ב"ה

סש

שנה טו
גליון ב (צב)
כסלו  -טבת תשס"א

*

שבשת

ויין"

מאסף מרכזי לתורה והלכה לחו"רהישיבות והכוללים
של מוסדות סטאלין קארלין בארץ ובתפוצות
כתובת המערכת:

ן 11
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כי"

"ע"י

מק אדמו"ר שליט"א

,כבב"~".'"",ן:בוך:ךנך
ישיבה קטנה "זכרון אלימלך"-ירושלים
ישיבה קטנה"בית אשר" -רמות,ירושלים
ישיבה קטנה "סטאלין קארלין" בני ברק
-

ישיבה קטנה "תפארתיוחנן" ניויארק
כולל אברכים"בית אולפנאדרכינויוחנן" ירושלים
-

כולל אברכים "מטאלין קארלין" ניויארק
-

כולל אברכים"בית אהרן וישראל"-ירושלים
כולל אברכים "מתיבתאדרבייוחנן"-טבריה
כוללאברכים "סטאלין קארלין" בני ברק
-

כוללללימוד הוראה "סטאלין קארלין"-ביתר

כולל אברכים "תפארת אהרן וישראל"-ביתר
אברכים "סטאלין קארלין" קרית ספר

כו~
כולל אברכיםללימוד חו"מ-קרית ספר

כולל אברכיםללימוד או"ח "סטאלין קארלין" גבעת זאב
-

כולל אברכיםללימודיו"ד "סטאליןקארלין" ירושלים
כוללאברכים "קארלין סטאלין" -תלאביב

פ

כל הזכויות שמורות -הודפס בדפוס המכון

התוכן
גנוזות

קונטרס בירורדיןעני המהפך בחררה

רבי שמעוןבןחביב זלה"ה
אב"ד

גאליפולי (-

חידושי תורה

בענין איסור סחורה בפירות שביעית
בענין מסיועידיעוברי עבירה

ה

ש"פ )-

רביחייםאלגאזי זלה"ה
הערה על ספר באר שבע
בעל"בניחיי" ( -ת"ל )-
חידושים והערות עלירושלמי שביעית (ב) רבי שלוםיוסף פמגענברם זצ"ל
אב"ד לאקאטש (תרכ"ב -תרח"צ)
פרקשני (א)

ביגור גדרקנין עבדות דעבד עברי

עמזד

לד
לה

הרה"ג ר' משה טוביה העם
מח"ט "עלייוסף"
ר"מישיבתקארליןמטאלין.ניויארק
הרה"ג ר' אליעזריחיאל קונשטט
ר"מישיבת קול הורה ,ירושה"ו

הרביעקבוואלפין
ר"מבישיבתקארלין סטאלין,ניויארק

בענין הצלת נפשותע"י הפסד ממון אחרים הרביוחנן שור
בית אולפנאדרכינויוחנן ,ירושת"ו

ביאור שיטת הרמב"ן בחזקת שלש שנים

שלום מרדכי ווגשל

בדין מים שאובין שנבלעו בכותל המקוה

הרה"ג ר'מאיר קעסלער
רב ואב"דמודיעין שלית

תשובה על הנ"ל

הגאוןרבי שמואלהלוי ואזנר
אב"ד ור"מ זכרון מאיר,בני ברק

בענין זריעה בחממות בשביעית

הגאון הרב ולמן נחמיה גולדברג
ביתהדין הגדול ,ירושה"ו

בענין הנ"ל

הרבצבי ובר
דומ"צ בנוה יעקב ,ירושת"ו

בירורדין מבטלכיסו של חבירו

הרב אהרןשטיינברג

בירורי הלכה

קארלין סטאלין ,ירושת"ו
ישיבהחזון נחום ,ב"ב

מח"ם"עיונים במשפט"
בית אולפנא דרכינויוחנן ירושה"ו

עב

עג

טלטול עגלתנכים בשבת
במקום שאין עירוב

הרב משהבצרי
רו"כ כהר שחטמם ,ירושת"ו

מה

בענין מעשיידינשים בזמנינו

הרב ישראלוינמן
נו"נ בכולל הר"ן רמות ,ירושת"ו

קד

מנהגי רבוה"ק מסטאלין קארלין

יצחק יהושע שור
מכףבית אהרן וישראל ,ירושת"ו

קיג

תפילה לעצירת גשמים

הרביהושעמונדשיין

קכז

מנהגי ישראל

לחודש כסלו ,חשכה וחודש טכס

לשון חכמים

עיה"קירושלים ת"ו

קיא

הערות

בענין כתיבת השםירמיה -הרה"ג ר' מאירמאזוז ,ראשישיבת כסא רחמים /בענין ספק מצות עשה
ובענין יאוש בטעות -הרה"ג ר'יחיאל אליעזר קונשטט ,ר"מ ישיבת קול תורה ,ירושת"ו /בענין
טעותבקריאת התורה -הרה"ג ר'יעקב אשר מלדמן ,מח"ט מכת"ם ליעקב ,ירושת"ו /בענין עכו"ם
שקבע מזוזה -הרה"ג ר'יחיאל אברהם זילגר ,מח"ס בירור הלכה /בענין פרעון חוב ע"י צ'יק -
הרב שאול יהודה הנדלם  -רו"כ חו"מ שירת דור ,ירושת"ו /בענין מצות תוספת שבת אם בעינן
קבלה בפה  -הרב שלום בר"א סגל ,מח"ס מצות תוספת שבת ,ב"ב  /הערותבדיני טעות וכוונה
בתפילה וכרכות -הרב אברהם נחמן וואלססאן /בענין טבילתכלים שפיהם צר -הרב יהושע דב
דרוק,בני ברק /בענין שואלתפילין מאומן המתקןתפילין שלוובענין המבדילבין קודש לחולובין
קודש לקודש -הרב דוראריהציינווירט ,מח"סידי קידוש ,ביתר /בענין לעתיד לבא הלכה כבית
שמאי -הדביצחק שלמה מוסד ,ירזשת"ו  /בהאיסור להלוות מעות בלא עדיםובענין גביה מננסי
המחויב -הרבצביחיים דישון ,מח"ם משפט הערב ,גבעת זאב ,בדעת המשנה ברורה כקדימה
ן הקפות ההושענות -הרב זאבמילר ,ירושת"ו /
בברכות -הרב משה המבורגר,בית שמש  /עלומ
הערות והארותבענינים שונים -הרב שלמה אלברט ,ירושת"ו  /על הערות במנחת חינוך בעניני
יבום וחליצה -הרבז .נוישטט,בני ברק  /עלניקוד זכורכי עפר אנחנו -הרביורם אורטל ,קרית
 ,רמות ,ירושת"ו /
ספר  /מעשה רבבדין ספק ברכה  -הרב שניאור זלמן דישון ,מח"ס זכרון צבי
שאל חפץ להשתמשבו שימוש שלא כדרכו -הרבמתתיהו שווארץ ,מח"ס משפט הצוואה ,ירושת"ו
 /בענין השתמשות במי מזגן בשבת -הרב שלמה זלמן מרק ,מח"ס מתנה טובה ,ביתר  /ומנותר
קנקנים -הרב גמליאל הכהןרבינוביץ,בני ברק /בענין פנים חדשות לשבע ברכות -מרדכי הכהן
פאם  /הערה בסוגיא ראין הולכין בממון אחר הרוב-יואלעהרנרייך ,ירושת"ו.

תיקוני מופרים

בענין פינחס מלא או חסר
בענין נטילתהצפרניים בערב שבת

הרבאליהולוין ,ירושת"ו
הרב שלמה זלמן מרק ,ביתר ת"ו

קנז

גנוזות
רבי שמעוןבן חביב זלה"ה
אב"דנאליפולי

מגאוני עולםבסביכות שנת הח' אשר שמו נשאר כמעט עלום עדהיום,היה רכה
של ק"ק גאליפול ,בספר קורא הדורותלרבי דוד קונפורטי זלה"המזכירו בתקופתו
שלרבינו הש"ך זצ"ל,ובזמן ההואהיהבגאליפולהגאוןרבימאירדיבוטון זלה"ה
בנו הגדול של הרב לחם משנה ולחם רב והגאוןרכי שמעוןן' חביב חכםמעיין
גדול( .ואוליאינורבי שמעון '7חביב החתום על כמה פסקידיניםבעירוויניציאה
בסביבות שנת ש"ס שהיהלפניו קצת).
היה נערץ עלגדולי דורוכפי שנראה מכותלי האגרת שכתבואליושנים מגדולי
חכמי קושטא ה"ה הגאוןרבי רפאליהושע בנבנשת זלה"ה בעל "שדה יהושע" על
הירושלמיאחיו שלהגאוןרביחיים בנבנשת זלה"ה בעל "כנסת הגדולה" ועוד אחד
מגדולירבני קושטא( ,פורסמה בקובץ הורני מוריה אלול תשנ"ג(גליון ריט-רב),
באגרת פוחחים" :הגבר הוקם על שכיות החמדה לתורה ולתעודה ולמדה אתבני
ישראלאיש על העדה הואזיוה והדרהדיינא דנחית לעומקא רדינאודסליק לעילא
ןהמצוייץ כמוהר"ר שמעון חביב נר"ו.
על כל מעלה וההלה החכם השלם"דיי
א
ו
ה
ו
שמועה אחת בהלכה הובאה משמו
שו"ת
הכסף"
ר
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ר
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ל
רבי
אברהםגאטינייו זלה"היו"דסי' ד' ...":מ"כבכתבי הקדש מהרב ר'כסיסרוזילייו
ז"ל[מרבניחברוןת"ו]וזה לשונו:בהיותיבגאליפולשנת התס"וראיתיכתובבדברי
קדש מהרב כמהר"ר שמעון'7חביב ז"ל,וזה לשונו :והח' הס' כמהר"ריוסףהלוי
נר"ו שליה האשכנזים שלירושלים תובב"א כהבאלי בשם הרב כמוהר"ר אהרן "1ל
דהוהמייתי ראיה שלא להדליק הטוטון מנר של חלב."...
בספר "זכרנו לחיים" להגאון רבי רפאל חיים בנימין פרץ זלה"ה רבה של
גאליפולי ח"בדף כ"ד ע"ב וז"ל" :מ"כככתבי הרב הגדול מרא דאהראהדיןשהיה
בזמן הרבפני משה ז"ל מני"ר כמהר"ר שמעון ן' חביב" .ובדף ל"ה ע"א כותב:
"מחלוקת חרשה שעברהביןרבני גאוני עולם בזמן מהר"ש ערילא ודעימיה רבני
קושטא יע"א עם הרב הגדול שמעון'7חביב ז"ל ראש על ארץ פה גאליפוליע"א,
והמה כתובים בפנקס כת"י הכמוס עמדי".
נראה שאחדמבניוהיה הגאוןרבי רפאלבן חביב זלה"ה שהיהדייןבעירו של
אביו בק"קגאליפול ,כנזכר בשו"ת "לב שלמה" למהר"שהלוי זלה"הסי' כ"ה שם
הובאה קבלת ערוה מהעיר גאליפול וחתומים עליה כמהדיינים ,וביניהם החהימה
סי' ט,
"רפאל בכמהר"ר שמעון" ,וכ"כ מצויה שאלה ב"יד אהרן" אהע"ז נאספות
בחהימתוכנ"ל .ובקובץ"ביתאהרןוישראל"גליוןי"ר (שנה ג' כסלו טבת תשמ"ח)
י בושאל זלה"ה אב"ד רודוס,
נדפסה אגרתאליו משנת התל"ג מהגאוןרבי משהרי
המתחיל" :יעלהויבאלידפריצדיק עץחיים קדושבנן שלקדושים הלא הוא החכם
השלםסיני ועוקרהרים כמה"ר רפאלן' חביב נר"ו ,מרודיש יע"א לגאליפוליע"א
והלב"י ."...וכ"כ פורסמה אגרה אליו בקובץ תורני "מוריה" (תמוז תשנ"ב)
מהגאונים מהר"ש הלוי ורבי אהרן בן חיים זלה"הדייני אזמיר ,בה אוהבים:

קובץ"בית אהרןוישראל"
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צילום כתיבתרבי שמעוןבן חביב זלה"ה
וחחומתו

שנה טזגליון ב (צב)

(קסז)

ז

"ממלכתכהנים פחותוסגנים ...אשרבעירגאליפולייע"א ועלראשיהם מלמעלה בר
אוריין ובר אבהן החכם השלםהדייןהמצויין כמה"ר רפאלנר"ויאירויזהיר כזוהר
הרקיע ככוכבים לעולם ועד אכי"ר".
עודבןהיהלו הגאוןרבי שלמהן'הביב זלה"ה,ובנוהיה הגאוןרביחיים משה
זלה"ה שגם הואישב על כסא הרבנותבגאליפולי,וחיבר ספרדרושים,ונזכר בספר
"זכרנו להיים" הנ"ל רף ט' ע"א" :מ"כ מכ"י הרב הגדול מרא דאתרא הדין
כמהר"מ '7חביב ז"לבדרושיו בדרושהתקי"ב ...אבאמארי ז"להיה אומר שמרן
זקני ז"ל (מני"ר הרב המופלא כמהר"ר שמעוןן' חביב ז"ל)."...
מכלכתריוהנזכרים לאידוע עד כה על שוס דברתורה שנתפרסםמפרי עטו (לבד
מהשמועה הנ"ל שנאמרה משמו כספר "צרור הכסף").
להלןאנומדפיסים תשובה אחתממנובכת"יוחתימהו ,אשר למעשה הציעדבריו
אלולפני הגאוןרבי משה בנבנשת זלה"ה בעל"פגי משה" ,והוא קונטרס שלם שבו
מקיף ומברר כשמלהדיןעני המהסך בהררה לכלפרטיו,ונדוןזה אודותבעלי המכס
בעיר גאליסולי ההחיל כשנת ת"ס ,כנזכר בשו"תפני משה ח"א סי' כ"ו שהשיב
תשובה להגאון מהר"מדיבוטון זלה"ה בנו של בעל להם משנה שהיה ראשישיבה
בגאלימולי בתקופתו של רבינו זלה"ה( ,ומזכיר בתוך השאלה את הרב שבעיר
גאליפולרב מובהקוביתדינועמו ,וכנראה הכוונה עלרבינו) ,אולםהנדוןבעניןעני
המהפך בחררה נתעורר כעבור עשרשנים בשנת הי"ט ,כנזכר בשו"תפני משה ח"ב
סי' קכ"ב מאלול הי"ט בתשובה שהשיב להחכם המרומם הן גביר כמה"ר משה
אלטוןבענין זה ,וכנראה שאז כהברבינו הקונטרסשלפנינו ושלחו להגאון בעלפני
משה זלה"ה ,תשובה זו נמצאת באוצר כ"ק אדמו"ר שליט"אבין קובץ השובות
ן מס' .578
לגדולירבני טורקיהויו

קונמרם בבירורדיןעני המהפך בחררה

ןהתורהאספקלריה המאירה דמהמאאפילובטיהראוהרכעין החשמלה
מלרישבעלכסאד.
החכם השלם הרבלו רומיה תהלה כמוהר"ר משה בנבנשתנר"ו והמקוםיהאבעזרו אכי"ר

אחרי הקידה והשתחויה כרת מה לעשותלפני כסא כבורו עתה באתיעלדברי תורה באתי
על מה שעבר ימים מקרם פה העירה על היאורים המשרתים במכם שנפלו ביניהם דברי
רינות ,והנה כעת תהלה לאלעליון נחה שקמה הארץ ,והאיש מחדש אשר נכנס בשרות
המכם הקישיציאה לביאהויצאמן המקום תכףומיד כשדברתיעמווחליתיפניו לעשותבן
וכןעשה,והנהבאותןהימיםיצאקולבעירעלאדוניהמלך ששלחליאניעבדו אגרתמיוחדת
כתובהלילשמיעלעניןהנזכרולאנתנוהל'אינייורע אםכניםהדברים,והנה עתהאין אמר
בשלום ובמישור ,ואחרי השלום עלתה
ואין דברים תהלות לאל ואיש על מקומו
במחשבתי להעלותעל ספר מהיהיהלעניןדינא וכתבתי שתי שורות בלתי מסוררות,לנן
'למדנימורינוורבינו במהרהבימינואיזוהי ררךישרהכי תורההיא וללמודאניצריך

בא.

שאלה
ראובן נכנס לשרת במכם וליקח חלק כמו שארהיאודים המשרתים במכם,ויהי כמשלש
חרשים נתרעמוהיאורים ואמרולראובן למה עשהכן לבאלהמינ אתגבולם בדבר אשרזכו
מקודם,וראובןהשיב להםולרידכומיניחאכי עתהמקרוב אתם ששהיאודים משרתי המכם
מה שלאיש כ"כיאוריםאפי' במכם הגדול שבקושמ' יע"א ,וכל א' באתם על חברכם ולא

ח

(קמח)

קובץ"בית אהרןיישראל"

מחיתםחח לחה,והיינו מעמאכימעיקרא אדעתא דהכי אתיתו כל א' לשרת במכם אדעתא
שיבא הא'עלתבירוונם ארעתאשיבא אחרבכחגדולובירחזקהויוציאלחוץ אתכולכםאו
לאיזה מכםשיהיה,וכיוןשכןלאנופלאנכימכם,וראיהלדבראמ'[ר] להםראובן שוממובכל
מרינותהמלךיריה אשרישבהם מכם ותראוכיזהנכנסוזהיוצאוהא' באעלחבירוואיןמי
שמעכבותובעאותולדין כמו שאתםתובעיםלי,והיינו פעמא רלא ממכא דעתיהכלל ובכל
עת ובכל[שעה] אומרבלבומייורידני ,זאתועורכי אתםיודעי'[ם] בעצמכם שמעולם לא
עלה במחשבתיבהיותייושבבחנות ומסתחר בכמהמיני מחורות כררךהתגריםלהניח ברכה
ולבא להיות משרת במכם בעד ככר לחם אלא שהמכמן בעצמו באהבתואותי קרא אותי
והפצירביעד מאדשאהיהגםאני כמוכםא'ממשרתיוולאיכלתילהשיבפכוריקם,ואדרבה
גרםליהיזק והפמר במחורותכי לא אוכלעוד לצאתולבא במשא ומתן באופןכי לאמלבי
עמידתי במכם.
תשובה
נרסי[נן]ברישפ' האומר(קייש'ן(ט).רבגידלהוה מהפךבההיא ארעאאזלר' אבאזבנהאזל
רבגידלקבליה לר'זירא אזלר'זירא וקבליה לרביצחק נפחא א"ל המתן ערשיעלה אצלנו
לרגלכימליק אשכחיה,אילעני המהפך בחררה ובא אחרונפלהממנומאי,איל נקרא רשע,
ואלא מרמאי מעמאעבידהכי ,א"ל לא הוהידענא השתאנמיניתבהניהליה מר ,א"לובוני
לאמזבנינאלה רארעאקמייתאהיאולא מסמנאמילתאאיבעי במתנהנישקליה,רבגירללא
נחיתדכתיבושונא מתנותיהיה,ר' אבא לאנהיתלה משוםרהפיך בה רבגידל,לא מרנהית
לה ולא מר נחית לה ומתקריא ארעא ררבנן ,ובירושלמי(קי,ש'ן פ'ג היא) רבנן קריעלוי למס
מרעהו חמד ויראת שדי 'עזובוכיון שאין לו יראת שמיםאין לך רשעות גדול מזה ורשע
איתקרי ,והתםהכי אתמר האומר לחבירו צא וקחלי מקח פ' והולך ולקחו לעצמו ה"זזריו
ונשכרונקנה המקח אלא שנהג בהמנהגרמאות,ר'זעיראסיקללהוןדחסילחבריהוביןזבינא
ומעלהליהעלוי ,א"ראבון בשםר'זעירא אףלעושהעליוחבילהרבנןקרועלוי למם מרעהו
חסד ויראת שרייעזוב.
והרבהגדולמוהרי"מ זלה"ה בחלקגי מש"ת בשימתקדושיןהאירעינינובזה וכתב שהוא
משום האדאמרי'[נן] במ"פהנשרפין (פ(הרר'ןפא).ואי! אשת רעהו לא שמא שלאירדלאומנות
חבירווכתיב בתריה צדקת הצדיקעליו תהיה ורשעת הרשעעליו תהיה אלמא רשעמיקרי
בחראמהנך,ואע"גדיורהלאומנותחבירוחמירמפי(ה) משוםדפמיקלחיותיה מ"מ התם בשל
הפקרסיירי ומהפך בחררה שלשכירו' שוה הוא לנכנס לאומנות של הפקר כדמוכח מדברי
התום'ותרוייהו רשעמיקריעכ"ל.ויכילנא למימרעוד עםמאידבעי'למימרלקמן דר"חז"ל
א"כ שוה הואאומנות דקאפסיקלחיותיהלעני
מ"לרכלמקוםדאמרינן דרשעמיקרי
ישעכיון רבתרוייהו מ"ל רמחזיר" ,וע"פ הדברים
המהפך בחררה ובא אחר ונמלהדמימקחרזיירי
ר
האלהכיון רלרש"י ז"ל לא מצינו בפירוש כזה איך מ"לובעינן למ"[מר] לקמן דר"ח ם"ל
דרש"יז"לנמיהלוךילךבשימתיהדמחזירין כשנקרא רשע א"כזה המעם ראמרי לר"ת "1ל
דמיקרי רשע לרש"י ז"לנמי נוכל לומרהכי דלרש"י ז"ל בהפקררמיקרי רשע הנומלו ממי
שהיה מהפךמחזיריןנמי א"כ בחורה הוא שוה לררשת הפ' דואת אשת רעהו לא ממא זה
שלאירדלאומנותחבירו דרשעמיקרי ובהפקרנמיהויהכי דרשעמיקריומח1ירין בזהובזה.

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(קטט)

ט

וז"ל התום'(קדילק ש).עני המהפךבחררה ובא אחרונמלהוכו'פ" בקונמרםדמיירי בחררה
של הפקר ,וקשה מהא דתנןבשניםאוחזין (נ"מ )..ראה את המציאה ונפללועליה או שפ"
מליתועליה ובא אחר ונמלה הרי היא שלווכן הא דקאמר התםמי שליקמ מקצת הפאה
ופירשמליתועליהמעבירי ,אותוהימנוואמאיעני המהפך נחררה הוא ,ואומרר"תדאיסור
דמהפך דנקמ הכא לאשייך אלא דוקא כשרוצההענילהרויח בשכירות או כשרוצה לקנות
דבר אחדוחבירומקריםוקונהוהוירומיאדרבגידל ומשו"ה קאמרדנקרארשעכילמהמחזר
עלזאת שמרח בהתבירוילךוישתכרבמקום אתר אבל אםהיתה החררהדהפקרליבאאיסור
שאם לאיזכהבזאתלאימצא אחרת,ומיהו קשהמההיאדפ' לאיחפור(ביבכא ):דקאמר התם
מרחיקין מצודת הדגמן הדג כמלא ריצת הדג אע"פ שהוא של הפקר ונראה דהתםהיינו
מעמאמפני שהואיורר לאומנתוכי ההיא רקאמר התםהאי בר מבואהדאוקיריחייא ואחא
בר מבואהואוקיבהדיהמצילעכוביעליה רקא"ל קא פמקתלחיותאי,ועוד אומררבינומאיר
אביו של ר"תדמיירי בדג מת שכן דרךהדייגים להשים במצודות דג מתוהרגים מתאספים
שם מביב אותו הדגוכיון שזה פירש מצודתו תחלהוע"י מעשה שעשה זה מתאספים שם
מביבודאי אם היהחבירו פורש היהבאילוגוזללוויכול לומרלו תוכל לעשותכן במקום
אחר ,ומכאן נראה למהר"רירחק שאמור למלמד להשכירעצמו לבע"ה שישלו מלמר אחר
בביתוכלזמן שהמלמרבביתו שמאחר שהואשכיר שםילך המלמרבמקום אחרלהשתכר שם
אם לאשיאמרבעלהביתראיןרצונולעכב המלמדשלו אבל אם שכרבע"ה מלמר אחדיכול
בע"ה אחר לשכוראותו מלמדעצמוואינויכוללומרלו הבע"הלךושכור מלמד אחרדנימא
ליהאיןרצוני אלא לזה שהרי כמרומהלי שזה ילמורבנייפה ממלמד אחר עכ"ל התום'.
ואליבאררש"יז"להירושלמידדכרנא נפתרליההכירר'זע" מקלללהוןרחזולחבריהזבון
זבינא ומהפך אחראותו המקח ואחאחבריהומעליהליהעלוידהיינו שלוקח אותהלעצמו,ור'
אבוןמוסיףואמ' בש"רועיראעצמואףלעושהעליוחבילהדהיינו שבאחבירולזכותבחבילה
מן ההפקר וקדם זה ונמלהדהיינועני המהפך בחררה ,ולר"תז"ליהיההפי' כך דר'זעירא
מקלל לרואה חבירוזבי
,,בינא בקרקע ומעלה לטהעלוי ולוקח לעצמו,ור' אבון מומיף אף
לעושהעליוחבילהדהיינובממלמלי'נמיותיבת חבלההיינו מחורהכדפי'הערוך,אינמיר'
זעירא מקלל לרואהבחבירו עושה ומהפך אחר המקחבין קרקעבין ממלמל'ור'אבוןמומיף
אףלעושהעליוחבילה של הפקרדאומנותובכךועושהכךבשבילאומנותוכההיארמרחי'מן
הדגראע"ג שהוא הפקראומנותובכךואמורלהבירולתפום אומנותזהשהיה שלחבירו,והיה
נר דוחקלפ'[רש] מ"ש הרבבעל'פה מראהדר'יתירא דהוה מקלל להקדחסי להבריהזבין
זבינא קאילעילמיניה כלומ' שמשלחו לקנות לו שום דברונוהגבו רמאו'[ת] ולוקח אותו
לעצמו'ע"ש,ומעיקראלישנארחמילחבריהזבין,כינאומעלהליהעלוילאמשמ'[ע]הכיואי
משו'[ם] בעלהערוךרפירש מלתזבינא מחורה וא"כ מהמומיףר'אבון הא כבר אפשרלומר
מאי רכת"[בנא]לעיל ומתישבכפיפ" הערוך.
אבלמן המרדכי שם בפ' האומר משמעדהוי כפירושו משוםרמייתי להגבי שליח הנוהג
מנהג רמאו'[ת] ואח"כמייתי מימרת רבנידל הוה מהפךוכו'.
ונראהראין להקשותלתומפו'[ת]ז"לדמאיקשיאלהומההיאדתנן ראה אתהמציאהונפל
לועליהוכו'דשאני התם רלא מרח בהכיעני המהפך דהאאיןלך מהפךגדולמזהלנפולאו
לפרוש מליתו עליה ,ולאפוקי מהרב בעל לחם אנירים שהקשה קושיא דא ,ועוד הקשה
דדילמאמאידקאמ'[ר] הכא דוקא רשע אבללעניןדינאלעולםדהוישלו,ותירץדלזההביאו

(קע)

קובץ"בית אהרן השראל"

התום' האדקאמ'[ר] התםמישליקמ מקצת פאהזפ"מליתועליהמעביריןאותההשנו רהתם
מרח ולקם מקצת פאהוגם רשע לאמיקרי רמאירקאמ'[ר]
אותה חטנו מוכחדאין
רל
יח
ת
מכ
אימור בדבר וכמ"ש הר"ןז"ל רלישנאדמעביר"[ן] מוכח דל
היכו'[ל] לעשו'[ת]כן.
יי
עב
ולער"ןלנמרדאיהוההכידלעניןדינאהריהיאשלו אבל רשעמיהאמיקרימןהראויהיה
התנא לשנותולומ'[ר]הריהיא שלו אלא שנהג בה מנהנ רשעות ,ומש אמעא לה מההיא
דאמר"[נן]בגמ' שםבריש פרקאעלמתני' האומרלחבירו צא וקדשלי אשהפ'והלך וקדשה
לעצמומקורשתלשניתנא מה שעשהעשוי אלאשנהגבומנהנ רמאות ומתמהתלמודא ותנא
דירןומשני הלךנמידקתניבמתני' הלךברמאו'[ת] ואם רמאותקתני להמתנ" כ"שדהו"ל
למיתגי רשעות ,וכמדומהלי דאיכאמשניו'[ת]אחריניכיוצא בזהדקתני בהודינא ונם אלא
שנהג בו מנהג רמאות או הפקר או מעות וכיוצא ,ובזהאין צורך למ"ש הרב בעל לחם
אביר"[ם]נביותנאדידןיע"ש,וכן הקשהנמי הרבבעלבית חרש בח"מסי'רל"זבלשון והא
לאו קושיא היא ובודאיראיןלנו כח הריבורנרול כזהלומ'[ה מד התום'ז"לבלשון ולאו
קושיאהיא.
גם הרבבעלעצמותיוסףז"להואמותיב להומפרק לה כמ"שבעללחםאביריםוז"לויש
לדקדק דלעולם דהיא שלו אבל רמאי מיהאאיקרי,ונר'[אה] שבעבורזה כתבו התום' ממי
שליקמ מקצת פאה דקתנימעבירין אותההימנו לכתחלה משמע דלאמיקרי רמאי,וראיתי
בת'[שוברה לחרב המובהק כמוהר"ררודן' נחמיאשנר"ונתעוררבזהימצאהמעיין תשובתו
בתשו' הרב מוהרש"ך זלה"ה מע"ש עכ"ל ,והנה ת' מוהרש"ךז"ל היא בח"א מ" נ"א ולא

הודפסהת' הרבמוהר"רדודזלה"ה,וגםבתוךת' הרבהגדולמוהרש"ךז"ל במה שנשאונתן
בתום'ז"להן במה שהקשה הרב כמה"ררודז"להן במה שהקשה הואז"ל לאישבכלדבריו
זאת הקושיא שנתעורר בעל עצמותיומף ז"ל רנימא דלעולם שהיא שלו אבל רמאי מיהא
איקרי ,אלא שהרבבעל עצמותיומףז"ל ראה פמקמוהר"ר נחמיאשז"לוכתוב שם הקושיא
הנז' ומ"שימצאהמל[יין] תשובתו נתשו' הרב מוהרש"ךז"להייה לומר דכתשו' מוהרש"ך
ז"ל שםאיתמר אקזהרב מוהר"רז"ל קאפסיקותניכם' מהרש"ךז"לואם נאמררכונת הרב
בעל עצמותיוסף במ"ש נתעורר בזההיינו לומרבדיבור זה ימלמ מדקדוק אחר קמן במה
שמקשה אחרזה דהא התםיהבי מעמאשאנידניםדיהבימיראוכו'איך לאהזכיר נם בזה
להרבניםהנז'דאיירו בדא באותה תשובה.
וישלהקשו'[ת] בלישנא שכהבבקושיא אבלרמאימיהאאיקריוכןבתירוץ שכתב משמע
דלאמיקרירמאייהיל"לרשעולארמאי דרמאילחודורשעלחוד וכמ"שהואעצמוז"ללעיל
מזהנבירבין חמידאאזיל לקדושי איתתא לבריה קרשיה לנפשיה והתניא מה שעשהעשוי
אלא שנהג בה מנהנ רמאות לא יהבוה ניהליהאיבעיליהלאודועי מבר ארהכיוהכי אחא
אינש אחרינא כתב הוא ז"ל רבכאן לאפריךמעני המהפך בחררה כדפריך לקמן ולקמן לא
פריך ממתנ" רנהנבו מנהג רמאות,ולעניןהדיןנ"ל רלאשייךדיןעני המהפך בחררה אלא
במהפך ממשוחוזראחריהכמו רבנידל אבלבמי שהואבביתוועושהשליח לקרש אשה לא
שייךזהכללולהכיפריךמרמאירלאשייךבו אלארמאיעכ"ל,ומשמעדזאתהחילוקהויג"כ
לסמהנבי רבהבר בר חנאיהיבליהזוזילרב אמ'זיבנאניחלילהאי ארעאאזלובנאלנפציה
והתניא מה שעשהעשוי אלא שנהגבו מנהגרמאר[ת] באגאדאלימי הוהליהוכו',וגביעני
המהפךנמי אם הוא מהפךבדבר שאם לאיקח אותה השם לאיקח אותה אחרמיקרי רשע

שגה טזגליון ב (צב)

(קעא)

יא

אבל אםיקח אותה אחראינונקרא[רשע],וכ"כרב"[נו]ירוחםז"לבמישריםבנתיבל"אח"ב,
תם הרב מהר"מאלשיזיז"ל כתבהכיבסי'מ"ז.
אלא שכתבבעובדא ררבהבר ברחנארמיירישהיה מהפךוהיה משלחמעותיובידשליח
וע"ש ,איפכא ממאי דכתיבנא,ולסידיה
רהו"ללאקשויימעני המהפך בחררה,ועוד
נדייק למה ליה לאחויי ג"כ עובדא דרבין חסידא אזיל לקדושי איתתא לבריהכיון דלא

י[שה]

איצמריךלעניןדינוכלל.
ואפשר נאמר רס"ל לרב מהרמ"א [מהר"מאלשיך] ז"ל דפשיטאוראידאין צ"ל דרבה בר
ברחנאהוהמהפךבתרההיאארעאולכןיהיבליהזחילרבואמ'זיע"אכיהלילהאיארעאואין
לך מהפךגדולמזה מש"כ [מהשאיןכן]נבירביןחמידאדאזיללקרושיאיתתאלבריהדברי
דלא הוה מהפך בתראיתתא ולאבוה לא א"לולאמידי דלאחציףאינישדמשוישליחלאביו
אלאסיירידאבוהארצוייארציקמיהושתיק כמ"ש התום'ושק לאמיקרימהפךכיון שלאעלה
במחשבההכי מעיקרא בדעתבריהרייקאנמי דבריה לא א"ל ולאמירי לאבוה אלא קאמר
מתםרבין חמידאאזיללקרושיליה איתתא לבריה קדשה לנפשיה מש"כלמהשאיןכםגבי
רבה בר בר חנאדיהיבליהזוזילרב אמרזיבנאניהלילהאי ארעאדאיןצ"לדהיה מהפך בה
ולכויהיבליהזוזילרבואילזיבנאניהליוכו'ומאירלאפריךגבירבהברברחנאמעת המהפך
דנקרארשע אה"נ אלא דנאמר חראמתרתיאודאגבדפריךבעובדאדלעילמרמאיפריך הכא
נמי מרמאי או רקודם רצהלאקשויי מרמאי ואה"נ רכונת המקשה היהנמי לאקשויימעני
המהפך ,אלא דעםהתירוץדאינו נקרא רמאי מתורץנמישאינו נקרא רשע,וכיוןשכן נאמר
נמיההכי ס"ל להרבבעל עצמותיוסףולכן לאמיירי הרבז"לכי אםנבירביןחמירא דוקא
דאילו לרבה בר בר חנא פשימא דמהפך הוהנמי אלא דמשמע קצת דוחקזהדצריך לומר
רנתנו חכמים דבריהםלשיעורים רדוקאנביהבן דלא משוי לאבוה בפ" שליח אלא דאבוה
ארציארצויי קמיה וכו' ולאמיקרי עם המהפך אבל בעושה שליח בפירוש לקדשלו אשה
וקרשהלעצמועובר משוםעני המהפךומיקרי רשעוזהליתאדפומקי' הלכותמייתוזההדין
מתם העושהשליח לקדש אשה וקדשה לעצמו רמאיאיקרי דמשמע דרשע לא איתקריוכן
משמעבפירוש דלאישחילוקביןהבן לאחר ממ"ש הרבבעל עצמותיומף אבלבמי שהוא
בביתוועושהשליח לקרש אשה לאשיין-זהכלל ,וא"ב ה"הנמילמי שהואבביתוויהבעזי
לקנות קרקע והואאינו חוזר אחריו לאמיקריעני המהפך כדכת"[בנא] מעיקרא ,אבל ראה
ראינו למהרמ"א [למהר"םאלשיך]ז"ל דכתבבפירושאיפכא ,ואפשר דלמהרמ"אז"לג"כנבי
עושה שליח לקדש אשהדהיינו עובדאחרבין חמידא מ"לנמידמיקריעני המהפךולכןנמי
מייתי עובדאדרבין חמירא לומררזהוזה מהפך בחררהמיקרו ונמצא דבמחלוקתהיאשנויה.
ועלרב"[נו]ירוחםז"לבנתיבכ"חסוף ח"ארמייתיהאיעובדאדרבהברברחנאישמקום
דקדוקמעמ'[א] מאי לא כתבדצריךלהודיעו למשלחו אא"כ הוא מפחד שמ'[א] בתוך כך
יקדמנו אחרדאיןצריךלהודיעו,ואםנאמררמסך אמ"שכןלעניןקדושיןבחלקחוהנתיבכיב
ח"ג וגם על הרב הקדושבית יומף ז"ל בה"מ ריש ם" קפ"ניש מקוםעיון דמנ"ל לאפוסי
במחלוקתולזמרדרבינוירוחםז"לפליגעםפירש"יז"לנבי באגאדאלמיכיוןרגםדברירבינו
ירוחםעוליםיפה כפרשיי ז"לואיני ממפלכאן בכל זהכרי שלא לצאתמן המרכז.
והרבהגדולמוהרי"טז"לבח"ב מש"תבשימתקדושין כתבוז"ל והקשה ר"תמדתנן"אחפ"ר
ימאימייתי רהתם מובא אשמועי' רר'
מ"ג) נפללועליה ובא אחרוהחזיק בה וכו' ,ותמיהל

ב (קעב)
י
קובי
אמותיו לאקנולואי משום דלא תקנולו ד' אמות בשדהחביוואיכהווםדכיון דנפלגלי

"בית אהרן השראל"

רעתיהרבנפילהבעילמיזכי,וכןההיא רפאהקשיאליאמאינקםמתני'מי שלקם מקצת פאה
ליתניפירשמליתועל הפאהנפללועליה,ועורמעבירין משמע(דאין)[ראנן]מעביריןמיניה
] רפאה דאדעתא דבל
לתתולעני אחרמדלאקתניובא אחרוזכהבה אלאע"כהיינו"עמיה
העמים משבקה דנהי (דכתיבה) [דתעזוב] כתיב בה שמצותה לבא זהו כשישנם שםהיינו
כשישנם שםכלהענייםולהכיתנן(שםפ"רמיה)נ'אבעיותביום בשחרבחצותוכו'ר"עאומרלא
אמ' אלאכדי שלאיוסיפו שאםיוסיףבע"הזמן אחרלאידעוהענייםונמצאו מקצתםגומלים
וזה שנמל מקצת פאה וקדם וזרקעל השאר אופירשמליתועליה שלאיבואועניים אחרים
מעבירק אותההימנווטתמ ,לאחרים שהוא עשה שלא כהכןליכא משוםעני המהפך ותדע
דבירוש' (שם פ"ר ה"ב)זנייתי דר"מ מברקונסי אותואפי' במה שנטלעכ"ל.
ואניבערלאהבינותידבריוומהוכוונתובתמיהתוהראשונהאומרומאימייתי דהתםמובא
אשמוע"וכו' דאה"נ דמובא אשמוע" ואפ"ה קשה לר"ת דמשוםעני המהפך בחררההיהמן

החיוב שתהיה המציאהמןהראשון שנפלאופירשמליתועליה,ואםכונת הרב הקדושלומר
רמובאאשמוע"מןהדיןדלאתקנולוד' אמות בשדהחבירוואיטשוםרביוןדנפלגלירעתיה
וכו' אבללעולם דרשעמיקריוהיאהיאקושיתהרבניםנוחינפשדכת"[בנא]לעילהנההעיקר
חמרמן הס' ומעיקרא מלשונו הקרוש לא משתמע הכי ,ואולי נאמר רכונתו לומר דליכא
קושיא מהתם דהא התם מובא אשמועי' דד' אמות לאקנולו בשדהחבירוואי משוםרכיון
דנפלגלי דעתיה דבנפילהבעילמיזכיהוכיון דמתחלה לא היה מהפך אחר המציאה אלא
דאמר"רנפילהופרישתמליתעליהמיקרימהפךלזהאמרו דלאמיקריכמו מהפךאחריהכיון
דאינוזוכה בה במהשנפלאופירשמליתועליהוא"כאינועובר משוםעני המהפךוהיאהיא
מאידכתיבנא בתחלתהדיבורדאין להקשותדשאני התם רלא מרח בהכיעני המהפך וא"כ
הואכונתו במלדברי שאמרתישאיןלך מהפךגדול מזהלנפולאו לפרושטליתועליהמפני
דבריוז"ל.
,
"
ב
מ
ר
ה
ל
ז"לכחידושיו כפ' הזקת (נצ(י:
והנה אחרההקירהוהפגש מחפוש מצאת'ראיתי
רה (כב')33ינכסיהגויהריהן כמדבר בתרדמייתי מ' ר"תז"לגביעני המהפך עם הקושיות
והתירוצין כתב וז"ל אבל רש"י",לפי' שםעני המהפך בחררה לזכות בה מן ההפקר או
שיתגנהלובע"הוכןנר'[אה] ממח שאמרועני,ועודשאיןבדבריר"תמעםכעיקרוהנךפירכי
לאקשיאן רבמציאהלאהיהיודע אותהשיהפוך בהולאע"ימרחו באהואע"פ שהפילעצמו
עליהזה זכה בה ואםאין מעם זה מספיק אומרלך שנקרא רשע והתםדינא קאמריק עכ"ל
ור"ת ז"ל מובר כרשקילנא ומרינאלעילומן התימה הואאיך נעלם מהרבנים הנז' לשון זה,
והנה במ"שוכןנר'[אה] ממ"שעניר"תז"ליאמרלזה שהואעניהרוצהלהשכירעצמולבע"ה
בשביל החררהועל הלחם לברויחיה האדם או שהואעני המהפךלקנות החררהוע' לישנא
דהר"ןז"לברישפ' האומרוכ"כ הרא"שז"ל שם,נם מ"ש ואםאין מעםזהממפיק אומרלך
שנקרא רשע והתםדינאקאמרינןוכו' מלבדמאידכת"[בנא]לעיל בעדזהעוד נאמר דר"ח
ז"ל מ"ל רא"א לומר דמשו' דינא קאמ' ולעולם שנקרא רשע רהא ר"ת ז"לאזיל לשימתיה
דם"ל דבכל מקום שנקרא רשע
כדבע"[נם למ"[מר] לקמן וא"כאיפה א"א לומרנבי
חא
ראה את המציאה דנקרא רשעמר
זיםריי
נקרא רשע היל"ל להחזיר המציאה לראשון.
גםמאירקשיאליהלהרבמוהרי"מז"לאמאינקממתג" דפאהמי שלקם מקצת פאהליתני
וכו'בודאירקושיתואינועל המשנה דלאליתניחלוקתמי שלקמ מקצת פאהוזרקהעל השאר

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(קעג)

יג

איןלובהכלום דהאאיצמריךלאשמוע"ראיןלובהאפילו מה שלקטלר'מאיראינמיראע"ג
דזרקעליה מפאה שהיא שלו וכבר זכה בהאין לו בשאר כלום אלא קושיתו הויא לר"ת
רעירבבהחלוקו' של המשנהונבימעביר" אותההימנה נקםנמימי שלקמ מקצת פאהולז"א
[ולזהאנקני]דאמאינקםר"ת"1למהר"מי שלקמ מקצת פאהליתניבקושיתופירשמליתועל
הפאהנפללועליה לחוד דעלהתני תנאמעביר" אותההימנה.
והנה הח"ן והרא"שז"לרמייתו זאת הקושיא האמת הוא דלא מקשו אלא מנפללועליה
פירשטליתועליה
אותההימנווכן הואנמי בתום'פ' לאיחפורנביההיאדמרחיק"
ימ
ר
ישום הא לאאיריא דהתום' מקשו מכל המשנה מרישא דקתנימי
עא
מל
מצורת הדגוכו' א
ביר
שלקמ מקצת פאה ומסיפאדקתניפירשמליתועליהוכן הואבחדושיהרמב"ן שםבפ' חזקת
ולאהאריכובלשונםלהביאהרישאכולהופירשמליתועליההכונההואאופירשמליתועליה
דהחנו הסיפא וכמ"ש המרדכי ובעל האנודההריבפי' בשם ר"תז"ל והקושיאהויא לכולה
מתנ" ואם לא הביאו כל המשנה ככתבה וכלשונה נר'[אה] דלאו מילתא היא ומעביר"
דקאמרילכל המשנהקאי וכאלשונםכקיצוראינמידכונתם לזמרמי שלקמ מקצת פאהוכו'
ומעביר" אותההימנו קאילסיפא.
נם הקושיא הג' שהקשה הרבז"לרזמניםנתנו להם חכמיםלעניים ללקמ הפאה כדתנןג'
אבעיותוכו'וזה שנמל מקצת פאה וקדםוזרקעל השארוכו' עשה שלאכהוגןוליבא משום
עני המהפך בהררהוכו' אפשר לומר דמתמ' רמתני לא משמע שבא שלא בזמנו אלא שבא
בזמןהג'אבעיות וקרםוזרקעל השאראופירשמליתועליהאונפלעליהלישמועינן רבותא
דאפי' אם נושאונוהןבידאיןמניחי' אותוליקחכיון שלא באבזמן הג'אבעיותרהביקי"ל
וכמ"ש הרמב"םז"ל בט"ב מה'עניים אלאודאירמתני'רמי שלקמוכו'מייריאפי' שבאבזמן
לקשה,והרבהקדושז"לבח"גבשימתקדושין הקשהלר"תז"ל דהתם אדרבהאינונקרא רשע
ההתם מוכחשהיועניים אחרים לוקסיםוזה רצהליקח חלקו וחלקחבה-ווהנך בניומיקרו
מהפכים בחררה שאם לאהיועניים אחרים לאהיהצריך לפרח?מליתועליהעכ"ל.
והנה בהצמרפו'[ת] הב' קהויות של הרבז"ליהיה הקושיא לר"תז"ל באם לאימנעאי
מתני'מיירי שבאזה שלאבזמןהלקימהא"כהוא עשה שלאכהוגןולאמיקריעני המהפךולכן
מעביר" אותהממנו ואם באבזמןהלקימה א"כאיהונקרא רשע שבאליקחחלקווחלקחבירו
דכיון רה? שםעניים אחריםאינהומיקרו מהפכ" בחררה,ולזה אפשר לומר רלעולם דמתנ'
מיירי שבאבזמן הלקיטה ושארהעניים לאמיקרו מהפכ" בחררהלפישאינם מהפכים בפאה
מסויימתבפרסות אלאמהפכים ללקומ הפאהדרךכללות באשרימצאוודכוותאנמימהפךזה
שפירשמליתועליהוהיהזרטוקדםונפלעליהאופירשמליתואוזרקעל השאר משום חלקו
לחודלהיותזמןלקימהכרי שלאיקחו אותה שארהענייםוכפי הכרח הרבז"לבח"ג ראם לא
היו שםעמים אתרים לאהיהצריך לפרושמליתועליה בזה מתורץ מה שהקשה בח"ב דלא
מיקריעני המהפךלפי שעשה שלאכהוגן שקדם ובא שלאבזמן הלקימהראי אפשרלומרכך
אלא שבאבזמן הלקימה שבאים אזעמים אחרים ג"כ דאלת"ה לא היהצריך לפרוש מליתו
עליה אלא מחוורתאכדשנינןמעיקרא.
ובמה שהכריח שאם לאהיו שםעניים אחר" לא היהצריך לפרושמליתו עליה איבא
למידתי דלעולםדעדיין לא היה שםעמים אחרים אלא שהיו באים בדרך מחמתהיותזמן

יד

(קעא

קובץ"גית אהרןוישראל"

לקיטה אוהעניים האחר"היומלקמים בצד אחרובשבילזהפירשמליתועליה שלאיקדמנג
ויבאועניים אחריםמן הדרך או מצד האחרוילקמו אותה,
וראיתי להר"ן ז"ל בפ' האומר שכתב עוהרמב"ן ז"לנמי מובר כדברי רש"י "1ל שאפ"
במציאה נקרא רשעחו והטסטלענין פאהמעבירק אותההימנוהיינו מעמא שלא הוא כלבד
מחזראחריהשהריכלהענייםמהפכים כמותו אחרהפאותוכןדעת ר"תז"לעכ"ל,ונר'[אה]
דמ"שוכן רעת ר"תצ"לוכן דעת רשב"םז"לרמצינו דם"להכי כסברתרש"יז"לבפ' חזקת
הבתיםנבינכסיהנויהריהן כמדבריע"שראילור"תז"לפליגעםרש"יכרכת"[בנא] וכמ"ש
הר"ן ז"לנמילעיל מזהוראייתו היא מההיא רפאה דבהפקרליכא משום עם המהפךוכו'
דאע"ג שכלהענייםמהפכי'כמותואבלאינובפאהמסויימתוא"בזה שקרם והשתרלשתהיה
שלו פאהמסויימתמקריעני המהפך שאם לא פכה בזאת לא שצא אחרתוכו'.
גם בזה כתב הרב בעלבית חדש דקושיאזו רפאה לאו קושיארכיוןדדיןעני המהפך
בחררה תקנתחכם"היא ולאמדינא משוםהכינבי פאה דזכתה תורהלכלהעניים לא תקנו
דברוהניחואותםעלדיןתורהעכ"ל,ולר"תז"לומייעתולאנר'[אה]אליהםזאת המבראכלל
ועיקררכיון רבהפקר וצדקהאיכא משוםעני המהפך מהלי פאה מהלי שארמיליכיוצא בה
וגםכפימאידכתיבנא בתחלת הדבור בשם מהרי"מז"לרעני המהפךנפקאלןמקראיואפיי
אליבא דרש"יז"ל כדכת"[בנא]לעיל א"כאינו משום תקנה אלא משוםדינא.
ואיכאלמידקבמ"שר"תז"לונר'[אה] דהתםהיינומעמאמפנישיוררלאומנו'[תטכיההיא
רקאמ'[ה התםהאיבר מבואהדאוקיריחייאוכו'אסימייתיראיהמההיא דבר מבואהדמצי
לעכבכיק דלא קי"ל הכ' אלא כרב הונא בריה ערב יהושע דלא מצי לעכב וכדבעי'[ק]
יב1העם מהשראיתיבחדודייהרמב"ןז"לבפ'לאיחפור(ב"בכאר"הבע).
למ"[מר]לקמן,וניחאל
רפירשו בשם ר"תז"להרבהונאבריהדרביהושעלאואאומנו'קאי אלאאמיניסחורהבענינא
רעמרוייוגרוגרות אבלבאומנו' קבועהמצילעכב ,אלא יהיה ברקבעד ר"תז"ל אבל
ר
ח'וראייתוכי ההש דקאמ' האי בר
להרא"שז"לומיצגתורמייתונמי ההיא תירוצא דר"ח ז"ל
מבואהדאוקיריחייאוכו' משמעדהכי מ"לואילוגבי בר מבואהדאוקי ריחחא פומק" כרב
הונאבריה ררביהושע ולאחילקובין אומנותקבועהלמיני מחורהכגוןגרוגרותוכו' גם שם
בחידושי הרמב"ן דחה זאת הפ" של ר"ת ז"ל ע"ש.
עוד נדקדק ראיךמייתי ראיה ר"ת ז"ל לההיא המרחיקי ממצודת הדגואימפני שיורד
לאומנותחבירומההיא דבר מבואהכיוןדאמרי התםבנמ'בעדההיארמרחיקי'מן הדגוכו'
דלאדמילההיא דבר מבואה דשאנידגיםדיהביה מיראוכו'ולכןדין הוא דמרחיק"מן הדג
מש"כ [מהשאיןכן]גבי בר מבואה דלעולם דלאמצי לעכב אע"ג דאומנותו בכך.
ואפשר לזמר שיתורץ הכל עמ"ש הרב הגדול מוהרש"ך ז"ל שם על מה שהקשה הרב
המובהק כמוה"ר רודן' נחמיאשז"ל לר"תז"לבהאיתירוצא שתירץנבידגיםדהיינו מעמא
משוםאומנו'וכו' רהקשה דהאבנמ'יהיב מעמא רבהדהיינושאני דמםריהבימיראובלי מפק
דיראה רהך טעמ'סגילפלוגי וכמו שיר'[אה] מדבר'הר"ןז"ל פ' האומר כתב הרב ז"לעל
תירוץ קושיא דאוז"ל ואומר דלר"ת קשיאליה דמאי קאמ' בגמ'לימאמסייעליה דהאכיון
דהך מילתא רצידתדניםהוי מלתא רהפקר א"כ ע"כאיתלן לאמוקיאדעתין טעמ' דרנים
יהבימירא ראלת"ה אמאימרחיק"כיוןרקי"ל דהמחזר אחר חררת הפקריכולחבירולימלה
ממנו לכתחלה ולאהוי רשע א"כ קשהדהיכי תיסק ארעתיה למימרלימאממייעליהכיון
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דע"כאיתלןלמימרשאנידגיםוכו'ובהכיליכאסייעתאלההיא רבר מבואהוכו'ומשו'הכי
קאנו ר"ת דטעמארמרחיק" אע"נדהוי מהפקרמשום דהוהאומנותובכךאו מהמעם האחר
שכתב והשתא לא אסיק אדעתיה מעמא דרגיםיהבי מירא ובהכי דמי שפיר לההיא רבר
מבואה משוםרשתנירגיםרוהביהמיראוכו'עב"ל,גר'[אה]מרבריו"1לריגושי
ת ר"תז"להוי
ללימאמסיועדהיכיאסיקאדעתיה למזמרלימאמסייעוכו'דבהכיליכאמייעתאלההיא דבר
מבואהוכו' ובזה מתורץמאידדייקנא דשפיר קאמ' ר"תז"לכי ההיא דקאמ' התםהאי בר
מבואהוכו'דהיינו ללימאממייע לההיא רבר מבואהוכו' וקצת משמעהכי מאשגרתלישן
המרדכי שם בפ' האומר שכתב והא דאמר"בפ' לאיחפורהאיבר מבואהדאוקיוכו' ואמר
מרחיקי'[ן] ממצודת הרג כמלא ריצת הרג התם נמי טרח לתקן המצורות רכונתוהיינו
להקשות דאמף' האי בר מבואה וכו' ואמ'מרחיקי' ממצודת הדג וכו'לסיועיואיך אפשר
ותיסק אדעתי' שהואסיוע ומתרץ דהתםנמי מרח לתקן המצודות והוי רומיאוסיוע לבר
מבואהולכן נקם בראשונההאי בר מבואהדכיון שהקושיאהויאממרחיק" ממצורת הדג מה
לו להזכיר כלל הא דאמר" האי בר מבואה וכו' אלא דהכונה בהבנת הרב מוהרש"ך ז"ל
דקושית ר"תז"להויא ללימאממייע.
אבל קשה ברברי הרב ז"ל כשמתרץ תלמודא שאני דגש דיהבי מיראהיינו לומררגבי
מרחיק"מן הדגהיינו מעמאאי משום אומנותואי משוםדיהבימיראאינמי קאמ' תלמורא
דמאידמרחיקי' ממצודת הרנ לאוהיינו מעמא משום אומנות אלא משוםדיהבי מיראוכן
משמע מתחלתדברי הרברהיינו מעמא משוםדיהבימיראוכאילו סמאלידיהואי לא הוה
מעמ'דיהבימירא משום אומנות לאהיו מרחיקק זה מזהוכיק שכן קשהעל ר"תז"לועל
הפוסקי הלכותרמייתודבריולעניןדינא דכשאומנותו בכךאע"גדהוי הפקרמרחיקיןוגומאי
אממייעהיניתימק ארעת" שהואמיועמרחיקין ממצורת הדג
כיוןרדברי ר"תז"להוולליט
שהוא הפקרלההיאדבר מבואהוכו'ואמרי'דלימאממייע קאמר שהואמיוע משוםהאומנותו
בכךודחי תלמודאשאנידגים משוםדיהביסירא א"כמןהדין בדבר הפקר אע"פ שאומנותו
בכךליתלן בהואינו עובר משוםעני המהפךוכו'.

ולער"ןנר'[אה] לומר רר"תז"ל לאניחאליה להרץשאני רגשרוהבימירא משוםהעדיין
הקושיא במקומה עומדתדמאי שנא מראה את המציאהונפללועליה ואעפ"כ אם בא אחר
ונמלההרי הששלוומ"ל[ומהלי]קרבימירא מהלינפלעליהולכןמתרץ משוםאומנותוכו',
ומ"שבגמ'שאנידגיםריהבימיראהיינולחלקביןההיא דברמבואהוכו'לההיאדמרחיקיןמן
הדנ לחור ,ומאשגרתלישן שלחדושיהרמב"ןז"ל שאכתוב בסמוך המקשה ההיאדמרחיקין
ומתרץרשאנידגיםדיהבימיראיע"שבחדושיו אפשרלמימר שהםדברי ר"תדהואמותיבלה
ומפרק להשאנידגיםדיהבימירא וא"כ אשכחןנמי לר"תז"לדתירץשינוייא דתלמודאשאני

דניםוכו'.

והרבבעלעצמותיוסףז"ל כתבלזה דנראה רס"לכפי'ר"ידעדיין לאנכנם במצודתו של
זה אלא שזהעתי'[ה שילכרנו ומרחא שהשלוי המצורהאינה כ"כ ומשום הכירמי לההמו
דהפקרוכו'יע"ש,ולשון הרמב"ןז"לבחדושיו שםבפ' חזקתממייעליה שכתב והאדאמרי'
בפ' לאיחפורמרחיקין מצודת הרגמן הרג כמלאריצת הדגשאנידניםדיהבימיראוכדברי
המפרש" שאחר שנצודו ברשתו שלזהיוצאין מתוכן (לאומנות)למזונות] אחרים

עכ"ל.
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קובץ"בית אהרןוישראל"

אבל אשכחן להר"ןז"ל שכתבבפ' האומרואע"ג רבפ' לאיחפור אמר"דמרחיקין מצודת
הדגוכו' האיהבינן התם טעמא משום רדגיםיהבי מירא וכל שקרובלו כמלא ריצת הדג
כנצודין דמו.
ק
ה
ב
ו
והרב המ מוהרי"םז"ל שם בח"ג הקשהעל הרקז"לדמי לאעסקינןשאין שםדגים
עכשווכשיבאוזכותדתרוייהובהדיהדדי קא אתיעכ"ל,ואינימבין דברי הרבז"למאי קא
קשטוליה דהא כברפירש"יז"ל שםבפ' לאיחפורעל מ"ש תלמודאשאנידגיםדיהבימירא
ן בהבסהלהיותנוהגיםלרוץ למקום שבאו שם המזונותהילכךכיוןשהכירזהחורו
נותניןעי
ונתןמזונותבתוך מלאריצתובתוכו במוחשילכרנו דהו"ל כמאן דממאלידיה ונמצאתבירו
מזיקועכ"ל ,וז"שהר"ן "1ל דשאנידגיםדיהבימיראוכנצודין דמו אע"פ שלאיש שםדגים
עכשובמוחהואשילכדנווכו'כפירושרש"יז"ל,וע'בערוךבשורשמרפי'ר'חננאלז"ל.והרב
הגדול עצמו בתשו' שאלהדשייכי לח"ממ"י"ג כתבוז"ל והכאכיון המעמא משום רווחא
רבני מתא כל שהוא בחץ-העיר אע"פשעדיין לא בא הרי הוא כמישהגיע לידם וכההיא
דאמר"מרחיקין ממצודתהדגכמלאריצתהדגוכו'וכאןאפי'תימא שאותםהמוכריםבכפרים
אם לאהיואלוהולכים שםלקנותהיובאים הם בעצמםלעירומוכרים להםכיוןשעדיין לא
הגיעה הנאהלירם הקורם בה תהלה במקומוזכהוגבי מצורתדגים אחריםשאנידנים שהם
להום" אחראכילתןורציןובאיןוכנצודיןועומדים שםוכו'יע"ש.
עור הקשה הרבהגדול מהרש"ךז"לוז"לועודראיתי לכתובדקשיאליבזהכי הנהיראה
דמה שהוצרכו התום' והר"ן ז"ל לתרץ ההיא רמרחיקין מצודת הדגהוילפי שימתם דצ"ל
דבמלתא דהפקרלאהוי רשע ,אמנם לשימתרשייז"לאיןצריךישובותירוץ ואתמהא מובא
דע"כאפ"לפ"רש"יז"לנמיאנוצריכיןלומר מ"שר"תכפי שמתואוע"פהדרך שכתבהר"ן
ז"ל דהאבההיארעני המהפך אחר חררת של הפקרהגומלוממנואיןעליו אלא תרעומתוהוי
רשע אמנם לעכבעליו מדינא לא מעכב וא"ב איכא למירק דמאימייתי מיקתא תלמודא
מההיאדמרחיקין מצודת הדגלההיא דבר מבואהמצימעכב אחבריה רהא בההיארמרחיקין
לאאמרי'שירתיק אלאכיחיכי דלאליהוי רשע אבל מ"ממדינא לאמצי מעכבוא"כצריכינן
למ"שהתום'והרייןז"לכיהיכידנימאדמאי רקאמ'מרחיקיןהוימשוםדמצילעכובימדינאכי
ההיא דבר מבואה והשתאאתישפיר דאמיק ארעתיהלסיועי מההיאדמרחיקין ותמיהא זאת
כעת לאיכולתי לתרצה לאפם פנאיוצל"ע עכ"ל.
ובתחלת המחשבההיה אפשרלתרץ ולומר ראה"נרלרש"יז"לנמיצריך לחלק אלאדמיון
דבחילוק איכא הרבה תשובות בדברלכן ר"ת ז"למייתי החילוק דם"ל ודכוותא הר"ן ז"ל
ולרש"יז"לכבר אפשרדאע"גדצריךהואנמילחלקאבל אפשררלא מ"להחילוק של ר"תז"ל
ודכוותא נאמרלהר"ןז"לא"נ אפשרדלרש"יז"לאיןקושיאלפי דם"לדלישנאדמרחיקיןהיינו
לעיכובא וכהנהו דפ' לאיחפור שהםלעיכובא והובאו בהרמב"םז"ל פ"ט מה' שכנים ובטור
ח"ממ" קנ"ה ומה תאמר מעמאמאיהוילעיכובאהיינו משוםהחילוקשיהיהאו משוםמורח
או משוםדחשיבכאילובאולידואו משוםחלוקו שלאביו של ר"ת"1לוכיוצא,כללו שלדבר
דלרש"יישא'מןהחילוקים שאמרורבוותאאבללא פורשברשייהחילוקדם"לוכמו שצ"לכן
לרבהונא דם"ל דבר מבואהמצילעכבאע"ג דלאקי"לכותיה מ"מקשיא דאמאי מעכבכיון
רבעני המהפךובא אחרנקרא רשעאבלאיןבידולעכב א"כ אמאי קאמ'רבהונא דבר מבואה
מצילעכב אלא דעכ"פרצריך לחלוק שהוא משום אומנות או משוםהחילוקשיהיה ורכוותא
הויגבימרחיקין ממצורתהרגוכו' ,אלה הדברים כךעלו במחשבה בתחלה .אבללעד"ןלומר
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דליכא שוםקושיאעםההיא רכתובבחדושיהרמב"ןוגם הרבבעלהנמק"ימייתי לה כשר"ת
ז"ל רם"ל הבכל מקום דאמר" רנקרא רשע ב"רמחייבין אותולהחוירוכו' וא"ב אשה אמור
מעתה דלר"תז"ל דוקאקשיאליה ההיאדמרחיקין ממצודת הדגדהוי הפקר אבללרש"יז"ל
לא קשיא ולאמירי רליה ס"ל רגם בהפקר איכא משוםעני המהפך בחררה ומיקרי רשע

ומחויריןומצי לעכבודוק.
והנה הרמב"ן והרבנמוקייוסףז"ל שהביאורברי ר"ת חלקועליושאיןמחייבין אותו ב"ר
להחזיר מראמרי'בפ' האומרזבוני לאמזבנינאוכו' דלא מימתברדמחייבין אותולהחזירדאי
הכיאמאיאמר" התם לא מרנחית להולא מרנחית לה משוםדנכם"ראשונים מנהוהרימן
הדיןהיהחייבלהחזירה.
ואפשרלהליץולתרץבעדרב" תםז"לדע"כלאקאמ'דמחזירין אלאדוקאבמקוםשמיקרי
רשע אבלהיכי רלא הוהירעבחבירושהיה מהפך אחר החררה ונמלה רלאמיקרי רשעאינו
חייבלהחזיר והנהר' אבא לכך אמ'זבוני לאמזבנינאלפי שמןהדין לאהיהחייבור'יצחק
נפחא רא"ל השתאנמיניתבהניהליה מרהיינומשוםתמירותולכןנמי משוםחמירותר' אבא
לאנחית לה משוםראפיך בהרבנירלוכו'זה אפשרלומר שהוא מברתוומעמו של ר"תז"ל.
אבל ראהראינולהרבנים האחרונים דלא מ"להכי ואדרבה משם מקשים לר"תז"לוהוא
דמקשיםלוכיון דמדינאמחזירין נימא ראף במקום דלא נקרא רשעמחזייןרנהי דרשע לא
מיקריאבל מ"מלר"תז"להיהראוימןהדיןשיחזירוא"כקשיא מ"שר' אבאזבונילאמזבנינא
וכו' וכבר כתיבנא דמשמעדמרוייק בדברי ר"תז"ל דלא קאמ'דמחזירין אלא דוקא במקום
שאמרו חכמים המיקרירשע.
תוכתבו התום'ומכאןנר'[אה] למהרר"י שאסור למלמדלהשכירעצמולבע"הוכו' משמע
רמהר"יז"להוציארין זה מרברי ר"ה ז"ל שכתב דבשיורד לאומנותומצילעכוביעליה א"כ
אמורלמלמדלהשכירעצמולער"השישלו מלמד אחרבביתוכלזמן שהואבביתוודייקלזמר
כלזמן שהמלמדבביתו משום דאומיקריאומנותוומצילעכבעליהולומר קא פסקתלחיותאי
לך כמקום אחר ואםאין המלמדבביתו של בע"ה אלא ששכר אתעצמו למלמד וגמרהענין
ולאמיתמראלא ללכתבביתבע"הובא מלמר אחרושכר אתעצמואז רשעמיקרי משוםעני
המהפך ולא מצי לעכובי עליה ,וכן הבין הרב הקררם מוהריק"א ז"ל ז"ל רמכאן נר'[אה]
למהרר"י שכתבו התום'ארברי ר"תז"ל קא' שכ"כ בח"מסירל"ז כתבוהתום'עלדברי ר"ת
ז"למכאן נראהלמהרר"י שאמור למלמדוכו'ונםנוכללומרדקאינמילפי' ר"מאביו שלר"ת
",ל שכתברביון שזהפירש מצודתו תחלהוע"יזה שעשה מעשה מתאספים שםסביבודאי
אם היהחבירו פורש היהכאילוגוזללוויכול לומרלו תוכל לעשותכן כמקום אחר מכאן
נראה למהר"ר יצחק שאמור למלמד להשכיר עצמו וכו' ולזה אמ' כלזמן שהמלמד בביתו
דהיינוכמי שפירש מצורתו תחלהויכול לומר למלמד הבאעליושילך להשתכר במקום אחר
ומצ'לעבוביעליה ואםעריין המלמךאינובביתו שלבע"ה ובא אחר והשכיר את עצמו לא
מצילעכוביעליה אבל רשע איתקרי דקא עבר משוםעני המהפךוכו'.
וכלזהיהיהאליבא רמהרר"יז"ל אם נאמר מסתמא דלא מ"ל כר"תז"לדכתי'לעיל דבכל
מקוםרמיקרי רשעמוציאיןמידויש לחלקבין כשהמלמד בביתו ראזמצי לעכב לכשהמלמד
עדייןאינובביתו שלכע"ה דלא טצ' לעכבעל המלמדהשני אלא דנקרא רשע אבל לר"תז"ל
איןחילוקבין המלמריושבבביתודכיון שהשכיר את עצמו ופסקדמי השכירות כמהיהיה
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אע"פדעריין לא נכנם בבית בע"ה אם בא מלמד אחר והשכיר אתעצמו רשעמיקריומצי
לעכוביעליה המלמרהראשוןאע"גרעדיין לאנכנםבביתבע"ה,וכבר אפשר נאמרדמהרר"י
ז"ל לאמיירי אלאלעניןעני המהפך בחררה דרשעאיתקרי לבר שאידנכםכלזמן שהמלמד
בביתוולעולם דאף שלאיהיהעריין המלמדבביתו אלאשהשכיר אתעצמוופסקהדמיםובא
עליו מלמד אחר רשעמיקרי אלא דנקט כלזמן שהמלמדבביתובשבילמיפא רקאמ' אם לא
שיאמר בע"הראיןרצונו לעכב המלמד שלו דהוהאמינאדכיון שהמלמדבבית בע"ה וכבר
למד שם אף שיאמר בע"ה למלמד השניראין רצונו לעכב המלמד ראשוןאינויכול השני
להבניםולשכור אתעצמוכלעודשאינויוצא משם המלמדהראשוןומיקריממיגגבולואע"ג
דאמרהבע"הראיןרצונולעכבאותואפ"הכלזמןשאינויוצאאומשליךאותוהחוצההבע"ה
לאישכורויכניםהשני דשמא בע"היתפייסובן ארם הואויתנחםוירצה למלמדהראשוןלכן
אמ'רכיוןדגילה דעתו בע"השאין רוצה לעכב המלמד הראשון אע"פשעדיין הוא המלמד
בבית בע"היכול המלמדהשני להשכיר אתעצמווליכנםבבית בע"ה אף שהמלמר הראשון
ערייןיושב ומלמדבביתואינועובר משוםעני המהפךניון עגילהדעתו הבע"השאיןרצונו
לעכב המלמד הראשק.
אינמי אפשר לומר דנקמ כלזמן שהמלמר בביתו לאשמוע" מ"ש אח"כ אבל אם שכר
בע"ה מלמד א'יכול בע"ה לשכור אותו מלמדעצמווהיינו אע"ג שכבר הואבביתו ממעמ'
שיאמר כמדומהלישזהילמודבנייפה ממלמד אחרדכיון שכששכראותובע"ה למלמרופמק
עמודמיםובא ב"ה אחרושכראותואינועוברמשוםעני המהפךבחררהולאמיקרירשעהכי
נמיאפ" אםהוליכולביתויכול בע"ה אחר לשכוראותו מלמר עצמו ממעמ' שזהילמודבנו
יפה ממלמד אחר.
אבלראיתי להרב הגדול בעל עצמותיוסף שכתב איפכאדאיירי כשפסקעמו דמים ולא
גמרעדיין שכירותושעדיין לא הוליכולביתו ולא עשו תחלתקנין יע"ש ,גם במ"ש מהריר
יצחק בתחלת הדבור ומכאן נראה שאמור למלמר להשכיר עצמווכו' כתבוז"ל ונסתפקתי
בדבריר"י שנראהדצריךשיהיה המלמדבביתו ולמהצריךשיהיה בביתוכיק דאמר" רכל
רמרח בההראשוןמהניאע"גדעדיין לא הקנה אותהבקנין א"כאפ" שהמלמרעדיין לאישב
בביתוכל דמרח ופמקעמוהדמיםמהני ושובאיןצריךיותרואי קאמ' אסורלעיכובא לומר
שמעכבין אותו לגמרי שלא יעשה מלבר שנקרא רשע א"כחיכי קאמ' ומכאן נראהלריי
שאסורלמלמדוכו'רזהאינו נשמעמכאןדמכאן לאנלמור אלא דנקרא רשעואולי למדדכיון
רמהפךלחוריהנקרא רשעכשישבבביתונקמינןדהויאמורלגמריעכ"ל ,משמעמדבריו דם"ל
דמ"שומכאן נראה למהר"ריצחק שאמור למלמרוכו' לאקאי לאלדברי ר"תז"לולאלדברי
אביוז"ל אלאתיבתומכאן דקאמ' הואמן התלמוד דנראההכיולכן תרץ וכתבבלשוןואולי
למרדכיון דבמהפך לחודיה נקרא רשע כשת"ב בביתונקמינןדהוי אמורלגמרי ,גם תיבת
אמור דקאמרמהרר"יז"ליותר משתמעשאינולעכובא אלא לומרדמיקרי רשע לחוד וכמ"ש
הרב הגדולמהררייךז"ל בסוףבית ל"א על רב הונא רקאמ'האי בר מבואה ראוקיריחייא
ואחא בר מבואה חבריהואוקיגביהדינא הוא דמעכבעילויה ולא קאמ' אמור לבר מבואה
ן במהררי"קז"ל סוף שורש
חבריהדלוקינביה אלמא דמעכבומוציאין אותו כדק קאמרועיי
קל"ב ובבעל משפטי שמואלמי ק"כ.
נםמלשון הרב מוהרש"ךז"ל בח"במ"ציה משמעדם"לדרינו של מהר"ריצחקז"לאינו
לעיכובא אלאהיינוכדינו שלחררה,והכינמימשמע מהרבהגדולמוהרי"ט",לבח"ב שםבפ'
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האומר שכתבוז"ל וקשה דהאודאימגופא דשמעתתא מוכחולאהיהצריךריילדייק רלכל
הפירושים אמור ואררבה ק' אמאי נקם שהיה מלמד בתוךביתולישמועיק שאפ" אם היה
מהפך אצל ב"ה אמור למלמד אחר להשכירעצמו דהו"לעני המהפך בחררהוכו' ונר'[אה]
רהכארמי להפקר שלאימצאבע"ה שיהאדעתונוחהאצלוכמוהו ושמא לאיפרעלו מכום
זה אבללפי מהשפי'ר"מאביו של ר"תז"לראפ" בהפקראיבא שטרחכגוןההיא רמרחיק"
מן הרנ אמור א"כגםזה שכבר הואבביתו של בע"ה וממחמא מרח בראשונהעמו בתלמוד
כרישינוח בסוףיכול לומרלו חזר אחר אחר וטרה כמו שמרחתירומיא רההיא רר"גובפ'
הניזקיןנמיתנןעני המנקף בראש הזית מה שתחתיוגזלמפני דרכי שלוםלפי שמרחהעני
להפילםוסמיךרעתיהעלייהועכ"ל ומראיצטרזילרמויירין מלמר שלמהרר"יז"ל להפקר
ומייתי אח"כראיהלדבריו ממשנתעני המנקף בראשהזית דהתם הואגזל מדבריהםואינו
יוצאבדיינין משמע' דם"לרדין מלמד שלמהרר"יז"להיינודין חררהואע"נדהוי הפקרשאני
דטרח בראשונה עמו בתלמודדהויאכעין מרחא דההיאדמרחיקיןמן הדגוכו' דפירשאביו
של ר"תז"ל אלא דקשהלזה דמ"שאביו של ר"תז"ל דטרח בההיאדמרחיקיןמן הדגהיינו
לעיכובאוהכאבדין מלמדהויא לכתחלהולאלעיכובאואםכונת הרבז"לבתירוצוהמנולומר
דבדין מלמדנמיהיינולעיכובא כההיאדמרהיקיןמן הרגוכו'ומאירמייתי מדתנ!עני המנקף
וכו'היינו לומר ראשבחן דיש חילוק ברמרח וכל א' ברינו א"ב נדקדק רלמ"ל להרב ז"ל
לאוקומירדין מלמדדמי להפקר מהשאינו משמעהכ' לוקמא שהוא כמוכלשכירות בעלמא
ושאני הכארמצילעכב המלמדהראשון משום דמרחוכו',גם נדקדקמפני מהקאמ'[ר] הרב
ז"לדדין מלמד של מהרר"יקאילפי'אביו של ר"ת",ל ולאלפי' של ר"ת עצמונמי רפירש
רכשאומנותו בכך אע"ג דהויא של הפקרמצי לעכבולכן כתב מהרר"י ז"לשיהיה המלמד
בביתו לומר ראו השיב אומנותו בכך ודקדוק זה הויאבין אם כונתו לומררדין מלמד של
מהרר"יז"להויאלעיכובאבין אם הוא לכתחלה דאמורומיקרי רשעומדינא לאמצי לעכב,
ואם כונת הרב ז"לדהיינו משום איסור לחור דמיקרי רשע ולא לעיכובא וכדכתיבנא אנא
הדיומא הכינמילעיל כבר אפשר דמשום הכרח קאמר לה ולא משום תיבת אימור רקאמר
ררוקא בתלמודאגבי רב הונאנדייקהכיולשון תלמור לחורולשון חכמים לחור.
וללמודאניצריךכמ"ש הרבז"לונר'[אה] דהכארמילהפקר שלאימצאבע"השיהארעתו
נוחה אצלו כמוהו ושמא לאיפרעלו סכוםזה דא"כגם באתה שכירות ששוכר האדםעצמו
ובא אחרוהשכיר אתעצמוגימא דלאמיקרירשע משוםרדמי להפקר שלאימצאבע"השיהא
דעתו נוחה אצלו כמוהו ושמא לא יפרעלו מכום זה ורכוותא נאמרנמיגבי מכר ,ומצאנו
להרמב"ןז"ל שםבחדושיובפ' חוקת שכתבואפ" לקח בפחותמכרי דמעהואילומכרהואאין
לחלוקואניאמרתירכןיהיהנמיגבישכירות ואפשרהיותר פשוט הואנבי שכירות,אחריבז
ראיתילהרבהגדול מוהרש"חז"ל[רבי שמואלחיוןזלה"הבמפרובני שמואלח"ב] בתשו'סי'
כ"ד שכתבוז"לשהרי כתב הרשב"א בפ' חזקתנביםוגיאדנכסיגו'בחדושיו דלאאמרי' לא
מיקרי רשעבשכירות או מכר משום שקונה הדבר בפחותמשיוויודאיןלנו לחלק ע"שעכ"ל,
ואםלשון הרשב"א זה שהעתיק הרבז"ל הוא מד' שימות המיוחמות להרשב"אז"לשלפנינו
שם לאנזכרכי אם מכרולא שכירות אלאדכיון דטעמ'הויראיןלנו לחלקהואיל ומכר הוא
בודאי שהואהדיןויותרמצוי זה בשכירות ושם בר' שימותרמייתיתירוצו של ר"תז"לאינו
זוכר כלל שכירות אלא מכר אבל כברגילה רעתובתירוצו בדוכתיאחריני רמשוה שכירות
למכר וא"ככיון רבמכראפ" לקח בפחותמכדידמיואין לחלק ה"הנמיבשכירות ,ומהשאני
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אומר כל זהואיני אומר בפשיטות דבחדושי הרמב"ן ז"ל לא קתני בהריא שכירות אבל
הרשכ"א ז"ל קתמ לה ,ומ"ש מוהרש"ח ז"ל בשם הרשב"אהיינו הדושי הרשכ"א בבתרא
כתיבתידהיינו משום התיבתעיין שם דכתב הרבז"ל משמעדמייריבחדושי דפוסהנמצאים
בידכל אדםדהיינוחדושיהרמב"ןז"להמיוחם'להרשב"אז"לולזהמקצרבדבריוואומרע"ש,
והייתירוצהלחלקולומרדמעיקראבשכירותרמיוקצוביןושכרוידועולכןאיןבידולומרבשני
שבא ולוקח שכירות שהיה מהפך הראשון שלאיקרא רשע במענה שמא לא ימצא מכוםזה
דהא שכרוידוע מש"כ [מהשאיןכס בשכר מלמרראיןלו קצבה והכללפי גרולת וחכמת
המלמרולפי עשירות וותרנות הבע"הולכןאי לא טרח המלמד הראשון המלמר השני לא
מיקרי רשע רבא במענהלומ'כיוןשאין שכרהמלמדיןקצובין שמא לא אמצא מכוםזהודמי
להפקר.
ומצאת' לזהעזרומיזע מהרב בעל מאירתעינים שכתב בסוףס" רל"זעל מ"ש בשלחן
המהור אבל אם שכרבע"ה מלמד אחריכולבע"ה אחרלשכוראותו מלמדעצמוראינו דומה
לשכירותהנ"לדלעילבשכירותבתיםוכלים כלםשווקהן משא"כ בהסברתהלמודועיונו אק
מלמדיןשוויןוהו"ל כרברשאינומצויעכ"ל ,אבלגםלי 3םלוקשיאדהתינחבשכירותבתים
אוכלים רכלםשויןהן אבל כשהאדם משכיר את עצמו אצל אחרלהיות משרת שלו דהכל
לפי כח האדם והשרות שעושה והכללפיבע"ה אםעני הוא אועשיראו אם הוא קמצן או
וותרןמאיאיבא למימר.
ואיכאלמירקעלהרבבעלמ"ע[מאירתעינים]ז"למפני מהלא כתב המעםעצמו שכתבו
התום' שהואשיכוללומר כמדומהלי שוהילמודבנייפה ממלמד אחר ואם נאסרדוהעצמו
הואכונתו אבלאיכאלמידק רמנ"ללומר דמעם שזהילמודבנייפה ממלמר אחרהו"ל כדבר
שאינומצוידלעולםרנימאדמצוי הוא אלא שזאתהמענהעלדברי תורהשילמורבנועםזה
יפה ממלמד אחרמענתיה מענה ועם זה ל"ק ולאמידי משאר שכירות דעלמא.
והנה אחר ההקירהראיתי להרכ בעל משאת כממןז"ל שכתבבסי'כ"זוז"לועוד מביא
ראיה ממ"ש התםבפ' חזקתהבתים בע"ה מותרלשכור מלמד ששכרחבירובזמן שעברשאין
דרכו של בע"ה לחזור במקום אחר להשכיר מלמרין ע"כ אלמא דלא אמרי' שילך ויחפש
במקום אחרהיבא דאפשרלו במקומורלענין זההוי כמציאה אע"נראין הריוח מבורר כ"כ
עכ"ל ,אמור מעתהדאפושי במחלוקת לאמפשינן ומ"ש התום'דיכול לומר כמדומהלי שזה
ילמודבני'פה ממלמד אחרהיינו מעמאנמידהויכעיןמציאהובזה צדק מ"ש הרבבעלמ"ע
דהו"לכרברשאינומצויונאמררהןהןדבריהתוספותז"ל,ומכאןראיהנמילמאירכת"[בנא]
לעילדמיירו תום'ז"ל אע"פ שהמלמד כבר הוא בבית בע"הריכול בע"ה אחר לשכור אותו
מלמדעצמודהכי משמעלישנא רקאמרבזמן שעברוהכל משוםלימור התורהכרכת"[בנא]
ולכן אף שהמלמדישזמן שהואבביתו שלבע"ה ראשוןליתלן בה,ולארמינדוןזהרמייתי
הרבבעל משאתבנימן משם רבו מהרש"לז"ל לההיא שכתב מהררי"קז"לריש שורש קל"ב
וז"לויוכלשמעוןלפזרמעותיוביישוב אחרכמובזהרזוזידאינשיעבדיליה מפמירותא בכל
מקום אשרתדרוךכףרגלוובכלמקום אשרהואהולך שםביתועכ"ל ,דהאנדון שלמהררי"ק
ז"להוידשמעוןנמי לאהיה דר שם מקודם אלאעכשיו מחרש באלדור שםולכן אמ' דבכל
מקום אשרהואהולך שםביתו אבללעולם ראםהיה תושב משם לאאמרי'ליה שיחפשוילך
במקום אחר מאחר שמצאמחייתו במקומובריוח והשקםאין לך מציאה גדולהמזו.

שגה טזגליון ב (צב)

(קפא) כא

וראיתי להרכבעל אנודהז"לבפ' האומר שכתבוז"לפ"בקוני מהפך בחררה של הפקר
ולראתז"לאיןנר'[אה]וכו' אלאמיירי הכאשקנואותובשיוויוומוצאלקנות במקום אחרכזה
עכ"ל דמשמע דוקא כשקנה בשיוויו מיקרי רשע אבל פחות משיוויו לא נגד הרמב"ן
רכת"[בנא]לעיל משמעוראין לחלק.
גם כתוב במרדכי בפ' חזקת בשםרבי מאירוז"ל ובלוקח מישראלנמי לאמיקרי מהפך
בחררה אלאהיבאדגמרוהפיפוקכברהלוקחוהמוכרונתרצוזהלזהולאהיוחמרים רקהקנין
והלךזהוקנאהאובאותןרמיםאוהוסיףדמיםאזנקרארשעוכו'ומדאיצמריךלפרושיולומר
אוכאותןרמים משמע ראםקנאהפחותמאותןרמים רלאמיקרירשע,ואפשר נאמרכרירלא
נימא דהויא פלונהא רמ"ש או באותן רמים אורחא רמלתא נקשרביון רחבירו נמר פשוק
הרמיםבודאידאינונותן בפחות ואה"נ דאםנותן בפחותאין לחלקהואיל ומכר הוא וכמ"ש
הרשב"אז"לובן מ"שבאנורהתיבתבשיוויולאורוקאואורחא רמלתאנקםולעולם ראםקנה
הן חמרהןיתירדינאהכיהויואין לחלק.
ואפשרלאחוייראיה ממ"שהמרדכיבפ' האומרוז"לוה"מ כשקנה רברבשיוויורדמי קצת
לדינא דבר מצרא משוםועשית(המובו)הישר[והטוב]שיוכללמצואבמקום אחרלקנותאבל
דבר הפקראו מהפךשיתגנהלו בחנם ובא אחרוזכהבואינונקרא רשע כהאמר" מתנהלית
בה משום דינא דבר מצרא עכ"ל ,ואם מ"ש ה"מ כשקנה דברבשיוויו הוא מדוייק קשיא
מדיריהארידיה דמשמ' ראם קונה אותו פחותמשיוויו לאמיקרי רשע ואח"כ אמרכדי שלא
יקרא רשעשיהיה דוקא הפקראו מתנה בחנם,ועםמאידכתי'[בנא] מתורץועולהיפהואע"ג
דכתובבמרדכיפ"קרמציעאומשוםעני המהפך בחררהישבדבר אםיכוללקנותבמקום אחר
אבל אםישריוח גדולשאינו מוצא במקום אחר כ"כ להשתכראו מציאה או דבר הפקראין
בהם משוםעני המהפך בחררהוכו' אפשרדשאניריוחגדול מאדהנר'[אה]לעיניםמיקריכמו
מציאה או מתנת חנם ונאמררעלריוחגדולגלוי ומפורסם לכל מורהנמי הרמב"ןז"לדהוי
כמו מציאה מש"כ [מה שאיןכן] כשקנה בזולואינוריוח גדול הנר'[אה] לעינים אלא אית
רקונההכיואיכא דקונההכי לעולםראין לחלק ורשעמיקרי.
וישסיוע לרבר מהרבבעל אגורה עצמו כמ"ש בפ"קדמציעאסי כ"א שכתב ומשוםעני
המהפך בחררהליבאראינו מוצא לקנותבזול במקום אחרכרפרישיתלעילוכןדן הר"ח ז"ל
בראובן שהפךקרקע שלגוילקנותה אצל חצרשמעוןוקדםשמעוןוקנהו דלאמיקרירשעוהוי
כמו מציאה רלאו כל שעתא ימצא לקנותעלמיצרו עב"ל ,הא קמןראינו מוצא לקנוחבזול
דקאמרהיינו דוקא כמו מציאה הנר'[אה]לעיניםוכרמייתיראיה ממהר"םז"ל וגםיש ראיה
לזה במ"שכרפרישיתלעילוהיינולעילבסי'י"מ שכתב דלארמי ההיא דפירשטליתועליה
לעני המהפךוכו' דהתם היה מוצא לקנות במקום אחר אבל מציאה לא ימצא במקום אחר
עכ"ל ,א"כ לקנות בול דקאמרהיינו כמו מציאה ואולי דכן נאמרנמי בעד המרדכי שם
במציעא שכתב אבל אםישריוחגרולוכו'כרפרישיתבפ'האומררכרפרישית דקאמרקאינמי
לריוחגדולוהיינו מהשפירשבפ' האומרגבירבגידלוכו' ה"מכשקונהדברבשיוויו אבלרבר
הפקר או שיתננהלו בחנםוכו'דהיינופירושו כרכתי'[בנא]לעיל.
ואל אל"מ הואיודע ועדאיך אחר שחשבתי לחלק ולותר כל האמורכיהיכי דלאליהוי
פלוגתאבין הרמב"ן ז"ל עם שאר רבוותא דדכרנא שמחתי כשמחת בקציר לראות מ"ש
מהררי"ק ז"ל בריש שורש קל"ב וז"ל ואשר רצית לדקדק מתוך לשון המרדכי דכתב דה"מ

כב

(קפב)

קובץ"בית אהרןוישראל"

כשקונה דברבשיוויו דמשמע ראםהיה הקונה דברבזול דלא הוהמיקרי רשעהיינו דוקא
היבא שישריוח גדול ונראהלעינים הוא שלאיוכל למצואריוח כזה במקום אחרכגוןובין
במאה ושוה מאתיםשהריוחידוע ומפורמם או בדברשדמיוקצובין כמוהו נמכר בשוקכגון
חררה בבית הפלמר דהתםודאיאי הוהמהילגביההוי כמו מתנה או מציאה דמ"ל מתנה
מרובהמ"למתנהמועמתאבלבמירישאיןלוקצבהידועהוגםאיןבוריוחכ"כופעמיםימצא
יותרבזולאויותרביוקרלע"ד נראה דבר פשומ דמודהרבינויעקברמיקרי רשעותדעשכן
הואשהרי פתחבקונה דברבשיוויו רמשמע דבאלאפוקילקונה דברבזול והררמסיים אבל
דבר הפקר או מהפך שיתננה לו בחנם וכו' משמע הא קנה בזול רשעמיקרי אלא ודאי
לאשמועיק אתא דלא שריק מסעם שהוא קונהבזול אלא היכא דודאימוזילגביה דאוהוי
דומית רהפקרוכו'יוראיאיתליה רווחא אבלבמידידליכא רווחאכוליהאיוהואמידי דלא
קייץ לאכדפ"וכו'וכן משמעבהדיא מתוך מ"שהתום' ששתרבינופרץבפ' ח"הנכסיהגוי
הריהן כמדברוכו'ומ"מפיריב"אריחזירלמעות רלאגרעמאילועשההגוי שדהזואפותיקי
וכו' ומ"מ כמדברקרינןביהלעניןהעורף ששוה השדהעלהדמיםשנתןוגם רשעמיקרילפי'
ר"תנמידאיןזה מציאה שהרי לא באתהלידו של שם בחנםכיון שצריךליחןדמיוהרי לך
בהדיא דאע"ג דפששארמייריבראוזילהנויגביהמרקרינן ביה כמדברמפני העודף ששוה
השדהעלהדמים שנתן ואפ"הממקי' התום'דלפי' ר"תנמימיקרי רשעוהיינונדברי ממש,
ועוד תדע שכן הוא שהרי הקשו התום' בפ"גדקדושין ובפ"ב דבתראעלדברי ר"ת מההיא
דמרחיקין מצודת הרג ותירצו משום ריכול לפרחם מצודתו במקום אחר ש"מ רכל היכא
דנאיכאל~מתלי רשמא לאיפסידרתלינן ונקרא רשע דאלת"ה למהמרחיקין מצודתדגוכו'
והאדילמא לא משכחדגבמקום אחרואת"ל דמשבהמייימא דמשכחדגגדולכיהנהו דח1א
רבה ברבר חנה,וכןמדברי ר"תעצמוישללמודכן דאלת"ה יקשהלך למהנקרא רשעהאי
שני שמשתכרעםבע"ה בחררהזונימא דדלמא לא אשכחלאתורי בדוכתא אחרינאאו ב"ה
זהנוחלוואחרים קשים ממנועכ"ל.
ואישתמימתיהמיניה דמרמאידכתיבנא משםהרמב"ןז"לומ"שהמרדכיפ"קרמצקעאאבל
אםישריוח גרולוכו'דהוי הכלסיועלדבריוז"ל והנה הרמב"ןז"ל אפשר דלא הוהביריה
מש"כ המרדכי רהובכלו אומר ושגורבפיו.
ומ"ש בשםריב"א דההיא דנכמינויהריהן כמרבר דגם רשעמיקרילפרייתנמיראין זה
מציאה הנה מצאנוראינו לכל רבוותא ראזלי בשימת ר"ת דברבר הפקר ליכא משוםעני
המהפךוכו' דלאקשיאלהומההיאדנכסיהגויהריהן כמדברלפידהפקרהואולאיחזירולכן
רשע לאמיקריור"תעצמונמיבפירוש קאמרלה כדאיתאבמרדכיפ' האומרוכיוןשכןצריך
לומר דמ"ש ריב"א ונם לפ" ר"ת רשעמיקרידאין זה מציאהכיון שצריךליתן דמיוהיינו
אליבאדריב"אז"לדפ"כן דאף אסנאמרכם'ר"ת דבהפקרלאורשעמיקרי הכא רשעמיקרי
דאיןזומציאהכיוןשצריךליתןדמיוולעולם דלר"ת"1לוסיעתורשעמיקרילפי דהפקרגמור
הואואינומחזיר ומשמע קצת דוחקזהלפי דכלהו רבוותא תום' והרא"ש והמרדכיוסייעתם
דמבריכר"תז"לכלהואמריבההיאדנכמיהגויהריהן כמדבר הרשעמיקרילפי דהפקרגמור
הוא ולאיחזיר.
גם מ"ש מהררי"ק ז"ל ראיה לדבריו סמה שתירצו התום' ז"ל בההיא דמרחיקין מן הדג
משוםריכוללפרחםמצורתובמקום אחרוכו'הנהבפ"נדקדושיןקאמרהכימשוםדמייריבדג
וכו'וכיוןשזהפירשמצודתו תחלהוע"י מעשה שעשהזהמתאספיםוכו' אםהיהחבירופורש

שנה טזגליון ב (צב)
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(קפג)

גג

הוא גזלויכול לזמרלו תוכל לעשותכן במקום אחר ,וגם תירצותירוץ אחר דשאני התם
דאומנותו בכךוכו' ,אבל בפ' לא יחפורתירצו זהבקיצור ואמרו מ"מ בכמה מקומותימצא
שיכול לפרום מצודתו ועוד דהכא אומנותו בכך ולא פירשו דבריהם דמה שימצא לפרוש
מצורתו במקום אחרהיינו משוםדמיירי בדג מתוכיון שזה פירש מצודתו תחלהוע"י זה
מתאספיםוכו' אלאכתבו מתם רבכמהמקומותימצאשיכוללפרוםמצורתווכו'ואםדבריהם
אלה הבאיםבקיצורמדוייקיםנינהווהיינונמי משום מעמא שכתבו בפ' האומר נמצאדכפי
האישינוייא משמעדהאימרחיקין לכתחלה קאמרוהויכמועני המהפך בחררה דנקרא רשע
ולאלעיכובא וכ"כ הרבבעל משאתבנימן שם וכמוכן הרבבעל תורתחיים בפ' לאיחפור
והקשה דא"כמאי סיקתא הוא לרבהונא הא רב הונאדינא דמעכב קאמ'וההיאדמרחיקין
לאולעיכובאהויא ומחמתזאתהקושיא כתבדלכךנראהדשינויא בחראעיקרוכ"כ הרבבעל
משאתבנימן בשםרבו מהרש"לז"ל,עוד כתב דאףשינויא קמא לאפליגאשינויא בתראוהן
הןדברי מהררי"קז"ל בשורשהנז'.
והנה לא תיונתאחזיאל דאףדנימא דלשינויא קמאמרחיקיןמן הדגהיינו לכתחלה ולא
לעיכובאכדיןעני המהפך בחררה אפ"ההוימיזע שפיר לרב הונא משום דר"ח ז"ל ס"ל
כדכת"[בנא]לעיל דג"כנביעני המהפךוכו'מוציאיןמידו ולא קשיא ולאמירי אלא ראם
נאמר דהתום'ז"לפליגי בזה על ר"ת ז"ל במ"שדנביעני המהפךמוציאין מידו אבל מודו
דבהפקר ליכא משוםעני המהפך וכם' ר"תז"ל ומה שתירצו בפ' לא יחפורשיכול לפרום
מצודתו במקום אחר הוא כפי מברתםדנביעני המהפך ובא אחר ונמלה רשעמיקריואין
מוציאיןמידו קשהעלייהו דמאילימאמסייעליהמרחיקיןוכו' רקאמר תלמודא שאני התם
דרשעמיקרי ולאלעיכובא,ולזה נראה לזמר דמ"שמרחיקין ממצודת הרגהיינו לעולםועד
ולכלהפירושיםדהראשוןמצודתו תחלהוהויכמאן דממאלידיהאינמי משום מרחת המצודה
ששם בראשונהואפ" בלא מורח כברהתחיל לעשות מעשה במה ששם המצודה תחלהולכן
יוכל לומרלולשנישירחיק את מצודתו במקום אחרוכיון שכברהראשון שם מצודתו תחלה
א"כהויאשפירלעוכובאומסייעליהלרבהונאוזהו דוקא ראפשרויימצא בספקבמקום אחר
דאם א"א לימצא כלל במפק במקום אחר לא מהני מה ששם המצודה תחלה כלעוד שלא
נכנם הדג במצודה וכמ"שהכינמי הרבבעל עצמותיוסףז"לבעררב"מאיראביו של ר"ת
ז"ליע"ש.
ומעיקראמרחיקיןטמצודת הרנדקתניפירושוולעולםשהראשוןפירשהמצודה תחלה אלא
דבמחלוקתהיאשנויהדישמי שמובר דמרחאשהשליךהמצודהאינהכ"כולכןישמישפירש
משום רהויא אומנותו בכך,וישמי שפירשדמיירי בדג מתוכו',וישמי שאומרדכיון שנתן
מזונות במצורה במוח שילכדנו וכאילו ממולידי דמי,וישמי שמובר רעם פרישת המצודה
לחודדי.
ולאפוקי ממ"ש הרב בעל משאתבנימןז"לעל מ"ש רבו מהרש"לז"ל דמעמאדמרחיקין
מצורתדניםהיינו ממעםשפירשמצודהרחשיבככליוהיא מרחאהנכרתלעיניםומבורריותר
מענ המנקףראיןניכרשום דברואיןשינוילהדיא כתבעלזהוז"לאינניכמשיבעלדברימורי
ימ"מ תורההיאוללמודאניצריךרלפידבריותיקשי מתנע רראה את המציאהונפלעליה
אבל
ובא אחרוהחזיק בה זה שהחזיק זכה בהוכן מתג" דפאהפירשמליתועליהמעבירין אותה
הימנו אלמאאע"גדפירשמליתואונפלעליהלאמידיהואכמידידהפקר,ועודרהאימרחיקין
מצודת דגשמייריאף כשלאפירשהראשוןמצודתורקדיהיבביהמיראדאבומרחיקיןמצורת

כד

(קפד)

קובץ"בית אהרן השראל"

דנים ממצודת דגקתנימן הדגקתניואפילו כשלא פירש הראשון מצודה ,ודקדוק זה דקרק
מורי הרבז"ל עצמוועור דלאעדיף פרישת מצורהמלחיוקוקרי בפ'הניזקין,ממןפא).ראינו
יוצאבדייניןלתיקדר"יוק"ל כח"ק ,ושמא תאמרהמורי הרבז"למפ'מתג"דמרחיקיןמצודת
דניםוכו'בפירושמצודותוהדניםבאולתוכן דא"כאיןשייךלומרמרחיקקשהרי בברניגודו
בכלי שלציירוהגומלמתוכונזלנמורמדאורייתאכדאמר" התםבאוזליואוהריכ"ע לאפליגי
אלא ע"כ מחרי בהכי שפירש מצורהועדיין לא בא הדג לתוכו וזה גרעמפימלחי וקוקרי
דבלחיוקוקריכברניצורהדגבתוכוואפייה לאהויגזלוק"ובפירשמצודהועורהרי התופפות
בפ' לאיחפורופ'הניזקין כתבובהדיא דההיאדמרחיקין מצודת[רנים]מעמייהו משום רדמי
כיורדלתוךאומנותווכו'ועודדמורי הרבז"לעצמו לאהמפיקליההאי מעמארידיהוהוצרך
לפרש משוםשיורד לתוך אומנותועכ"ל.
ולא הבינותידבריו כלל במ"ש דהאידמרחיקין מצורת דגיםסיירי כשלא פירש הראשון
מצודתורקדיהיבביהמירא דהאיהיבביהמירא דקאמר תלמוראלכלהפירושיםהויודאיעם
פרישת מצודה כמ"שבעלהערוך מרוהרמב"ןנמי שם בש לאיחפוריע"ש וכמ"שרש"ינמי
ומייתילההרמב"ן",ל שםיותרבפירושוכן הרבהנמוק"יז"ל שםבפ'לאיחפורוכןבתשובות
הרבנים האחרוניםנוחי נפש דאשגרתלישנייהו בכלם הכי איתמר דהראשון פירש מצודתו
תחלהולכן לא קתני ממצודת הדג משום דמלתא דפשימא היאועליה קאי ומעיקרא פירוש
יהיבביהמיראהיינוברשתו אשרממן הראשוןומן הדג רקאמרלאביו של ר"תז"להיינו הרג
מתהידועולפ" ר"חז"לרמייתיהערוךהיינומן הדג המתקבץ שם ברשתולפרש"יז"להיינו
מן הרגהבמוחבושילכדנו מחמתדנתן מצורהומזונות בתוכהולפ"רב" נרשםהיינומן הרנ
דלפעמיםניצוד ברשתומתוך שרואהמזונות במקום אחר הםהולכים שםוזהנזלגמורוכבר
ניצורכמושפ"כןהערוךבשמוומייתי לההרמב"ןז"ל שםבחידושיו,ובזהנמיל"קולאמירי
במ"ש ושמא תאמררמורי הרבז"ל מפרשמתני'מצורתדגיםוכו'בפירושמצודותוהדגיםבאו
לתוכןוכו'ועם זאת הפירושנמי מתורץמאי דקשיאליהמלחיוקוקר'ועוד ברמןדיןנוכל
לתרץ קומררעדיף מרחיקק מצודת הדנ מההיאדלחיוקוקרי משוםדיהבי מיראומכיר את
חורו ומשוםהכיהויגזלאפי' לאצדן אבל בשאררגיםאובמידידאינויכוללהכיר אתחורו
לאהויגזלאפי'מדרבנןכלזמן שלאצדן וכמ"ש הרבבעלבית חדשז"לבסוףמ"רע"גיע"ש.
ועל הרבבעל ב"חז"ל איכאלמירקאיך לאהזכיר לתוספות דמקשוהכי שם בפ'הניזקין
(~מןס):וז"ל מצודותחיותזעופותוכו' ולאדמילמרחיקין מצודות הדגמן הדגדפ' לאיחפור
רהתם אומנותו בכךומןהדין הואשירחיק משום רא"ל קא פסקתלחיותאי אבל הכאראין
אומנותו בכך לאהוי מל אלאמפני דרכי שלום עכ"ל,ועם זהנמי נתרץ ג"כ להרב הגדול
מהרש"ל "1לרשינויא משום שהואיורד לאומנותועיקר ואףשינויא קמא לאפליגאשינויא
בחרא א"כ לא קשיא ממצודותחיהועוף מפ'הניזקין דלזה נאמרדהיינו מעמא משום אומנו'
כמושתירצוהתוספותכפיהאישינויאוכפי שארהתירוציןלאתירצוכלום ובפרסכמו שכתב
הואעצמוז"לבשבילרבורלאהמפיקליההאי מעמאדיריהוהוצרךלפרש משוםשיוררלתוך
אומנותוותשו'הרב מהרש"ללאישאתיכדילעייןעליוולראותלשונובזהונם במ"ש שדקדק
הוא עצמו ממצודת הדג לאקתני לראות היבאקאיועל שום מה מדקדקהכי ,ואע"ג דהוה
יכילנאלמיסרדההיארמרחיקין ממצודת הרגמייריבאוזליואוהרי שישלהןתוךולכןהוינזל
מכל מקום ניחא להו לתוס' ז"ל למימרדמייריאפילובלחיוקוקרי לאדמי לההיאדמרהיקין
ממצודתהדגמשוםדאומנותובכך ולשארפירושיגבייהביביהמירא אם הםנ"במבריחילוק

שנה טתגליון ב (צב)

(קפה) כה

אומנו'ניחאנמיההיאדלחיוקוקריואםלאו הםיאמרודמייריההיאדמרחיקין ברשתותשיש
להם תוך ,וכעת לאראיתי דקזה דמרחיקק ממצודת הדג לאכהרי"ף ולא בהרמב"ם והמור
ז"לגם הרא"שז"ללאמייתילהבפ'לאיחפוראבלכבר מרכרליהבקדושיןפ'האומרגביעני

המהפך בחררה.
גם מה שהקשהלרבו מהרש"לז"ל ממתג" רראה את המציאה ודפאהפירשמליתועליה
וכו'י"ל רפרישת מצורה דחשיב לכלוהיא טרחא הדיברתלעינים פשיטא ודאי שהואיותר
מנפלעליהופירשטליתועליה רלאחשיב טרחא כ"כוגםלעניןקנייה לאו מלתאהויאובזה
לא קשיא זאת הקושיאלתירוץ ראשון של תוס'ז"ל מפ' לאיחפור שתירצו רבכמה מקומות
ימצאשיוכל לפרום מצורתו ורבו מהרש"לז"ל קאמר רלזאתהתירוץהאימרחיקין לכתהלה
קאמר ולא לעיכובאאין להקשות מאי שנא מראה את המציאה וממתג" רפאה ממעמ'
י אף כשלא פירש
רכת"[בנא] עוד נאמראפילואליבארידיה דקאמררההיארמרחיקיןמיי
הראשנן מצודתו רק ריהבביה מירא הכינמי נאמר בעד מהרש"לז"ל דמאי דקאמר דההיא
דמרחיקין מצודותדגיםהיינו שפירשמצורתווכו'היינוסו המעמיםדכתיבנאבעד התוכ'ז"ל
ואינו משוםדיהבימירא.
ובמ"ש ג"כ ועוד הרי התום' בפ' לא יחפור ובהניזקין כתבו בהדיא רההיא דמרחיקין
מעמייהו משוםאומנות הא בש לאיחפורכברתירצותירוץ אחר משוםדיכוללפרום המצורה
במקום אחר ואםכונתולזמרדעיקרהתירוץהיינו משום אומנותולזהמייתימהניזקין כדכת"
לעיל רלאתירצוהתום'ז"ל אלא משוםאומנות כבר כתבהואז"לממוךלזהררבולאהספיק
ליההאי מעמאדידיה והוצרך לפרש משוםשיורדלתוךאומנותוונם למעלה מזה כתב בשם
רבורתירוץ אומנותעיקר.
העולהמכלזה רמ"שהתוס'בפ' לאיחפורשיוכללפרוםמצודתובמקום אחרהוילעיכובא
והיינו מעמא משום דהראשוןפירש מצודתו תחלה,עפ"יהרברים האלהנפקאמינייהוקושיא
לחרבהגרולמהרר"יקולוןז"לדמאימייתיראיהלרבריומפ' לאיחפוררתירצו משוםשינול
לפרום מצורתו במקום אחר ש"מ רכל היבא ר[איכא ל]מתלי רשמא לא יפמירתלינן וכו'
דאלת"הוכו'שאני התם רכברפירש הראשון בתחלהמצודתו אבל אם לאהיה פורשהראשון
תחלה לאמצילעכוביעלהשניוטענתכןמענה האמתדראינולחרבמהררי"קז"לעצמולקמן
שכתב וגם מעםמשינויא קמא רתום' ז"ליש ראיהלגרוןשלפנינוכדפילעיל עכ"ל.
גם אחר החיפושראיתילמרדכיז"ל במ"פהניזקין בההיא דמצודותחיהועוףישבהןנזל
מפנידרכי שלוםוז"ל תימאלר"י הא אמר"פ' לאיחפור
ממצודת הדג כמלאריצת
יא
יבלגזל ליבא ועי"ל ההתם
הרג וב"ש כשבא במצודה הר' לר"י רודאי לכתחלהמרחמירקחייןק
אומנותו בכךוכו' עכ"ל,וכיון שכן נאמר רם"ל למהררי"קז"ל ולמהרש"לז"ל ולבעל תורת
חייםז"לדתירוץראשון של תוספותדפ' לאיחפורשתירצוריכוללפרום מצודה במקום אחר
היינו לכתחלה אבלגזל ליכא וכמ"שריי ז"ל ודוק.
נמצינו למרין מהרמב"ן ז"ל ומהתום' ומהאגורה ומהמרדכי בכמה רוכתין ומהרב הגדול
מהררי"קז"ל דאף אם קונה או שוכר את עצמונזול רשעמיקריוכדי דלאליהוי רשעהיינו
דוקאהיכא דאיכא רווחא מובא הנראהלעינים שלאיוכל למצואריוח אחרכזה במקום אחר
וכו' או ברברשרמיוקצובין בשוקא רהתםאימוזילגביהחשיב כמו הפקרומתנה אבל ברבר
שאין קצבתוירועוגםאיןבוריוח כ"כופעמיםימצאיותרבזולאויותרביוקר רשעאיתקרי.

