה יש וגם
ה" צרה'יענך מלך"ביום של פתחו על .ודפיקה

דאתינן רוהשתא בין המחלוקת נקודת גופא שזה לטעון דין לבעל יש 'להכי

וריו לוי'חנן בן ר.יהושע להדר'שלפי הוא הסמיכות ותכלית היסוד עיקר לוי בן יהושע

שמים בדלתי לדפוק התפילה דר.את למימרא להדמות יכול בברכות'ואולי ).לב(שמלאי

הקב" של שבחו אדם יסדר ואח"לעולם יתפלל"ה ר."כ שסובר מה לזה חנינא'ודומה

לעב").לד(בברכות דומה רבוראשונות לפני שבח שמסדר שדרך."ד כוונתם ובפשטות

ופיוס בשבח בקשותיו להקדים למבקש רבש"ואע.ארץ אצל פיוס שייך אין שודאי ע"פ

גדול להכיר זו פיוס צריך וחסדועדיין ומתנת–תו חסד בתורת הוא לנו שנותן מה שכל

רמב( עה"עיין יח"ן בראשית ד:ת ידעתיו"יט כי הבטחון"וע,ה שער ריש הלבבות חובות ערך)ע שכפי

הטבע על סומכים ואם עלינו משגיח הוא הוא בריך בקודשא בוטחים בידה,חלילה,שאנו מסורין אנו .אז
כראוי,ולכן שמסמיך חז–מי שכוונו הכוונות בתיקונה"בכל ברבש,ל בטחונו ניזוק"ומראה אינו ממילא ע

היום .כל

אפשר עבידואולי לטב רחמנא דעבד מה שכל להכיר הבטחון משרשי שודאי לזה ברכות[להוסיף עיין

ר,):ס( בדברי עיין בפי'ועוד עצמו משלייונה לספר שרבש)כו:ג(רושו בטוח שהבוטח לו'ע"שכתב יבחר

ניזק,]'הטוב להיות בזה שמאמין למי אפשר לטב–ואי ברכות.שהכל בגמרא ר"):ט(ועיין בןי"העיד
משום אאליקים כולו היום כל ניזוק אינו לתפילה גאולה הסומך כל דבירושלים קדישא איני"קהלא זירא ר

ואית סמכי אנא אוהא אגרא"זקי למיהב לך מיבעי נמי התם מלכא לביה אסא דאמטיית איתזקת במאי ל

דא מלכא אפי ישראל"למחזי מלכי לקראת ולא ישראל מלכי לקראת לרוץ אדם ישתדל לעולם יוחנן ר
עכו מלכי לקראת אפילו אלא עכו"בלבד למלכי ישראל מלכי בין יבחין יזכה שאם ובפשטות."ם"ם

ר בין וטריא ור"השקלא אליקים בן עכו'י מלכי בראיית מעלה יש אם הוא החסרון"זירא מן יותר אבל.ם

לפרש אפשר אחרומקעאולי באופן לר"שריב.שיחתם השיב שכוונת'א גאולהזירא שמסמיך שמי היתה ו
לטובתולתפילה רק אלא היזק אינו לו שקורה מה שכל ויבין ויכיר הבטחון במדריגות יעלה .בכונה

לרוממשיך מצב'להסביר בכל הטוב לראות יכול מעולה שבטחונו שמי למלכא,זירא אסא הבאת כמו

הפסד"שאע אלא בה אין שעכשיו חשובות,פ תוצאות בעתיד עמה בשכרה,תביא נאבד ההפסד .וממילא
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לנו חייב שהוא ולא ברשבועוד.חלילה,חנם ב"עיין לאגדות בפירושו ברכותא מסכת

היא).לב( לתפילתינו בשבח להקדים שצריכים הסיבות מן שאחד אלו דברים כעין שכתב
לבד" המוחלט החסד צד על או הגמול צד על השואל ."שישאל

ההשתנות'ור והוא זו מסמיכות שבא חשוב יותר ענין עוד שיש סובר יוחנן

עצמו זא–בהמתפלל מהשתנות אחת תוצאה רק התפילה בתלמידי.תוקבלת וכדמבואר

נובע'ר זו עלייה הסמיכותתיונה ובטחונוהשמכריח,מן שעבודו ולהראות להכיר אותו

.ע"ברבש

אפשר זו דרך פי על גאולהואולי להסמיך נכון אם המחלוקת מהו להסביר

מעלייתא מעריב(שאינה לעיל,לתפילה)של ריב.שהבאנו כמו"שלפי הגאולה תפקיד ל

ל דעלמא לתפילתינו"רבשאת"ייספ"שבח לשמוע שחז,ע דגאולה"אלא ששבח הבינו ל

הקב בא זאת ברכה וכשאומרים שבחות משאר יותר צרכינו"מועיל לשמוע נכון,ה ואין

לתפילה.להפליג להסמיך דצריך דגאולה זו שבח לסוג מיוחד הדבר אין לכאורה אבל

חס היתה שגאולתינו אלא שבח מיני בכל להקדים נכון וממילאאלא החסדים כל די

להתפלל צריך לעניני,כשמזכיר ומיוחס מיוחד שנעשתה הגאולה ענין בעצם דבר אין אבל

שוה.התפילה היא מעלייתא חסד זה שאין לילה שגאולת לומר טובא מסתברא וממילא

בה להסמיך מיוחד ענין ואין דעלמא שבחא זה–לשאר שאין תפילה בלי להפליג ומותר
וגאליצור'ה"כונת ."י

ר שבח'אבל דברי משאר במהותה משונה דגאולה דשבחא סובר ששבח.יוחנן

לרבש השעבוד בהכרת התעררות יגרום מצרים"דגאולה משעבוד שהצילנו הוראת.ע וגם

אבותינו שענה כמו אותנו שיענה ר,בטחוננו בדברי לעיל'כדמבואר לסוג,יונה מיוחד

דגאולה מיו,ולכן.השבח שייכות סמיכותםיש שמצריך ותפילה גאולה בין וממילא.חדת

דגאולה הזכרה דלילה,כל ובין דיום העיקרית גאולה אלו,בין ענינים בכללה וצריך,יש

לתפילה ר.להסמיך במדריגתה'לפי דגאולה שבח מעלת אין החשוב,יוחנן החסד שהיא
החסדים החסד,מכל בסוג אלו–אלא מעלות לה יש דגאולה חסד הסמיכותוכל .דמצריך

ר בין המחלוקת מהו מובן גם לוי'וריוחנן'והשתא בן להקישיהושע ענין לאיזה

לקימה התפילהי"שר.שכיבה קבלת לצורך רק אינו לתפילה גאולה סמיכות דדין ,סובר

הק כח להביא נפרד דין הוא הפועל"אלא אל מצרים יציאת וזכירת כשם,וממילא.ש

י"שבק של להש צריך גאולום בלילהסמיך צריך כן גם הבטחון לעורר לתפילה אבל.ה

הק"לריב לצורך הסמיכות אין בכלל"ל שה,ש לו מסתבר אינו בתורהוממילא לדיןרמז

קיהיהזה שמעבפרשת ובקומך"המילים.ריאת ק"בשכבך על הראוי"קאי מן ואינו ש

מלמדת בעלמאשהתורה תפילתינו להדר איך מוב.דין יותר לריבולכן זו"ן היקש ללמד ל

ק להי–ש"בעניני צריך שיהיה טעם למטהושמאיזה סמוך .ת

אפשר להכי דאתינן רוהשתא בדברי הלשון דקדוק כשאמר'להבין איזהו"יוחנן

בא עולם של,בן לתפילה גאולה המסמיך המ"שאע."כל שודאי סמיכותפ של ,עלה
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נחשב הוא הבאשבגללה עולם שיי,בן כן ערביתגם של לתפילה לסמיכות עוד,ך יש

ביום לסמוך בלילה,סברא נוגע דר–שאינו סברא לוי'וזה בן התפילהיהושע ,ולכן.להדר

ר שיש'בא מורה בלילה שמסמיך שמי ואומר אלו,סמיכותיויוחנן ,שביוםאפילו

ברבש בטחון יונה,ע"הוראת ברבנו כדמבואר הבא לעולם ראוי מו.והוא רקהוא שלא כיח

תפילתו להדר בלילה,מסמיך להסמיך סברא אין כן אם כשיטת,כי מקרא או מסברא

מסמיך.ל"ריב לא ודאי ביום רק שמסמיך מי להראותאלא כיון ולא תפילתו לצורך אלא

לרבו והשעבוד הבא,הבטחון עולם בן נקרא אינו ושעבוד.וממילא בטחון ההוראת
כשאין"לרבש בערבית מוכח רק בסמיכותםע אחרת .סברא

בברכות הגמרא בהמשך שתים"):ד(ועיין מברך בערב דרבינא בריה מר מתיב

בעי דהא לתפילה גאולה קסמך לא והא לסמך בעי אמרת ואי לאחריה ושתים לפניה

השכיבנו דמיא?למימר אריכתא כגאולה השכיבנו רבנן דתקינו כיון תימא.אמרי לא דאי

סמי מצי היכי שחרית רהכי אמר והא אומר'ך בתחילה וכו'ה"יוחנן תפתח "'שפתי

אומר הוא וכו"ולבסוף פי אמרי לרצון למימר"'יהיו רבנן דתקינו כיון התם 'ה"אלא

תפתח דמיא"שפתי אריכתא כגאולה.כתפילה השכיבנו למימר רבנן דתקינו כיון נמי הכא
דמיא ."אריכתא

עיון השכיב,וצריך בין יש שייכות אריכתאאיזה לגאולה שנחשב וגאולה ?נו

בתוס עיון צריך ר"ד('ויותר דאמר דגאולה)יוחנן'ה מושג שמרחיבים ראשונים ושאר

י לכלול לגאולה"אריכתא שייכות שום להן אין שבפשטות אזכרות לעיין?ח צריך וגם

ד הגמרא רבנן"בלשון דתקינו אריכתא",כיון לגאולה כאן–נעשה אין שבאמת משמע

לאומרושי שתיקנו מפני ורק בעצם לגאולה תקנו.יכות שלא בטעם לעיין יש גם ולכאורה
שחרית"חז בתפילת אריכתא כגאולה השכיבנו ?2ל

ר תלמידי בדברי ב(יונה'ועיין הרי:דף נחשב'שמפ)ף"בדפי השכיבנו למה

אריכתא ה",'וכ.כגאולה שעבר ל'שבשעה ומתפללין מפחדין היו מצרים את בוראלנגוף

שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם אל לבא המשחית יתן ושלא דברו לקיים

החטא ה.יגרום שיצילנו השכיבנו לומר התקינו התפילה אותה וישמר'וכנגד רע דבר מכל

ובואנו הוי.צאתנו דלא אמרו הגאולה בשעת שהיתה מה כנגד לאומרו שהתקינו וכיון

דמי אריכתא דכגאולה שס."הפסקה היאל"ומבואר הכונה אריכתא גאולה שכשאומרים

     סמיכות יש עדיין לשיטתם.וממילא זה ולכאורה

בד דבריהם לשאול"ה"בהמשך בברכת'דהק"ויש לתפילה גאולה בין מפסיקים איך

אם בכבודו דמיא"המלך אריכתא כגאולה אמרו אריכתא"?לא גאולה שרק ליה שסבירא

ממש הגאולה מעין היא שאה,אם לתרץ צריך אלא"ולכן אריכתא גאולה דאין כיון"נ

ברכות"ואע2 בגמרא דאיתא ר").ט(פ השכיבנו'אמר יאמר שלא ובלבד רש."זירא דרק"ומפרש שם י

שכיבהיכול בזמן השכיבנו ברשב,לומר הר"עיין שמביא מילת"א על דנין רק שם דבסוגיא גיאות בן י

ביום גם שייך הנוסך שאר ודאי אבל .השכיבנו
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חובה קבעוה דהכי אדעתא הפסקה,דמתחילה מיקרי בד."לא כיון"וממילא צריך.)ג(ה

בין השייכות תפתח'ה"להסביר נקרא"שפתי להיות שיכול טעם שיש לנו לומר ותפילה

אריכתא שתקנו,תפילה מפני רק שם"חזולא לאומרו .ל

ד הגמרא מלשון קשה קצת עדיין רבנן"ומיהו דתקינו אריכתא...כיון "כגאולה

חז תקנת ורק לגאולה שייכות לו אין שבעצמותו כגאולה"שמשמע עשאוה .ל

תוס שלפי ברור ר"ד('ונראה דאמר כגאולה)יוחנן'ה נחשב שהשכיבנו מה

אין הגאולההכונהאריכתא מענין מ,שהוא חזאלא שתקנו הגאולה"פני במקום לאומרו ל

הגאולה הזכרת כחלק דין פי על לי,נחשב גם זו סברא להרחיב יכול אזכרות"ולכן ח

ש"שאע שום אין שבפשטות לגאולהפ לאומרם,ייכות דתיקנו בדיוקכיון דומה שם

שתוס.להשכיבנו מה גופא כגאולה"'כ'וזה ליה הוה רבנן להו ותקינו הואיל נראה

שתוס."כתאארי ממה לדייק יכול מזה קורא'ויותר אריכתא"הייםלא תפילה אזכרות ח

כ בעצמם שהם כמו התפילה מענין הם דבריהם'שבודאי כנגד"י"שבהמשך אזכרות ח

עשרה"י דשמונה ברכות .ח

תוסכ"וא שלפי מוכח חז'נראה אריכתא"כונת בגאולה אריכתא(ל בתפילה )וגם

דברי המשך שהיא לתפילהאינה גאולה בין סמיכות יש עדיין וממילא ,גאולה

–וצריך

הדבר בטעם משמעו.לעיין גם שזה הראונראה דברי ה(ש"ת ג"ואע",שכתב)'סימן

ר דתקנו דכיון הוא הפסק לאו לתפילה גאולה בין השכיבנו לומר השכיבנודצריך בנן

דמיא אריכתא ואע.כגאולה לתפילה גאולה למיסמך בעי נמי שחרית ג"ובתפילת

ה אומר למימר'שבתחילה רבנן דתיקון כיון תפתח אריכתאשפתי כתפילה

הרא."דמיא בלשון יר"המדייק הגמראהאש לדברי כתוב.שמוסיף רק כיון"שבגמרא

למימר מלשו"דתקינו משמע הראאבל מפני"ן אריכתא כגאולה שנחשב שטעם שהבין ש

אע מהגאולה כחלק נחשב ממילא הגאולה בברכת מענינו"שתקנו שאינו .3פ

התוסויתכן שיטת בדברי'להבין לעיל שהסברנו מה פי על אריכתא גאולה בענין

המלך.יוחנן'ר פיוס להקדים רק הוא לתפילה גאולה בסמיכות הפשט אם דלכאורה

ריב,ולבקשותי בשיטת שאמרנו קודם,ל"כמו מיד להיות צריך שהגאולה לומר מסתבר אז

ש,בקשותיו להן שאין בתפילות להפסיק יכול לגאולהולא לאומרם"אע,ייכות שתיקנו .פ

ר בדברי שבארנו מה לפי בטחונו,יוחנן'אבל להראות לתפילה גאולה בסמיכות דהיסוד

אריכ,במקום שהגאולה להבין נוח אעיותר לתפילה בסמיכותה הפסק אינה שאינה"תא פ

הגאולה אמירת"דלפי.מענין וודאי בטחון להוראת המתפלל להביא הגאולה תפקיד ז

דבר אותו מראה אריכתא.השכיבנו כגאולה הוי לאומרו שתקנו שכיון הגמרא כונת ,וזה

י3 לומר מנהגינו על מתמיה למה עיון צריך עדיין זה לפי כתוס"אבל תירץ ולא אזכרות שתקנו'ח שכיון

אריכתא גאולה .הוי
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התפילות סדר שזה חכ–עכשיו שטבעו מטבע לרבשזהו להתפלל איך וממי"מינו זע הלא

ובטח הכרתו הבוראמראה בכח הפסק,ונו נחשב .כללואינו

ג זה התוס"ולכאורה כונת אע"ליוכשקרא'כ אריכתא גאולה אזכרות שודאי"ח פ

מגאולה לתפילה דומה ויר,יותר בטחונן להרבות הגאולה דיסוד שמקיים"שכיון מה כל ש

הגאולה כחלק להיחשבו יכולים אלו חז,דברים לקבו"ויכול בברכתהל מדברינו.4ע והיוצא

הגמרא חידוש ראשונים כמה שלפי לגבי,הוא כהפסק נחשבת אינה אריכתא דגאולה

לתפילה גאולה ר,סמיכות בשיטת נאמר לערבית'רק גאולה בסמיכות ביום,יוחנן לא .אבל

דאתינן רוהשתא בדברי הבנה לנו עולה קושית'להכי לתרץ גאון עמרם

לעיהתוספות אפשר.לדהבאנו איך להם לסבור'לרדקשה גאון חיובעמרם יש דרק

רולסמ אם חובה לתפילת גאולה רשות'ך דערבית סובר עצמו עלה.יוחנן לא ודאי אלא

ר דעת בר'על דפשט לומר חובה'עמרם ערבית דתפילת סובר שהוא קשיא,יוחנן כן דאם

התוספות דמקשים כמו אהלכתא ר.הלכתא כת'אלא מבין שתיקנו'וסעמרם מה דכל

בקדיש"חז להפסיק יכול וממילא אריכתא כגאולה הוי הגאולה בברכת לאומרו .5ל

רשות ערבית תפילת אם אריכתא דגאולה סברא על לסמוך יכולים שרק אם,ומסביר כי

בסמיכות אחרת סברא יש אז חובה הבקשות,הוא וצריך בשבח בקשותיו להקדים דצריך

הגאולה אחר מיד שהסמיכות.להיות אפשר אי רשות רק בעצמה בקשות אמירת אם אבל

חובה כר.יהיה ודאי ר'והלכתא אפילו אבל לסמך דצריך סמיכות'יוחנן מצריך אינו יוחנן

אר בגאולה ודי רשותיכתאממש שהיא מפני בגמ.בערבית שמחלוקת זה לפי לנו 'והיוצא

ר וריב'בין וכו"יוחנן רשות דערבית הצד על רק קבלתמע"ל מצד להסמיך צריך דאינו ודו

הסמיכות שמחייב נוסף ענין עוד יש אם נחלקו אלא ה.6התפילה חובה ערבית אם ,יאאבל
ריב לסומ"אפילו דצריך מסכים לגאולהל ר,כה נקודת גאון'וזהו !עמרם

רבי4 לשיטת יונהואפילו לעיל,נו אריכת,דהבאנו הגאולהדגאולה מענין היא שהשייכות,א שם מפורש

הי המצרייםלגאולה הכאת בשעת אמרו שאבותינו התפילה היתה דהשכיבנו ריב.א שלשיטת ל"ונראה

מעליתא אינה מאורתא גאולה לתפילה,דאפילו סמיכות צריכה אינה בלילה,ולכן שאמרו התפילה ודאי
מעליתא לתפילהאינה גאולה סמיכות לענין גאולה יש.ליחשב יונהוממילא שרבינו מכאן ראיה להביא

רהשל"ס לשיטת מסתבר רק אריכתא דתפילה דברינו,יוחנן'מושג לפי שיוצא דקושיא(.כמו ואפשר

ריב וגם ליתא מעיקרא אריכתא מעליתא"מגאולה גאולה אחר היא אם אריכתא דגאולה לסברא מסכים ,ל
מעלייתאואינה שאינה דאורתא לגאולה הכל,דומה נחשב מעלייתא גאולה והמשך הרחבה דרק כיון

מעליתא יותר.כגאולה לעיין .)וצריך

בשו5 הרא"עיין ד(ש"ת ו'כלל עינינו)'סימן יראו כי לתפילה עינינו יראו בין ולדבר להפסיק דאין שכתב

השול בערוך עיין ח'סי(חןועוד סעיף עיקרו"שהוסיף)'רלו הקדיש וכן

ויקרב פורקניה ויצמח להאומרים ובפרט יתברך שמו ויתקדש יתגדל שאז העתידה הגאולה על הוא

הגאולה עיקר שזהו ".משיחיה

ר"לפי6 מחלוקת להבין יכול עדיין אם לעיין צריך וריב'ז כמו"יוחנן לתפילה גאולה דסמיכות ביסוד ל

לע ריב.ילשבארנו תשובת לר"דאם היה'ל בערבית צריך אין וממילא התפילה להדר רק שהסמיכות יוחנן
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רועיין בס'בדברי שם דכתב גאון כדברי",דרויעמרם הלכה דאמר לשמואל

חובה שו,האומר תפילהבתר סמכינן לאלתר ישראל האומר.מר כדברי הלכה דאמר ולרב

בקדישא,רשות להפסיקואפשר."פסקינן יכול רשות דערבית דכיון שאמרנו כמו לפרש
אריכתא,בקדיש גאולה בתורת רק .7אבל

לפי מיושב חז"וגם תקנו לא למה בשחרית"ד השכיבנו אמירת שחרית,ל ודאי כי

היא בסמיכ,חובה בגאולהוחייב אפילו להפסיק היתר אין וממילא בקשותיו קבלת מצד ות

ב.אריכתא להפסיק יכול רק וכו'ה"ולכן תפתח וממש"'שפתי אריכתא כתפילה שהוא
התפילה מן הבקשות,חלק מן היא הפסק–שגם אינה 8.וודאי

הוא דרשות מפני בערבית צריך שאין לטעון מעלייתא,לו שאינה דגאולה סברא צריך יכול.ואינו ואולי

שרוצה רלדחות טענת על גופא'להשיב .יוחנן

בעני7 אבודרהם בספר שכתוב ממה קשה עדיין שסבראאבל דברינו נגד מפורש שכתב ערבית תפילת ני

ערבית לתפילת גאולה לסמך וצריך חובה ערבית דתפילת דאמר למאן נאמר אריכתא ולכאורה.דגאולה

התוס דבריו'קושיות נגד ?עומדים

בשו8 הרשב"ועיין א(א"ת נ'חלק ביום)א"סימן גם השכיבנו אומרים שלא הטעם על שם.שדן ומביא

בברכותמהירושלמ שתים:'מתני",שכתוב)ה:א(י מברך ובערב לאחריה ואחת לפניה שתים מברך בשחר

וכו לאחריה ושתים ר'ר:'גמ...'לפניה בשם ב'סימון ע"שמואל נחמן ולילה...'ש"ר יומם בו 'והגית
ב יוסי רבי שוין והלילה היום הגיות ר"שתהא בשם אבין ע'ר לוי בן הלל'ש"יהושע ביום עלשבע תיך

צדקך הרשב"'.משפטי ש"והבין בתשובתו שתים'מחהא אומרים שלא הטעם מה גופא היא בגמרא

ביום גם ק'ור.אחריה של אחרונה פרשה אומרים דאין מערבא כבני סבר צריך"סימון וממילא בערבית ש
ליום הלילה יגית להשוות לאחריה שתים הק"וריב.לומר כל שאומרים סובר ולכן"ל בלילה ליתןש צריך

ביום השכיבנו להשמטת אחר כולם–טעם בין ברכות שבעה מ.שצריכים ראיה יש זה נגדהולפי ירושלמי

ר של טעמים לולי כי וריב'דברינו הגמ"סימון ביום'ל גם אריכתא גאולה לתקן .נחית

הרשב ריב"ובדברי בשיטת עיון צריך עדיין ב"א ולא בלילה רק אריכתא גאולה תקנו למה אבל?יוםל

הראב בדברי כהרשב"המעיין הירושלמי הבין שלא ימצא ערבית.א"ד תפילת בעניני אבודרהם בספר ,עיין
הראב דברי שכתב"שמביא משום",ד משחרית יותר בערבית אריכתא גאולה דעבידנא טעמא דהיינו

ת הבקר גאולת אבל אריכתא והוי הבקר עד ונמשכה מצרים גאולת התחילה הלילה וכודבחצות הוי "'יכף

הרשב לדברי מסכים היה בלילה"ואם אריכתא גאולה יש שרק טעם ליתן צריך היה לא הוא,א פשוט כי
ר עיין[.סימון'מדברי ברכות"הרשבבפירושועוד למסכת הראב):יב(א דברי מביא שמוכחים"שגם ד

אחר באופן הירושלמי שיטות.שהבין מביא רק שהירושלמי להבין יכול בלילהואולי ברכות צריכים למה

יום–בכלל כשל לילה של קריאה חשובה כך שכל כעין.לומר שכתב חרדים ספר מבעל בפירוש ועיין
אלו ].דברים
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***

הי מנ"כ',ום ו"תש,א"ה

הא הגאון הגולה,יתמיידידי ישראל,ומאור תפארת וההוראה,עטרת ההלכה ,עמוד

א"שליט,ר"והמ

וברכה !שלום

ספרו את קבלתי היום קונטרסו1זה ואש,2ואת בהםאגל מתכוין.מח ,הנני

ד מ',ברצות בדברי ולעסק לעיון עתים סופם"כעלקבע ועד מתחילתם המה,ג מבעיתים כי

התלמוד עיני.בכל ותאורנה הדבש מיערת קצת רק טעמתי שעה .לפי

ה,למשל ונאה יפה שלואכמה הרמב"מעכתרוצו לפסק ביחס הזאת,ם"ג כי

כשרה שנתאחרה דנת.3שביעי פעמים עהרבה זצ"י מרי אבא עם עכשיו.ל"ז ברם

זה* הדפוס,מכתב אור ראה לא עתה ע,שעד הספרים בבית הנמצא המחבר יד מכתב ש"העתקנו

גוטסמן אוניברסיטה,מנדל מס"כת(ישיבה מאת).MS.1292'י הם .העורךהציונים

תר** בשנת בשם.פולניה,בביאליסטאק)1880(מ"נולד ופולין ברוסיא מפורסם היה ילדותו בימי עוד

מווארשא ישיבה.העלוי וראש מלמד שום אצל למד לא לחייו העשירית וזכרון.משנה חריף מוח בעל

כולה,מפליא התורה בכל בקי תרע.היה אב"בשנת רב נתמנה לאמזע"ב בעיר תרפ.ד העתיק"בשנת ב

ויסד לברלין העליון"שםדירתו המדרש שונות"בית מארצות גאונים רבנים נהרו נידודיו.שאליו אחרי

לארה בא הגרמנים רשעים להרמב.ב"מחמת המצוות ספר של הנפלאה מהדורתו לאור ם"הוציא

ב שו'וגם בענייני בשם"חלקים משפט חושן הלכות"ע עת".לחקרי בכתבי תורה חידושי הדפיס גם

שונים ההיה.תורניים תרגום את לאור והוציא במקרא גאון ולשמות"פשיטא"גם ספר.לבראשית וגם

הספטואגינטא על אשכנז ספר.בלשון חיבר השומרוני"כן שבכתב"נוסח תורה הבנת בשטח ספרים .ועוד

רבות שנים משך אלחנן יצחק רבינו בישיבת התורה מקצועות בכל שיעורים מגיד היה זה ענקי .גאון

בשנת [1960(כ"תשנפטר היובלות). ]יבול

ע1 לראשונה שנדפס העליר חיים רבי הגאון מהדורת המצוות קוק"ספר הרב מוסד תש,י .ו"בשנת

ברמב2 ענינים בכמה בירורים העליר"קונטרס חיים רבי מאת ואביזרייהו ולוה מלוה בהלכות ובפוסקים .ם

מהירחון מיוחדת כ"הפרדס"הדפסה ה',שנה ז.ו"תש,אב',חוברת דקונטרס תחתהומכיון נמצא ידאינו

אדם בני ל,רוב לנכון הגריראינו שציין החלק המכתב לאחר כאן"הדפיס .ד

העליר3 חיים רבי הגאון מהדורת המצוות קיג,ספר עשה ).סה'עמ(9הערה,מצות
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כספירים מאירים דרחב.הדברים אליבא קאי דקידושין דר"הסוגיא אליבא ולא ,מ"ג

דקי כר"ואנן והפסיקתא"ל כהספרי פסקינן .מ

דברי את ראיתי כן ע"מעככמו שבועה גלגול בענין ספק"ג ע,4י שתים"בקינוי ,5י

מלאכה בשעת פועל ק,6באכילת עדי המנחהבקבלת עד החודש מתחוור,7ידוש והכל

מסיני כנתינתם שמחים הדברים תורה של לאמיתה ושואב.ומתבאר עכשיו יושב ואני

ובהיר צח אור מתיזות ומרגליות טובות אבנים חפנים מלא בלום אוצר .מתוך

הפעם עוד מודה שליט"מעכלואני תורתו"ג ועל בה שכבדני הגדולה מנחתו על א

ואמת חיים .תורת

רבהעבה ובאהבה נאמנה רצה

,שלו

לכב"ד לבבית יחיו"ש היקרים ב

מ שלום את דורשת שליט"עכרעיתי הכבודה"ג משפחתו שלום ואת .א







פי"ברמב ה"ם ולוה ממלוה והמלוה"ג שוה היה ושתים עליו הלויתני סלע ד

איני שדמיואומר יודע שאינו בשבועתו ויכלול ברשותו שאינו המלוה ישבע דמיו יודע

ויפטר אחת פרוטה אפילו החוב על .יתר

בט"ד הובא ושו(ו"ז סעי"ע'סי)ע"בטור הסמ"י'ב וכתב וז"ב דין"ע בזה דאין ל

וכמ משלם לישבע יכול שאינו בסי"מתוך לקמן והמחבר הטור סט"ע'ש אמרו"ה דלא ו

בש אלא כמכן ודלא דאורייתא ע"בועה שושן בעיר .ש"ש

ברמבקונטר4 ענינים בכמה בירורים ואביזרייהו"ס ולוה מלוה בהלכות ובפוסקים ).ג-א'וא(ם

העליר5 חיים רבי הגאון מהדורת המצוות רכג,ספר עשה ).צ'עמ(5הערה,מצות

רא,שם6 עשה ).פה'עמ(4הערה,מצות

מז,שם7 עשה ).מח'עמ(21הערה,מצות



לה חימכתב רבי קצאל"זצהעליריםגאון

צ הפקדתי"ולכאורה תובעו שהלה כיון דאורייתא שומרים שבועת זה אין אם ע

ב שוה כלי שא'בידך באמרו סלע רק משלם ואינו ברשותו שאינו טוען והוא י"סלעים

ב ששוה אומר והמלוה יותר שוה ושזה'שהיה ברשותו והוא נאבד לא ושמא סלעים

ב דאל'באמת ויאמר"סלעים מעט לו שיתן השומרים משבועת עצמו יפטור שומר כל כ

יותר"שא שוה שהיה החזיר,י כאילו הוי מסלע יותר שוה היה שלא ברי בשאומר בשלמא

בידי הפקיד זה כלי ואומר סלע ששוה כלי ויל,לו דהעזה מיגו הוי .ע"גם

א"ולפי אפי"ז הכא שבסי'ש הראשונה סברא שא"ע'לפי בטענתה מגלגלין ין

ע כלל יודע שע"אינו הכא דשאני עי"ש שוה היה כמה יודע אינו שטוען ש"י נתחייב ד"ז

דהנתבע שמא מגלגלין אין דבעלמא אף מגלגלין לכך ברשותו קו,שאינו ך"הש'וניחא

כ לא מדוע שושן העיר דהתם'בשם האחרונה הסברא כדעת רק אתיא דזה המחבר כאן

.ש"ע



מ הרמבוהנה הנ"דברי כו"ם בשבועתו ויכלול אפי'ל דמגלגלין ספק"ע'מבואר .י

שחייב תביעה לאותה כלל נוגע ואינו אחד ענין הוא שהגלגול היכא בין לחלק יש אמנם

הש א"עליו כשנתבע מגלגלין אין אז א"ד כשתובע או היכא"י לבין לדבר רגלים וליכא י

ש עליה שחייב תביעה אותה על הוא רק"שהגלגול לנתבע מגיע אינו התובע שלדברי ד

בשו הסתירה ליישב יש ובזה סי"ישלם ס"צ'ע טוען"ד כשהנתבע אלא מגלגלין דאין ג

ותמה עליו מגלגלין אין שבועה ונתחייב ספק טענת טוען אם אבל שבועה ונתחייב ודאי

הש בס"שם ו"ך והרא'ק מתוספות זה דין מקור בפ"דהא כן'ש שם שהוכיחו השואל

שיש לא אם פטור יודע איני אומר והשוכר מתה שאולה אומר המשאיל דתנן הא לתרץ

ג כגון ביניהן שבועה בא'עסק לו ומודה התוס'פרות הכי"והרא'והקשו בלאו דהא שם ש

ותירצו מתה ששכורה שבועה גלגול ידי על לישבע וצריך כדרכה שמתה לישבע צריך

וא יודע באינו מגלגלין פס"דאין איך מגלגליןכ אין ספק דבטענת כאן המחבר 'ובסיק

סעי"שד בצ'ד'מ והניח פרות גבי יודע באינו דמגלגלין א"ולהנ,ע"פסק דבסי"ל 'ש

ע"שד בא הגלגול עליה"מ חייב שהוא התביעה אותה בשו.י הכוונה גם שזוהי ת"ואפשר

ר סיאבשמים ע"ר'ש שנדחק"ט מה דהרסנא בכסא דמ,ש דהר"אלא כיון קשה ש"אמ

ממתני זה מנ'יליף עצמה תביעה באותה הוא דהגלגול ביניהם"דהשואל לחלק .ל

בשו הסתירה ברי"ובעצם טענת על הוא השבועה כשעיקר דדוקא עוד יתכן ע

הי דנתבע ספק אטענת מגלגלין היינו אם דאז ס'דתובע לשלם כלל"צריך מגלגלין דאין ל

בסי סי"צ'אבל יודע"ג שראובן שמעון בטען השותפותג מחמת שעליו החוב שזה בודאי

ע או היסת ראובן דישבע הוא אצלנו והחוב הוא"הוא החוב שזה יודע שאינו גלגול י

ע משלו החוב שמעון וישלם הנ"שד'בסיכןוכמו,ש"אצלנו ובסי"מ סעי"רצ'ל ,'ב'ח
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יודע איני אומר המפקיד בו ופשע חבירו אצל והפקידו מלא שק לו והניח אביו במת

הי שמא'מה לשלם חייב אני כמה יודע איני אומר השומר וכן בו היו מרגליות שמא בו

הי שאינו'זכוכית בשבועתו ויכלול ברשותו שאינו חכמים כתקנת השומר דישבע מלא

שהי בודאי כך'יודע שוה על יותר עבו טענת"וכך על באה השבועה עיקר הני דבכל ש

דבכה שמא טוען כשהנתבע אף מגלגלין ואז דתובע שאיל"ספק מתוך אמרינן לא מ"ג

כמ יודע איני גלגול על נשבע המ"אלא הסמ"ש הביאו סי"מ ס"שד'ע י"מ והש"ק שם"ד ך

ה"ס ע'ק יודע אינו הוא עליו שמשביע המשאיל תביעת שעיקר ולפי"כיון צ"ש דמ"ז ש"ל

סט"ע'בסי הרמ"ה בשם א"ו הגלגול על טוען דאם משאיל"ה דאמרינן ע"י איירי"מ ש

ואח הגלגול שבועת עליו דחלה הגלגול על ברי תחילה א"כשטען אמר הגלגול"כ על י

משאיל הוי ואפי"לכך ס"בכה'מ אבל"ג בהיסת הגלול על דפטור שם ראשונה לסברא ל

א הגלגול על תחילה הגלגוליםי"כשטען שבועת עליו חלה ולא שבועה גלגול בר אינו אז

הי"לכו שבועה כשעיקר י'ע ובזה דתובע ברי הש"טענת הגדול רבנו של קושיות כמה ך"ל

הנ"זי מקומות בכמה .ל"ע



בע מ"ואביא בגמ"ז לפרש ד'ש מן"כ'קדושין שבועה לגלגול מנין עולא אמר ז

אמן אמן האשה ואמרה שנאמר דבי'כוהתורה תנא מנלן ממונא דאיסורא סוטה אשכחן

ק ישמעאל להתבע"רבי שניתן ממון מגלגלין אחד בעד להתבע ניתנה שלא סוטה ומה ו

רש תניא מנלן ספק בודאי אשכחן שמגלגלין דין אינו אחד שבועה"בבעד נאמרה אומר י

א כודאי ספק בה עשה בפנים האמורה שבועה מה מבפנים שבועה ונאמרה שבועהבחוץ ף

ובתוס כודאי ספק בה עשה בחוץ וא"בד'האמורה מנלן ספק נילף"ה מנלן לן בעי מאי ת

אע"ק עליה ומגלגלין ספק שהוא מסוטה א"ו אחד בעד ליתבע ניתנה דלא ספק"ג ילפינן כ

כו וא"ובד'מספק בפנים שבועה נאמרה ק"ה לי למה נילף"ת שמגלגלין לומר דלעיל ו

גופי דרשא דנאשמגלגל'מהא משום בממון בחוץמין שבועה ונאמרה בפנים שבועה רה

כו מצינו .ש"ע'במה

ד בכוונת לומר פי'הגמ'ויתכן מנלן עפ'ספק ליתבע ניתן דספק גופא הא י"מנלן

וע אחד הש"עד משני רשב"ז תני כו"ס ר'י כודאי ספק עשו מסוטה בפנים שאין"מה אף ל

ש לו אומרים עדים רק שנסתרה יודע שנסתרההבעל ודאי טוען כאילו הוי נסתרה

עפ בספק להשביע ויכול כודאי ספק עשו אחד עד בשבועת בחוץ אף אחד"ומשביעה עד י

לד"עפ'ויהי סיוע ע"הרי'ז ספק בטענו דמשביעין בש"ף הובא העד סי"פ סכ"ע'ע ג"ה

קו"פנ'ועי מיושב ובזה פ'ועי,לנכון'התוס'י סוטה ה"ירושלמי פיו"א אם מה שאינוא

כ לא ממון לשבועת זוקקו שהוא אחד עד משקה הוא הרי ממון לשבועת ע"זוקקו .ש"ש
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בשלשה,והמפתה,האונס.)ב(בסנהדרין רע שם ר,והמוציא וחכמים.מ"דברי

נפשות דיני בו שיש מפני ושלשה בעשרים רע שם מוציא הקשו.)ח(שם'ובגמ.אומרים

הו מאי נפשות דיני בו יש ללעז,יוכי בחוששין עולא אין"ר,ליגיקמיפאמר סבר מ

ללעז ללעז,חוששין חוששין סברי רשופ.ורבנן דלר"ירש שמאמאיר'י חוששין אין

לב הבעל"כשיבואו אין ועכשיו תחתיו שזינתה ויעידו ויבואו עדים ישמעו הקול ויצא ד
בהן כ,יודע נפשות"ותבעי דיני לידי יבא דשמא חו,ג סברי .ששיןורבנן

צ זו סוגיא אפשרות,ע"ולכאורה קיימת דשפיר יבדאף זה לישדיון דינידיוא

דנים,נפשות רק אנו כעת סוף כל סוף ממונותאכן דיני ממונות,על הדיני נדון לא ואמאי

רעדמוצ שם יוסיפו,'בגיא נפשות דיני לידי יבוא זה תורה דין בעתיד עלואם .הדייניםאז

זה ענין להסתפקובביאור דיש לומר נראה הדין,היה אופי את להגדיר יש ,תורה-איך
נפשות כדיני דינו כ,אם ממונות,ג"דליבעי כדיני בשלשה,או סגי .שיהיה

בסנהדריןוהנה בכ.)לו(איתא ונידון למיתה דינו במלכות 'בתוסש"ועיי.ג"דמורד

רבה"ד( קי"דאעושהעיר)ה דבעלמא צריכים"ג נפשות דדיני דיןל היום,הלנת שדנים

למחר במלכות,וגומרים ביוםבמורד בו דינו נו(גומרים בשבת יד.כדמבואר :).ומגילה

צ כאם,שךנפהדממ,ב"ולכאורה של דין בית להצריך הלנת,ג"דינו בעינן לא דיןהלמה

ב מדיני נפשות"שהוא של הדין,ד הלנת צריך אינו בידש,ואם הרשות במלכות מורד

פ"רמב'עי(להרגוהמלך מהל"ם ה'ג נפשות,)ח"מלכים של סנהדרין דיני בו נוהגים ,ואין

י מדוע כאז של דין בית בו להצריך בכלל"ש בין.ג לחלק דיש לפרש וונראה מתןהמשא

במלכות המורד שעל הדיון דיןלב,של לגמר הצורך משא,ין צריך במלכות המורד דאף

אכ אם לקבוע נפשות דיני של במלכותומתן כמורד דינו כ,ן בעינן לפתוח,ג"ולזה ובעינן

הצד נפשות,)בגמראש"עיי(מן דיני של הסנהדרין הנהגת דיני שאר צורך,וכל אין אך

דין ומתן,לגמר המשא גמר הי,ולאחר במלכות מורד שאכן עליו הסנהדרין החליטו ,האם

המלך ביד הרשות צורך,הרגולאז דיןואין גמר כאןולז,לשום בעינן לא ,ה

דין"דד הגמר עבור נפשות דיני של הסנהדרין בהנהגת אלא נאמר לא הריו,ז הרשותכאן

גמר בלי להורגו המלך 1.דיןביד

ע* לדפוס עהרבי"הוכן מינץ של"דוד רשימות שליט"הרפ שכטר רבנו"צ משעורי תשי,א שנת .ז"שמחורף

תורה1 חידושי בקובץ עוד זה)קלב'עמ(עיין .בענין
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כ של לסנהדרין צורך יש שלפעמים חזינן במלכות מורד של זה עבור"ומדין ג

נפשות של ומתן משא שנקרא לסיי"אע,מה הסנהדרין בדעת שאין שלהםפ הדיון את ם

נפשות דיני של דין מקוםלוממילא.בגמר יש זה שלחקורפי קובע הדיוןימה חשב

נפשותכ של ומתן אפשרויות.משא כמה בזה על',א:ויש שמסתכלים לומר אפשר

מיתה המחייב מעשה הוא ההוא"אע,אם המעשה על מיתה לחייב עכשיו דנים שלא .פ

ש"י',ב כשקבלתל בפניעהרק שנתקבל והבירור הוא"בהדות ד

כשאז ומתןדינו נפשותמשא ש"י',ג.של הואל הנרצה הפסק אם רק

בכ נפשות,כלומר,ג"דנים לחייב הראוי ועדות מעשה על דנים אם שלא,אפילו כל

הנידון להרוג עכשיו דין,דנים עליו ומתןשלאין נפשותמשא 2.של



הב לגבי בסוגיין המחלוקת לבאר נראה זו הקדמה פי מוצש"ועל של עולאד.ר"ד

ורשסובר חכמים כ"נחלקו ובעינן ללעז חיישינן אי בג"מ וסגי ללעז חיישינן לא או .'ג

רש כונתו"ופירש ללעז דחוששין לב,י בא שהבעל בלי"דהיכא שאשתוד וטוען עדים

תחתיו רוצה,זינתה ללעז,והוא דחוששין סוברים שיש,דחכמים דכיון

מיתה לחייבה אחרים עדים יבואו שמא רקלכן,לחשוש כעת שדנים מה סידהלהפאף

בעי"גכתובתה חיישינן"ור.ג"ככ דלא סובר הפסדמ ודנים בגהללעז .'כתובה

היהפ"וע דלכונראהקדמתנו לפרש זינתה"ה שאשתו עדים הבעל הביא אם ,ע

לנפשותשכיון הראוי בירור הוא הממוןלדוןצריכים,הבירור בבלשגם כתובה ד"הפסד

כ שזינתה.ג"של עדים הבעל הביא דלא היכא לב,אמנם בא כתובתה"והבעל להפסידה ד

טענתו"ע מצאתי,לבדפ פתוח סובר"ר,שפתח לחייבבפנינואיןשכיוןשמ הראוי

זה,נפשותדיני כאין ומתןנידון נפשותמשא ה,של דנין ממונותולכן ג"בבדיני של 'ד

בכה).'בהצדהכ( דגם סברי ללעז"ורבנן חוששים ש,כלומר.ג אפשרותקיימתדכיון

ויח שזינתה עדים מיתהישיבואו הוא,יבוה עכשיו דנים שעליו העובדא ממילא

,הולכ ומתןן נחשבמשא ,לדו אפילו,ג"בכנהוצריכים

כתובתה הפסד 3).'אהצדהכ(לגבי

התוס2 דברי רבנו ביאר זה יסוד פי פירקין'ועל בתוס.בריש דיני"ד.ב('עיין לא)ה התנא למה שהקשה

ול דכופר הדין בב'כלל נידון עבד ג"של של קנס'ד דיני שאר עם תוס.ותבמשנה תירוצא('ותירץ ,)בחד
בכ"י,ל"וז מיתתו דשור משום ול,ג"מ כופר משלמין בעלים בסקילה שהשור עבד'ובזמן .ל"עכ,של

הנ"וע ב"פ צריכים שתמיד רבנו ביאר כ"ל של ול"ד כופר חיוב על לדון עבד'ג לחייב.של שכדי שמכיון

הב צרי"כופר הרגךד באמת זה ששור ומ,לברר המשא דיניכל של ומתן כמשא נחשב הכופר על תן
השור את הורגים לא כאשר גם .נפשות

עסקינן,איתא:)ח('בגמ3 במאי הבעלהכא לעדי והזימום עדים האב והביא שזינתה עדים הבעל ,שהביא

בג מבעל ממון לגבות בכ,'בא נפשות דאיכא והזימום"ד(י"ופרש.ג"ובמקום למיחש,ל"וז)ה ליכא דתו
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בחי(ן"הרמב ח"הר'מובא מתניתין"ד.ן רש)ה על איירי"חולק דסוגיין וסובר י

רע שם שהוציא על לאב לשלם חייב שהבעל קנס עדים.בחיוב הבעל שהביא ואיירי

והוזמו זינתה שד,שאשתו הוצאת על הקנס לשלם חייב הבעל שבאו,והעדים,ר"עכשיו

האשה את מיתה,להרוג ר.חייבים הד"ונחלקו אם וחכמים קנסמ הבעל לחייב תורה ין

ב ג"בהוא של כ'ד הקנס"דלר.ג"או לו חייב שהבעל טוען רק שהאב כיון מ

ל רק שלהוא ה,ממונותענין ומתןכל כמשא ומתמוגדר ממונותשלןמשא ,דיני

בג העדיםכיון,ולרבנן,)'הגצדהכ('ודנים לחייב הראוי בירור הוא

מוגדרהרי,מיתה ).'בהצדהכ(ג"כבעיוהוא

ברשו נפשות"באד:ח(י"עיין דאיכא ובמקום מפרשים)ה דיש כפירוש(שהביא

ק)ן"הרמב בחיוב איירי חייבנסדסוגיין דבריהם,שהבעל עדיו,ל"וז,ודחה בשהוזמו ואי

מתניתין ללעז,מיירי חוששים למימר ליכא בכונתו.ל"עכ,תו לפרש אמרינן,ונראה דכי

ה,הואשאם ומתןשכל הממון,משא על נהפך,גם

כ באים,ג"ובעי והמיתה הממון אם דוקא שבאים.היינו היכא ולכן

האשה של זנות המעשה על ממנה,לדון ומיתתההפסדדהיינו,הןשתיםשהתוצאות כתובה

הכתובה"אע,האשה הפסד על דנים רק שעכשיו כ,ג"כבעינן,פ נקבע נפשותדהכל .דיני

הבעל עדי כשהוזמו הזוממים,אמנם ומיתת דבעל הקנס חיוב על לדון צריכים ,ועכשיו

א"בכה לבג צורך כ"ין של קנס"ד הבעל לחייב כדי שב.ג מחמת'דכיון באים הם הדיונים

שונות'ב מחמת,עבירות הוא קנס הרעהלששהחיוב הבעלון הי,של הזוממים אומיתת

עדות העדיםשקרהמחמת ומתןה,של כמשא נידון לא הקנס ומתןעל נפשותמשא 4.של

סמיךאדאיגל,ללעז סהדי דאהני מילתא נינהו,י שקרי סהדי מה,והני לא כתובתה להפסידה מנייואפילו

קשה.כ"ע',וכו רש,ולכאורה הזכיר סמיך"למה סהדי דאהני עדים,י עוד שיבואו חשש אפילו,ואין הרי

אחרים עדים יבואו מיתהכ"אחאם האשה אותו,לחייב מיתה לחייבה הדיון יהיה והלא שלמשא מתן

לחייבאנועכשיוהריש.עכשיו מיתהאתדנים זינתההעדים שלא עדים,מפני עוד יבואו ידונואחריםואם
שאותה על זינתהלחייבה .כן

רשצכ"וע כונת שאין לפרש לעזי"ריך חשש כאן אין אמאי כונת,לתרץ קושיא"רשאלא לתרץ היא י
יכולים,אחרת ואינם בעל של עדיו דהוזמו מיתהדנהי פתוח"מ,לחייבה פתח לטעון יכול עדיין הבעל מ

כתובתה ולהפסידה הבעל"וא,מצאתי של עדיו הוזמו אם אפילו הב,כ דנים כתובתה"אמאי הפסד על ד

ג"בב של רש.'ד תירץ זה לשקרנים"ועל והוחזקו עדיו שהוזמו שלאחר נאמנותו,י נאמן,פקע אינו ושוב
פיו על כתובתה .להפסידה

הראמנם זה"לשון פירוש סובל אינו לנפשות,בשלשה,ל"זד,ן הדין יבוא שלא שמא,לפי לחוש שאין
אחרים עדים הבעל סמיך,יביא סהדי דאהני סמיך.כ"ע,דחזקה סהדי אהני של הטעם שהזכיר ,כלומר,הרי

שזינתה"שא עדים עוד יבואו שמא לחוש איולא,צ של הענין כלל להפסיד-הזכיר הבעל הנאמנות

מצאתי פתוח שפתח בטוענו .כתובתה

לעיין4 העדות,ויש שקבלת העדים(דמאחר מיתת כ)בשביל חיוב"בעי על נדון שוב איך גנסקהג 'בפני

ראשונים של לכבודן נחוש של.ולא עדות שקבלת נאמר נפשותואם כדיני בעי הרס(ג"לא ג"כשיטת
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ברמבו מהל"פ(ם"עיין ה'ג זה,ל"וז,)ג"נערה דין דנים רעשיאמוצשל(אין )ם

ובב הבית בפני כ"אלא של מוצש,ג"ד בדין שיש נפשותר"מפני הדבר,דיני נמצא שאם

שאמר נהרגת,כמו זו במנ.ל"עכ,הרי דאמאי,שהקשה)טואות,תקנגוהמצ(ח"ועיין

הרמב שהקנס"פסק הביתנוהגר"מוצששלם בפני קנסותדניםשל"קיאהל,דוקא דיני

לאחר שיש,הביתחורבןאף זמן .סמוכיםעדייןכל

שהרמב לפרש הרמב"ונראה כשיטת סובר לאחר,ן"ם רק בקנס חייב שהבעל

זינתה שאשתו שהעידו עדיו לנפשות.שהוזמו הראוי בירור היא המזימים דעדות ,דכיון

העדים,דהיינו שקבלתדכיו.ג"כבעיקנסהחיובעללדוןגם,הריגת שזינתההן עדות

ומתןכנמיאחשיב נפשותמשא גם,של הראוי"בצריכיםקנסבהבעלאתלחייבאזי ד

שולכן.לנפשות הבית חורבן בלאחר לנפשות"אין הראוי נב'עי(ד לחייבו"א:)לקמן א

.קנס



מפרש"רה הרמב,ת ה,ן"כמו בסוגיין במקרהישהמחלוקת לבא בא ד"שהאב

קנס הבעל את לחייב כסףכדי הרמב.דמאה של האוקימתא על חולק הוא בסוגיין"אמנם ן

בי לעזועל בדין תוספותו.אורו מוצש"ד:ח(עיין פי"שר)ר"ה היכא'ת איירי דסוגיין

והוכחשו זינתה שאשתו עדים הבעל עדותן,שהביא כוונו לא ד"לבהאבבאשיוועכ,או

לחייב כסףקנסבעלהאתכדי ללעז.דמאה חיישינן כ,דלרבנן בג"ולר.ג"ובעי סגי .'מ

ר נחייב,ת"וביאר באתשאם כסףהבעל ג"בבמאה של לחוש,'ד יבואו"אחשמאיש כ

שזינתה שיעידו אחרים עדותן,עדים מיתהאתיבויויח,ותתקבל צורך,האשה יהיה ואז

כ"לב של דר"וס.ג"ד לחכמים לח"ל דיש דבכהמ לעז"וש להוציא יבואו רע,'כלו(ג )שם

הב קנס"על שחיבוהו הראשון עליהן,ד הוסיפו לדון ידעו שלא שמפני יחשבו .שאנשים

ה"וכ הכת הוכחשו אם דוקא עדותןראשוןז כוונו לא הבעל,או עדי הוזמו אם וכמו(אבל

הרמב הבעל,)ן"שצייר מהדר שקרי דאסהדי מילתא לסהדי,דמוכחא למיחש ,אחריניוליכא

ללעז חוששין לר,אין חכמים שיש"ומודים בבהחיובלדוןמ דבעל דיןקנס גית .'של

דס לפרש לר"ונראה דחשש"ל ההת הדייניםלעז כבוד משום חכמים תקנת .וא

מצב,כלומר ליצור רצו לא שמהשחכמים שהבשתהיה יחשבו שאנשים טעה"אפשרות ,ד

הדיינים על לעז להוציא מד(מצינוןכוכמו.ויבואו ליהרג:)לקמן ליוצא התירו ,שלא

מזומם שהוא מעון"לומר,שיודע חוץ עונותי כל על כפרה מיתתי שלא,"זהתהא כדי

על לעז .ד"בהלהוציא

ברמב עה"המובא ר"ן תצא"ת כי מרש,פ משמע די"וכן אמר"בסוגיין אביי תלתא,ה באפי אמרי )והני
קצת (ועיין,יתישב שכטר"ר. )צ
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כ לידי"ולכן יבוא עליו שדנים שהמקרה אפשרות שיש נפשותמ הקפידו,דיני

בכ שבו הממון גם הבעל,ובסוגיין.ג"לדון עדי הוכחשו לחייבאם קנסובאים הבעל

כסף בב,דמאה נחייבנו ג"אם של שאח'ד לחוש ויצטרכו"יש כשרים עדים יבואו כ

בפניעלהלהוסיף האשה ולדון שלדיינים דין על"ובכה,ג"כבית לעז להוציא יבואו ג

גהראשוןד"הב עליהן,'של הוסיפו לדון ידעו שלא לפי .שיאמרו

אייר"דלר'פי'תוסה מתניתין הבעל"ית עדי עדותןבהוכחשו כוונו לא לוע."או

לפרש נראה פשוטו המהר"וכ(פי ר'תוסש)ם"פ שלפי במקרה"הבינו קנס משלם הבעל ת

הבעלישהכח עדי את האב עדי עמהם,שו היו נבעלת או שהבועל שאמרו מוכח(כגון וכן

בפלוגתא"ד:ט'וסבתראשוןהמהתירוץ ותרי,ה בתרי ל,)דאיירי אם עדותןאו כוונו ,א

עדיישהכח,כלומר השנישו את אחד וביה.הבעל מיניה הוכחשו אי שנמצא,והנה

שקרנים הבעל שהביא מובן,שהעדים קנסמהשפיר לשלם חייב שהרי,ג"בכהשהבעל

טענתו הנראה זינתה(כפי שקר)שאשתו טענת עדי.היא שהכחישו היכא אתאמנם האב

הבעל פיה"וא,עדי על לפסוק קנס,םא הבעל משלם שעדיו,אמאי טוען עדיין הבעל הרי

אמת משקראומרים שהוא הוכחה דס.ואין לפרש לר"ונראה של"ל דהמחייב מאההת

רע שם דמוציא שא,הואכסף בב"וכל עדותן לקבל חשיב"א ד

הקנס,העדותכאילו לשלם חייב שהואשמהשאיןפ"אע,והוא .משקרהוכחה

מש לפרש יש התוס"ועוד עדותן"'כ כוונו מש"ע,"לא ר"פ הישר"כ בספר ת

אאחדדאם,)תרנח'סי( אומר הבעל בחקיר"מעדי לשלםי חייב והבעל עדותם נתבטלה ות

התוס.ףכסמאה מדברי נראה בפלוגתא"ד:ט(לקמן'וכן בגמ).ה ואיבעית,ל"וז'דאיתא

בחקירות]איהרבנןומאיר'דר'דמח[אימא איתכחוש ולא בבדיקות דאיתכחוש ,כגון

וכווקמיפלגי ורבנן זכאי דבן ה.כ"ע,'בפלוגתא שם דיש"א,ל"וז'תוסוכתבו דאיירי נ

ב ז'לבעל המכחישים עדים זואוכיתי לר,בבדיקותת למיחש ליכא לעדים'דתו מאיר

יב,אחרים בבדיקותודאפילו מאלו מוכחשים יהיו אי,או אחריםולרבנן לעדים למיחש ,כא

כלום לאו דבדיקות ובמהרש"ועיי.ל"עכ,הואדהכחשה שלמה בחכמת שהקשו"ש ,א

היא"דס,חכמיםשיטתדל כלום לאו דבדיקות דהכחשה בכה,ל יחייבו"הלא דין הבית ג

מיתה האשה התוס,את כתבו אחריני'ואמאי לסהדי למיחש מיתה,כלומר(דאיכא ,)לחייבה

מ"עיי שכתבש בכה.ליישבוה דאיירי לפרש הכחשה"ונראה כאן שיש מה על שנוסף ג

העדיםש,בבדיקות מן בחקירותאמראחד יודע גונאדבכה,איני אפשראי אי עלמא לכולי

עדותן כסף,לקבל דמאה הקנס לשלם חייב הבעל 5.ולכן

רבנוו5 א"דאע,הוסיף דאמרו דהיכא לשלםי"ג חייב והבעל העדות נתבטלה היכא,כסףמאהבחקירות

א ק'דנמצא העדים לשלםפסולאובורמן חייב הבעל עדותתשהיבמקוםדדוקא.כסףמאהאין קבלת ה

הזמה"ע(שנתבטלה או הכחשה לשלם)י חייב דהבעל א.כסףמאההוא בנמצא ק'אבל העדים וארובמן

חשיבפסול כללאדלא עדות הראיה,קבלת משעת דנפסלו כן.כסףמאהחיובשםאין,כיון לדייק ויש

מחלוקת,מסוגיין במוצש"רדמוקי ורבנן במח"מ ור'ר שה'רבי במקרה אם התרופסולואקרוביוסי לא
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ר דלפי לעיל היכא"הסברנו הבעלת משלם"לכו,עדי כסףמאהההבעלע

גד"בב עדיולהסתפקויש.'של הוזמו אם דוקא זה האשההאם על הדין שנגמר

פיהם על לעדים"דבכה,למיתה מיתה דאין כיון ג,ג בפני הקנס לדון אם.'אפשר אבל

עדיו דיןהוזמו נהרגים,גמר העדים כסףהקנס,שגם ביהיהכ"גדמאה של"בפני ד

דלמא.ג"כ דינהאו דנגמר היכא ואחאפילו עדיו"למיתה הוזמו להרוגג"אעד,כ דלענין

בעינן בודאי העדים קנסמ"מ,ג"כאת הבעל דיןבבסגילחייב גית לומר.'של ונראה

זה בדבר הראשונים .שנחלקו

יוסףו בנימוקי הרי:ב(עיין בגמ)ף"בדפי דאיתא מבעל'אהא ממון לגבות בא

בכ'בג נפשות ה,ל"וז,ג"ובמקום דאדכיר איירידמאי לא השתא דעד משום לאו מבעל כא

לבעל האב נפשות,בתביעת דאיכא ובמקום למימר דבעי משום עד,אלא מיירי דלא

האשה בנפש אלא הבעל עדי בנפש מבעל,השתא ממון לגבות בא ברישא נמי ,קאמר

הריגת.ל"עכ מחמת דאף בדבריו לעזומפורש חשש את,איכא אף לדון וצריכים

בכה הבעל,ג"קנס לעדי מיתה דאין היכא איירי דסוגיין המהרש"וכ.אלא מדברי א"נ

והביא"ד'סבתו:ח( הבעל,שכתב)ה עדי הוזמו אם דיןהדדוקא האשהגמר אזעל

מאהמשלם גהבעל בפני הוזמו',כסף אם דיןאבל דנים,גמר דעכשיו לחייבכיון

קנס מיתהוהבעל העדים ל,לחייב להצריךאף יש כסף המאה דיןבדין כית .ג"של

בדברי עיין דאיכא"ד:ח(ן"הר'חיאמנם ובמקום וס)ה דלר"שחולק אםת"ל גם

הבעל עדי למיתהדיןשנגמרהוזמו הקנס"גהאשה על לדון אפשר אבל,ל"וז.'בגכ

הבעל לעדי והזימום עדים האב אחרי,כשהביא עדים הבעל יביא שמא חוששין כדיאין ם

נפשות לידי כסף,שיבוא מאה קנס האב תבע מצי הלכך  ,דאלו"דאע ג

המוזמין"הכ בעדים דין עושין והבעל"מ,ג האב בין שיש היא אחרת תביעה זו ואין,מ

נפשותביניהם הבעל,דיני עדי הוזמו וכבר .ל"עכ,הואיל

לפרש החשש"הרשלדעתונראה כשיצטרכדן דוקא הוא דייניםלעז להוסיף ו

ה"הבשיפסקו שהבהו,המועטראשוןד יחשבו ה"אנשים היכא.טעהראשוןד ולכן

הבעל עדי מחייב"והב,שהוכחשו קנסאתיםד לשלם יבינוה,הבעל שיקראנשים ,שהוא

זוש לא אשתו אחו.נתהיבאמת ו"אם אחרים עדים יבואו זינתהכ שהיא ה"והב,יעידו שניד

חייבת שהיא שזה,מיתהיפסקו הביחשבו של ה"הפסק דיןשהיחשבוו,ראשוןד בית

ג(קטןה כ(ד"הבשו,טעה)'של הב)ג"של טעות את ה"תיקן ויבואו,ראשוןד

א דנמצא פסול יש דר,פסולואקרובמהן'בהן אמרינן לא דאמאי ס"וקשה דר"מ כרבנן ב'ל דגם דינייוסי

דיןממונות הכתפסולואקרוביש כל את לפרשונ.לפסול בראה שאף דקרובפסולישממונותדינידלרבנן

בפסולוא מתחייב הבעל היה משוםמאהלא העדות ביטול מחמת הויפסולואקרובד,לפסוואקרובכסף

קנס הבעל לחייב שנתבטלה כעדות חשיב ולא ראיה משעת לר.פסול לענין'אבל העדות דנתקבלה יוסי

לשלם וחייב קבלה משעת העדות כביטול חשיב .כסףמאהממון
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הב בכבוד ה"לזלזל לעדים.ראשוןד מיתה וחיוב לבעל קנס חיוב כשיש שחיוב,אבל כיון

לעדיםה הב(מיתה פי כ"שעל של ה)ג"ד את סותר הבאינו של גד"פסק שהבעל('של

קנס לעזכאןאין)חייב חשש הבעל"ומש.שום עדי הוזמו אם אפילו דיןהה גמר

מיתה חייבים הבעל,והם במאהמחייבים בפני אפילו ג"כסף של 6.'ד

הר שנחלקו יוסף"הרי והנמוקי בכבוד"רהבדעתן יזלזלו שאנשים חשש יש אם ת

השני שהפסק היכא רק הבהדיינים של הפסק ה"את לא,ראשוןד זה אם אפילו או

ה הפסק שיצטראשוןיסתור דייניםכל להוסיף למיחשרכו ויזלזלואיכא לעז יוציאו שאנשים

הב דייני ה"בכבוד .ראשוןד



בגמ שבתורה:)ח('איתא מיתות חייבי כל ושאר ממסית[תניא ממיתין]חוץ אין

ועדי בעדה אלא והתראהאותם בב,ם מיתה חייב שהוא שיודיעוהו י"רשירשופ.ד"ועד

ושאר"ד( אמר,)ה דרחמנא קאי מסית יג(גבי עליו)דברים תכסה ולא תחמול ונהרג,לא

ע התראה עדים"בלי הכמנת בתוס"ועיי.ל"עכ,י בעדה"ד('ש ,)ד"בא(ווכתביםשחולק)ה

במסית צריך נמי ע,והתראה לו דמכמינין משום בפירוש,דיםאלא בו מתרין אין אלא,וגם

ואבנים עצים ונעבוד שבשמים אבינו נניח היאך לו .ל"עכ,אומרים

במנ תסב(ח"ועיין על)ט-ח,מצוה דמנ"רשירושפשהקשה דהכמנתיהלאי

חשיב לא כולההתראהאעדים התורה עברה,בכל העובר שיהיה מצינו לראותדלא צריך

העדים בלשוה"שומ.את הנהבין הברייתא כ"ן משאר,וופירש,'התוסל מסית שונה דבזה

התראה לענין שבתורה מיתה יש,חייבי עדיםשבמסית לו בשאר"משא,להכמין כ

ב מיתות .ד"מחוייבי

רשנראההו שיטת בביאור לחייבדהצריכהדהאי"לומר כדי התראה התורה

בב דין הוא העדהמיתה דוהצילו דינא מכח דין הוארשעיק,ית דיןשהבכדיההתראה בעל

למיתה עצמו זהדע,יתיר ידי איסורל על עובר שהוא כחמה במזידהברור בכל.תורה ולכן

שה דיןמקרה יודעבעל עדיםשהיואינו להתירהרי,שם יכול למיתהאתאינו שהרי,עצמו

ע שיהרגוהו חושב לא זו"הוא התראה תכס.פ ולא תחמול לא כתיב שבמסית עליוומכיון ,ה

דין דאין מיניה נוהגדילפינן העדה לז(במסיתוהצילו לקמן במסית:כדאיתא ,)וחילופיהן

צורךממילא דיןשהלכךאין למיתהאתיתירבעל עדים,עצמו לו שכתב.ומכמינים וזהו

בלשון"עיי6 הכ"דאע,ן"הר'חיש דאלו המוזמין"ג בעדים דין עושין שיש"מ,ג היא אחרת תביעה זו מ

והבעלבין לבעל.כ"ע,האב האב שבין אחרת תביעה היא העדים שהריגת קאמר דמאי אי,וקשה ןשהרי

בכלל והאבזה הבעל בין אחת.תביעה תיבה בהוספת רבנו לבעל,ופירש האב בין שיש תביעה ,זו

חיוב אין חיובהכלומר של הראשון הפסק את סותר העדים שעל הבעלמאהמיתה שעל וכמו,כסף

.יארנושב



סולוביצמורנו הלוי דוב יוסף רבי ל"זציק'הגאון ר

התראה"רש בלי אותו שהורגים ההתראה,י דעיקר בכדידכיון עצמואתשיתירהוא

הרי,למיתה א,במסיתחסרוזה שהמסית ברורה הוכחה זו התראה"הרי .צ

לעיין יש זה במסית,ולפי התראה דין שום אין להאריך,דאם צריכים למה

ואבנים"ולשאלו עצים ונעבוד ונלך שבשמים אלוקינו את נניח בו"היאך שיחזור ,כדי

המסית לו שאמר הניסת שיעיד בזה סגי לא אוכל"ואמאי כך פלוני במקום יראה כךיש ת

לפרש."שותה התראהכחמנ"דאה,ונראה כללכלללשאלוצ"אדין כדי,ולהתרותו אמנם

צריכים כמסית עכלדונו שמה מקצת"שיהא צריך,הניסתמצדהתנגדותפ שהניסת

המסית לעצת עלהתנגד זרהלעבוד לעבודיהמסיתשו,בודה אותו לשכנע להשתדל משיך

זרהע נחשב,בודה זה אין הכי .כהסתהדבלאו

ד'התוסו וסוברים לחולקים אינהצורך יהאוהתראה שלא העדה והצילו דין מכח

במסית הנוהג להגדירואלא כדי בזדוןהמעשהאתא עברה כמעשה וההתראה,עברה

ממעשה כחלק לו.עברההחשיבא ולומר בו להתרות צריכים במסית גם נניח,ולכן היאך

וכו כמב,'אבינו יחשב שלו שהמעשה במזידעשכדי עברה שלהברובאכן.ה דינימקרים

נוספתנפשות הלכה צריך,יש הנידון העדה והצילו למיתהאתתירשידמשום ,עצמו

במסיתוכיון נוהג אינו העדה והצילו עצמו,שדין את מתיר שיהא צורך שמה .למיתהאין

שכתב התראה'התוסווזהו בעי נמי הואדיןדעיקר,דמסית להגבהתראה אתכדי דיר

בזדוןהמעשה עברה כמעשה נפשותהתראהצריכים,עברה דיני .7כבכל



מהל"פ(ם"רמבעייןו ה'כ שאין,שכתב)ד"עדות לפי שגגה זוממים בעדים ואין

מעשה התראה,בה צריכים אין שביארנוולפיכך הראב.כמו זהא"א,ל"וז,ד"והשיג

מהו ידעתי לא בשגגה.הטעם לעושה לכם אחת תורה הכתוב שאמר מפני מגדף"א,ואם כ

התראהלדעת צריך יהא לא שאיןבשם"הרמבדברילפיד,כלומר.ל"עכ,חכמים מקום כל

בדיבורעברהה רק אלא במעשה להתרות,נעשית צורך צריכים,אין מגדףבהתראהלמה

במעשה עברה שמה אין שמה אף בדיבורשהלא רק כס.אלא מהל"פ(מ"ועיין ה"ע'ב )ט"ז

דאה הרמבדנ"שכתב בם"לדעת התראהאף בעי לא .מגדף

במשנה7 וכו.)סז(עיין נניח היאך לו שאמרו פטור'דלאחר בו חזר בשם)שם(ח"במנ'ועי.אם שהקשה

חכמים משנת פטור,ספר הוא בו חזר אם זרה,דאמאי מעבודה חמור מסית בע"וקיי,הא אלי"ל אומר דאם ז

דיבור כדי תוך אפילו חזרה מהני לא במסית"וא,אתה חזרה מהני אמאי הנ"עו.כ ניחא"פ נחלקו,ל דבזה

ותוס"רש שנעשתה"י'דלתוס',י עבירה כמעשה שתחשב בכדי כהתראה נחשבת נניח היאך דאמירת ל

ובהתראה ההתראה,במזיד לאחר לחטוא המשיך שלא יוצאת נניח היאך אמירת לאחר בו חוזר אם .וממילא

שלו ההסתה במעשה ממשיך ואינו תיכף בו חוזר נחשב,דאם זה שביארנו,כהסתהאין .וכמו
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לפרשהו התוסשהואם"הרמבבכוונתנראה כדעת חלק,'סובר היא שהתראה

זדונההממעשה על המורה ס,עברה עבור"וממילא בא כשהעונש התראה צריכים שרק ל

ז,שעבר בעדים עלוממיםאכן חיובם לעאלאהשעששאין

עליהם שחל ועל שהוזמו התראה,זה צריכים לא דזו.שוב היונראה

הרמב דברי מעשה"ם"כונת בהם שאין מעשה,"לפי עבור עונשם שעששאין ,והעבירה

מפני עליהם"בהשאלא פסקו ע"ד זוממיםשם ממגדף"ולפ."דים כלל קשה לא דמגדף,ז

מעשה עבור שעשהנענש התראהולפיכךהעבירה צריך 8.בודאי

עוד מהלרקפ(ם"רמבועיין ה'יב שאף)ב"סנהדרין התראההשפסק צריך חבר

ניתנה למזידשלא שוגג בין להבחין אלא עלי.התראה הנווהקשו זהכ"ו נאמרלאהשטעם

ד'בגמ ב'ראליבא יהודה"יוסי שר כתב,תראההחברהסובר ם"הרמבווהיאך

חכמים לשיטת שכהסבר לפרשהו.התראהחברהסוברים ב'לרדנראה יהודה"יוסי ר

להבחין אלא התראה ניתנה למזידלא שוגג בחבר,בין דידעינן,ולכן

שהוא במזידאינוהיא העברה התראה,עושה צריך קיי,לרבנןאילוו.אינו ,ל"דכוותייהו

להבחין היא למזידהתראה שוגג אין,בין בו התרו שלא העבירהדכל מעשה

במזיד עבירה כמעשה דין פי על אפשראוממילא,נחשב דזו.להענישוי כונתהיונראה

למזיד"הרמב שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה דלא הטעם שהביא ,ם

בו התרו שלא כל בשוגג כעבירה לחלקוממ,נחשב אין לאחריםילא חבר .בין

שהרמבאכן לפרש קשה כשיטת"קצת סובר דין'תוסהם דעיין,התראהבגדר

מהל"פ(ם"רמב ה"ע'ה התראהכתבש)ג"ז צריך המסית דס,ואין כשיטת"ומשמע ל

תוסהי"רש על התראה)ל"הנ('חולק דין .ל"כנ,בהבנת

יצחקע"ע8 כה(בבית הר)חוברת של רוזנצוי"במאמרו ומש)קצד-קצב'עמ(גימ זה רבנו"בענין בשם .כ



רב

טוב זבד





עיבמות כג כשר.'גמ.א"דף הולד ישראל על הבא ועבד כוכבים .עובד



במס סח(קידושיןכתיעויין שם"ברש:)דף כו"ד(י לימא במס'בתוס)'ה כתכאן

קסבר"ד(יבמות מז(בכורותכתבמס)ה כו"ד(םש'ובתוס.)דף ולא שקיימת).'ה ויוצא

מ בהבנת הראשונים בין גדולה עכו"מחלוקת כשר"ד הולד ישראל בת על הבא אליבא.ם

ר"דרש כשר הולד כאן ממזר"י ואינו ישראל דהוי לרש,ל במס"ואילו הולד'י קידושין

אח"עכו וכשנתגייר וז"ם ממזר ולא כשר ישראל הריהו נתגיי"כ ואם הוא כוכבים עובד רל

עכ בקהל לבא מותר לקמן.ל"יהא בסוגיא יעויין מה(אמנם הולד.)דף אם וטרי דשקלי

ק לכהונה לכ"פגום אלמנה מולד חלל"ו שבנה ס.ג ישראל"ובפשטות שהולד לגמרא ל

עכו כפרש"ולא שלא במס"ם רש"וצ,קידושין'י יפרש היאך דס"ע עכו"י שהולד את"ל ם

לכהונה פגום שהולד צ.הגמרא פרש"ועוד על דס"ע עכו"י דהולד במס"ל מהגמרא 'ם

מז(בכורות הבן"שעכו'שכ.)דף פדיון ממצות פטור שהולד לויה על הבא ולא"וז,ם ל

דמ אליבא למ"תימא אפילו אלא הולד את מזהמין אין פסול"ד לוי הולד את מזהמין ד

עכ דפרש.ל"מקרי במס"ואליבא צ'י דמ"קידושין הולד"ל את מזהמין אין שהולד"סד ל

בתוס.ם"עכו משמע כו"ד(שם'וכן ולא וז)'ה ומ"שכתבו עכו"ל בת"ד על הבא ועבד ם

עכ כוכבים דעובד בתר ליה שדי כשר הולד ס.ל"ישראל שאם יפלא עכו"אך שהולד ,ם"ל

הולד הרי לויה שאמו משום דוקא הבן מפדיון פטור שהולד אהבה בר אדא רב אמר למה

שנתגייר"עכו הבןואפיל,ם מפדיון פטור גר שהרי מפדיון פטור נמי ישראלית כשאמו .ו

פרש את חדשה בדרך לבאר למס"ונראה לומר,קדושין'י רוצה שאינו דהיינו

עכו הוי עכו"שהולד דהוי אלא התורה דיני לכל גמור בלבד"ם בקהל ביאה לענין ואילו,ם

כישראל הריהו התורה דיני מישראלית.לשאר נולד אם פדיוןולפיכך במצות חייב הריהו

לויה כשאמו ורק הבן פדיון מצות כולל התורה מצוות שאר לענין הוא ישראל כי הבן

הבן פדיון ממצות דפטור לוי הוי אזי כי רש.פטור לשון זה שכ"ולפי מדוייק עובד"וז'י ל

עכ בקהל לבא מותר יהא נתגייר ואם הוא כעכו"ר,ל"כוכבים דהוי בקהל"ל ביאה לענין ם

כישראל,בלבד הריהו התורה מצוות לשאר מ.ואילו את מבואר נמי דאמרובכך שהולדאן

לכהונה גיורת,פגום כדין לכהונה פגומה הריהי בקהל לבא כדי להתגייר דצריכה דמכיון

לכהונה שאסורה דאמרומ.דעלמא סאן לכהונה שהרי"שכשרה דעלמא מגיורת דשאני ל
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די לכל נכרית היתה דעלמא ואסורהגיורת פגומה משנתגיירה ולפיכך שנתגיירה לפני ניה

מעכו"משא,לכהונה שנולדה נקבה דיני"כ לשאר היא ישראל שבת ישראל בת על הבא ם

בלבד בקהל ביאה לענין היא שנכרית אלא גיורת,התורה אלא גמורה גיורת אינה ולכן

לכהונה,במקצת פגומה אינה לכך פגומה,ובהתאם גמורה גיורת רק מקצתכי ולא לכהונה

הגיורת.גיורת פסול במקור פגומה לא או לכהונה פגומה אם המחלוקת את לתלות ויתכן

בפסוק שהוא בית"לכהונה מזרע בתולות אם כי לנשים להם יקחו לא וגרושה אלמנה

בקידושין"ישראל עח(וכדאיתא גי.)דף מקצת האם הויאדפליגי ישראל"ורת בית "מזרע

לא .או



לעניןו ולא התורה דיני לשאר גירות המהוה גיור מקצת לדין סמוכין שיש נראה

ב במסביאה דאיתא ממה כו"וז):ח(כריתות'קהל כפרה מחוסרי ארבעה והזבה'ל הזב

והמצורע כו"ראב,והיולדת הדם עליו שיזרוק עד כפרה מחוסר גר אומר מ"ות'י לא"ק ט

גר בקד,תני למיכל דמשרי מדעם קתני נפשיה,שיםכי לאכשורי קרבן מייתי קא כי גר

עכ בקהל הביא,ל"למיעל שלא זמן כל בקהל לבא אסור שגר איתא הגמרא ובפשטות

הגר רש.קרבן שם פירשו גרשום"וכן ורבינו שכתב"וע.י מקובצת השיטה בחידושי שם ע

לכהונה בביאתו אשה פוסל קרבן הביא שלא משלים.שגר הגר שקרבן חזינן זה אתומכל

בקהל ביאה לענין נכרי הריהו קרבנו את הביא שלא זמן כל כי הגר קרבן,גירות בלי ולכן

עכו כמו לכהונה פסלה אשה בעל ואם בקהל לבא לו ישראל"אסור בת על הבא ם

לכהונה הרמב.הפוסלתה שיטת הנ"ברם כמפרשים שלא בפ"ם כתב כי מהל"ל מחוסרי'א

ועד"וז)ב"הל(כפרה וטבל שמל גר אעל קרבנו הביא לא לאכול"יין אסור שהוא פ

כפרה ממחוסרי אינו קרבנו שיביא עד ככל,בקדשים ולהיות גמור גר להיות עכבו שקרבנו

ישראל ככשרי נעשה לא שעדיין בקדשים אוכל אינו זה ומפני ישראל שיביא.כשרי וכיון

כו בקדשים אוכל כשר ישראל ויעשה שקרבן"הרמב.ל"עכ'קרבנו סובר רקם מעכבו הגר

בקדשים מהל"ובפי,מלאכול בקהל'ג מלבא מעכבו שהקרבן כתב לא ביאה ,איסורי

ס לרמב"ובפשטות קרבן"ל בלי אפילו בקהל לבא לו שמותר יסוד"ומ.ם שבעצם נראה מ

הרמב גירותו"הדברים בחלות חסרון יש קרבן שבלי דהיינו המפרשים שאר עם מסכים ם

גמור ישראל דלש,ואינו הואלא המפרשים כעכו"אר בקהל"ל ביאה לענין ם"ולרמב,ם

הו כקהל ביאה הו"לענין קדשים אכילת דלענין אלא כישראל כעכו"ל כתב.ם"ל ולפיכך

שמדין"הרמב אלא גמורים ישראלים הריהם כי כפרה מחוסרי שאר בתוך נמנה שאינו ם

טומאה מדין בקדשים נאסרים כפרה אסור,מחוסרי קרבן בלי גר משוםואילו בקדשים

גמור ישראל לרמב.שאינו ואף המפרשים שלכל גירותו"ונמצא את משלים הגר קרבן ,ם

והו פגומה שלו ישראל דקדושת גמורה גירות אינה גירותו הקרבן גר"ובלי מקצת רק .ל

ס לכך לרש"ובדומה בעכו"ל עכו"י הריהו בקהל ביאה דלענין ישראל בת על הבא ם"ם

הרי התורה דיני ישראלולשאר .הו
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שבהמ בזמן נכון זה כל קיים"אמנם היה בזה,ק אינו"ברם הגר קרבן חסרון ז

כריתות במסכת וכדאיתא הגירות בחלות קרבן"ז.)ט(מעכב דליכא האידנא מעתה אלא ל

גרים נקבל לדורותיכם,לא בתוככם אשר או גר אתכם יגור וכי יעקב בר אחא רב אמר

אע"ופרש,כתיב מקדש"י דליכא שבהמ"ויל.ל"עכג בזמן קיים"ע היה ננקוט,ק שאם

בקהל לבוא לו אסור קרבנו את הביא שלא זמן שכל בת,כראשונים על יבא אם הדין מהו

בן והולידו לא,ישראל או הגר אביו כמו בקהל לבוא לו אוסר הבן אף שמותר"די.האם ל

א שהרי בקהל לבוא לבן איננו"לו שהרי הגר קרבן להביא לבן לו שפטורא ומאחר גר

בקהל לו לבוא מותר הריהו ממילא י.מקרבן גירות"ומאידך אינה קרבן בלי הגר דגירות ל

בקהל ביאה לענין שלימה ישראל קדושת לגר לו חסרה הקרבן דבלי הגר"וא,גמורה לבן כ

גמורה ישראל קדושת לו חסרה לבוא,נמי נמי לו שאסור הגר אביו כדין ממילא הבן ודין

בקה .ללו

לקיים הגר על המוטלת מצוה כחיוב חל הגר קרבן שדין שהתורה,ויתכן אלא

לענין שלו ישראל קדושת בהשלמת עיכוב חל המצוה את מקיים שאינו זמן שכל חידשה

בקהל וביאה קדשים שלו.אכילת ישראל וקדושת המעכב פקע המצוה את משקיים אך

משמים מאליה ישי.נגמרת בו מחיל אינו הקרבן הקרבןאך שהרי ישראל קדושת חלות ר

גירות מצות קיום ורק גירות מעשה במצות"ולפי.אינו חייב שאינו הגר שבן מסתבר ז

בקדשים מותר והריהו שנולד בשעה משמים שלימה ישראל קדושת חלה הגר קרבן

קרבן בלי גם בקהל .ובביאה

בגמ עוד ז.)טדף(כריתותראועיין הקשה האי"דהגמרא מעתה אלא דליכאל דנא

לדורותיכם בתוככם אשר גר אתכם יגור וכי יעקב בר אחא רב אמר גרים נקבל לא קרבן

דהרמב.ל"עכ אליבא מובנת אינה הגמרא קושית גרים"ולכאורה נקבל לא דמדוע ם

לרמב,ז"בזה כי קרבן בלי אפילו גמור גר הריהו וטבל שמל גר רק"הלא מעכב הקרבן ם

שעכשיו והיות קדשים נבאכילת מאי קדשים מקובצת.מ"ליכא השיטה לפי ומאידך

ישראל בבת אסור קרבן בלי דגר ניחא הגמ,הקושיא הקשה גרים'ולפיכך מקבלים איך

בקהל"בזה לבוא הוא אסור הלא ר"וע,ז תירץ דגזיה"ז לדורות"א גרים דמקבלים כ

בזה בקהל"ומותרים לבוא לרמב.ז קשה"אך .ם

שהרמב קוש"ונראה את יפרש כם הגמרא ממצות:כהמוית הוא דקרבן דכיון

קדשים באכילת דמעכב כנ,הגירות נכרי הוא עדיין קדשים בעצם,ל"דלגבי חסרון ואיכא

הגירות מצות בזה"א,קיום כמשפטה"כ הגירות מצות את מקיימים אנו אין קרבן דבלי ,ז

ולא כדינה הגירות מצות לקיים חייבים שאנו מאחר גרים נקבל לא קטועהובכן .כמצוה

דגזיה"וע הגמרא תירץ ד"ז בזה"לדורותיכם"כ אפילו גרים שמקבלים .ז"מחדשת

בר הרי(ן"ויעויין למס"על ר'ף פרק קלה"שבת דמילה הרי.ונד'בגמ:א ף"בדפי

ווילנא וז)דפוס ז"שכתב תם רבינו אבל דצ(ל"ל ר"מסתבר על,חננאל'ל בפירושו עיין

משמ אך קטוע דלשונו ברהגמרא המובאים הדברים את כתב שהוא שנתגייר)ן"ע דגר כתב
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לח נמולין בניו אבל תקנה לו אין מהול בטבילה'כשהוא אתגייר דהא לקהל ונכנסים

לו בעצמו אבל זרע את להכשיר חשוב הרמב,והגר עליו ס"והקשה דאי כר"ן שמעון'ל

להטיף צריך אין דהא בקהל ונכנס כשר בעצמו הוא אף אלעזר קאמרבן ברית דם ממנו

ס לא כו"ואי ליה סגי מיהת ברית דם בהטפת כותיה הר.ל"עכ'ל שיטת נראה"ובביאור ח

דהר ב"לומר שיש סובר הגר'ח במילת להתגייר)א:דינים יכול אינו למול,ערל וצריכים

כשמתגייר ערל יהיה שלא כדי דעלמא כמו)ב;גר הגר על כחובה המוטלת מילה מצות יש

קרבןשמוטל להביא מצוה עליו ברמב,ת נמי מהל"פ(ם"ועיין הל'א ז)ז"מילה ל"שכתב

כו תחלה מילה חייב ישראל לקהל שנכנס מצוה"עכ'גר חובת שמהוה נמי דמשמע .ל

י"ולפי דס"ז לר"ל שאינו"ל כיון בטבילה להתגייר יכול מהול כשהוא שנתגייר שגר ח

מיל"ומ,ערל מצות חובת לקיים יכול אינו הסרתמ בלי לבדה ברית דם בהטפת כי הגר ת

המצוה את מקיים אינו ערלה מקיים.בשר שלא הואומאחר מעוכב המילה מצות את

שבהממלבוא בזמן הגר קרבן את הביא שלא גר כמו לבוא"בקהל לו שאסור קיים היה ק

קרבן להביא הגר מצות קיום את לו שחסרה מפני כשהוא"דה,בקהל שהתגייר בגר ה

ומשומהול הגר מילת מצות קיום את לו בקהל"שחסרה לבוא לו אסור .ה

ס"ומ לר"מ בנו"ל דין ולכן היא גמורה קדושה הזה דגר ישראל דקדושת ח

דאביו גירות במצות למול חייב אינו כי בקהל לבוא לו ומותר הוא גמור ויוצא.שישראל

הר שיטת שיסוד ק"איפוא דין את ביארנו שבו היסוד אותו הוא הגרח שבנוסף,רבן דהיינו

לקיימן הגר על המוטלות מצוות חובות גם ישנן הגר וטבילת שבמילת הגירות למעשה

ברית דם והטפת מילה ומצות הגר קרבן כגון הגירות מצות קיום שלא,בתורת זמן וכל

בקהל לבוא לו אסור מצוותיו את .מקיים

למס מקובצת שהשיטה למעלה הבאנו ס'והנה שג"כריתות שבאל קרבן בלי ר

לכהונה פסלתה ישראל בת דס.על מכך דמשמע הריהו"וביארנו בקהל ביאה דלענין ל

עכו,ם"כעכו מדין ישראל"ופוסלתה בת על הבא הגירות,ם את משלים הקרבן ואתכי

לבוא שלו ישראל קדושת זרע"ולפי.בקהלחלות כדין לכהונה יפסל בנו את דגם מסתבר ז

ש דעלמא כהונה לכהונהפסולי זרעם את וגם האשה את גם בביאתם ומאידך.פוסלים

הר"הר בשם כתב כשהיה"ן שהתגייר שגר אעח לבוא"מהול אסור עצמו שהגר בקהלפ

בקהל"מ לבוא לו מותר בנו דס.מ משום שהוא מצות"וביארנו קיום הזה שבאופן ל

מלבוא עצמו הגר את מעכבת הגיהמילה מצות את קיים שלא זמן כל למולבקהל ,רות

גמורה שלו ישראל קדושת בקדושת,ואילו מתקדש הגירות ממצות פטור שהוא בנו ולכן

ומשו גמורה בקהל"ישראל לבוא לו מותר הש.ה דפליגי איפוא והר"ויוצא דאליבא,ח"מ

הגירות"דש חלות את מעכב הקרבן וחסרון הגירות ממעשה חלק להיות הופך הקרבן ,מ

לג לו חסרה הקרבן בלי גמורהכי ישראל קדושת הו,ר בקהל ביאה כעכו"ולענין ם"ל

כעכו לכהונה וזרעה אשה בביאתו דהר.ם"ופוסל אליבא הגר"מאידך מילת מצות חסרון ח

אינה המצוה חסרון כי בקהל לו לבוא לבנו שמותר בנו את ולא בקהל לו מלבוא מעכבו
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ולכן בו שחלה ישראל קדושת וחלות הגירות חלות עצם את ממצותמעכבת שפטור בנו

בקהל לבוא לו ומותר גמור ישראל הוי .הגירות

שמש שיתכן בכך עוד לעיין יש הש"ברם בביאה"כ אשה פוסל קרבן בלי שגר מ

ולדה את ולא פסולה שהאשה רק בקדושת,היינו לחסרון גורם אינו קרבן שחסרון ומשום

הגי ובחלות הגר של לבואישראל בהיתרו שמעכב אלא שלו עליוהלבקרות ומחדש

לבוא חדש עכואיסור מדין ולא גר מדין אע.ם"בקהל בביאתו"ולכן האשה את שפוסל פ

בעכו שחל כמו זונה פסול שם בה חל לא אך איסור ביאת ישראל"דהויא בת על שבא ם

פי"ברמב'עי( מהל"ם הל'ח ביאה זונה,)ב-א"איסורי זרע רק כי נפסל זרעה אין ולכן

לכהונה בזה"ואכמ,פסול .ל



הגירותכ במעשה דינים שני שיש חלות)אתבנו המחיל הגירות מעשה עיקר

ישראל קדושת)ב;קדושת בו מחילין אינן אך לקיימן הגר על המוטלות הגירות מצוות

הרמב.ישראל דברי לבאר יש התמוהים"ובכן גר.ן אם בראשונים מחלוקת קיימת הרי

ו תחילה למול דוקא חייב ולטבול"אחהמתגייר הסדר את להפוך אף שיכול או לטבול כ

למול"ואח ליבמות"ובנ.כ הרי(י בדפי טז ווילנא"דף דפוס שהרמב)ף ראיה"כתב הביא ן

ואח לטבול לגר לו וז"שאפשר למול טבילה"כ צריך אין בנה שטבלה מעוברת דגיורת ל

התם עלה לה עח(ואמרינן דף למ.)יבמות א"אפילו ירך לאו דעובר כוד הוא אבל'מו

ז"הרא כנקבה"ה הוא והרי מילה בן אינו אמו במעי דכשהוא התם דשאני זו ראיה דחה ל

כו ערל שהוא ישראל שמלין כמו אלא אינו אותו ומלין וכשנולד בטבילה לה 'דסגיא

ס.ל"עכ לרמב"ובפשטות מל"ל אמו במעי הגירות טבילת וטבל אמו במעי שנתגייר שגר ן

אחרי הגירות גירותומילת את לגמר אורה.שנולד הקרן מז(ותמה דף מוכרח)לקמן שהרי

הרא ב"כדברי מילה בלי גר נעשה שהעובר דמבוארה מהא אמו צ(מעי דף :)זביבמות

אח אשת משום חייבים בקדושה ולידתם בקדושה שלא הורתם שהיו תאומים הרי,ששני

מילה בלי גם ישראל בקדושת שנולדו משעה הם בבכורות"וכמו.אחים מבואר נמי דף(כ

הבן.)מו בפדיון חייב אמו במעי שנתגייר ישראל,דגר הריהו העובר לידת שמשעת ומוכח

הרמב,גמור על דס"וקשה אח"ן למול שחייב שאחרי"ל במילה גירותו את לגמור כ

אח"דא,טבילה שימול עד ישראל ואינו נכרי הוי עדיין בלידתו לידתו"כ הוי ולא כ

כל .לבקדושה

הרמב גם דבאמת דס"ונראה הראשונים עם מסכים אמו"ן במעי גר שנעשה ל

כבגירות בטבילה חל שלו הגירות מעשה עצם למילה ראוי שאינו דמכיון לבדה בטבילה

דס,דגיורת לרמב"אלא מ"ל גר והוי שנולד שאחרי מצות"ן מפני עצמו את למול חייב מ

הגר גמו"שאע,מילת ישראל קדושת חלה שכבר מפ בטבילה מדין"רה למול עוד חייב מ

הגירות דעי,מצות הגירות מעשה מעצם מילה הויא דעלמא שבגר מלבד נעשה"כי ז
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קרבן,ישראל להביא הגר למצות בדומה הגירות ממצוות למול מצוה חובת עוד יש

לרמב"וס.הגירות אינה"ל שהמילה לענין רק מועיל למילה ראוי אינו דעובר דהא ן

בעצם בטבילהמעכבת סגי דהעובר הגירות דלמעשה אמו במעי שלו הגירות .מעשה

ולא"ועכ הגירות מצות מפני להמול הגר וחייב פקעה לא להמול הגר מצות חובת ז

הגירות חלות מילת"והרמב.בשביל מצות את לקיים הגר שיכול שכמו ראייה הביא ן

דה המצוה בקיום מעכב אינו הסדר כי שטבל אחרי לענין"הגר הגירותה מעשה עצם

ואח לטבול ויכול מעכב אינו הסדר הגירות בקדושת"וחלות מתקדש ובכך להמול כ

.ישראל

הרמב בין שהמחלוקת איפוא הרא"ויוצא ובין דהרמב"ן דאליבא היא מילת"ה ן

מצות קיום רק ולא גירות מצות קיום מהוה בקדושה ולידתו בקדושה שלא שהורתו הגר

דעלמא אל,מילה דהראומאידך מצות"יבא קיום אלא גירות מילת מצות קיום אינה ה

דעלמא נ.מילה דיתכן ב"ונראה לענין ביניהם מילת,ד"מ האם בראשונים מחלוקת שהרי

ב צריכה או"גר ב"ד צריכה טבילה שרק בב(ד"ד יו"עיין סי"י דאליבא).רסח'ד

לב"דהרמב זקוקה אמו במעי שנתגייר אחרי העובר מילת הרי"ן כי מילתד מצות קיום הי

לרא ואילו צריכ"הגר לא המילה בה דעלמא"ה מילה דין דהוי מידי .ד

ב שצריכים מסתבר דאדרבא בזה לפקפק ניתן מעשה"ברם עצם בשביל רק ד

בעלמא גירות מצות בשביל ולא הגירות חלות את המחיל א.הגירות ראינו לא חדכי

ב שידרוש הג"מהראשונים קרבן בשביל שם להיות הגירותד מצות שקיום מכך ומוכח ר

ב צריכה ה"וא,ד"לא דהרמב"כ אליבא עובר גר מילת מצות,ן"ה משום שמל שאף

ב,גירות צריכה אינה המילה הגירות חלות משום מל שלא מפני .ד"אך

דהרמב אליבא העובר דמילת מעכבת"ונראה גירות מצות קיום דהויא מאחר ן

הגר קרבן כדין קדשים באכילת באכילת,אותו מעכבו הגר דקרבן לעיל וכדמבואר

דעלמא,קדשים כפורים מחוסר מדין הגירות,ולא מצוות קיום מדין זמן"וה.אלא כל ה

קדשים באכילת מעוכב הריהו להמול הגירות מצות קיים אסור.שלא הכי דבלאו ואף

ערל ליה דהוי משום נ"מ,בקדשים מהול"מ שנולד בעובר דעלמא,מ מהול הדיןדבנולד

ואעפ ערל שאינו ביבמות"הוא וכדמבואר ברית דם ממנו להטיף חייב עב(כ דנולד,.)דף

הרמב פסק וכן בתרומה אוכל בפ"מהול מהל"ם שפסק)יא'הל(תרומות'ז פי על ואף

מהל"פ ברית)ז'הל(מילה'א דם ממנו להטיף חייב מהול גר.שנולד של דידן ובציור

נו שהוא אמו במעי הגירותשנתגייר מצות מדין קדשים באכילת אסור הריהו מהול לד

דהרמב אליבא לעשות עליו דס"המוטלת להטיף"ן צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר ל

ברית דם נ.ממנו קרבנו"ועוד והבאת וטבילה מילה דהן לכתחילה המצות עשיית בסדר מ

הרמב חייב"שלפי הריהו כדינה הגירות מצות לקיים כדי שמל מאחר ואחן קודם כ"למול

הגירות קרבן את הרא.להביא לפי קרבנו"ואילו להביא יכול דעלמא כישראל שמל ה

שמל .לפני
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מו(וביבמות או:)דף מעכבת טבילה או בגירות מעכבת מילה אם תנאים פליגי

מעכבות שמטבילין.דשתיהן טבלתי ולא מלתי ואמר שבא למי בנוגע הסוגיא מכל אמנם

מבו בכך ומה למאותו דאף מ"אר מעכבת לבדה שמילה למול"ד גם הגר צריך לכתחילה מ

לטבול את.וגם הקובעים המגיירים כמעשים לחלותן בנוסף וטבילה שמילה מכך חזינן

דלכתחילה הגירות מצוות כקיומי נמי חלין שבגר ישראל וקדושת הגירות חלות עצם

שמקיי כמו בטבילה ובין במילה בין דגירות המצוה כשמביאמקיימין הגירות מצות מין

קרבן דלמ"ולפי.הגר נראה קיום"ז מהוה וטבילה הגירות בחלות מעכבת מילה שרק ד

דמ בלבד גיור ואע"מצות טבל ולא מל אם אסור"מ הוא עדיין הגר קרבן את נמי שהביא פ

מקרבן טבילה גרע דלא בקדשים מעכב,לאכול הגיור מעשה מעצם דאינו דהקרבן וכשם

מלאכו האותו גירות מצות דהוי כיון בקדשים למ"ל טבילה מעכבת"ה אינה דטבילה ד

כל"מ בקדשים מלאכול שמעכבתו גירות מצות מהוה הגרמ מצות את קיים שלא זמן

.לטבול

בתוס סב(קידושין'ויעויין גר"ד:דף ב)ה בדין צריכים"שדנים האם בגירות ד

דיןב אוית מצוות עול קבלת בשביל בשביל"רק אף א'ותוס.הטבילהד דעה חתהביאו

ב בעינן לעכב"דלמצוה אינו אך בטבילה ב,ד דדין גירות"כלומר כמצות חל בטבילה ד

ב בלי טבילה עם חלה הגירות מעשה אך הרי.ד"לכתחילה פסק פסק"והרי.ף"וכן נמי ף

מ"שאע גר דהוי ב"פ בפני גייר לא אם אותו משיאין אין מעכבת"מ גירות דמצות משום ד

רש לפי הגר לקרבן בדומה בקהל מלבוא הנ"אותו .ל"י

הרמב פסק מהל"פי(ם"אמנם הל'ג ביאה התוס)ט"איסורי שלשהד"שב'נגד של

המצוה את רק ולא הגירות חלות עצם את בגמרא,מעכב דאיתא מה(והא דף מי:)יבמות

ר לנדתה טבלה לגירותה"לא פעם שטבלה חזקה יש לנדתה טבלה הגיורת שאם גל ',בפני

תרומה"וז ותפריש לנדתה שתטבול כגון תמיד ישראל בדרכי נוהגת שראינוה גיורת ל

בזה וכיוצא הרי,מעיסתה המצות כל ועושה לקריו שטובל ישראל בדרכי שנוהג גר וכן

צדק גרי בחזקת שנתגיירו"ואע.אלו מי לפני שמעידין עדים שם שאין באו"ואעפ.פ אם כ

משי אין בישראל הואיללהתערב בפנינו שיטבלו עד או עדים שיביאו עד אותם אין

עכו עכ"והוחזקו דהרמב.ל"ם נאמנות"אליבא לה יש כישראלית הנוהגת גיורת ם

אחרים דינים לענין בחזקת.שנתגיירה היתה שהרי נאמנת אינה בקהל ביאה לגבי אמנם

שטב"עכו עדים הביאה שלא זמן כל עליה מחמירים בקהל לביאה ובנוגע גם בפני .'לה



סי"יו(י"בב במובא)רסח'ד צריכה הגר מילת אם הראשונים בין ד"מחלוקת

ב צריכה שלא או הגר טבילת אנפי.ד"כמו בכמה מחלוקתם את לפרש שיש :ונראה
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או)א מגייר מעשה מהוה מילה האם שחלוקים לומר כדי"יש רק חלה שמילה ד

ערלות של המעכב את מעש,להסיר עצם המילהברם ולא לבדה הטבילה הויא המגייר .ה

ב בפני להיות חייבת הריהי מגייר מעשה מהוה מילה מגייר,ד"דאם מעשה אינה אם ואילו

בפני להעשות צריכה אינה אזי הגירות חלות את המעכבת הערלה את להסיר שחלה אלא

לטבול.ד"ב יכול גר האם שבראשונים המחלוקת את גם בזה לבאר דניתן כ"ואחונראה

ואח מילה של הסדר כפי דוקא להתגייר שחייב או טבילה"להמול הויא.כ המילה שאם

ואח ולטבול הסדר את להפוך יכולים הטבילה כמו מגייר למול"מעשה גם,ש"דמ,כ הרי

המגייר מעשה עצם מהוים הטבילה וגם את.המילה להסיר כדי רק חלה המילה אם ברם

הטבילה ואילו הערלות של שהסדרהמעכב מסתבר אזי המגייר מעשה עצם הויא לבדה

ואח למול דוקא וצריך לטבול"מעכב והגירות,כ המגייר מעשה מהוה לבדה הטבילה כי

זמן לאחר לחול יכולה ולא הטבילה עם מיד לחול למול,צריכה דוקא צריך לכך ובהתאם

לטבול"ואח .כ

הגר)ב מרן זצ"אך מהוה"ח שמילה ננקוט אם שאפילו אמר מגיירל ולכן,מעשה

ואח לטבול למול"יכול ב"מ,כ בפני להיות חייבת אינה הגר שמילת יתכן כמו"מ שלא ד

ב בפני דוקא להיות המחויבת מהוה.ד"טבילה המילה מעשה עצם כי הוא בכך והביאור

ב בפני כשנעשה בין המילה מעשה ב"אותה בפני שלא כשנעשה ובין אינה"ד ובכן ד

מע שם בחלות בנתפסת כשנעשה"משא.ד"שה משתנה הטבילה חלות שעצם טבילה כ

ב ב"בפני מעשה ומהוה ב"ד בפני שלא כשנעשה טבילה חלות אותה ואינה ולפיכך,ד"ד

ב דין חל הגר במילה"בטבילת ולא הגר.ד אמר ביאור זצ"וביתר מילה"ח של שגופה ל

משת לא הפשוטה המילה ומעשה בפשטותה בעצמה המילה מעשה עצם כשנעשההוא נה

ב ב"בפני בפני שלא או שם.ד"ד חלות מהוה טבילה מעשה,ואילו הטבילה שאין משום

המילה כמו בטומאה,בעלמא וכדמצינו דין חלות המחדש מעשה מהוה טבילה כי

טהרה דין חלות מחילה ישראל"וכמו,שהטבילה קדושת חלות מחילה הטבילה בגירות ,כ

חלות"ומשו היוצרת הטבילה מעשה בה בפני הדבר בקיום את"נתפסת המכשירים ד

ישראל דקדושת החלות ואת הטבילה מעשה .חלות

הגר זצ"ואמר הראב"ח בשיטת לכך דמיון שיש מהל"פ(ד"ל הל'ה )ט"מכירה

לב"דס זקוק חליפין שקנין אחרים'ל קנינים מעשי כדין שלא הדבר לקיום והביאור.עדים

עיקר קנין מעשי בשאר כי הוא אותובשיטתו והרי בעצמו המעשה הוא הקנין מעשה

עדים בפני שלא ובין עדים בפני בין חל והגבהה,מעשה משיכה דכסף הקנין מעשי ,כגון

הקנין מעשה לעצם כלל מועילים אינם לקיים"ומשו.שהעדים עדים צריכים לא ה

עדים בלי אף קנין מעשי דהוים משום קנין מעשה בע"משא.ולעשותם שחסר חליפין צםכ

שעשה הקנין בעצמו,מעשה החליפין מעשה של גופו אינו חליפין דקנין דין חלות עיקר כי

החליפין מחמת שחלה מקנה דעת בחלות אלא קנין שם,כמעשה חלות מהוה וחליפין
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בעלמא מעשה ואינו העדים,מעשה כי עדים בפני הדבר בקיום נתפס חליפין לכך ובהתאם

הש חלות את וקובעים שבחליפיןמקיימים המקנה דעת ואת חליפין דמעשה י"וה.ם ל"ה

המחיל מעשה שם חלות אלא בעלמא טבילה מעשה ואינו שם חלות המהוה הגר בטבילת

ע,חלות הדבר בקיום נתפסת טבילה ב"ולכן להיותה"י אותה ומכשירים המקיימים ד

מגייר .מעשה



הרמב מהל"פ(ם"כתב הל'א ל"וז)ז"מילה שנכנס גר מילהל חייב ישראל קהל

עכ הערות.ל"תחילה שתי להעיר הרמב)א:ויש הביא בהל"מדוע זה דין סגי'ם ולא מילה

בפי"במש מהל"כ ביאה'ג לברית"וז)ד-א"הל(איסורי ישראל נכנסו דברים בשלשה ל

וקרבן וטבילה בו,במילה יאכל לא ערל וכל שנאמר במצרים היתה משה,מילה אותם מל

שכול כורבינו ינצורו ובריתך נאמר זה ועל לוי משבט חוץ מילה ברית ביטלו וכן'ם

העכו כשירצה עול"לדורות עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להכנס ם

עכ קרבן והרצאת וטבילה מילה צריך הרמב)ב;ל"תורה כוונת בכתבו"מהי מילה"ם חייב

".תחילה

שהרמב מי"ונראה לדין שבנוסף סובר הגירותם וחלות מעשה מעצם כחלק לה

הגירות ממצות כחלק למול הגר על חל מצוה דחיוב דהיינו במילה שני דין אף .יש

הרמב הביא לכך מקומות"ובהתאם בשני הגר מילת דין את כחלק'בהל:ם ביאה איסורי

ובהל הגירות מעשה למול'מעצם הגר מצות כחיוב .מילה

הרמב במילת"ובכוונת בראשונים)א:פירושים'ביתכן,"תחילה"ם מחלוקת ישנה

ברמ(ובפוסקים יו"עיין רסח"א ואח)ד תחילה מילה של בגירות הסדר טבילה"האם כ

לא או דהרמב"וי.מעכב ס"ל ור"ם מעכב שהסדר ואח"ל תחילה למול הגר שחייב כ"ל

הסדר את להפוך ולא שהרמב"א)ב;לטבול ר"נ הראשונה"ם המצוה היא שהמילה ל

הגש אחרותחייב מצוות שעושה לפני לעשותה .ר



ת שבין המחלוקת את למעלה ראב"הבאנו לבין מס(י"ק ב'בתחילת דף .)כריתות

לא או כפרה מחוסרי בכלל הוי גר שמביאין.האם דין ישנו כפרה מחוסרי דיני יתר ובין

אחרים כבקרבנות שלא הבעלים דעת בלי כפרה מחוסרי ברמב,קרבן א"פ(ם"עיין

הל כפרה נ).ה"ממחוסרי דראב"ולכאורה דאליבא הגר בקרבן ממחוסרי"מ הוי דגר י

קר שמביאים כמו דעתו בלי דידיה גירות קרבן להביא יש מחוכפרה דעלמא"בנות .כ

ד אליבא דסואילו ממחו"רבנן אינו שגר מדעתו"ל אלא הגר קרבן את מביאין אין .כ
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ישר לקדושת שנכנס הוא הגר דין עולוהנה קבלת עם וקרבן טבילה במילה אל

האל"ויל.ותמצו מהדברים דבר באיזה הגרוע דעת את עול.צריכים שקבלת ופשיטא

התורה מצוות עול את עצמו על לקבל הגר לדעת זקוקה יל,מצוות הדברים"אך בשאר .ע

ת בין במחלוקת שתלוי שיתכן אמרנו הגר ראב"ובקרבן לבין צ.י"ק המילה"אך בדיני ע

.והטבילה

בגירות מילה דין בחלות בחקירה הגר במילת דעת דין לתלות ניתן שהרי,אמנם

או טבילה כמו הגירות מעשה מעצם חלק הוי המילה מעשה האם לחקור שעצם"יש ד

להתגייר יכול אינו שערל מעכב שיש אלא לבדה הטבילה הוא הגירות והמילה,מעשה

הגירות את המעכבת הערלות את להסיר ולהתגיירבאה לטבול יכול אזי ערל אינו שאם

הטבילה מילה"ונ.עם אזי הגירות מעשה מעצם המילה שאם למילה הגר בדעת מכך מ

גירות כמעשה להכשירה כדי הגר דעת מעשה.צריכה הויא לבדה הטבילה אם ואילו

שניתן מסתבר הגירות חלות את המעכבת הערלות את לסלק רק באה והמילה הגירות

אף מדעתולמולו הערלות,שלא של המעכב ופקע שמל מדעתו,שמאחר שלא אזי,הגם

הטבילה עם להתגייר .יכול

לא או הגירות מעשה עצם מהוה המילה האם זו שאילה לתלות שיש ונראה

לא או ברית דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר גר האם הראשונים .במחלוקת

בעה נג(מ"שיטת הרי:דף למס"דפי ווילנא'ף דפוס ברית)שבת דם מהטפת ,שפטור

עכו"דס כשהיה שמל ומאחר הגירות מעכבת דערלות חלה"ל גירותו ערלות לו ואין ם

לבדה הרמב.בטבילה שיטת ה"ואילו במלחמות הטפת'ן כי ברית דם להטיף שחייב היא

הגירות מעשה מעצם הויא מילה ברית ר"וז,דם שאמר שכיון לי'ל גר שאינו תחתיוסי כנס

דם ממנו מטיפין אין אם זה אף מאמהות גמרינן ולא וטבילה במילה אלא השכינה כנפי

השכינה כנפי תחת יכנס במה גר,ברית אינו בלבד בטבילה אינה,הרי ראשונה ומילה

ואע כהלכתה נעשית שלא כדאי"כלום הוא ערל שמל הערל'פ בפרק דעתו,בהדיא ולפי

ספ משום שלא עליה הם תיקנומברכין כך ועל הוא הברית דם אלא הוצרכה ערלה ק

עכ נימולים כשהם המתגיירים מפני ולהטיף למול הגרים דהרמב.ל"במילת ן"אליבא

ס ולכן הגירות מעשה מעצם חלק מהוה מילה ברית דם והטפת המילה דאפילו"מעשה ל

גירות"עכו מעשה לעשות כדי ברית דם ממנו להטיף צריך מהול מ,ם גם וגםדהיינו ילה

הגר"וע,טבילה במילת ברית דם ממנו להטיף ברכת הותקנה לפי.ז דאליבא"ויוצא ז

הגירות"דבעה מעשה מעצם חלק אינה שהמילה מאחר מדעתו שלא אף גר למול ניתן ,מ

דהרמב אליבא גירות"ומאידך מעשה דהויא מכיון במילה הגר לדעת צריכים .ן

ה במלחמת שם עוד יעויין מש'ברם הראב"שהביא וז"כ דברי"ד ראיתי וכבר ל

מורנא"ה לשום ישראל מיד מהול שהוא וידוע כשנתגייר אלא נחלקו לא שאמר אברהם ר

כר שאמר'והלכה זה נכרי מיד במהול אבל לשמה מילה בעי דלא אלעזר בן שמעון
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עכ פסולה בנכרי דמילה ברית דם ממנו להטיף צריך זקוק"הראב.ל"הגאונים שגר סובר ד

גירותלמיל לשם לא אך ישראל אופנים.ת בשני שיטתו את להסביר שיש :ונראה

דס)א ע"יתכן שערלות אלא הגירות מעשה מעצם חלק המילה שאין דין"ל פ

הגירות חלות בעכו.מעכבת שחל הערל שם את מפקיעה ישראל מילת שרק ולא"וסובר ם

עכו כלל"מילת מילה מעשה דין חלות בה שאין כשישרא,ם העכוואילו את מל חל"ל ם

ע מילה חלות"מעשה את המעכב כנכרי בו שהיה ערל השם חלות את מפקיע והוא דין פ

בטבילה,הגירות חלה עצמו הגירות .ומעשה

למילה)ב זקוקה שגירות הגירות,יתכן מעשה מעצם כחלק לא בתורת,אך אלא

מילה מהרמב,מצות שהבאנו מהל"פ(ם"וכמו הל'א גר"וז)ז"מילה לקהלל שנכנס

עכ תחלה מילה חייב שלו,ל"ישראל הגירות חלות את מעכבת הגר מילת מצות ורק.וקיום

עכו מילת ולא מילה מצות קיום מהוה ישראל תהיה'ולפי,ם"מילת שהמילה צריכים

ישראל מעשה.מילת מעצם חלק אינה כי גירות לשם תהיה שהמילה צריכים לא אך

.הגירות

וז"והרמב ממשיך רל"ן של טעמו מילה'ואין בעינן דלא משום אלעזר בן שמעון

דנין אין סברי ורבנן כאשה לברית נכנס לזה ערלה לו שאין שכיון משום אלא לשמה

עכ ויטבול שימול עד גר ואינו ברית דם ממנו להטיף יכול שזה אפשר משאי ,ל"אפשר

הרמב התנאים"ביאור במחלוקת ס'דר–ן אלעזר בן דמילה"שמעון ממעשהל חלק אינה

בשר ערלות של המעכב את לסלק כדי מל שגר אלא שהעכו,הגיור לו"ומכיון ואין מהול ם

המתגיירת אשה כמו בלבדה בטבילה ומתגייר המעכב פקע ס.ערלות שמילה"והרבנן ל

עכו ולכן הגירות מעשה מעצם חלק מהוה ברית דם חייב"והטפת להתגייר שבא מהול ם

ברית דם ממנו .להטיף

רק שחל או הגירות ממעשה חלק מהוה מילה האם חקירתנו את לפתור מקור עוד

לב זקוקה מילה האם הראשונים שבין במחלוקת הוא דערלות המעכב את של"לסלק ד

לא או הגבורים.שלשה בשלטי טו(יעויין הרי:דף למס"בדפי וילנא דפוס אות'ף יבמות

ג)ב בפני טבילה ש',המחייב מל אם גומאידך בפני גר"ס'לא זה שהרי הנמוקי.ל ומאידך

ב"ס)שם(יוסף צריכין טבילה ובין מילה שבין שלשה"ל של פליגי"וי.ד דהראשונים ל

לא או הגירות מעשה מעצם חלק הוי מילה הגירות,האם מעשה עיקר מהוה מילה שאם

ב בפני לעשותה א,ד"צריך הערלות של המעכב הסרת אלא אינה מילה אם פשרואילו

ב בפני שלא הרמב.ד"לעשותה שיטת מה(ן"אמנם דף ליבמות שרק:)בחידושיו היא

ב צריכה מצוות עול וטבילה"קבלת מילה ולא לעיכובא דב"דס,ד עול"ל בקבלת חל ד

הגירות במעשה ולא בלבד בתוס,מצוות אחת דעת היא מה(יבמות'וכן מי"ד:דף ).ה

מילה שאם שאמרנו במה לפקפק יש מילהאמנם אזי הגירות מעשה מעצם היא

למול הגר דעת את חלות,צריכה אלא הגר לדעת זקוק הגירות מעשה שלא שיתכן משום
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הקדמה.הגירות במילה ולא חלה שהגירות בשעה לטבילה הגר דעת שתהיה צריך ולכן

.לטבילה

דס הרבנן לפי דאפילו ממחו"ומסתבר אינו דגר מ"ל קרבנו"כ משהפריש מ

קרב וטבילההקרבן מילה כמו שלא הגירות מצות לקיום וכשר מדעתו לחלק.שלא וניתן

אנפי בכמה וטבילה מילה מעשי לבין הקרבן הקרבת בגופו)א:בין הנעשים וטבילה מילה

צ הגר מעשיו"של מעשה,ל עצם לו וחסר כמתעסק אלא אינו לעשותם וכוונתו דעתו ובלי

מקריבים"משא,הגירות שהכהנים הגר קרבן מקריבוכ הגר ולא שאין,אותו ומאחר

לדעתו זקוק אינו שלו המעשה ההקרבה מעשי)ב;מעשה עצם המהוים וטבילה מילה

בגר שחלה ישראל קדושת חלות עצם את ישיר באופן ומחילים לכך.הגירות ובהתאם

ישראל קדושת חלות בעד לדעתו הן כדי"משא.זקוקות שבא הוא דינו שעיקר הגר קרבן כ

כמצותהלקיים הגירות ישראל,מצות קדושת בחלות מעכב יש נקרב שלא זמן שכל אלא

כנ בקהל וביאה קדשים אכילת לענין הגר הגירות.ל"של של והמצוה הקרבן משקרב אך

משמים ממילא בו חלה הגר של ישראל קדושת גמר את,נתקיימה בו מחיל הקרבן לא אך

ישיר ישראל קדושת שית"ומשו,גמר צורך אין וגירותוה ישראל קדושת את להשלים כוון

משמים"ע ממילא חלה הגירות דהשלמת משום הקרבן .י



הרמב)א ביאר מהול כשהוא שנתגייר גר ה"בדין במלחמות נג(שבת'למס'ן :דף

הרי מעשה)ף"בדפי מעצם חלק המהוה ברית דם הטפת דורשת לברית הגר כניסת שעיקר

שנתגייר,הגירות גר מילתולפיכך על ולברך ברית דם ממנו להטיף חייב מהול כשהוא

ברמב.הגר יעויין מהל"פ(ם"מאידך הל'ג וז)ו"מילה שנתגייר"שכתב קודם שמל גר ל

ברכה צריכין אינן ברית דם ממנו כשמטיפין מהול כשהוא שנולד אנדרוגונוס,וקטן וכן

עכ ודאי זכר אינו שהוא מפני מילתו על מברכין הרמב"צוהנה.ל"אין לפי אין"ע מדוע ם

מהול שהוא גר מילת על בכ.מברכין מילת"ועיין על מברכין שאין שכשם משום שהוא מ

ה מהול שנולד מהול"קטן כשהוא שנתגייר גר מילת על מברכין שלא קשה.ה טעמו אולם

כבושה,להולמו ערלה לו יש דלמא מספק רק הוי אותו דמלין הא מהול שנולד דבקטן

מיל"וא הרמבכ וכדפסק עליה מברכין שאין מצוה ספק מהוה אנדרוגונוס"תו במילת ם

כבושה"משא.מספק ערלה לו אין שבודאי מהול כשהוא שנתגייר בגר אותו,כ דמלין והא

ברית דם בהטפת ישראל דקדושת לברית שיכנס כדי חיוב,היא אלא ספק אינה זו ומילה

עליה דלברך הוא ובדין .ודאי

דה לבאר הרמבויתכן בפ"נה כתב מהל"ם לקהל"וז)ז"הל(מילה'א שנכנס גר ל

עכ תחילה מילה חייב גירות"ר,ל"ישראל מעשה רק ואינה מצוה חיוב מהוה הגר דמילת ל

הרמב.דעלמא דשיטת יתכן המילה"ובכן מצות על הותקנה הגר מילת על שהברכה היא ם

דבמילה הגירות מעשה חלות על ולא מקיים גר.דהגר אינוולכן מהול כשהוא שנתגייר
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שיתגייר,מברך כדי ברית דם דמטיף הגירות,דנהי ממעשה חלק מהוה ברית דם ,דהטפת

כבמילת"מ שלו הערלה בשר להסיר מצוה קיום דהויא הגר מילת מצות בכך מקיים אינו מ

דעלמא עכו,ישראל כשהיה שמל ערלה"ומכיון בשר ליה ולית מצות,ם לקיים יכול אינו

מברךמילת אינו ולפיכך בזה"וצ,הגר .ע

מהול)ב כשהוא שנתגייר גר בדין חלוקות שיטות כמה הרמב.ישנן ן"שיטת

ולברך ודאי בתורת ברית דם ממנו להטיף הרמב.שחייב בלי"שיטת ברית דם שמטיף ם

בעה.ברכה הרי(מ"שיטת בדפי דם)ף"שם הטפת צריך להתגייר כשבא מהול שנולד שגוי

עכוואיל,ברית ברית"ו דם הטפת צריך אינו מהול כשהוא שנתגייר שיטת.ם ובביאור

דס"בעה נראה שערלה"מ אלא המילה מעשה מעצם חלק ברית דם והטפת מילה שאין ל

הגירות חלות את פטור.מעכבת הריהו ערלה לו שאין מכיון מהול כשהוא בנתגייר ולפיכך

ערלה.ממילה לו שיש חשש יש מהול בנולד הגירותומאידך חלות את המעכבת כבושה

כבושה"ומשו ערלה של הספק את להסיר כדי ברית דם ממנו להטיף חייב בעל.ה ושיטת

יו(יטורהע בטור סי"הובא ריש בעה)חרס'ד משיטת דס"הפוכה מהול"מ שנולד שגוי ל

ברית דם הטפת צריך אינו להתגייר דם,כשבא הטפת צריך להתגייר שבא מהול ערבי אבל

דס.תברי נראה העיטור בעל גירותו"ובביאור ערלה בשר לו היה שלא מהול דבנולד ל

מילה בלי בטבילה לה דסגי אשה גירות מדין בו.חלה חל ערלה בשר עם כשנולד ואילו

וטבילה במילה להתגייר דזכר גירות סגי,דין לא גירות לשם שלא גוי כשהיה כשמל ולכן

דם ממנו להטיף וחייב זו במילה גירותלו לשם עכו,ברית מילת הריהי"כי שעשה ם

לגירות מהניא ולא מילה שם חלות בלי בעלמא בשר .חיתוך

צ בעכו"ברם חיישינן לא למה העיטור דבעל אליבא לו"ע שיש מהול שנולד ם

מהול שנולד בישראל דחיישינן כמו כבושה עליו.ערלה שחלה בישראל דשאני ונראה

ה חיוב ומצד מילה מצות כבושהחובת לערלה חיישינן בעכו"משא,מצוה שבא"כ ם

למול מצוה חיוב לו שאין כהרמב(להתגייר הנ"שלא חלות)ל"ם מחמת הוא שמל ומה

בלבד כבושה,הגירות לערלה חיישינן לא הגירות מהוה,ומצד ממש ערלה בשר שרק

כבושה ערלה ולא גירות לענין .ערלה

הר בר"שיטת דם בהטפת חייב מהול דערבי ואסורח תקנה לו שאין אלא ית

למעלה כדמבואר בקדשים דס.לאכול ומכיון"ונראה גירות החלות מעכבת שערלות ל

בלבד בטבילה חלה והגירות המעכב פקע ערלות בשר עוד לו ואין גוי כשהיה אמנם.שמל

גירות לשם מל לא שהרי הגירות של המצוה בקיום חסרון יש שלם,עדיין גר אינו ולכן

ל וכנואסור קרבן הביא שלא הגר כדין בקדשים לאכול .ל"ו



במס ט(כריתות'יעויין "דף במילה.): אלא לברית נכנסו לא אבותיכם מה

כו דמים והרצאת וטבילה במילה אלא לברית יכנסו לא הם אף דם והרצאת 'וטבילה
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היוצאים העם כל היו מולים כי דכתיב מילה וא"א,בשלמא עליך ואעבור מהכא ראךנ

חיי בדמיך לך ואומר בדמיך בתוס".מתבוססת שם מולים"ד('ויעויין כי דכתיב ל"וז)ה

ואע ממצרים ביציאתם עצמם שמלו מלו"פירוש לא אברהם בימי נימולים שהיו שאותן פ

מ מצרים ביציאת משאר"אותם וליבדל המקום בברית ליכנס מלו עצמן כשמלו מעיקרא מ

עכ טבלו עתה כי וגם דהתוס.ל"אומות אברהם'אליבא ברית מצות שקיימו לוי שבט בני

כי גירות לשם נוספת מילה צריכים היו לא וליבדל"במצרים המקום לברית ליכנס מלו

אומות ביאור,"משאר זקוקים האלו דס.ודבריהם לתוס"ונראה הועילה'ל אברהם שמילת

דאע מפני ש"לגירות כפי אחרות מצוות עשיית לשם נימול שלא בנפ ביציאת"מלו י

מ נוספות מצוות ועוד מרור מצה פסח מצות עשיית לשם מלו שאז מילת"מצרים מ

זרע בשם ולהקרא העולם מאומות להבדל דמלו משום גירות למילת נחשבת אברהם

ישראל בני ובשם חלים.אברהם דינים שני גירות שבכל משום בזה שהגר)א:והביאור דין

מצוות עול עליו ולהבדלד)ב;מקבל ישראל מעם חלק להיותו עצמו על מקבל שהגר ין

האומות לנעמי.משאר רות שאמר אלקי"וכמו ואלקיך עמי (עמך א" מבואר).טז:רות וכן

מהל"פי(ם"ברמב הל'ד ביאה המצוות"שהב)ה-א'איסורי על הגר את מזהירין דגירות ד

ישראל לעם נכנס היותו על י"ולפי.ואף דאברה"ז שהגירות היתהל ולזרעו לו אבינו ם

ישראל עם בשם ולהקרא האומות משאר ברמב.להבדל התורה"ועיין על כד(ן )י,ויקרא

עכ"וז יתחשבו לא ובגויים ישראל היו אבינו אברהם שבא מעת כי דאאע,ל"ל ה"ומבואר

המילה לאחר לישראל משום"ומ.נחשב מצוות עול דקבלת לגירות אברהם נכנס לא מ

דקבל ובסינידהגירות מצרים ביציאת נעשה מצוות עול התוס.ת חידוש מילת'וזהו שאף

בלי לוי לשבט הספיקה העולם אומות משאר וזרעו הוא להבדל אבינו דאברהם הגירות

אחרות מצוות עול .קבלת

לגמרי נכנסו מילתם דבשעת משום במצרים לוי לשבט הספיק זה כל ברם

האו משאר להיבדל אבינו דאברהם אחרותלהגירות מצוות עול קבלת בלי ומשום,מות

עצמן על לקבל אחרות מצוות היו לא בזה"משא.דכשמלו התורה"כ שניתנה אחרי ז

התוס בעלי דאפילו נראה בסיני דאברהם'ומצוות הגירות היום עצמו על שמקבל שגר יודו

כל גר אינו התורה מצוות עול את עצמו על לקבל בלי העולם מאומות להיבדל לאבינו

השם עם ביחד המצוות חיובי עצמו על לקבל הגר התחייב בסיני התורה דמשניתנה משום

ישראל .דבן

יתכן חז,ועוד כהת"הרי את קיים אבינו שאברהם אמרו שניתנה"ל לפני עיין(כ

עה"בפרש כו"י בראשית מצוות"וצ).ה:ת עשיית בר ואינו מיתה חייב ששבת גוי הרי ע

מ אבינו אברהם קיים גויואיך כשהיה ישראל.צוות קדושת חלה שמל שאחרי ונראה

דגוי מצוה כמעשה ולא דישראל מצוות קיומי היו שעשה המצות ולכן אבינו באברהם

הוא כלום דלאו את,בעלמא לקיים לו איפשרה במילתו בו שחלה הישראל קדושת כי

ד כחובה'מצוות לא אך רשות י"וא.כמצוות התוס"כ כוונת שזוהי משארליב"'ל דל

חובה"האומות כמצוות ולא רשות כמצוות התורה מצוות את קיימו לוי דשבט .דהיינו
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מילת ואינה גירות לשם למילה נחשבת רשות כמצוות התורה מצוות לקיים כדי ומילתם

היא כלום דלאו דעלמא .גוי

טבלו"הוסיפו'ותוס עתה כי ביאור,"וגם מחוסרים שרצונם.ודבריהם ונראה

שא גירות"עלומר מילת להיות לוי לשבט ראויה היתה אברהם שמילת טבילת"מ,פ מ

הכשירתם לא שנית,אברהם פעם לטבול חייבים היו במצוות ונתחייבו ממצרים וכשיצאו

גירות הגר.לשם את מחייבת לגר ישראל קדושת תוספת שכל משום הוא שהטעם ונראה

נוספת גירות ביבמות.בטבילת מו(ויעויין אש:)דף מהפסוק'מקור הוא גרים לטבילת

בטבילה,"וקדשתם" מחייבת ישראל קדושת חלות שכל מזה דטבילה,ומשמע ומשום

דהגר ישראל דקדושת המקדש עיקר את הרמב.מהוה שיטת את מבואר נמי רקפ(ם"ובכך

מהל הל'יג ביאה וז)יב'איסורי שנית פעם לטבול חייב שהשתחרר כנעני ל"שעבד

הע כישראלכשישתחרר ויהיה גירותו תיגמר שבו ביום שלשה בפני אחרת טבילה צריך בד

שהרמב,ל"עכ'כו מחייבתו"ומבואר משוחרר בעבד ישראל קדושת שהוספת סובר ם

גמור כישראל קדוש להיות מקדשתו הטבילה כי אחרת משוחרר.בטבילה עבד אין אמנם

ברית דם הטפת עוד בקדושת,צריך מקדשתו המילה אין בשחרור,ישראלכי שיש ואף

מ ישראל קדושת שלא"הוספת דעבד ישראל קדושת לשם שעשה הראשונה המילה מ

שיעשה גירות תוספת לכל כשרה גמורה ישראל קדושת ברית,היתה דם להטיף צריך ואינו

בשחרורו פעם המקדש,עוד עיקר מהוה הטבילה אלא הגר את המקדשת המילה אין כי

מבוארת.דהגר נמי ואחובכך למול חייב שהגר הראשונים שיטת לטבול"את טבל,כ ואם

פסולה גירותו המילה דס.לפני הוא"הביאור דגר ישראל דקדושת המקדש דעיקר ל

הטבילה,הטבילה בשעת מיד אלא זמן לאחר מקדשת הטבילה למול,ואין חייב הגר ולכן

תי"ואח ישראל בקדושת הגר את לקדש תועיל שהטבילה כדי לטבול הטבילהכ עם .כף

דס שהאחרים ואח"ונראה לטבול שיכול ס"ל נמי למול את"כ המקדשת היא שהטבילה ל

דס אלא המילה ולא זמן"הגר לאחר הגר את המקדשת טבילה חלות שיש יכול,ל ולכן

המילה לפני .לטבול

הרמב בחדושי ליבמות"ויעויין מו(ן ממצרים.)דף כשיצאו לוי שבט במילת שדן

והרב"וז זל משה שנא"רבי במצרים היתה מילה כתב אותן'ל מל בו יאכל לא ערל כל

ע רבינו שנא"משה לוי של משבטו חוץ במצרים בהיותם מילה ברית בטלו שכולם 'ה

ינצורו ברית"וא,ובריתך דם מהם הטיפו אלא השכינה כנפי תחת נכנסו היאך לוי שבט ,כ

מלו"ול דהא להטיף חייבין אינן מילה דמדין דהתם,נ מהול וגבעוני מהול לערבי דמי ולא

במס איתא והכי דמו מהילי דלא כמאן מיפקדי דלא כז(ז"ע'כיון לוי'כו.)דף בני הלכך

עכ שלהם המילה עם השכינה כנפי תחת בטבילה להכנס כנשים שלפי.ל"נדונו ויוצא

ברמב הראשונה ברית"הדיעה דם להטיף חייבים היו מצרים ביציאת לוי בני הדיעהן ולפי

פטורים היו פליגי.האחרונה דבזה מעצם:ודומה חלק מהוה מילה הראשונה הדיעה לפי
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הגיור כסברת"וס,מעשה שלא מצרים דיוצאי גירות למילת כשרה אינה אברהם שמילת ל

גירות',התוס לשם מילה לעשות כדי ברית דם להטיף חייבים היו לוי בני ומאידך.ולפיכך

ס לרמב"בסוף לשם"ל לעשותה הגר צריך ולא הגירות מעשה מעצם חלק אינה שמילה ן

כעכו,גירות לו שיש ערל השם את להפקיע כדי מילה צריך הגר אברהם,ם"ברם ומילת

גירות לשם הטבילה ואזי לוי מבני דגוי ערל השם פקע שבכך דישראל מילה היתה

ברית,גיירתם דם מהטפת פטורים לוי בני היו לכך לתוסמ.ובהתאם יש דיעה'אידך

דס הגירות"שלישית מעשה מעצם חלק מהוה מילה כי גירות לשם למול חייב שהגר ,ל

דס לתוס"אלא מלו'ל כי גירות לשם לוי לבני מילה להיות היתה כשרה אברהם שמילת

וכדנ האומות משאר ליבדל .ל"כדי



גירות בדיני הערות :כמה

אי)א לטבול חייב שהגר לדין יבמותכמקור בגמרא מו(תא "דף משה:): ויקח

טבילה בלא הזאה דאין וגמירי העם על ויזרוק הדם הכלל".את שהרי להבין ועלינו

טבילה"ש בלא הזאה דבנ,אין לגירות שייך הוא ואיך מטומאה בטבילה בסיני"חל .י

מגירותם"וצ כחלק לטהרם דין היה בסיני ישראל בני של שבגירותם הדם,ל וזריקת

חטאתשמש מי זריקת כמו המטהרת זריקה היתה עליהם זרק בתו,ה איתא )שם(י"וכן

מן"וז והזו חטאת ממי שמזין יודעין הוו לא שעדיין תורה מתן דקודם הזאה דהיינו ל

עכ העם על הכלל.ל"הדם חל טבילה"ולפיכך בלא הזאה שבנ,"שאין טבלו"דהיינו י

מגירותם חלק והיה להטהר מ,בסיני לטבילהולמדים זקוקה שגירות לדורות ומכאן.הם

הגר את המקדשת טבילה רק ואינה מטהר מדין נמי חלה לדורות הגר שטבילת משמע

ישראל .בקדושת

בתוס יעויין סז(נדה'למס'ברם בין"ד.)דף חציצה בדיני לחלק שרצו פתחה ה

לב להתירה כדי אלא לטהרה חלה שלא לבעלה נדה טבילת לבין המטהרת עלהטבילה

בעלה להיתר ולא לטהרה החוצצין חציצות שיש שיטה ע,והביאו וז"וכתבו ועוד"ז ל

וה והיתר איסור בטבילת דאיירי משוחרר ועבד דגר טומאה"דומיא בטבילת החוצץ כל ק

פרש וכן והיתר איסור בטבילת חוצץ וכו"וטהרה שתוס.ל"עכ'י חלות'הרי את השוו

לבעל נדה טבילת לחלות הגר כחלותטבילת אלא מטהרין כחלות חלין אינן דשתיהן ה

והיתר איסור בדיני התוס.מתירין שיטת הגר'ולכאורה שטבילת הגמרא משמעות כנגד היא

וצ ומתיר מקדש חלות רק ולא מטהר חלות .ע"מהוה

רמב בפ"ועיין מהל"ם הכ'ב ביותר"וז,ז"מקוואות עצמתן או ביותר עיניה פתחה ל

טבילה לה עלתה טהרות"דב,לא לענין ה,א לבעלה להתירה כו"אבל מותרת שכל',ז

וכיו האלו מדבריהן"הדברים אלא חוצצין אינן גזרו,ב לא ביאה לענין גזרו טהרות ,ולענין
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טהרות לענין הטמאין בשאר חוצץ לטהרות בנדה החוצץ טבילה,וכל בשעת בגר וחוצץ

הראב,ל"עכ ע"ובהשגות השיג שם תי"א,ז"ד זה אף טהרותא לטבילת הקישו למה גר מה

התוס"והראב,ל"עכ כשיטת אזיל והיתר"דס'ד איסור של טבילה הוי גר דטבילת .ל

הרמב ס"ומאידך המטהרת"ם טבילה אף הוי גירות של דהטבילה מאין,ל לה וכדילפינן

טבילה בלא .הזאה

למעלה)ב ח(כתבנו הוא'דמתוס)באות ישראל דקדושת המקדש דעיקר משמע

ברית,הטבילה דם מהטפת פטורים והיו במצרים אברהם מילת שמלו לוי בני ולפיכך

טבילה מחייבת ישראל קדושת הוספת כי מהרמב.טבלו משמע כנעני"וכן שעבד שכתב ם

מדאורייתא פעם עוד טובל שחלה,שמשתחרר ישראל קדושת שהוספת משום והוא

נוספת בטבילה מחייבתו שחרור עלינו"ולפי.בשעת הרמבז בדברי שכתב"להתבונן ם

מהל"פ( הל'ט ע"וז)א"מלכים על הראשון אדם נצטוה דברים ששה על ברכת"ל ועל ז

כו הדינים ועל הגזל ועל עריות גילוי ועל דמים שפיכת ועל החי'השם מן אבר לנח הוסיף

מצוות'כו שבע אברהם.נמצאו עד העולם בכל הדבר היה על,וכן יתר נצטוה אברהם בא

במילה שחרית,אלו התפלל היום.והוא לפנות אחרת תפילה והוסיף מעשר הפריש .ויצחק

ערבית והתפלל הנשה גיד הוסיף שבא.ויעקב עד יתרות במצות עמרם נצטוה ובמצרים

עכ ידו על תורה ונשלמה רבינו הנ.ל"משה יל"דלפי ע"ל שנתוספה ומצוה מצוה בכל י"ע

אבר מילת למצות ועמרם יעקב עיצחק לבסוף שנשלמה התורה מצוות המהוות י"הם

רבינו ומצוה,משה מצוה הוספת לכל טבלו אבותינו מצוה,האם שכל נותנת הסברא שהרי

מילה במצות שחלה הראשונה ישראל לקדושת ישראל קדושת תוספת גרמה נוספת ומצוה

אבינו הנוספת"וא,דאברהם ומצוה מצוה לכל לטבול חייבים האבות שהיו מסתבר אך.כ

מהל"בפי(ם"הרמב הל'ג ביאה וז)ג"איסורי מתן"כתב קודם במדבר היתה וטבילה ל

שנא עכ'תורה שמלותיכם וכבסו ומחר היום הרמב,ל"וקדשתם הזכיר א"ולא שכל 'וא'ם

ידו על שנתוספה המצוה בשביל טבלו בביא"וצ,מהאבות הדבריםע .ור

שהרמב תוס"ויתכן על חולק קדושת"וס'ם בו חידשה לא אברהם דמילת ל

ישראל קדושת בלי עצמה בפני מצוה שם חלות והויא היו.ישראל לא האבות ולפיכך

לטבול ישראל,חייבים קדושת חלות בהם חלה לא שהרי.כי להולמו קשה זה תירוץ אך

הרמב כתב הראשו"לבסוף למצוות שבנוסף ידום על תורה ונשלמה משה בא האלו ,נות

חלות עם התורה מצוות מדין חלו עשו דהאבות הראשונות המצוות שאף בעליל וחזינן

רבינו משה שבתורת המצוות כשאר ישראל א"וא.קדושת שכל היה בדין מהאבות'וא'כ

ומצוה מצוה כל בהוספת בו שחלה ישראל קדושת הוספת בעבור .ע"וצ,יטבל

יפ מהרמבועוד שמשמע במה מצוות"לא לשאר שוות נח בני מצוות ששבע ם

ע שנשלמה רבינו"התורה משה קדושת,י אין נח לבני שהרי מאד תמוהים בזה ודבריו

כלל לבנ,ישראל כשניתנו נח דבני מצוות שבע אותן ע"ואילו בסיני פעם עוד משה"י י

ד בתורת ישר'רבינו לקדושת השייכות מחודשות כמצוות התורהחלו מצוות שאר כמו אל
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נח בני מצוות לשבע שייכות להן על.ואין לקבל חייב להתגייר שבא נח שבן ופשיטא

ז אותן מחדש מפני'עצמו שחלות חדשות כמצוות התורה מצוות שאר עם ביחד מצוות

לעשותן נח דבני החיוב מפני ולא ישראל המצוות,קדושת עול קבלת כן עושה אינו ואם

פסולה הרמב,שלו צע"ודברי .ג"ם

דאדוניו"קיי)ג פסח בקרבן כגון קלים קדשים אוכל כנעני דעבד דלא"וצע.ל ק

הגר קרבן להביא חייב וטבילה במילה המתגייר כנעני שעבד מפורש אינו,מצינו ואם

גר קרבן בקדשים"צ,מביא אוכל היאך הגר.ע זצ"ואמר הלוי הגר"מ קרבן שדין ל

ח בקדשים מלאכול לעילהמעכבו וכדמבואר הגר קרבן להביא הגר מצות משום וכל,ל

בקדשים אסור הריהו מצותו את קיים שלא דיני,זמן עצם רק בו חלים כנעני בעבד ואילו

וטבילה במילה אותו המחייבים גירות"ומ,הגירות מצות כנעני לעבד אין דאינו,מ מכיון

עבד אלא גמור ה"ומשו,ישראל קרבן במצות חייב אינו בקרבן,גרה חייב שאינו ומאחר

קרבן בלי ואפילו קדשים לאכל ויכול בקדשים המעכב בו חל .לא

הגמרא)ד בלשון קצת לעיין ט(יש דף "כריתות לברית.) נכנסו לא אבותינו מה

והרצאת וטבילה במילה אלא לברית יכנסו לא הם אף דם והרצאת וטבילה במילה אלא

חז,"דמים השתמשו במלים"למה דמיםו"ל במילת"הרצאת יל,"קרבן"ולא ע"וכן

שכ"ברמב מהל"בפי('ם הל'ג ביאה העכו"וז)ד"איסורי כשירצה לדורות וכן להכנס"ל ם

והרצאת וטבילה מילה צריך תורה עול עליו ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית

עכ בו"וצ,ל"קרבן יש ריצוי חלות ואיזה הגר קרבן מרצה מה על .ע

הטבילהויתכן ועל המילה על לרצות חל דהקרבן שחלות,שהריצוי דהיינו

הקרבן בלי לגמרי חלה לא אך והטבילה המילה מחמת חלה למש.הגירות ראייה כ"ומכך

א(לעיל מצות"שע)באות ואינה הגר של ישראל וקדושת הגירות חלות נשלמה הקרבן י

בעלמא קרבן .ש"עיי,הקרבת



ג)א בדין לעיין שלמהיש מצוות עול קבלת לו שחסרה הרמב.ר רקבפ(ם"והנה

מהל הל'יג ביאה וז)יח-יד'איסורי זה בכגון המושיע"האריך ששמשון בדעתך יעלה אל ל

א ידיד שנקרא ישראל מלך שלמה או ישראל בגיותןחדאת נכריות נשים סוד,נשאו אלא

הוא כך להתגי,הדבר הגיורת או הגר כשיבא הנכונה בגללשהמצוה שמא אחריו בודקין יר

כו שררה בשביל או שיטול לדת'ממון להכנס בא הפחד מפני בודקין,או הוא איש ואם

יהודית באשה נתן עיניו שמא כו,אחריו אחריה בודקין היא אשה להם'ואם נמצא לא אם

כו כו'עילה אותן מקבלין מאהבה שחזרה אותן וראו פירשו ולא קבלו לא'אם לפיכך

ושלמהקבלו דוד ימי כל גרים דין חזרו,בית הפחד מן שמא דוד שמא,בימי שלמה ובימי

חזרו ישראל בה שהיו והגדולה והטובה המלכות העכו,בשביל מן החוזר בשביל"שכל ם

הצדק מגירי אינו העולם מהבלי ושלמה"ואעפ.דבר דוד בימי מתגיירים הרבה גרים היו כ
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הדיוטות ב.בפני חוש"והיו גדול מד שטבלו אחר אותן דוחין לא להן מקרבין"שין ולא מ

אחריתם שנראה עד ונשא.אותן גייר שמשון וכן ונשאן נשים שלמה שגייר והדבר,ולפי

דבר בשביל אלא אלו חזרו שלא ע,ידוע בי"ולא הן"פ כאילו הכתוב חשבן גיירום ד

עומדין"עכו ובאיסורן עובדות.ם שהן תחלתן על סופן שהוכיח להן"כוועוד ובנו שלהן ם

כו ג'במות בפני וטבל ומל ועונשן המצות הודיעוהו שלא או אחריו בדקו שלא 'גר

גר זה הרי מכלל,הדיוטות יצא וטבל ומל הואיל מתגייר הוא דבר שבשביל נודע אפילו

צדקתו"העכו שיתבאר עד לו וחוששין כו.ם ועבד חזר מומר"ואפילו כישראל הוא הרי ם

קיד כושקידושיו ואע'ושין נשותיהן ושלמה שמשון קיימו סודן"ולפיכך שנגלה ומפני.פ

ומטעין דבר בשביל חוזרין שרובן צרעת כנגע לישראל גרים להם קשים חכמים אמרו זה

ישראל כו,את שנתגיירו אחר מהם לפרוש הדבר .ל"עכ'וקשה

כ"הרמב התורה כל את לקיים עצמו על ולקבל מאהבה שהתגייר שגר כתב ולהם

ב אותו שמגיירין צדק גר זה מומחים"הרי אחרת.ד סיבה מפני להתגייר שבא גר מאידך

לב להם לגיירו"אסור מומחים ב,ד אם וב"אך גר זה הרי גיירוהו הדיוטות של מומחין"ד ד

לו אותו,חוששין מקרבין ולא אותו דוחין הרמב.לא ביאור"ודברי זקוקים ונראה.ם

ס"דהרמב לו"ם שאסור צדקתול שיתברר עד בקהל לו לבוא צדק גר שאינו ל"דס,לגר

ומשו"לרמב גמורה ישראל קדושת לו חסרה צדק גר אינו שאם בקהל"ם לבוא לו אסור ,ה

כגוי הריהו בקהל ביאה שהתגיירו.דלענין ושלמה שמשון נשי את חשב הכתוב ולכן

ב לבוא האסורות נכריות הן כאילו שמים לשם ולא אחר דבר .קהלבשביל

הרמב דשיטת למש"ונראה דומה הזו למעלה"ם ב(כ רש)באות ורבינו"בשם י

למש וכן בקהל לבוא לו אסור הבית בזמן קרבן בלי דגר הר"גרשום בשם שגר"כ ח

בקהל לבוא לו ואסור תקנה לו אין מהול כשהוא שמכיון,שנתגייר משום שהוא וביארנו

אע הגירות מצוות קיימו גי"שלא מעשה שעשו בקהלפ לבוא אסורים הריהם כדין כי,רות

כהלכתה הגירות מצות קיום הוי בקהל לבוא ושלמה.המתיר שמשון דנשי הדין נמי וזהו

לא"שאע לשמה שלא התגיירו אלא לשמה התגיירו שלא מאחר אך גירות מעשה שעשו פ

בקהל לבוא להן אסורות כך ומפני הגירות מצות .קיימו

הרמב ס"והנה שהוכיח כתב סודןם נגלה ובכך תחילתן על שלמה דנשי ,ופן

כו דעובדות ידוע היה לא גירותן שבשעת שלאח"ומשמע אלא היו שהיו"ם הדבר הוברר כ

כו שנתגיירו"עובדות בשעה יתברך,ם השם עובדות היו בגלוי שנתגיירו בשעה אמנם

נודע לא אע.וסודן כי"ולפיכך למפרע בטלה לא גירותן לבסוף נתגלה שסודן שבשעתפ ון

כו עובדות היו עדיין שבלבן ומה בגלוי התורה מצוות עול עליהן קבלו הריהם"הגירות ם

דברים שאינם שבלב מקבל.דברים שאינו הגירות בשעת בגלוי שמוכיח שגר מכך ומשמע

כלל גר אינו המצוות עול את עצמו בשעת,על בגלוי מצוות עול קבלת כשחסרה כי

גירות כאן אין הרמבוכ.הגירות של הזהב מלשונו משמע בפי"ן מהל"ם ביאה'ג איסורי

וז)ד'הל( השכינה"שכתב כנפי תחת ולהסתופף לברית להכנס הגוי כשירצה לדורות וכן ל
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עכ קרבן והרצאת וטבילה מילה צריך תורה עול עליו את"הרמב,ל"ויקבל כאן מגדיר ם

ול לברית להכנס הגר של רצונו דהוי גירות של החפצא השכינהעצם כנפי תחת ,הסתופף

כלל גירות כאן אין זה רצון מבלי במס.וממילא איתא נמי ל(בכורות'והכי ם"עכו:)דף

אותו מקבלין אין אחד מדבר חוץ תורה דברי לקבל ב'ר,שבא אפילו"יוסי אומר יהודה ר

סופרים מדברי אחד .דקדוק

ברמב יעויין מהל"יפ(ם"ברם הל"א'ג וז)יז'ב אול"שכתב אחריו בדקו שלא גר

ג בפני וטבל ומל ועונשן המצוות הודיעוהו עכ'שלא גר זה הרי הגר.ל"הדיוטות מ"וקבע

זצ ע"הלוי שנתגייר שגר דפשיטא ד"ל מצוות לקיים לא גר'מ בע.אינו מש"ובכן כאן"כ כ

ב"הרמב בפני המצוות עול עצמו על קבל שלא לגר כוונתו בפני"ם מיוחד במעשה ד

שהתגייר,עצמו בשעה התורה מצוות עול עליו לקבל שהתכוון הגר הוכיח בגלוי ,אמנם

כשר גירות מעשה וטבילה דמילה הגירות מעשי הוי מיוחד"ואע,ובכך מעשה שחסר פ

ב בפני מצוות עול הרמב.ד"דקבלת חולק זה תוס"ובדין עם מה('ם דף מי"ד.יבמות )ה

ב"דס בפני מצוות עול לקבל הגר שחייב מיוחדד"ל ס,במעשה לתוס"ועוד שהחיוב'ל

ב בפני ב"לגייר בפני המצוות עול בקבלת רק הוא המעכב וטבילה"ד במילה ולא ואילו.ד

ב"לרמב בפני מצוות עול דקבלת המיוחד המעשה מעכב"ם אינו הגר,ד כוונת גילוי אך

מעכב הגירות בשעת מצוות עול עצמו על כלל,לקבל מתגייר אינו זה .דבלי

הרמבו בחידושי מה(ן"יעויין וז:)יבמות עליו"שכתב שקיבל זכר בגר ואפילו ל

עכ טבילה בשעת עליו ומקבל חוזר מילה הרמב.ל"קודם ס"ובפשטות שהגר"ן דין שיש ל

ד מצוות את בגלוי עצמו על הטבילה'יקבל בשעת ובין המילה בשעת הרמב.בין ן"ברם

ס כתוס"גם בחידושיו דב'ל הדין ב"שעיקר צריכה המצוות עול שקבלת הוא בגירות ד"ד

והטבילה המילה דהרמב.ולא את"ונראה עצמו על לקבל חייב שהגר לומר כאן התכוון ן

גירות למעשי נחשבים שיהיו כדי הטבילה בשעת וגם המילה בשעת גם פעמיים ,המצוות

כלל גירות מעשה כאן אין הגר של בלבו המצוות עול קבלת כוונת המעשה"ועכ.דבלי ז

ב בפני המצוות עול דקבלת וגם"המיוחד המילה בשעת גם פעמיים לעשותו צריך אינו ד

ב בפני אחת פעם מצוות עול קבלת במעשה דסגי אלא הטבילה מיוחד"בשעת כמעשה ד

בלשונו .ועיין

בגמ)ב תרי).מז(יבמות'עיין מפקדינן לגר מצוות"דאמרינן מכך.ג ונראה

המצוו עול קבלת תרידמעשה כל על להיות צריך אחת"ת כחטיבה המצוות לא,ג ואם

הגירות כל בטלה אחת מצוה בזה"ואע,קיבל להתגייר שבא שגר רק"פ אותו מודיעין ז

המצוות התרי"מ,מקצת כל על הוא הקבלה מעשה ולא'ואפי,ג"מ היה דלא הנדחת עיר

מ לחד תרי"מ,ד"יהיה עול בכלל הוי מצוות"מ .ג

עה כדשמ(פ"והנה "יב,ות כתבתי) אשר והמצוה והתורה האבן לחת את לך ואתנה

רש,"להורותם ז"כתב הן"י הדברות עשרת בכלל מצוות עשרה ושלש מאות שש כל ,ל

פי סעדיה עכ'ורבינו בו התלויות מצות ודבור דבור לכל שיסד להוסיף.ל"באזהרות ,ונראה
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כן מוכרח בנ,דבאמת נכנסו תורה דבמתן תחת"דמכיון בהזאהי בגירות השכינה כנפי

מצוות עול וקבלת כל"ע,וטבילה של העול את עליהם יקבלו תורה שבמתן מוכרח היה כ

מצוות"תרי התרי"וע,ג כל סיני בהר התורה קבלת של במעמד נכלל מצוות"כ .ג

בפי"וברמב מא"ם עול)ד"הל(ב"ג עליו לקבל צריך להתגייר הבא שגר איתא

לדורו"וז,תורה וכן העכול כשירצה השכינה"ת כנפי תחת ולהסתופף לברית להכנס ם

עכ קרבן והרצאת וטבילה מילה צריך תורה עול עליו סגי.ל"ויקבל לא דלשיטתו ונראה

ואפי מצוות עול תרי'בקבלת מצוות"כל ולימודה,ג תורה עול לקבל חיוב עליו יש ,אלא

מצוות עול עליו ולקבל לקהל ליכנס שרוצה אינ,וגר התורהאך לעמל מוכן זה,ו הרי

הגירות במעשה הרמב,חסרון בלשון בפי"ועיין שם"ם כובד"ז)יד'הל(ג אותן מודיעין ל

עכ בעשייתה שיש וטורח התורה ב,ל"עול אותן שמודיעין תורה"דברים'ומבואר ,עול

בעשייתה" שיש תורה,"וטורח תלמוד עול עצמו על לקבל צריך להתגייר הבא דגר ,והיינו

בפ האמורים הברית דברי הם לזה דהיסוד שפרש,בחוקותי'ונראה תלכו בחוקותי י"אם

בתורה עמלים התורה,שתהיו של הברית כל תלוי דבזה ג"וע,ומבואר זהו חלק"כ כ

הגירות באבות.ממעשה במשנה מ"פ(ועיין "ה"ג המקבל) כל אומר הקנה בן נחוניא רבי

עול ממנו מעבירין תורה עול ארץעליו דרך ועול תורה"הרמב'ופי,"מלכות עול ם

הקריאה בלימוד"ולפ,התמדת והתמדה התורה עמל הוא לקבל הגר שצריך תורה עול ז

.התורה



הרמב)א בפי"כתב מהל"ם ישראל"וז)א'הל(ב"איסו'ג נכנסו דברים בשלשה ל

עכ וקרבן וטבילה במילה (ל"לברית וז)ג'ובהל. כשנ"כתב וקרבן נעריל את וישלח אמר

עכ הקריבום ישראל כל ידי על עולות ויעלו ישראל הרמב"וצ.ל"בני דברי סוף כונת ם"ב

הקריבום ישראל כל ידי בזה,שעל הכונה .דמהי

ברמב זה דבר דוגמת מצינו בפ"והנה מהל"ם שעיר)ב'הל(תשובה'א לגבי

הרמב,המשתלח כל"ם"שכתב על כפרה שהוא לפי המשתלח מתודה"כה,ישראלשעיר ג

ישראל כל לשון על ציבור,"עליו קרבן הוא המשתלח דהשעיר דמכיון לומר כונתו ,ואשר

ציבור"כ של וידוי עליו מתודה הרמב"וא,ג כוונת דגם נראה דהעולות"כ לומר הכא ם

ישראל כל על ציבור קרבן היו במדבר הרמב"ולפ,שהקריבו בדברי מבואר נראה ם"ז

במדבר הציבורדהגירות גירות הרמב,היתה שכתב כל"וכמו ידי על ישראל בני דנערי ם

הקריבום הציבור,ישראל גירות היתה הגירות גם ציבור קרבן היה הקרבן עוד.ואם ,ונראה

הגירות מעשה וכל המצוות קבלת מישראל,דגם ואחד אחד לכל נפרדת גירות היתה ,לא

בב כולם נתגיירו ש"אלא גירות חלות והיתה ציבורא כאחד,ל כולו ישראל שכלל דבזה

ונשמע נעשה אחד ובלב אחד כאיש הציבור,אמר גירות של מצוות עול דקבלת מעשה חל

כאחד,א"בב הציבור כל על גירות חלות בזה .והיה
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הגמ בדברי שתמוה מה לבאר יש זה את"עה.)קל(בשבת'וביסוד משה וישמע פ

