
 

 תשע"ה ● מ"ו יצחק בית

 ינרירב יחיאל וו
משה חיים בן רפאל ' מאמר זו מוקדש לעלוי נשמת גיסי ר

במקצוע  .דס"תמוז תש' טזה שהלך לעולמו ביום "צבי ע
שלו של עורך דין התעסק בלי גבול בצרכי השבויים 
יהודים בגשמיות ובפרט ברוחניות שיהו להם ספר תורה 

וכולו עשה בסתר ולא רק זה אלא כל '. שופר תפילין וכו
 מיכה(" והצנע לכת עם אלוקיך"פ מה דכתיב "ע' חייו הי

 . יהי זכרו ברוךו:ח). 

 דמחשבתו משויא ליה מקוםהדין במלאכת הוצאה 

לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח " .עירובין דף קא' תנן במתני
פי׳ ויטול מפתח המונח ברשות הרבים)  ברשות הרבים (ברשות הרבים 

דברי , ויפתח ברשות היחיד אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה טפחים
שהיו נועלין מעשה בשוק של פטמין שהיה בירושלים : אמרו לו .רבי מאיר

מ "מובא דפליגי ר' ובגמ." ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח
' על פי זה מסביר הגמ .ורבנן אי חיישנן שמא יכניס המפתח אצלו אי לא

א יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה "ל על משנה אחרינא דתני .לעיל צט
ברשות הרבים ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד אלא אם כן הכניס 

מ אבל לרבנן דלא "שהיא אליבא דר," אשו ורובו למקום שהוא שותהר
 .שרי, חיישנן שמא יכנוס

לא יעמוד אדם ברשות היחיד " דתני:) צח(אלא שיש לנו עוד משנה 
 לא ירוקברשות הרבים ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד וכן  וישתין

 ".וכו׳
 :משניות' יוצא שיש לנו ג

מ "ברשות הרבים וכו׳ דפליגי ר ויפתחלא יעמוד אדם ברשות היחיד  .א
 .וחכמים להדיא

' לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים וכו׳ שהגמ .ב
 .מ"מוקים אליבא דר

והיא  אליבא  לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים וכו׳ .ג
 .ע"דכו
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 למימר ליכא והא" הלשון בזה העיר) רבנן רישא ה"ד(: צט  י"וברש
 כך ומתוך - 'ג מקרה( ורוק כמשתין הכנסה תהוי )'ב מקרה( המים דשתיית
 דהתם, דמי דלא -) מ"דר אליבא רק 'הגמ העמידו ולמה לרבנן גם אסורה

 עביד - שותה אבל, זו לרשות הנחה עבד וקא זו מרשות עקר קא) 'ג מקרה(
 ובפיו, עומד פיו בה שותה שהוא ברשות דהא, רשותא בחדא והנחה עקירה

 .ל"עכ, מיד נחין הן
 אדם יעמוד לא"ד 'דמתני נגיד לא למה היה י"דרש בעיא, ביאור וביתר

 למקום ורובו ראשו להכניס דבעי והסבה, דרבנן אליבא אף היא "וישתה
 שהגביה בשעה ר"ברה עקירה שעשה יוצא הכי עבד לא דאי ,היא המים
 ז"ע .י"ברה נחשבים שודאי ,למעיו המים כשנכנס י"ברה והנחה המים
 .1ר"ברה נמצא ופיו במעיו ולא בפיו היא ההנחה דמקום י"רש מסביר

 יעמוד לא מתני׳ על )'ו הלכה 'י פרק( עירובין בירושלמי המעיין אבל
 ברשות וישתה הרבים ברשות הרבים ברשות וישתה היחיד ברשות אדם

 היחיד ברשות שעומד היכא הדין דמובן הירושלמי שהעיר ,וכו׳ היחיד
 פיו הא ,היחיד ברשות ושותה הרבים ברשות אבל ,הרבים ברשות ושותה
 י"לרה ורובו ראשו מכניס לא אי ואף 'פי( טפחים מעשרה למעלה שלו

 וראשו 'י עד אלא תופסת ר"רה דאין ,הוצאה כאן אין ממנו שותה שהוא
 ועומד הואיל 'פי ,"ויורדין שמתגלגלין" הירושלמי מתרץ )מזה למעלה

 אלא בפיו אינו ההנחה שעיקר נמצא למעיו רגע בעוד ולירד להתגלגל

                                                                                              
פ שהן חוזרין ונבלעין במעיו אין חשש "ואע" :ו')'והוסיף הרא"ש בהלכותיו (עירובין י 1

מקום פטור, (פי'  פיו. והא דגבי משתין ורק לא חשיב מקום פטורהואיל ונחו בפיו שהוא 
) הכא (במקרה דשותה מים) שאני מקום פטורל עקירה מעל גבי "היכי שירוק מפיו צ

:) ואין לאסור מההוא טעמא דאמר לעיל (דף פה שהוא במקום אחד ופיו במקום אחר. 
מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו 
ובלבד שלא יחליפו, דהתם הוא דגזור רבנן "דלמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לרה"ר 

 "שהוא מקום פטור, אי אפשר בלא הנחה בפיו, אבל הכא "בלא הנחת מקום פטורלהדיא 
דרבנן דרשינן טעמא (כעין דרשינן טעמא דקרא אצל ל. ומוכח מדבריו שבגזירות "עכ

דיני התורה), ומפני זה היכי דלא שייך סבת הגזירה אף שהיה מקום להגיד הכלל "דלא 
ז מותרת. ועי' כאן במאמר שלי הנקרא "גדר הדין בין השמשות לא גזרו משום "פלוג" עכ

ה דרשינן, והיאך . מה שהבאנו באריכות היכי דכתב חכמים טעמא בצידה דהגזיר"שבות
יהודה נגד ר' שמעון בכל התורה כולא דלא ' שזה כעין דאורייתא דאף שפסקינן כר

דרשינן טעמא דקרא, שאני היכי שהתורה כתבה טעמא להדיא בצידה כן דרשינן (ועי' 
בית יצחק שנת תשעג' במאמר שלי הנקרא "בענין שאר חייבי לאוין" מה שהצעתי 