בו

(קפו)
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אבלראיתילהרבהגדולמהרד"ךז"לבבית(ל"א)[כ"זחדרבן שכתבוז"לגם מסתמאאין

לומרששמעוןהשכירובזול דמה ששוהיותרהויכמומציאהוהפקרדמ"למציאהמ"לקמיה
בזולוכן נראהנמימדבריהמררכי שאם קנאולובזולהריהואלוכמציאה והפקר שכתבעלה
דההיא דקדושקוז"ל וה"מ כשקונה דברבשיוויורדמי קצתלדינא דבר מצראוכו' אבל דבר
הפקראו מהפךנשתננהלובחנם וקדם אחרוזכהבואינונקרארשעכדאמריק מתנהלית בה
משוםרינא דבר מצראהרילךראיהבהדיא אומהפךשיתגנהלובחנםופשיטאלעניותדעתי
שמהפךלנותנהלובזול קאמרשכל מה שימעטלומשיוויוחנםהואלווכן דרךבני אדםעל
מי שמבקש לקנות דברבזול שמבקששיתנוהולו בחנם שאם תאמרשאין דעת המרדכיכן
היינו הפקרהיינו שיתעהלו בחנם דקאמר ולמהליתרוייהו אלאודאיכדכת"[בנא]וכןנמי
משמעמרבריו מרפתחבקונהוסיים בהפךאו מהפךשיתננהלובחנם אלאכלמישאינוקונה
בשיוויו מהפךשיתננהלובחנםקריליהוהכינמי משמעמדיהיבמעמאלמילחיה דמתנהלית
בה משוםדינא דבר מצרא ופששאדאפי' במתנה מועמתקאמרי'דהיינו שמכרלו דברבזול
דלית בה משוםריפא דבר מצרא שחלק ממנו מתנההיא הכאבנ"ד ממתמאשמעון השכירו
בשוויווכו'עכ"ל.
ואניבעניי לאהבינותי כללדברי הקרושז"ל ראשונה ההכרחרמייתיקמייתא שאם תאמר
שאין רעתהמרדכיכןהיים הפקרהיינושיתננהלו כהנם דקארולמילתרוייהו ומהכרתזה
כתב אלא ודאי כדכת"[בנא] דהא אמת ואמונה הואדלענין רינא שלעני המהפך מתנה
והפקרדק אהד הוא אבל הפקרהוא להוד ומתנהלהוד ,שהיתרץ הרבז"ללרש"יז"לוהריין
ז"לשהזכירובפ' האומר הפקר ומתנהורכוותא הרא"שז"לבפ"קדמציעא גם המורז"לבס"
רל"זהזכירשניהםוישג"כפוסקים אחריםשמזכירים הפקראומציאה ומהבכךוא"ב משום
הכרח הראשון לאאיריא ולא משום הכרח השני שכתב מרפתח בקונהוסיים בהפך רכבר
תריץלה הרבמהררי"קז"לכרכת"[בנא]לשונולעיל,גם אתהשליטי שכתבוהכינמי משמע
מדיהיב מעמאלמילתיה דמתנהלית בה משוםדינא דבר מצראוכו',הנה שםדינאהכיהויא
דבמתנהלית בהכהווםדינא דבר מצרא ואם קנאה הלוקח במנהוהיא שוה מאתים אם לא
היהנותנהכן לאחרצריךליחןמאתים,וכיוןשכן צ"לרכונת הרבז"ל במ"שראפילו במתנה
מועמת קלמר"דהיינו שמכרלו דברכזוללית בה משוםרינא דבר מצרא שחלקממנו מתנה
היאהיינולומרדאע"נדבן המצרלוקחה מהלוקח מ"מכיוןדצריךליתןלומאתיםלז"אדלית
בה משוםרינא דבר מצרא דאינה לוקחהבן המצר במאה כמו שלקחה הלוקח אלאנותןלו
מאתיםוזהוכונתו במ"ש שחלקממנו מתנה היא כלומר המאהיותרשנותןבן המצר ללוקח
אלאדמלשונולא משמעהכי,וז"להרבהגדולמוהרי"מזלה"הבח"ג שםבקדושיןוההיארינא
דבר מצרא לכאורהאיןראיה דפשימאשאיןלבן המצר לקחתה דלה רצהליתן במתנה ולא
לזה אבל ר"ת"1למוכיח מרלאאמרי'שיתןלובן המצר אתדמיה ש"מאיןהדיןנוהגבוכלל
וי"ל דכתחלתוכןפופו מאחרשאינובריןלנומלובחנםאףברמיםאיןהריןנוהגבוכללעכ"ל.
עור איבא למידקברברי הרבז"ל שכתב אח"כרמוציאין החנותמיד שמעון משום דמרח
ועדיף מההיא רמרחיקין ממצודת הדג וגם שראובן אומנותו בכךוכו'יעיש,ומן הראויהיה
בתוךדבריו לומרולאשמועינן רבותאדאפיינימא רשמעון השכיר אותהבזול רתשיב הפקר
אפ"הכיון שמרחראובןונכנם בחנותונתןמעותיווהחזיק בהודר בהוכו' עם אומנותו בכך
מידשמעון בשביל טרחא גדולה
אע"ג שהשכירהבזולוהו' הפקר אפ"הבנדון שלו
יד
ציםא
וי
מר
ואומנות ראובן וכמ"ש התום' וכלהו רבוותא המוב
יבהפקר ומתנה לא יש משוםעני

שגה טזגליון ב (צב)

(קפז)

כז

המהפך אבל אם מרח או אומנותו בכךמוציאיןמידו כדכת"[בנא]לעיל ,ומדבריו אלה של
הרבו"למשמערפלינעםהרמב"ןוכלהנהורבוותארדכרנאלעילראפילוכשקונהבנולעובר
משוםעני המהפך ורשעמיקרי.
יהיכי דלאליהוי פלוגתא רנשאומר הרבז"ל דכשקונה או
ואולי נאמרע"צ דוחקא רבהכ
כששוכרבזולדהוי הפקרהיינושיהיהמבורר הרבהונראהלעיניםובראיהברורהדהכיהויא
ולא ימצאכזה פעמיםבזולודמיא לדברשדמיוקצובין כמוהו נמכר בשוקכגון חררהבבית
הפלטרוכו' כמ"שמוהררי"קז"ל האלאוהכי לאויש כרמותראיהלזהממאידמייתימדינא
דברמצרא שאםמעןהלוקח שלאהיהנותנהכן לאחרוהמצרןאומרשכןהואהיהמוכרהגם
לאחרעלהמצרןלהביאראיהברורה,אבלממשמעותדבריולאמישתמעהכיובפרטדעוברא
דיליההויגביקרקעואומר ראםהשכירושמעוןבזולאפי' בדברמועםחשיב הפקראומתנה,
והנהידועדנביקרקעפעמים ארםמוכראומשכירפתוחמבדירמיוורנוותאגביקונהושוכר
לפעמיםנותנים הרבהיותרמכדידמיומפני שחפצים בוואין לקרקע קצבה ,והרבז"ל כתב
בשכירות קרקע ראפילו במתנה מועטח חשיב הפקרוכו'.
הגם הלוםראיתי להרב הנרול מוהרש"ח ז"ל בתשו' סוףמ" כ"דרמייתי דברי המרדכי
וקשיאליהנמיברבריוריוקאאריוקא דמתחלתדבריו נראה רדוקא כשקנה הדברבשיוויו הא
פחות לאמיקרי רשעוכו' ובמוף כתב אם לא שנאמר הכ"כ הוא פחותמשיוויו כמו בחנם
ואח"כ כתב ומ"מלענין דינאאיןראוי לקרותו רשע כיק שיש מוברים דכל שיש לו ריוח
באותהקנייהלאמיקרירשעוכו' ואח"כעבירליה מ"מבתריפלוגתא דרבוותאיע"ש,ותמהני
אניהקמןעל הרבהגרולז"לשהיהבקיבחדריחדרים שלהפוסקיםז"ל במקומותםבחצריהם
ובסירותםאיך אישתמימתיהמיניהדברי המאורות הגדולים מוהררי"ק ומוהרד"ךז"ל.
נקמינן מכל האמור דלכאורהראובןזהאפילו לר"תז"לומייעתו רס"ל דברבר הפקרליבא
משוםעני המהפךוכו' אפ"הבנ"ר מחמתשהיהודים המשרתים במכם מקודם כברזכובשרות
המכסוהחזיקובווגם אומנותם נבך מלבד רראובן רשעמיקרינ"בישבידם למחות ולעכב
ביד ראובן שלא יעשה השרות אשר הם משרתים.
אכל כרמעיינןשפיר אשכחנא רבנ"ר לאישלראובןעון אשר חטאואפ" רשע לאמיקרי
ומנאאמינא לה ממ"ש הרב המבי"סז"ל בתשו' ח"א מ" קצ"דעלשמעון שקנה מאתהפקיד
של המלך עפר העופרתויהי כאשר ארכוהימים קםלויעלשמעון ורצה להעלותעליו שער
העפר ההואהעהיר לבא להב חומפת אלהפקיד של המלךושטעון מתרעםוצועק ואומרבי
למהיסיג אתנבולו אשרזכה,והשיבוז"לונ"ל דלארמילההיארעני המהפך בחררה דנקרא
רשעוכו'והיינו משוםשהיהמהפךלזכותבה ואחרשיזכה בהלאיוכלשום אדם לקחתהמירו
בדין אבל כשהוא מהפך בדבר שהואיודעשאינויכוללזכותבואפי' אחר שזכה כשלאירצה
המזכהכיניד דחק המלכותומנהגו הוא שמי שקונהנכסי המלךאו המכםידועל התחתונה
ויר המלךעל העליונה שאם המלך רוצה לרתמירהבירו מעמירה והואאינויכול להסתלק
ממנה ואםיבא אחרויעלה אותה ברמיםיקח אותה ויסתלק הוא ממנה וא"כ ע"מכן לקחה
שאםיבא אחרויוסיףויעלהעליושיהיהשלווכו'עכ"ל ,ומאשגרתלישניה משמעדהיינואפילו
למי שלא נאעדייןעלהבירו ושואל אםיכול לבא והשיבדיכולואפילו רשע לאמיקרי.
נם הרב המופלאמוהר"רן' זמראזלה"ה כתבכןבם"קנ"ר~פ"ע .בחרם"ניד)עלעניןכיוצא
בזהוז"ל אבללגביהדיןכיוןדקי"להדינא דמלכותארינאודינא דמלכותא הוא
את

שממלקיי

כת

(קפח)

קובץ"בית אהרן השראל"

הלוקחשום אלתזם אםהוסיפועליואפילו שלאהשליםזמנווכןהואמנהגבכלמדינותהמלך
יריה אק כאן חזקהואיןכאןנזלתריך להשליםתנאי השותפות ואםהרויחיקח חלקו ואם
יפסידיפסידחלקווזה הרבר פשומ מאדשאפילוקרקע שלואושירשמאבותיו אםהיהדינא
דמלכותאוכו'וכןהיא המכמת כלהפומקיםוכישבניד שהמקום הוא של המלךיר"השאין
חזקתו חזקהעכ"ל.
וז"להרבהגדולמוהרשד"םז"לבסוףמ"קנ"והשייכילה"מוכמושראובןיכולליקה המכם
כולועליו ולמלקהיתומיםמעלעצמוכמוכן אםישלאלידםליתומיםלהוציאולראובןוליקח
המכםעליהםיכולים הם לעשותכיכן המנהג הפשומ במלכותהחגיע"שגופא דעובראהיכי
הוה ,ולאדמינדוןזה למ"ש בם" שעדעל אברהםמינדו שהיה עומדוהחזיק בבית המכם
דהבאלהסיגגבולו נקרא רשע מאררשהחזיקבו כמהשנים וקאפסיקלחיותיהיע"ש דהתם
סייריבעמן דלאשייך לומריש מנהג פשומ במלכותוכו'ומעיקרא אברהםמינדועצמו הוא
המציא אותונדון של המכם ועשו הסוחריםכדי לפרנמו בכבודיע"ש.
ואע"ג דאשכחן אתשני המאורות הגדולים הרב מוהרש"ך ז"ל ובכלל דבריו דברי הרב
המובהק מוהר"ר נחמיאשז"לשנר'[אה] רכתבו איפכאעלראובן שהחזיק במלאכת המשקל
במנם המלךיר"ה דהבא להמיננבולו ולסלקו מאומנותומוחיןבידווטעריןבויע"ש אפשר
לומר דאותונדון של מלאכת המשקלסיירי באופן רמשום דינא דמלכותא לאהיו ממלקין
לראובןולכן כתבוראיןינולין להמינגבולו.
ולמענה ראומנותם בכךכברכתבתי דכ"כ התום',והנהעדיין לא נתקררהדעתיבזהדאיך
מתרציםתום'בפ' האומרובפ'לאיחפורוכן הרא"שז"לבפ' האומרההיארמרחיקין ממצודת
הרגוכו' משוםדאומנותובכךכיוןרגביאומנותעצמוקי"לכרבהונאבריה דרביהושע דלא
מצי מעכב כששניהםמעיר א'ועל הרב הגדולבעל משפמי שמואלז"לבסי' ק"ב(יף ק"מע"ב)
איכא למירק בלישניה דלא הו"ל למיכתב כבר איבא דפמיק דלא כרב הונא בזה דלאמצי
לעכבוכו'כיוןרכןפסקוכלהפומקיםז"לולאישמישיחלוקע"זזולתי אחדאושנים כמבואר
כבית יוסףסי' קנ"ו והרב עצמומיינני להו בם" מ"ח שהם בה"ג והראב"ד ואביאסף ועל
הראב"ד"1ל כתב הרב הקדושביתיומףז"ל שםואני כתבתי בהשגות ולא מצאתי דברזה.
ומלבד הדוחק לומר דההיא רמרחיקין ממצודת הדגמיירי באינש ראתא ממחא אחריתי
ולכןמצי לעכב אבל בר מתא אבר מתא לא מצ' לעכב דהא מחמאקתני אלא ראפי'נימא
דאינו רוחק למטרהכי א"כבזהאנומחזיקין הקושיא ונמצאלעניןרינא רמענת אומנות לא
הוי מענה וא"באיך כתבו התום' והרא"שז"ללעניןדינא רהתם שאני שאומנותו בכךומצי
לעכב.
והנה לר"ת ז"ל המחלקגבי רב הונאבין אומנות קבועה לשאינה קבועה דבקבועה מצי
לעכבאפילו בר מתא אבר מתא כדכת"[בנא]לעיל לאתיבעילן רההיארמרחיקין ממצודת
הדנוכו'מיירי באומנות קבועה אבלכיון רמודו לר"ת בחדאדהיינו דבהפקר ומחנהליכא
משום עם המהפך ופלשיעליה בהדאגבי בר מתא אבר מתאדאין לחלק ואפ" באומנות
קבועה לאמצילעכב א"כאיךמתרצין בפרם הרא"שז"לההיארמרחיקין ממצודתהדג משום
דאומנותובכךוכתבועלהרבוותאז"ל דהאישינויאעיקרכיוןדכפיהדיןלאוהכי הוה אלא
לאמצי לעכב

שנה טזגליון ב (צב)

(קמט)

כס

ואם נאמר דהתום' והרא"שז"למתרציםהכיאליבא דר"חז"ל דמחלקבין אומנות קבועה
וכו'ולהו לא מ"להכיוכמו שדחה אותוהרמב"ןז"לבחדושיורלאומילתא השיע"שור"ת
ז"ל הואיחיד בדבר הזה ולרידהו ההיא דמרחיקין ממצודת הדג מתרצ' לה באחד משאר
חילוקים דאיכאביהניחא רנמצא א"כ דלעולםלעניןדינא מענת אומנות לאהוי מענהכיון
שהוא בר מתא אבר מתא.
וכן משמע מהרבבעלאגודה שםבפ' לאיחפור רפומק כרבהונאבריה מרביהושע ובשם
ר"תז"ל מפרשומתרץההיאדמרחיקיןמשוםשאומנותובכךוצריךלהעתיקלשונו משוםמאי
רבע" למימרלקמןוז"ל בם" מ"ד א"ר הונאהאי בר מבואהדאוקיריחייא ואחא בר מבואה
חבריה דינא הוא דמעכב דא"ל קא פסקת חיותאימיתיבי עושה ארם חנות בצד חנות של
תבירומפנישיכול לומרלו אתה עושה בתוך שלךואני עושה בתוךשליתנאיהיא פסק רב
אלפם לית הלכתא כרב הונא מדמוקי לה כיחיראה ועוד רב הונא בריה דרב יהושע הוה
בתראהופליגעליהעכ"לבם" מ"ד ואח"כ כתבבם" מ"ה ת"למרחיקין מצודת הדגמן הדג
ור"ת מפרש בדבר של הפקרעני המהפך בחררהאפילו רשע לאמיקרי אלא היבא רימצא
במקום אחרוהמהפך בחררה דהכא בכמהמקומותשימצאשיכוללפרום מצורתוועור רהכא
אומנותו בכךעכ"ל.
אבלראיתי להרבבעלבנימןזאבז"לבם"רצ"ג שכתבוז"לואםירצובניהעיריוכלולעכב
עלידם מליטאומליתן שם רהא בר מבואה אבר מבואה מעכבוכו' תדע דב"בפ' לא יחפור
והביאומ' האגודה שם לפסקהלכהמ" מ"רא"רהונאהאיברמבואהדאוקיריחייא ואתאבר
מבואה חבריהדינא הוא דמעכב ראמרליה קא פסקתחיותאיוכו'עכ"ל.
ונהפוך הוא כבעל האנודהדמדמייתידברי רב אלפם דפומק כרבהונאבריה דרביהושע
ולית הלבתא כרבהונאדיחיראההואכלישוםחולקובלחי שוםדיבור אח"כ משמעבפשימות
דהכי מ"ל לפמק הלכה,ועורראיהמרמייתימיתיבי עושה אדם חנותוכו'ותירוץתנאיהיא
וכראשכחן למהררי"ק ז"ל בשורש קצ"ב שכתב מהכרח זה בעד בעל הלכות גדולות רפומק
הלכהכרבהונאוז"לועודנר'[אה]לע"דדם"ללהלכותגדולות רהלכהכרבהונארמצימעכב
וכו' שהרי הם הבכוו דברי רב הונא וז"להאי בר מבואה המוקיריחיים וכו' ער רעא הוא
דמעכבעליהם רא"ל פסקתלחיותאיואינן מביאות שום חולקעלנווגם לאהברייתא רעושה
אדםחנותובצדחנותו שלחבירו רמכחההוצרך התלמודלשנוייתנאיהיאולהעמידרבהונא
כיחיראהונםלאהביארברירבהונאבריהדרביהושעכלל משוםדם"לדלית הלכתאכוותיה
אלא כרב הונא דפליג ופשימא דכוותיה ס"לעכ"ל.
ואלתשיבני ממ"ש קודם זה בעל האגודה וז"ל פר"י הא דאמרי' במתניאיןיכול למחות
לומראינייכוללישןוכו' מ"שמריחייםונרדי התם במתג" בעושה לעצמו אבל הכאסיירי
שעושהלאחרים ובסמוך משמע אםהיהאומן בחצר לאיכוללישבאצלואומן אחרכדאמרי'
האי בר מבואה דאוקיריחייא דינא דמעכב עלזה דא"ל קא פסקת לחיותיה עכ"ל דמשמע
רם"ל ברב הונא רהא לאומילהא ההן רמאירמייתיהאי בר מבואהובז' רמצי מענבהיינו
להקשות למאי דמחלקבין עושה לעצמו לעושה לאחרים רגבי בר מבואה א"ר הונא דמצי
לעכב משום רא"ל קא פמקת לחיותיה רמשמע דאי לאו משום רפמקת לחיותיה היה 'כול
להעמיד שםהריחיים אע"גדעושהלאחרים וכמ"ש התום'הכיבפירושבפ'לאיחפור שםנבי

ל

(קצ)

קובץ"בית אהרןוישראל"

גרדי אבללעולם דם"לדהלכתא כרבהונאבריהארביהושע רלאמצילעכבבטענהלזמר קא
פסקתלחיותיוכדמייתי בסמוך בשםהרי"ףז"ל.
אבלאיבאלמירקבדבריבעלהאגורה שכתבבם"מ"ווז"לבמפראבטומףמבויהמתוםבנ'
צדרים רק בצדא'נכנסיםבווררראובן אצלסופו המתום ובאשמעוןלדורכלפיצד הפתוח
שאיןיכולגוי ללכתלמבוי אם לאילך תחלהלפניבית שמעוןנר'[אה] דמעכבעליו עכ"ל,
והמררכינמימייתיליה וכתבבפירושנר'[אה]ריכוללעכבעליו כדרבהונאומייתיליה הרב
הקדושמהריק"אז"לבב"יסי'קנ"ווכתבונר'[אה] ראביאמף מבר דלא כרבהונאבריה ררב
יהושע,וא"בלדידןדקי"לכרבהונאבריה ררביהושעלאמצימעכבעליועכ"ל,וכיוןשכןיש
לדקדק על הרב בעל האגודהרמייתידברי הרי"ף ז"ל דפומק כרב הונא בריה ררב יהושע
משמע רס"ל כותיה ואח"כמייתי הא של הרב אביאסף דמשמע דם"ל כרב הונא ודכוותא
קשהעלהמרדכירמייתי האדרבהונאבריה ררביהוידעוג"כ מברת הרבאביאמףז"לובודאי
דדוחקגדול מאד לומרעל בעל האגודה והמרדכירמייתורבריפוסקים דלא ס"להכי.

ואי לא דממתפינא הוהאמינא דלעולם אימאלך דנם הרב אביאמף מ"ל כרבהונאבריה
דרביהושע דלאמצימעכב אלא רס"לדכיון רקא פסקתלחיותי רקאמררבהונאהיינודאינו
מבשללראשוןלגמרישהרי הראשון עומדבריחים שלו אלא שהשניאוקיעודריחיםאחריני
ומחמרלראשוןממחייתו שלאיהדקריוח הרבהלראשוןכבראשונה אבל מ"מישריוחלראשון
פחות מבראשונה וכמ"ש הרבבעל משאתבנימן שםבדיןהרביעי וכמ"שרש"יז"לנמיוז"ל
אבל הכאמי שבאאצלי 'באומי שבא אצלךיבאעל זהראוי לפסוק כרב הונאבריה דרב
יהושע דלאמצילעכבכיון דמ"מישריוחלראשוןואין בכךכלום אם הוא פחות מבראשונה
אבל כשהואמבוי מתוםבג'צדדים ודרראובן אצלמופו המתום ובאשמעוןלדורכלפי צד
הפתוחשאיןיכולהגוילילךלמבוי אם לאילך תחלהלפניביתשמעון והוא דברהנר'[אה]
לעינים וקרובלודאי שיחמר לראשוןמחייתולנמרי בזהנר'[אה] לאביאסף לפסוק כרב הונא
דמעכבעליו ,וכבר אפשר לומרמעיקרא רבנדון זה מורה רב הונאבריה דרב יהושע רמצי
מעכבדייקאנמיבלישנא של הרבבעלהאגורה ףלאהזכירלרבהונא כמ"שהמרדכינר'[אה]
דיכוללעכבעליוכרבהונא אלא כתב מתםנר'[אה] דמעככעליו,וכהכי מהאלהרכאביאסף
ז"לרמייתימבוי המתוםבג'צדדיםוראובן דרבסופוושמעוןכלפיצר הפתוחוכו' בהא דוקא
מצימעכבולעולםדכרבהונאבריהדרביהושעס"לואם נאמרדלגמריבכלמכלכלמ"לכרב
הונא המצילעכבלישמועינן רבותא דאפ" אם דר שמעון אצלראובןמצילעכב.
אינמי אפשרלומרדהרבאביאסףז"ל ס"לנמי דהלכתא כרבהונאכריה ררביהושע דלא
מצי מעכבוכרישיהיהיכול לעכב הצריך הרבז"לתרימילי חרא שיהיה המבוי מתום מנ'
צדרים וררראובן אצלמופו המתום,ועוד רשמעון שהואכלפי צד הפתוחצריך שעכשו בא
מחרשלרורבאותומבוי ולאהיה דרביה מקורם וכרמשמעהכימלישניהאומרוובאשמעון
לדורכלפי צד הפתוח המשמעדעכשו מחדש באשמעוןלדוררהיינובר מבואהאחרינאוכו'
דקאיבתיקו בגמ'ופסקי דלאמצי מעכב משוםדהוי קולא לנתבעוהיינו דוקאבהיארמבוי
אבל אם זה שבא לדור מחרש הואבמבוי המתוםבג'צפלין וראובן דרבסופו המתום בזה

נר'[אה] להרב אביאמף דמצי לעכב ממעמא דכתי'~נא] ,ועם האמור ניחא לבעל אגודה
והמרדכי דם"ל כרב הונא בריה דרביהושע ואעפ"כמייתונמי להא דהרב אביאסףז"ל.

שנה שעגליון ב (צב)

(קצא) לא

וכןנר'[אה] מהמורמ"רל"זדלא כתב אלאס'[ברת] ר"תז"ל מתם דהבאלזכות בהפקראו
בטענה לאמיקרי רשעולאחילקביןאומנוהובכךלשאינואומנותוומה האמררמעיקרא שום
חילוק לאמייתי המור אבלמלשונו שכתבופירששאינו רברהמצוילו במקום אחר שםרמוז
ראם ההפקר הוא דברמצוי במקום אחר רשעאיתקרי.
ומהאי מעמא אפשר לזמר שהרי"ף והרמב"ם והאנ"ש ז"ל לא הביאו ההיא דמרהיקין
ממצודת הדגוכו'ואי משום דם"לדשאנידגיםריהבימירא דקאמר תלמודאהוי רחבהואינו
עולהלעניןדינא ובזה צודקפי' הרב מוהרש"ךז"ל דקושיתו של ר"תהויללימאמסייעליה
מלבדראיןלנו דוחקגדול כנה אפ"ה קשיא דהו"ללאחויי ההיאדמרחיקין משום שאומנותו
בכך אלאהיי
ו שעמא רטענת אומנות לאהויא טענה בר מתא אבר מתא.
ואע"נ שכתב הרב מוהרש"ך ז"ל שם בסוף התשובה שזכה הר' אברהם במלאכתו
ובאומנותוכיוןשריזיק בה כמהימים ושנסוכויוכן בראש התשובה שכתב כלאנפיןשוין
שזכההר' אברהםהנז'באומנותוכפיהאמורפשימאודאי דנאמרדתיבתאומנות דקאמראינו
משום דקא מזכה להר' אברהם ממעם אומנות אלא משום שהחזיק כמהשנים וממאליריה
דוקא הוא דקאמזכיליהואף אם נאמר רלרבז"ל מ"לרתירוץואומנות שלהתום'קאילענין
דינא משום דם"לדשאנידגיםדיהבימירא דקאמר תלמורא הוא ררךדחיה ולאקאיאליבא
דהלכתאכרכת"[בנא] ומעמאדמרחיקיןהוי משוםאומנות כמברתלימאממייעליהע"פדרכו
שלהרבז"לבתומפו'אפיה לאקשיא משום דהרבז"לס"לדואתהתירוץדאומנות ר"תעצמו
הוא מתרץ לה והוא מותיב לה מההיא דמרחיקין כנראה באשנרתלישניה דקאמר דלר"ת
קשיאליהוכו' ומשוםהכי קאמר ר"תוכו' ודכוותאיהיה ההיא דפ' לא יחפור מ"ש התום'
משום אומנותהיינואליבא רר"ת ולהו לא ס"להכי.
אבל האמת יורה דרכו דמשמע דמשום דינא אמרי לה רכשאומנותו בכך מצי לעכב
כדכת"[בנא] לעיל שכתבו התום' והמרדכי במ"פהניזקין סתם דההיא דמרחיקין לא דמי
לההיארעני המנקף משום שאומנותו בכךובפירושא איתמרהכי במהררי"קז"ל שםרלענין
דינא כ"ע מודורמצי לעכבהיבא ראומנותו בכךאפילולחולקיםעל ר"תז"לואומריםראין
לחלקבין אומנותקבועהוכו'יע"שאע"נדאילאוהכי הוההיינויכולים לחלקולומרדשאני
הגרון של הרבמהררי"קז"ל שם דהשני הבאעלתבירו לאהיה מאותההעיראינמיהחילוק
שאכתוב למטה מזה מהרבכעל משאתבנימןז"ל ,אבל ראהראינודמייתי לה מהררי"קז"ל
במחמאלעניןדינא בכל מקום וכמ"שדשינויא בחרא של תום' אומרםועוד שאומנותו בכך
עיקרוגם הרב מהרד"ךז"ל תפם דרךאומנותלעניןדינאוגם הרבהגדול מוהרשר"םז"ל קא
מזכה לאברהםמינדו ממעם דקא פסקתלחיותיה,וכיון שכןעדיין הדברצריך תלמודאיך
מתרצים ההיא דמרחיקין מצורת הדגדמצי לעכב משום שאומנותובכך.
ודוחקלומ'[ר]כפיזה רהפומקים שלא הביאו ההיאדמרחיקין ממצודת הדגהיינו משום
דם"לכתירוץ הראשך וכמ"שר"יבמרדכיבמ"פהנזיקין רלכתחלה קאמר רהא הרבמהררי"ק
והרב מהרש"לז"להסכימודתירוץאחרון שלאומנותעיקר,וגםאיןלומר דטעמא דלאמייתו
לה ההש דמרחיקק משום רמילתא דפשימא היאדמרחיקיןכיון דלכל הפירושים הוה כמאן
דממאלידיה א"כגזלבידוהואלמישאינומרחיקובפרסלרבינו גרשםז"לדמוקיההיאדיהבי
מירא שהדגים באו כבר במצודתחבירולפישעריק קשה דהוה להולאחוייכדילאשמועינן
שיעור ההרחקה כמההויאדהיינו פרסה כמימרת רבהונא שם בפ' לא יחפור ואע"ג דכבר

לב

(קצב)

קובץ"בית אהרן אשראל"

כתיבנא לעיל בעד הרא"ש ז"ל רמכל מקום מדכר לה ההיא דמרחיקין ממצודת הדג בפ'
האומרולכ
 ,לאמייתי לה בפ' לאיחפור אבלשנעור ההרחקה כמההויא לאמייתי לה.
נםדיןעני המהפך בחררה ובא אחר ונמלה רשע הוא כעת בקשתיו בהרמב"םז"ל ולא

מצאתיו.

וכיון ראמר"דתירוץ אומנותהלכ"אנמירי לה אמור מעתה דמ"שאומנות הרב מוהרש"ך
ז"ל בתשובהמדוייק הואדכיקשהחזיק כמה שמםבאומנותומצילעכבבמענה דקא פסקתלי
לחיותי וכו' ואם כונתו לאו הכי' הוה נרקרק אמאי לא מזכה לבעל המשקל נמי משום
שאוסמתו בכך מכמהשנים מלכד החוקה וכבר אפשר דהא בהאתליא.
והרבבעל משאתבנימןז"לכתב שםעל השאלהשלו שלקחו קצתיהודים מקצתהאורנדא
שלראובןיע"ש כתבואע"נ רהשותפיםדרים עםראובןבעירא'ובר מתא אבר מתאדיריה
לאמצי לעכברקי"ל כרב הונאבריה דרביהושעהיינו רוקאבריחיים שרוצההשנילהעמיד
ריחיים שלו אצלריחיים של ראשוןואינו מבקש השני לעמוק שום עמקבריחים של ראשון
אלא שמהמר לראשון ממחייתו שלאיהיהלוריוח הרבה כבראשונה אבל היכא רבא השני
לדחות את הראשוןלגמרילבמל אותוממחייתובאופן שהראשוןיושבובמלואיןלו כחוזכות
יותרבאותו החלקמצי לעכב הראשוןעלהשניואפ" רב הונאבריה דרביהושעעצמואילו
הוה עומדבפנינו הוה מעכבעלהשניעכ"ל.
א
ל
מתא
וא"כאיפהלכאורהנראהבנ"ראפילואליבא רהלכתאדבר מתא אבר אחריני מצי
ךוישר הוא ונמצא
לעכב אבליש לחלקהחילוק של הרבז"ל דמשמע שהואחילוקאמיתי,
דראובן זה באליקח לעצמו אותו החלק שהיה להם עודלהיהודיםהיושבים ראשונה במכם
ואיןבידו לדחוק אוחם לגמרי באותו חלק דבהאאפי' רב הונאבריה דרביהושעעצמואילו
היה עומרלפנינו הוהמעכב.
אבלאמינא דלארמיכלללנ"דכפימאידכתיבנאלעיל דלא ממכאדעתיהועם מ"ש הרב
עצמולענקנדוןשלווז"ל אבלכידייקיקשפיראי אפשר לדמותנ"רלדיןיורדלתוך אומנות
חבירו רלא אשכחןהיורדלתוךאומנותחבירורמצילעכב אלא בברמבואהראוקיריחיא בלא
זמןקצובודעתובאומנותזולעולםולהכיהיורדלתוךאומנותומצילעכב אכלראובןזה שקנה
האורנדא לזמן קצוב וכאשר כלה זמנו כלה אומנותו למה לא ירד השני לאומנותו אפי'
לכתחלהוכו'.
וכיון שכן בנדוןדירן דמעיקרא לא ממכא דעתיה דראשון כלל והראשון שנכנס לשרת
במכם אדעתאדישליכואותו החוצהאושיבא אחרעליו בשותפותנכנס א"כלאשייךלמיסר
כלל מענת אומנות דבכלרגע ורגע לא ממכא רעתיה כלל ואף לאירךלישנא דמדקדק רבו
מהרש"לז"ל דכשהואלזמןקצוב אחרכלותהומןנמי המהפךבורשעאיתקריכמ"שמהררי"ק
'ו'[מרא]ז"ליע"ששאנינדוןדידןנמידאינולזמןכלל
ז"ל בשרשעשריםומייתילהמוהר"ד,
אלא שרות בעלמא מתם ובכל רגע כמימריהפיו ולבושוים לחשוב ולזמרמייורירני וא"כ
נאמרראפילו רשע לאמיקרי.
ומעיקרא נאמר ררך פשיטותדנדון שלמהררי"קז"לעם כלהרבנים האשכנזיםנוחי נפש
המדבריםעל האורנדאשוענייני מכםמיירו בארצותהגויים דבחקותיהםאיןמעבירין אותם
קורם הגעת הזמן מזהלזה.

שנה סוגליון ב (צב)

-

-

(קצג)

לג

ואע"ג שהרב הגדול מהר"דן' ז'[מרא] כתב באותה תשובה דרשע איתקרי כבר אפשר
דבנ"דהיות שרות בעלמא ולא מכר ולא ממכא רעתיה כללאפילוברגעקמן ואדעתאדהכי
הם נכנסים לשרת אפשר דיורה ררשענמי לא איתקרי ,ברמרין מצינו להרב המבי"ס ז"ל
שכתבבפשימות דלאמיקרי רשע דלאדמ' כלללההיארעני המהפך בהררהוכו'וכן משמע
נמי דם"ל למוהרשר"םז"לוכיוןשכןאפי'גימאדהויא פלוגתאאימיקרי רשעאו לאמוקמינן
גברא אחזקתיה כמ"ש הרב הגדול מוהרש"חז"ל שם באותה תשובהיע"ש.
וגם מנהג כל מרינות המלך יר"ה מסייע לראובן כמושעינינו רואות מעשים בכליום
רבפרהמיאמשתרליןבני האדםעלענייני המכס לבא אחדעלחבירווגםלהוציא את שכבר
נכנםואיןמי שיעכב עלידם ולתבוע אותםלדין אלא כל דאלים גברובודאי הנמור רלא
מחזיקינן כ"כ אינשיברשיע' אלאהיינו מעמייהו משום מאי רכתיבנא בשם המאור הנרול
י זה דומה למ"ש הרב הגדול מהרא"שז"ל,שו"ת חורת אמתן
מוהרשד"ם והרב המבי"מז"ל,והר
בסוףמ"קל"זוז"ל ונראהליראיןבזהאפ' שוםחרוזם צדעני המהפך בחררהוכו'לפי שכך
התקינווהסכימומעיקראויעידעל זה מה שבנ"ר הלכו כמה וכמה אנשים וכלםנתנו לחוגר
הנז'מעותזה אחרזהוכנראה מתוךדברי השאלה כלםידעוזה מזהואין מפק שאם לאהיה
זה פשומביניהם לאהיו רבים עושים כמעשה המגונה הוה בפרהסיא ולאהיהמישיוכיחם
ויודיעמ הדבר הזה אלא ודאי שדברזה היה פשומביניהם מכח ההסכמהעכ"ל.
כללן שלדברים דמכלהנימעמי דכתיבנא יראה לע"ד החלוש והקלושדאין לראובןעון
אשר חמא זאפ" רשע לאמיקרי.
 ,לאצריכנאלכלהניכפי מהשמועןראובןכימעיקרא הוא לא
אמנםיראהלידבנדקדיד
עשה שום השתדלותכדי להכנם ולשרת במכם אלא שהמכמן היה אהובו והפצירבו מאד
שעכ"פלאיחמרנם הואמן המכםוראובן לאהיה רוצהויעןויאמרלמכמןבקול תחנה שלא
היהיכול לשרת במכם מחמתהיותומוחרויושבבחנותוהיהגורםלו הפסדמרובהובכלואת
לאהניחו המכמן באהבתו אותו רפשימאוראידבנרוןכזה לאמיקרי בא אחרונמלהומעולם
לא נסתפק אדם בזה וכמ"ש מוהר"מ אלשיךז"לכן בפירוש באותה תשובה שהבאתילעיל
וז"לוגם בא אחרונמלהאיןכאןשהריהרופא לא תבעולא בקשולאנמלמעצמו מאת העצה
כי אם מעצמםנתנולוהחזקהההיאובא אחרונמלהאמרי' רנקרא רשע אבל באבעל החררה
תתנה לאחר לא אמרי' וכו' מג"ש וע'נמי בהרב המבי"מ ז"ל בח"ב מ" ק"ו רף קמ"מ ג'
שהמכים הוא למ"ש הרב הקרושמהריק"א"1לבנדוןהנז' שלאותורופא רלאמיקריובא אחר
ונמלה ע"פ הדברים האלה אמור מעתה דראובןאפי' רשע לאמיקריוצדיקבאומנותויחיה.
הנה נאערכתימיליןאיליןלפני כבוד הדרמלכותו ואהלהפניהאדוןישיםעין השגרתו
למוכהבקונמרימיזה לארכו ולרחבומשיבני דברכי גתורת אדונ'חפציזה חלק' מגלעמלי,
ואף אמנם שמת'ומקו האמתדמיתי לא אבושבאימר'דברים שאמרתימעותהןבידי ,מעתה
אתת שאלתי מאתוויאריךימיאדוננומורינוורכינו במובושנותיובנעימ.ב כנפשו המלאה
חכמה ודעתויראת ה' וכנפש מפץ הצעירתעיר מגור מסביבשמעוןז' חביב
ול,ל ,ל

לד

קובץ"ביתאהרןוישראל"

(קצד)

רבי חיש אלגאזי זלה"ה*
בעסה"ם"כניחיי"

הערהעל ספר באר שבעמימן ב"ז

גומינןבכריתות פרק דם שחימה דף כ"אב' דם שע"ג ככרנוררוואוכלו שלביןהשינים
מוצצו ובולעוואינו חושש ,ופרש"י (נהוב~חס ).רם שעלגבי הככרכגון שנשכווניכר בו רם
השינים,גוררולדם,מוצצו דהאליבאדחויליה,וקשהליעלפירושו מהבכךדליכאדחזיליה,
והאמר רביהודה אמר רב כל מקום שאסרו הכמיםמפני מראית העקאפילובהדריחדרים
אמור,וכי האי גוונא ממשפריך הגמרא בפיק ףע"אגבי ישבלו קוץבפני ע"א לא ישחה
וימלנהמפני שנראה כמשתחוה לע"א ואםאינו נראה מותר ,מאיאינו נראה אילולא דלא
מתחזי והאמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאמרו חכמיםמפני מראיתהעיןאפילובחדרי
חדרים אמור,ומשני אלא אימא אםאינו נראה כמשתחוה לע"א מותרע"כ.הרי אתה רואה
מפורש דאע"גדליכאדחזיליה אפ"ה אמור ,וא"בהיאך פירש רש"ימוצצו דהאליצאדחזי
ליה,ואי אפשרלומר רהא דאמררבכלמקום שאמרוחכמיםמפנימראיתהעיןאפילובחדרי
חדרם אמור לא נאמרכן אלא בע"א משום חומר ע"א ,כמו שכתב בשלטי הנכורים בשם
רבינוישעיהבפיקדע"אשהרי בשבתבפרק במה אשהפריךהגמראעלרב מהאדתניאפוקק
להזוג בצוארהומטיילעמה בחצרומשניתנאיהיאוכוי,וכן בפרקחביתפריך הגמראעל רב
מהאדתנן התםשומחן בחמה אבל לא כברהעם,ומשניתנאיהיאוכו',וכןבפ"קרביצהגבי
את המולם משובךלשובךוכו'פריךהגמראאיני והאמררבכל מקום שאמרוחכמים
כיי
ממופל
מראית העקוכו' ומשניתנאי היא ,ואם איתאמאי איצטרך לאוקמה בכלהני מקומות
יי
נ
הנזכריםבתנאי הלא הקושיאמעיקראליתאכילא אמררב אלאדוקאבע"א,עלכןלאאוכל
להאמין שיצאו דברים אלומפירבינוישעיה אלאדבריתלמיד סועה הם ותלהעצמובאילן
גדול,ונצמאי"ל דלא אמר רב* כל מקום שאסרו חכמיםוכו' אלא דוקא במקוםשיש לחשוד
אותו שעשהאיסורדאורייתאכיההיא רישבלוקוץבפניע"א שהבאתיוכו'.נ"ב קשהלוה
ההיא דבמה אשה שהוא אימורדרבנן כמו שמפרש הנם'דמיחזי כמאן דמוליבה לחינגא
חיים אלגאזי

* כחבנו אודותיוכגליון גה תשרי חשון תשנ"ה

שנה סוגליון ב (צב)

-

-

(קצה) לה

רבי שלוםיוסףהלויפייגענבוימ זצ"ל

אבדר לאקאמש בעסח"ם שו"ת "משיב שלום"

חדושים והערותעל תלמוד 'רושלמי
ממכתשביעית (ב)
פרקשלישי

הלכהא'דףז'ע"בעד שלא פסקועובדיעבודה פחו שיהא מותר לעשות אשפהעל פתח
חצירוסילני שאל לר'חייא בר בא ואמר*ליהרבי אמר שראליה.
נ"בואמרליה.ר"ה אמר שראליהכו'כצ"לוכמבוארבפ"מ,וע'לקמןפ"ה דמעשרשניה"נ
דףכיבע"ב מבוארדקיבל לצאת לחו"לכדי שלאיקח מעשר משום שהיהכהן ושלאיסע
נבולהלוייםעיי"ש וכאן משמע משום שחשרוהווצ"ע.
א
נ
ע
מ
ש
י
נ
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ס
כ
שםהלכהא'דףז' ע"בבאיסורב'פרקים מהו שיהא מותרלעשות
מן
הדא מוכרין ומוציאין זבלים עם העושין שביעית עד ר"ה עם הגוי עם הכותי אפילו
בשביעית ובלבד שלא יפרוק את המשפלות לא אמר אלא ובלבד שלא יפרוק את
המשפלות הא לצאת מוציא* הדא אמרה שהוא מותר.
נ"בפי הפ"מ בזה מגומגםואינומובן ,ופשומ דה"ג דבהדיאקתנירמוציאין עד ר"ה ואם
איתאדבב'פרקים אמוראפי' כסדרדמתניתיןודקתנימוציאקעם העושקשביעיתהואדשרי
ולא חשולאיסורדמיוע'דיעובריעברה אבלהואעצמו אה"נדאמורלהוציאכב'פרקים א"כ
ארחני ובלבד שלאיפרוק הוא את המשפלותדהיינו לזבל,ליתני רבותאמפידאפי'להוציא
הואעצמו לאיוציאדוראיאיןחילוקבין שרהשלו לשלחברוואיבאמ"עוגםאיסורדעבודת
קרקע בתוספתשביעית אע"כהלהוציא אפ" הואעצמורשאי,ולא בא אלאלאשמעינןדאפי'
גםעוברי עברה דחשודים לזבלבשביעית רמד"א דאסוראפי'להוציא עמהם משום דנראה
כמסייעידיע"עגםבהזיבולשיזבלויפזרזההע"עבסוףבשביעית אחר ההוצאה ,קמ"לדשרי
ובלבד שלאיפרוק כו' ,ודו"ק.ויותר נראה בפשימותמפי דפשימ סדתני בהדיא דמוציא עם
הע"עואין תימר דאמורלהוציא בעצמויהא אמורמלהוציא גםעם הע"ע ,אע"כרשרי ,והא
דקאמר לא אמר אלא ובלבר שלא יפרוק הא לצאת מוציא אע"ג רבהדיא קתמ לה ולא
איצמריךלריוקא מ"מאורחיה רש"םהכי וכמ"שתום'בב"מי"גע"ב ד"ה האמבניחרייעו"ש,
ומש"ש בש"מ שלי עה"ג מכמה דוכתי נה"ג.
שם הלכהג' דף ח' ע"ב א"ריונהניני מתני'*.
נ"בביןלפי הרמב"םוביןלפ" הראב"ד והר"ש(וע' מאה"פכאן),לישנאדמתניתיןהמדייר
את שדהו קשיתיה דמשמע דמותר דיעבר לדיירה בשביעית ,ומשניכיני מתניתין הרוצה
להעמידצאןכו',וכלומרדהאיהמדיירהרוצהלדייר,כלומרלעשותרירקאמר,ותוכןהקושיא
והתירוץ הואכעין המוניא דבבל' ביצהו' ע"ב השוחם דיעבדאין לכתחלה לא כו' ,ומשני
דהכיקתני השוחם שבאלימלך ,וה"נהמדייר משמע דלכתחלה אמורלדייר ,אלא ראםדייר
דיעבדהיינואפי'שנתכווןלדייר שדהו ממש ,מותרובלבדשיעשה סהרביתמאתייםכו',וע"ז
פריךרתנינן מתםנידיירה לאתיזרע למוצ"ש,ומשני דאה"נבנתכווןלדיירדאמור ,והכאסיירי

לו

(קצו)

קובץ"בית אהרן השראל"

ברוצהלהעמירריר בשדהושאיןלו מקום אחרלעשותהדירולהעמידהצאן,והמדיירדקתני
לאולישנאדדיעבד הואשפירושןמישדיירהיינושזיבל שדהובכוונה בדרך העמרתדירין,
אלא הרוצהלעשותדי,כלומרלהעמירצאן קאמר,ודו"ק.נמצא לפץדגם הרמב"םז"ללא
פלינעלהריש והראב"דבעיקרזה,היינודגם להרמב"םז"ל אמורלהעמירצאןבכוונתזיבול,
אלא כדי לחלוב ולגזוז כלומר דעיקר כוונתו בעשיית דיר ומקום לצאן,ואין ביניהם אלא
משמעותדורשין דלהרמב"ם סיפא דמתניתין מילתא בפ"ע היא(,וע' בכ"מ בפ"ב משממה
ויובלה"רוכןברדב"ז שםה"רוה"ה,ותבין שהאמתכדברי).והראב"דהשיגדלאכןהיא אלא
דמיפא ארישאקאי דדוקאהיאשיוציא לשדהכשיחמלו ,דאל"כמיחזי כרוצהלזבלולתכלית
זההעמיד הצאןמדאינומוציאו משם כמו שמוציא ממהר שנתצרו,וכהכי הואדפלימ ,אבל
לכ"ע אמור להעמיד צאן כדי לזבל המקום הזה ,ורק כשאין לו מקום להעמיר צאנוונוינו
מתכווןלזבל הואדשרי וכדמוכחמהירושלמיכאןשאיןלוביאור אחרלענ"ר אלא כראמרן,
ואף רמפירוש המשנה להרמב"םז"ל נראה קצת כהמאה"פעי"ש ודו"ק ,אבלמחיבורו שם
שכתבוז"ל והעושהדיר בתוך שדהובשביעיתכו' ,ולא כתבכבפיה"מ כשירצהלזבל שדהו
בשביעית יעשה"כ ,נראה להדיא כמ"ש ודו"ק,וידוע דהעיקר כבחיבורו ,ובפרם שבפיה"מ
שלמוירימעתיקוקשהלהעתיקמלשוןללשוןמבלישינויכלשהוא,וע' בשנותאליהו ותראה
שפי'הירושלמי כמו שפירשנו בקצרה.
,ל ול,ל

חידושי תורה
הרב משה צוביה העם

בירור גדרקנין עברות דעברעברי
א) קידושין דף י"ר ע"ב עבר עברי נקנה
אמר קרא מכסף מקנתו מלמד
ככסף
יסף אשכחן עבד עברי הנמכר
שנקנהמ
לכ
נכ
לעובד כוכבים הואיל וכלקנינו בכסף נמכר
לישראל מנלן ע"כ ,וברש"י ד"ה הואיל וכל
קנינו וו"ל ,של עובד כוכבים בכסף שלא
נאמרה בו משיכה במטלטלין אלא כישראל
כתיב מיד עמיתך עד שימשוך מיד ליד
לפיכך עבר נקנה לו בכסף עכ"ל ,והיינו
דרש"י ז"ל מפרש דהגמ' סריך דנימא דרק
עכו"ם קונה עבד עברי בכסף,כיון ראין לו
קנין משיכה,דקנין משיכה כתיב בקרא דאו
קנה מיד עמיתך ,והא קרא בישראל כתיב,
ולפי'כיון ראין לוקנין משיכה ,עבד עברי
נקנה לו בכסף ,משא"כ ישראל דיש לוקנין
משיכה ,מיכי חיתי דכסף קונה לו בעבד
עברי ,ויעויין בתוס' ד"ה הואיל וכל קנינו
בכסף ,שהביאופי' רש"י ז"ל ,והקשה עליו
הר"ת וז"ל ,וקשה לר"ת לפי שיהא סתמא
דגמרא כר"ל רלר' יוחנן דאמר בפ' הזהב
דבר תורה מעות קונות דרשי' בפ"ב
דבכורות מיד עמיתך בכסף הא לעובד

כוכבים כמשיכה וקי"ל כר'יוחנן לגבי ר"ל
ועוץ דכמסכת ע"ז (דף עב ).אמרי' דלכו"ע
משיכה בעובדכובים קונהוכו' עכ"ל,והיינו
דהר"ת קשיא לי' בתרתי ,חרא על מה
דקאמר רש"י ז"ל דמקרא דעמיתך ילפי'
משיכה ,ולפי' בעכו"ם ליכא קנין משיכה,
דהלא זה כר"ל ,דאמר דבר תורה משיכה
קונה בישראל ,אבל לר' יוחנן דרשי' קרא

איפכא ,דמיד עמיתךהיינו כסף ,ולר'יוחנן
עכו"ם קונה במשיכה ,ואפ"ה רבי קרא
דקונה עבד עברי בכסף ,וא"כ נמצא לפי'
רש"י ז"ל דסתמא רגמ' כר"ל דלא כהלכתא,
דהאקי"לכר"ילגבי ר"ל,ועוד הקשו התוס'
דבגמ' ע"ז מבואר דאפי' לר"ל דרריש קרא
דעמיתך על משיכה ,מ"מ עכו"ם קונה
במשיכה ,וא"כ תיקשי דגמ' לא אזיל אפי'
לר"לוכש"ג(.ויעויין במהר"ם מה שעמד על
קושיא השני' של התוס').
ב) והנהיעויין בפנ"י בד"ה תוס' בד"ה
הואיל ,שמיישב קושית התוס' וז"ל ,כבר
פירשתי שיחתי ליישב שיטת רש"י דבלאו
הכי כולה שמעתין אליבא רר"ל רהטא ,דלר'
יוחנן פשיטא דכסף קונה וכו' עכ"ל,והיינו
דהפנ"י לעיל שם בד"ה גמרא עבד עברי
נקנה בכסף מנלן ,קשיאלי' וז"ל ,וקשיאלי
הא מפשטא דקרא מצינו למילף דכתיבכי
תקנה עבד עברי ,וכתיבכי ימכור איש את
בתו לאמה ,וכל מקח וממכר ע"י כסף הוא,
ועוד דהא כסף קונה ככל מקום וכו' עכ"ל,
(והיינו דהפנ"י קשיא לי' בתרתי ,חדא
דמגופא דקרא משתמע דקונין בכסף ,דכיון
דכתיבכי תקנהוכי תמכור,דהיינו דהתורה
איירי במכירה ולא במתנה ,וכל מכירה הלא
הוא בכסף ,וא"כ שמעי' מגופא דקרא דכסף
קונה עבדעברי,ועודמוסיףהפנ"ידאפי'אי
גימא דהא לא תיקשי ,ומשום דגהי דקרא
איירי במכירה ,ומכירה היא בכסף ,מ"מ י"ל

עברי שאני מכל קנין דמטלטלין דעלמא,
כיון דעבד עכרי מטלטלין הוא ,וקושית
הגמ' דבכסף מזלן ,אינו רק דמנלן רנקנה
בכסף ,ואלא דמנלן דנקנה בכסף ולא
במשיכה ,וקושית הגמ' היא קושיא
מכופלת ,דמנלן דשניא מכל מטלטלין,
דנקנין במשיכה ולא בכסף ,והכא נמי יהא
הדין הכי ,דיהא נקנה במשיכה ולא בכסף
וכש"ג ,ואע"ג דבקנין עבד עכרי כתיב כי
יקנהוכי ימכור ,דהיינו מכירה בכסף ,מ"מ
אינו מוכרח מקרא דהקנין נעשה ע"י הכסף,
רהא בכל מכירה תרתי מילי איבא בה,בין
נתינת הכסף ,ובין משיכת החפץ ,ולפי'
אימא דעבד עברי נקנה דוקא במשיכה ולא
בכסף ,וכמו כל מטלטלין דעלמא וכש"נ,
ולפי"ז מפרש הפנ"י עוד ,דמה דפריך הגמ'
אח"כ ,דליכא למילף נמכר לישראל מנמכר
לעכו"ם ,ומשום דמה לנמכר לעכו"ם הואיל
וכל קנינו בכסף ,דאינו רק פירכא בעלמא,
דבעכו"ם איכא איזה צד יותר לומר דיקנה
בכסף ,וכמו כל פירכות הגמ' דבש"ס ,ואלא
דהגמ' פריך רמנמכר לעכו"ם לא חזיזן
דשניא קנין עבד עברי מכל קניינא
דמטלטלין ,ואדרבה דבנמכר לעכו"ם שפיר
י"ל דקנין עבד עברי הוא ככל קנין
דמטלטלין דעלמא ,ולפי' עכו"ם קונה
בכסף ,רזהו קנינו בכל מטלטלין מן התורה
אליבא דר"ל ,וא"כ אמנם אדרבה נמכר
לישראל דכלקנינו כמטלטלין ,כמשיכה ולא
בכסף ,הדין.נותן דקנין עבר עברי נמי יהא
דוקא במשיכה ולא בכסף,כיון דעבד עברי
הוי מטלטלין וכש"נ( ,ובזה מיישב הפנ"י
קושית התוס' שהקשו על מה רמפרש רש"י
דאשכחן נמכר לעכו"ם הואיל וכל קנינו

דמקרא לא שמענו דהקנין נגמר בכסף,
דדילמא נגמר הקנין ע"יקנין אחר( ,וכמו
דמפרש כן הפנ"י להלן בדבריו המובא
לפנינו) ,האומנם קשיאלי'להפנ"י דהא כסף
הויקנין ככל מקום,ואי התווה אמרה דעבד
עברי הוא דבר הנקנה ,אמאי לא יקנה בו
כסף ,כמו דכסף קונה בכל מקום) ,וכתב שם
הפנ"י לתרץ וז"ל ,והנלענ"ד שזה הכריחו
לרש"י ז"ל לפרש כל השקלא וטריא
רשמעתין בכסף מנ"ל ,רלמא במשיכהי
כיון דסתם מקח וממכר היינו בשני דברים
הללו ,שהלוקח עושה משיכה והמוכר מקבל
הכסף ,כמ"ש התוס' להדיא בריש פ"ב
דבכורות ,אלא דלאידעי' באיזה מהן נגמר
הקנין ,וא"כ מקשה הכא שפיר,דכיון דכתיב
בעבד כנעני והתנחלתם אותם ,רמשמע
דאותם הוקשו לשדה אחוזה וכמקרקעי
דמי ,משא"כ עבד עברי לא איתקש לשדה
אחוזה ,ולא הוי כמקרקעי אלא כמטלטלי,
וכך כתב הריטב"א ז"לבסוגיאריעוד ,דעבד
עברי כמטלטליםדמי לכ"ע,כיון שאין גופו
קנוי לגמרי כמו עבד כנעני ,וא"כ לר"ל
רמשיכה קונה במטלטלין דלמא ה"נ
במשיכה ולא בכסף ,ולכתר דמשני הש"ס
דכתיב מכסף מקנתו בנמכר לעובד כוכבים,
מקשה הש"ס שפיר ,אשכחן נמכר לעובר
כוכבים שכלקנינו במטלטלין בכסף ,דכתיב
לעמיתך במשיכה ,משמע דלעובר כוכבים
בכסף ,כדאיתא בבכורות ,אכל נמכר
לישראל אדרבא אית לן למימר ,כיון
דאשכחן דלעובד כוכבים בכסף כמו שאר
מטלטלין ,א"כ לישראל לא מיקנו בכסף
אלא במשיכה ,דבכלל מטלטלים הוא,והיינו
דוקא לר"ל ,דלר' יוחנן ממה נפשך נקנה
בכסף ,דאו למקרקעי או למטלטלי מדמית בכסף ,אליבא דר"ל דלא כהלכתא ,ומשום
דכל עיקר הקושיא דבכסף מנלן הוא רק
לי' וכו' עכ"ל הפנ"י.
לר"ל וכש"נ).
ג) והמתבאר לנו מפי' הפנ"י ,דעיקר
ד) והנה אמנם נראה דיש להעיר על פי'
קושית הגמ' בכסףמנלי ,בנום על הא דכסף
אינו קונה במטלטלין ורק משיכה קונה הפנ"י,דכיון דכל קושית הגמ' דבכסף מנלן,
במטלטלין ,וקושית הגמ' הוא דוקא לר"ל בנוי' על הא דכסף אינו קונה מן התורה
דסבר דמטלטלין נקנין רק במשיכה ולא במטלטלין ,וכר"ל ולא כר"י ,וא"כ האיך
ל לאפי' כלום בקושית הגמ',
בכסף ,ולפי' סריך הגמ' דמנלן דקנין עבד ימלטדרש"יי"

(כיון רפשטי' דגמ' בודאי משמע ,דלאפריך
מאיוה כללא ,ואלא דסריך בכסף מגלן,
והיינו דמאיזה קרא ילפי' הך קניינא דכסף
כעבד עכרי ,וכמו דפריך הגמ' לעיל כדף ב'
ע"א ,גבי האשה נקנית בכסף ,דמנלן,
דהקושיא אינו משום דסותר איזה כללא
בש"ס ,ואלא דמנלן ראשה נקנית בכסף,
וא"כ האיך ימלט דרש"י ז"ל לא פי' כלום
בקושית הגמ' ,דהקושיא דמנלן ,הוא מכח
איזה כללא דמטלטליןאינןנקנין בכסף ,דלא
כפשטי' דהגמ' ,וכמובן) ,וכן יש להעיר על
מה דמפרש הסנ"י אידך הקושיא ,דאשכחן
נמכר לעכו"ם דהואיל וכלקנינו בכסף ,לסי
פי'רש"י ז"ל ,לא בתורתפירכא ,אלא בתורת
קושיא,והיינו דהגמ'פריךדנימא דרק עכו"ם
קונה עבדעבריבכסף ,משום דזהוקנינו בכל
מטלטלין ,אבל ישראל דלא קני מטלטלין
בכסף אלא במשיכה ,א"כ הדין נותן דלא
יקנה עבדעברי בכסף אלא במשיכה(,ויעויין
כאן בשוליהגליון מה דנראה דהפנ"ימרויח
כהאי פירושא)י דכל זה לא משמע בדברי
רש"י ז"ל ,דרש"י בד"ההואיל וכלקנינו ,לא
הזכיר כלום דישראל אינו קונה מטלטלין
בכסף ,וכל מה דמזכיר רש"י ז"ל הוא,
דעכו"םאיןלוקנין משיכה במטלטלין,לפי'
עבד עברי נקנה לו בכסף ,אבל הא דישראל
אינו קונה מטלטלין בכסף ,לא הוכיר רש"י
ז"ל כלום מזה ,ואי נפרש דזהו כל עיקר
קושית הגמ' ,א"כהאיך ימלטדרש"י ו"ל לא

הזכיר כלום מזה וצ"ע( .ונראה דיש להעיר
עוד ,דמפי' הסנ"י מתבאר דעיקר הפירכא
מעכו"ם ,אינו משום דבעכו"ם לית ל"קנין
משיכה ,ואלא דהפירכא הוא,דנימא דעכו"ם
קונה ע"ע בכסף מטעם מטלטלין ,וממילא
דישראל לא קני ע"ע בכסף כמו שאר
מטלטלי ,וכמו דקאמר הפנ"י בהאי לישנא,
אשכחן נמכר לעובד כוכבים שכל קנינו
במטלטלין בכסף ,דכתיב לעמיתך במשיכה,
משמע דלעובד כוכבים בכסף ,כדאיתא
בבכורות ,אבל נמכר לישראל אדרבא אית
לן למימר ,כיון דאשכחן דלעובד כוכבים

בכסף כמו שאר מטלטלין( ,ויעויין כאן
בשולי הגליון) ,2א"כ לישראל לא מיקנו
בכסף אלא במשיכה ,דבכלל מטלטלים הוא
וכו' עכ"ל ,ולא הזכיר כלל הפנ"י הנקודה
מה דבעכו"ם ליכא משיכה ,ואלא דכל
הפירכא הוא דנימא דע"ע כמטלטלין הוא,
וממילא דישראל לא קני אלא במשיכה,
האומנם דהא לא משמע כלל בדברי רש"י
ז"ל ,דרש"י ז"ל קאמר להדיא בד"ה הואיל
וכלקנינו וז"ל ,של עובדכוכבים בכסף שלא
נאמרה בו משיכה במטלטלין אלא בישראל
וכו' עכ"ל ,ואלמא דהפירכא הוא כמו
שהבינו הראשונים ז"ל בדברי רש"י והוא,
דדילמא רק בעכו"ם קני ע"ע בכסף ,משום
ראין לו קנין משיכה במטלטלין ,אבל
בישראל דיש לוקנין משיכה ,מנלן דמקניא
ע"ע בכסף וכש"ג לעיל).

יה

נ ונראהרכונתהפנ"יליישב בזה אידך קושית התוס' ,שהקשו דמשיכה קונהנמי בעכו"ם,ועלדרך הקשה
נמי הרשב"א ז"ל דעכו"ם קונהנמי בחזקה,ועלזה מפרשהפנ"ידקושיח הגמ'אינו בתורתפירכא בעלמא,
דעכו-ם קונה בכסף משוםדאין לוקנין אחר ,ואלא דהגמ' פריךדכיון דעכו"ם קונה בכסף ,ומשום דקרא
דמידעמיתךבישראל הואדכתיב ,וא"כלמדנו מזה דישראלאיןלוקניןכסף,וממילאמנלןלרבוייקנין כסף
בעבדעברי,כיון דעבדעברי הוא בכללמטלטלין דעלמא וכש"נבפנים(אכןהעירניבני המופלגגרשוןנ-י
הקושית החוס'עדייןתיקשי,דאי עכו"םקונה כל מטלטליןנמי במשיכה ,וא"ע ע"כ מהא דעכו-םאינוקונה
עברעברי אלא בכסף ולא במשיכה דמוכרח מהא רעבהעבריאינונקנה כשאר מטלטלין דעלמא,דאיגימא
דעבד עברי נקנה כשאר מטלטלין דעלמא ,וזהו טעמא דעכו"ם קונה בכסף ,וכמו דקונה כל מטלטלין
דעלמא ,א"כ אמאיאין עכו"ם קונה עבדעברינמי במשיכה כמו שאר טטלטלין ,וע"כ דעבדעברייש לו
קניינים מיוחדים,ואינו נקנה כשאר מטלטלין דעלמא ,וא"ב שפירילפי' עבדעברי הנמכר לישראל מנמכר
לעכו"ם ,דכמו דעכו"ם קונה רק בכסף ולא במשיכה ,ה"ה נמכר לישראל קונה בכסף ,וזה דבר חריף).
 2ולפי הפנ"' הכונה של כלקניינו,דהיינו בכלמטלטלין הואקונה בכסף,ולפ"קונהנמי עבד בכסף ,ולא דכל
הקניןשישלו להעכו"ם הוא רקקנין כסף ולא משיכה(,וכידוע פ" הגר-א במחלוקתדרבנן וראב-עבפירוש
דכלימיחייך ,אי באלרבויי כל הימים ,אפי' ימות המשיח ,או באלרבויי כל היום אפי' הלילה).

ה) ואשר נראה בביאור דברי הגמ' לולי
דברי הפנ"י וכמו שנראה מתבאר מדברי
הראשונים ז"ל( ,דנקטי בפשטות דסוגיא
דגמ'דידן הוא אפי' לר'יוחנן ,ואפ"הפריך
הגמ' מגלן ,ואע"ג דר'יוחנן סברדבין קרקע
ובין מטלטליןנקנין בכסף דבר תורה והוא),
דבאמתקנין עבדעברי לאשייכא לאלקניית
מטלטלין ולא לקניית קרקע ,דקניית עבד
עברי הוא חלותקנין אחרלגמרי ,ולאשייך
לקניית מטלטלין ומקרקעי ,וכמו דקנין
אישות בריש מכילתין ,דנקנית בכסף ,דלא
שייכילקנייני דקרקע או מטלטלי,והויקנין
מיוחד ומחודש של אישות ,דהתורה גורה
דנקניתבכסף ובשטרוביאה ,כמו"כ הךקנין
עבדות של עבדעברי ,הואקנין מחודש ,ולא
שייכא כלל לקנייני מטלטלי או מקרקעי,

(ולקמן מאות ח' והלאה אנו מדברים עוד
בענין זה) ,וזה מהדפריך הגמ' מנלן,והיינו
דהיכא רבתה תורה דקנין עבדות של עבד
עברינקנה בכסף וכש"ג,ומתרץ הגמ'דילפי'
מכסף מקנתו דכתיב בנמכר לעכו"ם,דהיינו
דהתורה רבתהדדיןקנין עבד הוא ע"י כסף,
ועל זה פריך הגמ' בתורת פירכא ראין
ללמוד מנמכר לעכו"ם לנמכר לישראל,
דדילמא רק בנמכר לעכו"ם רבתה התורה
כסףבקניז עבדות' משום שכלקנינו בכסף,
אבל בישראל דיש לונמיקנין אחר דהיינו
משיכה,דילמאהקנין עבדות הנקנה לישראל
הוא במשיכה ולא בכסף וכש"נ( ,3ונראה
דיש לדקדק קצת כמש"ג מדברי רש"י ז"ל
כמתני' כד"ה בכסף וכשטר ,דקאמר דבגמ'
יליף לה ,והנה כמו שכתב רש"י ז"ל במתני'
הכא,כן כתבנמי רש"י ז"ל ברישמכילתין,
דקתני שם דהאשהנקנית בכסף שטרוביאה,
וקאמר רש"י שם בד"ה בכסף ובשטר,
כסה"ד "71ל ,וכולהו יליף מקראי עכ"ל,
האומנם להלן בדף כ"ב ע"ב במתני' דקתני

דעבדכנענינקנה בכסף ובשטר ובחזקה ,לא
קאמר רש"י ז"ל דבגמ' שםיליף לה מקרא
דוהתנחלתם אותם לבניכם ,וצריך טעמא,
והביאור בזה נראהדי"ל כהנ"ל ,דבאמתאין
דרך רש"י ז"ל להביא במתני' דרשות של
הגמ' ,רק אי המשנה מחודש ואינו מובן
כראוי,ולפי' להלן דקתני דעבדכנעני נקנה
בקנייני שדה,אין זה חידוש בהל'קניינים,
דעבדכנעני הוקש במציאות כשדה דעלמא,
והוי דבר הנקנה כשאר קרקעות,ולפי' שפיר
נקנה בהניקנייני דשדה ,ונהי דמקראילפי'
עיקר הא מילתא דעבדים הוקשו במציאותן
לקרקעות ,מ"מ עיקר הקנין דכסף ושטר
וחזקה בעכרכנעניאינוענין מחודש וכש"נ,
ולפי'ליכאצורךלהזכירהךילפותאבמתני',
משא"כקנין אישות ועברות של עבד עברי,
דהואקנין מיוחד ומחודש,ואיןקנין זה כמו
כל קניינים דעלמא ,וזה מה דמפרש רש"י
ז"ל דבגמ'יליף לה דהגי קניינים דאישות
ועברות של עבד עברי ,נקנים בהניקניינים
מקראי וכש"נ).
ו) ונראה דכמו שכתבנו בקטע דלעיל
דקנין עבדות לאשייך כלללקנין מטלטלי או
מקרקעי ,ואלא דהואקנין מחודש ,וכמוקנין
אישות,רכן מתבאר מקושיתרבינו ע"א ז"ל
ברישפירקין בדףג' והוא ,דהנה בתוס' ברף
ג' ע"א ד"ה ואשה בפחות משוה פרוטה לא
מיקניא נפשה ,הקשו וז"ל ,וא"ת א"ככיון
דסשיטא לן ראשה לא מיקניא בחליפין
אמאי איצטריך קרא (לקמן דף ח ).למימר
מכסף מקנתו שאינו נקנה בתורת תבואה
וכלים דהיינו חליסין תיפוק לי' ראיתקש
עבר עברי לעברי' דמינה גמרי' לקמן (דף
יד ):דעבדעברינקנה בכסף והעברי' הוקשה
לאשה דכתיב אם אחרת יקח לו הקישה
הכתוב לאחרת כדילפי' מה אחרת כשטר
וכו'וי"לדריבויקניניםילפי' מהקישא ולא

אויש לבארהךקושית הגמ' עלדרךשפי'הפז-י(וזה דלא כמו דמשמע כ"כמדברירש-י ז"ל)והוא ,דהגמ'
פויךדאין ללמוד מנמכר לעכו"ם דהךקנין חדש של עבדות נקנה בכסף ,וכמוקנין אישות דנקנה ככסף,
דדילמא זה גופא מה שגילתה התורה דקנין עמד הוא כמוקנין שאר מטלטלין ,ולפי' עכו"ם קונה עבד
ככסף,דוהוקניינו כשאר מטלטלין ,אבל נמכר לישראלדקנין שלו כמטלטלין הוא כמשיכה ,וא-כ ממילא
דקנין עבד הנמכר לישראליהא במשיכה וכש"ג.

מיעוטקנינים עכ"ל והקשה שם הגרע"א ז"ל קידושיןאינוקנין רגיל ,ורק מעשהקידושין
וו"ל ,ותמוהלי מאוררמאי הוצרכו להקשות הואלקניןאיסור ,ומשו"האינו בכלללקיים
דנילף עברי מעברי' ,הא בקדושיןנמי ליכא כל דבר ,וצריך פסוק מיוחד לרבותחליפין
מיעוט עלחליפין ,אלאדכיוןדחליפין אינו בקידושין וכו' עכ"ל) ,ואמנם מדברי
מדין כסף ,ממילא לית לן לימוד דחקנה הגרע"א ז"ל נראה דלמדנו דלא ניחא לי'
כחליפין ,וא"כ מהאי טעמא עצמו יקשה בהא ,והטעם נראה משום דנקט הגרע"א ז"ל
דלמ"ל בעבד קרא למעטחליפין ,הא בקרא כמו שכתבנו בקטע דלעיל ,רקנין עבדות
כתיב רק כסף,ומהיכיתיתילן לומר דיקנה הואנמיקנין אחר בעיקר מהותו ,ולאשייך
כחליפין כיון דאינו בכלל כסף ,וזה לא כלל לקנין מטלטלין או מקרקעי ,ולפי'
יתורץ בתירוצם הנ"ל וכו' עכ"ל ,ויעויין מקרא דלקיים כל דבר ,לא למדנו כלל
בספר דברי יחזקא' בסי' ל"ט אות ו' שתי' דחליפיןקוניןקנין עבדות ,דקראדלקייס כל

קושית הגרע"א ז"ל וז"ל ,ונראה דשאני עבד
עברי ,דאע"ג ראין לרבות כי' קנין חליפין
בכלל כסף דקרא ,מ"מכיון דכתיבבחליפין
לקיים כל דבר,גם ע"ע לאנפיק מכללו ,דלא
גרע משאר קניני ממון רעלמא ,משא"כ
קדושי אשה דהוא קנין איסור ,ואין קניני
אשה נגדר כדרכי הקנין דעלמא ,שהריאין
הקנינים לתורת ממון אלא לתורת אישות,
ומשו"ה אין לומר רקדושי אשה הוא בכלל
לקיים כל דבר לקנותבחליפין ,דהתםבקנין
ממון איירי ,אלא דס"ד רכיון דכתיב כסף
באשה ,חליפין יועיל מתורת כסף ,וע"ז
מסיק דחליפין הוא קנין אחר ואינו ככלל
כסף עכ"ל( ,וכן ראינו שמתרץ שם הגר"ש
ז"ל באות מ"ר וז"ל ,וצ"ל משום דבחליפין
כתיבלקיים כל דבר א"כ כלהקניינים בכלל,
ולכך איצטריך למעוטי עבד מינה ,דבלא"ה
כיון רע"ע גופו קנוי ,הרי הוא בכלל ,אבל
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דברקאי עלדבריםהנקנים כמומטלטלין או
קרקע ,ולאקנין עבדותדהויקנין אחר וכמו
קנין אישות ,ולפי' בלי קרא דכתיב בהדיא
בקנין עבד עברי ,לא הוי ירע" כללדקונין
בו קנייני מטלטלי או מקרקע ,ווה מה
שהקשה הגרע"א ז"לדכיון דבעבדעברי לא
כתיב אלא כסף ,ממילא דחליפיןאינןקונין
בעבד עברי,כיוןדחליפין אינו קונה מטעם
כסף ,וכמו דלא מהני חליפין מהאי טעמא
באשה ,וכמו שפי' שם התוס' בריש

קידושין4.

ז) והנה אמנם מדברי הפנ"י נראה דנקט,
דקנין עבד עברי הואכקנין מטלטלין,ולפי'
נקט הפנ"י דלר' יוחנן דסבר דכסף קונה
במטלטלין ,א"כ מהאי כללאיקנהנמי בעבד
עברי ,ולדידי' לא תיקשי כלל דבכסף מגלן,
דמאי שנא עבר מכל מטלטלין רעלמא ,וכן

אחר שכתכנו כמעטכלהעניןכפנים,ראינודעיקר מה שכתבנו דלאשייךלמיקני עבדעכריבחליפין מטעם
לקיםכל דבר ,שכן כתבנמירבינוהחזון אישלהלן ברף ט"ו ע-א ר"ה מל"מ ,האומנםהחוון איש כתבזה
מטעם אחר שכתכנו לעיל וו-ל החזון איש ,ויש מקום לומר דע"עיוצא בחליפין ,דהדין נותן שיהא ע"ע
נקנה בחליפין כדכתיב לקיים כל דבר ,וכולל קרקע ומטלטלין וכל נכסים ,אלא שרין בן חורין שיתהוה
לעבד,אינו בכלל זה ,שאיןבןחורין בכללנכסים ,אבל אחר שנעשה עבד,איהוי מצי רבו למוכרו לאחר,
הי' נקנה בחליפין ,אלא שאין ע"ע נמכר לאחרים ,אבל כשמשחררו מקנהו גופו לעצמו ,ולא גרע ממוכרו
לאחר ,והרי ע"ע יש לויד לעצמו ,ושפיר מצי למיקני גופו בחליפין וצ"ע עכ"ל ,ומתבאר מדבריו ז-ל
דמטעםלקיים כל דבר ,לאהויקני עבדעברי ,והטעם בזה כתבהחזוןאיש משוםרביון דקורםהקנין הואבן
חורין,ובןחוריןאינו בכלל כל רבר,לפי'לאשוויי מבןחורין עבד,אינו בכלל כל דבר ,האומנם החזון איש
נקט שם דאמנם אחרכך שנתהוה לעבד ,שפירהוי ככלל כל דבר,וזהאינו כמו שכתבנולעיל,דלעיל כתבנו
רענין של עבדות הואקנין אחרולאשייךלקנין קרקע או מטלטלין,ולפי' לאהוי בכלללקיים כל דבר,והנה
לפי מהלךהחזוז איש שםנמימתיישבקושיתהפנ"י הנ"ל באות ב',דכיוןדקנין עבדעכרי הוא בבןחורין,
ובןחורין אינו בכלל ככפיס ,לפי' לאשייךבי'נמיקנין כסף מחמת האויקרקע או מטלטליםנקנין ככסף,
כיון דהקנין הוא בהבןחורין.ובן חורין אינו בכללנכסיס .ולפי'בענין קרא מיוחד לגלותלן דעבד עברי
נקנה בכסף וכש-נ.

מב (רב)

קובץ"בית אהרןוישראל"

נראה מתבאר מדברי הפנ"י במתני' בד"ה
משנה ,דנקט להדיא כמו שתי' הדברי
יחזקא' ורבינו הגר"ש ז"ל קושית הגרע"א
ז"ל והוא ,דהנה הפנ"י קשיא לי' שם,
דמסתימת המשנה משמע דרק כסף קונה
בעבדעברי ,ולא משיכה ולאחליפין ,וקאמר
הסנ"י דבשלמא משיכה לאקניא,אפי' לר"ל
דמשיכה קונהמן התורה ,משום דמשמעותא
דקרא דאו קנה מיד עמיתך ,רמשם למדנו
קנין משיכה לר"ל ,משמע רקונה איזה דבר
מיד עמיתך ,ולא כשקונה עמיתך עצמו ,אבל
חליפיןתיקשי דאמאיאינוקונה בעבדעברי,
כיון דבחליפין כתיב לקיים כל דבר ,א"כ
עבד עברי נמי בכלל( ,ומה דממעטינן
חליפין מקרא דמכסף מקנתו ,דאינו נקנה
בתורת תבואה וכלים ,ומאי נינהו חליפין,
וכדאיתאלעיל בדף ח' ע"א ,כתבהפנ"י דהך
קרא בנמכר לעכו"ם כתיב יעויין היטב
בדבריו ז"ל) ,5ונראה דלמדנו נמי מדבריו
שם ,דעבד עברי הוי דבר הנקנה כמו כל
מטלטלין,וכל הטעםדאינוקונה בו משיכה,
הוא משום דמשיכה בעבד עברי לא הוי
מעשה קנין ,המהותו של משיכה הוא ,מה
שמושך דבר מרשות המקנה ,אבל אי קונה שם בהסוגיא ב' מהלכים בהראשונים ז"ל,
המקנה עצמו ,חסר במהותו של משיכה ,א' ,דהגמ' מתרץ רקנין עבדות אינו חוב
וכמו דאיכא שאר גדרים בקנין משיכה ,בעלמא ,ואלא דיש לו קנין הגוף בהעבד,
דאינו קונה לא ברשות הרבים ,ולא ברשות (וזהיש לבאר בתרי אנפי ,או דגופוקנוי לו
המוכר ,אלא רק מרשות המוכר לרשות למלאכה ,וכמו דקל לפירותיו ,או דהוי כמו
הקונה ,ומעטם משום רחסר בגדר מהות חוב שיש לו עליו משכון ,ובכנון הא לא
הקנין של משיכה ,כמו"כ איכא סברא לומר מהני מחילה על החוב כל זמן שאינו מחזיר
דאי קונה המקנה עצמו ,חסר במהותו של לו המשכון ,וב' הני פירושים מתבאר שם
משיכה וכע"נ ,אבל הא מיהא דעבד עברי בדברי הראשונים ז"ל ,ויעויין במאירי שם
נקנה כמו שאר מטלטלין ,ולפי' קשיא לי' בהסוגיא בד"ה וגדולי המחברים בסוף
דאמאי לא יהני חליפין אף בעבד עברי ,הדיבור ,דאיתא שם הני ב' מהלכים
דבחליפיןכיון דכתיב לקיים כל דבר ,ועבד בקצרה ,ואכמ"ל בזה) ,ולפי הני ראשונים
עברי נכלל בכלל כל דבר (וכמו שכתבו רק מחילה לא מהני ,אבל אי הפקיר העבד
רבותינו האחרונים הנ"ל) ,וא"כ יהדי נמי עברי ,בודאי מהני ,ואפי' למ"ר דהפקר לא
מהני בעברכנעניוצריך גט שחרור ,דזה רק
בעבד עברי וכש"ג.

ח) ונראה להרחיב קצתבענין הנ"ל והוא,
דהנה בגמ' דלהלן בדף ט"ז ע"א מביא שם
ברייתא דקתני ,דעבד עברי קונה את עצמו
נמי בשטר( ,ויעויין בתוס' שם בד"ה אמר
רבא ,דתנא דמתני' לאפליג על הך ברייתא,
ואלא מטעם אחר לאתני לה במתני' ,משום
דתנא דמתני' לא קא חשיב אלא יציאות
דבע"כ,וכןתי' שאר הראשונים ז"ל),וסריך
הגמ' האי שטרהיכי דמי אילימא רכתב לי'
שטרא אדמי'היינו כסף ,אלא שיחרור שטר
למהלי לימאלי' באפיתריזיל וכו' ומתרץ
הגב' אמר רבא זאת אומרת עבד עברי גופו
קנוי והרב שמחל על גרעונו אין גרעונו
מחול ע"כ ,והיינו דהס"ד נקט דעבד עברי
אין גופו קנוי ,ואין עליו אלא חוב עבודה
של שש שנים ,וכמו שפי' רש"י שם בד"ה
למה לי שטר ,וא"כ תיקשי רלמה לי שטר
שחרור ,דתסגי במחילה בעלמא ,וכמו כל
חוב ממון ריכול למחול ,ולא בעינן הקנאה
ושטרא למימחל החוב ,כמו"כ ימחול האדון
החוב עבודת שש שנים שיש לו על העבד,
ומתרץ הגמ' דעבדעבריגופוקנוי,ולפי' לא
מהני מחילה ,והנהבביאורתי' הגמ'איתלנו
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מדברי התוס' ברישמכילתין שהבאנו בקטע דלעיל ,לכאורה מתבאר דלא כדברי הפנ"י אלו ,דהתוס' הקשו
שם דלמהלי מיעוטא כעבד עברי דמכסף מקנתו למעוטי חליפין .דנילף מהקישא דעברי לעברי' ,והך
הקישא מעברי לענרי' הוא רק בנמכר לישראל ,דעברי' אינה כמכרח לעכו"ם ,ואלמא דמהך קרא ילפי'
למעוטי חליפין על כל מכירת עבדים אפי' לנמכר לישראל וצ"ע

שנה טזגליון ב (צב)

(רג)

מג

בעבד כנעני ,ומשום דמלבד הקנץ ממון בעבדעבריבעינן למיכתב לשמהיעויין שם
שיש לו בהעבד כנעני ,יש לו בו נמי קנין
איסור ,ולפי' צריך גט שחרור ,דילפי' מגט
אשה מגז"ש דלה לה מאשה ,אבל בעבד
עבריאין לו אלאקנין ממון בהעבד ,ולפי'
הפקר מהני לכו"ע ,ורק מחילה לא מהני,
כיוןדאינו רק חוב בעלמא ,ואלא דישלובו
קנין הגוף וכש"ג ,ועוד איתא שם מהלך אחר
כהסוגיא ,וזהו מהלך הרמב"ן ז"ל וסייעתו,
(היינו הרשב"א והריטב"א "1ל) דמפרשי,
דלעולם עלהקנין ממון באמתמהני מחילה,
(והטעם דלא סברי כהני צדדים הנ"ל,
י) אכן נראה דישלעיין בכונת רש"י ז"ל,
הדברים ארוכין בזה ,ואיז כאן מקומו
להאריך בזה) ,ואמנם רבא מתרץ דבעבד דהנה בפשטות הטעם דלא מהני מחילה על
עברייש לונמיקנין איסור להתירו בשפחה הקנין ממון ,דהוא משום דאינו רק חוב
כנענית ,וכמו עבד כנעני ,ולפי' על הקנין עבדות עליו ,אלא דגופו קנוי לו למלאכה,
למ"ר ואין ארם מוחל דבר שהוא שלו וברשותו,
איסור לא מהני מחילה ,ולא מיבעי
דהמפקיר עבד יצא לחירות וצריך גט ואמנם א"כ לכאורה אינו מובן לשון רש"י
שחרור ,דאו אפי' הפקר נמי לא מהנ על ז"ל שכתב וז"ל ,דלאשייך בו מחילת ממון
הפקרי על אלאלשון שחרורוכו' עכ"ל ,דלכאורהעיקר
הקנין איסור ,וכמו דלא מהני
הקנין איסור בעבד כנעני ,וכ"ש דלא מהני דברי רש"י חסרין ,דרש"י הוי לי' לפרש
מחילה על הקנין איסור ,ואלא אפי' למ"ד עיקר הטעם ראין אדם מוחל דבר שהוא
צריך גט שלו(,ויעויין בקצוה"ח בסי' רמ"א ס"ק ג'
המפקיר עבדו יצא לחירות ואין
על שהביא מהמהרי"ק דמוכיח מגמ' דירן דלא
בעבד
שחרור,נהי דהפקרמהנינמי
עיב,רימ"מ מהני מחילה במטלטלי ואיתנייהובעינייהו,
הקנין איסור ,וכמודמהני בעבדכנענ
הך מ"ר מודה דמחילה לא מהני על הקנין וקאמר שם וז"ל ,והלא תלמוד ערוך הוא
איסור ,דהפקרעדיף ממחילה ,וכמו דמכואר בפ"ק דקידושין גבי עבד עכרי דפריך למה
לי שטרא לימא לי' באפי תרי זיל ,ומשני
כל זה שם כהריטב"א כהסוגיא.
רבא עברעבריגופוקנוי ,משמעכיון דגופו
ט) והנה רש"י ז"ל בד"הגופוקנוי ,מבאר קנוי דלא מהני מחילה וכו' ,רדמי לממון
י חיפושו שהואבעין דלאשייךבי' מחילה וכו' עכ"ל,
תי' הגמ' וז"ל ,עד שיגיעו ימ
ולפיכך הרב שמחל על גרעונו אינו מחול וא"כ לכאורה הוי לרש"י ז"ל לומר הכי
וצריך שחרור ואס לאו חוזר ומשתעבד בו בפשטות דלא שייך מחילה על דבר שהוא
אם ירצה דלא שייך בו מחילת ממון אלא בעין והוא כרשותו וכש"נ),ויותריש לדקדק
לשון שחרורוכי כתבלי' לשון שחרורונתן על מה דקאמר רש"י דלאשייך מחילה אלא
לי' נפיק דלא גרע מכנעני דנפיק בשטר לשון שחרור ,דלכאורה אין הנקודה רבעי'
דכתיב או חופשה לאניתן לה וגמר לה לה שחרור ,דעיקר הנקודה הוא דבעי' הקנאה
מאשה עכ"ל ,והנה יעויין במנחת חינוך ולא מחילה ,ולמה כתב רש"י ז"ל דההיפך
(במצוה מ"ב אותי"ג או"ק ה') ,דנקט בדעת של מחילה הוא שחרור וע"ב( .וכן משמע
רש"י ז"ל כהריטב"א ,דבעבד עברי יש בו נמי ממה דמסיק רש"י ז"ל דאמנם אי כתב
נמיקנין איסור,ולפי'ילפי' הך שטרא דעבד לי' לשון שחרור דמהני דלא גרע מעבד
עברי מעבד כנעני ,דבתרוייהו איכא קנין כנעני ,דמשמע מסתימת דברי רש"י ו"ל
איסור,ולפי"ז נקט המנחתחינוך דהך שטרא דבעי' הךילפותא מעבדכנעני להפקיעעיקר

שהאריך בזה ,האומנם הלא שיטת רש"י ז"ל
אינו כשיטת הריטב"א ,דהא הריטב"א סבר
דמהני מחילה עלהקנין ממון ,ואמנם רש"י
ז"ל כתב שם להדיא דלא מהני מחילה על
הממון ,ואס רצה חוזר ומשתעבד בו ,וזה
דלא כדברי הריטב"א ,ולכאורה י"ל דבהא
רש"י לא ס"ל כהריטב"א וסבר דעל הקנין
ממוןנמי לא מהני מחילה,כיון דגופוקנוי,
אבל בהא ס"ל כהריטב"א דיש בונמיקנין
איסור ,ולפי ,האי שטראילפי' מעבדכנעני.