למשפחותיו בוכה משפחותי,העם עסקי קרובות"וברש,ועל להם שנאסר שם דהיינו,י

שביניהם מעריות תורה מתן לאחר לפרוש שהוצרכו על מהר,שבכו אריה"ותמה בגור ל

דמי)ויגש'פ( שנולד כקטן שנתגייר גר כל"וא,הא בטלה תורה מתן של הגירות לאחר כ

שביניהם לש'עי.הקורבה בהקדמה ט(ש"בזה י"ולמש).אות שנתגייר"נ דגר כקטןל

דמי לבדו,שנולד בשנתגייר דוקא שנולד"דע,היינו כקטן הוא הרי הגירות ובטלה,י

משפחתו לכל אח,הקורבה יתגיירו משפחתו אם מכח,כ"וגם ביניהם הקורבה בטלה כבר

דמי שנולד כקטן שנתגייר גר של יחיד,הכלל של גירות אלא כאן דאין מאידך.מכיון

תורה מתן של כמש,בגירות כאחד"אשר הציבור כל על אחת גירות של חפצא היא הרי ,נ

משפחותיהם"א כל ועל עליהם כאחת חלה דהגירות נמצא שהם"וע,כ לומר שייך אין כ

קרוביהם לגבי שנולד כאחד,כקטן עמם נתגיירו הקרובים גם גירות,דהא חלות וחלה

כאחד כולם על שלהם,אחת הקורבא דיני כל עם .ביחד

לישב"ולפי יש קז הריטבאת בכתובות"ושית במתן).יא(א הגירות חלה דאיך

קטנים יתומים על נינהו,תורה דיעה בני לאו דגר,דהא הונא דרב מדינא דהוי נימא ואי

ע אותו מטבילין בי"קטן בגמ"מ,ד"ד הוכיחו לא מעיקר'ט הונא דרב דינא את כתובות

תורה מתן של ציבור"ולמש.הגירות של גירות דהויא כא,נ הציבור כל על הגירות ',וחלה

ואחד אחד כל של לדעת צורך אין ע,אזי דחלה דהציבור הדעת חלות בעיקר דעת"וסגי פ

ויחיד יחיד דכל בדעת תלויה ולא הציבור .רוב

הרמב)ב בפי"כתב מהל"ם נכנסו"וז)ג-א"הל(ב"איסו'ג דברים בשלשה ל

וקרבן וטבילה במילה לברית ב,ישראל היתה בומילה יאכל לא ערל כל כשנאמר מצרים

רבינו משה אותם נאמר,מל זה ועל לוי משבט חוץ במצרים מילה ברית ביטלו שכולם

ינצורו ומחר,ובריתך היום וקדשתם כשנאמר תורה מתן קודם במדבר היתה וטבילה

עכ שמלותם הרמב.ל"וכבסו דברי יסוד הגמ"והנה מסוגית הם דמבואר.)ט(כריתות'ם

דמי ילפישם במצרים'לה שהיתה ילפי,ממילה עיי'וטבילה תורה דמתן אך,ש"מקראי

גירות היתה במצרים שגם מכיון בגמ,בפשוטו שמבואר במצרים"וברמב'וכמו דהמילה ם

גירות מילת במצרים"א,היתה המילה עם טבילה היתה במצרים שגם מוכרח גר,כ דהא

ויטבול שימול עד גר אינו טבל ולא אוכל.)עא(פסחים'מובג,שמל אינו דגם מפורש

מהק"וא,פ"בק ישראל כל אכלו איך במצרים"כ בע,פ צ"ולכאורה עם"כ טבילה שהיתה ל

במצרים ילפי,הגירות בכלל בגירות טבילה לדין שהמקור תורה'אלא עוד,ממתן ולהלן

ברמב,יתבאר הא ול"אך במדבר היתה וטבילה במצרים היתה דמילה בהדיא מבואר אם

לכן צ"וא,קודם הרמב"כ לדעת במצרים"ע המילה הועילה מה אסורים,ם היו אכתי הא

.פ"בק

מזה מבואר להרמב,ונראה טבילה דין תחת"דעיקר כשנכנסו בסיני רק הוא ם

השכינה לפרוש,כנפי בעיקרו שהיה במצרים הגירות מעשה אבל ומצוות תורה עול וקבלו
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העכו ישר"מטומאת עם בכלל ולהיות בלבד,אלם במילה סגי הגירות.לזה מעשה דחלוק

מטבילה ישראל,דמילה לעם ולהכנס ערל שם להפקיע עיקרה עול,דמילה לקבל וטבילה

י"וע,מצוות שפיר התורה"כ עדיין להם ניתנה ולא סיני לברית נכנסו לא שעוד במצרים ,ל

בלבד במילה במצרים.סגי גם טבילה היתה דלאמהות נראה נכנסודאם,אולם במה כן לא

השכינה כנפי בגמ,תחת מהך:)מו(יבמות'וכמבואר הוא באמהות לטבילה המקור דעיקר

דאל השכינה"טעמא כנפי תחת נכנסו במה ברש"ועיי,כ בתוספתא,י"ש מבואר וכן

ה"פ(פסחים וז)ז"ח שפחות לו"לגבי שהיו מי דורות פסח ואחד מצרים פסח אחד שם ל

ושפחו מלו שלא בפסחעבדים מלאכול אותו מעכבין טבלו שלא אני"ראב,ת אומר אומר י

מדבר הכתוב מצרים לת,בפסח דבין לראב"ומבואר ובין בפסח"ק בשפחות טבילה נהגה י

.מצרים

הרמב שיטת בלי י"ברם באנשים,ל"ם אף במצרים גם טבילה היתה ,דבאמת

בגירות'דילפי מעכבת דטבילה תורה במתן בודאי"וא,מטבילה גםכ טבילה היתה

תורה,במצרים במתן גם שנית טבילה שהיתה במצרים,ומה טבלו שכבר שהוא,אף נראה

דהוי חדשה טבילה מחייבת קדושה תוספת שכל גירות'משום תורה,תוספת דבמתן ומכיון

מצוות עול עליהם ישראל"ע,קבלו קדושת תוספת בעד נוספת טבילה חיוב עליהם היה .כ

י זה לדין שנשתחררומקור כנעני עבד של מהטבילה היא,וצא ראשונים דלהרבה

התורה בן"ובע,מן כשנעשה בו שחלה הקדושה תוספת משום הוא זו לטבילה הטעם כ

כישראל במצוות ומתחייב וקבלו.חורין לברית שנכנסו כיון בסיני שגם יתכן זה דרך ועל

נוספת טבילה חיוב עליהם היה ומצוות תורה עול הריטבוהנ.עליהם שיטת ביבמות"ה א

יוסף:)מז( טז(והנמוקי מדרבנן)ף"ברי:שם היא שחרור צ"ולפ,דטבילת למש"ז .נ"ע

די נראה בה"אכן ונכלל גמורה גירות טבילת היתה עבדות לשם שטבל טבילה דהתם ל

לגמרי מצוות עול לגמרי,קבלת במצוות יתחייב שלא עליו מעכב עבדותו שדין אלא

לאח,כאנשים העבדותאך של העיכוב ונסתלק שנשתחרר ישראל,ר קדושת עליו חלה

הראשונה מהגירות מצוות.ממילא עול קיבלו לא עדיין במצרים ישראל כלל רק,ואילו כי

ומצוות תורה עול וקבלת לברית הכניסה היתה מחודשת"וע,בסיני טבילה צריכים היו כ

בסיני עליהם שחל הנוספת הגירות .על

יל בש"והנה המצוותע עול קבלת משום נוספת לטבילה שהוצרכו תורה מתן עת

בסיני וכמש,שקבלו גירות תוספת כמו ברית,נ"דהוי דם להטפת גם הוצרכו לא .למה

שנשתחרר בעבד גם לשאול אפשר זו קושיא כעין לשם,ובאמת טבילה צריך שהוא

ברית"דמ,שחרור דם הטפת גם צריך אינו ברמב'ועי,ט יבמות"בזה :).מז(ן

לומר נראה מטבילה,ולכאורה גירות מילת דין שאני מילה,דבאמת דין דעיקר

הגירות מעשה לעצם שייך ולהוציאו,אינו ערל של השם את להפקיע הוא עיקרו כל אלא

העכו כנפי"משא,ם"מטומאת תחת המכניסו הגירות מעשה עיקר המהוה הטבילה כ

עצמם"וע,השכינה מלו שכבר ישראל כלל להםכ שהיה הערל שם את והפקיעו ,במצרים
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תורה מתן בזמן ברית דם הטפת עוד צריכים היו ערל,לא של השם מהם פקע שכבר כיון

הראשונה טבילה,במילה לעשות להם די היה בסיני הגירות מעשה עיקר את ולעשות

י"וכמו.לבדה שנשתחרר"כ כנעני בעבד אף ליה,ל סגי בו שחלה הקדושה דלתוספת

וטומאת,ילהבטב ערל שם עליו ואין מהול כבר הוא שהרי צריך לא נוספת מילה אבל

.ם"עכו

הגירות ממעשה חלק המילה דאין לזה ברמב,ויסוד שמשמע ממה ם"נראה

מאיסו"בפי בפי)ו"ה(ב"ג והל(ד"ושם ה בבי)וכההלכה צורך אלא"דאין דגירות ד

במילה ולא בלבד מעשה,בטבילה דעיקר משום בלבדוהוא הטבילה הוא הרי ,הגירות

.נ"וכמש

הרמב ביבמות"אולם מי"ד:מה(ן בי)ה של דהדין כמו"סובר במילה חל ד

ושו,בטבילה בטור מבואר יו"וכן המצוות"וז)ג:רסח(ד"ע להודיעו בין הגר ענייני כל ל

בג שיהיו צריך הטבילה בין המילה בין עכ'לקבלם וביום לדון ומשמע,ל"הכשרים

לטבילהדהמי שוה הדק"וא,לה .ל"כ

לרמב מצינו באמת בחי"אכן שכן"ד.מו(ליבמות'ן בכעי)ה בשיטת"שעמד ז

מהרקפ(ם"הרמב ה"איסו'ליג במצרים)ב"ב גם מהולים היו לוי הקשה"דא,שבני כ

השכינה"הרמב כנפי תחת לוי שבט נכנסו איך תי,ן דם'ובתחילה הטיפו לוי בני דגם

כת.ברית שוב הרמבאך ז"ב מלו"ן דהא להטיף חייבין אינן מילה דמדין נראה ולי ולא,ל

כו דמו מהילי דלא כמאן מפקדי שלא כיון דהתם מהול וגבעוני מהול לערבי הלכך',דמו

עכ שלהם המילה עם השכינה כנפי תחת בטבילה ליכנס כנשים נדונו לוי ונראה.ל"בני

הדבר במילה,ביאור ושייך ערל שהוא מי שלו,דרק הגירות ממעשה חלק מהוה ,המילה

לגמרי מהול שם עליו חל שכבר מי ממילה,אך מופקע כבר לענין,הריהו כאשה הוא והרי

בלבד,זה בטבילה חלה גירותם דין שאמהות כדין,וכשם מהול שהוא מי גם שבט,כך כמו

ערל שם עליהם היה ולא מהולים שהיו בלבד,לוי בטבילה הוא גירותם דומהוה,דין זה רי

בתוס יוסי"ד:מו(יבמות'להמבואר דרבי מעכבתו,)ה מילתו אין הגיד לו שנכרת דמי

.מלהתגייר

בנ"ולפ במצרים"ז כבר שמלו גירות,י תוספת עליהם חלה תורה מתן שבשעת אף

דסיני מצוות עול קבלת מהולים"מ,מכח שהיו מכיון מילת,מ חלות היתה מילתם והרי

כערב,אברהם מהולאינם גבעוני או מהול בלבד,י בטבילה להו דסגי כנשים הם הרי אלא

גירות תוספת טעמא"וכמו.להך מהאי גם ברית דם להטיף צריך אינו שנשתחרר עבד ,כ

הרמב כן כתב ביבמות"ובהדיא הא"סוד:מז(ן והם"וז)ה הצרפתים[ל שואלין]רבותינו

אין משוחרר[למה מילה]עבד נמי הט,צריך בריתכלומר דם כיון,פת דעתם לפי ומתרצים

במילה עצמו ולסכן לצער עליו הטריחו לא היא בעלמא מדרבנן זו כל.דטבילה ולדעתי

כאשה הוא הרי אלא דם מטיף אינו למצותו ישראל,הנימול לדת נכנס וכמו,ובטבילה

עכ בלוים .ל"שפירשתי
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הרמב)ג בפ"כתב מהל"ם לקה"וז)ז"הל(מילה'א שנכנס גר חייבל ישראל ל

עכ תחלה מהרמב,ל"מילה ישראל"ומבואר לקהל להכנס הוא הגירות חלות דעצם דאין,ם

ישראל של עצמית קדושה ישראל,לגר קהל בכלל נכלל הוא הרמב.אלא כתב ם"והנה

מאיסו"בפי במצרים"ז)ב"הל(ב"ג היתה מילה אותם,ל מל בו יאכל לא ערל כל כשנאמר

רבינו ביטל,משה ינצורושכולם בריתך נאמר זה ועל לוי משבט חוץ במצרים מילה ברית ו

הרמב"וצ,ל"עכ בא מה ללמדנו"ב וכדכתיב,ם מילה ברית ביטלו לא לוי ששבט בזה

ינצורו שהרמב.בריתך ואמרנו מזה דיברנו צריכים"וכבר היו לא לוי ששבט לקבוע בא ם

במ הגר מילת דין יצאו כי במצרים ברית דם מעצמם אבינולהטיף דאברהם מילת אך.צות

מאד מחודש באופן אחרת לומר א.יתכן אלא גירות של חפצא אין הרי המבואר כ"דלפי

ישראל קהל להרמב,יש קשה היה ישראל"ולכן כלל בכל גירות שייך היתה האיך ם

ע,במצרים ישראל קהל כל אליו שנכנסו הקהל היו הגירות"דמי הרמב,י כתב ם"ולזה

לא לוי מעולםדשבט מילה ברית את ישראל"וא,ביטלו כלל היו הם לוי שבט .כ

בזה נראה ביאור לא,ובתוספת לוי ששבט בכך דמה להבין צריכים אכתי דהנה

ישראל דכלל השם תלוי בלבד מילה בברית אטו במצרים מילה ברית היו,ביטלו ובמה

ישראל קהל מכל עדיפים לוי גירות,שבט צריכים היו לא ברמבונרא.שהם דעיין ם"ה

מהל"בפ וז)ב"הל(ז"ע'א ראש"שכתב ומינהו לוי והבדיל כולם בניו למד אבינו ויעקב ל

אברהם מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה מבני,והושיבו יפסיקו שלא בניו את וצוה

השם את יודע ולעבוד,לוי ממעשיהן ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים שארכו עד

כמותן עכ,כוכבים אבות במצות שעמדו לוי משבט את,ל"חוץ ששמרו לוי דשבט ונראה

ע עבדו שלא באמונה האבות מילה"מצות ברית גם ביטלו ולא מאז,ז ישראל קהל היו הם

כלל,ומעולם במצרים לגירות צריכים היו היו,ולא שבמצרים האחרים היהודים ורק

העכו מטומאת לפרוש גירות כנ"צריכים תחת וליכנס השכינהם היטב"וא,פי מיושב כ

במצרים גירות שייך ינצורו,שהיתה בריתך שהם לוי שבט היו ישראל בני,דקהל ויתר

לוי שבט של ישראל קהל לתוך נכנסו בישעיה.ישראל הגר)א,יד(ועיין ונלוה שם דכתיב

יעקב בית על ונספחו כנ,עליהם נראה הוא"והביאור גירות מעשה של דהחפצא ל

הלהסתפח לקהל וליכנס ישראל .'לכלל

ילפי)ד מילה הגירותנןהנה ממעשה דהוי ברמב,ממצרים בפי"וכמבואר ג"ם

הגירות,)ב-א'הל(ב"איסו'מהל מעשה כמו הוי שבמילה הגירות מעשה ובפשוטו

מצוה,שבטבילה מעשה בה הגירות,שאין מעשה הוי הטבילה מעשה עצם כ"וכמו,אלא

גירות מעשה הוי מילה,מילה למצות כלל שייכות לזה ברמב.ואין מהלרקבפ(ם"אכן 'א

הל מילה,ל"הנ)ז'מילה ממצות חל הוא הרי בגר מילה דדין דמצות,מבואר ומבואר

הגירות מעשה מהוה אחרות"וצ,המילה ממצוות יותר זו מצוה נתיחדה במה .ב

ברמב דיעוין בפ"ונראה מהלרקם נצט)א'הל(מלכים'ט דברים אדםששה וה

ע על שפ"הראשון ועל השם ברכת על ג"ז ועל הדינים"ד ועל הגזל ועל שכולן"אע,ע פ



גירות שיעורי:עניני זצ"הגריבנורמרשימות רכזל"ד

עכ להן נוטה והדעת רבינו ממשה בידינו ברמב.ל"קבלה ז"ומבואר של דהחפצא 'ם

להן נוטה שהדעת דברים הוא נח בני הדעת,מצוות שאין חוקים על נח בני נצטוו ולא

להן נ,נוטה הדעת שאין ישראלדחוקים בבני רק שייכים להן של"וע,וטה החפצא כ

מילה מצות היא הרי גירות טעם,מעשה בלא חק שניתן,המהוה הראשון החק והוא

אבינו שם"וכדכתיב,לאברהם בשארו של,"חק לבריתו גרים נכנסים דוקא ידו על ולכן

ישראל ולקדושת אבינו .אברהם

רבה)ה רות רבי)טו,ב"פ(במדרש אמר טומאהאיתא לא בה אין זו מגילה זעירא

היתר ולא איסור ולא טהרה חסדים,ולא לגומלי טוב שכר כמה ללמדך נכתבה ,ולמה

ילפי גירות הלכות כל דהלא לתמוה רות'ויש ביבמות,ממגילת ):מז-.מז(וכמבואר

בהל"וברמב בפ"איסו'ם איסור"וא,ידרקב בה ויש היתר בה יש .כ

לבאר דינ,ונראה רותדגם במגילת האמורים גירות איסור,י כהלכות נשנו לא

רות,והיתר של חסדים מהגמילות חלק זהו ברות"דעיי,אלא ברוכה)י,ג(ש ויאמר דכתיב

לה הראשון'את מן האחרון חסדך היטבת שעשתה,בתי הראשון החסד מהו נתברר ולא

בב,רות איתא בפי"אכן נפש'ח ש,משיב במה היה הראשון אתדהחסד והכניסה נתגיירה

השכינה כנפי תחת העולם,עצמה עם גדול חסד הויא גירות לעולם,שבאמת שמביא

התורה באור העולם את שתאיר יהודי של נשמה עוד לעם,השפל חסד היא הרי וגירות

ישראל לבית הנלוה יהודי עוד עם המתחזק הגר,ישראל של ולנשמתו לעצמו חסד ומהוה

הח תורת באור הנצחייםשמאירה "מט(סוכהראבגמיןועי.יים אבינו:) אברהם של בתו

שנא נדיב אברהם'שנקרא אלקי עם נאספו עמים יצחק,נדיבי אלקי לא אברהם אלקי

לגרים,ויעקב תחילה שהיה אברהם אלקי שם"וברש,"אלא לבו"י בנדבת לגרים תחילה

כמש,"להתגייר .נ"והוא



בכתובות יא(איתא דיןאמ.):דף בית דעת על אותו מטבילין קטן גר הונא רב ,ר

קמ חבין"מאי ואין בפניו שלא לאדם זכין תנינא בפניו שלא לאדם וזכין לו הוא דזכות ל

בפניו שלא עכו,לאדם דתימא כו"מהו ליה ניחא בהפקרא כו"קמ'ם לו'ל הוא זכות קטן

סח(ובסנהדרין.ל"עכ מוליד:איתא:)דף אינו קטן רבה גואל'שנאדאמר לאיש אין ,אם

מדבר הכתוב הגר בגזל אלא גואל לו שאין בישראל אדם לך יש איש,וכי רחמנא ואמר

לאו ואם גואלין לו יש אם עליו לחזור צריך אתה עליו,איש לחזור צריך אתה אי קטן

עכ גואלין לו שאין בתוס"ויעו.ל"בידוע קטן"ד('ש באריכות)ה בסוגיא :ל"וז,שדנו

הת"וא מדאורייתא זכייה ליה אית קטן אמרינן כי נתגייר עכו"היאך אבל ישראל ם"מ

אפי זכייה ליה לית שליחות לכלל אתי דלא דכיון נשך באיזהו הא,מדרבנן'אמרינן ומיהו

דא היא קושיא באין"לאו וידו דזכותו כיון אלא אותן מטבילין היאך גרים כל לן תיקשי כ

שאני לית,כאחד קטן אי עכאבל נתגייר היאך קשה ודאי מדאורייתא זכייה .ל"ליה



צבימורנו רייכמןהרב יוסף רכח

בתוס יש גדול חידוש זכייה'ואמנם חלות בעינן גדול דגר בגירות ואפילו גירות ,שבכל

שהבי ישראל"ומשום קדושת בעדו זוכים הגר את שמטבילים הגר"הבי.ד את המגיירים ד

כנעני עבד לשם עבדו את המטביל העבד בעל לאדון דומים הבי"כמו,איפוא הריהם"כ ד

ישראל קדושת לשם הגר את המטבילים לאדם,כבעלים זכין מטעם בא כן לעשות .וכחם

הבי של דעתם בלי שלשה בפני ויטבול יקפץ הגר שאם בגירות"ויוצא לזכותו טבילתו,ד

גר ואינו מועלת נפלא,אינה חידוש נ.והוא התוס"ועוד דשיטת דאליבא יש מסתבר'מ

מברכים"שהב הטבילה"ד הגירות"על על הבעלים הם הגר,שהרי אחרות לשיטות ואילו

מברך ".לטבול"עצמו

הערל"וי.ד"בא בפרק כדאמרינן מעוברת כשהיא אמו שנתגיירה כגון יבמות(ל

עכו.)עח טבילה"אשה צריך אין בנה שנתגיירה מעוברת יורש,ם כן דאחרי השתא ואפשר

עכ אמו הגרע.ל"את זצ"והקשה ב"א לכתובתל יא(חידושיו תוס.)דף תירצו את'דהיאך

אע שהרי מ"קושייתם טבל שהעובר בעדו"פ זכתה בדעתה ואמו להתגייר דעת בר אינו מ

הגירות צ"וא,את הגירות"כ חלה היאך לקטן זכייה אין שאם .ע

הגר מרן זצ"ותירץ ביבמות"ח דהנה צז(ל גרים:)דף תאומים אחים ששני איתא

בק שלא אחשהורתם אשת משום חייבים בקדושה ולידתם לאו"וצ.דושה עובר שאם ע

אמו בבטן עצמו בפני התגייר ואח אח וכל אמו משום,ירך המחויבים כאחין נחשבין למה

אח דמי,אשת שנולד כקטן שנתגייר גר שאע.והרי מוכח אמו"ומכאן ירך לאו שעובר פ

טובל בעצמו ועובר עובר חוצ(ושכל אינו האם גוף העוברכי בטבילת ביבמות,ץ עיין

הטבילה"מ:)עח למעשה בנוגע זה כל שתי,מ כאן אין הגירות לחלות בנוגע אמנם

ובעובר באם חלה בלבד אחת גירות חלות אלא ובאם בעובר שחלין שונות דגירות חלויות

לעצמו.שלה חפצא הוי העובר של שהחפצא רק קובע אמו ירך לאו עובר כי והביאור

אות האםואינו של החפצא מהאם,ו מופרד אחר גברא העובר אין גברא שם בחלות ,ואילו

אחד גברא דברים לכמה מהוים ועוברה האם האם,כי דעת הם אחד דגברא ומשום

העובר בשביל דעת נמי הויא והעובר,להתגייר דהאם בגברא חלה אחת גירות .וחלות

מן אחים אמם בבטן שנתגיירו התאומים העוברים שנתגיירוולפיכך משום הם האם

האם עם ביחד אחת מתוס.בגירות משמע לירושה בנוגע אם'ברם הוא דאורייתא דספק

לא או אמו את יורש בשר"וצ.העובר שאר מדין שאני משפחה דדין שאר,ל שדין דיתכן

משפחה דין ולא ולאם להעובר חל בדין,בשר ולא משפחה בדין תלויה שירושה וכידוע

שלא בשר עריותשאר איסורי האם.כמו משפחת דין החלות כי הוא בזה שהביאור ויתכן

ההריון בתחילת חל,תלויה לא העובר לידת לבין ההריון תחילת בין חלה דגירות ומאחר

האם משפחת גירות,דין בחלות אלא ההריון בתחילת תלוי אינו בשר שאר דין חלות ואילו

ישראלית מאם העובר בלידת ואף ובאםולפיכ,אחת בעובר חל בשר שאר דין פ"ואע,ך

משפחה דין בם חל .שלא
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כו.ד"בא מההיא קשה ע'ומיהו אותו מטבילין קטן גר ב"דאמרינן ולכל"ד ד

כו גר חשיב שב'מילי דמה זכויות לשאר דמי לא דגירות דזכייה אותו"ונראה מטבילין ד

ונ גר שנעשה ובגופו בעצמו זוכה הוא אלא בעבורו זוכים השכינהאינם כנפי תחת כנס

עכו דתימא מהו ומשני בפניו שלא לאדם זכין תנינא בכתובות דפריך בהפקרא"והא ם

לב היה לא חובתו היתה דאם משום היינו ליה שיש"ניחא בדבר גופו להכניס להתמצע ד

חובה כו,לו גר חשיב דעת בר דלאו בתינוק בגופו'ואפילו והטבילה שהמילה כדפרישית

ד"ואע'כו בכתובותג יא(אמרינן שעה.)דף דכשגדלו אמרינן הא למחות יכולין הגדילו

שהיתה קטנות של וטבילה מילה להו דמועיל למחות יכולין אין שוב מיחו ולא אחת

עכ קבלה היינו מיחו ולא שגדלו ומתוך מצוות קבלת אלא חסרים ואין .ל"בגופם

ב'התוס אין קטן שבגר בע"מבארים הגירות את זוכים מטעםד זכייה מדין דו

ואינו כשיגדל מצוות עול ובקבלת וטבילה במילה מתגייר בעצמו שהקטן אלא שליחות

שהב.מוחה כדי היינו בפניו שלא לאדם זכין דין דחל בגמרא דאיתא כדי"והא יתערבו ד

חובה ולא לו הוא זכות כי להתגייר לו שליחות,לעזר מטעם זכייה דין חלות כאן אין אבל

שה הגירותמשום מעשה כל את עושה בעצמו ע'והתוס.קטן דאמרינן"הקשו מהא ז

למחות יכולים זכין,דהגדילו מדין חלה דהגירות יכול,דמשמע הקטן משהגדיל ולפיכך

לו שעשו בזכות בתוס.למחות ולאחר'ותירצו כשיגדל הראשונה בשעה רק למחות שיכול

למחות יכול אינו תו זו מתוס.שעה גרשאפי'ומשמע שהוא יודע אינוו הקטן אם מ"מ,לו

למחות יכול אינו תו משיגדיל הראשונה השעה מטעם.משעברה זכין מדין גר נעשה ואילו

אח אפילו למחות שיוכל היה בדין גר"שליחות דהוי לו שנודע בשעה מוכרח.כ אלא

בעצמו"שב בגירותו זכה קטן שהגר אלא שליחות מטעם לו זכו לא שהגירות"ואע,ד פ

מצוות עול קבלת חסרה קטן קבלת"מ,כשהיה בכך יש הרי אחת מצוה ועשה משהגדיל מ

למפרע חלה והגירות מצוות .עול

התוס שבי'ולפי להלכה חידוש כשיגדיל"יוצא קטן לגר להודיע חייבים אינם ד

גר אינו,שהוא ותו גר הריהו משיגדיל אחת מצוה ועושה גר שהוא יודע אינו אם שאפילו

ל .עולםמוחה

מתוס דס'ברם ב"מוכח בפני להיות חייבת אינה מצוות עול שקבלת של"ל ד

הגירות,שלשה בחלות המעכב דבר אלא גירות מעשה איננה מצוות,כי עול קבלת דבלי

מאליה נגמרה הגירות אחת מצוה ועשה ומשהגדיל חלה לא התוס.הגירות שיטת 'ברם

התוס לשיטת בניגוד עומדת לנדתה"ד:מהדף(ביבמות'הזו טבלה לא מי ל"דס)ה

ב המצוות"דבעינן עול קבלת בשביל מעשה,ד מעצם חלק הויא מצוות עול דקבלת דסברי

לב זקוקה ולכן דהתוס.ד"הגירות זכין'ואליבא מדין חלה קטן דגר הגירות ביבמות

זכין"וב מדין קטן כשהוא בשבילו המצוות עול מקבלין לו'ולפי,ד ונודע שהואמשהגדיל

בע לאדם לו זכין דאין למחות יכול התוס–כ"גר כשיטת .בסנהדרין'שלא
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דהתוס אליבא לעיין עלינו עדיין והטבילה,בסנהדרין'אך המילה נחשבין דהיאך

גירות למעשה קטן ואינו,כשהיה קטן הוא הגר שהרי דעת חסרה הזה הגירות מעשה הרי

וס דעת לתוס"בן ה"שהבי'ל של שלוחו אינם הגירותד מעשה עבור הקטן דעת ליצור קטן

וטבילה כל"וא,דמילה חסרה לגייר דעת בלי שנעשה הקטן של וטבילתו מילתו בשעת כ

מצוות עול עליו ומקבל משהגדיל הגירות חלה והיאך מעיקרו גירות מעשה .חלות

לב"וצ שיש בלי"ל אף קטן גר וטבילת מילת על גירות מעשה שם להחיל כח ד

ב הקטן להתגיירדעת שהב,עצמו הקטן"ואף של שלוחו אינם זכייה,ד דין לקטן שאין וגם

בשליחות ליתא דקטן מכיון הב"מ,מדאורייתא הגירות"מ מעשה השם חלות את קובע ד

השגחתם תחת הנעשו הקטן וטבילת קבלת.במילת חסרה עדיין קטן שהוא בשעה ואמנם

חלות יש אחת מצוה ועושה משיגדיל אך מצוות אתעול הגומרת מצוות עול קבלת דין

למפרע הקטן של הגירות המילה"ולפי.חלות הויא הגירות מעשה שעיקר יוצא ז

הגירות,והטבילה בחלות תנאי אלא אינה המצוות עול עול,וקבלת קבלת שיש ומכיון

שהגדיל בשעה והטבילה,המצוות המילה עם למפרע חלה הגירות כנגד.לכן זו ושיטה

ושאר"הרמב הנם דס"הראשונים הגירות"ל של וגופה עיקר מהוה מצוות העול שקבלת .ל



עבדינן קא בזה–שליחותייהו .ז"גירות

במס ב:)מו(יבמות'מבואר צריכה ג"שגירות של בה'ד כתיב דמשפט .משום

ג צריכה דאורייתא גירות אם מסופקת לא'והגמרא או שאם.סמוכין הראשונים והקשו

זקו בזהגירות גרים מקבלין היאך מדאורייתא לסמוכין סמוכין"קה ליכא והרי וכתבו.ז

סב(קידושין'במס'בתוס כו"ד:דף גר וא"וז)'ה א"ל גזילות"ת כמו מומחין ליבעי כ

וי הר"וחבלות אמר עוד בגיטין כדאמרינן עבדינן דשליחותייהו כתיב"ל דבגר נתנאל ר

אע ענין בכל דמשמע שאינן"לדורותיכם דעג אין"מומחין שהרי מומחין ליכא השתא כ

עכ עולם לדורות משמע ולדורותיכם ב'התוס.ל"סמוכין שליחותייהו)א:תירוצים'תירצו

בזה,קעבדינן בגירות המועיל הוא דאורייתא מכשרת"גזיה)ב;ז"ודין לדורותיכם כ

בזה הרמב.ז"הדיוטות הביא ליבמות"וכן בחידושיו התיר:)מו(ן שני הנאת וז"וצים ל"ל

בזה מומחין דבעינן דאמרינן למאי קשיא גרים"ואי מקבלינן היכי בעונות מומחין דליכא ז

בפ בכריתות דגרסינן דמים הרצאת לן דנפקא מהא לן נפקא למימר מחוסרי'ד'איכא

ט(כפרה וכי)דף יעקב בר אחא רב אמר גרים נקבל לא קרבן דליכא האידנא מעתה אלא

גר אתכם דניןיגור הדיוטות אפילו התורה דמן ואפשר כתיב לדורותיכם בתוככם אשר או

עכ דמומחין נוסף.ל"בשליחותייהו ביאור טעונים התירוצים .ושני

מש לאור להסביר הרמב"ונראה בחדושי מס"כ לריש :)ב(שהסוגיא.סנהדרין'ן

דאלהים ממקרא לדין הדיוטות של הפסול את בגיטין.יליף עלהק:)פח(ואילו אביי שה
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הדיוטות לפני ולא לפניהם וכתיב אנן הדיוטות אנן והא אגיטין מעשה שהיה יוסף ,רב

לפניהם תשים אשר המשפטים דואלה מקרא הוא הדיוטות לפסול שהמקור וכתב.ומבואר

וז"הרמב בעינן"ן אלהים דכתיב היכא נפקא מאלהים ודאי שפסולין הדיוטות אומר ואני ל

כו לא'מומחין דיןאבל אינו הדיוטות של שדינין לומר אלא אלהים הכתוב אבל,בא

במשמע אינו לפניהם נזקק שלא עלינו לפני,לאסור ולא לפניהם הכתוב הוצרך לכך

אע,הדיוטות כותים של שערכאות רשאי"כשם אתה אי תורה כדין שדיניהם יודע שאתה פ

כו להם להזקק לך אסור בהדיוטות כך להם אק',להזקק היכיולהכי יוסף לרב אביי ליה שי

כלל לפניך לדון דינין ולבעלי לדון לך אסור והרי אגיטא מר דקאמר.מעשי והיינו

לומר לו היה דין שדיננו לומר בא שאילו לדון אותנו להתיר עבדינן קא דידהו שליחותייהו

כו לווין בפני דלת תנעול שלא כדי של'התם משום אמרו דין דיניהם שאמרו מקום אאלא

דלת להתיר,תנעול עבדינן קא דשליחותייהו משום אמרו בבבל אותו דנין שאמרו מקום

לפניהם לבא להזקק דינין ולבעלי לדון דין הוא,בית והלוואות הודאות דגיטין ועשוי

כו דשכיחא נ'דכיון עכ"כן ופרח כפתור זה הרמב.ל"ל הסביר דמשכח"הנה שתי"ן ל

הדיוטות ולא מומחין בדין אלהים)א:הלכות דכתיב מדאורייתא הדיוטות ומאידך,פסול

לווין בפני דלת תנעול שלא כדי והלוואות להודאות מדרבנן כשרים לדון)ב;הם איסור

סמוכין שיש במקום והלוואות הודאות בדיני ואפילו הדינים בכל הדיוטות אליבא.לפני

דדינא"דהרמב ומעיקרא דמיא והלוואות כהודאות גיטין עשוי לעשוין כשרין הדיוטות

אגיטין,ז"ועכ.גיטין לעשות להדיוט אסור סמוכים שיש מדין.במקום שהוא ומסתבר

המומחין הדיינים ובזה.כבוד בבבל סמוכין"אמנם לנו כשאין עבדינן,ז קא .שליחותייהו

אי כי גיטין ובעשוי הלואות בהודאות לדון להדיוטות שמותר פגיעהכלומר בכך ן

של קבלת.הסמוכיןבכבודן אלא ממש שליחות אינו עבדינן קא דשליחותייהו ופשיטא

לדון הרמב,רשות שהטעים התוס,ן"וכפי כתבו וכו"ד:פח(בגיטין'שהרי במילתא )'ה

עבדינן דקמאי המשלח,דשליחותייהו מיתת אחרי שליח מצינו לא שרק"וע.ולעולם כ

ממש שליחות ולא הוא דקמאי רשות רשותושליחותי.קבלת נתינת הוא עבדינן קא יהו

להורות .להדיוטות

הרמב שכתב מה לפי החדש לקידוש בנוגע אשכחן זה בסה"ומעין עשה(מ"ן

ב"וז)קנג להם שהיה בזמן החדש"ל המקדשים היו והם להם מסור הדבר היה הגדול ד

ב מכל נטולה ישראל כל שרשות מפני אחר דין בית לא השנים את אחר"והמעברים ד

כועמ ב',הם שהיו קיים המקדש בית מן"שבזמן נתונה הרשות ולהם במקומם הגדול ד

כו כו'הכתוב ברשותן או להם אלא ולקדש לעבר אדם לשום רשות היה להם'לא שהיה

כולם של והסכמה ישראל מכל לזה,רשות פסולין הסמוכין שאר שיהיו כיון,לא אבל

ואין גורם שהמקום מהם המשפט כח ובטל דינישגלו לדון קטנה בסנהדרי אפילו כח להם

בחו אפילו ולקדש לעבר שבישראל הגדול ביד הרשות תהיה שעה מאותה כו"נפשות 'ל

בא אין ב"ואם ג"י של בח'ד ולא כו"סמוכין כו'ל המועדות שיתבטלו .ל"עכ'באמת

החודש"הרמב את לקדש יכולים סמוכין שלשה דדינא שמעיקרא קובע כשבי,ן ד"אלא
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בבהמהג במקומו יושב לב"דול רשות אין החדש"ק את לקדש שלשה של ומשגלו,ד

מביהמ הגדול מדאורייתא"הסנהדרין החודש את מקדשין סמוכין שלשה הוא.ק וביסודו

בי כשיש החודש את לקדש איסור במקומו"חלות הגדול דלרמב"ונ.ד ממונות"ל דיני ן

קיה לדין דומים והלוואות הודאות גשכש–ח"כמו לבי'יש רשות ליכא של"סמוכים ד

ממונות בדיני לדון דין,הדיוטות אינו דיניהם רשות סמיכה.ובלי כשאין בבבל–ברם כמו

בזה בי–ז"או לכל רשות ג"ניתנה של עבדינןהדיוט'ד קא דשליחותייהו לדון .ות

בזה גרים שמקבלים הטעם אע.ז"וזה זה"כי אין סמוכים צריכים שמדאורייתא פ

הגירותד הכשר בעצם ב,ין להעמיד הרשות בקבלת דין גיור"אלא של שיש.ד דבמקום

ג,סמוכים מעכב בבי'כבודם מלשבת לגייר"הדיוטות כדי בזה.ד לנו"ואילו שאין ז

בבי לדון להדיוטות רשות יש גירות"סמוכים של התוס.ד שכתבו התירוצים ן"והרמב'שני

מש הוא הדיוטות של שהפסול הסמוכיםמסכימים של בכבודן פגיעה בדליכא.ום וממילא

בבי לשבת הדיוטות רשאים דיןסמוכים גירותת לרשות.של המקור אם דפליגי אלא

מגזיה הוא סמוכים שאין במקום לגייר דשליחותייהו"ההדיוטות מדין או דלדורותיכם כ

עבדינן .קא

הרמב"ע של מהלכו דשליחותייהו"פ הדין שייך לא שבקנס נראה דשאני.'כון

מגירות הב,קנס ישיבת לח"בקנס כדי היא הקנסד את בשיעורים,ייב דגמרוכמבואר

בב הקנס"הדין חיוב את המחייב הוא בגירות.ד הבי,ואילו ישיבת כדי"עיקר היא ד

כשרה שהגירות הוראה הגירות,להורות מעשה את לקיים בי.וכדי דין חלוק ד"וממילא

מדינו בגירות הדיוטות בזהשל קנס לחיוב של,דבגירות.ז"בנוגע הדין שעיקר כיון

ונטילת"הבי כבוד של דין חלות הסמוכים דין הגירות את ולקיים הוראה להורות הוא ד

ברמב"וכדנ,רשות והלוואות"ל הודאות לענין לבדם.ן להם יש סמוכים שיש ובמקום

להדיוטות ולא הגירות את ולקיים להורות במקו.הרשות ביוממילא סמוכים שיש ד"ם

לגירות פסול הדיוטות סמוכים.של כשאין בזה–מאידך אף–ז"כגון רשות ניתנת

גירות בדיני להורות עבדינן.להדיוטות קא דשליחותייהו הדין עיקר שניתנת–וזהו

להורות להדיוטות דין,רשות דיניהם להורות להם שהותר לביאור,ומאחר בדומה

אג"הרמב לעשוי בנוגע ובן ג"יטין של מכשירה.ח"בקידה'ד הסמיכה בקנס זה לעומת

הדיין של הגברא בקנס–את הנידון את לחייב וסמכות השררה לו יש סמוך אבל.שרק

קנסות דיני לדון בגופו פסול קנסות,ההדיוט לחייב והסמכות השררה לו .ואין

כו דהרמב'ושליחותייהו אליבא לא"מועילה אבל הרשות לנתינת רק גן בראלהכשיר

קנסות דיני לדון בגופו .שפסול

ברמב מהל"פי(ם"ועיין הל"א'ג עכ"וז)ו"ב שלשה בפני לטבול וצריך ,ל"ל

שבי דדינא דמעיקרא סמוכים"ומשמע דיינים להיות צריכים אינם גירות של ,ע"וצ.ד

הרמב בפ"שהרי פסק מהל"ם סמוכי)ח"הל(סנהדרין'ה צריכים והלוואות הודאות םשאף

בזה,י"בא והלוואות בהודאות לדון להדיוטות שאפשר קא"אלא דשליחותייהו משום ז
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בא"ומ,עבדינן אפילו בהדיוטות לכתחילה דכשרה גירות סמוכים"ש שיש ובזמן ואפשר.י

שבי היא שסברתו בי"לומר אינו גירות של דדין"ד אלא כשרה שהגירות הוראה המורה ד

א אלא חלה אינה שגירות נ"הוא בכ בפני הגר ב.ד"תגייר קיום"ודומה לעדי דגירות ד

וקידושין הוראהוח.בגיטין לעניני רק נוגעת סמיכה שבי,)לות אינו"וכיון גירות של ד

סמוכים להיות צריכים אינם הדיינים כלל הוראה תורה.מורה שמדין שסובר דהצד ונראה

בי שהבי"חייב סובר סמוכים להיות גירות של הורא"ד מורה כהלכהד נעשתה שהגירות .ה

ס"א שאע"נ הבי"ל שאין בפניהם"פ מתקיימת רק והגירות הוראה מורה חייב,ד זאת בכל

להוראה"הבי ראוי להיות המגייר להתקיים,ד הגירות יכולה אז .ורק

דהרמב אליבא שביארנו למה ראייה להביא סנהדרין,ם"ונראה ריש שבמשנה ממה

בה דבעינן הדינים כל בה בשכתוב ממונות"ם דיני כגון שלשה של ומפתה,מכות,ד אונס

בשלשה"ואעפ'וכו גירות קתני לא הנ.כ מבואר"ולפי זה הרי דב,ל גירות"דמכיון של ד

ב ב"אינו דהוי אלא הוראה שמורה בפניו"ד שנעשה הגירות את שמקיים נקטה,ד לא

בשלשה גירות הזקוק,המשנה דינים אלא סנהדרין במשנה קתני לבדלא שלשה"ים של ד

הוראה להורות הב.כדי דאין גירות מתקיימת"שאני שהגירות אלא הוראה מורים דגירות ד

המשנה,בפניהם נזכרת לא .ולכן

בתוס הראשונה הדיעה נמנעה דלהכי נראה דהר'עוד נתנאל"מהתירוץ ר

דס"לדורותיכם"ד משום דגזיה"כתיב ד"ל בזה"לדורותיכם"כ גירות לענין ז"מועלת

גזיה"ואע חידשה קרבן עכשיו דליכא ד"פ כמצותה"לדורותיכם"כ הגירות מצות דקיום

בזה שחלה הגירות חלות את מעכבת אינה קרבן ואע"עם המצוה"ז קיום שחסרה פ

הגר בזה"משא.דקרבן סמיכה חסרון במיוחד"כ בגירות שחל דין אינו סמיכה דדין ז

בכהת שחל דין דבי"אלא סמוך"כ להיות צריך בד הוראה"כדהוי של הב,ד ד"ובגירות

כשרה שהגירות מורה לגזיה"וא,הוא שייך לא ד"כ הוי,"לדורותיכם"כ דסמיכה מכיון

ב של בחפצא שחל בכהת"דין הוראה מורה שהוא בגירות,כ"ד דין חלות דוקא .ולאו

ד"ומשו מהתירוץ הזו הדיעה נמנעה ד"לדורותיכם"ה ההסבר את שליחותייהו"ונקטה

ד"דס"עבדינןקא כנ"שליחותייהו"ל הוא דאורייתא .ל"דין

בתוס)ב הר"וז'כתבו אמר עוד בכל"ל דמשמע לדורותיכם כתיב דבגר נתנאל ר

אע ולדורותיכם"ענין סמוכין אין שהרי מומחין ליכא השתא כרחך דעל מומחין שאינן ג

עכ עולם לדורות מגזיה"הר.ל"משמע הוכיח נתנאל הקו"ר דלדורותיכם שמקבליןכ בעת

בזה ב"גרים בלי אף שב"ז סמוכים אינה"ד וגירות לגירות כשר תמיד הדיוטות של ד

כלל סמוכים בזה.צריכה לעיין יש שביה,ברם בזמן קרבן"שהרי חיוב חל קיים היה ,ק

בזה"וגזיה גרים ושמקבלים השתנו שהדברים מחדשת דלדורותיכם קרבן"כ בלי אף ,ז

מנ"וא לתוס"כ גדמלדורו'ל צורך היה לא שמעולם ללמוד ניתן לגירות'תיכם ,סמוכים

שביהמ בזמן בפניהם לגייר לכתחילה מצוה היתה לסמוכים בנוגע שגם יתכן היה"שהרי ק

בקרבן כמו לעכב לא אך .קיים
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קושיא זו שאין עצמה,ונראה בפני מצוה מהוה קרבן שבהמ,שהרי בזמן ק"ובכן

הגי ממצות היה הגר קרבן קיים מעכבהיה היה לא אך לכתחילה ב"משא.רות סמוכים"כ ד

לר"דס בכ"ל שהרי מצוה קיום חלות בו דאין נתנאל כולהר התורה שנידוניםל דינים ישנם

ב בפני ב"רק בפני שנידונים אחרים דינים וישנם בלבד סמוכים הדיוטות"ד לא.ד ולכן

בגירות כמצוה לכתחילה סמוכים לחייב חל,שייך סמוכים הבשדין בהכשר ד"כמעכב

בדיעבד אפילו בזה.לדין מדאורייתא גירות שיש למדים שמלדורותיכם בפני"ומאחר ז

בב לסמוכין צורך היה לא שמעולם להסיק נמי חייבים אנו גירות"הדיוטות של .ד



הלר

טוב זבד





למאוד הם חשובים המצוות ודקדוקי פרטי שבחסרון,כל מצינו פעמים והרבה

ב ואין נפסלה המצוה כל אחד קטן כלוםהפרט של כך.קיום כל שיש כך על שטוענים ויש

בהלכה ודקדקים קטנטנים פרטים פרטי פעדענט,הרבה שקורים מה כעין בלע"רשזה .ז"י

צודקת אינה זו שהאשמה רבנו בזה השמים,ואמר מן בתורה מאמינים אנו ,שהלא

הקבשכלומר של מחכמתו היא הבריאה,ה"התורה כמו כולה,ממש הבריאה בכל והלא

להפעדענטר הזה"ישנו ג,י שמה יש ודקדקים"כי קטנטנים פרטים פרטי המוני המון ,כ

ומפורסם להד,כידוע חזינן יתברךוהרי חכמתו אופי הוא שכך .יא

במשנה ההלל:)כ(במגילהאיתא לקריאת כשר היום על,שכל הובאו שמה ובגמרא

ב וגו,'א,פסוקים'כך מבואו עד שמש ד'ר,'וב',ממזרח עשה היום זה אמר .'וגו'יוסף

בזה לומר ערכין,והנראה ההלל.)י(דבגמרא לקריאת יש מחייבים ששני מכח,'א:מתבאר

טוב היום בשמחה(של דלא,)המחייב חודש מלאכהוראש בעשיית

הלל בו אומרים כליל,אין לכם יהיה השיר טעון,חגדכתיב לחג המקודש לילה

וכו ניסא',וב',שירה בחנוכה(משום בתורת,)כמו שזה הוא ההלל סוגי שני שבין וההבדל

,בתורת שאין.וזה כך על להורות פסוקים שני להביא הוצרכו שלכך ונראה

ביום אלא ההלל את איתא,אומרים מבואו עד שמש דממזרח דקרא שםדבסיפיא

אהלל',ד קאי בתורתוזה קרא,שנאמר אידך ד(ואילו עשה היום )'דזה

בתורת,קאי שנאמר הנס שעל ההלל גדר זהו .אשר

כבודם על כך כל שמדקדקים אדם בני בשלישי,יש הגבאי יכבדם לא ואם

בששי( לעולם)או לו ימחלו ולא לחייו במגילה.ירדו דאיתא רבנו בזה שאיוב.)כח(והעיר

היה בממונו לחנוני,וותרן מממוניה פרוטה מניח רש.שהיה פירוש בתרא"ועיין לבבא י

מחוייב:)טו( היה פרוטהשאם חצי לחברו שכזו,לשלם מטבע לו ונותן,ואין מוותר היה

הפרוטה כל רש"וז,לו שמה"ל ממון,י שאינו קל בדבר לדקדק בעיניו רע ונראה.שהיה

בזה שכלול חברוהואכ"גפשוט לו אמר שלא עליכם והשלום והששי השלישי ואף,ענין

הג הניחו שלא כשמה לשמש קטנכלו,ץ"באי דברים שכאלהשאר .טנים

אברהם ס'סי(המגן טו"רפב הגמרא)ק דין את לקיים שבכדי כג(חידש .)מגילה

תחילה בתורה שיקרא צריך בנביא המפטיר,שהמפטיר קריאת בין בקדיש יפסיק שלא בעינן
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ההפט הגרעק,רהולבין ביטל האלו אברהם המגן דברי אומרים"ומכח שהיו המנהג את א

בתענ במנחה העולהקדיש של התורה קריאת בין ציבור קריאתלשלישיית לבין

בט.רהוההפט שם עיין שרד,ד"סק(ז"אכן בלבושי הראב)וכן כשהמפטיר,ד"שלדעת

היום חובת מפרשת השני,קורא הספר שמן הקריאה לאחר עד הקדיש עם ,ממתינים

ההפט"אחו,כלומר את קורא המג,רהוכ כסברת ליה סבירא דלא להדיא בזההרי אברהם .ן

כנגד שחטא מי לכל מוחל בגמ.'וכויהריני מגילה'ומקורו

ליה.)כח( שרי אמר לפורייה סליק הוה כי זוטרא דצ)מריה(דמר מאן ושם.רןעלכל

ימים הארכת במה חכמים לכמה ששאלו הסוגיא באמצע זה ענין מהם,מופיע אחד וכל

מדת באיזו נוהג שהיה הדיןענה משורת שלפנים הדין,כנראה,וכאן.חסידות מעיקר

עד כנגדו שחטא לזה למחול מחוייב האדם מחילהאין חסידותהומדת,ממנו

מחילה ממנו יבקש שהלה מבלי אפילו למחול זו .היתה

זה לענין המקור מהו להבין תטור,וצריך לא מטעם זה שיהיה לומר נראה ,דאין

ליתיה"דע פשוטו אלאפ זה העוללאו את לחברו לוולו שעשה בשומר,לה אבל

לווהע להזכיר מבלי בלבד בלבו תטור,ולה דלא משום בזה שיהא נראה .אינו

בדרכיו והלכת ממצות נובע זה דענין לומר נראה במדות,והיה תמיד לנהוג

דרבי,ה"הקב אליבא שבים,והנה לשאינם אפילו מכפר הכיפורים שישהר,שיום מצינו י

הקב אצל כזו המקובל.ה"הנהגה לפי דרבי,אך יוה,כחכמים לשבים"דאין אלא מכפר ,כ

חסידות מדת משום בזה שיש בכלל לן הקב,מנא ממדות זה אין משום"דאם בזה אין ה

חסידות הרמב.מדת הל(ם"ולדעת הירושלמי)תשובה'ריש כדעת לעיקר ,שתפס

עבירות על מכפר המשתלח תשובהשהשעיר בלי אפילו ניחא"ג,קלות עכ,כ פ"שהרי

הקב אצל לפעמים זו מדה שאין.ה"מצינו הבבלי כדעת לעיקר תפסו הראשונים רוב אכן

כן צ,הדבר עדיין שכזו,ע"וממילא חסידות מדת שיש ללמוד לנו יש .מהיכן

הקב שהנה לפרש הוא"ונראה מחשבות יודע התחיל,ה כבר שמישהו וכשיודע

בלבולהרהר מיד,בתשובה לו מוחל כבר הוא אדם,מסתמא בני אצל לנו,אך אפשר שאי

השני מחשבות ומיד,לדעת תיכף למחול הוא חסידות לישון–ממדת שילך וליא–קודם

בלבו תשובה והרהר השני התחרט שיעשהאף,כבר עד לו למחול מחוייב איננו

בפועלהשני מחילה ממנו לבקש וישתדל .ממשמעשה

הפיוט כונת דזוהי וכו,ונראה לפושעים יד נותן שהכונה',אתה לבאר נראה דאין

לו פותחין לטמא שהבא יותר"והקב,בזה עוד לחטוא להפושעים מאפשר כן,ה ,דאם

להזכ לנו הכיפוריםימדוע שביום בתפילותינו זו מדה בפיוט,ר שהכונה פשוט נראה אלא

הואזה ל"שהקב–להיפך מסייע קודם"והקב,פושעיםה אפילו להם מסייע ה

מחילה בבחינת,שבקשו בלבםרקשאלא,הםועדיין וימינך,תשובה
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לקבל אלו,פשוטה על תשובההכונה שהקב.עשו לומר ימחול"אבל ה

ע בתשובה להרהר אפילו שיתחיל מבלי להיאמר"לחוטא ניתן לא זה פשוטו זה,פ דדבר

כולהעו התורה כל של היסודות נגד .מד

וגו שעשועים ילד אם אפרים לי יקיר לא('הבן ).יט,ירמיה

מש סופריהם"עיין בפליטת רבנו בזה והערכה(כ הגות ).קנט'עמ,דברי

לפושעים יד נותן מש.אתה שמזהכ"עיין שמע קריאת לעבערך

.המטה

לד אשירה בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך עלי'ואני גמל היה"הגר.כי ח

ב שיש להודיה'אומר חסדך,האחד,מחייבים ברוב ואני וגו ',אשתחוה

אנ שרשאים גופא זה על בהודיה אנוושמחוייבים ויכולים צרה בעת יתברך אליו להתפלל

אפילו יתברך בו עדייןלבטוח מחסדולאאם עלינו שכבר',וב.פועלבהשפיע

ממש בפועל מחסדו עלינו ג,השפיע יש הודיה"אז חובת לד–כ .עליכי'אשירה

שמך ואברכה המלך אלקי אברכך.ארוממך יום שמתבאר....בכל הרי

להקב לשבח חובה בתדירות"שיש שו.ה של ביכלתו שאין דבר שזה פשיטא בשראכן ם

כן לעשות הפסוק.ודם בכונת לפרש צריך להיות–אלא צריך היה ,אלא,שכן

–כראוי לשבחו פנים בשום לנו אפשר כן.ואי לומר,ואם לנו הותר היאך

שירה כראוי,שום יהיה שלא מראש אנו יודעים הבא.אם הפסוק בהמשך בא זה ,על

בזה ההיתר אהואשיסוד הקדמוניםשאנו במעשה וגו–וחזים מעשיך ישבח לדור .'דור

שירה אמרו והם כמלאכים הראשונים כןרשאיםאנואף,ואם הדר–וממילא,לעשות

וגו הודך שירה',כבוד נאמר אנו ברכות.ואף ממעלות:)ד(ובגמרא שאחת מבואר

ע מסודר שהוא זה היא הזה בית"הפרק אלף בכל,כלומר.פ משתמש כוחותיושהאדם

תו( עד יתברך)מאלף לשבחו מחובתו מקצת אפילו לקיים יכול אינו אפי.ועדיין ובתמניא

ביתאומרים האלף מן אות לכל את,פסוקים לגמור יכולנו לא עדיין שם ואף

שהאדם.בזהחובתנו זה הוא האלו השבחים כל מאמירת היוצאת והתכלית

השבחים שעד,מאמירת האדם חובתושיבין ידי גמר לא המשנה.יין כונת דזה ונראה

יכפול,.)לח(בסוכה לכפול שנהגו להראות.מקום היינו ההלל בסוף הכפילות וענין

ועוה הפעם ועוד שירה הפעם עוד לומר מחוייבים היינו מלא,פ"שבאמת פינו דאילו

וכו כים וכו'שירה מספיקים אנחנו כל',אין מלומר נלאה הפה שפשוט הרבהאלא כך

תהלל,שבחים הנשמה כל האחרון הפסוק את דזמרא פסוקי בסוף שכופלים טעמא והיינו

דגמרא,קה דזמרא–שמדינא פסוקי של הסיום התלמוד,זהו זמן לאחר ניתוסף ,והשאר
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ישיר שבאז האחרון הפסוק את טעמא מהאי כופלים ועד'ד–וכן לעולם פי,ימלוך על

הנ כ.ל"הכונה טעמא לומרומהאי נרדפים בשמות ומעריצים–ופלים ומפארים

המקום–ומקדישים של שבחיו סידור למלא ביכלתנו שאין כשהאדם–ואז,להראות

שבחיו לגמור ביכלתו שאין הוא,מבין השבחמקייםאז מצות תעשה ואל בבחינת,בשב

תהלה דומיה ע,לך השבח"ולא אמירת עצם של ועשה הקום (י היאהמש. ב"יעור יוםצ

)ג"תשל,שבט'ג

רבנו הציע לזה מוריה(ובהמשך במגילה)בשעורי המשנה בדין :)כג(לבאר

מג יפחות לא בתורה נביאים.)כד(שמה'ובגמ,פסוקים'שהקורא תורה כנגד שזה מבואר

לבארויש,וכתובים בעלמאמקום לזכר סתם שבת,שזה הגמרא לשון את .)פח(והשוה

גלילאה ההוא תליתאהברי,דרש אוריאן דיהיב רחמנא וכתובים(ך נביאים לעם)תורה

וישראלים(תליתאי לויים עוד.'וכו)כהנים מצוהאכן היא תפילה שמצות דכמו לפרש יש

,מצוה להיות צריכה תורה תלמוד כן דברי.כמו פרק'תוסהוהשוה סוף

דברכות פעם:)יא(קמא בכל התורה ברכת מברכין לאחרשאין ללמוד כשממשיכים

ובציצית,הפסקה בתפילין מצוה,כמו היא תורה תלמוד וכשגומרים,דמצות

עדיין באמת שאנחנו בהדרן להזכיר נהגו מסכת לא,הלימודלמודי

הברכה,גמרנו וזאת פרשת קריאת שגמרו לאחר תורה בשמחת נהגו טעמא ומהאי

ב פרשת בקריאת תיכף גמרנו,ראשיתלהתחיל לא שבאמת .להראות

מגילה בגמרא וג.)לב(ועיין ורואה פותח אם התנאים ומברךושנחלקו כדי,לל

בתורה כתובות ברכות יאמרו ומברך,שלא ורואה שפותח כר,או לן בזה'וקיימא ,יהודה

התוס שנחלקו ר"והרמב'אלא בכונת ר'דלתוס,יהודה'ם ר'אף עם מסכים ,מאיר'יהודה

שיברךפיטש קודם הספר את לגלול כן,עדיף לעשות מחוייבים שאין נהגו,אלא וכן

ברמב.החסידים כר"ואילו לן דקיימא מאי דלפי משמע הספר,י"ם את לגלול אין בדוקא

שיברך בליטא,קודם נהגו הדברבו.וכן לפרשהיהטעם בצבורנראה הספר

התורה בצבורהספר,בקריאת הקריאה חובת אם,וממילא,את

הספר את נמצא,שיברךיגלול הקריאההרי מחובת הצבור אשר,את וברכתו

דעובר עובר ממש היא בנו השניה,כלומר,בחר הפתיחה ונמצא,שהיא,קודם

החיוב שחל קודם הספר.שבירך את שפותח בשעה שבאמת לומר נראה היה זה פי ועל

תורהבצ בתלמוד המחייב זהו סוף,בור לה ואין גבול לה אין באמת תורה תלמוד ,ומצות

הנביאים ספרי כל וגם כולה התורה כל את לקרוא הצבור את לחייב צריכה היתה והפתיחה

אפשר.והכתובים אי דזה פשיטא שלדאין,אלא בביתביכלתם שמה להישאר הצבור

ולהמש הלילה וכל היום כל ביחד לקרותהכנסת יפחות.יך שלא שתקנו טעמא היינו ואולי

וכתובים–פסוקים'מג נביאים תורה מהגמ"וכנ(כנגד כנ–)'ל רצוננוש,ל"להראות

התנהיתהבאמת כל את כולו"לגמור .ך
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מגילה במשנה מעשרה:)כג(איתא בפחות בשם מזמנים שמה'גמבו,שאין

א נברך למימר דבעי דכיון ארעא,לקינומבואר אורח לאו מעשרה מחלוקת.בציר בזה ויש

לא או שבקדושה כדבר דינו בעשרה זימון אי הראשונים [בין מש. בספר"ועיין מזה כ

בסאניכ"ומש,)עב'סי(ח"חאוי"משכנ הצבי'בזה הגמ,]צח'עמארץ כאן'ומפשטות

שאינו שבקדושהמשמע כן,דבר לה,דאילו טעמאוהוה דמהאי עשרלמימר דבעינן .ההוא

ארעא אורח דלאו הגמרא לאדכורי,ובטעם דבעי דכיון בפשיטות אמרו לאולא

ארעא לומר,אורח דייקו אלקינו–אלא למימר דבעי השם,כיון את דלהזכיר ומשמע

לעשרה צורך של,אין הזה בשם עשרהודוקא להצריך מיוחדת סיבה .יש

ד לומר נראה אלקיםוהיה היינו אלקינו השם לנו,כונת יש ,בווכאילו

הקב.יתברך עם"והנה ברית כרת ה עם טעמא[,ולא מהאי ואשר

משה ויחל בין הבדל להקב,מצינו הזה,ה"שהחלהו בדבר עוד אלי דבר תוסף אל ,לבין

,ברית כריתת שמה להתפ,שהיתה רשאי הוא,ללתמיד הברית ענין כי

משה"משא,להצילםה"שהקב כשהתפלל כ ,כרת לא שמעולם

ברית"הקב בכלום,ה לו משועבד השם.]ואיננו ענין בו',אלקינו'וזהו לנו שיש

לנו משועבד שהוא זה לגבי קנין עשרה(ורק,יתברך זה)של בשם לקרותו רשאים

אלקינו וגולבאולעתיד.של ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר ,'כתיב

הקב וכו"שעתיד לצדיקים מחול לעשות לעת'ה רק זהו הזה,ל"אבל בעולם אין,אכן

אלוקינו לקרותו ליחיד אלקינוה.רשות אברהם אלקי מתחילים עשרה שמונה בתפילת ה

וכו יתברך',יצחק בו קנין לאברהם לו היה הקב,כאילו שבאמת מפני עמו"וזהו כרת ה

הברית,ברית ענין לו,וזהו יש הברית מבעלי אחד בחברו)כאילו(שכל לגבי–קנינים

ההדדית בתפילה.ההשתעבדות שמזכירים ביחידות(ומה שמתפלל מי אלקינו)אפילו

אבותינו ישראל,ואלקי מכלל חלק בתור כן עושה תמיד המתפלל יחיד שכל לפרש ,נראה

עניןוזה ו בתפילה תמיד פותחים של,שבה כולל"ישראלכלל"שהמושג

בזמננו החיים היהודים כל רק לא אבינו,כולםהיהודיםאלא,בתוכו מאברהם

המשיח לימות מש[ועד בס"השוה הרב'כ ואלקי].נ'עמ,נפש אלקינו הנוסח כונת וזוהי

אומרים,ונאבותי אין זה.ל"וכנ,ודלח"אלקינו"אבל שם מזכירים שתמיד של(ומה

הברכות)אלקינו התם,בכל אתה(לומרשאני וממשיכים,אלקינו)ברוך

העולםלומר עשרה–מלך השמונה בסוף שאומרים התחינה מנוסח קשה דעדיין –אלא

מרע לשוני הכיפורים,נצור יום בתפילת שאומרים הנוסח של–וכן אעד

וכו כדאי איני לומר.'נוצרתי ויבוא,ונראה יעלה לומר ששכח לאע"בשמודמי ועדיין

רגל תפילתו,ויעקר אחר תחנונים לומר עפ,וממשיך עומד"נחשב עדיין הוא כאילו דין י

התפילה לרצה,באמצע צריךואי,וחוזר לראשנו האלו.לחזור התפילות שתי וממילא

נשמה( אלקי של,של עד וכוואלקי נוצרתי ה,מהתפילהוותהמ)'א ברנוסוכבר
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השמו מתפלל"שבתפילת תמיד אנו ביחידות(יםע המתפלל מכלל)אפילו חלק בתור

תמיד,ישראל לשמו(ונחשב מעשרה)ע"בקשר יותר של צבור שמה יש י.כאילו נמי ל"אי

אלקי לבין אלקינו בין יש אלקינו,שהבדל שם,בלשון–כלומר ישראלעל רק,כלל

עשרה של לצבור לומר"משא,מותר ליחיד,בלשוןכ אפילו מותר .זה

 ג נמצאים המזון ברכת ישראללשונ'בנוסח לארץ בקשר תיאור של ,ות

נקראשהי ורחבהתא טובה חמדה הלשונותתוש,ארץ ורחבה–י מופיעות,טובה כבר

ג'בפ(בחומש הל)ח,שמות הגואולם בתנ,חמדה–'שון מופיעה בית"רק חרבן לאחר ך

ג'עי(ראשון בזה).יט,ירמיה כאן'דג,ונראה יש נפרדים ר:ענינים רחבה ל"דענין

בשטח קטנותה את,שלמרות בתוכה לכלול ישראל בארץ מקום מספיק ,היהודיםיש

לכולם ופרנסה מחיה ישראל.עם ארץ יישוב במצות כלול זה לקיימהשיש,ויסוד אפשרות

יישוב ידי ויגורו,היהודיםעל .השמיעלו

הרמבדהחמובענין דברי פי על לפרש אמור"נראה לפרשת בקשר)מט,כג(ן

אתרוג למראה"שעה,להשם ונחמד הדעת(פ לעץ אונקלס)בקשר ,למחזי–תרגם

היה אתרוג הדעת עץ במדרש אחת דעה פרי,ולפי נקראת שהיופיעץושלפיכך

החטאישבפר אל חוה את שמשך זה אן(הוא ציט לפעול,)ער יכול הנחש היה שלא

הפירות את בעיניה חוה ראתה לולא בלבד אליהן,בדבורו [ונמשכה באה. אתרוג ומצות

הדעת עץ של החטא את זכה].לתקן בתפילה הנוסח שרצוני,והשוה לפניך וידוע שגלוי

רצונך שעמ,לעשות בעוכריאלא היו הפרנסה ודאגת הזמן פעמים,כלומר.ל שהרבה

בחטא נכשל האמתית,האדם כרצונו להתנהג יכול כי.שאינו הפסוק לשון ביאור וזהו

למאכל ר,העץ גוט"דלא ר,ל שיין"אלא [יפה(ל פרעה). בחלום הפרות–וכמו דשבע

,ל"דר[.שבחטא,ולפיכך המשיכה כח מפריהות,מחמת זיך–קח האט זי

גענארישט משיכה.פשוט כח שיש שכמו מאמינים המושך,ואנחנו כח יש כן כמו

,כ הוא הזה הכח חזקלולפעמים לאדם,כך אפשר שאי מעליולעד והיינו.דחותו

מים,דכתיב אפיקי על תערוג אלוקים,כאיל אליך תערוג נפשי ביהודי,כן יש שלפעמים

ד שכליים–'אהבת חשבונות מפני בעיני,לא רואה שהאדם מפני לא רבו,וואף מה

ד ד',מעשיך את נפשי ברכי פרשת את מכיר אינסטינקטיבית,'ושהוא משיכה מכח אלא

שמה מענשן(שיש דער ציט וואס כח בלינדער ד.)א אחרי נמשך הוא למרות'ולפעמים

גדולים וקרבנות מרובים בספ.קשיים הנקרא האהבהוזהו התניא והטבעיתר

ישראל.ה"להקב ארץ של המשיכה בכח הוא מופיע זה ענין שבו המקומות .ואחד

עמלק יש דור בכל רומי,והנה מלכות היה הקתולית"ואח,לפנים הקירכע ,כ

הנאצים"ואח תשכ(וכיום,כ בשנת נאמרה זו הערבים,רוסיא–)ח"דרשה ולגבי.ומקצת

צריך–רוסיה בהכרחכן מדינה–להיות ואישהרי כרחה,אמונה-בכפירה בעל

התנ את לעולם שנתנו ישראל לכלל היא ישראל"שונאה השמע ואת ה.ך חותכתוההוכחה
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פוליטיים מטעמים רק איננה ישראל לארץ רוסיה של עם(שהתנגדותה התחרותה מפני

התכון,אמריקה המזרח של ההוא האזור על השפעתה הבוערת)להשליט שנאתם היא

ישראלל .כלל

נגד ביותר בהם מתקיפים הגויים שהיו מיוחדים ענינים היו דור בכל והנה

המקדש,היהודים בית נגד במיוחד התקיפו שני בית השקפה'ס'עי[דבזמן )ב"תשנ(דבר

חמור,]עא'עמ של לראשו שמה והשתחוה הקדשים לקודש נכנס הגדול שהכהן .שטענו

הי כך הדםוואחר התלמוד,עלילות שריפת כך ישראל,וכעת.ואחר ענין.מדינת וזהו

בגמ שנזכר דמסאנא עעסנהדרין('ערקתא ריש איזשהו,)ב"ד נגד השמד גזרת יש שאם

ישראל נהפך,מנהג המנהג אותו ישראלהרי ולכלל 'בסמזהכ"מש'ועי[ליהדות

הרב ההת,])רלג'עמ(נפש זאת מסויימת המנהגקפהובמדה אותו מהאי–את

אותה,וכיום.טעמא מקדשת המדינה כלפי המוגזמת הגויים [שנאת בס"מש'ועי. שם 'כ

עמ"נפה ישראל,שכיום.]פה'ר כלל ואת היהדות את מסמלת ישראל משך.מדינת והנה

ובשלוה בשלום הערביות בארצות היהודים גרו דורות טוב,כמה יותר היה שמה ומצבם

הנוצריותמא במדינות שגרו היהודים מצב השנאה,שר התחילה המדינה הקמת לאחר ורק

שמה שכן.וכאמור,הגדולה היהודים,ולמרות כל את אליה מושכת .המדינה

יהושע בימי עלינו,והנה אימתכם נפלה כי הזונה רחב פחדו,שאמרה שכולם

בנקל,מהיהודים הארץ את שיכבשו לכל היה פשוט לעניןלא,ודבר צורך אז היה

ישראל לארץ היה,בקשר לא הכיבוש ענין שלמרות.השכלכי ראינו נחמיה אצל ודוקא

בבבלשהיהמה להם עם,טוב קשור היה הארץ קשייםכלובנין הרבה שמה"וכמש,כך כ

וגו)ד,ד( הרבה והעפר הסבל כח על"שאעפ',כשל משיכה אצלם היתה לארץ-כ טבעית

בבחינתו,ישראל אז היתה אנו.לפיכך בימינו כן המדינה(וכמו הקמת לזמן )מסביב

בכ החלוצים קשייםלנפגשו הרבה טבעית,כך בהמשכה נמשכו הכל שכלית(ולמרות )ולא

ישראל ארץ לקדושה,אחר ראשונה קדושה בין להלכה הבדל יש שלפיכך לומר מקום ויש

לב,שניה לעתיד קדשה השניה הקדושה כלל[,ואשרק בשייכות תלויה הארץ קדושת כי

אל הבנת(,היישראל רבנויכן דברי המשך הטבעי],)מתוך הקשר בחינתדוגמת(ואת

לד המסותרת ארץ)'האהבה בבחינת המשיכה כח בימיואת היהודים אצל ראינו רק

ונחמיה מתבטלת,עזרא אינה חמדה של [וקדושה משיעור. האגדה חלק הם אלו ודברים

רבינו העצמאות(של יום לרגל תשכ,)במוריה .]ח"שנת

לאמריקא ולנסוע אירופא את לעזוב החליט מבריסק אחד הבית אצלו,בעל נכנס

פרידה ברכת ממנו לקבל הלוי בית הרב זמן.הגאון בחדרו אצלו שישב ממנו ביקש הגאון

עשה,מה זוית,וכך בקרן בחדרו בשתיקה שמה מרוהמתין נכנסו.ובהלזמן הזמן כל

אחרים ועסקים וענינים בהלכה שאלות עם אנשים וכמה כמה שמסתמא,ויצאו הלה וחשב

הרב ממנו שהוא,שכח כך על הרב דעת את לעורר לבו מלאו לא הכבוד יראת מתוך אך
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שמה ממתין בידה.עדיין תרנגולת עם צעירה ילדה נכנסה שמה ישיבתו הי,ותוך התאשר

הגוףכשרותשאלעליה בחלל מחט בה שהיה מפני לאמה,ת שתגיד הרב לה והגיד

אליוו.טריפההתרגולתש שיגש הבית הבעל זה אל הרב פנה אותו,פתאום האם,ושאל

השאלה את הפסק,ראית היה מה שמעת ושיביןהו.והאם שידע שייך היאך הלה ,שיבו

השאלה היתה מה ראה לא טריפות,הלא הלכות יודע אינו שאלההשי.וגם שהיתה הרב בו

הגוף בחלל מחט התרנגולת,של חלל תוך אל המחט שנכנס זה דבר אירע היאך ,ובאמת

מבלי לפניה הבא מכל ולאכול ובטינוף באשפה לחטט התרנגולת של שדרכה אלא

לא או לאכילה הוא ראוי אם שתיטרף,להבדיל זו תכונתה לה גרם כן על ,ואתה.ואשר

לאמריקא לנסוע באשפהת,שבדעתך המנקרת כתרנגולת תהיה שלא בעצמך לבקש,זהר

בנפשך תיטרף שלא כדי שיהיה אופן בכל את[.פרנסה פגש בשיקאגאב"הבעהרבנו ,הזה

הנ הסיפור כל את לו סיפר נכנסה,ל"והוא הלוי בית הרב שתוכחת לומר היטבוהוסיף

לאמריקא,לאזניו בבואו השבת את חילל לא פעם ].ושאף

והמרה הארוכה הגלות שנות כל משך ישראל עם קיום של והנס ,הפלא

כלפיהם הגויים שנאת התורה[למרות אל משנאתם באמת נובעת היא כל]אשר ולמרות

והשמדות הפסק,הרדיפותוהגזרות אותו מכח הכל עד(היה בעליית.)סנהדרין שהכריעו

יעבור ואל ייהרג של בלוד נתזה לנכרי,בית להיכנע גמ.בגזרותיהםםשלא בסוף'ועיין

דקידושין קמא ר:)מ(פרק היה בלוד'וכבר נתזה בית בעליית מסובים וזקנים ,טרפון

בפניהם זו שאלה גדול,נשאלה מעשה או גדול ר,תלמוד ואמר"נענה ר...ט ואמר"נענה ע

ליד... מביא שהלמוד גדול למוד ואמרו כולם תמוהוה.מעשהינענו להם,וא היה שלא

עמנו של בהיסטוריה גורלית שעה באותה להתפלסף מה הנורא,על השמד על,שעת אלא

זו מופשטה גזרתם.חקירה שעיקר לפרש נראה הגוייםאלא תורהשל תלמוד נגד ,היה

מס סוף גמרא ר,:)סא(ברכות'השוה למה"שאמר משל לך אמשול יהודה בן לפפוס ע

דומה וכולשועל,הדבר הנהר גב על מהלך מתיראין,'שהיה אנו חיותנו במקום ,ומה

וכמה כמה אחת על מיתתנו חובה.במקום האדם על אין יעבור ואל ייהרג דין מכח והנה

בפרהסיא המצוות את האנסלקיים הנכרי גמ,שיהרגנו ):כא(שבת'השוה

ודיו שלחנו על מניחו הסכנה דסו,ובשעת קמא בפרק ראיה:)יד(כהוכן שעת,משם אין

ראיה [הסכנה ברמ. ליו"וכן ס'סי(ד"א מובן"ולפי).]ע"ד(מהמלחמות)א"קנז אינו ז

טעמא ללמודמאי התנאים הרומייםהמשיכו של פניהם על בפרהסיא בדוקא ואולי.תורה

התנאים אותם של הפסק של השני החלק היה שזה לפרש בלוד–יש נתזה בית –בעליית
ששמ לימוד שגדול לידמאחר המצוות,מעשהיביא משאר תורה תלמוד שאני ,לפיכך

להיכנע ושלא בפרהסיא תורה וללמד ברבים קהילות להקהיל להמשיך בדוקא ומחוייבים

היהדות,לאנסים את לקיים נצליח שכזו עקשנות של בהנהגה .שרק
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 המשנה בלשון להעיר אבות(יש הרבהדתנן)ריש ,תלמידים

ממנו עצמאיים שיהיו כך כדי עד לתלמידיו ללמד מחוייב ,מאליהםויוכלו,שהרב

עצמם דעת לחוות [שמעתי(ויוכלו גמ). רב:)לו(סנהדרין'והשוה קאמר שהרב(כי

כשנים נמנים אסי)ותלמידו ורב כהנא רב צריכי,כגון הוו דרב לא,דלגמריה דרב ולסבריה

צריכי )]ע"ד(.הוו

 הגר סילבר"כשנפטר לכבודו,ל"ז,א המדרש בבית שיעור רבינו ,העביר

ג שיש ואמר הספד דברי בקצת סיים נפרדים'ולבסוף ומשפט,חסד,ענינים והנה.צדקה

דיןפמש היינו הם.ט הדין משורת לפנים שניהם וחסד הבדל,וצדקה כמבוארביניהםאך

סוכה דעניןונראה,):מט(בגמרא מבלפרש האדם שכל פי שעל הצורךשןיהיינו מן

נדיב של,להיות גדרו חברוהואאכן של צר,בצערו לו צרתם בכל .בבחינת

הפסוק לבווויב,ולשון ונשאו רוחו נדבה אשר איש כל הנפרדים,א הענינים לשני מרמז

רד,האלה רוחו מחייבו"נדבה שלו השכל שרוח נשאו,ל ,קאיואילו

מדרש.כללמקורההואשהרי רבתיועיין סי(איכה א פ"עה)כד'פרשה

בלילה תבכה נשמע,בכה קולו בלילה הבוכה בן,שכל לה שהיה אחת באשה שמעשה

שמת עליו,יחיד בוכה ר,והיתה הבוכה"ושמע האם של קולה את עד,ג כן גם הוא ובכה

ע ריסי צערשנשרו מרוב עיניהם.יניו ריסי נשרו לא אינשי שהבינו"שאע,ושאר טובבפ

ההורים צער גם,את רגשכןאך שכל מוגבל)ואימוציה(הבינו לזמן להיות ג,צריך 'שיש

לבכי שבעה,ימים שלשים,ויש הבכיה,ויש זמן כלה שכבר להאשה,וידעו לה ושהיתה

כבר עמה"ור,להינחם בוכה היה עדיין הישרל,ג השכל מן .מעלה

הגר המוח"והנה גדלות בו היתה אחד מצד הדקה,ח מן דקה היתה ,ומחשבתו

תור אשרווחידושי חידושיו מאשר לעבעדיק יותר היו האמצעיות שנותיו שמתקופת תיו

דקות יותר שהיו ימיו עולם,מסוף השקפת פיתח עלואף מבוססת התורהשהיתה חידושי

כ;שלו היה גיסא ילדומאידך והתמימהבעין הפשוטה נייאי,אמונתו מאוד יותר(וו"והיה

תמימות ילד,)דיק'מדי כמו התפעלות לו מעשה,והיתה מספר מספר,שכשתינוק הוא

איבער,בהתפעלות לעבט ער עס,כאילו דראמאטיזירט מיט,ער אן פינקלען אויגען די

דבר,התפעלות כשמזכיר לבכות מתחיל לו-וגם שהיה זוכרושא,צער רק כאילו,ינו אלא

המעשה את כעת הישראלים.רואה בבתי לבכות תינוקות הביאו שהמצריים כתוב ובמדרש

ישראליים תינוקות שמה יהיו שאם עמם,כדי תמיד,שיבכו להתפעל הוא התינוק שטבע

השני של ישראל.מצערו גדולי כל היו הגר.וכזה ס"וכשעזב כדיטשייאוולאמ אביו את ק

את בחאסלאוויטשלקבל הגר,הרבנות שמעתה"הזהירו העיר,ח רב הוא,בתור צריך

חסד בעניני במיוחד הרב,לדקדק של תפקידו עיקר זהו .כי
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בימ[ שחסר מה צדקה––נויוזהו הרבה שיש אף חסרה,כי החסד ,מדת

החסד מדת אמריקא למדינת היתה אילו לגמר,כי שונה ישראל ארץ כלפי הנהגתם יהיתה

בחינת,ם"באו שמה יש שפיר כי רוחם"אף ".]נדבה

הגר גם היה סילבר"וכזה להפליא,א עד שבחריפים חריף היה האחד ,שמצד

שבאמריקא ההווי כל את היטב מכיר בכלל,והיה העולם הכיר ערפארונג,ואף והרבה

לו)נסיון( גיסא.היה ילדותו,ומאידך וטעם תמימותו את ממנו אבד מספרוכשהיה,לא

שעבר הדור גדולי אודות מס,מעשיות תמיד נהנה בעצמו הוא מהםופיהיה ומתפעל .ריו

גדולהיהו חסד להגר,בעל רק צדקה,ח"שני לתת בכדי מאחרים כסף לוה נער!והיה כי

ואוהבהו שעשועים,ישראל ילד אם אפרים לי יקיר שעשועים"הקבו,הבן ילד אוהב .ה

ק מועד בגמרא שלשים.)כב(טןמבואר לאחר מסתפר המתים כל ועל,שעל

ואמו חבריו–אביו בו שיגערו חי.עד ליו"רעק'ועיין ס'סי(ד"א מדברי)ד"שצ שדייק

זרוע גערה,האור שיעור עד ראשונה פעם שהמתין כך,שמכיון אחר להתגלח מותר

כדרכו פעם משה.בכל ח"יו(ובאגרות סי"ד ל)קנו'ג הנכון שמן פעםכתב בכל המתין

י בתוך גערה חודש"שיעור רעק"וצ,ב של היתרו בטעם שעור"ע שהמתינו לאחר להקל א

ראשונה היה.גערה רבנוכ"גוכן להל'עי(.בזהדעת הרב .)וע'עמ,אבלות'שעורי

 העזרלא"הרמ סט'סי(אבן משפחה)ז"קכט כינוי שכל כמו(כתב

ס או כלל)'וכדו,יקטשיאוולאפיינשטיין לכתבן בכתובות.אין לכתבן הנהיג ורבנו

בס'עי( הענין הרב'באור פעם,)רס'עמ,נפש לומר במוריה(והוסיף השעור )באמצע

חוצפה לו היתה בגיטין,שאילו אף כן מנהיג הרמ(היה כמנהג ).א"דלא

 השקפה'בס המאמר(רלג'עמ)ב"תשנ(דברי נפשרתימס"באמצע

לה,כתוב")יהודית הגויים למקדשיכררצו עמנו של העמוקה הזיקה את מקרבנו ת

חז.ולקדשיו טרחו אלו"לכן בסוגיות לעסוק ממשיכים שאנו להוכיח הרבה בתקוה,ל

דנות הן שבהם בעתיד,שהדברים שמה.יתגשמו כתוב ויקרא'שס,)עא'עמ(וכן

מבחוץ וגם מבית גם הרא...הותקף ביהמהנוצרים בהשמצת פתחו והקרבנות"שונים ,ק

התפילה מסידור הקרבנות פרשיות בהוצאת מלאכתם את החלו הריפורמה .וראשוני

זו וכומובילהדרך הראשונים הפרימיטיביים מהנוצרים הריפורמים'ישירות לאסכולת ועד

ימינו מוחלטת.של לויאליות ישראל כלל גילו זה ספר ש.כלפי בשיטתו נקטנו ראנו ,ע"ל

הלכה של תלים תלי דורש היה וקוץ קוץ כל בנדפס(שעל חסר ).וכאן

במנחות הגמרא לדברי להקב:)כט(והכוונה מצאו למרום משה שעלה ה"בשעה

כתר וקושר לאותיותישיושב דס,י"פרש(ם התגים לפניו.)ת"כגון מעכב,ע"רבש,אמר מי
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ידך לו.על בסוף,אמר להיות שעתיד יש אחד דורותאדם שמו,כמה יוסף בן ,ועקיבא

וכו הלכות של תילין תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שר.'שעתיד הכונה פשוטו ע"ולפי

על דורש לומר.היה רגילים היו באירופא הדרש–והדרשנים דרך שבכל–על

ק זורקים היו התורה שונאי או שהנכרים התורהומקום דיני נגד של,צים דרכו היה ע"רלא

אפולוג באופן אדרבא,טי'לדבר הלכות,אלא של תלים תלי ההוא הענין על ,לדרוש

במיוחד בהם עיון,ודקדק ועוד לימוד עוד נחשב.ולהוסיף למה לחוש צורך הרגיש ולא

פוליטיקה פי על קארעק"פוליטיקל(לנכון .)ט"י

לקדשו השבת יום את רמב.זכור שהאריך"עיין תמה)א(,ל"וז,1ן ,ואני

הגבורה מפי ושמור זכור נאמרו הראשונות,אם בלוחות נכתב לא שהיה.למה ויתכן

זכור כתוב ובשניות הראשונות פירש,בלוחות עמוומשה נאמר שמור כי .ל"עכ,לישראל

וגו לך פסל הפסוק לשון מפשטות משמע כן את',ובאמת הלוחות על וכתבתי

הלוחות על היו אשר שברתהדברים אשר השניות,הראשונים בלוחות שהופיע שהנוסח

הראשונות הלוחות שעל הנוסח עם זהה שבין,היה הנוסחאותוההבדלים היו,שני לא

עצמםהבדלים הלוחות על פה,באמת בעל הדברים הסברת בסגנון אלא

רבנו"שע משה הרמב.י דברי פי הגמרא"ועל בכונת לבאר מקום יש האלו פרק,ק"בן סוף

הפרה את שנגח ר:)נד(שור ר...חנינא'שאל הראשונות...חייא'את בדברות מה מפני

בהם נאמר האחרונות ובדברות טוב בהם נאמר נאמר"א.לא למה שואלני שאתה עד ל

טוב טוב,בהם בהם נאמר אם וכו,שאלני לאו אם טוב בהם נאמר אם יודע ושמה.'שאיני

ציינו הגליון התוסעל בתרא'לדברי שלא.)קיג(בבבא האמוראיםשפעמים בקיאיםהיו

הרמב.בפסוקים דברי אחר"ולפי באופן הגמרא דברי את להסביר מקום יש ידע,ן זה שאת

טוב'ר כתוב ואתחנן בפרשת המופיע הדברות עשרת של שבנוסח אבא בר בנגוד,חייא

יתרו בפרשת המופיע היה,לנוסח שמסופק בנוסחאם)'וכוישאלנ(אלא באמת שינוי היה

השניותשהופיע הלוחות על,על שהופיע הנוסח עם היה זהה שעליהם שהנוסח או

הראשונות הגר"וכ[.הלוחות של בספרו ז"ה קמינצקי עה"י המקרא'בס'ועי.ת"ל

להר מרגליות"והמסורה ראובן ].ל"ז,ר

לאו)ב( איסור שיש מאחר להבין כרת(צריך בו בשבתא)שיש ניתוסף,מלאכה מה

גם שיש במה הרמב.לנו דברי דחול"ועיין שבעובדן שחידש אמור לפרשת ,ן

משום בו שאין ל,איסוראף בו מקום,אוואין ישמכל שפיר דאורייתא

ש[בזה על הטלביזיה להעמיד שבתעוכגון של מהל"פכ(ם"וברמב].ון הי'ד כן)ב"שבת גם

שיעו1 הקדיש הרמבורבינו דברי ללימוד במוריה שלם שאמר.האלון"ר דברים הוספתי ושם ופה

אחרות .בהזדמנויות
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הרמבכת דברי כעין דחול,ן"ב עובדא לאסור ענין יש משמע,שמדאורייתא מדבריו אך

גמורהל"דס במלאכה אלא ליתיה יש,דשבתון דחול ובעובדא

ינוח דלמען במש"יידע[העשה הרמב"ש מוקצה"כ איסור חכמים שהנהיגו הדבר בטעם ם

בעיניו חול כיום יהא שלא ].כדי

רשו)ג( זכור"כתב בפירוש השבת,י יום את תמיד לזכור לב מש.תנו על"עיין כ

להם אמור ישראל בני את תברכו כה רש)נשא'בפ(הפסוק בזה"בכונת .י

בו)ד( היתה אחרת מדה הלל שמים,אבל לשם היו מעשיו בזה.כל הגמרא לשון

מאוד .מפליאה

הלל...)ה( בית כדברי ה:והלכה קושיית מש,ן"רמבביישוב יצחקכ"עיין בבית

תשס(לז .לח'עמ,)ה"שנת

הימים...)ו( בשאר לנו יתחלף ולא נשכחהו מובדלת.שלא ששבת לזכור צריכים

הימים שאר לר,מכל הרשע טורנסרופוס ששאל מיומים):סהסנהדרין(ע"וכמו יום .מה

רמב מהל"פ(ם"ועיין ה'ל מכובדים)ג"שבת יותר בגדים שמניםו,דבעינן יותר מאכלים

הל( להחליף,)ז'שם לו אין מכובד(ואם יותר לבגד טליתו)פ"עכ,מלבושו את ישלשל

שינוי איזה לעשות שמנים.כדי מאכלים אוכל השבוע כל תמיד העשירים(ואם אצל )כמו

ישנה"עכ שבתפ הל(,סעודת באמריקא)ח'שם במלונים בקיץ שעושים כמו ,ודלא

ער בעשמתפללים הזמן"בית באותו לאכול שיוכלו בכדי המנחה פלג לאחר תיכף ש

בחול שמפאת,שאוכלים דאף בזה להקל מקום מקום,היה מאחר,מכל

חול סעודת של הזמן באותו שבת סעודת זמן שיהיה היא בזה התכלית זה,שכל הרי

מענין הגמור לשבתההיפוך .שצריכים

אל...)ז( רקשיהא:החכמיםללכת לא דשבת העשה  

ממלאכה"עי( ששובתים אף,)ז אלא .מש עה"ועיין בראשית לפרשת פ"כ

מאוד טוב והנה עשה אשר כל את אלוקים .וירא

למיזל...)ח( בעי ושבת דבחודש מש:מכלל בראשית"עיין לפרשת שמה והנה.כ

הרמב דברי מתוך ח"מתבאר שיש שליובן חודשמיוחד בראש תורה על,תלמוד בנוסף

יום שבכל הרגיל בו.החיוב יש חודש שראש מפני זהו היא,ומסתמא אשר

תורה בתלמוד שקורים.מחייבת מה ניחא חודשבתורהובהכי בגכשאפילו,בראש 'חל

ג',וד ילכו שלא משום כאן תורה'ואין בלא בב,ימים חודש ראש בחל שקוראים',וה'וכן

ג'ד יש',ולא חודש בראש שלקריאה עצמההרי שלו,בפני היום קדושת .דהיינו

מתבאר אתורה,ובגמרא קאי בשבת תורה תלמוד של המיוחד הענין שעיקר

פה החכם,שבעל לדרשת מקשיבים הכל כתבי,שהיו קריאת אסרו טעמא מהאי אשר

בשבת אנשי.הקודש היו מקומות התהלים-החברהובכמה לומר מדקדקים בשבתתהלים
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מנחה לאחר או שחרית קודם הוא,או דמנחה התורה לקריאת דשחרית התורה קריאת דבין

כתובים קריאת של האיסור ס,זמן הוא'וקריאת האיסור בכלל אבלות.תהלים ומטעם

למעריב מנחה בין בשבת פה שבעל בתורה שיעור להעביר שלא נהגו משה מיתת על

הרמ'עי( לאו"דברי סי"א סוף תהליםשרשא,)רצב'ח לומר או פרק ללמוד נהגו ,לפיכך

וואלאז לומדים'ובישיבת שיהיו תמיד דקדקו ין ,הגר"ע דברי לא,א"פ שאם

רק קאי לא שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי   ,

התורה את מקבלים ישראל היו לא הקב,שאם ובוהו"שהיה לתוהו העולם את מחזיר ,ה

אף קאי עולםאלא ימות לא,כל תורהשאם ללמוד ,יותתמידבישראל

וכו"ג יחזיר לדקדק',כ ורצו כ כל למוד סדרי היום"יקיימו שעות ,ד

ללמוד קבוע סדר היה לא שבת דמוצאי למעריב דשבת מנחה שבין ,ל"וכנ,ואף

אחדמ חכם שתלמיד קבעו מקום רב(כל קריטשיווער משפט)דער חושן וילמד ,ישב

הגר ענין לבטל שלא הנ"כדי אותו,ל"א באמת היה חושןהובקי ערוך בשולחן חכם

.משפט

ובנבואה...)ט( בהשגחה ...בחדוש ז: כל"שאמרו כנגד שקולה שהשבת ל

שבתורה עיקרי...המצוות כל על נעיד שבה ובנבואה–האמונהמפני ובהשגחה .בחדוש

החדוש"ומש על מעידים אנו שבשבת מאליו,כ מובן ניח.זה נמי ההשגחה על ,אוכן

ב תלויה ההשגחה שהקבזשאפשרות ברא"ה הכלה מאיןאת ענין.יש את שהזכיר מה אכן

הוא,הנבואה מובן בלתי קשרלכאורה לשבתשידאיזה נבואה צריכים....בין ומסתמא

בראשיתלפר למעשה כזכר גם משמשת ששבת מצרים,ש ליציאת כזכר ויציאת.וגם

רבנו משה פי על היתה עפ,מצרים נבואה"דהיינו .י

לן)י( קיימא כעכו).החולין(והנה דינו בפרהסיא השבת את .ם"שהמחלל

דר אליבא הסובר"והנה כעכו).לבכורות(מ דינו אחד לדבר דלאו[.ם"שמומר לדינא

כרקיימ לן כעכו,מ"א שדינו דאמרינן הוא זרה לעבודה במומר שו,]ם"ורק הבדלםאין

בפרהסיא לבין בצנעא בזה,בין מחלקינן השבת את במחלל הגרמ.ורק בזה בשם"ואמר ס

הגר ז"אביו משום,ל"ח שבת באיסור השבת,ל"כנ,דיש חילול ,ובעושה

משום בזה יש .הרי

תבואמ...)יא( שלא עד זכור הוא,כלומר:צות המצוה עבורשגדר מחול

הגר.השבת לעונג)תקכט'סיח"או(א"ולדברי כיבוד שבין בהגדרה ההבדל כל עיין.זהו

בספר"מש הרבכ ועונג(מפניני כבוד הנביא).ערך ישעיה שאמר שמה לומר מקום ויש

עונג( לשבת וגו...וקראת ז)'וכבדתו מצשאין קבלהוהו מדברי שכל,חדשה שאמר אלא

בתורהזה הכתובה זכור הרמב.במצות נתכוון לזה פ(ם"ואולי מהל"ריש )שבת'ל

שכתב הנביאים"עבמה ועונג–י ישעיה,כלומר,כבוד וביארשהנביא

זכוראףש במצות כלולים אלו ענינים הרמב.שני דברי מפשטות ד"אכן משמע ל"סם

ועונגד זכורכבוד ממצות הרמב,חלק כןן"ורק .סובר
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אני...)יב( עצמו...ואומר שמאימודהוהלל של זכורדשג(במדרש מצות ר

לשבת מחול להכין וכו,)היינו במאכלים אחרת מדה לו היתה דמנהג,כלומר:'אבל

הערב אותו או היום אותו עבור מאכל ויום יום בכל לקחת הוא מכמהו,העולם להכין לא

כן מלפני היוםאכן.ימים אותו עבור חדש מלבוש יום בכל לקנות הדרך שאין

מרובה לזמן קונים לשבת,אלא בשבת מחד שיכין דבעינן שמאי לבית מודו הלל בית .אף

הרמב כונת הכנות"ואין לשאר מאכלים בין לחלק מסיני למשה הלכה איזו כאן שיש .ן

לומר כונתו כיוצאאלא וכל שנחלקובהםשבמאכלים .הוא

עליה...)יג( מחשבה בלבנו תהא שלא הבהמה שביתת טעם ז,וזה אמרו ל"ולכך

שבתורה מצוות כל כנגד שקולה לו:שהשבת שהוקשה בכונתו לבאר דבשלמא,ונראה

ואמתך עבדך דכתיב לישראל,קרא השייך ממש נכרי אעבד דקאי דיעה כאן,ויש שיש

לישראלאיסור קנוי שהוא מאחר לנכרי אמירה ובתך.של בנך דברי,וכן עיין

יעקב סי"או(המשכנות אביו)קיח'ח דעת על בעושה מיוחד איסור ענין,שהוא ואינו

לא או להפרישו מצווין דין בית אם נבלות אוכל בקטן דאמוראי הרי,לפלוגתא דהתם

ידי על נעשה המלאכה ה,מעשה אם נכריאף אפילו או קטן הוא שייך,אדם שפיר

מלאכה בשם לאדונו,לקרותו או לאביו בשם,אכן.ולצרפו לקרותו שייך מה

.הרמב חידש בתורת"לזה האיסור זה גדר דאין חלקא,כללן שזה לא

דחול[מזכור בעובדין עליה,]וכמו מחשבה בלבנו תהא .שלא

הרמב דברי מסתב"ובאמת מאודן התוס,רים כתבי'שהרי כל .קכבשבת(בסוף

מעמיד"ד המחובר)ה מן עשבים שתתלוש לבהמה להניח שמותר מהמכילתא הביאו

בהמתודדוקא,ולאכלן דשביתת זה איסור הבעיא.נוהג שאין מצדבזההרי

במלאכהזה האיסור,עוסקת על,הואאלא מחשבתו תהא .יהשלא

ואמר רבינו שסיים אל,אלא לדברים סתירה הגמראושיש איזו[.מן הזכיר ולא

זרה.גמרא לעבודה כונתו לשביתת).טז(ואולי בקשר עצמו את נושא החי דין לענין

שהחשיך;בהמתו מי בפרק לגמרא שביתת,):קנגשבת(או לגבי שעשאוהו שנים לענין

לשבית,בהמתו מלאכה הלכות פרטי בהמתושצרפו )]ע"ד(.ת

עצמם...)יד( הימים לשם השבוע בימי מונין בפני,שהגויים שם יום לכל יקראו

וכו...עצמו שבת לשם הימים כל מונים יום.'וישראל היום אמירת להקדים נהגו ולפיכך

יום של השיר אמירת קודם בשבת לשבת,אחד שימנה פשוטו.כדי פי על נראה אכן

מצות בזה אין יוםשבאמת בכל אחת פעם כן בשבת(לומר אחד יום )היום

איסור מהווה אחרים בשמות הימים את שלכנות .אלא

וכו...)טו( לקדשו ממלת מדרש בו עוד לרבותינו הרמב:'אבל של,ן"לפי עיקרה

מחול ההכנה ענין הוא מצוה שמאי,הך לבית מודו הלל בית נוס,שאף זופודרשה היא ,ת



רבנו זצ"הגרימפניני רמטל"ד

אמ מצוהשאף בהך כן גם כלולה קידוש הרמב.ירת לדעת מצות,ם"ואילו של עיקרה זהו

הקידוש–זכור את .לומר

הרמב שמתיבת"ולפי לומר נראה היה ההכנהן למצות ב(למדנו ה"שאף

לב הקידושומתיבת,)ש"מודו אמירת למצות היה.ילפינן זה דלפי להקשות ואין

מצוות לשתי למנותם לו,נפרדותלנו מצוהמדיש של אחד המשך דהכל לאחר,ר דתיכף

ההכנה מצות מתחילה שבת הבאה)זכור(מוצאי השבת הוא,עבור השבת ובכניסת

הקידוש באמירת זכור למצות .משלימה

אסמכתא...)טז( ביום הרמב:אבל מחלוקת והראב"ועיין מהלרקפ(ד"ם 'כט

ה רבא)י"שבת קידושא הרמב,בגדר גמור"דלפי כקידוש דינו במקום,ם שיהא דבעינן

שיקדש,סעודה קודם לטעום לו שאסור אלו"והראב.וגם ענינים אשני פליג כנראה .ד

הרמב דברי ה"פ(ם"ועיין היין)ט"ל על לקובעה צריך שלישית סעודה שמה,שאף ואין

מהראב הרגילים(ד"השגה הראב,)בדפוסים בזה מסכים אם ידוע הר"ואין לדעת ם"מבד

לא בסעודה,או דאף נראה היה פשוטו הראבולפי מצריך הסעודה"לא שיקבע ד

היין .על

ע מיוסד הוא מזונות ולאכול בבקר לקדש העולם הגאונים"ומנהג שיטת צירוף פ

הראב [ד"ודעת מש. בספר"עיין בזה הצביכ .])מז'עמ(ארץ

אסמכתא...)יז( היין על נזיר:וכן בגמרא שהבינו.)ד(ועיין הקדמונים מן שהיו

הבדלה של ויין קידוש של יין לשתות מותר שהנזיר שמה הגמרא )שמה('והתוס,בכונת

ש וטענו זה על הייןעניןהשיגו אסמכתאהואעל הרמב,אך הללו"וכדברי ובפסחים.ן

התוס.)קו( ג',כתבו היין שעל נניח דאורייתא"שאפילו המב,כ שצריך הדין מקום רךמכל

א הוא הקידוש,דרבנןךלטעום של יין לשתות לנזיר להתיר מקום אין ובשיטת.וממילא

גם הוא שיטעום צריך שהמברך מה שאף דסברי לומר הכרח נראה אין שהזכרנו הקדמונים

דאורייתא ל,כן דסבירא לומר יש רק האיסורדהואלא מן ישתה,הופקע ואפילו

ממלא ייותר כן גם שמותרלוגמיו לא,אמרו דוחה עשה בבחינת בכאן ההיתר גדר דאין

לזה(תעשה דומה משהו הוא,)או לגמרי אחר מצד בבחינת,אלא שהוא מצוה"דמה "יין

איסור בהך נכלל לא לנזיר[מעולם האיסור בכלל נכלל לא שעורים ששכר ,)]ע"ד(כמו

הכרח שמה אין אם .לשתותוהלכתיאפילו



רנ
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*

אדם,.)כט(ברכות'בגמיתאא מתפלל כולה השנה כל שמואל אמר נחמן רב אמר

טובים,הביננו ימים וממוצאי שבת ממוצאי הדעת,חוץ בחונן הבדלה לומר שצריך .מפני

ר ברכה ונימרה שמואל בר רבה לה עצמהמתקיף בפני תנן.ביעית לא עקיבא,מי רבי

עצמה בפני רביעית ברכה אומרה בהודאה,אומר אומר אליעזר כולה.רבי השנה כל אטו

עקיבא כרבי עבדינן נעביד,מי נמי עבדינן.דהשתא לא טעמא מאי כולה השנה כל

עקיבא תקון,כרבי לא תשסרי תקון סרי נמי,תמני תקוןהכא לא תמני תקון .שבע
זוטרא מר לה ה,מתקיף הביננו מכלל לחולקאל'ונכללה קדש בין המבדיל .קשיא.ינו

הגשמים מימות חוץ הביננו אדם מתפלל כולה השנה כל אביי בר ביבי רב ,אמר

השנים בברכת שאלה לומר שצריך זוטרא.מפני מר לה ודשננו,מתקיף מכלל ונכללה

ומטר טל ותן ארצך לאטרודי,בנאות לאטרודיאי.אתי אתי נמי הדעת בחונן הבדלה .הכי

צלותא בתחלת דאתיא כיון התם צלותאאמרי באמצע דאתיא כיון הכא מטריד .מטרידלא

אשי רב לה תפלה,מתקיף בשומע אסי,ונימרה רב אמר תנחום רבי הזכיר,דאמר ולא טעה

המתים בתחיית גשמים אותוגבורות השנים,מחזירין בברכת מחזישאלה אותואין ,רין

תפלה בשומע לאומרה שיכול הדעת,מפני בחונן אותווהבדלה מחזירין שיכול,אין מפני

הכוס על שאני.לאומרה .כ"ע,טעה

אחד על אחד ונסדרם בסוגיתנו דברים בכמה לדקדק :יש

ר.א ממוצ"אמר חוץ הביננו אדם מתפלל כולה השנה כל שמואל אמר ש"נ

הדעת"שצ,ט"ויו בחונן הבדלה .ל

ר הא להעיר קאמר'ויש סתמא אדם[יהושע מתפלל ויום יום י]כל ,ח"מעין

בפיו"ור תפלתו שגורה אין שאם ומשמע לאו או בפיו תפלתו שגורה אם בין מחלק ע

הביננו למוצ,מתפלל ויום יום כל בין חילקו לא ומוציו"ושניהם לשמואל,ט"ש ומנליה

מוצ בין ומוציו"לחלק השנה"ש ימות לשאר אביי.ט בר ביבי ארב להקשות יש כן וכמו

החמה לימות הגשמים ימות בין כזה,שחילק לחלק התנאים מדברי משמע .ולא

ואינו.ב הביננו מתפלל הגשמים שבימות שמואל מדברי דמשמע קשה עוד

ומטר טל ותן להוסיף דצריך להא במוצשויו,חושש להתפלל מתיר אינו מפני"ולמה ט

המבדי להוסיף ביןשצריך לאיטרודיל חייש לא ואם לחול התפלהקודש כ"כש,באמצע

הביננו בתחלת לאטרודי לחוש לו .שאין

ל* נתונה שליטהתודתי וויינבערגער דוד המחבר,א"רב אלפערט,חתן הרב של ממחברתו זה יד כתב ,עבור
.לראשוןכאןופיעשמ



הביננויב תפילת בענין הגמרא סוגית רנאאור

וכו.ג עצמה בפני רביעית ברכה ונימרה שמואל בר רבה לה ומתמה.'מתקיף
כר'הגמ עבדינן מי השנה כל וכו"אטו הדחק.'ע שבשעת מקומות בכמה מצינו דהא וקשה

היחיד על ש,סומכים הדחקוכיון בשעת אם כי הביננו מתפללים כדאי,אין נאמר לא למה
ר הדחק"הוא בשעת עליו לסמוך .ע

ה.ד הביננו מכלל ונכללה זוטרא מר לה קודש'מתקיף בין המבדיל אלקינו

שכ.קשיא.לחול הגאונים מפי הגמ"ומקובל שהשאירה תירוץ'מ יש ךוצרי.בקושיא
התירוץ מהו מ.לדעת לכאורה לומר עצמהואין בפני כברכה שתראה שנכלל"ע[שום מה י

הביננו שלימות,בברכת ברכות של קיצורים הם שבהביננו הקטעים שאר ,]העורך–דכל
תפלה בשומע ונימרה אשי רב הקשה בשו',פי[שהרי ומטר טל כשאומר"שיאמר ת

עצמה]הביננו בפני כברכה שהיא שיאמרו לזה חש ממסדרי,ולא שהיה אשי רב ואם
לזה"הש חש לא לי"ש,ס שמיע לא ס,כלומר',מ זה"לא תירוץ ובמה"וצ.ל התירוץ מהו ב

והתרצן המקשן .חולקים

אחת בברכה האמצעיות הברכות כל שכולל הביננו תפלת בטיב לחקור ,ויש
י תפלת של קיום לו יש האומרה י,ח"אם כאומר ברכות"והוה שיכול,ח שתיקנו או

ז של תפלה יברכות'להתפלל תפלת י,ח"במקום תפלת של קיום לו .ח"ואין

בגמ"ושו להכליל'ט יכול הביננואם בתפלת בר.הבדלה ורבה שמואלשמואל
להכליל יכול שאינו בהביננוסברו דיכול,הבדלה סברו אביי בר ביבי ורב זוטרא ומר

הנ"וי.להכלילו בחקירה שתלוי הא,ל"ל וברכה'שאופן ברכה כל של אהו,שהקיצור

ה,כברכה הביננו לומר יכול לחול–אלקינו'אז קודש בין דרכיך–המבדיל דהוה,לדעת
חונן אתה בברכת המבדיל עצמה,כאומר כברכה הוה לא הברכה שמעין נאמר אם ,אבל

תפלה שומע בברכת הבדלה שאומר שנמצא אחת ברכה שהיא חונן,אלא בברכת ומקומה
סברו.הדעת שמואל בר ורבה בשוושמואל החותמת אחת ברכה סבר,ת"דהיא שלפיכך

במוצשויו הביננו להתפלל יכול שאינו שו"שמואל בברכת המבדיל שיאמר שנמצא ,ת"ט
הדעת בחונן עמו.ומקומה הסכים שמואל בר רביעית,ורבה ברכה שיאמרה שהקשה אלא

עצמה ר,בפני הוא הדחק"דכדאי בשעת עליו לסמוך .ע

הגמ אין'ודחתה זה רשבכגון על ר,ע"לסמוך בתקנת"שהרי חולקים וחכמים ע
כנה כברכה,ג"אנשי הבדלה לומר תיקנו לאאם או עצמה כחכמים,בפני שהחלטנו וכיון

עצמהש בפני כברכה הבדלה לומר שלא השנה כנה,כל י"שאנשי תיקנו י"ג ולא ,ט"ח

עצמה בפני בהביננו לאומרה אין נימוק תיקנ,מאותו כנהשלא אנשי ת"ו חג של .'פלה

כאילו קיום לו יש בהביננו וברכה ברכה כל מעין דבאמירת סבר זוטרא מר אבל
עצמה הברכה וגו'ולדעתי,אומר הביננו ויאמר בהביננו הבדלה שיכליל הקשה –'שפיר

לחול קודש בין דרכיך–המבדיל חונן,לדעת אתה בברכת הבדלה שאומר .ונמצא
הגמ זושלשיט',פי".קשיא"ב'ונשארה לקושיא תירוץ אין באמת זוטרא מר כ"אא,ת

הברכה של קיום וברכה ברכה כל במעין שאין שבארנו כמו והיא אחרת שיטה שיש ,נאמר
שו של אחת ברכה קיום כולן הן קשיא,ת"אלא אין .ואז



הגאון אלפערטרבימורנו ליפא ל"זצניסן רנב

הא לאופן הגשמים'אבל בימות הביננו להתפלל יכול שפיר שמואל ולדברי

ות ארצך בנאות ודשננו ומטרולומר טל במקומה,ן שלא ומטר טל אומר הא אמרת ,דמאי

שו,כלומר בברכת אם כי השנים בברכת טו,ת"לא אמר שאם הוא בשו"הדין יצא"מ .ת

שו בברכת אמרה אם בדיעבד דוקא דיצא דהא מוסיף אני משום"ועוד אינו ת

שו של החתימה מתאימה"שאין טות ששו,מ"לבקשת משום כללית"אלא בקשה היא ,ת

בהביננו"וטו אבל ופרנסה שובע על שמבקש השנים בברכת שאומרה פרטית בקשה היא מ

טו ותן ארצך בנאות ודשננו עם ביחד טו,מ"שאומרה על מבקש שמבקש"הרי במקום מ

פרנסה פרטית,על בקשה .שהיא

של קיום היא שהביננו סבר אביי בר ביבי לומר,ח"יורב שיכול סבר ולפיכך

במוצשויו לאטרודי,ט"הביננו דאתי משום הגשמים בימות לא אשי.אבל רב והקשה

בשו יאמרה לא למה שם'הגמ'ותי,ת"לטעמייהו מקומה אין מצאתי.דלכתחלה שוב

משנתושכיונתי שלמה הספר לדברי ממקומה,בפירושי זזה לא בדברי,ומשנה יש כי

באור .תוספת

בשו"צלאלא המבואר לפי או"ד סי"ע שהוא:ל"וז,י"ק'ח כגון הדחק בשעת

בכוונה להתפלל יוכל שלא או שיפסיקוהו וירא טרוד שהוא במקום עומד שהיה או בדרך

ג אחר מתפלל ארוכה הביננו'תפלה וירא"שה'שכ,שם,ב"במ'ועי.ראשונות

בדרך"שיפסיקוהו כשהוא גם תפל"שאל,קאי להתפלל מוטב יכ מהלך"ת כשהוא ח

הביננו סע"ומ[מלהתפלל בסוף שם מבואר בכה,ל"הנ'מ לא"דגם הביננו מתפלל אינו ג

ויו שבת במוצאי ולא הגשמים יוכל"וא,]העורך–ט"בימות שלא במצב נמצא אם כ

י בתפלת לאיטרודי,ח"לכוין אתי דילמא מחששא הביננו יתפלל שלא נאמר ולא,למה

יתפלל שאם לזה דרך"ינחוש עוברי יפסיקוהו מבואר.ח אינו אביי בר ביבי רב ומדברי

י כלל,ח"שמתפלל מתפלל דאינו סבר קשה,ודילמא לדינא דבמוצ.אבל ש"דמשמע

י עוברי"מתפלל שיפסיקוהו שמתיירא הדחק בשעת אפילו הביננו מתפלל ואינו ח

.יםדרכ

י אא"ואולי הביננו לומר התירו שלא כ"ל שיתפלל לנו ברי ובכונהכ אבל,ראוי

לאיטרודי אתי שמא לחוש יש בתפלה,אם לקצר התירו .לא

התוס קושית ליישב אפשר ונכללה"ד['ובדברינו בברייתא'מגמ]ה שם דקתני נדה

שמו"רחב:)ח( מתפלל אומר אבותיו משום שצ"ג מפני הדעת"ע בחונן הבדלה ואמאי.ל

הגמ שם הקשה הביננו'לא מכלל הגאונים'התוסמדברי'נ(ונכללה קבלת להם היתה שלא

תי יש קשיא ליוהכ"דז,)'שלכל אור הברייתא י"ל מעין שבע בערבית מתפלל ,ח"פ

ז של תפלה אלא שאינה י,ברכות'שמשמעו מעין שאמרו תוכן,ח"ומה לומר כונתו

ז,הברכות'ז של תפלה שהיא וג'ג,ברכות'וכיון באמצע'ראשונות אחת וברכה אחרונות

אמצעיתא בברכה הבדלה לומר אם,ין כי חונן אתה בברכת המבדיל אומר אינו שהרי

שו .ת"בברכת



הביננויב תפילת בענין הגמרא סוגית רנגאור

ר דמדברי דהקשינו ויום'והא יום בכל הביננו שמתפלל משמע כולל,יהושע

הגשמים"מוצשוי וימות מוצשויו,ט בין לחלק אביי בר ביבי ולרב לשמואל להם ט"ומנין

השנה ימות לשאר הגשמים דאה"נ,וימות דר"ל י'נ מעין דמתפלל דסבר כשהוא"יהושע ח

אע י"טרוד כשיתפלל יכוין שלא ממנו למנוע זו בטירדא די שאין שיתפללו,ח"פ מזה יוצא

י בתדירות"מעין ויום יום בכל לטעותו,ח לחוש אין ושוב כזה במצב מצויים אנשים שרוב

הביננו להתפלל שרגילים כר,כיון דפסקינן לדינא ו"אבל מתפללע בפיו תפילתו שגורה אם

טרוד,ח"י הוא אם י,ואפילו יתפלל ולכוין מחשבתו לרכז ביכלתו אין,ח"אם אם ורק

בפיו תפלתו הביננו,שגורה בפיהם.מתפלל שגורה התפלה היתה שמואל של ואז,ובזמנו

דרכים עוברי יפסיקוהו שמא וירא בדרך הוא אם דוקא הביננו יכול,מתפלל שאינו או

ארוכהלה תפלה בכונה לפרקים,תפלל רק הוה שגורה,וזה הביננו תפלת אין הסתם ומן

טו"כ להוסיף יצטרך ואם בפיו חיישי"כ לטרודי'מ אתי בר.דילמא ביבי רב שאמר ומה

מימוהאביי חוץ הביננו אדם מתפלל כולה השנה טרוד',פי,ג"כל כשהוא כולה השנה כל

ארו"כ בתפלה לכוין יכול שאינו דרכים,כהכ עוברי שיפסיקוהו וירא בדרך שהוא או

כולה השנה כל הביננו שמתפלל במי איירי ולא הגשמים מימות חוץ הביננו .מתפלל

הביננו,ודע דמתפלל אמאן לייט שאביי בסוגייתנו תמיהה ליישב יש ,שבדברינו

הגשמים מימות חוץ הביננו להתפלל מתיר בנו ביבי במי,ורב איירי שאביי שתפלתואלא

י תפלת להתפלל ויכול בפיו תפלה,ח"שגורה להתפלל יכול שאינו במי איירי ביבי ורב

.ארוכה

במוצשויו הביננו מתפלל אינו שלשמואל שבארתי מה לפי יכול"אמנם שאינו ט

הדעת חונן בברכת לא שאומרה דנמצא בהביננו הבדלה בשו,להכליל אם קשה,ת"כי

ר שמתפלל'מדברי שמשמע במוציהושע גם ויו"הביננו י.ט"ש דלר"ואולי אה"ל נ"י

י קיום הביננו לר,ח"דהוה אע"אבל בפיו שגורה דכשתפלתו וסובר עליו שחולק פ"ע

טרוד הביננו,שהוא יתפלל י,לא מעין קיום הוה דלא דסבר שר"ואע,ח"משום סתמא"פ ע

ש י"קאמר מעין לאו בשויו,"ח"אם אפילו לשיט"דר,מ"לק,ט"דמשמע דסברע תו

עצמה בפני רביעית ברכה במוצשויו,דהבדלה הביננו כשמתפלל הבדלה"וגם אומר ט

עצמה בפני רביעית דמ.ברכה אליבא דנדה הברייתא הביננו"וגם מתפלל שאינו במוצאיד

שצ"יוהכ מפני ב"פ הבדלה כשמואלל היא הדעת .חונן

השלחן בערוך סי"או(וראיתי עצמו)ד"סעי,קי'ח מדעת שלשכתב שטעמו

התפלה בתחילת אפילו לאטרודי דחש משום הגמ,שמואל חילקה ביבי לרב בין'ורק

לבלבולא חש דלא תפלה להתבלבל,תחילת יבא שמא שחש התפלה .לאמצע

כן"ענפול אינו הביננו"דא,ד אדם מתפלל כולה השנה כל שמואל אמר איך כ

ממוצשויו ס,ט"חוץ הגשמים בימות דאפילו להדיא הביננוומשמע שמתפלל לא,בר ואם

כש הביננו באמצע לאיטרודא ועכ"חש הביננו לתחלת חש כ"שלא דאינו ודבריו,טעמוכ

.תמוהים



דנר

טוב זבד

*

**

משיגהשוכראם,שכירותבעניןהיתה,ל"זצ,רבלר"דהגאוןעםת"בדהראשונהשיחתי

תשמיש זכות רק לו שאין או המושכר בדבר הגוף חדושים.קנין לחדש נוטה דעתי אין

שכירות בהלכות הראשונים שיטות לבאר רק זה הראשונהכיו,בענין שבפגישתי ן

ד בזה"עם עמו דברתי רבל זצ,ר ישיבתנו ראש הגאון לזכרון זה ענין מקדיש .ל"אני

הר"הנמוק בשם כתב הזהב בפרק מפני"י בכסף נקנה מטלטלין ששכירות ן

שחז הטעם בעליה"שעיקר חטיך נשרפו לו יאמר שמא מפני כסף קנין בטלו אבל,ל

ומ טרח שלו שהגוף כיון רבנן"והרשב,צילבשכירות פלוג לא מפני זה על פליג והקשה,א

רעק לב"הגאון בחדושיו ע"א בב"מ מפורשת גמרא שהרי עט"ט דף של.מ חמור שהשוכר

הדרך בחצי ומת הדרך,חבירו חצי של שכרו אלא לו נותן אינה,אין ששכירות חזינן הרי

שנהנה מה ועל תשמיש בעד רק הח,משתלמת שייך לא בכלל כן לוואם יאמר שמא שש

המושכר בדבר נשתמש לא שעדיין מפני בעליה חטיך בצע,נשרפו לתרץ.ג"ונשאר ויש

הרעק קושית הש"עצם דברי פי על בב"א נ"מ חטיך"מ נשרפו לו יאמר שמא שגזירת ז

שומר המוכר יהיה אז קונות מעות שאם רק שריפה בשעת יציל שלא חשש זה אין בעליה

פ על ויפטר החפץ על חזחנם בטלו ולפיכך ואבדה גניבה כעין כדי"שיעה כסף של קנין ל

כשומר שהשוכר מפני בשוכר גם שייכת הגזרה זה ולפי המוכר באחריות יהיה שהחפץ

המשכיר יפטר ואבדה גנבה כעין פשיעה יהיה ואם בעד,שכר לשלם חייב יהיה והשוכר

החפץ הנמוק,עצם כתב זה הר"ועל בשם את"י ישמור שהמשכיר שהגוףן מפני החפץ
מתשלומיו יותר בגופו וירצה ומציל טרח סי'ועי(שלו א חלק אברהם ).מ'בדבר

רעק שנקט תשמיש"הכלל בעד רק משתלמת אינה ששכירות ברור לדבר ואם,א

עצמי קנין זה אין ששכירות מפני חיוב שום השוכר על אין אונס מטעם בחפץ נשתמש לא

תשמיש זכות תלוי,רק דעתי לדבריולפי מסכימים כולם ואין הראשונים .במחלוקת

כא להקדש.בערכין שכר מעלה בו הדר והקדישו לחבירו בית המשכיר מזה.מצינו חזינן

משכיר ברשות עדיין החפץ שעצם מפני המושכר דבר להקדיש או לאסור יכול ,שהמשכיר

מו בנדרים דשרי:אבל דמי תפי,היכי שום למשכיר אין ואז טסקא בחפץדמקבל יד סת

מזה ליהנות הנאה המודר זו,ויכול בסתירה עמדו הראשונים כתב"והר.ורוב בנדרים ן

בסויסליץ* תרע,נולד בשנת ור).1911(א"פולניה מיר בישיבות יאלמד בגיל להוראה ונסמך .ז"דין

תר לאמריקה"בשנת בא תעוד.ץ שקיבל עתיקות,דוקטורתלאחר בשפות מה זמן כראש.הרצה נתקבל

תרצ בשנת אלחנן יצחק רבינו בישיבת תש"ישיבה בשנת הישיבה כנשיא ונתמנה תורה.ג"ה הרביץ

האחרון יומו עד לישיבה תשל.ודאג בשנת [1976(ו"נפטר היובלות). ]יבול

בקובץמ** לראשון הופיע זה דאיאמר הרב נשמת לזכר לאור שיצא זצובדר"דנו .ל"רבל



שכירות של רנהקנין

השוכר"וז יתחייב שלא סגי דלא וכיון למשכיר שכרו הקדים בלא עלי דמשקלי דההיא ל

חל לפיכך למשכיר שהיה כמו הבית בכל וזכות יד להקדש שיש נמצא להקדש שכר לתת

הבית על דייר,הקדש קאיוכי במעילה במתני,ביה שכרו'אבל למשכיר שוכר שהקדימו

כה מפליג נמי ובירושלמי אסר מצי לא לגמרי משכיר שאסתלק שכרו"כיון לו הקדים בין ג

עכ שכרו לו הקדים .ל"ללא

והר הירושלמי דברי לפי כ"נמצא בערכין התוספת וגם בדין"ן גדול חילוק יש א

שכירות של נעשה,קנין הקנין יששאם אז המושכר הדבר בעד לו ששלם או כסף ידי על

השכירות זמן בעד הדבר בגוף קנין מפני,לשוכר לאסור או להקדיש יכול המשכיר ואין

הדבר על בעלים תשמיש,שאינו זכות רק לשוכר יש אז השכירות בעד לו שילם לא ואם

ולאסור להקדיש ויכול משכיר ברשות עדיין המושכר הדבר זכותיוההקדש,אבל מפקיע

בב,השוכר התוספות בעלי כוונו ע"ולזה וי"וז:ט"מ נתרצה"ל שכרו לו שנתן כיון ל

לאלתר שלו לאלתר"ואע,שיהא שלו שיהא נותנו כן לדעת לבסוף אלא משתלמת דאינה .ג

לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות אף התוספת דברי מקודם,ולפי שלם אם זה מכל

הלואה המעות קניןובנתינ,אין כמו השכירות זמן בעד שוכר של החפץ נעשה המעות ת
החפץ,לזמן בגוף קנין לו .ויש

הרעק קושית אזלא דברינו הנמוק"ולפי על טרח"א שלו שהגוף לטעם שצריך י

הר בשם כותב שהרי ישרף"ומציל אם בודאי אז בכסף המושכר דבר קנה השוכר דאם ן

השכי זמן בעד לשלם חייב השוכר יהיה נקנההחפץ החפץ השכירות זמן שבעד מפני רות

לזמן,לשוכר קנין כמו בחפץ,וזה ישתמש לא אם בב,ואפילו חמור"אבל השוכר עט מ

הדרך חצי של שכרו רק לו נותן אין הדרך בחצי ומת חבירו לו,של שילם לא עדיין הרי

השכירות זמן תשמיש,בעד זכות רק לשוכר הדרך,ואין חצי בעד משלם דמיוז,ולכך ה
נשתמש שלא מה על ופטור .תשמישו

בב תנן שהרי הירושלמי שיטת עם מסכימים הראשונים כל אין קג"אבל .מ

דאמר אי דמי היכי הגמרא ופריך אחר בית לו להעמיד חייב ונפל לחבירו בית המשכיר

ליה אזיל נפל זה בית הש,ליה מביא הגמרא הריטב"ובשאלת הראשונים שיטות שתי א"מ

בשם וזכתב לפרוע"רבו השוכר וחייב אמרינן לגביה אזדא נפל דאמרינן הא רבינו ודעת ל

קרקע"ואע,השכירות כלוקח הוא הרי נתן לא שעדיין דמיו]בית[פ שיפרע קודם ,ונפל

הרמב בית"אבל לו להעמיד חייב שאין אזדא נפל כתב שכר.ן לפרוע לו אין בודאי אבל

בו שדר מה על מחלו.אלא מצינו השכירותהרי בעד לשלם חייב השוכר אם הראשונים קת

החיטין נשרף או הבית שנפל מטעם המושכר בדבר נשתמש לא הריטב,אם א"לשיטת

פטור"ולרמב,חייב ה"והרמב,ן בפרק ה'ם שכירות הירושלמי',מהלכות דעת על חולק

וז,ן"והר השכירות שלם כבר אם אף פטור השוכר דעתו משכ"ולפי אני זה בית לךל יר

לבנותו חייב אין נפל שהשכירו בו,ואחר שנשתמש מה על מחשב שאר,אלא לו ומחזיר

הרמב דעת הרי לו"השכירות להחזיר המשכיר צריך זאת בכל שלם השוכר אם שאף ם

השוכר נשתמש שלא מה בעד ב"והריטב.דמיו הגמרא יפרש בודאי ע"א נותן"מ שאין ט



רבי הגאון זצ"דמורנו בעלקין שמואל ל"ר רנו

הדרך חצי של רק שכרו שכתב,לו בש"הרשבכמו שם"א חמור,מ שוכר בין חילוק שיש

כל בעד לו וישלם תנאו ימלא שאז התנה זה דרך בעד שאם דרך הליכת בעד או יום בעד

.הדרך

רעק של השאלה שבעצם דחזינן הראשונים"כיון גדולי בין עצומה מחלוקת יש ,א

בי במשנה הנה שכירות בענין שיטות כמה לבאר לנו לה"ש מחלוקת:מ רבנןמצינו בין

כדרכה,יוסי'ור ומתה לאחר והשאילה מחבירו פרה כדרכה,השוכר שמתה השוכר ,ישבע

לשוכר ישלם תחזור"א,והשואל אלא חבירו של בפרתו סחורה עושה הלה כיצד יוסי ר

לבעלים שכירתו.פרה זמן בעד החפץ בעצם קנין לשוכר יש חכמים שלדעת לכאורה והנה

ה ברשות אחר לאיש שאל ר,בעליםואם לדעת אבל לשוכר השואל נתחייב אין'אז יוסי

תשמיש זכות רק החפץ בעצם קנין שום המשכיר,לשוכר ברשות עדיין החפץ ולפי,ועצם

לבעלים מחויב השואל .זה

הנמ דעת זה אין בפ"אמנם ז'י הרגל והוא"כיצד בזול שכרה דהמשכיר דהיכא ל

ביוקר לאחר ל,שכרה לשכרה רשאי היה לא זה,אחראם של ביתו בני מרובים שהיו כגון

לבעלים,האחר השכירות מותר שיהיה נותן חבירו,הדין של בביתו סחורה זה יעשה דאיך

דר אליבא המפקיד בפרק הכא,יוסי'כדאמרינן הדין לשוכרה,והוא רשאי היה אם אבל

הראשו מן מרובים השני השוכר זה של ביתו בני היו שלא או עמו שהתנה נראה,ןכגון

חסר אינו וזה נהנה דר"ול.שזה לפרה עכ"ד ולהשכיר להשאיל רשאי השוכר שאין ל"י

הנמ דברי ר"ולפי גם בעצם'י לשוכר קנין שיש מפני לשוכר חייב שהשואל סובר יוסי

לשוכר רשות שאין מפני זה חבירו של בפרתו סחורה עושה הלה כיצד של וסברת הדבר

בעלים מדעת שלא הלכוכב,להשכיר אפרים המחנה עמד סי'ר הגמרא"י'שכירות שהרי ט

ל ר"בדף פליג זאת ובכל להשאיל רשות לו בשנתנו לה מוקי רבנן'ו על סוגית.יוסי ולפי

ר סברת דעיקר נראה משכיר'הגמרא של הדבר שגוף מפני למשכיר חייב שהשואל יוסי

אין,הוא הדבר בעצם קנין ללוקח שיש לזמן בלוקח בודאי למחלוקתאבל שייכות שום

ורבנן'ר .יוסי

הרשב בחדושי האחרון בקונטרס לרמב"וראיתי המיוחסת שיטת"א מביא ן

בב התוספתא בשיטת שהולכים ט"הראשונים החפץ"ט',מ להקדיש יכול שהשוכר ,ו

וש הלשון בזה וה"וכתב ושאלה דשכירות פירושא להאי דלא"מ באתרי משכנתא ה

קני גופא זכותו,מסלקי למכור הוא בש,ויכול בכסף ממנו ביהוקונין קרינן דהא וחזקה טר

הקדש לענין שלו ונותן"וכ,ביתו שבו הנאה טובת לפי במטלטלין וכן הראשונים מקצת כ

במשיכה לאחרים חלקו ומתה,ומקנה לאחר והשאילה לחבירו פרה בהשוכר ודתנן

ישלם זכותו,השואל הוא משאיל ר,דאלמא גופא'ואפילו משום אלא פליג לא יוסי

ע הלה אין חבירודמשאיל של בפרתו סחורה הוא,ושה הגוף קנין דשוכר זכותו ,אבל

למ שאפילו נוהג שהיובל בשעה מקנה שדה לדבר הגוף"וסמך כקנין לאו פירות קנין ד

עכ לרשותו שתחזור עד ומוכר שלו מקרי לשוכר"דמי שיש הראשונים שיטת באמת וזה ל

לזמן לוקח כמו ודינו הגוף שהשוא,קנין חכמים סברת הראשוניםוזו אבל לשוכר משלם ל



שכירות של רנזקנין

ר לדעת לזמן בלקוח דאף חדשו מפני'האלו הראשונים לבעלים השואל יתחייב יוסי

הראשונים לבעלים החפץ יחזור סוף כל וקנין.שסוף שכירות האלו הראשונים לדעת וגם

דמי הגוף כקנין לאו פירות שקנין אף וללוקח לשוכר בגוף קנין יש מהגמרא,לזמן ובאמת

להיפךבגי מוכח בכורים לענין שנקרא,טין וזה לצמיתות בקנין תלוי בכורים ולדעתם

פירות קנין .בגמרא

שהרמב זכות"ונראה בעד רק קנין זה ששכירות שדעתו מפני זה כלל על חולק ם

הדבר בגוף קנין לשוכר ואין השכירות,תשמיש דמי שילם אם שאף כתב אבל,ולפיכך

ח ונאנס בה נשתמש לא בלקוחעדיין שיטתו כן ולא השכירות דמי לו להחזיר המשכיר ייב

כ,לזמן בפרק כתב ה"שהרי מכירה מהלכות ובין'ג לזמן קרקע מוכר בין יש הפרש ומה

לפירותיה אותה ולא,המקנה יבנה ולא הקרקע צורת לשנות יכול אינו לפירות שהקונה

זמנ בכל ועושה והורס בונה הוא קצוב לזמן קונה אבל הקונהיהרוס שעושה כמו הקצוב ו

עכ לעולם עולם והראב"קניין זה"ל על השיב הרמב.ד ששיטת לזמן"נמצא קנין של ם

הרמב שמביא הראשונים שיטת ממש בעד"היא לו יש לזמן הקונה דעתם שלפי בכתובות ן

פירות קנין זה נקרא בכורים לענין ורק בגוף קנין קצוב על"הרמב.זמן אחד בצד חולק ם

ה הגוףשיטת קנין נקרא לתשמיש שקנין מכוון,ראשונים לפירותיה אותה מקנה דבדבריו

ושכירות הרמב.לשאלה מחלוקת להבין יש דברינו הגהות"ולפי שהביא והתוספות ם

ב"הגר על צ"א שומרים"מ מטעם חייב לזמן לוקח אם הר.ו חייב"דעת פשיעה שעל ,י

הרמב דעת הפשיעה"אבל על אפילו שפטור יש"הרמבשהרי,ם לזמן שלוקח לשיטתו ם

בידו נמצא חבירו חפץ אם אלא אינו שמירה וחיוב שלו ונעשה הדבר בעצם קנין אבל,לו

הרמב פסק והחפץ"בשכירות תשמיש זכות רק אין שלשוכר מפני שכר כשומר שהשוכר ם

שמירה חיובי לו יש ולכך הוא משכיר .של

הראב עומד שכירות הריטב"בדין בשיטת שבש"ד בעצםא קנין לשוכר יש כירות

הרמ שהרי בחו"הדבר השכירות"א זמן בתוך ומת בו לדור בית ששכר מי כתב שלד ,מ

להתנות לו והוי כפועל הוי הבית דבעל בו שדר מה רק לו לשלם צריך דעת.אין וזה

בעד לשלם מחויבים היורשים אין אז אונס ונעשה התנה שלא כיון סברתו ועיקר המרדכי

ד שלא תשמישמה בעד רק משתלמת אינה ששכירות אביהם נשתמש,ר שלא מה ועל

לשלם חייב אינו הרשב.באונס בתשובת הראב"אבל בשם כתב כח אלף סימן ד"א

מפני השוכר מיתת ידי על אונס שנעשה אף השכירות דמי כל לשלם חייבין והיורשים

הוא ממכר ליומא ימי,ששכירות בכל נתחייב בבית שהחזיק בהומשעה ידור בין השכירות

בה ידור לא אלא,בין לו מתחייב הוא דירתו מחמת לא שזה פוטרתו אינו אונס וטענת

בו ידור ירצה ואם לשנה ביתו לו שמכר הראב.מפני דעת רעק"וזה כשיטת ולא א"ד
מלשלם השוכר פטור אז באונס נשרף .שאם

הרמב בין מחלוקות שתי להבין יש דברינו והראב"ולפי שכירותד"ם בעניני

כ"הרמב בפרק מה"ם ה'ט כתב"מכירה במטלטלין,ט וממכריו קטן מקח שאין אומר ואני

שפרע מי מקבל אינו בו וחזר המקח על מעות נתן אם אבל המשיך או בשמשך אלא קיימין



רבי הגאון זצ"דמורנו בעלקין שמואל ל"ר רנח

המטלטלין מקום השכיר או הקטן מיד קנו אם וכן שפרע מי מקבלים בו שחזרו ואחרים

הל קנה לא בו והראבוחזר בדין קטן מידי מוצאין שאין זה"וקח על השיג אומר,ד אני וכן

עצמו כסף והוא מכסף גרע לא שהקניין קנו בקניין הקנו מקום–שאם השכיר אם אבל

הוא כממכר דשכירות ממנו קנו לא שהראב.הפירות חזינן שיטת"הרי על חולק ד

מ"הרמב מוציאין שאין לאו אם קרקע להשכיר יכול שקטן בדיןם קטן הראב,ידי ד"ודעת

כממכר קרקע,ששכירות למכור יכול הקטן שאין עיקר,וכמו וזה להשכיר יכול אינו כך

הרמב שדעת תשמיש"המחלוקת זכות רק הדבר בעצם קנין לשוכר אין בשכירות ולפי,ם

קרקע למכירת קרקע שכירות בין שייכות שום אין הראב,זה ששכירות"אבל לשיטתו ד

לז הואמכירה אפי,מן קרקע למכור יכול אין הרמב,לזמן'וקטן מכירה"ולדעת שכירות ם

אונאה גבי רק הוא התוס,ליומא שכתבו ג.מ"בב'כמו הרמב"וזהו בין המחלוקת ם"כ

ו"והראב בפרק ה'מה'ד שוכר"שכירות של הוא הרי שבחצר הזבל שהיו"בד,ה א

שוכר של הזבל שעשו א,הבהמות של הבהמה אם החצראבל בעל של הזבל חרים

והראב אחרים ביד ששכורה פי על אף מדעתו שלא לו קונה אדם של השיג"שחצירו ד

לשוכר קונה המושכר שחצר זה שהרמב.על המחלוקת עצם החפץ"וזה שגוף לשיטתו ם

המשכיר של החצר הרי כן אם החפץ בעצם קנין לשוכר ואין המשכיר ד"ולהראב,ברשות

השוכר של .החצר

בחליפיןולפ נקנה ושכירות שאלה אם הראשונים מחלוקת להסביר יש זה .י

ב התוספות י"דעת נקנה:א"מ זה"והרא,שאינו על חולק חלקו.ש סברא באיזו להבין ויש

קנינים לשאר חליפין קנין בין בשכירות,התוספות מהני בודאי קנינים שאר ואפשר,שהרי

וקנין חליפין קנין בין גדול חילוק שכתבשיש כמו שיווי של קנין הוא כסף שקנין כסף

בס"הסמ סק"ק'ע בו"צ שאין בכלי קונין שהרי חליפין קנין לא אבל פרעון כסף שהכסף א

חילוף זה חליפין שקנין לומר אנו צריכים ובודאי בחליפין אונאה דין אין וגם פרוטה שוה

בעצם" שהקדש"עצם שאמרינן כמו הדבר לשיווי שייכות שום עלואין שחיללו מנה שוה

שקדושת רק הדבר לשיווי שייך שבקדושה דבר חילול שאין מפני מחולל פרוטה שוה

אחר בחפץ נתפס הראשון,החפץ החפץ מתחלל זה ידי של,ועל קנין מהני לא זה ולפי

לא זה ועל התשמיש של השיווי רק הדבר בעצם קנין לשוכר שאין מפני בשכירות חליפין

חליפין קנין הש,מהני כתב זה דב"וכעין הא על ממנו,מ"מ לקנות ממון אינו הנאה טובת

החפץ בגוף ממון זה אין זה מכל ממון הנאה טובת אם שאף מפני ולפיכך,בחליפין

חליפין של קנין מהני הרא,לא החפץ"אבל בעצם הגוף קנין לשוכר שיש לשיטתו הולך ש

ח הטור ר"שהרי סימן הרא"מ אביו בשם מביא ד"ס דברש לכל ליומא מכירה ,שכירות

הרא בתשובות א"וגם סימן כיון'ש השותפין כחצר הוי אז ביתו השכיר דאם כתב

למשכיר הבית יוחזר השכירות זמן לשוכר,שלאחר קנוי החפץ השכירות זמן בעד אבל

בחליפין נקנה שכירות שיטתו ולפי לזמן מכירה בין.כמו מחלוקת שיש מדברינו היוצא

הר רעקגדולי הגאון כדעת ולא שכירות של בקנין ז"אשונים ששכירות"א לו שפשוט ל

הדבר בעצם קנין שום לשוכר ואין תשמיש בעד רק משתלמת .אינה








מכתבים חילופי קובץ
מו רבירנובין ליפשיץהגאון ל"זצדוד

לישראלביןו הראשי רביהרב נסיםהגאון ל"זציצחק


ת"י)א( כסלו הרדד"שכב מאת ל"מכתב
תשכ"י)ב( טבת הריד"ד מאת האפיפיור(נ"מכתב ביקור )שלום'והאני,מזכיר
תשכ"כ)ג( שבט הרדד"ז מאת ל"מכתב
תשכ'כ)ד( הריד"אדר מאת נ"מכתב
תשכ'ט)ה( הרדד"ניסן מאת ל"מכתב
תשכ"י)ו( סיון הריד"א מאת נ"מכתב
תמוז"כ)ז( הרדד"תשכה מאת ל"מכתב
מנ"כ)ח( תשכ"ב הריד"א מאת נ"מכתב
תשכ"ט)ט( אלול הרדד"ו מאת ל"מכתב
תשכ'ז)י( הריה"תשרי מאת נ"מכתב
תשכ"כ)יא( מרחשון הריה"ב מאת נ"מכתב
תשכ"כ)יב( כסלו הרדה"א מאת ל"מכתב
תשכ'ב)יג( הריה"טבת מאת נ"מכתב
תשכנ'ט)יד( הרדה"יסן מאת הרימזכיר(ל"מכתב של אירופה"ביקורו בארצות )נ
תשכ"י)טו( אייר הריה"ד מאת נ"מכתב
א"כ)טז( אדר הריז"תשכ'ג מאת מתיםוניתוחי,א"אד'בשתאריכול"מהרדשקיבלמכתבמזכיר(נ"מכתב

)מעודדתהרבניםשהסתדרותברומאהכנסונגד,והמסיונרים
תשכ"י)יז( ניסן הרדז"ג מאת קאונסיל(ל"מכתב הסינגוג את )מזכיר
תשכ'ז)יח( הריז"אייר מאת הפרק(נ"מכתב על עדיין ברומא )שהוועידה
מנ"כ)יט( תשכ"א הרדז"א מאת הימים(ל"מכתב ששת מלחמת אחרי שכתב מזכיר

תגו שמע מהריולא )נ"בה
מנ"כ)כ( תשכ"ט הריז"א מאת הימים(נ"מכתב ששת ישועת את )מזכיר
תשכ'ט)כא( מאתח"אייר אחרונות"הודעה הרי"ידיעות ליפשיץשמכחישנ"על הרב על השפיע שהוא

ת של כרבה א"לכהן
תשכ"כ)כב( אלול הרדח"ג מאת לר(ל"מכתב הכושר הענקת על )במודה
תשכ"י)כג( תשרי הריט"א מאת נ"מכתב
תשמ"י)כד( אב נסיםא"ב משפחת אבלי ניחום

חרל זבולון הרב של לכבודו הוכן שליט"הקונטרס קמנצקי"פ נתן הרב ידידו ידי על זצ,א ליפשיץ דוד הרב של ל"חתנו
חרל הרב של עמיתו שנים"שהיה יובל במשך אלחנן יצחק רבנו בישיבת המכתביםהרב.פ העתקת על תודה מביע קמנצקי

נסים"ל הרב לווינגר,"יד שמשון הרב לספרן שהושט,ובפרט ההערות בהכנת העזרה רובינוףהועבור דניאל ידי ,על

ב הדתית"הארכיונאי הציונות ע"גנזך הדתית הציונות מכון י"של הרב אצל.ל.ש קוק"מימון הרב ".ירושלים–מוסד
ל חן .םהתשואות






דין=ד"אב בית אב

ו=ת"אחדשו שלומו דרישת תורתו]שלום[אחר

הטוב=ט"דשהאח שלומו דרישת אחר

הרמה=ה"אחדשת תורתו שלום דרישת אחר

הקודש=ק"באה בארץ

רבה=ר"באה באהבה

ביתו=ב"ב בני

הדין=ד"ביה בית

גמורים=ג"בסשצ צדיקים של בספרן

טובה=ט"גמח חתימה גמר

רבנו=ר"הג הגאון

הרמה=ה"הדושת תורתו שלום הדורש

גאונ=ג"הדר והדרת

גאונו=ג"הוכ כבוד הוד

נאמנה=ן"חי חיבה

וגואלו=ו"יצ צורו ישמרהו

השם=ה"ירא יראי

גאונו=ג"כ כבוד

טובה=ט"כוח וחתימה כתיבה

טוב=ט"כ כל

סלה=ס"כט טוב כל

תפארתו=ת"כקש שם קדושת כבוד

תפארתו=ת"כש שם כבוד

תורתו=ר"כת כבוד

מעלת=ם"לרו לרום

ר=ר"מהר הרב 'מורנו

ניסן=נ"מוהר הרב מורנו

תבורך=ת"מנב באהל מנשים

תורתו=ת"מעכ כבוד מעלת

זה=ז"ע על

שאר=ש"ע עם

ישראל=י"פא פאר

הדור=ד"פאה פאר

תורתו=ת"ש שלום



עמו לדין רסאקונטרס

טוב זבד



י,ה"ב תשכ"יום כסלו לחדש ד"ב

פאה הגדול הגאון ידידי כבוד והדרו"הוד דאומתי,ד המפורסם'מדברנא הרועים ואביר

כש הג"לתהלה שליט"ת נסים יצחק לציון,א"ר וראשון לישראל הראשי .הרב

באה"אחדשת ויקר"ה .ר

קדשנו ארץ את צאתי מעידן השני החדש כבר ה1זה מאת בברכה ברם,ג"דרוהפרדי

גבי אגידא לבי ורגשי העת'ברוחי כל כ,אנכי את הנני וידידות"ומקושר אהבה בעבותות ג

.נאמנה

ג בכלל רבו לנועגם עז עיר בציון השוכן ולעם העברים לארץ לזכות,גועי נכספתי ונכסוף

אלי לעלות במהרה הקדש'שוב אדמת על ולהתיישב .ברנה

נ כל את יחד תפלה ביתאואני שלומני שישכון בתוכה'ישראל פרץ,ושלוה ישמע ובל

ברחובותי ה',וצוחה הדר'וחפץ בת"ביד מדרך מכשול להרים יצליח לקרב,עמי-ג

שבשמים לאבינו בינה,רחוקים תועים תלה,ולאלף על והאמונה הדת .ולהעמיד

ב פה והשלו"אצלינו החיים הקבועים'ה שיעורי לאמר התחלתי הנה באי יום לפניממחרת

בישיבה לשובי,תלמידי מזמן כבר רב,שחכו טיפול שדרשו דמתא במילי נטרדתי ,וגם

והאירגונים הרבנים אגודות כל בין פעולה שיתוף לידי להביא מיוחדה בהשתדלות ואף

הקדושה ארצנו עניני לטובת שהצלחנו"וב2הדתיים דאה פתח,בכגון נכבד-ומכאן תקוה

ובבא בזה חיוביות .לתוצאות

הימים ארכו כאשר הוכ,והנה לפני לבא קאתי עידנא כבר כי נפשי אל באגרת"אמרתי ג

לו רבה וברכה תודה והבעת שהיתה,שלומים היתירה והחבה המסורה ההתקרבות כל עבור

ליפשיץה1 הרבנים,רב אגודת של נשיאות חבר אז כ,שהיה בסביבות לארץ תשכ"הגיע תמוז וחזר"ו ג

תשכ"לארה שנת לראש סמוך מארה.ד"ב רבנים כמשלחת"כמה והתארגנו קיץ באותו ארצה הגיעו ב

ישראל בארץ שונים בעניינים יחד לפעול הרבנים אגודת הר.מטעם את כללה אלברגהמשלחת שמחה ב

ועורך"יו( הרבנים אגודת של ההנהלה ועד סמול;")הפרדס"ר יצחק הרבנים(הרב שלאגודת נשיא סגן

פיינשטיין משה הרב של ציפרשטיין;)וגיסו אביגדור אלחנן(הרב יצחק רבנו בישיבת ישיבה ראש

של העולמי המרכז המזרחי-המזרחי"וחבר רי,"הפועל יעקב יצחק הרב של ;")המזרחי"מיסד,ינסונכדו

קמנצקי יעקב ז(הרב מורי הרבנים,ל"אבי אגודת נשיאות וחבר ודעת תורה ישיבת זלמן;)ראש הרב

הרבנים"יו(רייכמן אגודת של הפועל ועד .)ר

המפלגותי2 שלש של דתית חזית להקים המדינה קום עם כבר שהתחילו לניסיונותיו מרמז והכותב יתכן

דאז בישראל ישראל",הדתיות המזרחי-המזרחי","אגודת ישראל"ו"הפועל אגודת בין,)"י"פא(פועלי

האלקטורלי המיזוג את שעודדו האישים בדבר,שאר במיוחד פעיל הכותב .היה
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הדר מאת לי בארץ"נודעת היותי עת עלי,ג מחשבותיו כל עבור לו תודה אסיר גם והנני

בעתיד עצת'וה,לטובה על רבהיופיע הצלחה תוך לטובה .ו

משלו להתבשר מאד באהבהג"הוכ'אשמח הרמתה תשובתו ולקבל אליו הנלוים .וכל

נאמנה וברכה לבביים באיחולים מלפניו אצא הדר,ובזה גופא"כי בריות תוך הכן יעמוד ג

ולתעודה לתורה הקדש משמרת בראש איתנים וכחות כלנו,מעליא ונזכה שילה יבא כי עד

ע הדושת.ולמיםלתשועת עז ידידו באה"כעתירת ר"ה

הרם ערכו כגאון ומכבדו מוקירו

ליפשיץ דוד

שלו הראשי'דרישת הרב כבוד משפחת לכל וכבוד מיוחדה"וד,ביקר לבבית ש

לבית .מבית



התשכ"י.ירושלים,ה"ב בטבת ד"ד

לכבוד

ירא כל וידיד ולתעודה"ידידי לתורה פעלים רב הגדול הגאון ה

שליט'רת"כש ליפשיץ א"דוד

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

וש"אחד באה"ש ,ר"ת

כת י"אגרת מיום ש"ר בכסלו בזמנה"ב הגיעתני טרדותי,ז מחמת לצערי אך

בעיות בכמה הכלל,המרובות מן כגון,יוצאות לאחרונה האפיפיור:שהתרחשו ,3ביקור

עד4"שלום"והאניה הגיעו בודאי מהם עתה,יכםשהדים עד ואחר תשובתי נתעכבה

לכ הלבביים"להודות ואחוליו ברכותיו על .ג

השישיה3 פאולוס קודם,אפיפיור שנה חצי הוותיקן לכס בארץ,שעלה לביקור עמון רבת דרך בטבת הגיע

כשבוע.ישראל התקיים זהביקורו מכתב כתיבת תגובתה,אחרי בתכנון עסוק היה כבר הראשי הרב אבל

הרבנו לביקורשל הראשית אות.ת .להלן7ראה

המטעןמ4 אניות חברת,לבד הכ"צים"הפעילה שנות נוסעים'מתחילת אניות תשכ–גם ,ב"בשנת

לארץ530,000כשהגיעו הים40%היו,תיירים דרך נוסעים הפארו–מהם מקום,"שלום"אניית שהכילה
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השי ימלא תפילה ברנה"אני לציון לעלות ויזכהו לטובה הטוב לבו משאלות ת

בתוכה כבוד לשכון עולם בשמחת לבבו,ולירושלם עם .כאשר

לרו אודיע כת"ועתה ארצה"מ לעליתו בקשר השרים עם לדבר הוספתי כי ר

לישראלובח הראשית הרבנות למועצת הדתות,ירתו לא5שר המשכורת שאלת כי הבטיח

למכשול נאותה,תעמוד משכורת כלולה תהיה שבו בתקציב סעיף יכניס הוא .כי

החדשים ארבעת תוך הראשית לרבנות הבחירות ייערכו שאכן יוברר אם לפיכך

שסבורים,הקרובים לכת,6כפי לשלוח הוראה מועמ"אתן כתב וישיבור עליו שיחתום דות

תובטח"ובס,אלי שבחירתו כדי שאפשר כל נעשה ואקוה,ד לקצר כעת מוכרח והנני

לרו ושלום שנית כת"לכתוב יבורך"מ באהלו אשר ולכל .ר

ויקר כבוד ,ברגשי

נסים[ הרב של חתימתו כאן ]חסר



ת"כיום,ה"ב שבט לחדש ד"כשז

וכט רבא ידידי"שלמא כבוד להוד ישרוןס תפארת עטרת הגדול מדברנא,הגאון

כש'דאומתי ולמשגב לתהלה המפורסם הרועים הג"ואביר שליט"ת נסים יצחק א"ר

לציון וראשון לישראל הראשי .הרב

נוסעים ומאה החברה,לכאלף של הדגל ספינת מטבחים.הייתה שני היו זו והאחד,באניה כשר האחד

בארה,טרף קיקיוני רבני ארגון עם הסכם חתמה אף בשם"והחברה הרבנים"ב הכשר"סנהדרין לה לתת

תשכ.לכך בארה"בסיון אורגן החברה"ג תוכנית נגד מחאה אגו,ב אחריםונציגי וארגונים הרבנים דת

בניו ישראל מדינת של הכללי הקונסול עם כץ,יורק-נפגשו כתריאל ששררה,מר הרוח מורת את להביע

לכך בקשר אמריקה החברה.ביהדות של זו תוכנית בסיכול פעיל מאד נסים הרב היה כעבור.בארץ

לחברת הוברר זה מכתב כתיבת מזמן האד"צים"כשנתיים ההשקעה ותפעולהשכל האונייה בבניית ירה

לא קהל בדווקא-למען טרף מטבח רוצה החברה הנהלת הבנת לפי אשר כלל,יהודי רנטבילי היה ,לא

לטמיון ירדו דולרים מיליוני .ועשרות

ורהפטיגב5 זרח הרב כיהן המכתב כתיבת הדתות,"המזרחי"מראשי,עת בתחילת.כשר לכך מונה הוא

תשכ גו"שנת בן בממשלת תשכ,ריוןב שנת הממשלה,ג"ואחרי ראש נעשה אשכול ורהפטיג,כשלוי כיהן

תפקיד זה.באותו מכתב כתיבת בעת מנתה הראשית הרבנות הראשיים10מועצת הרבנים שני מלבד .חברים

תשכ6 ישראל"בסיון בכנסת הועבר הראשית"ג הרבנות מועצת בחירות)"בחירות(חוק שתתקיימנה שקבע

חודשיםתוך"למועצה ."עשרה
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באה"אחדשת כמשפט"ה ובהוקרה ר

הדר מכתב לקבל"את נתכבדתי הרמתה,ג תשובתו עבור לו הודות רצוף,ורב שתוכה

להתבשר.אהבה הוכ,תורתו'משלושמחתי דברי שורות אותן"ומבין כל סבך הרגשתי ג

האחרון בזמן שהקיפוהו המרבות שעמדו,הטרדות במינן המיוחדות הבעיות ,בעקב

הפרק על הן עומדות עדיין מהן כמה עוד .ולדאבוננו

ג בקדשו "נה והיציבה של הדרמעריכים די טוב את כל עמדתו הּכ, והנה אנו פה אף מרחוק

שמי ברביםשם כלו,ם והעולם ישראל כל ומרחוק,7לעיני רוב,מקרוב לו מאחלים והננו

בקדש מפעליו בכל והצלחה .ברכה

הדר קבל הרבנים"בטח מאגודת האחרון מברקנו את בזמנו הממרנדום,ג טפס ,והעתקת

דכאן החרדית היהדות מנהיגי יד בחתימת המכאיבה,החתום המיסיון בעית ,8נידון

בציו להוכוהשוכן יתן והיהדות"ן התורה קרן להרמת המשמר על לעמוד ועצמה עז ,ג

הק וארצנו עמנו מהדר',ולתקן לקבל נזכה נא ובקרוב משמחות"ובמהרה ידיעות ג

באנית"ע נאות הסדר המיסיון,9"שלום"ד בעית .10ופתרון

בגלילא7 האפיפיור של האחד יום בן ביקורו לרגל ברכה מכתב פרסם נסים שהרב הראשי,ף הרב סירב

לירושלים ישירות ולא ירדן ממדינת ישראל לארץ האפיפיור כניסת על כמחאה פניו את לקבל שמה ,לנסוע

אי על לישר-וגם הראשי הרב של למשרדו האפיפיור של חוזר ביקור שבירושליםתכנון הייתה.אל בתחילה

אשר הקתולית הכנסייה מאת שלילית מתגובה חששו כי נסים הרב גישת בצדקת חלוקה הציבור דעת

ההיא בעת עסוקה פאולוס,הייתה של קודמו כבר שכינס האקומנית המועצה ה,דרך יוחנן ,23-האפיפיור

האנטי הביטויים את הקתולית-לרכך שבתיפלות מה,שמיים האשמהולהסיר את לדורותיו היהודי עם

ישו בזה.להריגת שמים שם שקידש נסים הרב של המכובדת לדרכו החילונים אף הסכימו לבסוף אבל

הנוצרית מהדת בחשיבותה נופלת אינה היהודית שהדת עיתון.להבדיל,שהוכיח הודה"הארץ"גם

לנוצר היסטורי מאורע היה בארץ האפיפיור שביקור שכשם ראשי נסים,יםבמאמר הרב של התנהגותו

ישראלית לעצמאות תוקף ומתן היסטורי מעשה .הייתה

תשטב8 שנת סביבות התקופה את ורהפטיג,ז"תארו זרח ושנה("כותב שנה שפירא,"חמישים יד ,הוצאת

שבעיירות",)ח"תשנ העוני ובשכונות במעברות ההן בשנים השתולל הנוצרי (המיסיון ,)145'עמ"

המשי ארוכהוהבעיה תקופה ישראל אמוני שלומי את לצער שפרסמה.כה הרשמית ההצהרה לפי

הרבנים אגודת של אות–המשלחת לארץ–לעיל,1ראה המשלחת של יציאתה דחיפת בעיקר"נבעה

האחרון בזמן שהחמירו מיוחדות דתיות בעיות מספר המיסיון,בשל של פעילותו שאלת וראשונה בראש

".הנוצרי

זהכשבועיים9 מכתב כתיבת חברת,לאחר באניה"צים"התקפלה כשר מטבח רק להנהיג ,והסכימה

לצרפת צוות לשלוח הראשית הרבנות של הכשרות למחלקת נסים הרב הורה ה,ואז עגנה ,אז"שלום"ששם

מטרפותה האונייה את להכשיר .כדי

שנה10 משלש יותר עוד לפעם מפעם זו בבעיה לטפל המשיכה הראשית ב,יםרבנות אדר .ז"תשכ'עד
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ה עצת הוכ'גם על ו"תופיע לטובה הראשית לרבנות הבחירות את ולקיים להפעיל ,לברכהג