 פ אותו הבנה). "עבהבנת הלאו דלא תהיה קדישה 
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 הבבלי לדעת ,והירושלמי הבבלי בין גדולה מחלוקת לנו שיש יוצא .במעיו
 .2עיומב הוי ההנחה הירושלמי ולדעת בפיו הוי ההנחה

 "מקום ליה  מחשיב הנאתו". א

 שעל הסוגיא המשך פ"ע וירושלמי בבלי 'מח האי לבאר לי ונראה
 'ג חילוק( ירוק לא וכן...ברה״ר וישתין ברה״י אדם יעמוד לא המשנה
 שואלת "חטאת חייב ורק השתין יוסף א״ר" הגמ׳ מדהביא ),דלעיל
 הרוק ומקום האמה ופי 'פי( ד׳ מקום על והנחה עקירה בעינן והא ,הגמרא
. "מקום לי משוי מחשבתו" ,הגמרא מתרצת !וליכא )'ד מקום בה אין בפיו

 באותו דנהנה גוונא האי בכי דוקא" ל"וז ,ביארו מחשבתו ד״ה שם ובתוס
 שם שתשרף הכבשן ובפי שיאכלנה כלב בפי כגון אחר מבמקום טפי מקום
 לא במתכוין 'אפי דבר שום על או המקלות על זרק אבל ,ורק השתין וכן

  ":מקום ליה משויא מחשבתו אמרו
 שהשתין היכי נמי כאן ,חשוב מקום 'לי משויא שהנאתו מזה היוצא

 לה משויא הנאתו, עקירה 'לי וחסר 'ד מקום השתן בכיס שאין פ"אע ונהנה
 .עקירה

 מעיו הנאת או גרונו הנאת :בתורה האמורה אכילה. ב

 שאיסורם יש, דאכילה במידי הנאמרים איסורם הרבה בתורה מצינו
. )בפסח חמץ או כערלה( גורם שהזמן ויש וטרפה נבלה כגון עצמם מחמת

 גורם שהקרבן יש ובהני הקרבנות כמו גורם שקדושתם אלו מצינו עוד
 שהשאירו או טמא הוא אם כגון( גורם עצמו שהאדם ויש )נרבע או נעבד(

 גם שאסורים מהם יש( באכילה שאסורין שבהם השוה הצד. )נותר ונעשה
 דף בחולן 'ועי. לזה בקשר אכילה נקרא בדיוק מה לדעת עלינו אז. )בהנאה

 העיקר גרונו הנאת יוחנן 'לר ,שאלה אותו על מחלוקת הגמרא שמביא.  קג
 3.מעיו הנאת לקיש לריש

                                                                                              
שם בהמשך, שמקור הירושלמי מהא דתניא "גמל שראשו ורובו מבפנים מלעיטין ' ועי 2

ניחא, מבפנים "שואלת הירושלמי,  "אותו מבפנים, מבחוץ מלעיטין אותו מבחוץ.
מלעיטין אותו מבפנים. אבל מבחוץ מלעיטין אותו מבחוץ, והא אין פיו למעלה מעשרה 

 מעיו למעלה מעשרה.ותירץ, שאף  "טפחים!
וכמו  המעשה אכילהודע שיש הרבה לעיין כאן. ראשון מהו עצם המחייב, האם היא  3

היא  הנאת האכילהשמצנו ברוב האוסורים שהמחייב היא המעשה עבירה או שמא 
כגון  הנאהבלי  מעשה אכילההמחייבו. ואין כונתי לומר שלצד הראשונה היכי שתהי' 
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 הוצאה לענין "הנחתו מקום" קובעת אכילה שנקרא איפהג.  

 עקירה דבעי חדא מודו ע"דכו ונגיד ,וירושלמי בבלי למחלוקת נחזור
 מקום אי ומחלקותם ,מקום ליה משויא דמחשבתו ועוד 'ד במקום והנחה
 לקיש וריש יוחנן 'דר פלוגתא הוי מעיו או פיו היא שתייה גבי הנחה

 מקום כך ומתוך גרונו הנאת נקרא דאכילה יוחנן 'כר הבבלי דעת .שהבאנו
 למד הירושלמי ואילו, 4מקום ליה משויא  דהנאתו בפיו הוי דשתייה הנחה

 פועל ופיו במעיו נקבע הנחה ומקום מעיו הנאת היא האכילה שעיקר ל"כר
 שיורדין" דקמתרץ הירושלמי בלשון מדויק וזה. לשם כאמצעי רק

 ומתגלגל שיורד אחר לבסוף היא ההנחה שעיקר 'פי ,"שם ומתגלגלין
 .למעיו

 כזית" שכתב )'ג:'יד מאכ״א הל׳( יוחנן 'כר ם"הרמב פסק ולדינא
 למה מצטרף החניכים בין של מה אבל השינים בין משל חוץ שאמרנו
 אדם יעמוד לא פסק )'ב:'טו( שבת 'ובהל ".מכזית גרונו נהנה שהרי ,שבלע
. שותה שהוא למקום ורובו ראשו הכניס כ"אא... ר"ברה וישתה י"ברה

                                                                                              
המביא  שהמעשהשכרכו בסיב ובלעו שיתחייב, שודאי אכילה בעי הנאה אלא כונתי 

ן בחולין (דף לא בדפי "ההנאה היא מחייבו. עי' מאמרי בית יצחק תשע' שציינו לשי' הר
. ובארנו שם שהסבה לזה היא שפסיק איסורי הנאהגבי  פסיק רישיהף) שאין חיוב "הרי

לעומת איסורי הנאה  המעשהמקום שהמחייב היא היינו ב פטור מעשהרישיה היא 
סוגיא דפסחים כה. הנאה  'עיממילא (, ואף אם בא אצלו ההנאהשלדעתו המחייב היא 

הבאה לו לאדם בעל כרחו). אלא דבהמשך שם בארנו שדעתו לחלק בן הנאה לאכילה, 
 , משא׳׳כ באיסור הנאה, שהרגשתהמעשההמחייב היא  שבאיסור אכילהשאף הוא יודה 