הקנין הגוף ,דלא יהא חוזר ומשתעבד בו,
ולא רק לסלקהקנין איסור ,דברש"י ז"ל לא
הוזכר כלל הקנין איסור ,ורש"י ז"ל מדבר
הכא רק מהקנין ממון לענין שאינו חוזר
ומשתעבר בו ,וזה לכאורה אינו מובן
דלהסקיע הקנין ממון למה אנו צריכין
למילף מעבר כנעני ,כיון דבפשטות כל
הטעם דלא מהני מחילה ,משום ראין אדם
מוחל דבר שיש לו ,וא"כ אמנם בכותבלי'
שטראליתא להךחיסרון,ובודאימהני שטר
להפקיע הממון בלי האדילפי' מעבדכנעני
וכש"ג וצ"ע).
יא) ואשר נראה ודברי רש"י ז"ל
מתבאריז היטב ע"פ מה דגילה לנו הגרי"ז
ז"ל (בחידושי הגר"ח על הש"סבענין עבד
עברי גופו קניי ,והדברים האלו מיוחסין
לרבינו הגרי"ז ז"ל) וז"ל ,והנראה לומר בזה
דכאמת אין בעבד עכרי קנץ מעשה ידיו

בלחוד ,אלא דהואדין מדיני ע"ע ,והיינו
שחדשה התורה דישראל יכול למכור את
עצמו לעבד ,ושחלעליו השם עבד ,ונעשה
לחפצא של עבד ,ובחפצא של עבד יש בו
קנין מעשה ידיו ודין היתר שפחה ,ודוהי
הכונה של עבד עכרי גופו קנוי ,שנעשה
לחפצא של עבד עכרי ,ומזה מסתעפים כל
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דיני עבדעבריוכו' עכ"להגרי"ז ז"ל,והיינו
דהגרי"זו"ל מחדשלן ,רכשאדם מוכר עצמו
לעבד,ראין הפי' רהוא מקנה עצמו למעשה
ידיו וכדומה ,ואלא דהוא מוכר עצמו לעבד,
דהתורה אמרה דאיכא חלות עבד ,והואיכול
למכור עצמו לאשוויי עליו הך חלות עבד,
ומה דהאדוןיש לוהקנין למעשהידיו ,זהו
תוצאה מדיני עבד ,אבל אין עיקר הקנין
למעשה ידיו וכש"ג ,ונראה דלפי"ז דברי
רש"י ו"ל מאירין סובא ,והיינו דרש"י ז"ל
דקאמר דלאשייך הכא כלענין של מחילת
ממון ,דאיהקנין הואקנין ממון ,דאזשייך
למחול הךחיוב ממונא,כיוןדאיןעליו אלא
חוב ממון בעלמא לעבוד לו שש שנים,
ואמנם מתרץ הגמי דזה אינו ,ואלא דהקנין
הואקנין עבדות ,ועלהקנין עבדות לאשייך
כלענין של מחילה,דענין של מחילהשייך
לענין של ממון ,משא"כ עבדות הוא חלות
עבדות ,ועל הך חלות לא שייך כלענייני
דמחילה וכש"נ ,ולפי' כל זמן שהוא עבד,
ישלועליודיניעבד,ולפי' לאשייך כלענין
של מחילת ממון ,אלא ענין שחרור ,פי'
דצריך לשחרר השם עבד שלו,וממילא יפקע
ממנו כל הדיני עבדות ,אבל כל זמן שלא
נפקע ממנו השם עבד ,מהשייך מחילה,כיון
העבד6
דהחוב ממון הוא תוצאה מדיני

זנדאה דבאמת דמה שביארנו ברבדירש-י ז"ל,רכן למר הגוי-ז ז"לתי' הגמ' ,דהא הלא הגרי-ז ו"ל כתב
רכונת רבא וקאמר דגופוקנוי וז"ל,וזוהי הכונה של עבדעכרי גופוקנוי ,שנעשה לחפצא של עבד עכרי,
ומזה מסתעפים כלדיני עבדעבריוכו' עכ"ל ,וא"ב מתבארדהגרי"ז ז"ל מפרש רוה מה דמחרץ הגמ',דכיון
רגופוקנוי,היינו רחלעליו שם עבד,ולפי' לאשייך כלענין שלמחילה עלעניינא דעבדוח ,דהשם עבדאינו
ענין של ממוןדשייך בוענין מחילה ,ולזהכעינן שחרור דוקא,יממילא רלא נמחלנמי החוב עבדות,כיון
דהחוב עכדות הוא תוצאה מהשם עבד וכש"נ בפנים( ,ונראה דלפייסודו של הגרי"ז מובן היטב קושית
רכינוהחזון איש ז"לכסוגייי ,דהנה החזק איש על התוס' ד"ה ולא אזנו ,קשיאלי' שם באה"ד וז"ל,מיהו
ישלעי' מנ"לריכול למכור עצמולמנין שנים וכו',דדין עבדעברי חידוש הוא ,שהריאינו נוהג אלא בזמן
שהיובל נוהג ,וא"א לשנותמכירתו ,כמשפט עבר עברי מהחורה ,וא"כ למ"ר מוכר עצמואינויוצא בשש,
הדיןנוחןשאינויכול להמכרלמניןשנים שיצא קדםהיובל,מיהובברייתא תנא בהדיא נמכר לששויתר על
שש עכ"להתזון איש,כיאורקושיתהתזון איש נראה והוא,דקשיא ל" רמהאדחזינןדליכאדין מכירת עבד
עבריכזמןשאיןהיובלנוהג ,ואלמא דהך מכירהאינודין מכירת מטלטלי או מקרקעי ,דמוכרגופו למעשה
ידיו ,ואלא דהואקנין מחודש ,ההתורה רבתהדין מכירת עכד עברי ,ריכוללאשווייעליו חלותדין עבד
וכש"נ ,והך מכירה לא נתרבתה אלא בזמן שהיובל נוהג ,וא"כ מגלןלדידן דמוכר עצמואינויוצא בשש,
דיכול למכור עצמו לעשרשנים,כיון דבחורה לא כתיב אלא דיוצא ביובל ,וא-כ לכאורה צריך לומר דמה
דיוצא בשנים ,הוא משום דלא מכר עצמו אלא לעשר שנים ,ואמנם על זה מקשהרבינו החוון איש דמנלן
דיכול למכור עצמולזמן של עשרשנים,כיוןראינומכירתזכותי ממון ,ואלאדהויקנין עבדות ,ומצדהקנין
עבדותיוצאביובלותו לא ,וא"כ אמאי 'ש לו הכח להגדיו המכירהדאינו אלא מכירהלזמן של עשר שנים

וכש"נז ,וזה מה דמסיק שם רש"י ז"ל,
דאמנם שטר שחרור מהני דלא גרע מעבד
כנעני ,פי' דכמו דבעבד כנעני פקע הקנין
ממק,עי"ז דמסקיע השם עבדמיני' ,ומשום
דהקנין ממון שיש לו בהעבד כנעני תליא
בהשם עבדדידי' ,וכמו דמבאר הגר"ח ז"ל
בהל' איסורי ביאה הי"א בד"ה ויסוד
לדברינו באה"ד וז"ל ,דבאמת גם נכרי
חשובאין גופו ממון ,ולא שייך גבי' קנץ
הגוף כלל ,והא דיש לישראל בוקנין הגוף,
הוא רק משום דיני עבדות וכו' עכ"ל מה

שנוגע לענינינו ,כמו"כ מהני שטר שחרור
בעבד עברי להפקיע השם עבד מיני',
וממילא דפקע ממנו כל הדינים המסתעפין
מזה וכש"נ8.
יב) והנהיעויין שם בחידושי הגר"ח על
הש"ס ,דמיישב בזה דברי רש"י להלן בדף
כ"ח ע"א ,וז"ל הגרי"ז ,ובזה תתבאר לנו
הגמ' קדושין דף כ"ח השתבע לי שלא
נמכרתלי בעכרעבריהאי טענתא מעלייתא
היא ממונא איתלי'גבי' רבא לטעמי' דאמר
עבד עברי גופו קנוי ,ופרש"י ואינה טענת

וכע"נ(,ויעויןבשיעורירבי שמואל באות קמ"ח בד"ה ונראה לומר מכח זה ,דצ"לדאיה"נ,ראיןהפי' רמה
דיוצא לאחר עשרשנים ,משום דלא מכר עצמוליותר מעשרשנים,רזה א"א לעשותוכש"ג ,ואלא דהחידוש
במוכר עצמו הוא ,דאדם יכול להקציב מעצמו היציאה של שניס ,והיינו דכמכרוהו ב-ד התורה קצבה
היציאה שלשנים ,דהוא לשששנים ,ואמנם כמוכר עצמו אדםיכול לההנות ולהקציב מעצמוהדיןיציאה
של שנים ,ואמנם הא מיהא דמה ריוצא לאחר עשר שנים ,דאינו משוב דלא מכר עצמו ליותר מזה ,ואלא
מכחדין יציאה של שנים ,וכמו דאיכאדיןיציאה של ששויובל,יעויין היטב בנועם דבריו ז-ל).
המתבאר מובן היטב מה שכתב רש"י ז"ל וז"ל ,וצריך שחרור ואם לאו חוזר ומשתעבד בו ,והנה
 7ולסי
לכאורהאינו מובן כלכך מה שכתב רש"י דחוזר ומשחעבד בו ,דה" משמע דבאמתמהני המחילה לאזה
דבר ,ורק רחוזר ומשתעבד בו ,וזה לכאורה אינו מובן,דכיון דהגמ' מתרץ דגופוקנוי ,א"כ לא מהנ' כלל
המחילה ,ומהזה הלשוןדחוזר ומשחעבדבו ,ואמנםלפי הנ"ל נראה דלשון רש"יז"ל מדמ"קהיטב ,ומשום
דנראה די"ל דלעולם הגמ' לא חזרבעיקר השעבוד שישלו על העבד,והיינו דכמו דנקט הגמ' בהמ"דדאין
עליו אלא חובממון בעלמא,כן סבר הגמ' אףלפי המסקנא ,ואמנם הגמ' מתרץדנהי דשפירמצי למחוללו
דאינוצריך לעבוד לו ,והטעם משום דאסי' לאחרהדיני עבד ,זה רקנותןלו חוב עבודת שששנים שישלו
עליו,ולסי'כל מה שעשה העבד באותוהזמן שמחללו ,באמת הוא של העבדולא שלהאדון,כיון דמחללו
ראינו צריך לעבוד לו ,ואמנם כתב רש"י ז-ל דכיון דהשם עבד לא סקע אלא ע"י שחרור ,לפי' חוזר
ומשתעבר בו ,והטעם משום דהזכות שיש לו על העבד הואמדיני העבד ,וממילא דשפיד חוזרוניעור הך
חיובא וכש"נ,וצריךלעיין בזה עוד.
המתבאר נראה די"ל דלעולם אפי' לרש"י ז"ל לא בעינן למיכתב האי שטרא לשם העבד ,ומשום
 8ולפ
יולם י"ל דרש"י ז"ל לא סבר כהריטב"א דאיכאקנין איסור ,וכלהקנין הוא רקלענין ממון ,ולפי' לא
דלע
בעינן לשמה ,ואע"גדהאי שטרא מעבדכנעניהואדילפי' לה ,והטעם משום דמה דשטרא דעבדכנעניבעינן
לשמה,אינו מחמתעיקר השטר שחרור דמשחרר השם עבד ,הוא דבעי' לשמה ,ואלא דלעולם מחמתעיקר
השטר שחרור לאבעינן לשמה ,ואמנם הטעם דכעי' לשמה ,הוא משוסניון דע"י דהא' שטר שחרור הלא
הותרנמיהקנין איסור בהעמדכנעני,ולפי' זה מהדילפי' מלה לה לאשה ,דהתירא דהך איסוראנמיבעינן
שטרא דנעשה לשמה ,וכמו בגט אשה ,אבל הא מיהא מחמתעיקר השטר שחרור דמשחרר השם עבד
על"איבעינן לשמה,ולפי' בעבדעברידליכא אלאקנין ממון ,לאבעינן לשמה וכש"נ( ,והנהיעוייןבחזון איש
בד"ה זאת אומרת וז"ל ,פרש"י ושטר מהני דלא גרע מע"כ ,נראה דלאילפי' ע"ע מע-כ בעיקרדין שטר
שחרור ,דא"כ 'הא שטר ע"ע פסול שלא לשמה ובמחוברוטלי שחרור מע"ג קרקע ,אלא סברא הואדשייך
שטר בע"ע,וילפי'דיני שטר משטרי מקח ,וא-צ לשמה ושאר דקדוקי שטר שחרור ,ולפי"ז אפשר דאין
משחררו בע"כ אלא מדעתו וצ"ע עכ"לרבינוהחזון איש ,והנהחזינן מרעתו הקדושה דנקט בפשיטות דלא
בעינן דקדוקי שטר גט ,בשטר של עבדעברי ,ואמנם מדבריו ז"ל מתבארדעיקר השטר הואדין שטרקנין,
ולסי' נקט החזון איש מסברא דלאיהני בע"כ של העבד עברי ,אכןאין אנויודעין האיך לבאר את זה,
רממ"נדאידין שטרקנין הוא ,א"כ מאיילפי' מע-כ דכתב רש"י ז"ל דלא גרע טעבד כנעני ,ואמנםלפי
שנתבארלעיל נראה דבודאיעיקר השטר הוא שטר שחרור ,רעל השם עבדעבוי לאשייךענין דשטרקנין,
אלא שטרא שחרור( ,וכמו שמתבאר כאותי"ג"'-ד דלפי' רש"י ז"ל לא מהנינמי הפקר) ואמנם אפ"ה לא
בעינן לשמה ,דהא תליא רקאי השטר מתירנמיקנין איסור וכש"נ לעיל.

פיז)
מטלטלין ,והקשו בתוס' הא בן חורין לא
הוקשו לקרקעות ,ופירש הר"ן גבי שבועה
כתיבכייתן איש אל רעהו כסף או כלים,
והיינו שיתבע ממנו מטלטלין ,או דבר מה,
ולא שהוא תובע גופו שחסר בכאן התנאי
לחיוב שבועה ,והוא תנאי שלכייתן איש
אל רעהו,זוהי שיטת הר"ן ,ולפמש"כ נראה
לומר ,דלו הי' עבר עברי רק קנין שעבור
למעשהידיו ,ולאשיהי'גופוקנוי ,אלאקנין
מעשהידיו לחוד ,הי' שפי'.דבר המיטלטל,
ולא הי' חסר בכאן התנאי לשבועה ,אבל
כיון שעבד עברי גופו קנוי ,והיינו שנעשה
לחפצא של ע"ע ,והמציאות של עבד עברי
אינו משלים התנאי שצריך לחיוב שבועה
והוא דבר המיטלטל וגופו ממון עכ"ל
הגרי"ז ז"ל ,וביאור דברי הגרי"ז ז"ל
נראה ,דנהי עבד עברי לא הוקש לקרקעות,
מ"מ התביעת עבד אינו בהדין ממון ,ואלא
דטוען לו דעבדי אתה,והדיני ממון שיש לו
הוא מדיני העבד ,ולפי' הטענה והכפירה
אינו בהממון ,אלאאי הוא עבד או לא ,והך
תביעה של עבדות,אינו בכלל דבר המטלטל
וגופו ממון,כיון דהך תביעה של עבראינו
תביעת ממונא כלל ,ונהי דמכח הך תביעה
יש לו זכות ממונא ,והך וכות ממונא הוא
ממון ולא קרקע ,מ"מ כיון דהדיז ודברים
הוא אי הוא עבד דידי' או לא ,לפי' מיקרי
דהטענה וכפירה אינו בהממון עצמו ,אלא
בהשם עבד ,ולפי' ליכא חיוב שבועה ,וזה
מה שכתב שם רש"י ואינה טענת מטלטלין,
פי' דהטענה והכפירה אינה כהמטלטלין,
אלא אי הוא עבדו ,וזה לא מיקרי טענת
מטלטלין ,אלא טענת עבד וכע"נ( .ודומה
לזה מה דקאמר הקצוה"ח בסי' צ"ה ס"ק ז',
דאיהדיון הוא בהקרקע,דהיינו דוה תובעו
דהקרקע דאתה יושב בה שלי הוא ,והוא
אומר לא כי אלא שלי הוא ,אע"ג רתובעו
נמי הפירות שאכל מהקרקע ,מ"מ ליבא
שבועה ,הואיל דהדין ורברים הוא בהקרקע,
וליבא דיון אי אכל הפירות ,ולפי' מיקרי
תביעת קרקע ,כמו"כ הכאנהי דיש לו עליו
הביעת ממונא ממש ,מ"מכיון דהך תביעת
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ממון נובע מהא אי הוי עבר דידי' או לא,
ולפי' מיקרי תביעת עבד ,ותביעת עבד לא
מיקרי תביעת ממונא ,אלא תביעת עבד
זכש"נ).
יג) והנה לפי המתבאר מדברי רש"י ז"ל
נראה ,דלא רק מחילה לא מהני בעבדעברי,
אלא הפקר נמי לא מהני ,וזה מה שכתב
רש"י ז"ל ,דלא שייך בו מחילת ממון אלא
לשון שחרור ,פי' דרק לשון שחרור מהני
להסקיע השם עברעברי ,אבל פחות מלשון
שחרור לא מהני,דהיינו אפי' הפקר( ,ורש"י
ז"ל נתכוין בזה ליישב קושית התוס' שם
בד"ה לימא לי' ,שהקשו דנהי דמחילה לא
מהני ,מ"מ יפקירנו ,וזה מה שכתב רש"י
דלאשייךבי' אלאלשון שחרור,ואפי'לשון
הפקר נמי לא מהני וכש"נ) ,והטעם משום
דענין של עבדותאינוענין של ממון,דשייך
בי' ענין של הקנאה או הפקר ,ורק לשון
שחרור מהני להפקיע השם עבד וכש"נ,
האומנם דלכאורה זה אינו ,דהא ע"כ לא
פליגי אמוראי בעבדכנעני ,אלאאי המפקיר
עבדו צריך גט שחרור או לא ,אבל לכו"ע
יצא לחירות ,דהיינו דפקע הקנין ממון,
(וכדאיתא בגמ' דחד מ"ר מבירא לי'
המפקיר עברו יצא לחירות וצריך גט
שחרור ,וחד ת"ד סבר המפקיר עבדו יצא
לחירותואיןצריך גט שחרור ,אבל הא כו"ע
מודו דיצא לחירות,היינו דפקעמיני'הקנין
ממון) ,וא"כ האיך גרע עבד עברי מעבד
כנעני ,דבעבר כנעני מהני ההפקר להפקיע
הרין ממון מיני' ,וכעבר עברי אנו
יי
מדברי רש"י ז"ל דלא מהגי אלאמד
ן
קו
יש
יל
שחרור ,ודש"יאיירי שם לענין הקנין ממון
וצ"ע.
יד) ואשר נראה לבאר בזה ,דהנה באות
י"ב הלא הבאנו מדברי הגר"ח ז"ל דעבד
עברי לא מיקרי טענת מטלטלין ,ואע"ג
רעצם השעבוד הוא מטלטלין ,דלא הוקש
לקרקעות ,מ"מ התביעה הוא דהוא עבדו,
וענין של עבד אינו מטלטלין וכש"נ לעיל,
ואמנם נראה דעבר כנעני בודאיהוי תביעת
קרקע ,דעבד הוקש לקרקעות ,והביאור בזה

שנה טזגליון ב (צב)

נראה ,ראףלפי מה שנתבארלעיל באותי"א
בשם הגר"ח ז"ל בהל' אישות דבעבדכנעני
נמי כל הדין קנין ממון בו תליא בהשם
עבדות ,דלא שייך קנין ממון בבן חורין,
מ"מ נראה דחלוק עבד כנעני מעבד עברי,
דבעבד כנעני אמנם לאחר רחל בו השם
עבד ,יש לוקניינים כשורו וחמורו ,והיינו
דהשם עבדמשוילי' כשורוחמור ,ומהדקני
בי' הקנין ממון ,הוא כמו דקונים קרקעות,
רכל דחל בו שם עבד ,הוי כשור וחמור,
ותפסיבי'קניינים ,ולפי' בעבדכנעני שפיר
מהני הפקר על הקנין ממון ,ומשום דמה
דקנילי'קנין ממון בהעבד כנעני ,הוא כמו
דקונין קרקעות ,דעבדים הוקשו לקרקעות,
ולפי' בודאי יכול להסקירו וכמו דיכול

למוכרו לאחר וכש"ג ,ואמנם הסלוגתא אי
מפקיר עבדוצריך גט שחרור או לא הוא,אי
אמרי' דהשם עבדוהקנין ממון מישךשייכי
אהדדי ,וכל דפקעמיני'הקנין ממון ,ממילא
דסקענמימיני' השם עבד ,או לא ,ואלא דכל

דחל בז השם עבד ,לא הוסקע השם ענד
אלא ע"י מעשה שחרור ,דהיינו ע"י שטר
שחרור ,אבל עלהקניןממון שבושפירמהני
הפקר ,דמה דיש לוקנין ממון בהעבד ,הוא
חלות קנין כמו דקונין קרקעות וכש"ג,
משא"כ עבד עברי כל הזכותי ממון שיש לו
בהעבד ,הוא רקמדיני עבד,ויותר מזהליכא
כלל בעבד עברי ,דלאשייך כלל שוםקנייני
ממון בעבדעברי,כיון דעבדעבריבןחורין,
ולאהוי ח"ו כשורו וחמורו ,ולפי' לא מהני
כלל הפקר כעבד עכרי ,דכל מה רשייך
בעבד עברי הוא לשון שחרור וכמו שכתב
רש"י ז"ל ,דהיינו לשחרר השם עבד דידי'
וממילא דפקע ממנו כל הזכותים וכש"ג,
ולפי המתבאר נראה לבאר ביאור חרש
בכונתרש"י ז"ל במה שכתברמהניבי' שטר
שחרור ומשום דלא גרע מעבד כנעני ,פי'
דמה עבד כנעני דבאמת הקנין ממון הוא
קנין בפני עצמו וכמו שקונין שורו וחמורו,
ואפ"היצאע"י שחרור,והיינו עי"ז דמסקיע
מיני' השם עבד ,והטעם משום דכל הקנין
ממון לאשייך אלא בעבד ,ולא בבן חורין,

-

-

(רז) מז

וכמו דמבאר הגר"ח ז"ל בהל' אישות ,כ"ש
היכא דליכא יותר מהשם עבד ,וכל הזכותי
ממון הוא רקמדיני עבר ,דבכגון הא בודאי
אי מפקיע השם עבדע"י שחרור ,דתוליכא

זכותי ממון בי' וכש"נ.

סו) והנה נחזור עכשיו למה שכתבנו
באות ה' ,דהנה לעיל שם ביארנו דקושית
הגמ' דבכסף מגלן וז"ל ,דבאמתקנין עבד
עכרי לא שייכא לא לקניית מטלטלין ולא
לקניית קרקע ,דקניית עבד עברי הוא חלות
קנין אחרלגמרי ,ולאשייךלקניית מטלטלין
ומקרקעי ,וכמודקנין אישותברישמכילתין,
דנקנית בכסף ,דלאשייכילקנייני דקרקע או
מטלטלי ,והוי קנין מיוחד ומחודש דאיכא
קנין של אישות ,דהתורהגזרהדנקנית בכסף
ובשטר וביאה ,כמו"כ הך קנין של עבד
עברי ,הואקנין מחודש של עבדות של עבר
עברי ,ולא שייכא כלל לקנייני מטלטלי או
מקרקעי ,וזה מה דפריך הגמ' מגלן ,והיינו
דהיכא רבהה תורה דקנין עבדות של עבד
עברי נקנה בכסף וכש"נ וכו' עכ"ל שם,
והנהניחזיאנן ,דלפייסודו של הגרי"ז ז"ל,
נמצא דמה שכתבנו שם הוא דבר משוט
ומוכרח ,ומשום דכל עיקר החלות קנין
דעבדות אינו כלל בהקנין ממון ,ואלא
דהתורה חידשה דיכול למכור עצמו שיחול
עליו שם עבד ,ועיקר החלות הוא בהשם
עבד ,והדיני ממון מסתעפין מהשם עבד,
ולפי"ז בודאי מובן היטב קושית הגמ'
דמנלן ,דהאי קנין עבדות ראין כלל קנין
ממון ,דנקנה ע"י כסף ,והוי הך שאילה
דמנלן ,בדיוק ממש כמו שאילת הגמ'
דבכסף מנלן דפריך הגמ' לעיל בדף ב',
דמנלןדענין של אישות,דבוראי לאהויענין
שלקנין ממון ,ולאשייכילקנין מקרקעי או
מטלטלי ,ואלא הואקנין אישות,ישייכיבי'
קנין כסף ,וזה נמי מה רפריך הכא הגמ'
בקנין עבדות,כיון דעיקר הקנין הוא רחלה
עליו ע"י הקנין שם עבד וכש"נ ,ואמנם
נראה דאפי' לפי מה שנתבאר מדברי
הראשונים ז"ל שם בהסוגיא ,דהפי' של
גוסוקנוי,דהוי כמו דקללפירותיו,נמיניחא

מח (רח)

מה שביארנו בפי' קושית הגמ' דמנלן,
והטעם משום דנראה פשוט דלא הוי כמו
דקל לסירות ממש,והיינו דברקל לפירותיו
היא קונה קנין בהדקל ,דהדקל עצמו הוא
שלו לגבי הסירות ,ומה דהפירות היוצאין
ממנו הן שלו ,הוא משום דהדקל הוא שלו
מה שנוגע להפירות,ולפי'כיון דפירות אלו
יצאו מדקל שלו ,ממילא דהפירותהן שלו,
דגמו דהדקל יכול להיות שלו לגבי הדקל
עצמו ,לעשות בו כל מה שירצה ,כמו"כ
יכול לקנות הדקל עצמו דהוי שלו לענין
הפירות ,משא"כ בעבד עברי דהא הלא
פשוט דלא שייך לקנות גוף העבר עצמו
לענין עצמו ,דבודאי ליכאקנין בבן חורין,
ויותר דבאמת העבד אינו קנוי לעצמו,
דנאמר דאדם מוכר מה שהוא שלו ,ראין
אדם בעלים על עצמו ,דליכא כל הך מהותא
של בעלות עלכן חורין( ,ומה דמעשהידיו
של האדם הוא לעצמו ,אינו משום שיצא
מדברשקנוילו ,דהאדם עצמונמיאינוקנוי
לעצמו ,ואלא משום שהוא עשה דבר זה,
לפי' הדבר הוא שלו מחמת עשייתו ,ולא
מחמת זה שיצא ממנו) ,ולפי זה נראה דלא
שייך למכור את עצמו למעשהידיו כמו דקל
לפירותיו ,כיון דהאדם אינו קנוי לעצמו,
דנאמר ריכול ~למכור את עצמו לענין
המעשה ידים וכש"נ ,ואמנם הביאור בזה
הוא דהתורה חידשה ואדם יכול לקנות
באדם בעלות מחודשת באדם הנקרא עבדות,
דמכח הך בעלות המעשה ידים של האדם
הם של האדון ( ,וכמו דאיכא בעלות
מחודשת של אישות דעי"ו יש לו בה
זכותי אישות ,כמו כן חידשה התורה
בעלות כזו הנקרא עבדות ,ומחמת הך
בעלות המעשהידים הם שלו וכש"נ) ,ומה
דאדם יכול למכור את עצמולענין זה,אינו
מכח כללא דאדם מוכר מה שהוא שלו,
9
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דהאדם גופאאין לו הך בעלות של עבדות
על עצמו ,ואלא דהתורה עשה האדם בעלים
לעניןזהגופא,דיכוללמכור את עצמולענין
וה שיקנה בו חבירוקנין בעלות של עבדות
וכש"נ( ,יעויין כאן בשולי הגליון) ,9ומה
שרימו הראשונים ז"ל דהוי כמו דקל
לפירותיו ,נראה דאין הכונה דמהותו של
הבעלות לעבדות ,הוא הוא מהותו של
הבעלות של דקל לפירותיו ,ואלא דהכונה
הוא דכמו דאדם קונה גוף הדקל לענין
הפירות ,כמו"כישלוקניןבגוף העבדלענין
המעשהידים ,ומה דהמעשהידים הוא שלו,
הוא משום רגוף העבד הוא שלו לענין
המעשהידים ,אבל הא מיהאדעיקר הבעלות
מה שיש לו בהעבד לענין המעשה ידים,
אינו כמו הבעלות שישלו בהדקל להפירות,
ואלא דהוי בעלות מחודשת לענין מעשה
ידים הנקרא עבדות וכש"נ ,ולפי זה מובן
היטב מהשביארנו שם בקושית הגמ',רמנלן
דהך קניינא דעבדות נקנה בכסף ,דנהי
דעיקר הקנין הוא קנין ממון ,דהתורה
חידשה דיכול לקנות בעלות כוו בהארם
לענין עבדות ,מ"מ הך מהותה של בעלות
דעבדות לא שייכי להבעלות שקונה
במטלטלין או מקרקעי ,דבעלות של עבדות
חלוק בעיקר מהותה ,דכשקונה מקרקעי או
מטלטלי נעשה שלו ממש ,משא"כ בעבדות
הוי בעלות מחודשת לענין העבדות עצמו,
וזה מהדסריך הגמ' דמנלן דהך מהותה של
בעלות של עבדות נקנה בכסף וכש"נ.
(והמורם מדברינו דבאמת אפי' לא נאמר
כחידושו של הגרי"ז ז"ל,נמי עיקר בעלות
של עבדות הוא בעלות מחורשת וכש"נ,
ואמנם הנ"מ בין חידושו של הגרי"ז ז"ל
למה שאנו אומרים בדעת שאר הראשונים
ז"ל הוא בזה ,דהגרי"ז ז"ל מחדש דעיקר
הקנין של עבדות אינו קנין ממוזי ואלא

וכמו מה דהאביכול למכור את בתו לאמה ,נסתפקו בה האחרונים ז"ל ,דאם הפי' הוא דהאב מוכרהזכותים
מה שישלו בבתו ,או לא ,דהתווה נתנה זכות למכור את בתו,ולענין זה נתנה התורה אותה ברשותושיכול
למוכרה( ,דבאמתי-ל דהאב בעצמואין לו זכות לכופה לעשות לו מלאכה,ויעוין בשיעורירבי שמואל
באות ר"ז דנקט כהך צדדא רהואזכותמיוחד להאב,ואין הטעם משום דמוכר מה שישלו בכתו ישתן שם
היטב).
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שנה טשגליון ב (צב)

(רט 0מט

דהוא חלות עבדות ,והדיני ממון מסתעפין דנהי דהךקניןמיקריקנין ממון ,מ"מעיקר
מהדין עבד וכמו שמבאר הגרי"ז ז"ל( ,וכן מהותה של הך כעלות,אינואותו בעלות מה
ביארנו לעיל דזהו כונת רש"י ז"ל) ,ואמנם שישלו בשארמטלטלין אומקרקעי,וזה מה
בדברי שאר הראשונים מתבארדעיקרהקנין דפריך הגמ' מגלן ,דבעלות כזו של עבדות
הוא קנין ממון ,ואמנם אנו מבאיין הכא נקנה בכסף וכש"גלעיל)0.י
זל,
ל זל

 10והנה לפי מה שהבאנו לעיל באות ח' דדעת הרמכ"ן וסייעתו הוא ,דכקנין עבד עכרי איבא קנין איסור
להתירו בשפחה כנענית ,דלפי"ז קושית הגמ' דבכסף מנלן הואנמי כפשיטות,דכיוןדהוינמיקנין איסור,
דמהיכיחיתידהךקנינא נעשהע"יכסף ,האומנםלפי-זצריךלהכין מה דקאמר הגמ'דילפי' מנמכר לעכו"ם
דכת'בבי ,מכסף מקנתו ,דלכאורה כנמכר לעכו"ם ליכאקנין איסור(וכן נקט בהמקנה להדיא בדף ט-ז ע"א
ד"ה בתוס' ד"ה אמר רבא) ,אלא רקקנין למעשהידיו ,והנה באמת הך קושיאתיקשי בלאוהכי,דאי בנמכר
לעכו"םליטאקנין איסור,רהיכיילפי' עבד עברי הנמכר לישראלדיש בוקניןאיסור ,מנמכר לעכו-םדאינו
רקקנין למעשהידיו,ויעויין בהמקנהבסוגיין בד"ה אתוס ,ד"ה הואיל באה"ד ,דכאמת רוצה לפרש הכי
מירכת הגמ' ,דבונת הגמ' דמה לעכו"ס שכן כלקניינובכסף.היינודליכא אלאקנין למעשהידיו ,משא"כ
בנמכר לישראלאיתבי'קנין הגוף ,וכתב שם הטעם דהתום' לא מפרשי הכי הגמ' ,משום דהתוס' לטעמי'
דסברי דכנמכר לעכו"ם נמי איכאקנין הגוף,ומציין בהמקנה למה שכתב בדף ט"ו ע"ב ובדף ט"ז,והיינו
דשם כתב המקנה דהתוס' מבירא להודאיכאנמיקנין הגוף בנמכר לעכו"ם ,האומנם דלכאורהעדייןתיקשי,
דבהריטב"א נקט שם המקנה דליכא קנין הגוף ,וא"כ להריטב"א תיקשי דלמה לא מפרש הגמ' הכ',
דהויטב"אנמי ממרש גמ'ד'דןכפי' הר"ת שהביאו התוס' ,וצ"ל דאינה"נ ,רהגמ'הוימציפריךהכי ,ואלא
דהגמ'פריך דאסי'אי נמכר לעכו-םהוי אותו עבד כמו נמכרלישראל,נמי לאהוי מצ' ללמוד נמכרלישראל
מנמכר לעכו"ם ,דמה לנמכר לעכו"ס שכלקניינו בכסף וכש"ג.

נ

קונץ"בית אהרןוישראל"

(רי)

הרבאליעזריחיאל קונשמט

בענין איסור מחורה בפירותשביעית
איתא בשביעית פ"ז מ"ג הצבע צובע
לעצמו ולאיצבע בשכרשאין עושים סחורה
בפירות שביעית (ולא בבכורות ולא
בתרומות ולא בנבילות ולא בטריפות ולא
בשקצים ולא ברמשים) ולא יהיה לוקח
ירקות שדה ומוכרן בשוק אבל הוא לוקט
ובנו מוכר עלידו( ,דכשבנו מוכר עלידופי'
בשבילו אע"פ שהוא לקטן למכרן לא מחזי
כסחורה ,רע"ב) לקח לעצמו והותיר מותר
למכרן .וכתבו התוס' (סוכה דף ל"ט ע"א
ד"ה וליתיב) דאיסור סחורה הוא דוקא
בליקט על דעת למכרן או לקנות בזול כדי
להרויח ולמכור ביוקר.
יש לחקור אם איסור סחורה הוא איסור
רק על המוכר למכור או גם על הלוקח
לקנות.
וכעצם איסור סחורה כתב רש"י (סוכה
שם ד"ה אין מוסרין) דהטעם הוא רהתורה
אמרה לאכלה ולא לסחורה שכל פירות
שביעיתהןודמיהן ולא שיעשה בהן סחורתו
להצניע לאחרשביעית ולהעשיר והקשועליו
התוס' (בר"ה שאין מוסרין) שאם איסור
סחורה הוא בגלל שלא תתקיים מצות ביעור
א"כ לישתרו כל אותן דתנן כמסכת שביעית
שיש להן שביעית ואין להם ביעור
והאחרונים הקשו על רש"י מהא דתנן
הצבע צובע לעצמו אע"פ שהצבע נשאר
קיים גם לאחר זמן ביעור.
והנה לשיטת החולקים על רש"י הנ"ליש
לחקור בגדר איסור סחורה אם האיסור הוא
שע"י הסחורה מתבטלת האכילה ,או דהוי
איסור בפני עצמו שלא לסחור בפירות
שביעית ,ובפשטות זה תלוי אם יש מצוה
לאכולפירותשכיעית או לא ,ראםיש מצוה
לאכול פירות שביעית איסור סחורה הוא
מפני שאינו מקיים מצות אכילה ,ואם אין
מצוה לאכול פירות שביעית צ"ל דאיסור
סחורה הוא איסור בפ"ע .ובקה"י (שביעית

סי' ו') כתב שזהו האיבעיא של הגמ'
(ככורות דף יב" ):איבעיא להו מהו לפטור
פטר חמור בבהמת שביעית (בהמה שנקחה
בפירות שביעית ,רש"י) ודאי לא תבעי לך
(רכיון רבעי למיתם פריונו לכהן ,רש"י)
לאכילה אמר רחמנא ולא לסחורהכי תבעי
לך מסק וכו' אליבא דר"י מאיכיון דמפריש
טלה והוא לעצמו לאכלה קרינא ביה או
דילמא כיון דכמה דלא מפקע איסורא לא
משתרי כסחורה דמי,דהיינו אםהאיסור הוא
ביטול האכילה מותר לפדות ספק פטור
חמור בבהמתשביעית משום דלאחרהפדייה
הוא אוכל את הטלה אבל אם האיסור הוא
איסור עצמי אסור משום רבמציאות הוא
עושה סחורה בבהמת שביעית (זהו לכאורה
דלא כרש"י בסוכה הנ"ל דלדבריו אם יבער
את הבהמה בשעת הביעור וזה אינו קשור
בפדיון פטר חמור שהוא עושה עכשיו)
ולפי"ז א"א לתלות את החקירה אם יש
מצוה באכילת פירות שביעית אם לא דהא
הגמ' פשטה דבהמת שביעית פודין בה את
הספק וכן פסק הרמב"ם והרמב"ם הרי ס"ל
שאין מצוה לאכול פירותשביעית.

והנראה דבנוגע לסחורה התורה לא נתנה
בעלות בפירות שביעית דבעלות שהתורה
נתנה בפירות שכיעית זה רק לאכול ,והנה
בהמשך הגמ' (שם בבכורות) אמר רב חסדא
בהמת שביעית פטורה מן הבכורה משום
דלאכלה אמר רחמנא ולא לשריפה והרי
צריך להקטיר את האימורין ,והרמב"ם (פ"ה
מהל' בכורות ה"ט) כתב הלוקח בהמה
מפירות שביעית פטורה מן הבכורה לפי
שאינו רשאי לעשות סחורה בפירות שביעית
שהרי נאמר כה לאכלה ולא לסחורה ולא
הביא את דברי הגמרא דלאכלה ולא
לשריפה משום רהוקשה לו ממעשר שני
מאי שנא שמותר לקנות במעות מע"ש קרבן
ובאמת הרמב"םצירף באותה הלכה שבהמת

שנה טזגליון ג (צב)

מע"ש חייבת כבכורה (בירושלמי איתא
דכשקונה קרבן מע"ש פקע קדושת מע"ש
וחל קדושת מעשר) וצ"ע איזה סחורה הוא
עושה במה שהבהמה מתקדשת בקדושת

בכור.
ובמעדני ארץ(שביעיתמ"י ס"קי') הביא
את דברי הנצי"ב שכל איסורי שביעית של
פירות מסתעפים רק מן ההפקרוהיינו דמה
שקדושת בכור אינה חלה בבהמת שביעית
זהו משוםדהוי משום שותפותכמו שנתבאר
לעיל דלגבי סחורה אין הוא בעלים על
הפירות ושותפות עכו"ם פטור מבכורה
ולכאורה זה תלוי אם זה דין כשותפות או
בחסרון בעלות ונפק"מ בהטה שחציה
שייכת לישראל וחציה של הפקר אס
חייכת בבכורה עי' תוספתא ככורות פ"כ
שפטורה וכטורי אבן כ' שחייב ואפשר
דהכא יש לזה דין של שותפות עם גבוה
(ועי' במנחת שלמה סי' נ"ג שכתב מעין
כיאורזה אולם בלשון הרמב"םפי'זה דחוק
קצת ובחזו"א ביאר ביאור אחר) וקשה דתנן
(קידושין דף נ ):ומעשה בחמש נשים ובהם
שתי אחיות וליקט אדם אחד כלכלה של
תאנים ושלהם היתה ושביעית היתה ואמר
הרי כולכם מקודשותלי בכלכלה זו וקבלה
אחת מהם ע"י כולם ואמרו חכמים אין
האחיות מקודשות,חזינן מהתם דאע"פ דשל
שביעית היתה שאר הנשים מקודשות,
ואמאי ,הרי בנוגע לסחורה לא נתנה לו
התורה בעלות וזה תלוי בחקירה לעיל אם
האיסור הוא רק על המוכר או גם על הלוקח
ראם נאמר ראין איסור על הלוקח הרי היא
יכולה להתקרש כוה שהרי אצלה מתקיים
הלאכלהואין אומריםאיעביר לאמהני כמו
שנתב הפנים מאירות סי' ל"ו שכשהאיסור
הוא בצד אחד לא אמרינןאי עביד לא מהני
וממילאזהיהיה תלוי בשאלת המשנה למלך
באשה מסוכנת ובעל שאין מסוכן מקדשה
באיסורי הנאה ראצלו לא הוי ממון ואצלה
זה ממון.
והנה בסוכה (דף לט ).תנן הלוקח לולב
מחבירו בשביעיתנותן לו אתרוג במתנהלפי

__

(ר,א)

נא

שאינו רשאי ללוקחו בשביעית ושאלו בגמ'
לא רצהליחן לו במתנה מהו אמר ר 3הונא
מבליע לו דמי אתרוג בלולב ושואלת הגמ'
וליתיב ליה בהדיא והסבירו החוס ,דאי
משום דאסור לעשות סחורה בפירות
שביעית לא חשוב סחורה אלא כי ההיא
כמסכתשביעית פ"ווכו' ובכפותתמרים שם
כתב לבאר את קושית התוס' דתיפוק ליה
משום איסור סחורה משום דאיסור סחורה
הוא רק על המוכר ובמתניתין תנן משום
שאינו רשאי ללוקחו,דהויאיסור על הלוקח
ש"מ שטעם האיסור אינו משום שאסור
לעשות סחורה בפירות שביעית ובספר
המקנה (קידושין דף נב :ד"ה שם בגמ'
ש"מ המקוש) כתבכן להדיא ראיכא איסור
על הלוקח כמו על המוכר אולם אף לשיטתם
רס"ל דיש איסור על שניהם אולי אפשר
לתרץ ע"פ שיטת הר"ן בנדרים (דף ז ד"ה
ואשהנמי) שהאשה שהיא מסכמתלקידושי
האיש מבטלת דעתה ורצונה משוי נפשה
אצל הבעל כדבר של הפקר והבעל מכניסה
לרשותו ע"כ דבריו שלפ"זאינו דרך סחורה
ממש אלא שהבעל עושה בה מעשהקידושין
ולכן מותר לה להתקדש בזה והקידושין
חלין כנ"ל.

ובמעדני ארץ (שביעית ס"ז סק"ז) הביא
ממהר"ש הזקן שכתב לענין ישראל שלקח
מעכו"ם פירות שביעית וז"ל ואפי' כביעור
לא מחייבינן אע"ג שיש כאן איסור קדושת
שביעית כרמוכח בדוכתא סובא איסורא
ודאי דלא פקע אלא ביעור הדבר תלוי
בממון להפקיר וכו' מצי למיתר קא אחינן
מכח גברא דלא מצית לאשתעויידינא בהדי
וכו' עכ"ל ועיי"ש במבי"ט שהוסיף להתיר
מטעם זה גם איסור סחורה ובחידושי ר"ח
הלוי פ"א מהלכות תרומותהי"א כתבליישב
את החילוק שחילק הרמב"ם (שם) בין

תרומה גדולה לתרומת מעשר דבתרומה
גדולה כתב הרמב"ם שנותנו לכהן ובתרומת
מעשר מוכרו לכהן שבחיוב נתינה יש דין
מסויים שעכו"ם פטור מנתינה בחינם ררק
אז מועיל שפיר טעמא דקאאתינן לפטור גם

נג

קובץ"בית אהרן השראל"

(הב)

את הישראל הבא מכוחו משא"כ אם כל
פטורו שלהנכרי הוא רק משום דעכו"ם לאו
בר מצוות הואהיההדיןנותן שישראל הבא
מכוחו שפיר חייב גם בנתינה ועיי"ש
והמשיך והוכיח מזה מרן הגרש"ז זצ"ל
דע"כ דהר"ש והמבי"ט סברי רגם בדינא
דישראלכך הואהדין שעכו"ם הוא הבעלים
ולאחייב כלל בהפקרן וכדאמרןשכיון שיש
לוקנין ממון שפיראמרינן זכתה לו התורה
בפירותיו בשביעית כמו בשאר שנים עכ"ד
מרן הגרש"ז זצ"ל במעדני ארץ שם דהיינו
שכל איסור סחורה הוא רקדין ממוני כנ"ל
ולכן שייך הטענה דקא אחינן מכח גברא
דלא מציתלאשתעויידינא בהדי'.וכן איתא
בזכריצחק.
והקשה במעדני ארץ(שביעית ס"ה סק"ג)
דלפי הנ"ל שכל איסור סחורה בסירות
שביעית וחובת ביעור בפירות נובע רק
מהדיני ממונות שחייב להפקיר דהתורה לא
נתנה לו בעלות א"כ להסוברים דבדיני
ך אף היכא דאית ביה ספק
ממונותאזליי
איסור להקל א"כ ה"נ היה צריך להיות

ספיקא לקולא ומפורש מצאנו איפכא כגמ'
דבגמ' ר"ה ט"ו .וברש"י ובתוס' שם מבואר
רמחמת המסק שפירחייב בהפקר ובביעור
עיי"ש.ובירושלמי פ"רדביכורים גם מבואר
בר"ש מ"פ ד' דמכשירין דספק שביעית
שסירחייבבכיעורותי' בשם הגרש"זזלזניק
דאפשר שרק בכה"ג שחיוב נתינת הממון
הואמפני שהתורה רצתהלזכותו של המקבל
אז הואדאמרינןדהוי דתובע ונתבעדאזלינן
לקולא וממילא גם האיסור שבו מגרר גריר
בתר צד הממון שבו שהוא העיקר משא"כ
ציווי התורה להפקיר בשביעית איננו מפני
הזוכים אלא כדי להפקיע הבעלות בשנה זו
ובכה"ג אזלינן בתר איסורא דאית ביה
ואזלינן לחומרא וגם אפשר דהוי כאילו
אסרה תורה את הבעלות לשנהזו דחשיב רק
כמילתא ראיסורא ע"כ דהרי המעדני ארץ,
אבל במה שנוגע לבכור במציאות אינו
בעליםוהויכידנכרי באמצע דפטור וכנ"ל.
ועצם היסוד שלגבי סחורה אין זה שלו
מצאתי כן באבני נזר או"ח ס' תמ"ה מק"י
וכן הקושיא מקידושין והתירוץ מעין הנ"ל.

**

(ריג)

שנה טזגליון ב (צב)

נג

הרביעקבוואלפין

ונעניןבום'יע'דיעובריעבירה

איתא כמס' ע"ז דףו'איבעיא להו משום
הרווחה או דלמא משוםולפני עור לא תתן
מכשול למאי נפקא מינה דאית ליה בהמה
לדיריה אי אמרת משום הרווחה הא קא
מרווח אי אמרת משום לפני עור לא תתן
מכשול הא איתליהלדידיהוכיאיתליה לא
עבר משוסלפניעור לאתתן מכשולוהתניא
אמררבינתןמנין שלאיושיט אדם כוס של
יי
ן לנזיר ואבר מן החי לכני נח ת"ל ולפני
עור לא תתן מכשול והא הכאדכי לאיהבינן
ליה שקלי איהו וקעבר משום לפני עור לא
תתן מכשול הב"ע דקאי בתרי עברי נהרא
ריקאנמידקתני לאיושיט ולאקתני לאיתן

מחויב להפרישו מאיסור והאיך יסייעידי

עוברי עכירה עכ"ל מבואר בר"ן שאע"פ
שאין איסור שללפני עור אם אפשר לנוטלו
אבל יש איסור מדרבנז של מסייע עוברי
עבירה וכן משמע בתוס' כמס' שבת דף ג'
ד"ה בהא דרישא פטור ומותר וז"ל וא"ת
והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול
ואפילומיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא
היהבידו דלא עבר משוםלפני עור דמושיט
כוסייןלנזירמוקי לה בפ"ק דמס' ע"זדקאי
בתרי עברי דנהרא מ"מ איסור דרבנן מיהא
איכא שחייב להפרישו מאיסוריי
ן שם וכן
מבואר ברא"ש בפ"קסימן א' וז"ל ולאהיה
יכול ליטלו אם לא שהושיט לו דמ"מ
איסורא דרבנן איכא דאפילו קטן אוכל
נבלות ב"רמצווין להפרישו כ"ש גדול שלא
יסייע עכ"ל נמצא מהר"ן ותוס' ורא"ש במס'
שבת שאפילויכול ליטלויש איסור דמסייע
ידי עוברי עכירה וא"כ צ"ל מה הנ"מ
בהשאלה בגמרא שמשמע אם מטעם
הרווחה אסור ואם מטעם לפני עור מותר
ולמה מותר הא יש איסור של מסייע ובין
מטעם הרווחהבין מטעםלפני עור למעשה
יהיה אסורואין לומר שהשאלה מדאורייתא
רפשטות כשהגמרא שואל למאי נ"מ זה נ"מ
למעשה כמבואר לקמן.

ש"מ ע"כ ובתוס' ד"ה מנין מפרש וז"ל
נראה דה"ה בכל שאר איסורין אלא להכי
נקט כוסיי
ן לנזיר משום דמסתמא למישתי
קא בעי ליה כיון דכו"ע חמרא שתו ושמא
ישכח נזירתו אבל ישראל שאמר הושיטלי
נבלה או חזיר או שום איסור אין לחושדו
מלהושיטלו אבל אםידועלו שרוצה לאכלו
אסור להושיט לוואפילו הוא שלו מדקאמר
אי לא יהבי ליה שקיל ליה איהו ולפי זה
אסור להושיט למומרים לעבודת כוכבים
דבר איסור אע"ס שהוא שלהם כי הדבר
ידוע שיאכלוהו והוא נאסר להם דכישראל
גמורחשבינןליהומיירי בדקאי במקום שלא
יוכל ליקח אם לא יושיט לו זה וכדמסיק
הרמ"א בס' קנ"א סעי' א' כתב וז"ל י"א
דקאיבתריעברי דנהרא עכ"ללפיזה מבואר
ששיטת תוס' שאם יכול ליקח אפילו אם הא דאסור למכור להם דברים השייכים
אינו מושיט לואין שום איסור להושיט לו לעבודתה היינו דוקא אם אין להם אחרים
כיוצא בו או שלאיוכלו לקנות במקום אחר
האיסור.
אבל אם יכולים לקנות כמקום אחר מותר
הר"ן חולק על תוס' ואמר שאע"פ שאין למכור להם כל דבר ויש מחמירין ונהגו
איסור מן התורה אם יכול לנוטלו אבל להקל כסברא ראשונה וכל בעל נפשיחמיר
מדרבנן יש איסור של מסייע עוברי עבירה לעצמו עכ"ל ומפרש הש"ך בס"ק ו' כדעה
וז"ל דיקא נמי דקתני לא יושיט דלשון הראשונה וז"ל רס"ל דכי היכי דאמרינן
הושטה משמע שהוא אינו יכול לנוטלו בש"ס גבי נזיר האסור להושיט לו כוסיין
ומיהו משמע דהני מילי לענין איסורא דהיינו דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא ה"ה
דמ"מ איסור
דאורייתא אבל מדרבנן מיהא אסור שהרי הכא ויש מחמירין

וסובריי

גחו)
מדרבנן איבא אסילו לא הוי כמותרי עברי

דנהרא וכל זה לדעת הרב אבל לפענ"ד דלא
פליגי דכו"ע מודים להמרדכי ותום ,בפר"ק
דע"ז דבעכו"ם או מומר שרי והגמ"ר ותוס'
והרא"ש בס"ק דשבת והר"ן בפ"ק דע"ז
מיירי בישראל שהואחייב להפריש מאיסור
וכדכתב הרא"ש שם דלא גרע מישראל קטן
אוכל נבלות שב"רמצווים להפרישו מאיסור
כ"ש ישראל גדול משא"כ בעובד כוכבים
וישראל מומר שאינו חייב להפרישו תדע
שהרי כתב הרב בר"מ דדעת התוס' פ"ק
דע"ז כדעת המרדכי ששרי ולשון הרא"ש
בע"ז כתוס' א"כ לפי דעת הרביהיו דברי
הרא"ש סותרים זה את זה וכן רבינו ירוחם
ז ח'  1כתב כדברי התוס' רס"ק דע"ז
נתיבי
ובנתיב יב ח"ג כתב כדברי התוס' רפ"ק
דשבת אלאודאיכרסירשתי עכ"לכדי לתרץ
הסתירת הרא"שורבינו ירוחם מפרש הש"ך
י עוברי עבירה זה
שכל דין של מסייעיד
דוקא בישראל אבל בעכו"םאין איסור וכמו
כן מחלק המג"א בסימן שמ"ג ס"ק ד'
שרויא בישראל יש איסור של מסייע
משא"כ בעכו"ם אין איסור של מסייע אם
כן השאלה בגמרא זה נוגע עכו"ם שילך
ויעבוד ע"ז ובזה אין איסור של מסייע
ממילא מובן למה אס יש לו בהמה אחרת
לפי הצד שללפני עור מותר למכור לעכו"ם
בהמה שאין איסור של מסייע משא"כ הר"ן
כשאמר שמדרבנן אסור משום מסייע מדבר
ן לנזיר ועל דבור המתחיל לא
כלהושיטיי
יושיט אמרהדין וזה מדבר בישראל ומשום
זה יש איסור של מסייע משא"כ בעכו"ם
וצ"ל מה המקור להש"ך ולהמג"א לחלקכין
מסייע לישראל שאסור למסייע לעכו"ם
שמותר ועוד צ"ל לכאורה משמע שהרמ"א
חולק על הש"ך ופסק שיש להחמיר שיש
איסור מסייע אפילו בעכו"ם א"כ צ"ל מה
הפשט בהנ"מ בגמרא דבין לטעם של
הרווחה כין לטעם של לפני עור יהיה
אסור מדרבנן אפילויש לו בהמה אחרת.
הריטב"א בע"ז דף ו :כתב וז"ל והא
דנזיר ואברמן החי שאנוחוששין לתקלה כל

קובץ"ביתאהדןוישואל"
היבא רמציעבידאיסור שלא עלידינוליתא
משום ולפני עור ואע"פ שאפשר שהוא
מרבה באיסור על ירינו לא חיישינן אבל
מ"מ אי תבע ליה בפירוש לאיסור נהי
דמשום ולפני עור ליבא אכתי איסורא
במילתא משום מסייעידי עוברי עבירה כל
שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות
באיסור וכדקיי"ל שאין מסייעיןידי ישראל
בשביעית ואפילו לומר להם הוחזקו אסור
ולא עוד אלא שאנו חייבין למחות דכל
ישראל ערבין זה לזה וכ"ש שאסור להם
לגרום להם לעשות שום איסור או להרבות
באיסור כלל עכ"ל נראה מהריטב"א
שההסבר באיסור מסייע זה מדין ערבות
שכל ישראל
זה לזה וא"כ מובן
של הש"ך שאיסור מסייע
עק
במשטות החילו
רביי
דוקא בישראל שיש ערכות משא"כ בעכו"ם
שאין ערבות ממילא אין איסור של מסייע
ממילא מובן הנ"מ בשאלה של הגמרא שאם
משום הרווחה יש איסור אבל אם משום
לפני עור מותר אםישלו בהמה אחרתדאין
איסורמסייע בעכו"ם משוםשאיןבו ערבות.
הקרית ספר בס"ט מהל' ע"ז מבאר וז"ל
שלשה ימים לפני אידיהן של גוים אסור
ליקח מהם ולמכור להם וכו'אי משוםדאזיל
ומודה ועבו ישראל משום לא ישמע עלפיך
או משום לפני עור לא תתן מכשול ונראה
דכל זה הוא מדרבנן ואסמכינהו אקראי
עכ"ל .מבואר כוה שכל השאלה בגמרא זה
רק מדרבנן ובאמת כבר מבוארכן ברש"ידף
יב בד"ה ה"נ וז"לוהוי היוםיום אידו ועבר
האי גברא אדרבנן דאסרי לישראל לשאת
ולתת עמו ביום אידו עכ"ל ותוס' דף ב'
בד"ה אסוריש צד לשאת ולתת עם עכו"ם
לפני אידיהן במקום שיש איבה ואם זה
איסור דאורייתאאין צד להתיר משום איבה
כמבואר בדף בו בד"ה סבר ,א"כ מוכח מכל
אלו שהשאלה בגמרא אם מותר אם יש
בהמה אחרת או לא זה דוקא מדרבנן אבל
מן התורה בודאיאין איסור.
הרמ"א באו"ח סי' קס"ג סע' ב' פסק
שאסור להאכיל למי שלא נטל ידיו משום

לפני עור לא תתן מכשול וממרש המג"א סיבה לעבור העבירה אז עוכר על הכתוב

בס"ק ב' שאם הפרוסההיה של האוכל ראם שאמר אל תשת ידך עם רשע אם סייעו
לא היה מושיט לו היה נוטלו בעצמו אינו לאותו עוגר עכ"ל נמצא ששיטת הרמב"ם
עוברומסיים דאפשר דמ"מ איכאמסייעידי כשמסייעידי עוברי עבירה מבטל עשה של
עוברי עבירה ומסביר הסמ"ג בא"א ס"ק ב' הוכח תוכיחוזה דוקא בישראלוגם עובר על
הצד שאין איסורמסייע וז"ל ואמנם מסייע לאו שאל תשתידך עם רשע ולכאורהזהבין
ידי ע"ע בדרבנן הוא גזרה לגזרה עכ"ל בישראלבין בעכו"ם שאם עובר דבר שאסור
נמצא שלפמ"ג באיסור דרבנן אין דין של עליו ג"כ נקרא רשע ולפי זה אפשר להבין
מסייע א"כ אפילו לשיטת הרמ"א שיש למה הר"ם ביד החזקה אינו פושט השאלה
איסור מסייע בעכו"ם זה דוקא באיסור של הגמראדבין אם הטעם של הרווחהבין
דאורייתא אבל באיסור דרבנן אין דין של אם הטעם שללפניעוריש איסור שלמסייע
מסייע וכפי שראינו בקרי"ס ומשמע מרש"י ודבר זה להסביר למה השמיט הרמב"ם

ותוס' שכל האיסור שללסני אידיהם זה רק שאלה זה מצאתי ג"כ בספר ב"ש על מסכת
מדרבנן ממילא מובן אםישלו בהמה אחות ע"ז.
והאיסור זה משום לפני עור בררבנן מותר
ליחן לעכו"ם בהמה אחרת משום שאין כאן
איתא בטוריו"דסי ,קפ"א כתב הרמב"ם
איסור של מסייע נמצא ההסבר
בש"ך
האשה אע"ס שהיא פטורה אסורה להקיף
כשיטת הריטב"א וההסבר של הרמ"א האיש עכ"ל והמחבר בספ'ז' פסק אשהאינו
שהשאלה בדין דרבנן ועם סברת הפמ"ג במצות הקפה וי"א שאע"פ שמותרת להקיף
שבדין דרבנןאין איסורמסייע.
פאת האשה אסורה להקיף פאת ראש האיש
הר"מ בסה"מ מצות עשה ר"ה כתב וז"ל עכ"ל הי"א במחבר זה שיטת הרמב"ם,
אבל אנחנו מצווין שלא נחטא ולא נעזוב הגרע"א מפרש וז"ל לענ"ד דזהו לכאורה
זולתנו מאומתנו שימרה ואם השתדל לכו"עיהיה אסור משוםלפני עור דמכשלת
להמרות חייבין אנו להוכיחו ולהושיבו להא שניקף ואף היבא דהוי מצי לגלח
ואע"פ שלא יצא עליו עדות וחייב עליו בעצמו מ"מ הוי איסור דרבנן כמ"ש תוס'
דין והוא אומרו יתעלה הוכח תוכיח את שבת עכ"ל וצ"ל למה יש כאן איסור של
עמיתך עכ"ל נמצא שאם מסייע עוברי מסייע אם הטעם האיסור כמו הריטב"א
עבירה מבטל עשה של הוכח תוכיח אבל משום ערבות שרע"א כתב באו"ח בסי'
בפסוק זה כתיב עמיתך וזה דוקא ישראל רע"א שאפילו אםיש ערבותבנשיםזה דוקא
ולא עכו"ם אבל הר"מ במסכת תרומות פ"ו במצוה ששייך להן אבעל כאן בהקפת ראש
משנה ג' מפרש וז"ל העיקר אצלנו אשל"ע אינו שייך לנשים ממילא אין איסור של
והעובר עבירה בעצמומלקין אותו והמתעה מסייע אבללפי מה שביארנו שהי"א כאן זה
אותו או מכשילו או מצוה עליו או מסייע שיטת הרמב"ם והרמב"ם מפרש הטעם
לדבר עבירה בשום פנים ממיני הסיוע שאסור לסייע לומדים מאל תשת ידך עם
ואפילו כדיבורו הקל הוא נענש מהשם רשע ממילא אין חילוק אם המסייע מוזהר
יתברךכפי שעושה כאותו הסיוע או ההכנה באיסור או לא ממילא אסור לסייע מי
אבל אינו חייב משום מלקות מן הנזכרים שמוזהר בזה א"כ מובן למה הרע"א מפרש
בתורה אבל הוא אומר על הכתוב שאמר שיהיה איסור של מסייע מדרבנן אע"פ
ולפני עור לא תתן מכשול שאם היה הוא שנשיםאינן מצוות בהקפה ע"כ.

נו (רשי)

קונץ"בית אהרןוישראל

הרביוחנן שור

בענין הצלת נפשותע"י הפטר ממון אחרים

הנה בשו"ת אגרות משה (חו"ב ח"בסי'
ס"ג) נשאל בענין זה ,וזה תוכן התשובה:
למע"כ ידידי הנכבד מאוד הגאון מוהר"ר
שלמה הלברשטם הגאב"ד ואדמו"ר
מבאבאו שליט"א [זצוק"ל] .הנה בענין
הממק שלוה מע"כ במשך המלחמה
העולמית ושלח ליוראם כדי להציל נפשות
ישראל מההריגה וכוונתו היתה שהציבור
יפרע את חובו ,וכעת נתבע מע"כ לפרעו,
מה שכותב כתר"ה שטענתו היא שמדינא
אינוחייבכלום אלא מהמתשהורגל להתנהג
במדת חסידות לפנים משורת הדין רוצה
לשלם מעט מעטבסכומיםקטנים ומטעם זה
יוכלליחן למי שירצה .הנה במחילה מכ"ג
חייב כתר"ה ע"פ דין התורה בחיוב גמור
ואין בזה שום שקלא וטריא,כיבין להציל
עצמו ובין להציל אחרים כשהציל בממון
אחרים חייב לשלם כידוע מגמ' ופוסקים.
והתקנה שאמר רכה בב"ק (דף קיז):
וסנהדרין (דף ע"ד ).ברודף להציל ששבר
כלים של כל אדם פטור ,שאםאי אתה אומר
כן אין לך אדם שמציל את חצירו מיד
הרודף ,הוא רק ליפטר מדין מזיק ,ורק
מהמונעים בדרכו ,אבל להיפטר מחיוב גזל
והלואה לאתקנו.ואף במזיק שלא בעומדים
בדרכו כהא דרודף ששיבר נמי אינו בכלל
התקנה ,ולכן אי לאו מדין מלך פורץ גדר
לעשותלו דרךהיוחייבין לשלם על שריפת
הגרישין בב"ק (דף ט ):אף שהיה זה להצלת
רבים ולא היה גם בזה התקנה ,עכ"ד.

והנה מש"כ בפשיטות דאין נפ"מ בין
הצלת עצמו להצלת אחרים ,ולעולם כל
שהציל בממון אחרים חייב לשלם ,אין כן
דעת הנתיבות ,וכמש"כ בסי' ש"מ סק"ו,
וז"ל :עש"ך סק"ושהשיג על התרוה"דבדין
אם שאל כליו להלחם עם השונאים ולקחו
ן וס"לדחייב בכה"ג ,וגלפע"ד ראם
הכליזיי
באו עלעסקי נפשות דפטור דלא גרע משאל

ספר דמצוה קעביד .ואפי' שאל שלא מדעת
ונאנס מידו פטור ,ולא גרע מרודף שרדף
אחר רודף ששבר כליובין של הרודףבין
של כל אדם דפטור כמבואר בסנהדרין (דף
ע"ז) כיון שיש בזה ג"כ הצלת אחרים,
ודוקא נרדף שבא להציל עצמו חייב אבל
הכאיש בו ג"כ הצלת אחרים פטור ,רמשום
שיש בו ג"כ הצלת עצמו לא גרע ,והתרוה"ד
מיירי שבא עלעסקי ממון ע"ש.וכן נ"ל ג"כ
בלקח כלים של חבירו להציל מן הדליקה
דפטור בנאנס מידו ,דדליקה כסכנתנפשית
דמיא ,דהא מחללין עליו את השבת ,עכ"ל.
ומשמע מרבריו דהא דאמרינן דהמציל
עצמו בממון חבירו חייב ,היינו דוקא
בהצלת עצמו( ,ומשמע מדבריו דבזה חייב
אפי' אם שבר הכלים בדרך הילוכו) ,אבל
בהצלת אחרים פטור אפי' באופן שלקח
כלים מחבירו שלא מדעתו כדי להציל

נפשות.
וע"ע בנתיבות בסי' ע"ב סקי"ז שכתב
חידוש הנ"ל בקיצור ,ובמשובב נתיבות שם
בהגה"ה (מתלמיד הקצוה"ה) השיג ע"ז
בזה"ל :אינו נכון ,דדוקא התם ברודף
ששיבר כלים פטרוהוכדי שלאיהיונמנעין
מלהצילכיוןשיהיוצריכין להתמהמהולעיין
בדרך ,כמש"כ הרמב"ם פ"ח מחובל ומדיק
(הי"ד) ע"ש ,וגם שם לא מן הדין אלא מן
התקנה .אבל לשאוללוכליםהוי ממשמציל
בממוןחבירו ,לאמצינו שתקנו ע"ז ,ראפילו
בנודף עצמו לא תיקנו זה .עלכןאין דינו
של הרהמ"ח מחוור ,ע"כ .וזהו כדעת
האגרות משה הנ"ל.
אולם אכתי עלינו ליישב מה יענה
הנתיבות על הוכחת האגרות משה ,מהא
דמצינו בדוד המלך בב"ק (דף ס ):רלולא
הטעם דמלך פורץ גדר היה דוד מתחייב
לשלם על שריפת הגדישין ,אף שעשה כן
משום הצלתרבים.

שנה טזגלון ב (צב)
והנהיעוי' בחי'סני יהושע ב"ק (דף ס):

בתוס' ד"ה מהו ,שעמד בקושי' זו דהא

שריפתהגדישין לאו הצלת עצמו בלבדהיה
אלא הצלת כל ישראל ,ואםכן לא יהא אלא
רודף שרדף להציל את הנרדף שסטור אף
אם שבר כלים של כל ארם כדאיתא בפרק
הנשרסין ,ותירץ דהתם טעמא מאי משום
ראם לא כןאין לך אדם שיציל את תבירו
מיד הרודף ,והכאכיון שגם דוד עצמו היה
בסכנה לאשייך האי טעמא ,ע"כ.
והרי להדיא דעת הפנ"י דאף השורף
גדיש חבירו להצלת אחרים פטור ,ונהו
בכלל התקנה דרודף ששבר כלים ,והא

דאמרו המציל עצמו בממון אחרים חייב,

זהו דוקא בהצלת עצמו ,ומשה"ק האגוו"מ
משריפתהגדישין מיישב בפנ"י דשאני התם
שדור היה ג"כ בכלל הסכנה ,וממילא לא
שייך התקנה כיון שבין כך לא ימנע עצמו
מההצלה.
אולם בדעת הנתיבות עצמו אי אפשר
לותר כן ,דהא מבואר בנתיבות רכל היכא
דהוי הצלתאחרים פטוראפי' אםעי"ז מציל
עצמו ג"כ ,וכמש"כ :רמשום שיש בו הצלת
עצמו לא גרע ,וכנ"ל ,וכיון שכן הדרא
קושיא לרוכתא ,דלמה אמרינן אצל דוד
המלך דפטור משום רמלךפורץגדר,ותיפוק
ליה דהוי הצלת אחרים ואי משום דהציל
עצמו ג"כ ,הא ס"ל להנתיבות דבזה לאגרע.
[ובאמת צ"ב במש"כ הנתיבות דבזה שהציל
עצמו ג"כ לא גרע ,דהא שפיר קאמר הפנ"י
דבאופן שמציל עצמו ג"כ לאשייך התקנה
כיון שמ"מ לאימנע מההצלה .וע"ע במנחת
פתים (סי' ש"מ) שהעיר ג"כ מה"ט ע"ר
הנתיבות ,עיי"ש ,ואולי י"ר דיש לחוש
לפעם אחרת שימנע מלהציל כשהוא לא
יהיה בכלל ההצלה.
ואולם באמת כד נרייק בדברי הנתיבות
נראה שאינו פוטר רק באופן שלקח הכלי
להשתמשבו להצלת נפשות ,ובתוךכך נאנס
בידו ,דאף ששאר שואלחייב באחריות מ"מ
כיון שלקחו להצלת נפשות פטור על מה
שאירע בחפץ ,וס"ל להנתיבות רזה נלמד

-

(ז"ז)

גז

בק"ו מהך דרודף ששיבר כלים ,אבל באופן
שרוצה ליקח חפץ ולהפסידו בידים לצורך
הצלת נפשות בהא לא מצינו שפטור ,וי"ל
דוהואינו באמת בכלל התקנה ,ורק כשלקחו
להשתמש ובתוך כך נאנס ,שייך לדמותו
לשיברכלים בדרך רדיפתו,וכיון שכן לק"מ
מהך דרור המלך ,דשם שרף הגדישים
בידים ,ולכן לא הוי בכלל התקנה אף דהוי
ג"כ להצלת אחרים.
היוצא לנו מכ"ז רג' שיטות ישבענין זה,
דלדעת האגרות משה ,והמגיה במשובב
נתיבות [ה"ה מהריא"ז ענזיל] לא נכלל
בכלל התקנה רקמזיק חפצים בדרך רדימתו,
וטעם התקנה הוא כדי שלא יצטרך
להתמהמה ולעיין בשעת הרדיפה,
ומדבריהם מבואר ראין לחלק בין הצלת
אחרים להצלת עצמו .ולדעת הנתיבות חלוק
הצלת עצמו מהצלת אחרים ,ומשמע
דלהצלת עצמו לא תקנו כלל ,אבל להצלת
אחרים גם שואל שלא מדעת פטור מאונסים
מכלל תקנה זו ,אבל למשנ"ת זהו דוקא
באופן שלקח הכלי להשתמש בו ,ובתוך כך
נאנס מידו ,אבל באופן שלוקח הכלי ע"מ
להפסידו משום הצלת נפשות ל"ה בכלל
תקנה זווחייב לשלם .ועוד מבואר בדבריו
דכל שמציל אחרים לא גרע בזה שמציל
עצמו ג"כ.
ולפי"ד הסנ"י יוצא דגם מפסיד ממון
אחרים בידים לצורך הצלת נפשות האחרים
פטור ,אבל בהצלת עצמו ליתא לתקנה זו
כלל ,ולא עוד אלא אסי' מציל אחרים רק
שהוא עצמו ג"כ בכלל הסכנה ,לא נתקנה
התקנה באופן וו .וכ"כ ג"כ במנחת פתים
דכל שהמציל בעצמו הוא ג"כ בכלל הסכנה
ליתא לתקנהזו.
[אולם לכאורה נראה דאפי' לפי"ד הפנ"י
דהמפסיד ממון אחרים לצורך הצלת אחרים
פטור ,דמ"מ בהך עובדא דהאגרות משה
שלוה ממון לצורך הצלת אחריםישלחייבו,
ומשום דאה"נלויצוייר שלקח המעות בע"כ
של הבעלים או שלא מדעתם פטור ,דהמציל
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(ריח)
נפשות בממון אחרים פטור אבל באופן זה
שלוה מהם המעות ומלוה להוצאה ניתנה
והמעות האלו נעשו שלו ונתחייב לפרוע
מעות אחרים הרי ממילא הציל הנפשות
בממונו שלו ,והואחייב את עצמו בהלואתו
לפרוע המעות ,ולכאורה אינו ענין להך
דמציל נפשות בממון אחרים ,אבל מתוך

דברי האגרות משה שלא כתב סברא זו,
נראה לכאו' רס"ל דגם זהו בכלל מציל
נפשות בממון אחרים ,ואולי משום דכיון
שלא היה אפשרות אחרת להוציא מהם
הכסף ,הרי זה כאילו הוציא מהם כספם
בערמה שלא לשם הלואה והציל הנפשות
בממון שלהם].

**

שנה טזגורזן ב (צב)

-

-

(ניט)

נט

שלום מרדכי ונשל

ביאור שימת הרמב"ן בחוקת שלש שניס

א .שנינו בריש פרק חזקת הבתים (דף
כח,א) חזקת הבתים וכו' ג'שניםמיוםליום,
ובגמרא (דף כט,א) מסקינן דטעמא דג"ש
היא משום רעד תלת שנין מיזדהר אידיש
בשטריה טסי לא מיזרהר ,ובקצה"ח (סימן
ק"מ סק"ב) תמה דמה בכךדטפי לא מיזדהר
בשטרו ,מ"מ מהיכן הראיה דהשדה שלו,
והיכימפקינן ממרא קמא בלא ראיה ,והביא
דברי הרמב"ן (לקמן דף מב,א) שכתב וז"ל:
דטעמא דחזקה לאו משום איזדהורי דיריה
כלחוד ,אלאכיון דהאי שתיק רגלים לדבר,
אלא שתוך שלש אמרינן ליה למחזיק אחוי
שטרך ,ולאחר שלש כיון דלא מזדהר בה
טפי איתרע ליה האי טענה ,ואמרינן לא
לחינם שתק ,עכ"ל .והיינו דבאמת עיקר
ראיית החזקה הוא מדשתק ולא מיחה ש"מ
דמכר לו ,ראם איתא דלא מכר לו לאלתר
הו"ל למחויי ,והא דלא מוקמינן בידיה
לאלתר הוא משום דעד תלת שנין איכא
ריעותא דאחוי שטרך ,אבל לאחר ג"שדטפי
לא מיזדהר הדר דינא דמכח הראיה שלא
מיחה מוקמינן לה בחזקת המחזיק ,אמנם
הקצוה"ח דייק משאר הראשונים דחזקת
ג"ש תקנת חכמים היא ,משום ססידא
דלקוחות ,כיון רהדרך לאבד השטר בזמן
כזה ,עיי"ש.
ב .והאחרונים התקשו בדברי הרמכ"ן
בכמה וכמר קושיות ,ונביא מקצתן,
החידושי הרי"ם נתקשה ,דהלרמב"ן דיסוד
הדין הוא מכח הראיה שלא מיחה ,א"כ למה
צריך המחזיק להביא ראיה על אכילת ג"ש
שלימות ,האסגי לזה שיהאעדים שישביום
א' והלה לא מיחה ,ולאלתר איכא ראיה,
וכיון שטוען המחזיק שעברו ג"ש תו ליבא
ריעותא דאחוי שטרך ,א"כ אמאי לא
מחזקינן בידיה ,ומה שטוען המערער
שעדיין לא עברו ג"ש ואכתי איכא ריעותא
על המערער להביא ראיה לכך ,שהוא בא

לערער החזקה ,ודומה למחאה שהדין הוא
שהמוחהצריך להביא ראיהלכך,וכן נתקשו
גם בקה"י (סי"ח) ובאבי עזרי (פי"א מהל'
טוען) וכן מצינן בגמ' דף לג ע"ב ההוא
דאמר לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל
מינך זבני ואכלתיה שני חזקה אזל אייתי
מהדי דאכלה תרתי שנין אמר ר"ג הדרי
ארעא והדרי פירי ולכאורה לרמב"ן דהוה
ראיה מדשתק ולא מיחה א"כדאייתי סהדי
על תרתישנין וטוען דהחויקשני חזקה א"כ
למה הררי ארעא ופירי הא ראיה מדשתק
בא' וב'.
ג .ועוד קשה ,דבגמרא (דף כט,א) הקשו
דאם הטעם הוא משום דעד תלת שנין
מיזדהר איניש כשטריה ,א"כ "מחאה שלא
בפניו לא תיהוי מחאה רא"ל אי מחית
באפאי הוה מיזדהרנא בשטראי" ,ולפי
הרמב"ן מאי קשיא ליה ,הא ודאי דאם
ימחה שלאבסניו ,אף דריעותא ראחוי שטרך
לאקיים בזה דהא לא שמע המחזיק לשמור
על שטרו ,מ"מ הא עיקר החזקה נעקרה,
דהא כל החזקה להרמב"ן הוא מדשתקו
הבעלים והודו דהשדה של המחזיק ,א"כ
כיון שמחו [אף שלא בפניו] תו לא הוי
הודאה ,וליכא לחזקה כלל ,ועיין בתורת-
חיים שנתקשה בזה ,ועיי"ש שנדחק לתרץ
רכל קושית הגמרא היא דאמאי מועילה
מחאה בשנה שניה ושלישית שלא בפניו,
דודאי דבשנה הראשונה אם מחה שלאבפניו
מהניכיון דתו ליכא לחזקה כלל ,אבל אחר
ששתק שנה אחתונתקיימה החזקה.הרי כל
ענין המחאה הוא לעורר הריעותא דאחוי
שטרך רכיון דמיחו בו הו"ל לשמור שטרו
ביותו ,וא"ב פשוט שצריך למחותבפניו.
ד .ועוד יש לתמוה ,דהא הדין הוא דאם
החזיק ג"ש ,והמערער טוען שמיחה בפני
עדים ,צריך המערער להביא ראיה על כך,
כיון דאיכא עדים על אכילת ג"ש ,והוא כא

(רכ)
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להפקיע החזקה ולפי הרמכ"ן לכאורה על חזקתו בשדה הוכחת בעלות ,כיון דנוהג
המחזיק להביא ראיה שלא מיחה המערער ,מעשה בעלים.
דהא כל החוקההיא מדשתקו הבעלים,וכיון
ולכן כשהבעלים מוחים כתוך ג"ש ,אף
דטוענים שלא שתקו הרי טוענים דליכא דלא גרעי בוה את עיקר החזקה ,רעיקר
חזקה כלל ,וא"כ על המחזיק לברר עיקר החזקה היא בוה שנוהג מעשה בעלות בלא
חזקתו.
שיוציאו המ"ק ואף שמוחה לאהוי ריעותא
ה .וכן קשה דמבואר בגמרא (דף לטש) במעשה בעלות שלו ,מ"מ המחאה גורמת
דלר' וביד אם המערער מיחה ואמרו לו שגם אחר ג"שעדיין איכא לריעותא דאחוי
העדים שלא יאמרו זאת למחזיק לא הוי שטרך ,דדרך הבעלים לשמור השטר ביותר
מחאה ,ולפי הרמב"ן ,אם עשה כן מיד היכא שיש מערערין על בעלותו ,ואין
בתחילת החזקה ,הא שובליבא ראיה וחזקה מאבדין השטר בג"ש בכה"ג ,א"כ כיון
כלל ,ההא לא שתקו הבעלים ולא הודו דליכא להאי מחזיק שטרבידו ,תו לאחזינן
בחזקתו מעשה בעלים כלל,דאי בעלים הוא
לחזקת המחזיק.
מהמג"ש הגרד"מ טננבוים איה שטרו.
 .1ושמעתי
ז .ולפי"ז יתורצו על נכון כל הקושיות,
שליט"א לבאר שיטת הרמב"ן ,ראין כונתו
דשתיקת המערער הוי ראיה שזה של רמה שהקשנו באות ב' לא קשה ,דודאי על
המחזיק ,אלא כונתו רזה שהמחזיק נוהג המחזיק להביא ראיה שכבר עברו ג"ש ותו
כבעלים ,בוה שמשתמש בקרקע משוי ליה ליכא לריעותא דאחוי שטרך ,דהא אין
למוחזק ,והמערער חשיב מוציא ועליו הריעותא דבר צדדי ,אלא עוקרת את כל
הראיה ,ולכן כתב הרמב"ן דהוי רגלים החוקה ,דכל מה דאמרינן דחזקתו בהשדה
לדבר,הרידאין זה הוכחה אלא רק שנראה הוי מעשה בעלות הוא רק מזמן שאין מדרך
לנו כבעלים ,ומה שכתב הרמב"ן דמדשתיק הבעלים שיהיה להם שטר ,והיינו שכבר
הוירגלים לדבר,איןכונתו דמזה שלא מיחה עברו ג"ש ,וא"כ הוי מעיקר החזקה ,ועל
הוי הוכחה ,אלאכונתושכיון שישבהמחזיק המחזיק להוכיח זאת.
בשרה והבעלים לא הוציאוהו מהשדה,
,
'
ג
וגם מתורץ מש"כ באות דודאידבעינן
נראה המחזיק כבעלים והוי מוחזק ,למחאהבסניוכדי שידע לשמור שטרו ,דהא
והמערער מוציא ועליו הראיה .וע"ז כתב עיקר החזקה הוא בזה שנוהג מעשה בעלות,
הרמב"ן דלפי"ז מידהוי חזקה ,דכיון דנהג וא"כ גם אם מיחה שלא בפניועדייןחזינן
מעשה בעלות ,הו"ל למיתר דבעלים הוא ,מעשה בעלות בזה שמחזיק ,והמחאהמועיל
אלא רעד ג' שנים איבא ריעותא דאחוי רק לעורר הריעותא דאחוי שטרך גם אחר
שטרך ,וצ"לדאין הכונה והחזקההוי חזקה ג"ש,כיון ששמע המחאה ולא שמר השטר,
אלא איכא ריעותא צדדית דאחוי שטרך ,א"כ שסיר הקשתה הגמרא דכיון דלא הוי
אלא כונת הרמב"ן ,דכיון רכל החזקה היא המחאה בפניו ליכא לריעותא ,וגם מש"כ
מכיון שנוהג המחזיק מעשה בעלים בשדה ,באות ד' מתורץ ,דהמחאה אינה עוקרת את
הרי אםאיןבידו שטר לאהוי מעשה בעלות עיקר החוקה ,וא"כ ודאי רעל המערער
דהא דרך הבעלים שיהיה שטו כידם על להוכיח שמיחה כתוך ג"ש.וגם מש"כ כאות
שרה שלהם ,וא"כ אינה חזקה כלל ,דאינה ה' א"ש ,דודאי דגם להרמב"ן עיקר החזקה
מוכיחה בעלות ,דהא דרך הבעלים שיהיה בזה שנהג מעשה בעלות ,ולא מזה שלא
שטרבידם על שדה שלהם ,וא"כאינה חזקה מיחו הבעלים ,וא"כ וראי דהיכא דהמחאה
כלל ,דאינה מוכיחה בעלות ,ולכן רק אחר לא תגיעלאזני המחזיק לאהוי מחאה כלל,
ג"ש דתו ליכא לריעותא ,והיינו רדרך כל רהא כלענין המחאה לעוררהמחזיק לשמור
בעלים לאבד השטר בנמן כזה ,שוב הוי על שטרו גם אחר ג"ש.

שנה טזגליוןב (צב)
ח .והנה הקצוה"ח (סימן קל"ה סק"ב)
הקשה על הרמב"ן מהא דמבואר בגמרא(דף
לו,א) דעבד קטן המחזיק בו זכה מיד ולא
בעינן ג"ש ,וקשה דאף אם גימא דחזקה כל
מה שתח"י שלומועילהמיד ,מ"מ הא איבא
ריעותא דאחוי שטרך דהא במכירת עבד
כותבין שטר כמו בשדה דהאוהיכאמקימים
החזקה ,דהא להרמב"ן הא ראין מחזיקין
השדה ביד המחזיק שנה אחת אף דסגי
לחוקה ,הוא משום דכיון דאיכא ריעותא
בטלה החזקה ,וה"נ גימא הכא ,ותירץ
הקצוה"ח ,דהיכא דאיכא ראיה גדולה לא
אמרינן אחוי שטרך ,ורק חוקה דקרקעות
כיון דאינה ראיה ברורה מרעינן לה בהאי

ריעותא דאחוי שטרך.

ובקוב"ש (אות ק"מ) כתב לתרץ ,דהא

דאמרינן דאיכא ריעותא דאחוי שטרך אין

הכוונה דהריעותא מבטלת כל הראיה של
החזקה ,אלא דהוי סתירה לחזקה ומטילה
ספקבעיקר החזקה,ולכן כקרקעכיון דאיכא
ספיקא מוקמינן ארעא בחזקת מרא קמא,
אבל בעבדקטןדלעניןתפיסה ומוחנקותהוי
כמטלטלין ,בספק יש להחזיק את המוחנק,

כדין הספיקות במטלטלין ,דאין מוציאין
מהמוחזק בהן.

ט .ולכאורה צ"ע בדברי הקוב"ש ,דהא
מבואר בגמרא (דף לג,ב) דהיכא דאכל
המחזיק רק תרתישני חזקה,כיון דליתליה
חזקת ג"ש הדרא ארעא והדרי פירי,רהיינו
שצריך להחזיר הפירות שאכל כב' השנים
כיון הלא מחזקינן ארעא בידיה ,והנה
לפמש"כ הקוב"ש דלהרמב"ן דעיקר
החזקה הוי מיד ,והא דבעינן ג"ש הוא
משום ריעותא דאחוי שטרך ,אין הריעותא
אלא ספק ,א"כ הא דהדרי ארעא בלא ג"ש
א"ש משום רמססק בעינן לאוקמי ארעא
בחזקת מ"ק ,אבל הפירות אמאי הדרי הא
המחזיק כבר אכלם ,וא"כ איך יכול המ"ק
להוציאם מידו מספק ,אלא ע"כ דהריעותא
עוקרת את החזקה ,ולכן צריך להחויר
הפירות,כיון שנתברר שאין השדה שלו.

-

-

(דכא) מא

אמנם יש ליישב דברי הקוב"ש ,דודאי
דמעיקר הדין אין הריעותא דאחוי שטרך
עוקרת החזקה ,אלא מטילה ספק בלבד ,דהא
לפעמים הבעלים מאבדים השטר גם לפני

ג"ש ,אמנם לאחר שנפסק דמכח ספק אין
להחזיק השדה ביד המחזיק פחות מג"ש,
דמספיקא מוקמינן בחזקת מ"ק ,א"כ ודאי
דצריך המחזיק ליזהר ביותר על שטרוכיון

דיודע דבלא זה יאבד את כל בעלותו על
השדה ,ואם בכלאופן אבד השטרודאידגנב
הוא ולא קנה השדה ,וא"כ משוט רהדרא
ארעא והדרי פירי ,משא"כ בעבר קטןכיון
דיודע דאף אם יאבד השטר הרי ממסק לא
יוציאו העבד מרשותו ,א"כ ודאי מאבד
השטר במהרה ,וא"ש.
אמנםעדיין יל"ע בדברי הקוב"ש ,דלפי
דבריו גם בעבר גדול היה צריךהדין להיות
דהמוחזק בהןיזכה מיד אף לפני ג"ש ,דהא
לא דמי לקרקעות דבספק הו"ל למקמי
בחזקת מ"ק ,אלא הוי כמטלטלין לענין זה
וכמו עבד קטן ,וא"כ אף רעד ג"ש איכא
ריעותא דאחוי שטרך ,מ"מ הא לא הוי רק
ספק ,ומספק איתלן לאוקמי לעבד בחזקת
המוחזק בו וכמו בעבד קטן ,ובשלמא לפי
תירוץ הקצוה"ח יש לומר דרק בעבד קטן
הוי מוחזקות גדולה ,אבל להקוב"ש אין
סברא לחלק בזה ,וצ"ע.
י
 .והנה בגמרא (דף כ"ט) מבואר דהולכי
אושא דהיינו ר' ישמעאל ס"ל דחזקה הוי
בג' אכילות ולא בג"ש ,ויליף זאת משור
המועד דבג' נגיחות הוי מועד ,ולכאורה
לפמש"כ הרמב"ןישלעיין האיך הוי חזקה
לר' ישמעאל בג' אכילות הא עד ג' שנים
איכא ריעותא דאחוי שטרך ,וא"כ אף
דילפינן משור המועד דבג' אכילות הוי
חזקה ,מ"מ הריעותא דאחוי שטרך תעקור
החזקה כמו לרבנן ,ובפרט דהרמב"ן גופיה
כתב רגם לר' ישמעאל ענין המחאה הוא
לעורר המחזיק שישמור על שטרו ,ואין
לומר דבהא גופא פליגי רבנן ור' ישמעאל,
דרבנן סברי רעד ג' שנין מיזדהר איניש
בשטרא ואיכא ריעותא בתוך ג"ש ,ור'

סב (רכב)

-

ישמעאל סבר דלאהוי ריעותא דאף בתוךג'

מאבדים הבעלים השטר לפעמים ,מא"כ
למהליה לר"ילמילף לחזקה משור המועד,
הו"ל למימר כרכנן ,ומ"מהוי חזקה בשלש

אכילותכיון דבזמן כזה כברליכא לריעותא
דאחוי שטרך ,ורבנן דפליגי סברי רעריין
אימא לריעותא עד תלתשנין.

-
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לאבד שטרו ,כיון שמרגיש כבר מוחזקות
בשדה אחר ג' אכילות ,שוב מאבד את
שטרו ,ולכן בג' אכילות הוי חזקה גמורה
וגם ריעותא ליכא,כיון דהדרך לאבד השטר
אחר ג' אכילות ,אבל לרבנן דסברי דאיכא
חזקה מיד .לא דמי לחוקה דר"י רילפינן
משור המועד ,דלאהוי הזקה גמורה ,ולכן
דרך הבעלים בכל אופן לשמור השטר עד
ג"ש,ולכן עד ג"ש ליתא לחזקה לרבנןכיון

והנראה לומר בזה דר' !שמעאל ס"ל
דילפינן משור המועד דכג' פעמים הוי
רגילותוהוי חזקה ,והא גופא גורס למחזיק דאיכא ריעותא דאחוי שטרך.

***

בירורי הלכה
הרב מאיר קעסלער

ברין מים שאובין שנבלעו בכותל

בדבר מקוה שלאחרשמרוקנים אותהומיבשים אותה היטב מבצבציםמים מהקירות(מבין

אריחי הקרמיקה) ,האםיש לחוש לאותםמים משום מיםשאוביי.
והאמת שזהו צד רחוק שאותם מים
שאובין הם ,שהרי יותר מסתבר שהמים
הבלועים בכותל הםממימי המקוה הכשרים
שהם הרוב ,וגם אם גימא שמים אלו הם
שאוביןוכגון שמילאו את הבריכה בשאובין
לצורך בדיקה או שנבלעו בתוך הכותל
מהמים השאובין שמנקים בהם את המקוה,
הרי הועילה להם השקה למימי המקוה,
דחוריוסדקי המערה לא בעו חיבור כשה"נ,
וממילא כבר נטהרו( ,ועי' לק' מש"כ בזה).

וגם אם גימא שלא מהני השקה למים
אלו ,המציאות מוכיחה שאם ממלאים את
המקוהמיד תכף לאחרשמיבשים אותה,אין
סיפק ביד המים הבלועים בכותל לצאת
בכמות גדולה ,כיון שהמים שנכנסים עתה
למקוה דוחקים את המים שבכותל שלא
לצאת( .ורק אם נחושלשי' ר"ת דג"לבתחי'
פוסל מדאוריתא ,ולגי' הר"ן בשבועות
והריטב"א במכות ד .השיעור הוא רביעית,
יש לחוש שמאיצאורביעיתמים עוד קודם
שתתמלא קרקעית המקוה ,ויעוי' בלחו"ש
סי' ר"א ס"ק ט"ז אותב' ,דכ' דא"א לומרכן
והגי' היא ג"ל ולא רביעית).

והנה איתא בשו"ע או"ח סי' תס"ו ג',
"שק מלא קמח שנתלחלח מזיעת החומה
מותר ויש אוסרין" .ובמשנ"ב שם כ'
שהמנ"א והגר"א ביארו דמיירי שירדו מי
גשמים על הכותל ונבלעו בתוכו ,והזיעה
היא מכח אותם מים .ולענין הכשר מצינו
חילוקביןזיעת אדם לרוק,דלזיעת ארםאין
דין מים לגבי הכשר כדתנן במכשירין פ"ב
מ"א ,ורוק מכשיר כדתכן שם פ"ו ס"ה,
ומבאר הגר"א דהראשונים נחלקו אםדייני'
לה לזיעת החומה כזיעת אדם ,דכמו דאינו
מכשיר כמו"כ אינה מחמצת ,או"ד דמדמי'
לרוק שמכשיר וה"ה שמחמיץ .וא"כ י"ל
דלפי השי' דאותה זיעת הכותל רינה כמיס,
ה"ה לעניננו אם נבלעו מים שאובין בכותל
ויצאו וחזרודינם כמים ופוסלין את המקוה
בג"ל .אולם נראה ראין הנדון שם שייך
לכאן,כיון דשםאיירי שהכותל מזיע מחמת
המים שנבלעו בו ולא שאותם מים ממש
שנבלעו יוצאים לחוץ ,והשאלה היא האם
בשעהשהיובלועים בכותלהי' להםדיןמים
או דבטלים הם בכותל ופקע מינייהו שם
מים ובטלה מהם ממילא ג"כ תורתשאובין,
[ולגבי הכשר וחימוץדי בזה שהזיעה היא
מתולדת המים].