בהצלחה המיועד בזמן דאורייתא יקרא עלי,תוך מחשבותיו עבור לו הנני תודה ואסיר

ובבא בזה .לטובה

והערצה כבוד אשר"ובד,ברגשי לכל וברכה לפענוח[ש קשה מלה ישנה ]כאן

אליו נאמנה"הדושת,והנלוים וידידות באהבה ה

ליפשיץ דוד



התשכ'כ,ירושלים,ה"ב ד"באדר

כקש והמדות המעלות רם הדגול הגאון הרב תפארת תהלת מהר"ליקרת ליפשיץ"ת דוד ר

.יורק-ניוא"שליט

בחי"אחדשו ,ן"ת

כ מכתב את כ"קבלתי מיום בו"ג הכתוב כל על חן וחן העבר בחודש .ז

מוקף הנני עתה וגם תשוערנה שלא המרובות טרדותי מחמת בתשובתי אחרתי

טרדין יח.בחבילי שלא כוכדי בי"שדני דלית במה אלהדג שורותי לכתוב עצמי .חקתי

הראשית"בסיתקיימוהקרוביםבימים הרבנות למועצת הבחירות וזה.ד

כץכשבועיים דב לרב לכ11הודעתי הסכמתו"לכתוב את ממנו ולבקש כך על ולהודיעו ג

הראשית הרבנות מועצת לחבר מועמד כ.להיות את יעמיד שלא מפורש אלא"בתנאי ג

כ"א

טובים הם לבחירתו שהסכויים הבחירות.נראה על ההשפעה בעלי שמא הוא החשש

לכ12העיקריים בדיבורם"הידועים יעמדו לא .ג

בעריהםה11 הדין בתי כאבות גם משמשים הגדולות ישראל ערי של הראשיים שהרבנים שכמו הוא ,נוהג

הגדול הדין בית כאבות גם לישראל הראשיים הרבנים משמשים כץ.כך הספרים,הרב סדרת של המחבר

המוסר" מאישי,"תנועת אחד של גו,החשובים"המזרחי"וחתנו זאב כדיין,לדהרב תקופה באותה שימש

בישראל הרבניים הדין בתי .וכמנהל

המפלגותכ12 ראשי לפוליטיקאים היא הכותב ענייני,"המזרחי"ובפרט,וונת בכל אז היה רב שכוחם

ישראלהרבנות .בארץ



בין מכתבים והגר"הגרמורנוחילופי ליפשיץ נסים"ד ל"זצי רסו

ברמת ראשי לרב הבחירה תאופשר הבחירות אחר שכ-מיד וטוב יכתוב"גן ג

שפירא לשר הבעל13ברכה הפסח כ"לחג שעוד לו וירמוז ענין"ט על בדעתו עומד ג

בל.גן-רמת אעשה יעזרו"ומצידי השמים ומן שביכולתי כל .ן

רו שמחות ובשובע בדיצות תחוגו המצות חג כת"את וכל"מ משפחתו וכל ר

והדרו הודו .הסובבים

רבה ובהוקרה ,בידידות

נסים יצחק



ט,ה"ב תשכ'יום ניסן ד"לחדש

פאה הגדול הגאון ידידי כבוד והדרו"הוד דעמי,ד דאו'רבא הרועים'מתיומדברנא אביר

כש לתהלה הגר"המפורסם שליט"ת נסים לציון"י וראשון לישראל הראשי הרב א

רבה"אחדשת והוקרה נאמנה בידידות .ה

הדר פני את לבבית בברכה בזה מקדם הנני רבה ושמחה ויקר אהבה שוב"תוך להבחרו ג

לישראל הראשי מעליא,14להרב גופא ובריות ושנים ימים הואוהשוכן,לאריכות בציון

ואונים כח להוכ,יתן ותעצומות ברמה"עז נשיאותו לנהוג ותבונה,ג לחיזוק,בחכמה

והיהדות וארצנו,התורה עמנו קרן .ולהרמת

ממרום טהור רוח יערה עמו ובישראל בתורה הרוחות,הבוחר ולקרב הלבבות לאחד

אחד שכם הדר,לעבדו שמים"וידי כבוד להרבות אמונה תהיינה פעליםולהג,ג ביר

שםמ13 שקאפ שמעון הרב של בישיבתו תלמיד וגם בפולין גרודנה יליד היה שפירא ליפשיץ.שה ,הרב

שניםשהיה בארבע משפירא מסלול,צעיר אותו ידידות,עבר יחסי ביניהם מגילת,שפירא.והיו מחותמי

מטעם,העצמאות הווסדה מיום בכנסת חבר הפנים,"המזרחי"היה שר היה זה מכתב כתיבת ,ובעת

לכן( קודם שנים שבע הממשלה שולחן יד על בנפשו,ביושבו מעורער אדם שביצע בפיגוע קשות ,נפצע

עריסתו לשם הוסף חיים ).והשם

המכתבה14 כתיבת לפני ימים חמשה התקיימו בד,בחירות ראשיים,ניסן'דהיינו רבנים שני נבחרו ובהן

שנים חמש של נסים.לתקופה תשט,הרב משנת הספרדי הראשי רב בתפקיד כבר נבחר,ו"ששימש

נוספת או,לכהונה יהודה איסר תש,טרמןנוהרב משנת עד"שהיה אביבו תל של רבה נבחר,אז

בתשי שנפטר הרצוג אייזיק יצחק הרב במקום האשכנזי הראשי הראשית.ט"לרב הרבנות מועצת חברי

בא הראשונה לישיבתה עירוניים'התכנסו רבנים לבחירת בתקנות דנה ובה .אייר



עמו לדין רסזקונטרס

ולתעודה לתורה ונשגבים וטהרה,כבירים קדושה לרוח העם כדת,לחינוך הארץ ולבנין

הקדש,וכמצוה משמרת בראש שילה,ולעמוד יבא כי לעלות,עד כלנו נזכה נא ובמהרה

לגבולם בנים ושבו ברנה הפסחים,לציון ומן הזבחים מן שם הדושת,ונאכל ה"כעתירת

ובחבה ומ,באהבה עריצומוקירו

הרם ערכו תחי,כגאון הכבודה הרבנית רעיתו את יחד ושמח כשר בחג 'המברכו

ב והנעלים"וכל היקרים עולמים,ב לברכת אליו ליפשיץוהנלוים דוד

לבית"ד מבית ושמח כשר וחג טוב כל וברכת ביקר ש



תשכ"י.ירושלים,ה"ב בסיון ד"א

לכבוד

ב ומופלג המופלא הגאון הרב וביראהידידי תורה

מהר"כש שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן'מ ,יצחק

.יורק-ניו

וש"אחדשה ,ת"ט

ט מיום אגרתו את תודה ברב ש'קיבלתי ברכות"בניסן אהבה רצוף תוכה ז

בקודש לשרת שנית להיבחרי לבביים .ואיחולים

לצערי יכולתי לא שהקיפוני הרבות הטרדות ח,מפני למלא כה כלפיעד ובתי

כיאות ולהשיב להודות .מברכי

בארץ כבוד לשכון ויזכהו לטובה הטוב לבו משאלות השם ימלא כי ברכתי וזאת

נעימים חיים ושנות ימים לאורך ושלום נחת תוך .אמן,הקודש



בין מכתבים והגר"הגרמורנוחילופי ליפשיץ נסים"ד ל"זצי רסח

הרבנות מועצת ענין את הכתב על להעלות שכת.קשה מצטער נמנה"אני אינו ר

המועצה חברי כת,על לארה"ובעלות לכך,ק"ר השם שיזכהו מקוה אומר,בקרוב,והנני

זה"לכת בענין לאמר לי יש אשר את .ר

ויקר כבוד ,ברגשי

נסים יצחק



כ,ה"ב תשכ"יום תמוז לחדש ד"ה

והשלו הגדול"וכט'החיים הגאון ידידי כבוד להוד והדרו"פאה,ס דעמי,ד ומדברנא'רבא

הר',דאומתי ולמשגבאביר לתהלה המפורסם ועים

הגר"כש שליט"ת נסים לציון"י וראשון לישראל הראשי הרב א

באה"אחדשת נאמנה"ה וידידות .ר

הדר מכתב את קבלתי רבה ואהבה"בנעימות ידידות המלא ברכתו,ג על אמן ועניתי

אלי הטובים ואיחוליו .הטהורה

תאמצני תקותי בארץ,והנה בקורי בעידן אז כמו כ,כי מסור עתה גם להיות"כן בידידותו ג

כבודה מתאימה במשרה קדשנו בארץ להסתדר ולאחיסמך לאחיעזר דבריו,לי כל זכורני

העברה בשנה לטובה החמה,אלי והתקרבותו האדיב יחסו גם,וכל כי מובטחני כן ועל

הוכ יעמוד ולהבא לי"בהוה לאפשר לימיני ה,ג את',בעזרת יחד לעלות ממש ב"בבפועל

הקדש אדמת על .ולהתיישב

הדר מפי לשמוע מעונין הנני הרמה"ולכן דעתו חות החשובים,ג הדברים אותם נידון

הפרק על האידנא עבורי,העומדים מעשי באופן בחשבון אותם לקחת .שיכולים



עמו לדין רסטקונטרס

זה בנידון דברים פה הגרא,לקחתי הראשי הרב ידידנו שליט"עם אונטרמן ובשובו,15א"י

הבי הוכ,תהלשלום עם יחד בזה עצה בהצלחה,ג"יטכס עצתם על יופיע בציון .והשוכן

הדר טרדות כל את לי לשער המרבות"נקל נא,ג יפקדני לטובה מצוא לעת כי אקוה אך

הרמתה .בתשובתו

להדר הלבבית בברכתי הנני בקדש,ג"ושוב ופעליו מעבדיו בכל העליון יצליחהו ,כי

ל הלבבות ולקרב הרוחות ומצוהלאחד המצרים,תורה יקרים,ובימי אור ציון מנחם ,יגיה

השברים שלמה,לרפא לגאולה במהרה הדושת,ונזכה יתירה"כעתירת ובחבה באהבה ,ה

הרם ערכו כגאון ומעריצו מוקירו

ליפשיץ דוד

תחי"ד והכבודה היקרה המשפחה ולכל לבית מבית לבבית .'ש



מנח"כ.ירושלים,ה"ב התשכ"ב ד"א

לכבוד

כש וביראה בתורה ומופלג המופלא הגאון ר"הרב שליט'ת ליפשיץ א"דוד

ר"ר בישיבת אלחנן'מ ,יצחק

.יורק-ניו

וש"אחדשה ,ת"ט

לכת השיבותי טרם המרובות טרדותי כ"מחמת מיום מכתבו על ש"ר בתמוז .ז"ה

ברמת הכהונה כי לי לכת-נראה והרצויה המתאימה היא אחר"גן תפקיד מכל יותר ואני,ר

הזה הרעיון את נטשתי ח.לא תצא ולבל הראוי בכבוד להיעשות צריך שהדבר ו"אלא

שכת,לפיכך.תקלה ה"רצוי לשרים יכתוב לכב"ר יבטיחו ואם וורהפטיג שפירא לעמוד'ה

לפועל,כך-על יצא שהדבר כדי עימם יחד שביכולתי כל כת.אעשה מבין שענין"בודאי ר

בין פעולה שיתוף מצריך וביניזה .השרים

הברית15 בארצות שבועות שלשה בן לביקור ישראל ארץ את יצא אונטרמן ב,הרב נפגש השארבו ין

הרבנים הסתדרות וראשי הרבנים אגודת ראשי .עם



הגרער מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י

כת בחדרה"לידיעת עתה מקום נתפנה מרמת,ר קטנה עיר אמנם ,גן-שהיא

בית בה שיוקם יתכן רבני-אך כת,דין יוכל אב"שבו לכהן רמת.ד"ר בעיני כי גן-אם

יותר .הולמת

לכת,מקום-מכל שתוצע הצעה כל אתמוך מעמדו,ר"מצדי את תהלום אשר

להצלחתו,וכבודו מאמץ כל .ואעשה

לראות רצוני כתעז בארץ"את והולמת ראויה בכהונה פאר מכהן ואני-ר הקודש

בקרוב לכך יזכה שמים שבסיוע .מקוה

דאורייתא ,ביקרא

נסים יצחק

לציון ראשון

לישראל הראשי הרב



ט,ה"ב תשכ"יום אלול לחדש ד"ו

פאה הגדול הגאון ידידי כבוד והדרו"הוד דעמי,ד דאומתי'רבא הרועים',ומדברנא אביר

כש לתהלה הגר"המפורסם שליט"ת נסים לישראל"י הראשי הרב לציון הראשון א

באה"אחדשת ובהוקרה"ה .ר

הוכ מכתב יקרת על בדברים בואי טרם ורוחי,ג"הנה לבי רגשי את לפניו בזה ,אביע

וזועזעתי נרעשתי מאד התורה,כי כבוד להשפלת המחפירים התעלולים אותם כל למשמע

ברמה דגלה מלך,ונושאי של בפלטורין ונאתיו עיה,שנקרו אמצעי,ק"ירושלים ידי על

גאוני התורה , ר בעפר כבוד ראשי חכמי ישראלהמכוונים לעּפ, שיסוי והסתה שפלים
וכהלכה כדת לפסוק מדין על ברורה,16היושבים היא הלא כונתם אבנים,וכל ,לידות

ההלכה סמכות נגד ובליסטראות יסודות,חצים את והיהדותולקעקע כחה,התורה ובאי

להפגנתה16 מתכוון מכתםכותב אנשים עם יחד חילונים ישראל"של הראשית"בני הרבנות הרקע.נגד

כת של כשרותה על ההיא בעת שהתקיימו הדיונים היה ישראל"להפגנה ארצה,"בני בעלייתה שהתחילה

המדינה קום עם מיד ה,מהודו בקהל מאוחדת.'לבוא פועלים מפלגת חברי של הליגה"ו)ם"מפ(בעידודם

דתית כפיה סוערת"נגד הפגנה במהלך נסים הרב בדמות בובה לפני,למעשה.שרפו שבועות שלשה כבר

זה מכתב דבר,כתיבת לכל הם יהודים זו שעדה הראשית הרבנות מאת .נקבע



עמו לדין עארקונטרס

כך,הנאמנים חרפה–ומשום בלבד,רק לנפשם עוללו ובוז ולהודיע,שמצה לגלות

כלו-קבל והעולם ונפש–עם רוח שפלות של מדרגה ולהגיע,לאיזו להתדרדר אפשר

סטי ידי והמצוה'על האמונה ותורתם,מדרך חכמים לדברי שמוע התורה,ובלתי זאת

הע על שמרה השוניםאשר גלויותיו ודרכי תקופותיו כל משך כלו התבולל–ם לבלתי

העמים בין בשובו,והטמע הזה כהיום קדוש עם לרומם היחידה הדרך היא זאת ורק

הנדחים,לארצו פזוריו כנוס בה,מקום הנצחי הקיום את .ולהבטיח

להגיד לכן ח,ולמותר נפגע לא האלה"כי והתעלולים השיסויים בכל במ,ו ,שהואף

והנערץ הרם שאת,כבודו ביתר ונתנשא נתרומם עוד אדרבה השוכן,אלא העם בראות

התפוצות ובכל הדר,בציון של ולבו רוחו הראשית,ג"גבורת הרבנות כל את יחד בעמדו

ואתר-וגדולי אתר בכל הקדש,התורה משמרת בראש ובתעצומות דת,בעז על להגן

הק ע',תורתנו הכן ולהעמידה תלהולבססה ומצוי,ל צפונה בה רק וארצנו'כי עמנו אהבת

 .ורק בה נדגול ונעשה חיל, נה והנצחיתהּכ

ממרום טהור רוח בשמים היושבי נא יערה במהרה כי אדירה תועים,ותקותנו גם לאלף

שבשמים אבינו אל הנדחים לבות את ולהמשיך התורה,בינה אור בנתיבות ,ולהדריכם

יכירו ועותתםואז סילופם והאמת,וידעו החיים למקור שלם בלבב באור,וישובו ליאור

ולהרים , לטוב להם כל הימים, רבנן-ולשמוע ולציית לקול מלכי, ו של עולםמלּכ, פני מלך
ישראל קרן את זה ידי .על

ניו לעיר מחוץ אחדים שבועות זה נמצא מפאת,יורק-הנני בהרים צח רוח לשאוף כדי

הדרוהעב,החום מכתב את הנה אלי ידידותו,ג"ירו כל עבור תודה ברוב שקבלתיו

הק בארצנו סידורנו לטובת הרב מעשהו ונכונות הקרוב'המסורה הנשמע,בעתיד כפי אכן

ובים וכנראה שישנם עּכ, עדיין לא נתאשרו באופן חוקי התקנות לבחירות רבנים מקומיים

הד,לכך יסודרו אשר עד יקח ומועד זמן עדיין,בריםועוד המצב הוא הלא אז ועד

בעינו שהי,עומד בארץ'וכפי ביקורי בעידן .אשתקד

היא ונכבדה גדולה הוכברם עמדת בקדש"אלי והבטחתו ולעמוד,ג לטובתי לפעול

הרצוי בעידן וההכרעה,לימיני המעשה למפרע,בשעת לו מובעת העמוקה לפני.ותודתי

מחותני מכאן עלה בערך עשור מוהר17ימים הגאון הרב שליט"וידידי וואקסמאן ,א"נ

בתי של ראשי מזכיר בתור לה שנבחר החדשה במשרתו תפקידו בת-למלא ,יפו-א"הדין

שלו דרישת למסור להדר'ובקשתיו רבה הרמה,ג"וברכה דעתו לזמן מזמן ולשמוע

אלי הנוגעים בענינים עצה בקדש'וה.ולטכס בעבודתו מחותני את ובטוחני,יצליח

הכותב17 של חיה,בתו אלחנן,מרת יצחק רבנו ישיבת בוגר שהנו וקסמן ניסן הרב של לבנו הרב,נשואה

וקסמן"ד אייזיק חיים .ר



הגרערב מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י

והנעלים המופלאים בכשרונותיו הזו,כי האחראית המשרה את ירומם הדגולה ,ובאישיותו

בה הכרוכים הרבים הענינים בסידור לברכה ובדעת,בחכמה–ויהא להכירהו,במשטר

לטובה .ולהוקירהו

ובעל המתחדשת השנה הוכ"ולתקופת את מברך הנני מנב"ט הכבודה והרבנית וב"ג ב"ת

שיחי אליווכל'היקרים כוח,הנלוים בסשצ"בברכת ושלו"ט חיים ובשנת תוך,ט"וכ'ג

נחת ורוב מעליא גופא יבא"והשי,בריות כי עד הקדש משמרת בראש לעמוד יזכהו ת

הדושת כעתירת עולמים לתשובת ונזכה באה"שילה הרם"ה ערכו כגאון ומכבדו מוקירו ר

ליפשיץ דוד



התשכ'ז,ירושלים,ה"ב ה"בתשרי

בודלכ

וביראה בתורה ומופלג המופלא הגאון הרב ידידינו

כש טובה מדה מהר"ובכל שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

וש"אחדשה באה"ט ,ר"ת

כ אגרת את ט"קיבלתי מיום שנכפו"ג רבות טרדות ומחמת החולף לחודש ו

אגרתו על לענות הרב לצערי יכולתי לא עלי לכותקפו ולהודות הכתוב"בזמנה כל על ג

.בה

להשיב נאלץ הנני לכן ומשונות שונות מטרדות מופנה אני אין לצערי עתה גם

ע לאה"בקצור עליתו ואקסמאן.ק"ע ניסן הרב את הקרובים בימים להזמין בדעתי יש

לכ"שליט ידו על ולהעביר של"א בעיניו גם יראה ואם חושב אני אשר את הברור אחרי ג

יצהרב .ו"ואקסמאן

כ את מברך גמח"והנני בברכת משפחתו וכל חיים"ג ושנות ימים לאורך ט

באה טוב ולישוב .ק"נעימים

ומכבדו מוקירו ידידו

נסים יצחק



עמו לדין רעגקונטרס



התשכ"כ.ירושלים,ה"ב במרחשוון ה"ב

לכבוד

וביראה בתורה ומופלג המופלא הגאון הרב ידידינו

כש טובה מדה מהר"ובכל ל"ת דוד שליטר א"יפשיץ

ר"ר בישיבת אלחנן'מ ,יצחק

.יורק-ניו

רב וישע ,שלום

הר למחותנו דלהלן הדברים את להעביר הייתי שליט"חפץ ווקסמן אלא,א"ן

הוא מוטרד אלה הנראה,שבימים בארץ,כפי ענייניו דברים,לפיכך.בסידור כותב אני

לכת ישירות פנימי,ר"אלה כענין עליהם לשמור .ואישיואבקשו

בית להקים עומדים הדתות שר דברי נוסף-לפי רבני ייקבע,דין היכן ידוע לא אך

בדבר.מקומו שביה,שקלתי להציע מוכן ברמת"והנני יוקם ששר,גן-ד בתנאי אולם

לכת יבטיח שכב"הדתות הכל שיעשה בכתב ואב'ר דיין להיות בית"יתמנה של זה-ד .דין

דיינים,לידיעתו למנות ונציגיהסמכות רבנים מארבעה המורכבת מינויים ועדת של היא

עורכי,הממשלה ולשכת הדתות"יו.הדין-הכנסת שר הוא הועדת בתי,ר הדין-אבות

ועל הדתות שר ידי על לדיינות.ידי-מתמנים כושר בקבלת צורך יש דיין להתמנות כדי

הראשית הרבנות לכב.ממועצת בחינות'ידוע נקבעו הכושר קבלת לרבניםשלשם

דיינות לכהונת שלכת,המועמדים להציע מוכן אני כמי"אולם בחינות בלא כושר יינתן ר

בתורה כגדול כאחד,שידוע הרבנים שני הסכמת דרושה כך .ולשם

וכת יושג זה דבר אב"אם להיות יתמנה ברמת"ר הדרך,גן-ד הקל העת בבוא הרי

בהיו דיברנו שעליה הנוספת לכהונה גם להיבחר בישראליותר הנ.תו כל השגה ל"לשם

כת כדלהלן"על לפעול :ר

הפנים ומשר הדתות משר בכתב מפורשת הבטחה הקרובים(לקבל בימים שיהיה

כת)ב"בארה מנוי למען ויפעלו יתמכו כדיין"שהם שביה,ר יתחייב הדתות ששר ד"וכן

שיקום ברמת,הנוסף קוהמליםתשעבתוך[גן-יהיה נטוי אלוישמוכנראה,האחרונות לים

שנשלח לפני מהמכתב ].נמחקו

כת יפנה תינתנה אלה הבטחות למוע"אם מיד כושרצר ויבקש הראשית הרבנות ת

בחינ בלא כדיין לכתתא.הלהתמנות מבטיח אני זו בבקשה שיפנה,ר"תמיכתי הראוי מן אך

להגרא גם אישי שליט"באופן אונטרמן תמיכתו"י שיבטיח .א



הגרעדר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י

כת נא כדחוף"יראה הענין את דוחק,ר והזמן ונחתכים עתה הולכים העניינים .כי

מאתי באה האמורה שההצעה יוודע שלא גם האנשים.רצוי תגובות את שיקבל אחרי

לעשות"הנ מה אדע למען תשובתם להודיעני ימהר .ל

ומכבדו מוקירו ידידו

נסים יצחק



כ,ה"ב תשכ"יום כסלו לחדש ה"א

שלושפע פאה'ת הגדול הגאון ידידי כבוד להוד והדרו"וברכה דעמי,ד 'רבא

דאומתי כש'ומדברנא לתהלה הגר"המפורסם שליט"ת נסים לציון"י הראשון ,א

לשיראל הראשי הרב

באה"אחדשת ובכבוד"ה ר

הדר מכתב יקרת רב"את בעיון וקראתיו נכון אל קבלתי את,ג לו מביע הנני לב ומקרב

תודתי לטובהרחשי עניני סידור נידון הרבה לבו ותשומת ידידותו עבור ג"שהוכ,העמוקה

לעשות העת כל זה .שוקד

הפנים שר עם פה נועדתי הרמה דעתו חוות כפי מכאן1והנה נסיעתו עמו,קדם ודנתי

הכל אודות וקצרות,במפורט ארכות עניני,נדברנו דבר על מלאה סקירה לי מסר והוא

והדיינות שעה,בארץהרבנות לפי המניעות בחירות,ואודות חשובות ערים בכמה לקיים

מקומיים לדידי,רבנים להתבהר,ובנוגע כעומדים חשובים סיכויים כמה נידון עמי דבר

הקרוב לו,בעתיד האפשר ככל לסייע העז רצונו את סידור,והביע תוך ארצה להביאני

רמת.מכובד לע,גן-ובנוגע שם ישנם עדיין כי מקומיים"אם קשיים סובר,ע הוא זאת בכל

הדר אלה,ג"כמו קשיים פתרון לשם הרבנות,שדוקא משרת את עבורי ולסדר להציע יש

אב מינוי עם יחד בזה,ד"שם ולהאיץ לדחוק אין כי היא דעתו לעשות,אך צריך הכל אלא

הרצוי בשעה מכובדת רמת',בדרך בנוגע נכבד,גן-הן ודבר ענין כל בנוגע ,אחרוהן

היום סדר על בהחלט,שיעלה הענינים משמר על לעמוד מוכן הנהו להיות,ולפיכך

חשוב וענין דבר בכל הדר,לאחיעזר עם יחד עצה והגרי"ולטכס ושר"ג אונטרמאן א

בברכה,הדתות כך לשם המכוונת יזמה כל ממש לפעל .להוציא

חה1 שפיראוא משה אות.יים לשר,לעיל,13ראה הכותב בין המיוחדים היחסים .על



עמו לדין ערהקונטרס

בדברים קצת הדר,הארכתי במכתב שנתבקשתי להודיעהו"מפני שרג תגובת הפנים-את

כך לע,על לי יש כזאת להדר"ורק למסור עמו"ע משיחתי .ג

מוהר הרב ממחותני מכתב גם קבלתי וואקסמאן"והנה הוכ,נ שיחת את לי כתב ג"ובו

אלי,עמו יתירה וחבה ידידות רצופה עבור,שהיתה לו הרבה תודתי את מכפיל הריני ושוב

זה ידעתי,כל זאת ידעתי בשנהוכן,ואמנם קדשנו בארץ ביקורנו בעידן עוד הכרתי

בצלו,העברה הסתופפי הלבבית,עת מהתקרבותו מרגיש,שנהניתי הנני זה אדיב ויחס

ממנו לקבל מתכבד שאני מכתב מכל אלי נובע ע.שהוא נא הדר"יתברך בכט"ז וברוב"ג ס

כ,ויקר'שלו פעלים ולהרבות הקדש משמרת בראש הכן לעמוד העליון ביריםויזכהו

והיהדות התורה קרן עולמים,להרמת לתשועת כלנו נזכה כי .עד

הדושת באה"כאיחולי הרב"ה ערכו כגאון ומעריצו מוקירו ר

ליפשיץ דוד

שלו ב'דרישת וכל היקרה הראשי הרב כבוד למשפחת וידידות שיחי"ביקר הנעלים 'ב



,ירושלים.ה"ב

התשכ'ב ה"בטבת

לכבוד

וכו הגדול הגאון הרב ר"כש'ידידי 'ת

שליט ליפשיץ א"דוד

.יורק-ניו

באה"אחדשה ,ר"ט

כ מיום ש"מכתבו בכסלו ועל"א הגיעני ממהר-ז אני המרובות טרדותי אף

וכת,להשיבו דוחקת השעה כי שראיתי וקביל"יען וסבר להבין נתפס למהר,ר שאין

בי במכתבי כלולה שהיתה ההצעה לביצוע כבפעולה במרחשוון"ום .2ב

ברורהה2 התחייבות להוציא הצליח לא ליפשיץ שהרב מזה מאוכזב נראה מפורשת("כותב התחייבות

לו")בכתב יעץ שהכותב כפי וורהפטיג שפירא השרים מזכיר.מאת לא ליפשיץ הרב ורהפטיג השר את



הגר בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ נסים"ד י רעו

שהזדמנות אלא להוסיף לי ואין הקודם במכתבי אמרתי אשר את ומדגיש אני חוזר

עתה להחמיצה ואין מתרחשת שעה כל לאו בהתאם,כזו דחופות פעולות לעשות ויש

הקודם שבמכתבי עתה.להנחיות לא כזו–אם דרך תימצא שוב שנים כמה אחרי לדעת .אין

אמ לבבי עם אשר את כתהנה יעשה ומעתה בעיניו"רתי והישר הטוב .ר

וביקר רב ,בכבוד

נסים יצחק



ט,ה"ב תשכ'יום ניסן ה"לחדש

וכ שלומות הגדול"רוב הגאון עוז ידידי כבוד להוד והדרו"פאה,ט דעמי,ד ומדברנא'רבא

כש'דאומתי ולמשגב לתהלה הגר"המפורסם שליט"ת נסים לציון,א"י הרב,הראשון

לישראלהראש .י

באה"אחדשת וביקר"ה .ר

הבעל הפסח חג התקדש להוכ"לרגלי לבבית בברכה בזה הנני אליו"ט הנלוים ולכל כי,ג

מעליא גופא ובבריות הכשר ביתרון אותו נא ורוח,יחוגו נפש חדות ה,תוך יחון חון 'כי

נצח עליהם ויגן וארצו עמו ומנדינו,את שונאינו כל מזימות ישראלולהרים,להשבית קרן

וישע .בפדות

הדר הצליח אירופה"בטח בארצות ביקורו בדרך ולתעודה לתורה ונצורות רבות לפעול .3ג

אלג פליטי על להשפיע הקדש'וגם בארץ ולהתיישב לעלות ומרוקו מזמן.יר זה לי ידוע

אלה במקומות הירוד היהדות צפוי,מצב רבה שם"ח'וסכנה הצעיר הדור לקיום ,ו

הקודם במכתבו כלל,כלל אתו דיבר שלא שפירא.וכנראה עם שיחתו בכוחו,ולגבי היה שלא להניח סביר

ברורה התחייבות ממנו להוציא ליפשיץ הרב ליפשיץ,של הרב דברי שרוח ניכר הכותב של שורותיו ,מבין

מסתפק שהוא מהם וקיבל("שנראה מהשר")סביר ששמע כלליים הכותב,בדברים בצדקת מכיר ואיננו

כ הועילשהבטחה די איננה הכותב,ללית את קצת אפשרי.הרגיזה שבלתי הכותב מדגיש גם הבא בסעיף

להתנהג בלי לתוצאות להנחיות"להגיע מהן,שלו"בהתאם בפחות טו.ולא מכתב להלן .וראה

ב'דב3 בלונדון'אדר אירופה רבני בכנס נסים הרב גולי,השתתף עם שם ונפגש בצרפת ביקר כך ואחר

אפ .ריקהצפון



עמו לדין רעזקונטרס

ואמונה תורה ללא הגדול לדאבונו ברובו הדר,המתחנך הופעת ומעשהו"ובודאי ג

אלו דשם,במדינות החרדית היהדות וביצור בתקומת הרבה .חזקו

הוכ של הרמתה לביתו"ובתשובתו ולארצו,ג בכח,לעירו עמוד שוב להוסיף העליון יזכהו

וישראל התורה קרן להרמת הקדש משמרת בראש כי,איתנים ותשועתעד שילה יבא

.עולמים

בינה תועים לאלץ ממרום טהור רוח יערה בציון השוכן כי רעוא הלבבות,ויהא לקרב

ופילוגים תככים שלו,ולהסיר אחד,ואחדות'ולהשכין שכם לעבדו .כדי

להדר רבה תודה מביע הנני האגרת דברי ומחשבותיו"ובסיום הנאמנה ידידותו כל עבור ג

ז אודותינו הזמןהטובות כל כפי,ה הקדש בחצרות להסתופף לעלות נזכה נא ובמהרה

לבבנו עם .אשר

וכ"באה החג ובברכת הרם,ט"ר ערכו כגאון ומעריצו ליפשיץמוקירו דוד



,ירושלים.ה"ב

התשכ"י באייר ה"ד

לכבוד

ההלל את עליו גומרים אין תבונה ורב רוח יקר האשכולות איש הגאון הרב ידידנו

ר"כמהת"כש שליט'ר ליפשיץ א"דוד

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

וש"אחד באה"ש ,ר"ת

ט מיום אגרתו את ש'קבלתי ניסן והכפולות"לחודש הרבות טרדותי ומחמת ז

לרו לענות לצערי יכולתי לא ניסן הדר"בימי בזמן"מ .ג

להדר מודה ברכה"הנני ואשיבה ברכותיו על השי,ג להרבו"יזכהו פעליםת ת

ולכהן ברינה לציון לעלות במהרה ויזכה לטובה לבו משאלות כל ימלא ולתעודה לתורה

לרו כיאות החשובות הארץ מערי באחת הדר"פאר .ג"מ



הגר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י רעח

כת מעלת יעץ"אמנם אשר שר אותו של השפעתו תחת עצתי את קיבל לא ר

אחרת"להדר ויזכה.1ג היום ירחק שלא ומקווה המשמר על כיום גם עומד ונזכהאני

יהנו ורבים במערב יזרח תורתו ואור לישראל הראשית הרבנות עם פעולה משתף לראותו

.מאורו

רב ובכבוד דאורייתא ,ביקרא

נסים יצחק



,ירושלים.ה"ב

א"כ באדר ז"התשכ'ג

לכבוד

כש המופלא הגאון מהר"הרב שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

כיאות"שואחד ,ת

ב מיום אגרתו בזמנה'קבלתי זה מהענינים2בחודש ודאגותי טרדותי ומחמת

בארה אלה בימינו בקצור,ק"המתרחשים הענינים אחד את להלן שאזכיר יכולתי,כפי לא

להדר לאשר הסליחה"לצערי ועמו בעתה אגרתו קבלת את .ג

אמוני שלומי את שהדאיגה הידועה מתים נתוח לשאלת אתרנוסף בכל די ישראל

שהדר,3ואתר לגודרה"וכפי מצדכם שנעשו פעולות על כותב עדיין,4ג הרופאים זאת בכל

בשלהם .5עומדים

לעילר1 ויב יא מכתבים יג,אה במכתב השוליים .)19אות(והערת

בארכיוןה2 חסר ליפשיץ הרב של ההוא נסים"מכתב הרב ."יד

ז3 מכתב כתיבת לפני שנתיים כמעט הראשית הרבנות את להעסיק התחילה מתים ניתוחי כשדרשהבעית ה

הנפטרים כבוד על שיגן חוק לחוקק פרי.מהכנסת נשאו לא הרבנות מאמצי תשכ.אך שנת ז"ובתחילת



עמו לדין רעטקונטרס

המסיתים רבו כמה רבו עתה לכך את)המסיון(נוסף והגבירו בארצנו ששורצים

המקיף בסיועה שצ[פעולותיהם העקיף"נראה הפנים]ל משרד ובעיקר הממשלה ,של

ל שהותםשנותנים את להם מאריכים בפעם פעם ומדי לארץ כניסה רשות פועלים,הם והם

רח במצודתם נלכדו ורבים גמורה ולרבנות.ל"בחפשיות בכלל הארץ לרבני חרה מאד לכן

את לקיים שהחליטו הגולה רבני מעסקני כמה של המשונה ההחלטה על בפרט הראשית

בעיר דוקא הגולה רבני כנס בשם מכניס שהם ואינם,רומאהכנס תוקף בכל זה על ועומדים

להם שהועידו בעיר יקויים אם זה כנוסם יעודד כמה לדעת מקום,6רוצים שבכל המסיון את

בישראל הפועלים את בעל,ובפרט שמועות מפיצים הם הכי שהרבנים-שבלאו ובכתב פה

לאמונתם הם גם ומתקרבים והורשו.הולכים משותפות אגודות עושים מקום לנאוםבכל

ביחד בכנסיות מתפללים גם ויש הנ.בכנסיות הרבנים כנוס יתקיים אם בודאי"עתה ברומא ל

בואתיקן לבקר האפשרות להם תנתן למען ברומא כנוסם לקיים בחרו הרבנים שכל יאמרו

ישורם מי והתוצאות שומעיהם לב על שיתקבלו הסברים ותוספת והדרכה השראה .ולקבל

ה עם וקשות רכות ברודידברנו ובקיומו7רב הכנס פעילי בראש עומד שהוא

מנשיא שקיבל מכתב על הסתמך בתשובתו והוא הענין חומרת את לו והסברנו ברומא

באמריקה הרבנים יתקיים8הסתדרות באם השתתפותם את ומתנים הרעיון את שמעודדים

דווקא ברומא .הכנס

מחוזות בהרבה בתכיפות ונמשכו ישראל בארץ להתארגן מתים ניתוחי גזירת לבטל תפילה עצרות התחילו

והלאה זה מכתב כתיבת עד הר.ישראל מועצת באה זה מכתב כתיבת אחרי ימים הראשיתכחודש בנות

בנדון הרופאים עם פשרה לכל להתנגד שצריכים החלטה שלא,לידי אדם של מות לאחר שניתוח וקבעה

מלכתחילה בכתב לכך מותו,הסכים אחרי בכתב לכך הסכימה לא משפחתו לעבור,ואף כפיה מהווה

דת .על

תשכב4 ריש של תשובה ימי ניו"עשרת במרכז גדולה אספה התקיימה בה-ז חברייורק שלושת נאמו

הרבנים אגודת של פיינשטיין,הנשיאות משה ליפשיץ,הרב דוד והרב קמנצקי יעקב שהיה,האחרון.הרב

עליון בחסד בבתי,נואם מלהתאשפז שנמנעים לזקנים שנעשה בעוול להכיר הנאספים אלפי את הלהיב

גופותיהם את ויבתרו שם ימותו שמא .חולים

מב5 שהיו התברר הזמן לחומשך פנימיים איברים מחקר"וכרים לצורכי כלכלי,ל עניין לרופאים והיו

בתעתועיהם להתמיד טבת.מובהק בחודש בעיתונות,כבר פרסום ידי על להמונים תורה גדולי קראו

במחאות אבריהם"להשתתף וגזילת המתים ניתוחי פירסמו,"נגד זה מכתב כתיבת לפני עצרת"ושבועיים

זוועות נגד אבריהםאזעקה והלאמת מתים ."ניתוחי

זהש6 מכתב כתיבת לפני עם,בועיים הראשית הרבנות מטעם קורא קול ודייני24יצאה רבני של חתימות

הכותב,לישרא הוא,כולל ברומא רוח"שהכנס .חכמים"למורת

תשה7 משנת הגדולה בריטניה יהדות של הכולל כרב כיהן ברודי ישראל תשכ"רב עד .ז"ח

זשיאנ8 פסח הרב היה ההיא בעת הרבנים .ליבוביץ.הסתדרות



הגר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י רפ

מהדר המתנגדת"בקשתי בעמדתנו הרבנים אגודת את לשתף בעירג הכנס לקיום

ברבים דעתם את ולהשמיע להם בחרו .אשר

להדר שכתבתי לארה"דומני יעלה הפסח שאחרי שבימים מאד שרצוי ק"ג

שבועיים של שבע-לתקופה מקוה ואני הדר"שלושה ויזכה הדרך תמצא אנחנו"ה ונזכה ג

בארץ"שהדר ישתקע .ג

דאורייתא ביקרא

רבה ,ובידידות

נסים יצחק



י,ה"ב תשכ"יום ניסן לחדש ז"ג

וכט רבא ידי"שלמא כבוד להוד פא"ס הגדול הגאון והדרו"נ דעמי,י ומדברנא'רבא

כש'דאומתי ולמשגב לתהלה הגר"המפורסם שליט"ת נסים והרב,א"י לציון הראשון

לישראל ב"ע,הראשי כל שיחי"ש היקרים .'ב

באה"אחדשת ובהוקרה"ה .ר

כ מכתב במוע"יקרת קבלתי אש,דוג להבות התוצבים מדברים נתרשמתי כל,ומאד נידון

היהדות עולם ברום הפרק על כעת העומדות החמורות הבעיות בדב,אותן רובמיוחד

וגווניוה מיניו לכל ובתפוצות,מיסיון קדשנו בארץ פעולותיו כה,המגביר בממדים

תכסהּכוובאמת זוהי חוליא אחת מכל אותה השלשלת האר, מדאיגים רומישל ,יסי

בחרמה ולכבוש מצודתה לפרוש האידנא להשפעתה,שברצונה נרחבים יותר לרגלי,שטחים

החדש שמד,9רוחה תחבולת שזוהי בנשיקה,וכידוע שבי ולקחת נפשות ציד ברוחה,לצוד

העולם,המחודש יהדות כל מבארץ,ל"רח,את בתפוצות הסכנה יותר עוד רבה זה .ובכיוון

האקומניתכ9 המועצה של הסופי המסמך להוצאת היא הכותב שנים,וונת שלש עם,שפעלה את המנקה

ישו של הריגתו מאשמת הקתולים,היהודי שבתיפלות האנטישמיים הביטויים את ,המסמך.ומרככת

כ הקתולית הכנסייה של ביחסה מהפכה היהודיםשהיווה זה,לפי מכתב כתיבת לפני כשנתיים .פורסם

באות .לעיל7ועייך



עמו לדין רפאקונטרס

יודעי אמנם האמתית-והנה והתכלית הכוונה כל ובבירור במדויק יודעים דבר ומביני חן

רצונה ועושי רומי שלב,של אחר שלב מסודרת היא עורכים,ועבודתם הם כך ולשם

משותפות ומשא-ודואגודות שונות-שיח בעיות נידון ראשי,ומתן בין הדוקה והתחברות

וכו האמונות ידועה'כל היא וכלי,והתכלית בושה רביםברם לא כי פנינו תכסה מה

: ג כי באמריקה מתקיים ועד שלם הנקרא"ובטח ידוע להוכ, יבינו לאחריתם, מויחּכ

וגם לדאבוננו עדיין משתייכים , קונסרבטיבים, המורּכב מריפורמים" ִסיַנאָגאג ַקאּונסיל"

והועד– קאנגרגיישאנס-הרבנים ויּוניאן ארטאדאקס-כח של הסתדרות-בועד זה גם באי

דו מערכת וסידר אירגן כבר מקומות-הזה בכמה למיניהם הכמרים עם כאלה וזה,שיח

כ ביום הפסח לאחר כי בעתונים שנתפרסם ניסן"מזמן שבו,ז כזה גדול כנוס יתקיים

והדתות האמונות ראשי הנ,ישתתפו הועד כח באי כל של והשתתפותו וכבר,ל"בתמיכתו

השם חילול מזה ע,נגרם ל"כי בא כך אצלי גם כי הכלליים העתונים בכל ביטוי ידי

יש הזרמים"דתי-אגף"היהודים מכל הארטדוקסים,מאוחד את גם המסכים,לרבות

, וכבר נערכה כל תכנית הכינוס הזה והמשתתפים בו, לפי רוח רומא החדש, ף פעולהלשּת

נפש ומרירות צער רוב מזה לנו להשפיע-אי–ונגרם הקורה בעובי נכנסנו עללזאת

ואיגוד הרבנים הדתיות-הסתדרות זה,הקהלות בכנוס השתתפותם את ולאחר,שיבטלו

שבת בערב ברבים הודיעו בזה שהושקעו רבים ידם-מאמצים את מושכים הם כי הגדול

אחר,מזה באופן הדבר ישנה שלא לרחמים אנו זקוקים עדיין ישנן,אבל דמויות הרבה כי

וכו,בזה מכאן הרפתקאות ישראל,10וכמה חכמי וכל הראשית הרבנות גם כי נחוץ ולזאת

דעתם גילוי תורה,יפרסמו דו,דעת ניהול שלהם-כי ואביזרייהו כאלה הם–שיח פיגול

ירצו יעקב,ולא חלק באלה לא רח,כי עלולים כאלה המוחות"וענינים את לבלבל ל

כזה יתום בדור ביותר,בפרט הגרועות התוצאות לידי ניש,ולהביא ושמדשל תערובות ואי

.ל"רח

בניו התקיימה תענית אסתר ביום רוחות-והנה נגד חריפה מחאה בתור רבתי אסיפה יורק

אלו בפרק,זרות ברבים אז בורו[ובדרשי מלת הושמטה הרבנים]אולי גדולי עוד עם יחד

הדר דברי גם המיסיון"מסרתי תגברת נידון הולכים",ג שהרבנים שמועות מפיצים ושהם

לאמונתםומת שומעות–"קרבים שכך לאזנים את–אוי הבעתי וחריפים נרגשים ובדברים

הדר ברומא"התנגדות אירופה רבני כנוס עריכת נגד ישראל חכמי וכל השאירו,ג והדברים

השומעים כל על עז הדר,רשם קבל גם מהקול"ובודאי ההעתקה את שפירסמנו-ג קורא

שאעפ10 לרעיון התכוון לבצעו"הכותב קשיים יש עדיין ויאה נאה הוא מסוים שדבר שיטפיה.י שאגב אלא

חז מאמר תחילת לג(ל"מצטט קידושין דארמאי'ר,.)במסכת סבי מקמי קאי הוה הרפתקי,אמר,יוחנן כמה

עלי חז,יהועדו מאמר לצטט צריך אחר"כשהיה עו(ל בראשית רבה ר'ר,)ב:במדרש בשם חנין'פנחס

אמר ויאמר"דציפרן המלך את יהוידע בן בניהו וגו,ויען יאמר כן א('אמן א כבר,)"לו:מלכים והלוא

מנוחה",נאמר איש יהיה הוא לך נולד בן אמר?"הנה גיח,אלא ועד מכאן יעמדו קטיגורין .וןהרבה



הגר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י רפב

אגודת מטעם ת-פה בכל התומכת זוהרבנים בעמדה אופן,קף בשום לערוך בצוק,שאין

האלה ברומא,העתים הכינוס אירופה,את לרבני לונדון דרך זו דרישתנו .והעברנו

הסתדרות ומנהלי ראשי עם האחרונים בשבועות פעמים כמה דברים בעצמי לקחתי גם

דפה הדר,הרבנים דברי תכן להם לשון,ג"ומסרתי מיני בכל במ,ובקשתים פגיעשישתדלו

לגמרי אחר במקום בדוקא הכנוס שיסודר להדר,להשפיע בדברי ונתעכבתי אחרתי ג"ולכן

עכשיו דבר,עד סוף לשמוע חפצתי הוחלט,כי רבים דיונים לאחר כי לי נודע עכשו והנה

הנקרא במקום כינוסם את לערוך אירופה רבני ועד אדע,ERU:מטעם לא הזה המקום היכן

שהבנתי,בדיוק כפי לרומאאבל קרוב להדר,הנהו זה נודע שכבר לא,ג"ובודאי אך

כך על תגובתו מהי ובעל.שמעתי ממשמש כבר הפסח שחג להריץ"והיות ממהר הנני ט

להדר זה נצח,ג"מכתב עליהם ויגן וארצו עמו על שלומו סוכת יפרוש הוא עצמן ,והשוכן

בינה תועים לאלף טהור רוח יערה בנתיבות,וממרום הוכ.האמתולהדריכם נא ג"יתברך

ושמח כשר בחג והכבודה היקרה משפחתו הנאמנה,וכל ידידותו כל עבור לו הודות ,ורב

הק בארצנו אתו להתראות אזכה נא באה"הדושת',ובמהרה כגאון"ה ומעריצו מוקירו ר

ליפשיץערכו דוד


,ירושלים.ה"ב

התשכ'ז ז"באייר

לכבוד

הגדול הגאון הרב

מהר"כש שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

וש"אחדשה ,ת"ט

יג מיום בחוה'מכתבו קבלתי לכתוב"בניסן לצערי יכולתי לא טרדותי ומחמת מ

שעניינוני"לכ בו הכלולות והידיעות תוכנו על לו ולהודות קבלתו עם מיד .ג

לכ ידוע ר"בודאי שעסקני הרבנים אגודת חברי ולשאר זזוג לא אירופה בני

בארץ הרבנים גדולי של מחאותיהם למרות בחרו אשר בעיר כינוסם את לקיים מעמדתם

בשיטותיהם,ל"ובחו מטעמים מזה יעשו בארץ השורצים שהמסיתים לודאי וקרוב

רח .ל"המיסיונריות



עמו לדין רפגקונטרס

ובס מקצר הנני ולכן מאד ושמחתי בארץ הקרוב ביקורו על נתראה"שמעתי ד

ה בשאלות כונדון את והמעניינות הפרק על .ג"עומדות

ובהוקרה ,בידידות

נסים יצחק



כ,ה"ב מנ"יום לחדש תשכ"א ז"א

וכ'שלו ידי"רב כבוד להוד פא"ט הגדול הגאון והדרו"נ דעמי,י דאומתי'רבא 'ומדברנא

לתה המפורסם הרועים כשאביר ולמשגב הגר"לה שליט"ת נסים לציון"י הראשון הרב,א

לישראל .הראשי

באה"אחדשת ובהוקרה"ה .ר

הדר מכתב יקרת ז"את מיום לישראל'ג והמצוקה המתח בימי קבלתי אחרי,אייר ותיכף

ה וישועת להוכ11הגדולה'הנצחון ארוכה אגרת לבנו,ג"הריצותי הגות הבעתי ,שבא

ה יד הגלות וארצו,לאההנפ'לעת עמו את ממצר ההשתתפות,לחלץ כל את בה ופרטתי

בנ אחינו עם התפוצות יהודי של והעמוקה קדשנו"הרבה בארץ ובעידנו,י מצוקה בעתותי

הגדולה כולנו,השמחה את כאן וענינים,שהקיפה בעיות בכמה במכתבי נגעתי וגם

הפרק על אז הרמתה,שעמדו לתשובתו רב זמן עד,וחכיתי כלוםאולם שמעתי לא ,עכשיו

אי של הפלא מענה-ומפאת הדואר,קבלת שיבוש מפני כי לסבור נוטה בימים–הנני אז

הנצחון לאחר להוכ,בארץ–הראשונים מכתבי הנה,ג"נאבד לי שהשיב מכתבו אולי ,או

זה על במענהו,וחבל כעת להתכבד במאד אשמח משלו,ולכן טובות ג"הדר'ולהתבשר

הנלוים .אליווכל

קדשנו ארץ את לבקר אמנם תיכננתי הקיץ ימות במשך וקושיים,והנה שונות נסיבות אך

עיכבוני הבעל,פרטיים האלול חדש בהתקרב עכשיו לה,ט"אבל דודים ,ולישראל'עת

לפועל זה חפצי אדיר את להוציא ומשתדל מקוה יהי'וה,הנני שלא עוד'יעזרני לי

ולראות,מפריעים לעלות עשהואוכל אשר נפלאותיו כל את בעין בארץ,עין אתר על

.הקדש

הימיכ11 ששת במלחמת המופלא לנצחון .םוונתו



הגר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י רפד

ג ולקחת עמו ארּכות וקצרות "ה בקרוב אזכה להתראות עם הדר"ותקותי תאמצני כי אי
ובפרט בכלל הנכבדים הענינים כל להדר.נידון ותעצומות עוז יתן בציון לעמוד"והשוכן ג

שילה יבוא כי עד הקדש משמרת לתשוע,בראש כולנו עולמיםונזכה לתשובתו.ת המצפה

והדושת ב"הרמתה הרם______ה ערכו כגאון ומעריצו ליפשיץמוקירו דוד



,ירושלים.ה"ב

התשכ"במנ'כט ז"א

לכבוד

ויראה בתורה ומופלג המופלא הגאון הרב

מהר"כקש שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן'מ יצחק

.יורק-ניו

רב וישע ,שלום

י כאקיבלתי מיום מכתבו הדר"במנ'קרת כותב בו אלי"א שלח זה שלפני ג

עליו מענה ממני קיבל ולא בלשכתי,מכתב זה מכתב נתקבל אם לברר יכולתי לא .לצערי

במשרד ערבוביה ושורר במקומו אחר מצאתי לא ועוד חדשים כארבעה מזה עזב .המזכיר

ח גברו מה יראה למען בארץ לבקר הטוב רצונו על השישמחתי עלינו"סדי ,ת

והשיב לכלותינו שזממו מסביב אויבינו עולה בני בידי מלנפול שהצילנו בלבד לא

הרעה על[מחשבתם מלת שבויים]חסרה שהיו הארץ חלקי את הנחילנו גם אלא ראשם

שהתרחש ממה כחולמים עוד ואנו אלינו שבה בשלימותה והארץ .בידם

ני"כת זמן בארץ להישאר להתכונן צריך העניניםר על מקרוב לעמוד כדי כר

הסליחה ועמו לקצר אני מוכרח וכעת נדון וכשנתראה .ולהחליט

רבה ובהוקרה ,בכבוד

נסים יצחק



עמו לדין רפהקונטרס



אחרונות ידיעות

מניו היום שהגיע החוץ-במברק משרד באמצעות יורק

כאילו בישראל שמקורה הידיעה וכל מכל הראשי הרב בשם הוכחשה

התייצב הראשי ולכהןהרב לבוא עליו והשפיע ליפשיץ הרב לימין

תל של הראשי .אביב-כרבה

גם אלא ליפשיץ דוד הרב על השפיע שלא רק לא הראשי הרב

מתנגד הראשי הרב כי בידיעה אמת שמץ ואין זה בנושא עמו דבר לא

ופרנקל גורן הרבנים של .12למועמדותם

תשכ'ט–ירושלים )7.5.68(ח"באייר



כי,ה"ב תשכ"ום אלול לחדש ח"ג

וכ רבא הגדול"שלמא הגאון ידידי כבוד להוד והדרו"פאה,טס דעמי,ד ומדברנא'רבא

כש'דאומתי ולמשגב לתהלה הג"המפורסם שליט"ת נסים יצחק הראשי,א"ר הרב

לציון וראשון .לישראל

באה"אחדשת כמשפט"ה ובהוקרה .ר

לטובה עלינו המתחדשת השנה להב,לתקופת להדרהנני הלבביים"יע איחולי את תוך,ג

ויקר אליו,אהבה הנלוים וכל הכבודה ומשפחתו הוא נא ושלו,שיתברך חיים 'בשנת

ושנים,ט"וכ ימים ובאריכות מעליא גופא משמרת,בבריות בראש לעמוד איתנים ובכח

קדישא,הקדש בארעא והיהדות התורה קרן את ולהאדיר .ולרומם

אביב12 תל של רבה להיות אז גורן שלמה הרב נבחר הראשי.למעשה לרב שנבחר עד בתפקיד שירת הוא

תשל שנת בריש האשכנזי במקום,ג"לישראל הספרדי הראשי לרב נבחר יוסף עובדיה שהרב בזמן בו

נסים .הרב



הגר מורנו בין מכתבים והגר"חילופי ליפשיץ זצ"ד נסים ל"י רפו

סוכ יפרוש בציון נצחהשוכן עלינו ויגן וארצו עמו על שלומו שונאינו,ת כל מזימות להפר

עולמים תשועת לבטח,ולהושיענו ישכון .וישראל

להדר בזה נא אביע כושר"גם תעודת לי להעניק הואילו עבור העמוקה תודתי את ג

בישראל עיר הראוי,13לרב הכבוד בכל זו רבה זכות מעריך את,הנני ידעתי גם וידעתי

הוכידידו של הרבה בעידן'וה,ג"תו לטובה אודותי הנאמנה ומחשבתו עצתו על יופיע

לברכה .המעשה

הפתיחה מעין מסיים בסשצ,והנני טובה וחתימה כתיבה ובשנהג"בברכת

וישועה הדושת,גאולה באה"כעתירת ומכבדו"ה מוקירו ובהערצה ר

כן[ וחתימה,חסר ערכו כגאון כתוב שהיה ]וכנראה



,ירושלים.ה"ב

התשכ'יא ט"בתשרי

לכבוד

ובמדותיו במעלותיו ולתהלה טוב לשם המפורסם הגאון הרב

מהר"כש שליט"ת ליפשיץ דוד א"ר

ר"ר בישיבת אלחנן"מ י

.יורק-ניו

נאמנה"אחדשה בידידות ,ט

ברכה ואשיבה החדשה לשנה ברכותיו אגרת בתודה מעכ.קבלתי בכל"יבורך ת

לע ויזכה דמיטב נפשומילי כאות הקדושה בארצנו כבוד לשכון .לות

להדר אמרתי שכבר מה על לחזור רוצה למצוא"איני שצריך פעמים כמה ג

חודשים של לתקופה הפחות לכל בארץ ולשהות לעלות הקרובים.דרך בחודשים

בחינב13 לעבור אדם צריך כלל הכרדרך לקבל כדי מסוימות לתת,כרבהות ניתן ידוע בתורה לגדול אבל

בחינות בלי לדיינות.כושר כושר לגבי יא במכתב לעיל .ועיין



עמו לדין רפזקונטרס

חשוב מאד המקומות אחד על להתחרות ובכדי לפורטם יכול שאיני ערך בעלי מנויים יהיו

ב ימצא השי.מקוםאם שימלא ומברכו מקצר הנני טרחה הטוב"ומחמת לבו משאלות ת

אמן .לטובה

ומכבדו ,מוקירו

נסים יצחק



י,ה"ב לח"יום תשמ'ב אב א"מנחם

ה בעיר בנחמה שמה'תראה

הדואבה וכעת והכבודה היקרה ,המשפחה

ומגדול מעוז הגדול הגאון ידידי של

ולתפארה לתהלה המפורסם

יצח לברכהרבי זכרונו נסים .ק

והמחרידה המרה השמועה רב צער תוך לשמוע ראשם,נרעשתי עטרת מאתם לוקחה כי

ישראל בשנים,ופאר עשרות במשך עמד ראשי,14אשר רב בתור בקדש משמרתו בראש

בציון,לישראל השוכן ולעם לתורה כבירים פעלים ונפשו,והרבה רוחו בעוז נלחם

ולרומם שמים כבוד ישראללהרבות בתורתו,קרן ולתפארת למשגב עולם שם לו וקנה

בקדש הגדולים .ומעשיו

תחי היקרה המשפחה לכל להביע ממהר הנני העמוקים',ובזה השתתפותי רגשי את

הרב ויגונם הכבד ולחזקם,באבלם לעודדם לעצבותם יחבש לב לשבורי ובתוך,הרופא

ניחומין ימצאו וירושלים ציון אבלי יוס,שאר לעולמיםולא לדאבה עוד יפו

תנחומין בברכת ומברך בצער הכותב

ליפשיץ דוד

שמנהס14 הנו ראשי כרב נסים הרב כהונת שנות תשל"מתשט,עשרה-ך עד צום.ג"ו יום בעצם נפטר הוא

כך,החמישי אחר ימים שלשה נכתב .והמכתב



רפח

טוב זבד

*



בפסחים רבנן,.)צג(איתא הראשון,תנו על כרת כרת,חייב דבריוחייב השני על

אומר.רבי נתן הראשון,רבי על כרת ע,חייב השניופטור אומר.ל עקביא בן חנניא אף,רבי

ה]על[ את עשה לא כן אם אלא כרת חייב אינו לטעמייהו.ישנהראשון גר,דתניא,ואזדו

פסחים שני בין פסחים,שנתגייר שני בין שהגדיל קטן לעשותוכן שניחייב דברי.פסח

אומר.רבי נתן לראשון,רבי שזקוק לשניכל לראשו,זקוק זקוק שאין לשניןכל זקוק .אין

קמיפלגי סבר,במאי הואשנירבי עצמו בפני סבר,רגל נתן תשלומירבי הואשני דראשון ,ן

מתק לא לראשון ליהתקוני סבר.ין עקביא בן חנניא הואורבי דראשון תקנתא .שני

וכו דרשו אחד מקרא חייבהלכך'ושלשתן הכל דברי ובזה בזה ובזה,הזיד בזה דברישגג

פטורה בשני,כל ושגג בראשון מחייביהזיד נתן ולרבי פטור,לרבי עקביא בן חנניא .לרבי

בראשון בששגג חייבניוהזיד פטורלרב,לרבי עקביא בן חנניא ולרבי נתן .כ"ע,י

ר דס'בדעת דראשון"נתן תשלומין דשני ליה,הואל מתקין לא לראשון ,תקוני

רש אשני,ל"וז,י"פירש מיחייב לא בראשון איחזי דלא ומאן דראשון ומיהו,תשלומין

לראש מתקיןתקונו לא בראשון הזיד אם מכרת ואפיל,ליהון הראשון על כרת חייב והלכך

וכו השני את במה,והיינו.ל"עכ',עשה ראשון פסח על שנתחייב מכרת ליפטר אפשר דאי

שני פסח חולק"והרמב.שהקריב להרמב"דסם לרבי"ל דאפילו רגלל"דס,ם שני דפסח

הוא עצמו ע,בפני דראשון כרת החיוב את לתקן שני"אפשר הפסח וכמה,י כמה אחת ועל

ר ה"לדעת את לתקן אפשר עחיובנ דראשון שני"כרת הפסח רוהפשט.י לפי"בדעת נ

הר"הרמב כדעת לכאורה הוא בראשון"ם הזיד דאם הקריבח ולא אנוס היה שני ובפסח

בזו,הקרבן תקנה כרת,אין בר הוא הרמב.ועדיין כתב המצוות שלישית"ובספר שיטה ם

שהזיד"דבכה לרבראשוןג בשני הואוהקריב עדיין כרתבי רו,בר פטור"לדעת הוא נ

(מכרת הרמב. בו חזר החזקה"וכנראה ביד .)וכדלעיל,ם

הגממ דאומרת לטעמי'הא רבייוצאהוידאזדו דיני לכל אחד טעם ייבדחהא,דיש

שני פסח על דו,כרת שנתגיירהא שניגר בפסח חייבים פסחים שני בין שהגדיל 'דהגמ,וקטן

דאזד לטעאומרת ש.מייהוו הוא הדינים לכל דהטעם עצמוומבואר בפני רגל הוא שני .פסח

ב,אמנם פסח"רמבעיין קרבן בהלכות ה"פ(ם זה,ל"וז,דכתב)א"ה פסח ושחיטת

השבת את ודוחה עצמה בפני עשה השני,מצות בפשאין רגל אלא לראשון ניתשלומין

כרת,עצמו עליו חייבין כדעת.ל"עכ,לפיכך דפסק כר,רביוהיינו הא"וא.נתן'ולא קשה כ

הרמב שם"דפסק ה"פ(ם שני,ל"וז,)ז"ה לפסח ראשון פסח בין שנתגייר קטן,גר וכן

ע* ונערך ידינכתב זץל שלמה ארי בשיקאגו,הרב שנאמר כללי שעור של נתונ.מהקלטה התודתי
זו הקלטה עבור המשפחה .לבני



שני פסח רפטבגדר

בין פסחיםשהגדיל שני,שני פסח לעשות ד.ל"עכ',וכוחייבין הרמבדמהא ולא"סתם ם

הקריבו ולא הזידו שאם כרתשניפסחכתב חיוב,חייבין דאין בכהמשמע ,דועו.ג"כרת

בכה שאין להוכיח כרת"אפשר חיוב הרמבג דפסק שם"מהא מי,ל"וז,)ב'הל(ם אבל

הראשון את עשה ולא רחוקה בדרך או טמא כרת"אע,שהיה חייב אינו בשני שהזיד ',וכופ

הרמב.ל"עכ פסק שהי"ואם שמי בשנים והזיד רחוקה בדרך או טמא כרתה חייב ,אינו

שלא"כ וקטן גר החיש בכלל ראשוןובהיו פסח מכרתבזמן הזידו,פטורים אם אפילו

בפנ"הרמבדאם'וק.בשני רגל דזה כרבי פסק תלה"ם והגמרא שהגדילע קטן של הדין את

רבי של זו בשיטה פסחים שני בין שנתגייר הרמב,וגר פסק בכה"איך כרת חיוב דאין .ג"ם

מוריותירץ דאפילו"זצאבי עצמול בפני רגל דזה רבי לחייבו,לדעת היינו

שנילהקר בפסח קרבן הקריב,אמנם.יב שלא למי בכרת שניחיוב בפסח שייך גברארק

ראשוןש בפסח פסח דקרבן חיובא בר הרמב.היה לפי או"ממילא ששגג מי בין חילוק יש ם

דחיי בשני והזיד ראשון בפסח כרתנאנס ב(ב פסח דקרבן חיובא בר מי)ראשוןדהיה לבין

ב או טמא בישהיה שנתגייר גר או שהגדיל קטן או ראשון בפסח רחוקה פסחיםדרך שני ן

שני בפסח הזידו כרתדאם חייבים דק(אינם חיובא בני היו לא ראשון"דהם בפסח ).פ

הרמב על קשה שם"ועוד שפסק במה לשני,ל"וז,)ח'הל(ם שנדחו ,נשים

הטומא מפני בין והשגגה האונס מפני רחוקההבין רשותהרי,ודרך להם שני ,פסח

שוחטין אין רצו שוחטין הרמב.ל"עכ,רצו סתם פירש"הרי ולא נדחוזהימאם טעם

שני הקריבוו,לפסח לא אם דאפילו רמשמע אונסושאבפסח מחמת תוחייבאינן,ן

שני שוח"ד,בפסח שוחטין,טיןרצו אין בכהדשהוק."רצו בפסח"איש הקריב שלא ג

והזיד אונס מחמת כרתראשון חייב הוא שני בפסח הקריב באשה,ולא שנא .ומאי

ראשוןו בפסח פטורה כשהיתה רחוקה(בשלמא בדרך או טמאה היתה אם ,)כגון

ראשון בפסח פטורה היתה היא דהרי כרת חייבת לה,אינה רשות כשהיתה,ושני אבל

חייבת אינה למה בראשון מכרתחייבת לפוטרה שני פסח הרמבב"וצ.להביא .ם"בשיטת

ברמב שם"ועיין עצמה,ל"וז,דכתב)א'הל(ם בפני עשה מצות זה פסח ושחיטת

השבת את עצמו,ודוחה בפני רגל אלא לראשון תשלומין השני עליו,שאין חייבין לפיכך

הרמב,והיינו.ל"עכ,כרת לפי כרת עליו דחייבין בפני"דהטעם רגל דזה משום הוא ם

תשלומין,עצמו מסתבראדאד,וקשה.ואינו דסד,רבא לעיל ביארנו להרמב"כבר דאין"ל ם

ראשון בפסח חיובא בר היה הגברא כן אם אלא שני בפסח בהזיד כרת היה,חיוב שלא ומי

רחוקה בדרך או טמא שהיה מי כגון ראשון בפסח חיובא שנ,בר בפסח נתחייב לחודורק י

כרת חייב אינו בו ניחאו,והזיד ראשון לפסח תשלומין זה עצמו,אם בפני רגל זה אם אבל

בכה כרת חייב אינו ד"וע.ג"למה בטעם דאין לחודכ עצמו בפני כרתדיבכרגל ,לחייב

דבריהם את להבין .וצריכים

חגיגה בגמרא איתא ביו,.)ט(והנה חג שלא כל"מי את חוגג חג של הראשון ט

ויו חג"הרגל של האחרון וכ,ט באחריותו חייב אינו חג ולא הרגל תשלומין'ועבר ,ומאי



הגאון ל"זצסולוביציקהלויאהרןירבמורנו רצ

ור'ר לראשון תשלומין אמר לזה'יוחנן זה תשלומין אמר בינייהו,אושעיא זירע"א,מאי ר

בינייהו איכא שני ביום ונתפשט ראשון ביום לראשון,חיגר תשלומין אמר יוחנן כיון,רבי

בשני חזי לא בראשון חזי לזה'ור,דלא זה תשלומין אמר בראשג"אע,אושעיא חזי וןדלא

בשני ר,והיינו.כ"ע,חזי ראשוןיוחנ'לדעת יום הוא חגיגה בקרבן המחייב ואפשר,ן

שבעה כל זה לחיוב תשלומין ראשון,לעשות ביום פטור שהיה מי חיגר,וממילא אינו,כגון

הימים בשאר להביאו זה,חייב בחיוב נתחייב לא וס'ור.דמעולם חולק יום"אושעיא דכל ל

עצמה בפני מחייב אחד,הוא קרבן אלא להקריב צריך דאין שהיהו,אלא מי אפילו ממילא

ביום חיגרכג,ראשוןפטור הםאחר)נתפשט(ונתרפא,ון החג ימי שאר דאף כיון חייב כך

חגיגה בקרבן .ע"בפנמחייבים

בתוס שם כיון"ד('ועיין בשנ"וצ,ל"וז,)ה וחגר בראשון פשוט היה אם מי,יע

מיניה פקע לא תו בראשון רמיא עליה דחיובא כיון חזי"אעאמרינן לא דהשתא או,ג

בר לאו דהשתא כיון הוידילמא לא בביאה ואינו הואיל ליה מייתי מצי לא הוא חיובא

לר,בהבאה מחייבאו'ומיהו לזה זה דתשלומין כיון המאירי.ל"עכ,שעיא ,ל"וז,וכתב

ח אירעההיה ובשני חג ולא בראשון הפוטרתוייב סיבה ובראשון,לו הואיל אומרים אין

תשלומין מתורת עכשיו מביא והא חייב אם,היה אף מביאשהרי היה לא כך היה ,בראשון

התוס,והיינו.ל"עכ בה שנסתפקו להמאירי'דמה ליה בראשון,פשיטא חייב שהיה דמי
הפוטרתו סיבה אירעה כך חיובו,ואחר על תשלומין בכלל להקריב,אינו יכול .ואינו

רשהוק דלפי היא הפשוטה שיום'דהסברא המחייבראשוןיוחנן איכפת,הוא מה

עכש אם חיובאלן בר ואינו פטור הוא החיוב,יו לעיקר תשלומין זמן רק הוא עכשיו הרי

ראשון ביום נתחייב כבר הוא חייב,שבו דהוא דבכה.ופשוט דכתב המאירי על ג"וקשה

פטור תוס,הוא על נסת'ואפילו איך בזהקשה לפוטרו,פקו הסברא נ,מה בעיקרתחיהרי יב
א אינו ועכשיו החיוב תשלאלזמן החיובזמן עיקר של .ומין

גווני בתרי תשלומין לפרש דיש לתקן',א.אלא מחוייב שהוא הגברא על דין דיש

שעשה המעוות חטאוכלומר,את הראשון,לתקן בזמן הקריב כאילו הוה מתקנו .ואם

הרו',ב היינו זמןדתשלומין הזמן'כלו,וחת כבר,המשך אם החטא את לתקן אפשר דאי

הזמן ה,עבר כאילוולכן הוא אריכתאפשט יומא כאן התשו,יש ימי שלולכל המשך הם מין

הזמן הוהו.עיקר יבפסח וי"כאילו בניסן הם"ד באייר ארוךד אחד אפשר,יום וממילא

הקרבן את להקריב זמ,עדיין זה בחגיגה.נודהרי בין כן לחקור בפסחואפשר .ובין

בספק הביאור תשל,חגיגהבשם'תוסהשלםוזה תקוןאם הוא בלבדומין ,החטא

דלר אפי'פשיטא חייבוליוחנן הוא ראשון יום לאחר חיגר נעשה חטאו,אם עדיין דהרי

תיקון הרו"משא.צריך דיש הוא בתשלומין הפשט אם זמןוכ אריכתאכלומר,חת ,יומא

פטור דהוא ממש,פשיטא ראשון ביום נפטר כאילו דתשלומין.דהוה פשוט המאירי ולפי
זמןוהרהיינו דבכהולכן,וחת ראשון"פירש יום לאחר שנפטר ר,ג לפי פטור .יוחנן'הוא

הרמב,מעתה ש"שיטת שהיה במי כרת דהחיוב היא בשנים והזיד בראשון ,וגג

האינו הרמב"כמשו,ראשוןמחמת עצמו"ם"כ בפני רגל כמש,"אלא ,)ב'הל(שםכ"אלא



שני פסח רצאבגדר

הר,ל"וז ששגג פי על אף בשני הקריב לא כרתואם חייב זה ה,י קרבן הקריב לא 'שהרי

מזיד והיה הרמב,כלומר.ל"עכ,במועדו לפי שני בפסח דס"דהחיוב משום הוא ל"ם

ראשון פסח של הזמן המשך דזה הוא שני פסח של עדי,דהגדר נקראיולכן 'במועדו'ן

בראשון הזיד אם כמו ממש .וחייב

דקשה הרמב,אלא לפי שני בפסח הפשט הוא"דאם הרם כאן זמןודיש וחת

החטא[ תיקון זה שנילכאורה,]ואין פסח של תשלומין חיובארקשייך בר דהיה היכי

ראשון ראשוןאבל,בפסח בפסח חיובא בר היה לא טמא,אם היה אם רחוקה,כגון ,בדרך

שהגדיל הפסחים,קטן שני בין שנתגייר גר שנייאה,או בפסח תשלומין שייך זה,ך הרי

דלרדאיתהאכ בחגיגה ראשון'א ביום חיגר פטוריוחנן שני ביום איך.ונתפשט וקשה

להקריבואחייבם"הרמב שניתם שם"וכמש,פסח ).ח,א'הל(כ

צ הרמב"אלא לפי לפסח,חדא.ם"ל תשלומין דזה

הר בגדר זמןוראשון עצמו,וחת בפני חיוב הוא שני שפסח דין עוד ד.ויש דהריאלא קשה

בפסחים לטעמייהו)שם(הגמרא דאזדו שני,אומרת בין קשר דיש האלוהדהיינו ,דינים

ביניהם קשר שום אין בסברא .ולכאורה

נראהא שנידולם בפסח אחד יסוד יש שתי,באמת נובע זה האלוומיסוד .ההלכות

ה דחידשה הוא דתהיסוד ראשוןורה פסח של המשך הוא שני בניס"יו,פסח באייר"יוןד ד

אריכתא כיומא הקרבןוללא.הם את הקריבו ולא ראשון בפסח חייבים בשוגג,שהיו בין

הר של תשלומין בגדר הוא שני בפסח להקריב דיכולים הא באונס זמןובין כאילווחת והוה

וה נס היוםארתהיה היום,ך בסוף שוגג או אונס עוד כאן דחייב,ואין ,ומאידך.דפשיטא

אר יום יש היוםאם בסוף חיובא בר ונעשית היום בתחילת פטור והיה חייב,וך הוא .הרי

השני הדין ה,והיינו שלא אלו אפילו עצמו מחמת מחייב שני בנישפסח בייו ד"חיובא

דזה,בניסן ראשוןההמשךמשום פסח ראשון,של פסח של היום כסוף לחייב,והוה ואפשר

מח חייבים היו שלא אלו תשאפילו דין תש(ומיןלמת דהרולאפילו זמןומין זה,)וחת

ראשון ופסח שני פסח בין קשר שיש משום עצמו מחמת מחייב שני שפסח נוסף חידוש

דבכה"אע( כרת"פ חיוב אין דאג לעיל שביארנו אא"כמו כרת לחייב חיובא"א בר היה כ

ראשון אות.)בפסח הוא עצמו בפני ברגל שני פסח של דהדין הגמרא כוונת טעםוהיינו ו

הפסחים שני בין שהגדיל וקטן שנתגייר דגר הדין אחד,של יסוד כאן דיש שני,כיון שפסח

ראשון פסח של המשך תוצאות.הוא שתי יש עצמו,ומזה בפני ומחייב תשלומין .דין

הרמב,מעתה דעת על לעיל שם"הקשינו ראשון)ח'הל(ם בפסח חייבות ,דנשים

שני לאופסח אם אפילו להן בראשוןרשות אונסהביאו בכהדה,מחמת איש חייב"רי ג

אינן,כרת לוחייבולמה עצמןת את לפטור שני בפסח קרבן הכרתהביא הנ.מן כל ל"ולפי

תש יש אנשים לגבי דרק לתרץ שניאפשר בפסח זמן הרוחת של חייביםדהם,לומין בעצם

ה,בו דוממילא בשני הקריבו לא אם כרת חייבים הקם שלא נקרא במועדוזה כ"משא.ריב

להן שייך שני פסח אין דבעצם נשים רשות,לגבי רק זמן,זה הרוחת שני בפסח כ"וא,אין

הז זה אין שני בפסח מקריבה לא במועדויכשהיא כרת,דה ליכא מידי,וממילא קשה .ולא
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ד"ב יום תרצ,עקב'פ'ה אב מנחם לחדש יז ג"יום

מר ויקירי י"נלחביבי

מכתבך לא[ל"תו,קבלתיאת והש]ל-תודה החיים בקו נמצא היוםביושניהנ,לוםאני כל

מ או האויר על מעטייבחוץ האילטל מבין רבניםרדהצדדישנינות הרבה עם ביחד ך

בתים[ב"ובע תורה]בעלי מנסיעת"ותו,בני רצון שבע אני חסדו"הקב,הנהיל יסור לא ה
.אמן,לעולמיםיממנ

י בן בין לחלק בחכמה פלפלת במכתבך לחדש"והנה שנה חילוקיך,ג באמתוהנה הוא

י בבן התם כי ונכון שנים"טוב שלש או בשתי או שעברה שבשנה עכשיו אנו יודעים הרי ג

ודאי קטן היה בחדש"משא,שעברו אשתקדדלאכ או זו בשנה נזרע אם באמת ,ידעינן

זהו חזקה שום אין זו שנה הואילוקשהחףאאבל.דבריךתורףועל נ"מ,נכון לדינא ל"מ

נ בכך"דאין דניןדא.מ אנו השנים על אשתקד,ין של בשנה או זו בשנה אם לי קרעיו.דמה

הוא דנין שאנו האמה לאואם או דניןיווכ,חדש אנו חדש דין עיקר דעל ____כ"א,ן

חדשלהשיודאי דין עליה היה ודאי דהא איסור באופןשישאפשרךא.חזקת קצת לחלק

גבידאחר שנים"יהתם הספקבויעכשדהרי,ג עת

קטן ודאי היה מקודם שנים שבעשר לן ידעבחדשלאב,ידוע חזקתינןלא לו היתה מתי

עכשיו,איסור של או שעברה בשנה יתכן.אם לא זה חילוק גם ידעינן,אבל לא אם לי דמה

בדיוק החזקה זמן עכ,עכשיו דה"הלא ידעינן זה ליפ איסורודאיוה לנודיזהו,חזקת

וזהוונעמידהל איסור חזקת עאיןדוטפשעל נתלחזקהכללניןזה מעולםבשלא .ררה

תרמנ* בשנת מינסק,טימקאוויץב)1888(ח"ולד פלך סלוצק סל.רוסיא,מחוז בישיבת שםנתחנך וצק
ר להגאון מובהק תלמיד ז'היה מלצר זלמן התורני.ל"איסר הקובץ בעריכת השתתף תורה"גם ".יגדיל

מהגרא להוראה נסמך להוראה תר"נסמך בשנת מלצר תר.ע"ז על"בשנת נתמנה ותיכף לאמריקה הגיע פ
הגר ז"ידי רבל אלחנן"ד יצחק רבינו בישיבת ישיבה ראש להיות ל,ל תורה הרביץ משךשם תלמידים אלפי

שנים ושש גדול.ארבעים ומחדש בתורה גאון היה שהטיב,הוא חסד ובעל עליון בחסד מסביר בעל
רבה באהבה וקירבם שנשארו.לתלמידיו אחרים כתבים עם מחדש הודפסו אשר בחייו ספרים הדפיס

בג גדולים'אחריו בשם.כרכים הזה מישרים"הספר תש"אורח בשנת תשכנפטר.ל"נדפס )1967(ז"בשנת
היובלות[ זצ].יבול גיפטער מרדכי רבי טעלז,ל"הגאון ישיבת ראש הרב,קליבלאנד-לימים אצל למד

זצ אלחנן"פאלייעוו יצחק רבנו בישיבת לטעלז,ל נשא כך שם)אירופה(ואחר תורה .ללמוד

אלו** מכתבים עבור פאלייעוו ישראל להרב נתונה .תודתי



מכתבים הגרחילופי זצ"עם גיפטער רצגל"מ

ל בתירוצבנוגע בזה גם השם ושנוי יאוש על החרך היטב לאבל,קילורת לי יש ,העירזה

חלותיםלךהמל שני בהקדש שיש וזהו,לומר הקדש שנקרא זההשנויאחד ומכח שם

שנעשה שחלות היינו רשותני כן,הקדש____שמכחינוי לומר תיתי לנו,מהיכי למה

השם דשנוי חלות האי יהאכלל שלו כאן כללידאין השם אחד,נוי שם וחולין דהקדש

ע"מ,להם ה"מ שהימאי במקוםרה היכהמשיא נכנס כאחתדבה ובאין הקדש לרשות ,ר

וש קנייתו היכלומר הקדשותשרנוי היוש,ליד כלשםנוי כאן שמודלאלאין נשתנה

לךומ,מעולם ידידע"לומרנא הקדשיהאמל לרשות החפץ שיכנס אפשר אי לבד אלא,רה

שישהאמ גורמת האמירה וחלות שם הינוי הקדשירה שם ש,א כאן נעשה נוייוממילא

האילמה,)במכתבךלשונך("ותשר כולי אפי,לך ג'הא כלל שם שנוי כאן חל"אין כ

ד נעיהאמי"עההקדש שרה כאן שאין אף הקדש של כללישה שם מקודם,נוי אפיולא 'לא

להם,ויעכש אחד שם וחולין .דהקדש

זה דרך על לקיים אפשר חילוקך גבי.והנה הק,הדיוטדהתם המשיכהעיקר הוא דהרי,נין

במציאהב כאן דיש משום אלא במשיכה לקנותעליקונה אפשר אי הבעליםילבם ,רשות

הנואיהבעליםמצדכ"וא עושהא,תוקנייעלסכםרק הקנין עיקר אפשר"א,הלוקחבל כ

כאחת דבאין ה.לומר עיקר בהקדש קדדבראבל שהוא מה עושה,שוהוא אינו וההקדש

דבר כאחתכ"א,שום באין בזה שייך ה,לא לעשות כח לו האמקניןדאין אשיהרהיכלומר

אינואבל.להקדש שינויכ"אד,זה מטעם מהני ש,תרשוהיאך גם ליכאיהא רשות נוי

בבעיינתובודאי.ע"וצ שכתבתי הרשבו.דינאהאיעלספרימה קשים"דברי באמת א

האחרונים,להבינם כל העירו כבר שכתבת,כאשר .וכמו

ל בתירוצבנוגע דפסחים הא על לממוןרגועניןך ראוי,ם דבריך ליהנה לאב,םאומרם

מ שהבאת שאמעירדפקדונותהאראיתך דאחרת ל,כרבנןאתירת שמעוןוממילא רבי

ב"דס קאי באמת דמי כממון לממון גורם דאיתא'אפירשותיהל ביןחייו,ןבעיהיכא

ד.פםרלש לדחות אפשר תיתיזה דמהיכי גםלמדי,פםשרלםבייחיש"לרלומר לרבנןא

ל א"רגם צריךש בעיןלינו דאיתא משום .שרפם

רא דביאולם מהא נ"תך דאם"מ שהוכחת דו שבעישהואז"כאיתא לו אין זכותוםן

עאי,בגווה חל שמליוך ראיידין זהו ב.הננכו'רה סתירהפניהדבריוגם שהבאת יהושע

ד[מ"בי"מרשלדבריו באחריותן"שם שחייב קדשים דמ]ה שריישכתב בקדשים הוממוי

צדקת,וםכרומ בזה ראי,גם ה'כי בע,מאודאינכונה ראיתך אקטפיתויןניוגם להםנה יש

צד"ג,צער .קתכ

חביב לי נא ליכתוב חושב אתה ר,לטעלזוענסמתי קודם הבע"אם הסוכותל"ה חג אחר ,או

תסע מתי תודיעני כי נסיעתך.אקוה קודם יארק בניו תהיה אפשר .או

מכתב... אסיים לךואומריובזה ,שלום

מחברך



זצ פאלייעוו אהרן משה רבי הגאון ל"מורנו רצד


ה"ב

רביעי ראה,יום ,ק"לפ,ג"תרצ,סדר

,א"טשלי,ג"הרהר"מולכבוד

בעונג.שלום וקראתיו מכתבו הש.ה"ב,קבלתי דברי שהבאתי במה ז"הנה לגבי"ך ל

בהק כת,שדשאלה לדברינו"כתב ענין שאינו במעשה,ר תלוי שבלאמדהתם אף ה"מש

איתא דרחמנא גזא הששאהרנריובמד.ד"כתע,בי לביאור ז"מכוון ב"ך שכתבזל ה

מש אבלוםדהוא דיבור ומבטל דיבור מעשהלאאתי ומבטל דיבור כברו.אתי אולם

שהחת לו ז"כתבתי אורה והקרן טעם"ס בטוב זה דחו ל,ל בזה"יפאבל כתבתי שאני מ
הרשב"א כוונת ז"ש .ל"א

לראיית שלפמיבנוגע כת"עכוקדונות שמעיר דדלמא"ם ריזאר דכו"ל אליבא ,ע"ח

הראשוןכברהנה במכתבי לכו,כתבתי כוונתו הרמב"א,ע"דאם נקטו למה ז"כ ל"ם

לדידי,לדינא קיי'דהא כר"דלא א"ל בלא"ש פטורה"כ דר"אע,לרבנן ,לרבנןקאיח"כ
דלר"וא משמע חייב"כ .ה"ב,ל"כנ,ש

לש בעיניהניאנידבריראבנוגע חן ח,ר"כתשמצאו לוביחוד בנוגע מבוררםילבעקירתי
רשות שינוי דלא,גבי בזהראיתימשום שידון אחד לשום ראיתי ולא באחרונים זו .חקירה

גזיה איכא סוטה של בדין דמה"הנה שנטמאה"עמןיכ שאומר ק,א זה מזמ"והנה רבל ,ן

גזיה לזה בעינן ע,כ"דאמאי באיסורין"דהא נאמן אינודמשוםת"וכ,א שבערוה דבר

דס,ןנאמ ראשונים איכא ד"הא היכא אלא אינו דזה של,איסוראאיתחזקל דבריואף

כוונתם"זש"הש המהריאבל,איהאחרתל ז"דעת כןל"ק איסורא,אינו איתחזק לא וכאן

איתרע יישוב,דהא בזה מצאתי נ.ולא כעת ע"אבל התוס"ל דברי שכתבו"ז'פ בנדה ל

איתרע ודאית טהרה חזקת חז,דרק לא ודאיתאבל טמאה שאינה לפי.קת התוס"אולם 'ד

יו"ז בחולין יקשה"ל עדיין כזאת כתבו שלא התוס"ולפי,ד הנ"ז'ד בנדה נ"ל לפשוט"ל ל

הש ברה"זש"חקירת טומאה בספק אי נאמן"ל שאינה,לטהרא"עי מסוטה חמור והוא

בע גם שבאיסורין ואף לטהר נאמן"נאמנת טעמים,ד משני דבר)א,ודחה ,שבערוהדהוי

לדבר)ב רגלים לאיהמשום לפי.דבראותהחשודה מהרי"והנה ז"ד ה"ק טעם"נל ל

אזיל לדברי'ילראשון מנגדת חזקה כאן ב',דאין לפי"י'ובטעם התוס"ל דלא"ז'ד בנדה ל

טהרה חזקת אלא ודאית,איתרע טמאה שאינה חזקה לא מסייע,אבל זו הלדבריתוחזקה

לדבר הרגלים מהימנא"ומ,כנגד לא יש,מ שאכתי דגם]להסתפק[)לספק(אלא בזה
דבר לאותה כחשודה חשובה מסייע דחזקה בזה"וצ,היכא .ע

ש לשמוע מנסיעתו"תכשמחתי רצון שבע הקדושה,ר עבודתו להמשיך ברצונ,ויוכל יואין
כתהטל את עוד אסיים,ר"ריח .ולכן

ויראה כבוד ,ברגשי

,תלמידו



מכתבים הגרחילופי זצ"עם גיפטער רצהל"מ



ב,שופטים'פ'היום,ה"ב תרצ'יום אלול ג"לחדש

מרדכי מר ויקירי וברכה–י"נלחביבי ,שלום

כבקשתך מכתבך על לענותך אני וממהר קבלתי הגמ.מכתבך על שהקשית מה 'והנה

ע דף בהא"קדושין נימא לא אמאי דבחדט הוית וקדשים תרומה חומר אלודאמטעם

חזקהלינזא בתר הקשית.ן יפה כנראה ע(הנה מצאתי לא כי דהאדייאף נדה בריש ן

הללדב תרומה"סית חומר מטעם הוא לפקודה דמפקודה לשרואפ.)ל קצתישיש ישב

מטמ תרומה חומר דמשום דאמרינן דהא ולומר האהיינו,ינןאקושיתך תרים ודאיוא ,מה

אמ אפיאז ונטמאת היא חמורה דתרומה בעלמא'רינן חומר.בחששא נקרא דנותנין,וזהו

חו תרוממאנו על להחמירהרות אין הדין שמן דחבית.אף בהאי שנחמ,אבל ונאימה רמר

אחרתאינוש תרומה ונצטרך ,תרומה        

  ,מחמירי שאנו מה הדברשעיקר קדושת מצד הוא בתרומה ,ן

בכלל הדין קדושת מצד ודאי"וא.ולא תרומה שהוא היכא חומרותנותנין,כ עליו

תרומה,לטמאותו לשאינו לחשבו הדיןדצמאבל תרומה,קדושת היא שבאמת ,אף

אומרים אנו אין תרומהולזישזהו,זה באמת שהוא הדבר לגבי לומר.תא אפשר .כן

באשת)א,סו(ושיןבקדעיינתיהנה ורבא אביי אחדובמחלוקת בעד בתוס,זנתה 'וגם

שכתבת ד.סוטה דטעמא מוכח דשם מסוגיא פחותרבוהנה שבערוה דבר דאין הוא א

אפי שותק'משנים התוס"וע,כשהוא כתבו ד,ג(בסוטה'ז לומר"ב תלמוד בסוטהד)ה

קרא כהאיצטריך שותק,ג"לאסור כשהוא שהקשית.כלומר קראומה לי למה זה ל"הו.על

איסורא איתחזיק דלא היכא אחד עד נאמן שבערוה בדבר דעד במכתבך(משום )לשונך

לך קשיא מאי לי ברור כן,אינו לומר תיתי הגמ,דמהיכי מוכחרי'דמפשטות גיטין ש

להיפך איסורא,כנראה איתחזק בדלא רק הוא באיסורין נאמן אחד דעד אמרו שם ,דהרי

ב בידויתחזאאבל דלאו היכא מהימן לא בגמ"וע.ק שם מחלק שבעדבדב'ז אינורוהר

איסוראוהיי,נאמן איתחזק בדלא נאמן,דבאיתחזק,נו אינו איסורין בשאר באשת.גם וורק

פליגי ושותק אחד בעד ורבאזנתה משוםבייאלו,אביי מהימן,שותקדמהימן לא ולרבא

קר"וא,בשותק'אפי איצטריך שפיר לרבא אפיכ שנאמן בסוטה ת,בשותק'א ירצוולאביי

בע .חראניןשם

רע בתשובת כי לי שהזכרת תירוצא"קמה כעין התוסינמצא קושית ע,'על עדייןלא ,יינתי

ש אופן כימחתניובכל קדשויוונתיכי .לדעת

טובה וחתימה ובכתיבה טוב בכל ואברכך אסיים ,ועתה

ומוקירך ,מחברך



זצ פאלייעוו אהרן משה רבי הגאון ל"מורנו רצו



ה"ב

נצבים,שלישייום ,ק"לפ,ג"תרצ,וילך-סדר

,א"טשלי,ג"הרהר"מולכבוד

כרטיסו שכת,היוםקבלתי בקו"ואקוה הנהו והשלוםר כת.ה"בהחיים שכתב ר"ומה

התוס סתירה"ז'בכוונת לעדי דכיוונו בסוטה ששלחתי,ל אחר בדעתי עלה שכך לי תיתי

דברי את דלפי,לו משום בזה שפקפקתי בעצמו"אלא יודע באמת דאם לנו יצא ז

לו אסורה תהא עדים העדאת עליו,בלי לאוסרה נאמן עצמו הוא דאם אמאי"א,ועוד כ

ע מהימן ע"לא דמהימן נזירים שני פרק בריש כמו בסתירה ספק"א להוליד שרץ בטומאת ,א

ע נאמן יהא כאן ספק"גם להוליד כרחךעלאא,א ה"דגזיהל דמיאיכ ולא שנים דבעינן א

טומאה בע"וא,לסתם לגבי גם אי"כ עצמו עצמוויכנוד על לאסור דבלאווע,ל ה"ד

אפימ"קל ולהכי שבערוה דבר הוי סוטה כאןיא'דהא סגיעוירת לא גזיה,תא ה"ורק איכ

ע מהימן .ה"ב,ל"כנ,א"דבטומאה

ש הואהערמה בספרו בסימן:תי כת"כדהנה כותב הרא"ז דשיטת ז"ר מצ"ש אףיל אתיא

ממש כספו בעינן דלא הסוברים דגז,לשיטת שאנייאלא הר"וע,לה דהא הערתי ז"ז ל"ן

במתניתין בגזילה גם מפורש כן כתב עצמו והוא ממש כספו בעינן דלא הסובר הוא

הנאהדא ניסורי הרא"וא,ו"בדף שיטת ז"כ ס"ש דלא בגזילה"ל כן לא"ע,ל אתיאכ מצי

כת,אליביה שכתב כמו .ר"ודלא

ל שמי"בדף את ושמו איתא בסוטה לי,ח המיוחד ברשעיוה,שמי ז"ר גבי"ש דהא ל

מ ופירשרשבועה שמי מדכתיב כינויין ז"בינן לי"י שיש שם כל ברש"עיי,ל .ש"ש

ע"ונ ליישב התוס"ל דברי וס"ז'פ הלל רבי על דחלקו בסוטה שם רק"ל היא דהשאלה ל

באככתבויא כקריאתו פ"או וכן ז"רשיד העמודל"י המשניות,בריש בפירוש וכן

כן י"וא.פירש ש"כ כן הוא השאלה וכל דהואיל כ"יפירל היינו דשמי .המיוחדכתבול

ה על גם היא דהשאלה שבועה גבי אחרים,כינוייםאבל שמות שמ"א,והיינו משמעיכ

ליכל שיש .ה"ב,ל"כנ,שם

הראש במוביום הייתי העיררון שליט,ד שווארץ רב של לביתו לי,א"ונכנסתי הראה והוא

ב לו שאמרתי הדברים בספרהישאחד מצא הראשונה בפעם אצלו הים"ותי ".שפת

כוח ,ט"בברכת

,תלמידו



רצז

טובזב ד

*


*****

ט"בעהי ה"ת תמוז ה"תרע'ז

המופלא החכם המובהק הגאון הרב חביבי ורב נפשי ידיד

מו ידות עשר לו ובמדע א"בתורה אלפערשטיין.ר

ה מאת ברכה .'ישא

ב לי היה גדול דענג בלית'יום כאשר בחברתךיהעבר חדות בספרךשעות ועיינתי

מ"כת דברים המלא חכמיםי ששנו קצרה בלשון מופלאים את,חוכמים המחזיק מרובה

תפלה ואני האחרון בזמן הרבנתי בספרות הזה כבשם בא לא עוד כי כמדומה אשר מרובה

תוה וכבוד בקרוב לאורו נזכה ז"כי הגדול ספרך ידי על ירום הכבוד.הק את לך ולהראות

ענין על אחדות הערות לך שולח הנני זה לספרך לבי ירחש אשר לדבר"ויקר ראיה אין אם

לדבר זה"זכר בספרך עליו חדש אור מאיר .שאתה

בפרען* קובנה,נולד תרמ,פלך הגר)1886(ו"בשנת מפי תורה וקבל טעלז בישיבת זצ"למד גורדון ל"א

הגר זצ"ומפי שקאפ עשרים.ל"ש וכבן כלליים ומדעים בבלשנות גם חייל ועשה לאמריקה נסע מכן לאחר

דוקטור התואר את בפרט.קיבל מהם והדפיס תורה חידושי שכתב כמחדש וגם נפלא כבקי נתפרסם הוא

תורה"בקובץ ז"יגדיל טומשוב הרב תרע,ל"שבעריכת תרע.פ"תר-ו"שנות כנשיא"בשנת נתמנה ה

א יצחק רבינו הדור.לחנןישיבת גאוני שהיו ישיבה ראשי ולהשיג הישיבה לפתח כחו בכל .השתדל

תר ממייצ"בשנת העלוי את הביא זצ"הגר,עט'פ פאליאציק לישיבה"ש תרפ,ל בשנת פטירתו ,ח"ואחרי

ר הגאון את זצמשה'הביא ר.ל"סאלאוויטשיק הגאון את להביא הצליח זצ'גם שקאפ להגיד"שמעון ל

שלימה שנה משך בישיבה בישיבה.שיעורים שיעורים הגיד עצמו הוא הרבנים.גם אגודת מראשי היה

תורה עזרת ממייסדי האנציקלופדיה,וגם של מהעורכים אחד גם והיה במזרחי ישראל"פעיל ".אוצר

תש בשנת [1940(א"נפטר היובלות). ]יבול

זה** הדפוס,מכתב אור ראה לא עתה ע,שעד הספרים בבית הנמצא המחבר יד מכתב ש"העתקנו

גוטסמן אוניברסיטה,מנדל מס"כת(ישיבה ).MS.1243'י

בקאברין*** הוראדנא,נולד תרי,פלך וירושלמי).1853(ג"בשנת בבבלי נפלאה בקיאות לו שנים.רכש

ווילנאאחדות פרוור בנאווגאראד רב תרמ.היה בביהכ"בשנת לרב ונתקבל לאמריקה בא עדת"א קהל נ

יארק שבנוא ישרון תרמ.עדת תרנ"בשנת ובשנת בשיקאגא לרב נבחר בסט"ד יארק.פאול.ט לנוא חזר

תרס בביהכ"בשנת לכהן ישראל"א משכן הברית.נ דארצות הרבנים אגודת של מהמייסדים אחד .היה

ביכוריםהדפי ירושלמי על הראל ספר ז.ס אלפערשטיין ראש"הרב היה ישיבתשלהראשוןהישיבהל

]היובלותיבול[).1917(ז"תרעבשנתיארקבנואנפטר.אלחנןיצחקרבנו



דרחצ רבי הגאון זצ"מורנו רבל דוב ל"ר

ז"רש בפסחים והר"ע'י ענין"ב פרשו שם לדבר"ן זכר לדבר ראיה אין "אם

ילפינן לא קבלה מדברי תורה דברי הכלל ולפי מנביאים או מכתובים הוא שהלמוד

תוס דעת גם כן וכנראה זכר רק ראיה זה אין ע'לכן ע"יומא ד"ז והראב"א דתנן ד"ה

פ אמור לספרא רש(יא'בפירושו עיין ותוס"אך ב'י מאד)ב"ע'ברכות קשה זו :ודעה

ובכ התורה מן ממקראות הוא הלמוד למטה המובאים מקומות בהם"בעשרה נאמר ז

לדבר ראיה אין .אם

י)א פרשה בא מ"במכילתא מבראשית ראיה מביא למוד"י,ח"ז וזה שמאל הוא שיד ז

ומ מפורש פיס"ממקרא דברים ספרי עיין אך לדבר ראיה אין אם שם נאמר למ ה"קא

ל מנחות ע"וברייתא וצע"ז גמורה כראיה זה מקרא שהביאו .ג"א

פ)ב שביעית מ"תוספתא מ"י'ז מבראשית שביעית לענין ראיה שמביא כ"ב ונאמר"ט ז

לדבר"אע"ז"ע ראיה שאין ".פ

מויבברי)ג ט"תא ע"ק י"ז מבמדבר נזיפה דין למד י"ב לדבר"ב ראיה אין אם בלשון .ד

משפט)ד פבמכילתא ה"ים משמות ראיה מביא כ'ג'א בשמות הנאמר עברי ג"שעבד 'ו

ע ואומר ישראל אע"הוא לדבר"ז ראיה שאין .פ

קכ)ה פסקא במדבר כ"בספרי מבמדבר למד ג"ו יישצמ'ה בבמדבר הנאמר ט"ד זה"ט ו

לדבר ראיה אין אם בלשון .דופק

פ)ו יבמות ה"תוספתא ס"ח שם ובבלי ע"ד א"ד נשא דין למדו עמהא ושהה שה

טרעש מבראשית ג"שנים ע'ז אע"ואמרו יבמות"ז ירושלמי עיין אך לדבר ראיה שאין פ

ה"פ וצ"ו גמורה כראיה זה פסוק שמביא .ע"ו

פ)ז משפטים כ"י'ופ'ה'במכילתא מבראשית ראיה הובאה י"ג כ'ד ו"ובמדבר 'א

ע ואמרו ידו הוא ורש"שרשותו לדבר זכר לדבר ראיה אין אם פ"ז סנהדרין ע"י הביא"ה ב

תוס ועיין זו .שם'מכילתא

פ)ח במדבר כ"קכ'ספרי מבראשית ראיה מביא י"ח ואומר"ו מעין מי הם חיים שמים ט

אע"ע פ"ז פרה ועיין לדבר ראיה שאין מ"פ ור"ח שם"ט .ש

פ)ט משפטים מכילתא ל"עיין שמבראשית ט"כ שת"ז לדבר זכר בשמותו הנאמר עה

ד"כ חו'ג לתחוםהוא .ץ

פ)י משפטים כ"מכילתא בשמות הנאמר שאסון ראיה מביא כ"ח מיתה"א הוא ג

מ ל"מבראשית ע"ב ואומר לדבר"ח ראיה אין אם .ז

שחז מאמרות עשרה לך אם"הא ואומרים תורה חומשי חמשה מקרא מביאים ל

רש דעת נגד וזה לדבר זכר לדבר ראיה ז"אין פסחים הנ"ע'י לשיטת"ב קשה והיותר ל

ח"רש נדה הוא הגמ"ע'י שמביא לדבר'ב לגזכר העובר כ'להכרת מישעיה ו"חדשים

הגמ הרי'ומקשה לדבר זכר ערמאי היא גדולה רש"איה ולדעת כי"ש קושיא שום אין י



לדב ראיה אין לדבראם זכר רצטר

מישעיה שהוא מפני ראיה זה קבלה,אין חז,דברי מביאים מקומות בכמה ראיה"ועוד ל

משנה עיין גמורה כראיה קבלה פמדברי ע"שבת מ;א"ב ע"יבמות מ"ע;א"ח ע"ז ב"ג

ע"ומ רי;א"ד פסקא דברים אחד"ספרי במקום שהובאו דברים שכמה קשה והיותר א

ברורה כראיה אחר במקום הובאו לדבר פ;כזכר בא מכילתא ואותה"י'עיין לדבר זכר ז

ל במנחות גמורה כראיה הובאה ע"ראיה פ;ב"ו דברים ובמ"ל'ספרי לדבר זכר נחותו

ע"כ גמורה"ד כראיה זה הביאו ב;א ברכות וירושלמי ובמגילה"ע'בבלי לדבר זכר ב

גמורה"ע'כ כראיה עצמו פסוק אותו הביאו פ;ב בא ובר"מכילתא לדבר זכר ז"א א"ע'ה

וצע גמורה כראיה זה זה"הביאו בכל .ג

הרמב בפסק שנדברנו י(ם"במה ביאה י"איסורי א"שכה)ג"ז נושאניג ו

הראב נשים הראב"שתי על הוא והתימה עליו השיג שם שכתב"ד אמרו"ד שלא

וכו'במס הרמב"'יומא דברי על השיג ונראה"ולא שתים ולא אחת אשה מדעתו שחדש ם

כ הראבלי לפני הדברים"י היו לא שתים'שנ"ד ולא אחת ותלמ"בהרמב"אשה טועהים ד

רמב ועיין הל"הוסיפם פ'ם המקדש ה"כלי שהרמב"וכי"ה מוכח משם שגם שם ם"מ

כה דין י"למד מיומא נשים שתי נושא אינו שתים"ג ולא אחת אשה מהדרש ולא ג

הרמב י"ועל שבהוריות לי קשה ע"ם כה"ב בין החלוקים המשנה מביאה הדיוט"ב לכהן ג

שכה החלוק נשנה נשים"ולא שתי הדיוט וכהן אחת אשה רק נושא .ג

ומנהלי ראשי כי אתה וריודע חיים עץ בהסכם'הישיבות בי בחרו אלחנן יצחק

עצת פי ועל והמדות התורה למודי על ומשגיח הישיבות ומנהיג ראש להיות ככולם רובם

לעווינטהאלידידינו הגאונים מרגלית"רמ,הרבנים ,זיוויטץ,שאפער'דר,ראזענבערג,ז

להם נעתרתי ועוד ומחוץ.גינצבורג מבית מפריעים יהיו כי אני ליום,יודע לא המלאכה כי

עצמי,אחד על קבלתי עבדות רק משרה לא וכי מועט והשכר מעטים אחינו,הפועלים כי

ו הם ורוגנים טרחנים ישראל אניבני מה לעצמי כשאני התורה,כי מצב את תכנתי אך

קיום אשר זו מעבודה להבטל חורין בני אנו אין כי אני ורואה הזאת בארץ והרבנות

ו אימתי עכשיו לא ואם בה תלוי הזאת בארץ המסורה לנוהיהדות מי לנו אנו אין רבים.אם

הרסהכהצר החשך עת עתה וביחוד אחינו של והרוחניים החמריים המלחמהים וחרב ארץ

ישראל בשביל אלא לעולם באה צרה ואין לאומים והיותר,יאכל גדול היותר הדרך אך

וע הרבנים כבוד להרים הוא תוה"מרגש קרן הזאת"י בארץ בעהי.ק עתה לעשות"בידינו ת

רי ישיבת תצא"את ממנה אשר הזאת בארץ המסורה היהדות עניני לכל כללי למרכז א

תורה זו ה,העםלכלאורה יראת דעתם ראשית אשר מובהקים רבנים תחנך 'אשר

אמת דבר על בהשכלתם ואשר מעשה לידי שמביא תלמוד בכללי,ותלמודם בידיעותיהם

ע להם שיקנו טוב ובשם המדינה בשפת צח לשון בלשונם החיוביים דרכיהם"הלמודים י

כסאה על כי העם ובחיי במיני וערכה הרבנות כבוד ירימו ינחלוומעשיהם ולא זר ישב לא

כבודה"אחרים"עוד התורה.את מרכזי חורבן הנורא בחורבן וכלות רואות עינינו

אורה יצאה מהם ואשר בתוכם שכן סבא ישראל רוח אשר באירופה הגדולות והישיבות

דורשה ואין התורה לומדי וישחו מעטו הזאת ובארץ דורות כמה זה לישראל ותורה



ד רבי הגאון זצ"מורנו רבל דוב ל"ר ש

ה.ומכבדה ישראל העמיםתורת בין וקיומנו ישראל נשמת נושאי.יא תמיד היו הרבנים

דעתם ועל פיהם ועל תורה–דגלה העם–דעת כל ובאו פנת:יצאו אבן היתה הרבנות

לנו,היהדות שעמדה היא רק וכמעט עתה עד עליו נשען ישראל בית כל אשר התוך עמוד

הרדיפות ימי במשך מישראל תורה נשתחכה והצר,שלא הנוראותהגזרות ואנחנו.ות

ע כי היהדות יסוד את מערערים עתה אלופים"בידינו הקהלות מרכיבות התרשלותנו י

נשפל האמתית הרבנות וכבוד לראשיהם יבינו,חדשים לא כי הרבנים ידעו לא בנינו את

רוחם את תכנו ולא לשונם .את

עתה גדול פזור משליך.שעת הנמרצה בתקופתו הזאת בארץ החיים בכלגלגל

בנינו מטובי רבים ישראל אמוני שלומי למחנה מחוץ הלאה אחור מחשים.שעה ואנחנו

תוה בנפש אנו אשמים כי עוון מאתנו"ומצאנו ההולכים בנינו ובנפש את.ק להגדיל עלינו

הארצות ובכל הזמנים בכל ישראל חלקי כל את ומחזיק ומאגד המאחד בהמרכז ,הכח

תוה כח הוא הזה הרב"הכח וכח דגלהנק נושא האמתיים לב.ים בארץנועלינו נכון בית ת

ה לתורת לתוה'הזאת ושארית שם ואשר"לתת ושלום מנוחה חיי נחיה בה אשר בהארץ ק

ה הותיר הארץ'אותנו כל בחורבן רי.לפלטה ישיבת את אתה העמידה"יודע כי א

התלמידי בין ישנם עתה וגם להוראה גם יצאת מהם ואחדים הרבה בעליתלמידים ם

תקוה להם אין כי והולכים ומתנונוים התלמידים הם נואשים אך תורה ויודעי כשרונות

והמקום הזמן ומשאלות החיים דרישות תמלא לא עתה הישיבה כי אני.בחיים מטרתי

רי ישיבת את מסוימה"לבסס ושיטה נכון סדר פי על יתחנכו התלמידים כי נכון יסוד על א

במחשב מעשה וסוף ידעובהדרגה כי סדורה ומשנתם שלמה תהיה תורתם כי תחלה ה

להם שתפארת החינויים המדעים של פרקים וראשי עליה היושב העם ורוח הארץ שפת גם

ברב חכמים שמנו בהמדות גם יתחנכו ואשר ולמנהיג לרב ביחוד והנחוצים האדם .מן

ותעחבטו בעצתך תנחני אם הקדושה בעבודה לי לעזר תהיה אתה כי אתאני זור

הזה הגדול הבית על יקרא שמך וגם בהשפעתך עתה המתחדשת .הישיבה

כעתירת שלום וביתך שלום ואתה

לב בכל ומחבבך ומוקירך אוהבך

בלאאמו נש"דוב הגאון ל"זר"ר

ד רעוועל"המכונה ר



שא

טוב זבד





תב כי כ(ואבפרשת :נאמר)ו"ט-ב"י,ו"דברים

ונתתהכ המעשר שנת השלישת בשנה תבואתך מעשר כל את לעשר תכלה י
ושבעו בשעריך ואכלו ולאלמנה ליתום לגר לפני.ללוי אלהיך'הואמרת
ליתום ולגר ללוי נתתיו וגם הבית מן הקדש אשרבערתי מצותך ככל ולאלמנה

שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא בערתי.צויתני ולא ממנו באני אכלתי לא
בקול שמעתי למת ממנו נתתי ולא בטמא אשר'הממנו ככל עשיתי אלהי

ואת.צויתני ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה
חלב זבת ארץ לאבתינו נשבעת כאשר לנו נתתה אשר .ודבשהאדמה

מעשרותפ לוידוי המקור הם אלו מרמ1סוקים אחד עשה"שהוא מצוות ח

הוא.שבתורה הוידוי תרומות,תוכן להפרשת הקשורים הדינים כל קיום על מפורטת עדות

ונתינתם העתידכןו,ומעשרות על יו.תפילה הוא הוידוי אמירת פסח"זמן של האחרון ט

שבמחזור השביעית ובשנה הרביעית מסכת,השמיטהבשנה של חמישי בפרק כדאיתא

דינים פרטי כמה מבוארים שם שני 2.מעשר

–

ובספרי שני מעשר ממסכת חמישי חז)ג"שהפסק(בפרק קטע"פירשו כל ל

הוידוי רש(מנוסח גם עה"ראה איתא,)ת"י קדשךוהכי ממעון השקיפה הפסוק על :התם

שגז" מה עלינועשינו שהבטחתנו,רת מה עשה אתה ."אף

שחז1 כך על תמהו וסטיה"המפרשים חטא על חרטה הוא שמשמעו וידוי בשם אלו פסוקים קריאת כינו ל

הזכ בו ואין וכדין כדת הכל שעשה עדות הוא זה שוידוי בעוד הישר חטאמדרך בתוס"הו(הספורנו.רת 'ד

במע"יו המשנה על לעבודה)ש"ט הבכורים נפסלו שמחמתו העגל לחטא רמז זו אמירה בכלל שיש ,באר

לבכורים ולא ללויים ינתנו שהמעשרות לדורות השולחן.ונקבע סי"עה(הערוך העתיד ס"קל'ש )ב"ו

הודאה לשון אלא זה וידוי שאין שמ,כתב וידוי"מ"אלא עתהקצת עד מעשרותיו שהשהה יש ."חטא

רע"וע הן טוב הן שעשה מה שמודה דכל שכתב עושר הון ספר בשם המשנה על שם אנשי תוספות ע

וידוי .נקרא

האדר2 לבעל השנים אחרית בספר מעשר וידוי מצות על גדולה באריכות לברכה,ת"ראה השקפה ובספר

הלוי צבי יוסף ות"אב(להרב יפו .)א"ד



אדלרמורנו הכהן אשר אלחנן הרב שב

השקיפה"חז תפילת של במהותה נפלא ענין כאן מגלים או,ל דבריהם א"אלמלא

רגילה,לאומרו תחינה זו תפילה שאין מעין,והוא היא הרי הקבאלא ה"שישפיע

אדמתם ועל ישראל עם על קדשו ממעון הברכה המלבי.את בזה הרגיש :ל"וז,ם"וכבר

השקיפהוהנה ובקשה,מאמר תחנה הוא התפילות,שענינו כל בלשון בא לא
בתנ השם"הנמצאות והזכרת רצוי בדרך באו שכולן בספרי,ך אמר לכן

שהבטחתנו כמה עשה אתה אף עלינו שגזרת מה עשינו בא,ובמשנה שהוא
ה מאת הבטחתו'כתובע .לקיים

חז את שהביא שמה השקיפה"נראה המילה הוא כן לפרש לשון,ל חוקרי שלדעת

המושקף הדבר של פרטים ופרטי פרטים הכוללת עמוקה הבטה ענינה הבטה,הקודש ולא

וכללית שטחית היותר חז.רגילה אמרו זה שמטעם באר והקבלה הכתב שכל"ובספר ל

קדשך ממעון מהשקיפה חוץ ולקללה לרעה היא שבמקרא דבר"השקפה לך שאין לפי

ע פרטי כל לדקדק שתרד דופיבעולם שום בו תמצא שלא בלשון,מעתה."ניניו המתפלל

להקב רשות כנותן שהוא נראה מידת"השקיפה של אספקלריא מתוך בקשתו את לשקול ה

בקשתוכיון,הדין שתתמלא נותנת הדין מידת שגם סבור חז.שהוא פירשו שגם"ולכן ל

השקיפה בלשון מתפלל המעשרות על שגם,המתודה חזקה בטענה שבא הדיןמשום מדת

בה מה–והיא,מכירה שהבטחתנועשינו מה עשה אתה אף עלינו גם.שגזרת מובן זה לפי

ישראל תפילות בכל שמוזכר כמו תחינה של ביטוי זו בתפילה נזכר לא זו,למה שאין היות

תביעה אלא רגילה .בקשה

באור טעונים עדיין הדברים בלשון,אולם שבאה השקיפה תפילת נשתנתה מה

ופרנסהתב ברכה שפע על תפילות משאר י(יעה שבתפילת עלינו ברך ברכת )ח"כגון

ותחנונים בקשה בדרך ועוד.שנתקנו חז,זאת למדונו כבר נה(ל"הרי שעיון.)ברכות

אדם של עוונותיו המזכירים הדברים אחד הוא היינו"ופירש,תפילה תפילה שעיון י

בקשתו שתעשה בלבו השו,שאומר צח"או(ע"וכן ס"סימן "כתב)ה"ח ראוי: יחשוב אל

הקב שיעשה בקשת"הוא בתפלתייה שכוונתי אדם,כיון של עונותיו מזכיר זה אדרבה כי

בזכיותיו"שע( הוא בטוח לומר במעשיו מפשפשין כך הקב,)י שיעשה יחשוב ה"אלא

מ,בחסדו מאת לבקש בא ונבזה דל אני מי בלבו ברוךמלכיםהלכימלךויאמר הקדוש

בריותיו,ואה עם בהם מתנהג שהוא חסדיו מרוב לא כן".אם לפני,ואם לבוא ראוי האם

שבעולם דבר איזה ממנו ולתבוע המלכים מלכי .מלך

זו לתפילה בקשר תנחומא במדרש דאיתא הא על להתפלא יש :ל"וז,וביותר

עוד הזה,ולא היום צרכי שתעשה עד מכאן זז איני אומר שהיה שכתוב,אלא
האחרי הזה היום לעשות'ו מצוך .אלהיך



קדשך ממעון שגהשקיפה

אגרי מרפסן הם המדרש שתתמלא.דברי תובע רק לא המעשרות על המתודה

ומיד תיכף חפצו שימלאו כך על מתעקש גם הוא אלא כן,משאלתו לא מכאן'שאם זז איני

הזה היום רצוני שתעשה 3.'עד



המלבי מסביר תבא כי פי"בפרשת על הענין את הגמם תענית'דברי ,.)ט(במסכת

התם איתא :והכי

תעשר שתתעשר–עשר בשביל לקיש.עשר דריש לינוקא יוחנן רבי ,אשכחיה
פסוקיך לי אימא ליה תעשר,אמר עשר ליה תעשר,אמר עשר ומאי ליה ,אמר

שתתעשר בשביל עשר ליה לך,אמר מנא ליה נסי,אמר זיל ליה ליה,אמר אמר
ל לנסוייה שרי הואומי ברוך ה,הקדוש את תנסו לא הכי,'והכתיב ליה אמר

מזו חוץ הושעיא רבי ויהי,אמר האוצר בית אל המעשר כל את הביאו שנאמר
בביתי ה,טרף אמר בזאת נא ארבות,צבאות'ובחנוני את לכם אפתח לא אם

די בלי עד ברכה לכם והריקתי .השמים

נא לא מעשר שבנתינת הגמרא מדברי אפוא המבואר את תנסו דלא הלאו 'מר

שכר לקבל מנת על מצוה לקיים המלבי"ע.האוסר מבאר זה שהשמיענו"פ שכשם ם

לקיים לכתחילה שמותר בזאת נא ובחנוני להתעשראתהפסוק כדי מעשר כן,מצות כמו

מהבית המעשר הוצאת לאחר השפע ברכת את לתבוע .מותר



מק רבהומצאתי במדרש האמור לכל נאמן מ(ור פרשה תשא איתא,)א"כי והכי

:התם
ר פתח אבא'כך בר ה,תנחומא הפנים'לך בושת ולנו כן,הצדקה ר"א,מהו

ויש שלנו מעשים אנו מביטים הצדקה את עושין שאנו בשעה אפילו נחמיה
פנים בושת מוציאים,לנו שאנו בשעה אלא בזרוע באין שאנו שעה לנו אין

לעשר,מעשרותינו תכלה כי בסוף,שנאמר כתיב קדשך,מה ממעון השקיפה
השמים .מן

שבנ היא השקיפה שבתפילת החידוש שנקודת מבואר המדרש באים"מדברי י

מה לתבוע כדי מעשר מצות זכות על וסומכים הברכה'בזרוע את כן,יתברך יעשה שלא מה

התורה מצוות ה,בשאר לך הפסוק על שדרשו בעת'וכמו שגם הפנים בושת ולנו הצדקה
הקב מאת לתבוע להעיז אין מצוות מקיימים עבורן"אשר שכר יוסף'בפיש"ע[ה .]עץ

חזמליצת3 תענית"לשון במסכת המובא המעגל חוני עם המעשה את מזכירה מכאן זז איני מ,ל ש"וראה

המאמר .בסוף



אדלר הכהן אשר אלחנן הרב מורנו דש

במדרש התם איתא :עוד

אלכסנדרי"א הקללה,ר את הופכין שהן מעשרות מוציאי של כחן גדול
הוא,לברכה צער לשון השקיפה בתורה שכתוב מקום כל מוצא א"כמד,אתה
ה מצרים'וישקף מחנה בסדום,אל ה,וכן וישקף סדום'שנאמר פני חוץ,על

אלכסנדרי.מזו רבי מעש,אמר מוציאי של כחן דברגדול הופכים שהם רות
לברכה עמך,ארורה את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה .שנאמר

עמדרשגם יוטעם השקיפה"זה שמילת והקבלה הכתב מספר שהבאנו מה פ

עלולה מסויים דבר על ממושכת הסתכלות הדברים שמטבע משום הדין מידת על מורה

תוצאות ולהוליד דבר באותו חסרונות למציאת של,רעותלגרום זו שפסקה לומר דיש

הקודמת הפסקה את משלימה חסרונות,המדרש מגלה הדין מידת כלל ובדרך שהיות

הטובים במעשינו שכר,אפילו לתבוע כדי שעשינו מצוות כח על להשען לנו אין ,לכן

שכר"וכ קבלת לשם לכתחילה מצוות לקיים שאסור שיצאה.ש מעשר מצות זאת לעומת

תנ דלא לאו עמכלל לקיימה לכתחילה ומותר להתעשר"סו הדין,מ למידת רשות ניתנה לא

שכרה ולקפח עליה שאמרו.לקטרג במה המדרש כוונת בעומק רמוז זה שכל ונראה

לברכה הקללה את להפוך הכח את יש מעשרות .שלמוציאי



סוטה משתמשים.)לט(במסכת ישראל את שמברכים לאחר הכהנים שגם מבואר

עבאו הנאמרת לשון המעשרות"תה על המתודים התם,י איתא :והכי

אמר מאי מציבורא אפיה מהדר ודרש,וכי עוקבא לרב חסדא רב ,אדבריה
עולם של עלינו,רבונו שגזרת מה שהבטחתנו,עשינו מה עמנו השקיפה,עשה

וגו השמים מן קדשך .'ממעון

שהותר כהנים ברכת מצות נשתנתה מה לשאול יש כאן כלפיגם בתביעה לבוא

שהבטחתנו,שמיא מה עשה עלינו שגזרת מה מצוות,עשינו בשאר הותר שלא .מה

הטור דהנה לומר נראה הדבר סי"יו(ובבאור מותר)ז"רמ'ד בצדקה שגם כתב

השם את וס,לנסות דבריו על השיג יוסף הבית ולא"אולם לנסויי שרי במעשר שרק ל

צדקה ענייני מהגמ,בשאר תעניתוכדמשמע במסכת לומר4.רא יש מחלוקתם ובבאור

כפשוטו סובר יוסף לא,שהבית איתמר דלא והיכא איתמר לנסויי ההיתר דאיתמר דהיכא

ה.איתמר את לנסות שמותר המלמד בזאת נא ובחנוני שהפסוק סובר הטור זאת 'לעומת

דמעשר דומיא בקרא מפורש ששכרה מצוה בכל לנסות שמותר מלמד מעשר ,במצות

די בלי עד ברכה לכם והריקותי השמים ארובות את לכם אפתח לא אם והיינו,כדכתיב

ד(ע"בשו4 סעיף הרמ)'שם הדעות"הזכיר שתי את לרהב"הנציו.א שדה ד"במרומי להכריעיצ.ש א

משא לנסות שמותר לענין מעשר דין לה יש תורה צדקה"שהחזקת בשאר .כ



קדשך ממעון שההשקיפה

קפידא ליכא לכן מעשר מצות המקיימים לכל מובטח העושר ושכר דהיות משום

שכר לשם להדיא צדקה.כשמכוונים במצות הטעם והוא הדין דהוא הטור כתב כך משום

כדכתיב בצדה מפורש שכרה ט(שמתן ה")'י,ו"דברים יברכך הזה הדבר בגלל אלקיך'כי

ידך משלח ובכל מעשך ".בכל

י זה דכוותה"לפי כהנים ברכת מצות שגם שמי,ל את ושמו בה דכתיב כיון היינו

אברכם ואני ישראל בני ר,על פשוטו הקב"ולפי יעשה שלהם את הכהנים יעשו שאם ה"ל

ישראל את לברך שלו רש(את שמביא הראשון"וכמו בפירוש ר,י מט"וכדעת בחולין ,.)ע

תנסו לא משום בה לית זו מצוה שגם הברכה,נמצא את לתבוע הכהנים יכולים .ולכן

להרהצאתיומ( דוד אהל בספר האלה ר"כדברים שליט'ג קאהן עמ"ח,א"דוד .)ח"ע'ב



במ"ע המובאת המילה בברית הנאמרת הברכה את לבאר יש האמור שבתפ סכת

:):קלז(

מבטן ידיד קידש אשר אומר שם,והמברך בשארו באות,חוק חתם וצאצאיו
קדש זאת,ברית בשכר כן חלקנו,על חי שארינו,אל ידידות להציל צוה

בבשרנו,משחת שם אשר בריתו ה,למען אתה הברית'ברוך .כורת

בבובפירוש שם אשר בריתו למען משחת שארינו ידידות להציל כתבשרנוצוה

יוסף רל"יו(הבית סימן של)ה"ד בבריתו שבא מי שכל היא שהכוונה האבודרהם בשם

ע אבינו מג"אברהם ניצל שכתוב,הנםיה בריתך)א"י,'ט(זכריהספרבכמו בדם את גם

בו מים אין מבור אסריך א,שלחתי עירוביןמרינןוכן מעלה.)יט(במסכת אבינו שאברהם

הנמול ישראל פושעי מגיהנםאת .ים

צוה המילה של הנכון הניקוד לגבי קדמאי נחלקו ומפרשיםהיש,והנה מנקדים

עבר בלשון העתיד,אותה על כתפילה אותה ומפרשים המנקדים בהלכות"והש5.ויש ך

סק"רס'סיד"יו(מילה עתיד)ה"ה לשון שהוא הסוברים ידי את לחזק והוסיף,האריך

ללש עוברים כך אחר שתיכף אף נסתרשעל בריתו,ון כלום,למען בכך הוא,אין שכך

התפילות שכר.סדר בקשת הוא להציל צוה זאת בשכר בברכה שהנאמר משמע זה ולפי

ה המצוה'מאת ש,על אלא עוד משמעמולא שכךשהלשון בטוחים ואנו יפעלכךיעשה

תחנונים בלשון משתמשים אין .שהרי

ל בפסוקש"מפיאולם מפורש ששכרה השמצוה את תנסו לא בכלל ומותר'אינה

ע שפיר"לעשותה אתי שכר לקבל בפסוק"די,מ מקורה מגיהנם להנצל שההבטחה שכיון ל

ול המילה מצות על שכר לתבוע שאפשר הרי זכריה תחנוניםבספר בלשון לבקש צריך .א

הברית5 בספר ראה השונות השיטות פירוטינסקי"להג(על בונים משה .ב"ער'עמ)ר



אדלר הכהן אשר אלחנן הרב מורנו שו



הקב את לנסות שמותר שסובר הטור לפי רק הוא האמור שכל במצות"אלא גם ה

שובלפיאולם,צדקה צדקה ענייני בשאר ולא לנסויי שרי במעשר שרק שכתב יוסף הבית

באור בברכת,צריך אומרים אנו היאך וכן שהבטחתנו מה עשה הכהנים אומרים היאך

לה צוה תחנונים,צילהמילה בלשון מבקשים אין .ומדוע

שתפילת לכך המתייחסים נוספים מקורות בהקדים הדבר את לבאר שיש ונראה

תחנונים בלשון ולא תביעה בלשון היא התוספתא"וז,השקיפה פ(ל שני הכ"מעשר ):ד"ה

במצות העסוקין פתוחכל המקוםפיהם לפני אומראמרשנ,בתפילה ותגזר
לך וגורואומ,ויקם פניו חזקיהו ה'ויסב אנא וגו'ויאמר נא ואומר,'זכר

וגו קדשך ממעון .'השקיפה

השקיפהובעוד,והנה תפילת של שהנוסח שהסיבה משמע דלעיל המדרש מדברי

מעשרות נותני של המיוחדת הסגולה היא תביעה בלשון מבואר,הוא שבתוספתא הרי

במצוה שעוסק מי שכל הוא ב'שהטעם פתוח המקוםפיו לפני משמע.'תפילה וכן

לברכה)ח"השם(מהירושלמי קללה להפוך בכוחה יש במצוה ההתעסקות והכי,שעצם

התם :איתא

ר בשם אחא בר הונא עושי,אלכסנדרא'רבי של כוחן גדול כמה וראה בוא
ארו,מצות שבתורה השקפה ברכההרשכל בלשון .וזה

יוסף,מעתה הבית שלפי במעשרשכתב הדוקא את לנסות בשאר'שרי ולא

י שכר"מצוות קבלת לשם מצוה עשיית בין לחלק למדנו ומהירושלמי שמהתוספתא ל

נעשתה שכבר מצוה עבור שכר בקשת קבלתשאם,לבין הוא המצוה קיום מטרת כל

איה ה"השכר את תנסו לא על בזה עובר כתקונה',נ המצוה את עשה כשכבר שלא,אך

פרס"ע לקבל אח,מ מהקב"ורק מבקש לבו"כ משאלות את שימלא בזכותלטובהה

שעשה מלך"ע,המצוה לפני לבא פה פתחון להם שיש מצוה עושי של כחן גדול נאמר ז

צרכיהם את ממנו לתבוע המלכים רבה.מלכי ממדרש שמשמע כמו דלא זהו ולכאורה

ה לך שאפילו'שהפסוק מלמד הפנים בושת ולנו שעושיןהצדקה איבשעה להעיזמצוות ן

מעשר ממצות חוץ בזרוע המצוות,לבא שבכל מבואר והירושלמי התוספתא דמלשון

תחנונים לשון בעינן ולא בזרוע לדרוש לפ.רשאי לאז"נמצא תפילה עיון של שהקפידא

עכשיו שמתפלל התפלה בזכות תקותו כשתולה אלא זכות,נאמר על כשנשען כן שאין מה

מתפ ילפינן בזה עשה שכבר שכרוהמצוה ולתבוע לבוא שרשאי השקיפה .ילת

כהנים ברכת לאחר הנאמרות התפילות נוסח על קשה שלא הרי הדברים כנים אם

המילה ברית מצוה,ולאחר עשיית לאחר באות אלו שתפילות בזה,כיון שאין מבעיא ולא
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ה את תנסו לא של מה'איסור לתבוע כושר שעת היא זו שעה אדרבה את'אלא יתברך

לטובהמשאלו לבנו 6.ת



מיירי מעשר במצות השקיפה ותפילת שמאחר להעיר יש דוקא"א,אולם שמא כ

המקום לפני פתוח פיהם מעשרות במדרש,מוציאי באיןוכדאיתא שאנו שעה לנו אין

מעשרותינו מוציאים שאנו בשעה אלא וכמ(בזרוע לנסויי שרי שבמעשר משום ש"והיינו

מצוה,)ם"המלבי עושי לכל ניתן זה שכח תיתי היטב.ומהיכא מתפרשים שהדברים ונראה

תבא"ע כי פרשת בריש תנחומא מדרש דברי התם,פ איתא :והכי

חנינאבירמרא בר יוסי רבי בשם יש,אבהו וכמה מתחטאין כמה וראה בא
מצות לעושי פה פתחון מלכות,להן אצל עסק לו יש נותן,אדם שהוא פעמים

המלךכמה אצל אותו שמגיעין עד המלך,ממון אצל שהגיע עושה,כיון ספק
ע לא ספק הקב,שהושאלתו כן"אבל אינו שדהו,ה לתוך אדם יורד ראה,אלא

שביכר רמון שביכרה תאנה שביכר ובא,אשכול לירושלים והולך בסל מניחו
ישראל ארץ ועל ישראל ועל עצמו על רחמים ומבקש העזרה באמצע ,ועומד

וגוש קדשך ממעון השקיפה מכאן',נאמר זז איני אומר שהיה אלא עוד ולא
הזה היום צרכי שתעשה ה,עד הזה היום אחריו לעשות'שכתוב מצוך ,אלהיך

הזה"ארשב כהיום ותביא הבאה לשנה תזכה לו ואמרה קול בת יצתה כאדם,ל
לשנה לי ותתן שתשנה רצון יהי לו ואומר לחברו חדש פרי נותן שהוא

אבארבירמא.האחרת בר הקב,חייא לפני מצות עושי מתחטאין ,ה"כמה
שלטון"שהקב מלך דבר באשר שנאמר אותה מבטלין וצדיקים גזירה גוזר ה

תעשה מה לו יאמר ידו,ומי על ממחה רע דבר ידע לא מצוה שומר הוא מי
הקב אומר,ה"של הוא בדוד מושל,וכן ישראל צור דבר לי ישראל אלהי אמר

אלהיםב יראת מושל צדיק .ארם

למאוד עד נפלאים הללו המדרש תפילת,דברי תוקף על מעידים הם באשר

והקב גוזר צדיק בחינת כדי עד מקיים"השקיפה בקצרה,ה שבא מה את הם ומשלימים

ובירושלמי בכורים.בתוספתא הבאת מצות על והולכים סובבים המדרש ובקשר,דברי

ממ השקיפה המקרא הובא מצוהלזה עושי של פיהם פתחון על ללמד קדשך למדנו.עון

חדתא מילתא קאי,מזה מעשרות וידוי בפרשת הכתובה קדשך ממעון השקיפה שתפילת

ביכורים מקרא פרשת שהיא מינה דלעיל אפרשה הבכורים,נמי מביאי שגם נשמע ומזה

זו תפילה הדברים.אמרו מקור נתבאר לא כי שכך,ואם ספק אין מקום לשוןמכל מורה

יתרו6 בפרשת לתורה בחיי רבנו בפירוש לה)'ג,ט"י(ראה להתפלל לאשה שיש בשעת'שכתב יתברך

ש נר המצוההדלקת עשיית בשעת יותר נשמעת התפילה כי במג"הו(בת רס"ד סימן ס"א י"ג ז"וכעי).א"ק

התשובה באגרת יונה רבינו לספר"וע).'ס,ט"נ(כתב דשייכי בהגהות מיימוניות בהגהות האלה כדברים ע

שם דבריו בסוף .זרעים



אדלר הכהן אשר אלחנן הרב מורנו שח

למוציאי7.המדרש מצטמצם לא השקיפה תפילת של שיחודה נקל לנבון דעת ומעתה

זה בכלל הם מצוה עושי כל אלא בלבד ומהירושלמיוכ,מעשרות מהתוספתא שמבואר .מו



המקום לפני פתוח פיהם מצוה שעושי זה שיסוד אמינא דמסתפינא ולולא

למנ היסוד גם הוא לתורהבתפילה שעולה מי לכל שבירך מי לומר בישראל הנפוץ 8.הג

זצ הענקין אליהו יוסף הרב הגאון זה מנהג על ככרוכיא צווח כבר מובאיםדבריו(ל"הנה

לישראלבספר ס,עדות :ל"וז,)ד"קס'עמ,ז"אות

ע בזה אעיר שב"ואגב מי לתורהיד לעולים לברך.רך היה הקדום המנהג הנה
צדקה שנדב מי שפב,רק בעבור הנוסח היה התורה"וכן לכבוד צדקה נודב פ

כו הרגל או השבת מגמ',לכבוד סמך יש בשביל,פסחים'ולזה לצדקה זו סלע
כו בני ובחנוני',שיחיה האוצר בית אל המעשר כל את דהביאו מקרא לה ומטו
כו בזאת ברכה'נא לכם במ,והריקותי לברך נוהגים עתה בעבור...ש"אבל

התורה,לתורהשעלה לבזיון זה בעד,וחוששני העולה את לברך שצריך
בעלייתו שעושה הגדול וגם...החסד הגבאים את לברך שחדשו מה וכן

שפב בעבור ח"היחידים שמיא כלפי חוצפא כעין הוא אותם מברך ,ו"ב
מברך הדיוט שאיזה בעבור ברכה השם...שדורשים שהבטיחנו כהן ואפילו

בע לברכנו כפיםיתברך בנשיאת זהו הנה ברכותיו בכה,ד שייך"וגם אין ג
זה בעד ברכה רק.לדרוש לברך ליושנו המנהג מחזיר הייתי חילי איישר ואי

התורה חזוק בעד הנודב הנ(את אחר,)ל"בנוסח לברך טוב יותר היה זה וגם
הכללי שברך ומי פורקן יקום קודם התורה קהלות,קריאת בכמה נהגו וכן

הנודביםומברכים הקוראים את כ"ובכה,אז הפסק היה לא בקריאת"ג כ
הקריא,התורה היתה חולא כטפלה נראית להמ"ה .ל"וד,ש"ו

הרב נפש הג)ג"קמ'עמ(ובספר שליט"מציין שכטר צבי שהגרי"ר ד"א

זצ'סולוביצי של"ק וידידיו קרוביו עבור לומר שנהגו שבירך מי לנוסח התנגד ל

ש בעבור לתורה תפילתו"פבהעולה שתהא שבטוח תפילה עיון בגדר שזהו אותם מברך פ

הרמב7 המצוות"ומלשון בספר קל(ם השק)ב"מצוה שתפילת משמעות קצת עיש נאמרה מביאי"יפה י

"ל"וז,בכורים לנו: הטיב אשר טובותיו לספר שצונו להתמיד'וכוהיא ממנו ולבקש זה כל על ולשבחו

הביכורים כשיביא החינוך."הברכה בספר כתב זה תר(וכעין "ו"מצוה מלפניו): מבקש השבח ואחר

עליו הברכה צ."להתמיד בכ"ודבריהם מקרא בפרשת רמז מצאנו דהיכן התמדתב על לבקשה ורים

מעשר"וי.הברכה וידוי בפרשת בסמוך הכתוב קדשך ממעון השקיפה לפסוק היא שכוונתם וכמו,ל

התנחומא מדברי הרמב.שמוכח כוונת כך פירש תבא כי בפרשת חמדה שהכלי מצאתי והחינוך"שוב ,ם

אחר"ע באופן גם שבאר .ש

אברהם8 של המקיף מאמרו ראה שבירך מי תפילת שבירך",יעריעל מי מנהגיהן,השתלשלותן,תפלות

ל"בכת"ונוסחאותיהן כרך ספר קרית ל,)ח"תשי(ג"ע בכרך זה למאמר שם"וע).א"תשכ(ו"ובתוספת ע

נ של ל.בהערותיו בכרך מ)ב"תשכ(ז"פריד בכרך כהן דניאל של ).ה"תשכ('ובהערותיו
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שזהו,נשמעת עצמו העולה על שאומרים התורה לכבוד שעלה בעבור לנוסח התנגד וכן

ה את תנסו לא הגרי('בבחינת עם שארע מעניין סיפור שם עצמו"ומביא ).ש"ע,ד

ישראל מנהג את ליישב יש שבארנו מה לאור ברוך,אולם מקורו חזכי ל"בדברי

בתפילה המקום לפני פתוח שפיו מצוה עושה של כוחו שגדול למדונו זמנא,אשר וממילא

ה שיברכהו מתפללים מצותו את לתורה העולה שסיים לאחר שמיד גרים עבור'קא

שעשה ה,המצוה ישמרהו זו מצוה שבשכר וכהנה כהנה לו וצוקה'ומוסיפים צרה מכל

מעשי בכל והצלחה ברכה קהלות.ידיווישלח בקצת שנהגו שמה לומר יש וכן

חוצפא נחשב לא אותם מברך לתורה שהעולה בעבור ולומר מעמד באותו אחרים לברך

כלל שמיא שיברך,כלפי הוא ראוי אדרבה המקום לפני פתוח ופיו גדול שכחו כיון אלא

לך ויקם אומר ותגזר בבחינת הוא באשר שיחפוץ מי כל ב.את שנוסח חזי זהופוק שכר

המילה ברית בברכת הנאמר זאת בשכר לנוסח מאוד קרוב שבירך מי בתפילת ,שאומרים

נשאב משם ה.ושמא את תנסו לא לאיסור כלל שייך לא זה לתורה',וכל עולה שאינו כיון

קרוביו ואת אותו שיברכו הוא,כדי נהפוך המצוה,אלא על סומך לתורה שעלה לאחר
לישאומכוחה,שקיים הברכבא מאת ישעו'ה מאלוקי 9.וצדקה

והגולל המגביה את לברך קהלות בקצת שנהגו במה לפקפק יש זה שלפי אלא

מצותן שעשו פב,טרם את יברך הוא אופ"ואומרים התורה להגבהת שיעלה בעבור

התורה המצוה,לגלילת שנעשתה לאחר אלא מצוה שכר לתבוע היתר אין המבואר דלפי

קודם הוא.ולא קודםולכאורה לצדקה מעות שנדב מי את לברך שנוהגים במה גם הדין

ו,שנתן מצוה חשיבא קבלתו שעצם לומר יש שבזה בזכותמאלא שיתברך עבורו תפללים

לצדקה לתת בלבו שקיבל 10.מה

בשו9 כעת ראיתי ענינא רוכל"ובהאי אבקת שבירך)ב"י'סי(ת מי לומר דנהגו בהא שדן יוסף הבית למרן

בשבת תחינה איסור משום בזה יש אם הכנסת לבית צדקה שהתנדב שבירך,לחולה מי שאמירת והעלה
ברכה בגדר אלא תפילה בגדר שינצל"והדברים,אינה להבטיחם ומיועדיו אוהביו ולב החולה לב מחזיקים

הזו המצוה בשכר מוה."מחוליו החכם צרפתי"אולם אברהם סי(ר כך)ג"י'שם על שאמירת"וס,השיג ל
תפילה היא שבירך ברכה"הבד"ולפ.מי בגדר הוא לתורה לעולה הנאמר שבירך מי שגם לומר מקום היה ,י

ולעודדו לחזקו כדי לטובה אותו ומזכירים לו תחשב לצדקה לתורה העליה עצם גם אכתי.כי אולם
לפ יתיישב בק"לא שנהגו מה לז העולה של וידידיו קרוביו את לברך קהילות שפבתצת בעבור צוה"פ"ורה

כמ,"לברכם לומר אנו צריכים עדיין בבחינת"ולזה הוא לתורה שהעולה בפנים לך"ש ויקם אומר ".ותגזר

א10 זה לצדקה"כל לתת בלב לקבלה תוקף שיש נימא אי מוסכם,ש דבר זה שאין בהלכות"הרמ.אלא א

סי"יו(צדקה רנד י"מן סעיף שע)ג"ט אמירה"פסק בלי מתחייב בלבד מחשבה שם,י תשובה הפתחי אולם
ט"ס( בדבר)ו"ק חולקים דלכו.הביא יתכן דידן שסמך"ובנידון מכיון מחשבתו מצד ליתן לחייבו אין ע

הש אמירת בשו,ץ"על העלה מהרשד"וכן ח"ת פד"ם סימן בארוכה"ע,ה שלפ.ש לברכו"הרי מקום אין ז
ממש בה שאין בלב קבלה הציבור.ע"וצ,על שכל בעבור לחולה שבירך במי שאומרים מה שעל ודע
הגרי השיג בעבורו סולובייצי"מתפללים שם"הו(ק'ד הרב בנפש שבטוחים)ד תפילה עיון ממש שזהו

תפילתם ה.שתתקבל תפילת דשאני ליישב יש הציבורובפשטות בטחוןיחידמתפילת להם יש שהציבור
ריקםשא חוזרת תפילתם יח"ר'עי(ין ב.ה רבה ).ב"י',ודברים



אדלר הכהן אשר אלחנן הרב מורנו שי



רש מדברי להעיר יש האמור כל ואתחנן"על בפרשת ג(י :ל"וז,)ג"כ',דברים

חנם,ואתחנן מתנת אלא מקום בכל חנון לצדיקים"אע,אין להם שיש פ
הטובים במעשיהם חנםאין,לתלות מתנת אלא המקום מאת .מבקשים

רש דברי רבה"מקור במדרש הוא פ"פ(י בשם,ובספרי)א"ב עוד איתא ושם

הכי'ר :יוחנן

בוראו אצל כלום לבריה שאין למד אתה ר,מכאן משה כלשהרי של בן
תחנוניםהנ בלשון אלא בא לא .ביאים

חז שדברי השי"הרי מאת לתבוע לאדם ראוי שאין מללו ברור דבר"ל שום ת

שעשההבזכות חנם,מצוות כמתנת שמקבל מה כל להחשיב יש עומדדברו,אלא זה

פתוח פיהם מצוה שעושי תנחומא ובמדרש ובירושלמי בתוספתא המבואר עם בסתירה

המקום לךלפני ויקם אומר ותגזר בחינת כדי עד מחלוקת.בתפילה שיש לומר ודוחק

זה .בדבר

ש להדיא מבואר בחיי לרבנו הקמח כד שובספר השמיםבוטחמי מן שיענוהו

מצוותיו גבזכות תפלהכ"נחשב בטחון(ל"וז,יועוונותונזכריםעיון ):ערך

שעשה מצוות על טובה שיגמלהו בו הבוטח בין הפרש בוואין הבוטח ובין
בכוונה לפניו שהתפלל התפילה על שאלה לו לעצמו,שיתן גורם וזה זה כי

עוונותיו שהמתפלל...להזכיר בלבו ואומר בתפילתו שמעיין הוא תפלה ועיון
שאלתו השם שיפיק הוא ראוי גדולה בכוונה תולה,תפילתו כשהוא הדין וכן

בשי הטו"בטחונו מעשה אותו על שכר לו שיקבע ועוןת חטא בזה לו שיש .ב

כפשוטם תנחומא מדרש דברי את לקבל מאוד קשה דין מן מעלות,ובר שהלוא

המצוות בקיום יש ה,רבות מצות את לקיים לבי זכיתי יאמר כך'ומי כדי עד כמאמרה

ובתביעות בדרישות המלך לפני לבוא לצמצם.שיכול שיש נראה זו קושיא ומחמת

ה הנפלא החידוש תחומי חזאת מדברי מצוה"נלמד לעושי שיש פה הפתחון לגבי ,ל

אפשרייםו תנאים כמה בזה להציע .יש



את לתבוע מותר בפסוק מפורש ששכרן שבמצוות הטור דברי פי על לעיל נתבאר

לכתחילה אלא,השכר המצוה בזכות לתבוע הותר לא אלו במצוות שאף לומר יש אולם

ו המפורש השכר זהאת זולת אחר דבר שום המבואר.לא היסוד שגם לומר יש זה פי על

לתבוע שאפשר לענין אלא נאמר לא מצוה עושי לכל פה פתחון שיש תנחומא במדרש



קדשך ממעון שיאהשקיפה

ה הנעשית'מאת המצוה בזכות הבטחתו את השקיפה,שיקיים בתפילת הנאמר ,וכלשון

שהבטחתנו כמה עשה אתה אף עלינו שגזרת מה הנאמר,עשינו צוהוכן המילה בברכת

משחת שארנו ידידות ה,להציל מאת שניתנו ההבטחות את לקיים בקשה אלא כאן .'שאין

שבירך מי תפילת של הנוסח בישוב שכתבנו למה מקום שאין הרי זה שלפי .ופשוט,אלא



שאמרו במה גם רמוז מצוה לעושי שניתן הפה שפתחון לעיל נתבאר עוד

שעושי"חז לברכהל הקללה מדת מהפכין השקיפה"וז.מצוה הפסוק על בחיי רבינו ל

קדשך :ממעון

השקיפה לשון שהזכיר בפורענות,ומה אלא מקום בשום לעולם נזכר ,ואינו
בשמחה כשהיא המצוות שכר גדול כמה הדיןשה,להורות מדת מהפכת יא

הרחמים .למדת

את להפוך המיוחדת שהסגולה מדבריו אפוא הרחמיםמבואר למידת הדין מידת

שמחה מתוך הנעשות במצוות י11.תלויה כן הנעשות"אם מצוות שדוקא הדין שהוא ל

בתפילה פתוח פיהם להיות זכות לעושיהן להעניק יפה כוחן הדברים.בשמחה כנים ואם

שהבטחתנו מה עשה מבקשים דהכהנים הא קשיא דלא זה לפי זו,נמצא מצוה שכן

ושמחה אהבה מתוך להתקיים באהבה,צריכה ישראל עמו את לברך הברכה .וכלשון

כתב"והרמ[ קכ"או(א בחו"שמה)ד"מ:ח"ח נהגו ביו"ט רק כפים לישא שאז"ל משום ט

יו בשמחת .]ט"שרויים

שפיר אתי להציל צוה המילה בברכת הבקשה מהמצוות,וכן היא זו מצוה שהרי

הדורות בכל ישראל שבת,בשמחהיןמקיימשבני במסכת "קל(כדאיתא מצוה.): כל

בשמחה עליהן רב,שקיבלו שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש דכתיב מילה עדיין,כגון

בשמחה אותה י."עושין לתורה"ושמא לעולה שבירך מי אמירת לגבי גם נכון שהדבר ,ל

ה פקודי הכתוב דיבר מלא מקרא לב'שכן משמחי הקריאה"וא,ישרים מצות בתורהכ

הד שמחת את העולה שמרגיש כל שמחה שעיקרה כמצוה היא גם בלבו"חשובה .ת



על או הכלל על כשמתפלל רק מצוה לעושה ניתן פה שפתחון לומר יש עוד

שעשה,אחרים המצוה בזכות צרכיו לתבוע פה פתחון לו אין עצמו על כשמתפלל .אבל

הקודם11 הפסוק על בספרי המובאת הדרשה הוא הדברים שמקור צויתני,נראה אשר ככל –עשיתי

בו ושימחתי השמחה,שמחתי מידת את שמזכירים לאחר תיכף נאמרת השקיפה שתפילת .הרי



אדלר הכהן אשר אלחנן הרב מורנו שיב

ע שבתפילה לכך רבהסמך במדרש יש בתביעה לבוא אפשר הכלל כפנחס(בור א"פרשה

יד"ד :ל"וז,)ה

ה אל משה ה,לאמר'וידבר הרוחות'יפקד צבור,אלהי צרכי שמבקש מי כל
בזרוע בא .כאלו

צווי לשון שהיא יפקוד המילה על מתבססים המדרש שדברי פירש יוסף ובעץ

בקשה לשון עצמ,ולא לטובת מכוון שאינו הכללדמאחר לטובת אלא ה,ו הוא'רצון

בזרוע אצל.שיבקש כלום לבריה שאין נאמר לא עליו ציבור צרכי על שהמתפלל נמצא

ציבור,בוראו בצרכי ולא יחיד בצורך רק 12.שזהו

הקב מאת לתבוע אפשר הציבור צרכי שאת זה שישנו"יסוד בהבדל להכיר יש ה

לו הכיפורים יום בתפילת היחיד של הוידוי הציבורבין של הגרי,ידוי בזה שהאריך ד"וכפי

זצ'סולובייצ התשובה"יק על בספר שמובא כמו :ל"וז,)א"צ'עמ(ל

בטחון חוסר של מצב מתוך מתוודה שלאחר,היחיד וייאוש דכאון של
ישראל...החטא כנסת של וידויה כן בטחון...לא מתוך נאמר זה וידוי

שמחה מתוך אינו...ואפילו חטאהיחיד על חטא,שר בעל בוכה ,היחיד
הציבור כן לא ב,אך אינו הציבור כפרהכי לבקש כפרה,א תובע .הציבור

חנם מתנת לבקש צריך שאכן עצמו על שמתפלל מי בין לחלק מקום יש כן כמו

צרכיהם לתבוע שיכול אחרים על המתפלל לבין בזרוע לבוא פה פתחון לו וכמו,ואין

בפרשת אריה הגור :ל"וז,ואתחנןשכתב

עצמם על מתפללים כאשר חנם מתנת אלא מבקשים אינם שאינם,שהצדיקים
זכות להם שיש לומר הצדיקים אינם,מתגאים אחרים על מתפללים וכשהם

חנם מתנת האחר,מבקשים אותו זכות מזכיר אחר על מתפלל כשהוא אדרבא
עליושהוא גאוה,מתפלל שום בזה .ואין

מש אריה הגור מתנתמדברי בתורת שלא אחרים על להתפלל דאפשר דהא מע

אבותיו זכות או אחר אותו של זכותו את כשמזכיר רק הוא גאוה,חנם משום אין .שבזה

אחרים על כשמתפלל אפילו עצמו זכות עבור לבקש שאין מדבריו משמע כן אולם.כמו

מתנ לבקש צריך אינו אחרים על שמתפלל שכל לומר אפשר היה דבריו ויכוללולא חנם ת

עצמו בזכות הכי,לתלות למעבד אריך לא הפרטיים צרכיו על כשמתפלל .ורק

עשה מבקשים ברכתם לאחר דהכהנים הא שפיר אתי זה לפי פנים כל על

שהבטחתנו ישראל,מה כלל עבור תפילה זוהי המילה,שכן בברית הנאמרת הבקשה וכן

בת12 מזכיר אם שגם המדרש מלשון ללמוד יש דמיעוד שפיר עצמו צרכי התם,פילתו איתא :דהכי

ה" נחלות,'יפקד סדר אחר הזה הדבר לבקש ראה משה,מה אמר אביהן צלפחד בנות שירשו כיון אלא
השעה צרכיהרי בה כבודי,שאתבע את בני שירשו הוא בדין יורשות הבנות ."אם



קדשך ממעון שיגהשקיפה

אחרים על תפילה בגדר היא גם להציל ש,צוה בהםועוד שנעשתה המצוה בזכות מבקש

נימולים תחנונים,שהם לשון אלו בבקשות צריך אין את.ולכן דמברכין הא זה שלפי אלא

צ אכתי שעשה המצוה בזכות הברכה את ותולים עצמו שתפלת,ע"העולה שנאמר לא אם

עליו אחרים תפלת אלא עצמו על העולה כתפלת נחשבת אינה שבירך דמברכין.מי ובהא

ק עצמואת בזכות גם לתלות יכול אחרים על שכשמתפלל נימא אי קשיא לא וידידיו ,רוביו

אריה הגור מדברי שמשמע מה לפי אאך הותר האחרכ"אדלא אותו של זכותו את מזכיר

תקשי .עדיין



לעושי בקשר והירושלמי והתוספתא התנחומא שלשון לציין יש דמלתא בסיומא

מז בתעניתמצוה במסכת המסופר את המעגל.)יט(כירים חוני התם,על איתא :והכי

גשמיםמ שירדו התפלל המעגל לחוני לו שאמרו והכניסו,עשה צאו להם אמר
ימוקו שלא בשביל פסחים גשמים,תנורי ירדו ולא עשה,התפלל עוגה,מה עג

לפניו ואמר בתוכה עולם,ועמד של ש,רבונו עלי פניהם שמו כבןבניך אני
לפניך בניך,בית על שתרחם עד מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני ,נשבע

מנטפין גשמים שאלתי,התחילו כך לא שיחין,אמר בורות גשמי אלא
בזעף,ומערות לירד שאלתי,התחילו כך לא ברכה,אמר רצון גשמי אלא
הגשמים,ונדבה מפני הבית להר מירושלים ישראל שיצאו עד כתקנן ...ירדו

שטח בן שמעון לו נידוי,שלח עליך גוזרני אתה חוני אעשה,אלמלא מה אבל
רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא שאתה אביו,לך על מתחטא שהוא כבן

רצונו לו יולדתך,ועושה ותגל ואמך אביך ישמח אומר הכתוב .ועליך

:איתא.)כג(ולהלן

רבנן המע,תנו לחוני הגזית לשכת בני שלחו אמר,גלמה לךותגזר ועלויקם
אור נגה אמר.דרכיך מקיים–ותגזר הוא ברוך והקדוש מלמטה גזרת אתה
מלמעלה .מאמרך

הצדיקים ממדרגת מיוחדת הנהגה היתה המעגל חוני של שהנהגתו ברור הדבר

מקיים"והקבשגוזרים יב,ה השם את ליטול הרוצה כל ויטולוולא הובא.א מדרשים ובכמה

רבינוותגוקהפס משה כלפי לך ויקם אומר כ(ר"מובש.זר :איתא)'בפסקאא"פרשה

אלי"ד תצעק מה דכתיבהד,א הוא אומרא לךותגזר כשם"א,ויקם לוי ר
עמו"שהקב ומדבר למשה מצוה הקב,ה לפני כביכול מצוה משה היה ,ה"כך

ה צוה אדוני את לו אומרים יוסף בני בה'שכן צוה שהקב',ואדוני ה"וכשם
להקב קורא משה היה כך עמו ומדבר למשה עמו"קורא ומדבר שנאמר,ה

ה משה'וידבר ה,אל אל משה וידבר ה'וכתיב יפקוד הרוחות'לאמר ,אלהי
שולט היה כמה לצעוק,ראה בא ישראל בני אחרי רודף פרעה את ,וכשראה
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הרמשנא אלי'ויאמר תצעק מה משה מצטער"א,אל אתה למה אמר,ל
עסקיהוש'ר לו שהיה מלך של לאוהבו משל המלך,ע לפני לצעוק ל"א,הלך

צועק אתה מה הקב,אעשהואניגזור,המלך אמר אלי"כך תצעק מה למשה ,ה
עושה ואני .דבר

ס ישן וארא"ובתנחומא שלמה(פ בתורה רבנו)הובא משה בין להדיא השוו

המעגל י"וע(לחוני רבה דברים באנו).'י,א"ע לא כי דבריםוהגם של ניתן"מ,בסודם מ

רבינו משה של זו מיוחדת שמדה מצוה עושי על זה מקרא שדרש המדרש מדברי למשמע
להם גם אנפין בזעיר ניתנה המעגל .וחוני

זצא"גרוה מאליהו"דסלר מכתב בספרו עמ"ח(ל דברים)ז"קפ-ג"קפ'ב כתב

ה בחינת את לבאר והאריך בתפיל'מלחמה'נפלאים לפעמים צדיקיםשנמצאת של .תם

ע אלא תתכן לא כזו שתפילה הוא דבריו האמת"תוכן מדת ומצד הצדיק של לבו טוהר י

הקב,שבקרבו ישנה לא שאם וכל"בהכירו נורא השם חילול מזה יצא הנהגתו את ה

שמים כבוד היא החיים.תביעתו נפש כתב ב(וכן בתפילה)א"ירקפ'שער הכוונה שתכלית

לצור האדם שיחשוב גבוההיא השם,ך וחילול ישראל כלל צרת התפילות,דהיינו וכעין
נוראים ימים 13.של

זה פי יכולתהציעלניתןעל שיש עולם של מלכו שייסד שכמו מלמדנו שהמדרש

בצער המצטערת שלהם האמת מדת של לב מטוהר הנובעת תפילתם בכח לפעול לצדיקים

בכל,השכינה אנפין בזעיר הזה כדבר המלך ייסד בתפילתםכן לפעול שיוכלו מצוה עושי

המצוה של הגדולה הזכות לב"ומ.מכח מטוהר לצאת התפילה שצריכה מסתבר בזה גם מ
גבוה כצורך עבורו שמתפלל הדבר את הרואה הנשמה .ומפנימיות

של13 בפירושו חייםוראה דאלולאמוורבנו המשנה על לאבות עזין הרב את המשמשין כעבדים מ"תהיו

פרס משא,לקבל עצמו לתועלת מתכוין אם נאמר זה שכל כדי"שבאר שכר לתשלום מתכוין הוא אם כ

עי גדולה"לעשות הכי מעלה זוהי לבריותיו להיטיב הוא שרצונו ליוצרו רוח נחת כמה"עפ.ז בארו ז

אבינו אברהם של למעלתו בקשר וירא בפרשת הפסוק את "מפרשים בניו: את יצוה אשר למען ידעתיו כי

וגו אחריו ביתו ה'ואת הביא עליו'למען דבר אשר את אברהם ח"על הכוונה אבינו"שאין אברהם שעבד ו

גבוה"ע לצורך שנתכוין אלא פרס לקבל [מ יפות"כ. פנים ובספר לוי קדושת בספר במלבי"וע.כ ם"ע