פ הבנה פשוטה. המקור להאיסור אכילה למדים "ההנאה מחייבו. (בארנו את זה ע
מהמלים בתורה לא תאכל לא יאכל לא תאכלו והאיסור הנאה למדים מאותו מלים. אבל 

, "אחד אסור אכילה ואחד אסור הנאה במשמע"פ דרשה של ר' אבהו דכל הני לשונות "ע
שהקפידה התורה. להיפך, כל הנאה בין למכור  מעשה מיוחדיוצא שעל ההנאה לא מצינו 

הדבר בין לסוך על גופו בן להאכיל לבהמתו אסורים. יוצא שלגבי האיסור הנאה אין 
עצמה היא אסורה.) ומובן  ההנאהשמביא לדי ההנאה אלא  המעשההקפידא כלל על 

ם "ג דפטור. ועי' רמב"כה להנאהבאופן פסיק רישיה  אכילהן לחלק בין "היטב דעת הר
 אותוקודם שנתעכל וחזר ובלעו  והקיאוא יד:ג שפסק היכי דבלע חצי זית חלב "הל' מאכ

ם שהמחייב גם ". ולכאורה ראיה מוכרחת שדעת הרמבונהנה כזיתחצי חייב הואיל 
כ אם הנאת "מחייבו הא לא אכל כזית, משא המעשה אכילהדאי  ההנאהבאכילה היא 

 האכילה המחייב הרי נהנה שיעור כזית.
והיה אפשר לחלוק ולומר דפיו וגרונו שני מקומות דלא שייכי אהדדי. אבל זה אינו,  4

דשם בחולין קג. איבעיא להו, בין החניכיים מהו (פי' אם מה שנתעכב בין החניכיים 
ל, דאליבא דר' "י ור"מצטרפי לשעיור כזית), ומסביר הגמרא דתלוי באותו פלוגתא דר

כזית. הרי מוכח שכבר בפיו התחיל  נהנה גרונויוחנן דפסקינן כוותיה מצטרפי דסוף סוף 
 ליהנות. 
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 הרי ."יוציאם שמא גזירה להן צריך שהוא נאים בכלים שותה כשהיה א"בד
 עומד שהוא לרשות ראשו יחזיר דשמא( המים מפאת החשש אין שלדעתו

 כך ומתוך העיקר גרון דהנאת יוחנן 'וכדר כהבבלי שפסק דלשיטתיה ,)בו
 מחזיר אם 'אפי אז 'פי( 'מי למעלה נמצאת והיא המים הנחת מקום פיו הוי

 מקום כ"ג 'מי למעלה שהיא דפיו ,י"מרה המים יצא לא עדיין ר"לרה ראשו
 הצריכו זה ומחמת ,המים בו ששותה הכלי מצד היא החשש כל אלא )פטור

 .ק"ודו שותה שהוא למקום ורובו ראשו להכניס
 ברה״י הוא )השתין גבי( רבא דבעא ,'הגמ המשך מובן 'לכאו ז"ועפ

 ויש אזלי )רגלים המי כיס( עקירה מקום בתר האם ?מהו ברה״ר האמה ופי
. רשות באותו נעשית והכל אזלינן יציאה מקום בתר או ,הוצאה מלאכת

 היא וההנאה הואיל, הנאתו עיקר היא איפה היא 'הגמ שאילת ל"הנ ולפי
 כן, אכילה גבי שראינו למה ממש ודומה, העקירה מקום אותו המשוה
 .לי נראה

  הבליעה בבית טהור עוף נבילת טומאת דין חידוש .ד

, מחודשת הלכה וטהרה טומאה בדיני מצינו ענין באותו לענין ומענין
 מכמה חידוש וזה. הבליעה בבית אדם שמטמא טהור עוף נבילת כזית והיא

 כלל דבדרך ועוד מזה חוץ לאדם טומאה מביא אוכל דאין חדא. טעמים
 הבליעה ובית ,וכדומה השחי בבית כמו הסתרים בבית מתטמא אדם אין
 ,זו טומאה העברת להבין איך האחרונים הביא ידוע וחקירה. 5מהם חד

 מכח שהיא או הבליעה בבית העוף בשר נגיעת של כ"גזה סתם היא האם
 היסט משא מגע לטומאת בנוסף נדה טומאת גבי לדוגמא. אכילה המעשה
 טמא שהבועל הוא הדין ושם. ביאה י"ע טומאה גם יש ומושב משכב
 טומאת טמא גם אלא הטומאה אב שהוא רק לא היינו חמורה טומאה
 עד אלא אינו הטומאה אב שנעשה אף בנדה הנוגע לאדם בניגוד( שבעה
 המגע ולא החמורה הטומאה גורם ביאה שהמעשה מוכח ולכאורה. )הערב
 מטמא שאינו הסתרים בית כן גם שזה ובפרט( בשלה שלו מקום אותו של

 מכח היא העוף נבילת טומאת של החידוש שמא נמי כאן אז. )במגע
 שום מצינו שלא מה וגם הסתרים בבית שמטמא הסבה וזה אכילה המעשה

 המעשה אלא המטמא האוכל דאין לאדם טומאה להביא שיכול אוכל
 מצינו דלא ,הטומאה גורם אכילה שהאיסור הכונה שאין ומובן(. אכילה

                                                                                              
טומאה היא או  בית הסתריםבאמת מחלוקת היא בין אביי ורבא מובא בנדה דף מב: אי  5

 , אבל בין כך אינו מטמא חוץ מנבלת עוף טהור.בלועה
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 א"מאכ שאר גם הגורם האיסור ואילו ,טהור עוף בנבילת אלא זו טומאה
 המעשה אלא .יטמא איסור שם אותו שהיא טהורה בהמה נבילת לפחות או

 ).המטמא הוא אכילה
 הטהור העוף נבלת" :וז׳׳ל )א:ג( הטומאה אבות שאר 'הל ם"רמב 'ועי
 תאכל אשר נפש כל" שנאמר שזה למדו השמועה מפי, התורה מן מטמא
 אלא מדבר אינו "במים ורחץ בגדיו וכבס ובגר באזרח וטריפה נבילה
 וכיצד, וטריפה נבילה משום אסור שהוא בלבד הטהור העוף נבילת באוכל
 הפה בתוך כשהיא ולא במשא ולא במגע לא מטמאה אינה טומאתה היא
 אלא מטמאה אינה תאכל אשר נפש וכל שנאמר, הבליעה בית בתוך אלא