ומ"מ באתי לדון בנוגע לעצם השאלה
האם מים שאובין שנבלעו בכותל והזרו
והנה הביא השעה"צ שם ס"ק י"א דברי
התשב"ץ וז"ל ,דאע"ג שכלזיעה אינה אלא
ויצאו,עדייןדין שאובין עליהם.

מחמת רטיבות המים כיון שנבלע בכתלים מקואות ,שתה מים טמאים והקיאן ,ונחלקו
יצאלו מתורתמיםלענין הכשרוכו' .משמע הרמב"ם והראב"ד בס"י מהל' טו"א הל' ח'
מדבריו דעצם זה שנבלעו המיפ בכותל פקע אם המים נטהרו בעת שהיו בלועים בגופו,
מהם שם מים ,ולא רק משום שהם בגדר ויש לחלק].
זיעה ,נמצא לפי"ז דאותה מים שאובין
ויש לדון האם יש מקום להכשיר המים
שנבלעו בכותל פקע מהםדיןשאובין .וכ"ג מדין המשכה ,דהגם דלא הומשכו ג"ט,
בדעת הרמב"ם דכ' בהל' טו"א פ"ט הל"ו ,אולם מכיון שלא נפלו מיד האדם או מתוך
"עצים שנבלעו בהם משקין טמאין והסיקן הכלים למקוה ,אלא באו מאליהם לא בעי'
בתנור טהור שהרי בטלו בעצים" ומקורו ג"ט ,דלשי' ר"י דבעי' המשכה ג"ט הטעם
במכשירין פ"ר מ"י ,הרי שמשקין טמאין הוא דבפחות מג"ט הוה לבוד,וביארהגרי"ז
שנבלעו בעצים פקעה טומאתןכיון שבטלו ,דיסוד הפסול שאובין לשי' ר"י הוא מה
[אולם לפי' הר"ש והרא"ש שםאינוכן אלא שנעשה בידי אדם דילפי' ,מאך בור מקוה
נשארו המשקין בטומאתןעיי"ש].
מים יהי' טהור מה מעין בידי שמים ,אף
[ואץ לותר דדעת הרמב"ם דמשקין מקוה בידי שמים וביאר הרמב"ם בפי'
הבלועין בעצים הוו כטומאה כלועה המשניות פ"ב מ"ז "שהמעיין אינו מפעל
וכמש"כ רש"י בחולין ע"א ,שהרי כתב האדם ואמנם הוא ממעל הטבע וכו' ואמר
בפ"כ מהל' טו"מ הל' ב' ,ראין בלועין מקוה מים יהי' טהור והוא קבוץ המים
ניצלין אלא בבטן נפש החיה אבל הבלועין ונאמר שאם שאב אדם מים בכלי וכנסם עד
בגוף הכלים והאבנים אינן נצלין ,וע" ששב מקוה הנה זה מקוה פסולה" ,מבואר
בראב"ד שם ,וע"כ דדעת הרמב"ם דמשקין דיסוד הפסול דמ"ש הוא שאיןקיבוץ המים
טמאין שנבלעו בדפנות הכלים לאו משום מפעל שמים אלא מפעל האדם ,וכ"מ
טומאה בלועה דייני' להו אלא דהמשקין ממש"כ בהל' מקואות פ"ד הל' ח' עיי"ש,
וע"כ בעי' המשכה ג"ט דאז מתבטל כח
עצמם בטלים בכלי].
הל"ו כ' פעולת האדם בהתקבצות המים למקוה,
אלא דבפי"ד מהל' כלים
הרמב"ם ,דחרסין שנשתמש בהם משקין וא"ב נראה שבמקרה דידן שהמים באים
טמאין ונסלו לאויר התנור והוסק התנור מאליהם למקוה לא בעי' המשכה בשיעור
משקה לצאת .והקשה בס' ג"ט ,ומצאתי שכבר כתב כן בחזו"א הל'
טמא שסוף
מקואות ק' סי' ז' ס"ק ט' ,דכששופך על
מעשה רוקח דדבריו סותרין למש"כ
י
ב
ג
עצים שבלעו משקין טמאין ,ועי' בתוי"ט שפת המקוה ויש מעצור ואח"כ נופלים
הרמב"ם נראה למקוה תשיב המשכה .וכ"כ בשו"ת אכנ"ז
מכשירין פ"דמ"י כ' דמד
בררבינן הם טהורים סי' רמ"ז עיי"ש.
דעצים שבלעו משקין ,ל
ולשי' הרא"ם דהלל"מרבעי המשכה ע"ג
לפי שאין המשקים יכולים להפלט ,ולר"ש
אין לטהר אלא בלחין אבל לא ביבישין ,קרקע הראויה לבלוע ,וכ' הרמ"א בסעי' ת"ו
משום רס"ל לר"ש דביבישין המשקין רטוב להחמיר לכתחי' להמשיך ע"ג קרקע
נפלטים ,וא"כ נמצא דבנדון דירן כיון הראויה לבלוע ,בכגון דא דבשעה שהמים
שאותם משקין שנבלעו בכותל סופן לצאת ,נגערים לצאת נמשכים הם ע"ג הבטון או
שבלעו .הטיט ,סגי בזה כיון דלבטון יש דין של
אינם בטלים בכותלוהוו כמו
יו בעצים הראוי לבלוע.
יע
סל
רב
חנ
וביותר נראה דשאני משקים ש
דהם בטלים לגמרי בעצים ,משא"כ מים
והנה הש"ך בס"ק צ"ו הביא את דברי
שנבלעו בתוך חלל שבכותל שאינם הב"ח בשם הראב"ד ,דמים שאובין
מתבטלים בגוף הכותל אלא מכונסים שהומשכו שלא בכוונה מהניא המשכה
בפנ"ע שם[ .וילע"י עוד ממתני' שילהי אפי' בכולו ,והא דבעי' רבייה והמשכה זה

שנה טזגליזן ב (צב)

-

-

(רכה) מה

דוקא בהמשיך בכוונה .ובדברי הראב"ד דמים שנשאבו בכלי תמירו טפי מבאובידי
מצאנו שיסוד הפסול דג"ל ויסוד הפסול אדם למקוהעיי"ש.

דשאיבה שהמשיכוה חד הוא ,דכ' בבעה"נ
וז"ל ,ולעולם אין מטבילין בשאובה
הנמשכת ער שיהא שם רוב מן הכשר וכו'
ומעיקר המדרש את למד דדרשי' מה מעין
בידי שמים אף מקוהבירי שמים ואם איתא
המשכה כולה מטבילין בה הרי מקוה זו
נעשה בידי אדם ואם גזרו על נ"ל מ"ש
שנפלו למקוה שיפסלו את המקוה כ"ששהי'
להם לגזור על המשכה כולה שלא יטבילו
בה גזירתידי אדם אלא ש"מ שבעי' ריבוי

בידי שמים וכי משלים עליה מיעוטא
בהמשכה כשר ולא גזרו על המיעוט

לפסול את הרוב אלא בזמן שנתנו שם
בידים אבל בהמשכה לא גזרו".
מוכח מדבריו דססול ג"ל הוא משום
דקבוץ המים נעשהבידי אדם וכמו שמבואר
ברמב"ם והמשכה מהניא לבטל המעשה
דאדם ונחשב שנתקבצו ממילא ,אבל
בהמשיכו את כולה בכוונהעדייןיש מקום
לגזור מחמתגזירתידי אדם .וא"כי"ל דכמו
י אדם בהמשכת כולה ס"ל
דלגכי גוירתיד
להראב"ד דזהו רק בהומשכו בכוונה ה"ה
לגבי גזירת ג"ל ,היכא שבאו ממילא ליכא
מקום לפסול.
אולם נראה דיש לחלק דבפסול ג"ל חוץ
סמה שיש לפסול משוםגוירתירי אדם רבנן
פסלו המים עצמם ג"כ ולזה בעי' המשכה
דוקא ,ומוכח כן מכמה משניות דחכמים
פסלו המים עצמם ,וכ"מ בראב"ד בבעה"נ

ובדבר הנדון אם המ"ש בעודם מכונסים
תחת האבנים פוסלים את המקוה מדיןחורי
וסדקי המערה דלא בעי' עירוב כשה"נ
וכדפסק בשו"עסעי' נ"ח,עי' בס' מקוהמים
חיים שדן בזה בארוכה והוכיח בטוטו"ד
שאין בזה חשש כלל .ושמעתי ממו"ר
הגרא"י סאלאווייצי'ק שליט"א להוסיף עוד
המערה רמתני,
סברא בזה ,דחורי וסדקי
היינו מקומות שהם חלק מהמערה משא"כ
כאן אותםמים הם מחוץ למקוה לגמריכיון
שהם מאחורי הכותל ואין להם שייכות
למקום קבוץ המים שבמקוה.
נסתפקתי האם חיישי' לשי' ר"ת דג"ל
בתחי' הוה מדאוריתא ,וכמו"כ האםחיישי'
לרביעית בתחי' וכגי' הר"ן בשבועות
והריטב"א במכות כדעת ר"ת [ונראה

להוכיח ממנהג העולם שמדקדקים ביותר
שלא תשאר אפי'טיפתמים ברצפה ובקירות
המקוהשחיישי'לרביעיתבתחי'] ,ונ"מ האם
במקום ספקדיני' כספק דאורייתא או כספק
דרבנן ,ועי' בב"י שהביא תשו' הרשב"א
להכשיר ספק שאובין בתחי' משום ססיקא
דרבנן.ועי' בס'מעייני מים סי' מ"ח.
ואמרלי הרב מאירפוזן שליט"א שבשנת
תשל"ו שאללהגר"יווייס זצ"ל מהדינם של
אותם מים המבצבצים מקירות המקוה,
ותשובתו היתה "פנים חדשות באו לכאן".

סו

קובץ"בית אהרןוישראל"

(רכו)

הגאוןרבי שמואלהלוי ואזנר

תשובהעל הנ"ל

ב"ה ירושלים עיה"ק ט"ו מנח"א תש"ס לפ"ק
אחדשה"ט וש"ת באהבה,
 מכתבו הארוך תוכו רצוף בירורי הלכה בענין המקואות שלאחר שמרוקנים אותםומייבשים היטב מבצבצים מים מהעירות ,האםיש לחוש לאותם המים משום מים שאובין,
ודעתו נוטה להקל עפ"י הלכה,וכן ענ"ר נוטה ,ואבא בקיצורלייסד ולחזקלפי סדרדבריו

היקרים.

א .ועם גרון הנ"ל יש לדון גם על חורים וסדקים למעלה הרחק קצת מכותלי המקוה
שמוצאים שם מאגרימים קטנים -והנה גם אם נחליט לחשוש משום ספק שאובים ,מכ"מ
ברור שספק מים שאובים דרבנן של ג'לוגיםלפנינו דאיפסק במשנתינו דספק מים שאובים
ת"ד דמקיאות מ"ג ונפסק בסי' ר"א סס"ז ,ואעפ"י שבמשנתינו לא הוזכר כלל הספק של
פחות מג'לוגין -מכ"מ הרמב"ם פ"י ה"א ממקואות הזכירו בפשטות דספק נפלו ואת"ל
נפלו ספק יש בהם כשיעור.
ב .וטעם משנתינו דלאהזכירו ס' זה נ"ל פשוט דפחות מג'לוגיןאינו בגרר שאובים כלל,
ואינו דומה לשאר פחות מכשיעור איסור דעכ"פ תורת ח"ש איסורעליו ,והו"ל כפחות מד'
אמות דר"ה דאינו בגדר ח"ש ועוד כה"ג ,וה"ט דרע"ק במשנתינו שם פ"ג מ"ג דפחות מג'
לוגין אפי' צירוף ליתלי' וחכמים לאפליגיעליו אלא מדין צירוף ,או דעתו לצרף דנעשה
כשיעור ,אבל פחות מג"ל בעצמו אינו בגדר הלכה דשאובים ,ומשו"ה נקטו במשנתינו
דטהרות ודמקואות לשון שטהרו חכמים.
א
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ג .וא"ב פשוט שגםבליהנדון אם פקע
ל
ק
ה
ל
ספק
אםיש כאן שאובים כלל ואת"ל איכא ספק פחות מכשיעור ,ונוסף לזה הספק של המקעת
שאובים היות עבר בכותל אם המציאותכן שנבלעו בחומה ממש ושוב הזיעו למקוה.
ד .וכ"ח נו"נ בחכמה לענין זיעת החומה אם נחשב מים מהא ראו"ח סי' תס"ו -ג בשק
מלא קמח שנתלחלח מזיעת החומה אם מחמץ כמומים דיש אוסריםוישמתירים,אי אפשר
לדמות יסודות בסרט בגזירה דרבנן.
ה .איברא בלא"ה פשוטלענין מקוה עצמו מלשון הרא"מ ובמרדכי ה' מקואות וב"י סי'
ר"אלענין שיעור המשכה נ"ט שכ' דאז המים מתבטלים אגב הקרקע וכשזוחלין לגומא
נעשיתכאילו באו מתמצית הקרקעכי נתבטל מהם שם שאובים וכו'.והרי הדברים ק"ו אם
השאובים ע"ג קרקע אעפ"י שלא נבלעו בקרקע נתבטל מהם שם שאובים ,אלא חז"להקילו
להחשיבם כאילו באו מתמצית הקרקע ממש ,ואנו רגילים להחשב כאילו באו מתמצית
הקרקע אפי' בבטון מה"ט  -א"כ מכ"ש כשבמציאות הי' תוך הקרקע ממשדהיינו החומה
ושוב יצאו משם ,ואם באמת נבלעו ויצאו ,ודאי יש השתנות גמור ופנים חדשות (וכבודו
הזכיר קצת מזה בסו"ד) ,וממילאאין עלינו לדון עוד על המשכה ג"ט דלא צריךבענין זה
באמת.
ו .וכ"ת העיר עוד ממש"כ הש"ךסי' ר"א ס"ק צ"ו משמיה דהב"ח בשם הראב"ד דהא
דבעינן רבי' והמשכה רזה דוקא בהמשכה בכוונה ,אבל המשכה מאליו אפי' כולה בהמשכה
כשרה ,ומזה רצה להקל בג"ל שאובים בנמשכו מאליהם -ושוב דחהדמיונו -הנה בלא"ה
לא הרגיש בדברי הגרעק"א שם שכ' דהכא דבאו מכלים פשיטא רכולה בהמשכה פסול,

שגה טזגליוז ב (צב)

(רכז)

סו

והראב"ד כ' רק בבאים ביד אדם בלא כלים בזה אפילו כולו בהמשכה כשר ,והדברים
מבוארים בט"ו ס"ק ב"ו ובש"ך ס"ק מ"ועיי"ש.
ז .מיהו לפי המציאות אלו המים שבחומה ע"פ רוב אינם נבלעים ממש בחומה אלא
בחריצים שכחומהובין החומה לקרמיקה שם מתאספים כאן מעט וכאן מעט,וכןרגיל מאד
כה"ג במדרגות המקוה ,ולמטה מקרקעית המקוה,ואין זה כזיעת החומה ,אבל פשוט דיש
עליהם קולת ספק מים שאוגים טהור ואפילו הכניסו פעם מים שאובים ממש לתוך המקוה
לבדוק וכה"ג ,ושוב משתמשים במקוה במים כשרים כרגיל אין לנו להחזיק אסיפת מים
מועטים אלו כשאובים ,ונשאר מסק מים שאובים להקל במקומו.
ח.ויש אופנים כפי המציאות שנכשרו מים אלו ע"י השקה.
ט .ומה שנסתפק האם אנחנו חוששים לשיטת ר"ת דג"ל בתחילה הוה מדאוריתא ,וכמו"כ
אםיש לחוש לדעת הר"ן וריטב"א פ"ק דמכות בשיטת ר"תדאפילורביעית בתחילה,לנואין
לנו אלא ססק השו"ע והתנ"ך וכיו"ב האחרונים ,והמשמעותודאי דג"ל כתחילה כמו בסוף-
וכדעת הרא"ש פרק מרובה דלא כר"ת.
והריני דוש"ת בלונ"ח ומברכו בס"ד בהנהגת הצבור לשם שמים
מצפה לישועת ה'

שמואלהלוי ואזנר

סח (רצח)

קובץ"בית אהרןוישראל"

בעניןזריעה בחממותבשביעית
לפנינו תשובת אחד מגדולי דורינו שליט"א שמפקפק על ענין הזריעה
בחממות בהפסקיריעות פלסטיק בשביעית,ועליו שתי תשובות הרנותבדבריו
כדלהלן.

ברבר הזריעה בשקיניילון המונחים על חתיכות מפלסטיק קשה המונחים על יריעות
ניילון המושטחים על הארץ בתוך חממות,ורצים להתירלזרוע שם ירקותמדיןעציץ שאינו
נקוב כתוך הבית ,הלאדיןעצי ,שאינו נקובאינו משום הפסקיניקה בלבד אלא גם משום
דהויזורע בתוךכלי,וניקבכדי שורש קטןישבודיןביטולכלי ,ומבוארבהסוגיא בשבתדף
צ"ה ע"ב אמר רבא חמש מרות בכל"ח וכו',ויעוי"שבר"ן ,ומפורשבזבחיםדף צ"הגביכלי
חרס.שנטמא חוץ לקלעים נוקבונכנס ושוברו במקום קדושופריך בגמ'כלי אמר רחמנא ולא
כלי הוא ומשני שניקב שורש קטן ועיי"ש בתוס' שהקשו קצת תימה מהשייך באותו שיעור
של שורש קטןלענין טהרתכלי שאותו שיעור נאמרלענין הכשרזרעים בסוף המצניעוכו'
וישבו מרק
ולמשקיןכגון קדירה שמבשלין בו
ומסיק התוס'דבכלי המיוחד
י דהךשיעורישבוגםדיןביטולכלי,
יפסק הרמב"ם
ככלןי
הוישיעור טהרתוכדי שורשלקאטוןכלהירי
אוו
פ"ח מהלי מעה"ק הל' כ"א כ"ח שבישל בו חטאתויצא מכניסו ושוכרו בפנים נטמא בחוץ
נוקבוכדי שורשקטןכדי שיטהרושוברובפנים עכ"ל ,ופשיטא דאותושיעור שורשקטן הוא
ואותו ההלכה היא גםלענין הכשרזרעים גומא ,וע"כ דדץעציץ שאינו נקוב דלאהוי בכלל
גידולי קרקעהוי משום דחשובכלילענין זאתגופאדהויזורעבכלי והעפר שבתוכוהוי עפר
שבכלי.
והנהאיןזהשייךלדיןכלי של מטלטל מלאוריקן ושק או בגד לא חשוב בכללכלילענין
זה ,אלאבעי'כלילענין הכשר זרעים ,והמעמיד ערימת עמר ע"ג בגדים פשיטא דל"ש זאת
לדין זורע בעציץ שאינו נקוב ומש"כ בההג"א שבת דף פ' דאפי' חתיכת בגד או עץ מפסיק
היינו כמודאיירי שם בהג"א בזורע בתוך עציץ נקוב דע"י הבגד נעשה כסותם הנקב וכבר
מבואר כן בתוס' הרא"שגיטין דף כ"א דגם במניח על השולחן נמי מפסיק ,אבל להניח
בגרים או שקים על הארץ ולזרוע בעפר שעל גבה לאשייך כלללדיןעציץשאינונקוב וכ"ש
היכי שהעפרגורם שיבטלהניילונים לקרקע עולם וכ"ט אחר שנזרע וצמחוהזרעים שישכאן
שדה גמורה שיש בו חתיכותניילון מבצבצים מתוכו.
והנה אם באנו לדון בשקיותניילון אלו לאיזהמין כלי יש לדמות ,לכאורה יש לדמותם
לשק או בגרכיוןשהניילון רךואין לו דפנות עומדים בפנ"עובלי העפר שבתוכן מתקפלין
וגם אם בפעם הראשון שפותחים אותם אולייש בהןיציבות אבל אם מניחעליו דבר קשה
מתקפל.והרי זה שק שנותן לתוכו עפרוזורע בווהרי זה ממש כזורע עלגביניילון ומכסהו
בניילון אחרואיזהשייכותיש לזה עם זורע בעציץ שאינו נקוב,והריזה שדה גמורה וכ"ש
שהניילון כטל לארץ ,והנה דברזהשדיןעציץ שא"נהוימדיןכלי ככר הורגל הדברבפי כל
למדני דורינו עד שאינו נחשב עוד אפילו לחידוש וכבר נמצא הלכה למעשה באגלי טל
ובחזו"א רבעי שלא יחזיק העציץ שא"נ יותר מארבעים סאה בלח שלא יצא מתורת כלי
דאל"כ בטל ע"ג קרקע.וכייש בכח אלוהמתירים לעשות מעשה בסברות קלושותשאין להם
עמידה בהסוגיא נגד רובמניןובנין שללומדי הדור וחכמיה ,הלא למעשה הםרוצים לזרוע
ע"גג' שכבותניילוןותו לא ,והנה אםיבוא אחרויאמר שאלוהניילונים הםדי קשים לדונם
ככלי גםלענין הכשרזרעים ,בודאי שעליו להביא ראיה ולא נחשב אפי' לספק כלזמן שלא

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(יכש) סט

הוכיחכן ,ובפרטשלפיהמילי דעלמאהרי כלהעובי שלהםהויא שלאיקרעו והסברא פשוט
לדמותם לשקים המונחים עלגבי הארץ ,אשראין להםשייכותלכלי של הכשרזרעים אלא
כחתיכתניילון ובגד בעלמא.

ולענין החממותלדונםכביתלענין הזורעבתיכם כזורע בכית ,הנה בפשיטותהויביתרק
במה שנעשה לתשמישידירהוקרוי העשוי לצלהיינונמי תשמישידירהויש לודיןגג לכל
דברהתלוי בדירהוהיינו סוכת הרועים שבקירוי בלבד נחשב לגג העשוי לצל ,אבל מחיצה
שהוקפה לזרעיםהרי מפורש בירושלמירישעירוביז וסוכהלענין הרלה עליה את הגפן ואת
הדלעת וסיכך על גבם דבסוכה פסול ובמבוי כשר וקאמר הירושלמי הדא דתימא ער בית
סאתים אכליותר מכית סאתים נעשה כמחיצה שהוקפהלזרעיםואין מטלטלין בה אלא בר'
אמות בלבד הרי דלאו משום שתחת הסכוך הוי אויר הכרם אלא משום מחיצה שהוקפה
לזרעים וא"ב ה"ה בכלקירוי שנעשה לתשמיש הזרעים ובשבתאין מטלטלין בה חוץ לד"א
ואלו החממות פשוט דהנו מחיצה שהוקפה לזרעים ולענין שבת דינו כקרפף יותר מבית
סאתים שלא הוקפה לדירה (אם היאיותר מבית סאתים) וכ"גלענין שביעית ותרו"מנדונים
כביתולענין טלטולנדונים בכרמלית[ ,ולא משום דיש ללמוד שביעיתמדיני שבת אלאיש
להוכיח משם דקירוי כזו אינו מועיל כלום לענין דינים התלוין בדירה] דהקירוי גופא הוי
בכלל הוקמה לזרעים ,ומהיתן ומהיועיל לעשותהקירוי מפלסטיק חשוך שמונע אור השמש
וכיעי"זיהיה הוקף לדירה ולאלירעים ומה שאומרים שהחממותגורמים מיעוטגידול,וכי
מעכשיו התחילו להשתמש בהן רק לצורך מניעת שרצים הלא מעולם המה עשויים לגדול
זרעים וכדומהוהיינו מחיצה שהוקפהלזרעים ולאדמי לחורבה שהשובת בתוכויש לו כולו
כד"א שהוקפה לדירה ורק שמחוסרתדיורים ,וכבר מצאומגליוני החזו"א על קונטרס בית
ישראל רביתהיינו הנעשה לתשמישי דירה דוקא ונזרע רובו בטל הבית כמו שבטל החצר
וקירוינמי[אוליסגי אם נעשה לתשמיש צלוגם מונעהגידול] אבל הנעשה לזרעים לכאורה
הוי שדה גמורה .ומש"כ בחזו"אשביעיתסי' כ"כדקירוי בלבדסגיהיינוקירוי העשוילדירה
והיינו אפי' לצל אבל העפר לצורך גידול כמובנין חממותאין ללמודדין זה מדבריו.
והנה הך מילתארקירוי שנעשה לדירה או לאויר כבר מבוארבחי' הריטב"אעירובין דף
כ"ה עי"ש ומהירושלמי שמעינן עוד יותר דאיתא גם לקירוי שהוקפה לזרעים המפקעת
להיקףדירהוכגון בהדלהעליה אתהגפןוסיכך עלגביו דנעשהלסיכוךועי"ז דחשוב הוקפה
לזרעיםאינו עושה תורתקירוי שלבית להפקיע שם שדה מקרקעלאויר שתחתיו,וכי משום
דשביעית בזה"ז רק מדרבנן יש להסתמך על סברות שאינם ברורות לגבי דאורייתא וכו'
ולהורות לכל ישראל בשנהזו להתיר שמיטה משום אוליהוי זאת סברא ובדרבנןיש להקל.

הרבזלמן נחמיה גולרברג

תשובהעל הנ"ל
באמתשאיןאני מורה הלכהלרבים,אכן לפלפולא בעלמא לאלפסוק הלכה למעשה שאני
כותבבליעיון אעיר כמה הערות ,הנה הרב הכותבהניח הנחה שהדין שבעציץ שאינו נקוב
אינונוהגדינישביעיתזה רקבעציץ שהואכלי אבל אםזרעעלניילון שרק מעכב אתהיניקה
אין לו תורתכלי לא נחשב לעציץ שאינונקוב.
ויש להקשות א"כ מה חלקו בגמ'ביןעציץ של עץלעציץ של חרס שאחד מעבירהיניקה
ואחד אינו מעביר היניקה ,והרי לפי לפי דברים אלואין זה תלוי בהעברת היניקה ,לכן
מסתבר שכוונתו לותר שתרתיבעינן כדי שיחשב כעציץ שאינו נקוב ,א) שלאיהיה יניקה
מגוף האדמה ב)שיהיהזרועבכלי ,ומתוךכך העלה שהזורע על עפר המונח עלניילון נחשב
כזורע בקרקעכיוןשהניילוןאינוכלי.
ולענ"ד נראה שאינו כך ,אלא שבעציץ שיש בו נקב ונמצא שיונק מהנקב רק כל שלא
נתבטלמעציץ שםכליאין מתחשבין בנקב הקטן ,אבל אם נתבטל שםכלידיביניקת הנקב,
אבל כלשאין נקב ולאיניקה בזה נראה שנחשב כעציץ שאינונקוב ,ואף שבספינה של חרס
לדעת רש"יאו שלעץ לדעת התוס' במנחות פ"ה נחשביםכנקובים אף שלא נתבטל מהם שם
כלי וע"כשריביניקה וא"כ כל נקבקטן שישבונקיבה ג"כ נאמר שיחשבכעציץ נקוב ,וא"כ
יהיה ראיה שבנקב קטןאיןיניקה כלל ואעפ"כ אם נתבטל שםכלי נחשב כזרוע בארץ,ויש
אחרהיניקה אבל
לומר שכל שישיניקה בכלשוליהכליכספינה של חרס אועץ בזה
ן לודין נקוב.
ייי
לכא
וי
הל
אם רק יש נקב בזה אף שמקום זהיונק מ"מ אם לא נתבטל שם כ
ובעיקר סברתו לכאורהזהוהדין שנפסק ביור"דסימן רס"ר סכ"ו שהוורע עלגג שמילאו
עפרחייב בערלה ,נראה לענ"דשאין הטעם משוםשאינובכלי שא"כהיה להרא"ש בתשובה
שממנו מקורהדין להוכיחדינו מזה שכל שזרע על הגגאין שם כליוהרי זה ככלי שניקב
כשורשקטז ,ובע"כ שלאצריךכלי ,אלא נראה לענ"ד שהטעםשחייב בערלה שעיקר הסברא
שכל שזורע בקרקע מחוברתדינו כקרקעוגג נחשב למחובר,ולכן גם אםאיןיניקה מקרקע
שתחתהבית לא איכפתלןוהריזה כזורע בארץ ותחת הקרקע הזרועיש אבן צונמא שמפסיק
היניקה מעומק אדמה שבזה נראה פשוט שנחשבכזרוע בארץ שבודאיאיןצריךשינק מתהום
ארעאודי שיונק מקרקע מחובר לקרקע ,וזה הטעם שזורע על גג ביתחייב אבל אםיניח
ניילון על הארץ ועל זהישים עפר ויזרע לא נחשב כמחובר והרי זה כעציץ שאינו נקוב.
תדעשהרי אמרו בגמ'גיטיןח.עציץ נקוב המונח עלגבייתדותבאנו למחלוקתר"יורבנן
וברש"יעציץ של עץ נקוב המונה עלגבי יתרות ואם נאמר שכל שזרועככלי שבורשאין לו
דיןכליחייב במעשר גם אםאינויונק מאדמה א"כ למה פטור לר"י הרי העציץ נקוב ,אלא
ע"כ כדכתיבנא שכל שזרוע בתלושואינויונק מאדמה המחוברת לקרקעדינו כזרוע בעציץ
שאינו נקוב.
אמנם יש לדון אם יחליט להשאיר שם הניילון ושישאר כך לעולםיהיה נהפך למחובר,
וכמו שמצינו בגמ' סוכה רף ג' שסוכה למעלה מכ' אמה ומיעטה ,שאם ביטל את העפר
ממעט החלל סוכה ובעפר סתם מחלוקת ,ואף שהלכה כת"ד שגם עפר סתם לאהוי ביטול
אבל אםנתן עפרואין דעתולפנותו וברש"י שם שבטלו לשנעההויביטול ,וצ"עבנידוןדירן
לכמה זמן צריך לבטלו.

שנה טזגליון ב (צב)
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(סלא) עא

אכןיש לומר שבטלוהכוונה שכוונתושיהיה חלקמן הקרקעורוצהלהגביה המקום אבל
כל שמניח תבןכדילישון עליהם אפילו כוונתו שישאר שם כל הסוכות בזה אינו מתבטל
לקרקעכיון שמניח לשימוש ולא שישמש בתור קרקע .תדע שאם לאכן כל שמניח מטה
בסוכה וכוונתו שישאר שם לעולם או לחג הסוכותוכי נאמר שמתבטל הסוכה אם לא ישאר
י' טפחים וכן אם הניח תבן בסוכה שישמש לו לכרוכי יפסול הסוכה וכן אפילו הניח
כהלכה לכל הסוכות ולאשייך בזה בטלה דעתו שהרי כל העולם מניחכרים בסוכה ,ובע"כ
שלא אמרו כן אלא במניח התבן כדי שישמש בתור רצפת הקרקע אבל כשמניח שישמש
לשימוש שרגילים בתלושאינו מתבטל.
ואם נאמרכןיש לומר שגםהניילנן שהניחו על הקרקעהריאין כוונתם שישמש כקרקע
אלא אדרבהשיפסיק אתיניקת הקרקע ובאופן כזהאינו מתבטל לקרקע ,תדע שאם לא נאמר
כן כלעציץ שמניחו במטרה שישאר באותו מקום זמן רבוכי נאמר שנעשה העציץ כגג .כל
זה כתבתי בחפזי וצריךעיון וחיפוש לעת הסנאי.

ל זל
,ל,
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עב (ולב)

קובי

הרבצבי ובר

בענין הנ"ל
א) מה שהעיר בזריעה בשקים שלא תשיבעציץ שאינונקוב .הדברים נכוניםוכן מפורש
באגלי טלבדין קוצר וכן מטו משמיה דחזו"א .אבל למעשה זורעים בעציץ המטלטל ולא
בשקים,והניילון רק באלהיותכנגדהענפים שלהעציץ שמפורש בחזו"אשביעית כ"ב סק"א
שמספיק שאיןיניקה לענסים ולכן כתב שאם מרוצף באבןסגי.
ב) ובמש"כ שצריך דוקא מוקף לדירה לא ידעתי מהצריך להוכיח שבשבתצריך מוקף
לדירה ,אבללעניןשביעיתידוע שהחזו"א הקיל בשנת תשי"ב לסמוך עלגג שמונע השמש
אע"פ שלא היה מוקף לדירה .עכ"פ לא מצאתי הכרח למש"כ שצריך תשמישי דירהלענין
שביעית .אמנם אסשר להוכיח מהכ"מ פ"א ממעשרות שהכלתלוי בשם דירה ,אבל לדעת
החזו"א שהכלתלוי אם הבית להם לרועץ (שביעית כ' סק"ו) לכאורהאיןצריך תנאי של

תשמישידירה.

,ל זל,ל

שנה טזגליון ב (צב)

(רלג) עג

הרב אהרןשמיינברנ

בירורדין מבטלכימו של תבירו

ראובן ושמעון הסכימו ביניהם על להלן בעזה"י ,ועפי"ז יש לדון לענין נד"ד
שכירות בית למשך זמן ,ועדיין לא חתמו אם אסשרלחייבו מחמת טעמים אלו.
על חוזה שכירות ,ואחר עבור חודש ימים
מקורצין מבמלכיסו ש"ח
מאז שהוסכם ביניהם ,נתחרט השוכר ורוצה
א .הנה ,מקור חךדינא דמבטלכיסו ש"ח
לחזור בו משכירות הבית ,והמשכיר טוען,
דאף שביד השוכר לחזור בו מכיון שעדיין דפטור הוא מהא דתניא בתוספתא [פ"ר
לא נחתם ביניהם החוזה ,ולא נתחייבעדיין דב"מ] ,הנותן מעות לחבירו למחצית שכר,
אחדלחבירו כלל ,אמנםמכיון שכבר הוסכם ואמר לא לקחתיאין לועליו אלא תרעומות,
בניהם מלפני חודש על שכירות הבית ,ולא ואמרו ע"ז כירושלמי [ב"מ פא"נ ה"ג] אמר
השכירו לאחרים מחמת זה ,ועתה שחוזרבו ר' יצחק הדא אמרה המבטלכיסו שלחבירו
השוכר ,נמצא שבאלירי הפסר ,שלא ימצא איןלועליו אלא תרעומות ,והובאלדינא הך
עכשיו שוכר אחר שישכור הבית ,ותובע תוספתא הנ"ל בשו"ע חו"מ[סי' קפ"ג ס"א]
מהשוכר שישלם לו דמי שכירות על אותו ובשו"עיו"ד[סי' קע"ז].
חודש ימים ,וגם על משך זמן עד שימצא
עוד מצאנו נידון כיוצא בזה ,בשו"ע
שוכר אחר ,האם איכאעליוחיוב לשלם ,או חו"מ [סי' שס"ג ס"ו בהג"ה שלישית שם],
עכ"פ לצאת יר"ש.
בנועל בית חבירו ומחמת זה לא השכירו
והנראה מה שיש לדון בנד"ז ,דלכאורה הבעלים ,אף דהוא בית דקיימא לאגרא,
א"אלחייב את השוכר לשלם על אותו הפסד אעפ"כ הוא פטור ,ומקורו הוא מהרא"ש
שטוען המשכיר שהיה לו מחמת השוכרע"י [ב"ק פ' כיצד הרגל סי' ו'] עיי"ש שכתב
הבטחתו שהבטיח לו שישכור את הבית ,דאסי' גירש חבירו מביתו ונעל הדלתבפניו
ומטעם דאי"ז חשיב הפסדכיון דאינו אלא דפטור מלשלם ,וכתב שם הטעםדכיוןדאינו
מניעת ריוח ,וקיי"ל לדינא דהמבטל כיסו אלא מבטלכיסו ש"ח ,דהא לא גרם לו אלא
הפסד במניעת ריוח ,ע"כ פטור מלשלם.
ש"ח סטור מלשלם.
ועפי"ז היה נראה לענין נד"ד ,דא"א
א
ו
ה
ונראה פשוט,
ראם
באופן ראין
המשכיר מברר שהיה מוצא אחר שישכור לחייב את השוכר לשלם על ההפסד שגרם
את הבית ,בכה"ג פשוט דאין כאן שום לו להמשכיר ,דהא לא גרע מהךדינא דנועל
תביעת ממון ,דהא אין כאן שום הפסד אף ביתו של חבירו העומדת להשכיר ,וה"נ
במניעת ריוח,כיון דלא הפסידו כלום ,ורק בנד"ד חשבי ,ליה להשוכר כנעל הבית ולא
היבא דהמשכיר מברר שהיה מוצא שוכר נתן לו להמשכיר להשכירו לאחרים ,עי"ז
אחר שהיה דעתו לשוכרו ,ומחמת הבטחתו שהבטיח לו שהוא ישכרנו ,וא"כ פשוט
של זה לא השכירו לאותו שוכר ,בכה"ג דל"ח אלא כגרם לו הפסר במניעת ריוח,
נמצא דהיה לו להמשכיר הפסד ,אמנםמכיון דפטור מלשלם.
דאין ההפסד אלא במניעת ריוח ,ליכא עליו
ב .אמנם ,באמת המצינו בש"ס בכ"ד,
חיוב לשלם וכמו שנתבאר.
דבגרם הפסדלחבירו אףדאינו אלא במניעת
אמנם נראה ,הבאמת מצינו בש"ס ריוח ,אעפ"כחייב לשלם ,והוא ,בהא דתנן
ובפוסקים בכמה אופנים ,דאף על הפסד בפ' המקבל [ב"מ ק"ד ע"א] ,במקבל שדה
במניעת ריוח ג"כ חייב לשלם ,וכתבו מחבירו לזורעה והובירה דחייב לשלם ,רכן
הפוסקים בזה הרבה טעמים ,וכמו שיתבאר כותב לו ,אם אוביר ולא אעביד אשלם

עד (ולד)
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במיטבא ,עיי"ש ,וכ"ה בשו"ע לדינא [סי' לשלם ,מכיון דאין ההפסד אלא במניעת
ריוח ,והוי כמבטל ניסו ש"ח דפסור
שכ"ח].
עוד איתא בש"ס ב"מ [ע"ג ע"ב] אמר רב מלשלם.
חמא ,האי מאן דיהיבזוזי לחבויה למיזבן
הפםר במניעתריוח
ה
ליה חמרא ופשע ולאזכין ליה ,משלם לי
לענין שנירותפועלים
כדקא אזיל אפרוותא דוול שפט ,רב אשי
ד .עוד מצאנו אופן אחר דאיכא חיוב
ן סתםנמי לא,ומסיק שם הטעם
אמראפי'יי
דפטור מלשלם ,משום דהוי אסכמתא כיון לשלם על הפסד במניעתהריוח ,והוא,לענין
דאינו בידו שימכרוהו לו בזול ,עיי"ש שכירות פועלים ,וכמבואר כש"ס ר"פ
בש"ס ,ומשמע דלולי טעם זה היה חייב האומנין ,ובשו"ע ר"ס של"ג ,במי ששכר
לשלם על ההפסד שגרם לו ,וכרס"ל באמת מועלים שהיו מוצאין אמש להשתכר ,וחוזר
לרב חבא ,ואף ראין ההפסד אלא במניעת בו הבעה"ב אח"כ אף אםעדיין לא התחילו
ריוח ,אעפ"כחייב לשלם[לולי הטעם דהוי במלאכתם ,והוא באופןראינם מוצאים עתה
להשתכר ,ונמצא רהפועלים באולידי המסד
אסמכתאוכנ"ל].
מחמת חזרתו ,דחייב הבעה"ב לשלם
נתחייב לשלםעל הבסרבמניעתריוח לפועלים עבור ההפסד שגרם להם ,ואף
ג .אמנם נראה ,רמהך דפ' המקבל באמת דהפטד זה אינו אלא במניעת ריוח ,והיינו
לא קשה כלל ,דשא"ה דנתחייב להדיא אותו שכר שהיו יכולים להצויח ע"י
לשלם על ההפסד ,וכרמשמע במתני' שם פעולתם ,אעפ"כ חייב הבעה"ב לשלם
דאמרו הטעם שכן כותב לו אם אוביר ולא עבור אותו ההפסד.
אעביד אשלם במיטכא ,וכ"כ בנמוק"י שם
ויעויין בתוס' וברא"ש שם בסוגיא דר"פ
בסוגיא במסקנת דבריו בשם הר"ן ,וכ"ה האומנין ,שכתבו בטעם החיוב ,דקיי"ל
ברשב"א הובא בר"ן ובנמוק"י בפ' הבית כר"מ דדאין דינא דגרמי ,והיינו דחירת
והעלייה ,דבהך דינא דמתני' הנ"ל ,מעיקר בעה"ב בפועלים חשיבמזיק בגמרי ,ומטעם
הדין ליכא שום חיוב לשלם ,ומטעם דאין זהחייב לשלם.
ההפסד אלא במניעת ריוח ,והא דחייב
אמנם אכתי צ"ע ,דהא סו"ס כיון דאין
לשלם הוא מטעם דנתחייב להדיא ע"כ
ההפסד אלא במניעת הריוח אמאי יתחייב
לשלם לו ההפסד.
לשלם ,דהא אף במזיק גמורע"י מעשה ,ג"כ
ברא"ש
ר
א
ו
ב
מ
,
ל
"
נ
ה
נ
"
א
וכן בהך דס'
פטורבאופן זהדאינו אלא מבטלכיסו ש"ח,
ובנמוק"י שם בסוגיא ,דע"כתיירי שנתחייב וא"כ ה"ההיכא דלאהזיקלו אלאע"יגרמי,
השליח ,שאס לאיקנהלויין,שימציאלויי
ן כיון דאין כאן הפסד גמור אלא במניעת
טעמא
משלו ,ראל"ה סטור מלשלם מהך
ריוח ,ליכא חיוב לשלם.
הנ"ל ,דלא גרם לו הפסד גמור אלא במניעת
חיוב מפעם שבת דאדם
ריוח,והוי מבטלכיסו ש"ח דפטור מלשלם,
ורק משום שהתנה לשלם על ההפסד,חייב
ה .ובאמת דכבר תמהו האחרונים תמיהה
לשלם[,ועייןבעניןזה במחנ"א הל'שומרים זו ע"ד התוס' ,דמ"ש מכל מבטלכיסו ש"ח
סי' ח'].
דפטור לשלם ,יעוין קצוה"ח [סי' של"ג
ולסי"ז נראה פשוט דלענין נד"ד א"א סק"ב] ובשער משפט [סי' ס"א סק"א
לחייב את השוכר מכח הנך סוגיות הנ"ל ,בסופו] ,ועיי"ש מש"כ לתרץ ,דעיקר טעם
רהא מעולם לא נתחייב השוכר לשלם על החיוב לענין שכירות פועלים הוא מטעם
הההפסד שיגרום לו ,באםיחיור בו מלשכור חיוב השבת ,דהא כל שבת רחייבה התורה
את הבית ,וא"כ אין כאן מקום לחייבו באמת אינו אלא על הפסד במניעת ריוח,

שנה טזגליון ב (צב)
ואעפ"כ חייבה התורה לשלם ,וא"כ ה"ה
לענין שכירות פועלים ,דאף ראין ההפסד
שהפסידו אלא מניעת הריוח ,אעפ"כ אפשר
לחייב את הבעה"ב מטעם חיוב דשבת,
וכנ"ל.
והא דקיי"ל בעלמא דמבטל כיסו ש"ח
דפטור ,ולא מחייביכן לשלם מטעם חיוב
דשכת ,היינו ,דלא מצינו חיוב דשבת אלא
ן בשו"ע
באדם ולא בשארנזקי ממון,פיעויי
סי' ש"ז ס"ו ובסי' ש"מ מ"ב ובש"ד].
ועפי"ז נראה פשוט ,ראיןכירון זה דומה
לנד"ד ,דנימא דיתחייב השוכר לשלם עבור
ההפסד שגרם לו להמשביר דומיא דשכירות
פועלים ,דשאני שכירות פועלים דעיקר
החיוב הוא מטעם שבת דאדם ,ולא שייך
טעם זהלענין שכירות בתים וכמו שנתבאר.
דחיוב שבת לא מצינו אלא באדם.

מבטלביסולענין שנירות בתים
ו .אמנם ,מצינו להריא בדברי הפוסקים,
דגםלעינן שכירות בתים ,איכא חיוב לשלם
על הפסד במניעת ריוח ,וכמו שיבואר.
דהנה ,יעויין בשו"ע [סי' שי"ב ס"ז]
דהשוכר בית ורוצה לצאת מהבית ,דחייב
להודיע להמשכיר ל"י קורם ,כדי שיבקש
המשכיר מי שישכור את הבית ולא ישאר
פנוי ,ואם לא הודיעו א"י לצאתוחייבליחן
השכר ,ע"כ ,ומקור הך דינא הוא מהרמב"ם
[פ"ו הל' שכירות ה"ח] והובא גם בטורסי'
זה.
עוד איתא בשו"ע שם [סי"ד] במקום
שנהגו שיש להם ראש שנה קבוע לשכירות
הבתים ,וראובן שכר משמעון בית לשנה
אחת ,ואחר שכלתה השנה נשאר בבית
חודש אחד ,ולא דברו זה עם זה כלום
בשכירות שנה הבאה ,ורצה ראובן לצאת
מהבית ושמעון מעכב ע"י שלא לצאת עד
תשלום שנה שניה ,הדין עם שמעון וראובן
חייב לשלם לו גם שכירות שנה שניה ,ע"כ.
ומקור הך דינא הוא מתשו' הרא"ש הובא
בטור סי' זה מי"ג ,ועיי"ש שסיים בזה הא

-

(רלה) עה

דחייב לשלם גם עבור שנה שניה ,דכיון
שרגילים לשכור הבתים לשנה ,ונכנס חודש
בשנה השנית ,וכבר נשכרו כל הבתים ולא
ימצא להשכירו ,והיה לו להשוכר להודיעו
שאינו רוצה לדור בביתו אלא חודש,וכיון
שלא הודיעו סמך האחר עליו שידור בבית
כמנהג העיר ,וע"כ נתחייב בשכירות גם
עבור שנה שניה ,עיי"ש.
ומבואר בדברי הרמב"ם והרא"ש הנ"ל,
דלענין שכירות בתים ,כל שהשוכר גרם לו
להמשכיר הפסד ,בזה שאינו מוצא המשכיר
אחר שישכור הבית ,חייב השוכר לשלם
עבור אותו הפסד,ואףשאין הפסדזה תשיב
הפסד גמור,דאינו אלא מניעתריוח ,אעפ"כ
חייב לשלם עבור ההפסד.
ם
ג
'
ועפי"זהיה נראה לכאו
,
א
נ
י
ד
ל
לענין
נד"ד דחייב השוכר לשלם להמשכיר עבור
ההמסד שגרם לו ,ואף דההפסד הוא רק
במניעתריוח ,דמ"ש מהנךדינים המבוארים
בשו"ע הנ"ל דנתחייב השוכר לשלם עבור
ההפסד במניעתריוח.
ז .אמנם ,באמת דתמוה הנךדינים הנ"ל,
דהא לא גרע מסוגר ביתו של תבירו אף
דהוא קיימא לאגרא דפטור לשלם וכמו
שנתבל"ע ,ומטעם דכיון דאין ההמסד אלא
במניעת ריוח ,וקיי"ל רמבטל כיסו ש"ח
דפטור לשלם וכמו שנתבל"ע.
והנה ,מצינו בפוסקים שדנו בזה לבאר
הנךדינים הנ"ללענין שכירות בתים דחייב
לשלם ,וכתבו בזה כמה סברות,וישלדוןאי
שייך הנך סברות גם לענין נד"ד.
ח.יעויין בשעמ"ש שם[סי' שי"ב סק"ב]
מש"כ בביאור דעת הרמב"ם והרא"ש הנ"ל,
דאיה"נ ראם כבר יצא השוכר מהבית אינו
חייב לשלם ,ומטעם דנתבאר דלא גרם לו
אלא הפסד במניעת הריוח ,וכוונת הרמב"ם
והרא"ש היא ,רביד המשכיר לעכב על
השוכר שלא לצאת מהבית כדי שלאיזיקנו,
וכדאיתא בשו"ע [סי' נ"ה] הבכל גרמא
כנזקין אף דפטור מלשלם ,מ"מ משמתיגן
ליה שלא יזיקנו ,עיי"ש ,וה"נ בנד"ז יכול

עז

(ישי)

-

קונץ"ביתאהרןוישראל

-

נתחייב לשלם על כל אותו הזמן שאיןן
המשכיר מוצא אחר שישכרנו,עיי"ש .קע"ון
והנה ,יעויין במשמט שלום [סי' ן

המשכיר לעכבבידו שלא לצאת מהביתכדי
למונעו שלאיזיקנו,עיי"ש.
זה דומה
ועפי"ז נראה פשוט
דהא,בנדדא"ץדדעידןיין לא דר סי"ד] בד"ה ולכאורה ,רתמה ע"ד הנחלתן
כלל לעני נד"ד,
ןלל בהסית ולא נכנס שם עדיין ,צבי הנ"ל ,דהא כיוז שכבר יצא השוכר
השוכר כ
ול"ש כלל הך סברא הנ"ל מש"כ השעמ"ש ,מסכית ,הוי כהחיירו להבעלים ,ואמאי
וא"ע כיון ראין כאן הפסד אלא במניעת יתחייב לשלם עבור אותו הזמן ,עיי"ש.
אמנם נראה ,דבאמת יש לעיין כמש"כ
ריוח,אין שום מקוםלחייב את השוכר עבור
הנוב"י הנ"ל רכל שירו בתורת שכירות
ההפסד.
נתחייבברמי השכירות ערשיחזירנה לרשות
ת
ו
ר
י
נ
ש
ת
ר
ו
ת
ב
ו
ר
י
ל
בא
הבעלים ,דהא בהךנידון בתשו' הרא"ש הא
ט .עוד מצאנו במוסקים ליישב הך דינא מיירי ששכרו לזמן ידוע ,או אפי' ששכרו
הנ"ל עפ"י מש"כ הנוב"י [חנינא סי' נ"ו למקוםידוע אמנםידוע הוא שהוא מהלך ב'
הובא בפ"ת סי' ש"י אות ב'] ליישב הא ימים עד אותו מקום ,וכמבואר שם להדיא
דאיתא בתשו' הרא"ש ,והובאלדינא כשו"ע בתשו' הרא"ש ,וא"כ אמאי לא נימא דמיד
[סי' ש"י מ"ג] באחד ששכר בהמה לשני שעכר אותו זמן ששכר את החמור ,הרי
ימיםלילך ולחזור ,ובחזרתוביום השני גדל כלתה שכירותו ,וכדאשכחן לענין חיוכי
הנהר ער שהוצרך לעכב יום אחד ,ראם שואל דמיר שכלתה זמן השאלה ,נפטר בזה
שכרה למקום פלוני ולחזור ,או ששכרה מחיובי שאלה ,אף שהחפץ עדיין נשאר
לשניימים והזכיר המקום שרוצה לילך שם בכיתו של שואל ,וכמבואר בשו"ע [סי'
וידוע שהוא מהלך ב' ימים ,והוא באופן שמ"ג] ,וה"נ גימא כן לענין שכירות ,דמיד
דרגילות הוא להתגדל שם הנהר ,והשוכר שכלתה זמן השכינות נפטו כזה מחיובי
מכירענין הנהר ולא המשכיר ,דהוי פסידא שכירות ,ואף שעדיין לא החזיר החפץ
השוכרוחייב לשלם אף על אותוזמן שעכבו להבעלים ,מ"מ כיון דמחמת אונס לא
הנהר ,ע"כ.
ותמה ע"ז הנוב"י שם ,מהא דכתב
הרא"ש [בפ' השואל סי' ד'] והובא לדינא
בשו"ע [סוס"י ש"ו] דאין שבת בבהמה,
וא"כ איך פסק הרא"ש דבעכבו נהר דחייב
לשלם ,והא אפי' פשע ועיכב בהמת חבירו
במזיר פטור מלשלם ,וכתב הנוב"י שם
ליישב ד"ז,דשאני הך עובדאשירד מתחילה
בתורת שכירות ,אף ששכרה רק למקום
ידוע ,מ"מ כ"ז שלא החזירה להבעליםעדיין
היא מושכרת בידו וחייב לשלם השכירות,
כיון שהוא ידע מרגילות הנהר והוי ליה
להתנות ע"כ ,עיי"ש.
ועס"י דברים הנ"ל כתב בנחלתצבי[סי'
שי"ב] לבאר דעת הרמב"ם והרא"ש שם הא
דנתחייב השוכר לשלם אף על אותו זמן
שכבר יצא שהכית ,דהוא ג"כ מטעם הנ"ל,
דכיון שירד השוכר בכית בתורת שכירות,

החזירו ,וכמבואר שם בתשו' הרא"ש,

לכאורהאין מקום לחייבו בדמי שכירות.
ולכאורה נראה בביאור דברי הנוב"י
הנ"ל ,דודאי כל שוכר שעשה קנין בגוף
החפץ ע"ד שכירות ,נתחייב מיד בדמי
השכירות על כל זמן משך השכירות וכפי
שהותנהביניהם,ואיה"נ דאם כבר כלתהזמן
השכירות והשוכר לא החזיר החפץ לרשות
הבעלים מחמת אונס ,ראין השוכר חייב
בדמי השכירות על אותו זמן שהיה בטל

ממלאכה אצל הבעה"ב ,דל"ח אלא מניעת
ריוח ,והשוכר מעולס לא נתחייב לבעה"ב
עבור דמי השכירות ע"ד כן שיארע אונס
שלא יהיה בידו להחזירו לרשות כעלים,
אמנם בהךנידון דתשו' הרא"ש,דמיירי שם
באופן דהשוכר ידע מרגילות הנהר ,והו"ל
לאסוקי אדעתיה שיארעלו אונס שלאיהיה

בירו להחזיר החפץ מיד שיגמר זמן

שנה טז גלון ג (צב)

(רלז) עז
ומעתה לא תקשה מה שתמה המשפ"ש

השכירות ,בכה"גודאידשייך לומר ,דהשוכר
נתחייב בדמי השכירות עד שיחזיר החפץ
לרשותבעלים,ואףעלאותוזמן שנאנסבידו
שלאהיהיכוללהחזירו,דכיוןדידע מהאונס
ע"כ דנכנס בחיובו ע"ד כן ,ובאמת דכ"ה
מבואר להדיא בדברי הנוב"י שם שכתב,
דכיון שידע מרגילות הנהר" ,והוי ליה
להתנות" ,ע"כ .וכוונתו הוא כנ"ל ,דע"כ
נתחייב מתחילהבדמי השכירות אף על אותו
זמן שלא יהא בידו להחזירו מחמת אונס,
ומטעם דכיון שידע מתחילה דשכיח האונס
שיבוא ,הו"ל להתנות על כך ,וכיון שלא
התנה ,ע"כ שדעתו היתה להתחייב גם על
אותוזמן ,כ"ג לכאורה בביאורדבריהנוב"י .שנתבאר.
ועפ"י כל הנ"ל נראה לענין נד"ד ,ראין
ועפי"ז נראה לבאר מש"כ הנ"צ לבאר
הנ"ל ,להוכיח מהנך דינים המבוארים בשו"ע
דעת הרמב"ם והרא"ש עפי"ר הנוב"י
דאיכא חיוב בשכירות בתים אף על הפסד
ך
י
י
ש
י
והיינו דהך סברא הנ"ל מש"כ הנוכ
א"מטעם ,במניעת ריוח ,דשא"ה דכיון דירד בתורת
ג"כ לומרלענ שכירות בתים ,והו
ויןחז"ל שעל השוכר להודיע שכירות ונתחייב תיכף בשעת הקנין גם על
דכיון דתקינ
קודם ,שדעתו לצאת אותו זמן שיצא מהבית וכמו שנתבל"ע,
ם
ו
י
להמשכיר שלשים
שלאיססיד המשכיר שלאימצא משא"כ בנד"דדעדיין לאנכנס השוכר בתוך
מהבית,וכ
ידי שישכרנו ,ע"כ רבעת קנין הבית ולא עשה שוםקנין ,ולאנתחייבעדיין
אח"כ מ
השכירות כלל בדמי השכירות ,וא"כ אף שגרם לו
השכירות ,נתחייב השוכר
י
מ
ד
ב
שלא יהיה ביד המשכיר להמשכיר הפסד ,מ"מ כיון שאינו הפסד
אף על אותו זמן
הפסד מחמת גמור אלא במניעת הירוח ,ליבא שום חיוב
להשכירו לאחר ,ויבוא
י
ד
י
ל
גרמתו של השוכר בזה שלא הודיעו ,ומה"ט לשלם ,וכדין מבטל כיסו ש"ח דקיי"ל
כתב ג"כ הרא"ש בתשו'[ ,והוא אך דינא דפטור מלשלם.
המובא בשו"ע סי' שי"ב סי"ד] ראם נכנס
כל שסמךעליו וגרם לו הפםר
א
חודש אחד בשנה השניה ,אף
שהשוכרגםיועצל אף במניעתרוית,חייב ממעם ערב
מהבית ,מ"מ חייב בשכירות הבית
יב .אמנם נראה מה שיש לדון בנד"ד,
שנה שניה [אם אין מוצא המשכיר אחר
שישכורהבית] ,והוא ג"כ מטעם הנ"ל,דכיון דיש מקום לחייב את השוכר מטעם חיוב
דאיכא זמן קבוע לשכירות הבית ,והשוכר ערב ,והוא,עפי"ד הריטב"א [ב"מ ע"ג ע"ב]
נשאר שם בבית חודש אחד בשנה השניה ,שכתבליישב הסוגיא שם ,במי שנתן לחברו
ועי"ז בא המשכירלידי הפסד,כיון שהיה לו מעות למגבן ליה חמרא ופשע ולאזביי,
להשוכר להודיע ולא הודיעו ,ע"כ נתחייב דחייב לשלם לו ההפסד שגרם לו שלא
השוכר לשלם בדמי השכירות אף על אותו הרויח מהיין שהי"ל לקנות עבורו[ ,הובא
זמן שכבר יצא מהבית ,וכמו שנתבל"ע ,סוגיא זו לעיל אות ב' ,ואף דמסיק שם
[וע"ע באבני חשן סי' שי"ב אות ה' שכתב הש"ס דפטור מלשלם ,היינו מטעם דהוי
ג"כ לתרץ על דרך זה ,אמנםסיים שם ע"ד אסמכתא ,ומשמע דלולי טעם זה היהחייב
הנ"צ דלא נהירא דבריו ,וכפי"מ שנתבאר לשלם על ההפסד שגרם לו] ,והקשה
הריטב"א דלכאורה הא הוי כמבטל כיסו
נמצא ,דזהו ג"כ כוונת הנ"צ].

ע"ד הנ"צ,דכיון שכבריצא השוכר מהבית
הוי כהחזירו לרשות בעלים ,דודאי ראין
כוונת הנוב"י והנ"צ ,דתלוי בעיקר אם
מחזירו לרשות בעלים או לא ,דכפי"מ
שנתבאר בכוונת הפוסקים הנ"ל נמצא,
דאף באופן שמחזירו לרשות בעלים ,מ"מ
אם היהלו להשוכרלהודיע לבעלים שדעתו
לצאת מהבית ולא הודיעו ,ועי"ז גרם לו
להמשכיר הפסד שא"י להשכירו לאחר,
אמרי' דגם ע"ז היה דעת השוכר בשעת
קנין השכירות ,להתחייב בדמי השכירות אף
על אותו זמן שכבר יצא מהבית ,וכמו

עת (דלח)

קימץ"ביתאתרןוישראל

-

-

ש"חכיון ראין ההפסד אלא במניעת ריוח ,דיש לעיין בזה אי

ותי' שם ,וז"ל ,דהכא גם בלא קיבל עליו
תשלומים כלל,כיון שנתן לו מעותיו ליקח
לו סחורתו ,ואלמלא הוא היה לוקח ע"י
עצמו או ע"י אחרים ,אלא שזה הבטיחו
שיקח לו וסמך עליו בהבטחתו ,דבההיא
הנאה שסמךעליו ונתן לו ממונו ,משתעבד
ליה מדין ערב ,וזהו ענין שכירות פועלים
דפירקין דלקמן רמשלמין לבעה"ב מה
שהמסיד כשחזרו בהן או שבעה"ב חייב
לשלם להם מה שמפסידים ,דכיון דסמכו
זע"ז נתחייבו זל"ז כמה שיפסיד על פיו,
וזהודין גדול ,עכ"ל.

ויעויין במשפט שלום[שם] שכתבליישב
הנך דינים המבוארים בשו"ע [סי' שי"ב]
הנ"ל ,דבשכירותבתיםאיכאחיוב לשלם אף

על הפסד במניעת ריוח ,עפי"ר הריטב"א
הנ"ל ,דכיון דלא הודיע השוכר להמשכיר
שדעתו לצאת מהבית ,והמשכיר סמך עליו
ומחמת זה לא השכיר הבית לאחר ,מה"ט
גופא נתחייב השוכר לשלם עבור ההמסד,
דשייך בזהחיוב ערבות וכמו שנתבאר ,וכ"כ
בערך ש"י [סי' שי"כ סי"ד] לבאר דעת
השו"ע שם עפי"ד הריטב"א הנ"ל ,עיי"ש.

ועפי"ז היה נראה גם לענין נד"ד ,דכיון
דהשוכר הבטיחו להמשכיר שישכור ממנו
הבית ,והמשכיר סמךעליו שישכרנו ומחמת
זה לא השכירו לאחר ,נתחייב בזה השוכר
לשלם עבור ההפסד שגרםלו ,אף שלא עשה
השוכרעדיין שוםקנין שכירות ,מ"מנתחייב
לשלם מטעם חיוב ערבות ,וכנ"ל.

בדעת הרא"ש א* ט"ל כסברתהריטנ"א
יג .והנה ,הך דינא המבואר בשו"ע [סי'
שי"ב סי"ד] דאיכא חיוב על השוכר לשלם
עבור המסד במניעתריוח ,מקורו הוא מתשו'
הרא"ש וכדאיתא בטור וב"י שם ,וכפי"מ
שכתבו הפוסקים הנ"ל בביאור הך דינא הא
דחייב לשלם ,עפ"י סברת הריטב"א הנ"ל,
ראיכא חיוב ערבות ככה"ג ,נמצא דהרא"ש
ס"ל ג"כ כסברת הריטב"א הנ"ל ,ובאמת

ס"ל להרא"ש כסברת

הריטב"א.
דיעויין בר"ג כלל ק"ד אות י"ס ,דהביא
דברי הערך ש"י הנ"ל לבאר הך דינא עפ"י
סברת הריטב"א ,והשיג עליו דמוכח בדעת
הרא"ש דלא ס"ל כלל כסברת הריטב"א
דאיכאחיוב ערבות בכה"ג ,דמבואר ברא"ש
פ' א"נ [סי' ס"ט] בביאור הך דינא דאיתא
שם בש"ס דהשליח חייב לשלס עבור
ההפסד ,דמיירי שנתחייב השליח להדיא,
ן משלו,
שאם לאיקנה לויין ,שימציא לויי
דאל"כ אין מקום לחייוב ,מטעם דאין
ההפסד אלא במניעת ריוח ,עיי"ש[ ,ומובא
לעיל דברי הרא"ש באות ג'] ,וא"כ מוכח

לכאו' דלא ס"ל להרא"ש כסברת הריטב"א,
דאל"כ אמאי הוצרך לאוקמי דמיירי
שנתחייב ע"כ להדיא ,וע"ע בנ"צ [סי' רצכ
בסופו] שהוכיח ג"כ מדברי הרא"ש הנ"ל
דלא ס"ל כסברת הריטב"א דאיכא היונ
ערבות בכה"ג,עיי"ש.
אמנם ,יעויין בשו"ת חת"מ [חו"מ סי'
קע"ח] שכתב ,דכו"ע ס"ל לדינא כדעת
"ריטב"א ,והיינו דגם הרא"ש מודה כזה
לדינא לסברת הריטב"א דבכל כה"ג שסמך
עליו ,איכאחיוב לשלם מטעם ערב,ועיי"ש
מש"כ לבאר הא דהוצרך הרא"ש לבאר הך
סוגיא דפ' איזהו נשך,דמיירי שנתחייב בזה
השליח להדיא לשלם עבור ההפסד[ ,וע"ע
במשפ' שלום שם שכתב ,דלכאו' מוכח
כדעת החת"ס מהך גופא דכתב הרא"ש
לענין שכירות בתים דאיכא חיוב לשלם אף
על הפסד במניעת ריוח ,וע"כ רהוא עפ"י
סברת הריטב"א דהיינו מטעם ערב ,כיון

דממךעליו].

בעיקר מברת הרימב"א
יד .הנה ,בעיקר סברת הריטב"א הנ"ל,
רכל שהבעלים סמכועליו שיעסוק במעותיו
וירויח בהם ,דחייב לשלם על ההפסד מטעם
חיוב ערב ,באמתישלעיין בזה סובא וכבר
תמהו האחווניס ע"ד ,מהך דינא המבואר
בתוספתא [ס"ד דב"מ] דהנותן מעותלחבירו

למחצית שכר ואמר לא לקחתיראיןלועליו
אלא תרעומות ,ומזה יליף הירושלמי הך
יסוד ,דהמבטל כיסו ש"ח דפטור מלשלם,

ולפי"ד הריטב"א הנ"ל ,אמאי לא יתחייב

השליח לשלם מטעם ערב ,דכיון דהבטיח
השליח להבעלים לעסוק במעותיו כדי
להרויח ,והבעלים סמכו על הבטחתו ,הא
שייך חיוב ערבות בכה"ג דומיא דהך דינא
דפ'איזהו נשך ,דביאר שם הריטב"א דאיגא
חיוב מטעם ערכות ,וה"נ ניבא בהך דינא
דתוספתא הנ"ל ,ומוכח לכאורה מהך תוס'
דלא כסברת הריטב"א.
עודיש לתמוה מהא דאיתא במתני'נב"מ
ק"ד ע"א] כמקבל שדה מחבירו לזורעה
והוביוה דחייב לשלם ,ומטעם רכן כותב לו
אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא,
ומבואר שם בראשונים דעיקר הטעם דחייב
לשלם הוא,מכיוןשנתחייב בזה להדיא[ ,או
אפי' היבא דלא כתב ליה הכי ,מ"מ מביון
שרגילות הוא לכתובכן,הויכאילו כתבליה
הכי ,עיי"ש בסוגיא בראשונים שם] ,דאל"כ
ליכא עליו חיוב לשלם ומטעםראין ההפסד
אלא במניעת ריוח ,ולכאורה לפי סברת
הריטב"א הנ"ל אי"צ כלל להך טעמאדכיון
דנתחייב לולהריא ע"כ ,רהאכיון שהמקבל
הבטיח לו שיעבוד בשדהו וירויח גו,
והכעלים סמכו עליו ומסרו השדה לידו
לעבוד בו ,ואילו לא הבטיחו היו הבעלים
מוסרים השדה ליד אחר ,וכיון שכן פשוט
דשייךלחייבו מטעם ערב ,דומיא דהך דעא
דפ' איזהו נשך ,וא"כ אמאי הוצרכו שם
לטעם כיון דגתחייב ע"כ להדיא ,ולכאורה
מוכח מהך דינא דלא כסברת הריטב"א
הנ"ל[,עיינ
ן בס'ראשיבשמיםסי' פ"ו הובא
'
בגידו"ש פ
נ
"
א
שם,
ובאמ"ב
הל' הלוואה
סי' ל"ט ,ובמשפ"ש שם ,שתמהו ע"ד
הריטב"א מהך דינא הנ"ל].

הריטב"א ,והוא ,דהך סברא הנ"ל דנתחייב
מדין ערבות ,ל"ש אלא היכא דהריוח הוא
ברור ,וההפסד בא מחמתו שלא קיים
הבטחתו ,ככה"ג נתחייב לשלם עבור
ההפסד שגרם לו ,ומטעם חיוב ערבות.

והיינו ,דבסוגיא שם נחלקו אמוראיםאי
איכא חיוב על השליח לשלם עבור ההפסד
או לא ,רלדעת רב חמאחייג השליח לשלם

לו על ההפסד ,ורב אשי חולק עליו ,ומטעם
דהוי אסמכתאכיוןראינובידו שימכרוהולו
בזול ,עיי"ש ,ובסברת רב חמא כתב
הריטב"א לבאר ,רהא רחייב השלית לשלם
דהוא מטעם ערבות ,והיינו ,דכיון דהבטיח
לו לקנותלוהיין בזול והבעלים סמכועליו,
ע"כדנתחייב בזה לשלם באםיבוא הכעלים
לירי הפסד מחמתו ,ולפי"ז צ"ל הא דפליג
עליה רב אשי וס"ל רליכא חיוב ערבות
בכה"ג ,היינו מטעם ,דכיון דאינו כידו
שימכרנו לו ,א"כ נמצא דבאמת לא היה
הריוח ברור ,ובכה"ג ס"ל דל"ש חיוב
ערכות ,והיינו ,דאינו כהכרח לומר
דהשליח נתחייב לשלם עבור ההפסד
שיבוא לו מחמתו ,בוה שסמך עליו ולא
שלח ביד אחר ,דהא אף אם היה שולח ע"י
אחר ,ג"כאינו ברורלו להבעלים שיבוא לו
ריוח מאותה עיסקא ,ומה"ט ס"ל לר"א
דבכה"ג ליכא חיוב ערבות.

ואיה"נ רלדעת רב חמא דס"ל בהךנידון,
דאיכא חיוב על השליח לשלם ,ולפי"ד
הריטב"א החיוב הוא מטעם ערבות ,ע"כ
צ"ל דס"ל דאף בכה"ג ראין הריוח ברור
איכא ג"כ חיוב מטעם ערבות ,אמנם לדינא
לאקיי"ל בזה כסברת ר"ח אלא כסברת ר"א,
הכל כה"ג דאין הריוח ברור ל"ש לומר
דאיכא חיוב ערבות.

והיוצא מכל הנ"ל ,דעכ"פ באופן רהריוח
חיוב ערב ליבא
הוא ברור ,דלכו"עחייב השליח לשלם עבור
אלא היכא דהריוח ברור
ההפסד מטעם חיוב ערבות ,וגם רב אשי
טו .אמנם נראה ,ריעויין בתשו' חת"ס מורה בזה לסברת ר"חדחייב לשלם בכה"ג,
שם ,דמתבאר מחו"ד שם כיאור בדעת כ"ז מתבאר בדברי החת"ס בתשו' שם.

ועפי"7מתיישב הךדינא דתוססתא הנ"ל,
דהשליח פטור מלשלם ול"אשיתחייבמדין חיוב ערב בכה"ג].
ערב ,והיינו מטעם דהתם אין הריוח ברור,
רעת הפוסקיםלדינא
דהא אסטר שלאירויח במחצית שכר ,ולכן
לענין מברת הרימב"א
ליכא חיוב ערב בכה"ג אף לסברת
הריטב"א ,ושפיר יליף הירושלמי מהך יח .אמנם נראה ,דבאמת מצינו נידון
תוס' דהמבטל כיסו ש"ח דסטור מלשלם.
בפוסקיםאיקיי"ל לדינא כסברת הריטב"א
אמנם,עדיין תקשה מהך דינא רהמקבל או לא ,דרעת הנתיה"מ בכ"ד ,באמת מוכח
שדה מחבינו והובירה דחייב לשלם מטעם רס"ללדינא כסברת הריטב"א ,דאף במנטל
שנתחייב להדיא ,ול"א שיתחייב לשלם כיסו ש"ח שייך לחייבו באומן דסמך עליו
מטעם חיוב ערבות ,וליכא למימר דהתם שירויח בעדו,עיין בזה בנתיה"מ [סי' קע"ו
הוא ג"כ מטעם הנ"לדליכאריוח ברור ,דהא ס"ק ל"ת,ובסי' קפ"ג סק"א,סי' ד"ש סק"ב,
פשוט דהריוח בשדההוי ריוח ברור וידוע ,סי' ש"ו מק"ו ,ס" של"ג סק"ג] ,ועיי"ש
[עיין ב"חסי' ס"א ס"ז כד"ה כתב הרשב"א ,בעולת שלמה [סי' של"ג] שכתב כן לבאר
ובשו"ת אה"בסי' א' בתחילת דבריו שם] ,לענין שכירות פועלים הא דחייבים לשלם
וא"כ הא שפירשייך הך טעמא דהריטב"א בדבר האבוד ,וכן הבעה"ב לפועלים היכא
דחוזר בו ,דהוא מטעם חיוב ערכ וכסכרת
לחייבו.
טז .אמנם נראה ,דבאמתמצינובאחרונים הריטב"א.
שכתבו ליישב הך דינא דלא תקשה מכח
וע"ע כחת"מ בתשו' שם דמבואר רס"ל
סברת הריטב"א הנ"ל ,עיין גידו"ש [כ"מ לדינא כדעת הריטב"א ,וכמוש"כ שם בחו"ד
ע"ג ע"ב] מש"כ בשם ראב"ש ליישב ,דלכו"ע אית להו הך סברא.
דאיה"נ דאף בלא שום תהחייבות ,ג"כ
אמנם,יעויין במשפ"ש שם שהביא דעת
חייב לשלם מחמת חיוב ערבות,
ומחמת הרבה פוסקים דמוכח דלא ס"ל לדינא
התנאימהניחיובואףהיבאדנאנסולא עבד,
כסברת הריטב"א,ויעויין בשו"ת מהרש"ם
אעפ"כ חייב לשלם ,עוד כתב שם ליישב,
[ח"א סי' ע"ז] דפסק שם לדינא דא"א
אלא
דאי מחמת חיוב ערב אי"צ לשלם
להוציא ממון עס"י סברת הריטב"א ,וע"ע
בבינונית ,ומחמת חיובו שנתחייב,
ך
ר
ט
צ
י
כאמריבינה הל' הלואה[סי'לט] מה שתמה
לשם אף מעידית ,דוהו כוונת חיובו ע"ר הריטב"א ,וכ"כ בנ"צ סו"ס רצ"ב דלא
שנתחייב לשלם במיטבא ,והיינו אף קיי"ל לדינא כדעת הריטב"א ,והשיג בזה
מעידית שבנכסיו ,עיי"ש .וע"ע
מש"כבגח"יכ'בזרה' ע"ד החת"מ,עיי"ש.
מאיר שמחה [ב"מ ק"ד ע"א]
ולפי"ז נראה לענין נד"ד ,ראף כפי"מ
ליישב הך תמיהה הנ"ל ,וצ"ע בכ"ז.
כל הנ"ל היה נראה לכאורה שנתבאר דיש מקוס לחייבו מטעם חיוב
יז .ועפ"י
ערב ,מ"מ כיון דנתבאר דהוי ספ"ד ,א"א
לענין נד"ד ,ראם המשכיר מברר שהיהבידו
הבטחתו של זה ,להוציאו ממון מיד השוכר.
להשכירו לאחרים לולי
ואף לדעת החת"מ הנ"ל דנקט לדינא
דככה"ג יש מקום לחייב את השוכר לשלם

להמשכיר אחר שרוצה לשוכרו ,רל"ש

עבור ההפסד שגרם לו להמשכיר ,ומטעם
חיוב ערב ,עפ"י סברת הריטב"א הנ"ל.
[ועיין להלן אות כ"כ דאפשר דבנד"ד ל"ש
כלל סכרת הריטב"א אף באופן דהמשכיר
מברר שהיהלו הפסד מחמת השוכר ,ומטעם
דהשוכר ל"י בשעת הבטחתו ,שיש לו

כרעת הריטב"א ,מ"מ כתב שם בעצמו
במסקנתו,דכיון דמשמע בדעתהמנדכי דלא
ס"ל כסברת הריטב"א [עי"ש בדבריו מש"כ
בזה] ,וע"כ כשיבוא לידו ,יראה לפשר
ולבצע עכ"פ ,עיי"ש ,וא"כ משוט דלענין
נד"ד קשה להוציא ממון מיד השוכר.

מבמלכיסו ש"ח באופן ההרויח ברור
יט.עודישלדוןלענין נד"ד ,דלכאורהיש
מקום לחייב את השוכר ,ומטעם כיון

דהמשכיר מברר שהיה מוצא שוכר אחד,
והוא ,עפי"ר המחנ"א [הל' גזילה סי' י"א]
דאף דמבטלכיסו ש"ח פטור מלשלם ,מ"מ
כל היכא דהריוח היה ברור חייב לשלם
מדינאדגרמי,עיי"ש,וכן חזר וכתב סבראזו
[בהל' רביתסי' מ"א] עיי"ש.
וע"ע בפלפולא חריפתא בפ' האומנין
[אות ד'] שכתב ג"כ סברא זו ,דכ"ה דהוי
בריהזיקאחייב לשלם אףדאינו אלא מניעת
ריוח[ ,עיי"ש שכתב לבאר דברי התוס'
והרא"ש שם בבעה"ב החוזר בפועלים

דחייב לשלם מדינא דגרמי ,ואף דאינו
אלא הפסד במניעת ריוח ,מ"מכיון דודאי
שהיה מוצא להשתכר אצל אחר ,נמצאדהוי
הפסד ברור ,משא"כ בסוגר בית תבירו אף
בחצרדקיימא לאגרא ,מ"מ ל"ח הפסד ברור
דילמא לא אשכח מאן דמוגר ,דהרבה
עיכובים יש בשוכר בית ,עיי"ש ,ועיין
משנתבל"ע אות ה' מדברי האחרונים
בביאור דעת התוס' והרא"ש הנ"ל].
וכן מצאנו סבראזו בשו"ת חותיאיר[סי'
קנ"א ,הוב"ד בקצוה"ח סי' ש"י סק"א],
עיי"ש מש"כ בביאור הך דינא המבואר
בשו"ע סי' שמ"ג ס"ו ,בדר בחצר חבירו
שלא מדעתו בחצר דקיימא לאגרא ,דחייב
לשלם אף באינו נהנה ,ואף דאינו אלא
מבטל כיסו ש"ח ,והיינו מטעמא דכית
שעומד להשכיר שכיחי שוכרים ,משא"כ
מעות דצריך התחכמות והתעסקות קניה
ומכירה כו' ,עיי"ש .ומבואר בדבריו ג"כ
סברא הנ"ל[ ,אמנם מש"כ לענין שכירות
בתים דהוי הפסד ברור ,זהו היפך מש"כ
הס"ת הנ"לדלעניןשכירותבתים ל"ח הפסד
ברור רילמא לא אשכח מאן דמוגר ,ולכאו'
נראהדאין בזה שום מחלו' והכללסיהענין
והזמן].
ועפ"י כל הנ"ל נראה לכאורה גם לענין
נד"ד ,הכיון רהמשכיר מברר שהיה מוצא

אחר שהיה שוכר את הביתאילו לאהיה זה
מבטיח לו,ועכשיו שחוזרבו נמצא שמפסיד
בזה המשכיר ,ואף שאין ההפסד אלא
במניעת ריוח ,מ"מ בכה"ג הוי ההמסד
ברור ,ואיבא חיוב לשלם בכה"ג לפי"ד
הפוסקים הנ"ל.

כ .אמנם נראה ,דבאמתאיןדיןזה מוסכם
בדעת המוסקים,דיעוין בשו"ת בית אפרים
[חו"מ סי' כ"ח] שכתב להדיא ,דהך דינא
דהמבטלכיסו ש"ח דפטור מלשלם ,הוא אף
באופן שמברר בבירור גמור שהיה יכול
להרויח ,ומטעם דאינו אלא גרמא בנזקין,

עיי"ש.

וכןיש להוכיח לכאורה בדעת הנתיה"מ,
דמבואר בדבריו [סי' של"ג מק"ג] ,דכ"ה
שהבטיח לקנות ולא קנה אח"כ ,דפטור
לשלם אף שהפסיד המוכר מחמתו ,עיי"ש,
ואף דהיה הריוח ברור ,דהיהלו אחר שרצה
לקנותו ,אעס"כ פטור מלשלם ,וע"כ הטעם
דכיון דאינו אלא מניעת הריוח ,אינו אלא
גרמא בעלמא ,אף באופן דהריוח היה ברור,
ומוכח דלא ס"ל להנתיה"מ כדעת הפוסקים
הנ"ל[ .וע"ע משפ"שסי' קע"ת מ"ג בהג"ה
שם אות א'].

עוד נראה להוכיח מהך דינא ראם אוביר
ולא אעביד ,דמשמעות הראשונים שם הוא,
דאם לא נתחייב להדיא ע"כ ,ליבא שום
חיוב ,ומטעם ראינו אלא מניעת ריוח ,ואף
דהוי הריוח מצוי וידוע[ ,עיין לעיל אות
ט"ו] ,וע"כ דאף בכה"ג ליכא חיוב אם לא
נתחייב להדיא לשלם ,ומטעם דסו"ס אינו
הפסד גמור אלא מניעתריוח ,תשיב כמבטל
כיסו ש"ח דפטור מלשלם[ ,ולדעת הפוסקים
הנ"ל דס"ל דבכה"גדהוי הריוח ברור,חייב
לשלם מטעם גרמי וכנ"ל ,לכאורה צ"ל
דבהך דינא רהמקבל שדה מחבירו ,באמת
איכא חיוב לעלס אף בלא התנה ,וחיובו
מהני לענין אונס או לענין לשלם ממיטב,
וכמוש"כ כמה אחרונים ליישב כן דעת
הריטב"א ,וכמו שנתבל"ע אות ט"ז ,וצ"ע].

פב

_-

קיבץיפנית אהרן השראל"

(רמה)

ועסי"ז נראה לענין נד"ד ,דלכאורה א"א
להוציא מיד השוכר מחמת טעמא הנ"ל,

דהא כפי"מ שנתבאר נמצא ראין דין
מוסכם ,ולכאו' הוי
לחייב את השוכר לשלם עבור ההפסד שגרם
זה

ספ"ד ,ומספק א"א

לו ,אף שמברר שהי"ל המסד מחמתו.

מיוב גרמי נליכא כוונה להזיק

שיעסוק במעותיו וירויח בהם ,דנתחייב
לשלם עבור ההפסד מטעם חיוב ערב,
והיינו מטעם שהבעלים סמכו עליו ,ואילו
לא הבטיחו וה היה נותן מעותיו לאחר
שיעסוק כהס ,ונתבל"ע בארוכה ,דלדעת
הפוסקים דס"ל לדינא כסברת הריטב"א,
אפשר לחייב את השוכר בנד"ד ,והיינו
באופן דהמשכיר מברר שהיה לו אחר שרצה
לשכור הבית ,אילו לא הבטיחו וה ,מ"מ

כא .ועוד נראה ,דאפשר דאף לרעת
הפוסקים דכ"ה דהריוח היה ברור ,דחייב נראה דבאמת אפ"ל בנד"ד דל"ש כלל סברת
הריטב"א הנ"ל.
לשלם היכא
ההפסד אלא

אף
במניעת
ראין
הריוח ,ומטעם דחשיב מזיק בגרמי ,מ"מ
אפ"ל רבנד"ד א"אלחייב את השוכר מחמת
הך טעמא ,ואף דהמשכיר מברר שהיה בידו
להשכיר הבית לאחר אילו לא הבטיחו זה.
דלכאורה נראה ,דהך טעמא שכתבו
הפוסקים הנ"ל ,הוא דווקא באופן שידוע
הוא דהריוח הוא מצוי ,ובזה שמבטל כיסו
ש"ח ,יודע הוא שגורם בזה הפסד לחבירו,
בכה"ג שפיר שייך לומר דחשיב מזיק
בגרמי[ ,אם לא שחוזר מחמת סיבה אפשר
דליכא חיוב בכה"ג ,לדעת הש"ך סי' שפ"ו
מק"י דגרמיאינו אלא קנס מדרבנן ,ובכה"ג
לאקנסו] ,משא"כלענין נד"ד ,אף דהמשכיר
מברר שהשוכרגורםלו הפסד מחמתחזרתו,
מ"מ אם הוא באופן דאינו מצוי הרבה
שוכרים [וד"ר באמת תלוי לפי המקום
והזמן] ,א"כ יכול השוכר לטעון דבשעה
שחזר בו ,לא ידע כלל שגורם כוה הפסד
להמשביר,ומצינונידון בפוסקים,אי בכה"ג
איכאחיובגרמי או לא ,ומטעם דבכה"גאין
כאן שום כוונהלהזיק ,דהא א"י כלל שגורם
בזה הפסד לחבירו[,עיין בזה במשפ"ש סי'
ר' מ"ג ע' רט"ז ,וע"עבפיחנזיקין פ"נ סל"ז
אית פ"ח שהביא דעת הפוסקים בנידון זה],
וא"כ אסשר דא"אלחייב את השוכר בנד"ד.

והיינו ,דמסתבר לומר דל"ש סברת
הריטב"א אלא גאוסן דבשעה שהבטיח לו
לעסוקכמעותיו,ידע מזהדהריוח הוא ברור,
ואם לא היה מבטיחו,היו הבעלים מוסרים
המעות ליד אחר לעסוק בהם ,בכה"ג שייך
לומר דהשליח נתחייב בדה מטעם ערב,
דהבעלים סמכועליו ,משא"כבאופן דבשעה
שהבטיח לו זה ,לא היה ברור לו דהריוח
הוא מצוי ,והבעליםהיומוסרים המעותליד
אחר אילו לא היה זה מבטיחו ,אין מקום
לחייבו מטעם ערב בכה"ג ,רל"ש לומרדיש
כאן הנאה להשליח בנה שהבעלים סמכו
עליו ,דהא בלא הבטחתו לא היה לו ברור
להבעלים שיכול להרויח ע"י אחר.

ועפי"ז נראהלענין נד"ד ,ראם הוא באופן
דאינו מצוי הרבה שוכרים ,נמצא דאף
שהבטיח לו זה שישכור ממנו את הבית,
מ"מ כיון שאינו ברור לו להשוכר עתה
כשעת הכטחתו ,רביד המשכיר להשכירו
לאחר אילו לא היה הוא מבטיחו ,א"כאין
כאן הנאה להשוכר לומרשיתחייב מחמתזה
בחיוב ערב ,מחמת שהבעלים סמכו עליו,
ואף דהמשכיר מברר עכשיו בשעת חזרתו
של זה ,דגורם לו הפסד מחמת חזרתו ,מ"מ
הא עיקר החיוב הוא רק מחמת שנתחייב
מטעם ערב בשעה שהבעלים סמכו עליו
חיוב ערב ליבא
שישכור ממנו הבית ,ולא סגי בזה שמברר
אלא היכארירע דהריוח ברור
עתה בשעת חזרתו ,וא"כ נמצא דאין שום
כב .ומה"ט נראה עוד ,דאף לסברת מקום לחייב את השוכר אף מטעם חיוב
הריטב"א רס"ל רכל שהבטיח לחבירו ערב ,וכמו שנתבאר.

סיכום לשנאלענין נד"ד
כג .היוצא לדינא לענין נד"ד מכל מה
שנתבאר ,דלכאורה א"א לחייב את השוכר

עבור ההפסד שגרם לו בזה שחוור בו
משכירות הבית ,ואף שמברר המשכיר
בבירור גמור ,שהשוכר גורם לו הפסד ע"י
חזרתו ,מ"מ לא מצינו טעם ברור שאפשר
לחייב את השוכר מחמת זה,ואין כאן אלא
מניעת ריוח גרירא ,דפטור מלשלם וכדין
מבטל כיסו ש"ח.
ונראה פשוט,רביד המשביר לעולם לעכב
את השוכר שלא לחזור בו ,ומטעם דהא
גורםלו הפסד ,ואף דפטור מלשלם ,מ"מ הא
גרמא בנזקין אסור ,וכמבואר בשו"ע [סי'
נ"ה ובסי' קע"ה סעיף מ'] דבכל גרמא
בנזקין משמתיגן ליה עד דמסלק הזיקא,
[ויעויין כשער משסט ס" שי"ב סק"ב],
אמנם נפק"מ בכל מה שנתבאר ,באופן רא"י
לעכב את השוכר שלא לחזור בו[ ,וכגון
שכבר שכר בית אחר דשוב אי"צ לשכירות
בית זה וכרומה] ,ונמצא דכבר גרם לו
ההפסד ,ראין משמתינן ליה בכה"ג ,מ"מ
א"א לחייבו על ההפסד שגרם לו ,מחמת
טעמים הנ"ל וכמו שנתבל"ע.
כד .אמנם נראה ,דבאופן דידע השוכר
בשעה שהבטיח להמשביר שישכור את
ביתו ,דיש לו להמשכיר אחר שרוצה
לשכור כיתו ,נמצא שכשעה שחוזר בו
עכשיו ,יודע הוא שגורם בזה הפסד
להמשכיר שלא ימצא עכשיו אחר שישכור
ביתו ,בכה"ג יש מקום לחייבו מכח כמה

טעמים.

דהא סברת הריטב"א דכ"ה דהבעלים
סמכו עליו ,נתחייב מדין ערב ,הא שפיר
שייך בכה"ג ,ואף לפי"מ שנתבל"ע דע"כ
בעי' שידע השליח בשעת הבטחתו ,רהריוח
הוא ברור ,ואילו לא היה הוא מבטיחו ,היו
הבעלים מוסרים המעות ליד אחר ,הא
בכה"ג שידע השוכר שיש לו להמשכיר
אחר שרוצה לשכורביתו,הרייודעדיש כאן
ריוח ברור ,וכיון שהמשכיר סומך עליו,
שפיר נתחייב מדין ערב לסברת הריטב"א
הנ"ל ,וכפי"מ שנתבל"ע האמצינו דעת כמה
פוסקים רס"ל לדינא כדעת הריטב-א.
ועוד יש טעם לחייבו לפי"ד הפוסקים
דנתבל"ע ,דכ"הדהויריוח ברור,ויודע מזה
דיש כאן ריוח ברור,חייב לשם מטעם חיוב
גרמי ,א"כ גס בנד"ד אם ידע השוכר
שהמשכיר רוצה להשכירו לאחר ,נמצא
דבשעה שחזר בו ,הרי ידוע הוא לו שגורם
בזה הפסד להמשכיר ,וא"כ שפירישלחייבו
לפי"ד הפוסקיס הנ"ל.

תיוג לצי"ש במבטלכיתו ש"ח
כה .ועוד נראה ,דיש מקום לחייבו גט

בצירוף דעת הפוסקים דס"ל דבכל מבטל
כיסו ש"ח ,אף דפטור מלשלם ,מ"מ איכא
חיוב לצי"ש ,דלא גרע משאר גרמא בנזקין
דחייב לצי"ש[,עיין ב"ח סוס"י ל"ח ,שו"ת
אבנ"ז יו"ד סי' קל"ג אות ג' שו"ת אמרי
יושר ח"א סי' קמ"ט] ,ואיה"נ דבגוף הך
דינא מצינו לדעת כמה פוסקים דס"ל דליכא
אפי' חיוכ לצי"ש ,מ"מ אפשר דבצירוף כל
הנך טעמים שנתבל"ע ,יש מקום לחייב את
השוכר עבור ההפסד שגרס לו להמשכיר.

סיכום העכז

א .מבטל כיסו ש"חקיי"ל דפטור מלשלם ,ומטעם דאינו אלא גרמאבנזקין ,אמנם לדעת
הרבה פוסקים איכא חיוב לצי"ש.
ב.היכאדנתחייב להדיא לשלם עבור הפסד במניעתריוח ,פשוטדמהניחיובו ,וכדאשכחן
במקבל שדה מחבירו והובירה,וכן הך סוגיא דפ' איזהו נשך,מיירי ג"כ בכה"ג לדעת כמה
ראשונים.
ג .היכא דשכר בית או חפץ,ועיכבו אצלו אחר זמן השכירות אפי' מחמת אונס ,וגרם בזה
הפסד להמשכיר ,אם הוא באופן דהו"ל לאסוקי אדעתיה שיארע האונס ,חייב לשלם

פד

קובץ"בית אהרן השראל"

(רבד)

להמשכיר עבור ההפסד ,אףשאין ההפסד אלא במניעתריוח ,מ"מכיוןשירדבתורתשכירות
והו"ללא-תנויי,וכיון שלא התנה ,ע"כ דנתחייב לשלם ערשיחזיר החפץ להמשכיר באופן

שלאיהיה לו שוב שום הפסד.
ד .לדעת הריטב"א ,כלהיכא שהבטיח להבעלים לעסוקבמעותיוולהרויח בהם ,והבעלים
סמכו עליו ,והוא באופן דהריוח הוא פרור ,ואילו לא הבטיחוהיו הבעלים מוסרים המעות
ליד אחר ,נתחייב השליח לשלם עכור ההפסדמדין ערב.
אמנם ,מצינו מחלו' הפוסקים,איקיי"ל לדינא כדעת הריטב"א
ה .אף לסברת הריטב"א ,הוא דווקא באופן דידע בשעה שהבטיח להבעלים,רהריוח הוא
ברור ,דאל"כ ל"ש חיוב ערב.
ו .לדעת כמה פוסקים ,בכל מבטל כיסו ש"ח ,אם הוא באופן דהריוח היה ברור,חייב
לשלם מדינא דגרמי[,אף היבא דל"ש סברת הריטכ"א הנ"לדנתחייבמדין ערב] ,אמנם ע"כ
בעי' שיודע המזיק דישכאזריוח ברור ,דאל"כ ל"שדינא דגמרי לדעת כמה פוסקים,ראין
כאן שום כוונה להויק.

ל ול
,ל,

שנה טזגלון ג (צב)

(רמה) פה

הרב משהבצרי

כלמול עגלתנכים בשבת במקום שאיןעירוב
התוכן:א.הסוגיא בשבת מה ,בביציאת קיטע בקב שלו/.ב.הסוגיא בביצה כה.,

בביציאה בכסא ואם מדובר בשבת אוביו"ט/ .ג .תשובת הרבפעליםבענין רכיבה
עלאפניים.דן בהיתר מצדחי נושא עצמו וטפל לאדם,ובדין ולזולומיחזיכעובדין
דחול וחשש קלקול/ .ד .מה נחשב רבים צריכים לו .שבות דשבות במקום צורך
מצוה ,בצורך מצוה גדולה ובמקום צער/ .ה.בדיןחי נושא את עצמו וטלטול דבר
הטפל .ואם עגלה תיחשבכנעליו או מלבושו אוכרגליו.1/ .בדין כחכוחו/ .ז.אי
אמרינן חי נ"ע כשיכול לגרור עצמו בידיו / .ח .בדין כוורת / .ט .בדין מלאכה
 .טלטולע-י קטן/ .יא .העולה להלכה שמותרע"י עצמו
שאינה צריכה לגופה/ .י
או ע"יגוי ושאין לחשוש לעשיית חריץ ולעובדין דחול וצדדי קולא נוספים כגון
שנים שעשאוה ,ומוציא מרה"י לרה"י דרך ר-ה.
שאלה נדושתי מכבוד אאמו"ר שליט"א הרר בארה"ק שיהיה לו סידור המאפשר
לחוות דעתי הקצרה בדבר שנשאל מאת ר' יציאה מביתו ונשיאת משא מבלי שיכשל
 .....מאבן יהודה שהוא נכה המרותק לכסא ח"ו באיסור הוצאה והעברה בשבת ,וגם
גלגלים כל שעות היממה ומשותק בחצי לגבינכיס ,כמו שהחוק שומר עלזכויותיהם
גוסו ,ונפשו בשאלתו אם אפשר לטלטלו להתקנת דרכי גישה ניאותים למקומות
לביהכ"נ בעגלת נכים שיושב בה במקום ציבוריים כך גם צריך לאפשר להם לצאת
שאין עירוב ,לצורך תפילה בציבור ושמיעת ולטייל כעגלתם בשבת אפילו שלא לצורך
קדיש וקדושה ,וגם רבים צריכים לו באשר מצוה.
קורא להם בס"ת והוא ש"צ (ובשנת תשמ"ג
ונבוא עתה לדיון ההלכתי בענין ,ויש
שאל את אאמו"ו שליט"א אם מותר
ו
נדפלס להקדים ולומר למען הסר ספק שכלהנידון
לעלות כש"צ והשיב לו להיתר כ
כאן הוא בעגלת נכים ללא מנוע חשמלי,
ם
בשו"ת שער עזרא ח"ב סי' ט) ,וא
לא
א
ל
ל
ו
ת
א
י
ש
נ
חפץ
יביהכ"נ מצטער מאד מכך .אלו ללא צפירה בפעמון
יוכללהגיע ל
כלשהו כגון סידור חומש או שאר חפצים
.
ו
ת
ל
א
תורף דברי ש
אישיים נוספים כמו למשל משקפי ראיה
תשובה בטרם אתחיל דברי לפני שאכנס בנרתיק (למעט כרית שיושב עליו לנוחיותו
למו"מ ההלכתי בנדו"ז א"א שלא לתמוה על וטפלה לו .ר' משנ"ב סי' שח ס"ק קנד).
עצם השאלה המגיעה מישוב עברי בארה"ק
א
לבקש היתר לטלטול זה גם במקום שאין
עירוב.
שנינו במס' שבת (סה ,ב) הקיטע יוצא
בקב שלו דברי ר"מ ור' יוסי אוסר כו'.
השואל לא ביאר בשאלתו מדוע לא פנה
ולנוגעים ברבר שיתקינועירוב סמיכות שלו טמאין מדרס ויוצאין בהן
לרב המקומי
בשבת ונכנסין בהן בעזרה .כסא וסמוכות
ו
ר
י
א
ש
י
ש
ב
ו
ש
י
א
ל
ל
ח
י
נ
ה
ל
קשה
במקוםכי
שלו טמאין מדרסואיןיוצאין בהן בשבת.
עירוב ואם ישנה איזו סיבה שא"א להתקין
ופירש"י ,הקיטע ,שנקטעה רגלו .יוצא
עירוב בכל המקום לפחות יכולים לסדר
עירוב בדרך מביתו לביהכ"נ וזה עדיף בקב שלו ,דמנעלדיריה הוא .ור'יוסי אוסר,
מלחפש היתרים לענין זה ולהכנס לפרצות דלאו תכשיט הוא .והלכה נפסקה שם בגמ'
דחוקות .ופשוט וברור שזכותו של כליהודי כדעת ר'יוסי.