בה קדשך ממעון השקיפה הפסוק על תבא כי דבריובפרשת .]משך



שטו

טוב זבד





הרמב ד'הל(ם"כתב "ט:שחיטה ושומע) מבין הוא והרי שנשתתק מומחה

לכתחלה שוחט זה הרי נכונה שוחט,ודעתו זה הרי שומע שאינו מי שגם".וכן ומשמע

לכתחילה שוחטין שומע ואינו המדבר וגם מדבר ואינו עלכדפירש,השומע משנה הכסף

וכו",אתר מחרש חוץ כדאמרן',כששנינו מדבר ואינו שומע כשאינו שיש,היינו כל אבל

לכתחלה שוחט מאלו אחת ".בו

ב א(ש"ראועיין במסשהקשה)ג:חולין ששנינו "ב:א(תרומות'ממה חרש)

תרומה תרומתו תרם ואם יתרום לא שומע ואינו החרששבירושלמיפירשוו,"המדבר

שלאסור מפני תרומהתרום הפרשת על שמברך הברכה שומע ש"וקיי,אינו צריךל המברך

לאוזניו הברכה הרמב.להשמיע פסק ד'הל(ם"וכך המדברש)ד:תרומות לחרש אסור

לתרום שומע שאינו,ואינו לכתחילהוימפני הברכה ידי פיקחשלוחללואפשרוהרי,צא

ב י,עבורולתרום לאוזניוהפיקח הברכה כדיןשמיע קשה"או.ו להרמבש,כ לו ם"היה

שחיטה לגבי גם כך ולהשמיעחרששהרי,לפסוק שחיטה ברכת את לברך יכול אינו

הרא1.לאוזניו הרמב"ותירץ שכוונת בלבד"ש בדיעבד כשירה ששחיטתו לומר ולכן,ם

שוחט"כתב זה כתב"הרי לכתחילה"ולא שוחט זה אלם"הרי לגבי שכתב .כמו

י הבית סי"יו(וסףוהקשה זה)א'ד פירוש לשון,על שוחט"שהרי זה משמע"הרי

לשחוטשמותר הרמב,ועוד.לכתחילהלו כו"ם"שכתב שומע שאינו ומשמע,"'מי

אלם,אלםהלדיןשוהחרשהדיןש בהדיאולגבי לכתחילה"שכתב פירש".שוחט לכן

יוסף בש[הבית פסק שם"וכך הרמב]ע שחרש"שכוונת לומר לכתחילהיכולם לשחוט

שחיטה דיני מ,מצד ברכות"אבל הלכות מצד לכתחילה אסור צ.מ כןשא,ע"ועדיין ם

להרמב לו היה לפרש"לא אלא לסתום חיים,ועוד.ם ג'הל(שהאורחות אות ,)שחיטה

הרמב דברי את להלכה"שהביא אחת,ם מלה שוחט"–הוסיף שומע שאינו מי וכן

."האו הבנת ברמבולפי חיים שהרמב,ם"רחות ה"נראה הוא דאמר"ם מאן "אית

העיטור בספר כא'הל(שהובא דף לכתחלה"שסבר.)שחיטה שוחט שומע ואינו ".מדבר

ארץ'ועי1 זצ"להגרש(במעדני אויערבאך הרמב)ל"ז הל"על כ,)ד:ד(תרומות'ם שאין קושיאשהעיר אן

מהרי שיטת דיסקין"לפי קפא"קו(ל אות לכתחילה,)א פירותיו תורם שומע ואינו המדבר שחרש ,שפירש

בשליח דוקא מיירי פיקח,והמשנה חבירו פירות יתרום לא שחרש לתרום,כלומר חבירו ויכול הואיל

בזה"המהרי,מ"ומ.בעצמו הוא יחידאה דיסקין כמותו,ל המשנה פירשו לא .והמפרשים
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זהולפ הראהדרי שומעלמה,לדוכתיהש"קושיית ואינו המדבר לכתחילהשוחטחרש

לכתחילה תורם אינו מתרומהו,אבל שחיטה שנא להעל.מאי שיש תירוציםונראה שני ות

הרמב .ם"לשיטת



כו(י"רש הספרי,)יג:דברים בשהפסוקפירש,בעקבות מעשרהנאמר ולא"וידוי

בב"שכחתי ומעשרותמיירי תרומות הפרשת הפרשת"–רכת על מלברך שכחתי ולא

במשנה".מעשרות מפורש ה(וכך שני "יא:מעשר שכחתי) מלברכך–ולא שכחתי לא

ע שמך ברכה".ליוומלהזכיר בלא ותרם שכח שאם וידוירשאיאינו,ומשמע להתוודות

אריה.מעשר והגור המזרחי הפרשת)שם(והקשו בברכת איירי שהפסוק לפרש יתכן איך

נינהו,מ"תרו מדרבנן המצוות ברכות ברכת.והרי לנוסח הדרשה כוונת שאין ופירשו

חז שתיקנו להפריש,ל"המצוה שאין דאורייתא לדין הפירותרקמ"תרואלא להתיר כדי

לומרשאלא,באכילה שיוכל באופן להפרישם הקדוש"צריך לשם המעשרות שנתתי

הוא באהבה,ברוך אותם הוא,ונתתי ברוך הקדוש עליו (ושבחתי שם" אריה הגור ).לשון

הקב,כלומר את לשבח מדאורייתא חיוב אופן,ה"שיש הפרשת,שיהיהבאיזה בשעת

תרוולכאור.מ"תרו הפרשת שענין הוא הסברא להקב"ה ולהודות לשבח בכדי הוא ה"מ

לטובה אדמתינו פרי ובירך בעתו ומלקוש יורה והמטיר עלינו שהשפיע השפע ,על

הפרש להשיולכן והודיה שבח בו שאין אינ"ה התורההת מן המצוה של מלא 2.קיום

זה2 שלפי דקיי,אלא מאי תרו"קשה שמפרישים ברכהממ"ל בלי טבל בזה,ספק מבטלים חיובהוהרי

להקבמ לשבח הפרשה"דאורייתא בשעת המזרחי.ה שלפי לומר יש להקבכןא,ואולי לשבח ה"חייב

טבל מספק כשמפריש נוסח העולם,באיזה כמנהג ד.ודלא מאי הרמבולפי להסביר והאורחות"בעינן ם

דהמזרחי אליבא שגם"צ,חיים יסברו"הרמבל חיים והאורחות העולםכךם מנהג מנהגוניחא[.כנגד

קיי,העולם בש"שהרי א"יו(ע"ל כהרמב)ז-ו:ד חיים"דלא והאורחות צ.]ם כתבם"שהרמב,ע"אבל עצמו

ט'הל( "ד:מעשר ומעש) מעשר תרומת הדמאי מן ספקכשמפרישין שהוא לפי עליהן מברכין אין שני ,ר

ערום כשהוא להפריש מותר להקב,"לפיכך שבח חיוב הזכיר בדמאי"אא.ה"ולא דוקא שם דמיירי נדחה כ

טבל ספק בכל .ודחוק,ולא

ל"י,נ"א הרמבפיל מדרבנן,ם"שיטת רק הוא לחומרא דאורייתא ספק דין זה,שכל וחיוב שהואיל

אלאמדאורייתא תרוסנאינו הפרשת מצות של ההפרשה"יף מעכב ואינו ספק,מ במקום בו להחמיר ,אין

בסניפיו ולא המצוה בעיקר אלא להחמיר תיקנו דדוקא"י,נ"א.שלא מספקל להחמיר גזרו לא אסורש,כאן

לבטלה ברכה מחשש הברכה נוסח את חכמיםו,לברך שטבעו ממטבע לשנות לכתחילה לתקן רצו לא

.ע"וצ.בברכות

דיונ יותר בפה"ראה דוקא השבח להביע מדאורייתא חיוב שאין בכוונה,ל שמפריש בזה מדאורייתא וסגי

הקב ובשבח"לשם באהבה אריה.ה הגור מלשון כך משמע ברכה"שכתב,וקצת לפרש דהוישאין

מדרבנן גרידאומשמע",רק מחשבה וסגי פה על בעינן לא התורה חזהשתא,מ"ומ[.שמן לברך"דתיקנו ל

תרו הפרשת על ודאי"בפה מטבל הפרשה,מ בשעת שבח דין של מדאורייתא קיום מהווה זו וניחא,ברכה

שהברכה לקמן למימר דבעינן תרוכחשיבמאי הפרשת מצות מעיקר .]מ"חלק



ואלם חרש ידי על תרומה והפרשת שחיטה שיזבדין

ת[ שם"מע(ט"וי'וסועיין ש,)ש ותירץ המזרחי על צ,אסמכתארקדרשההשחלק ע"אבל

דבריו פירוש"שא,על מה שכחתי"שלוכ שום,מדאורייתא"לא למדו שלא לומר ודחוק

המצוה ברכת לברך ותיקנו חכמים שבאו עד אלו ממילים הסיבהולכאורה.הלכה זאת

רצו רששלא לפרש אריה והגור זה"המזרחי באופן ]3.י

זהעו פי תרו"יל הפרשת ברכת דשאני ש"ל מכל המצוותמ ברכות שהרי,אר

תקנ מפאת רק הוא חיובם ברכות חכמיםשאר ברכת המצוותושל בהפרשת"משא,ת כ

הי,מ"תרו תרושהברכה הפרשת של המצוה בעצם קיום ומעשרותא .מדאורייתאמות

הרמבכ"וא להסביר בפשיטות"יש חיים והאורחות שוחט,ם שומע ואינו המדבר שחרש

ממש מק,לכתחילה הוא כהלכתהשהרי שחיטה מצות הצדדית.יים שכתוצאה,הבעיה

לא המצוהמזה ברכת את לברך לכתחילהיוכל אותואל,באופן אתמונעת מלקיים

בה עוסק שהוא שחיטה תרומה"משא.מצות בהפרשת מעצם,כ חלק היא שהברכה

בברככלו,המצוה המצוההויהפגם קיום בעצם שומע,פגם ואינו המדבר חרש ,ולכן

בדיעבדשיו רק הברכה ידי לאינו,צא כהלכתהיכול תרומה הפרשת מצות את .קיים

לכתחילה תורם אינו שחרש למנותאיןשהרי,וניחא יכול אם בדיעבד באופן לתרום

בעבורו לתרום פיקח לכתחילה,שליח לשחוט מותר שחיטה,אבל מצות מקיים שהרי

לאסר,כהלכתה מלקייםואין תוצו משום כהלכתה שלמצוה צדדית באופןאה יברך א

.לכתחילה

זה ברמב,לפי זו הלכה של הראשונה המחצית את גם להבין מקום יש ם"אולי

הרמב,כפשוטה זה"ם"שכתב הרי נכונה ודעתו ושומע מבין הוא והרי שנשתתק מומחה

לכתחלה יוסף".שוחט הבית סי"יו(והקשה "ו:א(תרומות'ממש)א'ד יתרומו) לא חמשה

תרמ תרומהואם תרומתן משום,"ו לתרום שאסורים קרי ובעל והערום האלם ובכללם

ההפרשה על לברך יכולים הרמב"וא,שאינם התיר למה לכתחילה"כ לשחוט לאלם .ם

שמותר רקותירץ לכתחילה לשחוט בעבורואםלאלם יברך בש,אחר נפסק ד"יו(ע"וכך

צע).ז:א ב"ועדיין שש,ם"הרמביטתשק זה תנאי בשבילוהשמיט לברך אחר ואין,צריך

הרמב לפרשם"דרך אלא הרמב,ועוד.לסתום תרומות"שכתב בהלכות חמשה",)ד:ד(ם

תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו מדבר...לא ואינו ששומע שאינן,והערום,והאלם מפני

לברך בהל"וצ".יכולין ההיתר הביא למה בהל'ע והאיסור יש,תרומות'שחיטה באמת אם

דיןל אותו אסור,שניהם בשבילו מברך אחר אין מותר,שאם בשבילו מברך אחר .ואם

הרמב"וע מפשטות בין"כ חילוק שיש יוצא לשחיטההפרשתם שביארנו.תרומה מה ולפי

כלל,ניחא ברכה בלי לשחוט לאלם לו מ,שמותר שחיטה"שהרי מצות בזה מקיים מ

ישראל"וע3 בתפארת שם,ע ראשונה ומשנה שלמה ח"ובמהרש,מלאכת מ(א"א שכתבו,:)ברכות

עפבמ'ועי,ט"כהתוי שפסק ראשונה שהברכה"שנה הוז את מעכב שם"וע.ידויאינו חדשים תוספות ע

התוי קושיית המזרחי"שתירץ על אחרים,ט באופנים גם לתרץ שם"וע.ל"ואכמ,ויש שלמה במלאכת ע

הרש וצל,ש"בשם יהושע מ(ח"ובפני .:)ברכות
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ברכה4,כהלכתה בלי לתרום לו יש,ואסור מצותכי קיום בעצם בזההפרשתחסרון תרומה

מברך שיקיים,שאינו שליח למנות יכול אם כהלכתה שלא מצוה לקיים לאדם לו ואסור

הראוי באופן לפ5.המצוה עוד הרמב"ומדויק למה בהל"ז ערום דין הזכיר 6תרומות'ם

בהל לברך,שחיטה'והשמיטו יכול ואינו הואיל לכתחילה לתרום אסור ערום אבל,שהרי

לכתחילהמ"מ לשחוט 7.מותר

במשניות גם כך לדייק במס,ויש שאלם'שהרי הדין נשנה ובעל,תרומות ערום

יתרמו לא לברך,קרי יכולים שאינם מס,מפני בריש שחיטה,חולין'אבל פסולי כל שנשנו

ולכתחילה חש(בדיעבד וסומא"כגון נכרי אלם,)ו דין נזכר קרי,לא ובעל מ.ערום הולפי

ניחא בתרומה,שביארנו דוקא שייכים אלו תרומות,שפסולים במסכת רק נשנו .ולכן



שיש שנינראה לתרומהאופן שחיטה בין החילוק את לחלקהצענו.לבאר לעיל

ברכה לברכהתנאמרהבין המצוה מקיום ז"ועפ,חיצוניחיובמפאתתנאמרהכחלק

בי המצוותחילקנו ברכות כל מצטר,ן המצוהפותשאינן תרולברכת,לקיום ,מ"הפרשת

ל גיסא.ההפרשהמצותקיוםהמצטרפת לאידך גם לומר מקום שיש ברכותש,ונראה כל

המצוה לקיום מצטרפות המצוהשחיטהושאני,המצוות לקיום מצטרפת ברכתו .שאין

המצוהוהנה ברכת בדין לחקור ה,יש הברכה המצוהיהאם מקיום חלק או,א

בפשהיא המצוה"נקיום לעצם במהותו קשור אינו אבל המצוה עשיית בשעת שמקיימים .ע

א4 שחידש"אבל מה לפי כך לומר זצ"הגרידא שיעורים[ל"ס מסרשימות שיעורי,)קצג'עמ(סוכה'על

שחיטה עניני על הצבי,)לז'סי(הרב יז(ארץ אות ג הגמרא)]סימן פי נא(על ם"והרמב.)ברכות

א'הל( ענגעלכ"וכ,)ג:ברכות יוסף ע(הרב יא סימן טוב בחס"וע,ש"לקח ברכותע התוספתא על דוד די

פ המצוה,)ד"ריש לעשיית מתיר היא המצוה בלי"או,שברכת המצוה לקיים מקרה בכל שאסור ודאי כ

ע מתיר הברכה"חלות .ע"וצ,י

שביארנו5 מה הרמב"יל,ולפי לפי בתרומה מהני בשבילו מברך דאחר תקנתא האם הגהות'עי,ם"ע

ג(אשירי סימן א פרק אחר)חולין בברכת יוצא אלם האם שנסתפק זרוע אור אריה"וע,בשם בשאגת ע

ו( ב)סימן זהשהאריך הרמב.ענין מלשון לדייק יש בפיה"ואולי א(מ"ם יפריש",)ו:תרומות תרומהשלא

פנים בשום לכתחלה מאלו לזה,"אחד תקנה שום מהני .ע"וצ,דלא

חלה"הרמב6 לגבי ערום פסול הזכיר גם ה'הל(ם כתרומה,וניחא,)יא:ביכורים חלה .שדין

יוסף7 הבית שבהל,ולדעת לדחות לא'יש שאלםשחיטה לחדש כוונתו עיקר כי וערום אלם איסור הזכיר

השחיטה את שיקלקל חוששין ואין לתרום ברכות,יכול בדיני כלל איירי אין,ולא כי ערום הזכיר לא ולכן

שחיטתו-הוה יקלקל שערום לחשוש הרמב"צ,מ"ומ.אמינא למה בברכה"ע התלויים הדינים הביא ם

שח בהלכות ולא תרומות בהלכות הרמב,יטהדוקא דרך אין אחד"והרי במקום עניים דבריו להיות ם

אחר במקום .ועשירים
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ענגעל[ יוסף הרב בזה חקרו יא(וכבר סימן טוב זצ"והגריד)לקח אבא(ל"ס לזכר שעורים

ז עמ"מרי ב חלק ש]8.ש"ע,)ק'ל זהויתכן המצוהתלויענין ברכת של בתוספתא.בתפקיד

פ( ולמדו)ו"ברכות הראיה ברכות מחיוב המצוות שלברכות המזוןהפסוק מניין",ברכת

הגבעות ועל ההרים על הארץ"ת?אף על המצות.ל ועל התורה על אף אשר"ת?מנין ל

ל האבן,ךנתן לוחות את לך ואתנה ברכת."ואומר היא ביסודה המצוה שברכת ומשמע

והודאה ראי,שבח וברכת המזון לברכת ויתבדומה משמע.גבעותהרים זרועאורבוכך

קמ"ח( סימן מצוותשכתבש)א על רק שאינו"מברכים ופעמים בהם שחייב זמן שיש

בהן חיבוב,חייב מחמת עשייתם על לברך צריך חיובם זמן כשמגיע לאפוקי,"הלכך

שהרי תמידיות חיבוב"מצות בהם שייך ואין בהם חייב לעולם כי עליהם לברך שייך ."אין

המצוהשומשמע ברכת עליומהואחיוב החביבה המצוה על והודאה שבח .טעם

הריטב מדברי ז(א"אבל ב:)פסחים אחרת הבנה המצוהעולה ברכת של .תפקידה

לשונו ז"הריוכתב":וזה זהל"ט חזוטעם לעשייתן"שאמרו עובר המצוה על לברך ל

השי מצות מפני אותה עושה שהוא ויודיע ויגלה בברכה תחלה שיתקדש ועוד,ת"כדי

הב הגוףכי עבודת שהיא למעשה הנפש עבודת להקדים וראוי הנפש מעבודת ."רכות

הראשון ההסבר הריטבלפי נכונה,א"של וכוונה קדושה להוסיף הוא הברכה תפקיד

המצוה כדי,לקיום לעשייתן עובר לברך צריך לולכן עצמו את לפי9.מצוהלהכין אבל

מהתוספתא שדייקנו זרועמה כ,והאור לומר הריטבצריך של השני שהרי,א"הסבר

הראשונים8 במחלוקת זו חקירה לתלות הויתכן לחומראהאם דאורייתא ספק מדין מצוה לקיים מחויב

לאומברך רמב[או וראב"עיין ו'הל(ד"ם ב"ק'הל(ם"רמב,)יג:סוכה ו(ש"רא,)יג:ש יונה'ור,)א:חולין

הגריד]..)כאברכות( ז[ס"והסביר מרי אבא לזכר עמ"ח(ל"שעורים להגר'ועי,)ק'ב שושנים גן מ"בספר

א(גנק והראב"הרמבשנחלקו])סימן זוד"ם הרמב,בחקירה להברכהחובתם"ולפי קשורה תחובאינה

לקולא ספיקו ולכן הראב,המצוה ו"ולפי המצוה מחיוב חלק היא הברכה וחד הואיל אתלכן לקיים ייב

מספק עליו,המצוה לברך גם מוכרח(.חייב זה פירוש אין באופןשאפשר,אבל המחלוקת יסוד את לבאר

והראב"הרמבשנחלקו,אחר לחומראד"ם דאורייתא ספק בתורת,בדין או ודאי בתורת מחמירים האם

סי'ועי.ספק קידושין שיעורים זו'בקונטרסי חקירה בענין שהאריך .)כג

נוגעוית זו שחקירה עוד המצוותתוסוגיכמהלתכן ברכות מצוות',א:בדיני הרבה על אחת סוכה(ברכה

מו,.מו לזה הגר"והעירוני רוזנצוייג"ר לתפילה',ב,)מ גאולה בין תפילין הנחת על יד'תוס(ברכה :ברכות

ומנח"ד שם'ועי,ה שושנים תרו',ג,)בגן הפרשת ברכת מעכבת"האם מעשרווידואתמ ,לעיל'עי(י

מדין"גריד'ועי ראיה שהביא שם מלברכך"ס שכחתי המצוהושברכ"לא מקיום חלק הם המצוות כל ,ת

לעיל הנזכר אריה והגור המזרחי כפירוש המצוה',ד,)ודלא ברכת בשעת עמידה בשעת(חיוב עמידה האם

ברכות בהלכות או במצוה דין הוא ואבודרהם'עי?ברכה חיים וב,ציצית'הלאורחות יוסף או"בית ח"ח

סי ונו"וש',ח'ריש שם"ע וחבירו',ה,)כ מברך זה להיות מהמצוה הברכה להפריד לכתחילה מותר האם

המצוה יו"ט'עי(מקיים א"ז להלן,יז:ד נ',ו,)הובא חרש"ועוד לגבי להלן,ואלםמ שנבאר .ל"ואכמ.כפי

ביהודה"שובכ"וכ9 נודע יו(ת סי"קמא ומחשבה",)גצ'ד הדיבור התעוררות הוא שיש,וברכה מצוה וכל

א לפניה הברכה"ברכה רק לפניה דבר שום לומר הנני,צ בפי לומר נוהג אני לפניה ברכה שאין דבר וכל

בוראי מצות לקיים זה דבר ."עושה



בדנרש אסף הרב מורנו שכ

ל כדי באה לא אתהברכה המצוהשפר להשי,קיום והודאה שבח כברכת שבחר"אלא ת

במצוותיו וקידשנו נרא,כ"וא.בנו שבחהיה ברכות שאר כמו מעשה לאחר לברך ה

אחראלא,הודאהו מטעם לעשייתן עובר לעבודת,שמברכים הנפש עבודת להקדים שיש

מקום בכל 10.הגוף

התוספתא,כ"א זרועלפי המצוה,והאור המצוהאינהברכת לקיום ,מצטרפת

עלברכתלהביסודדומהו וגבעותהשבח הרים הריטבאבל.ראיית לומריש,א"לפי

המצוה מדרבנןהיאשברכת המצוה מקיום לשפ,חלק כדי באה עשייתאתרשהרי אופן

שכך.המצוה הראהיאונראה תוספות שיטת הגמרא,.)טוברכות(ש"גם מלשון שדייק

המצוה קיום את מעכב היה התורהאילושהברכה מן היתה אינן"אע"–חיובה דברכות ג

מדרבנן,מעכבות דהויין משום מעכבות,היינו דאורייתא הויין אי חיובוהרי11."אבל אם

הוא שלברכה חיוב והודאהרק שהברכהקשה,שבח אתתלומר אבל,המצוהקיוםעכב

דר הריטבלפי ניחא"ך ברכה,א בלי מצוה קיים המצוה,שאם קיום בעצם פגם ויתכן,יש

חובתו ידי יצא .שלא

אחרים10 באופנים גם לעשייתן עובר דין להסביר נ.ל"ואכמ,ויש שיתכן להעיר שת"ויש בין הבנותמ י

מסוימים במקרים עשייתן לאחר ברכה לגבי הריטב.אלו דרך אחר,א"לפי אופן בשום לברך שאין נראה

ל,עשייתן עוד יכול אינו אתשהרי המצוהשפר מהתוספתא.קיום שדייקנו מה לפי שלכתחילה,אבל יתכן

לעשייתן עובר הריטב,מברכין של השני ההסבר אחרת"מצד מסיבה או בדיע,א לכתחילה,בדאבל או

מסוימים עשייתן,במקרים אחר לברך יא'הל(ם"רמב'ועי.מותר זרוע,)ז-ה:ברכות כה"ח(אור סימן ,)א

ושא"רש תוספות פסחים"י טבילה:ז(ר וראב"רמב,)בענין ג'הל(ד"ם ט(ירושלמי,)כג:אישות ,)ג:ברכות

מיימוניות ז'הל(הגהות ונו"ש,)ו:לולב יו"ע סימ"כ ריש יטד כו,ן סימן אריה כתב.ושאגת זרוע והאור

עשייתן אחר בדיעבד עליהם מברכים המצוות לשיטתיה,שכל לעיל(וניחא המצוה)הנזכר שברכת שסבר

בעלמא והודאה שבח ברכת סילברמן(.היא אליאב הרב לזה .)והעירוני

נ עוד שיתכן להעיר ברכ"ויש של תפקידם בענין זו מחקירה לומ המצוות סוגיותיגבת ברכה',א:כמה

לעשייתן דעובר ט"ב'עי(עובר ופמ"י או"ז ח"ג סעיף כה סימן בכוונה',ב,)ח המצוה מעשה על ברכה

עדיין חובה ידי לצאת קטו'תוס'עי(שלא ב'ועי,:קכ,:פסחים אות ג סימן הצבי הגריד-ארץ חקירת ס"ט

המצוה קיום או המצוה מעשה על מברכים לבהאם',ג,)האם צריך הברכות סדר על ברכתהתוקע רך

שופר" קול [לשמוע ומלחמות'עי" המאור י"ר(בעל בוב,)באלפס:ה סיפורמקביל מצות על ברכה ענין

עי מצרים ההגדה'יציאת סדר עי,אבודרהם שמע קריאת יוסף'ובענין דברי"וע,)נט'סיח"או(בית ע

הצביס"הגריד ארץ טו'סי(בספר אות מ',ד,])ג ישנן למה להסביר עליהםואיך מברכין שאין 'עי[צוות

הל ר'אבודרהם בשם ומשפטיהם המצות פלאט'ברכת בן זרוע,יוסף סי"ח(אור ,)שסו'סי(רוקח,)קמ'א

הקמח ציצית(כד אש"ושו,)ערך שרידי סי"ח(ת להר"ושו)סא'א חפץ אבני לוין'ת .])לא'סי(אהרן

הערה לעיל שלישי"ידשהגר,4ועיין באופן המצוות ברכות של תקפידם את הסבירו ענגעל יוסף והרב ,ס

המצוה את מתיר שהברכה האוכל,דהיינו את להתיר הבאה הנהנין לברכת לה'עי(בדומה ולענין).ברכות

ואלם נ,חרש הגריד"אין הבנת בין הריטב"מ לדרך נ,א"ס שאר לגבי עוד לעיין .ל"ואכמ,ל"הנמ"ויש

עי11 יהושעאבל פני תוס,)שם(ין של דיוקו את אפילו"הרא'שדחה מעכבות אינן שברכות וסבר אםש

התורה מן .חיובם
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שאר לענין זה השחיטה,מצוותהברכותוכל ברכת לענין שאף"י,אבל ל

ותוס"הריטב אינהשיודוש"הרא'א המהברכה מקיום והודאה,צוהחלק שבח חיוב אלא

הראהידוע.בעלמא אירוסי)יב:אכתובות(ש"שיטת אינשברכת כללהן המצוה ברכת

ונישואיןלשיטתיהשהרי( בקידושין מצוה לנו,)אין שהתיר על והודאה שבח ברכת אלא

העריות כל לנו ואסר לנו המותרות נשים רק ר.לקדש כתב תםוכך ז'תוס(בינו ,.פסחים

סי הישר אבינו)רפה'ספר אברהם של בבריתו להכניסו ברכת המצוהש,בענין ברכת אינו

עכשיו הנעשית להקבאלא",על ומודה לידו"משבח כשתבא המילה על שצונו 12".ה

הט א"יו(ז"וחידש הדין)יז:ד השחיטהשהוא אי,בברכת אאןשהרי לשחוט כ"מצוה

לאכול א13,רוצה שברכת"ולכן לומר השחיטה"א המצוה"על ברכת דדמי"ובע,היא כ

הרא לפי אירוסין נבילהכ14,ש"לברכת איסור על והודאה שבח ברכת שהיא וכך.לומר

הט עצמה",ז"לשון השחיטה על באה אינה השחיטה לשחיטה,דברכת חיוב אין דהא

לאכול רוצה אינו ב,אם למקום שבח לתת הכוונה עיקר אכילת"אלא לנו שאסר על ה

שחיטה בלא בהמ...בשר שום שחיטת בשעת אלא זה שבח לברך מקום שאין 15."האלא

הרמב"רדבועיין12 על טו'הל(ם"ז תרומה)כב:תרומות אכילת ברכת .בענין

לחקור13 הטהאםויש ח"כוונת בשחיטת כלל מצוה קיום שאין לומר צ"וא,וליןז אינה"כ ששחיטה ל

הראבכ[מצוה של הראשון קמו"צד עשה תורה למשנה שבהקדמה המצוות מנין על בהשגתו יש,ד ואולי

הרמב בדעת כך חינוך"לפרש המנחת לפי סי(ם הצבי'ועי,)שסד'ריש טז(ארץ אות ג הרב)סימן ושיעורי

שחיטה עניני ט(על עשה])סימן איסור שהוא בראב[או השני תוס,)שם(ד"כצד דעת ,).כדותשבוע('וכך

הרמב כוונת כך המצוות"ואולי ספר קמו(ם דילמא.])עשה הטאו בשחיטה"מודה מצוה קיום שיש ז

הרמב[ הל(ם"כמשמעות תורה,)שחיטה'ריש למשנה בהקדמה משנה הכסף פירש משמעות,וכך וכך

א(ש"הרא ש,])יב:כתובות מצוהשאלא חיוב על רק המצוה ברכת גרידאייך קיום על חיובוה,ולא אין רי

בשר,לשחוט יאכל ולא ישחוט לא ירצה .שאם

הרב"ספרבו (מפניני זובדן)שכג'עמ" לאו,חקירה או בשחיטה מצוה קיום יש מינה"וע,האם שנפקא ש

הראשונים מחלוקת כא(לגבי לכתחילה:)חולין הסימנים כל לשחוט התורה מן חייב .האם

חיוב בלי מצוה קיום על ברכה הגרידע"ע,ובענין שיעורי זצ"רשימות מס"ס על ,רל'עמ):מד(סוכה'ל

.ל"ואכמ

הרא14 כשיטת עצמו"ודלא לברכתתבשכ,ש דומה ואינו המצוה ברכת היא השחיטה שברכת בהדיא

.אירוסין

להסביר"הט15 כדי זו הבנה חידש עצמו ברא,ז הבנתו אבל,ש"לפי לו יברך אחר אם שוחט אלם למה

ואפ כלל תורם ומברךאםילואינו עליו עומד הט.אחר ברכת"והסביר היא תרומה הפרשת שברכת ז

לכתחילה,המצוה אסור וזהיזהשולכן המצוהיעברך והודאה,שה שבח ברכת היא השחיטה ברכת אבל

נבילה איסור זו,על בברכה שייכים ישראל הפיקחלכןו,וכל ויברך האלם שישחוט לכתחילה שהרי,מותר

ש אינו שוחטהשוחט שאינו ממי יותר זו בברכה .ייך

נ עוד הטממ"ויתכן ל"חידוש עשייתןעניןז אחר השחיטה הט,ברכת לפי אחר"שהרי זה שבח שייך ז

השחיטה לפני כמו י"וא,השחיטה בשחיטה"כ אבל עשייתן אחר לברך אסור המצוות ברכות שבכל ל



בדנרש אסף הרב מורנו שכב

הט אינברור,ז"לפי השחיטה מעשהשברכת לעצם מצטרפת דיןשהיאאלא,השחיטהה

בעלמאחיצוני והודאה שבח .של

ותוס"הריטבלשיטת,כ"א שארל"יש"הרא'א ולקיים לתרום אסורים ואלם שחרש

ל דאפשר היכא עמצוות שליח"עשות ה,פיקחי והברכה המצוהישהואיל מקיום חלק ,א

מצוה מברךמקיים ואינו משמיעאו(ה המצוהחסר)לאוזניוברכתואינו קיום נקראו,בעצם

כהלכתהעושה דלא להוסיףז"הטלפיו.מצוה בתרומהיש דוקא מצוות16שזהו אבל,ושאר

השחיטה כללברכת המצוה ברכת עלחיצונידיןאלא,אינה והודאה שבח נבילהשל .איסור

לכתחי שוחטים ואלם שחרש ניחא הרמבולכן פשטות לפי חיים"לה והאורחות שהרי,ם

ב שחיטהזמקיימים מצות משוםו,כהלכתהה כהלכתה מצוה מלקיים לאוסרם תוצאהאין

ש יצדדית לאוזניו(ךברלא ישמיע לא וברכת)או 17.בעלמאהודאהשבח

הצורך בשעת או בדיעבד עשייתן אחר ברמ.מברכין מדויק יט"יו(שפסק,א"וכך אחר)א:ד לברך שמותר

מקודםאסוראבל,השחיטה ברך לא אם חמץ בדיקת אחר תלב"או(לברך בו,)א:ח אריההקשה שאגת

כו"סו( זה)ס את זה סותרים ניחא,שדבריו שביארנו מה יט"יו(ך"שוה.ולפי ברכות'הל(ם"והרמב)ג:ד

זההשוו)ו:יא לענין מצוות לשאר המצוהונראה,שחיטה ברכת היא השחיטה שברכת ודלא,שסוברים

(ז"כהט הערה. להלן .)17ועיין

הגריד"וע בשיעורי זצ"ע ה"ס על שחיטהל לז(לכות וסימן ט טזוכן,סימן אות ג סימן הצבי הבנה,)בארץ

בדין השחיטהאחרת .ברכת

הט16 לשיטת ניחא זה שם"כל בין,ז לתרומהשחילק ברכת,שחיטה היא תרומה הפרשת שברכת וסבר

ממש פ,המצוה לתרום גמורה ומצוה חיוב לאכלםשיש רוצה אינו אפילו רעקאבל.ירותיו גהתוהב(א"לפי

הט שם"על אברהם"ע)ז המגן שיטת אא,)ב:חח"או(פ לתרום מצוה אין בתרומה לאכול"גם רוצה דיןו,כ

שחשוהתרומה א"וא,יטהלדין תרומהכ הפרשת לברכת שחיטה ברכת בין לחלק מקום מה,ין לכל וליתא

הגר.שכתבנו ביאור ח"או(א"ועיין ברכה)א:ח אריה(ועמק א)יק'פומרנצלהרב סימן המצות ,ברכת

הט לדעת ראיות כמה פירותיו"שהביאו לתרום גמורה מצוה שיש .ל"ואכמ.ז

שצ17 הט"אלא של כחידושו לומר יש האם בדעת"ע הרמב,ם"הרמבז יא'הל(ם"שהרי השוה)ו:ברכות

ברכ לכל השחיטה העשייהוברכת אחר ומברך חוזר אינו ברכה בלא שחט שאם זה לענין המצוות ,ת

הט לפי העשייה"ולכאורה אחר לברך מותר היה אלא,ז השחיטה מעשה על חלה הברכה אין ממילא שהרי

בש היתר ודין נבילה איסור של התמידי הענין הרמב,כ"וא.רעל לפרש שביארנו"צריך הראשון באופן ,ם

אריהכשיטת והגור .ע"ויל.המזרחי



כגש

טוב זבד





הש"ע סוגית ב"פ קי"ס דף בחו:ג"ק המחבר סי"פסק סעי"כ'מ אם"וז'ג'ח ל

לעכו"עכו עדות יודע ישראל ויש ישראל תובע הוא"ם אלא עד ואין ישראל כנגד ם

עכו"והעכו שדיני במקום לו שיעיד תובע ע"ם ממון לחייב א"ם עד לואסו'פ להעיד ר

אותו משמתין העיד ע,ואם שם הרא"והוסיף בשם הטור דברי וז"פ מתחילה"ש ואם ל

העכו עכ"יחדו לו יעיד לא אם השם חילול איכא עד להיות לישראל .ל"ם

מסרב שהישראל במה בזה יש השם חילול איזה להבין יש הדברים בעיקר והנה

לעכו שהעכו"להעיד ואף מ"ם הוא שסירובו מרגיש עכום שהתובע זה ולא"חמת הוא ם

כ דף זרה בעבודה דאיתא הא וכגון את.ו"ישראל תיילד לא ישראל בת המשנה דברי על

בשכר כוכבים לעבודת בן שמילדת מפני כוכבים יוסףהעובדת רב אמר בחנם לא אבל

איבהבשכר משום איבה,שרי משום הוא שהטעם יוסף רב בדברי בהדיא מבואר הרי

משו נקט השםולא חילול לעכו.ם עדות ביודע שגם נאמר אם בו"ואף יש מעיד ואינו ם

מ אחד העד לו יעיד זה ומטעם איבה שחייב"משום ערוך השלחן כתב זה מטעם לא מ

השם חילול משום אלא .להעיד

עכו עם מתנהג שישראל שזה מוכח ישראל"וכן כלפי מתנהג שהוא כמו שלא ם

מ הכי להתנהג יאות שלא במקום חילול"אף משום לא ובודאי איסור משום בזה אין מ

קי דף קמא בבא יוסף הנימוקי מדברי קאזיל:ג"השם הוה אשי רב שם דאיתא אהא

חזי זיל לשמעיה ליה אמר דעינבי קיטופי בה ותלי בפרדיסא דגופנא שיבשא חזא באורחא

דהו כותי ההוא שמע לי אייתי לא נינהו דישראל אי אייתי נינהו דכותי בפרדיסאאי יתיב ה

א שרי דכותי ליה דמי"אמר שקיל לא ישראל דמי שקיל כותי בתוס"וע,ל שכן'ש שכתבו

כן דאם סובר הכותי שהיה כמו ולא לכותי שהשיב כמו מתחילה אשי רב של דעתו היתה

מותר כותי דגזל סובר כתב,היה שם יוסף א"וז,והנימוקי דעתויל היה שכן לומר פשר

גזל שהרי בכךמתחילה מקפידין שאין משום גזל חשיב לא שמא או לו אסורה וגנבתו ו

עכ לישראל כוכבים עובד בין הפרישה דמשויה דשמעיה משום כן לומר שהוצרך .ל"ומה

הב שבפירושו עכו'הרי בין הבדל יש שבאמת יוסף הנימוקי אשי"כתב ורב לישראל ם

אבל שהשיב מה השיב ובחכמתו מהכותי זה דבר להסתיר בדברי"מרצה לא מוזכר לא מ

להכותי האמת תתודע שאם או בדבר איסור שישנו יוסף הנימוקי בדברי ולא הגמרא

בדבר השם חילול כנעני,שיהיה של שור שנגח ישראל של דשור דינא בהאי מצינו ועוד

עליו שהתרעמו שלם נזק משלם מועד בין תם דין ישראל של לשור שנגח כנעני ושל פטור

סרדוטו כדאיתאהשני למלכות אותו מודיעין אנו אין זה דבר שאמרו עד רומי מלכות של ת
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ל"בב דף לעכו.ח"ק ישראל להשוות תיקנו ולא השם לחילול חששו לא כן פי על ם"ואף

זה .בדין

בנ השם חילול שאיסור הוא בזה כמש"והנראה הוא גדרו הסמ"ד במ"כ ע"ג

ע דרב"מצוה ברייתא שהביא אבידה השבת במצות יאירד בן פנחס קיבי דף קמא :ג"בבא

וכ כוכבים עובד גוי אבידת להחזיר חייב השם חילול שיש דאסור"שבמקום שהא כתב כ

עכו וז"להטות לבאר וכתב מתחלל שמים שם ונמצא לבודקו הגוי נתכווין שמא אבל"ם ל

הקב עשה מה יאמרו ברמאות הגוים עם יתנהגו ועוד"אם ורמאים גנבים לחלקו שבחר ה

הקב זורע כך כורים כמה למצא אלא אחד כור אדם זורע כלום בארץ לי וזרעתיה ה"כתוב

מתנהגי שהם זמן שכל גרים עליהם שיתוספו כדי בארצות בהם'ישראל ידבק מי ברמאות

ל"ובסמ.ל"עכ מצות ב"ג מצוה וז'ת חריף יותר באופן לגוים"כתב המשקרים כי ל

שגו השם מחללי בכלל הם להם לישראלוגונבים תורה אין הגוים שיאמרו ל"והמהר.רם

עולם ד,בנתיבות פרק סוף השם יראת הסמ',נתיב דברי להזכיר ענין"מבלי לבאר כתב ג

וז השם תורת"חילול דת כי מעידין שהכל עם משה תורת את להרחיק הגורם הוא כי ל

אמת ע,משה כך מוכיחין אין הדת שומרי האומה מעשה כי אומרים נראה"וכ,כ"הם כ

לעכו מעיד שאינו בזה הוא השם שע"שהחילול הוא להעיד ותובעו לעד כשיחדוהו זה"ם י

לישראל תורה אין שיאמר עונו"ז,גורם ונשא יגיד לא ואם מצות שומרים אינם שישראל א

אמת משה שתורת מאמינים אינם שבזה .או

עכו של בערכאות להעיד אחד לעד לו אסור שהרי שקשה כמבוא"אלא בבבאם ר

קי דף על:ג"קמא דכותי בדיני ליה ואסהיד ואזל לכותי סהדותא דידע ישראל בר האי

דחד אפומא ממונא מפקי דאינהו טעמא מאי ליה משמתינן חבריה שהגדתו,ישראל הרי

וא כדין שלא ממון להוציא גורמת אחד עד אסור"של בעצם שהוא שדבר מצינו היכן כ

השם חילול משום מותר להנאתוו,שיהיה שלא איסור איזה על העובר שכל מאחר אדרבה

ברמב שמבואר כמו השם חילול משום בו ה'הל,ם"יש פרק התורה ובספר',י'הל'יסודי

ס תעשה לא משום,ג"המצות בו יש גופא זהו לכותי שמעיד בזה כדין שלא שמתנהג זה

השם הסמ,חילול שכתב מה תמוה ס"וביותר שם כ"ע ח"ק אדם בענין לוד מותר אם שוב

הש בסוגית שם שנשאר והסמ"להעיד דתיקו הרא"ס בשם פסק שם אף"ע חשוב שאדם ש

להעיד לו מותר להשתמט לו קשה אם יחדוהו שהש,שלא ס"ואף שם ט"ך בשם'ק כתב

הרא בדברי הוא סופר דטעות שלמה של מכיסו"הים ישלם אלא יעיד לא לומר וצריך ש

צ"מ הסמ"מ בדעת הותר"ע איך ואףע כדין שלא ממון ולהוציא להעיד חשוב לאדם

מ"שהעכו בדבר עדות שיודע מרגישים למנוע"ם איסור לעשות חשוב לאדם הותר איך מ

השם מ,חילול בדבר נדחק שם חריפתא שהפלפולא של"ואף הים דברי צדקו לכאורה מ

מדאור דאף לקולא דרבנן ספיקא כאן שייך דלא זו סברא ידעתי ולא שכתב ייתאשלמה

ואפי לחבירו היזק לעשות דגרמ'אסור דיני מ'כל התורה מן דפטורין מן"בנזקין אסורין מ

עכ כמוך לרעך ואהבת משום .ל"התורה



לעכו מ"עדות השםם חילול שכהפני

דע הוא בזה לעכו"והנראה המעיד מ"א ליה דמשמתינן אף איסור"ם כאן אין מ

הש בסוגית שם איתא שהרי שם"בעצם פסק וכן לא בתרי אבל חד אלא אמרן ולא ס

ערוךה ישראל.שלחן בדיני אף ממון מוציאין דבתרי משום הוא פי,והטעם על ואף

עכו של הלואה מ"שהפקעת לכפור יכול היה העדים הגדת ובלא שרי שם"ם כתבו מ

דמ"ד'התוס אמרן ולא שחייב"ה מה אלא ידם על משלם שאין כיון ליה משמתינן לא מ

ש"ז,לו היינו היא מותרת הלואתם שהפקעת אף חובא בעל פריעת מטעם איסור בזה אין

מ אבל בחיובו"מצוה הישראל נשאר במגן,מ דבריו הובאו היראים כתב לזה ובדומה

סי ס"תרל'אברהם ג"ז למ'ק עכו"דאפילו גזל מ"ד שרי וכמו"ם לכם מקרי לא אף"מ כ

עכו דגזל דנקטינן חובו"למאי לשלם מחוייב שאינו היינו מותרת הלואה והפקעת אסור ם

מ נפקע"אבל לא החוב עצם ע"וא,מ שנתחייב בזה בזה"כ אין עדים שני של עדותם י

לישראל הפסד .משום

בע"וא גם חיוב"כ כאן דיש גליא שמיא שכלפי הוא ויודע אמת שמעיד א

בעצם"להעכו איסור בזה שייך ולא כלום לישראל מפסיד אינו ע,ם ליה שמשמתינן כ"וזה

איסו איזה שיש זה מצד לחזאינו להו ניחא שלא מטעם אלא בדבר שע"ר אף"ל לו יעיד א

לע האמינה לא שהתורה שמאחר משום אתו שהאמת יודע גם"שהעד ממון להוציא א

שמתא"חז לו ותיקנו אתו שהאמת שאומר במה לו האמינו לא לומר.ל מקום יש ועוד

ע על שגזרו העכו"שהטעם ירויח שלא כדי הוא להעיד שלא לישראל"א שתבע בזה ם

עכו של מוציאין"בערכאות אין ישראל של דין בבית שאילו ישראל של דין בבית ולא ם

ברא כמבואר כשרים בעדים אלא הנכרי מן לישראל סוף"אפילו קמא דבבא קמא פרק ש

י .ט"אות

מש מובן שפיר הרא"ובזה י"כ אות ומאכיל הגוזל בפרק וז"ש שכן"ד וכל ל

לישראל שחק ואםבזמן עמו ישראל שיהיה לא אם ישראל על להעיד נאמן הכותי שאין

ישראל על להעיד לכותי ויאמינו החק זה יבטלו עדותו יכחד של,הישראל בים ועיין

כ סימן שם הרא"שלמה בשם שהביא אשכנז"ג במדינת לישראלים שחוק הזה שבזמן ש

ובי"ופולי עד"הן להעיד נאמן גוי שום שאין על"צ[ם אישרא]ל עמו"ל שהישראל ל

עכ ישראל על להעיד לגוי ויאמינו החוק זה שלמה"יבטלו של הים כתב דבריו ובסוף ל

חשש ואיכא בדבר יודע שהישראל מרגישים שהם או הגוי שיחדו היכא להעיד שמותר

יהודים של קיומם ודת חוק בש,שיבטלו דבריו ס"והובאו שם ז"ך אם',ק קשה ולכאורה

לע להעיד"אסור להטיב"לעכוא שימשיכו להבטיח כדי האיסור הותר איך ישראל נגד ם

עמו ישראל אין אם כותי עדות לקבל שלא .לישראל

הנ לפי לע"אמנם איסור אין בעצם שהרי הדבר מובן שפיר לעכו"ל להעיד ם"א

לעכו חייב ושהישראל אמת שעדותו שיודע במקום ישראל מ"נגד אבל ליה"ם משמתינן מ

ניחא שלא מפנימפני או האמינו לא שהתורה במקום נאמנותו על שיסמוך לחכמים להו

שהעכו רצו בפני"שלא תובעו היה אילו מרויח היה שלא מה בערכאות מעדותו ירויח ם



בלייךמורנו דוד יהודה הרב שכו

ישראל של דין ס,בית להרא"ולכן בעדותו"ל להציבור תועלת שיש שכל שלא,ש כגון

קיומין וכ,לבטל ליה משמתין כןאין הסממו ע"הסיק הראע דברי פי לפניו"ל שהיו ש

שיש לעד שיחדוהו במקום שכן וכל יחדוהו שלא במקום אף להעיד לו מותר חשוב שאדם

בעצם איסור בזה שאין משום והיינו בדבר השם שום,חילול בזה הותר שלא נמצא הרי

השם חילול מטעם .איסור

ה דיני כפי שהרי בזה שייך השם חילול איזה להבין יש שעדיין השבתאלא תורה

עכו ואבידת אחיך באבידת רק נוהגת תורה"אבידה אין לומר שייך ואיך היא מותרת ם

לעכו אבידה מחזיר שאינו בזה עדות,ם"לישראל ביודע רק נאמר יגיד לא ואם איסור וכן

לעכו עדות ביודע ולא דין בבית להעיד ותבעו של,ם"לישראל דמיונו לפי אם ואף

נוהגות"העכו אלו מצות עכום באבידת לעכו"אף עדות וביודע לפי"ם אם אטו ם

ישראל של דין בית אם לישראל תורה אין לומר שייך האם חייב בנזקין גרמא נימוסיהם

פטור בנזקין שגרמא מתקבלות,יפסקו התורה מצות שאין ומה התורה מצות היא זו הרי

השם חילול משום בזה שאין בטח העולם אומות של ושכלם דעתם .על

עכו שמחזיקים מה שודאי דיני"ונראה מצד הוא מותר שבאמת בדבר איסור ם

עכו של הנימוסים כפי מתנהגים שאינם ישראל על ומרננים חילול"התורה סרך בזה אין ם

כלל בו,השם שיש יודעים שהכל בדבר רק הוא לישראל תורה אין של השם חילול וגדר

בפ ידיעתם קוצר שמשום אלא התורה מצות לעכומשום נדמה הדין אינם"רטי שישראל ם

ה מצות מש'שומרים אברהם"וכעין המגן ס"רמ'סי,כ ח"ד לבנות',ק מותר הדין שמצד

ע בשבת הכנסת עכו"בית חז"י שאסרו ואף בקבלנות מפני"ם ישראל של בביתו קבלנות ל

חשדא ליכא דברבים משום שרי בציבור כן פי על אף בשבת מלאכתו לו שקבע שיאמרו

המ שכתב וז"אלא ומ"א העכו"ל אין הזה בזמן כי להתירו רצו לא שהגדולים ראיתי ם"מ

איכא לעשות אנחנו נניח ואם חגם ביום בפרהסיא מלאכה לעשות אדם לשום מניחין

עכ השם שהעכו,ל"חילול מפני עכו"והיינו בין החילוק מבינים אינם פי"ם על העושה ם

ועכו ישראל בקבלנות"ציווי העושה שאיןם חושבים דעתם לפי ולכן דנפשיה אדעתא

הוא עין מראית של איסור שכל עין מראית מאיסור לחלוטין שונה זה וענין לישראל תורה

כגון האסור באופן שעושה לחשוב העובדא בעצם לטעות עלול שהרואה במקום רק

במק בחמה לשוטחם שאסור במים כליו נשרו וכגון הוא יום שכיר הקבלן שזה וםשחשב

עם שקדים חלב לאכול או בשבת שכבסתם שיחשדו עין מראית משום אדם בני שרואים

הוא בהמה שחלב חושב שהרואה שעושה.בשר במה איסור צד שום שאין במקום אבל

אסור הדבר שעצם חושב ידיעתו מיעוט שמחמת אלא הדבר במציאות טועה אינו והרואה

עין מראית בזה שייך לא מ.הוא בכ"אבל אף שהעכו"המ הכנסת"ג בית שבונים יודעים ם

עכו במלאכת לישראל איסור שאין מבחינים שאינם אלא מאחר"בקבלנות בקבלנות ם

המ"שהעכו כתב עביד דנפשיה אדעתא השם"ם חילול מטעם כן לעשות שאסור א

לישראל תורה אין עכו.שיאמרו אבידת שאסרו זהו"ומה השם חילול משום לישראל ם



לעכו מ"עדות השםם חילול שכזפני

ש"ג זה מחמת ולכן"העכוכ ישראל אבידת להחזיר רק צותה שהתורה לו ידוע אין ם

לישראל תורה שאין מפני שזהו תולה הוא אבידתו לו מחזיר אינו שהישראל א"ז,כשרואה

בכלל אבידה השבת במצות הם ובוזים התורה מצות מחשיבים אינם כ"וכ,שישראל

ו יגיד לא ואם שכתוב אף לו מעיד ואינו לעד ישראל העכוכשיחד עונו מבחין"נשא אינו ם

לעכו להעיד חיוב הישראל על מוטל שאין מפני סירובו"שזהו שתולה אלא ישראלשם ל

לישראל תורה שאין לו ונדמה כלל התורה מצות מחשיב שאינו בזה מה,להעיד אבל

ע שהזיק מה משלם אינו העכו"שישראל מבחין שפיר גרמא למזיק"י בידים מזיק בין ם

ו"ע גרמא העכוי אותו של בנימוסים אם זה"אף שאין הוא מבין בגרמא אף מחייבים ם

לישראל תורה אין לומר מקום לו ואין הנזקין בפרשת בתורה .כתוב

עכו שאבידת שזה להעיד"ונראה חייב אחד שעד וזה השם חילול משום אסור ם

העכו"לעכו יאמרו שלא מטעם באלו וכיוצא השם חילול במקום ל"ם תורה אין ישראלם

מדרבנן תחללו,זהו ולא מצות שגם ומסתבר כתיב ישראל בני בתוך ונקדשתי שהרי חדא

שהרמב ועוד ישראל בפני כן גם הוא קדשי שם המצות"את בספר ס"ל,ם בביאורו,ג"ת

כוללים שנים חלקים לשלשה יחלק הזה שהעון כתב קדשי שם את תחללו ולא למצות

הע הם הכוללים ושנים מיוחד זרהוהאחד עבודה או השמד בשעת באונס מצוה על ובר

שלא עבירה אדם כשעושה והשני השמד בשעת שלא אפילו דמים ושפיכות עריות גילוי

חשוב כשאדם הוא המיוחד והחלק שמים מלכות עול ופריקת מרד דרך אלא להנאתו

בשרא שקלינא אי אנא כגון רב שאמר כמו עבירה שהוא ההמון בעיני שנראה מה עושה

עכומ אבידת ואילו לאלתר דמי יהבינא ולא כלל"טבחא הזכיר לא הנ.ם שזה"ולפי נראה ל

עכו שהוא"שאבידת קדשי שם את תחללו ולא מטעם אינו השם חילול מטעם שאסורה ם

העכו יאמרו שלא מטעם אלא דאורייתא לאיסור"איסור טעם שהוא לישראל תורה אין ם

מ רק לבאר בא המצות בספר ואילו כמובןדרבנן התורה הר.צות בני אהרן"אמנם משה ר

תוס"שליט שמדברי העירני ט"הרא'א דף קידושין שם.ז"ש שיעורים הקובץ ומדברי

ק שס"אות מוכח לעכו"ט בנוגע אף תורה מדין השם חילול ענין ששייך .ם"ל



שכח

טוב זבד





לאחשורוש.א ושתי בין ושתי.ב●המתח של "ג●עונשה אסתר. ●"ותלקח

מרדכי.ד של הישועה אסתר.ה●ציפיית של הדברים.ו●המלכתה חילופי
ואסתר מרדכי "ז●בין להמלט. בנפשך תדמי "ח●"אל אבדתי. אבדתי ●"כאשר

אחשורושחשש.ט של אסתר.י●ותיו של הנפש המלך.יא●מסירות אשר האיש
ביקרו אסתר.יב●חפץ של האמיתית "יג●המלכתה תבורך. באוהל ●"מנשים

הצובאות.יד הבתרים.טו●המראות בין וברית השחר.טז●אסתר סיום.יז●אילת



ב המלך לב כטוב השביעי בגתאביום חרבונא בזתא למהומן אמר יין
המלךואבגתא פני את המשרתים הסריסים שבעת וכרכס זתר
את.אחשורוש להראות,להביא מלכות בכתר המלך לפני

היא מראה טובת כי יפיה את והשרים ותמאן.העמים 
בו בערה וחמתו מאד המלך ויקצף הסריסים ביד אשר המלך בדבר לבוא

.1)יב-י,א(

היא הקדמונים מרבותינו רבים ששואלים המרכזית בפרק,השאלה הצורך מה

במגילה ושתי.הראשון של מותה אחרי להתחיל המגילה הייתה יכולה כאשר,לכאורה

למלך אישה למלכה,מחפשים נבחרת ואסתר הסיפור מתגלגל הראשון.וכך הפרק

לכאו נראה לושתי אחשורוש בין המתח את מיותרשמתאר כן.רה בו,אם הצורך ?מה

בפסו שנית וקנעיין לעילבפסוקיא נאמר.יב הראשונה המלכה"בפעם ,"ושתי

ושתי"ובשנייה משמעותי".המלכה נראה איננו ההבדל ראשון המלבי.במבט ם"אולם

משמעות בעל הבדל כאן שטמון לכך לבנו תשומת את כל,מעיר את בתוכו מקפל אשר

בית בתוך אחשורושהקורות של .ו

לאחשורוש ושתי אומרת השנים כל חשוב:במשך דבר לזכור כל.עליך קודם

מלכה המלך,אני אתה בזכותי הסוסים.ורק שומר בתפקיד אבי אצל עבדת הרי ,2אתה

אותך פגשתי מלך,שם להיות הגעת אתי שלך הקשר בזכות .ורק

אסתר1 למגילת מתייחסים בהם מובא אינו הספר ששם פסוקים .ציוני

ע2 יב "ב"מגילה רבא: ליה:אמר לאחשורוש[שלחה דאבא]:ושתי אהורייריה שם"רש!...".בר :י

הסוסים–אהורייריה" ".שומרי



הפורים" איגרת את שכט"לקיים

אח של בעיניו חן מוצאת איננה כמובן ושתי של זו מבקש.שורושטענה הוא לכן

בממלכתו המדינות ושבע עשרים מאה לכל משתה תבוא.לעשות שושתי תכנן אחשורוש

פי על הכתר,הזמנתולמשתה את יניח הוא הנוכחיםובמשתה כל בפני ראשה הוא.על כך

מלכה ושתי ובזכותו המלך שהוא עצמה לושתי וגם לכולם .יראה

מסכימה איננה ושתי עצמו במשתה כל.לכךאולם שקודם להדגיש ממשיכה היא

מלכה ושתי,היא היא מכן לאחר המלבי.ורק מסביר :)יב,א(ם"כך

כונתו',ותמאן' הבינה כי על היה לבא רצתה לא שושתי מה כי מבאר
ממעלתה להורידה במלכות,שרוצה חלק לה שיש עתה עד שחשבה

אבותיה נחלת שאמר.מצד דעתה',ותמאן'וזה לפי שהיא המלכהיען
עצמה,ושתי מצד טעמים.שמלכותה משני לבא רצתה לא כן :על
המלך')א שיתראה',בדבר באופן שתבא עליה שפקד יען

הכת תלבש לפניורולא בואה הסריסים')ב.טרם ביד 'אשר
הסריסים ידי על להביא צוה וקצף'ש,אשר בזיון הפרה.'כדי בזה והנה

עצתו עצמושרצה,כל מצד במלכות לאמר,להחזיק נגדו עמדה והיא
ידה על רק נצמח לא זה.שמלכותו מאד'ועל המלך לומר',ויקצף רצונו
חמה ובין קצף בין יש הבדל על,כי מורה והחמה בגלוי הוא שהקצף

ולחוץ השפה מן יגלה בלי בלבו הקנאה ענינים.שמירת שני היו :ופה
הגלוי)א לעשו,הקצף שסרבה מצותועל בפרהסיא,ת היה .שזה
ידה)ב שעל על בלבו בערה אשר הפנימית החמה 

בלתי ממלכה ימלוך למען בהסעודה הנה עד שטרח מה וכל
לאפס עתה היה להגיד.מוגבלת יכול לא שזה היו,ויען האלו עצות כי

בלבו בו,צפונים בערה חמתו רק הזה הקצף הראה .לא

דבריו הסריסים":הסבר ביד את–"אשר יביא העבדים שאחד תכנן אחשורוש

למשתה ביחד,ושתי יבואו לא יותר,והם גדולה שמעלתו "משום הגלוי. סירובה–"הקצף

באחשורוש גלוי זלזול הוא למשתה לבוא ושתי בגלוי,של כך על כועס מעבר.והוא אולם

הנגלה נסתרת,לצד חמה גם באחשורוש שושתי,יש כך תכניתועל את על.משבשת אולם

בגלוי לקצוף יכול אינו אחשורוש סודית,כך תכנית זוהי בתוכו,שהרי בוערת חמתו אלא

.פנימה

בבית גדול מתח נוצר .כך



הדברים המשך את :נראה

ידעי כל לפני המלך דבר כן כי העתים ידעי לחכמים המלך ויאמר
ודין כרשנא.דת אליו ממוכןוהקרב מרסנא מרס תרשיש אדמתא שתר



גולדויכט מאיר הרב מורנו של

ה המלך פני ראי ומדי פרס שרי במלכותיושבעת ראשנה מה.שבים כדת
לעשות אחשורוש המלך מאמר את עשתה לא אשר על

הסריסים ביד ).טו-יג,שם(אשר

המילים פשט המלך"מהו פני המלבי?"ראי הפסוק"מבאר על :ם

קר ומכירים המלך פני רואי ורמיזותיושהם .יצותיו

שלו,כלומר תנועה כל לפרש יודעים ברצונו,הם מה דבריו מתוך יבינו הם

ושתי במלכה להמיתה,לעשות או את.להחיותה שידון הדין בית יהיו ושתי'הם ',המלכה

ושתי היא כך אחר ורק מלכה היא שקודם .שחושבת

מומכן לבדו]ממוכן[ויאמר המלך על לא והשרים המלך עותהלפני
המלך מדינות בכל אשר העמים כל ועל השרים כל על כי
בעיניהן.אחשורוש בעליהן להבזות הנשים כל על המלכה דבר יצא כי

את להביא אמר אחשורוש המלך באהבאמרם ולא .לפניו
לכל המלכה דבר את שמעו אשר ומדי פרס שרות תאמרנה הזה והיום

בז וכדי המלך וקצףשרי מלפניו.יון מלכות דבר יצא טוב המלך על אם
המלך לפני ושתי תבוא לא אשר יעבור ולא ומדי פרס בדתי ויכתב

ממנה הטובה לרעותה המלך יתן ומלכותה ).יט-טז,שם(אחשורוש

המלך,ממוכן בארמון רב זמן שוהה תפקידו בתוקף לוויכוח,אשר מודע ודאי

מסו.הקיים המלך שבפני יודע להגידהוא ושתי"כן היא".המלכה שקודם מדגיש הוא לכן

בזכותך,ושתי מלכה,אחשורוש,ורק בשם.היא משתמש אפילו הוא "ושתי"בהמשך

התואר,בלבד ".מלכה"ללא

אותה"רש הרג שאחשורוש הקדמונים בשם אומר .3י



המלביאם בעקבות המגילה"נלך כל פני על ונעבור ד,ם פה מפליאנראה ,בר

רגיל ובלתי אישה.מרתק בלי כעת נשאר להישאר.המלך לעצמו להרשות יכול אינו הוא

רב זמן מלכה,כך תהיה המלך שליד הוא המלכות מגינוני שחלק .אישה,שותפה,מכיוון

אחשורוש ממנה למלךולפיכך אישה לבחור שתפקידו ניתנת.ועד זה לוועד

מוגבלת בלתי באפ,סמכות יש מתאימהכלומר להם שנראית אחת כל לקחת .שרותם

קורה אכן :כך

הנשים שמר הגי יד אל המלך בית ).ח,ב(אל

פס"רש3 שם ד"ע,יט'י רבה אסתר "יא,פ הד: והשריםוייטב המלך בעיני והכני,בר בדיסקוססגזר ".ראשה
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אתם ללכת רוצה אינה כלל מפורשות.אסתר זאת להם אומרת אף הם,היא אך

כורחה בעל אותה ולוקחים בדעתה מתחשבים .אינם

מגילה מסכת בגמרא נעיין אסתר היא מי להבין .):יג(כדי

לקח' ואמה אביה לבתהובמות לו מאיר,)ז,ב('מרדכי רבי משום :תנא
ת לביתקאל אלא לבת .רי

שנתייתמה לאחר אסתר את אימץ שמרדכי הוא הפסוקים הגמרא,פשט אך

מאורסין היו שהם ה.אומרת פעםיהכוונה של לאירוסין לה,א אמר הוא שבו הרי"למצב

משה כדת זו בטבעת לי מקודשת מקודשת"וישראלאת כבר ממתינים,והיא שכעת אלא

החתונה לארמון.עד נלקחת אסתר החתונה לבין האירוסין שבין הזאת בהמתנה .והנה

קשה רגע עזיבתה,באותו לפני הדלת מזוזת ליד לאסתר מרדכי מבין:אומר איני

אותך לוקחים אחת,מדוע בקשה לי יש לי.אך מלבד,הבטיחי דבר שום תאמרי שמךשלא

מגורייך מילה.ומקום אף תגידי אל לכך .מעבר

לא אשר עליה צוה מרדכי כי מולדתה ואת עמה את אסתר הגידה לא
).י,ב(תגיד



שני מצד :אמנם

שלום את לדעת הנשים בית חצר לפני מתהלך מרדכי ויום יום ובכל
בה יעשה ומה ).יא,שם(אסתר

שה מרגיש משהו"קבמרדכי כאן מתכנן מה.ה מבין איננו רואה,הוא הוא אך

אלוקית עצה כאן לעשות.שיש שבאפשרותו היחידי הדבר את עושה הוא להסתובב,ולכן

כאן קורה מה לו יתגלה אולי ולראות .לארמון

רש פ;יא,ב(י"מפרש עמלק בשלח מכילתא פי ):ב"על

בה' יעשה ל–'ומה שניתן צדיקים משני אחד ישועהזה רמז :הם
ומרדכי עבדך'שנאמר,דוד.דוד הכה הדוב גם הארי את א('גם שמואל

זה:אמר).לו,יז עם להלחם עליו לסמוך אלא זה דבר לידי בא וכן.לא
אמר ערל:מרדכי למשכב שתלקח זו לצדקת אירע שעתידה,לא אלא

לישראל להושיע בסופה.לקום יהא מה לדעת מחזר היה .לפיכך
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ודובכשדוד ארי אומר,הורג עולם:הוא של אתי,רבונו מדבר אתה תסביר,הלוא

ממני,לי רוצה אתה מה כן מבין.אם אינו מכן,דוד לאחר רב לא זמן עומד,אך הוא כאשר

גלית ולדוב,מול לארי שעשה מה את לו לעשות שעליו מבין .הוא

מתרחש מה מבין אינו שהוא אומר מרדכי זה,גם כל ודאי נעשהאבל אינו

יכולתו,לחינם ככל הדברים את להבין לנסות .ועליו



חודשים מספר במשך המלך בארמון נמצאת שמאוד.אסתר רבות נשים סביבה

מלכות ולהיות לאחשורוש להינשא בכך,רוצות רוצה אינה מאוד היא כפי.אך אולם

ב נלקחת גם היא כך לארמון כורחה בעל נלקחת אחשורוששהיא למלך כורחה :על

הוא העשירי בחדש מלכותו בית אל אחשורוש המלך אל אסתר ותלקח
טבת ב(חדש ).טז,אסתר

הדבר קורה הנשים,איך מכל אותה דווקא אוהב את?שאחשורוש עושה היא הרי

בכך רוצה לא שהיא להראות כדי !המקסימום

המלבי בעקבות נלך שכל,ם"אם שאלוןנראה ממלאת לארמון שמגיעה מועמדת

עליה וההמלצות חייה קורות מצורפים שאליו תיק.ארוך מועמדת לכל הוועדה מכינה .כך

הבאה המיון לוועדת הלאה עוברת מי ומחליטה התיקים את ממיינת הלאה,הוועדה .וכך

הוועדה לפני אסתר של הטופס מגיע חיים,והנה קורות אין טופס כל,למעשה.ובאותו

השם מלבד ריק נשאר והכתובת–השאלון אביחיל בת הבירה–אסתר הוועדה.שושן

ייחוס בלי מועמדת לפניה שהנה משפחה,רואה ובלי עם אותה.בלי יאהב המלך –אם
בשלמות תפקידם את ביצעו שהם באה,הרי שהיא לו תזכיר שלא באישה שמדובר כיוון

יו גדול ייחוס לה ושיש מלכים של ממנומגזע והניחו.תר אסתר של השאלון את לקחו לכן

הרשימה בראש שנכנסה,אותו הראשונה הייתה .ואסתר

הבתול מכל לפניו וחסד חן ותשא הנשים מכל אסתר את המלך תוויאהב
ושתי תחת וימליכה בראשה מלכות כתר ).יז,ב(וישם

לושתי לעשות תכנן שהוא מה את בדיוק לאסתר עושה ושתיאילולא,אחשורוש

לו .סירבה

והנחה אסתר משתה את ועבדיו שריו לכל גדול משתה המלך ויעש
המלך כיד משאת ויתן עשה ).יח,ב(למדינות
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הנח עושה מאודההמלך שמח שהוא להם להראות כדי המדינות לכל במסים

בשמחתו ישתתפו שהם בשלום,וכדי מקומו על בא הכל .וכך

מכן לאחר :כשבועיים

בתולות המלךובהקבץ בשער ישב ומרדכי .)יט,ב(שנית

למלך אישה שמחפשים שנית מכריז לא,הוועד מדוהומרדכי כבר.עבין הרי

אישה ונה,מצאו חגגו במסיםנכולם ההקלות מן חוזרת,ו הכזרה יש ייתכן!והנה האם

ושתי את לכן קודם שהרג כפי בדיוק אסתר את הרג בשער?שאחשורוש יושב מרדכי

ומנסה בפניםהמלך שקורה מה לגבי מידע .להשיג

מאמר ואת מרדכי עליה צוה כאשר עמה ואת מולדתה מגדת אסתר אין
אתו באמנה היתה כאשר עשה אסתר .)כ,ב(מרדכי

כלוםא לומר שלא מקפידה עם.סתר אותה יקשרו שלא הזמן כל נזהרת היא

ישראל מרדכי.עם של מביתו אותה הביאו רק,אמנם שהוא ייתכן אותהאך ואימץ .אסף

לחשו מישהו להביא שעלולה פעולה שום עושה או אומרת אינה קשרבהיא לה שיש
למרדכי הזה.משפחתי המצב את עליה מקבל .אסתר

מלכההאמת איננה שאסתר המלך.היא בצד בציבור להופיע נבחרה כיוון,היא

לבד יופיע שהמלך מכובד זה ו,שאין רצונו פי על לה קורא המלך לגשתאך רשות אין לה
בכך מעוניינת כשהיא .אליו

בחוץ קורה מה יודעת איננה בפנים,אסתר קורה מה יודע איננו נתק.ומרדכי

אסתר לבין מרדכי בין ישנו .גמור



ב וממשיך המן נכנס הזה הסופי'במצב :'פיתרון

ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרג ביוםלהשמיד ונשים טף זקן
.)יג,ג(אחד

המלך מלפני יוצאת י.והגזרה שבי"ביום המלך בטבעת נחתם בניסן באדר"ג ג

אחד אף מהם יישאר ולא אחד ביום היהודי העם יושמד הבאה .בשנה

ברחוב ולא המלך שער ליד ולהתפלל לשבת ובוחר בגדיו את קורע מרדכי

העם כל עם מבקש,היהודי הוא שכך לאסתרמכיוון עקיפה,שייוודע או ישירה ,בצורה

בחוץ קורה לאסתר.מה הדבר נודע ?כיצד
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ות[ותבואינה ותתחלחל]ואנהבקרי לה ויגידו וסריסיה אסתר נערות
מעליו שקו ולהסיר מרדכי את להלביש בגדים ותשלח מאד המלכה

קבל .)ד,ד(ולא

והסריסיםא הנערות את שלחה לא ו,סתר בחוץ היו הם מהאלא ראו חזרה בדרך

שם ועל.קורה המלך שער ליד גדולה התקהלות איזו על לה מספרים הם חוזרים כשהם

קרועים כשבגדיו שם שיושב מרדכי בשם מוחלט.אדם להלם נכנסת אינה.אסתר כלל היא

בחוץ קורה מה הקשה,יודעת הידיעה עליה נוחתת .ופתאום

אסתר ותקרא  העמיד עללפאשר ותצוהו ניה
זה מה ועל זה מה לדעת העיר.מרדכי רחוב אל מרדכי אל התך ויצא

המלך שער לפני אשר.אשר כל את מרדכי לו פרשתויגד ואת
ביהודיים המלך גנזי על לשקול המן אמר אשר ביהודים[הכסף ]קרי

לו.לאבדם נתן להשמידם בשושן נתן אשר הדת כתב פתשגן ואת
אסת את לולהראות להתחנן המלך אל לבוא עליה ולצוות לה ולהגיד ר

)ח-ה,ד(.

בגדים למרדכי שולחת מקבל,אסתר אינו .ומרדכי

התך את דווקא שולחת היא הבגדים שליחת המלך'שהוא,לצורך .'מסריסי

לה המיוחדים העבדים אחד את לשלוח עבורה בעיה זו אין רו,ודאי אינה שהיא צהאלא

מרדכי לבין בינה קשר שקיים יבינו המלך.שכולם מסריסי אחד את שולחת היא ,לכן

אליה קשור .שאינו

הפסוק לה"על אסתר התרגום"ךתותקרא ב(אומר זה טוומעין מגילה :4).מסכת

אסתר פתגמיוקראת מתחתכן פומיה מימר על די
.מלכותא

דניאל,כלומר של פיו נ-על בממלכההתך דבר כל את.חתך לשלוח בוחרת אסתר

יהודי שהוא דיסקרטית.'משלנו'הוא,דניאל בצורה יפעל שהוא עליו סומכת יברר,היא

הדברים את לה ויעביר מרדכי עם העניין .את

למרדכי יוצא לו,התך מספר אשר"אשר כל הייתה".את צריכה לכאורה

להיות קרה"הלשון אשר כל ה"את דווקאשהרי למרדכי קרה לא זה שמכאן!אסון אלא

היהודי הקודים בשפת התך עם מדבר שמרדכי לומדים :אנו

להתך"4 אסתר רב,ותקרא דניאל:אמר זה התך,התך שמו נקרא מגדולתו–ולמה ושמואל.שחתכוהו

פיו על נחתכין מלכות דברי שכל ".אמר
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ממצרים בצאתכם בדרך עמלק לך עשה אשר את בדרך,זכור קרך אשר
כה( .)יח-יז,דברים

לאסתר,כלומר אמור עלינו:לך בא קרהו של בנו רגיל!בן אויב זה אלא,אין

מכבר זה לנו המוכר לאסתר.עמלק מרדכי אומר את:ועוד מי לגלות הזמן הגיע כעת

שייכת את עם .ולאיזה



ויגד התך מרדכיויבוא דברי אל.את ותצוהו להתך אסתר ותאמר
ואשה.מרדכי איש כל אשר יודעים המלך מדינות ועם המלך עבדי כל

לא אשר הפנימית החצר אל המלך אל יבוא להמיתאשר דתו אחת יקרא
וחיה הזה שרביט את המלך לו יושיט מאשר לבד

יום שלושים .)יא-ט,ד(זה

מכונהא איננה מלכה',מלכה'סתר איננה היא שבאמת .מכיוון

למרדכי אומרת מנותקת:אסתר בארמון.אני חדר לי יש שותפה,אמנם איני אך

כלל שלושי.במלכות המלךזה את ראיתי שלא יום לי,ם קרא לא שהוא עליך.מכיוון

דבר,להבין מכך נרוויח לא כעת אליו אלך מיד,שאם אותי יהרוג שהוא כדאי.מכיוון לכן

ימים מספר עוד המלך,לחכות לי יקרא הגזרה–ועכשיו,אולי לי ממנו–כשנודעה אבקש

.לבטלה

אסתר דברי את למרדכי מרדכ.ויגידו תדמיויאמר אל אסתר אל להשיב י
היהודים מכל המלך בית להמלט בעת.בנפשך תחרישי החרש אם כי

אחר ממקום ליהודים יעמוד והצלה רוח הזאת
למלכות הגעת כזאת לעת אם יודע .)יד-יב,ד(ומי

בהתך–ויגידו כאן מדובר אחר.אין שליח שולחת אסתר פעם להסתיר,בכל כדי

מרדכיאת לבין בינה .הקשר

אסתר על מקפיד לה.מדרכי אומר בתירוצים:הוא מתפקידך תתחמקי אל

מחר או היום תאבדו.של אביך ובית את למלך הולכת אינך שאם לך .דעי

אסתר של אביה בית את כאן מערב מרדכי היה?מדוע אסתר של הגדול סבה

המלך אג.שאול על חמל והוא תירוצים היו לשאול הצאןגם ועל אישור,ג לנו יש וכעת

משם יצא האגגי שהמן .מפורש
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לאסתר אומר להבין:מרדכי ישראל:עליך כלל את להציל רק לא הזדמנות לך יש

סבך שקלקל מה את לתקן גם עליך.אלא המוטל את תעשי לא חלילה הורגת–אם לא את

אביך בית את גם אלא עצמך את ל,רק שאול של קלקולו גם יתוקןכלומר נמצאת.א את

סבך שעשה מה את לתקן בשביל בעולם ובית,פה את עליך המוטל את תעשי לא ואם

תאבדו זה,אביך דבר לתקן כדי רק לכאן עד הגעת לא אם יודע .ומי



מרדכי אל להשיב אסתר הנמ.ותאמר היהודים כל את כנוס איםצלך
ואל תאכלו ואל עלי וצומו שלשבשושן אניתתשתו גם ויום לילה ימים

אבדתי וכאשר כדת לא אשר המלך אל אבוא ובכן כן אצום ונערתי
.)טז-טו,ד(אבדתי

למרדכי אסתר מבינ:אומרת לי,ומסכימההאני נא הרשה נכנסת שאני לפני אך

דבר לך לך:לומר למלכותו,כידוע שבע בשנת אחשורוש אל שנת,נלקחתי כבר ועכשיו

ע פה,כלומר.5שרההשתים נמצאת ארמון,אני שנקרא הסוהר שנים,בבית חמש אין.כבר

ואם אב אחד,לי אף בעולם לי אין לי.ומלבדך נותנת אחד יום אליך שאחזור האמונה רק

האלה הקשים במצבים לעמוד הכוח .את

אליו ובאתי לי קרא אחשורוש כאשר היום באונס–עד זה איש.היה אשת

ב לגוי לבעלה–אונסשנבעלה אותי.מותרת שולח אתה כאשר שאני,עכשיו משמעו

מרצוני ברצון.הולכת זה של,אם לעולםדפירושו לך אסורה שאני הפעולה,כלומר.בר

עולמי כל את לאבד הולכת אני בעולם,הזאת קרוב אדם אף לי יישאר מוכנה.לא אני

הדבר,ללכת משמעות את לזכות עליך .אבל

של הסברו במפורש"רשזהו :י

כדת' לא יקרא–'אשר לא אשר ליכנס דת אגדה.שאין לא':ומדרש אשר
ברצון',כדת ועכשיו באונס עתה אבדתי'.שעד אבדתי ואשר–'וכאשר

ואמות אלך לאבוד לילך אגדה.התחלתי מבית:ומדרש אבדתי כאשר
ממך אובד לגוי,שמעכשיו,אבא נבעלת ברצון לך,שאני אסורה .6אני

"טז,ב5 שבע: בשנת טבת חדש הוא העשירי בחדש מלכותו בית אל אחשורוש המלך אל אסתר ותלקח

"ז,ג".כותולמל הגורל: הוא פור הפיל אחשורוש למלך עשרה שתים בשנת ניסן חדש הוא הראשון בחדש

המן ".לפני

ד"רש6 אסתר על ע;טז,י טו מגילה פי .א"על



הפורים" איגרת את שלז"לקיים

בשושןאסתר,אמורכ היהודים כל את שיכנס ממרדכי שיצומו,מבקשת כדי

ימים י.שלושה למחרת הוא נמצאים אנו שבו בניסן"התאריך י,ג בניסן"כלומר אסתר.ד

הבאים הימים בשלושת יצומו היהודים שכל ממרדכי י,מבקשת בניסן"ט-ו"ט-ד"שהם ,ז

הפסח חג של הראשונים הימים שלושת מבקשתאסת.7כלומר עלי:ר תאכלו,צומו אל

כוסות ארבע תשתו ואל מצה !כזית

ארבע שתינו לא שבו ישראל כלל של בהיסטוריה היחידי הפסח היה זה פסח

מצה כזית אכלנו ולא מצוות.כוסות את לבטל צורך יש שכרגע למרדכי אומרת אסתר

כוסות ארבע ושתיית מצה חמורה,אכילת בסכנה נמצא ישראל שעם כמהמכיוון סכנת,פי

טוטלית מסכים.8הכחדה :מרדכי

אסתר עליו צותה אשר ככל ויעש מרדכי ).יז,ד(ויעבר

ובכי צום של ימים שלושה בפנים.אלו בחוץ,אסתר ישראל ועם .מרדכי



השלישי ביום ויהי  המלך בית בחצר ותעמד
והמלך המלך בית נכח המלכותהפנימית בבית מלכותו כסא על יושב

הבית פתח ).א,ה(נכח

תפילה ובלבה למלך נכנסת עולם:אסתר של ואני!ריבונו בעולם אחד אף לי אין

מרדכי את גם עכשיו לאבד אתי.הולכת נשאר אתה ודיין,רק האלמנות אבי אתה

אתי,היתומים אתה !רק

לומר היה צריך נכונה אסתר"בעברית ותלבש ."היו שבגדים אלא

לחתונה הראשון מהיום כבר גם.לאסתר לה שיש למלך להראות באה היא ,עכשיו

במלוכה חלק .כלומר

שאחשורוש לומדים אנו בארמון אחשורוש ישיבת מקום של הארוך התיאור מן

קשה מפרנויה אותו,סובל יהרגו פן חושש הזמן כל הוא בעב.כלומר נסיונות היו רואכן

ד"רש7 על "יז,י מרדכי: דת-ויעבר פסח,על של ראשון טוב ביום י,להתענות וט"שהתענה בניסן ו"ד

י,ז"וט ביום נכתבו"שהרי ".הספריםג

ח8 רבה "ז,אסתר מרדכי': אל להשיב אסתר לו',ותאמר הנמצאים:אמרה היהודים כל את כנוס לך

ימים שלשת תשתו ואת תאכלו ואל עלי וצומו הן.בשושן וי"י:אלו וט"ג בניסן"ד לה.ו בהם:שלח והרי

פסח של ראשון לו!יום שבישראל:אמרה פסח,זקן הוא מרדכי?למה שמע לדבריהמיד ".והודה



גולדויכט מאיר הרב מורנו שלח

אחרים,להרגו מצד והן ותרש בגתן מצד כל.הן לראות יכול שהוא כזה באופן יושב הוא

ברחוב שעובר הביטחון,אדם שומר מיד חשודה דמות מתקרבת מנת'ואם על יורים

.'להרוג

בעיניו חן נשאה בחצר עמדת המלכה אסתר את המלך כראות ויהי
ותקר בידו אשר הזהב שרביט את לאסתר המלך ותגעויושט אסתר ב

השרביט המלך.בראש לה עדויאמר בקשתך ומה המלכה אסתר
לך וינתן המלכות ).ג-ב,ה(חצי

אותו יפתיע לא אחד שאף כזה באופן יושב רואה,המלך הוא מרחוק כבר והנה

המלכה"את כמלכה,"אסתר מרגישה היא שלפתע קולט הפסוק.הוא לשון פי ,על

ל השרביט את מושיט אסתר,סתם"אסתר"המלך היא בשבילו לעולם,כי היא מבחינתו

מלכה תהיה אתה.לא מדבר הוא כאשר לה,אמנם קורא המלכה"הוא הוא".אסתר

למעשה אותה כאילו:שואל ופועלת ובאה כמלכה מרגישה את שפתאום השתנה מה

מלאה שותפה בקשתך?את לך,מה יינתן המלכות חצי עד רק יותר,אך לעולם.לא

כמונילא .תהיי

המשתה אל היום והמן המלך יבוא טוב המלך על אם אסתר ותאמר
לועאשר ).ד,ה(שיתי

אסתר של תפילתה את רואים אנו "כאן :בואמלךהמןאתה,"יום כלומר

לבד',ד,אתי לא .אני

רשות ללא אליו מגיעה שהיא בכך חריג צעד עושה שאסתר רואה .אחשורוש

שהיא מצפה ויאכלוהוא יחד ישבו הם הפחות שלכל או חשוב דבר לו אסתר,תאמר אך

מעט:מבקשת חשוב,המתן דבר לך לומר רוצה נוסף,אני אדם בנוכחות רק .אך

כזאת בקשה כי לצפות אחשורוש'תלחיץ'ניתן ממילא,את הוא.הפרנואיד

המן עם יחד משהו כנגדו מתכננת שהיא הסיב,חושש את לשער יכול אף לכךוהוא .ה

בארמון נמצאת אסתר שנים למלוכה,חמש הקשור עניין בשום שותפה איננה היא .אך

הצטבר שכעסה להרגוהייתכן המן עם לתכנן החלה שהיא עד הזמן .במשך

המלך אסתרויאמר דבר את לעשות המן אל,את והמן המלך ויבא
עשת אשר .)ה,ה(אסתרההמשתה

והמן" המלך יחיד"יבואו"והלוא".ויבוא לשון והמן"ו,הוא רבים"המלך !הם

אי ובאותה תימהון באותו יחד היו ששניהם אסתר-אלא רצון של אחשורוש.הבנה לכן

מהמן אחשורוש,מפחד ועם אסתר עם ולאכול לבוא המלכותית ההזמנה מן מופתע .והמן



הפורים" איגרת את שלט"לקיים



וינתן שאלתך מה היין במשתה לאסתר המלך עדויאמר בקשתך ומה לך
ותעש המלכות ובקשתי.חצי שאלתי ותאמר אסתר חן.ותען מצאתי אם

בקשתייבע את ולעשות שאלתי את לתת טוב המלך על ואם המלך ני
להם אעשה אשר המשתה אל והמן המלך יבוא  

)ח-ו,ה.(

גאוני צעד אסתר עושה ועוד:כאן עוד הדברים את מותחת אתכדי,היא להגביר

אחשורוש של "חששותיו להם. אעשה אשר אחשורוש,"המשתה את משווה היא כלומר

המן המשפט.אל את גם שומע אחשורוש המלך"כאשר כדבר אעשה כבר–"ומחר הוא

למחרת להרגו מתכוונים והמן שאסתר ספר לכל מעבר לאנשי.בטוח מיד קורא הוא

ל,הביטחין ינסו שהם קודם שעוד אותם–הרגוומוודא יהרוג .הוא

המן עם למות חוששת איננה את.אסתר לבטל יכול איננו שמרדכי מבינה היא

חי המן עוד כל אותו.הגזרה הורגים אם אלא עליו להתגבר ניתן שלא אדיר כוח יש .להמן

המן עם ביחד למות נפשה את למסור מובנה היא את.לכן לבטל יהיה שניתן ובלבד

.הגזרה

מעבר מדובר,לכךאמנם שכאן המסמן קוד ממרדכי קיבלה שאסתר לעיל ראינו

עמלק של בסבלנות,בזרעו רק מנצחים עמלק למחר.ואת מהיום לחכות נאמר.צריך כך

:בתורה

ברפידם ישראל עם וילחם עמלק לנו.ויבא בחר יהושע אל משה ויאמר
בעמלק הלחם וצא ומטה,אנשים הגבעה ראש על נצב אנכי

יז(בידיהאלהים ).ט-ח,שמות

כאן כבר נמצא מלחמה,עמלק למחר,יש לחכות יש אסתר.אך אני:אומרת

המן עם היום בחוץ,אמות הסיפור את יגמור מרדכי .ומחר

מחר עד לחכות מסכים מפחיד,אחשורוש ואף מאוד לו קשה זה שדבר פי על אף

למחרת,למעשה.אותו ועד זה השני,מרגע היין ולוהוא,במשתה לישון מצליח איננו

אחד לרגע.לרגע נחה איננה לברר,דעתו מנסה והמןמוחו אסתר מתכננים מה הפסק .ללא



בשער מרדכי את המן וכראות לב וטוב שמח ההוא ביום המן ויצא
ה וימלא ממנו זע ולא קם ולא חמהמהמלך מרדכי על ).ט,ה(ן



גולדויכט מאיר הרב מורנו שמ

ושם לביתו חוזר אוהביוהמן וכל אשתו זרש לו את.מחכים לו מציעים הם

מרדכי את עליו לתלות אמה חמישים גבוה עץ להכין המפורסמת כל,ההצעה שמח והמן

לארמון הולך הוא הלילה שבאמצע עד הנפלא מהרעיון בחצר.כך לחכות מעוניין הוא

הבוקר עד כולם,המלך לפני למלך להיכנס והעיס,כדי הטרדות שכל האחריםלפני וקים

לבו תשומת את הגבוה,יתפסו העץ על לו .ולספר

דברי הזכרנות ספר את להביא ויאמר המלך שנת נדדה ההוא בלילה
המלך לפני נקראים ויהיו על.הימים מרדכי הגיד אשר כתוב וימצא

במלך יד לשלח בקשו אשר הסף משמרי המלך סריסי שני ותרש בגתנא
נעשה.אחשורוש מה המלך ויאמרוויאמר זה על למרדכי וגדולה יקר

דבר עמו נעשה לא משרתיו המלך .)ג-א,ו(נערי

ותוההא הראשון המשתה לאחר לארמונו חוזר שבכל,חשורוש הדבר ייתכן כיצד

אף לו אין שלו האדירה להזהירוהאימפריה שיבוא אחד נאמן שואל?אדם אחשורוש

עצמו טעיתי:את עש?במה מישהו כאשר בעבר כגמולושמא לו שילמתי לא טובה לי ,ה

באמת גדול דבר עבורי עשה שהוא אדם לאותו הראיתי לא שמא מבקש?או לפיכך

שלו הזכרונות ספר את לפניו להביא היהודי.אחשורוש שמרדכי כתוב מוצא הוא שם

ותרש בגתן של ממזימתם אותו בתמורה,הציל דבר לו נעשה .ולא

מעניין דבר כאן מעבירכשמרדכי.ישנו הוא ותרש בגתן של מזימתם את שומע

לאסתר הידיעה אנונימית,את בצורה לאחשורוש הידיעה את מעבירה עליך:והיא

להרגך,להיזהר רוצים נכונים.כי שהדברים מגלה הסריסים,אחשורוש את בינתיים.והורג

שלו הפרטי הזכרונות בספר לכתוב המלך לסופרי אסתר את,אומרת העביר שמרדכי

מדו.הידיעה בעיתונותבלא המתפרסם הכללי בספר כאן שהיה,ר האנשים כל כתובים ובו

למלך קלוש קשר איזשהו המלך,להם של הפרטי הזכרונות בספר לידו,אלא לכן.השמור

אותו שהציל זה הוא שמרדכי יודע אינו עניין,אחשורוש כאן שיש מרגיש הוא אך

בדיקה כן.שמצריך ומוצ,אם בודק כלשהוהוא לגמול זכה ולא הצילו שמרדכי כתוב .א

מיד כגמולו לו לשלם כמובן מעוניין כולם,אחשורוש זאת יראו יעודד–וכאשר ודאי

נוספות מזימות על ולספר לבוא אחרים .הדבר

ביקרו חפץ המלך אשר באיש לעשות מה המלך לו ויאמר המן ,ויבוא
וגד יקר לעשות המלך יחפץ למי בלבו המן ממניויאמר יותר .)ו,ו(ולה

הבוקר עד לחכות התכוון כאמור יכול,המן שהוא לו אומרים המלך שומרי אך

כעת הלילה,להיכנס כל ישן לא המלך מה.כי לברר נפלא הזדמנות זו אחשורוש עבור

המן .זומם



הפורים" איגרת את שמא"לקיים

ביקרו חפץ המלך אשר איש המלך אל המן יביאו.ויאמר
רכ אשר וסוס המלך לבש מלכותאשר כתר נתן ואשר המלך עליו ב

הפרתמים.בראשו המלך משרי איש ידי על והסוס הלבוש ונתון
ביקרו חפץ המלך אשר האיש את יעשה,והלבישו ככה לפניו וקראו

ביקרו חפץ המלך אשר ).ט-ז,ו(לאיש

המן מלכות"כשאומר בגדיו,"לבוש את רוצה שהוא מיד מבין המן.אחשורוש

גם א"רוצה המלךסוס עליו רכב עוד,"שר אצלו ומדליק אחשורוש את מפחיד זה וגם

אדומה כש.נורה הוא השיא ואומרהאולם מוסיף בראשו"מן מלכות כתר ניתן ".ואשר

להרגו רוצה שהמן לגמרי משוכנע כבר אחשורוש והרבה.כאן בגדים הרבה יש למלך

אחד,סוסים רק לו יש כתר .אך

הסוס ואת הלבוש את קח היהודימהר למרדכי כן ועשה דברת כאשר
דברת אשר מכל דבר תפל אל המלך בשער ).י,ו(היושב

הכת את כמובן משמיט ה.ראחשורוש הכתר לאישושאת לתת מוכן איננו .א

כן הלילה,אם באמצע עיר של לרחובה יוצא של,המן השלישי היום בסוף

באבלות.התענית שרוי בשושן העם ואפר,כל בשק מובילו,לבוש הלילה באמצע פתאום

הסוס על רוכב כשהוא מרדכי את לפניו,המן חפץ"וקורא המלך אשר לאיש יעשה ככה

ועצומה"!ביקרו נוראה היא והישועה ונפלאות נסים כאן שקרו מבינים .כולם

הדברים לה נודעו שטרם אחת יש אסתר.אך היא,זוהי הראשון המשתה שלאחר

בארמון לחדרה ה,חוזרת הלילהוגם כל ישנה איננה לקב.יא מתפללת ומבקשת"היא ה

לש תצליח היא השני במשתה שמחר רחמים להרגוכממנו רוצה שהמן אחשורוש את .נע



והמן המלך ויבא   גם לאסתר המלך ויאמר
ומה לך ותנתן המלכה אסתר שאלתך מה היין במשתה השני ביום

המלכב חצי עד ותעשוקשתך מצאתי.ת אם ותאמר המלכה אסתר ותען
תנ טוב המלך על ואם המלך בעיניך ועמיתחן בשאלתי נפשי לי ן

לעבדים.בבקשתי ואלו ולאבד להרוג להשמיד ועמי אני נמכרנו כי
המלך בנזק שוה הצר אין כי החרשתי נמכרנו .)ד-א,ז(ולשפחות

כתוב הראשון המלך"במשתה אשרויבא המשתה אל "אסתרוהמן

דבר).ה,ה( אוכלת איננה אך משתה מכינה התענית,אסתר של השלישי ביומה היא .שהרי



גולדויכט מאיר הרב מורנו שמב

התענית נסתיימה הרביעי,כעת היום של בבוקרו ולשתות,אנו לאכול יכולה היא לכן,וגם

המלכהלשתות"כתוב אתה,"אסתר יחד .כלומר

שהיא למלך אסתר מסבירה עבדיםבמשתה של לעם עמה,צאצאית היה אם ולכן

כלל אותו מטריחה הייתה לא היא לעבדות למיתה.נמכר נמכר עמה שמעוניין,אולם ומי

עצמו טובת את אלא המלך טובת את מבקש איננו עמה את רוצה.להרוג הוא באמת

ועוצמה כוח לצבור כדי ישראל עם את עולמי.להרוג מטרד נחשב ישראל עם מןוה,הלוא

שה אדיר'טיפול'חושב כוח לו ייתן אותך,בו גם להרוג לו .המלך,שיאפשר

הוא זה ואי זה הוא מי המלכה לאסתר ויאמר אחשורוש המלך ויאמר
כן לעשות לבו מלאו הזה.אשר הרע המן ואויב צר איש אסתר ,ותאמר

והמלכה המלך מלפני נבעת .)ו-ה,ז(והמן

בלבוא אחשורוש בזכות:ומר הכתראתמול את רוצה שהמן היא,אסתר והיום

למרדכי מאורסת הייתה שהיא לי אותי,מספרת שהציל מרדכי אותו.אותו הציל מרדכי

היום אותו מצילה ואסתר רש.אתמול טז;ה,ז(י"אומר מגילה פי ):.על

המלכה לאסתר ויאמר אחשורוש המלך שנאמר–ויאמר מקום כל
ב ויאמר אלא'ויאמר אינו זה.למדרשפעמים של היה:ומדרשו בתחלה

שליח ידי על עמה היא,עכשיו.מדבר מלכים שממשפחת דבר–שידע
בעצמו הוא ."עמה

למלכה אסתר היפכה באמת במלכות,עכשיו לסוף.לשותפה ועד מכאן לכן

כלל בדרך נאמר המלכה"המגילה נאמר".אסתר סיבה"אסתר"כאשר לכך יש כגון,סתם

אסתר נופלת המןכאשר גזרת את להעביר ממנו ומבקשת המלך שאין,)ג,ח(לרגלי משום

לפניו ולהתחנן אחר אדם לרגלי ליפול מלכה של .דרכה



המשתאות שני שבין ללילה .נחזור

לב וטוב שמח לביתו חוזר אחד.המן לו,מצד מחכים אוהביו וכל זרש אשתו

שני,בבית ל,ומצד מחכה בארמוןאסתר שתיהן.ו בין הולך זרש,המן אצל הוא היום

לאסתר מוזמן הוא בבוקר .ומחר

נשים שתי בין רץ נוסף יהודים אחד.סיסרא–צורר המשק,מצד בעדיפאמו ה

והשלל התכשיטים עם שיבוא לו ומחכה באוהל,החלון המחכה יעל שני השאלה.9ומצד

ה9 "כה,שופטים האשנב: בעד סיסרא אם ותיבב נשקפה החלון אחרו,בעד מדוע לבא רכבו בשש מדוע

מרכבותיו ד".פעמי "יח,שם תירא: אל אלי סורה אדני סורה אליו ותאמר סיסרא לקראת יעל ".ותצא



הפורים" איגרת את שמג"לקיים

יגיע משתיהן למי היא מגי.השאלה הוא דבר של האוהלבסופו אל כמו,ע פועלת ויעל

שלה.אסתר הפרטי הבית על ומוותרת נפשה את מוסרת על,יעל תיאסר היא גם שהרי

לסיסרא תיבעל אם סיסרא.בעלה עם נמצאת היא זאת אותו,בכל והורגת כדי–מרדימה

ישראל כלל את הם.10להציל שלה העצומה הנפש ומסירות יעל של האדיר המעשה

את עליה דבורהשמביאים של "ברכתה תברך: באהל (מנשים ה" ).כד,שופטים

הגדולות האימהות לאותן יעל משתייכת שלה הגבורה כיצד,במעשה שידעו

האוהל את אמנו:ןמתוכ–להציל ישמעאל,שרה ולא היורש הוא שיצחק רבקה;11שידעה

עשו,אמנו ולא לברכות הראוי הוא שיעקב אמנו;12שידעה רחל שבי,וכן ישראלשידעה ת

מלאה גם אלא ממנה רק לא מצטר.13ייבנה האימהות אוהלי יעלפאל גם רואה,ת אשר

ישראל כלל את להציל ההזדמנות היא שעתה ומבינה את,למרחק מוסרת היא שכך למרות

לגמרי .נפשה



זהב העם כל תורם כיצד מסופר תרומה ונחושת,בפרשת וארגמן,כסף תכלת

כהש('וכו המשכן).מות את בונים הללו הגדולות התרומות אחד.מכל כלי יש אולם

בפרשה מופיע שלא הכיור,במשכן בפרשת.וזהו בתורה הראשונה בפעם מופיע הכיור

תשא :כי

ד לאמר'וידבר משה ונתת.אל לרחצה נחשת וכנו נחשת כיור ועשית
ש ונתת המזבח ובין מועד אהל בין אה.מיםמהאותו ובניוורחצו רן

רגליהם ואת ידיהם את מים.ממנו ירחצו מועד אהל אל בבאם
לד אשה להקטיר לשרת המזבח אל בגשתם ורגליהם.'או ידיהם ורחצו

ע חק להם לדרתםווהיתה ולזרעו לו ל(לם ).כה-יז,שמות

המשכן,כלומר בעבודת מרכזי כלי הוא בלא.הכיור בקודש לעבוד שנכנס כהן

מיתה חייב ורגליים ידיים .נטילת

ד10 "כה,שם ותביא: בידה המקבת את ותשם האהל יתד את חבר אשת יעל אתותקח ותתקע בלאט אליו

וימת ויעף נרדם והוא בארץ ותצנח ברקתו ".יתד

כא11 "י,בראשית יצחק: עם בני עם הזאת האמה בן יירש לא ".כי

כה12 "כח,שם יעקב: את אהבת ".ורבקה

כט"רש13 בראשית על "כה,י אחותי: תכלם עכשיו אמר לאה לו שמכניסין רחל ומסרה,וכשראתה עמדה

סימני אותן ".םלה



גולדויכט מאיר הרב מורנו שדמ

כן,מדוע תרומה,אם בפרשת כבר הכיור מופיע והשולחן,לא המזבח עם
?והמנורה

כן על הכל,יתר עם נעשה מה ומפרטת התרומות כל את התורה מסכמת ,כאשר

מופיע איננו הכיור כאן :גם

שקל מאות וארבע ואלפים ככר שבעים התנופה את.ונחשת בה ויעש
ואת הנחשת מזבח ואת מועד אהל פתח ואתאדני לו אשר הנחשת מכבר

המזבח כלי כל.כל ואת החצר שער אדני ואת סביב החצר אדני ואת
סביב החצר יתדת כל ואת המשכן לח(יתדת ).לא-כט,שמות

זאת נאמר,לעומת ויקהל :בפרשת

מועד אהל פתח צבאו אשר הצבאת במראת נחשת הכיור את ויעש
לח( ).ח,שמות

חלפתא בר שמעון רבי הי:אמר עושותמה ישראל בנות יורדות?ו
והקב היאור מן מים בתוך"לשאוב קטנים דגים להם מזמין היה ה

מוכרות והן לשדהכדיהן והולכות יין מהן ולוקחות מהן ומבשלות
שם בעליהן את בשדה'–שנאמר,ומאכילות עבדה א('ובכל ).יד,שמות
ושותין אוכלין בעל,משהיו עם בהן ומביטות המראות .יהןנוטלות

ממך נאה אני אומרת ממך,זאת נאה אני אומר היו,וזה כך ומתוך
והקב ורבין ופרין תאוה לידי עצמן לאלתר"מרגילין פוקדן רבותינו.ה

אחת:אומרין בבת שנים יולדות מהן בכרס,יש ששה אומרים ויש
בכ,אחד עשר שנים אומרים אחדויש רבוא,רס ששים אומרים ...ויש

תאוה לידי אותן ומרגילות לבעליהן מראות שהיו המראות אותן בזכות
הע הפרך הצבאוממתוך כל ד'שנאמר,תידו צבאות כל מארץ'יצאו

יב(מצרים ...מא,שמות למשה) הוא ברוך הקדוש לו שאמר כיון
ונתנדבו ישראל כל עמדו המשכן את כ,לעשות שהביא ומימי סף

הכל בזריזות הביאו מלואים ואבני שוהם ואבני נחשת או זהב .שהביא
הנשים המשכן–אמרו בנדבת ליתן לנו יש את?מה והביאו עמדו

משה אצל להן והלכו בהן,המראות זעף המראות אותן משה .כשראה
לישראל להם אלו:אמר של שוקיהן ושברו מקלות המראות,טולו

צריכין הן ל?למה הקבאמר למשה"ו מבזה,משה:ה אתה אלו ?על
במצרים הללו הצבאות כל העמידו הן האלו מ,המראות ועשההטול ן

הכהנים מתקדשין יהיו שממנו לכהנים וכנו נחשת כיור שנאמר,מהן
צבאו' אשר הצבאת במראת נחשת כנו ואת נחשת הכיור את ',ויעש

האלה הצבאות כל את שהעמידו המראות 14.באותן

טתנחו14 פקודי .מא



הפורים" איגרת את שמה"לקיים

ביותר קשה במצב שרוי היה במצרים ישראל וחשבו.עם ידיים הרימו הבעלים

עבדים של נוסף דור בהעמדת תועלת שום רחוק,שאין מבט היה במצרים לאימהות אך

הבעל את לימדו הן המראות להתייאשיודרך לא הגאולה,ם את ולראות קדימה .להסתכל

כן העמי,אם ישראל עם איך מזכירות האלו הבאיםהמראות הדורות את .ד

בחז ב"כתוב :תנחומאל

לך המשכן,דע כלי מכל יותר אלו מראות עלי .חביבין

ואסתר יעל הדורות בהמשך פועלות במצרים האימהות של כוח אותו .מתוך



ליעל,אסתר וקשה,בניגוד ארמון המכונה הסוהר בבית לבדה שנים חמש נמצאת

מאוד להחזיהצי.לה כוח לה נותנת מרדכי אל לשוב חזק,מעמדקפייה יותר דבר יש .אך

אותה לימדו שהוריה במה נזכרת היא שנים חמש אותן שכרת–במשך הבתרים בין בברית

אברהם"הקב עם .ה

עליו נפלת גדלה חשכה אימה יהיה.והנה גר כי תדע ידע לאברם ויאמר
ארבע אתם וענו ועבדום להם לא בארץ שנהזרעך הגוי.מאות את וגם
גדול ברכוש יצאו כן ואחרי אנכי דן יעבדו אבתיך.אשר אל תבוא ואתה

טובה בשיבה תקבר עון.בשלום שלם לא כי הנה ישובו רביעי ודור
הנה עד אש.האמרי ולפיד עשן תנור והנה היה ועלתה באה השמש ויהי

האלה הגזרים בין עבר ד.אשר כרת ההוא בר'ביום אברם יתאת
טו( ).יח-יב,בראשית

ידיים"הקב להרים שאסור אברהם את מלמד קידה,ה ללכת היתר.יש אומר,בין

הקב לאברהם"שם :ה

משלש ואיל משלשת ועז משלשת עגלה לי .וגוזלקחה

תר' תור,)טו,ב('ובהגיע אבינו,מהו אברהם הראה וגוזל תור אלא
הבתרים בתוך,בין שבתרה אסתר גורלותוהיה,היא עליה מפיל 15.המן

סיכויא וחסר בודד אבינו אברהם את רואה האור,סתר את רואה הוא לפתע והנה

קדימה הולך והוא בלבה.בהמשך אסתר אתך:אומרת הולכת אבינוראב,אני אחריך,הם .אני

נו15 אחרים פנים פ"מדרש אסתר,ב"ב על שמעוני בילקוט תתרנג,הובא .רמז



גולדויכט מאיר הרב מורנו שמו

אסתר" תר לעולם"ובהגיע אותם לחתוך אפשר שאי והגוזל התור על תמיד.מרמז הם

ללכת .מהיקדימשיכו

הבתרים בין ברית של העיתוי חז,לגבי :ל"אומרים

ההוא' הקב,)א,ו('בלילה שנגלה הלילה אבינו"הוא לאברהם שכן,ה
אומר החוצה'הוא אתה טו('ויוצא שנעשה)ה,בראשית הלילה הוא

סיסרא על סיסרא'שנאמר,מלחמה עם נלחמו ממסלותם 'הכוכבים
ה( 16.)כ,שופטים

בי,כלומר הסדרברית בליל הייתה הבתרים אומרים,ן אנחנו והיא"כאשר

ולנו לאבותינו .17"שעמדה

הפלית" נסים רוב אז הלילה בחצי ויהי כניסתה,18"ובכן לפני לילה לאותו מרמז

מסתכלים,למלך איך לה ויראה יד לה שייתן אבינו מאברהם וביקשה אסתר התפללה שבו

סיס.מהיקד את יעל גם מפילה לילה ישראלבאותו כלל את בכך ומצילה .רא



לחכמים ששלחה אסתר לדורות"זוהי (כתבוני ו'עי" איננה.).מגילה היא

מפורסמת להיות לא,מבקשת שיחייבו מצבים יהיו הבאים בדורות שגם יודעת היא אלא

קדימה וללכת ידיים השירים.להרים בשיר המלך שלמה :דברי

שחר כמו הנשפקה זאת כנדגלותמי אימה כחמה ברה כלבנה יפה
ו( השירים .)י,שיר

ואמר פתח יהודה הנשקפה':רבי זאת ישראל'מי הם בזמן,אלו
הגלות"שהקב מן ויוציאם אותם יקים קטן.ה אור פתח להם יפתח אז
ממנו,מאוד גדול מעט אחר פתח להם יפתח כך שהקב,ואחר ה"עד

הפתוחים העליונים השערים את להם העולםיפתח רוחות לארבע
הקב שעושה מה כל שבהם"וכן ולצדיקים לישראל הוא,ה כן ,הכל

אחת בפעם ולא לאט לאט בחושך.שמושיעם הנתון לאדם בדומה
משכנו היה בחושך לו,ותמיד לפתוח צריכים לו להאיר שרוצים שבעת

פ16 שם אחרים פנים תתרנח,ו"מדרש רמז שם שמעוני בילקוט .הובא

פסח17 של .הגדה

הסדר18 לליל .פיוטים
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ממנו גדול מעט כך ואחר מחט של כפתחו קטן אור בכל,תחילה וכן
יותר כראוי,פעם האור כל את לו שמאירים .19עד

השחר אילת גם מכונה יש.20אסתר לשחר להגיע שכדי אותנו מלמדת אסתר

סבלנות בהרבה הפסוק.צורך אמ"על (וצהנ,ריךכני א" השירים מציינים)ד,שיר

שחר למילה מצטרפת המילים בשלושת השנייה שהאות אחר.המפרשים הולכים כאשר

ובב"הקב באמונה השחרה את רואים הקב.יטחון אחריך"אתה אותנו תמשוך אנחנו,ה

אחר אחד אף אחרי ולא אחריך .הולכים

מחט"הקב של כחודו פתח לנו פתח כבר ורואים,ה יותר עוד גדל כבר והפתח

האור את אותו,כבר שמכסים עננים יש לפעמים .אך

מנין התורה מן 'אסתר פני? אסתיר הסתר לא('ואנכי .21)"חי,דברים

בבדידותה אסתר שהייתה כפי כך כל קשה במצב היה לא אומרת.איש היא לכן

אליי:לנו יחד,בניגוד צועדים את.אתם ותראו קדימה תלכו וכך לשני אחד יד תנו לכן

השחר של המגילה.האור מהות אסתר,זוהי אותנו שמלמדת מה .וזה

במגילה כך מתבוננים אס,כאשר של החזקה האמונה כן,תרמתוך גם מתחזקים

השם ובעבודת .באמונה

בנו שיתקיים במהרה נזכה זה ויקר"ומכוח וששן ושמחה אורה היתה "ליהודים

).טז,ח(

ע19 קע וישלח זוהר לשונוו,א"תרגום :זו

ואמר פתח יהודה אימה':רבי כחמה ברה כלבנה יפה שחר כמו הנשקפה זאת מי
בזמנא',כנדגלות ישראל אינון אלין הנשקפה זאת מי אבל ואתמה אוקמוה קרא האי

דנהורא פתחא לון יפתח כדין גליתא מן לון ויפיק לון יוקים הוא בריך דקודשא
ד)והיא( אחרינא פתחא ולבתר זעיר הואזקיק בריך דקודשא עד מניה רב איהו

עלמא רוחי לארבע פתיחן עלאין תרעין לון קודשא.יפתח דעביד מה כל וכן
חדא בזמנא ולאו כלהו הכי בהו די ולצדיקייא לישראל הוא דאתיהיב"לב,בריך נ

ליה לאפתחא בעיין ליה לאנהרא יבעון כד תדיר בחשוכא הוה ודיוריה בחשוכא
כעינ זעירתא מניהנהורא רב ולבתר דמחטא ליה,א דינהרון עד זמנא בכל וכדין
יאות כדקא נהורא .כל

ע20 כט "א"יומא השחר': אילת על כב('למנצח ...א,תהילים זירא) רב לאילה:אמר אסתר נמשלה ?למה

ע".'וכו טו במגילה זה"וראה שפרק השחר(ב אילת על אמרתו)למנצח שאסתר .נדרש

ע21 קלט .ב"חולין
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חרל זבולון הרב להגאון שהצעתי הלכתי לנושא נעבור שליט"מכאן םעא"פ

לישיבה בו,בואי לגרש בו לחזור יכול שביטלו גט .האם

בגיטין בו"...:)לב(הגמרא ומגרש חוזר אינו או בו ומגרש אמר.חוזר נחמן רב

נחמן דרב כוותיה והלכתא בו ומגרש חוזר אינו אמר ששת ורב בו ומגרש והא,חוזר איני

דר"קי כוותיה הלכתא חוזרת'ל דאמר לחברו",י"פרש[יוחנן האומר בפרק ,בקידושין

וחזרה שלושים לאחר הללו במעות לי התקדשי לאשה בטלואמר שלושים בתוך בה

ה חלין שיהו קודם ובטלתן הואיל גיט"הקידושין ליבטיל דיבור"].אנ התם השתא הכי

גופיה,אוהודיבור גיטא דשליח לשליחותא דבטליה נהי והכא דיבור ומבטל דיבור אתי

בטיל קא ".מי

הגמ מדברי דר'יוצא בטל"שמחלקותם האם הגט את בביטל היא ששת ורב נ

ג של השליחותגופו רק בטלה דלמא או גט"שלר.ט של גופו בטל לא בטל,נ ששת ולרב

גט של ר'והגמ,גופו על אע"שואלת הגט לבטל אפשר שאי אתי"נ לא כי דיבור שזה פ

דיבור ומבטל דקימ,דיבור כר"מהא דיבור'ל ומבטל דיבור שאתי הגמ?יוחנן 'ומתרצת

ד מעשה אלא דיבור חשיב לא כהלכתו הכתוב בטלושגט אם גם ולכן הוא מציאות הרי

בטל הגט אין .להדיא

בקידושין זו:)נט(והנה כעין סוגיא בסוגייןאךמצינו דאיתא מהא שינוי בה ,יש

הגמ לשון "התם'וזה ר: בו ויגרש שיחזור בו'מהו ומגרש חוזר אמר אמר,נחמן ששת ורב

וקיי בו ומגרש חוזר נחמן"אינו דרב כוותיה הילכתא ל

",הרמב בחידושי שם(ן"ועיין ר)בגיטין גרס ג"שכן בגיטין בסוגיא .כ"ח

הגירסאות שתי בין הבולטת מינה ז–ונפקא הראשונים בה עמדו עיין(ל"וכבר

לב'תוס התם"ד:גיטין שמהגמ–)ה להדיא הגט גוף את שביטל היכא בקידושין'היא

שבכה אה"משמע בטול"ג בטלו בכה"משא,נ שאפילו משמע דידן מסוגיא בטל"כ אינו ,ג

הגמ וכלשון הגט גוף את קבטיל'לבטל מי גופיה .גיטא

תירוץ של הראשון בחלק והוא בלשון שינוי עוד על גם לעמוד דיש נראה אמנם

דבגמראהגמ הגמ'דהיינו לשון שליחות"הוא'בקידושין מתורת כןמה"דבטליה שאין

היא)וגרסתנו(בגיטיןראבגמ בשליח"שהגרסא לשליחותא במאי"דבטליה לבאר ויש

.פליגי

הרמב הכ"פ(ם"והנה גירושין מהלכות וביטל"פוסק)א"ו שליח ביד גט השולח

כשירצה בו ומגרש חוזר הרי שליחות,הגט מתורת אלא גט מתורת ביטלו אם,שלא לפיכך

כ ובטלו הבעל ביד הגט לעולםהיה בו מגרש אינו הוא בטול זה גט שאמרה הוא,גון והרי

מגורשת אינה בו גירש ואם הנשבר השליח,כחרס ביד והוא שביטלו בעת פירש אם וכן
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גט מלהיות בטל הוא הרי ששלחתי גט מדברי.ל"עכ,"ואמר משמע

הגמ"הרמב גירסת את שפסק את'ם גט לבטל דיכול גטבקידושין של מה,גופו לעיין ויש

הרמב את כן"הכריח לפסוק לומר.ם יש הרמב"וכ–ובאמת בגיטין"כ בגיטין)שם(ן שגם

הרמב הגמ"גרס כגירסת הר'ם וכדברי ז"בקידושין למה,ל"ח לבאר יש עדיין אמנם

הרמב הזאת"העדיף הגירסא את פסק,ם דגיטיןכגירסתנוולא .בסוגיא

הרמב מקשה בחיד"ועוד בגיטיןן הרמב)שם(ושיו לשונו"על וזה דבטליה"ם נהי

ר של גרסתו היא וזו בטליה לא גט מתורת שליח ז"מתורת גופיה,ל"ח גיטא גירסא ויש

ר של גירסתו ולפי ז"מיבטל לאחר"ח או בטל עצמו הגט הרי בפיו אמר שאם משמע ל

אמ לידו שליח כנתינשהחזירו הגט דכתיבת בטל שהוא כחרס יהא מר האשהת ליד עות

דיבור ומבטל דיבור ואתי הוא מעשה ולאו לא,דמי גופיה גט דלגבי משום לי מסתבר ולא

ע לשמה ונחתם שנכתב כיון בטל וכו"שייך דומה זה למה בו להתגרש הוא כשר ועוד'כ

א"שא הוא ביטל בגמ"ת אמרינן היכי דיבור'כ ומבטל דיבור ואתי הוא דיבור התם דמי מי

א למימר ליה הוה וכך השליח לשליחות אלא הבעל ביטל שלא אומר שאתה יאלא

ה לגיטא ולפיכך"דבטליה בטיל לא גופיה לגיטא בטליה דשליח שליחותיה הכא אלא נ

וכו בטיל קא מי גופיה גיטא בהן שכתוב הנוסחאות גירסת רש'נראה פירש ז"וכן ל"י

שהו הגט אבל זה בגט לגרשה שלוחו יהא שלא דבטליה הוא נפסלשליח אינו בעין א

עיקר וכן ילעולם וכן הוא בטל עצמודאדרבא הגט דבטיל לישנא לי משמע טפי כחרס הא

חוזר אינו בזה אף לעולם שיפסול היה אפשר ואלמלא השליח השליחות ביטול מלשון

מפני אלא הוא בטל אמר שהרי ומגרש

,ז"והר'וכו הספרדי הרמב[ל"מ ב]ם"דהיינו חיבורוכתב

וכו שליח ביד גט הוא'השולח בטל לאשתי כותב שאני גט לשנים שאמר מי וכן כתב ועוד

זה הרי לה ונתן כן אחרי מיחושו'וכווכתב בית בו טוען"הרמב,פירוש"אין ן

רש כגירסת כלל"שמסתבר גט לבטל אפשר שאי ביטול,י של הלשונות בטל"–דהרי

"הוא כחרס" שה–'וכו"יהא לשונות ואם הגט ביטול נתכון"ל דלא לומר תיתי מהיכי כ

השליחות לביטול רק אלא הגט ?לביטול

הרמב וסובר חולק שאין"ולכן כיון וממילא גופא הגט את לבטל אפשר שאי ן

לבטלה דבריו מוציא השליחות,אדם את מיהת לבטל היתה שכוונתו אבל,אמרינן

דס הגט"לשיטות את לבטל שאפשר הרמבדהי(ל ועוד"ינו כנ"א)ם קשה תיתי"כ מהיכי ל

הוא בטל הבעל אמר שכאשר הוא,לומר ולא,חרס השליחות את לבטל רק היא דכוונתו

גט של גופו שרוצה.את משמע מלשונו הגטהרי הרמב,בביטול דברי .ם"וקשים

בביאו הרמבוהנראה דברי עפ"ר הוא שכתב"ם מה ה"פ(י מגירושין ,)ז"ט'לו

עמךש"ל"וז ששלחתי גט לו ואמר הבעל חזר האשה ליד שיגיע וקודם הגט שנטל ליח

הוא הוא,בטל בטל לך ששלחתי גט לאשה ואמר שקדם לבטלו,או אחר שליח ששלח או



גולדויכט מאיר הרב מורנו שנ

ואע בטל זה הרי הוא בטל לאשתי ששלחתי גט לאחרים שאמר וכל"או לידה גט שהגיע פ

א ואם שנים בפני שיבטל צריך אחרים בפני שליחהמבטל ליד או לידה גט שהגיע –חר
לבטלו יכול אינו או"ואע,קבלה לידה שהגיע ואחר הואיל ובטלו דיבור כדי בתוך שחזר פ

כשר גט זה והרי בטל אינו ביטלו לחצרה או קבלה שליח שבגט".ליד משנה המגיד וביאר

דיב כדי תוך חזרה מהניא בנדריםלא להדיא וכדאיתא לעי).פז(ור יש גםולכאורה ין

דתוכ"בלא הענין בכלל שייך איך כדי"ה תוך בו לחזור יכול היה וממה דידן לנידון ד

הנ דינא לולא תוכ"דיבור דאין בגירושין"ל מהשליחו"דאת.ד בו לחזור יכול שהיה ,תל

מזמן נעשה כבר השליחות מנוי דהרי יתכן לא תוכ,הא אינה עכשיו המנוי"וחזרתו של .ד

יכול כלל שבדרך לאשהומה הגט שהגיע לפני שליחו לבטל של,הבעל ההלכה מכח אינו

דיבור ומבטל דיבור אתי של ההלכה מכח אלא דיבור כדי תוך שייך"וא.חזרה מאי קשה כ

דיבור כדי תוך ענין הרמב–להכא לחזור–ם"שהזכירו יכול היה ?ממה

שלפי מוכרח נראה הרמב"ולכן השליח"ד דביטול הענין עיקר כל אליבאגם–ם

ביטול על קאי לא נחמן לגרשדרב רצונו ביטול על דמינוי,אלא לזה והטעם

חל דכבר כיון הוא,השליחות למעשה,כמעשה ליה ומבטל דיבור אתי ס.ולא ל"ולכן

דר–אמסבר–ם"להרמב אליבא ביטול"שגם אלא השליחות ביטול יתכן לא נ

השליחותהמג בטלה שלא היכא שגם גרש תהיה המשלח שדעת מיהת לגירושין"בעינן .כ

דתוכ"וא הענין שייך שפיר גירושין"כ דעת למשלח גם היתה הגט נתינת בשעת דהרי ,ד

תוכ זה"ועכשיו אחרי הגמ,ד של חידושה מחמת ורק הזאת מדעת בו לחזור הוא 'רוצה

דתוכ הענין עיקר שכל ל"בנדרים ובקידושין בגיטין שייך לא חזד מהניא פוסק.רתוא וכן

ה"פ(ם"הרמב אישות הליכתו",)כ"ט ובעת לקדשה שליח שעשתה האשה

"א'וכו השליחות ביטלה מוסיף"הרי מדוע ע""כ כ"אלא

הרמב לגרש"דעת והרצון מהדעת חזרה פירושו נחמן לרב שביטול לעיל כמבואר היא ,ם

ממש השליחות ביטול מטעםומעתה.ולא אינו ביטולו מחמת מגורשת שאינה שמה יוצא

בכלל נתינה היתה ולא השליחות דעת,שבטלה בלי פסולה היתה שהנתינה בגלל אלא

הבעל,גירושין ).המשלח(של

פסולה נתינה בענין הרמבוהנה בדברי חידוש שפסק"מצינו מהלכות"פ(ם א

ה גיר",)ט"גירושין בתורת אלא לה נותנו שאינו ונתןומנין כריתות וספר שנאמר ושין

כריתות,בידה ספר בתורת אותו מזוזה.שיתן או חוב שטר שהוא בתורת לה נתנו אם אבל

בידה הוא והרי ונעורה ישנה והיא בידה שנתנה ,או ",הדברים ריהטא ולפום

הוי,קשים שפיר גט בפסולרק,שלכאורה היתה והנתינה כ"וא,הואיל

הרמבלמ נקט גט"ה שאינו לשון בע?ם ומעשה"אלא שהנתינה דהיכא לומר צריך כ

בפסול נעשו צדדי,הגירושין פסול שיש הדין הגדרת שמתייחסים,אין הוא הפסול אלא

בעלמא נייר חתיכת לה שנמסרה כאילו ולנתינה,לזה היא כלום לאו מגרש שאינו שגט

כלל גט כאן אין הזאת .הפסולה



הפורים" איגרת את שנא"לקיים

ד ה"רק פקע"גטביטול מפורש דבטלו שהיכא מפורש מביטול הוא שונה הזה

בו ומגרש חוזר ואינו מהגט לשמה הגט"משא,דין של הלשמה בטל שלא הכא רק,כ

ע הזאת לנתינה גט מתורת זאת"שביטלו בנתינה משמעות שום לגט שאין מה והיכא,י

בו ומגרש חוזר כשרה בצורה הגט .שיתן

הזה פסולה,והיסוד עראישבנתינה ביטול בגט מדברי,חל במפורש אנו למדים

הגמ"וז:)נה(בגיטין'הגמ רבא"',ל גודגדאאמר בן יוחנן רבי של למדים[מעדותו ]אנו

זה חוב שטר כנסי לה ואמר וחזר לה נותן שאני זה גט ראו לעדים מגורשת,אמר זו .הרי

דעתה בעינן לא גודגדא בן יוחנן רבי אמר לא בעינ"ה,מי לא דעתהנ מהו,ן פשיטא

זה חוב שטר כנסי דאמר כיון הזה"קמדתימא לעדים דבטליה איתא אם ל

להו עדים,"אמר בפני בו חוזר היה שאם בטל,משמע היה שהגט.הגט למה ביאור וצריך

פסולה נתינה אלא כאן ואין גירושין לשם שלא נתנו רק הא בטל ?יהא

לעיל מדברינו משמע פסולהשבכל,אלא הנתינה,נתינה לגבי הגט ביטול יש

וכנ הרמב"וא.ל"ההיא שהקשה מה ניחא הרמב"כ שיטת על של"ן גופו לבטל יכול אם ם

הגט,גט גוף על ולא השליחות על ביטולו את מעמידים משמע,למה הבעל מלשון הרי

יבטל שהגט היא בי?שכוונתו את מעמידים לא נמי הכי דאין שפיר אתי עלולדברינו טולו

ע לעולם ביטול לא רק גט של גופו על אלא הלשמה"השליחות ביטול עראי,י ביטול ,אלא

וכנ"ע הנתינה שפוסל מה .ל"י

הגמ דברי אם רק מתיישב זה כל שגרסו'אמנם מתורת"בקידושין דבטליה

ונתינתו"שליח הזה השליח לגבי הגט שבטל בקידושין(דהיינו הגירסא דלפי שפיר ואתי

גטיכול של גופו ר,לבטל דלפי נימא ממש"ואי השליחות על קאי הביטול תיקשה,נ

הרמב וכנ"קושיית נמי,ל"ן לגרוס מוכרחים בקידושין לגירסא ולכן 

.(בגיטין גרסתינו דשליח"–אבל לשליחותא כזאת–"דבטליה דלא להדיא היא

לר שהביטול ממש"אלא השליחות על קאי הרמבכ"וא,נ למה גירסת"ניחא את העדיף ם

גירסתינובק'הגמ ולא .בגיטיןידושין



נבש

טוב זבד





חייםב ומברכין)א"תרע'סי(אורח ומדליקין דרום בכותל מניחו הכנסת בבית

הכנסת[ וברמ]בבית ניסא פרסומי בנ:א"משום יוצא אדם הכנסתרוואין בית של ת

בביתו ולהדליק לחזור נ.וצריך ויש למעריב מנחה בין הכנסת בבית להדליק והגיןנוהגין

מנחה קודם שבת בערב .להדליק

חנוכהשתמהצבימהחכםשהביאתשובהבשעריועיין נר הדלקת על מברכין איך

כ הכנסת מיובבית אלא דאינו המנהגשוםן על מברכין ואין המחבר,מנהג לשיטת ובפרט

כיון)ב"סבתכ'סי( חודש בראש הלל על מברכין דאין מנהגדאינושפסק משום .אלא

דעואשר בזה לבאר הכנסת"נראה בבית חנוכה נר של חפצא נוצר המנהג י

חנוכה נר דהוי כיון זה נר על מברכין חנוכהוישוממילא נר .קיום

הרי מרן שכתב במה בספרו"ועיין מהל"פי(ז הל'א דאין)ו"ט'ברכות דמה

וצונו לומר אפשר דאי משום אינו מנהג על נכלל"דהרמב,מברכין מנהג דאף כתב ם

תסור מהל"פ(בלא ה'א מנהג,)ב"ממרים על מברכין דאין דמה דלאהואאלא משום

שלקיוםחשיב מצוהחפצא ולא מנהג קיום הוי דקיומו דמברכיןז"פול.מצוה מה מבואר

מצ ביוועל הנוהגות טובות אבותינודדאף,שנים מנהג משום אלא אינו שני טוב ,יום

מקום המצהישמכל על מצוה ביותורת שאכל שני"והמרור מצוהיוהו,ט של .חפצא

הכנסת בבית חנוכה נר לגבי נמי הדין הוא דבריו משום,ולפי הכנסת בבית דמדליקין דאף

מקום מכל הויהמנהג וההדלקה מצוה של חפצא הוי שמדליקין חנוכה מצוהאנר מעשה

עליו מברכין .ולכן

בשבביתלהדליקהואהמנהגדהריביאורדצריךאלא גם ברכהחהכנסת בלא ,רית

מער של דבהדלקה שנא ברכהיומאי בלא מדליק שביום ובהדלקה בברכה מדליק אף,ב

מנהג מטעם .דשניהם

בזה לתרץ נראה על,ואשר מבוסס שהוא אף הכנסת דבית לילה של דבהדלקה

חנוכה,המנהג נר של קיום הוי וקיומו חנוכה נר של חפצא יוצר דוקא.המנהג זהו אבל

חנוכה נר של קיום יש דבלילה דכיון בלילה ההדלקה,בהדלקה על לברך מקום אבל,יש

לבד מנהג קיום הוי הקיום הרי ביוםוביום חנוכה נרות מצות דאין כיון חנוכה נר קיום ,אין

עליו מברכין אין .ולכן

לבאר יש דוהנה הכנסתיותר בבית ההדלקה דחלוק בשחריתבמה מההדלקה ,ערב

דביהכדלכאורה משום הוא כנסת בבית דמדליקין ודומה"מה מעט מקדש הוי הדלקתונ



הכנסת בבית חנוכה שנגנר

הכנסתונרות,המקדשלהדלקת שבמקדשדומותבית לדבר.למנורה להדלדוראיה קןיצריך

דרו הבשמשוםמיתבכותל דרוםבית בצד המנורה היתה הכנסת.מקדש בבית דוקא ,וזה

בבית דיןשבהדלקה דרוםאין בצד דוקא המקדשזהו,שיהא כבית דינו הכנסת דבית .משום

בר ח(ן"ועיין הרי.מגילה ד"בדפי דשריה"ף קדושת)ומאן הוי הכנסת בית דקדושת שכתב

מדרבנן הבית היראים.בדק בספר דמצו)שכד'סי(ועיין נוהגתשכתב המקדש יראת

הכנסת בבית גם .מדאורייתא

ברמב עיין מהל"פ(ם"והנה הל'ג ומוספין המנורה,ל"וז,)'י'תמידין דישון

ובניו אהרן אותו יעריך שנאמר עשה מצות הערבים ובין בבוקר הנרות .ל"עכ,והטבת

די,ל"וז,כתב)ב"י'הל(ובהמשך המנורהשומהו מכל,ן שכבה השמןסרנר וכל הפתילה

לוג חצי והוא במידה אחר ושמן אחרת פתילה בו ונותן ומקנחו שכבה...שבנר נר ומדליק

הטבתם היא הנרות מתקנו.והדלקת כבה שלא שמצאו דלהרמב.ל"עכ,ונר היו"הרי ם

פעמי המנורה הערביםימדליקים ובין בבקר יום בכל חנוכה,ם נרות מדליקים שאנו וזה

ה בבוקר הכנסת הרמבואבבית שיטת משום"משום הנרות מדליקים היו שבמקדש ם

בבוקר גם .הטבתם

ממו דשמעתי הגרי"אלא מרן סולוביצד"ר הנרות"זציק'הלוי הדלקת דחלוק ל

בבקר מהדלקתן הערבים משאאהויהמצוהדבערב,בין ההדלקה דשם"עצם בבוקר כ

קיום הוי ההדלקהבהההדלקה בעצם לא אבל הויו.טבה ההדלקה דבבוקר קיוםרקאעוד

מנורה שיהא צריך הטבה קיום דבעד מנורה של בחפצאבחפצא קיום והוא שלמודלקת

הרמב,מנורה כונת הטבתם"וזה הוא הנרות והדלקת בכתבו .ם

הרמב דפסק מה מבואר זה גפ(ם"ולפי ה'מהל'רק ומוספין ואין,)א"י'לתמידין

הערבים בין נרותיה שבעה בהדלקת אלא המנורה את דלהרמב,ל"עכ,מחנכין ם"דכיון

אין למה בבוקר גם המנורה דישמדליקים כיון דבקר בהדלקה גם המנורה את מחנכין

בבוקר גם הדלקה הערבים.מצות בין בהדלקת דרק היטב מבואר דבריו דלפי אלא

הדלקה המעשה בעצם קיום המנורהדוקאולכן,יש מחנכין הערבים בין ,בהדלקת

דהוי בבוקר בהדלקה מחנכיןאאבל אין ההדלקה בעצם ולא מנורה של בחפצא קיום

.מנורההאת

זצ רבינו דברי לפי חנוכה"והנה נר הדלקת על מברכין דאין דמה לבאר נראה ל

בערב ההדלקה על שמברכין אף בשחרית הכנסת דמהבבית משום בביתהוא דמדלקין

הרמב שיטת על מבוסס בשחרית מדל"הכנסת שהיו בבוקרים גם המנורה במקדשו,קים

הדלקב המעשה בעצם קיום היה לא בוקר מנורההדלקת של בחפצא ורק בבית.ה ולכן

בש ההדלקה על מברכין לא שלחהכנסת בחפצא קיום שהיה למקדש זכר שהוא רית

הדלקה המעשה בעצם ולא במעשה"משא,מנורה קיום הוי דאז בערבית בהדלקה כ

מברכין זה ועל .הדלקה



גנקמורנו דוב מנחם הרב שנד

בראב מהל"ירקפ(ד"ועיין ה'א להדליק)ו"ט'לברכות דמברכין דמה שכתב

הדלקנר על ולא חנוכה נרשל חנוכהת שמדבריהםשל מצוה שהוא שזו,ל"וז,אף מפני

עשאוהו לפיכך תורה של שהן שבמקדש הנרות על הוקבעה תורהשכהברכה .ל"עכ,ל

דהראב ס"הרי מושאלל"ד חנוכה נרות על המנורהתדהברכה הדלקת על מהברכה

הד[שבמקדש בכל שבמקדש מנורה של קיום דיש חנוכהקלוחזינן נר יש.]ת והנה

להרמב כש"להסתפק המנורהדליקהם הדלקהאת אותו על בירך אי בבוקר ,במקדש

דרק לומר הערביםמברכיןדיש בין של ההדלקה המצוה,על היא ההדלקה מעשה ,שעצם

דהי בוקר של בההדלקה הכהןאאבל בירך לא זה דעל אפשר מנורה של בחפצא .קיום

עיוןוצ .ריך

לפי ההדלקהוהנה כעין דהוי משום הוי הכנסת בבית דמדליקים דמה שכתבנו מה

למקדש וזכר הכנסת"א,שבמקדש בבית אלא לברך אין צ,כ יש הכנסתבורואם בבית שלא

לברך .אין

הגר בהגהות עיין הכנסת"אבל בבית ומברכין דמדליקין מה על חיים באורח א

על,ל"וז,שכתב שנתקן פסחים דלילי מהלל פרסומיראיה משום הכנסת בבית ואומרין הנס

ממו.ל"עכ,ניסא שמעתי הגרי"והנה זצ"ר דהגר"ד בזה לבאר פסח"ל דליל דמהלל סבר א

ניסא דפרסומי חיוב דיש נלמד הכנסת הצבורשבבית היחיד,על על שיש החיוב .מלבד

לערבית מנחה בין מדליקין ישולכן ה,צבורשםדאז קודם מדליקין שבת בדלהובמוצאי

הבדלה בעד צבור צריך דעדיין הכנסת שבבית האנשים על צבור שם עדיין .דאז

רבינו דברי דלפי נראה הגרל"זצוהנה פי מקום"על בכל להדליק יש צבורשא ,יש

הכנסת בבית שלא צבור התפללו אם להדליקד,אפילו יש התפילה בעד צבור שם דחל כיון

דהצבור ניסא הפרסומי מה.בעד לפי הויאבל הכנסת שבבית דההדלקה משוםאשכתבנו

מעט מקדש דהוי הכנסת בבית דוקא דזהו לומר יש שבמקדש .הדלקה



שנה

טוב זבד





בברכות בגמרא זירא,).לט-:לח(איתא לרבי ירמיה רבי ליה היכי,אמר יוחנן רבי

מליח זית על לגרעיניה,מברך דשקילא שיעוראכיון ליה כזית.בצר סברת מי ליה אמר

בעינן בעינן,גדול בינוני לקמי,כזית דאייתו זיתהוההוא יוחנן הוהדרבי גבדא,גדול על ף

שיעורא ליה פש לגרעינותיה .כ"ע,דשקלוה

ראשונים רמסביריםרוב קושיית אחרונה'את לברכה דוקא בנוגע ,דהיינו.ירמיה

ר בירך אחרונה'איך ברכה מליח כזית על שיעור,יוחנן בו אין הגרעין,הרי שהסיר דכיון

כזית של שיעור הזית מן נשאר שלא"וא,לא יוצא ברכהכ של חיוב ליצור מספיק אכל

ר.אחרונה של הכזית שבאמת מתרצת גדול'והגמרא זית היה שהסיר,יוחנן לאחר ואפילו

כזית'ר של שיעור נשאר הגרעין את אחרונה,יוחנן בברכה נתחייב .ולכן

יונה רבינו הרי:כז-.כז(אכן שהגמרא)ף"בדפי ברכהמקשהמסביר על רק לא

אפילו אלא ראשונהאחרונה ברכה אלא,על לברך לו היה לא מכזית כדישבפחות

העץ פרי בורא לא אבל ברכה בלא הזה העולם מן יהנה יונה.שלא חידושכאןרבינו אומר

אוכל.נפלא שאדם אוכל יאכלממנוכל לא והוא מכזית ברכתרק,עודממנופחות טעון

ולא פרישהכל פריהאדמהבורא מין הוא אם אפילו,האדמהאפילו העץ פרי בורא ולא

העץ פרי מיני האיסור.על את להתיר צריכים רק מכזית פחות אוכלים שכאשר הוא והטעם

וגזל מעילה הזה,של האיסור את להפקיע מספיק הוא מכזית.ושהכל יותר כשאוכלים אכן

הנהנין ברכת מצות מטעם לברך כשמשב,צריך לפרט אדם צריך המצוה את לקיים חוכדי

ד האדמה',את או העץ שליט"מו.ולברך רוזנצוייג הרב היובלות"ר יבול בספר מסביר א

המתיר'שר)262-261'עמ( ברכת היא שהכל שברכת סובר שאוכלים,יונה כיון וממילא

ומעילה גזילה של האיסור את להתיר רק צריכים מכזית פחות האוכלים,רק כל ועל

שהכל היא הדרישה[.הברכה ר)א"סקרי'סי(אמנם בדברי סופר טעות שנפלה .]יונה'כותב

יוסף ר)רי'סיח"או(והבית בשם ברכה'מביא שום מברכים שלא משבחא אחא

מכזית פחות אוכל על שהכלוראשונה ברכת דממילאו.אפילו לומר משבחא'ריש אחא

ששאילתגם לגבייוחנן'רעלהגמראסובר גם וגםהיא אחרונה ברכהלגביברכה

מכזית,ראשונה פחות רק אכל באמת ל.כי הוא'רשיטתההסבר משבחא ג"שאע,אחא

ראשונהש ברכה בלי לאכול וגזל מעילה איסור ומעילה,יש גזל של האיסור מקום מכל

המצוה מן ומשקיןמנובע אוכלים על הנהנין ברכת לברך כאשר,דרבנן שייךאכן לא

אכלכ,דרבנןממצוהה דרק מגון משבחא'רסובר,כזיתפחות איסורשאחא אין ממילא

ומעילה גזל כןשל פוסקיםובא.גם אנו יונהלאמת רבינו רכולאכמו משבחא'מו ,אחא
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ראשונה ברכה המאכלומברכים לאותו מכזית,הראויה פחות על המור,אמנם[.אפילו

ר)רי'סי(וקציעה לדברי לחוש שיש כתב לשובע לחם שלאאמשבחאחא'בקונטרס

ברכות ספק של לשאלה להיכנס דלא מכשיעור פחות .]לאכול

אגב שיטה,דרך שהיאיש לאחרת פתדברידומה לגבי יונה א"הרשב.רבינו

הראב:)לז( בשם פת"מביא שעל מכזיתד מיניפחותה בורא אלא המוציא מברכים אין

המחיה ועל הראב.מזונות בשם כותב בוראשד"המאירי מברכים לאפוזה.תנפשויש

מכזית פחות על אחרונה ברכה ברכת,שמברכים גם המחיהדהלא נפשותוגםעל בורא

כזיתכותצרי של דומה.שיעור זו שיטה מקום הברכהשיטתלמכל מצד יונה רבינו

משתנ,ראשונה מכזית מזונותהשפחות מיני לבורא מהמוציא שלאףו.הברכה זו כשיטה

אנו"ברשבתמובאהד"הראב למעשהלאא .פוסקים

שהגמרא למדו ראשונים שרוב אחרונההזכרנו ברכה לגבי רק הם,מקשה הרי

ליה"ד.לט(תוספות בצר ,ה"הרא,א"הרשב)טז'סי(ש"הרא,)בדפיו:כז(ף"הרי,)ה

עלכולם.)קכג'סי(והמרדכי,ד"ריה'תוס,א"הריטב רק הוא בסוגיא שהדיון מסבירים

על ולא אחרונה ברכה הזה,נהוראשברכהחיוב העולם מן ליהנות לאדם אסור כללכי

ראשונה ברכה עוד.משהובאפילוובלא ראשונים,ולא בכמה מוזכר המאור[אלא ,הבעל

בפירוש]א"והריטב,ד"הרי'תוס,)קז'סי(ה"והראבי,א"הרשב היתה שבגמרא שהגירסא

לרקשהקשו האחרונהבנוגע .ברכה

מ)א"הו"פ(בירושלמי בכזית'רדעשהמובא שרו,ל"הניוחנן בירך'איתא יוחנן

מפני אחרונה ברכהברכה מחייבת תמיד בריה ואכילת עצמו בפני בריה הוי שהזית

מכזית,אחרונה פחותה כשהיא שיעור,אפילו בלי אפילו ברכה לענין חשיבות לה .ויש

שיעורא"ד.לט('תוס ליה בצר והירוותביםכ)ה הבבלי בין מחלוקת שלמישיש

לאו או מכזית פחות בריה על אחרונה ברכה מברכים סובר.אם מברכיםהבבלי ,שאין

שר לתרץ בגמרא הוצרכו שיעור'ולכן היה שאכל שבזית מפני אחרונה ברכה בירך יוחנן

הגרעין הסרת לאחר הנ,אפילו הריושלמי עצמהל"אכן בפני בריה שעל מברכיםאומר

אחרונה כתבו['תוסםמביאיבהמשךאמנם.ברכה ולא"ד.עט(ביומא'תוסכך ובסוכה)ה

אחרים"ד:כו( בירך ולא ה])ה כותב,יוסףר"בשם הבבלי,א"הרשבוכך פליגי דלא

הירושלמיאאל,הירושלמיו הגרעיןאכל,שלפי עם הזית את יוחנן זהרבי בשביל ורק

בריה כאכילת הבבלי,נחשבת לפי כן שאין ש,מה שם אכלשמבואר אבל.הגרעיןתאלא

ש אכילמי כדי תוך הגרעין את לאמשליך הפרי הירושלמי,בריהאכלכנחשבת לדעת וגם

מכשיעור פחות אכל אם יברך .לא

אחר)טז'סי(ש"הרא פשט בין,מציע מחלוקת שאין והירושלמילבאר .הבבלי

גרעין עם פרי לפניו שהביאו מדובר מפו,בירושלמי אחרונה ברכה מברכים ניממילא

ש פי על אף בריה האכילההשאכל לפני הגרעין את סוברה.שליך בריהוא של שהחשיבות
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אכילה ידי על דוקא מתבטאת החפצא,אינו כל את מביאים,כשאוכל רק אם אפילו אלא

שלם כשהוא לפניו הפרי זה,את כללחייבמספיק את אכל לא אם אפילו אחרונה ברכה

ארץב.החפצא בכורי המסביר)כו'סי(ספר עצםש"ראשיטת הפריהבאדלדעתו לפניות

הכ שלם הנאהישהוא לוזה,א אף.בריהמחשיבו הראאבל בלא"לפי לפניו הובא אם ש

בריה אינו אברהםומוסיף.גרעין סק'סי(המגן דברפריהדאם)ד"רי לאכולהוא שדרכו

הגרעין שלםאםאפילו,עמוגם לפניו דו,הובא כולו שיאכלנו הגרעיןצריך עם כדיקא

בריה מטעם אחרונה בברכה .להתחייב

והריטב יונה מציע"רבינו שלישייםא הסוגיותביאור ליישב ביןד,כדי חילוק יש

ש הגרעיןדבר עם לאוכלו דרך שאין דבר לבין הגרעין עם לאוכלו שאוכל.דרך פירותמי

שהםכשאו כמות אותם ורימונים,לים ענבים אחרונהברכעליהםךמבר,כגון עלאפילוה

שאוכל כיון מכזית הבריהפחות כל הזהבו,את כן.ירושלמיאיירי שאין זיתכשאוכלמה

גרעינו את אוכלים שלמה,לעולםשאין בריה שאוכל לומר אפשר בבבלי.אי הפשט זה

שיאכל שהצריכו אחרונהבמה ברכה חיוב ליצור כדי מהגרעין חוץ .כזית

ה לפי כך"רשבאבל לאוכלו דרך שאין אף גרעינו עם זית אדם אוכל אם חייב,א

בריה אכל דהרי כולו.בברכה אכלו שלא כל שלם,ולדעתו לפניו שהובא דינו,אף אין

בריה הרא,כאוכל כדעת .ש"ודלא

בספר מצינו הירושלמי עם הבבלי את ליישב רביעי וקציעהמהלך הוא.מור

ש שאכלמסביר מדובר שהואבירושלמי כמות הפרי בריה,את בתור עליו מברך מה,ולכן

בבבלי כן כשהואשםש,שאין הפרי את שאכל נ"וא,מדובר כלכ ממנו צורתאבד

כבריה להחשיבו אפשר שאי עד שה.הפרי וקציעה המור מחדש בריהחידושוגם של

נאמר לא מכשיעור בפחות אף אחרונה ברכה בפירשמחייב רק אלא הפירות שבעתבכל ות

בו.המינים מתנגדת זאת והריטבלמפורשנקודה יונה רבינו שמזכירים"דברי גרגירשא

גודגדניות או רימונים של כאחד אכילתודינו על ומברכים בבריה מכזיתאפילו .פחות

ברכות"הרמב בהלכות הי"פ(ם פחותבסתםכותב)ב"ג כשאוכל מברכים שאין

סובר"שהרמבמשמע.מכשיעור אינו ברכותששייךם לענין בריה של ,לכאורה.מושג

הבבלי"רמבהסובר בין מחלוקת שיש בריהו,ירושלמיוהם דין שאין הבבלי כמו פוסק

ברכות .לענין

ס'סי(המחבר שהוא,ל"וז,תבוכ)א"רי דבר שעל לומר מסתפקים ברייתוכויש

בו שאין פי על אף לאחריו שמברכין רמון של או ענב של גרגיר נכוןכגון לכך כזית

פחות בריה לאכול שלא היא.ל"עכ,מכזיתהליזהר המחבר ביןשישכוונת מחלוקת

והירושלמי למנוע,הבבלי להיותוכדי לאדם נכון הספק מן עצמו לאכולאת שלא זהיר

מכשיעור פחותה בריה לפרי.כלל דווקא מתכוון שהוא מהמחבר משמע וגם

הגרעין עם ענבכגון,לאוכלו של הגרעין,גרגיר את ממנו שמשליכין לפרי בואיןד,ולא
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מברכים ולא כלל אחרונהעליוספק נגד.ברכה ש"הרשבשיטתוזה ברכהסוברא שמברך

הגרעין עם זית אכילת על הגרעיןג"אעאחרונה עם לאכלו דרך .שאין

להמחברלשון,ובאמת יונהמתאמת רבינו דרךדהיינו,שיטת שאין שבפרי

זיתל כגון שבו הגרעין את לברךאינו,אכול הגרעיןחייב את אכל אם שדרך,אפילו ובפרי

קליפתו[הגרעיןאתלאכול ולא הגרעין של התוך רק שאוכלים שם"מג(אפילו אם,)]א

ל שדרכו כמו זההיאכלו הרי אכילת,בריהאכילתאכל אינה לאו .בריהואם

בר,ל"וז,מוסיף)שם(א"הרמ מיקרי אםולא אבל שהוא כמות אכלו אם אלא יה

בריה מקרי לא ממנו הגרעין את.ל"עכ,לקח להבין בש"הרמשיטתאפשר דרכיםתא .י

שהרמ לומר אפשר אחד כרא"דרך אברהם למגן התכוון עם"א לאכול שדרך בדבר שרק ש

בריה דין יש הרשב,הגרעין דעת נגד שאין"וזה גרעין עם פרי לאכילת גם בריה דין שיש א

לאוכלו ברורה,והשני.דרכו סקר'סי(המשנה הרמ)ז"י דעת את שהרמא"מבאר א"אחרת

הרשבבאמת כמו על"פוסק אחרונה ברכה שמברכים גםא שהוא כמות שאוכל פרי

כלל למאכל ראוי הגרעין הגרכ"גוזה.כשאין בביאור הגאון סק'סי(א"דעת )ו"רי

הרמ הרשבפוסקא"שבאמת אלו,הלכהל.א"כדעת בדינים ספקות דיש ליזהר,כיון טוב

ליכנס ולא עצמה בפני בריה לאכול אחרונהשלא ברכה .לספק

שיעורא"ד.לט(תוספות ליה בצר הרמביאים)ה בורא"בשם לברך שאפשר י

מכשי פחות על אף מפניורענפשות בריה חשובהדאינו ברכה דוחיםשםתוספות.שאינה

הרזאתשיטה וסוברים"של שיעורי צריכה נפשות בורא ברכת שיב.שאף ברכת ספר

רמקשה שיטת מסתברא"על דאיפכא ישדדכיון,י חשובה באמירתהאינה ולכן.למעט

שליט אביו בשם מסביר שכוונת"הוא אינה"הרא שהכל דברכת היא עלי כשבח נאמרת

אלא שאכל זההדבר שבח לברך צריך שאוכל דאדם ל[.היא אידוגמא אתזה

אינהשכותבים)בלבערה"ד.ז(בפסחים'בתוס מילה בברית האב שאומר להכניסו דברכת

אלא זה מילה מעשה חכמיםדעל דהיאתקנת את המילה'לשבח על הכי].שצונו ומשום

שיעור אכילת בעינן שהכללא ברכת לברך לא,כדי פרטיתשהרי אכילה בשביל תקנוה

לברך חייב אכילה דבזמן דהוולזה,אלא כל באכילה שמצינווזהו.סגי בגמראהטעם

נפשותנקראתש.)לז(בברכות בורא כלום"ברכת שאי,"לא לנהכיון שאכלקשורה מה

אלא אחרונות ברכות בפניכשאר למצב,עצמהעומדת הגורם רק הוא האכילה ומעשה

לד ולשבח זו ברכה לברך מתחייב .'שבו

שתוס הבאנו שיטדוחים'כבר הראת הרא,י"ת את)טז'סי(ש"אך שיטהמצטט

בדברדוכותבזאת להסתפק שאוליומסביר,ראוי הספק ובברכהבדוקאטעם המזון ברכת

צורך יש שלש הפסולמעין על מבוססות אלו שברכות מפני ושבעת"קשיעור ואכלת

שולמדנו,"וברכת שביעהמכאן כדי באכילה כשיש רק לברך צריכ,חייב יםומדאורייתא

ומדרבנן גמורה כזיתשביעה ש.מספיק קשורהואפשר אינה נפשות בורא של התקנה

וממילא הזה מכזיתמברכיםלפסוק בפחות אפילו נפשות שבורא.בורא עוד לומר יש אך
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המחיה ועל המזון ברכת כמו נתקנה כזיתולכן,נפשות שיעור כןצריך שבנקודה.גם יוצא

הרא אין הר"זאת שיטת את דוחה הרא.י"ש הר"אבל שלפי לומר ממשיך שעל"ש משמע י

נפשות בורא עליהם גם מברך מכשיעור פחות מהם כשאכל המחיה על שאומרים ,דברים

דבריו את דוחה הוא נכון,ובזה שאינו אין,ומסיק המחיה על לברכת הראוי שדבר

מכשיעור פחותה היתה כשהאכילה ברכה שום אחריו .מברכים

פוסקים,למעשה פחאנו שנאכל דבר על אחרונה ברכה שום לברך מכזיתלא ות

בריה באינו והן בבריה .הן

קמא בבא מילי,איתא.)ל(בגמרא לקיים חסידא למהוי דבעי מאן האי יהודה רב אמר

הרי(רבא,דנזיקין גירסת כפי והרשב"או רבינא"ף דאבות,אמר)א לה,מילי ואמרי

דברכות שם"המהרש'ופי.מילי חלקיםול",א שלשה הטובות במעשיו לאדם שיש –פי
לשמים:דהיינו לבריות,טוב לעצמו,וטוב יהודה–טוב רב קאמר בגמרא הפשט וזה

לבריות טוב שיהיה מעשיו לתקן יכול דאז דנזקין מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן

ואמ במדות לעצמו טוב שיהיה מעשיו מתקן דאז דאבות מילי דלקיים קאמר ריורבא

כל נקט אמוראי מהני אחד וכל לשמים טוב שיהיה יתקן דאז דברכות מילי דלקיים לה

אדם של טובים במעשים חלקים מהני ."אחד

חרל זבולון הרב הגאון הרב ורבי מורי שליט"וזה ומדריך"פ ומנהל בנה שהוא א

הקדושה חיים.ישיבתנו של מישור בכל חסיד א.והוא אותנו שמדריך מובהק רב יךהוא

ומחנכים למדנים הגאון.להיות להרב טוב מכיר ר,אני להיות אותי בישיבה"שגדל מ

בשבילי חיזוק של מקור הזמן כל והוא וכאב ש"יה.כרב ורבינו'הר למורינו יתן

ולהאדירה"שליט תורה להרביץ להמשיך ימים ואריכות ושמחה טובה בריאות .א



סש

טוב זבד







לו(גרסינן מזונות,:)ברכות מיני בורא עליו מברכין המינין מחמשת בו שיש ,כל

לגביונ.כ"ע איכא מינה גדירהפקא חביץ כעין ומברךפידל,דייסא עיקר דובשא יהודה רב

מיני,שהכל בורא לן בווקיימא שיש כל משום .מזונות

כל"ד('ובתוס פיעכתבו)ה בעלמא.)לט(הגמראל לדבק הקמח כלפתאדאם

טפי קמחא בה מזונות,דמפשו מיני בורא מברך האדמהאלאאינו פרי בורא .מברך

הלב לסעוד כדי שם הקמח אם מזונות,אבל מיני בורא .מברך

ערוך בשולחן היא ס'סי(וכן תבשילשתחמ,ל"וז,)ב"רח מהם שעשה דגן ,מיני

מהם יותר הרבה דבש עמהם עירב מזונות,אפילו מיני בורא עליו נתן.מברך לא אם אבל

בתבשיל בטל ולהקפות לדבקו אלא מהקמח"וע.ל"עכ,הדגן יותר כשהדבש מדובר ,כ

קמח רובו מזונות,דאם מיני בורא מברך בו שיש דכל הדין בלי דקיימא,גם תערובת וככל

הכללל מהדין הרוב על דמברך וטפלדין ברורה,עיקר במשנה סק'סי(וכמבואר ).א"ריב

הציון ובשער ברורה במשנה שם רק,)דק"ס(ועיין נאמר בו שיש כל דדין

המינים שאר עם מעורבין המינין חמשת אם,אם אף התערובת לעיקר נחשב דגן דמין

הוא כל.מעט דין נאמר לא תערובת אין אם בואבל ופוטר,שיש העיקר על רק ומברכים

טפלה שהם המינים חמשת טפלשהרי.אפילו פת דאפילו וכדאיתא,פעמיםלהמצינו

ערוך ס(בשולחן ע"שם מד"א המשנה שלאבד.)פ כדי עמו פת ואוכל מליח דג אוכל

בגרונו הפת,יזיקנו את ופוטר הדג על שה,מברך טפליכיון .הא

ערוך סע(ובשולחן דקים)ב'שם רקיקין על שמניחין דמרקחת אותם,כתב

למרקחת טפלה הוו לחם,רקיקין לאכול מתכוונים שאין ידוע המגן.שהדבר ופירש

כדי,)וק"ס(אברהם כשבאין רק טפלין בדבששהרקיקין הידים יטנפו כתב"ועפ.שלא ז

ה"ס( אלו)ק במדינות ש,אבל הדובשנין על המרקחת למאכלטובישמניחין גכונ,ם כ"תו

עליהם ומברך הדובשנין .לאכילת

רבא ז"ס(ובאליה השל)ק דברי הזכיר שלא אברהם המגן על וכלל(ה"הקשה

לעק)ה"ס שקורין הדובשנין את ופוטר המרקחת על דבש(ך"ודמברכין שאף.)עוגת הרי

המרקחת על רק מברך למאכל שטובים המג,בדובשנין כדעת רבא.א"ודלא האליה ,ותירץ

מייריואו" לחוד]ה"השל[לי מרקחת משום אלא אוכלו שאין ".כשמכוון
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נראה זה מ,ומכל אחד מאכל השניונחדכשיש מאכל,על בשביל רק אוכלם אם