 כשיעור לטומאתה שיעור לתת תאכל שנאמר וזה, הנפש בבית כשהיא
 ".כזית שהוא אכילה

 הדין ם"הרמב מביא שלא מה על שהעיר שם הלוי חיים 'ר חידושי 'ועי 
 ם"הרמב בדברי הכא דמבואר וכתב. ליטמא סגי פרס אכילת כדי דבשיעור
 אכילות בכל והרי, הבליעה בית במקום היא טהור עוף נבילת דטומאת
 דינו דעיקר אם כי, האכילה שנעשית היכן מסויים מקום כלל ליכא דעלמא

 הרי והכא, נאכל שיהא הדבר את שעושה במה, אכילה מעשה דין רק הוי
 דעלמא אכילות בכל הרי וגם, הבליעה בית מקום בדין ם"הרמב לה תלי

 אין הבליעה בבית שהוא זמן וכל, האכילה שנעשית היא הבליעה לאחר
 שכתב וכאן. ש"ע :ל דף בכתובות וכמבואר, אכילה דין שום עוד עליו
 מוכח עצמה להאכילה מתייחס ולא הטומאה פועל שהמקום ם"הרמב
 מובן ז"ועפ. מקום טומאת אלא נדה בועל גבי כביאה אכילה טומאת שאינו
 שיעור שהוא 'פי( פרס אכילת כדי של השיעור ם"הרמב מביא לא למה

 בכל וכמו הגורם אכילה שהמעשה היכי רק דזה )לצרפו אכילה במעשה
 הבליעה בבית טהור עוף נבילת טומאת כ"משא ,אסורות המאכלות
 ש"וע. פ"כאכ השיעור כלל שייך לא האכילה ולא הגורם שהמקום
 והא ,אכילה המעשה היא שהגורם ולמד דבריו שדחה א"החזו בגליונות

 שיעור תורה של אכילה בכל וכמו ,דפשיטא היא ם"הרמב מביאו דלא
 מובא וכן ,7ספק בלי 'קסא מצוה חינוך המנחת דעת וכן 6.כן היא הצטרפות
 9.)8'א כלל דאורייתא באתוון

                                                                                              
ה והא כבר נאמר "והנפש אשר תאכל" דממנו למדו ואל תאמר למה לי קרא מיוחד לז 6

מ "פ נמי ילמוד ממנו בלי ייתורא (דהל"אז השיעור בכאשיעור אכילה, וזה  השיעור כזית
א שיצטרף אפילו ביותר "וה דחידוש הואשאכילה בכזית), דשאני נבילת עוף טהור 

סתירה בין זה ח סוף מצוה קסא') שמתייחסים לה"ס שם (וכן במנ"פ. ועי' בחי' החת"מכא
ה מהו על שאילת הגמ' גבי אבר מן החי שחלקו "י שם ד"להסוגיא בחולין דעי' ברש
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הכזית מבחוץ פי' מי מצטרפי לחיוביה ככל שאר איסורים דקיימא לן דמצטרפי 
שיעורייהו לחצאין בתוך כדי אכילת פרס כדאמרינן בפרק בתרא דיומא (דף פ:), או 

ן ועצמות דעלמא לא מיחייב עלייהו והכא מיחייב, דילמא כיון דחידוש הוא דהא גידי
אימא אין לך בו אלא חדושו וכי אכיל ליה בבת אחת מיחייב דסתם אכילה בבת אחת 

פ הייתי "מ דשיעור אכילה בכא"משמע אבל לחצאין לא. הרי דמשמע שם דאילולי ההל
 , היפוך מה שהבין הגמ' אצלינו.בבת אחתאומר דבעי שיבלע הכזית 

והוסיף ד"זה ברור לו" ואם לא אכל הכזית בב"א  ."דינו כאכילה דלגמריונראה " ל"וז 7
ושהה בכא"פ מצטרף, ובמשהו האחרון שנשלמה הכזית נטמא ונטמאו הבגדים והכלים 

ש, דנלמד מקרא כיון דחידוש הוא ה"א "פ. וע"שנוגע. וכ"ה בזבחים, דכזית מצטרף בכא
הו"ל ככל אכילה שבתורה. ונ"ל ג"כ כמו  אפילו ביותר מצטרף עכ"פ כיון דכתי' אכילה

אם אכל ח"ז והקיאו וחזר ואכל אותו ח"ז דחייב "דהדין גבי מאכ"א ברמב׳׳ם פי"ד 
והוא בש"ס דחולין, דחזינן באיסורין דכתיב לא יאכל חייב בכה"ג דזה  דהנאת גרון איכא

ית כל זמן ודבריו מרוותן איגרא, שיוצא שסגי בחצי ז" הוי אכילה ה"נ זה הוי אכילה.
א, אבל בטומאה לכאורה הטומאה בעי "שנהנה בכזית שלם, ודי לנו חידוש זה במאכ

פשוטו כמשמעו.  טומאת אכילה לגמריח ס׳׳ל דהוי "כזית שלם. אלא מאי מוכח, דהמנ
פ לדעת אלו שטעם כעיקר "ז אם נמצא תערובת שיש כזית נבילת עוף טהור בכא"ועפ

(האתוון דאו' שם כלל א' מסתפק בזה.) ובאמת  ל הדין שמטמא בבית הבליעה"דאו' צ
ם הל' יג' שכתב דנבילת עוף טהור שנפסדה "ה מובן עוד נקודה, דעיין שם ברמב"לפי רח

כמו בכל  מאכילת אדםח, ולמה לא מספיק נפסל "טהורה. הקשה המנ מאכילת כלב
מקום הגורם אלא  האכילהה אתי שפיר דאין "התורה כולה אצל אכילה? ולדעת רח