ויש לדקדק בדברי רש"י דפתח במנעל
וסיים בתכשיט.והתוס'הוסיפובדבריודלאו
מנעל הוא אלאמשוי.ועי' בתוס'יומא (עח,
כ ד"ה הקיטע קמא) שכ' דמשמע מפירושו
כן.גם הרע"בפי'כןועי'תוי"טואולי משום
כך כ' ,כלומר ואינו מנעל.דהיינו הא דקא
קשיאליה.ויתכן שדוקא משום מסקנת הגמ'
ביומאדהוי נעל אלא שיש חששדשליףלכן
נטה רש"י לפרש שגםאינו תכשיט( .ר' קו'
התוס' ודו"ק).
והתוס' שם ביארו דבהא פליגי דטעמא
דר"י דכיון דלא הוי של עור לא מיהדק

ואיכא למיחש דילמא מיפסיק ואתי לאתויי
ור"מ לא גזר .וא"ת היכיגזרי דילמא נפיל
ואתילאתויי הלאאין לו אלא רגל אחתואי
נפיל לא יזוז ממקומו ואמר ר"י דמיירי
שנושא כידו מקל ועיקר הליכתו בסמיכת
המקל .והשתא א"נ מיפסיק יכול להלך.
מכאן יש להתיר למי שכווצו גידי שוקיו

ועושין כמין נסא נמוך ויושב עליו
וכשהוא מהלך נסמך על ידיו בספסלים
קטנים ועוקר גופו מן הארץ ונדחף לפניו
וחוזר ונח על אחוריו והכסא קשור לו
מאחריו.

סמוכות ,של אותו קוטע עושה לה

סמוכות של עור או של עץ לראשי שוקיו
או רגליו התלויין וכשהוא נשען על ידיו
ועוקר עצמו נשען גם עלרגליו קצת.
ואיןיוצאין בהן בשבת ,רבותינו אומרים
מפני שאינם צריכין לו כ"כ ,ולא נהיראלי
טעמא ואיכא למימרדאיירי דתלו ולא מנחי
אארעאזימנין דמשתלפי.
וע"ש תוד"ה הקיטע מ"ש מפי' הקונטרס
ובמהרש"א שם.
נמצינו למדים מרבדי רש"י והתוס'
שהבעיה היא לצאת בדבר שאין לו צורך
כ"כ כמו דבר שאינו נחשב כמנעל או
כתכשיט או דבר שיש בו חשש שיצא או
יפול ויבוא לטלטלו.
וכ"כ הרא"ש (סימן י"ז) וז"ל ,מכאן יש
ללמוד (מהא דלא אסר ר"י אלא משום
דילמא מיפסק ולא מטעם מקלות שבידו.
ק"ג) שחגר יכוללילך במקלות אע"פ שאין
קשורים בו אלא שאוחזים בידווכן מסיפא
דקתני כסא וסמוכות שלו פרש"י כשהוא
מהלך נסמך עלידו בספסלים קטנים ואותן
ספסלים אוחזכידו(ואינהוהוידומיא דמקל
ואינו אוסר לצאת בספסלים שבידו .ק"נ).
ור"ת ז"ל התיר למי שנכווצו גידי שוקיו
לצאת במקלות בשבת .ויראה דוקא מי
שאינו יכול לילך כלל בלא מקלות מחמת
חולי שבגופו אבל זקן ההולך בביתו בלא
מקלות וכשהוא יוצא לחוץ נשען על מקלו
מחמת תשות כחו לא יצא בו כשבת .עכ"ל.

ללכת במקלו בשכת.
(ועיין בר"ן שכ' ומכאן התירו בתוס'
לקיטע לצאת במקלות שלו לר"ה וכ' בשם
ר"י שראה לר"ת ז"ל שהתיר כן הלכה
למעשה ,ואמנם כך כתבו התוס' ביומא עח,
ב ד"ה הקיטע בחרא).
והרב סור"ת מפרש שהמדובר כאן הוא
ברגל תותבת (פרוטזה) ,ור'יוסי סוברכיון
שאינו נסמךעליו אלא תלוי באוירחיישינן
דילמאנפיל ור"מ לאחייש.
ולפי"ז אין ראיה להתיר לקיטע לצאת
במקלו .אמנם יש להתיר מסיפא דמתניתין
דאינו אוסר אלא סמוכות שלו לפי ששוקיו
תלוייןבאויר ורילמאנפילואתילאתויי אכל
הכסא והספסלים שבידו אינו אוסר ואינהו
הוו דומיא דמקל.
וסמוכות שלו,
,
י
"
ש
ר
י
פ
ו
י
ל
ג
ר
ע
ט
י
ק
בשתי
וע"ע שם בהג"א.
מהלך על שוקיו ועל ארכובותיו ועושה
ב
סמוכות של עודלשוקיו.זיוצאין בהן בשכת
דתכשיטדיריה הוא.
ובגמ' בביצה (כה ,ב) ת"ר אין הסומא
כסא ,יש שיבשו וכווצו גירי שוקיו יוצא במקלו כו' ואין יוצאין בכסא אחד
ואפילו על ארכובותיו אינו יכול לילך האיש ואחד האשה .איני וכו ,ומסקינן אם

שנה טזגליזן ב (צב)

-

-

(רמז)

בכסא בה'יו"ט ,והטורהביאו ג"כ בה' שבת
סי' ש"א .וכ' מרן בב"י על הטור משמע
מדבריו דאפילולהוציאו לר"השרי כשרבים
צריכין לו ,והרי"ף והרא"ש והרמב"ם לא
הזכירודין זהגבי שבת משום רס"ל דדוקא
ביו"ט דלא מיתמר הוצאה בכה"ג אלא
מדרבנן משום זילותא דיו"ט היבא דרבים
צריכים לו לא גזרו רבנן ,אבל בשבת לר"ה
וראי אסור.ואפילו לכרמלית אסור אסו ר"ה
דקי"ל כרבאוכו' .ואפשר דמשמעליהרכיון
דקי"ל בשבת רצ"דדחי נושא א"ע לא מחסר
להוציא את האדם אלא מדרבנן ובמקום
שרביםצריכין לו לאגזרו .עכ"ל ,ע"ש.

היו רבים צריכים לו מותר .ונחלקו שם
הראשונים אם האיסור מצד דהוי דרך חול
ואיכא זילותא ומדובר ביו"ט או בשבת
במקום שיש עירוב ,או שהאיסור מצד
הוצאה .וע"ש ברא"ש ובמאירי דמ"מ אם
אינויכול להלך אלא בסמוכות מותר.
ו
והוסיף המאירי שרבני צרפת התיר בבני
אדם הנחבשים ויש להם גובלים ברגליהם
שמותרין לצאת עמהן ברה"ר.
ושם בהמשך אמרו בכסא וכלבד שלא
יכתף באלונקי .ופירש"י שנותן זרועו על
כתף תבירו וחבירו על כתיפו וזה בכסאו
ך חול
יושב על זרועותם רמתחזי יר
ופרהסיא ולהוליך למקום רחוק טפי
משנושאיםביןידיהם בכסאו.
איני והא ר"נ שרא לה לילתא למיפק
באלונקי ,שאני ילתא דבעיתא .אמימר ומ"ז
מכתפי לסו בסבתא דרגלא משום ביעתותא
ואמרי לה משום דוחקא דצבורא .כלומר או
מחמתשהיונבעתיםמן הציבור העומדים על
רגליהם מפניהםוהיויראיםליפול או משום
טורחציבור,שהציבורעומד עלרגליו בשעה
שבאים .ע"כ.וקיימל"ן להקל כלישנא בחרא
להרי"ף וגם לשאר פוסקים דהלכה כהמיקל,
בדרבנן( .ק"ג על הרא"ש שם).
ולהלכה פסק מרן בשה"ט בהלכות יו"ט
סי' תקכ"ב מ"באיןיוצאין בכסא אחד האיש
ואחד האשה ,ואיש שהיו רבים צריכים לו
מותר ,ע"ש .והיינו טעמא דאיסורא משום
דחול.
זלותא דיו"ט ,דמחזי

אמנם מרן בשה"ט השמיטדין זה בה'
שבת וכ' המשב"ו סקי"ב דמרן ורמ"א
השמיטו זאת כיון שסוברים שאין להתיר
בשבת אע"ג שהאיסור מדרבנן עכ"ז מאחר

והנה ג"ע הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"א
סימןכה .כתב אורות הרכיבהבאפנים בשבת.
(אשר למעשה הדבר אסור.עיין שמירת שבת
כהלכתה פט"ז סי"ז ויחוה דעת ח"ב נב עמ'
קצח בהע' למטה ולוית חן קז) ,ותשובתו
מפורסמתודנו בה הרבהונסקור אותה בקצור
ונעיר על הדברים מהנוגע לנרו"ד.
וכ' ע"ד הגב' הללו כביצה ,רהרי"ף
הרמב"ם והרא"ש הביאודין זהראיןיוצאין

ומיהו למאן דמתיר שבות דשבות במקום
מציה י"ל רבים צריכים לח"ח שרי דהחי
נושא את עצמו ואף בר"ה שרי ע"י גוי
בכה"ג ,אבל הב"ח כ' דבשבתנמישרי דהוה
דרבנן ומהשנוהגין במקצת מקומותלהושיב
הסנדקות עם התינוק בכסא ולשאת אותם
לביהכ"נ בשבת ע"י ישראל ודאי אסור אף
בכרמלית ,דאין התינוק טפלה לסנדקות
וחייבעליו חטאת בר"ה .עכ"ל.

עובדיי
ג

ואץ להקשות בדברי מרן אלו ,נהי
דמטעם החי נושא את עצמו לא מתסר
להוציא את האדם אלא מדרבנן ,מ"מ הלא
הם נושאין את הכסא ג"כ בריה ,ראין זו
קושיא ,רידוע דכסא בטל לגבי אדם ואין
חייבין עליו ,וכמ"ש שם במשנה את החי
במטה פטור אף על המטה ,שהמטה טפלה
לו תמיהת.
והדרישה והמג"א ס"ק כ"זתירצו תמיהת
מרן שהטור מדבר במקום שיש עירובואין
כאן איסור הוצאה אלא רק זילותא דמחזי
כעובדין רחול ולכן ההיר כשרבים צריכים
לו .והא"ר נשאר ע"ז בצ"ע.

שהוא גדר מלאכה אין להתיר אפילו למי
שרבים צריכים לו.וסיים שם המש"ז וז"ל:

בהמשך תשובתו מביא הגרי"ח דברי
הנו"ב והשו"מ שכ' שכלהדין שאסור משום
זלזול ביו"ט דמחזי כעובדין דחול הוא רק
במקום דליכא עירוב אבל במקום שיש
עירוב כל העיר נחשבת כרה"י שאין שם
איסור הוצאה וטלטול ואין זלזול בטלטול
ומשא של אדם מהדר לחור ומזויתלזוית.
והוסיף שכך כ' גם המחבר משם הרשב"א
וכן נראה ממהרש"ל והא"ר ודלא כהרדב"ז.
וע"כ כ' שיש להתיר בנדון דיריה במקום
שיש עירוב דאין בזה זלזול משום עובדין
דחול והוסיף שעדיף מכסא שנושאים אותו
נשיאה ממש משא"כבאופניים דוחהברגליו
והוא מהלךמאליוומותר במקום שישעירוב
אפילו שלא לצורך מצוה.
ומ"ש דהוי כלאחר יד צ"ל דכוונתו
דמשום הכי אינו נראה כזלזול ועובדין
דחול אבל מסתברשאינומחכוין לומר שיש
לו פטור של כלאחריד בעצם המלאכה כי
בהמשך דבריו הוא עצמו כותב דבדבר
שדרכו בכך גם בימות החולאין זה כלאחר
יד ,אלא ע"כ רלגבי האיסור דנראה כזלזול
קיל טפי .וכ' עוד סניף היתר דלא מיחזי
כעובדין דחולכי בדרך כלל רק אדם אחד
רוכב אל האפניים ולכן אינו נראה כהולך
למקום רחוק דאק דרך לילך למקום רחוק

יחידי.

וכן אין לחוש לעור הגלגל (בימינו
משתמשים בגומי) המתחכך בסלעים ונגרר
ממנו דדברשאיןמתכוין הואואינופ"ר .רק
יש להזהר לנפח הגלגל מערב שבתכי לנפח
בשבת ויו"ט אסור משום מתקן מנא .וראה
בעניןזה מה שהוסיףוכ' בהשמטות שנדפסו
בתחילת הספר.

ך
ובמקום הנחשב ככרמלית כ' שיש להתיר
רקלמי שרביםצריכים לו ולאו דוקא לפקח
על עסקי רבים אלא ה"ה אם הוא שליח
ציבורואיןמי שיכול לקרוא הפרשה זולתו,
או אפילו לדבר מצוה יש להתיר וגם ללכת
לבית הכנסת לשמוע קדיש וקדושה שהיא
מ"ע לדעת הזוה"ק והדרך רחוק והוא חלוש
מאד מחמת חולי או זקנה או שאינו יכול
לילך ברגליו גם בזה יש להתיר כדין מי
שרבים צריכים לו.
והגם שלעבור בספינה העשויהכעין גשר
יש מתירים ויש אוסרים כנזכר בברכ"י סי'
שלט ובמחב"ר ס"ס רמ"ח ובתשו' רעק"א
סי' יג ,התם שאני ראין לנו לחדש היתר
באיסור דרבנן מדעתנו ,משום מצוה לדמות
מילתא למילתא דאפשר דבדבר זה העמידו
דבריהם משא"כ הכאדמצינושהתירולהדיא

למי שרבים צריכים לו ,יש

להתיר ג"כ

ואמנם כיום בזמנינו אנו רואים אנשים
רכים הנוסעים לבדם באופניים וגומאים
מרחקים גדולים וכנראה שבזמנו היה הדבר
כך ,עכ"ס סברא זו יכולה לעזור לנו לגבי
כסאגלגלים שבוודאיאיןיוצאים למרחקים
גדולים .וזו קולא דכסא מבאופניים מלבד
מה שבכסא אינו יכול להלך בלעדיו שגם
משום זה בלבד י"ל רלא חשובזלזול.
בהמשך דבריו הוא כותב שאין לגזור
באופניים שמא ילמדו מכך היתר לרכיבה
בקרון שמושכים בהמות אובני אדם (כנראה
הכוונה לכרכרה או ריקשה כנהוג בסין)
משום שיש הבדל ניכר ביניהם ועוד שאין
לנו לגזור גוירות חדשות מדעתנו.
אפשר לדמות ממקום אחד למקום אחר.

לצורך מצוה גדולה ובמה שכתב שצריך
שיהיהצורך מצוהגדולהישלעיין סובא מה
נחשב מצוה גדולה.
ועיין שר"ח ח"ט מע' יו"ט א לב
שמסתפק לגבי תפלה בציבור כשרוצה
להתפללבמנין אך אינו משלים מניןכי יש
להםמניןגם בלעדיו ,אם נחשב לדבר מצוה,
ושהדברתלוי לגבי איזה איסורדנים .ומצד
ברוב עם אינו מתיר ,וע"ש שמחמיר מאד
בנשיאת אדם על כסא אסילו ע"י נוכרי
ואפילו כיו"ט אם לא שרביםצריכיםלו ולא
הוא שצריך לרבים .ויש לדון עוד הרבה
לגבי כל דבר מה נחשב צורך מצוה ואם

שנה טזגליון ב (צב)

ועיין בזה בשו"תישכילעבדי ח"ג מס"ה

ואילך.

וראה מ"ש השו"ע בסימן תטו ס"אראין
אלא לדבר מצוה
מערנין עירובי
יה הליכה לבית האבל
ו
חמ
ומחשיב שם כדבר
ומצי
ת
או לבית המשתה של נישואין או להקביל
פני רבו או חבירו שבא מן הדרך וכיו"ב.
והרמ"א מוסיף שם גם שרוצה לילך לטייל
כיו"ט או כשכת בפרדס ,שיש בו שמחה.
וע"ש בכה"ח אות ז .שהוסיף יציאה
לפקח על עסקי רבים והליכה לברית מילה
וכ' משם המ"א וא"ר שמהרי"ל מסתפק
לגבי הליכה להתפללבמנין ושלפי מ"ש סי'
צ' סט"ז ודאי שרי וכ"מ ממ"ש סי' שי"א
מו"ס .והוסיף ונראה דה"ה לילך להתפלל
בביהכ"נ אף בלא מנין דמצוה הוא וכו'.
ע"כ.

וכל הדברים הללו אמנם נחשבים צורך
מצוה אולם לא כל דבר בגדר מצוה גדולה.
ולא כל מה שדנים במקום אהד לגבי צורך
מצוה נחשבצורך מצוהלגבי מקום אחר,כי
אין כל האיסורים שוים וכמ"ש השד"ח שם.
וכן כאשר המצוה היא מצוה דרבים יש
בה קולאיותר.ועיין מ"ש הגרע"יבלויתחן
(הלכותי"ז ל"גע"ז ע"ח ק') שישלסמוךעל
בעל העיטור המיקל אפילו בשבות אחת
במקום מצוה כאשר היא מצוה דרבים.
וראה מ"ש האגרות משה ח"ד סי' צא
לגבי נשיאת קטן שיכול לילך לבד ובוכה
בכרמלית שבמקום צער יש יותר להתיר
שבות דשבות מאשר לדבר מצוה.
ולסי"ז במקרה כמו נדו"ד שיש לאדם
צער גדול להתפלל בשבת בביתויחידי ,אם
אין באפשרותו לאסוף אצלומנין לביתיש
כאן מלבד הצורך מצוה גם צער הנלוה עמו
וטפייש להקלבאופן של שבות דשבותוכפי
שיתבאר בעזה"י להלן.

-

(ימה)

פט

בצירוף השבות שלחי נושא עצמו שהוא גם
דרבנן אלא שהוא גדר מלאכה ובצירוף
שניהם יחד מתיר לדבר מצוה גדולה ורק
במקום שהוא ר"ה מה"ת ואפילו אינו ר"ה
לכלהדיעותכגן שהרחובותרחבים ט"ז אבל
אין ששים רבוא בוקעים שם ,כיון דנראה
מדעת מרן שישדין ר"ה בזה"ז בזה אסור
אף לדבר מצוה ואף אם רבים צריכים לו,
דבאיסור תורה צריך ללכת לחומרא .והנה
בדין זה אם יש ר"ה בזה"ז הארכתי במקום
אחר להוכיח שרעת רוב הראשונים דבעינן
ששים רבוא כדי שיחשב המקום ר"ה מן
התורה ובדעת מרן יש חמש דיעות שונות
בפוסקים מה הוא סובר ויש לצרף עוד מה
שבדרך כלל יש עומד מרובה על הפרוץ,
ועיין בזה באור לציון ח"ב כג יב ,ושם
העלתי בס"ד שמצד הדין אפשר להקל
ובפרט כאן בארה"ק להחשיב הכל ככרמלית
והמחמיר תע"ב ואכה"מ להאריך בזה.
וכל ההיתר שכתב הגרי"ח ער כאן יוצא
שהוא מבוסס על ההנחה שיש כאן שתי
בעיות ,של נשיאת עצמו ושל נשיאת
האפניים ולגבי עצמו אמרינן חי נושא
עצמו אלא שמדרבנן עדיין אסור ולגבי
האפניים צ"ל שהם בטלים אליו וכדין

המטה.
ויש לדון בזה סובא .דלכאורהכיון רכל
האפניים טפלים אליו הרי אין כאן שום
בעיה שמעבירם דהוי כמו מנעליו ולגבי
עצמו הרי אין אחר נושאו אלא הוא הולך
בעצמו ע"י האפניים וא"כ מה שייך לומר
כאןחי נושא את עצמו הלאחי נושא עצמו
זה ביחס לאחר הנושאו אבל ביחס לעצמו,
משא אסרה תורה ולא הליכה ,וכשאדם
הולך אינו נחשב כנושא את עצמו דאינו
נושא כלום אלא הולך וא"כ צ"ל מותר
לגמרי גם בר"ה בשבת.
וצ"לדכיוןריכוללילך כלעדםהוי כמקל
של עיור שיכול ללכת גם בלעדיו וכמ"ש
ה
הרא"שבביצה פ"ג הוהר"ן שם,ואינו דומה
והיוצא מתשובתו של הגרי"ח עד כאן למי שנכווצו גידי שוקיו שמותר לצאת
שמתיר בכרמלית שהוא נחשב שבות אחת במקל בשבתכי בלעדםאינויכול ללכת כלל

קובץ"בית אהרן השראל"

(רנ)

וכמנעלים דמו .אבל הרוכב באופניים הרי העגלה .אך סיים

יכול ללכת בלעדם .והרי אפילו בחיגר משמע הכי.
הנוטל מקל להחזיק עצמו ואפשר לו לילך
זולתו אסור וכמבואר בסי' שא סי"ז ,וע"ש

בבאה"לדהוי דאורייתא כשאינו נסמךעליו
ואם נסמךעליודן בזה אם הוא רק מדרבנן
ומשום דילמא אתי לאחויי ,או דחשיב
כמשאגמוזי .ומסיק דהוי דאורייתא ,כמ"ש

האו"ז וכדמוכח מרי"ו.
ולפי"ז הגם שכאשר רוכב על האופניים
הריהו נסמך עליהם ,מ"מכיון ריכול ללכת
בלעדם תשיב כמשוי גמור ויתחייב כמו
שהעבירם כמשאבידו .אבל נכה שאינויכול
ללכת בלא הכסאגלגלים אף שלגבי אחרים
לא אמרינן ביה חי נושא עצמו אבל לגבי
עצמו כשהולך בכוחות עצמו ומגיז העגלה
בידיוהרי חשיבא כמנעליוושרי.
ומשום כךנבין מדוע הר"פ הסתייע ודן

בדברי הגמ' בפיצה ולא הביא אתדברי הגמ'
כשכת הנ"ל ,משוס שההיתר הנזכר בגמרא

בשבת הוא רק למי שאינו יכול ללכת בלא
סיוע הקבים או הכסא והסמוכות .וא"ת

דהאסניים צריכים להיות בטלים אליו וכמו
החי במטה דהמטה טפלהלויש לחלק סובא
דהתם לגבי אחרים אמרינן דבמה שנושאים
אותו הוא חי הנושא את עצמו ובמה
שנושאים את המטה הרי היא טפלה לו
והכל ביחס לאחרים הנושאים גם אותו וגם
את המטה שאפשר לומר לגבם שהמטה
טפלה לו וכאלו רק נשאו אותו בלבר אבל
מנל"ן לומר כן לגבי האדם עצמו שהמטה
תחשב כטפלה לו דילמא רק היכא דנושא
תרי משאות שייך לומר דאחד עיקר ואחר
טפל אבל כשנושא רק דבר זה לחוד א"א
לומר שטפל לווהוי כמקל.
וכןראיתי שתמה הגרש"ז ע"ד הר"פ והר
צבי כמובא בשמירת שבת כהלכתה לז כז
הע'קג .והוסיף שם השש"כ בסוגריים שגם
על אחרים יש לדון דאפשר דרק מטה הוא

דקחשיב כבית אחיזה וטפילה לגבי החי
משא"כ בעגלה שעיקר העיסוק בהילוך

שמסתימת הפוסקים לא

ומדברי הגרי"ח משמע דלא ס"ל לחלק
בטפלהביןלגבי אחרים אולגבי עצמוובכל
גוונא חשיב כטפל ,וההיבט שלו על אדם
הרוכב באסניים שאינו חשוב כמהלך ע"י
אפניים אלא כמעבירם ומעביר את עצמו
בהם והיחס שלו כלפי עצמו כמי שנושא
משאכיון שבעצם אינו הולך אלא יושב על
האפניים והוי כאדם אחר הנושאו וכיון
שהואאינו חולהויכול להלךברגליו ממילא
נחשב כחי הנושא עצמו שאיסור דרבנן
מיהא איכא וכמו שאת עצמו אסור לו
לטלטל כמו לאדם אחרכיון שעשה מעצמו
משא ודומם כך גם אסור לו באותה דרגה
לטלטל הכלי שמוליך עצמו בו,ודליף עדיף
מיניה וחשיב כאדם אחר המטלטלו כיון
שעשה עצמו כמשא ודוקא כשהולך אינו
נחשב כנושא משא אבל כשיושב כמשא
דומם ומוליך כלי אחר שבו הוא יושב הרי
עשה מעצמו משא וממילא אם הוא בריא
יחשב כנושאחי הנושא א"ע שאסור מדרבנן
ואם הוא חולה הרי שנשא אדם כפות
שאיסורו מה"ת ולא איכפת לן כלל במה
שזה הוא עצמו .וכסבראזו כתב בשו"ת הר
צבי שישלרוןבדימוי של עגלת קיטע לנעל
דיריה .דקיטע שעושה סמוכות לשוקיו או
חיגר במקל הרי באמת ע"י המקל וע"י
הסמוכות הולך הוא בעצמו בהן .ונמצא
שהמקל או הסמוכות מסייעים בהליכתו
ודינם ממש כנעל .אבל כאן בעגלה אין
העגלה מסייעת לו בהליכתו כי הוא אינו
הולך בעצמו כלל בין שלא בעגלה בין
בעגלה ,א"כאין סברא לומר דהעגלה נעשית
כנעל דהא אין לו רגלים ואינו הולך ולא
שייך כאן תשמיש של נעל ,וא"כ כמו שאיש
אחר אסור להוליך את העגלה כן גם הוא
עצמו אסורלולהוליך את העגלה,שאין כאן
דין נעלואין על העגלה שם מלבוש עלגופו
משא"כ סמוכות על השוקיים הרי נעשו
לבושו ממש שהרי עלידם יכול ללכתודין
מלבוש הואשאיןעליואיסור הוצאה ,עכ"ד.

וכן הסתפק בסברא זו הרב השואל בשו"ת
איש מצליח ח"א ס" לד ע"ש שנו"נ בזה.
ולא הבנתי את תמיהתו של הגרש"ז הנ"ל
עלדבריו שהרי הוא לא מדבר לגבי אחרים
אלא לגבי עצמו שאת הנסיעה בעגלה אינו
רואה כהילוך עם נעלים אלא כפי שהגרש"ז
עצמו טען הוא יושב בעגלה ובידיו מעביר
עגלהוכיון שאינה מסייעתלו ללכת שבעצם
הריאינו הולך כלל אלא יושב כאבן דומם
א"כ כמו שלאחר אסור לקחת העגלה כך גם
לו ,ולא ידענא מאי קבעימיניה.

ומה שאפשר להקשות על סברא זו הוא
מ"ש כשש"כ שם בהמשך קושיא נוספת
שגם אם ננקוט כהר"פ וההרצבי דגם בכה"ג
הו"ל טפלה לו יש לתמוה על ההר צבי
שכתב לענין נכה שדינו ככפות דאסור
מדאורייתא משום דלא אמרינן חי נושא
את עצמו ,הרי כל זה זה שייך רק לגבי
אחרים ,אבל מה שהנכה מוליך א"ע לא
תשיב כלל בגדר משא ,ואם העגלה טפלה
לו ,צריך להיות מותר אפילו בר"ה גם
מדרבנן ,דרוקא בטפלה לחי אסור מדרבנן,
שהרי גם על החי עצמו גזרו רבנן לחושבו
כמשא משא"כ לגבי עצמו דלא הוי כלל
בגדר משא,מניןלנו להחמיר מדעתנו ולומר
דאסור ,ומתסבר דגם זילותא ליכא ככה"ג
עכ"ד.
וכוונת דבריו כנראה שקשה לו על
השוואת ההר צביבין מה שאחר נושא את
העגלה להוא עצמו הנושא את העגלה.ואינו
אותו דבר כי באחר הנושא את העגלה
האיסור מצר האדם שנושא ולא מצד העגלה
כי טפלה ליושב עליה ובהוא עצמו האיסור
מצד שמטלטל את העגלה אם לא נאמר
שטפלה לגביו .ואין כאן מצב של איסור
ררבנן כבנשיאת חי את עצמו אלא או
שאסור מדאורייתא לטלטל העגלה או
שמותר לכתחילה אף לדבר הרשות ואין
לא איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן.
עכ"פ למרות שהגרש"ז פקסק אם ננקוט
כדבריהם שהעגלה טפילה לו פסק השש"כ

שברה"ר גמורה מותר אם נוכרייסייעו כד'

המנחת יצחק שהביא שם ובכרמלית סומך
על כך שהעגלה טפילה לו ומתיר כמקום
שאינו רה"ר גמורה .וכנראה חשש לס'
הגרש" 1ומשום כך נמנע מלהתירע"י עצמו
לבד ברה"ר גמורה.
ובדומה לפסק זה אבל בהסתייגות
מהסעת עצמו ראיתי בס' תשובות והנהגות
ח"א סי' רעו לגר"מ שטרנבוך שכ' שיש
לצדד בנוכרי שיסיע עגלת נכה שיבוא
לביהכ"נ כי העגלה כטלה לאדם ועל
הארם פטור דחי נושא א"ע והיינו כשע"י
הקבייםיכול להלך דאל"כדינו ככפות דל"א
בזה חי נושא א"ע וכאן זהו צורך מצוה
להתפלל ולשמוע קריאה"ת כציבור ,ויש
בזה גם צער להתבטל מכך ,וא"בהוי שבות
דשבות לצורך מצוה .וכ' עוד ,ועיין מג"א
סי' תט"ו סק"ב דחשיב דבר מצוה בכה"ג
לענין עירוב.
ועיין בתשו' רע"אסי'י"ג שרן אףלענין
דחיית איסור דרבנן ע"י ישראל ,ומ"מ ע"י
גוי דהוי שבות רשכות כה"ג בודאי שרי
וראוי להתיר בנכרי ואפילו במי שאין יכול
להלך כלל אלא ע"י שמסיעים אותו בעגלה
מ"מ הוי שבות דשבות דברמלית ע"י נכרי
ויש לצרף דבצורך גדול יש מקילין אף
במלאכה דאורייתא ע"י נכרי לצורך מצוה
וכמבואר בש"ע סי' רע"ו מ"ב וכמ"ב שם.
ומיהו לכאורה היה מקום לצדד כשם
שאסור לנסוע ברכבת ואוטובוס מגוירה
שיסע חוץ לתחום כו' אבל אין לדמות
מילתא למילתא שאין דרך להסיע בעגלה
המיוחדת לנכים חוץ לתחום וכו'.
ובסוף דבריו בסוגריים הוסיף שם:ועיין
דבר חרש לגרש"ז כשש"כ פל"ג הע' קג
שמותר בעגלה להסיע עצמו דלאשייך משא
ע"ע ,וצ"בכיון שנושא עצמו כדרך נשיאת
משאוי ולא כדרך הליכה,ועריין צ"ב ,עכ"ד.
ונלפע"ד דכוונת הגרש"ז ברורה רעל
האדם עצמו באיזה אומן שילך לא שייך
לומר שנושא משא ולא משנה באיזה אופן

הולךכי נשיאת דבר תמידהוי פעולה שחרן כדרך הילוכו ותלה זאת בטעמי הפטור של
לגופו וטלטול אסרה תורה ולא הילוך וגם חי נ"ע.
הקיטע שהולך עם הכסא והספסלים הקטנים
ואולם למרות שלא קיבלו דבריו שרצה
שכידואיןזה דרךהילוך ככל ארם אבל מ"מ
במציאות כך הוא הולך ועל גוף עצמו לא להחשיבוכחי נ"ע מחמת שיכול ללכת ע"י
שייך לומר שהריהו נושא משא.
הקביים או העגלה מ"מ הסכימו עמו שדין
העגלה כמנעל.
ומה שיש לדון זהו על העגלה האם
נחשיבה כטסלה לו ואם כן ,מאיזה טעם
והגהמ"פ כתב שנוכל להחשיב את
האם תיהשכ כנעלו או כלבושו או כרגלו העגלה כלבושו וזה עדיף משנחשיבה
ממש.
כנעלו ומדבריו עולה התשובה להשגת
והנה סברה זו להחשיב את העגלה ההר צבי שבקש למצוא בעגלה דבר
כרגליו ,כתב בשנת תשי"ח הגאון ר' אריה המסייע להליכתווכיון שבעצם אינו נחשם
ליב גראסנאס הראב"ד דבר"צ לונדון כהולך אלא כנוסע ממילא לכן רצה לומר
במכתב שאלתו לגרצ"פ סראנק ומובא בהר שאין לדמות את העגלה לדין הכסא
צבי א קע ,ובמכתבו לגר"י וייס ,הוב"ד והסמוכות .וכסי שיתבאר בדבריו של
בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' קיד ,ומאוחר הגרמ"פאין צורך שהעגלה תסייע להליכה.
יותר בשנת תשל"ב הריץ דבריו לגרמ"פ
וכך כותב הגרמ"פ (באגרות משה או"ח
שהשיבלו כמודפס באגרות משה ח"דסי'צ.
ח"ד צ עמוד קעב) וז"ל ,אבל לע"דיש טעם
והוא עצמו התיר בתשובותיו (לב אריה גדול להתירו (לחולה שאינו יכול להלוך
ח"ב ז ,ולא ראיתי דבריו בפנים אלא מובא בעצמו אלא ע"יסיועקביים) שישב על כסא
בס' נשמת אברהם חאו"ח ה' רפואה א לרב עם אופניים שיכול לגלגלה בעצמו דהוא
אברהם -סופר אברהם ,מהדו"ב עם הוספות כמנעל שלו ועדיף ממנעל ,דבמנעל לא כל
ירו' תשנ"ג) ,או לומר לנוכרי להוליכו דבר שנועל על רגליו מותר לצאת בשבת
בכרמלית או ברה"ר גמורה להוליך א"ע כמנעל שלעץ לרש"י שבתדס"ו.אליבא דר'
בכסא ואףשאיןלו אפשרות כלל ללכת ללא יוסי ,אלא הוא כבגד מאחר שיושבעליו ואף
קבייםכיון שישלו אפשרות ללכת עםקביים שאינו קשור להכסא הוא בגד שלו שמותר,
מחשיבו כחי נושא א"ע( .ומתיר שם שם כשליכא חשש דמשתליף ואתילאחויי ,וכמו
לשים את הקביים בכסא כדי שיוכל שמותר בשבת לצאת קיטע בכסא וספסלים
להשתמש בהם ללכת אח"כ מחצר ביהכ"נ קטנים שבידו והספסלים אינם קשורים,
למקומו בביהכ"נ ,דבר שהגר"י נויבירט והתוס' התם דס"ה :סרד"ה הקיטע וביומא
אוסרכיון שהקביים הם בגדר נעלים שאינו ריש דע"ט ד"ה הקיטע הוכיחו מזה להתיר
נועלם כעתוהוי הם נושא).
לילך במקלות למי שאינו יכול לילך בלא
הילוך בקביים מקל ,וברא"ש בשבת שם מפורש דהראיה
ויתירה מזו ,לא רק ע"י
אלא גם אם יכול הוצרכו מחמת ראוחזן בידו בעלמא בלא
רוצה להחשיבו כח' נ"ע
שמסייע קשירה ,ואיפסק כן בש"ע סי' ש"א סט"ז
להוזיו את עצמו ע"י העגלה
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עצמו ע"י פעולת הידיים ובלא פעולת וסי"ז ,ומה שיכול בקביים לילך קצת אין
זה להחשיב זה ליכול לילך בביתו בלא מקל
הידיים אין האופנים מתהלכים הרי
שאסורין לצאת במקל ,דהוא דוקא כשיכול
כסמוכות של המשנה בשכת.
לילך בעצמו דאם דוקא בקביים ודאי מותר
אולם המנחתיצחק והגרמ"פ כתבו עלכך דמ"ע קביים מהמקל ,וכ"ש הכסא שיושב
שהוא דוחק ,והגרמ"פ כ' לחלק שאין זה עליו שעדיף וכו' עכ"ל.

נמצינו למדים מדבריו שיש להחשיב את
הכסא כבגד מאחר שיושב עליוואין הדבר
תלוי אםע"י הכסא או תמיכה כלשהייחשב
כהולךברגליו אוע"י דבר אחר לעולם הוא
טפל לו ככסא הקטע .ולפי"ז יש להתיר
במוליך עצמו גם ברה"ר גמורה ולדבר
הרשות.
וכןראיתי בתשובות אורלציון ח"ב מכ"ג
ה וז"ל ,שאלה .אם מותר להוציא אדם על
כסא גלגלים לרשות הרבים בשבת.
תשובה.איןלהוציא אדם על כסאגלגלים
לר"ה אבל היושב בעצמו מותר לו להלך
בכסא גלגלים בר"ה בשבת.
ונימק שם בזה"ל ,שכן מוכח מדברי
הש"ע סי' ש"א סט"ז שבדבר שאין חשש
שמא משחליף מותר וכמו חיגר עם מקל
במקום שא"א בלא המקל כמובא שם סי"ז.
אבל לאחרים אסור להוליך אותו שהרי
הם מטלטלים את האדם ואת הכסאויש בזה
איסור תורה .דאף דקי"ל שהחי נושא א"ע
וצריך להיות פטור אף על הכסא ,וכמ"ש
הרמב"ם בפי"ח מה' שבת הכ"ח שהמוציא
את החי במטה פטור אף על המטה ,שהחי
נושא א"ע והמטה טפלה לשוכב עליה ,מ"מ
כיון שהיושב על כסא גלגלים אינו יכול
ללכת בכוחות עצמו לא אומרים בו החי
נושא א"ע וכמו שמפורש ביומא דס"ו ע"ב
שבחולה לא אמרינן חי נושא א"ע .ע"ש
בגמ' ודרש"י שם .א"כיש בזה איסור תורה
ואין להקל בזה אף במקום עירוב.
ונראה שאף שאינו מגביה את הכסא אלא
רוחפו בלבדיש בזה משום טלטול שאף ע"י
גלגול נחשב טלטול מדאורייתא.
ואע"פ שמבואר בשבת ח ,ב אר"י האי
זורזא דקני רמא וזקפיה רמא וזקפיה לא
מיחייב ער דעקרליה .פי' שהמוליך חבילת
קנים בר"ה בלא לעוקרהמן הקרקע אלא רק
זוקפה ומשליכהאינוחייב מ"מ נראה שזהו
דוקא באותואופן המוזכר בגמ' שלעולםאין
עקירה לגמרי ולכן פטור אבל כגלגול בכל
פעם יש עקירה ממקום אחר והנחה במקום

אחר ,שהרי הגלגל מסתובב ומה שהיה
למטה נעקר ממקומו ועולה למעלה ושסיר
יש כאן עקירהוחייב משום מעביר .עכ"ל.
ומילוק זה שסיים בו כבר כתבו התוס'
בשבת שם בשם ר"י שאם מגלגל חבית ד"א
בר"ה או מרה"י לר"החייבדהוי כמו מגרר
ראינו נח כלל אבל מגלגל תיבה שהיא
מרובעת פטורדהוי כמו רמא וזקפיה דא"א

שלא תהא נחה קצת.
ומבואר בדבריו ראם הוא עצמומזיז את
עצמו ,ודוחף את העגלה בידיו מותר אבל
לאחר אסורכיון שהיושב אינו יכול ללכת
בכוחות עצמו והוא מחמיר בזה אף במקום
שישעירובוכשיטתהמהמירים שלא לטלטל
גם במקום עירוב( .עיין בדבריו שם פכ"ג
אות יב ובמה שציין שם למקו"א ומשם
בארה).
וכשיכוללהזיז את העגלה בכוחות עצמו
והוא עושהכן ללאסיוע אחר ,נראה מדבריו
שמתיר לכתחילה אף לדבר הרשות ואפילו
בר"ה דאורייתא וכדין הכסא וספסלים

קטנים.

גם בשו"ת איש מצליח ח"א סי' ל"ד
ול"ה דן בהנ"ל ושם הרבנים השואלים דנו
בהרהבה אם נדון את העגלה כבטלה אליו

וחשיבאכנעליו והסתפקו בדברוניסולהביא
ראיות מכמה מקומות אותם דחה הגרמ"מ
בטוטו"ד דאינוענין לדין אם רכוב כמהלך
דמי או לא והוכיח מן המקורות שבתשובת
רבומדין הכסא שרואים שבטל וגם אם לא
נחשיבו כמנעל מ"מיהיה בסוג מלבושוכדין
הכבלים בסי' שא סי"ט.
שהרי הב"י והב"ח הוצרכו לרחוק
ולהוציא דברי הטור בסי' תקכב מפשטן
שיכול לילך כיגיעה ומסתמא טעמא דמרן
כמ"ש הב"ח דאםאינויכוללילך כללאפילו
אין רבים צריכים לו מותר כמו למי
שנתכווצוגידי שוקיו ,וגם הט"ז דחק שם
באופן אחרוהרי כלהדין במי שנכווצוגידי
שוקיו גבי יו"ט נלמד מדין שבת וכמבואר
ברא"ש בביצה פ"נסי' ה' שהקשה מזה על

דין הסומא ותירץ דשאני התם ראינו יכול מותר בדיעבד אפילו בשתיה וכ' שלכתחילה
לילך כלל בלא המקל וכמנעליםדיריה רמו אסור אפילו בעשר כוחות וכ' שהטעם לכך
לתרוצי סוגיא עביר ואיבא זילותא דיו"ט ,משום שביין נסך שהוא סרך ע"ז החמירו
ומשמע דאיסור משוי תלי אי הוי מנעל יותר.
דידיה או לא דאי מנעל לאו משוי.ואי לאו
ולכן רצה לומר כיון שהרוכב על
הוי משוי .כך איסור זילותא תלי בהכידא
י האופניים רק מנענע הפידלים והם
.
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מנעלדידיה לאוזילותאואי לאה זילות
וושיה מעשה מסובבים את הגלגלים והגלגלים מושכים
ואם נניח שבעגלה כיון שלא ע
הליכה כגופואינו נחשב כנעלו כ"ש בכסא ומוליכין את הגוף האפניים הרי"ז נעשה
שאינו נעלו ויכלו מרן והב"ח והט"ז לתרץ בכח כוחו ומותר לכתחילה אף בר"ה.
בפשיטות דכסא לאו מנעל דידיה ואיכא (בתנאי שלא יגררם בידו כשעובר מרשות
זילותא שפיר .אלא ודאי שאין לחלק בזה לרשות ולא ישא עמו שום דבר והגלגלים
יהיו מנופחים מערב שבת) .וא"ת הלא
וכו' ע"ש.
הגלגלים עצמםנעים מכוחו ולא מכח כוחו,
ן
י"ל דהם בטלים לגבי גוף האפניים וכן
בטל
ף
כ
ו
א
ה
האדם
ולכן מתיר שם
לגבי
ומה שיש להעיר על תשובהזו הוא מסה
שהביא הגרמ"מ לשואלים את המשך במקום שיש עירוב לגמרי ובר"ה וכרמלית
תשובת הר"מ הנ"ל ששם דן אח"כ בצדי מתיר למי שרבים צריכים לו או שהולך
היתר נוספים מדין כוורת ,שנדון בזה אי"ה לעשות מצוה גדולה וכמ"ש לעיל וכנראה
בהמשך ,ומרין כח כוחו.
כוונתו משום הבעיה של זלוול דמיחזי
דחול וד"ל דדוקא לגבי איסור
והגרמ"מ ציטט את תשובת
דה
בא
וצ
עו
ה
להעברת הגזהרי"ח שכ' כ
יי מהניא כח כוחו שלא להחשיב
שמצא פתח אחר
הגארי
ו העברה זו כמלאכה אבל לגביענין זילותא
(האפניים) ממ"ש
הרמכ"ם
בה"ש
"
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גבי ביב ששופכין לתוכו מים דכותו בר"ה ומיעזי כעובדין דחול אע"ג דהוא קיל טסי
אסרו חכמים וכוחו בכרמלית לא אסרו ,אבל ואינו אלא מדרבנן מ"מאיןזה מעלהומוריד
מה שעושה הדבר בכוח כוחו דסו"ס הוי
כח כוחו מותר לכתחילה אפילו בר"ה.
עוכרין רחול .כ"נ שצ"ל בביאור דבריו.
ובתשו' אחרת שכ' בענין מקוה שמימיו
ולא זכיתי להבין דברי נ"ע הגרי"ח
באים ע"י המוכני הביאדין
ח זה האמור גבי זיע"א.
הוצאה והקשה מדין נופ החייב משום
מבעירוחילק שנופחהיה כה"ג במשכן אבל
א.איך אפשר להפרידבין חלקיהאפניים
הוצאה בדרךזו ששופךמיםויוצא לחוץ לא השונים ולומר שחלק אחד בטל וחלק אחד
היה וע"כ כוחו בהוצאה אסור רק מדרבנן אינו בטל הלא סוף סוף כלי אחד הוא וכמו
ורק וורק חייבכיון שהיתה זריקה במשכן שבכסא ומטהאין לחלקבין השלר למזרון
ואינה נחשבת כוחו אלא הוצאה להדיא.
והכרים וכסתות שיושב עליהם אלא הכל
ושם בדין המקוה הביא הוכחות על כח טפל לו ובטל לגביו כך גם אס נחשיב את
ן נסך דסי' האוכף כבטל א"כ את כל האופניים נחשיב
כח שאינו כלום והביא מדיןיי
קכה מ"ב דכת כוחו כגופו ואסור אבל כח כטפלים לו ובטלים כלפיו ,וכמו שנראה
כח כוחו כגון קורת הגת שגלגלה גוי ע"י מדבריו מתחילת התשובה .וכיון שיושב
גלגל שיש שםג' כוחותשהגוי מגלגל הגלגל בגופו על כל גוף האפניים ונסמך עליהם
והגלגלמפיל הקורה על הדפים המונחים על הכל צריך להיות טפל אליו.
הענבים ונסחטין הענבים ע"י הדסים דהוי
ב .לכאורה יש חילוק גדול מדין הביב
כח כח כוחו שהוא הגלגל והקורה והדפים ששופכין לתוכו מים ומדין קורת הגת

שנה אגליון ב (צג)
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(רנה) צח

שגלגלה הגוי ששם נחשב הדבר רק ככח
י
כוחו כיון ששפיכת המים נעשית ברה"
ויש לזכור שכל הנידון בשו"ת איש
והמים יוצאים מאליהם לר"ה וכן בגת
כנראה שהגלגל מרים את הקורה ומעלה מצליח הוא כאשר הנכה מסובב בעצמו
ואח"כ בשלב מסויים נופלת מאליה בחזקה ומנענע את הפידלים והוא מוליך את עצמו
ע"י שמשתחרר הדבר שמחזיקה וממילא בעגלה בכוחות עצמו אבל במצבשאינויכול
נחשב הדבר ככח כוחו בלבד אבל באפניים להוזיז אתידיו ואחר רוצה לטלטלו על זה
לאתמיד הגלגלימשיך להסתובבמאליוע"י לאריבר.
לחיצת הדושה ותלוי אם הוא רוכב בעליה
ובאמת יש לרון כאשר אינו יכול ללכת
או בירידה שבעליה צריך ללחוץ כחוזק על בכוחות עצמו ללא העגלה אבל יש בכוחו
הדושה כדי שיניע את הגלגל וגלגלי לגרור את עצמובידיו האם נוכל להחשיבו
השיניים קשורים באופן ישיר אחד בשני כחי הנושא את עצמו או שנאמרדכיוןדאינו
וכהווחיו.כירא אריכתארידיה והיכןיש כאן כח יכול להלך ממש שוב לא אמרינן כיה חי
נושא א"ע.
ואיברא רגם בדין הגת כוחו שמענו אבל
והנה הרי"ל גרוסנס רצה לומר דכיון
כח כוחו לא הכנתי היאך הוא דמהלי עם דהליכת האופנים (גלגלי העגלת נכים) היא
הקורה נופלת על הענבים או הדפיםלוחצים ע"י הפעולה בידים הרי זה כהילוך ומה
את הענבים הלא ברגע שהקורה נופלת על נפ"מ אם הולך על רגליו או עלידיו ,דבלא
הדפים שוב הם ככח אחר הלוחץ וסוחט את פעולת היריםאין האופנים מתהלכים ,והוי
הענבים .וצ"ע.
זה כסמוכות דמענה דשכת .ועיין כדבריו
וע"ד תשובת הגרמ"מ שהסתייע מתשובה בשו"ת לב אריה ח"כ סי' ז' ,והוב"ד בס'
זו יש להעיר שמלשון השאלה שם נראה נשמת אברהם.
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ואולם הגר"י
שמדובר ככסא גלגלים כמו שמצוי היום
במקומינושאינועשוי עם שרשרתכבאפניים (ע"ש בהוספה שבסוף התשובה) ,אמנם אם
אלא עם גלגל כפול והוא מסובב צינור יש לו יכולת לדדותבידיו בלא העגלה ע"י
המתכת המחובר לגלגל באופן ישיר ואילו שיזחל בידיו על הארץ ,לפי דעת התוס'
בתשובת רבו בשו"ת שמחת כהן שציטט בשבת קל .ר"ה ר"א ודאי יחשבלחי הנושא
להם שם מתשובתו מדובר בכסא העשוי עם עצמו שהרי אפילוהחבותסי,נוק כן שמונה ימים
ג' גלגלים כעין אפניים אלא שמסבב את קודם המילה כ'
שנחשב לחי נושא
הפידלים כידיו במקום ברגליו ושם הוא עצמו ורק לאחר המילה כיון שהוא חולה
באופן של כח כוחו כמו באופניים וא"כ הריהו ככפות לפי שמכביד עצמו ,אלא
היתר זה של הר"פ של כח כוחו אינו עוזר שלהלכה לא קיימלן כד' התוס' אלא כד'
שאלתםוכןלנדון שאלתנו אא"כיקחו הר"ן ורי"ו שהביא הב"י סי' שח מח' מ"א
כסא
ו
לנר
יגלגלים העשוי באופן זה אלא שלא וכן פסק ביצה"ט בסמ"א ,האשה מדדה את
נרויח הרבה כזהכי אם הנכהיכוללנענע את בנה אפילו בר"ה ובלבד שלא תגררהו אלא
ידיו ולהסיע עצמו בכוחות עצמו נראה יהאמגביה רגלו אחתויגיח השניה על הארץ
שאפשר לסמוך על הסברא דחשיב כהילוך וישען עליה עד שיחזורויניח רגלו שהגביה
וכמו שנראה מכל הפוסקים שהובאו לעיל שנמצא לעולם הוא נשען על רגלו האחת.
ונוכל רק להרויח בכך לרווחא דמילתא גם
וע"ש בבאה"ל שלדעת רש"י לא תגררהו
לסבראראין זה חשיבכהילוך אלא
כהעברת
מפני שנושאתו ולפי"ז הוי דאורייתא ,וכן
עגלה שע"י שההילוך יעשה
בכח
ו
ח
ו
כ
דעת
ר
ו
א
מ
ה
שגם
בקטן שיכול
והמאירי
ממילאיהיה מותר מצד זה.
לדדותו יש איסור דאורייתא בר"ה לנושאו

צו

(רנו)

קובץ"צית אהרןיישראל"

כל זמן שאינו יכול לילך בעצמו לגמרי ,שלש כדי שהמקום יחשב כמקום רשות
אולם הר"ן הוא שיטה אמצעית לא כרש"י ,היחיד .עיין ביאה"ל שסג סא מחלוקת
ולא כתוס' אלא ס"ל דאסורמדרבנן מטעמא הראשונים בזה.
שלא יבוא לישא אותו על כתפו .וע"ש
וכדישיהיה אסער להסתמך על צד היתר
בבאה"ל שנו"נ בר' הר"ן וכ'
י
דלדעתתהב" זה מצריך שם ג' תנאים שקשה שיהיו
שהתיר לדדות בהמה וחיה
י
ל
מ
ר
כ
ב
ן
י
א
כמציאות .א.שיהיואופניים דו  -מושביים
להחמיר בו בגרירה בכרמלית וכ"ש
ן
י
א
ר
וגוי ינהיגם ברגליו .כ .ושיהיו האפנים
להחמיר בגרירה כלל
לדדות בעצמו ע"ש .לדעתו למי שיכול בגובה עשרהורחבים ד' עלד'.ג .שהישראל
לא ישא עמו שום חפץ כלל ,ורק לדבר
ולפי"ז י"ל לנדוננו ראם יכול לדדות מצוה.
עצמוהוי לנושאו רק איסורדרבנן וכ"ג דעת
ובתנאיהשני שםהוסיף וז"ל ,ואם לאיש
רוה"פ .וא"כ נוכל לצרף זאת עם הא דר"ה
שבות דשבות במקום בו רחב ד' על ד' אפשר לקבוע בו לוח אחר
דירן הוי דרבנן והוי
רחב ד' על ד' יוצא מאחוריו ראז בזהיהיה
מצוה גםגבי ישראל.
הגאר"י (האופניים)דין רה"י בפ"ע .עכ"ל.
כן נלפע"ד לכאורה וצריך להתיישב עוד
ולא זכיתי להבין היאך יחשבו כל
בדבר כי הוא קולא יותר ממה שדברו
הפוסקים עד כה וע"ע באג"ם בטעמים האסניים לרה"י בגלל שמניח איזה דף
השונים בדין חי נ"ע ואפשר דתליא בהא מאחוריו הלא אינו יושב על דף זה ומה
יועיל הדף מאחוריו לכלהאופניים.
ואכמ"ל עוד בזה.
ושמא הוי כתל המתלקט ולמרות שכ'
ח
מהרש"ל בשכתק .ד"ה תל שממקוםשיגיע
'
כ
ש
בתשובת
ונבוא עתה להיתר השני
שיפועו לעשרה משם והלאה אם יש דע"ד
.
ר"פ הנ"ל והוא מדין כוורת
טפחים הוי רה"ר מ"מ מהרמב"ם משמע
ולסיולכאורהיש צר להקל ככסאגלגלים כפשוטו שהתל גופו נעשה רה"י ,עיין
אם הוא בשיעור ד"ט על ד"ט בגובה י' שמירת שבת כהלכתה פי"ז סק"י.
טפחיםכי אז נחשב לרה"י בסנ"ע.
ולפי"ז י"ל שאם ירכיבו לכסא גלגלים
דאיתא בגמ' שבתח.זרקכוורת
לר"ה
אם
איזה דף רחב דע"ד טפחים למעלה מגובה
ל
ב
גבוה עשרה ורחב ד' פטור א
.
ר
ו
ס
א
י"ט כגון גגון הסוכך עליו מפני החמה
ועפי"ז מצא הגרי"ח עוד היתרלנדונו שכ"כ והגשמים ומחובר בו בקביעות א"כ אסילו
הים יששכר ליישב קו' מרן על הטור וכ' שהיושב בכסא אין לו חי הנושא את
שבודאי מותרג"כ להוציא עם הרה"י כל מה עצמו מ"מ לפי הים יששכר יהא מותר
שבתוכו ורק מדרבנן אסור.
לטלטלו .וכדרך כלל בכסא יש רוחב יותר
אמנם הגרי"ח פקפק על תוספת זו שכ' לפחות  32%32ס"מ והגובה עם הידיות
שמה"ת מותר להוציא רשות עם כל מה לנשיאה עלגבולה 80 -ס"משצריך לכה"פ.
שבתוכה די"ל דוקא הוצאת הרשות עצמו ועיין כשש"כ שם אות ב' משם הגרש"ז
מותר מה"ת וכן מוכח מדברי המג"א וכן אויערבך שיתכן ששלחן אפילו אין לו
מחיצותדינו כרה"י מדאורייתא כיון שהוא
להדיא בדברי הרב תוספת שבת.
אלא שאף אמנם אם נקבל את תירוצו מקורה על ארבע רגליו הרי זה תשיב
כצה"פ.
וחידושו שלהים יששכר שבכוורת פטורמן
התורה אף על הנמצא בתוכה מ"מ הלא
ולפי"ז בגגון המורכב צל עמודים
נצטרך שיהיה בכסא ארבע מחיצות ולפחות היוצאים מהכסא אם יש לו צורת הפתח

ריי

שנה טזגליון ב (צב)

גם לרעת רש"ל יחשב המקום שבתוכו
כרה"י.
ם
נ
ואמ מצד תל ועמוד לכאורההיה מקום
לומר דבעינן דיהא מחובר לקרקע ולא דבר
נייד .אולם נראה דל"ש מכלי גדול או
מכונית או עגלה וכמ"ש השש"כ פי"ז מ"ב,
באם יהיו לו מחיצות כדין ,וכמו העגלות
שהיו במשכן .ורק לגבי כרמלית וי"א שגם
לגבי מקום פטורבעינן מחובר לקרקע ,ע"ש
כשש"כ ס"ד אות כח.
ואיברא דאיכא מן הראשונים דסגי להו
בדף גרידא וכמ"ש המאירי בסו' רכוורת
(שבת ח .ד"ה כשם) שגאוני הראשונים
שבספרד כתבו שלא אמרו אויר רה"י עולה
עד לרקיע אלא ברה"י גמורה במחיצות אבל
עמוד לא .ובפ' הזורק לא יראהכן ואף רוב
מפרשים חולקים בזו.
אולם גם אםיהיה מחיצותכדין לכאורה
ישנה בעיה אחרת והיא מ"ש המאירי שם
בד"ה היה וז"ל ,ולקצת גאוני ספרד ראיתי
שהגיהו בספריהם שלא סטרו בזה אלא
בזריקה אבל בהושטה או העברהחייב.
ולפי"ז לא הרווחנו דבר מכוורתכי שם
היתה וריקה אבל אם יעבירנה בידו ד"א
בר"ה חייב .ולא הבנתי מדוע הים יששכר
והר"פ לא דברו מזה.
ובאמת הוא נראה מחלוקת בראשונים
ותלוי בטעם הפטור אם הוא כרברי רש"י
דממשכן גמרינן שלא היו זורקין רשויות
אלא כלים או כתוס' דהוה כזורק מרה"י
לרה"י דרך ר"ה דכיון דגכוה י' כשמניח
נעשה רה"י.
ולכאורה לרש"י דוורק רשות פטור ה"ה
מעביר רשות אבל לטעם תוס' זורק חלוק
ממעביר דהא זורק מרה"י לרה"י פטור
ומעבירחייב.
עיין בס' תוצאותחיים לגר"מ זמבא סי'
סו שפלפל כוה וכ' רנראה רוה אינו ההא
ברשב"א עירובין לג .כ' טעם שיטת תוס'
דמעביר מרה"י לרה"יחייב משום רכך הי'
במשכן דהארון והמזבחות הוציאו מרה"י

(רנו)

והניחו בעגלותרה"י והרשב"א דחהדהניחו
ברה"ר והיה רק מוציא מרה"י לרה"ר
יעו"ש .א"כ ממ"ג אם מעביר כוורת פטור
לרש"י משום דלא היה במשכן מעביר
רשויות וע"כ דהארון והמזבחות היה
מוציא מרה"י לרה"ר לא מעביר שוב גם
לטעם התוס' פטור דכיון דלא היה במשכן
ממילאהדין מעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
פטור כהרשב"א בעירובין לג .ואם כדעת
התוס'דעירוביןלג.דחייב א"כ היה במשכן
מעביר רשות גם לרש"ייתחייב .יעו"ש.

מז
וכשחיפשתי צדדי היתר לנדון שאלתנו
חשבתי על צר היתרבאפניםמסויימיםמרין
מלאכה שאינה צריכה לגופה.
דהנה כ' הגאון מהר"ש קלוגר בשו"ת
האלף לך שלמה סי' קמו והובאה תשובתו
כלשונה גם בחכמת שלמה סי' שח סמ"א
וז"ל ,נשאלתי אם מותר ליטא קטן שאינו
יכוללילךברגליו לומר קדיש בשבת במקום
דליכא עירוב .הנה נראה לפע"ד כדעת
השואל שמותר אך לא מטעמוכיון דנשיאת
תינוק הוי מלאכה דאורייתא מה בכך דהוי
כרמלית הריהוי רק שבות אחד ואסור אף
במקום מצוה ולא הותרה רקבין השמשות
ולא בשבת עצמו .ורק מטעם אחר נראה
להתירכיון דהוצאה זו הוי רק לותר קדיש
הוי מלאכה שאצל"ג ולרוב הפוסקיםהוי רק
מדרבנן ועיין במנ"א סי' ער"ח ולכך שוב
הוי בכרמלית שבות דשבותוזה שפיר מותר
במקום מצוה ,וזה ברור ופשוט ודוק היטב.
עכ"ל.
וכפי הנראה המדובר בתשובה זו בקטן
שהיה חולה ולא יכל ללכת ברגליו ולא
אמרינן ביה חי נושא את עצמו אבל לומר
קדישהיהיכול .ומ"מדבריו מחודשים מאד
לומר דכיון דגושא את הקטן כדי שיאמר
קרישהוי כמלאכה שאצל"ג ואמאי לאנימא
דהוי ככל צורך להוציא משא ומה לי אם
הסיבה שעבורה רוצה להוציאו היא צורך
הקטן ולא צורכו מאחר שהקטן חפץ לילך

צח (רנח)

לומו קדישהרי שוב הוא רוצה שהקטןיהיה
בביהכ"נ והדבר נחשב כרצונו הוא ואמאי
הוי מלאכה שאצל"ג.
ואכן משו"ת מנחת יצחק קיר יא נראה
שהרב גרוסנס העיר כן דנהי דאדם הנושא
את התינוק א"צ לקדיש אבל מ"מ כיון
שאדם הנושא אותו עושה זאת לטובת
התינוק הוי מלאכה הצל"ג כמו המוציא

חפץ בשביל חבירו.
והגר"יוייס השיב עלכךשאיןלו השו"ע
עם הס' ח"ש אולי כוונת מהרש"ק לצדד
עפי"מ דנחלקו הראשונים אם לצורך מצוה
חשוב מלאכה הצל"ג[,עי' תוס' שבת ד קה,
ב ד"ה הא] ודחי' הרשב"א שם ובירושלמי
[שם ה"ג] ובקה"ע ופנ"מ שם - ,ומש"כ
לפשיטות עושה לטובת חבירו הוי מלאכה
הצל"ג ,יל"ע ממש"כ בחי' חת"מ [חו"מ סי'
קצ"ה (צ"ל קצר) בד"ה ואחרשזכינו] במ"ש
ועוד נ"ל דהוי מלאכה שאצ"ל דלא גרע
ממנכש בארעא דחבריה עיי"ש.
והנה הגם שהס' ח"ש לפנינו דבריו שם
סתומים ולא ביאר כוונתו אי הוי מלאכה
שאצל"ג משום דהוי דבר מצוה או משום
ראין זה לצורכו אלא לצורךחבירו.
ולפי"ז יכלנו לומר לנדוננו דאם כוונת
מהרש"ק מצד דבר מצוה אםכן לפי"רכיון
שהנכה רוצה שיוציאוהו לצורך מצוה ללכת
לביהכ"נ א"כהוי דרבנןוהוי שבות דשבות
במקום מצוה.
ואי גימא דכוונת מהרש"ק מצד דהוי
עבור אחר וא"כ למוליך התינוק אין ענין
מצד עצמו שהתינוק יבוא לביהכ"נ לומר
קדיש שהרי גם להשלים לו מנין אם צריך
לאיוכל להעזר בווהוי רקכדי למלא רצונו
ולעשות חסד עמו אואולי עם אביו הנפטר
אבל אינו צורך של המוציא מצד עצמו

ולפי"ז יש מקום לומר דאה יטלטולו את
הנכה לצורך השלמתמנין או שיהיה ש"צ
ויקרא להם בתורה א"כיהיה אסור לישראל
לטלטלוכיון שלמטלטליש צורך בכך.

קיבץ"בית אהרן השראל"
ואדרבה אם יטלטלו רק לצורך עצמו של
הנכה כרי שהוא יוכל להתפלל בציבור
ולשמוע קדיש וקדושה וס"ת ולמי
שמטלטלו ולמי שמטלטלו לא יהיה צורך
בכךכגון שככר התפלל או אם אשה תטלטל
אותו באופן שלא יהיה כל ענין למטלטל
שיהיה שם ורק ממלא רצונו באופן שלא
יהיה כלענין למטלטלשיהיה שם ורק ממלא
רצונו בלא כל צורך עצמו בכך יש מקום
לומר דבכה"גיהיה מותר.
וראיתי בשו"ת אג"ם או"ח ד סי' צא
שנשאל בדבר נשיאת תינוק שיכול לילך
בכרמלית שהוא שבות דשבות מצד שהואחי
נ"ע והתיר לטלטלו באופן שהתינוק בוכה
וא"א להשתיקו אלא"כיביאוהוהביתה.ואף
שכ' המג"א בסי' שז סק"ז וסק"ח שאין
מדמין דבר לרברבענין השבוחים מ"מכיון
שהתינוק מצטער סובא יש להקל והביא
דברי הח"ש וכ' ע"ד וז"ל ,וס' הח"ש צ"ע
חרא כיון דאיכא חילוק בין המצוות מנ"ל
שלאמירת קדיש התירו ,ובסרט שאין זה
מצוה שלו ,וגם הקטן לא שייך שיהיה
מחוייב ,ונמצא שליכא מצוה על שום אדם
דהא ליכא מצוה על אנשי שיראו שהקטן
יעשה מצוה ,דאחרים אין מצוויין לחנך
תינוקות שלאחרים ,ולמצוה מקרית כאמירת
קדיש אולי ליכא כלל ענין חינוך כו' ,אך
אפשר דהמצוה היא משום שהוא גמילות
חסד עם המת ,אביו של התינוק דזכות הוא
להאב כשבנואפילו קטן ביותר אומרקדיש.
ועוד הא מלאכה שא"צ לגופה להרמב"ם
פ"א משבת ה"ז הואחייב חטאת וכרהזכיר
בעצמו שהורה כן משום שלרוב הפוסקים
הוא רק דרבנן ,וגםעיין בר"ז שבת דקמ"ה
ד"ה ובמקום שכתברכבוי לא התירו לכבות
במקום הפסד וגם לאע"י עכו"ם משום דאם
היהצריךלגופו אסוראין הכלבקיאין לחלק
בין צל"ג לשאינה צל"ג שרוב הוצאתתינוק
הוא מלאכה הצל"גשאין להתירלתירוץ זה,
אך לא חש גם לוה הח"ש ,ולכן אין ספק
שיש להתיר לדידיה לשאת קטן בכרמלית
כשהוא מצטער שלכו"ע הוא רק מדרבנן וגם

שנה טזגליון ב (צב)

ליבא מקום למטעי ,שלכן אף שבדינא
דהח"ש יש לפקפק בנשיאת קטן בכרמלית
כשהוא מצטעריש להתיר .עכ"ל.
נמצינו למדים דלגבי קושייתו הראשונה
איסומותיב להואיהו מפרק לה דחשיב דבר
מצוה אך לגבי קושייתו השניה נמצא
שבאמת מפקפק בחידוש הח"ש לגבי
מלשאצל"ג ומיקל בנדונו דהוי דרבנן מצד
דהויחי נ"ע.
ולפי"ז צירוף של שבות זו גם אם נניח
דאבן הוא כך והטלטול הזה נחשיבו
כמלשאצל"ג עדיין לא ברור אם אפשר
להחשיבו כשבות דאובות לד' הרמב"ם (ובד'
מרןעייןלויתחןסי'קיז),וכן לד' הר"ןדגם
בנדוננו שייכת הסברא ראין בכל בקיאין,
לחלק בין צל"ג או אין צל"ג .ואולםעיין
בלוית חן סי ,קיז עמוד רד דדוקא בכיבוי

תיירי הר"ן ולא בשאר מלשאצל"ג .וע"ע
ילקוט יוסף ח"ד שבת ב' על סי' שא סס"ב
במקורות שכ' דגם מו"א הגרע"י אמר לו
שאין דברי הח"ש מחוורים ושהאריך בזה
בכתובים(.יזכנו ה' לראותם בקרוב).

עוד אפשרות נוספת של דרך טלטול
תיתכן ע"י ישראל קטן שאינו בנו.
עיין בס' הקטן והלכותיו ח"א לרב
רקודוקי (הו' נתיב הברכה יר' תשנ"ו).
עמוד רלג שאסור להרגיל הקטן בחילול
שבת אפילו בדברים שהם משום שגות,
כמ"ש בש"ע או"ח שמג ס"א.
ובשבות דשבות ע"י קטן כ' שהפרמ"ג
במשב"ז או"ח שמו מק"ו כ' להתיר לומר
לתינוק שיביא מפתח מכרמלית ,אע"ג
שבסימן שמ"ג מבואר דאסור להאכילו
בידיים אף אסור דרבנן מ"מ אפשר
דלצורך מצוה יש להתיר כמו שבות
רשבות ע"י גוי כבסי' שז ס"ה ושכה מ"י
ואף דלא דמי לזה וצ"ע .וה"ה במקום שאין
עירוב דשרי לומר לתינוק להביא סידור
וחומש לביהכ"נ ,עכ"ד.

(רנט)

צט

וראה בדעת תורה בסי' שמ"ו שכ' בשם
הסרמ"גלהתיר שבותע"י קטן לצורך מצוה,
והשמיט את הצ"ע .וראה בחת"ס ח"י סי'
י"ג שהעתיק גם את הצ"ע.
ובפשטות נאמרודבריהם רק בקטן שאינו
בנו דבבנו אסור מה"ת כמבואר בשעה"צסי'
של"ר סקנ"ר ,אך צ"עדברי החת"מ שם שדן
לענין רב אחד שסמך על הט"ז והתיר לומר

לקטן במקום שאין עירוב להכניס ולהוציא
כל דבר הצריך לשבת ,ותמה החת"ס דא"כ
נחוס על ממון ישראל ולא נצטרך עוד
שפחותגויותבביתנוביום השבת שכל אדם
יצוה לבנותיו להחם לו תנור בשבת בחורף.
ומבואר דלא ס"ל כשעה"צ לחלק בין בנו
לאינו בנו ודעת החת"ס שם שגם באיסור
דרבנן ולדבר מצוה אסור לומר לקטן אא"כ
זוהי מצוה של הקטן כגון שמביא מפתח
ביהכ"נכדי שהוא בעצמויכנס להתפללוכן
ס"ל לרעק"א בתשו'סי'סו.ומסיים שם שכ'
הגר"י זילברשטיין בס' מלכים אומניך פ"ו
סוף מע'ז שישלדון אם מותר לקטן שיעלה
על אילן ויוריד שופר לצורך הציבור
ולעצמו ,שיתכן שמותר רק כשעושה
מלאכה לצורך מצוה לעצמו וממילא
מצטרף הגדול עם זה משא"כ כשעיקר
כוונתו לצורך הציבור כולו אלא שגם הוא
מצטרף עמהם אולי אסור שנחשבכספינןלו
איסור וצ"ע.
וע"ע מ"ש באורך בפ"כ אות קלה עמוד
שיט ובהע' תג שם ולמעשהמתיר לתתלקטן
סידור שיביאנו לביהכ"נ לצורך עצמו
בכרמלית ולסי"ז בנדוננו אם הקטן יקח
אותו לביהכ"נ במקום שבות דשבות לצורך
עצמוכי רוצה לשמוע ממנו קריאת התורה
יהיה מותר בפרט אם יאמר לקטן שלא
יעמוד בר"הויהיה מעביר מרה"י לרה"י דרך
כרמליתויסבירולו שלמשל אםמגיע למקום
שיש רמזור אדוםימשיך לנוע במקומו סביב
עצמו הלוך וחזור באופן שלא יעמוד וכיו"ב
יתנו לו הנחיות ומותר כמ"ש בשו"ת משיב
דבר ח"אסי' כ'כמצויין שם .וראה שם עוד
סיבות להקל כמו הטעם שכ' משם שו"ת

קובץ"בית אהרןוישראל"

(רם)

ובמי מנוחות שם כתב הטעם והמקור
ארץ צבי (פרומר) סי' ע"ה שבהוצאה יש
להקל יותר דבעינן טפי מלאכת מחשבת לכל זה ,שהואיל ואינו יכול לילך בלי

ע"ש.

ואמנםראיתי בספר מורה הנערלר' מאיר
אביטל (הו' מכון משנת חכמים ירושלים
תשנ"ו) פט"ו סל"ו עמוד רנח שכ' שאין
להקל לטלטל ע"י קטן דרך ר"ה או במקום
שנפסק העירוב מפתח של ביהכ"נ או סידור
אפילו לצורך הקטן ומ"מ הנוהגים להקל
בזה אפילו לצורך אחרים במקום שאין שם
גוי מצוי ולצורך מצוה אין למחות בידם,
וראה שם במקורות מה שכ'ומחמירבזה כד'
הרמב"ם והש"ע בסי' שמג שפסקו שאסור
לספות לקטן אפילו איסור דרבנן ,וראה שם
נימוקיו ,מ"מסיים שם כמ"שהלויתחן קכח
דכיון ראין לנו ר"ה בזה"ז מה"ת וי"א
שלספותלקטןהוירקמדרבנזהויתרידרבנן

ולפמ"ש הרמב"ן והרשב"א והריטב"א
בעירוכין יג .שהטוציא מהר"י לרה"י דרך
ר"ה הואדרבנן א"כ הוו תלתדרבנןלכןאין
למחות ביד הנוהגים להקל בלבד שיהי'
במקום שאיןגוי מצוי ולצורך מצוה.
ולמעשה כל המחלוקת לספות לקטן הוא
בשבות דרבנן ובשבות דשבות יותר קל
ומ"מ נשאר הפמ"ג בצ"ע ומהר"מ שיק קעג
כ' דלגבי הוצאה שאין לנו ר"ה דאורייתא
אין החשש ראתי למיסרך וכאשר הוא תלת
דרבנן לאמצינומי שאוסר בהדיאיבזהאולי
כ"ע מודו וכ"ש אם נצרף עוד שבוחים לזה
וראי שיש להקל וכל שנוכל להרבות
בשבוחים בזה להקל האיסורעדיף.

יא

ולהלכה ,ראיתי הספר מנוחת אהבה ח"ג
פכ"ז ממ"ח שציין אליו השואל בדבריו
וז"ל ,נכה רגלים שאינויכול ללכת רק יושב

בעגלה עם גלגלים כפולים ומנענעם בידיו
והעגלה מהלכת מותרלו לצאת בעגלה זאת
לר"ה בשבת ,בתנאים הבאים :א .שישב בה
ברשותהיחידויצא בה בר"ה .ב .שלא ישא
בידו או כעגלה שום דבר .ג .שיזהר שלא
לצלצל בפעמון המיוחד לצלצל ברחוב.

העגלה הו"ל כגופו וכמ"ש בש"ע סי' שא
סט"ז .וכ"פ בשו"ת שמחתכהןן ח"א חאו"ח
סי' ב ובשו"ת איש מצליח ח"א סי' לה
והתנאים שכתבנו בפנים נזכרו בשו"ת איש
מצליח הנ"ל ע"ש .עכ"ד.

ומדבריו משתמע לכאורה שצריך תנאי
ראשון לנכהשאינויכול ללכת שישב כעגלה
ברה"יויצא בה לר"ה כשהוא יושב בה וכו'
ולא נ"לשכוונתו להקל רקבתנאי של שבוח
נוססת לאותם מוסקים שמוציא מרה"י
לרה"י דרך ר"ה פטור דזוהי חומרא גדולה
וראה מ"ש להלן מהילקוט יוסף ,ולא מובן
מה בא לאסוקי מאחר שמדבר באדם שאינו
יכול אפילו ללכת וכ"ש שאינו יכול לישא
את הכסאבירוולהכניסוולהוציאוותנאיזה
נזכר בסוף התשובה שבר"מ הנ"ל לגבי
אופניים ושםשייך לומר דברזה.כימדברים
באדם בריא הרוכב על אופניים .וד"ל
שכוונתו שאחר לא ישא את הכסא ריק
אבל ברור שמבחינת הנכה היושב בעגלה
אין הבדל אם מנענע בידיו ארבע אמות
בר"ה או מוציא מרשות לרשות .וגם יש
להבחיןבין נדון השמחת כהן ששם מדבר
בעגלה שיש בה שרשרת ופידלים כמו
באפניים לבין הנדון בשו"ת איש מצליח
שהשואל מדבר שם עלגלגלים כפוליםוכפי
שכבר הארכנו בזה לעיל.
וראיתי בספר ילקוטיוסף ח"ד שבת כרך
ב' סי' שא סנ"ו שכתב :נכה המרותק לכסא
גלגלים,י"א שמותרלו לצאת לר"ה עם כסא
גלגלים באופן שהוא עצמו דוחף את העגלה
בידיו ועושה כן לצורך תפלה בציבור
ושמיעת קריאת התורה ,וי"א שאין להקל
בזה אלא ע"י גוי .ואע"פ שהעיקר לדינא
כסברא ראשונה ,מ"מ נכון יותר להחמיר
ולצאת לרה"רע"יגוי.וכןיש להקל כשהוא
יוצא בכסא גלגלים מביתו ישר לביה"כ
כאופן שאינו עוצר לנוה ברה"ר ,ויסמוך על
שיטת רוב הפוסקים שהמוציא מרה"י לרה"ו

8

8

שיה טז

גליי

ב (צב)

ןנגקג"ה י"

-

-

(רסא)

קא

"יש היום כל הפוסקים רק באופן של נשיאהע"י
אסי מדיבנזובמקיםמצי
גוי או ע"י עצמו.
ונראה מדבריו שמדבר על
ובמקורות בילקוטיוסף הנ"ל הביאדברי
בזמנינו
ים דלעיל הר"פ וכ' שאע"ס שהרב פראנק ושו"ת
"י
הק
רס
שדינו ככרמלית .ואע"פ שהפו
הקילו אף כר"ה גמורה מ"מ כ' שנכון יותר ישכי"ע ח"ג סי' יט העלו להחמיר (אמנם
להחמיר ולצאת ע"יגוי אפילו שמצד אחד הישכי"ע מחמיר מטעמים אחרים) ,ככר
זהיותרגרוע שוה נחשב להוצאה אלאדהוי השיב ע"ז בשו"ת שמחת כהן ח"זסי' מ"ב
שבות דשבות במקום מצוה ואילו כשמוליך ועבד דינא לנפשיה ללכת בעגלת נכים הן
את עצמו לס' האור לציון ודעימיה אין זה במקום שישעירובוהן במקום שאיןעירוב.
נחשב כהוצאה כלל ומותר אף בר"ה גמורה
וע"ש מ"ש הרה"ג כלפון משה הכהן
מת"ס
שואל
'
ו
כ
ו
ו
ואף לדבר הרשות מ"מ מעדיף אפשרותז
ל
א
ש
נ
ו
ה
מ
ו
שהשיב
על
ואם רוצה לצאת בכוחות עצמו מצריך הרהמ"ח .ע"ש.
לכתחילה שיהיה עוד צירוף של שבות
גם כשו"ת שואלין ודורשיןסי' ז' העלה
אחת השנויה
במחלוקת הפוסקים אם להקל כזה ,וכ' שאך זה דומה למ"ש הנו"ב
ה
"
ר
ר
ו
ס
א
ך
ר
ד
מוציא מרה"י
י
"
ה
ר
ל
ן
מ
(מהדו"ק או"ח יא) שאסור ללכת על
.
ו
התורה או לא
פאטשעזע
(מין כסא שטוענין אותו
ולכאורה אס מכריע כרוב הפוסקיםשאין הנוכריםבין ידיהם) בעיר שאין כה עירוב,
זה אלא שכות ,יכל א"כ לצרף שבות זו דהתםאיירי בבריא.
א
צ
י
שהנכה
לר"ה
ומ"מ עדיף
לשבות דר"ה בזמנינו ככרמלית ולהתיר גם
ע"י גוי
ע"י ישראל אחר ,אולם נראה שחשש להקל שהרי י"א שאין לנו ר"ה בזה"זוהוי שבות
כ"כ כיון שסוף סוף שני השבוחים הללו דשבות במקום מצוה שכ' מרןבסי' שז ס"ה
שנויים במחלוקת וע"כ רק צירף סברא זו דשרי.
למוליך עצמו בלכד.
והנה מ"ש שמחלק שםבין נידון הנו"ב
אולם כאמורלעיל ,אם מחשיבים אנו את לעגלה הרב יצחק מיכאל רושינסקי השואל
המוליך עצמו בעגלה כהולך לכל דבר שם כ"כ בדברי שאלתו ואמנם בתשובה
והעגלה טפילה לו אי"צ שילך באופן שלא מסכים עמו ותמה שם על הרמב"ם מדוע
השמיט דין הכסא וסמוכות שלו וכ' שאין
יפסיק בדרך ושיהיה דוקא לצורך מצוה.
לחלק בין כסא לעגלה שאע"ג שהעגלה
ולענ"ד יש לדק לצך קולא שכאשראינו הולכת ע"ג אופנים זהו רק להקל המשא ועל
יכול ללכת בשום אופן רק עם העגלה הרוכב שיוכל בקללהזיז העגלה אכל מבלי
ומרוחק אליה כל שעות היממה דאפשר שישען הוא בכוחו עליה ויזיזה לא היתה
שהעגלה חשיבא כרגליו ממש ואז אפילו הולכת ודומה ממש להא דכסא .ותמה שם
לישראל אחר יהיה מותר להוליכו כאשר על רב אחד שאסרשציין השואל בשאלתוכי
קשה עליו להוליך עצמו כל הדרך הארוכה אף שאינו דומה לקב הקיטעהרי הוא דומה
ואפשרשאפילו אםאינויכוללהוויו אתידיו לכסא ואף שהכסא קשור בו ובעגלה הוא
כלל מ"מ יש להחשיב את העגלה כרגליו רוכבעליה מ"מ הואאינויכוללירד בעצמו
שעל ידה אחרים מוליכים אותו והיא ממש מן העגלה מבלי שיסייעוהו בני ארם והרי
כחלק ממנו וגם אם לא יחשב כחי הנושא הוא כפפות וקשור.
עצמו מ"מ בהצטרף שני שבוחים נוכל
וע"ש שמתיר ע"ינוברי לא רק בכרמלית
להקל .אלא שלא מלאנילבי להקל בזה ע"פ
אלא
בר"ה
אף
גמורה לצורך מצוה עמ"ש
סברות אלו כלבד כניגוד למה שהקלו עד
'
י
ס
ב
הש"ע
ז
ש
ס"ה
ש
י
מקילין באמירה

קב (רסב)

לנרכריאפילו במלאכה דאורייתא והביא שם
הט"ז מ"ש הראבי"ה דאמירה לנוכרי
בדאורייתא נמי לא אסירא אלא בדבר
שא"א למצוא תקנה ע"י ישראל ,אבל
היכא דאסשר ע"י ישראל כגון בהולכה
בר"ה שיכול להביא ע"י מחיצת בני אדם
שרי ,ע"ש שדעתולהתיר אף בהוצאה מרה"י
לר"הבענין זה וא"בבודאיכאן שהוא צורך
מצוה יש לסמוך ע"ז .עכ"ד.
וע"ש בחיו"ד ס"גג על עגלת קטן שאינו
יודע שום פקפוק בזה ולא ביאר שם באיזה
אומן מדבר .וכנראה שמדבר שם במקום
שיש עירוב ובא רק לשלול מה שרב אחד
אסר משוםסייג שלא יחשבו להיתר לנסוע
בעגלה עם מנוע.
וכתב עוד הילקוטיוסף שם וגםהוי ס"ס
שמא שרי לצאת בעצמו כך ושמא אין לנו
ר"הבזה"ז .ולא הכנתידבריו מה קשורענין
מה שמותר לו לצאת בעצמו לענין נשיאה
של אדם אחר ,וגם אם מותר לו עצמו
דחשיב כמהלך ,מ"מ לאחר הרי זה כנושא
משא אםאינו נחשבכחי הנושא א"ע ,וא"ב
כמו שלישראל אחר אסור כך גםלגוי.
וע"ע בדבריו שמסיים שם ראין לחוש
לעשית חריץ כמבואר ביהוה דעת ח"ב נב.
ואף לפמ"ש השש"כ ח"א שאם מטה העגלה
דרך הילוכו לצדדים הו"ל פ"ר ,מ"מ אם
עושה כן ע"יגוי שרי טסי.
ומשמע מכאן שהשש"כ אוסר כאשר הוא
פ"ר .וכ"כ ביחו"ד שהביא שבספר שש"כ
עמוד קסג החמיר בזה .ואכן כך העלה שם
במהדורה הראשונה .אולם במהדורה
החדשה בעמוד שסב כ' ,מותר להסיע
עגלת ילדים בשבת וביו"ט ,לא רק בכביש
סלול אלא גם בדרך חול ,ולא רק להסיעה
בקו ישרכי אם גם להפנותה לצדדים מותר.
ושם בהע' צט ,שמעתי מהגרש"ז אויערבך
וסברתו עמו ,שהרי הוא רק דוחה את החול
לצדדים במקום שכבר נכבש ,וגם אפשר
שהחול שהוא דוחה ,הואכעין עפר תיחוח,
דלא שייך לאסור משום ריפוי ארעא,

קובץויבי
ת אהרן השראל"
דאיסורו משום חורש ,רק בכסא וספסל
שהם כבדים (ובכסארגילולא בכסאגלגלים
שאינו נגרר אלא מתגלגל .כנלפע"ד) ,וכיון
דבפ"ר דלא ניח"ל דעת הערוך להקל אף
דלא קימל"ןהכי מ"מ בצירוף עם זה שאינו
אלא כלאח"י,וגםאינו אלא מקלקל ,וגםאין
זה פ"ר שמזיז עפר כזה דשייך בו איסור
רפוי ארעא ,נראה דשרי וגם בספסל גדול
יל"ע כיון דדעת המ"א להקל בפ"ר היכא
דהוה מקלקל וכלאח"י וכו' ע"ש.
הרילנו שהדר הוא לכלחסידיוולכן מצד
בעיתחריץאין מקום לחשש בכסא גלגלים.
וע"ע בזה בשו"ת שרידי אש א כה ,לגרי"י
ויינכרג זצ"ל ,ובמכתב הגרש"זאוירבךאליו
הנדפס בפתח הספר חי' בעל "שרידי אש"
על הש"ס (מהדו' שניה ירו' תשנ"ו).

בהמשךמציין הילקוטיוסף לשו"ת מנחת
יצחק ח"ב קי"ד,י שכ' להתיר באשה נכת-
רגלים המוליכה את העגלהבידיהוגוי מסיע
עמה וכ' שבסוף הס'הביא מ"ש השד"ה מע'
יו"ט בדברזה.
והנההמעיין בשד"ח ח"ט מע'יו"ט א לב
עמוד  31יראה שהחמיר מאד בנשיאת כסא
בין בשבתבין ביו"ט אפילו ע"י נוכרים אם
לאלצורך מצוה ממשוגם זה נושא רחבלדין
בו מה נחשב צורך מצוה וכדאי לעיין שם
ולראות עד כמה הדבר לא פשוטלהיתר .ובס'
שש"כ (לד ,בז) נוקט להלכה בר"ה גמורה
כהמנחת יצחק שאם יכול הנכה לסובב
בעצמו אתגלגלי העגלה ,מותר לומר לנכרי
להסיעו בתנאי שהעגלה תנוע ע"י שניהם
ביחד דהיינו שהנוכרייסיע את העגלה ובו
בזמן יסובבהיהודי את הגלגלים באופן שכל
אחדיכול לעשות לבדו ראם הנכה רק עוזר,
הו"ל כזה יכול וזה אינויכול.
אמנם דבר זה מבחינה טכנית קשה
במציאות שיכוונו כל הנסיעה שתהיה ע"י
כח שניהם ביחד בדיוק וכמ"ש גם הר"פ
שהובא לעיל ולענ"ד א"א לסמוך על כך
שבמשך כל ההליכה יוכלו לצמצם שיהיה
ע"י כח שניהם ממש .ובאמת אם היה אפשר

שנה טשגליון ב (צב)

(רסג)

להוליך העגלה ע"י שניהם ביחד לכאורה
היה מקום להקל גם בשני ישראלים שיקחו
העגלהביחד שאם נוסעתע"י כ"א מהם לבר
הוי שנים שעשאוה ובכרמלית שוב הוי

שבות דשבות אם נאמר ששבות הוא בכל
איסורי דרבנן בשבת ולאו דוקא באמירה
לנוכרי אולם כאמור קשה הדבר במציאות
ובדרך כלל כשדוחפים עגלה מצר אחד
בורחת לצד השני וקשהלכוון בזה .גםעיין
בשו"ת האלף לב שלמה קמ"ר טעם נכון
שאין לעשותכן.
ולהלכה בחב הילקוט יוסף שהמיקל
לצאת עם כסא באופן שהוא דוחף
הגלגלים לצורך תפלה וכדומה יש לו על
מה שיסמוך ,ומ"מ עדיף שיעשהכן ע"יגוי
או שיצא מרה"י כשהוא יושב בכסאוויכנס
כך לרה"י כלי לנוח בר"ה וכמו שהסכים
עמו בזה הגאון מו"א שליט"א ,שיש לסמוך
על שיטת רוב הפוסקים שהמוציא מרה"י
לרה"י דרך ר"ה אסור רק מדרבנן.
ועיין לוית חן הל"ה שיש להקל בשבות
דשבות גם ע"י ישראל והביא שם ממהר"מ
בריסק שהוכיחכןוכגון הוצאה שלא כדרכה
ככרמלית.
וצריך להתיישב בדבר אם אפשר לטלטל
העגלה באופן שלשינוי או כלאחרידבאופן
שאין דרכו בכך כגון בידו השמאלית בלבד
או במרפקו ואז היה מותר גם ע"י ישראל
אפילו במקום שאין עירוב בכרמלית.

קג

ועיין בספרו של הרב אלימלך לנגה פ"ט
אופני טלטול כשאין מחיצות או כשאין
עירוב,ואין רצוני להכנס עתה בזה.
עור בנדון דירן היו ספרים שכתבו נזה
ולאהיו לנגדעיני רקראיתישמציינים להם
והרוצה עוד לדון בנושא כראי שיעיין
בשו"ת שואל ונשאל ח"ג קיח וח"ו כה,

ושמחת כהןז מב ,ומנחתיהודה (שטרית) א
מ ,ובס' מעשה חושב לגרל"י הלפרין

שליט"א.

וכן כדאי לעיין בגוף התשובה של
הגרא"ל גרוסנס לב אריה וביד הלוי
וירצבורג ,ובפני מבין שציין עליו השרידי
אש.

העולה להלכה מכל הנ"ל שאם יש שם
עירוב כדתוכדיןיכול ישראל אחר לטלטלו,
ואם אין עירוב והמקום אינו מוקף גדר
בטחון או גדר כלשהי בגובה י' שדינה
כחומה והמקום נחשב כרה"יוכןאין עירוב
ע"י צורות הפתח כנהוג יכול להוליך עצמו
בעגלה בכוחות עצמו אם מסוגל לכך ,ואם
לאו אפשר ע"ינוכרי או ישראל קטן שאינו
בנו ,ונוכרי עדיף .וכשאין כל אפשרות רק
ע"י ישראל גדול יש לדון באופני ההיתר
שכתבתי אם אפשר לצרף כמה שבוחיםיחד,
ואיני רוצה להורות בזה לקולא יותר סמה
שכברהתירו הפוסקים בפירוש אא"כיסכימו
לכך הפוסקים הגדולים ברורנו.

ראיתי כל מה שכתב בתשובה זובני היקר כה"ר משה יצ"ו דברים נכונים לאמתה של
תורה ואףידי תכון עמו להלכה ולמעשה.
ויהירצון שהשואליבריא ולאיצטרך לצער הזה.וראוי כאמור לסדרעירוב במקום וכמ"ש
בני היקר בתחילת התשובה ושלום עלדייני ישראל.

בברכת התורה

ל של
,ל,

עזרא בצרי

קובץ"בית אהרן השראל"

קד (רפד)

הרב *שראלו*ינמן

בירררדיןונעשיירים של אשה בזמננו

נשים שהן נאציות סוחר להניא מרףלניתן (אשה המשתכרת כסף)
למישייך הכסף לה אולבעלה.