לבד–אחד אוכלו היה לא השני המין אבל לבד זה מין אוכל שהיה שהיה–כלומר המין

לו שטפל השני מין את ופוטר העיקר הוא לבד .אוכלו

דזה ברורהונראה המשנה של המקור ס(ו אוכלוכשעתהד")הק"שם איננו

ה[ העיקר]חביבהןימאת בשביל האכילההותשבשבילו,רק את,חל אוכל היה לא ובלתו

כלל לבד,הטפל העיקר על רש".מברך כתב שהיה"ד.מא(י"וכן הצנון",)ה על דמברך

הזית את זהוש[ופוטר מין עיקר]'א שבש,כשהצנון האכילהכלומר התחיל אכל,בילו ולא

צנון של חורפו להפיג אלא טפל,זה זית ליה עיקרכל.)מד(ותנן,דהוה ועמושהוא

ופ העיקר על מברך הטפילהוטפילה את אברהם."טר במגן ג"ס(ומובא ).ק

דבמ בגרונושואף יזיקנו שלא כדי פת שאוכל מדובר הדין,ל"וכנ,נה בכלהוא

אתמקום אוכל היה העיקרשלא שהוא האחר המין לולא הזה השל.המין כתב ה"וכן

הז( העיקרהד)'הכלל היזק משום הטפל את אוכל אינו אם אפילו הטפל את פוטר ,עיקר

כן אם אלא טפל אינו בפת המליחורק יזיקנו שלא כדי .ש"ע,בא

תשובות פסקי בספר סק(וראיתי וטפל)ב"שם עיקר דין כללי א,שכתב 'וכלל

המ ברורההוא העיקר,)ל"נה(שנה בשביל רק אוכלו היה,דכשאיננו לא העיקר ובלתי

כלל הטפל את העיקרנ,אוכל בברכת הטפל כלל.פטר כתב א,'באך נאמר'שכלל לא

דגן אע,במין עליו כלל"ומברך הטפל את אוכל היה לא העיקר שבלתי בגדר שהוא ,פ

ברורה במשנה סק(ומקורו ).א"סוף

דקיי)שם(ב"המשנוהנה יחד במעורבין רק המינין"מיירי חמשת בו שיש כל ל

מזונות מיני בורא מעו.מברך כשאינן זהרבאבל גבי על זה מונחים אלא ד"י,ין הכללל

דגן)ה"סק(ב"שבמשנ'הא מין הוא השני כשמין גם רב,נאמר באליה )ז"סק(אוכמפורש

אוכ,ל"הנ היה שלא המרקחתלדדובשנין המרקחתמברכין,לולא על השל,רק .ה"וכדעת

הדיןבל"יו בו,טעם שיש כל אמרינן לא תערובת זהמונםוא,דכשאין על זה חים

תערובת נחשב .אינו

י לתערובתד,ל"עוד נחשב זה על זה בו,מונחים שיש כל המשנהאבל.ואמרינן

סק(ברורה באופן)א"סוף שמדובר כתב דגאתאוכלשהיהלא מין בלא האחר ולאהמין ן

את אוכל האחרהמיןהיה המין בלי כןו.דגן דב"יאם הל בואופן שיש כל אמרינן לא זה

בתערובת אע"והמשנ.אף תמיד לעיקר נחשב דגן שמין רק כתב מיעוט"ב שהוא ,ל"וכנ,פ

אוכל שהיה באופן הדגןומדובר מין כשמעורב,לבדאת רק דאוכל היהיםאו ולא יחד

בפנ מין שום עצמואוכל בעצמו.י האחר המין את אוכל היה אם את,אבל אוכל היה ולא

בעצמו הדגן המשנ,מין לפי האחר"גם מין על מברך .ב

מברכים מה לדון עוףויש או דגןפירוריםבהמצופהבדג שניצ,ממין .ל"כמו

שפש מכיון שכתבנו מה אתודלפי אוכל היה שלא העוףציפויט או הדג בלי דגן מיני ,של
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ה הדובודאי או העוף את אוכל הציפוייה בלי שהכל,ג שכ.ברכתו ראיתי כתובשוב ן

הנהנין ברכת שטרן"ילהגר(בספר פיע)קכט'עמ,מ השלל בשו"ושכ,ה"דברי הרב"כ ע

סע( ).א'שם

ערוךוהנה עשוי)ז'סעקסח'סי(בשולחן בכיסנין הבאה דפת מפרשים כמיןהיש

ו סוקר או דבש אותם שממלאים ותבליןכיסים ושקדים המג.אגוזים טו"ס(א"וכתב )ק

השל"ע ס(ה"פ סוף ב דמ"ואע)ו"כלל עיקרילוג העיסה,תא לאכול מכוונין מין"מ,ואין מ

חשוב מזונות,דגן מיני בורא מברך סע'סי(כ"כמש,ולכך כל)ג-ב'רח דין נתבאר ושם

בו די,שיש ע"הרי מונח כשהדבש אף כן בכיס"ל העיסה .ג

ברורהובמשנ ס'סי(ה מה"קסח המג)ק דברי סק'סי(א"כתב ,ל"הנ)ה"קיב

ע המרקחת"דמרקחת את ופוטר מזונות מיני בורא מברך שלנו דובשנין דפשוט.ג והוסיף

ביחד נאפין אפייה שבעת לבד,דדוקא הדובשנין את אפה אם עליהם"ואח,אבל מניח כ

המרקחת את נעשי,מלמעלה להםתאין טפילה את,המרקחת לאכול היא שכונתו כיון

בא,שניהם המרקחת הללפתהואין המרקחת,דובשניןאת על גם לברך צריך .ולפיכך

את לפרש ביחדונראה נאפו דאם ברורה המשנה מזונות,דברי מיני בורא ברכת

המרקחת את פוטרת ביחדאדובשנין בנאפין נאמר בו שיש יחד.דכל נאפו בלא ,אבל

בו שיש כל דין וטפל,אין עיקר דין את רק טפל,ויש אינו ללפת בא לי.וכשאינו כתב וכן

שליט"הגר פארסט דבשניצ"ועפ.א"ב פסק י"ז בו"ל שיש כל נתבשלו,ל והציפוי העוף כי

מזונות,ביחד מיני בורא .ומברך

י רבהדל"ועדיין המג)ל"הנ(האליה אדברי אברהםקאי מדובר).ריב'סי(ן ואם

ביחד סה,כשנאפו בזה אף השל"רי שיטת בביאור משום"ל אלא אוכלו היה לא דאם ה

לחוד הדובשנין,המרקחת את ופוטר המרקחת על בו.מברך שיש כל אמרינן דלא הרי

ביחד,ג"בכה בשנאפו .אף

לעיל שכתבנו כמו נראה כתערובת,)ל"יעודה"דשסא'עמ(עוד כשנידון דאף

בו שיש כל ה,ואמרינן את אוכל היה האחאם הדגןרמין ה,בלי בלי הדגן האחרולא ,מין

בו שיש כל אמרינן .לא

המג לשון את לפרש צריך זה השל"ע,ל"כנ,קסח'סי(א"לפי מכוונין,)ה"פ דאין

העיסה את כונתו"דר,לאכול עיקר זו דאין בשל,ל ס(ז"רגוב)שם(ה"וכמפורש .)ט"שם

הדבש בלי אוכלו היה מקום כ,ומכל אמרינן בוובזה שיש מזונות,ל מיני בורא ומברך

בשניצ"משא.בלבד את,ל"כ אוכל היה בו,לחודהציפוישלא שיש כל אמרינן ,דלא

שהכל רק .ומברך

הא דברי דהשל"יר"ולולא ד"ל ביחד נאפו בין מחלק אף"יבזהה בו שיש כל ל

לבד העיסה את אוכל היה לא ביחדלבי,אם נאפו לא ס,ן בזה הי"ורק דכשלא אוכלל ה

הדובשנין את ופוטר המרקחת על מברך נפק.הדובשנין לשניצ"ויש לדינא"וצ,ל"מ .ע
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הרב ערוך ס'סי(בשולחן ברורה)א"ריב דמברך)ג"סק(ובמשנה דהא מבואר

דוקא היינו הפת את ופוטר מליח דג כללעל פת לאכול תאב הדכלומר,כשאינו יהלא

האחר המין לולא אם.הטפלהפתדבזה,אוכל גכוונתואבל פת אם,כ"לאכול אפילו

יותר למליח המליח,תאב את ופוטר הפת על הנהניןדובס.מברך ברכת ס"פ(ר )ח"ג

הגר והוא",ז"הוסיף הסעודה]המליח[הואיל מחמת לבוא שדרכם שהם,מהדברים

הפת בברכת לעולם באים,נפטרים כשאינן ".מחמתואף

בקצותפ"וע כתב זו סק'סי(שולחןההוספה תשובותח"נח בפסקי שםמובא

טפל,)ח"סק המליח אין בכסנין הבאה עליו,דבפת גם לברך קרקר,וצריך גבי על דג .כגון

בגמרא איתא הסעודה,:)מא(והנה מחמת הסעודה בתוך הבאים דברים הלכתא

ולאחריהם לפניהם ברכה טעונים רשופיר.אין הפת",י"ש את בהן להו,ללפת דהוו

הלכתא"ד('ובתוס".טפילה נהירא",הקשו)ה מתני"דא,ולא על.)מד(היא'כ דמברך

הטפילה את ופוטר קמ,העיקר ".ל"ומאי

יהושע לרש)שם(ובפני כ.)מד(דמתניתין,י"תירץ דוקא לאכולקאי רוצה שאינו

הפת לו,ל"וכנ,את תאב אוכ,דאינו היה המליחולא לולא קמ.לו הדברים"וכאן דכל ל

פת לגבי הן טפלין נמי הפת את ללפת הדג"אע,הבאין אכילת בהנאת שרוצה ]ל"כצ[פ

עצמו כהגר"ולפ.מצד נראה בפת"ז מיוחד דין דיש אע,ז לו טפל יותר"דדג לדג שתאב ,פ

בכיסנין"משא הבאה בפת הגמרא,כ חידוש בו נאמר .ל"הנ:)מא(דלא

התוס כן'אבל כתבו רש,לא פירוש את ה"ודחו הגמרא דחידוש וכתבו אוי

פת בלא עצמו בפני הדג את אוכל ברכה"א,דאפילו רש,צ כדעת מיוחד,י"דלא דין והיינו

יותר.בפת לו תאב אם גם טפל דדג יהושע הפני דדין נראה בפת,ומזה מיוחד דין ,אינו

לן"דא מנא גדול'לתוסכ יותר חידוש בפני"דא,לחדש הדג את כשאוכל אף ברכה צ

יהושע,עצמו הפני כמו ע.נימא תוס"אלא דלפי הבאה"הפנשלדיןה'כ בפת גם נאמר י

בפת,בכיסנין נוסף חידוש שיש ההכרח עצמו,ומן בפני דג כשאוכל הוא,דגם לפת ,טפל

בכיסנין הבאה בפת נאמר שלא .מה

זה כתוס,ולפי לן דקיימא סק'סי('לדינא כפירוש)א"עז לן קיימא דלא נראה

לרש יהושע כהגר,י"הפני לן קיימא הגר.ע"וצ,ז"ולא כונתו"ואולי כשעיקר רק כן כתב ז

היזק למנוע לאוכלה,הוא כשתאב המליח את לפטור פת דין כיסנין לפת אין ,ובזה

היזקככ"משא חשש תשובות(בזמננוכ,שאין דג,)שםפסקי פוטרת כיסנין פת דגם

עליו מדבריו.ל"הנ:)מא('וכתוס,המונח נראה ס'סי(וכן שמטבל)ג"ריב כיסנין שפת

הדבש,בדבש על כונתו מזונות,ועיקר מיני בורא המיניםש,מברך מחמשת שהיא כיון

עיקר כל.היא זה ביחדםיאוכלשולפי ממש,אותם תערובת שאין אף בו שיש כל אמרינן

ביחד נאפו .ולא
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הגר ס'סי(ז"והנה כיס)ט"קסח כמין העשויה פת היא בכיסנין הבאה דפת כתב

בדבש אפייתה קודם אותה צ.שממלאין אפייתה"ולכאורה קודם דוקא כתב למה ,ע

בדב כיסנין פת כשטובל מזונותשהרי מיני בורא ,ונראה.ל"הנ)ריב'סי(וכדבריו,מברך

כאשר)ריב'סי(דשם כיסניןמדובר פת שם עליו חל כאן,כבר מדובר)קסח'סי(אבל

ומים קמח של דבש,בעיסה בלי אותה אופה ממש,ואם כפת אותה,דינה ממלא אם ורק

בכיסנין הבאה כפת נידון אפייתה קודם .בדבר

נאפו או נתבשלו ולא תערובת כשאין גם נאמר בו שיש כל דדין נראה זה ולפי

הגר,כאחד שכתב ס'סי(ז"וכמו ש)ג"ריב כיסנין בדבשבפת שהגר.טבל ס"ואף ל"ז

וטפל"דבכה עיקר דין אין מינים בשאר סע'סי(ג י,)יז'רד מקום בו"מכל שיש כל דין .ל

י להמג"ומעתה כן ס'סי(א"ל טו"קסח מש,ל"הנ)ק כן המשנ"ואם ס(ב"כ מ"שם ,)הק

ביחדוופש" נאפין אפייה שבעת דדוקא פוטר,ט בדובשנין מזונות מיני בורא בזה אתדרק

ללפת שאינה היא",המרקחת עצמו ספר.סברת מגילת בספר כתב וכתב,)קפח'עמ(וכן

הדיןדמסברא)קפט'עמ( מנתהוא על מלכתחילה שנעשו ביחדכל הגר,לאוכלן ז"כדברי

ס'סי( כריך)א"ריב כגון האכילה שעת לפני ביחד שהוקפאו .גלידה)'סנדביץ(או

ברורה ו"ס(ובמשנה א)ק דאם דברכתב שאר או גבינה עם כיסנין פת וכל

בו ג,ללפת שהם עליו"אף חביבים אותם,כ לאכול תאב על,והוא רק מברך מקום מכל

לבד אצלו,הכיסנין העיקר שהוא ביחד,דמסתברא שאוכלן ס"שעה(כל כא"צ ).ק

השולחן לפתן)שם(ובקצות בתורת הגבינה את כשאוכל רק דזהו להפתכתב

אם.כיסנין לאבל יזיק שלא כדי מליח עם כיסנין פת לשניהםואוכל על,ותאב לברך צריך

בפת"משא,ז"הגרכו,שניהם המוציא,ג"בכהכ רק .דמברך

המרקחתאין,שניהםאתלאכולכונתוםדאכתבל"הנ)מהק"סקסח'סי(ב"ובמשנ

הדובשנין את ללפת פ.בא לו היה לא אם גם הדג את אוכל שהיה שכל משמע תומזה

כללפת,כיסנין נידון בפועטו,לא ברכה עצמהן דא,ע"וצ.ני נראה הדג"דבפת על ברכה צ

עצמו:)מא('ובתוס,ג"בכה בפני הדג אוכל אם רק מפת חלוק כיסנין דפת .ל"וכנ,נראה

הנהנין ברכת בספר הקשה ברורה,)קט'עמ(עוד סק'סי(דבמשנה כתב)ו"ריב

ע רק"דבגבינה מברך כיסנין פת הגבינהג לאכול שתאב אף מזונות מיני הציוןבו.בורא שער

כא"ס( היחיד)ק שהחילוק מדכתב הפת בלי גם הגבינה את אוכל שהיה גבינהימוכח בין

יי לבין כיסנין פת גבי סק"במשנ(ך"ולעקא)ס"שנאפ(ש"על לאכילתושמכ,)ה"ב ון

ביחדהוא,)שם(שניהם אוכלים דמכ.דכאן הווומוכח לאכילת בפנין אוכלה והיה גבינה

ש"כיי(עצמה שהיה הלעקאותהש בלבד,)ך"בלי מזונות מיני בורא מברך מקום .ומכל

ע"וא ממרקחת שנא מאי שתים"כ דמברך דובשנין .ג

פת)קי'עמ(ותירץ ללפת עשויה מזונותוכ,דגבינה מיני בורא ברכת כן שהדרך ל

ר.פוטרתו עצמו"ומרקחת בפני שנאכל דבר שלאוהרק,ל רק עשוי הידיםייק את .טנף



בחמשע וטפל דגןתיקר שסהמיני

כזובו במרקחת ללפתו הדרך אין שתים,דובשנין מברך ביחד,ולכן נאפו כן אם ,אלא

מזונות מיני בורא רק ומברך אחד לדבר נחשב .דאז

מתוס קושייתנו ניחא זה כיסנין'דהתוס:)מא('ולפי ופת פת שהמאכל,השוו כל

עמהן ביחד שר,נאכל דבר וכל בגבינה הפתרק עם לאכלן לאכלן.גילין רגילין כשאין אבל

הפת שתים,עם המרקחת,מברך ועל הדובשנין לקינוח.על עמה פירות ואוכל ממש ובפת

ללפת מגדים,ולא והפרי אברהם המגן סקעק'סי(לפי הציון)ג"ז ס(ושער יג"שם )ק

העץ"א פרי בורא לברך .צ

הברכה וזאת ה,נדחק)232'עמ(ובספר הפירותדהשער את כשאכל מיירי ציון

הפת את ללפת בכיסנין,כדי הבאה פת כדין הפת ללפת.דדין בא אינו ברכה,ואם טעון

עצמה דובשנין,בפני גבי על כפשוטו.כמרקחת הציון השער מיוחד"צ,ואם דין דיש ל

לה,בפת טפל ממש עמה שנאכל מה בפצ"וא,דכל .ק"ודו,ע"ברכה



הרשב)244'עמ,ב"תשס(הברכהוזאתספרב לשון מחמת",:)לז(א"הביא עיקרו

להטעימותוסול,דובשו להכשירו"ומ,ולהכשירוו בו מעורב דסולתו כיון עלמברכיןמ

להטע".הסולת בא שהסולת הדבשיופירש את ולהכשיר ברורה.ם המשנה כדעת ודלא

סק'סי( ולה)ז"רח להטעים שבא אתכשפירש הרשב.התבשילשיר דברי מוכח"ומסוף א

ברורה המשנה ד,כדעת מברכיןאתבשילכשורילאשכתב ועליה עיקר .איהו

פ'הל(ם"הרמב ה"ברכות כד,כתב)ו"ג עירב אם בתערובתיאבל טעם ,ליתן

עיקר הוא טפילה.הרי המינין מחמשת אחד היה אם העיקר,אבל על אלא מברך ,אינו

הא המין את להטעים טפילהוכשבא הוי הברכה.חר וזאת בספר יש"עד)245'עמ(וכתב כ

הרשב בין להרמב"מחלוקת כהגר,ם"א סק(א"ודלא לעיל).ח"שם שכתבנו מה ,ולפי

התבשילנאמרבושישכלדיןדל"סא"הרשב את כשמטעים הרמב,רק מודה ואם.ם"ובזה

האחר המין את הרשב,מטעים הוא"מודה דטפל בינ,א מחלוקת הגר,יהםואין .א"וכדעת

אברהם ס'סי(ובמגן כה"רד הרמב)ק דלשון הנ"פירש וכו,ל"ם עירב אם ',אבל

אחמשת רק יוסף,)ל"וכנ(המיניןקאי ובית משנה הכסף כדעת משה)שם(ודלא והדרכי

המג.שנדחקו)ג"סק( מינים"א",א"והוסיף בשאר טעם,כ ליתן בא אחרהולכי,אפילו ן

מסתבר.הרוב שטודא,והכי הבצליםיתןמי על יברך התבשיל לתוך חומץ או ".בצלים

הברכה וזאת המג,כתב)247'עמ(ובספר המינים"דמדברי מחמשת הוא דאם מוכח אף,א

ר כתבליןקשהוא וחומץ,ניתן מזונות,כבצל מיני בורא עליו מברך מקום ,ולדבריו.מכל

הרמב כדעת דלא התבש"היינו עיקר אינו תבלין כי האחר,ילם המין את להטעים רק .ובא

המג,ונראה כונת זו וכוד"וכתב,א"דאין בצלים שיתן מי לדחות"',אטו כדי רק

משה והדרכי יוסף הבית שיטת דהרמב,את מקום"שלדבריהם ומכל מינים בשאר מיירי ם



וויליגמורנו מרדכי הרב שסו

טעם הנותן דבר על בתבשיל,מברך בצלים על לברך הדין,יש דאין אברהם למגן ופשוט

שחריף,כן בתבשילמהווהדבצל מאד קטן דבר.מיעוט של מיירי"דהרמב,ולאמיתו ם

דוקא המינין יוסף,בחמשת כהבית טעם"ם"הרמבכשכתב,דלא ליתן כדי עירב אם אבל

עיקר הוא הרי בתערובת",בתערובת עיקר שהדגן באופן טפל.מדובר ולא חשוב ,כלומר

ל הו,לריח,דבקלאפוקי את ברמבכ,תבשילצבוע כעין.ם"מפורש קטן במיעוט הדין והוא

קדירהבצלים מעשה אינו .דבזה

הברכה וזאת הרא)שם(ובספר שיטת היא שכן בשעה(ה"פירש סי"מובא ריב'צ

בתערובת,)דק"ס דגן מיני מועט,דחמשת שם,אפילו נמצא תבשיל לעיקר מקום .מכל

אברהם המגן מדברי נראה ס'סי(וכן סוף ל"קסח מהרמב,)ק הנ"שהוכיח דפירורי"ם ל

להטעימו בשכר ששמים טפל,לחם השכר,הלחם את לשתות כונתו בו,דעיקר אין והלחם

חשוב ודבר .ממשות

כתב זה פי עמ(ועל שהכל"דשניצ)248'שם ברכתו כתבלין,ל נחשב שהציפוי

התבשיל כעיקר עב"עכ,ולא כשאינו עמ(וכתב.פ בשוקולד)250'שם הדין בודהוא שיש

לאכילה ולהכשירו להטעימו רק מזונות וכדומההוסיףל,מין פריכות שהכל,בו .דברכתו

כתבו מצה)249'עמ(כן קמח בהן שהוסיפו ובשר דג הכמותכבקציצות להרבות ,נהוג

שהכל ע,דמברך טעם שינוי יש אם מזונות"אף מין לעיקר,י נחשב אינו .ל"וכנ,כי

קרבו עם וכדומה ירקות תשובות,ניםווטסלט הפסקי סק'סי(כתב והע"רב )49'ה

הלב לסעוד או לטעם ניתנים מזונות,דאם מיני בורא היא הסלט לקישוט,דברכת אם אך

נ.בטלים,הם לפריכותיואם האדמה,תנים פרי בורא רק מברך הברכה וזאת ספר וכן.לפי

בשניצ לעיל שכתבנו מה לפי הברכ,ל"היא וזאת ספר לסברת ולא,הבין כתבלין דהוי

התבשיל הנהנין,כעיקר ברכת ספר לסברת השל"ע,בין קרוטסלטאוכלד,ה"פ ,ניםובלי

קרוט סלוולא בלי .טנים

בפסטשולנטוב תשובותכתב עצמו)וק"ס(קי בפני מין כל על לברך ,דנהגו

בו שיש כל אמרינן הגריסין,ולא מזונות,כלומר מיני בורא רק המ,לברך אין יניםכי

ובהרבה היטב כלוםכפותמעורבים כמעט מהגריסים אין והנהגות.אכילה ובתשובות

סי"ח( ד)קמו'ב והבשרהכתב האדמה תפוחי את להטעים באים אינם אינם,גריסים ולכן

הטשולנט כל את פוטרו,פוטרים התבשיל את להטעים כשבא סי"מ(דרק ,)ז"סקחר'ב

בכ יתפשט שהטעם כדי שניתן .לכלומר

צ עיוןולכאורה אברהם,ריך ס'סי(דבמגן טו"קסח לעיל,ק דבפת)מובא נראה

בוההעשוי שיש כל אמרינן בדבש וממולא כיסים מתפשט,כמין אינו הפת שטעם אף

י.בדבש לומרואולי שנתערבש דגן במין טעם,דרק נותן לדבק,בטל,ואינו שבא .כקמח

הלב וסועד עצמו בפני כשעומד סק"שנמ(אבל שם ע"ב תוס"ח כל"ד:לז'פ שנאפו,)ה כל

בו שיש כל אמרינן כאחד נתבשלו בט.או זה יששולפי כף שבכל באופן שנעשה ולנט

מזונות,גריסים מיני בורא רק בכל,מברך יתפשט שהטעם כדי ניתן שלא לדינא"וצ,אף .ע



זשס

טוב זבד





ברכות "גרסינן:)כ(במסכת אהבה: בר אדא רב היום,אמר בקדוש חייבות נשים

תורה ושמור...דבר זכור קרא אמר רבא בזכירה,אמר ישנו בשמירה שישנו נשי,כל והני

בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו ."הואיל

ה היום דקידוש משמע תורה דבר דאורייתאמדקאמר הרמב.וי כתב כך ם"ואכן

שבת ה"פכ(בהלכות "ל"וז,)א"ט בדברים: השבת יום את לקדש התורה מן עשה ,מצות

לקדשו השבת יום את זכור וקידוש,שנאמר שבח זכירת זכרהו לזכרהו,כלומר וצריך

וביציאתו בהבדלה,בכניסתו וביציאתו היום בקידוש הרשב"וכ."בכניסתו ת"שו(א"כ

מדאורייתא)ה"רצ'סיד"ח הוא היום זה,דקידוש בדבר אדם נחלק שלא כתב.והוסיף וכן

הלכה ס"רע'סי(הבאור ד"א מיד"א הפוסקים)ה לכל דאורייתא הוא היום .דקידוש

הרמב בדברים"ומדכתב היום את לקדש היא שהמצוה החינוך,ם ספר מלשון וכן

בהכנסתו)א"ל'מצ( שבת ביום דברים לדבר לומר,שכתב שצריך חינוך המנחת מדייק

בעלמא בהרהור סגי ולא בפיו הפמ.הקידוש סי"א(ג"אולם סק"רע'א דאפשר)ב"א כתב

ע גם קידוש חובת ידי הרהור"לצאת בספרא.י איתא חינוך המנחת שכדברי לציין יש

סק( התם,)ג"בחוקתי איתא "והכי לקדשו: השבת יום את זכור אומר הוא בלבך,וכן ,יכול

אמורה לב שמירת הרי שמור אומר זכור,כשהוא מקיים אני מה בפיך,הא שונה ."שתהא

כ"רמב'עי( דברים התורה על ).'ט,ד"ן

הרמב להזכיר"ומלשון הוא המצוה ששורש מבואר וקידוש שבח זכירת זכרהו ם

השבת קדושת החול,את מימי ולהבדילה המצוות.לשבחה בספר גם כתב ע"מ(וכן

"ל"וז,)ה"קנ וביציאתו: בכניסתו דברים ולאמר השבת את לקדש גודל,שצונו בם נזכור

הימים משאר והבדלו ומעלתו הזה אחריו,היום והבאים ממנו אמרו,הקודמים והוא

לקדשו השבת יום את זכור והגדלה,יתעלה קדושה זכר זכרהו מצות,כלומר היא וזו

."קדוש

הרמב חיבר מדוע מובן זו הגדרה ועונגם"ולפי כבוד עם שבת זכירת מצות ,את

שבת ה"פ(דבהלכות "כתב)א"ל בשבת: נאמרו דברים ושנים,ארבעה התורה מן שנים

ע מפורשין והן סופרים הנביאים"מדברי ושמור,י זכור ע,שבתורה הנביאים"ושנתפרשו י

ה לקדוש עונג לשבת וקראת שנאמר ועונג ."מכובד'כבוד

מו הגרי"ובאר סולובי"ר ז(יק'צד מרי אבא לזכר עמ"ח,ל"שעורים ששני)ח"נ'א

ע המפורשים סופרים מדברי שהם מסויימות"הדברים מצוות שתי אמנם מהווים הנביאים ,י



זקסהרבמורנו אבנר יונתן שסח

ע חודשו זו ידיובבחינה המשך,הנביאיםל אלו מצוות שתי מהוות לקיומם בנוגע אולם

בתורה שנאמרו ושמור זכור ל.למצוות ענג לשבת וקראת ההכתוב מפרש'קדוש מכובד

ושמור זכור המצוות תוכן את,את ידיהם על משלים הוא וכיבוד עונג מקיים וכשאדם

ושמור זכור הרמב,המצוות חיבר כך ושמור"ומשום זכור עם ועונג כיבוד .ם

הרמב לתורה"אולם בפירושו כ(ן קידוש)'ח',שמות למצות אחרת הגדרה כתב

שבת "ל"וז,של ע: לרבותינו לקדשואבל ממלת מדרש בו כענין,וד בזכרון שנקדשהו

ב קדוש טעון שהיה שנה החמשים שנת את מקודש"וקדשתם מקודש ביובל לומר אף,ד

אותו בקדשנו השבת יום את שנזכור צוה ."כאן

דא גבהיינו על ביצהף בעינן.)יז(דבמסכת ולא וקיימא מקדשא דשבת אמרינן

תחו השבת שקדושת כדי מידי שב"אעפ,ללמעבד כמו היום את לקדש מצוה מקדשין"כ ד

היובל שנת בהמה,את בכור לגבי יג(וכדאמרינן מצוה"דאע.)נדרים אמו ממעי דקדוש ג

בשו.להקדישו המקשה משאלת מבואר הרשב"וכן סי"ח(א"ת "ל"וז,)ה"רצ'ד חזינן:

היובל קידוש כעין היום שבת ולומר לקדשו ."דמדאורייתא

פגיט(והמרדכי ש"ין אות לגבי)פ"ד זה כעין כתב הכהן אביגדור רבינו בשם

כספים "ל"וז,שמיטת אע: מאיליה משמטת אני"שהשביעית משמט אמר שלא אלא,פ

באמירה עליה דרמיא הוא השמיטה,מצוה דבר וזה מעכב...דכתיב אינו הדיבור אבל

לדבר,השמטה להקדישו,זכר מצוה בעדרו בכור לו פ,נולד על משעתאף קדוש שכבר י

(לידה סי"ע." יראים בספר ).ח"רע'ע

הרמב שנחלקו הרי פנים כל והרמב"על קידוש"ם מצות מהי הרמב,ן ם"דלפי

וקידוש שבח בזכירת השבת את לקדש היא הרמב,המצוה שבת"ולפי לומר היא המצוה ן

היובל שנת ואת החודש את שמקדשים כמו .היום

דהרמב לומר יש המבואר לשיטתו"ולפי אזיל דס.ם כיון דכתיב"היינו דהא ל

לו הקודמים הימים משאר והבדלו היום גודל את שנזכור היינו לקדשו השבת יום את זכור

התורה מן היא ההבדלה שגם כתב לכן אחריו מלפני,והבאים בין היא הזכירה מצות שכן

לאחריה ובין הרמב.השבת לפי כן שאין דס"מה היא"ן הזכירה דמצות השבתל את לקדש

להבדלה קידוש בין לחלק יש היובל שנת את שמקדשים הוי,כמו הקידוש ודוקא

מדרבנן אלא אינה ההבדלה אבל .מדאורייתא

הרמב הוכיח זה מדרבנן)שם(ן"ומטעם אלא אינו הבוקר של :ל"וז,שהקידוש

אמרו" תורה,וכך דבר היום בקידוש חייבות הלילה,נשים קידוש על שכללפי,וזה

אחת פעם בכניסתן מתקדשים קדוש היובל,הטעונין וקדוש החדש קדוש ביום,כגון אבל

כלל,אסמכתא מקודש בו אומר בכניסתו,ואין אחת בפעם ."שדיינו

והראב"הרמב,והנה רבא"ם קידושא קודם טעימה לגבי נחלקו הרמב"וז.ד ם"ל

פ'הל( ה"כרקשבת "'י'לט ה): ביום היין על לברך שניהומצוה סעודה שיסעוד קודם ,שבת
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רבא קדושא הנקרא ויסעוד,וזהו ידיו יטול כך ואחר ושותה בלבד הגפן פרי בורא ,מברך

שיקדש קודם כלום שיטעום לאדם לו סעודה,ואסור במקום אלא יהיה לא זה קידוש ."וגם

הראב עליו "ד"וכתב ראשי: סברא,בחיי מימיו סבר לא אמרה מסברא אם

מזו לו,פחותה יצא רבא קדושא שקראוהו כלום,ולפי בכניסתו,ואינה היום נתקדש שכבר

שיטעום קודם היין המוציא,על ותחשב מקדש לא מי הפת על היום לקדש בא ואילו

ויאכל היין ברכת מנין,במקום ביום בלילה אלא לי אין היא,וכשדרשו דעיקר,אסמכתא

כתיב בלילה כתיב,קידושא ולא יום את בלילה,ביוםמדכתיב קדיש לא דאי נמי אי

."קאמר

המהר חלאווה"גם קו(ם מאי"ד.פסחים ביום זה"הרמבעלחולק)ה בדבר ,ם

הרמב"וע מחלוקת את לבאר ניתן דבריו והראב"פ "ל"וז,ד"ם ז"הרמב: שאסור"ם כתב ל

הלילה בקדוש כמו יום של זה קדוש קודם כלום מחוור,לטעום קידוש,ואינו זה דאין

אחתמ פעם היום נתקדש שכבר וליום,מש ללילה דין בית לקדוש מצינו אלא,ולא

אקרא ליה ומסמכי היין על סעודתו לקבוע תקנו הוא,שהחכמים מדרבנן הלכך,אבל

לטעום ."מותר

המהר דברי פי הרמב"על בין שהמחלוקת לומר יש חלאווה הראב"ם לבין ד"ם

שחכמים"והמהר סברי דאינהו היא חלאווה עלם היום סעודת את לקבוע אלא תקנו לא

ס,יין להוולכן זהבירא קידוש קודם לטעום איסור הרמב.שאין זאת סובר"לעומת ם

פישא על מדרבנןף הוא היום הלילה,שקידוש קידוש כהלכות הן הלכותיו וכשם,אכתי

היום קידוש קודם לטעום שאסור הדין הוא הלילה קידוש קודם לטעום .שאסור

המהרוהא ב"דכתב לקידוש מצינו דלא חלאווה דיןם קשהית לא ויום לילה

הרמב דס,ם"על לשיטתו כן כתב החודש"דהוא קידוש כעין הוא שבת של דקידוש ,ל

הרמב היא"אולם המצוה אלא החודש קידוש כעין שבת של קידוש דאין שסובר ם

ולשבחה השבת קדושת את קידוש"א,להזכיר דין היום קידוש אף לוכ .יש

המהר כתב לשיטתו"עוד והיינו רבא מקידושא פטורות שנשים חלאווה דכיון,ם

ממש"דס קידוש ואינו היין על היום סעודת את לקבוע כדי אלא בא אינו היום דקידוש ל

פטורות דנשים כתב הרמב.לכן לפי דס"אולם על"ם חלים הלילה של הקידוש דיני דכל ל

היום של ודאי,הקידוש היוםממילא בקידוש חייבות נשים (שגם סי"מ'עי. סק"רפ'ב ).ו"ט



ברכות "גרסינן:)כז(במסכת בע: שבת של צלי או,ש"רב הכוס על קדושה אומר

הכוס על קדושה אומר שבת"ת,אינו של אדם מתפלל שמואל אמר נחמן רב דאמר ש

הכוס"בע על קדושה ואומר ."ש
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הרא הא"וכ(ה"וכתב בהל"כ סי"ע'ז תוספת)ד"י'ש בזמן לקדש דאפשר דהא

התורה"אע,שבת מן היום דקידוש דאורייתא,ג הקודש על מחול דתוספת משום היינו

התורה,היא מן לשבת זו שעה קדושת .ואף

ולא"הרמב הכיפורים ביום עינוי מצות לגבי רק תוספת דין הזכיר זאת לעומת ם

ויו שבת בהלכ"וז,ט"לגבי העשורל שביתת ה"פ(ות "ו"א על): מחול להוסיף וצריך

וביציאתו בכניסתו בערב,הקדש לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתם כלומר,שנאמר

לעשירי הסמוך תשעה מערב ולהתענות לצום מעט,מתחיל בעינויו שוהה ביציאה וכן

לעשירי סמוך עשר אחד שבתכם,מלילי תשבתו ערב עד מערב ,ב"צודבריו."שנאמר

דאורייתא לאו שבת ותוספת דאורייתא אכן הוא בשבת קידוש אפשר"א,דאם היאך כ

התוספת בזמן יום מבעוד .לקדש

מ דלפי הרמב"איברא שבת"ש בהלכות גופיה הי"פכ(ם שפיר)א"ט :ל"וז,אתי

השבת" נכנסה שלא פי על אף יום מבעוד שבת ערב הכוס על לקדש לאדם לו וכן,יש

הכו על אעמבדיל יום מבעוד שבת"ס היא שעדיין בשעת,פ בין לאמרה זכירה שמצות

ויציאתו במעט,כניסתו זו לשעה קודם ."בין

אע יום מבעוד השבת את לקדש אדם דרשאי השבת"מהא נכנסה לא שעדיין פ

לכניסתו סמוך לכן קודם גם אלא היום כניסת לאחר רק אינה שבת זכירת שמצות ,מבואר

בת דלאו מזה מילתאומשמע תליא שרי"ואע,וספת היא דאורייתא לאו שבת דתוספת ג

התוספת בזמן .לקדש

ד(ש"הרא'ובתוס אומר"שם יום)ה מבעוד לקדש שאפשר הפסוק מן ,הוכיח

"ל"וז יום"קס: מבעוד לאומרה לו אין היא התורה מן דקדושה משום שהיה,ד ומסיק

ה יום את זכור דכתיב משום הכוס על קדושה גם מדלא,שבתאומר לכניסתו סמוך דמשמע

השבת ביום זכור ."כתיב

הרמב אזיל הכא דאף לומר לשיטתיה"ויש הרמב,היינו.ם והמהר"לפי ם"ן

היובל ואת החודש את שמקדשין כמו היא השבת את לקדש דהמצוה נ"איה,חלאווה

כניסתה לפני השבת את לקדש אפשר שאי דאמרינן(מסתבר דהא לומר צריך ולדידהו

תוספתמ מדין הוא הכוס על קדושה ואומר שבת בערב שבת של אדם כיון,תפלל היינו

השבת נכנסה כבר כאילו הוי קודש על מחול הרמב).שהוסיף דמצות"אולם שסובר ם

ולשבחה השבת קדושת את להזכיר היא אע"ס,קידוש יום מבעוד לקדש דמצי פ"ל

מדרבנן אלא התוספת ואין השבת נכנסה לא .שעדיין

בדברים בקידוש סגי שמדאורייתא סוברים הראשונים רוב 'סי(א"והמג.והנה

סק"רע סגי)א"א בתפילה שאומרים בקידוש דמדאורייתא יום,כתב את זכור כתיב דקרא

אותו,השבת זכר בתפילה"והגרע.והרי דוקא לאו דלכאורה הוסיף שמזכיר,א כל אלא

יוצא טבתא שבתא ואומר שבת"דמ,שבת הזכיר בתשובת.מ המקשה מדברי משמע וכן
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יובל"הרשב קידוש כעין היום שבת לומר צריך דמדאורייתא שכתב הלכה.א הבאור אולם

ס"רע'סי( ד"א דאיתקש"ב הגרע)ה על קידוש"תמה חובת ידי יוצאים אם שמסתפק א

בלבד טבא שבתא הרמב,באמירת וא"שהרי וקידוש שבח זכירת דבעינן כתב ודאי"ם כ

סגי .בהאלא

זה דנידון נראה שנתבאר מה או,ולפי היום קידוש עבור שהיא כל הזכרה סגי אי

הרמב,לא במחלוקת והרמב"תלוי הרמב.ן"ם להזכיר"לפי היא קידוש דמצות שכתב ם

דהו כל בהזכרה סגי דלא מסתבר ולשבחה השבת קדושת שבח,את דברי לומר בעינן אלא

השבת הרמב.לכבוד לפי דס"אך דמצ"ן החודשל קידוש כעין היא שבת של קידוש ות

חובה ידי יוצא שהיא כל הזכרה אפילו השבת את שמזכיר דכל למימר איכא .והיובל

הרשב"ולפ בתשובת המקשה דהשווה דהא לומר אפשר שבת"ז של הקידוש את א

ושבח קילוס בדברי להרבות בעינן לא יובל שבקידוש שכמו ללמדנו הוא היובל לקידוש

לומר לאאלא ותו היום,מקודש שבת באמירת סגי דמדאורייתא היום בקידוש הדין הוא

.וכדומה



פסחים "גרסינן.)קו(במסכת לקדשו"ת: השבת יום את זכור היין,ר על ."זכרהו

עירובין לטעום:)מ(ובמסכת צריך דהמברך נחלקו.איתא יין על לקדש דבעינן והא

א דאורייתא הוא אם שיבוארהראשונים וכמו דרבנן .ו

נזיר יין:)ג(במסכת גם הנזיר על לאסור כדי יזיר ושכר דמיין קרא דבעינן אמרינן

מצוה הוא.של מה מצוה של יין והבדלה,ומקשינן מהר,קדוש עליהם ועומד מושבע הרי

המפרש.סיני והרי"ד.ד(וכתב פטור"וקי)ה המצוה את לבטל דנשבע אתיא,ל דלא

ומבטל גם.מצוהשבועה אלא מדאורייתא הוא יין על הקידוש רק שלא מדבריו ומבואר

.הטעימה

תוס כתב קו(ד"רי'וכן מהד"ד.פסחים זוכרהו "ל"וז,להדיא)תנינא'ה אלמא:

בו מותר שהנזיר עד היין על לקדש התורה מן הוא כך לשבועה"ואע,כל דחיא דנזירות ג

דחיא,שאשתה לא ואבדלתא קידושא למימרו,מצות מצינן היכי מדרבנן אלא הוי לא אי

עלויה נזירות חיילא יין,דלא על חלה נזירות דאין שפירשו מפרשים לשלשה מצאתי וכך

סיני מהר ועומד מושבע שהוא מפני ואבדלתא בפרדס"וכ,קידושא המורה גם ודברי...כ

על לקדש היא התורה מן היין על זוכרהו דתניא דהא מוכיח האלה ג"ואע,הייןהפרשנים

בקרא יין כתיב יין,דלא על לקדש דצריך בסיני משה קיבל היא,כך שגם הפת על או

כיין ."חשובה

תוס נזיר'אולם מאי"ד.ד(במסכת מדרבנן)ה אלא אינו יין על דקידוש ,כתבו

"ל"וז לר: נראה בתמיה"לכך דגרסינן סיני,ת מהר ועומד מושבע קרא,וכי לי למה כלומר

ל מצוהמיותר יין וכו,אסור מושבע דאורייתא',וכי היום דקידוש לאו,דנהי היין על
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אסמכתא,דאורייתא היין על הרמב."דזוכרהו כתב פכ'הל(ם"וכן ה"שבת דהקידוש)ו"ט

סופרים מדברי הוא יין שבועות.על שבמסכת נשים"ד:כ(אלא תוס)ה שאף'כתבו שיתכן

התורה מן הוא היין על "ל"וז,הקידוש אסמכתא: היין על זכרהו פסחים בערבי והדאמר

היא מדרבנן,בעלמא היינו שיטעום צריך דמברך הא גמורה דרשה הוא אפילו נמי ."אי

מדאורייתא קידוש מצות מהי שיטות שלוש שישנן תוס.נמצא נזיר'לפי במסכת

בדברים"והרמב קידוש הוא המצוה עיקר תוס.ם ה'לפי על קידוש שבועות הואבמסכת יין

מדרבנן היא והטעימה מן.מדאורייתא היא הטעימה דאף סובר נזיר במסכת המפרש ואילו

קידוש(התורה של יין לשתות לנזיר מותר של,ולדבריו יין דאף סוברים הראשונים רוב אך

ומדאורייתא לשתות לנזיר אסור ).מצוה

תוס בדברי איכא השיטות בין נוספת מינה פסח"רי'נפקא במסכת .קיד(יםד

תליתאה "ל"וז,)מהדורא מקדש: בתפילה אומרים שאנו מה הוי זכרהו דמדאורייתא

הכוס,השבת על ונקדש עוד שנחזור הוא אע,ומדרבנן בהבדלה שהבדיל"כדאמרינן פ

הכוס על להבדיל מצוה כסא.בתפילה לן דלית הכפורים,והיכא יום ידי,כגון יוצאין אנו

דתפלה בקדושא תנינא,חובה במהדורא ."כדכתבית

ביוה"רי'תוסמדברי אף נוהגת קידוש דמצות מבואר בקידוש,כ"ד סגי דאז אלא

הכוס על קידוש בעינן ולא א.בדברים שדבריו תוס"אלא לפי דוקא דסברי"והרמב'ש ם

בדברים בקידוש סגי מדאורייתא,דמדאורייתא היא הטעימה שגם הסובר המפרש לפי ,אך

כלל לקדש מצוה אין הכפורים להעיר.ביום תוסיש ביוה"רי'דלפי לקדש דבעינן כ"ד

בתפילה לכך לכוון קיי,צריך סי"או(ל"דהא כוונה)ד"ס'ס'ח צריכות .דמצוות



ברכות "גרסינן:)נא(במסכת רבנן: הלל,תנו ובית שמאי בית שבין דברים

ואח,בסעודה היום על מברך אומרים שמאי היין"בית על מברך גורם,כ לייןשהיום

בא,שיבא לא יין ועדיין היום קדש ואח.וכבר היין על מברך אומרים הלל מברך"ובית כ

היום שתאמר,על לקדושה גורם אחר.שהיין אינה,דבר היום וברכת תדירה היין ברכת

קודם,תדירה תדיר תדיר ושאינו הלל,תדיר בית כדברי ד.והלכה התם,א"מאי תימא וכי

חדא והכא נינהונ"ה,תרתי תדירה,תרתי אינה היום וברכת תדירה היין תדיר,ברכת

קודם תדיר תדיר הלל,ושאינו בית כדברי ."והלכה

הצל שהיין"ד(ח"וכתב "ה תורה): דבר הוא היום שקידוש ודאי מה,הא אמנם

היין על אלא מלא קידוש התוס,שאין קו'נסתפקו דף וכו"בד.פסחים זכרהו הוא'ה אם

תורה תורהו,דבר דבר שאינו הפוסקים רוב שהיין"וא...שיטת הלל בית קאמרי איך כ

שתאמר לקדושה שתאמר,גורם הקדושה צריכא יין ליכא אם אפילו טעם.והרי על וגם

תדיר שהיין הלל בית דקאמרי בתדיר,השני להו מיבעיא התדיר פרק ריש בזבחים והרי
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עדיף איזה דאורי,ומקודש שהוא מה ריהטא שהואולפום מה נגד מקודש מקרי יתא

תדיר"וא,מדרבנן מעלת לו יש היין אם מקודש,כ מעלת לקידוש יש זה ידי.נגד אמנם

ערבית של בתפילה יצאו כבר דאורייתא קידוש בתרי"וא,חובת הלל בית קאמרי שפיר כ

דידהו ."טעמי

הצל "ח"ומסיים חדש"ולפ: דבר לנו יצא ערבי,ז להתפלל דרכן שאין ,תשנשים

כדלעיל תורה דבר חייבות הן היום הלל,ובקידוש בית גם לעצמה מקדשת האשה אם

ואח היום על שתברך ב"מודו כדברי היין על תברך יהושע"וכ."ש"כ הפני ד(כ ה"שם

לדרבנן)במשנה דאורייתא להקדים יש דלעולם בפשטות משמע דוכתא ואין,דבכל

דתדיר במידי .משגיחין

כת אריה השאגת דרבנןאולם מצוה על קדימה דאורייתא למצוה דאין .ב

שמע קריאת שבקריאת)ז"ס'סי(דבהלכות שמוע אם והיה פרשת שגם חדש הפרי כתב

מדאורייתא היא ראיה.שמע ברכות,והא ר.)יג(דבמסכת למה'אמר קרחה בן יהושע

שמוע אם לוהיה שמע פרשת ואח,קדמה תחלה שמים מלכות עול עליו שיקבל כ"כדי

מצות עול עליו ריב,מקבל קאמר אם"ומדלא והיה לפרשת שמע פרשת להקדים דיש ק

משמע מדרבנן היא שמוע אם והיה ופרשת התורה מן היא שמע דפרשת משום שמוע

דאורייתא הן הפרשיות .דשתי

אריה השאגת כך על ראיה)'ב'סי(וכתב זו "ל"וז,דאין שמוע"דאע: אם דוהיה ג

מה קמי"אינה שפיר אעת שמע פרשת לה קדמה למה ליה מהתורה"בעיא שהיא דאין,פ

מה שהיא מפני בהא תליא הקדימה מה,ת"טעם הוי היום קידוש הכי"דהא ואפילו ת

הלל לבית תורה של היום לברכת קדמה דרבנן היין בר,ברכת דברים"כדאמר אלו ,פ

גורם דהיום משום אלא קודם היום דברכת קאמרי לא שמאי בית שיבאואפילו ליין

התם כדאמר בא לא יין ועדיין היום קידש מה,וכבר הוי היום דקידוש טעמא ת"אבל

קאמרי לא דרבנן היין ש...וברכת ודאי על"אלא תורה לשל קדימא שום דאין מ

כלל סופרים לפי."של דמאחר"נמצא דרבנןדז מצוה על דאורייתא למצוה קדימה ,אין

ערבית התפללו שלא נשים שבתגם התורה,בליל מן בקידוש חייבות כן מברכות,ואם

להיפך ולא קידוש ברכת קודם היין הצל,ברכת שכתב כמו דלא .ח"והיינו

לשיטתיה)ב"כ'סי(ולהלן אריה השאגת "ל"וז,אזיל לומר: טעם אין והנה

דהא"דבהמ הזה בזמן סופרים מדברי אלא שאינה העומר ספירת לשל תקדום דאורייתא ז

היאודאי מילתא סופרים,לאו של על תורה לשל קדימה דין היין,תדע.שאין ברכת שהרי

תדיר שהיא משום תורה של היום לברכת קודמת סופרים מדברי הרשות...שהיא הלכך

שירצה מהם איזה להקדים בהמ,בידו איפכא"או או העומר לספירת חול של אבל,ז

ויו"בהמ שבת של ו"ז העומר לספירת קדמה בהמ(ש"כמט ליה חובה"דהוי של תדיר ).ז

קודם שמע קריאת שמע וקריאת העומר דספירת ללמוד יש אורחיה תדיר,ואגב שהוא

."שבחובה



זקסהרבמורנו אבנר יונתן שעד



אברהם המגן שכתב מה את לעיל סק"רע'סי(הזכרנו בקידוש)א"א התורה שמן

סגי בתפילה הגרע,שאומרים דברי דוקא"ואת לאו דלכאורה שהוסיף הואא ,בתפילה

יוצא כן גם טבתא שבתא ואומר שבת שמזכיר כל .אלא

חינוך המנחת קידוש)א"ל'מצ(אולם חובת ידי לצאת אפשר היאך הקשה

היום,בתפילה בקידוש מצרים יציאת להזכיר שצריך לן קיימא אנו,הא אין הרי ובתפילה

מצרים יציאת טוב.מזכירים ביום ביו(דבשלמא דקידוש נימא דאורייתאט"אי או)הוי

בתפילה מצרים יציאת הזכרת דאיכא בשבת להיות שחל טוב למימר,ביום איכא שפיר

בתפילה קידוש חובת ידי מצרים,דיוצאים יציאת הזכרת דליכא לחודא שבת בתפילת אבל

חובה ידי יוצאים המנ.היאך דאיה"מסקנת היא יציאת"ח מזכירין אנו שאין דידן דבנוסח נ

בתפי כללמצרים התורה מן יוצאים אנו אין את,לה לקדש התורה מצות עלינו חלה ועדיין

.השבת

הלכה הבאור כתב אברהם המגן דברי ד"רע'סי(וביישוב מיד"א לומר)ה דיש

מדרבנן רק הוא דהקידוש ליה יציאת,דסבירא הזכרת חובת ידי יצא התורה דמן דסובר או

לתפילה סמוך כשהזכירה .מצרים

א המנולכאורה קושיית את לתרץ אחר"פשר באופן תפילה.ח הלכות בריש הנה

הרמב "ם"כתב יום: בכל להתפלל עשה ה,מצות את ועבדתם חיוב...אלקיכם'שנאמר

הוא כך הוא,מצוה ברוך הקדוש של שבחו ומגיד יום בכל ומתפלל מתחנן אדם שיהא

להם צריך שהוא צרכיו שואל כך ובתחנה,ואחר כ,בבקשה להואחר והודיה שבח נותן 'ך

לו שהשפיע הטובה כחו,על לפי אחד הוא."כל להתפלל החיוב רק שלא מדבריו ומבואר

התפילה סדר גם אלא שבח,מדאורייתא והודאה,דהיינו (בקשה לב'עי. ע"וע,.ברכות

שם"לח,מ"כס ספר וקרית ).מ

תפילה סק"ק'סי(ובהלכות סגי)ב"ו דמדאורייתא אברהם המגן בתפילהכתב

ביום אחת בתמידות,פעם מתפללות שאינן הנשים רוב נהגו בבוקר,ולכן שאומרות כיון

בקשה איזו לנטילה בזה,סמוך די באור.ומדאורייתא צריכים שהרמב,ודבריו כתב"כיון ם

והודאה בקשה שבח לומר הרמב"א,שצריך דלפי אברהם המגן כתב היאך סגי"כ ם

דהוא כל .בבקשה

צרי המגלכאורה לפי לומר דהרמב"ך דהא הוא"א התפילה שסדר סובר ם

מובחר באופן תפילה חובת ידי לצאת לכתחילה דוקא היינו זה,מדאורייתא סדר אין אך

מדאורייתא,לעיכובא בהא סגי בקשה איזו שאומרות נשים .ולכן

החינוך ספר מדברי להוכיח נראה שהזכיר,)ג"תל'מצ(וכדברינו לאחר אשר

דברי כתב"הרמבאת "ם יותר: ולא בכך התורה מצות עיקר בהיות כי הדומה ,ומן



שעהקידושמצות

לצאת כדי תפלה ולכוין לעמוד יכול ואינו סכנה במקום שהוא למי לברכה זכרונם תקנו

וכו מרובין ישראל עמך צרכי לומר התורה במצות חובתו ידי."'ידי לצאת דאפשר מהא

אע זו קצרה בתפילה מהתורה תפילה שבת"חובת הרמבפ שכתב הסדר את אין זו ,ם"פילה

דאע הרמב"מוכח לפי מהתורה הוא התפילה דסדר לא,ם"ג אך לכתחילה רק היינו

.לעיכובא

להכי דאתינא קידוש,השתא במצות הדין דהוא לומר פי,היינו.יש על אף

השבת לכבוד שבח בדברי להרבות היא שבת זכירת ידי,שמצות יוצא אדם מקום מכל

קיד שהיאחובת כל בהזכרה גם דזכירת,וש לאשמעינן באה תזכור דזכור שוה והגזירה

עצמה בפני מצוה אינה מצרים שבת,יציאת מזכירת חלק היא יציאת,אלא מזכירים ולכן

היום בקידוש שבת.מצרים זכירת מצות את לקיים כדי רק הוא האי כולי דבעינן הא אולם

מובחר לעיכובא,באופן זה דבר אין והגרע.אך אברהם המגן נקטו דשפיר זה לפי א"נמצא

אע היום בתפילת קידוש חובת ידי לצאת מצרים"שאפשר יציאת הזכרת בה שאין .פ



תוס זכרהו"ד.קו('הנה הוא)ה היין על דהקידוש נימא אי דאף כתבו

דרבנן,מדאורייתא אלא אינה הטעימה מקום יהושע.מכל הפני נא(וכתב ה"ד:ברכות

ברכת)במשנה לאו הגפן פרי בורא דברכת גב על דאף להו דמשמע ללמוד יש שמדבריהם

לה מברך אכתי היא ברכת.הנהנין הקידוש של הגפן פרי בורא ברכת שאין מזה ומבואר

גרידא קידוש,הנהנין של מגופו חלק היא .אלא

תוס מדברי להוכיח דיש דס'איברא אחר הגפן"במקום פרי בורא שברכת אינהל

מהקידוש חלק היא אלא גרידא הנהנין פרי.ברכת בורא ברכת מברכין דאין הדבר דבטעם

תוס כתבו מרור אכילת על והדר"ד.קטו('האדמה ה)ה דהיינו"בשם עלם טוב יוסף ר

ראשונה מברכה המרור את לפטור כדי תחילה באין ירקות דשאר שאין,משום דכיון

אין חבילות חבילות מצוות המרורעושין על ברכות שתי לאכול,לברך חכמים תקנו ולכן

זו בברכה המרור את גם ולפטור האדמה פרי בורא עליו ולברך המרור,כרפס שעל כדי

אחת ברכה רק תוס.יברך ליתא'אולם דהא וכתבו דבריו את באים,דחו ירקות דשאר

מילי בתרי אלא חבילות שייך ולא על.להיכירא מברכין דאין הטעם ברכתאלא המרור

פוטרתו המוציא דברכת הוא האדמה פרי הסעודה,בורא בתוך הבאים מדברים .דהוה

ברכות הכל"ד:לט(ובמסכת תוס)ה וברכת'מוכיחים הנהנין דברכת הקידוש מברכות

אחת מצוה הכל אלא חבילות חבילות חשיבי לא ה,המצוות בורא"ולכאורה לברכת ה

מרו אכילת על וברכת האדמה כה.רפרי דכל מוכח עם"מזה יחד הנהנין ברכת כשיש ג

ס המצוה לתוס"ברכת של'ל מגופה חלק היא הרי אלא גרידא נהנין ברכת הברכה שאין

באה היא איתה .המצוה



זקסהרבמורנו אבנר יונתן שעו

הגרי"ומו סולוביצ"ר רש'ד מדברי כן הוכיח עירובין.י"יק במסכת :)מ(דהנה

יוה בליל הכוס על שהחיינו ברכת אמרינן"לגבי "כ ולנחיהלב: עליה צריך,רוך המברך

לינוקא,שיטעום יעקב,ליתביה בר אחא כרב הלכתא למיסרך,לית אתי וכתב."דילמא

ליתביה"ד(י"רש ברכה)ה לאחר לשתותו היינו לינוקא ליתביה דאמר דאמרינן,דהא דהא

אמברך דוקא קאי לא שיטעום צריך אחרינא,המברך שתי כי הדין הוא דטעמא,אלא

ד פרימשום בורא ברכת ותהא לאלתר ממנו אדם יהנה שלא ברכה של לכוס הוא גנאי

לצורך שלא הגרי.הגפן ז(ד"וכתב מרי אבא לזכר ח"שעורים עמ"ל דמדכתב)ד"קל'ב

מהכוס"רש יטעם המברך שדוקא בעינן דלא דמי,י שפיר שותה כשאחר גם משמע,אלא

היא הרי אלא גרידא הנהנין ברכת היין ברכת הקידושדאין מברכת יכול,חלק הכי ומשום

אע הגפן פרי בורא טועם"לברך שאין .פ

הנצי ההגדה"אולם על שפר אמרי בספרו מצה"ד(ב מוציא הברכה)ה בין מחלק

הנהנין ברכות שאר לבין היין משא"וס,שעל מהמצוה חלק חשיבא אכן היין דברכת כ"ל

הנהנין ברכות "ל"וז,שאר יין: דשאני לומר ותשבחותוצריך שירות כל עליו שאומרים

לכך ברכת,והוקבע אלא לבד הנהנין ברכת אינה עצמה הגפן פרי בורא ברכת ונמצא

הקב שברא קדושה"הודאה דבר כל עליו לברך יין שאלה.ה בהעמק בארנו פרשת(וכבר

נ שאילתא ד"יתרו אות דמאי)'ד קו דף בפסחים דאיתא הא דמפרשי הגאונים שיטת

רבא הגפן"ארקידושא פרי בורא ולא,י שבת וכבוד השבח היא הגפן פרי בורא שברכת

הכוס עליו,שתית שאומרים ותשבחות הברכות כל מעין שבח כן גם זו דברכה משום,הרי

חבילות חבילות בזה שייך לא ."הכי

הגרי"ומו הגר"ר בשם באר שבקידוש"ד הגפן פרי בורא ברכת לגבי שרק ח

של מגופה דהיא הייןאמרינן על ברכה בהן שיש מצוות בשאר ולא צ.מצוה זה ל"ולפי

המג דכתב סק"רצ'סי(א"דהא אע)י"ו ההבדלה בברכת לצאת נתכוין נתכוין"דאם שלא פ

בהבדלה דוקא היינו יצא היין בברכת הגפן,לצאת פרי בורא ברכת את שמע לא אם אבל

חובתו ידי יצא לא הקידוש .של

בי נוספים חילוקים להבדלהוישנם קידוש קידוש,ן ס"רע'סי(דבהלכות )ט"ב

השו הפת"כתב על יקדש שבת בליל יין לו שאין דמי הבדלה,ע לגבי ו"רצ'סי(ואילו

הפת)ב"ס על מבדילין דאין פכ'הל(ם"והרמב.כתב הי"שבת שרוב)ז"ט דמדינה כתב

שכר עליו,יינה להבדיל מותר לקידוש פסול שהוא פי על וה,אף המדינההואיל חמר .וא

מו הגרי"ובאר שכל"ר משום היינו מדינה חמר על להבדיל דאפשר דהא ד

הכוס על ברכות סידור הוא הבדלה של את,עיקרה לסדר אפשר חשוב משקה כל ועל

ההבדלה כןמ.ברכות שאין אפשרה אי שבת לכבוד הסעודה את לקבוע כדי הבא קידוש

מדינה חמר על א,לאמרו קבעי דלא עליהכיון סעודתייהו על"איה.ינשי לאמרו אפשר נ

ביין או בפת היא סעודה דקביעות מג'עי(הפת כדי,ממילא.).ברכות בא שהקידוש כיון

היין על הסעודה את ואיננה,לקבוע קידוש של מגופו היא היין דברכת למימר איכא שפיר



שעזקידושמצות

הנהנין ברכת הקי,רק של הגפן פרי בורא ברכת את שמע לא אם יצאולכן לא .דוש

סי( הצבי ארץ בספר מבואר ).'ד'וכן

פסחים שבמסכת אשי"ד:קג(אלא רב תוס)ה דאם'כתבו אמרו דבירושלמי

בע לסעוד בקידוש"התחיל הגפן פרי בורא לברך צריך אינו יום מבעוד ע"והשו.ש

ס"רע'סי( שיקדש)ד"א קודם כלום לטעום דאסור מבע,כתב התחיל אם צריך"ואפילו י

ולקדש מפה ולפרוס בלבד,להפסיק קידוש אלא אומר אינו תחילה יין שותים היו ואם

היין ברכת הנהנין.בלא ברכת אלא אינה הגפן פרי בורא דברכת מוכח .ומדבריהם

הגר פרי"ולפי בורא לברך חוזר אינו סעודתו וקבע התחיל שכבר דכיון לומר צריך ח

ש סעודת להחשב סגי בלבד ובקידוש .בתהגפן

משה האגרות ח"או(ברם סי"ח שהכל)ה"מ'ג וברך בקידוש דהטועה כתב

בפה ונזכר,ג"במקום הגפן פרי בורא שיברך בלא מיד הקידוש בברכת התחיל אם וכן

יצא ששתה השו,לאחר מדברי כן ומקדש"והוכיח מפה פורס בדין .ש"ע,ע



חשע

טוב זבד





ברכות בגמרא לה,.)לה(איתא הלולים קדש רבנן דתנו מילי הני מלמד'מנא

לפני ברכה ר.'ולאחרי'שטעונים אמר קודם,עקיבא'מכאן כלום שיטעום לאדם אסור

כו ברכה',שיברך בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור הוא .כ"ע,סברא

והאיסורבדבר לפניה ברכה שמעתימליהנותחיוב ברכה בלא הזה עולם ן

אאכדברים מפי דלהלן האלה זללה"היסודיים לעי.ה"ז א.)יד(לעיין דמטעמת צ"דתניא

טועם"ד(שם'תוסה.ברכה ע)ה ר"פרשו ופולט"ש בחוזר דמיירי רמב.ח עיין ם"אכן

א ברכות'בפרק ולאומטעמ,ל"וז,שכתב)ב'הל(מהלכות לפניה לא ברכה צריכה אינה ת

בולע.ל"עכ,לאחריה דאפילו משמע לשונו הרמב(ומסתימת פסק תענית לגבי ם"אמנם

דקייכותבהל דמאי בחוזר"תעניות דוקא היינו כלום בכך ואין טועם בתענית שהשרוי ל

ס,ופולט הכי להרמב"אכן לתענית"ל ברכה בין לחלק הר"וצ)ם פליגי במאי והרמב"ב .ם"ח

אא בזה זללה"ואמר דברים"ז שני איכא לפניה בברכה דהנה ברכה,חדא.ה .חיוב

ברכה,ועוד בלא הנאה בינייהו"וצ.איסור היחס הר.ע פליגי דבהכי והרמב"ונראה ,ם"ח

הר קודם"דלדעת האיסור ע"חז,כלומר.ח קבעו לאדם"ל שאסור הסברא מעולםליהנותפ

ההנאה,הזה את להתיר באה הר.והברכה לדעת הנאההח"דהיינו האיסור הוא ,עיקר

ממנו נובע ברכה הרמב.וחיוב ש"ואילו סובר העיקרהם הוא ברכה שחז,חיוב ל"כלומר

אכילה קודם ברכה לחייב לנכון ברכה,ראו ללא לאכול שאסור איסור נוצר .וממילא

העיקר הוא ברכה החיוב .אבל

אנן נחזי נהנ.השתא היא הרי שבולעת ואסורמטעמת בלא"מעוהליהנותית ז

היא.ברכה הרי דבר של בסופו בעלמא לטעימה שכוונתה מוריד ולא מעלה לא זה ואין

ואסור .'כוליהנותנהנית

שחז נימא אי ברכה"אכן חיוב קבעו להאיסור(ל שגורם הוא ברכה )וחיוב

ברכ לקבוע ראויה אינה חשובה שאינה אכילה אבל חשובה אכילה בעינן כן עליהאם .ה

ואינה"וא בעלמא טעימה לשם אלא כלל אכילה לשם אינה אכילתה שכל מטעמת כ

כה רביעית אלא חז"טועמת חייבו לא בברכה"ג .ל

אא"ע מפי שמעתי זללה"כ נקודות.ה"ז כמה ולהאיר להעיר יש דבריו פי .ועל

הרמב.א א"הנה לפרק המטעמת דין הכניס הרמב,)ב'הל('ם הרי הוא ם"ותימה

השוניםל הברכות סוגי להציע רק שבדעתו מכיון זו להלכה אחרים פרטים הכניס .א



לפניה ברכה חיוב שעטבענין

ל ניחא"הנפיאכן מסויים,אמנם,ל במקרה דן מטעמת של דהיינו,הדין זה דין יסוד ,אכן

ברכת כל של היסוד הוא ברכה מהחיוב נובע והאיסור ברכה חיוב היא הנהנין שברכת

.הנהנין

מברכין.ב כיצד פרק לה,בריש הלולים לפני'קדש ברכה שטעונים 'מלמד

ר'ולאחרי אמר שיברך"מכאן קודם כלום לטעום לאדם אסור של.כ"ע,ע דבריו לכאורה

יתר"ר שפת אלא אינם נאמר.ע כבר ברכה החיוב להנ,שהרי ניחא"הרמב'לדל"אכן ,ם

נמי"שר איסור איכא ברכה החיוב שעקב הוסיף .ע

ערוך.ג שולחן סי"או(עיין ס'ח הרמ)ח"רד אינו"שפסק לאכול אנסוהו דאם א

ואסור.מברך שיהנה ברור שהרי מובנים דבריו אין בלאליהנותלכאורה הזה מעולם

שאנסוהו,ברכה בכך יוסף.ומה בבית הרא,ומקורו דעת זה,ש"ע,ה"שהביא נדון שמדמה

ברצון וסופה באונס לתחילתה לאכול אנסוהו אין.של לכאורה יפהאכן עולה הדמיון

האכילה מתחילת יהנה הרי האונס למרות ברכהואסור,דהכא בלא נימא.ליהנות אי אכן

כהרמב"והרמה"דהרא סברי ניחא"א באונס.ם אכילה על ברכה לקבוע ראוי ,אין

תימא לאכול"מוכי יתרצה לבסוף יברך"ואמ דמ"י,מעיקראכ לו"ל שבאה כיון מ

ע אונס"האכילה י"כה,י מיקריג באונס ואכילה באונס לתחילתה לדמותו [ש לדעת. אבל

כן"הר לפרש אין ע,ח לו באה שההנאה בכך אונס"דמה אסור,י אבל',כוליהנותהרי

הרמב ניחא"לדברי .]ם

רמב.ד ברכות"עיין בהלכות ה"פ(ם ההנאה,)ג"א על שמברכין שכשם שכתב

המצוות על מברכין אא.כך מינה זלל"ודייק הרמבה"ז לדעת המצוות ברכות ם"שגם

מתיר בתורת הרמב,באות הנהנין"שהרי לברכת השוותן דברי"אא.ם מקור הראה ז

ברכות"הרמב בגמרא לאחר.)נא(ם הנהנין ברכת לברך שאפשר להוכיח סברה שהגמרא

הטבילה לאחר המצוה ברכת שמברך דגר מהא בקונטרס(ד"עכ.אכילה בעניניוהובאו

המצוות סי,ברכות הצבי ).ג'ארץ

שחז לומר אפשר אי מצוות"והנה לקיים איסור הטילו מתירה,ל המצוה וברכת

נ.האיסור שפיר שחזאכן לומר ברכה"וכל חיוב קבעו המצוהל לעשיית ,וממילאעובר

לברך מבלי המצוה לעשות הנהנין"וא.אסור לברכת המצוה ברכת להשוות שייך אין כ

ח"אא עיקרו הנהנין ברכת ברכהכ .יוב

תוס.ה לא"ד.יב('עיין הר)ה ש"דעת ולברךקוםמבי להחמיר יש ברכתספק

לפני הש.'הנהנין בגליון שם המהרש"ועיין לדברי שציין בפסחים"ס דבברכת)קב(א

דבלא כיון להקל ברכות ספק לומר אין עליההנהנין רמיא איסור שדעתופשוט.ברכה

הנהנין)א"שוהמהר(א"הגרעק אסורשברכת צ(עיקרו מקום שמכל לא"אלא אמאי ע

אסור עיקרו אי גם לקולא דרבנן ספק ).נימא



טברסקימורנו מאיר הרב שפ

הרמב.ו שיטת על להקשות יש כהר"לכאורה ולהוכיח ומהרש"ם וסייעתייהו"ח א

לקמן דאיתא ליה.)ס(מהא עדיף דהתירא הש(כח בגליון שם דשלא).ס"ועיין משמע

דהתירא כח הוא הגרעק,לברך ל"וכדברי הרשב.).יב(עילא בחידושי שם עיין א"אכן

הוא דחיקא י.דשינויא בפרק משנה בכסף ביאור ברכות'ובתוספת פסק,מהלכות דלהכי

דהתירא"הרמב כח הכא שייך דמאי הוא דחיקא דשינויא משום קמא כלישנא .ם

בברכות.ז ברכה"א:)לה(איתא בלא הזה העולם מן הנהנה כל פפא בר חנינא ר

גו להקבכאילו כו"זל ישראל וכנסת כאילו'ה ברכה בלא ליהנות שאסור כיון ובפשוטו

להקב ברכה"גוזל ללא שאכל משקה או מאכל דבר ברש.ה שם עיין גוזל"ד(י"אכן ה

ברכתו,ל"וז,שכתב)ה"להקב הפשוטל"עכאת מהפירוש נטה אא,הרי זללה"ולדברי ה"ז

הרמב ניחא"בשיטת [ם רש. דברי לפרש יש אחרי"אכן באופן דידןגם לנדון שייך .שאינו

נתמלא מיד חסרונו מהנגזל שגוזלים פעם כל נסי שבאופן יצוייר לו שאם–הנה כגון

נ ממנו נ'גוזלים אצלו מתהווים מאין יש כאילו מיד נסי באופן אחרים'זהובים יש.זהובים

כלום ממנו נחסר לא שהרי נגזל שהוא לומר אפשר אם כן.לדון רשואולי כוונת ,י"היא

שהקב לומר אין ברכה ללא האוכל על לדון באנו כלום"שאם לו חסר לא שהרי נגזל הוי ,ה

י שפיר להקב"אבל שגזל ברכתו"ל את ].ועיין,ה

קיי.ח לןהנה יז(מא סי"יו,:ברכות לפני)שמא'ד לא מברך אינו ולא'דאונן

הרמב'לאחרי לשיטת ראיה מכאן הוא"ובפשוטו שהעיקר הברכהם נובע,חיוב והאיסור

ברכה חיובא"ע.מהחיוב עליה ליכא ממצוות פטור שאונן כיון לומר יש גם,כ וממילא

ליכא ר.איסורא לדעת ותוס"אכן איסורים,תקשי'ח בכל להזהר צריך אונן ומכיון.הא

אכילה האיסור היא הנהנין בברכות מברך,שהעיקר אינו לדעת"וצ.אמאי גם דהנה ל

שמברך'ותוסח"הר במה ברכה קיום חז.ישנו תקנו הזה שהאיסור"ובאופן יופקעהנאהל

ברכה"ע קיום .י

אא הנאה אסרו שלא ולומר להוסיף יש זה לו"ולפי ושיהא לברך ראוי הגברא כ

ברכה ברכה.קיום קיום לו שיהא שייך שלא באונן חז"כה,אבל אסרו לא .ל"ג

תוס.ט סוכה'עיין שעור"הנ:)כו(במסכת טעונה אינה ראשונה דברכה שכתבו ל

ברכה בלא הזה מעולם ליהנות דבריכפילכאורה.שאסור ביאור דשאניהשנתבאר ם

אחרונה ברכה של מהמחייב ראשונה ברכה של הוי.המחייב המחייב אחרונה ברכה לגבי

הנאה"משא,אכילה איסור הוא המחייב ראשונה ברכה .כ

התוס כתבו דבריהם בהמשך ברכה'אכן ילפינן לא למסקנא דהא דיו לומר דאין

לאחרי'לפני וחומר'מברכה הוא,בקל מילתא גילוי .אלא

שלאחרי מברכה לימוד יש שאכן בדבריהם לפני'מבואר אין.'לברכה אבל

לפני ברכה דליהוי וחומר קל בתורת וע'הלימוד מילתא גילוי בבחינת אלא כ"דאורייתא

לפני מדרב'ברכה אלא .נןאינה



לפניה ברכה חיוב שפאבענין

מילתא[ גילוי ע,ובהבנת לפרש שיש התוס"נראה דברי שבת'פ )פז(במסכת

הגרא וסרמאן"ודברי סופרים,ד"הי,ב דברי נדחה,בקונטרס וחומר קל מיפרך אי דזימנין

מילתא,לחלוטין גילוי בתורת נשאר טובא"וא].וזימנין קשה לפני,כ ברכה נלמד'אם

ע( ע"אמנם ולא מילתא גילוי ק"י לאחרי)ו"י של',מברכה שהמחייב לומר אפשר היאך

לפני לאחרי'ברכה ברכה של חלו'והמחייב לפני,קיןהמה ברכה של המחייב אהו'וכי

הנאה לאחרי,איסור ברכה של המחייב אכילה'ואילו .ע"וצ,הוא

לקמן בעזה)שפב'עמ(ועיין זו"שמה לקושיא תירוץ יתבאר .י



בברכות הגמרא סוגית לפני.)לה(עיין ברכה דחיוב הגמרא סברא'מסקנת ,הוא

בתוס שם אסמכתא',ועיין אלא אינה הסוגיא בתחילת לעיל דנקט לפני,דקרא 'וברכה

הרמב פסק וכן מדרבנן אלא א"אינה בפרק ברכות'ם .ש"עיי,)ב'הל(מהלכות

לסבר שיש נקטינן דוכתי דבשאר נתקשה יהושע דאורייתאובפני דין של כח .א

קמא בבבא לסוגיא כוונתו וכתובות:)מו(ולכאורה הראיה עליו מחבירו המוציא לענין

שאסר.)כב( הפה ע.לענין הגרז"ושמעתי שליט"ש גולדברג סברא"נ דהוי דהיכא לתרץ א

הוי אזי תגזול דלא באיסור סברא שהוא הראיה עליו מחבירו המוציא כגון דאורייתא בדין

דאורייתאדין דין בסברא המבררת"משא,המיוסד סברא שאינה עצמו בפני סברא הוי אי כ

דאורייתא דין דרבנן,ומגדירה דין הסברא מתוך היוצא המחודש הדין הוי .אזי

תוס"עכ לדעת למדים נמצינו מדרבנן"והרמב'פ הוא ראשונה ברכה שחיוב .ם

צ בזה"והנה ריטב,ע השנה"עיין לראש בחידושיו שהתורה)טז(א אסמכתא ענין שביאר

רוחם המצוההעירה לתקן חכמים מבלעדי,של מחודשתאבל מצוה יתכן לא אסמתכתא

ה דתורת עליה'מדרבנן להוסיף שייך ולא הרמב.תמימה אינו"אמנם אסמכתאם מפרש

הריטב של זו מחודשת,א"בדרך מצוה יתכן שלא היסוד מדגיש הוא גם מקום מכל אכן

שאי בתורהמדרבנן מיוסדת הרמב.ננה הלכות סדר על המצוות למנין בהקדמה ם"עיין

בכלל"מש דרבנן מצוות לענין בפרט,כ מגילה מדרבנן.ומקרא מחודשת מצוה שכל הרי

דאורייתא קיום לידי להביא צ.צריך כן דאורייתא"ואם דין לאיזו או ישנה אסמכתא איזו ע

ה הנהניןמתיחס ברכת של ל.דרבנן יש ברעודדוןוהנה אחרבתקנת מצד הנהנין נהה.כות

ר לג'תוס(,ת"לדעת השנה הא"ד.בראש שא)ה וא"ברכה מדרבנן רק אסורה ניחא"צ כ

חז שתקנו אמרו"מה והם אמרו דהם ברכות הרמב,ל לדעת אברהם"אכן המגן הבנת כפי ם

שא"והגרעק ברכה מה"א אסורה צ,ת"צ כן חז"ואם תקנו איך ברכות"ע .ל

הגראושמע מורי מפי זא"תי זללהג ע"קס זללה"ה הגאון אביו שי"ש מה"ה כעין ל

הגר רבינו הרמב"שאמר דלדעת תפלה לענין ודעימיה"ח מד"אען דחיובה סופריםג מ"מברי

תורה דבר הוי וענינה דאורייתא.קיומה קיום בהם שיש הברכות כל לגבי הדין .ד"עכ.הוא
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ר הגאון דברי פי מיושבת'על לתקנתמנדל בתורה היסוד מה דלעיל קושייתנו

הנהנין להקב,ברכת והודאה שבח באמירת דאורייתא קיום איכא התורה מן ה"שהרי

מסברא( זאת שיודעים י,או אולי ולא"או ממצותיך עברתי ללא הספרי מדרשת דילפינן ל

מלברכך–שכחתי שכחתי ).לא

מתייחס שאליו הדאורייתא ולבאר להוסיף שיש הנהניןונראה ברכות אולי(חיוב

ר הגאון שאמר דאורייתא הקיום של ההגדרה גם שזהו לומר יעוין)מנדל'יש דהנה

מהל"פ(ם"ברמב ה'א כל,ל"וז,)ג"ברכות על מברכין כך ההנייה על שמברכין וכשם

אותה יעשה כך ואחר ומצוה ודרך,מצוה והודייה שבח דרך חכמים תקנו רבות וברכות

לז כדי וכובקשה תמיד הבורא את דלזו,ל"עכ',כור שהטעם נימא תמידאי הבורא את כור

המצות וברכות הנהנין לברכות גם הדאורייתא"י,שייך שזהו כה–ל בכל'כעין אלוקינו

מגילה מקרא לגבי אליו הנהנין–קראנו ברכות חיוב מתיחס .שאליו

מ הרמבהנה שכתב זכירת"ה של הדאורייתא הוא מדרבנן ברכות חיוב שיסוד ם

ברכה החיוב הוא הנהנין ברכת דין שעיקר לשיטתו אלא יתכן לא לדעת"משא,הבורא כ

ותוס"הר ולדידהו'ח איסור הנאה"צאכתישעיקרו איסור מיוסד דאורייתא דין באיזה ע

הנהנין ברכת של ברכה .וחיוב

בשקלא,ונראה הגמדהנה דנה וחומר'וטריא קל מברכים לאחריה אם וחומר קל

בתוס,לפניה וחומר'ועיין קל אינה מדרבנן הוי לפניה ברכה לן דקיימא אכןדלמסקנא

הקו נדחה אמאי פרשו ולא דבריהם היה.ח"סתמו דמעיקרא חכמה משך בספר בזה וביאר

והודאה"הש שבח משום הוא אחרונה ברכה שהחיוב סבור קלועל,ס דיינינן שפיר כן

הש.וחומר מגלה למסקנא רח"אכן יבעט שלא כדי כן גם הוא ברכה שהחיוב מתוך"ס ל

ושבעת,שבעו ואכלת עקב בפרשת מקראי ה...וכדמשמע את ושכחת לבבך אלקיך'ורם

וחומר"וא לקל ליכא קודם,כ מאשר האכילה אחר לבעוט למיחש איכא ד"עכ,דטפי

.הנפלאים

י"וע דבריו ולומרפ לדון אע,ש וחומר"דפשיטא קל דליכא יש,ג מקום מכל

ר ישכח לשמא הקבל"לחשש בכחוה"את צרכו למלא שיכול מרגיש אם אכילה לפני גם

ידו אכילה.ועוצם מקודם אכילה לאחר יותר קרוב הוא הזה שהחשש מכל.אלא אבל

איכא חששא .מקום

התוס נתכוונו דלהכי דאע'ונראה דליכא"בסוכה מקוםג מכל וחומר קל

איכא מילתא דלעיל,גילוי קושייתנו מיושבת המשך,)שפא'עמ(והשתא חכמהשלדברי

הקב את לשכח יבוא שלא הוא לאחריה ברכה החיוב שבע"בעצם מתוך נדון.וה ואם

לפניה בברכה ונוקי ה,מינה את ישכח שלא ברכה בלא ליהנות שאסור הוא הדין ',גדר

קושייתנו .וניחא
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ברכות במסכת א,:)לה(איתא וכן שמואל אמר יהודה רב א"אמר יצחק ר"ר

העץ,יוחנן פרי בורא עליו מברכין זית דמי.שמן מזיק,היכי אוזוקי ליה שתי דקא אילימא

כו רש.כ"ע',ליה נחלקו הגמרא דברי והרמב"בביאור מזיק"ד(י"רש.ם"י אוזוקי )ה

כתיב,ל"וז,פירש ואכלת ברכה דגבי ברכה שטעונה אכילה זו ואין מבואר.ל"עכ,לגופיה

לגופו מזיק תרומה של שמן שהשותה כלל"וע,בדבריו עליו מברך אינו [כ .)לו(ולקמן.

שהכל מברכים דשערי קמחא שעל שלא"ואע.איתא אמינא והוה לקוקיאני שקשה ג

בעי"קמ,לברך מיניה הנאה ליה דאית דכיון למעים.ברוכיל הוא ההיזק שהתם ונראה

גרון הנאת לו שיש כיון אכילה שם מפקיע שבמעים ההיזק ואין לו יש גרון הנאת ,אבל

אברהם מגן ועיין אכילה שם מפקיע וזה בגרון הוא ההיזק בסוגיין סק'סי(אבל )ח"רב

בגרונו מזיקו שהשמן .]כ"וכמש,דמשמע

הרמב ח"אכן בפרק ברכות'ם לבדו,ל"וז,כתב)'ב'לה(מהלכות השמן שתה אם

השמן בטעם נהנה לא שהרי שהכל עליו מברך בגרונו חושש היה שלא הרי.ל"עכ,או

הרמב הכוונה"שפסק ליה מזיק אוזוקי בגמרא דאתמר ומאי שהכל שמברך שמזיק,ם

מעולה באופן כדרכו מכלהו שאינו .להשמן

צ הניח"אכן הרמבב שסבר מזיק"א השמן שאין אמאי,ם נהנה אינו אם אבל

הרמב"משל"וצ.מברך נהם"כ השמןשלא בטעם גרוןש,כוונתו.נה הנאת לו אבל.אין

מעים דמברך,איכאהנאת הוא .ועליה

צאכן חשובה"אכתי אינה גרון הנאת לו אין אם כולה התורה בכל דהרי ע

ברכה"ומ,אכילה לענין אם"ברמבעיין,והנראה.ש ברכות'פרק ,שכתב)'ב'הל(מהלכות

ואח,ל"וז תחלה מאכל כל על לברך סופרים ממנו"ומדברי יהנה לאכול.כ נתכוין ואפילו

ואח מברך שהוא כל לשתות יהנה"או ואח.כ מברך טוב ריח הריח אם ממנו"וכן יהנה כ

ואח.ל"עכ',כו לכתוב דקדק ממנו"רבנו יהנה ואח,כ כתב שהמחייב"ולא הרי יאכלנו כ

ראשו המאכלבברכה הנאת אלא אכילה איננה הש.נה לשון הוא כן לו"ובאמת אסור ס

ברכהלאדם בלא הזה העולם מעלוכל,מן ברכה בלא הזה העולם כל.מן

כאילו ברכה בלא הזה העולם שמיםמן הזהכל,מקדשי העולם מן

להקב גוזל כאילו ברכה כו"בלא .'ה

נר השדמלבד'ועוד שנקט הנאה דוכתי"לשון בהני הרמב,ס מברכת"דייק ם

בגמרא,כלומר.הריח איתא הריח:)מג(אמנם על שמברכין מנין רב כל,אמר שנאמר

קה תהלל זה.הנשמה אומר הוי ממנו נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה דבר איזהו

בעלמא.כ"ע,הריח אסמכתא אלא שאינו פשיטא הרמב.אבל תקנהם"ומפרש חדא שהכל

הריח וברכת ומשקה מאכל ברכה חיוב על,וחדא לברך איכא .חובה
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הרמב בדברי מפורש זה לעיל"וגם שהועתקו מברך,ם טוב ריח הריח אם

ממנו"ואח יהנה לקמן.כ"ע,כ יותר עוד מפורשים ה"פ(והדברים ,ל"וז,)א"ט

ברכה קודם במשקה או במאכל ליהנות לאדם קודםשאסור טוב בריח ליהנות לו אסור

.ל"עכ,ברכה

עוא חיובה וחדא תקנה חדא הריח ברכת הנהניןם ברכת שאר אלא,ם זה אין

בהנאה תלויה דידהו שחיובה באכילה,משום .ולא

להכי דאתינן דלעיל,והשתא תמיהתנו גרון,מיושבת הנאת ללא מעים הנאת גם

ואע בברכה לאכי"מחייבת נחשבת שאינה כולה)כדרכה(להג התורה מכיון.בכל

לפני בברכה המאכל'שהמחייב הנאת אלא אכילה .איננה

שנתבאר[ מה משנה"צ,לפי הכסף בדברי הל"שבפע כתב'מהליב'ג ברכות

שעור טעונה ראשונה ברכה גם חז,דבעצם שחששו פחות"אלא לאכול יחשב שמא ל

לל כשעור אוכל ונמצא עוד לאכול וימלך ברכהמכשיעור בכל"וע,א לברך חייבוהו כ

אפי מכשיעור'אופן פחות לאכול חושב בברכה.אם המחייב שנתבאר מה לפי אכן

אכילה מעשה ולא מאכל הנאת הוא בכזית,ראשונה משערינן לא בדברי"וצ.והנאה ע

משנההכ ].סף

רש שנחלקו המאמור מכל והרמב"המורם ראשונה"י ברכה של במחייב לדעת.ם

המח"רש אכילהי הוא הרמב,ייב לדעת המאכל"ואילו הנאת הוא המחייב .ם

צע[ רש"אמנם בדעת בדבריו,י"ק וכמפורש אכילה הוא שהמחייב דגבי",מכיון

כתיב ואכלת לגופו"ברכה מזיק שהשמן טעמא לן למה כן נהנה,אם שאינה בהכי לן סגי

השמן י.מטעם אחת"ודלמא בבת וניזוק שנהנה דברים שישנם שמןו,ל בשותה הוא כן אולי

רש בגרונו,י"לדעת ניזוק וגם נהנה אע,דהוא אכילה שם מפקיע שההיזק הוא ג"והחידוש

נהנה .]ועיין,שהוא



במנחות ר,:)מג(איתא היה יום"תניא בכל ברכות מאה לברך אדם חייב אומר מ

ה מה ישראל ועתה מעמך'שנאמר שואל שם"וברש.כ"ע,אלקיך ה"ד(י מה ,)אלקיך'ה

מאה,ל"וז,כתב ביה בתוס.קרי מעמך"ד(שם'וכן שואל רש"עכתבו)ה מה"ש תקרי אל י

מאה אחרים,אלא באופנים מהפסוק הסמך פרשו .וגם

לומר נראה הענין סי"או(א"רמביןעי,בבאור הרמב)'א'ח מדברי ם"שהביא

נבוכים ה,ל"וז,במורה הצדיקיםלנגד'שויתי ובמעלות בתורה גדול כלל הוא תמיד י

האלקים לפני הולכים בביתו,אשר לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו האדם ישיבת אין כי
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גדול מלך לפני והוא ועסקיו ותנועותיו והוא,כישיבתו כרצונו פיו והרחבת דבורו ולא

המלך במושב כדבורו וקרוביו ביתו אנשי האדם.עם כשישים שכן שהמלךכל לבו אל

במעשיו ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשר הוא ברוך הקדוש כמו,הגדול

ה'שנאמר נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר היראה','אם אליו יגיע מיד

תמיד ממנו ובשתו יתברך השם בפחד הקדוש"עכ,וההכנעה .ל

הרמב השמיעונו מאוד גדול והרמ"דבר ה.א"ם האדם לבועבודת אל לשים יא

 מכיון שאם הוא זכּור .לבל יסיח דעתו מנוכחות השם, כלומר. 'שהוא נמצא לפני ה

השם טבעי–אזי,לנוכחות היראה–אינסטינקטיבי,באופן אליו המפתח.מגיע

ה הקב'ליראת את לזכור .ה"הוא

הרמב של הנפלאים דבריו יעוין מהל"פ(ם"והנה ה'א כלנמצ,ל"וז,)ד"ברכות א

מינים שלשה כולן המצוות,הברכות וברכות הנייה הודאה,ברכות שבח,וברכות דרך שהן

ובקשה ע.ל"עכ,והודיה דבריו דבריו"ביאור פ

ברמ שהובאו נבוכים הבורא)'א'סי(א"במורה את לנו מזכירה שברכה ממילא,מכיון

יראה לידי .מביאות

ישראלומעת דועתה לפסוק ברכות מאה חיוב בין הקשר שזהו נראה מבואר.ה

שהקב אותו"בפסוק ליראה מאתנו שואל יראה(ה המעלות,ומתוך לשאר בא אדם

בפסוק המנויות אתר,והמצוות על הקדוש החיים אור בפירוש חיוב"חז)עיין הסמיכו ל

בה נזכרים אנו ברכות ידי שעל מפני זה לפסוק ברכות לידי,'מאה אותנו מביא וזה

ה .'יראת

דרשמוב[ אודות הדבור את הרחבנו אחר חזוקום של"ת באופן תקרי"ל "אל

האותיות להחליף או לשנות בלי הדרשה עיקר למצוא דיש מאלפת.ויסדנו דוגמא .ולפנינו

ה יראת מאתנו דורש כמי'הפסוק יראה מציע שהפסוק אלא עוד זוטרתאולא ,לתא

ה מעאלקיך'מה ליראהשואל אם כי מילתא,מך יראה אטו בברכות הגמרא וכשאילת

היא .זוטרתא

תגוב שהיא זוטרתא מילתא הויא כשלעצמה יראה בקושטא מידיתאמנם ה

אינו ורק אך אם דעתספונטאנית ע,מסיח רבינו מה"וכמשה דעת הסיח שלא ולהכי'ה

האשה מן אי,פירש בברכות שם הגמרא בתירוץ המכוון זוטרתאוהוא מילתא משה לגבי ן

ידינו,היא בהישג זוטרתא מילתא הוא לדידן שגם דעת,והכוונה נסיח לא אך .אם

הקבחדוא מאת דעת להסיח שלא הדרכים הרבה"מן ברכות לברך הוא שגם,ה נמצא

תקרי"ללא לנו"אל דועיש לפסוק ברכות מאה חיוב ישראללהסמיך תקרי"תה "אל

ב לבטא דרך אלא ללאאינו גם בפסוק ונטמן שנרמז מה תקרי"מפורש .]ודוק,"אל



טברסקימורנו מאיר הרב שפו



חיים סע'סי(באורח המחבר)יג'קסח אם,ל"וז,כתב עבה שבלילתו דבר אפילו

ואפילו דנהמא תוריתא עליה שיש אפילו המוציא עליה מברך אין טגנה או בשלה

בחלהינתחי א,בה המוציא אפיהדברכת שעת אחר אלא הולך ואומרים.ינו חולקין ויש

הע שתחלת עבהידכל או,סה במים ובשלה ספגנין ועשאה במים כך אחר רככה אפילו

ידי על אלא יאכל ולא שניהם ידי יצא שמים וירא המוציא עליהם מברך בשמן טגנה

תחלה אחר לחם על .ל"עכ,שיברך

הדברים ב,פירוש סתם שהובאה הראשונה רדעה דעת היא ערוך יונה'שולחן

לחוד המוציא ברכת לענין לחם ושם לחוד חלה להפרשת לחם לחם,כלומר.ששם שם

אכילה בשעת תלוי המוציא לענין לחם שם אבל גלגול בשעת שחל יתכן חלה ,לענין

באפיה"וע תלוי שהוב.כ שניה רדעה דעת היא אומרים כיש לחם"אה שם בו שיש שכל ת

חלה הגלגולהו,לענין אחר בשלה או טיגנה ואפילו המוציא ברכת לענין הדין .א

ר דברי הם אומרים היש דברי בתרתי"ובאמת דאמרן.ת הר,חדא לדעת ש"ועוד

עשה"והרמב וכן לטגנה או לבשלה דעת על שנתגלגלה עיסה החלה,ן מן כ"וע,פטור

המוציא לברך שאין .פשיטא

לשתי לחוש שראוי המחבר דעת רהדעווהנה לדעת לחוש דהיינו בתרתי"ת .ת

בחלה,חדא חייבת ובשלה לבשלה דעת על שנתגלגלה כהר,דעיסה והרמב"ודלא ן"ש

תלוי,ועוד.וסיעתייהו המוציא גלגולהדברכת שעת של אפילו דחלה לחם ,בשם

יונה כרבינו שניהם.ודלא ידי יצא שמים וירא המחבר שסיים .הוא

דעה ביורה ס'סי(והנה המחבר)ג"שכט עבה,ל"וז,כתב שבלילתה עיסה

פטורה כן ועשה בחמה ליבשה או סופגנין לעשות או לטגנה או לבשלה דעת על וגלגלה

כר.ל"עכ',כו דלא המחבר שהכריע לדבריו,ת"הרי חש שמים.ולא לירא שיש סיים ולא

א מספק חלה הדעות"להפריש לכל בחלה לחייבה כדי מעט ממנה לאפות .נ

דבר מנת,הואהלא על גלגל אם חלה להפריש שלא ודאי בתורת מכריע המחבר

ובשל מחמיר,לבשל שמים(ומאידך הסעודה)לירא תוך אלא לאכלה שלא ברכה .לענין

נמי חלה הפרשת לענין שמים לירא החמיר לא .ואמאי

הנ במנחות הגמרא פי על לומר ליראת"ונראה ברכה בין מיוחד קשר שישנה ל

הגרימז'ועי(שמים בהקדמת זללה"סגז"ה הגר,ה"ל של האנגלי שליט"לספרו בדנר ,א"פ

ברכה .כ"וע,)ותן
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לעסין,ל"זצהמשגיח משה יעקב שבתורה,הרב המאור ,)קכז-קכג'עמ(בספרו

יש"אעדביאר כמוך לרעך ואהבת של דין שיש גמפ שמצינו כמו לאשתו מיוחד ראדין

י"ת,ל"וז,).סב(יבמות והמכבדה כגופו אשתו את האוהב וכור מגופו משום'ותר והטעם

חסרונותיה את תמיד רואה האהבה,שהוא על להאפיל העשוי חז,דבר ראו לזאת ל"ואי

לאשתו האהבה את במיוחד לחזק .ש"עיי,צורך

ל אחר טעם לומר אשתודיןהאתהסבירואפשר אהבת של משונההמיוחד שהיא

חברו אהבת חינוך.מדין המנחת מב(הרי שיש)מצוה לפרנסמביא לרב אתחיוב

במזונותהועבד ומדור,עברי ברמב.כסות הובא דין עוד ה"פ(עבדים'הלם"ויש )ט"א

עמך לו טוב כי נקי,של פת אוכל אתה תהא קיבר'שלא פת אוכל ישן,והוא יין שותה אתה

חדש יין שותה ע,והוא ישן והוא מוכין גבי על ישן תבן"אתה קידושין'ותוס.'וכו,ג

כל"ד.כ( דפעמיםממביא)ה שכתב אחתדהירושלמי כר אלא לו עליו,אין שוכב אם

מדת זו לעבדו מוסרו אינו וגם עליו שוכב אינו ואם עמך לו טוב כי מקיים אינו בעצמו

שע נמצא לעבדו"סדום למסור צריך לעצמו,כ אדון הרמב.והיינו דין"אבל הביא לא זום

וסמ על"הירושלמי לו טוב כי רקשדין מהממך לעבד שיתן אחוה מנהג בו לנהוג חייב

בוהש רגיל עצמו הרמב"המנלל"וס.אדון ששיטת שיטת"ח היא המפורסמתם הבבלי

מציעאבב א).סב(בא קיתון להם שיש אנשים שני של האחד'במקרה ישתה ואם מים של

ימות'יחי שנאמרדוחבירו קודמין עמך,חייך אחיך קודמין,וחי הרמבואם.חייך ם"כן

ליהס וכודכבבליבירא אחת כר ליתן צריך ולא קודמין ת.לעבד'חייך זה עלאמיאבל

קוד,הירושלמי חברך חיי לומר יכול זהמיןהיאך לעצמו ולא אחת הכר לעבדו ליתן וצריך

קודמין וחייך הירושלמי"וצ.כנגד לפי הוידל כמוך לרעך ואהבת של .הדין

הירוש שיטת נדריםוזהו ט(למי ד'פרק תחזור,)הלכה לידו סכינה ומחת קופד מקטע הוה

לידי משהרשפיו?הותמחי ידו,ל"וז)שם(הפני על הסכין והכה בסכין בשר שמחתך

נקמת ולגרום האחרת ידו על בסכין שהכתה להיד ולהכות לחזור דעתך על תעלה שאם

שהוכתה לרע"וה?היד ואהבת תורה אמרה שהרי כן כמו כמוךנ ששיטת.ל"עכ,ך משמע

כמוך לרעך שואהבת היא ממש,הירושלמי כמוך קידושין,פירושו הירושלמי שיטת וזהו

עמך לו לטוב .לנוגע

לדברינו ש,ונחזור כמוגםאפשר מיוחד דין יש אשתו הירושלמיהבאהבת של ,דין

ממש לאהוב.כמוך כמוךאתצריך צאשתו דברים שני שיש במקום רק ריכיםולא



כהןמורנו הכהן משה יצחק הרב שפח

אלא.לחלק שותפין של דין הוי לא נשואין .דין יש זה ומטעם

אשתו לאהוב מנוס'ראילהביאאפשרו.מיוחד הרמבלדבר הגמ"שז,ם"ח ,):סב(יבמות'ל

א"ת האוהב מגופור יותר והמכבדה כגופו אשתו לכיבודהאהרי,כ"ע,ת קודמת אשתו בת

כשהרמב.אשתו בהל"אבל הל(אישות'ם טו גממ)יט'פרק הפוך,זו'ביא ,ל"וז,הסדר

מגופו יותר אשתו את מכבד אדם שיהא חכמים צוו אשתו"הרמב.ל"עכ,וכן כיבוד מביא ם

אשתו משום"וצ.אהבת בחיובל"דסל הירושלמי דין כמו הוי אשתו אהבת שדין

לעבדו מיוח,אדון דין ממששהוא כגופו שהרמב"אע(ד לא"פ הירושלמיכשיטל"סם ת

חיובי לעבדולענין ס,אדון אשתו אהבת רעךל"לענין אהבת כמו ולא מיוחד דין ).דהוא

לקיים כדבעיהדאבל אשתו אהבת של אשתו,ין כיבוד כל קודם להקדים וממילא.צריך

הרמב להיפ"כתב הגמם מגירסת אשתוכבל,'ך יהיה,ד ,וממילא

ממ .שכגופו

גמ החן,ל"וז,).כ(סנהדרין'עיין ויהושע,שקר משה של דורו היופי,זה זה,והבל

חזקי של ד',דורו תתהלל'יראת ר,היא של דורו תלמידים'זה ששה שהיו אלעאי בר יהודה

בתורה ועוסקין אחת בטלית בו.כ"ע,מתכסין מבטלין,ל"וז).יז(כתובות'גמאיתא רבנן תנו

וכו אלעאי ברבי יהודה רבי על עליו אמרו כלה ולהכנסת המת להוצאת תורה .כ"ע,'תלמוד

ר שמסר'אפילו אלעאי בר לימודאתיהודה מבטל היה התורה לימוד על ויום יום בכל נפשו

ולהכנסת המת הוצאת בשביל וכלהכדיהתורה חתן לשמח .כלה

לימוד לבטל מיוחד דין ותורהיש וכלה חתן שמחת בשביל המתה ,והמשגיח.לויית

זצ הכהן משה יעקב זה,ל"הרב כנגד זה דברים שני הוו לא האלו דברים ששני אלא.הסביר

הרצוי לתכלית ומתאימים אחד סוג שניהם היא,'באמת והכלה החתן של שתכליתם אחרי

ובנות בבנים קיים דור אחריהם ולהשאיר חדש עולם להם מגמואפש.לבנות להקשות ראר

קטן בה,):ט(מועד ישוו לא חפציך וכל מפנינים היא יקרה בה,כתיב ישוו שמים חפצי ,הא

בה ישוו לא חפצים כל ח,וכתיב בהדאפילו ישוו לא שמים הגמ,פצי במצוהראתירוץ כאן

ע לעשותה ידישאפשר לעשותה,אחריםל אפשר שאי במצוה אחרים"עכאן שהרי.י וקשה

שמח יכומצות וכלה חתן עת לעשות ת"ל דוחה ולמה אחרים תורהי לתרץאפשרו.למוד

לעשותן אפשר של דין ואין שליחות דין אין שבגופו שבמצוות הראשונים שיטות לפי

אחרים"ע .י

הגמ"שז,אחריסודעודלומרתכןוי רבנןת,:)יט(יומאראל בםנו ,בם–ודברת

אחרים בדברים לא,וקשה.כ"ע,ולא אפשרהלא ואי השרת למלאכי התורה ניתנה

וחי פרנסה לצורך אחרים דברים לדבר בספרייןוע.יםשלא שהובא התורה מעלות ספר

שבתורה בם"הלשוןד,המאור פירושים"ודברת שני הל,סובל וכואחד ממש דבור ',שון

כמווגם הנהגה תחתינו"לשון עמים (ידבר מז" פי,)תהלים על הנהגתו כל .רהתוהתהא

שכ"וא בם עלבודברת מורה ראשונה שני.ממשפרשה בפרשה שנכתב מורה'ומה



החיים תורה,הנהגת אשתו,תלמוד שפטואהבת

עלעל לנהוג ממנושצריך שילמדו כדי התורה הק–אחריםפי בזוהר 'כדאיתא

בם לדבר בניכם את ולמדתם שכתוב ע–וזהו ג"פירושו לבניכם תלמדו הנהגותיכם כ"י

והמצוה התורה פי על בכל .להתנהג

בםלנמצינו לדבר רק תורה תלמוד של דין שיש ובל,מדים הפסקות דבריםיבלי

זמן ובטול תורהעודו.בטלים בן כמו לנהוג בם לדבר דין בכל,שיש פידברלהתנהג על

והמצות ע.התורה לעשות אפשר אם שפטור זמנים אחרים"ויש מצות.י בנוגע אבל

ולו וכלה חתן שלישמחת זמנים שהם המת אית של חיים בעולםהכנסת דאיתאכמו(דם

אשה,:)סב(יבמותראגמב לו שאין אדם טובהכל בלא ברכה בלא שמחה בלא יש,שרוי

שלו בחיים חסרון ויש בשלמותו סלוק)חסרון של ענין יש מעולם הסתלקות בזמן וגם

העולם מן הקדושהוהנפש התורה פי על בם הוא.ודברת וכלה חתן ושמחת

מפני תורה תלמוד לבטל וצריך הזה בעולם חיות של תכלית וזה השכינה השראת מקום

ז קיומוהשביטולו שמצינו.ו וגדוליאצלכמו מעשה ראנשי כמו אלעאי'הדור בר יהודה

ש"תיםמבטלושהי וכלה,םנפשומסרהעלית חתן לחזקכן,לשמחת צריכים אנחנו

התורה ללמוד שלנו תורה בםודבר,הלימוד בטלה,ת ובלי הפסק כחותובלי וכן,ינובכל

כחותינוכיםצרי בכל וכלה חתן בםווכמו.לשמח עלכיםצריד,דברת התורהפילהתנהג

שילמדו ממעשינוכדי תורנמיה"ה,אחרים גופהבלימוד כחותכיםצריה בכל ינוללמוד

יכדי אתממנוודלמשאחרים כוחותיהםה"הקבלעבוד .בכל
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קמאראהגמ בשעתב"ע'פדףבבא נון בן יהושע שהתנה התנאים עשרת מציעה

הארץ יהושע,ר"ת:חלוקת התנה תנאים עצים:עשרה ומלקטין בחורשין מרעין שיהו

מק בכל נטיעות וקוטמים מתלתן חוץ בכל עשבים ומלקטים מגרופיותבשדותיהם חוץ ום

ובלבד טבריא של בימה ומחכין ממנו מסתפקין העיר בני בתחילה היוצא ומעין זית של

כרכום מליאה בשדה ואפילו הגדר לאחורי ונפנין הספינה את ויעמיד קלע יפרוס שלא

יתידות מפני הדרכים לצידי ומסתלקין שניה רביעה שתרד עד הרשות בשבילי ומהלכים

בין והתועה מפסיגמפסייםמהכרהדרכים מקומוגועולה קונה מצוה ומת .כ"ע.ויורד

על בלעדית בעלות לאדם יש כלל שדרך הוא אלו התנאים עשרת בכל השוה הצד

שלו של,הרכוש רכושו להפקיר מוסריים מטעמים לנכון ראו שהחכמים מקרים יש אולם

פרטי במצוקה,אדם שנמצא אחר לאדם חלקו או כולו או .ולהעבירו

מקומו קונה מצוה שמת הוא האלה התנאים עשרת של פירש"ורש.האחרון :י

עליו" מעכב השדה בעל ואין לקבורה קנאו מותו בעת שם שנפל ."מקום



ממקו של המושג רבדים"הנה שני לו יש המת:מ את לקבור המצוה הוא הראשון

כבהמה מושלכת כשגויתו יתבזה הוא,שלא שנפלוהשני במקום להקבר מקומו .שקונה

הגמ של המת'מלשונה את לקבור שהמצוה בעליל נראה יהושע תקנות האיסור–על

בבזיון מושלך זה–להניחו לפני ומקובל ידוע מצוה,היה שהמת היה יהושע של וחידושו

מקומו את .קונה

הראשון קבורה,הרבד הפסוק,מצות מן כי"נובע העץ על נבלתו תלין קבורלא

תלוי אלקים קללת כי ההוא ביום מ'הגמ."תקברנו דף ע"בסנהדרין מבארת"ו ,כלומר",א

תלוי זה מה מתחלל?מפני שמים שם ונמצא השם את שבירך את...מפני המלין מתוכל

תעשה בלא עליו,עובר עובר אינו ותכריכים ארון לו להביא לכבודו מאליובוומ".הלינהו ן

ממא* זה הרהומר היקר ועמיתי לידידי ויקר בכבוד חרל"גש זבולון רבי שליט"ג והכרה"פ הוקרה כאות א

שנה לשלשים קרוב משך הישיבה בהנהלת עזרתו הישיבהעל עניני בכל השתתפנו נתונה.ששנינו תודתי

בן משה הרב לחתני שליט-בזה דראטש בבי"ציון שהרציתי זה כללי שעור בהכנת ועוזר חבר שהיה תא
תשסהמדרש באדר אלחנן יצחק רבנו ישיבת .ז"של
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יד או קרוביו לקבורהשעל להביאו חייבים המת של שאינה.ידיו בגופה פגע אדם אם אבל

מ הואידועה אות,י לקבור מיוחדת מצוה מצוה("היש שאפ–")מת כך כדי ונזיר'ועד כהן

לו להטמא חייבים ואולי .מותרים



י דף ברכות בסוגיא מבואר זה דין ע"ושורש הבריות"ט כבוד על דיון יש שם ,ב

לאמת ומתי מצוה דוחה למדנו,י [ולאחותו"ש"ת:ושם לה" מיטמא תלמוד]שהכהן מה

הולך?לומר שהיה בנו]כהן[הרי את ולמול פסחו את מת,לשחוט לו שמת יכול,ושמע

ויטמא יטמא,אמרת?יחזור מצוה.לא למת מטמא אינו כך להם מטמא שאינו כשם ?יכול

מט,"ולאחותו"ל"ת דאינו הוא מצוה,מאלאחותו למת הוא מטמא כבוד[אבל משום

ה?אמאי].הבריות לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין הבריות['?לימא כבוד אין לכן

התם,]דוחה מינה".ולאחותו"דכתיב,שאני שאני?וליגמר תעשה ואל :והמסקנא.שב

הבריות בכבוד דין הוא מצוה למת בשוא,שלהיטמא שבתורה לאו כל .ת"ודוחה

זה"הרמב שדין קובע מקומות בשני קבלה"הואם פכותבהל":מדברי זנזירות 'רק

לו–ב"ילכהה להיטמא מותר פכותובהל,שהנזיר הלכה"ש'חלכהה'גרקאבל זה דבר

הקבלה (מפי סופרים" מדברי הל).דהיינו שם משנה אליהו'ה'והלחם הרב בשם הקשה

במס,מזרחי מ'הלא דף ע"נזיר דרש"ח מקראא שהרמב?ינן שהם"וכתב ידע ודאי ם

גמורות לה,דרשות קורא בתורה מפורש שאינו כיון סופרים"אך ז"לפי.כוכדר"מדברי

ממקו של מד"המצוה היא מצוה,ורייתאאמ נקרא פורמאלי באופן סופרים"ורק ".מדברי



חובה הוא מצוה מת של הדין אם לברר יש שחיי,והנה המדהיינו את לקבור מ"ב

שנמצא במקום רשות,דווקא הוא אם לטפל,כלומר,או הגופה את המוצא שחייב מובן

השדה,בקבורתו בעל מחזקת השטח את ולהוציא שנפל במקום אותו לקבור מותר ,אבל

אותו לקבור מוכרח אינו אחרכוי,שםדוקאאבל למקום להעבירו הקברות,ול בית .כגון

במחלו שנוי זה ראשוניםודבר לבהמא.קת פ"ירי ע"ק לקברו"סב"א המוצאו שרשאי ל

ידו,במקומו על לעכוב יכול השדה בעל (ואין שביה,אגב. הוא שהמצב לומד ק"המאירי

לשם נפל שהמת ממקום יותר במקומו).קרוב לקבור שרשאי שדעתו אצ,כנראה ל"אבל

בקבורתו לטפל משו.שחייב יו"אולם סי"ע ה"שס'ד לקברומשמעג"ד דוקאשחובה

שנפל בהדיא,במקום כתב שמצאו",וכן במקום לקברו צריך המוצאו ".וכל

אם להכריע מקומו"ובכדי קונה מצוה רשות"מת או חובה בגמ,הוא לעיין 'יש

ז פרק נזיר פ(א"ה'ירושלמי זוטא ארץ דרך במסכת גם למדנו).ד"ונמצא המוציא:שם

וקובר בו מיטפל זה הרי מצוה במקומומת לתחום?אימתי.ו חוץ שמצאו אם.בזמן אבל

התחום בתוך וקוברו,מצאו הקברות במקום מביאו זה עקיבה.הרי רבי היתה:אמר כך
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חכמים לפני תשמישי מצוה,תחילת מת ומצאתי בדרך מהלך הייתי אחת וניטפלתי,פעם

וקברתיו הקברות למקום שהבאתיו עד מיל בארבעת רבי,בו אצל ואצלוכשבאתי אליעזר

יהושע הדבר,רבי את להם לי.אמרתי מעלין:אמרו פוסע שהיית ופסיעה פסיעה כל על

דמים שפכת כאילו נתחייבתי:אמרתי.עליך לזכות שנתכוונתי בשעה שלא,אם בשעה

וכמה כמה אחת על לזכות חכמים.נתכוונתי מלשמש זזתי לא שעה היה.באותה הוא

קטל:אומר חכימיא שימש חייבדלא אמות.א ארבע מקומו קונה מצוה שדה,מת אפילו

כורכמין הארץ,מלא את לישראל יהושע הנחיל כן מנת בשדה.שעל שמצאו בזמן ,אימתי

בדרך מצאו אם הדרך,אבל לשמאל או הדרך לימין או .'וכו,קוברו

י דף כתובות ע"תוספות ת"ד,א"ז מבטלין המת"ה להוצאת סיפור,ת על הקשו

אודו רזה חז"ת שאמרו ממה המת"ל"ע להוצאת תורה תלמוד אמנם,"מבטלין שאם

ת המת"מבטלין להוצאת רבותיו,ת עליו כעסו כהלכה,מדוע עשה שר?הלא ע"ותירצו

טעה טעותו.אמנם היתה הר?ומה בתוס"דעת מובא מקורביל מתיה'י דין שאמנם א

רשות אלא אינו ר,מצוה תור"אבל ביטול איסור על עבר לקבור"ואע,הע לו מותר שהיה פ

בב מצוה המת מיתתו"מ,ק"היאת במקום לקוברו לו היה ויבטל,מ זמנו יבזבז שלא כדי

תורה תוס.מלימוד דעת תורה'אבל ביטול משום לא היא התנאי,עצמם על שעבר אלא

מ מצוהשל מקומות מיתה,קונה חייב חכמים דברי על שהם.והעובר מסתבר ומזה

ש חובהמ"מקומסוברים (הוא הס,נ"לפעד. כשיטתשממרוצת משמע בירושלמי וגיא

הסיפור',סות מסמיך רששהירושלמי על"ל ההפסק אחרי מקומו קנה מצוה מת לענין ע

חכימיא" שימש ").דלא

החזו יו"והנה ר"א ס"ד יב"ט ממקוק ענין בב"הסביר האלו'מ :האופנים

דוו.א שנמצא במקום נקבר שיהא קפידא למוצאו,קאאין שאין במקום שנמצא אחרי אלא

בקבורתו לביה,מסייעים להוליכו המוצאו על הקרובות,ק"ויכבד השדות את נפקיר לא ואם

בבזיונו,לקבורתו מוטל יישאר לקבורתו,לפעמים השדות כל את הפקירו ביד,לכן ורשות

בכ לקוברו שירצה"המוצאו (מ משמע. ממקו:ומכאן של רשו"שהכלל הוא ).תמ

דו.ב אלא אחר במקום לקוברו הנמצאואין במקום במקום,קא לקוברו רשאי היא שאם

לב,אחר להוליכו המוצא ירצה בדרך,ק"הילפעמים לשהות עלול עוזרים לו שאין ,ואחרי

אחר במקום לקברו קטטות,ויחליט לידי החדש המקום של השכנים יבואו ולפיכך,ואז

ב דווקא נקבר שיהא חובה ממשהטילו (מקומו משמע. ממקו:ומכאן חובה"שדין הוא ).מ

לחובהויש טעם סיתבהגהו:עוד שאול ס"שס'יד לממקוג"ד טעם ,מ"כתב

ערופה עגלה מצות בטעם כתבו שם,שהמפרשים שנהרג דכיון שאותו,משום סימן

הי שיהי'מקום האיש לזה כו,שם'צריך הנהרג לזה צריכים המקום ואנשי 'שהעולם

משםשא יטלוהו הזה,ם במקום אחר למישהו יצטרכו נקי,שוב דם כשופך דומה.והוי וזה

ח לחיים סכנה מתים דפינוי יעקב השבות שכתב ענין.ו"למה זה במאמר לנו אין אנו אבל

וכו,בנסתרות לנו למה דרחמנא כבשי .'ובהדי
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למלה יש פילולגית משמעוי"קנה"מבחינה וממכר:ותכמה השדה"–מקח

חת בני מאת אברהם קנה ה"–בעלות,"אשר את איש שמים"–ויצירה,"'קניתי קונה

ליצירה"קנין"המונח".וארץ מתכוון אינו ודאי סוגיתנו לבעלות,בהקשר לא גם ואולי

וממכר למקח מהם–או אחד לאף כעין,ואולי משמש שנתיחס,כלומר,מליצהאלא

זו מתכלגופה שהאילו החלקה בעל הזולתהיה שדה הקבראו,ל את קנה ,כאילו

ב הלכתית"קנה"וההשתמשות פיקציה ביסודה היא זה .בהקשר

המקור ברמהנה מצינו למת קנין שיש חו"לדעה סי"א ה"ר'מ "ג"י דבר: המקנה

קנה וכבודו קבורתו לצורך שהוא כל תשובת–"למת הוא שמקורו בסוגריים שמה והובא

הרשבאולם.א"רשבה בשו"מדברי הן עצמו ח"א שלו סי"ת בחידושיו"שע'א הן ה

בתראלבב חא ס'דף אם בוודאות להוכיח לא"אין או למת הלכתי קנין שיש שיש,ל אלא

למת קנין אין כי שאם שסובר מלשונו משתמש'ועי,למתזכייהיש,לדייק שהוא היטב

של בניבים קניןזכייהרק של דואי.ולא בגיטין מדבריו להקשות ין ע"ף שאין"ד זכייהב

בגמ–למת כן דאמר דמאן אליבא מפרש ליה,שם'שהוא סבירא לא דליה ולהלן.וכנראה

זכיי לענין .'נשוב

שא ברמבוהדעה מפורש מצינו למת קנין פזכייה'להם"ין הי"ומתנה :ל"וז,ב"י

לפ" זו מנה הולך לו ואמר לאחר מנה שנתן מרע שמתשכיב ומצאו והלך קיים,לוני אם

לו שנשתלחו מי ליורשי ינתנו מרע השכיב לו שנתן בשעה מרע,היה שכיב שדברי

הן וכמסורין משלח,ככתובין ליורשי יחזרו קיים היה לא למת,ואם קנין והסברא."שאין

ולהקנות,נותנת לקנות דעת לו ואין רכוש לו שאין למת קנין מוכרחי"ולפי.שהייתכן םז

ש המת"קנה"לומר את לקבור המוצא על המוטל לחיוב מליצה הוא זה בקונטקסט

שנפל .ל"וכמש',וכו,במקום

שה"יואולי ממליצה'קנין'ל יותר הקבר,הוא על מוגבלת בעלות למת שיש אלא

לו וממכר–שניתן במקח לעסוק היכולת או הרשות לא למקח.אבל בעלות בין וההבדל

שהאחרון הוא אקטיביוממכר ברכושו,הוא לטפל פאסיבי,שיכול לגמרי היא ,ובעלות

רכוש לו לשנותו)הקבר,דהיינו(שיש או בו לטפל ההילכתית האפשרות לו אין .אבל



הכלל,נ"ולפעד של היסוד הוא צדקה מצות של קונה"שהקיום מצוה מת

הר,צדקה–"מקומו ההלכתי במובן קנין בקבר,גילולא ייקבר שהמת תיקן שיהושע אלא

צדקה לשם לו במונח,שיינתן שמשתמשים הדבר"קונה"ומה את לחזק מליצה רק הוא

ואי הנתינה חוזק לק,יכךלפ.חזרתה-ולהדגיש יש פרטי בשדה נפל המת שםובאם אותו ,ר
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כעין היא יהושע הצדקה"ותקנת על ב."כופין אותו וקוברין המצר על נמצא ,צדדיןואם

צדקה משום זה הכי,גם הראוי המקום בעל את כופה בקבורת-שהמוצא לו לעזור קרוב

ה,המת יצטרך לביהמולא להסיעו המת"וצא בקבורת לטיפולו נוסף .ק

מקומו"ש'וראי קונה מצוה סופ"מת שקלים ממשנה צדקה משום :ב"הוא

חולין" שקלים לעולה...מותר עולה למנחה,מותר מנחה לעניים...מותר עניים ,מותר

עני לאותו עני לשבוים,מותר שבוים שבוי,מותר לאותו שבוי אומר.מותר מאיר רבי

אליהו שיבא עד מונח יהא המת קברו.מותר על נפש לו בונין המת מותר אומר נתן ".רבי

לדין דומה מצוה מת המת"והנה קבר,"מותר לקנות מעות לו שיהיו בלי שמת מי דהיינו

הקבורהאו וכ(והצבור,צרכי קדישא החברא הקבורה)'ואו צרכי לו .מספיקין

המת מותר של זה שדין חזינן אחרותמזה צדקות עניני עם מעותןכגו,נכלל

ולשבויים לעניים מתנות"והרמב.הנגבאות הלכות עם המת מותר של הדין את כרך ם

פ הי"עניים "ח"ט כ: לו שגבו והותעני מחסורו להשלים מהדי על צריךשירו הרי,הוא

שלו לעניים,המותר עניים לשבויים,ומותר שבויים שבוי,ומותר לאותו שבוי מותר,מותר

למתים ליורשיו,מתים המת של."מותר הכלל שגם מקומו"הרי קונה מצוה כדין"מת

המת" צדקה"מותר של הלכה הוא .ביסודו

לומר תמצי למת:ואם צדקה לתת שאפשר זכרה?ומנין אין שאם היא תשובה

ברות,דברל נעמי מדברי לדבר "כ:ב,סימן לה: הוא החיים'ברוך את חסדו עזב לא אשר

המ מי".תיםואת ביקש למות קרב תקברני",ףסווכשיעקב נא אל ואמת חסד עמדי ועשית

כתב"ורש,"במצרים אתר על "י ואמת: של–חסד חסד הוא המתים עם שעושין חסד

מ שאינו לתשאמת ".גמולוםלצפה

מ'בגמ,והנה ע"סנהדרין הנ"ח התנאים מחלוקת מביא במס"א לגבי,שקלים'ל

למי ס"והת,מותר ליורשיו"ק המת שמותר הוא,ל מחיל"והטעם אחולי ליה בזו כי

גבי יורשיו",י"ורש,"ורשיןיזילותיה להנאת מיתתו לאחר שיתבזה ליה דהיינו,"דניחא

לקבורשא נדבות שמקבצין המת ידע אתילו לקבל מסכים היה ולא מתבייש היה תו

ע,המותר על מוחל הוא יורשיו לטובת ס,משמע.לבונואבל שהוא זה עלמושהבזיון ך

הציבור של צדקה מקופת או מהם צדקה לקבל ומוכרח אחרים של מה"שאל,שולחנם כ

הבזיון או,מקור כל סו"הרי על"א לסמוך מוכרח קדישאס למות"כי,החברא אדם ,"סוף

בשבילו מיוחד בזיון אינו בשבילו,וזה שמקבצים צדקה של המעות זילותא–אבל זהו

בכבוד שלו–ופגם כבודו,האדם על ומוחל מסכים ליורשיו שלהטיב שוב"א.רק כ

שהכלל צדקה"מ"ממקו"הוכחה מצות של קיום הוא .ביסודו

מצ( למת ירושה בין היחס יבמות'עי,הועל יוסף ע"כ,בנמוקי מדפי"ז ף"הריב

זה"ד ולא דמד,ה היכא מתורייתאאשכל נקרא אינו אותו שיורש מי היורשיםמצוהיש כי

בו מצוה,מטפלים כמת נחשב סופרים מדברי כשהיורש .)ורק



מקומ קונה מצוה מת צהשובענין



של השייכות את לבאר דרך עוד מצוה"קנין"יש מת של שמת,לענין מצוהוהוא
ע מקומו זכייה"קונה האלטרנטיבית,י הדרך ע,שהיא וממכר"לבעלות מקח .י

קנינים לגבי לקטן מת דומה דעת,ובזה להם אין לו–ששניהם היתה שהמת רק

דעת בר,פעם להיות יגדל הקטן שמציאת(,דעת-וזה למדנו לקנות דעת לו שאין קטן מדין

שלום דרכי משום אלא גזל אינו ח"ב'עי,קטן נ,ב"וי'מ הרמב).ט"וגיטין שלפי ם"נראה

לקנותא דעת לקטן אין כי ע,ם בעלות לקטן זכייה"יש שד,י במקום יפה אחרתעוכחו ת

בשבילו בהל"והרמב.זוכה פכ'ם רק"מכירה אבל וממכר למקח בעלות יש שלקטן כתב ט

לקרקעולמטלטלין שיגדיל,לא עד נותן ולא מוכר אינו "והוסיף.שבקרקע לי: ויראה

אע בידו תעמוד בקרקע והחזיק דמים ונתן קרקע שקנה בקרקע"שקטן ממכרו שאין פ

בפניו,כלום שלא לאדם וזכין הוא בפנינו שאינו כמי ב(."שהקטן ר"וראה ברוך'שעורי

סי"לב"בער .)ח"י'מ

שיש"ולפע כמו דעתזכייהד בר שאינו וממכר,לקטן למקח היכולת לו שאין כך

יש בעלותאבל וממכר"ה,לו מקח בגדר ואינו דעת לו שאין במת בגדר,ה הוא כמי"וגם

בפנינו לו,"שאינו יש אחרים"עזכייהאבל דעת למת.י זכייה דין אמנם יש ולפיכך,ולכן

מקומו" קונה מצוה זכייה"ע"מת (י ב. ר"וראה בער'שיעורי בדינישם"ברוך קטן בדין
).ממונות



בעלות להפקיר כח נמסר שבכולן נווכח יהושע שהתנה התנאים בכל נעיין אם

נצרך איזה לטובה מוחזקים שהיו האיש,יחידים הוא עניניוהמלך על לפקח שעליו

עפ התורה"הציבור חוקי בא(ובמלך,י הוא)כחומ-או מוחין"הדין ואין גדר פורץ מלך

(בידו ה" לזהבמשפט קוראים theאנגלי right of eminent domain.(קמא בבא וראה

ליה",ב"ע'יס מיבעיא אותו(דקא להתקיף בכדי התחבאו שהפלשתים המלך ):לדוד

חבירו בממון עצמו להציל ליה?מהו חבירו:שלחו בממון עצמו להציל אתה,אסור אבל

אתה לע]ומלך[,מלך בידשפורץ מוחין ואין דרך לו ה"וא."וות מצוה"כ מת לענין ,ה

מלך מדין מקומו הכלל)יהושע:כלומר(שקונה לטובת גדר בשדה,ד"ובנ.פורץ מת אם
לה,פרטי למלך כח יש בעלותעאז למתהביר .חלקה

ב להשיג יש זה על מטעם)א:דברים'אולם פורץ"אם של,"מלך שהכלל ייתכן

מקומו" קונה מצוה בא"מת רק לא"תופס אבל על(ל"בחוי החולקים כראשונים וזה

בחוום"הרמב תופס אינו הכלל שאמנם של)ב).ל"פוסקים ההיתר פורץ"שמא ניתן"מלך

הכלל לטובת העם,רק יחידים,כל נצרכים לטובת היו יהושע של התקנות אין,אבל ואולי

השני מן אחד על מטעם"ולפי.ללמוד הוא מצוה מת דין אמנם אם פורז מלך של ץזה
שזה',וכו באייתכן בחו"רק ולא .ל"י



לאם נחום הרב מורנו צוש



הרמב מביא מקומות מצוה"בשלשה מת של הדין את מהם,ם 'בהל–ובשנים

פ ממון ה"נזקי ח'ובהל,ג"ה פרק מת ז'טומאת עצמו–'הלכה את סותר זקינ'בהל.הוא

פ ה"ממון שחלק:כתב,ג"ה בשעה דינו ובית יהושע התנה תנאים ואלועשרה הארץ את

מוטל...הן יהיה שלא והוא בו שימצא במקום ונקבר מקומו קונה מצוה שמת התנה וכן

מביאו התחום בתוך שהיה או המצר על נמצא אם אבל המדינה תחום בתוך ולא המצר על

הקברות .לבית

ח פרק מת טומאת בהלכות ז'אולם מצאו:פסק'הלכה אם מצוה במת הפוגע

מביאו התחום מקומובתוך קנה כרכום שדה בתוך אפילו לתחום חוץ מצאו הקברות לבית

שנמצא במקום בורמצ,ויקבר שדה לצדדין מסלקו המצר על זהאו מצד ניר ושדה זה מצד

בשדה קוברו כרם ושדה זרע שדה ניר בשדה קוברו זרע ושדה ניר שדה בור בשדה קוברו

אהל מפני כרם בשדה קוברו כרם ושדה אילו שדה שזרע היו קוברונהטומאה שוין יהן

שירצה צד זה .לאי

הרמב"נז'שבהל,וקשה כתב התחום"ם"מ בתוך שהיה או המצר על נמצא אם

הקברות לבית כתב"וט'ובהל"מביאו לצדדין"מ מסלקו המצר על משנה."מצאו והלחם

זה לקושי העיר כבר אתר שהוצעו.על תירוצים כמה כרוכל,ויש אותם נציעכ"ואח,ונמנה

הרמב דברי נכון על להבין שלנו תירוצים .ם"כמה

תירץ"הלח עצמו דייק"שהרמבמ לא קאמר"ם דוקא סמך"טו'ובהל",ולאו מ

בהל שכתב מה עומדת,אולם.מ"נז'על במקומה הרמב,הקושיא סוף את"שסוף סותר ם

.עצמו

איש סיהחזון דעה ס"רמןיורה י"ט הוב"ק עם הסתירה את ליישב ספתמנסה

הל בתוך "מ"נז'מלים התחום: בתוך שהיה או לצדדין מסלקו המצר על נמצא אם ".אבל

הרמב לשון שינוי על סומך זה יישוב זה,ם"אולם החזו,ומלבד של זו לא"גירסא א

כת בשום שלפננו"נמצאת .י

הבתשובותיז"הרדב חלק ע'ו תממןסי,ד"סימן שבהל,ז"אלף מ"טוכותתירץ

טאי לענין לצדדי,ומאהירי בהכיובהסתלקו סגי א,ן ואז מקפיד השדה בעל שאין צ"וכגון

לביה להוליכו יותר יהושע"ובנז.ק"לטרוח תקנות לענין איירי המצר,מ על מצאו ואם

לצדדיונ מסלקו אינו משם לפנותו מקפידיןןיתן השדות בעלי ומביאו,אם בו מטפל אלא

הקברות שהרי,לבית מקומו קנה שלא הרביםכיון את ומזיק המצר על מוטל אולם,הוא

קשה להרמב"שא,חדא,זה לו למה שונים"כ מקומות בשני הדין אותו לכתוב להאריך ,ם

קל בההרי תלוי מקום שבכל לומר לו השדהפקהיה בעל תלוי,ושנית.דת הכל אם

השדה בעל הרמב,בהקפדת הביא זה"למה בשדה אם ייקבר איפה בשדות עדיפות סדר ם

אחרא רוצה,ו שהוא שדה באיזה קבורה מקום לתת יכול השדה בעל לשון:ועוד!הלא

המ"הרמב את קובר שהמוצא משמע השדה"ם בעל עם להתיעץ בלי .מ



מקומ קונה מצוה מת צזשובענין



תירוצים שני להציע יכולים"נז'בהל:הראשון.ונראה מתי לברר מבקש כולו מ

מ צדק לשם וגם פרטי אדם של לרכושו נזק האפשרלגרום ככל זה נזק למעט .שפטי

צרכו,ממילא בשעת אחד אדם של בעלות להפקיע לנצרך ההלכה להגזים,מתירה לא אבל

מצרים ללא הזולת של מממונו ליהנות לו בהל.זכותו נמצא לקחת,מ"נז'וזה למת לו שדי

זה בעל של השדה בחלקת ממש נפל אם השדה בעל של מת,רכושו אם המצר"אבל ,"על

שנפלורו למקום קרוב בשדה לקוברו המוחזק,צים על להעמיס מוצאו בידי רשות אין

בצדק שלא שלו הקרקע ממנו בהל.ולקחת בטובת'אבל גם מתחשבת התורה מת טומאת

כולו ל,הציבור אותם להטריח לולא שלא דרך וכומצוא הדרך באמצע לקבר 'הטמא

לעו טומאה טרחת שיגרום כך המצר על מת אם דרךולפיכך המת,ברי את לקבור יכול

שנפל למקום ביותר הקרוב בהל"א.בשדה הרמב"נז'כ הדין"מ עיקר קובע שבאמת–ם

שנפל למקום הקרוב השדה בעל של לקרקע זכות למת בהל.אין בענין"טו'אבל מדבר מ

שנפל במקום ייקבר המצר–שאם על הציבור–דהיינו לטרחת אותו,שיביא לקבור מותר

ה למצרבשדה .קרוב

הרמבהזלפי של הפסקים שני בין כלל סתירה יתירה,ם"אין טירחא יש שאם

שם ייקבר המצר על המת אם פס,לציבור שולט בהלקאז את,מ"טו'ו לקבור וחייבים

שעל פרטי בשדה מצוה המצור-המת לרבים.יד טירחא אין אם בזכות,אבל להגזים אין אז

המצר בצדדי אותו לקבור השדהוכ,המת לבעל היזק לגרום לביה,ך מיד מוליכו .ק"אלא

נז בהלכות שפסק מה .מ"וזה

הרמב בדברי הסתירה את ליישב דרך עוד אם:ם"ויש ראשונים מחלוקת יש

לא רק נקבעו התנאים לחו"עשרת גם או בהל"הרמב.ל"י פ"נזכותם ה"מ פוסק"ה ,ה

לארץ" בחוצה אפילו מקום בכל נוהגות כולן אלו (ותקנות שיטת." יסוד על ודאי וזה

בב פ"שמואל דף ע"ק "ב"א באו: ואזלי שקלי הוו יהודה ורב מסתלק,חארשמואל הוה

הדרכים לצידי יהודה"א,שמואל רב בבבל:ל אפילו אפילו,ל"א?יהושע אומר שאני

לארץ להפ").בחוצה יש שוהנה הראשונים התנאים תשעה בין טבעבריד שוניםעצם הם ם

התשיעי הבעליםהראשונים'בט:מן של הפרטי הרכוש בעלות מפקיעים אמנם אנו שבהם

מסויים,המוחזקים לזמן רק זה קלה,אבל למטרתו,לשעה יגיע שהנצרך מיד,עד ואז

המוחזקים לבעלים הבעלות ימיו,חוזרת כל לאורך גמור הפסד אדם לשום שאין ,כך

העשירי"משא בתנאי מקומו",כ קונה מצוה אצל,"קונה"יקודי(,"מת מצינו שלא מונח

התנאים ל,שאר שייך לא הראשוניםתוגם ועד)נאים לעולם הוא הבעלים של הפסד ,שאז

שעפ ממקומו"מכיון מצוה מת לפנות אסור הדין .י

שכן א,ומכיון בין הבדל ישראליש לארץלחורץ הרמב.ץ ממון נזקי ם"בהלכות

ב לגמרי ממון"מתמקד ממו,"נזקי של רכושבהפסד או כסף(ן שוה כשדנים,ואז,)שהוא

בא מצוה מת ישראלעל קבורה,רץ מקום שישמש השדה גורל על להתחשב וכאן,צריכים



לאם נחום הרב מורנו צחש

הארץ יישוב מצוות של השאלה א,ממילא.עולה אחרת"אם מקומו"המת,א את "קונה

פגם סובלת הארץ וגם ככרוכיא צווח השדה בעל אם גם הפרטי בשדה אבל.ונקבר

זהבמקר בעל של השדה בחלקת ממש נפל לא שהמת המצר"אלא,ה לקוברו,"על ורוצים

שנפל למקום קרוב למ,בשדה אין זהתאז קבר על מצ,זכות מבטלים אושאין יישוב י"ות

המקום קירבת היתה,בגלל מקומו"שהתקנה קונה מצוה דווקא–"מת ,ממש,מקומו

שנפל במקום מ,דהיינו שהוא אחר במקום שדהולא בעל של הפרטי כרכושו ואז,וחזק

הקברות לבית אותו שמוליכים הוא מצוו,הדין אשמכוח יישוב ישראלת בכללרץ ממעטים

קונה" מצוה בא".מקומומת רק שייך זה הארץ"וכל יישוב ענין שייך ששם מה.י וזה

הרמב בהל"שפסק ממוןנזכותם .קי

הלכתיי חישובים מבטל הארץ יישוב שדין שכתבוראיה ממה היא אחרים ם

י"הרמב פרק שכנים בהלכות ה"ם בתים",א"ד בה לבנות לקנותה הלוקח רוצה היה

המצר בן דין בה ואין הארץ יישוב משום זוכה הלוקח לזרעה רוצה המצר :ומקורו."ובן

ק דף מציעא ע"בבא לזרעא",ב"ח וארעא לבתי לזריעה:י"רש(ארעא בה חפץ המצרן

בה צריך ביתוהלוקח מצרא,)לבנין דבר דינא משום בה ולית עדיף דין:י"רש(ישוב לבית

וטוב ישר עשות כאן תקנו מזו,ולא טובה בנ,)שזו .ד"וכן

בהל הרמב"טוכותאבל אין ועי"מ הרכוש בעל זכות בהגנת מתחשב כ"ם

א ישוב בדין מטומאה,י"להסתבך ההינזרות היא מגמתו לחו,אלא גם שייך ,ל"וזה

כ בחוועל הצדדין"ן על קוברו המצר על מת אם שנימוקו,ל שכשם נותנת שהסברא

יהושע קונה"כשתיקןשל מצוה המת"מקומומת של לכבודו היה יתבזה,ודאי שלא

למקום ממקום אותו יעבירו מדת,אם להרחיב גם שייך לכבודו לא"מקומו"כך לכלול

ל קרוב מקום גם אלא שם שנפל השטח אותו ממש לבעלילוואפ,ורק הפסד גורם זה אם

פרטי א.שדה ליישוב ענין אין בהל.י"וכן פסקו לקושיתנו.מ"טו'וזה לתרץ זכינו ובזה

הרמב .ם"על



שצט

טוב זבד





שנית מעשר מסכת בשלהי "די:ה(נן קדשך–"מכאן): ממעון השקיפה מפרשת

השמים הקודמת,מן במשנה ונדרשת סיומת,המצוטטת עמך',כולל את ישראלאתוברך

בה ובולדות ובמטר בטל לנו נתתה אשר האדמה ואת ובבנות נשבעתבבנים כאשר מה

בפירות טעם שתתן כדי ודבש חלב זבת ארץ מתודים:אמרו"–'לאבותינו וממזרים ישראל

ר בארץ חלק להם שאין משוחררים עבדים ולא גרים לא כהנים'אבל לא אף אומר מאיר

מגרש ערי להם יש אומר יוסי רבי בארץ חלק נטלו שלא הרמב".ולוים פסק ם"וכך

רבעי( ונטע שני "יז:יאמעשר ולו): בארץיכהנים חלק נטלו שלא פי על שאף מתודים ים

מגרש ערי להם בכורים".יש מקרא לגבי דתנן ממאי אחרונים כמה שתמהו בכורים(אלא

ה",)ד:א נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא ואינו מביא לנו'הגר לתת ,"לאבותינו

מא קורא הגר שאין ליה תיפוק הפסוק נימוק ללא אף מתודההרי שאינו סיבה מפני:ותה

בארץ חלק נטל .שלא

מזו היוצרות,ויתירה התהפכו לנשים בכורים.ביחס להדיא,לגבי בכורים(תנן

"ה:א לי): נתתה אשר לומר יכולין שאינן קורין ולא מביאין ואנדרוגינוס וטומטום והאשה

המשנה;"'ה התעלמה בנשים מעשר מוידוי וסתימת,1ואילו הרמבומשתיקתה ,ם"לשון

אליו התייחס לא הוא מתודה,שאף שאשה מנשים.משתמע גרים שנא מאי עיון ,וצריך

בכורים ממקרא מעשר וידוי שנא .ומאי

הסתירות תירוצים,ביישוב כמה אחד.הועלו שמצד הכללית לאור,תמציתם

מעשר,הפסוקים בוידוי שונות בארץ חלק נטילת הגדרת לגבי הקובעות המידה אמות

שם'בתוס"עיין,ברם1 ה,"אנשי שני מעשר,יד:מעשר מוידוי מופקעת גם שאשה האפשרות .שמעלה

לשון בין לחלק ניתן שאולי מציע הוא דבריו בהמשך לי"אך לבין"נתת בבכורים לנו"הנאמר "נתתה

מעשר וידוי ה;שבנוסח לדעת הקבלה מתוך יוסף"וזה לברך"בית יכולה למצות"וצונו"שאשה ביחס

גרמא שהזמן נצטוו,עשה וגברים הב,והנה.היות לדברי כשלעצמם"אשר שא,י לערער שיש שהברור

לומר שאינה"וצונו"יכולה אף קיום לה שיש גבריםחייבתמפני בחובת קשור זה מב.ואין סוכה עיין ,.אך

אשה ידי על טוב ביום לולב טלטול היתר למצוה"שרש,לגבי ככלי משמש שהוא מפני לה שמותר פירש י

הגברים ידי מעשהז.על מקיום מופקעת אף שאשה סובר שבאמת כמובן.ג"ומשמע הסוגיהאך את שאף

האשה קיום לגבי לפרש ניתן גברים,שם תשמיש עם קשר למי,ללא טלטול היתר בשאלת להסתבך ובלי

כחפץ תשמיש לו לאחרים,שאין תשמיש בו יש .ל"ואכמ,אם

נשים ידי על בארץ חלק נטילת בענין לוי,גרים,עוד שבט כ,או ברכות בסוגיה ובראשונים:עיין בתוספות

ש .םמקבילים
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בכורים הן,ומאידך;משבמקרא אף שונות וגרים נשים הפקעות כאן,שעילות שאין באופן

לסתירה אחרת.מקום בסתירה עיון מקום לנו נותר שעדיין בתוספתא.איברא יעויין דהנה

שנינו,בכורים שלא'ר",שם מפני קורין ולא מביאין כהנים אומר היה מאיר אומר יוסי

בארץ חלק שלפי"נטלו שלפנינוהרי עוררין–הגירסא עליה קמו לא חילק–2ובראשונים

כהנים בין מאיר קוראים,רבי נתמעטו,שאינם שלא לוים הסתם–לבין שנטלו,מן מפני

מגרש ערי;ערי בגין מתודים ולוים שכהנים יוסי רבי קבע שני במעשר במשנה ואילו

ער,מגרש מפאת חלק נטילת משמעות שלל מאיר שרבי מגרשבהיות לוים,י והפקיע

מעשר מוידוי מאיר,ובכן.ככהנים דרבי השאלה,אליבא מתעוררת אחר,שוב מאי:מכיוון

מעשר מוידוי בכורים מקרא מלו,שנא כהנים שנא הראשון,והנה?יםיומאי לצלע ,אשר

ריהטא שיטת,לפום בהקשר אף יישומו ואפשרות התחומים בין השוני לבחון הדרך סלולה

מאי מסברא,ברם.ררבי ביצוע בר הדבר האם ברור שלא דין מן עדיין,בר מקרה שבכל הרי

האישים בין לחלק ניתן מה מצד לברר עלינו מקרא,שומה של תחום אותו במסגרת

.בכורים

הצעות כמה הועלו הקושי ב.ליישוב פענח"דיעויין עם"צפנת שאלתנו שקישר

תופעה בעצם המושרשת חלות בין כללית חיצוניהבחנה מגורם הנובעת זו ואשר.לבין

מסויימת חלות אופי לקבוע ניתן פיה על המידה אינה,לאמת שמעצם שחלות העלה

לביטול ביטול,ניתנת ייתכן לחיצונית אחר,ומכאן;אך או זה שבמקרה שיתברר שככל

ביטול של אפשרות ובעצם,קיימת מהותית שאינה הוכחה זו להתייחס.תהווה ובבואו

ישראללנק בארץ זכייתנו לגבי זו כהנים–ודה זכיות בהשוואת לדון זה בירור ובעקבות

"כתב–ולויים דא: כך ב"אך מחמת לישראל שייכא ואחד'י ירושה מחמת אחד דברים

לעולם יפקע לא וזה ישראל למין דשייכא ערי...מחמת להם דשייך אף כהנים גבי אך

מ עצ"מגרש ולא הכהונה מחמת רק זה עליו,מםמ דאין חלל דהיינו שישתנו מציאות דיש

ע דף יבמות כמבואר כהן ע"שם דאהרן"ד זרעו דלאו לפי"א...ב להחלל"כ דאין ודאי ז

ע נט דף בגיטין דמבואר אף לויים לגבי אבל מגרש בערי הנ"חלק בו"ב אין ממזר דלוי ל

לוי ל"מ...קדושת דף דערכין מהך ע"מ ב"ג חלק לו דיש מבואר הלוייםב נמצא...ערי

כהנים גבי ולא נחלה שייך לויים 3".דגבי

עליהן להנחות סימוכין הוסיף האדירה ובבקיאותו דבריו שבמרוצת שם יעויין

תירוצו את לחלוק,ברם.בנה דין לבעל מקום יש חלל.עדיין שאין ליה דפשיטא דמאי

עיקר כל כהונה בשבט פשוט,נכלל מלהיות רחוק שנינושהרי.לכאורה מפורשת משנה

ח( חלוצה",)א:תרומות בן או גרושה בן שהוא ונודע המזבח גבי על ומקריב עומד היה

מכשיר יהושע ורבי פסולים המזבח גבי על שהקריב הקרבנות כל אומר אליעזר ,"רבי

שני2 במעשר המשנה עם קו ליישר כדי שהגיהו אחרונים ישנם ב;אמנם כפשוטה"ועיין ,זרעים"תוספתא

.826'עמ

פענח"3 ה"צפנת להרמבעל תרומות ע,השמטות,ם"לכות .א"סב



לוי שבט ידי על בארץ חלק נטילת אתבענין

כר לן כמותו,יהושע'וקיימא סברו עקיבא ורבי טרפון רבי שאין.שאף לטעון ניתן אמנם

עבודה לגבי חריגה אלא ד,כאן הכתוב בגזירת הדין מקור ה"שכן ידיו'ברך ופעל חילו

תרצה שבו חולין אפילו שלרבי–4"תרצה התוספות לשיטת להסביר ניאלץ לכאורה וכך

אף נאמר כשירה עבודתו טומאתוטרפון נודעה טרם שעבד טמא לכהן הרי–5ביחס

לגבי מקבילה הלכה נשנתה בתרומות משנה אותה של בתרומה"ברישא אוכל שהיה כהן

ר חלוצה בן או גרושה בן שהוא פוטר'ונודע יהושע ורבי וחומש קרן מחייב ".אליעזר

הגמרא,ומכאן שניסוח עד(שמסתבר הוא",:)יבמות דאהרן זרעו לאו בא"חללה לא

ולצמצמה לדללה אלא לחלוטין כהונה זהות מחלל את.לשלול שגם שיתכן איברא

שריד משקף אינו כאן וחומש קרן שפטור בטענה לדחות ניתן תרומה מאכילת ההוכחה

תרומה אכילת באופי נעוץ אלא כהן ב,מעמד ידיו"הכלולה מתנה"מדין"פעל עבודת

א עשו יומת הקרב והזר כהונתכם את המקדשאתן בית כעבודת בגבולין תרומה "כילת

עג( חללים,.)פסחים לגבי אף תופסת זו שהגדרה נניח שגזירת;6אם לחדש יתכן ואף

הבאים הדורות להמשך תקיפה ואינה עצמו הגרושה לבן מצומצמת בו,הכתוב שאין מפני

כהונה קדושת של צריך–7בבואה ערבא ערבך ההשערות להניח,לשתי סביר ויותר

לגבי להספיק יכולה בהחלט אך נחותה אמנם שהינה ברמה קשורה העבודה שהכשרת

הכהנים בערי ובשופטים–שכן,ירושה בקרח כהונה מתנות לפרשיות אין,בניגוד

במקדש לעבודה לייעוד איזכור כל במסעי הערים בהן,בפרשת זכייה לצמצם היה שיכול

בקודש דין.למשרתים ומן דין מן נ,ובר מארץ,וספתהנחה בחלקים האחיזה שצביון

בנסיבות להתרחש העלול ידי על נקבע ביטול ובסכנת שאלה בסימן שאיננה ישראל

והוכחה,אחרות ליבון טעונה היא .אף

הרוגצ בערי'והנה מעמדם ורמת לאופי ביחס ללוים כהנים בין הבחין לא ובר

כשווה,מגרש ראה כנראה הוא ורצף.אותו ביציבות להיפגעעניינו העלול מעמד אותו

חיצוני גורם ידי העתיד,על על להשפיע היכולה ארעיות של שנימה נותנת,באופן כבר

סו4 קידושין יהושע:עיין רבי לשיטת מקורות כמה מובאים שם המרכזי,בגמרא זה בסוגיות,אך

.ובפוסקים

אמר"ד'וסת:סו,שם5 ביאור,והשווה.ה שם"הרא'תוס,ביתר משל"ד,ש .ה

בגבולים)קטז'סי,קרח(בספרי6 קדשים אכילת לגבי מוזכרת זו לספרי.השוואה שאף להניח יש אך

ב טרפון,כללתרומה רבי אכילת לגבי מיושמת ההקבלה קדשים,שהרי אכילת היתה לא חורבן ולאחר

בנמצא .קלים

הרמב,כמובן מקדש(ם"שלשיטת בדיעב,)י:ו,ביאת חלל עבודת שנודעהמכשיר לאחר עבד אם אף ד

חללותו יותר,דבר עוד מתחזק כהונה כשריד חלל את,מעמד לצמצם אפשר לדידו שאף ברור כי אם

ההלכה נוספים.היקף לתחומים ואכילה,אשר לעבודה לחלל,פרט אחרונים,ביחס כמה ויעויין;דנו

טז,תלמודית'באנצ .כב-כ:ח,כרך

בשאלת7 תלויה זו שאפשרות כהונהיתכן בטלה או כהונה יא;מתה מכות ח,:עיין תרומות .א:וירושלמי
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בהווה כפשוטה"בעל.אותותיה לגביו,לעומתו,"תוספתא הממוני בהיבט דוקא ,התמקד

תפיסתו בעריהם,לפי ללויים כהנים בין משמעותי פער לכאורה.קיים ניתן התפיסה שורש

בירושלמילרא דיון בהקשר ר(ות כי כאן'אם מזכירו אינו ליברמן לבעלות)שאול ביחס

מגרש ד.בערי מאי הגוליןדלגבי הן אלו בשלהי יג(תנן ללוייםמעלים",.)מכות שכר היו

רבי מעליםדברי היו לא אומר מאיר רבי שכריהודה בירושלמי,"להן שני(נאמר מעשר

"ה:ה ד): ניתנו למחלוקת רביתני אתיא ניתנו דירה לבית אומר יוסי רבי יהודה רבי ברי

כדעתיה מאיר ודרבי יוסי כרבי ללויים".יודה דירה שכר בהעלאת מדובר ובמשנה ,היות

יהודה,שאלה,איפה,מתעוררת דרבי בעריהם,אליבא מכהנים שכירות אין.לגבי

שני,הירושלמי מעשר בשלהי או אתר על לשאלה,במכות על,מתייחס לי ידוע לא ואף

בראשונים הנקודה בבירור;ליבון השיטין מבין ועולה בוקעת לראותה ניתן ,ואמנם.אך

וקורים המביאים קיני לבני ביחס הירושלמי דברי סמך ר,על ליברמן'קובע "שאול מ"ש:

לנו איכפת לא בכורים משלהם,שלעניין בארץ חלק להם יש ישראל,אם משל שקבלו .או

שער"וה לנחלהה נחשבות לויים של מקלט ישראל"אע,י משל אותן שקבל וריבה,פ

בכורים לעניין וגר לוי במפורש אלא.הכתוב הלויים בערי מקום להם ניתן לא כהנים אבל

בעלמא שופטים.לישיבה בספרי עמ"קס'פי(וכן ")216'ח לוי: בבן יכול הלוי יבוא וכי

(ודי גרידא,כלומר" בכהן שעריךהכתוב,)ולא מאחד לומר תלמוד נטלו,מדבר שלא מי

וכו אחד במקום שעריהם שנטלו לויים יצאו אחד במקום הלל.'שעריהם רבינו ופירשו

וכו:ד"והראב שעריהם נטלו שלא ערים',מי להם נתנו שלא כהנים ומכאן.דהיינו

הנ כלל"שרבותינו ערים ניתנו לא שלכהנים הבינו הלו,ל בערי ישיבה זכות ...ייםאלא

ר לשיטת קוראים כהנים אין זה מע.מ"ומטעם בוידוי אלא"אבל וגר לוי שם נזכר לא ש

המעשרות קבלת משלהם,לעניין הפרשה חיוב לעניין לא ר,אבל מצריך מאיר'ולפיכך

משלהם ממש בארץ ישראל,נחלה להם שנתנו ממה לויים,ולא אף 8".וממעט

נכונות ההנחות אם שהתירו,והנה עלודאי מתקבל מאיר רבי לשיטת ביחס ץ

צריך,ברם.הדעת ערבא בעלות,ערבך שום לכהנים היה שלא הקביעה על לעמוד יש שכן

מושבם פירות,בערי קנין ולא הגוף קנין תשמישין–לא ישיבה–דהיינו זכות אלא

עצמה.גרידא לכת,מצד מרחיקת די נראית הספרי;מסברא,היא מן לסימוכין ואשר

מסקנות,שיוומפר להסיק קשה הלל ערים,מרבינו לכהנים נתנו שלא כתב שזה,שרק

הוזכרה לא במסעי שבפרשה כקביעה מתפרש אודות,לכאורה שנאמר למה במקביל

ללויים,הלויים השבטים משאר העברת.נתינה אופי על מלה וחצי מלה בדבריו אין אך

שבתוכם לכהנים ענין9.הלויים של לתהו,ולגופו ניתנתיש ערטילאית זכות האם ת

כפשוטה"8 .827'עמ,זרעים,"תוספתא

ב9 וביאורים"עיין לספרי"הגהות הלל רבינו פירוש של קולידיצקי שכנא הרב מהדורת ,כב'עמ,בשלהי

פירוש את אחד"שהסיט במקום שעריהם נטלו שלא מזה"מי לחלוטין שונה רלכיוון .ליברמן.ש'של

הספרי לביאור הנצי,אשר אתר,ב"גם על שונה,בפירושו בכיוון .הסביר
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ה(ם"הרמב.להקנאה המשפטית)ה:שכירות וסמכותו לבעלותו הנוגע שבכל פסק ,אמנם

להשכיר השוכר מעכב,יכול שהמשכיר מפני במטלטלין זאת לעשות רשאי שאינו ,אלא

אחר ביש פקדוני שיהא רצוני אין כי בדבריו;בטענה כג,עיין פשוט.ח:מכירה הרי זה אך

א(ולשיטת ופקדון לפירות)ה:שאלה דקל קנין של זן הינם ושאלה קיבל,ששכירות ולו

הריטב של רבו דעת שבו",א"את תשמיש אלא כלל הכלי גוף ליה מיקני לא ,10"דבשאלה

אין כי מסקנתו את מאמץ אף היה התשמיש,מדאורייתא,אולי קניין להקנות אפשרות

שכור או שאול חזי.שבכלי ל,ופוק בפכשבבואו הקנאה ערוצי כללי מהלכות"תנות ג

ביותר,מכירה הנחות כרובד לפירות גוף בהקנאת הקנאת.פתח שלדעתו להניח וסביר

ממש בו שאין דבר כמקנה נתפסת ערטילאיות וזכויות לעיל,תשמישין הכריע לגביה

כב( שיק",)יד:מכירה עד קנה לא זה דקל פירות אכילת או זה בית דירת לחבירו נההמקנה

שיתבאר כמו פירותיו לאכול האילן וגוף בו לדור הבית גוף לדבר".לו שכתב,דוגמא מה

ההשלמה"בעל מלוג,"ספר פירות אכילת זכות להקנות יכול בעל למוכר,שאין דמי דלא

להקנאה ניתן שודאי לפירות לפירות"שכן,שדהו שיאכל לו הקנה הקרקע גוף התם

הכא אבל פלוני זמן עד באפירותיו שלא דבר הפירות לו מקנה ואי כלום בקרקע לו אין

הוא מפורש11".בעולם במשנה לג(ואילו לעולם",:)ערכין מוכרין והלוים הכהנים

לעולם ברמב,"וגואלין נפסק יג(ם"וכן ויובל תירוץ,ובכן).ז:שמיטה האם לפקפק יש

כפשוטה"ה צרכו"תוספתא כל נדחהו;חלק שאם לדוכתייה,אלא לגביהדרו הקשיים ו

פתחנו בו ואשה גר חילוק בכהנים,ובמיוחד,הבנת בכורים מקרא לגבי מאיר רבי חילוק

לויים .לעומת

ואשה גר לחילוק אשר ר,והנה דברי מזמן סולוביצ'התפרסמו זצ'משה .ל"יק

אדנים שני על נשענת ישראל בארץ הזכייה כי דבריו חלק,ראשית".תמצית ליטול כדי

ז אנו ישראלבארץ בארץ אברהם בזכות להכלל של...קוקים ישראל"ומהלכה ארץ

מאבותינו בידינו היא ולזרעך"כ"ומגזיה...",מוחזקת אתננה זקוקים,ושנית....'וכו,"לך

בארץ,אנו ליטול ע,כדי ישראל וזכיית וישיבה ירושה המופקעים.12"י"למעשה בין

בחי10 מז,א"הריטב'הובאה הא"ד:קידושין בחידושיו,ה עיין צט,אך מציעא שחזרה"ד,.בבא אלא ,ה

כתב רבו,שם איזכור הארץ,בלי בקנין כשמדובר קונה רק משיכה מדרבנן,כי רק זה בשאלהאבל",וגם
משיכה לה תקנו לא פירות קנין אלא לשואל בה בריטב".דלית הדגש כי לציין יש מעשה"אך על מוטל א

הבעלים סמכות על ולא לדיוננו,ובכן.הקנין זיקה לדבריו שאין .ל"ואכמ,יתכן

בתרא11 כשלעצמו.כג:ג,בבא ומסובך מורכב נושא מלוג נכסי בפירות הבעל מעמד כי להעיר מצד.יש

השולח,חדא מז(בשלהי לפירות,:)גיטין שדה לקונה מצבו הסוגיה השני,מאידך.משווה ר,בקצה 'סובר
מלוג פירות ממנו נגנבו אם בכפל זוכה הבעל אין כי על,ינאי בעלות אפילו לו אין כי משתמע מזה אשר