שנפסל (פי' בית הבליעה) וכמו דלא סגי שיעור בכדי אכילת פרס גם בשיעור  אכילה
 ע."כ, ועדיין הדבר צ"נשתנה דינו אכילה בכהת לאכילה

ל גבי טומאה דנבלת עוף טהור שהיא בבית הבליעה "אף שהוא בעצמו העיר שיודה ר 8
ן לאכול ממליקת י אותו חשבון מובן למה שרי ליה לכה"ש פלפל נורא שע"ולא במעיו. ע

, דעת 'חטאת העוף שמביא על נזירות שנדר אביו על בנו קטן שהגיע לעונת נדרים (פי
והקשה הגמרא הא קרבנותיו צריכים מצות חינוך בניו ל שם היא דחל הנזירות מדין "ר

ל חדא דאסורה משום חולין שנשחטו "להיות אסורים משום דהא מדאו' אינו נזיר. וצ
סור אכילת נבילה מחמת מליקת העוף,  ועוד משום איסור לטמא בעזרה ועוד משום אי

י שהכהן יאכל מהעוף הוי כזית נבלת עוף טהור בבית הבליעה "עצמו במקדש, דהיינו ע
 שנעשית הכהן אב הטומאה).

ה אכילה במעיו) דמה שפירש"י "י ד"אולם מצאתי בחידושי החתם סופר (חולין קג: רש 9
אלא שיצא מבית מקום  בקיבה ממשכשהוא יורד "לתוך מעיו" רוצה לומר לא במעיו 

נקרא מעיו והוא מקום נבלת עוף טהור דהרי התם נמי כתיב אכילה,  לבית בליעתוגרונו 
(עיין מס' נדה  טומאה בלועהוכי יאמר ריש לקיש דבמעיו מטמא בבית הבליעה שם הוא 

ל, והיינו בבית הבליעה לאחר שעבר גרונו. "ב) אע"כ מקום ירידה למעיו קאמר רמ"ב ע"
איירינן אלא  במקום עיכולומיושב קושיית התוס' מה שהקשו שאינו ממהר להתעכל דלא 

 , ומיד עובר ממקומו ולא יפגשו זא"ז. במקום מעבר האוכלין

ס הוי "ן דלפי החתל משיטת ר' יוחנ"יותר קרוב לשיטת ר שבית הבליעהז יוצא "לפי
בבית קודם שהגיע למעיים. אלא דק׳׳ל, דכמו שבדרך כלל אין טומאה שעבר גרונו לאחר 

 נגיעת הכזית בשרוכאן יש (היינו להצד שפועל טומאת נבילת עוף טהור מחמת  הסתרים
מטמא. ועוד דנראה דחוק  טומאה בלועהלבית הבליעה) כמו כן יש חידוש דבהאי כזית 
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 בכלל איך לבאר שהבאנו. קג חולין 'הגמ מתייחס שלא מה ולכאורה
 ה"רח כהבנת מוכח ,ל"דר אליבא להאמר ניתנת טהור עוף נבילת טומאה

 הקובע מעיו דהנאת ל"לר הלא הגורם אכילה המעשה דאי .א"החזו נגד
 שיעבור אחר זמן הרבה שם להתעכל שהתחיל אחר אלא זה את אין הרי

 ובית הקובע גרונו שהנאת יוחנן 'ר לעומת( הבליעה בית על האוכל
 קשור אינו כך ומתוך ,גורם הוא מקום טומאת אלא )מקומו היא הבליעה
 .10כולה התורה דכל לאכילה בכלל

 )ג:א( הטומאה אבות שאר הלכות ם"שהרמב, עיון צריך נקודה ועוד
 טמאות אחד, לכזית טומאה לעניין מצטרפות הנבילות וכל" וז׳׳ל פסק
 להדיא שכתב וכמו טהור עוף נבילת אף משמע ומלשונו. 11"טהורות ואחד

, זו עם זו מצטרפות הנבלות כל" :וז׳׳ל )יז:ד( אסורות מאכלות בהלכות
 עם זה מצטרפין הטמאים וחיה בהמה כל וכן, טריפה עם מצטרפת ונבלה

 הלוקח כיצד, מצטרפין אין טמאה בהמה בשר עם נבילה בשר אבל, זה
 ואכלו בשר כזית הכל מן וקבץ התרנגול ונבלת הצבי ונבלת השור מנבלת
 שהמעשה שהבינו אחרונים להני דבין ,ע"לכו קשה זה ולכאורה. "לוקה
 דעת לפי ובפרט( שיצטרפו כלל מובן לא הגורם טהור עוף דנבלת אכילה
 חפצא טהור עוף נבלת הכזית שאין 11 הערה למטה כאן מובא הלוי הבית

 שטומאתו ה"רח לדעת גם אלא )הבליעה בית למקום שבא עד דטומאה
 .דבהמה נבילה לטומאת דומה אינו מקום טומאת

                                                                                              
י כתב ". ובפרט שרששמביאו למעיו למקוםלאו דוקא אלא כונתו  ובמעיל "שכונת ר

ח אותו טומאת בית הבליעה מצטרף ", שלדעת המנ4להדיא למעיו. ועיין למעלה הערה 
 טומאה בלועהל "פ. יוצא שחצי זית הראשון כבר נבלע כשאוכל חצי השני, וצ"בכא

בפיו כזית בשר מן המת ע מה הדין בכלב שיש "שדינא הוא דאינו מטמא עדיין. ובכלל צ
 ונמצא בגרונו האם זה טומאה בלועה.