א) יש לרון במקרה שיש אשת אברך זכותה לקבל מזונות מבעלה  -כמו שפסק
שהבעל מביא סרנסה מועטתלביתו אואינו
מביא כלום והאשה צריכה לצאת לעבוד עי"ש.
בכדי להשלים את פרנסת המשפחה ויש
ב .אם האיש לא מעלה מזונות לאשתו
נשים שיש להן מלאכה רגילה כמו מזכירה
או גננת ויש נשים שהכנסה שלהן גדולה ולא נותן לה מעה כסף ,בזה הוא ג"כ לא
מאד ויש כאלה שטורחות הרכה ,מה הדין זוכה במעש"י ובמותר מעש"י כמו שהובא
לגבי כל אחת מהן ולמישייך רווח מעשה בגמ' נ"ח :ושו"ע שם.
ידיהן לאשה עצמה או לבעלה.
ב) ראש המדברים בענין זה מצאתי
ת
והנה כרמב"ם (הל' אישו פרק י"ב) בשו"ת מהר"י כאסן (סימן ל"ת ל"ט ומ')
מביא העשרה חיובים הבעל לאשתו ובהלכ' שדנו ב' רבנים בעילום שם ובסוף כתב
ד' מביא הרמב"ם הד' דברים שאשה חייבת מהר"י באסן דעתו להכריע להלכה באשה
לבעלה תמורת מה שהוא חייב לה .ובתוך שהתעסקה בסרסרות והרוויחה הרכה כסף
ה עשתה ע"ד
החיובים כותב הרמב"ם שמעשהירי אשתו ומכרה וקנתה קרקעות וכלי
כנגד מזונותיה שבעלה חייב לה.וכן מובא עצמה ללא רשות בעלה ואפילו כשביקש
באה"ע (סימן ס"ט סע' ב') ומבואר יותר ממנה כסף וביקש לעזור בהחלטות היא
בסימן פ' סע' א' איזה מלאכות אשהחייבת מאנה והמשיכה בדרכה בעניינים שלה.
לבעלה "הכל כמנהג המדינה מקום שדרכן והשאלה היתה אם בעלה חייב לשלם
לארוג אורגת לרקום רוקמת ,לטוות צמר או המיסים שכנראה היו מנהג המקום שדרך
משתן טווה וכו' דחקה עצמה ועשתה יותר האיש לשלם בעד ההכנסות שלו .ומשמעות
מהראוי לה המותר לבעל" .ומוסיף הרמ"א דבריו של הרב הראשון (מבין ב' הרבנים
עכ"ז דווקא שהבעלנותן לה מעה כסף שזה בעילום שם) בסימז ל"ח הוא  -שכיוון
כסף לאשה לקנות הדברים הקטנים שהיא שהאשה עשתה הכל על דעת עצמה הרי זה
צריכהלצרכיה.וגם הזכיר המחבר שהעדפה כמו שהיא אמרה להריא איני ניזונת ואיני
ג"כשייך לבעל שהוא עבודותיותר מהרגיל עושה א"כ הכל שלה ובעלה פטור
שהאשה עשתה וכשאבאר בס"ד באות ד' מהמיסים.
יותר כמפורט.
ומהר"י באסןבסימן מ' דוחה דבר זה מב'
ודע ,שיש ב' אופנים שהבעל לא מקבל
טעמים:
י אשתו ושהאשה לוקחת לעצמה:
מעשהיד
א .האשהצריכה לומר בפירוש א"נ וא"ע
א .קי"ל כמו רב הונא אמר רב מובא
בכתובות (ג"ח :וע :וק"ז ):שיכולה אשה ולא מספיקזה שהיא אומרתאיני עושה לבד
לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה .והוא מביא ואיות לזה מש"ס ערוך דף נ"ט.
שחכמים נתנו לאשה זכות להסקיע מעצמה באשה שאומרת קונם בלי להגיד א"נ וא"ע
השיעבוד לבעלה שחייבת להביא לו מעש"י והאשהבנידוןדירן שלא נתנה לבעלה רשות
והשאירם אצלה אם היא ג"כ מוותרת על מנכסים שלה הגם שהיא עשתה שלא כדין
המחכרבסימן ס"ט סע' ד'ובסימן פ' סע' א'

אין זה כמו א"נ וא"ע .וכן נלע"ד יסוד זה
מפורש בגמרא דף ע :ע"ש.
ב .המהר"י בסאן מביא את דברי
הריטב"א והר"ן המביאים מחלוקת
ראשונים על סוגיית הגמרא נח :שהאם
האשה שאמרה פעם אחת א"נ וא"ע יכולה
לחזור בה מזה למחרתאואחרי שהיאויתרה
כבר אין לה זכות לחייב הבעל לתת לה
מזונות יותר שכותב הריטכ"א וכן משמע
בתוס' מ"ז :סוף ר"ה וימגין שכל יום הוי
חיוב בפני עצמו ולכן למחרת האשה יכלה
לחזורולחייב בעלה להביא לה מזונותשוב.
ודעת הרא"ה שכבר אין זכות חזרה .וכן
נוטה דעת הריטב"א להלכה.
ולפי"ז כותב המהר"י באסן שלא אומרים
שיש אומדנא שהאשההויכאילו אמרה א"נ
וא"עכי לאיודעים מהילדיוםוכיוון שיש
שיטות שהיא כבר לא יכולה לחזור בה כל
ימיחייה ואוליהיא תבוא פעם למצב שהיא
לא תוכל לפרנס את עצמה והיא תצטרך
למזונות הבעל והוא כבר לאיהיהחייב לה,
א"כ עד שלא אומרתבפירוש א"נ וא"ע,אין
מפרשים בכל גוונא כאילו אמרה.
ג) ופש גבן רק האופן השני שאולי אם
האשה מרוויחה הרבה כסף ומביאה לעצמה
מזונותשמע"י עצמהזההויכאילו בעלה לא
נותן לה מזונות וממילא המע"י הם לה.ויש
לדון בזה ב -ג' אומנים:
א .שהבעל לא מכניס לבית שום פרנסה,
אפילו מאז החתונה.
ב .בתחילה לאחר החתונה הבעל הביא
לה פרנסה יחד עם מה שהיא הביאה ,אבל
אחרי שהוא נוכח בהצלחת אשתו הפסיק
לסרנסה.
ג .הבעל ממשיך בהכאת פרנסה גט היום
שהיא מספיקה למזונות אשתו ומע"כ שלה.
ובאופן הראשון כותב המהר"י באסן
סימן מ' שגם זה נקרא שהבעל זן את
אשתוכיוון שהוא נותן לה רשות לזון את
עצמה ממע"י שלה .וגק כמקרה שהבעל לא
מביא לאשתו מזונות אושאיןלו מה להביא

וגם אינו נותן לה רשות לזון את עצמה
ממע"י שלה נקרא שהוא לאזן אותה.
אבל כשהייתי בזה חזיתי בשו"ת רב
פעלים (אה"ע ח"ב סימן ט"ו) בענין אשה
שידיה רב לה וקנתה ומכרה הרבה קרקעות
והרוויחה הרבה כסף והיאהייתה המפרנסת
היחידה במשפחה והכלהיא עשתה על שמה
ואחרי מיתת שניהם בא בעל חוב של בעלה
ורצה לגבות מהקרקעות שמכרהמדין שמה
שקונה האשה קונה בעלה ופסק הרב פעלים
כיוון שהבעל לאהכניס כלוםהוי כמואיןזן
את אשתו והכלשייך לאשהואין זכות לב"ח
בכל קרקעות האשה כלל .וכן מביא הרב
פעלים מהשו"ת מהרי"ט (חו"מ סוף סימן
ס"ז) שמוכיח מהר"ן בשם הרמב"ן(דף ס"ה:
בדפי הרי"ף) שמע"י לאשה וכן נראה
שהסברא נוטה וראוי לסמוך על פסק זה
בפרט שזה מבוסס על אדני פז ראייה
מהרמב"ן.
והנה ע' במהרי"ט שם בעניין "נשים
שהמה כאניות סוחר להביא טרף לביתן
ומכלכלות אתבעליהןומפריידיהן עשתוגם
גברו חיל עושר ונכסים" מדבר המהרי"ט
להדיא על האופן השני שבו בתחילה הביא
הבעל פרנסה ורק אח"כ פסק ,וכ"ש באופן
השלישי שבו הבעל ממשיך להביא פרנסה
לאשתו שהמע"י לבעל .והוא כותב בזה ב'
סברות:
א .משום שכוונת האשה לרווחביתה כמו
שמובא בגמ' ס"ט:
ב .שאפילו בציור שבעלה נתן לאשתו
מזונות ומע"כ בתחילה לאחר החתונה
ואח"כ הפסיק אע"פ כן המע"י שייך לו
מדין קמא קמא בטיל.כי בתחילה שהואנתן
לה מזונות המע"ינהיו שלוואפילו שמפסיק
לתת לה מזונות מהכסף שלו יש לועדיין
מע"י אשתו שנקנו לו מקודם שמזה הוא
מביא לה מזונות ואם כן שוב פעם המע"י
נהיה שלווכן הלאה כלחייו.
ולענ"ד נראה לפי סברא ראשונה שמה
שהתכוון המהרי"ט הוא רק במקום בו
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(רמו)
חשבון הבית משותף לבעל ולאשה ואשה
מכניסה את הכסף לחשבון המשותף ,שאם
האשה עשתה לעצמה חשבון בנק נפרד
ומתעסקת הכל ע"ד עצמה שוודאי אץ
כוונתה לרווח הבית אלא לתועלת עצמה
ועיין .אבללפי הסבראהשנייהאין גפ"מ אם
מנהלת חשבון בנק לעצמה או משותף עם
בעלה וכברכיוון לסברא 17השנייה החזו"א
ברוח קדשו (חלק אה"עסימן ע'איתו')וכן
הוא נקט למעשה שמע"ישייכים לבעלה.
והנה המל"מ אישות פרק כ"א ה"א מביא
את דברי המהרי"ט ותמה עליו שדינו הוי
שנוי במחלוקת ראשונים מובא בטור סימן
צ"ה בעניין אלמנה שניזונת מנכסי יתומים
אם המע"ישייךליתומים או לאלמנה שדעת
הראב"ד והרשב"א שם שהמע"י שייכים
לאשה ולא ליתומים ומוכיח המל"מ שה"ה
בנידון דירן שלראב"ד הכסף לאשה וטוען
המל"מ שהאשה יכולה להחזיק במע"ימדין
קיםלי כשיטת הראב"ד .אבל כבר שדי בה
נרגא לטענת המל"מ ברב פעלים מכח
המהרי"ט עצמו (ח"א סימן ג') שכותב
שדין הראב"דדן דווקא אם האלמנה אמרה
בפירוש א"נ וא"עוכן דחה החזו"א(סימן ע'
אות ו') טענת המל"מ מטעם אחר ע"ש.
ר) עדיין יש למצוא ציור ולרון סובא
ששייך לומר שהמע"י לאשה אפילו לשיטת
המהרי"ט וזה בציור שיש לאשה העדפה.
הגמ' בתחל' מציאת האשהנט,:ס.מביאה
ב' אפשרויות להעדפה:
א'  -העדפה שהאשה עובדת שעות
נוספות בלילה או מוקדם מאר כבוקר
ובזמנים שלא עובדים.
ב'  -העדפה שהאשה עושה כמה עבודות
בכת אחת  -רש"י כותב שהיא שומרת
קישואין וחוסרת באותוזמןוגם מלמדתשיר
לנשים וגם מחממת ביצים בתוך חיקה .גם
כהיווןשייך כזה מצבכגון שמטפלתבילדים
בביתה ועושה עבודת בית כגון בישול או
אפיה וגם עוסקת במכירות או תווך
באמצעות הטלפון.

וישבדין העדפה ג' שיטות כראשונים:
א'  -שיט' הרי"ף והרמב"ם שהעדסה שייכת
לבעל כמו הח"ק של ר"ע
ב' -שיט' הר"ח שמסקלגמרי כמו ר"ע שכל
העדפה לאשה.
ג'  -שיט' רב האי גאון שפסק כמו ר"ע
בהעדפהלגבי שעות נוססות וכמו ת"קלגבי
הרבה עבודות באותו הזמן.
והשו"ע והרמ"א (סימן פ' סע' א') פסקו
כמו הרי"פ והרמב"ם .אבל החלקת מחוקק
(ס"ק ב') והב"ש (ס"ק ב')מביאים את הב"ח
שכותב שהמנהג הוא שהאשה מחזיקה
בהעדפה בטענת קיםלי כמו הר"ח שפסק
כמו ר"ע.
והנה שעות נוספות נקרא שהאשה עברה
יותר שעות ממה שזה לוקחלהרוויח חמישה
סלעים ,אבל מעורר הפתחי חושן (אישות
פרקי' אות ט' ד"ה וכהוא שיעור) שאין זה
ידוע לנו מה הוא השיעור של חמישה
סלעים ,רק שאנחנו רואים מהגמ' שאשה
שעבדה בלילה ,זההוי העדפהולפיזה אשה
שעבדה שעות נוספות בלילה אחרי שהיא
עבדה מקודם יום שלם של עבודה רגילה
שייך שהיא תחזיק בהעדפה לפי המנהג
שמביא הב"ח( .ואולי מגיע לה אפילו אם
לא עובדת שעות נוספות בלילה אלא רק
שבוע עבודה שלםכי לעשות חמש סלעים
בזמן הגמרא לא מוכח שלקח כל ימי
העבודה במשך השבוע שהיו עבודות כמו
ככיסה שזמנןהיה לוקחיום שלםויותרולכן
שבוע עבורה בזמנן היה מן הסתם קצר
משבוע עבודה שלימינו ולכן אוליאין כל
עבודת האישה בימינו בחשבון מע"י) יש
לדון בזה טובא כמו שאכתוב בסע"ד באו'
ה'.

ה) העדפה שמובאת באות ד' מגיעה
לאשה רק העדפה אחרי שהיא מוסרת
לבעלה הה' סלעים ממע"י רגילים אבל יש
מקרה שישדין הערסה על כל מע"י .והנה
הב"י בסימן צ"ה הביא משו"ת הרשכ"א
שמחדש סוג העדפה שלישי וז"ל  -האשה

שנה טז גלון ב (צב)

אינה חייבת לטרוח לסתור ולבנות ,לעקור
ולנטוע ולא להתעסק בריבית אלא לעשות
בצמר ואם רוצה הבעל לשנותה למלאכה
אחרתאינו רשאי שאינה אצלו כעבדים א"נ
כפעלים שכותב להם עשועימי מלאכההיום
ולפי כך מציאתם לבעל הבית ,מה שאיןכן
מציאת האשה מן הדין מציאתה לעצמה
אלא שתיקנו חכמים שתביא לבעל משום
איבה וכו' וכיוון שכן אם ניזונת משל
יתומים אם השביחה או הרוויחה במעות
למה אנו דנים שבח ורווח זה במעשהידיה
להיותליתומים אלא מן הדיןהיינו אומרים
שכל שהרוויחה לעצמה ומשלמת ליתומים
וכו' ע"כ.

כותב הרשב"א יסוד שכל הדין הזה של
מעשה ידיה שהם תחת מזונות זה מעשה
ידיה שהבעל יכול לכוף את אשתו לעשות
כמו טוויה וכו' אבל לצאת מן הבית ולעסוק
כדברים שאינםרגיליםאין זכות לבעללכוף
אותה ואםכן לדברים אלה שלאיכול לכוף
אותהאין להםדין של מעשהידיה אלאדין
של העדפה .והיום רוב הנשים לא עוסקות
כתפירה וטווייה וכגון אלה אלא יוצאות
מהבית ועובדות בכלמיני משרדים ואפילו
שנאמר שעושה עבודה רגילה בשעות
רגילות ,כותב הפתחי חושן (שם) שהיום
הבעל לאיכוללכוף את אשתו ללכת לעבוד
מחוץ לבית והיום שנשים יוצאות ,זה
בדיעבד ומצב של אין ברירה כי מקום
האשהבביתואין זה מידתהצניעות שתעבור
כחוץ .ומוסיף הפתחי חושן שיש שחושבים
שבשידוכים שהאשה שיש לה מקצוע זאת
מעלה ודעתו לא נוח לו בזה .בכל אופןאין
הבעל יכול לכוף את אשתו לצאת לעבוד
מחוץ לביתה וכיוון שלא יכול לכוף,
לנאורה זה נקרא העדפה לסי החידוש של
הרשב"א.

וחפשתי ומצאתי ,בספראמרייעקב שיצא
לאור לאחרונה (להגרי"מ שטרן שליט"א)
על שו"ע הרב חו"מ (סימן ו' ס"ק ל"ו)
שכתב " -דאותן נשים שעובדות בתור
מורות ,פקידות ,מסחר וכדו' ויש כהה

(רסן)

קו

שאינם חייבות בזה והוא בגדר דחקה
עצמה יותר מחיובה א"כ הריוח שמרויחה
אין מוציאים מידה כדכתב הב"ח" ע"כ.
והסברא שלו היא שרק עבודות בבית עצמו
כמו תפירה וכו' ששייך לכוף האשה לעשות
נקראים מעשה ידים ,אבל העבודות מחוץ
לבית שא"א לכוף אותה הוי דין העדפה
וכמו סברת הרשב"א ע"ש .וכן מצאתי
בשו"ת מהרש"ם (חלק ד' סימן צ"ב) שגם
כן סמך להלכה עפ"י מנהג הב"ח ,אמנםאין
כן דעת החזו"א(סימן ע' אות ה') שכותבכי

המנהג שהביא הב"ח ,אינו מוכח להיות
המנהג גם כמקומנו ואחרי שפסק המחבר
והרמ"א שהעדפה לבעל ,מכריע החזו"א
שאין לזוז מפסק השו"ע ואפשר אפילו
להוציא מיד האשה.
ועוד יש להעיר על מה שכתב האמרי
יעקב מכח הב"ש שם שכותב שהעדפה לא
שייכת לגמרי לאשה אלא יש לזהדין נכסי
מלוג שהיאצריכה לקנות קרקע והבעל אוכל
פירות .וראייתו מתומ' (נ"ט .ד"ה ר"ע)
ששואל למה הבעליכול להפר הנדר בקונם
מע"י ,כיוון שהעדפה לאשה לר"ע אין זה
דברים בינו לבינה ומתרץ תוס' בתירוץ שני
שכיוון שיש להעדפהדיןנכסימלוגזה נקרא
דברים בינו לבינה .ובאמת מציין האמר"י
את הב"ש ונשאר בצ"ע אך לא ביארכוונתו.
ואפשר שכוונתו היא עפ"י הבית מאיר
(סימן פ' סע ,א') שתולה הדין של הב"ש
באחד מב' תירוצים שאה"נ בתירוץ שני
מתרץ התוס' שהעדפהיש להדיןנכסי מלוג
כמו הב"ש ,אבל בתירוץ ראשון מתרץ
התוס' שזה נקרא דברים שבינו ובינה לפי
שאינויכול להיזהרוליקח ממש בצמצום את
הראוי לו ולהניח שאינו ראוי לו .משמע

שבאמת הכל שייך לאשה ועל העדפה לא
נאמר דין נכסי מלוג בכלל( .ובאמת תוס'
בקידושין מ"ג .ד"ה יפר מתרץ רק התירוץ
הראשון) .ולזו"ז פסק הב"מ שהאשה יכולה
להחזיק בכסף בטענת קים לי כמו התירוץ
הראשון בתוס' .א"כ אפשר לפרש שכוונת
האמר"י שכיוון שהאשה מוחזקת במעות

קח (רמח)

א
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שלה מכח מנהג הב"ח היא ג"כ מוחזקת
לותר קים לי כמו הב"מ .ובאמת לאחר
שדברתי עם הרב המחבר האמר"י אמרלי
שכך היתה כוונתו.
ואמנםישלדון למעשה,כיוון שכבר חלק
החוו"א(סי' ע' אותו') על הב"מ וטעןשאין
הסיבה שתוס' כתירוץ ראשון חולק על
התירוץ השניכיאין להעדפהדיןנכסי מלוג
אלא שקשה לתוס' בתירוז ראשון מה
שמקשה בעצמו בתירוץ השני כיוון
שאלמוה רכנן שיעבודי אשה איך יכולה
להדירו .ולפי התירוץ הראשון לא קשהכי
אפילו אם אלמוה רבנן גם לנכסי מלוגעדיין
קשה לבעל להיזהר לא להנות מהקרן שהוא
שלה .והגריע החוו"א למעשה שרק במקרה
שהבעל לא מעלה שום מזונות לאשתו
העדפה שייכת לאשה לגמרי ,משא"כ בציור
של האמרי יעקב פסק החזו"א כמו הב"ש
ולאשייך יותרקיםלי בזה.
ומה שפשוט לאמר"י הווי ספק אצל
הפת"ח (פרקי' אות ט' שם) וז"ל "ומ"מ אם
יצאה והרויחה ה"ז בכלל מעשיידיה .ודוחק
לומר דכיון שאינה חייבת בכך כל מה
שמרויחה הוי בכלל העדפה אא"כ עבדה
שעות נוספות ואולי במלאכה קשה שהיא
ויתר על כן ,מעורר המהרש"ם (שם)
מתאמצת יותר מסתם נשים יש מקום לומר שקשה לסמוך על השו"ת הרשב"א שהבאנו
שלרעת רבהאיהוי בכלל העדפהועדיין לא לעיל בכל היסוד שלו שעבודות שא"א לכוף
מצאתי באח
רונים וצע"ג" ע"כ ע"ש .ומשמע לאשתו הו"לדין העדפהכי הוא מצא בב"י
שדעתו שזה לבעלה בכל מקרה רק במקום (אה"ע סי' ק"מ) שמביא משו"ת הרא"ש
שהיא מתאמצת יותר משאר נשים הוי ספק שרוח אחרתיש בו ,וז"ל המהרש"ם" :וגם
אצלו אםיש למעות אלארין העדפה אולא .בגוף הרבר שכתכ הרשב"א דריווח של
ועוד הראולי במנחת שלמה (ח"ג ס' ק"ג ריבית אינו בכלל מעשה ידיה צע"ג לדינא
אות כ"ב) וז"ל "מ"מ משכורת תרשית דהא מבואר בב"י אה"ע סימן קס' בשם
שאשה מרווחתאין זה חשוב כהעדפה שע"י תשוב' הרא"ש כלל נ' שכתב וז"ל -באותן
הדחק ,ועכ"פ אם האשה לא עמדה על כך ג' חודשים שהיאנייונת מע"יליבם בכל מה
ומסרה הכל לבעל פשוט הדבר שהכלשייך שתרוויחבין ממלאכה ובסרסורית וככל דבר
לבעל" ע"כ ע"ש .רואים לכאורה להדיא וא"י לקנות חמצים ומלבושים במע"י בלא
שרעת המנח"ש ששכר האישה מעבודות רשות היבם וכ' ע"ש .ומבואר דלאו דווקא
מע"י של טווית צמו שייך לבעל רק גם
מחוץ לכיחהוי לבעל.
ריווח סרסורית וא"כ ה"ה ריווח של ריבית
אמנם
אח"כ כשדברתי עם בעל האמר"י וכך מוכח מדברי העיטור ובו" עכ"ל
א
ע"ז הו
ן
ע
ט
שמזה
שהמנח"ש
כתב
לי
המהרשים ע"טו

"ועכ"פ אם האשהוכו' פשוט הדבר" משמע
שמה שכתב קורם שמשכורת חודשית הוי
מעשיידיה לבעל לא פשיטא ליה ,רק שכך
דעתו נוטה .ולולי רבריו נלענ"ר שכונת
המנח"ש איננה בספק על עצם העכורות
בחוץ ששם כתב לענ"דלהדיא שהכסףשייך
לבעל .ומה שכתב "פשוט הרבר" הואלגבי
ציורים אחרים כגון במקרה שהיא עבדה
שעות נוספות וכו' שזה הוי ספק מתי זה
נקרא שעות נוספות כסו שכתבתי באות ד'.
ומכל מקוםנראים הדבריםכי דעת המנח"ש
והפת"חנוטיםששייך לבעל .והסברה שלהם
היא לענ"ד שאפילו שאין ראוי לבעל לכוף
את אשתו לעבוד מחוץ לבית ואפילו שאין
זהמגד
שהלכהריוהעצבנדיהעות שתעשה ואת ,אבלאחרי
חוץ לבית ומעשה ידיה
נמצאים בעולם ,זה לא נקרא העדפה כיוון
שזה מקובל בעולם שנשים תלכנה לעבוד
מחוץ לביתן נוה נהיה דרך העולם אזי,
אפילו שלא יכול לכוף אותה לצאת אבל
אחרי שיצאה זה נקרא מעשה ידיה והבעל
מביא לה מזונה ומקבל את מה שמרוויחה
מעבורתה.

שנה טז*1ון ב (צב)

וכשאני לעצמי נלע"ד דבר חדש עפ"י
רש"י (נ"ט .ד"ה שמא) שז"ל "שמא תעריף
עליויותר ממה שפסקו לה חכמים משקל ה'
סלעים דמותר זה אינו שלו וכו' " ע"כ.
ומשמע שרש"י פירש העדפה זה "מותר"
וזה לכאורה פלאכי יסודעניין של מותר
הוא אשה שעבדה עבודה רגילה ומה
שעשתה בזמן רגיל שווה יותר מה' סלעים.
אבל העדפה יסודה הוא זה שהאשה עבדה
יותר שעות או יותר עבודות מהרגיל ומהן
הרוויחה יותר .וכן פירש התוס' (שם ד"ה
ר"ע)וכן מוכח בגמרא בתחילת פרק מציאת
האשה.ולכן נלע"דכיכוונת רש"י שהעדפה
לאשה היא רק אחרי שהיא נתנה לבעלה ה'
סלעים .כגון במקרה שבשעות רגילות של
עבודה היא לא הרוויחה ה' סלעים אין לה
מכסף עבודות ההעדפה עד שתשלם ה'
סלעים לבעלה.וזו כוונת רש"י ד"מותר זה
אינו שלו" ,לא שמדובר במותר מע"י אלא
מותר כסף על ה' סלעים.
ולת"ז יוצא דין חדש שאסילו לרשכ"א
והאמר"י שעבודות בחוץ יש להם דין
העדפה האשה יכולה לקחת רק את המותר
מה'סלעים אותם נתנה לבעלה .וצ"ע בזהכי
לא מצאתי לזה מעוררין.
ו) והנה כאשר אשה שעובדת ויש לה
חשבון בנק נפרד ובא מישהו ומבקש צדקה,
האם יכולה לתת במקום שמוחה הבעל,
כותב הערוך השולחן (יו"דסימן רמ"ח אות
יב') ,אשה שנושאת ונותנת והיא מפרנסת
הבית אפילו בציור שהבעל מביא מזונות
אפשר לסמוך להקל בענייני צדקה ויכולה
לתת על סמך שזה שלה ולא צריכה רשות
מהבעל .וראה בשו"ת השבט הלוי (ח"ב
סימן קי"ב)שתמהעליו ממה נפשך ,אםקי"ל

שהכסף לאשה ,ככל יהיה לאשה ואם של
הבעל יהיה תמיד של הבעל ולמה הקל
הערוה"ש בענייני צדקה בלבד ולכן
השבה"ל חלק על פסק העה"ש ופסק
שבמקום שהבעל מוחה אין רשות לאשתו
לתת צדקה בשום אופןוכן נראה מהחזו"א.
אמנם מביא השה"ל כלל מהמהרש"ל

(רסס)

קט

שמסתמא הבעל מסכים בצדקה ולכן
לדינא ,גם לדיריה במקום שאין הבעל
מוחה בפירוש יכולה האשה לתת צדקה גם
ללא שאלת רשות מראש.
וראיתי שדעת האמר"י (שם בביאורים)
להקל כמו הערוה"ש אחרי שהוא מתרץ ב'
תירוצים לפרש כוונת הערוה"ש ע"ש.
ולפענ"ד נראה אולי לפרש הערוה"ש באופן
אחר עפ"י המשנתיעבץ (חו"מ ס" ל"ז אות
ז') שחוקר האם המע"י של האשה והעדפה
שתיקנו חכמים לבעל ,הפירוש הוא או שזה
נהיה שלו מיד בשעת יצירתו בעולם או
שמקודם זה שלה ורק היאחייבת להביא את
זה אח"כ לבעלה .ונפ"מ תהייה במת בעלה
לפני שזה מגיע לרשותו ,אם זהשייך לאשה
אוליורשי הבעל ,שאם זה שלומיד זהשייך
ליורשים אבל אם מקודם וה שלה ורק
משועבדלו אחר כך ,זה שלה ולאליורשים.
והמשנתיעבץ מכריע שבמע"י זה מידשייך
לבעלה (ולענ"ד יש לדון בזה מכח האבנ"מ
ס' פ"א ס"ק כ' ע"ש ואכ"מ) אבל בהעדפה
זה של האשה ורק אח"כ משועבד לבעלה.
ולס"ז אפשר לומר שדעת הערוה"ש שגם
הדין כמע"י הוא שמקודם זה שייך לאשה
ואח"כ היא חייבת לבעלה ולכן משום
חשיבות מצוות צדקה סמך הערוה"ש על
המקילים שמע"י שייכים לאשה כי אפילו
לשיטות שמע"י לבעלה אין זה גניבה אלא
רק לא קיימה תקנת חכמים להביא לבעלה.
ויש לפלפל בזה ובאתי רק לעורר.
אמר
לי
וכשדברתי עם בעל האמר"י
שכמקרה האשה דחקה עצמה ועבדה
עבודות שהיא לא חייבת בהם מותר לה
לתת צדקה מהמעות שהיא מוחזקת בהם
אפילו אם בעלה מוחה מכח המנהג שהביא
הב"ח .וב"ז לשיטתו במה שהבאתי אותו
באות ה' שהיא יכולה לומר קים לי כמו
הב"מ שהכסף כולו שלה .אבללפי החזו"א
שדחה ראיית הב"מ מתוס' לא שייך לומר
קים לי כי יש לכסף דין נכסי מלוג ואין
רשות לאשה להוציא הכסף אפילו לעניין
צדקה.

קובץ"בית אהרןוישראל"

קי (עה
ושאלתי להאמר"י שאפילו אם נאמר כמו
הב"מ מותר לה לתת צדקה רק אחרי שהיא
הביאה לבעלה ה' סלעים שאז הכסף הנשאר
הוי שלה כמו שכתבתי באות ה' .ומי יודע
כמה זה שיעור ה' סלעים היום כמו
שנשארתי בצ"ע באות ד' .והבוחר יבחר לו
דרך שנראיתלו ,וכנלע"ד כתבתי.

ז) מההדיןלגבי דברים שנשים מקבלות
מלבד שכר עבודה אשה עובדתוהיא חולה,
ומקבלת כסף עבור חופשת מחלה ויש
שמקבלת עבור חופשת לידה שגם על זה
מקבלת כסף ,ויש כסף שמקבלות נשים
שנקרא חופשת הבראה בכל כהי גוונא זה
אינו כסף שמקבלת בעכור עבודה אלא כסף
שמשלם המעביד במקרים מיוחדים וצריך
לדון מה דינו של כסף זה .הפתחי חושן
(פרקי' אות ב' ) כותב שדברים כאלה זה
חלק מהעבודה וכמו שכסף מהעבודה
הרגילה שייך לבעל גם כספים שמקבלת
בכנון אלו שהזכרנושייכים לבעל.
וכלמיני קרנות מיוחדות שמקבלת שלא
על העבודה במישרין היא צריכה לקנות
קרקע והבעל אוכל את הפירות אבל הקרן
שייכת לאשה .פיצויים ופנסיה מהעבודה
כיוון שכספים אלו מגיעים ממקום העבודה
זה גם נקרא מעשהידיה והבעל זוכה בזה.
ח) ונסיים בנידון שאבי החתן או אבי
הכלה הסכימו לשלם מזונוה מספר שנים
לזוג החדש ע"מ שיוכל החתן לשבת וללמוד
ללא דאגת פרנסת ביתו .ובאותן השנים
הלכה האשה הרוויחה כסף .האם זה נקרא
שהבעלזן אותה ומע"י של אשתושייכיםלו
או אין זה נקרא שהואזן את אשתו ומע"י
לה .ועיין בזה בשו"ת גבעת שאול (סימן
ל"ג ,מובא בפ"ת סימן פ' ס"ק א') ופסק

שבין אם אבי החתן ובין אם אבי הכלה
מביאים את המזונות זה נקרא שהבעל מביא
מזונות לאשתו ומע"י אשתושייכים לו וכן
הוא דעת ההפלאה (קו"אסימן קי"א ע"ש).
אבל מה נעשה שהמהרש"ם (חלק ד'
סימן צ"ב) מעורר מסברא ומראשונים.
מסברא שייך לומר שבשלמא אבי החתן
ודאי דעת האב לשלם חובות בנו לטובתו
שיוכל לקבל מע"י אשתו אבל ,באבי הכלה
לכאורה דעתו על ביתו ונהפוך הוא ,שגוצה
אביה שישארו מע"י לביתו .ומראשונים
כותב המהרש"ם שהדברשנוי במחלוקתבין
הרמב"ם לרמב"ן בהלכ'עבדים .וע' רמב"ם
(הלכ' עבדים פ"ג ה"ב) שכותב אע"פ
שהאדרן חייב במזונות אשתו ובניו (מדובר
באדון שקנה עבדעבריוחייבלזון את אשתו
ובניו של העבד)איןלו במעשהידיהם כלום
אלא פרי מעשה האשה ומציאתה לבעלה
שזכה הבעל באשתו זוכה זה אע"פ שהוא
עבד עברי .כותב מהרש"ם שזה כמו גבעת
שאול שהאבא של הכלה מביא מזונות זה
כמו שהאדון מביא מזונות לאשת עבדו וזה
ניקרא שמתכוון לשלםחויות העבד ומעשה
ידי אשתו של העבד הולכים לעבד ולא
לאדון .אבל המשנה למלך מביא רמב"ןועוד
ראשונים שחולקים על הרמב"ם ואומרים
שמעשה ידי אשת העבד ובניו שייכים
לאדון .ולפי זה גם כאן באבי הכלה שזן
את ביתו לא הוי דעתו לשלם חובות החתן
כמו שאין דעת האדון לשלם חובות העבד
ואםכן המעשהידים נשאר אצל הבתכיאין
נקרא שהבעל נותן לה מזונות.
שזה
ומסיק המהרש"ם שכיוון
שנוי
במחלוקת ,מעה"י ילכו למי שמוחזק
בפועל בממון עי"ש וע' בג"ש שיש
להאריך בכ"ז ואכ"מ.

יה

מישום לכתורם:

א .אם הבעל לא מביא לביתו כלום הכ' לאשה( .לעיל אות ג' מהרי"ט ,רב פעלים,

והחזו"א).
הבעל
ו
ל
י
פ
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ו
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י
מ
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ת
ו
נ
ו
ז
מ
ב .אם
אם
וכ"ש
ק
י
ס
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ה
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נ
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ת
ח
ה
אח"כ
נתן
בעדיין
מפרנס אותה המע"ישייכים לו (לעיל אות ג' ,המהרי"ט וחזו"א).

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(רעא) קיא

ג .באשה שעובדת מחרןלבית בעבודותרגילותאיןזה נקרא העדפה ומע"י לבעלה (לעיל
אות ה' ,מנחת שלמה פת"ח) אבלאין וכותלבעללכוף את אשתו לעבודבחתן(לעיל אותה',

פת"ח).
ד .אם האשה עובדת שעות נוספות כמו בלילה או מוקדם מאד מלכד מה שעובדת שעות
רגילותיש אומרים שמותר לאשה להחזיק בכסף שמרוויחה משעות נוספות אלו(לעיל אות
ד' ,ח"מ ,ב"ש ,מהרש"ם ,אמר"י) אבל יש לכסף זהדין נכסי מלוג (לעיל אות ה' ,ב"ש,
וחזו"א) ויש אומרים שגם במקרה כזה הכסף לבעל (לעיל אות ר' ,חזו"א מכח המחבר
והרמ"א).
ה .בכל מקרה שהאשהחייבת לבעלה מע"י אםהיא אומותלהדיא א"נ וא"ע המע"י שלה
אבל אם רק אומרת א"ע או אם מאנה להביא לבעלה מע"יאין זה מפקיע השיעבור שלה
ומעה"י לבעל (לעיל אות ב' ,מהר"י באסן).
 .1עבודות לא מקובלות לנשים כמו סרסרות וכו' אם האישה מוחזקתשייך שהיא תחזיק
בכסףמדין העדפה (לעיל אות ה' ,מהרש"ם בשם הרשב"א) אבל אם הבעלנתן לה מזונות
צריכה לקנות קרקע והבעל אוכל פירות (לעיל אות ה' חזו"א) וכל זה בתנאי שכבר נתנה
לבעלה ה' סלעים (לעיל אות ה' ,כנלע"ד מכח רש"י נט.).
ז.אין היתר לאשה לתת צדקה אם בעלה מוחה אסילו שיש פוסקים שהכסףשייך לאשה
(לעיל אות ו' ,שבה"ל) ואפילו במקרה שהיא עבדה עבודה נוספת ואפילו שעוות נוספות
(לעיל אות ו' כנלע"ד).
ח .כסף שמגיע לאשה ממקום העבודה שעוכרת שם ,אפילו שאין זה תמורת העבודה
גופה ,יש לזהדין מע"י (לעיל אות ז' ,סת"ח) אבל כסף שמגיע לאשה שאינו קשור כלל
לעבודה יש לזהדיןנכסי מלוג (שם).
ט .אם אבי החתןנותן מזונות לאשת בנו מע"י אשתו לבעל (לעיל אות ח' ,גבעת שאול,
מהרש"ם והפלאה) וי"א שהואהדין באבי הכלה שנותן מזונות (לעיל אות ח' ,גבעת שאול
והפלאה) וי"א שהמע"ישייכים למי שמוחזק בזה (לעיל אות ח' ,מהרש"ם).
ת .1.ש.ל .ב .ע.

ל זל
זל,

יצחק *הושע שור

מנהגי רבוה"ק ממטאלין קארלין

לחודש כמלו ,חנוכה וחורש טבת
א .חודש כסלו / .ב .הנרות הללו אנחנו מדליקין'  /ג .שמונת ימי
חנוכה אלו'  /ד' שבת הנוכה' ,ה' לך נאה לשבה / .ו' תכון בית
תפילתי'  /ז' זאת חנוכת הנוזבח'  /ה' חודש טבת'

א .חודש כסלו.
ן אומרים (א)
א.י' כסלו-יום שמחה,יום הולדת"מרן אור ישראל מסטאלין זיע"א-אי
בו תחנון,וכן כיום י"ז (טו"ב) כסלוני,יום הולדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.
א .תרן אור ישראל מסטאלין זיע"א נולד ביום השלישי י' בכסלו תרכ"מ ,מרן אדמו"ר הזקן זיע"א
הביע אז את שמחתו הגדתה ,וערך מעודה לכבוד ההחדת ,ואף חרת ;מזכרת נצח את יום שמחתו
על הכתב' זעק כך ,ועוד ,ראה בארוכה בסדרת המאמרים "על שושילתא דדהבא ונשמתו הק' של מרן
אור ישראל מסמאלין זיע"א" בקובצי באו"י גליונות :לב ,לג ,לד ,להי' בתולש כמלו תרפ"ט שהה
מרן אור ישראל זיע"א בלוצק ,וביום י' כסל ביקש אחד מהחסידים החשובית ר' יצחק מאיר שמו,
ואתר לתרן זיע"א שהיום י' כסלו וצריך (שתות משקהו וביקש "תיקון" ,השיב (ו מרן זיע"א! א
וואזשנע פראזדניק! דהיינו "א גרויסער יום-טוב"! וכתבי הרב החסיד ר' מנדל ציילינגו(ד ז"ל) .כך
גם היה מעשה עם הרב החסיד ר' מאיר דוד שטלנד  ("1שבקש ממרן זיע"א משקה ביום י' כסת,
;רגל יום ההולדת ,אתר לו מרן זיע"א :הרי נוח לו לאדם שלא נברא?! ענה ;ו ר' מאיר דוד :ועכשיו
שנברא ישווה לחיים! כך שיות זה נקבע בעדת החסידים ליום שמחה לדורות ,ונהגו לישב בו
במסיבת חסידים 'עחיים'.ב.ביש זה היה שמחת הברית של נזרן אור ישראל מסטאלין זיע"א ,ועל

(א) המנהג מלמנוע לגמרתחנוןביום הולדת של
רבותינו הקוה"ט אינו מבורר להדיא ,אך יסורו
דכיון שהואיופ שמחה ,נמנעו מלומר בותחנון,
שהוא כמו יאהרצייט :שנפוץ בכל קהילות
החסידים שלא לומר בו תחנון ,וכל זאת ע"פ
היסוד המובא בטור (או"ח ,קלא)" :ורב
נטורנאי גאון כתב נפילת אפיים בציבור על
פניהפ אחר התפילה רשות היא" .ומכיון שכן
כדי להביע יום שמחה נמנעו מלומר תחנון,

יש לציין דבכף החיים שם (קלא ,עב)
ו
"ידיש נוהגים למנוע לומר תחנון ביום
יא
עי
הכב
שעשושידוכין ,וכדרכיחיים ושלום (קצב) כתב
שאין לומרתחנוןביום הבר מצוה [וע"ע כשו"ת
ציץ אליעזר חי"אסי'י"ז]וכן יש שנמנעו לומר
תחנון ביום סיום מסכת [וראה כהליכות שלמה
להגרשז"א פי"א הערה יד שהגר"ש מלנט לא
אמר תחנון כשהגיע אליו אורח חשוב] וגפ
נידו"ד כעין זה.

קיד נרעד)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ב .ח"י כסלו הילולא של הרה"ק וברוך ממעז'בוו' זיע"א ,ממשיכיפג סעורת ההילולא
לליל י"ס ,הילולא של הרה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א .מומרים 'על הכל'.
ג .בסעורת ההילולא מסיימים את הש"סי ,ומחלקיםבין אנ"ש.
ד .רשימות חלוקת הש"ס בכתיכנסיות של אנ"ש נשלחו לרכוה"קה ,והשתתפו בחלוקת
הש".%
ה .סדר סיום הש"ס :הסירם ,ההתחלה ,הפסוקים ,קדיש דרבנן הגדול ,ומברכים "מזל
טוב" למסיים ,ושרים 'מארש' לכבוד המצוה'.
ו .כ"א כסלויומא דהילולא שלמרן אדמו"ררבייוחנן מסטאליןקארלין זיע"א שמנו"כ
בעיה"ק טבריא חו"ב,עולים להשתטח עלציונו הק' ,אומרים תהליםלפי הסדר הנדפס
ב'למעןציון'" .בסעודת ההילולא מזמרים 'על הכל'ט.

גודל ותוקף קדושת יום זה אצן רבוה"מ זיע"א ,מעיד הרה"ק רבי ירחמיאן משה מקאזיניץ זיע"א
בכתביו ,במה ששהע מאז"ח מרן אדמו"ר הזקן זיע"א שנענה ואמר" :דער טאג איז ביי מיר גיווען א
שטיק יום כיפור" ,וכן אמר עוד ביום זה" :עם האט זין מיר גיעפינט דער עולס הניגון"'ג .במנהגי
מרן אדמוה"ז זיע"א בסידור בית אהרן'-" :ולהמשיך הסעודה עד ליל י"ס לזכר ההילולא קדישא של
הרה"צ ר"ב ממעזבוש י"ח כסליו ,ושן הרה"צ המגיד הגדול הרבי ר' בער ממעזריטש י"ס כסליו,
למען דא ישכחו אשר הי' צדיקים הדלו בעולם זי"ע ועכ"י"'"' ומרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין
קארלין זיע"א אמר פעם בארה"ב בסעודת ההילולא! "עיי והרבי ר' ברוך והמגיד זיע"א) ,ענען
געווען יסודות פון אלע חסידות ,יעדער איינער סיט זיין דרך ,און קיינער האלט נאר ניט דטמ
יארצייט ,נאר סטולין זי איינציגע וואס מ'ט~ט עפעס און מ'מאכט א סעודה לכבודם' אזעלכע
הייליגע צדיקים וואם פאר א שייכות האבן מיר מיט זיי ,נאר אזעלכע הייךיגע טעג ווי קען מען
ן אזוי פשוט"' ובמכתבו לחבורה הק' בירושלים ת"ו נאמר" :כסף על סיוט הש"ס
אריבעריאז
שלחנו'"'-ד.מרן אדמו"ר רבייוחנן מסטאלין קארלין זיע"א בשיחת קדשו ביום י' כסלו תש"ח אמר:
"איהר זאלט ~ען אז דער עולם זאל מסיים זיין די מסכתות וואס זיי האבן זיך אונטערגענומען ביז
י"ט כסלו ,כדי מ'זאל קענען מאכן א אמת'ער סיום" י"כתבי קודש" ,עמ' סב)' ובמכתב קדשו
לחבורה הק' כותב מרן זיע"א" :רצון כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א כי הבחורים יערכו סעודה
ביום ח"י -י"ט כסלו הבע"ל ויחלקו את הש"ס רק בין הבחורים מאנ"ש החפצים באהבתם וקרבתם
ובהזדמנות שמר יהי' בעיה"ק יר~שת"ו ימסור להם סכום כסף בתור השתתפות בהסעודה שיערכו
אי"ה"' הי במכתבי קודש מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א לחבורה הק' בירושת"ו:
"''.כמו"כ מבקש כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א שישלחו את הרשימה מחלוקת הש"ס שחלקתם
ביניכם"' "'-אנו מאד שבע רצון שכתבתם לנו מסיום ומהתחלת הש"ס ,אבל לפלא בעינינו מדוע לא
ו את הרשימה מחברת הש"מ כמו בכל שנה"'"' .1כך ידוט שנהג מרן אור ישראל מסטאלין
שלחתםינ
זיע"א שנטל חלק בכל חלוקת הש"ס שבעיירות התמידים נהרה"ת ר' אפריס גומליב ז"ל).ז" .דברי
אהרן" ב"מנהגי קארלין" ,עמ' רל' ובסידור בית אהרן ~ישראל [תשי"ב ,נרשם להתחין הש"ס
מחדשן' בספה"ק בית אהרן ומא ,טו"ג)" :כי אמרתי בשעת סיום הש"מ הדרן עלך והדרךעין,
שיחזור אור הלימו והמעשים שלנו להאיר לנו '"..ב"דברי אהרן"" ,משנת רבי יוחנן" ,עמ' רז הביא:
"כששתה [מרן מוהר"י מסטאלין קארלין זיע"א] לחיים בעת סיום הש"ס ,אמר :מ'זאהל זוכהזיין צו
לערנען תזרה מיט הרחבת הדעת"' ח" .למען ציון" ,להרה"ח ר' ישראל זינגר ז"ל ,ברדיטשוב
תרמ"ג ,לפי הסדר שאמר מרן אדמו" הצעיר זיע"א עק ציון אביו הק' מרן אדמו"ר הזקן זיע"א,
ושהיה חקוק על קיר האהל' מזמורי התהלים :טז ,יט ,כא ,לג ,מז ,נא ,קג ,קד ,קז ,קיא ,קיב ,קיט,
קמך ,קלג ,עב' בסדר זה אומרים על ציונו הק' שן מרן אדמוה"ז זיע"א ,ובנו הק' מרן אדמוה"צ
זיע"א' ובאוהל מרן הרא"ש הגדול מסטאלין זיע"א היה מצויין על הכותל סדר אחר של מזמורי
תהלים]' ס .סידור בית אהרן וישראל ,בהוצאת נכדו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,ירושלים ,תשד"מ'

שגה טזגליון ב (צב)

(רעה) קטו

ב.הנרות הנלואנומדניקין.
א .הרלקת נר חנוכה אחר (א) תפילת ערבית".
ב .הדלקת הנרות בבגדים (ב) חשובים ומיוחדימג.
ג .תיקון הפתילות ועריכתם -סמוך (ג) להדלקהג ,אף שעי"כ מתאחרת ההדלקה.
ד .נהגו רבוה"ק לעשות פתילות (ד) חדשות בכל לילהד.
א" .דברי אהרן" ב"מנהגי קארלין" עמ' רל( .במאמר מוסגר :הדלקת נר חנוכה אצל מרו אדמוה"ז
היה עת מגולה ךאלו שאמרו ידאג ,ותרן אדמוה"ו היה מצוה עליהם להגיע אצלו ולהיות בעת שמדליק
נר חנוכה ,פעם נצרך לכך התמיד ר' לימא מטעליכאן" ,וגמע לאדמו"ר הזקן על חנוכה ,ואדמו"ר
הזקן עמד כבר מוכן להדליק את הנרות והמתין ,ולא ידעו עע מה הוא מחכה ,ותיכף ומיד כשבא
טימא טליכאנער עשה את הברכה והדליק את הנרות ,ואח"כ שאל אותן אדמו"ר הזקן פון ו~אנט האב
איך דאס גיוואוסט ,דו האסט געשריבןו ,והשיב לו  -לא  ,-ושאל אותו עוד דו האטט אן געזאגט?
והשיב דו -לא  ,-פון וואנט האב איך געוואוסט ,דיר ווילט זיך זאגן אז דיין רבי האט געוזאוסט,
ונזכר שרצה לכתוב ושכח1 ,מיפר זאת לאדמו"ר הזקן ,ונענה אדמו"ר הזקן ואמר ,אזוי קען שוין
זיין"'  -כתבי הרב החסיד ר' מאיר ברנשטיין "1ל '1ב .כן נהגו רבוה"ק זיע"א :מרן אדמו"ר הזקן
זיע"א ,מרן אדמו"ר אור ישראך מסטאלין זיע"א (ר"צ פצ'ניק ז"ש ,ובניו הק' :מרן אדמו"ר רבי משה
מסטאלין זיע"א הי"ד שלבש כובע פרוות "סובך"; מרן אדמו"ר רבי יעקב חיים מסטאלין זיע"א
(הרה"ח ר"ג פילטשיק ז"ל; מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א שלבש בגד עליון שהיה
מיוחד לשבת קודש'ג" .כי ההכוה למצוה היא כמו עצב המצוה" ("דברי אהרן" ב"מ~הגי קארלין" מס'
(עמ' קכאן" :בחנוכה שאלו אותו [את מרן אדמו"ר הזקן זיע"א] מה טעם הוא
רלה וב"ברכת
מתקן הפתילות א
ריןן-את המנורה לעת ערב לפני ההדלקה ולא קודם כדיימהר ההדלקה ,וענה :ההכנה
הכ
ומ
למצוה היא כמו עצם המצוה ,ובמירא אין חילוק בין ההדלקה להכנה"~ .כן נהגו רבוה"ק מרנן רבי
אברהם אלימךך מקאר(ין זיע"א הי"ד (רשימות וקני החמידימ  -ונהג לשיח שתי פתילות בבת אחת
בכך נר) ,רבי יעקב חיים מסטאלין זיע"א והרב החסיד ר' נימן פילטשיק ז"ל) ,ורבי יוחנן מסטאלין
קאר(ין זיע"א' כשאחד מהחסידים אמר פעם למרן אדמו"ר רבי יעקב חיים מסטא(ין זיע"א על כך
שנמצא ךהשיג פתילות מוכנות (הדלקה ,נענה ואמר בתמיה :מ'האט דאךצו גע[ומען די גאנצע הכנהצו
די סצוה?ן' כשספרו זאת להג"ר שלמה היימן ,חד( מלהשתמש בפתילות מוכנות אל[' ד .כן נהגו

(א) בכנה"ג בהגה"ט כתב שבדברי שה"ג שכתב
שיש להדליק תיכף שיוצא מביהכנ"ס נראה
שמנהגם היה להדליק נר חנוכה אחר תפילת
ערבית ,והוב"ד בבאר היטבסי' תער"ב ס"ק ד',
ובשע"ת שם מביא מהאחרונים כתבו רעדיף
להרליק לפני מעריב ,פן יתאחר זמן ההדלקה
ע"י תפילת מעריב ,אולם למנהגינו להדליק
בפנים ,דכתב הרמ"א דמעיקרהדיןאין להקפיד
קודם שתכלה רגל מן השוק ,בודאייש להקדים

אף שע"י המנהג לאגוד ביו"ט ,א"א לאגדו
בקשר של קיימא ,מ"מ אגדוהו ביו"ט דוקא,
משום הענין דהכנה למצוה הוה חלק
ו
יצוה .כמו"כ יש לציינו לדברי רשיז"ל
"מ
כה
מ
בברכות (ח ,ב) ד"ה מעלה עליו הכתוב" :הכינו
עצמכם ..והרי הוא בעיני כעינוי היום"! כ"ש
בנידו"ד ,רלמנהגינו שמדליקין בפנים כבר כתב
הרמ"א בסי ,תרע"ב סעיף ב' דמעיקרהדין אין
להקפיד להזהר להדליק קודם שתכלה רגל מן
השוק ,והוא רק הידור מצוה.

תפילת ערבית.
ם
י
ב
ו
ש
ח
ם
י
ר
ג
ב
ש
ו
ב
ל
ל
ם
י
ק
י
ד
צ
ה
ב
ר
(ב)כןנהגו ה
(ר) אםכי בשו"ע (תרעג ,ד) כתב שאין חוששין
בשעת ההדלקה ,כמש"כ בליקוטי מהרי"ח.
לפתילות להחליפם עד שתכלה ,וכן הוסיף גם
(ג)כןישלציין שנהגוכן אףלגביאיגוד הלולב הלבוש שאדרבא נוחין הם להידלק ,מ"מ כתב
לאגדו ביו"ט ,וכמ"ש הביכורי יעקב (תרנא ,ד) ,האבודרהם וכ"כ הכלבו שנהגו לחדש הפתילות

קטז (רעו)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ה .אצל מרן אדמו"ר הזקן זיע"א לא נכחו החסידים בעת הדלקת הנרותה.
ו .הישמש' היה נר (ה) שעוה שמדליקים עמו את ( )1הנרותיי ושמו אותו בצד שמאלי.

ז .נהגו להדליק בבית כמנורת כסף שאינה (ז) בעלת קנים ,אלא עם דופן על גבה".

רב1ה"ק זיע"א ,מרן אדמו"ר רבי יעקב חייט מהטאלין זיע"א ,מרן אדמו"ר רבי אברהם אליםלד
מקארלין זיע"א ,מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קאר;ין זיע"א וכ"ה' בסדור בית אהרן וישראל,
תנש"א.ה .כאמור במנהגי מרן אדמוה"ז זיע"א בסידור "בית אהרן"" :בעת הברכה הדלקת הנרות
לא הניח לשום אדם לכנוס לחדרו ,וכל העולם עמדו בהחדרים החיצ1ניט ובחוץ ,ונשמע קולו
מהברכות בב; העיר ,נאחד הדלקת הנדנת נכנסו כ; הע1מוים'"'.וכן גם אצ; מרן אדמו"ר רב ,משה
מסטאלין זיע"א הי"ד' אצל מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א בחיפה נכחו החסידים
בעת ההדלקה ולא בעת הכנת הפתילות ,ואילו אצל מרן אדמו"ר רבי יעקב חיים מסטאלין זיע"א
נכחו החסידים גט בעת הכנת הפתילות' -מרן אדמו"ר הזקן זיע"א סיפר פעם לפני הדלקת הנרות
מאביו הק' מרן אדמו"ר הרא"ש הגדול מסטאלין זיע"א שהיה נוכח אצל הרה"ק רבי ברוך תמע',בוז'
זיע-א בעת הדלקת נרות חנכה" ,נהיה תמיד מתפאר בהם ,והוסיף לשבח אותו בזה הלשון! א קליין
יודאלע ,סיט א קליין שטאטשיקל ,און א שטיןע ברכה ,און עם דערלייכט אין אדע עולמות ,און פיר
א גרויסער '-און אגרויסער שטאטשיק ,און א גרויטע ברכה ,און פ 11דעסט וועגין וכו'( '"'-ברכת
אהרן ,עמ' מז ,ובתוספת בכתבי הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין ז"ל.1ו .כך נהג מרן אדמו"ר אור ישראל
מסטאלין זיע"א (נר השעוה היה ארוך מאוד ,והיו ממלסלין אותו מעבטה עד שדמה לכד ,ונר זה
שימש כ'שמש' לכל ימי החנוכה; החסיד ר' צבי פצ'ניק "1ל מסטולין~ ,1כן נהג בנו הק' רבי אברהם
אלימלך מקארלין זיע"א הי"ד (רשימות זקני החסידיט)' אולם מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין
קארלין זיע"א בהיותו בחיפה לא נהג כן ,ול'שמש' שם נר חלב ולא היה מדליק עמו את הנרות'ז .כך
אמר מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קאר;ין זיע"א ,שאת נר ה'שמש' צריך ליתן בצד שמאל של
המנורה'ח.כן נהג מרן אדמו"ר רבי אברהם אלימלך מקארלין זיע"א הי"ד ,ומרן אדמו"ר רבייוחנן

בכללילה ולברך על התוספת והטעםלפי שבכל
לילה היה הנס מתחדש ,ועוד טעם אחר משום
זכר למקרש שהיו מחדשין אותן בלילה אל
מנורת המאור ,והובאו הדברים באליה רבה,וכך
נהג בעל תרוה"ד (לקט יושר),וכן ב"סדר היום"
לרבי משה'1מכיר זלה"ה כתב" :כשבא להדליק
ליל כ' ייטיב את הנרות קודם שידליק ויסיר
מותר השמן והפתילות שנשארוויתנםבכלי אחד
מיוחד ,ויקנח הנרות וישים בהם שמן כשיעור
ופתילותראויות,וכן יעשה בכל לילהולילה."...
ובמשמרת שלום כתב :אבוה"ק ז"להיו נוהגים
לעשותפתילות חדשותלכללילה .ובהגהותנותן
טעם לשבח למנהג זה ,משום שכ' המחבר
(תרעד ,א) שנהגו להחמיר שלא להדליק מנר
לנר ,דעיקר מצותואינו אלאנר אחד,ועלכןכדי
שלא יבואו לטעות ולהדליק בלילה השני את (ז) ראה גם בבאר היטב סו"ס תרע"גכי הרש"ל
הנר הזה שהוא עיקר המצוה כנר שני ,משו"ה היה לו מנורה של כסף ,ומסיים :ובסדר היום
נהגו להכין בכליום פתילות חדשות.
האריך שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה,

(ה) נר שעוה ,כמ"ש בהגהות מהרי"ל .ובספה"ק
האריכו בסודותהצפונים עלפי תורת הנסתרבנר
השעוה .וב"שמע שלמה" הביא- :הרב מוה"ר ר'
שלמה מקארלין זצוק"ל היה מרגלא בפומיה
אשר טוב נרות שעוה לנרות חנוכה [כוונתו לנר
השמש ,או לנרות] ,כי במקום שהם מדובקים
בכותל נעשה רשימה בנוחל לכל השנה ,לאכן
בשל שמן במנורה ,אין נעשה רשימה .ופעם
אחת הדליק שמן במנורה ,ונעשה שריפה ,ודלק
הכותל מעט ,ושמח ,שנעשה רשימה בכותל לכל
השנה ,אף שהיה במנורה ואין דרך לעשות
רשימה".
(ו) כמוש"כ הרמ"א (תרעג ,א)" :ובמדינוה אלו
אין נוהגין להוסיף ,רק מניח אצל השמש שבו
מדליק הנרות ,והוא עדיף טפי".

(ועז) קיז

שגה טזגליון ב (צב)

ח .הדלקת הנרות בשמןזית (ח] מארץ ישראלם.
ט .נוסח הברכה "להדליק נר (ט) חנוכה"..
 .אצל מרן הרא"ש הגדול מסטאלין זיע"א הביאו מנורה חדשה ,והדליק בה בליל ב'
י

ובירך (')שהחיינו.".
יא .אחר הדלה"נ אומרים (יא)'ויהי נועם' ז"פ'ב.

תסטאעיו קארליו זיע"א .ט .כן נהג מרן אדמו"ר רבי משה תסטאלין זיע"א הי"ד, ,רשימות אנשי
ביתו) ,ומרן אדתו"ר רבי יוחנן מסטא(ין קארלין זיע"א בהיותו בארה"ב' וכן נראה שנהג מרן
אדמו"ר התן ~יע"א ,כפי שנהג כן נכדו חורגו הרה"ק הרי"מ מקאזיניץ זיע"א כמנבא בתנהגיו הק'
 בספה"ק בית אהרן עחנוכה (חב ,טו"ג) " :ומהו הנחל,במערכתז בספר "ספרן של צדיקימ"'י
נ"פשנו ח"כתה ע"ה' ר"ת נח"( ...ובברכת ג"ח מברכין ע"הדעיק ("ר ח"נוכה ג"כ ר"ת נח"ל" ,וכן
כמה פעמים בספה"ק' וכ"ה בסידור בית אהרן וישראל' יא .כמסופר אצל מרן הרא"ש הגדול
מטטאלין זיע"א ,שהחסיד התפורסם ר' בערע מקאברין ז"ל שהיה מחשובי החסידיט "קיבץ על יד
מכל אחד מטבמ קטנה ,עד שקיבץ טכוס רב ,ששה שנורת חנוכיה מכסף עבור רבינו [הרא"ש
ם לכ"ק
הגדולן ,והעך (סטאעין עד בבא שבור ורצוץ וזקן לפי כבודו ,וביקש (הכנס לפני ויפני
רבינו ,וצוה רבינו ע( המשמשים שלא יתנו לו (יכנס ,ורבינו בירך ע( נר חנוכה פשוטה של טיט'
בלילה השניה ~ר ב' דח~וכה,שיח אחריו ,ובא לפניו סם מנורת הכסף ,כי רצונו שע רבינו היה לברך
עעיה במיוחד ברכת שהחיינו ,תכן (א רצה עברך עליה בליע ראשון דחנוכה" ("ברכת אהרן" ,עמ'
סח)' בהגיע מרן אדתו"ר רבי אברהם אלימעך מקארלין זיע"א לארץ הקודש בביקורו השיישי
בחורף תרצ"ג ,הגיע בנר ג' דח(וכה ,והביאו עפניו תנורה חדשה ,ושתו פרי חדש ,ובירך שהחיינו'
יב .במנהגי מרן אדמוה"ז זיע"א בסדור "בית אהרן"'"" :ובעת אחירתו ויהי (ועם עמדו שתי שורות

ומישידו משגתיעשה של כסף וכו' ,עכ"ל .ומה
שנהגו שתהיה בלא קנים אולי משום כדי שלא
יראה דוגמת המנורה בביהמ"ק [ובפרט בליל
שביעי] ,אף שהקפידו להדליק בשמן זית,
ובחידוש הפתילות כל לילה ,כדי שתהיה
דומיא דהדלקת הנרות ,אבל עצם המנורה
חששו בזה כדי שלא יהיה דוגמת המנורה,עיי'
יו"ד (קמ"א ,ח') ובפתחי תשובה שם ס"ק י"ד
[ואף שיש גם קנה שמיני ,אפשר שאינו פסול
במנורה כשאינו מדליקו] ודו"ק .אכן חשש זה
שלא ידמה למנורה הוא רק כבית ,משא"כ בבית
הכנסת שכל הדלקת הנרות היא דומיא רבית
המקדש ,ועל כן מעמירין אותה בדרום ,ואין
מרליקין למטה מי' טפחים ,וכו'.
(ח) בשו"ת אמרי נועם (ח"ג מ"ב) הביא שכן
מנהג גדולי הדורלקיים מצות נר חנוכה כשמן
הבא מארץ ישראל ,ודן שם בשאלה אם מותר
להוציא שמן מא"י לחו"ל כדי להדליק בהם נר
חנוכה.
(ט) ב"ה נוסח האריז"ל ,וכ"כ הרש"ש בסידורו.
וכ"כ ביסושה"ע ,ובסידור יעב"ץ .ובברכי יוסף

כתב שבנר שבת מברכים להדליק נר של שבת
משום שמשתמשין לאורו ,אולם בחנוכה שאסור
להשתמשלאורו ,נאמר"נר חנוכה" שהואמיוחד
אך לצורך המצוה .ובמדרש תלפיות אות ח כתב
שהאריז"ל כתב שיאמר להדליק נר חנוכה ,והוא
סוד גדולואין לשנות.
(י) במטה משה הביא מרכו המהרש"ל ש"קנה
[מנורה] של כסף ,ובליל ב' התחיל להדליק בה
ובירך להדליק ושעשה נסים ,ושהחיינו .אף
שבשעתקנין יש לברך ,מ"מ ניחא לסדר ברכת
שהחיינו עם אלו ב' ברכות" .והו"ד בבאר היטב
(תרע"ג ,סקי"ג) .ובפמ"ג כתב שהמהרש"ל רצה
להביא עצמולידיחיובבליל כ'כי בכ"ההיה נס
הנצחון ואולם כליל ב' ב"ו בכסלו היה נס
השמן ,וע"כ לחיבוב מלתא עשה כן[ .אולם,
מהמסופר בציון מבוא ראם יש לפניו המנורה
כברביום א'אין להחמיץהידור המצוה ולהניחה
ביום ב' ,רק שיש להשתדל שיגיע אליו ביום ב'
דוקא ,דאזאין בזה חימוץ הידור המצוה].
(יא) "יש סגולה לשמירה לותר כל לילה אחר
הדלקת נר חנוכה ז' פעמים ויהי נועם וכו'

קיח

(רעת)

קובץ"בית אהרןוישראל"

יב.נהג מרן אדמו"ררבי משה מסטאלין זיע"א הי"דלנגןבכינורו אחד הדלקת הנרות'ג.

ג.שמונתימיחנוכהאיו'

"אדמו"ר הזקן זצ"ל אמר פ"א :הגומל חטדיט טובים לעמו ישראל; פאסקע11יטש [גוי
עשיר] האם אכט בנינים ,און צום סוף איו הגומל חסדים טובים לעמו ישראל? ,נאד
דער תירוץ איז ,אז הגומל חסדים טובים איז טאקע לעמו ישראל ,א גוט'ן שבתעל,
א גוה חנוכה ,איז נאר לעמו ישראל"'
(כתבי הרב החסיד ר' מאיר ברנשטיין ז"ל)'

א .רבותינו הקוה"ט זיע"א נהגו לפעמים לשלוח אגרות קודש לאנשי שלומם לרגל
החנוכהא.
ב .אם חל חנוכהביום א' אומריםלפני הרחמן הואיוכנו" :הרחמן הוא יעשה עמנונסים
כמו שעשה לאבותינו בימים ההם כומן הזה"[.
ג .בארץ ישראל אומרים בערבית (א) 'מזמור שיר חנוכת' אחר קריש שלמג.
ד .לתפילת ערבית (ב) לבש מרן אדמו"ר אור ישראל מסטאלין זיע"א כובע ר"חז.
ה .בקריאת התורה לחנוכה ,מתחילים (ג) מברכת כהניסה.
אנשים מימינו ומשמאלו והוא הלר בין השורות ואמר ויהי נועם בקול ערב ובדביקות ולפעמים היו
מנגנים כלי זמר אחר כד ."...וב"דברי אהרן" ב"מנהגי קאריין" עמ' דל- .מה טעם אומרים ז' פעמים
ויהי נועם ויושב בסתר אחר הדלקת נר חנוכה ,מפני שהקדושה מתפשטת טד למטה ,על כן אומריט
זיהי נועם ,למנ,ע מהקליפות שלא ינקו מהקדזשה" .י"בדכת אהרן" עמ' קכא)' ינ' רשימות אנשי ביתז'
וכןציינו שם שנהג לעיין בספר "רזיאל המלאך" אחר הדלקה"נ.ובמנהגי מרן אדמוה"ז זיע"א בסדור
בית אהרן "" ,ולפעמים היו מנגנים כלי זמר אחר כך '-..במסורת משפחת גלייבערמא 1ניגון מחוייט
אותו נהג מרן אדמוה"ז זיע"א לנגן אחר הדלקת הזרות.
א' כך (דפס בספה"ק בית אהרן ,קמט טו"א ,קנו ,טו"א) שני מכתבים קדושים ממרן אדמו"ר הזקן
זיע-א' ובספרי "דברי אהרן" "1מטה אהרן" נדפסו אחד עשרה מכתבים קדושים ממרן אדמו"ר רבי
אברהם אלימלך מקארךין זיע"א הי"ד' ב' סידור בית אהרן וישראל ,תדש"מ'ג" .דברי אהרן"
ב"מ[הגי קארלין" טמ' רל ,ובסידור "בית אהרן וישראל"' ד .רשימות החסיד ר' צבי פצ'ניק ז"ל
מסט1לין .ה- .דברי אהרן" ב"הוספות ושנויים" עמ' רמ ,ובסידור בית אהרן וישראל' הנה"ח הר"ב

ומזמור יושב בסתר" ,כך הובא בשם ספר לשבת ,והשני ליו"ט ,והשלישי לר"ח חנוכה
הזכירה ,והביאו בכפה"ח (עתר ,סקכ"ו) .והובא ופורים .וכן נהג הגה"ק ממונקאטש זצוק"ל
בשם הרמב"ן בסידור רבי שבתי .ובתשב"ץ סי' (דרחו"ש תתיא).
ובניו היו הולכים
רנח כתב שכהנ
ויז'חפשעממוינםאי נועם וב' פעמים (ג) כתב האבודרהם..." :ומתחילין מפסוק כה
למלחמה ,ואמר
י
ה
י
ו
תברכו וכו' ,והטעם שמתחילין מברכת כהנים,
אורךימים וכו' ,ונצחו.
מפני שנעשה הנס ע"י חשמונאי ובניו שהיו
(א) ב"ה בטור (קלג) לומר מזמור זה בחנוכה ,כהנים וכו' .-...וכ"כ המחבר (תרפד ,א)
וכן בכלבו בהל' חנוכה.והיעב"ץבסידורו כתב :והלבוש ,ובט"ז כתב שהוא לפי שנעשה הנס
"ואומרים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ערב ע"יכהנים .ב"בעל הטורים" כתב (במדברו ,ז):
ובוקרשיר שליום" .וס"ה בחקרי לב ,מועד לכל "ויהי ביום כלות :סמך חנוכת מזבח לברכת
חי ,ועוד ספרים.
כהנים ,רמו לחשמונאים שיעשו חנוכה."...
(ב) בספר יש נוחלין שבסוף השלה"ק כתב :והיעב"ץ בסידורו כותב כי יש הנוהגים
ראוי לאדם שיהיה לו ג' בגדי חמודות ,אחד להתחיל בברכת כהנים.

שגה טשגליון ב (צב)

(רעט) קיט

ו .היו מרבים בשמחה בנר ה' דחנוכה לזכר הנס שנעשה למרן הרא"ש הגדול
(ז
מסטאלין זיע"אי ,ומחלקים בביהכנ"ס 'לאטקעס'
" ,ומרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין
קארלין זיע"א נהג לחלק 'לאטקעס' מקמח של כוסמת (רעטשינע)ח.

ד .שבתחנוכה.

א .בערב שבת חנוכה ,אם חליום א' דחנוכה (א) בשבת מתפללין מנחה בבגדי שבת
בשעה מוקדמת ,ואח"כ נר חנוכהא.
מטוראוו זצ"ל רשם (ברשימת מנהגים מכתבידו הנמצא בארכיון המכו 11שמתחילין מויהי ביום כלות
משה .1 .ב"דברי אהרן" עמ' רז" :בנר ה' דחנ1כה ערך [מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין
זיע"א] שלחן ,ומרן אמר שהיו עושים כל פעם סעודה בנר ה' ,עבור שקרה נס להרה"ק ר' אשר הזקן
ממטאלין זצוק"ל ,שהיה באיזה יער שנסע מקארלין (טטאלין ,ורצו ךהתנפל עליו שודדים וניצול ,לכן
עושים סעודה בנר ה' דחנוכה .ומה שבעולם אומרים שישב בבית האסזרים (יחד עם הלעכאויטשער),
ויצאו בנר ה' דחנוכה ,אמר מרן :נייןניין דאס איז א אנדער זאך"' ב"בית רבי" יברדיטשוב תר"ס,
ח"א עמ'  1126 ,54 ,74מציין בקשר לה' חנוכה" :ושמענו שגם הרר"מ מלעכוויץ הי' תפוס במינסק
קרוב לב' שבועות ,זגג דינו יצא בצדק ויצא לחפשי ה' דחנוכה." ,"...הרה"ק ר' אשר מסטאלין ("עץ.
בסיפורים הנדפסים מכבר כתוב שכשהלשינ[ את רבינ[ הלשינו גם אותו ,אך אותו (א לקחו למאסרי"-
[ראה בקובץ באו"י י' עמ' פ"ח שמרן הלא"ש הגדול מסטאלין זיע"א התגורר בשנים ההם בזעליחוב
שבפולין[ ,לא היה לו קשר לם(שינות ,למאסר ששחרור .לפי המממכים שנתגלו לאחרונה ברוסיה
(ופורסמו ע"י הרב יהושע מונדשיין שי' ב"כרם חב"ד" גליון ( 4חלק או עמ'  18ואילך) בקשר
למאסר של הרה"ק בעו התניא והשו"ע זיע"א וענד חסידים ,עולה כי  22חסידים שנאסרו ובראשם
הרה"ק רבי שמואל מהמדורא זיע"א בנו של הרה"ק רבי חיים חייקל מהמדורא זיע"א ,אכן שוחרת
ביום כ"ח כסלו תקנ"ט ךקראתנר חמישי של חנוכה ,כ"ס כסלו[ ,1לכן חגגו אתיום ה' דחנוכה כיום
השחרור ,וזה מתאים למסורת שמביא רבי יעקב לפשיץ ז"ל מזכירו של הגאון רבי יצחק אלחנן
מקאוונא ז"ן בספרו "זכרון יעקב" (ב"ב תשכ"ח עמ' -" 115רוגזן של קנאי המתנגדים הגיע עד
הרשות '-והושמו במאסר' '.האדמו"ר הגאון  '.תלאדי -עוד איזה מראשי קהל חסידיו' '.ועל חופשיותם
הוקבעו שני ימים טובים לחסידי רייסין ,יום י"ס כסלו על הגאולה '-של האדמ["ר..ויום ה' חנוכה על
פדות ר' מאיר רפאל'ס וחביריו '".,אך כאמור חגיגת נר חמישי של חנוכה בקארלין מטאלין היה
במיקד לזכר הנס שקרה ביום זה למרן הרא"ש הגדול מסטאלין זיע"א' אצל מרן זיע"א בהיות[
בארה"ב (הג[ להביא כלי זמר בליל נר ה"ז -ברשימות הר"ג פצ'ניק ז"ל :בנר החמישי נתנ[ בבית
הכנסת 'לאמקעס" כן הוא ר[שס ברשימותיו כי :דער רבי זצ"ל פיעגט דיין צו יעדן זוהן און
טאכטער אויף לאטקעס ,די חסידים זיינען ניט גיגאנגען צ[ די קינדערץ' ח -כך נהג בהיותו בלוצק,
כרשים ברשימות החןיד ר' משה מלמד ז"ן מלוצק ,המציין שהיה ידוע בזה טעם למה דוקא של
כסמת ,אך אינו בזכרונו .כן רושם שמרן זיע"א היה אומר מפעם לפעם בעת חלוקת ה'לאטקעם',
"איהר ווייסט פאר וואס מ'טיילט לאטקעסן ,צוא פאריכטן ביי יעדן איינעם זיינם לאטעס!".
א .כך נראה שנהג מרן אדמו"ר הזקן זיע"א ,כמו שנהג כן נכדו הרה"ק הרי"ם מקאזיניץ זיע"א,

(ד) מקורהדין שיש לעשותיכ
ר לנס בכל שנה
ושנה הוא במנ"א סו"ס תרפ"וועיין שו"ת חתם
סופר (סי' קס"ג) שחידש דלעשות זכר לנס בכל
שנה ושנה הואדין דאורייתארילפינן לה מק"ו
במסכתמגילה(יז ).ומה מעכרותלחירותאמרינן
שירה ,ממיתה לחיים לא כל שכן,ועיין בדבריו
כשו"ת יור"ד סו"ס רל"ג ובחידושיו לשבת דף

בג,גיטין דף לו ,ובהגהותיו למגילה דףד.ועיין
מש"כ בהעמק שאלה שאלתא כו סוס"ק א ,דרק
בשעת הנס הוא דאורייתא להודות ,וראה כשו"ת
ביתהלוי או"ח סי' ד' ,ובספרליקוטי הערות על
שו"ת חת"מ יור"ד סי' רל"ג.
(א) נהגו כן רק כשחליום א' רהנוכה בשבת,
וכנראה טעם הרבו משום שלא יהא כתרתי

קב (רפ)

קובץ"בית אהרן השראל"

ב .אחר הדלקת נרות חנוכה בעש"ק אומרים'ויהי נועם' רק (ב) ג"פב.
ג .רבוה"ק זיע"א דברו בגדולת 'שבת חנוכה' ,והחסידים נהגו לנסוע לרבוה"ק לשבת
קודש זה ,ובפרט אלו שלאיכלו להיות בר"הג.
ד .לשבת ראש חודש טבת -חנוכה ,הכינו "קוגל-פירות" מיוחדז.
ה .במוצש"ק מדליקין הנרות אחר (נ) הבדלה (קודם שירת המבדיל)ה.
כמובא בערכו ב"ספרן של צדיקים"" :ערב חנוכה שחל בערב שבת ,קודם היה מתפלל מנחה
תחילה ,נאחר כך הדליק ,וערב שבת שבתוך חנוכה הדךיק תחילה ואחר כך התפךל מנחה"' סידור
"בית אהרן וישראל" יתשי"ב-תדש"מ) ,וב"דברי אהרן" ב"מנהגי קארלין" עמ' רלא ,ועמ' רלה'
וברשימות זקני החסידים בקארלין תרפ"ט :יום ו' ערש"ק וישב כ"ד כסלו תפילת מנחה בבגדי שבת
בביהכנ"ס שעה '5'2י ב" .דברי אהרן" ב"מנהגי קארלין" עמ' דל .ובסידורו רשם הרי"מ מקאויניץ
ש"בשבת היה [מרן אדמוה"ז
זיע"איוכן נהג הוא ז"ל בעצמו; ראה ב"ספרן של צדיקים" בערכוי
זיע"א] אומר אחר תפילת המנחה ג' או ד' פעמים ,וג' או ד' פעמים אחר קידוש בעוד איזה [רות
דבקות .".-ברשימות מנהגים של הנה"ח הד"ב מטודאוו זצ";" :מנהגי חנוכה להדב ז"ל .-בליל ש"ק
אמר ויהי נועם אחר התפילה" .בהיות מרן אדמו"ר רבי יוחנן ממטאלין קארלין זיע"א בחיפה ,שבח
את החסיד ר' נחום יגור'ער ז"ל שידע מנהג זה שבער"ש אומרים רק ג' פעמים [יהי נועם.ג .אצל
מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א היתה נסיעה גדולה בשבת זה" :על שבת חנוכה היו
באים הרבה חסידים ,רובם היו כלי קודש ,רבנים ,שוחטים ,בעדי תפילה ,שבראש השנה לא יכלו
לצאת את עירם ,אזי באו לשבת חנוכה" ורשימות הר"מ מלמד ז"ךי .וכמו שאמר מרן זיע"א בשבת
חנוכה תש"ז בחיפה ש"דיבר מגודל קדושת שבת קודש זה ,ואמר בהתרגשות" :א קלייניגקייט? .-אזא
שבת ,שבת חנוכה .-א זמן צון א "גמד חתימה טזבה" ס'אין דאך א גדויסער ענין ,זיצט מען זיך
אין דערהיים ,מיםדי בני בית,און מ'ווייסט גאר ניט או מ'דארף פארן (פי' לכ"ק זצוק"ל)""( ,כתבי
קודש" מהדורת ב"ק מרן אדמו"ר שליט"א ,עמ' ג) .בכתבי הרך החסיד ר' מאיר ברנשטיין ז"ל
מביא מה שסיפר הגה"ח רבי חיים מענדל ז"ל" :פ"א כשהיה אדמו"ר בעל ב"א חולה צנה עליו
הרפא שלא יתפנן לפני העמוד ,אבל אדמו"ר לא שמע לו ,וכשבא הרופא [בשבת חנוכהן היה
אדמו"ר מחבר הקרסים ,כידוע היה לאדמו"ר כ"ו קרסים ,ובכל פסוק של הלל הגדול היה מחבר קרס
אחד ,אמר לו הרופא הלא אמרתי שאסור לך להתפלל לפני העמוד ,השיב  17אדמו"ר פאר שסייען וי,
אז מיר האלטן ביי די לייטשעמ און מיר טרייבן מיט די בייטש גייס דאב גאר אנדערש ,וכשגמר את
הדברים האלו התחיל "ברוך שאמר" בקול רם כדרכו" .הגה"ח רבי ישראל ב1פילער אב"ד ניקאלייב
שהיה מחשובי החסידים אצ 7מרן אדסוה" 1היה אומר שאינו מבין מה שמקשה הגמרא "מאי חנוכה",
זאהל מען פאהרן אין מטאלין וועט מען זעהן וואט חנוכה איז! (כתבי הר"מ ברנשטיין ז"ל) - .בשבת
חנוכההיו שאמרו ב'בר1ך ה'יום יומ' "על ידי כהניו "חשמונאי ובניו" מגר מתקוממיו" .אולם הרה"ק
מרן אור ישראל ממטאלין
הרי"מ מקא,יניץ זיע-א מחק הוספה זו במידורו הק' .די כך נהגו
ממשפחתאחצסי
ידים בגרודנא ,שמרן זיע"א
זיע"א, .לפני עשר שנים נמסר ה'מתכון' לעשיית קוגל זה,
שהה אצלם בשבת ד"ח חנוכה בשנת תדע"ח ,והכינו עבורו את הקוגל המיוחד .דאה "די בדנה אין
שטוב" גליון 417ן' ה" .דברי אהרן" ב"מנהגי קארלין" עמ' רל'
דסתרי ,דלאחר שהדליקו נרות חנוכה ,וברכו
ברכתשהחיינו על החג ,ואז להתפלל מנחה בלא
תפילות חנוכה ('על הנסים'' ,בימי מתתיהו').
ומשום טעם זה גם ספרו ספירת העומר לאחר
הסדר.
(ב) במנהגי וזרמיישא נתב שבערב שבת אין
אומרים רק הנרות הללו,ואין אומרים הזמירות

וגם איז שוהיו אצל הנר חצי שעה .אכן מרן
אדמוה"ז כמובאבציון נהג לאומרם לאחר מכן,
וראה בלקט יושר עמ' קנג.
(ג) בשו"ע (חרפ-א ,ב) פסק הרמ"א דיש
להדליק נר חנוכה קודם הבדלה ,אולם הט"ו
שם חולק וס"ל דהבדלה קודמת משום שהיא
תדירה,וכן נקטו רובאחרונים ,ובמשנ"ב הכריע

שנה טזגאון ב (צב)

(ופא) קפא

ה.דונאה עשבתי
א .מרן אדמו"ר הזקן זיע"א אמר 'מזמורי תהלים' (א)לפני הנרותא .ונוהגים להתאסף
בבית הכנסת אחר הדלקת נר חנוכה ,ואומרים בעמידהב 'מזמורים' להודות ולהללג.
ב .נהגו רבוה"ק זיע"א לזמר ה'מומורים' פסוק בפסוק ,והקהל אחריהםד.
ג .סדר המזמורים :אומרים בכליום מזמור (כ) שיר חנכת ,הלל הגדול ,ושיר למעלותה.
ד.לפני הלל הגדולמוסיפיסי:בליל א'' :שירו לה'שיר חרשכינפלאות'.בליל ב'' :רננו
צדיקים' .בליל ג'' :שירו לה' שיר חדש תהלתו' ו'שיר המעלותלולי" .בליל ד'' :על
אבותינו' עד 'ה' ימלך לע"ו'ח .בליל ה'' :אמת ואמונה' עד 'חזק ממנו'.
א' כד היה מנהגו הק' של מרן רבי שלמה הקדוש מקארליו זיע"א הי"ד ,כמסופר בספר "דברי ש(ומ"
,פר' שמיני) שאיש אחד אשר היו (ו מחשבות זרות ,ניצול מכך ע( ידי שהגיע עמרן וערש"ק בעת
הדלקת נרות חנוכה ,ובעת שאמר המזמורים כמנהגו ,והגיע לפסוק "ויפרקנן מצרינו כי (חים חסדו"
פע( עבורו ישועה' ~במנהגי מרן אדמוה"ז זיע"א בסידור "בית אהרן"" :ואמר המשורים לפני הנרות
כרשום ,וגם דברי תורה"' ~כך נאמר בכתבי הרי"מ מקאזיניץ זיע"א (החדשים)" :והנרות היה מצוה
במקומן שהדליק ,והיו פניו כלפי הנרוה כל זמן אומרוץ'"'ב .כך
להביא למקום אומרו ,אס (א
כותב הרה"ק רי"מ מקאזיניץ בכתביו החדשים" :והיו אומרים המשורים בעמידה"' גי "דברי אהרן"
ב"מנהגי קארלין" עמ' אלא~ ,ב"ה בסידור בית אהרן וישרא(.ד .כך נהג מרן אדמו"ר הזקן זיע"א
כרשום בכתבי הרה"ק רי"מ מקאזיניץ זיע"א (החדשים)" :אחר הדלקת נר חנוכה אחר חצי שעה
שעורי" חמין כדרכן הק' בב( יום ואח"כ הי' אומר מזמורים הוא מתחי( הפסוק והציבור אומרים אתו
יחד '"-.כך נהג גם מרן אדמו"ר רבי אברהת אלימלך מקאר(ין זימ"א הי"ד והרב החסיד ר'איעזר
בריזל ש(יט"אן; וכך נהג גם מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטא(ין קארךין זיע"א ,שעמד על יד שלחנו
הק' עם בגד העליון ש( שבת ,ואמר המזמורים והקהל אחריו .ה ,מדר זה אמירת המזמורים (קטנו
ממקורות שונים :מנהגי אדמוה"ז זיע"א בסידור "בית אהרן"; הרה"ק רי"מ מקאזיניץ זיע"א בשורי
סידרו ,בכתביו ,ובכתביו החדשים" ,דברי אהרן" ,מידור "בית אהרן וישראל" ,כתבי הרב החסיד
ר' א"א פריינקי( מקיוץ ז"(~ ,כתבי הרב החמיד ר' משה סופר ז"ל' ובשאר כתבי היד כמובא להלן'
 .1ראהבציין הקודס' ז' ברחבי הרב החמיד ר' ישראל דוב שו"ב "1ל מובא "סדר המזמורים של
חנוכה שנת תר"ל" ובו מוחלפת השיטה שך לי( ב' וג' .ח .ב"ה בסידזר בית אהרן וישראל ,תשי"ב-
תדש"מ ':אכן בכתבי הרי"מ מקאזיניץ זיע"א מובא שתרן אדתוה"ז זיע"א אמר עד 'קדוש ישראל',

אימר

שי

דעביד כמר עביר ומאן דעביד כמר עביד ,בביתם לפירסומא ניסא ,ואחר אמירת ז"פ ויהי
עייש"ד ,אולם מנהג רוב העולם נתפשט כהטו"ז נועם ,היו אומרים מזמורים עם הציבור פסוק
להבדיל קודם ג"ח ,וכ"כ בספה"ק מאור ושמש בפסוק בנעימה ."..ויש לציין מש"כ בספה"ק
פרשת מקץ ד"ה וישאעיניו בשם הרבי מלובלין בית אהרן על חנוכה (סוד"ה זאת חנוכה דשנת
ויע"א שאמר בשם הרה"ק מניקלשבורג ועי"א
שבזה הלכה כטו"ז להבדיל תחילה ,ואח"כ
להדליק נר של חנוכה ,ונתן שם טעם גם לפי
הסוד [ורק הפרושים בירושת"ו נהגו להדליק
ניח קודם ההבדלה ,וכמ"ש במעשי רב ,ובמור

תר"ח)" :חנוכה נקרא הוד ,נקבע להודות ולהלל,
וצריך להודות על כל יום של חנוכה ועל כל
אמירת הלל ועל מצוות הדלקת נרות של חנוכה,
הגם שצריך להודות לה' על כל שעה ורגע ,רק
שימי חנוכה אלו הימים נקבעו לכך".

(א) ב"משמרת שלוס"" :אצל אכוה"ק היה
המנהג שהיו מתאספים אצלם אנ"ש המקורבים
אליהם בעת הדלקת נ"ח אחר שהדליקו נ"ח

(ב) "אחר נוסח הודאה זו [הנרות הללו] ראוי
לומר תיכף מזמור ל' שבתהלים מזמור שיר
חנוכת הבית לדוד ,במתון גדול ,ויכון בהודאה
של מזמור זה על הישועה שעשה עמנו ית"ש

וקציעה].

קצב (רפס)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ה .מרן אדמו"ררבייוחנן מסטאלין קארלין ויע"א הוסיף לומרלפני הלל הגדול מזמור
'לדוד שמהתי' ,או 'אליך נשאתי' ,לילה לילהלסירוגיזט.
ו .כשחליום ראשון של חנוכה בשבת מוסיפים בליל ב' מזמורילילג".
ז.אין אומרים 'מזמורים' בליל שבת ובמוצאי שכת קודש (מלבד אם חל זאת חנוכה
במוצ"ש)'א.

ח .אחר אמירת המזמורים שרים 'מארש',וניגון רקידה .שתיית 'למיים"ב,
ט .עורכים סעודה (ג) לכבוד החג( .בסעודה מאכלים חשובים ,אווזים צלויים'ג
וכדומה).
) 'מעוז צורת.
י .בסעודה מזמרים,י
וכן בכתבי הרב החסיד ר' משה סופר ז"ל רשום שאומרים 'עד הברכה' ,וכ"ה ב"דברי אהרן" עמ'
רל"א' ט" .דברי אהרן" ב"הוספות ושיניים" עם ,רח'וכן נקבע בסידור בית אהרן וישראל תשי"ב
והקאה.י
 .הרה"ק הרי"מ מקאזיניץ זיע"א בסידורו הק',וכן רשם גם בכתביו (החדשים)" :וכשח( קיל
א' דחנוכה בשבת או במוצ"ש הי' אומר גם המזמורים דליל ג' שהם הללויה שירו ,שיר המעלות לדוד
לולי אחר [מז]מור רננו צדיקים" .וכ"ה בסידור בית אהרן וישראל תשד"מ' ובקארךין אצל מרן
אדמו"ר דבי אברהם אליס(ך מקאדלין זיע"א הי"ד בשנת תדפ-ט שחל אן יום ראשון של חנוכה
בשבת ,דלגו מזמורים של יום אחד ,ואח"כ אמרו שבאמת צריכים לומר מזמורים משני ימים בב"א,
ביום א" וכ"ה ב"דברי אהרן" עמ' רלא ,ובסידור בית אהרן וישראל ,תדש"מ .יא' הרי"מ מקאזיניץ
זיע"א במידורו' וכ"ה ב"דברי אהרן" ובסידור באו" .-יב .כך נהגו אצל מרן אדמו"ר הזקן זיע"א
כרשום בכתביו (החדשים ,של הרי"מ מקאזיניץ זיע"אן "ואחר המזמוריתהיו מנגניםניגון אחד ,ואחר
כך משררים ומרקדים" ,וכן בסידור "בית אהרן"" :ואח"כ זמרו המנגנים"' וכ"ה ב"דברי אהרן"
ב"מ[הגי קארלין" עמ' רלא ,וכן בסידור בית אהרן וישראל' וברשימות הר"מ מלמד ז"ל מלוצק :אחר
המרמזרים יצאו בריקוד ,ואח"כ שתו (חיים'יג .כן נהגו בסטאלין אצל מרן אדמו"ר אוד ישראל
מהטאלין זיע"א ,נרשימות ר"צ פצ'ניק ז"ל-." :און מ'האט געמאכם א סעודה ,מ'האט געשאכטן

גענזלעך א גאנץ חנוכה ,יעדן אווש איז געווען אנדערע "מחותנים" [שהיו נותנים הכסף לסעודה
יקרה זו~ ,היו משבחים אותם שזכו להשיא את היתומה' במטבע לשון זה היו נוהגיה גם בבית
הכנסת "בית אהרן" לחסידי קארלין בעיר העתיקה ירושלים ת"ו]) ,ונראה שגם אצל מרן אדמוה"ז
זיע-א ,משום שכך נהג גם נכדו חורגו הרה"ק הרי"מ מקאזיניץ זיע"א" :במעודת חתכה היו אוכלים
אווזים צלויים" ("ספרן של צדיקים" במערכתו)[ .את שומן האווזים היו משאירים לפסח] גלוצק
אצל מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א" :היתה סעודה גדולה שארכה כמה שעות,
אבל כ"ק זיע"א שהה רק כחצי שעה בסעודה ,ולא נטל ידים לסעודה.ך" ורשימות הר"מ מלמד
ז"ל)' יר' במנהגי סידור "בית אהרן" :והיו מרונים בשלחנו בחנוכה מעז צור"'וכן ב"דברי אהרן"
ב"מנהגי קארלין" עמ' רלא' וכ"ה בסידור בית אהרן וישראל'

בימים האלו .גם מזמור למנצח בנגינות כו'
אלהיםיחננו כו' מצאתי" (יסושה"ע) .ובמשמרת
שלום נתן טעמים ע"פ הסוד למזמורים אלו
שנוהגים לאומרם.
המחבר
כתב
(ג) בסימן עתר
)
מ
"
ס
(
שריבוי
הסעודות שמרבים בהם ,הם סעודות הרשות,
שלא קבעום למשתה ושמחה .והרמ"א כתב
שי"א שיש קצת מצוה בריבוי הסעורות משום
דבאותן ימים היה חנוכת המזבח (מהר"א

מפראג) .ובהגהות מרדכי כתב" :אני י"ס
הכותב קבלתי סימן אחר בפרשת ויהי מקץ,
וטבוח טבח ,והכן ,החי"ת מטבח והתיכה והכן,
הם אותיות חנוכה .וסמך לסעודות שעושים
בחנוכה .ואותיות טבו"ח טב"ח בגימטריא מ"ר
כמו הנרות".
(ד) בהמשך למובא בהערה לעיל ,כתב ברמ"א
(שם) שנוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות
שמרבים בהם ,ואזהוי סעודת מצוה.

שנה טזגליון ב (צב)

(רפג) קכג

.1תכון ביתתפינתי.

א .כהית הכנסת מדליקין בכליום לאחר תפילת (א) המנחה".
ב .כמוצש"ק מדליקין לפני (כ) עליגדב.
ג .בבוקר (() מדליקין את נרות החנוכה בעת אמירת 'מזמור שיר חנכת הבית'ג.

ז .זאת חנוכת הפזבח.

א .כליל זאת חנוכה אומרים" :מזמור שיר חנוכת' ,מן העולם'ב[ ,שיר המעלות אליך
נשאתיג] ,הלל הגדולי ,שיר למעלות ,למנצח בנגינות מזמור שיר [בצורת (א) המנורהה],
ומחכמתך עד כלחירצון ,וארשתיךליכו' ,הערב נאכו' ,ברוך אתה ה' (ב)למדניחקיך,
מודים דרבנן.

א' "דברי אהרן" עמ' דל ,ובסידור בית אהרן וישראל .ב" .דברי אהרן" ב"מנהגי קארלין" עמ'
ג .שם ,וכן בסידור בית אהרן וישראל'
א' במנהגי מרן אדמוה"ו זיע"א בסידור "בית אהרן" ,וכן בכתביו החדשים של הרה"ק רי"מ
מקא~יניץ זיע"א המציין ש"כך אמר בנו הרה"צ אדמו"ר מוהר"ר ר"א [אדמו"ר הצעיר] זצוק"ל בשנת
תרע"ג"' וכ"ה ב"דברי אהרן" בעמ' רצד ,ובסידור בית אהרן וישראל תשי"ב  -תשד"מ' החסיד ר'
צבי פצ'ניק מסטאליו מספר ברשימותיו" :ביי די ;עצטע ויכטפון חנוכה האט מען געגעבן לאטקעס
ביים רבי' 1זצ"ל"' מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א אמר פעם בסיום ש; המזמורים
בזאת חנוכה" :היינט האט מען געזאגט סאמע מזמורים ,מ'האט דאך געזאגט "וארצותיך לי באמונה",
ב' עד 'שם קדשו' ,ב"ה במנהגי מרן אדמוה"ז ~יע"א בסידור "בית אהרן1 ,כ 1ב"דברי אהרן" עמ'
רלא ,ובעמ' רלד מביא שכך נהג מר[ אדמו"ר רבי יוחנק מסטאלין קארלין זיע"א' אולת הרה"ק רי"מ
מקאזיניץ זיע"א רשת עד 'אתה אל' ,וכ"ה בסידור בית אהרן וישראל (תשי"ב-תדש"מ ':בהעתק
כת"י (בסוף ספר "בית אהרן" של "פנחס אהדן ב"ר שמוא;
הנמצא בארכיון המכון
פי
ס"
יץ
א'קא
ס
ג.
ת מרן אדמו"ר רבי יוחנן
וו
לאה
נמצא רשום" :נשמת עד אתה אל ,עזרת אבותנו עד ונאמר גואלנו"
מסטאלין קארלין זיע"א ,ראה לעיל .ד -בכתבי הרב החסיד רי"ב שו"ב נרשם להקדיט הלל הגדול
לפני 'מן העולם" ה' כ"ה במנהגי מרן אדמוה"ז זיע"א שבכתבי הרא"א מקיוב ז";' והשווה ;האמור
בספה"ק בית אהרן לחנוכה ומא,טו"אי '.'" :ואמר בשם אביו זצ"ל נ"ע על התזמור למנצח בנגינות"'
ה מרומז במזמור למנצח בנגינות שהוא בצורת המנורה שיש בו שבעה קני מנורה כנגד שבע
ויז
רל'

(א) כמש"כ הרמ"א (תרעא,ז)":ונוהגין להדליק
בביהכנ"סבין מנחה למעריב ,וע"ש באחרונים
דהיינו דאףלמנהגינולהדליק בכליום כצאה"כ,
אבל בבית הכנסת נוהגים להדליק אחר מנחה
בשעה שהעולם מקובצים ,וגם משום דלאחר
מעריב כל אחד צריך למהר להדליק בביתו.
(ב) והוא כדי למהר יותר ההדלקה ,וכן במנ"א
(תרפא ,א) כתב דמדליקין קודם ויתן לך
(שאמרוהו בתפילה).
(ג) "מה שנוהגים בכמה מקומות בבתי כנסיות
ובתי מדרשות להדליק נרות חנוכה גם בבוקר
בעת תפילת שחריה ,הוא כדי לצאתידי דעת
הרמב"ם כפ"ג מהל' תמידין ומוספין ,רבהטבת

הנרות דשחרית היתה גם הדלקה אם מצא שכבו
הנרות" (שו"ת כנין שלמה) .ומנהג בתי כנסת
ספרדיים באה"ק הוא להדליק בבוקר לפני
מזמור שיר חנוכת.
(א) כתב הגרחיד"א במדבר קדמות (ד ,כב):
"דוד המלך ע"ה הראהו הקב"ה למנצח בנגינות
כתוב על טס שלוהב מופועשוי בצורתמנורה...
והיה דהמה"ע נושא זה המזמור כתוב ומצוייר
וחקוק במגינו כטס של זהב כצורת מנורה,
כשהיה יוצא למלחמה היה מכוין סורו והיה
נוצח אותם,ואויביו נופלים לפניו."...
(ב) הנה לומר נוסח של ברכה שיש בה בקשה,
כשיש בה הוכרת שם שמים ,כברדן בזה השערי

קכד (רפד)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ב .כשחל זאת חנוכה בשבת ,אומרים ה'מזמורים' בליל שישי ,וכשחל במוצש"ק -
במוצאי שבתלפני ומירות של מוצש"ק.,
ג.מרן אדמו"ררבי אברהם אלימלךמקארלין זיע"א הי"ד עלה בשבת זאתחנוכה לתורה

'מסטיר".
ד .אחר תפילת שחרית שורפים (ג) את הפתילות שנשארו מנר חנוכהח .ואם חל זאת
חנוכה בשבת ,שורפים הפתילות כיום (ח א' אחר תפילת שחריתם.
) פמ"ש (פ'דעהו מ'רדת
ה .לכבודהיום נהגו לערוך (ה) סעודה .בסעודה שותים משקה,י
ש'הת)'א.