גרידא,הפירות אכילה זכות פ.אלא כתובות בזה לעיין יש לד,.עוד מציעא זרוע"וב,.צוו:בבא מ"ב,"אור

לו,.שח:ח בתרא"ד'וסת,:יבמות בבא קנין צו"וב.קלט,ה .ל"ואכמ.ט:קג,ח"ובקצוה;:מ

תורה12 חידושי וקוראדב",קובץ מביא גר לר.ג-ב'עמ,"ין המאמר את שייחסו מו,חיים'יש ח"אך

"העיד,ד"הגרי מרי: אבא מחידושי הוא באמת (אבל ).א'עמ"
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בארץ בגין,מזכייה בה כלולים שאינם הראשוןישנם למרכיב זיקתם שחסר,העדר ויש

השני המרכיב לקבוצה;להם שייכת שאשה להניח ,בנוסף.לראשונהוגר,השניהוסביר

הגר הנחוצות"קובע הזכיות בין מקביל שוני קיים כי נאמרבכוריםלמקראמ אשר"בו

ה לי פרשת,"'נתתה כתוב,מעשרוידוילבין לנו",בה נתתה ההנחות".אשר האלוצירוף

קוראה אינה אך מתודה אשה כי למסקנא הפוך,מוביל המצב .ובגר

שאמרם למי ראויים ואשה,ברם,הדברים גר להשוואת אלא מתייחסים ,אינם

ללויים כהנים בין מאיר רבי לחילוק ארוכה להעלות כדי בהם מקרא,לפחות–ואין לגבי

אותו;בכורים גם ליישב עלינו שומה שנו.ועדיין מתוךונראה להתגדר מקום כאן תר

למיניהן ולויה כהונה מתנות שורש לגבי ובהלכות במקראות הדברים.התבוננות ,ובהסבר

תנן דהנה ה(נראה שני מז,טו:מעשר "סוטה המעשר.): הודיית העביר גדול כהן ".יוחנן

הדבר בגמרא,ובביאור מז(נאמר לפי",).מח-:סוטה חנינא בר יוסי רבי אמר טעמא מאי

ללוים דיהבי אמר דרחמנא כתיקונו אותו נותנין לכהנים.שאין יהבינן קא י"ופירש".ואנן

אתר "על כדאמרי: עזרא פו(ביבמות'דקנסינהו יכולין:)דף אין כתקונן נותנין דאינן וכיון

מצותך ככל ללוי נתתיו וגם בר".לומר וכתב"אמנם נופך הוסיף שני(ש ):טו:ה,מעשר

אלי'ואפי" מותרותלרבי יש בפרק דאמר עזריה בן פו(עזר לכהנים:)דף אף דמדאורייתא

וגו"מ לכם הוא שכר כי ללוי אף ליתנו ונצטוו הואיל מלוים'מ לגמרי אותו כשמפקיעין

משמע דקרא דעיקרא ללוי נתתיו וגם למימר מצי ולא כמצוותו אין לכהנים דוקא לתתו

ממש הרא".לוי צעד אף בפירושו"בעקבותיו שנים",לזרעיםש אתר"פי או,על שפחות

הר את ציטט להזכירו(ש"יותר בלי ביותר,)אמנם וזעירים קלים סגנוניים .בשינויים

צ ראב,ע"אמנם שיטת יסוד כדר"הלא שסובר הינו ש'ע לוי בן בעשרים"יהושע

לוים כהנים נקראו מקומות שם,"וארבעה ביבמות מה,ובכן;):פו(וכמבואר הכא לי מה

התם כהנים.לי או לויים לקבוצת מתנותיו להעביר שוטף באורח הנוהג בית בעל אטו

מעשר וידוי לקרוא יוכל לא להתוודות?מוגדרת יוכל ודאי גוונא האי שבכי ,ונראה

יוכיחו כהונה מכיוון.13ומכירי מוחטאים המלא וקיומה המצוה מטרת דידן בנדון אך

ולויה.אחר כהונה מתנות בפרשת קרח,המרכזיתדהנה ברורה,בפרשת נקודה בולטת

המתנות והגדרת נאמר.בהנמקת כהונה מתנות לפרשת יח(כהקדמה "ח:במדבר וידבר):

למשחה'ה נתתים לך ישראל בני קדשי לכל תרומתי משמרת לך נתתי הנה ואני אהרן אל

עולם לחק במתנה".ולבניך הכתרה,המדובר אופי נושאת לגדולה"–שאף למשחה

אוכליםכ שהמלכים תמורה,"דרך של פן כל הקב,ללא מצד הכהנים"לא מצד ולא .ה

"יט:יח(ושוב לה): ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומת ולבנתיך'כל ולבניך לך נתתי

ה לפני היא עולם מלח ברית עולם לחק אתך'אתך ולזרעך נאמר".לך לויים לגבי ואילו

"כא( מע): כל נתתי הנה לוי אתולבני עבדים הם אשר עבדתם חלף לנחלה בישראל שר

גי13 לעיין קכג"ב;.טין ובקצוה"ד'וסובת:ב הכא .ג:רד,ח"ה
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מועד אהל "לא(ושוב".עבודת לכם): הוא שכר כי וביתכם אתם מקום בכל אתו ואכלתם

מועד באהל עבדתכם ראשון"אתו"כאשר–"חלף למעשר על,מתייחס בספרי כמבואר

ביבמות)קכב,קרח(אתר בעל;:)פו(ובסוגיה הכתוב בלשון דייק "החייםאור"וכבר

אתר "שהעיר).כד(על וגו: חלקך אני אמר לא בלוים ה'והנה בחלק זוכים הלוים 'שאין

ה חלק נותנים הם גם כשכירות'ולזה אלא אינו ומעשרם והם המעשר מן מעשר תרומה

מועד ואהל הכהן שהוא הקדוש לשרת ".הדיוטות

בארץ חלק מנטילת ההפקעה להנמקת ביחס במיוחד בולט נוהגהאי.השוני סור

כאחד ובלויים ברמב,בכהנים אתר"כמבואר על בפ,ן הספרי שנפסק,שופטים'לאור וכפי

יג(ם"ברמב ויובל למדי).י:שמיטה שונים הסברים מוצגים בקרח בפרשה כהנים.אך לגבי

"כ(נאמר ה): חלקך'ויאמר אני בתוכם לך יהיה לא וחלק תנחל לא בארצם אהרן אל

ישר בני בתוך אומר–"אלונחלתך חמרית,הווה תמורה כאין ופיצוי,אין נתינה כאן ,אין

זוכים הם להן המתנות לבין המקדש בעבודת הכהנים השקעת בין קשר חלקךאני".ואין

לא,"ונחלתך נאמר.ותו לויים לגבי "דכ-כג(אך נחלה): ינחלו לא ישראל בני כי.ובתוך

לה ירימו אשר ישראל בני מעשר נת'את בתוךתרומה להם אמרתי כן על לנחלה ללוים תי

נחלה ינחלו לא ישראל אומר".בני לנחלה,הווה זוכים הניתן,הם המעשר צביון זה שכן

המעשר;להם במתנת סיפוקם על באים שהם שמכיון לתרומה,שכן–אלא הניתנתבניגוד

שחטה,לכהנים שנינו הכרילגביה את פוטרת הו,אחת פיצוי חטה באותה לםואין

הכרי,לעבודתם של רציני לנתח זוכים הרי זוכים–הלויים בחלוקת,בנוסף,אינם למנה

בביזה או ברמב.הארץ בפסוקים"ויעויין הרמוז בביאור שהרחיב אתר על ):כ:יח(ן

לך" יהיה לא קטן וחלק ישראל שבטי מכל כאחד חלקך נוחל שתהיה תנחל לא בארצם

כלל בכהנים...בארצם הזו ינחלוהאזהרה לא ישראל בני ובתוך בלויים הזהיר כן ואחרי

בכהנים כמוזהר ועיקר,כלומר–"נחלה כלל נוחל אינו נוחלים,אהרן הלויים אלא,אך

ישראל בני בתוך בספרי".שלא הדבר אתר)קיט(ושורש סכינא,על כאן מפעיל שאף

קראי מפסקא "חריפא ה: אהרן'ויאמר תנחלאל לא כהניבארצם ישראליצאו בני ובתוך ם

לוים יצאו נחלה ינחלו בשופטים".לא בפרשה כי מוזכר,ואם לוי"בה שבט מופיע,"כל

כהנים לגבי בקרח שנאמר לזה המקביל פרשה,הניסוח אותה שכל מפני זה כי להסביר יש

בכהנים לוי"ו,דנה שבט רש"כל כדעת שם"מתפרש מומין",י בעלי בין תמימין ;"בין

שא מפני נביןאם אם הספרי,ף בלויים,כדעת בכלל,שמדובר שכהנים וברור ,היות

הפרשה בפתיח ישראל",וכמדובר עם ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים לכהנים יהיה לא

ה יאכלון'אשי להם,"ונחלתו גם שיתאים נוסח 14.התבקש

עקב14 בפרשת דומים לפסוקים ביחס מקבילה שאלה להעלות שגררה,ט-ח:י,יש לוי שבט הבדלת אודות

אחיו עם ונתלה מחלק הפקעתו ט.ש"יעו,בעטיה שבפסוק ההנמקה דברינו רוח לכהנים'לפי מתאימה שם

ללויים מאשר כ.יותר לציין יש הרמבעוד שם"י לכהנים)ח(ן מוגבלת שם הפרשה כל כי לפרש נטה .אמנם

לזה הקבוצות,מעבר בשתי דנה שהפרשה נבין אם שאף להציע לכהנים,ניתן הזקוק נימוק בה .הועלה
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בפרשה הרמוזה הלכתית השלכה אף זו שלנקודה היתר.יתכן מנומק בפסוק

מע מקוםאכילת בכל ראשון הקברות,שר בית בטומאת המתנה,ואפילו "באופי שכר: כי

מועד באהל עבדתכם חלף לכם והמסובב".הוא הסיבה קשר מה מהניסוח ברור .לא

דברינו,ברם חומר,לאור כמין מובנת ותמורה.הזיקה כתשלום ראשון מעשר צביון

בקדושתו העובדה,לחילופין,או,מכרסם את לתרומהשבה,משקף אף,ובמידה–שוואה

שני מראש–למעשר נחותה היתה הקברות;היא בבית אכילתו המתיר הוא זה .וצביון

בתוספות פו(ויעויין מי"ד:יבמות קשור)ה אמנם מקום בכל אכילה היתר כי להניח שנטו

הקדושה לזרים,בקלישות אסור ראשון מעשר כי הסובר מאיר שלרבי העלו כך ומתוך

אי בטומאהאף נאכל הגוף",נו בטומאת נמי לאוכלו אסור לזרים דאסור טעמא דמההוא

הקברות בבית לאוכלו אפשר ראשיתו".ואי כמנמק הפסוק סוף שראו מת.הרי כי ךוואף

הסיקו מקום"דאע",הדוחק בכל אותו ואכלתם הוא הכתוב גזירת לזרים דאסור ;15"ג

מקום בעינו,מכל עומד הסיבתי שםואמנם.הקשר ישנים בתוספות עליו פו(עמדו :יבמות

ואידך"ד דהרי",שכתבו)ה הפסוק לכל הוא טעם נתינת מקום בכל אותו ואכלתם שהרי

וא מעוד באהל עבודתכם חלף מקום בכל אותו ואכלתם דכתיב נותן"משמע הפסוק כ

העבודה חלף למעלה הנזכרים אותם כל שיאכלו לדבריו ".טעם

מעשר אכילת היתר מעוגןזיקת נראה הקברות בבית ;בפסוקים,כאמור,ראשון

בעל כך על עמד החיים"וכבר אתר"אור "שהסביר,על שאמר: עצמן הדברים לומר חזר

אין כי הטעם נתן לזה גמורים חולין שהוא מקום בכל אותו ואכלתם שאמר לפי למעלה

ה שאמר חול ממון אלא לה בדומה או כתרומה קדושה שום זה לפרועלי'במעשר שראל

ורז בו יש קדושה מה ומעתה עבודתכם שכר עבד"לכם שאם לומר הכתוב שבא אמרו ל

לו אין מאחת חוץ העבודות כל עליו שקבל לוי בן אמרו מכאן יטול לא עבד לא ואם יטול

חיים אלקים דברי ואלו ואלו בלויה באו".חלק המצוטטת לברייתא ישנןחייםהרוהנה

"מקבילות ה: הלוי עובדיםועבד הם אשר עבודתם חלף אומר שהוא לפי נאמר למה וא

ת יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני כורחו"שומע בעל הוא הלוי ועבד דומה".ל ובנימה

זוטא "בספרי במדבר: עמי שעשה מה שכר שכרך אדם כבני מועד באהל עבודתכם .16"חלף

העבר במטען מדובר המקרים שבשני לדחות שיש ה.אלא עולה,ראשונהבברייתא אמנם

לדורות ישירה כתמורה ראשון מעשר הגדרת של גזה,אופציה אחרי את"אך שכופה כ

נתינתו אופי משתנה שוב עבודה,העבודה חובת ניצבת שמולה מתנה בגדר אף,שהיא

ביניהם שכר יחס לשניה.שאין בצביון,ואשר לא אך לויה מתנת של הכללי ברקע דנה היא

ראשון מעשר לוי,בהמשך,קבלת כל ידי .על

הרא15 בתוספות גם שם"כך שיכול"ד,ש מי ב,ה ישנים"אך בספק"תוספות זו אפשרות הניח :שם

מתרומ" מעשר דיליף נהי זרותדשמא לענין טומאה"מ,ה לענין יליף לא ".מ

באוה,ספרי16 קכב,ח"המצוטט המקביל;)150'עמ,האראוויטץ'במהד(פיסקא כאן,המאמר ;המצוטט

קיט,שם זוטא;145'עמ,פיסקא לא,ומספרי .299'עמ,פיסקא



לוי שבט ידי על בארץ חלק נטילת זתבענין

המרכזית,ברם לשאלה בנידון,אשר ולויה כהונה מתנות השוואת ייתכן,לגבי

התנאים במחלוקת שנויה בספרי.שהיא לויה,דיעויין לפרשת כהונה מפרשת "במעבר כל:

לכהונה ונתנן השם קנאן כהונה ר.מצות דברי עבודתם חלף אומר'ר.יאשיה'וזו ,יונתן

קנאה זו שנאאף ללוים ונתנה וגו'השם הארץ מעשר הפסוק".הוא'לה'וכל והנה

ר ידי על להלכה'המצוטט מתפרש שני,יונתן מעשר ברורה,לגבי קדושה בו ואפילו,שיש

הוא הדיוט ממון מאיר.אם רבי כדעת לכאורה היינו ראשון למעשר יונתן רבי שיישמו ומה

לזרים אסור ראשון שמעשר מאיריי,ובכן.הסובר רבי במחלוקת תלויה ששאלתנו תכן

בר,ורבנן רק ור'ולא זה,יונתן'יאשיה הרי לזרים מותר ראשון דמעשר לן דקיימא ולמאי

כך אם לן וקיימא מאיר כרבי יאשיה,דלא מוחצת.כרבי הוכחה כאן שאין ייתכן שכן;אך

המעשרות שני בהשוואת לכת מאיר רבי הרחיק היכן עד ברור ה–לא באיסורהאם סתפק

לג אף השווה האם או אחרותלזרים הלכות בתוספות.בי עלו בטומאה אכילה לגבי והנה

פו( שיכול"ד:יבמות מי דעות,)ה לעיל,שתי ברמב,כמצויין א(ם"ואילו מדוייק)ב:מעשר

אסורה שהיא מע.להדיא לאכול לה לפסול נבעלה לפסול הלכה,ר"אשר באותה משמע

נפסלת"ברמב שהיא העו.17ש"יעו,ם אמינא הוה לפי משמע בשלהיוכן בברייתא לה

כהנים" וחומש,"תורת וקרן פדיון טעון הרמב,ובכן.שהוא כרבנן'ר,ם"לדעת יאשיה
מאיר להלכה,דרבי כוותייהו לן הכרחית,וכדקיימא הזאת הזיקה אין התוספות לדעת .אך

הרמב,היוצא לדעת אימוץ,ם"כי על מושתת בטומאה ראשון מעשר אכילת היתר

מאיר דרבי רבנן יאשיהדעת רבי דעת על התוספות.הבנויה לשיטת אף,אך כי הסוברים

בטומאה ראשון מעשר לאכול מותר מאיר לזרים,לרבי אסור היותו הכרח,חרף אין
יונתן ורבי מאיר רבי בין זיקה כאן 18.לשרבב

דברינו רקע הר,על והרא"הסברי משהעבירו"ש מעשר וידוי לביטול ביחס ש

לכ מלויים תרומה למדינתינת מובנים הלויים.הנים שכר מהווה ראשון ומעשר ,היות

עיוותים שני יוצרת לכהנים אחד.הסטתו כשכר,מצד ראשון מעשר יעוד הגשמת מוחטאת

מקדש עזרא,עובדי תקנת לאחר אף מתנה,שהרי עבודת לעבוד הכהנים ללא,נדרשים

הבורא.19תמורה רצון את נוגד שאופי,השינוי להניח סביר המתבקששכן מתנה עבודת

א17 ר.ב:מעשר במאמר סולוביצ'ועיין לזרים",יק'משה ראשון מעשר תורהבקובץ,"בדין .טז-יג,חידושי

מאיר לרבי לירושלים חוץ אכילה איסור על הדעת את לתת יש לזר.עוד איסור בין לחלק ניתן מסברא

לחומה חוץ אכילה לבין וחומש קרן ולא,וחיוב אכילתו מצות לקיום ביחס נאמר חוץ אכילת איסור שכן

החפצא קדושת לגבי .רק

בהקשר18 לעורר דין לבעל מקום יש מאיר,זהאמנם רבי לשיטת הסבר למצוא הינה דברינו מגמת כי

לבין,בתוספתא ראשון מעשר לקדושת ביחס מאיר רבי דעת בין כאן הנידונית האפשרית הזיקה ואילו
המוצע התירוץ לתקפות הסיכוי את מקטינה דוקא יאשיה רבי כן.קביעת זאת,אך.אמנם התירוץ,עם אין

של,נסתר תלות שאין ברור הנושאיםשהרי שני בין .ממש

אחד19 בפרט עיון מקום כאן יש בפי.אמנם ערכיןדהנה מסכת בסוף שנאמר מה להשוות,).לד(רוש שאין

לזכיית קרבנות ועור בבשר כהנים כהניםזכיית בחרמי קדשין"שכן,ם דמי קרבנות,כלומר(מי ועור בשר



ליכטנשטיין אהרן הרב מורנו חת

מסוימות כהונה למתנות מצומצם קדושה,אינו מעשר,בעלות תרומת או גדולה ,כתרומה

החזית לאורך כהנים מעמד טיב מגדיר שהוא לא,מאידך.אלא שכן נפגע הלויים מעמד

שכרם על שכן.באו כי,וכיון בוידויים להצהיר יכולים לכהנים ראשון מעשר מעבירי אין

מ"עשו צויתניככל אשר ".צותך

דיוק לעילתה,וליתר רק ולא זכייתם לטיב נוגע ללויים כהנים בין שהשוני .נראה

זכו קא גבוה דמשלחן לן קיימא כהנים לגבי בקדושתן–דהנה העומדות מתנות לגבי הן

הכהנים אכילת קלים,בשעת בקדשים ושוק חזה או קדשים בקדשי ואשמות חטאות ,כגון

שפ אלה לגבי נתינתןוהן לאחר לחלוטין קדושתן בשעת,וקעת גמורין חולין הן והרי

ההנאה או הגר,האכילה גזל לכהן,כגון ונתנו השם קנאו משלחן.20בבחינת מושג והנה

או משלו האם ספק בגמרא עלה בפועל אף שהרי כהונה למתנות מוגבל אינו זכו קא גבוה

אוכל הוא שמים הרי,משל והרמב"והכריעו להלכ"ף יכולם ואינו אוכל הוא שמים שמשל ה

לאחרים זכותו ראשון.21להעביר למעשר היסוד ליישום מקור אין ידיעתי למיטב ולא,אך

מעשר כנגד מעשר מלחלוק מנוע לוי שיהיה חלף;מצאנו שלגבי הינו הדבר פשר ולכאורה

כ זוכה אחדעבודה עצמובפנל אי כשכר מקבל אחד שכל המעשר מלראות מניעה .ישיואין

דמסתפינא נעוצות,ולולא לויה מתנות שאין ומציע יותר עוד לכת מרחיק הייתי

ברית לאהרן;בכריתת שנאמר ה",שמה לפני היא עולם מלח אתך'ברית ולזרעך ,"לך

שכרם שנוטלים לויים לגבי תופס מפורש.איננו ממקרא נסתרת זו השערה שלכאורה ,אלא

ומתריע הלוי",שצווח ברית בברייתא,"שחתם נאמר כו(ועליו רבנן",:)בכורות תנו

אין המטבחים ובבית הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים הכהנים

ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חללו כן עושין ואם בשכרן ומעשר תרומה להם נותנין

רופיר".הלוי אתר"שש על ראשון",י מעשר משום לגבי;"ולוים שגם לויההרי מתנות

ברית זאת.נכרתה שם,עם שבגמרא לכך לב תשומת להפנות עניים,יש ,אשר–אף

מוגדר,לגביהם מקבלים ציבור עם מיוחדת ברית כריתת היתה שלא שלא,ברור וודאי

עצמו הכא)הכהן ברשותו כהנים(לאו רשכת,"ברשותו)בחרמי ברשותו"ד(י"ב הכא מכח",)ה כלומר

עבודה בשכר גבוה משלחן ולא להו שקיל קא ריהטא,וזה;"דידיה כדברינו,לפום שפירושו.שלא וייתכן

יונתן רבי לדעת כוותיה,נאמר לן קיימא כהונה.ולא מתנות בין לחלק שניתן אפשרות לבחון יש עוד

כהנים,שונות שחרמי דינם,באופן עיקר בבחקתיאשר אלא בקרח בפרשה התפרש הופכים,לא ואשר

כהן ליד העברתם עם גמורים חולין עבודה,להיות שכר מהווים כך,אך.אמנם מתנות,אם מעמד לבחון יש

חולין,פותנוס הן שאף הגר גזל דברינו,גמוריםכגון היקף .ויצטמצם

נג20 קידושין עג.עיין אפילו"ד'וסת,.ומנחות הלויחידושי"וב,ה חיים ו;"רבנו שורש,י:בכורות לגבי

לגווניהן במתנות הקנין תוכן אחר.ואופי נפש–ובהקשר אוכל כמלאכת בהן מלאכה לייעד היכולת לגבי

יט'עי–ט"ביו ה,.ביצה וכתיב"ד'תוס,.פסחים שם"הרשב'תוס,ה הכא"ד,א מו,ה לא"ד'תוס,.ופסחים .ה

צב21 מציעא בבא אתרף"ברי,.עיין יב,ם"וברמב,על במינוח.יג:שכירות השוני את לציין יש ,אמנם

האם שמים"ולבחון גבוה"ו"משל נרדפים"משלחן מונחים .הינם
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הלוי משחיתים–בברית בין כלולים עניים לאו,יתכן,ובכן.אף הלויים איזכור שאף

ה,ברם.דוקא שדייק מה יב(ם"רמבלפי עניים)יח:תרומות הסתם–והשמיט פי,מן על

התוספתא ה(גירסת בנידון)כג:דמאי ולויים כהנים להשוות שיש .יתכן

הרמב בלשון מדוייק אמנם שכך י.ם"ונראה בפרק בדבריו מהלכות"דיעויין ב

הגרנות"יכהשבהל,תרומות בבית מסייע איסור הביא בדמאי,ח בתוספתא מקורו אשר

לוי,)כג:ה( שבט מתנות כל "וכלל ליטול: כדי הגרנות בבית לסייע וללויים לכהנים אסור

השם,מתנותיהם קדש חילל המסייע בהל".וכל הגמרא,ט"י'ואילו מסקנת את בצטטו

להחזיר:)ו(בקידושין מנת על מתנה "כתב,לגבי יצא: להחזירה מנת על לכהן תרומה נתן

מ כן לעשות ואסור נתינה שיחטפוידי להן אסור וכן הגרנות בבית כמסייע שנראה פני

המקום שלחן שעל בכבוד נוטלין אלא אסור בפיהן חלק לשאול ואפילו ומעשרות תרומות

לה אלו ומתנות שותים הם שלחנו ועל אוכלים שנ'הם להן זיכה הוא ברוך והוא ואני'הם

תרומתי משמרת את לך זכ".נתתי קא גבוה משלחן שנימוק כהןהרי לגבי מופיע רק ואף.ו

ההלכה באמצע האיסור ניסוח שיטפיה,שבמרוצת שאגב נראה מעשרות הוזכרו אף

יחד לתרומות,צירפם מצטמצם שהנימוק .אף

רב בהיסוס שהעליתי שההשערה נראה בכריתת,אמנם לויה מתנות נכללו שלא

מיסודה,ברית מופרכת בספרי,לכאורה מפורשת ברייתא שמתייחסדיעוי.לאור שם ין

ולויה כהונה פרשיות שבין לתפר ה",הספרי לפני היא עולם מלח אתך'ברית ולזרעך לך

בישראל מעשר כל את נתתי הנה לוי "145'עמ,קיט'פי(ומעיר,"ולבני הכתוב): מגיד

ללויה כהונה ברית כך לכהונה כרותה שהברית זו,ברם".שכשם ילפותא משקל גם

ידי על במידה אחרתמתאזן ההלכה,ברייתא מדרשי בין במחלוקת שנוי שהדבר .וייתכן

מעשר תרומת פרשת על זוטא בספרי בספרי,אמנם,השונה–דיעויין שם–מהנדרשת

"298'עמ,כו'פי(נאמר בנחלתכם'): מאתם לכם נתתי ללוים',אשר ברית שנכרתה מגיד

המתנות על לכהנים ברית שנכרתה וכדרך שלהם המתנות בריתעל נכרתה כך שלהם

תרומתו את להפריש עליהם שיקבל עד כלום בו להן שאין שלהן המעשרות על ".ללוים

דוקא אלא המתנה עצם של החיובי לפן מתייחסת אינה הלויים ברית זוטא הספרי שלפי הרי

והתנייתה המתנה להשערתנו,לצמצום סתירה כאן לכאורה,מאידך.ואין ההקבלה ניסוח

בר על המתנהמורה עיקר לגבי שרשית זו;כבכהונה,ית בנקודה למועד,ולעיון חזון .עוד

זכו קא גבוה משלחן לעיקרון לזיקה ב,ואשר יהודה"יעויין אריה ר"גור מנחם'לבן

בנושא,זעמבא ונתן הרמב,שנשא על ביבמות"והקשה פפא רב מדברי שציין,.)פז(ם

ונתאלמ לישראל שנישאת כהן שבת לכך לאכולכמקור אביה לבית חוזרת נתגרשה או נה

ושוק לחזה לא אך בפסוק,בתרומה שנאמר אביה",מה בית אל פפא,"ושבה רב ,ודרש

זכו" קא גבוה דמשלחן ושוק לחזה פרט לאביה הקנוי לחם תאכל אביה נראהאך22".מלחם

מידי קשה חלוקה,דלא לאחר אף שבקדשים היינו תרומה לעומת ושוק חזה ,דהנגדת

ב22 שם ומעשרות"עיין תרומות בדיני .'א'סי"קונטרס



ליכטנשטיין אהרן הרב מורנו ית

האכילהכ מתבצעת גבוה,אשר משלחן נאכלים הפרשה,הם שלאחר תרומה כן שאין מה

לחלוטין הבעלים ממון הופכת בשלהי,ונתינה כדתנן האשה את בו לקדש האיש.וניתן

חסר.)נח(מקדש הזה הרובד אף ראשון שבמעשר נראה .אך

דברינו מאיר,לאור רבי שיטת לגב,מתיישבת ללויים כהנים בין מקראשחילק י

חומר,בכורים נניח.כמיין אם כ,אף פענח"דלא כהנים,"צפנת לזכות בערים,שאין

הלויים ידי על לידם נניח;ביטול,שהועברו אם כ,ואף כפשוטה"דלא ,"תוספתא

לויים לשל דומה בערים הכהנים מעמד ממונית ישיבה,23שמבחינה לזכות מוגבל ואינו

לגבי,גרידא ביניהם לחלק מקום בארץיש חלק האחזותם,נטילת ואופי עילת .מפאת

במתנותיהםיבמקב שציינו לשוני עבור,ל כתמורה לנחלה זכה לוי שבט כי לקבוע יש

השבטים,עבודתם שאר זכו שבה זו בצורת לא כי אינו,אם קיבלו שכהנים מה ואילו

ועיקר כלל כנחלה ד,מוגדר הכתוב גזירת חלה ועליהם ונחלתך"היות חלקך הם,"אני ואין

עבודתם עבור שכר,מתוגמלים וללא חלף ללא .שנותרת

סיום,אמנם אמורים,לקראת הדברים כי ולהדגיש להזכיר ביחס,כמובן,יש

בכורים לגביו,למקרא שחילק מאיר רבי שיטת נטילת,כביאור מפאת ללויים כהנים בין

הלויים ידי על בארץ השבטים,חלק משאר שנתקבלו ערים הדיבורבאמצעות פי .על

מעשר,ברם לוידוי המוג,אשר האחיזה הספיקה לא עדיין כי מאיר רבי זכוסובר לה בלת

עריהם באמצעות יהושע–הלויים מימי כיבוש ידי על חזקה,אם ידי על בעליית,ואם

וידוי–עזרא ולחייב את,לאפשר שעיצב וישיבה ירושה לתהליך שותפים היו לא שכן

וחתם ישראל קדושתהארץ הגר,את לעיל"כהסבר שצויין דבריו,ומכאן;מ שלמרות

שני,בתוספתא מעשר בסוף במשנה קביעתו בעינה כאחד,עומדת וכהנים לויים המפקיעה

מעשר יוסי.מוידוי רבי לשיטת הפוך,ואשר בכיוון ללויים כהנים בין חילק בהיותו,שלא

מעשר וידוי בחיוב הקבוצות שתי את הבנותתיתכנה,כולל את',א:שתי מקבל אינו

לעיל שהוצעה העקרונית מגרש,התפיסה בערי ואלו אלו מעמד בין השוני .לגבי

לציין,ברם23 התו,יש בהפניית נ"כנרמז ביומא לסוגיות ו.כ כה,.והוריות שבט מעמד בשאלת ,ונההדנות

לאו אם קהל מיקרי ר,האם קובע'כאשר יעקב בר מפרך",אחא הנני דכתיב קהל איקרי לא לוי של שבטו

וגו עמים לקהל קהל'והרביתך איקרי לא אחוזה לו שאין וכל קהל איקרי אחוזה לו שיש זה".כל אם,ולפי

קהל איקרי לא כהונה שבט ואילו קהל איקרי לוי שבט שלמסקנא רמתייתכן,נסבור בין הבחנה כאן שיש

הקבוצות שתי של ברורים.הקנין מלהיות רחוקים הדברים רש,ראשית.אך מסקנת"אמנם שזו הבין י

שלמסקנא,הסוגיה להבין בהחלט אפשר קהל,אך מיקרי אורה"ב'וע;שניהם ו,"קרן שם"ד,.הוריות ה

ברמב,מת יב(ם"ויעויין בינ)א:שגגות חילוק כל ציין לא לוישבאמת שבט ממעמד כליל והתעלם יהם

ציבור של דבר העלם פר רש,שנית.לגבי דברי פר,י"אלמלא לגבי קהל שם לבין אחוזה שבין הזיקה עצם

למסקנא מתבטלת בעינה,שלישית.אולי עומדת שהזיקה נניח אם מדובר,גם שלא לפרש ניתן בהחלט

המעמד בצביון אלא ממונות דיני בתחום קנייני כדברינווז,בפער .ה

מודינא בהא לוי,אך לשבט המגרש ערי הענקת שמהלך שאר,ייתכן מאת הערים את קיבלו הלויים כאשר

לכהנים,השבטים עצמו,והעבירו הממוני בפן שוני בחובו .מגלם



לוי שבט ידי על בארץ חלק נטילת יאתבענין

תרומות קבלת לגבי השוני אודות שהוצג שהמהלך להניח מקום יש שבהחלט ואף

וקיים שריר כי–ומעשרות יאשיה,אם ורבי יונתן רבי מחלוקת הנמנע,לאור מן זה אין

זה יסוד שאלהשאף מקום–בסימן האחיזה,מכל ואיכות אופי לגבי ענין לזה אין

מגרש ערי שהינה ישות הזיקה,לחילופין',ב.באותה ברמת השוני שאף להסביר ניתן

ידו על מקובל מגרש וחיוב,בערי יכולת כמגדיר נחות יותר ברף מסתפק שהוא אלא

מעשר וידוי לה,לגבי השלכות אין זה שבמישור שלבאופן לבין כהונה שבט בין בחנה

בנידון מידי.לויה לא .ותו

חרל זבולון לרב ובחיבה בהערכה שליט"מוגש דור,א"פ שנות במשך מנהל,אשר בתפקיד

אלחנן יצחק רבנו במסירות,ישיבת של,פעל רבים במים הישיבה את לנתב נאמן כקברניט

התורה לברכת.עולם ויזכה יתן ד"מי בשיבה ינובון יהיועוד ורעננים בהמשיכו,"שנים

מתבונתו הישיבה,ומנסיונו,מאונו,לתרום עדת קהל בתוך תורה וקיום קידום .למען



יבת

טוב זבד







חנוכה"הרמב בהלכות חנוכה",פוסק)ב"י'להד"פ(ם נר אדם...מצות וצריך

בה הצדקה...להזהר מן אלא יאכל מה לו אין כסותו,אפילו מוכר או שמן,שואל ולוקח

."ומדליק

שם משנה המגיד דברי זופ"שאע,ידועים לפסיקה בגמרא מקור אין ,שלדעתו

ומצה"הרמב חמץ מהלכות וחומר קל למד קובע)ז"הז"פ(ם הוא עניואפילו"ששם

מדהמתפרנס לו יפחתו לא הצדקה משנהכ"וכ".כוסות'מן ]כוסות'בד[והטעם",המגיד

ניסא פרסומי בסמוך,משום שיתבאר כמו היום מקידוש דעדיף חנוכה בנר שכן ,"וכל

פסחים.ל"עכ הגמרא על מסתמך המגיד פרסומי'שבד).קיב(הרב של מימד יש כוסות

ניסא("ניסא פירסומי משום הרמב,")מודה]ע"ר[הכא לשון על חנוכה"וכן בהלכות ם

ה"פ( "ג"י'לד חנוכה) נר להקדים היום[מוטב הנס,]לקידוש זכרון לו כלומר."שיש

שבב אלו'שכיוון ונ'ד,מצוות חנוכהכוסות ניסא,ר פרסומי של אופי שבד,יש כמו 'לכן

חייב שעני דין יש חנוכה"ק,כוסות בנר דומה דין שיהיה אויןעי(.ו נזר ח"אבני ב"ח

סע"תק'סי ה"שהק'ג-'ב'א משנה המגיד של דוו של ניסא שהפרסומי מוגבל'א כוסות

ביתו רה"משא,לבני בני לכל זה חנוכה נר של ניסא הפרסומי 1).ר"כ

הרמב דברי כל את בודקים שכאשר היא החזקה"הבעיה ביד שדין,ם מוצאים אנו

ש המתפרנס"הזה עני חייבאפילו הצדקה בב..."מן מופיע רק אלו'לא אלא,מקומות

מקומות !בשש

הר1 בעבודת שיחות בספר משנה)מיזליש('איתי המגיד לדברי נופך עוד הוסיף בהשואה,שהמחבר

לד חנוכה נר הרמב'בין בדברי ומצה.ם"כוסות חמץ ז(בהלכות ד"הרמב)'פרק חיוב מצמיד כוסות'ם

ממצרים יצא הוא כאילו עצמו להראות ו,לחיוב כותב"הרמב)שם('שבהלכה ודור"ם דור כלומר...בכל

ונפדית לחירות ויצאת עבד היית עצמך אתה ז".כאילו בלילה"',ובהלכה לשתות חייב כשסועד לפיכך

ד אפש."כוסות'הזה כן חנוכהכמו בהלכות דומה דיוק לדייק ד(ר בהל"הרמב,)'פרק קובע וצריך"ב"י'ם

להזהר הנר[אדם הנס,מאד]בהדלקת על לו והודיה הקל בשבח ולהוסיף הנס להודיע ,"כדי

ש רק לאבותינו"ולא (עשה י" שער העבודה ושורש ביסוד דומה רעיון א"ועיין פרק דוקא.)'ב כלומר

חנוכה'ד,אלומצוות'בב ונר ניסא,כוסות פרסומי על בנוים רק להרגיש,שלא חיוב יש שבשניהם גם אלא

ה לנו'שניסי לקימם,נעשו להשתדל עני על אפילו חיוב .יש



הצדקה" מן אלא יאכל מה לו אין יגת"אפילו

שבת.א בשבת",)א"הה"פ(הלכות נר ואח...הדלקת אנשים חייביםדואחד ...נשים

יאכל מה לו אין הנר,ואפילו את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על ...."שואל

שבת.ב ה"פ(הלכות בשבת",)ט"ל סעודות שלש לאכל אדם עני...חייב ואפילו

סעודות שלש סועד הצדקה מן בהל(..."המתפרנס מובא גם זה עניים'ודין ז"פמתנות

.)ח"ה

ומצה.ג חמץ ה"פ(הלכות נ",)ז"ז בין אנשים בין ואחד אחד בלילהוכל לשתות חייב שים

יין של כוסות ארבעה פוח,הזה מהםתאין לו לא,ין הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו

כוסות מארבעה לו ".יפחתו

שקלים.ד מחצית",)א"הא"פ(הלכות מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה מצות

ושנה שנה בכל חייב,השקל הצדקה מן המתפרנס עני או,אפילו מאחרים מוכרושואל

כסף השקל מחצית ונותן כתיפו שעל ...."כסות

חנוכה.ה ה"פ(הלכות חנוכה",)ב"י'לד נר בה...מצות להזהר אדם לו,וצריך אין ואפילו

ומדליק ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל ".מה

עניים.ו מתנות ה"פ(הלכות משלישית",)ה"ז עצמו ימנע לא ]צדקה[השקלולעולם

הצדקה...בשנה מן המתפרנס עני לאחר,ואפילו צדקה ליתן ."חייב

ניסא פרסומי לענין הנוספות המקומות ארבע בין קשר שום אין אם!לכאורה מה

הרמב כאן שדווקא אלו דינים ששת בין השוה והצד ההסבר העני"כן חיוב מדגיש ם

אלו .במצוות

לפענ מסגרות"ונראה שתי כאן שיש ברמבד דינים שתלויים,ם"של דינים

גברא לחיוב שקשורים ודינים צדקה .בהלכות

:פאה מסכת של האחרון בפרק בבבלי,)'ז',ח(במשנה גם המובא

קיח( ה,).שבת חלוקת דיני מוצאים עניים,'תמחוי'אנו בעד ישראל קהילות של הגבייה

למקום ממקום .העוברים

המשנה לשון פוחא",וכך בפונדיוןתין מככר למקום ממקום העובר לעני ין

בסלע סאין ב".מארבע מזון ועני עני לכל לחלק צריכים והמשנה.סעודות'כלומר

ג,שבת"ממשיכה מזון לו הקשורים,כלומר".סעודות'נותנים אכילה חיובי יש כאשר

אלו,ליום חיובים לקיים מהתמחוי אוכל לעני מגיע .גם

בהלכו"הרמב ענייםם מתנות ה"פ(ת וגם)ח"ז בכמות גם שמוסיפים פוסק

שבת",באיכות ג,אם מזון לו וירק,]כמות[סעודות'נותנים ודג וקטנית ."]איכות[ושמן

שבת"הרמב בהלכות זה דין תוצאות על חוזר המתפרנס",)ט"הל"פ(ם עני ואפילו

ג סועד הצדקה ".סעודות'מן



מילרמורנו דוד אפרים הרב ידת

כאן מוזכר מוכר"לא או התמחוי,"כסותושואל מן הבא באוכל מדובר .כי

הרמב לפסק המקור גם שזה לי ומצה"ונראה חמץ בהלכות ואפילו",)ז"הז"פ(ם

הצדקה מן המתפרנס ".כוסות'מדעני

התמחוי"הרמב לגבאי מתיחס בפסחים,ם המשנה לשון "'א',י(כפשטות אפילו)

בישראל מד...עני לו יפחתו התמחויכוסו'ולא מן ואפילו יין של כמו,כלומר."ת

ובהלכות"שהרמב שבת בהלכות פסק לספקם שחייבים בפאה המשנה פי על עניים מתנות

הכמות ומצד האיכות מצד לשבת שמתאימות הסדר,סעודות ליל סעודת לגבי הדין ,הוא

ד לספק חיוב מהסעודה'יש כחלק יין של .כוסות

הרמב לשון מדויק שם"וכן הזהלפיכך",ם בלילה לשתות...אדם חייב

המתפרנס...כוסות'ד עני הרמב".ואפילו כאן גם הפתחים"ולכן על שאלה מזכיר לא ם

כסות מכירת התמחוי,או מן שבאות בכוסות מדובר .כי

אלו:לסכם דינים וד,שני שלישית ודיני,כוסות'סעודה צדקה בדיני מקורם

מצטטם"והרמב,תמחוי פים המשנהעל בלשון ג",מקורם מזון לו סעודות'נותנים

ח( פאה ז"רמב;'ז',משנה עניים מתנות משנה("כוסות'מד"וכן,)'ח',ם

י רמב',א',פסחים חו"וכן ז"ם ב"והרמב,)'ז',מ מזכיר לא כסותושתים מוכר אלו הלכות

התמחוי לגבאי הוראות אלו כי הפתחים על שואל לדאוג,או העני על אישי חיוב ולא

.לעצמו

  :ברמב שמוזכרים האחרים הדינים נר–ם"ארבעת הדלקת

חנוכה,שבת נר השקל,הדלקת לזולת,מחצית צדקה חיובי–ונתינת של נפרד גדר הם

להיות,גברא יצטרך אם אפילו אלו מצוות לקיים להשתדל העני על אישיים חיובים

או" כסותושואל חנוכה("מוכר נר הפתחים"או;)להדליק על שבת("שואל נר ,)להדליק

כתיפו"או שעל כסות מוכר או מאחרים השקל("שואל מחצית ).לתת

שנמשיך ב,לפני להעיר מקום יש :הערות'כאן

מוזכר לא לאחר צדקה לתת צריך שעני שבדין אף כסותו"על ,"מוכר

ז'וכו את סווגתי אישיאני כחיוב ברמב,ה מוזכר לא גם לו"ם"כי לא"או"שנותנים

לו לאחר"יפחתו לתת שיכול נ.כדי גברא"ולכן חיוב שזה לאחר",ל צדקה "ליתן

שבידו מהכסף לנתינה וכו,שמוגבל מכסותו .'ולא

 :צט(ם"הרשב כדברי:)פסחים שלא בפירוש שגם,אומר וקובע

ג'ד חיוב זה העניכוסות על הכי"ל"וז,ברא צדקה,ואפילו גבאי לו נתנו לא ,אם

לד יין בשביל עצמו את ישכיר או ילוה או מלבושו את ".כוסות'ימכור
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הרמב שיטת להסביר רק באתי אני המשנה,ם"אבל לשון מביא יפחתו"שרק ולא

מזכיר,"לו כסותו"ולא ומצהכותבהל"מוכר א"אע,חמץ במקומות מזכיר שכן ,חריםפ

שראינו משנה.כמו שלמגיד פ'הל(יתכן הל"חנוכה ברמב)ב"י'ד אחרת גרסא ם"היה

לא" בישראל עני ד,"אפילו השווה חנוכה'ולכן לנר ר.כוסות חמץ'הל(מנוח'וכן

פ ה"ומצה ב)ז"ז הרמב'העלה בהבנת הרמב:ם"אפשרויות לעני"האם מתיחס לא("ם

לגבאי")יפחות מתיחס יפחתו"(התמחויאו לפענ").לא נראה שע"אבל גרסתינו"ד פ

מהםאין"ם"ברמב בישראל,לו עני שהרמב,"ואפילו חולק"ברור ם

הרשב מנוח"על ברבינו הראשונה והאפשרות משנה והמגיד חלוקת,ם של דין כאן ויש

גברא"לפע.התמחוי חובת שהיא חנוכה נר הדלקת בין קשר אין ד,לעניד כוסות'לשתיית

לעני צדקה דין הסדר,שזה ליל סעודת לו .לאפשר

כן הרמב,כמו של).קיב(פסחיםראהגמ,ם"לפי מימד ניסא'שיש 'פרסומי

ד'בד לקחת לעני מותר למה להסביר כדי נאמר רק מהתמחוי'כוסות מפעילים,כוסות ולא

לבריות"ע"רשלןדיה תצטרך ואל חול שבתך ".עשה

שלהז מימד ניסא'אותו גברא'פרסומי חובת שיוצרת חנוכה בנר ,שיש

להלן שנראה .כמו

לענינ הרמב:וננחזור שבהם תחומים ארבעה עני"ראינו שאפילו מדגיש ם

המצ לקיים כדי אפשרית השתדלות כל לעשות צריך שבת–ותובישראל נר ,הדלקת

חנוכה השקל,נר אחר,מחצית לעני צדקה .ונתינת

עצום חידוש כאן בש.יש מקומות בכמה גמרא כתובות,ס"יש שבאושא,).נ(כולל

מחומש,התקינו יותר יבזבז אל בהל"הרמב.המבזבז זו תקנה פוסק הל"פ(ערכין'ם )ג"י'ח

צדקה לגבי רק בגמרא,לא בתקנה מסגרת לגבי,שזה תורת'ועי(מצוותאלא בספר

א פאה קש"ד'א',זרעים ביותר הרמב,הה פסקי בהל"ליישב ובהל'ם עניים'ערכין ).מתנות

תפילין לקנות עני על חיוב אין למעלה'וכו,ציצית,כלומר עולים הם אם

ממונו ארבעתע"צכ"א.מחמישית לקיים הפתחים על ולשאול כסותו למכור חייב למה

אלו .מצוות

נשאלה זו חלקית(שאלה באו)מבחינה הלכה הביאור ידי סי"על ו"תרנמןח

אפילו"דמצעא( פוסק"הרמ.)ה שם הרא(א פי ור"על עשה)ירוחם'ש מצוות ,שבכל

עוברת מצוה מחומש,אפילו יותר יבזבז אל שהמבזבז הגבלה הביאור.יש לשון וזה

תמיד",הלכה בעולת שהעתיקו מה על לי קשה שהיה במה פה אעורר רבהואגב ובאליה

שאר"כ'בסי וכדומה תפילין לקנות כדי הפתחים על לחזור מחויב שאין מירושלמי ראיה ה

וד,מצוות חנוכה נר דעל לן קיימא לקיימם'והלא כדי הפתחים על לשאול צריך כוסות

מדרבנן מצוות רק שהם בעני,אף שכן ניסא.נונוכל פרסומי דמשום תאמר אם ואפילו
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כן רבנן רס,תקנו בסימן לעיל לן דקיימא בהא יענה ב"מה סעיף על'ג שואל שבת דלנר

נר ומדליק שמן ולוקח הוא,הפתחים שבת עונג בכלל הוא,שזה שבת עונג והלא

קבלה מדברי עשה מצוות שנא,רק עונג"'כמו לשבת וכהאי,"וקראת ושופר ותפילין

תורה של עשה מצוות הכל הוא קו!גוונא ומצאתי וקציעהוחפשתי מור בספר זו ןיעי,שיה

בקושיא ונשאר שהאריך ."שם

לפע הרמב"נראה את שהינחה שהעקרון בהל"ד נמצא ,)'א',א(שקליםכותם

השקל",ל"וז מחצית מישראל איש כל ליתן התורה מן עשה המתפרנס...מצות עני אפילו

הצדקה וכו'שנא...מן ימעיט לא והדל ירבה לא ."'העשיר

בפ הרועיין לס"ירוש פערלא המצוותי רספר כ"מ(ג"של על)'ע שמקשה

בחז"הרמב הזאת לדרשה מקור שאין מדעתנו",ל"ם דרשות לדרוש לנו י"רהלפי".ואין

הרמבפערלא דין שקלים"מקור משנה זה שמעון"א",)'ד,'ב(ם שקלים,ר בין מה

קצבה,לחטאת להם יש שהשקלים קצבה...אלא אין שמעון"א...ולחטאת ...ר

".צבור,כלומר קרבנות בהם לקנות השקלים שגבו יהיה,כיוון שלכולם צריך

שווה .חלק

הרמב על השגה כאן אין הרמב,ם"לכאורה דברי הן הן בפירוש.ם"אלא

הרמב בשקלים ר"המשניות דין כמקור מביא שווה["ש"ם כולם ה","]יד לא'אמר העשיר

תשאבתו'ועי,"ירבה כי פרשת שלימה ל(רה פ'פרק גירסת)'הערה היה שזה שיתכן

בירושלמי"הרמב שונים,ם יד בכתבי כזאת גרסא יש אמיתית,וכן דרשה כאן :שיש

מ ימעיט"לומדים לא והדל ירבה לא לתת"העשיר שאסור השקל למחצית קצבה שיש

פחות ולא שבישראל–יותר עני בקר,אפילו חלק לכולם שיהיה הצבורכדי וכפרת .בנות

האב נמצא שכאן להשתתף-יתכן גברא חיוב יש שבהם מצוות של סוג של טיפוס

מנכסיו לחומש שמעבר בהוצאות על,אפילו לשאול או כסותו למכור צריך אם אפילו

.,הפתחים

אחת מחצ,טיפוס-האב:דוגמא נתינת השקלזה .ית

שנייה לזולת:דוגמא צדקה נתינת מצוות עניים"הרמב,זה מתנות בהלכות ם

ה"פ( לדין)ה"ז לאחר"מקדים צדקה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס עני את"ואפילו

בשנה"ההלכה השקל משלישית עצמו אדם ימנע אל לא,לעולם מזה פחות הנותן וכל

מצוה ש".קיים הדין גמז..."לעולם"מקור דין,).ט(ב"בראה עני"ומקור זה"...אפילו

בגיטין ב"הרמב.):ז(גמרא את מחבר השאילתות'ם בעקבות סי'פ(הדינים )ב"ס'תרומה

שתא" בכל דשקל תילתא למיתן ליה מבעי הצדקה מן המתפרנס עני ."אפילו

הסוגי"הרמב על בנויים לכאורה והשאילתות בתראאם אמר",שם).ט(בבבא

שנא'ר בשנה השקל שלישית מלתת עצמו אדם ימנע אל לעולם י['אסי והעמדנו]'נחמיה
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אלקינו בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו לתת מצות מעיר'ותוס,"עלינו יםשם

כתיב"ואע" אלקינו בית גבי קרא דהאי הבית,ג בדק צדקה"כ,דהיינו ".ש

השתתפו משיעור נלמד צדקה נתינת ששיעור הביתרואים בבנין כאן,ת גם יש כי

ישראל לכלל ולהתחבר להצטרף העני,חובה על גברא חיוב יש גם .ולכן

הרמבו מסביר הל"כך בהמשך ענייםכותם "'ב-'א'הל,י"פ(מתנות אנו) חייבים

עשה מצות מכל יתר צדקה במצות אבינו,להזהר אברהם זרע לצדיקי סימן כל...שהצדקה

כא אליהם והנלוה שנאישראל הם לה'חים אתם על.אלוקיכם'בנים האח ירחם לא אם

עליו,אחיו ירחם ...."מי

ב מדרבנןשתינשארנו עשה שבת:מצוות נר ומצות חנוכה נר החיוב.מצות מקור

בב העני על זה'גברא אלו מד"קמצוות משנה,כוסות'ו המגיד ששיער זה(כמו שם כי

צדקה גברא,דין חובת דין שהוכחנוכמ,ולא הסוגי,)ו מעצם אמר"):ג"כ(בשבתאאלא

חנוכה ונר ביתו נר לי פשיטא של...."רבא באוקימתא מדובר אלא"כלומר לו שאין מי

אחת הרמב("פרוטה לקנות"או)ג"י'הל,ד"פחנוכה'הל,ם"לשון כדי לו ואין עני הוא

לב (נרות'שמן רש" שם"ד,י"לשון הגמרא על ביתו נר בגללשפטו,)ה עשה ממצות ר

מחומש" יותר יבזבז אל או,"המבזבז חנוכה נר לקנות עני אותו על חיוב יש זאת ובכל

שבת הגמ,נר שקובעת בית,שם'כמו שלום מפני או ניסא פרסומי מפני שמח'עי(או אור

פ'הל ה"שבת 2).א"ה

ב לנו יש האלו:אפשרויות'כאן הערכים שני שגם לומר ני,נוכל סאפרסומי

בית ישראל,ושלום לכלל והתחברות השתייכות יסודות בקרבנות,הם השתתפות כמו

צדקה דרך והתחברות מלשון(.צבור משמע הניסים'וכן יון",'על מלכות כשעמדה

על גדולה...ישראלהרשעה תשועה עשית ברכת'ומלשון,..."ישראל

שלום",'השלום ישראל...שים כל את...ועל ").בשלומך...ישראללברך

ברמב,כלומר שראינו לכלל דוגמאות שתי עוד .ם"הן

הגרי שיטת לאמץ נוכל ח(ד"או קדם סי"הררי חדש,)ס"ק'א כלל כאן .שיש

ק"הגרי של קיום יש ניסא פרסומי שבדין הסביר היד הנס',דוש את לרבים מפרסם שהוא

מצרותם'שה להושיעם לבניו הרוכן,עשה לסה"הביא בפירושו פערלא רס"י של ג"מ

הבבלי דניאל רב ).515'עמ',ס-ט"נ'מצ(בשם

ה,כ"א חלול שבעבירת ה'כמו את יחלל שלא נפשו למסור במצוות',חייב נמי הכי

היק ה'דוש את לקדש ממונו כל להוציא חנוכה"ע'חייב נר בהדלקת ניסא פרסומי .י

הרמבה2 דברי שבת",ם"משך עונג בכלל שבת"שזה נר הדלקת דין עיקר על לחיוב,חוזרים הסבר ואינם

העני של .המיוחד
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הגרי כמו נסביר ענ"אם שחיוב מסירתד על בנוי חנוכה נר לקנות כסותו למכור י

ק מצות לקיים הינפש הגמ',דוש לפרש ביתו",):כג(שבתראנצטרך נר פשיטא רבא אמר

חנוכה בית,ונר שלום משום עדיף ביתו ערך,"נר כאן בית[שיש הערך]שלום על שעולה

ה קידוש הרמב!'של לשון מדויק ד'הל(ם"ואז פרק סוף משוםנ")'חנוכה קודם ביתו ר

ביתו לאשתושהרי,שלום איש בין שלום ".לעשות

ה קידוש על נפש מוסרים ה',אם מחיקת מתיר בית נפש"ק',ושלום שמוסרים ו

בית שלום העני.על מחייב נפש שמסירת כמו כסותו"ולכן לקנות"למכור גברא כחובת

חנוכה גברא"ה,נר חובת לו שיש הפ"ה על ביתו"תחיםלשאול נר .לקנות

הרמב דברי בסיום בעולם",ם"נסיים שלום לעשות ניתנה התורה שכל השלום גדול

שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה ."שנאמר



תיט

טוב זבד







בערלה מ"פ(איתא אסוריןד)ח"א ערלה פירות התוס.גרעיני בברכות'כתבו

קליפי"ד:לו( ערלה)ה משום דאסורין מהא מברךדדדמוכח טעמא ומהאי הפרי כגוף ינן

העץ פרי בורא התוס.עליהן בדברי לדון בורא'יש עליו מברך ערלה משום דאסור במה

העץ בברכות.פרי ר:)לו(איתא ור'דפליגי ה'אליעזר אם הקליפותקפריסעקיבא דהיינו ין

ערלה משום אסורין צלף סובר'ר.של טעמא ומהאי הפרי כגוף דדינן סובר אליעזר

במעשרות פטורקע'ור,דחייבין טעמא ומהאי הפרי כגוף דינן דאין סובר ממעשרותיבא .ין

ערלה לענין נמי פליגי מעשרות לענין דפליגי דאף.כהא התם רמקשינן דאין"דסובר ע

מגז ילפינן דהרי ערלה משום אסורין אינן אמאי מעשרות לענין הפרי כגוף הכתובידינן רת

פריוערלתםו"ד את לפרי"ערלתו הטפל את אסורה.לרבות הפרי על שגומרת הקליפה

מגז ערלה הנרתימשום הפרי"הכתוב כגוף דינה דאין אף קליפת.ל דשאני התם מסקינן

קיים הפרי עדיין הקליפה נפלה דאפילו הפרי על שומרת דאינה טעמאקור,הצלף מהאי

ערלה משום אסורה הנ.אינה מסוגיא ב"מוכח דאיכא בערלה'ל שדינו.אוסרים מה כל

ערלה משום אסור הפרי כגו.כגוף דינו שאין מה הפריאפילו אסור,ף הפרי את שומר אם

ערלה .משום

הרא בברכות"כתב סי"פ(ש משום)ד'ו ערלה משום אסורין דגרעינין דטעמא

כג העץודדינן פרי בורא גרעינין על מברך הכי משום ורק הפרי דאם.ף מדבריו מוכח

גז משום אסורין מברךיגרעינין היה לא קליפות שנתרבו כמו לפרי הטפל דאת הכתוב רת

האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא הרא.עליהן מדברי מג"מוכח שנתרבה במה זירתש

דאהכתוב אלא התורה כל לענין הפרי כגוף דינו אין לפרי הטפל ערלהסדאת משום ור

הפרי כגוף דינו דאין .אף

הרא ערלה"כתב בהלכות בערלה)ז'סי(ש אסורין וגרעינין דקליפות דטעמא

ה מאת דנתרבו לפרימשום הרא.טפל לדעת לדון גרעינין"יש על מברך מה בערלה .ש

הרא דמודה נימא לפרי"אי הטפל מאת שנתרבה דכל ברכות במסכת לדבריו בערלה ש

ברכה לענין אדבריו דפליג הרי הפרי כגוף דינו הרא.אין בורא"לדעת מברך בברכות ש

גז בלי הפרי כגוף דדינן גרעינין על העץ הכתובפרי הראאבירת לדעת מברך"ל בערלה ש

מגז בערלה אסורין אלא הפרי כגוף דינן דאין האדמה פרי הכתובבורא .דעלמאירת
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הראאי דדעת ברכות"נימא במסכת כדבריו גרעינין על העץ פרי בורא דמברך בערלה ש

לפרי הטפל דאת הדין הגדרת לענין אדבריו דפליג הרא.הרי כל"לדעת בברכות ש

מגזה ה"דנתרבה מגזה"נכ לחוד בערלה דאסור אלא הפרי כעיקר להיות נתרבה לא .כ"ל

הרא גזה"לדעת הגדרת בערלה הנ"ש ח"כ לפרי הטפל באת שנכלל דכל היא דשהיל

התורה דיני לכל הפרי כגוף דדינו .התורה

הרא בכונת להסתפק דיש הגז"אף בהגדרת בערלה הכתובש לפריירת הטפל דאת

הרא ד"בדעת פשיטא בברכות הפריש כגוף להיות נתרבה העץ.לא פרי בורא דמברך טעמא

לגז הוצרכו דלא משום רק גרעינין הכתובעל הפרי"הנירת כגוף דינן דמעצמן אלא .ל

ערוך השולחן סי"או(פסק ס'ח גרעינין)ג"רב על העץ פרי בורא מוכח,דמברך לא אבל

השו כן"מדברי פסק טעם מאיזה דב.ע פי על כן דפסק לומר הראיש בברכות"רי ש

לגז הוצרכו לא הכתובדגרעינין לפריירת הטפל הפרי,דאת כגוף דדינן מה על ורק

העץ פרי בורא מברך לפרי.מעצמו הטפל מאת נתרבו אם דאף כן דפסק לומר יש אבל

הרא בדעת וכאפשרות הפרי כגוף להיות נתרבו וכנ"הרי בערלה נפקא.ל"ש דליכא אף

גרעינין לענין טעםהאדמינה מאיזה העץ פרי בורא עליהן דמברך ערוך השולחן פסק

ש,שהוא דברים שאר לענין מינה נפקא לפרינתרבואבל הטפל .מאת



בברכות ר):לו(איתא דפליגי ור'דמהא חייבת'אליעזר צלף קליפת אם עקיבא

ובערלה דלר,במעשר ברכה לענין נמי פר'פליגי בורא מברך ולראליעזר העץ עקיבא'י

האדמה פרי כר.בורא לן קיימא אם הראשונים כר'נחלקו או כתב.עקיבא'אליעזר

שני"הרמב מעשר בהלכות ה"פ(ם ודאי)ג"ו בתורת מערלה פטורה צלף של דקליפה

ט תרומותומהאי בהלכות כתב ה"פ(עמא מתרומה)ד"ב כר.דפטורה דפסק עקיבא'מכיון

הפרי גוף לאו האדמהה,דקליפה פרי בורא עליה דמברך הדין התוס.וא כתבו 'אבל

והלכתא"ד:לו(בברכות כר)ה לן בורא'דקיימא עליה ומברך הפרי כגוף דקליפה אליעזר

העץ ר.פרי תלמידי בברכות'כתבו הרי:כה(יונה לן)ף"בדפי קיימא אם לן דמספקא

כר'כר או לחומרא'אליעזר ערלה דספק ישראל בארץ אסורהעקיבא לארץ,קליפה ובחוץ

מותרת קלפיה לקולא ערלה ר.דספק תלמידי מספק'לדעת האדמה פרי בורא מברך יונה

יצא האילן פירות על האדמה פרי בורא בירך אם .דהא

דעה ביורה ערוך השולחן ס'סי(פסק רק)ג"רצב ערלה משום מותרת דקליפה

חיים באורח ופסק לארץ חוץ ס'סי(בערלת האדמהד)ו"רב פרי בורא עליה ,מברך

ר תלמידי .יונה'וכשיטת

חיים באורח אברהם המגן ס'סי(כתב טז"רב ערוך)ק השולחן דפסק דאף

צלף של קליפה על האדמה פרי בורא של,דמברך קליפה על העץ פרי בורא לברך יש
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ר.תפוז במחלוקת תלוי ערלה משום אסורה צלף של קליפה ור'אם ופ'אליעזר סקעקיבא

האדמה פרי בורא מברך כן ואם לן במספקא ערוך צלף.השולחן של קליפה לאסור אין

בברכות איתא בהא לפרי שומר מקיים:)לו(משום הפרי הקליפה נפלה מכיון.דאפילו

האדמה פרי בורא עליה מברך ערלה משום דאסורה לן ברירא דלולי.דלא בתפוז אבל

אסור הקליפה מתקיים הפרי אין ערלההקליפה משום ודאי מברך,ה ערלה דבכלל וכל

העץ פרי בורא .עליו

הט חיים"כתב באורח ס'סי(ז טו"קב קליפה)ק על גם האדמה פרי בורא דמברך

תפוז דנת.של משום רק דאסורה מכיון ערלה משום דאסורה אינוראף לפרי כטפל בה

העץ פרי בורא עליה והט.מברך אברהם המגן דפליגי דמ"הרי בהא בדעתז לן ספקא

בערלה"הרא המג.ש כפרי"לדעת להיות נתרבה לפרי טפל משום בערלה שנאסר דבר א

העץ פרי בורא עליו ומברך התורה דיני הט.לכל טפל"לדעת משום בערלה שנאסר דבר ז

התורה דיני לכל כפרי להיות נתרבה לא אבל בערלה רק נאסר ברורה.לפרי המשנה פסק

ס'סי( לט"רב אחרדמברך)ק מטעם תפוז של אקליפה בברכות.שהכל דמברך.)לו(איתא

לאוכלו דעת על האילן נטעו שלא באילן שגדל דבר על של,שהכל בקליפה הדין והוא

דהכי אדעתא לאילן נטעו שלא מחלוקת.תפוז גוף על ברורה המשנה הכריע לא אבל

והמג"הט הפרי"ז כגוף דינו אם לפרי הטפל מאת שנתרבה בדבר .א

גרעיניןףא על העץ פרי בורא דמברך ערוך השולחן דמעצמןדפסק מטעם או

הפרי כגוף להיות נתרבה לפרי הטפל מאת שנתרבה דכל או הפרי כגוף חולקים,דינן יש

הרשב.אדבריו בברכות"כתב גרעינין:)לו(א על האדמה פרי בורא בטעמא.דמברך

הרשב כתב הפרי"דמילתא כגוף אינן דמעצמן משום גזהא לפרי"ואצטריך הטפל דאת כ

מגזה.לרבותן דנתרבה הנ"כל ערלה"כ משום דאסור אלא הפרי כגוף להיות נתרבה לא ל

בעלמא"מגזה הגר.כ הביאור סי"או(א"פסק ס'ח הרשב)ג"רב הגר.א"כמו א"הוכיח

בערלה דאיתא מהא אגרעינין העץ פרי בורא מברך מ"פ(דאינו נוהגדדאף)ח"א ערלה

בהןבגרעינ נוהג רבעי אין מגזה"ע.ין וגם עצמן מצד הפרי כגוף דינן דאין הטפל"כ דאת כ

מגזה.לפרי נתרבו הנ"רק ערלה"כ לענין וכל,ל הפרי כגוף דינן אין רבעי לענין ואפילו

ברכות לענין .שכן



קמא בבבא לצבו.)קא(איתא דאסור מקרא ערלהעדילפינן התוס.בקליפי 'הקשו

ולא"ד(שם בתרו)ה דאיתא מ(מותמהא יא על)ג"פרק אלא ערלה משום לוקה דאינו

הענבים ומן הזיתים מן ערלה,היוצא בכלל אינו ערלה פירות מקליפי היוצא צבע כן ואם

לאוסרו מקרא מרבינן והיכי התוס.מדאורייתא הא'תרצו היוצאד'בתרוצם בצבע איירי

הענבים מן או הב.מהזיתים בתרוצם תרצו הנטחן'ועוד הפרי מגוף הנעשה בצבע .דאיירי

דס להתוס"הרי הכלל'ל פי על אלא צבע לאסור דאין נמי הכי דאין הראשונים בתרוצים
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הב דבתרוצם אלא הענבים ומן הזיתים מן היוצא על אלא לוקה בגוף"ס'דאין דאיירי ל

ולא ממנוהפרי היוצא התוס.בדבר תרצו הג'אבל כל'בתרוצם מקליפת היוצא דצבע

מדאורייתא אסור אינו עצמו הפרי מן דהיוצא אף מדאורייתא ערלה משום אסור הפירות

הענבים מן או הזיתים מן יצאו אם הנ.אלא חלוק על"טעם אלא לוקה דאינו דהא משום ל

דילפינן משום הענבים ומן הזיתים מן מבהיוצא שוה בגזרה וביערלה ילפינןיכורים כורים

דב ויצהרימתרומה בתירוש אלא נוהג דאינו מקרא ילפינן ובתרומה תרומה נקראו כורים

בחולין מב:)קכ(וכדאיתא ילפינן בעצמו הפרי מן היוצא משקה ביןירק לחלק כורים

פירות לשאר וענבים צב,זיתים דהיינו מהקליפה היוצאין משקין לענין ילפינןאבל לא ע

כללימב בקליפות ביכורים דין ליכא דהא ב.כורים פליגי במאי לדון הראשונות'יש דעות

הכי"הנ'בתוס תרצו דלא .ל

בחולין מזיתים:)קכ(איתא חוץ פירות משאר ביוצא ערלה משום דליכא דטעמא

דב מקראי ילפינן ויוענבים וכנכורים בפסחים.ל"תרומה איתא במשקין:)כד(אבל

פירות משאר בעלמאדהיוצאין כזיעה להוודינן ממעטינן בעלמא דמסברא כתבו.משמע

ד(בפסחים'התוס אלא"שם דזיעה)ה הסברא משום הוא משקין בשאר דפטור דהטעם

מגזה.בעלמא דילפינן וב"הא מתרומה אלאיכ משקין שאר להתיר אצטריך לא כורים

דע דסלקא הענבים ומן הזיתים מן היוצא בעלמאלאסור זיעה בכלל הני דגם אמינא .תך

הרשבאבל בברכות"כתב מגזה.)לח(א ילפינן משקין דשאר בהיתר דזיעה.כ"דגם טעמא

גזה לולי ידעינן דהוה בעלמא סברא אינה דב"בעלמא טעמאיכ דהיינו אלא ותרומה כורים

תוס"עכ.כ"דגזה פליגי בעלמ"והרשב'פ מסברא פירות דשאר משקין ממעטינן אם אוא א

התוס.כ"מגזה דכתבו קמא'הא מחלקינן)ל"הנ(בבבא הפרי מגוף היוצאין במשקין דרק

דליכא משום לחלק ליכא מהקליפות היוצאין במשקין אבל פירות לשאר וענבים זיתים בין

ב משום הרשביבקליפות לדעת רק אתי הנ"כורים מ.ל"א דהיתר ילפינןשמכיון קין

דב"מגזה דל,כוריםיכ מבבקליפות למילף הנייכא היתר ליכא משקין"כורים וממילא ל

ערלה משום מדאורייתא אסורין צבע כגון מהקליפה התוס.היוצאין לדעת בפסחים'אבל

גזה"הנ אצטריך לא פירות משאר יוצא דלהתיר בעלמא"ל דזיעה מסברא דילפינן אלא ,כ

הקליפה מן ביוצא גם איתא סברא התוס.האי הכי תרצו דלא קמאבבב'הא 'בב)ל"הנ(א

י הראשונים דס"תרוצים משום הראשונים"ל בתרוצים התוסל )ל"הנ(בפסחים'כדברי

בעלמאאו דזיעה מסברא ערלה משום ליכא הקליפות מן ביוצא .ם

התוס בדברי עוד לדון יש לה.ל"הנק"בב'אבל דסבירא בתרוצם'להתוסוהא

בב'הג דליתא להתיידכל ליכא קליפות כגון קשהכורים ערלה משום דידהו במשקין ר

ב בכלל דאינן גופייהו מפירות היוצאין מז.כוריםיממשקין חוץ הפירות דאין'כל המינין

לב מהן במשקיןימביאין להתיר דאין נימא ערלהכורים משום ו"ע.דידהו הכי דלאו האבכ

בתרומות הענבים)שם(איתא ומן הזיתים מן היוצא על אלא לוקה צ"ע.דאינו לומרכ ריך

מבד דילפינן הפרייהא כגוף דינו היוצא דאין דילפינן היינו היוצאין משקין להתיר .כורים
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ד ליתא גופא פרי בהאי אף הכי אמרינן פרי מזיבבבכל שאינם כפירות צדדי מטעם 'כורים

התוס.המינין הג'כונת מב'בתרוצם דילפינן דמכיון היינויהיא כפירות משקין דאין כורים

לע מפירותרק היוצאין משקין כפירות.נין דינן דאין בבדקליפות אינן ועיהא כ"כורים

מב ילפינן לא הפרי כגוף דינן דאין צבעימשום דהיינו מהן היוצאין משקין להתיר .כורים

הנ"ע באור הג"פ בתרוץ ב'בתוס'ל פליגי במאי לבאר יש קמא הדעות'בבבא

הכי'בתוסותהראשונ תרצו דס,דלא הג'להתוסל"הא כגוף'בתרוץ דינה אין דקליפה

בכלל אינה וממילא הכתובגזהפרי תלויידבירת הפרי מגוף היוצאין משקין להתיר כורים

בגדר הראשונים דפליגי הכתובבהא לגזירת הטפל לערלהדריפדאת קליפה מרבינן .מינה

הרא והרשב"לדעת דסל"הנא"ש להובברכות מגזהבירא דמרבינן ד"דכל הטפלכ את

התוס דברי ניחא הפרי כגוף דינו אין הג'לפרי מב.'בתרוצם למילף דמשקיןיליכא כורים

כפרי לאו דקליפות מכיון ערלה בכלל דאינן מקליפות הרא.היוצאין לדעת בערלה"אבל ש

מגז"הנ דילפינן דכל דאפשר הכתובל הריירת הפרי כגוף להיות נתרבה לפרי הטפל דאת

מק היוצאין בגזמשקין נכללו הכתובליפות דקליפותיכבירת במשקין לאסור וליכא כורים

התוס וכדברי וענבים מבזיתים הראשוניםהשניב'חוץ .תרוצים



בפסחים דמפסיד:)נב(איתא משום בשביעית פירות בו שיש אילן לקצוץ דאסור

להפסד ולא לאכלה אמרה והתורה שביעית הנ.פירות כשהגיעו"איסור בגפן נוהג ל

בברכותהענבים כדאיתא בוסר דהיינו הלבן כפול גודל התוס.:)לו(לשעור בברכות'כתבו

ד( שעורו"שם ברכה)ה דילפינן הלבן כפול לשעור שהגיע פרי על העץ פרי בורא דמברך

פרי איקרי דבהכי הגר.משביעית הביאור סי"או(א"כתב ס'ח ברכה)ב"רב ילפינן דלא

פמשבי בורא מברך ואינו לשעורעית שהגיע הפרי על אלא העץ דרקברי המעשרות עונת

לשעור פריבהגיע איקרי תוס.זה דפליגי פירות"והגר'הרי במפסיד האיסור בגדר א

התוס.שביעית וא'לדעת פרי דאיקרי דבר על אלא איסור משביעית"ליכא למילף איכא כ

העץ פרי בורא ברכת לענין ל.לברכה הגראבל פירות"דעת בקרא נזכר דלא מכיון א

אלא לאכלה"שביעית לכם הארץ שבת דאיקרי"והיתה כל להפסד ולא לאכלה דילפינן

מפסיד אסור בכלל פרי שנקרא קודם גדול תחלת אפילו דהיינו הארץ בורא.שבת ברכת

בכה דרק המעשרות מעונת ילפינן פרי בשם התלויה העץ פרי"פרי איקרי .ג

ב לדון הגריש לבוסר"שיטת בהגיע אף פרי איקרי דלא בערלה.א מ"פ(איתא )ז"א

בענבים בוסר כעין והיינו ערלה בכלל בתאנה התוס.דפגין בכלל'לדעת ניחאפדבוסר ,רי

הגר לדעת קשה"אבל משום.א לאו ערלה בכלל דבוסר דהא שם ראשונה המשנה כתב

מגזה דילפינן משום אלא פרי לפ"דאיקרי הטפל דאת הנ.ריכ הכתוב בגמרא"גזירת איתא ל

בברכות כדאיתא קליפות לענין גרעינין:)לו(רק לענין גם איתא אם הראשונים .ונחלקו



סבלפסקימורנו צבי הרב תכד

מגזה לרבותן דיש מהפרי חלקים הן וגרעינין הנ"קליפות ראשונה"כ המשנה חידש ל

הפרי לגמר הגיע לא דאכתי לפרי כטפל דגדל מה לדון יש הפרי גדול לדעת.דבתחלת

העץ"גרה פרי בורא עליו מברך דאינו אף ערלה משום אסור דבוסר הא ניחא דנתרבה.א כל

גזה דאיכא הפרי כגוף להיות נתרבה לא לפרי הטפל אכתי"מאת כפרי דאינו דאף בערלה כ

הגר.אסור כהרשב"אזיל פסק דהא לשיטתו גרעינין"א על העץ פרי בורא מברך דאינו א

מאת נתרבו גרעינין דגם גזהמשום אחר ואף לפרי הפרי"הטפל כגוף דינן אין .כ

דהוכיח אלא פרי לאו דבוסר ראשונה מגזהמשנה בעלרה הכתובנתרבה דאתירת

לפרי בב.הטפל מ"פ(כוריםיאיתא ב)א"ג בוסרידמפריש כשהם בירושלמי.כורים איתא

מקרא דילפינן האדמה"דשם פרי ראשית את פרי"הבאתי בדבעינן הבאת יםכוריבשעת

ב הפרשת בשעת בוסריולא מפריש הכי ומשום ואעפדהרי.כורים פרי איקרי לא כ"בוסר

ערלה משום מגזהדכ"ע.אסור בערלה וע"נתרבה לפרי הטפל דאת מגז"כ שנתרבה ירתכ

הפרי"הנהכתוב כגוף דינו אין .ל



כהת

טוב זבד







מברכין כיצד לה(בריש ג.)ברכות הנהנין'הובאו ברכת לחיוב שונות .מקורות

בגמרא דאיתא מהא הוא הראשון לה,המקור הלולים קדש רבנן שטעוניםמלמ'דתנו ד

ר אמר מכאן ולאחריהם לפניהם אסו"ברכה וכוע שיברך קודם כלום שיטעום לאדם ',ר

בסוגיא שם .עיין

וחומר מקל ראשונה לברכה שני מקור להביא שיש שם איתא שבע,ועוד כשהוא

ש כל לא רעב כשהוא בתוס(כןמברך ד'עיין ק"שם לאו שכתב לפניו גמור"ה ובסוף.)ו

הוא סברא דהיינו שלישי מקור הובא מן,הסוגיא שיהנה לאדם לו בלאאסור הזה העולם

.ברכה

–

מקור כל לפי הנהנין ברכת חיוב בתוקף לעיין אנו צריכים בפירוש.אולם עיין

לברכות חננאל המינים,ל"וז,שכתב.)לה(רבינו שבעת רבעי כרם דתני למאן ואסיקנא

ולאחריהם לפניהם ברכה ה,טעונים מן וחומרלאחריהם מקל ולפניהם דתני.תורה ולמאן

רבעי שאסור,נטע הוא סברא דברים ושאר התורה מן ברכה טעונים קרקע גידולי כל

ברכה בלא הזה מעולם רבעי.ל"עכ,להנות כרם דאמר שלמאן היא הדברים הפסוק,כוונת

אינו הלולים קדש לנושל אחליהמלמד לנו מלמד אלא אחרונה וברכה ראשונה ברכה

אכליהו פדיון,הדר חיוב שירה,ועוד.דהיינו שטעון יין(שדבר חלול)דהיינו נמצא.טעון

מפסוקד נלמדת אחרונה ברכה זו שיטה וברכת'לפי ושבעת בזד'ואכלת המינים'מיירי

וחומר מקל נלמדת ראשונה מברךדוברכה שבע שכן,כשהוא כל לא רעב .כשהוא

רבעי נטע דאמר למאן הר,אולם מןח"כתב ברכה טעונים קרקע גידולי שכל

הוא סברא דברים ושאר ניסן.התורה שלמי בספר עיין הדבר ג"להרה)ז'סי(בביאור

שליט'ר קפלן דלמ"ניסן שביאר אכליה"א והדר לאחליה הלולים קדש ילפינן רבעי נטע ד

קרקע גידולי בכל אחרונה לברכה ילפינן קרקע.ועוד בגידולי ראשונה ברכה ילפינןולגבי

מברך"מק שבע שכשהוא שכן,ו כל לא רעב גידולי.כשהוא שאינם דברים שאר לגבי אך

מסברא ראשונה ברכה ילפינן .קרקע

הנ ניסן שלמי בספר הדברים בהמשך עוד הר"ועיין בדברי לדייק שכתב ח"ל

שכתב דאמרלמדבמה וחומראן מקל היא ראשונה ברכה רבעי דאמרמלו,כרם נטעאן

בר התורהרבעי מן היא קרקע בגידולי ראשונה .כה



סיימאןמורנו חיים ברוך הרב תכו

צ למ"ולכאורה בין דהרי למ"ע ובין רבעי כרם מק"ד ילפינן רבעי נטע ,ו"ד

מברך שבע שכן,דכשהוא כל לא רעב לפרש.כשהוא ניסן השלמי ובביאור,ל"וז,וכתב

נראה רבעי,הדבר כרם דאמר מקרא,דלמאן המינים בשבעת לאחריו ברכה ידעינן הרי

וברכתואכ'ד ושבעת השי.'לת שצונו ברכה אחר"והיא להודות כדי האכילה אחר לברך ת

חז,ששבענו למדו שכן"ומזה כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא אם וחומר קל .ל

ק זה נהנה"ואין כבר הרי שלאחריו כיון הראשונים שפירשו כמו גמור לפניו"משא,ו או,כ

טעמים עוד הוי.משום לפניו ברכה מקולכן התורה"רק מן ואינה דאמרלמ,כ"משא.ו אן

קרקע גדולי בכל דאיירי רבעי הלולים,נטע מקודש האכילהדבעינילפינן על להלל .ן

אכילה לאחר לה מוקמינן הוה ק.ובפשטות דאיכא לבתר מברך"אבל שבע כשהוא דאם ,ו

שכן כל לא רעב לאחרי.כשהוא ובין לפניה בין ברכה על לה מוקמינן הוי,ההשתא ושפיר

התורה מן לפניה .ל"עכ,ברכה

בר זה פירוש לפי רבעי,ח"נמצא נטע של דאמר המאן לברכה,שלפי המקור

והק הלולים קדש הוא קרקע גידולי בכל אחרונה וברכה מברך"ראשונה שבע שכשהוא ו

ראשונה ברכה כולל הלולים קודש של דפסוק מילתא גילוי הוי שכן כל לא רעב כשהוא

.נהואחרו



וחומר והקל הלולים קדש של הילפותא בין מברך(הקשר שבע כשהוא,כשהוא

שכן כל לא הגר)רעב בדברי עוד והצ"מבואר להגר.ח"לא נועם אמרי בספר א"עיין

מס( התם)ברכות'על דאיתא הגמרא מלשון ה,.)לה(שדייק ר"מנא דתנו קדשמ בנן

לה ר'הלולים אמר מכאן ולאחריהם לפניהם ברכה שטעונים לאדם"מלמד אסור ע

שיברך קודם כלום .כ"ע,שיטעום

הגר ר"דייק הוסיף דמה שיברך"א קודם כלום שיטעום לאדם אסור שאמר במה ע

לה הלולים קדש הברייתא דברי ולאחריהם'על לפניהם ברכה שטעונים וכתב.מלמד

לפרש"הגר הא"וי,ל"זו,א ברכה על זה מפסוק לדרוש צריך למה ליה דקשה משום ל

ק לקמן"אמרינן שכן,ו כל לא רעב כשהוא מברך שבע ר,כשהוא דעת הביא ע"לכך

כלום שיטעום לאדם ה,שאסור וחומר מקל כמו"דאי כנדון להיות הדין מן לבא דיו א

לברך צריך אין בתחלה כך בכזית אלא מברך אינו שבע למדיןשכשהוא לכך כזית על אלא

מכזית פחות אפילו דהיינו כלום שיטעום שאסור זה הגר.ל"עכ,מפסוק שלפי א"נמצא

להקב להלל שצריך הוא הלולים קדש הפסוק של חידושו אפילו"עיקר אכילה כל על ה

מכזית וחומר,פחותה מקל ילפינן כזית על לברך .דהרי

בצל מכאן"ד.לה(ח"ועיין כד"גכתבש)ה הגרכ ר"ברי של שחידושו הוא"א ע

מכזית פחות על אפילו ברכה הצל,אולם.לחייב העיר וכתב"שוב זה פירוש ודחה זה על ח

ר של דחידושו לומר דקשה זה פירוש ברכה"על לחייב הוא ומקורובע מכזית פחות



הנהנין ברכת חיוב תכזגדרי

הלולים קודש דאורייתא,מהפסוק היא הנהנין וברכת הלולים מקודש ילפינן אם דהרי

שעור"א,ה"להקבשבחבתור שטעונה שלאחריה לברכה דומה היא הרי שיש.כ הדין

דאסורחיוב מסברא שילפינן הסוגיא למסקנת רק שייך שהוא בכל אפילו ראשונה ברכה

ברכה בלי הזה מעולם שיהנה ר.לאדם ודברי הברייתא פירש אחר"ולכן באופן .ע

להל הלולים מקודש ראשונה ברכה שלומדת ברכהיש'ברייתא לברך דאורייתא חיוב

בכשעור רק המזון,ראשונה דברכת ר.דומיא שאפילו"מיהו לגזור שיש לומר בא ע

פחות שהיא בעלמא אסורהטעימה כשעורהמכשעור ויאכל ימשך בברכה.שמא אולם

שאחרונה באכלהיכא מדרבנן אפילו חיוב אין לאכול גמר כבר שהרי לגזור שייך לא

מכזית ה.פחות הצלושוב ב"ביא משנה הכסף דברי ברכותח הל"פ(הלכות ,שכתב)יב'ג

קש,ל"וז ליואכתי מברכהיא יותר מדרבנן שהיא שלפניו בברכה להחמיר חכמים ראו מה

ונ מדאורייתא שהיא שמא"אחרונה שהוא כל על אפילו יברך דבתחלה אמרו שלכך ל

בידו ואין לפניו ברכה צריך שהיה ונמצא כשעור ויאכל לאחריוימלך אבל מוהאוקלתקן

וכו יברך לא לאו ואם יברך כשעור אכל שאם .ל"עכ',אדינא

מד והצלבונראה משנה הכסף מכשעורדח"רי פחות על ראשונה דבריברכה לפי

כשעור כשאוכל ראשונה ברכה שילפינן הלוליםהגמרא סייגמקודש בתורת דאם.הוא

ע רק ראשונה ברכה שמברכין הדין כעיקר כזיתננקוט שעור בלי,ל יאכל שמא חיישינן

וע מכזית יותר ויאכל וישכח מכזית פחות לאכול דעת על עשה"ברכה מצות יבטל כן י

ראשונה ברכה של ה.דאורייתא מכשעור פחות על ראשונה ברכה דתקנת בתורתינמצא א

עשה למצות .סייג



עשה,אולם למצות סייג ב,בענין והא"ד.סח(מנחות'תוסעיין ,ל"וז,ושכתב)ה

סברא"אע אין דאורייתא איסורא דאיכא לאוג דליכא כיון ולהחמיר וכתב.ל"עכ,לגזור

מגדים כוללת(הפרי ו,פתיחה אות ראשון סי"לאורייובפ,ל"וז,)חלק בט'ח ח"ח אות ז

חז]אות[א"ומג עשו אי צידדנו למ"יא וגדר סייג בל"ל כמו ד"ע או לת דוקא שלא"למא ת

עשו משמרתי את דשמרתם לזה תבלין ויש תעשה ואל בשב לא ועשה בקום יעבור

ל היינו למשמרתי ע"משמרת דקרא שמירה ככל הרוב"ת .ל"עכ,פ

תוס דלפי חזינן חז"הנ'הרי גזרו לא מ"ל ביטול בשביל לא"ל ביטול משום רק ע

שחז,תעשה שמצינו בהק"וכמו חמץ לאסור סייג עשו פסחל בערב יא(דם .:)פסחים

הפמהעירו סי"או(ג"עוד סק'ח הזהב במשבצות ברכות)ט"ח ריש ממשנה

ק לקרות סייג עשו חצות"דחכמים עד מצות,ש לבטל שלא אפילו סייג דעושין חזינן הרי

ק של הפמ.ש"עשה בק"ותירץ שההרחקה סייג"ג ולא זהירות היא מגדנות.ש בספר עיין

ר"להרה(אליהו שליט'ג רובינשטיין הלוי אליהו הפמ)א'סי,א"אלטר בביאור ג"שכתב

דכתבדה דסדהויא הראשונים לשיטת דהוא סייג ולא זהירות ק"רק קורין לרבנן דגם ש"ל
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חצות אחר יונה.בדיעבד רבינו לשיטת הרי.א(אמנם לקרות)ף"בדפי חכמים אחרשאסרו

כסייג דהוי נראה י,חצות דפל"ולשיטתייהו תוסל על הנ'יגי דס"מנחות או כמבואר"ל ל

הנ אליהו מגדנות שמים"בספר מלכות קבלת בה דאית משום טפי חמיר שמע שקריאת .ל

מש והצל"ובביאור משנה הכסף על"כ סייג בתורת הוא שעור חצי על דברכה ח

י הלולים דקדש עשה עשה"מצות למצות גם סייג דעושים להו דסבירא בפשטות ,אולם.ל

והנה"ד.ט(ח"בצלעיין הרמב)ה שיטת על ומצה"שתמה חמץ בהלכות ה"פ(ם )א"ו

כמו חצות עד סייג עשו ולא הלילה כל מצה אכילת פסחבשזמן בכמה.קרבן ותירץ

הוא מהם ואחד עשה,ל"וז,אופנים מצות שיבטל רק כאן אין מצה לא,דבאכילת ולכן

ס לעשות קד"משא.יגיחששו ואכילת חלבים בהקטר ולאכ תותירו דלא בלאו עובר שים

סי"ובק,ילין עשו שמיםיש מלכות עול קבלת שהוא משום דנקט.ל"עכ,ג חזינן הרי

הרמ"הצל בדעת סים"בח אין עשהישבעלמא למצות דהצל.ג לומר סייג"ויש שיש נקט ח

עשה מצות דלפירקעל חיוב"סמאי שיש הלולים מקודש דילפינן מעיקרא הגמרא ד

ע רק שלםברכה שעור ס,ל בתורת הוא שעור חצי על ברכה העיר"הצל,מיהו.יגיוחיוב ח

כמעילה והוי ברכה בלא הזה מעולם ליהנות דאסור מסברא דילפינן הגמרא מסקנת ,דלפי

בגמרא הרמב.)לה(כמבואר נקט ברכות"וכן בהלכות ה"פ(ם מעילה)ב"א כאיסור ,שהוי

עצמו בתורת שעור דחצי איסור יש סייגבולאממילא על,תורת סייג דאין זה לפי ואפשר

עשה .מצות



הסוגיא העולם.)לה(במסקנת מן שיהנה לאדם לו אסור הוא סברא אלא איתא

ברכה בלא יהושע.הזה הפני דברי בגמ"בד.לה(וידועים סברא'ה ברכת)אלא אם שדן

התור מן חיובן מדרבנןהנהנין או .ה

יהושע הפני מסקנא,ל"וז,וכתב הך דלפום הפוסקים כל מלשון כלמשמע דהכא

לבד מדרבנן הן הנהנין לחודברכת המזון ז"ולרשב,מברכת ברכת נמי'א דלאחריו מינין

מודה ברכות בשאר אבל הש"ולענ.מדאורייתא בכל דהא לתמוה יש לכאורה משמע"ד ס

מדא הוי מסברא דאתיא השדמידי מקשה ואדרבה מו"ב(ס"ורייתא לי):ק למה ,קראהא

וכו הוא נראה.'סברא מדאורייתא"לענמיהו נמי הוי זו דסברא לומר תמצי אם דאפילו ,ד

דקי"אפ הא שפיר אתי דאסור"ה דכיון להחמיר שייך דלא משום להקל ברכות דספק ל

מש צריכה שאינה ברכה וכו"לברך סברא הך לה אזלה ממילא .ל"כע',ה

מטעם מדאורייתא הוא הנהנין ברכת דחיוב לומר מצדד יהושע דהפני נמצא

מסברא,סברא דאתיא הנדמידי קמא בבא בגמרא כמבואר דאורייתא הפניאמנ.ל"הוי ם

אי להקל ברכות דספק דנקטינן דמהא כתב מדרבנןןיהושע הוא ברכות דחיוב ,ראיה

ואפילד דאורייתא חיוב הוי דלעולם לומר מאפשר לא הכי ספקבו דהוי מטעם מספק רכין

תשא לא של דאיסור.איסור שמים כבוד משום מלברך שמונע שמי יהושע הפני ומבאר

על עובר אינו תשא ברכההלא בלא הזה העולם מן ליהנות דאסור הפני.איסור והביא
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מברך אינו קרי דבעל מהא לזה סיוע המזוןיהושע דאעל דכיון מינולפניו אלא שוםחייב

ברכה,סבראה בלא הזה מעולם ליהנות שמיםבעצםהואש,דאסור כבוד מונעאםמשום

שמים כבוד משום מפיו,מלאומרו שמים שם יוציא קרי שבעל כבוד עביד,דאינו .שפיר

היא הפוסקים רהיטת השחיובאולם הנהנין הפנוברכת שהעיר וכמו מדרבנן י"א

יענ,אולם.עצמו מה לברר יש הפנהפואכתי ראיית על בבא"וסקים בגמרא דאיתא מהא י

הנ דאורייתאל"קמא היא מסברא דאתיא דברי.שמידי לדחות שיש יהושעונראה הפני

דרכים"הנ בשני הרא.ל עשוהדרך הוא התוס"ן דברי אב"ד:כב(שבועות'פ )א"ה

דאורייתאושחילק שסברא שמשמע הוא סברא קרא לי למה בגמרא דאמרינן הא יןלב,בין

סברא אימא איבעית קרא אימא איבעית דאמרינן דאורייתא,הא אינה שסברא .שמשמע

דהויווכתב אמרינן אז ומוכרחת פשוטה שהסברא דהיכא אם.מדאורייתאאלפרש אולם

דהוי אמרינן אז פשוטה כך כל אינה מדרבנןאהסברא רק שסברא.הסברא לפרש ויש

דשמ כך כל פשוטה אינה אכילה קודם אחתשיברך דבברכה אפשר בברכה,א דהיינו

להקב,לאחריהש להודות האוכל"סגי על מסכת.ה על מנחם ברכת זכרון בספר ראיתי ושוב

זצ(ברכות קאהן מנדל מנחם רבי הרה)ל"לזכר של ר"במאמרו שליט'ג וייס שכתב"אשר א

זאתלפרש לדברינונקודה בדומה פשוט,ל"וז,וכתב עוד דאס,ונראה זו לאדםדמסברא ור

יברך ומתי יברך כמה נדע לא בודאי ברכה בלא הזה מעולם שיברך,להנות הכרח דאין

אחת בברכה ושמא אכילה לפני סגיבדוקא יום .ל"עכ',וכו,כל

במאמרו כן לפני עוד צרוף,ל"וז,וכתב הגיון של שכלית סברא בין לחלק ,ונראה

מה ההגיון מן המתחייבים הדין הם"דגדרי המ,ת הנוזה הסוגיות בשתי הא.ל"בואר דגם

הראיהדמו עליו מחבירו מו"ב(ציא שאסר:)ק דהפה הא כבכתו(וגם בהגיון).בות יסודם

מעוה.פשוט להנות לאדם דאסור כהא המוסרית הלב סברת ברכה"אבל בלי מה,ז ת"לאו

.ל"עכ,הוא

הצל כתב לה(ח"ועוד הפנ.)ברכות דברי את שכתב,ל"וז,י"לדחות הגאוןומה

הא שאמרו אשכחן דהרי התורה מן הוא ממילא הוא דסברא דמסיק דכיון יהושע פני בעל

הוא סברא קרא לי קרא,למה כמו מועיל שסברא מינה בדין,שמע רק שייך שזה אני ואומר

כב דף בכתובות כמו הדינים מו"ובב'וכו.מן מסברא'וכו:ק שהוא דבר על לומר אבל

דאורי מצוה חשוב לח.שמענולאזה,יתאשהוא כן הדבר שהםואם המצות כל נכתבו נם

מעוהו.שכליות ליהנות שאסור זו שסברא באי"עוד בכל שייכא זו סברא ברכה בלא ז

נח"וא.עולם בני על גם חובה הנהנין ברכת יהיה שכיון.אתמהה,כ הוא הכוונה ודאי אלא

הנהנין ברכות חכמים תקנו לכך סברא ש.שהוא בכל הפירותוזהו ברכות הפת.אר על אבל

הק זהו אם לדון מקום ק"יש הוא לא"ו או התורה מן חייב ויהיה גמור .ל"עכ,ו

הנ[ במאמר מנחם ברכת בספר שם לדבר"עיין שכוון במה הנ"הצליל .ל"ח

מס על משה מורשת בספר שם להרה'ועיין ר"ברכות שליט'ג שטיינויז )מז'סי(א"משה

ה טענות שתי יהושע"נדהביא הפני דברי על .]ל
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הרמביהפוסק לשיטת בנוגע דנו אם"ם אוחובתם מדאורייתא היא הנהנין ברכת

הרמב.מדרבנן ב"דכתב ברכותם נסתפק,ל"וז,)יב'הלח"פ(הלכות אם האלו הברכות כל

ול בתחלה לא ומברך חוזר אינו בירך לא או בירך אם בהם מדברילו שהן מפני בסוף א

הרמב.ל"עכ,סופרים מדברי ברור וספיקא"הרי מדרבנן הן הנהנין שברכות דנקט ם

ברמב.לקולא ברכותם"ועיין בירך,ל"וז,כתבש,)ב"הד"פ(בהלכות אם לו שנסתפק מי

התורה מן שאינו מפני ומברך חוזר אינו המוציא בירך לא או דנקט.ל"עכ,המוציא הרי

מדרבנןהכלבם"הרמב הן הנהנין דברכת .מקומות

בטור עיין כתב,ל"וז,דכתב)קסז'סי(אולם לאו אם בירך אם מסופק הוא ואם

ז"הר מספק"מ יברך ולא מדרבנן אלא שאינו ונראה מספק יברך המצות.ל בספר כתב וכן

ע( קיא כז הרמב.ל"עכ,)ד"עשין בדעת הטור דנקט אמרינןדהמוציאלעניןם"הרי

לחומראדספ להטור.יקא נזדמנה משובשת דנוסחא שכתב יוסף בבית הב,עיין י"והקשה

לקולא ספיקא דאמרינן הנהנין ברכות משאר המוציא שנא מאי הטור נוסח .שלפי

הרמב בדברי הטור נוסח בב,ם"ובביאור שכתב"עיין דברמב"וי,ל"וז,ח ם"ל

דאע לומר מדרבנן"אפשר הם הברכות שאר דכל מקו,פ היאמכל המוציא ברכת ם

מברך שבע כשהוא ומה וחומר בקל לה מייתי מברכין כיצד פרק דבריש ,מדאורייתא

דרבנן אלא הוא גמור וחומר דקל ליה וסבירא שכן כל לא רעב עליו]י"הב[כשהוא השיג

התוספות דברי אחר שנמשך לפי מדרבנן אלא אינה המוציא ברכת דגם לה(ואמר .ברכות

לפניו"ד המצוותדכתב)ה בספר כתב וכן הוא ממש וחומר קל דלאו לשם הלכה.ו ולענין

דרבנן המצוות כספר בברכות להקל .ל"עכ,נקטינן

הב הקשה בסוף בשל"אולם ברמבמח הגירסא כפי ננקוט אם דאמרינן"א ם

דהרמב הטעם מובן שפיר המוציא בברכת לחומרא של"ספיקא הלכה לכתוב הצריך ם

המוציא לגבי ברכות בכלל"אעספק הנהנין ברכות ספק שהזכיר דשאני,והיינו.פ לומר

וספ מדאורייתא דהוי המוציא ברמב.לחומראאקיברכת גירסתינו כפי ננקוט אם ,ם"אולם

לקולא דרבנן ספק צאףדאמרינן המזון ברכת פעם"לגבי הדברים לכפול הצריך דלמה ע

דעלמא הל"פ(בברכות המוציא)יב'ח בברכת הברותי.)ב"הד"פ(ופעם ברכת"ץ דגבי ח

הק דדרשינן דכיון אמינא הוה שכן"המוציא כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא הוה,ו

ק דהוי מדאורייתא"אמינא המוציא ברכת חיוב והוי גמור ק"קמ,ו הוי דלא גמור"ל הויוו

דרבנן לקולא,רק .וספיקא



בשו שלמ"עיין לך האלף רת להגאון זצ'ה קלוגער במי)שכא'סי(ל"שלמה שדן

לא או מצה חובת ידי יצא אם הנהנין ברכת בלי פסח בליל מצה ד"נלפענ,ל"וז,שאכל
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ברכה בלי לאכול דאסור כיון בו יוצא דאינו תחילה המוציא ברכת בלי מצה אכל שאם

מעוה"ואחז הנהנה כל וכו"ל אביו את גוזל כאילו ברכה בלי באיסורנמצא'ז דהאכילה

אמרינן דרבנן באיסור ואף בה יוצא שאינו גזולה במצה כמו בעבירה הבאה מצוה הוי

וכו"מה דוכתא בכמה שמשמע כמו פשוט'ב בדעתי נראה הגר.ל"עכ,כן דנקט ש"הרי

זצ הוי"קלוגער ברכה בלי מצה דאכילת חובתואל ידי יוצא ואינו בעבירה הבאה .מצוה

יעקו מקל בספר להרהעיין ר"ב זצ'ג מעסקין הכהן דן"דג)פט'סי(ל"יעקב כ

זויבש הגמרא.טה דברי בביאור תלויה זו דשאלה פפא"א,:)לה(וכתב בר חנינא כל,ר

להקב גוזל כאילו ברכה בלא הזה העולם מן וכו"הנהנה ישראל וכנסת רש.'ה י"ופירש

להקב"ד( גוזל ברכתו)ה"ה המהרש.את ל"ד.לה(א"אולם אגדותק"ה כתב)בחדושי

לפרש וכתב אחר להקב,ל"וז,באופן ממש גוזל ממנו"אלא ונהנה שאוכל דבר אותו ה

וכו הוא שלו הברכה הגר.ל"עכ',דקודם דברי שלכאורה יעקב המקל קלוגער"וכתב ש

ש"זצ הויאכילתל הנהנין ברכת בלא שיטתאמצה לפי הולכת בעבירה הבאה מצוה

שאו"המהרש ברכהכא בלא והויל גזולה למצה דומה ולכן האוכל עצם על גזל אהוי

בעבירה הבאה רש.מצוה שיטת לפי הגזול"אך חפץ כאן אין הברכה הוי דהגזילה י

בעבירה הבאה מצוה כאן אין .וממילא

מדברי הוא עבירה של בחפץ רק שייכת היא בעבירה הבאה דמצוה להא המקור

י(הירושלמי פרק השבת בעון,)ג"ג יוסחברייא רבי ר,הקומי בשם יוחנן רבי אמר כן 'לא

יוצדק בן בפסח,שמעון חובתו ידי בה יוצא אינו גזולה עבירה.מצה גופה תמן לון .אמר

הרבי,ברם לרשות היחיד מרשות מצה הוציא אומר אני כך עבירה עבר הוא אינוהכא ם

בפסח חובתו ידי בה .ל"עכ,יוצא

ב להרהועיין אבא ביכורי ר"ספר ברו'ג שכתב)קמא'עמ(א"שליטעלנשפיגאבא

הגרי סולובייצ"בשם זצ'ד הי"יק דכוונת הבאהשורל מצוה הוי גזולה דמצה היא למי

ד כיון עבירההבעבירה של חפצא הוי הגזולה היחידבאולם.מצה מרשות מצה הוציא

עבירה של חפצא כאן אין הרבים בעבירה,לרשות הבאה מצוה כאן אין .וממילא

פ הנועל יעקב המקל דברי יבואר זה המהרש"י דלפי ברכה"ל בלי אכל דאם א

הגזולאהוי דבר הוי,האוכל והויאממילא עבירה של בעבירהאחפצא הבאה וכפי,מצוה

הגר הנ"דברי קלוגער רש.ל"ש לפי הוי"אולם דהגזילה ארץ[הברכהאי בכורי בספר ועיין

ס"פ( ר"להרה)ב"ו שליט'ג טוקר יצחק מניעת,א"אברהם היא ברכה שגזילת שפירש

מהקב עבירה]ה"שבח של חפץ כאן בעבירה,אין הבאה מצוה שייך לא .וממילא

הנ,אולם יעקב מקל בספר עוד רש"עיין כדברי לומר דצדד על"ל הוא שהגזל י

כל על אפילו הוא ראשונה ברכה דחיוב משום האוכל על ולא פחות,שהואהברכה דהיינו

פרוטה פרוטה,משוה משוה בפחות שייך לא חפץ על גזלה נראה.ואיסור זה ולפי
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רש כדברי בסוגיין"שהעיקר ולאבדבנהנהי שמנע הברכה משום גזל הוי ברכה בלא נהנה

האוכל עבירהו,גזל של חפצא כאן אין בעבירהוממילא הבאה מצוה כאן .אין

לעיין דיש אב"בשואלא לב ר"להרה(רהםת זצ'ג וויינפעלד )נה'סי,ל"אברהם

יעקב המקל דברי על דבר,ל"וז,שהשיב נכוניםיכל בלתי הר,ו פסק פ"דהא מהל"מ 'א

הל תורה'גניבה דין שהוא כל לגנוב אסור שעור,ב חצי כדין דהוא משנה במגיד וכתב

בפ"וכ,באיסורין הל"כ ה'א ב"א,ב"גזילה שבלי לפרש אפשר שפיר גזלכ דין יש רכה

בכ אפילו י.ש"מדרבנן רש"אולם כדברי דבריו נקט יעקב שהמקל סנהדרין"ל ה"ד.נז(י

בשעתא פרוטה)צערא בשוה והיינו גזל קרי דהשבון במידי שרק שיטת.שכתב לפי ולכן

גזל"רש הוי ברכה בלי דהנאה בברכות שפירש מה מובן פרוטה משוה בפחות גזל שאין י

הברכ דגזל דעבירהמשום חפצא כאן אין וממילא הבאה,ה מצוה כאן אין וממילא

.בעבירה



בגמרא בלא,.)לה(איתא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו אסור הוא סברא אלא

ברכה.כ"ע,ברכה בלא אכילה שמתירין מקומות בכמה מצינו .אולם

במשנה קרי:)כ(איתא בעל ה,לגבי לפניוועל מברך ואינו לאחריו מברך .מזון

מצינו וכו"ת,.)טז(וכן הבית בעלי אצל מלאכה עושין שהיו הפועלים התוס.'ר 'וגרס

ולא"ד.עט(יומא (בירךה הגר) בהגהות בברכות"הובא שם מברכין)א ואין פתן אוכלין

ברכות(םניהלפ שם הגמרא כגירסת לפנ).טז(ודלא ומברכין פתן )ולאחריההיואוכלין

בברכות מצינו לפניועניןל):יז(וכן מוטל שמתו רשדמי ופירש מזמן ואינו מברך י"אינו

בתוס שם ועיין המוציא ברכת לברך צריך ואינו מברך"ד('שם ואינו אפילו)ה שאסור

הר(לברך כשיטת מ"פ-ש"ודלא דדמאי אכילה"ק קודם לברך מחוייב שאונן שנקט ד

דו בברכות דאיתא חובתןהא ידי אחרים להוציא היינו יברך נפטרו.)לא הני כל הרי

ראשונה ברכה .מחובת

א דבשלמא זה על תמהו דמברכיןםוכבר ההא ראשונה רקוברכה חובתמשוםא

חובתן מידי נפטרו שונים צרכים דמשום מובן שפיר איסור,אולם.ברכה כאן יש אם

מתיר הוא והברכה ברכה בלא הזה מעולם הירושלמי,ליהנות פ(וכלשון ה"ברכות )ו"ו

כתיב אבוה רבי אפאמר הזרע המלאה תקדש הכרםשן ותבואת תזרע כולו,ר העולם

ברכה פדיונו ומהו ככרם עשוי ברכה,ומלואו בלא אוכלין גברי הני איך .תקשה

הענין בשו,ובביאור נזר"עיין אבני ח"או(ת סי"ח נובע)לז'א שהאיסור שכתב

חיוב מכח בנפרדרק איסור שיהא ולא הברכה,הברכה מחיוב כשנפטר ליכא,וממילא

להרה.איסור ברכה עמק בספר מבואר זצ'רג"וכן פומרנציק ב(ל"אריה בזה).אות עיין

להרה יששכר אהלי ר"בספר שליט'ג פראנד דוב שב)יט'סי(א"יששכר .עניןבאריבמה
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תלויה תעשה שהלא זו גםבסברא רואים עשה אחרמצות שמח.במקום באור עיין

יו ה"פ(ט"בהלכות ב)ח"ג בעשהדחזינןדמקומות'שהביא תלויה תעשה בגמרא.לא איתא

גרמא.)לד(קדושין הזמן שלא עשה מצות הקן,אבידה,מעקה,מזוזה,איזהו .כ"ע,ושילוח

הריטב בחידושי המצו"עיין דהרי שהקשה הנוא עשה עם"ת כרוכות גרמא הזמן שאין ל

בבתיך.אויןל דמים תשים לא כתיב הבנים.במעקה על האם תקח לא כתיב הקן .בשילוח

להתעלם תוכל לא כתיב יכולי"וא.באבידה איך שלאומרלםכ עשה במצוות חייבות דנשים

גרמא תעשה,הזמן הלא משום הוא החיוב טעם בהן,שמא חייבות הריטב.שבודאי א"וכתב

הגדול רבינו בשם ובאים,ן"הרמבדהיינו,לתרץ עשה למצות טפלים הם תעשה לא שהני

עשה מצות עשה,לחזק מצוות מהני פטורות נשים היו ג,ואילו פטורות מהלאו"היו .כ

תמיה"ועפ עוד ליישב שמח האור כתב קמא.ז בבא בגמרא דשיטת:)נו(דאיתא

שכר שומר הוי אבידה דשומר היא יוסף הו,רב שם בגמרא שהובא מהטעמים אואחד

אבידה בהשבת דעסוק כיון צדקה מלתת שפטור עי,משום ממון מרויח והוי"וממילא ז

שכר שמח.שומר האור שם ולא,והקשה תאמץ שלא תעשה לא גם יש בצדקה והרי

במצוה"וא,תקפוץ עוסק מטעם צדקה מלתת פטור אבידה השומר איך תקשה והרי,כ

ל ממצות ולא עשה ממצות פטור רק הוא במצוה תעשהעוסק לתתו,א חייב להיות צריך

תעשה לא מצות מטעם ת.צדקה זה הואיועל צדקה של המצוה דעיקר שמח האור רץ

בהו,העשה העשהאלאוין את לחזק רק עוסק.ין משום מהעשה פטורים אם ממילא

תעשה,במצוה לא חיובי אין .שוב

בשו עוד שלמה"ועיין מנחת סי"ח(ת ר"להרה)ח'א זלמן'ג יערבאךאושלמה

כנ"שגל"זצ באר גזל"כ איסור כאן אין מהברכה דנפטר והיכא ברכה מחיוב בא שהגזל .ל

לענין דמיון כליםוהביא טבילת מהלכות כעי,ל"וז,זה נמי כלים"ומצינו טבילת לענין ז

סי"ביו סע'ד הרמ'קכ דכתב בהג"י ועכו"א ישראל בש"ה כלי שקנו צריךותפותם אין

משום והיינו ע"דבלאטבילה טומאה שם מידי יוצא אינו שם"ה דעדיין כיון טבילה י

עליה"עכו ע,ם שתמה מאיר בית בהגהות יוצא"וז,ז"ועיין דאינו בכך דמה יפלא בעיני ל

באמת'וכו זה דמשום לחומרא נימא אדרבה טבילה בלי בו להשתמש התיר מי אכתי

קי"ונלענ.ל"עכ,אסור אי דאפילו משום תימא זה דאין דאורייתא"ד הוי כלים דטבילת ל

דאלמוהו"מ משום והיינו דרבנן ודאי הוי טבילה בלא הכלי עם להשתמש דאסור הא מ

טבילה קודם להשתמש ואסרו הטבילה לחיוב שכן.רבנן דבכה,וכיון הוא דלא"פשוט ג

טבילה בלא גם להשתמש רשאי שפיר טבילה במצות מחויב שאינו כיון טבילה ליה ,מהני

.ל"עכ



לקולא ברכות דספק היא רווחת הנהנין,הלכה לברכת שייך זה כלל אם לעיין ויש

גזל ספק דהוי אמרינן דילמא הרמב.או דברי לעיל בב"והבאנו ברכות'ם בהלכות מקומות
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ה"פ( הל"פ,ב"ד הרמב)יב'ח הנהנין"שנקט בברכת אפילו להקל ברכות ספק דאמרינן .ם

לאתוייה"ד.יב('בתוס,אולם אדעת)לא דפתח בסוגיא בדשכראאדנו ,חמראדוסיים

בעיין'התוסווכתב.ש"עיי אפשיטא דלא כיון נקט אלפס לקולא,שרב ואפילו.אזלינן

דיצא בשיכרא וסיים בחמרא הר.פתח אחרת"אולם פעם לברך דצריך נקט .י

הש בגליון דב"ועיין הריס שיטת את דברי"אר פי על קב(א"המהרשי .פסחים

פרשב"ד בד"ה להודיעך"ם אבל)ה המצוות בברכות אלא שייך לא מעכבות אינן דברכות

ברכה בלא לאכול אסור הנהנין בשו.בברכת הנ"ועיין שלמה מנחת שב"ת אתיל אר

לאכולשא"המהרש יכול לא ברכה ספק דיש היכא ולכן ברכה בלא להנות איסור שיש נקט

ברכה הויבלי גזלדהרי המנחת,אולם.ספק אלאלשכתב הכי לן קיימא לא שלהלכה מה

בש שנפסק סי"או(ע"וכמו ס'ח אינו)ט"קסז לאו אם המוציא בירך אם מסופק הוא אם

ומברך רט,חוזר בסימן נפסק הוא ).ג"ס(וכן

הנ ברכות"ענין במסכת סוגיא בעוד קשורה כל,:)מ(דאיתא.ל רב אמר גופא

הז בה שאין אינהברכה מלכות בה שאין ברכה כל אמר יוחנן ורבי ברכה אינה השם כרת

בתוס.ברכה ד('ועיין אמר"שם הרושכתב)ה בשם בלבד"שם העולם תיבת דלג דאפילו י

מלכות אינו לבד דמלך חובתו ידי יוצא ערוך.אינו בשולחן נפסק ס'סי(וכן כל,)א"ריד

ו ברכה אינה ומלכות שם הזכרת בה שאין העולם.'כוברכה תיבת אלא דילג לא ואפילו

מלכות,לבד אינו לבד דמלך ולברך לחזור .צריך

העוזר,אולם באבן סי(עיין המחבר)ריד'שם דברי על דין,ל"וז,שתמה ובאמת

תמוה מלכות,חדא.ע"וצ,זה חשיב לא העולם בלא דמלך הא להתוספות להו ויש.מנא

להיפוך התוספות,ראיה פ(ש"אוהר)שם(דהא סי"ברכות מדמ)כג'ו שם ןיומרדכי

וכו השנה דראש למלכיות הברכות כל של דראש'מלכות מלכיות גבי מבואר הרי זה ולפי

מלך בישורון ויהי בו,השנה מלך ותרועת ה,וכן וגו'וכן גאות חשיבי'וכו'מלך אלו שכל

מלכות.ש"ע,מלכיות חשיב העולם בלא דמלך ל.הרי צריך כרחך דרועל דטעמא י"ומר

לחלק יש שמא ליה דמספקא לעיל הנזכר גם,בתוספות דיש כיון דלעיל במלכיות דשאני

קאמר העולם כל דעל מפירושו סתמו נלמד עמהם מלכיות י.שאר כאן בלא"אבל דמלך ל

ל מלכותאהעולם המוציא.חשיב ולברך לחזור צריך מספק הר,לכן לשיטתו"דאזיל י

ד קמא פרק בסוף לא"ד'תוס.יב(ברכותדפסק בשיכרא)ה דפתח בעיא דאזלינן,גבי

הנהנין ברכת בספק בלא.לחומרא הזה מעולם להנות דאסור דכיון הוא טעמו כרחך ועל

גמורה,ברכה ברכה ויברך שיחזור עד להנות אסור בלא.לכן דמלך דינו נקט כן ועל

שיטתו כפי בספקו והחמיר המוציא בברכת דק.העולם אנן בברכתאבל ספק לן יימא

אזלינן"ג,הנהנין להקל כהתוספות.כ דלא לעיל הנזכרים הפוסקים פסקו ודברי.לכן

צ"השו .ל"עכ,ע"ע

י השו"ומסתמא בדעת הר"ל שדברי הוי"ע לא העולם בלא שמלך שפסק במה י

ודאי בתורת הוא דנלמד,מלכות העוזר האבן כתב כבר השנה בראש בעמידה ומלכיות
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מפירו בכבודךסתמו כלו העולם כל על מלוך דאמרינן ממה ללמוד יש וכן ,מאידך.שו

דהעולם מלה הזכרת בלי העולם כל על משמעות שום שאין ברכה העולם,בנוסח דילג אם

ודאי בתורת יצא להקל.לא ברכות דספק לן קיימא ספק במקום בברכת,אך ואפילו

.הנהנין



בגמ קד.)כה('איתא לקרות דכתי"אסור משום מטונף במקום כג(בש )טו,דברים

ק מחניך מטונף.שודוהיה במקום ולהתפלל ברכות לברך דאסור הדין הוא הלהשא.וכן

עליהשד עתהנו לעת משם לצאת יכול שלא מטונף במקום שנמצא מי לגבי היא ,הפוסקים

דא משום לאכול לו אסור אז לברך יכול שלא שכיון אמרינן לאם לאדם מעולםיסור הנות

ברכה בלא הוא.הזה פטור אז המטונף ממקום לצאת יכול שלא דכיון אמרינן דילמא או

איסור כאן אין שוב מהברכה שפטור וכיון ערוך.מלברך בשולחן ס'סי(איתא אם)ד"סב

א או חולי יצאמחמת בלבו שמע קריאת קרא אחר בט.ונס סי"או(ז"עיין ס'ח א"סב )ק

ולברך,ל"וז,שכתב ידיו ליטול לו אפשר שאי במטתו בלילה שצמא במי ללמוד יש מזה

בלבו הברכה בב.ישתהויהרהר שכתב ממה ללמוד יש בשם'סי(י"אכן ).י"רפה

ברורה במשנה סק(ועיין הט)ח"שם דברי את יהודא,ז"שהביא מטה ובספר

דומ ואין ידיו וליטול לעמוד לו אפשר דהרי וכתב עליו ולאנוסחולק לחולה דנין,ה דאין

אפשר מאי מפני,אפשר לעמוד לו שקשה או והשתיה הנטילה על מים לו אין אם ואפילו

דמנקי,הקר מידי בכל או בכתל ידיו לקנח יוכל כ,הרי אפילו מהני שנגעוזה בודאי שיודע

במקומות .המכסיםבידיו

ספר מגילת בספר ר"להרה)ב'סי(ועיין איזנ'ג דיש"שליטטלאוריאל שכתב א

לברך לו אפשר דבאי מדבריהם איסור,ללמוד כאן דאין משום ברכה בלא לשתות לו מותר

ברכה בלא לשתות יכול לברך אפשר וכשאי לברך חיוב רק אלא ברכה בלא לאכול .בעצם

שהט דבמקום"ומה משום היינו בלבו הברכה להרהר כתב אחר"דאז בענין עדיףא

מה זה אין אבל כניששיהרהר האכילה את עוד.ל"תיר הנוכתב הדברים"בספר בהמשך ,ל

שהוא,ל"וז טעם מאיזה לברך יכול היה שלא הדורות מגדולי אחד על מעדים מאידך

ברכה ללא הברכה.ואכל חיוב מחמת רק אלא עצמי איסור בזה שאין שסבר וכנראה

וכו ברכה ללא גם לאכול מותר לברך אפשר .ל"עכ',וכשאי

הנה,מיהו בספר ברורה"עיר המשנה דעת כן שאין שנראה בביאור.ל דיעויין

ד(הלכה יהא"שם שלא במ,ל"וז,)ה כדין"עיין שלא במרחץ השתיה לענין שכתבתי במה ב

בזה.הוא לטעות להם גרם אדם דהחיי לענ.ולשנא מאד"ובאמת פשוט זה דבר דאין,ד

לברך יכול שאינו הברכה על אנוס שהוא משום היו,להתיר אם רק לומר שייך היה דזה

חז לברך"אומרים מצוה דהוא חזו,ל אמרו הלא ברכות"באמת לה(ל בלי).דף להנות דאסור

ממג,ברכה מוכח זה בסי"וכעין זה.ש"ע,יג'א ולברך,ולבד מהמרחץ לצאת יכול הלא

הברכה,ולשתות שם ויהרהר המרחץ של אמצעי בבית ליכנס פנים כל על .ל"עכ,או
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בשו,אולם הלוי"עיין שבט סי"ח(ת חולים)כג'ו בבית המאושפז בחולה שדן

נקי אינו שגופו או רע ריח או רגלים מי שם שמונח לברך לו שאסור ומקום בזמן .ונמצא

האי בכי ושמא הוא דאנוס דאמרינן משום ברכה בלא לאכול לו מותר אם היא השאלה

מלברך פטור דלא,גוונא איסור בו אין מותו נובע האיסור דהרי וכאןהיהנה ברכה חיוב

פטור הוא ברכה,הרי בלי לאכול היתר אין ולכן איסור כאן שיש אמרינן דילמא .או

ל שהתירו קרי בעל לגבי לעיל דהבאנו מדין להוכיח הלוי השבט לאכולווכתב

ברכה איסור,לפניובלי ליכא ותו הברכה ממצות פטור וממילא הוא דאנוס משום .אוהוא

לזה יסכים הלכה הביאור שגם שאפשר הלוי השבט כתב היתר,אולם שאין דכתב והא

מהמרחץ לצאת יכול שהרי שכתב במה הוא שהעיקר נראה ברכה בלי במרחץ .לאכול

הלוי השבט כזה,ל"וז,והוסיף מועט זמן דודאי דבריו על קצת להוסיף וצריכים

אונס בגדר אינו האמצעי בבית או מהמרחץ לפטרולצאת אפילו.כלל ממושך זמן אבל

אונס נקרא שפיר נפש לפקוח כלל נוגע יום.אינו מזון בטול הוא בעניי ירא בזה והגדר

המזיק בגדר גם ולרוב וצער גמור אונס בגדר ודאי דזה שלם צום דהיינו הא.אחד והיינו

שם בברכות קרי .ל"עכ,דבעל

ברכה עמק בספר עיין לזה אליהו)יט-יח'עמ,ל"הנ(בדומה יד מספר שהביא

קריאת"להגר למקרי שרי אי מטונף במקום האסורים בבית שנאסר באיש שדן מקאליש א

הנ בספר והביא לא או האסורים"שמע בבית שמע קריאת לקרות התיר אליהו שהיד ל

מטונף"אע מקום שהיה ב.פ לזה'וכתב ק,חדא.טעמים דהיינו דרבים עשה ש"דאתי

עשה קדושיחידדודחי דמחניך עשה רק.דהיינו שייך קדוש דמחניך דעשה כתב ועוד

דאפשר פטור,היכא הוא הרי אפשר דלא היכא אפילוממיהו לקרוא יכול וממילא המצוה

מטונף .במקום

קדוש דמחניך ונקט אליהו היד דברי שדחה ברכה בעמק שם איסורועיין הוא

עשה דאתי למימר שייך דיחיולא עשה ודחי אדכיוןמ,מעתה.דדרבים אפילו,סוריהוי

האיסור נשאר אונס הנ,במקום הלכה הביאור .ל"וכדברי



נ(הגמרא ומש.)נא-:ברכות אוכלין הכניס לגבי ברכהקדנה בלא פיו לתוך .ין

פולט אם דממאיס שבאוכלין בסוגיא ומברךןומבואר לצדדין ממאיס,מסלק דלא ואוכלין

פו ובולעלאם מברך ושוב פולט אז בולען,ט משקין .ולגבי

עליהן מברך אם משקין לגבי הראשונים שבולעןלונחלקו הר.אחר ח"שיטת

ברא( פ"מובא סי"ש דא)לג'ז עליהןיןהיא נדחו,מברכין פיו בתוך כבר שהם דכיון

ברכה וליכא משקין ה"והרא.מתורת וכן זה על חלק מהראבש על"ביא מברך דשפיר ד
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שבולעןלהמשקין הרא.אחר ושכח"ופירש סעודתו וגמר שאכל מי בין לחלק דיש ש

דידן נידון לבין ומברך חוזר דאינו לפניו לברךב.לברך ושכח סעודתו וגמר כיוןמ,אכל

בירך ולא קודם לברך ראוי ונדחה,שהיה נראה אחרכןו.הרי שמברך גר טבילת לגבי

מעיקראדהואהטעםהטבילה ראוי היה ונדחה,לא נראה מקרי לא משקיןאך.ולכן לגבי

הרא לעשייתן"כתב לעובר קצת דומה הוי שבלען קודם שנזכר דכיון ערוך.ש ובשולחן

ס'סי( מברך)א"קעב ואינו בולען ברכה בלא פיו לתוך משקין שהמכניס המחבר פסק

הר כשיטת אומרים"והרמ,ח"עליהם שיש כתב עיקר,דמברךא נראה .וכן

לב יש השתיה אחר אפילו הנהנין ברכת לברך שיכולים הדין בכמהארובביאור

ברכה.אופנים עמק בספר הנהנין(עיין ב)נו'עמ,ברכות דיש בברכת'שכתב דינים

ליהנ.הנהנין דאסור הגמרא סברת שהוא מתיר בתורת ברכהאחד בלא הזה מעולם ,ות

וכלשבאוהברכה להתיר הנה הירושלמי כפדיון"ון היא שהברכה לפניל דוקא שבא

וחומר,האכילה מקל שנלמד מצוה בתורת מברך(ואחד שבע כל,כשהוא לא רעב כשהוא

האכילה)שכן אחר אפילו שייך .וזה

ש"ועפ יש האכילה קודם הנהנין ברכת מברך שאם ברכה העמק נקט קיומיםנז י

לה,בזה שבח של מצוה וקיום מתיר אחר,אולם.ה"קבחלות הנהנין ברכת במברך

דחוי דהוי בלען ושוב ברכה בלא פיו לתוך משקין שהכניס במקרה רק שייך שזה האכילה

ונדחה"משא(מעיקרא נראה דהוי בירך שלא נזכר ושוב אכילתו בגמר חובת)כ הוי

רק מתירבהברכה בתורת ולא מצוה דאפשר.תורת לחדש ברכה העמק הוסיף זה ועל

שהואדתורת בכל אפילו היא מתיר בתורת רק,ברכה שהוא נראה מצוה בתורת אמנם

כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא וחומר מקל ילפינן דהרי רביעית או כזית כשעור

י ולכן רק"שכן שחיובה אחרונה הברכה כמו להיות דדיו העמק"ולפ.כשעורבל כתב ז

חצי בלע אם להסתפק שיש ושעורברכה משקין מלברךשל דאין"כואולישכח יודו ע

לאחריה ראשונה ברכה .לברך

י שמא כמ"אולם הרא"ל שכיון"ש כעוברשנזכש הוי בפיו היו שהמשקין בזמן ר

י ולכן חל"לעשייתן הברכה כאילו נחשב לאחריה המשקין על בבירך שאפילו למפרעהל

ש בתונמזמן ברכה הוי ושפיר מתיררזכר מכ,ת פחות במשקין לברךואפילו חייב יהיה שעור

הרא .ש"לשיטת



חז שחייבו בטעם השקפה בדברי הנהנין"ונסיים ברכת לברך מורשת.ל בספר עיין

ר"להרה(משה שליט'ג שטיינהויז ע)רלג'עמ,א"משה הנהנין ברכת בביאור פ"שכתב

הנ,ל"וז,הראשונים ברכת של הענין בביאור ונשנווהנה הראשונים נחלקו לכאורה הנין

עקריים טעמים הוא"ד.לה(י"רש',א.בו סברא אלא למי)ה להודות צריך דנהנה דכיון

וכו לה(א"הריטב',ב.'שבראם סברא"ד.ברכות אלא לה)ה דכתיב ומלואה'משום הארץ
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רשות,כדלקמן ממנו יטול ולא שלו שאינו מה אדם יטול ה.והיאך דענין הואמבואר ברכה

פירותיו את לאכול מהבורא רשות לה,נטילת שייכת הארץ הברכה שלפני כדכתיב'משום

מהבורא,בקרא רשות ליטול מבלי לאכול רשאי אינו .ל"עכ,ולכן

הספרדי אבוהב יצחק לרבינו המאור מנורת בספר איתא זה גם(ובענין הובא

הנ משה מורשת לי,ל"וז,)רלו'עמ,ל"בספר קרי בלאואמאי שאוכל מי שכל לפי מעל ה

לשם יתברך,ברכה השם מאת בא הכל כי כן ואינו בחריצותו לו שבאה חושב שהוא נראה

מעל מאת.ובזה בו זכה ברכה ולאחר בקדש כמו בו ומעל קדש הוא ברכה שקודם ועוד

שלו ונעשה לו שנתנו השם קדש.שלחן שאכל כמי מועל ברכה בלא הנהנה ולפיכך

ו פדיון .ל"עכ',כובלא

הדבר ההואביאור מאת בא שמזון ההכרה היא הנהנין יאמר'שברכת ולא

ההאדם החיל את לי עשה ידי ועוצם הדב.זהכחי מחליף ברכה בלא שאוכל יםראדם

שוזה היוצרמעילה והוא הבעלים שהוא הדת.מראה יסוד אותנו מלמד הנהנין ברכת

ה זאת'שמאת .היתה



טתל

טוב זבד







בכתובות "יב(תנן בתולים:) לה מצא ולא האשה את אומרת,הנושא היא

והיה נאנסת ארסתיך שלא עד אלא כי לא אומר והוא שדהו ונסתחפה נאנסתי משארסתני

טעות מקח ור"ר,מקחי נאמנת"ג אומרים חיין'ר,א אנו מפיה לא אומר ובתחילת."יהושע

עדיף'הגמ ברי לאו או עדיף ברי ושמא ברי אם התנאים שנחלקו לומר רצו דהכא(שם

נאנסה מתי יודע אינו שהרי שמא טוען הבעל ואילו ברי טוענת מסקינן).האשה ושוב

ר אף דבו"דלעולם מודה עדיף"ג ברי לאו שהיתה,ש מיגו דאיכא הכא לומרושאני יכולה

אני עץ מ"ואע(מוכת זו בטענה נאמנת דאינה אית"ג שפיר וממילא היא מעלייתא טענה מ

מיגו בתולה"א,)לה שהיתה אחזקה אוקמה דאמרינן הכא שאני .נ

לקמן איתא "עה(ועוד אביה.) בבית ועודה מומין בה האירוסין'פי(היו )לאחר

מומ בה היו שמשנתארסה ראיה להביא צריך שדהוהאב ונסתחפה הללו לרשות,ין נכנסה

מקח מקחו והיה אלו מומין בה היו נתארסה שלא שעד ראיה להביא צריך הבעל הבעל

ר'ובגמ."טעות אי מני פריך בביתו"שם בעודה ראיה להביא האב צריך אמאי לן(ג הוה

מומין לה היו שלא דגופה חזקה בתר ר,)למיזל להביא'ואי הבעל צריך אמאי יהושע

לרשותו נכנסה כבר אם ר(ראיה אזיל לא חזקה'הא בתר ששנה).יהושע מי תברה ומשני

זו שנה לא ר'פי(זו ר'דרישא וסיפא ר).ג"יהושע תימא דלא רבא הוסיף יהושע'ועוד

כלל דגופא חזקה בתר אזיל דאיכא,לא היכא היינו דגופא חזקה בתר אזיל לא כי אלא

שהבעל הכא כגון דממונא בכתובהחזקה שפיר,מוחזק דממונא חזקה דליכא היכא אבל

דגופא חזקה בתר .אזיל

התוס שם אבל"ד:עה('וכתבו דר)ה רבא דקאמר בתר'דמאי אזיל יהושע

בהיו כגון כנגדה אחרת חזקה דאיכא היכא אף היינו ממון חזקת דליכא היכא הגוף חזקת

פנויה חזקת דאיכא מומין שנתק'פי(בה לומר לנו ומסתמאדיש מאוחר הכי בזמן דשה

האירוסין קודם באו קמ,)המומין מאי אחרת חזקה ליכא הק.ל"דאי 'התוסשוושוב

ר אזיל הוה ממון חזקת לאו דאי רבא קאמר כנגד'דהיכי אף הגוף חזקת בתר יהושע

פנויה לפניך,חזקת מום דהרי לריעותא תרתי איכא דהשתא'פי(הא חזקה דאיכא

י ועכשיו מומיןדהואיל לה מומין"י,ש בה היו כן לפני גם דמסתמא הא,)ל כעין והוי

חסר ונמצא שנמדד משום,דמקוה טמאות למפרע גביו על שנעשו טהרות כל דאמרינן
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טבל לא ואימור חזקתו על טמא העמד למימר מקוה"ואע,דאיכא העמד למימר דאיכא ג

חסר לא ואימור חזקתו לפניך,על חסר ת'פי(הרי שלםדאיכא חזקת נגד לריעותא רתי

הרשב'התוסרצוותי).דמקוה חזקת"בשם לגבי חזקה כלל חשיבא לא פנויה דחזקת א

.הגוף

שמעתתא השב פ"ש(וביאר להתוס"דס)ב"ב משאר'ל עדיפא הגוף דחזקת

לריעותא,חזקות תרתי במקום אף בתרה אזלינן לגבי.וממילא גם הכי אמרינן דלא ומאי

ונמצ שנמדד חסרמקוה משום,א שלימה שהיתה חזקתה על המקוה את מעמידין אנו דאין

לריעותא תרתי הגוף"י,דאיכא חזקת מיקרי לא המקוה דחזקת נשתנה"ל לא דהמקוה כיון

ממנה מים מעט שנחסר אלא האשה"משא,"גופה גוף דנשתנה מומין לגבי .כ

ביאור צריכין מיקר,ודבריו לא המקוה דחזקת לומר אפשר הגוףדהיאך חזקת ,י

מיקרי שפיר חפצא או גברא איזה של הגשמי למצב המתייחסת חזקה כל לכאורה הרי

הגוף של.חזקת הגשמי למצב נוגע זה הרי לא או המקוה מי חסרו אם דנין שאנו ומה

ההלכתי למצבו רק ולא הגוף"וא,המקוה כחזקת דינה המקוה דחזקת מסתבר זה.כ ומעין

בכתובות יעקב הבית בתוס"ד(שםכתב אבל"ד'ה "ה סברא) רק הוא טומאה דחזקת

משא הגוף"דדינא חזקת חשיב שנחסר במקוה כמו שהיה מכמות הגוף דנשתנה לומר ."כ

בריטב"וע שם"ע אשי"ד.עו(א רב חזקת)ה היא דמקוה שלם דחזקת פשוט לדבר שנקט

הש"וצ.הגוף בדעת .ש"ע

הש דסבר ליישב יש נקראת"ואולי לא דחזקה אאש הגוף חזקת השינוי"בשם כ

בשמו אף אלא הגברא או החפצא של הגשמי במצב רק לא שינוי הוא עליו דנין שאנו

הדבר.ובמעמדו הדבר,פירוש בשם גם שינוי מהווה גשמי שינוי כל נשתנה.דלא אם ורק

עפ דנין ואנו הדבר הספק"שם לידת לפני רגע עד שמו נשתנה שלא לומר חזקה כגון–י

מומיןבאשה בה נולדו מתי דנין ואנו מום בעלת נקראת היא ועכשיו מומין בה שנולדו

קודם,אלו נאנסה אם דנין ואנו בעולה נקראת היא ועכשיו שנאנסה באשה כגון או

אח או אם,כ"האירוסין דנין ואנו מצורע נקרא הוא ועכשיו צרעת נגע בו שיש במי כגון או

ל או טמא והוא לבן לשער קדמה כה–אבהרת על"כל הגברא מעמידין שאנו החזקה ג

הגוף חזקת בשם מיקרי לא.פיה אך גשמי בשינוי רק נשתנה הגברא או החפצא אם אבל

שמו עפ,נשתנה דנין הספק"ואנו לידת לפני רגע עד נשתנה שלא לומר חזקה חזקה,י הך

הגוף חזקת מיקרי .לא

ס"ומה להש"ט הגוף"ל חזקת מיקרי לא מקוה דחזקת שחסרהש דמקוה משום

עליה'ממ מקוה שם עדיין טמאים,סאה כלים בה להטביל היא כשירה עדיין ורק,שהרי

אדם לטבילת הצריך מים בשיעור המקוה.שחסרה מן מים מעט נחסר אם דאף נמצא

גשמי בשינוי שינוי"מ,ונשתנה אותו מחמת המקוה שם נשתנה ולא הואיל היא,מ דעדיין
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מקוה בשם הלכתימ,נקראת כשינוי אלא גשמי כשינוי חשיב לא שנשתנה מה ,מילא

הגוף כחזקת ולא דין כחזקת דינה פיה על דנין שאנו המקוה .וחזקת



הש דסברת יוצא דברינו ב"ולפי על בנויה מיקרי',א:יסודות'ש לא דחזקה

אא הגוף חזקת עלי"בשם דנין שאנו השינוי שינויוכ הדברהוא של הגשמי במצב רק לא

בשמו אף ממ',וב;אלא שחסרה עדיין'דמקוה פסולהסאה רק עליה מקוה היאשם

אדם .לטבילת

הא שיסוד מה דמלבד הש'ונראה גדול"של חידוש הוא על,ש אף לדון מקום יש

הב הרא.'יסוד כתב בהל"דהנה דקיי"דאע)א'סי(מקואות'ש מ"ג צריך דמעיין סאה'ל

אדםלטבי כלים"מ,לת מטהר שהוא כל ומעיין הואיל שאובים,מ מים הוסיף אם ממילא

מ בו שיש עד שהוא כל אדם,ס"למעיין לטבילת כשרים הללו השו.המים פסק ע"וכן

סי"יו( סעי'ד הרמ).מ'רא בדבר"אבל חולקים שיש הביא שם .א

בחי הש"הגר'וכתב על תי(ס"ח לבאר)ט"אות נראה היה שנחלקודלכאורה

השקה דין הרא.בגדר דע"דדעת היא והמחבר המים"ש מן שאובים שם פקע השקה ,י

עי שאובים מטהרת שבקרקע"דהשקה למים הם בטלים שהשאובים כל.ז וממילא

כ למעיין נפלו כלים,ש"שהשאובים לענין טהרה כח לו ויש נטהרו,הואיל השאובים ,הרי

אדם לטבילת אף המים כשרים כלל"הרמואילו.ושוב המים מטהרת השקה דאין סובר ,א

ומעיין כמקוה דינו הרי ולמעיין למקוה המחובר דכל הוא דין א.אלא לטבול"ולכן א

אא אדם"בשאובים לטבילת הכשר למעיין מחוברים הם כ,כ מעיין"דמעיין שם לו אין ש

אדם טבילת .לגבי

קשה הרא,אך בהל"שהרי בעצמו סי(מקואות'ש למקוהחיל)ח'סוף מעיין בין ק

השקה כ,לגבי למעיין אדם"דהשקה לטבילת אף שאובים מים להכשיר מועלת ,ש

אא במקוה מועלת אינה מ"אבל בה יש והשו.סאה'כ הטור פסקו שם"וכן ).מ"ס(ע

דאע"וצ מ"ע דצריך אדם"ג לטבילת מה,ס טומאה"הרי מידי כלים לטהר כשירה מקוה ת

ברביעית אי"וא,אף אמאי מהכ כשירה המקוה שאובים"ן מים נתנו אם אדם לטבילת ת

רביעית"ע מקוה מי כ,ג למעיין השקה דמהניא שאובים"כמו מים להכשיר כדי ש

אדם .לטבילת

הגררץותי זה שם"על כתבוכ,ח יושר"הגרשן בשערי פ"ש(ש כ"דע,)ז"כרקג

הרא"צ מודה דלעולם למקוה"ל חיבור מדין רק מועלת דהשקה הראומ.ש דסובר ש"אי

כ למעיין השקה כ"דמהניא מעיין דאף משום היינו אדם לטבילת אף מעיין"ש שם לו יש ש

הטבילה למעשה הראוי מים בשיעור שחסר רק אדם טבילת מקוה"משא.לענין לגבי ,כ
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ממ שחסרה אלאסאה'דמקוה אדם טבילת למעשה הראוי מים בשיעור רק לא חסרה

החפ בעיקר חסרה היא דמקוההרי מים,צא להכשיר מועלת למקוה השקה אין ולכן

א אדם לטבילת מ"אלאשאובים במקוה יש כבר שנתבאר.סאה'כ כמו דלא הוא זה וכל

ה שמעתתאבדעת ממשב שחסרה עליה'דמקוה מקוה שם עדיין 1.סאה



הש שכתב מה על להעיר יש ש"עוד התוסש דדעת עדיפא'ם הגוף דחזקת היא

לריעותא תרתי במקום אף בתרה אזלינן ולפיכך חזקות התוס,משאר מדברי אין'דלכאורה

כלל כך לבאר דמש"די,הכרח בפשוטו התוס"ל הרשב'כ לא"בשם פנויה דחזקת א

חזקות משאר טפי גריעא פנויה דחזקת היא הכוונה הגוף חזקת לגבי חזקה כלל חשיבא

לינשאמשו עומדת דאשה לפניך"ומש,ם מום דהרי דהשתא חזקה עם מצטרפת אינה ה

מום בעלת היתה שלא האשה חזקת ולבטל לריעותא תרתי פי.למיהוי כך 'ואמנם

שם"השטמ והקשו"ד(ק התוס)ה .'בדעת

קשה הש,ועוד שביאור מה התוס"דמלבד בדעת מוכרח'ש שיטת,אינו עיקר גם

הש('התוס הבנת ביאור)ש"לפי חזקות,טעונה משאר עדיפא הגוף חזקת והנראה.דאמאי

הגרש[בזה כתב זה זצ"ומעין אויערבאך הש"ז על בהערותיו פט"ש(ש"ל ס"א אות ,ח"ו

פ"וש ד"ב אות התוס"שהש)]'ב בדעת הבין הנהגה"דס'ש אלא אינה בעלמא דחזקה ל

ספק כבירור,במקום הויא הגוף חזקת ה.ואילו מ"ולכאורה לנוט יש דמסברא שום

אחזקתה הגוף החפצא,להעמיד מציאות עצם מלשנות החפצא דין לשנות קל .דיותר

שכ העירוני הגרא"ושוב בקוב"כ לכתובות"ו רס(ש המהרי,)ה"אות בזה קדמו ט"וכבר

סי"חו('בתשו ).כ'מ

זהוע פי חזל במקום לריעותא תרתי מהני לא אמאי בפשיטות הגוףניחא .קת

דבדלכאורה משום היינו לריעותא תרתי במקום דמעיקרא חזקה בתר אזלינן דלא 'מאי

א מחזקה עדיפי הש',חזקות שביאר פט"ש(ש"וכמו דהשתא"ואע2).ז"ג חזקה דבעלמא ג

היא כלום לאו דמעיקרא חזקה שפיר,במקום דהשתא לחזקה מסייעת אחרת דחזקה היכא

דב"י א'ל מחזקה עדיפי ל.'החזקות זה כל כשגאך אלא שייך הנהגה'א מדין הן ,החזקות

א חזקה אם חז'אבל הגוףהיא כבירורקת שבעולםלואפי,שהיא ההנהגות כל לה יתנגדו

כלום יועילו ע,לא חז"שהרי הגוףי הספקקת ונסתלק המציאות .נתבררה

מש1 בסוב הצאן'צאתי לתשו)כט'סי(בעקבי פענח'שציין הנ)קיט'סי(צפנת בשאלה גופא ל"שנסתפק

ממ שחסרה מקוה אדם'אם לטבילת היא שפסולה רק או כלל מקוה שם לה אין שביאר"ועיי.סאה ש

שליט"הגר שכטר מקוה"צ חזקת דגדר דין–א חזקת או הגוף חזקת היא וכמו–אם זו בשאלה תלוי

.רנושביא

הגר"ע2 בחידושי לכתובות"ע שקאפ אחר)ט'סי(ש באופן יושר"וכ,שביאר בשערי גם פ"ש(כ .)ב"ב
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הש עוד שמעתתאוהוסיף ברה"דנפקב טומאה ספק לענין גם במתני.י"מ 'דתנן

נדה שעתןש"בריש דיין הנשים כל אומר שהיא"מאי חזקתה על אשה העמד ואמרינן

טהורה ב.בחזקת לזה"ואף מודו למפרע,ה לטמא ובתרומה בקדשים אלא החמירו .ולא

התוסשווהק מעת"ד('שם ברה)ה טומאה ספק מכל שנא טמא"דמאי דספיקו דילפינן,י

דא גבמסוטה על מף טהרה חזקת לאשה לה מקוםדאית מספקטכל היא רצוותי.מאה

למפרע לטמא מסוטה ילפינן .דלא

הש פט"ש(ש"אכן פ"ש,ו"א אחר'תי)א"ב טומאה,באופן ספק דאמרינן דהא

משא"ברה רגילה חזקה במקום דוקא היינו טהרה חזקת במקום אף טמא ספיקו כ"י

הגוף חזקת בחולין.במקום מבואר ברה.)י(דהא טומאה במקו"דספק טהור ספיקו רובי ם

התם.לטהר מכוסה"דאיתא שהניחה אדומה פרה מי של הרי,צלוחית מגולה ומצאה ובא

טהורה דאע."זו אותה"ומפרשינן וגילה לשם נכנס טמא אדם שמא למיחש דאיכא ג

ידו על טהורים,ונטמאה רוב דאיכא משום להכי חיישינן גילהו,לא טהור אדם ,דשמא

בע ואין גילהו נחש או שרץ מחייםח"ושמא דמיירי.מטמא משמע הברייתא ומלשון

לשם"דקתני,י"ברה נכנס טמא אדם בר"וא".שמא אף טומאה דספק מהתם מבואר שותכ

לטהרהיחיד רוב במקום טהור ה.ספיקו טעמאולכאורה המציאותיינו מברר דרוב ,משום

כלל ספק ליכא .וממילא

הש דה"וכתב שם י"ש נמי ברה"ה טומאה ספק לגבי הגוףי"ל חזקת ,במקום

חזקות"דחזה משאר עדיפא אע"ומש,ג טומאה"ה ספק אמרינן רגילה חזקה דבמקום ג

טמא"ברה ספיקו חזה,י טהור"במקום ספיקו דה.ג לבאר יש לעיל דברינו משום"ולפי ט

כבירור"דחזה חשיב ברה,ג טומאה ספק במקום אף לטהר ומועלת כרוב דינה .י"וממילא

הש דלפ"והעלה התוסז"ש קושית ליישב נדה'יש היא,בריש דנדה טהרה וחזקת דהואיל

דם,ג"חזה ראתה שלא מפני טהורה שהיא בס"א,דהיינו אף לטהר לנו יש ברה"כ 3.י"ט



המוחזק מיד ממון להוציא אף מועלת הגוף חזקת אם לדון יש כבר.עוד והנה

ר שנחלקו מה ור"הבאנו משארסתני.)יב(בכתובות'במתנייהושע'ג לומר נאמנת אשה אם

לא או לא'ובגמ.נאנסתי או עדיף ברי ושמא ברי אם שנחלקו בתחילה חשבו ושוב,שם

ר אף דאולי דבו"דחו מודה עדיף"ג ברי לאו יכולה,ש שהיתה מיגו דאיכא הכא ושאני

אני עץ מוכת ב"א,לומר שהיתה אחזקה אוקמה דאמרינן הכא שאני .תולהנ

צאל3 דעדיין בתים,ע"א מנגעי ילפינן דמעיקרא חזקה דין עיקר י(דהא בחולין ויצא,:)כמבואר דכתיב

הבית את והסגיר הבית פתח אל הבית מן ואתא,הכהן אדנפיק דלמא חיישינן שיעוראולא ליה .בצר

הגוף חזקת הוי התם דחזה.ולכאורה איתא חזקות"ואם משאר עדיפא חזקות,ג לשאר מינה ילפינן .היכי

שתי'עי יושר'מה בשערי פ"ש(בזה לכתובות"ובקוב)א"ב רס(ש .)ה"רס-ד"אות
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דס משמע בתרא לר"וללישנא משארסתני"ל לומר האשה דנאמנת דהטעם ג

כשנולדה בתולה שהיתה הגוף חזקת בתר דאזלינן משום צ.נאנסתי דהיאך,ע"ולכאורה

הבעל יד מתחת הכתובה ממון להוציא יכולה הגוף קיי,חזקת הולכין"הא דאין כשמואל ל

הרוב אחר צב"ב(בממון כרבנן"וקיי,:)ב עדיףל רובא וחזקה פ(דרובא כ"וא,.)קידושין

ממון"כ להוציא חזקה בתר אזלינן דלא הוא הק.ש כך ה"הרמב'ואמנם במלחמות 'ן

הרי.ט(לכתובות אחר)ף"בדפי ענין חזקה"ל"וז,לגבי דמשום דעתך על תעלה והיאך

ממונא מפקינן כ,בעלמא בממונא אזלינן לא רובא בתר אף חזקה"והלא בתר ."ש

הגמ דברי על גם להקשות יש כך .).יב(בכתובות'ולכאורה

אלא טוען אינו והבעל ברי טוענת שהאשה הכא שאני דאולי לומר נראה והיה

חזה,שמא בתר אזלינן ושמא ממון"ובברי להוציא מגרעת,ג ברי דטענת משום או

שמא הטוען של עפ,למוחזקות ממון להוציא אפשר החזקה"ושוב וחזקה"א,י דהואיל נ

אע נאמנת היא הרי האשה של ברי לטענת דב"מסייעת בוג עדיף"עלמא ברי לאו כ"וכ.ש

שם"השטמ ד:יב(ק וז"סוף שיטה"ה ).ל

הגמ לשון מפשטות משמע הכי פ'ואמנם דכתובות"בריש התם.ב דאמרינן

אלא" כי לא אומר והוא נשאתני בתולה אומרת היא שנתגרשה או שנתארמלה האשה

נשאתיך מאתי,אלמנה כתובתה פרוע וראשה בהינומא שיצאת עדים יש שם'ובגמ."םאם

מהימן"איתא.)טז( בעל עדים ליכא הא עדים דאיכא כר,טעמא דלא סתמא תנן ג"לימא

ר מהימנא"דאי איהי אמר הא ר'אפי,ג ר"תימא קאמר לא כאן עד בבו"ג אלא התם ש"ג

אמר לא וברי בברי הכא ר."אבל קאמר דלא משמע דחזה"הרי ממון"ג להוציא מועלת ג

בבו העיר.ש"אלא הרי:לה(ן"הרוכן ד"בדפי סוף גרסי"ף ).'ה

רש מדברי ס"אכן דלא מבואר הכי"י בגמ.ל אמרינן דתנן:)עה('דהא דמאי

מומין"'במתני בה היו נתארסה שלא שעד ראיה להביא צריך בעל הבעל לרשות נכנסה

טעות מקח מקחו והיה לר"אלו הרמב.ג"אתאן שם אתאן"ד(ן"וכתב מיירי"דע)ה כ

ו"בבו כר"מהש אתיא רש.ג"ט שם"אבל אתאן"ד(י כר'פי)ה סבר"דאתיא דאיהו משום ג

עדיפא דגופא דס.דחזקה משמע לרש"הרי מתני"ל אי דאף ושמא'י בשמא וכמו,מיירי

רישא"ד.עו('התוס'שפי לר"מ,)ה ע"מ ממון להוציא האב נאמן הגוף"ג חזקת אם(י

ראיה מביא אינו דר)הבעל דחז"משום סבר הצטרפות"הג בלא אף ממון להוציא יכולה ג

ושמא רש.דברי מדברי נאמנת"ד.טז(י"וגם היא דס)ה לר"מוכח דחזה"ל מועלת"ג ג

דבו הצטרפות בלא אף ממון פי.ש"להוציא בתוספות"ד.לו(י"הפנ'וכך ה"ד:עה,ה

טעמא קע"ובקו,גמרא אות שם השטמ,בדעתו)ו"א בזה קדמו וכת"ד:עה(ק"וכבר 4.)בה

בש'יע4 פ"ש(ש"עוד בזה)ג"ב השיטות עיקרי שם.שליקט הוסיף ג)ו"פ(ועוד אזלינןדא',שיטה לא ולי

דבו בהצטרפות אף בממון הגוף חזקת במתני.ש"בתר דאיתא מהא לכך ראיה פ'והביא דב"ריש .)מו(ק"ה

ילדה משנגחה אם או ילדה נגחה שלא עד אם ידוע ואין בצדה עוברה ונמצא הפרה את שנגח ,שור



ובממונא באיסורא הגוף מהתחזקת

הגמ דמלשון צ.)טז('אלא ע"לכאורה רש"ע שנתבאר"ד וכמו ליישב.י יש ואולי

הגמ נתכוונה לא דלר'דלעולם בבו"לומר רק האשה נאמנת הגמ,ש"ג כוונת עיקר 'אלא

דלר וברי"היתה בברי נאמנת אינה אם,ג אף האשה נאמנת ברי טוען הבעל שאין כל אבל

לה ואית הואיל שמא טוענת היא השטמ.ג"חזהגם לקמן"ואמנם אתאן"ד:עה(ק )ה

פי שכך רש"הריב'הביא בדעת דלר"ש ושמא"י בשמא אף נאמנת האשה 5.ג



צ עדיין רש"אך סברת בעיקר ממון,י"ע להוציא מועלת הגוף חזקת הא,דהיאך

הרוב אחר בממון הולכין ואין עדיף רובא וחזקה בזהוה.רובא לחקור,נראה יש דהנה

הרוב אחר בממון הולכין דאין עפ(בהא מדכתיב דבר"ומקורו יקום עדים שני האם):י

משני"גזיה חוץ ממון להוציא אחר בירור שום מהני ולא עדים שני דוקא דצריך היא כ

עדים,עדים שני כמו דאלים היכא אחר בירור מהני שפיר לעולם דילמא לא,או רוב אבל

עדיםאלים דשני .כבירור

בועי שמעתתאין פ"ש(שב דע)ח"ד פשוט לדבר פישנקט דוקאל עדים .שני

התוס לשון מפשטות דיני"ד:ג(בסנהדרין'אולם הכי)ה משמע הק,לא דאמאישושהרי

לולד נזק ורביע לפרה נזק חצי משלם מח,לסומכוס דהמוציא משום פטור הראיהולרבנן עליו .בירו

בגמ שמא'ואמרינן טוען והמזיק ברי טוען הניזק אם אף פטור דלרבנן קשה.שם לא,ולכאורה דאמאי

מעוברת שהיתה הגוף חזקת בתר הנגיחה,אזלינן לאחר הפילה דמסתמא ע.ונאמר צ"אלא אזלינן"כ דלא ל

דבו בהצטרפות אף ממון להוציא הגוף חזקת .ש"בתר

כתב כבר זה בכתובות"רי'התוסומעין שהק"עיי:).יב(ד חזה"דלר'ש בתר אזלינן לא אמאי שור"ג לגבי ג

נאנסתי משארסתני באומרת כמו הפרה את עפ'ותי,שנגח ממון מוציאין אין אם"דלעולם אף הגוף חזקת י

שמא טוען והנתבע ברי טוען חיוב,התובע חזקת לבעל לו כיש דחשיב נאנסתי דמשארסתני הך ושאני

שטרל ואיכא הואיל הכתובה הגוף"ומש,שלם חזקת נגד עצמו את לפטור יכול אינו [ה שביאר'עי. מה

הגרש יושר"בזה בשערי פי"ש(ש תי).]ג"ב אחרים אחר'אבל לגבי,באופן חזקה מהניא דלא הא דאולי

להש דעשויה משום או חזקות משאר טפי גריעא מעוברת דחזקת משום היינו הפרה את שנגח ,תנותשור

הפילה"א ביעתותא מחמת שמא למיחש דאיכא משום והפילה,נ פתאום נבהלה לפניה רץ דכשהשור

שנהרגה לפני הש"וכמש,עוברה פי"ש(ש"כ הגמ"עפ)ב"ד ..)צג(ב"בב'י

בסו5 כתב הדבר ליעקב'בביאור ט'סי(זאת אות ברי)ו"יט ספק,דכשטוען ליכא דידיה לא"ובכה,כלפי ג

בתר הספיקות.חזקהאזלינן בקונטרס כתב זה ב(ומעין ד'כלל הרשב)'אות לי"בשם ברי שהאומר א

לאיסורא חזקה בתר דידיה גבי אזלינן לא שמסופק,להיתרא למי אלא חזקה אחר לילך התורה ציותה שלא

הקונה.בדבר דאע"והוסיף שם דהרשב"ס באיסורין"ג רק מהני לי דברי סובר דה,א בממון"יתכן נמי ,ה

ממנו ממון להוציא דמעיקרא חזקה בתר אזלינן לא שוב לי ברי שטוען רש.דכל סובר כך דאין"ואולי י

לר נאמנת ברי"האשה טוען הבעל אם ג,ג האשה אם אף שמא טוען הבעל אם שפיר"אבל שמא טוענת כ