לעומת הגמ יבמות דף נה. היכי שרצה הגמ' ללמוד שהעראה לחוד סגי בעריות מקרא  10
דכתיב גבי נדה "את מקורה הערה" ודחה משום דשאני גבי נדה "שמטמא את בועלה" 

לחוד מאי פריך פועל הטומאה, דאי איסורה לחוד וטומאה  שהמעשה ביאההרי מוכח 
 ה ואשוב)."שמטמא בועלה? הא לא שייכי הדדי. (ועיין אתוון דאו' כלל כא' ד

ועי' בשו"ת בית הלוי (חלק א' סימן ב' אות ח' )שכתב "וכן אין להקשות על תירוץ  11
השני של התוס' דהיאך מצינן לומר דרבי ס"ל לחנכו, דנהי דנאמר דלא היה נאכל מ"מ 

לעוף מה"ת א"כ כשמלקו הא הוי נבלה והיאך מותר למולקן  הרי כיון דס"ל יש שחיטה
הא הוי בעזרה? והרי במס' עירובין דף ק"ד אמרינן דהמכניס שרץ למקדש לוקה, וא"כ 

קאמר שם דלוקה על הכנסה  בשרץ! גם זה לא קשה כלל דדוקא מכניס נבלה למקדש
עוף טהור דאין  , א"כ הא הכניס טומאה בעזרה אבל נבלתמטמא במגעגרידא כיון דשרץ 

מטמא, הא שפיר י"ל דכל זמן שאינו  בבית הבליעהכלל מה"ת ורק  במגעלו שום טומאה 
 ואינו חייב על הכנסה שלה.  אין עליו שם טומאה כללבבית הבליעה 
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 ,מצטרף העוף נבילת אף דנבילה אכילה איסור גבי ורק נ"אה ושמא
 אכילה גבי להדיא ם"הרמב שכתב הסבה וזה נבילה טומאת גבי כ"משא

 .כלל מביאו לא טומאה גבי ואילו בכלל התרנגול שנבילת

 חכמים תקנת ביאורה. 
 "לטומאה כשני גופו נטמא טמאים אוכלין האוכל"ש

 גזרו וכן" :וז׳׳ל י):ח( הטומאה אבות שאר הלכות ם"הרמב כתב
 אוכל או ראשון אוכל שאכל בין טמאין אוכלין שיאכל אדם כל על חכמים

 ואם, שיטבול עד לטומאה שני שיהיה טמאים משקין השותה כל ועל, שני
 אוכלין האוכל על טומאה גזרו מה ומפני.... שלישי עשאן באוכלין נגע

 ונמצא תרומה משקה עליו וישתה שני או ראשון אוכל יאכל שמא, טמאים
 יאכל שמא טמאים משקין השותה וכן, שבפיו באוכל טמא תרומה המשקה
 בתרומות ביארנו וכבר שבפיו במשקין טמא ונמצא תרומה אוכל עמהן

 ".טמאה תרומה לאכול שאסור
 טעמא להביא ם"להרמב ליה למה ,חדא. עיון צריכים דבריו ולכאורה

 והיא מזה מוקדם איסור יש והא ?טמאה דתרומה אכילה איסור משום
   "תרומתי משמרת את" )ח:יח ויקרא( כדכתיב תרומה לטמא האיסור
 כל בא שהיא איסור האי ולכאורה. לתרומה טומאה לגרום דאסור מכאן
 מביא למה ,ועוד. 12חכמים שיגזרו טעמא מספיק שיאכלו קודם פעם

 דאמרינן עסקינן בכהנים והא ?בפיו האוכל י"ע התרומה שנטמא המקרה
 מלאכול נזהרים שבודאי חידוש הוי בכלל דגזרו והא ,"זהירי דמזהר" גבם

 חכמים שרצו האיסור חומר מפאת היא הגזירה וסבת ,בטומאה התרומה
 שניהם שיאכל המקרה ם"הרמב מביא ולמה. לגמרי האפשרות לסלק

 שכבר המקרה במקום גמורה פשיעה דהוי ביחד )והתרומה הטמא האוכל(
 ישתה או ויאכל הכהן שישכח טפי שכיחא ג"דכה ,הטמא האוכל בלע

 .הטמא האוכל עם נגיעה י"ע בגרונו התרומה שיטמא ונמצא כ"אח תרומה
 טהורה תרומה לטמא תורה איסור אין ם"הרמב שלדעת לומר לי ונראה

 לאוכלו לכהן ראוי שיהא כדי היא האיסור וסבת היא דרבנן איסורא אלא

                                                                                              
ואל תגיד מפני שאיסור אכילה היא במלקות, שזה אינו, שכבר כ' הרמב"ם (הלכות  12

שנאמר  בעשהאינו לוקה מפני שהוא  טמאהתרומה תרומות ז:ג) "כהן טהור שאכל 
"ואחר יאכל מן הקדשים" מדבר שהוא בקדושתו הוא שיאכל כשיטהר, אבל דבר טמא 

 לא יאכל אע"פ שיטהר, ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא. הרי להדיא שאין לוקין.
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  בדבריו להדיא משמע וכן. 13תרומה אכילת של עשה המצות ולקיים
 בין גדולה תרומה בין טהורה ותרומה" וז׳׳ל שכותב )ב:ו תרומות הלכות(

 חכם תלמיד לכהן אלא ניתנת אינה דבריהם של בין תורה של בין מ"תרו
 הרי ".טומאה בחזקת הארץ עמי וכל, טמאה תרומה לאכול שאסור מפני

 האיסור להביא לו מה כ"דא ,תרומה לטמא תורה איסור שאין להדיא
 מוכרח אלא ?התרומה לטמא המוקדם האיסור במקום המאוחר אכילה

 מכאן ,תרומתי משמרת את" ).לה סוכה( י"רש שכתב הדרשה שלדעתו
 לא בכותרת ם"הרמב( אסמכתא אלא אינו "לתרומה טומאה לגרום דאסור
 היא האיסור עיקר אלא ,)המצות במנין נמנה לא החינוך בספר וכן מביאה
 לאוכלו הכהן שיוכל כדי היא לטמאו שלא הענין וכל בטומאה אכילתה
 .כמצותה בטהרה

 שכבר המקרה ם"הרמב מביא לא למה ,השני לקושיא נעבור עכשיו
 תרומה של משקין וישתה ישכח שמא חכמים וחששו הטמא האוכל בלע
 התרומה שיטמא המקרה במקום נטמאת שהתרומה ונמצא זה אחרי

 'פי( כך כל שכיח לא שלכאורה ,הטמא האוכל עם נגיעה י"ע בפיו כשעדיין
 זהירים והם תרומה באכילת מותרים הם שרק עסקינן בכהנים דהא