אומות .".-ו' סידור בית אהרן וישראל .ז' רשימות ~קני החסידיטי ח .במנהגי סדור "בית אהרן":
"בזאת חנכה אחר החפלה שרך את הפתילות שנשארו מהנרות"י ובכתבי הרה"ק הרי"מ מקאזיניץ
זיע"א! "~בשעת שריפת חמץ היה אומר עט זאב פארברענט ושרין שךעכטץ פנן יודין ,וכן שמעתי
ממנו בשעת שריפת הקנייטליך מנרות חנוכה ,וזה היה בקארלין ~את חנוכה בערב באמצע המעודה
בבית הק' הגדול שלו '"'-וכן נהג מרן אדמו"ר רבי יוחנן מטטאלין קארלין זיע"א' וכ"ה ב"דברי
אהרן" עמ' רלא ,ובסידור בית אהרן וישראל ,תשי"ב -תשד"ם' ם ,מידור בית אהרן וישראל ,תנש"א'
י .אצך מרן אדמו"ר הזקן ~יע"א "סעודת זאת חנוכה היו מתחילים מבעוד יום ומתפללים מנחה
באמצע וגומרים הסעודה" (רשימות הרי"מ מקאזיויץ זיע"א -החדשים)~ ,אצל מרן אדמו"ר רבי יוחנן
מסטאןין קארלין זיע"א" :מנחה התפללו קצת יותר מוקדת ,וכל אחד הלך הביתה ליטול ידים
לסעודה ,בערך בשעה ן ,התכנסו כל החטידימ צום טיש ,רקדו כמעט כע הלילה '-בשעה נ חלוקת
הפמ"ש..והשלחן נמשך עד  7בבוקר ,כשחלק מהחסידים נשארו להתפלל שחרית ,וחלקם הלכו לווח
עד זמן המנין הקבוע של כ"ק זי"ע .-.-יא .במדור "בית אהרן"! "י~-באמצע המעודה היה מנהגו
לשתנת פארש" .וברשימות זקני החסידים בקארלין אצן מרן אדמו"ר רבי אברהם אלימלך מקארלין

תשובה סו"ס תקפ"ב ,ולדעתו אם אינו מסיים
סיום הברכהיכול לאומרם בהזכרת שם שמים,
אם יתעורר עי"כ לכוונה .וכמו שאומרים בכל
יום יה"ר בפרשת העקידה שהוא ג"כ נוסח
כרכה[ .וע"ש שכתבכן דרך ספק] אולםמנהגינו
עודיותר מחודש,שמסיים ג"כ בצורתנוסחסיום
ברכה ,שמסיימין בפסוק בא"י למדני חקיך,
ומ"מאין בזה חששכיון שאין מטבע של ברכה
[והא הרי כן הוא הכרעת הפוסקים בסי' קי"ד
משנ"ב סוס"ק ל"ב לגבי טעות בדבר שצריך
לחזור ,שאם נזכר טרם סיום הברכה ,שיסיים
בא"י למדני חקיך ,ואין בזה חשש ברכה
לבטלה] ,ועיין שו"ע הרב (רטו ,ג) ובחוות
] בס"ק כ',
דעת בבית הספק [אחרי סי' קי
ובמשנ"כ (קפח ,ז) בביה"ל ד"ה ואין ,בשם
הבגדי ישע ,ודו"ק.
(ג) " ...והפתילות מהןיניח עד חנוכת המזבח,
ולאחר שדולקליל ח' יקח כל הפתילותיחדיו,
וידליקם עם שמן זית הנשאר בפכים קטנים,

וסגולתו להנצל מהריגת דם בע"ה(...סידור רבי
שבתי ,ויצויין מש"כ רבי יצחק בן הראב"ד
בקונטרסו סוד הדלקת נר חנוכה :כשתצרף
חשבון הח' פתילות עם הל-ויעלו מ"ר כחשבון
ד"מ ,והכוונה שהזהיר בהם ינצל מדם ,ושישוב
ה' מחרון אפו ויעמוד מכסאדין לכסא רחמים).
(ד) אף שיש שהות כמוצ"ש לא נהגו לשורפם
במוצאי שבת ,אלא בבוקר יום הראשון לאחר
תפילת שחרית .ויש שנתנו טעם לדברכי הוא
כשריפת קדשים ,ששריפתן כיום.
(ה) ענין סעודה גדולה בזאת חנוכה כתב
בליקוטי מהרי"ח שענינה כעין סעודת לוית
החג ,ויתר על כך ילה"ע ממש"כ בספה"ק בית
אהרן וזל"ק" :עור אמר בליל שבת זאת חנוכה,
וכו' עיקר הנס הוא השמיני ,הגם שבכל שבעה
היההנס ,מ"מ העיקר הואהשמיני שהוא למעלה
מהשבעה וכפי שאומרים העולם על נס [גדול]
דער נס איז איבערדי וועלט ,עכלה"ק ,.ולהלן
הוא אומר" :ולדעתי יכול להיות שנר השמיני

שנה טזגליזן ב (צב)

-

-

(יפה)

קפה

.1היו נוהגים להביאכלי זמר לסעודה וו'ב.
ז .בסעודה מזמרים 'ארוממך' בנגון המיוחד לחנוכה ,ורבוה"ק זיע"אהיו אומרים עם
הקהל 'מן העולם' עד 'שם קדשו' ,ו'כלברואייג' .מעוז צורישועתייד.
ח" .הדרן עלך מסכת חנוכה ,הדרך עלן מסכת חנוכה"סן.
זזע"א הי"ד.-" :ואח"כ התחילו עם הפומש ,הביא ג"כ בקבוק ראם קטן ...ודיבר מעניני המשקאות,
און ער איז גיוועזין זעהר שטאלק אזיף געראמט און ער האט אליין ארין גיגאסן אין די גלעזער
אריין קאניאק ראם ספירטוחיק לכ"א כוס פאמש ,ובינתיים אמר שצריכים מ'דארף דאנקען פארן
לעבן וואס מען האט דערלעבט ב"ז היינט ,נאר דאס לעבין זאל זיין גייעבט ,והשמחה היה אין
לשער .אח"כ רקידה גדוש ,והלך לביתו ותיכף חזר '-ובמוצש"קיקח כסף על הפאמש ."..כן נרשם
שם" :אח"כ נתן מעט ראם ,ואמר שזה שלח לו ר' אהרן שלמה מחיפה ראם ישן ,דאם האלט איך
פערשלאסן און איך גיטרוי נישט קיינעם' ואמר בחשאי רם על כל רמים '"..ואצל מרן אדמו"ר רבי
יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א בלוצק" :בשעה נחייק כ"ק זי"ע פמש לכולם ,הפמש היה שלוש רבעי
כוס תה שהכין תמיד ר' יוסף ברנר ע"ה והעמיד הרבה כוסות עם תה על השלחן לפני כ"ק זי"ע,
וכ"ק זי"ע היה מוסיף סוכר ,רום ,ליקער ,קוניאק ,עם כפית' ודייק בזה שלא כולם קיבצן אותו המנה
מכל הדברים האלו ,כ"ק זי"ע היה מסתכל על פני כל אחד מהחסידים ,לקח סוכר ,רום~ ,ליקר,
וקוניאק בכפיות ,למי חצי כפית למי שלוש רבעי ,למי כפית מלאה ,רומז שיגש ,נגשו לקחת ,ושתו
;חיים" (החסיד ר' משה מלמד ז"ל ברשימותיו',יב .כן נהגו אצל מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין
קארלין זיע"א בלוצק" :על פי רוב היתה תזמורת בראש עם פנחס פרידבוים ע"ה-י' ,רשימות החסיד
ר' משה מלמד ז"ל)' ונראה שגם אצל מרן אדמו"ר הזקן זיע"א נהגו כן" :פ"א עשה חשבון עם בנו
[מרן אדמו"ר הצעירן זצ"ל ,מנין נלקחלנו השמחה בחנוכה,או מהכלי ~מר או מהפאמש ,וענה לו בנו
זצ"ל ,אתה לקחת השמחה מחנוכה ,אני מהפאמש ,והעולם מהכלי זמר .וסיים הוא זצ"ל ,מכל
הדברים נלקח השמחה יכולם'( "'.דברי אהרן ,עמ' לז',יג .בסדור "בית אהרן"~" :זמר ארוממך טס
עד שם קדשו~ ,זמר כל ברואי מעיה~ ,ברכו ברכהמ"ז והתפללו
כ; הקהל אח"כ אמר מן
י מקאזיניץ זיע"א רשום לאמור" :סעודת זאת חנוכה היו מתחילים
עמ
ו"
עי
הר
ערבית"' ובכתבי הרה"ק ה
מבעוד יום ומתפתים מנחה באמצע וגומרים הסעודה ,ואחר האכילה קודם ברכת המזון היו
משוררים ארוממך וגו' בנגון מיוחד לחנוכה ,היה אומד מן העולם ועד העולם,היה מתחיל כל פסוק
דהיינו ענין והקהן אומרים אחריו בקול רם עד שם קדשו ואח"כ היה אומר כל ברואי מעלה וכו'
בנגון מיוחד כידוע"' וברשימות זקני החסידים אצל מרן אדמו"ר רבי אברהם אלימלך זיע"א הי"ד
בקארלין! "~תיכף בא חזרה ובידו הסידור מא"י און האט אוים געו~ישט דיבריין ואמר ארוממך,
והניגון אמר שיש פעמים ,ואני אמרתי בשלוי ,שמע ה' ~חנני' מן העולם וכו' ,כל ברואי מעלה,
והשמחה אין לשער" .כ"ת בסידור בית אהרן וישראן תשי"ב תשד"מ' טו' בספה"ק בית אהרן
יד-
ו

של חנוכה היא אותה בחינה עצמה של שמיני ועיין באלף המגן (תקפא ,סק"א) .ובשם הרה"ק
עצרת ,ולכן אומרים הצדיקים שבחנוכה הוא מרוז'ין זיע"א אמרו שמה שצדיקים יכולים
גמר חתימה".וגםידוע ממרן אדמו"ררבייוחנן לפעול מהשי"ת בר"ה ויוהכ"פ יכול כל יהודי
מסטאלין קארלין זיע"א (ב"כתבי קודש" עמ' לפעול בזאת חנוכה (נר ישראל ח"ב עמ'יח).

מח] רבחנוכה הוא סיום הגמר דין ,וכבר אמרו
כן בספרן של חסידים כמבואר בספר תולדות
אהרן להרה"ק ר"א מזיטומיר בדרושים לחנוכה,
וכ"כ בספר בת עין (פרשת וישב עה"פ ויהי
משלש חדשים) בשם כתבי האריז"ל ,וכבר העיר
בשער ישכרימי האורה אות לו ,דבכתכי האר"י
שלפנינוליתא ,אלא שהוא קבלה איש מפי איש,

(ו) משקה זה היה נפוץ במקומות ההם ,והוא
משקה חריף מתובל ,והיו מחממים אותו,
והזכירוהו בפוסקים לענין עשייתו בשבת ,עיין
סי'שיח מ"בבנדוןעשיית הפנ"ש בשבת(והביאו
בשכת הביתמאיר) .ובקארלין הוסיפו לרמז בזה
על שם הפסוק :ס"דעהו מ"רדת ש"חת.

קובץ"בית אהרן השראל"

קנו (רפו)

ח' חודש טבת.

א.היו שלא קדשו את הלבנה לפני עשרה בסבתא.
ב.איןלומדין בלילה שנופלתבו,א) התקופה ,והוא בלילהשבין השישילשביעיבינואר
למנינם ,ונקרא 'ניטל'ב.
ג.ב'ניטל'ציוה מרן אדמו"ררכי אברהם אלימלך מקארליןזיע"א הי"דלהוריד הספרים
 ואפילודפי 'שמות'  -מהשלחנותג.ד .מרן אדמו"ר רבייוחנן מסטאלין קארלין זיע"א אמר שיש לקום באשמורת הבוקר

וללמודי.

,ל,ל,ל

לחנוכהימה ,טו"ד" :,לזאת חנוכה אמר [מרן אדמו"ר הזקן זיע"אן הנה א"א אדומו"ר [הרא"ש הגדול
מסטאלין] זצוק"ל ,צוה פעם ךשורר בזאת חנוכה "הדרן עלך תסכת חנוכה ,והדרך עלן מסכת
חנוכה""'"' גם מרן אדמו"ר רבי יוחנן מסטאלין קארלין זיע"א כשקת אחר ברכת המזון מהשלחן
הטהור שערך בזאת חנוכה נענה ואמר" :הדרן עלך חנוכה ,לא תתנשי מנן חנוכה ,סיר ואהלן האבן
ישועות ונחמות" ו"דברי אהרן" עמ' רז ',א .ברשימות זקני החסידים אצע מרן אדמו"ר רבי אברהם
אלימלך מקארלין זיע"א הי"ד מוצאים אנו" :בחודש טבת נסתפק בקידוש לבנה אם קודת עשרה
בטבת או אחר כן' ור' אהרן [אווערבאך] נ"י אמר לו שבצפת לא חידשו הגבנה קודם עשרה בטבת,
ואח"כ כשבא על ש"ק ויחי יודא שערשעבסקי מויארשע ,ואמרו שגס שם לא חדשו קידם ,אמר :נו,
האבין מיר גוס גיטאן"'"' ב .סידור בית אהרן וישראל' ג .כך הורה בעת שהיה בארה"ק בביקורו
בשנת תרצ"ג ,ואף תפילת ערבית התפלל שלא מתוך הסדור' מזקני החסידים' ד .סידור בית אהרן
וישראל'

(א) הררי דיו נשפכו אודות מנהג ישראל זה,
מאות מאמרים ומחקרים פורסמו בנידון זה.
נציין רק שמנהג זה יסודתו בראשונים ,וכן
הפוסקים האחרונים מזכירים מנהג זה שלא
ללמוד באותויום שנתלה אותו האיש,יום החגה

של הגויים ,כך מוזכר מנהג זה ברברי החוות
יאיר ,היעב"ץ ,קרבן נתנאל ,החת"מ ועוד ,ויש
שהמליצו על כך את הכתוב" :ישב בדד וירום,
כי "נטל" עליו" .ונהגו בו כמרבית קהילות
החסידים.

לשון חכמים
-

הרביהושעמונרשיין

תפילה לעצירת גשמים

בשנה של עצירת גשמים ל"ע ,נוהגים כמה בתי-דינים שבא"י להכריז על כך ,וקוראים
לציבור שיאמר הש"ץ בחזרתו ב"שומע תפילה" את התפילה המיוחדת לעצירת גשמים.
ולא מצאתי מקור למנהג זה ,אלא רק איזכורו בס' ארץ ישראל לרי"מ טוקצינסקי (סי' א
אות ז) :בארץ ישראל נוהגין בעצירת גשמים סדרי התעניות האמורים במשנה ובגמרא
(תעניתי .ובטוש"עסי' תקעה) ,והשליחציבור אומר בשמעקולנו תסלת"ועננו בורא עולם".
אבל הוספת שש הברכות המובאות בטור ונזכרות בשולחן ערוך (שם סי' תקעה סעיף ד)
אינה נהוגה .גם תפלתנעילה (המובאת גם בפאת השלחןסימן בסעיףיא) לאראינונוהגין.
עכ"ל.
ובס' בה"ח(סי' תקעה אות אוסי' תקעט אותיז) הביא ,דבזה"ז לאנהגו לעשות את הסדר
הזה אפילו בא"י ,לא את סדר התעניות ולא את סדר התפילות .אבל ראה בס' מנהגי א"י
(לר"י גלים) עמ' קמו-קסז בהע' ,עדויות שונות לקיום סדר התעניות והתפילות.
וישלעיין פורתא במנהג הנ"ל ,שמוסיפים את התפילה המיוחדת בברכת שומע תפילה
שבחזרת הש"ץ.
ברבים מן הסידורים שנדפסו בדוד הקודם ,נרשם קודם ה"תפילה לעצירת גשמים בשומע
תפילה" :היחיד יכול לאומרה בתפילת לחש ,אבל בחזרת הש"ץ אין לאומרה (שו"ע סי'
וטעמא דמילתא ,מפני שתפילה זו נועדה לאנשי חו"ל ,באותן ארצות הזקוקות למטר
בימות החמה ,ולדעת רוב הפוסקים עליהם לאומרה ביחיד דוקא (ב"שומע תפילה" ולא
בברכת השנים) ,אך לא בחזרת הש"ץ (וכך נפסק להלכה בשו"ע או"ח סי' קיז ס"ב).
צא ולמדמדברי הב"ח עד כמה חמורה הזכרת "טל ומטר" (בימות החמה בחו"ל) ,שכתב:
ושמעתי ששני גדולים עשו מעשה כשהיה עצירת גשמים בימות החמה לשאול בציבור ותן
טל ומטר בשומע תפילה ,ונאסף כל אחד לעמיו באותה שנה וכו' (הובאו דבריו ונתפרשו
במג"א ובט"ז ובשו"ע אדמו"ר שם).
אלא שהמשנ"ב(סי'קיז אות ט) כתב :ומנהגנו כהיום שאומר הש"ץ בשומעתפילה ,אבל
אינו אומרותן טל ומטר לחוד ,כ"א בפסוקים ושאר לשונות ,וכבר נדפסבסידורים .ובשעה"צ
שם :פרי מגדים ושארי אחרונים.
וז"ל הפמ"ג (מש"ז אות ב):ומנהגינו לומריה"ר ולא להזכיר בפירושתיבות אלוותן טל
ומטר ,כ"א בפסוקים ושאר לשונות (ולא פירש האםמיירי בתסילתהיחיד או בחזרת הש"ץ).

קכח (רפת)

קובץ"בית אהרןוישראל"

אבלב"תסילהלעצירתגשמים" מבקשים במפורש "תן טל ומטר" ,וא"כאיןלנוסחתפילה
זו סמך בדברי הפמ"ג.
ונראה שדברי המשנ"ב מיוסדים בעיקרם על דברי החיי-אדם (כלל כר אותיד) שכתב:
לכתחילה לא יאמרו אותה [-את שאלת הגשמים בימות החמה במקומותהצריכים] בברכת
השנים ,רק כמנהג שהש"ץ קובעתפילה בברכת שומעתפילה וכבר נדפסבסידורים .אבל לא
יאמר רק "ותן טל ומטר" ,אלא דוקא בנוסח התפילה.
ולדעתו (ולדעת המשנ"ב) נראה ,שעיקר קפידתם של הב"ח והט"ז היא באם אומרים אך
ורק אתהתיבות"ותן טל ומטר" לבדן ,אבל אם תיבות אלו משולבות בתוךנוסח ארוךיותר,
ליכא למיחש.
וכן הוא באלי' רבה(סי'קיז אותה):ומנהגינו לומר הש"ץתפילה (בש"ק) [בש"ת],ואולי
כיוןראין אומרים בל' "ותן טל ומטר" לחוד ,שרי.
ובס' ערוך השלחן (סי' קיז אות ט) כתב :ודע שיש מן הגדולים שהזהירו דגם בשעת
עצירתגשמיםאצלינובימות החמה ,שכתבנו לשאול בשומעתסילה ,מ"מ לאיאמרו"ותן טל
ומטר" רק ירבו בתחנונים בפסוקים ומזמורים של מטר ,וכתב ששני גדולים נענשו על זה
(ב"חוהביאו המנ"א סק"ג) .אבליש חולקים בזה (ט"ז סק"ב).וכן המנהג הפשוטאצלינו.
וכבר נדפס בסידורים תפילה לעצירת גשמים שומע תפילה ,ויש בה "ותן טל ומטר",ואין

לפקפק בזה.
של
ברם ,מנהגו הערוה"שאינומעין מנהגם שלהחיי"א והמשנ"ב ,מאחרוכוונתולאמירת
תפילהזו בתפילתהיחיד ולא בחזרת הש"ץ(כך מוכח ממה שסמך את מנהגם עלדברי הט"ז,
והט"ז הרי מתיר רק בתפילתהיחיד).
אבל מהפמ"ג מפורש יוצא שאין להזכיר כלל את התיבות "ותן טל ומטר" (כדלעיל),
ובפרטלפי המבוארלהלן שנוסחתפילהזו תואם לנוסח ברכתהשנים כמנהג הספרדים ,וא"כ
יש מקום לחשוש טפי לאמירתה שלא בזמנה ושלא במקומה.
אך כל המבוארלעיל שמבקשים ב"שומע תפילה" ולא בברכתהשנים,היינו בחו"ל ,ששם
אין מבקשים בברכתהשניםאפילובמדינותהצריכותלכך ,לאמיבעיבימות החמה שאו הוא
סימן קללה לרוב העולם ,אלאאפילובז' מרחשון עד תחילת אמירת "ותן טל ומטר"(שישים
יום אחר תקופת תשרי).
ועפ"ז היה לכאורה מקום לומר ,שכא"י יבקשו בברכת השנים ,ביחיד,כפי שהוא מעיקר
הדין ,וגם ביחיד מותר להאריך לצרכי רבים (וכמבואר בסי' קיט בט"ו ובשו"ע אדמו"ר),
ואולי גם בחורת הש"ץ.
אך דבר זה אינו פשוט כ"כ ,שהרי אם מצינו שמי שיש לו ח"ו חולה בתוך ביתו ,שמבקש
עליו בברכת "רפאנו",היינו משום שמוסיף בקשה פרטית בנוסח הברכה שהיאכללית .אבל
מה נאמר ומה נדבר בברכת השנים ,להוסיף בקשת גשמים עבור הכלל בתוך ברכה שגם
בלאו-הכי כלעניינה הוא בקשתגשמים עבור הכלל ,לשנות ממטבע שטבעוחכמים ולהכביר
מלין בעלמא?!

אבל בחזרת הש"ץ מצינו שמוסיפין סליחות כאמצע ברכת "סלח לנו" וכן באמצע ברכה
אמצעית של יוהכ"פ (ראה ב"י ,ט"ז ומנ"א רישסי' קיט ,ובשו"ע אדמו"ר שם),וכן מרצין
לפניו יתברך בתענית ובסליחות ובמזמורים ופסוקים של מטר (ב"ח ומג"א סי' קיז ,שו"ע
אדמו"ר שם).

שנה טשגליון ב (צב)

-

-

(רפט) קמט

ברם,ישלעיין האם ה"תפילה לעצירת גשמים" מתאימה לאומרה בברכת "שמעקולינו"
בחזרת הש"ץ ,שהרי כמעט כולהאינו אלא מקבילה לברכת השגים הנהוגה אצל הספרדים
(ובקרב מיעוט האשכנזים) לאומרה בתקופת החורף ,וכיצדיחזרו המתפללים בנוסח ספרד
ויכפלו ברכהזו בגלל עצירת הגשמים (משא"כ בחו"ל נאמרתתפילהזובימות החמה ,ואז
לשום נוסח לא נאמרה כדוגמתה בברכת השנים) .ומדלאחזי לססרדים ,גם לאשכנזים לא
חזי ,בשעה שבאים לתקן תפילה עבור הציבורכולו.
וזכר לדבר ,שבסדר תפילת התעניות שבטור (סי' תקעט) מובאת התפילה הנ"ל לעצירת
גשמים בברכת "שומע תפילה" של הש"ץ ,והטור הרי סבירא ליה לומר את נוסח ברכת
השנים כנוסח האשכנזים (ראהבסי'קיזובב"י שם).ואילו בסדרתפילת התעניות שברמב"ם
(פ"ר מהל' תעניות הל'יד) נראה שאין הש"ץ מוסיף מאומה אחרי ברכת "רפאנו" ,ונוסח
כרכת השנים שברמב"ם קרוב הוא לנוסח הספרדים.
המורם מכל האמור לעיל:
[א] בדורות שלפני פנינו כמדומה שלא מצינו שתיאמר בא"י ה"תפילה לעצירת גשמים"
(שכנוסה הנפוץ) ,לא בתפילת היחיד ולא בהזרת הש"ץ ,לא בברכת השנים ולא ב"שומע
תפילה" -אא"כ אמרו את סדר תפילת התענית כולוכפי שהוא בטורסי' תקעט.
[ב] בחו"ל נאמרת תפילהזו בימות החמה ,בברכת "שמע קולנו".
[ג] בחו"ל ,אמירתה בחזרת הש"ץ בכלל ,ובנוסח "ותן טל ומטר" בפרט ,מנוגדת לדעתרבים
מגדולי הפוסקים,ויש בה משום סכנה ר"ל.
[ד] המנהג לאומרה בא"י ב"שמע קולנו" של חזרת הש"ץ צריך ביאור :א) מדועאין היא
נאמרת בתפילתהיחיד ,כ) מדועאין היא נאמרת בברכתהשנים.

זל
את הנוסח שהיה מקובל באה"ק בשנים קדמוניות לאומרו ב"שומע תפילה"  -אך לא
נתפרש אם בתפילת היחיד אם בחזרת הש"ץ -ניתן ללמוד מכת"יישן (שנעתק באשכנז
בערך בשנת ת"ס) ,שהיה בספרייתו של הרה"ג ר' דוד אופנהיים רבה של פראג והמדינה
(כיום באוסף בודלי-אוקספורד מס' .2074/7תודתי לרה"ח ר' שמואל שניאורסאהן שליט"א
שהסב את תשומתלבי לכת"יזה).
בשער החיבור (שנכתב מאוחר לחיבור עצמו) נאמר :סליחות ,מה שאומרים בכל יום
בכל שבתויום טוב
ובשניוחמישי אחר העמידה בקרתא קדישאירושלים ...מה
שמתפלליי
לפני נוחל המערני.
בין הסליחות לשני וחמישילבין התפילה שלפני הכותל המערבי ,נעתקת שם התפילה
הכאה:

תפילה לעצירת גשת-ם

שמעקולינו ה'אלקינו חוס ורחםעלינווקבל כרחמיםוכרצון אתתפילתי',ענינו ה'ענינו,
ענינו בעת תחינתינו ותפילתינו אשר אנחנו מתפללים לפניך מעומק לבנו ,ותן טל ומטר
לברכה ולטובה,ותשפיעעלינו שסע ברכה מבריכההעליונה,גשמי ברכה,גשמי נרבה,גשמי
רצון .וימלאו כל הבורות וכל הבאירות מים .ופילולינו קשוב בשפכינו לך לבנו כמים.
השקיפה ממעון קדשךמן השמים.וזכורלנו ה' אלקינו עקידתרגליםוידים ,ופישוט צווארו
לשפוך דמו כמים ,בצדקו חון חשרתמים .וזכור לנו ה' אלקינו זכות אביו אברהם שאמר
יוקח נא מעטמים ,בעבורו אל תמנעמים.וזכורלנוזכות הנאבק עם שר אשומים ,והבטחתו

קל (רצ)

קובץ"בית אהרןוישראל"

להיות זרעו כחולהים וככוכבי השמים ,בעבורו אל תמנעמים .וזכור לנו היום וכות משוי
ממים,והוציאלבניך מסלעמים,ואנחנובניךצמאיםלמים ,בצדקוחון חשרתמים.וזכורלנו
זכות שטבל חמש טבילות להזות על עם פחז כמים ,בעבורו אל תמנע מים .וזכורלנו זכות
שנים עשר שבטים שהעברתבגזירתמים ,והמתקת להםמרירותמים ,בצדקםחון חשרתמים.
אנא ה' הבטחת את עמך ישראל ע"י משה נביאך בתורתך הקדושה ,הארץ אשר אתם
עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים ,ארץ אשר ה' אלקיך
דורש אותה תמידעיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ,ואנחנו עמך ונחלתך
יושבים על אדמתך ,צמאים ורעבים למים ,אנא ה' קומם קרתא קדישא ירושלים ,ותן טל
ומטר לברכהלנו,וימלאו כל הבארותוכל הבורותמים ,ותשביע את האדמה בגשמי נחתולא
בזעם ,ומלא אסמינו שבע ,ותחדשימינו בשנת ברכה וישועה ,שנת דגן ותירוש ,שנת זול,
שנת גשומה וטלולה ,שנת לחמינו ומימנו תברך ,ואוצרך הטוב לנו תפתח ,ויכמרו רחמיך
עלינו,וחצילנו מכלגזירות אכזריות,ותן ברכה ושלום ושובע כשנים הטובות ,והסרמעלינו
ומכל עמך בית ישראל דבר ומגיפה וחרב ורעב וחלאים רעים ,וגזור עלינו גזירות טובות,
ותתנהג עם בניך במדת רחמים ,וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו,כי אל שומע תפלות
עמך ישראל ברחמים ,בא"י שומע תפלה.
אחר העמידה יאמר זה:
היום יבואונו רחמיך וחסדיך[ ...שבעה חרוזים ,והפזמון :אם כבנים אם כעבדים ...עד
שתחנינו ותוציא כאור משפטינו איום קרוש .שבעת החרוזים הללו מופיעים  -במפוזר -
בסדר תפילת התענית שבטורסי' תקעט ובאבודרהם סדר תפילת התעניות; נוסח כה"י קרוב
יותר לנוסח שבטור .באבודרהם מסתיים הפזמון :עד שתחננו ובגשמי רצון תעננו קדוש.
ב"אבודרהם השלם"(ירושלים תשכ"ג) חסר אחדהחרוזים ,בגלל חסרונה של ברכה שלימה,
היא המסתיימת "שומע תסילה"].
א-ל מלך ,ויעבור.
סליחה:אלקינוואלקיאבותינו ,אתהזןמקרני ראמים[חרוזים בסדר הא"ב ,מאלף ועדתיו].
א-ל מלך יושב ,ויעבור וכו'.
הסליחה "אתהזן" נרמסה בפראג בשנת תס"ח" ,בהסכמתהגאון הגדול אב"ד מהור"רדוד
אפנהיים נר"ו ,והגאון הגדול ר"מ מהור"ר אברהם נר"ו ,בצירוף הרבנים ב"ר מ"ש נר"ם".
מקום לשער שההדפסה נעשתה מכתה"י הנ"ל שהיה בספרייתו של הרד"א ,אלא
וי
ששיבננ
יי הנוסח הרבים מעידים שלכאורה היה לפניהם מקור (כת"י?) אחר.
השינוי הבולטביותר הוא בחרוז האות "ס"; בכתה"יסיומו הוא" :זכור להםכרית שלשה
שנולדו בירח האיתנים" ,ואילו בדפוס" :זכור להם זכות ברית ראשונים".
שינוי אחר נעשה בעטיית הצנזורה (שבפראג היתה חמורה במיוחד); באות "ע" נדפס
"עוון עבורת ישמעאלים" ,אך בכתה"י" :עוון עבודתאלילים".
אחרסיום כ"בחרוזי הא"ב ,נוסף בנוסח הדפוס החרוז הבא" :היום שמע קולינו אדונינו,
כהן אליהו עם גואלנו שלח לגאלינו,מעדינו ונושעהפרינו רחמינו,חי זרע קודש גאל במהרה
בימינו" -ודוקא בחרוז זהניתן למצוא רמז לשני פייטנים ,שאין אנו יודעיםמי מהם הוא
המחבר:ר'אליהוכהן סופר ,ר' השקאכהן סופר (ראה" :אוצרהשירהוהפיוט" ,א ,מס' .)8796
ויה"ר ששומע תפילה יקבל ברחמים וברצון את תפילת עמו ישראל לגשמים בעתם ,גשמי
ברכה ונדבה ,טל ומטר לברכה.

הערות
בענין כתיבת השםירמיה
ראיתי מאמרו הנפלא שלידידנו הגאון המפורסם הרי"ח סופר שליט"א בקובץ בית אהרן וישראל
גליון ד"ח(אייר ההש"ס)ורצונילהעיר עמ"ש בעמוד קס"ב ע"ד המסורה הגדולה ערךירמיה ,שכמחכ"ת
לא סיימוה קמיה דמר וז"ל המסורה:ירמי' ג'וסימניך משמנה הרביעי,אנידניאלבינותי (דניאל ט' ב'),
וכל עזראדכוותיה (צ"ב מאי וכל ,שאינו אלא פסוק אחד בריש עזרא),ומן בראשית ממלכת(ירמיה כ"ז
א) עד כה אמר ה' אל אחאבבן קוליה (שם כ"ט כ"א) דכוותהוןירמיה ,עכ"ל ,וניחא הכל ,ומה שהעיר
עוד ע"ד מקור ברוך ומהרי"ש נתנזון ,כן העירותי בזמנו בגליון ס' מקור ברוך (ולא ידעתי שלקח זה
מאחרים)והוספתי עודלציין להמג"אסי' כ"ד מק"ג והש"ך ביו"דסי' קט"ז מק"ושציינו ע"פדפי הזוהר
דפוס קרימונא ע"ש .ובאמתדפי ועמודי דפוס קרימונא מצויינים כל פעם בגליונות הזוהר שלנו כמו
שיראה הרואה.
בברכת התורה

נאמן

ונעניןכיונק ונצות עשהובענין יאוש במעות
ראיתי להעיר כמה דברים בקובץ בית אהרן וישראלגליון צ (אב-אלול תש"ס)
א .עמוד כ-ד :ספק מצות עשה נקט שתלוי ברמב"ם ורשב"א שלפי הרמב"ם ספק מן התורה להקל,
ואילו להרשב"א ספקלהחמיר,וישלהעיר שישכוהג' שיטות ,דעתרבי עקיבאאיגריורה דעהסימן כ",1
בשם התיבתגומא .שגם הרשב"א מודה דספק מצות עשה להקל גם להרשב"א ,ואילו "החוות דעת" -
כבית הספק סעיף קטן כ' נוקט שספק מצות עשה.
וגם הרמב"ם מודה שמן התורה להחמיר שכל דבר התורה דברה בצורה ודאיתלכןצריךשיהיה אסור
ודאי וכן ,שודאיקיום מצות עשה,וכן דעת הרי"ט אלגאזי בבכורות פרק ד' ,ואילו דעת ה"פרי חדש"
כהלכות ברכת-המזון ,שגם במצות עשה נחלקו הרמב"ס והרשב-א.
ב .עמוד ע"ד:בענין מה שכתב שיאוש בטעות חל,כן איתא בהגהות אשרי בבא מציעא סו :והובאה
"בקצות החושן" ס' קמ"ב סעיף קטן א' ,אולםיש להעיר שזוהי מחלוקת מפורשת בירושלמי סנהדרין
פרקי' הלכהז ,וז"ל" :שור שהוא יוצא להסקל ,ונמצאו לועריו זוממים,רבייוחנן אומר כל הקודם בו
זכה ,ריש לקיש אומר יאוש של טעות היה" .אם כן נחלקו בזה רבייוחנן וריש לקיש ,ומה ש"הקצות
החושן" ברק לאבידה ,שכל אבידה יאוש בטעות שאילוידעהיכן האבידה לא היה מתיאש.צריךלומר
ששונה אבידה שאינה ברשות הבעלים ,ולכן מועיל היאוש ,אך בטעות .מה שאין כאן לפי הצד שהוי
טעותאין כאן אבילה.

בברכה

אליעזריחיאל קונשממ

בענין מערת בקריה"ת בשבויו"מ ובשבת במנחה ובבי וה'
שאלה :בשבת פר' בשלח,בעלי' ששי ט"זי"א ,מתחילוידברה' אל משה לאמר ,אמנם בטעותהתחיל
הבעל קורא לקרות שם י"ר א' ,וידבר ה' אל משה לאמר ,וכשהמשיך לקרות דבר אל בני ישראל
הפסיקוהוכי טעה,ועליו לקרוא שמעתי וגו' ,שם ט"ז י"ב,וכן עשה ,ולא חזר לקרוא עו-פ את הפסוק

קלב (כצג)

קובץ"ביתאהרןוישראל"

וידבר ה' וגו' ,ונסתמקו האם מהני קריאתו הראשונה ,אף שאינה מחויבה כעת ,אמנםאין כאן טעות

בהקריאה.
כתכתי השאלה להגר"חקנייבסקי שליט"א והתשובה היתה בזה"ל :מסתכר שצריך לחזור ולקרות.
שובכתבתילו בזד"ל לכאורהזהו רק כשבתשהרית אכל בשבת כמנחה או כב'וה' דל פסוקזה נשאר
ט' פסוקים-ואזלי גם ביו"ט לא מעכב? ותשובחו היתה,יתכן.
שוב כתבתילומצאתיכעין שאלהזו בשו"ת הרצבי חלק או"ח בטעהביום חמישי של חנוכה וקרא
ללוי פר אחדבן כקר וגו' מביום הששי ומסיק כמהני אף שהקריאה לא מתיוכא דהיוס גס מסיק שם
מטעם אחר ...ותשובתו היתה דבריו צ"ע.
ומצאתי שכברנדון כזה כספר ילקוטיוסף סי' קמ"ב ומביא שם בשם ספראיתן ארי' דלא יצאוכן
סברתאביו בעליביע אומר עי"ש.

הרביעקב אשר פלדמן

ראש כולל "מטה אהרן" שע"יישיבתשומני אמונים
ומת"ס מכת"ם ליעקב

בענין עכו"ם שקבעמיווה

מאמר בזה  -שנכתב בטוטו"ד  -מאת הרב שלמה הלוי פראג שליט"א נתפרסם בקובץ בית אהרן
וישראל שנה ט"וגליון ו' (צ') אב -אלול תש"ט.
הרב פראג אמרלי שפירסם אח המאמר בתור "תגובה" למו"מבענין זה בקובצי בית אהרן וישראל
לטני כשנה (פ"ר ,פ"ו).
אולם צריך לדעתכי למסקנא דמילתא כשבאים לדון הלכה למעשהאי אפשר להכשיר מה שפסלו
הפוסקים זי"ע ויכדלח"ט מרן הגר"חקנייבסקי שליט"א.
וכעת שאלתי עוד חכמים הרבה והנה רעת כולם שלמעשהאין להכשיר מזוזה שקבעה עכו"ם.
אסיים ברגשי כבוד והוקרה לדבריו הנפלאים של הרב פראג -דברים להלכה ולא למעשה.

יחיאל אברהםוילנר
כעל בירור הלנה

בעבין פרשן חוב בשמר חוב או בצ'ק
ראיתי מש"כ הרה"ג ר' פינחסליפש"ן שליט"א בקובץבגליון צ'כענין פרעון חובע"י צ'ק,ורצוני
להעיר;
א .כמש"כ להעיר על הכנה"ג דנקט בפשיטות דאינו חוזר [על בעל השטר ,כשמרע חובו בשט"ח,
ומקורודהכנה"ג משו"ת מהרש"ך] ,ובמהרש"ך עצמו נסתפק ,לפענ"ד ברור דבליפיקו של המהרש"ךזה
רקהיותואינויכולליפרע רקבמיינה אחרתלכןיתכן דלא תשיב פרעון אבלכשיכולמידליסרעבודאי
לכו"ע נחשבלפרעוןואינויכוללחזור,ואפי' שהכנה"ג סתם ,אבל נראה דאדרבא דסתמוכפירושודמיירי
באופן הפשוט היכול ליפרע גם מיד ,ורק המהרש"ך הדגיש דמדבר בא"י ליפרע כאן ,וכונת הכנה"ג
להוכיח ממהרש"ך דלולי החסרון שא"י ליפרע כאן ,נחשבלפרעון.
וכן מסתברדהרי לרוב הפוסקיםמהניאפי' בתורקנין כסף ,ואפי' להחולקים דלאמהני זה רק מצד
אגידגביה ,אבל בתור פרעון חובמהני,ואפי' אם נאמר כהפוסקים רנחשב רק כפתק לבנק מ"מ מקבלו
לפרעון בתור שוה כסף ,ומקבלוברצוןכפיכלשווי,ומצינו באגרות משה [חו"מ ח"ב סט"ה דחידשדמי
ששכח לעשות פרוובול והלוה אינו רוצה לפרוע ובשעת הלואה קיבל שיק ,דהלוהחייב ,וטעמו דנחשב
כתשלומים ופרעון מכח הדינא דמלכותא דאסור לבטלו ,והרב הכותב בספרו החשוב הצ'ק בהלכה הביא
לדברי האג-מ ,וכתב רזה רק לשיטות הסוברים דצ'קהוי ככסף אבל לשיטת דזה רק כפתק לבנק בודאי
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שביעית משמטת ,ולבסוף הביא בשם הג' רש"ז אויערכאך זצ-ל ויבדלחט"א הגר"ש ואזנר שליט"א
דלכו"עאינו משמט ע"ש מה שהסביר דבריהם ,ולהנ"ל זה פשוט דעכ"פהוי שוה כסף וחשיב לפרעון.
וכן שמעתי ממו"ח הגר"ננוסכוים שליט"א ,דפסק למעשהדמי שהיהחייב לחבירו דולרים ומשלם
בשקליט כפי השער ,ושילם כשיק ,והמלוה לא הוציא ער שנשתנה השער ,א"צ להוסיף או לפחות,
דנתינח השיקהוי כפרעון ,ודוקא כששילם בזמן הראוי לגביה ודוק.
אמנם מה דכתב שם באג"תדאפי'שיק מאוחרשעדיין לאהגיעזמנו נחשבלסרעוןזה חידוש דלהנ"ל
בזה נסתפק המהרש"ךהיותועכשיוא"י לגבותומצינובחקרילב [מהדורא בחראיור"דסי'ד] דאם הלוה
לראובןע"י שטרשיגבה במקום אחר ,לא תשיב הלואה עד שיגבה במקום ההוא,ויתכןדכונתו כנ"ל עד
שיהאראוי לגבות ,ע-ש שכך משמע בלשונויותר[ ,אלא שאח"כדן שם מצד דברהגורם לממוןוגם בזה
הכריעילאו כממון].
אלא דמסחבר כמש"כ מע"כ דהמנהג להחשיבו לפרעון מותנה ,אבל מדינאצריך להיות כנ"ל וא"ש
דברי הכנה"ג.
ב .ומה שנסתפק אם חשיב כנתרשל[ ,לענין הדין המבואר בסי' קכו סעיף ט ,דבנתרשל מלגבוח
השט"ח ונפסד אח"כ ,מפסידלכו"ע] ,נראה להנ"ל דהכאעדיף ,דהנההמעיין בשו"ת הרא"ש [כלל ס-ט
סי' ט]יראה דהיה צד להרא"ש לומר כהרי"ףדאינוחוזר[ .כשפרע חובו במעמד שלשתן] וסברתודהיות
וזה תקנהבלי טעם לטובת המלוה,ויפוי כחודמהניאפי' כע"כ של לוה ושמחילה לא תהני ,ואםכן גם
לחזוראינו חוזר ,ועל זהמסיק הרא"ש דאם הלוה לאיתןלוחוזר רעלזה לאתיקנו ,אבל כנתרשלבאין
סיבה לא לתקן עשו תקנת מעמ"שואינוחוזר.
אבל בשיק דמדינא זה פרעון רק דיש תנאי ,מסתבר רעל אופן כזה לא היה תנאי ,ואינויכול לחזור
אלא אםכן כברבזמןנתינת השיקהיה ערעור על העמותה וכמו שכתבתם ,וע-ע בשו"תנצח ישראלסי'
מד מש"כ בזה לדמות לנתרשל ,ולפענ"ד נראה כמש"כ.
בברכת שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה.

שאוליהודה הנדלם

ר2גר11ר 2הכקרוב
א .מה שכתבליישבדברי הכנה"ג דמה שמסתפק המהרש"ך אםיכוללחזורעליוהיינו רק כשהפרעון
במדינה אחרת ,רכזהי"ל שזה לא נחשבכפרעון מוחלט,ודברי הכנה"ג אמורים כשיכולליפרע במקומו
דאז חשיבכפרעוןגמור ,ואף שהכנה"ג סתם ,מ"מ "סתמוכפירושו"רמייריבאופן הפשוטשיכול לפרוע
מיד עכ"ד ,וכברציינתי הערתו בגו"ד שם.
ולדידיעדיין צ-ב דז"ל הכנה"ג [בסי' קכו הג'ב"י אות מז]" :אם הנפקדנותן כת"י למקבלדהיינו
ליטר-א דקאמבי"ו וחשוב כשטרבין הסוחרים,אינויכול לחזור על הנותן ,מהרש"ך ח"אסי' צח ,ע"כ.
ומשמע שמעתיק ממ"ד המהרש"ך ,וזולתזה מש"כ מעלתו דהכנה"ג סתם משוסדמיירי באופן הפשוט
שיכול לפורעו במקומו ,אדרבה האומן הפשוט כשנותן שט"ח דאחר א"י לגבותו כאן ,דזה היה עיקר
המסחר שקיבלו שטרי חוב שהכא להתם ,וראה בהצ'ק בהלכה עמ' ד-הלענין שטר הקאמביו עי"ש.
ב .במש"כ להעיר ע"ד הגר"מ פיינשטיין שסתם דחשיב כפרעון אף בצ'ק מאוחר ,דכזה נסתפק
המהרש"ך ,נראה דל"ק כלל,דהרי קאי שם בחוב שעברהעליו השמיטה,דהיינו בשנה שמינית ,ויעו"ש
שכתב דאםזמן הצ'ק נקבע לשנהשמינית כלא"האינו משמטדהוי כקובעזמן לאחר שמיטה,וע"זהוסיף
דאף כשקבע הזמן בתוך השמיטה מ"מאינו משמט משום דחשיב כפרעון,וכיון דשמיטה אינה משמטת
אלא בסופה ,הרי בשעת חלות השמיטת כספים ,כבריכול לגבות הצ'ק ,ושפיר חשיב כפרעון ודו"ק.
ג .מש"כ לחלק דבפרעו בצ'ק אף כשאין זה בגדר נתרשל מלגבות מ"מ מפסיד ,וביאר מעלתו דרק
במעמד שלשתן דבאמת ס"ל להרא"ש לצדד דאינויכול לחזור עליו וכדעת הרי"ף ,אלא דם-מ מסיק
דככה"ג כשאינויכול לגבותו לאתיקנו שייחשב כפרעוןויכול לחזורעליו ,משא"כ כשנתרשל מלגבותו
הדרגאלעיקרהדיןדא"ילחוורעליו ,משא"כ כצ'ק דחשיבכפרעון גמור ,אלאדהויכאילו התנה שיוכל
לחזורעליו ,וא"כ כל שנתרשל ולוא מעט שוב אי"ז בכלל התנאי ,וא"י לחזורעליו עכ"ד.

קופץ"2ית אהרןוישראל"

קלד (רצד)

והנהצדדי הרא"ש מבואר שם בשו"ת[כלל ס"טסי'ט] דמעמ"שכיוןדתיקנוהורבנןקנין גמור הוא,
ולכן ס"ללהרי"ף שא"ילחזורעליו ,אלא רהרא"ש חולקעליו וטעמו משוםרכיון דמעמ"שניתקן לתקנת
השוק ,א"כ גם זה הוא בכלל טובת תקה"ש שיוכל לחזורעליו כשלאיוכל לגבות עיש"ה במתק לשונו,
ואפ"ה כתב הרמ"א דבנתרשל מפסיד ,וא"כ גם בגידו-ד בפרעון בצ'ק רפרעון גמור הוא ,אלא דהוי
ההתנו שיוכל לחזור ,א"כי"ל דבכלל התנאי דרק אם יתרשל מלגבותויפסיד משא"ב נשיתמהמד מעט
עדיין יוכל לחזור עליו ,ואדרבה י"ל יותר דבכלל התנאי שרק כשיתעכב מלגבותו זמן רב שלא כפי
המקובל כלל ,אזדוקאיפסיד ,משא"ככשיחזיקנובידוכפידרך הסוחרים ,שלפעמיםמחזיקים הח"י כמה
חדשים ,ולגופו של דבר י"ל עודדהרי עפ"ידינא דמלכותא ,המיסבחייב באחריות עד ו' חדשים מזמן
הש'ק והחותם נשארחייב גם לאחרמכן וא"כי"ל דבכללהתנאי שיהאחייב באחריותכפידיניהם,כיון
שאי"ז סותרלדין תורה ,ועמש"כ בהצ'ק בהלכה פ"ה אות ח ,פלוגתת הפוסקים אם לדון בד-ת כפי
דיניהם בשטר הממרני וח"כ עי"ש ,והדבר טעון הכרע.

ביקרא דאורייתא

שנחם מנחםליפשיץ

12ענין כוצות תוספת שבתיו"כ ויוכ"פ
אםבעינן דוקא קבלה (בפה)
בקובץ בית אהרן וישראל שנה ח'גליון ד' דן בזה הרב ר' אלעזר בריזל שליט"א ומסיק דלא בעי
קבלה (בפה) עי"ש טעמו וכיאורו ,ומקיימים מצות חו"ש ומצות תויו"ט ע"י פרישה ממלאכה ,ומצות
תוס' יוכ"פ ע"י פרישה מחמשהעינויים ,ומביא ע"ז ארבעראיות .ולדעתי אפשר לרון בזה סובא:
א .ראיתו ע"פ הסברא דהא מקור מצות תוספת מובא בגמ' ר"הט .וביומא פא :מועניתם וכו' עי"ש
באריכות כל סוגית הגמ' ,וכמו בעצם יוכ"פ לא בעינן קכלה הוא הדין תוספת דנלמד מאותו הפסוק
מועניתם לאבעינן קבלה ,ולפ"ז כתו"ש ותויו"טדלמידין ג-כ מזה הפסוק מחשבתו שבתכם עי"ש בגמ'
נמי לא בעינן קכלה.
אבל אפשר לדחותראיהזודאיכאלמימר דהאריש לרמותתוס'לעיקריוכ"פ הוא דוקאבעיקרשיעור
החיוב בתוס' (כספרי מת"ש הבאתי כל השיטותבענין מהו שיעורהחיוב במצות תוספת) אבל אם רוצה
להוסיףיותרמשיעורהחיובאוליכענין קבלה,וכן מסתבר דהא אם פירש ממלאכה ואח"כ נמלך לעשות
מלאכה (פשוט) שיכול לעשות מלאכה וא"כ תמוה לומר שבעצם פרישתו ממלאכהמקיים מצות תוספת
ואח"כ אם נמלך מותר לו לעשות מלאכה ,ורק אם קיבל עליו בפירוש מצות תוספת אינו יכול לימלך
לעשות עוד מלאכה.

ועוד אפשר לדחות דהניחא לרבי ישמעאל שם בגמ' בר"ה דיליף תוס' יוכ"פ מועניתם וכו' ,רהוא
אותו פסוק על עיצומו שליום ,אפשר לומר רשוים הם דלאבעינן קבלה ,אבל לר"ע שם בר"הדיליף
מבחריש וכו' דמיותרויליף מזה על תוס' שביעית עי"ש כגמ' ,אפשר לומר רעל תוס' בעינן קכלה,
דבחריש לאכתיבבשביעית אלא בשבת ,אורילמא כשבת דלאבעינן קבלה הואהדין תוס'שביעית ותוס'
שכת יו"ט ויוכ"פ שנלמד משביעית בקל וחומרנמי לאבעינן קבלה.
ובגמ' יומא (שם) איכא עוד ילפותא מ-בעצם" היום הזה דמעטינן תוס'עינוי מכרת עי"ש איבא
למימר הא לשארדברים תוס' כעיקר א"כ ה"הלענין קכלה תוס' כעיקר דלאבעינן קבלה ,או דילמא מה
מלמדגריעותא עלזמן מצות תוספתובמילא לא נוכל ללמוד
הטעםאינוענוש כרת על תוספתו
לגבי קבלה מעיקרו דבתוספתו איכא גריע
ד"בעצם-ותא כללית ולא רקלגביעונשין[עי' מה שהארכנו בזהבדיון
האםיוכל לבשלמיו"ט לתוספתיו"טן]ועי'ב"י ב"ח וט"זסי' חר"דבעניןאיזהלימוד מג'לימודים הנ"ל
הוא להלכה,ועי' בקובץ באו"י שבט אדר תשנ"ח שהארכנו בזה בדעת השו"ע].
ב .ראיה ב' דבגמ' ביצהל .ושבת קמח :אומרת הגמ' דאף במצוה מן התורה [אלא שאינו מפורש
בתורה] לאחייבים למחות על העוברים על זה והראיה דהא מצות תוס'עינוייוכ"פ הוא מה"תוהנינשי
דאכלי ושתי בתוס' יוכ"פ ולאמחינן כהו ,ש"מ דלאבעינן קבלה לעיכובא ,ראםבעינן קבלה לעיכובא
הא אפשר לומר דהא דלא מחינן בהו משום דאפשר דלא קבלו על עצמן תוס'.

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(רצה) קלה

ואין לדחות ולומר רכונת הגמ' הני נשי דאכלי ושתי בזמן תוס' ולא מחינן בהו אף כגוונא דקבלו
עליהם תוס' (בפה) ובזה לכו"ע חל עליהם תוס' יוהכ"פ ואעפ"כ לא מיחו כידם ,דאטוברשיעי עסקינן
לקבל תוס'יוכ"פ בשחוק ולעשות ממנה כחוכא וטלולא ,ואם קבלתם לשחוק בעלמאאין קבלתם קבלה
דבקבלת נדרבעינן כוונה אמיתית ,אסו אדם המקבלעליו נדר בפה ועושהו רק בתורת שחוק אטויחול

נדרו.
אבל אפשר לרחותראיהזו ולזמרדכונת הגמ' הואמהנינשידאכלי בתוס' בשיעורהחיוב הנ"ל אבל
תוס' ביותר משיעור החיוב אפשר דבעינן קבלה ,ועוד יש לדחות דאיהני נשי לא קבלו עליהם מצות
תוספת (בפה) ,עלזה בעצמןיש למחות בהם למהאינם מקבלים עליהם (בפה) מצות תוספת ,האם מצות
תוספת כמצותציצית ראם לא לבש בגד עם ד' כנפות לאיעבור שום עבירה ,אם ישדין קבלה לעכובא
נלע"דראין הכדל (גדול)בין לא קנל עלת מצות תוספת לקבל ולאקיים מצות תוספת בשניהם עוכר על
מצות תוספת.
ג .ראיהג' מדמקשו תוס' בר"ה רף ט' ד"ה ור"ע דהכא משמע דכולהו מודו דתוס'יוכ"פ ושבת מה"ת
ובגמ' שבת לד :איתא ספק חשיכהאין מרליקין ובגמ' פסחים נד :איתא דספק יוכ"פ אסור עי"ש ואם
נאמר דתוס' יוכ"פ ותו"ש אסור מה"ת הא אפי' ודאייום אסור משום מצות תוספת עי"ש ,ואם נאמר
דתוס' אסור רק בקבלהמאי מקשו תוס' הא אפשרלומר דההיא דפסחים ושבתסיירי דלא קבלו עלעצמן
תוס' ומשום כך אסורים רק בספק ,ש"מ דלא בעינן קבלה.
אבל אפשו לדחות ראיהזו רעל כרחךאי אפשר לומר דהגמ' בפסחים והגרז' דשבתמיירי רלא קבלו
על עצמן תוס'לפיכך לא חל עליהם תוס' יוכ"פרכיון דמחויבים ע"פדין מה-ת לקבל תוס' בסתמא כל
אדם מקבל על עצמו תוס' אםכן על כרחך דהגמ' בפסחים ושבתמיירי ככהאיגוונא שקבלו תוס',ודוחק
לומרדאיירי דשכחו לקבל על עצמם מצות תוספת ,ולפ"ז מקשו תוס' הנ"ל שפיר דמגמ' פסחים ושבת
מוכח דליכאדין תוס' ,עי"ש מה שתירצו.
ועי"ש בקובץ דהרב בריזל מביא תירוצו של הפני יהושע בשבת שם על קושית תוס' ער"ה הנ"ל
דבספק חשיכה המובא כשבתלד .נכללנמי תוס' שבתוהיינו כל ספק איסור ובזה נכלל גם תוס' דאסור
עי"ש בפ"י ,ולפ"זנידחיתמעיקרו ראיה ג'"11 ,ללהוסיף דאף דהפ-ינקיט הגמ' דשבת אבל בזה מתורץ
גם הקושיא מגמ' פסחים הספיקו אסור ג"כ הכוונה אף על תוס'יוכ"פ אף שהואלפני ביה"ש ואף שאינו
מפורש כן בפ"י ודו"ק ,ונ"ל עוד דדברי הפ"י כן הוא בתוה"א לרמב"ן דף רנ"ג וז"ל והא דתנן ספק
חשיכהאין מדליקין את הנר לא שהחשיך אלאבין השמשות ותוס' שלו בכלל וכו' עי"ש.
ד .ראיה ד' מהא רמובא בדרכי משה בשם האגור סי' רסא דיכולים להוסיף לשבת ב' שעות קודם
הלילה שהוא חלק י"ב מכלהיום דומיא דתוס' שמיטה דמוסיפין חורש אחדלפני ר"ה שהוא חלק י"ב
מהשנה עי"ש ולפ"ז כשם שתוס' שמיטה לא בעי קבלה הכאנמי תוס' שבתיו"ט ויוכ"פ לאבעי קבלה.
אבל אפשר לדחותגם ראיהזואפילו לשיטתו הוא רק בשיעורהחיוב אבל לא במוסיףיותר עלשיעור
החיוב ,ועוד אפשר לדחות ראיה זו דהא אמנם דתוס' שמיטה לא בעי קבלה מ"מ הדרכי משה בשם
האגור אינו מקיש חו"ש לשמיטה לגמרי דהא בשביעית מחויב להוסיף חודש דהיינו חלק י"ב משנה
מהלכה למשהמסיני משא"כ בתו"שיו"טויוכ"פ אף דמחויבלהוסיף אבל שיעור התוס'סגי בשיעורקטן
או בכל שהו כנ"ל ורק אם רוצה להוסיף יותר מדמינן לשביעית ריכול להוסיף עד חלק י"ב וא"ככיון
שאינו מחויב בזה אפשר דמכל מקום בעי קבלה.
ועי' שו"ת חתם סופר או"חסי' קע"ב שדןלגביילד שהבר מצוה שלובמוצאייוכ"פ אם מחויב בתוס'
יוכ"פ לאחריה ומבאר דברורדאינומחויב בתוס'לפי דתוס' הוא הוספה עלעיקר החיובדיוסוניון דהוא
אינו בר תיובא ביום אינו מחויב בתוס' דאם אין עיקראין תוספת ,ומוסיף אמנם אם הגדיל במוצאי
שביעית אסורלו לשמורמירוח שביעית שיצאולמוצאי שביעית דבשכיעית הקדושה על הארץ והפירות,
והפירות נתקדשו ,וממילא חל עליהם תוס' קדושת שביעית א-כ כשהגדיל אסור לשומרן משא"כ תוס'
יוכ"פ שהזמן חלף ומצות תוס' יוכ"פ אגבראוכיון שבעיקרו לאנתחייבאין כאן תוס' עי"ש הרי שאינו
דומה תוס'שביעית לתוס'יוכ"פיו"ט ושבת ,וא"כ אפשרדשביעית דהוא על החפצא לאבעי קבלה אבל
תוס' שבת ויוכ"פ דהוא אגברא אפשר בעי קבלה.

קלו (רצו)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ונ"ל להוסיף בביאור הדבר דכשכיעית דהתורה מהלכה למשהמסיני קצבה לה זמן לתוס' דהיינו
חודשעי' מו"ק ג :לאבעי קבלה משא"כ תו"שיו"ט ויוכ"פדאין שיעורזמן (גדול) לחוס' אפשררבעי
קבלהבמוסיףיותרמשיעורהחיוב,ובחי' הארכתי לבארדאף דתוס'שביעיתותוס' שבתיו"טויוכ"פבין
לר-עובין לר"י מלימוד אחד עי"ש בגמ' הנ"ל מ"מ בשמיטה אתי הל"מ על תוס' חודש משא"כ תו"ש
יו"ט ויוכ"פאיןלנוגילוי על שיעורווסגי בשיעור קטן או כשיעור כל שהו ובמק"א הארכהי בשיעורו
לסי כל שיטות הראשונים והאחרונים.
ונ"ל להוסיף לבאר ביסוד זה אם בעינן קבלה לתו"ש יו"ט ויוכ"פ דהגה כמצותיובל דהוא בשנת
החמישים מה"ח מכל מקום עי' ר"ה ח:דבעינן לקדשווכן בבכור אף שהוא מקודש מאליו מכל מקום
איכא מצוה לקדשועי' גמ'ערכין כס .וברמב"ם הל' בכורות פ"א הל' ד' ולפ"זאנודנין על תו"שיו"ט
ויוכ"פ אף שהוא מה"ת מ"מ אפשררבעי קבלה והסברא נותנת דדוקאביובל וככורדאיכא לימודמיוחד
ע"זדבעינן לקדשו משא"כ תו"שיו"טויוכ"פ דליכאלימוד מיוחד לאבעינן קבלה[עי' לגבי כיאורזה

בשו"ת אזנדברו].
ועי' ח" הריטכ"אתעניתיא :דתו"שויוכ"פאינו חל אלא א"כ קבלו כדברים של קדושתהיום ,וכ"ה
ברא"ה ברכותכ-ז.ועור,ועי' במ"בסי' רס"א ס-קי"ס רס"לדסגיכדיבור אףשאינו של קדושהומציין
לעי' בסי' תר"ח מ"ג האםסגי בקבלה בלב עי"ש ש"מ רס"ל דבלא קבלה לאיקיים מצות תוספת ,ועי
רמ"אסי' תר"ח ס"ג וכמ"כ שם,ועי' ב"ח סי רס"ז ועור.
אולם כרנעיין בריטב"א שם דהטעם רצריכאדיבור של קדושה הואבכדי לעשותו קבעעי"ש,ביאור
הדבר דאב רק פירש ממלאכה בלא קבלה זה רק עראילפי שיכול להתחרט ולעשות עוד מלאכהוכדי
לעשותו קבעדהיינו קבלת תו"ש שלאיכול להתחרט ולעשות מלאכה הוא דוקא ע"י קבלת תו"שע"י
דיבור של קדושה,וכן שמעתי מהרב שלמהאיצקוביץ שליט"א ,וראה גםביאורו של הרבבריזל בקובץ

שם.

והנה בחו"שבשיעורהחיוב אף שחל אף שלאע"י קבלהוסגיבפרישה ממלאכהובכונה לקבל תו"ש
ומקיים בזה מצות תו"ש [וכבר נתבאר לעיל דעיקר טעם דצריך קבלה הוא משום גלוי דעת ובשיעור
החיוב דהוא לעיכובאואינויכול להתחרט לעשות מלאכה ממילא לא מעכב קבלה דלאבעיגילוי] אבל
אם רוצה להוסיף יותר משיעור החיוב האיך יחולעליו תו"שבלי שום קבלה ,ואם רוצה יכול אח"כ
להתחרט ולעשות מלאכה ע"כבעינן קכלה רלאיוכל להתחרט ולעשות מלאכה ,אבל אפשר לומר דאף
.ביותר משיעור החיוב ליסגי בקבלה בלב שלא יוכל לחזור ולעשות מלאכה ומגלה דעתו דמפסיק
ממלאכהלקיים מצות תו"ש אפשרדסגי בזה.
ונ"ל ראיה דלאצריך קכלה מהא דאמרינן בגמ'תעניתיבוכן הוא בשו"ע או"חסי' תקס"בסעיף ה'
דליכאתעניתבלי קבלה במנחה שלפניה ש"מ דרק בתעניתכעינן קבלה הא בתו"שיו"טויוכ"פ אף בלא
קבלה חל ודו"ק.

שלום הלו* מגל

בן הרב אברהם שליט"א
בעמח"ס מצות תוספת שבת בני-ברק

איידוהערריםוהריני מעות וכוונה בתפילה וברכות

א) יש להסתפק בכ"מ שאמרו חז"ל שחוזר ומתפלל או חוזר למקום ששכח כגון בלא הזכיר יעלה
ויבוא וכדומהאי חשיב הברכה או התפילה הקודם שחוזרעליו ברכה לבטלה או לא.
והנה מבואר במנ"א הביאו המשנה ברורהסי' תקצ"ג סק"ב וז"ל משמע דכשארימות השנה אםיודע
ברכה אחת יאמרהואין מעכבותזו אתזו וכו' עכ"להיינו דדוקא במלכותזכרונות שופרות מבואר בגמ'
דמעכבותזו אתזו ומשמע דכשארימות השנהאינוכןוישלעיין רמהיהי'הדין כשיבוא אח"כ למקום
שיש שם סידור אובקי להוציאו בכל התפילה אי חוזר כל התפילה או רק השאר ומסתבר דחוזר כל
התפילה רהא מבואר כמשנה ברורה שםדאינויוצא כזה כלל וא"כ לכאורה נמצא הכרכות הקורמותהיו
ברכות לבטלה ונראה מזה דלא חשיב כרכה לבטלה ויוצא בזה עכ"פ מצות תפלה וכ"כבנידוןדירן.

שנה טשגליון נ (צב)

(רצו) קלו

ויש להביא ראי' ממה ששמעתי מהגאון ר חיים קנייכסקי שליט"א בשם החזו"א דבכה"ג שחוזר
ומתפלל שעולה גם התפילה הראשונה למנין מאה ברכות וכן שמעתי מהגאון ר' רוד סאלאוויציק
שליט"א בשםאביו הגרי"ז ז"ללענין ברכת המזון כששכחיעלהויבוא או רצה וחוזר ומברךדעוליןלו
הברכות הקודמות לחשבון מאה ברכות ומסתבר דה"ה דחוזר באמצע התפילה דאל"כ יהא מחויב קודם
שחוזרלסיים תפילתו וע"כ דלא חשוב כרכה לבטלה אלא דבברכת המזון הביא המשנה ברורה כסימן
קצ"דסקי"ג מהמנ"א דגל הג' ברכות מעכבותזו אתזווהביא שם שישפוסקיםשאינם מעכבותזו אתזו
[וצ"ע דנמצאלפי פסק המשנה ברורה דברכתהמזוןאינם מעכבותזו אתזו ובשמו"עריכול לומר ברכה
אחת מ"מ פסק המשנה כרורהבסימן תקצ"ד דהוה רחמי בעלמא ומשמעדאינויוצא בזה כלל] ושמעתי
עודראיה מהא דפסק המחברבסי'קי"זסעי' ה' בשכחותן טל ומטרונזכר אחר שומע תפלה דחוזרלברך
עלינו ולאדי מה שחוזר לשומע תפלה ואםסי' נחשב לברכה לבטלה מסתמאהיו חז"ל מתקנים שיחזור
רק לשומע תפלה אלא דיש לחלק דדוקא בהתפלל כל השמו"ע עולה למאה כרכות דחשיב תפלה אבל
כשלא התפלל תפלה שלמה אף דפסק המג"א דלא תשיב ברכה לבטלהורשאי להתפלל מ"מ אפשרדאינו
עולה למאה ברכותואין לדמותולעניית אמן רעולה למאה ברכות רלאמצינו האדעניית אמן עולה אלא
כחזרת הש"ץ ודקריאת התורה וי"ל דשאני התם דחשיב חובה על הצבור לשמוע הברכות(עיין משנה
כרורה סימן מ"ו ס"ק י"ר דבמנין מאה ברכותיכול לחשב קריה"ת ואילו בחזרת הש"ץ כתב שאסשר
שיכול לחשב בחשבון מאה ברכותואולידיש לתרץ דבברכת התורה הואיוצא מצות קריאת התורה אכל
בחזרת הש"ץ כבריצאידי חובתוורק דלא רצו לבטל התקנה ושמעתי דלשון אפשר שכותב החפץחיים
כוונתו שקרוב לודאיויכולים לסמוך ע-ז להלכה,ועיין במנחת יצחק שכתב כמוכןבענין לשון אפשר
כחלק ח' סימןי') אלא דבמשנה ברורה סימן תרכ"ב ס"ק ה'הרי להדיא ראין הדין מאה ברכות תלוי
כחיוב שלו אלא כל ברכה ואפשו אפילוענין של שבח עולה למאה ברכות וכ"ש ברכה של שמו"עלפי
המנ"א דהוי ברכה גמורה.
ב) עוד יש להסתפק בלאכיוון באבותאי חשיב כל התפילה לבטלהכיון דמעיקר הדין אינויוצא
ולכאורה מוכרח לומר דלא חשיב ברכה לבטלה דאל"כ היאך רשאי להמשיך תפילתו ובשלמא לשיטת
המג"א הנ"לדאין הברכות מעכבוחזו אתזואין ראי' דהא כל ברכה בפנ"ע רשאי להתפלל אבל לשאר
פוסקים שחולקים על המג"א ע"שבכףהחיים בשם הנה"ש והא"רהיאך ממשיךתפילתו וע"כ דלא חשיב
כרכה בטלהוכןנוהגים בתפילתמעריבשאין בו חזרת הש"ץ שממשיכים התפילה אף בלאכוון באבות.
ואגביש להעירדהחיי אדם בכלל כ"ד סעי' כ"א מצדד בעומד באמצע הברכות האמצעיות ומסופק
כאיוה ברכה הוא עומר מתחיל בברכה שיודע בודאי שלא אמרהוסיים שם בצ"ע תה תלוי במחלוקת
המג"א ושאר אחרונים הנ"ל.
[ועי' בערוך השלחן סי' ק"א סק"ד דמסתפק באומד בעצמו שלאיוכל לכוון בזסה"ז דבלא-ה אין
מכוונים כראויאי רשאי לכתחילה להתחיל להתפלל ע-ש שמביא הגמ' בעירובין ס-ה ע"א].
ואגב יש להעיר עוד בחיי"א כלל כ"ד סעי' ד' וז"ל ועכ"פ נ"ל אם נזנר קודם שאמר ברוך אתה ד'
בסוף הברכהיחזורלאלקי אברהםוכו' עב"לוהעיר בספר עטרה למלך אמאייוצא כשאינוחוזרלחחילח
הברכה ומבאר דעיקר הכוונה היא שאנו מתפללין לאלקי האבות ופירש שם דהיינו כמו שהשיגו הם
בגדלות הבורא ע"ש כדבריו הנחמדים.
ואפשר לומר עוד ראם חוזר לתחילת הברכה ולא כוון חשיב ברכה לבטלה ולהכי אסור לו לחזור
לתחילת הברנה דאף דבארנו לעיל דלא חשיב ברכה לבטלה בלאכיוון מ"מ כשחוזר ולאכיוון בפעם
השני' חשיב א' מהם ברכה לבטלה וממילא אם לאכיוון בתחילהאיןלו עצה לחזור משא"כ אם לאכוון
מאלקי אברהם יש לו עצה לחזור קודם שסיים דלא הוה ברכה שלמה ואגב כדאי לעורר מה ששמעתי
מהגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א בשם החוז"א דאם לא כיוון בברכה הראשונה יכול לתקן קודם
שמתחיל אתה גבורע"י שיהרהר ברכה הראשונה בלבווכן כדאי לעשות לחקן ברכה הראשונה וכאמת
מבואר במשנה ברורהסימן צ"ד ס"ק כ"א במי שאי אפשר לו להתפלליהרהר בלבו וז"ל ואפשר דיוצא
בדיעבד וא"צ לחזור ולהתפלל עכ"ל ואפשר להוסיף עוד דבכל פעם שאי אפשר לו לברך מכח ספק
יהרהר הברכה בלבוויש לרמות זהלדברי הרשב"אקידושין דףנ' דהכללדברים שבלב אעם דברים זהו
רק כשסותר הדיבור או המעשה אבל כשאינו סותר גם דברים שבלב חשובים דברים.

קלח (רחצ)

קובץ"בית אהדן השראל"

שובראיתי בקהלתיעקבסי' ב"ו שהביא קושיתנו הנ"ל רהאיך ממשיך בתפילתו בלאכיוון כאבות
וז"לדנהי דבלאניוון לבו חוזר ומתפלל מ"מאיןהענין שבלא כוונה הוא ברכה לנטלה דגם זה נקרא
תפלה אלא שחסרעודכוונהוחוזר ומתפלל בשביללקים ג"כעניןהכוונה אבלגם בלאכוונה איכאענין
תפלה באמירה בעלמא וכו' עכ"ל ובספר הלכות הגר"א ומנהגיו הביא יסוד זה מהמבי"ט בספר בית
אלקים וע"ש עודבסימןי"ג שהאריך בדברי המג"א והחיי"א הנ"ל ובסו"ד הביא מהירושלמי ואגביש
להזכיר מה שהביא שם מהרוקח דבכוונה במודים ג"כיוצאידיתפילהוכן משמע בביאור הלכהסי' ק"א
ד"ה האירנא ראם לאכיוון באבותצריך לחזור ולהתפלל ולא כתב דהוי ברכה לבטלה.
ועודישלהזכיר מה דמבואר בספר אורחותרבינו בשם הקהלותיעקב זצ"ל שהביאראי' דאף להגר"א
כל
שהביא בבהי"לסי' קי"זסעי' ה' רהעיקרתלוי בהחתימה בכל ברכה מ"מ בברכת אבותצריך
הברכה ע"ש אבל מהביה"ל שמדמה כל הברכותלמעריבערבים אפשר דה"הלענין אבותדיולצכאו
יביון
יב

בחתימה לחוד.
ג) והנה יש להעיר על כל הנ"ל דמבואר במשנה ברורה סי' תפ"ח סקי"ב [ועי' בשערציון שם]
כשהזכירותן טל ומטרנקיץדהוי ברנה לכבלה ואפשררזה גרעיותר משכחלהזכיריעלהויבוא וכדומה
כיון דחשיב קללה ובזה ממסיד כל הברכה אבל דוקא אותה ברכה ולא כל השמו"ע ואגב יש להזכיר
דבמדינות הצריכים לגשמיםכיון דחוזר רק בתורת נדבה אפשר דלא חשיב ברכה לבטלה.
היוצאמדברינו דכל כרכה משמו"ע שהתפללאפילואינויוצא משוס ששכחאיזה הזכרה מ"מ אפשר
דחשיב בקשת רחמיםועי'בפנ"יסוף פרק תפלת השחרלענין ברכת שומע תפילהואינו ברכה לבטלהכן
נראה לכאורה מכל הנ"לעיין מהר"מ שיך סימן קכ"ד.
ואגביש להזכיר דבריטב"א מס'חולין דף ק"ו מבואר בבירך על נטילתירים ולא אכלדכיון דהי'
כדעתו בשעת הכרכה לאכול לא חשיב ברכה לבטלה ונקטו הפוסקים לגבי אשה שהדליקה נרות שבת
בברכה בביתה ויצאה משם מבעודיום על מנת לחזורלביתה וליהנות מהנרות האםחייכתלחזורלביתה
משום ברכה לבטלה ופסקו שאםישסיבה שקשה לחזוראינהחייבת לחזורדכיון דבשעת הדלקה היתה
בדעתה לחזור וליהנות מאור הנרות תו לא הוי ברכה לבטלהכיון שבשעת הברכה היתה חייבת לברך.
ועורבענין מהנקרא ברכה לבטלהכדאי להעתיק דברי החזו"א באהע"זסי' ס"ג אותכ-גלעוין ברכת
הנשואין בקטנה וז"ל אלא לענין ברכה לא איכפת לן כיון דרם,אי לזווגן ולברך הברכה קיימת וכן
בקידושי טעות הברכהקיימתכיון שברכו בשעה שהי' ראוין לברך ואף שהי' בטעותראוי הארם לברך
את ד' בכל היום אלא שאין רשאי להרבות בזה וכעין שאמרו סיימתינהו לכולהו שבתא ולכן צריך
להתנהג בגדרים מיוחדים ולזה הגדירום חו"ל אימתי לברך וקבעו השעות שהאדם יותר מוכן בהכרת
בוראווחסדיו וכל שעשה ברשות חשיב ברכה ויוצא בה שכבר הגיעו שעה המוכנת אף שהיתה בטעות
עכ"לועיין תוס' כרכות ל"ט ע-א.
וכעניןזה כתב הרש-ש במס'נדרים נ"ט ע"אלענין הפרשת תרומה וז"לוהי' נראהלי מזה דכשיפריש
עתה מחרש לא יצטרך לברך דיוצא כהברכה שכירך בהפרשה ראשונה אע"ג דלא עשה המצוה אז מ"מ
חשב לעשות והוה כהתחלת מצוה ואף שעסק אח"כבענינים אחריםואפילו שההאיזהימיםבינתים מ"מ
דומה למפסיק באמצע המצוהדאינו חוזר ומברך וכמו בסוכה דאיכא למ"ר בסוכהדאינו מברך אלאיום
ראשוןוסגי לכל שבעתהימים עכ"לוזה דלא כהחת"ס בתשובות חלקיו"דסי' ש"כ ע"ש שכחב להדיא
דחוזר ומברך אלא דגם בחת"מ שם מבואר דלא חשיב כרכה לכטלה רע-ז מברכךוצונו להפריש דלצורך
רשאי לשאול על הפרשתו.
ויש להעתיק עוד לשון האשל אברהם [מבוטשאש] סי' רי"ט סעי' ר' וז"לושייך הוראה להשי"ת
כהשגורבפי כל העם בנ"י לומר לשון שבח והודאה להשי"ת על טובה שמקבלים גם כשאין תקנה או
מנהג קבוע לברך ע"זוכו' וכתבעוד שם שכמו שהרשו לומרבריך רחמנאדיהבךלן ולאיהבך לעפרא גם
שכלשון הקודש אסור לכרךכן מותר גם בלשון מלבא ומ"מ לא רצו חז"ל לקבוע ברכה על הספק בלשון
אחרכיון שהוא מסורלכלועי"זיבואולזלזל ח"וברברים העומדים כרומו של עולסכעניני כרכות ומ"ש
הפוסקים ספק ברכות להקל וברכותאין מעכבותהיינו רקלגבי ברכה בלשון הקורש שהיא עיקר המצוה
מן המובחר עכ"ל וכתב שם עוד וז"ל וכבר כתבתי במק"א שברור כהיום רלאשייך שום חשש נשיאות
שםע"י הרהווודנריס שבלבאינס דברים לכ"עלזה עכ"ל שם ומ"שדליכא איסורכלשון רחמנא ומלכא
עי' כתשובות רע"אסי' כ"ה דפשיטאלי' דאיסור לא תשא הוא בכללשוןועייןבפני יהושע ברכותי"ב

שנה טזגליון ב (צב)

(רצט) קלט

ע"אועיין פתחי תשובה יו"ד שכ"ח ס"ק א' דמשמע דלאכן .ובנוגע לברכה ע"י הרהור מבואר מדברי
החזו"א סי' ל"אדשייך שם ברכה אף כשאינויוצאידי חובתו רכלדיני וגדרי ברכה מעכבים רק לגבי
לומר לכתחילה ברכה בפיו רזה אסור לומר רקלפי הגדרים שקבעו חז"ל ובלא זה מקרי ברכה לבטלה
אבל יש עוד גדר ברנה ושם ברכה וכגוןבזימון שהוא מתווין לשמוע כל מלה מן המזמן אף שמכוין
להדיא שלא לצאת סוף סוף נקרא מברךע-י שמיעת הברכהועניית אמן שהרי הוא מברך ומשבח את
השי"תועוד כתב האשל אברהם בהל'תפילין וז"לתפילין שנמצאופסולים למסרעי"לדשייך בכךמעין
מה שאמרו חז"ל מצד מש-ה ברךד'חילו וא"צ לומרברוך שםוכו' על כל כרכה שאמר קודם שנודעכי
הברכות רצויות עכ"לויש להסביר בוה הא רכתב רש"י בסוף פרשת משוח מלחמהגבי סחבין תפלה
לתפלה חוזר מעורכי המלחמהדמיירי דוקא דלא חזר ובירך ומשמע דאילו חזר ובירך הא דגרם ברנה
שאינהצריכהאיןזה הטענה שחוזרעליהמעורכי המלחמה אלא הטענה היא רק מה שחיסר הברכהועיין
כמנחת יצחק חלק ו' סי נ"ר רס"ל כמהלך של האשל אברהם.
ובסיום דברינו כדאי להוסיף בנוגע חשיבות חזרת הש"ץ שמבואר בביתיוסף סימן קכ"ד דיוצא בזה
המאה ברכות והוסיף שם עוד דגם באמנים על חזרת הש"ץ חשיבי כברכות בפנ"ע ונמצא כל תפילהז"ן
ברכותדהיינו תפלת הלחש וחזרת הש"ץ ואמנים של חזרת הש"ץג' פעמיםי"ס שהםנ"ז ברכות סך הכל
והוסיף עוד דגם במעריב התקינו ברוך ד' לעולם שיש בה י"ט אזכרות ועולין ג"כ לי"ט ברכות לבד
מאמנים ע"שעיין מהר"מ שיק סימן נ"א ועור ראיתי בספר שערים בתפלה כפתיחה שהביא מהגר"א
כביאורו למס' ברכותדף ל"ב ע"ב דהא דאמרו חז-ל התפלל ולא נענהיחזור ויתפללהיינו חזרת הש"ץ
שהרימייודע אם נענה בתפלת לחש ואם לא נענהעדייןישלוחיות לשמוע חזרת הש"ץ וכשאינו משים
לבלזההריזה מאבד היכולת שתתקבל תפלתו ע"ש עוד שהאריך בזהונזכה להתפלללפניוכראויוכנכון

ובזה נזכה שיהא תפלותינו נתקבלים אכי"ר.
על הספק בלשון אחרכיון שהוא מסור לכלועי-זיבואולזלזל ח-ו בדברים העומדים ברומו של עולם
כעניני ברכות ומ"ש הפוסקים ספק ברכות להקל וברכותאין מעכבותהיינו רקלגבי ברכה כלשק הקודש
שהיאעיקר המצוהמן המובחר עכ"ל וכתב שם עודוז"ל וכברכתבתי במק"א שברורכהיום דלאשייך שום
חשש נשיאות שם ע"י הרהור ודברים שבלבאינם דברים לכ"ע לוה עכ"ל שם ומ"שדליכא איסור בלשת
רחמנא ומלכאעי' בתשובות רע"אסי' כ"ה דפשיטאלי'דאיסור לא תשא הוא בכללשוןועייןבפנייהושע
בוכותי-ב ע"א ועתן פתחי תשעהיו"ד שכ"ח ס"ק א' דמשמע דלאכן.ובנוגע לברכהע"י הרהור מבואר
מדברי החזו-אסי' ל-ארשייך שם ברכה אףכשאינויוצאידי חובתו דכלדיניוגדרי ברכה מעכבים רקלגבי
לומר לכתחילה ברכהבפיורזה אסור לומר רקלפי הגדרים שקבעו חז"ל ובלא זהמקרי ברכה לבטלה אבל
'שעודגדר ברכה ושם ברכהוכגוןבזימון שהואמחכוין לשמוע כל מלהמן המזמן אףשמנויןלהדיא שלא
לצאתסוף סוף נקרא מברךע"י שמיעת הברכהועניית אמן שהרי הוא מברך ומשבח את השי"תועוד כתב
האשל אברהם בהל'תפילין וז-לתפילין שנמצאו פסולים למפרע י"לדשייך בכך מעין מה שאמרו חז"ל
מצר מש"ה ברך ר'חילו וא-צ לומר ברוך שם וכו' על כל ברכה שאמר קורם שנורעכי הברכות רצויות
עכ"לויש להסביר בזה הא דכתברש-יבסוף פרשת משוח מלחמהגבי סחבין תפלה לתפלה חוזרמעורכי
המלחמה דמיירי דוקא דלא חזר ובירך ומשמע דאילו חזר ובירך הא דגרם ברכה שאינה צריכה אין זה
ן במנחת יצחק חלק ו'
הטענה שחתר עליהמעורכי המלחמה אלא הטענה היא רק מה שחיסר הברכהועיי
סי' נ"ד דס"ל כמהלך של האשל אברהם.

אברהם נחמן וואלפםאן

בענין מבילתכלים שפיהם צר

כבוד מערכת הקובץ הנכבד כיח אהרן וישראל.
ראיתיבגליון צ (תמוז-אב תש"ס) שנכתבו כמה תגובותבענין טבילתכלישפיו פחות משה-נ ,להתיר
לטבולכלי בודד במוטה על צדו ,ויש לענ"ד להוסיף דברים כיהודא ועור לקרא.
לענ"ד אף בדברי הש"ך יש לבאר דלכלי עצמו לא בעי שה"נ ,ומש"כ שמהצד לאהוימי מקוה כ"ז
לכלים שבתוכו אבללכלי עצמודיבמים המחוברים למקוה,יעוין בתפארת ישראל פ"ויכין אותיב,ויש
להסתייע לזה אף מדברי הט"ז ס"קיח שכתב שמהצדאין מתחבר כ"כ ,דמשמע שמתחבר קצת אלאשאין
חיבורו שלםוהיינו שלעצמו מתחבר ולא למה שבתוכו.

קם (ש)

קובץ"בית אהרן השראל"

ואפשר לבאר הדבר בב'דרכים .הדרך הא' שמלמעלההוימי מקוה מחמת עצמם כביאורו של הש"ך
ואעפ"כבחיצון טהור לאמהנילונימימפני שחסרבשיעורעירוב מקואות שהוא שה"נ .אבל כשהחיצון
טמא והמים שבתוכו משתחסין בט"רת חיצון כזה מתערבין עםמי המקוה וא"צ לשה"נ.והיינו מגו
דמשתתפין בטהרתחיצוןמערביןהמים ועלתה טבילהאףלפנימי .אבלבסיו מהצדאף שהמיםמשחתפין
בטהרתחיצון מ"מאין המגו הופכםלמי מקוה רק לחכרם למקוה וע"כאינומועיללפנימי .תה בדעת
הש"ך אבל אפשר לומר דהמנו פועל הבל אף להפכםלמי מקוהוכן נראה מהרי"ד כחגיגה .גם מרמרי
הלבוש נראהכן וע"כ הוצרך לומר סברא חדשה שגלה בדעתו שאינו רוצה בחיבורזה.
ויותר נראה דאף להש"ך המגו פועל הכל ,ואף מלמעלה אינם נחשביםמי מקוה תחמת עצמם אלא
המים ע"ג הוהחיבור
ע"ימגו,ונקדים לזה הביאורבדברי הט"ז ס"קיח וז"ל ראם הנקב למעלה אז
למעלהי
בכ"ש ,משא"כמז הצד אץ מתחבר כ"כ ,עכ"ל .נראה כונתו דכשהנקכ צפ
ינגיעתמים שכנלילמי
המקוה וטבילתהכליהחיצוןתלוים זהבזה .הכאמועיל המגווחיבורו בכ"ש ,טשא"ככשפיו מהצדשאין
נגיעתהמים אהדדי וטבילתכליהחיצוןתלוים זב"ז .שהרייתכן שהמים יתחברובנגיעתם ואפילוימלאו
המים כל רוחבפי הכלי ,מ"מ אכתי לא עלתה טבילה לחיצון מפני שיהא משהו מהכלי ומשפתו שלא
נשקעעדייןבמים .וע"כאף שעתה נשקעאינו מתחבר כ"כשיועיללכלים שבתוכורק לעצמויועיל,מפני
שאין הטהרה הגורמתהעירובתלויה בהתחברותהמיםונגיעתם זב"ז ובכה"גאין המגו מערבם[,ואף אם
פירוש המגו שבטבילת הכלי הוא חלק מתשמישי המקוה ומתבטל בה וע"כ אינו חוצץבין מים למים
יעוין חזו"א או"ח קכט לחגיגה כב,אינו מועיל אלא היכא דביטול הכליונגיעת המים שבתוכותלויים
אהדדי]ועפי"ז אףבסיו מלמעלה בלאמגואינםנחשביםמי מקוה רק מחוברים למקוה,ולחיצון עצמודי
בכךוע"י המגו נחשבוכמעורבין בשה"נוחשיביסי מקוה ,אבלבפיו מהצד אףשמשתתטיןהמים בטהרת
חיצת מ"מ נגיעתן במקוה ושיתופן בטהרה אין תלוי אהדרי אינו חשוב כנתערבו כשה"נ ע"כ אינם
חשובים כמי מקוה.
ואין לומר שמה שכתב הט"זואין מתחבר כ"ככונתו כנ"לשאיןחיבורןונגיעתןחלוי בשקועהחיצון
במקוה .ולפי"ז לכל בעי שה"נ אפילו כלפי עצמו ,דלענ"דאיז מתחבר כ"כ הוא כנגד מ"ש ברישא
וחיבורו בכ"ש ,ומ"ש הט"ז משא"כ מהצר הואכנגד מ"ש דמלמעלה אזצפין המים ע"ג ,ואם כהנ"להרי
ברישא כתב המציאותוהדין ובסיפא מציאות כלבד[ ,והעתקתי רבצי הט"ז "למעלה אז צפין" ואע"פ
שלפנינו בדטוס הגפרן כתוב אוצפין ,מפני שכמה אחרונים העתיקוכן כמעתיקים ולא כהגה ,וכן הוא
בדפוס לעמכערג תרלו ,ונוסח שלפנינו א"א להולמו].
עפי"ז יתכן לבאר אף דברי הש"ך ,ונעתיק דבריו בתוססת ביאור דמצריך שיהא הכלי נטבל בהוך
המקוהומי המקוהיהיו ע"גהכלי [כשמטבילו ]א"כ כשפיו למעלה אז [כל]המים כתוךהכליהנוגעים
למקוהמתהכרים למקוהויש להםדין מקוהלמתוך שעולה טבילהלחיצון]ומכסים עלהכלי[כשיש להם
דין מקוה ]משא"ככשמתחכריסמן הצד שאז[אפילויועיל מה שנתבטלו למקוה לחשבםכמי מקוה]מים
שע"גכלים [שבתוכו]לא נחשבוכמי מקוה רקמן הצר מה ששוהלמימקוה [הוא לברו]נחשבלמימקוה
ולכןבעיחיבור כשה"נ ,ואפשר דללא כשה"נאינומועיל כלל אף להשוים למי מקוה,מפנישאין המגו
מחבר המים לחצאיםואין המגו וחיבורם מועיל רק אטע"י נגיעתם בלבד כבר נהפכו כל המים שבכלי
למי מקוה[ .וכשיש שה"נ הוא מחבר הכל].ויתכן שאף בכלי שרוחב גופוופיושוים ככוסות לאיועיל,
ודברי הש"ךאינו אלא לראי' דהיכא שבמקום נגיעת המים אינו מוכרח המגווביטול הכלי.אינו מועיל
כלל אף אם באמת נשקע כל הכלי ומתבטל שאנודנין על החיבור במקומו עצמו ,ואפשר שהמים שעד
הנקב באמתנחשכיםמימקוה .רקלכליהפנימי הנמצא בתוךהמיםהעליונים לאיועיל ,אבל אם כלהכלי
הסכימי בתוך המים שמהנקב ולמטהיועיל הטבילה אף לסנימי ,וזה כונת הפרי דיעה שהביא הר"י
ברנדחןשליט"א .ועכ"פ מוכח מדברי פר"דשלחיצון הועילה הטבילה אפילושאין כלהמים שבתוכומי
מקוה .דאם לחיצון לא הועיל הא ליכא מגו ואף במים התחתונים לאיועיל לפנימי .ולפי"ז כל מה
שהאריך הרבברנדוין (עמ' קב)בדברי פר"רנכוניםלכליהפנימי ,אבללכליחיצון אי"צלזהואף להוו"ך
הועיל בכלגוני[.ובספרקולדודי מקואות לר"דפרגד שליט"א כתב שלאיועיללסנימי אףבמים שלמטה
דגזרו הא אסו הא] .ואף לדרך הראשון שכתבנואינו אלא למה שבתוכו אבל לחיצון עצמו הוא דבר
פשוט שמועיל אף בלא היותםמי מקוה ,אם כנים הדברים יתישבו רוב קושיות האחרונים על הש"ך.

שנה טזגליון ב (צב)

(שא) קמא

מש"כ דאו"ה ס"ל כהרמב"ם ,אף דממה שמועיל הטבילהלכלי כורד אפשר שכן הוא ,אבל בדבריו
בדין טבילת כלים(דין צ"ו) יראהרבדיןכלי בתוךכלי חילק רקביןפיו למעלה והטהו על צדו ,וקצת
נראה מזה דסברדאין לחלק בזה וכמוש-כ הגידולי טהרה ועוד אחרונים בדעת הטור או מסני שס"ל
דברייתא ומתניתיןפליגי והלכה כמשנה ,או דסכר כהרי"ד שבהטהו לא באו המים ככולו ,ויש להעיר
שבחכמת אדםבדיןכלי בתוךכלי לא הזכיר הא רבעי שה"נ כשהחיצון א"צ טבילה ,זצ"ל דסתם דבריו
ואייריבחיצון נטבל,ואכתי צ"ע שלאהזכירדישחילוקביןפיו למעלה למהצד,ואיכונתו לסתום כהטור
והרי"ד צ"ע שלא ביאר דבריו שהם שלא כהש"ך וט"ז ודלא כב"י.
ומש"כ הגר-משסיין שליט"א כדברי הלבוש[שדבריו הועתקו כדברי חמודותסוף נדה הל' מקואות
אות לח] וכתב לחלקבין כלי שבתוכוכלילביןכלי בודד ,אף שלענ"ד חילוקונכון אבל לא מטעמי',
דמש"כ שטעם הלבוש מסני שלאיטבילחיצוןכראוי ,שזהו הטעם שכתבהגידולי טהרה ועוד אחרונים
אבל דעת הלבוש אינה כן ויבוארלהלן.
ומפשטותדברי הגד"ט ושאראחרונים שעמו נראה דאףבכלי שבתוךכלי עלתהטבילהלחיצון .וקצת
ישראי'לזה מהתוס'חגיגהכב .ד"המאי דלאגזרוחיצון אסופנימי ,ואף שיש לחלק דשםאיירי לקודש
שבחיצוןיש שה"נ ומעיקרהדין עלתה טבילהלתרווייהו אלא דגירו אטוכלי אחר שלא יהא בו שה"נ,
משא"כ הכאחיישינןשחיצון עצמו לאיטבילכראוי ,או למש"כ בדעת ש"ךשלפנימיאין מועלת טבילה
מעיקרהדין ושמא בזהגזרוחיצון אטופנימי ,אבל כנ"ל מדבריהם לא משמעהכי ,גם שאין לנו לחדש
גזירה כזו ,והגר"ט שביאר מטעם גזירה שהכריחם הסתירה שבין מתני' ותוספתא,וגזירתם קרובה להא
דגזרו בקודש משא"כ הכא.
אבל כונת הלבוש רבאמת לכלי עצמו סגי בחיבור המים דרך השקה כל שהיא וע"י המגו למה
שבתוכו ,רק דבמטהו על צדו גלה בדעתוראין רצונו בחיבור ררך השקה כ"ש אלא דרך שפעת מים
ושפעת המים בעיחיבור בשה"נ כמבואר בדבריו ,ויראה דסכרא דגלה בדעתו הוא כשרצונו לטבול מה
שבתוכו רוצה הוא שהמיםיבואועליהם דרך שסיעה,ומכיון שכן גלה בדעתושאינו רוצה בחיבור דרך
השקה וע"כאיןהמים מתחברים כללוגרעאףבחיצון ,אבלבכליבודדאינו מגלה בדעתובהטייתו,שאין
לו צורך בכניסת המים בשפיעה ,ואפשר דסבראזו דגלה בדעתוהויא מדרבנן.
אבלאכתי צ"ע טדברידרכי משהיו"דסי' קכ (כקצר אות ב') שהביא מהמררכי בשםרכינו אביגדור
כהןצלוחית הטעונהטבילה אע"פשאיןבפיה למעלה כשפה-נ שפיהצר למעלה אפ"ה מלקא להטבילה
וכו',ויעוין במרדכישלפנינוסוף ע"ז דשם ליתא תיבת למעלה שהוסיף רמ"א ב' פעמים ,ולכאורה דעת
רמ"א רבכלי בודד בעיפיו למעלה .ואפשרדאיירי בכלישפיו צר מגופווגופו מתרחב ,וקצת נראהכן
מהא דחזר וכתבשפיה צר למעלהופי' שהצלוחיתפיה צר ולאגופה,וכיון שכן קשה לטובלובפיו מהצד
ויהא כולו מלא מים ע"כ נקט למעלה,וישלציין שבהמשך בד"מ הביא במטבילכליזכוכית מלא מים
כדלישצריך להטותו על צרו בתוך המיםכדי שלאיחצוץ כובד הכלי ,ולאהזכיר שיהאבפיו שה"נ [ולא
הצריך להעמידו אח"כ כשפיו למעלה] והם דברי האו-ה שהביא החכ-א.
ובעצם הדבר שלכלי הטמא לעצמו לאבעי שה"נ ,כתב רש"יחגיגה ככ הטעם דכטומאתוכן טהרתו,
והמרדני סוף ע"ז כתב דמנו דסלקא טבילה לצד חוץ סלקא לצדפנים ,עוד הביא המרדכי סברא שהוא
דומיא רבית הסתרים באדם ודחה דלפי"זאין הבנה למגו לכלי המנימי ,ולכל הטעמים הנ"לאין כ"כ
סברא לחלקביןפיו למעלהוכין מהצד ,ויש להאריך בזה וכבר נתארכו הדברים בלא זה.
וה כתבתי להעיר לבהמעיינים

יהושע דב הרוק -בני-ברק

בענין שואלתפילין מאומן המתקןתפילין שלו
לכבוד מערכת כיח אהרן וישראל הע"י שלומכון יסגא! אשמח אם תכניסו הערותי להגדיל תורה

ולהאדירה.
ראיתיכגליון צ' מאמר נפלא ותשובה להלכה מהרב אפרים סג"ל שליט"אבענין שואלתסילין מאומן
המתקןתפילין שלו ונאבדו וביארהענין על כל פרטיוועניניווראיתילהעיר דלכאו'יש כזה ב' אופנים

קמב (שב)

קובץ"בית אהרןוישראל"

דיש והאומן משאילהתפילין גם לפעמיםלמי שאינו בא לתקן אצלותפילין ואז פשוט דגם אם עכשיו
השאילהתפיליןלמי שבא לתקןתסילין אצלואיןלנו לקשר השאלתהתפיליןלתיקוןתפילין שלו והם ב'
דברים ובאופן זה פשוטהדין ככל הנאמר במאמר הנ"ל ,ואמנםיש והאומןאינו רוצה להשאיל רקלמי
שבא לתקן אצלו ובאופן זה נראה לכאורה דאולי לאהוי השואל כגדר שואל כלל וא"א לומר כל הנאה
שלו ואוליהוי זה בגדר שוכר דהרי האומן אינו משאיל לתועלת השואל אלא שזה אינו אלא כהסכם
האומנותבין האומן לקוניו שכל זמן פעולת תיקון התפיליןיותן לותפילין להניח בזמןתיקון חפיליו
שלא יצטרך האומן לעבוד במהירות אלא כראוי וכיאות במתינות.
ויש להעיר עוד הערה ואםכי זה חידוש אבל תורה היא וללמודאניצריך דהגה בקצוה"ח סי' קפ"ז
חידש חידוש גדול כדינא שהובא שם והמקור בגמ' ב"מ דף פ"ג ע"א בשולח שליח עם מעות לקנות
והופסד דיש כזה פטור של שומר בבעלים [והעמיד הרמ"ה משום כךסוגיית הגמ'דאיירי כשהיו המעות
פקדון אצלו מקודםעיש"ה]וז"לולול"ד אפשר לזמר דהרמ"ה לטעמיה רס"ל באומר לשלוחו צא והשאל
עםפרתידכיון דשלוחו של אדםכמותו הו"ל שאלה בבעלים והובא בטורסי' שמ"וסעי' ט'עיי"ש וא"כ
לעולם ליכאדין שומרין בשליח דהו"ל בעלים עמווכעין זה אמרו בגמ' פ"בדקירושין דף מ"ג ע"אגבי
ן רשלוחו של אדם כמותו הו"לכגופיה עכ"ל ובקהלותיעקב מס' ב"מסי' ל"ט
אין שליח נעשה עדניכיו
כתב על דברי הקצוה"ח וז"ל ויש להעיר דא"כ גם בפועל דידו כיד בעה"ב ונימא דהיכא דפועל של
מבקיד הוא עם השומר במלאכתוהזי שמירה בבעלים דהא פועלעדיף משליהלענין תוסס לבע"ח כס"ק
דצ"מוהרי כל שומר הוא פועל לעמןחיוב השמירה שעליו כמוש"כ בקצוה"ח סי' ע"ד וא"כ לאיצוייר
כללדין שבועת שומרין דהוי בבעלים ויש להשיב כמובן דכאן חוזר חלילהויש לפלפל עכ"ל.
והנה לכאורה מסתכרלתרץקושייתהקה"י דאדרכה בע"כ דהתורה לאנתנהדין שמירה בבעליםכלפי
חלק כעלים שיש להשומר מחמת השמירה דהוי כפועל של הבעליםוידוכיד הבעלים דבחלק זהמכיון
שישנובכל שומר לא פטרה תורה משוםכךבדיני השמירה,ודו"ק.ולפי"זיל"עדאולי הטעם דהתורה לא
נתנה פטורבבעלים משום חלק הבעלים שיש להשומר מחמת השמירה הוא משום רכלהיכאדהוי שליח
של בעלים עם השומר בשמירה (ולא המפקיד עצמו) תליא בזה דאם התועלת המניע להיות השליח עם
השומרהיתה לתועלת הבעליםלצרכיו שלו ולא לתועלת השמירהישלדון בזה משוםדין שליח הבעלים
בשמירה אבל כאשר כל תכלית ותועלת המניע להיות שליח של הכעלים עם השומר היתה לתועלת
השומר והשמירה ולא הבעלים לצרכיו מניע את השליח להיות שם אלא השומר הוא עצמו ולצורך
השמירה גורם ומניע להיות פועל הבעלים שם בכה"ג ליכא פטור שמירה בבעלים ודו"ק.
ואם כנים הדברים אולי י"ל לפי"ז רנירון דירן שאני דכיון שכל תכלית שאילת התפילין והשאלת
האומן את תפיליו היתה אך ורק כדי שיוכל לעבוד באומנתו הוא וכל שאילתהתפילין כזההוי כחלק
מעבודת האומנות וכאילו השליח הוא ממש שליח של הבעלים ופועלו בזה לקחת התפילין ממנו כדי
שיוכל האומן לעבוד עבודתובתיקוןתפיליוכראוי וכיאותובמתינות ובכה"גכן נחשבהיותו של השואל
והשוכר כשליח ופועל של הבעלים גוום להיות כאן פטור של שמירה בבעליםמניו שכאן הוי השואל
כשליח ופועל של הבעלים לתועלת הבעלים לצרכיו של הבעליםוהיינו לצרכיתיקון ועבודת האומנות,
וכתבתי כ"ז רק להעיר וכשואל שלא מדעת.