חזה"דבכה,נאמנת בתר אזלינן ולכו"ג הואיל הבעל מן ממון להוציא ספק"ג איכא .ע



קניגסברגמורנו אליקים הרב מות

בד רובא בתר אזלינן בק,מ"לא נשים"נילף רוב כגון רובא בתר דאזלינן נפשות מדיני ו

דאינשי'לט ורובא דירחאילדן בעיבורא רובא'ותי.טעו בתר אזלינן אלים ברוב דלעולם

בד בד"בין בין בד,מ"נ רובא בתר אזלינן לא גרוע ברוב בד"וה,מ"ורק נמי אזלינן"ה לא נ

גרוע רוב דס.בתר להדיא להתוס"הרי בד'ל אף אלים רוב בתר אזלינן צ"ול,מ"דשפיר

עדים דשני לבירור .דוקא

יושר"וע בשערי פ"ש(ע המהרי[שהעיר)ג"ג כתב זה בתשו"ומעין שורש('ק

צ"דע)]ב"ע בממון"כ רוב דמהני זמנו,ל תוך חובו פורע אדם אין חזקה אמרינן דהא

ה"ב( אא,:)ה-.ב השטר על חותמים העדים אין בגדול"וחזקה נעשה יח(כ .).יט-:כתובות

כרוב הן הרי אלא דמעיקרא חזקה כמו אלו חזקות אין קמןולכאורה דליתא היאך"וא,א כ

פיהן על ממון שונים.מוציאין רוב סוגי בין לחלק דצריך מחוורתא דקאמר,אלא ומאי

גרוע ברוב רק היינו הרוב אחר בממון הולכים דאין .שמואל

רש"ועפי שיטת ליישב יש דחז,י"ז סובר הוא הגוףדאולי וכמוקת כבירור הויא

הש לומ,ש"שהעלה עוד הרחיב שהוא דחזהאלא דרוב"ר לבירור ודמיא טובא אלימא ג

דבו,אלים הצטרפות בלא גם ממון להוציא מהני מרוב דעדיף כזה אלים .ש"ובירור



רש בדעת לבאר אפשר דחזה,י"ועוד מודה הוא אף לעולם עדיפא"דאולי לא ג

חזקות לר.משאר פיה על ממון דמוציאין ה"ומאי רג דסבר משום בתר"יינו דאזלינן ג

ממון להוציא דמעיקרא הרוב"דאע,חזקה אחר בממון הולכין דאין בממון,ג הולכין שפיר

החזקה דצ.אחר שהק"אלא מה זה על בפ"הרמב'ע וקיי"ן דהואיל דכתובות דרובא"ב ל

הרוב אחר בממון הולכין ואין עדיף רובא בממון,וחזקה שהולכין לומר אפשר אחרהיאך

.החזקה

דסתרי תרתי במקום וחזקה רוב לגבי המפרשים הקשו כבר זה מעין .אכן

התוס הנסקלין"ד:פ(בסנהדרין'דמדברי דסתרי)ה תרתי במקום מהני לא דרוב ,מבואר

הק ר'שהרי קאמר שהשריפה"דאמאי בסקילה ידונו בנשרפין נסקלין נתערבו שאם ש

רובא,חמורה בתר אזל'ותי,ניזיל זכאידלא שהוא אותו לחייב רובא בתר פירוש.ינן

הא,הדבר ובודאי שריפה'דהואיל חייב כולם,אינו את לדון דסתרי תרתי הוי ממילא

כדין"דממ,בשריפה שלא המיעוט את נחייב במקום,נ רובא בתר אזלינן דסתריולא .תרתי

שבילין דשני מהא כמבואר דסתרי תרתי במקום אף מהניא חזקה פט(ואילו מ"הרות ).ה"ה

תר"וצ במקום רובא בתר אזלינן לא אמאי מחזקה עדיף דרוב איתא דאם דסתריע .תי

הגרא'ותי זה בקוב"על הש(ש"ו על ד"הערות אות רוב)'ש עדיף לא דלעולם

רו,מחזקה דאמרינן זמ"ומאי הם שונים וחזקה דרוב הדבר פירוש עדיף רובא בעצם"ח ז



ובממונא באיסורא הגוף מזתחזקת

ומ,גדרם המציאות מברר הספקדרוב את ספק,סלק במקום הנהגה אלא אינה חזקה .ואילו

רו"ומש וחזקהה עדיףבא חזקה,רובא בתר אזלינן לא וממילא ספק ליכא רוב 6.דבמקום

רש"ולפ דעת גם לבאר יש רש.י"ז אף בד"דאולי בירור שום מהני דלא מודה מ"י

עדים משני דחז"ס"ומ,חוץ הגוףל שאיקת מפני ממון להוציא אלאמועלת כלל בירור נה

דמעיקרא חזקות שאר כמו בעלמא הנהגה ע,רק ממון להוציא אפשר פיושפיר .הנהגהל

הגרא כתב כבר זה בקוב"ומעין שם"ו ה(ש התוס)'אות גליון שיטת 'לבאר

השטמ לב"שהביא ושמואל"ד:צב(ב"ק לדעת)ה הרוב אחר בממון הולכין דאין דהא

קמ דליתא ברובא רק היינו קמןשמואל דאיתא ברובא ולא הגרא.ן בזה דה"וביאר ט"ו

חזקה כמו בעלמא הנהגה אלא בירור אינו קמן דאיתא דרובא אפשר7,משום ושפיר

עפ ממון הנהגה"להוציא .י

צ דעדיין עפ,ע"אלא המוחזק מן ממון להוציא אפשר חזקה"דהיאך גם,י הרי

ממון חזקת יש ה,למוחזק של דמעיקרא חזקה עדיפא שלואמאי ממון מחזקת תובע

בזה.הנתבע הק,והנראה כבר סי(ד"התרוה'דהנה בממון)שמט'סוף הולכין אין דאמאי

המוחזק מן להוציא הרוב עדיף,אחר רובא וחזקה רובא ממון'ותי.נימא חזקת דשאני

הראיה עליו מחבירו דהמוציא טעמא בה ראיה,דאית מיקרי לא .ורובא

התר שהבין מבואר דמעיקרא"והומקושיתו חזקה מעין הויא ממון דחזקת ,ד

הק עדיף'ולפיכך רובא וחזקה רובא במסקנתו.דנימא לדון יש לבאר.אך שאפשר ונראה

בא התר.אופניםשנימחדדבריו דכוונת לומר הדשןאפשר דומת נאמרושניהיא דינים

ממון דמעיקרא,חדא–בחזקת חזקה כמו להוצי,ועוד;שהיא שאין הוא המוחזקדדין מן א

ראיה ד,בלא מדרשה ילפינן זה אליהם"ודבר יגש דברים בעל אליהם,מי ראיה (יגיש ק"ב"

דא:).מו מסתבר זה עפ"ולפירוש ממון להוציא דמעיקרא"א חזקה חזקה,י עדיפא דלא

ממון מחזקת דמעיקרא,דמעיקרא חזקה של הכח טמון ממון בחזקת גם אפשר.שהרי אך

אחר באופן התרוהדל,לבאר סובר היא"מסקנא דמעיקרא חזקה מדין לאו ממון דחזקת ד

ראיה.כלל בלא מספק המוחזק מן מוציאין שאין דין רק היא ממון חזקת .אלא

האחרונים בזה שנחלקו הקצוה.ונראה ס'סי(ח"דדעת ה"לד ממון)ק דחזקת היא

ונמ שנמדד במקוה כמו לריעותא תרתי למיהוי דמעיקרא חזקה עם חסרמצטרפת .צא

שכובוש6 בתשו"העירוני שלמה'כ סי"יו(חמדת ח'ד אות .)'כה

השו7 העלה פט"ש(ש"כן הרא)ו"ב בב"בדעת א"דה:)ו(מ"ש קפץ דאם הבהמות'ט שאר לתוך המנויין מן

ספק עשירי ולא רחמנא אמר ודאי דעשירי משום בהמה ממעשר פטורין מרובא,כולן דפריש כל אמרינן ולא

נאמר,פריש אם דאף וכומשום דפריש כספק"מ'כל אלא כודאי יחשב לא הש.מ שמעתתאוביאר דכוונתוב

ספק במקום הנהגה אלא זה אין פריש מרובא דפריש כל דאמרינן ספק,דמאי איכא כאילו חשיב .ועדיין
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הנתיה שם"ואילו טו"ס(מ חזקות)ק כשאר הויא לא ממון דחזקת הוא,דחה דין אלא

ראיה בלא המוחזק מיד להוציא יכולין חזקה,שאין עם להצטרף תוכל לא וממילא

לריעותא תרתי למיהוי .דמעיקרא

הנתיה לומר"ולדעת מקום יש היא דמעיקרא חזקה מדין לאו ממון דחזקת מ

להוציא עפדאפשר דמעיקרא"ממון חזקה הוא"אע(י גדול חידוש שעדיין דהך"די).פ ל

דעפ שא"קרא ללמד בא לא דבר יקום עדים שני עפ"י אלא המוחזק מן להוציא שני"א י

אליהם,עדים דיגש הקרא לפרש רק בא הוא ע,אלא המוחזק מן להוציא בא שאם י"ולומר

ה,ראיה בכלל הוא בירור כל כד"ראיה"לא ממוןשצריך להוציא עדים,י שני רק ,אלא

וכדומה וקול ומיגו רוב אולי.לאפוקי לתובע מסייעת דמעיקרא דחזקה היכא אבל

עדים שני בלא אף המוחזק מן ממון להוציא יוכל דבכה,שפיר להוציא"משום בא אינו ג

עפ המוחזק עפ"מן אלא ראיה חזקה"י בתר אזלינן ספק דבמקום הכללי הדין .י



תמט

טוב זבד







בבכורות "מז(איתא אהבה.): בר אדא רב שילדהאמר מהלוייה פטור 'בנה

ממאן.סלעים ומלוי,דאיעבר מכהן דאיעבר לוייה–אילימא איריא ישראליתאפילומאי

מישראל,נמי דאיעבר כתיב–אלא אבותם לבית פפא.למשפחותם רב דאיעבראמר

כוכבים הולד,מעובד את מזהמין אין דאמר דמאן אליבא תימא למאן,ולא אפילו אלא

הולד את מזהמין מיקרי–דאמר פסול ילדה,תנןלוי שלא אשה ונשא בנים לו שהיו ,מי

מעוברת מעו,נתגיירה וכהנת,ברתנשתחררה היא ולויה,וילדה שכבר,היא ואשה היא

ג,ילדה בעלה אחרי שהתה שלא מי ונשאת'וכן ט,חדשים בן אם ידוע ואין 'וילדה

ז בן אם לנחלה–לאחרון'לראשון בכור ואינו לכהן פטורין,בכור ולויה דכהונה ,מכלל

ממאן ולוי,דאיעבר מכהן דאיעבר כ–אילימא איריא מאי הכי ולויהאי בת'אפיהנת

נמי כוכבים,ישראל מעובד דאיעבר פטורה,אלא פפאכהנת רב רבה,והאמר לן בדיק

מהו כוכבים מעובד שנתעברה ליהכהנת אהבהואמינא בר אדא דרב היינו דאמר,לאו

שילדה סלעים–לויה מחמש פטור לי,בנה השתאואמר לויה,הכי בקדושתה–בשלמא

זנותלויה,דתניא,קיימא בעילת שנבעלה או ואוכלת–שנשבית המעשר מן לה ,נותנין

כהנת לה,אלא בעיל דאי זרה–כיון ".הויא

הסוגיא ולויהלפי כהנת קדושת בין מהותי חילוק נתחללה.יש כהנת קדושת

ל הופכת וכהנת פסול בביאת גוי"קדושת"ואילו".זרה"ופקעה ביאת למרות קיימת .לויה

לו בן בכור מפדיולכן פטור לגוי שנבעלה הבןיה חייב,ון וגוי כהנת בן שבכור אף על

הנבעלת.ב"היבפד שהלויה מזה גוי ביאת למרות קיימת לויה שקדושת הוכיחה והגמרא

מעשר באכילת זוכה עדיין המשך.בפסול מדגישה שהגמרא לציין לויה"קדושת"וראוי

ל כהנת להפיכת ".זרה"בניגוד

החילוק"הרמב פוסק כהנתם הבןבין פדיון לגבי יא(ל"וז.ולויה ):יא:ביכורים

מעכו" המעוברת פטור"לויה בנה מעכו,ם המעוברת נפסלה"וכהנת שהרי חייב בנה ם

העכו בבעילת הכהונה מן הרמב."ם"אמו בניסוח לדייק יש השמיט.ם"אבל הוא הנה

לויה קדושת המשך של להצדיק.הגורם צורך שום שאין מדבריו פדיהומשמע ב"פטור

וגוי לויה בן פדיו.בבכור בחיוב הוא שהחידוש נראה הבןלדעתו וגוין כהנת בן ,בבכור

הגמרא מנוסחת שינה הוא בזה הרמב.וגם ל"אין כהנת של מעמדה שינוי מזכיר "זרה"ם

הכהונה מן פוסלתה גוי שביאת מדגיש הוא .אלא

ברמב זה ניסוח לפרש פס"ונראה בשני דבריו רקע על אחריםם .קים
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לא או זרה בתורת מעבודה מופקעת כהנת אם הראשונים נחלקו אשה.הנה פסול

מהמיעוט נלמד אהרן"בעבודה בנות ולא אהרן לו("בני אם,.)קדושין ברור אינו אבל
בפ פסול מהוה או עבודה לגבי זר פסול בכלל שאשה מגלה זה עצמולימוד שזה.ני יתכן

בזבחים הגמרא בגירסת רחמנא"שהקשו.)ד(תלוי לשמה(ולכתוב ולילף)דרישת בקבלה
מינה ובאשה"ודחו".שחיטה בזר פסולה שכן לקבלה מה למיפרך דאיכא ".משום

זר מפסול נפרד אשה שפסול גירסת.ומשמע מחק אתר על מקובצת בשיטה ,"אשה"אבל
שגם שסבור משום זרולכאורה פסול בכלל החינוך.אשה ספר זר)שצ'מצ(בעל הגדיר

אהרן" מזרע שאינו כל במנ".כלומר א,שם(ח"ועיין נפק)אות הפסול"שיש אם טובא מ
לא או זר מדין העבודה,בכהנת חילול רק או מיתה עונש שייך אי קובע גם גם(ושזה ועיין

רסה"מנ טומאה"שנפק–ח:ח פסול שייך אי הרמ).מ ט(ם"באבל מקדש הכריע)א:ביאת
עבודה לגבי זרה הוה "ל"וז.שכהנת שנאמר: הזכרים אהרן מזרע שאינו כל זר איזהו

אהרן בנות ולא אהרן בני אהרן בני והקטירו אהרן בני כך."וערכו לא"הרמב,ומשום ם
פסול אהרן"מנה י"בנות במנין נפרד העבודהח"כפסול בהלפסולי האחרונה 'בהלכה

זר)ו"הט,שם(מקדשביאת בהגדרת נכלל כבר .שזה

הרמב שלכן לגוי"ויתכן שנבעלה שכהנת בבכורות הסוגיא נוסחת אימץ לא ם
ל לגבי,"זרה"הופכת לפחות זר של מעמד כבר לה יש זה בלי גם שלשיטתו .עבודהמכיון

ברדב ט(ז"ועיין מקדש הנ)א:ביאת בקדושין בסוגיא בעינן למה לימודים"שהקשה ל
שוניםש עבודה מסוגי כהנת למעט הרמב.ונים לפי שגם שכהנות"ותירץ לומר אפשר אי ם

תרומה לאכילת הן שכשרים גמורים כזרים ו(הן הקדשים)א:תרומה מן המורם ולאכילת
י"מעה( זר).ה,ד:ק שאינו כהן בגדר תלויים אינן אלו כהונה שמתנות בשם,ואפשר אלא

מס במידה ששייך כהונה קדושת בכהנתאו גם שלבי.ויימת שאין למעט הצריכה והגמרא
בשם מוכשרים שגם זרעבודה שם ביש אף כהן קדושת מדברי.או לדייק יש ודוקא

הל"הרמב גם"מעה'ם ששייכות הקדשים מן והמורם תרומה אכילות תלויות שלא ק
הרמב הוסיף שהרי זר בגדר הכה"ם"בכהנת לעבדי נאכלים לכהנות הנאכלים אלו ניםוכל

כתרומה הרמב...".ונשיהם שלפי איפוא זר"יוצא סוג הוה גם כשרה כהנת וממילא,ם
בהל"הרמב הדגיש גוי'ם ביאת ידי על בה שיש כהונה קדושת שנתחלל 1.ביכורים




הרמב עין העלים למה להבין בהל"כדי פדיהביכורים'ם פטור בבכור"בענין ב

ד דהגמרא מטעמא וגוי לויה קיימא"בן בבכורות"בקדושתה בסוגיא הבנתו על לעמוד יש

שונים1 ותחומים דינים לגבי שונה זר שגדר יתכן בת.גם גם עיין תרומה ה"ד:מו(כתובות'וסולגבי
הגרי)לענין עמ"ח(ז"ובלקוטי .ל"ואכמ,)מד'א



הרמב ולויה"שיטת כהונה קדושת בענין נאתם

בהל בדבריו שמשתקף לישראל":ל"וז).ב:א(מעשר'כפי באכילה מותר ראשון מעשר

כלל קדושה בו שאין בטומאה לאכלו אינו"וכ,ומותר פדייה או קדש במעשרות שנאמר מ

מעשר מן.שניאלא כדגן תרומתכם לכם ונחשב שנאמר חולין ראשון שמעשר ומניין

תרומתו שניטלה ראשון מעשר אף דבר לכל חולין ויקב גורן מה היקב מן וכמלאה הגורן

דבר לכל המעשר,חולין לה נותנין זנות בעילת שנבעלה או שנשבית לוי בת לפיכך

א,ואוכלת עד לה העיד או בעלה שמת ששמעה מי ואחאבל וניסת קנסו"חד בעלה בא כ

במעשר אסורה שתהיה חכמים טומאה"הרמב."אותה ואיסור קדושה שאין הדין קישר ם

במעשר עדיין זוכה איסור בעילת נבעלת או שבויה שלויה להדין במעשר זר וכבר.ואיסור

הרמב"המהרהעיר נגד חולק שתוספות אתר על קורקוס זו"י בנקודה תוס.ם יבמות'הנה

אמר"ד.אצ( ר)ה לפי שגם פה(מ"קובע לזרים:)יבמות אסור ראשון שמעשר שסבור

מע באיסור"נותנים שנבעלה ללויה זה,ר מעשה ידי על ממנה לויה שם פקע אולם.שלא

המשל הרמב"הקשה ששיטת מע"מ שאין הדינים בין קשר שיש בה"ם ושזוכה קדוש ר

את סותרת באיסור הנבעלת בבכורותלויה עדיין,סוגיין שהיא מנמקת הגמרא הרי ששם

ש משום באיסור שנבעלה למרות במעשר קיימא"זוכה המשל".בקדושתה מ"והוסיף

לר שגם משמע שבסוגיא במע"לבאר הנבעלת לויה זכיית שייך גונא"מ כהאי ושכהנת ר

קדושה בהם שאין כהונה ממתנות גם בגברא היא 2!מופקעת



שהרמב לפרש וכהנת"ונראה לויה בין בבכורות בסוגיא החילוק שיסוד הבין ם

פדי הבןבענין בכללון ולויה כהונה דיני בין יסודי חילוק על מבוסס הרמב.הוא ם"לפי

המיוח מעמדו גם ואולי במעשר לוי מקדושתזכיית נובע אינו המקדש בשרות גבראד

כהונה,מסויים קדושת גרידאאלא,כעין לוי ושם ומעמד ממינוי נובעים אלו הנה3.דינים

לטמא איסור כגון מיוחדת לקדושה ביטויים כמה מצינו יוחסין,מתלבכהן בדיני והגבלות

להקרבה וקדושה וכו(ואישות חינוך כהונה)'מנחת בגדי יז(וללבישת בזמן"–:זבחים

עליהם כהונתם עליהם במקביל,")שבגדיהם שייך שלא לוימה לגבי זה.כלל חילוק

ברמב בהל"מתבטא המקדשכותם הרמב.כלי קובע הלויים בכותרת"לגבי מ"ובסה(ם

כג במקדש")עשין הלוי מפרט"שיעבוד "א:ג(והוא פנויין) הלויים להיות עשה ומצות

המקדש לעבודת מיוחדת".ומוכנין ולהתחיסות לויה קדושת של למעמד זכר שום אין

כלפ ישראלים לוייםשל עצמם.י הלויים בהכנת הוא הלויים הבדלת במצות המוקד עיקר

בכס2 להרמב"עיין מניין שהתקשה ר"מ נגד לפסוק הרמב.מ"ם של החידוש לאור בין"אבל קשר שיש ם

מע שבויה"מעמד לויה וזכיית שהרמב,ר הוא ביבמות"פשוט הסוגיות פי על הכריע ..)מז(ובכורות.)צא(ם

ל3 מקום בארץיש ירושה ללויים שאין לזה תחליף שהוה לוי מתנות דיני בין הלויים"משא,חלק פעולת כ

בגברא מיוחד מעמד על גם שמבוסס ומשוררים שוערים מדין נוספת,במקדש בקדושה גם אבל.ואולי
נחלת במקום הוה וגם ועבודה לשרות תחליף הוה במעשר שזכייה קרח פרשת בסוף מהפסוקים משתמע

.ל"ואכמ,הארץ
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שרותם תכלית מהפסוקים.לשם נובעת הגברא קדושת לעומת התפקיד בענין ההדגשה

קרח יח(בפרשת יח(ושופטים)כד-כא:במדבר ה)ט-ו:דברים ענין "עבודה"שמציינים

של"שרות"וה זכר הכהני.נוספת"קדושה"בלי בענין הרמבואילו להל"ם בכותרת כלי'ם

הכהנים כלפי ישראל כלל של מיוחדת והתיחסות קדושה של הענין הדגיש :המקדש

לעבודה" הכהן של"הרמב)א:ד(בהלכותיו".לקדש וההכנה וההקדשה ההבדלה ציין ם

הציבור על המוטל וכמעשה אחד כדין "הכהנים להבדיל: היא עשה הכהניםומצות

לקרבן ולהכינם מקריבולקדשם הוא אלקיך לחם את כי וקדשתו שם"הרמב."שנאמר ם

לשאר)ב"ה( שייך אלא לעבודה מצומצם אינו הכהנים של המיוחד שמעמדו לבאר הוסיף

גם כבוד דבר":תחומי לכל אותם ולהקדים הרבה כבוד בהן לנהוג מישראל אדם כל וצריך

ראשון בתורה לפתוח רשבקדושה יפה מנה וליטול ראשון לב(מ"בסה."אשוןולברך )עשה

גם"הרמב זו ושקדושה כהונה שבט של הגברא קדושת בהדגשת יותר עוד לכת הרחיק ם

בעבודה המיוחד למעמד הפסוק,יסוד על מבוסס (וקדשתו"והכל כא" :ל"וז).ח:ויקרא

הל" מדרגה"והמצוה מדרגתם ונשים ולרוממם ולנשאם אהרן זרע לכבד שצונו היא ב

וא וראשונה מהםקודמת נשמע לא אותו ימאנו אחר.פילו יתעלה לאל הגדלה כלו וזה

קרבנותיו ולהקריב לעבודתו ובחרם לקחם שמו.שהוא ויתברך יתעלה אמרו פ"ר(והוא

אלק)אמור לחם את כי לךוקדשתו יהיה קדוש מקריב הוא הפירוש.יך ביג(ובא נט טין

ר)נ"וש ולברך ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל ראשוןוקדשתו יפה מנה וליטול .אשון

ספרא הי"פ(ולשון כרחו)ד"א על וקדשתו כן בבחירת"ר.גם ואינו בו נצטוינו צווי זה כי ל

אמרו.הכהן ה(וכן לאלק)ו"שם יהיו מומיןקדושים בעלי לרבות קדש והיו כרחם על .יהם

תאמר אלקשלא לחם להקריב ראוי אינו שזה ונכבדהאחר נקדמהו דבר לאיזה ולכןיו ו

קדש והיו כולו,אמר הנכבד מום,הזרע ובעל כהונה...".תמים כלפי זו גישה לכאורה

שאינם כהנים ושאר מום בעלי לגבי היא שמשמעותית כמו כהנות לגבי גם משמעותית

ממש במקדש בדבריו"והרמב.משרתים כולל עצמו כולו"ם הנכבד הוא,כ"א".הזרע סביר

קדו דיני שרוב שלמרות אהרןלומר לבנות שייכים ולא כהנים לגבי חלים כהונה ולפי,שת

עבודה"הרמב לגבי כזרות אפילו הן כהנות עצמו לעיל,ם שהסברנו יש,כפי אופן בכל

בכהנת גם שחל כהונה קדושת של כללי כהן(מושג בת בתורת אולי ביניהם.או לחלק ,ויש

דברים)ל"ואכמ כמה הפסוקים.לגבי מן שכמה לדייק כהונהויש במתנות ,קרח'בפ(שדנים

והכהונה)למשל המתנה לקדושת .מתיחסים

וכהן לוי דיני בין עקרונית הבחנה שיש איפוא גם,יוצא שייך זה שחילוק ויתכן

ולויה כהנת הרמב.כלפי לגבי"ולכאורה בכורות בגמרא החילוק הוה גופא שזה הבין ם

הבןפדיפטור כ,לדעתו.ון שם שעצם קובעת כהונההגמרא בקדושת דוקא תלוי הנת

בה ידי,ששייכת על כהונתה ושם דין פקעה קדושתה שנתחללה לגוי בנבעלה פסול"ולכן

מפדיה"כהונתה בכורה פטור לענין גם בלויה.ב"זו קיימא"אבל ביאה"קדושתה למרות

הרמב.הפסולה הבין לויה"ולכאורה קדושת אין שבאמת לקבוע היא הגמרא שכונת ם

אסורהו.כלל ביאה ידי על והופקעה הושפעה לויה שם אין זה.ממילא הוכיח והגמרא



הרמב ולויה"שיטת כהונה קדושת בענין נגתם

במע זוכה שבויה הרמב.ר"שעדיין שלפי הוא כהונה"וההסבר בין זה עקרוני חילוק ם

ללוי ראשון מעשר ומתנת לכהן תרומה מתנת בחילוק משתקף בכלל תלויוממילא,ולויה

ר לז"במחלוקת אסור ראשון מעשר אי ורבנן אדם.רמ לכל מותרת אינה תרומה ויש,הרי

דינים ועוד טומאה איסור לגבי קדושה לחילול,בה שניתנת כהונה קדושת מסמנת והיא

לר'התוס.ולהפקעה גם ממעשר תרומה ששונה מע"סבורים שאוסר לזר"מ ילפינן"ר דלא

לכהו דמיפסלה בביאה אלא מתרומה מיפסלה לא תרומה דמה משום הא לגבי נהמתרומה

ללויה בה דמיפסלה בביאה אלא במעשר מיפסלה לא נמי במעשר הרמב."אף ם"אולם

ר שלפי שמע"סבור ובלויה"מ בלוי גם קדושה חלות שייך כנראה לזרים אסור וממילא,ר

ע זו קדושה מע"חילול אכילת ואיסור לויה שם הפקעת גם גורם היה אסורה ביאה .ר"י

הרמב הסיק שמע"ולכן משום שרק בביאהר"ם לויה זכות פקע לא גמורין חולין הוה

הרמב.אסורה הרמב"אין הבין ככה אלא בבכורות הגמרא מהסבר כלל מתעלם את"ם ם

של קיימת"הגורם 4.בלויה"קדושתה

הנ הרמב"ולאור של נוסף בפסק לעיין יש ט(ל"וז.ם"ל הכהנת"):כ:ביכורים

אע המתנות שאין"אוכלת מפני לישראל נשואה שהיא קדושהפ הבעל,בהן אלא עוד ולא

אשתו בגלל מתנות אוכלת,אוכל אינה חללה כהנים,אבל בכלל חללים רצה,שאין ואם

לעכו אפילו במתנה ליתנן או המתנות למכור שאין"הכהן מאכילם לכלבים להאכילם או ם

כלל קדושה הרדב."בהן הרמב"והקשה חידש מה מתנות"ז אפילו אוכלת אינה שחללה ם

חוליןכהונ של כהונה,ה קדושת לו שיש זכר כהן שגם מכיון מאליו ידוע זה דבר הרי

כשנתחלל אלו ממתנות הופקע עבודה בחללה"וכ,לענין שמא.ש שבעלה"סותירץ ,ד

חלל הוא חללה,שאין כשהיא גם אגבה הו!יאכל תמוה"ולכאורה זה במל.א מ"ועיין

הניג זהושציין דין לגבי ולויה כהנת בין בבכורות,ד סוגיין פי הצעתנו.על שלאור ונראה

ההו"ברמב את להסביר ניתן הרדב"ם הנחת ולדחות ק"א שיש בפירכתו חלל"ז מכהן ו

חללה ע.לכהנת להפקיע יותר קל שדוקא ולויה כהנת לגבי מצינו קדושה"הנה חילול י

בקדושה שנעוץ והמעמד שיי,כ"א.השם קדושה חילול אין שמא לחשוב מקום ךהיה

שעובד זכר בכהן לגבי"משא,אלא ובמיוחד ולויה לוי לשם יותר שמקביל בכהנת כ

חוליןומתנ של כהונה הרמב.ת ראה שלא"ולכן להדגיש צורך מופקעם חלל כהן רק

כללית כהונה בקדושת נעוץ כהנת מעמד שגם חללה כהנת גם אלא 5.ממתנות



התוס אלא"ד.מז(בכורות'הנה פוטרת)ה מגוי שנבעלה כהנת אין למה התקשה

מפדיה הבכור לויה"בנה בתורת מינה":ותירצו.ב פקעה לויה קדושת דקדושתה...ואפילו

הגר4 בחידושי הש"עיין על מז"ח בכורות הרמב.ס שיטת לפרש אחר הסבר .ם"שהציע

ההו5 להבין קצת אפשר גם זה הרדב"ולפי הבנת לפי בס,ז"א גם לומר דחוק נשאר כהנת"אבל שבעל ד

זוכה אינה היא אם .אוכל
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אתיא לגמרי,מגופא קדושתה פקעה הנ."כשמתחללת פי על לפרש כהנת"ונראה שהשם ל

כהונה בקדושת נעוץ לוי בית מעמד גם פסול,שכולל בביאת הופקעה נשארו,וזו לא לכן

לוי מעמד הם.אף לויים בכלל שכהנים שמצינו עיון קצת צריכים הדברים בעשרים"ואך

לויים הכהנים נקראו מקומות (וארבעה פו" הלויים,:)יבמות מן הם שהובדלו ם"רמב(אלא

ד המקדש יתירה)א:כלי ולקדושה הקרבנות פטור.לעבודת לגבי מלוי כהן יגרע ולמה

לא,ב"פדיה נפרדולמה ושלכאורה והכהנים הלויים בין ומשותף ששוה כללי לוי שם שייך

כהונה טו"איסו'הל(ח"והגר.מקדושת ד)ט:ב וחידש בזה איקרו"התקשה דכהנים אף

מ דכהנים"לויים מיניה לויה דין ומפקיע מבטל הכהונה דין שלש,לויים,מ וישראלים

כהונ משפחת וכל נינהו מיוחדין קהלי ותלתא לויהשמות משפחת בדין אינה דאיתא.ה והא

בה שכוללת כהונה מדין אם כי הוא לויה משפחת מדין לאו לויים איקרו נמי דכהנים

לויה ענייני הבהרה6..."גם צריכים אלו בבכורות.ודברים בסוגיא מהלכנו לאור אך

לחלוטין שונה ולויה כהונה יסוד שכל נפרש ולויה כהונה ביחס לויה"וע,ובכלל צד גם כ

כהונהשבכהונה קדושת של הגברא בקדושת נעוץ אלא השוה צד מדין מ"ונפק,אינו

ולחומרא .לקולא



בגיטין חבילה":):נט(גרסינן נתפרדה כהן שם אין נקטינן אביי ועיין."אמר

ל חיוב שאין הכונה אם רבותיו בין מחלוקת שהביא אתר על אוקדהברשי לישראל לוי ים

להקדימו אין ברמב.שדוקא יב(ם"ועיין לוי):יט:תפלה קדימת "ל"וז.שדחה שם: אין

כלל לוי אחריו יעלה ולא ישראל עולה קדימה"וצ."כהן לגבי מישראל לוי גרע למה ע

כהן כאן שאין משום גווני.דוקא בתרי לפרש לוי',א:ונראה וקדימת מעמד כל שמא

מ נובע כהונהההדוקא קדושת של ומהמסגרת שלוי',ב;קשר לאפשר אין דוקא שמא

מהותי אלא כמותי רק אינו וכהן לוי מעמד בין שהחילוק משום בכהן ועדיף.יתחלף

ברור שאז כהן כשאין ראשון יקרא לשישראל כהן שבלי קדימההוא דין שייך א

זה מקואין,בתחום למלא מסוגל הכהןומוהלוי הקדימהשל 7."וקדשתו"שלבסדר

דין הוה בקריאה כהן קדימת של הדין שכל בסוגיא מהלכנו פי על להוסיף ונראה

הגברא מהפסוק,בקדושת כלל"וע,"וקדשתו"ומקורו בלויים כזה מושג שייך לא .כ
אזיל"והרמב לשיטתו .ם

זה בדין לוי של שהמעמד לויויתכן ואחריו ראשון קורא שכהן הדין במקור .תלוי

שםבראשי הסוגיא מהביטוי'הגמת שלמדו נפחא יצחק ורב מתנה רב של המקורות ציטטה

לוי" בני לוי–"הכהנים והדר ברישא מ.כהן זה דין למד אשי ברב הימיםהפסוק –דברי

ל6 לויה וענין לויה של משפחה דין בין לחלק שהציע לעיל בדבריו ולויהועיין גוי בן בדברי.גבי ועיין

הפסוק"הגרי על בריסק בהגדת הובאו פיינשטיין אהרן"מ בית נא שמות"יאמרו בפרשת הפסוק בהסבר

משפחותם" על ."ויתילדו

ממו7 גם שמעתי זה הגרי"וכהסבר סולוביצ"ר זצ'ד .ל"יק
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קדשים" קדש להקדישו אהרן ויבדל ומשה אהרן עמרם לומר".בני סביר אלו מקורות לפי

והל הכהנים בין איכותי חילוק זה.וייםשאין שדין אבא בר חייא רבי מסקנת לפי אבל

מ שבקדושה"נלמד דבר לכל מלויה"וקדשתו כהונה ושונה הגברא מקדושת נובע זה דבר

מהותי 8.באופן



בפסחים בסוגיא הבדלה.)קד(הנה שבברכת ההבדלות במספר הגמרא לפי.דנה

החילוק מזכירין רק אחת העםדיעה ושאר הכהנים "בין כהנים: וישראליםבין ".ללוים

הסיקו הסוגיא בסוף לוים"אבל בין נינהו מילי תרי וישראלים לוים כהנים אמרי

ה הבדיל ההיא בעת דכתיב הלוי'לישראלים שבט בני;את דכתיב והלוים הכהנים בין

קדשים קדש להקדישו אהרן ויבדל ומשה אהרן לפרש."עמרם אםשהגונראה דנה מרא

הבדלות לדוקאחילוק וכגון ומעמדאיכותי קדושה כהנים,ענין לחילוק מצומצם ואז

ישראל שייך,וכלל שמא מצוותלהבחיןאו ריבוי לגבי שוניםגם שינויים,ותפקידים או

לישראליםוממילא,אחרים לויים בין גם להבדיל .יש

להעיר בהל"הרמבבלשוןויש ה'ם הנכלי "א:ד;א:ג(ל"מקדש כולו): לוי זרע

ה הבדיל ההיא בעת שנאמר המשכן לעבודת הלוי'מובדל שבט הובדלו...את הכהנים

קדש להקדישו אהרן ויבדל שנאמר הקרבנות לעבודת הלוים יוצא...".קדשיםמכלל

שהרמב שלפני ובטיבהם"איפוא בפרטים וביןמעמדהדיניםבחין הלוישרותהכהן

ל שהסברנו כפי לעומתדוקאם"הרמב,עילבמקדש שבשניהם השוה הצד שארהדגיש

מצות,ישראל הכללדהיינו מן שו.הבדלתם פשוט הסוגיאמבוססדבריונראה על ים

שצוטטו הפסוקים ועל .שםבפסחים

ברמב גם הל"ועיין סוף כ)יב:יג(שמיטה'ם לוי שבט ייחוד ניסח "הבדלה"ששוב

ישראל"– ארץ בנחלת לוי זכה לא אתולמה לעבוד שהובדל מפני אחיו עם 'הובביזתה

לרבים הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות ענין".לשרתו נידון ששם לציין ויש

ושרות שעקרוניתגםם"הרמב)ג"הי(ובהמשך,מינוי כזושייךחידש כללשרות לכל

נ":ל"וז.ישראל אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט רוחוולא דבה

לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו את'האותו לדעה ולעובדו כמו'הלשרתו ישר והלך

זה הרי האדם בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק האלהים שעשהו

ויהיה קדשים קדש בעה'הנתקדש לו ויזכה עולמים ולעולמי לעולם ונחלתו דבר"חלקו ז

לכהנ שזכה כמו לו ללויםהמספיק ע,ים דוד אומר"הרי תומיך'הה אתה וכוסי חלקי מנת

דסייען.גורלי רחמנא שהרמב"בריך לדייק הימים"ויש בדברי לפסוק זה בחידוש רומז ם

ישראל"הנ כלל משאר הבדלתם ענין מקור שהוא והלויים הכהנים בין שמשוה .ל

ראשון)רא'סי(בטור'ועי8 לברך שלענין מהירושלמי על(שמשמע לישראל")וקדשתו"שמבוסס קודם .לוי

המהר לחלוטין"אבל זו מסקנה דחה מרוטנבורג .ם
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הוריות במשנה כמו.)יג(ועיין לישראל קודם לוי דברים קודםשלכמה שכהן

למד.ללוי שוניםהוהגמרא ממקורות זו "קדימה שנאמר: ללוי קודם אהרן:כהן עמרם בני

קדשים קדש להקדישו אהרן ויבדל לישראל.ומשה קודם הבדיל–לוי ההיא בעת שנאמר

הלוי'ה שבט הקרבנות"וצ."את בענין הקודמת במשנה נשנית שכבר כל"ש:)יב(ע

ח את קודם מחבירו חבירוהתדיר קודם חבירו את המקודש וכל הביא".בירו הוהגמרא

מ זה לדין שבקדושה,"וקדשתו"מקור דבר בכל ראשון פותח מקור.שכהן שייך לא ולמה

לוי קדימת לגבי זה כלל מהני לא למה וגם ללוי כהן קדימת לגבי השנייה המשנה לגבי זה

הנ.לישראל לאור ללויים"אבל יתירה קדושה שאין נסביר שביארנול אין"וע.כפי כ

הראשונה במשנה כמו השנייה למשנה היסוד מהוה יתירה תלויה,קדושה הקדימה אלא

גורמים ובעוד מצוות לנתין.בריבוי וממזר לממזר וישראל לאשה קודם שאיש מצינו וגם

ישראל,'וכו קדושת לרמת דוקא קשור זה כל הנידונה.ואין המשנה של הכלל אין וממילא

זהבקרבנו בהקשר נשנית של.ת זה כלל שייך לא אופן קודם"ובכל חבירו את המקודש כל

חבירו לוי"את ועדיפות ללוי.לקדימת כהן קדימת אין גם זו שבמסגרת לפרש יש ולכן

על הימים"וקדשתו"מיוסד בדברי והפסוק ההבדלה ענין על 9.אלא



שה בדיניםיתכן גם מתבטא הלוי ותפקיד ומעמד כהונה קדושת בין חילוק

במקדש"הרמב.נוספים חבירו במלאכת הלוי יעשה שלא מיוחדת מצוה מונה ,כותרת(ם

המקדש'הל עב,מ"סה;כלי ג'הל;לאוין המקדש אזהרה).יא-ט:כלי שאין להעיר ויש

חבירו כהן עבודת שעושה כהן בענין החינוך.דומה ספר ש"שכמניח)שפט'מצ(בעל

כהניםישש אצל מקביל איסור הרמב,יך של במשנתו כלל מופיע זה אין ונראה.ם"אבל

לתפקיד המינוי בעצם ולא כהונה בקדושת בעיקר נעוצה הכהונה עבודת שגם ולכן,לפרש

שויםעקרונית הכהנים עבודהכל לכל ותפקידם"משא,וראויים שמינויים בלויים כ

מעמדםקרעיקובעבמקדש מהמשוררים,יסוד השוערים שונה .וממילא

הכס ואילו)ט:ג(מ"הקשה אב בית ראש ידי על נקבעה הלויים עבודת למה

הפייס ידי על נקבעה הכהונה חינוך.עבודת במנחת הסבריםש)ו:שפט(ועיין כמה .הציע

במקדש ולויים כהנים עבודת בין מהותי חילוק שיש מהלכנו לפי להתפ,אבל שדרךאין לא

גם שונה התפקידים מעמדםו10.קביעות מגדיר התפקיד עצם הרי הלויים שלגבי לומר ניתן

שהרדב9 להעיר ד"מעה(ז"יש הבדלת)א:ק של להדין כמקור בפסחים הסוגיא ולא בהוריות הסוגיא ציטט

על!הכהנים המבוסס מחבריו המקודש כל של הדין את הביא שהוא זה"וקדשתו"אלא לדין !כמקור

מהלכנו צולאור טובא"דבריו .ע

האמור10 באנינות,לאור מתפקד הלוי אבל אונן מקריב הדיוט כהן אין למה להסביר מקום 'הל–יש

ג"מעה כה.ג:ק נתחללה ולא קדושה של מעשה הלויים עבודת אין .ל"ואכמ,ג"שהלא



הרמב ולויה"שיטת כהונה קדושת בענין נזתם

כהנואסור התחומים בפועל,ל"לטשטש ממנה אבובעי בית ראש עבודת.שהוא ואילו

הכהן של הגברא מקדושת נובעת זו,כהונה לקדושה וביטוי יישום אלא אינה והעבודה

בפרש( בפסוק במפרשים אמורועיין ברמב,)ח:אכ,ת הבנתינו אין"ולפי מיתהם חיוב

חבירו במקום שעבד גםוממילא,בכהן ואולי פייסמספיק ידי על .עדיף

הוא הכהניםברור למלאכת כשניגש מיתה וחייב כזר נחשב יש,שהלוי גם אבל

כלויים לשמש לכהנים אתם"מדיןאיסור גם הם משאו...גם ואל עבודתו על איש ,"איש

איסור על עובר ככהן שעבד שלוי משמע במנחת.זראיסורהנוסףעלזהנפרדוגם ועיין

בזהש)ג:שפט(חינוך זרהתקשה לאיסור נוסף לאו בעינן שנפק.למה לגבי"ותירץ מ

חל שלא תמה שאינה זרהעבודה איסור עבודת,בה בתחום שטישטש מלוי גרע לא אבל

מיתה שחייב חבירו עב"וכ,לוי בעבד כהונהש שמ"סהבם"הרמבאבל.ודת איסורהסביר

שלהואזה ומעמדם שתפקידם לגמרימשפחות'בבגלל שונים "אלו אלו: שתי כי וזה

לכל והלויים הכהנים כלומר ובאההמשפחות במקדש לה מיוחדת עבודה מהן משפחה

כת כל אלא האחר בעבודת מהם אחד לעבוד שלא יחד לשניהם יתעלה ממנו האזהרה

שנצטוותהמהם ב...".במה שנכלל להבין אפשר הבנתו אחדה'ולפי בלאו איסור–דברים

כהן ידי על לויה עבודת ואיסור לוי ידי על כהונה זה.עבודת איסור ששונה לפרש ונראה

זרות מאיסור ח,ביסודו המנחת כדברי סביר ששייךוממילא שאינההואינוך בעבודה גם

שלמנ(תמה אף משתמ"על עצמו לחלוטיןח שונים הדינים שאין שדין).ע לציין ויש

בהל נידון זר במקדש'איסור העבודה וחילול למעשה קשור שהוא מכיון מקדש ,ביאת

זה כפול איסור אתם"שלאבל גם הם ביסוד"גם לויהההבחנהמתמקד משפחות שבין

נקבע,וכהונה הוא המקדש'בהלוממילא 11.כלי

ג יש שבאמת להעיר יש זה'אולם באיסור בשל–דינים לעבוד לוי איסור שהרי

בו נכלל גם מקום.חבירו לגמריוהיח נפרד דין שזה שלאוראבל.לומר לפרש נראה

הרמבמהלכנו ובמשנת בפרט"בכלל הרמבחידושגםם להסבר מתאים .מ"בסהם"זה

ה שלהנה מיתהעובדה חייב חבירו בשל שעבד בשוי שעבד בכהן מקביל דין לושאין

לוימשקפתחבירו מעמד של המיוחד בטיב מסויימתשנעוץ לעבודה לעומת,מינויו

הקדושת של זו.כהןהגברא מהותית זהההיאהיאוהבחנה מיוחד לאיסור .יסוד

חינוך11 במנחת ח(ועיין עבודת)'אות שעושה אחד של הזה בלאו שהעובר מצינו שלא חבירושהעיר

בזרות שמצינו כמו העבודה מחוללת,פוסל העבודה שיהא לוי בעבודת מצינו לא הבנתינו.ושבכלל ולפי

קדושה של ענין הלויה עבודת אין שהרי מאוד סביר היסודי,זה בטיובו זרות מאיסור זה איסור .ושונה

ב קדושת לעצם קשור זה שאיסור הסביר המצוה בשרש החינוך אלו'הנה המלאכה"עבודות צריכה כן ועל

השכחה ומן העצלה מן היאוש מן מאד חינוך".להשמר במנחת ה(ועיין אמנם)'אות זה טעם אם שפיקפק

בעל כהן או ישראל וחציו כהן שחציו מי כגון לעבודה ראוי הכהן שאין כל זה איסור שייך לא ואז קובע

המש.מום בעירבוב תלוי שהאיסור לומר סביר הבנתינו לפי ולויהאבל כהונה ומעמדי דוקא,פחות ולאו

העבודות איכות ולחילול.בשמירת לקדושה שייכת הלויה עבודת שאין הצענו הרי .ל"ואכמ.ועוד



רוזנצוייגמורנו מיכאל הרב נחת

במנ עוד שהקשה"ועיין הרמבח לשון לחבירו"שמדיוק שמסייע שלוי משמע ם

ולוי כהן בין אסורה שלימה עבודה רק אבל מיתה לכהןחייב לוי בין דוחה.או בסוף

טוען"המנ כשהוא אלו דיוקים הדיניםח בין שנבחין סובלת הדעת לאור.שאין אבל

לחלק יש שפיר בסוגיא אחד.הצעתינו באיסור נכללים אלו דינים ששלשה שלמרות

בפרטיהם,ל"כהנ הם לבד.שונים בסיוע תחום מטשטש כבר חבירו בעבודת שלוי ,ונפרש

ותפק בתוךשמינויו מעמדו מגדירים הלוייםידו הקו,בתי חציית אין והפקעתאבל

וכהונהההבדלה לויה בתי ממשחלהבין עבודה .בלי

חינוך ג(המנחת שיש)אות כמו לויים בעבודת אסור ישראל אין למה הקשה גם

כהונה בעבודת זר גזה.איסור שזה חבירו"והסיק וללוי לכהנים זה דין לצמצם אבל.כ

ד הרמבלאור בסה"ברי מובן"ם בסוגיא הצעתינו רקע ועל לישראלמ זה איסור שייך שלא

ענשאינו אלא כלל זר איסור המקדשמעין בשרות תחומים טישטוש של שישראלין

ל ממנומופקע .גמרי

ש להעיר הרמבויש ג(ם"לפי המקדש ולויאיסוריםהאין)יא:כלי כהן שויםשל

אחד ממקור שהם אף ל.על שהנה הכהונהוי למלאכת חבירו(ניגש למלאכת חייב)או

ש כהן ואילו בלמיתה אלא אינו הלויים מלאכת זו"והראב.ת"עבד בנקודה חולק וניתן.ד

הרמב שלפי שוב התחו"להסביר לטישטוש נוסף הכיווניםמם בשני ששייך ביןין

קדוהרי,המשפחות לעצמו ליטול מתיימר גם ככהן שעובד קדולוי של הגברא שתשת

שייכת שלא ללויכהונה ההפוך"משא,כלל בכיוון מיתה,כ אף מחייב יתכן12.וזה גם

ש שמכיון ללומר הלוימסויימתעבודההמינוי מעמד לעצם יסוד מתירמהוה והוה

במקדש לעבודתו של,ומכשיר מוכשרת בלתי שרות מחייבדוקא היסוד.מיתהתהלוי אבל

הגברא בקדושת הוא הכהן מעמד ולויאלא,של כהן שבין ההבדלה לבטל לו ואין,שאסור

לאו אלא .זה

במנ א(ח"ועיין שהרמב)אות שעבד"שהעיר בכהן למלקות זכר כל השמיט ם

לוי ל,עבודת על שעבר כתב ש"והמנ.ת"ורק הניח סבורח הוא מכיוןאכן מלקות לחייב

מעשה בו שיש לאו הנ.שהוה לאור הרמב"אבל דברי שמא מדוייקים"ל שלפי.למדים

כלוי"הרמב שעבד כהן של בכיוון האיסורם כשלעצמה עבודה המעשה ידיאין שעל אלא

בהבדלה מכחיש הוא הבתיםשקיימתזה שתי מע,בין נחשב זה שאבואולי לאו מ"ין

העבירה בקיום מעשה שבעי 13.גם

אחר12 מדין הוא חבירו בשל שעבד בלוי מיתה החיוב זו הבנה מסייע,לפי בענין .וכדהסברנו

הרמב13 זו איסורים"ובנקודה בכמה לשיטתו אזיל מאמר.ם יצחקעיין בבית )ז"תשמשנת,יטחוברת(י

הרמב" שיטת תחמוד"בענין לא בענין .ל"ואכמ.ם



תנט

טוב זבד





שבא מי את דוחין ואדרבה להתגייר נכרים משיאין שאין גיור בעניני גדול כלל

להבהיר.להתגייר הזהמןכמהננסה ליסוד .המקורות



ג הגר את דדוחין דאינשי בפומיה אותו'מרגלא שמקבלים לפני המימרא.פעמים

נמצא רבההזאת רות במדרש שם)יז,ב(ת ר'ר"דאיתא בשם נחמני בר יודן'שמואל

בג'בר שבנה'חנינא שבנה שבנה כאן כתיב לרות(מקומות נעמי פעמים'ג"שבנה"דאמרה

אתה להישאר הפצירה רות ג)כאשר וא'כנגד הגר את שדוחין מכאןפעמים יותר הטריח ם

אותו ".מקבלין

הרמב כתב לכך יג'הל(ם"נוסף ביאה ובמ:איסורי שם"יד הגמ"ע)א:יד,מ 'פ

עילה:)כד(יבמות בו ימצאו שלא אחריו לבדוק חיוב איש"ר,דיש לשם לגייר בא שלא ל

וכדומה נוי לשם או אשה לשם בגמ"אע.או שפוסקין הן'פ גרים כולם שבדיעבד ,שם

שמים לשם לעשות שסופן מבררים לא אם לקבלם אין בתוס(לכתחלה ד'עיין לא"שם ה

דוד הרה).בימי גדלי"וכתב רב בס'ג הלפרפעלדר על צבי )40-39'עמ(גרותכותנחלת

להתגיירשנישיש שבא מי בבדיקת אחר',א:שלבים דבר מחמת לגייר בא שלא ,לבדוק

להסתפח',ב רוצה זאת ובכל מצוות עול וקבלת היהדות אופי את היטב מבין שהגר לאשר

השכינה כנפי בשע(תחת גם יו"ויין רסח"ע ).יב:ד

הנ רבה רות המדרש על המדרש לגמ"המסורת ציין שם.).מז(יבמותראל ,איתא

שישראל יודע אתה אי להתגייר שבאת ראית מה לו אומרים הזה בזמן להתגייר שבא גר

ואיני אני יודע אומר אם עליהם באין ויסורין ומטורפין סחופים דחופים דוויים הזה בזמן

מ מידכדאי אותו ג"וק.ש"ע,קבלין הגר לדחיית רמז שום אין לכאורה שהרי .פעמים'ק

הנ צבי בנחלת הכוונה"ועיין דאין שמבאר ג"מיד"ל מיאון לאחר אלא פעמים'ממש

במדרש בהל.כדאיתא איתא וז'וכן הגוזר גרשם לרבי שהוא"ל"גרים אני יודע אמר ואם

ב וממאנין אותו מקבלין כדאי ואיני גכן אותו'ו מקבלין ולבסוף דאין".פעמים קשה אבל

בגמ בסוגיא כן .'המשמעות

שם הברייתא בהמשך מצות"ועיין ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין

זו...חמורות למדה באת שלא שעד יודע הוי לו אומרים מצות של ענשן אותו ומודיעין

ענוש אתה אי שבת חללת כרת ענוש אתה אי חלב ענושאכלת חלב אכלת ועכשיו סקילה

סקילה ענוש שבת חללת מיד...כרת אותו מלין קיבל עליו מדקדקין ואין עליו מרבין ".ואין



ריסמורנו יונה הרב סת

מהנ מוחלטת"ונראה קבלה הראשונה הקבלה שאין כדי.ל הגר ובוחנין בודקין עדיין אלא

האמיתית כוונתו מהגמ.לאשר מוכרח אומרי"שם'וכן להתגייר שבא גר מר מהאמר לו ם

מ חמורות מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעים להתגייר שבאת דאי"ראית ט

דא נפרוש על"פריש ונספחו עליהם הגר ונלוה דכתיב כספחת לישראל גרים קשים חלבו ר

יעקב הגמ"וא".בית לפי ב'כ לפחות הגר דחיית של ענין שיש קבלתפעמים'רואין בסדר

מעהגר את שעושין הגיורלפני שישואולי.שה לדייק גיש הדחיה'דחיה עם ביחד פעמים

כדאיתא דבר בשביל להתגייר בא שלא להבחין בתחלה הגר את כשבודקים הראשונה

הנ"ברמב שם.ל"ם הסוגיא בהמשך עוד ת"ועיין ושני מיד אותו מטבילין ח"נתרפא

חמו מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעין גביו על הריעומדים ועלה טבל רות

דבריו לכל כישראל הגיור"הוא מעשה סיום שהוא הטבילה בעת המצות שהודעת דאפשר

עול לקבל מוכן עדיין הוא אם הטבילה בעת הגר את שבוחנין כיון שלישית דחיה מהוה

.ק"ודו,מצוות



ד'הגמ מיד אותו שמלין בטעם מסבירה ביבמות מ"שם לא מצוה ."שהינןשהויי

בה גאוןערותועיין סעדיה רב של מצוות ספר על פערלא ירוחם יט(רב עשה מצות )סוף

ע גרים קבלת של המצוה בענין התשב"שחקר תמיהת מנין"פ בתוך אותה נמנו לא למה ץ

ה.המצוות אהבת מצות בתוך זו מצוה שנכלל שאפשר בספרי'והציע ואהבת"וכדאיתא

הבריו–'האת כל על אביךאהבתו כאברהם להאמין"ור"ת האדם לבני שקרא כאברהם ל

אהבתו מרוב הגר.בשם את דוחין בתחלה למה גרים לקבל מצוה יש דאם ועיין.וקשה

הנ'בס צבי ג)41'עמ(ל"נחלת הגר את לדחות חיוב שיש מכיון שבאמת פעמים'שתירץ

מוחלטת כמצוה גרים קבלת של המצוה את המצוות מוני מנו .לא



רעה"ד:קט(ביבמות'התוס תחת רעה בגמ)ה שם דאיתא רעה"'הקשו תחת רעה

גרים למקבלי הגמ"תבא לפי ויעקב:)צט(בסנהדרין'אבל יצחק אברהם נענשו

עמלק מינה ונפק עשו בן לאליפז פלגש והיתה והלכה להתגייר שבאתה תמנע את קבלו

ליש זאת.ראלדצערינהו קושיא הר'התוס,לתרץ שיטת פי על דרעה"חידשו לחלק שיש י

גרים למקבלי תבא רעה אבל"תחת מיד אותן שמקבלין או להתגייר אותן שמשיאין היכא

לקבלם לנו יש לגייר מתאמצין הם יתאמץ.ש"ע,"אם שהגר דורשת הגיור שמצות היינו

מאפשר אנו הגר את דוחין וכשאנו להתגייר עבעצמו להתגייר להגר התורה"ים דרך ,פ

וכ הגר את דוחין אין הדרך"ואם את ממנו מונעים אנו להתגייר הגר את משיאין אם ש

ל דין"עהתגיירהרצויה .פ



גרים קבלת סאתבענין

בגמ מבורר שהענין שם:)ע(קידושין'ונראה שכינתו"כשהקב,דאיתא משרה ה

בישראל המיוחסות משפחות על אלא משרה י...אין בין יתירה דאילומעלה לגרים שראל

ל לכם אהיה ואנכי בהו כתיב מי-אבישראל כתיב בגרים ואילו לעם לי יהיו והמה לקים

ה נאם אלי לגשת לבו את ערב זה ל'הוא לכם אהיה ואנכי לעם לי ופירש.לקים-אוהייתם

שם"רש בישראל"ד(י "ה ל) לכם והייתי כתיב אע-אבישראל לעם"לקים לי שאינם פ

מקר שאני לעםומתוך לי יהיו הם א,בן אלא השמים מן אותם מקרבין אין גרים הם"אבל כ

תחלה עצמן טוביםמקרבין ".להיות

ובא ישראל נולד שלא ומי ישראל שנולד מי בין מהותי הבדל שיש אומרת זאת

ל,להתגייר מיד זוכה ישראל שנולד זוכהקירבתשמי רק להתגייר הבא גר אבל שכינה

כשהואקירבתל להשכינה עצמו את ש"או.'מקרב מכאן ללמוד יש אולי לקבלכ המצוה

עצמו את מקרב שאינו מי לקבל שאין דורשת אם.גרים או להתגייר לנכרי משיאין ואם

יכול ואינו עצמו את ולקרב להתאמץ יכול לא הוא ובדיקה דחיה בלי מיד הגר את מקבלין

ל ואקירבתלזכות רעה"שכינה הביטוי שייך למה מובן כאלוכ למקבלים רעה אבל.תחת

אותו דוחין אם לגייר שמתאמץ במי גיסא מדאימאידך האפשרותיותר ממנו מונעין

השכינהל כנפי תחת בגמ.היכנס תהליך:)מז(יבמות'ועיין בסוף למה הטעם שמבארת

עליו"הגיור מדקדקין ואין עליו מרבין ורות"אין נעמי מן שלומדים כי"מפני ותרא

ה אליהמתאמצת לדבר ותחדל אתה ללכת שאפ"ז".יא אחריילוא הגיור תהליך במשך

בדחייתו ממעטים רצויה הגר של שכוונתו .שברור

ע יותר מבורר הגמ"הענין שם.)קמו(שבת'פ אע,דאיתא הוו"דגרים לא דאינהו ג

סיני( ה)בהר לפני היום עומד עמנו פה ישנו אשר את דכתיב הוו ואתל-א'מזלייהו קינו

וגו פה איננו כט('אשר הגמ).דברים סיני'לפי הר מזמן לכך מיועד היה צדק גר שכל .יוצא

בפ מבאר זה הגמ'ומטעם את יעקב העין על איתן "מח(ביבמות'אהבת חנניא:) רבי תניא

עליהן באין ויסורין מעונין הזה בזמן גרים מה מפני אומר גמליאל רבן של אחרים...בנו

ש מפני השכינהאומרים כנפי תחת להכנס עצמם עליהם"שהו חל לא הרי קשה שלכאורה

מלהתגייר עצמם ששהו על נענשים ולמה לגייר דבאמת.חיוב שם איתן האהבת ומתרץ

בגמ כדאיתא סיני בהר היו הגרים של שמזלייהו הנ'מפני להתגייר"שבת חיוב להם יש ל

האפשרי הקב"בהקדם מדקדק הכי ש"ומשום על אחריהן לכנסה ראוין היו שכבר כיון שהו

סיני הגמ".מהר מבאר מיד'ולכן שהתגיירה מפני נענשה לא רות זה בתוס(שמטעם 'עיין

וע הגיור בזמן זקנה היתה שבאמת שהקשו בפ"שם ועיין שתירצו במה חייםירושש העץ

ע שתירץ יעקב העין דעדיין"על לכן קודם לגייר אפשרות לה היתה לא שבאמת המדרש פ

מואבית ולא מואבי של ההלכה נתחדשה בס).לא לגר'ועיין שווארץ[מדריך יואל מרב

מהחיד)]23-22'עמ( בס"שהביא קדמות'א הגמ(מדבר את תירץ אופן"הנ'שגם באותו ,ל

הדף על בקונטרס גיעיין תשסמט:במות מתארים)11-10'עמז"שנת זה שמטעם שהוסיף

כ הגר שנתגייר"את שנתגיירגו"ולא"גר לידתו"י משעת גר להיות מיועד היה .שבאמת



ריסמורנו יונה הרב סבת

כמו"וא השכינה אל עצמו לקרב הוא הגר של בחיים הייעוד שחלק לבאר יש כ

רש הנ"שביאר ע"י הגמ"ל בס"וע.).ע(בקידושין'פ לגר'ע ע)22'עמ(מדריך פ"שביאר

הרמב למה הזה של"היסוד בלשון הגרים את מתאר החוזרי"חוזרין"ם בתשובהכמו .ם

שהרמב מעניין של"ובאמת זה בביטוי משתמש צדק"חזרו"ו"חוזרין"ם לגר ביחס גם

יג'הל( ביאה ש)יד:איסורי לגר העולם"וגם מהבלי דבר משום הגוים מן (חוזר 'הל"

יג ביאה הרמב).טו:איסורי מלשון כ"ומשמע מתוארים שלפעמים גרים שגם גרים"ם

(גרורים בגמ" ג"ע'עיין אה"בשוו:ז יציב דברי ס"ת הרמב'יע דברי בביאור )ם"סג

דבר איזה משום העולם"שנתגיירו את"מהבלי קרבו שלא אלא גרים להיות מיועדים היו

כראוי השכינה.עצמם כנפי תחת מלהיכנס עצמם ששהו מפני הנענשים גרים שיש ,וכמו

להתגיי הם שעלולים אופנים יש השכינה כנפי תחת נכנסים כשהם הכוונהגם בלי ר

אותן מקרבין ואין אע,הרציוה כאלו סו"ובמקרים צדק גרי להיות ביכולתם שהיה כלפ ף

הצדק"סוף מגירי (אינו שם"רמב" אם"וכמו).ם להתגייר"כ אותן נמנעים"משיאין הם

למה ומובן השכינה כנפי תחת עצמם את לקרב בחיים ייעודם רעה"מבציעת תחת "רעה

כאלו למשיאין .תבא

רואים"מ בידינומ פיפיות שתי של חרב מקרבין–דכאילו או להתגייר משיאין אם

להתגי שבא מי בהחלט דוחין אם וגם דחייה שום בלי להתגייר שבא מי סופומיד ובאמת יר

שמים לשם .לעשות



הרבה דעת ויישוב מיתון צריך שהדבר הגמ,מפני .)לא-:ל(שבתב'מבואר

כשמאי"ש קפדן ולא כהלל ענוותן אדם יהא לפני"ת...לעולם שבא אחד בנכרי מעשה ר

שתים לו אמר לכם יש תורות כמה לו אמר פה"א...שמאי ושבעל מאמינך אני שבכתב ל

ע גיירני מאמינך בנזיפה"איני והוציאו בו גער שבכתב תורה שתלמדני הלל.מ לפני בא

א א"גייריה ג"ל אפיך"ב למחר אד א"ליה הכי לי אמרת לא אתמול והא דידי"ל עלי לאו ל

עלי סמוך נמי פה דעל סמכת א...קא שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה גיירני"שוב ל

בא"ע שבידו הבנין באמת דחפו אחת רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מ

תעביד לא לחברך סני דעלך לו אמר גייריה הלל מע...לפני שהיהשוב אחד בנכרי שה

המדרש בית אחורי גדול...עובר כהן שתשמיני מנת על גיירני ליה אמר שמאי לפני בא

א גייריה הלל לפני בא שבידו הבנין באמת מלך"דחפו מעמידין כלום נזדווגו...ל לימים

של ענוותנותו העולם מן לטורדנו בקשה שמאי של קפדנותו אמרו אחד למקום שלשתן

קרבנו השכינההלל כנפי ".תחת

הסבלנות על שמדבר שם הסוגיא בתחילת המפורסם הסיפור את העולם מכירים

בע ראשו את כשחפף הלל שבתשל אחדרב אדם בן לצאתפעמים'גאותוהטריחשוהיה

אות לקבל ביתו פתח שאלותואל על נראה.יוולענות הגמאבל שהסיפורשםראמסוגית



גרים קבלת סגתבענין

הזה הנ'גלהקדמהכעיןהואהמפורסם הגיור של גדול'הגמ.ל"המעשים יסוד מלמדת

אנשים לקרב האחריות לאבד לא כדי הלל כמו כענוותן לנהוג מיוחד ענין יש גיור שבעניני

השכינה כנפי תחת לכך בתוס.המיועדים א"הנ:)קט(יבמות'ועיין ששאלו הללל גיירו יך

ותירצו להתגייר מתאמצין היו לא הלא הללו להיות"לאנשים שסופם בהן הלל היה יודע

לבסוף שעשה כמו גמורים שמ".גרים להוסיף להתגייר"ויש אותם משיא היה לא הלל מ

מסוגלים היו שלהם בפנימיות שבאמת בהם ראה אותם בחן וכשהלל בעצמם באו הם אלא

ש וכמו צדק גרי התוסלהיות כד('כבתו דוד"ד:ביבמות בימי לא הלל"ש)ה היה בטוח

שמים לשם לעשות במהרש".דסופו ד(א"ועיין מקרא"שם ליה אמר הלל)ה גייר שלא

מוכנים שהיו בטוח שהיה עד אותם ולנסות אותם ללמד אותם קבל אלא מיד אותם

.להתגייר

קודם משמאי קודמת דחיה היתה כבר שבאמת עוד לדקדק לבאיש שהחליטו

הלל אל א.עוד הגמ"וקשה אומרת למה כשמאיש'כ קפדן יהא מהלא עשה הוא הלא

בתחלה הגר את לדחות עליו מוטל בחסדנראהאלא.שהיה להיות צריך הדחייה שגם

הנ רבה רות במדרש דאיתא וכמו גר"א,ל"ובסבלנות ילין לא בחוץ יצחק יהא,ר לעולם

בימין ומקרב בשמאל דוחה הרד.אדם בחידושי שם"ופירש דלת"ל לו שפותחין והיינו

בפניו דלת לנעול לגמרי דוחין שמעוני".ואין בילקוט איתא רסח(וכן רמז רבי)יתרו

הקב וגו משה אל ויאמר אומר ה"אליעזר אני אמר המקרב'ה הוא אני העולם והיה שאמר

א שנאמר המרחק ה-ולא נאם אני מקרוב א'לקי מרחוק-ולא את.לקי שקרבתי הוא אני

אף שמים לשם אלא בא ואינו להתגייר אצלך אדם כשיבא אתה ואף רחקתיו ולא יתרו

תרחקהו ואל קרבהו בימי.אתה ומקרב בשמאל דוחה אדם שיהא לומד אתה וכומכאן .'ן

לע"ז אא"א קירוב לצורך לפעמים היא הדחייה שגם דאי"ד להתגייר מסוגל לא הגר כ

ב כדאיתא נפרוש דוחין:)מז(יבמות'גמפריש ולא להתגייר אותו משיאין לא אנו אבל

לשם לעשות יתאמץ או בעצמו שיפרוש עד בנחת אותו דוחין אלא הבנין באמת אותו

.שמים



מהגמ הבאנו ר:)ומ(יבמות'כבר של לישראל'המימרא גרים דקשים חלבו

הגמכספחת מן טע'ומבואר הגרשזה בדחיית גדול בש(ם יו"עיין רסח"ך פירושים.)ג:ד

זה פתגם לפרש נאמרו רש.רבים ולומדים"לפי הראשונים מעשיהם שאוחזין ספחת לשון י

והיתר באיסור עליו סומכין או מהם קשים"ד(ביבמות'בתוס'ועי.ישראל שקשים)ה

משפחות על אלא שורה שכינה ואין בישראל שמתערבין לפי שביותרכספחת או מיוחסות

מאונאתן להיזהר יכולין ואין הגרים על ישראל קשים"ד:ע(בקידושין.הוזהרו הוסיפו)ה

ע הקב"טעם כך שמתוך מישראל במצות יותר מדקדקין שהגרים גר אברהם רבי ה"פ

רצונו עושין כשאין ישראל של עוונותיהן טעם.ש"ע,מזכיר עוד להציע יש בדרךואולי

שבצחות לדקדקדכמו וצריך טהור או טמא הסימן אם להבהיר צריך הכהן ספחת מראה



ריסמורנו יונה הרב סדת

כמו טהור טמא על ולא טמא טהור על לקרוא שלא גיור"הרבה של מקרה בכל קשה כ

טמא טהור על כשקורא גדולים למכשולים וגורם לא או הגיור את לעשות ראוי אם לקבוע

ב מדקדק יהיה הגר אם בתחלה לדעת שקשה טהור טמא על תוסאו שביארו כמו 'מצוות

רש שכתב כמו הראשונים מעשיהם יאחזו אם או ביבמות"בקידושין לדיין"וע.י יש כ

להיות הבעיות את לפתור אפשר ואי האלו בענינים הרבה כל"קפדן"להתיישב ולדחות

הראשון במבט כהוגן נראה שלא בסבלנות,אחד לנהוג צריכים תחת"וגם,אלא רעה

ח"רעה אם"יבא משיאיןו אם או הגר את לבחון או לבדוק בלי מיד הגרים את מקבלין

להתגייר לעיל,אותו .כדמבואר

בזה גרים בקבלת רבים ב"והמכשולים בפני שמתגייר שבמי ידועים כבר ואנן"ז ד

משה באגרות נפסק כבר מצוות עול מקבל שאינו א"יו(סהדי כלל)קנז:ד גר .שאינו

להיכ יכול גר שהוא חוהחושבים רבים ובאיסורים תערובת בנישואי שהוא.ו"של במי וגם

ע פוסקים כמה לפי בדיעבד שיטחית"גר מצוות עול קבלת במח[י האחיעזר'עיין )כו:ג(בין

אברהם עתיקים)כח:ג(והדבר והדברים שבלב דברים איסורים]בענין על עובר כך ואחר

בגיורם שעוסק במי עור לפני של לאיסור ב,גורם שלמה"שועיין מנחת .ק"ודו,)ג,לה:א(ת



ענין שיש מקרים יש אם לחקור הגריש בדחיית היו.למעט האחרונות בשנים

כדי תערובת בנישואי שנישאו בניהם או ישראלים לקרב מיוחדת מצוה שיש טוענים

מהתבוללות אותם הר.להציל כתב כן עג"הוכמו ציון מקומותזובן בכמה עיין(יאל

ב"בשו כרך עוזיאל משפטי ס"יו'ת ס'יד הזמן בשאלות עוזיאל ובפסקי שבזמן)סה'יסח

להקל יש ונכריות נכרים שנושאים הרבה שיש כדיתקבלבהזה תערובת מנישואי גרים

היהודים ישמדו הבעיות(שלא בגמהלמרות מהסוגיא שנובעות כד'הלכתיות :יבמות

הנטען כוכביםבענין העובדת אפ)על להקל כתב כל'וגם יקיימו שלא ניכר היה אם

הגירות(המצוות מעכב מצוות שקבלת מפני זה בענין כמותו תפסו לא עיין,וכידוע

יו"ובש רסח"ע אליעזר).ג:ד הציץ גיסא ס"ח(מאידך השאיפה)טו'יה כנגד התרעם

תערובת נישואי של מגפה כשיש כאלו גרים בקבלת שהדורלהקל שמפני הדגיש ואדרבה

כאלו אנשים יקרבו אם הדבר את הפרושים התירו יאמרו לבל חשש יש הרבה אלא.פרוץ

ההיתר לצדדי מקום אין הספחת פשתה כבר שכאשר עזרא,כתב שבימי עזרא(וכמו עיין

בפומבי)י-ט הנכריות נשיהם את הוציאו תערובת בנישואי נישאו ישראל מבני כשהרבה

לפרו הנשיםכדי את גיירו ולא העבירה מן .ש

מח היתה ישראל ואב נכרית מאם נכרים לילדים וחמשים'בקשר מאה לפני גדולה

אותם ולקרב למולם יש אם נכרים.שנה ילדים לסתם בקשר שאף להעיר נחלקוקטניםיש

לגייראם להתגייריש הוריהם עם או מעצמם באים אין אם הגמ(אותם בסוגית 'עיין

יאבכתוב יו"ובשו.ות רסח"ע רסח"וי(ח"הב.)ז:ד מח)ט:ד והר'הביא המרדכי ,ן"בין



גרים קבלת סהתבענין

ראבי בשם המרדכי לתינוק"דלפי מועיל אינו גרות אותו(ה מביאין הוריו אינו)כשאין אם

הר ולפי רוצה ואינו גיירוני לב"אומר מותר מעצמם"ן גיור לעשות )טז:רסח(ך"והש.ד

במקום קטן דגרות כהמרדכי מועילפסק אינו בדבר רוצה לפסוק.שאינו איך רחב דיון ויש

לאימוץ שנמסר תינוק שהוא במקום מדעתו לא גם אבל הקטן של כרחו בעל שאינו בגרות

הנכרים"ע הוריו ר(י של במאמר ג'גדלי'עיין הדין בשורת ).קצט-קצו'עמקצא,אקסלרוד

הרה הזהיר זה מטעם באגרות"ואולי פיינשטיין משה רב ח"יו(משהג קסב"ד נגד)א

וז לכתחלה מאומצים קטנים של נכרים"ל"גירות זרע להכניס צריך אין תשמעו לעצתי ואם

לקבלו צריך שמים לשם להתגייר מעצמו כשבא ורק ותכלית צורך שום בזה אין ע"וע".כי

יצחק"בשו מנחת ג(ת צט,חלק והלאה,סימן טו קטן)אות מגיירין דאין במפורש שכתב

אמול או אביו מדעת או מדעתו כשאין כרחו,כתחלה בעל אינו אם שהסיק(אף אלא

גירות הוי ).דבדיעבד

מקוםמ קכל הירש צבי הרב בשו(רעלישאטען נמצאת עזריא"תשובתו רבי לת

חדהיל יו"סהיימר ס"א מצוה)רל-רכט'יד יש ישראל ואב נכריה מאם לילדים שבקשר

שה מפני ולמולם לגירות בבחינתלקרבם קודש"ם בס"ע"זרע הכתוב )ג,ט(עזראפרפ

הארצות" בעמי הקודש זרע מנכריות"והתערבו שנולדו הבנים על מדובר שלדעתו

לישראלים היל.הנשואות עזריאל פשטות)שם(סהיימרדהרב פי שעל בידים אותו דחה

וכן שלהם הזרע על ולא נכריות נשים שנשאו בעצמם הישראלים על מדבר איתאהכתוב

ישראל בני שנקראים מקומות קודש"בכמה דוד".זרע במצודת ד(ועיין זרע"שם ה

היל)הקודש רב כמו שהבין נראה המליםדשבפשטות בפירוש בפסקי"וע.סהיימר ע

הנ ליהדות"עוזיאל אותם לקרב שמצוה כאלו לבנים מיוחד מעמד שיש כדרכו שתפס ל

בגדר שהם אובדות"מטעם בי"ע"צאן הכתוב "ד,לד(חזקאלפ השבותם) לא הנדחת את

בקשתם לא האובדת יש".ואת ממילא לגיירם הבנים את לקרב מצוה יש שלאעניןואם

הנכריהלדחות האם להתגייראת שיגדלושבאה ישראלהבניםכדי נראה.בבית לא אבל

אובדות צאן בבחינת הם כאלו שבנים הדברים שמוסכמים לטעון,ברם.פשוט מקום יש

הישראלשבמ הילד את לקרב מצוה כשיש נכרי ואב ישראלית לאם נולדים שהילדים קרה

ומצוות של,לתורה מסוימת מדה יש מקרב"אולי המגדלו"ימין הנכרי להאב בנוגע

להתגייר מעוניין הרבה.כשהוא האלו בדברים להתיישב יש מ.וכמובן לחלק"אבל יש מ

של גישה שדורש גיור של מסוימים מקרים מקרב"בין (ימין בשו" גם טעם"עיין טוב ת

ס זה'יודעת בענין כמו)רל תערובת בנישואי המתבוללים קירוב של גדול פומבי לבין

הנ אליעזר הציץ ר"שהזהיר הדבר את פרושים התירו כבר יאמרו פן .ל"ל

גיור שעברו אנשים של סוג עוד מוכרתיש לגרבלתי מדריך ספר )58'עמ(שלפי

למע מצוה עיש להתגייר בדחייתם חדשה"ט גרות שכונתםשראליושהמתכדי כשניכר

שמים מצוותוכמובן(לשם עול לקבל סיבות)כשמוכנים היה',א:משתי שהגיור פעמים

שומר דיינים בדיעבדילפני כשר והגרות מספיקה מצוות קבלת והיתה יש"וא,תורה כ

דת בסביבה כראוי מצוות לקיים הגר על להשפיע כאלו',ב;יהמצוה אנשים פעמים הרבה



ריסמורנו יונה הרב סות

ומשפחו הם וכבר כישראלים עצמם את חושבים כישראליםכבר לאחרים מוכרים תיהם

בכ"וא לפני שלמה מצוות עול לקבלת לקרבם מצוה דיןיש להכשילית שלא כדי כשר

.אחרים

בדחייתו למעט טעם עוד יש גר ספק שהוא מי בענין לטעוןגם נכוןשיש שאין

לא ספקלהניח של אישי במצב להישאר שכופין,דם חורין בן וחציו עבד שחציו במי כמו

ולישא יכול אינו חורין בת דלישא ורביה פריה ממצות יבטל שלא כדי לשחררו האדון

יכול אינו א(שפחה עדיות משנה מא'ובגמ,יג:עיין :).מא-.גיטין

להנ דומה בשו"בדרך הובא הרה"ל בשם הבזק במראה שא"ת רב ישראליג ול

ד( צט,חלק מ)סימן בת של כךאומצתבמקרה ואחר כיהודיה חייה כל עצמה על שחשבה

בקשר הגיור תהליך על דא בכגון ולהקל למעט שיש גויה היותה ספק על לה נודע

ובירקרטיםדלסי פורמלים ב"וע.ורים בכרך יש)105'עמ('ע כאלו למושכם"שבמקרים

רכים רצון (בדברי לשון"ע" בהל"הרמבפ יד'ם ביאה ).ב:איסורי

לומרונ ולומדיםראה כשרים כישראלים חיים שכבר ובחורות לבחורים שבנוגע

בגירות או שלהם בגירות בעיה איזה שהיתה שנגלה אלא יעקב בית ובמדרשות בישיבות

ודחייה שיהוי בלי ולגיירם לקרבם שיש סבתם או התאמצו,אמם כבר הם חייהם שכל

כ תחת השכינהנלהיכנס אפי.פי כאלו במקרים מצוה שיש נראה אחריהםלוועוד לחזור

ולימוד שבת שמירת כמו לנכרים השייכים באיסורים להיכשל שלא מצבם להם ולהסביר

הגיור(תורה בתהליך שכבר במי היתר אופני שיש להכשיל)ל"ואכמ,למרות ושלא

עכו בבישול וכדומה"אחרים שבקדושה לדברים ובצירופם לשהות.ם שלא כדי ובעיקר

תח מלהיכנס כראויאותם מצבם ולתקן השכינה כנפי .ת



בגמ "פז(בפסחים'איתא ר:) לבין"אמר ישראל את הוא ברוך הקדוש הגלה לא א

סאה זורע אדם כלום בארץ לי וזרעתיה שנאמר גרים עליהם שיתוספו כדי אלא האומות

כורין כמה להכניס לקי"יה".אלא שנזכה כראויר דוחה ושמאל מקרב ימין של המדה ים

בימינו במהרה קודש בזרע קודש זרע מגלותינו ולשוב הגיור בעניני המכשולים ,ולדחות

.ר"אכי



תסז

טוב זבד







בע.)יח(קדושין.א אותה כרחהומפדין בע,ל למימר רבא כרחהסבר ,דאדוןל

אדמיה"א שטרא ליה דכתבנא ניהו מאי אביי חספא,ל ליה יהבינא בידיה מרגניתא ,נקיט

בע אביי אמר משפחה"אלא פגם משום דאב שועיי.כ ניהו"ד(י"רשםן מאי ,)ד"בא,ה

ידה,ל"וז כשתשיג לו ותתנם דמיה על שטרא ליה לכודבריו.ל"עכ,כתבינן ,אורהתמוהים

הו ליהדבפשוטו אה לחייב שטר לאדון כותב דהאב עצמולפרש לפרש,ת דחקו ומי

הבת את מדעתה.שמחייבים שלא אותה מחייבים איך .וגם

י.ב לעייןעוד דמפדיש רבא בעלפי אותה א"ן אדמיה שטרא דכתבינן היינו כ"כ

בעאמרקאימ אותה מפדין עבריה דאמה משא"הברייתא בע"כ זה,ע"כ יועיל לא למה

עבריבע (כ"גבד לומרואי. רשן דהא מקשה מיניה פי"דעדיפא מעיקרא"הש'קורשי ,ס

דמיה מע"בעיכי טפי בעבריה ע"כ אד"ע שטרא ליה דכתבינן רבא אמר זה ועל מיהש

דכה"וא רבא דכונת מוכרח בע"כ מועיל אינו .)ע"ג

לשי[ לעי"הרמב'אמנם ודעימיה שבו"דע.)טז(לן איסור הקנין מצד קנוי גופו ע

י"א ומועיל"כ קנוי גופה אין עבריה דאמה וכמשהל מחילה הריטב"בה לק"כ ,.)יט(מןא

י ע"וממילא דלפדיון דא"ל כלל חוב שטר מועיל אינו ב"ע לעשות קניןא הרשב"וכ,ו א"כ

לשי.)טז(ללעי ותוס"רשטתאבל דס"והרמב'י ודעימייהו ליהם עברידעבירא ופוגבד

א שבו ממון הקנין מצד ע"קנוי בין לחלק מקום אין וא"כ עבריה אמה לבין ק"ע .ל"כנ'כ

ק שט.)ח(א"והריטב'תוסטתלשישהוכן כסף"דמועיל לקנין .]ח

מ"הרמב.ג מנה לפדות"ם עבריהע רל"מ(אמה דהמצוה)ד"ע מבואר ומדבריו

עייהיא האדון שנאיו,ש"על מאי לעיין בעש ולא באמה זו מצוה עברידמנה .בד

ה"פ(בדבריו'ועי אינ)ג"ד עבריה מבהדאמה בפחות דבעי'נקנית ראויה'פרוטות שתהיה

בע,סףכוןלגרע עבריואילו זהבד הצריך לשי,לא א'ואזיל פדיון מצוהדרק היא ,מה

ק זה"מנשהאבל חילוק .ל

אחרים:)טו(ללעיראבגמ.ד ומגאולת קרובים מגאולת לישראל נמכר רבי מיעט

לזההיליאבעימ.)כא(מןלקראובגמ מודים חכמים גם פירשוכ,שמא דאין"הרמבן ם

כ אחרים וגאולת קרובים אםגאולת לעכוי לעי.ם"בנמכר דאינםיןויש הוא המיעוט אם

או כלל לגאול בעהואהמיעוטילמאדיכולים לגאול זכות להם דאין האדון"רק של כ

לגאול יכולים האדון מדעת (אבל אופנים. בכמה לבאר אפשר אלא:וזה אינו שהמיעוט או



שולמןמורנו ברוך אליהו הרב סחת

להם יש אחרים גאולת של מציאות אבל גאולה מדין,מזכות מועיל האדון שמדעת או

כנעני דלא,עבד כסף קנין מדין וכמשאו כנעני מעבד המנח"גרע חינוךכ .)ת

מק בסוגיין לקמן והק"ע,'הגמשהוהנה משפחה לבני נכפינהו נמי ,א"הריטב'ע

קרובים גאולת דין אין לישראל בנמכר הגמרץותי,הא כונת יכופו'דבאמת המשפחה דבני

א"לע לפדות (ע"ע כו"רי'והתוס. משפחה בני נכפינהו גורס גם מ'ד לבני ).שפחהבמקום

תי דסרץומדלא משמע האדון מדעת כלל"דמיירי קרובים גאולת דין דליכא בתוס.ל 'אבל

שפי וצ'מבואר עצמם המשפחה בני את בע"שכופין לגאול זכות להם שאין דאף כרחהל ל

לגאול יכולים האדון מדעת אבל אדון .של

הרמבזהוהנה.ה ה"פ(ם"לשון הקרוב,)ז"ב אין לישראל הנמכר פודיםאבל ים

וא לוה ואינו השניםינואותו כפי ליתן ידו השיגו אם דינו כיצד אלא לחצאין גואל

יצא לא לאו ואם ויוצא נותן כלל.ל"עכ,הנותרות גואלים הקרובים דאין ברור ומשמע

מפ"וצ דהוא השרשל כפי"קושיית משפחה לבני נכפינהו והתוס"הריטברושס ד"רי'א

הע את יכופו בדבריו"וע.עצמוע"שהקרובים ה"פ(ע שמת,תבשכ)ב"ד או האב ברח

שתצא עד עובדת זו הרי לפדותה לו היה שלא עבריה,ל"עכ,או באמה דגם ומשמע

לבדו האב ורק כלל לפדותה יכולים אחרים דס.אין גאולת"וכיון עבריה באמה דאין ל

כלל מקוםומ,קרובים לפדותהכל יכול לכ,האב האורהמוכרח הדגאולת מדיןיאב א

עצמו קרובים,גאולת גאולת מדין למלך.ולא המשנה נקט .וכן

כןד"לענאבל.ו שאינו וגאולת,ונקדים,נראה קרובים גאולת בדין דבאמת

ב יש בע,ענינים'אחרים לגאול זכות להם שיש האדון"חדא של יכולים,כ שהם ועוד

הקנין מעשה ע.לעשות עברישהרי קניןבד וצריך קנוי הו,גופו ליהובמה דבריםה בעלי

הקנין הדין"ע,לעשות מצד להםשלכ שיש בלא.גאולה עצמו בגאולת הכיאבל הואו

א"בע וקונה עצמוד א,ת לגאול זכות לו דיש הוא החידוש עצמווכל .ת

נראה בתולגבידבאמת,ומעתה את הפודה לגאול,אב הזכות מצד דנים אנו אם

ל כללאין לגאול זכות עצמו,ו גאולת מדין לגאול זכות לו שיהיה בעצמו עבד אינו ,שהרי

לישראל בנמכר נתמעטה קרובים גאולת דקאי.ואילו מצינו לא והפדה דכתיב ומה

האב הרמב,על מדברי בסה"ואדרבא האדון"ם על דקאי מבואר האדון,מ מצות ,והוא

כלל לגאול זכות כאן .ואין

מקום עהפדימכל נעשה האב"ון ע,י מתקיימת להפדותה האדון שמצות י"דהיינו

להאב הקנין,שמוכרה לעשות דבר בעל הוא האב שרק לרשותו,משום חוזרת היא שהרי

ידיה בעלמא,למעשה כקרוב אלא אינו לגאול הזכות שלענין אף מעשה,ולכן לענין אבל

הקנין לעשיית דבר הבעל הוא האב בודאי אדם.הקנין כללאבל לקנותה יכול אינו ,אחר

אחרים גאולת או קרובים גאולת דין כאן שאין ישראל,דכיון כל ושאר הקרובים שאר אין

הקנין לעשות דין לבדו,בעלי האב .זולת



הרמב למצוה"שיטת עבריה אמה פדיון שמנה סטתם

שהרמב.ז מה מאד ע"ומבואר פדיון ולא עבריה אמה פדיית מצות מנה .ע"ם

עברידע עצמובד את ע(שפודה שנפדה בנמכר"או אחרים זכות)ם"לעכוי בגדר ,הוא

א לפדות יכולה שאינה עבריה באמה קטנה"אבל היא שהרי קרובים,ע גאולת דין ואילו

לישראל בנמכר לפדותה"א,ליכא זכות לו שיהיה מי שם אין בגדר,כ אינה פדיונה ולכן

האדון מצות אלא הפודה .זכות

רש.ח לדברי נבוא דס,י"ומעתה ג"ונראה לו"ל אין שהאב לפדותכ זכות שום

קרובים גאולת דין ליכא לישראל ובנמכר בעלמא קרוב אלא דאינו בתו (את ימאתלוואפי.

ס"דרש דמ"י העמרושאהל את לגאול לקרובים דנכוף הכונה משפחה לבני ,ע"נכפינהו

התוס כהריטב'וכדעת א,א"ודלא מוכח ע"ויהיה לפדות יכולים קרובים שגם כ"ע,ע"כ

הא מרצון דוקאהיינו בע,דון לגאול זכות להם"אבל אין בודאי האדון של יקשה"וא.)כ כ

בע"מ אותה דמפדין רבא האדון"ק של רש.כ הוצרך דמ"ולכן לבאר רבאמרשאהי

בע אותה ע"דמפדין היינו דעי"כ תשלם ידה שכשתשיג עצמה האמה את שמחייבים ז"י

עבריה האמה של עצמה גאולת (נחשב בו. הקנין שמעשה עואף נעשה אבל"דאי האב י

עצמה"עכ גאולת וחשיב הבת מכח הוא צ.פ מדעתה שלא אותה לחייב שיכולים ל"ומה

שבלא הם"משום לי דמה ממון חיוב על זה את וממירים העבדות בחוב היא מחוייבת ה

דמיהם לי .)מה

מ רבא לשיטת עוד לבאר נראה שנאומעתה אדמיהאי שטר שכותב עבריה אמה

כרחהבע ע"ומ,האדוןשלל עבריש כותביןבד דבע,שאין עבריוהוא לפדותבד שיכול

עצמוא את מהיכ"בכסף תיתיכ אי לגאול זכות לו עצמושיהיה שט"עת חובי .בעלמאר

עבריה באמה והפדה,אבל בה דכתיב ס,כיון את"ורבא לגאול זכות הוא והפדה דגם ל

משכחשהויק,עצמה עבריה"איך באמה עצמה גאולת כחרךוע,כללל שכותבין"על י

כו ידה וכשתשיג דמיה על שטר א"וא',לאדון לגאול זכות לה דיש מגלה זה עצמוכ ת

שט"עלואפי חובי .בעלמאר

ע חולק אביי זהאבל ליהוסל אבירה עבריה באמה אפשרדגם לאדוןי שנכוף

האמה תמורת זו התחייבות חספא,לקבל ליה ויהבינן בידיה מרגינתא ס,דנקט ל"ולכן

בע עבריה אמה פודין שאין כלל"לאביי האדון של אי,כ והפדה שנאמר מה זהולאביי ן

כלל פדיון האדון,זכות מצות הרמב,אלא פסק .ם"וכותיה

עי.ט אמר"ד.)טז(ללעי'תוסיןוהנה דמתני,ה היציאות שכל בע'שכתבו כ"הם

האדון לכ,של כולל זה עבריהאורהוהרי אמה יציאת המשנה"דג(סףכוןבגרעגם בכלל כ

כו עבריה אמה עליו יתירה בע'דקתני שיש היציאות שכל עבריה"הרי באמה יש )ע

דס להוומשמע בע'להתוסבירא נפדית עבריה אמה האדון"דגם של ע,כ כרחהוהיינו ל

האב"ע כןוא,י דסם להונראה עצמו'להתוסבירא גאולת מדין בתו את לגאול יכול ,דהאב

כמשודל בשי"א והרמב"רשטתנ .ם"י



עת

טוב זבד







ב זרהאיתא עבודה שנפ:)סה(משנה נסך תאנים...ליין גבי בהם...על יש אם

אסור טעם אסורות.בנותן מאכלות בכלל נסך שיין גדול חידוש בזה משמיענו והמשנה

תוס.הוא מנלן"ד:כט(ז"ע'דעיין יין אסר"שרז)ה מבל יינם סתם משום',הא.טעמים'ו

בנותיהם ושלקות,חשש דפת ניסוך',והב,דומיא חשש אסרוהו,משום טעמא מהאי ואשר

בהנאה ושלקות,אפילו מפת בזה בנותיהם(ושונה משום באכילה)שנאסרו אסרום .שרק

לא הוא בנותיהם שמשום שהאיסור לומר מקום בתורתבתורתוהיה אלא

שלא שייך,לנכריםופן לא ממילא כעיקרואשר שטעם בזה האיסור.לומר וכן

ניסוך חשש ע,שמטעם זרה"שתקרובת עבודה כמו בהנאה אסורה ע,ז ומשמשי"נויי ז

י,ז"ע בזה כעיקר"וגם טעם כאן לומר שייך שלא אכילה,ל איסור בעיקרו ואיננו .הואיל

כן"קמ הדבר שאין המשנה אסורותושפיר,ל מאכלות של איסור גדר יינם בסתם .יש



עכו של"ובבישול אחרים באוכלים נתערבו אם הראשונים נחלקו הרי היתרם

ששים דבעינן או ברוב סגי פשוטו.אי פי מחל,ועל נקודת היא מטעם,תםוקזאת אם

מדרבנן דנוהו בנותיהם ממילא,חשש דיןאשר בו ,נוהג

של אופן בתורת אסרוהו שרק לידיאו להביא תערובתינשיכולה ,שואי

כעיקר טעם של הענין כל בכלל שייך לא כן .ובתורת



ער בשולחן לן קיימא הרי ס"קי'סי(ד"יווךולדינא ברמ"ב ברוב)א"ד .דסגי

הר בפשיטותן"ובתשובת כעיקר,כתב טעם אדין מיוסד הוא כלים להכשיר ,שהצורך

הגמרא בסוגיית מדין,כמבואר כלי גיעולי מפרשת נלמד כעיקר טעם ומחלוקת,דדין

מב הבלועים כלים להכשיר בעינן אי עכויהראשונים קי"יו(ם"שול סט"ד היא)ז"ג תלויה

נקודה כעיקר,בהך טעם דין כאן נוהג [אם לפ. צובאמת זה להתיר"י מקובל טעמא מאי ע

ששיםברובבנתערב בלי האלו"ואעפ,היתר לכלים הכשר להצריך מקובל פי,כ שעל

תרתיפ מהווה זה חילוק בס.דסתתרישוטו בזה כתבנו הצאן'וכבר .]כו'סי,בעקבי



שכטרמורנו צבי עאתהרב



צ ההכרח דינו"ומן נסך שיין ברמבו.ל י"עיין פרק ריש א"ם

נ יין האוסר מיוחד לאו יש המצוות שבמנין אסורות מאכלות ועושהומהלכות בשתייה סך

אסורות צ,כמאכלות שהיה מה על אסור"נוסף ומשמשיהז"כעל נוייה עצמה

מהל"פ'עי( ה"ע'ז ל"וספה,ב"ז כ"מ .)ב"ת

הרמב לדעת בהשגותי"ואף המצוותן לספר קצ"ל(ו רקשהסובר)ד"ת לא

דרבנן איסור רק הוא יינם דרבנןשאלא,שסתם איסור אלא אינו ממש נסך יין מ"מ,אף

צ ההכרח הרמב"מן עם זו בנקודה מסכים שהוא מאכלות,ם"ל בתורת הוא איסורו

כעיקר.אסורות טעם דין בו שינהוג שייך שפיר טעמא מהאי .ואשר



ערוך שולחן סי"יו(ועיין ס"קי'ד במאכל)ט"ג הראשונים שנאסרשנחלקו

גויים בישולי כמאב(מטעם הנכרי כךואח)ד"שבשלו הר ובשלו חוזר,ישראלחזר אם

לא או להיתרו י.הוא הנ"ובפשוטו במחלוקת דתלוי רז,ל"ל שאסרוהו נתפוס ל"דאם

א,בתורת ש"אזי הדין בו נוהג להיתרםכ חוזרים אינם אסורות .מאכלות

כןמ שאין בישולה נאסר שרק נתפוס גוייםאם כןא,בתורתי לאם

הנ הכלל הוא,ל"שייך נוהג שרק .דא לדינא לן דקיימא יןומאחר

הרמ,לששיםצריכין הקיל טעמא להיתרו"מהאי שחוזר לומר .א



ה הכלל אפשרל"נוהנה אסורושאי להיתרןלמאכלות לחזור בגמ,ת 'מקורו

אסור.)קח(חולין לסחטו הסוברים,שאפשר לסי"ש'עי(לדעת ס"ק'ך י"ה שהביא"ק ז

באפשר)בזהלוקתמח אפילו וחלב איסוריםודלא,אסורשבבשר בשאר כמו

להדיא דש'ובתוס.)קיב(חולין'בגמ[שמפורש דמלחא"מה גללי תרי .דשרי]ה

אפריםהואוכן רבינו דשיטת איסורים"שחנ,אליבא בשאר נוהג לא ואפילו,נ

להיתרה חוזרת עצמה החתיכה [אותה יו'עי. סי"מחבר ס"צ'ד ס"וש,ד"ב שמה י"ך .]א"ק

עצמה החתיכה גוף נאסרת בחלב בבשר שנאסר,דרק שמאכל כללא הך בו לומר ושייך

חוזר כז,לעולםלהיתרואינו לומר בכלל שייך לא איסורים בשאר חתיכת,הדאילו שהרי

לא מעולם איסורתהפכהנההיתר האיסור,להיות טעם מפני לאכלו לנו שאסור רק אלא

בו .הבלוע



וחנ כעיקר טעם נ"בדין עבת



הרמ פסק הרי לדינא ס"צ'סי(א"אכן אמרינן)ד"ב נמי איסורים בשאר שאף

בשארו,נ"חנ אפילו אסור לסוחטו שאפשר ההנחה על מיוסד שזה הוא פשוט דבר

בחלב,איסורים בבשר רק רש,ולא מדברי להדיא מתבאר קסבר"ד.קח(י"וכן ומאי וכן,ה

מידי"ד.קט לא ותו אסור.)ה לסחטו דאפשר כללא הך אחרת לבאר ההכרח שהרי,ומן

שייך לא איסורים להיתרובשאר חוזר אינו אסורות מאכלות בתורת שנאסר שמאכל ,לומר

איסורשהרי,ל"וכנ להיות ההיתר נהפך לא שאין,ל"וצ.מעולם שכזה דין בכלל דאין

להיתרו לחזור יכול אסורות כללא,מאכלות דהך אסור(אלא לסוחטו שאין"ר)דאפשר ל

מתחילת אלא צ"ולפי,התערובתביטול דאפשר"ז בבשרלהפרידול אפילו מותר יהיה

האחרתו,בחלב הנ"שבשכדעה צריכים).ה"ק'סי(ל"ך שנפלהוכן חלב דבטיפת להניח

טעם נותנת ואינה בשר חתיכת אדין,על מיוסד החתיכה .היתר

הראשונים,ובאמת בין זו היא גדולה התוס,מחלוקת אין"והרא'דלדעת ש

בזה החתיכה(ההיתר על שנפלה חלב טעםבטיפת בה נותנת ,אדיןמיוסד)ואינה

ב דרך שרק שמכיון פשוט תורהיאלא אסרה טעם,שול שם אין שאם מאליו מובן הדבר

בבשר ב,חלב דרך נקרא זה האגודה.שוליאין בספר סיכתלמס(אכן כתב)ו"ל'נדה

השוכן( ליו"הביא סי"ך סק"רצ'ד הלבוש"ט בשם קיי)א דבעלמא לןדאף דהיתרמא

בטלב לא ביבש,היתר ביבש דוקא מתבטל,היינו שפיר בלח בלח (אבל כ"משיןועי.

הצאןפרבסמזה פוגם,ה"כ'סי,בעקבי ולבסוף השביח לדין .)בנוגע



תוס היינו"ד:מו(חולין'ועיין רש)ה באה"דלשיטת היא נקב מחמת סירכא כל ,י

אין נקובה הריאה שהיתה טריפהובשעה מדין אסורה היתה שהבהמה נמי אלא,הכי

ה כשרה להכשרה,ט"שבכסדרן חוזרת א"ס'והתוס,שהטריפה דזה להיות"ל שלעולם,א

להכשרה חוזרת הטריפה ברא.אין המקשה"ועיין בהמה בפרק קושיית)'ז'סי(ש שהביא

הבהמה,ן"הרמב גידי נחתכו הג,אם מצומת למעלה הרגל כל יחתוך לא ,ידיןמדוע

להכשרה להכשרה.ותחזור דחזרה נמי הכי דאין צומת,ותירץ שנטלו אחר שחט אם ורק

טריפה התוס,ש"והרא.הגידין בשיטת שנקט שדעת,ל"הנ'כנראה וכתב זה על חלק

וכו להכשרה תחזור שטריפה זו היא .'רחוקה

התוס הגמש"והרא'וכדברי מלשון בפשיטות משמע המקשהראכן בהמה בפרק

תלמודא:)חס( כטריפה,מאי רבה היתר,אמר לה אין שוב שנטרפה כיון טריפה ,מה

למחיצתו חוץ שיצא כיון בשר היתר,אף לו אין .שוב



שכטרמורנו צבי עגתהרב

רש פליגי דבהכי לומר נראה היה פשוטו פי והרמב"ועל תוס"י עם ,ש"והרא'ן

ח אינם אסורות שמאכלות שכזה כלל קיים להיתרםאם לכ,וזרים תלויה ורהאופלוגתתם

שהסברנו אסור לסוחטו דאפשר הגמרא ביאור אופני מוכרח.בשני הדבר שאין נראה ,אכן

הכיוונים לשני אסורות מאכלות לשאר טריפה בין לחלק לומר,דיש מקום יש אחד דמצד

בטריפה ביולוגיים,דדוקא חמור,מטעמים חולי איזה בבהמה שחל תחזור,כיון לא שוב

אס,ותתרפא מאכלות בשאר יכוליםאך אינם אסורות שמאכלות שכזה כלל קיים לא ורות

להיתרם .לחזור

גיסא לאידך לחלק יש נמי ביולוגיים,אי הטריפות,שמטעמים סימן לו שהלך ,כיון

טריפה באיסור עוד אסורה הבהמה אין נתרפאה,שוב שכבר מאכלות,מאחר בשאר אבל

ביולוגיים בסימנים תלויים שאינם שנאס,אסורות המאכלכיון לחזור,ר יכול אינו שוב

.לכשרותו



הראב מהל"פ(ד"ובהשגות ה"מאכ'ט נעשית)י"א שחתיכה שמענו שלא כתב

כר שהלכה נתפוס אם דוקא אלא בטל'נבלה לא במינו שמין הראב.יהודה צ"ודברי ,ע"ד

ר שיטת בין יש שייכות אפש'איזו של לנדון במינו במין לסוחטויהודה שתי,ר שיהיו

בחברתה אחת תלויות אלו בכונתו"הגר'חייןועי[הלכות לבאר שטרח מה .]ח

שהראב לפרש יש שה"ואולי השני הצד כפי הגמרא בסוגיית הבין ,ברנוסד

בביטול מחודש כלל שיש מפני הוא אסור לסוחטו שאפשר הסובר התנא של שטעמו

התערובת,בתערובת מתחילת אלא ביטול דר.שאין לחכמים הסוברים(יהודה'ואילו

ברוב מתבטל שפיר במינו שייך)שמין כזהלא כלל ביטול,שיהיה של הזה בנושא שאין

משו פורמליים ענינים וחלקם פשוט הכלל אלא התערב,דאורייתא שהאיסור ברוב(שכל

ניכר)רהית כמי,ואינו מתבטל הוא כשנותן.שאינוהרי מינו בשאינו במין ,טעםודוקא

חשוב זה ליכא,האיסורהרי מתבטל,"תערובת"ובניכר שאינו בכל.ופשיטא אך

ניכר האיסור שאין תערובת של מאליו,מקרה מתבטל הוא שיהיה,הרי להצריך שייך ומה

בדוקאיהב דר.התערובתטול אליבא ליכא'ודוקא במינו שבמין הסובר יהודה

בכלל ביטולכלליםהרי,ביטול לדין שכזה,פורמליים תנאי להטיל שייך לדידיה

ב התערובת–טוליבדין מתחילת אלא ביטול .שאין





תלמידיך אלו בניך





עזת

טוב זבד







הגמ בין סתירה יש בקידושין:).נה(ביבמותראלהגמ.)י(בקידושיןראלכאורה

ביאהראהגמ גמר על דעתו הבועל שכל מכיון קונה ביאה שגמר זאת,אומרת לעומת

הגמ אומרת קונה'ביבמות הגמ"הרי.שהעראה קידושין שבמסכת מישב בב'ף יאהדנה

נישואין לשם בביאה דנה וביבמות אירוסין קנין.לשם מהוה היא,אירוסין אירוסין וביאת

הקנין אחר,מעשה קנין מעשה דעת,וככל דורש להבועל,המעשה אפשרות יש כך משום

לקנות רצונו מתי שלושים.להחליט לאחר הקידושין חלות את לדחות דאפשר הא כעין זה

גמ צריך שהקנין משום דעתיום הגמ.ירות בקידושין עראלכן שקנין הוא"אומרת ביאה י

בגמר רק לקנות הבועל דדעת ביאה הגמ.בגמר זאת נישואין'לעומת בביאת דנה ביבמות

נישואין של מצב יצירת כאן יש אלא הקונה בדעת צורך ואין קנין מעשה בדומה.דאינו

ר ד'מסביר קיום עדי שייך שלא חליצה בענין הלוי המצריךחיים קנין מעשה בחליצה אין

לעדי צורך אין אישות של מצב רק דהוה בנישואין כן וכמו קיום לעדי צורך אין לכן דעת

דעתו.קיום צריך אין שכן להקדימה או החלות את לדחות אפשרות אין בנישואין וממילא

אפי קונה בהעראה כבר לדעתו'ולכן ביאה,בניגוד לגמר עד לדחות אפשר .ואי

הריאפש דברי להסביר קצת"ר שונה בצורה של.ף מצב יצירת הוא נישואין

הקנין מעשה גמר רק הוי הנישואין ולכן אירוסין של הקנין מעשה לאחר שבא .אישות

העראה ומספיקה שלמה לביאה צורך אין הקנין בנישואין,ובגמר קונה העראה כך .ומשום

לנר בערוך וגם הסטייפלר בדברי נמצא הזה לשיטתו.ביבמותההסבר ממשיך לנר הערוך

הרי דברי המח,ף"בהסבר גרועה'שזו ביאה בענין לשמואל רב בביאה.בין רב לדעת

והו דבר לכל היבמה את קונה היבם וכלהגרועה מכל סובר.אשתו שמואל זאת לעומת

בפרשה האמורים לדברים רק קונה גרועה היבמה.שביאה ולפטור אחיו את לירש כגון

ה בהעראה"הרי.אחיםמשאר שמדובר מסביר דהו.ף לגמרי קונה העראה כמוהלרב

כא,נישואין שהיא זיקה לאחר באה שיבום הקניןידמכיון גומר והיבום סגי,רוסין לכן

ולא.בהעראה עצמו בפני כקנין יבום ורואה כאירוסין זיקה מחשיב ואינו חולק שמואל

מועיההו העראה ולכן נישואין כמו קנין בפרשהגמר המפורשים לדברים רק .לה

הגמ בין לסתירה ישוב הוא'עוד העראה קנין בענין ליבמות שלבאורובקידושין

תם ש"ר.רבנו מפרש בהעראה'הגמ'בת הגמ,עוסקות שהעראה'אולם שאומרת ביבמות



בליזון אליהו עחת

העראה לגמר מתיחסת הגמ.קונה דנה'לעומת קונה אינה העראה שאומרת בקידושין

העראה הובתחילת דעת סתם העראההאלא סוף ביאה",על גמר על דעתו הבועל ".כל

ר דברי מבאר למלך מח"המשנה על בהסתמך העזר"הט'ת באבן שמואל והבית כ(ז )סימן

למ דאמרבדיון הואן מוכחההעראה מקצתה רק או העטרה כל צריכים האם עטרה הכנסת

שלבים שני בהעראה הגמ,שיש קונה.)י(בקידושיןראולכן שלב באיזה אולם.הסתפקה

תםדברי להבינםרבנו עניני.קשים ושאר קידושין בין העראה בענין הבדל יש מדוע

התורה בכל לביאה'דהגמ,ביאה הקשורות הלכות בשאר העראה במעמד מסתפקת .אינה

ביהודה הנודע מקשים רג(ולכן למלך)סימן המשנה אנו,וגם כולה התורה בכל אם

על הבסומכין מסתפקים"שיטת אנו בקידושין למה העטרה כל להכניס שצריך א"וא.ש

ר נסתפק שבאמת הגמ"לומר כי כולה התורה בכל שלראת הספק שהגדירה בקידושין

מינא נפקא למאי שאלה סוף או קונה ביאה כולה.תחילת התורה לכל נוגע הספק ואם

להכ צריכים כמה בהעראה לחייב לענין ברורה מינא .ניסהנפקא



יחזקאל מא(הדברי ר)סימן שיטת ר"מבאר דברי שקושר זרוע האור פי על ת"ת

סוף ועד מתחילה לשחיטה שישנה חולין במסכת לקנות"ר.לדעה שאפשר סובר אינו ת

בלבד העראה כולה,בתחילת התורה בכל כמו גמורה העראה שצריך תם.אלא ורבינו

ל ביאה נגמר.שחיטהמדמה כאשר כן כמו סוף ועד מתחילה לשחיטה יש שבשחיטה כשם

למפרע הקנין חל שלב באיזה היא השאלה בסופה,ההעראה או העראה אבל.מתחילת

כולה התורה בכל ששייכת העראה אותה שנצרך הגמ.בוודאי נסתפקה חל'אלא ממתי

.הקנין

ה'בתוס בין הסתירה לישוב נוספות דעות שתי ליבמות'גממובאים .בקידושין

ר שהגמ'דעת היא מיד'שמשון שפירש במקרה מדברת קונה העראה שאומרת ביבמות

ביאה גמר היה ולא העראה מדובר.לאחר שביבמות הוא יצחק הרבינו בשם שני הסבר

בסופה ולא ביאה בתחילת לקנות שדעתו בפירוש אמר הבעל אך ביאה גמר שהיה .במקרה

ישנה אם לעיין מחוצריך לא'כאן או שמשון"במהרי'ועי.עקרונית רבינו בדעת שהסביר ט

מועיל זה אין בהעראה לקנות דעתו וגלה ביאה גמר היה המהריו.דאם צריכיםט"לפי

חולקים נקודה באיזו .להסביר



בתשובה"רע כב(א בריטב)סימן סתירה בקידושין"מציג אומרת'הגמ)עז(א

הבועל חללהשכהן נהיית שנייה ובביאה זונה אותה עושה ראשונה בביאה שואל,אחותו

ביאה"הריטב בסוף וחללה ביאה בתחילת זונה לעשותה אין מדוע הריטב.א א"ומתרץ

זונה איסור יוצרת הביאה תחילת אין ביאה גמר על בועל של שדעתו רע.כיון מה"שואל א



ביאה עטתקנין

דעת באיסורים גם"רערץותי.שייך שייך שדעת אחשביהא מטעם איסור של .במקרה

אותו אוכל ואדם לאכילה נפסל מאכל כאשר אחשביה של מושג ישנו אסורות במאכלות

אסור למאכל אותו עושה זה כאוכל העראה.ומחשיבו מחשיב הבועל אם כאן כן כמו

זונה לשוותה בהעראה לגרום בקידושין"והריטב.יכול שכן עצמו סותר אם)י(א בדיון

קו הריטבהעראה לקנות"נה מעוניין אם דעתו גלה שהבועל במקרה שמדובר מבאר א

בהעראה אם ביאה מכיון.בסוף קונה העראה הגמר על דעתו אם אפילו ביבום זאת לעומת

ביבום דעתו צריך רע.שלא הריטב"ושואל דברי על קונה"א שהעראה כדברינו אם אלו א

מהריטב כדמוכח אחשביה בקידושין"משום לדעתה)עז(א מקום אין כאשר ביבום רי

אחשביה של מצב ליצור יכולים איך הריטב.הקונה דברי זה"הרי את זה סותרים .א

מת יחזקאל בדברירץוהדברי לביאורו תםבדמיון שר.רבנו תםכמו שהעראהבנו הסביר

למפרע הקנין וחל סוף ועד מתחילה הריטב,קונה שגמר"כך כיון קונה שהעראה סובר א

כל העראהאת משעת הקנין וחל האיסור.הביאה ליחס אפשרות אין באיסורים אבל

מוקדם האיסור,)למפרע(לזמן מעשה בזמן לחול צריך זונה,דאיסור האיסור אין ולכן

העראה.)עז(בקידושין משעת למפרע אפשר.נעשה קנין מעשה שהוא ביבום אולם

העראה משעת למפרע יחול יבום של הקנין של הגמרשהחלות .אחרי



הריטב בשיטת בהבנתו יחזקאל לדברי ראיה :)יב(א"מהריטב,א"ומצאתי

כסימנים הם הרי בנים של בסוגיא שאפשר'הגמ.ביבמות היא יהודה רבי ששיטת אומרת

שערות רבו של השיעור עד אלא שערות שתי עד רק לא שלה קטנות מנשואי למאן לקטנה

הלבן יותר(מעל שערותזמן משתי אומרת:)יב(שם'והגמ)מאוחר במיאון שעוסקת

שערות כשתי הם הרי בנים כי למאן אפשר אי בנים לקטנה שנולד הם(שלאחר הרי בנים

הגמ).כסימנים יהודה נחשבים'ולרבי שבנים מסימנים עדיפי בנים לומר שצריך מסבירה

מב אחר'ליותר למאן אפשר אי יהודה לרבי גם ולכן )נב(בנדהראהגמ.בניםשערות

למאן אפשר אי כבר שמאז השחור שערות מרבו חוץ יהודה לרבי דרך עוד שיש מסבירה

עוד למאן אפשר שאי מודה דהוא שערות שתי לאחר קידושין לשם בעילה אחרי .דהיינו

התוס צריך'שואלים ולא גדלות לסימני נחשב זה עיבור משעת שכבר דיבמות בסוגיא

ואם לידה זהדוקא בלי גם הלא מסימנים עדיפי בנים לומר צריך יהודה לרבי למה כן

נחשב שזה העיבור ואחריה ביאה כאן יש הלא מתעברת הזאת שהקטנה הזו מהביאה

ביאה'תוס'ותי.לגדלות בלי היה גדלות סימן שזה והעיבור מאמבטיה שנתעברה שמדובר

כך הריטב.אחר תוס:)יב(א"אבל על ומתרץ'חולק שהקטנהשם אחת ביאה היה שרק

אליבא ממיאון שיפקיע אישות לשם כך אחר אחרת ביאה היתה ולא ממנה נתעברה

יהודה למאן.דרבי אפשר שאי יודה יהודה רבי כלל שבדרך גדלות אחר ביאה כאן ואין

זה .אחרי



בליזון אליהו פת

הריטב חולק נקודה באיזה היא התוס"והשאלה על מסביר.'א אורה הקרן

שקל"שהריטב חושש גא להיות יכול הזרע הגדלות'יטת ממילא הביאה אחרי ימים

הביאה שנגמר אחרי רק יהיה של.מהעיבור הצד בלי אפילו מסביר יעקב הישרש אבל

ג אחר היתה הזרע אבל,ימים'קליטת ביאה בשעת מיד היתה הזרע שקליטת נגיד אם גם

הביאה כל ולא הביאה גמר היתה רק זה תחיל,אחר בלא ביאה קונהוגמר לא לא,ה ולכן

למאן מיכולת שיפקיע יהודה רבי לשיטת גדלות אחר ביאה לענין מהישרש.יעזור רואים

הריטב לשיטת בפירושו לא"יעקב גמר בלא תחילה וגם תחילה בלי ביאה שגמר א

יועיל לא התחילה למפרע אולי ואז ביחד שניהם שיהיו עד גדלות.פועלת שלענין וכמו

שצריכי יהודה שלימהלרבי ביאה פועל רק השערות שתי אחרי ביאה העראה,ם גם כן כמו

שלימה ביאה שיש אחרי קונה הריטב.רק שיטת יחזקאל"ולכן הדברי שביאר כמו היא א

הביאה כל שנגמרה אחרי פועלת ורק עצמה בפני לעמוד לה אפשר אי .שהעראה

הריטב בדברי יחזקאל לדברי סעד שמצאנו פי על דבר,א"אף הריטבפשטות א"י

למפרע בהעראה לחייב הביאה כל לגמור שצריך משמע שקונה"הריטב.לא אומר א

יחזקאל הדברי לפי קונה זה איך קשה וזה הביאה ממעשה פירש אם קשה.בהעראה ועוד

בקידושין"מהריטב שהריטב:)עז(א אחותו על שבא כהן של שצריך"בסוגיא הסביר א

ושנייה זונה לעשותה אחד ביאות חללהשני הריטב.לעשותה על"והסביר שדעתו שכיון א

זונה לעשותה לבד בהעראה אפשר אי ממילא ביאה דעתו.גמר היה שאם מדבריו משמע

כולה ביאה לגמר בלי לבד מהעראה זונה היה כן ביאה תחילת .על

הריטב שיטת להסביר אפשר דעתי לעניות אחר"לכן באופן איגר.א שלמה הרב

רכא( לח)סימן ביבוםרצה קונה לא הפוכה בכוונה בועל יבם שאם ביבום נפלא חידוש דש

ביבום דעת צריך לא כלל שבדרך פי על אם.אף שביבום שחידש יוסף מהנמוקי כך ודייק

ביבום מהעראה קונה הוא כן פי על אף בהעראה ולא ביאה גמר על שם.דעתו והקשה

כל לקנות רצה ולא הפוכה דעתו שהיה מקרה אמר לא שבודאי.ללמה דייק הוא לכן

ביבום כלל קונה לא הפוכה מדברי"ורע.הכוונה כך לדייק שאין אליו השיב רכב בסימן א

כזה מקרה יוסף הנמוקי שבחר והסבה ביבום מועיל הפוכה שכוונה ובוודאי יוסף הנמוקי

הפוכה מכוונה גדול יותר חידוש יש שבזה היא ביאה גמר על דעתו מקום.שהיה היה

יקנהלומר שההעראה אפשר ואי גדול חסרון זה בהעראה ולא ביאה גמר על שבכוונתו

בלי אבל העראה משעת להיות הביאה את שהחשיב במקום מועיל רק שהעראה מכיון

יקנה לא זה קמ.אחשביה כן"ולכן אינו דיבום יוסף הנמוקי האחשביה,ל את צריך ולא

כולה התורה בכל ש,שצריך פי על אף מהני ביאהויבום גמר על דעתו .היה

הביאה את שהחשיב במקום יועיל רק שהעראה הפשט מה ביאור צריכים ודבריו

העראה כולה.לשעת התורה מכל שונה יבום למה קשה שרע.ועוד לעיל הסביר"אמרנו א

הריטב בקידושין"בדעת דעת.)עז(א גמירות צריך זונה של כמו לאיסור אפילו שלהעראה
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אחש מדין פועל ופגומים.ביהוזה פסולים שהם אסורות במאכלות שכמו היא והפשט

חז לנו חידשו מאכל"מאכילה השם מחזיר אני לאוכלו הדבר את מחשיב שאני ידי שעל ל

אומר,לזה אחשביה מזה יותר אלא שעה מאותה לחייב פועלת שדעתי סתם לא זה כאן גם

גו שאני פי על ואף בשלי ביאה למעשה ההלכה מצד נחשב נגררשזה הגמר הביאה מר

ההעראה העראה,אחר של מהרגע היה ביאה השם להבין.וכל אפשר אחרות במלים

שקונה התורה שחידשה בעריות(העראה מחייב הבנות)וגם להבין.בשני אפשר אחד מצד

ביאה שכשצריך התורה לנו שחידשה באיסור(כפשוטו או בקנין קנה)או או חייב כבר

של וההמשך רגע עודמאותו יחייב שבגמר אפשר טיאורטי ובאופן בעצמו עומד הביאה

מזמן.פעם ולקנות לחייב אפשרות סתם שזה רק לא העראה להבין אפשר השני מצד אבל

מהגמר מוקדם מאותו,יותר נגמר להיות ביאה המעשה את מחשיב אני שבהעראה אלא

רג.רגע מאותו כבר הביאה כל ועשיתי גמרתי ההלכה מצד כאלו אפשרותוזה אין ולכן ע

ובעצם ההתחלה אחר נגרר שהגמר מכיון הגמר של בזמן העראה אחרי חיובים עוד שיהיה

מעשה העראההכל משעת מושלם כבר של.ביאה להיסוד צריך לכאורה הזה והצד

הביאה מעשה לעצם ההעראה את לייסד בשביל לזאת.אחשביה דומה חקירה מוצאים

בזבחים מקדש ביאת רק)לב(בענין אם ואפילו ביאה שמה במקצת שביאה סובר שעולא

חייב בטומאה המקדש בתוך שביאה:)ז(ביבמות'ובתוס.היד עולא לפי שאלה מקשים

תוס ותירצו גופו כל מותר להיות צריך ידו שהכניס כיון ביאה שמה תירוצים'במקצת שני

בהדיא" דכתיב כולו ביאת שידחה נחא דלא לומר ל(ויש המקדש תבאואל ביאה)א אבל

נגיעה שמה במקצת נגיעה מה התם עולא לה גמר מהיקישא אלא בהדיא כתבו לא במקצת

במקצת ביאה חייב,אף כולו יכנס אם במקצת ביאה ידי על דאפשר כיון לומר יש ועוד

בארוכה לו ובא קצרה דרך לו אהיה דהוה הערות".מידי יט(ובקובץ דהתירוץ)סימן כתב

דה סובר החיובהראשון ואין עצמה מצד ביאה נחשב זה אין ביאה שמה במקצת דביאה א

בא או בידים בא בין הבדל אין כן ואם כולו בא כאלו דחשיב אלא עצמה מצד המקצת על

דהו.בכולו משום ולא עצמה מצד מקצת כל על שהחיוב סובר השני התירוץ כאילוהאבל

כולו די1.בא בסוגיא שייכת הזאת החקירה זהולכאורה היא חייב שהעראה זה האם דן

ביאתו וגמר לגמרי עליה בא כאלו שזה או עצמה ביאה ונחשבת עצמו בפני שמחייב

שהסברנו כמו אחשביה ידי על וזה שעתא .מההיא

דק הריטבשהאלא לפי וכדי"מדוע אחשביה אין ביבום אם קונה העראה ביבום א

אחשביה צריכים תקנה זה.שהעראה שבדין לומר התורהואפשר מכל יבום שבכל,שאני

הו ההעראה לגמריההתורה בעל כאלו האחשביה ידי הו,על העראה כולההומשעת ביאה

הו שהעראה התורה דחדשה שונה יבום ולאהאבל כולה כביאה לא וזה עצמו בפני קנין

העראה משעת הביאה כל את כך.גמרת הוא שאלמנה:)כ(ביבמות'הגמ,וההסבר אומרת

יעקבעי1 קהלות וגם מרחשת סי(ין דעה)ד"כ'זבחים הונשהשגם במקצת שביאה סוברת הככולהייה

א דרך של דין עוד שחייבויש .רוכה
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האיר שנייהמן ביאה אטו ראשונה ביאה גזירה מדרבנן מתייבמת אינה גדול לכהן וסין

שנייה( בביאה הלאו את דוחה העשה שהגמ)שם('תוס).שאין קצתההוראמסבירים

את קנה שכבר מכיון אסורה ראשונה הביאה של ביאה הגמר גם ובאמת דוקא לאו

אסור הגמר וממילא בהעראה ת,היבמה היא הגזירה ביאהובאמת סוף אטו ביאה .חילת

התוס נגמרה'שיטת כבר המצוה גם אלא היבמה את קנית רק לא העראה שאחרי היא

אסורה הביאה תוס"והרמב.וגמר על חולק שם אומר"הרמב.'ן שבשעה"ן פי על ואף

ביאה הגמר עד למצוה איתא מקום מכל קנאה בה ו(והאחיעזר".שהערה אות ד )סימן

המדק"ביאר הרמבולדעתי הראשונים של הזהב בלשון והריטב"דק והר"ן יראה"א ן

ואף"דס לעיכובא ביאה הגמר אין אבל שם דלהקים מצוה מקיים ביאה בגמר דגם ל

התוס דלפי אלא קונה דהעראה כיון יבום מצוות כן גם קיים ביבמה ל"דס'העראה

הו ביאה הותרהדגמר ולא שנייה ביאה,כביאה בגמר דגם וסוברים חולקים הם זה על

ביאה בגמר יהיה לא שם להקים דמצוות סברא דאין מצוה ".איכא



הרמבד"ולענ בהעראה"שיטת כבר החיוב שפטרת פי על שאף היטב מובנת ,ן

הלאו לדחות יכול זה גם המצוה קיום יש שבגמר הרמב,מכיון שיטת פי בשתי"על ן

אחרותמק בכתובות"הרמב.ומות יכול.)מ(ן אינו בכל שוה שאינה עשה שמצות נוקט

לאו ל.לדחות דוחה עשה של המקור כל הלא האחרונים כל עליו ממצות"והקשו היא ת

כלאים האיסור שדוחה פטורות,ציצית נשים הרמב,ושם צריך"ואיך דוחה שבעשה סובר ן

בכל השוה ששי.עשה יחזקאל הדברי הרמבותירץ מצוות"טת מקיימות שנשים היא ן

הרמב סובר ולכן גרמא שהזמן עשה לאו"במצות לדחות כח בו יש עשה קיום שגם .ן

הו לא הקיום בכלהומצד שוה מהרמב.אינה ראיה בב"ועוד באבידה.)ל(מ"ן שמדובר

והגמ הקברות בבית ולקיים'שנמצא אבידה להשיב כדי עצמו לטמא שחייב בכהן דנה

תשיבםמצות הרמב.השב הגמ"ושואל איך ל'ן דוחה עשה של צד שם הלא"אומרת ת

לדחות תשיבם השב של עשה מצות כאן אין ממילא בידו האבידה את לכהן אין עכשיו

יטמא לא של משום"ותירץ.הלאו עובר דלא גב על דאף אמרינן דהכי לומר לי אפשר עוד

החזיר שאם כיון מיהו לידו שתבא עד תשיבם תשבםהשב השב של עשה מצוות קיים ה

עשה ליה קיום".חשיב שיהיה מכיון אף תשיבם השב של עכשיו חיוב דאין פי על ואף

הקיום,עשה מצד דחייה כאן הרמב.יש ששיטת אלה מכל לקיום"רואים כח שיש היא ן

בדבר מחוייב שאינו פי על אף תעשה לא לדחות לשיטת.עשה קשור שזה להיות ואפשר

הון"הרמב דוחה עשה של להכלל שהמקור התורה שאהבההעל עשה(מסברא )מצוות

יראה ל(דוחה יראה).ת"מצוות דוחה לכן אהבה של במצב דחייה לעניין כח כן.ויש ואם

כח יש הבורא רצון שזו המצוות קיום שהיא אהבה של מצב שיש זמן הלאויםכל לדחות

במצוה חיוב כאן אין אם אנו.גם דידן הרמבבנידון שיטת היטב מכיון"מבינים ביבמות ן

הגמ לכן ביאה בגמר מצוה קיום ל'שיש ידחה זה שגם כתוס,ת"אומרת .לעיל'דלא
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הריטב בשיטת גם כך ביאר הריטב,א"האחיעזר דעתי עניות אחרת"ולפי הבין א

הרמב שסובר.)סא(א"בריטב.ן"משיטת ואין"רואים ביאה בגמר הוי יבום מצוות שכל

העראהמצוה משעת כהרמב".כלל דלא גדול חידוש קיום"הרמב,ן"וזה כאן שיש סבר ן

הו והחיוב המצוה עיקר אבל ביאה בגמר כן כןהגם שאין מה העראה משעת כבר

הביאה"הריטב גמר בשעת ורק אך נמצאת המצוה מצד החיוב וגם הקיום שכל סובר א

הו כללהוההעראה מצוה ולא קנין הריטב.רק לפי הו"לכן לכהןהא באלמנה למה פשוט

התוס שהסברו כמו איסור כאן ואין הביאה את לגמור אפשר של'גדול עיקר שכל בגלל

הו הלאו את שדוחה דשיטת.בגמרההעשה אליבא להסביר צריכים ולא חיובית עשה וזה

לדחות"הרמב כח לו יש החיוב בלי קיום בו שיש שעשה חיובית,ן בעשה מדובר אדרבה

הריטב"דהריטבאליבא ואולי הרמב"א כמו סובר לא לדחות"א כח לו שיש עשה בקיום ן

כולה התורה בכל הגמ"והריטב.לאו הבין ביאה'א על רגיל דוחה עשה שיש כפשוטה

כבר העשה את שאין שנייה ביאה אטו וגזרינן הריטב.ראשונה בשיטת של"ולכן המצוה א

עליה" יבא ביאה"יבמה בגמר דווקא .שייכת

ליישבו אפשר הדברים כנים הריטבאתאם כן"שיטת לפני עליה שהקשנו .א

רע הריטב"שהקשה בדברי סתירה שבקידושין"א מהריטב)עז(א באיסור"משמע שגם א

דעת גמירות שייך הרע,זונה באיסורים"וחידש ששייך אחשביה של הכלל בגלל שזה א

לבי זה את להחשיב אחשביה של דין צריך בהעראה שהסברנווממילא כמו שלימה אה

הריטב.לעיל ביבום בקידושין"אבל מחדש נה.י(א ביבמות דעת:)וגם צריך שלא שכיון

קונה העראה ביאה גמר על שדעתו וצווח עמד הרע.אפילו פרח"והקשה להיכן אבל א

זה את להחשיב בלי העראה דין כאן שייך ואיך אחשביה של להסביר.הדין אפשר

אפשרות אין אחשביהשביבום שלפי,של מכיון כולה לביאה להחשב יכול לא והעראה

של.)סא(א"הריטב יבום מצות שכל עליה"רואין יבא לכןההו"יבמה ביאה בגמר רק

ביאה נעשה וכבר הכל נעשית כאלו נחשב יהיה שההעראה אפשר ואי הביאה עיקר זה

כולה התורה בכל כמו הו,גמורה יבום מצוות כל אדרבה כאן לומר.בגמרהכי צריך לכן

הו לא ביבום הביאהיכאהשהעראה נגמרה השניהוהו,לו הצד כמו עצמו בפני קנין רק

במקצת:)ז(ביבמות'בתוס מקדש ביאת עצמה,בענין מצד במקצת ביאה של חיוב .ויש

רע דעת מובן בריטב"ממילא בקידושין"א זונה.)עז(א ההעראה,באיסור דשם

אח של הדין מצד הביאהפועל כל עשיתי כאלו וזה כולה.שביה התורה בכל הדין זה כי

הריטב אחרת"אבל העראה בסוג מדובר אלא זה את סותר לא ביבום .2א

קרלבךש2 מרדכי הרב ורבי ממורי השרון(מעתי חבצלת בקו)בעל הסבר הריטב"רע'עוד בסתירת ,א"א

נבעלת שהיבמה דכל אלא היבם של מעשה שיהיה צריכים אנו אין דין)בתוצאה(ביבום בה נתקיימה ליבם

האש.זיקתה לפסול בדעתו שתלוי הבועל של מעשה דצריך זונה באיסור כן גמר,הלא על דעתו אם ולכן

פוסלה לא הריטב.ביאה הוא"לדעת בה שיש הקנין תורת לכן למצוה ולא לקנין רק העראה מהני שלא א
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הגמ שםלעיל.)נו(ביבמותראהזכרנו ביאהלוקתמחדיש בענין ושמואל רב

ככל.גרועה לגמרי היבמה את שקנה סובר סוברילואפיבוםרב ושמואל גרועה בביאה

בפרשת הכתובים לדברים רק דבריבוםשקנה לכל אשתו שנעשית תוס.ולא שם 'וביארו

שוגג בביאת ביאה,שמדובר בשעת ידע ולא אחרת אשה או אשתו שזה חשב שהיבם

יבמתו אלא.שזו התורה רבייה דלא הוא סברה בעלמא קונה לא שוגג שביאת ומכיון

בנכס לירש כגון בהדיא בפרשה המפורשים אחיולדברים שם על יקום דכתיב אחיו י

ה,לנחלה מן אחיו את לאשהיבוםולפטור לו לאשה,דכתיב לאחיו לפטור.ולא וכן

הו דברים דהנהו בתים שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית דכתיב לאוקמיההצרתה

גרועה בביאה אכלה לא בתרומה אבל בעל מפר,במקום ולא לה מיטמא ולא יורשה ולא

עלמא'סותו.נדריה שלכולי וודאי בעלמא שקונה בהעראה אבל )לשמואל'אפ(חידשו

העראה על גרועה ביאה של דין ואין לגמרי קונה תוס.זה שפי'וממשיכים 'שהירושלמי

דידן סוגיא על חולק וודאי העראה של במקרה גרועה בביאה ושמואל רב של הסוגיא

).הבבלי(

הרמב תרומות"אבל בהלכות כך למד לא יבמתו"',דכ)ו,ח(ם על שבא כהן יבם

שביארנו כמו אורסה שקונה פי על אף גמר ולא בה שהעראה או בשגגה או באונס

ברצוןיבוםבהלכות גמורה ביאה שיבעול עד בתרומה מאכילה מהרמב".אינה ם"רואים

כהתוס ב'דלא חסרון יש בהעראה גרועהיבוםוגם ביאה קונה,של שהעראה פי על אף

התו כולהבכל תוס.רה הלא קשה ב'ולכאורה למה אםיבוםצודקים בהעראה חסרון יהיה

כולה התורה בכל לגמרי קונה .זה

דברינוו פי להסבירעל זה,אפשר קונה העראה כולה התורה שבכל פי על שאף

גמר וכאילו כולה ביאה להיות העראה את שהחשבת ב,מטעם כן שאין שאייבוםמה

הערא יותר להחשיב שהריטבאפשר מכיון אחרת העראה סוג וזה המצוה"ה שכל הסביר א

עצמהההו בפני חשיבות ביאה לגמר ויש ב.בסוף העראה עצמהההויבוםלכן מצד קנין

כולה התורה בכל מהעראה ביאה.ושונה יהיה שהעראה אפשר שאי טענה אין ממילא

מ שונה כולה התורה כל כי כולה התורה בכל קונה שזה מכיון מבחינתיבוםפרשתגרועה

ר.העראה למשנת שכונתי מצאתי כו(אהרן'שוב הרמב)סימן דברי אליבא"בהסבר ם

הריטב .א"דשיטת

להיבם שנבעלה אשה של בגופה דין הגר.קיום כדברי יבום"והוא במעשה בעלים דין דאין יבום בהלכות ח

דע אם התו"כי מן הזיקה דין נתקיים והייבמה היבם מעשה מיד.רהי וודאי עצמה בהאשה נדון דאם

בקידושין כמבואר כבעולה נחשבת ביאה).י(שהערה גמר על דדעתו ולכן.ואף ביאה בה נעשה מקום מכל

לענין כן לא לו תבעל שהיא אלא יבם של ביאה מעשה צריך לא לכן מצוה מעשה של דין שאין מאחר

א של בגופה דין זה דאין לה לפסול בנבעלה אשה דיןפסול הוא אלא נפסלת לה לפסול שנבעלה דכל שה

בביאת האשה את פוסל שהוא .ובהגברא



ביאה פהתקנין

שתוס לומר כיהו'ואפשר בדף הוב"ע'לשיטתם ביבום וגםהשהעראה הקנין גם

כהריטב דלא כהרמב"המצוה דלא וגם תוס"א לפי בגמר מצוה קיום אפילו כאן שאין ',ן

הג הגמובאמת של כ'זירה כן'דף גם ביאה לגמר שייך שנייה ביאה תוס.אטו אין'לפי

של להעראה כולה התורה כל של העראה בין הביאהיבוםהבדל לסוף ענין שאין מכיון

תוס.יבוםב קונה'ולכן העראה כולה התורה שבכל מכיון לשיטתם ב,טוענים אייבוםגם

גרועה ביאה נחשב שיהיה הבבליוהירושלמ,אפשר על שחולק מוכרח כך שסובר .י

קושיא נשארת הרמב,אבל בשיטת יפה עולה זה שיטת"דכל עם מה אבל ם

כולה"הריטב התורה בכל מהעראה אחרת פועל ביבום שהעראה שסובר לעיל שהסברנו א

הרמב כמו לסבור צריך כן גרועה"אם ביאה של בסוגיא דהריטב,ם היא האמת וגם"אבל א

הרמ"הרשב וגם לגמרי"בא קונה שהעראה סוברים כולם הו,ן כמוהולא גרועה ביאה

התוס נו.'שיטת דף הראשונים בדברי כתוסא"עאמנם בדיוק הסבירו לא שהם ',רואים

יהיה'שהתוס שזה בהעראה פשט ואין סוגיין על חולק שהירושלמי שמוכרח הסבירו

גרועה והרשב"והרמב.ביאה הירוש"ן דברי מסבירים שניהם עלא חולק לא שזה למי

והו דידן בשוגגהסוגיא העראה של חסרונות,במקרה שני .בשוגג',ובהעראה',אשיש

המח ולענין הגמר שנחסר מצד חסרון יש העראה בכל שבאמת להסביר לוקתואפשר

כל של העראה השם צריך ולא עצמו בפני קנין של העראה השם מספיק ושמואל רב

הי לקנות כדי כולה דשמואלהתורה אליבא גם דבר לכל אשתו להיות איליבא.במה דגם

הו"דהריטב המצוה כל שבאמת אפשרהא ולכן בהתחלה קנין שיש מודה הוא בגמר

מספיק גמורה ביאה נחשב לא שזה התורה מכל ביבום שונה שהעראה פי על שאף להיות

גורעה לביאה נחשב יהיה שלא יבום של בהעראה שיש .הקנין

מהוגם בהעראהרואים שביארנו היסוד הירושלמי בדברי הראשונים של הסבר

יבום והרשב"שהרמב.של אז"ן בשוגג ותחילה העראה היתה שאם מסבירים שניהם א

גםההו לכל קנה אז בשוגג כן גם זה אם אפילו הביאה את גמר אם אבל גרועה ביאה

הו ולא דשמואל גרועההאליבא הערא.ביאה עשה כבר אם קשה וקנהולכאורה מה,ה

בגמר שוגג ביאת של,שייך הפרשה בתוך שייכת רק שוגג ביאת של החידוש כל לכאורה

בשוגגיבום גמר שייך מה בהעראה קנה שכבר קשה.ומכיון ריעותא,ועוד יש אם

היה כן גם הגמר אם לגמרי קנין נחשב שזה בגמר המעליותא מה בשוגג שזה בהעראה

.בשוגג

כמו מכאן רואים הריטבולכאורה בשיטת לעיל קנין"שהסברנו יש שבהעראה א

קיימת עוד והזיקה עליה יבא יבמה של הפרשה נגמר לא שוגג,אבל ביאת שייך וממילא

ביאה בגמר הריטב.גם לשיטת עליה"ואדרבה יבא יבמה מצוות עיקר זו גמר.א שלא ועד

ולגמר לבעול יכול הקנין לאחר אפילו ולכן יבם שם עדיין יש אףהביאה בשוגג הביאה

בפרשת דוקא חידוש שזה פי מהעראה.יבוםעל עדיף בשוגג הגמר למה השנייה ולקושיא



בליזון אליהו פות

כל את ואין הקנין את רק יש שבהעראה מכיון לעיל שלנו הסבר לפי כן גם מובן בשוגג

בעל כבר כאלו נחשב שזה כולה התורה בכל הדין את לנו ואין עליה יבא יבמה של הדין

בפרשת דעת,יבוםלגמרי נחסר אם לכן העראה של עצמו בפני קנין בהעראה נתחדש ורק

בקנייןהוהו פוגם זה קניין.בשוגג ולא המצוה עצם שזה בגמר כן שאין פי,מה על אף

הו זה כי לגמרי קונה זה העראה אחר בשוגג שלהשזה המצווה סתםיבוםמהות כאן ואין

בהעראת כמו דשמויבוםקנין אליבא גם בכוונהולכן פגם יש אם משנה לא כאן .אל

יוצא לשיטתםוה'דתוס,ממילא העראה,י כל כמו פועל ביבום שהעראה מכיון

בהעראה כלל חסרון ואין גרועה ביאה של חסרון שייך לא לשיטתם לכן כולה התורה בכל

הו בפרשתהוהעראה גמר הריטב.יבוםכמו לפי כמו"אבל להראשונים גם ואולי א

שיש"הרמב שתוסן פי על שאף להסביר אפשר בגמר מצוה שיש'קיום שמכיון צודקים

כולה התורה בכל שקונה כשם גרועה ביאה בהעראה אין לכן בהעראה אפשר.קנין עדיין

ב שהעראה מכיון בשוגג העראה של במקרה הירושלמי יותריבוםלהסביר חסרון בו יש

שלימה ביאה ולא קנין רק וההעראה כולה התורה כשהעראהמכל בקנין כשפוגם ממילא

שם העיקר אין וגם גרועהיבוםבשוגג ביאה כאן יש גמר זה מכיון,דאין בשוגג ובגמר

מצוות של החסרון עושהיבוםשסילקנו המצוה שקיום בשוגג מהעראה עדיף יהיה אז

למושלם הריטב.הביאה לשיטת ובפרט כ בדף הראשונים לפי מובן כאן"וגם יש למה א

אאפשרות בשוגג הרמבפ"עלבעול לשיטת בהעראה וקיום"שקנה יבום שם איכא עדיין כי ן

הו עליה יבא יבמה של בפרשתההמצוה החידוש את יש ולכן כן גם ביאתיבוםבסוף של

העראה אחרי בגמר גם והרמב"והריטב'ותוס.שוגג הירושלמי"א בהבנת לשיטתם הוי .ן

הריטב שיטת את שביארנו ברמב"אחר וגם הו"א העראה שביבום קניןהם רק

הו המצוה שמחהוהקיום האור חידש שכן מצאתי בגמר ורק בדף.אך מסביר שמח האור

הגמב"עסא ר'ביבמות לשיטת לחלוץ"אומרת לא אבל לייבם יכולה שקטנה שם.א ועיין

ד"ברש חולצת"י ואינה אבל",ה כלום קטנה מעשה דאין בחליצתה לשוק נפטרת דאינה

יבוםמתייבמ מצוות ותתקיים אצלו ותגלד שמח".ת רש)ז,א(והאור על למה"מקשה י

בגדלות המצוה את לקיים להמתין הו.צריך שהקנין בהעראה שמצינו שכמו שם הוביאר

בגדלות רק המצוה כאן גם בגמר רק היא המצוה אבל העראה שמח.משעת מהאור רואים

הו העראה כךהשכל אחר רק המצוה וכל קנין הריטברק .א"וכדברי



הנ בתוס"מכל הדעות ששתי לומר אפשר הגמ'ל שתירצו אתם ראשהתחלנו

כן הוא וביבמתו הגמר על דעתו רק בהעראה באשתו קונה אדם שאין שמשמע בקידושין

בהעראה התחילה.קונה על שדעתו שגילה תירץ ואחד שפירש אחד לומר.תירוץ אפשר



ביאה פזתקנין

התורה שבכל הגדרתנו משיטתלפי וכדמוכח שני על אחד חולקים לא ביבום ולא כולה

הריטב משיטת וגם חולקים שלא למלך האלו"המשנה התירוצים שני שמביא מאחר.א

שלימה ביאה שזה להגדיר להעראה אחשביה שצריך הוא כולה התורה בכל שהדין

גמורה ביאה למעשה אותו להחשי'והתוס.ולעשות איך אפשריות שני מביאים אתרק ב

מחשיב בלבד והדעת בדעתו שגמר מספיק או שפירש מצד או לגמרי לביאה ההעראה

המהרי.ההעראה כמו נסביר אם שאף לומר בתוס"ואפשר הדעות ששני אחד'ט חולקים

ליסוד מסכימים ששניהם אפשר דעתי לפרש מהני ולא לפרוש שצריך ולדעה השני על

כולה התורה בכל העראה להחשיב שצריך שהםשלנו אלא הביאה כגמר לעשותה

מוכיח עצמו בפני הביאה ומעשה כך לבדה הביאה אם אחשביה לדין נחשב שרק חושבים

גמורה לביאה ההעראה את להחשיב דעת גלוי מספיק .ולא



חפת

טוב זבד







ל"קי,:)ג(ביבמות דוחה עשה תעשהל שא ללאועשייתוהיינו ליה דחיה .המצוה

חולין בגמרא עשה.)קמא(אולם האי אולמיה מאי אמרינן עשה מצוות דבשתי איתא

עשה ע.מהאי נהפ"ובפשטות הדין הוא עשה דוחה עשה דאין מכללכלל הבא בלאו מי

כעשה שדינו מא(עשה אחרוממילא,)ועוד:פסחים עשה מפני נדחית .אינו

עיין האולם מ(א"רשבבדברי אשהש.)כתובות המאנס התם דתנן אחרת כתב

לאשהשאינה תהיה ולו דין מקיים אינו לו בגמרא.ראויה לאוהקשו דוחה עשה דנימא

מילה,ותירץ.תעשה כגון אמרינן לעשההיכא לקיימיה אפשר דלא אי,בצרעת הכא אבל

כלל לעשה איתא מי בעינא לא הרשב.אמרה שמ"ופירש היא הגמרא דקושיית לווותצא

ללאו תידחי לאשה ד,תהיה לתנא ליה לודמנא הראויה אשה בה,דוקא שיש אשה דילמא

קאמר ב,הויה ומיתת כריתות חייבי עשה,ד"ולמעוטי אמרינן לאוין חייבי לאאבל דוחה

לאשהוהקשה.תעשה תהיה ולו א,דאי הויה בה שיש כגון"אשה עשה חייבי אפילו כ

כונס ואדומי קי,מצרי דהא תיתי בכל"ומנא השוה עשה דוחה עשה דאין דעשה.ל ותירץ

ה לאו אלא גמור עשה דאינו כיון עשהבדמצרי מכלל מפני,א דנדחי גמור מלאו עדיף לא

בעו,עשה לכלוכן גדה עשהולהן מפני נדחה אלא גמור עשה הוי עוד.לא שהואותירץ

ו בכל שוה ודוחהלכןאינו בכל שוה שהוא לאשה תהיה דולו עשה תירוץבומבאור.אתי

עשהנןאמרידהראשון מכלל הבא לאו דוחה מחמת,עשה שנדחית מלאו עדיף שלא

[עשה למלך. במשנה בקיצור פ'הל(ומובא בתולה ה"נערה ).]ה"א

הרמבוכן מדברי פסיק"ד.כיבמות(ן"נראה קא בעל)ה שדין הואקנוושכתב

לאויןדוקא לכה,ל"זו,בחייבי הנישואין מן אלמנה כגון ועשה לאוין חייבי ג"אבל

הדיוט[ לכהן גרושה ראשונה בעל]מלצרז"גראהמהדורת,מצרית קנוואם שאינה,לא

שחי.ל"עכ,תהרצפוטרת לאויוהיינו בעלועשהיןבי אי קונה ש,אינו בייחידוקאונקט

משמ,ועשהיןלאו גרושה שאינה דמצרית עשה איסור ליבוםעאבל עולה באמת 1.שהיא

מעא1 להעיר יש הרשבולם דברי ביבמות"צם ובהאי"ד.כ(א הרמב)ה דברי כאותם בתחילה ן"שכתב

לכה אלמנה כגון עשה בהן שיש לאוין שהוא,ג"חייבי אלא הדיוט לכהן גרושה שהיא ראשונה מצרית

א מכלל"הוסיף הבא לאו שאף מבואר ומזה עשה דוחה עשה דאין ליבום עולין דאין גרידא עשה לחייבי נ

כעשה דינו אחרתעשה עשה מפני נדחית מאיר,ואינו הבית כן הקשה קעד"אה(וכבר ליישב).א:ע ונראה

נמי הכי בזה"הרשב,שאין ליה מספקא ג,א והם תירוצים שני כתב לכתובות בחידושיו אף כ"ובאמת

כל הוי עשה מכלל הבא לאו אמרינן אי תעשהתלוים לאא .או



תעשה לא דוחה עשה פטתבענין

מאי נימא עשה רק שהוי שמאחר ליבום,אולמיהוקשה עולה אינה אלא.וממילא

אמרידנראהכ עשה מכלל הבא לאו משום אסורא שהיא תעשהנןמכיון לא דוחה .עשה

ז[ הגראוכל גירסת לפי נקו,מלצרז"ה הטכבר כתב,)יח'סיע"אה(ט"וילבושימכן וכן

סופר"בשו חתם ח"אה(ת סי"ע כמו"הרמבש)קנא'א סבר נראה'מתוס,ברם].א"הרשבן

עשה"וס,אחרת מכלל הבא שלאו כל אמרילכןו,עשהדינו תעשהנןלא לא דוחה .עשה

תוס גזירה"ד:כ('עיין שחייב)ה לשכתב עולין אין עשה לאובףאשפשטותהו,יבוםי

כ עשה מכלל מצריגהבא [ון כתובותאולם. יהושע פני עשה"ד.מ(עיין ניתי זה)ה שדחה

תוס הרשב'והבין .]א"כמו



הרשב על האחרונים דקי"ונתקשו מהא ד.)כ(ל"א עשה איסוריבוםשאין דוחה

לכאלמנה הנישואין גדמן ועשהולהן לאו יקחו,דהוי לא דאלמנה כתיבד,ועשה,לאו

יקחוהוא בבתוליה עשהולאו,אשה מכלל מכלל"הרשבלפיריוה.עשההבא הבא לאו א

דינו תעשהעשה עשהכלא תעשהואמרינן לא האחרונים.דוחה כ(וכתבו לנר ה"ד:ערוך

ח,מיתבי הערות ב)יג:קובץ דאיכא דוחהאיןאמרינן,לאוין'שמאחר .לאויןשניעשה

הגמ את הראשונים פירשו כן הגמרא:)ז('ובאמת מבתיתידהקשה אחצימה מאשת נו

ל( דוחה כרת"שעשה בה שיש איסוריודחי)ת תרי הכא איסורי חדא התם דמי ,מי

הרשב והרמב"ופירשו הגמרא"א תירוץ את לן דוחה נאמר"שעשה איסורדוקאת חד .על

תוס תעשהה"ד:ג('אולם מקוםודח)לא בשום מצינו שלא מאחר הגמרא פשטות את

איסורי ותרי איסור חד בין הרשב2.חילוק שנחלקו ותוס"ונמצא אמרי,בתרתי'א נןאי

ב דוחה לאו,לאוין'עשה כמו עשה מפני נדחית עשה מכלל הבא לאו אי .וכן



ש תלוייןהשתיונראה דיןבמחלוקות לגדר דוחה ר.ת"עשה גאון'עיין נסים

קלג( ל.)שבת דוחה דעשה טעמא נאמרה"שכתב התנאי על לאו של שאזהרה היא ,ת

סבזהו,ל"וז מלבך יסיר בנפקהפירוש שמסתפקין יודעין"גדול שאנו מאחר ושואלין א

חמורה שהיא לאו של האזהרה את וידחה עשה יבא האיך עשה מציווי קשה לאו שאזהרת

עוד,ממנו הראשוןולא בדבר חזרה ענין הזה בענין שיש דעתן על עולה שלפעמים .אלא

מיוחדת נאמרת כך לאו של שאזהרה שהקדמנו מה היא תנאי,והתשובה עשה של וציווי

בה חז,הוא אמרו וגו"וכן כבשים שני השבת וביום יומת מות מחלליה בדיבור'ל שניהם

הערות2 קובץ מגמ)יד-יג:ח(ועיין ר:)מח(נזיר'שהעיר נחלקו ור"שכנראה מה"ע חד לי מה אמרינן אי י

ועיי תרי שיישב"לי איך מאיר"וע.ש בית ב)שם(ע דוחה עשה שאין לומר האפשרות על לאוין'שתמה

ל"שכה.)כ('מגמ דוחה עשה אמרינן האירוסין מן לאלמנה דלוקה.)עח(קידושין'ובגמ.ת"ג מבואר

יקח לא יחלל,משום ע"עפוא,ולא נדחה עשה"כ ד"ח(אחיעזר'ועי.י ליישב)ה:א שכתב .מה
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נאמרו מהחינוך.ל"עכ,אחד נראה הש).תקפד'צמ(וכן נקט בשוווכן מהרי"אל ק"ת

קלט( מצוה)שורש במקום כלל דיבר לא תעשה בלא קרא אזהיר הרמב.דכי על"אולם ן

כ(התורה היא)ח:שמות היראה ממדת תעשה ולא היא אהבה ממדת עשה שמצות ,כתב

אדוניו רצון ובממונו בגופו ועושה המקיים כי תעשה לא ממצות גדולה עשה מצות ולכן

הרע מעשות מהנשמר גדול ודח,בעיניוהוא עשה אתי אמרינן תעשהולכן לא 3.י

מ שקיום שנתחדש רק התנאי על שנאמר תעשהחולא הלא את דוחה אהבה .מת

יו מלבושי יח"אה(ט"ועיין שהרמב)ע דס"שכתב ב"ן דוחה עשה דאין לאוין'ל

מיראה גדולה דאהבה משום היא דדחייה דטעמא לשיטתו אחדו.אזיל בלאו דוקא ,היינו

לא לאוין בתרי תוס"משא.אבל ב"דס'כ דוחה שעשה ר'ל כמו סברי שלאגאוןנ"לאוין

עשה במקום נאמר לא לאויןוהיינו,תעשה בתרי מחלוקת.אף שגם מובנתהשניהונראה

זה"ע הרמב.פ מיראה"דלפי גדולה שאהבה מכיון התורה על גדולה,ן המצוה שעשיית

מאיס תעשה,ורמשמירה כלא דינו עשה מכלל הבא לאו כלל,ולכן קיום בו אין ,שהרי

אותו דוחה עשה הרמב.וממילא שיטת זהו והרשב"ובאמת תוס.א"ן ל"וסיםשחולק'אבל

כעשה דינו עשה מכלל הבא כלל,דלאו תלוי אינובשאינו ולכן שמירה או חיתדנקיום

אחר עשה .מפני

הרמב ו'הל(ם"כתב וחליצה הנשואין,ל"וז,)יא:יבום מן אלמנה שהיא יבמה

כה עליה ל"ובא דוחה עשה שאין צרתה נפטרה לא ועשה"ג גמור,ת קנין קנה ולא והואיל

שתחלוץ עד לזר צרתה הותרה ע.ל"עכ,לא פיוזהו שאין:)כ(הגמראל עשהשמאחר

ל תעשהדוחה ליבא נופלת אינה כתב.וםועשה אם,ל"וז,)י'הל(אולם עברלפיכך

הגמראו3 מדברי דבריו על להקשות ל.)ז(ידוע מעשה"דאמרינן חמור הרמב,ת דבריו"ואף בסוף בעצמו ן

בל העובר על שהעונש עשה"כתב מצות ביטול על מהעונש גדול הכיפורים.ת יום תוספת בספר ועיין

פג( חידוש.)יומא הקלשכתב הקל מאכילין איסור לאכול וצריך מסוכן חולה שהוא שאחד אי,עצום לכן

מהעשה קל שהוא לאו האיסור אותו מאכילין עשה ואיסור לאו איסור מהרמב.יש כן א"מאכ'הל(ם"ודייק

ל)יז:יד שהוא נבילה מאכילין ושביעית שנבילה מדבריו תריח(ת"שמשמע השקל במחצית )ט:ומובא

לדב סעד הרמבוכתב מדברי עה"ריו יוה"ורע.ת"ן תוספת ספר על בהגהותיו מהגמרא"א זה על הקשה כ

במהרי.).ז( עוד בבכורות"ועיין אלגאזי ד"פ(ט מ אות ואין"ג שאע)ה הרמב"שכתב ששיטת היא"פ ם

מדרבנן לחומרא דאורייתא באיסורין,דספיקא זה לקיים,כל חייב אי נסתפק אם עשה במצוות אבל

המצו התורהאת מן חיובו לא או מל.ה אלים דעשה כיון הוא לזה לל,ת"והטעם הדין,ת"שדחי הוא

ספקא מל,לענין עשה [ת"אלים אחרונים. בכמה איתא זו חוו,ושיטה סי"יו(ד"עיין נזר"שו,)קי'ד אבני ת

סי"יו( אחרת,)שלד'ד טעמם .]אולם

יותר גדול תעשה לא על העונש שבודאי נראה יותר"ומ,אולם חשוב המצוה קיום ל,מ דוחה עשה ת"ודין

קיום בתר דאזלינן חמד,מחדש השדי כתב מא(וכן כלל ע זה).מערכת דוחה,ולפי עשה מדין לגמור אין

תעשה,ת"ל מלא חמור נראה.שעשה חכמהמוכן המשך לד(דברי הרמב)יב:דברים דעת של"שביאר ת"ן

ההמר שגדול עצמו מדעת עושה אי רק הקב,החמור ציווי מחמת כשעושה המצוה"אבל שתעשה עדיף .ה
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לאו משום לו האסורה יבמתו עשה,ובעל משום ומוציא...או גמור קנין קנה זה גטבהרי

מותרות צרותיה וכל הרמב.ל"עכ,והיא דכתב הא על האחרונים בעל"ותמהו דאי ם

קנה עשה בגמרא,חייבי מוזכר שלא דין ליבום,והוא נופלת לא היא ומדאורייתא

עשה דוחה עשה ים.שאין שלמהועיין עיוןשנשאר)ג'סיב"פיבמות(של עלבצריך

הרמב 4.ם"דברי

המשניות"רע'ובתוס על הרמב)ד:ו(א דברי את ליישב ע"כתב שיטת"ם פ

עשה.א"הרשב מכלל הבא שלאו ולכןוהיינו תעשה כלא עדינו אחר"נדחית עשה אבל,י

הרמב שכתב וכמו עשה דוחה עשה אין כלל ש"בדרך בהלכות בעצמו ).יט:יג(חיטהם

אריהו שאגת דומה)לג'סי(עיין באופן ז(ל"דקי,שתירץ חמור.)יבמות תעשה דלא

ואעפ דוחה"מעשה עשה משוםו,כ בקוםשהוא שהיא למצוה דוחה בשב"ועשה שהיא ת

תעשה בי,ממילא.ואל דאיסורי עשה נאבחייבי באמת תעשה ואל בשב שהם מפנידה חית

ועשה דקום מפניעשדוקאו,עשה נדחית אינה ועשה דקום אחרה ולכאורה.עשה

ע'ב היטב מובנים הרמב"תירוצים דברי שקי"פ מלון גדול עשה מצות א"רע;ת"ם

ע הרשב"שתירץ כ"פ עשה מכלל הבא דלאו תעשהא הרמב,לא כשיטת דברי.ן"הוא וכן

ע מובנים כן גם תעשה ואל לשב קדים עשה שקיום אריה הרמב"השאגת שעשי"פ יהן

משמירה קיום.גדולה בו שאין עשה דוחה עשה,ולכן מכלל הבא 5.כלאו

נוד"שווב קמא(ביהודהעת סי"חו,מהדורא עשה)מ'מ שאין זה שכלל כתב

קי ולא מקרא נלמד אינו עשה אולמיה"דוחה דמאי היא סברא אלא הכי אי,ל אמרינן ולכן

ב עשה'יש שבלפניומצוות אמרינן זו את זו תעשהשסותרות דו.ואל מדאורייתאאף

עשה מצוות דשניהם כיון בידו שמדרבנן,הברירה תעשההוא ואל שב משום דוחה אינו

לכה,ממילאו.עדיף בעולה כגון אחר ועשה דיבום דג"בעשה עדיףאף תעשה ואל ,שב

ו עבר אי מקום קונהבעלמכל שלודאי סברתו אולמיה"הרמבוהיינו מאי בהיפוך דנימא ם

מ יבום,האיהאי מצות קיים עשה,והרי שאין אחרכיון עשה מפני נדחית ונראה.דיבום

ביהודהש הנודע דברידברי על עשיחולקין מוטב אמרינן דלא אריה משביהשאגת ה

ברמבו4 וביה מיניה האחרונים י"העירו בהלכה כתב בעצמו שהוא כגון"ם ועשה לאוין שחייבי א

צרתה נפטר ולא קנה לא הנישואין מן ל.אלמנה דוחה עשה דאין בהא ועשה"והנה בתוס,ת 'מבואר

לא"ד.קמא(בחולין ולכן)ה נדחית לוקהשהלאו אינו עבר אולמיה,אי מאי משום נדחית אינו העשה .ורק