 .)במצות
 בלע דכבר דהיכי כן כתב דלא להגיד יכולים היינו ראשונה בריהטא

 וטומאת הסתרים בית טומאת דהוי נטמאת בה שנגע התרומה אין הטמא
 היכי הגזירה להעמיד ם"הרמב הצריך זה ומחמת. מטמאה לא הסתרים בית

 .ליתא דהא חזינן בדינא עיינין כד אלא .בפיו כשעדיין התרומה שיטמא
 כמה טומאה אצל שמצינו והיא ,קצרה הקדמה בעינן זה להסביר כדי
 בית טומאת )א הן מהם ושנים ,מלטמא הטומאה את המעכבים מצבים
 טבעת שבולע אדם כמו( בלועה טומאה )ב )השחי בית כמו( הסתרים
 ונכנס טהורה טבעת בלע אם וכן מחמתה נטמא לא במעיו ונמצא טמאה
 .שבעה טומאת טמא עצמו שהוא אף טהורה נשארת הטבעת,  ויצא לאהל
 מה היא הבולטת והשאלה. )בלועה טהרה התלמוד 'בל נקרא השני זה ודין
 נפרדים עניינים 'ב הם האמת לפי אבל. אחד ענין כמו דנראים ,לזה זה בין

 שאין היא וגדרו מגע בטומאת רק נתחדשה הסתרים דבית הדין. לגמרי
 מגולה היא כלל שבדרך במקום נעשית שהמגע היכי אלא מגע טומאת

                                                                                              
כ "רמב"ם הלכות תרומות (טו:כב) "כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל ואח 13

על  מצוהלאכול תרומה... הרי להדיא שהיא  וצונודשנו בקדושתו של אהרון מברך אשר ק
 הכהן לאוכלה.
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 כזית לו שיש יצוייר לו אבל. סתורה הוי הרוב פי שעל השחי בית לאפוקי
 טומאת מחמת דנטמא הוא הדין אותה נושא והוא השחי בבית המת מן

 בלועה טומאה דין זה לעומת. הסתרים בית של עיכוב אין דאצלה ,משא
 שאין )וכו׳ אהל בין משא בין מגע בין( הטומאה דרכי בכל הפקעה הוי

 . נטמא הבלוע הדבר
 ס"ביה טומאת(( שניהם מגע דבטומאת ולומר לטעות מקום והיה
 יסודי הבדל יש אצלו דאף ,אינו זה האמת לפי אבל .שוים )בלועה וטומאה
 זה ונגעו טהור אוכל איזה בהדי שרץ השחי בבית שיש יצוייר לו. ביניהם

 גבי ואילו. בשרץ נגיעתו מחמת מגע טומאת נטמא שהאוכל הוא הדין ,בזה
 נוגעים 'אפי טהור ואחד טמא אחד טבעות 'ב שבלע היכי בלועה טומאה

 ולכאורה. מגע בטומאת אף הם שחלוקים הרי. נטמא השני אין בזה זה
 העומדת הדבר גוף על אלא נתחדשה לא הסתרים שבית היא ההבדל יסוד
 בגוף המגע מקום אם אז האדם בו שנגע המת מן כזית כגון הטומאה לקבל
 נגיעה הוי באוכל שנגע שרץ אבל ,מטמאו אינו הסתרים בבית היא האדם
 מוריד ולא מעלה לא אדם של הסתרים בבית שנמצאו ומה מגולה במקום
 מדרכי באחד פרטי הפקעה שאינו בלועה טומאה גבי כ"משא. לגבם

 גם הטומאה שמעכבת 'פי( ג"בכה טומאה שאין כללית הלכה אלא טומאה
 במקום בזה זה נגעו שהטבעות אף אז, )אהל וטומאת משא בטומאת
 באותה אדם במעי בלועים והיו הואיל טמא השני אין, מצידם מגולה
 .ההקדמה כאן עד. 14שעה

 בין :)מב נדה( פלוגתא מצינו הבליעה בבית, לעניינינו נחזור עכשיו
 :שם הגמרא ל"וז. בלועה טומאה או הסתרים בית נקרא אי ורבא אביי

 בית או הוי בלוע, )הבליעה בית 'פי( טהור עוף נבלת מקום :להו איבעיא
 לתוך נבלה כזית חבירו לו שתחב כגון - מינה נפקא למאי ?הוי הסתרים

 בית ,אמרת מאי. מטמיא לא בלועה טומאה - הוי בלוע אמרת אי. פיו
 :אמר אביי, מטמא מיהא במשא, מטמא לא דבמגע נמי נהי - הוי הסתרים

 .  הוי הסתרים בית :אמר ורבא, הוי בלוע
 מגע טומאת" :ל"וז ,כרבא )ג:א מת טומאת הלכות( ם"הרמב ופסק
 בבשרו האדם שנגע הוא המטמאים בשאר בין במת בין מ"בכ האמורה

                                                                                              
באמצע ההלכה  ם נראה ששני הדינים שייכים אהדדי, שכ' (כה:יב)"אלא שבל' הרמב 14

הנוגע בו טהור, וכן  בתוך המעיםמגע הואיל והוא  מגע בית הסתרים"אבל מן התורה אין 
אע"פ שנגעו זו בזו בודאי בתוך  טבעת טהורהוחזר ובלע אחריה  טבעת טמאההבולע 

ם קורא לטומאה ". הרי שהרמב"מעיו אינו מגע והטמאה בטומאתה וטהורה בטהרתה
 בלועה בל' בית הסתרים.
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 ז"ה בלשונו ואפילו, בשרו בשאר בין ברגלו בין בידו בין, עצמה בטומאה
 אדם של גרונו לתוך והכניסה בכוש טומאה אדם תחב אם אבל...  נטמא
 ולא מלמטה אשה של מעי לתוך שהכניסה או, בלשונו נגעה ולא טהור
 בבשרו נגעה לא שהרי, זה מגע משום הבולע נטמא לא בבשרה נגעה

 .נגיעה אינה פנים שנגיעת
 בית בתוך הנושא" :ל"וז )ח:א( מת טומאת הלכות ם"הרמב מביא ועוד
 הוא נושא שם הנושא ,נגיעה שם הנגיעה שאין פ"שאע ,נטמא הסתרים