בענין המברילבין קודש לחולובין קורש לקודש
בגליון צ"א כתבתי להעיר על מש"כ בתשו' הר-צבי או"ח סי' קס"ו בר"ה שחליום ראשון להיות
בשבת דבקידושיו"טשנישצריך להבדילביקגה-זולסיים ברכת הבדלה המבדילבין קודש לקורש ושכח
מלהבדילדיכול לצאתיד"ח הכדלה דשבת בהבדלהשיבדיל אח"כ כמוצאייו"טשני וכסיום הכרכה של
המבדילבין קודש לחוליכול לצאתיר"ח גם על ההבדלה שהיהצריך להבדילבין קודש לקודש עכ"ד
וכתבתי להעיר דלכאורה נסתר זה ממש"כ המנ"א סי' רצ"ט סק"ח בענין ר"ה שחל להיות ביום ג'
והתענה 'ום א' וב' ולא היה יכול להבדיל שאיןיכול להבדילבין קודש לקודש דהוא שקר ובפשטות
משמע מדברי המנ"א דגם לא יצא יד"ח אם יבדילכן .וא"כ כמו רס"ל להמג"א רכשצריך להבדיל
מעיקראבין קודש לחולאינויוצאיד"ח אםיבדיל אח"ככין קודש לקודש ה"נ מסתבראדבצריך להבדיל
מעיקרא בין קודש לקודש ונתאחר ההבדלה למוצאי יו"ט ומבדיל בין קודש לחול לא יצא יד"ח,

שנה טזגליון ב (צב)

(שג) קמי

ומשמעות דברי המנ"א דנשאר בנוסח ההבדלה מעיקרא ובעובדא דיריה מבדילבין קודש לחול אף
דעכשיו כבריו"ט ולפי"ז לכאורה משסע דגם בנתאחרה ההבדלה של המבדילבין קודש לקודש שהיה
צריךלהבדיןבליל יו"טשני למוצאייו"ט ה"נ לפי"ד המג-א צריך להבדילבין קורש לקודש ולפמש-כ
הביאוה"ל שהובא בדברינו שם בעובדא דהמג"א שנתאחרה ההבדלה שלבין קודש לחוללליליו"ט א"א
לומרעכשיוהמבדילבין קודש לחולכיון שעכשיו הוא קודשדיו"ט ה"נ לכאורה בעובדאדירן בנתאחרה
ההבדלה שלבין קודש לקודש(מליל יו"טשני של ר"ה שהוא מוצ"ש) למוצאייו-טאינויכול לומרבין
קודש לקודשכיון דעכשיו חולאך עכ"פלדברישניהם לאיוכל לצאתיד"ח בהבדלה שלבין קודשלחול,

עכתו"ד.
ושכתיוהתבוננתי דאפשר לחלק רעדכאןדנו המג"א והביאוה"ל ופשיטא להו דלאיוכללהבדיל כמו
נוסח שלעכשיוורק דהמג-א ס"לריכריל כנוסח רמעיקרא והביאוה"ל חולק רק כשבאלהבריל להשלמה
מה שחיסר ההברלה מעיקרא וכא עכשיו להשלימו בברכה שאומרעכשיו משוםחיוב השלמת ההברלה
דמעיקרא ובזה פשיטא להו דאינו יכול להבדיל כדעכשיו דבזה הוא דובר שקר וכלשון המג"א וכנ"ל
והיינו דכשאומר המבדילבין קודש לקודש ובאמת ההבדלה היתהבין קודש לחולהוי דובר שקר וה"נ
אילוהיה אומר המבדילכין קודש לחול וההבדלה באטב היתהבין קודש לקודשהוי דובר שקר ולאיצא
יד"ח אבל כשאומר הבדלה אחרת משום חיוב שנתחייב אח"כ ורוצה לצאת עלידה באגב גם ההבדלה
דמעיקרא וכגון בעובדא דההר-צבי דגם במוצאי יו"ט שני הרי מתחייב בהבדלה והבדלה הזאת בוודאי
דנוסחתההיאבין קודש לחולורוצה לצאת באחד זאת באמירתוגם ההבדלהבין שבתליו"ט שלא אמרה
ונתאחרה רכזה הרי לאשייך לומרעליו שהוא דובר שקר שהרי אומר נוסח זה משום חיובו בההכדלה
דעכשיו שנוסחתהכןלפי-וי"ל ושפיר אפשר לצאת בה גם יד"ח ההבדלה שבין שבת ליו"ט שנתאחרה
ואע"ג דנוסחתה מעיקרא היתה שונהוהיינו המבדילבין קודש לקודשכיון רעב-פ דובר אמת הואודו"ק.
[ואמנם מש"כ שם לתלות שאלה זו ביסוד חיוב מצות ההבדלה אם היא משום סוף יום הקודש או
חיובו היא כתחלת יום כא ובארנו בזה מחלוקת הומב"ם והראב"ד ושבהמחכר משמע רס"ל שעיקר
חיובו היא משום יום הבא במשמרתי אעמודה דהדברים מסתברים].
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ושו"רדעיקר השאלה דלשנותנוסח ההבדלהמכין קודש לקודשלבין
נדון
באחרונים במילתא דשכיחא [וגם שם אינוכענין שהוא כדובר שקר -כעוברא דהמג"א שפסק דברובר
שקר לא יצא יד"ח] והוא כבן אר"י ובן חו"ל שנזדמנו יחד במוצאי שבת דלכן אר"י לא הוי יו"ט
והבדלתו היאבין קודש לחול ולבן חו"להוי יו"ט שני של גליות והבדלתו היאבין קודש לקודש.
ועי' בספר שמירת שבת כהלכתה פרק ט"בסעי' כ"ב כתב וז"לבן אר"י המבדיל במוצ"ש ליו"טשני
אינויכול להוציא אתכן חו"ל בהבדלתו שהרי ברכות הבדלה שלהןהן שונותוכןבן חו"ל האומר סדר
יקנה"זאינויכול להוציא אתבן אר"י בהבדלתוויבדיל כל אחד לעצמועכ"ל .ושם בהערהנ' הביא בשם
הגרשז"א זצ"לדיתכן הא ראם שינה ממטבע שטבעו חכמים דלאיצא יד"חהיינו כמוצש-קליו-ט והוא
אומובין קודש לחול דבזה ממעט כבוד החג שקוראו בשם חול ולכן לא יצא אבל אםבן חו"ל הבדיל
לבן אר"י כמוצש"ק ליו-ט שני ואמרכין קודש לקודש אפשרדיצא יד"ח דהא הבדיל הבדלהוקיים מה
שצוולו חז"ל ואם יש הבדלהבין קודש לקודש כ"שבן קודש לחול וגם הזכיר את זה בפתיחה ובאמצע
עכ"ל והנה לכאורה תמוה מאוד דדברי הגרשז"א מוסתרים מהמנ"א סי' רצ"ט דבלא הבדיל במוצ"ש
לחול ונתאחר עד לליל יו"ט אינו יכול להברילבין קודש לקורש ומשמע דלא יצא כלל וכבר ראיתי
כשש"כ פרק ג"ח סעי' כ' בהערה צ"ך דשם העתיק דברי המג"א סי'יצ"ט סק-ט וכתב להקשות על זה
מהסברא דהגרשז"א פרק ס"ב הערה נ' עיי"ש.
והנראה לענ"ד דהגרשז"א חילקבין עובדא דהמג"א דהאומר ברכת הבדלהבין קודש לקודשהוי רק
כדובר שקרים שהרי לא היתה הבדלה כשבתזו רקבין קודש לחול ולאבין קודש לקודש ומשא"ב כשבן
חו"ל מבדיל ואצלוהיאבין קודש שבתלבין קודשיו"טשניהרי לאהוי כדובר שקרים ממילא בכה"גגם
כן אר"ייכול לצאת יד"ח .ולא קשה עלדבריו מדברי המג"א( ,אלא דהחידוש הוא דאף דלגבי השומע
אין כאן הבדלהבין קודש לקודש כלליוצא יד"ח הכדלתו שהיאבין קודש לחול בשמיעת הבדלה מפי
המבדיל שאצלו היה ההבדלה רבין קורש לקודש).
אלא דהגרשז"א סבר דגם היכא דלא הוי כדובר שקרים לא יוכל לצאת הבדלתבין קודש לקודש
באמירת הבדלהבין קודש לחול ורק להיפך הבדלתבין קודש לחוליכול לצאת ע"י אמירת הבדלהבין

קמר (שד)

קונץרבית אהרןוישראל"

קודש לקודש ובזה חולק הה"צ וס"ל דגם כזה אפשר לצאת יד"ח הבדלהבין קודש לקודשע"י אמירת
כץ קודש לחול ודו"ק.
והעיר הרב אשרשרייבר שליט"א בעובדא דהה"צ בנתאחר ההבדלה שלבין קודש לקודש ממוצש"ק
ליו"טשני של ר"ה עדמוצאי ר"הדאולייוכל לומר בחתימה הברכה ברוךוכו' המבדילבין קורש לחול
ובין קורש לקורשוייצא לכו"ע ובכה"ג אפשר לחתום בב' חתימותביון שהכלמענין אחד של הכדלה

הם ,וצ"ע בזה ואכמ"ל.
ולסיום ראיתי לעורר דמה שכתב הגרשז"א דבן אר"י השוהה בחו"לודינו כבן אר"ייכול לשמוע
ההבדלה מבן חו"ל עלאף שנוסחאותחתימות הברכותשונות ד"זיכוללהיותפתרוןהלכתי לשאלה נאה
דהנה בכלל נתחבטו טוסקיזמנינו אם בן אר"י השוהה בחו"לודינו שאסור לעשות מאלכה בפרהסיא
ביו"טשני שלגליות אםיכול לעשות הכדלה במוצאייו"ט הראשוןבשניימים טובים שלגליות[בחו"ל]
ועי' בתשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"א מש"כ בנה והביא שאילת יעב"ץדכיון דאסור
במלאכה עכ"פאינויכול לעשות הבדלהועי' מש"כבזה בשו"ת בצל החכמהוהאריךבזה ואכמ"לוהלום
ראיתי כשו"ת אגרו"מ ח"גסי' ע"כ דג"כ נקט שלא להבדיל [אולם שםאיירי כיושבבליל הסדר וסועד
אצלבן חו"ל ראםיבדילהוי בסרהסיאועי'] כרם הרכה נקטו שלא להבדיל ואם נאמרשאין להבדילגם
בב' יו"ט שלגליות בחולכין ב' הימים לבן אר"י השוהה שם א"כ לסי"ז לכאורה בשחליו"ט ראשון
בשבתגםאיןראוילכתחילה שבןאר"ייבדיל בברכתבין קודש לחולשהריאין אצלו חול אלא שגםבין
קודש לקודש א"י לכרך שהרי סו"סאיןזה אצלו קודש ואםכן מהסתרונו .וכאן א"א לומר שלאיבדיל
כלל עד מוצאי יו"ט שני דהרי אפילו אם יתנהג ביו"ט שני כיו"ט הרי צריך להבדילבין שבת ליו"ט
ודו"ק .ולפמש"כ הגרשז"א"די'וכל לשמוע מכן חו"ל שמבדילבין קודש לקודש והבל על מקומויבוא
בשלום ונאת עפמשנ"ת לעיל דכאשר איננו משנה בעיקר הברכה ממטבע שטבעו חכמים יכול לצאת
בברכהזוגם ברכה שבמטבע אחרת ושוב שמחתי באומריםליכי מש"כ בכוונת הגרשז"א מובא להדיא
כן בספר מאור השבת ח"בבפניני המאור במכתבי הגרשז"א מכתב כ"ח אות כ'עייש"ה ועח"ש בהערות
אורהפנינים לבעהמ"ח שליט"א ,ובמכתם השלמה שם ושם.
בכל חותמי הכרכות

דודאריהצינוירםביתר ת"ו

בעניןלעתיר לבוא הלכה כבית שמאי

לקובץ התורני "בית אהרן וישראל".
כעירובין ו' ע"נ; לעולם הלכה כבית הללוכו' .מפורסם וידוע הדבר בעולם ,דלעת"ל הלכה כב"ש.
רובא דרזבא לאיודעיםמקורי ,וחושבים שכנראהזה באיזה מקום בכבלי,ירו'אובאיזה מדרש אבל ע"פ
חימושי לא נמצא באף מקומות הנ"ל.
וחיפשתי ושאלתי ק' ומצאתי בספרויקהל משה לתלמיד הגר"דאופנהיים -הג"ר משה מפראג זצ"ל
(עי' שם הגדולים להחיד"א ח"ב מער'ו' אות כ"ב) בדףנר ע"א (בדפוסזאלקווי .תק"א) וז"ל...:כמוכן
בזמן הזה הלכה כב"ה מפני שהעולם מתנהג ע"פ החסד ועולם חסד יבנה (ע"פ חהיליט פ"ט ,ג') אבל
לעתידיהיה הלכה כב"ש.כמוכן הרשב"י,לפי רובאין הלכה כרשב"י בגמראלפישאין העולםראוילכך
בזמן הזה אכל לעתידיהי' הלכה כרשב"י וכו' .ע"כ.
ובמלבי"ם בתורה אור במדבר פר' חקת ד"ה וכבר ,ועל :וכבר כתב האריז"ל שמהשאין הלכה כב"ש
וגרשב"י הוא ספני גודל מעלתם שלא עסקו בתורת בעה"ז כלל דק בתורת עולם האצילותוכו' ואמרו
שבשמים פוסקים כב"ש וכב"ה ושכן יפסקו לעת"ל וכו'כיאין לך ארםשאין לו שעה (אבות פ"ר מ"ג)
וכו'.
וכ"כ הגחיד"א בפתח עינים אבות פ"ה מש"כ :שמעתי במ"ש המקובלים דלעת"ל הל' כב"ש וכו'.

יעוי"ש.

וכבגדי שש עמ"ס אבות פ"המי"זהזכיר זאת כמה פעמים וכא' הפעמים כתב זאת כשם רז"ל ולענ"ד
לאהבנתידבריו דהא מוכח מהמלבי"ם ומהחיד"א רזה לא בש"ס ,דאל"כ פשיטא דג"ע הרחיר"א אומרן

שנה טז גלון ב (צב)

(שה) קמה

המלבי"ם זצ"ל דבקיאים היו כשסי"ם ומדרשיםהיו כותבים ממקורות ראשונים ולא משם המקובלים
מהתקומה האחרונה (לגביהם).
ועי' בהגה-ה לרוחחיים לגר"ח מוולאזין אבות פ"ד דגט כתבכך .וכ"כעי'בפי' בית לאבות עמ"ס
אבותלהר-ריעקביהודהלעווי זצ"ל פ"המי-ז ע"ש .וכ"כעי'בפי'בית אהרן עמ"ס אבותשם.ועי,בפי'
הגר"ח פאלאג'י וצ"ל למס' אבות שם.
ובשערמאמרי חז"ל למוהרח"וז-ל שם כתבוז-ל:וכל מחלוקתשהיא הגבו' שהיא לשם שמים סופה
להתקיים שם למעלה עם הז-א ולאירד למטהלגיהנום ושאינה לש"שוכו' וז"ש (בזוהר ח"אדי"ז ע"ב)
מחלוקת דאתתקן וסליק ולא נחית דא מחלוקת שמאי והלל שעולה וסוסה להתקיים שם בקדושה.ע"כ.
ולענ"ד נ"ל דזה רמוז קצת כרש"י בכתובותלגבי מחלו' ר"יורבי יהושע ע"ש (דף גז ע"א) וז"ל:
ואיבא למיסר אלוואלודברי אלהיםחיים הםזימניןדשייךהאי טעמאוזימניןדשייךהאי טעמא שהטעם
מתהפךלפישינוי הדברים (דאז הקב"ה משנהעולמוראין הקב"ה משנה עולמו אלא לאחר שבעתאלפים
שנה .סנהדרין צ"ז ע"ב)בשינוי מועט .ע"כ.
ובקשתי למי שיודע מקור לדבר שלעת-ל הלכה כב"ש בפירוש בתקופהלפני המקורות הנ"ל ישלח
בעזהי"ת לקובץ תורניזה.

יצחק שלמה מופר

בהאיםור להלוות מעות בלאערים
כתב המחכר בשו-ע חו"מסי' ע'סעיף א' וז"ל אסור להלוות בלא עדים ואפילו לח"ח אלא אםכן
הלווהו על המשכון ע"כ ,ותמהו האחרונים על מנהג העולם שנוהגים להלוות כלא עדים ע' בשו"תפרי
יצחק [ח"א] מש"כ אבל אכתי צ"ע כמש"כ בעצמו דכשו"ע מבואר דאסור וכל דבריו הם לולי דברי

השו"ע.
וראיתי כספראמרייעקב להרה"גיעקב מאיר שסערן שליט"א שכתב לחדש דההלואהלזמן מועט לא
נכלל באיסורזה רכלכהאי לאחיישינן לשכחה,ונראה להביאסייעתאלדבריו וכזהיצא בס"דישובנכון
למנהגזה.
איתא במס' שבת[דף קמח ].דהמלוה בשבתיאמרהשאילני ולא יאמרהלוינידכהלויני אתי למכתב
ואילובהשאילני לא אתי למכתב,ופירשרש"ידהלויני משמעלזמן מרוכה רהוא לל'יוםעיי"שומסוגיא
זוהוכיחו הראשונים[עי' ברא"ש מס' מכותדף ג;וכן כ' הרמב"ן שם] דסתם שאלהיכולים לתובעומיד
ומבואר מזה דהטעם דבשאלהאין דרך לכתוב דהוא אינו עומד לזמן מרובה של שלשיםיום משא"כ
בהלואה שסתמא זמנו לל'יום וכלשירך להשאיל או להלוות בפחות משלשיםאין דרך לכתוב שטר דכל
החילוק של שאלה להלואה הוא דזה לל'יום תה לפחות מל'יום ומבואר כהנ"ל דרק הלואה לל''ום הוא
דדרך לכתובואילו הלואה של פחות מל'יוםאין הדרך לכתוב[,והיינו דל'יום הוא השיעור של שכחה
כמבואר בכמה דוכתי כגון הרואה.תבירו לאחר ל'יום הרואה בית הקברותוגו'].
וכן יוצא מפורש מתוך דברי המנ"א[סי' ש"ז סעיףיא] דבמקום שנוהגין לתבוע הלואה תוך ל'יום
מותר לומר בשבתהלויני ,דמאחר דהוא הלואה לזמן קצראין הדרך לכתוב שטר,וזה כנ"ל דכל הטעם
שכותבין הוא משום חשש שכחה וזה בעיקר להלואה שהוא לזמן של ל'יום אבל על הלואה שהוא פחות
מל'יוםאין הדרך לכתוב שטרוהיינו משום דבזה ליכא חשש שכחה ולכןאין כותכין.
והנה בשו"עסי ,ע"גסעיף א' כתב המחברוז"ל המלוה אתחבירו סתם ולא קבעלוזמן במקום שיש
להם מנהגיש לוזמן שלשיםיוס,והיינודמדין השו"ע כל הלואה סתמאאינו אלא לל'יום ולכן מבואר
דמדינא אסור להלוות בלאעדים דבכל הלואה [דהוא סתמא לל'יום]קיימת בזה חשש שכחה ,אכלבזמן
הזה דכבר העיד המנ"א שם דנוהגים במדינתנו לתבוע הלואה לאלתרואין סתמא לל'יום [וכן העתיק
הגרע"א בגשו"ע סי' ע"ג]אין בזה חשש ושכחה ואינו עומד לכתובראין צורך בכתיבה.
ולכןסומכין העולם שלא לכתוב שטר על הלואה לומן קצר דכזהליכא חשש שכחה ובאמתכשלווים
לזמן מרובה קצתנוהגים לכתוב שטר.

קפו (שו)

קובץ"בית אהרןוישראל"

בהא דהותר לב"ר לגבות מננסי המחויב למ"ר שיעבודא לאו דאורייתא

מה שכתבו הראשונים [ע' רמב"ן מס' ב"ב דף קעה :ור"ן כתובותדףצא ].דאף למ"ר שיעבודא לאו
דאורייתא מ"מיכול ב"ר לירד לנכסיו אם אינו משלם ואין ירידה זו מדין שיעבוד [דהא ליבא שום
שיעבוד] אלאמדיןכוטין על המצוות ואף שעיקרהדיןכפייה הוא על האדםשיקיים המצוה מ"מ איבא
גםדיןכפייה עלידיירידה לנכסיו דלמה נכוף אותו דוקא ע"י הכאה נכוף אותו עלידיירידה לנכסיו
ובלשון הר"ן דער שאתהכופהובגופוכפהו בממונועיי"שועי' קצוה"ח[סי' לטא] וצ"בדמאיזה כח חל
גבייהזו ואםאין כאן שוס שיעכור היאך תלהגבייה וצ"ב.
ובספרזיתרענן [ח"ב אה"עסי' לט-ה] הביא שם הגרש"א ז"ל בטעם הדבר דשםשניתן רשות לב"ר
אוחועד שתצא נפשו ה"נניתן רשות "לאבדממונו" אם
להכותובלי הרף עדשיעשה המצוה[דהרי
ישיקבלעליו לעשות המצוה] ובמקום לאבד ממנונותנים
זהיגרוס שישמע להם[,דהיינו לאבד ממונו
עד
כופי
לולאיש אשר נושה בוובזההויכאילונתקייםהכפייהעיי"ש ודפח"חוהיינו דאף שאין לב"ד כחגבייה
למ"ד של"ד מ"מיש לכם כחכפייה לרדות האדםלקייםחיובו ,ונכלל בזה שיש להם גם כח לאבד ממון
חבירוכדישיקייםחיובו ,ומסתברא להו דברזה שלכפיהיכולים גםליחן להנושה רגם בזה נחשבכאילו
כופהו דאה לא יעשהכןיאבר ממונולגמריובין כהאין לזהמעותיו ולכן לא גרע מזה אםנותנים אותן
המעות להששה נו ונחשב ככפיה.
ולכאורהישלהוכיח כדבריהם מהא דמבואר במס' ב"מ[דף קא ]:ההוא גבראדזבין ארבא דחמרא לא
אשכח דוכתאלאותביה אמר לה לההיא איתתאאיתלך דוכתאלאגורי אמרהליה לאאזל קרשהיהבה לה
דוכתאלעייליה אזללכיתיה כתב לה גיטא שדר לה אזלה איהי אגרא שקולאי "מיניה וכיה" אפיקתיה
ואותביה בשבילאומסקינן דעברהכדין כאשר עשהכן יעשה לו גמולוישיב בראשו לאמיבעי חצר דלא
קיימא לאגרא אלא אפילו חצר דקיימא לאגרא וגו' ומבואר דהותרה לאשה ליקח ממון מהחמרא עצמו
לשכור פועלים וכן מבואר בשו"ע [סי' שי"ט] יש לבעה"ב למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר
הפועליםשמוציאין אותם ,וצ"עדהרי כלל בכל תביעתממון עלחבירו א"א לגבות אלא בב"ד של שלשה
כשיטת הש"ך [בס' ע"ג סעיף סו] דצריך שלשה ואל"כ אפילו בדיעבדאין דינודין וזנאיך הותר לה
למכורבלי שומח ותביעת ב"ד [ול"לדאירי בתבעו כב"רדהרי מבואר שם בשו"ע דרק ממדת חסידות
ילך לב"ד משום השבתאבידה אבל לאמדינא] וע"כ מונח מזה דמדאמרדהבניסזהחפציולרשותו שלא
ברשות ומותר לבעל החצרלזורקולאיבוד מותרלו גם למוכרו רכל שמותר לאבדנכסיחבירו מותרנמי
למוכרו דלא גרע המכירה מנה שזורקולאיבודוזה מבוארכדברי הגרש"א דכל שמותר לב"ד לאבדממון
חבירו שיחזירו למוטב הותרנמי לגבותו להמחייבלו.

צביחייםדישון
גבעת ואב

בדעת המשנ"ב בקרימה בברכות
א.בסימןריא ס"א כתב השו"ע דכשישלפניו הרבהמיני פירות שברכותיהם שוותוכגון שכולםפרי
העץ] ויש ביניהם ממין שבעה מקדיםמין שבעה אע"פ שאינו חביב כמו המין האחר משא"כ כשאין
ברכותיהם שוות[וכגוןצנוןוזית]איןצריךלהקדים אתהמין שבעה אלאמברך עלאיזהפרי שרוצהוי"א
שמקדים לכרך על החביב.
ב .וכסעיף ד' כתב השו"ע דכל הקורם בפסוק "ארץ חטה ושעורה" קודם לכרכה ,ועפי-ז יוצא
לכאורה שאםישלו חטה ותאנהצריך להקדים החטה והקשו האחרונים דהלאבאיןברכותיהן שוותאין
דין קדימהלמין שבעהותירצו המג"א [ס"קב'] והט"ז [ס"קג'] דאףרמין שבעה לעומתפרישאינומין
שבעהאיןדין קדימה באין ברכותיהן שוות בכ"ז כתוךמין שבעה עצמוכןישדין קרימה עפ"י סדר
הפסוק וע"כ חטה קודם לתאנה אף שאין ברכותיהן שוות אמנם הגר"א זלה"ה תירץ באופן אחר [וכן
עטה דעתהביאור הלכה] דאבן חטהאינה קודמת לתאנה ורק כאשר עשה תבשיל מהחטה והרי"ז חשוב
ביותר ע"כ קודם לתאנה.

שנה טזגליון ב (צב)

(שז) קמו

ג .ובסעיף ה' כתב השו"ע וז"ל הא דתטה ושעורה קודמים דוקא כשעשה מהם תבשיל או פת אבל
הכוסס חטה שברכתו בפה"א אינה קודמת לברכת בפה"ע ,עכ-ל ,וכתב ע"ז במשנ"ב דבפה"ע תקדים
לחטה ומשמע במג"א דדוקא אם הפה"עחביביותר אצלו אז הוא קודם אף שהוא מאוחר בקרא אבל אם
שניהם חביבים בשוה חטה קודמת אכן בביאור הגר"א משמעדלפי מה שמבוארלעילבסעיף א'דהיכא
שאין ברכותיהן שוות לא אזלינן כלל בתרמין שבעה ה"ה הכא לא אזלינן כלל בתר מוקדם ועלאיזה
שירצה יברך תחילה עכ"ד המשנ"ב והוסיף ע"ז בשעה"צ (יז) וז"ל והמנ"א אזיל לשיטתו (כסק"ב)
דסביראליה שםדיש לחלק בזהדכיון ששניהםממין שבעהוחזינן דהקרא אקדמיהאנןנמימקדמינןאכז
לפי מה שכתב הרשב"א דעל גרתך לאמיירי הקרא בכוסס כלל לאאזיל לשיטתו (בסק"ב) דסביראליה
שם דיש לחלק בזה דכיון ששניהם טמין שבעה וחזינן דהקרא אקדמיה אנן נמי מקרמינן אכן לפי מה
שכתב הרשב"א דעל כרחך לאמיירי הקרא בכוסס כלל לאשייך כלל סברתם ובלאו הכי היא סברא
מחודשת נגד שאר פוסקים ובאה רק לתרץ דברי הטור ע"ש כמנ"א לכן לא חש לה הגר"א ,עכ"ד

השעה"צ.
ד.והעירוני דלכאורה צע"ג דברי השעה"צ חדא איךיתכן לומר רהמג"א לשיטתו הלא אדרבה אם
המנ"א אזיל לשיטתו הוהליה לפסוק דאפי' היבא דפרי העץ -התאנה  -חביב בכ"ז חטה קודמתכיון
דדעת המג"א לעיל דבתוך שכעת המיניםישדיני קדימה וזה קורם לחביב וא"כאיך אפש"ל דהמג"א
לשיטתו ואכן מכוח הערהזו כתב הפמ"ג (א"א ס"ק ח') דאדרבא כאן סובר המג"א דלא כרבריו לעיל
אלא כאן סובר המג"א ראיןדיני קדימהבאיןברכותיהן שוות אפי' בתוך שבעת המיניםנוכל מה שכתג
המג"א לעיל רכן יש זה ליישב שיטת הרא"ש משא"כ להלכה למעשה לא ס"ל להמג"א הכי] ורק
כששניהם חביבים בשוה יש תמיד דית קדימה אף באין ברכותיהן שוות וא"כ צע"ג דברי השעה"צ
דהמג"א לשיטתו.
ה.ועוד צע"ג דאף דהגר"א אכן סוברדגם בתוך שבעתהמינים ליכאדין קדימהבאיןברכותיהן שוות
[וכנ"ל דרק בתבשיל של חטהישדיניקדימה] בכ"ז מאןיימר דהגר"א חולק גםדהיכא דליכא חביבליכא
קדימהלמין שבעה הלאיתכן דבזה גם הגר"א סובר רכלהדיןדבאין כרכותיהן שוות לא מקדימיםמין
שבעה זה רק דחביב קודם אבלכשאין חביבכן מקדימים[וכן נראה להדיא בביאור הגר"א אותג'עיי"ש
ודו"ק].
ומה שהגר"א כתב באות סו "דהא קיי"ל דבאין ברכותיהן שוות אין דין קדימה" ומשמע דאף
כששניהם חביבים ליכא קרימה למין שבעה אולי זה קאי רק לשיטת הרא"ש הסובר דתמיד באין
ברכותיהן שוותליכא כלל קדימהאפי'לחביב וכ"ש לשבעתהמינים משא"כלדידןדכןישקדימה לחביב
אז אולי בשניהם חביביןכן אזלינן כתרמין שבעה ,וצ"לדכיון רהגר"א כתב -דהא קיימא לן" משמע
דהכי פסקינן למעשה [מדלא הזכיר השו"ע ריש להקדיםמין ז' בשניהם חביבין] דאכן ליכא כללדין
קדימה לז' המינים אף בשניהם חביבין וע"כ סבר המשג"ב דדעת הגר"א רלא כהמג"א ,אך קושיתינו
הראשונה במקומה עומרת ,וצ"ע.

משה בהרפ"נ המבורגך

כולל יקרא ראורייתא -בית שמש

עלומן הקפות ההושענות
בשור או"ח סי' תר"ס כתב שני שיטות על זמן אמירת הושענא והקפת הכימה כחג הסוכות ,שיטה
ראשונה שזמנה היא אחר מוסף (הנזכרבסי' תרנ"ט) ,ומקורו כמ"ש הב-ח שהוא עפ"י המשנה שעשוכן
סמוך לשעה שנפטרין לבתיהם ,ואח"כ הביא הטור בשם רב סעדיה גאון שמקיפין סיר אחר קריאת
ההפטרה בעוד הספר על התיבה,ומסיים ע"ז הטור :ומנהג טוב הואכדי שלא להוציא הספר שלא לצורך
כיון שאיןקורין בו ,אלא שאין נוהגיןכן.
מבואר כאן בטור שזמן הקפות ההושענות בחג הסוכות (ומשמע שמדבר על כלימי החג שהרי כתב
להקיף התיבה פעם אחת בכליום וכו' וביום השביעימקיפין אותו שכע פעמים וכו') ,הוא אחד
הזמנים או אחר מוסף או אחר קריאת התורה ,ולא מוזכר כללזמן שלישי,ומסיים שהמנהג למעשה
הגייי
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הוא אחר מוסף ,וכ"כ שם הב"ח שכן הוא המנהג.

קמח (שח)

ע31ץ"בית אהרן השראל"

והנה בסי' תרס-ג כותב הטור :בחול המועד מתפללין וכו' ,ונוטלין הלולב ומברכין עליו וגומרין
ההללומקיפין התיבה ככליוםחון מבשבת,ומוציאין ספר תורהוקוריןבווכו'.ע"כ.הרי שכאן כתבזמן
אחר לגמרי שהואלפני קריאת התורהואינו מתחייס כלללשניהזמנים שכתבבסי' תר"סודן בהם שם
בארוכה ,ושם אינומזכיר כלל הזמן שכתב כאן כפשיטות[ ,וזמן זה דאחר הלל הוא עפ"י קבלה ומנהג
ירושלים ת"ו ראה בכה"חסי' תר"ס אות ד'],וצריך תלמודויישוב גדול כדברי הטור.
בברכה

זאבמיוער

עיה"ק ירושלים חובב-א

הערות והארותבענינים שומם
בעניןהידור ותוספת מצוה ,ושנרהנעוה"ז
כגמרא" ,כל הנהנה מסעודתחתןואינו משמחו עובר בחמשה קולותוכו' ואם משמחו מה שכרוזוכה
לתורהשניתנה בחמשהקולות(ברכותו):והיהרגילמרן האמרי אמת להקשות ,מה הקושיא ואם משמחו
מה שכרו ,שכרו הוא שאינו עובר בחמשה קולות.
ותירץ שהכונה שמשמח באופןשאינו נהנה מהסעודה ,שאזאין עובר בה' קולות ובכל אופן משמח,
אז שכרו שזוכה לתורה.
וכיו"ב בספר אמרי אמתליקוטים על הגמרא,
תניא אבאבנימין אומרשנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולאהמתין אתחבירוויצא,לו תפלתובפניווכו' ואם המתיןלו מה שכרוזוכה לברכות הללו"וכו' (ברכות ה ):וקשה כנ"ל,
פיה
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יקושיא מה שכרו.
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רבינו תם דזה היה להם בבתיכנסיות שלהם שהיו כשדה ,ולכך
כלילהיש להמתין .והר-יהיה מאחר תפלתו ומאריך עד שיצאו כולם ואם בתוך כך היה שום אדם בא
בכית הכנסתהיהמעיין בספר עד שגמרו תפלתם ונאה להחמיר אף לנו" עכ"ד התוס'.
ו
מ
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וא"כ זהו הפי' ,ואם המתין לו באופן שאינוחייב להמתין ,כמ"ש ר"ת ורק החמיר
ל
ע
כרכרי
התוס' שנהגהר"י.
והנהאיתאעוד ,כל הרואה המתואינו מלוהועובר משום לועג לרש ואם הלוהו מה שכרווכו' (ברכות
יח ,):וקשה כנ"ל מהו ואם הלוהו ונדפס זה עתה מבחיבתיד קדשו של מרן הלב שמחה "מה שחשבתי
בהלויתר-י שלאיכולתי לנסוע ,מה שאומרים שהאדמו"ר מקאצק ז"ל אמר אחר שאיחרללוית הרבי ר'
בונם ז"ל ,שרק הואהיה עלההלויהאולי הרמז בגמ' ברכות הרואה את המתוגו' ואם הלוהו מה שכרו
ואולי הרמז אם לא ראה אותו כהנ"ל.-
[וגופא דעובדאהוי שנפטר אחדמידידימרן הל"ש ,ולאיכללנסועללויה,ויצא מביתו החוצה ,ואמר
שהולך לכבוד הנפטר].
ודבריו בקיצור ,וגראס שכונתו לתרץ הקו' הנ"ל ,וע"ז ת" שמלוה באופן שאינוחייב כשאינו רואה.
ואיתא עוד-,היה מהלך במבואות המטונפות לאיקרא ק"ש ,ולאעוד אלא שאםהיה קורא ובא פוסק
וכו' ואם פסק מה שכרו (ברכות כד ):וצל"ע כנ"ל ,וכיו"ב יל"ע מהגמרא ששאלו את רב זירא כמה
הארכתימים וכין הדברים מזה "ולא הרהרתי במבואות המטונפות" (מגילה כח ).וקשה דזהו מעיקר
הדין ,וכל הנמנה שם ברבזירא וכשאר תנאים זהו דברים שהחמירו על עצמןלפנים משורתהדין (ראה
להלן) ומה רבותא הוא שלא הרהר במבואות המטונפות ,ויל"ע ,ובהאי דברכות לגבי חתן כחב בלב
שמחה דבר חדש ,וז"ל "איתאבספריםכאויר שכר מצוהבהאי עלמא ליכא ,אבל השמחה של מצוה לזה
יש שכר ושכר מצוה מצוה,וזהאוליפי' הגמ' ואם משמחו מה שכרו שכאשרכאן המצוה הוא לשמח ,אז
יש לו גם שכר המצוה .וזה מה שכרו והבן"ויש לומר רמזלדבריו ,שמה שכרו קאי בעולם הזה מלשון
הגמראנדרים(מ- ).כל המבקר את החולהניצולמדיגה שלגיהנםוכו' ואם ביקר מה שכרו( ,ומק' הגמ')

שגה אגליון ב (צב)

(שט) קמט

כדאמרניצול מדינה של גיהנם אלא מה שכרו בעוה"ז ה' ישמרהוויתייהו" עכ"ד הגמ' עיי"ש וגם כאן
הלשון מה שכרו כמו בנדרים ,ושם מסבירה הגמ' בפי' שהולך על עוה-ז.
ולדברי הל"שיתכן שכלהיבא דכתיב מה שכרו הכונה בעוה"ז,ובשים לב שכאלודברים שאדם אוכל
פירותיהם בעוה"ז וכו' מנוים כל הנ"ל.
הנהנה מסעודת חתן ,הכנסת כלה,
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חסדים שעושה
הרואה את המת,ולוית המת ,המבקר את החולה וביקור חולים ולכן שפירקאי על עוה"ז.
ובענין שכרמצוהכהאי עלמאליבא שעל השמחהישבעוה"ז ,בגמ' "במה הארכתימים"(מגילה בז):
ובהגהות יעב"ץ שם "דשכר מצוה הכתובה בתורה בהאי עלמא ליבא וכמ"ש בלחם שמים דאבות"
ומבהגהותיעבץ דפוס ונשל כתוביותרבאריכות" ,משום דשכרמצוה הכתובה בתורה בהאי עלמאליכא
וכדכתיב למען יאריכון ימיך ,לעולם שכולו ארוך .והשיבו בזכות איזה תוספת עילוי מצוה ושבחה
וקידוש במותר ,דשכר זה משתלם בעוה"ז ,כמ"ש בעץ אבות ,ובכמה מקומות וכמו מצוות שאוכל
פירותיהם בעגה-ז"].
וראה דבריו בלחם שמים ריש פ"א דאבות על המשנה א"תכעבדים וכו' ע"מ לקבל פרס,וריש פ"ב,
מש"כ בזה.
וראה בדבשלסי לחיד"א מערכת מ' ערך מצות" ,השמחה שאדם שמח במצוה ,שכר השמחה
יי
בעוה"ז ,הרבזרעבירך ז"ל" [וראה עוד בפרדסיוסף ריש פ' לךלךמכני יששכרוכו']והעירוניפ
י
ער
רב
וד
מ
ר"צ מלובלין באוצר המלך פ"א מהלכות ת"ת שכותב כנ"ל ומביא גמרא מפורשת בב"ק (ט" ):בהידור
מצוה ער שליש אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה" ופירש"י"דהיינו
אותו שליששיוסיף בהידור מצוה משלי הוא שאינו נפרע לובחייו כדאמרינן היום לעשותם ,ולא היום
ליטול שכרם מכאןואילך מהשיוסיף כהידוריותר על שלישיפרעלו הקב"הבחייו" ובתוס' שם- .אוכל
פירות בעוה"זוהקרןקיימתלו לעוה-ב" עי"ש ,ובזה הסבירובספרים מה שאיתא אצלפינחס"בדין הוא
שיטול שכרו"והיינו דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,אבל ההוספהמדיליה יש ,כנ"ל ,ואצל פנחס איתא
"הלכהואיןמורין כן" ,שלאהיהחיוב .והוא הידר והחמיר על עצמוולכן נטל שכרו בעוה"ז לכן אמר
הננינותן לו את בריתי שלום והיתה לו ולזרעו אחריו ,וכו'.היינו שבעוה"ז קיבל ע"ז שכר.

ביתורר ב%:ררש רבה %י בראשית

בבראשית רבה(,ח,י) "אמררכי הושעיא בשעה שברא הקב"ה אדם הראשון טעו מלאכי השרת ובקשו
לומרלפניו קדוש וכו' מה עשה המלך וכו' כך כשעה שברא הקב"ה את אדה"ר טעו בו מלאכי השרת
ובקשו לומרלפניו קדוש מה עשה הקב"ה הפילעליו תרדמהוידעו הכל שהוא אדם" נראה לבאר ע"פ
הגמ' בב"ב (עה" ):א"ר אלעזרעתידין צדיקים שאומרים לפניהם קדוש כדרך שאומרים לפני הקב"ה
שנאמרוהיה הנשארבציון והנותרבירושלים קדושיאמרלוובמפרשיםפי' ע"פ המדרש כשמו"ר(לח,ב)
"אתה מבקש שנהיה קדושים הסר ממני המות"עיי-ש.
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מובן
היטיב המדרש ,שבתחילה היה אמור ארה"ר לחיות לעולם ,לפני חטא עץ הרעת ,ושפיר חשבו לומר
לפניו קדוש כמו שיאמרו לע"ל מתישיחיו לעולם וברשב"ם ב"ב שם שיאמרו "מלאכים יאמרו" ,אבל
הקב"ה ידע שיחטא האדם ולאיחיה לעולט ולא הניחם.
ואפשר שנרמז זאת כהפילעליו תרדמהכי שינה היא אחת מששים במיתה (ברכות גז ,):ובזה מובן
היטיבדברי הגמראבסנהדרין(צב" ).תנאדביאליהוצדיקיםשעתיד הקב"ה להחיותןאינןחוזריםלעפרן
שנאמר ,והיה והנשארבציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתובלחיים בירושלים מה קדוש
לעולםקיים אף הן לעולםקיימין".

בענין רבתיישלעין רעה

בגמראגיטין(לו- ).רבצייר כורא" שהיהמציירדג במקום חתימת שמועיי"ש,וביעב"ץ כתב שם "דג
שאיןעין רעה שולט בו ,-והנה מה שדג הוא רומז ע"ר הוא בגמ' ברכות גה" :וידנו לרוב מה דגים
שבמיםמכוסיןואיןעין הרע שולטת בהם" אמנם רוח ה'דיברבוומילתו עללשונוליעב-ץ דלאכחינם
כ' דרב עשה סימן לעצמו נגדעין הרע ,דרכ לטעמיה רחש ביותרלעין הרע.

קובץ"בית אהרןוישראל"

קנ (שי)

בגמ' ב"מ (קז" ):והסיר ה' ממך כלחולי אמר רבזועין ,רב לטעמיה דרב סליקלגביקברי עבד מה
דעכד אמר צ"טבעין רעה ואחד כדרך ארץ,,.
וע"עבסנהדרין(צג-).ורבנן(חנניא מישאלועזריה)להיכא אזלו אמררבבעיןמתו,הרי דרב תלהדברים
וחשש ביותרלעין הרעה ולכן עשה סגולה ג"כ כחתימתו ,ושו"מ ביד רמה שמשוה הך דסנהררין וב"מ
עיי"וע .ובהמשך הגמ' בב"מ" ,ושמואל אמרזו הרוח שמואל לטעמיה דאמר שמואל הכל ברוח" עי"ש.
ובשים לב שאצל שמואל לא כתוב עבד מה דעבר כדרכ ,שהלך לבית הקברות ואמרזו.
ואפשרכי שמואל היה רופא דבגמ' ב"מ (פו ).ושבת (קח ).לכןידע זאת בדרך הטבע ממר שעסק
ברפואה ,וראה שהחליים מגיעים מאויר ולא היה צריך לעשות פעולה לידע זאת.

ומלכוה אלברט
ירושלים

על ההערות במנחתחינוךבענינייבום וחליצה

קובץ צית אהרן וישראל שלום וברכה ,יישר כח גדול עבור מפעלכם הנכבד,יהיה רצון שתמשיכו
כהתמדה לפארבתי המדרשיות ,בקובץ הנכבר בית אהרן וישראל.
בקובץ תשרי חשון פרסמתם הארותיו של הרב עמנואלריינץ שליט"אבענינייבום וחליצה עלדברי
המנחתחינוך ,ברצוני להוסיף פלפול בפלפולו בשחי הערות נוספות:
א) מצוה תקצ"ז הביאדברי המג"ח דחידש ראםיש למת אחחצי עבדוחציבןחורין ונשתחרר קודם
שמת אחיו נופלת היבמה לפני חצי הבןחורין.
והסתפק הרב הנ"ל בגוונא שבןהחורין הוא הבכור האם מעלת הבכור עדיפא או מעלת האח השלם;
ונראה דשורש הספק הוא האםדין ככור זה רק קדימה וכהאי גוונאאין סיכה להקדימו אודין
בכור זה יותר מהלכות קדימה דזהועיקר המצוה כשיש בכור ,בבכור.
ונראה להוכיח כצר ב'מסוגיית הגמ'ביצהלז .במשנה לו :אלו משום רשות (אסורביו"ט) לאחולצין
ולאמיבמין והקשתה הגמ' והא מצוה קא עביר (ואמאיקריליה רשות -רש"י) ותרצה הגמ'דאיכא גדול
ומצוה בגדולליבם.
חזי' דבגוונא שיש גדול "המצוה בגדול" ויבום הקטן אע"ג שתופם אינו קרוי מצוה.
ומסתברלפ"ז דמעלת הבכוריתכןותועדף אע"ג שהוא רקחציו ,דבמקום דאיכאגדול המצוהדווקאבו.
ב) במה"צ הביא בשם אביו הרה"ג ר' יעקב קוטל שליט"א בשם בעל התורה תמימה דקדוק בלשון
בפסוק לאיגלהכנףאחיו .דכמודלגבי בועז המושג ופרשתכנפיךזהועניןיבום ה"ה לאיגלהכנףאביו
זהוענין יבום כדרשת ר' יהודה כשומרתיבם של אביו הכתוב מדבר.
ברצונילצייןכי כבר הקרימם בעל המשך חכמה על הפ' ולא יגלה כנף אביו.
בענין הכנף מסמל פריסת חסות של העשיר על העניוענין לא יגלה כנף אביואיירי באשה שאביו
לקחה בתורתיעוד וקם-ל דאע"ג שהיא כנף אביו לאיגלה.
מתוך הכרת הטוב על מפעלכם.

ריי

ז .נוישטט
בני-ברק

על ניקוריכנרכי עפר אנחנו

לכבוד מערכת "קובץבית אהרן וישראל" ה'עליכם חופף תחיו! הגורם שמחה בכל פעם שאני פותח
גליון חדש של הקובץ הזה .כדרכה של תורה אבקש לשאול על מאמרו של הרב אלעזר שמואל בריגר
הי"ו מקובץסיון -תמוז (התש"ס)

שנה טזגליון ב (צב)

(שיא) קנא

הה"כ שליט"א הביאצדדים לכאן ולכאןגבינוסח הכקשה ב"אכינו מלכנו" זכור אוזכוראוזכור,כי

עפר אנחנו.
בסוף מאמרו דחה את גרסת זכור מחמת שהיא מקור ובאמת לאור רב המאמר הותיר לבירור את
הגירסאות זכור אוזכור.
באמתצריכין לדון בסוגיה :תפילה -האם בלשון דבוריום-יומי נתקנה או בלשון המקרא נתקנה?
בדיבוריוםיומיאין אנו מקפידים על לשוננו כל-כך וממילא היה הכל נרצה .מה שאיןכן אלו היו
משיעים שתפלה בלשון מקרא נתקנהאזי פשוטהיהיותרלומרשישעדיפותלנוסחזכור בתורצוויכלפי
שמיא כשם שמבקשים מחה ,מחול ,מנע ,קרע ,שלח וכו' משום שבמקרא כך מופיעים רבהצוויים ולא
ראו המפרשים לדרוש עלהצווי דרשות כמו שעשו על ההטיה זכור-בינוני פעול(.ואינני זוכרבמדויק
אבל נדמה ל' שהכרעת הגר"א זצוק"ל היתה שתפלה בלשון מקרא תקנה .וכי יש לך מתוקנת יותר
מתפלתו של ארוןהנביאים "זכור לעבדיך לאברהם וכו' .)-וכמו שהביא הה"כ את דרשת הרמ"ע מפאנו
גבי זכורכי עפר אנחנו.
עוד אבוא להעירואקוה שתהיהכאן הארה .הביא הה"כ את קונטרס ההשגות של ר'מרדכידיסלדורף
זצ"למלפני כשלש מאות שנה שם הקשה על הרז"ה משניפסוקים בחדא מחתא" :זכרכי רוחחיי"ו-זכר
נאכי כחומר"וכו'ומדכללינהו המשיגיחדיו נראה כמושלימדוניכקטנותיכי באשכנזלפני כשלש מאות
שנהעדיין לא הוסיפו עיצורי' לחולם כמו שאוסרים היוםזכויר.
עוד אשאלעליו שכתב "כאמתדברי הרמ"ע הללו בדרך דרש נאמרו(גבי הפט' זכורכי עפר אנחנו)
ואינו לפגי פשט הפסוק שלפי הטעמים יש אתנח בתיבה שקודם זכור שמפסיק בסכינא חריפתא בינה
לבינה וכו'".מנין להה"כ שליט"א כל-זה?! מקובלנו בטעמי אמ"ת שרק סוף פסוק ועולה  -ויורד הם
המפסיקים כמו סוף פסוק ואתנח בטעמי יתר הכ"א ספרים ,אכל האתנח באמ"ת אעפ"י שהוא מפסיק,
אינו מפסיק חריף ויש פעמים שאי אפשר לפשט כלא לחברשני חלקי הפסוק שמפריד האתנח והראיה
מאותו פרק ק"ג עצמו :פס' א' :לדוד ברכינפשי את-ה' וכל-קרביוכו'וכן פסוק ב' :ברכינפשי אח-ה'
ואל תשכחיוכו' והם בואוהחיבור .ועוד רבות רבות כאלו :ה' צבאות אשרי אדם וכו'ולכן אפשר לומר
שהרמ"ע פשטא דקראאייתי ולא דרש ,ע"כ דברתי ולוואיירבו מבררים כמותו של הה"כ שליט"א.
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יורם אורע
קרית ספר

מעשה רבבדין מפק ברכה
בגליון צ"א האריךידידי הרב שלמה זלמן שמעיה כדין שמע ברכה מאחר ,אם יכול לחזור ולברך
בעצמו .ובסו"ד מסיק ריש לצרף מה דידועכיהחיי אדם ועוד אחרונים נקטו דהא דקיי"ל ספק כרכות
להקל הוא רק שאינוחייב לברך דספקדרבנן להקל ,אבל אם רוצה להחמירולברך,יכול לברך אף בספק.
וברצוני להוסיף כי יסוד זה ידוע גם בשם הגה"ק מקמרנא זיע"א בספרו שלחן הטהור סימן ו'.
ובמיוחדישלציין סיפור מופלא בזה( ,שנדפס עתה בספר אורות רבותינו ,אלכסנדר ,ערך ברכות ,בשם
שו"תעניבן פחמא או"חסי'י"א בסופו) וז"ל :לא נמנע מלהעלות על הכתב אשר שמעתימפי כ"ק מרן
אדמו"רהזקןזי"ע מאלכסנדרכענין ספק ברכות להקל ,אשר דרכו בקודשהיה להיותנזהרבליל פסח עם
האכילת מצה קודם חצות ,ופעם אחת נתאחר בלילשני ואכל הכזית מצה אחר חצות ,ולמחרת בסעודת
היום על השלחן דיבר מזה .ואמר בקדשוכי באמת צריך להבין מה זאת שאמרו חז"ל (שבת כ"ג) סמק
ברכות להקל,הריקיי"ל בספק כרהמ"זצריך לברך מספקמפני שהיאמן התורה ,רק כשאר ברכותדרבנן
אמרינן הכלל ספק דרבנן לקולא א"כ אין הקולא מחמת שספק ברכות להקל ,רק מטעם ספק דרבנן
לקולא .כמו בכל הש"ס ולמה הוציאו בלשונם מהכלל רק דאמרינן בשם הרה"ק הרבימלובלין זצללה"ה
זי"ע אשר הקשה מה זאת שאמרו רז"ל ספק כרכות להקלואין צריך לברך האם זה נקרא קולא במה
שפוטרים איש ישראל מלברך להקב"ה .אדרבה חומרא היאשאיןנותניםלו רשותלברך ,ואמר אדרבהכי
לפי דעתו ספק ברכות להקל הפשט הוא שסותר לו לברךואין לו לחוש לחשש לא תשא אם הוא מברך

קנס (שיג)

קובץ"בית אהרןוישראל"

מספק .ואמררביה"קכיאולי הפירוש ספק ברכות להקלהוא ,הכללפי מה שהוא אדם אם אצל אחד הוא
לקולא שלא לכרך ,א"צ לכרך ,אכלמי שלבו כוער ומצטער אם לאיברך,ובירך בודאישאין זאת כרכה
לבטלהומקיליןעליו וכו' וכו' עכתו"ד.
הרי קמן מעשה רב שהקיל לברך בספק ,וכן העיד בגדלוכיכן דעת הרה"ק מלובליןזי"ע.
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שניאורולמןדישון -ירושת"ו

שאל הפץ להשתמש בו שימוש שלא כדרכו
ישלדון כשאחד שאל מחבירו להשתמש בו שימוש שאינו כדרכו (לדוגמא שאל בגד מחבירו לנקות
מים שנשפכו על השולחן) אם דינו כשואל או לא.
א
ל
ו
ה
מ
ה
ע
ב
בב"מדף צ"ו ע"אבעירמי בר חמא שאלה לר
ן
נ
י
ע
ב
ולהכי שייליאינשי
כדשייליאינשי
או דלמא טעמא מאי משום הנאה והאינמי הא אית ליה הנאה שאלה ליראות בה מהו ממונא בעינן
והאיכא או דילמא ממונא דאית ליה הנאה מיניה בעינן וליבא שאלה לעשות בה פחות מפרוטה מהו
ממונאבעינן ואיכא או דילמא כל פחות מפרוטה לאו כלום הוא וכו' ע"כ.
ב
"
פ
(
שאלה
הרמב"ם
(ורש"י פירש הסוגיא כפשוטו אם הוא שואל בדברים אלו או לא אבל
ופקדון
ה"כ והלאה) פירש דהאיבעיא בגמרא הוא באופנים אלו כשהיה בעליו עמו אם פטור או לאיעו"ש.
ובשו"ע סח שם-ומ"י הביא המחברהאיכעי' בגמרא כפשוטו וכתבהרי זה ספק ואץמוציאין מידו
ע"כ ובסמ"ע ס"ק ט"ז הביאפי' רש"י והרמב"ם וכתב דהמחבר סתם דבריוכדי לפרש בואיזה פירוש
שנרצה ולכן מספקאיןמוציאין ע"כ).
ולכאורהלפי"ז נראהכיוןדאין הדוך לשאול כגד לנקותמים א"כהוי כמו שאלה לרבעה דלהכי לא
שייליאינשיולכן יהא פטור מאונסין מספק.
וראה גם בחידושי הרי"ם ב"מ צ"ו ע"א ד"ה כדשיילי אינשי הסביר הספק וז"ל וי"ל כמו כל מה
שאמרה תורה לא תאכל דוקא כדרך אכילה וכהאי גוונא הנאה ושבת מלאכה כדרכה כו' א"רכיון רכל
אדם שואל להנאתו והחיוב משום הנאה א"כ תשיב כדרך שאלה במה שהשאלה עכ"פ להנאתוואינו
תלויה במה שהתשמיש זה אינו כדרך וכו' יעו"ש ומבואר כנ"ל.
א
ו
ה
אלא שהיה אפשר לכאורה לפרש אחרת האיכעיא בגמרא
ו
נ
י
א
ש
דטעם
הספק
"למלאכה"
כיון
כלל וע"כ איבעיא להו ומשא"כבנדונינו דשאל החפץ למלאכה אע"פ שאינו כדרךי"ל דהוה שואל.
ומצאתיבמאירידפירש כהרמב"ם וס"לדהאיבעיאדויאי הוה שאלה בבעלים וכתבלהסבירהאיבעיא
בגמראוז"ל השואל את הפרה "שלא למלאכה" ושאלה בבעלים אלא שהבעליםשאוליןלולאיזו מלאכה
והוא לא שאל את הפרה "למלאכה"כגון ששאלה לרבעה או להתראות בה כעשיראו ששאלה לעשות בה
פחות משוה פרוטה "שאיז זה קרוי מלאכה" וכו' 'עו"ש.
ולפום ריהטא נראה לכאורה מדבריו רס"ל דכל האיבעיא הוא רקכיון שלא שאל לדבר מלאכה אכל
אה"נ אם שואל דבר למלאכה רק לשימוש אחרי"ל רע"ז לא איבעיא כלל ובוראי יהאחייב ,וצ"ע.
ויש לדחות דאולי המאירי לא כ"כ אלא לרעתו דס"ל כדעת הרמב"ם דכל האיבעיא הוא שאלה
בבעלים ובעצםדין שאלה בזה פשוטדחייב ,וא"כצריךדדין הבעליםודין השאלהיהיה שוים שניהם
למלאכה משא"כ לרש"י ושאר ראשונים דס"ל דהאיכעיא הוא אםמיקרי שואל כלל בזה ,אפשר לפרש
כפשוטו דלא הוה דרך שאלה כזה.
ויש להוסיף עוד דלא אשתמיט לשום פוסק לומר באופן כללי דכלמי ששואל חפץ להשתמש בו
שימוש שאינו כדרך דיפטר מטעם זה ולא נקטו הפוסקים רק דוגמא זו ומשמע כנ-ל דרק בזה שאינה
למלאכה כלל וצ-ע.
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מתתיהו שווארץ

שנה סוגליון ב (צב)

(שיג) קנג

בענין השתמשותבמיהמוגן בשבת
ראיתי המאמר הנפלא והמצטין שכ' הרה"ג ר' שלמה שרייכר שליט"א בגליון צ"א בעניןמי מזגן
הנכנס תוך נגר המים שבשירותים,ונהניתי מדבריו הבהירים,והנני להעיר כמה רכריםבנידון.
א .הא' ,במש"כדלפי הפוסקים שמחמירים בטלטול ע"י קנהיהא אסור אף בני"ד ,משום שטלטול
המים הנעשהע"יהידית תשיב כטלטולע"יקנה ,אמנם לענ"ד הדבר חלוק סובא ,ההנה ,בשו"ע הרבסי,
רנ"ט בקו"א מק"ג מבאר סכרת האיסור בטלטול ע"י קנה ,בזה"ל :משא"כ כאן שהכוש או הקדירה
"משמשים לטלטל" ההטמנה ה"ז טלטולע"י דבר אחר כדרכו ,עכ"ל.
ולכאורהיסוד סברתוהוא ,דהקנה משמש לטלטול המוקצה ,אכלבני"דהריאין שום מטרהלנענע את
המים,ואיןהידית משמש לטלטול המים ,אלא משמש ליקח את הפקק שיוכלו המיס לצאת[מאיליהן],
וא"ע אף אם המים מתנענע בהכרח ,מ"מאיןהידית משמש לטלטל את המים המוקצין.
וביתרביאור,דהידית משמש כקנהליקח אח הפקק,שיוכלוהמים לצאת ,אבלמכיון שהפקק שסותם
אתהמיםאינומוקצה ,ומותרליקח את הפקקבידים אף שהמים מתנענעע"ילקיחת הפקק,ממילא מותר
גם לקחת את הפקקע"יהידית,והרי עצם לקיחת הפקק דומה להא דמבוארסי' שי"א ס"ת,דצנון שטמן
בארץ ומקצת עליו מגולים ,וכו' ,אעפ"י שבנטילתו מזיז עפר ממקומו וכו' ,מותר ,עכ"ל ,וה"נ בני"ד
מותרליקח את הפקקאף שבנטילתומנענע אתהמים,ואיןזהדומה לטלטולע"יקנה ,משום דהתס הקנה
משמש את המוקצה,דהיינו ,רהתם מטרתו לטלטול המוקצה,ואילוכני"ד מטרתוליקח את הפקק,והמים
מתנענע בהכרח דהו"ל כעפר שמתנענע ע"י לקיחת הצנון.
ב.וכן נלעג-ד דאףלפי מש"כ בחזו"א הטעם לאסור כטלטול ע"י קנה ג"כ יהא מותר בני"ד ,וז"ל
חזו"א[סי' מ"זסקי"ד]:מיהוי"לרזה לאמקרי טלטולמן הצדלצורך רבר המותר רלא אמרו אלא בשכח
אכןבכלי דמטלטלהכלי עם האבן ,רשם הטלטול עלהכלי ,אבל הכא "עיקר הטלטול בשביל המוקצה"
עכ"ל חזו-א ,ומפורש רכל סברתולאיסור בטלטולע"י קנה הוא משום שעיקר הטלטול בשביל המוקצה,
אכלבני"דהדיעיקר הטלטולבשביל לקיחת הפקק ,ומה שמנענע המים בהכרח,אין זה מטרת הטלטול,
וכנ"ל דהו"לכמי שלוקח הפקקבידים וממילא מתנענע המים בע"כ.
ג .והנה ,במנחת שלמה סוףסי'י"ד כ' וז"ל :ואף שנחלקו האחרונים כדוחף את המוקצה בקנהאי
חשיב כטלטולמן הצד ,מ"מ אם דוחסו בדבר שאין דרכו בכך אפשר דדמילניעור ולכו"ע שרי ,עכ"ל.
ולפי"זישלדוןבגי"ד אםהירית חשיב כקנה שדרכו בכך ,או חשיב כדברשאין דרך טלטולו בכך,מכיון
שאין הדרך לטלטלבו המים ,ורק המים מתנענע כע"כ ,וראתיכעי"ז במנחת שלמהסי'י' אותז ,לענץ
פתיחת מקרר שגורם ע"י חידוש מעגל חשמלי שיוצא במקום החיבורניצוץ קטן של אש,וכ' הגרשז"א
בזה"ל :ואע"ג שכדרך כלל ככל לחיצת כפתור חשמלי וכו' ,יוצא ניצפן ,מ"מכיון שבשום פעם אין
רגילין ללחוץ על הכפתור בבחנהכדי לעשותניצוץ ,אלא שגעשה תמיד רק אגב גררא בדרך של פס"ר,
על
אין זה נחשב כדרכו אלא כלאחריד ,עכ"ל המנח"ש ,וה"נ בני"ד מכיון שבשום פעם אין
המים
חע
נו
ציי
היריתכדילנענעהמים,וכל המטרה הוא רקליקח את הפקקשיוכלוהמים לצאת,מאיליהןונלעו

נעשה רק אגב גררא הו"ל כלאחריחד.

ועכ"פלפי כ"זיוצא לכאורה דאף להפוסקים האוסרים בטלטולע"י קנה אף לצורך דבר המותר ,מ"מ
כני"דאין זה כטלטול ע"י קנה ,אלא כטלטולמן הצד.
ד .ועתהנסן לבאראי חשיבבני"ד כטלטוללצורך דבר האסור אולצורך דבר המותר ,ובמאמרו שם כ'
דתלוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לטלטלמן הצד לצורך השתמשות כמוקצה ,דבשו"ע הרבסי' שי"א
] מבואר רס"ל דאסור לטלטל מן הצד לצורך ההשתמשות במוקצה ,אף באופן שמותר
סעי'י"רמעיד
להשתמש עם המוקצה.
אולם ,גלענ"ד דבני"ד לא חשיב טלטול לצורך ההשתמשות עם המוקצה ,אלא חשיב טלטול לצורך
דבר המותר ,דהנהענין טלטולמן הצד הוא דהוא מטלטלשנידברים דבר מותר ורבר אסור ,אלא שאוחז

ק31ץ"בית אהרן השראל"

קנד (שיד)

בידו רק את הדבר המותר ועלידו מטלטל גפ את הדבר האסור ,וע"ז אמרודחזיגן לצורך איזה משני
הטלטולים הוא עושה את הדבר ,אם הוא לצורך טלטול הדבר המותראזי מותר לעשותו ,ואם מעשה
הטלטול שלשניהדברים הואלצורך הטלטול של הדבר האסורדהיינושישלוצורך במעשה הטלטול של
הדבר האסור חשבינן כאילו מטלטלבירו את המוקצה ואסור לעשותו.
ומעתהננידוןדירןיש כאן טלטול שלשנידברים ,טלטולהידית של הנגר ונענוע המים שעלהידית
ואנורזים עלשני טלטולים אלו לצורך איזה מהם הוא עושה את מעשה הטלטול ,וזה ברורכי הטלטול
הוא רק לצורך הרמתהידית שהוא דבר המותר ולא לצורךנענוע המים שעליה שאין לובנענוע זה שום
צורך כלל ,ומה שבתוצאה מהרמתהידיתיורדים המים לאסלהאין לזה שוםשייכותלענינינוכי הואאינו
מטלטלם אז כלל גם לא מן הצד ,וכלנידון טלטול מן הצד הוא רק עלשני הדברים המטולטלים ע"י
מעשיהו והיינו נענוע הידית ונענוע המים שעליה לצורך איזה מהם הוא ששהו ואין לשפינת דמים
לאסלה שום יחס ושייכות לנענוע המים שטלטל מן הצד ,וא"כמכיוז שדחיפת הידית היתה רק לצורך
העלאת הפקק המותרת ולא לצורך נענוע המים הר טלטול מן הצד לצורך דבר המותר ,וזה ברור.
וכ"ז כ'מרין טלטול ,דלכאורה הו"לכמן הצד לצורך דבר המותר ,ומ"מ אכתיישלדון לאסורבני"ד
מדין השתמשות במוקצה ,דהרי אסור להשתמש במוקצה כל שעושה פעולה בגוף המוקצה לכלותו,

כדמבואר כשו"ע הרבסי' תק"ט כקו"א מק"ג.
ולענד"נ רלכאורה השתמשות במוקצה אסור אפי' כשנעשה ההשתמשות ע"י כחו ולאבעינן שיעשה
בגופו ,וא"כיש לאסור בני"ר מדין השתמשות במוקצה ,ומש"כ המחצה"ש סי' תצ"ח סקכ"ט דמותר
לנפוח בגחלים המוקצים ולאהיישינן לטלטול ,ומשמע מדבריו שלא חשש כלל מצד איסור השתמשות
במוקצה ,ולכאו' מוכח ראם הפעולהנעשיתע-י כחומותר ,מ"מ באמתאיןראיה כללמדברי המחצה"ש,
דיעויי"ש דקאי באפר שהן מוקצים רק בשעה שהוא קר ,אבל כאשר יתחמם יבטלדין מוקצה ממנו,
כדמבואר להדיא שם במחצה"ש ,וממילאאין מקום לדון לאסורמדין השתמשות במוקצה ,דהריאינו
משחמש במוקצה כלל,דהרי כאשר יתחמם האפרויהאראוי לשימוש יתבטלדין מוקצה מהאפר ,ונמצא
שמשתמש בדבר שאינו מוקצה כלל ,ולכן א"ש שדן המתה"ש רקמדין טלטול ,משום שעושה טלטול
קודם שמתחמם,דאזהוי האפר מוקצה ,אבללענין השתמשות לאדן כלל ,משום שכאשר משתמשאיןזה
מוקצה ,אבל בני"ד שמשתמש במוקצה יש לאסור אף כשעושה פעולה ע"י כחו.
בהוקרה ובברכה

שלמהולמן מרק
ביתר ת"ו

ומנותרקנקלים
ידוע הסגולה בשם מרן הבעש"ט זי"ע ובשם הגה"ק מקאצק זצ"ל דמנותר השמן שנשאר מנרות
הנוכההוי סגולה לרפואה למהלת השושנה [למשוה על השושנה בזה השמן] וסימנך ומנותר קנקנים
נעשה נס לשושנים ע"כ.
וכפישלומדים בזה רוב העולם דהכוונה על מה שנשאר בהכוסיות שהדליקו בהן את המנורה .ולפ"ז
צריך להתנות קודם הרלקת נר חנוכה ראין מקצה השמן אלא לשיעור הדלקה[עיין משנה ברורה סי'
תרע-ב ס"ק ז'] ועפי"ז יהא מותר לו להשתמש בזה השמן למשוח למי שיש לו שושנה.
אך יש להוסיף דלפי מה שכתב בספג שיח שרפי קודש ח-א אות שס"ט דהכוונה למה שנשאר
בהקנקן" דייקא [וזהו ומנותר -קנקנים" ודו"ק] ולא מה שנשאר בהכוסיות .ע"כ.אז לפ"ז א"? להתנות כלום לפי שמה שנשאר כהקנקן שהכינו בו השמן לנרות חנוכה אינו נאסר
[וכדכתבבביאור הלכהסי' תרע-ז סעיף ד' בשם ספר בארתהמים.וככף ההיים שם ס"ק כ"ח הביא ואת
מעירפוסקים .ע"שואין חולץבוהן.

גמליאל הכהן רב*נוביץ

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(שטו) קנה

בעניןפנים חרשות לשבע ברכות

א .כתובות דף ז :ת"ר מברכין כרכת חתנים בעשרה כל שבעה ,אמר ר' יהודה והוא שבאו פנים
חדשות .וכתב בתוספות ד"ה והוא שבאו  -אומר ר"' דשנים חדשותאין קורא אלאבכני אדם שמרכים
בשבילם השמחהיותר .עכ"ל.
והטעם דכעינן פנים חדשות ,שמרכין בשבילם השמחה יותר ,ולא סתם פנים חדשות .וכמוכן מה
שנהגו שבשבת שאין צריך פנים חדשות ,כתבו התוספות ,התם נמי מרכין לכבוד השבת בשמחה
ובסעודה ,וברמ"א הוסיף דהואהדין יו"ט.
אמנם ברמב"ם (בפ"ב מהלכות כרכות הל"י) משמע טעם אחר ,דהנה כתב הרמב"ם "ברכה זו
שמוסיפין בביתחתניםהיא ברכה אחרונה משבע ברכות שלנשואין ,במהדברים אמורים כשהיוהאוכלין
הם שעמדו בברכת נשואין ושמעו הברכות ,אבל אם היו האוכלים אחרים שלא שמעו ברכת הנשואין
בשעת הנשואין מברכין בשבילם אחר ברכת המזון שבע ברכות",
ומדכתב שלא שמעו ברכתהנשואיןומברכין בשבילם ,נראהדיסודפנים חדשות הוא ,שאז חלמחייב
חדש לברכת שבע ברכות ,לאלו שלא שמעו לבה"ס.
וברמב"ם לא הביאשצריך שירבו כשבילם,שאין זה הנפקאמינה שהעיקר שהםנתחייבו,וכן השמיט
ששבת נחשב בפנים חדשות ,דאם בשביל שמחה ,שמרבים בשביל הפגים חדשותי"ל דהוא הדין שבת,
אבל אםצריכין אנשים שעדיין לא שמעו ,מהיהני שבת ויו"ט ,דלחשב כפנים חדשות.
ב .והנה בכסף משנהדייק דמהרמב"ם משמע רכלשהיו כחופה שובאינםפנים חדשות ,וברמ"ך כתב
כל שלא היו ואכלו עמהם ,נחשבים לפנים חדשות אף אם היו בחופה ושמעו ברכת הנשואין בשעת

החופה.
ולכאורה אזלי לשיטתם .דלהרמב"ם בעינן שלא שמעועדיין ברכת הנישואין וכל ששמעו בשעת
החופה ברכתהנשואין שובאינם נחשבים לפנים חדשות ,משא"כ לרמ"ךיסוד פנים חדשות הוא משום
דמרבין שמחה בשבילם ,וא"כ כל שלא נשתתפו בסעודה עדחן הם מרבין את השמחה .וממילא נחשבים

עדיין לפנים חדשות.
ג .והנה שיטת רש"י ,נראה דסזבר כתוספות דרנה רש"י פירש והוא שכא' ,אל המשתה ,ומשמעיותר
כפירוש תוס' דלכן מרבין שמחה בשבילם.
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אמנם רש"י פירש אח"כ בד"ה פנים חרשות ,בכל יום,
לפני
יומיים שפיר נחשבו לפנים חדשות ,וכן מפורש במאירי ,וההסבר הואדכיון שלא היויום אחד מרבין
שמחה עבורם ,אמנם לפירוש הרמב"ם כל ששמעו פעם אחת ברכת הנשואין שוב אינם פנים חדשות
ומדויק מאוד ששיטת רש"י כשיטת התוספות.
אולם בריטב"א ובארחותחיים הביאוגירסא אחרת ברש"י ,וגירסתם היא,פנים חדשות ,שלאהיו שם
קודם לכן ,ולפי זה ליכא תו ראי' ברעת רש"י.
ד .בתשובת ר' אברהם בן הרמב"ם הביא שאביו נהג שצריך שתי אנשים כדי שיהיה פנים חדשות,
וכלשוןפנים חדשות ,רמשמעתרי .וכתבדפן מדוקדק לשון הרמב"ם שכתב בפרק ב' הלכה ט' "אבל אם
אחרים" ,שלא שמעו ברכתנשואין בשעתנשואין -מברכין בשבילם" .ומשמע להדיא שהיו
היו
רביםה.אוכליי
ואם נימאדהדיןפנים חדשות כתוספות ,שעלידם מרבין שמחה,מהיכיתתי ריצטרכושנים .ולכאורה
אזלי גםכן לשיטתם.

מרדכי הכהן שאם

ישיבה גדולה קארלין סטאלין
ירושלים תובב"א
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קנז (4,טא

הערה במוגרראיץהולנין בממון אחר הרוב
רוש פרקהמניח מהו דתימאויל בתר רובא קמ"לראיןהולכין בממון בתר הרוב ,והקשו בתוס' דמ"ש
מהמוכר שור לחברו ונמצאנגחן דאמר רב דבטל המקח דרוכאדאינשילרדיאזבני,ותי' ר"ח דמודה רב
היכא שהמוחזק ברי ,ומש"ה הכא (בכד וחבית) שהמוכר שהוא המוחזק ברי שטוען ברילי שאני מן
המיעוט דקרו לכדא חכיתא והלוקח שהוא התובע שמא שאינויכול לטעוןברילי שאתה מן הרוב ,לא
אזלינן בתר רוב ,ואע"ג שגם התובע טועןכרילי שאנימן הרוב,מיקרי שמא דלגבי הקנאת הכדתלוי
בדעת המוברובזההוי הלוקח שמא כנ"ל ,וכמו"כ התם בשוראיאתי לוקח ותבע שורלרדיאהוי המוכר
ברי והלוקח שמא שזהתלוי בדעת המוכר שהוא מקנה את השור ,משא"כ כשבא הלוקח ותבע אתדמיו
אזהוי הלוקחברי שלגבי הדמים הולכין אחרי דעת הלוקח ,ולכן אזלינן בתר הרוב(,ועיין בר' עקיבא
איגר מה שהקשה על התוס' מריש המוכרפירות ונשאר בצע"ג).ועיין בתרומת הדשן (סוףסימן שמ"ט)
שכחב דמהדאיןהולכיןבממון אחר הרובהיינו משום דרוב לאהויראיה,וזה סברת שמואל ,וא"כ סברת
רב הוא דרובהויראיה ,וא"כ קשה למה היכא שהמוחזקברי לאאזלינן בתר רוב הא רובהויראיה ,אלא
ע"כצריך לומר דסברת רב הוא ע"פ הגמ' בכתובות(דףיב):דאמרינן התם דאפ' לת"ד דלאאמרינןברי
עדיף(וכןפסקינן להלנהסי' ע"ה ס"ט) מ"מהיכאשישלוגם הזקהאמרינןדברי בהצטרפות חזקהעדיף
משמאומוציאיןעי"ז
וכןגםכאןהיבא שהמוחזקבריוהמוצע שמאוישלו חזקהוגם טועןברילי
שאנימן המיטוט כנ"לולכן לאאולען בתררוב( ,ואע"ג שהגמ' בכתובות מרובר בחזקתהגוף שזהיותר
חזק מחזקתממון ,מוכח בט"ז(סוףסימן ע"ה) דלאו דוקא חזקתהגוף ,שכתב דטעמא דמחג"ראינייודע
אםפרעתיךחייב(דף קי"ח) משוםדגםטועןברילי שלא פרעתולכןאמרינןבריעדיף בהצטרפות טענת
חזקה ומש"המוציאין ממוןמיד הלוה.ועיין בנחל יצחק בקונטרס דררא דממונא סימןג').
ולפי הנ"ל תקשה על שמואל שסובר בשורנגחן דאמרינן המוציא מחברועליו הראיה הא הלוקחיש
לו חזקת מרא קמא וגםהויברי וא"כ אע"גדאיןהולכין בממון אחר הרוב וא"אלהוציא ממוןע"י רוב,
מ"מ ע"י חזקת מרא קמא בהצטרפות טענתברי הא אפשר להוציא.
מיהו לשיטתהנמוקייוסף ריש המוכרפירות(הביאו הרמ"א סוףסימן רל"ב) דמעות מקח טעותהוי
הלואהוהוי המוכר כעל חובעליהם ניחארלגכי הלואהכזו לאשייך מרא קמא(,ושאני מסתם הלואה,
דהכאאיהוי הלואהאמרינן דבאמת קנה המוכר את המעותוכן הלוקח את החפץ רק זהחייבלהחזירלו
את המעותוזה את החמץולכן לאשייך בזה מרא קמא דכבר קנאם המוכר) אך לאכן שיטת התוס'(ריש
פרק הפרה ד"ה ה"נ) שכחבדאיליתנהולמנןזוזי אע"גשישלו מעותאחריםאינויכול לשר שקולתורך
בזוזך משמע דמעות מקח טעות הוו פקדון(דאיהוי הלואה מ-ש מעות אלו ממעות אחרים שישלו).
וכל זה רק לשיטת התוס' דבמעותשייך לומר מרא קמא (וכמו שהוכיח בשב שמעתתא -ד' מט"ו -
מתוס' כתובותדף ע"ו)וכןגם משמע מהט"ז הנ"ל (סו"ס ע"ה) דבמעוחשייך לומר מרא קמא ,אך שיטת
הש"ך (סו"ס צ"א) הוא דבמעות לאשייך לומר מרא קמא (וכמו שמוכיח מראשונים) ,וז"ל דיש לומר
דדוקא בפרה ושפחה וכה"גי"למוקמינן לה בחזקת מרא קמא משום דכל היכא דאיתא ברשותא דמרא
איתא אבלדינרכיון דמעות להוצאה ניתנה א"כ לא שחך לומר מרא קמא.

ממי.

יואלעהרנרייך

ישיבתקרלין סטולין ירושת"ו

שנה שז רון ב (צב)

(שיו) קנז

-

תיקוני סופרים
נענין נינחם מלא או חמר
לכבוד מערכת קובץ באו"י ,השלום והברכה.
בגליון אב-אלול תש-ס בסופו נתפרסם מכתב מהרבפ.לויןבענין כתיב המילה פינחס.
אע"פ שהרב הכותב צודק ברוב דבריו,ויעוין בערוך השלחן הלכותגיטין על כתיב השם פינחס.
אכל לא צדקו דבריו בענין כתיב המילה הזו בלשון חז"ל ,בתלמוד (בבלי וירושלמי) במקומות
הזכוריםלי הוא תמיד חסרי' ,אע"פ שכידוע בדברי תורה שבעל פה מקובל כתיב מלא בדווקא ,ולא

מסתברא לתלות כל זה בחסרון דעת (אף עלפי שזה אפשר).
בכל זאת נראה שאין זה כ"כ "טעון תקון" ,גם החשבון של בעלי הגימטריאות הרי לכתחילה ודאי
צריך לחפשגימטריא עם פינחס מלא(מנין ר"ח  )208אךאי אתרמי פנחס חסר (קצח)198-אין להזחיח
גימטריאזו.
ו
נ
י
ר
ב
וסמך לד
ב"חלק הדקדוק" למהרי"ץ (מגדולי חכמי תימן) -אשר ללא ספק הוא "מאן דאמר" גדול כעניני
דקדוק  -כ"י (מספר העומד להופיע בקרוב כעז"ה) אשר יש בו תוספת על הנדפס מובא בסוף הספר
"באור" והוא תוספת כמה הערות עלפידברי המהרי"ץ וניכרמדברי הכותב שהוא בר סמכא ,כתוב בזה
הלשק :פינחס מתורגמת פנחס כלא יו"ד וכלא שוא תחת הנון (בספרי תימן הקדומים שוא נח אינו
מנוקד.והיינו שהקורא בתורה קורא אתהג' שלפינחס בשואנעולעומתו המתרגם קורא אתהג' בשואנח
 א.ל ).בכל הפרשיות הקדמוניות וההפטרות וכן כתכאלי"ל (כך נקראים סדורי תימן -א.ל ).בעניןהתחנונים באשמורות וסרר הרחמים שלי"כ(יום כפור)וכןניקדה מהרי"ץ וכתבה בסדור שלו עץ-חיים
כתיבתידו עי"ש ,וכן שגורה בקריאת הזוהר ומדרשים ר' פנחס .וכן דרך התרגו' לתרגם בל' קל כמו
עובדיהועבדיהאליהו אליהעזיהועזיה חרגה חרןירושלם ירושלם,ירושלימהירושלם ואלהשיבנימתי'
אברהם שמתורגם אכרתם שנבר אמדו נב"ד  )?( -שכל הקורא לאברהם אברהם טועה ע"ש.
הרילנו עדות מפורשתמתלמידי המהרי"ץ על המהרי"ץ עצמו שבקריאתפינחס בתרגום שםזה עצמו
שקראו פנחס חסר ובשוא נח ,וידוע עד כמה הקפידובני תימן על קריאה נכונה ,מכאן שלא כל דבר
שנראה משונהצריך להחליטעליו כטעותויש להמליץ כאן הנח להם לישראל.
בכבוד רב ובברכה

אליהולוין

תגובת הכותב
אתחיל כמש"כשאיןזה כ"כטעוןתיקוןושאין להחליטעליו שהוא טעות,ואחזור על הנקודה שעליו
כתבתי במכתב הנ"ל שהוא "טעון תיקון" .הנה בחומשים שיוצאים לאחרונה הדפיסו הרבה מדפיסים
בכותרות פנחס חסרוכן בדיבורי המתחיל שברש"י ושאר מפרשי התורה וספרי החסידות שהם ציטוט
מהפסוק ,ובהם ברורשצריך לצטט את הפסוק ככתבווכלשונווודאי שזהצריךתיקון ולכתובפינחס מלא
כלשון הפסוק.
וכן מש"כבעניןהגימטריאות,אין ספק שרשאי אדם לעשותגימטריא על פנחס חסר אבלצריך שידע
שהחשבוןיצאלו אחר ,ומה נעשה שהגימטריאות שבספרים הק' הם על פינחס מלא,ולכן אם מדפיסים
בספרים פנחס (הסר) עולה ר"ה וכגימטריא יצחק וכו' הרי זה טעות גמור "1טעון תיקון" שהרי פנחס
עולה קצ"ח ולא ר"ח ואינו בגימטריא יצחק ולא הגימטריאות האחרות.

קנת (שיח)

קובץ"בית אהרןוישראל"

ומש"כ שבלשון חז"ל בתלמור ובמדרשים הוא תמיד חסר 'ו"ד ,דבר זה אינונכון כלל ועיקר,כי

במדרש רבה (בדפוסים שכדקתי) נמצא תמיד פינחס מלא יו"ד ,ובתלמוד (ש"ס וילנא) בבדיקה קצרה
נמצא מחוך כעשרים וחמש פעמים לפחות עשר פעמים פינחס מלא יו"ד (ברכות ו :נו ,:סוטה מג .שם,
שם ,זבחים קא ,:שם ,שם ,שם ,שם) ,גם במדרש תנחומאתלוילפי הדפוסים ,וברור שהכל מעשהידי

המדפיסיםואיז להוכיח שום דבר מזה נגד הכתיב שבתורהנביאים וכתובים.
וכאמור במובן ההלכתי (בגט ובכתובה) הכל מודים שצריך לכתוב פינחס מלא יו"ד.
והנה כל האחרונים שדנו בענין כתיבת שם פינחס בגט ואם צריך להתחשב בצורת חתימת הבעל
(ה"ה :החלקת מחוקק ,הברכות המים ,הגט פשוט ,הלבוש ,השמוח גיטין ,הכנה"ג ,וכל האחרונים
שאחריהם) אף אחד מהם לא הזכיר שבלשון חז"ל או לשון תרגום הוא חסריו"ד ,והגדיל לעשות בעל
שמותגיטין שכתב על החותם פנחס חסר שהוא מסיבת חסרון דעת התותם ההוא או מטעם כובדיד
לקצר.
ויתכן מאוד שהמגיה בהכת"י של מנהגי מהרי"ץ שהביא כאן הכותב במכתבו בראותו כמה פעמים
בדפוסי הש"ס שכתב פנחס חסר שפט כרעתו שכן הוא במבטא הארמי,ולכןהסיק לתרגםכך.וגם אםלו
יהא כדבריו הרי זה רק בתרגום ובלשון ארמי ולא בכל הספרים שנכתבו בלשון הקודש ,וק"ו שבציטוט
הפסוקים שצריך לכתוב ולהדפיס כמשפטו וכהלכתו.
בכבוד

פ.לוין

בענין נבילת הצפרניים בערב שבת

ז בבאר היטב חאו"חסי' רמ"ח סקי"ב וז"ל כתב בספרחסידים מעשה בחסיד אחד שראהלחסיד
יעיי
לאחר מותוופניו מוריקות א"ל למהפניך מוריקות א"למפנישהייתי מדברבויכלו וכו' ולאהייתי נזהר
ליטול הצפרניים כע"ש ,עכ"ל.
והנה ,מדברי הבארהיטב במה שהעתיק דברי הס"ח ,נראה שהחובליטולהצפרניים בע"שמפניכבור
השבת חמור כ"כ עד שאותו חסיד נענש על זה שהיופניו מוריקות.
אמנם בספר חסידיםסי' נח מובא בזה"ל :ומעשה שראה אחד בחלום מתצדיק שנפטרופניוירוקות
א"למפני מה פניך ירוקות אמר לו משום שהיו צפרני גדולים וחלב נכנס בתוכםוהייתי אוכל דבר חם
בלא ניקור צפרניים והייתי מדברבין ויכולו לברכת אבות וקדיש ,לפיכך טוב ליטול צפרניו בכל ערב
שבת ,עכ"ל ספרחסידים.
ומש"כ שהיו חלבנכנס בתוכם ,הכוונה,כפי מש"כ שם בספרחסידיםלפניזה בזה"ל :ואליגדל אדם
צפרניו פן יכנס הטיט בהם וכו' ,ועוד שמא יכנוס לתוכם חלב או רבר איסורויהי' נכשל ,עכ"ל ,וכן
הכוונה שהיה נכנס חלב שהוא דבר איסור.
ועכ"פ מלשון הס"ח גופיה רואים דמה שנענש אותו חסיד לא היה משום שלא נטל הצפרניים בע"ש
משום כבוד השבת אלא משום שהיה נכנס בתוך הצפרניים דבר אסור ,והיה נכשל עי"ז במאכלות
אסורות ,כמו שכ' בזה"ל :וחלב נכנס בתוכםוהייתי אוכל דבר חם בלא ניקור צפרניים ,ע"כ.
וכן מבואר בהמשךדברי הס"ח שמסיק בזה"ל:לפיכך טובליטולצפרניו בכל ערב שבת ,עכ"ל ,וממה
שכ' בלשון "טוב" ליטול צפרניו מוכח להדיא שאין זה חיוב גמור שנענשים ע"ז ,אלא משום שיכולים
לינשל באכילת דברים אסורים ע"י הצפרניים,לפינך טוב ליטול צפרניו בכל ע"ש.
אולם ,שובראיתי בספר מטה משהסי' תי"א שמביאהאי עובדא שנענש אותוחסיד על מה שלא קצץ
הצפרניים בע"ש ,וז"ל המטה משה שם:ליטולצפרניו ,כדאיתא במדרש שפעם אחת נפטר רב א' ונתראה
לתלמיד בחלום וראה התלמיד שהיה לו כחם על מצחו א"ל מפני מה אירע לך כך א"למפני שלא היה
וכו' ,ושלא היה נזהר לגלח צפרניו בערב שבת עכ"ל.
ומדברי המטה משה משמע שהעונש היה על עצם הדבר שלא נטל צפרניו בערב שבת דוקא ,שהרי
מביא האי עובדא על מש"כ שם לטולהצפרניים בע"ש ,וע"ז כ' כדאיתא במדרש ,ומשמע דהמדרשקאי

שנה טזגליון ב (צב)

-

-

(שיט) קנט

על האי דינא דצריך לגלח הצפרניים בע"ש דוקא,וכן משמע גם מסתימתדבריו בסוף שכ' שנענש על
שלא היה נזהר ליטול צפרניים כע"ש ,ולא הזכיר כלל שהעונש היה על מה שאכל מאכלות אסורות.
ומעתה ,הדברצריך בירור ,דהרי בס"ח שלפנינו שהעתקנו לא הוזכר כלל שנענש על מה שלא נטל
הצפרניים בע"ש אלא על מה שאכל מאכלות אסורות ,ורק המ"ח בעצמו מוסיף שטוב לטול הצפרניים
בכל ע"ש.
ולכאורההיה נראה לומר דהעובדא שמביא המטה משה בשם המדרש הוא עובדא אחרת שהוא כתוב
באיזה מדרש ,ואין זה אותה עובדא המובא בספר חסידים ,ויתכן ששני עובדות היו ,וכן מדוייקים
הדברים יותר ,דהרי בס"ח כתובשהיופניוירוקות,ואילו במטה משה בשם המדרש כתוב שהיהלו כתם
על מצחו ,ואולידברי המטה משה לקוח מאיזה מדרש אחר.
כנסת הגדולהסי' רס"מ על הטור שמביא את העובדא שבספרחסידים בשמו ,כ'
אולם,יעויןבשיירי
ע"ז וז"ל :נ"ב ,בספר מטה משהמייתי לה מהמדרש בסגנון אחר שראה כתם על מצחומפני שהיהוכו',
עכ"ל ,ומשמע שהבין בפשיטות שהעובדא המובא במטה משה היא אותה עובדא שבס"ח שהרי כותב
"רמייתי לה",והיינו ,שמביא אותה עובדא ,ולאידך גיסא ,משמע קצת שדברי המטה משה לקוח מאיזה
מדרש ולא מהמ"ח.
ולכאורה יש בזה נפק"מ חשובה אם דברי המטה משה לקוח מהמ"ח או שהוא מאיזה מדרש אחר,
דאםדבריו לקוחים מאיזה מדרש אחר ,וכדמשמע קצת מדבריו שמסיק "עכ"ל" ,דמשמע שהוא העתקה
מאיזה מקום ,לפי"זיש לפרש הדברים כפשטן שיש חוב גמור לטולהצפרניים בכל ע"ש ,עד שנענש ע"ז
אותוחסיד שהיה לו כתם על מצחו ,אבל אם דברי המטה משה לקוחים מדברי הס"ח אלא שקיצר בדבר
יש לפרש כוונתו דמשום המעשה שהיה שנכשל אותו חסיד כמאכלות אסורות ע"י מה שהיו צפרניו
גדולים לכן טוב ליטול הצפרניים בע"ש ,כמו"ש בס"ח שלפנינו,ועדיין לא מצאתי בירור בדבר ,וצ"ב.
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לעילוי נשמת הרב החסיר המפואר
ןמילטשיק ז"ל
רביניס
בהרה"ח ר' אהרן יצחק ז"ל
נלב"ע עשרה בטבת תשב"א
הונצחע"י בנוירידנו הבעלה
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לעי"נ הרה"ח ר' אברהם גר גולדהבר ז"ל
בהרה"ח ר' יעקב קאפיל ז"ל
נלב"עי"ח כסלו תשל"ו
הונצחע"י בנו הר"רישראל גולדהברהי"ו
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לעי"נ הרה"ח ר' בושהמרדכיחנון ז"ל
בהרה"ח ר מנחם נהום יצחקאייזיק ז"ל
נלב"עי"א כסלו תש"כ
הונצחע"י חתנו הר"ריואל ברח"ז בוקשפן ז"ל
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לעי"נאיש החסר הרה"ח ר'בנשוהאייזי
ק בוקשפן ז"ל
ביבלחט"א הרה"ח ר'חיים זאב שליט"א
נלב"ע כא טבת תשנ"ב
הונצחע"י בנו הר"ר אהרןיעקב בוקשמןהי"ו
לעי"נ הרה"ח ר' אהרן נחום רכטשםד ז"ל
בהרה"ח ר'יצחק ז"ל
נלב"ע כ"ז כסלו תשנ"ה
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