ג ועשה לאו דוחה עשה אין דין שעיקר אולמיה"נמצא מאי משום הריטב"וכ,כ ביבמות"כ א

ואכתי"ד.ה( הרמב"א).ה סותר וביה שמיניה הוא תמוה אולמיה"כ מאי בדין עצמו את פשטות.ם אולם

אחרת משמע בחולין אולמיא,הםכללים'דב,הגמרא ל,מאי דוחה עשה דאין ועשה"והא תוס"וכ.ת 'כ

מעקה"ד.לד(בקידושין ר)ה לאו"בשם עמו שיש שעשה ישראל מארץ נדחית,י אינו ולכן אלים הלאו

העשה רש"ע(מפני ד"ע חולין כ"י וביבמות לאו הא ותני"ד.ה קפסיק זה.)ה כלל,ולפי נדחית הלאו .אין

אריהו5 השאגת הרשבמדברי בשיטת דאזיל נראה כלאו"כאן דינו עשה מכלל הבא דלאו אין,א שהרי

קיום מדבריו.בו להעיר יש סי(אולם אותה)צו'סוף דוחה עשה מצות אין עשה מכלל הבא .דלאו
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עדיף תעשה ואל שב להיפוך אלא תעשה סיבת.ואל דאין משום לאוהיינו דוחה עשה

קיומו מעלת משום כדבר,תעשה שלא נקט הרשבוכנראה והרמב"י עה"א .ת"ן



בימצהנהו סוגיות בכמה עשה"שנו דוחה עשה דבאמת חוב,ס .)קמא(יןלגמרא

הקן דשילוח עשה דוחה הוי בית שלום משום בו שיש מצורע דטהרת הגמרא,דעשה וכן

דוחה:)ז(ביבמות כרת בו שיש כרתעשה בו שאין דמקיי.עשה דהא נראה מיןאולם

שעשה הקלה שעשה משום אינו כרת בו ליש דוחה בעשה כמו שהתורה;ת"נדחית

הלאו את החמור,הפקיעה עשה שיקיים שמוטב הוא קדימה דין הגר.אלא כתב ח"וכן

הש( על ישן"חידושיו בדפוס תורהס חידושי מצורע,ובקובץ תגלחת ועיקר)בענין

ב ביהודההדברים שנד)שם(נודע באיסורין רק נאמר משדחיה מצוהפחין דמצינו,ני והא

הרמב כדברי עשה דוחה שעשה מגילה"לפעמים בהלכות לתלמוד)א:א(ם קודם שמגילה

עשה,תורה בקיומי קדימה אלא דחייה מדין זה הוא.אין לזה חשובהוטעם אחת שעשה

אחרת עשה לבטל לו מותר האחרתמ"ומ,ולכן במצוה אונס דוחהכ"משא,נחשב בעשה

הל"ל נדחית באונס,ת"ת עבירה אף נחשב זה 6.ואין

הגו6 שליט"מאת שמואלביץ רפאל הל"ר על שעובר כלל נחשב שאינו הוכחות כמה שמעתי מהיתר,ת"א

שבידו בציצית ומכלאים אנוס ואינו הבגד את דחי"לפשוט [מ תוס. כגון"ד.מ(בכתובות'ועיין והגהות)ה

סי"או(א"רע הריב,ועוד).]יא'ח ל)4'הע,ל"הנ(א"משיטת דוחה עשה דאין מ"שאף ועשה הלאו"ת מ

ג,נדחית דאיכא המצוה את לקיים לו אין שהרי המצוה את לקיים כלל אונס אינו עשה"והרי איסור ,כ

נדחית הלאו מקום ל.ומכל דוחה דעשה הל"ומוכח מפקיעה הרמב.ת"ת משיטת לקיים"וכן דאפשר בהא ן

בכח לקמן(שניהם ל"ומ)מובא דוחה עשה אמרינן אע.ת"מ שהרשב"והנה הרמב"פ על חולק מכל,ן"א

המחלוקת סברת שזהו נראה לא הר.מקום בתוס"וכן מובא הריב.)לד(בקידושין'י על לאו"מ,א"חולק מ

הל על אונס שנחשב שסובר .ת"משום

כתובות מגמרא להעיר יש ד,.)מ(אולם עשה לאשה'שאין תהיה משום'ולו קהל פסולי איסור דוחה

כלל" לעשה איתא מי בעינא לא אמרה הגמרא".אי דברי בפירוש הראשונים כתב"רש.ונחלקו י

ועי רוצה אינני לומר אותה מה"שמלמדין אותו יפטור הלז את לדחות צורך אין וממילא ,מאידך.ת"מצוה

רש"הרמב על חלק תעשה"ן לא דוחה עשה אמרינן ולא כן לומר אותה שכופין ופירש ,כלומר.י

שניהם לקיים כאפשר נחשב המצוה לבטל שאפשר מציעא.מאחר בבבא עוד שאתה.)ל(ועיין פעמים

אינו דהשבה עשה דהאי הקברות בבית ואבידה כהן למתעלם כהנים"דוחה דטומאת ועשה .ת

הרמב שם בגמרא"וגרס ממונא"ן מקמיא איסורא דחינן ממונו."מי להפקיר שיכול דמאחר ופירש

כן"ועי לעשות חייב השבה ממצות הכהן יפטור בכתובות.ז הגמרא לדברי זה את כתב.).מ(ודימה וכן

נערה"הרמב בהלכות בעינא)ה:ג(ם לא לומר שיכולה שניהםדמכיון לקיים אפשר (הוי בשיטת. עוד ועיין

לקמן"רי'תוס ח,ד .)אות

כן לעשות צריך מהמצוה עצמו לפטור שאפשר דמאחר רש.ומבואר ולכן,י"לפי בעבירה למעט משתדלים

אותה הרמב,מלמדין שניהם"ולפי לקיים אפשר נחשב על.ם לעבור מותר אנוס כשהוא שדוקא נראה ומזה



תעשה לא דוחה עשה צגתבענין

בפסחים איתא שחר,.)נט(והנה של תמיד קודם שהוקרב דבר דבר,אין ואין

כ ומחוסר מפסח חוץ הערבים בין של תמיד אחר פסחישמתערב בערב ובגמראפורים

כרת בו שאין דהשלמה עשה וידחה כרת בו שיש דפסח עשה יבוא טעמא ופירש.מתפרש

מצור"רש כגון כפי הביא ולא ששכח פסחע יאכל לא יביאנה לא ואם לתמיד קודם רתו

בקדשים אסור כיפורים כרת,דמחוסר דכרת.ועונש דעשה הא על לתמוה יש ולכאורה

דהשלמה לעשה ל.קדים דוחה בעשה נאמר כלל דחיה"והרי בעידנא הוי אי שדוקא ,ת

ע וכבר הפסח את כשאוכל בלילה אלא העשה קיום אין הכא דהשלמהאבל עשה על .בר

יותר הל,ועוד את דוחה אחד של שעשה הוא שלו"הכלל כדי,ת חטא אמרינן לא אבל

חבירך ד(שיזכה שאחר"וא.)שבת כדי עשה איסור על לעבור הכהנים מחייבין למה כ

הפסח אכילת במצות תוס.יזכה אתי"ד(שם'ובאמת ובתירוץ)ה בעידנא זה שאין הקשה

הר בשם הביא בעיי"השני דחמיר תעשה בלא בעידנאנשדוקא שדחי,ן החמיר עשה אבל

בעידנא בעי לא הקל ע.עשה היטב הגר"ומובנת יסוד א"פ עשה קדים שעשה גזהיח כ"נו

בעידנא צריך אינו ולכן אלים באמת וכאן סברא 7.אלא

תעשה נ,הלא תעשהדבאמת הלא עבירת על אנוס דוקא.חשב נאמרים הראשונים שדברי לומר נראה אולם

כלעצמה המצוה מעשה תכליתה ואין לחבירו אדם שבין המצוה,במצוה חובת להפקיע כשאפשר ולכן

רש לפי כן הרמב,י"משתדלים כלל"ולפי דוחה אינו יד'עי(ם הערות ).ג:קובץ

התוס בדברי נראה בכתובות"רי'וכן רש.)מ(ד דברי על שם"שהקשה איני,י לומר אותה שמלמדין שכתב

לייבם,רוצה ולא לחלוץ הוא שיכול אף תעשה לא דוחה עשה אמרינן יבום במצות גם,ואמאי.והא הרי

לחלוץ אלא לייבם רוצה איני לומר אותו ללמד התוס.אפשר לתרץ"רי'וכתב רחמנא,ל"וז,ד דאמר דמאי

ל תהיה ולא אונס דעתהגבי להפיס אלא אינו בעינא,אשה לא אמרה כלל,ואי לעשה לאו.ליתי הילכך

תעשה לא למידחי כזו עשה הוא דעתה,כלום להפיס אלא הבורא ציוהו שלא רחמנא.כיון יבום מצות אבל

עליה דרמיא תעשה,הוא לא את דחי לחלוץ"ואע,ולהכי אם כי ליבומי בעינא לא למימר יבם דמצי הא,ג

מצוהאמרינן לאו יבום במקום חליצה דס.ל"עכ,התם מדבריו כהרמב"מבואר תהיה"ל לא שמצות ם

המצוה פעולת עצם את התורה רצון שאין מאחר שניהם,לאשה לקיים אפשר דוחה,נחשב ונראה.ואינו

רש התוס"שאף של לחילוק מודה בין"רי'י למצות לחבירו אדם בין שהוא לאשה תהיה לא מצות בין ד

אותה.למקוםאדם מלמדין ולכן האיסור את למעט שמנסים אף שעל סובר דין,אולם בו נאמר מקום מכל

תעשה לא דוחה [עשה שו. אהרן"עיין רבי משנת רש)סז'סי(ת בין מחלוקת לתוס"שביאר באופן"רי'י ד

עשייתה.]אחר עצם הוא ותכלית למקום אדם בין שהוא מצות דרכים"לכו,אבל מחפשין אין אתע לפטור

מהמצוה תעשה,עצמו לא דוחה עשה .ואמרינן

התוסו7 בדברי הגר'נקטנו יסוד פי ל"על דוחה מעשה לעשה קדים עשה דשאני אי.ת"ח לדון יש אולם

עשה מכלל הבא לאו או עשה הוא בעצמו דהשלמה שם.עשה המאירי באחרונים,וכתב הפשטות היא וכן

סי"שאג'עי( ש'א אחרון וקונטרס עשה)םלג מכלל הבא לאו התמיד,דהוי אחר להקריב ומאותו[שאסור

השאג הקשה הרשב"סוגיא שיטת על אולמיה,א"א מאי אמרינן עשה מכלל הבא בלאו שאף מבואר שכאן

ל כמו נדחית בכתובות"חת'ועי,ת"ואינו ע"מש.)מ(ס ליישב הרמב"כ דברי עה"פ יש.]ת"ן אולם

הו דהשלמה שעשה שנקטו עשהאחרונים קום התמידים,א שני בין הקרבנות להקריב כ"וכ,שחייב

יו שהתוס.)שם(ט"מלבושי להעיר יש מקום עבדו'ומכל את שיחרר אליעזר דרבי מהא להוכיח כתב

בעידנא הוי דלא אף לעשרה תעבודו.להשלימו בהם דלעולם מקרא נלמד עבדים שחרור ,ואיסור
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עשה קדם כשעשה נאמר לא בעידנא שדין לעיל דבארנו דהא לומר אפשר אולם

בעידנא דדין בטעמא זהבגמראדהנה.תלוי לדין מקור נאמר שבת8.לא גמרא עיין

רד,:)קלב( לכיאשי'אמר דוחה עשה דמ"אמרינן דבעידנא בצרעת מילה כגון קרתעת

עשה מיקיימי קא ישהתורהש,והיינו.לאו עשייתה בזמן כבר אי דוקא מעשה אותו התירה

עשה לאו,קיום אם תעשהלה,אבל עבירהא מעשה ועשה"וא.הוי בעשה וכל,כ כל שבין

באונס אחד עשה מבטל בעידנא"א,נחשב שתהא צריך אינו הר.כ אחר"אולם כתב שם תח

בעידנאב עבודה,ל"וז,דין יעשה לא והוא מעליו הצערת שיחתוך נעקרהנמצאו.שיתכן

שלא לאואזהרתו שהוא הצרעת עשה,לחתוך שהוא עבודתו נתקיימה והיינו.ל"עכ,ולא

העשה יקיים ולא הלאו על יעבור שמא הריטב,שחיישינן כתב השנה"וכן בראש :לב(א

טעמא"ד מאי כמו.)ה דינו לעשה קדים עשה דין טעם אותו לפי דוחהולכאורה ת"לעשה

אחר עשה יקיים לא בסוף שמא אחרת ולבטל אחד עשה לעשות לו התירה לא ,שהתורה

בעי דין בו נאמר מאך.דנאוממילא שום שאין לומר רחלוקתנראה לפי חשש"ואף אינו ח

יקיים לא שמא העשה,דאורייתא לקיים בלי לעבור שיתכן מכיון הלו,אלא לא"בעבירת ת

המצו מעשה דוחה,המונח אינו הג'עי(לכן שליטדודר"שיעורי סי"כהן פסחים על טו'א

כן זה,9)שכתב עלמאולפי דילכולי אלא חשש כבראינו אי דוקא התירה שהתורה הוא ן

עשה קיום עשה,יש קדם בעשה נאמר אינו .וזה

עש מכלל הבא לאו על עוברים א,הוכשמשחררים זה"שהרי עבד שישעבד עשה מצות קיום שיש לומר ,א

התוס שדברי נראה עשה'וממילא מכלל הבא בלאו אף התוס.מיירי לשיטת מקום מובן'ומכל שהרי,עצמו

התוס הרשב:)כ(ביבמות'פשטות כדברי שלא כעשה,א"הוא דינו עשה מכלל הבא נדחית,ולאו ואינו

אחר עשה מה"וא.מפני קשה לא חמור'שתוסכ עשה מפני שנדחית עשה מכלל הבא מלאו ראיה הביא

בעידנא להיות צריך תוס,שאינו שוה'שלפי דינם עשה מכלל הבא ולאו כלל,עשה נאמר לא ובשניהם

.בעידנא

מקום התוס,מכל מדברי להעיר לענין"ד:לג(בזבחים'יש ל)ה דוחה כרת בו שיש שעשה ועשה"שכתב ת

בעידנא שלא התוס"וע,אפילו בשיטת שכתבנו מה בעשה'פ דוקא בעידנא בעינן שלא דהא מוסבר אינו

לעשה בתוס.קדם עוד ועל"ד.ג(שבועות'ועיין ל)ה דוחה עשה עשה"שדימה קדים לעשה .ע"וצ,ת

בגמראו8 ל.)ו(עיין דוחה עשה שאין אב מכיבוד ליגמר מצוה,ת"דהקשו הכשר שכן להנך מה ,ודחה

תוס לאביו'ופירשו גוזלות להביא כדי ומטמא ומלבישו,כשמחמר מאכילו אין הלאו דחיית ועיין.בשעת

אורה לל)שם(קרן דחיה לא מצוה שהכשר המקור"שנקט והוא תשמורו שבתותי את מקרא דגמרינן ת

בעידנא כן.לדין אינו הפשטות בגמרא,אולם בעידנא דין מוזכר לא דבשעה,שהרי הוא פירוש אלא

המצוהשמחזיר בעיקר עוסק אינו אביו ציווי ל,לקיים דוחה אינו גרועה"ולכן מצוה דהוי נראה,ת וכן

תוס שם'בלשון .ישנים

הר9 בכוונת שנקטו יש כפשוטו"אולם בסוף,ח יקיים לא שמא בגמרא.דחיישינן למילף:)ו(דהנה בעי

ל דוחה כהן"עשה בת משריפת הרמב,ת בעידנא"והקשה זה שאין המצוהששר,ן היא כהן בת ,יפת

קודם נעשה הלאו שהוא הפתילה הוא.ובישול בעידנא דבאמת ליישב הפתילה,וכתב את שמדליק
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הנ יסוד פי איך"ועל מובנת המצוה של אלימות מחמת עשה קדם שעשה ל

חבירו את לזכות איסור על לעבור לכהנים בגיטיןד.מותר תנן וחצי.)מא(הנה עבד חצי

א חורין שב"בן חורין בן צד מחמת שפחה לישא לו לשחררוא רבו את כופין ולכן .ו

התוס ד'והקשו עשה לשיבוא וידחה ורבו תעשהפרו קדשא יהיה תירוצא.דלא בחדא

ש מצוהבכתב ליכא ל,ל"ר,דידה דוחה שלו ורבו דפרו עשה שלה"שאין תוס"וכ(ת 'כ

יג"ב כופין"ד.ב כופין"ד:מא(שם'ותוס.)ה אומריםךאיהקשו)ה אין והא לרבו כפינן

חבירךאחט שיזכה פשע,כדי אי דוקא לעבור,ותירץ הוא יכול פשע לא חבירו אי אבל

חבירו את לזכות כדי איסור עשה.על על עוברים שכהנים דפסחים מסוגיא כן והוכיח

פסח במצות חבירו את לזכות גיטין.דהשלמה התורת כןוהקשה הדיןאם נמיהוא

ורבופ"אעד פרו מצות חורין לבת עלאתכותלזכדי,שאין לעבור לה מותר עבד החצי

קדשה אמרינןלתרץוכתב.איסור חמור עשה מחמת קל עשה לבטל כשצריך שדוקא

פשע כשלא פשע,חטא לא אי אף חטא אומרים אין איסור לדחות לדברי.אבל וומקור

התוס ל'הוא דוחה מעשה עשה דוחה עשה שחלוק תעשהבפסחים שטעמא.א ונראה

שעש שמאחר דוחההוא סבראה אלא הכתוב גזירת אינו אין,לימותאלשעשה לכן

לא או גברא בחד הוה אי מינה שהביא[.נפקא מה הוא דבריו לפי שקשה מה ואולם

עירובין'תוס מגמרא שעו:)קג(ראיה בשיניויעליולהשכהן חותך חבירו שעובר,בלת

בעבודה יזכה שחבירו כדי שבות ע.על עובר החותך עשהולכאורה ולא ממש איסור .ל

ביאורוא צריך כן חטאם אמרינן שאני.אמאי דשבות .]ואפשר



ע עוד לומר תוס"ונראה הגמ'פ סוגיית ליישב ח'בפסחים .)קמא(ליןובסוף

דדאמרינן הקןעשה דשילוח לעשה קדים מצורע השלוםטהרת גדול שכבר(משום וכגון

ת דלא לאו על ועבר לקרבןו).קחלקח אותו שיקח הוא הדין אחת ציפור רק לו יש לכן

הקן שילוח מצות את ויבטל ביבמות.מצורע לן קיימא שאין:)כ(הנה לקיש ריש בשם

שניהם לקיים אפשר אם תעשה לא דוחה אמרינן,עשה שניהם לקיים אפשר כשאי ורק

ל דוחה בכח.ת"עשה שניהם לקיים שאפשר במקום הראשונים בפועלונחלקו לא .אבל

לןהנהד מותר:)ד(קיימא בציצית זהו,דכלאים לקייםעל אפשר הרי הראשונים הקשו

פיה כאחד,בתוך באין דין בית מצות וקיום ובישול שהבערה הריטב,ונמצא כתב הרשב.א"וכן א"אולם

קודם ובישול הבערה תהא שלא אפשר דאי עליו קוד,הקשה הפתילה פיהובישול לתוך לירידתה בזמן ,מת

שא בציצית לכלאים דומה חבירו"ואינו קודם להיות לאחד הג.א הערות יפה"ועיין אהרן לריטב'ר א"ן

מוהר( מהגר)329'הע,ק"מהדורת זצ"שהביא שמואלביץ מהר"ח שהביא חשש"ל מחמת הוא דבעידנא ח

יקיים לא ס,שמא ולכן יקיים לא שמא חשש אין לריטב"וכאן הריטב(א"ל כתב השנה"וכן בראש עצמו )א

דבעידנא"ורמב חסרון שליכא הרשב.ן כבר"אבל הלאו שבעבירת ובעינן חננאל רבינו על חולק כנראה א

העשה את .קיימת



וויליג עקיבא הרב צות

צ בבגד צמר חוטי את שיטיל הרמב.רמשניהם נמ"וכתב הכי שאין שלא,ין זה וסוגיא

ר ד"כדברי ליהסל לקייםדבירא אפשר אם דוחה הרשב.יהםשנאינו דהא"אולם כתב א

על פשתן להטיל ממיניהדמותר ליה דלית היכא דוקא הוא צמר לקיים,בגד אפשר ואי

הל דחיית בלא המצוה תעשהאת ממינוא אלא מטילין אין הכנף ממין לו יש אי אבל

בכלאים שאם,ואסור אפשראיןוהיינו אי מיקרי אחרת אפשרות יוסף.לו הבית וכן

סי"או( א)יא'ח נחשב לו אין שאם ירוחם מרבינו אפשרהביא עליו"והב,י חולק והנה.י

עוד לו שאין אף בחולין מצורעציפוריםהגמרא עוד,לקרבן יש ודאי ציפוריםאבל

לקיים,בעולם אפשר הוי הרמבשנוזה לפי קשה וממילא בכח אי"יהם מצותךן דחינן

הקן תוס.שילוח פי שכ'ועל ל'בפסחים דוחה עשה בין לעשה"לחלק קדים ועשה ,ת

הדין שהוא קדי"ינראה חמור שבעשה עלמאל לכולי הקל לעשה בכחם ולא בפועל .תלוי

אריה בשאגת מצאתי דחולין)צו'סי(ושוב מסוגיא ראשונים אותן על ויישב,שנתקשה

תוס"ע .בפסחים'פ

את לפרש נראה הענין הבהובביאור בין די"מחלוקת אי ירוחם ורבינו דרישנוי

ע שאין ללקיש דוחה לקיי"שה כשאפשר לדחותת עשה אותו בכח שאין פירושו שניהם .ם

דילמא יש,או בהיתר לקיים דאפשר מכיון דאמרינן אלא כח בו לאיש מעבירת להינצל

בכח.תעשה לא אבל בפועל אפשר אם מינה לדחות"הב.ונפקא כח בו שאין סובר ולכן,י

בהיתר"אע לו אפשר שאי דוחה,פ אינו מקום סו,מאידך.מכל ירוחם שדחינןרבינו בר

אפשר אי שעכשיו תעשהמכיון הלא מעבירת זהוהנה.להינצל דוחהאמרינןכל בעשה

דגמר"ל הכתובינןת אלימות,מגזירת מחמת סברא שהוא קדים בעשה הבית,אבל אף

שד מודה שוחיוסף מאחר הקל לעשה אחרבפועלה באופן אפשר .אי



לתמוה"לדוחהעשהאיןדל"דקיימאחרוהנה יש שניהם לקיים כשאפשר 'גממת

שלוליד:)כ( לאויןדגזירהמבואר חייבי מייבם הוי שניה ביאה אטו ראשונה ופוטר,ביאה

הרמב.צרתה פסק כן ו'הל(ם"ובאמת וחליצה לו)י:יבום האסורה יבמתו ובעל עבר אם

וצר קנה לאו מותרותומשום ה.תיה ביהודהותמה לציוןבסנודע דורש יג(פרו )דרוש

א כשירות שהן ומשמע צרות כשיש לא"דאיירי לנפלהכ לקייםהרישיבוםהאסורה אפשר

בכשירהשנ מדאורייתא"וא.יהם יקנה לא עליה בא אם הצרותךואי,כ 10.פטרה

עו10 להיעשות להמצוה כשאפשר הדין מהו האחרונים ושני"דנו גרושה אחת יבמה יש אי כגון אחר י

חלל,יבמים ואחד כהן מות,אחד ליבמההאם לכהן נחשב,ר בהיתר לקיים יכול שאחיו מאחר דילמא או

שניהם לקיים הערות.אפשר קובץ בזה)ו:כ,י:יד(עיין לוי.שמסתפק סי"ח(והבית פשוט)י'א כדבר נקט

ע מצוה לקיים דאפשר המצוה"דהיכא מוטל שעליו כיון שניהם לקיים אפשר נחשב זה אין אחר אחר,י ואי

יקיימנה לא אריה,הואיעשה כהשאגת דלא .)כט'סי(והיינו



תעשה לא דוחה עשה צזתבענין

ב נזרועיין רכג"אה(אבני דכתבש)טו:ע כדהא דוחה לקייםאינו יהםשנשאפשר

ע אם רק כן"נאמר למוי הוא אשה,יהםשנקייםכרח אותה לייבם לו אסור אם הכא אבל

הכשרה צרתה לייבם מוכרח יבוםשאינו מצות עיקר ויבטל לה לחלוץ שחליצה,יכול

מצוה אינה יבום מצוה.במקום מת מדין כן פט(והוכיח מג,:יבמות שם:)נזיר דאיתא

מצוה מת קוברין,איזהו לו שאין א,כל עונין ואחרים מצוהקורא מת זה אין ונחלקו.ותו

זהבהראשונים דין י"הריטבד,פירוש מביא קורא"א המת היה שאילו עוניןוקרוביוהי,א

קרובי לו אין אי אבל מטמא אינו אעםאותו הכהן לרחוקים"מטמא לקרוא שאפשר .פ

עונה ואין לבוא לאחרים קורא הוא אי רק מטמא שכהן וכתב זה פירוש ,כלומר.ודחה

המתשחיי בקבורת הם שיתעסקו קרובים שאינם לאחרים לקרוא כתב.ב מקום ומכל

אחרים"הריטב מוצא שאילו אינורקשיקברוא למתלשכורחייבבשכר לטמא לו ומותר

והנמוק"וכ( הרשבא ברמ11).י"כ מובא זה שעד"יו(א"ודין חולק)ג:ד בדברי'עי(בלי

הרא על ה'הל,ש"חמודות שת,ב'לטומאה חולק'וסשכתב חייב).בנזיר אינו למה ותמוה

לטמא,לשכור מתירין אין ממון משום לקיים,והרי אפשר ממוןשנוהוי ויפסיד [יהם ואין.

רש כשיטת בברכות"לומר אינ.)כ(י מצוה למת כהן נאמרהלא,דחויההשטומאת לא ,א

והרשב'שתוס חולק לתוס"שם הסכים הוא]'א שיכול שמאחר נזר האבני לפטורוכתב

המצוה מכל בעצמומכיון,עצמו יעשה שלא כדי ממון להוציא מחויב זה,שאינו אין

לקיים אפשר לפטור,יהםשננחשב לגמריעשיכול מהעשה הק"וכ(צמו יעקבכ הלות

סי ).יד'יבמות

הוכח זו שאין נראה גמורהמיהו בכוונ,ה לפרש הריטבשאפשר ודעימיה"ת א

מח שאינו עצמהיוטעמא המצוה שאין משום אחרים לשכור אחת פרוטה אף להוציא ב

ממוןמחייבת הערות.הוצאת הקובץ בכוונת נראה הרשב)ו:יד(וכן דברי את א"שהביא

הגר חתנו של ספיקו זצ"לפשוט אטלס ד.ל"מ בהא צריךשהסתפק דאין לן קיימא

למצוה מחומש יותר לומאידך,להוציא על לעבור שלא צריך"כדי ממונות כל ליתן

או"רמ( תרנו"א חדש"א).ח של מצה לו יש אי הדין מה יותר,כ להוציא יצטרך הישן ועל

מהלאו,מחומש להינצל לשלם מחויב כללש.האם לאכול מחויב אינו המצוה מחמת ,הרי

מחומש יותר לבזבז צריך אינו המצוה קיום הל,דבשביל דוחה אי הרי"ומאידך ת

ע שניהם לקיים ממון"אפשר הוכחהו.י מצוהא"מהרשבהביא מת אפשרבדין מיקרי דלא

מחייבתו עצמה המצוה שאין היכא שניהם ל,לקיים דוחה עשה אמרינן שוב .ת"וממילא

גר11 עמו'פ"עה)בשלח'פ(א"ועיין יוסף עצמות את משה המכילתא,ויקח דברי את לב,שהביא חכם

מצוות יוסף,יקח בעצמות עסק ומשה מצרים בביזת עסוק היה ישראל הגר.שכל זה,א"והקשה דאין

חסידות או צדקות אלא זב.חכמה גמרא פי על היה:)קא(חיםותירץ ואסור היה גדול כהן רבינו שמשה

למת לקרוביו,לטמא אף זו במצוה ליטמא.ואסור לו שמותר זו מצוה לקיים השעה את ניצל ,לפיכך

מצרים בביזת טרודים למת.שאחרים יטמאו שהם ישראל מבני אחד לשכור למשה אפשר היה .ולכאורה

הריטב דברי פי הגר"ועל דברי היטב מובנים דחויה"א כהן שטומאת לשיטות אף .א



וויליג עקיבא הרב צחת

פירש דולא דהא נזר האבני ליטמאכמו אחריםהואמותר לשכור מוכרח שאינו .מחמת

הערותוהוסיף יבמותשאם)יא:יד(הקובץ שתי לקייםנחשבזהיש .יהםשנאפשר

שניהם לקיים אפשר חשיב זה אין מוכרח שאינו כיון נזר האבני .ולפי

הריטב מדברי הראיה את לדחות יש נאמרים,א"ובכלל הראשונים דוקאשדברי

מצוה ל,במת דוחה עשה בכללי בשו.ת"ולא כתב כן שלמה"ובאמת מנחת סי"ח(ת )ז'א

משו אלא הכהן על מוטל זה חיוב הבריותשאין כבוד ולא,ם גופו על רק חל החיוב ואין

ממונו אחרים,על מלשכור פטור מילתולכן.ולכן כגון עליו שמוטלת דבמצוה שם כתב

בהרת,בנו קציצת איסור על יעבור שלא כדי אחר לשכור ממון להוציא .חייב



באופ ביהודה הנודע קושיית את ליישב אחרונראה איך,ובהקדם.ן לברר יש

ל דוחה עשה לאו"יועיל באיסור יבום להתיר עשהאמבו.)כ,:ג(דבגמרא.ת אמרינן אי ר

ל בל"דוחה לו האסורה אשה ליבם מותר היה יבוםהאולם,ת"ת שמצות היא פשטות

היבמה על ולא היבם על לכ"וא.מוטל דוחה עשה אמרינן לה,ת"לגביו שאין מאחר אבל

תעשה,מצוה הלא ניתרת איך הנ.שלהקשה לדיון ב"ומקור הוא יוםספרל תוספת

ל):פו(פוריםיהכ שדוחה תשובה גדולה דאמרינן שם הגמרא על שבתורה"שהעיר .ת

גרושתו מחזיר איסור דחינן תשובה מצות ידי שעל כלל"שהקב,והיינו את מחזיר ה

נטמאו שהם אחרי ישראלובשלמא.ישראל כלל תשובהאיכאלגבי אמרינןולכן,מצות

ל דוחה להקב,ת"עשה ואי"אבל עשה אין לאוךה אותו על לעבור לו הקשה.מותר וכן

יבום במצות דיבמה הלאו ניתר דוחה.איך באמת אחד של שעשה לומר שצריך וכתב

תעשהל אחרא בהערות.של שם עיין שאי"הגרעאך לומר ראיות כמה שהביא נתקייםא

ידיעהעשה הלאל להתיר אין אחר"חד של בתראב'תוסמדברי.ת כופין"ד.יג(בבא )ה

ל מתירין תעשהשאין שלוא קדש יהיה ורבודלא פרו מצות יקיים עבד שחצי וכן.כדי

מ(ישנים'תוסמדברינראה בגמרא,.)כתובות איסורדהקשו דוחין אין קהללמה דפסולי

לאשה תהיה ולו מצות ד,מחמת אמרהותירץ איתאאי מי בעינה כלללא רשוופי.לעשה

לה'תוסה אלא המצוה דאין שלו,ישנים הלאו את דוחין אין .ולכן



הגרע ג"וכתב מצוה ליבמה יש באמת לומר שצריך הפנ,כ"א כתב שכן י"והביא

אחרונים.).מ(כתובות כמה כתבו כן לנר,ובאמת ערוך שנקטו:)כ(עיין מזה שדייק

מצווההר נמי שהיא מוכח בכל השוה עשה הוי דיבום בכתובות.אשונים ההפלאה וכן

איסור"ד:כד( מאת)ה להתברך הציבור על גם כהנים ברכת מצות איכא אי מסתפק

החרדים.הכהנים מספר הכהנים,ל"וז,)יח:יב(והביא פני כנגד פנים העומדים ישראל



תעשה לא דוחה עשה צטתבענין

ה כדבר ברכתם לקבל לבם ומכונים המצוההם'בשתיקה בכלל בוכת12.ל"עכ,נמי

ומפורשציווישאיןפ"שאע ישראל כלל על גם מצוה איכא הכהן על מצותהויאלא כמו

עליה'דכתיב,יבום יבוא נאמרה',יבמה שניהם על עשה כןחיומוכ.ומצות ההפלאה

תעשה לא דוחה עשה .מהיתר

אפשר בראשוניםובאמת לשונות מכמה כן :)נה(נהדריןבסי"רשועיין.לדייק

שכתב יבום יב,ל"וז,בדין ידי ויצאה קנאה עליה בא ש,ל"עכ,םוואם קיימההיאוהיינו

תוס.מצותהאת עיין שנתקשירבישנים'וכן יבמות ביבמותל'ש נשים סדר מתחיל ,מה

וז א"עי,ל"וכתב אל בא בתמר כדכתיב בנשים שאירעה ראשונה מצוה דהוא משום שתל

אותה ויבם אבומד.ל"עכ,אחיך הראשוניםרי גסמךישותם מצוה עליה שיש .כ"לומר

,ל"וז,)א:אוחליצהיבום'הל(כתבם"הרמב.אחרתנראהבראשוניםפשטותהךא

אחיו אשת אדם שייבם התורה מן עשה המנ.ל"עכ,מצות מזה רקד)ב:א(ח"ודייק מצוה

היבם החינוך"וכ,על בזכרים)תקצח'מצ(כ מב.שנוהג הרשב"שומארווכן )יח:א(א"ת

מצש אינה והיא ורבו פרו משום מצוה דעיקר משום יבום מצות על מברכין שאין והוכתב

ורבו פרו מצוה.על עליה שאין נראין ראשונים הני לדוכתא"וא,ומכל קושייא הדרא .כ

שאע ליישב ביבום"ונראה מצווה אינה שהיא ד,פ מקום שלהחינןמכל ללאו

ורבו מפרו אחרתדאפשרדשאני באשה המצוה את בהמצותאבל,לקיים דוקא ,יבום

זו למצוה הגורמת איסורו,והיא אותו על לעבור מחויבת היא איסורהו,לכן ומאחר.נדחית

כהח"שא הוי היא אחרת שלפצא דמצוה הלווא כ.ת"נדחית זה לאשהדיןואין תהיה לו

מ( דוקא.)כתובות מקוםד,בהשהמצוה שה,מכל רוצהמשום איני לומר יכולה לא,יא

איסורה בשו.נדחית מצאתי יצחק"וכן עין סי"אה(ת תנינא ליישבז"ועפ.)סב'ע נראה

שם( מרומז זה צרה)וגם יש אי אף שניהם לקיים אפשר נחשב אינו ,מותרתהלמה

שלו לחיוב גרמה והיא עליה דוקא נאמרה לקייםולכן.שהמצוה אפשר אי אתנחשב

שנכ"משא.שניהם לקיים אפשר שנחשב ורבו אותו"אעויהםפרו מסייעת שהיא פ

עליהבאותה דוקא נאמרה המצוה אין מקום מכל שהיא.מצוה מאחר לאשה תהיה לו וכן

זו,מצותהלבטליכולה למצוה כמיוחדת היא המצוה.אין באה שמחמתה יבום מצות ,אבל

שניהם לקיים אפשר נחשבת .אינה

הראבו12 כתב החרדים לתמיד"כדברי בפירושו ו(ד פרק הירושלמי)סוף מדברי האחרונים הוכיחו וכן

ד( הדעת)ח:מגילה היסח משום כפים נשיאת בעת בכהנים להסתכל הריטב.שאסור בסוכה"אולם :)לא(א

של,ל"וז,כותב מצוה אלא להתברך ישראל על חיובא היאליכא אברהם.ל"עכ,כהן דבר )לא:א(ועיין

הריטב שיטת על החרדים חלק לא שמעולם מצוה"שכתב קיום לישראל שיש רק היא והכוונה ולכן,א

דעת להסיח ושלא לכוון .צריכים



קת

טוב זבד





שבת בגמרא השוק:)כא(איתא מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע ,מצותה

הזמן.ל"עכ עיקר הוא החמה משתשקע אם הראשונים אפשר,ונחלקו לכן קודם גם אבל

לעיכובא דין דזה או .להדליק

ברמב פ'הל(ם"ועיין ה"חנוכה קודם,ל"זו,דכתב)ה"ד חנוכה נרות מדליקין אין

שקיעתה עם אלא החמה מקדימין,שתשקע ולא מאחרין הרמב,כלומר.ל"עכ,לא ם"פסק

החמה שקיעת אחרי להדליק וכלל,דצריך כלל השקיעה קודם להדליק .ואין

הרשב חולק"אולם שתכלה,ל"וז,א עד החמה משתשקע מצותה דאמרינן הא

השוק מן דלאו,רגל מדליקמסתברא אינו להדליק רצה אם לכן דקודם לומר היא ,עיכובא

ניסא פרסומי איכא דהא החמה לשקיעת סמוך מדליק להדליק רצה אילו ודאי וכענין,דהא

וכו שבת בנרות לקמן שבת'שאמרו דלצורך היכר איכא לשקיעה סמוך דבמדליק ולומר

דכותה,מדליקו נמי דע,והכא להדליקיאלא לחייבו מצותה משתשקעקר אלא אינו

בע,החמה חנוכה נר הדלקת מקדי"דעש"והראיה וכוםכ חשכה דס.ל"עכ',עם ל"מבואר

השקיעה"להרשב לאחר להדליק היתה ההדלקה תקנת דעיקר נמ,א שרי להדליקאך י

שקיעה,קודם לפני ניסא,מעט פרסומי איכא .דהרי

הרמב דנחלקו והרשב"ויוצא קוד"ם להדליק רשאי אדם אם אםא השקיעה ם

בזה ליה נחלקו,עדיף במה להבין נרות.וצריך מצות בגדר היא המחלוקת ולכאורה

דולקות,חנוכה יהיו שהנרות הוא המצוה עיקר דילמא או ההדלקה הוא המצוה עיקר האם

למצוה הכשר רק היא עצמה ס"הרמב.וההדלקה ולכן"ם ההדלקה הוא המצוה דעיקר ל

ב שלא בהדלקה לצאת אפשר החיובאי ס"הרשב,מאידך.זמן שהנרות"א הוא דהעיקר ל

דולקות ההכשר,יהיו לעשות אפשר השקיעה לאחר דולקות יהיו הנרות דאם יתכן ולכן

לכן (קודם הנרות. ישארו אם אפילו בבקר בהדלקה סגי ולא לדבר גבול דיש פשיטא אמנם

השוק מן רגל שתכלה עד בז,)דולקות האחרונים מן רבים דשו .הוכבר

הרמב לפי צ"והנה עיוןם הרשבריך דהוכיח קודם"הא להדליק דאפשר א

שבת בערב חנוכה נר מהדלקת כרחךעהתםד,השקיעה קודםל היא .שקיעההההדלקה

לומרוי הרמבש שבת"דלפי מערב ראיה שום אין תקנו,ם ולכן אחר בענין אפשר דאי

שאני שבת דערב מראש קודם,חכמים להדליק החמהואפשר בזה.שקיעת נחלקו וכבר

והט הדשן בט,ז"התרומת סי"או(ז"דעיין סתרע'ח הדשן)ט"קג התרומת דעת דהביא
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בע כבתה שבתדאם להרב זקוק אין שקיעה קודם התרוה"וזאפילו יראה,)קב'סי(ד"ל

כהזקוקדאין אפילו שקיעת"ואע.ג"לה מסוף חנוכה נר דמצות שם במרדכי דכתב ג

ואילךהחמ קודם,ה ולא הכוכבים צאת ליה,והיינו אהני מאי בטיהרא דשרגא .משום

יום"וא מבעוד הדלקה בשעת אינה חנוכה נר מצות עיקר הדלקה,כ בשיהוי אלא

המצוה קיום היא חשיכה התחלת.שלאחר קודם כבתה דאם לומר יכולין היינו ולכך

לה זקוק המצוה אק.קיום יום מבעוד מדמברכינן חנוכה"באמנם נר להדליק ג"ואע,ו

מצוה ליכא דא"ע,דאכתי דמשום טעמא היינו מצוה"כ הכשר חשיבא אחר בענין .א

ו דף יבמות בריש דעליה בשמעתא ואם אב דכיבוד מצות הכשר התוספות א"עכדפירשו

שכן"בד לאביו,ה שמאכילו זמן אחר עד מצוה ליכא אכתי לי בשל לי בעי"ואפ.שחוט ה

התם ללמימר כרת"דלידחי בו שיש כמו.ת מצוה בהכשר העשה קיום דחשיב קמן הא

עצמה עליה,במצוה מברכינן לה.ולכך זקוק אין כבתה אי נמי כבר,ולהכי שהרי

בהכשר המצוה וס"והט.הותחלה חולק וא"ז אחר בענין אפשר דאי הכא דשאני כ"ל

אי שבת שיהי"בערב חכמים דתקנו ממש מצוה אלא מצוה הכשר בערבז שקיעה קודם ה

בחול שקיעה לאחר כמו דכשאפשר,שבת ראיה להביא אין דהיינוולכן ולהדליק לחזור

השקיע כןקודם לעשות צריך דאין קבלת,ה קודם כבתה אם ולהדליק לחזור יש ולדינא

.ד"עכת,שבת

הרשב לפי לעיין יש החמה"ועוד שקיעת קודם להדליק דאפשר זמןמ,א איזה

להקדים ערוך.אפשר בשולחן סי"או(ועיין להדליק)א"סבתרע'ח המנחהמדאפשר ,פלג

ר שיטת לפי היינו המנחה'ולכאורה פלג לאחר ערבית להתפלל דאפשר לפי"וצ.יהודה ע

המנחה,א"הרשב מפלג הדלקה להתיר כוונתו אין כתב,דלכאורה לשקיעה"דהרי "סמוך

צ"ואעפ הוא לכאורה לילה"כ דזה מ"דאל,ל בבקרש"כ מהדלקה לשקיעה סמוך .הדלקה

עוד מנחה להתפלל לו מותר האם לעיין יש לילה כבר זה אם התפללאמנם לא עדיין .אם

הדין מה אוכן יום חל בכ'אם מדליק והוא בשבת מנחה"דחנוכה להתפלל ושכח כסלו ד

שהדליק כך,קודם אחר מנחה מתפלל הוא האם,האם כך אחר להתפלל לו מותר ואם

לומריש הנסים"לו דמנחה"על עשרה כ"דאע,בשמונה רק דזה כסלו"פ כבר,ד הוא הרי

שהחיינו וגם נסים שעשה ובירך .הדליק

מגדים,ולדינא הפרי כתב סי"א(כבר סתרע'א לאחר)י"קא מנחה מתפלל דאם

דסתרי כתרתי הוה דס,שהדליק ג"דהיינו בלילה"ל להיות צריכה דההדלקה אם.כ ולכן

ה תפילהכבר לענין אפילו כלילה מעתה חשיב .דליק

באופן האלו הדינים להסביר נראה היה דמסתפינא צ.אחרולולי באמת ע"דהנה

ללילה דוקא שייכות חנוכה דנרות תיתי תקנו,דמהיכי דוקאולמה הנרות להדליק רבנן

ה ביוםירבלילה גם קרה הד.הנס כזמן ללילה עדיפות שום אין דבאמת לומר לקהונראה

דאיתא הא משום אלא מביום בחוליןיותר אהני):ס(בגמרא מאי בטיהרא ומכיון,דשרגא



זץ שלמה ארי הרב קבת

ניסא פרסומי משום בנר דא,דיש כיון ביום להדליקם טעם אז"אין לראותם ולכן,א

בלילה הנ.מצותה ליסוד ראיות וכמה כמה .ל"ויש

ויטרי)א במחזור ד'סי(עיין נר"רלו מצות המובחרמצו,ל"וז,דכתב)ה מן תה

שתכלה עד משתשקע הבקר,להדליק עד להדליקה יכול הלילה כל בו,מיהו נתנו דלא

יותר אז דהוי ניסא פרסומי משום אלא הזה לאדלוקה.הזמן מצי לא ודאי ביממא אבל

איכא ניסא פרסומי ומאי בעי מאי בטיהרא נרות.ל"עכ,דשרגא דאין כדברינו והיינו

לליל שייכות בעצם מביוםחנוכה יותר בלילה,ה שרק משום בלילה חנוכה נר תקנו אלא

ניסא פרסומי .איכא

במהרי)ב ד'הל(ל"וכן היה"חנוכה למהר,ל"וז,כתב)ה סג"נשאל מי"י ל

דיניה מאי חנוכה נר הדליק ולא השחר,ששכח עלות עד הלילה כל להדליק יכול ,והשיב

בטיה דשרגא להדליק אין דביום תקנה לו אין אהניותו מאי הנס,רא פרסום הוי ,ולא

קשה.ל"עכ הלילה,ולכאורה מצות רק זה שא,דאם פשוט"הטעם הוא בבוקר להדליק ,א

זמנה עבר ד,הרי ולשתות מצה לאכול ששכח מי לתקנו'אטו יכול הסדר בליל כוסות

בבקר ע.ולאכלו לשאול"אלא מקום יש דוקא חנוכה דבנרות הלילה,כ מצות זה דאין

סג"ומהר.דוקא דאעפ"י תירץ ע"ל הנס פרסום דצריך ביום להדליק אפשר אי הנרות"כ י

ביום ליתיה .וכדברינו,והא

ג)ג נראה היראים"וכן מדעת חנוכה,ל"וז,שכתב)רעד'סי(כ בנר דתניא והא

קאמר יום קצת בעוד החמה משתשקע שרגא,מצותה הוי לא קצת שהחשיך דכיון

מתח,בטיהרא זמן היוםובאותו בעוד נר שרואים ומתמיהין לבתיהן לשוב אדם בני ילים

היא מצוה שמחמת ניסא,ויודעים פרסומי לעיל.ל"עכ,ואיכא כדברינו דבריו ,ונראה

י אין"דסותרואפילו דעדיין משום הוא ניסא מפרסומי דחלק יום קצת כשעדיין דעדיף ל

אע בנר משתמש אחד שכל זמן נר"זה מהני שעכשיו .פ

חז"א אלא הלילה מצוות כשאר חנוכה נרות דאין יוצא היא"כ שזמנם תקנו ל

בהדלקתם ניסא פרסומי יתכן,כשיהיה נוממילא מצות לקיים בזמניםח"דאפשר אפילו

הלילה מצוות שאר לגבי ממש לילה נחשבים האלו,שאינם בזמנים ניסא פרסומי יש .אם

הרמב דעת מובן דס"ממילא את"ם להדליק דיש החמהל בשקיעת לכתחילה ולא,הנרות

הלילה מצוות כשאר הכוכבים הנר,בצאת של אורו ניכר כבר השקיעה דלאחר יש,דמכיון

הנרות זמן עיקר וזה מהני והשרגא ניסא החמה"והרשב.פרסומי בשקיעת רק דלא חידש א

תקנת בכלל דזה להדליק אפשר הנר אור ניכר כבר אם בסמוך לשקיעה קודם אפילו אלא

הלילה מצות דזה תקנו לא דמעולם חנוכה הרשב"וא.נר דעת לתלות צורך אין א"כ

ר ערבית"בשיטת תפילת לענין דס,י אור"ויתכן אין עדיין אם המנחה פלג לאחר דאפילו ל

בדיעבד אפילו חנוכה נר להדליק אין ניכר מ"וכ.הנר סקתרע'סי(א"הגראורביהנ )ב"ט

שבע"שהרמ פסק על"א מברך אעש בחול כמו חנוכה גדול"הנר היום בעוד שמדליק .פ
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הגר שם וז"וכתב מ"א עיין תרה"ל בשם וכו"א ברשב'ד ור"אבל דוקא"א משמע ן

חמה .1ל"עכ,ש"ע,משתשקע

הנרות את שהדליק לאחר מנחה להתפלל דמותר מדברינו מגדים.יוצא דהפרי

דסתרי תרתי דהוה כן לעשות דאין כבר,כתב עדאם לילה"הדליק דזה אין,כ וממילא

עוד מנחה בלילה,להתפלל זמנה ניחא.דאין לדברינו תרתי,אמנם כאן דאין לומר דאפשר

שקיעה קודם להדליק שאפשר דהטעם לילה)בדיעבד(דסתרי דהוי משום אלא,אינו

ניסא פרסומי של ראשון שלב יש דכבר ד,משום היכר מצוההנרותדיש של ולכן,הם

יוםאפשר נקרא זה דעדיין מנחה .להתפלל

נר הדלקת מצות דיש חכמים קבעו דלמעשה להקשות יש עדיין דלכאורה אלא

חנוכה של ויום יום כל בלילה,חנוכה תלויה ההדלקה דאין קודם,ולדברינו כשמדליק

בכ למשל"השקיעה כסלו כ,ו של חנוכה נר הדלקת של המצוה קיים כסלו"איך ויתכן.ז

הוא לילהדהפשט דין שוה דבר לכל דין,דלא יהיה מסוים זמן דעל יתכן לילהאלא

ע אחרים דינים לגבי עצמו זמן יוםובאותו זה בקהל.דיין עיין זה יעקבוכעין לבעל(ת

יעקב שמע)המשכנות קריאת לענין זו,ל"וז,שכתב בסוגיא מעיין לכל זאת מודעת דהנה

לילה בהתחלת תלוי אינו שמע קריאת שמע,כללדזמן קריאת זמן סברי תנאי כמה דהא

חולק ואין לילה הוי הכוכבים דצאת אכללא כלל פליגי לא ובוודאי הכוכבים צאת קודם

וכו כלל זה לילה'על מטעם דאינו ודאי הכוכבים בצאת שמע קריאת דזמן דסבר מאן ,ואף

וכו שכיבה זמן דאז משום השיעורים"וא'אלא דכל לומר מקום יש זה לפי הםכ הללו

הזמ כעל שוין ולילה שיום שוות"מיא"ן שעות בשיעוריהן,ב חכמים דברו זה אבל,ועל

מאד גדול שהיום תלוי,במקומות שאינו כיון שמע קריאת זמן נשתנה הכי משום אטו

שכיבה בזמן רק ק,בלילה על שממתינים לולי הלילה קודם ודאי שכיבה בצה"וזמן ,כ"ש

ב.ל"עכ דחידש יעקבוהיינו המשכנות למעשה(על לא אבל בסוף"וכמש,להלכה )ש"עיי,כ

המנחה1 מפלג בדיעבד להדליק דאפשר ערוך השולחן צ,ובדעת ר"לכאורה בשיטת תלוי דזה דלענין"ל י

לילה כבר זה אע,מעריב ניכר"ולכן האור שאין בלילה,פ להדליק היתה דהתקנה הכוונה'אפי(מכיון אם

ני האור שיהא כדי להדליק,)כרהיתה אפשר כלילה שנידון וכל רבנן עשו פלוג .לא

הב"וכ דהביא מהא האו"נ בשם מוצ"י של צלי בה דאמרינן מהבדלה חמיר דלא הוא דהטעם בשבת"ח ,ש

דר אליבא דוקא זהו די"ולכאורה המנחה דמפלג כלילהני סרצ'סייןעי(ו וב"ב שם"הגרביאורג ).א

מי( דוד הרב לזה .)נץוהעירוני

השו דעת דאפילו מחודש באופן לומר אפשר דברינו"אמנם עם עולה שהשמש"וס.ע המנחה פלג דלאחר ל

לילה התחלת יש ולשקוע לרדת הנר,מתחיל אור קצת ניכר שיהיה בזה ר.ודי של טעמו זה יהודה'ואולי

במציאות,כ"ג אפילו הלילה התחלת יש דכבר מעריב להתפלל המאירי,דאפשר בענין.)כז(ברכותוכלשון

שבת בערב שבת של כן,ל"וז,המתפלל לעשות ראוי אין שבת בערב אף זה זמן קודם מקום א"מי,ומכל

אדם בני לרוב נראית ואינה להשתקע מתחלת חמה ולמעלה רביע פחות ,שעות

,יש.ל"עכ להשתקע מתחלת שהחמה המנחה פלג דלאחר לילהוהיינו סרך הפחות .לכל



זץ שלמה ארי הרב קדת

ק מצות ממש"דאפילו בלילה תלוי אינו ערבית של יתכן,ש ולכן שכיבה בזמן אלא

מאוחרת שעה עד שוקעת השמש שאין שכיבהאחל,דבמקומות זמן מצות,ר לקיים אפשר

ממש יום בעודו אפילו שמע לילה"ואע.קריאת כל מצוה דזה יום,פ כמו הוי

.המחרת

בנ דהתקנה לדברינו זה אינה"וכעין אלאהתלויח הכוכבים צאת של בלילה

ניסא פרסומי של החמה,בלילה שקיעת לאחר הרשב,ועיקרו חידש ודעימיה"אבל א

זו למצוה לילה שם עליו לחול שייך לנרות היכר קצת כשיש לכן קודם זמנה,דאפילו ,והוי

ה לקיים אח'ואפי,מצוהואפשר מנחה הנ.כ"להתפלל הדליק"ולפי אם לדון מקום יש ל

שקיעה"בכ קודם כסלו כ(ד שחל בשבת"וכגון כסלו מנחהול)ה התפלל לומר,א יש האם

הנ דע"אעד.סיםעל דרכנו"ג לילהפ זה דאין מנחה להתפלל דמותר לענין,פשיטא אבל

זמנ אם להסתפק אפשר הנסים מצותועל בזמן דיןתלוי וצריך אחר גדר לו יש או הנרות

הכוכבים צאת של .לילה



תקה

טוב זבד







ברכות בגמרא שמאי.)יא(איתא בדרך,ובית ובלכתך להו,האי עביד ההוא?מאי

לכדתניא להו בביתך:מבעי במצוה,בשבתך לעוסק בדרך,פרט לחתן,ובלכתך ,פרט

אמרו הבתולה:מכאן את חייב,פטור,הכונס האלמנה משמעמ.ואת פפא,אי רב כי:אמר

רשות,דרך דרך רשות,מה כל מצוה.אף לדבר אזיל דקא עסקינן לא אמר,מי הכי ואפילו

לקרי טרדא.'וכו!רחמנא משום נמי,אי בים ספינתו טבעה נמי!אפילו הכי תימא ,וכי

רב אמר זבדא בר אבא רבי אמר בתורה:אלמה האמורות המצות בכל חייב מן,אבל חוץ

פאר,יליןהתפ בהם נאמר (שנאמר,שהרי כד: עליך)יחזקאל חבוש טריד,פארך התם

דמצוה דרשות,טרדא טרדא טריד להו.הכא מבעי ההוא שמאי .מצוהלשלוחיפרט:ובית
קרידאפילומינהשמעממילא:אמריהללובית נמי .ל"עכ,בדרך

סוכה במסכת מצינו מ,במשנה,.)כה(ועוד פטורין מצוה וגושלוחי הסוכה ,'ן

מילי,ובגמרא הני בביתך,מנא בשבתך רבנן במצוה,דתנו לעוסק בדרך,פרט ,ובלכתך

לחתן אמרו.פרט פטור:מכאן הבתולה את חייב,הכונס האלמנה משמע.ואת ?מאי

הונא רב רשות,כדרך:אמר דרך רשות,מה כל עסוק,אף דבמצוה האי .'וכו,לאפוקי

ספינתו טבעה מעתה דטרידאלא דפטור,בים נמי מן'ווכ?הכי פטור במצוה והעוסק

נפקא מהכא נפקא,המצוה (דתניא,מהתם ט: לנפש)במדבר טמאים היו אשר אנשים ויהי

וכו היו'אדם מי אנשים היו?אותם יוסף של ארונו הגלילי,נושאי יוסי רבי .'וכו,דברי
היו מצוה במת עוסקין בע,אלא להיות שלהן שביעי פסחשחל 1.ל"עכ,רב

וז יהושע הפני בזה הסוכה,ל"וכתב מן פטורין מצוה דכיון.שלוחי לדקדק ויש

מק לה דילפינן בשמעתין כדמשמע בתורה האמורות מצות מכל פטורין מצוה ש"דשלוחי

אע א"ומפסח כרת דאיכא הוי"ג וטפי מצות מבשאר טפי בסוכה הכא לה נקיט אמאי כ

פס לענין בפסחים למיתני בוליה וכיוצא ומצה גופא לגופא.ח לאו נמי הכא דודאי ונראה

בברכות דתנן דכיון למיתני מק).טז(איצטריך פטור אע"דחתן מלכות"ש בה דאית ג

דהו טעמא מהאי א"שמים במצוה כעוסק כ"ל מצות"כ לשאר לקמן(ש עוד שאבאר וכמו

בשמעתין דמי,)במסקנא למיתני איצטריך לא נמי גופא פסח היאולענין דפשיטא לתא

המצוה1 מן פטור במצוה דעוסק דין ליתא שלהירושלמי שכתבו שם,ויש דאיתא פ(מהא ה"ברכות )ב"א

תו ספרים לק"כותבי מפסיקין בס,ש"מ יצחק'ועיין א,ג"ח(כוכבי ברכות הירושלמי על )א:בהערות

זה אברהם,לדחות המגן לדברי סק"ל'סי(והעיר דהירו)ט"ח שתיהן'ליישב לקיים כשאפשר .ש"ע,מיירי



פלדמן צבי דניאל הרב קות

זימניה מטא דלא כיון רחוקה מדרך גרע זו,דלא אף זו דלא היינו הכא לה דקתני הא אלא

אע,קתני ומשמשיהן חולין אפילו אלא דפטורין מצוה שלוחי מיבעיא בהם"לא דאין ג

אפ סכנה כעין"שום מתשבו לה דילפינן הסוכה מן פטור דמצטער מטעמא פטורין ה

ל.תדורו נראה דאעועוד טפי רבותא איכא סוכה דלענין על"י עובר ושעה שעה דבכל ג

דסוכה עשה כשבטל.מצות תעשה ואל בשב אלא שאינן עשה מצות לשאר דמי דלא ועוד

משא לסוכה"מהם חוץ וישן ושותה כשאוכל עשה בקום איסורא נמי איכא בסוכה ,כ

דעכ נמי כ"ואפשר יחשדנו שלא עין מראית משום לחייבו לן הוי בידיםפ ומבטל פושע

כו במצוה"דלאו עוסק שהוא ידעו דאפ,ע בעלמא"אלא מצטער דכל כיון פטור מןה פטור

לקמן פטרינן טעמא דמהאי תדורו כעין מתשבו בעלמא).כו(הסוכה דרכים הולכי אפילו

דפרישית"א טעמי ואינך עין דמראית טעמי הך שייך לא תו לי,כ נראה 2.ל"עכ,כן



דעוסק דינא של חידושו להסביר הראשונים נחלקו אונס,במצוהוהנה והלא

פטרי הוהרחמנא כולהסברא התורה בכל ודין ב.א מצינו החידוש'ולכאורה בגדר שיטות

במצוה עוסק .של

בשניה)א ולעסוק ראשונה מצוה הריטב:להניח כה(א"כתב לאל"וז,.)סוכה

וכואמרינ עוסק שתיהן'ן לקיים אפשר בשאי זו]ו['וכו,אלא מצוה להניח בעי אפילו

וכו בידו הרשות אין הימנו גדולה אחרת מצוה האחרת"קמ'לעשות מן דפטור דכיון ל

עכ"ה אצלו רשותשה של שהוא דבר מפני מצוה להניח ואסור רשות של כדבר .ל"עכ,יו

מהר שיטת נראה או"וכן המשניות"ברמבעייןו).ג"קפ'סי(ז"ח בפירוש פ(ם ב"אבות

כבחמורה)א"מ קלה במצוה זהיר והוי דאמרו וז,אהא אמרו,ל"שכתב העיקר זה ומפני

ובין בה מתעסק הוא אשר המצוות בין הקשה מבלתי המצוה מן פטור במצוה העוסק

ממנו תבצר אשר ג,האחרת ר"ולזה המצוות על מעבירין אין אמרו לך"כ כשיזדמן ל

ותנמ תעבירהו לא מצוה אחרתחיעשה מצוה לעשות כה(ומהתוספות3.ל"עכ,הו .סוכה

מצוהה"ד הגמ)שלוחי של דחידוש מזכיראבלןשתיהלקייםא"בארקהואראמשמע אינו

השני את ולעשות הראשונה את להניח הריטב,הדאסור על בזה דחולק .ב"וצ,א"ואפשר

הריטב המצו"ובדברי את לעשות שאסור השניא אליהויןעי,הה מגדנות בספר

וז)כח'יס( לענ,ל"שכתב לכאורה צע"והנה הריטב"ד על בברכות"ג מפורשת ממשנה א

בינה2 באמרי י"או(עיין עליו)ג:ג"ח שתמה .מה

תמימה3 בתורה עיין חמורה ממצוה פטור קלה במצוה אפילו דעוסק הלימוד ט(ולענין ).ד:במדבר

בשו בנעימים"ועיין חבלים סי"ח(ת שעוסקים"מש)'ג'ב לאלו טירדה מחמת שפטורים אלו בין לחלק כ

במצוה בשו"וע.ש"ע,ממש בזה צבי"ע ארץ סי"ח(ת ארז)ח"ס'ב עץ סי"ח(ובספר בזה"עו,)ח"י'א ע

למשהת"בשו הלכה לדוד סי"ח(ניר .)ו"פ'א



המצוה מן פטור במצוה עוסק קזתבדין

מק)טז( פטור וכו"חתן הראשונה לילה בר'ש וכו"ומעשה ק'ג לקרות רוצה אם ש"חתן

רשב יטול"קורא השם את ליטול הרוצה כל לא אומר רש,ש"עי,ג בסוגיין י"ומבואר

בשבתך"ד( ע)ה במצוה עוסק מטעם הוא חתן בתוס"וכ[,ש"דפטור ד'ה בלכתך"כאן ה

ורש"עיי ד"ב יא דף ברכות עיי"י בשבתך מן]ב"ה שפטור במצוה שעוסק מפורש הרי

רוצה אם האחרת המצוה לעשות לו מותר ס"ורשב,המצוה דאסור"ג הרוצה,ל כל דלא

הריטב על וקשה יטול השם את הנ"ליטול ד"א דאסור"סל בפשיטות מי[ל בספר ומצאתי

י לברכות חיים מים שג"באר ושו"א כן הקשה ח"כ מלכיאל דברי ס"ת שג'יא ה אות כ"כב

בזה מצוה,העיר רק הוי דבעילה וטרדא רצונית למצוה חיובית מצוה בין לחלק ותירץ

וע ק"רצונית לקרוא מותר עיי"כ בעז"ונלע].ב"ש הריטב"ד דעת לבאר הנ"ה דהנהל"א

ז"הריטב בסוגיין"א בעצמו בלכתך"ד(ל מקרא)ה פטור ממש במצוה דעוסק ביאר

לד הולך כגון איצטריך בדרך דבלכתך וקרא ע"דבשכבך דטריד מנשואין שחוזר או ז"מ

עיי דפטור מיוחדת ילפותא וגו"צריכים נ"וא'ב בס"כ הריטב"ל שחידש דמה לומר א"ד

האחרת"הנ לעשות אסור במצוה דעוסק דעל ממש במצוה כשעוסק אלא לן"אינו קשיא ז

כשא לפוטרו קרא לי ולמה לקיים"פשיטא הריטבשתיהםא חידש זה דקמ"ומחמת ל"א

והכנה מצוה בהכשר רק כשעוסק אבל הראשונה המצוה לעזוב שאסור מבשבתך קרא

מצוה בהכשר שעוסק עצמו וזה דפטור ידעינן הוי לא מיוחד קרא אלולי ממש מצוה ואינו

וע בדרך מבלכתך דילפינן חידוש הוא ל"פטור ע"ז פשיטא לן בכה"ק הריטב"כ גם א"ג

מצוה הכשר רק היא עוסק שהוא דהמצוה מותר אבל דפטור בעצמה[מודה הביאה דגם

לכו ברור דפו"אינו המצוה עצם שהיא כמ"ע המנ"ר א(ח"ש הוא)מצוה הבנים לידת אלא

להגרעייןו,המצוה שעורים ווס"קובץ זא המנ"רמן על שחולק להצל]ח"ל בברכות"וגם ח

עיי)יא( עונה מצות הוא דהמצוה והכשר"עכ,ב"שכתב הכנה רק בוודאי היא המחשבה פ
הריטב גם וא"ובזה האחרת לעשות בידו והרשות דפטור מודה בס"א .ל"עכ,ד"ש

שתיהן)ב לקיים בש:אפשר אף פטור יש אם השאלה ששפאועצם לקיים ,יהןתר

הראשוניםבזה הריטב.נחלקו הנ"הנה פ"א כדבר נקט לקייםל בשאפשר פטור שאין שוט

התוס,שתיהן דעת נראה כה('וכן וב"ד.סוכה מצוה שלוחי נו"ה בההיא"ד:ק וכן),ה

התוס ורבי"ד:מד(שבועות'למס'משמעות והוי"ד.כט(מ"ב'ולמס)ה בספרעייןו).ה

פריו עמ(נתן מציעא התוסשהב)ג"קפ'בבא דברי המצוה'יא מן פטור דאינו פרץ רבינו

אותה שמנער בה שמטפל בשעה לקייםאלא אפשר לקיים,שתיהםדאי אפשר אבל
בזהעיין,ל"עכחייבשתיהם שכתב .מה

לקיים בשאפשר אפילו המצוה מן שפטור שסברו ראשונים יש .שתיהןאמנם

רש מדברי נראה כה(י"וכן פטורי.)סוכה מצוה הסוכהשלוחי מן חנייתן,ן בשעת .אפילו

הר דעת יא(ן"וכן הרי.סוכה לקיים)ף"בדפי באפשר פטורשתיהןדאפילו במצוה העוסק

וז המצוה ולקיים,ל"מן לטרוח התורה חייבתו לא מקום של במלאכתו עוסק שהוא דכל

אע אחרות שאפשר"מצוות אלא,פ כלל לטרוח צריך שאינו שכל ודאי מודינא ומיהו

ידיכדר לצאת יכול ראשונה במצוה טוב"דבכה,שתיהןכו ומהיות שתיהן ידי יצא ודאי ג
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רע תקרי פטור,'וגו,אל לטרוח שצריך כל לח"או(א"וברמ.ל"עכ,ומיהו וז)ח:ח ,ל"פסק

אבל האחרת אחר לטרוח צריך אם אחרת ממצוה פטור במצוה העוסק יכולדכל אם

שתיהן שתילעשות יעשה טורח בלא .ל"עכ,הןכאחת

זרוע"וכעי באור איתא ס'הל(ז דבלכתך,ל"וז,)רצט'יסוכה קרא איצטריך אמאי

מצוה שלוחי פרט במצוה,בדרך ויתעסק בה שעוסק המצוה מן יסתלק תיתי דמהיכי

של,אחרת שכרן מתן יודע אדם שאין חמורה מצוה בעבור שביק לא קלה מצוה אפילו

המשמש,מצוות כעבדים תהיו דאל עותו הרב את פרס"ין לקבל אתיא,מ דקרא ותירץ

ב"דאע לקיים דיכול פטר"מ,המצוות'פ הואיהמ מלך וגזרת דוקאיוה,רחמנא ינו

ליתן שעתא בההיא דמיפטר מאכילה או אבדה בהמת משקה כגון בידו במצוה כשעוסק

לעני וס,פרוטה תפילין כשכותב מכירתן"וכן ובשעת שעהפ"אע,ת באותה יכול שהיה

אעפ זו פרוטה קח לו שיאמר או לעני פרוטה פטור"להושיט קרא,כ איצטריך ,ולזה

אחרת במצוה ותיעסק בה שעוסק מצוה יניח דאמאי פטור הוא הביא.ל"עכ,דמסברא וכן

בהג פ(א"בשמו ס"סוכה 4.)ו'יב

יוקשה זו שיטה או,ולפי בבגדו ציצית הלובש כל המצוות מן יפטר דלכאורה

מזוזה מצוה,פתחובשיש מקיים אחרות"אע,דהוי מצוות זמן באותו לקיים שאפשר .פ

הנ זרוע האור ומדברי הגמרא מדברי ברור נראה להיותד,ל"אלא הפחותצריך לכל

רק,במצוה"עוסק" התעסקות,מצוה"מקיים"ולא שום בו שאין מצוה שקיום מובן ואז

פוטר ע.אינו נראה הגמ"ועוד בבשתל,ברכות'במסראפ הפטור את קיוםב,דברים'ה

ובטרדא טרדא,מצוה בו שיש מצוה קיום שימת,שצריך צריך שאין מצוה קיום רק ולא

כלל .דעת

במצוה עוסק של בפטור טרדא של ענינו מה השאלה איש,ובעצם החזון כתב

ס"או( כו'מתני):יז(ברכות,ל"וז)א:טו'יח שמתו מק'מי ל,ש"פטור הדנרא,בזהעייןיש

במצוה עוסק משום בזה רש"וכמש,הטעם ד"כ מי"י ק"וא,ה זמן הגיע אם מתוש"כ קדם

לקרותהיהי כה('ופי,חייב פסח,שם'בתוס):סוכה שדוחה מצוה במת מצינו ומיהו

לקמןדכ פסח,):יט(אמר בעשיית התחיל שכבר לי,ואף פטרינן מהולא משום"מקבורת מ

במצוה על"וה,עוסק המתים כל דמייןנ מצוה כמת גבוא,קרוביהן על להטמאף דלענין

הפסח חצות,בערב לאחר מיטמאין הקרובין ע,אין לקבר שיכולין משום אחרים"היינו י

לפסחן ק,ולשוב לקרות יכולין דאינן הכא מצוות"אבל בשאר לעסוק וכן מצותן,ש יניחו

בקבורתו ק"ולפ,ויתעסקו באמצע מת להן מת אם אף ד"י,ש"ז חיובול פקע דהרי ,יפסיק

ליו"ובפ סק'סי(ד"ת מהש)ו"שמא יעקבובהביא .ל"עכ,ע"וצ,דיגמור)ז'סי(ת

הרמבוב4 בהל,ם"שיטת ה"פ(סוכה'עיין הסוכה)ד"ו מן פטורין מצוה שלוחי משנה,שכתב במגיד וכתב

ל שתיהןדמסתימת לקיים באפשר דאף משמע פטורשונו מש.נמי בקובץ"ועיין חפץ נטע נתן הרב בזה כ

תשנ(נהוראי .)ו"תרמ-א"תרמ'עמ,ח"שנת
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הפרדס א'עשנה(ובקובץ טרדא)81-41'עמ'חוברת בדין ווינהויז אנשל הרב דן

עצמו בפני דין או במצוה עוסק מדין פטור הוי אי עפי,דמצוה מח"וכתב בביאור לוקתז

וה יעקב וזהשבות איש הוא,ל"חזון דמצוה טרדא דדין נאמר אם רק שייך זו שאלה וכל

ול לחלק שפיר שייך במצוה עוסק מן קודםאפטור באה הטרדא אם דוקא דהוא מר

המצוה בק,התחלת התחיל שכבר יעקב השבות של באופן נודע"אבל הקריאה ובאמצע ש

מצות לקיים פטור במצוה עוסק להיפך נאמר אז מת לו שמת בכחלו ואין המת חובת

ק במצות להפסיק להצריכו המת התחיל"טרדת שכבר השני,ש כהצד נימא אי אבל

שא בק"דבאופן כהלכתה גמורה כונה לכוון לו ואין"א מטרידתו מצוה מחשבת דטרדת ש

קובכח מצות לפי"לקיים זה באופן עתה לקיימה תורה חייבתו לא בשלימותה ל"ש ש"ז

מצו מחשבת אם בין קלחלק התחלת קודם באה זו באמ"ה או דמש קריאתה בכל"צע מ

בכח אין קואופן מצות לקיים מחשבתו כהלכתה"לרכז ותפילין ותפילה ע"וע.ל"עכ,ש

בזה שהאריך דבריו .בהמשך

מב יוצא של'ולכאורה החידוש בהסבר הראשונים בשיטות שמצינו המהלכים

במצוה'ב,הדין דעוסק בדין לגמרי שונות המצוההבנות מן הריטב.פטור נראה,א"לדעת

סילוק אלא פטור אינו במצוה דעוסק דין במצוה,כלומר,חיובשבאמת כבר שעסוק שמי

אחרת מצוה לעשות שרוצה בטענת המצוה אותו מן עצמו לסלק יכול דהמצוה,אינו כיון

כרשותההשני לו הראשונה.נחשב המצוה לחזק בא רק הדין באמת להדגיש,ואז

חיובשהרא אחרת,שונה מצוה משום להניחה .ואין

הר"משא לדעת ממש,ן"כ פטור הוי דהדין במצוה,נראה העוסק את שפוטר

ה הראשונהתמסיבת במצוה לקיים,עסקותו לו שאפשר שהוא,שתיהןאף דכל שם וכלשונו

אע אחרות מצוות ולקיים לטרוח התורה חייבתו לא מקום של במלאכתו שאפשר"עוסק ,פ

האווכמו התורה,ז"שכתב מצוות חיוב בגדר הדין שכך המלך גזרת הוי זה .לכאורה

בזה לומר יש הוי"דלהריטב,ועוד באמת המצוה מן פטור במצוה דעוסק הדין א

הראשונה,המצוהבדין המצוה אל התחייבות של סימן אע,כלומר ולגומרה פ"לקיימה

אחרת מצוה גלשיש ודעימי"ולהר.כ"פניו בהגבראהדין,הן דין חיובאש,הוי עליו ין

אחרות במצוות הדין,לעסוק מעיקר הפחות .לכל

בנעימים"בשועייןו חבלים סי"ח(ת ממצוה)ג'ב פטור במצוה דעוסק שהעלה

ה פטור בעצמו דהוא וכיון כמותו דשלוחו שליח לעשות יכול אפילו ע"אחרת דפטור י"ה

מהוראי,שליח שכר שומר דחשוב אבידה לעניאמשומר ריפתא מלמיתב דפטור ואי,שום

במצוהני חייב במצוה דעוסק עמא שליח"אחרת ליתן,י חייב הא שכר שומר הוי למה

ע וגו"צדקה שליח ע5.ש"ע'י הנ"אמנם בזה"פ להקשות יש הר,ל לדעת והאו"שאף ז"ן

יוסף5 בפרדס בזה ד(עיין עה,)ד"כ:שמות תורה דבר בספר עמ(ת"ועיין בזה"מש)'ס'בראשית .כ
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לקיים כשאפשר אפילו פטור רק,שתיהןשיש ולא במצוה עוסק להיות צריכים עדיין

האומק כדברי מצוה עוהיכי,ז"יים כלום"שעושה לעשות צריך אינו המשלח שליח ,י

לי לית הרהוודאי וכדברי האחרת"טירחא במצוה לעסוק יש החבלים"וצ,ן בדברי ע

.בנעימים

להסביר אפשר צריכהשאי,אמנם אינה הראשונה שהמצוה היכי דומה שוםנו

השני,התעסקות צריכההוהמצוה פטורדלכולי,כן בו אין שהמצוה,עלמא להיכי

מטריד כן העושהההראשונה השני,את המצוה טרחההורק שום בלי לעשות ל"די.אפשר

הר דעת ודעימי"דלפי פטורהן יש האו,עדיין המלך"וכלשון גזרת משום שאפשר,ז אף

השני הראשונה"עהלקיים במצוה לפגוע מבלי שליחות בנעימים.י החבלים דאף ונראה

שמצר להודות השני"יך מצוה לעשות הראוי מין שליחות"עהמ לדעת,י שאפילו כיון

לקיים"הר יש טרחהשתיהןן בלי אפשר .אם



המצוה מן שפטור במצוה עוסק בדין לחקור האחרונים כתבו הכוונה,והנה אם

היא מחויבששפטור א,במצוהאינו לקיים אפשר עדיין המצוהאבל מופקע,ת אם או

.מהמצוהלגמרי

המצוה את קיים לא פטור בשעת מצוה שעושה שמי מצינו כלל איתא.ובדרך

כח"ר(ראבגמ יצא,.)ה לא מצה ואכל שד ה"פ(ם"רמבהו.כפאו ומצה מחמץ ,כתב)ג"ו

נתרפה כך ואחר שטותו בעת נכפה והוא מצה כזית לפי,אכל שנתרפא אחר לאכול חייב

אכ פטורשאותה שהיה בשעה היתה המצילה בשו.ל"עכ,ותומכל איתא ח"או(ע"וכן

ואח,ל"וז)ה:תעה שטותו בעת נכפה והוא מצה כזית אחר"אכל לאכול חייב נתרפא כ

המצוות מכל פטור שהיה בשעה היתה אכילה שאותה לפי .ל"עכ,שנתרפא

להריטב השני,א"ולכאורה רשותהשהמצוה לדבר ק,נהפכת דאין יוםנראה

אחרת במצוה שעוסק למי כלל רמ"בשועייןאולם6.מצוה מפאנו"ת כתבד)ב"ק'סי(ע

שהש בשעה בתורה שעוסק בקי"במי השאינו את להוציא התיבה לפני יורד וכתב,ץ

המצוה,ל"וז מן פטור במצוה שהעוסק אמן מעניית הדין מן פטורים שהם אלא עוד ,ולא

ו מצווה ובכלל קעבדו מצוה ענו אחרואם שדבר אלא בכך הם מצווים דהא נינהו עושה

שעה לפי ליפטר להם מ,גרם שתיים"ומה ובידם המצוה את חוטפים ומציורו.ל"עכ,מ

טננבויםכ"וכ6 צבי שלום,)ו"ל'סי,ט"לשנה,'החוברת,הפרדסקובץ(הרב מנחת בספר להרב(וכן

יפרח בזה"ע,)ב"כ'סי(כתובות'למס)שלום שהאריך מה בשו.ש עיין נתןת"אמנם ח"ח(להורות

להיפך)'ל'סי הריטב,ש"ע,שנקט השני"שלדעת בעשיית מצוה קיום יש מצוה"ולהר',א קיום אין ,ן

צע .ג"ודבריו
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שתים"של דלא,"ובידם דעתו שא,א"הריטבכמוכח הוא שלו תמצא ההיכי לקייםא"שכל

7.שתיהן

הציוןעייןו לט"ס(בשער משמ,ל"וז,)ק או אבידה שומר אףואפוקי המת ר

ג לקיים"דהוא יכול ואפילו המצות מכל אז פטור לדעתשתיהםכ זה אחר לטרוח צריך אם

חייבתו לא שאז אלא איש דהוא חובתו ידי יצא אזי מצה אכל אם וכדלעיל פוסקים כמה

אחרת במצוה עוסק שהוא מפני אכילת"ומ,התורה ברכת לברך אז יוכל אם מסתפקנא מ

אקב וכו"מצה שה'ו מצכיון אינו אז עווא .כ"ע,ז"וה

ברמן שלמה מרדכי הרב התורה(וכתב עם יא,בקובץ )לב-כז'עמ,חוברת

הנ הריטב"כהבנתינו בדברי הב"ל במצוה מצוה קיום שאין אפ,'א בזה הוסיף רותשאמנם

וז,אחרת בזה למש,ל"וכתב סותר זה אין במ"אכן וי"כ מעליא מצוה קיום כאן דיש ,ח"ב

דלש יתכן דדינא'יעוד לקייםדסברי שיכול היכא גם הוא במצוה לאשתיהםדעוסק

כלל מצוה קיום כאן אין אחרת מצוה ועושה אחת מצוה שעוזב דבשעה כלל וכל,נתחדש

לשי במצוה עוסק אחרת'דין מצוה לעשות מחיובו דנפטר הוא מצוה,זו עשה אם אבל

הראשונההשני מצותו שביטל אף מצוה קיום כאן יש לשלמהפרובס,השפיר אשר

סח( לשי"בס'כ)מועד דגם לקיים"והריטב'תו'ד דביכול דעוסקשתיהםא פטורא ליכא

לקיים"כ,במצוה כשיכול מצותו,ביחדשתיהםז ולדחות להפסיק שיכול מה אבל

לאח לקיים"הראשונה יכול חשיב לא השני"ובכהשתיהםכ ממצוה פטור מוכח"וד(הג ז

פ אבידה דמנער לענימהא וליתן ניעורו להפסיק חייב אינו ולמה לעני פרוטה מליתן טור

הראשונה"ואח מצותו ישלים לפ,)כ לעיין הראשונה"ויש מצותו שדחה במצוה בעוסק ז

י אי אחרת מצוה השני"ועושה מצוה בכה,הח מצוה"ולכאורה קיום כאן יש שפיר דרק,ג

כ הראשונה מצותו קיו"הריטבתבכשמבטל כאן דאין מצוהא דוחה,ם דרק היכא אבל

מצוה קיום יחשב לא רשות,למה דבר לצורך גם לדחות יכול מחוייב,והרי שאין ואף

שני מצוה בשביל מצותו עוסקהלדחות כבר אינו הראשונה במצוה הפסיק אם אבל

שני מצוה קיום כאן ויש סי"ובפמ,במצוה מ"ע'ג ה"א אות שהי'כ'ז במצוההדמי עוסק

מק מ"דפטור י"ש שפיר אחרים ושמעו וקרא פסק אם אחרים"מ ומוציא דגם,ח הרי

מעליא מצוה קיום הוי אחרת מצוה ועושה מצותו .ל"עכ,במפסיק

הריטב מדברי ברור אינו ראשונה"ובאמת מצוה המניח רק לאסור כוונתו אם א

יקיימנה ואח,ולא לזמן המצוה את שיניח מי אפילו הראשונה"או את יקיים ופיאומק.כ

נותנת לגמריהסברא המצוה להניח ולקיימה,שכוונתו לראשונה לחזור אפשר דאם

לקיים אפשר בגדר הוי יחזור.שתיהןלכאורה אם שאפילו לומר סברא גם יש אבל

כרשות עכשיו שנחשב מה לקיים כדי לזמן אפילו מצוה להניח הנכון מן אינו ,לראשונה

כ השני"אבל המצוה באמת אם רק אולזה,כרשותהויהז להיות לקיים"צריך ,שתיהןא

לגמרי להניח כשכוונתו יותר נראה עוד,ואז לברר .ויש

פסקיו7 בספר באריכות בזה ורס"רס'סי(תשובהעיין .)ג"ב
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הריטב בדברי סתירה יש ד).לב(בקידושיןאיתאד,א"ולכאורה ביןדינא איסי

ע ליעשות למצוה אפשר אם אומר אחרים"יהודא ע,י הוא אחרים"תיעשה יתעסק,י והוא

אביו הריטב,בכבוד וז"וכתב ש'פי,ל"א הוצרכנו התחיל(לפניושתיהםבזו לא ועדיין

מצוה קיי,)בשום הא אחרת מצוה לידו ובאה המצוה כבר כשהתחיל בהדיא"אבל ל

המצוה מן פטור במצוה שתיהן,שעוסק לעשות כשאפשר על.ל"עכ,ואפילו ובהערות

מש"הריטב הביא הרד"א ט"כ דיש בריטב"ל .א"ס

חיים הרב בזה קמא(שווימער'יעשיוכתב שלמה כרם ,ל"וז,)נ-מה:בקובץ

הריטב סתירת ליישב שי,א"ונראה כמש"הריטבטתדבאמת הוא בסוכה"א דבאפשר,כ

לקיי"לקיי מחייב הוא לקיי"ומש,ש"ש באפשר דאפילו בקידושין פטור"כ הוא אין,ש

למש דומה בסוכה"הנידון ואח,כ המצוה שהתחיל הוא הנידון בא"דבקידושין לידוכ

אחרת ע,מצוה שתיעשה הראשון מצותו להניח הב"ויכול במצוה יעסוק והוא אחרים ,'י

הריטב"ע כתב הא"ז מצוה מלהניח דפטור הב'א במצוה ב,'ולעסוק יעשה לא שהוא 'כיון

הא,תוהמצו ע'דהמצוה נעשית אחרים"יהא אחר(י אדם כאן כשיש איירי שם )דהגמרא

שה"משא הוא הנידון בסוכה לקייכ יוכל בעצמו ע"וא נעשית יהא ולא אחרים"ש ז"וע,י

הריטב כתב לקיי"שפיר דמחוייב .ל"עכ,מ"ולק,ש"א

אליהו מגדנות וז)קצב'סי(ובספר הוא,ל"כתב ברורה המשנה מדברי והמבואר

שהי בעת מצוה קיים אם ידהדבודאי יצא אחרת במצוה מקודם מדברי,ח"עוסק ונראה

לשיטות"המשנ דגם לקייםב באפשר אפילו הוא המצוה מן פטור במצוה שתיהםדעוסק

הר ושו"כדעת ס"סל(ע"ן ממנה"מ)ח"ח שפטור המצוה עשה אם יד,מ דהגברא"יצא ח

הוא חיובא בר הי,בעצם לענ"אפהולכאורה יד"ל יצא אי מילתא הא דתליא כשעשה"ד ח

אי הראשונים בשיטות במצוה עוסק משום פטור שהוא בעת במצוההמצוה עוסק פטור

כשא רק התוס"הוו כדעת שתיהם לקיים במצוה"דלפי,ב"עיי)כה(בסוכה'א העוסק אין ז

חייב בעצם אבל בה עוסק שכבר הראשונה להמצוה קדימה דין דיש אלא בעצם פטור

השני"וע,בשתיהם המצוה עשה אפילו ידהכ הר,ח"יצא לשיטות דאפילו"אבל וסייעתו ן

לקיים הראפשר וכלשון פטור אחרות"שתיהם במצוות לעסוק התורה הטריחה דלא ן

א במצוה יד"בעסקו יצא לא השניה המצוה עשה ואם בעצם פטור הוא אח"כ וצריך כ"ח

הפעם עוד המשנ,לעשותה מדברי בשעה"אולם הנ"ב לשיט"צ דגם נראה הרל יצא"ת ן

דאע מ"והטעם השניה מהמצוה לגמרי פטור שהוא בר"ג הגברא הואמ מבואר,חיובא וכן

יו"בשו עונג ושו"עיי)א"סמ(ט"ת יעקב"ש משכנות ספ"חאו(ת ושו"עיי)ח"ח ת"ש

מפאנו"רמ ח"סק(ע שאלה האוצר)ב פ(ובית עיי)ד"כלל ומשנ"שהביאו ס"בס(ב"ב ק"ע

הפמ)יח שכ"בשם שעוריםעייןו,כ"ג מ"לב(קובץ אות בזה)ח"ב .ל"עכ,שנסתפק

ה דבריו לעילובתחילת דברינו היפך דברינו,נחתו כעין הר(אמנם לשיטת הפחות )ן"לכל

המשנ מדברי אליהו,ב"נראה במגדנות שהסיק הריטב.וכמו אינו,א"ושיטת באמת אם

השני מצוה ברור,היוצא אינו .עדיין
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בזבחים ר,ל"וז.)יט(איתא וכו"בעי שיחוצו מהו תפילין כהנים'ז מיתבי

בדוכנ ולוים התפיליןבעבודתן ומן התפילה מן פטורין במעמדן וישראל אם,ן לאו מאי

חוצצות אינן וכו,הניחו חוצצות הניחו אם לי,'לא מיבעי אסורים פטורים הכי כיוןהאי

לי מתני דלא וישראלים לוים משהדאיכא פטורים"אסור תנא מן,י"ופירש.ל"עכ,ה

דקיי המצוה"התפילין מן פטור במצוה העוסק ביארובק8.ל שם לזבחים אורה ,רן

מכ"שההו שפטור דאף משום הוי קיים"א אי קעבידשתיהםמ יוצא,מצוה מהמסנקא ואז
במצוה עוסק משום דפטור היכי מצוה קיום אפילו 9.שאין

פ(ירושלמיבואיתא ה"ברכות ממצוות,)א"ג האונן מפניו,ל"וז,בפטור תאמר אם

שי מי לו יש הרי משאו שישא מי לו מששאין תיפתרשא לולב מנטילת פטור והתני או

א טוב ביום לא בחול מימר לך אית שופר מתקיעת פטור והתני שהוא"בחול מכיון חנינא ר

כ ותכריכין ארון לו להביא לו תמןהאזקוק עיסקידתנינן על לפקח התחום על מחשיכין

שה כמי ומקוננות חלילים ותכריכין ארון לו להביא המת עיסקי ועל משאוהכלה נושא ,וא

יצחק.כ"ע כוכבי פ"ח(ובספר ברכות ירושלמי על הערות ה"ג סי"ג ז אות וז)ב'א ,ל"כתב

במשנ הירוש)שם(א"והנה מדברי ע'העיר הפמ"כאן ח"ד כוללת בפתיחה כט(ב"ג )אות

בי קרינן דמחוייב מוציאם שופר כמו רבים להוציא מצוה שעשה דאונן אלאהשכתב

אחר במצוה עדיףשעוסק דרבים ומצוה מק,ת דפטור משמע כאן שאינו,ש"והא וכיון

יד אחרים מוציא איך בדבר בסוכה'בסעייןו.ש"ע,ח"מחויב משניות על סופר אות(קול

השני)שצד המצוה מן דפטור במצוה בעוסק השני,השנסתפק מצוה עשה והוציאהאם

יד יוצאים אם הי"רבים אותו דהמוציא כיון בדבהח מחמתפטור לאו דפטור הך נימא או ר

א במצוה עוסק דכבר משום אלא היא ידהיהיכ"גריעותא בצע"יוצאין והניח ו"ח 'בסעייןג

ז לבנו חיים הפמ"מש)א"ע'סי(ל"תורת מדברי והעיר בזה שענבגעייןו,ג"כ יוסף ד"זי

מש"הפמ הפמ"ג מדברי בצ"כ והניח מלאקאטש"שו'ועי.ע"ג להגאון שלום משיב ל"זת

הפרמ"מש)ז"קל'סי( בדברי וגו"כ ג'ובס,'ג נסתפק שם סופר במצוה"קול בעוסק כ

דהוא דכיון המצוה ידי יצא אם השנית ועושה ראשונה מצוה מניח אם המצוה מן דפטור

השני ממצוה גהפטור והניח כלל מצוה ולא בעבירה הבא מצוה בצע"הוי תמה,ג"כ ואני
כלו העיר שלא חיים המחנה הריטבעל מדברי סוכה"ם .ל"עכ,'וגו)כה(א



פענח לג'הל(ובצפנת דף או)תרומות פטור הוי במצוה דעוסק דין האי אי חקר

האחרת המצוה גם שמקיים כמו ממש הנראהגממהראיוהביא,10דהוי דהוי"דזבחים ל

ארי8 בשאגת בזה .)ז"ל'סי('ועיין

בשו"וע9 בזה צבי"ע ארץ סי"ח(ת ב,)'ד'ב בזה יצחק"שוועיין ישיב סי"ח(ת מה,)'א'א שהאריךועיין

בשו ציון"בזה שבי .)ג"י'סי(ת

בשוו10 בזה נתן"עיין להורות סי"ח(ת וח"ל'ג סי"ה אור"ובשו)'ל'ח דברי .)ז"ע'ס(ת
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זה גם שמקיים כמו דהוא ורק בדבר האיך"דאל,מחוייב הוה חוצץ"היה דאינו .ש"ע,א

הר לדעת א"ולכאורה ב"ן קיום כאילו להיות להשתדלכ"דא,המצוות'א ענין יש אמאי

שתיהן מ,לעשות יצא"הא שאינו,מ ממי טענות סילוק בגדר פטור רק דהוי נראה ולדעתו
.המצוהמקיים

הריטב לדעת מצוה"ואף קיום כאן שיש לומר קשה שהשני,א להכיון ונעשית

רשות של דעוסק.כדבר הדין משום לא מצוה קיום כאן שיש לדעתו לומר אפשר אמנם

המצוה מן פטור דא,במצוה כיון לקיים"אלא השני,שתיהןא על כאונס ואז,הנעשה

האחרונים שחקרו במה אונס)ל"ואכמ(להצד דין דמי,בגדר דעביד כמאן אפשר,דהוי

יצא דכאילו א.לומר קושי"אמנם הדרה לדוכתאכ הראשונים דין,ת לחידוש צריך דאמאי

המצוה מן פטור במצוה עוסק כדי,של בה שעסוק מצוה להניח דאין הוא פשוט הלא
שכבר במצוה .קייםלעסוק

הריטבכ"וא בב"בדעת לומר צריך מצוה,'א,אופנים'א קיום דאין מכאן דמוכח

ממנה שפטור חיוב,במצוה סילוק הו,רק היה להניח"ואז השניא לקיים כדי .ההראשונה

המצוה,'וב קיום כאן החידוש,דיש באמת פטור,וזה היה רק אונס קשה.ומדין אמנם

הריטבלומר בדעת שאי"כן הספר,לדברזכרןא מן חסר .ועיקר

כמקוים"וא נחשב המצוה אין עלמא שלכולי יוצא הצ,כ קושית קשה מה"ואז פ

ההו ב"היה התפיליןראגמא יחוצו חיובושלא ויצא חיובא בר דהיה לא לתרץואפשר.אם

הגמתדחשלכן ההוראה להסביר,א"את אפשר חיובא,ן"הרפ"עאו בר אבל,שהגברא

במצוה עוסק של פטור ראי.יש להביא יש לכאורה כן ההוהומפני הקודמת"מן לשאלה ,א

המצוה את קיים קיום,שאם ב,יש קיום יש שממילא דוקא לאו כיאבל פטורמצוה שיש ,ון
הנ אורה הקרן .ל"וכדברי



לשאול יש הדיןמעתה וממה במצוה שעוסק מקיימו"למי אחרים,מ להוציא

או"המהרתבוכ.בזה פטורים,ל"וז)ג"קפ'ס(ז"ח תורה ללמוד ההולכים בחורים זה כפי

רבם בבית שהם זמן כל המצות ר"כר,מכל בר ורבה כ"ח פטורים שהיו שמעו"ה שלא ז

יכולין"ומ,הדרשה התפילין ועל הציצית על לברך ירצו אם שפסק,מ אנשים דהוו מידי

זצ"ר וגו"ת גרמן[,'ל שהזמן עשה מצוות על לברך יכולות להוציא]שנשים יוכלו ולהכי

החייבים את שופר את,בתקיעת ויוציא מדרבנן אפילו הפטור אתי דלא אמרינן ולא

ער,החייב ישראל זבדכל בר,ז"בים אעפ"וכדאמר הברכות דכל ע"ה מוציא שיצא ,ש"י

עא(ג"בפרמעייןז"וכעי.ל"עכ זהב אי,ל"וז)ה:משבצות אחרים ושמעו בירך אונן

מקרי בדבר מחוייב שאינו כל נימא או חובתן ידי דלעת,יוצאין וכוכיון פטור מיהו'עתה

י שפיר אחרים ושמעו וקרא ופסק ציבור בצרכי ממשהעוסק פטור דלא חובתן ידי צאו
אחרת במצוה שעוסק ט"שמ(ד"יועייןו,אלא ס"א ומ"ז ה צ"ק ס"א ע"ג ה .ל"עכ,)ש"ק
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המצוה את קיים שכבר כמי הוי במצוה שהעוסק לדעתם זה לפי ,ונראה

ערבות מטעם להוציא שאפשר ששהוא,מדאמרינן הדין של מוציאפ"אעהיסוד .שיצא

דב קשה קצת זה לפי המהראמנם או"רי ר"ז"ח שפסק אנשים דהוו וגו"מידי שלגבי",'ת

להוציא כמחוייבות נחשבות אינן גרמן שהזמן עשה מצוות על לברך יכולות אם אף נשים

המחוייבים בדבריו"וצ,אנשים קצת מקוג"בשועייןז"וכעי.ע להגאון צבי ארץ ,אגלוב'ת

השדה שיח ד(בספר ברכת י"מ,ל"וזשכתב)נא'עמ,ד'סי'שער לדבר אף דכיון"מ ל

מ מצוה מקיים יעשה דאם אף מחוייב איןמ"דאינו אשה דהרי בדבר מחוייב אינו חשיב

במ אנשים שהז"מוציאה ר"ע ולדעת מצוה מקיימת עושה דאם אף על"ג לברך לה מותר ת

מצ שהז"כל מ"ע אמחב"ג חשיבי אצלם הכרחיית מצוה דאינה כיון וה"מ בנ"ד י"נ עייןד

לג(ה"ר'סבתו סוכה"ריטבעייןו:)דף במצו)כה(א דעוסק חשוב'דכיון המצוה מן פטור

עיי ולעשותה המצוה להניח ואסור רשות של ורשות,ש"כדבר כרשות רק דחשוב הנה

ב פוטר של"אינו ממצוה עדיף לא אבל מצוה מקיים עושה דאם כתבנו דלעיל ואף ח

במ נשים כמו שהז"רשות .ל"עכ,ג"ע

אור"ובשו דברי וז)ז"ע'סי(ת הר"ולפי,ל"כתב לשיטת או"ז כמחויב"ח שהוי ז

האחרת המצוה שמקיים כמו ממש והוי וגם"א,בדבר התורה לימוד במצות גם כ

ג קבוע זמנה אין במצוה"כשהמצוה עוסק אמרינן שמקיים,כ כמו ממש דהוי משום

האחרת הריטב,המצוה לשיטת בדבר"אבל מחויב כאינו דהוי המצוהא כמקיים הוי ולא

במצוה"א,אחרת עוסק אמרנין לא קבוע זמנה שאין ובמצוה התורה בלימוד משום,כ

הקבוע"דע אחרת המצוה עקרינן זה .י

וכתב[ קריאת]והמשיך שקורא כהן בדין הראשונים פלוגתת סברת זה ונראה

בתורה לעלות וקראוהו הראב,שמע לתורה"לדעת ועולה פוסק בת"והרשב,ן א"ח('שוא

להפסיק"ס)קפה'סי רשאי דאינו למס"וברשב,ל בפירושו יג(ברכות'ץ פ.דף )עמוד

הראב דעת כלל,ן"הביא יפסיק שלא אומר הייתי כדאי הייתי ואם זה על שהעוסק,וסיים

וכיון המצוה מן פטור לצורךבמצוה שלא הפסק הוי לעלות יפסיק אם ממילא שפטור

י,ש"עי כהנ"וסברתם הראבל"ל מחויב"דלדעת והוי ממש כעושה הוי לא במצוה עוסק ן

פוסק ממילא הרשב,בדבר והרשב"ודעת בדבר"א מחוייב כאינו והוי עשה כאילו דהוי ,ץ

לצורך שלא הפסק הוי דפוסק,ממילא שפסקינן להלכה דהעוסק,ונמצא לן דסבירא משום

ממש כעשה הוי לא יו"שועייןו,במצוה עונג .ל"עכ,)א"מ'סי(ט"ת

בזה אחרת לומר דע,ואפשר אמרינן אם יוכל"דאף ערבות בלי אחר ,מצוההוציא

ואע יצא ככבר שהוי מפני דזה לומר צריך מוציא"אין שיצא ההשוואה,פ שכל אפשר אלא

שב מחוייבשתיהןרק דאין,הגברא פעוליתאלא חיוב יצא,עכשיו שכבר מטעם ,או

ל חיוב ואין במצוה שעוסק מטעם אחרתאו מצוה ערבותשתיהםוב,עשות של היסוד

אחרים להוצא .מועיל
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דאורייתא ממצוה לפטור דרבנן במצוה העוסק בענין הפוסקים דנו ובקובץ.ועוד

סי"ח(שיעורים בזה)לב'ב א,נתספק לפטור'דמצד ויש כשבתך נחשב אינו וכן[לכאורה

י סוכה איתן המצפה בו,]ש"ע:נטה של'מצד שבת הוא אם תלוי שהדין לומר אפשר

של,מצוה שבת אינו דרבנן מצוה ציון"בשו.11ש"ע,מצוהואולי שבי כתב)כג'סי(ת

כת,ל"וז רצה רוזנטל[ר"מתחילה דב חפץ"בעמח,הרב דברי במחלוקת]ס זה ספק לתלות

בסוכה הסוכה).כה(הראשונים מן פטורין מצוה דשלוחי התו,בהא רק'סדלדעת פטורים

לקיים אפשר לקייםשתיהםכשאי באפשר הר,חייביםשתיהםאבל לדעת שם"אולם ן

לקיים באפשר בטעמאשתיהםדאפילו וכדכתב פטור של"נמי במלאכתו שעוסק דכל

אע אחרות מצוות ולקיים לטרוח תורה חייבתו לא שאפשר"מקום לדעת."פ וממילא

הר"כת לפי נמי"ר דרבנן במצוה עוסק עכן שהרי דאורייתא ממצוה עוסק"פטור נקרא פ

דרבנן המצוה שמקיים בשעה מקום של התוס"משא,במלאכתו לדעת הוא'כ הפטור דכל

הראשונה מן יתבטל בשניה יעסוק באם שכ,רק במצוה"יתכן כשעוסק רק הוא ז
תורה,דאורייתא בשל ויעסוק ממנה יתבטל אם לן איכפת לא דרבנן במצוה כשעוסק .אבל

וכתב[ הנ"ולע]והמשיך הראשונים במחלוקת שנוי זה ספק דאכן נראה אבל"ד ל

מן,הפוכהבצורה פטור במצוה דעוסק הדין ביסוד ראשונים הנך דפליגי לבאר דיש

דחי,המצוה מדין דפטור פירושו המצוההאם קיום נדחה אחת מצוה שהתחיל דמכיון

השנ,השניה המצוה מן גמור פטור הוא דהפטור התורהאו הפקיעתו כאילו והוי יה

השניה המצוה של הר"ולפ.מחיובה ודעימי"ז בשאפשר"דסהן אף פטור במצוה דעוסק ל

כללשתיהםלקיים בה מחויב ואינו השניה המצוה מן גמור פטור כאן דיש ואילו,סוברים

לקיים"ס'התוס באפשר ולכן דחיה מדין רק הוא דהפטור לקייםשתיהםל .שתיהםחייב

השניה"נו את ועשה בה שעוסק המצוה את הניח באמת אם צדדי תרי הנך בין דלדעת,מ

השני'התוס את ולקיים האחת את להניח לו דאסור קדימההאף מדין רק מ,זהו מ"אבל

השניה המצוה את הר"משא.קיים לשיטת קיים"כ לא השניה את ועשה האחת הניח אם ן

כלל ש,מצוה מקיומה לגמרי דפטור ואיכיון חיובא בר אינו השניה שםןל חלות לעשייתו

מצוה מעשה .של

וכתב[ דכת]והמשיך ספיקא תליא דבהא לומר אפשר זה אמרינן"לפי דאי ר

כיון דרבנן במצוה בעוסק דגם אפשר קדימה מדיני הוא המצוה מן פטור במצוה דעוסק

תורה של לזו קודמת היא הרי בה התחיל דהוי"משא,דכבר אמרינן אי גמורכ פטור

השניה המצוה מקיום דמצוה"א,ומופקע במצוה עוסק בדין נתחדש לא דזה לומר יתכן כ

תורה של מצוה חיוב תפקיע התוס"ולפ.דרבנן לדעת הוא'ז מצוה דעוסק הפטור דגדר

דחיה דה"אפ,מדין תורה"ל של ממצוה פטור נמי דרבנן במצוה דעוסק לדעת,ה אבל

משום"הר הוא הפטור דגדר כן השניה דהמצוה חיובא ממנו מפקיע המצוה ז"דעסק

בשו11 נקט הצד יעלה"וכזה יהודה סי"יו(ת .ש"ע)י"ש'ד



המצוה מן פטור במצוה עוסק קיזתבדין

בראשונה תורה"אפ,שעוסק של מצוות כששתיהן רק הוא זה דכל במצוה,ל בעוסק אבל

דאורייתא מצוה חיוב ממנו מפקיע זה דעסק לומר יתכן לא .ל"עכ,דרבנן

וז איתא שם בנעימים חבלים להגר'בסעייןו,ל"ובספר חיים ז"שנות קלוגר ל"ש

ראימב מפרוטההיא דפטור אבידה משומר דאורייתא ממצוה פטור דרבנן במצוה דעוסק

דס,לצדקה דרבנן"ולמאן מצוה רק מקיים דרבנן סימנים דאורייתא"ומ,ל מצדקה פטור .מ

ב דהפקר לדחות מה"ויש בסימנים לו שמחזיר מי של והוי הפקר האבידה"ד דבעל וגם ת

כמ ומחל בב"נתייאש אבדההליניחא:)כז(מ"ש יצחק"ובשו.ל"עכ,לבעל ישיב א"ח(ת

וז)א'סי המצוה"ויל,ל"כתב מן פטור במצוה עוסק לענין האחרונים שכתבו דכמו ע

דאורייתא ממצוה פטור דרבנן במצוה עוסק סוכהעייןדאפילו המאירי על )כה(הגהות

שם לנר לכ,ובערוך שאלתי בערך שנה כעשרים לפני טליא הוינא מ"וכד אדמוק ר"רן

זוכר"זי]מקלויזנגרג[ק"הגה אני מהן ואחת לזה ראיות כמה אתר על לי אמר זה בעני ע

ושו בטור דאיתא וכו)לח'סי(ע"מהא ספרים מכל'דכותבי פטורים תגריהן ותגרי הן

כ,המצוות זי"ואמר רבנו מרן י"ק לכתוב לעצמו בשלמא מן"ע מצוה דהוי דאפשר ל

לאחרי לכתוב אבל מההתורה מצוה לאו לכאורה ואעפ"ם מדרבנן ורק הוא רואים"ת כ

המצוה מכל עירובין"שו,דפטור על משמעון בשם ג'ל(ר ראי"הביא אי"ויל,מכאןהכ ע

פטור אי בדרבנן עוסק או ורשות מצווה אינו בגדר דהוי במצוה בעוסק דפטור הא נימא

מה ממצוה וצו"לגמרי שייך ולא בדבר מחוייב כאינו והוי דמת נימא או מצוה"ונו נגד מ

מה"מה שהוא השני לעשות מצוה יש ודאי יל,'וגו,ת"ת במצעשהז"וגם בנשים גם אי ג"ע

ד כיון פטור אי במצוה דעוסק דינא הך שייך אי לקבלשתיהםשפטורות דרצו רק רשות הוי

12.ל"עכ,עליהם

אליהועייןו מגדנות יא(בספר אות וז)שם אע,ל"שכתב ענינא עודובהאי ורר

הפרמל קושית א"או(ג"ישב סי"ח ס'א המג"עב על ד שגם)א"ק מדבריו שמשמע שם

מה שהם אחרות מצוות פוטרת דרבנן שהוא תנחומין במצות ע"עוסקו וכתב הפמ"ת ג"ז

זה"דצ לו מנין וכתב[.כ"ע,ע המג"ולענ]והמשיך סברת עוסק"ד של פטור דמקור הוא א

ובלכתך מבשבתך ילפינן ואבמצוה פטור מ"דמצוה מדרבנן רק שהוא מצוה גם מ"כ

לצורכו שאינו מקריא לא דידך שכ[בלכת כאן"ומצאתי איתן במצפה הדבר בעיקר כ

ד"עלעייןו]ב"עיי כאן שג"נ דמצוה טרדא פוטרת"ה דרבנן במצוה עוסק אי בזה העיר כ

ראי מההוהביא הוי רבו פני דקבלת ודחה רבו פני דאת"מקבלת עשה מצד אלקיך'הת

עיי י"עכ,ב"תירא שפיר גם"פ כן המצוה"למגל מן פטור דרבנן במצוה עוסק דגם א

וא בס"אחרת י"יפול,ד"ש הר"ז לדעת אפילו דאורייתא בספיקא בעוסקו גם דספק"ל מ

מה מ"דאורייתא לקולא וכ"ת ופטור במצוה עוסק הוי לחמורא שמדרבנן מכיון מהא"מ ש

בפמ סי"או(ג"דמבואר להר)חשכ'ח בו"דגם שיש דרבנן מוודאי חמיר דאורייתא ספק מ

יצחקו12 כוכבי בספר בזה היר,א"ח(עיין על פחידושים ברכות ה"ושלמי י,ב"א בספר"וע,)ג"אות בזה ע

למס לנפש עמ'מרפא תשובה)'פ'ברכות פסקי .)ב"רס'סי(ובספר
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עיי דאורייתא כ"וא,ש"לתא במצוה"כ עוסק דמקרי דאורייתא בספיקא דכשעוסק ש

להאדר[,ופטור לחו"ומצאתי המשפט דבר את בהגהות ס"ת כ"מ שלא עיי"ה והגהות"כ ש

מש הטור על צבי .ל"עכ,]כ"הר

כת"ובשו דבריו בסוף שם ציון שבי וזת דהעוסק,ל"ב נראה לדינא מקום ומכל

דאורייתא ממצוה נפטר דרבנן בשדי,במצוה טועיין אות כללים מ'חמד וכלל"כלל ה

י"צ אות בזה'א שמדברים פוסקים הרבה ברורה,שציין במשנה הדין)ב"ע'סי(אכן לגבי

מק פטורין האבל י"דמנחמי באות פסק המג"ש כדברי ק"ג זמן יעבור דאם דהא ש"א

ק תנחומין"יקראו במצות התחילו לא שעדיין משום הוא תחילה דהפמ"ובבה,ש כתב ג"ל

דאורייתא למצוה אפילו לפסוק לו אין שוב דרבנן אפילו במצוה דהעוסק מזה הרי.דייק

המ להלכה"דמסיק כן במש.ב אנו כנים דסי"ואם מההיא לעיל המ"תע'כ דנקיט דאם"ה ב

בשע מצה באכילת מצוה ואמקיים המצוה קיים שפיר במצוה שעוסק לחזור"ה שוב צ

אח מצה"ולאכול ע,כ מופקע דאין מזה דמוכח מדין"ובארנו רק הוי אלא המצוה עסק י

של,דחיה זו את דוחה דרבנן במצוה בעוסק דגם בדעתם שבארנו הראשונים כשיטת וזה

תורה,תורה של חיובה בכך נפקע דלא המ"וא,כיון דס"כ לשיטתיה להלכהל"ב כן

דאורייתא ממצוה פטור דרבנן במצוה 13.ל"עכ,דהעוסק

ארי"ובשו לב סי"ח(הת ילפותאתבכ)נו'א הוי אם במצוה עוסק בפטור לדון

דידך דלכת דידך,מקרא לכת הוי דלא היכא כל פטור דחי,ואז מדין דהוי דהמצוה,האו

בי אחרתהדעסיק מצוה בזה.דוחה דתלוי ב'קוהוכתב עוסק פטוראם דרבנן מצוה

דאורייתא א,ממצוה דידך'דמצד לכת הוי ב,לא עשה'ומצד וידחה דרבנן עשה יבא איך

מצוה.דאורייתא מוודאי פטור אם מצוה בספק עוסק שאלת לגבי כתב לכאורה.וכן אמנם

בדבריו קצת להקשות וגו,יש דלכת מקרא נלמד דהדין לומר מדיני"ואע'דאפשר הוי כן פ

ביוהי,הדחי דעוסק דהמצוה היא שניהלפותא מצוה דוחה בחומרהעתה לדון צורך ואין

הרמב,המצוה אבות"וכדברי לפרקי בפירושו במצוה"וא,ם שאין להגיד הכרח אין כ

דאורייתא מצוה לדחות כח שם"וע.דרבנן דבריו בסוף .ש

בתורה מפורשת שאינה מצוה למס,ובענין איתן המצפה ,ל"וז):י(סוכה'כתב

מ"וק דהיא מסוכה מפטרי דאמאי מה"ל ז"ע הא ברגל רבו פני דהקבלת חיוב מחמת א"ת

מה"מ מפורש דד"ע מקרא רק ילפי"ת בפנןק דר"לה בזה"ע,:)טז(ה"ק שכתב מה ש

שאי והסיק דרבנן מצוה דידך"ובענין שבת נקרא 14.ש"ע,ז

הדביר13 בפתח סי"ח(ועיין ב"רל'ב אות הרשב)'ד מדברי להוכיח סוכה"שכתב במצוה)כה(א שעוסק

מה ממצוה פטור בינה"וע,ת"דרבנן אמרי בספר בזה י"או(ע סי ב"ח אות עה)'ג השרון חבצלת ת"ובספר
עמ( יוסף)ז"רמ'בראשית וילקט סי"ח(ובקובץ לנפש)ז"מ'י מרפא סי"ח(ובספר י"נ'ד אות )ב"ג

יצחק"ובשו ישיב סי"ח(ת שלמה).'ב'י דברי בספר סי"ח,שניידר(ועיין דהעוסק)'ו'א להוכיח שהאריך

מה ממצוה אף פטור דרבנן .ת"במצוה

בספר14 בזה החסדועיין סי(מצות וענינים .)'א'חידושים



טיתק

טוב זבד





בגמ הביעא"א,ל"וז:)מד(ברכות'איתא על רבינו משום אבדימי בר יצחק ר

קופרא מיני בשר,י"פרש[ועל מיני מברך,]כל רבותבתחלה נפשות בורא ולבסוף שהכל

לא.'וכו ירקא לא'ור.אבל מיא אבל ירקא אפילו אמר כו'ור.יצחק מיא אפילו אמר .'פפא

ככולהו"א עבידנא מדכרנא דכי זמנא אנא אשי פפא,י"פרש[ר כרב ועיין.כ"ע,]אף

ערוך סי"או(בשולחן ס'ח כר"דקיי)ז"רד וכר'ל אפילו'פפא נפשות בורא דמברכין אשי

לצמאו מים .כששותה

ר של צ'ולשונו טובא"אשי כר,ע דמברך אמר זוכר'דאיך כאשר מים על פפא

כך ואעפדמשמע,לנהוג זוכר איננו דלפעמים לי"מדבריו איכפת לא פלא.'כ דבר .וזה

בכלל אחרונה ברכה בדיני יסודות כמה לקבוע נראה הדברים וברכת,ובביאור

בפרט נפשות .בורא



מסמרות"הרמב קבע מתחלקותם כולן דהברכות ברכות הלכות בריש להלכה

מינ הרמב"וז.יםלשלשה ה"פ(ם"ל תחלה,)ד-ב'לא מאכל כל על לברך סופרים ומדברי

כו"ואח ממנו יהנה ואח'כ מברך טוב ריח הריח אם כו"וכן ממנו יהנה מדברי'כ וכן

כו שישתה מה וכל שיאכל מה כל אחר לברך כך'סופרים ההנייה על שמברכין וכשם

ואח ומצוה מצוה כל על אותה"מברכין יעשה דר.כ חכמים תקנו רבות שבחוברכות ך

אע'והודי תמיד הבורא את לזכור כדי בקשה מצוה"ודרך עשה ולא נהנה שלא נמצאו.פ

מינים שלשה כולן הברכות הנייה:כל מצות,ברכות דרך,וברכות שהן הודאה וברכות

ממנו וליראה תמיד הבורא את לזכור כדי ובקשה והודיה .ל"עכ,שבח

דהרמב הנ"הרי ברכות בגדר אחרונה ברכה כלל ראשונהם כברכה ושיטתו,ייה

וסוףאהי תחילה ההנאה על ברכה תיקנו .דחכמים

דבריו על חולקים ראשונים דהרבה נראה ברכות.אך בגמרא איתא .)מח(דהנה

חובתן"א,ל"וז ידי הרבים את מוציא אינו לעולם יוחנן המזון'פי[ר שיאכל]בברכת עד

דגן כקו'והק.כ"ע,כזית אחד פה הראשונים התוסכל דגןה"ד('שית כזית שיאכל ,)עד

השובע,ל"וז על שאכלו אחרים אף להוציא שיכול דגן כזית אכל שאם ותימה,משמע

והיכיוהר מדרבנן אלא חייב אינו כזית דאורייתאי ופטר דרבנן תירוצים.ל"עכ,אתי והרבה

זו קושיא בפירוק .נאמרו
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הדיבור(חידשו'והתוס בסוף אפ)שם הדין יכולדמעיקר כלל אכל לא ילו

המזון בברכת חובתו ידי אחרים בגמרא,להוציא כט"ר(וכדאמרינן ברכות.)ה גבי

מוציא דיצא הרא.המצוות כתבו והרשב"וכן הריטבוב.א"ש כתב הדברים א"ביאור

כשיטמ( דאכל,ל"וז)ק"נדפס למאן מוציא כלל אכל לא אפילו המזון ברכת דמדינא

דאורייתא דאעפ"דהו,שיעורא המצוות כברכת היום"ל קדוש וכגון מוציא שיצא ,י

אכילה בתר דאתיא הנהנין לברכת קצת לה דמיא המזון דברכת משום רבנן,אלא עשאוה

הנהנין ד"ומש,שיהנהדבעינןלמימרא,כברכת שיעורא שאכל מי למאןה מוציא רבנן

דאורייתא שיעורא חיובא,דאכל בר המברך שיהא .ל"עכ,והוא

הריטבמהרי הדין"דברי מעיקר הנהנין כברכת גדרה אין המזון דברכת ,א

יאכל המזון בברכת אחרים שהמוציא הצריכו קצת הנהנין לברכת דדמיא מכיון ורק

דרבנן"עכ שיעורא הנהנין.פ כברכת דינה אין אחרונה ברכה כל שאף מסתבר דבריו ,ולפי

כהרמב דלעיל"ודלא .ם

שהרמב אזי"ומצינו לכאורה הריטבם של יסודו על שחולק בזה לשיטתו א"ל

ההנייה ברכות בכלל אינה אחרונה הבה.דברכה התוס"שהרי קושיית את תירץ דלעיל'ג

שביעה כדי שאכל זה את מוציא אינו כזית שאכל זה נמי הכי יוחנן'ור,דאין

לבד דרבנן שיעורא האחרים באכלו מיירי דמוציא ותוס"וברש[שכתב את'י דחו שם

.]דבריו

הרמאשרוב בנידון"בלשיטת על,ם משנה כסף פ'הל(ם"הרמבעיין ה"ברכות

לוני)טו'הל חכמי ששאלו להרמבשהביא התוס"ל קושיית כעין להם.ל"הנ'ם והשיב

הכס(ם"הרמב שביאר שם"כפי הבה)מ את"כדברי מוציא גרידא כזית שאכל דמי ג

בלבד מדרבנן [המחויב משנה"וע. בכסף הרמבשביאש השיב איך שדחו"ר הדחיות על ם

ותוס"רש הבה'י ].ג"לדברי

לעיל דברינו תוס"הרמב,ולפי כדעת דלא לסבור הוכרח ,א"והריטב,ש"הרא',ם

ברהמ גבי מוציא יצא הרמב,ז"דאמרינן לשיטת אחרונה"דהרי ברכה המזון(ם ההו)ברכת

ההניי ברכות הה,הבכלל ברכות גבי מוציא יצא אמרינן תוס.הנייולא של יסודם ',וכל

הדין"והריטב,ש"הרא מעיקר ההנייה ברכת אינה אחרונה דברכה ההנחה על בנויה .א

הרמב דפסק האי הבה"ממילא כדעת היסודית"ם שיטתו עם אחד בקנה עולה .ג

פסק ערוך,הלכהולענין בשולחן סי"או(עיין ס'ח ישלהילכתחדדפסק)ד"קצז

הבה לדעת יוצ"לחוש שאל שיעוראג שאכל למי גרידא דרבנן שיעורא שאכל מי יא

אם,יתאדאורי כי לברך יודע אין אם דיכולאבל לן קיימא דרבנן שיעורא שאכל זה

דאורייתא שיעורא שאכל מי אף דקיי.להוציא ברכות"הרי בכלל הוי לא אחרונה דברכה ל

מוציא יצא דין בה שייך ולכן התוס,ההנייה והריטב"והרא'וכדעת .א"ש
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דלתוס ראינו והריטב"והרא'הרי הנייה"ש ברכות בכלל אינה אחרונה ברכה ,א

הרמב כדעת לשאר.ם"ודלא נפשות בורא ברכת בין לחלק מקום יש עדיין לשיטתם והנה

אחרונות שלש[ברכות מעין אחת וברכה המזון ברכת .]דהיינו

תוס ברכות'עיין שיעורא"ד.לט(במסכת ליה בצר אומר"והר,ל"וז,)ה היה י

נפשות בורא מברכינן משיעורא בבציר אפילו היא חשובה ברכה דלאו כיון נפשות בבורא

הגפן,רבות על כנגד תקנוה נפשות דבורא דכיון נראה בעי,ולא הגפן דעל היכי כי

שיעורא,שיעורא בעי נמי רבות נפשות .ל"עכ,בבורא

הר דעת חשובה"ובביאור ברכה אינה רבות נפשות בורא דברכת לפרש,י נראה

שלש מעין אחת וכברכה המזון כברכת בקרא מרומזת אף[דאינה ראשונים כמה לפי אשר

היא"מההחיוב פי,]ת ואכלת בתורה כתוב שלש מעין אחת וברכה המזון ברכת 'וגבי

כזית ברכת,אכילת רבותבואילו נפשות בקראורא מרומזת מקוראשאינה שום ין

אכילה הוי רבות נפשות בורא ברכת גבי עם.שהמחייב שייכות שום לה שאין כיון ממילא

ואכלת חשובה,כלומר–הפסוק נפשות–אינה בורא ברכת גבי שהמחייב חכמים אמרו

גרידא הנאה אם כי אכילה איננה מכשיעור,רבות פחות אפילו הוי החולקתהוהדע.והנאה

דאע"ס'בתוס בקראפ"ל מרומזת רבות נפשות בורא ברכת חכמים"מ,שאין תיקנוה מ

הוי רבות נפשות בורא ברכת גבי שהמחייב ואמרו התורה מן האחרונות הברכות כנגד

בכזית,אכילה .ואכילה

הר סברת להולמה"ולכאורה קשה מרומזת,י אינה נפשות בורא דברכת תינח

א,בקרא ב"מדוע בה שיתחייב חומרא בה תיקנו אכילהכ שיעור בלי גרידא הרי–הנאה

חשובה אינה ברכה דהיותה אחרונות,יוצא ברכות שאר גבי נמצא שלא חומרא ,גורם

הק דאו'התוס'ושפיר אחרונה ברכה כעין תיקנו דרבנן אחרונה ברכה הסתם וליבעי',דמן

אכילה .שיעור

דלר לבאר והו"ונראה שבח ברכת בגדר רבות נפשות בורא ברכת הוי דאהי

להקב לשבח חכמים כשאכל"שתיקנו נהנה(ה או טעם אחרונהבאפון)או ברכה מתחייב

דאוריית כעין או התורה שלא,אמן כלוםומכיון בלא לפטרו חכמים ברכת,רצו תיקנו

גבי.הודאה המחייב אין שהרי אחרונות ברכות לשאר דומה רבות נפשות בורא ברכת ואין

האכילה מעשה רבות נפשות נחשבתבורא ההנאה או האכילה מעשה אין שרצו,כי אלא

כשיאכל בפרט תמיד הבורא את שיזכור מה.חכמים כעין רבות נפשות בורא ברכת והוי

הרמב שהם"שכתב והודאה שבח ברכות כל גבי אע)בלשונו(ם תמיד הבורא את פ"לזכור

מצוה עשה ולא נהנה (שלא הרמב. לשיטת כי לציין ב"וחשוב ברכת עצמו נפשותם ורא

אחרונה ברכה ככל הנייה ברכת אם כי והודאה שבח ברכת אינה רק,רבות אמורים ודברינו

הרמבשיטתלפי דעת על .)וכדלעיל,ם"החולקים
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יש זו לסברא עצמהוסמוכים רבות נפשות בורא ברכת מזכיר,בלשון אינו שהרי

שאכל מה בפרט המזון,בה לברכת בשר(בניגוד לכל לחם נותן מעין)הוא אחת ולברכה

כ.שלש שמזכיר מצינו מזה אויותר בכלל דברים כולם"עמה את אכל לא הסתם שמן .פ

תוס בזה לז('עיין וחסרונם"ד.ברכות רבות נפשות בורא על)ה קאי שהברכה שביארו

ומים בעלמא)חסרונם,כלומר(לחם לתענוג שהם דברים על שברא,כלומר(ואף מה )כל

ממואינם קשה,שנצרכים הברכה נוסח הריוהרי שאכל מה על ברכה שהיא נסבור אם

תענוגים אכל או מים שתה דווקא ולאו לחם אכל לא לדעת.וודאי חזקה יותר והקושיא

ח"שו(א"הרשב סי"ת להקב)קמט'א משבחת והברכה אנשים פירוש דנפשות ה"שביאר

בכלל אדם בני צרכי הברכה,שברא נוסח אין דבריו לפי עיקרהרי כל למאכלים !שייכת

ניחא והודאה שבח ברכת הוי רבות נפשות דבורא דברנו האכילה,ולפי מעשה דלאו

הבורא וזכירת שבח דברי אלא הפרטית ההנאה על ברכה ואינה הברכה אמירת מחייבת

.בכלל

התוס שיטת דעת'ואף על רק"הרהחולקת רבות נפשות בורא דמברך וסוברת י

ניתנ כזית אכילת דומהעל באופן להסביר דס"די.ת דאף להתוס"ל נפשות'ל בורא דברכת

כללית הנאה בעד חכמים שתיקנו השבח ברכת הוי ה,רבות מעשה מחייבתהואין אכילה

הנהנין לברכהמ"מ,כברכת דומה באופן חכמים תיקנוה האכילה לאחר דאומרה כיון

גרידא התוס.אחרונה דברי ביאור נפ,'וזהו דבורא הגפןשדכיון על כנגד תקנוה כי,ות

שיעוראהיכי בעי הגפן שיעורא,דעל בעי נמי רבות נפשות .בבורא



להכי דאתינן רוהשתא מליצת טעם בטוב להסביר בורא'ניתן דמברך אשי

מדכרנא כי רבות .נפשות

בר,ל"וז:)מ(עירובין'בגמתאאי זמן לומר מהו לן ובי"איבעיא ,כ"והה

אמרינן אתי לזמן דמזמן אמרינן,כיון לא רגלים איקרו דלא כיון דילמא בידי.או הוה .'לא

ר בי אתאי אמר'כי זמן,יהודה אמינא נמי חדתא אקרא דלעת"רשיפ[אנא רואה כשאני י

זמן אמינא לשנה משנה לי,ל"א.]חדשה מיבעיא קא לא הגמ"עכ,רשות הבינו.'ל וכן

המ ס'סי(א"להלכה י"רכה סק(ב"מהו)ק הוי)ט"שם חדש פרי על שהחיינו דברכת

הדין מעיקר .רשות

כ זה דרך ח"שו(א"הרשב'ועל סי"ת שבפ)רמה'א הברכות אותן הרואה'דכל

ברכות הויין והמטיב הטוב או שהחיינו דברכת ירושה לו נפלה או חדשים כלים קנה כגון

הרמ,דרשות כתב ס'סי(א"וכן נתפשט'כו)א"רכג הברכותומזה באלו מקילים שרבים

המ"וכ.ל"עכ סק'סי(א"כ מפני)א"ריט לאומרה שלא הנשים דנוהגות הגומל ברכת גבי

הרשות"דס ברכת דהיא .ל
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הנ מכל ע"היוצא נתקנו והודאה שבח ברכות דהרבה ולא"ל רשות בגדר חכמים י

חובה לו.בגדר מקום יש בנ"ג'ומעתה דברכת והודאהמכיון,ר"כ שבח ברכת ,שעיקרה

הרשות ברכת בגדר אלא גמור חוב בתורת נתקנה הנ,לא .ל"וכברכות

ב מפורש בנ"ריטבוכן דברכת הרשות"א ברכת בעיקר היא בגמ.ר .)לה('דהנה

דברכ"התו'דיםמובא מפסכ נלמדת ולאחריו לפניו לה'ה הלולים ע.'קדש ז"וכתב

וז"הריטב לאח,ל"א לאוודאי דנקט המ,דוקאריו בשבעת אי דמי ברכהינדהיכי חיוב ין

אחרינא מדוכתא לןלאחריהם וברכת,נפקא ושבעת ואכלת מינין,מדכתיב דשאר ואי

כלום ולא רבות"למ'ואפי,לאחריו נפשות בורא לאחריהם מברכין מינין דשאר רשות,ד

בגמ כדמוכח .ל"עכ,לקמן'הוא

בס מצינו מזה ער(הפרדספרויותר קעזמהדורת דף הדברים)ענרייך ולחשיבות

באריכות דבריו את להביא ס"ז.כדאי ואפרסקין,הפרדספרל אגוזים ועל אתפוחים אבל

שלש מעין אחת ברכה לברך זקוק אין האילן פרי וכל דלא,וחבושין האי כולי דגריעי כיון

המינין בשבעת בהדיא הארץ בשבח ולבס,כתיבי העץ פרי בורא מברך בתחילה וףאלא

המים על כמו רבות נפשות בה.בורא לית ר,וחובה בורא'אלא אמיא דמברך הוא טרפון

הנייתו,נפשות על ולהודות לשבח בקרא כתיבי דלא מינא אכולהו לברך נהיגי וכן

שבחא,ושביעתו לטפויי אלא חובה לה דקבע משום לאו בהלכה ליה דמדכר .ל"עכ,וכל

כ כד'ס'הרי דבר"הריטב'הפרדס בנא רשות"כת הוי הטעם,ר לבאר הוסיף ועוד

שבחא לטפויי רק הוא יעודה וכל והודאה שבח ברכת שהיא להדיא'ולכאו.מפני הדברים

לעיל .כדברינו

דקיי לדידן בשו"ואף בנ"ל דמברך מים"ע על אף השו,ר הזכיר שום"ולא ע

בנ ברכת לגבי רשות של סי"או(וכדבריו,ר"נידנוד ס'ח פירות)ז"רד שאר וגבי מים גבי

סי"או( בנ'דכ)רז'ח דמברך לו"מ,ר"סתם מקום יש רשות'מ ברכת הברכה הוי .דבעיקר

הגמ בסוגית מד('דהנה בנ:)ברכות כ"גבי ככולהו"ד('התוס'ר עבידנא אנו,ל"וז)ה וכן

כר נ'נוהגין בורא ירקא ובתר מיא בתר דמברכינן רבותאשי לפרש.ל"עכ,פשות וניתן

בנ מברכין בתר"דאנו מילר גרידאיכל הלכה מטעם ולא מנהג תפילת,מטעם דרך ועל

חובה כתפלת עליהם קבלוה אך רשות הוי דבעיקר פ"הרמב'כד(ערבית מהל"ם תפלה'א

בנ,)ו"ה אמירת עצמם על ישראל קבלו רשות"כך הוי דבעיקרה אך כחובה בד.ר 'והמעיין

הנ'ס בהדיא"הפרדס כמעט כתובים שהדברים יראה .ל

הנ ל"ולפי מובן ר'ר'ל דהרי חמר כמין ככולהו עבידנא מדכרנא דכי אשי'אשי

בנ ברכת דבעצם להשמיענו והודאה"רצה שבח ברכת היותה מחמת רשות ברכת היא ,ר

כד להחמיר שנוהג למרות בנ'ר'ולכן ולברך אפי"פפא חומ'היי,אמיא'ר ולאמטעם רא

הדין"דקיי מעיקר כן כלו.ל מדכרנא כי קאמר חובה'ולכן ולא היא .רשות
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הנ היסודות בנ"לפי ברכת המזכירות סוגיות בכמה יפה ביאור לנו יוצא .ר"ל

האדמה,ל"וז.)לז(ברכות'בגמתאאי פרי בורא עליו מברך האורז את .הכוסס

כו ובשלו אפאו כו'טחנו מזונות מיני בורא עליו מברך כלום'בתחלה ולא ל"עכ,ולבסוף

כלום"ד(י"ופירש.'הגמ ולא א'כלו,ל"וז)ה פירות מברכות טעון אלא"אין כלום ולא י

המינין משבעת דליתיה מידי ככל רבות נפשות הרי.ל"עכ,בורא ביאר בדפי.כו(ף"וכן

כ,ל"וז)ף"הרי ולא ולבסוף דכל לן רבותוקיימא נפשות בורא מברך וכבר.ל"עכ,לום

בנ ברכת את מכנות הברייתות מדוע לבאר ובתראי קמאי גדולי כלום"האריכו כלא 'ע,ר

שו הרשב"בזה סי"ח(א"ת רדב"ושו)קמט'א סי"ח(ז"ת ).תשט'ב

ל לפרש יש דרכנו כסימן'ולפי כלום חובהלא ברכת כאן מעיקר,שאין ובאמת

לבר חייב אינו המיניםהדין משבעת שאינו דבר אכילת אחר כלום רשות,ך מטעם ורק

לברך .נהגו

להוסיף בנויש לברך נהגו לא אף התנאים דבתקופת דאפשר בכלל"אולי ,ר

בנ שברכת אחת פעם מצינו רק במשניות נזכרת"שהרי רא,ר כברכה נזכרת שונהושם

מד( לדו,.)ברכות נחזור זוועוד במשנה הדיון"עכ.ן כל טעוניםפ מאכלים לאיזה בנוגע

באמוראים"בנ דיון רק הוא אחריהם זה(ר מאמר בריש שהבאנו הדיון מקום).אותו ויש

בנ'לו ברכת לברך נהגו לא התנאים בתקופת כי האמוראים בזה דנו שהיא,ר"שרק מכיון

הרשות (ברכת הרשב. שכתב מאוחרת יותר בתקופה מצינו זה לעיל"וכעין שהזכרנו א

בןשברכת לידת על לברך נוהגים זמנו גדולי ראה ולא הרשות ברכת היא שהחיינו

ל"לפ.)וכדומה להסביר יש כפשוטו'ז כלום התנאים,לא כתיבת'כלו(דבתקופת תקופת

כלל)הברייתות ברכו לא רש,באמת והרי"וכוונת לא"י שנזכר מקום שכל שפירשו במה ף

קיי בנ"כלום דמברך לומר"ל היא בנר לברך נהגו עצמינו"כבר על וקבלנו ר

כחובה זו אה,אמירה בנ"אבל שיברכו הברייתא כוונת אין כפשוטו"נ כלום לא אלא .ר

סי"או(א"ביהגר'ועי סק'ח להנ)י"כח דומה קצת באופן .ל"שביאר

סוגיות בעוד לנתיבתנו כאור משמש זה הגמרא.וביאור לז(הנה .)ברכות

ד ד'הביאה ושמואל ודוחןרב אאורז שהכל וז'והק,מברכין הגמ"מברייתא והתניא,'ל

קדרה כמעשה וסוף תחלה עליו מברך דוחן ופת אורז פת לפניו קדרה,הביאו מעשה וגבי

מ בורא עליו מברך בתחלה מברך"תניא ולבסוף אחתמ ברכה שלשעליו ומתרצת(,מעין

קדרה)הגמרא כמעשה ולא קצרה דמברכ,כמעשה קדרה וסוףכמעשה תחלה עליו ,ין

אחת ברכה ולבסוף מזונות מיני בורא בתחלה קדרה במעשה דאילו קדרה כמעשה ולא

ג נהי',מעין שהכל עליו מברך בתחלה הכא רבות'ואילו נפשות בורא ולבסוף בדברו

שברא מה כל על הגמ"עכ,וחסרונן דמאי.'ל סתומים דהגמ"סוהדברים כלל'ד יברך דלא
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הב דמברךרייתאדצריכה העוה,להשמיענו מן הנהנה כל מעל"הרי כאילו ברכה בלא .ז

אורז,ועוד פת על שיברך היא הברייתא דחידוש נאמר אם קדרה,אף מעשה נקטה מדוע

וסוף תחלה עליו מברך בפשיטות אמרה ולא ?דווקא

להסביר יש דרכנו הברייולפי חידוש אחרונה'דבאמת ברכה לגבי בעיקר ,הוא

ראשו שמברךדברכה פשוט אורז,נה פת דאין מכיון יברך דלא היא אחרונה ברכה אבל

המינין המינין,משבעת משבעת שאינו מאכל לאחר שמברך חובה ברכת שום אין ,והרי

הרשות ברכת שום בירכו לא אף התנאים דבתקופת קמ.ויתכן דמכיון"לכן הברייתא ל

כ דומה אורז דזייני"דפת כמידי דחשיב קדרה למעשה יש,כ בנלכן אחרי"לברך ,דווקא'ר

לאףא בנאם כלל"יברך בדרך .ר

הגמ סוגית להסביר יש דומה הגמ"וז:)לח(ברכות'ובאופן ר,'ל בר'אמר חייא

ר,אבא את ראיתי זית'אני שאכל וסוףיוחנן תחלה עליו ובריך שלקותב"אא.מליח

קיימי ולבסו,במלתייהו העץ פרי בורא עליו מברך מעיןבתחלה אחת ברכה עליו מברך ף

נהי,שלש שהכל עליו מברך בתחלה בשלמא קיימי במילתייהו לאו שלקות אמרת אי 'אלא

מברך,בדברו מאי לבסוף וחסרונן,אלא רבות נפשות בורא שבראדילמא מה כל ,על

הגמ"עכ ס"וצ.'ל מאי דהגמ"ב שבירך'ד לכך נחתא דלא דרכנו,ר"נבמעיקרא 'הגמולפי

כלל"סבתחלה יברך לא שלש מעין אחת ברכה יברך לא דאם תקופת,ל דעד וכדאמרנו

בנ לברך נהגו לא ר'והגמ,ר"האמוראים דדילמא לברך'תירצה נהג .יוחנן



מד(תנן נהי,.)ברכות שהכל מברך לצמאו מים אומר'ר,בדברו'השותה טרפון

וחסרונן רבות נפשות המשנה"עכ,בורא מפליאיםוהדב.ל ברכה–רים מצינו היכן

ראשונה כברכה משמשת שבנ,אחרונה לד"כפי משמשת ה"ד.מה'תוס'ע(?טרפון'ר'ר

ורש"ר יד"ט עירובין ר"ד:י דלר"ה שביארו דבנ"ט הברכה ראשונה"ט כברכה נאמרת .)ר

המים ברכת של המחייב יסוד לבאר יש תחלה הדברים אי.ובביאור 'בגמ'הנה

לצמאו,ל"וז):מד( מים מאיהשותה דחנקתי"א,לאפוקי למאן לאפוקי אבין בר אידי 'ר

הגמ"עכ,אומצא דחנקתי"ד.מה('ובתוס.'ל וז)אומצא'ה לו,ל"כתבו שאין מים ודוקא

לצמאו מים לשתות אם כי דחנקתי,הנאה הנאה'והנאה נחשב זה אין שאר,אומצא אבל

ענין בכל מהן נהנה הגוף שלעולם ואפימשקים לעילכדאמרי,אומצא'חנקתי'מברך נן

אתי"ואע.)לו( דלרפואה ברוכיג מאכל.ל"עכ,בעי כל דגבי לומר יש דבריהם ובביאור

ה עצם הנאהומשקה הוי הנאהוהמחיי,טעימה הוי ראשונה ברכה של כן.ב גבי,לעומת

מים בטעימת הגוף הנאת אין הצמאון,מים סילוק הוי מב,והמחייב לא כדולכן רך

.אומצאהנקתיח



דו צבי רםהרב ד קכות

א"ד:מא('תוסייןוע נפטרי"ה נמי יין דמברך)פת'ה ויטרי המחזור דעת דהביאו

כנ דהוי ששותה ופעם פעם בכל הסעודה בתוך מים בשם.לךמעל הגריושמעתי ד"מרן

זצ'יציסולוב לא"יק הסעודה שבתוך דאף המשקיןל על השו(מברכינן סי"אוע"וכפסק 'ח

ס ע"קעד וב"ז שם"רמש קיי"מ)א כד"מ הסעודה'ל בתוך שלא ויטרי אף.המחזור ולכן

וכוס כוס כל על מברך מים כוס שותה למים שנצמא עת ובכל אחד במקום .היושב

ומשקין'ולכאור אוכלין שאר מכל מים דשאני הוא הדברים המחייב,ביאור גבם דאילו

הנאה הראשונה,הוא ההנאה קודם מברך מים,ולכן גבי ראשונהאבל ברכה של המחייב

לעיל וכדברינו הצמאון סילוק חדש,הוי מחייב הוי מחדש צמאון שמתעורר פעם כל ולכן

הפעם עוד לברך .וצריך

הנ מוב"ולפי רנתל ביאור'שיטת ביתר ר.טרפון ס"דהרי הנהנין"ט דברכות ל

ממנו שנהנה דבר על רק לא,נתקנו צמאונו מסלקים רק דהמים מים גבי לברךאבל שייך

הנהנין אפשר.ברכת אי כלום בלא ס,ולפטרו לר"לכן שבח"ל ברכת לברך דכדאי ט

להקב להודות המים שתיית קודם האדם"והודאה של חסרונותיו שממלא נהנה,ה דלא אף

הרגיל בנ.במובן ברכת שייך בארוכה"ולכן שביארנו כפי והודאה שבח ברכת שהיא .ר

להציע מקום יש רואולי בנ"דבאמת ברכת אמירת שתיקן הוא עצמו כברכת"ט ר

הנהנין ברכת שייך דלא במקום והודאה אמירת,שבח להנהיג האמוראים למדו ומדבריו

ברכה"בנ או המזון ברכת שייך דלא במקום והודאה שבח ברכת בגדר אחרונה כברכה ר

שלשאחת מ.מעין מד'וקצת לשונו'ס'הכי וכפי לעיל שהבאנו בהוחובה,הפרדס ,לית

ר נפשות'אלא בורא אמיא דמברך הוא כתיבי,טרפון דלא מינא אכולהו לברך נהיגי וכן

ושביעתו הניית על ולהודות לשבח .ל"עכ,בקרא

מ מהווה המים ברכת דסוגית בנפתחנמצא ברכת בכלל"להבנת .ר

כמה אוסיף ורחימו מורינובדחילו הגאון הרב של לכבודו חרלמילין זבולון פ"הרב

הדברי.א"שליט בוכנים מתפעמים יחד גם והאהבה שהיראה כל,היראה.קרבים שהרי

חרל הרב של מלכות"כולו כבוד מלא רבנן(פ מלכי תמיד).מאן בישיבה וכתלמידים

הדגולה מאישיותו חלק המהווה העצום התורה מכבוד האהבה,ומאידך.נתרשמנו

בקרבי בא,פועמת מאישיותו חלק לראות זכיתי אישיכי יותר קריאה,ופן בעל כשהייתי

הכנסת ישראלבבית פארקווצעירי תשנעידמאשאלו ותשנ"בשנות שבת.ז"ו מידי זכיתי

חרל הרב את לראות הכנסת"בשבתו בית כרב אלא הישיבה כמנהל רק לא וכראש,פ כאב

והמברכת החשובה למשפחתו ע,המשפחה יהודית הרבנית לאשתו חיל,ה"וכבעל אשת

המלהבמלא בביהכנ.מובן בתורה שקראתי הראשונה חרל"בשבת הרב אותי הזמין פ"ס

בבית אצלו שבת סעודת נתארחתי,לאכול שבת כל שכמעט שנתים משך קביעות היתה וזאת

ומשפחתו הרב .אצל
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אתא חרלראיך הרב של החסד מדת לכל,פ"במילים המסירות בתכלית מסור כולו כל אשר

קהלתו ולבני בכלל אנשים!בפרטיהודי השולחן אצל יחד ישבו פעמים ולא פעם לא

קרוב איזה מסיבת בשבת לשכונה שהגיעו מדריגה בעלי שהיחשובים בבית'משפחה

הכנסת בית יד על מאנטיפאר משפחה–החולים שום בלי אומללים מסכנים בעלי,ולידם

רבות בשנ.צרות ומתעניין יושב יחדוהרב גם כגדול,יהם כקטן לידוה.ושומע שיחות

לדברי והן קדש לדברי הן הגיעו וגםהרהרב.חולהשולחן תורה בדברי לדרוש הוסיףבה

בפיקחות דעלמא מילי על בלתי.לדבר אודות-חלק הספורים היו מהסעודות נשכח

הדתי הציבור של אהב.ההסטוריה השקפותיהם)ואוהב(הרב על המאירות מעשיות למסור

והליכות עולם גדולי המהרי.יהםשל את השולחן ליד הזמין הרב סעודות ל"ובאותם

מבריסק,דיסקין אברמסקי"הגר,הרב קוק"הגרא,י משפחתו,י בני את לרבות גם וכמובן

הג,הדגולה מזקנו חרל"החל משה יעקב לברכה,פ"ר צדיקים בעולם.זכר הבנתו עשירות

ח לעולמות נשמתי ועיני שכלי עיני פתחה ומעתה מאז ומלהיביםהתורה .דשים

הפשוט למופתההאמונה לי היו שלו הרוחנית בשבת.וההתרגשות שפעם איך אשכח לא

ב שוכב והנהו אומלל אחד מתפלל שנפטר מרה בשורה לו הגיע ח"בביה"מארג"בבקר

הנ.דמאנטיפאר הדין שמעיקר לי והסביר המארג לחדר נגש התפילה צריךפלאחר אין טר

כלו,שומר בלא לפטרו אפשראבל אי לו,ם ה'והתחיל לדוד נפלאה'מזמור בהתרגשות .רעי

לבנה לקדש שיצאנו הקיץ בימות אחת שבת מוצאי אשכח לא חרל,וכן בעיניים"והרב פ

בקול שואג קיים"עצומות חי ישראל מלך העוברים."דוד ברחובוכמובן כולם–ושבים אשר

המוזרהמהתפעלו–נכרים בעולם.מראה היה הרב א,אחראך שבו ישראלכןעולם מלך דוד

וקיים השינויים,חי פארקוועישנתהוולמרות מאשאלו מיהודים,בשכונת .שהתרוקנה

למורנווב הדיוט ברכת נוסיף אנו,כן גם בקול חרל"ונשאג חי"הרב ימים".וקייםפ יאריך

בב צדק גואל ביאת עד ממלכתו .א"על



חתקכ

טוב זבד





בשו סי"חו(ע"איתא ס"כ'מ דינו)ב"ו ובעל תקיפה כוכבים עובדי יד היתה

ממנו להוציא יכול ואינו לאלם ישראליתבענו רשותתחלהדייני נוטל לבוא רצה לא אם

דינו"מב בעל מיד גויים בדיני ומציל לעיין.ל"עכ,ד שנותניםויש ההיתר במהות היטב

ערכאות"ב בפני להתדיין ב,ד שיכולים דוגמתו מצאנו היכן שהוא"וכי למי להתיר ד

התורה מאיסורי איסור על הערכאות,שיעבור בפני התדיינות כמו חמור באיסור ובפרט

ח האלילים שם ומייקר רבנו משה בתורת יד שמרים למי 1.ו"שדומה

הגאו זו מדוכה על ישב רכבר בספרו יוסף פרדס בעל משפטים"ן שם.פ ועיין

היתר של במהותו וטעמים סברות כמה הדב,זהשכתב ובין אחת על אחת םירונבארם

ביאורים בעזהיחדשיםיצא זו בסוגיא הפוסקים .ת"בדברי

לב להתיר פשוטא הכי הערכאות"הסברא בפני שיתדיין שהוא למי להרשות ד

שליחות מדין אומרת.הוא הבזאת שנתנו שדנים"מכיון מה כל הרי להתדיין רשות ד

הב דנים כאילו הוא הרי עצמם"הערכאות החתסברא.ד בדברי ראינו בתשובותיו"זו ס

סי"חו( ב,ל"וז.)'ג'מ שם על אלא שמם על הפלילים מיקרי רשות"לא לו שנתנו .ד

הגרוכיו כתב בזה לחו"צא בביאורו ה"כ'סי(מ"א אות להא)'ו מתירים"שבשמקור ד

הל הערכאות בפני מגיטין"התדיין ואומרים,:)פח(ה אותו חובטים דבנכרים איתא תמן

לך אומרים שישראל מה עשה ז.לו קוק להרב אליהו באר בספר מ"ועיין שהביא ש"ל

בב'תוסה שאת וביתר בגיטין גט"ד.חמ(ב"שם ע,)ה שחובטין עכו"דהיכא הגט"י ם

דכיון.כשר הטעם בוהסבירו לפני אלא לפניהם הוי לא לכופו מצווין ישראל ד"שדייני

להדיוט,ישראל לצוות יוכלו ולא אותו יחבטו עצמן מומחין מללו.דאטו שברור הרי

התוס ע'דברי חבטה עכו"שדין ה"י שליחות"ם כדין שם"ואע.ה אליהו באר שבספר פ

התוס שדימו מה על שהו'תמה להדיוט שליחות בני שאינם מנכרים שליחות בר מ"א

ברשות שנעשה כיון לשליחות הדומה דבר אלא ממש שליחות זה שאין שכוונתם נראה

עביד.ד"הב מצי לא דאיהו מילתא מצאנו היכן וכי ממש שליחות הוי דלא לך תדע

שא1 אחרונים כמה שהקשו לב"ומה ממונו"א כל לאבד חייב דהרי איסור על לעבור שהוא למי להתיר ד

תורה איסור על לעבור לענ,שלא נראה הוי"לא לא ערכאות בפני התדיינות איסור שהרי כן להקשות ד

לא לעבוראיסור שלא ממונו כל לאבד שמחוייב ממ,ו למדים שאינו"שהרי ומכיון לפניהם תשים אשר ש

י עשה איסור לעבור"אלא שלא ממונו כלל לאבד חייב דאינו .ל
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משוי מצי אברהם2.ושליח דבר בספר סי"ח(ועיין ד"י'א אות שאמרה)'ג דבמלתא

ע שיעשה ידיתורה ע)תחלהלכ(שליחל גם מהני"בודאי נמי שליחות בני דלאו הני .י

שה הדיןונראה .לענייננווא

יוסף פרדס בספר עכו)שם(והנה לפני שדנים זו סברא על ב"תמה בהיתר ד"ם

שליחות עכו",מדין אם שייך כפי"דזה שדנים היכא אבל ישראל כדין דנים נימוסםם

לערכאות ללכת מותר איך פטור ישראל דתלוי.ל"עכ,"ובדין בזה לומר במחלוקתוהנראה

ורמ"הרא בגיטין"ש שם לאה(ה בטור סי"עיין ס"קל'ע הרמ).'ט'עד דהא"דעת היא ה

לעכו באמרו כשר הלשון"שהגט בזה דוקא היינו אומרים שישראל מה עשה אבלם

פסול גט שיתן לפי.אמרו אומרים"הראאבל הגויים אם אפילו כשרש גט .שיתן

דהרמובשלמא י"אליבא כשליחות"ה דהוי לדעת,ל כן"הראאבל לומר מאד קשה ש

יוסףוכפי פרדס בספר בסמ.שתמה סק"כ'סי(ע"ועיין הרא)ה"ו כדברי ועוד.ש"שתפס

הסמ המחבר"כתב דברי שמשמעות הרא)'ב'סע(ע כדברי לומר"אהזיולפ.ש"הוי א

הוא ההיתר שליחותשטעם שם,משום יוסף פרדס זהובספר כעין עמד .כבר

המשפט בנתיבות סק"כ'סי(והנה בער)ג"ו לדון היתר שאין לחדש כאותכתב

הב"אלאא ידעו דיןכ לשלםית בשטר,שחייב מלוה שהוא י.וכגון בכוונת"ולכאורה ל

בהנתיבות פירושו"שהיתר לערכאות לילך הבד שלוחי הם שלא.ד"שהערכאות כל לכן

הב א"ידעו חייב הוא כמה הערכאותד בפני להתדיין היתר שום הרמ.ין כדברי 3.ה"וזהו

א אפשראמנם הסמי דברי לפרש בא הנתיבות דהרי כן דבריו"לומר בראש שמצטט ע

א"וא כןא וכפמם שליחות מדין הנתיבות .ש"שכוונת

דא שמעתתא לפרש אחרת גישה מצאנו בחו.אמנם איתא משפטהנה )'ד'סי(שן

ל דין לעשות יכול י.עצמושאדם לומרואולי טעמאמהדש לערכאותאי ללכת מותר

ידם מתחת שלו את שע.להוציא אומרת ידיזאת הל הואהערכאות שלומרי את .וציא

המחבר בדברי סי(ועיין לברר)'ד'ריש יכול אם רק לנפשו דין דעושה הואשפסק ששלו

בדין מש.נוטל הכיולכאורה שחייבום שידע דבעינן הנתיבות זהדעכתב ידי בלבדל

בדין נוטל הוא ששלו לברר יכול .הוא

משפט2 חושן בריש כזה אחרות דוגמאות מצאנו י.אמנם סימן לדין"עיין ההזמנה בענין בספר.א וכתב

שם אליהו א(באר צ)'אות ע"שההזמנה דוקא ב"ל שליח הב"י ואין להזמין"ד ללכת יכולים עצמם .ד

ממ דבריו על להעיר הנמוק"ויש למו"ש הרי.ח(ק"י א,ל"וז,)ף"בדפי אלמא להזמינן משה הלך צ"ולא

הבע אצל וללכת בעצמם לזלזל לדין"הדיינין להזמינם .ל"עכ,ד

לדו3 דמותר הנתיבות בדברי כתבו יוסף ובפרדס חמדה בובכלי בהיתר הנכרים בפני כבר"ן אם רק ד

הדין לציית רוצה ואינו ישראל בדין כן.נתחייב כתבו בדקדוק דלאו הנתיבות,ונראה כתב לא דלעולם

בב נתחייב שכבר ישראל"דבעינן שב,ד דבעינן החיוב"אלא סכום ידעו ישראל .ד



שברץ יאיר עזרא הרב קלת

זה פירוש עיוןצאמנם רמריך יכול,ל"וז,)'ד'סי(א"שפסק בעצמו הוא ודוקא

לעשו אסור אבל לנפשיה דינא עלמעבד ידית בש"ועיי(גוייםל מכת"ש א"ובבהגרי"ך

י בסי"אות לעיין שהעירו ע).ו"כ'ג שהכפייה כוונתם עכו"וכנראה עצמו"י מצד אסור ם

א"וא ב"כ שהיתר שהעכו"א ממה בערכאות לדון שלו"ד את להוציא כופין .ם

זהלפ הני צתדברי הסברא"יבות מכח ישועות.ע בספר העיר כבר ישראלאמנם

כמ המנהג בנתיבות"שאין מהריב"ועיי[ש שמתשובת שהו"ש בש"ל סק"כ'סי(ך"ד )ב"ו

כמ דלא הנתיבות"מוכח הגאונים].ש דברי בספר ג"נ'סי(וכן אות כל)'ב לדחות כתב

הנתיבות בינה,דברי אמרי בספר כ(וכן כלל דיינים מההלכה)ו"דיני הנתיבות דברי דחה

כדבריו"שמהרמבוכתב שלא מוכח מרדכיולפי.ם הרב שתמה מה על להעיר יש זה

בתחומין"רלב כ(ג נו)ה"כרך לידוןמדוע הנתבע הגיע לא שאם הדין בתי בכל הגים

ג שדינםהזמ'לאחר המשפט בבתי לידון רשות לתובע שנותנים דברינות לפי כערכאות

הפוסק הגרי"ועיי(יםרוב בשם שמתרץ מה אלישיב"ש כתב).ש איך הבנתי שלאולא

הנ על שחולקים פוסקים דבריותמצינו על לחלוק כתבו הפוסקים רוב שהרי ,יבות

שנהגו.ש"וכמ מה לפי כמ,אמנם הנתיבות"דלא להתדיין,ש ההיתר במהות לעיין יש

ע ב"בערכאות היתר .ד"פ

הנלע בד"והנה זהד ומרך רששידוע שנחלקו מה והרמב"פורסם ביסוד"י ם

ערכאות ר"רש.איסור בפירושו כמייקר"י דהוי ערכאות איסור ביסוד כתב משפטים פ

האלילים הר.שם סנהדריןם"מבאבל הלכות בסוף העכוכתב בפני הדן הוא"דכל הרי ם

ע רבנו משה בתורת יד הרמב,ה"מרים דברי מפרש שיאמרו"ובלבוש גורם זה דהרי ם

לישראל תורה י.אין דלרש"ולכאורה סרך"ל משום הערכאות בפני בהתדיינות יש י

זרה הרמב,עבודה לדברי כן"אבל אינו הר,ם לערכאות שההליכה דופיז"אלא מטיל

ה קש'בתורת עוואינו לאיסור .בכללז"ר

י"לפ הרמב"ז שלדברי הב"ל יתירו איך היטב מובן נכרים"ם בפני להתדיין .ד

מב רשות שנטל היכא לישראל תורה אין שיאמרו מחשש האיסור כל דיןאם אפשראית י

כן דיןשהב,שיאמרו שריית ולפיכך רשות לו נתנו כבר התורה סמל אליבאא.שהם מנם

הב"דרש לו כשנתנו הנכרים בפני להתדיין ההיתר מובן אינו רשות"י עיין.ד והנה

פ"ב(ש"ברא סי"ק פל)ז"י'ח מהרב תשובה זטשהביא תביעה"אי לו שיש שראובן ל

את להוציא כדי נכרים של לערכאות להביאו שרשאי לדין עמו לבוא ומסרב שמעון על

ידו מתחת דאי.שלו ממה שםוחיליה צב"ב(תא אינשי,:)ק דאמרי מילתא הך מנא

עילויה ושדי גודא רמי ענך ולא לחברך ד.קרית דאליבא שלא"ראההרי במי איירי ש

נכרים של ערכאות דהיינו גבוהה חומה עליו להפיל רשות שיש דינא ם"וברמב.ציית

פ'הל( ה"כרקסנהדרין בהגה"ע,'ז'לו מזה)מ"ש ה,ל"וז,הוכיח יד תקיפההיתה גויים

אם תחלה ישראל לדיני יתבענו ישראל בדיני ממנו להוציא יכול ואינו אלם דינו ובעל
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מב רשות נוטל לבוא רצה דינו"לא בעל מיד גויים בדיני ומציל כל"רשךא".ד למד י

הגמ קמאבבראעיקר אחרבא בענין רש.שם ד"עיי(י"לדברי חברך"ש קרית הסוגיא)ה

ש תוכחה בדין ענךעוסקת ולא לחברך הוכיח ברשעו,אם ויפול בידיים ולכאורה.דחהו

למ ראיה שכתבזהו ביו"רמה דעהא ס"של'סי(רה אפילו)ג"ד נידוי שחייב מי דמנדין

שעא לחוש יש זהם ידי רעהל לתרבות בט"ועיי(יצא דרש).ז"ש אליבא י"ולכאורה

ב שיתירו מקור הערכאות"אין בפני להתדיין דם"והרמב,ד לשיטתיה"שהביא אזיל ז

הא ערכאותביסוד מקומו.יסור על דבר בשלוםוכל .יבא
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