 לא אינו בטנו לתוך שהגיעה שמאחר מעיו בתוך הטומאה נבלע כ"א אלא
 .ד"עכ ".מעיו בתוך שהטומאה פ"ע ואף טהור טבל ואם, נושא ולא נוגע

 'ג הלכה כאן שמובא מה היינו( הסתרים בית דין בין ההבדל ,חדא וראים
 'ח בהלכה מובא( בלועה טומאה לדין )מגע טומאת אצל רק שנתחדשה
 מה, ועוד, )"נושא ולא נוגע לא" 'שכ וכמו הטומאה דרכי בכל שנתחדשה

 דרק כאביי בלועה טומאה ולא כרבא הסתרים בית חשוב הבליעה שבית
 עדיין שהיא זמן כל אבל ,"בלועה" נקרא למעיו האוכל וירד שבלע אחר

 . בלועה ולא הסתרים בית חשוב בגרונו
 אוכל האוכל"ש בה שהתחלנו ם"הרמב בדברי שער לנו פותח זה וכל
 לידי יבא התרומה"ש משום הגזירה שאין כבר הערנו. וכו׳ "כשני דינו טמא

 סבת היא טמא כשהיא אכילתו רק איסור זה אין עצמו דמפאת "טומאה
 בלועה ולא הסתרים בית רק הוה הבליעה בית מקום שלדעתו ואף. הגזירה

 הצריך ז"עכ ,הטמא האוכל מחמת שם ליטמא יכולה עדיין והתרומה
 שדעתו ,כ"אח ולא דוקא בפיו התרומה שיטמא החשש להעמיד ם"הרמב
 ולא האכילה עיקר היא גרונו שהנאת יוחנן 'כר )ג:יד א"מאכ 'הל( היא

 נטמאת התרומה ואין הטמא האוכל בלע כבר אם אז. ל"כר מעיו הנאת
 איסור כאן ואין אכילה שעת עבר כבר ,הבליעה בית על שיעבור עד עדיין
 שיטמא היתה שהגזירה להגיד מוכרחים כך מתוך. טמאה תרומה אכילת
 טמאה תרומה נקרא כבר כשבולע ואז ,השני אוכל עם נגיעה מחמת בפיו

 .טמאה תרומה אכילת אאיסור ועבר ממנו גרונו נהנה ונמצא

 זמן באותו שנהנה היכי שבת במלאכת המתעסק דין. וו

 והיא ,שנים כמה קשה אצלי שהיה ענין להסביר רציתי ל"הנ פ"ע
 מחלבים חוץ הקרבן מן פטור חטאת בחייבי דהמתעסק הכלל שידוע
 :סב ובבסנהדרין :)יט דף כריתות דשמואל מימרא( נהנה שכן ועריות
, חייב - ובעריות בחלבים המתעסק שמואל אמר" ,אחרת קצת הלשון מובא
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 'ובתוס. "תורה אסרה מחשבת מלאכת, פטור - בשבת המתעסק. נהנה שכן
 מתעסק לפטור "מחשבת מלאכת"ד קרא לשמואל ליה למה מקשים שם
? כולה התורה דכל למתעסק פרט "בה חטא אשר" מספיק ולא ,שבת גבי

, מחשבת מלאכת משום שנהנה פי על אף פטור בשבת :ק"דה ותירצו
 שבת אמלאכת שעבר בשעה נהנה שאדם דהיכי היא כונתם 'ולכאו. ל"עכ
 זה על ,ועריות בחלבים וכמו נהנה שכן יתחייב כולה התורה כל דיני פ"דע

 שבת דגבי לחדש שבת גבי דכתיב "מחשבת מלאכת"ד 'פס שמואל מביא
 . פטור כשנהנה אפילו

 היא 'תוס שכונת מסביר )'וב 'א אות 'מ 'סי( לקידושין יעקב ובקהלת
 ראשונה ובריהטא. הוצאה אמלאכת ועבר בפיו מאכל שהוציא למקרה
 היא שלהם המעשה דמהות ועריות חלב גבי כאן דעד ,תמוהין 'התוס דברי

 בנהנה דחייב למימר ס׳׳ל למה אבל .שיתחייב מובן דהנאה מעשה
 התורה בכל פטור שמתעסק  הסבה ביאור וביתר? שבת במלאכת במתעסק

 הוא מה ידע ולא הואיל להגברא המעשה לייחס אפשר דאי היא כולה
 אבל. לו המעשה ומתייחס מתקשר הנאה האי נהנה שגופו היכי אז, עשה
 חיצוני דבר היא בשעתו שנהנה ומה מחייבו שהעבודה שבת מלאכת גבי
 שיצטרך ועריות לחלבים לדמותו א"ה ומה ,האיסור לעצם בכלל שייך ולא

 ?לפוטרו מיוחד פסוק
 כונת מובן "מקום ליה משויא מחשבתו"ד הדין שראינו אחר אבל
 המי ממנה שסילק י"ע השתן כיס 'פי( זה במקום שנהנה דמה ,הקה׳׳י
 עקירתו 'לי משויא )בעירובין שם 'התוס 'ל היינו( אחר ממקום יותר )רגלים

 מה היא היא אלא כלל חיצוני ענין אינו שנהנה מה אז. חשוב מקום ג"מע
 15.דרכו יורה האמת כי י"הקה דברי הטיב ק"ודו ,דהוצאה המלאכה שפועל

                                                                                              
שפירושו  "חלבים ועריות חייב שכן נהנה"ז לא ניתן להאמר אלא כפי אותו הבנה ב"וכ 15

דבהני המחייב ' אבל לפי האתוון דאורייתא כלל כג, אצלו המעשהשההנאה פועל לייחס 
והרי נהנה ועבר אמימרא  )דלא כמו ברוב האיסורים( המעשהעצמה ולא  ההנאההיא 

דשם כמו בשאר איסורים המחייב היא , מלאכה בשבתזה ודאי לא שייך גבי , דרחמנא
 .ומה שלפעמים נהנה באותו שעה לא מעלה ולא מוריד כלל, המעשה


